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Some thoughts on Language and Dialect  

Occasioned by Lexicological Work on Netrakona 

The distinction between Language and Dialect barely emerges despite diverse keen studies. 

The terms seem quite interchangeable contingent upon assumptions; contexts appear to play 

a larger role as determinants rather than definitive logic does. Language seems to be Capacity 

and Power; and Dialect a pragmatic, usable formulation in common practice. As a formulation, 

this is fairly proximal to la langue and parole or competence and performance, terms which 

are the building blocks of 20th century linguistics. I would strongly suggest that language is a 

universal category drawing upon a framework of perceptive capacities and dialects are applied 

regional varieties, expressions of that power. Dialects are dynamic and sensitive to contexts 

where Languages are comprehensive systems always and already built and with little, if any, 

need to reconceptualize themselves. Creativity, shrijansheelata, is crucial to dialects. 

Language confers the scope and the capacity on dialects for such creativity. The perceptive 

basis of language enables the Cognitive connection between the dialect and its eco-system. 

This, in turn, enables the distinctive nature of the dialect including its accents, vowel lengths, 

manner of articulation, and onomatopoeic nonsense syllables which add so much musicality 

to it. Should one go back to the binaries in Coleridge, a dialect is the esemplastic power of 

linguistic imagination. 

Netrakona is a ‘dialect’ practiced in the district of Mymensingh in northern Bangladesh. The 

total area of the district is about 2,700 square kilometers and its population is about two million. 

The dialect has variants practiced in the Garo Hills of India also. Netrakona, the land, perhaps, 

gets its name from a relatively Eye-corner like shape (Netra+kona or angle), and the language 

derives its name verbatim. The importance of this little detail is that about half the population 

of West Godavari Telugu ‘dialect’ is practiced by the Netrakona speakers. That is a 

considerable figure and must be treated with deserving dignity. Amin Rahman’s book confers 

precisely such official dignity on Netrakona. 

 

Dr. G.K.Subbarayudu 
Professor of English (Retired) 
Osmania University, Hyderabad 
                       & 
Amity University, U.P 
INDIA  
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Preface 

How the project started 

I compiled this “Traveller’s Dictionary for Netrokona” mainly for four reasons.  First, my father, 

Md. Hafizur Rahman (1900-1984), came from Kendua, a subdistrict (upazilla) of the district of 

Netrokona.  But as my father was a civil servant, we continuously moved along with him to 

different cities in the two wings of the erstwhile Pakistan for which we did not get chance to 

visit Netrokona.  

Secondly, I found that the people of Netrokona spoke in a beautiful sing-song manner and 

most sang very well.  I think that, if not the sweetest, it is one of the sweetest language of 

Bangladesh. I always wished that I could speak and sing like the Netrokonians.   

Thirdly, after my retirement in 2003, my wife Zobeda and I, who are based in Melbourne in 

Australia, started visiting our village Kowrat in Kendua frequently, and stayed there for 

prolonged periods of time with our cousin, Mozammel Haque Montu, Montu’s wife, Shikha, 

and his two children- Saifur Rahman Azim and Abidur Rahman Abir (the co-author). In the 

process we got to know many of our relatives who are still living there.  Most grown-ups there 

can speak Bangla, which is their second language, but we still have difficulty communicating 

effectively with our little grand-nephew, Shoshi, and other neighbouring children, who still 

speak only in their first language - i.e., the Netrokonian language.   

We got the icing on the cake one day when we were enjoying the early morning winter 

sunshine in the veranda. Two little boys passing by stopped, peeked inside and said to me 

through the grills, “amne ki ango boro baaf Hafizurer sera?” (meaning are you the son of our 

great grand uncle Hafizur?). I was touched.  After that incident, I decided that I had to learn 

the Netrokonian language.   

Finally, I did not want this sweet language to die like many other languages, which have died 

in the Indian Subcontinent, and elsewhere, after a country introduced a monolingual 

educational policy making it compulsory to use one official language and a single written script 

like Bangla.  So, I decided to start compiling this traveller’s dictionary for Netrokona.   My aim 

was to revitalise this language - my father’s and grandfather’s language.  I asked my nephew, 

Abir, a student at Dhaka University, who was waiting for his final year Honours exams that was 

postponed due to the covid-19 pandemic, if he would help me in this project. He readily 

agreed. Abir was born and brought up in Kendua. So, with his help I would be able to collect 

authentic Netokonian words, phrases, and dialogues. Thus, this journey started. It was not 

always easy, as you will learn below. 

Compilation of the dictionary 

For this traveller’s dictionary I did not think it was necessary to provide a full-fledged dictionary 

containing all the possible Bangla words and their translations in Netrokonian language.  That 

would take me ages and I was not sure how useful it would be to have a dictionary containing 

the translations of thousands of Bangla words into the Netrokonian language. Many words, 

both Bangla and their Netrokonian equivalent, would never be used in practical 

communication.  Besides, I was not expecting readers of our dictionary to use it for academic 
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and/or literary purposes.  People could perhaps use it when travelling to Netrokona.  So, 

initially I planned to compile about 500 commonly used words and phrases with which a 

traveller could easily get by when visiting Netrokona. 

I took the following approach. I started by writing ten typical scenarios in which a non-

Netrokonian, while visiting Netrokona, conversed with locals under different situations.  Each 

scenario has about 16 to 22 sentences.  I gave these scenarios to my co-author, Abidur Rahman 

Abir, to translate them into Netrokonian language. Then I went through the Bangla and 

Netrokonian translations and separated those words and phrases, which were different in the 

two languages in sounds (phonemes), vocabulary, or syntactic structure.  This way I compiled 

about 400 words and phrases.  I then added more common words, which I thought a visitor 

may need and use in daily communications.   This brought the total to about 800.   

Authenticity and accuracy of the dictionary 

Some people from around Netrokona who understand and speak Netrokonian language may 

say that the dictionary is not a hundred percent accurate because they use different words for 

some of the words mentioned in the conversations in the different scenarios, as well as, 

pronounce some of the words differently.  I shall refer them to Dr. Henry Higgins in the film 

“My Fair Lady”, which is the musical adaptation of Bernard Shaw’s play, Pygmalion, where Dr 

Higgins says that people from different streets in the same city speak a slightly different dialect 

of English. They may also find it interesting to read about the argument between the famous 

linguist, Professor David Crystal, and his actor and broadcaster son, Ben Crystal, two persons 

residing under the same roof, once had about the correct pronunciation of the very common 

English word “schedule”.  These, along with other examples, confirm that within even the same 

household or neighbourhoods, members belonging to different age groups, may use 

variations of the same dialect with different vocabulary and pronunciations. In Netrokona you 

may hear everybody using words like িযারা (son, boy), নিমর, (daughter, girl), িযািা (gentleman), 

নিমি (lady), and িইুরা (elderly), which may sound strange to you as such words are not used 

by educated Bengali speakers.  

Problem of transliterating Netrokonian words using the Bengali script 

Currently, due to the absence of a separate script for the Netrokonian language, people of 

Netrokona use Bangla script to transliterate Netrokonian text when writing letters to their 

family members and friends.  These transliterations are not phonetically accurate, but 

Netrokonians, when reading such texts, can decipher the transliterations and understand them.  

As we were preparing this dictionary for non-Netrokonians, including foreigners, we decided 

that we would still use the Bangla alphabet, but spell Netrokonian words phonetically.  We 

would also convert them to IPA for foreigners.  So, visitors to Netrokona, using this dictionary, 

would not have to guess the correct pronunciation of a Netrokonian word.  But we 

encountered additional problems in doing this, which we discuss below.   

When the Netrokonian words “আমি” or “িা”, are transliterated as “আমি” and ”চা”, non-

Netrokonians will have the tendency to pronounce these words as [atʃhi] and [tʃa] respectively.  

To prevent this, so that non-Netrokonians can learn the correct Netrokonian pronunciations 

of such words, we have employed the symbol “ি” instead of “চ” or “ি” when the Netrokonian 

sound is /s/.  Similarly, we have tried to avoid the problem encountered in Bengali of 
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pronouncing words containing the symbols, ”ি” “ষ” “শ” all with the [ʃ] phoneme as in 

“িিয়”,”িানুষ”, and ”শীত”.  We have used “ি” or “শ” as appropriate as in “আিুইন” and “শািান”.  

We have not used “ষ” at all.  We have transliterated “িািধান”, not as it is written by 

Netrokonians but as “শািদান” - i.e., as it is pronounced by Netrokonians. 

We also standardized on the use of the symbol “জ” for the /dʒ/ sound (as in জগ) and “য” for 

the /z/ sound (as in “যাি”ু).  Netrokonians pronounce the /dʒ/ and /tʃ/ sounds in words like “ 

নদইনকজ” and “আইচ্চা”.   

In the Netrokonian language, there does not seem to be any aspirated sounds. Instead of the 

Bangla aspirated sounds /খ/,/ঘ/,/ি/,/ঝ/,/ঠ/,/ঢ/,/ে/,/ধ/,/ভ/, the Netrokonians use the simple 

unaspirated sounds / /,/গ/,/ি/,/য/,/ি/,/ত/,/দ/,/ি/ respectively.  For example, they will say (a) 

 াতা for খাতা, (b) গর for ঘর, (c) আমি for আমি, (d) যারু for ঝা়ুি, (e) িানিা for ঠাণ্ডা, (f) আত for 

হাে, (g) দুিা for নধাপা and (h) িাত for ভাত.  Also, Netrokonians sometimes pronounce the 

Bangla /প/ like the English fricative sound /f/, and some pronounce it as /h/. Here again, 

people from different villages, will pronounce words differently.  So, do not worry, if and when 

your Netrokonian language teacher/adviser/guide says that the pronunciations shown in this 

dictionary is incorrect, i.e., should have been /h/ not /f/ and vice versa.   

In the case of vowel sounds also we tried to take out the guess work for Non-Netrokonians.  

For getting the right vowel sounds for the vowel pairs (a) /e/ and /æ/ and (b) /o/ and /ɒ/, we 

have transliterated the Netrokonian “why” and “let us go” as  যান (/kæn/) and িকলা (/sɒlo/) 

respectively to give the correct quality of the vowel sounds to be used for pronouncing these 

words. 

We were able to achieve all the above by audio recording the Netrokonian speech in the ten 

scenarios spoken by current Netrokonian residents, Abidur Rahman Abir and Mozammel 

Haque Montu.  I also took help from two English teachers, both trained in Phonetics and 

Phonology, who know the Netrokonian language.  One was Muhammad Sayedul Islam, who 

is from Sunamganj in Sylhet, bordering Netrokona, where people understand and speak the 

Netrokonian language.  The other was Masudur Rahman, whose roots are in Netrokona but 

settled in Sylhet city.  In case of discrepancies in words and pronunciations, I went with the 

current residents - Abir (the co-author) and Montu (Abir’s father).  We then got the services of 

our Software Engineer, Anirudhha Bhattacharya, to transcribe the pronunciations of the 

Netrokonian words and dialogues in the dictionary and the 10 scenarios into IPA so that 

people who do not read the Bengali script can use the dictionary.   

We tried to make the conversations in the different scenarios authentic by using the actual 

local names of places, food and other items etc.   

For whom is this “How to get by’ book? 

This dictionary is meant first to serve as a communication guidebook for both Bangladeshis 

residing outside the greater Mymensingh area, which include the districts of Mymensingh, 

Sherpur, Jamalpur, Netrokona and also Kishoreganj. It can also be used by West Bengalis, who 

read the Bengali script, as well as, by foreigners who travel to remote areas in Netrokona and 

its surrounding districts like Kishorganj, or even Sunamganj of Sylhet, and have to 
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communicate with the locals who may not understand the standard Bengali known as Promito 

Bangla. 

Contents of this booklet and how to use it 

This booklet has the following four parts: 

Part A. 

 A mini dictionary containing some commonly used Bengali words and phrases and their 

Netrokonian equivalent transliterated using the Bangla script.  In the fourth column of 

the dictionary, the reference (scenario number and sentence number in Part C) is given 

where the word or phrase has been used. 

Part B 

 A mini dictionary containing some commonly used English words and phrases and their 

Netrokonian equivalent transcribed using IPA.  The fourth columns contain the scenario 

reference.  

Part C 

 10 Scenarios - containing Bengali conversations followed by their Netrokonian 

equivalent. Netrokonian dialogues are transliterated using the Bengali script with 

phonetic spelling. 

Part D 

 10 Scenarios - containing the conversations in English (written in English) followed by 

their Netrokonian equivalents transcribed using IPA. 

How to use this phrase book. 

If you think you understand the grammar of the Netrokonian language and can get by in 

Netrokona with little help, you may refer to Part A or Part B to look up the Netrokonian 

equivalent of a word and its pronunciation that you wish to use, 

If you are not familiar with the Netrokonian language and its grammar, you may find it useful 

to browse through Part C or Part D of the booklet 

Use and utility of the book. 

The dictionary cum phrasebook can be used by drama and film directors to train actors, who 

are to play a character in a play/film, who speaks the Netrokonian language.  It can also be 

used by international aid agencies, NGOs, and foreign diplomats, stationed in Bangladesh, 

when they travel to one of the places mentioned above where the Netrokonian language is 

spoken.   It may also encourage/help writers to produce other books - including story books 

for children in the Netrokonian language. This may ultimately pave the way to the 

development of a modern Netrokonian literature - containing poems and stories written by 

Netrokona residents in the Netrokonian language.  
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ভূমি া   

এই িইকি ননত্রুহুনার িাইকরর িাইনকশর লাইকগয লযাহা অইকি, যারা ননত্রুহুনার আনকিামল  িাশা 

যানুইন না হযারার লাইকগয।  নযিায় হযারা নযিালা ননত্রুহুনা হযারার শকগান িা নিান্দরুার দাকরা নিরাইকতা 

আকয়,  হযারার রাওমি শকহাকয িুইকজযলতাকর আর ননত্রুহুনার আনকিামল  িাশায় হযারার শাকত রাও 

 রতা হাকর।  এইিা িারা মিকদমশরার লাইকগয নিাইিার দুই নাম্বার আর িাইর নাম্বার িািিা লযাহা 

অইকি। হযারা এই িইকি হইকর িযালা শকহাকয ননত্রুহুনা গুইকর মিইকয ে ও  াি  রতারিাইন। 

  

তকি এই িইিা নহাইকর আিার লাগান ননত্রুহুনার ইস্তাময় িামিন্দারাও িযালা িযা হাইকিা, গপ্প শপ্প  রকিা 

আর হযারার মশযনমশলতা িারকিা। এই িইকি হরার িকর ননত্রুহুনার িাইনকশ হযারার িাশািাকর আকরা 

গুরুত্ব মদকিা আর ননত্রুহুনার িাশায় নলহাকলমহ শুরু হরকিা। এই িাশািাকর আিার যাগায়া তুকলাকনর 

নশিিা হরকিা। আিরা আশা নহামর নয এইিার িকর হযারা ননত্রুহুনার িাশায় এ িা শাপ্তামহ  নহাত্রত্র া 

আর ত্রত্রিামশ  িযাগামযন িাইর হরকিা। যারা এি্িু আদিু ন ামিতা িা গল্ফ নল কত হকিান্দ নহারুইন 

হযারা িযাগামযকন নল িাইন আর িামহরা শাাংিামদ রার লাগান মিমিন্ন রকহাি আনকিামল , নদমশ ও 

মিকদমশ  কিারা কিার িযাকহইর গকরা নহৌিায়া মদতারুইন নহাত্রত্র ার িাইদ্দকি। এ িারা িযালা রকহাি 

নিক্সি নিাই নযরি নদারুইন ইাংরাময, িাাংলা, িুকগাল, ইমতহাশ এইতা ননত্রুহুনার িাশায় তাইকল 

এইহান ার িযারাইন নিইকরনরা উি ৃত অইকতা। হযারার আর  শকিা নহাইকর মিকদমশ িাশাকত িযা তা 

হকরান লাগকতানা। 

  

এই িইিা নহাইরা ননত্রুহুনার আশপাকশ নযরি নদারুইন ম কশারগঞ্জ, িময়মিাং, শুনািগকঞ্জর 

ধকরািপাশার হযারাও িুযকিা, িযা হাইকিা। িাকয নিাইকদয ম িু শব্দ নলাইয়া িযাি িাযকতা িাকর। নযরি 

নদারুইন ননত্রুহুনার মিতকরই  ুনু  ুনু উিুমযলাত “মিল িারা” নর  য় “ইকে িারা”, ন উ  য় “মিল্লা 

িারা”, ন উ  য় “িাক্কা িারা” । এইরকহাি ম িু ম িু শব্দ ন াকনা নিিা িা নিমির িুযকদা  শকিা অইতা 

িাকর।  তকি  শকির ম স্তা নাই । আকশাকল, এই িইিা নতা লযাহা অইকি ননত্রুহুনার আনকিামল  িাশা 

মশহকনর দায়।  যারার িাম়ি ননত্রুহুনা, ও মনকযরার অনকিাকলর িাশামি যাকননা,  হযারা নতা হুরা হাইকল্ল 

এই িইিাকে  য়মদকনই মশকক্কলতারকিা। 

  

এই িইকি নলহার শাকত  আিাকর নযামরত   রার লাইকগয আিার িািা,  আমিন রহিান, নযইলা 

অকটামলয়া নিলকিান ে শহকরা োকহ, নহইলাকর আিার ম তজ্ঞতা যানাইতাি িাই। নহইলা অযা কযান 

আন্তরযামত  িাশামিদ আর িযালা রকহাকির িাশা লইয়া  াি  কর। নহইলার লকগ  াি হইকর আমি 

িযালাম িু মহ মি, মিকশশকতা,ননত্রুহুনার িাশা ম িায় লযাহন যায় যা িকর হাকিা রা শটি  উচ্চারন 

হাইকতা িাকর। আমি এই িইিার  াি হকরাকনর শকিায় নযিালাই আইিক  গযামি তকহান িযালা িাইনকশ 

আিাকর শাইজ্জ হরকি আর উিকদশ মদকি। হযারার নিাইকদ্দ আিার আব্বা, নিাযাকেল হ  নিান্িু, 

অইনযতি। হযাইলাকরও আমি আিার িযালা নদাইনযিাদ মদতামি। িামহরা আিার িাই আমযি,  ালাকো 

িাই িাকিল , িুিুিাই তামনি, ইকিান, তািীি, নিামনর আর  যালািকিইি মদকলায়ার। 

 

হাকিা রা, আিকনরার  ুনু নিাইন্তিয তালকহ আিরাকর যানাইনকজ। 

  

  

আমিদুর রহিান আমির  

ন ন্দয়ুা, ননত্রক ানা 

এমপ্রল ২০২১ 

. 
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Part A 

 

 

 

অমভধান - িাাংলা নেক  ননত্রক ানার ভাষা 

(উচ্চারোনুযায়ী)  

Dictionary for Bangla to Netrokonian  

(the Netrokonian words and phrases are 

transliterated using phonetic Bangla) 

 

নেত্রদকাো ভাষার বর্ ণিালা (এই বইদয় 

বযাবলরত)   

অ আ  অযা ই এ ও উ  

  গ ঙ চ জ ি ি ত দ ন প ি ি ি য র ল 

শ ি হ য় 
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 Bengali Netrokonian in 

phonetic Bangla 

English Scenario 

Reference 

No. 

অমতমে, নিিান guest 4.12 

অমতমেপরায়ে অমতমতিরায়ন hospitable 10.9 

অকন  িযালা a lot/many 8.11 

অকন  নিকজ 

নগল 
িযালা িাইজযা গযাকি it is quite late 

8.17 

অকন  রান্না 

 করকিন 
িযালা রানিুইন you have cooked a lot 

8.11 

অন্ধ ার আন্দাইর dark  
অকপক্ষা অকিক্কা   wait 7.8,7.9 

অকপক্ষা  রমি অকিক্কা ন ারতামি I am waiting 7.8 

অকপক্ষা  রকি অকিক্কা ন ারতাকি it is waiting 7.11 

অকপক্ষা  রকিন অকিক্কা ন ারতাকিন  he/she is waiting 7.9 

অকপক্ষা  রকিা অকিক্কা  রাি I will wait  7.7 

অভাগা    আিাইজ্ঞা  hapless  

অিুমিধা অশুমিদা  difficulty 4.8 

অিুমিধা হয় নাই অশুমিদা অয় নাই  had no problem 9.9 

অিুস্থ  নরাইগ্গা sick  
আ াশ  আিিান sky  
আঙু্গর আঙু্গর grapes  
আচ্ছা আইচ্চা all right 3.6,3.12… 

আকিন? আিুইন? are you home? 7.11 

আমতকেয়তা  আকদার যকতান hospitality 10.14 

আমনকয় মদত্রচ্ছ আনায়া মদতামি I am arranging  9.11 

আমনকয় মদকিন?  আনায়া মদিাইন?  
will you arrange to 

call? 9.1 

আপনাকদর আকেকদর/আকেরার your (plural) 6.7,6.11… 

আপনার আকের your (singular) 2.1,2.13… 

আপনার নেক  আকের তাই যা  from you 4.14 

আপনারা আকেরা you (plural) 2.1,6.7… 

আপমন আকন্ন/আকে you 1.2,1.5 

আপমন িিকিন 

না?  আিকন নিাইতাইন নন? 
will you not sit? 

8.4 

আপমন িকিন। আিকন নিাইন you please sit  9.11 

আপাতত  আিাযত for the time being  
আকপল আকিল apple  

আিার আিকিন 
আিার/আরাগিার আইন 

নজ 
please come again 

9.14 

আিাকদর  আিরার our (belonging to us) 8.12 
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আিাকদর 

অেকলর মপঠা 
আিরার এলাহার মহিা pithas of our region 

8.16 

আিাকদর িুয়া আিরার িুয়া our maid-servant 8.12 

আমি আমি  I  
আমি আিমি  আমি আইতামি I am coming  
আমি আিমিলাি  আমি আইতামিলাি I was coming   
আমি আিি আমি আইিাি I will come   
আমি আমি  আমি আই I come   
আমি একিমিলাি  আমি আইমিলাি I came  
আমি মগকয়মিলাি আমি গযামিলাি I went  
আমি নদমখ আমি নদমহ let me see 9.7 

আমি যাই আমি যাইগ্গা I go  
আমি যাত্রচ্ছ আমি যাইতামিগা I am going   
আমি যাত্রচ্ছলাি আমি যাইতামিলাি I was going   
আমি যাি আমি যাইয়াঙ্গা I will go  
আল ু গুিা potato 8.1 

আকলা হকশার light  
অমশি ওমশি  infinity  
আিমি আইতামি I am coming 5.9,6.2… 

আিকত নচষ্টা 

 রি। 
আওকনর নিশিা হরিাি I will try to come 

2.18 

আিি আইিাি I will come 5.19 

ইোঁদুর উন্দরু mouse  
ইত্রঞ্জমনয়ার নিস্তুমর engineer  
ইতযামদ এইতাই etc. 4.3 

ইমলশ িাি ইলশা hilsa fish  
উটঠকয় মদত্রচ্ছ উিায়া মদতামি I am putting it on 9.12 

উটঠকয় নদই উিায়া নদই let me put you on 8.18 

উকঠকিন? উিিুইন? where are you staying? 
1.7 

উপযুক্ত উিুযুক্ত suitable 6.13 

উপর নেক  উিকরকে from top 10.18 

উপকর উরকহ/উিকর upstairs 6.9 

এই নয এই নয here 9.4 

এইিা/তা  নহইিা  that  
এ  তালায় অযা  তালাত on ground/first floor 6.9 

এ িু এি্িু a little bit 2.8,4.7 

এ িু আধিু ই িু আি্িু a little  4.8 

এ লো অ্যোলহো alone  

এখন অযাকহান  now 10.17 

এখন চমল অযাকহান তাইকল যাই bye 
10.17 
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এখমন অযাকহামন just now 1,10,2.2 

এখমন আিমি অযাকহামন আইতামি I am coming just now 7.10 

এখান ার এইহান ার 
from here (originating 

here) 4.3, 4.14 

এখাকন এইকনা/এইহাকনা here 1.9,2.15 

এখাকন িকিন এইহাকনা িওহাইন/কিাইন please sit here 
5.1,5.17 

এখাকনই এইহাকনই right here 4.6 

একন মদত্রচ্ছ আইনযা মদতামি I am bringing 3.7 

একনমি আনমি  I have brought 3.3 

একি নগমি  আইয়া নিারমি I have reached 3.15 

একি নগকি আইয়া নিারকি  it has reached 9.12 

একি পকরমি আইয়া নিারমি  we have reached 10.16 

একিমি আইমি I have come  
একিকিন? আইিুইন? have you come? 1.5 

ও হযা   he/she  
ওখান নেক  নহইনকত from there 10.3 

ওজে উযে heavy  

ওকঠন/ উকঠন উিুইন please get up 1.14 

ওকদর হযারার belonging to them  
ওকদরক  হযারাকর them 8.7 

ওনার হযাইলার his 10.9 

ওর হযার  belonging to him/her 8.12 

ওরা হযারা they 8.6 

ওষুকধর নদা ান  হারকিমি/ওকশকদর নদাহান pharmacy  
 ই িাি ন াই িাি  Koi fish  
 ত দকূর?  োমন দুরা? how far? 4.1 

 ত নহাল?   কতা অইকি? 
how much did it come 

to? 5.11 

 তক্ষে?  ত ান?/ তক্কান? how much time? 1.17, 2.16 

 নুই ন ামন /ক াইন্না elbow  
 নযা ন াইন্না  maiden  
 পাল  হাল forehead  
 িুতর ন াইের  pigeon  
 য়িা?  য়িা? how many? 2,7 

 য়িায় নখাকল?  য়িায়  ুকল?  
at what time does it 

open? 5.17 

 য়িায়?  য়িায়? at what time? 5.17,7.5 

 য়িার িিয় 

আিকিা 
 ুম্বালা আইতাি? 

at what time should I 

come 7.5 

 রমি ন ারতামি I am doing 7.8 

 রকিন ন ারতাকিন (he is) doing 7.9 
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 রকত হকি না  করান লাগকদানা you will not have to do 
7.6 

 রি হরিাি/ রাি I will do 7.7 

 রকিন? ন ারিাইন? will you do? 3.1 

 লি  কলাি pen  
 লা   যালা  banana  

 ষ্ট  রকত হয়না  শকিা  করান লাকগনা it is no trouble  
8.12 

 ষ্ট  করকিন  শকিা ন ারিুইন 
you have taken a lot of 

trouble 8.11 

 াোঁচা িমরচ   ািা নিামরি  green chilly  
 াোঁচা রাস্তা   ািা রাস্তা  unsealed road  
 াোঁিাচািচ  ািামচমি knife and fork  
 াোঁঠাল  াকিাল  jackfruit  
 া    াউয়া  crow  
 াগজ  হাতা paper  
 াকি দাকরা nearby 1.9,1.11 

 াকজর নিকল  াকির িযারা house boy 9.8 

 াকজর নিকল  াকির িযারাইন working boy 9.8 

 োটো  োডো cut  

 ািা মপঠা  ািা মহকি/মহিা kata pitha 8.16,10.13 

 াতল িাি  াকতাল িাি  katol fish  
 াপর   াকহার  cloth  
 াপর নচাপর  াকহার িুহর clothes 4.3 

 াপর নধাওয়ার 

িািান 
 াকহার দওকনর শািান 

soap for washing 

clothes 3.6,3.9 

 ামিজ  ামিয  kameez  
 াকলা  ালা  black  
 াকলা জাি   ালা যাি  black berry  
ম  ? ম তা? what? 3.4,7.17 

ম িু  ুনুতা/ম িুতা some/anything 1.11,3.7 

ম নকত চান? ম নতাইন িাইন? 
what do you want to 

buy? 4.2 

ম কন ননি ম ন্না মনয়াি I will buy 4.9 

ম কনমি ম নমিলাি I had bought 7.13 

 ু ুর  ুো dog  
 ুি়িা  ুিরা pumpkin  
কুড়োকেো িুহামন pick  

 ুয়াশা উশ fog  
ন ?  যালা? who? 7.1 

ন   িলকিন?  যালা ন াইতািুইন? who is speaking? 7.1 

ন োঁ কদা না   াইকন্দা  না  don’t cry  
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ন   ন ই  cakes  
ন না  াটি 

 করন 
ম না  ািা ন ারুইন you do your shopping 

4.14 

ন িন? ম রি? how? 7.11 

ন িন  কর? ম িা? how? 3.12 

ন িন নলকগকি?  ম রি লাগকয? how did you like it? 10.8 

ন িন নহাল? ম রি অইকলা how was it? 7.12 

ন াি  ুি coat  
ন াো নেক  

একিকিন?    
ন াইকে আইিুইন? 

where have you come 

from? 1.5 

ন াোও?  ুনুহাকনা? anywhere? 1.9, 1.11 

ন াোয় যাকচ্ছন? ন াই যাইতািুইন?  where are you going? 10.1 

ন াোয়?  ুনহাকনা? where? 10.4 

ন ান  ুনু any 4.14,6.9 

ন ান মদন  ুনুমদন ever 10.11 

ন ানমদন  ুনুমদন some day 4.15 

খির  কিার news  

খির মদন   কিার নদইনকজ inform him 7.8 

খকয়মর   কয়মর  brown  
খাই নাই  াইমিনা I have never had 8.13 

খাইকয় মদকয়মি  াওয়াইয়ালমি   I have fed them 8.7 

খাওয়া  াওন  eating 8.1 

খাওয়া জায়গা      াওকনর যাগা  eatery  1.9 

খাওয়া নরমি  াওন িারমি  the food is served 8.1 

খাওয়ািা  াওনিা 
the food that we will 

have 7.17 

খাওয়ার ঘর  াওকনর নগার dining room  
খাওয়ার পামন  াওকনর হামন drinking water 3.9 

খাকিা  াকিা/হুইকে short  
খান নাই?  াইিুইন না? did you not have? 10.12 

খাি  াইয়াি I will eat 8.5 

খািার  াওন food 5.1 

খাকি না?   াইকতানা? won’t he/she/they eat? 8.6 

খাকিন  াইননজ you please eat 8.10 

খাকিন  াইিাইন you will eat  

খাকিন?  াইিাইন? will you eat? 2.15 

খািার িুরমগ  ািার িরুমগ farm chicken  
খোলো  োলোম্মো aunt  

মখচুম়ি ম িুমর   khichuri  

খুোঁকজ ননকিন  ুইজ্জা নলাইিাইন you will search to find it 
6.7 
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খুি ভাল  ুি িালা  very good 8.13 

খুি ভাল লাগল িযালা িালা লাগকয liked it a lot 4.14 

খুসি আসিকুসি happy  

নখজরু ন যুর  dates  
নখকত আিুন  াইতাইন আওহাইন please come to eat 8.1 

নখকত পাকরন  াইতাইন িারুইন you could eat 2.5 

নখালা  ুলা open  2.16 

নখাকল?  ুকল? opens? 5.17 

গত পরশুমদন  

গযাকি নহারশুমদন/ 

নহাশ্শুমদন  
day before yesterday 

7.2 

গরি হাি উিা hot  
গরু  গুরু/গাই  cow  
গলদা মচাংম়ি  গলদা ইিা scampi  
গল্প  করন গিকিা ন ারুইন chat (you) 7.17 

গকল্পর িই   গিকির নিাই  story book  
গাঙ নদী river  

গাি  গাি  tree  
গুমিকয় গুিায়া গািায়া he/she arranges 8.12 

নগা োঁি িুি moustache  
নগাল  গুল  round  
নগালিমরচ গুল নিামরি      pepper  
নগালাপ গুলাপ rose  
নগািল গুিুল bathe 7.17 

নগািল খানা গুিুল হানা bathroom  
নগাস্ত গুস্তু meat 5.6 

গ্লাি  গযালাি glass  
ঘম়ি নগামর  clock  
ঘণ্টা নগানিা hour 6.19 

ঘকর গকরা at home 3.10,7.17 

ঘকরায়া খািার নগারুয়া  াওন  home cooked meal 7.17,10.9 

মঘ মগ  ghee  
ঘুি  গুি sleep  
ঘুকর আমি গুইরা আই let me travel 4.7 

নঘা়িা গুরা horse  
নঘারা মিরা গুরামহরা roam around 6.18 

নঘারার জনয গুরার লাইগযা for travelling 4.8 

নঘাষো গুকশানা  announcement  6.14 

চিপটি  িতিমত  chatpati  
চলকত মিরকত িলাত মিরাত move around 4.8 

চলুন/ চকলন নিালুইন let us go 4.4,4.5 

চকল আিকিা আইয়া িরাি I will come over 7.5 

চশিা  িশিা  spectacles  
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চ়ুিইভামত িুলাহামত picnic  

চা িা tea 2.5 

চাই িাই I want 4.3,5.17 

চা োঁদ িান   moon  

চার িাইর four  

চাপামত িািামত  chapati  
চািচু িামিি spoon  

চাষ  রা  ই িাি শাি  রা ন াই িাি  farmed koi(flying) fish 
5.5 

মচাংম়ি  ইিা shrimp  
মচাংম়ি িাি ইিা িাি shrimps/prawns 8.10 

মচটঠ মিমি  letter  
মচ়িা মিরা chira  
মচতল িাি  মিকতাল িাি   chital fish  
মচনািাদাি মিনািাদাি peanut  
মচমন  মিমন sugar 2.6 

চুল িুল hair  
চুল  ািা  িুল  ািা haircut  
চুল োসে  োইজ্জসে itch  

নচ  আউি  রি যাইয়ািগা I shall check out 9.1 

নচয়ার  নিয়ার chair  
নচকয়মিকলন চাইমিলাইন you had wanted 7.12 

নচাখ নিাউ     eyes  
নচার িূর  thief  
িমি নিামি  picture  
িাগল িাকগাল  goat  
িা়িা িারা without 10.13 

িালা িালা  sack  
িুটি িুমি holidays 4.7,10.5 

িুমর িা ্ ু knife  
িুোঁ ক়ি িারা ইো িারা/মিল্লা িারা throw  

নিকল িযারা boy/son 7.15 

নিকল নিকয়রা আিুদুিাইন children 8.6 

নিাি িুিু small  
জঙ্গল জাংলা bush  

জন্তু নযান্তু  animals  
জনয লাইগযা for 3.1,3.8 

জিা   যিা  hibiscus  
জকল নযাইল্লা  burn  
জাগা   হযা  awake  
জানালা    ুি/যানালা window  
জামিকয়  যািাইয়া   embrace  
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জাি আল ু
যািগুিা 

special potato called 

jam potatoes 8.1 

ত্রজ হ/হযা োঁ  yes 10.15, 1. 

ত্রজ না এোঁকহ no (respectfully) 8.5 

ত্রজকজ্ঞি  রকিন মযগাইিাইন please ask 6.15 

ত্রজমনশ পত্র িালিত্রমি luggage 9.1 

ত্রজমনশ পত্র মযমনশ্িামত things 4.3 

ত্রজহ্বা মযিা tongue  
জতুা যুতা shoes  4.3 

নজারা   যুরা  pair 7.13 

ঝগ়িা  াইজ্জা  quarrel  
ঝ়ি তুহান storm  
ঝা়ুি  হািুন  mop  
ঝাল যাল hot (spicy)  8.10 

ঝুলা নলাইি া  hang  
ি  িুক্কা  sour  
িকিকিা  নিিুিু tomato  
িয়কলি িাটে toilet 6.13 

িা া নিহা taka 1.16,2.11… 

টিক ি টিকহি  ticket 6.3 

টিক ি নচ ার টিকহি নিহার ticket checker 6.3 

টিপি টিি/টিি tips 2.14 

িুম  িাম  িু িা  bits and pieces 7.13 

টুসি টুসহ cap  

নিমিকল নিমিলিাত at this table 2.3 

নিাট িুশ toast 2.5 

ঠান্ডা িাইয়া cold  
টঠ  টি  correct 5.1 

টঠ  টি  exactly 6.18 

টঠ  আকি টিআকি It's all right 7.18 

টঠ  আকি আইকচ্চ/আইচ্চা  OK 9.2 

টঠ  আকি টিআকি that is all right 7.18 

টঠ ানা টিহানা address 4.14,7.9 

নঠা োঁি িুি  lips  
িা কিন িাগিাইন please call 8.4 

িাক্তার   িাক্তর doctor  
িাল িাইল dahl – lentil soup 5.5,5.6… 

িাল ভাত িাইল িাত a meal  7.4 

িালপুমর  িাইলিুমর/িাইলহুমর dalpuri  
িামলি িাকলাি pomegranate  
মিি আন্ডা/অযান্ডা egg 2.5,2.6… 

নি মচ িযাগ  pan  
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তইমর িাউ ready 7.6 

তর ামর িালুন curry 5.5,5.6 

তা নহইিা that  
তাই নাম ?   তাই নামহ? is that so? 10.6 

তাকদর হযারার related to them 6.8 

তার হযারার his/her (belonging to)  
তার হযারার their (belonging to)   

তার িকঙ্গ হযার শাকত with it 2.5 

তারপকর হযার িকর after that 6.6 

তামরখ তামর   date  
তোড়োতোসড় তোত্তোসে/হোেোক্কোসে hurry  

তাহকল তাইকল then 2.3,4.4 

তুমি তুমি  you (singular)  
তুমি  যাত্রচ্ছকল  তুমি যাইতামিলাগা you were going   
তুমি  যাকি তুমি যাইিাগা you will go  
তুমি আি তুমি আও you come  
তুমি আিি  তুমি আইকিা  you are coming  
তুমি আিমিকল  তুমি আইতামিলা you were coming   
তুমি আিকি তুমি আইিা you will come  
তুমি একিমিকল  তুমি আইমিলা you came  
তুমি মগকয়মিকল  তুমি গযামিলা you went  
তুমি যাও  তুমি যাওগা you go  
তুমি যাচ্ছ  তুমি যাইতাকিাগা you are going   
তুকল মনি তুইলযা মনয়াি I will pick up 7.6 

নতলামপয়া িাি  নতলাইপ্পা িাি tilapia fish  
নতলাকপা া তযালিুরা  cockroach  

ো ার জায়গা তাকহাকনর যাগা 
place to 

stay/accommodation 1.9 

োক  তাকহ stays 2.16 

োনা তানা police station  
নেক  তাই যা  from 6.1 

নেক   নগমি নরাইয়া গযামি  stayed back 4.6 

নেক  িলমি তাই যা ন াইতামি speaking from  3.1,6.1 

নেক ন তাহুইন stay 7.6 

দরজা  িাি door  

দা োঁ়িাকনা  াকরাইয়া িরা stand  

দা োঁ়িাকিন  াকরাইিাইন you will stand 6.8 

দা োঁত দাত tooth  
দা োঁকতর িাক্তার   দা োঁকতর িাক্তর dentist  
মদত্রচ্ছ মদতামি I am giving 3.2,3.7 

মদকত  পারকি? মদতা িারিা?  can you give? 5.6 

মদন নদইনকজ/কদউহাইন please give me 4.22 
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মদকন  মদকনা during day time  2.15,2.16 

মদকনর নিলা 

ঘুিাকনা 
মদকনা গুিামন afternoon nap 

 

মদি মদয়াি I will give 2.7,2.8 

মদকিন নদইনকজ give (respectful) 2.6,2.8,5.3,6.3 

মদকয় নদ combined with 8.10 

মদকয় মদি মদয়ালিাি will pay up 2.10 

মদকয় নদকিন?/ 

নপ  রকিন? 
মদয়ালিাইন? will you pay? 

5.10 

মদকয়া মদতাইন give 2.8 

দুধ দুদ milk  
দুপুর  দুহর  afternoon  
দকূে  দুরাত far  

নদখকিন নদ িুইন have you seen 4.14 

নদখা দযোহো see  

নদখাকনা দযোহোসে show  

নদখা হকয়মিল দযাহা অইমিল  had met 7.2 

নদমখ? নদমহ? let me see? 6.3 

নদকখ নদই যা  by checking 6.7,6.9 

নদকখ আমি নদই যা আই let me go and check 7.17 

নদকখ শুকন নদই যা শুইনযা see carefully 4.14 

নদকিন? মদিাইন? will you give? 2.9 

নদমশ িুরমগ নদমশ িুরমগ free range chicken 5.5 

নদা ান নদাহান/দুহান shop 4.3,4.14 

দ্রুত তোতোসে/তোত্তোসে/হোেোক্কোসে fast  

ধনযিাদ ত্রদনযিাদ thanks 2.4, 2.15 

ধকর নদাইরা holding   
ধান নক্ষত নরায়া  যাত  paddy field  
ধান গাি  নরায়া  paddy   
ধার  দার/ কজ্জা lend  
ধুইকয় ননই নদাইয়া নলাই let me wash 5.2 

নধাপা নদািা  washerman  
নখ নও  nails  
নদী গাঙ river  
নাচ নাইি  dance  
নামপত নামহত barber  
নাি ধকর নাি ত্রদরা  call by first name 8.4 

নািকিা নািিাি I will get down 3.14,4.10 

নািাজ নিয  prayer  
নািুন নািুইন please get down 6.17 

নারক ল নাইরহল coconut   
নারক ল নতল নাইরকহামলর নতল coconut oil  
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নামরক কলর পামন নাইরকহাকলর হামন coconut water  
মনচ তলায়  মনকি downstairs 9.3 

মনকচ মনকি down   

মনকচ জান মনকি যাইন 
you please go 

downstairs 9.5 

মনজস্ব মনকযরার one’s own 6.14 

মনকত পার মনতা িাকরা you may take 5.4 

মনকত পাকরন মনতাইন িারুইন 
you may take 

(respectable form) 6.18 

মনকত হকি? ননওন লাগকিা? have to take? 9.3 

মনি মনিাি I will take 7.6 

মনকয় আিমি নলাইয়া আইতামি I am bringing 5.9 

মনরাপো মনরাহো safety 6.11 

মনরাশ  নযারাশ  frustration   
নীল   মনল blue  
ননই নলাই let me take 5.2 

নেওয়ো লওয়া accept  

ননতা  নযাতা leader  
ননত্রক ানা ননত্রহুনা Netrokona 10.5 

ননকিন নলাইিাইন you will do 6.7 

ননকি নাইকিয/নাইিযা after getting off 6.20,10.3 

ননকি লাইো  getting down  
ননাাংরা মগকদার dirty  
ননৌ া  নাউ  boat  
পচা  হোঁিা rotten  
পিন্দ হকিান্দ   choosing carefully 4.17 

িেীক্ষো নহোসেক্কো exam  

প়িকি িরতাকি he/she is studying 8.7 

পমনর  াোঁই cheese  

পরশুমদন নহারশুমদন/কহাশ্শুমদন 

the day before 

yesterday or the day 

after tomorrow 7.2 

পরািা িকরািা paratha 2.5 

পমরচয় হকয় মিনা অইয়া knowing you 4.14 

পমরষ্কার িাি clean 6.12 

পকর  িকর later  2.6,2.11 

পকর খাি িকর  াইয়াি I shall eat later 8.5 

পকর মনকিন নিাইরা মনিাইন put on 6.14 

পয েন্ত লাগাত till 2.16,2.17 

পত্রিি নহাত্রচ্চি  west  
পা হাও leg/foot  
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পাওয়া যাকি? হাওন যাইকিা? 
is it available? Can I 

get? 3.6 

পা া িা না  ripe  
পা া রাস্তা  হাক্কা রাস্তা sealed road  
পাখা মিিুন fan  
িোগল হোকগোল mad  

পাজািা হাইযািা  pyjama  
পাঞ্জামি হানযামি  punjabi  
িোট েোইকলয jute  

পাটঠকয় মদত্রচ্ছ পািায়া মদতামি  sending (I am) 9.2 

পাটঠকয় মদকিন? িািায়া মদিাইন? will you send? 9.1 

পাতলা   হাতলা slim  

পাের হাের stone  

িোে হোে betel leaf  

পামন হামন water 3.1,3.2… 

পাকিন হাইিাইন you will find 4.4 

পাকিন না িাইতাইনকন you will not find 5.18 

পাকয়র আঙু্গল হাওকয়র আঙু্গল toes  
পার িাকরা you may do 5.4 

পারকিা যাইয়ািগা I will be able to do 3.11 

পাকরন িারুইন you may do 3.13,4.4 

পালাং শা  হালাং হাগ spinach 5.5,5.6 

পাকশর িাকশর next 10.1 

পাহা়ি হাহার hill  
মপিকন মহিকন্দ  behind/back 6.13 

মপিলা মহিলা slippery  
মপকি মপকি   মহকি মহকি to be after someone 8.12 

মপঠা মহিা pitha (village cakes) 8.16, 10.12 

পু ুর হুশ ুমন pond  

পুিী িুমি 
a fresh water fish called  

puti 5.5,5.6 

পুরুষ িযািাইন male (toilet) 6.13 

নপোঁকপ হািদা Papaya/pawpaw  
নপোঁয়াজ নহইওাইয/কহিাইয onion 2.8 

নপি হযাি  stomach  
নপি িযাো  িযাি/হযাি নিদনা belly ache  
নপত্রিল নহত্রেল/মিনমিল pencil  
নপয়ারা নগাইওি  guava  
নপয়কিন িাইিুইন you have received 10.14 

নপকয় যাকিন িাইয়া যাইিাইন you will find 3.2 

নপকয়মিকলন? িাইমিলাইন? did you get? 7.12 
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নপা োঁচ নিাি     poached 2.7 

নপায়া মপঠা নহায়া মহিা poa pitha  8.16, 10.13 

নপালাও হুলাও polao  
নপৌৌঁকি নগমি নহাইচ্চা গযামি  I/we have reached 6.17 

নপৌৌঁকি যাকিা নহাইচ্চা যাইয়াি I/we shall reach  
7.14 

নপৌিি হিিাি I/we will reach 6.7 

নি ৌঁছোে হইচ্চেে arr  

পযান্ট পযান pant  
পযাকিঞ্জার িযাকিঞ্জার passenger 6.6,6.8 

প্রথম হয়লো first  

প্রেি নেেী িয়লা নেমন  first class 6.8,6.9 

প্রেকি নহাইলা at first 5.2 

প্রশ্ন নিাশ্ন  question 6.15 

প্রমিদ্ধ মিশাল নাি রা famous 4.4 

নপ্রাগ্রাি হগ্রাি program 7.5 

    

নেি তাল plate 5.6 

িকিা নহািু photo  
িল হলিুল fruits  

সিকে যোওয়ো সহেত যোওে return 
 

মিকর আিকিন মিইকর য/মহইরা আইিাইন please return 
6.18 

মিকর যাি মিইর যা যাইয়াি I/we shall return 6.19 

িুল হুল flowers  
িুল মপঠা হুলমহিা flower pitha 8.16,10.13 

নিরার মিকরাকনর for the return (journey) 7.6 

নিরার জনয মহকরাকনর লাইগযা for returning 6.18 

নিলকিন না হালাইন্নাকজ don’t throw 6.12 

নিান হুন phone  
মি  মিমর free (available) 7.4 

িই  নিাই book  
ি া  িহা  scold  
িিার জায়গা িওকনর যাগা seat  

ি়ি িো  elder  
ি়ি ি়ি large 5.5 

িয়স্ক িুই়িা elderly people 6.17 

িল  ও you say 5.4 

িলা  ওয়া tell/say  

িলমি ন াইতামি I am speaking 3.1,6.1 



 চল নেত্রক োেো ঘুকে আসি 

আভা - ১  আমিন রহিান ও আমিদুর রহিান আমির 15 

িকলন ন াইন ম  ন াইিাইন 
go ahead, say what you 

want to say 7.3,7.5 

িস্তা হালা sack  

িিকত পাকরন নিাইতা িারুইন you may sit 6.9 

িিকিন না?  নিাইতাইন নন? won’t you sit? 8.4 

িিার ঘর িওয়ার/িওকনর গর sitting room 
8.14 

িকিন িওহাইন you please sit 2.3,4.17 

িাাংলা  যাকলন্ডার  িাত্রঞ্জ/হাত্রঞ্জ Bengali calendar  
িাইকর িাইর out  
িাইকর িাইকর outside  
িাক্স িাকস্কা box 9.4 

িাঘ  িাগ tiger  
িািুর িািুর  calf  
িাটি  িামি bowl 5.6 

িানর িানকদার  monkey  

িািুমচে িািুত্রচ্চ  cook  2.8 

িাি িাও left  
মিত্রি  রা ব্যোকচোে sell  

মিিানা  মিচনা bed  
মি়িাল মিলাই cat  
মিদযালয় ইসু্কল school  
মিনািূকলয  িাগনা free of cost  
মিিান  উরজাহায  aeroplane  
মিকয় মিয়া  marriage  
মিমরয়ামন মিরামন biriyani  
মিোি  মযরামন rest  
মিসু্কি মিশ ুি biscuits  
িু  িুহ  chest   
িুধিার িুদিার Wednesday  

িৃটষ্ট িযাগ rain 4.8 

িৃহস্পমতিার মিশুদিার Thursday  

নিগুে   িাইঙ্গল/িাইনগুে/িাইঙ্গন egg plant  
8.10 

নিগুমন নিগুমন purple  
নিগুকনর ভাত্রজ িাইকগাকনর মিরান fried egg plant 8.10 

নিকচ নিইচ্চা  selling  
নি়িাকত 

মগকয়মিলাি 
নিরামনত গযািলাি I went to visit 

10.5 

নি়িাকত একিকিন িযারাইতাইন আইিুইন 
you have come here to 

travel 4.12 

নি়িাকত যাওয়া িযারামনত যাওন visit  



  চল নেত্রক োেো ঘুকে আসি 

আভা - ১  আমিন রহিান ও আমিদুর রহিান আমির 16 

নব্ো ো behɒl/bekkɒl fool  

নিান নিাইন sister  

িযো নিদনা pain  
িযা া িযাহা  curved (not straight) 

িযাঙ িযাঙ frog  
িযািিা িযািিা  business 4.6 

ভমতে নিামে  admission  

ভদ্রকলা  িদ্দরকলা  gentleman 10.9 

ভরতা িো mashed 8.10 

ভতো গুকলা িোমি the mashes 8.13 

ভাই িাই brother 4.1 

ভাঙটি িাাংমত change 5.14 

ভাঙ্গা রাস্তা িাঙ্গা  রাস্তা damaged road  
ভাজা মিরান fried 5.5,5.6… 

ভা়িািা মদকয় 

মদকয়মি 
িারািা মদয়ালমি   I have paid the fare 

4.10 

ভয়  েো ডেোসে fear  

ভাত িাত rice 5.5, 5.6… 

ভামি িামি   sister-in-law 7.15 

ভাল িালা good 4.8,4.9… 

ভাল  ো িালা  তা   by the way 4.9 

ভাল লাগকি িালা লাগতাকি  I am liking 4.8 

ভাল নলকগকি িালা লাগকজ it was enjoyable 
8.13 

ভালই িালাই quite good 4.5 

মভতর মিকত্র inside  

মভতকর নিাইকদ্দ in  
মভতকর মিকত্র  inside 6.5 

মভন্ন অনয রকহাি different 7.17 

নভিম  িাি  নিিম   িাি  Barramundi fish  
নভ়িা নিমর sheep  
নভোে নব্ইকেকব্লো dawn  

ভ্রিেিা নিরামনকি the tour 10.9 

িির িকিার pea  
িকধয নিাইকদ্দ  in the middle 3.2,6.10… 

িকধয   নিাইকদ্দ within 6.19 

িকন আকি িকনা আকি  I remember 7.2 

িকন আকি?  িকনা আকি? do you remember? 7.2 

িকন  মরকয় 

নদওয়া 
িকনা হরায়া দযাওন remind 

 

িঙ্গলিার িঙ্গলিার Tuesday  

িয়িত্রিাং   নিাময়মিাং Mymensingh 10.2 
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িমরচ নিামরি chilly 2.8 

িমহলাকদর জনয 
নিইকেইকনর 

লাইকগয/লাইগযা 
for ladies 

6.13 

িমহষ নিাইশ buffalo  
িাখন িাকহান     butter  
িাি  িাি  fish 5.5,5.9… 

িাি ভাজা িাকিার মিরান fried fish 5.5 

িাকির  ািা িাকির  ািা fish bones  
িাকির তর ামর িাকির  িালুন fish curry 5.5,5.6 

িাঝ িাইদয়াইন middle  
িাো িাতা head  

িারা িাকরান hit  
িাল পত্র িাল িের luggage 10.17 

িাশ ালাই িাল িাশ লাই িাইল black lentil dahl 8.13 

িাটার িাকহকির 

 াকি প়িকি 
িাটকররকত নিারতাকি  studying with the tutor 

8.7 

মিমনি মিমনি minute 6.2,6.10 

মিটষ্ট মিিা/মিকি sweets 8.16 

িুখ িু   face  
িুখ িু  mouth 5.2 

িুমদর নদা ান  নদাহান corner store  
িুরমগ িুমগ্গ chicken  
িুমর  িুমর/ক াই rice crisps  
নিকপ িাইপ্পা measuring  
নিাজা  নিৌজা socks  
নিািা িুিা  fat   
নিারগ  নিারগা  rooster/cock  
যমদ িকল নদই  নযামদ ন াইয়া নদই If I instruct  8.12 

যা খাি নযতা  াইয়াি whatever we shall eat 7.17 

যাওয়ার যাওকনর for the forward journey 
6.3 

যাকিা যাইয়াি I will go 7.14 

নয ন ান নয ুনু any 6.9 

নয ন ান জায়গায় নয ুনু যাগাত  anywhere 6.9 

নযখাকন নযইকনা where 4.3 

নযকত যাইকতা go 1.15,1.16  

নযকত চাই যাইতাি িাই I want to go 4.3,5.17 

েসব্ব্োে   নেোউব্ব্োে Sunday  

েসিদ নেোসিদ bill/receipt  

রাখ রাকহা you keep  
রাখকিন রা িাইন you please keep 6.3,5.13 

রাখুন রাহুইন you please keep 6.8 
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েোগ গুিো angry  

রাজ হা োঁি  রাজা আশ goose  
রাত রাইত night 2.17 

রাকত রাইত্ব at night 7.4 

রান্না রানকদান cooking 7.17 

রান্না  ঘর হা  গর kitchen 7.17 

মর শা মরশ া rickshaw 8.17 

মর শাকত মরশ াত on a rickshaw 8.18 

রুই িাি রুই িাি Rui fish  
রুই িাকির 

তর ামর 
রুই িাকির িালুন Rui (carp) fish curry 

5.1 

রুটি রুমি bread 2.5 

রুিাল রুিাল handkerchief  
রূপচান্দা িাি  রূপিান্দা িাি      pomfret fish  
নরোঁকধা রাইকন্দা  cook (you)  
নরলওকয় নটশন নরল ইমটশন railway station  9.11 

নরাট  রুট roast  
লকের টিক ি লকির টিকহি launch ticket 6.3 

লত্রি লত্রি laundry  
লিে নুন salt  
লম্বা  লাম্বা  tall  
লাইকন দাম়িকয় 

যাকিন 

লাইকন  াকরাইয়া 

যাইিাইন 
stand in a queue  

6.14 

লামগকয়কি/িুকনকি    লাগাইকি  planted  
লাি িাল/হাল jump  
লাভ লাি  profit  
লাল লাল red  
লাল শা  লাল হাগ red spinach  
লুমঙ্গ নলামঙ্গ lungi  
লুমচ লুমি pancake 2.5,2.7… 

নলজ নলাংগুর tail  

নলি ু নলমু্ব lemon  
নলা িঙ্গীত িাইো গান folk song  
নলাহা লুআ iron  
শমনিার নশামনিার Saturday  

শা  হাগ leafy vegetables 5.5,5.6… 

শা িিত্রজ হাগ  vegetables  
শাপ  হাপ snake  
শািে শাি shirt  
শাশুম়ি নহাউমর  mother-in-law  
মশাং মহাং  horn (animal's)   
মশাং িাি মহাং িাি Shing (cat) fish 8.10 
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মশি উশ্মশ beans  
মশয়াল মহয়াল  fox  
মশলািৃটষ্ট মহলামিশটি hail  
মশশু আিুদুি children 6.17 

শুক্রব্োেে শুকু্কেব্োে Friday  

শুোঁিম  িাি হুিম  িাি dried fish  
শুধু  ামল only 9.7 

শুকন হুইনযা after hearing 4.17 

শুকয় িুইো  lying  
শ্বশুর  নহাউর  father in law  
ষা োঁ়ি হা োঁ়ি bull  
ষা োঁ়ি দযাহা গুরু ox  
িাংিাদপত্র নহাত্রত্র া newspaper  
ি কল িযাকহই/হজ্ঞকলই everybody 6.8 

ি াল   শহাল/কিইন্না morning  
ি াকল নিইকন্নকিলা/শহাকল in the morning 5.16 

িকঙ্গ শাকত with 2.5,4.5 

িমতয হািা  true(word)   
িন্ধযাকিলা   হাঞ্জাকিলা  evening  
িি িযা   all 2.11,4.4 

িি ম িু িযা তা everything 8.12 

িি পাকিন িযা তা িাইিাইন you will get everything 4.4 

িি নপ  কর 

মদকয়কিন 
িযা  নিহা মদয়ালিুইন। 

you have paid 

everything 9.7 

িি মিকল  িযা তা মিলাইয়া all together (total) 2.11, 4.22.. 

িি িিয় িযা  িযালা all the time 6.3 

িিুজ ন াউচ্চা green  
িিয়  শকিায়  time  

িরপুিী শরিুমি 
large puti (fresh water 

fish)  5.5,5.6 

িমরষা নতল হইশযার/হরুর নতল mustard oil  
িরু সিকহোে narrow  

িি েনাশ শব্বনাশ   ruined  
িন্ধযা হাঞ্জা evening  

িা োঁতার  হাতুর swim  
িাইক ল িাইকহল bicycle  
িাদা   শাদা white  
িািধাকন  শািদাকন  carefully 8.10 

িািান শািান soap     
িািকন    শািকন  front  

িািকন নেক  শািকনকে from there 3.13 

(   ) িাকহি (   ) শাইি Mr.  7.11 
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মিদ্ধ মহকদ্দা boiled 2.7 

মিন্ধল ভরতা মহকদাল িো 
dried fish mashed with 

dried red chilly 8.10 

িুই হুই needle  
িূয ে  িুরুয sun   
নি তাইন  he/she  
নি  আিমিল  হযা আইতামিন he was coming  
নি  আিকি  হযা আইকি he is coming   
নি  আিকি হযা আইকিা he will come  
নি  আকি  হযা আকয় he comes  
নি  মগকয়মিল  হযা গযামিন he went  
নি একিমিল  হযা আইমিন he came  
নি ো কি হযা তা কিা he will be there. 5.18 

নি যাত্রচ্ছল  হযা যাইতামিন he was going  
নি যাকচ্ছ  হযা যাইতাকিগা he is going   
নি যাকি হযা যাইকিাগা he will go  
নি যায়  হযা যায়গা he goes  
নিখাকনও নহইকনাও also there 4.3 

নিতু  িুল bridge  
নিাজা    শুযা  straight  
নিািিার শুম্বার Monday  

মটিার ঘাি  ইমটিার গাি  steamer ghat  
স্বে ে  নশান্ন  gold  
হয় না অয়না cannot be 4.8,8.12 

হরতাল নহাতাল strike  
হমরে অমরে deer  

হলুদ অলমদ turmeric  
হলুদ  অইলদা yellow  
হকল অইকল if  4,14 

হা োঁিা আিা walk  
হা োঁিু আিু knee  
হা োঁি আি duck  
হা়ি আড্ডে bones  
হাত আত hand 5,2,8.1 

হাত ঘম়ি  আত নগামর  watch  
হাত ধুইকয় 

আিুন 
আত ত্রদয়া আওহাইন 

please go and wash 

your hands 8.1 

হাত ধুইকয় মনন আত ত্রদয়া নলাইন please wash your hands  
8.2 

হাত িুখ আত িু  hands and face 5.2 

হাকত আকতা by hand 4.8,6.8 

হোতুসড় আতুে hammer  
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হািপাতাল হািিাতাল hospital  
হুশ  উশ  sense  
নহকি আইো  walking  
নহকিা না   আইকিযানা don't laugh  
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Part B 

Dictionary for English to the Netrokonian language. 

Netrokonian language is transcribed using the following subset 

of IPA 

IPA character As in  Transcribed as 

ɒ God, rob gɒd,rɒb 

a car kar 

i sit, eat sit, it 

æ sad sæd 

e bed,  bed 

o goal gol 

u Food, should Fud, ʃud 

ai kite kait 

ei main Mein, 

oi toy toi 

ou Go (American)  gou 

k cat kæt 

g get get 

ŋ song sɒŋ 

tʃ chin tʃin 

dʒ jam dʒæm 

t ten ten 

d dish diʃ 

t̪ alto (as in Spanish) alt̪o 

d̪ then (pronounced as non-

fricative)  

d̪en 

n no no 

p pen pen 

f fat fæt 

b bed bed 

m man mæn 

z zoo zu 

r red red 

l lie lai 

ʃ shine ʃain 

s sell  sel 

h hen hen 

y boy bɒy 
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English Bangla Netrokonian 

language in IPA 

Scenario 

Reference 

No. 

accept নেওয়ো lɒwa  

accommodation থো োে জোয়গো t̪ahoner zaga  

admission ভমতে bot̪t̪i  

a fresh water fish called  

puti 
পুিী 

fudi 5.5,5.6 

a little  এ িু আধিু iktu addu 4.8 

a little bit এ িু ettu 2.8,4.7 

alone এ লো ælha  

a lot অকন  mæla 8.11 

a meal  িাল ভাত dail bat̪ 7.4 

address টঠ ানা tihana 4.14,7.9 

aeroplane মিিান  urudʒahaz  

afternoon nap  
সদকেে নব্লো 
ঘুমোকেো d ̪ino gumani  

after someone মপকি মপকি  hise hise 8.12 

after getting off ননকি naimme/naimma 6.20,10.3 

after hearing শুকন huinna 4.17 

after that তারপকর hær fɒre 6.6 

afternoon দুপুর  d ̪uhɒr  

all িি bæk 2.11,4.4 

all right আচ্ছা aitʃtʃa 3.6,3.12… 

all the time িি িিয় bæk bæla 6.3 

all together (total) িি মিকল  bækt̪a milaia 2.11,4.22.. 

also there নিখাকনও heinoo 4.3 

angry েোগ guʃa  

animals জন্তু dʒont̪u  

announcement  নঘাষো ɡuʃona 6.14 

any ন ান kunu 4.14,6.9 

any নয ন ান zekunu 6.9 

anywhere নয ন ান জায়গায় zekunu zaɡat̪ 6.9 

anywhere? ন াোও? kunuhano? 1.9, 1.11 

apple আকপল afel  

are you home? আকিন ? asuin? 7.11 

arrive নি ৌঁছোে hoitʃtʃɒron  

at first প্রেকি hoila 5.2 

at home ঘকর ɡɒro 3.10,7.17 

at night রাকত rait̪e 7.4 
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at this table নিমিকল tebildat̪ 2.3 

at what time?  য়িায়? kɒyday? 5.17,7.5 

at what time does it 

open? 
 য়িায় নখাকল? 

kɒyday kule? 5.17 

at what time should I 

come 

 য়িার িিয় 

আিকিা kumbala ait̪am? 7.5 

aunt খোলো kalamma  

awake জাগা   hɒzak  

banana  লা  kæla  

barber নামপত nahit̪  

Barramundi fish নভিম  িাি  bedki mas  

back সিছকে hisond ̪e  

bathe নগািল ɡusul 7.17 

bathroom নগািল খানা ɡusul hana   

beans মশি uʃʃi  

bed মিিানা  bisna  

behind মপিকন hisɒnd ̪e 6.13 

belly ache নপি িযাো  fæd/hæd bed ̪na  

belonging to him/her ওর hær 8.12 

belonging to them ওকদর hærar  

Bengali calendar িাাংলা  যাকলন্ডার  fandʒi/handʒi  

Betel িোে han  

bicycle িাইক ল saihel  

bill েসিদ roʃid  

biriyani মিমরয়ামন birani  

biscuits মিসু্কি biʃkut  

bits and pieces িুম  িাম  tuktak 7.13 

black   াকলা kala  

black berry  াকলা জাি  kala zam  

black lentil dahl িাশ ালাই িাল maʃkɒlai dail 8.13 

blue নীল   nil  

boat ননৌ া  nau  

boiled মিদ্ধ hid ̪d ̪o 2.7 

bones হা়ি addi  

bowl িাটি  badi 5.6 

box িাক্স basko 9.4 

boy/son নিকল særa 7.15 

bread রুটি rudi 2.5 

bridge নিতু  ful  

brother ভাই bai 4.1 

brown খকয়মর  kɒyeri  

buffalo িমহষ moiʃ  
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bull ষা োঁ়ি hãr  

burn জকল zoilla  

business িযািিা bæfsa 4.6 

bush জঙ্গল dʒɒŋla  

butter িাখন mahon  

by checking নদকখ d ̪eikka 6.7,6.9 

by hand হাকত at̪o 4.8,6.8 

by the way, ভাল  ো bala kɒt̪a 4.9 

bye এখন চমল æhon t̪aile zai 10.17 

cake ন   keik  

calf িািুর basur  

call by first name নাি ধকর nam d ̪oira 8.4 

can you give? মদকত  পারকি? d ̪it̪a farba? 5.6 

cannot be হয় না ɒyna 4.8,8.12 

cap টুসি tuhi  

carefully িািধাকন  ʃabd ̪ane 8.10 

cat মি়িাল bilai  

chair নচয়ার  sear  

change ভাঙটি baŋt̪i 5.14 

chap নছকল særa  

chapati চাপামত safat̪i  

chatpati চিপটি  sɒt̪fɒdi  

chat (you) গল্প  করন ɡɒffo koruin 7.17 

cheat ঠ োকেো- টহোসে   

cheese পমনর kãi  

chest  িু  buh  

chickens িুরমগ muɡɡi  

children নিকল নিকয়রা abud ̪ubain 8.6 

children মশশু abud ̪ub 6.17 

chilly িমরচ moris 2.8 

chira মচ়িা sira  

chital fish মচতল িাি  sit̪ol mas  

choosing carefully পিন্দ hɒsond ̪ 4.17 

clean পমরষ্কার saf 6.12 

clock ঘম়ি ɡori  

cloth  াপর  kahor  

clothes  াপর নচাপর kahor suhɒr 4.3 

coat ন াি kut  

cockroach নতলাকপা া t̪ælɒsura  

coconut oil নারক ল নতল nairholir t̪el  

coconut water নামরক কলর পামন nairholer hani  

coconut  নারক ল nairhol   
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cold ঠান্ডা daia  

combined with মদকয় d ̪e 8.10 

cook (you) নরোঁকধা raind ̪o  

cook (person who 

cooks)  িািুমচে babutʃtʃi 2.8 

cooking রান্না rand ̪on 7.17 

corner store িুমদর নদা ান  d ̪ohan  

correct টঠ  tik 5.1 

cow গরু  ɡuru/ɡai  

crow  া   kaua  

curry তর ামর salun 5.5,5.6 

curved (not straight) িযা া bæha  

cut  োটো kada  

dahl – lentil soup িাল dail 5.5,5.6… 

dalpuri িালপুমর  dailfuri /dailhuri  

damaged road ভাঙ্গা রাস্তা baŋɡarast̪a  

dance নাচ nais  

dark অন্ধ ার and ̪air  

date তামরখ t̪arik  

dates নখজরু kezur  

dawn নভোে beinnebæla  

day before yesterday গত পরশুমদন  ɡæse horʃud ̪in/hoʃʃud ̪in 7.2 

deer হমরে ɒrin  

dentist দা োঁকতর িাক্তার   d ̪ãt̪er dakt̪ɒr  

did you get? নপকয়মিকলন? faisilain? 7.12 

did you not eat? খান নাই? khaisuin na? 10.12 

different মভন্ন ɒnno rɒhom 7.17 

difficulty অিুমিধা ɒʃubid ̪a 4.8 

dining room খাওয়ার ঘর kaoner ɡɒr  

dirty ননাাংরা ɡid ̪or  

doctor িাক্তার   dakt̪or  

(he is) doing  রকিন kort̪asen 7.9 

dog  ু ুর kut̪t̪a  

don’t cry ন োঁ কদা না  kaind ̪ona  

don't laugh নহকিা না   aissona  

don’t throw নিলকিন না halainnadʒe 6.12 

door দরজা kɒfat  

down  মনকচ nise  

do you remember? িকন আকি?  mɒno ase? 7.2 

downstairs মনচ তলায়  nise 9.3 

dried fish শুোঁিম  িাি hutki mas   
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dried fish mashed with 

dried red chilly 
মিন্ধল ভরতা 

hid ̪ol bɒt̪t̪a 8.10 

drinking water খাওয়ার পামন kaoner hani 3.9 

duck হা োঁি ãs  

during day time  মদকন  d ̪ino 2.15,2.16 

ear  ান kan  

eatery  খাওয়া জায়গা     kaoner zaɡa 1.9 

eating খাওয়া kaon 8.1 

egg মিি anda/ænda 2.5,2.6… 

egg plant  নিগুে   baiŋɡɒl/bainɡun/baiŋɡɒn 8.10 

elbow  নুই koni /koinna  

elder বড্ডা bɒdda  

elderly people িয়স্ক buira 6.17 

embrace জামিকয়  zabrɒaia  

engineer ইত্রঞ্জমনয়ার mest̪uri  

etc. ইতযামদ eit̪ai 4.3 

evening িন্ধযাকিলা  handʒa  

everybody ি কল bæhei/hɒggɒlei 6.8 

everything িি ম িু bækt̪a 8.12 

exactly টঠ  tik 6.18 

exam িেীক্ষো horikka  

eyes নচাখ souk  

face িুখ muk  

false সমথযো  misahɒt̪a  

famous প্রমিদ্ধ biʃal namkɒra 4.4 

fan পাখা bisun  

far দকূে  d ̪urat̪  

farm chicken খািার িুরমগ kamar murgi  

farmed koi(flying) fish চাষ  রা  ই িাি 
ʃas kɒra koi mas 5.5 

fast দ্রুত  t̪at̪ari/ t̪at̪t̪ari/harakkari  

fat  নিািা muda  

father-in-law শ্বশুর  hour  

fear ভয়  েো dɒrani  

first প্রথম hɒyla  

first class প্রেি নেেী fɒyla sreni 6.8,6.9 

fish িাি  mas 5.5,5.9… 

fish bones িাকির  ািা maser kada  

fish curry িাকির তর ামর maser salun 5.5,5.6 

five পাোঁচ হা োঁি hãs  

flower pitha িুল মপঠা hulhida 8.16,10.13 

flowers িুল hul  
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fog  ুয়াশা uʃ  

folk song নলা িঙ্গীত maitta ɡan  

food খািার kaon 5.1 

fool নব্ো ো behɒl/bekkɒl  

foot িো hao  

for জনয laigga 3.1,3.8 

for returning নিরার জনয hironer laigga 6.18 

for the forward journey যাওয়ার zaoner 6.3 

for the return (journey) নিরার fironer 7.6 

for the time being আপাতত    afazɒt̪o  

for travelling নঘারার জনয ɡurar laigga 4.8 

forehead  পাল kɒhal  

fork  াোঁিাচািচ kadasifi  

four চার sair  

fox মশয়াল hial  

free (available) মি  firi 7.4 

free of cost মিনািূকলয  maɡna  

free range chicken নদমশ িুরমগ d ̪eʃi murɡi 5.5 

Friday শুক্রব্োেে ʃukkurbar  

fried ভাজা biran 5.5,5.6… 

fried egg plant নিগুকনর ভাত্রজ baiɡoner biran 8.10 

fried fish িাি ভাজা masor biran 5.5 

frog িযাঙ bæŋ  

from নেক  t̪aikka 6.1 

from here এখান ার eihankar 4.3, 4.14 

from there ওখান নেক  heint̪e 10.3 

from there িািকন নেক  ʃamnet̪t̪e 3.13 

from top উপর নেক  ufɒret̪t̪e 10.18 

from you আপনার নেক  amner t̪aikka 4.14 

front িািকন    ʃamne  

fruits িল hɒlmul same 

frustration  মনরাশ  næraʃ  

gentleman ভদ্রকলা  bɒd ̪d ̪orlok 10.9 

getting down ননকি laimma  

ghee মঘ ɡi  

ginger আদা ad ̪a  

give মদকয়া d ̪it̪ain 2.8 

give (respectful) মদকিন d ̪eindʒe 2.6,2.8,5.3,6.3 

glass গ্লাি  ɡælas  

go নযকত zait̪o 1.15,1.16  

go ahead, say what you 

want to say 
িকলন 

koin ki koibain 7.3,7.5 
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goat িাগল saɡol  

gold স্বে ে  ʃonno  

good ভাল bala 4.8,4.9… 

goose রাজ হা োঁি  radʒa ãʃ  

grapes আঙু্গর aŋɡur  

green িিুজ koutʃtʃa  

green chilly  াোঁচা িমরচ  kasa moris  

guava নপয়ারা ɡoiob  

guest অমতমে, meman 4.12 

had met নদখা হকয়মিল d ̪æha ɒisil 7.2 

had no problem অিুমিধা হয় নাই ɒʃubid ̪a ɒy nai 9.9 

hail মশলািৃটষ্ট hilabiʃti  

hair চুল sul  

haircut চুল  ািা  sul kada  

hammer হোতুসড় at̪ur  

hand হাত at̪ 5,2,8.1 

handkerchief রুিাল rumal  

hands and face হাত িুখ at̪ muk 5.2 

hang ঝুলা loitka  

hapless অভাগা    abaigga  

happy খুসি aʃikuʃi  

have to take? মনকত হকি? neon laɡbo? 9.3 

have you come? একিকিন? aisuin? 1.5 

have you seen নদখকিন d ̪eksuin 4.14 

heavy ওজে uzɒn  

he came নি একিমিল  hæ aisin  

he comes নি  আকি  hæ aye  

he goes নি যায়  hæ zayɡa  

he is coming  নি  আিকি  hæ aise  

he is going  নি যাকচ্ছ  hæ zait̪aseɡa  

he was coming নি  আিমিল  hæ ait̪asin  

he was going নি যাত্রচ্ছল  hæ zait̪asin  

he went নি  মগকয়মিল  hæ ɡæsin  

he will be there. নি ো কি hæ t̪akbo 5.18 

he will come নি  আিকি hæ aibo  

he will go নি যাকি hæ zaiboɡa  

he/she নি t̪ain  

he/she ও hæ  

he/she arranges গুমিকয় ɡusaya ɡasaya 8.12 

he/she is studying প়িকি fort̪ase 8.7 

he/she is waiting অকপক্ষা  রকিন ɒfekka kort̪asen 7.9 

head িাো mat̪a mata 
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here এই নয ei ze 9.4 

here এখাকন eino/eihano 1.9,2.15 

hibiscus জিা  zɒba  

hill পাহা়ি hahar  

hilsa fish ইমলশ িাি ilʃa  

his ওনার hæilar 10.9 

his/her (belonging to) তার hærar  

hit িারা maron  

holding  ধকর d ̪oira  

holidays িুটি sudi 4.7,10.5 

home cooked meal ঘকরায়া খািার ɡorua kaon 7.17,10.9 

horn (animal's)  মশাং hiŋ  

horse নঘা়িা ɡura  

hospitable অমতমেপরায়ে ɒt̪it̪ifɒrayon 10.9 

hospital হািপাতাল hasfat̪al  

hospitality আমতকেয়তা  ad ̪or zɒt̪on 10.14 

hot গরি haf uda  

hot (spicy)  ঝাল zal 8.10 

hour ঘণ্টা ɡonta 6.19 

house boy  াকজর নিকল kamer særa 9.8 

how did you like it? ন িন নলকগকি?  kirɒm laɡze? 10.8 

how far?  ত দকূর? kɒt̪t̪ani d ̪ura? 4.1 

how many?  য়িা? kɒyda? 2,7 

how much did it come 

to? 
 ত নহাল?  

kɒt̪o ɒise? 5.11 

how much time?  তক্ষে? kɒt̪kan? 1.17, 2.16 

how was it? ন িন নহাল? kirɒm oilo 7.12 

how? ন িন ? kirɒm? 7.11 

how? ন িন  কর ? kiba? 3.12 

hurry তোড়োতোসড় t̪at̪t̪ari/harakkari  

hurt ব্যথো িোওয়ো d ̪ukku haoa  

I আমি ami  

I am arranging  আমনকয় মদত্রচ্ছ anaia d ̪it̪asi 9.11 

I am bringing একন মদত্রচ্ছ ainna d ̪it̪asi 3.7 

I am bringing মনকয় আিমি loia ait̪asi 5.9 

I am coming আিমি ait̪asi 5.9,6.2… 

I am coming আমি আিমি  ami ait̪asi  

I am coming আিমি ait̪asi 5.9,7.10 

I am coming just now এখমন আিমি æhoni ait̪asi 7.10 

I am doing  রমি kort̪asi 7.8 

I am giving মদত্রচ্ছ d ̪it̪asi 3.2,3.7 

I am going  আমি যাত্রচ্ছ ami zait̪asiɡa  
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I am liking ভাল লাগকি bala laɡt̪ase 4.8 

I am putting it on উটঠকয় মদত্রচ্ছ udaya d ̪it̪asi 9.12 

I am waiting অকপক্ষা  রমি ɒfekka korɒt̪asi 7.8 

I came আমি একিমিলাি  ami aisilam  

I came to visit 
নি়িাকত 

একিমিলাি beranit̪ aisilam 10.5 

I come  আমি আমি  ami ai  

If I instruct  যমদ িকল নদই  zod ̪i koia d ̪ei 8.12 

I go আমি যাই ami zaiɡɡa  

I had bought ম কনমি kinsilam 7.13 

I have brought একনমি ansi 3.3 

I have come একিমি aisi  

I have fed them খাইকয় মদকয়মি kaoaialsi 8.7 

I have never had খাই নাই kaisina 8.13 

I have paid the fare 
ভা়িািা মদকয় 

মদকয়মি barada d ̪ialsi 4.10 

I have reached একি নগমি  aia forsi 3.15 

in মভতকর moid ̪d ̪e  

inform him খির মদন  kɒbor d ̪eindʒe 7.8 

inside মভতর bit̪or  

I shall check out নচ  আউি  রি zaiamɡa 9.1 

I shall eat later. পকর খাি fɒre kaiam 8.5 

itch চুল োসে kaidʒoni  

It's all right টঠ  আকি tiase 7.18 

I want চাই sai 4.3,5.17 

I want to go নযকত চাই zait̪am sai 4.3,5.17 

I was coming  আমি আিমিলাি  ami ait̪asilam  

I was going  আমি যাত্রচ্ছলাি ami zait̪asilam  

I went আমি মগকয়মিলাি ami gæslam  

I will be able to  পারকিা farbam 3.11 

I will buy ম কন ননি kinna niam 4.9 

I will come আিি aibam 5.19 

I will come  আমি আিি ami aibam  

I will come over চকল আিকিা aia fɒram 7.5 

I will do  রি hɒrbam/kɒram 7.7 

I will eat খাি kaiam 8.5 

I will get down নািকিা nambam 3.14,4.10 

I will give মদি d ̪iam 2.7,2.8 

I will go আমি যাি ami zaiaŋɡa  

I will go যাকিা zaiam 7.14 

I will pick up তুকল মনি t̪uilla niam 7.6 

I will take মনি nibam 7.6 
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I will try to come 
আিকত নচষ্টা 

 রি। aoner seʃta hɒrbam 2.18 

I will wait  অকপক্ষা  রকিা ɒfekka kɒram 7.7 

I/we have reached নপৌৌঁকি নগমি hoitʃtʃa ɡæsi 6.17 

I/we shall reach 

(definitely) 
নপৌৌঁকি যাকিা 

hoitʃtʃa zaiam 7.14 

I/we shall return মিকর যাি fiirra zaiam 6.19 

I/we will reach নপৌিি hɒsbam 6.7 

If  হকল ɒile 4,14 

if I tell him/her যমদ িকল নদই zod ̪i koia d ̪ei 8.12 

in the middle িকধয moid ̪d ̪e 3.2,6.10… 

in the morning ি াকল beinnebela/ʃɒhale 5.16 

infinity অমশি oʃim  

inside মভতকর bit̪or 6.5 

iron নলাহা lua  

is it available?  পাওয়া যাকি? haon zaibo? 3.6 

is that so? তাই নাম ?   t̪ai nahi? 10.6 

it has reached একি নগকি aia forse 9.12 

it is no trouble   ষ্ট  রকত হয়না kɒʃto kɒron laɡena 8.12 

it is open নখালা kula 2.16 

it is quite late 
অকন  নিকজ 

নগল mæla baidʒdʒa ɡæse 8.17 

it is waiting অকপক্ষা  রকি ɒfekka kort̪ase 7.11 

it was enjoyable/you 

enjoyed 
ভাল নলকগকি 

bala laɡze 8.13 

jackfruit  াোঁঠাল kadol  

jump লাি fal/hal  

just now এখমন æhoni 1,10,2.2 

Jute িোট naille  

kameez  ামিজ kamiz  

kata pitha  ািা মপঠা kada hide/hida 8.16,10.13 

Katol fish  াতল িাি kat̪ol mas  

khichuri মখচুম়ি kisuri  

kitchen রান্না  ঘর hak ɡɒr 7.17 

knee হা োঁিু adu  

knife িুমর sakku  

knife and fork  াোঁিাচািচ kadasifi  

knowing you পমরচয় হকয় sina ɒia 4.14 

Koi fish  ই িাি koi mas  

kurta  ুতো kurt̪a  

    

ladies িমহলাকদর জনয beitteiner laiɡɡe/laiɡga 6.13 
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lady িমহলা bedi  

large puti (fresh water 

fish)  
িরপুিী 

ʃɒrfudi 5.5,5.6 

later  পকর  fɒre 2.6,2.11 

launch ticket লকের টিক ি lɒnser tihet 6.3 

laundry লত্রি lɒndri  

leader ননতা  næt̪a  

leafy vegetables শা  haɡ 5.5,5.6… 

learn নিখো ʃiha  

left িাি bão  

leg পা hao  

lemon নলি ু lembu  

lend ধার  d ̪ar /kɒdʒdʒo  

let me do ননই loi 5.2 

let me go and check নদকখ আমি d ̪eikka ai 7.17 

let me put you on উটঠকয় নদই udaya d ̪ei 8.18 

let me see আমি নদমখ ami d ̪ehi 9.7 

let me see? নদমখ? d ̪ehi? 6.3 

let me travel ঘুকর আমি ɡuira ai 4.7 

let me wash ধুইকয় ননই d ̪oia loi 5.2 

let us go চলুন/ চকলন soluin 4.4,4.5 

letter মচটঠ sidi  

light আকলা hɒʃor  

liked it a lot খুি ভাল লাগল mæla bala laɡze 4.14 

lips নঠা োঁি tud  

little নছোট  
   

sudu  

luggage ত্রজমনশ পত্র malfɒtrodi 9.1 

luggage িাল পত্র mal fɒt̪t̪or 10.17 

lunch দিুুকেে খোব্োে d ̪uhorɒkt̪er kaon  

lungi লুমঙ্গ longɡi  

lying শুকয় fuit̪t̪a  

mad িোগল hagol  

maiden  নযা koinna  

male (toilet) পুরুষ bedain 6.13 

many অ্কে  mæla/ɒt̪ot̪a  

marriage মিকয় biya  

mashed ভরতা bɒt̪t̪a 8.10 

measuring নিকপ maippa  

meat নগাস্ত ɡust̪u 5.6 

middle িাঝ maid ̪d ̪ain  

milk দুধ d ̪ud ̪  
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minute মিমনি minid 6.2,6.10 

Monday নিািিার ʃumbar  

monkey িানর band ̪or  

moon চা োঁদ san  

mop ঝা়ুি  hasun  

morning ি াল   ʃɒhal / beinna  

mother-in-law শাশুম়ি houri  

mouse ইোঁদুর und ̪ur  

moustache নগা োঁি mus  

mouth িুখ muk 5.2 

move around চলকত মিরকত sɒlat̪ firat̪ 4.8 

Mr. (x) ( x ) িাকহি (x ) ʃaib 7.11 

mud  োদো fæk  

mustard oil িমরষা নতল hɒiʃær/hɒrur t̪el  

Mymensingh িয়িত্রিাং   moyising 10.2 

nails নখ nɒok  

narrow িরু sihon  

near  াকি d ̪aro  

nearby  াকি d ̪aro 1.9,1.11 

needle িুই hui  

Netrokona ননত্রক ানা net̪rohuna 10.5 

never ন ান মদন kunud ̪in 10.11 

news খির kɒbor  

newspaper িাংিাদপত্র hot̪rika  

next পাকশর faʃer 10.1 

night রাত rait̪ 2.17 

no (respectfully) ত্রজ না ẽhe 8.5 

now এখন æhon 10.17 

OK টঠ  আকি aitʃtʃe/aitʃtʃa 9.2 

on a rickshaw মর শাকত riʃkat̪ 8.18 

on ground/first floor এ  তালায় æk t̪alat̪ 6.9 

one’s own মনজস্ব nizerar 6.14 

onion নপোঁয়াজ heioaiz/hebaiz 2.8 

only শুধু kali 9.7 

open  নখালা kula 2.16 

opens? নখাকল? kule? 5.17 

our (belonging to us) আিাকদর  amrar 8.12 

our maidservant আিাকদর িুয়া amrar bua 8.12 

out িাইকর bair  

outside িাইকর baire  

ox ষা োঁ়ি d ̪æ̃ha ɡuru  

paddy  ধান গাি  roya  
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paddy field ধান নক্ষত roya kæt̪  

pain িযো bed ̪na  

pair নজারা   zura 7.13 

pan নি মচ dæɡ  

pancake লুমচ lusi 2.5,2.7… 

pant পযান্ট pæn  

papaya নপোঁকপ habd ̪a  

paper  াগজ  hat̪a  

paratha পরািা fɒroda 2.5 

passenger পযাকিঞ্জার fæsendʒar 6.6,6.8 

pawpaw নপোঁকপ habd ̪a  

pea িির mɒtor  

peanut মচনািাদাি sinabad ̪am  

pen  লি kɒlom  

pencil নপত্রিল hensil/finsil  

pepper নগালিমরচ ɡul moris  

pharmacy ওষুকধর নদা ান  harmesi /oʃoid ̪er d ̪ohan  

phone নিান hun  

photo িকিা hodu  

pick কুড়োকেো tuhani  

picnic চড়ুইভোসত tulahat̪i  

picture িমি sobi  

pigeon  িুতর koit̪t̪ɒr  

pineapple আনারি anarɒs  

pitha (village cakes) মপঠা hida 8.16, 10.12 

pithas of our region 
আিাকদর 

অেকলর মপঠা amrar elahar hida 8.16 

place to stay ো ার জায়গা t̪ahoner zaɡa 1.9 

planted লামগকয়কি/িুকনকি    laɡaise  

plate নেি t̪al 5.6 

please ask ত্রজকজ্ঞি  রকিন ziɡaibain 6.15 

please call িা কিন daɡbain 8.4 

please come again আিার আিকিন abar/araɡbar aindʒe 9.14 

please come to eat নখকত আিুন kait̪ain aohain 8.1 

please get down নািুন namuin 6.17 

please get up ওকঠন/ উকঠন uduin 1.14 

please give me মদন d ̪eindʒe/d ̪euhain 4.22 

please go and wash 

your hands 
হাত ধুইকয় আিুন 

at̪ d ̪oia aohain 8.1 

please return মিকর আিকিন fiirre/hiira aibain 6.18 

please sit here এখাকন িকিন eihano bɒohain/boin 5.1,5.17 

please wash your hands  হাত ধুইকয় মনন at̪ d ̪oia loin 8.2 
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poa pitha  নপায়া মপঠা hoa hida 8.16, 10.13 

poached নপা োঁচ fos 2.7 

polao নপালাও hulao  

police station োনা t̪ana  

pomegranate িামলি dalom  

pomfret fish রূপচান্দা িাি  rupsand ̪a mas  

pond পু ুর huʃkuni   

potato আলু ɡuda 8.1 

prayer নািাজ nɒmɒdʒ  

profit লাভ lab  

program নপ্রাগ্রাি hɒɡram 7.5 

pumpkin  ুি়িা kumda  

punjabi পাঞ্জামি hanɒdʒabi  

purple নিগুমন beɡuni  

put on পকর মনকিন foira nibain 6.14 

pyjama পাজািা haizama  

quarrel ঝগ়িা kaidʒdʒa  

question প্রশ্ন hoʃnɒ 6.15 

quite good ভালই balai 4.5 

railway station  নরলওকয় নটশন rel istiʃɒn 9.11 

rain িৃটষ্ট mæɡ 4.8 

rat ইোঁদুর und ̪ur  

ready তইমর bau 7.6 

red লাল lal  

red spinach লাল শা  lal haɡ  

related to them তাকদর hærar 6.8 

remember িকন আকি mɒno ase 7.2 

remind 
মকে  সেকয় 
নদওয়ো mono hɒraia d ̪æon  

rest মিোি  zirani  

return সিকে যোওয়ো hirɒt̪ zaon  

rice ভাত bat̪ 5.5, 5.6… 

rice crisps িুমর  muri /koi  

rickshaw মর শা riʃka 8.17 

right here এখাকনই eihanei 4.6 

ripe পা া fakna  

river নদী ɡaŋ  

roam around নঘারা মিরা ɡurahira 6.18 

roast নরাট  rust  

rooster নিারগ  morɡa  

rose নগালাপ ɡulap  

rotten পচা  hɒ͂sa  

round নগাল  ɡul  
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Rui (carp) fish curry 
রুই িাকির 

তর ামর rui maser salun 5.1 

Rui fish রুই িাি rui mas  

ruined িি েনাশ ʃɒbbonaʃ  

sack িালা Hala  

safety মনরাপো nirahɒt̪t̪a 6.11 

salt লিে Nun  

Saturday শমনিার ʃonibar  

(you) say িল kɒo 5.4 

scampi গলদা মচাংম়ি ɡɒld ̪a isa  

school মিদযালয় iskul  

scold ি া  bɒha  

sealed road পা া রাস্তা  hakka rast̪a  

seat ব্িোে জোয়গো kaoner zaga  

see নদখো d ̪æha  

see carefully নদকখ শুকন d ̪eikka ʃuinna 4.14 

sell সব্সক্র  েো bætʃon    

selling নিকচ beitʃtʃa  

sending (I am) পাটঠকয় মদত্রচ্ছ padaya d ̪it̪asi 9.2 

sense হুশ  uʃ  

sheep নভ়িা meri mera 

Shing (cat) fish মশাং িাি hiŋ mas 8.10 

shirt শািে ʃat  

shop নদা ান d ̪ohan/d ̪uhan 4.3,4.14 

short খাকিা  huitte  

shrimp মচাংম়ি ĩsa  

shrimps/prawns মচাংম়ি িাি ĩsa mas 8.10 

shoes  জতুা zut̪a 4.3 

short খাকিা kado  

show নদখোকেো d ̪æhani  

sick অিুস্থ  roiɡɡa  

sister নব্োে boin  

sister-in-law ভামি babi 7.15 

sitting room িিার ঘর bɒoar/bɒoner ɡɒr 8.14 

sky আ াশ  asman  

sleep ঘুি  ɡum  

slim পাতলা   hat̪la  

slippery মপিলা hisla  

small নিাি sudu  

snake শাপ  hãp  

soap    িািান ʃaban  
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soap for washing 

clothes 

 াপর নধাওয়ার 

িািান kahor d ̪ɒoner ʃaban 3.6,3.9 

socks নিাজা  moudʒa  

some day ন ানমদন kunud ̪in 4.15 

some/anything ম িু kunut̪a/ kisut̪a 1.11,3.7 

(who is) speaking? (ন ) িলকিন? kæla koit̪asuin? 7.1 

(I am) speaking িলমি koit̪asi 3.1,6.1 

sour ি  sukka  

speaking from  নেক  িলমি t̪aikka koit̪asi 3.1,6.1 

special potato called 

jam potatoes 
জাি আল ু

zamɡuda 8.1 

spectacles চশিা  sɒʃma  

spinach পালাং শা  halɒng haɡ 5.5,5.6 

spoon চািচু samis  

stand দোৌঁড়োকেো karoia fɒra  

stand in a queue  
লাইকন দাম়িকয় 

যাকিন laine karoia zaibain 6.14 

stay নেক ন t̪ahuin 7.6 

stayed back নেক  নগমি roia ɡæsi 4.6 

stays োক  t̪ahe 2.16 

steamer ghat মটিার ঘাি  istimar ɡat  

stick পাখা bisun  

stomach নপি hæt  

stomach ache নপি িযাো  hæt bed ̪na  

stone িোথে hat̪t̪or  

storm ঝ়ি t̪uhan  

story book গকল্পর িই   ɡɒffer boi  

straight নিাজা    ʃuza  

strike হরতাল hot̪al  

studying with the tutor 
িাটার িাকহকির 

 াকি প়িকি mastɒrert̪e fɒrt̪ase 8.7 

sugar মচমন  sini 2.6 

suitable উপযুক্ত ufuzukt̪ɒ 6.13 

sun  িূয ে  suruz  

Sunday রমিিার roubbar  

sweets মিটষ্ট mida/ mide 8.16 

swim িা োঁতার  hat̪ur  

tail 
 

নলজ leŋgur  

taka িা া teha 1.16,2.11… 

tall লম্বা  lamba  

tea চা sa 2.5 
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tell ব্লো kɒoa  

thanks ধনযিাদ d ̪oinnɒbad ̪ 2.4, 2.15 

that এইিা/তা heida  

that তা heida  

that is all right টঠ  আকি tiase 7.18 

the day before 

yesterday or the day 

after tomorrow 

পরশুমদন 

horʃud ̪in/hoʃʃud ̪in 7.2 

the food is served খাওয়া নরমি kaon barsi 8.1 

the food that we will 

have 
খাওয়ািা 

kaonda 7.17 

the mashes ভতো গুকলা bɒt̪t̪adi 8.13 

the tour ভ্রিে িা beranida 10.9 

their (belonging to)  তার hærar  

them ওকদরক  hærare 8.7 

then তাহকল t̪aile 2.3,4.4 

they ওরা hæra 8.6 

thief নচার sur  

things ত্রজমনশ পত্র ziniʃfat̪i 4.3 

throw  ছুৌঁ কড় মোেো idda mara/milla mara  

Thursday িৃহস্পমতিার biʃudbar  

ticket টিক ি tihet 6.3 

ticket chequer টিক ি নচ ার tihet sehar 6.3 

tiger িাঘ  baɡ  

tilapia fish নতলামপয়া িাি  t̪elaippa mas  

till পয েন্ত laɡat̪ 2.16,2.17 

time িিয়  ʃɒmoy  

tips টিপি tis/tib 2.14 

toast নিাট tuʃ 2.5 

to be after someone মপকি মপকি   hise hise 8.12 

toes পাকয়র আঙু্গল haoer aŋgul  

toilet িয়কলি tatti 6.13 

tomato িকিকিা  temutu  

tongue ত্রজহ্বা zibra  

tooth দা োঁত d ̪at̪  

tree গাি  ɡas  

true(word)  িমতয hãsa  

Tuesday িঙ্গলিার moŋgolbar  

turmeric হলুদ ɒld ̪i  

unsealed road  াোঁচা রাস্তা  kasa rast̪a  

upstairs উপকর urhe/ufɒre 6.9 

vegetables শা িিত্রজ haɡ  
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very good খুি ভাল kub bala 8.13 

visit নব্ড়োকত যোওয়ো bæranit̪ zaon  

wait অকপক্ষা ɒfekka 7.8,7.9 

walk হা োঁিা ada  

walking নহকি aitta  

washerman নধাপা d ̪ofa  

watch হাত ঘম়ি  at̪ ɡori  

water পামন hani 3.1,3.2… 

Wednesday িুধিার bud ̪bar  

we have reached একি পকরমি aia horsi 10.16 

west পত্রিি hɒtʃtʃim  

what do you want to 

buy? 
ম নকত চান? 

kint̪ain sain 4.2 

what? ম ? kit̪a? 3.4,7.17 

whatever we shall eat যা খাি zet̪a kaiam 7.17 

where নযখাকন zeino 4.3 

where are you going> ন াোয় যাকচ্ছন ? koi zait̪asuin? 10.1 

where are you staying? উকঠকিন? utsuin? 1.7 

where have you come 

from? 

ন াো নেক  

একিকিন?    koit̪t̪e aisuin? 1.5 

where? ন াোয়? kunhano? 10.4 

will you not sit? 
আপমন িিকিন 

না?  amne boit̪ain ne? 8.4 

white িাদা   ʃad ̪a  

who? ন ? kæla? 7.1 

will pay up মদকয় মদি d ̪ialbam 2.10 

will you arrange to call আমনকয় মদকিন?  anaia d ̪ibain? 9.1 

will you do?  রকিন? korbain? 3.1 

will you eat? খাকিন? kaibain? 2.15 

will you give নদকিন? d ̪ibain? 2.9 

will you pay? 
মদকয় নদকিন?/ নপ 

 রকিন? d ̪ialbain? 5.10 

will you send? পাটঠকয় মদকিন? fadaia d ̪ibain? 9.1 

window জানালা   kuf/zanala  

with িকঙ্গ ʃat̪e 2.5,4.5 

witnin িকধয   moid ̪d ̪e 6.19 

with it তার িকঙ্গ hær ʃat̪e 2.5 

without িারা sara 10.13 

won’t he/she/they eat? খাকি না?  kait̪ona? 8.6 

won’t you sit? িিকিন না?  boit̪ain ne? 8.4 

working boy  াকজর নিকল kamer særain 9.8 

yellow হলুদ  ɒild ̪a  
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yes ত্রজ hɒ/hæ̃ 10.15, 1. 

you আপমন anne/amne 1.2,1.5 

you (plural)  আপনারা amnera 2.1,6.7… 

you (singular) তুমি t̪umi  

you are coming তুমি আিি  t̪umi aiso  

you are going  তুমি যাচ্ছ  t̪umi zait̪asoɡa  

you came তুমি একিমিকল  t̪umi aisila  

you come তুমি আি t̪umi ao  

you could eat নখকত পাকরন  kait̪ain faruin 2.5 

you do your shopping ন না  াটি  করন kina kada koruin 4.14 

you go তুমি যাও  t̪umi zaoɡa  

you had wanted নচকয়মিকলন saisilain 7.12 

you have come here to 

travel 
নি়িাকত একিকিন 

bærait̪ain aisuin 4.12 

you have cooked a lot 
অকন  রান্না 

 করকিন mæla ransuin 8.11 

you have paid 

everything 

িি নপ  কর 

মদকয়কিন bæk teha d ̪ialsuin 9.7 

you have received নপয়কিন faisuin 10.14 

you have taken a lot of 

trouble 
 ষ্ট  করকিন 

kɒʃto korsuin 8.11 

you keep রাখ raho  

you may পার faro 5.4 

you may do. পাকরন faruin 3.13,4.4 

you may sit িিকত পাকরন boit̪a faruin 6.9 

you may take 

(respectable form) 
মনকত পাকরন 

nit̪ain faruin 6.18 

you may take মনকত পার nit̪a faro 5.4 

you please chat along গল্প  করন ɡɒffo koruin  

you please eat খাকিন kaindʒe 8.10 

you please go 

downstairs 
মনকচ জান 

nise zain 9.5 

you please keep রাখকিন rakbain 6.3,5.13 

you please keep রাখুন rahuin 6.8 

you please sit িকিন bɒohain 2.3,4.17 

you please sit  আপমন িকিন। amne boin 9.11 

you went তুমি মগকয়মিকল  t̪umi ɡæsila  

you were coming  তুমি আিমিকল  t̪umi ait̪asila  

you were going  তুমি  যাত্রচ্ছকল  t̪umi zait̪asilaɡa  

you will come তুমি আিকি t̪umi aiba  

you will do ননকিন loibain 6.7 

you will eat খাকিন kaibain  
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you will find পাকিন haibain 4.4 

you will find নপকয় যাকিন faia zaibain 3.2 

you will get everything িি পাকিন bækt̪a faibain 4.4 

you will go তুমি  যাকি t̪umi zaibaɡa  

you will not find পাকিন না fait̪ainne 5.18 

you will not have to do  রকত হকি না kɒron laɡd ̪ona 7.6 

you will please search to 

find it 
খুোঁকজ ননকিন 

kuidʒdʒa loibain 6.7 

you will stand দা োঁ়িাকিন karoibain 6.8 

your (plural) আপনাকদর amned ̪er/amnerar 6.7,6.11… 

your (singular) আপনার amner 2.1,2.13… 
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Part C 

 

 

 

 

 

 

 কোপ েকনর দশটি দৃশয  

 িাি মদ  - িাাংলা 

 িান মদ  - ননত্রক াক ানার ভাষাকত  অনুিাদ  

 

ননত্রক াক ানার ভাষাকত  নিাকনটি  িাাংলা িযিহার  কর 

অনুমলমপ  রা হকয়কি । 

. 
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েৃেয ১ - নেত্রদকাো েহদরর রাস্তায় 

 
১। আিিালািু আলাই ুি, ন িন আকিন? 

২। আমি ভাল। আপমন ন িন? 

৩। আপনার নাি ম ?    

৪। আিার নাি  মরি 

   ৫। আপমন ন াো নেক  একিকিন? 

৬। আমি িাঙ্গাইল নেক  একিমি। 

৭। আপমন ন াোয় উকঠকিন?                          

৮। আমি নহাকিল উেরা নত আমি। 

৯। এখাকন  াকি ন ানখাকন  ভাকলা ো ার জায়গা আকি? 

১০। হযা োঁ, পকরর রাস্তাকত নহাকিল উেরা পাকিন। 

১১। আমি  াকি ন াোও ম িু নখকত পারকিা? 

   ১২। পাকশর নরি্িুকরন্ট এ ভাকলা খািার পাকিন। 

১৩। মর শাওয়ালা,  মরি িাজার যাকিন? 

১৪। যাি। ওকঠন । 

   ১৫।  মরি িাজার নযকত  ত ভা়িা লাগকি? 

১৬।  মরি িাজার নযকত ২০ িা া ভা়িা ? 

১৭।  ওখাকন নযকত  তক্ষে লাগকি? 

১৮। এই ১৫ নেক  ২০ মিমনকি নপৌৌঁকি যাি। 
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েৃেয ১ – নেত্রহুো েদহাদরার রাস্তাত 

 
  ১। িালাি আলাই ুি। ম রি আিুইন?         

২। আমি িালা। আকে ম রি? 

৩। আকের নাি ম তা? 

৪। আিার নাি ন ামরি। 

৫। আকে ন াইকে আইিুইন? 

৬। আমি িাঙ্গাইলে আইমি। 

৭। আকে ন াই উিিুইন? 

৮। আমি হুকিল ন ামিরত আমি। 

৯। এইকনা দাকরা  ুনু িালা তাকহাকনর যাগা আকি? 

১০। হযা োঁ , িাকদর রাস্তািাত হুকিল উেরা হাইিাইন। 

১১। আমি দাকরা  ুনুহাকনা  ুনুতা  াইতাি িারিাি? 

১২। িাকশর নরি্িুকরকন িালা  াওন হাইিাইন।  

১৩। এইকজ মরশ াওয়ালা ন ামরি িাযার যাইিাইন? 

১৪। যাইয়াি।উিুইন। 

১৫। ন ামরি িাযার যাইকত  ত নিহা লাগকিা?  

১৬। ন ামরি িাযার যাইকত মিশ নিহা িারা। 

১৭। নহইহাকনা যাইকত  ত ান লাগকিা?  

১৮। এই হনকরা মিশ মিমনকি হইচ্চা যাইয়াি। 
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েৃেয ২ -  নহাদেদলর নরদস্তাোঁরায় প্রাতঃরাে 
 

১। িালাি আলাই ুি িার, আপনারা  য়জন? আপনার রুি নাম্বার  ত? 

২। অলাই ুি িালাি। আমি এ াই। রুি নাম্বার ৩০৪।  

৩। তাহকল িার আপমন এই নিমিকল িকিন।  

৪। ধনযিাদ। খািার ম  ম  আকি?  

 ৫। মিি পাকিন। আলু ও নিগুে ভাত্রজ, তার িকঙ্গ পরািা, লুমচ িা রুটি নিাট নখকত পাকরন 

ও চা । 

৬। আিাক  মিি, আলু নিগুে ভাত্রজ ও লুমচ মদকয়া। পকর দুধ মচমন িা়িা রঙ চা মদকয়া।  

৭। মিি  য়িা মদি? মিি ম র ি চান? হাি িকয়ল, িুল িকয়ল, অিকলি না নপা োঁচ?  লুমচ 

 য়িা মদি?  

  ৮। আিাক  নপোঁয়াজ ও িমরচ মদকয় দুইিা মিকির অিকলি মদকয়া। নতল এ িু  ি মদকত 

িলকি িািুমচেক । লুমচ 8 িা। 

৯। িার মিল এখন নপ  রকিন না এ িকঙ্গ যাওয়ার িিয় নদকিন?  

১০। এখমন মদকয় মদি।  ত নহাল ?  

১১। দুইিা মিি - ৩০ িা া। এ  িাটি ভাত্রজ - ১০ িা া । ৪ িা লুমচ - ২০ িা া । এ   াপ 

চা - ৫ িা া । িি মিকল ৬৫ িা া ।  

১২। এই নয নাও ১০০ িা া।  

১৩। িার এই নয আপনার ৩৫ িা া ।  

১৪।  এই নয নাও ৫ িা া টিপি ।  

১৫। ধনযিাদ িার। আপমন ম  মদকন ও রাকত এখাকন খাকিন?  

১৬। মদকন আমি িাইকর নখকয় মনি। রাকত এখাকন খাি। রাকত এই নরি্িুকরন্ট  তক্ষে 

পয েন্ত নখালা োক ?  

১৭। রাত এগারিা পয েন্ত খািার পাকিন। তকি নিশী নদমরকত আিকল অকন  খািার নশষ 

হকয় নযকত পাকর।  

১৮। টঠ  আকি। আমি আি িার মদক  আিকত নচষ্টা  রি। 
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েৃেয ২ -  হুদেল দরস্তুরাত েহাদলর োস্তা 

 

১।  িালাি আলাই ুি িার, আকেরা  য়কযান? আকের রুি নাম্বার  কতা? 

২।  অলাই ুি িালাি।আমি অযা লাই। রুি নাম্বার মতনকশা িাইর । 

৩। নতইকল িার আকে এই নিমিলিাত িওহাইন। 

৪। নদাইনযিাদ।  াওন ম তা ম তা আকি? 

৫।  আন্ডা/অযান্ডা িাইিাইন। আলু আর িাইঙ্গল মিরান,  হযার শাকত িকরািা, লুমি িা রুমি িুশ      

 াইতাইন িারুইন, আর িা। 

৬। আিাকর আন্ডা/অযান্ডা, আলু িাইঙ্গল মিরান আর লুমি নদইনকজ। িকর দুদ মিমন িারা রঙ িা 

নদইনকজ।  

৭। আন্ডা  য়িা মদয়াি? আন্ডা ম রকহাি িাইন? আদা মহদকদা, িুল মহদকদা , অিকলি না নিাি? 

লুমি  য়িা মদতাি? 

৮। আিাকর নহইওাইয/কহিাইয আর নিামরি মদয়া দুইিা আন্ডার অিকলি নদইনকজ। নতলিা এি্িু 

 ি মদতাইন ন াইিাইন িািুত্রচ্চকর। িাইরিা লুমি। 

 ৯। িার, মিলিা অযাকহান মদিাইন নাম তা এ শাকত যাওকনর শকিা মদিাইন? 

১০। অযাকহামন মদয়ালিাি।  কতা অইকলা?  

১১। দুইিা আন্ডা মতমরশ নিহা, মিরান দশ নিহা, িাইরকি লুমি মিশ নিহা, এ   াপ িা িা োঁি নিহা। 

িযা তা মিলায়া হয়শটে নিহা। 

১২। এই নয লও অযা কশা নিহা।  

১৩। িার এই নয আকের হয়মতমরশ নিহা। 

১৪। এই নয লও হাি নিহা টিি/টিি। 

১৫। নদাইনযিাদ িার । আকে ম  মদকনা আর রাইত্ব এইহাকনই  াইিাইন? 

১৬। মদকন আমি িাইকর  াইয়া মনিাি। রাইকত এইহাকনা  াইয়াি। রাইকত এই নরি্িুকরন  ত ান 

লাগাত  ুলা তাকহ? 

১৭। রাইত এগাকরািা লাগাত  াওন িাইিাইন। তকি নিমশ নদমরকত আইকল িযালা  াওন নশষ 

অইয়া যাইকতা িাকর।  

১৮। টি  আকি. আমি আিিার শকিা আওকনর নিশিা হরিাি। 
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েৃেয ৩ - বাইদর যাওয়ার জেয প্রস্তুলত নেওয়া 

  
১। নহকলা মরকিপশন।   আমি রুি ৩০৪ নেক  িলমি। আিার রুি এ নগািল  রার জনয 

এ িালমত গরি পামনর িযািস্থা  রকিন? 

২।  িার, আমি হাউি ম মপাং ন  এখমন িকল মদত্রচ্ছ। ১০ মিমনকির িকধয গরি পামন নপকয় 

যাকিন। 

৩।  িার আপনার গরি পামন একনমি। 

৪।  ভাকলা। নতািার নাি ম ?   

৫।  আিার নাি শাহীন,  িার।   

৬। আচ্ছা শাহীন।  াপর নধাওয়ার িািান পাওয়া যাকি? 

7।  ত্রজ িার। আমি এখমন একন মদত্রচ্ছ। আর ম িু লাগকি িার ? 

8।  হযা োঁ, খািার জনয এ  জাগ পামন মদকয়া। 

9। ওক  িার। আমি এখমন  াপর নধাওয়ার িািান ও খাওয়ার পামন মদকয় যাত্রচ্ছ।   

10। ও আর এ িা  ো। আমি িাইকর নগকল ঘকর িশা িারার নে নদওয়ার িযািস্থা ন ার । 

11। যারা আপনার ঘর পমরষ্কার  রকি তারা ঘর পমরষ্কার  রার পকর িশা িারার নে মদকয় 

নদকি। 

১২। (মরকিপশকন) আচ্ছা, আমি িজরা গান্ধী আেি এ ন িন  কর যাি? 

১৩। আপমন নহাকিকলর িািকন নেক  এ িা ইত্রজ িাই  মনকত পাকরন। পাে িা া লাগকি। 

১৪। (ইত্রজ িাই ক ) আমি রয়যাল িাম়ির দুগ ে এ নািকিা। 

১৫। এই নয িার, রয়যাল িাম়ির দুগ েকত একি নগমি। 

১৬। ধনযিাদ। এই নয আপনার ভা়িা।   
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েৃেয ৩ – বাইদর যাওদের লাইগ যা নরলি অওে 

 
১। হ্যাল া রিরিপশান।আরি রুি রিনলশা িাইি তি ত াইিারি।আিাি রুলিা গুিু   িাি 

 াইগ্যা অ্যা  বা রি গ্লিাি হ্ারনি বযবস্তা ত ািবাইন?  

২। িাি, আরি হ্াউি র রপিং তি অ্যালহ্ারন ত াইয়া রিিারি, িশ রিরনলেি তিাইলে গ্লিাি হ্ারন 

ফাইয়া যাইবাইন। 

৩। িাি আলেি গ্লিাি হ্ারন আনরি। 

 ৪। বা া। তিািাি নাি র িা? 

 ৫। আিাি নাি শাহ্ীন, িাি। 

 ৬। আইচ্চা শাহ্ীন।  ালহ্াি িওলনি শাবান হ্াওন যাইলবা?  

 ৭।  জি িাি ।আরি অ্যালহ্ারন আইনযা রিিারি। আি র িুিা  াগ্লবা, িাি? 

 ৮। হ্যা াঁ।  াওলনি  াইগ্যা অ্যা  যগ্ হ্ারন রিলয়া। 

 ৯। আইচ্চা িাি। আরি অ্যালহ্ারন  ালহ্াি িওলনি শাবান আি  াওলনি হ্ারন রিয়া যাইিারি। 

 ১০। ও আি এট্টা  িা। আরি বাইলি যাইল  গ্লিা িশা িালিালনি ইলে িযাওলনি বযবস্তা 

ত াইলিা। 

 ১১। যািা আলেি গ্ি শাফ  িলবা িািা গ্ি শাফ  লিালনি ফলি িশা িালিালনি ইলে রিয়া 

রিলবা। 

 ১২। (রিলিপশলন) আইচ্চা আরি তিায়াই  বারিি িগূ্ গি এইহ্ালনা র বা যাইয়াি? 

 ১৩। আলে হুলেল ি শািলনলে এ টা ইরয বাই  রনিাইন ফারুইন। হ্াি তটহ্া  াগ্লবা।  ১৪। 

(ইরয বাই  ত ) আরি তিায়াই  বারিি িগূ্ গি নািবাি। 

 ১৫। এই তয িাি, তিায়াই  বারিি িগূ্ গি আইয়া তফািরি। 

 ১৬। তিাইনযবাি। এই তয আলেি বািা।  
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১। ভাই, এখান নেক  িাক েি  ত দকূর  হকি?  

২। আপমন ম  ম নকত চান?  

৩। এই  াপর নচাপর, জতুা, চপ্পল, এখান ার মিকশষ ত্রজমনশ পত্র, ইতযামদ। িইকয়র নদা ান -  নযখাকন িই ও 

আেমল  গাকনর CD পাওয়া যায় নিখাকনও নযকত চাই।  

৪। ও তাহকল আপমন  ি়ি িাজাকর যান। ওখাকন িি পাকিন। এখান ার িামলশ মিটষ্ট খুি প্রমিদ্ধ। আপমন এই 
রাস্তার নিা়ি নেক  এ িা ইত্রজ িাই   মনকত পাকরন। ভা়িা ২০ িা া হকি। ও আচ্ছা। আমি ওমদক ই যাি। 

আিার িকঙ্গ চকলন।  

৫।  ও তাহকল নতা ভালই। চলুন। আমি আপনার িকঙ্গ আমি। আপমন ম  ননত্রক ানার?  

৬। ত্রজ না আিার িা়িী পািনা। আমি এখাকন িির মতন আকগ িযািিা  রকত একি এখাকনই নেক  নগমি। মিকয় 

ও  করমি এখাকন। আপনার িা়িী ন াোয়? আপমন ম   করন? 

৭। আিার িাম়ি িাঙ্গাইল। আমি তৃতীয় িকষ ের ইাংকরত্রজ স্নাতক র িাত্র। অকন  মদন িুটি নপকয় ভািলাি এ িু 

ঘুকর আমি।  

৮। ভাল  করকিন। আশা  মর এইখাকন ভাল লাগকি। এখন এখাকন নঘারার জনয আিহাওয়ািা খুি ভাল। গরি ও 

না, ঠাণ্ডাও না। এ িু আধিু িৃটষ্ট পকর। তাকত চলকত মিরকত নিশী অিুমিধা হয় না। হাকত এ িা িামত ো কলই 

চকল ।  

৯। ভাল  ো িকন  মরকয় মদকয়কিন। িাক েি এ এ িা িাতা ম কন ননি।  

১০। এই নয আিরা ি়ি িাজাকর একি নগমি। আিরা এখাকন নািকিা। আমি আপনার ভা়িািা মদকয় মদকয়মি।  

১১। না না তা ম   কর হয়?  

১২। আকর আপমন নতা আিাকদর অমতমে, আিাকদর ননত্রক ানাকত নি়িাকত একিকিন। আর আপমন এখনও 

িাত্র। 

১৩। অকন  ধনযিাদ।  

১৪।  আপমন দুই মদক  িি নদা ান নদখকিন। আপমন নদকখ শুকন ন না  াটি  করন। আমি এখন আপনার 

নেক  মিদায় ননি। আপনার িাকে পমরচয় হকয় খুি ভাল লাগল।  এই নয আিার  ািে। তাকত আিার নাি, 

টঠ ানা ও নিািাইল নাম্বার আকি। আপনার ন ান অশুমিধা হকল আিাক  নযাগাকযাগ  রকত পাকরন। আল্লাহ 

হাকিজ।  

১৫। আল্লাহ হাকিজ। আপনার িাহাযযর জনয অকন  ধনযিাদ। আিার ন ানমদন নদখা হকি আশা  মর। আিার 

নাি তামনি । আিার নিািাইল নাম্বার নহাল ০১৯৫১১১১১১)। িাঙ্গাইকল  আিকল নযাগাকযাগ  করন।  

১৬।  (িইকয়র  নদা াকন ) ) এখাকন এই অেকলর নাি  রা গায় /গাময় ার িা িযান্ড এর গাকনর CD পাওয়া 

যাকি? 

১৭। মনিয় পাকিন। আকিন িকিন। ও ম িু CD শুকন পিন্দ  করন।  

১৮। আমি এই চার িা CD ননকিা। এই নয ননন ২০০ িা া। এখাকন িািা িা অনয ভাল জতুার নদা ান আকি?  

১৯। ওই মতন নদা ান পকরই BATA পাকিন।  

২০। (িািার নদা াকন)  এই নহলে িযাকন্ডল ন াোয় ত্রতমর?  

২১। এিা িাাংলাকদকশই ত্রতমর। িাত্র ২৫০ িা া ।  

২২। ওই এ িা িামত ও মদকয় মদন। িাক্স নত এই CD গুকলা ভকর মদন। এই নয মনন ৩৫০  ( োয় )  িা া। 
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১। িাই, এইহানকতা িাযার  োমন দুরা?  

২। আকে ম তা ম নতাইন িাইন?  

৩। এই  াকহার িুহর, যুতা, চপ্পল, এইহান ার মিকশষ মযমনশ্িামত, এইতাই/আকরা  কতাতা । নিাইকয়র নদাহান- 

নযইকনা নিাই আর আনকিামল  গাকনর মিমি হাওন যায় নহইকনাও যাইতাি িাই।  

৪। ও তাইকল আকে িকরা িাযাকরর মদকগ যাইন। ওইহাকন িযা তা িাইিাইন। এইহান ার িামলশ মিটষ্ট মিশাল 

নাি রা। আকে এই রাস্তার িুরকত অযা িা মরশ া মনতা িারুইন। িারা মিশ নিহা। ও আইচ্চা আমিও ওইমদকগই 

যাইয়াি। আিার শাকত নিালুইন। 

৫। ও তাইকল নতা িালাই। নিালুইন। আমি আকের শাকত আই। আকে ম  ননত্রকহানারই?  

৬। ময না।আিার িামর পািনা। আমি এইহাকনা িকিার মতকন  আকগ িযািিা  রাত আইয়া এইহাকনই   

নরাইয়া নগমি।  মিয়াও ন ারমি এইহাকন। আকের িামর ন াই? আকে ম  ন ারুইন?  

৭। আিার িামর িাঙ্গাইল। আমি তৃতীয় িকষ ের ইাংকরময স্নাতক র িাত্র। িযালামদন িুমি িাইয়া িািলাি এ িু 

গুইরা আই। 

৮। িালা ন ারিুইন। আশা ন ামর এইহাকনা িালা লাগতাকি। অযাকহান এইহাকনা গুরার লাইগযা আিহাওয়ািা  ুি 

িালা। গকরািও না, িান্ডাও না। ই িু আি্িু িযাগ িক়ি। তাকত িলাত মিরাত নিমশ অশুমিদা অয়না। আকতা 

অযা িা িামত তা কলই িকল।  

৯। িালা  তা িকনা  রায়া মদিুইন। িাক েি নতা অযা িা িামত ম কনয/ম নযা মনয়াি । 

১০। এই নয আিরা িকরািাযার আইয়া নিারমি। আিরা এইকন নািিাি।আমি আকের িারািা মদয়ালমি। 

১১। না না তা ম  ন াইরা অয়?  

১২। আকর আকে নতা আিরার নিিান। আিরার ননত্রহুনা নি়িাইতাইন আইিুইন। আর আকে অযাহকনা িাত্র। 

১৩। অকন  নদাইনযিাদ।  

১৪। আকে দুইমদকগ িযা  নদাহান নদ িুইন। আকে নদইক্কা শুইনযা ম না  ািা ন ারুইন।আমি অযাকহান আকের 

তাইক্কা মিদায় মনয়াি। আকের শাকত মিনা অইয়া িযালা িালা লাগকলা। এই নয আিার  াি। এইিাত আিার নাি, 

টিহানা আর নিািাইল নাম্বার আকি। আকের  ুনু অশুমিদা অইকল আিার শাকত যুগাযুগ ন ারকত িারিাইন। 

আল্লাহ হাকিয। 

১৫। আল্লাহ হাকিয। আকের শাহাকজ্জর লাইজ্ঞা অকন  নদাইনযিাদ। আিার  ুনুমদন দযাহা অইকিা আশা 

ন ামর। আিার নাি তামনি। আিার নিািাইল নাম্বার অইকলা ০১৯৫১১১১১১১। িাঙ্গাইকল আইকল যুগাযুগ 

ন ারিাইন। 

১৬। (িইকয়র নদা াকন) এইহাকনা িামর মিত্রদ্দ ীর গাকনর মিমি িাওন যাইকিা?  

১৭। মনিয় িাইিাইন। আইন িওহাইন। ম িু মিমি হুইনযা িকিান্দ ন ারহাইন।  

১৮। আমি এই িাইরিা মিমি মনয়াি।এইকয ননইন দুইকশা নিহা। এইহাকনা িািা িা অনয িালা যুতার দুহান আকি?  

১৯। ওই মতন দুহান িকরই িািা িাইিাইন। 

২০। (িািার নদা াকন) এই নহলত িযাকন্ডল ন াই িানাইন?  

২১। এইমি িাাংলাকদকশই িানামন। িাত্র আ়িাইকশা নিহা।  

২২। ওই অযা িা  িামত ও নদইনকজ। িাক্সিাত এই মিমিমি নিাইকর নদইনকজ। এইকয ননইন, িযা তা মিলায়া 

মতনকশা হোশ নিহা। 
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১। িালাি আলাই ুি িার, আপমন টঠ  িিয় একি পকরকিন। িি খািার পাকিন। এখাকন িকিন।  

২। ওয়ালাই ুি আিিালাি। এ িু পকর একি অিোর মনও। আমি প্রেকি এ িু হাত িুখ ধুইকয় ননই।  

৩। টঠ  আকি িার। আপমন ত্রতমর হকল আিাক  িা  মদকিন।  

৪। এই নয  মলিুত্রদ্দন। এখন অিোর মনকত পার। িল, ম  ম  আকি?  

৫। িার, ভাত খাকিন না রুটি খাকিন?  ভাকতর িাকে পালাং শা , িরপুিী িাি ভাজা ও চাষ  রা  ই 

িাকির তর ামর নখকত পাকরন। রুটি নখকল আলু ভাত্রজ মদকয় শুরু  রকত পাকরন, ওর পকর নদমশ 

িুরমগর িা গরুর নগাস্তর তরা ামর মনকত পাকরন। িাল পাকিন।  

৬। আিাক  এ  নেি ভাত ও এ  িাটি িাল মদও। পালাং শা , এ িা িরপুিী িাি ভাজা ও এ িা 

 ই িাকির তর ামর। খাওয়ার পকর ম  মিটষ্ট মদকত পারকি?  

৭। িার, দই ও িামলশ মিটষ্ট পাকিন। 

৮। টঠ  আকি। আিাক  দই মদও।  

৯। এই নয িার, আপনার ভাত, িাল ও পালাং শা । আমি িাি দুিা পকর মনকয় আিমি।  

১০। ( ম িুক্ষে পকর) এই নয িরপুিী িাি ভাজা ও  ই িাকির তর ামর। (ম িুক্ষে পকর) এই নয িার 

আপনার মিটষ্ট দই। মিল এখন নপ  রকিন িার?  

১১। হযা োঁ।  ত নহাল?  

১২। ভাত - ২0 িা া। িাল - ১৫ িা া। পালাং শা  - ১০ িা া। িরপুিী িাি ভাজা - ৫০ িা া,   ই 

িাকির তর ামর - ৬০ িা া। এিাং মিটষ্ট ত্রদ - ২০ িা া। িি মিকল ১৫৫ িা া িযার।  

১৩। এই নয নাও ২০০ িা া।  

১৪। এই নয িার আপনার ৪৫ িা া ভাঙটি।  

১৫। এই নয নাও ১০ িা া টিপি।  

১৬। ধনযিাদ িযার।  ালক  ি াকল নাস্তা খাকিন?  

১৭। হযা োঁ। তকি ি াল ি াল িাইকর নযকত চাই। নতািাকদর নরি্িুকরন্ট  য়িায় নখাকল?  

১৮। নরি্িুকরন্ট ি াল িয়িায় নখাকল। তকি  ালক  আিাক  পাকিন না। রমহি ো কি।  

১৯। টঠ  আকি। আমি  িাতিার মদক  আিি।  

২০। ওক  িার, িালাি আলাই ুি।       
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১। িালাি আলাই ুি িার, আকে টি  শকিা আইয়া নপারিুইন। িযা   াওন িাইিাইন। এইহাকনা 

িওহাইন। 

২। ওয়ালাই ুি আিিালাি। ই িু হকর আইয়া অিার মনও। আমি হয়লা ই িু আত িু  ত্রদয়া 

নলাই। 

৩। টি  আকি িার। আকে ত্রতমর অইকল আিাকর িা  নদইনকজ।  

৪। এই নয ন ামলিুত্রদ্দন। অযাহন অিার মনতা িাকরা।  ও ম তা ম তা আকি। 

৫। িার িাত  াইিাইন না রুমি  াইিাইন? িাকতর শাকত হাকলাঙ্গ হাগ, শরিুমি/শরহুোঁ মি, িাকিার 

মিরান আর িাশ  রা ন াই িাকির িালুন  াইকত িারুইন। রুমি  াইকল আলু িাময নদ শুরু 

 রতা িারুইন। হযার হকর নদমশ িুরমগর িা গুরুর গুস্তুর িালুন মনতা িারিাইন। িাইলও 

িাইিাইন।  

৬। আিাকর এ  তাল িাত আর এ  িামি িাইল মদও। হাকলাঙ্গ হাগ, এ িা শরিুমি/শরহুোঁ মি িাি 

মিরান আর এ িা ন াই িাকির িালুন।  াওকনর িকর ম  মিিা ম িু মদতা িারিা?  

৭। িার, ত্রদ আর িামলশ মিিা িাইিাইন।  

৮। আইচ্চা নত। আিাকর ত্রদ মদও।  

৯। এই নয িার আকের িাত, িাইল আর হাকলাঙ্গ হাগ। আমি িাি দুইিা িকর নলাইয়া আইতামি। 

১০।  (ম িুক্ষে পর) এই নয ননইন শরিুমি মিরান আর ন াই িাকির িালুন। (ম িুক্ষে পর) এই 

নয িার আকের মিিা ত্রদ। মিল অযাহমন মদয়ালিাইন, িার?  

১১। হযা।  কতা অইকি?  

১২। িাত মিশ নিহা, িাইল হনকরা নিহা, হাকলাঙ্গ হাগ দশ নিহা, শরিুমি মিরান মতমরশ নিহা, ন াই 

িাকির িালুন শাইি নিহা, মিিা ত্রদ মিশ নিহা। িযা তা মিলায়া এ কশা হোন্ন নিহা িার । 

১৩।  এই নয লও দুইকশা নিহা। 

১৪।  এই নয িার আকের হয়তামল্লশ নিহা িাাংমত।  

১৫।  এই নয লও দশ নিহা নিা মশশ।  

১৬। ত্রদনযিাদ িযর।  াইলক  নিইকন্নকিলা/শহাকল নাস্তা  াইিাইন?  

১৭।  হযা। তকি শহাল শহাল িাইকর যাইতাি িাই। নতািরার নরি্িুকরন  য়িায়  ুকল?  

১৮। নরি্িুকরন শহাল িয়িায়  ুকল। তকি  াইলক  আিাকর িাইতাইন নন। নরামহি তা কিা।  

১৯।  আইচ্চাকত। আমি শাতিার মদকগই আইিাি।  

২০।  আইচ্চা িার। িালাি আলাই ুি। 
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১। িালাি আলাই ুি িার, আমি মরকিপশন নেক  িলমি। আপনার িাি একি নগকি।   

২। ধনযিাদ। আমি দুই মিমনকি আিমি।   

৩। (িাি গাইি) িালাি আলাই ুি িার, আপনার রমশদিা নদমখ? এই নয আপনার িাকির দুইিা টিম ি -  এিা 

যাওয়ার ও এিা নিরার। আর এিা লকের টিক ি। এগুকলা িি িিয় আপনার িকঙ্গ রাখকিন ও টিক ি নচ ার 

চাইকল মদকিন।  

৪। (িাি  নিা িার ) নদমখ আপনার টিম ি?   3A , আপনার মিি মতন নাম্বার নরাকত। িা োঁ মদক  

জানালার িাংকগ। 

৫। (পাকিনজারক ) এ িু আিাক  মভতকর নযকত মদকিন? ধনযিাদ।  

৬। (িাইকিাকিাকন গাইি) আিরা নহাকিল  মির নেক  আর চার জন পযাকিঞ্জার তুকল তারপকর 

নিাহনগঞ্জ লে ঘাকি যাি।  

৭। (িাি নহাকিল নহাকিল  মির নেক  আর চার জন পযাকিঞ্জার নতালার পকর) আিরা এখন পকনর 

মিমনকি লে ঘাকি নপৌিি। আপানারা নািার িিয় আপনাকদর িি ত্রজমনি িাি নেক  মনকয় নািকিন। 

আিাকদর িাকির নাম্বার CCC ১২৪। িাি টযান্ড এ পা ে  রা ো কি। আপনারা নিরার িিয় নাম্বার 

নদকখ িাি  খুোঁকজ ননকিন।   

৮। (লে ঘাকি) আপনারা িিাই টিক ি হাকত রাখুন। প্রেি নেেীর পযাকিঞ্জাররা লাইকন আকগ 

দা োঁ়িাকিন। মিতীয় নেেীর পযাকিঞ্জাররা  তাকদর নপিকন দা োঁ়িাকিন। 

৯। প্রেি নেেীর পযাকিঞ্জাররা মিোঁম়ি মদকয় উপকর যাকিন ও আপনারা মিি নাম্বার নদকখ িিকিন। 

মিতীয় নেেীর পযাকিঞ্জার রা  আপনারা এ  তালায় নয ন ান জায়গায় িিকত পাকরন।  

১০। (10:30 লাউি ড্ডস্প াকর)  নহকলা আমি লকের  যাপকিইন িলমি। ৫ মিমন মিমনকির িকধয 

আিাকদর লে িা়িকি। 

১১।  আপনাকদর িুমিধার ও মনরাপোর জনয ম িু িলমি। এই লে িম্পুন্ন ধিুপান িুক্ত। এখাকন িদয 

পান ও মনমষদ্ধ।  

১২। লে পমরষ্কার রাখার জনয িি র ি িয়লা মনমদেষ্ট মিকন নিলকিন। নলাকর ম িু নিলকিন না।  

১৩। লকের মপিকন পুরুষ ও িমহলাকদর জনয আলাদা িয়কলি পাকিন। িয়কলি িযািহার  রার পকর 

ওিা অনযকদর িযািহার  রার উপযুক্ত  কর রাখকিন । 

১৪। আপনাকদর মিকির মনকচ লাইি জযাক ি পাকিন। ন ান জরুমর অিস্থা হকল আিরা announce 

 রি। তখন আপনাকদর মনজস্ব মিকির মনচ নেক  লাইি জযাক ি নির  কর পকর মনকিন ও আপনার 

 াকির এ িা ননৌ ায় ওঠার জনয লাইকন দাম়িকয় যাকিন। তা়িাহু়িা  রকিন না। 

১৫। আপনাকদর ন ান প্রশ্ন িা দর ার ো কল লকের attendant ন  ত্রজকজ্ঞি  রকিন।  

১৬। আিরা দুই ঘণ্টা চলার পর খাইকলযজমু়ি নপৌিি।  

১৭। (12:30 pm )  এই নয আিরা খাইকলযজমু়ি নপৌৌঁকি নগমি। আপনারা লাইন  কর আিকত আিকত 

নািুন। মশশু ও িয়স্ককদর  আকগ নািকত মদন।  

১৮। আপনারা এখাকন নদ়ি ঘণ্টা  মনকজর িত নঘা়িা মিরা  রকত পাকরন । ও এখাকন ন ান 

নরি্িুকরকন্ট লাে  কর মনকত পাকরন । ২ িার আকগ লকে মিকর আিকিন । আিরা টঠ  দুইিার িিয় 

নিরার জনয টািে  রি।  

১৯। (2 :00 pm ) আিরা এখন নিাহনগঞ্জ এ মিকর যাি। ২ ঘণ্টা নাগাকদ নপৌৌঁকি যাি।  আশা  মর 

খাইকলযজমু়ি আপনাকদর ভাল নলকগকি।  

২০। (4 pm  ) এই নয আিরা নিাহনগঞ্জ একি নগমি। আপনারা ননকি আপনাকদর মনজ মনজ িাি খুোঁকজ 

মনকয়ন। আশা  মর লে িামভেি ভাল নলকগকি ও  ভমিষযকত আিার আিাকদর িকঙ্গ ভ্রিে  রকিন। 
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১। িালাি আলাই ুি িার, আমি মরমিপশান তাইক য ন াইতামি। আকের/আকন্নর িাি আইয়া িরকি। 

২। ত্রদনযিাদ।আমি দইু মিমনকি আইতামি।  

৩। (Bus Guide) িালাি আলাই ুি িযর। আকের/আকন্নর নিহা নদওকনর নরামশদিা নদমহ? এইকয 

আকের/আকন্নর িাকির দুইিা টিকহি। এইিা যাওকনর আর এইিা মিকরাকনর। আর এইিা লকির 

টিকহি। এইমি হজ্ঞল শকিা আকের শাকত রা িাইন আর টিকহি নচহার িাইকল মদিাইন। 

৪। (Bus Conductor) নদমহ আকের/আকন্নর টিকহি? মতকনর এ। আকের/আকন্নর মিি মতন নাম্বার 

শামরত। িািমদকগ যানলার শাকত। 

৫। (To passenger) ই িু আিাকর মিকত্র যাইকত মদিাইন? ত্রদনযিাদ।  

৬। (Bus Guide) আিরা ন ামির হুকিলকত আর িাইরকযান িযাকিঞ্জার/হযাকিঞ্জার নলাইয়া হযার িকর 

িুহনগনয লি গাকি যাইয়াি।  

৭। আিরা অকহান হনকরা মিমনকি গাকিা হিিাি। আকেরা/আকন্নরা নাকিাকনর শকিা 

আকেকদর/আকেরার িযা  ত্রজমনশ িািকত নলাইয়া নািিাইন। আিরার িাকির নাম্বার CCC ১২৪। িাি 

নটকনা িা ে  রা তা কিা। আকেরা/আকন্নরা মহরকনর শকিা নাম্বার নদই যা িাি  ুইজ্জা নলাইিাইন।  

৮। আকেরা িযাকহই/হজ্ঞকলই টিকহি আকতা রাহুইন। িয়লা নেমনর িযাকিঞ্জাররা/হযাকিঞ্জাররা লাইকনা 

আকগ  াকরাইিাইন। মদমতও নেমনর িযাকিঞ্জাররা হযারার মহিইকন্দ  াকরাইিাইন। 

৯। িয়লা নেমনর িযাকিঞ্জাররা মশমরকদ উরকহ/উিকর যাইিাইন আর আকেরা মিি নাম্বার নদই যা 

নিাইিাইন। মদমতও নেমনর িযাকিঞ্জাররা আকেরা অযা  তালাত নয ুনু যাগাত নিাইতা িারুইন। 

১০। (10:30 am from launch loudspeaker) নহকলা আমি লকির ন মিন ন াইতামি। িাি মিমনকির 

নিাইকদ্দ আিরার লি িারকিা।  

১১। আকেরার শুমিদা আর মনরাহোর লাইগযা ম িু ন াইতামি। এই লি নশাম্পুন্ন দুিিান িুক্ত। 

এইহাকনা িদ  াওনও মনকশদ।  

১২। লি িাি রাহার লাইগযা িযা  িয়লা মনত্রদ্দষ্ট মিকন িালাইিাইন। নিাকলারিাত ম িু হালাইন্নাকজ।  

১৩। লকির মহিকন্দ িযািাইন আর নিইকেইকনর লাইকগয/লাইগযা আলাদা িাটে িাইিাইন। িাটে িযিহার 

ন াইরা িকর অনয িাইনকশর িযিহার উিুযুক্ত/উহুযুক্ত ন াইরা রা িাইন। 

১৪।আকেরার মিকির মনকি লাইি জযাক ি িাইিাইন।  ুনু নযারুমর অিস্তা অইকল আিরা গুকশানা 

ন ারিাি। তকহান আকেরার মনকযরার মিকির মনি তাই যা লাইি জযাক ি িাইর ন াইরা নিাইরা 

মনিাইন আর আকের  াকির অযা িা ননৌ াত উিার লাইগযা লাইকন  াকরাইয়া যাইিাইন। তারাহুরা 

ন ারিাইন না।  

১৫। আকেরার  ুনু নিাশ্ন িা দরহার তা কল লকির লু টিকর মযগাইিাইন। 

১৬। আিরা দুই গন্টা িলার িকর  াইল্লাযুমর হিিাি।  

১৭।  (১২৩৩০) এই নয আিরা  াইল্লাযুমর নহাইচ্চা গযামি। আকেরা লাইন ন াইরা আকস্ত আকস্ত নািুইন। 

আিুদুি আর িইু়িাকদর আকগ নািকত নদইন। 

 ১৮। আকেরা এইকনা নদর গন্টা মনকযর িকতা গুরামহরা  রকত িারুইন। ও এইহাকন  ুনু নরি্িুকরকনা 

দুহকরর  াওন  াইয়া মনতা িারুইন। দুইিার আকগই লকি মিইকর য/মহইরা আইিাইন। আিরা টি  

দুইিার শকিা মহকরাকনর লাইগযা শুরু ন ারিাি। 

১৯।  (২৩০০) আিরা অকহান িুহনগনয মিইর যা যাইয়াি। দুই নগানিার নিাইকদয নহাইচ্চা যাইয়াি। 

আশা ন ামর  াইল্লাযুমর আকেরার িালা লাগকয। 

২০।  (৪৩০০) এই নয আিরা িুহনগনয আইয়া নিারমি। আকেরা নাইকিয/নাইিযা আকেকদর মনয 

মনয িাি  ুইজ্জা নলাইন। আশা ন ামর লি িামভেি িালা লাগকয আর িমিষযকত আিার আিরার 

শাকত নি়িাইিাইন। 
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েৃেয ৭- স্থােীয় একটে বাল়িদত খাবার লেিন্ত্রর্ 
 

 ১। (নিািাইল ringing ) নহকলা আমি তামনি িলমি। আপমন ন  িলকিন? 

 ২। নহকলা তামনি আমি নহলাল িলমি। গত পরশুমদন আপনার িকঙ্গ রাস্তায় নদখা হকয়মিল। িকন 

আকি?  

৩। ত্রজ িালাি আলাই ুি। ত্রজ মনিয় িকন আকি। িকলন।  

৪। ওয়ালাই ুি আিিালাি। আমি ম  রাকত মি আকিন? তাহকল আিাকদর িকঙ্গ এ িু িাল ভাত 

নখকতন।  

৫। ত্রজ এখকনা ন ান নপ্রাগ্রাি  মর নাই। আপনার টঠ ানা মদন ও িকলন  য়িার িিয় আিকিা। 

আমি চকল আিকিা  

৬। তা  রকত হকি না। আপমন ৬ িায় ত্রতমর  নেক ন। আমি অমিি নেক  নিরার পকে 

আপনাক  নহাকিল নেক  তুকল মনি।  

৭। টঠ  আকি। আমি আপনার জনয আকপক্ষা  রি। 

৮। (at six to নহাকিল মরকিপশান)। আপমন ৩০৪ নাম্বার এ তামনি িাকহিক  খির মদন নয আমি 

আমনিুর রাহিান উনার জনয মনকচ অকপক্ষা  রমি। 

৯। নহকলা রুি ৩০৪। আমি মরকিপশান নেক  িলমি। আপনার জনয আমনিুর রাহিান িাকহি 

অকপক্ষা  রকিন। 

১০। ধনযিাদ। আমি এখমন আিমি।  

১১। (at reception shaking hands ) এই নয তামনি িাকহি ন িন আকিন? চলুন, িাইকর CNG 

অকপক্ষা  রকি।  

১২। নিমদন শমপাং ন িন নহাল? যা যা ম নকত নচকয়মিকলন তা নপকয়মিকলন?  

১৩। ত্রজ। বারি  রিজের ি চারিা মিমি ম কনমি। িািা নেক  এ  নজা়িা নহলে িযাকন্ডল ম কনমি। 

আর ম িু িুম  িাম ।  

১৪। ভাল। আিার িািা এখান নেক  খুি  াকি। এই দশ মিমনকি নপৌৌঁকি যাকিা।  

১৫। (at the entrance door) এই নয আিরা নপৌৌঁকি নগমি। আিুন। এইকয আপনার ভামি। আর 

এিা আিার ি়ি নিকল। 

১৬। আিিালািু আলাই ুি ভামি। আপনার শুধু শুধু আিার জনয  ষ্ট  রকত হল।  

১৭। আকর  ষ্ট আর ম ?  আিরা যা খাি, তাই আপমন খাকিন। তকি খাওয়ািা নরি্িুকরন্ট এর 

নেক  এ িু মভন্ন। এখাকন আেমল  ঘকরায়া খািার পাকিন। আকিন এখাকন িকিন ও গল্প  করন। 

আমি রান্না ঘকর এ িু নদকখ আমি।  

১৮। ত্রজ টঠ  আকি। 
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েৃেয ৭ - এলাহার অযাকো বালরত রাইদতর কাওদের ে াওত 

 
১। নহকলা আমি তামনি ন াইতামি। আিকন  যালা ন াইতািইুন? 

২। নহকলা তামনি. আমি নহলাল ন াইতামি। গযাকি নহারশুমদন/নহাশ্শুমদন আিকনর শাকত রাস্তাত 

দযাহা অইমিল িকনা আকি?  

৩। ময িালাি আলাই ুি। মনিই িকনা আকি। ন াইন ম  ন াইিাইন।  

৪। ওয়ালাই ুি আিিালাি। আিকন ম  রাইকত মিমর আিুইন?  নতইকল আিরার শাকত ই িু িাইল 

িাত  াইতাইন।  

৫। হ,  এহকনা  ুনুতা িগ্রাি/িাউ ন ামরনাই। আিকনর টিহানা নদইন আর ন াইন  ুম্বালা আইতাি? 

আমি আইয়া িরাি।  

৬। নহইিা  করান লাগকদানা। আিকন িয়িার শকিায় িাউ তাহুইনকজ। আমি অমিিকতা মিকরাকনর 

িকত আিকনকর হুকিলকত তুইলযা মনয়াি। 

৭। আইকচ্চ/আইচ্চা । আমি আিকনর লাইকগয অকিক্কা  রাি।  

৮।  (৬ িায়,নহাকিল মরমিপশন) আিকন মতনকশা িাইর নাম্বার এ তামনি শাইিকর  কিার নদইনকজ 

আমি আমনিুর রাহিান হযাইলার লাইকগয মনকি অকিক্কা ন ারতামি। 

৯। নহকলা রুি মতনকশা িাইর। আমি মরমিপশান তাই যা ন াইতামি। আিকনর লাইকগয আমনিরু 

রহিান শাইি অকিক্কা ন ারতাকিন।  

১০। নদাইনযিাদ। আমি অযাকহামন আইতামি।  

১১। এই নয তামনি শাইি ম রি আিুইন?  নলাইন, িাইকর মিএনময অকিক্কা ন ারতাকি।  

১২। নহইমদন শমিাং ম রি অইকলা? নযমি নযমি ম নতা িাইমিলাইন নহইমি িাইমিলাইন/হাইমিলাইন? 

১৩। হ। আমি বারি রিজের ি িাইরকি মিমি ম নমিলাি। িািা তাইকক্ক এ  যরুা নহলত িযাকন্ডল 

ম নমি। আর ম িতুা িু িা । 

১৪। িালা। আিার িািা এইহানকতা  ুি দাকরা। এই দশ মিমনকি হইকচ্চ/হইচ্চা যাইয়াি । 

১৫। এই নয আিরা হইচ্চা গযামি। আইন। এই নয আিকনর িামি। আর এইিা আিার িকরা িযারা । 

১৬। আিিালািু আলাই ুি িামি। আিকনর হুদাই আিার লাইকগয  শকিা  করান লাগতাকি।  

১৭। আকর  শকিা আর ম তা? আিরা নযতা  াইয়াি, আিকনও নহইতাই  াইিাইন। তকি  াওনিা 

নরি্িুকরন তাই যা ই িু অনয রকহাি। এইকনা আনকিামল  নগারুয়া  াওন িাইিাইন। আইন এইকনা 

নিাইন আর গিকিা ন ারুইন। আমি হা গকর ই িু নদই যা আই। 

 ১৮ । আইকচ্চ/আইচ্চা টিআকি/টি াকি ।  
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েৃেয ৮ - নেত্রদকাোয় একটে বাল়ির রান্না উপদভাগ করা 
 

১। (িমহলা) খাওয়া নরমি। আিারা হাত ধুইকয় খাওয়ার ঘক়ি নখকত আিুন।  

২। (আমনিুর রাহিান) আিুন। িােরুকি হাত ধুইকয় মনন। ওখাকন িািান ও তয়লা পাকিন।  

৩। (িমহলা - খাওয়ার ঘক়ি) আকিন তামনি িাকহি। আপমন এখাকন িকিন। আমনি িাকহি ওখাকন 

িিকিন।  

৪। ভামি, আিাক  নাি ধকর িা কিন। আপমন িিকিন না?  

৫। ত্রজ না। আমি পকর খাি।  

৬। আপনাকদর  নিকল নিকয়রা খাকি না?  

৭। ওকদরক  খাইকয় মদকয়মি। ওরা এখন িাটার িাকহকির  াকি প়িকি।  

৮। ওরা ন ান ক্লাকি পক়ি?  

৯। নিকল এিার হাই সু্ককল ক্লাি মিক্স এ পক়ি। নিকয় ক্লাি মিকত পক়ি।  

১০। এই নয ননন। এিা হল আিাকদর এলা ার মিখযাত নগাল নিগুকনর ভাত্রজ। আর এিা 

ননত্রক ানার মিখযাত জাি আলু ভরতা। এিা মিন্ধল ভরতা। এ িু ঝাল হকি। িািধাকন খাকিন। 

এিা  মশাং িাি মদকয় িাশ ালাইর িাল, এখান ার মিমশষ্ট খাওয়া। আর ওিা হ’ল মচাংম়ি িাি ও িম়ি 

মদকয় তর ামর।  

১১। ভামি আিাক  তুমি  কর িলকিন। আপমন নতা অকন  রান্না  করকিন,  অকন   ষ্ট 

 করকিন।  

১২। আিার রান্না  রকত নিশী  ষ্ট  রকত হয়না। আিাকদর িুয়া ন  যমদ িকল নদই ম  ম  রান্না 

 রকত হকি ও িুন্দর  কর গুমিকয় িি রান্না  কর নিকল। আিার ওর মপকি নলকগ ো কত হয় না।  

১৩। রান্না িিগুকলা খুি ভাল হকয়কি। ভতো গুকলা খুি দারুে িজা হকয়কি। িাশ ালাইর িাল মদকয় 

মশাং িাি আমি এর আকগ ন ান মদন খাই নাই। খিু ভাল নলকগকি। অকন  নখকয় নিকলমি।  

১৪। টঠ  আকি। আর না নখকল হাত দুকয় িিার ঘকর িকিন। আমি ওখাকন মিটষ্ট মনকয় আিমি।  

১৫। মিটষ্ট না হকল হয় না?  

১৬। খাওয়ার পকর এ িু মিটষ্ট নখকল ভাল লাগকি। আিাকদর অেকলর মপঠা ইতযামদ। এই নয,  এিা 

হ’ল গুক়ির পাকয়ি। আর এখাকন িুল মপঠা,  ািা মপঠা, ও নপায়া মপঠা। আপনার নযিা ভাল লাকগ 

নিিা খান।  

১৭। অকন  খাওয়া হকয় নগল। খুি ভাল নলকগকি আপানকদর এলা ার খাওয়া। অকন  নিকজ 

নগল। এখন উঠকত হকি। আিাকদর মদক  যমদ ন ানমদন আকিন, তাহকল জানাকিন। আমনি 

িাকহকির  াকি আিার নিািাইল নাম্বার আকি। আমি এখন চমল। আল্লাহ হাকিয। িািকন নতা 

মর শা পাওয়া যাকি, তাইনা?   

১৮। (আমনি িাকহি) চলুন আপনাক  মর শাকত উটঠকয় নদই। 
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১।  (িমহলা)  াওন িারমি। আিকনরা আত ত্রদয়া  াওকনর গকরা  াইতাইন আওহাইন।  

২।  (আমনিুর রহিান) আওহাইন। িাতরুকিা আত ত্রদয়া নলাইন। নহইকনাই শািান আর তইকলয 

িাইিাইন। 

৩।  (িমহলা খাওয়ার ঘকর) আওহাইন তামনি শাইি। আিকন এইকনা নিাইন। আমনি শাইি নহইকনা 

নিাওহাইন।  

৪। িামি, আিাকর নাি নদাইরা িাগিাইন। আিকন নিাইতাইন নন? 

৫। এোঁকহ, আমি িকর  াইয়াি।।  

৬। আিকনরার আিুদুিাইন  াইকতানা? 

৭। হযারাকর  াওয়াইয়ালমি। হযারা অকহান িাটকররকত নিারতাকি ।  

৮। িযারা  ুন  যালাকি িকর?  

৯। িযারা এইিার হাইইসু্ককল  যালাি মিকক্স িকর। নিমর  যালাি মতমরকত িকর। 

১০। এই নয নলাইন। এইিা অইকলা আিরার এলাহার মি যাত আন্ডা িাইকগাকনর মিরান। আর এইিা 

মি যাত যািগুিা িো। এইিা মহদল িো। ই িু যাল অইকিা। শািদাকন  াইনকজ। এইিা মহাং িািকদ 

িাশ লাইর িাইল। আর নহইিা অইকলা ইিা িাি আর নিামরর িালুন।  

১১। িামি আিাকর তুমি ন াইরা ন াইিাইন। আিকন নতা িযালা রানিুইন, িযালা  শকিা ন ারিুইন। 

১২। আিার রানকত নিমশ  শকিা  করান লাকগনা। আিরার িুয়াকর/( ািলা নিমিকর) নযামদ ন াইয়া 

নদই ম  ম  রানকদান লাগকিা হযাই শুনকদার ন াইকর গুিায়া গািায়া িযা তা রাইকন্দলায়। আিার হযার 

মহকি মহকি তাকহান লাকগনা।  

১৩। রানকদান িযা টিই  ুি িালা অইকি। িোমি  ুি দারুে িযা অইকি। িাশ লাই িাইল মদয়া মহাং 

িাি আমি আকগ  ুনুমদন  াইমিনা।  ুি িালা লাগকয। িযালা  াইয়ালমি। 

১৪। আইচ্চা। আর না  াইকল আত দুইয়া িওয়ার/িওকনর গকর নিাইনকগ। আমি নহইকন মিকি ম িু 

নলাইয়া আইতামি। 

১৫। মিকি ম িু না অইকল অয় না?  

১৬।  াওকনর িকর এ িু মিিা ম িু  াইকল িালা লাগকিা। আিরার এলাহার মহকি/মহিা। এইিা 

অইকলা গুকরর হাকয়শ। আর এইহাকনা হুলমহকি/হুলমহিা,  ািামহকি/ ািামহিা, আর 

নহায়ামহকি/নহায়ামহিা। আিকনর নযিা িালা লাকগ নহইিাই  াইন। 

১৭। িযালা  াওয়া অইয়া গযাকি। আিকনকদর এলাহার  াওন  ুি িালা লাগকয। িযালা িাইজ্জা    

গযাকি। অযাকহান উকিান লাগকিা। আিরার ওইমদকগ নযামদ  ুনুমদন যাইনকত যানাইিাইন। আমনি 

শাইকির  াকি আিার িুিাইল লম্বরিা আকি। আমি অযাকহান আইকত। আল্লাহ হাকিয। শািকনকতা 

মরশ া িাওন যাইকিা তাইনা?  

১৮।  (আমনি িাকহি) নিালুইন,আিকনকর মরশ াত উিায়া নদই। 
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েৃেয ৯ - নহাদেল নেদক নচক আউে করা 
 

১। হযাকলা  মরকিপশান।  আমি ৩০৪ নেক  িলমি। আমি নচ  আউি  রি। আিার ত্রজমনশ পত্র মনকচ 

ননওয়ার জনয আিার রুি এ  াউক   পাটঠকয় মদকিন?  

২। টঠ  আকি িার । আমি এ িা নিকলক  এখমন পাটঠকয় মদত্রচ্ছ।  

৩। (knock on the door)  িার, আপনার ম  ম  ত্রজমনশ  মনকচ মনকত হকি?  

৪। এই নয এই িাক্স  আর এই িযাগ।  

৫। টঠ  আকি িার। আপমন মনকচ যান । আমি রুি আর নগািল খানা নচ   কর নদখমি নয আপনার 

ম িু িাইকর রইল নাম ।  

৬। ( মরকিপশকন)। িলুন, আিার  ত মদকত হকি?  

৭। ত্রজ, এ িু অকপক্ষা  করন। আমি নদমখ আপনার নরি্িুকরকন্ট ম িু িাম  আকি নাম ।  না, আপমন 

িি নপ  কর মদকয়কিন।  আপনার শুধু মতন মদকনর রুি ভা়িা মদকত হকি ৪৫০ িা া।  

৮। এই নয মনন ৫০০ িা া। িাম  ৫০ িা া এখাকন  াকজর নিকলকদর মদকয় মদকয়ন।  

৯। ধনযিাদ। এই নয ননন আপনার receipt। আশা  মর আপনার আিাকদর নহাকিকল ন ান অিমুিধা 

হয় নাই ।  

১০। ধনযিাদ। ত্রজ না। আিার ন ান অিুমিধা হয় নাই। এখন আমি নরলওকয় নটশকন যাি। আিার 

জনয এ িা CNG আমনকয় মদকিন?  

১১। আপমন িকিন। আমি এ িা CNG আমনকয় মদত্রচ্ছ। এই  মরি, িার এর জনয এ িা CNG মনকয় 

আি নতা। নরলওকয় নটশকন যাকিন।  ভা়িা ২০ িা া।  

১২। এই নয িার আপনার CNG একি নগকি। আপমন িকিন। আমি আপনার িাক্স ও িযাগ উটঠকয় 

মদত্রচ্ছ।   

১৩। ( মরকিপশান - shaking hands ) আচ্ছা চমল। আল্লাহ হাকিয।  

১৪। আল্লাহ হাকিয। আিার আিকিন।  

১৫। এই নয িার, আপনার দুইিা িাল। আিার আিকিন। িালাি আলাই ুি।   

১৬। ওয়ালাই ুি আিিালাি। ভাল নে ।   
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েৃেয ৯ -  হুদেল তাইকযা লবোয় লওে 

১। নহকলা মরমিপশান।আমি মতনকশা িাইর তাই যা ন াইতামি। আমি যাইয়ািগা। আিার িালিত্রমি 

মনকি ননওয়ার লাইকগয আিার রুকি ন উকর িািায়া মদিাইন?  

২। আইচ্চা িার। আমি অযা িা িযারাকর অকহামন িািায়া মদতামি ।  

৩।  (দরজায় ন ) িার, আিকনর ম  ম  িালিত্র মনকি ননওন লাগকিা?  

৪। এই নয এই িাকস্কািা আর এই িযাগিা। 

৫। আইচ্চা িার। আিকন মনকি যাইন। আমি রুিিা আর গুিুল ানািা নি  ন াইরা নদ তামি  নয 

আিকনর ম স্তা িাইকর নরাইয়া গযাকি ম না।  

৬।  ( মরকিপশান) ন াইন, আিার  কতা দযাওন লাগকিা? 

৭। হ, ই িু অকিক্কা ন ারুইন। আমি নদমহ আিকনর নরি্িুকরকনা ম িু িাম  আকি নাম তা। না, 

আিকন িযা  নিহা মদয়ালিইুন। আিকনর  ামল মতন মদকনর রুি িারা দযাওন লাগকিা, িাইরকশা হোশ 

নিহা।  

৮। এই নয নলাইন িাশকশা নিহা। িাম  হোশ নিহা এইকনর  াকির িযারাইনকর নদলাইনকজ।  

৯। ত্রদনযিাদ। এই নয নলাইন আিকনর মরমিি। আশা ন ামর আিকনর  ুনু অশুমিদা অইকিনা।  

১০। আিকনকরও ত্রদনযিাদ। ময না। আিার  ুনু অশুমিদা অইকিনা। অকহান আমি নরল ইমটশন 

যাইয়াি। আিার লাইকগয অযা িা মিএনময আনায়া মদিাইন?  

১১। আিকন নিাইন। আমি অযা িা মিএনময আনায়া মদতামি। এই ন ামরি, িাকরর লাইকগয এ িা 

মিএনময নলাইয়া আও নতা। নরল ইমটশন যাইকিা, িারা মিশ নিহা।  

১২। এই নয িার, আিকনর মিএনময আইয়া িরকি। আিকন নিাইন, আমি আিকনর িাকস্কা আর িযাগ 

উিায়া মদতামি।  

১৩। আইকচ্চ/আইচ্চা, নিামল। আল্লাহ হাকিয। 

১৪। আল্লাহ হাকিয। আিার/আরাগিার আইনকজ ।  

১৫। এই নয িার, আিকনর দুইিা িাল। আিার আইনকজ। িালাি আলাই ুি। 

১৬। ওয়ালাই ুি আিিালাি, িালা তাই ক া। 
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েৃেয ১০ - োঙ্গাইদল বাল়ি লিরার যাত্রা 

 
১। (কেকন পাকশর যাত্রীক  )  আিিালাি আলাই ুি। আপমন ন াোয় যাকচ্ছন ?  

২। আমি িয়িনমিকঙ্গ যাত্রচ্ছ। আপমন?  

৩। আমি িাঙ্গাইকল যাি। িয়িনমিকঙ্গ ননকি ওখান নেক  িাি ননকিা।  

৪। আপনার িা়িী ন াোয়?  

৫। আিার িা়িী িাঙ্গাইল। আমি িুটিকত ননত্রক ানাকত নি়িাকত একিমিলাি।  

৬। ও তাই নাম ?  ননত্রক ানা ন িন লাগল? ওখাকন  য়মদন মিকলন? ম  ম   রকলন? ন াোয় 

ঘু়িকলন?  

৭। আমি এখাকন মতন মদন মিলাি। এ মদন ি়ি িাজাকর ম িু ন না ািা  করমি। ও আর এ মদন 

শহর নেক  ম িু দকূর োইলাঝুমর উপকজলাকত লকে  কর নি়িাকত মগকয়মিলাি।  

৮। োইলাঝুমর ন িন লাগকলা? ননত্রক ানা আপনার ন িন নলকগকি?  

৯। লকে  কর োইলাঝুমর ভ্রিেিা খুি ভাল মিল। ওখাকন িিার এ িার যাওয়া উমচত। ননত্রক ানার 

নলাক রা খুি অিাময়  ও অমতমেপরায়ে। এ  ভদ্রকলা  এ মদন আিাক  ওনার িািায় দাওয়াত  কর 

ননত্রক ানার ঘকরায়া খাওয়া খাইকয়কিন। খুি উপকভাগ  করমি।  

১০। তাই নাম ? ম  ম  নখকলন?  

১১। অকন  র ি ভতো, তার িকধয মশন্দল ভতো ও মিল। আর িাশ ালাই িাল মদকয় মশাং িাি রান্না। 

এিা আকগ আমি ন ান মদন খাই নাই।  

১২। মপঠা খান নাই?  

১৩। ত্রজ, িুল মপঠা, নপায়া মপঠা ও  ািা মপঠা মিল। তা িা়িা গুক়ির পাকয়ি ও মিল।  

১৪। আপমন খুি ভাগযিান। ভাল আমতকেয়তা নপয়কিন।  

১৫। ত্রজ।  

১৬। এই নয িয়িনমিাং একি পকরমি।  

১৭। নদমখ আিার িাল উপর নেক  নামিকয় ননই। আচ্ছা এখন চমল। আল্লাহ হাকিয।  

১৮। আল্লাহ হাকিয। 
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েৃেয ১০ - োঙ্গাইদল বালরত লহইরা যাওে 

১।  (কেকন পাকশর যাত্রীক ) িালাি আলাই ুি।আিকন ন াই যাইতািুইন?  

২। আমি নিাময়মিাং যাইতামি। আিকন?  

৩। আমি িাঙ্গাইল যাইয়াি। নিাময়মিাং এ নাইকে/নাইিযা নহইনকত িাকি উিাি।  

৪। আিকনর িামরিা  ুনহাকনা? 

৫। আিার িামর িাঙ্গাইল। আমি িুমিকত ননত্রহুনা িযারামনত গযািলাি। 

৬। ও তাই নামহ?  ননত্রহুনা ম রি লাগকয? নহইকনা  য়মদন আিলাইন? ম তা ম তা ন ারিুইন? 

ন াই ন াই গুরলাইন? 

৭। আমি নহইকনা মতন মদন আমিলাি। এ মদন ির িাযাকর ম িুতা ম না ািা ন ারমি। 

আকর মদন শকদার তাইক্কা ম িু দুকর  াইলযাযুমর উপকযলাত লকি ন াইরা নিরামনত গযািলাি।  

৮।  াইলযাযুমর ম রি লাগকলা?  ননত্রহুনা আিকনর ম রি লাগকয? 

৯। লকি ন াইরা  াইলযাযুমর নি়িামনকি িালাই লাগকয। নহইকনা িযাকহরই অযা িার অইকলও 

যাওয়া উমিত। আর ননত্রহুনার নলাক রা িযালা অিাময়  আর অমতমতিরায়ন/অমতমতহর। অযা  

িদ্দরকলা  এ মদন আিাকর হযাইলার িাশাত দাওয়াত ন াইকর ননত্রহুনার নগারুয়া  াওন 

 াওয়াইকি। মিরাি িালা লাগমযন। 

১০। তাই নামহ? ম তা ম তা  াইিুইন?  

১১। িযালা রকহাকির িো,  হযার নিাকদয মহদল িোও আমিন। আর িাশ ালাইর িাইল মদয়া মহাং 

িাি রানমিন। এইিা আকগ  ুনুমদন আমি  াইমিনা।  

১২। মহকি টিকি  াইিুইন না? 

১৩। ময  াইমি। হুল মহিা, নহায়া মহিা আর  ািা মহিা। তািারা গুকরর হাকয়শও আমিন। 

১৪। আিকন িযালা িাইগযিান। িালা আকদার যকতান িাইিুইন।  

১৫। হ।  

১৬। এই নয নিাময়মিাং আইয়া নহারমি। 

১৭। নদমহ আিার িাল িের উিকরকে লািায়া নলাই। আইকচ্চ/আইচ্চা অযাকহান তাইকল যাই। 

আল্লাহ হাকিয। 

১৮। আল্লাহ হাকিয। 

 

  



 চল নেত্রক োেো ঘুকে আসি 

আভা - ১  আমিন রহিান ও আমিদুর রহিান আমির 65 
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Part D -  10 scenarios with dialogues in English (left 

page) and Netrokonian translations transcribed in 

IPA (right side) 
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Scenario 1 – In the streets of Netrokona town 

1.  Assalamu alaikum.  How are you? 

2. I am fine.  How are you? 

3. What is your name? 

4. My name is John  

5. Where are your from? 

6. I have come from London. 

7. Where are you staying? 

8. I am staying at Hotel Kabir 

9. Is there a good place to stay nearby?? 

10. Yes, in the next street you will find Hotel Kabir.  

11. Can I find a restaurant nearby? 

12. You will find good food in the next restaurant. 

13. Hey rickshawala, will you go to Karim bazar? 

14. I shall go. Please come. 

15. What will be the fare to Karim bazar? 

16. The fare to Karim bazar is 20 Taka. 

17. How long will it take to go there? 

18. We will reach there in 15 to 20 minutes. 
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d ̪riʃʃo 1 - net̪rohuna ʃɒhorer rast̪at̪  

 
1. salamaalaikum. kirɒm asuin? 

2. ami bala. amne kirɒm? 

3. amner nam kit ̪a? 

4. amar nam dʒɒn. 

5. amne koit ̪t ̪e aisuin? 
6. ami net ̪rohunat̪t ̪o aisi.  

7. amne koi utsuin? 

8. ami hutel kobirot ̪ asi. 

9. eino d̪are kunu bala t ̪ahoner zaga ase? 

10. he, bader rast ̪adat ̪ hutel kobir haibain. 

11. ami d̪aro kunuhano kunut ̪a kait ̪am zaga faibam? 

12. faʃer resturene bala kaon haibain.  

13. eidʒe riʃkawala korim bazar zaibain? 

14. zaiam, uduin. 

15. korim bazar zait ̪e kɒt ̪o teha lagbo? 

16. korim bazar zait ̪e biʃ teha bara. 

17.  heihano zait ̪e kɒt ̪kan lagbo?  

18.  eihɒnro biʃ minit hoitʃtʃe zaiam. 
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Scenario 2 – Breakfast at hotel’s restaurant  
 

1.  Salam alaikum sir, how many people are you? What is your room number? 

2.  Walaikum salam.  I am alone. Room 304.  

3.  Then sir, please seat at this table.  

4.  Thanks.  What food do you have?  

5.  You will get eggs, fried potato eggplant. With that you can have paratha, luchi 

(pan cake) or toast, and tea.  

6.  Give me eggs, potato and eggplant fry and luchi. Later, give me tea without 

milk and sugar.  

7.  How many eggs shall I give you? How would you like your eggs – full boiled, 

half boiled, omelette, or poached?  How many luchis shall I bring?  

8.  Give me a double egg omelette with onions and chilly. Tell the cook to use less 

oil.  Four luchis. 

9.  Sir, will you pay your bill now, or will you pay together at checkout time?  

10. I shall pay now.  How much is it?  

11. Two eggs – 30 takas, one plate vegetable fry – 10 takas, 4 luchis – 20 takas, 

one cup tea - 5 takas. Total 65 takas.  

12. Here, take 100 takas.  

13. Sir, here is your 35-taka change.  

14. Here, take 5-taka tips.  

15. Thanks sir. Will you have your lunch and dinner here?  

16. I shall have my lunch outside. I shall have my dinner here. Till what time is this 

restaurant open at night?  

17. You will get food till 11 pm. But if you come too late some dishes may be 

finished by then.  

18.  All right. I shall try to come at eight.   
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d̪riʃʃo 2 - hutel restu̪rat ̪ʃɒhaler nasta̪ 
 

1. salam alaikum sar, amnera kɒyzon? amner rum nambar kɒt̪o? 

2. ɒlaikum salam.  ami eklai.  rum nambar t ̪inʃo sair. 

3. t ̪eile sar, amne ei tebildat ̪ bɒohain. 

4. d̪oinnobad̪. kaon kit ̪a kit ̪a ase? 

5. anda faibain, alu ar baingɒl biran, hær ʃat ̪e fɒroda, lusi ba ruti tuʃ kaitain faruin. 

ar sa. 

6. amare anda alu baiŋgɒl biran ar lusi deindʒe. fɒre d̪ud̪ sini sara rɒŋ sa deindʒe.  

7. anda kɒida d̪iam? anda ki rɒhom sain? ad̪a hid̪d̪o, ful hid̪d̪o, ɒmlet na fos? lusi kɒida 

d̪iam? 

8. amare hewaiz/hebaiz ar moris d̪ia d̪uida andar ɒmlet d̪einʒe. t ̪elda ettu kɒm d̪it ̪ain 

koibain babutʃtʃire.  sairda lusi. 

9. sar, bilda æhon pe korbain nakit̪a æk ʃat̪e zaoner ʃɒmoy dibain? 

10. æhoni d̪ialbam. kɒt̪o ɒilo?  

11. d̪uida anda t̪iriʃ teha.  biran d̪ɒʃ teha, sarde lusi biʃ teha, æk kap sa hâs teha. bækt̪ a 

milaya hɒyʃotti teha. 

12. ei ze lɒo ækʃo teha.  

13. sar, ei ze anner/amner hɒyt ̪iriʃ teha. 

14. ei ze lɒo hâs teha tis. 

15. d̪oinnobad̪ sar anne/amne ki d̪ino ar rait ̪t ̪o eihanei kaibain? 

16. d̪ine ami baire kaia nibam. rait ̪e eihano kaiam. rait ̪e ei resturen kɒt̪kan lagat ̪ kula 

t ̪ahe? 

17. rait ̪ ægorota lagat̪ kaon faibain. t ̪ɒbe beʃi d̪erit ̪e aile mæla kaon ʃeʃ ɒia zait ̪e fare.  

18. tik ase, ami attar age aoner seʃta hɒrbam. 
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Scenario 3 - Preparing to go out  
 

1. Hello reception.  I am speaking from room 304. Will you arrange to send a bucket 

of hot water for bathing to my room? 

2. Sir, I am telling the Housekeeping just now. You will get the hot water in 10 

minutes. 

3.  (knock on the door) Sir, I have brought your hot water. 

4.  Good. What is your name?   

5.  My name is Shaheen, sir.   

6.  OK Shaheen, can I get some soap for washing clothes? 

7.  Yes sir. I will bring it just now. Will you need anything else, sir? 

8.  Yes, bring me a jug of drinking water. 

9.  OK sir, just now I will bring washing soap for clothes and drinking water.   

10.  And another thing. When I am out, arrange to spray the room with mosquito 

killing spray. 

11. The people who will clean your room, will spray your room for killing mosquitoes. 

12. (at reception) Hello, how shall I go to Royal Bari Fort? 

13. You may take an Easybike from the hotel front. It will cost you 30 takas. 

14. (to easybike driver) I shall get down at Royal Bari Fort. 

15. Here sir, we have reached Royal Bari Fort. 

16. Thanks. Here is your fare.   
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d̪riʃʃo 3 - baire zaoner laiɡæ redi ɒon 
 

1. hælo risipshan. ami rum t̪inʃo sair t̪e koitasi. amar rumo gusul kɒrar laigge æk balti 

gɒrom hanir bæbost̪a korbain?  

2. sar, ami haus kipiŋ re æhɒni koia d̪it̪asi, d̪ɒʃ minider moid̪d̪e gɒrom hani faia zaibain. 

3. (knock on the door) sar amner/anner gɒrom hani ansi. 

4. bala, t̪omar nam kit̪a? 

5. amar nam ʃahin sar. 

6. aitʃtʃa ʃahin kahor d̪ɒoner ʃaban haon zaibo?  

7. dʒi sar. ami æhɒni ainna d̪it̪asi, ar kisut̪a lagbo sar? 

8. hæ̃, kaoner laigga æk zɒg hani d̪io. 

9. aitʃtʃa sar, ami æhɒni kahor d̪ɒoner ʃaban ar kaoner hani d̪ia zaitasi. 

10. ar etta kɒt̪a. ami baire zaile gɒro mɒʃa maroner ispre d̪æoner bæbost̪a koiro 

11. zara amner gɒr ʃaf korbo t̪ara mɒʃa maroner ispre d̪ia d̪ibo. 

12. (at reception) aitʃtʃa, ami roail barir d̪urgot̪ eihano kiba zaiam? 

13. amne hudeler ʃamnet̪t̪e ækta idʒi baik nit̪ain. t̪iriʃ teha lagbo. 

14.  (to easy-bike driver) ami roail barir d̪urgot̪ nambam. 

15. ei ze sar roail barir d̪urgot̪ aia forsi. 

16. d̪oinnobad̪ ei ze anner/amner bara. 
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Scenario 4 - Shopping in Netrokona 

1. Brother. How far is the market from here? 

2. What would you like to buy? 

3. Clothes, shoes, some specialities of this region. I also want to visit a book shop 

where I can get books and CDs of local singers and local bands. 

4. Then you should go to Boro Bazar.  You will get everything there. Here Balish 

Mishti (pillow sweet) is famous. You can take a CNG from the street corner.  Fare 

will be 20 takas.  Oh, by the way.  I will be going that way.  Come along with me. 

5. Oh, that will be great. Let us go. I will be with you. Are you from Netrokona? 

6. No. I am from Pabna.  I came here three years ago for business purposes and 

then stayed back. I also got married here.  Where are you from?  What do you do? 

7. I am from Tangail.  I am a student of third year honours in English.  We have long 

holidays. So, I thought of doing some travelling. 

8. You did well.  I hope you are liking Netrokona.  Now, the weather is very good for 

travelling here. It is neither hot nor cold. Sometimes it rains a little.  That does not 

make moving about difficult. All you need is an umbrella. 

9. Thanks for reminding me about that.  I shall buy an umbrella in the market. 

10. Here we have reached Boro Bazar.  We shall now get down.  I have paid your fare. 

11. No, no, how can that be? 

12. Oh, you are our guest in Netrokona. You have come here as a visitor.  Moreover, 

you are still a student. 

13. Thanks a lot. 

14. You see the shops on two sides of the road.  You can do your shopping here 

according to your requirements. I shall now take leave from you. It was nice to 

know you. Here is my card. You will get my name, address and mobile number in 

it.  If you have any problems you may contact me. Allah Hafez. 

15. Allah Hafez.  Thank you for all your help.  I hope that we will again meet 

sometime.  My name is Tanim. My mobile number is 0195111111.  If you come to 

Tangail then please contact me. 

16. (at book shop) Can I get here CDs of well-known singers or bands of this region? 

17. Of course, you will. Please come in and sit down.  Listen to some CDs and make 

your selections. 

18. I shall take these four CDs.  Here, please take Tk 200. Is there a Bata or any other 

shoe shop nearby? 

19. You will get Bata shoe store after three shops. 

20. (at Bata) In which country are these health sandles made? 

21. These are made in Bangladesh.  The price is only Taka 250 

22. Please give me one of those umbrellas. Put these CDs in the shoe box. Here, Taka 

350 in total. 
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d ̪riʃʃo 4 - net̪rohuna ʃɒhoro kinakada kɒron 

 
1. bai, eihant̪o bazar kɒt̪t̪ani d̪ura?  

2. amne kit̪a kint̪ain sain?  

3. ei kahor suhɒr, zut̪a, tʃɒppol, eihankar biʃeʃ ziniʃpat̪I, eit̪ai. boi ar ansolik ganer 

sidi haon zay heineo zaitam sai.  

4. t̪aile amne boro bazarer d̪ige zain. oihane bækt̪a faibain. eihankar baliʃ miʃti 

biʃal namkɒra. amne ei rast̪ar mort̪e ækta riʃka nit̪a faruin. bara biʃ teha. o 

aitʃtʃa amio oi d̪igei zaiam. amar ʃat̪e soluin. 

5. t̪ailet̪o balai. ami amner ʃat̪e ai. anne ki net̪rohonar-i?  

6. zi na amar bari pabna. ami eihano bɒsor t̪inek age bæfsa kɒrat̪ aia eihanei 

roia gesi. biao korsi eihane. amner bari koi? amne ki koruin?  

7. amar bari taŋgail. ami t̪rit̪io bɒrʃer iŋrezi snat̪oker sat̪ro. mæla d̪in sudi faia 

bablam ektu guira ai. 

8. bala korsuin. aʃa kori eihano bala lagt̪ase. æhon eihano gurar laigga 

abhaoada kub bala. gɒrom-o na, tanda-o na. iktu addu mæg fɒre, t̪at̪e sɒlat̪ 

firat̪ beʃi ɒʃubid̪a ɒyna. at̪o ækta sat̪i t̪aklei sɒle.  

9. bala kɒt̪a mɒno kɒraya d̪isuin. markett̪o ækta sat̪I kinne/kinna niam. 

10. ei ze amra bɒrobazar aia forsi. amra eine nambam. ami amner barada d̪ialsi.  

11. na na t̪a ki koira ɒy?  

12. are amne t̪o amrar meman.  amrar net̪rohuna berait̪ain aisuin. ar amne 

æhɒno satro.  

13. ɒnek d̪oinnobad̪.  

14. amne d̪uid̪ige bæk d̪uhan d̪eksuin. amne d̪eikka ʃuinna kinakada koruin. ami 

æhon amner t̪aikka bid̪ay niam.  amner ʃat̪e sina ɒia bala laglo.  ei ze amar 

kat. eidat̪ amar nam tihana ar mobail nambar ase. amner kunu ɒʃubid̪a ɒile 

amar ʃat̪e zugazug kɒrt̪e farbain.  alla hafez.  

15. alla hafez. amner sahadʒdʒer laigga ɒnek d̪oinnobad̪ , abar konod̪in dæha 

ɒibo aʃa kori.  amar nam t̪anim, amar mobail nambar ɒilo 0195111111. 

taŋgaile aile zugazug korbain. 

16. (at a shop) eihano bari sid̪d̪ikir ganer sidi faon zaibo?  

17. nistʃɒy faibain. ain bɒohain. kisu sidi huinna fɒsond̪ korhain.  

18. ami ei sarda sidi niam. eize nein d̪uiʃo teha.  eihano bata ba ɒnno bala zutar 

d̪uhan ase?   

19. oi t̪in d̪uhan fɒrei bata faibain. 

20. (at bata shoe store) ei helt̪ sændel koi banain?  

21. eidi bangladeʃei banani.  mat̪ro araiʃo teha.  

22. oi ækta sat̪io d̪eindʒe. baksodat̪ ei sididi boire d̪einʒe.  ei ze nein. bækt̪a 

milaia t̪inʃo hɒntʃas teha.  
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Scenario 5 - Having dinner at the hotel 

restaurant 
 

1. Salam alaikum sir. You have come at the right time.  You will get all food items. Please 

sit here. 

2. Walaikum assalam. Take my order a little later. I will first wash up. 

3. All right sir. Please call me when you are ready. 

4. Hello Kolimuddin, you can take my order now. 

5. Sir, will you take rice or bread?  With rice you can take spinach, fried large puti fish, 

cultivated koi fish, or rui fish curry.  If you take bread, then you may start with fried 

potatoes, and then follow up with either homegrown chicken curry or beef curry.  You 

will also get daal (lentil). 

6. I would like a plate of rice and one bowl of daal. Then give me spinach, one fried puti 

fish, and one koi fish curry.  What sweets can I take after the main meal? 

7. Sir, you will get doi (youghurt) and firni (rice pudding). 

8. All right, I will have yoghurt. 

9. Sir, here is your rice, dal and spinach.  I will be soon bringing the two fish dishes. 

10. (later) Here is the fried puti fish, and the koi fish curry.  (a little later) sir, here is your 

yoghurt. 

11. Yes, what was the total cost? 

12. Rice - 20 takas, dal - 15 takas, spinach - 10 takas, Puti fish - 30 taka.  Koi fish - 60 taka. 

And yoghurt - 20 takas.  Total - 155 takas. 

13. Here, take 200 takas. 

14. Sir, here is your 45 taka change. 

15. Here is 15 taka tips for you. 

16. Thank you, sir.  Will you have breakfast tomorrow morning? 

17. Yes, but I want to go out early in the morning.  At what time does this restaurant 

open? 

18. The restaurant opens at 6 a.m.  But tomorrow I will not be here.  Rahim will be on 

duty. 

19. All right, I shall come around 7 am 

20. OK Sir, salam alaikum 
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d̪riʃʃo 5 - hutel restu̪rat ̪raite̪r kaon d̪aon  

 
1. salam alaikum sar, anne/amne tik ʃɒmo aia porsuin. bæk kaon faibain, 

eihano bɒohain.  

2. oalaikum assalam. ektu hɒre aia ɒdar nio. ami hɒyla ektu at̪ muk d̪oia loi. 

3. tik ase sar. anne/amne t̪oiri ɒile amare dak d̪eindʒe.  

4. ei ze kolimud̪d̪in, æhon ɒdar nit̪a faro. kɒo kit̪a kit̪a ase? 

5. sar, bat̪ kaibain na rudi kaibain? bat̪er ʃat̪e haloŋ hag, ʃɒrfudi maser biran ar 

saʃ kɒra koi maser salun kaite faruin. rudi kaile alu bazi d̪e ʃuru kɒrt̪a faruin. 

hær hɒre deʃi murgir ba gorur gust̪ur salun nit̪a faruin. dailo faibain.  

6. amare æk t̪al bat̪ ar dail ar ækt̪a koi maser salun. kaoner fɒre ki mida kisu d̪it̪a 

farba?  

7. sar, d̪oi ar baliʃ mida faibain.  

8. aitʃfʃa t̪e, amare d̪oi d̪io.  

9. ei ze sar, anner/amner bat̪ dail ar haloŋ hag. ami mas d̪uid ̪a fɒre/hɒre loia 

ait̪asi.  

10. (a little later) ei ze nein ʃɒrfudi mas biran ar koi maser salun (still later) ei ze 

sar anner/amner mida d̪oi. bil æhoni d̪ialbain sar?  

11. hæ, kɒt̪o ɒise?  

12. bat̪ - biʃ teha, dail - hɒnro teha, haloŋ hag - d̪ɒʃ teha, ʃɒrfudi biran - t̪iriʃ teha, 

koi maser salun - ʃait teha, mida d̪oi - biʃ teha, bækt̪a milaya - ækʃo hɒnsanno 

teha sar.  

13. ei ze lɒo d̪uiʃo teha. 

14. ei ze sar amner hɒit̪alliʃ teha baŋt̪i.  
15. ei ze lɒo hɒnro teha bokʃiʃ.  

16. d̪oinnobad̪ sar, kailke beinnebela nast̪a kaibain?  

17. hæ, t̪ɒbe ʃɒhal ʃɒhal baire zait̪am sai, t̪omrar resturen kɒyday kule?  

18. restoren ʃɒhal sɒyday kule, t̪ɒbe kailke ʃɒhale amare fait̪ain ne. rohim takbo.  

19. aitʃtʃat̪e. ami ʃat̪tar d̪igei aibam.  

20. aitʃtʃa sar. salam alaikum. 
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Scenario six - river cruise in a launch 
 

1. Salam alaikum sir. I am speaking from the reception.  Your bus has arrived.  

2. Thanks. I am coming in two minutes.  

3. (Bus Guide) salam alaikum sir.  May I see your payment receipt please? Here, 

these are your two bus tickets - this one is for going and this one is for the return 

journey. And this one is your launch ticket.  Please carry these with you all the 

time and give to the ticket checkers when asked. 

4. (Bus Conductor) May I see your ticket? 3A. Your seat is on the 3rd row, next to the 

window. 

5. (to a passenger on row 3) Will you please let me get inside? Thanks.  

6. We will pick up four more passengers from Hotel Kabir and then we will go to the 

launch ghat.  

7. We will reach the launch ghat in fifteen minutes.  Please take all your belongings 

when getting down.  The number of our bus is CCC 124.  The bus will be parked 

in the parking bay.  When you return, find your bus by checking the number.  

8. Everybody, please keep your tickets in your hands.  First class passengers queue 

up first. Second class passengers, queue up behind them. 

9. First class passengers, climb up the stairs to the first floor and sit by checking the 

seat numbers on your tickets.  Second class passengers, you can sit anywhere on 

the ground floor.   

10. (10:30 am from launch loudspeaker) Hello, I am the captain of this launch. In five 

minutes. we will start the launch.   

11. I am saying a few words for your convenience and safety.  This launch is 

completely smoke-free.  Drinking alcohol is also forbidden here.  

12. To keep the launch clean, throw all your rubbish in the designated bins. Don’t 

throw anything on the floor.  

13. At the rear of the launch, there are separate male and female toilets. After using 

the toilet clean it for use by other passengers. 

14. You will find life jackets under your seats.  In case of any emergency, we will 

announce it.  Then retrieve the life jacket from under your seat and put it on, and 

then queue up to get on the boat which is nearest to you.  Don’t rush.  

15. If you have any question or want anything, ask the launch attendant. 

16. We shall reach Khailejjuri after two hours.  

17. (12:30 pm) Here, we have reached Khailejjuri.  Please queue up and get down 

slowly. First, let the children and the elderly get down. 

18. You can roam around here for one and a half hours at your will.  You may take 

lunch at one of the restaurants here.  Return to the launch before 2 pm. We shall 

start our return journey exactly at 2 pm.  

19. (2:00 pm) We shall now return to Mohanganj. We shall reach within two hours.  

We hope you liked Khailejjuri. 

20.  (4:00 p.m) Here, we have reached Mohanganj.  After getting down find your 

respective bus.  We hope you liked our launch service and you will travel with us 

in future.  
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d̪riʃʃo 6 - lɒnse koira bæranit ̪zaon 
 

1.   salam alaikum sar, ami risipʃan t̪aikke koit̪asi.  amner/anner bas aia fɒrse.  

2.   d ̪oinnobad ̪.  ami d ̪ui minide ait̪asi. 

3.  (Bus Guide) salam alaikum. amner/anner teha d ̪eoner roʃid ̪da d ̪ehi? eize amner/anner baser d ̪uida 

tihet.  eida zaoner ar eida fironer.  ar eida lɒnser tihet.  eidi hɒggol ʃɒmo amner ʃat̪e rakbain ar 

tihet tʃehar saile d ̪ibain.  

4.  (Bus Conductor) d ̪ehi amner/anner tihet? t̪in e.  amner/anner sit t̪in nambar ʃarit̪.  bamd ̪iɡe zanɒlar 

ʃat̪e.   

5.  (To passenger) iktu amare bit̪or zait̪e d ̪ibain? d ̪oinnobad ̪. 

6. (Bus Guide) amra kobir hudelt̪e ar sairzon fæsendʒar/hæsendʒar loia hær fɒre muhɒnɡɒnz lɒns 

ɡade zaiyam.  

7. amra ɒhon hɒnɒro minide ɡado hɒsbam. amnera/annera namoner ʃɒmo amned ̪er/amnerar bæk 

dʒiniʃ bas t̪e loia nambain. amrar baser nambar CCC 124.  bas steno fark kɒra t̪akbo. 

amnera/annera hirɒner ʃɒmo nambar d ̪eikæ bas kuidʒdʒa loibain.  

8. amnera bæhei/hɒggɒlei tihet at̪o rahuin. fɒyla srenir fæsendʒarra/hæsendʒarra laino aɡe 

karoibain. d ̪it̪io srenir fæsendʒarra hærar hisɒind ̪e karoibain.  

9. fɒyla srenir fæsendʒarra ʃirid ̪e urhe/ufɒre zaibain ar amnera sit nambar d ̪eikka boibain. d ̪it̪io srenir 

fæsendʒarra amnera æk t̪alat̪ zekunu zaɡat̪ boit̪a faruin.  

10. (10:30 am from launch loudspeaker) helo ami lɒnser keptin koit̪asi. fãs minider moid ̪d ̪e amrar 

lɒns sarbo.  

11. amnerar ʃubid ̪a ar nirahɒt̪t̪ar laiɡga kisu koit̪asi. ei lɒns ʃompunno d ̪umfan mukt̪o. eihano mɒd ̪ 

kaono niʃed ̪.  

12.  lɒns ʃaf rahar laiɡga bæk mɒyla nid ̪d ̪iʃto bine falaibain. folordat̪ kisu halainnadʒe.  

13.  lɒnser hisɒnd ̪e bedain ar beitteiner laiɡɡe/laiɡga alad ̪a tatti faibain. tatti bæbohar koira fɒre 

ɒnno mainʃer bæbohar ufudʒukt̪o/uhudʒukt̪o koira rakbain.  

14. amnerar sider nise laif dʒæket faibain. kunu zoruri ɒbost̪a ɒile amra ɡuʃona korbam. t̪ɒhon 

amnerar nizerar sider nis t̪aikka laif dʒæket bair koira foira nibain ar amner kaser ækta noukat̪ 

udar laiɡga laine karoia zaibain. t̪arahura korbain na.  

15. amnerar kunu foʃno ba d ̪ɒrhar t̪akle lɒnser luktire ziɡaibain.  

16. amra d ̪ui ɡɒnta sɒlar fɒre kaillazuri hɒsbam.  

17. (12:30) ei ze amra kaillazuri hoitʃtʃa ɡæsi. amnera lain koira ast̪e ast̪e namuin. abud ̪ub ar buirad ̪er 

aɡe namt̪e d ̪ein.  

18. amnera eino d ̪er ɡɒnta nizer mɒt̪o ɡurahira kɒrt̪e faruin. o eihane kunu restureno d ̪uhɒrer kaon 

kaia nit̪a faruin. d ̪uidar aɡei lɒnse fiira/hiira aibain. amra tik d ̪uidar ʃɒmoy hironer laiɡga ʃuru 

korbam.  

19. (2:00) amra ɒhon muhɒnɡɒnz fiiræ zaiyam. d ̪ui ɡontar moid ̪d ̪e hoitʃtʃa zaiam. aʃa kori kaillazuri 

amnerar bala laɡze.  

20. (4:00) ei ze amra muhɒnɡɒnz aia forsi. amnera naimme/naimma amned ̪er niz niz bas kuidʒdʒa 

loin. aʃa kori lɒns sarbis bala laɡze ar bobiʃʃɒt̪e abar amrar ʃat̪e beraibain.  
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Scenario 7- going to attend a dinner at a local’s 

house 
 

1. (picking up mobile) Hello, this is Tanim speaking.  Who is speaking please? 

2. (from other end) Hello Tanim, I am Helal speaking.  The day before yesterday, 

I met you in the streets. Do you remember?  

3. Yes. Salam alaikum.  Yes. Of course, I remember. Please go ahead.  

4. Walaikum assallam.  Are you free this evening?  Then you could have a 

(informal) meal with us. 

5.  I have not made any program yet. Please give me your address and tell me at 

what time I should be there.  I will come along.  

6. You do not have to do that.  You be ready at 5 pm.  After work I will pick you 

up from the hotel.  

7. All right. I shall wait for you. 

8. (at 6 pm at hotel reception) Please inform Mr. Tanim of room 304 that I, 

Anisur Rahman, am waiting for him downstairs.  

9. (reception ringing 304) Hello room 304. I am speaking from reception.  Mr. 

Anisur Rahman is waiting for you.  

10.  Thanks. I am coming just now.  

11.  (at reception shaking hands).  Here, Mr. Tanim, How are you?  Let us go. My 

CNG is waiting outside.  

12. (on the CNG). How was the shopping the other day? Did you get everything 

that you wanted to buy?  

13. Yes. I bought four CDs of Bari Siddiki.  I bought a pair of health sandles from 

BATA.  And some tit bits.  

14. Good. My place is very nearby.  We will reach in 10 minutes.  

15. (at the entrance door of house) Here, we have arrived. Please come in.  This is 

your bhabi.  And this is my eldest son.  

16.  Assalamu alaikum bhabi.  You are having trouble for me.  

17. What trouble?  You will eat what we eat. But the food will be different from 

the restaurant food.  Here you will get regional food.  Please come in and sit 

here and chat.  I will go to the kitchen and check.  

18. All right.  
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d̪riʃʃo 7-  elakar ækta barit ̪raite̪r kaoner d̪aot ̪

 
 1. helo ami t̪anim koit̪asi. amne kæla koit̪asuin? 

 2. helo t̪anim.  ami anisur rɒhman koit̪asi. ɡæse horʃud ̪in/hoʃʃud ̪in amner ʃat̪e rast̪at̪ d ̪æha ɒisil 

mɒno ase? 

  3. zi salam alaikum. niʃtʃɒi mɒno ase. koin ki koibain.  

  4. oalaikum assalam. amne ki rait̪e firi asuin?  t̪eile amrar ʃat̪e iktu dail bat ̪ kait̪ain.  

  5. hɒ, ehɒno kunut̪a frɒɡram/bau kori nai. amner tihana d ̪ein ar koin kumbala ait̪am? ami aia 

fɒram.  

  6. heida kɒron laɡd ̪ona. amne sɒydar ʃɒmo bau t̪ahuindʒe. ami ɒfist̪o fironer fɒt̪e amnere 

hodelt̪e t̪uilla niyam.  

  7. aitʃtʃe/aitʃtʃa. ami amner laiɡɡe ɒfekka kɒram.  

  8. (6  pm at reception) amne t̪inʃo sair nambar e t̪anim ʃaibre kɒbor d ̪eindʒe ami anisur 

rɒhman hæilar laiɡɡe nise ɒfekka kort̪asi.  

  9. helo rum t̪inʃo sair. ami risipʃan t̪aikka koit̪asi. amner laiɡɡe anisur rɒhman ʃaib ɒfekka 

kort̪asen.  

  10. d̪oinnobad ̪. ami æhoni ait̪asi.  

  11. ei ze t̪anim ʃaib, kirɒm asuin?  loin, baire siendʒi ɒfekka kort̪ase.  

  12. heid ̪in ʃɒfing kirɒm ɒilo? zedi zedi kint̪a saisilain heidi faisilain/haisilain? 

  13. hɒ. ami bari sid ̪d ̪ikir sairde sidi kinsilam. bata t̪aikke ek zura helt̪ sændel kinsi. ar kisut̪a 

tuktak.  

  14. bala. amar bari eihant̪o kub d ̪aro. ei d ̪ɒʃ minide hɒitʃtʃe/hɒitʃtʃa zaiam.  

  15. ei ze amra hɒitʃtʃa ɡæsi. ain. ei ze amner babi. ar eida amar bɒro særa.  

  16. assalamu alaikum babi. amner hud ̪ai amar laiɡɡe kɒʃto kɒron laɡt̪ase.  

  17. are kɒʃto ar kit̪a? amra zet̪a kaiam, amneo heit̪ai kaibain. t̪ɒbe kaonda resturen t̪aikka iktu 

ɒnno rɒhom. eino ansolik ɡorua kaon faibain. ain eino boin ar ɡɒffo koruin. ami hakɡɒre 

iktu d ̪eikka ai.  

  18. aitʃtʃe/aitʃtʃa tiase/tikase.  
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Scenario 8- Enjoying home cooked meal in 

Netrokona 
  

 

1. (Mrs Anis) Food is ready.  You may wash your hands and come to the dining 

room for eating.  

2. (Anisur Rahman) Please come. Wash your hands in the bathroom. You will find 

soap and towel there.   

3. (Mrs Anis in the dining room). Please come Mr. Tanim. You sit here. Mr. Anis will 

sit there. 

4. Bhabi, please call me by my name. Won’t you eat with us?  

5. No. I will eat later.  

6. Won’t your children eat?  

7. I have fed them. Now they are studying with their tutor.  

8. In which class do they study?  

9. The boy now studies in class VI. The daughter, Mili, studies in class III. 

10. Here please take what you like. This is the famous fried egg and brinjal dish of our 

region.  This is the famous mashed jam potato.  This one is mashed shidol. It will 

be a little hot.  Eat carefully. This is cat fish (sing maach) cooked with mashkalai 

dahl (lentil). And this is prawn and bori curry.  

11. Bhabi, please address me as tumi. You have cooked a lot of items. Must have 

been a lot of trouble. 

12. I don’t have much trouble cooking.  If I tell our maid what to cook, she cooks 

them all in an organised way.  I don’t have to supervise her.  

13. All items have been cooked very well. The mashes are very tasty.  I had never 

before taken cat fish cooked with mashkalai lentil. I enjoyed a lot. I ate a lot. 

14. All right.  If you do not want to eat any more, then wash your hands and sit in the 

sitting room.  I will bring the sweets there.  

15. Can’t we do without the sweets?  

16. It is good to have some sweets after dinner. Pithas of our region.  This is paesh 

with molasses.  These are flower pitha, kata pitha, and poa pitha,. You take 

whatever you like.  

17. I have eaten a lot.  I enjoyed your regional food.  It is quite late now. I should go.  

If you ever come to our area, then please inform me.  Mr. Anis has my mobile 

number. Let me go now. Allah Hafez. Will I get a rickshaw outside?  

18. Come on.  I will put you on a rickshaw. 
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d̪riʃʃo 8 - netr̪ohunar ækta barir rand̪ar ʃad̪ lɒon 

  
̃ 1. (mohila) kaon barsi. amnera at̪ d ̪oia kaoner ɡɒro kait̪ain aohain.  

  2. (anisur rɒhman) aohain. bat̪rumo at̪ d ̪oia loin. heinoi ʃaban ar t̪ɒille faibain.  

  3. (mɒhila khaoar ɡhɒre) aohain t̪anim ʃaib. amne eino boin. anis ʃaib heino bɒohain.  

  4. babi, amare nam d ̪oira daɡbain. amne boit̪ain ne? 

  5. ẽhe, ami fɒre kaiyam.  

  6. amnerar abud ̪ubain kait̪ona? 

  7. hærare kaoaialsi. hæra ɒhon mastɒrert̪e fort̪ase.  

  8. særa kun kælase fɒre? 

  9. særa eibar hai iskule kælas sikse fɒre. seri, Mili, kælas t̪irit̪e fɒre.  

  10. ei ze loin. eida ɒilo amrar elahar bikkat̪o anda baiɡoner biran. ar eida bikkat̪o zamɡuda bɒt̪t̪a. eida 

hid ̪ɒl bɒt̪t̪a. iktu zal ɒibo. ʃabd ̪ane kaindʒe. eida hiŋ masd ̪e maʃkɒlair dail. ar heida ɒilo isa mas ar 

borir salun.  

  11. babi amare t̪umi koira koibain. amne t̪o mæla ransuin, mæla kɒʃto korsuin.  

  12. amar rant̪e beʃi kɒʃto kɒron laɡena. amrar buare/(kamla bedire) zod ̪i koia d ̪ei ki ki rand ̪on laɡbo 

hæi ʃund ̪or koire ɡusayaɡasaya bækt̪a raind ̪elay. amar hær hise hise t̪ahon laɡena.  

  13. rand ̪on bækti kub bala ɒise. bɒt̪t̪adi kub d ̪arun mɒza ɒise. maʃkɒlai dail d ̪ia hiŋ mas ami aɡe 

kunud ̪in kaisina. kub bala laɡze. mæla kaialsi.  

  14. aitʃtʃa. ar na kaile at̪ d ̪uia bɒoar/bɒoner ɡɒre boindʒe. ami heine mide kisu loia ait̪asi.  

  15. mide kisu na ɒile ɒy na? 

  16. kaoner fɒre ektu mida kisu kaile bala laɡbo. amrar elahar hide/hida. eida ɒilo ɡurer hayeʃ. ar 

eihano hulhide/hulhida, kadahide/kadahida, ar hoahide/hoahida. amner zeda bala laɡe heidai 

kain.  

  17. mæla kaoa oia ɡæse. amned ̪er elahar kaon kub bala laɡze. mæla baidʒdʒa ɡæse. æhon udon 

laɡbo. amrar oid ̪iɡe zod ̪i kunud ̪in zain t̪e zanaibain. anis ʃaiber kase amar mubail lɒmbɒrda ase. 

ami æhon ait̪e. allah hafez. ʃamne t̪o riʃka faon zaibo t̪aina? 

  18. (anis saheb) soluin, amnere riʃkat̪ udaya d ̪ei.  
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Scenario 9  - Checking out from hotel 

1. Hello Reception.  I am from Room 304.  I shall checkout now.  Will you send someone 

to carry my luggage downstairs?  

2. All right sir. I am sending a boy. 

3. (knock on the door) Sir, what luggage do I have to carry downstairs? 

4. Here.  This case and this bag. 

5. All right sir.  You please go down. I will check your room and the bathroom to see if 

you have left behind anything. 

6. (at reception) Yes, how much do I have to pay? 

7. Yes. Just a minute sir.  Let me check if there is any payment due at the restaurant. You 

have made all your payments.  You will have to pay only the room rent for three days 

which is Taka 450. 

8. Here is Taka 500.  Distribute the change among the working boys here. 

9. Thanks. Here is your receipt.  We hope that you did not face any problem in our 

hotel. 

10. Thanks. No, I had no problems.  Now I will go to the railway station. Will you arrange 

a CNG for me? 

11. You please wait here. I am organising a CNG.  Hey Rahim, call a CNG for Sir. He will 

go to the railway station.  Fix rent at 20 Taka. 

12. Sir, here is your CNG.  You please take your seat in the CNG. I shall load your case 

and bag. 

13. (to the receptionist - shaking hands) OK, Bye. Allah Hafez.  

14. Allah Hafez. Please come again. 

15. (boy) Here are your two luggage pieces sir. Please come again.  Salam alaikum 

16. Walaikum assalam.  Stay well 
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d̪riʃʃo 9 - hutel ta̪ikka bid̪ay lɒon 
 

  1. helo risipʃan. ami t̪inʃo sair t̪aikka koit̪asi. ami zaiyamɡa. amar malfɒt̪rodi nise near laigge amar 

rume keure fadaya dibain? 

  2. aitʃtʃa sar. ami ækta særare ɒhoni fadaya d ̪it̪asi.  

  3. (knock on the door) sar, amner ki ki malfɒtro nise neon lagbo? 

  4. ei ze ei baskoda ar ei bæɡda.  

  5. aitʃtʃa sar. amne nise zain. ami rumda ar ɡusulkanada sek koira d ̪ekt̪asi ze amner kist̪a baire roia 

ɡæse kina.  

  6. (to receptonist) koin, amar kɒt̪o d ̪æon laɡbo? 

  7. hɒ, iktu ɒfekka koruin. ami d ̪ehi amner restureno kisu baki ase nakit̪a. na, amne bæk teha d ̪ialsuin. 

amner kali t̪in d ̪iner rum bara d ̪æon laɡbo, sairʃo hɒntʃaʃ teha.  

  8. ei ze loin faʃʃo teha. baki hɒntʃaʃ teha einer kamer særainre d ̪elaindʒe.  

  9. d ̪oinnobad ̪. ei ze loin amner risit. aʃa kori amner kunu ɒʃubid ̪a ɒisena.  

  10. amner o d ̪oinnobad ̪. zi na. amar kunu ɒʃubid ̪a ɒisena. ɒhon ami rel istiʃɒn zaiam. amar laiɡɡe 

ækda siendʒi anaia d ̪ibain? 

  11. amne boin. ami ækda siendʒi anaia d ̪it̪asi. ei korim, sarer laiɡɡe ekta siendʒi loia ao t̪o. rel istiʃɒn 

zaibo, bara biʃ teha.  

  12. ei ze sar, amner siendʒi aia fɒrse. amne boin, ami amner basko ar bæɡ udaya d ̪it̪asi.  

  13. aitʃtʃe/aitʃtʃa, soli.  alla hafez.  

  14. allah hafez. abar/araɡbar aindʒe.  

  15. ei ze sar, amner d ̪uida mal. abar aindʒe. salam alaikum.  

  16. oalaikum assalam, bala t̪aikko.  
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Scenario 10 - Returning home to Tangail 
 

  1. (to passenger on train) salam alaikum.  Where are you going? 

  2. I am going to Mymensingh? You? 

  3. I will go to Tangail.  I will get down at Mymensingh and then from there I will take the bus.  

  4. Where are you from? 

  5. I am from Tangail.  I went to Netrokona during my holidays. 

  6. Is that so?  How did you find Netrokona? 

  7. I stayed there for three days.  One day I went to Borobazar where I bought some things.  Another 

day I went to Kaillajhuri subdistrict, by launch, which is a little far from the town.  

  8.  How did you like Kaillajhuri? How did you like Netrokona?   

  9.  I enjoyed the launch journey to Kaillajhury. Everybody should visit it once. And the people of 

Netrokona are very hospitable.  One day a gentleman invited me to his house where I had home 

cooked Netrokona food.  I enjoyed it a lot. 

  10. Really, what did you have? 

  11. Different types of mashes (bhorta).  There was also mashed dried fish (shindol). And cat fish 

cooked with Mashkalai dahl.   I had never had this dish before.  

  12. Didn’t you have any pithas (village cakes)? 

  13. Yes, I had.  Phool (flower) pitha, Poa pitha, and Kata pitha. There was also paesh cooked with gur 

(molasses).  

  14. You are very lucky.  You were very well looked after.  

  15. Yes.  

  16.  Here, we have reached Mymensingh.  

  17.  Excuse me. Let me get my baggage from the top.  All right, let me go now. Allah Hafez.  

  18.  Allah Hafez. 
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d ̪riʃʃo 10 - taŋɡai̪ hiira zaon 

 
 1.   (to passenger on train)  salam alaikum.  amne koi zaitasuin? 

  2.   ami moyisiŋ zait̪asi. amne? 

  3.   ami taŋgail zaiyam. moyisiŋe naimme/naimma heint̪e base udam.  

  4.   amner barida kunhano? 

  5.   amar bari taŋgail ami sudit̪e netrohuna bæranit̪ gæslam, 

  6.   o t̪ai nahi?  netrohuna kirɒm lagze? 

  7.   ami heino t̪in d ̪in asilam. ekd ̪in bɒrɒbazare kisut̪a kinakada korsi. arekd ̪in ʃɒdor t̪aikka kisu d ̪ure 

kaillazuri upɒzelat̪ lɒnse koira beranit̪ ɡæslam.  

  8.   kaillazuri kirɒm laɡɒlo?  netrohuna amner kirɒm lagze? 

  9.   lɒnse koira kaillazuri bæranide balai laɡze. heino bæheri ækbar ɒileo zaoa usit ̪. ar netrohunar 

lukera mæla ɒt̪it̪ifɒrayon.  æk bod ̪d ̪orlok ækd ̪in hæilar baʃat̪ d ̪aoat koire netrohunar gorua kaon 

kaoaise. birat bala lagzin. 

  10. t̪ai nahi? kit̪a kit̪a kaisuin? 

  11. mæla rɒhomer bɒt̪t̪a, hær mod ̪d ̪e hid ̪ɒl bɒt̪t̪ao asin. ar maʃkalair dail d ̪iya hiŋ mas ransin. eida aɡe 

kunud ̪in ami kaisina.  

  12. hide tide kaisuin na? 

  13. zi kaisi. hulɒhida, hoahida ar kadahida. t̪asara ɡurer hayeʃo asin.  

  14. amne mæla baiɡɡoban. bala ad ̪or dʒɒt̪on faisuin.  

  15. hɒ.  

  16.  ei dʒe moyisiŋ aiya horsi.  

  17. d̪ehi amar mal fɒt̪t̪ɒr ufɒret̪t̪e lamaya loi. aitʃtʃe/aitʃtʃa æhon t̪aile zai. allah hafez.  

  18.  allah hafez 
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The End 
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