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This dictionary has three parts.  Each part is meant for a 

different group of people as follows: 

 

Part A –Siloti to Bangla and English – meant for Silotis 

Part B – Bangla to Siloti and English – meant for non-Silotis 

who know Bangla 

Part C – English to Siloti and Bangla – meant for foreigners who 

do not know Bangla 
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Comments by readers on আভো-১   চ  মনত্রলেোণো ঘুলর আসস 

 

 

Thanks so much for thinking of me Amin! 
And many congratulations on this latest book. I can see it is truly a labour of love, 
undertaken at an age when many would be glad to retire to an easier life. 
Such important work to keep these regional languages alive. Learning English has many 
advantages for local people but it does come at a great cost doesn’t it? 
Very best wishes to you 
 
Helen Fraser 
Director, Research Hub for Languages in Forensic Evidence 
University of Melbourne 
Australia 

 
Dear Amin 
 
How nice to hear from you and thank you for sending me a copy of your dictionary. It's 
wonderful to keep 'minority' languages alive and your dictionary will be an invaluable 
asset. 
 
With all best wishes 
 
Andy 
 
Andy Kirkipatrick 
Professor, Griffith University 
Queensland, Australia 

 
 
Dear Amin 
Thank you for sharing this with us. Reading the first sections makes me want to learn the 
Nekrotonian language - it sounds like a wonderful dialect.  
Best wishes 
Jane 
 
Professor Jane Southcott 
Faculty of Education, 
19 Ancora Imparo Way,  
Monash University, Clayton VIC 3800 
 

 
Thanks for your mail.  
 
Your mail was just like নেঘ েো চোইকেই জল for me. I always felt we always ignore the regional 

languages but do not realize that the so called প্রসেে বোাংলো  is just an accident. We could 
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have picked Netrokona dialect as our প্রসেে বোাংলো and then the present প্রসেে বোাংলো would have 

been a regional dialect. All the dialects and their accents are like music to my ear. They 
are so rich, words are fascinating and i can almost feel that every word probably has long 
history. One of my PhD students recently wrote a paper on the influence of Sylheti 
language on vowel pronunciation using AI. It was so interesting. I always felt there should 
be extensive research and preservation of our dialects. I almost dream of living in a santal 
polli and pick up their sweetest accent! 
 
Anyway, I am very grateful for your work. Looks like this project does not end here; you 
plan to work for other dialects too. That is even better. 
 
bhalo thakben. 
 
m. zafar Iqbal 
 
Professor Dr. Zafar Iqbal 
Former Professor, Shah Jalal University of Science and Technology 
Sylhet, Bangladesh 
 
 

আিিালািু আলাই ুি। 

 

খুি ভাকলা  াজ। 

নেেণ  োে জেয ধেযিাদ জাোচ্ছি। 

 

দীর্ যােু  ািো  েসি।  ােণ আপোে দীঘ যােু হকল আপসে এ ধেকণে  াজ  েকিে । আে আিাকদে 

িাাংলা ভাষা িিৃদ্ধ হকি। 

 

সিেীত- 

 

A.B.M. Razaul Karim Faquire, Ph.D. 

Professor of Japanese Language and Culture  & Director 

Institute of Modern Languages, University of Dhaka 

Dhaka-1000, BANGLADESH  

 

 

Beautiful initiative! Already started reading and falling in love with the 
Netrokonian language! 
 

Chowdhury Zaigam Murshed 
Faculty, Scholastica School. 
 

 
 

Congratulations. This job is very laborious. I have seen for the first time such type of book. 
With wonder I went through the book, and realizes how much endeavour, time, study you 
invested for social work. This book is very informative for those who (may be Bangladeshi 
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or foreigners)  want to visit  and work in   Netrokona. Knowing local dialect rapidly draws 
workers'  target. This book benefits also for researchers who want to work on culture, 
environment, education policy, and so on. 
With best regards  
 
Ayesha Siddiqua Naima 
Assistant Professor, English Deptt. 
Dhaka Mohanagar Mohila College 
 

 
 

িইকেে োিঃ চল নেত্রক াণাে ঘুকে আসি  

নলখ ঃ আসিে েহিাে ও আসিদুে েহিাে আসিে 

সিষেঃ নেত্রক াোে আঞ্চসল  অসভধাে  

→ িযচ্ছিিত অেুধািে এিাং িইকেে ভুসি াঃ  

িাাংলা ভাষা এিাং সিসভন্ন অঞ্চকল নর্ িাাংলাে আিল পসেচে আত্নকিাপে  কে আকি নিইিি সিষে 

িাইকেে আোে সিষকে আিাকদে নলখ  িিাজ নতিে সচসিত েে তকি তাে িযাসতক্রি ঘকিকি 

আসিে েহিাে এিাং আসিদুে েহিাে আসিকেে নলখা িই ' চল নেত্রক াণাে ঘুকে আসি ' -এ।  

িইটি নলখাে নপিকে েথি অিদাে োকখে েিািী িাঙ্গালী আসিে েহিাে, ওোে উকদযাকি এিাং 

আসিদুে েহিাে আসিে িহ আকোও নেত্রক াোে িিিািেত িা নেত্রক াণাে জন্ম এিে িােুষকদে 

সিকেষ ভূসি াে িইটি নলখা হকেকি ।  

আিাে ভাষাে িই িলকলও ভূসি াে এক  নিাট্ট নেত্রক াোে ভাষাে অসভধাে িকল উকেখ  ো 

হকেকি৷  

ভুসি াে সতসে, আঞ্চসল  ভাষা সেকে এ ই অঞ্চকল িিিািেত দুইজকেে িতত য সেকে নর্ সিকোধ 

তাে িিাধাকে িাে যার্য নিা'ে োিক ে এ টি িাংলাপ তুকল ধকেকিে " এ ই েহকেে দুই োস্তাে 

িিিাি ােী দুইজকেে ইাংকেচ্ছজ ভাষাে পাথ য য েকেকি" এিাড়া আকোও  কে জকেে উচ্ছি তুকল 

ধকেকিে নর্খাকে িলা হকেকি " এ ই িা াঁকদে সেকচ িিিাি ােী দুইজকেে উচ্চােকণ পাথ য য নদখা 

র্াে "। এে িাধযকি আসিে েহিাে তাে িইকে উকেসখত ভাষা সেকে সিিত নপাষকণে িুকর্াি 

োকখেসে র্া তাে  াকজে এ টি েোংিেীে সদ ।  

নেত্রক াোে িােুষকদে ভাষাে বিসেষ্ট্য তুকল ধেকত সিকে িকলকিে নেত্রক াোে িিিািেতো িূলত 

/খ/,/ঘ/,/ি/,/ঝ/,/ঠ/,/ঢ/,/থ/,/ধ/,/ভ/ - এে পসেিকতয / /,/ি /,/ি/,/র্/,/ি/,/ত/,/দ/,/ি/ িযিহাে 

 কেে।  

নর্িে খাতাে পসেিকতয  াতা, ঘকেে জােিাে িে, ঝাড়ুে পসেিকতয র্ারু, ঠান্ডাে স্থকল িান্ডা, ভাকতে 

জােিাে িাত এিাং আসি পসেিকতয আসি িযিহাকে স্বািন্দ নিাধ  কেে৷ িাকঝিকধয তাো 'ফ' এে 

স্থকল ‘প'ও উচ্চােণ  কে থাক ে৷  

নলখ  আসিে েহিাে অকেসলোে িিিাি  োে সতসে নেত্রক াো ভাষা িাংগ্রহ ও সলখকে অকে  

নদেী জ্ঞােীকদে িাহার্য সেকেকিে তন্মকধয আব্দেু েহিাে আসিকেে েকচষ্ট্া েোংিেীে৷  

•  াকদে জেয এই িই িা অসভধাে 

িূলত র্াো সিকদে নথক  োো  াকজ নেত্রক াো েহে ঘুেকত আকিে, সিসভন্ন িাংস্থাে হকে 

নেত্রক াোে  াকজ আকিে , এিাড়া নেত্রক াোে ভাষাে োি  িা চলচ্ছচ্চত্র সেি যাকণ, িৃহত্তে 

িেিেসিাংকহে জািালপুে, নেেপুে, স কোেিকেে িােুষকদে জেয ভাষা িুঝকত এই নিাট্ট অসভধাে 

সিকেষ ভুসি া োখকি িকল নলখক ে আো িযাি হকেকি।  

নলখ  িইটিক  িূলত চােটি সিভাকি সিভি  কেকিে।  

েথি সিভািঃ এই সিভাকি িাাংলা েব্দ নথক  েথকি নেত্রক াোে আঞ্চসল  ভাষাে িযিহৃত েকব্দ 

রুপািসেত  কেকিে এিাং পাকে তাে ইাংকেচ্ছজ েব্দটি নদওো হকেকি ।  
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র্াকত  কে সিকদসে এিাং িাাংলাকদকে িিিািেত নর্ক াকো িােুষ িহকজ িুঝকত এিাং সেখকত পােকি।  

নর্িেঃ  

িন্ধ্যা - হাো - Evening  

িি যোে- েব্বোে- ruined  
সিতীে সিভািঃ এই সিভাকি উকেখ  ো হকেকি নেত্রক াোে িােুষ ইাংকেচ্ছজ েব্দ  ীভাকি উচ্চােণ 

 কেে৷  

নর্িেঃ  

car - Kar  

Main-mein ইতযাসদ  

তৃতীে সিভািঃ এই সিভাকি এ জে নেত্রক াোে িােুকষে িাকথ  ীভাকি  থা িলকল তাো িুঝকি 

নিই সিষকে দেটি ঘিোে  কথাপ থে উকেখ  ো হকেকি।  

নর্িেঃ  

১. নেত্রক াো েহকেে োস্তাে (  নেত্রহুো েহকেে োস্তাত)  

২. িাইকে র্াওোে জেয েস্তুসত নেওো (  িাইকে র্াওকেে লাইিযা নেসর্ অওে)  

ইতযাসদ নেক্ষাপকি।  

চতুথ য এিাং নেষ সিভািঃ ইাংকেচ্ছজ  কথাপ থেক  ইাংকেচ্ছজ েব্দ িযিহাকেে িাধযকি নেত্রক াোে 

ভাষাে নলখা র্া আিো িাাংসলে িকল থাস ।  

নর্িেঃ I am Fine, How are you? (Ami bala, amne kirom?)  
→সেজস্ব িতািতঃ িাাংলা ভাষাে চচযা  োে অকে  সিষে েকেকি তকি আিাে িকত আঞ্চসল  ভাষা 

গুকলা িাাংলা-ভাষাে আিল োণ, এই ভাষাগুকলা টিক  ো থা কল িাাংলা ভাষা এ িিে সিলীে হকে 

র্াকি, এই অিাধােণ এ টি সিষে সেকে সচিা  কেকিে এিাং নিাট্ট এ টি অসভধাে বতসে  কেকিে 

র্াে জেয সতসে িিিিেই আিাে িম্মাকেে িকি যাচ্চ স্থাকে েকেকিে৷  

িইটি নলখকত আিীে ভাই িাহার্য  কেকি, র্ােিাকথ আসি িযাচ্ছিিতভাকি পসেসচত। ভাইোে এই 

 াজক  নিো  াজ িকল সিকিচো  োই র্াে৷ এিে  াকজ িুকর্াি পাওো এিাং নিই িুকর্ািক  

 াকজ লািাকো ভাকিযে সিষে। ভাইো ভাষা িাংগ্রকহ নর্ সেখুাঁত  াজ  কেকিে তা অিেযই 

েোংিেীে । িাাংলা ভাষা টিক  থা কি এই নিাট্ট  াজগুকলাে িাধযকিই। এই িইটি আিািী পঞ্চাে 

নথক  এ কো িিে পকে নেত্রক াোে ভাষা িাংগ্রকহ এিাং চচযাে সিকেষ ভুসি া োখকি এিাং 

নেত্রক াোে িােুকষে জেয সেঃিকন্দকহ এটি এ টি িড় উপহাে ।  

ধেযিাদ আসিে েহিাে এিাং আসিদুে েহিাে আসিে ন ।  

 

িুেসফ ুে েহিাে িাঈে  

সেসিোে আইসর্োল হাই সু্কল,িেিেসিাংহ  

এিএিসি পসেক্ষাথী (  ২০২১) 

 

 

েদী-োলা, খাল-সিল, হাওে-িাওে, িে-জঙ্গকলে জেপদ িিগ্র নেত্রক াণা। নলা  িাসহতয িাংগ্রাহ  

ও ভাষা িকিষ কদে িকত নেত্রক াো   হকলা নলা  ও িাসহতয িাংসৃ্কসত, ভাষা বিসচকত্রযে এ  তীথ য 

ভূসি।  

নর্ িােুষ নর্ অঞ্চকল জন্মগ্রহণ  কে নিই অঞ্চকলে ো ৃসতিত নভৌকিাসল  অিস্থা এিাং জলিােুে 

িকঙ্গ িািেিয নেকখ ভাষাে িযিহাে শুরু  কে। জন্মিতভাকিই আিো  ে ৃসতসেভযে  োণী। েসতটি 

িােুষ জকন্মে পে নিকড় ওকঠ ে ৃসতে সেেকি। তাই নদখা র্াে নভৌকিাসল  ো ৃসত তাে সভন্নতাে 

িােুকষে িকধয েকেকি ভাষাে িযিহাকেে সভন্নতা। নভৌকিাসল  ো ৃসত  পসেকিেিত সিষেটিে ওপে 

সেভে য  কে িৃটষ্ট্ হকেকি িােুকষে ভাষা।  
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" Let us go to Netrokona" িইটিকত নলখ িে নেত্রক াোে আঞ্চসল  ভাষাক  নর্ভাকি 

োেল রূকপ  ফুটিকে তুকলকিে  সেঃিকন্দকহ তা এই অঞ্চকলে িাধােে িােুকষে জীসিকতে, র্াসপকতে 

েিকিাধ। 

 

এই েিকিাধই আিাকদে  োসি। ভাষা িকচতেতাে িকঙ্গ আিাকদে এই নিাধ ওতকোত। এই 

েিকিাধক ই এই িইকে নলখ  সেকে উত্তীণ য  কেকিে োসি  এই উপভাষাক । এই নিাধটিও এই 

অঞ্চকলে আজকন্মে, সেজস্ব এিাং আঞ্চসল । নলখ কদে ভাষাে িািলীল িণ যো  সেকজে আেন্দ- 

নিদোক ই উনু্মি  কে।কেত্রক াোে আঞ্চসল  ভাষা সেকে এই চিৎ াে িাংগ্রহ  আিাকদে  াকি 

এ  খণ্ড িসণে িকতাই চি দাে। 

সিকে ভাষাভাষীে িাংখযাে সভসত্তকত িাাংলাে স্থাে পা াঁচ েম্বকে। আে আিাকদে নদকে িাাংলা ভাষাে 

অেযতি বিসেষ্ট্য হকি সিসভন্ন নজলাে আঞ্চসল  ভাষাে এই েচলে। 

নর্গুকলাে েকতয টিে েকেকি সেজস্ব েব্দক াষ ও েীসত । নলখ িে  িফলভাকিই এই 

অঞ্চকলে  েব্দক াষ ও েীসত এই িইকত তুকল ধকেকিে।  

অকেক ে িকত, আঞ্চসল  এই ভাষাগুকলা, েচসলত ভাষাে চাইকত অকে িা সভন্ন হওোে, অকে  

পসেিাে আঞ্চসলক ে পসেিকতয েসিত িাাংলা নেখাকোে নচষ্ট্া  কেে এিাং এ  ােকণ আজ াল 

েহোঞ্চকল নিকড় ওঠা িােুকষে অকেক ই স্থােীে উপভাষাগুকলা নিভাকি িলকত পাকেে ো।এে 

নপিকে সেঃিকন্দকহ  পুাঁচ্ছজিাদী িিাকজে এ িা িড় এ িা েভাি আকি। পুাঁচ্ছজিাকদে এই েৃঙ্খল 

নভকঙ্গ ভাষাে এই শুদ্ধ আঞ্চসল  রূপ টিস কে োখকত " Let us go to Netrokona " িইটি িিাকজ 

এ টি িৃহৎ ভূসি া পালে  েকি িকল আসি সিোি  সে।  এ ইিাকথ িযচ্ছিিত উকদযাকি ভাষাে 

িযিহাকে িকচতে হকে, নিইিকঙ্গ পসেিাে, সেক্ষা েসতষ্ঠাে নিইিকঙ্গ, িাংসৃ্কসত-িাসহতয চচযা সেকে র্াো 

 াজ  কেে তাো এই িইকেে িাধযকি আিাকদে আঞ্চসল  ভাষাে বিসচত্রয উপলসি  কে এই 

উপভাষাক  সিকেে ি ল িােুকষে  াকি তুকল ধোে  নলখ িকেে নর্ েকচষ্ট্া তা পসেপূণ য ভাকিই 

িফল হকি িকল িকে  সে। 

  

িােি তালু দাে।   

িাকোকি কোলচ্ছজ এন্ড নজকেটি  ইচ্ছেসেোসোং ; 

িঙ্গিনু্ধ্ নেখ িুচ্ছজিুে েহিাে সিজ্ঞাে ও েরু্চ্ছি সিেসিদযালে।  

 

Each country has its traditions and culture. Language is one of the elements of tradition 
and culture of any country. Although all countries have a standard language, there are 
multiple regional languages.  At the same time, regional languages play a great role in 
expressing the minds of the region's people and reminding them of the country's millennial 
heritage.   
 
This book is based on the regional language of Bangladesh. Netrokona is one of the 
witnesses of the history and heritage of Bangladesh. As a resident of Netrokona, I think it 
is a great initiative to take my language to the whole country and the world. I wish this 
book and all those associated with it great success. 
 
Sohanur Rahman, BBA, MBA 
Department of Marketing 
University of Dhaka 
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Preface 
ওরো আিোর িুলের েথো েোইরো সনলত চোে  

(আিদু   সতফ) 

 

This is the second in our series of Traveller’s Dictionaries for different regional languages of 

Bangladesh.  The first one was about the Netrokonian language which was very well received by 

people both in Bangladesh and researchers overseas.  This one is about the Sylheti language. The 

Sylhet division, where this language is spoken, is located in the north eastern parts of Bangladesh 

with Assam (India) on its north, and Tripura (India) on its south and east. It has four districts – 

Sunamganj and Sylhet on the north, and Habiganj and Moulvibazaar in the South. 

First, we must make it clear that the name of the place where this language is spoken is Silot not 

Sylhet (Grierson, 1903; STAR, 2021; James & Sue Lloyd-Willams, 2002), which is the genuine and 

authentic name (James & Sue Lloyd-Willams, 2002, p2).  It was originally called Srihotto; in course of 

time the /r/ sound possibly became /l/.  It means beautiful land, which is true because of its many 

beautiful hills, valleys, rivers, bils, haors and tea gardens.  The language spoken there is Siloti, and a 

person who comes from Silot and speaks the Siloti language is also called Siloti.  The words Sylhet 

and Sylheti are the anglicised versions, which we will try to avoid in this book except when we are 

referring to other people’s work.   Note that I have spelled Silot with an “i” not “y” as in Sylot as in 

(James & Sue Lloyd-Willams, 2002).  The latter, I think, has a link with the anglicised word Sylhet. 

Also,“y” does not give the correct pronunciation of the word Silot. 

Siloti is not a dialect of Bangla.  It is a language completely different from Bangla, which had its own 

written script called Siloti Nagari that is believed to be older than the Bangla script and goes back 

to 500 years.  In this dictionary we shall not try to attempt at using the Siloti Nagari script as very 

few people would understand it.  Instead, we will use the Bangla script but spell Siloti words 

phonetically so that a non-Siloti, like me, can get the correct pronunciations of Siloti words and 

phrases. 

One Bengali researcher living in Bristol (England) says in his Youtube video on the History of the 

Sylheti Language (Chakraborty, 2019) that the Siloti language is older than Bangla.  According to 

him, it travelled from Silot to Dhaka and then to Kolkata and, in many cases, Shadhu Bangla shows a 

close resemblance to Siloti. He gives the following example (written in non-phonetic Bangla script): 

Siloti -                          ভাত খাইো আিাে নপি নিদো হইল 

Shadhu Bangla -          ভাত খাইো আিাে নপকি নিদো হইল 

                                                                            Chakraborty (2019) 

Siloti is said to be a rich language which sounds pleasant to one’s ears.  Silotis, in general, are very 

hospitable in nature, and go out of their way to talk to visitors from other regions of Bangladesh in 

Bangla and may invite them to their house on the first encounter.  With foreigners, Silotis often try 

to communicate in English.  Think about it for a moment. When a Bangali or Siloti goes to a foreign 

county like Britain or France, people of that country expect them to speak the local language, i.e., 

English in Britain, and French in France.  We hope that this dictionary will help people, coming to 

Silot from outside, speak and communicate with the locals in Siloti.  This will make the Silotis happy 
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and they will be more hospitable towards their visitors, and the language will also gain popularity 

and national and international name and status. This will be a win-win for all. 

But one thing is very encouraging which one does not see among other regional groups of 

Bangladesh. When one Siloti meets another Siloti they will invariably talk with each other in Siloti – 

anywhere, both in Bangladesh and abroad.  This happens even overseas like in England and other 

countries where many Silotis migrated and settled. Their next generation, who were born and 

brought up in England and other Western countries, and married Silotis, also speak Siloti (not Bangla) 

at home, which they consider as their mother tongue.  I have even seen foreign spouses of Silotis 

speaking Siloti.  

By the way, this is not the first Sylheti dictionary.  I searched on Google and found one with the title 

“Londoni Sylheti dictionary Part 1 Sylheti - English” (Gwynn, 2021) and obtained a copy.   In the 

Introduction it says: 

     [This dictionary cannot and does not reflect the variety of traditional vernacular speech. Its aim is modest to provide just enough 

vocabulary to sustain a simple conversation on everyday matters with a British Sylheti-speaker. The material for it was collected in 

Birmingham over a period of 20 years. ]   (Gwynn, 2021, pp, iii) 

The author lived in Birmingham and his contacts were from Jagannathpur, Balaganj, Golapganj, 

Beanibazar, and Moulvibazar. 

The School of Oriental and African Studies (SOAS) of the University of London has a SOAS Sylheti 

project (Simard et al.,2020; SOAS, 2021a) which develops teaching materials (SOAS, 2015) for learners 

of Sylheti. They have developed a Sylheti Dictionary App for Android devices that has about 4000 

common words (SOAS, 2021b).  According to the two co-authors of this dictionary, Fatima Farid and 

Muhammad Syedul Islam, many of the words in the SOAS dictionary are not in common use today 

in Sylhet. They have been replaced by more modern words derived from Bangla, Urdu, Arabic, Persian 

or English.  We have included those words in our dictionary, which the two Siloti authors heard their 

parents and grandparents use.  

The main goal of this dictionary is to serve as a guidebook for travellers to Silot, both foreigners and 

people from other regions of Bangladesh.  It is also to serve as a reference book for teachers and 

students of schools in the Sylhet division, some of whom contributed to this dictionary.  We also 

hope that it will revitalise the Siloti language.  

For this dictionary, I took the initial set of about 800 commonly used Bengali words from “চল 

নেত্রক াো ঘকুড় আসি” (Rahman & Abir, 2021).  My two co-authors Fatema Farid and Muhammad 

Syedul Islam are from Sylhet and Sunamganj respectively, two different districts of the Sylhet division.  

They were both born, brought up in the Sylhet Division, and now work as school teachers in the 

district of Sylhet. First, they translated the 800 words, that I gave them, to Siloti.  At the early stages 

they had some disagreements on the most suitable translations for some words because in their 

respective districts and villages they used different words to refer to the same thing.  We agreed that 

in such cases we would include both or, if there were more than two, all Siloti translations for one 

word. Instead of saying that a particular word is correct and the others are not, because it is not used 

in Sunamganj or elsewhere, we have recorded all variations of a Siloti word.  To make the dictionary 

suitable for all, Fatema and Muhammad also collected some words from their students, parents of 

students, as well as, from their family members, friends and colleagues.  Next, we consulted the SOAS 
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app, and took some words from there. We also took words from Gwynn’s dictionary (Gwynn, 2021). 

In both cases we selected only those words which the two Siloti collaborators thought would be 

useful to current students and teachers living in the greater Sylhet division in their day-to-day work 

and conversation.  Then I went through an English to Bangla dictionary, and picked those words that 

I thought school teachers and students, and people on the streets would need to communicate with 

each other in Siloti.  Finally, Fatema and Muhammad translated these new words into Siloti.  In the 

process they excluded those words that they thought were not required for the target audience.  This 

gave us a total of about 2400 English and/or Bangla words with Siloti translations (Part B and Part C).  

As for many English/Bangla words we had many Siloti equivalent, in Part A of our dictionary where 

the Siloti words are in column one, we have a total of 2982 words. 

We want this to be a practical dictionary.  So, we have not shown derivative words from root words 

as one finds in conventional dictionaries, and words that are never likely to be used.  We wanted our 

dictionary to be used by all concerned – school students and teachers, housewives, men on the 

streets, visitors to Silot, both from Bangladesh and abroad.   

Languages are very fluid.  They change over time as, due to the intermixing of people from different 

countries, words are imported from other languages, which initially are used as synonyms of the 

original words.  But later, when it becomes the vogue to use the new imported words, the original 

words are gradually forgotten.  Also, as Silot is part of Bangladesh, where the medium of instruction 

is Bangla, which is the national language, most put a lot of stress on reading, speaking and writing 

standard Bangla. This is doing two things.  First, code switching from Bangla to Siloti and vice versa, 

and/or translanguaging, i.e., using the two languages simultaneously, are quite common among the 

young Siloti youths. Thus, Silotis are slowly becoming deft at pronouncing the Bangla breathy 

aspirated sounds /খ,ঘ,ি,ঝ,ঠ,ঢ,ফ,ভ,থ,ধ/ (sounds / kh ,gh ,tʃh ,dʒh ,th ,dh ,ph ,bh ,t̪h ,d̪h/), and the two 

affricate sounds, /চ/ (/tʃ/) and /জ/ (/dʒ/), which did not originally appear in Siloti speech. This has 

resulted in Silotis pronouncing some Siloti words with the /চ/ (/tʃ/) and /জ/ (/dʒ/) sounds instead of 

the /ি/ (/s/) and the /র্/ (/z/) sounds.  On the first point, in a private communication to me Roger 

Gwynn (Gwynn, 2021a) has opined, ”I think the variation may be geographical” by which I understood 

“people living near the border of another district” where the /জ/ sound is used.  

I believe that in time, whether due to regular exposure to Bangla speakers or for geographical reasons 

as suggested by Gwynn, Silotis may start pronouncing the word for “meal“ as /ভাত/ (bhat̪ ) instead 

of /িাত/ (/bat̪ /)  as they do now. Such changes are bound to happen for better or worse.   But this 

dictionary will serve as a reference document for the future generations telling them what the Siloti 

language was in the early part of the twenty first century. 

We do not intend to produce this dictionary in print form.  As for the previous book,” চল নেত্রক াোে 
ঘুকড় আসি” (Rahman & Abir, 2021), we shall present this book to prospective users in an electronic 

form in PDF format and distribute it free of cost.  This way, besides reaching the target audience 

easily, the dictionary can also grow in time with new words added to it from time to time.   Whenever 

a significant number of new words are added, we will have a new edition which will replace the 

previous version on our website (Rahman, 2019) from where people can download the latest version 

of the book, free of cost. 
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In this dictionary we have used concepts that we had employed in our earlier book চল নেত্রক াো 

ঘুকড় আসি (Rahman & Abir, 2021.  First, for people from other regions of Bangladesh or India, who 

are not Siltois, we have transliterated the pronunciations of Siloti words in phonetic Bangla so that 

they can get the correct Siloti pronunciations.  For example, we have spelled the Siloti for the English 

word “now “, as অকখাে  (ɒxon)  instead of অখে (ɒxɒn).  

Silotis use the Bangla script for writing letters, stories, poems, song lyrics etc.  In their writing they 

use the Bangla sounds, not the Siloti sounds.  For example, they write “চল” (tʃɒlo) meaning “let us 

go”, and “ভাত” (bhat̪) meaning “rice”, although they pronounce these two words as “িকলা” (sɒlo) and 

“িাত” respectively.  When a Siloti reads the word “চল” (tʃɒlo) and says it aloud, he will do an internal 

conversion of the /চ/ (/tʃɒ/) sound to the /ি/ (/sɒ/) sound and pronounce the word as “িকলা” (sɒlo).  But 

when a non-Siloti, like someone from Kushtia, reads “চল” (tʃɒlo) in a Siloti book, he will not do the 

conversion, and will pronounce it like the Bangla word “চল” (tʃɒlo).  To help such non-Siloti people 

pronounce Siloti words correctly, we have transliterated all Siloti words in phonetic Bangla.  Both 

Silotis and Non-Silotis may spend some time to get familiar with such phonetic spelling as used in 

this dictionary.  We hope that in time Silotis will stop writing Siloti using Bangla spelling and start 

writing it using phonetic Bangla as used in this dictionary.  To facilitate this further, we have decided 

to start a quarterly magazine named “হাতকখাো“ (hatxora) where all Siloti text will be written using 

phonetic Bangla. This will enable non-Silotis to read and enjoy the contents of the magazine and 

learn Siloti. 

For the benefit of foreigners who do not read the Bangla script, we have transcribed the 

pronunciations of Siloti words using the International Phonetic Alphabet (IPA).  We have simplified 

the IPA by not using two different symbols for long and short vowel sounds as these vowel sounds 

are indistinguishable both in Bangla and Siloti. We have used the vowel symbols “e”,”i”, “o”, and “u” 

for the four Siloti vowel sounds, and the IPA symbol “ɒ”, to represent the Bangla and Siloti /aw/  

sound. 

This dictionary has the following three parts. 

Part A. 

 A mini dictionary containing some commonly used Siloti words and phrases transliterated in 

phonetic Bangla and IPA, their Bangla and English.   This section is meant for Silotis 

Notes for Silotis 

Silotis may learn the breathy aspirated sounds present in Bengali speech like /খ,ঘ,ি,ঝ,ঠ,ঢ,ফ,ভ,থ,ধ/.   

After they have mastered these sounds, they will be able to speak Bangla in a non-Siloti accent.  

Part B. 

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

equivalent transliterated using the Bangla script and IPA.   This section is meant for non-Siloti 

Bangalis and foreigners  

Notes for Bangalis 

Bangalis should note that in Siloti words, the “ফ” is to be pronounced as a fricative sound like the 

English /f/.  Similarly, the “র্” is to be pronounced as the English fricative sound /z/, not like the 
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Bangla /জ/ sound.  It is well one’s efforts to learn these two sounds, which do not appear in Bangla 

speech but are needed while speaking English.   The other sound they should learn is the Siloti /খ/ 

sound which is to be pronounced like the Arabic /خ/. 

Part C 

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

equivalent transcribed using IPA and Phonetic Bangla.  This section is meant for foreigners who 

do not read the Bangla script. 

Notes for foreigners  

Foreigners may spend some time learning the ten Bangla breathy aspirated sounds / kh ,gh ,tʃh ,dʒh 

,th ,dh ,ph ,bh ,t̪h ,d ̪h/ so as to be able to speak Bangla properly.  They should also pronounce words 

with the “x” in them as /ch/ as in /lochness/ 

More on Speech Sounds in Siloti language 

In this dictionary when we enclose a symbol within two slashes as /y/ we are talking about a sound 

referred to as “y”. 

The Siloti language has one sound which is not found in any other regional language of Bangladesh.  

This is the Bangla / / which, quite often, takes the fricative sound /x/ (IPA) that is the equivalent of 

the Arabic sound / خ. /    In Siloti it is written as “খ”.   Interestingly, not all / / take the /x/ sound.  If 

you try to talk to a Siloti and convert all   s to /x/ they may all laugh out as they did when I once 

sang the Hasson Raja’s song “নলাক  িকল িকলকে ঘড় িাড়ী ভালা ো আিাে” and tried to mimic the Siloti 

accent. I did all the sound conversions as in Table 1 plus converted ALL   s to /x/.  Silotis present 

there burst out laughing.  They were highly amused and entertained, which was of course what I had 

wanted, though not in this way. 

Geoege Gwynn, in a private communication to me, wrote the following:  

“What I have found is that, in general, any /k/ which is immediately preceded or followed by /i/ 

or /u/ is pronounced like English /k/  (e.g /kisuri/ for “সখচুসে” , /kula/ for “নখালা” ), and any /k/ 

which is preceded or followed by /a/, /e/ or /o/ is pronounced /x/ (خ)  (e.g. /xail/ for  াল, /xene/ 

for ন ে, /xofal/ for  পাল” (Gwynn, 2021c). 

We shall not delve into this topic any further here as it deserves a more thorough study and analysis. 

The Siloti language does not have most of the aspirated sounds found in Bengali speech.  Of the 

/খ,ঘ,ি,ঝ,ঠ,ঢ,ফ,ভ,থ,ধ/ (/ kh ,gh ,tʃh ,dʒh ,th ,dh ,ph ,bh ,t̪h ,d̪h/), it has only the /থ/ sound, which I have 

seen used in one imported word ”থুো” (/thura/) {meaning - a little}.  The “ফ” symbol found in Siloti 

written texts represents the fricative sound /f/ which is used extensively as in “ফাস ” (/faki/) {meaning 

“bird”}, “ফাি” (/fas/) {meaning “five”} etc..  Similarly, the symbol “খ” seen in Siloti text represents the 

fricative sound /x/, which as we have mentioned earlier, is the equivalent of the Arabic sound /خ/ as 

in “নখাইে” (/xoin/) {meaning “please say”}.  Like Bangalis, Silotis cannot pronounce cluster sounds at 

word-initial positions.  So, the cluster sounds appearing at the beginning of imported words like 

“free” are broken down and pronounced as two distinctly separate sounds as for “সফসে” (/firi/) 

{meaning “free”). 
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Finally, there are two Siloti sounds, which I have not shown separately.   These are sounds which fall 

in-between two other Siloti sounds.  First, there is a sound which is in between the Siloti sounds / ফ/ 

(/f/) and the /হ/ (/h/). The other is the sound in between the / / and the /খ/ sounds. One needs a 

very sharp (musical) ear to be able to hear these sounds, which were pointed out to me by my co-

author Fatema Farid, and confirmed by Muhammad Syedul Islam who happens to be a Qari, song 

writer, and singer.  I think Silotis will not complain if you cannot pronounce these sounds like they 

do but, instead, use one of the two sounds that make these special sounds.  This may be a subject 

of further research.  

We had several zoom sessions where the two collaborators suggested the different translations for 

the same word which they knew, or heard others use.  As for me I listened to their pronunciation of 

each Siloti word, and transliterated it in phonetic Bangla.  Both pronounced each Siloti word for me 

so that I could capture and record the correct sound.  When there was some discrepancy, as in words 

with / / (/k/) and /খ/ (/x/), we agreed to record both pronunciations. 

Below, I give some examples of how different Bengali sounds are transformed into other sounds in 

Siloti.  In the third column of the table, /a/→ /b/ signifies that the sound /a/ is transformed into 

sound /b/. 

 

Bengali word Siloti translation Comments 

(a) Group A sounds – these conversions happen all the time 

এখাকে (/ekhane/) ইকানো   (/ikano/) /খ/ → / / (/kh/→ /k/) 

ঘকে     (/ghɒre/) গর া       (/gɒro/) /ঘ/ → /গ/  (/gh/ 
→/g /) 

িুটি      (/tʃhuti/) িুটি         (/suti/) /ি/ → /ি/  (/tʃh/→/s/) 

ঝাল     (/dʒh al/) র্াল        (/zal/) /ঝ/ → /র্/  (/dʒh/→/z/) 

ঠান্ডা    (/tanda/) িান্ডা       (/tanda/) /ঠ/ → /ি/   (/th/ → /t/) 

নঢাল    (/dol/) নর্াল      (/dol/) /ঢ/ → /র্/   (/dh/ →/d/) 

ভাঙটি  (/bangt̪i/) িাাংসত      (/bang t̪i/) /ভ/ → /ি/   (/bh /→/b/) 

নথক    (/t̪aki/) তাকি      (/t̪aki/) /থ/ → /ত/   (/t̪h/ →/t̪/) 

দুধ       (/d ̪ud ̪/) দুদ         (/d ̪ud ̪/) /ধ/ → /দ/ (/d̪h
→ /d ̪/) 

(b) Group B sounds – these conversions happen most of the time 

with a few exceptions. 

সেোল*    (/ʃial/) সহোল    (/hial/) /ে/ → /হ/   (/c/→/h/) 

জরুেী     (/dʒoruri/) নর্ারুসে  (/zoruri/) /জ/ → /র্/   (/dʒ/→/z/) 

পাসখ       (/pakhi/) ফাস      (/faki/) /প/ → /ফ/  (/p/→/f/) 

পাাঁচ**     (/pa˜tʃ/) ফাি       (/fas/) /চ/ → /ি/    (/dʒ/→/h/) 

হাত        (/hat/) আত       (/at̪ /) /হ/ → /অ/   (/tʃ/→/a/) 

 

Table 1.  Some sound conversions in Siloti 

* অশুসিদা (/ɒʃubid ̪a/) 

** There is rare use of the /চ/ sound as in আইচ্চা (/aitʃtʃa/) 

*** There is rare use of the /জ/ sound as in (                     ) 
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Like speakers of other regional languages of Bangladesh, Silotis also use many foreign words taken 

from English, Bangla Urdu, Persian, Arabic, Hindi, etc.  The original Siloti for some of these words 

have been forgotten or are slowly getting lost.  This is because all Silotis are bilingual and many are 

multilingual. Most read the Quran, which is in Arabic, and some speak English, Arabic, Urdu/Hindi, 

etc. both in Bangladesh and abroad when they use foreign words, which they later use in Siloti.  This 

way other Siloti words are also likely to be lost.  When I ask Silotis if they want that to happen, without 

exception, all answer in the negative.  So, we must try to address this problem and I hope that this 

dictionary will help in achieving that. Table 2 contains examples of some words used in Siloti which 

are imported words. 

 

Siloti word IPA Meaning Origin 

শুেকদাে ʃundor beautiful Bangla 

িকতযাে bɒrton plate Urdu 

স সলসে  kilinik clinic English 

নিাইদা boida egg Arabic 

আিিাে asman sky Persian 

দুকোই duroi far Hindi 

 

Table 2.  Some words which came to Siloti from foreign languages 

Conventions used in the dictionary for writing multiple Siloti words/phrases for the same 

thing. 

1. word1/word2/word3 means word1 OR word2 OR word3 

2. (word1 word2)/word3 means word1 & word2 OR word3 

3. word1/word2 word3 means word1 & word3 OR word2 & word3 

4. (word1 word2/word3)/word4 means word1 & word2 OR word1 & word3 OR word4 

5. (word1 word2)/(word3 word4) means word1 & word2 OR word3 & word4 

6. (word1 word2 word3)(word4 word5)/word6 means word1 & word2 & word3 OR word4 & 

word5 OR word 6 

Final words: 

As we mentioned earlier, there are many Siloti words which mean the same thing and we may not 

have been able to record them all in this edition of the dictionary.  We invite all readers/users of this 

dictionary to send us more Siloti words, that they use in their district or village, which are not in the 

current edition of the dictionary.  We shall include them in the next edition. As the dictionary will be 

entirely in electronic form such changes can be done easily and the new version can be uploaded 

onto the website (Rahman, 2020).  
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ভূমিকা ১ 

 
 

সিকলাটি িাোে  নিাই ফাওো খুকিাই নখাটিে আে ওে্লাইকোও খুসর্ো ফাওো িুেস ল। ওউ নিাই তাে্-তাকোে 

লাসি িালা ওইকিা র্াো ফোশুো আে িাসিে লাসি সিকলাকিা আইকিাইে আে থািা। নিাউত িাকত্রা র্াো 

সিকলাকিাে িাইকেে তাস  আইকিাইে ফোশুোে লাসি, িাো িাসেত আে োে  ুসচাং নিন্টাকো হুরুতাইকে 

ফোইকত র্াইে। িাত ো িুর্াে খাকোকে তাো নিাউত নোিে্োত ফকোইে।  সহব্বাে, িাইে তাস  ফিুত অসতসত 

আইে নিোসেত। নহব্লা তািাকোে আকো িালা লািকিা সিকলাকে, নর্াসদ আিোে এলাখাে িাত িুর্কত ফাকোইে। 

সিকলাকিা এখ্িা েকব্দাে  লকি নিাউত েকব্দা আকি। ওউ নিাইও সিকলাি,নিাকলাইিার্াসে,শুোিিচ্ছে ও নহাসিিচ্ছে 

েকব্দা আকি। সিকলাটি স ি ুেকব্দা অকস্ত অকস্ত আোই র্াইকো। খতািাইে র্াকত আসে র্াে ো এে লাসি নিাইিা 

সতোে নখাো। িইিা অসিদাে (e-Dictionary) ওোে নর্ শুসিদা আফ্কেোে ওইকিা, আফ্কেো খুি েকহাকর্ নখাতা 

হার্াইো িাত িালাইো র্াইকত ফােিা, নর্িাে েকিাে উকফাখাে ওইকিা। 

 

 আিোে সিকলাটি িাোত আেসি, উদুয, ফােসি িাোে নিকিাআে ওে খুি। খাকোে, োহজালাল (েহঃ), োহ পোে 

 (েহঃ),িাোও আকো িুসফ োদকখে িুো থাখাে লাসি।  

 

নহকে এখ্িা নখাতাই নখাইি,ু িাো আিোে নর্লােই ওউ  নলস ো োখা দেখাে। িাাংলা িাো ওইকলা সিিা িাো 

আে সেকর্াে এলাখাে িাত, সিত আকো িালা লাকি। "আি সিকলাটিভাষাক  জাসিকে তুসল" নিাইিাে সিকলাটি 

িাোে "আও সিকলাটি িাো র্ািাই" আে আসি, হককাল িাোে িােুকে দাওত সদোে সিকলাকিা। নর্ব্লা তাো 

নিোসেত আইিা, সহব্বাে তাে তাকোে সর্ াইিাে দেখাে ফকতযা োে  ুে েকব্দাে স তা িাকে, খাকোে আফ্কেে 

লকি আকি সিকলাটি িাোে অসিদাে। আসি নদাইেযিাদ র্াোই ‘আসিে েহিাে িাই   নে আিাকে শুর্ুি্িা আে 

উৎোও সদিাে লাসি। 
 
 

ফাতেিা ফমিদ বীমি 

িুসহিুে এ াকর্সি,সিলি 

faridfatema08@gmail.com 

নিকেম্বে, ২০২১ 
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ভূসিেো ২ 

সিকলাটি িাো অইকলা সিো িাাংলাকদকোে এখ্িা আলাদা নিাইসেে্কিাফুে য েিৃকদা িাো। এখ্িা শুকন্দাে সিিা িাো। নদে 

সিকদে সিলাইো ফ্রাে দুই ুটি িােুে ওউ িাোে িাকতাইে। ওউ িাোে আকি সেকর্াে আলাদা সলসপ (Alphabet) র্াে োি 

োিসে সলসপ। সিকলাকিাে আলাদা েকব্দা িান্ডাে (vocabulary) োইকতযা, খাল্চাে, ফুসত োইকতযা নিাউত উন্নকতা। স ন্তু 

সদচ্ছন্দে ওউ িাোে নিাউত েকব্দা আোই র্াে। সিকেে নখাসেো নোকোে িাইে্কোে িুক াে িাোে নলাকি শুকদা িাাংলাে 

অকেখ েকব্দা, উচ্চােণ সিসে নিকি। আেও সিসিকন্না খাকোকে সিশুকদা সিকলাটি িাত আে তাকখে ো। িাউ নিোি তাস ও 

নিাউত েকব্দা আোই র্াে। তকি আোে নখাতা অইকলা, ইদাসোং সিকলাটি িাো নলাইো িাইেকোে আগ্রকহা িাকেে। নদে 

সিকদকোে নিাউত িাইেকে নিাকিেো নখাে যা। 

 

আিাে ইাংকেসর্ িাো সেকাে নিন্টে, অকেসলো নফািাসে িাোসিদ আসিে েহিাে িাইিাি সিকলাটি িাোকে র্ািাইো 

তুলাে লাসি অসিদাে িাোসেে এখ িযসতক্রি উদুি নলাইকিাইে। অউ অসিদাে নখাোে খাকিা সেকর্ তাখ্তাি ফাসেো 

আিাে নিাউত  ুসে লাকিে। অসিদাকোে লাসি েকব্দা তু াসেত সিো সেকর্ও নিাউত েকব্দা সহচ্ছি। আিো নিে্িা নখাসি য 

সিকলাকিাে িাইে সর্লা- সিকলি, িুোি্িে, নিৌলভীিাজাে ও নহাসিিে তাস  েকব্দা িাংগ্রহ নখাোে। সিকলাকিাে একখখ 

র্ািাে উচ্চােে একখখ লাখাে। আিো সিসিন্ন র্ািাে সিন্ন সিন্ন উচ্চােে িা িাোে োখ্িাে নিে্িা নখাসি য । আিো 

নখাইোিে ো নর্ িি েকব্দা হুিহু টি  আকি। তকি আিো নোকি যাকচ্চা নিে্িা নখােসি। সিন্নিত থাখ্কল ফকোকিাসত য 

োংস্ককোকো আেও খাি নখাোে িুরু্ি আকি। 

 

সিকলাকিাে সিসিন্ন এলাখাে েকব্দা িাংগ্রকহা নখাোে লাসি আিাকে স িু িাইে্কে ফোিে য সদো নোকহারু্সিতা নখাকি যাইে। 

এে িাকর্ সিকেষ নখাসেো আিাে নরাকদও সফ্রচ্ছিফাল ও িহকখািী নিাহাম্মদ োিি উচ্ছদে িযাে, েচ্ছজউে িযাে, 

আকেসফে িযােকে নদাইন্নিাদ র্াোই। আিাে নিান্দ ু াসর্ িুেকেদ, আিাে িাোে িাত্রিাত্রী হুিােো, িসেেি, খােরুল, 

নিকহসদ, আোফ আে িাসি'ে নখাতা নখাওোউ লাকি। েকব্দা িাংগ্রকহা নখাোে খাকিাও তােতাে আিাকে নিাউত 

নোকহার্ুসিতা নখােকিাইে। 

 

আিো আো নখাে যাি, সিকলাটি িাোকে েো নখাসেো র্ািাইো তুলাে লাসি অউ অসিদাে িািােয অইকলউ খাকিাও লাকবা। 

আোইো র্াওো তাস  নিাউত েকব্দা িাসিো থাখ্কিা। সিকেষ নখাসেো, িাকত্রা-িাত্রী, িাকটাে, িকিকো , আে োদাকোে 

িাইে্কোে খাকিা লাকে আম্রাে নফাসেরি োকতযা  অইকিা। 

 

 

মুহাম্মদ সাইকিদলু ইসলাম 

 ইংর কি কিক্ষি (িকুিি ) 

 িালালাবাদ িযান্টিরমন্ট ইংকলি সু্কল এন্ড িরলি 

 িালালাবাদ িযান্টিরমন্ট, কসরলট- ৩১০৪ 

sayedshaheensust@gmail.com 

নিকেম্বে, ২০২১ 
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Siloti in Phonetic Bangla English Bangla Siloti in IPA 

(x)  িাব Mr. (x) ( x ) সারহব (x)  ʃab 

অইরদা these days এই কদিগুকলরত ɒid̪d̪o 

অইন্নাি unfair অিযাি ɒinnay 

অইরন্না other অিয ɒinno 

অইব্বাি খ া া practice অভযাস ি া ɒibbaʃ xora 

অরকা  
alphabetical 
letter অক্ষ  ɒkkor 

অকিরেি oxygen অকিরিি ɒksizen 

অ রে everybody সিরল ɒxɒlte̪ 

অর াি now এ ি ɒxon 

অর াি োই bye এ ি চকল ɒxon zai 

অর ারিাউ/অর াকি আই াম 
I am coming just 
now এ কি আসকি ɒxonou/ɒxoni airam 

অর ান্কু for now এ রি  িিয ɒxonku 

অখ্ত time সমি ɒxt ̪

অরকা maths অক ɒngko 

অরগা limb অগ ɒngo 

অতাশ্ frustration কি াি ɒta̪ʃ 

অকতক রখ্তা spare অকতক ক্ত ɒti̪rixto̪ 

অিু র াি খ া া imitate অিুি ণ ি া ɒnuxɒron xora 

অিুরবাব খ া া feel অিুভব ি া ɒnubob xora 

অিুমুকত permission অিুমকত ɒnumuti̪ 

অফক কসত stranger অপক কচত ɒfɒrisit ̪

অফার িি operation অপার িি ɒfareʃɒn 

অকফস office অকফস ɒfis 

অকফসা  officer অকফসা  ɒfisar 

অফুস্তুত unprepared অপ্রস্তুত ɒfustu̪t ̪

অরফকা wait অরপক্ষা ɒfekka 

অরফকা ি রা 
he/she is 
waiting 

অরপক্ষা 
ি রিি ɒfekka kɒrra 

অরফকা  র   it is waiting অরপক্ষা ি রি ɒfekka xɒrer 

অরফকা   রাম I am waiting অরপক্ষা ি কি ɒfekka xɒrram 

অরফকা খ ামুর I will wait অরপক্ষা ি রবা ɒfekka xormu 

অরফাসি waste অপচি ɒfosɒy 

অফ্রাদ offence অপ াধ ɒfrad̪ 

অবাগা hapless অভাগা ɒbaɡa 

অবাব lack of money অভাব ɒbab 

অকবজ্ঞতা experience অকভজ্ঞতা ɒbiggta̪ 

অকবদাি dictionary অকভধাি ɒbid̪an 

অকবিরদাি োিাকি congratulate অকভিদি ি া ɒbinɒnd̪on zanani 

অকবিাফ খদওিা curse অকভিাপ ɒbiʃaf d̪eoya 

অরবি oven তদু  ɒben 

অরবাএলা খ া া neglect অবরহলা ি া ɒboela xora 

অরোগ  python অিগ  ɒzoɡɒr 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 26 

 

অি yes কি ɒy 

অি িা cannot be হি িা ɒy na 

অি াি anxious কচকিত ɒyran 

অলরফা a little এিটু আধটু ɒlfo 

অলুদ/ওলকদ turmeric হলুদ ɒlud̪/old̪i 

অিাইরতার া  unhealthy অস্বাস্থ্যি  ɒʃaisto̪xor 

অিাবাকবি odd অস্বাভাকবি ɒʃababik 

অশুকি unhappy অসু ী ɒʃuki 

অশুকবদা difficulty অসুকবধা ɒʃubid̪a 

অশুকবদা ওইরস িা had no problem 

অসুকবধা হি 
িাই ɒʃubid̪a oise na 

অশুরতা ill অসুস্থ্ oʃusto̪ 

অসম্বব impossible অসম্ভব ɒsɒmbɒb 

অরসত weak ি ী   া াপ ɒset ̪

অরত slow আরত ste̪ 

অযা  one এি  æx 

অযা  তালাত 
on ground/first 
floor এি তালাি æx ta̪lat ̪

অযা  লা াি same এিই æx laxan 

অযান্ডা egg কিম ænda 

আঁি duck হাঁস a~ʃ 

আংটি ring আংটি angɒti 

আইচ্চা all right আচ্ছা aitʃtʃa 

আইকচ্চ 
I/we have 
reached এরস খগকি aitʃtʃi 

আইরচ্চ it has reached এরস খগরি aitʃtʃe 

আইরত োইরত move around চলরত কফ রত aite̪ zaite̪ 

আইত্তঅত্তা suicide আত্মহতযা aitt̪ɒ̪ɒtt̪a̪ 

আইি law আইি ain 

আইদাই /আদাই  dark অন্ধিা  aind̪air/and̪air 

আইফল/আরফল apple আরপল aifɒl/afel 

আইবা /আওিা  ফরত 
for the return 
(journey) খফ া  aibar/aoyar fɒte̪ 

আইে/আইয্কু today আি aiz/aizku 

আইয্কিাইল nowadays আািিাল aizkail 

আইস কিক ম ice cream আইসকিম ais kirim 

আইরসাইি? have you come? এরসরিি? aisoin? 

আউকা let us go চলুি/চরলি aukka 

আউিা simpleton হাবা auya 

আউলা োউলা dishevelled আলু থাল ু aula zaula 

আউলা-োউলা messy   অরগািারলা aula-zaula 

আউসা messy   অরগািারলা ausa 

আওিাে noise িব্দ aoyaz 

আওিাে word িব্দ aoyaz 
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আওিা  খসশ্টা খ ামুর 
I will try to 
come 

আসরত খচষ্টা 
ি ব aoyar seʃta xormu 

আও াত lady মকহলা aorat ̪

আওর্ lake হাও  aor 

আওর্ marshy land হাওর্ aor 

আওলাত্ lend ধা  খদওিা aolat ̪

আ  sugarcane আ  ax 

আ া paint আঁিা axa 

আ া  shape আিা  axar 

আর ালমাি intelligent বুকিমাি axolman 

আকখ্ি biriyani কবক িাকি axni 

আখ্রাইিা grasp আঁিকিরি ধ া axraiya 

আগর াও আরস curious খিৌতুহলী aɡɒroo ase 

আগুইি fire আগুি aɡuin 

আগুরি  ফুলকি sparks সু্ফকলগ aɡuner fulki 

আগুরি  লুকা flame অকি কি া aɡuner lukka 

আগুরি  লুকা sparks সু্ফকলগ aɡuner lukka 

আরগ previous আরগ aɡe 

আররাই আরস curious খিৌতুহলী aɡroi ase 

আকু  গালা Crawl  হামাগুকি angkur ɡala 

আগ ু grapes আগ ু angur 

আগলু finger আগলু angul 

আকচ্চ sneeze হাঁকচ atʃtʃi 

আঞ্জাইিা খদা া grasp আঁিকিরি ধ া andʒaiya d̪ora 

আকঞ্জ মাক িা grasp আঁিকিরি ধ া andʒi mariya 

আটা walk হাঁটা ata 

আটা flour মিদা mɒ ata 

আটা  রুটি chapati চাপাকত atar ruti 

আটিিা walking খহরট atiya 

আটু knee হাঁটু atu 

আটুগাক িা খবাওিা kneel হাঁটু খগরি বসা atuɡariya booya 

আটুগালা Crawl  হামাগুকি atuɡala 

আড্ডা adda আড্ডা adda 

আকড্ড bones হাি addi 

আত hand হাত at ̪

আত খদাইিা আইি 

please go and 
wash your 
hands 

হাত ধইুরি 
আসুি at ̪d̪oiya ain 

আত খদাইলাইি 
please wash 
your hands 

হাত ধইুরি 
কিি at ̪d̪oilain 

আত-মুক্ খদাইিা freshen up মু  হাত খধািা at-̪muk d̪oiya 

আতু া hammer হাতুকি atu̪ra 

আতুক  hammer হাতুকি atu̪ri 

আরতা by hand হারত ato̪ 

আরতা  তাল ু palm হারত  তালু  ato̪r ta̪lu 
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আরতা  খল া handwriting হারত  খল া ato̪r lexa 

আত্ মুি hands and face হাত মু  at ̪muk 

আকত্ত elephant হাকত att̪i̪ 

আকত্ত  দাত tusk হাকত  দাঁত att̪i̪r d̪at ̪

আত্রা hammer হাতুকি atr̪a 

আদা/আদর াি ginger আদা ad̪a/ad̪rok 

আকদ mat মাদ ু ad̪i 

আদকুি  modern আধুকিি ad̪unix 

আিদ joy আিদ anɒnd̪o 

আিাইিা/আকিিা কদ াম I am arranging আকিরি কদকচ্ছ anaiya/aniya d̪iram 

আিামত whole সমত anamɒt ̪

আিাে vegetables িািসবকি anaz 

আিা ি/আিািাস্ pineapple আিা স anarɒʃ/ananas 

আকিিা কদবাকি? 
will you arrange 
to call আকিরি কদরবি? aniya d̪ibani? 

আকিিা কদ াম/কদিা  I am bringing কিরি আসকি aniya d̪iram/d̪iyar 

আরিারদা pleasure আিদ anond̪o 

আিাে খ া া guess আদাি ি া anta̪z xora 

আিাে/আদাে estimate অিুমাি anta̪z/and̪az 

আিাকে assumption আদাি anta̪zi 

আিাকে uselessly অেথা anta̪zi 

আদা blind অন্ধ  and̪a 

আফিা  তাকি from you আপিা  খথরি afnar ta̪ki 

(আফরি  াইবা)/(তুকম  াইবাি) you will eat আপকি  ারবি (afne xaiba)/(tu̪mi xaibay) 

আফরি খবাইতা িাি?/িািকি? will you not sit? 

আপকি বসরবি 
িা? afne boita̪ nay?/nayni? 

আফরি  িাস from you আপিা  খথরি afner kas 

আফা elder sister বি আপা afa 

আফাতরতা 
for the time 
being আপাতত afatɒ̪to̪ 

আরফাকত্ত খ া া object আপকত্ত ি া afott̪i̪ xora 

আফ্িা া you (plural) আপিা া afnara 

আফ্িা া  your (plural) আপিারদ  afnarar 

আরফ্ি  িরটা খ া রসাইি 
you have taken 
a lot of trouble 

আপকি িষ্ট 
ির রিি afne xɒʃto xorsoin 

আরফ্ি  াইবা you please eat আপকি  ারবি afne xaiba 

আরফ্ি কিরত ফা বা 

you may take 
(respectable 
form) 

আপকি কিরত 
পার ি afne nite̪ farba 

আরফ্ি কিরস োইি 
you please go 
downstairs 

আপকি কিরচ 
োি afne nise zain 

(আরফ্ি ফাইতা িাি)/(তুকম 
ফাইতাি িাি) you will not find পারবি িা (afne faita̪ nay)/(tu̪mi faita̪y nay) 

(আরফ্ি ফাইবা)/তুকম 

ফাইবাি/ফাইকলবা/ফাইকলবাি you will find আপকি পারবি 
(afne faiba)/(tu̪mi 
faibay/failiba/failibay ) 
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আরফ্ি ফাইরসাইি 
you have 
received 

আপকি 
খপরিরিি afne faisoin 

আরফ্ি ফা বা you may do. আপকি পার ি afne farba 

আরফ্ি খব াকিত আইরসাইি 
you have come 
here to travel 

আপকি খবিারত 
এরসরিি afne beranit ̪aisoin 

আরফ্ি খবাইতা ফা বা you may sit 

আপকি বসরত 
পার ি afne boita̪ farba 

আরফ্ি খবাইি you please sit আপকি বরসি afne boin 

আরফ্ি োইবা you will go তুকম োরব afne zaiba 

আরফ্ি খেরতাতা  ারসাইি 
you have 
cooked a lot 

আপকি অরিি 
 ান্না ির রিি afne zeto̪ta̪ ransoin 

আরফ্ি  া বা/ া কুা you please keep আপকি  া রবি afne raxɒba/raxukka 

আরফ্ি িব শুদ খ াক  কদরসাইি 
you have paid 
everything 

আপকি সব খপ 
ির  কদরিরিি afne ʃɒb ʃud̪ xori d̪isoin 

(আরফ্ি িব্তা ফাইবা)/(তুকম 
িব্তা ফাইবাি) 

you will get 
everything সব পারবি 

(afne ʃɒbta̪ faiba)/(tu̪mi ʃɒbta̪ 
faibay) 

আরফ্ি সাইস্লা you had wanted 

আপকি 
খচরিকিরলি afne saisla 

আরফ্ি  your (singular) আপিা  afner 

আরফ্ি া  one’s own কিিস্ব afnerar 

আরফ্ি া  your (plural) আপিারদ  afnerar 

আবাওিা climate আবহাওিা abaoya 

আবাদ cultivation হাল চাি abad̪ 

আবাকদ non-Siloti বাগাকল abad̪i 

আবা  আইবা 
please come 
again 

আবা  
আসরবি abar aiba 

আকবতা unmarried অকববাকহত abita̪ 

আব্বা/আব্বাকে/বাবাসাব/বাসাব/
বাফ father বাবা abba/abbazi/babasab/basab/baf 

আব্রা dumb খবাবা abra 

আম mango আম am 

আমর া  Crawl  হামাগুকি amxor 

আমদাকি খ া া import আমদাকি ি া amd̪ani xora 

আম ার  us আমারদ রি amrare 

আমা  mine আমা  amar 

আমা  my আমা  amar 

আমার  me আমারি amare 

আমার  খলাইরত খদও let me take আকম কিই amare loite̪ d̪eo 

আমািা dysentry আমািা amaʃa 

আকম yawn হাই খতালা ami 

আকম I আকম ami 

আকম আই কগিা I come আকম আকস ami ai ɡiya 

আকম আইকচ্চ I have come আকম এরসকি ami aitʃtʃi 

আকম আইম ু I will come আকম আসব ami aimu 
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আকম আইম ু I will come over 

আকম চরল 
আসরবা ami aimu 

আকম আই াম/আইিা  I am coming আকম আসকি ami airam/aiyar 

আকম আইস্লাম I came 

আকম 
এরসকিলাম ami aislam 

আকম আইস্লাম I was coming 

আকম 
আসকিলাম ami aislam 

আকম আকস I have brought আকম এরিকি ami ansi 

আকম উটাই াম/(উটাইিা কদ াম) 
I am putting it 
on 

আকম উঠিরি 
কদকচ্ছ ami utairam/(utaiya d̪iram) 

আকম কিকস I had bought আকম কিরিকি ami kinsi 

আকম   রাম I am doing আকম ি কি ami xɒrram 

আকম  াইম ু I will eat আকম  াব ami xaimu 

আকম  াইকস িা I have never had আকম  াই িাই ami xaisi na 

আকম  াওিাই কদকস I have fed them 

আকম  াইরি 
কদরিকি ami xaoyai d̪isi 

আকম খ া ম ু I will do আকম ি ব ami xormu 

আকম গুক িা আই let me travel 

আকম ঘরু  
আকস ami ɡuriya ai 

আকম গযাস্লাম I went 

আকম 
কগরিকিলাম ami ɡæslam 

আকম তুকল খদই 
let me put you 
on 

আকম উঠিরি 
খদই ami tu̪li d̪ei 

আকম কদিা /কদ াম I am giving আকম কদকচ্ছ ami d̪iyar/d̪iram 

আকম খদওিা yawn হাই খতালা ami d̪eoya 

আকম খদকি I see আকম খদক  ami d̪eki 

আকম খদকি let me see আকম খদক  ami d̪eki 

আকম খদকিিা আই 
let me go and 
check 

আকম খদর  
আকস ami d̪ekiya ai 

আকম খদাইলাই let me wash 

আকম ধইুরি 
খিই ami d̪oilai 

আকম িামু্ম I will get down আকম িামরবা ami nammu 

আকম কিরে myself আকম কিরি ami nize 

আকম োইকগ I go আকম োই ami zaiɡi 

আকম োইম ু I will go আকম োব ami zaimu 

আকম োই াম/োই ামকগ/োইিা কগ I am going আকম োকচ্ছ ami zairam/zairamɡi/zaiyarɡi 

আকম োওিাত আস্লাম I was going আকম োকচ্ছলাম ami zaoyat ̪aslam 

আকম খোকদ খ াই খদই if I tell him/her েকদ বরল খদই ami zod̪i xoi d̪ei 

আকম খলাই let me take আকম কিই ami loi 

আকম খলাইম/ুরলাম ু I will take আকম কিব ami loimu/lomu 

আম্মা/আম্মাকে/মাইকে mother মা amma/ammazi/maizi 

আম্রা খেতা/কেতা  াইম ু
the food that 
we will have 

আম া ো 
 ারবা amra zeta̪/zita̪ xaimu 

আম্রা  
our (belonging 
to us) আমারদ  amrar 
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আোন্ azan আোন্ azan 

আো  thousand হািা  azar 

আকে   িাি absent অিুপকস্থ্ত azir  nay 

আকে /আকে া present হাকি  azir/azira 

আরোব strange আিব azob 

আয্রাইল unkind কিদরি azrail 

আিিা mirror আিিা ayna 

আ  necklace হা  ar 

আ কিতা etc. ইতযাকদ arkita̪ 

আ রমাকিিাম hamonium হা রমাকিিাম armoniyam 

আ রম্বা    া begin শুরু ি া arɒmbo  xɒra 

আ াই two and a half আিাই arai 

আ াকি/আ াই খদওিা lose হা ারিা arani/arai d̪eoya 

আ াম খ া া relax আ াম ি া aram xora 

আ াম-আরিি luxury কবলাকসতা aram-ayeʃ 

আরুিা silly খবািা aruya 

আরুিা idiot খবািা aruya 

আরুিা/কবিা ল/রবখ্ ল/বুতু/উলু্ল/
আউিা/ফগা stupid খবািা 

aruya/biyaxɒl 
bexxɒl/butu̪/ullu/auya/fɒɡa 

আর  টা িরব্দা synonym প্রকতিব্দ arexta ʃɒbd̪o 

আর া  রতাতা etc. ইতযাকদ aro xɒto̪ta̪ 

আবরা  again আবা  arbar 

আল plough লাগল al 

আল সাি cultivation হাল চাি al saʃ 

আল াত্রা tar আলিাত া alɒxatr̪a 

আল-চাষ agriculture িৃকষ al-tʃaʃ 

আলবত definitely কিশ্চিই albɒt ̪

আলরবাত sure কিশ্চি albot ̪

আলকম া/আলমাক  
almirah/cupboa
rd আলমা ী almira/almari 

আলাদা different কভন্ন alad̪a 

আলাদা/আল্দা separate আলাদা alad̪a/ald̪a 

আলাফ খদওিা propose প্রতাব ি া alaf d̪eoya 

আলাফ খদওিা suggest প্রতাব ি া alaf d̪eoya 

আকল four (for eggs) হাকল ali 

আকল lizard টিিটিকি ali 

আকল/আকলিা/আইকশিিা lazy অলস ali/aliya/ailʃiya 

আল ু potato আল ু alu 

আল্বত certainly অবিযই albɒt ̪

আল্লাহ/র াদা/মাবুদ God আল্লাহ allah/xod̪a/mabud̪ 

আিা hope আিা aʃa 

আিা laugh হাসা aʃa 

আিা smile হাসা aʃa 

আকিও/আইিরিা িা don't laugh খহরসা িা aʃio/aiʃɒʃo na 

আকিক্ lover খপ্রকমক্ aʃik 
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আরি ফারি nearby িািািাকি aʃe faʃe 

আরশ্টা/আট eight আট aʃto/at 

আশ্ফাতাল hospital হাসপাতাল aʃfata̪l 

আসমাি sky আিাি asman 

আসলা িা absent অিুপকস্থ্ত asla na 

আসাি /আসাি া wonder আশ্চের asanɒx/asanɒxa 

আসাি া খগারটািা miracle 

অরলৌকিি 
ঘটিা asanxa ɡotona 

আসার্ pickle আচা  asar 

আরসাল/আরিাল original আসল asol/aʃol 

আতা whole সমত asta̪ 

আতা ফযাকমকল whole family সপক বা  asta̪ fæmili 

আস্রাই দযাওিা scratch আঁচি asrai d̪æoya 

আরস্রাি shelter আশ্রি asroy 

আরস্লা was কিল aslo 

আয লা alone এিলা æxla 

ইংিা jealous কহংসা ingʃa 

ইংরস্রা ferocious কহংস্র ingsro 

ইিারিা also there খস ারিও ikano 

ইিারিাও right here এ ারিই ikanoo 

ইিারিা  from here এ ািিা  ikanor 

ইগুতা/ওগু/ওউ াি/ইটা/ই টা this one এইটা iɡuta̪/oɡu/ouxan/ita/ixɒta 

ইচ্চা অওিা wish ইচ্ছা itʃtʃa ɒoya 

ইচ্চা খ া া wish ইচ্ছা itʃtʃa xora 

ইটা/ও টা that ওই ita/oxta 

ইটামা া throw িঁুরি মা া itamara 

ইকতিাি hip কিতম্ব iti̪yaʃ 

ইকতিাস history ইকতহাস iti̪yas 

ইদগা 
eid prayer 
ground ঈদগাহ id̪ɡa 

ইিকিিরিাি injection ইিরিিিি indʒikʃon 

ইিবা কসটি/বা কসটি university কবশ্বকবদযালি inbarsiti/barsiti 

ইিকেকিিা  engineer ইকঞ্জকিিা  inziniyar 

ইরিা/ইিারিা/অরিা/ওউরতা here এ ারি ino/ikano/ɒno/outo̪ 

ইরিাও right here এ ারিই inoo 

ইেযত খদওিা respect িন্মাি ি া  izzɒt ̪d̪eoya 

ইিাদ া these days এই কদিগুকলরত iyad̪ra 

ইিাদ্রা nowadays আািিাল iyad̪ra 

ইিাফুর ট airport কবমািবদ  iyarfut 

(ইকলি মাস)/ইকলি/ইলিা/ইকলিা hilsa fish ইকলি মাি (iliʃ mas)/iliʃ/ilɒʃa/iliʃa 

ইিাব account কহসাব iʃab 

ইরশ্টকিিাম stadium  খেকিিাম iʃtediyam 

ইসরতাক  iron ইকত ী isto̪ri 

ইসা মাস shrimps/prawns কচংকি মাি isa mas 

ইসু্করু screw সু্ক্র iskuru 
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ইসু্করু িাইবা  screwdriver         সু্ক্র ড্রাইভা  iskuru daibar 

ইসু্কল school কবদযালি/ইসু্কল iskul 

ইরস্কািাি sweet drink স বত iskoyaʃ 

ইরস্কা  score খস্কা  iskor 

ইরেম stamp েযাম্প istem 

ইতাকি permanent স্থ্ািী ista̪yi 

ইতা  iftar ইফতা  ista̪r 

ইরতাফা resign পদতযাগ isto̪fa 

ইকিক ি speed গকত ispirid 

উিারলাকত 
legal 
work             ওিালকত ukaloti̪ 

উিারলাকত খ া া plead ওিালকত ি া ukaloti̪ xora 

উকি-েকুি মা া peep উঁকি মা া uki-zuki mara 

উকিল lawyer উকিল ukil 

উুি/উুইি/কব া lice উুি ukun/ukuin/bira 

উুম command হুুম ukum 

উকা hookah হুকা ukka 

উচ্চা ি pronunciation উচ্চা ণ utʃtʃarɒn 

উটরসাইি?/উটরসাইিকি? 
where are you 
staying? উরেরিি? utsoin?/utsoinni? 

উটা rise উো uta 

উটাি courtyard উোি utan 

উটাকি lift খতালা  utani 

উটালামা 
going up and 
down উোিামা utalama 

উটুকা/উরটাউকা please get up ওরেি/উরেি utukka/utoukka 

উরটল hotel খহারটল utel 

উৎরফাকত্ত origin উৎপকত্ত utf̪ott̪i̪ 

উতরিাব festival উৎসব utʃ̪ob 

উতুুকি tiny  ুব খিাট utu̪kuni 

উরত্তা  /উরত্রা north উত্ত  utt̪o̪r /utr̪o 

উত্রা migrant অকভবাসী utr̪a 

উদা  generous উদা  ud̪ar 

উদার াি example উদাহ ণ ud̪aron 

উদ্লা nude উলগ ud̪la 

উদাল kitchen  ান্না ঘ  und̪al 

উদাল stove চুলা und̪al 

উদু  rat ইঁদ ু und̪ur 

উন্নকত খ া া improve উন্নত ি া unnɒti̪ xora 

উরন্নাকত progress উন্নকত unnoti̪ 

উফতযিা valley উপতযিা ufɒtt̪ɒ̪ka 

উফ  up উপ  ufɒr 

উফর /উরফা  তাকি from top উপ  খথরি ufɒre/ufor ta̪ki 

উফাি থা া starve অিাহার  থািা ufaʃ t ̪h axa 

উফারিািা worship উপাসিা ufaʃona 
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উফুৎ ওইিা হুকত খ াউিা 
lying with face 
on the ground 

 উপিু হরি 
খিািা ufut ̪oiya huti̪ rouya 

উরফা া  favour উপিা  ufoxar 

উরফারদি advice উপরদি ufod̪eʃ 

উরফারদি খদওিা advise উপরদি খদওিা ufod̪eʃ d̪eoya 

উরফান্নাি novel উপিযাস ufonnaʃ 

উরফাোকত tribe উপিাকত ufozati̪ 

উরফােুক্ত proper উপেুক্ত ufozukto̪ 

উরফােুরক্তা suitable উপেুক্ত ufozukto̪ 

উরফািা  present উপহা  ufoyar 

উরফালরকা occasion উপলক্ষ ufolɒkko 

উকফ্র side income উপকি ufri 

উরফ্র on উপর  ufre 

উরফ্র upstairs উপর  ufre 

উবাইবা you will stand দাঁিারবি ubaiba 

উেি খ া া weigh ওিি ি া uzɒn xora 

উরোি heavy ওিি uzon 

উ া fly      উিা ura 

উ া/উ াত thigh উরু ura/urat ̪

উ াইিা মা া throw িঁুরি মা া uraiya mara 

উ াউক  hurry/quick তািাতাকি urauri 

উক  beans কিম uri 

উল wool উল ul 

উলি bed bugs  িা রপািা  ulɒʃ 

(উকল লাগা)/উকল cheers উল্লাস (uli laɡa)/uli 

উরলাট-ফারলাট upside down উরলাট-পারলাট ulot-falot 

উল্টা ফাল্টা মাত nonsense আরিবারি িথা ulta falta mat ̪

উল্টা-ফাল্টা in disorder উল্টা-পাল্টা ulta-falta 

উকল্টিা/উল্টা িাতা  
backstroke 
(swimming) কচত সাঁতা  ultiya/ulta ʃata̪r 

উিটা  াওিা stumble down খহাঁচট  াওিা uʃta xaoya 

উশ্িাকি/উত্িািী keen উত্সাহী uʃʃayi/utʃ̪ayi 

উসা high উঁচু usa 

উসা-কিসা rough অমসৃণ usa-nisa 

উসা-লাম্বা/লাম্পা tall লম্বা usa-lamba/lampa 

উকসত should উকচৎ  usit ̪

উকসলা influence প্রভাব  usila 

উকসলা/উকসল্লা find an excuse উকসলা usila/ usilla 

উকসল্লা/উকসলা way উপাি usilla/ usila 

উস্লা restless চঞ্চল usla 

উকস্ল গর াম luke warm ুসুম গ ম usli ɡɒrom 

এরকর  দার া very near  ুব িারি ekkere d̪aro 

এ  অিা unite এি হওিা ex oya 

এ  খদৌ াকি sprint 

খিারি 
খদৌিারিা ex d̪ourani 
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এ  ল মাি সাই  ওিা stare 

তািারিা (এি 
দকৃষ্টরত) ex lɒxmay sai roya 

এ  লরগ together এিসরগ ex lɒɡe 

এ  লা াি similar এি  িম ex laxan 

এ  হঙরগ together এিসরগ ex hɒnge 

এ টু a little এিটু আধটু extu 

এ টু হুকত/ফুকত  ওিা nap 

এিটু ঘুকমরি 
খিওিা extu huti̪/futi̪ rɒoya 

এখ্লা lonely এিা exla 

এখ্লা solo এিি িরে exla 

এরখ্স্র x-ray এি-র  exsre 

এব্লা now এ ি ebla 

এ  লরগ with it তা  সরগ er lɒɡe 

এ  লাকগ for this reason এই িিয er laɡi 

এ াইিা োওিা ignore অরাহয ি া eraiya zaoya 

(এ াকি/এ াইিা োওিা) evade এিারিা erani/(eraiya zaoya) 

এলা খ া া neglect অবরহলা ি া ela xora 

একলিাফ্টা  helicopter খহকলিপটা  elikaftar 

একস sneeze হাঁকচ esi 

একস্করিন্ট accident দঘুরটিা eskident 

এযাির র  completely এিদম ækɒxere 

এযার বার  absolutely এরিবার  æxebare 

ওংরিা part অংি ongʃo 

ওইরদযা recently সদয oid̪̪d̪̪o 

ওইব্বাি habit অভযাস oibbaʃ 

ওউ ফা াকিটা the tour ভ্রমণটা ou faxanita 

ওউগুইি/ওগুি those ones ওইগুকল ouɡuin/oɡun 

ওউকদি টাইি these days এই কদিগুকলরত oud̪in tain 

ওউরিা/অরিা খবৌকা please sit here এ ারি বরসি ouno/ɒno boukka 

ওরিেু faulty অরিি okezu 

ওগুইিা these এগুকল oɡuinta̪ 

ওতা আ কি etc. ইতযাকদ ota̪ arki 

ওিুশ্টান্ program খপ্রারাম onuʃtan 

ওন্কু now এ ি onku 

ওবাি/ওবািকদ/ওমকদ/ওমুিা this way এই কদরি obay/obayd̪i/omd̪i/omuka 

ওিাদা promise প্রকতজ্ঞা oyad̪a 

ওিাক ি heir উত্ত াকধিা ী oyariʃ 

ওিাল wall খদওিাল oyal 

ওক ি/ওক ং deer হক ণ orin/oring 

ওতর াল strike হ তাল orta̪l 

ওল খ াম windpipe শ্বাস িালী ol xom 

ওলকদ/ওলদু yellow হলুদ old̪i/olud̪ 

ওকি jaundice িকন্ডস olmi 

ওশুদ medicine ওশুধ oʃud̪ 

ওষুরদা  দিুাি pharmacy ওষুরধ  খদািাি oʃud̪or d̪ukan 
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িা  া crab িািিা kaxra 

িামাি cannon িামাি kaman 

িাকিকি story গল্প kayini 

িা  car মট গাকি kar 

কিও  লাকগ for what কি িিয kior laɡi 

কিচ্চা story গল্প kitʃtʃa 

কিচ্চা িাকিকি folk-tale খলািিথা kitʃtʃa kayini 

কিচু্চ some কিিু kitʃtʃu 

কিচু্চ something কিিু kitʃtʃu 

কিচু্চ িাি nothing কিিু িা kitʃtʃu nay 

কিচু্চ কেিাকি question প্রশ্ন kitʃtʃu zikani 

কিতা কিিতা সাইি? 
what do you 
want to buy? 

িী কিিরত 
চাি? kita̪ kinta̪ sain? 

কিতা? what? িী kita̪? 

কিতা  লাকগ for what কি িিয kita̪r laɡi 

কিদা hungry কক্ষদা kid̪a 

কিকিলাইম ু I will buy কিরি খিব kinilaimu 

কিন্বা 
you do your 
shopping 

খিিািাটা 
ির ি kinba 

কিমা mince কিমা kima 

কিিামত doomsday খিিামত kiyamɒt ̪

কি  rice pudding ক   kir 

কি কম hook worm িৃকম kirmi 

কি া cucumber িষা kira 

কিক রিট cricket কিরিট kiriket 

কিক ম cream কিম kirim 

কিলাইল toothpick ক লাইল kilail 

কিলা াি?/কিলাি? how? খিমি ির  ? kilaxan?/kilan? 

কিলাি ওইকসল? how was it? খিমি খহাল? kilan oisil? 

(কিলাি 
খ াক /র াক িা)/(কিলা াি 
খ াক িা) how খিমি ির  

(kilan xori/xoriya)/(kilaxan 
xoriya) 

কিলাি লারসস? 
how did you like 
it? খিমি খলরগরি? kilan laɡse? 

কিকলকিি hospital হাসপাতাল kilinik 

কিস bag থরল kis 

কিসা bag থরল kisa 

কিকিস্ currant কিিকমি kismis 

ুইিা  sugarcane আ  kuiyar 

ুকিল cuckoo খিাকিল kukil 

ুকিলা cuckoo খিাকিল kukila 

ুিা সুল curly hair খিাঁিিা চুল kukra sul 

ুকি সুল curly hair খিাঁিিা চুল kukri sul 

ুট coat খিাট kut 

ুটা room ঘ  kuta 
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ুটি crore খিাটি kuti 

ুটুম relative আত্মীি kutum 

ুত্তা dog ুু  kutt̪a̪ 

ুদাকি খদওিা scold ধমি    kud̪ani d̪eoya 

ুদাম খদওিা scold ধমি    kud̪am d̪eoya 

ুদাল spade                    খিাদাল kud̪al 

ুি kill হতযা ি া kun 

ুি খিারমাি আইতাম? 
at what time 
should I come 

িিটা  সমি 
আসরবা kun ʃomoy aita̪m? 

ুি খিারমাি  ুরল? 
at what time 
does it open? িিটাি খ ারল? kun ʃomoy xule? 

ুি খিারমাি? at what time? িিটাি? kun ʃomoy? 

ুিাি/ুিাই তাকি 
আউসইুি/আইরসাইি? 

where have you 
come from? 

খিাথা খথরি 
এরসরিি? kunan/kuyai ta̪ki ausuin/aisoin? 

ুিু খিারমাি sometime খিাি সমরি kunu ʃomoy 

ুিু ারিা? anywhere? খিাথাও? kunuxano? 

ুিুকদি some day খিািকদি kunud̪in 

ুরিা any খিাি kuno 

ুরিা খট া লা রতা িাি free কবিা পিসা kuno texa laxto̪ nay 

ুরিা ারিা িাি nowhere খিাথাও িা kunoxano nay 

ুরিাকদি ever খিািকদি kunod̪in 

ুরিাকদরিা িা never ি রিা িা kunod̪ino na 

ুরিাকদরিা িাি never ি রিা িা kunod̪ino nay 

ুিা something কিিু kunta̪ 

ুিা িাি nothing কিিু িা kunta̪ nay 

ুব very  ুব kub 

ুব িাম  া famous প্রকসি kub namɒxɒra 

ুব বালা very good  ুব ভাল kub bala 

ুব বালা লারসস liked it a lot 

 ুব ভাল 
লাগল kub bala laɡse 

ুব মো tasty সুস্বাদ ু kub mɒza 

ুব িাদ tasty সুস্বাদ ু kub ʃad̪ 

ুম া pumpkin ুমিা kumra 

ুমা  potter ুমা  kumar 

ুকম  crocodile ুকম  kumir 

ুকম্ব  crocodile ুকম  kumbir 

ুিা fog ুিািা kuya 

ুিা well ুঁিা kuya 

ুিাই/কিিারিা/ুি ারিা somewhere খিাথাও kuyai/kiyano/kunɒxano 

ুরিল quail খিারিল kuyel 

ু া  food  াবা  kurax 

ুবরাকি qurbani খিা বািী kurbani 

ুলাুকল embrace আকলগি kulakuli 

ুকল্ল mouthwash ুকল kulli 

ুকি joy আিদ kuʃi 
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ুকি/ুি happy  ুকি kuʃi/kuʃ 

ুকত খ া া wrestler ুকত ি া kusti̪ xora 

(খি াম/রি াম খবাি) carrom board িযা াম খবাির  keram/(keram bod) 

খিাউকা 

go ahead, say 
what you want 
to say বরলি koukka 

খিাতুি humour খিৌতুি kotu̪k 

খিাকবড্ covid খিাকভি kobid 

খিাবুল agree (to marry) িবুল kobul 

 ট া doubt সরদহ xɒtxa 

 ট্টা bowl বাটি xɒtta 

 তরকাি? 
how much 
time? িতক্ষণ? xɒtɒ̪kkon? 

 কত/র কত harm ক্ষকত xɒti̪/xeti̪ 

 রতা ওইরস? 
how much did it 
come to? িত খহাল? xɒto̪ oise? 

 রতা দ ু how far? িত দরূ ? xɒto̪ d̪ur 

 িা cooking spoon  ুিকত xɒnta̪ 

 ফাল ুস খ া া 
squeezing 
forehead 

িপাল 
ুচিারিা xɒfal kus xora 

 ফাল বালা fortunate ভাসিবান্ xɒfal bala 

 রবা  news  ব  xɒbor 

 রবা  খদউকা inform him  ব  কদি xɒbor d̪eukka 

 রবা / িরবা  grave িব  xɒbor/xɒybor 

 ম বিকি young অল্প বিস্ক xɒm bɒyʃi 

 রমা /মাো waist খিাম  xɒmor/maza 

 রম্বাল blanket িম্বল xɒmbol 

 ম্লা orange িমলা xɒmla 

 িটা ফেররিা ? 
how much 
time? িতক্ষণ? xɒyta fɒrzonto̪? 

 িটা? 
how many? 
(pieces or time) িিটা? xɒyta? 

 িটা  খিারমাি  ুরল? 
at what time 
does it open? িিটাি খ ারল? xɒytar ʃomoy xule? 

 িফল papaya খপঁরপ xɒyfɒl 

 িফল pawpaw খপঁরপ xɒyfɒl 

 িরোি? 
how many? 
(people) িিিি? xɒyzon? 

 িাক  brown  রিক  xɒyari 

   িামাকি postpone কপিারিা xɒr namani 

   কফসাকি postpone কপিারিা xɒr fisani 

 র া do ি  xɒro 

 র ালা bitter melon ি লা xɒrola 

 গুরি rabbit   রগাি xɒrɡuʃ 

 রেরা lend ধা  খদওিা xɒrzo 

( কসর লওিা)/( র াস   া) spend   চ ি া (xɒrsi lɒoya)/(xɒros xɒra) 

 লা banana িলা xɒla 
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 রলে college িরলি xɒlez 

 রলাি/ কশি water pitcher খিালকি xɒloʃ/xɒlʃi 

 রফািা খ া া imagine িল্পিা ি া xɒlfona xora 

 ল্লা/িুলাইল/রি া bald টাি xɒlla/dulail/nera 

 কি castrated goat  ািী xɒʃi 

 রশ্টা   া লারগ িা it is no trouble 

িষ্ট ি রত 
হিিা xɒʃto xɒra laɡe na 

 স্লা squeeze কচরপ খদিা  xɒsla 

 াইজ্জা/ াকেিা/রদা বা  quarrel ঝগিা xaidʒdʒa/xaziya/d̪orbar 

 াইজ্জাু  
quarrelsome 
(male) 

ঝগিারট 
(পুরুষ) xaidʒdʒakur 

 াইজ্জাু িী 
quarrelsome 
(female) 

ঝগিারট 
(মকহলা) xaidʒdʒakurni 

 াইতা িাি? 

won’t 
he/she/they 
eat?  ারব িা? xaita̪ nay? 

 াইতা ফাবরা you could eat খ রত পার ি xaita̪ farba 

 াইরত খবাই োইি 
please come to 
eat খ রত আসুি xaite̪ boi zain 

 াইরদা িা don’t cry খিঁরদা িা xaind̪o na 

 াইবাকি? will you eat?  ারবি? xaibani? 

 াইবা  ুটা dining room  াওিা  ঘ  xaibar kuta 

 াইবা  োগা eatery  াওিা  িািগা xaibar zaɡa 

( াই া খিওিা) /( াক িা 
লওিা) snatch খিরি খিিা (xaira neoya) /(xariya lɒoya) 

 াইলু্ক tomorrow প শু xailku 

( াইল্লা া/ ালা বাউি) Kalbaus fish িালবািুস মাি xaillara/(xala bauʃ) 

 াইি hobby ি  xaiʃ 

 াইি wish ইচ্ছা xaiʃ 

 াইশ্িা ফাি betel leaf পাি xaiʃʃa fan 

 াইরসাইন্নাকি? did you not eat?  াি িাই? xaisoinnani? 

 াউোকি scratch চুলিারিা xauzani 

 াউোকি itch চুলিাকি xauzani 

 াউিা crow িাি xauya 

 াউিাকি coughing িািা xauyani 

 াউিাকি feed খ রত খদওিা xauyani 

 াউ া eat  াওিা xaura 

 াউক   াওিা joke োট্টা ি া xauri xaoya 

 াওিা  ফাকি drinking water  াওিা  পাকি xaoyar fani 

 াগকে খলব ু lime িাগকি খলবু xaɡzi lebu 

 ারগাে paper িাগি xaɡoz 

 াঙ্লা মাস্ Foli fish ফকল মাস xangla mas 

 াট cot  াট xat 

 াট কমরতাক  carpenter িাে কমস্ত্রী xat misto̪ri 

 াট খমরতাক /কমরতাক  carpenter িারে  কমস্ত্রী xat mesto̪ri/misto̪ri 
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 াট/রুি wood িাে xat/ruk 

 াটা cut িাটা xata 

 াটা bones (fish) িাঁটা xata 

 াটা সামুস knife and fork িাটা চামুচ xata samus 

 াটাল dine  াওিা xatal 

 াটি pure  াঁটি xati 

 ারটাল jackfruit িাঁোল xatol 

 াট্টা sour   টি xatta 

 াতলা মাস Katol fish িাতল মাি xatl̪a mas 

 াকত মাি 

Kartik month 
(Bengali 
calendar) িাকতর ি xati̪ maʃ 

 াত্রা risky ঝঁূকিপূণর xatr̪a 

 াি ear িাি xan 

 ািা blind অন্ধ  xana 

 াকি meal  াবা  xani 

 াকি food  াবা  xani 

 াকি আগলু little finger খিকি আগলু xani angul 

 াকি/ ািা খ কি 
the food is 
served  াওিা খ কি xani/xana redi 

 াকি  কলশ্ট menu 

 াবার   
তাকলিা xanir liʃt 

 ারি / ারিা  দলু ear ring িারি  দলু xaner/xanor d̪ul 

 ারিা?/ুিারিা?/ুিাই?/খ াই? where? খিাথাি? xano/kunano/kuyai/xoi? 

 াদ্ shoulder িাঁধ xand̪ 

 াফ shiver িাঁপা xaf 

 াফর গা/ াম াগা star fruit িাম াঙগা xafɒrenga/xamranga 

 াফা vibration িাঁপা xafa 

 াফা/ াফ shake িাঁপা xafa/xaf 

 ারফা  cloth িাপ  xafor 

 ারফা  খদাওিা  িাবাি 
soap for 
washing clothes 

িাপি 
খধাওিা  
সাবাি xafor d̪ooyar ʃaban 

 ারফা  সফু  clothes িাপ  খচাপ  xafor sufɒr 

 াফ্ vibration িাঁপা xaf 

 াকফ্ি vibration িাঁপা xafni 

 াকফ্ি/ ারফাকি tremble িাঁপা xafni/xafoni 

 াম envelope  াম xam 

 াম/ াে work িাি xam/xaz 

 াম- াে/ াম/ াে task িাি xamɒ-xaz/xam/xaz 

 াকমে kameez িাকমি xamiz 

 াকমিাব successful সফল xamiyab 

 ারমা  ফুিা house boy িারি  খিরল xamor fuya 

 ারমা  ফুিা working boy িারি  খিরল xamor fuya 

 ারমা  মাক  খদওিা sting হুল ফুটারিা xamor mari d̪eoya 
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 ারমা / াম াকি/ াম াই কদরস bite িামি xamor/xamrani/xamrai d̪ise 

 াম্লা worker শ্রকমি xamla 

 াম্সু  work shirker িাম খচা  xamsur 

 াে কমরিাকত request অিুর াধ xaz minoti̪ 

 াকে 

muslim 
marriage 
celebrant িাকি xazi 

 ােু  dates খ ি ু xazur 

 ারিি wish ইচ্ছা xayeʃ 

 া /র  /কিগু  whose? িা ? xar/xer/kiɡur 

 া  ািা factory িা  ািা xarxana 

 া া vertically  ািা xara 

 া া/শুো straight খসািা xara/ʃuza 

 া াইবা you will stand দাঁিারবি xaraiba 

 া াকা া immediately এ কি xarakkara 

 া াকা া hurry/quick তািাতাকি xarakkara 

 া াকা া quickly 

তািাতাকি 
ির  xarakkara 

 া াফ obscene অশ্লীল xaraf 

 া াফ বািা slang অপভাষা xaraf baʃa 

 া াফ/র া াফ/র াকমি evil মদ xaraf/xoraf/xomin 

 াক রগা  handyman িাক গ  xariɡor 

 ার াি reason িা ণ xaron 

 াল/সাম্রা skin চামিা xal/samra 

 ালা black িারলা xala 

 ালা/রমাই/মামাকি/মাকম/সাকস/সাই
কে/সাকসআম্মা/ ফুফু/হুফু/হুফুআম্মা aunt 

 ালা/মাকম/চা
কচ/ফুপ ু

xala/moi/mamani/mami/sasi/sai
zi/sasiamma/ 
fufu/hufu/hufuamma 

 ালাইিকে খবলা dawn খভা  xalainzi bela 

 াকল empty  াকল xali 

 াকল ink িাকল xali 

 াকল only মাত্র xali 

 াকল োগা/রেগা vacancy  াকল োিগা xali zaɡa/zeɡa 

 াকলিািা dark-skinned িারলা xaliyana 

 াি special কবরিষ xaʃ 

 াকি cough িাকি xaʃi 

 াস special কবরিষ xas 

 াস bangles চুকি xas 

 াসা raw িাঁচা xasa 

 াসা খমাক স green chilly িাঁচা মক চ xasa moris 

 াসা  াতা unsealed road িাঁচা  াতা xasa rasta̪ 

 াস্লত/ াইস্লত character চক ত্র xaslɒt/̪xaislɒt ̪

(ক  ক  খ াক  আিা)/(ক ল 
ক লাইিা আিা) giggle 

ক ল ক ল ির  
হাসা (xi xi xori aʃa)/(xil xilaiya aʃa) 

ক  া cucumber িষা xira 
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ক স plastic bag প্লাকেি বযাগ xis 

ক সা plastic bag প্লাকেি বযাগ xisa 

ক সুক /কিসুক  khichuri ক চুকি xisuri/kisuri 

 ুইদ broken rice  ুদ xuid̪ 

 ুিকল itch চুলিাকি xudʒli 

 ুদর াকত divine ুদ কত xud̪roti̪ 

 ুব/অরত্তা/রবাউত/রফাসুত/রফাসু  much অরিি xub/ɒtt̪o̪/bout/̪fosut/̪fosur 

 ুকেিা/ুকেিা/ ইুজ্জা/ুইজ্জা ফাওিা find  ুঁরি পাওিা 
xuziya/kuziya/xuidʒdʒa/ 
kuidʒdʒa faoya 

 ুিাব dream স্বপ্ন xuyab 

 ু া excavate  ুঁিা xura 

 ুলা/ ুকলিা open খ ালা xula/xuliya 

 ুরল? opens? খ ারল? xule? 

 ুকি pleasure আিদ xuʃi 

 ুকি/ ুি glad  ুকি xuʃi/xuʃ 

খ  খ াই া? 
who is 
speaking? খি বলরিি? xe xoira? 

খ ?/কিগু?/খ টা? who? খি? xe?/kiɡu?/xeta? 

খ ই  play খ লা xeir 

খ ই /র ইল/র লা game খ লা xeir/xeil/xela 

খ উ someone কিউ xeu 

খ উ িাি none খিউ িা xeu nay 

খ গ cake খিি xeɡ 

খ তুকত/ াতুকত tickle সুিসুকি xetk̪uti̪/xatk̪uti̪ 

খ কি tea kettle খিতকল xetl̪i 

খ দাইিা খদওিা expel 

খব  ির  
খদিা xed̪aiya d̪eoya 

(খ দাইিা খদওিা)/র দাকি 
get rid of/fire 
someone 

কবদাি ির  
খদিা (xed̪aiya d̪eoya)/xed̪ani 

খ রি for what কি িিয xene 

খ রি?/(কিতা  লাকগ?)/(কিও  
লাকগ?) why? খিি xene?/(kita̪r laɡi?)/(kior laɡi?) 

খ কন্কচ/ াকন্কচ scissors িাঁকচ xentʃi/xantʃi 

খ   hay  ি xer 

খ  া ফুি millipede খিিা xera fuk 

খ  াকি clerk খি াকি xerani 

(খ র স খতল)/র র াকিি kerosene খি কসি খতল (xeres te̪l)/xeroʃin 

খ ল play খ লা xel 

খ লা sports খ লা ধূলা xela 

খ লািকে খবলা in the morning সিারল xelanzi bela 

খ শিা toy খ লিা xelna 

খ কস্ক মাস minnow খিচকি মাি xeski mas 

খ াই খদওিা leak ফাঁস ি া xoi d̪eoya 

(খ াই মাস)/র াইিা Koi fish িই মাি (xoi mas)/xoiya 
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খ াই/ুিাই োই া? 
where are you 
going> 

খিাথাি োরচ্ছি 
? xoi/kuyai zaira? 

খ াইত  pigeon িবুত  xoitɒ̪r 

খ াইি। 

go ahead, say 
what you want 
to say বরলি xoin। 

খ াইন্না maiden িিযা xoinna 

খ াইলো/র াকলকে liver িরলকি xoilza/xolizi 

খ াইকসল/র াইরস্লা/র াইস্লা said বরলকিল xoisil/xoislo/xoisla 

খ াউ/(র াউ সাইি) say বল xou/(xou sain) 

খ াউিা speak বলা xouya 

খ াওিা tell বলা xooya 

খ াট্টা servish dish বাটি xotta 

খ ািাই/তাওিা frying pan িিাই xorao/ta̪oya 

খ াকত loss  কত xoti̪ 

খ াদ ু gourd লাউ xod̪u 

খ ারিাই/র াইি/র াকি elbow িিুই xonoi/xoin/xoni 

খ ান্কিিু miser কিপণ xondʒuʃ 

খ াফাট door দ িা xofat 

খ াফারটা টু া মা া knock 

দ িাি খটািা 
খদওিা xofato tuxa mara 

খ াফাল forehead িপাল xofal 

খ াবকে wrist িকি xobzi 

খ াকব poet িকব xobi 

খ াকবতা poem িকবতা xobita̪ 

খ াকবতা poetry িকবতা xobita̪ 

খ াকবতা  উ recite আবৃকত্ত ি া xobita̪ xɒu 

খ াকবতা খলর াইি poet িকব xobita̪ lexoin 

খ ারবা  message  ব  xobor 

খ ামল/ রম্বাল rug িম্বল xomɒl/xɒmbol 

খ ামাকি resuce িমারিা xomani 

খ াকম োওিা decrease িরম োওিা xomi zaoya 

খ াকমি/র াম-োর াত low class খিাট িাত xomin/xom-zarot ̪

খ ািলা coal িিলা xoyla 

খ া ফু  camphor খিা পু  xorfur 

খ া া লারখ্তা িাি 
you will not 
have to do ি রত হরব িা xora laxto̪ nay 

খ া াত saw ি াত xorat ̪

খ া াফ obscene অশ্লীল xoraf 

খ া াফ bad  া াপ xoraf 

খ াবরাইকি?/খ াবরািকি?/খ াবরাকি? will you do? ি রবি? xorbaini?/xorbayni?/xorbani? 

খ াল tubewell টিউবওরিল xol 

খ ালম pen িলম xolɒm 

খ ারল া cholera িরল া xolera 

খ াল্লা head মাথা xolla 
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খ ািাই butcher িসাই xoʃai 

খ ািাই slaughterer িিাই xoʃai 

খ ািাই খগা  slaugher house িিাই ািা xoʃai ɡor 

খ ারশ্টা trouble িষ্ট xoʃto 

খ ারশ্টা খ াক িা struggle িষ্ট ি া xoʃto xoriya 

খ াশ্রা outline  সিা xoʃra 

খ ারষ্ট  খ াতা pity দুুঃর   কবষি xoʃter xota̪ 

খ াকস tender িকচ xosi 

খ াসু taro িচু xosu 

খ াসুিা green সবুি xosuya 

খ্িালা  মাট ground মাে xælar ɒmat 

গটা occur ঘটা ɡɒta 

গরটা  match maker ঘটি ɡɒtox 

গত খফা ু 
day before 
yesterday গত প শুকদি ɡɒt ̪forku 

গরতা াইল/ াইল/ াইলু yesterday গতিাল ɡɒto̪xail/xail/xailku 

গরিাঅতযা genocide গণহতযা ɡɒnoɒtt̪a̪ 

গরন্কিা village রাম ɡɒndʒo 

গন্টা hour ঘণ্টা ɡɒnta 

গরদা/রগ াি smell গন্ধ ɡɒnd̪o/ɡeran 

গফ chit-chat গল্প ɡɒf 

গরবরিািা research গরবষণা ɡɒbeʃona 

গর া at home ঘর  ɡɒro 

গর াম hot গ ম ɡɒrom 

গর াম warm গ ম ɡɒrom 

গর াম   া heat গ ম ি া ɡɒrom xɒra 

গর ারমা  কদি summer গ মিাল ɡɒromor d̪in 

গরবরা খ াক  proud গকবরত ɡɒrbo xori 

গলা neck গলা ɡɒla 

গলা  ি  voice িেস্ব  ɡɒlar ʃɒr 

গরফা খ াক  chat (you) গল্প ির ি ɡɒlfo xori 

(গরফা খ াক ) /(গরফা 
 র াইি/র ারুকা) 

you please chat 
along 

আপকি গল্প 
ির ি 

(ɡɒlfo xori) /(ɡɒlfo 
xɒroin/xorukka) 

গরফা  খবাই story book গরল্প  বই ɡɒlfor boi 

গল্লাস glass গ্লাস ɡɒllas 

গিাকি rub ঘষা ɡɒʃani 

গসা bones (fish) িাঁটা ɡɒsa 

গসা fish bone মারি  িাটা ɡɒsa 

গাইল abuse গাল ɡail 

গাইল খদওিা scold ধমি    ɡail d̪eoya 

(গাইল কসিা)/গাইলচা rice grindstone উদ ূল (ɡail siya)/ɡailtʃa 

গাইল্লাকি/(গাইল খদওিা) rebuke কত স্কা  ি া ɡaillani/(ɡail d̪eoya) 

গাউিা rural রাময ɡauya 

গাওিালী folk রামীণ ɡaoyali 

গাঙ কসল sea gull গাং কচল ɡang sil 
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গাঙ/দি া/রদাক িা river িদী ɡang/d̪ɒyra/d̪oriya 

গাঙরগ  ফা  riverside িদী তী  ɡanger far 

গাট wharf ঘাট ɡat 

গাট্টা stout খমাটা ɡatta 

গাট্টা/বট্লা fatty খমাটা ɡatta/bɒtla 

গাত/গাতা 
hole (on the 
ground) গতর  ɡat/̪ɡata̪ 

গারতা  singer গািি ɡato̪x 

গাকি injection ইিরিিিি ɡatn̪i 

গাকি vaccination টিিা ɡatn̪i 

গাদা  traitor কবশ্বাসঘাতি ɡad̪d̪ar 

গাদা rotten পচা ɡand̪a 

গাম sweat ঘাম ɡam 

গামসা towel খতািারল ɡamsa 

গামাকস/(গামা মাকস) prickly heat ঘামাকচ ɡamasi/(ɡama masi) 

গাম্সা 
cloth (for wiping 
body) গামিা ɡamsa 

গারো  carrot গাি  ɡazor 

গাক -গু া vehicle োিবহি ɡari-ɡura 

গাকেরিাি guardian অকভভাবি ɡarziyan 

গাশ্ grass ঘাস ɡaʃ 

গাস tree গাি ɡas 

গাস লাগাকি planted trees গাি লাকগরিরি ɡas laɡani 

গারসা  খ ারলাম graft গারি  িলম ɡasor xolom 

গারসা  ফাতা leaves গারি  পাতা ɡasor fata̪ 

কগ ghee কঘ ɡi 

কগত song গাি ɡit ̪

কগত গাওিা/র াওিা sing গাি গাওিা ɡit ̪ɡaoya/xooya 

কগত্ music সংগীত ɡit ̪

কগন্না disgusting  কঘন্না ɡinna 

কগন্না-কফত snob িাি উঁচা ɡinna-fit ̪

(কগিা খলাইিা আওিা)/(কগিা 
আিা) fetch আিা (ɡiya loiya aoya)/(ɡiya ana) 

কগিাি knowledge জ্ঞাি ɡiyan 

কগিাকি scholar কবদ্বাি ɡiyani 

কগিাকি wise জ্ঞািী ɡiyani 

কগ া knot কগে ɡira 

কগ া knee হাঁটু ɡira 

কগেরা church  কগির া ɡirza 

কগলা swallow কগলা ɡila 

গুকঞ্জ vest খগকঞ্জ ɡundʒi 

গুটি ফুিা/ফুক্ silkworm গুটি খপািা ɡuti fuka/fuk 

গুকড্ড kite ঘুকড্ড ɡuddi 

গুদাম/গুিাউি godown গুদাম ɡud̪am/ɡudaun 

গুদা া িাউ ferry-boat খ িাত ী ɡud̪ara nau 
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গুিা sin পাপ ɡuna 

গুিাগা  sinner গুিাগা  ɡunaɡar 

গুন্ডা/মতাি hooligan গুন্ডা ɡunda/mɒsta̪n 

গুরফাি secret খগাপিীি ɡufon 

গুরবা /গুরফা  cow dung খগাব  ɡubor/ɡufor 

গুম তাকি উটা wake ঘুম ভাগা ɡum ta̪ki uta 

গুম ফাওিা sleepy ঘুম পাওিা ɡum faoya 

গুম/গুমাকি sleep ঘুম ɡum/ɡumani 

গুরমা asleep ঘুম ɡumo 

গুম্টা veil খঘামটা ɡumta 

গুিা গাশ্ betel leaf পাি ɡuya ɡaʃ 

গুিা/শুফাক  betel nut সুপা ী ɡuya/ʃufari 

গু রত ফা বা roam around খঘা া কফ া ɡurte̪ farba 

গু া horse খঘািা ɡura 

গু াইল  াতা winding road 

আঁিা বাঁিা 
 াতা ɡurail rasta̪ 

গু া  বাইচ্চা foal খঘািা  বাচ্চা ɡurar baitʃtʃa 

গু া  লাকগ for travelling খঘা া  িিয ɡurar laɡi 

গু াকল heel খগািাকল ɡurali 

গুরুতর া serious গুরুত্ব  ɡurutɒ̪ro 

গুল circular খগালািা  ɡul 

গুল round খগাল ɡul 

গুল খমাক স pepper খগালমক চ ɡul moris 

গুলা/গুলা-গুলা opaque অস্বচ্ছ ɡula/ɡula-ɡula 

গুলাকফ pink খগালাকপ ɡulafi 

গুলাম slave িীতদাস ɡulam 

গুকল্ল medicine ওশুধ ɡulli 

গুকল্ল bullet গুকল ɡulli 

গুকল্ল খ া া shoot গুকল ি া ɡulli xora 

গুি bribe ঘুষ ɡuʃ 

গুিা angry  াগ ɡuʃa 

গুরিািা announcement খঘাষণা ɡuʃona 

গুকশ্ট family পক বা  ɡuʃti 

গুসরলা bathroom খগাসল ািা ɡuslo 

গুসাইিা he/she arranges গুকিরি ɡusaiya 

গুরসাল ািা bathroom খগাসল ািা ɡusolxana 

গুরসারলা োওকগ bathroom খগাসল ািা ɡusolo zaoɡi 

গুস্ meat খগাত ɡus 

গুত meat খগাত ɡust ̪

গুরস্ল  লাকগ ফাকি bath water 

খগাসল ি া  
িিয পাকি ɡusler laɡi fani 

খগইট gate বাইর   দ িা ɡeit 

খগদা infant কিশু ɡed̪a 

খগকদ infant কিশু ɡed̪i 

খগ াি sweet smell সুগন্ধ ɡeran 
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খগ াি perfume সুগকন্ধ ɡeran 

খগ াম village রাম ɡeram 

খগরসাইি িা absent অিুপকস্থ্ত ɡesoin na 

খগকেি আলসা  gastric ulcer 

গযাকিি 
আলসা  ɡestik alsar 

খগাইরদা prose গদয ɡoid̪d̪o 

খগারট happen ঘরট ɡote 

খগাকন্ট bell ঘন্টা ɡonti 

খগাকব  deep গকভ  ɡobir 

খগািাল Boal fish খবািাল মাি ɡoyal 

খগাক  clock ঘকি ɡori 

খগাক ব poor গক ব ɡorib 

খগারু/গাই/গাকব cow গরু ɡoru/ɡai/ɡabi 

খগারুিা  াকি 
home cooked 
meal ঘর ািা  াবা  ɡoruya xani 

খগারু  গাক  bullock cart গরু  গািী ɡorur ɡari 

খগারু  বাইচচা calf বািু  ɡorur baitʃtʃa 

খগালাপ ফুল rose খগালাপ ফুল ɡolap ful 

খগাকল্ল lane গকল ɡolli 

গযাদা baby কিশু ɡæd̪a 

রাইরমযা rural রাময ɡraimmo 

ঘুশুিা announcement খঘাষণা ɡhuʃuna 

চিমা spectacles চিমা tʃɒʃma 

িরতরশ্টা sufficient েরথষ্ট dʒɒte̪ʃto 

িরমরাকদি birthday িন্মকদি dʒɒrmod̪in 

কি maid servant বুিা dʒi 

কিিাকি/(কিিা  খ া া) ask কিজ্ঞাসা dʒikani/(dʒikar xora) 

কিতা victory িি dʒita̪ 

কিন্নাত/কেি Jinn কিি dʒinnat/̪zin 

কিম gymnasium কিমরিকসিাম dʒim 

িিু/েুি leech খিাি dʒuk/zuk 

িগুফল্ sum খোগফল dʒuɡfɒl 

িগুাি provide খোগারিা dʒuɡan 

িরুগাতা qualification খোগযতা dʒuɡɡota̪ 

খিং acrid ঝাঝঁ dʒeng 

খিব্রা zebra খিব্রা dʒebra 

খিাকদ if েকদ dʒod̪i 

টগ cheat (noun) েি tɒɡ 

টগাকি cheat (verb) েিারিা tɒɡani 

টফ্ tub টব tɒf 

টব্ tub টব tɒb 

টিরলট male toilet পুরুষ টিরলট tɒylet 

টাইন্না/টাকিিা লাম্পা খ া া stretch খটরি লম্বা ি া tainna/taniya lampa xora 

টাকগিা/টাগাইিা/েুলাইিা hang ঝুলা tangiya/tangaiya/zulaiya 

টাকট্ট male toilet পুরুষ টিরলট tatti 
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টাকট্ট toilet টিরলট tatti 

টাকট্ট latrine পাি ািা tatti 

টাটু্ট pony টাটু্ট tattu 

টাকিিা/টাইিা pull টািা taniya/taina 

টান্ডা cold োন্ডা tanda 

টান্ডা বাতাি chilly (wind) োন্ডা বাতাস tanda bata̪ʃ 

টািফরিট typhoid টাইফরিি tayfɒyet 

টা  ফাওিা feel অিুভব ি া tar faoya 

টাকল্টবাকল্ট dither এিারিা taltibalti 

টিউরিান্ tuition টিউিি tiuʃon 

টিি correct ঠিি tik 

টিি exactly ঠিি tik 

টিি right ঠিি tik 

টিি আরস It's all right ঠিি আরি tik ase 

টিি আরস OK ঠিি আরি tik ase 

টিি আরস that is all right ঠিি আরি tik ase 

টিিটিকি lizard টিিটিকি tiktiki 

টিিা vaccination টিিা tika 

টিিািা address ঠিিািা tikana 

টিরিট ticket টিরিট tiket 

টিরিট খসিা  ticket chequer টিরিট খচিা  tiket sekar 

টিকি tiara টিিকল tikli 

টিফ tips টিপস tif 

টিকব/টিকফ TV খটকলকভসি tibi/tifi 

টিলা hillock টিলা tila 

টুিটাি bits and pieces টুকি টাকি tuktak 

টুিাকি pick ুিারিা tukani 

টু  া খ া া shred টুি া ি া tuxra xora 

টু  া টা  া scrap টুকিটাকি অংি tuxra taxra 

টুখ্রা piece টুি া tuxra 

টুগা paper bag খোগা tunga 

টুট lips খোঁট tut 

টুট ফাকলি lipstick কলপকেি tut faliʃ 

টুফা picnic চিুইভাকত tufa 

টুকফ cap টুকপ tufi 

টুমা piece টুি া tuma 

টুমা খ া া shred টুি া ি া tuma xora 

টুকি punch ঘুকষ tuʃi 

টুস toast খটাে tus 

খটংগা sour   টি tenga 

খটইলা  tailor দকির  teilar 

খট া taka টািা texa 

খট া  া া  খবগ purse 

টািা  া া  
বযাগ texa raxar beɡ 

খট া-রফািিা money টািা-পিসা texa-foyʃa 
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খট া  বযাগ moneybag টািা  বযাগ texar bæɡ 

খটকবল িরলাথ table-cloth খটকবল িথ tebil kɒlot̪h  

খটবুল table খটকবল tebul 

খটবুরলা at this table খটকবরল tebulo 

খটমটু tomato টরমরটা temɒtu 

খটরমটু tomato টরমরটা temetu 

খট  ফাওিা feel অিুভব ি া ter faoya 

খটর  tray খে tere 

খটর ইি train খ ল গািী terein 

খটলা push ধাকা tela 

খটস্ক tax টযাি tesk 

টযাং foot পা tæng 

েযাকফি ফুকলশ্ 
traffic 
policeman েযাকফি পুকলি træfik fuliʃ 

েযাকফি কসিাল্ traffic lights েযাকফি লাইট træfik siɡnal 

োটা lightening        কবিকল tʰata 

েুকল muzzle cover মু বন্ধী tʰuli 

খেলা shock ধাকা tʰela 

িন্ somersault কিগবাকি dɒn 

ি  afraid ভি dɒr 

ি  threat ভি dɒr 

ি  খদ াকি threaten ভি খদ ারিা dɒr d̪exani 

ি -বি threat ভি dɒr-bɒy 

ি াকি fear ভি ি া dɒrani 

িরেরাি dozen বার াটা dɒrzon 

িাইি right িাি dain 

িাইকিং রুম dining room  াওিা  ঘ  daining rum 

িাইবা  driver ড্রাইভা  daibar 

িাইবা  rickshaw puller ক িিাওিালা daibar 

িাইল 
dahl – lentil 
soup িাল dail 

িাইল গুটকি lentil mixer িাল ঘুটকি dail ɡutni 

িাইল বাত a meal িাল ভাত dail bat ̪

িাইফুক  dalpuri িালপকু  dailfuri 

িা  mail িাি dax 

িা  কদওইি/রদইি call িাি কদরবি dax d̪ioin/d̪ein 

িা  িাম nick name িাি িাম dax nam 

িা রতা  doctor িাক্তা  daxɒto̪r 

িা রতা কি lady doctor মকহলা িাক্তা  daxto̪rni 

িা া Dhaka ঢািা daxa 

িা াইত dakoit িািাত daxait ̪

িা াইত pirate  দসুয daxait ̪

িা াইিা dhakaia ঢািাইিা daxaiya 

িাখ্িা lid ঢািিা daxna 

িাকখ্ি lid ঢািিা daxni 
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িা বা please call িািরবি daxba 

িাট্টা tough িক্ত datta 

িািা wing িািা dana 

িান্ডা stick লাঠি danda 

িাল shield ঢাল dal 

িালা/িাল/িারলা pour ঢালা dala/dal/dalo 

কিফা cork িির  difa 

কিকব can/jar (small) কিব্বা dibi 

কিলা loose কঢলা dila 

কিলা/িুলা slack কঢলা dila/dula 

িুিা entry প্ররবি duka 

িুিা enter 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) duka 

িুবা pond পুু  duba 

িুকব োওিা sink িুরব োওিা dubi zaoya 

িুমু  fig িুমু  dumur 

িুলাইল shaved (head) িযািা dulail 

িুি 
bump in the 
head ঢুি duʃ 

খিংগু dengue খিংগু dengu 

খিউ wave খঢউ deu 

খিগ pan খিিকচ deɡ 

খিগ-রিকি utensil পাত্র deɡ-deksi 

খির াি okra খঢঁিি deroʃ 

িযাগ pan খিিকচ dæɡ 

তওবা repentance তওবা tɒ̪oba 

তরি from খথরি tɒ̪ne 

তরফাি lungi লুকগ tɒ̪fon 

ত  াক  vegetables িািসবকি tɒ̪rxari 

ত  াক  আলা greengrocer সকিওিালা tɒ̪rxari ala 

তরির া argument তির  tɒ̪rko 

ত রাক  curry ত িাক  tɒ̪rxari 

ত রাক  vegetable dish ত িাক  tɒ̪rxari 

তবুরি/তবুরে watermelon ত মুি tɒ̪rbudʒ/tɒ̪rbuz 

তরেরামা translation অিুবাদ tɒ̪rzoma 

তলুিা /তরুিাল sword তারলািা  tɒ̪luyar/tɒ̪ruyal 

তরল under কিরচ tɒ̪le 

তশ্তক /কফক স্ saucer তস্তুক  tɒ̪ʃtɒ̪ri/firis 

তাই/তাইি/তাি she খস (মকহলা) ta̪i/ta̪in/ta̪n 

তাইরজ্জাব amazing আশ্চেরিিি ta̪idʒdʒob 

তাইরিা  his ওিা  ta̪inor 

তাইর /তাইির /তাির  her 

তারি 
(মকহলা) ta̪ire/ta̪inre/ta̪nre 

তাইরল then তাহরল ta̪ile 

তাইি distress অিাকি ta̪iʃ 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 51 

 

তাওিা grilling pan তাওিা ta̪oya 

তাকি from খথরি ta̪ki 

তাকি খ াই াম speaking from খথরি বলকি ta̪ki xoiram 

তা  astonishing তাি ta̪x 

তা া  োগা/রেগা residence থািা  িািগা ta̪xar zaɡa/zeɡa 

তা া  োিগা/রেগা place to stay থািা  িািগা ta̪xar zayɡa/zeɡa 

তাক  খগকস stayed back খথরি খগকি ta̪xi ɡesi 

তার  stays (he) থারি ta̪xe 

তার াত/রিাকখ্ত power িকক্ত ta̪xot/̪ʃoxti̪ 

তা বা stay (you) থারিি ta̪xba 

তাগ্দা tell to hurry up তাগাদা ta̪ɡd̪a 

তাি-তারিা /তা া  their তারদ  ta̪n-ta̪nor/ta̪rar 

তািা police station থািা ta̪na 

তািাি/তা া/হযা া they তা া ta̪nta̪n/ta̪ra/hæra 

তারপা /তাম্সা/সট্ িা slap থারপা  ta̪ppor/ta̪msa/sɒtxɒna 

তাফ fever ি  ta̪f 

তামা copper তামা ta̪ma 

তামাম entire পুর া ta̪mam 

তামুি tobacco তামাি ta̪muk 

তাম্িা prank তামািা ta̪mʃa 

তা  wire তা  ta̪r 

তা া  related to them তারদ  ta̪rar 

তা ার  them ওরদ রি ta̪rare 

তা াহু া haste তািাহুিা ta̪rahura 

তাক ি date তাক   ta̪rik 

তাক ফ praise প্রিংসা ta̪rif 

তাফর   after that তা পর  ta̪rfɒr 

তাকফর ি turpentine টারপরন্টাইি ta̪rfin 

তালা lock তালা ta̪la 

তালা  divorce তালাি ta̪lax 

তাকল clap তাকল ta̪li 

তারলাই 
sibling’s father-
in-law তালই ta̪loi 

কতরতা  partridge কতকত  পাক  ti̪to̪r 

কতত্কিিা মাস tiddler fish টিটকিকি মাি ti̪tk̪ina mas 

কতি three কতি ti̪n 

কতি ুিা triangle কত্রভুি ti̪n kuna 

কতকম মাস whale কতকম মাি ti̪mi mas 

কতোর াকত businessman বযবসািী ti̪zaroti̪ 

কতিাক  ready-made খ কিরমি ti̪yari 

কতিাি thirsty কপপাসা ti̪yaʃ 

কত  খদাি ু bow and arrow তী  ধি ু ti̪r d̪onux 

তুিাতুকি searching খ ািা ুকি tu̪katu̪ki 

তুিাকি search খ াঁিা tu̪kani 

তুিাকি seek খ াঁিা tu̪kani 
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তুিা  acrid ঝাঝঁ tu̪kar 

তুতা chin থুতকি tu̪ta̪ 

তুতাফাকি/তুতা parrot খতাতাপাক  tu̪ta̪faki/tu̪ta̪ 

তুিা stammerer খতািা tu̪tl̪a 

তুকম আইবাি you will come তুকম আসরব tu̪mi aibay 

তুকম আই াি you are coming তুকম আসি tu̪mi airay 

তুকম আইস্লাি you came তুকম এরসকিরল tu̪mi aislay 

তুকম আইস্লাি 
you were 
coming তুকম আসকিরল tu̪mi aislay 

তুকম ওবাি আও you come তুকম আস tu̪mi obay ao 

তুকম খগরসাকগ you went তুকম কগরিকিরল tu̪mi ɡesoɡi 

তুকম খগস্লাি you were going তুকম োকচ্ছরল tu̪mi ɡeslay 

তুকম কিতা ফার া you may take 

তুকম কিরত 
পা  tu̪mi nita̪ faro 

তুকম ফা বাি you may তুকম পা  tu̪mi farbay 

তুকম োইবাি you will go তুকম োরব tu̪mi zaibay 

তুকম োই াি you are going তুকম োচ্ছ tu̪mi zairay 

তুকম োও you go তুকম োও tu̪mi zao 

তুকম  াকি খদউ you keep তুকম  া  tu̪mi raki d̪eu 

তুকম/তুকমতাইি/তুমাতাি/আফরি/
আফরি া you (singular) তুকম 

tu̪mi/tu̪mita̪in/tu̪mata̪n/afne/afn
era 

তু া a little এিটু আধটু tu̪ra 

তুলা cotton wool তুলা tu̪la 

তুি  mattress খতািি tu̪ʃɒx 

তুরশ্টা satisfied সন্তুষ্ট tu̪ʃto 

খতরখ্তা খ া া harass কব ক্ত ি া te̪xto̪ xora 

খতরতাই/রততুই tamarind খততুল te̪to̪i/te̪tu̪i 

খতিা rag িযািিা te̪na 

খতিা /কতিা  ready তইক  te̪yar/ti̪yar 

খত া crooked বাঁিা te̪ra 

খত া 
curved (not 
straight) বযািা te̪ra 

খত ারব া not straight বাঁিা te̪rabera 

খতলাকফিা মাস tilapia fish খতলাকপিা মাি te̪lafiya mas 

খতশসু া cockroach খতলারপািা te̪lsura 

খতাকি cap টুকপ to̪ki 

খতাদুরুস strong িকক্তিালী to̪nd̪urus 

খতাফাৎ difference তফাৎ to̪fat ̪

খতা ারতাক  soon অকবলরম্ব to̪rato̪ri 

খতা ারতাক  quickly 

তািাতাকি 
ির  to̪rato̪ri 

খতৌকফি/রতাকফি 
God given 
fortune তওকফি to̪ufik/to̪fik 

খতৌকল towel খতািারল to̪uli 

খতৌকলিা towel খতািারল to̪uliya 
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ত্িাল oil খতল tæ̪l 

থা া live বাস ি া t ̪h axa 

থা া  োগা/রেগা accommodation থাইিবা  োগা t ̪h axar zaɡa/zeɡa 

থাবা মা া spank 

মা া 
(পািারত) t ̪h aba mara 

থামা stop থামা t ̪h ama 

থুি/তুতু spit থুতু t ̪h uk/tu̪tu̪ 

থুতা chin থুতকি t ̪h uta̪ 

থু া a little এিটু আধটু t ̪h ura 

খথাকল bag থরল t ̪h oli 

দরকাতা skill দক্ষতা d̪ɒkkota̪ 

দি খদৌলত wealth ধি খদৌলত d̪ɒn d̪oulɒt ̪

দি-দরুলাত treasure ধি d̪ɒn-d̪ulot ̪

দফ্লারদাকফ্ল tussle ধতাধকত d̪ɒflad̪ofli 

দবা chess দাবা d̪ɒba 

দম লওিা breathe শ্বাস খিওিা d̪ɒm lɒoya 

দিা mercy িরুণা d̪ɒya 

দিা খ াক  please 

অিুরহ/দিা 
ির  d̪ɒya xori 

দ  াক  useful প্ররিািিীি d̪ɒrxari 

দ োত টু া মা া knock 

দ িাি খটািা 
খদওিা d̪ɒrzat ̪tuxa mara 

দ া catch ধ া d̪ɒra 

দর াইি hold ধর া d̪ɒroin 

দ রা  need দ িা  d̪ɒrxar 

দ রারতা application দ রাত d̪ɒrxasto̪ 

দবরাক  quarrelsome ঝগিারট d̪ɒrbari 

দরমরা religion ধমর d̪ɒrmo 

দল party দল d̪ɒl 

দলা white সাদা d̪ɒla 

দি ten দি d̪ɒʃ 

দরতা ত/দরতাগত signature সই d̪ɒsto̪xɒt/̪d̪ɒsto̪ɡɒt ̪

দাকা push ধাকা d̪akka 

দাত teeth দাঁত d̪at ̪

দাত tooth দাঁত d̪at ̪

দারতা কবি tooth ache দাঁত বযাথা d̪ato̪ biʃ 

দারতা  িা তা  dentist দাঁরত  িাক্তা  d̪ato̪r daxta̪r 

দারতা  মাক  gum দাঁরত  মাকি d̪ato̪r mari 

দারতা  োকম gum দাঁরত  মাকি d̪ato̪r zami 

দাদা/দাদাকে 
grandfather 
(paternal) দাদা d̪ad̪a/d̪ad̪azi 

দাকদ/দাকদকে/কবকবকে 
grandmother 
(paternal) দাকদ d̪ad̪i/d̪ad̪izi/bibizi 

দাি present উপহা  d̪an 

দাি paddy ধাি d̪an 
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দাি খ ত paddy field ধাি খক্ষত d̪an xet ̪

দাদা mirage ম ীকচিা d̪and̪a 

দাফ/দারফাট prestige  যাকত d̪af/d̪afot 

দারফাি burial দাফি d̪afon 

দাবা chess দাবা d̪aba 

দাম value দাম d̪am 

দাম price দাম d̪am 

দামাদ/দামান্/োমাই son-in-law িামাই d̪amand̪/d̪aman/zamai 

দাকম expensive দাকম d̪ami 

দামী valuable দামী d̪ami 

দা  lend ধা  খদওিা d̪ar 

দা    া sharpen ধা  ি া d̪ar xɒra 

দা াইল sharp ধা  d̪arail 

দাক  beard দাকি d̪ari 

দাক  corridor িক রিা  d̪ari 

দাক  ফাল্লা weighing scale দাকি পাল্লা d̪ari falla 

দাক ফাকল্ল scale দাঁকিপাল্লা d̪arifalli 

দারুিাি gate keeper দারিািাি d̪aruyan 

দার া near িারি d̪aro 

দার া nearby িািািাকি d̪aro 

দাকসরকি cinnamon দা কচকি d̪arsini 

দালাল agent দালাল d̪alal 

কদ combined with কদরি d̪i 

কদও give কদরিা d̪io 

কদওইি give (respectful) কদরবি d̪ioin 

কদওইি please give me কদি d̪ioin 

কদিারল vertically  ািা d̪ikale 

কদগদাক  problem সমসযা d̪iɡd̪ari 

কদতাম I will give কদব d̪ita̪m 

কদকতওটা িাই unique অকদ্বতীি d̪iti̪ota nai 

কদরত ফা বািকি? can you give? কদরত পা রব? d̪ite̪ farbayni? 

কদি day কদি d̪in 

কদি- াইত day and night কদি- াত d̪in-rait ̪

কদরি  িা  thunder খমঘ গির ি d̪iner dax 

কদরিা during day time কদরি d̪ino 

কদরিা গুমাকি afternoon nap 

কদরি  খবলা 
ঘুমারিা  d̪ino ɡumani 

কদবািকি? will you give খদরবি? d̪ibayni? 

কদ ং delay খদ ী d̪irɒng 

কদল mind মি d̪il 

কদল খদাক িা generous উদা  d̪il d̪oriya 

কদলাইবাকি? will you pay? 

কদরি 
খদরবি?/খপ 
ি রবি? d̪ilaibani? 

কদলাইম ু will pay up কদরি কদব d̪ilaimu 
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দআু খ া া pray প্রাথরিা ি া d̪ua xora 

দইু two দইু d̪ui 

দইু খিাফ্তা/রহাফ্তা fortnight দইু সপ্তাহ d̪ui ʃofta̪/hofta̪ 

দইুওটাই both দইুটাই d̪uiotai 

দইুন্না world পৃকথবী d̪uinna 

দিু কমলা hurt বযথা পাওিা d̪uk mila 

দিুাি shop খদািাি d̪ukan 

দরুক  খ াতা pity দুুঃর   কবষি d̪ukker xota̪ 

দরুগযা fort  দগূর d̪uɡɡo 

দতুালা two-storied দইু তালা d̪uta̪la 

দদু milk দধু d̪ud̪ 

দদুালা milkman দধু ওিালা d̪ud̪ala 

দিু/দদু trance ধযাি d̪un/d̪und̪ 

দকুিিা world পৃকথবী d̪uniya 

দকুিিা-দাক  universe কবশ্বব্রহ্মাণ্ড d̪uniya-d̪ari 

দরুিামুরিা খ া া hesitate ইতততুঃ ি া d̪unomuno xora 

দফুা washerman খধাপা d̪ufa 

দফুু  afternoon দপুু  d̪ufur 

দফুুর া /দরুফ্রা   াকি lunch দপুুর    াবা  d̪ufuror/d̪ufror xani 

দমুা smoke   ধূঁিা d̪uma 

দমুা wash খধািা d̪uma 

দরুো  hell খদােি d̪uzox 

দিুা খ া া 
pray for 
someone খদািা ি া d̪uya xora 

দিুা  door দ িা d̪uyar 

দিুার া টু া মা া knock 

দ িাি খটািা 
খদওিা d̪uyaro tuxa mara 

দরুুমসাকদ stumble down খহাঁচট  াওিা d̪urumsand̪i 

দরু াই far দরূ  d̪uroi 

দগুরটিা accident দঘুরটিা d̪urɡɒtɒna 

দলুাবাই 

brother-in-law 
(husband of 
elder sister) দলুাভাই d̪ulabai 

দশুিা swing খদাশিা d̪ulna 

দিু fault খদাষ d̪uʃ 

দিুমি enemy িত্রু d̪uʃɒmɒn 

দকুি guilty খদাষী d̪uʃi 

দিুী faulty person খদাষী d̪uʃi 

দরুতা friend বনু্ধ d̪usto̪ 

দিৃয scenery দিৃয d̪riʃʃo 

খদউকা give (respectful) কদরবি d̪eukka 

খদউকা please give me কদি d̪eukka 

খদও  

brother-in-law 
(younger 
brother of 
husband) খদব  d̪eor 
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খদকি? let me see? খদক ? d̪eki? 

খদকিিা by checking খদর  d̪ekiya 

খদকিিা খলাইওি eat carefully 

সাবধারি 
 ারবি d̪ekiya loion 

খদকিিা-হুকিিা see carefully খদর  শুরি d̪ekiya-huniya 

খদ  া? have you seen? খদ রিি? d̪exra? 

খদ া see খদ া d̪exa 

খদ া ওইকসল had met খদ া হরিকিল d̪exa oisil 

খদ া ওিা meet খদ া হওিা d̪exa oya 

খদ ারদকি imitate অিুি ণ ি া d̪exad̪eki 

খদ াকি show খদ ারিা d̪exani 

খদক  delay খদ ী d̪eri 

খদক /কদর াং late খদ ী d̪eri/d̪irong 

খদক িা extra খবকি d̪eriya 

খদক িা িরমাি overtime বািকত সমি d̪eriya ʃɒmoy 

খদি country খদি d̪eʃ 

খদকি মু কগ 
free range 
chicken খদকি মু কগ d̪eʃi murɡi 

খদশ্লাই match কদিািলাই d̪eʃlai 

খদাইিযবাদ thanks ধিযবাদ d̪oinnɒbad̪ 

খদাকি wealthy ধিী d̪oni 

খদারমাখ্ tell off ধমি খদওিা d̪omox 

খদাকে cooking spoon  ুিকত d̪ozi 

খদািা খদারুদ prayers খদািা দরুদ d̪oya d̪orud̪ 

খদা  াক  necessary দ িাক  d̪orxari 

খদা ো door দ িা d̪orza 

খদা া seize ধ া d̪ora 

খদাক  rope দকি d̪ori 

খদাক িা  া া reserve ধর   া া d̪oriya raxa 

খদার াউকা hold ধর া d̪oroukka 

খদার াকা hold ধর া d̪orokka 

খদাকের tailor দকির  d̪orzi 

খদাশ্শু pirate  দসুয d̪oʃʃu 

খদৌ  মা া run খদৌিারিা d̪our mara 

দযাওিাল wall খদওিাল d̪æoyal 

দ্িা া look খদ া d̪æxa 

িরিাল/ির াল copy িিল nɒkol/nɒxol 

িরগাদ cash িগদ nɒɡod̪ 

িরো  vision দকৃষ্ট nɒzor 

িি nine িি nɒy 

িিা new িূতি nɒya 

ির াম soft ি ম nɒrom 

িরশ্টা ওই গযারস ruined িষ্ট nɒʃto oi ɡæse 

িা no িা na 

িাই ওই োওিা vanish উধাও হওিা nai oi zaoya 
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িাইিা heroine িাকিিা naika 

িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল coconut িাক রিল naikol/naixɒl/narixel 

িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল খতল coconut oil িা রিল খতল naikol/naixɒl/narixel te̪l 

িাই রল  ফাকি coconut water 

িাক রিরল  
পাকি naixɒler fani 

িাইরিা  
married girl’s 
home িাইরিা  naiyor 

িাইরিাক  
married girl on 
home visit িাইরিাক  naiyori 

িাইল্লা/িাকলিা jute পাট nailla/naliya 

িাও বাওিা row খিৌিা বাওিা nao baoya 

িাি ফুসা blow nose িাি ঝািা nakfusa 

িাকু kiss চুমা খদওিা nakku 

িা  উসা snob িাি উঁচা nax usa 

িা াক  tip of nose িারি  িগা naxari 

িার া  ফু  nostrils িারি  ফুটা naxor fur 

িাখ্ফুল nose-ring িথ naxful 

িাগা naked িি nanga 

িাট-রবালু্ট nuts and bolts িাট-বলটু nat-boltu 

িাটা spoilt িষ্ট nata 

িাত খবৌ grandson’s wife িাত খবৌ nat ̪bou 

িাকতি িামাই/োমাই 
granddaughter’s 
husband িাকতি িামাই nati̪n dʒamai/zamai 

িাি nan bread িাি রুটি nan 

িািাকে/িািা 
grandfather 
(maternal) িািা nanazi/nana 

িাকিকে/িাকিকবকব 
grandmother 
(maternal) িাকি nanizi/nanibibi 

িাকফত barber িাকপত nafit ̪

িাবাকলগ/সাবাল juvenile িাবালি nabaliɡ/sabal 

িাকব navel িাকভ nabi 

িাকবি sailor িাকবি nabik 

িাম name িাম nam 

িাম িা া roll call িাম িািা nam daxa 

িাম খদাক িা 
call by first 
name িাম ধর  nam d̪oriya 

িামর া া popular িিকপ্রি namxora 

িামিা  popular িিকপ্রি namdax 

িাম-িা  reputation  যাকত nam-dax 

িাকমিা after getting off খিরম namiya 

িাম্  া famous প্রকসি namxɒra 

িারিাি hero িািি nayok 

িাক বুক  entrails িাকি ভূকি nariburi 

িাসর nurse িাসর narso 

িািফাকত্ত/িািফাকত pear িািপাকত naʃfatt̪i̪/naʃfati̪ 

িাস nurse িাসর nas 
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িাস dance িাচ nas 

কিিা wedding কিিা nika 

কিুত perfect কি ুঁত nikut ̪

কিবা you will take খিরবি niba 

কিম  াকে partially agreed আধা  াকি nim razi 

কিরে self কিরি nize 

কিরো /কিরে  private কিিস্ব nizor/nizer 

কিরিাম rule কিিম niyom 

কি াইকস াই/কি াই quietly িািভারব niraisirai/nirai 

কি াফত্তা safety কি াপত্তা nirafɒtt̪a̪ 

কি াফদ safe কি াপদ nirafɒd̪ 

কি ারফাদ িাি unsafe অকি াপদ nirafod̪ nay 

কি াকমি vegetarian food কি াকমি niramiʃ 

কির াি fine কমকহ nirok 

কির াফরকা/কিফরকা neutral কি রপক্ষ nirofɒkko/nifɒkko 

কিদুরি innocent কিরদর াষ nird̪uʃ 

কিরবরা  খ া া rely কিভর   ি া nirbor xora 

কিশ্টু  cruel কিষু্ঠ  niʃtur 

কিস ু low কিচু nisu 

কিরস downstairs কিচ তলাি nise 

কিরস under কিরচ nise 

কিরস টাি খদওিা underline 

িীরচ দাগ 
খদওিা nise tan d̪eoya 

কিরস দাগ খদওিা underline 

িীরচ দাগ 
খদওিা nise d̪aɡ d̪eoya 

কিস্সি sure কিশ্চি nissɒy 

িুি salt লবণ nun 

খিইল ফাকলি nail polish খিইল পাকলি neil faliʃ 

খিওিা receive রহণ ি া neoya 

খিওিা লারবা? have to take? কিরত হরব? neoya laɡbo? 

খিািা/িাও boat খিৌিা noka/nao 

খিািদ sister-in-law 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা nonɒd̪ 

খিাদাই sister-in-law 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা nond̪ai 

খিামাে prayer িামাি nomaz 

খিারম্রারবারদ্রা humble িম্র nomrobod̪ro 

খিাকশ্ি snuff িকসয noʃʃi 

খিাকসব fate ভাগয nosib 

খিৌ  ফাকলি nail polish খিইল পাকলি noux faliʃ 

খিৌ /রিৌি nails ি  noux/nouk 

িযাি fairness িযাি næy 

ন্কিাতা leader খিতা næta̪ 

কপিারিা piano কপিারিা piyano 

খপলাস/প্লাস pliers প্লাস pelas/plas 
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খপরলইি/ইরুরফরলইন্ aeroplane কবমাি pelein/irufelein 

প্রদাি খমাকি Prime minister প্রধাি মকি prod̪an montr̪i 

কপ্রি dear কপ্রি priyɒ 

ফরিট/রেব pocket পরিট fɒket/zeb 

ফকক  খলদা bird dropping পাক   গু fɒkkir led̪a 

ফরকা side পক্ষ fɒkko 

ফত street  াতা fɒt ̪

ফতা sehri খসহক  fɒta̪ 

ফতা খবলা sehri খসহক  fɒta̪ bela 

ফরতাম first প্রথম fɒto̪m 

ফত্ road  াতা fɒt ̪

ফদা ফুল lotus পদ্ম ফুল্ fɒd̪d̪a ful 

ফস rubber sandles 

িরন্কি  
সযারন্ডল fɒns 

ফমুিন্ promotion প্ররমািি fɒmuʃɒn 

ফিদা অওিা born িন্ম হওিা fɒyd̪a ɒoya 

ফিলা at first প্রথরম fɒyla 

ফিসা paisa পিসা fɒysa 

ফ াইে family land কপকত্রি সম্পকত্ত fɒraiz 

ফ া  খগাক  watch হাত ঘকি fɒrar ɡori 

ফক  োওিা stumble down খহাঁচট  াওিা fɒri zaoya 

ফক শ্িা  transparent স্বচ্ছ fɒriʃkar 

ফর  later পর  fɒre 

ফর াটা paratha প াটা fɒrota 

ফর ািা care পর ািা fɒroya 

ফদর া curtain পদর া fɒrd̪a 

ফমরাইি order ফ মাস fɒrmaiʃ 

ফেররিা until পেরি fɒrzonto̪ 

ফরেরারবকি খ া া observe পেররবক্ষণ ি া fɒrzobekkɒn xora 

ফিরা fair skinned ফসরা fɒrʃa 

ফল fruits ফল fɒl 

ফরিাল harvest ফসল fɒʃol 

ফসা rotten পচা fɒsa 

ফরসান্/ফরসাদ   া like পিদ ি া fɒson/fɒsond̪ xɒra 

ফরসারদা/ফরসাি খ া া choose পিদ ি া fɒsond̪o/fɒson xora 

ফাংিা wings পা া fangka 

ফাইকা/ফাকি bird পাক  faikka/faki 

ফাই াক  wholesale পাইিাক  faixari 

ফাইিোকব/ফািোকব punjabi পাঞ্জাকব fainzabi/fanzabi 

ফাইরফা  খমরতাক  plumber পাইরপ  কমস্ত্রী faifor mesto̪ri 

ফাইেলাকম prank তামািা faizɒlami 

ফাইেলাকম silliness ফািলাকম faizlami 

ফাইেলাকম খ া া fun মিা দষু্টাকম faizlami xora 

ফাইলট pilot কবমাি চালি failɒt 

ফাইরসাইকন্ন? did you get? খপরিকিরলি? faisoinni? 
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ফাউক  োওিা forget ভূরল োওিা fauri zaoya 

ফাউক কলকস I have forgotten ভুরল খগকি faurilisi 

ফাউরুটি loaf পাউরুটি fauruti 

ফাও foot পা fao 

ফাও leg পা fao 

ফাও আগাকি step পা (আগারিা) fao aɡani 

ফাওিা quarter খপাঁিা faoya 

ফাওিা োইরবাকি? is it available? পাওিা োরব? faoya zaiboni? 

ফাও  আগলু toes পারি  আগলু faor angul 

ফাও  তলা sole পারি  তকল faor tɒ̪la 

ফাি ুটা kitchen  ান্না ঘ  fak kuta 

ফাি খগা  kitchen  ান্না ঘ  fak ɡor 

ফাকি  ফাখ্িা feather পাক    পালি fakir faxna 

ফাকি  খলদা bird dropping পাক   গু fakir led̪a 

ফাক্ cooking  ান্না fak 

ফাকা floor খমঝ fakka 

ফা  খদওিা wind পাি খদওিা fax d̪eoya 

ফা া/ফান্কিা fan পা া faxa/fanka 

ফা াকিত োওিা visit খবিারত োওিা faxanit ̪zaoya 

ফা াকিত োওিা trip ভ্রমণ োত্রা faxanit ̪zaoya 

ফাখ্িা wings পা া faxna 

ফাখ্িা/(ফাকি খগরস) ripe পািা faxna/(faki ɡese ) 

ফাগকল mad (female) পাগকল faɡli 

ফারগাল lunatic পাগল faɡol 

ফারগাল mad (male) পাগল faɡol 

ফাগাি মাস্ Pangash fish পাগাস মাি fangaʃ mas 

ফাটা ফুতাইল 

shil 
pata (mortar)     
    কিল পাটা fata futa̪il 

ফাটাইবাকি? will you send? পাঠিরি কদরবি? fataibani? 

ফাটাই াম sending (I am) পাঠিরি কদকচ্ছ fatairam 

ফাটাউ া sender খপ্র ি fataura 

ফাটাকি send পাোরিা fatani 

ফাটি party দল fati 

ফাটি mat মাদ ু fati 

ফাতা page পাতা fata̪ 

ফাতার াকব cabbage বাঁধািকপ fata̪xobi 

ফারতাকমক্ primary প্রাথকমি fato̪mik 

ফারতা  stone পাথ  fato̪r 

ফাকত্ত/(সা ফাকত্ত) tea leaves চা  পাতা fatt̪i̪/(sa fatt̪i̪) 

ফারত্তা  stone পাথ  fatt̪o̪r 

ফারত্রা 
boy - eligible for 
marriage পাত্র fatr̪o 

ফািা thin পাতলা fatl̪a 

ফািা slim পাতলা fatl̪a 
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ফািা/আল্কা light (weight) হাল্কা fatl̪a/alka 

ফাি betel leaf পাি fan 

ফাি দাি 
betel leaf and 
nut box পাদান্ fan d̪an 

ফািকসকি engagement পািকচকি fansini 

ফাকি water পাকি fani 

ফাকি খ াদ ু pumpkin ুমিা fani xod̪u 

ফাকি কসটাকি splash পাকি কিটারিা fani sitani 

ফাকি  মরটা  pump 

পাকি খতালা  
িি fanir mɒtor 

ফারিা  বাটা 
betel leaf and 
nut box পাদান্ fanor bata 

ফািা বাত্ Panta rice পািা ভাত fanta̪ bat ̪

ফাদ trap ফাঁদ fand̪ 

ফাসা  puncture পাংচা  fansar 

ফাফ sin পাপ faf 

ফাফ্ steam বাি faf 

ফাফ্ vapour ভাপ faf 

ফাফ্দা/ফাকবিা/ফাইব্বা মাস্ 
papda fish (sole 
fish) পাপদা মাি fafd̪a/fabiya/faibba mas 

ফাকব্ল  public িিসাধা ণ fablix 

ফািেমা pyjama পািামা fayzɒma 

ফািা  কব রগি fire-brigade দমিল-বাকহিী fayar birɡed 

ফা  hill পাহাি far 

ফা  rock পাহাি far 

ফা  ওিা cross পা  হওিা far oya 

ফা  খদওিা stab খিা া মা া far d̪eoya 

ফা ম ু I will be able to পা রবা farmu 

ফা রমা  মু কগ farm chicken  ামা  মু কগ farmor ɒmurɡi 

ফা া neighbourhood পািা fara 

ফা াম farm  ামা  faram 

ফা াসাদ palace প্রাসাদ farasad̪ 

ফার াদ mercury পা দ farod̪ 

(ফার া  মাতা)/(ফার া  
উরফা ) hilltop পাহারি  চূিা (faror mata̪)/(faror ufor) 

ফারমরকস pharmacy ওষুরধ  খদািাি farmesi 

ফাল jump লাফ fal 

ফালং িাগ/হাগ্ spinach পালং িাি falɒng ʃaɡ/haɡ 

ফালা/ফাশ া খোন্তু pet খপাষা প্রাণী fala/falxa zontu̪ 

ফালাইবা িা don’t throw খফলরবি িা falaiba na 

ফালুিাি wrestler পারলািাি faluyan 

ফারলাং cot  াট falong 

ফারলাং bed  াট falong 

ফাল্ sail পাল fal 

ফাকল্ক palanquin পাকল্ক falki 
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ফাশস pulse িািী  িদি fals 

ফাি noose ফাঁস faʃ 

ফাি খিলাস first-class প্রথম খশ্রণী faʃ kelas 

ফাি খ া া leak ফাঁস ি া faʃ xora 

ফাি খ া া pass 

প ীক্ষাি সফল 
হত্তিা faʃ xora 

ফাকি hanging ফাকস faʃi 

ফাকি   ারশ্টা gallows ফাঁকস িাে faʃir xaʃto 

ফারিা  next পারি  faʃor 

ফাশ্িালা primary school পােিালা faʃʃala 

ফাস five পাঁচ fas 

ফাস্রাফাকস্র tussle ধতাধকত fasrafasri 

কফওি peon কপিি fion 

কফিা সা 
liquor tea (tea 
without milk) লাল চা, ঙ চা fika sa 

কফট faint অজ্ঞাি fit 

কফট unconscious খবহুি fit 

কফট অই খগরস senseless অজ্ঞাি fit oi ɡese 

কফটা 
pitha (village 
cakes) কপো fita 

কফট্ 
back (body’s 
back) কপে fit 

কফি pin আলকপি fin 

কফদা wear প া find̪a 

কফফািা thirsty কপপাসা fifaʃa 

কফফ্রা ants কপপঁিা fifra 

কফিাইে onion খপঁিাি fiyaiz 

কফিা া guava খপিা া fiyara 

কফ  muslim saint পী  fir 

কফ াকি কসকিশ্িা 
treatment by 
Muslim saint 

পীর   
কচকিৎসা firaki sikiʃʃa 

কফক  free কবিা পিসা firi 

কফক ে refrigerator কফ্রি firiz 

কফক িা আইরতা ওইরবা please return কফর  আসরবি firiya aito̪ oibo 

কফক িা োইম ু
I/we shall 
return কফর  োব firiya zaimu 

কফক িা োওিা  লাকগ for returning খফ া  িিয firiya zaoyar laɡi 

কফর াত return কফর  োওিা firot ̪

কফবরা  once again আবা  firbar 

(কফরস কফরস োওিা)/*কফস্ 
লওিা) follow 

কপরি কপরি 
োওিা (fise fise zaoya)/(fis lɒoya) 

কফরসাি কদরি back (behind) কপিরি fison d̪ike 

কফরসারি behind কপিরি fisone 

কফরসারি back (behind) কপিরি fisone 

কফতল pistol কপতল fistɒ̪l 

কফস্লা slippery কপিলা fisla 
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ফুই োওিা decrease িরম োওিা fui zaoya 

ফুি/ফুিা Insects খপািা fuk/fuka 

ফুিিা slim পাতলা fukna 

ফুু  pond পুু  fukur 

ফুরিাইন্ dried fish শুঁটকি মাি fukoin 

ফুকা very small hole কিদ্র  fukka 

ফুরখ্তা/ফুখ্তা/িরখ্তা solid িক্ত fuxto̪/fuxta̪/ʃɒxto̪ 

ফুটফাত footpath ফুটপাথ futfat ̪

ফুটবল soccer ফুটবল futbɒl 

ফুটাকি show off ফুটাকি futani 

ফুটি Puti fish পুটী futi 

ফুট্বল football ফুটবল futbɒl 

ফুকত ballad পুকথ futi̪ 

ফুকত  মালা bead necklace পুকত  মালা futi̪r mala 

ফুকত  স া bead necklace পুকত  মালা futi̪r sɒra 

ফুতুল doll পুতুল futu̪l 

ফুি phone খফাি fun 

ফুন্ডা motor cycle মট  সাইরিল্ funda 

ফুফ্রাইিা  াদা sob ফঁুপাি fufraiya xand̪a 

ফুব/ফুরবকদ/ফ্ুরবরা east পূবর fub/fubed̪i/furbo 

ফুো puja পূিা fuza 

ফুিা lad বালি fuya 

ফুিা chap খিরল fuya 

ফুিা son খিরল fuya 

ফুিা ফুক িরত children খিরল খমরি া fuya furinte̪ 

ফুিা/ফুত boy/son খিরল fuya/fut ̪

ফু  very small hole কিদ্র  fur 

ফু বাবাি forecast পূবরাভাস furbabaʃ 

ফু া burn খপািা fura 

ফু া খ াফাল unlucky ভাগযহীি fura xofal 

ফু াটা whole সমত furata 

ফু ান্ old পু ারিা furan 

ফু াফুক  completely এিদম furafuri 

ফুরুি male পুরুষ furuʃ 

ফুরুি man পুরুষ furuʃ 

ফুর াশ্িা  prize পু স্কা  furoʃkar 

ফুল flowers ফুল ful 

ফুল bridge খসতু ful 

ফুলাউ polao খপালাও fulau 

ফুকল floor খমঝ fuli 

ফুকলি police পুকলস fuliʃ 

ফুরল  ফাকফ্র petal ফুরল  পাপকি fuler fafri 

ফুি মাশ্ 

Poush 
month(Bengali 
calendar) খপৌষ fuʃ maʃ 
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ফুশ্ুকি pond পুু  fuʃkuni 

ফুশ্টা  poster খপাো  fuʃtar 

ফুস poached খপাঁচ fus 

ফুসা wipe খমািা fusa 

ফুসা/মুসা mop খমািা fusa/musa 

খফইল fail বযথর feil 

খফরিট/ফাকিট packet পযারিট feket/fakit 

খফ  mud িাদা fex 

খফরটা কবি belly ache খপট বযাথা) feto biʃ 

খফি/রফিট pant পযান্ট fen/fent 

খফিা bottle cap খবাতরল  কিকপ fena 

খফিা/রফন্ foam খফিা fena/fen 

খফকসল/ াটরফকসল pencil খপকসল fensil/xatfensil 

খফ ত/রফ কি witch িাইিী ferɒt/̪ferɒtn̪i 

খফক অলা hawker খফক ওিালা feriɒla 

খফক গাট steamer ghat কেমা  ঘাট feriɡat 

খফর শ্তা angel খফর তা fereʃta̪ 

খফরফর   খ া া 
chattering or 
rattling away বিবি ি া ferfer xora 

খফলাি flask ফ্লাি felaks 

খফলাগ plug     প্লাগ felaɡ 

খফরলইি plane এর ারপ্লি felein 

খফিাব   া urinate খপিাব ি া feʃab xɒra 

খফসা owl খপঁচা fesa 

খফরসিো  passenger পযারসঞ্জা  fesenzar 

খফািৃকত nature প্রিৃকত fokriti̪ 

খফারাম program খপ্রারাম foɡram 

খফারটা photo ফরটা foto 

খফারটা picture িকব foto 

খফাকট্ট bandage বযারন্ডি fotti 

খফাত path পথ fot ̪

খফাত খদ াকি lead পথ খদ ারিা fot ̪d̪exani 

খফাতািা flag পতািা fota̪ka 

খফাকতবা genius প্রকতভা foti̪ba 

খফাকতবাদ খ া া protest প্রকতবাদ ি া foti̪bad̪ xora 

খফাকতবাদ কমকসল protest march প্রকতবাদ কমকিল foti̪bad̪ misil 

খফাতুিা kurta ুতর া fotu̪ya 

খফারত্তািযরদাকির/রফাইত্তিযরদাকশ্ি eye-witness প্রতযক্ষদিী fott̪o̪kkɒd̪orʃi/foitt̪ɒ̪kkɒd̪oʃʃi 

খফাকত্রিা newspaper সংবাদপত্র fotr̪ika 

খফাি/ফাউন্ড 
pound (British 
currency) পাউন্ড fon/faund 

খফাকি  cheese পকি  fonir 

খফারস  সযারন্ডল rubber sandles 

িরন্কি  
সযারন্ডল fonser sændel 

খফাবাদ proverb প্রবাদ fobad̪ 
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খফাকবরত্রা holy পকবত্র fobitr̪o 

খফামাি খ া া prove প্রমাি ি া foman xora 

খফািিা  া া  খবগ purse 

টািা  া া  
বযাগ foyʃa raxar beɡ 

খফা মাকলি formalin ফ মাকলি formalin 

খফা মুলা formula ফ মুলা formula 

খফা া read পিা fora 

খফা া study পাে ি া fora 

খফা াইে iheritance 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত foraiz 

খফাক  fairy প ী fori 

খফাক  োওিা fall পরি োওিা fori zaoya 

খফাক  লাইবা put on (clothes) পর  কিরবি fori laiba 

খফাক কা exam প ীক্ষা forikka 

খফাক কা খ াক িা খদ া inspect 

প ীক্ষা িক িা 
খদ া forikka xoriya d̪exa 

খফাক কা-কিক কা experiment প ীক্ষা forikka-nirikka 

খফাক  রফািা plan পক িল্পিা forixɒlfona 

খফাক বা  family পক বা  foribar 

খফাক রবি environment পক রবি foribeʃ 

খফাক শ্িা  clean পক ষ্কা  foriʃkar 

খফাক শ্িা  neat পক ষ্কা  foriʃkar 

খফাক সি ওইিা knowing you পক চি হরি forisɒy oiya 

খফাক স্রকম laborious পক শ্রমী forisrɒmi 

খফারু tomorrow প শু foru 

খফারুকদি 
day before 
yesterday গত প শুকদি forud̪in 

খফারুকদি 

the day before 
yesterday or the 
day after 
tomorrow প শুকদি forud̪in 

খফার   াইম ু I shall eat later. পর   াব fore xaimu 

খফার   
he/she is 
studying পিরি forer 

খফাদর া screen পদর া ford̪a 

খফািকচম/ফসরম west পকশ্চম foʃtʃim/fɒsme 

খফাশু animals িন্তু foʃu 

খফাকসিা sweat ঘাম fosina 

খফৌসাকি arrive খপৌঁিাি fousani 

খফৌকস খগকস 
I/we have 
reached খপৌঁরি খগকি fousi ɡesi 

খফৌকস োইম ু
I/we shall reach 
(definitely) খপৌঁরি োরবা fousi zaimu 

খফৌকসমু/রফৌকসকেম ু I/we will reach খপৌিব fousimu/fousizimu 

ফযাট stomach খপট fæt 

ফযাট কবি stomach ache খপট বযাথা fæt biʃ 
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ফযা া measles হাম færa 

খফ্রারশ্না question প্রশ্ন froʃno 

ফ্লাস্ক flask ফ্লাি flask 

বংরিাগত iheritance 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত bɒngʃoɡɒto̪ 

বউ wife স্ত্রী bɒu 

বউবরসাি plural বহুবচি bɒubɒson 

বওিা/(রবাইিা খলাইিা োওিা) carry বহি ি া bɒoya/(boiya loiya zaoya) 

ব লম illiterate কি ক্ষ  bɒxɒlɒm 

ব কিি tips টিপস bɒxɒʃiʃ 

বখ্তা speaker বক্তা bɒxta̪ 

বরগাল armpit বগল bɒɡol 

বট গাস banyan tree বট গাি bɒt ɡas 

বটরবাটি motor cycle মট  সাইরিল্ bɒtboti 

বটি োওিা সাম্রা 
wrinkle (on 
face) 

খিাঁচিারিা 
খ  া bɒti zaoya samra 

বট্লা stout খমাটা bɒtla 

বদ ওইব্বাি bad habits বদ অভযাস bɒd̪ oibbaʃ 

বদমাইি 
rogue/mischiev
ous person বদমাি bɒd̪maiʃ 

বরদ্রালুি gentleman ভদ্ররলাি bɒd̪roluk 

বরিাবাি exile কিবরাসি bɒnobaʃ 

বরন্ডা crook ভন্ড bɒndo 

বরদা closed বন্ধ bɒnd̪o 

বরদা খ াক  খদওিা shut বন্ধ ি া bɒnd̪o xori d̪eoya 

বরদা  port বদ  bɒnd̪or 

বেযাত্/বজ্জাত bad person বজ্জাত bɒzzæt/̪bɒdʒdʒat ̪

বরিাি age বিস bɒyoʃ 

ব  tripe িািীভুকি bɒr 

ব  weight/pressure ভ  bɒr 

ব  ইসা prawn বাগ্দা কচংকি bɒro isa 

ব িা rain বৃকষ্ট bɒrʃa 

ব া েুসিা full moon পূকণরমা’ bɒra zusna 

ব াইল dirty মিলা bɒrail 

ব াফ ice ব ফ bɒraf 

বর া large বি bɒro 

বর া senior বি bɒro 

বর া ইসা scampi গলদা কচংকি bɒro isa 

বর া বাই/বাইসাব elder brother বি ভাই bɒro bai/baisab 

বর ারোি elder বি bɒrozon 

বতর া mashed ভ তা bɒrta̪ 

বতর াটাইি the mashes ভতর া গুরলা bɒrta̪tain 

বরতর াি plate খপ্লট bɒrto̪n 

বলা wasp বল্লা bɒla 

বলাই baby কিশু bɒlai 
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বরলাি extra খবকি bɒlon 

বরিারিা pox (small) বসি bɒʃonto̪ 

বরিারিা spring বসিিাল bɒʃonto̪ 

বাংকত change ভাঙটি bangti̪ 

বাংক  bangles চুকি bangri 

বাংলা change ভাঙটি bangla 

বাংলা ফাি betel leaf পাি bangla fan 

বাংলা মারিা  খিরলিিা  Bengali calendar 

বাংলা 
িযারলন্ডা  bangla maʃor kelendar 

বাই ফুত nephew ভাকতিা/ভািা bai fut ̪

বাই/বাইসাব brother ভাই bai/baisab 

বাইংগি/রবগুি egg plant খবগুণ baingɒn/beɡun 

বাইংগি/রবগুি কব াি fried egg plant খবগুরি  ভাকি baingɒn/beɡun biran 

বাইগিা nephew ভাকতিা/ভািা baiɡna 

বাইরগযা fortune ভাসি baiɡɡo 

বাইরগযা/র াফাল luck ভাগয baiɡɡo/xofal 

বাইরগযাবাি বালা fortunate ভাসিবান্ baiɡɡoban bala 

বাইরগযাবাি/(র াফাল বালা)/র াফা
কল/(সাি খ াফাকল) lucky ভাগযবাি 

baiɡɡoban/(xofal bala)/xofali/(sa
n xofali) 

বাইগি/বাইগুি 
brinjal (egg 
plant) খবগুণ baingɒn/baiɡun 

বাইচ্চা ফুক  girl (infant) খিাট খমরি baitʃtʃa furi 

বাইট্টারদওিা divide ভাগ ি া baittad̪eoya 

বাইত vomit বকম bait ̪

বাইত্তা া mouse খিংটি ইঁদ ু baitt̪a̪ra 

বাইরদা obedient বাধয baid̪d̪o 

বাইদযা/বাইদযাকি snake charmer সাঁপুরি baid̪d̪æ/baid̪d̪æni 

বাইি divorce তালাি bain 

বাইম Eel বাইং মাি baim 

বাইকে niece ভাইকঝ/ভাকি baizi 

বাইিা উটা creep up খবরি ওো baiya uta 

বাই  out বাইর  bair 

বাই  খ াক িা expel 

খব  ির  
খদিা bair xoriya 

বাই া 
wife’s sister’s 
husband ভাি া baira 

বাইর /বা া/বার  outside বাইর  baire/bara/bare 

বাউ left বাম bau 

বাউকিিা/বামিুিা dwarf বামি bauniya/bamnuya 

বাউ  

brother-in-law 
(husband’s 
elder brother) ভাষু  baur 

বাউলা গান্ folk-song খলািসগীত baula ɡan 

বাও price দাম bao 

বাকি 
remaining/outst
anding অবকিষ্ট/বাকি baki 
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বাকা শুরদা  pretty/beautiful  ুব সুদ  bakka ʃund̪or 

বার া /রদাকিিা/রদাইন্না গু া 
coriander 
powder ধরি গুিা baxor/d̪oniya/d̪oinna ɡura 

বার া /রদাকিিা/রদাইন্না ফাতা coriander leaves ধরি পাতা baxor/d̪oniya/d̪oinna fata̪ 

বার াল্ peel কিলা baxol 

বাগ portion ভাগ baɡ 

বাগ tiger বাঘ baɡ 

বাগ part অংি baɡ 

বাগ   া divide ভাগ ি া baɡ xɒra 

বাগা/বারগাল escape ভাগা baɡa/baɡol 

বাগাি garden বাগাি baɡan 

বাগা ফুিা locust    ঘাস ফক ং baɡɡa fuka 

বাকি niece ভাইকঝ/ভাকি baɡni 

বাগা broken ভাগা banga 

বাগা break ভাগা banga 

বাগা  াতা damaged road ভাগা  াতা banga rasta̪ 

বাকগ melon বাকগ bangi 

বাট া া scale দাঁকিপাল্লা batxara 

বাটি bowl বাটি bati 

বাটুিা া wanderer পেরটি batuyara 

বাকট্ট short  ারটা batti 

বাকট্ট ওই োওিা/রগরস shrink খিাট হওিা batti oi zaoya/ɡese 

বাত rheumatism বাত bat ̪

বাত rice ভাত bat ̪

বাতরুম bathroom খগাসল ািা batr̪um 

বাতাি air বাতাি bata̪ʃ 

বাতাি আওিা োওিা ventilation বািুচলাচল bata̪ʃ aoya zaoya 

বাতাি/বাও wind বাতাস bata̪ʃ/bao 

বাকতো nephew ভাকতিা/ভািা bati̪za 

বাকত্ত lamp বাকত batt̪i̪ 

বাকত্ত/ফ /ফরিা  light আরলা batt̪i̪/fɒr/fɒʃor 

বাদ খদউ let it be খহাক্ bad̪ d̪eu 

বাদ খবরবাআ  খ া া misbehave 

 া াপ বযবহা  
ি া bad̪ beboar xora 

বাদিা king  ািা bad̪ʃa 

বাদা rubbish মিলা bad̪a 

বাদা dirty মিলা bad̪a 

বাদা খদওিা prevent বাধা খদওিা bad̪a d̪eoya 

বাদাম nut বাদাম bad̪am 

বাদাম fighting মা া-মাক  bad̪am 

বাকদিা servish dish বাটি bad̪iya 

বারদাল rain বৃকষ্ট bad̪ol bɒrʃa 

বাদ্ ওই গযারস ruined িষ্ট bad̪ oi ɡæse 

বাি/রবান্না flood বিযা ban/bonna 

বািকদিা/বাইিদা tie বান্ধা band̪iya/baind̪a 
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বািাু /বারন্ক া  pretend ভাি ি া banakur/banxor 

বািাি খ া া spell বািাি ি া banan xora 

বািাকি make বািারিা banani 

বািাকি/(কতিা /রতিা  খ া া) prepare কত ী ি া banani/(ti̪yar/te̪yar xora 

বাদা খ াকব cabbage বাঁধািকপ band̪a xobi 

বারদাকব/রবাইিাক /রবাই াকি female friend বান্ধকব band̪obi/boinari/boirani 

বারদা  monkey বাি  band̪or 

বাফ-মা/মা-বাফ parent কপতামাতা baf-ma/ma-baf 

বাফা/বাউফা dandruff  ুিিী bafa/baufa 

বাকব sister-in-law 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা babi 

বাবুকসর 
cook (person 
who cooks) বাবুকচর  babursi 

বাে fried ভািা baz 

বাে lightening        কবিকল baz 

বােফাকি falcon বািপাক  bazɒfaki 

বােফাকি hawk বািপাক  bazfaki 

বাো  market বািা  bazar 

বাো  shopping centre বািা  bazar 

বাো  আট shops খদািাি পাট bazar at 

বাকে fried ভািা bazi 

বা  heavy ওিি bar 

বা কত extra খবকি barti̪ 

বা া rent ভািা bara 

বা া কদলাইকস 
I have paid the 
fare 

আকম ভািাটা 
কদরি কদরিকি bara d̪ilaisi 

বা াটি/বা াটিিা lodger ভািাটিিা barati/baratiya 

বাক  heavy ওিি bari 

বাক  home বাকি bari 

বাক  োওিা increase খবরি োওিা bari zaoya 

বাক /বা  weight ভাক  bari/bar 

বাক অলা landlord বািীওিালা bariɒla 

বাক ি small খিাট barik 

বাক ি slim পাতলা barik 

বাক ত আরসাইকন্ন? are you home? বাকি আরিি? barit ̪asoinni? 

বাক দা/দাই  balcony বা াদা barind̪a/d̪air 

বাক    াে homework বাকি  িাি barir xaz 

বাক ি rain বৃকষ্ট bariʃ bɒrʃa 

বার াইবা /বা াইবা  খফাত্ exit প্রস্থ্ারি  পথ baroibar/baraibar fot ̪

বারগরা  male toilet পুরুষ টিরলট barɡor 

বারগরা  toilet টিরলট barɡor 

বারগরা  urinal খপিাব ািা barɡor 

বালা good ভাল bala 

বালা  তা by the way, ভাল িথা bala xɒta̪ 

বালা  রবা  good news সুসংবাদ bala xɒbor 
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বালা টিরি খদকিিা see carefully খদর  শুরি bala tike d̪ekiya 

বালা লা রস/ফাওিা enjoy উপরভাগ bala laxse/faoya 

বালা লাগরস 

it was 
enjoyable/you 
enjoyed ভাল খলরগরি bala laɡse 

বালা লারগ  I am liking ভাল লাগরি bala laɡer 

বালা/ফা া  াতা sealed road পািা  াতা bala/faxa rasta̪ 

বালাউ/বালাই quite good ভারলাই balau/balai 

বালাফ্তা 
well 
(healthwise) ভাল ি ী  balafta̪ 

বাকল sand বাল ু bali 

বাকলি pillow বাকলি baliʃ 

বাকে bucket বালকত balti̪ 

বালু্লি/বালুক্ bear ভালু্লি balluk/baluk 

বাি sweet smell সুগন্ধ baʃ 

বাি perfume সুগকন্ধ baʃ 

বািরিা box বাি baʃko 

বািা float ভাসা baʃa 

বািা language ভাষা baʃa 

বািা-বাক  house বাকি baʃa-bari 

বাকি flute বাঁকি baʃi 

বারিান্ plate খপ্লট baʃon 

বাস-বাস enough েরথষ্ট bas-bas 

বাসাল talkative বাচাল basal 

বাকসিা থা া survive খবরচ থািা basiya t ̪h axa 

বাকসিা/বাইচ্চা থা া live খবরচ থািা basiya/baitʃtʃa t ̪h axa 

বাকসিা/বাইচ্চা লওিা select খবরি খিওিা basiya/baitʃtʃa lɒoya 

বাসু  calf বািু  basur 

কবআই 
father-in-law of 
son or daughter খবিাই biai 

কবআইি 

mother-in-law 
of son or 
daughter খবিাইি biain 

কবআি forenoon পূবরাহ্ন bian 

কবউগ minus কবরিাগ biuɡ 

কবউগ খ া া subtract কবরিাগ ি া biuɡ xora 

কবকা beg কভক্ষা bikka 

কবট bird dropping পাক   গু bit 

কবটাকমি গুকল্ল vitamin কভটাকমি bitamin ɡulli 

কবরতা /কবরত্র inside কভত  bito̪r/bitr̪e 

কবরতার /কবরত্র in কভতর  bito̪re/bitr̪e 

কবরত্র in কভতর  bitr̪e 

কবরত্র within মরধয bitr̪e 

কবিা naughty দষুু্ট bitl̪a 

কবরদকি foreigner কবরদিী bid̪eʃi 

কবরদরিা abroad কবরদি bid̪eʃo 
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কবিকি okra খঢঁিি bindi 

কবরন্না different কভন্ন binno 

কবফদ danger কবপদ bifɒd̪ 

কবফক ত opposite কবপ ীত bifɒrit ̪

কবরফাজ্জরিাি dangerous মা াত্তি bifodʒdʒɒnok 

কবমাি plane এর ারপ্লি biman 

কবো wet কভিা biza 

কবো কবো humid খসঁতরসঁরত biza biza 

কবকয্কল lightening        কবিকল bizli 

কবিা wedding কিিা biya 

কবিা marriage কবরি biya 

কবিা খ া া marry কবরি ি া biya xora 

কবিাকত married কববাকহত biyati̪ 

কবিাি dawn খভা  biyan 

কবিাি morning সিাল biyan 

কবিারি in the morning সিারল biyane 

কবিারি  িাতা breakfast সিারল  িাতা biyaner nasta̪ 

কবিাম exercise বযািাম biyam 

কবিা  লা /লারিি ফুক  
girl – eligible for 
marriage পাত্রী biyar lax/layek furi 

কব  crowd কভি bir 

কব াট vast কবিাল birat 

কব াি fried ভািা biran 

কব াি/বাো fry ভািা biran/baza 

কব াম লওিা pause কবস্রাম biram lɒoya 

কবক  biri কবিী biri 

কবক ি bridge খসতু biridʒ 

কবক টিি/কবটিি 
English 
man/woman ইংকলি biritiʃ/bitiʃ 

কবক -কসরগরট cigarette কসগার ট biri-sirɡet 

কবর ারখ্তা খ া া harass কব ক্ত ি া biroxto̪ xora 

কবর া  লা াি heroic বী ত্বপূণর biror laxan 

কবল stream 

িালা (রিাট 
িদী) bil 

কবলাই. cat কবিাল bilai 

কবি poison কবষ biʃ 

কবি pain বযথা biʃ 

কবরিাি subject কবষি biʃoy 

কবশ্িাি trust কবশ্বাস biʃʃaʃ 

কবশ্শুদবা /কবরুশুদবা /কবশুরদ্ফা
কতবা  Thursday বৃহিকতবা  biʃʃud̪bar/biruʃud̪bar/biʃud̪foti̪bar 

কবসিা  সারদা  bedsheet কবিািা  চাদ  bisɒnar sad̪d̪or 

কবসা visa কভসা bisa 

কবসা  judgement কবচা  bisar 

কবসা ী village leader রারম  খমািল bisari 
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কবসার া  judge কবচা ি bisarox 

কবসাল bull ষাঁি bisal 

কবসাল ox ষাঁি bisal 

কবকস/কবস/কবকস্র seed বীি bisi/bis/bisri 

কবসু্কট biscuits কবসু্কট biskut 

কবসু্কট  রগা  brown  রিক  biskut rɒngor 

কবস্না/কবসািা bed কবিািা bisna/bisana 

কবকস্র ugly ুৎকসত bisri 

বু maid servant বুিা bu 

বুআই elder sister বি আপা buai 

বুি chest বুি buk 

বু  hungry কক্ষদা bux 

বুগা suffer খভাগা buɡa 

বুগুল Geography ভূগল buɡul 

বুট peas মট  but 

বুট vote খভাট but 

বুত ghost ভূত but ̪

বুতা blunt খভাতা buta̪ 

বুতাম/বুতাং button খবাতাম buta̪m/buta̪ng 

বুরতারল  মুি bottle cap খবাতরল  কিকপ buto̪ler muk 

বুরতারল  মুিা bottle cap খবাতরল  কিকপ buto̪ler muka 

বুকদ wit বুকি bud̪d̪i 

বুকদমাি intelligent বুকিমাি bud̪d̪iman 

বুদ্বা  Wednesday বুধবা  bud̪bar 

বুিা knitting খবািা buna 

বুিা ক সকু  bhuna khichuri ভুিা ক চুকি buna xisuri 

বুবা dumb খবাবা buba 

বুবাই elder sister বি আপা bubai 

বুকব latkon লটিি bubi 

বুমা bomb খবামা buma 

বুেদা  
understanding 
person বুঝদা  buzd̪ar 

বুো burden খবাঝা buza 

বুো/বুো-রফা া understand খবাঝা buza/buza-fora 

বুোকি explain বুঝারিা buzani 

বুয্কদা  conscious সরচতি buzd̪ar 

বুিা maid servant বুিা buya 

বুিা eye brows ভ্রু buya 

বুিা/ফারট্ া  fake িিল buya/fatxor 

বু  swim সাঁতা  bur 

বু  ফা া swim সাঁতা  bur fara 

বুক  আগলু thumb বুরিা আগলু buri angul 

বুরু eye brows ভ্রু buru 

বুির া burqa খবা  া burka 

বুল mistake ভূল bul 
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বুল wrong ভুল bul 

বুকল োওিা forget ভূরল োওিা buli zaoya 

বুকলিা োওিা forget ভূরল োওিা buliya zaoya 

খবআইকি illegal খবআইিী beaini 

খবইলা young mother অল্প বিসী মা beila 

খবউি faint অজ্ঞাি beuʃ 

খবউি unconscious খবহুি beuʃ 

খবিা  unemployed খবিা  bekar 

খবুফ foolish খবািা bekuf 

খবরকাল silly খবািা bekkol 

খবরকাল idiot খবািা bekkol 

খব া 
curved (not 
straight) বযািা bexa 

খব ারত া/রত ারব া zigzag আঁিাবাঁিা bexate̪ra/te̪rabexa 

খব া  unemployed খবিা  bexar 

খবগ plastic bag প্লাকেি বযাগ beɡ 

খবগুকি purple খবগুকি beɡuni 

খবগা confusion কবভ্রাকি benga 

খবরগাকল non-Siloti বাগাকল bengoli 

খবটি lady মকহলা beti 

খবটি মািুি ladies মকহলা beti manuʃ 

খবটিি female খমাকহলা betin 

খবটিি মািুি female খমাকহলা betin manuʃ 

খবরতাি wage খবতি beto̪n 

খবত্তকমে কবিা naughty দষুু্ট bett̪ɒ̪miz bitl̪a 

খবদিা pain বযথা bed̪na 

খবদািা pomegranate িাকলম bed̪ana 

খবরিটি খবগ handbag হাত বযাগ beneti beɡ 

খবফর ািা careless অসাবধাি befɒroya 

খবফাক  businessman বযবসািী befari 

খবফাক  merchant সওদাগ  befari 

খববিা business বযাবসা bebʃa 

খববাট idiot খবািা bebat 

খবরবািা  খ া া use বযবহা  ি া beboyar xora 

খবমা  unwell অসুস্থ্ bemar 

খবমা  ill অসুস্থ্ bemar 

খবমা  disease খ াগ bemar 

খবমা /রবমাক  sick অসুস্থ্ bemar/bemari 

খবো ruined িষ্ট beza 

খবো  sad মি  া াপ bezar 

খবিা া waiter ওরিটা  beyara 

খবিালা violin খবহালা beyala 

খবরিত heaven স্বগর beyest ̪

খব া fence খবিা bera 

খব াকি travel ভ্রমণ ি া berani 
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খব াকিত আইস্লাম I came to visit 

খবিারত 
এরসকিলাম beranit ̪aislam 

খব াকিত োওিা visit খবিারত োওিা beranit ̪zaoya 

খব াকিত োওিা trip ভ্রমণ োত্রা beranit ̪zaoya 

খব া  বাইচ্চা lamb খভিা  বাচ্চা berar baitʃtʃa 

খবর ি loaf পাউরুটি bered 

খবর ি bread পাউরুটি bered 

খবল bell ঘন্টা bel 

খবকল valley উপতযিা beli 

খবরলাইি rolling pin খবলি beloin 

খবরশ াই olive িলপাই belxoi 

খবরফাই olive িলপাই belfoi 

খবি খফাসন্ খ া া prefer 

খবিী পিদ 
ি া beʃ fosɒn xora 

খবশ্মাত্রা talkative বাচাল beʃmatr̪a 

খবসম্বব impossible অসম্ভব besɒmbɒb 

খবসা sell কবকি ি া besa 

খবরতা busy বযত besto̪ 

খবহুি অই খগরস senseless অজ্ঞাি behuʃ oi ɡese 

কবটা oar কবো boita 

খবাঁইি buffalo মকহষ bo~iʃ 

খবাংরিাগরতা hereditary বংিগত bongʃoɡɒto̪ 

খবাই book বই boi 

খবাইতল vagabond ভবঘুর  boitɒ̪l 

খবাইতা িাি? won’t you sit? বসরবি িা? boita̪ nay? 

খবাইদা egg কিম boid̪a 

খবাইি ফুত nephew ভাকতিা/ভািা boin fut ̪

খবাইি/বুবাই sister খবাি boin/bubai 

খবাইি/রবাউকা sit বরসি boin/boukka 

খবাইিকে niece ভাইকঝ/ভাকি boinzi 

খবাইবা  োগা seat বসা  িািগা boibar zaɡa 

খবাইিাল earthquake ভূকমিম্প boiʃal 

খবাউকা you please sit আপকি বরসি boukka 

খবাউত many অরিি bout ̪

খবাউত শুরদা  wonderful চমৎিা  bout ̪ʃund̪or 

খবাওিাকি set বসারিা booyani 

খবাওিা  গ  sitting room বসা  ঘ  booyar ɡɒr 

খবা  া/ু বাকি  ইদ Eid ul adha খিা বািী  ঈদ boxra/kurbanir id̪ 

খবা ক  বাইচ্চা kid (goat) িাগল িািা boxri baitʃtʃa 

খবা া  fever ি  boxar 

খবাকগ/রবৌগলা crane/heron বি boɡi/bouɡɒla 

খবাগলুা/ফট া fire-cracker পট্িা বাকি bongula/fɒtxa 

খবাটি meat piece খবাটি boti 

খবাদকল transfer বদল bod̪li 

খবাদ্না pot for toilet বদিা bod̪na 
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খবারদ্রা polite ভদ্র bod̪ro 

খবাদু friend বনু্ধ bond̪u 

খবাদুি gun বদুি bond̪uk 

খবাকবিযত্/রবাইিত্ future ভকবষযত bobiʃʃɒt/̪boiʃɒt ̪

খবাকম vomit বকম bomi 

খবািাল Boal fish খবািাল মাি boyal 

খবা া fill ভ া bora 

খবাক  medicine ওশুধ bori 

খবাক  fishing hook বিকি bori 

খবাক   ু া fishing rod কিপ borir kura 

খবারুই jujuba ুল borui 

খবাকতর  admission ভকতর  borti̪ 

খবালা bumble bee বল্লা bola 

বযা াকি/রব াকি twist বাঁিারিা bæxani/bexani 

বযাঙ grog বযাঙ bæng 

বযাটা male পুরুষ bæta 

বযাটাইি man পুরুষ bætain 

বযাদা মাস Barramundi fish খভটকি মাি bæd̪a mas 

বযাি গাক  van ভযাি গািী bæn ɡari 

বযা া 
difficult 
problem খপচ bæra 

বযা ারস া confusion কবভ্রাকি bærasera 

ব্রউি pimple ব্রণ brɒun 

খব্লইি/রবরলইি razor blade 

খিভ ি া  
খব্লড্ bleid/beleid 

ভুকি মারল  দিুাি grocery মুকদ  খদািাি bhuʃi maler d̪ukan 

ভুকি মারল  দিুাি corner store 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি bhuʃi maler d̪ukan 

মআরদি continent মহারদি mɒad̪eʃ 

মআি great মহাি mɒan 

মউত/উফাত death মৃতুয mɒut/̪ufat ̪

ম তব maktab মিতব mɒxtɒ̪b 

মগ mug মগ mɒɡ 

মগরো/মরগাে brain মগি mɒɡzo/mɒɡoz 

মরটাশুরটি pea মট শুটি mɒtorʃuti 

মিব motive মিব mɒtl̪ɒb 

মদ alcoholic drink মদ mɒd̪ 

মদ ু  drinker মদর া  mɒd̪xur 

মি সাই wish ইচ্ছা mɒn sai 

মরিা ওইরসকি?/আরসকি?/(ইিাদ 
আরসকি?) remember? মরি আরি? 

mɒno oiseni?/aseni?/(iyad̪ 
aseni?) 

মরিা কিচচু কিও িা sorry দুুঃক ত mɒno kitʃtʃu nio na 

মরিা/ইিাদ খ াক  কদরসাইি। remind 

মরি িক রি 
খদওিা mɒno/iyad̪ xori d̪isoin 

মরদা bad  া াপ mɒnd̪o 
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মফরশ্িাল regional place মফুঃস্বল mɒfɒʃʃol 

মিদা flour মিদা mɒ yd̪a 

মিলা rubbish মিলা mɒyla 

মকিলা/আও ত্ woman মকহলা mɒyila/aorɒt ̪

ম া dead মৃত mɒra 

মিলা  ফাকক/গু া spices (powder) গুিা মসলা mɒʃlar fakki/ɡura 

মশ্  া zest োট্টা mɒʃxɒra 

মহািারগা  ocean মহাসাগ  mɒhaʃaɡor 

মাংরিা meat খগাত mangʃo 

মাইরিযা খ া া obey মািা mainno xora 

মাইরমাল fishmonger মাি কবরিতা maimol 

মাইে  াইত midnight মাঝ াত maiz rait ̪

মাইরোম বাই middle brother খমরঝা ভাই maizom bai 

মাইরোম খবাইি middle sister খমরঝা খবাি maizom boin 

মাই  fighting মা া-মাক  mair 

মাই  কফট fighting মা া-মাক  mair fit 

মারকাি butter মা ি makkon 

মা  া/মার া  spider মািিসা maxra/maxor 

মা াল 
good for 
nothing মািাল maxal 

মাগিা free কবিা পিসা maɡna 

মাগু  মাস্ Cat fish (magur) মাগু  মাি maɡur mas 

মাগ্/(মাগ্ মাইিা) 
Magh(Bengali 
month) মাঘ maɡ/(maɡ maiya) 

মারিাি merchant সওদাগ  madʒon 

মাট field মাে mat 

মাটি  গ  hut ুটি  matir ɡɒr 

মািা  kill হতযা ি া madar 

মাত খ াতা conversation িরথাপিথি mat ̪xota̪ 

মাতব্ব  village leader রারম  খমািল matb̪bɒr 

মাতা head মাথা mata̪ 

মাতা talk িথা বলা mata̪ 

মাতাত  ারফা  veil খঘামটা mata̪t ̪xafor 

মাতা  টুকফ/তকি/টুকফ hat টুকপ mata̪r tufi/tɒ̪ki/tufi 

মাতা  কবি headache মাথা বযাথা mata̪r biʃ 

মাতাল drunk মাতাল mata̪l 

মাকতিা knowing you পক চি হরি mati̪ya 

মাতু্ত/োম্বু া pomelo িাম্বু া matt̪u̪/zambura 

মারত্রা only মাত্র matr̪o 

মাদাি midday মধযাহ্নিাল mad̪an 

মাি pride মাি man 

মাি ইরেযাত honour সম্মাি man izzot ̪

মািা prohibition কিরষধ mana 

মাকিরবগ wallet মাকিবযাগ manibeɡ 

মারি meaning মারি mane 
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মারিাত religious vow মািত manot ̪

মারিাত খ া া vow মািত ি া manot ̪xora 

মাফ measurement মাপ maf 

মাফ pardon ক্ষমা maf 

মাফ খিাক  খদওিা forgive মাপ ি া maf kori d̪eoya 

মাফা measure মাপা mafa 

মাফা খ া া weigh ওিি ি া mafa xora 

মাফা/মাকফিা measure মাপা mafa/mafiya 

মাফ্লা  muffler মাফলা  maflar 

মামরলট omelette মামরলট mamɒlet 

মারে in the middle মরধয maze 

(মারে মারে)/(মারে খমাইরদ) sumetimes মারঝ মারঝ (maze maze)/(maze moid̪d̪e) 

মারোি merchant সওদাগ  mazon 

মায্ক াি/মাে/মাইে middle মাঝ mazxan/maz/maiz 

মায্রা reason িা ণ mazra 

মািা দিা compassion দিা মািা maya d̪ɒya 

মািা দিাদার্ kind দিাল ু maya d̪ɒyad̪ar 

মািা খদওিা kiss চুমা খদওিা maya d̪eoya 

মািা- মরব্বাত love ভালবাসা maya- mɒbbot ̪

মািা/(মািা মরব্বাত) affection মািা maya/(maya mɒbbot)̪ 

মািাকফ  hospitable অকতকথপ ািণ mayafir 

মািা  dear কপ্রি mayar 

মা া hit মা া mara 

মা া strike মা া mara 

মা াইরত্তাি dangerous মা াত্তি maraitt̪o̪k 

মাল goods মাল mal 

মাকলি owner মাকলি malik 

মাকলি massage মাকলি maliʃ 

মািিালাই  িাইল black lentil dahl মািিালাই িাল maʃkalair dail 

মািা mole (on skin) কতল maʃa 

মারশ্টা  teacher (male) কিক্ষি maʃtor 

মারশ্টা কি 
teacher 
(female) কিকক্ষিা maʃtorni 

মারশ্টাক  teaching মাোক  maʃtori 

মাস fish মাি mas 

মাস খদা া fishing মাি ধ া mas d̪ora 

মাস কব াি fried fish মাি ভািা mas biran 

মাসরটা  সরবা   ারস খফা  া 
studying with 
the tutor 

মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি mastor sɒbor xase forra 

মাসরটা  সরবা   ারস খফার   
studying with 
the tutor 

মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি mastor sɒbor xase forer 

মাকস fly   মাকি masi 

মারস  বযবিাকি fishmonger মাি কবরিতা maser bæbʃayi 
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মারসা  গসা fish bones মারি  িাটা masor ɡɒsa 

মারসা  ত  াক /সারলাি fish curry 

মারি  
ত িাক  masor tɒ̪rxari/salon 

মারসা  খফাই  fish fins মারি  পা া masor foir 

মারসা  খলংগু  fish tail মারি  খলি masor lengur 

কমটা/কমটাই sweets কমকষ্ট mita/mitai 

কমট্মাট reconciliation কমটমাট mitmat 

কমকিট minute কমকিট minit 

কমরন্নাত খ া া recommend সুপাক ি ি া minnot ̪xora 

কমিা mister কমিা miya 

কমিাসাব Islamic teacher খমৌলকভ সারহব miyasab 

কমকি fine কমকহ miyi 

কম াি family land কপকত্রি সম্পকত্ত miraʃ 

কমলাইিা খদর া check কমকলরি খদ  milaiya d̪exo 

কমল্লা/কমকলিা তুইল্লা bring together কমকলরি আিা milla/miliya tu̪illa 

কমিটি খ াদ ু pumpkin ুমিা miʃti xod̪u 

কমিাকি mix কমিারিা miʃani 

কমকশ্ট আল ু sweet potato কমিটি আল ু miʃti alu 

কমসা মাত lies কমিা িথা misa mat ̪

কমসা মাত মাতা lie কমিা িথা বলা misa mat ̪mata̪ 

কমসা মাত্রা/মাকত্র liar কমথযাবাদী misa matr̪a/matr̪i 

কমসাল example উদাহ ণ misal 

মুই I আকম mui 

মুইট fist মুঠি muit 

মুইরল্লাবাি precious মূলযবাি muilloban 

মুি face মু  muk 

মুি mouth মু  muk 

মুি খোবাকি oral খমৌক ি muk zobani 

মুি িাদা pale ফযািারি muk ʃad̪a 

মুিাকবলা confrontation মুর ামুক  mukabila 

মুুট crown মুুট mukut 

মুরি  ওিা oral খমৌক ি muke xɒoya 

মুরিা  খফিা froth মুর   খফিা mukor fena 

মুরিারতা memorise মু স্থ্ mukosto̪ 

মুক্তা pearl মুক্তা mukta̪ 

মুকখ্ত ফন্ ransom মুকক্ত পণ muxti̪ fɒn 

মুট total খমাট mut 

মুটা thick খমাটা muta 

মুটা stout খমাটা muta 

মুত/রফিাব/মুতা urine খপিাব mut/̪feʃab/muta̪ 

মুতা লাওিা urinate খপিাব ি া muta̪ laoya 

মুকত লাওিা urinate খপিাব ি া muti̪ laoya 

মুকদ  দিুাি grocery মুকদ  খদািাি mud̪ir d̪ukan 

মুকদ  দিুাি corner store 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি mud̪ir d̪ukan 
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মুফত free কবিা পিসা mufɒt ̪

মুম wax খমাম mum 

মুমবাকত্ত candle  খমাম বাকত mumɒbatt̪i̪ 

মুো socks খমািা muza 

মু কগ/মু কি chickens মু কগ murɡi/murki 

মু া cane stool খবরত  খমািা mura 

মুক  rice crisps মুক  muri 

মুরুগ rooster খমা গ muruɡ 

মুরুকব্ব old বুিা murubbi 

মুরুকব্বিাি/মুরুকব্ব/বু া-
বুক /রমাি-মুরুকব্ব elderly people বিস্ক 

murubbiyan/murubbi/bura-
buri/moy-murubbi 

মুর া/মু ারিা turn ঘু ারিা muro/murano 

মুরির া ignorant অজ্ঞ murko 

মুকগর hen মু কগ murɡi 

মুকতর  statue মুকতর  murti̪ 

মুল  তা precis সা াংি mul xɒta̪ 

মুলা radish মুলা mula 

মুলা াত encounter মুর ামুক  হওিা mulaxat ̪

মুসা wipe খমািা musa 

মুকস cobbler মুকচ musi 

মুরসাল্লা prayer mat িািিামাি musolla 

মুরসাকল্ল 
practising 
muslim মুসকল্ল musolli 

মুস্ moustache খগাঁফ mus 

মুস্না tweezer                কচমটা musna 

খমইি mole (on skin) কতল mein 

খমু  cat কবিাল mekur 

খমকট্টি matric মযাকেি mettik 

খমকিরিল hospital হাসপাতাল medikel 

খমকত fenugreek খমকথ meti̪ 

খমরিো  manager পক চালি menezar 

খমরিাকত laborious পক শ্রমী menoti̪ 

খমকদ henna খমরহকদ mend̪i 

খমন্নত hard work খমহিত mennɒt ̪

খমমাি guest অকতকথ, meman 

খমমাদাক  hospitality আকতরথিতা memand̪ari 

খমরমা receipt  কসদ memo 

খমোে temper খমিাি mezaz 

খম বাি kind দিাল ু merban 

খম া/রমক /রব া sheep খভিা mera/meri/bera 

খম ারমক   বাইচ্চা lamb খভিা  বাচ্চা meramerir baitʃtʃa 

খমসাব Islamic teacher খমৌলকভ সারহব mesab 

খমসাবকে 
religious 
teacher ওতাদকি mesabzi 
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খমাই 
aunt (mother’s 
sister)  ালা moi 

খমাই ladder মই moi 

খমাইল dirty মিলা moil 

খমাক ি খফাক কা viva voce (viva) খমৌক ি প ীক্ষা moxik forikka 

খমারগালবা  Tuesday মগলবা  mongolbar 

খমাট  বাইি motor cycle মট  সাইরিল্ motɒr baik 

খমাট  সাইরিল motor cycle মট  সাইরিল্ motɒr saikel 

খমািাি modern আধুকিি modan 

খমাদ wine মদ mod̪ 

খমাদ/ুরমৌ honey মধু mod̪u/mou 

খমাি mind মি mon 

খমাি maund মি mon 

খমাি-কমোে mood খমিাি mon-mizaz 

খমাকি-মুক্তা jewel মকণ মুক্তা moni-mukta̪ 

খমারিা অি perhaps খবাধহি mono ɒy 

খমাকি-কমকিশ্টা /উকি /উকে  minister মকি montr̪i-miniʃtar/udʒir/uzir 

খমাকদ  temple মকদ  mond̪ir 

খমামাকস honey-bee খমৌমাকি momasi 

খমামাকস  সা  bee hive খমৌমাকি  চাি momasir sax 

খমােবুদ sturdy মিবুত mozbud̪ 

খমা /রমা ািা dowry খদল খমাহ  mor/morana 

খমাক  খগরসাইি died মা া খগরিি mori ɡesoin 

খমাক স chilly মক চ moris 

খমাক সা/রমা সা rust ম রচ morisa/morsa 

খমাকের whim খ িাল morzi 

খমা রম Muharram মহ - ম morroɒm 

খমািক /রমািাক  mosquito net মিাক  moʃɒri/moʃari 

খমািা mosquito মিা moʃa 

খমাকসদ mosque মসকিদ mosid̪ 

খমৌিতু/রমৌেুত available আরি moudʒut/̪mouzut ̪

খমৌসাি hive খমৌচাি mousak 

মযাগ rain বৃকষ্ট mæɡ bɒrʃa 

মযা ারমাত repair খম ামত mæramot ̪

েরমাকি shiny চিচরি zɒkmoki 

ের াম/েকখ্ম wound ি ম zɒxom/zɒxmi 

েগ্-েগা glitter ঝিমি ি া zɒɡ-zɒɡa 

েরগাল bush িগল zɒngol 

েরগাল forest বি বি zɒngol 

েরতাতা/রেরতাতা infinity অকিম zɒto̪ta̪/zeto̪ta̪ 

েরতাি care েি zɒto̪n 

েবা hibiscus িবা zɒba 

েবাি খদওিা give word িথা খদওিা zɒban d̪eoya 

েরবা/রোবাই slaughter িবাই zɒbo/zobai 

েে judge কবচা ি zɒz 
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ে  fever ি  zɒr 

ে -তুফাি/তুফাি storm ঝি zɒr-tu̪fan/tu̪fan 

েকল্দ quickly 

তািাতাকি 
ির  zɒld̪i 

ো খ াইরস 
remaining/outst
anding অবকিষ্ট/বাকি za roise 

োইতাম সাই I want to go খেরত চাই zaita̪m sai 

োইবা   াতা 
direction (to 
travel) চলা  পথ zaibar rasta̪ 

োইবা  লাকগ 
for the forward 
journey োওিা  zaibar laɡi 

োউ rice porridge িাউ zau 

োও go োও zao 

ো াত zakat োিাত zaxat ̪

োখ্রা সুল curly hair খিাঁিিা চুল zaxra sul 

োগা awake োগা zaɡa 

োগা space স্থ্াি zaɡa 

োগা বদলাকি shift স্থ্ািাি  zaɡa bɒd̪lani 

োতা pressure চাপ zata̪ 

োতা খদওিা press চাপ খদওিা zata̪ d̪eoya 

োকত nation িাকত zati̪ 

োকত race িাকত zati̪ 

োকতও national িাতীি zati̪o 

োদ ু magic িাদ ু zad̪u 

োদগু  museum িাদঘু  zad̪uɡɒr 

োি/িাি/রফা াি/কদল heart িাি zan/dʒan/foran/d̪il 

োিো 
muslim funeral 
prayer িািাো zanza 

োিা know িািা zana 

োি ু crafty ঝাি ু zanu 

োরি মাক  কদরস kill হতযা ি া zane mari d̪ise 

োরি মাক  খদওিা murder  ুি ি া zane mari d̪eoya 

োরি মাক  লাইরস kill হতযা ি া zane mari laise 

োরিািা  animals িন্তু zanoyar 

োন্কলা window িািালা zanla 

োফিা vague অিে zafʃa 

োম black berry িারলা িাম zam 

োমাই husband স্বামী zamai 

োমাই আ  িাি বউ spouse স্বামী বা স্ত্রী zamai ar nay bɒu 

োরমলা hassle ঝারমলা zamela 

োে ship িাহাি zaz 

োকে seaman িাহািী zazi 

োকেম mattress খতািি zazim 

ো মুকি water-hyacinth িচুক পািা zarmuni 

ো রমাকি metal ধাতু zarmoni 

োরু broom ঝাি ু zaru 
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োরু broom ঝাি ু zaru 

োরু খদওিা sweep ঝািু খদওিা zaru d̪eoya 

োল sister-in-law 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা zal 

োল forgery িাল zal 

োল hot (spicy) ঝাল zal 

োকল খবত 
rattan/cane 
stick খবরত  লাঠি zali bet ̪

োকল্ল বযাত cane (cane) খবত zalli bæt ̪

কে maid servant বুিা zi 

কে daughter কঝ zi 

কে yes কি zi 

কে িা no (respectfully) কি িা zi na 

কেিাইবা please ask 

কিরজ্ঞস 
ি রবি zikaiba 

কেতা win খিতা zita̪ 

কেকিি ফত্র luggage কিকিি পত্র ziniʃ fɒtr̪o 

কেকিশ্ফাকত/কেকিসরফারত্রা things কিকিি পত্র ziniʃfati̪/zinisfotr̪o 

কেদা/কেতা alive িীকবত zind̪a/zita̪ 

কেফ্রা/কেব্বা tongue কিহ্বা zifra/zibba 

কেরবাি/হািাত/আিাত life িীবি zibon/hayat/̪ayat ̪

কেকব্রল/কিব্রাইল Gabriel (angel) কিব্রাইল zibril/dʒibrail 

কেিার াত 
pray at one’s 
grave কেিা ত ziyarot ̪

কে  earth worm খিঁরচা zir 

কে াই লওিা relax আ াম ি া zirai lɒoya 

কে াি লওিা pause কবস্রাম ziran lɒoya 

কে াকি rest কবশ্রাম zirani 

কে াফ giraffe কি াফ ziraf 

কেলা district খিলা zila 

েুগাকল 
worker’s 
assistant খিাগাকল zuɡali 

েুটি ponytail ঝুটি zuti 

েুতা shoes িতুা zuta̪ 

েুতা ফাকলি shoeshine িতুা পাকলি zuta̪ faliʃ 

েুতা  কফতা shoelace িতুা  কফতা zuta̪r ɒfita̪ 

েুদা warrior খোিা zud̪d̪a 

েুরদা war েুি  zud̪d̪o 

েুরদা খ া রস warrior খোিা zud̪d̪o xorse 

েুরদা খ াক িা struggle িষ্ট ি া zud̪d̪o xoriya 

েুকি ফুি firefly খিািাকি খপািা zuni fuk 

েুফ্রা গুটকি lentil mixer িাল ঘুটকি zufra ɡutni 

েুিাি young man খিািাি zuyan 

েুিাকি/েুিাকন্কি/েুিাকন্ন youth তরুণ zuyani/zuyanki/zuyanni 

েুিাফ খদওিা reply (respond) িবাব খদওিা zuyaf d̪eoya 
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েু া/ি ুা pair খিািা zura/dʒura 

েুরুিা/িরমাি twin েমি zuruya/dʒɒmodʒ 

েুর  loud খিারি zure 

েুর  খদৌ াকি sprint 

খিারি 
খদৌিারিা zure d̪ourani 

েুরহা /িরুহা /েওু /মাদাকি noon দপুু  ১২টা zuhor/dʒuhor/zuor/mad̪ani 

খেুিু োগাত anywhere 

খে খিাি 
িািগাি zekunu zaɡat ̪

খেরিট/রিরিট jacket িযারিট zeket/dʒeket 

খে ারিা where খে ারি zexano 

খেগা/োগা place িািগা zeɡa/zaɡa 

খেতা  াইম ু
whatever we 
shall eat ো  াব zeta̪ xaimu 

খেরতাতা a lot অরিি zeto̪ta̪ 

খেব্লা whatever time খে খবলাি zebla 

খেব্লা when ে ি zebla 

খেল jail খিল ািা zel 

খেল prison খিল ািা zel 

খেলা/রেমরি just as খেমি zela/zemne 

খো  আরস curious খিৌতুহলী zox ase 

খোগকল wild বিয zongɒli 

খোকদ খ াইিা কদলাই if I instruct েকদ বরল খদই zod̪i xoiya d̪ilai 

খোন্তু animals িন্তু zontu̪ 

খোমা খদওিা submit িমা খদওিা zoma d̪eoya 

খোকমি land িকম zomin 

খো াইিা খদা া hug আকলগি ি া zoraiya d̪ora 

খোক  shower বষরণ zori 

খোক  glitter ঝিমি ি া zori 

খোরুক  emergency িরুক   zoruri 

খোরুক /েরুকল urgent িরু ী zoruri/zɒruli 

খোদর া 
tobacco (for 
chewing) িদর া zord̪a 

খোলকদ hurry/quick তািাতাকি zold̪i 

খোকল্দ soon অকবলরম্ব zold̪i 

খোফাই olive িলপাই zolfai 

 রখ্তা ফ া bleeding  ক্তপাত rɒxto̪ fɒra 

 রখ্তা/রবলাি blood  ক্ত rɒxto̪/belad 

 গ্ vein কি া rɒɡ 

 ঙ colour  ঙ rɒng 

 বা  rubber  াবা   rɒbar 

 ি juice  স rɒʃ 

 রসািা essay  চিা rɒsona 

 াইত night  াত rait ̪

 াইত কিতা at night  ারত rait ̪kita̪ 
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( াইত খবকি ওই খগরস)/(রবাউত 
খদক  অই খগরস) it is quite late 

অরিি খবরি 
খগল 

(rait ̪beʃi oi ɡese)/(bout ̪d̪eri ɒi 
ɡese) 

( াইরত  ািা) /( াকত্র   াকি) dinner  ারত   াওিা (raite̪ xana) /(ratr̪ir xani) 

 াইরত   াকি supper  ারত   াবা  raite̪r xani 

 াউকাল/ া াল cowboy  া াল raukkal/raxal 

 া া keep  া া raxa 

 া া put  া া raxa 

 াকি/ াকে agree  াকি radʒi/razi 

 াকি queen  ািী rani 

 াদা cooking  ান্না rand̪a 

 াকদও cook (you) খ ঁরধা rand̪io 

 াে আি goose  াি হাঁস raz aʃ 

 াে ফািাদ্  ািপ্রাসাদ  ািপ্রাসাদ palace 

 াে ফুতু্ত  prince  ািপুত্র raz futt̪u̪r 

 াে খমরতাক /কমরতাক  mason  াি কমস্ত্রী raz mesto̪ri/misto̪ri 

 ােদাকি capital  ািধািী razd̪ani 

 াো king  ািা raza 

( াকে িাি)/(মারিাইি 
িা)/(মািরচাইি িা)/(মারি িা) refuse  াকি িা হওিা 

(razi nay)/(manoin na)/(mantʃoin 
na)/(mane na) 

 ারোকিও royal  ািিীি razokio 

 ারয্ক াইন্না princess   ািিিযা razxoinna 

 াি verdict  াি ray 

 ািবা  match maker ঘটি raybar 

 াক  widow কবধবা rari 

 াতা street  াতা rasta̪ 

 াতা road  াতা rasta̪ 

 াতা path পথ rasta̪ 

 াতা খদ াকি lead পথ খদ ারিা rasta̪ d̪exani 

ক টািা  retired অবস প্রাপ্ত ritayar 

ক কবিি খদওিা revise ক কভিি ি া ribiʃɒn d̪eoya 

ক িিা rickshaw ক িিা riʃka 

ক শ্িাত on a rickshaw ক িিারত riʃkat ̪

ক শ্িা  িাইবা  rickshaw puller ক িিাওিালা riʃkar daibar 

(রুই মাস)/র াউ Rui fish রুই মাি (rui mas)/rou 

রুই মারস  ত  াক /সারলাি 
Rui (carp) fish 
curry 

রুই মারি  
ত িাক  rui maser tɒ̪rxari/salon 

রুগ disease খ াগ ruɡ 

রুগা skinny খ াগা ruɡa 

রুকি income আি rudʒi 

রুটি bread রুটি ruti 

রুপ্সাদা মাস Pomfret fish রূপচাদা মাি rupsand̪a mas 

রুফা silver রুপা rufa 

রুব্বা /র াইব্বা  Sunday  কববা  rubbar/roibbar 

রুমাল handkerchief রুমাল rumal 

রুেগা  livelihood খ ািগা  ruzɡar 
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রুো  া া fasting খ ািা  া া ruza raxa 

রুো  ঈদ Eid ul fitr খ ািা  ঈদ ruzar id̪ 

রুকে income আি ruzi 

রুকে   া earn উপাির ি ি া ruzi xɒra 

রুিািা depart  ওিািা ruyana 

রুরি quickly 

তািাতাকি 
ির  ruʃe 

রুশ্ট roast খ াে ruʃt 

রুকসবাি fashionable সুরুকচসম্মত rusiban 

খ ইিুট raincoat বষরাকত reinkut 

খ ওিাে/ক ওিাে custom প্রথা reoyaz/rioyaz 

খ কি খমইট ready-made খ কিরমি redi meit 

খ কিও radio খ কিও redio 

খ োল্ট/র োল্ result ফল rezalt/rezal 

খ ল train খ ল গািী rel 

খ লরেরিাি railway station 

খ লওরি 
খেিি relsteʃon 

খ াঙ খদাি ু rainbow  ামধি ু rong d̪onu 

খ াফ্তাকি খ া া export  পতাকি ি া rofta̪ni xora 

খ াকি rope দকি roʃi 

খ াকিদ/কসকলফ bill  কসদ roʃid̪/silif 

লওিা receive রহণ ি া lɒoya 

লওিা take খিওিা lɒoya 

লওিা accept খিিা lɒoya 

লরগ with সরগ lɒɡe 

লগ  ািা soup kitchen লগ  ািা lɒngɒrxana 

লত্ wire তা  lɒt ̪

লিকিক  laundry লকি lɒndiri 

লন্ডি London লন্ডি lɒndɒn 

লন্ডকি Londoni লন্ডকি lɒndɒni 

লস/লরন্কচা launch লন্কচ lɒns/lɒntʃo 

লরসা  টিরিট launch ticket লরঞ্চ  টিরিট lɒnsor tiket 

লরয্কিাত butter মা ি lɒzyot ̪

লি habit অভযাস lɒy 

ল াকি shake িািারিা lɒrani 

ল াস া movement িিা-চিা lɒrasɒra 

লাইি line লাইি lain 

লাইরিা উবাইবা 
stand in a 
queue 

লাইরি দাকিরি 
োরবি laino ubaiba 

লাইরিা  া াইবা 
stand in a 
queue 

লাইরি দাকিরি 
োরবি laino xaraiba 

লাইরবক  library রন্থাগা  laiberi 

লাই  buttock পািা lair 

লাউ gourd লাউ lau 

লা াক  খগা  bungalow বাংরলা laxari ɡor 
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লাকখ্র 
wood (for 
burning) লািকি laxri 

লাগা বাকি 
neighbouring 
house পারি  বাকি laɡa bari 

লাগাই খদওিা shut বন্ধ ি া laɡai d̪eoya 

লাগাত nearby িািািাকি laɡat ̪

লাগাম rein লাগাম laɡam 

লাগাল reach িাগাল laɡal 

লাকগ for িিয laɡi 

লাকট্ট stick লাঠি latti 

লাকত্ত মা া kick লাকথ মা া latt̪i̪ mara 

লাফ jump লাফ laf 

লাফালাকফ jumping about লাফালাকফ lafalafi 

লাব gain লাভ lab 

লাব profit লাভ lab 

লাব্রা 
mixed 
vegetables dish লাবিা labra 

লামা getting down খিরম lama 

লারমাউকা please get down িামুি lamoukka 

লাম্পা/লাম্বা long লম্বা lampa/lamba 

লাম্বা/লাম্পা লাটি pole লম্বা লাঠি lamba/lampa lati 

লাি লাি slow আরত lay lay 

(লাি লাি)/(লি লি) gently আরত আরত (lay lay)/(lɒy lɒy) 

লাক  widow কবধবা lari 

লাল red লাল lal 

লাল হাগ red spinach লাল িাি lal haɡ 

লারলাস/লুব greed খলাভ lalos/lub 

লাি corpse লাি laʃ 

লাসা  destitute অভাবী lasar 

কলকপকেি ফাকলি lipstick কলপকেি lipistik faliʃ 

কলল/কললুিা  রগা  blue িীল lil/liluya rɒngor 

কলশ্ট/কলকশ্ট listen তাকলিা liʃt/liʃti 

লুআ iron খলাহা lua 

লুআক  iron pot খলাহা  হাকি luari 

লুি people খলাি luk 

লুিাকি hide লুিারিা lukani 

লুক্িাি loss  কত lukʃan 

লুকগ lungi লুকগ lungi 

লুট/িুট note খিাট lut/nut 

লুটা pot for toilet বদিা luta 

লুট্ফাট looting লুটপাট lutfat 

লুডু্ড ludo লুিু luddu 

লুফ loaf পাউরুটি luf 

লুফ bread পাউরুটি luf 

লুব temptation প্ররলাভি lub 
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লুকব greedy খলাভী lubi 

লুল/লালা saliva খলাল lul/lala 

লুকস pancake লুকচ lusi 

খলংগু  tail খলি lengur 

খলং া কি limp খ াঁিারিা lengrani 

খলকি লাও/রদও write খল া leki lao/d̪eo 

খল   author খল ি lexɒx 

খল ারলকি  র াইি author খল ি lexaleki xɒroin 

খলটা/ফাতলা/রলট া ক সুক  
khichuri 
(liquidy) পাতলা ক চুকি leta/fatl̪a/letxa xisuri 

খলকট্টি latrine পাি ািা lettin 

খলফ quilt খলপ lef 

খলফ্টি/রলম্টি hurricane হাক রিি leftɒn/lemtɒn 

খলবা  labour শ্রম lebar 

খলরব্ররটাক  laboratory লযাবর টক  lebretori 

খলম oil lamp ুকপ বাকত lem 

খলম্বু lemon খলবু lembu 

খলসু lychee কলচু lesu 

খলাইিা োইম ু I will pick up তুরল কিব loiya zaimu 

খলাম্ব /রিাম্ব  number িম্ব  lombɒr/nombɒr 

লযাম্টা naked িি læmta 

শিাং া lame খ াঁিা lyangra 

িইরশ্িযা grain িসয ʃɒiʃʃʃo 

িরক্তা hard িক্ত ʃɒkto̪ 

ি ারল in the morning সিারল ʃɒxale 

ি ারল  িাতা breakfast সিারল  িাতা ʃɒxaler nasta̪ 

িকখ্ত  গুকল্ল vitamin কভটাকমি ʃɒxti̪r ɡulli 

িরখ্তা ফুরখ্তা powerful িকক্তিাকল  ʃɒxto̪ fuxto̪ 

িৎ বাইচ্চা step child সৎ সিাি ʃɒt ̪baitʃtʃa 

িতাি Satan িিতাি ʃɒta̪n 

িতাি কবিা naughty দষুু্ট ʃɒta̪n bitl̪a 

িরদাি doubt সরদহ ʃɒnd̪oy 

িরফাি dream স্বপ্ন ʃɒfon 

িব কিস ু everything সব কিিু ʃɒb kisu 

িব কমকলিা 
all together 
(total) সব কমরল ʃɒb miliya 

িব িরমাি all the time সব সমি ʃɒb ʃɒmoy 

িবতা all সব ʃɒbta̪ 

িরব everybody সিরল ʃɒbe 

িরব্দা noise িব্দ ʃɒbd̪o 

িরমাি time সমি ʃɒmoy 

িম্ফকত্ত property সম্পকত্ত ʃɒmfɒtt̪i̪ 

িম্মরদা relationship সম্বন্ধ ʃɒmmɒnd̪o 

িিতাি villain কভরলি ʃɒyta̪n 

ি া lid ঢািিা ʃɒra 
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ির াম shame লজ্জা ʃɒrom 

িফুর টি Shor Puti স পুটী ʃɒrfuti 

িরবরাত sweet drink স বত ʃɒrbot ̪

িরহার াকমর partner সহিমী ʃɒhoxormi 

িাইরত্তযা literature সাকহতয ʃaitt̪ ̪o̪ 

িাইরতা health স্বাস্থ্য ʃaisto̪ 

িাইরতাকবকদ hygiene স্বাস্থ্যকবকধ ʃaisto̪bid̪i 

িাু bridge খসতু ʃaku 

িাগ leafy vegetables িাি ʃaɡ 

িারগা  sea সমুদ্র ʃaɡor 

িারগা  কির াত seashore সাগ  কসিত ʃaɡor ʃoixot ̪

িাট shirt িাটর  ʃat 

িাত seven সাত ʃat ̪

িাদা white সাদা ʃad̪a 

িাদার াি ordinary সাধা ণ ʃad̪aron 

িাকি peace িাকি ʃanti̪ 

িাফ খদওিা curse অকভিাপ ʃaf d̪eoya 

িাফলা waterlily িাপলা ʃafla 

িাব husband স্বামী ʃab 

িাবাি/িারবাি soap সাবাি ʃaban/ʃabon 

িাবাকবি natural/normal স্বাভাকবি ʃababik 

িারবাল/িারফাল shovel খবশচা ʃabol/ʃafol 

িাব্বাি well done িাবাস ʃabbaʃ 

িামরি তাকি from there ও াি খথরি ʃamne ta̪ki 

িামরি/িামরিকদ front সামরি ʃamne/ʃamned̪i 

িা  fertilizer সা  ʃar 

িা রতারফা  selfish স্বাথরপ  ʃarto̪for 

িারতর াফ  mean স্বাথরপ  ʃarto̪fɒr 

িাল year সি ʃal 

িাকলি Indian mynah িাকলি ʃalik 

িাল্গম্ turnip িাল্গম্ ʃalɡɒm 

িাকত খদওিা punish িাকত খদওিা ʃasti̪ d̪eoya 

িারহাি courage সাহস ʃahoʃ 

কিি skewer কিি ʃik 

কিিা  hunt কিিা  ʃikar 

কিগারিাি throne কসংহাসি ʃingaʃon 

কিরগা lion কসংহ ʃingo 

কিদয boiled কসি ʃid̪d̪o 

কিিাি young man খিািাি ʃiyan 

কিিাি অওিা grow বি হওিা ʃiyan ɒoya 

কিক  stairs কসঁকি ʃiri 

কিক ে  ারগাে 
sandpaper          
    কসক ি িাগি ʃiriz xaɡoz 

কিির া vinegar কস িা ʃirka 

কিলাই খ া া sew খসলাই ি া ʃilai xora 
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কিি খদওিা whistle কিষ খদওিা ʃiʃ d̪eoya 

কিিা lead সীসা ʃiʃa 

কিকি bottle খবাতল ʃiʃi 

শুই needle সুঁই ʃui 

শুকু বা  Friday শুিবা  ʃukkurbar 

শুিা-রিা ল simple খসািা ʃudʒa-ʃorɒl 

শুিগু opportunity সূরোগ ʃudʒuɡ 

শুরজ্জ  আরলা sunlight সূরের  আরলা ʃudʒdʒer alo 

শুিা gold খসািা ʃuna 

শুরদা  handsome সুশ্রী ʃund̪or 

শুরদা  nice চমৎিা  ʃund̪or 

শুফাক ি খ া া recommend সুপাক ি ি া ʃufariʃ xora 

শুম্বা  Monday খসামবা  ʃumbar 

শুো direct (road) খসািা ʃuza 

শুো steady দঢ়ৃ ʃuza 

শুো খফাত short-cut খসািা পথ ʃuza fot ̪

শুেয sun  সূের ʃuzz 

শু ঙ tunnel সু গ ʃurɒng 

শু মা ফা  
Bank of river 
Surma 

সু মা িদী  
পাি ʃurma far 

শুক দ wellwisher শুভািাঙ্খী ʃurid̪ 

শুরুিা/শুরু gravy সুরুিা ʃuruya/ʃuru 

খিইব্ খ া া shave দাঁকি িামারিা ʃeib xora 

খিওিাই/রিমাই vermicelli খসমাই ʃeoyai/ʃemai 

খিচ্চারিরবাি volunteer খস্বচ্ছারসবি ʃetʃtʃaʃebok 

খিবা খ া া serve খসবা ি া ʃeba xora 

খিম্প ু shampoo িযাম্প ু ʃempu 

খিি/রহি finish খিষ ʃeʃ/heʃ 

কিকিি soldier কসকিি ʃoinik 

খিাংরাম war েুি  ʃongam 

খিাইদ martyr িহীদ ʃoid̪ 

খিাইশ্িা  খতল mustard oil সক ষা  খতল ʃoiʃʃar te̪l 

খিা  hobby ি  ʃox 

খিা াল morning সিাল ʃoxal 

খিার াকমর fellow সহিমী ʃoxormi 

খিাকখ্ত strength িকক্ত ʃoxti̪ 

খিারদাইরশ্িা member সদসয ʃod̪oiʃʃo 

খিাকিবা  Saturday িকিবা  ʃonibar 

খিারদও খ া া suspect সরদহ ি া ʃond̪eo xora 

খিারদি shawndesh িরদস ʃond̪eʃ 

খিাপরস  া াফ worst সবরচরি  া াপ ʃopse xaraf 

খিাফক  guava খপিা া ʃofri 

খিাবরস  া াফ worst সবরচরি  া াপ ʃobse xaraf 

খিাবরস খবকি maximum সবরচরি খবিী ʃobse beʃi 

খিাবরস/রিাব তাকি  ম minimum সবরচরি িম ʃobse/ʃob ta̪ki xɒm 
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খিাবরস/রিাবতাকি খবকি most সবরচরি খবিী ʃobse/ʃobta̪ki beʃi 

খিাব্দ word িব্দ ʃobd̪ɒ 

খিামইশ্িা problem সমসযা ʃomɒiʃʃa 

খিামাদাি খ া া solve সমাধাি ি া ʃomad̪an xora 

খিামাি equal সমাি ʃoman 

খিামাি োগা plains সমতল ভূকম ʃoman zaɡa 

খিামায্ society সমাি ʃomaz 

খিারমাি মরতা আওিা punctual 

ঠিি সমি 
আসা ʃomoy mɒto̪ aoya 

খিারম্বাব possible সম্ভব ʃombob 

খিািতাি Satan িিতাি ʃoyta̪n 

খিািাক  palanquin পাকল্ক ʃoyari 

খিা কমদা/রিা ম্ shy লািিু ʃormind̪a/ʃorɒm 

খিাকদর  cold িকদর  ʃord̪i 

সউ া wide চওিা sɒura 

সকা dominoes িকা sɒkka 

সরট্ফাটি chatpati চটপটি sɒtfoti 

সন্ hay  ি sɒn 

সন্না forehead িপাল sɒnna 

সফাকত্ত quickly 

তািাতাকি 
ির  sɒfatt̪i̪ 

সি six িি sɒy 

স  াত deathbed মৃতুযিেযা sɒrxat ̪

স া Indian mynah িাকলি sɒra 

সস্ sauce সস sɒs 

সা tea চা sa 

সাঁি moon চাঁদ sa~n 

সাই I want চাই sai 

সাইরিল bicycle সাইরিল saikel 

সাইে size আিতি saiz 

সাই  four চা  sair 

সাই ুিা square চা রিািা sairkuna 

সাই া োওিা overtake িাকিরি োওিা saira zaoya 

সাউকি roof cover িাউকি sauni 

সাওিা want চাওিা saoya 

সািা wheel চািা saka 

সাকিিা/সাইকা খদ া taste চা া sakiya/saikka d̪exa 

সাকা wheel চািা sakka 

সাকু knife িুক  sakku 

সাকি sieve িািকি sakni 

সার া  servant চাি  saxor 

সারগাল/সাকগ/রবা ক  goat িাগল saɡol/saɡi/boxri 

সাগা fresh and strong চাগা sanga 

সাটি mat মাদ ু sati 

সাকত্ত umbrella িাকত satt̪i̪ 
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সাত্র-সাত্রী students িাত্র-িাত্রী satr̪o-satr̪i 

সারত্রা pupil িাত্র satr̪o 

সাদ roof িাদ sad̪ 

সারদা  shawl চাদ  sad̪d̪or 

সারদা /সারদা  sheet চাদ  sad̪d̪or/sad̪or 

সাদা donation চাদা sand̪a 

সারদ  আরলা moonlight চাঁরদ  আরলা sand̪er alo 

সাফ pressure চাপ saf 

সাফ খদওিা press চাপ খদওিা saf d̪eoya 

সাফ্ stress চাপ saf 

সাকফ্ি lid ঢািিা safni 

সাবাল chap খিরল sabal 

সাবাল son খিরল sabal 

সাবালগুরি children খিরল খমরি া sabalɒɡunte̪ 

সাকব/সুক  key চাকব sabi/suri 

সাবু  whip চাবুি sabux 

সামুস spoon চামুচ samus 

সারমাইস spoon চামুচ samois 

সাম্রা leather চামিা samra 

সািা shadow িািা saya 

সািা shade িািা saya 

সা   াফ tea cup চারি  খপিালা sar xaf 

সা  খদওিা quit খিরি খদওিা sar d̪eoya 

সা  সামুস্ tea spoon চা চামুচ্ sar samus 

সা  কসফ tea spoon চা চামুচ্ sar sif 

সা সাক  divorce তালাি sarsari 

সা া without িািা sara 

সাক  খদওিা quit খিরি খদওিা sari d̪eoya 

সাল roof (sloping) চাল sal 

সাল সরলাি behaviour চাল চলি sal sɒlon 

সালাি clever চালাি salak 

সালাকি trick চালাকি salaki 

সাকল্লিা chollisha চকল্লিা salliʃa 

সাি-আবাদ cultivation হাল চাি saʃ-abad̪ 

সারিা  খ াই মাস 
farmed 
koi(flying) fish 

চাষ ি া িই 
মাি saʃor xoi mas 

সাসা scrape চাঁচা sasa 

সাসা/সাসাকে/মামা/হুফা/ফুফাকে/ া
লু uncle 

চাচা/মামা/ফু
পা/ াল ু

sasa/sasazi/mama/hufa/fufazi/x
alu 

কসংরগাল 
rattan/cane 
stick খবরত  লাঠি singɡol 

কসংলা 
rattan/cane 
stick খবরত  লাঠি singla 

কসংলা/কসংগল cane (bamboo) বাঁরি  খবত singɒla/singɒɡɒl 

কসিা rat ইঁদ ু sika 
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কসক্ কসক্ খ া া shine িল িল ি া sik sik xora 

কসিা narrow সরু sikna 

কসিাই fat চকবর siknai 

কসটি/(কসটি ফরত্তা /ফরত্রা) letter কচঠি siti/(siti fɒtt̪o̪r/fɒtr̪o) 

কসৎ মা া shriek কচৎিা  ি া sit ̪mara 

কসৎ হুকত 
lie on one’s 
back কচৎ হরি খিািা sit ̪huti̪ 

কসতাবাগ panther কচতাবাঘ sita̪baɡ 

কসরতাল মাস্ Chitol fish কচতল মাি sito̪l mas 

কসরত্রা কিকফ painter কচত্র কিল্পী sitr̪o ʃilfi 

(কসিরত ফা া)/কসি-রফাক রসাি recognise কচিরত পা া (sinte̪ fara)/sin-forisoy 

কসিা বাদাম ground-nut চীিাবাদাম sina bad̪am 

কসিা োিা known কচিা খিািা sina zana 

কসিাবাদাম peanut কচিাবাদাম sinabad̪am 

কসকি sugar কচকি sini 

কসকিও  senior বি sinior 

কসকিফাি engagement পািকচকি sinifan 

কসকি / ারস / ারসা  
বারিাি/বরতর াি crockery 

কচিা মাটি  
বাসি খপিালা sinir/xaser/xasor baʃon/bɒrto̪n 

কসিা thought কচিা sinta̪ 

কসিা খ া া think কচিা ি া sinta̪ xora 

কসন্নত sign কচহ্ন sinnɒt ̪

কসরিযা/কসরিযাত mark কচহ্ন sinno/sinnot ̪

কসফ spoon চামুচ sif 

কসমটাকি/কসমটা pinch কচমটি simtani/simta 

কসম্টা tongs কচম্টা simta 

কসিা  chair খচিা  siyar 

কস া chira কচিা sira 

কস া tear খিঁিা sira 

কস াকি sneer কবদ্রুপ ি া sirani 

কসক িা ািা zoo কচকিিা ািা siriyaxana 

কসরুকি/কসরুইি/ ারিাই comb কচরুকি siruni/siruin/xakoi 

কসকলফ receipt  কসদ silif 

কসকলকম্স portable basin কচলমকচ silimsi 

কসরলা  riddle ধাঁধা silox 

কসল্ eagle কচল sil 

কসল্লাকি yell কচৎিা  ি া sillani 

কসল্লাকি shout কচৎিা  sillani 

কসরল্লাি riddle ধাঁধা sillok 

সুইফা  sweeper ঝািুদা  suifar 

সুইস্ switch সুইচ suis 

সুি angry  াগ suk 

সুিা sour   টি suka 

সুিা sharp ধা  suka 

সুরিা  ফাকি tear drop খচার   পাকি sukor fani 
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সুকা sharp ধা  sukka 

সুকক্ত contract চুকক্ত sukti̪ 

সুটকি ponytail ঝুটি sutki 

সুটি holidays িুটি suti 

সুটি vacation িুটি suti 

সুরটা-মুরটা small খিাট suto-muto 

সুকট্ট leave িুটি sutti 

সুকট্ট vacation িুটি sutti 

সুকত cotton সুকত suti̪ 

সুকি twine পাতলা দকি sutl̪i 

সুি/সুিা lime চুন্ sun/suna 

সুফ খ ার া quiet চুপ ি  suf xoro 

সুফ/সুব silent চুপ suf/sub 

সুফা sofa খসাফা sufa 

সুব খ ার া quiet চুপ ি  sub xoro 

সুবা in the morning সিারল suba 

সুরবাই োও quiet চুপ ি  suboi zao 

সুমুি খদওিা sip চুমুি খদওিা sumuk d̪eoya 

সুম্বি magnet চুম্বি sumbɒk 

সুিা touch খিাঁিা suya 

সুিাল jaw খচািাল suyal 

সুিাস influence প্রভাব  suyas 

সু  thief খচা  sur 

সু তা/স তা grindstone িাঁতা surta̪/sɒrta̪ 

(সু া সালাি)/(সু া  া বা ) smuggle খচা া চালাি (sura salan)/(sura xarbar) 

সুক  খ া া steal চুক  ি া suri xora 

সুরুে sun  সূের ɒsuruz 

সুতর া betelnut cutter স তা surta̪ 

সুল hair চুল sul 

সুল  াটা haircut চুল িাটা sul xata 

সুল াকি itch চুলিাকি sulxani 

সুলা cooker চুলা sula 

সুলা stove চুলা sula 

সুিা suck খচাষা suʃa 

সুসাইি suicide আত্মহতযা susaid 

খসক্ আউট  তর াম I shall check out 

খচি আউট 
ি ব sek aut xɒrta̪m 

খসন্ট perfume সুগকন্ধ sent 

খসফটিি/(রসফটি কফি) safety-pin খসফটি কপি seftin/(sefti fin) 

খসফ্টা flat চযাপ্টা sefta 

খসবা shade িািা seba 

খসক  sehri খসহক  seri 

খসলা ফুি centipede  খচলা sela fuk 

খসকস/উটাি/রসইস yard উোি sesi/utan/seis 

খসাউি eyes খচা  souk 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 94 

 

খসাউরিা  েুকত/দকুত eyesight খচার   খিযাকত soukor zuti̪/d̪uti̪ 

খসাউরিা /সুরিা  ফাতা eyelid খচার   পাতা soukor/sukor fata̪ 

খসাউরিা /সুরিা  ফাকি eye-drop খচার   পাকি soukor/sukor fani 

খসাউরিা /সুরিা  ফাকফ্র eyelashes খচার   পাঁপকি soukor/sukor fafri 

খসাউ াতা/রসাউআট্টা crossroads খচৌ াতা sourasta̪/souatta 

খসাকি cot  াট soki 

খসাতু  clever চালাি sotu̪r 

খসাকব picture িকব sobi 

খসািাব/রফাকেলত virtue পুিয soyab/fozilɒt ̪

খসািাল ি া question প্রশ্ন soyal kɒra 

খসা া ride চিা sora 

খসাক রত্রা বালা noble ভাল চক ত্র soritr̪o bala 

খসার াই/রসারিাই/রসা া sparrow চিুই পাক  soroi/sonto̪i/sora 

খসাল fashion চল sol 

খসালা pass চলা sola 

খসালা sack িালা sola 

স্রুত current খস্রাত srut ̪

খস্রাম labour শ্রম srom 

কস্লি/কসকলি silk খ িম slik/silik 

হরকাল িাম pronoun সবরিাম hɒkkol nam 

হরকারল everybody সিরল hɒkkole 

হর ারল everybody সিরল hɒxole 

হঙরগ with সরগ hɒnge 

হফ্তা/িাফ্তা week সপ্তাহ hɒfta̪/ʃafta̪ 

হে Hajj হি hɒz 

হ াকি/উটাই খদওিা withdraw উঠিরি খিওিা hɒrani/utai d̪eoya 

হাই husband স্বামী hai 

হাইওরি highway  ািপথ haioye 

হাইিম bridge খসতু haikɒm 

হাইরিাম bamboo bridge বাঁরি  খসতু haikom 

হাইিো বযালা evening সন্ধযারবলা hainza bæla 

হাউি খদওিা tell off ধমি খদওিা hauk d̪eoya 

হাউিাকি tell off ধমি খদওিা haukani 

হাউিাকি shout কচৎিা  haukani 

হাওিা air বাতাি haoya 

হাওিা vanish উধাও হওিা haoya 

হাগ leafy vegetables িাি haɡ 

হাট াল deaf িালা hatxal 

হাতা  swim সাঁতা  hata̪r 

হারতাি/হাতাই মা step mother সৎ মা hato̪n/hata̪i ma 

হাত্  া/আত্  া shatkora সাতি া hatx̪ɒra/atx̪ɒra 

হাকন্ড utensil পাত্র handi 

হাকন্ড বারিাি cooking pots হািী পাকতল handi baʃon 

হাদাকি enter 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) hand̪ani 
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হারদি কফটা Poa Pitha 

খতরল /রপািা 
কপো hand̪eʃ fita 

হাফ খফন্ট/রফন্ shorts হাফ পযান্ট haf fent/fen 

হাফ/িাফ snake সাপ haf/ʃaf 

হারফ  কবশ্দাত fang সারপ  কবষদাঁত hafer biʃd̪at ̪

হামাকি entry প্ররবি hamani 

হামাকি enter 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) hamani 

হামুি snail িামুি hamuk 

হারমিা regular কিিকমত hameʃa 

হাোইিা arrange   সািারিা hazaiya 

হারোম/হােমা/তািা/তাো fresh তািা তাো hazom/hazma/ta̪dʒa/ta̪za 

হাল pimple ব্রণ hal 

হালা/আলা 

brother-in-law 
(wife’s younger 
brother) িালা hala/ala 

হাকলি Indian mynah িাকলি halik 

হারলাত situation অবস্থ্া halot ̪

হাসা fact সতয hasa 

হাসা real সকতয hasa 

হাসা TRUE সকতয hasa 

হাসা মাত truth সকতয িথা hasa mat ̪

হাসাকি? is that so? তাই িাকি? hasani? 

হাস্রাইল infectious সংিামি hasrail 

কহং horn (animal's) কিং hing 

কহিা learn খি া hika 

কহিাি তাকি from there ও াি খথরি hikan ta̪ki 

কহিারিা there খস ারি hikano 

কহগাইস ফুরসা blow nose িাি ঝািা hingais fuso 

কহকগ Shing (cat) fish কিং মাি hingi 

কহকগ মাস্ Cat fish (shing) কিং মাি hingi mas 

কহিাকি/কহসাকি boil কসি hidʒani/hisani 

কহরদারলা  হুটকি বতর া 

dried fish 
mashed with 
dried red chilly 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি hid̪olor hutki bɒrta̪ 

কহরদারলা  হুটকি সাটকি 

dried fish 
mashed with 
dried red chilly 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি hid̪olor hutki satni 

কহরিা also there খস ারিও hino 

কহব্বা  again আবা  hibbar 

কহব্বা  once again আবা  hibbar 

কহিাল fox কিিাল hiyal 

কহ া diamond কহ া hira 

কহল hail কিলাবৃকষ্ট hil 

কহসা irrigation খসঁচা hisa 

হুঁইস needle সুঁই hu~is 
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হুংগা kiss চুমা খদওিা hungɡa 

হুিিা dry শুিিা hukna 

হুিিা slim পাতলা hukna 

হুটকি dried fish শুঁটকি মাি hutki 

হুতা/ফুতা lie খিািা huta̪/futa̪ 

হুকত খ াউিা lying down শুরি থািা huti̪ rouya 

হুদাই only মাত্র hud̪ai 

হুদাও only মাত্র hud̪ao 

হুিা hear শুিা huna 

হুিা listen শুিা huna 

হুকিিা/শুকিিা after hearing শুরি huniya/ʃuniya 

হুন্ডা motor cycle মট  সাইরিল্ hunda 

হুফা muzzle cover মু বন্ধী hufa 

হুরু small খিাট huru 

হুরু বাই younger brother খিাট ভাই huru bai 

হুরু খবাইি younger sister খিাট খবাি huru boin 

হুরু/ফুরু/ফুিা 
kid (human 
being) খিাট খিরল huru/furu/fuya 

হুরু/ফুরু/বাক ি little খিাট huru/furu/barik 

হুরুি broom ঝাি ু hurun 

হুর াইি broom ঝাি ু huroin 

হুি কগইিাি sense হুি huʃ ɡiyan 

খহংগা marriage কবরি henga 

খহউই  dustbin িােকবি heuir 

খহি মারশ্টা  headmaster প্রধাি কিক্ষি hed maʃtor 

খহিলাইট headlight খহিলাইট hedlait 

খহ াি tired িাি heran 

খহ াি অওিা get tired হাকপরি ওো heran ɒoya 

খহ াি অওিা pant হাঁকপরি ওো heran ɒoya 

খহরি last খিষ heʃe 

খহাউরুতাইি child কিশু houruta̪in 

খহাকি /রফাকি  beggar খফাকি  hokir/fokir 

খহাুন্ vulture িুি hokun 

খহাকতি/হারতাি co-wife সকতি hoti̪n/hato̪n 

খহাফা  
Bank of river 
Surma 

সু মা িদী  
পাি hofar 

খহামাি equal সমাি homan 

খহামুিা that direction ওই কদরি homuka 

খহা াকি move স ারিা horani 

খহাক  mother-in-law িাশুকি hori 

খহাতা cheap সতা hosta̪ 

খহৌ  father-in-law শ্বশু  hour 

হযা/কহগু he/she খস hæ/hiɡu 

হযা /তাই /তাইরি /তারিা  
his/her 
(belonging to) তা  hær/ta̪ir/ta̪iner/ta̪nor 
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হযা া  
belonging to 
them ওরদ  hærar 

হযার /তাইির /তাির  him তারি (পুরুষ) hære/ta̪inre/ta̪nre 

হযা আইরত আরস্লা he was coming খস আসকিল hæ aite̪ aslo 

হ্িা আইরবা he will come খস আসরব hæ aibo 

হযা আইর া he is coming খস আসরি hæ airo 

হযা আইরস্লা he came খস এরসকিল hæ aislo 

হযা আি he comes খস আরস hæ ay 

হযা গযারস্লা he went খস কগরিকিল hæ ɡæslo 

হযা তার বা he will be there. খস থািরব hæ ta̪xbo 

হযা োইরত আরস্লা he was going খস োকচ্ছল hæ zaite̪ aslo 

হযা োইরবা he will go খস োরব hæ zaibo 

হযা োইর া he is going খস োরচ্ছ hæ zairo 

হযা োি he goes খস োি hæ zay 

হযা/তাই/তাইি/হযা া he/she খস hæ /ta̪i/ta̪in/ hæra 

হ্িারত/রহকিিা/হযারতি he/she ও hæte̪/heniya/hæte̪n 
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Part B 

Bangla to Siloti and English 

For non-Silotis who know Bangla 
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Bangla Siloti in Phonetic Bangla English Siloti in IPA 

( x ) সারহব (x)  িাব Mr. (x) (x)  ʃab 

অংি ওংরিা part ongʃo 

অংি বাগ part baɡ 

অরিি ওরিেু faulty okezu 

অক্ষ  অরকা  
alphabetical 
letter ɒkkor 

অকিরিি অকিরেি oxygen ɒksizen 

অরগািারলা আউলা-োউলা messy   aula-zaula 

অরগািারলা আউসা messy   ausa 

অকি কি া আগুরি  লুকা flame aɡuner lukka 

অরাহয ি া এ াইিা োওিা ignore eraiya zaoya 

অক অরকা maths ɒngko 

অগ অরগা limb ɒngo 

অিগ  অরোগ  python ɒzoɡɒr 

অজ্ঞ মুরির া ignorant murko 

অজ্ঞাি কফট faint fit 

অজ্ঞাি কফট অই খগরস senseless fit oi ɡese 

অজ্ঞাি খবউি faint beuʃ 

অজ্ঞাি খবহুি অই খগরস senseless behuʃ oi ɡese 

অকতকথ, খমমাি guest meman 

অকতকথপ ািণ মািাকফ  hospitable mayafir 

অকতক ক্ত অকতক রখ্তা spare ɒti̪rixto̪ 

অকদ্বতীি কদকতওটা িাই unique d̪iti̪ota nai 

অিাহার  থািা উফাি থা া starve ufaʃ t ̪h axa 

অকি াপদ কি ারফাদ িাি unsafe nirafod̪ nay 

অিুি ণ ি া অিু র াি খ া া imitate ɒnuxɒron xora 

অিুি ণ ি া খদ ারদকি imitate d̪exad̪eki 

অিুরহ/দিা 
ির  দিা খ াক  please d̪ɒya xori 

অিুপকস্থ্ত আকে   িাি absent azir  nay 

অিুপকস্থ্ত আসলা িা absent asla na 

অিুপকস্থ্ত খগরসাইি িা absent ɡesoin na 

অিুবাদ তরেরামা translation tɒ̪rzoma 

অিুভব ি া অিুরবাব খ া া feel ɒnubob xora 

অিুভব ি া টা  ফাওিা feel tar faoya 

অিুভব ি া খট  ফাওিা feel ter faoya 

অিুমকত অিুমুকত permission ɒnumuti̪ 

অিুমাি আিাে/আদাে estimate anta̪z/and̪az 

অিুর াধ  াে কমরিাকত request xaz minoti̪ 

অরিি  ুব/অরত্তা/রবাউত/রফাসুত/রফাসু  much xub/ɒtt̪o̪/bout/̪fosut/̪fosur 

অরিি খবাউত many bout ̪

অরিি খেরতাতা a lot zeto̪ta̪ 

অরিি খবরি 
খগল 

( াইত খবকি ওই খগরস)/(রবাউত 
খদক  অই খগরস) it is quite late 

(rait ̪beʃi oi ɡese)/(bout ̪d̪eri ɒi 
ɡese) 
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অন্ধ  আদা blind and̪a 

অন্ধ   ািা blind xana 

অন্ধিা  আইদাই /আদাই  dark aind̪air/and̪air 

অিয অইরন্না other ɒinno 

অিযাি অইন্নাি unfair ɒinnay 

অপচি অরফাসি waste ɒfosɒy 

অপভাষা  া াফ বািা slang xaraf baʃa 

অপ াধ অফ্রাদ offence ɒfrad̪ 

অপক কচত অফক কসত stranger ɒfɒrisit ̪

অপার িি অফার িি operation ɒfareʃɒn 

অরপক্ষা অরফকা wait ɒfekka 

অরপক্ষা ি কি অরফকা   রাম I am waiting ɒfekka xɒrram 

অরপক্ষা ি রি অরফকা  র   it is waiting ɒfekka xɒrer 

অরপক্ষা 
ি রিি অরফকা ি রা 

he/she is 
waiting ɒfekka kɒrra 

অরপক্ষা ি রবা অরফকা খ ামুর I will wait ɒfekka xormu 

অপ্রস্তুত অফুস্তুত unprepared ɒfustu̪t ̪

অকফস অকফস office ɒfis 

অকফসা  অকফসা  officer ɒfisar 

অবকিষ্ট/বাকি বাকি 
remaining/outst
anding baki 

অবকিষ্ট/বাকি ো খ াইরস 
remaining/outst
anding za roise 

অবিযই আল্বত certainly albɒt ̪

অবস প্রাপ্ত ক টািা  retired ritayar 

অবস্থ্া হারলাত situation halot ̪

অবরহলা ি া অরবাএলা খ া া neglect ɒboela xora 

অবরহলা ি া এলা খ া া neglect ela xora 

অকববাকহত আকবতা unmarried abita̪ 

অকবলরম্ব খতা ারতাক  soon to̪rato̪ri 

অকবলরম্ব খোকল্দ soon zold̪i 

অভাগা অবাগা hapless ɒbaɡa 

অভাব অবাব lack of money ɒbab 

অভাবী লাসা  destitute lasar 

অকভজ্ঞতা অকবজ্ঞতা experience ɒbiggta̪ 

অকভধাি অকবদাি dictionary ɒbid̪an 

অকভিদি ি া অকবিরদাি োিাকি congratulate ɒbinɒnd̪on zanani 

অকভবাসী উত্রা migrant utr̪a 

অকভভাবি গাকেরিাি guardian ɡarziyan 

অকভিাপ অকবিাফ খদওিা curse ɒbiʃaf d̪eoya 

অকভিাপ িাফ খদওিা curse ʃaf d̪eoya 

অভযাস ওইব্বাি habit oibbaʃ 

অভযাস লি habit lɒy 

অভযাস ি া অইব্বাি খ া া practice ɒibbaʃ xora 

অমসৃণ উসা-কিসা rough usa-nisa 
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অেথা আিাকে uselessly anta̪zi 

অলস আকল/আকলিা/আইকশিিা lazy ali/aliya/ailʃiya 

অরলৌকিি 
ঘটিা আসাি া খগারটািা miracle asanxa ɡotona 

অল্প বিসী মা খবইলা young mother beila 

অল্প বিস্ক  ম বিকি young xɒm bɒyʃi 

অিাকি তাইি distress ta̪iʃ 

অকিম েরতাতা/রেরতাতা infinity zɒto̪ta̪/zeto̪ta̪ 

অশ্লীল  া াফ obscene xaraf 

অশ্লীল খ া াফ obscene xoraf 

অসম্ভব অসম্বব impossible ɒsɒmbɒb 

অসম্ভব খবসম্বব impossible besɒmbɒb 

অসাবধাি খবফর ািা careless befɒroya 

অসু ী অশুকি unhappy ɒʃuki 

অসুকবধা অশুকবদা difficulty ɒʃubid̪a 

অসুকবধা হি 
িাই অশুকবদা ওইরস িা had no problem ɒʃubid̪a oise na 

অসুস্থ্ অশুরতা ill oʃusto̪ 

অসুস্থ্ খবমা  unwell bemar 

অসুস্থ্ খবমা  ill bemar 

অসুস্থ্ খবমা /রবমাক  sick bemar/bemari 

অিে োফিা vague zafʃa 

অস্বচ্ছ গুলা/গুলা-গুলা opaque ɡula/ɡula-ɡula 

অস্বাভাকবি অিাবাকবি odd ɒʃababik 

অস্বাস্থ্যি  অিাইরতার া  unhealthy ɒʃaisto̪xor 

আঁিকিরি ধ া আখ্রাইিা grasp axraiya 

আঁিকিরি ধ া আঞ্জাইিা খদা া grasp andʒaiya d̪ora 

আঁিকিরি ধ া আকঞ্জ মাক িা grasp andʒi mariya 

আঁিা আ া paint axa 

আঁিা বাঁিা 
 াতা গু াইল  াতা winding road ɡurail rasta̪ 

আঁিাবাঁিা খব ারত া/রত ারব া zigzag bexate̪ra/te̪rabexa 

আঁচি আস্রাই দযাওিা scratch asrai d̪æoya 

আংটি আংটি ring angɒti 

আইি আইি law ain 

আইসকিম আইস কিক ম ice cream ais kirim 

আিা  আ া  shape axar 

আিাি আসমাি sky asman 

আ  আ  sugarcane ax 

আ  ুইিা  sugarcane kuiyar 

আগুি আগুইি fire aɡuin 

আরগ আরগ previous aɡe 

আগ ু আগ ু grapes angur 

আগলু আগলু finger angul 

আচা  আসার্ pickle asar 
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আচ্ছা আইচ্চা all right aitʃtʃa 

আরি খমৌিতু/রমৌেুত available moudʒut/̪mouzut ̪

আি আইে/আইয্কু today aiz/aizku 

আিব আরোব strange azob 

আরিবারি িথা উল্টা ফাল্টা মাত nonsense ulta falta mat ̪

আট আরশ্টা/আট eight aʃto/at 

আিাই আ াই two and a half arai 

আড্ডা আড্ডা adda adda 

আকতরথিতা খমমাদাক  hospitality memand̪ari 

আত্মহতযা আইত্তঅত্তা suicide aitt̪ɒ̪ɒtt̪a̪ 

আত্মহতযা সুসাইি suicide susaid 

আত্মীি ুটুম relative kutum 

আদা আদা/আদর াি ginger ad̪a/ad̪rok 

আধা  াকি কিম  াকে partially agreed nim razi 

আধুকিি আদকুি  modern ad̪unix 

আধুকিি খমািাি modern modan 

আিদ আিদ joy anɒnd̪o 

আিদ আরিারদা pleasure anond̪o 

আিদ ুকি joy kuʃi 

আিদ  ুকি pleasure xuʃi 

আিা 
(কগিা খলাইিা আওিা)/(কগিা 
আিা) fetch (ɡiya loiya aoya)/(ɡiya ana) 

আিা স আিা ি/আিািাস্ pineapple anarɒʃ/ananas 

আকিরি কদকচ্ছ আিাইিা/আকিিা কদ াম I am arranging anaiya/aniya d̪iram 

আকিরি কদরবি? আকিিা কদবাকি? 
will you arrange 
to call aniya d̪ibani? 

আদাি আিাকে assumption anta̪zi 

আদাি ি া আিাে খ া া guess anta̪z xora 

আপকত্ত ি া আরফাকত্ত খ া া object afott̪i̪ xora 

আপিারদ  আফ্িা া  your (plural) afnarar 

আপিারদ  আরফ্ি া  your (plural) afnerar 

আপিা  আরফ্ি  your (singular) afner 

আপিা  খথরি আফিা  তাকি from you afnar ta̪ki 

আপিা  খথরি আফরি  িাস from you afner kas 

আপিা া আফ্িা া you (plural) afnara 

আপকি অরিি 
 ান্না ির রিি আরফ্ি খেরতাতা  ারসাইি 

you have 
cooked a lot afne zeto̪ta̪ ransoin 

আপকি িষ্ট 
ির রিি আরফ্ি  িরটা খ া রসাইি 

you have taken 
a lot of trouble afne xɒʃto xorsoin 

আপকি  ারবি (আফরি  াইবা)/(তুকম  াইবাি) you will eat (afne xaiba)/(tu̪mi xaibay) 

আপকি  ারবি আরফ্ি  াইবা you please eat afne xaiba 

আপকি গল্প 
ির ি 

(গরফা খ াক ) /(গরফা 
 র াইি/র ারুকা) 

you please chat 
along 

(ɡɒlfo xori) /(ɡɒlfo 
xɒroin/xorukka) 

আপকি 
খচরিকিরলি আরফ্ি সাইস্লা you had wanted afne saisla 
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আপকি কিরচ 
োি আরফ্ি কিরস োইি 

you please go 
downstairs afne nise zain 

আপকি কিরত 
পার ি আরফ্ি কিরত ফা বা 

you may take 
(respectable 
form) afne nite̪ farba 

আপকি পারবি 

(আরফ্ি ফাইবা)/তুকম 
ফাইবাি/ফাইকলবা/ফাইকলবাি you will find 

(afne faiba)/(tu̪mi 
faibay/failiba/failibay ) 

আপকি পার ি আরফ্ি ফা বা you may do. afne farba 

আপকি 
খপরিরিি আরফ্ি ফাইরসাইি 

you have 
received afne faisoin 

আপকি বসরত 
পার ি আরফ্ি খবাইতা ফা বা you may sit afne boita̪ farba 

আপকি বসরবি 
িা? আফরি খবাইতা িাি?/িািকি? will you not sit? afne boita̪ nay?/nayni? 

আপকি বরসি আরফ্ি খবাইি you please sit afne boin 

আপকি বরসি খবাউকা you please sit boukka 

আপকি খবিারত 
এরসরিি আরফ্ি খব াকিত আইরসাইি 

you have come 
here to travel afne beranit ̪aisoin 

আপকি  া রবি আরফ্ি  া বা/ া কুা you please keep afne raxɒba/raxukka 

আপকি সব খপ 
ির  কদরিরিি আরফ্ি িব শুদ খ াক  কদরসাইি 

you have paid 
everything afne ʃɒb ʃud̪ xori d̪isoin 

আপাতত আফাতরতা 
for the time 
being afatɒ̪to̪ 

আরপল আইফল/আরফল apple aifɒl/afel 

আবহাওিা আবাওিা climate abaoya 

আবা  আবরা  again arbar 

আবা  কফবরা  once again firbar 

আবা  কহব্বা  again hibbar 

আবা  কহব্বা  once again hibbar 

আবা  
আসরবি আবা  আইবা 

please come 
again abar aiba 

আবৃকত্ত ি া খ াকবতা  উ recite xobita̪ xɒu 

আম আম mango am 

আমদাকি ি া আমদাকি খ া া import amd̪ani xora 

আম া ো 
 ারবা আম্রা খেতা/কেতা  াইম ু

the food that 
we will have amra zeta̪/zita̪ xaimu 

আমারি আমার  me amare 

আমারদ  আম্রা  
our (belonging 
to us) amrar 

আমারদ রি আম ার  us amrare 

আমা  আমা  mine amar 

আমা  আমা  my amar 

আমািা আমািা dysentry amaʃa 

আকম আকম I ami 

আকম মুই I mui 

আকম আসকি আকম আই াম/আইিা  I am coming ami airam/aiyar 
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আকম 
আসকিলাম আকম আইস্লাম I was coming ami aislam 

আকম আসব আকম আইম ু I will come ami aimu 

আকম আকস আকম আই কগিা I come ami ai ɡiya 

আকম উঠিরি 
কদকচ্ছ আকম উটাই াম/(উটাইিা কদ াম) 

I am putting it 
on ami utairam/(utaiya d̪iram) 

আকম উঠিরি 
খদই আকম তুকল খদই 

let me put you 
on ami tu̪li d̪ei 

আকম এরিকি আকম আকস I have brought ami ansi 

আকম এরসকি আকম আইকচ্চ I have come ami aitʃtʃi 

আকম 
এরসকিলাম আকম আইস্লাম I came ami aislam 

আকম ি কি আকম   রাম I am doing ami xɒrram 

আকম ি ব আকম খ া ম ু I will do ami xormu 

আকম কিরিকি আকম কিকস I had bought ami kinsi 

আকম  াই িাই আকম  াইকস িা I have never had ami xaisi na 

আকম  াইরি 
কদরিকি আকম  াওিাই কদকস I have fed them ami xaoyai d̪isi 

আকম  াব আকম  াইম ু I will eat ami xaimu 

আকম 
কগরিকিলাম আকম গযাস্লাম I went ami ɡæslam 

আকম ঘরু  
আকস আকম গুক িা আই let me travel ami ɡuriya ai 

আকম চরল 
আসরবা আকম আইম ু I will come over ami aimu 

আকম কদকচ্ছ আকম কদিা /কদ াম I am giving ami d̪iyar/d̪iram 

আকম খদক  আকম খদকি I see ami d̪eki 

আকম খদক  আকম খদকি let me see ami d̪eki 

আকম খদর  
আকস আকম খদকিিা আই 

let me go and 
check ami d̪ekiya ai 

আকম ধইুরি 
খিই আকম খদাইলাই let me wash ami d̪oilai 

আকম িামরবা আকম িামু্ম I will get down ami nammu 

আকম কিই আমার  খলাইরত খদও let me take amare loite̪ d̪eo 

আকম কিই আকম খলাই let me take ami loi 

আকম কিরি আকম কিরে myself ami nize 

আকম কিব আকম খলাইম/ুরলাম ু I will take ami loimu/lomu 

আকম ভািাটা 
কদরি কদরিকি বা া কদলাইকস 

I have paid the 
fare bara d̪ilaisi 

আকম োই আকম োইকগ I go ami zaiɡi 

আকম োকচ্ছ আকম োই াম/োই ামকগ/োইিা কগ I am going ami zairam/zairamɡi/zaiyarɡi 

আকম োকচ্ছলাম আকম োওিাত আস্লাম I was going ami zaoyat ̪aslam 

আকম োব আকম োইম ু I will go ami zaimu 

আোন্ আোন্ azan azan 

আি রুকি income rudʒi 
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আি রুকে income ruzi 

আিতি সাইে size saiz 

আিিা আিিা mirror ayna 

আ াম ি া আ াম খ া া relax aram xora 

আ াম ি া কে াই লওিা relax zirai lɒoya 

আলিাত া আল াত্রা tar alɒxatr̪a 

আলকপি কফি pin fin 

আলমা ী আলকম া/আলমাক  
almirah/cupboa
rd almira/almari 

আলাদা আলাদা/আল্দা separate alad̪a/ald̪a 

আকলগি ুলাুকল embrace kulakuli 

আকলগি ি া খো াইিা খদা া hug zoraiya d̪ora 

আল ু আল ু potato alu 

আলু থাল ু আউলা োউলা dishevelled aula zaula 

আরলা বাকত্ত/ফ /ফরিা  light batt̪i̪/fɒr/fɒʃor 

আল্লাহ আল্লাহ/র াদা/মাবুদ God allah/xod̪a/mabud̪ 

আিা আিা hope aʃa 

আশ্চের আসাি /আসাি া wonder asanɒx/asanɒxa 

আশ্চেরিিি তাইরজ্জাব amazing ta̪idʒdʒob 

আশ্রি আরস্রাি shelter asroy 

আসরত খচষ্টা 
ি ব আওিা  খসশ্টা খ ামুর 

I will try to 
come aoyar seʃta xormu 

আসল আরসাল/আরিাল original asol/aʃol 

আরত অরত slow ste̪ 

আরত লাি লাি slow lay lay 

আরত আরত (লাি লাি)/(লি লি) gently (lay lay)/(lɒy lɒy) 

আািিাল আইয্কিাইল nowadays aizkail 

আািিাল ইিাদ্রা nowadays iyad̪ra 

ইঁদ ু উদু  rat und̪ur 

ইঁদ ু কসিা rat sika 

ইংকলি কবক টিি/কবটিি 
English 
man/woman biritiʃ/bitiʃ 

ইচ্ছা ইচ্চা অওিা wish itʃtʃa ɒoya 

ইচ্ছা ইচ্চা খ া া wish itʃtʃa xora 

ইচ্ছা  াইি wish xaiʃ 

ইচ্ছা  ারিি wish xayeʃ 

ইচ্ছা মি সাই wish mɒn sai 

ইকঞ্জকিিা  ইিকেকিিা  engineer inziniyar 

ইতততুঃ ি া দরুিামুরিা খ া া hesitate d̪unomuno xora 

ইকতহাস ইকতিাস history iti̪yas 

ইতযাকদ আ কিতা etc. arkita̪ 

ইতযাকদ আর া  রতাতা etc. aro xɒto̪ta̪ 

ইতযাকদ ওতা আ কি etc. ota̪ arki 

ইিরিিিি ইিকিিরিাি injection indʒikʃon 

ইিরিিিি গাকি injection ɡatn̪i 
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ইফতা  ইতা  iftar ista̪r 

ইকলি মাি (ইকলি মাস)/ইকলি/ইলিা/ইকলিা hilsa fish (iliʃ mas)/iliʃ/ilɒʃa/iliʃa 

ইকত ী ইসরতাক  iron isto̪ri 

ঈদগাহ ইদগা 
eid prayer 
ground id̪ɡa 

উঁকি মা া উকি-েকুি মা া peep uki-zuki mara 

উঁচু উসা high usa 

উকিল উকিল lawyer ukil 

উুি উুি/উুইি/কব া lice ukun/ukuin/bira 

উকচৎ  উকসত should usit ̪

উচ্চা ণ উচ্চা ি pronunciation utʃtʃarɒn 

উো উটা rise uta 

উোি উটাি courtyard utan 

উোি খসকস/উটাি/রসইস yard sesi/utan/seis 

উোিামা উটালামা 
going up and 
down utalama 

উঠিরি খিওিা হ াকি/উটাই খদওিা withdraw hɒrani/utai d̪eoya 

উরেরিি? উটরসাইি?/উটরসাইিকি? 
where are you 
staying? utsoin?/utsoinni? 

উিা উ া fly      ura 

উৎপকত্ত উৎরফাকত্ত origin utf̪ott̪i̪ 

উৎসব উতরিাব festival utʃ̪ob 

উত্ত  উরত্তা  /উরত্রা north utt̪o̪r /utr̪o 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত খফা াইে iheritance foraiz 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত বংরিাগত iheritance bɒngʃoɡɒto̪ 

উত্ত াকধিা ী ওিাক ি heir oyariʃ 

উত্সাহী উশ্িাকি/উত্িািী keen uʃʃayi/utʃ̪ayi 

উদা  উদা  generous ud̪ar 

উদা  কদল খদাক িা generous d̪il d̪oriya 

উদাহ ণ উদার াি example ud̪aron 

উদাহ ণ কমসাল example misal 

উদ ূল (গাইল কসিা)/গাইলচা rice grindstone (ɡail siya)/ɡailtʃa 

উধাও হওিা িাই ওই োওিা vanish nai oi zaoya 

উধাও হওিা হাওিা vanish haoya 

উন্নত ি া উন্নকত খ া া improve unnɒti̪ xora 

উন্নকত উরন্নাকত progress unnoti̪ 

উপিা  উরফা া  favour ufoxar 

উপিাকত উরফাোকত tribe ufozati̪ 

উপকি উকফ্র side income ufri 

উপতযিা উফতযিা valley ufɒtt̪ɒ̪ka 

উপতযিা খবকল valley beli 

উপরদি উরফারদি advice ufod̪eʃ 

উপরদি খদওিা উরফারদি খদওিা advise ufod̪eʃ d̪eoya 
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উপিযাস উরফান্নাি novel ufonnaʃ 

উপরভাগ বালা লা রস/ফাওিা enjoy bala laxse/faoya 

উপেুক্ত উরফােুক্ত proper ufozukto̪ 

উপেুক্ত উরফােুরক্তা suitable ufozukto̪ 

উপ  উফ  up ufɒr 

উপ  খথরি উফর /উরফা  তাকি from top ufɒre/ufor ta̪ki 

উপর  উরফ্র on ufre 

উপর  উরফ্র upstairs ufre 

উপলক্ষ উরফালরকা occasion ufolɒkko 

উপহা  উরফািা  present ufoyar 

উপহা  দাি present d̪an 

উপাি উকসল্লা/উকসলা way usilla/ usila 

উপাির ি ি া রুকে   া earn ruzi xɒra 

উপাসিা উফারিািা worship ufaʃona 

উপুি হরি 
খিািা উফুৎ ওইিা হুকত খ াউিা 

lying with face 
on the ground ufut ̪oiya huti̪ rouya 

উরু উ া/উ াত thigh ura/urat ̪

উল উল wool ul 

উলগ উদ্লা nude ud̪la 

উরলাট-পারলাট উরলাট-ফারলাট upside down ulot-falot 

উল্টা-পাল্টা উল্টা-ফাল্টা in disorder ulta-falta 

উল্লাস (উকল লাগা)/উকল cheers (uli laɡa)/uli 

উকসলা উকসলা/উকসল্লা find an excuse usila/ usilla 

এই িিয এ  লাকগ for this reason er laɡi 

এই কদরি ওবাি/ওবািকদ/ওমকদ/ওমুিা this way obay/obayd̪i/omd̪i/omuka 

এই কদিগুকলরত অইরদা these days ɒid̪d̪o 

এই কদিগুকলরত ইিাদ া these days iyad̪ra 

এই কদিগুকলরত ওউকদি টাইি these days oud̪in tain 

এইটা ইগুতা/ওগু/ওউ াি/ইটা/ই টা this one iɡuta̪/oɡu/ouxan/ita/ixɒta 

এি তালাি অযা  তালাত 
on ground/first 
floor æx ta̪lat ̪

এি  িম এ  লা াি similar ex laxan 

এি হওিা এ  অিা unite ex oya 

এি  অযা  one æx 

এিই অযা  লা াি same æx laxan 

এিি িরে এখ্লা solo exla 

এিটু আধটু অলরফা a little ɒlfo 

এিটু আধটু এ টু a little extu 

এিটু আধটু তু া a little tu̪ra 

এিটু আধটু থু া a little t ̪h ura 

এিটু ঘুকমরি 
খিওিা এ টু হুকত/ফুকত  ওিা nap extu huti̪/futi̪ rɒoya 

এিদম এযাির র  completely ækɒxere 

এিদম ফু াফুক  completely furafuri 

এিলা আয লা alone æxla 
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এিসরগ এ  লরগ together ex lɒɡe 

এিসরগ এ  হঙরগ together ex hɒnge 

এিা এখ্লা lonely exla 

এরিবার  এযার বার  absolutely æxebare 

এি-র  এরখ্স্র x-ray exsre 

এ ি অর াি now ɒxon 

এ ি এব্লা now ebla 

এ ি ওন্কু now onku 

এ ি চকল অর াি োই bye ɒxon zai 

এ কি  া াকা া immediately xarakkara 

এ কি আসকি অর ারিাউ/অর াকি আই াম 
I am coming just 
now ɒxonou/ɒxoni airam 

এ রি  িিয অর ান্কু for now ɒxonku 

এ ািিা  ইিারিা  from here ikanor 

এ ারি ইরিা/ইিারিা/অরিা/ওউরতা here ino/ikano/ɒno/outo̪ 

এ ারি বরসি ওউরিা/অরিা খবৌকা please sit here ouno/ɒno boukka 

এ ারিই ইিারিাও right here ikanoo 

এ ারিই ইরিাও right here inoo 

এগুকল ওগুইিা these oɡuinta̪ 

এিারিা (এ াকি/এ াইিা োওিা) evade erani/(eraiya zaoya) 

এিারিা টাকল্টবাকল্ট dither taltibalti 

এর ারপ্লি খফরলইি plane felein 

এর ারপ্লি কবমাি plane biman 

এরস খগকি আইকচ্চ 
I/we have 
reached aitʃtʃi 

এরস খগরি আইরচ্চ it has reached aitʃtʃe 

এরসরিি? আইরসাইি? have you come? aisoin? 

ও হ্িারত/রহকিিা/হ্িারতি he/she hæte̪/heniya/hæte̪n 

ওই ইটা/ও টা that ita/oxta 

ওই কদরি খহামুিা that direction homuka 

ওইগুকল ওউগুইি/ওগুি those ones ouɡuin/oɡun 

ওিালকত উিারলাকত 
legal 
work             ukaloti̪ 

ওিালকত ি া উিারলাকত খ া া plead ukaloti̪ xora 

ও াি খথরি িামরি তাকি from there ʃamne ta̪ki 

ও াি খথরি কহিাি তাকি from there hikan ta̪ki 

ওিি উরোি heavy uzon 

ওিি বা  heavy bar 

ওিি বাক  heavy bari 

ওিি ি া উেি খ া া weigh uzɒn xora 

ওিি ি া মাফা খ া া weigh mafa xora 

ওরেি/উরেি উটুকা/উরটাউকা please get up utukka/utoukka 

ওরদ  হযা া  
belonging to 
them hærar 

ওরদ রি তা ার  them ta̪rare 

ওিা  তাইরিা  his ta̪inor 
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ওরিটা  খবিা া waiter beyara 

ওশুধ ওশুদ medicine oʃud̪ 

ওশুধ গুকল্ল medicine ɡulli 

ওশুধ খবাক  medicine bori 

ওষুরধ  খদািাি ওষুরদা  দিুাি pharmacy oʃud̪or d̪ukan 

ওষুরধ  খদািাি ফারমরকস pharmacy farmesi 

ওতাদকি খমসাবকে 
religious 
teacher mesabzi 

িই মাি (খ াই মাস)/র াইিা Koi fish (xoi mas)/xoiya 

ি রিা িা ুরিাকদরিা িা never kunod̪ino na 

ি রিা িা ুরিাকদরিা িাি never kunod̪ino nay 

িকচ খ াকস tender xosi 

িচু খ াস ু taro xosu 

িচুক পািা ো মুকি water-hyacinth zarmuni 

িিাই খ ািাই/তাওিা frying pan xorao/ta̪oya 

িত দরূ ?  রতা দ ু how far? xɒto̪ d̪ur 

িত খহাল?  রতা ওইরস? 
how much did it 
come to? xɒto̪ oise? 

িতক্ষণ?  তরকাি? 
how much 
time? xɒtɒ̪kkon? 

িতক্ষণ?  িটা ফেররিা ? 
how much 
time? xɒyta fɒrzonto̪? 

িথা খদওিা েবাি খদওিা give word zɒban d̪eoya 

িথা বলা মাতা talk mata̪ 

িরথাপিথি মাত খ াতা conversation mat ̪xota̪ 

িিুই খ ারিাই/র াইি/র াকি elbow xonoi/xoin/xoni 

িেস্ব  গলা  ি  voice ɡɒlar ʃɒr 

িিযা খ াইন্না maiden xoinna 

িপাল খ াফাল forehead xofal 

িপাল সন্না forehead sɒnna 

িপাল 
ুচিারিা  ফাল ুস খ া া 

squeezing 
forehead xɒfal kus xora 

িব   রবা / িরবা  grave xɒbor/xɒybor 

িকব খ াকব poet xobi 

িকব খ াকবতা খলর াইি poet xobita̪ lexoin 

িকবতা খ াকবতা poem xobita̪ 

িকবতা খ াকবতা poetry xobita̪ 

িবুত  খ াইত  pigeon xoitɒ̪r 

িবুল খিাবুল agree (to marry) kobul 

িকি খ াবকে wrist xobzi 

িমলা  ম্লা orange xɒmla 

িমারিা খ ামাকি resuce xomani 

িরম োওিা খ াকম োওিা decrease xomi zaoya 

িরম োওিা ফুই োওিা decrease fui zaoya 

িম্বল  রম্বাল blanket xɒmbol 

িম্বল খ ামল/ রম্বাল rug xomɒl/xɒmbol 
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িিিি?  িরোি? 
how many? 
(people) xɒyzon? 

িিটা?  িটা? 
how many? 
(pieces or time) xɒyta? 

িিটাি খ ারল? ুি খিারমাি  ুরল? 
at what time 
does it open? kun ʃomoy xule? 

িিটাি খ ারল?  িটা  খিারমাি  ুরল? 
at what time 
does it open? xɒytar ʃomoy xule? 

িিটাি? ুি খিারমাি? at what time? kun ʃomoy? 

িিটা  সমি 
আসরবা ুি খিারমাি আইতাম? 

at what time 
should I come kun ʃomoy aita̪m? 

িিলা খ ািলা coal xoyla 

ি   র া do xɒro 

ি রত হরব িা খ া া লারখ্তা িাি 
you will not 
have to do xora laxto̪ nay 

ি রবি? খ াবরাইকি?/খ াবরািকি?/খ াবরাকি? will you do? xorbaini?/xorbayni?/xorbani? 

ি লা  র ালা bitter melon xɒrola 

ি াত খ া াত saw xorat ̪

িক রিা  দাক  corridor d̪ari 

িরুণা দিা mercy d̪ɒya 

িির  কিফা cork difa 

িলম খ ালম pen xolɒm 

িলা  লা banana xɒla 

িরলি  রলে college xɒlez 

িরলকি খ াইলো/র াকলকে liver xoilza/xolizi 

িরল া খ ারল া cholera xolera 

িল্পিা ি া  রফািা খ া া imagine xɒlfona xora 

িিাই খ ািাই slaughterer xoʃai 

িিাই ািা খ ািাই খগা  slaugher house xoʃai ɡor 

িষ্ট খ ারশ্টা trouble xoʃto 

িষ্ট ি রত 
হিিা  রশ্টা   া লারগ িা it is no trouble xɒʃto xɒra laɡe na 

িষ্ট ি া খ ারশ্টা খ াক িা struggle xoʃto xoriya 

িষ্ট ি া েুরদা খ াক িা struggle zud̪d̪o xoriya 

িসাই খ ািাই butcher xoʃai 

িাঁচা  াসা raw xasa 

িাঁচা মক চ  াসা খমাক স green chilly xasa moris 

িাঁচা  াতা  াসা  াতা unsealed road xasa rasta̪ 

িাঁকচ খ কন্কচ/ াকন্কচ scissors xentʃi/xantʃi 

িাঁটা  াটা bones (fish) xata 

িাঁটা গসা bones (fish) ɡɒsa 

িাঁোল  ারটাল jackfruit xatol 

িাঁধ  াদ্ shoulder xand̪ 

িাঁপা  াফ shiver xaf 

িাঁপা  াফা vibration xafa 

িাঁপা  াফা/ াফ shake xafa/xaf 
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িাঁপা  াফ্ vibration xaf 

িাঁপা  াকফ্ি vibration xafni 

িাঁপা  াকফ্ি/ ারফাকি tremble xafni/xafoni 

িাি  াউিা crow xauya 

িািিা িা  া crab kaxra 

িাগি  ারগাে paper xaɡoz 

িাগকি খলবু  াগকে খলব ু lime xaɡzi lebu 

িািািাকি আরি ফারি nearby aʃe faʃe 

িািািাকি দার া nearby d̪aro 

িািািাকি লাগাত nearby laɡat ̪

িারি দার া near d̪aro 

িাি  াম/ াে work xam/xaz 

িাি  াম- াে/ াম/ াে task xamɒ-xaz/xam/xaz 

িাকি  াকে 

muslim 
marriage 
celebrant xazi 

িারি  খিরল  ারমা  ফুিা house boy xamor fuya 

িারি  খিরল  ারমা  ফুিা working boy xamor fuya 

িাটা  াটা cut xata 

িাটা চামুচ  াটা সামুস knife and fork xata samus 

িাে  াট/রুি wood xat/ruk 

িাে কমস্ত্রী  াট কমরতাক  carpenter xat misto̪ri 

িারে  কমস্ত্রী  াট খমরতাক /কমরতাক  carpenter xat mesto̪ri/misto̪ri 

িাতল মাি  াতলা মাস Katol fish xatl̪a mas 

িাদা খফ  mud fex 

িাি  াি ear xan 

িারি  দলু  ারি / ারিা  দলু ear ring xaner/xanor d̪ul 

িাপি 
খধাওিা  
সাবাি  ারফা  খদাওিা  িাবাি 

soap for 
washing clothes xafor d̪ooyar ʃaban 

িাপ   ারফা  cloth xafor 

িাপ  খচাপ   ারফা  সফু  clothes xafor sufɒr 

িাম খচা   াম্সু  work shirker xamsur 

িামি  ারমা / াম াকি/ াম াই কদরস bite xamor/xamrani/xamrai d̪ise 

িাম াঙগা  াফর গা/ াম াগা star fruit xafɒrenga/xamranga 

িামাি িামাি cannon kaman 

িাকমি  াকমে kameez xamiz 

িা ?  া /র  /কিগু  whose? xar/xer/kiɡur 

িা  ািা  া  ািা factory xarxana 

িা ণ  ার াি reason xaron 

িা ণ মায্রা reason mazra 

িাক গ   াক রগা  handyman xariɡor 

িাকতর ি  াকত মাি 

Kartik month 
(Bengali 
calendar) xati̪ maʃ 
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িালবািুস মাি ( াইল্লা া/ ালা বাউি) Kalbaus fish xaillara/(xala bauʃ) 

িালা হাট াল deaf hatxal 

িাকল  াকল ink xali 

িারলা  ালা black xala 

িারলা  াকলিািা dark-skinned xaliyana 

িারলা িাম োম black berry zam 

িািা  াউিাকি coughing xauyani 

িাকি  াকি cough xaʃi 

কি িিয কিও  লাকগ for what kior laɡi 

কি িিয কিতা  লাকগ for what kita̪r laɡi 

কি িিয খ রি for what xene 

কিিু কিচু্চ some kitʃtʃu 

কিিু কিচু্চ something kitʃtʃu 

কিিু ুিা something kunta̪ 

কিিু িা কিচু্চ িাি nothing kitʃtʃu nay 

কিিু িা ুিা িাি nothing kunta̪ nay 

কিরি খিব কিকিলাইম ু I will buy kinilaimu 

কিমা কিমা mince kima 

কিিকমি কিকিস্ currant kismis 

িী কিতা? what? kita̪? 

িী কিিরত 
চাি? কিতা কিিতা সাইি? 

what do you 
want to buy? kita̪ kinta̪ sain? 

ুঁিা ুিা well kuya 

ুু  ুত্তা dog kutt̪a̪ 

ুটি  মাটি  গ  hut matir ɡɒr 

ুিারিা টুিাকি pick tukani 

ুৎকসত কবকস্র ugly bisri 

ুদ কত  ুদর াকত divine xud̪roti̪ 

ুকপ বাকত খলম oil lamp lem 

ুমিা ুম া pumpkin kumra 

ুমিা ফাকি খ াদ ু pumpkin fani xod̪u 

ুমিা কমিটি খ াদ ু pumpkin miʃti xod̪u 

ুমা  ুমা  potter kumar 

ুকম  ুকম  crocodile kumir 

ুকম  ুকম্ব  crocodile kumbir 

ুিািা ুিা fog kuya 

ুতর া খফাতুিা kurta fotu̪ya 

ুল খবারুই jujuba borui 

ুকল ুকল্ল mouthwash kulli 

ুসুম গ ম উকস্ল গর াম luke warm usli ɡɒrom 

ুকত ি া ুকত খ া া wrestler kusti̪ xora 

িৃকম কি কম hook worm kirmi 

িৃকষ আল-চাষ agriculture al-tʃaʃ 

খি বলরিি? খ  খ াই া? 
who is 
speaking? xe xoira? 
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খি? খ ?/কিগু?/খ টা? who? xe?/kiɡu?/xeta? 

খিঁরচা কে  earth worm zir 

খিঁরদা িা  াইরদা িা don’t cry xaind̪o na 

খিউ িা খ উ িাি none xeu nay 

খিি খ গ cake xeɡ 

খিচকি মাি খ কস্ক মাস minnow xeski mas 

খিিা খ  া ফুি millipede xera fuk 

খিরি খিিা 
( াই া খিওিা) /( াক িা 
লওিা) snatch (xaira neoya) /(xariya lɒoya) 

খিতকল খ কি tea kettle xetl̪i 

খিি 

খ রি?/(কিতা  লাকগ?)/(কিও  
লাকগ?) why? xene?/(kita̪r laɡi?)/(kior laɡi?) 

খিিািাটা 
ির ি কিন্বা 

you do your 
shopping kinba 

খিকি আগলু  াকি আগলু little finger xani angul 

খিমি ির  

(কিলাি 
খ াক /র াক িা)/(কিলা াি 
খ াক িা) how 

(kilan xori/xoriya)/(kilaxan 
xoriya) 

খিমি ির  ? কিলা াি?/কিলাি? how? kilaxan?/kilan? 

খিমি খলরগরি? কিলাি লারসস? 
how did you like 
it? kilan laɡse? 

খিমি খহাল? কিলাি ওইকসল? how was it? kilan oisil? 

খিিামত কিিামত doomsday kiyamɒt ̪

খি কসি খতল (খ র স খতল)/র র াকিি kerosene (xeres te̪l)/xeroʃin 

খি াকি খ  াকি clerk xerani 

কিউ খ উ someone xeu 

খিাঁিিা চুল ুিা সুল curly hair kukra sul 

খিাঁিিা চুল ুকি সুল curly hair kukri sul 

খিাঁিিা চুল োখ্রা সুল curly hair zaxra sul 

খিাঁচিারিা 
খ  া বটি োওিা সাম্রা 

wrinkle (on 
face) bɒti zaoya samra 

খিাকিল ুকিল cuckoo kukil 

খিাকিল ুকিলা cuckoo kukila 

খিাট ুট coat kut 

খিাটি ুটি crore kuti 

খিাথা খথরি 
এরসরিি? 

ুিাি/ুিাই তাকি 
আউসইুি/আইরসাইি? 

where have you 
come from? kunan/kuyai ta̪ki ausuin/aisoin? 

খিাথাও ুিাই/কিিারিা/ুি ারিা somewhere kuyai/kiyano/kunɒxano 

খিাথাও িা ুরিা ারিা িাি nowhere kunoxano nay 

খিাথাও? ুিু ারিা? anywhere? kunuxano? 

খিাথাি োরচ্ছি 
? খ াই/ুিাই োই া? 

where are you 
going> xoi/kuyai zaira? 

খিাথাি?  ারিা?/ুিারিা?/ুিাই?/খ াই? where? xano/kunano/kuyai/xoi? 

খিাদাল ুদাল spade                    kud̪al 

খিাি ুরিা any kuno 
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খিাি সমরি ুিু খিারমাি sometime kunu ʃomoy 

খিািকদি ুিুকদি some day kunud̪in 

খিািকদি ুরিাকদি ever kunod̪in 

খিাকভি খিাকবড্ covid kobid 

খিাম   রমা /মাো waist xɒmor/maza 

খিারিল ুরিল quail kuyel 

খিা পু  খ া ফু  camphor xorfur 

খিা বািী ুবরাকি qurbani kurbani 

খিা বািী  ঈদ খবা  া/ু বাকি  ইদ Eid ul adha boxra/kurbanir id̪ 

খিালকি  রলাি/ কশি water pitcher xɒloʃ/xɒlʃi 

খিৌতুি খিাতুি humour kotu̪k 

খিৌতুহলী আগর াও আরস curious aɡɒroo ase 

খিৌতুহলী আররাই আরস curious aɡroi ase 

খিৌতুহলী খো  আরস curious zox ase 

িযা াম খবাির  (খি াম/রি াম খবাি) carrom board keram/(keram bod) 

কিরিট কিক রিট cricket kiriket 

কিপণ খ ান্কিিু miser xondʒuʃ 

কিম কিক ম cream kirim 

িীতদাস গুলাম slave ɡulam 

িাি খহ াি tired heran 

ক্ষকত  কত/র কত harm xɒti̪/xeti̪ 

ক্ষমা মাফ pardon maf 

কক্ষদা কিদা hungry kid̪a 

কক্ষদা বু  hungry bux 

 ি খ   hay xer 

 ি সন্ hay sɒn 

 কত খ াকত loss xoti̪ 

 কত লুক্িাি loss lukʃan 

 ব   রবা  news xɒbor 

 ব  খ ারবা  message xobor 

 ব  কদি  রবা  খদউকা inform him xɒbor d̪eukka 

 রিক   িাক  brown xɒyari 

 রিক  কবসু্কট  রগা  brown biskut rɒngor 

  রগাি  গুরি rabbit xɒrɡuʃ 

  চ ি া ( কসর লওিা)/( র াস   া) spend (xɒrsi lɒoya)/(xɒros xɒra) 

 সিা খ াশ্রা outline xoʃra 

 াঁটি  াটি pure xati 

 াওিা  াউ া eat xaura 

 াওিা  াটাল dine xatal 

 াওিা খ কি  াকি/ ািা খ কি 
the food is 
served xani/xana redi 

 াওিা  ঘ   াইবা  ুটা dining room xaibar kuta 

 াওিা  ঘ  িাইকিং রুম dining room daining rum 

 াওিা  িািগা  াইবা  োগা eatery xaibar zaɡa 

 াওিা  পাকি  াওিা  ফাকি drinking water xaoyar fani 
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 াট  াট cot xat 

 াট ফারলাং cot falong 

 াট ফারলাং bed falong 

 াট খসাকি cot soki 

 ারটা বাকট্ট short batti 

 ািা  া া vertically xara 

 ািা কদিারল vertically d̪ikale 

 াি িাই?  াইরসাইন্নাকি? did you not eat? xaisoinnani? 

 াবা  ু া  food kurax 

 াবা   াকি meal xani 

 াবা   াকি food xani 

 াবার   
তাকলিা  াকি  কলশ্ট menu xanir liʃt 

 ারব িা?  াইতা িাি? 

won’t 
he/she/they 
eat? xaita̪ nay? 

 ারবি?  াইবাকি? will you eat? xaibani? 

 াম  াম envelope xam 

 ামা  ফা াম farm faram 

 ামা  মু কগ ফা রমা  মু কগ farm chicken farmor ɒmurɡi 

 া াপ খ া াফ bad xoraf 

 া াপ মরদা bad mɒnd̪o 

 া াপ বযবহা  
ি া বাদ খবরবাআ  খ া া misbehave bad̪ beboar xora 

 ালা খমাই 
aunt (mother’s 
sister) moi 

 ালা/মাকম/চা
কচ/ফুপ ু

 ালা/রমাই/মামাকি/মাকম/সাকস/সাই
কে/সাকসআম্মা/ ফুফু/হুফু/হুফুআম্মা aunt 

xala/moi/mamani/mami/sasi/sai
zi/sasiamma/ 
fufu/hufu/hufuamma 

 াকল  াকল empty xali 

 াকল োিগা  াকল োগা/রেগা vacancy xali zaɡa/zeɡa 

 ািী  কি castrated goat xɒʃi 

ক চুকি ক সুক /কিসুক  khichuri xisuri/kisuri 

ক   কি  rice pudding kir 

ক ল ক ল ির  
হাসা 

(ক  ক  খ াক  আিা)/(ক ল 
ক লাইিা আিা) giggle (xi xi xori aʃa)/(xil xilaiya aʃa) 

ক লাইল কিলাইল toothpick kilail 

 ুঁরি পাওিা  ুকেিা/ুকেিা/ ইুজ্জা/ুইজ্জা ফাওিা find 
xuziya/kuziya/xuidʒdʒa/kuidʒdʒ
a faoya 

 ুঁিা  ু া excavate xura 

 ুদ  ুইদ broken rice xuid̪ 

 ুি ি া োরি মাক  খদওিা murder zane mari d̪eoya 

 ুিকত  িা cooking spoon xɒnta̪ 

 ুিকত খদাকে cooking spoon d̪ozi 

 ুব ুব very kub 

 ুব িারি এরকর  দার া very near ekkere d̪aro 
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 ুব খিাট উতুুকি tiny utu̪kuni 

 ুব ভাল ুব বালা very good kub bala 

 ুব ভাল 
লাগল ুব বালা লারসস liked it a lot kub bala laɡse 

 ুব সুদ  বাকা শুরদা  pretty/beautiful bakka ʃund̪or 

 ুিিী বাফা/বাউফা dandruff bafa/baufa 

 ুকি ুকি/ুি happy kuʃi/kuʃ 

 ুকি  ুকি/ ুি glad xuʃi/xuʃ 

খ ি ু  ােু  dates xazur 

খ রত আসুি  াইরত খবাই োইি 
please come to 
eat xaite̪ boi zain 

খ রত খদওিা  াউিাকি feed xauyani 

খ রত পার ি  াইতা ফাবরা you could eat xaita̪ farba 

খ িাত ী গুদা া িাউ ferry-boat ɡud̪ara nau 

খ িাল খমাকের whim morzi 

খ লিা খ শিা toy xelna 

খ লা খ ই  play xeir 

খ লা খ ই /র ইল/র লা game xeir/xeil/xela 

খ লা খ ল play xel 

খ লা ধূলা খ লা sports xela 

খ াঁিা তুিাকি search tu̪kani 

খ াঁিা তুিাকি seek tu̪kani 

খ াঁিা শিাং া lame lyangra 

খ াঁিারিা খলং া কি limp lengrani 

খ ািা ুকি তুিাতুকি searching tu̪katu̪ki 

খ ালা  ুলা/ ুকলিা open xula/xuliya 

খ ারল?  ুরল? opens? xule? 

 যাকত দাফ/দারফাট prestige d̪af/d̪afot 

 যাকত িাম-িা  reputation nam-dax 

গণহতযা গরিাঅতযা genocide ɡɒnoɒtt̪a̪ 

গত প শুকদি গত খফা ু 
day before 
yesterday ɡɒt ̪forku 

গত প শুকদি খফারুকদি 
day before 
yesterday forud̪in 

গতিাল গরতা াইল/ াইল/ াইলু yesterday ɡɒto̪xail/xail/xailku 

গকত ইকিক ি speed ispirid 

গদয খগাইরদা prose ɡoid̪d̪o 

গন্ধ গরদা/রগ াি smell ɡɒnd̪o/ɡeran 

গরবষণা গরবরিািা research ɡɒbeʃona 

গকভ  খগাকব  deep ɡobir 

গ ম গর াম hot ɡɒrom 

গ ম গর াম warm ɡɒrom 

গ ম ি া গর াম   া heat ɡɒrom xɒra 

গ মিাল গর ারমা  কদি summer ɡɒromor d̪in 

গক ব খগাক ব poor ɡorib 
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গরু খগারু/গাই/গাকব cow ɡoru/ɡai/ɡabi 

গরু  গািী খগারু  গাক  bullock cart ɡorur ɡari 

গতর  গাত/গাতা 
hole (on the 
ground) ɡat/̪ɡata̪ 

গকবরত গরবরা খ াক  proud ɡɒrbo xori 

গলদা কচংকি বর া ইসা scampi bɒro isa 

গলা গলা neck ɡɒla 

গকল খগাকল্ল lane ɡolli 

গল্প িাকিকি story kayini 

গল্প কিচ্চা story kitʃtʃa 

গল্প গফ chit-chat ɡɒf 

গল্প ির ি গরফা খ াক  chat (you) ɡɒlfo xori 

গরল্প  বই গরফা  খবাই story book ɡɒlfor boi 

গাং কচল গাঙ কসল sea gull ɡang sil 

গাি গাস tree ɡas 

গাি লাকগরিরি গাস লাগাকি planted trees ɡas laɡani 

গারি  িলম গারসা  খ ারলাম graft ɡasor xolom 

গারি  পাতা গারসা  ফাতা leaves ɡasor fata̪ 

গাি  গারো  carrot ɡazor 

গাি কগত song ɡit ̪

গাি গাওিা কগত গাওিা/র াওিা sing ɡit ̪ɡaoya/xooya 

গামিা গাম্সা 
cloth (for wiping 
body) ɡamsa 

গািি গারতা  singer ɡato̪x 

গাল গাইল abuse ɡail 

কগে কগ া knot ɡira 

কগির া কগেরা church  ɡirza 

কগলা কগলা swallow ɡila 

গুকিরি গুসাইিা he/she arranges ɡusaiya 

গুটি খপািা গুটি ফুিা/ফুক্ silkworm ɡuti fuka/fuk 

গুিা মসলা মিলা  ফাকক/গু া spices (powder) mɒʃlar fakki/ɡura 

গুদাম গুদাম/গুিাউি godown ɡud̪am/ɡudaun 

গুিাগা  গুিাগা  sinner ɡunaɡar 

গুন্ডা গুন্ডা/মতাি hooligan ɡunda/mɒsta̪n 

গুরুত্ব  গুরুতর া serious ɡurutɒ̪ro 

গুকল গুকল্ল bullet ɡulli 

গুকল ি া গুকল্ল খ া া shoot ɡulli xora 

খগকঞ্জ গুকঞ্জ vest ɡundʒi 

খগাঁফ মুস্ moustache mus 

খগািাকল গু াকল heel ɡurali 

খগাপিীি গুরফাি secret ɡufon 

খগাব  গুরবা /গুরফা  cow dung ɡubor/ɡufor 

খগাল গুল round ɡul 

খগালমক চ গুল খমাক স pepper ɡul moris 

খগালািা  গুল circular ɡul 
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খগালাপ ফুল খগালাপ ফুল rose ɡolap ful 

খগালাকপ গুলাকফ pink ɡulafi 

খগাসল ি া  
িিয পাকি গুরস্ল  লাকগ ফাকি bath water ɡusler laɡi fani 

খগাসল ািা গুসরলা bathroom ɡuslo 

খগাসল ািা গুরসাল ািা bathroom ɡusolxana 

খগাসল ািা গুরসারলা োওকগ bathroom ɡusolo zaoɡi 

খগাসল ািা বাতরুম bathroom batr̪um 

খগাত গুস্ meat ɡus 

খগাত গুত meat ɡust ̪

খগাত মাংরিা meat mangʃo 

গযাকিি 
আলসা  খগকেি আলসা  gastric ulcer ɡestik alsar 

রন্থাগা  লাইরবক  library laiberi 

রহণ ি া খিওিা receive neoya 

রহণ ি া লওিা receive lɒoya 

রাম গরন্কিা village ɡɒndʒo 

রাম খগ াম village ɡeram 

রামীণ গাওিালী folk ɡaoyali 

রারম  খমািল কবসা ী village leader bisari 

রারম  খমািল মাতব্ব  village leader matb̪bɒr 

রাময গাউিা rural ɡauya 

রাময রাইরমযা rural ɡraimmo 

গ্লাস গল্লাস glass ɡɒllas 

ঘটি গরটা  match maker ɡɒtox 

ঘটি  ািবা  match maker raybar 

ঘটা গটা occur ɡɒta 

ঘরট খগারট happen ɡote 

ঘকি খগাক  clock ɡori 

ঘণ্টা গন্টা hour ɡɒnta 

ঘন্টা খগাকন্ট bell ɡonti 

ঘন্টা খবল bell bel 

ঘ  ুটা room kuta 

ঘর  গর া at home ɡɒro 

ঘর ািা  াবা  খগারুিা  াকি 
home cooked 
meal ɡoruya xani 

ঘষা গিাকি rub ɡɒʃani 

ঘাট গাট wharf ɡat 

ঘাম গাম sweat ɡam 

ঘাম খফাকসিা sweat fosina 

ঘামাকচ গামাকস/(গামা মাকস) prickly heat ɡamasi/(ɡama masi) 

ঘাস গাশ্ grass ɡaʃ 

ঘাস ফক ং বাগা ফুিা locust    baɡɡa fuka 

কঘ কগ ghee ɡi 

কঘন্না কগন্না disgusting  ɡinna 
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ঘুকড্ড গুকড্ড kite ɡuddi 

ঘুম গুম/গুমাকি sleep ɡum/ɡumani 

ঘুম গুরমা asleep ɡumo 

ঘুম পাওিা গুম ফাওিা sleepy ɡum faoya 

ঘুম ভাগা গুম তাকি উটা wake ɡum ta̪ki uta 

ঘু ারিা মুর া/মু ারিা turn muro/murano 

ঘুষ গুি bribe ɡuʃ 

ঘুকষ টুকি punch tuʃi 

খঘািা গু া horse ɡura 

খঘািা  বাচ্চা গু া  বাইচ্চা foal ɡurar baitʃtʃa 

খঘামটা গুম্টা veil ɡumta 

খঘামটা মাতাত  ারফা  veil mata̪t ̪xafor 

খঘা া কফ া গু রত ফা বা roam around ɡurte̪ farba 

খঘা া  িিয গু া  লাকগ for travelling ɡurar laɡi 

খঘাষণা গুরিািা announcement ɡuʃona 

খঘাষণা ঘুশুিা announcement ɡhuʃuna 

চওিা সউ া wide sɒura 

চিচরি েরমাকি shiny zɒkmoki 

চঞ্চল উস্লা restless usla 

চটপটি সরট্ফাটি chatpati sɒtfoti 

চিা খসা া ride sora 

চিুই পাক  খসার াই/রসারিাই/রসা া sparrow soroi/sonto̪i/sora 

চিুইভাকত টুফা picnic tufa 

চমৎিা  খবাউত শুরদা  wonderful bout ̪ʃund̪or 

চমৎিা  শুরদা  nice ʃund̪or 

চক ত্র  াস্লত/ াইস্লত character xaslɒt/̪xaislɒt ̪

চকবর কসিাই fat siknai 

চল খসাল fashion sol 

চলরত কফ রত আইরত োইরত move around aite̪ zaite̪ 

চলা খসালা pass sola 

চলা  পথ োইবা   াতা 
direction (to 
travel) zaibar rasta̪ 

চলুি/চরলি আউকা let us go aukka 

চকল্লিা সাকল্লিা chollisha salliʃa 

চিমা চিমা spectacles tʃɒʃma 

চা সা tea sa 

চা চামুচ্ সা  সামুস্ tea spoon sar samus 

চা চামুচ্ সা  কসফ tea spoon sar sif 

চাঁচা সাসা scrape sasa 

চাঁদ সাঁি moon sa~n 

চাঁরদ  আরলা সারদ  আরলা moonlight sand̪er alo 

চাই সাই I want sai 

চাওিা সাওিা want saoya 

চাি  সার া  servant saxor 

চািা সািা wheel saka 
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চািা সাকা wheel sakka 

চা া সাকিিা/সাইকা খদ া taste sakiya/saikka d̪exa 

চাগা সাগা fresh and strong sanga 

চাচা/মামা/ফু
পা/ াল ু

সাসা/সাসাকে/মামা/হুফা/ফুফাকে/ া
লু uncle 

sasa/sasazi/mama/hufa/fufazi/x
alu 

চাদ  সারদা  shawl sad̪d̪or 

চাদ  সারদা /সারদা  sheet sad̪d̪or/sad̪or 

চাদা সাদা donation sand̪a 

চাপ োতা pressure zata̪ 

চাপ সাফ pressure saf 

চাপ সাফ্ stress saf 

চাপ খদওিা োতা খদওিা press zata̪ d̪eoya 

চাপ খদওিা সাফ খদওিা press saf d̪eoya 

চাপাকত আটা  রুটি chapati atar ruti 

চাকব সাকব/সুক  key sabi/suri 

চাবুি সাবু  whip sabux 

চামিা  াল/সাম্রা skin xal/samra 

চামিা সাম্রা leather samra 

চামুচ সামুস spoon samus 

চামুচ সারমাইস spoon samois 

চামুচ কসফ spoon sif 

চারি  খপিালা সা   াফ tea cup sar xaf 

চা  সাই  four sair 

চা  পাতা ফাকত্ত/(সা ফাকত্ত) tea leaves fatt̪i̪/(sa fatt̪i̪) 

চা রিািা সাই ুিা square sairkuna 

চাল সাল roof (sloping) sal 

চাল চলি সাল সরলাি behaviour sal sɒlon 

চালাি সালাি clever salak 

চালাি খসাতু  clever sotu̪r 

চালাকি সালাকি trick salaki 

চাষ ি া িই 
মাি সারিা  খ াই মাস 

farmed 
koi(flying) fish saʃor xoi mas 

কচংকি মাি ইসা মাস shrimps/prawns isa mas 

কচঠি কসটি/(কসটি ফরত্তা /ফরত্রা) letter siti/(siti fɒtt̪o̪r/fɒtr̪o) 

কচিা কস া chira sira 

কচকিিা ািা কসক িা ািা zoo siriyaxana 

কচত সাঁতা  উকল্টিা/উল্টা িাতা  
backstroke 
(swimming) ultiya/ulta ʃata̪r 

কচৎ হরি খিািা কসৎ হুকত 
lie on one’s 
back sit ̪huti̪ 

কচৎিা  কসল্লাকি shout sillani 

কচৎিা  হাউিাকি shout haukani 

কচৎিা  ি া কসৎ মা া shriek sit ̪mara 

কচৎিা  ি া কসল্লাকি yell sillani 

কচতল মাি কসরতাল মাস্ Chitol fish sito̪l mas 
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কচতাবাঘ কসতাবাগ panther sita̪baɡ 

কচত্র কিল্পী কসরত্রা কিকফ painter sitr̪o ʃilfi 

কচিরত পা া (কসিরত ফা া)/কসি-রফাক রসাি recognise (sinte̪ fara)/sin-forisoy 

কচিা মাটি  
বাসি খপিালা 

কসকি / ারস / ারসা  
বারিাি/বরতর াি crockery sinir/xaser/xasor baʃon/bɒrto̪n 

কচিা খিািা কসিা োিা known sina zana 

কচিাবাদাম কসিাবাদাম peanut sinabad̪am 

কচকি কসকি sugar sini 

কচিা কসিা thought sinta̪ 

কচিা ি া কসিা খ া া think sinta̪ xora 

কচকিত অি াি anxious ɒyran 

কচরপ খদিা   স্লা squeeze xɒsla 

কচমটা মুস্না tweezer                musna 

কচমটি কসমটাকি/কসমটা pinch simtani/simta 

কচম্টা কসম্টা tongs simta 

কচরুকি কসরুকি/কসরুইি/ ারিাই comb siruni/siruin/xakoi 

কচল কসল্ eagle sil 

কচলমকচ কসকলকম্স portable basin silimsi 

কচহ্ন কসন্নত sign sinnɒt ̪

কচহ্ন কসরিযা/কসরিযাত mark sinno/sinnot ̪

চীিাবাদাম কসিা বাদাম ground-nut sina bad̪am 

চুকক্ত সুকক্ত contract sukti̪ 

চুকি  াস bangles xas 

চুকি বাংক  bangles bangri 

চুন্ সুি/সুিা lime sun/suna 

চুপ সুফ/সুব silent suf/sub 

চুপ ি  সুফ খ ার া quiet suf xoro 

চুপ ি  সুব খ ার া quiet sub xoro 

চুপ ি  সুরবাই োও quiet suboi zao 

চুমা খদওিা িাকু kiss nakku 

চুমা খদওিা মািা খদওিা kiss maya d̪eoya 

চুমা খদওিা হুংগা kiss hungɡa 

চুমুি খদওিা সুমুি খদওিা sip sumuk d̪eoya 

চুম্বি সুম্বি magnet sumbɒk 

চুক  ি া সুক  খ া া steal suri xora 

চুল সুল hair sul 

চুল িাটা সুল  াটা haircut sul xata 

চুলিাকি  াউোকি itch xauzani 

চুলিাকি  ুিকল itch xudʒli 

চুলিাকি সুল াকি itch sulxani 

চুলিারিা  াউোকি scratch xauzani 

চুলা উদাল stove und̪al 

চুলা সুলা cooker sula 

চুলা সুলা stove sula 
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খচি আউট 
ি ব খসক্ আউট  তর াম I shall check out sek aut xɒrta̪m 

খচিা  কসিা  chair siyar 

খচলা খসলা ফুি centipede  sela fuk 

খচা  খসাউি eyes souk 

খচার   খিযাকত খসাউরিা  েুকত/দকুত eyesight soukor zuti̪/d̪uti̪ 

খচার   পাঁপকি খসাউরিা /সুরিা  ফাকফ্র eyelashes soukor/sukor fafri 

খচার   পাতা খসাউরিা /সুরিা  ফাতা eyelid soukor/sukor fata̪ 

খচার   পাকি সুরিা  ফাকি tear drop sukor fani 

খচার   পাকি খসাউরিা /সুরিা  ফাকি eye-drop soukor/sukor fani 

খচািাল সুিাল jaw suyal 

খচা  সু  thief sur 

খচা া চালাি (সু া সালাি)/(সু া  া বা ) smuggle (sura salan)/(sura xarbar) 

খচাষা সুিা suck suʃa 

খচৌ াতা খসাউ াতা/রসাউআট্টা crossroads sourasta̪/souatta 

চযাপ্টা খসফ্টা flat sefta 

িকা সকা dominoes sɒkka 

িকব খফারটা picture foto 

িকব খসাকব picture sobi 

িি সি six sɒy 

িাউকি সাউকি roof cover sauni 

িািকি সাকি sieve sakni 

িাগল সারগাল/সাকগ/রবা ক  goat saɡol/saɡi/boxri 

িাগল িািা খবা ক  বাইচ্চা kid (goat) boxri baitʃtʃa 

িািা সা া without sara 

িাকিরি োওিা সাই া োওিা overtake saira zaoya 

িাকত সাকত্ত umbrella satt̪i̪ 

িাত্র সারত্রা pupil satr̪o 

িাত্র-িাত্রী সাত্র-সাত্রী students satr̪o-satr̪i 

িাদ সাদ roof sad̪ 

িািা সািা shadow saya 

িািা সািা shade saya 

িািা খসবা shade seba 

িা রপািা  উলি bed bugs  ulɒʃ 

িালা খসালা sack sola 

কিদ্র  ফুকা very small hole fukka 

কিদ্র  ফু  very small hole fur 

কিপ খবাক   ু া fishing rod borir kura 

কিল আরস্লা was aslo 

কিলা বার াল্ peel baxol 

িঁুরি মা া ইটামা া throw itamara 

িঁুরি মা া উ াইিা মা া throw uraiya mara 

িুটি সুটি holidays suti 

িুটি সুটি vacation suti 

িুটি সুকট্ট leave sutti 
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িুটি সুকট্ট vacation sutti 

িুক  সাকু knife sakku 

খিঁিা কস া tear sira 

খিরি খদওিা সা  খদওিা quit sar d̪eoya 

খিরি খদওিা সাক  খদওিা quit sari d̪eoya 

খিরল ফুিা chap fuya 

খিরল ফুিা son fuya 

খিরল ফুিা/ফুত boy/son fuya/fut ̪

খিরল সাবাল chap sabal 

খিরল সাবাল son sabal 

খিরল খমরি া ফুিা ফুক িরত children fuya furinte̪ 

খিরল খমরি া সাবালগুরি children sabalɒɡunte̪ 

খিাঁিা সুিা touch suya 

খিাট বাক ি small barik 

খিাট সুরটা-মুরটা small suto-muto 

খিাট হুরু small huru 

খিাট হুরু/ফুরু/বাক ি little huru/furu/barik 

খিাট খিরল হুরু/ফুরু/ফুিা 
kid (human 
being) huru/furu/fuya 

খিাট িাত খ াকমি/র াম-োর াত low class xomin/xom-zarot ̪

খিাট খবাি হুরু খবাইি younger sister huru boin 

খিাট ভাই হুরু বাই younger brother huru bai 

খিাট খমরি বাইচ্চা ফুক  girl (infant) baitʃtʃa furi 

খিাট হওিা বাকট্ট ওই োওিা/রগরস shrink batti oi zaoya/ɡese 

খিা া মা া ফা  খদওিা stab far d̪eoya 

ি ম ের াম/েকখ্ম wound zɒxom/zɒxmi 

িগল েরগাল bush zɒngol 

িিকপ্রি িামর া া popular namxora 

িিকপ্রি িামিা  popular namdax 

িিসাধা ণ ফাকব্ল  public fablix 

িকন্ডস ওকি jaundice olmi 

িন্তু খফাশু animals foʃu 

িন্তু োরিািা  animals zanoyar 

িন্তু খোন্তু animals zontu̪ 

িন্ম হওিা ফিদা অওিা born fɒyd̪a ɒoya 

িন্মকদি িরমরাকদি birthday dʒɒrmod̪in 

িিয লাকগ for laɡi 

িবা েবা hibiscus zɒba 

িবাই েরবা/রোবাই slaughter zɒbo/zobai 

িবাব খদওিা েুিাফ খদওিা reply (respond) zuyaf d̪eoya 

িমা খদওিা খোমা খদওিা submit zoma d̪eoya 

িকম খোকমি land zomin 

িি কিতা victory dʒita̪ 

িরুক   খোরুক  emergency zoruri 

িরু ী খোরুক /েরুকল urgent zoruri/zɒruli 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 124 

 

িদর া খোদর া 
tobacco (for 
chewing) zord̪a 

িলপাই খবরশ াই olive belxoi 

িলপাই খবরফাই olive belfoi 

িলপাই খোফাই olive zolfai 

িাঁতা সু তা/স তা grindstone surta̪/sɒrta̪ 

িাউ োউ rice porridge zau 

িাকত োকত nation zati̪ 

িাকত োকত race zati̪ 

িাতীি োকতও national zati̪o 

িাদ ু োদ ু magic zad̪u 

িাদঘু  োদগু  museum zad̪uɡɒr 

িাি োি/িাি/রফা াি/কদল heart zan/dʒan/foran/d̪il 

িািা োিা know zana 

িািাো োিো 
muslim funeral 
prayer zanza 

িািালা োন্কলা window zanla 

িামাই দামাদ/দামান্/োমাই son-in-law d̪amand̪/d̪aman/zamai 

িাম্বু া মাতু্ত/োম্বু া pomelo matt̪u̪/zambura 

িািগা খেগা/োগা place zeɡa/zaɡa 

িািিামাি মুরসাল্লা prayer mat musolla 

িাল োল forgery zal 

িাহাি োে ship zaz 

িাহািী োকে seaman zazi 

কি অি yes ɒy 

কি কে yes zi 

কি িা কে িা no (respectfully) zi na 

কিজ্ঞাসা কিিাকি/(কিিা  খ া া) ask dʒikani/(dʒikar xora) 

কিরজ্ঞস 
ি রবি কেিাইবা please ask zikaiba 

কিকিি পত্র কেকিি ফত্র luggage ziniʃ fɒtr̪o 

কিকিি পত্র কেকিশ্ফাকত/কেকিসরফারত্রা things ziniʃfati̪/zinisfotr̪o 

কিব্রাইল কেকব্রল/কিব্রাইল Gabriel (angel) zibril/dʒibrail 

কিমরিকসিাম কিম gymnasium dʒim 

কি াফ কে াফ giraffe ziraf 

কিহ্বা কেফ্রা/কেব্বা tongue zifra/zibba 

িীবি কেরবাি/হািাত/আিাত life zibon/hayat/̪ayat ̪

িীকবত কেদা/কেতা alive zind̪a/zita̪ 

িতুা েুতা shoes zuta̪ 

িতুা পাকলি েুতা ফাকলি shoeshine zuta̪ faliʃ 

িতুা  কফতা েুতা  কফতা shoelace zuta̪r ɒfita̪ 

খিতা কেতা win zita̪ 

খিব্রা খিব্রা zebra dʒebra 

খিল ািা খেল jail zel 

খিল ািা খেল prison zel 
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খিলা কেলা district zila 

খিাি িিু/েুি leech dʒuk/zuk 

খিাগাকল েুগাকল 
worker’s 
assistant zuɡali 

খিািা েু া/ি ুা pair zura/dʒura 

খিারি েুর  loud zure 

খিারি 
খদৌিারিা এ  খদৌ াকি sprint ex d̪ourani 

খিারি 
খদৌিারিা েুর  খদৌ াকি sprint zure d̪ourani 

খিািাকি খপািা েুকি ফুি firefly zuni fuk 

খিািাি েুিাি young man zuyan 

খিািাি কিিাি young man ʃiyan 

জ্ঞাি কগিাি knowledge ɡiyan 

জ্ঞািী কগিাকি wise ɡiyani 

ি  তাফ fever ta̪f 

ি  খবা া  fever boxar 

ি  ে  fever zɒr 

িল িল ি া কসক্ কসক্ খ া া shine sik sik xora 

কিি কিন্নাত/কেি Jinn dʒinnat/̪zin 

িযারিট খেরিট/রিরিট jacket zeket/dʒeket 

ঝিমি ি া েগ্-েগা glitter zɒɡ-zɒɡa 

ঝিমি ি া খোক  glitter zori 

ঝগিা  াইজ্জা/ াকেিা/রদা বা  quarrel xaidʒdʒa/xaziya/d̪orbar 

ঝগিারট দবরাক  quarrelsome d̪ɒrbari 

ঝগিারট 
(পুরুষ)  াইজ্জাু  

quarrelsome 
(male) xaidʒdʒakur 

ঝগিারট 
(মকহলা)  াইজ্জাু িী 

quarrelsome 
(female) xaidʒdʒakurni 

ঝি ে -তুফাি/তুফাি storm zɒr-tu̪fan/tu̪fan 

ঝাঝঁ খিং acrid dʒeng 

ঝাঝঁ তুিা  acrid tu̪kar 

ঝাি ু োরু broom zaru 

ঝাি ু োরু broom zaru 

ঝাি ু হুরুি broom hurun 

ঝাি ু হুর াইি broom huroin 

ঝািু খদওিা োরু খদওিা sweep zaru d̪eoya 

ঝািুদা  সুইফা  sweeper suifar 

ঝাি ু োি ু crafty zanu 

ঝারমলা োরমলা hassle zamela 

ঝাল োল hot (spicy) zal 

কঝ কে daughter zi 

ঝুটি েুটি ponytail zuti 

ঝুটি সুটকি ponytail sutki 

ঝুলা টাকগিা/টাগাইিা/েুলাইিা hang tangiya/tangaiya/zulaiya 
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ঝঁূকিপূণর  াত্রা risky xatr̪a 

টি  াট্টা sour   xatta 

টি খটংগা sour   tenga 

টি সুিা sour   suka 

টব টফ্ tub tɒf 

টব টব্ tub tɒb 

টরমরটা খটমটু tomato temɒtu 

টরমরটা খটরমটু tomato temetu 

টিরলট টাকট্ট toilet tatti 

টিরলট বারগরা  toilet barɡor 

টাইফরিি টািফরিট typhoid tayfɒyet 

টাি  ল্লা/িুলাইল/রি া bald xɒlla/dulail/nera 

টািা খট া taka texa 

টািা  া া  
বযাগ খট া  া া  খবগ purse texa raxar beɡ 

টািা  া া  
বযাগ খফািিা  া া  খবগ purse foyʃa raxar beɡ 

টািা-পিসা খট া-রফািিা money texa-foyʃa 

টািা  বযাগ খট া  বযাগ moneybag texar bæɡ 

টাটু্ট টাটু্ট pony tattu 

টািা টাকিিা/টাইিা pull taniya/taina 

টারপরন্টাইি তাকফর ি turpentine ta̪rfin 

টিউবওরিল খ াল tubewell xol 

টিউিি টিউরিান্ tuition tiuʃon 

টিিটিকি আকল lizard ali 

টিিটিকি টিিটিকি lizard tiktiki 

টিিকল টিকি tiara tikli 

টিিা গাকি vaccination ɡatn̪i 

টিিা টিিা vaccination tika 

টিরিট টিরিট ticket tiket 

টিরিট খচিা  টিরিট খসিা  ticket chequer tiket sekar 

টিটকিকি মাি কতত্কিিা মাস tiddler fish ti̪tk̪ina mas 

টিপস টিফ tips tif 

টিপস ব কিি tips bɒxɒʃiʃ 

টিলা টিলা hillock tila 

টুি া টুখ্রা piece tuxra 

টুি া টুমা piece tuma 

টুি া ি া টু  া খ া া shred tuxra xora 

টুি া ি া টুমা খ া া shred tuma xora 

টুকি টাকি টুিটাি bits and pieces tuktak 

টুকিটাকি অংি টু  া টা  া scrap tuxra taxra 

টুকপ টুকফ cap tufi 

টুকপ খতাকি cap to̪ki 

টুকপ মাতা  টুকফ/তকি/টুকফ hat mata̪r tufi/tɒ̪ki/tufi 

খটরি লম্বা ি া টাইন্না/টাকিিা লাম্পা খ া া stretch tainna/taniya lampa xora 
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খটকবল খটবুল table tebul 

খটকবল িথ খটকবল িরলাথ table-cloth tebil kɒlot̪h  

খটকবরল খটবুরলা at this table tebulo 

খটকলকভসি টিকব/টিকফ TV tibi/tifi 

খটাে টুস toast tus 

টযাি খটস্ক tax tesk 

খে খটর  tray tere 

েযাকফি পুকলি েযাকফি ফুকলশ্ 
traffic 
policeman træfik fuliʃ 

েযাকফি লাইট েযাকফি কসিাল্ traffic lights træfik siɡnal 

েি টগ cheat (noun) tɒɡ 

েিারিা টগাকি cheat (verb) tɒɡani 

োট্টা মশ্  া zest mɒʃxɒra 

োট্টা ি া  াউক   াওিা joke xauri xaoya 

োন্ডা টান্ডা cold tanda 

োন্ডা বাতাস টান্ডা বাতাি chilly (wind) tanda bata̪ʃ 

ঠিি টিি correct tik 

ঠিি টিি exactly tik 

ঠিি টিি right tik 

ঠিি আরি টিি আরস It's all right tik ase 

ঠিি আরি টিি আরস OK tik ase 

ঠিি আরি টিি আরস that is all right tik ase 

ঠিি সমি 
আসা খিারমাি মরতা আওিা punctual ʃomoy mɒto̪ aoya 

ঠিিািা টিিািা address tikana 

খোঁট টুট lips tut 

খোগা টুগা paper bag tunga 

িাইিী খফ ত/রফ কি witch ferɒt/̪ferɒtn̪i 

িাি িা  mail dax 

িাি কদরবি িা  কদওইি/রদইি call dax d̪ioin/d̪ein 

িাি িাম িা  িাম nick name dax nam 

িািরবি িা বা please call daxba 

িািাত িা াইত dakoit daxait ̪

িাক্তা  িা রতা  doctor daxɒto̪r 

িাি িাইি right dain 

িািা িািা wing dana 

িাল িাইল 
dahl – lentil 
soup dail 

িাল ঘুটকি িাইল গুটকি lentil mixer dail ɡutni 

িাল ঘুটকি েুফ্রা গুটকি lentil mixer zufra ɡutni 

িাল ভাত িাইল বাত a meal dail bat ̪

িালপকু  িাইফুক  dalpuri dailfuri 

িাকলম খবদািা pomegranate bed̪ana 

িােকবি খহউই  dustbin heuir 

কিগবাকি িন্ somersault dɒn 
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কিব্বা কিকব can/jar (small) dibi 

কিম অযান্ডা egg ænda 

কিম খবাইদা egg boid̪a 

িুরব োওিা িুকব োওিা sink dubi zaoya 

িুমু  িুমু  fig dumur 

খিংগু খিংগু dengue dengu 

খিিকচ খিগ pan deɡ 

খিিকচ িযাগ pan dæɡ 

ড্রাইভা  িাইবা  driver daibar 

ঢািিা িাখ্িা lid daxna 

ঢািিা িাকখ্ি lid daxni 

ঢািিা ি া lid ʃɒra 

ঢািিা সাকফ্ি lid safni 

ঢািা িা া Dhaka daxa 

ঢািাইিা িা াইিা dhakaia daxaiya 

ঢাল িাল shield dal 

ঢালা িালা/িাল/িারলা pour dala/dal/dalo 

কঢলা কিলা loose dila 

কঢলা কিলা/িুলা slack dila/dula 

ঢুি িুি 
bump in the 
head duʃ 

খঢঁিি খির াি okra deroʃ 

খঢঁিি কবিকি okra bindi 

খঢউ খিউ wave deu 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) িুিা enter duka 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) হাদাকি enter hand̪ani 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) হামাকি enter hamani 

তইক  খতিা /কতিা  ready te̪yar/ti̪yar 

তওকফি খতৌকফি/রতাকফি 
God given 
fortune to̪ufik/to̪fik 

তওবা তওবা repentance tɒ̪oba 

তদু  অরবি oven ɒben 

তফাৎ খতাফাৎ difference to̪fat ̪

ত িাক  ত রাক  curry tɒ̪rxari 

ত িাক  ত রাক  vegetable dish tɒ̪rxari 

ত মুি তবুরি/তবুরে watermelon tɒ̪rbudʒ/tɒ̪rbuz 

তরুণ েুিাকি/েুিাকন্কি/েুিাকন্ন youth zuyani/zuyanki/zuyanni 

তির  তরির া argument tɒ̪rko 

তস্তুক  তশ্তক /কফক স্ saucer tɒ̪ʃtɒ̪ri/firis 

তাই িাকি? হাসাকি? is that so? hasani? 

তাওিা তাওিা grilling pan ta̪oya 

তাি তা  astonishing ta̪x 
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তািারিা (এি 
দকৃষ্টরত) এ  ল মাি সাই  ওিা stare ex lɒxmay sai roya 

তারি (পুরুষ) হযার /তাইির /তাির  him hære/ta̪inre/ta̪nre 

তারি 
(মকহলা) তাইর /তাইির /তাির  her ta̪ire/ta̪inre/ta̪nre 

তাগাদা তাগ্দা tell to hurry up ta̪ɡd̪a 

তািা তাো হারোম/হােমা/তািা/তাো fresh hazom/hazma/ta̪dʒa/ta̪za 

তািাতাকি উ াউক  hurry/quick urauri 

তািাতাকি  া াকা া hurry/quick xarakkara 

তািাতাকি খোলকদ hurry/quick zold̪i 

তািাতাকি 
ির   া াকা া quickly xarakkara 

তািাতাকি 
ির  খতা ারতাক  quickly to̪rato̪ri 

তািাতাকি 
ির  েকল্দ quickly zɒld̪i 

তািাতাকি 
ির  রুরি quickly ruʃe 

তািাতাকি 
ির  সফাকত্ত quickly sɒfatt̪i̪ 

তািাহুিা তা াহু া haste ta̪rahura 

তারদ  তাি-তারিা /তা া  their ta̪n-ta̪nor/ta̪rar 

তারদ  তা া  related to them ta̪rar 

তামা তামা copper ta̪ma 

তামাি তামুি tobacco ta̪muk 

তামািা তাম্িা prank ta̪mʃa 

তামািা ফাইেলাকম prank faizɒlami 

তা  তা  wire ta̪r 

তা  লত্ wire lɒt ̪

তা  হযা /তাই /তাইরি /তারিা  
his/her 
(belonging to) hær/ta̪ir/ta̪iner/ta̪nor 

তা  সরগ এ  লরগ with it er lɒɡe 

তা পর  তাফর   after that ta̪rfɒr 

তা া তািাি/তা া/হযা া they ta̪nta̪n/ta̪ra/hæra 

তাক   তাক ি date ta̪rik 

তালই তারলাই 
sibling’s father-
in-law ta̪loi 

তালা তালা lock ta̪la 

তালাি তালা  divorce ta̪lax 

তালাি বাইি divorce bain 

তালাি সা সাক  divorce sarsari 

তাকল তাকল clap ta̪li 

তাকলিা কলশ্ট/কলকশ্ট listen liʃt/liʃti 

তারলািা  তলুিা /তরুিাল sword tɒ̪luyar/tɒ̪ruyal 

তাহরল তাইরল then ta̪ile 
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কতকত  পাক  কতরতা  partridge ti̪to̪r 

কতি কতি three ti̪n 

কতকম মাি কতকম মাস whale ti̪mi mas 

কত স্কা  ি া গাইল্লাকি/(গাইল খদওিা) rebuke ɡaillani/(ɡail d̪eoya) 

কতল মািা mole (on skin) maʃa 

কতল খমইি mole (on skin) mein 

তী  ধি ু কত  খদাি ু bow and arrow ti̪r d̪onux 

তুকম 

তুকম/তুকমতাইি/তুমাতাি/আফরি/
আফরি া you (singular) 

tu̪mi/tu̪mita̪in/tu̪mata̪n/afne/afn
era 

তুকম আস তুকম ওবাি আও you come tu̪mi obay ao 

তুকম আসি তুকম আই াি you are coming tu̪mi airay 

তুকম আসকিরল তুকম আইস্লাি 
you were 
coming tu̪mi aislay 

তুকম আসরব তুকম আইবাি you will come tu̪mi aibay 

তুকম এরসকিরল তুকম আইস্লাি you came tu̪mi aislay 

তুকম কগরিকিরল তুকম খগরসাকগ you went tu̪mi ɡesoɡi 

তুকম কিরত 
পা  তুকম কিতা ফার া you may take tu̪mi nita̪ faro 

তুকম পা  তুকম ফা বাি you may tu̪mi farbay 

তুকম োও তুকম োও you go tu̪mi zao 

তুকম োচ্ছ তুকম োই াি you are going tu̪mi zairay 

তুকম োকচ্ছরল তুকম খগস্লাি you were going tu̪mi ɡeslay 

তুকম োরব আরফ্ি োইবা you will go afne zaiba 

তুকম োরব তুকম োইবাি you will go tu̪mi zaibay 

তুকম  া  তুকম  াকি খদউ you keep tu̪mi raki d̪eu 

তুলা তুলা cotton wool tu̪la 

তুরল কিব খলাইিা োইম ু I will pick up loiya zaimu 

খততুল খতরতাই/রততুই tamarind te̪to̪i/te̪tu̪i 

খতল ত্িাল oil tæ̪l 

খতলাকপিা মাি খতলাকফিা মাস tilapia fish te̪lafiya mas 

খতলারপািা খতশসু া cockroach te̪lsura 

খতরল /রপািা 
কপো হারদি কফটা Poa Pitha hand̪eʃ fita 

কত ী ি া বািাকি/(কতিা /রতিা  খ া া) prepare banani/(ti̪yar/te̪yar xora 

খতাতাপাক  তুতাফাকি/তুতা parrot tu̪ta̪faki/tu̪ta̪ 

খতািা তুিা stammerer tu̪tl̪a 

খতািারল গামসা towel ɡamsa 

খতািারল খতৌকল towel to̪uli 

খতািারল খতৌকলিা towel to̪uliya 

খতালা  উটাকি lift utani 

খতািি তুি  mattress tu̪ʃɒx 

খতািি োকেম mattress zazim 

কত্রভুি কতি ুিা triangle ti̪n kuna 

থরল কিস bag kis 

থরল কিসা bag kisa 
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থরল খথাকল bag t ̪h oli 

থাইিবা  োগা থা া  োগা/রেগা accommodation t ̪h axar zaɡa/zeɡa 

থািা  িািগা তা া  োগা/রেগা residence ta̪xar zaɡa/zeɡa 

থািা  িািগা তা া  োিগা/রেগা place to stay ta̪xar zayɡa/zeɡa 

থারি তার  stays (he) ta̪xe 

থারিি তা বা stay (you) ta̪xba 

থািা তািা police station ta̪na 

থারপা  তারপা /তাম্সা/সট্ িা slap ta̪ppor/ta̪msa/sɒtxɒna 

থামা থামা stop t ̪h ama 

থুতকি তুতা chin tu̪ta̪ 

থুতকি থুতা chin t ̪h uta̪ 

থুতু থুি/তুতু spit t ̪h uk/tu̪tu̪ 

খথরি তরি from tɒ̪ne 

খথরি তাকি from ta̪ki 

খথরি খগকি তাক  খগকস stayed back ta̪xi ɡesi 

খথরি বলকি তাকি খ াই াম speaking from ta̪ki xoiram 

দক্ষতা দরকাতা skill d̪ɒkkota̪ 

দকি খদাক  rope d̪ori 

দকি খ াকি rope roʃi 

দমিল-বাকহিী ফািা  কব রগি fire-brigade fayar birɡed 

দিা মািা মািা দিা compassion maya d̪ɒya 

দিাল ু মািা দিাদার্ kind maya d̪ɒyad̪ar 

দিাল ু খম বাি kind merban 

দ িা  দ রা  need d̪ɒrxar 

দ িাক  খদা  াক  necessary d̪orxari 

দ িা খ াফাট door xofat 

দ িা দিুা  door d̪uyar 

দ িা খদা ো door d̪orza 

দ িাি খটািা 
খদওিা খ াফারটা টু া মা া knock xofato tuxa mara 

দ িাি খটািা 
খদওিা দ োত টু া মা া knock d̪ɒrzat ̪tuxa mara 

দ িাি খটািা 
খদওিা দিুার া টু া মা া knock d̪uyaro tuxa mara 

দ রাত দ রারতা application d̪ɒrxasto̪ 

দকির  খটইলা  tailor teilar 

দকির  খদাকের tailor d̪orzi 

দল দল party d̪ɒl 

দল ফাটি party fati 

দি দি ten d̪ɒʃ 

দসুয িা াইত pirate  daxait ̪

দসুয খদাশ্শু pirate  d̪oʃʃu 

দাঁিারবি উবাইবা you will stand ubaiba 

দাঁিারবি  া াইবা you will stand xaraiba 

দাঁকি িামারিা খিইব্ খ া া shave ʃeib xora 
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দাঁকিপাল্লা দাক ফাকল্ল scale d̪arifalli 

দাঁকিপাল্লা বাট া া scale batxara 

দাঁত দাত teeth d̪at ̪

দাঁত দাত tooth d̪at ̪

দাঁত বযাথা দারতা কবি tooth ache d̪ato̪ biʃ 

দাঁরত  িাক্তা  দারতা  িা তা  dentist d̪ato̪r daxta̪r 

দাঁরত  মাকি দারতা  মাক  gum d̪ato̪r mari 

দাঁরত  মাকি দারতা  োকম gum d̪ato̪r zami 

দাকি দাক  beard d̪ari 

দাকি পাল্লা দাক  ফাল্লা weighing scale d̪ari falla 

দারিািাি দারুিাি gate keeper d̪aruyan 

দাদা দাদা/দাদাকে 
grandfather 
(paternal) d̪ad̪a/d̪ad̪azi 

দাকদ দাকদ/দাকদকে/কবকবকে 
grandmother 
(paternal) d̪ad̪i/d̪ad̪izi/bibizi 

দাফি দারফাি burial d̪afon 

দাবা দবা chess d̪ɒba 

দাবা দাবা chess d̪aba 

দাম দাম value d̪am 

দাম দাম price d̪am 

দাম বাও price bao 

দাকম দাকম expensive d̪ami 

দামী দামী valuable d̪ami 

দা কচকি দাকসরকি cinnamon d̪arsini 

দালাল দালাল agent d̪alal 

কদরত পা রব? কদরত ফা বািকি? can you give? d̪ite̪ farbayni? 

কদি কদওইি please give me d̪ioin 

কদি কদি day d̪in 

কদি খদউকা please give me d̪eukka 

কদি- াত কদি- াইত day and night d̪in-rait ̪

কদরি কদরিা during day time d̪ino 

কদরি  খবলা 
ঘুমারিা  কদরিা গুমাকি afternoon nap d̪ino ɡumani 

কদব কদতাম I will give d̪ita̪m 

কদরবি কদওইি give (respectful) d̪ioin 

কদরবি খদউকা give (respectful) d̪eukka 

কদিািলাই খদশ্লাই match d̪eʃlai 

কদরি কদ combined with d̪i 

কদরি কদব কদলাইম ু will pay up d̪ilaimu 

কদরি 
খদরবি?/খপ 
ি রবি? কদলাইবাকি? will you pay? d̪ilaibani? 

কদরিা কদও give d̪io 

দুুঃক ত মরিা কিচচু কিও িা sorry mɒno kitʃtʃu nio na 

দুুঃর   কবষি খ ারষ্ট  খ াতা pity xoʃter xota̪ 
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দুুঃর   কবষি দরুক  খ াতা pity d̪ukker xota̪ 

দইু দইু two d̪ui 

দইু তালা দতুালা two-storied d̪uta̪la 

দইু সপ্তাহ দইু খিাফ্তা/রহাফ্তা fortnight d̪ui ʃofta̪/hofta̪ 

দইুটাই দইুওটাই both d̪uiotai 

দধু দদু milk d̪ud̪ 

দধু ওিালা দদুালা milkman d̪ud̪ala 

দপুু  দফুু  afternoon d̪ufur 

দপুু  ১২টা েুরহা /িরুহা /েওু /মাদাকি noon zuhor/dʒuhor/zuor/mad̪ani 

দপুুর    াবা  দফুুর া /দরুফ্রা   াকি lunch d̪ufuror/d̪ufror xani 

দঘুরটিা একস্করিন্ট accident eskident 

দঘুরটিা দগুরটিা accident d̪urɡɒtɒna 

দলুাভাই দলুাবাই 

brother-in-law 
(husband of 
elder sister) d̪ulabai 

দষুু্ট কবিা naughty bitl̪a 

দষুু্ট খবত্তকমে কবিা naughty bett̪ɒ̪miz bitl̪a 

দষুু্ট িতাি কবিা naughty ʃɒta̪n bitl̪a 

দরূ  দরু াই far d̪uroi 

দগূর দরুগযা fort  d̪uɡɡo 

দঢ়ৃ শুো steady ʃuza 

দিৃয দিৃয scenery d̪riʃʃo 

দকৃষ্ট িরো  vision nɒzor 

খদওিাল ওিাল wall oyal 

খদওিাল দযাওিাল wall d̪æoyal 

খদ রিি? খদ  া? have you seen? d̪exra? 

খদ া খদ া see d̪exa 

খদ া দ্িা া look d̪æxa 

খদ া হওিা খদ া ওিা meet d̪exa oya 

খদ া হরিকিল খদ া ওইকসল had met d̪exa oisil 

খদ ারিা খদ াকি show d̪exani 

খদক ? খদকি? let me see? d̪eki? 

খদর  খদকিিা by checking d̪ekiya 

খদর  শুরি খদকিিা-হুকিিা see carefully d̪ekiya-huniya 

খদর  শুরি বালা টিরি খদকিিা see carefully bala tike d̪ekiya 

খদব  খদও  

brother-in-law 
(younger 
brother of 
husband) d̪eor 

খদরবি? কদবািকি? will you give d̪ibayni? 

খদ ী কদ ং delay d̪irɒng 

খদ ী খদক  delay d̪eri 

খদ ী খদক /কদর াং late d̪eri/d̪irong 

খদল খমাহ  খমা /রমা ািা dowry mor/morana 

খদি খদি country d̪eʃ 
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খদকি মু কগ খদকি মু কগ 
free range 
chicken d̪eʃi murɡi 

খদািাি দিুাি shop d̪ukan 

খদািাি পাট বাো  আট shops bazar at 

খদােি দরুো  hell d̪uzox 

খদািা ি া দিুা খ া া 
pray for 
someone d̪uya xora 

খদািা দরুদ খদািা খদারুদ prayers d̪oya d̪orud̪ 

খদাশিা দশুিা swing d̪ulna 

খদাষ দিু fault d̪uʃ 

খদাষী দকুি guilty d̪uʃi 

খদাষী দিুী faulty person d̪uʃi 

খদৌিারিা খদৌ  মা া run d̪our mara 

ধি দি-দরুলাত treasure d̪ɒn-d̪ulot ̪

ধি খদৌলত দি খদৌলত wealth d̪ɒn d̪oulɒt ̪

ধিী খদাকি wealthy d̪oni 

ধরি গুিা বার া /রদাকিিা/রদাইন্না গু া 
coriander 
powder baxor/d̪oniya/d̪oinna ɡura 

ধরি পাতা বার া /রদাকিিা/রদাইন্না ফাতা coriander leaves baxor/d̪oniya/d̪oinna fata̪ 

ধিযবাদ খদাইিযবাদ thanks d̪oinnɒbad̪ 

ধমি খদওিা খদারমাখ্ tell off d̪omox 

ধমি খদওিা হাউি খদওিা tell off hauk d̪eoya 

ধমি খদওিা হাউিাকি tell off haukani 

ধমি    ুদাকি খদওিা scold kud̪ani d̪eoya 

ধমি    ুদাম খদওিা scold kud̪am d̪eoya 

ধমি    গাইল খদওিা scold ɡail d̪eoya 

ধ া দ া catch d̪ɒra 

ধ া খদা া seize d̪ora 

ধর   া া খদাক িা  া া reserve d̪oriya raxa 

ধর া দর াইি hold d̪ɒroin 

ধর া খদার াউকা hold d̪oroukka 

ধর া খদার াকা hold d̪orokka 

ধমর দরমরা religion d̪ɒrmo 

ধতাধকত দফ্লারদাকফ্ল tussle d̪ɒflad̪ofli 

ধতাধকত ফাস্রাফাকস্র tussle fasrafasri 

ধাঁধা কসরলা  riddle silox 

ধাঁধা কসরল্লাি riddle sillok 

ধাকা খটলা push tela 

ধাকা খেলা shock tʰela 

ধাকা দাকা push d̪akka 

ধাতু ো রমাকি metal zarmoni 

ধাি দাি paddy d̪an 

ধাি খক্ষত দাি খ ত paddy field d̪an xet ̪

ধা  দা াইল sharp d̪arail 

ধা  সুিা sharp suka 
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ধা  সুকা sharp sukka 

ধা  ি া দা    া sharpen d̪ar xɒra 

ধা  খদওিা আওলাত্ lend aolat ̪

ধা  খদওিা  রেরা lend xɒrzo 

ধা  খদওিা দা  lend d̪ar 

ধূঁিা দমুা smoke   d̪uma 

খধাপা দফুা washerman d̪ufa 

খধািা দমুা wash d̪uma 

ধযাি দিু/দদু trance d̪un/d̪und̪ 

িিল িরিাল/ির াল copy nɒkol/nɒxol 

িিল বুিা/ফারট্ া  fake buya/fatxor 

ি  খিৌ /রিৌি nails noux/nouk 

িগদ িরগাদ cash nɒɡod̪ 

িি িাগা naked nanga 

িি লযাম্টা naked læmta 

িিা-চিা ল াস া movement lɒrasɒra 

িথ িাখ্ফুল nose-ring naxful 

িদী গাঙ/দি া/রদাক িা river ɡang/d̪ɒyra/d̪oriya 

িদী তী  গাঙরগ  ফা  riverside ɡanger far 

িম্ব  খলাম্ব /রিাম্ব  number lombɒr/nombɒr 

িম্র খিারম্রারবারদ্রা humble nomrobod̪ro 

িি িি nine nɒy 

ি ম ির াম soft nɒrom 

িষ্ট িরশ্টা ওই গযারস ruined nɒʃto oi ɡæse 

িষ্ট িাটা spoilt nata 

িষ্ট বাদ্ ওই গযারস ruined bad̪ oi ɡæse 

িষ্ট খবো ruined beza 

িকসয খিাকশ্ি snuff noʃʃi 

িা িা no na 

িাইরিা  িাইরিা  
married girl’s 
home naiyor 

িাইরিাক  িাইরিাক  
married girl on 
home visit naiyori 

িাি উঁচা কগন্না-কফত snob ɡinna-fit ̪

িাি উঁচা িা  উসা snob nax usa 

িাি ঝািা িাি ফুসা blow nose nakfusa 

িাি ঝািা কহগাইস ফুরসা blow nose hingais fuso 

িারি  িগা িা াক  tip of nose naxari 

িারি  ফুটা িার া  ফু  nostrils naxor fur 

িাগাল লাগাল reach laɡal 

িাচ িাস dance nas 

িাট-বলটু িাট-রবালু্ট nuts and bolts nat-boltu 

িািারিা ল াকি shake lɒrani 

িাকি ভূকি িাক বুক  entrails nariburi 

িািীভুকি ব  tripe bɒr 
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িািী  িদি ফাশস pulse fals 

িাত খবৌ িাত খবৌ grandson’s wife nat ̪bou 

িাকতি িামাই িাকতি িামাই/োমাই 
granddaughter’s 
husband nati̪n dʒamai/zamai 

িাি রুটি িাি nan bread nan 

িািা িািাকে/িািা 
grandfather 
(maternal) nanazi/nana 

িাকি িাকিকে/িাকিকবকব 
grandmother 
(maternal) nanizi/nanibibi 

িাকপত িাকফত barber nafit ̪

িাবালি িাবাকলগ/সাবাল juvenile nabaliɡ/sabal 

িাকবি িাকবি sailor nabik 

িাকভ িাকব navel nabi 

িাম িাম name nam 

িাম িািা িাম িা া roll call nam daxa 

িাম ধর  িাম খদাক িা 
call by first 
name nam d̪oriya 

িামাি খিামাে prayer nomaz 

িামুি লারমাউকা please get down lamoukka 

িািি িারিাি hero nayok 

িাকিিা িাইিা heroine naika 

িা রিল খতল িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল খতল coconut oil naikol/naixɒl/narixel te̪l 

িাক রিল িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল coconut naikol/naixɒl/narixel 

িাক রিরল  
পাকি িাই রল  ফাকি coconut water naixɒler fani 

িাসর িাসর nurse narso 

িাসর িাস nurse nas 

িালা (রিাট 
িদী) কবল stream bil 

িািপাকত িািফাকত্ত/িািফাকত pear naʃfatt̪i̪/naʃfati̪ 

কিিা কিিা wedding nika 

কিিা কবিা wedding biya 

কি ুঁত কিুত perfect nikut ̪

কিচ তলাি কিরস downstairs nise 

কিচু কিস ু low nisu 

কিরচ তরল under tɒ̪le 

কিরচ কিরস under nise 

কিিস্ব আরফ্ি া  one’s own afnerar 

কিিস্ব কিরো /কিরে  private nizor/nizer 

কিরি কিরে self nize 

কিতম্ব ইকতিাি hip iti̪yaʃ 

কিরত হরব? খিওিা লারবা? have to take? neoya laɡbo? 

কিিম কিরিাম rule niyom 

কিিকমত হারমিা regular hameʃa 

কিরি আসকি আকিিা কদ াম/কদিা  I am bringing aniya d̪iram/d̪iyar 

কি ক্ষ  ব লম illiterate bɒxɒlɒm 
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কি রপক্ষ কির াফরকা/কিফরকা neutral nirofɒkko/nifɒkko 

কি াপত্তা কি াফত্তা safety nirafɒtt̪a̪ 

কি াপদ কি াফদ safe nirafɒd̪ 

কি াকমি কি াকমি vegetarian food niramiʃ 

কি াি অতাশ্ frustration ɒta̪ʃ 

কিদরি আয্রাইল unkind azrail 

কিরদর াষ কিদুরি innocent nird̪uʃ 

কিবরাসি বরিাবাি exile bɒnobaʃ 

কিভর   ি া কিরবরা  খ া া rely nirbor xora 

কিশ্চি আলরবাত sure albot ̪

কিশ্চি কিস্সি sure nissɒy 

কিশ্চিই আলবত definitely albɒt ̪

কিরষধ মািা prohibition mana 

কিষু্ঠ  কিশ্টু  cruel niʃtur 

িীরচ দাগ 
খদওিা কিরস টাি খদওিা underline nise tan d̪eoya 

িীরচ দাগ 
খদওিা কিরস দাগ খদওিা underline nise d̪aɡ d̪eoya 

িীল কলল/কললুিা  রগা  blue lil/liluya rɒngor 

িূতি িিা new nɒya 

খিংটি ইঁদ ু বাইত্তা া mouse baitt̪a̪ra 

খিইল পাকলি খিইল ফাকলি nail polish neil faliʃ 

খিইল পাকলি খিৌ  ফাকলি nail polish noux faliʃ 

খিওিা লওিা take lɒoya 

খিতা ন্কিাতা leader næta̪ 

খিরবি কিবা you will take niba 

খিরম িাকমিা after getting off namiya 

খিরম লামা getting down lama 

খিিা লওিা accept lɒoya 

খিাট লুট/িুট note lut/nut 

খিৌিা খিািা/িাও boat noka/nao 

খিৌিা বাওিা িাও বাওিা row nao baoya 

িযািিা খতিা rag te̪na 

িযািা িুলাইল shaved (head) dulail 

িযাি িযাি fairness næy 

পরিট ফরিট/রেব pocket fɒket/zeb 

পক্ষ ফরকা side fɒkko 

পচা গাদা rotten ɡand̪a 

পচা ফসা rotten fɒsa 

পিদ ি া ফরসান্/ফরসাদ   া like fɒson/fɒsond̪ xɒra 

পিদ ি া ফরসারদা/ফরসাি খ া া choose fɒsond̪o/fɒson xora 

পট্িা বাকি খবাগলুা/ফট া fire-cracker bongula/fɒtxa 

পিরি খফার   
he/she is 
studying forer 

পিা খফা া read fora 
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পরি োওিা খফাক  োওিা fall fori zaoya 

পতািা খফাতািা flag fota̪ka 

পথ খফাত path fot ̪

পথ  াতা path rasta̪ 

পথ খদ ারিা খফাত খদ াকি lead fot ̪d̪exani 

পথ খদ ারিা  াতা খদ াকি lead rasta̪ d̪exani 

পদতযাগ ইরতাফা resign isto̪fa 

পদ্ম ফুল্ ফদা ফুল lotus fɒd̪d̪a ful 

পকি  খফাকি  cheese fonir 

পকবত্র খফাকবরত্রা holy fobitr̪o 

পিসা ফিসা paisa fɒysa 

প শু  াইলু্ক tomorrow xailku 

প শু খফারু tomorrow foru 

প শুকদি খফারুকদি 

the day before 
yesterday or the 
day after 
tomorrow forud̪in 

প া কফদা wear find̪a 

প াটা ফর াটা paratha fɒrota 

পক িল্পিা খফাক  রফািা plan forixɒlfona 

পক চি হরি খফাক সি ওইিা knowing you forisɒy oiya 

পক চি হরি মাকতিা knowing you mati̪ya 

পক চালি খমরিো  manager menezar 

পক বা  গুকশ্ট family ɡuʃti 

পক বা  খফাক বা  family foribar 

পক রবি খফাক রবি environment foribeʃ 

পক শ্রমী খফাক স্রকম laborious forisrɒmi 

পক শ্রমী খমরিাকত laborious menoti̪ 

পক ষ্কা  খফাক শ্িা  clean foriʃkar 

পক ষ্কা  খফাক শ্িা  neat foriʃkar 

প ী খফাক  fairy fori 

প ীক্ষা খফাক কা exam forikka 

প ীক্ষা খফাক কা-কিক কা experiment forikka-nirikka 

প ীক্ষা িক িা 
খদ া খফাক কা খ াক িা খদ া inspect forikka xoriya d̪exa 

প ীক্ষাি সফল 
হত্তিা ফাি খ া া pass faʃ xora 

পর  ফর  later fɒre 

পর   াব খফার   াইম ু I shall eat later. fore xaimu 

পর  কিরবি খফাক  লাইবা put on (clothes) fori laiba 

পর ািা ফর ািা care fɒroya 

পদর া ফদর া curtain fɒrd̪a 

পদর া খফাদর া screen ford̪a 

পেরটি বাটুিা া wanderer batuyara 

পেরি ফেররিা until fɒrzonto̪ 
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পেররবক্ষণ ি া ফরেরারবকি খ া া observe fɒrzobekkɒn xora 

পকশ্চম খফািকচম/ফসরম west foʃtʃim/fɒsme 

পা টযাং foot tæng 

পা ফাও foot fao 

পা ফাও leg fao 

পা (আগারিা) ফাও আগাকি step fao aɡani 

পাঁচ ফাস five fas 

পাংচা  ফাসা  puncture fansar 

পাইিাক  ফাই াক  wholesale faixari 

পাইরপ  কমস্ত্রী ফাইরফা  খমরতাক  plumber faifor mesto̪ri 

পাউন্ড খফাি/ফাউন্ড 
pound (British 
currency) fon/faund 

পাউরুটি ফাউরুটি loaf fauruti 

পাউরুটি খবর ি loaf bered 

পাউরুটি খবর ি bread bered 

পাউরুটি লুফ loaf luf 

পাউরুটি লুফ bread luf 

পাওিা োরব? ফাওিা োইরবাকি? is it available? faoya zaiboni? 

পাি খদওিা ফা  খদওিা wind fax d̪eoya 

পািা ফাখ্িা/(ফাকি খগরস) ripe faxna/(faki ɡese ) 

পািা  াতা বালা/ফা া  াতা sealed road bala/faxa rasta̪ 

পা া ফাংিা wings fangka 

পা া ফা া/ফান্কিা fan faxa/fanka 

পা া ফাখ্িা wings faxna 

পাক  ফাইকা/ফাকি bird faikka/faki 

পাক   গু ফকক  খলদা bird dropping fɒkkir led̪a 

পাক   গু ফাকি  খলদা bird dropping fakir led̪a 

পাক   গু কবট bird dropping bit 

পাক    পালি ফাকি  ফাখ্িা feather fakir faxna 

পাগল ফারগাল lunatic faɡol 

পাগল ফারগাল mad (male) faɡol 

পাগকল ফাগকল mad (female) faɡli 

পাগাস মাি ফাগাি মাস্ Pangash fish fangaʃ mas 

পািা লাই  buttock lair 

পািামা ফািেমা pyjama fayzɒma 

পাঞ্জাকব ফাইিোকব/ফািোকব punjabi fainzabi/fanzabi 

পাট িাইল্লা/িাকলিা jute nailla/naliya 

পাে ি া খফা া study fora 

পােিালা ফাশ্িালা primary school faʃʃala 

পাোরিা ফাটাকি send fatani 

পাঠিরি কদকচ্ছ ফাটাই াম sending (I am) fatairam 

পাঠিরি কদরবি? ফাটাইবাকি? will you send? fataibani? 

পািা ফা া neighbourhood fara 

পাতলা ফািা thin fatl̪a 

পাতলা ফািা slim fatl̪a 
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পাতলা ফুিিা slim fukna 

পাতলা বাক ি slim barik 

পাতলা হুিিা slim hukna 

পাতলা ক চুকি খলটা/ফাতলা/রলট া ক সুক  
khichuri 
(liquidy) leta/fatl̪a/letxa xisuri 

পাতলা দকি সুকি twine sutl̪i 

পাতা ফাতা page fata̪ 

পাত্র খিগ-রিকি utensil deɡ-deksi 

পাত্র ফারত্রা 
boy - eligible for 
marriage fatr̪o 

পাত্র হাকন্ড utensil handi 

পাত্রী কবিা  লা /লারিি ফুক  
girl – eligible for 
marriage biyar lax/layek furi 

পাথ  ফারতা  stone fato̪r 

পাথ  ফারত্তা  stone fatt̪o̪r 

পাি  াইশ্িা ফাি betel leaf xaiʃʃa fan 

পাি গুিা গাশ্ betel leaf ɡuya ɡaʃ 

পাি ফাি betel leaf fan 

পাি বাংলা ফাি betel leaf bangla fan 

পািকচকি ফািকসকি engagement fansini 

পািকচকি কসকিফাি engagement sinifan 

পাকি ফাকি water fani 

পাকি কিটারিা ফাকি কসটাকি splash fani sitani 

পাকি খতালা  
িি ফাকি  মরটা  pump fanir mɒtor 

পািা ভাত ফািা বাত্ Panta rice fanta̪ bat ̪

পাদান্ ফাি দাি 
betel leaf and 
nut box fan d̪an 

পাদান্ ফারিা  বাটা 
betel leaf and 
nut box fanor bata 

পাপ গুিা sin ɡuna 

পাপ ফাফ sin faf 

পাপদা মাি ফাফ্দা/ফাকবিা/ফাইব্বা মাস্ 
papda fish (sole 
fish) fafd̪a/fabiya/faibba mas 

পারবি িা 
(আরফ্ি ফাইতা িাি)/(তুকম 
ফাইতাি িাি) you will not find (afne faita̪ nay)/(tu̪mi faita̪y nay) 

পাি ািা টাকট্ট latrine tatti 

পাি ািা খলকট্টি latrine lettin 

পারি  আগলু ফাও  আগলু toes faor angul 

পারি  তকল ফাও  তলা sole faor tɒ̪la 

পা  হওিা ফা  ওিা cross far oya 

পা দ ফার াদ mercury farod̪ 

পা রবা ফা ম ু I will be able to farmu 

পাল ফাল্ sail fal 

পালং িাি ফালং িাগ/হাগ্ spinach falɒng ʃaɡ/haɡ 

পারলািাি ফালুিাি wrestler faluyan 
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পাকল্ক ফাকল্ক palanquin falki 

পাকল্ক খিািাক  palanquin ʃoyari 

পারি  ফারিা  next faʃor 

পারি  বাকি লাগা বাকি 
neighbouring 
house laɡa bari 

পাহাি ফা  hill far 

পাহাি ফা  rock far 

পাহারি  চূিা 
(ফার া  মাতা)/(ফার া  
উরফা ) hilltop (faror mata̪)/(faror ufor) 

কপিরি কফরসাি কদরি back (behind) fison d̪ike 

কপিরি কফরসারি behind fisone 

কপিরি কফরসারি back (behind) fisone 

কপিলা কফস্লা slippery fisla 

কপিারিা    িামাকি postpone xɒr namani 

কপিারিা    কফসাকি postpone xɒr fisani 

কপরি কপরি 
োওিা 

(কফরস কফরস োওিা)/*কফস্ 
লওিা) follow (fise fise zaoya)/(fis lɒoya) 

কপে কফট্ 
back (body’s 
back) fit 

কপো কফটা 
pitha (village 
cakes) fita 

কপতামাতা বাফ-মা/মা-বাফ parent baf-ma/ma-baf 

কপপঁিা কফফ্রা ants fifra 

কপপাসা কতিাি thirsty ti̪yaʃ 

কপপাসা কফফািা thirsty fifaʃa 

কপিি কফওি peon fion 

কপিারিা কপিারিা piano piyano 

কপতল কফতল pistol fistɒ̪l 

পী  কফ  muslim saint fir 

পীর   
কচকিৎসা কফ াকি কসকিশ্িা 

treatment by 
Muslim saint firaki sikiʃʃa 

পুু  িুবা pond duba 

পুু  ফুু  pond fukur 

পুু  ফুশ্ুকি pond fuʃkuni 

পুটী ফুটি Puti fish futi 

পুকত  মালা ফুকত  মালা bead necklace futi̪r mala 

পুকত  মালা ফুকত  স া bead necklace futi̪r sɒra 

পুতুল ফুতুল doll futu̪l 

পুকথ ফুকত ballad futi̪ 

পুিয খসািাব/রফাকেলত virtue soyab/fozilɒt ̪

পু স্কা  ফুর াশ্িা  prize furoʃkar 

পু ারিা ফু ান্ old furan 

পুরুষ ফুরুি male furuʃ 

পুরুষ ফুরুি man furuʃ 

পুরুষ বযাটা male bæta 
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পুরুষ বযাটাইি man bætain 

পুরুষ টিরলট টিরলট male toilet tɒylet 

পুরুষ টিরলট টাকট্ট male toilet tatti 

পুরুষ টিরলট বারগরা  male toilet barɡor 

পুর া তামাম entire ta̪mam 

পুকলস ফুকলি police fuliʃ 

পূিা ফুো puja fuza 

পূকণরমা’ ব া েুসিা full moon bɒra zusna 

পূবর ফুব/ফুরবকদ/ফ্ুরবরা east fub/fubed̪i/furbo 

পূবরাভাস ফু বাবাি forecast furbabaʃ 

পূবরাহ্ন কবআি forenoon bian 

পৃকথবী দইুন্না world d̪uinna 

পৃকথবী দকুিিা world d̪uniya 

খপঁচা খফসা owl fesa 

খপঁরপ  িফল papaya xɒyfɒl 

খপঁরপ  িফল pawpaw xɒyfɒl 

খপঁিাি কফিাইে onion fiyaiz 

খপচ বযা া 
difficult 
problem bæra 

খপট ফযাট stomach fæt 

খপট বযাথা ফযাট কবি stomach ache fæt biʃ 

খপট বযাথা) খফরটা কবি belly ache feto biʃ 

খপকসল খফকসল/ াটরফকসল pencil fensil/xatfensil 

খপিা া কফিা া guava fiyara 

খপিা া খিাফক  guava ʃofri 

খপরিকিরলি? ফাইরসাইকন্ন? did you get? faisoinni? 

খপিাব মুত/রফিাব/মুতা urine mut/̪feʃab/muta̪ 

খপিাব ি া খফিাব   া urinate feʃab xɒra 

খপিাব ি া মুতা লাওিা urinate muta̪ laoya 

খপিাব ি া মুকত লাওিা urinate muti̪ laoya 

খপিাব ািা বারগরা  urinal barɡor 

কপকত্রি সম্পকত্ত ফ াইে family land fɒraiz 

কপকত্রি সম্পকত্ত কম াি family land miraʃ 

খপাঁচ ফুস poached fus 

খপাঁিা ফাওিা quarter faoya 

খপািা ফুি/ফুিা Insects fuk/fuka 

খপািা ফু া burn fura 

খপালাও ফুলাউ polao fulau 

খপাষা প্রাণী ফালা/ফাশ া খোন্তু pet fala/falxa zontu̪ 

খপাো  ফুশ্টা  poster fuʃtar 

খপৌঁিাি খফৌসাকি arrive fousani 

খপৌঁরি খগকি খফৌকস খগকস 
I/we have 
reached fousi ɡesi 

খপৌঁরি োরবা খফৌকস োইম ু
I/we shall reach 
(definitely) fousi zaimu 
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খপৌিব খফৌকসমু/রফৌকসকেম ু I/we will reach fousimu/fousizimu 

খপৌষ ফুি মাশ্ 

Poush 
month(Bengali 
calendar) fuʃ maʃ 

পযারিট খফরিট/ফাকিট packet feket/fakit 

পযান্ট খফি/রফিট pant fen/fent 

পযারসঞ্জা  খফরসিো  passenger fesenzar 

প্রিৃকত খফািৃকত nature fokriti̪ 

প্রকতজ্ঞা ওিাদা promise oyad̪a 

প্রকতবাদ ি া খফাকতবাদ খ া া protest foti̪bad̪ xora 

প্রকতবাদ কমকিল খফাকতবাদ কমকসল protest march foti̪bad̪ misil 

প্রকতভা খফাকতবা genius foti̪ba 

প্রকতিব্দ আর  টা িরব্দা synonym arexta ʃɒbd̪o 

প্রতযক্ষদিী খফারত্তািযরদাকির/রফাইত্তিযরদাকশ্ি eye-witness fott̪o̪kkɒd̪orʃi/foitt̪ɒ̪kkɒd̪oʃʃi 

প্রথম ফরতাম first fɒto̪m 

প্রথম খশ্রণী ফাি খিলাস first-class faʃ kelas 

প্রথরম ফিলা at first fɒyla 

প্রথা খ ওিাে/ক ওিাে custom reoyaz/rioyaz 

প্রধাি মকি প্রদাি খমাকি Prime minister prod̪an montr̪i 

প্রধাি কিক্ষি খহি মারশ্টা  headmaster hed maʃtor 

প্রবাদ খফাবাদ proverb fobad̪ 

প্ররবি িুিা entry duka 

প্ররবি হামাকি entry hamani 

প্রভাব  উকসলা influence usila 

প্রভাব  সুিাস influence suyas 

প্রমাি ি া খফামাি খ া া prove foman xora 

প্ররমািি ফমুিন্ promotion fɒmuʃɒn 

প্ররিািিীি দ  াক  useful d̪ɒrxari 

প্ররলাভি লুব temptation lub 

প্রিংসা তাক ফ praise ta̪rif 

প্রশ্ন কিচু্চ কেিাকি question kitʃtʃu zikani 

প্রশ্ন খফ্রারশ্না question froʃno 

প্রশ্ন খসািাল ি া question soyal kɒra 

প্রকসি ুব িাম  া famous kub namɒxɒra 

প্রকসি িাম্  া famous namxɒra 

প্রতাব ি া আলাফ খদওিা propose alaf d̪eoya 

প্রতাব ি া আলাফ খদওিা suggest alaf d̪eoya 

প্রস্থ্ারি  পথ বার াইবা /বা াইবা  খফাত্ exit baroibar/baraibar fot ̪

প্রাথকমি ফারতাকমক্ primary fato̪mik 

প্রাথরিা ি া দআু খ া া pray d̪ua xora 

প্রাসাদ ফা াসাদ palace farasad̪ 

কপ্রি কপ্রি dear priyɒ 

কপ্রি মািা  dear mayar 

খপ্রকমক্ আকিক্ lover aʃik 

খপ্র ি ফাটাউ া sender fataura 
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খপ্রারাম ওিুশ্টান্ program onuʃtan 

খপ্রারাম খফারাম program foɡram 

প্লাগ খফলাগ plug     felaɡ 

প্লাস খপলাস/প্লাস pliers pelas/plas 

প্লাকেি বযাগ ক স plastic bag xis 

প্লাকেি বযাগ ক সা plastic bag xisa 

প্লাকেি বযাগ খবগ plastic bag beɡ 

খপ্লট বরতর াি plate bɒrto̪n 

খপ্লট বারিান্ plate baʃon 

ফরটা খফারটা photo foto 

ফ মাকলি খফা মাকলি formalin formalin 

ফ মাস ফমরাইি order fɒrmaiʃ 

ফ মুলা খফা মুলা formula formula 

ফসরা ফিরা fair skinned fɒrʃa 

ফল ফল fruits fɒl 

ফল খ োল্ট/র োল্ result rezalt/rezal 

ফকল মাস  াঙ্লা মাস্ Foli fish xangla mas 

ফসল ফরিাল harvest fɒʃol 

ফাঁদ ফাদ trap fand̪ 

ফাঁস ফাি noose faʃ 

ফাঁস ি া খ াই খদওিা leak xoi d̪eoya 

ফাঁস ি া ফাি খ া া leak faʃ xora 

ফাঁকস িাে ফাকি   ারশ্টা gallows faʃir xaʃto 

ফািলাকম ফাইেলাকম silliness faizlami 

ফাকস ফাকি hanging faʃi 

কফর  আসরবি কফক িা আইরতা ওইরবা please return firiya aito̪ oibo 

কফর  োওিা কফর াত return firot ̪

কফর  োব কফক িা োইম ু
I/we shall 
return firiya zaimu 

ফঁুপাি ফুফ্রাইিা  াদা sob fufraiya xand̪a 

ফুটপাথ ফুটফাত footpath futfat ̪

ফুটবল ফুটবল soccer futbɒl 

ফুটবল ফুট্বল football futbɒl 

ফুটাকি ফুটাকি show off futani 

ফুল ফুল flowers ful 

ফুরল  পাপকি ফুরল  ফাকফ্র petal fuler fafri 

খফিা খফিা/রফন্ foam fena/fen 

খফ া  আইবা /আওিা  ফরত 
for the return 
(journey) aibar/aoyar fɒte̪ 

খফ া  িিয কফক িা োওিা  লাকগ for returning firiya zaoyar laɡi 

খফক ওিালা খফক অলা hawker feriɒla 

খফর তা খফর শ্তা angel fereʃta̪ 

খফলরবি িা ফালাইবা িা don’t throw falaiba na 

খফাকি  খহাকি /রফাকি  beggar hokir/fokir 

খফাি ফুি phone fun 
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ফযািারি মুি িাদা pale muk ʃad̪a 

কফ্রি কফক ে refrigerator firiz 

ফ্লাি খফলাি flask felaks 

ফ্লাি ফ্লাস্ক flask flask 

বংিগত খবাংরিাগরতা hereditary bongʃoɡɒto̪ 

বই খবাই book boi 

বি খবাকগ/রবৌগলা crane/heron boɡi/bouɡɒla 

বিবি ি া খফরফর   খ া া 
chattering or 
rattling away ferfer xora 

বক্তা বখ্তা speaker bɒxta̪ 

বগল বরগাল armpit bɒɡol 

বজ্জাত বেযাত্/বজ্জাত bad person bɒzzæt/̪bɒdʒdʒat ̪

বট গাি বট গাস banyan tree bɒt ɡas 

বি বর া large bɒro 

বি বর া senior bɒro 

বি বর ারোি elder bɒrozon 

বি কসকিও  senior sinior 

বি আপা আফা elder sister afa 

বি আপা বুআই elder sister buai 

বি আপা বুবাই elder sister bubai 

বি বি েরগাল forest zɒngol 

বি ভাই বর া বাই/বাইসাব elder brother bɒro bai/baisab 

বি হওিা কিিাি অওিা grow ʃiyan ɒoya 

বিকি খবাক  fishing hook bori 

বদ অভযাস বদ ওইব্বাি bad habits bɒd̪ oibbaʃ 

বদিা খবাদ্না pot for toilet bod̪na 

বদিা লুটা pot for toilet luta 

বদমাি বদমাইি 
rogue/mischiev
ous person bɒd̪maiʃ 

বদল খবাদকল transfer bod̪li 

বদ  বরদা  port bɒnd̪or 

বদুি খবাদুি gun bond̪uk 

বন্ধ বরদা closed bɒnd̪o 

বন্ধ ি া বরদা খ াক  খদওিা shut bɒnd̪o xori d̪eoya 

বন্ধ ি া লাগাই খদওিা shut laɡai d̪eoya 

বনু্ধ দরুতা friend d̪usto̪ 

বনু্ধ খবাদু friend bond̪u 

বিয খোগকল wild zongɒli 

বিযা বাি/রবান্না flood ban/bonna 

বকম বাইত vomit bait ̪

বকম খবাকম vomit bomi 

বিস বরিাি age bɒyoʃ 

বিস্ক 

মুরুকব্বিাি/মুরুকব্ব/বু া-
বুক /রমাি-মুরুকব্ব elderly people 

murubbiyan/murubbi/bura-
buri/moy-murubbi 

ব ফ ব াফ ice bɒraf 
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বষরণ খোক  shower zori 

বষরাকত খ ইিুট raincoat reinkut 

বল খ াউ/(র াউ সাইি) say xou/(xou sain) 

বলা খ াউিা speak xouya 

বলা খ াওিা tell xooya 

বরলকিল খ াইকসল/র াইরস্লা/র াইস্লা said xoisil/xoislo/xoisla 

বরলি খিাউকা 

go ahead, say 
what you want 
to say koukka 

বরলি খ াইি। 

go ahead, say 
what you want 
to say xoin। 

বল্লা বলা wasp bɒla 

বল্লা খবালা bumble bee bola 

বসি বরিারিা pox (small) bɒʃonto̪ 

বসিিাল বরিারিা spring bɒʃonto̪ 

বসরবি িা? খবাইতা িাি? won’t you sit? boita̪ nay? 

বসারিা খবাওিাকি set booyani 

বসা  ঘ  খবাওিা  গ  sitting room booyar ɡɒr 

বসা  িািগা খবাইবা  োগা seat boibar zaɡa 

বরসি খবাইি/রবাউকা sit boin/boukka 

বহি ি া বওিা/(রবাইিা খলাইিা োওিা) carry bɒoya/(boiya loiya zaoya) 

বহুবচি বউবরসাি plural bɒubɒson 

বাঁিা খত া crooked te̪ra 

বাঁিা খত ারব া not straight te̪rabera 

বাঁিারিা বযা াকি/রব াকি twist bæxani/bexani 

বাঁধািকপ ফাতার াকব cabbage fata̪xobi 

বাঁধািকপ বাদা খ াকব cabbage band̪a xobi 

বাঁকি বাকি flute baʃi 

বাঁরি  খবত কসংলা/কসংগল cane (bamboo) singɒla/singɒɡɒl 

বাঁরি  খসতু হাইরিাম bamboo bridge haikom 

বাংলা 
িযারলন্ডা  বাংলা মারিা  খিরলিিা  Bengali calendar bangla maʃor kelendar 

বাংরলা লা াক  খগা  bungalow laxari ɡor 

বাইং মাি বাইম Eel baim 

বাইর  বাই  out bair 

বাইর  বাইর /বা া/বার  outside baire/bara/bare 

বাইর   দ িা খগইট gate ɡeit 

বাি বািরিা box baʃko 

বাগাি বাগাি garden baɡan 

বাগ্দা কচংকি ব  ইসা prawn bɒro isa 

বাঘ বাগ tiger baɡ 

বাগাকল আবাকদ non-Siloti abad̪i 

বাগাকল খবরগাকল non-Siloti bengoli 

বাকগ বাকগ melon bangi 
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বাচাল বাসাল talkative basal 

বাচাল খবশ্মাত্রা talkative beʃmatr̪a 

বািু  খগারু  বাইচচা calf ɡorur baitʃtʃa 

বািু  বাসু  calf basur 

বািপাক  বােফাকি falcon bazɒfaki 

বািপাক  বােফাকি hawk bazfaki 

বািা  বাো  market bazar 

বািা  বাো  shopping centre bazar 

বাটি  ট্টা bowl xɒtta 

বাটি খ াট্টা servish dish xotta 

বাটি বাটি bowl bati 

বাটি বাকদিা servish dish bad̪iya 

বািকত সমি খদক িা িরমাি overtime d̪eriya ʃɒmoy 

বাকি বাক  home bari 

বাকি বািা-বাক  house baʃa-bari 

বাকি আরিি? বাক ত আরসাইকন্ন? are you home? barit ̪asoinni? 

বাকি  িাি বাক    াে homework barir xaz 

বািীওিালা বাক অলা landlord bariɒla 

বাত বাত rheumatism bat ̪

বাতাি বাতাি air bata̪ʃ 

বাতাি হাওিা air haoya 

বাতাস বাতাি/বাও wind bata̪ʃ/bao 

বাকত বাকত্ত lamp batt̪i̪ 

বাদাম বাদাম nut bad̪am 

বাধা খদওিা বাদা খদওিা prevent bad̪a d̪eoya 

বাধয বাইরদা obedient baid̪d̪o 

বাি  বারদা  monkey band̪or 

বািাি ি া বািাি খ া া spell banan xora 

বািারিা বািাকি make banani 

বান্ধকব বারদাকব/রবাইিাক /রবাই াকি female friend band̪obi/boinari/boirani 

বান্ধা বািকদিা/বাইিদা tie band̪iya/baind̪a 

বাবা 
আব্বা/আব্বাকে/বাবাসাব/বাসাব/
বাফ father abba/abbazi/babasab/basab/baf 

বাবুকচর  বাবুকসর 
cook (person 
who cooks) babursi 

বাম বাউ left bau 

বামি বাউকিিা/বামিুিা dwarf bauniya/bamnuya 

বািুচলাচল বাতাি আওিা োওিা ventilation bata̪ʃ aoya zaoya 

বা াদা বাক দা/দাই  balcony barind̪a/d̪air 

বার াটা িরেরাি dozen dɒrzon 

বালি ফুিা lad fuya 

বালকত বাকে bucket balti̪ 

বাকলি বাকলি pillow baliʃ 

বাল ু বাকল sand bali 

বাস ি া থা া live t ̪h axa 
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বাি ফাফ্ steam faf 

কবকি ি া খবসা sell besa 

কবচা  কবসা  judgement bisar 

কবচা ি কবসার া  judge bisarox 

কবচা ি েে judge zɒz 

কবিািা কবস্না/কবসািা bed bisna/bisana 

কবিািা  চাদ  কবসিা  সারদা  bedsheet bisɒnar sad̪d̪or 

কবিকল োটা lightening        tʰata 

কবিকল বাে lightening        baz 

কবিকল কবকয্কল lightening        bizli 

কবিাল কবলাই. cat bilai 

কবিাল খমু  cat mekur 

কবিী কবক  biri biri 

কবদাি ির  
খদিা (খ দাইিা খদওিা)/র দাকি 

get rid of/fire 
someone (xed̪aiya d̪eoya)/xed̪ani 

কবরদি কবরদরিা abroad bid̪eʃo 

কবরদিী কবরদকি foreigner bid̪eʃi 

কবদ্বাি কগিাকি scholar ɡiyani 

কবদযালি/ইসু্কল ইসু্কল school iskul 

কবদ্রুপ ি া কস াকি sneer sirani 

কবধবা  াক  widow rari 

কবধবা লাক  widow lari 

কবিা পিসা ুরিা খট া লা রতা িাি free kuno texa laxto̪ nay 

কবিা পিসা কফক  free firi 

কবিা পিসা মাগিা free maɡna 

কবিা পিসা মুফত free mufɒt ̪

কবপদ কবফদ danger bifɒd̪ 

কবপ ীত কবফক ত opposite bifɒrit ̪

কববাকহত কবিাকত married biyati̪ 

কবভ্রাকি খবগা confusion benga 

কবভ্রাকি বযা ারস া confusion bærasera 

কবমাি খপরলইি/ইরুরফরলইন্ aeroplane pelein/irufelein 

কবমাি চালি ফাইলট pilot failɒt 

কবমািবদ  ইিাফুর ট airport iyarfut 

কবরি কবিা marriage biya 

কবরি খহংগা marriage henga 

কবরি ি া কবিা খ া া marry biya xora 

কবরিাগ কবউগ minus biuɡ 

কবরিাগ ি া কবউগ খ া া subtract biuɡ xora 

কব ক্ত ি া খতরখ্তা খ া া harass te̪xto̪ xora 

কব ক্ত ি া কবর ারখ্তা খ া া harass biroxto̪ xora 

কবক িাকি আকখ্ি biriyani axni 

কবলাকসতা আ াম-আরিি luxury aram-ayeʃ 

কবিাল কব াট vast birat 

কবরিষ  াি special xaʃ 
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কবরিষ  াস special xas 

কবশ্বকবদযালি ইিবা কসটি/বা কসটি university inbarsiti/barsiti 

কবশ্বব্রহ্মাণ্ড দকুিিা-দাক  universe d̪uniya-d̪ari 

কবশ্বাস কবশ্িাি trust biʃʃaʃ 

কবশ্বাসঘাতি গাদা  traitor ɡad̪d̪ar 

কবশ্রাম কে াকি rest zirani 

কবষ কবি poison biʃ 

কবষি কবরিাি subject biʃoy 

কবসু্কট কবসু্কট biscuits biskut 

কবস্রাম কব াম লওিা pause biram lɒoya 

কবস্রাম কে াি লওিা pause ziran lɒoya 

বীি কবকস/কবস/কবকস্র seed bisi/bis/bisri 

বী ত্বপূণর কবর া  লা াি heroic biror laxan 

বুি বুি chest buk 

বুঝদা  বুেদা  
understanding 
person buzd̪ar 

বুঝারিা বুোকি explain buzani 

বুিা মুরুকব্ব old murubbi 

বুরিা আগলু বুক  আগলু thumb buri angul 

বুকি বুকদ wit bud̪d̪i 

বুকিমাি আর ালমাি intelligent axolman 

বুকিমাি বুকদমাি intelligent bud̪d̪iman 

বুধবা  বুদ্বা  Wednesday bud̪bar 

বুিা কি maid servant dʒi 

বুিা বু maid servant bu 

বুিা বুিা maid servant buya 

বুিা কে maid servant zi 

বৃকষ্ট ব িা rain bɒrʃa 

বৃকষ্ট বারদাল rain bad̪ol bɒrʃa 

বৃকষ্ট বাক ি rain bariʃ bɒrʃa 

বৃকষ্ট মযাগ rain mæɡ bɒrʃa 

বৃহিকতবা  

কবশ্শুদবা /কবরুশুদবা /কবশুরদ্ফা
কতবা  Thursday biʃʃud̪bar/biruʃud̪bar/biʃud̪foti̪bar 

খবআইিী খবআইকি illegal beaini 

খবিা  খবিা  unemployed bekar 

খবিা  খব া  unemployed bexar 

খবগুণ বাইংগি/রবগুি egg plant baingɒn/beɡun 

খবগুণ বাইগি/বাইগুি 
brinjal (egg 
plant) baingɒn/baiɡun 

খবগুকি খবগুকি purple beɡuni 

খবগুরি  ভাকি বাইংগি/রবগুি কব াি fried egg plant baingɒn/beɡun biran 

খবরচ থািা বাকসিা থা া survive basiya t ̪h axa 

খবরচ থািা বাকসিা/বাইচ্চা থা া live basiya/baitʃtʃa t ̪h axa 

খবরি খিওিা বাকসিা/বাইচ্চা লওিা select basiya/baitʃtʃa lɒoya 

খবিা খব া fence bera 
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খবিারত 
এরসকিলাম খব াকিত আইস্লাম I came to visit beranit ̪aislam 

খবিারত োওিা ফা াকিত োওিা visit faxanit ̪zaoya 

খবিারত োওিা খব াকিত োওিা visit beranit ̪zaoya 

খবরি োওিা বাক  োওিা increase bari zaoya 

খবত োকল্ল বযাত cane (cane) zalli bæt ̪

খবতি খবরতাি wage beto̪n 

খবরত  খমািা মু া cane stool mura 

খবরত  লাঠি োকল খবত 
rattan/cane 
stick zali bet ̪

খবরত  লাঠি কসংরগাল 
rattan/cane 
stick singɡol 

খবরত  লাঠি কসংলা 
rattan/cane 
stick singla 

খবিাই কবআই 
father-in-law of 
son or daughter biai 

খবিাইি কবআইি 

mother-in-law 
of son or 
daughter biain 

খবরি ওো বাইিা উটা creep up baiya uta 

খব  ির  
খদিা খ দাইিা খদওিা expel xed̪aiya d̪eoya 

খব  ির  
খদিা বাই  খ াক িা expel bair xoriya 

খবলি খবরলাইি rolling pin beloin 

খবশচা িারবাল/িারফাল shovel ʃabol/ʃafol 

খবকি খদক িা extra d̪eriya 

খবকি বরলাি extra bɒlon 

খবকি বা কত extra barti̪ 

খবিী পিদ 
ি া খবি খফাসন্ খ া া prefer beʃ fosɒn xora 

খবহালা খবিালা violin beyala 

খবহুি কফট unconscious fit 

খবহুি খবউি unconscious beuʃ 

কবো কবটা oar boita 

খবািা আরুিা silly aruya 

খবািা আরুিা idiot aruya 

খবািা 
আরুিা/কবিা ল/রবখ্ ল/বুতু/উলু্ল/
আউিা/ফগা stupid 

aruya/biyaxɒl 
bexxɒl/butu̪/ullu/auya/fɒɡa 

খবািা খবুফ foolish bekuf 

খবািা খবরকাল silly bekkol 

খবািা খবরকাল idiot bekkol 

খবািা খববাট idiot bebat 

খবাঝা বুো burden buza 

খবাঝা বুো/বুো-রফা া understand buza/buza-fora 

খবাটি খবাটি meat piece boti 
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খবাতল কিকি bottle ʃiʃi 

খবাতরল  কিকপ খফিা bottle cap fena 

খবাতরল  কিকপ বুরতারল  মুি bottle cap buto̪ler muk 

খবাতরল  কিকপ বুরতারল  মুিা bottle cap buto̪ler muka 

খবাতাম বুতাম/বুতাং button buta̪m/buta̪ng 

খবাধহি খমারিা অি perhaps mono ɒy 

খবাি খবাইি/বুবাই sister boin/bubai 

খবািা বুিা knitting buna 

খবাবা আব্রা dumb abra 

খবাবা বুবা dumb buba 

খবামা বুমা bomb buma 

খবািাল মাি খগািাল Boal fish ɡoyal 

খবািাল মাি খবািাল Boal fish boyal 

খবা  া বুির া burqa burka 

বযথা কবি pain biʃ 

বযথা খবদিা pain bed̪na 

বযথা পাওিা দিু কমলা hurt d̪uk mila 

বযবসািী কতোর াকত businessman ti̪zaroti̪ 

বযবসািী খবফাক  businessman befari 

বযবহা  ি া খবরবািা  খ া া use beboyar xora 

বযথর খফইল fail feil 

বযত খবরতা busy besto̪ 

বযািা খত া 
curved (not 
straight) te̪ra 

বযািা খব া 
curved (not 
straight) bexa 

বযাঙ বযাঙ grog bæng 

বযারন্ডি খফাকট্ট bandage fotti 

বযাবসা খববিা business bebʃa 

বযািাম কবিাম exercise biyam 

ব্রণ ব্রউি pimple brɒun 

ব্রণ হাল pimple hal 

ভদ্র খবারদ্রা polite bod̪ro 

ভদ্ররলাি বরদ্রালুি gentleman bɒd̪roluk 

ভন্ড বরন্ডা crook bɒndo 

ভবঘুর  খবাইতল vagabond boitɒ̪l 

ভকবষযত খবাকবিযত্/রবাইিত্ future bobiʃʃɒt/̪boiʃɒt ̪

ভি ি  afraid dɒr 

ভি ি  threat dɒr 

ভি ি -বি threat dɒr-bɒy 

ভি ি া ি াকি fear dɒrani 

ভি খদ ারিা ি  খদ াকি threaten dɒr d̪exani 

ভ  ব  weight/pressure bɒr 

ভ তা বতর া mashed bɒrta̪ 

ভ া খবা া fill bora 
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ভতর া গুরলা বতর াটাইি the mashes bɒrta̪tain 

ভকতর  খবাকতর  admission borti̪ 

ভাই বাই/বাইসাব brother bai/baisab 

ভাইকঝ/ভাকি বাইকে niece baizi 

ভাইকঝ/ভাকি বাকি niece baɡni 

ভাইকঝ/ভাকি খবাইিকে niece boinzi 

ভাগ বাগ portion baɡ 

ভাগ ি া বাইট্টারদওিা divide baittad̪eoya 

ভাগ ি া বাগ   া divide baɡ xɒra 

ভাগা বাগা/বারগাল escape baɡa/baɡol 

ভাগয খিাকসব fate nosib 

ভাগয বাইরগযা/র াফাল luck baiɡɡo/xofal 

ভাগযবাি 

বাইরগযাবাি/(র াফাল বালা)/র াফা
কল/(সাি খ াফাকল) lucky 

baiɡɡoban/(xofal bala)/xofali/(sa
n xofali) 

ভাগযহীি ফু া খ াফাল unlucky fura xofal 

ভাসি বাইরগযা fortune baiɡɡo 

ভাসিবান্  ফাল বালা fortunate xɒfal bala 

ভাসিবান্ বাইরগযাবাি বালা fortunate baiɡɡoban bala 

ভাঙটি বাংকত change bangti̪ 

ভাঙটি বাংলা change bangla 

ভাগা বাগা broken banga 

ভাগা বাগা break banga 

ভাগা  াতা বাগা  াতা damaged road banga rasta̪ 

ভািা বাে fried baz 

ভািা বাকে fried bazi 

ভািা কব াি fried biran 

ভািা কব াি/বাো fry biran/baza 

ভািা বা া rent bara 

ভািাটিিা বা াটি/বা াটিিা lodger barati/baratiya 

ভাত বাত rice bat ̪

ভাকতিা/ভািা বাই ফুত nephew bai fut ̪

ভাকতিা/ভািা বাইগিা nephew baiɡna 

ভাকতিা/ভািা বাকতো nephew bati̪za 

ভাকতিা/ভািা খবাইি ফুত nephew boin fut ̪

ভাি ি া বািাু /বারন্ক া  pretend banakur/banxor 

ভাপ ফাফ্ vapour faf 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা খিািদ sister-in-law nonɒd̪ 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা খিাদাই sister-in-law nond̪ai 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা বাকব sister-in-law babi 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা োল sister-in-law zal 
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ভাি া বাই া 
wife’s sister’s 
husband baira 

ভাক  বাক /বা  weight bari/bar 

ভাল বালা good bala 

ভাল িথা বালা  তা by the way, bala xɒta̪ 

ভাল চক ত্র খসাক রত্রা বালা noble soritr̪o bala 

ভাল লাগরি বালা লারগ  I am liking bala laɡer 

ভাল খলরগরি বালা লাগরস 

it was 
enjoyable/you 
enjoyed bala laɡse 

ভাল ি ী  বালাফ্তা 
well 
(healthwise) balafta̪ 

ভালবাসা মািা- মরব্বাত love maya- mɒbbot ̪

ভারলাই বালাউ/বালাই quite good balau/balai 

ভালু্লি বালু্লি/বালুক্ bear balluk/baluk 

ভাষা বািা language baʃa 

ভাষু  বাউ  

brother-in-law 
(husband’s 
elder brother) baur 

ভাসা বািা float baʃa 

কভক্ষা কবকা beg bikka 

কভিা কবো wet biza 

কভটাকমি কবটাকমি গুকল্ল vitamin bitamin ɡulli 

কভটাকমি িকখ্ত  গুকল্ল vitamin ʃɒxti̪r ɡulli 

কভি কব  crowd bir 

কভত  কবরতা /কবরত্র inside bito̪r/bitr̪e 

কভতর  কবরতার /কবরত্র in bito̪re/bitr̪e 

কভতর  কবরত্র in bitr̪e 

কভন্ন আলাদা different alad̪a 

কভন্ন কবরন্না different binno 

কভরলি িিতাি villain ʃɒyta̪n 

কভসা কবসা visa bisa 

ভুিা ক চুকি বুিা ক সকু  bhuna khichuri buna xisuri 

ভুল বুল wrong bul 

ভুরল খগকি ফাউক কলকস I have forgotten faurilisi 

ভূগল বুগুল Geography buɡul 

ভূত বুত ghost but ̪

ভূকমিম্প খবাইিাল earthquake boiʃal 

ভূল বুল mistake bul 

ভূরল োওিা ফাউক  োওিা forget fauri zaoya 

ভূরল োওিা বুকল োওিা forget buli zaoya 

ভূরল োওিা বুকলিা োওিা forget buliya zaoya 

খভটকি মাি বযাদা মাস Barramundi fish bæd̪a mas 

খভিা খম া/রমক /রব া sheep mera/meri/bera 

খভিা  বাচ্চা খব া  বাইচ্চা lamb berar baitʃtʃa 

খভিা  বাচ্চা খম ারমক   বাইচ্চা lamb meramerir baitʃtʃa 
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খভাগা বুগা suffer buɡa 

খভাট বুট vote but 

খভাতা বুতা blunt buta̪ 

খভা   ালাইিকে খবলা dawn xalainzi bela 

খভা  কবিাি dawn biyan 

ভযাি গািী বযাি গাক  van bæn ɡari 

ভ্রমণ ি া খব াকি travel berani 

ভ্রমণ োত্রা ফা াকিত োওিা trip faxanit ̪zaoya 

ভ্রমণ োত্রা খব াকিত োওিা trip beranit ̪zaoya 

ভ্রমণটা ওউ ফা াকিটা the tour ou faxanita 

ভ্রু বুিা eye brows buya 

ভ্রু বুরু eye brows buru 

মই খমাই ladder moi 

মিতব ম তব maktab mɒxtɒ̪b 

মগ মগ mug mɒɡ 

মগি মগরো/মরগাে brain mɒɡzo/mɒɡoz 

মগলবা  খমারগালবা  Tuesday mongolbar 

মিবুত খমােবুদ sturdy mozbud̪ 

মিা দষু্টাকম ফাইেলাকম খ া া fun faizlami xora 

মট  বুট peas but 

মট  সাইরিল্ ফুন্ডা motor cycle funda 

মট  সাইরিল্ বটরবাটি motor cycle bɒtboti 

মট  সাইরিল্ খমাট  বাইি motor cycle motɒr baik 

মট  সাইরিল্ খমাট  সাইরিল motor cycle motɒr saikel 

মট  সাইরিল্ হুন্ডা motor cycle hunda 

মট গাকি িা  car kar 

মট শুটি মরটাশুরটি pea mɒtorʃuti 

মকণ মুক্তা খমাকি-মুক্তা jewel moni-mukta̪ 

মিব মিব motive mɒtl̪ɒb 

মদ মদ alcoholic drink mɒd̪ 

মদ খমাদ wine mod̪ 

মদর া  মদ ু  drinker mɒd̪xur 

মধু খমাদ/ুরমৌ honey mod̪u/mou 

মধযাহ্নিাল মাদাি midday mad̪an 

মরধয কবরত্র within bitr̪e 

মরধয মারে in the middle maze 

মি কদল mind d̪il 

মি খমাি mind mon 

মি খমাি maund mon 

মি  া াপ খবো  sad bezar 

মরি আরি? 

মরিা ওইরসকি?/আরসকি?/(ইিাদ 
আরসকি?) remember? 

mɒno oiseni?/aseni?/(iyad̪ 
aseni?) 

মরি িক রি 
খদওিা মরিা/ইিাদ খ াক  কদরসাইি। remind mɒno/iyad̪ xori d̪isoin 

মকি খমাকি-কমকিশ্টা /উকি /উকে  minister montr̪i-miniʃtar/udʒir/uzir 
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মদ  া াফ/র া াফ/র াকমি evil xaraf/xoraf/xomin 

মকদ  খমাকদ  temple mond̪ir 

মফুঃস্বল মফরশ্িাল regional place mɒfɒʃʃol 

মিদা আটা flour mɒ ata 

মিদা মিদা flour mɒ yd̪a 

মিলা ব াইল dirty bɒrail 

মিলা বাদা rubbish bad̪a 

মিলা বাদা dirty bad̪a 

মিলা মিলা rubbish mɒyla 

মিলা খমাইল dirty moil 

ম রচ খমাক সা/রমা সা rust morisa/morsa 

মক চ খমাক স chilly moris 

ম ীকচিা দাদা mirage d̪and̪a 

মিা খমািা mosquito moʃa 

মিাক  খমািক /রমািাক  mosquito net moʃɒri/moʃari 

মসকিদ খমাকসদ mosque mosid̪ 

মহ - ম খমা রম Muharram morroɒm 

মহারদি মআরদি continent mɒad̪eʃ 

মহাি মআি great mɒan 

মহাসাগ  মহািারগা  ocean mɒhaʃaɡor 

মকহলা আও াত lady aorat ̪

মকহলা খবটি lady beti 

মকহলা খবটি মািুি ladies beti manuʃ 

মকহলা মকিলা/আও ত্ woman mɒyila/aorɒt ̪

মকহলা িাক্তা  িা রতা কি lady doctor daxto̪rni 

মকহষ খবাঁইি buffalo bo~iʃ 

মা আম্মা/আম্মাকে/মাইকে mother amma/ammazi/maizi 

মািিসা মা  া/মার া  spider maxra/maxor 

মািাল মা াল 
good for 
nothing maxal 

মা ি মারকাি butter makkon 

মা ি লরয্কিাত butter lɒzyot ̪

মাগু  মাি মাগু  মাস্ Cat fish (magur) maɡur mas 

মাঘ মাগ্/(মাগ্ মাইিা) 
Magh(Bengali 
month) maɡ/(maɡ maiya) 

মাি মাস fish mas 

মাি ধ া মাস খদা া fishing mas d̪ora 

মাি কবরিতা মাইরমাল fishmonger maimol 

মাি কবরিতা মারস  বযবিাকি fishmonger maser bæbʃayi 

মাি ভািা মাস কব াি fried fish mas biran 

মাকি মাকস fly   masi 

মারি  িাটা গসা fish bone ɡɒsa 

মারি  িাটা মারসা  গসা fish bones masor ɡɒsa 

মারি  
ত িাক  মারসা  ত  াক /সারলাি fish curry masor tɒ̪rxari/salon 
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মারি  পা া মারসা  খফাই  fish fins masor foir 

মারি  খলি মারসা  খলংগু  fish tail masor lengur 

মাঝ মায্ক াি/মাে/মাইে middle mazxan/maz/maiz 

মাঝ াত মাইে  াইত midnight maiz rait ̪

মারঝ মারঝ (মারে মারে)/(মারে খমাইরদ) sumetimes (maze maze)/(maze moid̪d̪e) 

মাে খ্িালা  মাট ground xælar ɒmat 

মাে মাট field mat 

মাতাল মাতাল drunk mata̪l 

মাত্র  াকল only xali 

মাত্র মারত্রা only matr̪o 

মাত্র হুদাই only hud̪ai 

মাত্র হুদাও only hud̪ao 

মাথা খ াল্লা head xolla 

মাথা মাতা head mata̪ 

মাথা বযাথা মাতা  কবি headache mata̪r biʃ 

মাদ ু আকদ mat ad̪i 

মাদ ু ফাটি mat fati 

মাদ ু সাটি mat sati 

মাি মাি pride man 

মািত মারিাত religious vow manot ̪

মািত ি া মারিাত খ া া vow manot ̪xora 

মািা মাইরিযা খ া া obey mainno xora 

মাকিবযাগ মাকিরবগ wallet manibeɡ 

মারি মারি meaning mane 

মাপ মাফ measurement maf 

মাপ ি া মাফ খিাক  খদওিা forgive maf kori d̪eoya 

মাপা মাফা measure mafa 

মাপা মাফা/মাকফিা measure mafa/mafiya 

মাফলা  মাফ্লা  muffler maflar 

মামরলট মামরলট omelette mamɒlet 

মািা মািা/(মািা মরব্বাত) affection maya/(maya mɒbbot)̪ 

মা া মা া hit mara 

মা া মা া strike mara 

মা া 
(পািারত) থাবা মা া spank t ̪h aba mara 

মা া খগরিি খমাক  খগরসাইি died mori ɡesoin 

মা াত্তি কবরফাজ্জরিাি dangerous bifodʒdʒɒnok 

মা াত্তি মা াইরত্তাি dangerous maraitt̪o̪k 

মা া-মাক  বাদাম fighting bad̪am 

মা া-মাক  মাই  fighting mair 

মা া-মাক  মাই  কফট fighting mair fit 

মাল মাল goods mal 

মাকলি মাকলি owner malik 

মাকলি মাকলি massage maliʃ 

মািিালাই িাল মািিালাই  িাইল black lentil dahl maʃkalair dail 
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মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি মাসরটা  সরবা   ারস খফা  া 

studying with 
the tutor mastor sɒbor xase forra 

মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি মাসরটা  সরবা   ারস খফার   

studying with 
the tutor mastor sɒbor xase forer 

মাোক  মারশ্টাক  teaching maʃtori 

কমিা িথা কমসা মাত lies misa mat ̪

কমিা িথা বলা কমসা মাত মাতা lie misa mat ̪mata̪ 

কমটমাট কমট্মাট reconciliation mitmat 

কমথযাবাদী কমসা মাত্রা/মাকত্র liar misa matr̪a/matr̪i 

কমকিট কমকিট minute minit 

কমিা কমিা mister miya 

কমকলরি আিা কমল্লা/কমকলিা তুইল্লা bring together milla/miliya tu̪illa 

কমকলরি খদ  কমলাইিা খদর া check milaiya d̪exo 

কমিটি আল ু কমকশ্ট আল ু sweet potato miʃti alu 

কমিারিা কমিাকি mix miʃani 

কমকষ্ট কমটা/কমটাই sweets mita/mitai 

কমকহ কির াি fine nirok 

কমকহ কমকি fine miyi 

মুুট মুুট crown mukut 

মুক্তা মুক্তা pearl mukta̪ 

মুকক্ত পণ মুকখ্ত ফন্ ransom muxti̪ fɒn 

মু  মুি face muk 

মু  মুি mouth muk 

মু  হাত খধািা আত-মুক্ খদাইিা freshen up at-̪muk d̪oiya 

মু বন্ধী েুকল muzzle cover tʰuli 

মু বন্ধী হুফা muzzle cover hufa 

মু স্থ্ মুরিারতা memorise mukosto̪ 

মুর   খফিা মুরিা  খফিা froth mukor fena 

মুর ামুক  মুিাকবলা confrontation mukabila 

মুর ামুক  হওিা মুলা াত encounter mulaxat ̪

মুকচ মুকস cobbler musi 

মুঠি মুইট fist muit 

মুকদ  খদািাি ভুকি মারল  দিুাি grocery bhuʃi maler d̪ukan 

মুকদ  খদািাি মুকদ  দিুাি grocery mud̪ir d̪ukan 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি ভুকি মারল  দিুাি corner store bhuʃi maler d̪ukan 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি মুকদ  দিুাি corner store mud̪ir d̪ukan 

মু কগ মু কগ/মু কি chickens murɡi/murki 

মু কগ মুকগর hen murɡi 

মুক  মুক  rice crisps muri 

মুকতর  মুকতর  statue murti̪ 

মুলা মুলা radish mula 
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মুসকল্ল মুরসাকল্ল 
practising 
muslim musolli 

মূলযবাি মুইরল্লাবাি precious muilloban 

মৃত ম া dead mɒra 

মৃতুয মউত/উফাত death mɒut/̪ufat ̪

মৃতুযিেযা স  াত deathbed sɒrxat ̪

খমঘ গির ি কদরি  িা  thunder d̪iner dax 

খমিাি খমোে temper mezaz 

খমিাি খমাি-কমোে mood mon-mizaz 

খমঝ ফাকা floor fakka 

খমঝ ফুকল floor fuli 

খমরঝা খবাি মাইরোম খবাইি middle sister maizom boin 

খমরঝা ভাই মাইরোম বাই middle brother maizom bai 

খমকথ খমকত fenugreek meti̪ 

খম ামত মযা ারমাত repair mæramot ̪

খমহিত খমন্নত hard work mennɒt ̪

খমরহকদ খমকদ henna mend̪i 

খমািা ফুসা wipe fusa 

খমািা ফুসা/মুসা mop fusa/musa 

খমািা মুসা wipe musa 

খমািা মুো socks muza 

খমাট মুট total mut 

খমাটা গাট্টা stout ɡatta 

খমাটা গাট্টা/বট্লা fatty ɡatta/bɒtla 

খমাটা বট্লা stout bɒtla 

খমাটা মুটা thick muta 

খমাটা মুটা stout muta 

খমাম মুম wax mum 

খমাম বাকত মুমবাকত্ত candle  mumɒbatt̪i̪ 

খমা গ মুরুগ rooster muruɡ 

খমাকহলা খবটিি female betin 

খমাকহলা খবটিি মািুি female betin manuʃ 

খমৌক ি মুি খোবাকি oral muk zobani 

খমৌক ি মুরি  ওিা oral muke xɒoya 

খমৌক ি প ীক্ষা খমাক ি খফাক কা viva voce (viva) moxik forikka 

খমৌচাি খমৌসাি hive mousak 

খমৌমাকি খমামাকস honey-bee momasi 

খমৌমাকি  চাি খমামাকস  সা  bee hive momasir sax 

খমৌলকভ সারহব কমিাসাব Islamic teacher miyasab 

খমৌলকভ সারহব খমসাব Islamic teacher mesab 

মযাকেি খমকট্টি matric mettik 

ে ি খেব্লা when zebla 

েি েরতাি care zɒto̪n 

েরথষ্ট িরতরশ্টা sufficient dʒɒte̪ʃto 

েরথষ্ট বাস-বাস enough bas-bas 
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েকদ খিাকদ if dʒod̪i 

েকদ বরল খদই আকম খোকদ খ াই খদই if I tell him/her ami zod̪i xoi d̪ei 

েকদ বরল খদই খোকদ খ াইিা কদলাই if I instruct zod̪i xoiya d̪ilai 

েমি েুরুিা/িরমাি twin zuruya/dʒɒmodʒ 

ো  াব খেতা  াইম ু
whatever we 
shall eat zeta̪ xaimu 

োও োও go zao 

োওিা  োইবা  লাকগ 
for the forward 
journey zaibar laɡi 

োিাত ো াত zakat zaxat ̪

োগা োগা awake zaɡa 

োিবহি গাক -গু া vehicle ɡari-ɡura 

কেিা ত কেিার াত 
pray at one’s 
grave ziyarot ̪

েুি  েুরদা war zud̪d̪o 

েুি  খিাংরাম war ʃongam 

খে খিাি 
িািগাি খেুিু োগাত anywhere zekunu zaɡat ̪

খে খবলাি খেব্লা whatever time zebla 

খে ারি খে ারিা where zexano 

খেরত চাই োইতাম সাই I want to go zaita̪m sai 

খেমি খেলা/রেমরি just as zela/zemne 

খোগফল িগুফল্ sum dʒuɡfɒl 

খোগারিা িগুাি provide dʒuɡan 

খোগযতা িরুগাতা qualification dʒuɡɡota̪ 

খোিা েুদা warrior zud̪d̪a 

খোিা েুরদা খ া রস warrior zud̪d̪o xorse 

 ওিািা রুিািা depart ruyana 

 ক্ত  রখ্তা/রবলাি blood rɒxto̪/belad 

 ক্তপাত  রখ্তা ফ া bleeding rɒxto̪ fɒra 

 ঙ  ঙ colour rɒng 

 চিা  রসািা essay rɒsona 

 পতাকি ি া খ াফ্তাকি খ া া export rofta̪ni xora 

 কববা  রুব্বা /র াইব্বা  Sunday rubbar/roibbar 

 স  ি juice rɒʃ 

 কসদ খমরমা receipt memo 

 কসদ খ াকিদ/কসকলফ bill roʃid̪/silif 

 কসদ কসকলফ receipt silif 

 া া  া া keep raxa 

 া া  া া put raxa 

 া াল  াউকাল/ া াল cowboy raukkal/raxal 

 াগ গুিা angry ɡuʃa 

 াগ সুি angry suk 

 াি কমস্ত্রী  াে খমরতাক /কমরতাক  mason raz mesto̪ri/misto̪ri 

 াি হাঁস  াে আি goose raz aʃ 
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 ািিিযা  ারয্ক াইন্না princess  razxoinna 

 ািিীি  ারোকিও royal razokio 

 ািধািী  ােদাকি capital razd̪ani 

 ািপথ হাইওরি highway haioye 

 ািপুত্র  াে ফুতু্ত  prince raz futt̪u̪r 

 ািপ্রাসাদ  াে ফািাদ্ palace raz faʃad̪ 

 ািা বাদিা king bad̪ʃa 

 ািা  াো king raza 

 াকি  াকি/ াকে agree radʒi/razi 

 াকি িা হওিা 
( াকে িাি)/(মারিাইি 
িা)/(মািরচাইি িা)/(মারি িা) refuse 

(razi nay)/(manoin na)/(mantʃoin 
na)/(mane na) 

 াত  াইত night rait ̪

 ারত  াইত কিতা at night rait ̪kita̪ 

 ারত   াওিা ( াইরত  ািা) /( াকত্র   াকি) dinner (raite̪ xana) /(ratr̪ir xani) 

 ারত   াবা   াইরত   াকি supper raite̪r xani 

 ািী  াকি queen rani 

 ান্না ফাক্ cooking fak 

 ান্না  াদা cooking rand̪a 

 ান্না ঘ  উদাল kitchen und̪al 

 ান্না ঘ  ফাি ুটা kitchen fak kuta 

 ান্না ঘ  ফাি খগা  kitchen fak ɡor 

 াবা    বা  rubber rɒbar 

 ামধি ু খ াঙ খদাি ু rainbow rong d̪onu 

 াি  াি verdict ray 

 াতা ফত street fɒt ̪

 াতা ফত্ road fɒt ̪

 াতা  াতা street rasta̪ 

 াতা  াতা road rasta̪ 

ক িিা ক িিা rickshaw riʃka 

ক িিাওিালা িাইবা  rickshaw puller daibar 

ক িিাওিালা ক শ্িা  িাইবা  rickshaw puller riʃkar daibar 

ক িিারত ক শ্িাত on a rickshaw riʃkat ̪

ক কভিি ি া ক কবিি খদওিা revise ribiʃɒn d̪eoya 

রুই মাি (রুই মাস)/র াউ Rui fish (rui mas)/rou 

রুই মারি  
ত িাক  রুই মারস  ত  াক /সারলাি 

Rui (carp) fish 
curry rui maser tɒ̪rxari/salon 

রুটি রুটি bread ruti 

রুপা রুফা silver rufa 

রুমাল রুমাল handkerchief rumal 

রূপচাদা মাি রুপ্সাদা মাস Pomfret fish rupsand̪a mas 

খ ঁরধা  াকদও cook (you) rand̪io 

খ কিও খ কিও radio redio 

খ কিরমি কতিাক  ready-made ti̪yari 

খ কিরমি খ কি খমইট ready-made redi meit 

খ ল গািী খটর ইি train terein 
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খ ল গািী খ ল train rel 

খ লওরি 
খেিি খ লরেরিাি railway station relsteʃon 

খ িম কস্লি/কসকলি silk slik/silik 

খ াগ খবমা  disease bemar 

খ াগ রুগ disease ruɡ 

খ াগা রুগা skinny ruɡa 

খ ািগা  রুেগা  livelihood ruzɡar 

খ ািা  া া রুো  া া fasting ruza raxa 

খ ািা  ঈদ রুো  ঈদ Eid ul fitr ruzar id̪ 

খ াে রুশ্ট roast ruʃt 

লগ  ািা লগ  ািা soup kitchen lɒngɒrxana 

লজ্জা ির াম shame ʃɒrom 

লরঞ্চ  টিরিট লরসা  টিরিট launch ticket lɒnsor tiket 

লটিি বুকব latkon bubi 

লন্কচ লস/লরন্কচা launch lɒns/lɒntʃo 

লন্ডি লন্ডি London lɒndɒn 

লন্ডকি লন্ডকি Londoni lɒndɒni 

লকি লিকিক  laundry lɒndiri 

লবণ িুি salt nun 

লম্বা উসা-লাম্বা/লাম্পা tall usa-lamba/lampa 

লম্বা লাম্পা/লাম্বা long lampa/lamba 

লম্বা লাঠি লাম্বা/লাম্পা লাটি pole lamba/lampa lati 

লাইি লাইি line lain 

লাইরি দাকিরি 
োরবি লাইরিা উবাইবা 

stand in a 
queue laino ubaiba 

লাইরি দাকিরি 
োরবি লাইরিা  া াইবা 

stand in a 
queue laino xaraiba 

লাউ খ াদ ু gourd xod̪u 

লাউ লাউ gourd lau 

লািকি লাকখ্র 
wood (for 
burning) laxri 

লাগাম লাগাম rein laɡam 

লাগল আল plough al 

লািিু খিা কমদা/রিা ম্ shy ʃormind̪a/ʃorɒm 

লাঠি িান্ডা stick danda 

লাঠি লাকট্ট stick latti 

লাকথ মা া লাকত্ত মা া kick latt̪i̪ mara 

লাফ ফাল jump fal 

লাফ লাফ jump laf 

লাফালাকফ লাফালাকফ jumping about lafalafi 

লাবিা লাব্রা 
mixed 
vegetables dish labra 

লাভ লাব gain lab 

লাভ লাব profit lab 
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লাল লাল red lal 

লাল চা, ঙ চা কফিা সা 
liquor tea (tea 
without milk) fika sa 

লাল িাি লাল হাগ red spinach lal haɡ 

লাি লাি corpse laʃ 

কলচু খলসু lychee lesu 

কলপকেি টুট ফাকলি lipstick tut faliʃ 

কলপকেি কলকপকেি ফাকলি lipstick lipistik faliʃ 

লুিারিা লুিাকি hide lukani 

লুকগ তরফাি lungi tɒ̪fon 

লুকগ লুকগ lungi lungi 

লুকচ লুকস pancake lusi 

লুটপাট লুট্ফাট looting lutfat 

লুিু লুডু্ড ludo luddu 

খল ি খল   author lexɒx 

খল ি খল ারলকি  র াইি author lexaleki xɒroin 

খল া খলকি লাও/রদও write leki lao/d̪eo 

খলি খলংগু  tail lengur 

খলপ খলফ quilt lef 

খলবু খলম্ব ু lemon lembu 

খলাি লুি people luk 

খলািিথা কিচ্চা িাকিকি folk-tale kitʃtʃa kayini 

খলািসগীত বাউলা গান্ folk-song baula ɡan 

খলাভ লারলাস/লুব greed lalos/lub 

খলাভী লুকব greedy lubi 

খলাল লুল/লালা saliva lul/lala 

খলাহা লুআ iron lua 

খলাহা  হাকি লুআক  iron pot luari 

লযাবর টক  খলরব্ররটাক  laboratory lebretori 

িুি খহাুন্ vulture hokun 

িক্ত িাট্টা tough datta 

িক্ত ফুরখ্তা/ফুখ্তা/িরখ্তা solid fuxto̪/fuxta̪/ʃɒxto̪ 

িক্ত িরক্তা hard ʃɒkto̪ 

িকক্ত তার াত/রিাকখ্ত power ta̪xot/̪ʃoxti̪ 

িকক্ত খিাকখ্ত strength ʃoxti̪ 

িকক্তিাকল  িরখ্তা ফুরখ্তা powerful ʃɒxto̪ fuxto̪ 

িকক্তিালী খতাদুরুস strong to̪nd̪urus 

ি   াইি hobby xaiʃ 

ি  খিা  hobby ʃox 

িত্রু দিুমি enemy d̪uʃɒmɒn 

িকিবা  খিাকিবা  Saturday ʃonibar 

িরদস খিারদি shawndesh ʃond̪eʃ 

িন্মাি ি া  ইেযত খদওিা respect izzɒt ̪d̪eoya 

িব্দ আওিাে noise aoyaz 

িব্দ আওিাে word aoyaz 
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িব্দ িরব্দা noise ʃɒbd̪o 

িব্দ খিাব্দ word ʃobd̪ɒ 

িিতাি িতাি Satan ʃɒta̪n 

িিতাি খিািতাি Satan ʃoyta̪n 

ি ী   া াপ অরসত weak ɒset ̪

িকদর  খিাকদর  cold ʃord̪i 

িষা কি া cucumber kira 

িষা ক  া cucumber xira 

িসয িইরশ্িযা grain ʃɒiʃʃʃo 

িহীদ খিাইদ martyr ʃoid̪ 

িাি িাগ leafy vegetables ʃaɡ 

িাি হাগ leafy vegetables haɡ 

িািসবকি আিাে vegetables anaz 

িািসবকি ত  াক  vegetables tɒ̪rxari 

িািভারব কি াইকস াই/কি াই quietly niraisirai/nirai 

িাকি িাকি peace ʃanti̪ 

িাপলা িাফলা waterlily ʃafla 

িাবাস িাব্বাি well done ʃabbaʃ 

িামুি হামুি snail hamuk 

িাটর  িাট shirt ʃat 

িালা হালা/আলা 

brother-in-law 
(wife’s younger 
brother) hala/ala 

িাকলি িাকলি Indian mynah ʃalik 

িাকলি স া Indian mynah sɒra 

িাকলি হাকলি Indian mynah halik 

িাল্গম্ িাল্গম্ turnip ʃalɡɒm 

িাশুকি খহাক  mother-in-law hori 

িাকত খদওিা িাকত খদওিা punish ʃasti̪ d̪eoya 

কিং কহং horn (animal's) hing 

কিং মাি কহকগ Shing (cat) fish hingi 

কিং মাি কহকগ মাস্ Cat fish (shing) hingi mas 

কিি কিি skewer ʃik 

কিিা  কিিা  hunt ʃikar 

কিক্ষি মারশ্টা  teacher (male) maʃtor 

কিকক্ষিা মারশ্টা কি 
teacher 
(female) maʃtorni 

কিম উক  beans uri 

কিিাল কহিাল fox hiyal 

কি া  গ্ vein rɒɡ 

কিল পাটা ফাটা ফুতাইল 

shil 
pata (mortar)     
    fata futa̪il 

কিলাবৃকষ্ট কহল hail hil 

কিশু খগদা infant ɡed̪a 

কিশু খগকদ infant ɡed̪i 
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কিশু গযাদা baby ɡæd̪a 

কিশু বলাই baby bɒlai 

কিশু খহাউরুতাইি child houruta̪in 

কিষ খদওিা কিি খদওিা whistle ʃiʃ d̪eoya 

শুঁটকি মাি ফুরিাইন্ dried fish fukoin 

শুঁটকি মাি হুটকি dried fish hutki 

শুিিা হুিিা dry hukna 

শুিবা  শুকু বা  Friday ʃukkurbar 

শুিা হুিা hear huna 

শুিা হুিা listen huna 

শুরি হুকিিা/শুকিিা after hearing huniya/ʃuniya 

শুভািাঙ্খী শুক দ wellwisher ʃurid̪ 

শুরি থািা হুকত খ াউিা lying down huti̪ rouya 

শুরু ি া আ রম্বা    া begin arɒmbo  xɒra 

খি া কহিা learn hika 

খিভ ি া  
খব্লড্ খব্লইি/রবরলইি razor blade bleid/beleid 

খিষ খিি/রহি finish ʃeʃ/heʃ 

খিষ খহরি last heʃe 

খিািা হুতা/ফুতা lie huta̪/futa̪ 

শ্বশু  খহৌ  father-in-law hour 

শ্বাস িালী ওল খ াম windpipe ol xom 

শ্বাস খিওিা দম লওিা breathe d̪ɒm lɒoya 

িযাম্প ু খিম্প ু shampoo ʃempu 

শ্রম খলবা  labour lebar 

শ্রম খস্রাম labour srom 

শ্রকমি  াম্লা worker xamla 

ষাঁি কবসাল bull bisal 

ষাঁি কবসাল ox bisal 

সংিামি হাস্রাইল infectious hasrail 

সংগীত কগত্ music ɡit ̪

সংবাদপত্র খফাকত্রিা newspaper fotr̪ika 

সই দরতা ত/দরতাগত signature d̪ɒsto̪xɒt/̪d̪ɒsto̪ɡɒt ̪

সওদাগ  খবফাক  merchant befari 

সওদাগ  মারিাি merchant madʒon 

সওদাগ  মারোি merchant mazon 

সিরল অ রে everybody ɒxɒlte̪ 

সিরল িরব everybody ʃɒbe 

সিরল হরকারল everybody hɒkkole 

সিরল হর ারল everybody hɒxole 

সিাল কবিাি morning biyan 

সিাল খিা াল morning ʃoxal 

সিারল খ লািকে খবলা in the morning xelanzi bela 

সিারল কবিারি in the morning biyane 

সিারল ি ারল in the morning ʃɒxale 
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সিারল সুবা in the morning suba 

সিারল  িাতা কবিারি  িাতা breakfast biyaner nasta̪ 

সিারল  িাতা ি ারল  িাতা breakfast ʃɒxaler nasta̪ 

সরগ লরগ with lɒɡe 

সরগ হঙরগ with hɒnge 

সরচতি বুয্কদা  conscious buzd̪ar 

সৎ মা হারতাি/হাতাই মা step mother hato̪n/hata̪i ma 

সৎ সিাি িৎ বাইচ্চা step child ʃɒt ̪baitʃtʃa 

সকতি খহাকতি/হারতাি co-wife hoti̪n/hato̪n 

সতয হাসা fact hasa 

সকতয হাসা real hasa 

সকতয হাসা TRUE hasa 

সকতয িথা হাসা মাত truth hasa mat ̪

সদসয খিারদাইরশ্িা member ʃod̪oiʃʃo 

সদয ওইরদযা recently oid̪̪d̪̪o 

সি িাল year ʃal 

সন্তুষ্ট তুরশ্টা satisfied tu̪ʃto 

সরদহ  ট া doubt xɒtxa 

সরদহ িরদাি doubt ʃɒnd̪oy 

সরদহ ি া খিারদও খ া া suspect ʃond̪eo xora 

সন্ধযারবলা হাইিো বযালা evening hainza bæla 

সপক বা  আতা ফযাকমকল whole family asta̪ fæmili 

সপ্তাহ হফ্তা/িাফ্তা week hɒfta̪/ʃafta̪ 

সফল  াকমিাব successful xamiyab 

সব িবতা all ʃɒbta̪ 

সব কিিু িব কিস ু everything ʃɒb kisu 

সব পারবি 

(আরফ্ি িব্তা ফাইবা)/(তুকম 
িব্তা ফাইবাি) 

you will get 
everything 

(afne ʃɒbta̪ faiba)/(tu̪mi ʃɒbta̪ 
faibay) 

সব কমরল িব কমকলিা 
all together 
(total) ʃɒb miliya 

সব সমি িব িরমাি all the time ʃɒb ʃɒmoy 

সবরচরি িম খিাবরস/রিাব তাকি  ম minimum ʃobse/ʃob ta̪ki xɒm 

সবরচরি  া াপ খিাপরস  া াফ worst ʃopse xaraf 

সবরচরি  া াপ খিাবরস  া াফ worst ʃobse xaraf 

সবরচরি খবিী খিাবরস খবকি maximum ʃobse beʃi 

সবরচরি খবিী খিাবরস/রিাবতাকি খবকি most ʃobse/ʃobta̪ki beʃi 

সবুি খ াসুিা green xosuya 

সকিওিালা ত  াক  আলা greengrocer tɒ̪rxari ala 

সমতল ভূকম খিামাি োগা plains ʃoman zaɡa 

সমি অখ্ত time ɒxt ̪

সমি িরমাি time ʃɒmoy 

সমত আিামত whole anamɒt ̪

সমত আতা whole asta̪ 

সমত ফু াটা whole furata 

সমসযা কদগদাক  problem d̪iɡd̪ari 
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সমসযা খিামইশ্িা problem ʃomɒiʃʃa 

সমাি খিামায্ society ʃomaz 

সমাধাি ি া খিামাদাি খ া া solve ʃomad̪an xora 

সমাি খিামাি equal ʃoman 

সমাি খহামাি equal homan 

সমুদ্র িারগা  sea ʃaɡor 

সম্পকত্ত িম্ফকত্ত property ʃɒmfɒtt̪i̪ 

সম্বন্ধ িম্মরদা relationship ʃɒmmɒnd̪o 

সম্ভব খিারম্বাব possible ʃombob 

সম্মাি মাি ইরেযাত honour man izzot ̪

স তা সুতর া betelnut cutter surta̪ 

স পুটী িফুর টি Shor Puti ʃɒrfuti 

স বত ইরস্কািাি sweet drink iskoyaʃ 

স বত িরবরাত sweet drink ʃɒrbot ̪

স ারিা খহা াকি move horani 

সক ষা  খতল খিাইশ্িা  খতল mustard oil ʃoiʃʃar te̪l 

সরু কসিা narrow sikna 

সবরিাম হরকাল িাম pronoun hɒkkol nam 

সস সস্ sauce sɒs 

সতা খহাতা cheap hosta̪ 

সহিমী িরহার াকমর partner ʃɒhoxormi 

সহিমী খিার াকমর fellow ʃoxormi 

সাঁতা  বু  swim bur 

সাঁতা  বু  ফা া swim bur fara 

সাঁতা  হাতা  swim hata̪r 

সাঁপুরি বাইদযা/বাইদযাকি snake charmer baid̪d̪æ/baid̪d̪æni 

সাইরিল সাইরিল bicycle saikel 

সাগ  কসিত িারগা  কির াত seashore ʃaɡor ʃoixot ̪

সািারিা হাোইিা arrange   hazaiya 

সাত িাত seven ʃat ̪

সাতি া হাত্  া/আত্  া shatkora hatx̪ɒra/atx̪ɒra 

সাদা দলা white d̪ɒla 

সাদা িাদা white ʃad̪a 

সাধা ণ িাদার াি ordinary ʃad̪aron 

সাপ হাফ/িাফ snake haf/ʃaf 

সারপ  কবষদাঁত হারফ  কবশ্দাত fang hafer biʃd̪at ̪

সাবধারি 
 ারবি খদকিিা খলাইওি eat carefully d̪ekiya loion 

সাবাি িাবাি/িারবাি soap ʃaban/ʃabon 

সামরি িামরি/িামরিকদ front ʃamne/ʃamned̪i 

সা  িা  fertilizer ʃar 

সা াংি মুল  তা precis mul xɒta̪ 

সাহস িারহাি courage ʃahoʃ 

সাকহতয িাইরত্তযা literature ʃaitt̪ ̪o̪ 

কসঁকি কিক  stairs ʃiri 
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কসংহ কিরগা lion ʃingo 

কসংহাসি কিগারিাি throne ʃingaʃon 

কসগার ট কবক -কসরগরট cigarette biri-sirɡet 

কসি কিদয boiled ʃid̪d̪o 

কসি কহিাকি/কহসাকি boil hidʒani/hisani 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি কহরদারলা  হুটকি বতর া 

dried fish 
mashed with 
dried red chilly hid̪olor hutki bɒrta̪ 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি কহরদারলা  হুটকি সাটকি 

dried fish 
mashed with 
dried red chilly hid̪olor hutki satni 

কস িা কিির া vinegar ʃirka 

কসক ি িাগি কিক ে  ারগাে 
sandpaper          
    ʃiriz xaɡoz 

সীসা কিিা lead ʃiʃa 

সুঁই শুই needle ʃui 

সুঁই হুঁইস needle hu~is 

সুইচ সুইস্ switch suis 

সুগন্ধ খগ াি sweet smell ɡeran 

সুগন্ধ বাি sweet smell baʃ 

সুগকন্ধ খগ াি perfume ɡeran 

সুগকন্ধ বাি perfume baʃ 

সুগকন্ধ খসন্ট perfume sent 

সুিসুকি খ তুকত/ াতুকত tickle xetk̪uti̪/xatk̪uti̪ 

সুকত সুকত cotton suti̪ 

সুপাক ি ি া কমরন্নাত খ া া recommend minnot ̪xora 

সুপাক ি ি া শুফাক ি খ া া recommend ʃufariʃ xora 

সুপা ী গুিা/শুফাক  betel nut ɡuya/ʃufari 

সু গ শু ঙ tunnel ʃurɒng 

সু মা িদী  
পাি শু মা ফা  

Bank of river 
Surma ʃurma far 

সু মা িদী  
পাি খহাফা  

Bank of river 
Surma hofar 

সুরুকচসম্মত রুকসবাি fashionable rusiban 

সুরুিা শুরুিা/শুরু gravy ʃuruya/ʃuru 

সুশ্রী শুরদা  handsome ʃund̪or 

সুসংবাদ বালা  রবা  good news bala xɒbor 

সুস্বাদ ু ুব মো tasty kub mɒza 

সুস্বাদ ু ুব িাদ tasty kub ʃad̪ 

সূরোগ শুিগু opportunity ʃudʒuɡ 

সূের শুেয sun  ʃuzz 

সূের সুরুে sun  ɒsuruz 

সূরের  আরলা শুরজ্জ  আরলা sunlight ʃudʒdʒer alo 

খস হযা/কহগু he/she hæ/hiɡu 

খস হ্িা/তাই/তাইি/হ্িা া he/she hæ /ta̪i/ta̪in/ hæra 

খস (মকহলা) তাই/তাইি/তাি she ta̪i/ta̪in/ta̪n 
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খস আসকিল হ্িা আইরত আরস্লা he was coming hæ aite̪ aslo 

খস আসরি হ্িা আইর া he is coming hæ airo 

খস আসরব হ্িা আইরবা he will come hæ aibo 

খস আরস হ্িা আি he comes hæ ay 

খস এরসকিল হ্িা আইরস্লা he came hæ aislo 

খস কগরিকিল হ্িা গযারস্লা he went hæ ɡæslo 

খস থািরব হ্িা তার বা he will be there. hæ ta̪xbo 

খস োকচ্ছল হ্িা োইরত আরস্লা he was going hæ zaite̪ aslo 

খস োরচ্ছ হ্িা োইর া he is going hæ zairo 

খস োরব হ্িা োইরবা he will go hæ zaibo 

খস োি হ্িা োি he goes hæ zay 

খসঁচা কহসা irrigation hisa 

খসঁতরসঁরত কবো কবো humid biza biza 

খস ারি কহিারিা there hikano 

খস ারিও ইিারিা also there ikano 

খস ারিও কহরিা also there hino 

খসতু ফুল bridge ful 

খসতু কবক ি bridge biridʒ 

খসতু িাু bridge ʃaku 

খসতু হাইিম bridge haikɒm 

খসফটি কপি খসফটিি/(রসফটি কফি) safety-pin seftin/(sefti fin) 

খসবা ি া খিবা খ া া serve ʃeba xora 

খসমাই খিওিাই/রিমাই vermicelli ʃeoyai/ʃemai 

খসলাই ি া কিলাই খ া া sew ʃilai xora 

খসহক  ফতা sehri fɒta̪ 

খসহক  ফতা খবলা sehri fɒta̪ bela 

খসহক  খসক  sehri seri 

কসকিি কিকিি soldier ʃoinik 

খসািা  া া/শুো straight xara/ʃuza 

খসািা শুিা-রিা ল simple ʃudʒa-ʃorɒl 

খসািা শুো direct (road) ʃuza 

খসািা পথ শুো খফাত short-cut ʃuza fot ̪

খসািা শুিা gold ʃuna 

খসাফা সুফা sofa sufa 

খসামবা  শুম্বা  Monday ʃumbar 

খস্কা  ইরস্কা  score iskor 

সু্ক্র ইসু্করু screw iskuru 

সু্ক্র ড্রাইভা  ইসু্করু িাইবা  screwdriver         iskuru daibar 

কেমা  ঘাট খফক গাট steamer ghat feriɡat 

খেকিিাম ইরশ্টকিিাম stadium  iʃtediyam 

েযাম্প ইরেম stamp istem 

স্ত্রী বউ wife bɒu 

স্থ্াি োগা space zaɡa 

স্থ্ািাি  োগা বদলাকি shift zaɡa bɒd̪lani 

স্থ্ািী ইতাকি permanent ista̪yi 
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িরন্কি  
সযারন্ডল ফস rubber sandles fɒns 

িরন্কি  
সযারন্ডল খফারস  সযারন্ডল rubber sandles fonser sændel 

সু্ফকলগ আগুরি  ফুলকি sparks aɡuner fulki 

সু্ফকলগ আগুরি  লুকা sparks aɡuner lukka 

স্বচ্ছ ফক শ্িা  transparent fɒriʃkar 

স্বপ্ন  ুিাব dream xuyab 

স্বপ্ন িরফাি dream ʃɒfon 

স্বগর খবরিত heaven beyest ̪

স্বাভাকবি িাবাকবি natural/normal ʃababik 

স্বামী োমাই husband zamai 

স্বামী িাব husband ʃab 

স্বামী হাই husband hai 

স্বামী বা স্ত্রী োমাই আ  িাি বউ spouse zamai ar nay bɒu 

স্বাথরপ  িা রতারফা  selfish ʃarto̪for 

স্বাথরপ  িারতর াফ  mean ʃarto̪fɒr 

স্বাস্থ্য িাইরতা health ʃaisto̪ 

স্বাস্থ্যকবকধ িাইরতাকবকদ hygiene ʃaisto̪bid̪i 

খস্বচ্ছারসবি খিচ্চারিরবাি volunteer ʃetʃtʃaʃebok 

খস্রাত স্রুত current srut ̪

হি হে Hajj hɒz 

হতযা ি া ুি kill kun 

হতযা ি া মািা  kill madar 

হতযা ি া োরি মাক  কদরস kill zane mari d̪ise 

হতযা ি া োরি মাক  লাইরস kill zane mari laise 

হি িা অি িা cannot be ɒy na 

হ তাল ওতর াল strike orta̪l 

হক ণ ওক ি/ওক ং deer orin/oring 

হলুদ অলুদ/ওলকদ turmeric ɒlud̪/old̪i 

হলুদ ওলকদ/ওলদু yellow old̪i/olud̪ 

হাঁকচ আকচ্চ sneeze atʃtʃi 

হাঁকচ একস sneeze esi 

হাঁটা আটা walk ata 

হাঁটু আটু knee atu 

হাঁটু কগ া knee ɡira 

হাঁটু খগরি বসা আটুগাক িা খবাওিা kneel atuɡariya booya 

হাঁকপরি ওো খহ াি অওিা pant heran ɒoya 

হাঁস আঁি duck a~ʃ 

হাই খতালা আকম yawn ami 

হাই খতালা আকম খদওিা yawn ami d̪eoya 

হাও  আওর্ lake aor 

হাওর্ আওর্ marshy land aor 

হািা  আো  thousand azar 

হাকি  আকে /আকে া present azir/azira 
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হাি আকড্ড bones addi 

হািী পাকতল হাকন্ড বারিাি cooking pots handi baʃon 

হাত আত hand at ̪

হাত ঘকি ফ া  খগাক  watch fɒrar ɡori 

হাত ধইুরি 
আসুি আত খদাইিা আইি 

please go and 
wash your 
hands at ̪d̪oiya ain 

হাত ধইুরি 
কিি আত খদাইলাইি 

please wash 
your hands at ̪d̪oilain 

হাত বযাগ খবরিটি খবগ handbag beneti beɡ 

হাত মু  আত্ মুি hands and face at ̪muk 

হাকত আকত্ত elephant att̪i̪ 

হাকত  দাঁত আকত্ত  দাত tusk att̪i̪r d̪at ̪

হাতুকি আতু া hammer atu̪ra 

হাতুকি আতুক  hammer atu̪ri 

হাতুকি আত্রা hammer atr̪a 

হারত আরতা by hand ato̪ 

হারত  তালু  আরতা  তাল ু palm ato̪r ta̪lu 

হারত  খল া আরতা  খল া handwriting ato̪r lexa 

হাকপরি ওো খহ াি অওিা get tired heran ɒoya 

হাফ পযান্ট হাফ খফন্ট/রফন্ shorts haf fent/fen 

হাবা আউিা simpleton auya 

হাম ফযা া measles færa 

হামাগুকি আকু  গালা Crawl  angkur ɡala 

হামাগুকি আটুগালা Crawl  atuɡala 

হামাগুকি আমর া  Crawl  amxor 

হা  আ  necklace ar 

হা রমাকিিাম আ রমাকিিাম hamonium armoniyam 

হা ারিা আ াকি/আ াই খদওিা lose arani/arai d̪eoya 

হাক রিি খলফ্টি/রলম্টি hurricane leftɒn/lemtɒn 

হাল চাি আবাদ cultivation abad̪ 

হাল চাি আল সাি cultivation al saʃ 

হাল চাি সাি-আবাদ cultivation saʃ-abad̪ 

হাকল আকল four (for eggs) ali 

হাল্কা ফািা/আল্কা light (weight) fatl̪a/alka 

হাসপাতাল আশ্ফাতাল hospital aʃfata̪l 

হাসপাতাল কিকলকিি hospital kilinik 

হাসপাতাল খমকিরিল hospital medikel 

হাসা আিা laugh aʃa 

হাসা আিা smile aʃa 

কহংসা ইংিা jealous ingʃa 

কহংস্র ইংরস্রা ferocious ingsro 

কহ া কহ া diamond hira 

কহসাব ইিাব account iʃab 

হুুম উুম command ukum 
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হুকা উকা hookah ukka 

হুল ফুটারিা  ারমা  মাক  খদওিা sting xamor mari d̪eoya 

হুি হুি কগইিাি sense huʃ ɡiyan 

খহরট আটিিা walking atiya 

খহিলাইট খহিলাইট headlight hedlait 

খহকলিপটা  একলিাফ্টা  helicopter elikaftar 

খহরসা িা আকিও/আইিরিা িা don't laugh aʃio/aiʃɒʃo na 

খহাঁচট  াওিা উিটা  াওিা stumble down uʃta xaoya 

খহাঁচট  াওিা দরুুমসাকদ stumble down d̪urumsand̪i 

খহাঁচট  াওিা ফক  োওিা stumble down fɒri zaoya 

খহাক্ বাদ খদউ let it be bad̪ d̪eu 

খহারটল উরটল hotel utel 
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Part C 

English to Bangla and Siloti 

For foreigners who do not know 

Bangla 
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English Siloti in IPA Bangla Siloti in Phonetic Bangla 

a little ɒlfo এিটু আধটু অলরফা 
a little extu এিটু আধটু এ টু 

a little tu̪ra এিটু আধটু তু া 
a little t ̪h ura এিটু আধটু থু া 
a lot zeto̪ta̪ অরিি খেরতাতা 
a meal dail bat ̪ িাল ভাত িাইল বাত 

abroad bid̪eʃo কবরদি কবরদরিা 
absent azir  nay অিুপকস্থ্ত আকে   িাি 

absent asla na অিুপকস্থ্ত আসলা িা 
absent ɡesoin na অিুপকস্থ্ত খগরসাইি িা 
absolutely æxebare এরিবার  এযার বার  

abuse ɡail গাল গাইল 

accept lɒoya খিিা লওিা 
accident eskident দঘুরটিা একস্করিন্ট 

accident d̪urɡɒtɒna দঘুরটিা দগুরটিা 
accommodation t ̪h axar zaɡa/zeɡa থাইিবা  োগা থা া  োগা/রেগা 
account iʃab কহসাব ইিাব 

acrid dʒeng ঝাঝঁ খিং 
acrid tu̪kar ঝাঝঁ তুিা  

adda adda আড্ডা আড্ডা 
address tikana ঠিিািা টিিািা 
admission borti̪ ভকতর  খবাকতর  
advice ufod̪eʃ উপরদি উরফারদি 

advise ufod̪eʃ d̪eoya উপরদি খদওিা উরফারদি খদওিা 
aeroplane pelein/irufelein কবমাি খপরলইি/ইরুরফরলইন্ 

affection maya/(maya mɒbbot)̪ মািা মািা/(মািা মরব্বাত) 

afraid dɒr ভি ি  

after getting off namiya খিরম িাকমিা 
after hearing huniya/ʃuniya শুরি হুকিিা/শুকিিা 
after that ta̪rfɒr তা পর  তাফর   

afternoon d̪ufur দপুু  দফুু  

afternoon nap d̪ino ɡumani 

কদরি  খবলা 
ঘুমারিা  কদরিা গুমাকি 

again arbar আবা  আবরা  

again hibbar আবা  কহব্বা  

age bɒyoʃ বিস বরিাি 

agent d̪alal দালাল দালাল 

agree radʒi/razi  াকি  াকি/ াকে 

agree (to marry) kobul িবুল খিাবুল 

agriculture al-tʃaʃ িৃকষ আল-চাষ 

air bata̪ʃ বাতাি বাতাি 

air haoya বাতাি হাওিা 
airport iyarfut কবমািবদ  ইিাফুর ট 

alcoholic drink mɒd̪ মদ মদ 
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alive zind̪a/zita̪ িীকবত কেদা/কেতা 
all ʃɒbta̪ সব িবতা 
all right aitʃtʃa আচ্ছা আইচ্চা 
all the time ʃɒb ʃɒmoy সব সমি িব িরমাি 

all together 
(total) ʃɒb miliya সব কমরল িব কমকলিা 
almirah/cupboa
rd almira/almari আলমা ী আলকম া/আলমাক  

alone æxla এিলা আয লা 
alphabetical 
letter ɒkkor অক্ষ  অরকা  

also there ikano খস ারিও ইিারিা 
also there hino খস ারিও কহরিা 
amazing ta̪idʒdʒob আশ্চেরিিি তাইরজ্জাব 

angel fereʃta̪ খফর তা খফর শ্তা 
angry ɡuʃa  াগ গুিা 
angry suk  াগ সুি 

animals foʃu িন্তু খফাশু 

animals zanoyar িন্তু োরিািা  

animals zontu̪ িন্তু খোন্তু 

announcement ɡuʃona খঘাষণা গুরিািা 
announcement ɡhuʃuna খঘাষণা ঘুশুিা 
ants fifra কপপঁিা কফফ্রা 
anxious ɒyran কচকিত অি াি 

any kuno খিাি ুরিা 

anywhere zekunu zaɡat ̪

খে খিাি 
িািগাি খেুিু োগাত 

anywhere? kunuxano? খিাথাও? ুিু ারিা? 

apple aifɒl/afel আরপল আইফল/আরফল 

application d̪ɒrxasto̪ দ রাত দ রারতা 
are you home? barit ̪asoinni? বাকি আরিি? বাক ত আরসাইকন্ন? 

argument tɒ̪rko তির  তরির া 
armpit bɒɡol বগল বরগাল 

arrange   hazaiya সািারিা হাোইিা 
arrive fousani খপৌঁিাি খফৌসাকি 

ask dʒikani/(dʒikar xora) কিজ্ঞাসা কিিাকি/(কিিা  খ া া) 

asleep ɡumo ঘুম গুরমা 
assumption anta̪zi আদাি আিাকে 

astonishing ta̪x তাি তা  

at first fɒyla প্রথরম ফিলা 
at home ɡɒro ঘর  গর া 
at night rait ̪kita̪  ারত  াইত কিতা 
at this table tebulo খটকবরল খটবুরলা 
at what time 
does it open? kun ʃomoy xule? িিটাি খ ারল? ুি খিারমাি  ুরল? 
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at what time 
does it open? xɒytar ʃomoy xule? িিটাি খ ারল?  িটা  খিারমাি  ুরল? 

at what time 
should I come kun ʃomoy aita̪m? 

িিটা  সমি 
আসরবা ুি খিারমাি আইতাম? 

at what time? kun ʃomoy? িিটাি? ুি খিারমাি? 

aunt 

xala/moi/mamani/mami/sasi/sai
zi/sasiamma/ 
fufu/hufu/hufuamma 

 ালা/মাকম/চা
কচ/ফুপ ু

 ালা/রমাই/মামাকি/মাকম/সাকস/সাই
কে/সাকসআম্মা/ ফুফু/হুফু/হুফুআম্মা 

aunt (mother’s 
sister) moi  ালা খমাই 

author lexɒx খল ি খল   

author lexaleki xɒroin খল ি খল ারলকি  র াইি 

available moudʒut/̪mouzut ̪ আরি খমৌিতু/রমৌেুত 

awake zaɡa োগা োগা 
azan azan আোন্ আোন্ 

baby ɡæd̪a কিশু গযাদা 
baby bɒlai কিশু বলাই 

back (behind) fison d̪ike কপিরি কফরসাি কদরি 

back (behind) fisone কপিরি কফরসারি 

back (body’s 
back) fit কপে কফট্ 

backstroke 
(swimming) ultiya/ulta ʃata̪r কচত সাঁতা  উকল্টিা/উল্টা িাতা  

bad xoraf  া াপ খ া াফ 

bad mɒnd̪o  া াপ মরদা 
bad habits bɒd̪ oibbaʃ বদ অভযাস বদ ওইব্বাি 

bad person bɒzzæt/̪bɒdʒdʒat ̪ বজ্জাত বেযাত্/বজ্জাত 

bag kis থরল কিস 

bag kisa থরল কিসা 
bag t ̪h oli থরল খথাকল 

balcony barind̪a/d̪air বা াদা বাক দা/দাই  

bald xɒlla/dulail/nera টাি  ল্লা/িুলাইল/রি া 
ballad futi̪ পুকথ ফুকত 

bamboo bridge haikom বাঁরি  খসতু হাইরিাম 

banana xɒla িলা  লা 
bandage fotti বযারন্ডি খফাকট্ট 

bangles xas চুকি  াস 

bangles bangri চুকি বাংক  

Bank of river 
Surma ʃurma far 

সু মা িদী  
পাি শু মা ফা  

Bank of river 
Surma hofar 

সু মা িদী  
পাি খহাফা  

banyan tree bɒt ɡas বট গাি বট গাস 

barber nafit ̪ িাকপত িাকফত 

Barramundi fish bæd̪a mas খভটকি মাি বযাদা মাস 
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bath water ɡusler laɡi fani 

খগাসল ি া  
িিয পাকি গুরস্ল  লাকগ ফাকি 

bathroom ɡuslo খগাসল ািা গুসরলা 
bathroom ɡusolxana খগাসল ািা গুরসাল ািা 
bathroom ɡusolo zaoɡi খগাসল ািা গুরসারলা োওকগ 

bathroom batr̪um খগাসল ািা বাতরুম 

bead necklace futi̪r mala পুকত  মালা ফুকত  মালা 
bead necklace futi̪r sɒra পুকত  মালা ফুকত  স া 
beans uri কিম উক  

bear balluk/baluk ভালু্লি বালু্লি/বালুক্ 

beard d̪ari দাকি দাক  

bed falong  াট ফারলাং 
bed bisna/bisana কবিািা কবস্না/কবসািা 
bed bugs  ulɒʃ িা রপািা  উলি 

bedsheet bisɒnar sad̪d̪or কবিািা  চাদ  কবসিা  সারদা  

bee hive momasir sax খমৌমাকি  চাি খমামাকস  সা  

beg bikka কভক্ষা কবকা 
beggar hokir/fokir খফাকি  খহাকি /রফাকি  

begin arɒmbo  xɒra শুরু ি া আ রম্বা    া 
behaviour sal sɒlon চাল চলি সাল সরলাি 

behind fisone কপিরি কফরসারি 

bell ɡonti ঘন্টা খগাকন্ট 

bell bel ঘন্টা খবল 

belly ache feto biʃ খপট বযাথা) খফরটা কবি 

belonging to 
them hærar ওরদ  হযা া  

Bengali calendar bangla maʃor kelendar 

বাংলা 
িযারলন্ডা  বাংলা মারিা  খিরলিিা  

betel leaf xaiʃʃa fan পাি  াইশ্িা ফাি 

betel leaf ɡuya ɡaʃ পাি গুিা গাশ্ 

betel leaf fan পাি ফাি 

betel leaf bangla fan পাি বাংলা ফাি 

betel leaf and 
nut box fan d̪an পাদান্ ফাি দাি 

betel leaf and 
nut box fanor bata পাদান্ ফারিা  বাটা 
betel nut ɡuya/ʃufari সুপা ী গুিা/শুফাক  

betelnut cutter surta̪ স তা সুতর া 
bhuna khichuri buna xisuri ভুিা ক চুকি বুিা ক সকু  

bicycle saikel সাইরিল সাইরিল 

bill roʃid̪/silif  কসদ খ াকিদ/কসকলফ 

bird faikka/faki পাক  ফাইকা/ফাকি 

bird dropping fɒkkir led̪a পাক   গু ফকক  খলদা 
bird dropping fakir led̪a পাক   গু ফাকি  খলদা 
bird dropping bit পাক   গু কবট 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 177 

 

biri biri কবিী কবক  

biriyani axni কবক িাকি আকখ্ি 

birthday dʒɒrmod̪in িন্মকদি িরমরাকদি 

biscuits biskut কবসু্কট কবসু্কট 

bite xamor/xamrani/xamrai d̪ise িামি  ারমা / াম াকি/ াম াই কদরস 

bits and pieces tuktak টুকি টাকি টুিটাি 

bitter melon xɒrola ি লা  র ালা 
black xala িারলা  ালা 
black berry zam িারলা িাম োম 

black lentil dahl maʃkalair dail মািিালাই িাল মািিালাই  িাইল 

blanket xɒmbol িম্বল  রম্বাল 

bleeding rɒxto̪ fɒra  ক্তপাত  রখ্তা ফ া 
blind and̪a অন্ধ  আদা 
blind xana অন্ধ   ািা 
blood rɒxto̪/belad  ক্ত  রখ্তা/রবলাি 

blow nose nakfusa িাি ঝািা িাি ফুসা 
blow nose hingais fuso িাি ঝািা কহগাইস ফুরসা 
blue lil/liluya rɒngor িীল কলল/কললুিা  রগা  

blunt buta̪ খভাতা বুতা 
Boal fish ɡoyal খবািাল মাি খগািাল 

Boal fish boyal খবািাল মাি খবািাল 

boat noka/nao খিৌিা খিািা/িাও 

boil hidʒani/hisani কসি কহিাকি/কহসাকি 

boiled ʃid̪d̪o কসি কিদয 
bomb buma খবামা বুমা 
bones addi হাি আকড্ড 

bones (fish) xata িাঁটা  াটা 
bones (fish) ɡɒsa িাঁটা গসা 
book boi বই খবাই 

born fɒyd̪a ɒoya িন্ম হওিা ফিদা অওিা 
both d̪uiotai দইুটাই দইুওটাই 

bottle ʃiʃi খবাতল কিকি 

bottle cap fena খবাতরল  কিকপ খফিা 
bottle cap buto̪ler muk খবাতরল  কিকপ বুরতারল  মুি 

bottle cap buto̪ler muka খবাতরল  কিকপ বুরতারল  মুিা 
bow and arrow ti̪r d̪onux তী  ধি ু কত  খদাি ু 

bowl xɒtta বাটি  ট্টা 
bowl bati বাটি বাটি 

box baʃko বাি বািরিা 
boy - eligible for 
marriage fatr̪o পাত্র ফারত্রা 
boy/son fuya/fut ̪ খিরল ফুিা/ফুত 

brain mɒɡzo/mɒɡoz মগি মগরো/মরগাে 

bread bered পাউরুটি খবর ি 

bread luf পাউরুটি লুফ 
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bread ruti রুটি রুটি 

break banga ভাগা বাগা 
breakfast biyaner nasta̪ সিারল  িাতা কবিারি  িাতা 
breakfast ʃɒxaler nasta̪ সিারল  িাতা ি ারল  িাতা 
breathe d̪ɒm lɒoya শ্বাস খিওিা দম লওিা 
bribe ɡuʃ ঘুষ গুি 

bridge ful খসতু ফুল 

bridge biridʒ খসতু কবক ি 

bridge ʃaku খসতু িাু 

bridge haikɒm খসতু হাইিম 

bring together milla/miliya tu̪illa কমকলরি আিা কমল্লা/কমকলিা তুইল্লা 
brinjal (egg 
plant) baingɒn/baiɡun খবগুণ বাইগি/বাইগুি 

broken banga ভাগা বাগা 
broken rice xuid̪  ুদ  ুইদ 

broom zaru ঝাি ু োরু 

broom zaru ঝাি ু োরু 

broom hurun ঝাি ু হুরুি 

broom huroin ঝাি ু হুর াইি 

brother bai/baisab ভাই বাই/বাইসাব 

brother-in-law 
(husband of 
elder sister) d̪ulabai দলুাভাই দলুাবাই 

brother-in-law 
(husband’s 
elder brother) baur ভাষু  বাউ  

brother-in-law 
(wife’s younger 
brother) hala/ala িালা হালা/আলা 
brother-in-law 
(younger 
brother of 
husband) d̪eor খদব  খদও  

brown xɒyari  রিক   িাক  

brown biskut rɒngor  রিক  কবসু্কট  রগা  

bucket balti̪ বালকত বাকে 

buffalo bo~iʃ মকহষ খবাঁইি 

bull bisal ষাঁি কবসাল 

bullet ɡulli গুকল গুকল্ল 

bullock cart ɡorur ɡari গরু  গািী খগারু  গাক  

bumble bee bola বল্লা খবালা 
bump in the 
head duʃ ঢুি িুি 

bungalow laxari ɡor বাংরলা লা াক  খগা  

burden buza খবাঝা বুো 
burial d̪afon দাফি দারফাি 

burn fura খপািা ফু া 
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burqa burka খবা  া বুির া 
bush zɒngol িগল েরগাল 

business bebʃa বযাবসা খববিা 
businessman ti̪zaroti̪ বযবসািী কতোর াকত 

businessman befari বযবসািী খবফাক  

busy besto̪ বযত খবরতা 
butcher xoʃai িসাই খ ািাই 

butter makkon মা ি মারকাি 

butter lɒzyot ̪ মা ি লরয্কিাত 

buttock lair পািা লাই  

button buta̪m/buta̪ng খবাতাম বুতাম/বুতাং 
by checking d̪ekiya খদর  খদকিিা 
by hand ato̪ হারত আরতা 
by the way, bala xɒta̪ ভাল িথা বালা  তা 
bye ɒxon zai এ ি চকল অর াি োই 

cabbage fata̪xobi বাঁধািকপ ফাতার াকব 

cabbage band̪a xobi বাঁধািকপ বাদা খ াকব 

cake xeɡ খিি খ গ 

calf ɡorur baitʃtʃa বািু  খগারু  বাইচচা 
calf basur বািু  বাসু  

call dax d̪ioin/d̪ein িাি কদরবি িা  কদওইি/রদইি 

call by first 
name nam d̪oriya িাম ধর  িাম খদাক িা 
camphor xorfur খিা পু  খ া ফু  

can you give? d̪ite̪ farbayni? কদরত পা রব? কদরত ফা বািকি? 

can/jar (small) dibi কিব্বা কিকব 

candle  mumɒbatt̪i̪ খমাম বাকত মুমবাকত্ত 

cane (bamboo) singɒla/singɒɡɒl বাঁরি  খবত কসংলা/কসংগল 

cane (cane) zalli bæt ̪ খবত োকল্ল বযাত 

cane stool mura খবরত  খমািা মু া 
cannon kaman িামাি িামাি 

cannot be ɒy na হি িা অি িা 
cap tufi টুকপ টুকফ 

cap to̪ki টুকপ খতাকি 

capital razd̪ani  ািধািী  ােদাকি 

car kar মট গাকি িা  

care fɒroya পর ািা ফর ািা 
care zɒto̪n েি েরতাি 

careless befɒroya অসাবধাি খবফর ািা 
carpenter xat misto̪ri িাে কমস্ত্রী  াট কমরতাক  

carpenter xat mesto̪ri/misto̪ri িারে  কমস্ত্রী  াট খমরতাক /কমরতাক  

carrom board keram/(keram bod) িযা াম খবাির  (খি াম/রি াম খবাি) 

carrot ɡazor গাি  গারো  

carry bɒoya/(boiya loiya zaoya) বহি ি া বওিা/(রবাইিা খলাইিা োওিা) 

cash nɒɡod̪ িগদ িরগাদ 
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palace raz faʃad̪  ািপ্রাসাদ  াে ফািাদ্ 

castrated goat xɒʃi  ািী  কি 

cat bilai কবিাল কবলাই. 
cat mekur কবিাল খমু  

Cat fish (magur) maɡur mas মাগু  মাি মাগু  মাস্ 

Cat fish (shing) hingi mas কিং মাি কহকগ মাস্ 

catch d̪ɒra ধ া দ া 
centipede  sela fuk খচলা খসলা ফুি 

certainly albɒt ̪ অবিযই আল্বত 

chair siyar খচিা  কসিা  

change bangti̪ ভাঙটি বাংকত 

change bangla ভাঙটি বাংলা 
chap fuya খিরল ফুিা 
chap sabal খিরল সাবাল 

chapati atar ruti চাপাকত আটা  রুটি 

character xaslɒt/̪xaislɒt ̪ চক ত্র  াস্লত/ াইস্লত 

chat (you) ɡɒlfo xori গল্প ির ি গরফা খ াক  

chatpati sɒtfoti চটপটি সরট্ফাটি 

chattering or 
rattling away ferfer xora বিবি ি া খফরফর   খ া া 
cheap hosta̪ সতা খহাতা 
cheat (noun) tɒɡ েি টগ 

cheat (verb) tɒɡani েিারিা টগাকি 

check milaiya d̪exo কমকলরি খদ  কমলাইিা খদর া 
cheers (uli laɡa)/uli উল্লাস (উকল লাগা)/উকল 

cheese fonir পকি  খফাকি  

chess d̪ɒba দাবা দবা 
chess d̪aba দাবা দাবা 
chest buk বুি বুি 

chickens murɡi/murki মু কগ মু কগ/মু কি 

child houruta̪in কিশু খহাউরুতাইি 

children fuya furinte̪ খিরল খমরি া ফুিা ফুক িরত 

children sabalɒɡunte̪ খিরল খমরি া সাবালগুরি 

chilly moris মক চ খমাক স 

chilly (wind) tanda bata̪ʃ োন্ডা বাতাস টান্ডা বাতাি 

chin tu̪ta̪ থুতকি তুতা 
chin t ̪h uta̪ থুতকি থুতা 
chira sira কচিা কস া 
chit-chat ɡɒf গল্প গফ 

Chitol fish sito̪l mas কচতল মাি কসরতাল মাস্ 

cholera xolera িরল া খ ারল া 
chollisha salliʃa চকল্লিা সাকল্লিা 
choose fɒsond̪o/fɒson xora পিদ ি া ফরসারদা/ফরসাি খ া া 
church  ɡirza কগির া কগেরা 
cigarette biri-sirɡet কসগার ট কবক -কসরগরট 
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cinnamon d̪arsini দা কচকি দাকসরকি 

circular ɡul খগালািা  গুল 

clap ta̪li তাকল তাকল 

clean foriʃkar পক ষ্কা  খফাক শ্িা  

clerk xerani খি াকি খ  াকি 

clever salak চালাি সালাি 

clever sotu̪r চালাি খসাতু  

climate abaoya আবহাওিা আবাওিা 
clock ɡori ঘকি খগাক  

closed bɒnd̪o বন্ধ বরদা 
cloth xafor িাপ   ারফা  

cloth (for wiping 
body) ɡamsa গামিা গাম্সা 
clothes xafor sufɒr িাপ  খচাপ   ারফা  সফু  

coal xoyla িিলা খ ািলা 
coat kut খিাট ুট 

cobbler musi মুকচ মুকস 

cockroach te̪lsura খতলারপািা খতশসু া 
coconut naikol/naixɒl/narixel িাক রিল িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল 

coconut oil naikol/naixɒl/narixel te̪l িা রিল খতল িাইরিাল/িাই ল/িাক র ল খতল 

coconut water naixɒler fani 

িাক রিরল  
পাকি িাই রল  ফাকি 

cold tanda োন্ডা টান্ডা 
cold ʃord̪i িকদর  খিাকদর  
college xɒlez িরলি  রলে 

colour rɒng  ঙ  ঙ 

comb siruni/siruin/xakoi কচরুকি কসরুকি/কসরুইি/ ারিাই 

combined with d̪i কদরি কদ 

command ukum হুুম উুম 

compassion maya d̪ɒya দিা মািা মািা দিা 
completely ækɒxere এিদম এযাির র  

completely furafuri এিদম ফু াফুক  

confrontation mukabila মুর ামুক  মুিাকবলা 
confusion benga কবভ্রাকি খবগা 
confusion bærasera কবভ্রাকি বযা ারস া 
congratulate ɒbinɒnd̪on zanani অকভিদি ি া অকবিরদাি োিাকি 

conscious buzd̪ar সরচতি বুয্কদা  

continent mɒad̪eʃ মহারদি মআরদি 

contract sukti̪ চুকক্ত সুকক্ত 

conversation mat ̪xota̪ িরথাপিথি মাত খ াতা 
cook (person 
who cooks) babursi বাবুকচর  বাবুকসর 
cook (you) rand̪io খ ঁরধা  াকদও 

cooker sula চুলা সুলা 
cooking fak  ান্না ফাক্ 
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cooking rand̪a  ান্না  াদা 
cooking pots handi baʃon হািী পাকতল হাকন্ড বারিাি 

cooking spoon xɒnta̪  ুিকত  িা 
cooking spoon d̪ozi  ুিকত খদাকে 

copper ta̪ma তামা তামা 
copy nɒkol/nɒxol িিল িরিাল/ির াল 

coriander leaves baxor/d̪oniya/d̪oinna fata̪ ধরি পাতা বার া /রদাকিিা/রদাইন্না ফাতা 
coriander 
powder baxor/d̪oniya/d̪oinna ɡura ধরি গুিা বার া /রদাকিিা/রদাইন্না গু া 
cork difa িির  কিফা 

corner store bhuʃi maler d̪ukan 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি ভুকি মারল  দিুাি 

corner store mud̪ir d̪ukan 

মুকদ  মকুদ  
খদািাি খদািাি মুকদ  দিুাি 

corpse laʃ লাি লাি 

correct tik ঠিি টিি 

corridor d̪ari িক রিা  দাক  

cot xat  াট  াট 

cot falong  াট ফারলাং 
cot soki  াট খসাকি 

cotton suti̪ সুকত সুকত 

cotton wool tu̪la তুলা তুলা 
cough xaʃi িাকি  াকি 

coughing xauyani িািা  াউিাকি 

country d̪eʃ খদি খদি 

courage ʃahoʃ সাহস িারহাি 

courtyard utan উোি উটাি 

covid kobid খিাকভি খিাকবড্ 

cow ɡoru/ɡai/ɡabi গরু খগারু/গাই/গাকব 

cow dung ɡubor/ɡufor খগাব  গুরবা /গুরফা  

cowboy raukkal/raxal  া াল  াউকাল/ া াল 

co-wife hoti̪n/hato̪n সকতি খহাকতি/হারতাি 

crab kaxra িািিা িা  া 
crafty zanu ঝাি ু োি ু

crane/heron boɡi/bouɡɒla বি খবাকগ/রবৌগলা 
Crawl  angkur ɡala হামাগুকি আকু  গালা 
Crawl  atuɡala হামাগুকি আটুগালা 
Crawl  amxor হামাগুকি আমর া  

cream kirim কিম কিক ম 

creep up baiya uta খবরি ওো বাইিা উটা 
cricket kiriket কিরিট কিক রিট 

crockery sinir/xaser/xasor baʃon/bɒrto̪n 

কচিা মাটি  
বাসি খপিালা 

কসকি / ারস / ারসা  
বারিাি/বরতর াি 

crocodile kumir ুকম  ুকম  

crocodile kumbir ুকম  ুকম্ব  
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crook bɒndo ভন্ড বরন্ডা 
crooked te̪ra বাঁিা খত া 
crore kuti খিাটি ুটি 

cross far oya পা  হওিা ফা  ওিা 
crossroads sourasta̪/souatta খচৌ াতা খসাউ াতা/রসাউআট্টা 
crow xauya িাি  াউিা 
crowd bir কভি কব  

crown mukut মুুট মুুট 

cruel niʃtur কিষু্ঠ  কিশ্টু  

cuckoo kukil খিাকিল ুকিল 

cuckoo kukila খিাকিল ুকিলা 
cucumber kira িষা কি া 
cucumber xira িষা ক  া 
cultivation abad̪ হাল চাি আবাদ 

cultivation al saʃ হাল চাি আল সাি 

cultivation saʃ-abad̪ হাল চাি সাি-আবাদ 

curious aɡɒroo ase খিৌতুহলী আগর াও আরস 

curious aɡroi ase খিৌতুহলী আররাই আরস 

curious zox ase খিৌতুহলী খো  আরস 

curly hair kukra sul খিাঁিিা চুল ুিা সুল 

curly hair kukri sul খিাঁিিা চুল ুকি সুল 

curly hair zaxra sul খিাঁিিা চুল োখ্রা সুল 

currant kismis কিিকমি কিকিস্ 

current srut ̪ খস্রাত স্রুত 

curry tɒ̪rxari ত িাক  ত রাক  

curse ɒbiʃaf d̪eoya অকভিাপ অকবিাফ খদওিা 
curse ʃaf d̪eoya অকভিাপ িাফ খদওিা 
curtain fɒrd̪a পদর া ফদর া 
curved (not 
straight) te̪ra বযািা খত া 
curved (not 
straight) bexa বযািা খব া 
custom reoyaz/rioyaz প্রথা খ ওিাে/ক ওিাে 

cut xata িাটা  াটা 
dahl – lentil 
soup dail িাল িাইল 

dakoit daxait ̪ িািাত িা াইত 

dalpuri dailfuri িালপকু  িাইফুক  

damaged road banga rasta̪ ভাগা  াতা বাগা  াতা 
dance nas িাচ িাস 

dandruff bafa/baufa  ুিিী বাফা/বাউফা 
danger bifɒd̪ কবপদ কবফদ 

dangerous bifodʒdʒɒnok মা াত্তি কবরফাজ্জরিাি 

dangerous maraitt̪o̪k মা াত্তি মা াইরত্তাি 

dark aind̪air/and̪air অন্ধিা  আইদাই /আদাই  
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dark-skinned xaliyana িারলা  াকলিািা 
date ta̪rik তাক   তাক ি 

dates xazur খ ি ু  ােু  

daughter zi কঝ কে 

dawn xalainzi bela খভা   ালাইিকে খবলা 
dawn biyan খভা  কবিাি 

day d̪in কদি কদি 

day and night d̪in-rait ̪ কদি- াত কদি- াইত 

day before 
yesterday ɡɒt ̪forku গত প শুকদি গত খফা ু 

day before 
yesterday forud̪in গত প শুকদি খফারুকদি 

dead mɒra মৃত ম া 
deaf hatxal িালা হাট াল 

dear priyɒ কপ্রি কপ্রি 

dear mayar কপ্রি মািা  

death mɒut/̪ufat ̪ মৃতুয মউত/উফাত 

deathbed sɒrxat ̪ মৃতুযিেযা স  াত 

decrease xomi zaoya িরম োওিা খ াকম োওিা 
decrease fui zaoya িরম োওিা ফুই োওিা 
deep ɡobir গকভ  খগাকব  

deer orin/oring হক ণ ওক ি/ওক ং 
definitely albɒt ̪ কিশ্চিই আলবত 

delay d̪irɒng খদ ী কদ ং 
delay d̪eri খদ ী খদক  

dengue dengu খিংগু খিংগু 

dentist d̪ato̪r daxta̪r দাঁরত  িাক্তা  দারতা  িা তা  

depart ruyana  ওিািা রুিািা 
destitute lasar অভাবী লাসা  

Dhaka daxa ঢািা িা া 
dhakaia daxaiya ঢািাইিা িা াইিা 
diamond hira কহ া কহ া 
dictionary ɒbid̪an অকভধাি অকবদাি 

did you get? faisoinni? খপরিকিরলি? ফাইরসাইকন্ন? 

did you not eat? xaisoinnani?  াি িাই?  াইরসাইন্নাকি? 

died mori ɡesoin মা া খগরিি খমাক  খগরসাইি 

difference to̪fat ̪ তফাৎ খতাফাৎ 

different alad̪a কভন্ন আলাদা 
different binno কভন্ন কবরন্না 
difficult 
problem bæra খপচ বযা া 
difficulty ɒʃubid̪a অসুকবধা অশুকবদা 
dine xatal  াওিা  াটাল 

dining room xaibar kuta  াওিা  ঘ   াইবা  ুটা 
dining room daining rum  াওিা  ঘ  িাইকিং রুম 
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dinner (raite̪ xana) /(ratr̪ir xani)  ারত   াওিা ( াইরত  ািা) /( াকত্র   াকি) 

direct (road) ʃuza খসািা শুো 
direction (to 
travel) zaibar rasta̪ চলা  পথ োইবা   াতা 
dirty bɒrail মিলা ব াইল 

dirty bad̪a মিলা বাদা 
dirty moil মিলা খমাইল 

disease bemar খ াগ খবমা  

disease ruɡ খ াগ রুগ 

disgusting  ɡinna কঘন্না কগন্না 
dishevelled aula zaula আলু থাল ু আউলা োউলা 
distress ta̪iʃ অিাকি তাইি 

district zila খিলা কেলা 
dither taltibalti এিারিা টাকল্টবাকল্ট 

divide baittad̪eoya ভাগ ি া বাইট্টারদওিা 
divide baɡ xɒra ভাগ ি া বাগ   া 
divine xud̪roti̪ ুদ কত  ুদর াকত 

divorce ta̪lax তালাি তালা  

divorce bain তালাি বাইি 

divorce sarsari তালাি সা সাক  

do xɒro ি   র া 
doctor daxɒto̪r িাক্তা  িা রতা  

dog kutt̪a̪ ুু  ুত্তা 
doll futu̪l পুতুল ফুতুল 

dominoes sɒkka িকা সকা 
don’t cry xaind̪o na খিঁরদা িা  াইরদা িা 
don’t throw falaiba na খফলরবি িা ফালাইবা িা 
donation sand̪a চাদা সাদা 
don't laugh aʃio/aiʃɒʃo na খহরসা িা আকিও/আইিরিা িা 
doomsday kiyamɒt ̪ খিিামত কিিামত 

door xofat দ িা খ াফাট 

door d̪uyar দ িা দিুা  

door d̪orza দ িা খদা ো 
doubt xɒtxa সরদহ  ট া 
doubt ʃɒnd̪oy সরদহ িরদাি 

downstairs nise কিচ তলাি কিরস 

dowry mor/morana খদল খমাহ  খমা /রমা ািা 
dozen dɒrzon বার াটা িরেরাি 

dream xuyab স্বপ্ন  ুিাব 

dream ʃɒfon স্বপ্ন িরফাি 

dried fish fukoin শুঁটকি মাি ফুরিাইন্ 

dried fish hutki শুঁটকি মাি হুটকি 

dried fish 
mashed with 
dried red chilly hid̪olor hutki bɒrta̪ 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি কহরদারলা  হুটকি বতর া 
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dried fish 
mashed with 
dried red chilly hid̪olor hutki satni 

কসন্ধল ভ তা 
চাটকি কহরদারলা  হুটকি সাটকি 

drinker mɒd̪xur মদর া  মদ ু  

drinking water xaoyar fani  াওিা  পাকি  াওিা  ফাকি 

driver daibar ড্রাইভা  িাইবা  

drunk mata̪l মাতাল মাতাল 

dry hukna শুিিা হুিিা 
duck a~ʃ হাঁস আঁি 

dumb abra খবাবা আব্রা 
dumb buba খবাবা বুবা 
during day time d̪ino কদরি কদরিা 
dustbin heuir িােকবি খহউই  

dwarf bauniya/bamnuya বামি বাউকিিা/বামিুিা 
dysentry amaʃa আমািা আমািা 
eagle sil কচল কসল্ 

ear xan িাি  াি 

ear ring xaner/xanor d̪ul িারি  দলু  ারি / ারিা  দলু 

earn ruzi xɒra উপাির ি ি া রুকে   া 
earth worm zir খিঁরচা কে  

earthquake boiʃal ভূকমিম্প খবাইিাল 

east fub/fubed̪i/furbo পূবর ফুব/ফুরবকদ/ফ্ুরবরা 
eat xaura  াওিা  াউ া 

eat carefully d̪ekiya loion 

সাবধারি 
 ারবি খদকিিা খলাইওি 

eatery xaibar zaɡa  াওিা  িািগা  াইবা  োগা 
Eel baim বাইং মাি বাইম 

egg ænda কিম অযান্ডা 
egg boid̪a কিম খবাইদা 
egg plant baingɒn/beɡun খবগুণ বাইংগি/রবগুি 

eid prayer 
ground id̪ɡa ঈদগাহ ইদগা 
Eid ul adha boxra/kurbanir id̪ খিা বািী  ঈদ খবা  া/ু বাকি  ইদ 

Eid ul fitr ruzar id̪ খ ািা  ঈদ রুো  ঈদ 

eight aʃto/at আট আরশ্টা/আট 

elbow xonoi/xoin/xoni িিুই খ ারিাই/র াইি/র াকি 

elder bɒrozon বি বর ারোি 

elder brother bɒro bai/baisab বি ভাই বর া বাই/বাইসাব 

elder sister afa বি আপা আফা 
elder sister buai বি আপা বুআই 

elder sister bubai বি আপা বুবাই 

elderly people 
murubbiyan/murubbi/bura-
buri/moy-murubbi বিস্ক 

মুরুকব্বিাি/মুরুকব্ব/বু া-
বুক /রমাি-মুরুকব্ব 

elephant att̪i̪ হাকত আকত্ত 

embrace kulakuli আকলগি ুলাুকল 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 187 

 

emergency zoruri িরুক   খোরুক  

empty xali  াকল  াকল 

encounter mulaxat ̪ মুর ামুক  হওিা মুলা াত 

enemy d̪uʃɒmɒn িত্রু দিুমি 

engagement fansini পািকচকি ফািকসকি 

engagement sinifan পািকচকি কসকিফাি 

engineer inziniyar ইকঞ্জকিিা  ইিকেকিিা  

English 
man/woman biritiʃ/bitiʃ ইংকলি কবক টিি/কবটিি 

enjoy bala laxse/faoya উপরভাগ বালা লা রস/ফাওিা 
enough bas-bas েরথষ্ট বাস-বাস 

enter duka 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) িুিা 

enter hand̪ani 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) হাদাকি 

enter hamani 

খঢািা/(প্ররবি 
ি া) হামাকি 

entire ta̪mam পুর া তামাম 

entrails nariburi িাকি ভূকি িাক বুক  

entry duka প্ররবি িুিা 
entry hamani প্ররবি হামাকি 

envelope xam  াম  াম 

environment foribeʃ পক রবি খফাক রবি 

equal ʃoman সমাি খিামাি 

equal homan সমাি খহামাি 

escape baɡa/baɡol ভাগা বাগা/বারগাল 

essay rɒsona  চিা  রসািা 
estimate anta̪z/and̪az অিুমাি আিাে/আদাে 

etc. arkita̪ ইতযাকদ আ কিতা 
etc. aro xɒto̪ta̪ ইতযাকদ আর া  রতাতা 
etc. ota̪ arki ইতযাকদ ওতা আ কি 

evade erani/(eraiya zaoya) এিারিা (এ াকি/এ াইিা োওিা) 

evening hainza bæla সন্ধযারবলা হাইিো বযালা 
ever kunod̪in খিািকদি ুরিাকদি 

everybody ɒxɒlte̪ সিরল অ রে 

everybody ʃɒbe সিরল িরব 

everybody hɒkkole সিরল হরকারল 

everybody hɒxole সিরল হর ারল 

everything ʃɒb kisu সব কিিু িব কিস ু

evil xaraf/xoraf/xomin মদ  া াফ/র া াফ/র াকমি 

exactly tik ঠিি টিি 

exam forikka প ীক্ষা খফাক কা 
example ud̪aron উদাহ ণ উদার াি 

example misal উদাহ ণ কমসাল 

excavate xura  ুঁিা  ু া 
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exercise biyam বযািাম কবিাম 

exile bɒnobaʃ কিবরাসি বরিাবাি 

exit baroibar/baraibar fot ̪ প্রস্থ্ারি  পথ বার াইবা /বা াইবা  খফাত্ 

expel xed̪aiya d̪eoya 

খব  ির  
খদিা খ দাইিা খদওিা 

expel bair xoriya 

খব  ির  
খদিা বাই  খ াক িা 

expensive d̪ami দাকম দাকম 

experience ɒbiggta̪ অকভজ্ঞতা অকবজ্ঞতা 
experiment forikka-nirikka প ীক্ষা খফাক কা-কিক কা 
explain buzani বুঝারিা বুোকি 

export rofta̪ni xora  পতাকি ি া খ াফ্তাকি খ া া 
extra d̪eriya খবকি খদক িা 
extra bɒlon খবকি বরলাি 

extra barti̪ খবকি বা কত 

eye brows buya ভ্রু বুিা 
eye brows buru ভ্রু বুরু 

eye-drop soukor/sukor fani খচার   পাকি খসাউরিা /সুরিা  ফাকি 

eyelashes soukor/sukor fafri খচার   পাঁপকি খসাউরিা /সুরিা  ফাকফ্র 

eyelid soukor/sukor fata̪ খচার   পাতা খসাউরিা /সুরিা  ফাতা 
eyes souk খচা  খসাউি 

eyesight soukor zuti̪/d̪uti̪ খচার   খিযাকত খসাউরিা  েুকত/দকুত 

eye-witness fott̪o̪kkɒd̪orʃi/foitt̪ɒ̪kkɒd̪oʃʃi প্রতযক্ষদিী খফারত্তািযরদাকির/রফাইত্তিযরদাকশ্ি 

face muk মু  মুি 

fact hasa সতয হাসা 
factory xarxana িা  ািা  া  ািা 
fail feil বযথর খফইল 

faint fit অজ্ঞাি কফট 

faint beuʃ অজ্ঞাি খবউি 

fair skinned fɒrʃa ফসরা ফিরা 
fairness næy িযাি িযাি 

fairy fori প ী খফাক  

fake buya/fatxor িিল বুিা/ফারট্ া  

falcon bazɒfaki বািপাক  বােফাকি 

fall fori zaoya পরি োওিা খফাক  োওিা 
family ɡuʃti পক বা  গুকশ্ট 

family foribar পক বা  খফাক বা  

family land fɒraiz কপকত্রি সম্পকত্ত ফ াইে 

family land miraʃ কপকত্রি সম্পকত্ত কম াি 

famous kub namɒxɒra প্রকসি ুব িাম  া 
famous namxɒra প্রকসি িাম্  া 
fan faxa/fanka পা া ফা া/ফান্কিা 
fang hafer biʃd̪at ̪ সারপ  কবষদাঁত হারফ  কবশ্দাত 

far d̪uroi দরূ  দরু াই 

farm faram  ামা  ফা াম 
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farm chicken farmor ɒmurɡi  ামা  মু কগ ফা রমা  মু কগ 

farmed 
koi(flying) fish saʃor xoi mas 

চাষ ি া িই 
মাি সারিা  খ াই মাস 

fashion sol চল খসাল 

fashionable rusiban সুরুকচসম্মত রুকসবাি 

fasting ruza raxa খ ািা  া া রুো  া া 
fat siknai চকবর কসিাই 

fate nosib ভাগয খিাকসব 

father abba/abbazi/babasab/basab/baf বাবা 
আব্বা/আব্বাকে/বাবাসাব/বাসাব/
বাফ 

father-in-law hour শ্বশু  খহৌ  

father-in-law of 
son or daughter biai খবিাই কবআই 

fatty ɡatta/bɒtla খমাটা গাট্টা/বট্লা 
fault d̪uʃ খদাষ দিু 

faulty okezu অরিি ওরিেু 

faulty person d̪uʃi খদাষী দিুী 
favour ufoxar উপিা  উরফা া  

fear dɒrani ভি ি া ি াকি 

feather fakir faxna পাক    পালি ফাকি  ফাখ্িা 
feed xauyani খ রত খদওিা  াউিাকি 

feel ɒnubob xora অিুভব ি া অিুরবাব খ া া 
feel tar faoya অিুভব ি া টা  ফাওিা 
feel ter faoya অিুভব ি া খট  ফাওিা 
fellow ʃoxormi সহিমী খিার াকমর 
female betin খমাকহলা খবটিি 

female betin manuʃ খমাকহলা খবটিি মািুি 

female friend band̪obi/boinari/boirani বান্ধকব বারদাকব/রবাইিাক /রবাই াকি 

fence bera খবিা খব া 
fenugreek meti̪ খমকথ খমকত 

ferocious ingsro কহংস্র ইংরস্রা 
ferry-boat ɡud̪ara nau খ িাত ী গুদা া িাউ 

fertilizer ʃar সা  িা  

festival utʃ̪ob উৎসব উতরিাব 

fetch (ɡiya loiya aoya)/(ɡiya ana) আিা 
(কগিা খলাইিা আওিা)/(কগিা 
আিা) 

fever ta̪f ি  তাফ 

fever boxar ি  খবা া  

fever zɒr ি  ে  

field mat মাে মাট 

fig dumur িুমু  িুমু  

fighting bad̪am মা া-মাক  বাদাম 

fighting mair মা া-মাক  মাই  

fighting mair fit মা া-মাক  মাই  কফট 

fill bora ভ া খবা া 
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find 
xuziya/kuziya/xuidʒdʒa/kuidʒdʒ
a faoya  ুঁরি পাওিা  ুকেিা/ুকেিা/ ইুজ্জা/ুইজ্জা ফাওিা 

find an excuse usila/ usilla উকসলা উকসলা/উকসল্লা 
fine nirok কমকহ কির াি 

fine miyi কমকহ কমকি 

finger angul আগলু আগলু 

finish ʃeʃ/heʃ খিষ খিি/রহি 

fire aɡuin আগুি আগুইি 

fire-brigade fayar birɡed দমিল-বাকহিী ফািা  কব রগি 

fire-cracker bongula/fɒtxa পট্িা বাকি খবাগলুা/ফট া 
firefly zuni fuk খিািাকি খপািা েুকি ফুি 

first fɒto̪m প্রথম ফরতাম 

first-class faʃ kelas প্রথম খশ্রণী ফাি খিলাস 

fish mas মাি মাস 

fish bone ɡɒsa মারি  িাটা গসা 
fish bones masor ɡɒsa মারি  িাটা মারসা  গসা 

fish curry masor tɒ̪rxari/salon 

মারি  
ত িাক  মারসা  ত  াক /সারলাি 

fish fins masor foir মারি  পা া মারসা  খফাই  

fish tail masor lengur মারি  খলি মারসা  খলংগু  

fishing mas d̪ora মাি ধ া মাস খদা া 
fishing hook bori বিকি খবাক  

fishing rod borir kura কিপ খবাক   ু া 
fishmonger maimol মাি কবরিতা মাইরমাল 

fishmonger maser bæbʃayi মাি কবরিতা মারস  বযবিাকি 

fist muit মুঠি মুইট 

five fas পাঁচ ফাস 

flag fota̪ka পতািা খফাতািা 
flame aɡuner lukka অকি কি া আগুরি  লুকা 
flask felaks ফ্লাি খফলাি 

flask flask ফ্লাি ফ্লাস্ক 

flat sefta চযাপ্টা খসফ্টা 
float baʃa ভাসা বািা 
flood ban/bonna বিযা বাি/রবান্না 
floor fakka খমঝ ফাকা 
floor fuli খমঝ ফুকল 

flour mɒ ata মিদা আটা 
flour mɒ yd̪a মিদা মিদা 
flowers ful ফুল ফুল 

flute baʃi বাঁকি বাকি 

fly   masi মাকি মাকস 

fly      ura উিা উ া 
foal ɡurar baitʃtʃa খঘািা  বাচ্চা গু া  বাইচ্চা 
foam fena/fen খফিা খফিা/রফন্ 

fog kuya ুিািা ুিা 
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Foli fish xangla mas ফকল মাস  াঙ্লা মাস্ 

folk ɡaoyali রামীণ গাওিালী 
folk-song baula ɡan খলািসগীত বাউলা গান্ 

folk-tale kitʃtʃa kayini খলািিথা কিচ্চা িাকিকি 

follow (fise fise zaoya)/(fis lɒoya) 

কপরি কপরি 
োওিা 

(কফরস কফরস োওিা)/*কফস্ 
লওিা) 

food kurax  াবা  ু া  

food xani  াবা   াকি 

foolish bekuf খবািা খবুফ 

foot tæng পা টযাং 
foot fao পা ফাও 

football futbɒl ফুটবল ফুট্বল 

footpath futfat ̪ ফুটপাথ ফুটফাত 

for laɡi িিয লাকগ 

for now ɒxonku এ রি  িিয অর ান্কু 

for returning firiya zaoyar laɡi খফ া  িিয কফক িা োওিা  লাকগ 

for the forward 
journey zaibar laɡi োওিা  োইবা  লাকগ 

for the return 
(journey) aibar/aoyar fɒte̪ খফ া  আইবা /আওিা  ফরত 

for the time 
being afatɒ̪to̪ আপাতত আফাতরতা 
for this reason er laɡi এই িিয এ  লাকগ 

for travelling ɡurar laɡi খঘা া  িিয গু া  লাকগ 

for what kior laɡi কি িিয কিও  লাকগ 

for what kita̪r laɡi কি িিয কিতা  লাকগ 

for what xene কি িিয খ রি 

forecast furbabaʃ পূবরাভাস ফু বাবাি 

forehead xofal িপাল খ াফাল 

forehead sɒnna িপাল সন্না 
foreigner bid̪eʃi কবরদিী কবরদকি 

forenoon bian পূবরাহ্ন কবআি 

forest zɒngol বি বি েরগাল 

forgery zal িাল োল 

forget fauri zaoya ভূরল োওিা ফাউক  োওিা 
forget buli zaoya ভূরল োওিা বুকল োওিা 
forget buliya zaoya ভূরল োওিা বুকলিা োওিা 
forgive maf kori d̪eoya মাপ ি া মাফ খিাক  খদওিা 
formalin formalin ফ মাকলি খফা মাকলি 

formula formula ফ মুলা খফা মুলা 
fort  d̪uɡɡo দগূর দরুগযা 
fortnight d̪ui ʃofta̪/hofta̪ দইু সপ্তাহ দইু খিাফ্তা/রহাফ্তা 
fortunate xɒfal bala ভাসিবান্  ফাল বালা 
fortunate baiɡɡoban bala ভাসিবান্ বাইরগযাবাি বালা 
fortune baiɡɡo ভাসি বাইরগযা 
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four sair চা  সাই  

four (for eggs) ali হাকল আকল 

fox hiyal কিিাল কহিাল 

free kuno texa laxto̪ nay কবিা পিসা ুরিা খট া লা রতা িাি 

free firi কবিা পিসা কফক  

free maɡna কবিা পিসা মাগিা 
free mufɒt ̪ কবিা পিসা মুফত 

free range 
chicken d̪eʃi murɡi খদকি মু কগ খদকি মু কগ 

fresh hazom/hazma/ta̪dʒa/ta̪za তািা তাো হারোম/হােমা/তািা/তাো 
fresh and strong sanga চাগা সাগা 
freshen up at-̪muk d̪oiya মু  হাত খধািা আত-মুক্ খদাইিা 
Friday ʃukkurbar শুিবা  শুকু বা  

fried baz ভািা বাে 

fried bazi ভািা বাকে 

fried biran ভািা কব াি 

fried egg plant baingɒn/beɡun biran খবগুরি  ভাকি বাইংগি/রবগুি কব াি 

fried fish mas biran মাি ভািা মাস কব াি 

friend d̪usto̪ বনু্ধ দরুতা 
friend bond̪u বনু্ধ খবাদু 

from tɒ̪ne খথরি তরি 

from ta̪ki খথরি তাকি 

from here ikanor এ ািিা  ইিারিা  

from there ʃamne ta̪ki ও াি খথরি িামরি তাকি 

from there hikan ta̪ki ও াি খথরি কহিাি তাকি 

from top ufɒre/ufor ta̪ki উপ  খথরি উফর /উরফা  তাকি 

from you afnar ta̪ki আপিা  খথরি আফিা  তাকি 

from you afner kas আপিা  খথরি আফরি  িাস 

front ʃamne/ʃamned̪i সামরি িামরি/িামরিকদ 

froth mukor fena মুর   খফিা মুরিা  খফিা 
fruits fɒl ফল ফল 

frustration ɒta̪ʃ কি াি অতাশ্ 

fry biran/baza ভািা কব াি/বাো 
frying pan xorao/ta̪oya িিাই খ ািাই/তাওিা 
full moon bɒra zusna পূকণরমা’ ব া েুসিা 
fun faizlami xora মিা দষু্টাকম ফাইেলাকম খ া া 
future bobiʃʃɒt/̪boiʃɒt ̪ ভকবষযত খবাকবিযত্/রবাইিত্ 

Gabriel (angel) zibril/dʒibrail কিব্রাইল কেকব্রল/কিব্রাইল 

gain lab লাভ লাব 

gallows faʃir xaʃto ফাঁকস িাে ফাকি   ারশ্টা 
game xeir/xeil/xela খ লা খ ই /র ইল/র লা 
garden baɡan বাগাি বাগাি 

gastric ulcer ɡestik alsar 

গযাকিি 
আলসা  খগকেি আলসা  

gate ɡeit বাইর   দ িা খগইট 
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gate keeper d̪aruyan দারিািাি দারুিাি 

generous ud̪ar উদা  উদা  

generous d̪il d̪oriya উদা  কদল খদাক িা 
genius foti̪ba প্রকতভা খফাকতবা 
genocide ɡɒnoɒtt̪a̪ গণহতযা গরিাঅতযা 
gentleman bɒd̪roluk ভদ্ররলাি বরদ্রালুি 

gently (lay lay)/(lɒy lɒy) আরত আরত (লাি লাি)/(লি লি) 

Geography buɡul ভূগল বুগুল 

get rid of/fire 
someone (xed̪aiya d̪eoya)/xed̪ani 

কবদাি ির  
খদিা (খ দাইিা খদওিা)/র দাকি 

get tired heran ɒoya হাকপরি ওো খহ াি অওিা 
getting down lama খিরম লামা 
ghee ɡi কঘ কগ 

ghost but ̪ ভূত বুত 

giggle (xi xi xori aʃa)/(xil xilaiya aʃa) 

ক ল ক ল ির  
হাসা 

(ক  ক  খ াক  আিা)/(ক ল 
ক লাইিা আিা) 

ginger ad̪a/ad̪rok আদা আদা/আদর াি 

giraffe ziraf কি াফ কে াফ 

girl – eligible for 
marriage biyar lax/layek furi পাত্রী কবিা  লা /লারিি ফুক  

girl (infant) baitʃtʃa furi খিাট খমরি বাইচ্চা ফুক  

give d̪io কদরিা কদও 

give (respectful) d̪ioin কদরবি কদওইি 

give (respectful) d̪eukka কদরবি খদউকা 
give word zɒban d̪eoya িথা খদওিা েবাি খদওিা 
glad xuʃi/xuʃ  ুকি  ুকি/ ুি 

glass ɡɒllas গ্লাস গল্লাস 

glitter zɒɡ-zɒɡa ঝিমি ি া েগ্-েগা 
glitter zori ঝিমি ি া খোক  

go zao োও োও 

go ahead, say 
what you want 
to say koukka বরলি খিাউকা 
go ahead, say 
what you want 
to say xoin। বরলি খ াইি। 

goat saɡol/saɡi/boxri িাগল সারগাল/সাকগ/রবা ক  

God allah/xod̪a/mabud̪ আল্লাহ আল্লাহ/র াদা/মাবুদ 

God given 
fortune to̪ufik/to̪fik তওকফি খতৌকফি/রতাকফি 

godown ɡud̪am/ɡudaun গুদাম গুদাম/গুিাউি 

going up and 
down utalama উোিামা উটালামা 
gold ʃuna খসািা শুিা 
good bala ভাল বালা 
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good for 
nothing maxal মািাল মা াল 

good news bala xɒbor সুসংবাদ বালা  রবা  

goods mal মাল মাল 

goose raz aʃ  াি হাঁস  াে আি 

gourd xod̪u লাউ খ াদ ু

gourd lau লাউ লাউ 

graft ɡasor xolom গারি  িলম গারসা  খ ারলাম 

grain ʃɒiʃʃʃo িসয িইরশ্িযা 
granddaughter’s 
husband nati̪n dʒamai/zamai িাকতি িামাই িাকতি িামাই/োমাই 

grandfather 
(maternal) nanazi/nana িািা িািাকে/িািা 
grandfather 
(paternal) d̪ad̪a/d̪ad̪azi দাদা দাদা/দাদাকে 

grandmother 
(maternal) nanizi/nanibibi িাকি িাকিকে/িাকিকবকব 

grandmother 
(paternal) d̪ad̪i/d̪ad̪izi/bibizi দাকদ দাকদ/দাকদকে/কবকবকে 

grandson’s wife nat ̪bou িাত খবৌ িাত খবৌ 
grapes angur আগ ু আগ ু 

grasp axraiya আঁিকিরি ধ া আখ্রাইিা 
grasp andʒaiya d̪ora আঁিকিরি ধ া আঞ্জাইিা খদা া 
grasp andʒi mariya আঁিকিরি ধ া আকঞ্জ মাক িা 
grass ɡaʃ ঘাস গাশ্ 

grave xɒbor/xɒybor িব   রবা / িরবা  

gravy ʃuruya/ʃuru সুরুিা শুরুিা/শুরু 

great mɒan মহাি মআি 

greed lalos/lub খলাভ লারলাস/লুব 

greedy lubi খলাভী লুকব 

green xosuya সবুি খ াসুিা 
green chilly xasa moris িাঁচা মক চ  াসা খমাক স 

greengrocer tɒ̪rxari ala সকিওিালা ত  াক  আলা 
grilling pan ta̪oya তাওিা তাওিা 
grindstone surta̪/sɒrta̪ িাঁতা সু তা/স তা 
grocery bhuʃi maler d̪ukan মুকদ  খদািাি ভুকি মারল  দিুাি 

grocery mud̪ir d̪ukan মুকদ  খদািাি মুকদ  দিুাি 

grog bæng বযাঙ বযাঙ 

ground xælar ɒmat মাে খ্িালা  মাট 

ground-nut sina bad̪am চীিাবাদাম কসিা বাদাম 

grow ʃiyan ɒoya বি হওিা কিিাি অওিা 
guardian ɡarziyan অকভভাবি গাকেরিাি 

guava fiyara খপিা া কফিা া 
guava ʃofri খপিা া খিাফক  

guess anta̪z xora আদাি ি া আিাে খ া া 
guest meman অকতকথ, খমমাি 
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guilty d̪uʃi খদাষী দকুি 

gum d̪ato̪r mari দাঁরত  মাকি দারতা  মাক  

gum d̪ato̪r zami দাঁরত  মাকি দারতা  োকম 

gun bond̪uk বদুি খবাদুি 

gymnasium dʒim কিমরিকসিাম কিম 

habit oibbaʃ অভযাস ওইব্বাি 

habit lɒy অভযাস লি 

had met d̪exa oisil খদ া হরিকিল খদ া ওইকসল 

had no problem ɒʃubid̪a oise na 

অসুকবধা হি 
িাই অশুকবদা ওইরস িা 

hail hil কিলাবৃকষ্ট কহল 

hair sul চুল সুল 

haircut sul xata চুল িাটা সুল  াটা 
Hajj hɒz হি হে 

hammer atu̪ra হাতুকি আতু া 
hammer atu̪ri হাতুকি আতুক  

hammer atr̪a হাতুকি আত্রা 
hamonium armoniyam হা রমাকিিাম আ রমাকিিাম 

hand at ̪ হাত আত 

handbag beneti beɡ হাত বযাগ খবরিটি খবগ 

handkerchief rumal রুমাল রুমাল 

hands and face at ̪muk হাত মু  আত্ মুি 

handsome ʃund̪or সুশ্রী শুরদা  

handwriting ato̪r lexa হারত  খল া আরতা  খল া 
handyman xariɡor িাক গ   াক রগা  

hang tangiya/tangaiya/zulaiya ঝুলা টাকগিা/টাগাইিা/েুলাইিা 
hanging faʃi ফাকস ফাকি 

hapless ɒbaɡa অভাগা অবাগা 
happen ɡote ঘরট খগারট 

happy kuʃi/kuʃ  ুকি ুকি/ুি 

harass te̪xto̪ xora কব ক্ত ি া খতরখ্তা খ া া 
harass biroxto̪ xora কব ক্ত ি া কবর ারখ্তা খ া া 
hard ʃɒkto̪ িক্ত িরক্তা 
hard work mennɒt ̪ খমহিত খমন্নত 

harm xɒti̪/xeti̪ ক্ষকত  কত/র কত 

harvest fɒʃol ফসল ফরিাল 

hassle zamela ঝারমলা োরমলা 
haste ta̪rahura তািাহুিা তা াহু া 
hat mata̪r tufi/tɒ̪ki/tufi টুকপ মাতা  টুকফ/তকি/টুকফ 

have to take? neoya laɡbo? কিরত হরব? খিওিা লারবা? 

have you come? aisoin? এরসরিি? আইরসাইি? 

have you seen? d̪exra? খদ রিি? খদ  া? 

hawk bazfaki বািপাক  বােফাকি 

hawker feriɒla খফক ওিালা খফক অলা 
hay xer  ি খ   
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hay sɒn  ি সন্ 

he came hæ aislo খস এরসকিল হ্িা আইরস্লা 
he comes hæ ay খস আরস হ্িা আি 

he goes hæ zay খস োি হ্িা োি 

he is coming hæ airo খস আসরি হ্িা আইর া 
he is going hæ zairo খস োরচ্ছ হ্িা োইর া 
he was coming hæ aite̪ aslo খস আসকিল হ্িা আইরত আরস্লা 
he was going hæ zaite̪ aslo খস োকচ্ছল হ্িা োইরত আরস্লা 
he went hæ ɡæslo খস কগরিকিল হ্িা গযারস্লা 
he will be there. hæ ta̪xbo খস থািরব হ্িা তার বা 
he will come hæ aibo খস আসরব হ্িা আইরবা 
he will go hæ zaibo খস োরব হ্িা োইরবা 
he/she hæte̪/heniya/hæte̪n ও হ্িারত/রহকিিা/হ্িারতি 

he/she hæ/hiɡu খস হযা/কহগু 

he/she hæ /ta̪i/ta̪in/ hæra খস হ্িা/তাই/তাইি/হ্িা া 
he/she arranges ɡusaiya গুকিরি গুসাইিা 
he/she is 
studying forer পিরি খফার   

he/she is 
waiting ɒfekka kɒrra 

অরপক্ষা 
ি রিি অরফকা ি রা 

head xolla মাথা খ াল্লা 
head mata̪ মাথা মাতা 
headache mata̪r biʃ মাথা বযাথা মাতা  কবি 

headlight hedlait খহিলাইট খহিলাইট 

headmaster hed maʃtor প্রধাি কিক্ষি খহি মারশ্টা  

health ʃaisto̪ স্বাস্থ্য িাইরতা 
hear huna শুিা হুিা 
heart zan/dʒan/foran/d̪il িাি োি/িাি/রফা াি/কদল 

heat ɡɒrom xɒra গ ম ি া গর াম   া 
heaven beyest ̪ স্বগর খবরিত 

heavy uzon ওিি উরোি 

heavy bar ওিি বা  

heavy bari ওিি বাক  

heel ɡurali খগািাকল গু াকল 

heir oyariʃ উত্ত াকধিা ী ওিাক ি 

helicopter elikaftar খহকলিপটা  একলিাফ্টা  

hell d̪uzox খদােি দরুো  

hen murɡi মু কগ মুকগর 
henna mend̪i খমরহকদ খমকদ 

her ta̪ire/ta̪inre/ta̪nre 

তারি 
(মকহলা) তাইর /তাইির /তাির  

here ino/ikano/ɒno/outo̪ এ ারি ইরিা/ইিারিা/অরিা/ওউরতা 
hereditary bongʃoɡɒto̪ বংিগত খবাংরিাগরতা 
hero nayok িািি িারিাি 

heroic biror laxan বী ত্বপূণর কবর া  লা াি 
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heroine naika িাকিিা িাইিা 
hesitate d̪unomuno xora ইতততুঃ ি া দরুিামুরিা খ া া 
hibiscus zɒba িবা েবা 
hide lukani লুিারিা লুিাকি 

high usa উঁচু উসা 
highway haioye  ািপথ হাইওরি 

hill far পাহাি ফা  

hillock tila টিলা টিলা 

hilltop (faror mata̪)/(faror ufor) পাহারি  চূিা 
(ফার া  মাতা)/(ফার া  
উরফা ) 

hilsa fish (iliʃ mas)/iliʃ/ilɒʃa/iliʃa ইকলি মাি (ইকলি মাস)/ইকলি/ইলিা/ইকলিা 
him hære/ta̪inre/ta̪nre তারি (পুরুষ) হযার /তাইির /তাির  

hip iti̪yaʃ কিতম্ব ইকতিাি 

his ta̪inor ওিা  তাইরিা  

his/her 
(belonging to) hær/ta̪ir/ta̪iner/ta̪nor তা  হযা /তাই /তাইরি /তারিা  

history iti̪yas ইকতহাস ইকতিাস 

hit mara মা া মা া 
hive mousak খমৌচাি খমৌসাি 

hobby xaiʃ ি   াইি 

hobby ʃox ি  খিা  

hold d̪ɒroin ধর া দর াইি 

hold d̪oroukka ধর া খদার াউকা 
hold d̪orokka ধর া খদার াকা 
hole (on the 
ground) ɡat/̪ɡata̪ গতর  গাত/গাতা 
holidays suti িুটি সুটি 

holy fobitr̪o পকবত্র খফাকবরত্রা 
home bari বাকি বাক  

home cooked 
meal ɡoruya xani ঘর ািা  াবা  খগারুিা  াকি 

homework barir xaz বাকি  িাি বাক    াে 

honey mod̪u/mou মধু খমাদ/ুরমৌ 
honey-bee momasi খমৌমাকি খমামাকস 

honour man izzot ̪ সম্মাি মাি ইরেযাত 

hook worm kirmi িৃকম কি কম 

hookah ukka হুকা উকা 
hooligan ɡunda/mɒsta̪n গুন্ডা গুন্ডা/মতাি 

hope aʃa আিা আিা 
horn (animal's) hing কিং কহং 
horse ɡura খঘািা গু া 
hospitable mayafir অকতকথপ ািণ মািাকফ  

hospital aʃfata̪l হাসপাতাল আশ্ফাতাল 

hospital kilinik হাসপাতাল কিকলকিি 

hospital medikel হাসপাতাল খমকিরিল 
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hospitality memand̪ari আকতরথিতা খমমাদাক  

hot ɡɒrom গ ম গর াম 

hot (spicy) zal ঝাল োল 

hotel utel খহারটল উরটল 

hour ɡɒnta ঘণ্টা গন্টা 
house baʃa-bari বাকি বািা-বাক  

house boy xamor fuya িারি  খিরল  ারমা  ফুিা 

how 
(kilan xori/xoriya)/(kilaxan 
xoriya) খিমি ির  

(কিলাি 
খ াক /র াক িা)/(কিলা াি 
খ াক িা) 

how did you like 
it? kilan laɡse? খিমি খলরগরি? কিলাি লারসস? 

how far? xɒto̪ d̪ur িত দরূ ?  রতা দ ু 

how many? 
(people) xɒyzon? িিিি?  িরোি? 

how many? 
(pieces or time) xɒyta? িিটা?  িটা? 

how much did it 
come to? xɒto̪ oise? িত খহাল?  রতা ওইরস? 

how much 
time? xɒtɒ̪kkon? িতক্ষণ?  তরকাি? 

how much 
time? xɒyta fɒrzonto̪? িতক্ষণ?  িটা ফেররিা ? 

how was it? kilan oisil? খিমি খহাল? কিলাি ওইকসল? 

how? kilaxan?/kilan? খিমি ির  ? কিলা াি?/কিলাি? 

hug zoraiya d̪ora আকলগি ি া খো াইিা খদা া 
humble nomrobod̪ro িম্র খিারম্রারবারদ্রা 
humid biza biza খসঁতরসঁরত কবো কবো 
humour kotu̪k খিৌতুি খিাতুি 

hungry kid̪a কক্ষদা কিদা 
hungry bux কক্ষদা বু  

hunt ʃikar কিিা  কিিা  

hurricane leftɒn/lemtɒn হাক রিি খলফ্টি/রলম্টি 

hurry/quick urauri তািাতাকি উ াউক  

hurry/quick xarakkara তািাতাকি  া াকা া 
hurry/quick zold̪i তািাতাকি খোলকদ 

hurt d̪uk mila বযথা পাওিা দিু কমলা 
husband zamai স্বামী োমাই 

husband ʃab স্বামী িাব 

husband hai স্বামী হাই 

hut matir ɡɒr ুটি  মাটি  গ  

hygiene ʃaisto̪bid̪i স্বাস্থ্যকবকধ িাইরতাকবকদ 

I ami আকম আকম 

I mui আকম মুই 

I am arranging anaiya/aniya d̪iram আকিরি কদকচ্ছ আিাইিা/আকিিা কদ াম 

I am bringing aniya d̪iram/d̪iyar কিরি আসকি আকিিা কদ াম/কদিা  
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I am coming ami airam/aiyar আকম আসকি আকম আই াম/আইিা  

I am coming just 
now ɒxonou/ɒxoni airam এ কি আসকি অর ারিাউ/অর াকি আই াম 

I am doing ami xɒrram আকম ি কি আকম   রাম 

I am giving ami d̪iyar/d̪iram আকম কদকচ্ছ আকম কদিা /কদ াম 

I am going ami zairam/zairamɡi/zaiyarɡi আকম োকচ্ছ আকম োই াম/োই ামকগ/োইিা কগ 

I am liking bala laɡer ভাল লাগরি বালা লারগ  

I am putting it 
on ami utairam/(utaiya d̪iram) 

আকম উঠিরি 
কদকচ্ছ আকম উটাই াম/(উটাইিা কদ াম) 

I am waiting ɒfekka xɒrram অরপক্ষা ি কি অরফকা   রাম 

I came ami aislam 

আকম 
এরসকিলাম আকম আইস্লাম 

I came to visit beranit ̪aislam 

খবিারত 
এরসকিলাম খব াকিত আইস্লাম 

I come ami ai ɡiya আকম আকস আকম আই কগিা 
I go ami zaiɡi আকম োই আকম োইকগ 

I had bought ami kinsi আকম কিরিকি আকম কিকস 

I have brought ami ansi আকম এরিকি আকম আকস 

I have come ami aitʃtʃi আকম এরসকি আকম আইকচ্চ 

I have fed them ami xaoyai d̪isi 

আকম  াইরি 
কদরিকি আকম  াওিাই কদকস 

I have forgotten faurilisi ভুরল খগকি ফাউক কলকস 

I have never 
had ami xaisi na আকম  াই িাই আকম  াইকস িা 
I have paid the 
fare bara d̪ilaisi 

আকম ভািাটা 
কদরি কদরিকি বা া কদলাইকস 

I see ami d̪eki আকম খদক  আকম খদকি 

I shall check out sek aut xɒrta̪m 

খচি আউট 
ি ব খসক্ আউট  তর াম 

I shall eat later. fore xaimu পর   াব খফার   াইম ু

I want sai চাই সাই 

I want to go zaita̪m sai খেরত চাই োইতাম সাই 

I was coming ami aislam 

আকম 
আসকিলাম আকম আইস্লাম 

I was going ami zaoyat ̪aslam আকম োকচ্ছলাম আকম োওিাত আস্লাম 

I went ami ɡæslam 

আকম 
কগরিকিলাম আকম গযাস্লাম 

I will be able to farmu পা রবা ফা ম ু

I will buy kinilaimu কিরি খিব কিকিলাইম ু

I will come ami aimu আকম আসব আকম আইম ু

I will come over ami aimu 

আকম চরল 
আসরবা আকম আইম ু

I will do ami xormu আকম ি ব আকম খ া ম ু

I will eat ami xaimu আকম  াব আকম  াইম ু

I will get down ami nammu আকম িামরবা আকম িামু্ম 
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I will give d̪ita̪m কদব কদতাম 

I will go ami zaimu আকম োব আকম োইম ু

I will pick up loiya zaimu তুরল কিব খলাইিা োইম ু

I will take ami loimu/lomu আকম কিব আকম খলাইম/ুরলাম ু

I will try to 
come aoyar seʃta xormu 

আসরত খচষ্টা 
ি ব আওিা  খসশ্টা খ ামুর 

I will wait ɒfekka xormu অরপক্ষা ি রবা অরফকা খ ামুর 
I/we have 
reached aitʃtʃi এরস খগকি আইকচ্চ 

I/we have 
reached fousi ɡesi খপৌঁরি খগকি খফৌকস খগকস 

I/we shall reach 
(definitely) fousi zaimu খপৌঁরি োরবা খফৌকস োইম ু

I/we shall 
return firiya zaimu কফর  োব কফক িা োইম ু

I/we will reach fousimu/fousizimu খপৌিব খফৌকসমু/রফৌকসকেম ু

ice bɒraf ব ফ ব াফ 

ice cream ais kirim আইসকিম আইস কিক ম 

idiot aruya খবািা আরুিা 
idiot bekkol খবািা খবরকাল 

idiot bebat খবািা খববাট 

if dʒod̪i েকদ খিাকদ 

if I instruct zod̪i xoiya d̪ilai েকদ বরল খদই খোকদ খ াইিা কদলাই 

if I tell him/her ami zod̪i xoi d̪ei েকদ বরল খদই আকম খোকদ খ াই খদই 

iftar ista̪r ইফতা  ইতা  

ignorant murko অজ্ঞ মুরির া 
ignore eraiya zaoya অরাহয ি া এ াইিা োওিা 
ill oʃusto̪ অসুস্থ্ অশুরতা 
ill bemar অসুস্থ্ খবমা  

illegal beaini খবআইিী খবআইকি 

illiterate bɒxɒlɒm কি ক্ষ  ব লম 

imagine xɒlfona xora িল্পিা ি া  রফািা খ া া 
imitate ɒnuxɒron xora অিুি ণ ি া অিু র াি খ া া 
imitate d̪exad̪eki অিুি ণ ি া খদ ারদকি 

immediately xarakkara এ কি  া াকা া 
import amd̪ani xora আমদাকি ি া আমদাকি খ া া 
impossible ɒsɒmbɒb অসম্ভব অসম্বব 

impossible besɒmbɒb অসম্ভব খবসম্বব 

improve unnɒti̪ xora উন্নত ি া উন্নকত খ া া 
in bito̪re/bitr̪e কভতর  কবরতার /কবরত্র 

in bitr̪e কভতর  কবরত্র 

in disorder ulta-falta উল্টা-পাল্টা উল্টা-ফাল্টা 
in the middle maze মরধয মারে 

in the morning xelanzi bela সিারল খ লািকে খবলা 
in the morning biyane সিারল কবিারি 

in the morning ʃɒxale সিারল ি ারল 
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in the morning suba সিারল সুবা 
income rudʒi আি রুকি 

income ruzi আি রুকে 

increase bari zaoya খবরি োওিা বাক  োওিা 
Indian mynah ʃalik িাকলি িাকলি 

Indian mynah sɒra িাকলি স া 
Indian mynah halik িাকলি হাকলি 

infant ɡed̪a কিশু খগদা 
infant ɡed̪i কিশু খগকদ 

infectious hasrail সংিামি হাস্রাইল 

infinity zɒto̪ta̪/zeto̪ta̪ অকিম েরতাতা/রেরতাতা 
influence usila প্রভাব  উকসলা 
influence suyas প্রভাব  সুিাস 

inheritance foraiz 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত খফা াইে 

inheritance bɒngʃoɡɒto̪ 

উত্ত াকধিা  
প্রাকপ্ত বংরিাগত 

inform him xɒbor d̪eukka  ব  কদি  রবা  খদউকা 
injection indʒikʃon ইিরিিিি ইিকিিরিাি 

injection ɡatn̪i ইিরিিিি গাকি 

ink xali িাকল  াকল 

innocent nird̪uʃ কিরদর াষ কিদুরি 

Insects fuk/fuka খপািা ফুি/ফুিা 
inside bito̪r/bitr̪e কভত  কবরতা /কবরত্র 

inspect forikka xoriya d̪exa 

প ীক্ষা িক িা 
খদ া খফাক কা খ াক িা খদ া 

intelligent axolman বুকিমাি আর ালমাি 

intelligent bud̪d̪iman বুকিমাি বুকদমাি 

iron isto̪ri ইকত ী ইসরতাক  

iron lua খলাহা লুআ 

iron pot luari খলাহা  হাকি লুআক  

irrigation hisa খসঁচা কহসা 
is it available? faoya zaiboni? পাওিা োরব? ফাওিা োইরবাকি? 

is that so? hasani? তাই িাকি? হাসাকি? 

Islamic teacher miyasab খমৌলকভ সারহব কমিাসাব 

Islamic teacher mesab খমৌলকভ সারহব খমসাব 

it has reached aitʃtʃe এরস খগরি আইরচ্চ 

it is no trouble xɒʃto xɒra laɡe na 

িষ্ট ি রত 
হিিা  রশ্টা   া লারগ িা 

it is quite late 
(rait ̪beʃi oi ɡese)/(bout ̪d̪eri ɒi 
ɡese) 

অরিি খবরি 
খগল 

( াইত খবকি ওই খগরস)/(রবাউত 
খদক  অই খগরস) 

it is waiting ɒfekka xɒrer অরপক্ষা ি রি অরফকা  র   

it was 
enjoyable/you 
enjoyed bala laɡse ভাল খলরগরি বালা লাগরস 
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itch xauzani চুলিাকি  াউোকি 

itch xudʒli চুলিাকি  ুিকল 

itch sulxani চুলিাকি সুল াকি 

It's all right tik ase ঠিি আরি টিি আরস 

jacket zeket/dʒeket িযারিট খেরিট/রিরিট 

jackfruit xatol িাঁোল  ারটাল 

jail zel খিল ািা খেল 

jaundice olmi িকন্ডস ওকি 

jaw suyal খচািাল সুিাল 

jealous ingʃa কহংসা ইংিা 
jewel moni-mukta̪ মকণ মুক্তা খমাকি-মুক্তা 
Jinn dʒinnat/̪zin কিি কিন্নাত/কেি 

joke xauri xaoya োট্টা ি া  াউক   াওিা 
joy anɒnd̪o আিদ আিদ 

joy kuʃi আিদ ুকি 

judge bisarox কবচা ি কবসার া  

judge zɒz কবচা ি েে 

judgement bisar কবচা  কবসা  

juice rɒʃ  স  ি 

jujuba borui ুল খবারুই 

jump fal লাফ ফাল 

jump laf লাফ লাফ 

jumping about lafalafi লাফালাকফ লাফালাকফ 

just as zela/zemne খেমি খেলা/রেমরি 

jute nailla/naliya পাট িাইল্লা/িাকলিা 
juvenile nabaliɡ/sabal িাবালি িাবাকলগ/সাবাল 

Kalbaus fish xaillara/(xala bauʃ) িালবািুস মাি ( াইল্লা া/ ালা বাউি) 

kameez xamiz িাকমি  াকমে 

Kartik month 
(Bengali 
calendar) xati̪ maʃ িাকতর ি  াকত মাি 

Katol fish xatl̪a mas িাতল মাি  াতলা মাস 

keen uʃʃayi/utʃ̪ayi উত্সাহী উশ্িাকি/উত্িািী 
keep raxa  া া  া া 
kerosene (xeres te̪l)/xeroʃin খি কসি খতল (খ র স খতল)/র র াকিি 

key sabi/suri চাকব সাকব/সুক  

khichuri xisuri/kisuri ক চুকি ক সুক /কিসুক  

khichuri 
(liquidy) leta/fatl̪a/letxa xisuri পাতলা ক চুকি খলটা/ফাতলা/রলট া ক সুক  

kick latt̪i̪ mara লাকথ মা া লাকত্ত মা া 
kid (goat) boxri baitʃtʃa িাগল িািা খবা ক  বাইচ্চা 
kid (human 
being) huru/furu/fuya খিাট খিরল হুরু/ফুরু/ফুিা 
kill kun হতযা ি া ুি 

kill madar হতযা ি া মািা  

kill zane mari d̪ise হতযা ি া োরি মাক  কদরস 
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kill zane mari laise হতযা ি া োরি মাক  লাইরস 

kind maya d̪ɒyad̪ar দিাল ু মািা দিাদার্ 

kind merban দিাল ু খম বাি 

king bad̪ʃa  ািা বাদিা 
king raza  ািা  াো 
kiss nakku চুমা খদওিা িাকু 

kiss maya d̪eoya চুমা খদওিা মািা খদওিা 
kiss hungɡa চুমা খদওিা হুংগা 
kitchen und̪al  ান্না ঘ  উদাল 

kitchen fak kuta  ান্না ঘ  ফাি ুটা 
kitchen fak ɡor  ান্না ঘ  ফাি খগা  

kite ɡuddi ঘুকড্ড গুকড্ড 

knee atu হাঁটু আটু 

knee ɡira হাঁটু কগ া 
kneel atuɡariya booya হাঁটু খগরি বসা আটুগাক িা খবাওিা 
knife sakku িুক  সাকু 

knife and fork xata samus িাটা চামুচ  াটা সামুস 

knitting buna খবািা বুিা 

knock xofato tuxa mara 

দ িাি খটািা 
খদওিা খ াফারটা টু া মা া 

knock d̪ɒrzat ̪tuxa mara 

দ িাি খটািা 
খদওিা দ োত টু া মা া 

knock d̪uyaro tuxa mara 

দ িাি খটািা 
খদওিা দিুার া টু া মা া 

knot ɡira কগে কগ া 
know zana িািা োিা 
knowing you forisɒy oiya পক চি হরি খফাক সি ওইিা 
knowing you mati̪ya পক চি হরি মাকতিা 
knowledge ɡiyan জ্ঞাি কগিাি 

known sina zana কচিা খিািা কসিা োিা 
Koi fish (xoi mas)/xoiya িই মাি (খ াই মাস)/র াইিা 
kurta fotu̪ya ুতর া খফাতুিা 
laboratory lebretori লযাবর টক  খলরব্ররটাক  

laborious forisrɒmi পক শ্রমী খফাক স্রকম 

laborious menoti̪ পক শ্রমী খমরিাকত 

labour lebar শ্রম খলবা  

labour srom শ্রম খস্রাম 

lack of money ɒbab অভাব অবাব 

lad fuya বালি ফুিা 
ladder moi মই খমাই 

ladies beti manuʃ মকহলা খবটি মািুি 

lady aorat ̪ মকহলা আও াত 

lady beti মকহলা খবটি 

lady doctor daxto̪rni মকহলা িাক্তা  িা রতা কি 

lake aor হাও  আওর্ 
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lamb berar baitʃtʃa খভিা  বাচ্চা খব া  বাইচ্চা 
lamb meramerir baitʃtʃa খভিা  বাচ্চা খম ারমক   বাইচ্চা 
lame lyangra খ াঁিা শিাং া 
lamp batt̪i̪ বাকত বাকত্ত 

land zomin িকম খোকমি 

landlord bariɒla বািীওিালা বাক অলা 
lane ɡolli গকল খগাকল্ল 

language baʃa ভাষা বািা 
large bɒro বি বর া 
last heʃe খিষ খহরি 

late d̪eri/d̪irong খদ ী খদক /কদর াং 
later fɒre পর  ফর  

latkon bubi লটিি বুকব 

latrine tatti পাি ািা টাকট্ট 

latrine lettin পাি ািা খলকট্টি 

laugh aʃa হাসা আিা 
launch lɒns/lɒntʃo লন্কচ লস/লরন্কচা 
launch ticket lɒnsor tiket লরঞ্চ  টিরিট লরসা  টিরিট 

laundry lɒndiri লকি লিকিক  

law ain আইি আইি 

lawyer ukil উকিল উকিল 

lazy ali/aliya/ailʃiya অলস আকল/আকলিা/আইকশিিা 
lead fot ̪d̪exani পথ খদ ারিা খফাত খদ াকি 

lead rasta̪ d̪exani পথ খদ ারিা  াতা খদ াকি 

lead ʃiʃa সীসা কিিা 
leader næta̪ খিতা ন্কিাতা 
leafy vegetables ʃaɡ িাি িাগ 

leafy vegetables haɡ িাি হাগ 

leak xoi d̪eoya ফাঁস ি া খ াই খদওিা 
leak faʃ xora ফাঁস ি া ফাি খ া া 
learn hika খি া কহিা 
leather samra চামিা সাম্রা 
leave sutti িুটি সুকট্ট 

leaves ɡasor fata̪ গারি  পাতা গারসা  ফাতা 
leech dʒuk/zuk খিাি িিু/েুি 

left bau বাম বাউ 

leg fao পা ফাও 

legal 
work             ukaloti̪ ওিালকত উিারলাকত 

lemon lembu খলবু খলম্ব ু

lend aolat ̪ ধা  খদওিা আওলাত্ 

lend xɒrzo ধা  খদওিা  রেরা 
lend d̪ar ধা  খদওিা দা  

lentil mixer dail ɡutni িাল ঘুটকি িাইল গুটকি 

lentil mixer zufra ɡutni িাল ঘুটকি েুফ্রা গুটকি 
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let it be bad̪ d̪eu খহাক্ বাদ খদউ 

let me go and 
check ami d̪ekiya ai 

আকম খদর  
আকস আকম খদকিিা আই 

let me put you 
on ami tu̪li d̪ei 

আকম উঠিরি 
খদই আকম তুকল খদই 

let me see ami d̪eki আকম খদক  আকম খদকি 

let me see? d̪eki? খদক ? খদকি? 

let me take amare loite̪ d̪eo আকম কিই আমার  খলাইরত খদও 

let me take ami loi আকম কিই আকম খলাই 

let me travel ami ɡuriya ai 

আকম ঘরু  
আকস আকম গুক িা আই 

let me wash ami d̪oilai 

আকম ধইুরি 
খিই আকম খদাইলাই 

let us go aukka চলুি/চরলি আউকা 
letter siti/(siti fɒtt̪o̪r/fɒtr̪o) কচঠি কসটি/(কসটি ফরত্তা /ফরত্রা) 

liar misa matr̪a/matr̪i কমথযাবাদী কমসা মাত্রা/মাকত্র 

library laiberi রন্থাগা  লাইরবক  

lice ukun/ukuin/bira উুি উুি/উুইি/কব া 
lid daxna ঢািিা িাখ্িা 
lid daxni ঢািিা িাকখ্ি 

lid ʃɒra ঢািিা ি া 
lid safni ঢািিা সাকফ্ি 

lie misa mat ̪mata̪ কমিা িথা বলা কমসা মাত মাতা 
lie huta̪/futa̪ খিািা হুতা/ফুতা 
lie on one’s 
back sit ̪huti̪ কচৎ হরি খিািা কসৎ হুকত 

lies misa mat ̪ কমিা িথা কমসা মাত 

life zibon/hayat/̪ayat ̪ িীবি কেরবাি/হািাত/আিাত 

lift utani খতালা  উটাকি 

light batt̪i̪/fɒr/fɒʃor আরলা বাকত্ত/ফ /ফরিা  

light (weight) fatl̪a/alka হাল্কা ফািা/আল্কা 
lightening        tʰata কবিকল োটা 
lightening        baz কবিকল বাে 

lightening        bizli কবিকল কবকয্কল 

like fɒson/fɒsond̪ xɒra পিদ ি া ফরসান্/ফরসাদ   া 

liked it a lot kub bala laɡse 

 ুব ভাল 
লাগল ুব বালা লারসস 

limb ɒngo অগ অরগা 
lime xaɡzi lebu িাগকি খলবু  াগকে খলব ু

lime sun/suna চুন্ সুি/সুিা 
limp lengrani খ াঁিারিা খলং া কি 

line lain লাইি লাইি 

lion ʃingo কসংহ কিরগা 
lips tut খোঁট টুট 

lipstick tut faliʃ কলপকেি টুট ফাকলি 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 206 

 

lipstick lipistik faliʃ কলপকেি কলকপকেি ফাকলি 

liquor tea (tea 
without milk) fika sa লাল চা, ঙ চা কফিা সা 
listen liʃt/liʃti তাকলিা কলশ্ট/কলকশ্ট 

listen huna শুিা হুিা 
literature ʃaitt̪ ̪o̪ সাকহতয িাইরত্তযা 
little huru/furu/barik খিাট হুরু/ফুরু/বাক ি 

little finger xani angul খিকি আগলু  াকি আগলু 

live t ̪h axa বাস ি া থা া 
live basiya/baitʃtʃa t ̪h axa খবরচ থািা বাকসিা/বাইচ্চা থা া 
livelihood ruzɡar খ ািগা  রুেগা  

liver xoilza/xolizi িরলকি খ াইলো/র াকলকে 

lizard ali টিিটিকি আকল 

lizard tiktiki টিিটিকি টিিটিকি 

loaf fauruti পাউরুটি ফাউরুটি 

loaf bered পাউরুটি খবর ি 

loaf luf পাউরুটি লুফ 

lock ta̪la তালা তালা 
locust    baɡɡa fuka ঘাস ফক ং বাগা ফুিা 
lodger barati/baratiya ভািাটিিা বা াটি/বা াটিিা 
London lɒndɒn লন্ডি লন্ডি 

Londoni lɒndɒni লন্ডকি লন্ডকি 

lonely exla এিা এখ্লা 
long lampa/lamba লম্বা লাম্পা/লাম্বা 
look d̪æxa খদ া দ্িা া 
loose dila কঢলা কিলা 
looting lutfat লুটপাট লুট্ফাট 

lose arani/arai d̪eoya হা ারিা আ াকি/আ াই খদওিা 
loss xoti̪  কত খ াকত 

loss lukʃan  কত লুক্িাি 

lotus fɒd̪d̪a ful পদ্ম ফুল্ ফদা ফুল 

loud zure খিারি েুর  

love maya- mɒbbot ̪ ভালবাসা মািা- মরব্বাত 

lover aʃik খপ্রকমক্ আকিক্ 

low nisu কিচু কিস ু

low class xomin/xom-zarot ̪ খিাট িাত খ াকমি/র াম-োর াত 

luck baiɡɡo/xofal ভাগয বাইরগযা/র াফাল 

lucky 
baiɡɡoban/(xofal bala)/xofali/(sa
n xofali) ভাগযবাি 

বাইরগযাবাি/(র াফাল বালা)/র াফা
কল/(সাি খ াফাকল) 

ludo luddu লুিু লুডু্ড 

luggage ziniʃ fɒtr̪o কিকিি পত্র কেকিি ফত্র 

luke warm usli ɡɒrom ুসুম গ ম উকস্ল গর াম 

lunatic faɡol পাগল ফারগাল 

lunch d̪ufuror/d̪ufror xani দপুুর    াবা  দফুুর া /দরুফ্রা   াকি 

lungi tɒ̪fon লুকগ তরফাি 



 Siloti Dictionary  

আভা ২ Amin Rahman, Aniruddha Bhattacharya, Fatema Farid,  & Syedul Islam 207 

 

lungi lungi লুকগ লুকগ 

luxury aram-ayeʃ কবলাকসতা আ াম-আরিি 

lychee lesu কলচু খলসু 

lying down huti̪ rouya শুরি থািা হুকত খ াউিা 
lying with face 
on the ground ufut ̪oiya huti̪ rouya 

উপুি হরি 
খিািা উফুৎ ওইিা হুকত খ াউিা 

mad (female) faɡli পাগকল ফাগকল 

mad (male) faɡol পাগল ফারগাল 

Magh(Bengali 
month) maɡ/(maɡ maiya) মাঘ মাগ্/(মাগ্ মাইিা) 

magic zad̪u িাদ ু োদ ু

magnet sumbɒk চুম্বি সুম্বি 

maid servant dʒi বুিা কি 

maid servant bu বুিা বু 

maid servant buya বুিা বুিা 
maid servant zi বুিা কে 

maiden xoinna িিযা খ াইন্না 
mail dax িাি িা  

make banani বািারিা বািাকি 

maktab mɒxtɒ̪b মিতব ম তব 

male furuʃ পুরুষ ফুরুি 

male bæta পুরুষ বযাটা 
male toilet tɒylet পুরুষ টিরলট টিরলট 

male toilet tatti পুরুষ টিরলট টাকট্ট 

male toilet barɡor পুরুষ টিরলট বারগরা  

man furuʃ পুরুষ ফুরুি 

man bætain পুরুষ বযাটাইি 

manager menezar পক চালি খমরিো  

mango am আম আম 

many bout ̪ অরিি খবাউত 

mark sinno/sinnot ̪ কচহ্ন কসরিযা/কসরিযাত 

market bazar বািা  বাো  

marriage biya কবরি কবিা 
marriage henga কবরি খহংগা 
married biyati̪ কববাকহত কবিাকত 

married girl on 
home visit naiyori িাইরিাক  িাইরিাক  

married girl’s 
home naiyor িাইরিা  িাইরিা  

marry biya xora কবরি ি া কবিা খ া া 
marshy land aor হাওর্ আওর্ 

martyr ʃoid̪ িহীদ খিাইদ 

mashed bɒrta̪ ভ তা বতর া 
mason raz mesto̪ri/misto̪ri  াি কমস্ত্রী  াে খমরতাক /কমরতাক  

massage maliʃ মাকলি মাকলি 
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mat ad̪i মাদ ু আকদ 

mat fati মাদ ু ফাটি 

mat sati মাদ ু সাটি 

match d̪eʃlai কদিািলাই খদশ্লাই 

match maker ɡɒtox ঘটি গরটা  

match maker raybar ঘটি  ািবা  

maths ɒngko অক অরকা 
matric mettik মযাকেি খমকট্টি 

mattress tu̪ʃɒx খতািি তুি  

mattress zazim খতািি োকেম 

maund mon মি খমাি 

maximum ʃobse beʃi সবরচরি খবিী খিাবরস খবকি 

me amare আমারি আমার  

meal xani  াবা   াকি 

mean ʃarto̪fɒr স্বাথরপ  িারতর াফ  

meaning mane মারি মারি 

measles færa হাম ফযা া 
measure mafa মাপা মাফা 
measure mafa/mafiya মাপা মাফা/মাকফিা 
measurement maf মাপ মাফ 

meat ɡus খগাত গুস্ 

meat ɡust ̪ খগাত গুত 

meat mangʃo খগাত মাংরিা 
meat piece boti খবাটি খবাটি 

medicine oʃud̪ ওশুধ ওশুদ 

medicine ɡulli ওশুধ গুকল্ল 

medicine bori ওশুধ খবাক  

meet d̪exa oya খদ া হওিা খদ া ওিা 
melon bangi বাকগ বাকগ 

member ʃod̪oiʃʃo সদসয খিারদাইরশ্িা 
memorise mukosto̪ মু স্থ্ মুরিারতা 

menu xanir liʃt 

 াবার   
তাকলিা  াকি  কলশ্ট 

merchant befari সওদাগ  খবফাক  

merchant madʒon সওদাগ  মারিাি 

merchant mazon সওদাগ  মারোি 

mercury farod̪ পা দ ফার াদ 

mercy d̪ɒya িরুণা দিা 
message xobor  ব  খ ারবা  

messy   aula-zaula অরগািারলা আউলা-োউলা 
messy   ausa অরগািারলা আউসা 
metal zarmoni ধাতু ো রমাকি 

midday mad̪an মধযাহ্নিাল মাদাি 

middle mazxan/maz/maiz মাঝ মায্ক াি/মাে/মাইে 

middle brother maizom bai খমরঝা ভাই মাইরোম বাই 
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middle sister maizom boin খমরঝা খবাি মাইরোম খবাইি 

midnight maiz rait ̪ মাঝ াত মাইে  াইত 

migrant utr̪a অকভবাসী উত্রা 
milk d̪ud̪ দধু দদু 

milkman d̪ud̪ala দধু ওিালা দদুালা 
millipede xera fuk খিিা খ  া ফুি 

mince kima কিমা কিমা 
mind d̪il মি কদল 

mind mon মি খমাি 

mine amar আমা  আমা  

minimum ʃobse/ʃob ta̪ki xɒm সবরচরি িম খিাবরস/রিাব তাকি  ম 

minister montr̪i-miniʃtar/udʒir/uzir মকি খমাকি-কমকিশ্টা /উকি /উকে  

minnow xeski mas খিচকি মাি খ কস্ক মাস 

minus biuɡ কবরিাগ কবউগ 

minute minit কমকিট কমকিট 

miracle asanxa ɡotona 

অরলৌকিি 
ঘটিা আসাি া খগারটািা 

mirage d̪and̪a ম ীকচিা দাদা 
mirror ayna আিিা আিিা 

misbehave bad̪ beboar xora 

 া াপ বযবহা  
ি া বাদ খবরবাআ  খ া া 

miser xondʒuʃ কিপণ খ ান্কিিু 

mistake bul ভূল বুল 

mister miya কমিা কমিা 
mix miʃani কমিারিা কমিাকি 

mixed 
vegetables dish labra লাবিা লাব্রা 
modern ad̪unix আধুকিি আদকুি  

modern modan আধুকিি খমািাি 

mole (on skin) maʃa কতল মািা 
mole (on skin) mein কতল খমইি 

Monday ʃumbar খসামবা  শুম্বা  

money texa-foyʃa টািা-পিসা খট া-রফািিা 
moneybag texar bæɡ টািা  বযাগ খট া  বযাগ 

monkey band̪or বাি  বারদা  

mood mon-mizaz খমিাি খমাি-কমোে 

moon sa~n চাঁদ সাঁি 

moonlight sand̪er alo চাঁরদ  আরলা সারদ  আরলা 
mop fusa/musa খমািা ফুসা/মুসা 
morning biyan সিাল কবিাি 

morning ʃoxal সিাল খিা াল 

mosque mosid̪ মসকিদ খমাকসদ 

mosquito moʃa মিা খমািা 
mosquito net moʃɒri/moʃari মিাক  খমািক /রমািাক  

most ʃobse/ʃobta̪ki beʃi সবরচরি খবিী খিাবরস/রিাবতাকি খবকি 
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mother amma/ammazi/maizi মা আম্মা/আম্মাকে/মাইকে 

mother-in-law hori িাশুকি খহাক  

mother-in-law 
of son or 
daughter biain খবিাইি কবআইি 

motive mɒtl̪ɒb মিব মিব 

motor cycle funda মট  সাইরিল্ ফুন্ডা 
motor cycle bɒtboti মট  সাইরিল্ বটরবাটি 

motor cycle motɒr baik মট  সাইরিল্ খমাট  বাইি 

motor cycle motɒr saikel মট  সাইরিল্ খমাট  সাইরিল 

motor cycle hunda মট  সাইরিল্ হুন্ডা 
mouse baitt̪a̪ra খিংটি ইঁদ ু বাইত্তা া 
moustache mus খগাঁফ মুস্ 

mouth muk মু  মুি 

mouthwash kulli ুকল ুকল্ল 

move horani স ারিা খহা াকি 

move around aite̪ zaite̪ চলরত কফ রত আইরত োইরত 

movement lɒrasɒra িিা-চিা ল াস া 
Mr. (x) (x)  ʃab ( x ) সারহব (x)  িাব 

much xub/ɒtt̪o̪/bout/̪fosut/̪fosur অরিি  ুব/অরত্তা/রবাউত/রফাসুত/রফাসু  

mud fex িাদা খফ  

muffler maflar মাফলা  মাফ্লা  

mug mɒɡ মগ মগ 

Muharram morroɒm মহ - ম খমা রম 

murder zane mari d̪eoya  ুি ি া োরি মাক  খদওিা 
museum zad̪uɡɒr িাদঘু  োদগু  

music ɡit ̪ সংগীত কগত্ 

muslim funeral 
prayer zanza িািাো োিো 
muslim 
marriage 
celebrant xazi িাকি  াকে 

muslim saint fir পী  কফ  

mustard oil ʃoiʃʃar te̪l সক ষা  খতল খিাইশ্িা  খতল 

muzzle cover tʰuli মু বন্ধী েুকল 

muzzle cover hufa মু বন্ধী হুফা 
my amar আমা  আমা  

myself ami nize আকম কিরি আকম কিরে 

nail polish neil faliʃ খিইল পাকলি খিইল ফাকলি 

nail polish noux faliʃ খিইল পাকলি খিৌ  ফাকলি 

nails noux/nouk ি  খিৌ /রিৌি 

naked nanga িি িাগা 
naked læmta িি লযাম্টা 
name nam িাম িাম 

nan bread nan িাি রুটি িাি 
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nap extu huti̪/futi̪ rɒoya 

এিটু ঘুকমরি 
খিওিা এ টু হুকত/ফুকত  ওিা 

narrow sikna সরু কসিা 
nation zati̪ িাকত োকত 

national zati̪o িাতীি োকতও 

natural/normal ʃababik স্বাভাকবি িাবাকবি 

nature fokriti̪ প্রিৃকত খফািৃকত 

naughty bitl̪a দষুু্ট কবিা 
naughty bett̪ɒ̪miz bitl̪a দষুু্ট খবত্তকমে কবিা 
naughty ʃɒta̪n bitl̪a দষুু্ট িতাি কবিা 
navel nabi িাকভ িাকব 

near d̪aro িারি দার া 
nearby aʃe faʃe িািািাকি আরি ফারি 

nearby d̪aro িািািাকি দার া 
nearby laɡat ̪ িািািাকি লাগাত 

neat foriʃkar পক ষ্কা  খফাক শ্িা  

necessary d̪orxari দ িাক  খদা  াক  

neck ɡɒla গলা গলা 
necklace ar হা  আ  

need d̪ɒrxar দ িা  দ রা  

needle ʃui সুঁই শুই 

needle hu~is সুঁই হুঁইস 

neglect ɒboela xora অবরহলা ি া অরবাএলা খ া া 
neglect ela xora অবরহলা ি া এলা খ া া 
neighbourhood fara পািা ফা া 
neighbouring 
house laɡa bari পারি  বাকি লাগা বাকি 

nephew bai fut ̪ ভাকতিা/ভািা বাই ফুত 

nephew baiɡna ভাকতিা/ভািা বাইগিা 
nephew bati̪za ভাকতিা/ভািা বাকতো 
nephew boin fut ̪ ভাকতিা/ভািা খবাইি ফুত 

neutral nirofɒkko/nifɒkko কি রপক্ষ কির াফরকা/কিফরকা 
never kunod̪ino na ি রিা িা ুরিাকদরিা িা 
never kunod̪ino nay ি রিা িা ুরিাকদরিা িাি 

new nɒya িূতি িিা 
news xɒbor  ব   রবা  

newspaper fotr̪ika সংবাদপত্র খফাকত্রিা 
next faʃor পারি  ফারিা  

nice ʃund̪or চমৎিা  শুরদা  

nick name dax nam িাি িাম িা  িাম 

niece baizi ভাইকঝ/ভাকি বাইকে 

niece baɡni ভাইকঝ/ভাকি বাকি 

niece boinzi ভাইকঝ/ভাকি খবাইিকে 

night rait ̪  াত  াইত 

nine nɒy িি িি 
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no na িা িা 
no (respectfully) zi na কি িা কে িা 
noble soritr̪o bala ভাল চক ত্র খসাক রত্রা বালা 
noise aoyaz িব্দ আওিাে 

noise ʃɒbd̪o িব্দ িরব্দা 
none xeu nay খিউ িা খ উ িাি 

nonsense ulta falta mat ̪ আরিবারি িথা উল্টা ফাল্টা মাত 

non-Siloti abad̪i বাগাকল আবাকদ 

non-Siloti bengoli বাগাকল খবরগাকল 

noon zuhor/dʒuhor/zuor/mad̪ani দপুু  ১২টা েুরহা /িরুহা /েওু /মাদাকি 

noose faʃ ফাঁস ফাি 

north utt̪o̪r /utr̪o উত্ত  উরত্তা  /উরত্রা 
nose-ring naxful িথ িাখ্ফুল 

nostrils naxor fur িারি  ফুটা িার া  ফু  

not straight te̪rabera বাঁিা খত ারব া 
note lut/nut খিাট লুট/িুট 

nothing kitʃtʃu nay কিিু িা কিচু্চ িাি 

nothing kunta̪ nay কিিু িা ুিা িাি 

novel ufonnaʃ উপিযাস উরফান্নাি 

now ɒxon এ ি অর াি 

now ebla এ ি এব্লা 
now onku এ ি ওন্কু 

nowadays aizkail আািিাল আইয্কিাইল 

nowadays iyad̪ra আািিাল ইিাদ্রা 
nowhere kunoxano nay খিাথাও িা ুরিা ারিা িাি 

nude ud̪la উলগ উদ্লা 
number lombɒr/nombɒr িম্ব  খলাম্ব /রিাম্ব  

nurse narso িাসর িাসর 
nurse nas িাসর িাস 

nut bad̪am বাদাম বাদাম 

nuts and bolts nat-boltu িাট-বলটু িাট-রবালু্ট 

oar boita কবো কবটা 
obedient baid̪d̪o বাধয বাইরদা 
obey mainno xora মািা মাইরিযা খ া া 
object afott̪i̪ xora আপকত্ত ি া আরফাকত্ত খ া া 
obscene xaraf অশ্লীল  া াফ 

obscene xoraf অশ্লীল খ া াফ 

observe fɒrzobekkɒn xora পেররবক্ষণ ি া ফরেরারবকি খ া া 
occasion ufolɒkko উপলক্ষ উরফালরকা 
occur ɡɒta ঘটা গটা 
ocean mɒhaʃaɡor মহাসাগ  মহািারগা  

odd ɒʃababik অস্বাভাকবি অিাবাকবি 

offence ɒfrad̪ অপ াধ অফ্রাদ 

office ɒfis অকফস অকফস 

officer ɒfisar অকফসা  অকফসা  
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oil tæ̪l খতল ত্িাল 

oil lamp lem ুকপ বাকত খলম 

OK tik ase ঠিি আরি টিি আরস 

okra deroʃ খঢঁিি খির াি 

okra bindi খঢঁিি কবিকি 

old furan পু ারিা ফু ান্ 

old murubbi বুিা মুরুকব্ব 

olive belxoi িলপাই খবরশ াই 

olive belfoi িলপাই খবরফাই 

olive zolfai িলপাই খোফাই 

omelette mamɒlet মামরলট মামরলট 

on ufre উপর  উরফ্র 

on a rickshaw riʃkat ̪ ক িিারত ক শ্িাত 

on ground/first 
floor æx ta̪lat ̪ এি তালাি অযা  তালাত 

once again firbar আবা  কফবরা  

once again hibbar আবা  কহব্বা  

one æx এি  অযা  

one’s own afnerar কিিস্ব আরফ্ি া  

onion fiyaiz খপঁিাি কফিাইে 

only xali মাত্র  াকল 

only matr̪o মাত্র মারত্রা 
only hud̪ai মাত্র হুদাই 

only hud̪ao মাত্র হুদাও 

opaque ɡula/ɡula-ɡula অস্বচ্ছ গুলা/গুলা-গুলা 
open xula/xuliya খ ালা  ুলা/ ুকলিা 
opens? xule? খ ারল?  ুরল? 

operation ɒfareʃɒn অপার িি অফার িি 

opportunity ʃudʒuɡ সূরোগ শুিগু 

opposite bifɒrit ̪ কবপ ীত কবফক ত 

oral muk zobani খমৌক ি মুি খোবাকি 

oral muke xɒoya খমৌক ি মুরি  ওিা 
orange xɒmla িমলা  ম্লা 
order fɒrmaiʃ ফ মাস ফমরাইি 

ordinary ʃad̪aron সাধা ণ িাদার াি 

origin utf̪ott̪i̪ উৎপকত্ত উৎরফাকত্ত 

original asol/aʃol আসল আরসাল/আরিাল 

other ɒinno অিয অইরন্না 
our (belonging 
to us) amrar আমারদ  আম্রা  

out bair বাইর  বাই  

outline xoʃra  সিা খ াশ্রা 
outside baire/bara/bare বাইর  বাইর /বা া/বার  

oven ɒben তদু  অরবি 

overtake saira zaoya িাকিরি োওিা সাই া োওিা 
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overtime d̪eriya ʃɒmoy বািকত সমি খদক িা িরমাি 

owl fesa খপঁচা খফসা 
owner malik মাকলি মাকলি 

ox bisal ষাঁি কবসাল 

oxygen ɒksizen অকিরিি অকিরেি 

packet feket/fakit পযারিট খফরিট/ফাকিট 

paddy d̪an ধাি দাি 

paddy field d̪an xet ̪ ধাি খক্ষত দাি খ ত 

page fata̪ পাতা ফাতা 
pain biʃ বযথা কবি 

pain bed̪na বযথা খবদিা 
paint axa আঁিা আ া 
painter sitr̪o ʃilfi কচত্র কিল্পী কসরত্রা কিকফ 

pair zura/dʒura খিািা েু া/ি ুা 
paisa fɒysa পিসা ফিসা 
palace farasad̪ প্রাসাদ ফা াসাদ 

palanquin falki পাকল্ক ফাকল্ক 

palanquin ʃoyari পাকল্ক খিািাক  

pale muk ʃad̪a ফযািারি মুি িাদা 
palm ato̪r ta̪lu হারত  তালু  আরতা  তাল ু

pan deɡ খিিকচ খিগ 

pan dæɡ খিিকচ িযাগ 

pancake lusi লুকচ লুকস 

Pangash fish fangaʃ mas পাগাস মাি ফাগাি মাস্ 

pant fen/fent পযান্ট খফি/রফিট 

pant heran ɒoya হাঁকপরি ওো খহ াি অওিা 
Panta rice fanta̪ bat ̪ পািা ভাত ফািা বাত্ 

panther sita̪baɡ কচতাবাঘ কসতাবাগ 

papaya xɒyfɒl খপঁরপ  িফল 

papda fish (sole 
fish) fafd̪a/fabiya/faibba mas পাপদা মাি ফাফ্দা/ফাকবিা/ফাইব্বা মাস্ 

paper xaɡoz িাগি  ারগাে 

paper bag tunga খোগা টুগা 
paratha fɒrota প াটা ফর াটা 
pardon maf ক্ষমা মাফ 

parent baf-ma/ma-baf কপতামাতা বাফ-মা/মা-বাফ 

parrot tu̪ta̪faki/tu̪ta̪ খতাতাপাক  তুতাফাকি/তুতা 
part ongʃo অংি ওংরিা 
part baɡ অংি বাগ 

partially agreed nim razi আধা  াকি কিম  াকে 

partner ʃɒhoxormi সহিমী িরহার াকমর 
partridge ti̪to̪r কতকত  পাক  কতরতা  

party d̪ɒl দল দল 

party fati দল ফাটি 

pass sola চলা খসালা 
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pass faʃ xora 

প ীক্ষাি সফল 
হত্তিা ফাি খ া া 

passenger fesenzar পযারসঞ্জা  খফরসিো  

path fot ̪ পথ খফাত 

path rasta̪ পথ  াতা 
pause biram lɒoya কবস্রাম কব াম লওিা 
pause ziran lɒoya কবস্রাম কে াি লওিা 
pawpaw xɒyfɒl খপঁরপ  িফল 

pea mɒtorʃuti মট শুটি মরটাশুরটি 

peace ʃanti̪ িাকি িাকি 

peanut sinabad̪am কচিাবাদাম কসিাবাদাম 

pear naʃfatt̪i̪/naʃfati̪ িািপাকত িািফাকত্ত/িািফাকত 

pearl mukta̪ মুক্তা মুক্তা 
peas but মট  বুট 

peel baxol কিলা বার াল্ 

peep uki-zuki mara উঁকি মা া উকি-েকুি মা া 
pen xolɒm িলম খ ালম 

pencil fensil/xatfensil খপকসল খফকসল/ াটরফকসল 

peon fion কপিি কফওি 

people luk খলাি লুি 

pepper ɡul moris খগালমক চ গুল খমাক স 

perfect nikut ̪ কি ুঁত কিুত 

perfume ɡeran সুগকন্ধ খগ াি 

perfume baʃ সুগকন্ধ বাি 

perfume sent সুগকন্ধ খসন্ট 

perhaps mono ɒy খবাধহি খমারিা অি 

permanent ista̪yi স্থ্ািী ইতাকি 

permission ɒnumuti̪ অিুমকত অিুমুকত 

pet fala/falxa zontu̪ খপাষা প্রাণী ফালা/ফাশ া খোন্তু 

petal fuler fafri ফুরল  পাপকি ফুরল  ফাকফ্র 

pharmacy oʃud̪or d̪ukan ওষুরধ  খদািাি ওষুরদা  দিুাি 

pharmacy farmesi ওষুরধ  খদািাি ফারমরকস 

phone fun খফাি ফুি 

photo foto ফরটা খফারটা 
piano piyano কপিারিা কপিারিা 
pick tukani ুিারিা টুিাকি 

pickle asar আচা  আসার্ 

picnic tufa চিুইভাকত টুফা 
picture foto িকব খফারটা 
picture sobi িকব খসাকব 

piece tuxra টুি া টুখ্রা 
piece tuma টুি া টুমা 
pigeon xoitɒ̪r িবুত  খ াইত  

pillow baliʃ বাকলি বাকলি 

pilot failɒt কবমাি চালি ফাইলট 
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pimple brɒun ব্রণ ব্রউি 

pimple hal ব্রণ হাল 

pin fin আলকপি কফি 

pinch simtani/simta কচমটি কসমটাকি/কসমটা 
pineapple anarɒʃ/ananas আিা স আিা ি/আিািাস্ 

pink ɡulafi খগালাকপ গুলাকফ 

pirate  daxait ̪ দসুয িা াইত 

pirate  d̪oʃʃu দসুয খদাশ্শু 

pistol fistɒ̪l কপতল কফতল 

pitha (village 
cakes) fita কপো কফটা 
pity xoʃter xota̪ দুুঃর   কবষি খ ারষ্ট  খ াতা 
pity d̪ukker xota̪ দুুঃর   কবষি দরুক  খ াতা 
place zeɡa/zaɡa িািগা খেগা/োগা 
place to stay ta̪xar zayɡa/zeɡa থািা  িািগা তা া  োিগা/রেগা 
plains ʃoman zaɡa সমতল ভূকম খিামাি োগা 
plan forixɒlfona পক িল্পিা খফাক  রফািা 
plane felein এর ারপ্লি খফরলইি 

plane biman এর ারপ্লি কবমাি 

planted trees ɡas laɡani গাি লাকগরিরি গাস লাগাকি 

plastic bag xis প্লাকেি বযাগ ক স 

plastic bag xisa প্লাকেি বযাগ ক সা 
plastic bag beɡ প্লাকেি বযাগ খবগ 

plate bɒrto̪n খপ্লট বরতর াি 

plate baʃon খপ্লট বারিান্ 

play xeir খ লা খ ই  

play xel খ লা খ ল 

plead ukaloti̪ xora ওিালকত ি া উিারলাকত খ া া 

please d̪ɒya xori 

অিুরহ/দিা 
ির  দিা খ াক  

please ask zikaiba 

কিরজ্ঞস 
ি রবি কেিাইবা 

please call daxba িািরবি িা বা 
please come 
again abar aiba 

আবা  
আসরবি আবা  আইবা 

please come to 
eat xaite̪ boi zain খ রত আসুি  াইরত খবাই োইি 

please get down lamoukka িামুি লারমাউকা 
please get up utukka/utoukka ওরেি/উরেি উটুকা/উরটাউকা 
please give me d̪ioin কদি কদওইি 

please give me d̪eukka কদি খদউকা 
please go and 
wash your 
hands at ̪d̪oiya ain 

হাত ধইুরি 
আসুি আত খদাইিা আইি 

please return firiya aito̪ oibo কফর  আসরবি কফক িা আইরতা ওইরবা 
please sit here ouno/ɒno boukka এ ারি বরসি ওউরিা/অরিা খবৌকা 
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please wash 
your hands at ̪d̪oilain 

হাত ধইুরি 
কিি আত খদাইলাইি 

pleasure anond̪o আিদ আরিারদা 
pleasure xuʃi আিদ  ুকি 

pliers pelas/plas প্লাস খপলাস/প্লাস 

plough al লাগল আল 

plug     felaɡ প্লাগ খফলাগ 

plumber faifor mesto̪ri পাইরপ  কমস্ত্রী ফাইরফা  খমরতাক  

plural bɒubɒson বহুবচি বউবরসাি 

Poa Pitha hand̪eʃ fita 

খতরল /রপািা 
কপো হারদি কফটা 

poached fus খপাঁচ ফুস 

pocket fɒket/zeb পরিট ফরিট/রেব 

poem xobita̪ িকবতা খ াকবতা 
poet xobi িকব খ াকব 

poet xobita̪ lexoin িকব খ াকবতা খলর াইি 

poetry xobita̪ িকবতা খ াকবতা 
poison biʃ কবষ কবি 

polao fulau খপালাও ফুলাউ 

pole lamba/lampa lati লম্বা লাঠি লাম্বা/লাম্পা লাটি 

police fuliʃ পুকলস ফুকলি 

police station ta̪na থািা তািা 
polite bod̪ro ভদ্র খবারদ্রা 
pomegranate bed̪ana িাকলম খবদািা 
pomelo matt̪u̪/zambura িাম্বু া মাতু্ত/োম্বু া 
Pomfret fish rupsand̪a mas রূপচাদা মাি রুপ্সাদা মাস 

pond duba পুু  িুবা 
pond fukur পুু  ফুু  

pond fuʃkuni পুু  ফুশ্ুকি 

pony tattu টাটু্ট টাটু্ট 

ponytail zuti ঝুটি েুটি 

ponytail sutki ঝুটি সুটকি 

poor ɡorib গক ব খগাক ব 

popular namxora িিকপ্রি িামর া া 
popular namdax িিকপ্রি িামিা  

port bɒnd̪or বদ  বরদা  

portable basin silimsi কচলমকচ কসকলকম্স 

portion baɡ ভাগ বাগ 

possible ʃombob সম্ভব খিারম্বাব 

poster fuʃtar খপাো  ফুশ্টা  

postpone xɒr namani কপিারিা    িামাকি 

postpone xɒr fisani কপিারিা    কফসাকি 

pot for toilet bod̪na বদিা খবাদ্না 
pot for toilet luta বদিা লুটা 
potato alu আল ু আল ু
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potter kumar ুমা  ুমা  

pound (British 
currency) fon/faund পাউন্ড খফাি/ফাউন্ড 

pour dala/dal/dalo ঢালা িালা/িাল/িারলা 
Poush 
month(Bengali 
calendar) fuʃ maʃ খপৌষ ফুি মাশ্ 

power ta̪xot/̪ʃoxti̪ িকক্ত তার াত/রিাকখ্ত 

powerful ʃɒxto̪ fuxto̪ িকক্তিাকল  িরখ্তা ফুরখ্তা 
pox (small) bɒʃonto̪ বসি বরিারিা 
practice ɒibbaʃ xora অভযাস ি া অইব্বাি খ া া 
practising 
muslim musolli মুসকল্ল মুরসাকল্ল 

praise ta̪rif প্রিংসা তাক ফ 

prank ta̪mʃa তামািা তাম্িা 
prank faizɒlami তামািা ফাইেলাকম 

prawn bɒro isa বাগ্দা কচংকি ব  ইসা 
pray d̪ua xora প্রাথরিা ি া দআু খ া া 
pray at one’s 
grave ziyarot ̪ কেিা ত কেিার াত 

pray for 
someone d̪uya xora খদািা ি া দিুা খ া া 
prayer nomaz িামাি খিামাে 

prayer mat musolla িািিামাি মুরসাল্লা 
prayers d̪oya d̪orud̪ খদািা দরুদ খদািা খদারুদ 

precious muilloban মূলযবাি মুইরল্লাবাি 

precis mul xɒta̪ সা াংি মুল  তা 

prefer beʃ fosɒn xora 

খবিী পিদ 
ি া খবি খফাসন্ খ া া 

prepare banani/(ti̪yar/te̪yar xora কত ী ি া বািাকি/(কতিা /রতিা  খ া া) 

present ufoyar উপহা  উরফািা  

present d̪an উপহা  দাি 

present azir/azira হাকি  আকে /আকে া 
press zata̪ d̪eoya চাপ খদওিা োতা খদওিা 
press saf d̪eoya চাপ খদওিা সাফ খদওিা 
pressure zata̪ চাপ োতা 
pressure saf চাপ সাফ 

prestige d̪af/d̪afot  যাকত দাফ/দারফাট 

pretend banakur/banxor ভাি ি া বািাু /বারন্ক া  

pretty/beautiful bakka ʃund̪or  ুব সুদ  বাকা শুরদা  

prevent bad̪a d̪eoya বাধা খদওিা বাদা খদওিা 
previous aɡe আরগ আরগ 

price d̪am দাম দাম 

price bao দাম বাও 

prickly heat ɡamasi/(ɡama masi) ঘামাকচ গামাকস/(গামা মাকস) 

pride man মাি মাি 
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primary fato̪mik প্রাথকমি ফারতাকমক্ 

primary school faʃʃala পােিালা ফাশ্িালা 
Prime minister prod̪an montr̪i প্রধাি মকি প্রদাি খমাকি 

prince raz futt̪u̪r  ািপুত্র  াে ফুতু্ত  

princess  razxoinna  ািিিযা  ারয্ক াইন্না 
prison zel খিল ািা খেল 

private nizor/nizer কিিস্ব কিরো /কিরে  

prize furoʃkar পু স্কা  ফুর াশ্িা  

problem d̪iɡd̪ari সমসযা কদগদাক  

problem ʃomɒiʃʃa সমসযা খিামইশ্িা 
profit lab লাভ লাব 

program onuʃtan খপ্রারাম ওিুশ্টান্ 

program foɡram খপ্রারাম খফারাম 

progress unnoti̪ উন্নকত উরন্নাকত 

prohibition mana কিরষধ মািা 
promise oyad̪a প্রকতজ্ঞা ওিাদা 
promotion fɒmuʃɒn প্ররমািি ফমুিন্ 

pronoun hɒkkol nam সবরিাম হরকাল িাম 

pronunciation utʃtʃarɒn উচ্চা ণ উচ্চা ি 

proper ufozukto̪ উপেুক্ত উরফােুক্ত 

property ʃɒmfɒtt̪i̪ সম্পকত্ত িম্ফকত্ত 

propose alaf d̪eoya প্রতাব ি া আলাফ খদওিা 
prose ɡoid̪d̪o গদয খগাইরদা 
protest foti̪bad̪ xora প্রকতবাদ ি া খফাকতবাদ খ া া 
protest march foti̪bad̪ misil প্রকতবাদ কমকিল খফাকতবাদ কমকসল 

proud ɡɒrbo xori গকবরত গরবরা খ াক  

prove foman xora প্রমাি ি া খফামাি খ া া 
proverb fobad̪ প্রবাদ খফাবাদ 

provide dʒuɡan খোগারিা িগুাি 

public fablix িিসাধা ণ ফাকব্ল  

puja fuza পূিা ফুো 
pull taniya/taina টািা টাকিিা/টাইিা 
pulse fals িািী  িদি ফাশস 

pump fanir mɒtor 

পাকি খতালা  
িি ফাকি  মরটা  

pumpkin kumra ুমিা ুম া 
pumpkin fani xod̪u ুমিা ফাকি খ াদ ু

pumpkin miʃti xod̪u ুমিা কমিটি খ াদ ু

punch tuʃi ঘুকষ টুকি 

punctual ʃomoy mɒto̪ aoya 

ঠিি সমি 
আসা খিারমাি মরতা আওিা 

puncture fansar পাংচা  ফাসা  

punish ʃasti̪ d̪eoya িাকত খদওিা িাকত খদওিা 
punjabi fainzabi/fanzabi পাঞ্জাকব ফাইিোকব/ফািোকব 

pupil satr̪o িাত্র সারত্রা 
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pure xati  াঁটি  াটি 

purple beɡuni খবগুকি খবগুকি 

purse texa raxar beɡ 

টািা  া া  
বযাগ খট া  া া  খবগ 

purse foyʃa raxar beɡ 

টািা  া া  
বযাগ খফািিা  া া  খবগ 

push tela ধাকা খটলা 
push d̪akka ধাকা দাকা 
put raxa  া া  া া 
put on (clothes) fori laiba পর  কিরবি খফাক  লাইবা 
Puti fish futi পুটী ফুটি 

pyjama fayzɒma পািামা ফািেমা 
python ɒzoɡɒr অিগ  অরোগ  

quail kuyel খিারিল ুরিল 

qualification dʒuɡɡota̪ খোগযতা িরুগাতা 
quarrel xaidʒdʒa/xaziya/d̪orbar ঝগিা  াইজ্জা/ াকেিা/রদা বা  

quarrelsome d̪ɒrbari ঝগিারট দবরাক  

quarrelsome 
(female) xaidʒdʒakurni 

ঝগিারট 
(মকহলা)  াইজ্জাু িী 

quarrelsome 
(male) xaidʒdʒakur 

ঝগিারট 
(পুরুষ)  াইজ্জাু  

quarter faoya খপাঁিা ফাওিা 
queen rani  ািী  াকি 

question kitʃtʃu zikani প্রশ্ন কিচু্চ কেিাকি 

question froʃno প্রশ্ন খফ্রারশ্না 
question soyal kɒra প্রশ্ন খসািাল ি া 

quickly xarakkara 

তািাতাকি 
ির   া াকা া 

quickly to̪rato̪ri 

তািাতাকি 
ির  খতা ারতাক  

quickly zɒld̪i 

তািাতাকি 
ির  েকল্দ 

quickly ruʃe 

তািাতাকি 
ির  রুরি 

quickly sɒfatt̪i̪ 

তািাতাকি 
ির  সফাকত্ত 

quiet suf xoro চুপ ি  সুফ খ ার া 
quiet sub xoro চুপ ি  সুব খ ার া 
quiet suboi zao চুপ ি  সুরবাই োও 

quietly niraisirai/nirai িািভারব কি াইকস াই/কি াই 

quilt lef খলপ খলফ 

quit sar d̪eoya খিরি খদওিা সা  খদওিা 
quit sari d̪eoya খিরি খদওিা সাক  খদওিা 
quite good balau/balai ভারলাই বালাউ/বালাই 

qurbani kurbani খিা বািী ুবরাকি 
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rabbit xɒrɡuʃ   রগাি  গুরি 

race zati̪ িাকত োকত 

radio redio খ কিও খ কিও 

radish mula মুলা মুলা 
rag te̪na িযািিা খতিা 

railway station relsteʃon 

খ লওরি 
খেিি খ লরেরিাি 

rain bɒrʃa বৃকষ্ট ব িা 
rain bad̪ol bɒrʃa বৃকষ্ট বারদাল 

rain bariʃ bɒrʃa বৃকষ্ট বাক ি 

rain mæɡ bɒrʃa বৃকষ্ট মযাগ 

rainbow rong d̪onu  ামধি ু খ াঙ খদাি ু

raincoat reinkut বষরাকত খ ইিুট 

ransom muxti̪ fɒn মুকক্ত পণ মুকখ্ত ফন্ 

rat und̪ur ইঁদ ু উদু  

rat sika ইঁদ ু কসিা 
rattan/cane 
stick zali bet ̪ খবরত  লাঠি োকল খবত 

rattan/cane 
stick singɡol খবরত  লাঠি কসংরগাল 

rattan/cane 
stick singla খবরত  লাঠি কসংলা 
raw xasa িাঁচা  াসা 

razor blade bleid/beleid 

খিভ ি া  
খব্লড্ খব্লইি/রবরলইি 

reach laɡal িাগাল লাগাল 

read fora পিা খফা া 
ready te̪yar/ti̪yar তইক  খতিা /কতিা  

ready-made ti̪yari খ কিরমি কতিাক  

ready-made redi meit খ কিরমি খ কি খমইট 

real hasa সকতয হাসা 
reason xaron িা ণ  ার াি 

reason mazra িা ণ মায্রা 
rebuke ɡaillani/(ɡail d̪eoya) কত স্কা  ি া গাইল্লাকি/(গাইল খদওিা) 

receipt memo  কসদ খমরমা 
receipt silif  কসদ কসকলফ 

receive neoya রহণ ি া খিওিা 
receive lɒoya রহণ ি া লওিা 
recently oid̪̪d̪̪o সদয ওইরদযা 
recite xobita̪ xɒu আবৃকত্ত ি া খ াকবতা  উ 

recognise (sinte̪ fara)/sin-forisoy কচিরত পা া (কসিরত ফা া)/কসি-রফাক রসাি 

recommend minnot ̪xora সুপাক ি ি া কমরন্নাত খ া া 
recommend ʃufariʃ xora সুপাক ি ি া শুফাক ি খ া া 
reconciliation mitmat কমটমাট কমট্মাট 

red lal লাল লাল 
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red spinach lal haɡ লাল িাি লাল হাগ 

refrigerator firiz কফ্রি কফক ে 

refuse 
(razi nay)/(manoin na)/(mantʃoin 
na)/(mane na)  াকি িা হওিা 

( াকে িাি)/(মারিাইি 
িা)/(মািরচাইি িা)/(মারি িা) 

regional place mɒfɒʃʃol মফুঃস্বল মফরশ্িাল 

regular hameʃa কিিকমত হারমিা 
rein laɡam লাগাম লাগাম 

related to them ta̪rar তারদ  তা া  

relationship ʃɒmmɒnd̪o সম্বন্ধ িম্মরদা 
relative kutum আত্মীি ুটুম 

relax aram xora আ াম ি া আ াম খ া া 
relax zirai lɒoya আ াম ি া কে াই লওিা 
religion d̪ɒrmo ধমর দরমরা 
religious 
teacher mesabzi ওতাদকি খমসাবকে 

religious vow manot ̪ মািত মারিাত 

rely nirbor xora কিভর   ি া কিরবরা  খ া া 
remaining/outst
anding baki অবকিষ্ট/বাকি বাকি 

remaining/outst
anding za roise অবকিষ্ট/বাকি ো খ াইরস 

remember? 
mɒno oiseni?/aseni?/(iyad̪ 
aseni?) মরি আরি? 

মরিা ওইরসকি?/আরসকি?/(ইিাদ 
আরসকি?) 

remind mɒno/iyad̪ xori d̪isoin 

মরি িক রি 
খদওিা মরিা/ইিাদ খ াক  কদরসাইি। 

rent bara ভািা বা া 
repair mæramot ̪ খম ামত মযা ারমাত 

repentance tɒ̪oba তওবা তওবা 
reply (respond) zuyaf d̪eoya িবাব খদওিা েুিাফ খদওিা 
reputation nam-dax  যাকত িাম-িা  

request xaz minoti̪ অিুর াধ  াে কমরিাকত 

research ɡɒbeʃona গরবষণা গরবরিািা 
reserve d̪oriya raxa ধর   া া খদাক িা  া া 
residence ta̪xar zaɡa/zeɡa থািা  িািগা তা া  োগা/রেগা 
resign isto̪fa পদতযাগ ইরতাফা 
respect izzɒt ̪d̪eoya িন্মাি ি া  ইেযত খদওিা 
rest zirani কবশ্রাম কে াকি 

restless usla চঞ্চল উস্লা 
resuce xomani িমারিা খ ামাকি 

result rezalt/rezal ফল খ োল্ট/র োল্ 

retired ritayar অবস প্রাপ্ত ক টািা  

return firot ̪ কফর  োওিা কফর াত 

revise ribiʃɒn d̪eoya ক কভিি ি া ক কবিি খদওিা 
rheumatism bat ̪ বাত বাত 

rice bat ̪ ভাত বাত 
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rice crisps muri মুক  মুক  

rice grindstone (ɡail siya)/ɡailtʃa উদ ূল (গাইল কসিা)/গাইলচা 
rice porridge zau িাউ োউ 

rice pudding kir ক   কি  

rickshaw riʃka ক িিা ক িিা 
rickshaw puller daibar ক িিাওিালা িাইবা  

rickshaw puller riʃkar daibar ক িিাওিালা ক শ্িা  িাইবা  

riddle silox ধাঁধা কসরলা  

riddle sillok ধাঁধা কসরল্লাি 

ride sora চিা খসা া 
right tik ঠিি টিি 

right dain িাি িাইি 

right here ikanoo এ ারিই ইিারিাও 

right here inoo এ ারিই ইরিাও 

ring angɒti আংটি আংটি 

ripe faxna/(faki ɡese ) পািা ফাখ্িা/(ফাকি খগরস) 

rise uta উো উটা 
risky xatr̪a ঝঁূকিপূণর  াত্রা 
river ɡang/d̪ɒyra/d̪oriya িদী গাঙ/দি া/রদাক িা 
riverside ɡanger far িদী তী  গাঙরগ  ফা  

road fɒt ̪  াতা ফত্ 

road rasta̪  াতা  াতা 
roam around ɡurte̪ farba খঘা া কফ া গু রত ফা বা 
roast ruʃt খ াে রুশ্ট 

rock far পাহাি ফা  

rogue/mischiev
ous person bɒd̪maiʃ বদমাি বদমাইি 

roll call nam daxa িাম িািা িাম িা া 
rolling pin beloin খবলি খবরলাইি 

roof sad̪ িাদ সাদ 

roof (sloping) sal চাল সাল 

roof cover sauni িাউকি সাউকি 

room kuta ঘ  ুটা 
rooster muruɡ খমা গ মুরুগ 

rope d̪ori দকি খদাক  

rope roʃi দকি খ াকি 

rose ɡolap ful খগালাপ ফুল খগালাপ ফুল 

rotten ɡand̪a পচা গাদা 
rotten fɒsa পচা ফসা 
rough usa-nisa অমসৃণ উসা-কিসা 
round ɡul খগাল গুল 

row nao baoya খিৌিা বাওিা িাও বাওিা 
royal razokio  ািিীি  ারোকিও 

rub ɡɒʃani ঘষা গিাকি 

rubber rɒbar  াবা    বা  
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rubber sandles fɒns 

িরন্কি  
সযারন্ডল ফস 

rubber sandles fonser sændel 

িরন্কি  
সযারন্ডল খফারস  সযারন্ডল 

rubbish bad̪a মিলা বাদা 
rubbish mɒyla মিলা মিলা 
rug xomɒl/xɒmbol িম্বল খ ামল/ রম্বাল 

Rui (carp) fish 
curry rui maser tɒ̪rxari/salon 

রুই মারি  
ত িাক  রুই মারস  ত  াক /সারলাি 

Rui fish (rui mas)/rou রুই মাি (রুই মাস)/র াউ 

ruined nɒʃto oi ɡæse িষ্ট িরশ্টা ওই গযারস 

ruined bad̪ oi ɡæse িষ্ট বাদ্ ওই গযারস 

ruined beza িষ্ট খবো 
rule niyom কিিম কিরিাম 

run d̪our mara খদৌিারিা খদৌ  মা া 
rural ɡauya রাময গাউিা 
rural ɡraimmo রাময রাইরমযা 
rust morisa/morsa ম রচ খমাক সা/রমা সা 
sack sola িালা খসালা 
sad bezar মি  া াপ খবো  

safe nirafɒd̪ কি াপদ কি াফদ 

safety nirafɒtt̪a̪ কি াপত্তা কি াফত্তা 
safety-pin seftin/(sefti fin) খসফটি কপি খসফটিি/(রসফটি কফি) 

said xoisil/xoislo/xoisla বরলকিল খ াইকসল/র াইরস্লা/র াইস্লা 
sail fal পাল ফাল্ 

sailor nabik িাকবি িাকবি 

saliva lul/lala খলাল লুল/লালা 
salt nun লবণ িুি 

same æx laxan এিই অযা  লা াি 

sand bali বাল ু বাকল 

sandpaper          
    ʃiriz xaɡoz কসক ি িাগি কিক ে  ারগাে 

Satan ʃɒta̪n িিতাি িতাি 

Satan ʃoyta̪n িিতাি খিািতাি 

satisfied tu̪ʃto সন্তুষ্ট তুরশ্টা 
Saturday ʃonibar িকিবা  খিাকিবা  

sauce sɒs সস সস্ 

saucer tɒ̪ʃtɒ̪ri/firis তস্তুক  তশ্তক /কফক স্ 

saw xorat ̪ ি াত খ া াত 

say xou/(xou sain) বল খ াউ/(র াউ সাইি) 

scale d̪arifalli দাঁকিপাল্লা দাক ফাকল্ল 

scale batxara দাঁকিপাল্লা বাট া া 
scampi bɒro isa গলদা কচংকি বর া ইসা 
scenery d̪riʃʃo দিৃয দিৃয 
scholar ɡiyani কবদ্বাি কগিাকি 
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school iskul কবদযালি/ইসু্কল ইসু্কল 

scissors xentʃi/xantʃi িাঁকচ খ কন্কচ/ াকন্কচ 

scold kud̪ani d̪eoya ধমি    ুদাকি খদওিা 
scold kud̪am d̪eoya ধমি    ুদাম খদওিা 
scold ɡail d̪eoya ধমি    গাইল খদওিা 
score iskor খস্কা  ইরস্কা  

scrap tuxra taxra টুকিটাকি অংি টু  া টা  া 
scrape sasa চাঁচা সাসা 
scratch asrai d̪æoya আঁচি আস্রাই দযাওিা 
scratch xauzani চুলিারিা  াউোকি 

screen ford̪a পদর া খফাদর া 
screw iskuru সু্ক্র ইসু্করু 

screwdriver         iskuru daibar সু্ক্র ড্রাইভা  ইসু্করু িাইবা  

sea ʃaɡor সমুদ্র িারগা  

sea gull ɡang sil গাং কচল গাঙ কসল 

sealed road bala/faxa rasta̪ পািা  াতা বালা/ফা া  াতা 
seaman zazi িাহািী োকে 

search tu̪kani খ াঁিা তুিাকি 

searching tu̪katu̪ki খ ািা ুকি তুিাতুকি 

seashore ʃaɡor ʃoixot ̪ সাগ  কসিত িারগা  কির াত 

seat boibar zaɡa বসা  িািগা খবাইবা  োগা 
secret ɡufon খগাপিীি গুরফাি 

see d̪exa খদ া খদ া 
see carefully d̪ekiya-huniya খদর  শুরি খদকিিা-হুকিিা 
see carefully bala tike d̪ekiya খদর  শুরি বালা টিরি খদকিিা 
seed bisi/bis/bisri বীি কবকস/কবস/কবকস্র 

seek tu̪kani খ াঁিা তুিাকি 

sehri fɒta̪ খসহক  ফতা 
sehri fɒta̪ bela খসহক  ফতা খবলা 
sehri seri খসহক  খসক  

seize d̪ora ধ া খদা া 
select basiya/baitʃtʃa lɒoya খবরি খিওিা বাকসিা/বাইচ্চা লওিা 
self nize কিরি কিরে 

selfish ʃarto̪for স্বাথরপ  িা রতারফা  

sell besa কবকি ি া খবসা 
send fatani পাোরিা ফাটাকি 

sender fataura খপ্র ি ফাটাউ া 
sending (I am) fatairam পাঠিরি কদকচ্ছ ফাটাই াম 

senior bɒro বি বর া 
senior sinior বি কসকিও  

sense huʃ ɡiyan হুি হুি কগইিাি 

senseless fit oi ɡese অজ্ঞাি কফট অই খগরস 

senseless behuʃ oi ɡese অজ্ঞাি খবহুি অই খগরস 

separate alad̪a/ald̪a আলাদা আলাদা/আল্দা 
serious ɡurutɒ̪ro গুরুত্ব  গুরুতর া 
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servant saxor চাি  সার া  

serve ʃeba xora খসবা ি া খিবা খ া া 
servish dish xotta বাটি খ াট্টা 
servish dish bad̪iya বাটি বাকদিা 
set booyani বসারিা খবাওিাকি 

seven ʃat ̪ সাত িাত 

sew ʃilai xora খসলাই ি া কিলাই খ া া 
shade saya িািা সািা 
shade seba িািা খসবা 
shadow saya িািা সািা 
shake xafa/xaf িাঁপা  াফা/ াফ 

shake lɒrani িািারিা ল াকি 

shame ʃɒrom লজ্জা ির াম 

shampoo ʃempu িযাম্প ু খিম্প ু

shape axar আিা  আ া  

sharp d̪arail ধা  দা াইল 

sharp suka ধা  সুিা 
sharp sukka ধা  সুকা 
sharpen d̪ar xɒra ধা  ি া দা    া 
shatkora hatx̪ɒra/atx̪ɒra সাতি া হাত্  া/আত্  া 
shave ʃeib xora দাঁকি িামারিা খিইব্ খ া া 
shaved (head) dulail িযািা িুলাইল 

shawl sad̪d̪or চাদ  সারদা  

shawndesh ʃond̪eʃ িরদস খিারদি 

she ta̪i/ta̪in/ta̪n খস (মকহলা) তাই/তাইি/তাি 

sheep mera/meri/bera খভিা খম া/রমক /রব া 
sheet sad̪d̪or/sad̪or চাদ  সারদা /সারদা  

shelter asroy আশ্রি আরস্রাি 

shield dal ঢাল িাল 

shift zaɡa bɒd̪lani স্থ্ািাি  োগা বদলাকি 

shil 
pata (mortar)     
    fata futa̪il কিল পাটা ফাটা ফুতাইল 

shine sik sik xora িল িল ি া কসক্ কসক্ খ া া 
Shing (cat) fish hingi কিং মাি কহকগ 

shiny zɒkmoki চিচরি েরমাকি 

ship zaz িাহাি োে 

shirt ʃat িাটর  িাট 

shiver xaf িাঁপা  াফ 

shock tʰela ধাকা খেলা 
shoelace zuta̪r ɒfita̪ িতুা  কফতা েুতা  কফতা 
shoes zuta̪ িতুা েুতা 
shoeshine zuta̪ faliʃ িতুা পাকলি েুতা ফাকলি 

shoot ɡulli xora গুকল ি া গুকল্ল খ া া 
shop d̪ukan খদািাি দিুাি 
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shopping centre bazar বািা  বাো  

shops bazar at খদািাি পাট বাো  আট 

Shor Puti ʃɒrfuti স পুটী িফুর টি 

short batti  ারটা বাকট্ট 

short-cut ʃuza fot ̪ খসািা পথ শুো খফাত 

shorts haf fent/fen হাফ পযান্ট হাফ খফন্ট/রফন্ 

should usit ̪ উকচৎ  উকসত 

shoulder xand̪ িাঁধ  াদ্ 

shout sillani কচৎিা  কসল্লাকি 

shout haukani কচৎিা  হাউিাকি 

shovel ʃabol/ʃafol খবশচা িারবাল/িারফাল 

show d̪exani খদ ারিা খদ াকি 

show off futani ফুটাকি ফুটাকি 

shower zori বষরণ খোক  

shred tuxra xora টুি া ি া টু  া খ া া 
shred tuma xora টুি া ি া টুমা খ া া 
shriek sit ̪mara কচৎিা  ি া কসৎ মা া 
shrimps/prawns isa mas কচংকি মাি ইসা মাস 

shrink batti oi zaoya/ɡese খিাট হওিা বাকট্ট ওই োওিা/রগরস 

shut bɒnd̪o xori d̪eoya বন্ধ ি া বরদা খ াক  খদওিা 
shut laɡai d̪eoya বন্ধ ি া লাগাই খদওিা 
shy ʃormind̪a/ʃorɒm লািিু খিা কমদা/রিা ম্ 

sibling’s father-
in-law ta̪loi তালই তারলাই 

sick bemar/bemari অসুস্থ্ খবমা /রবমাক  

side fɒkko পক্ষ ফরকা 
side income ufri উপকি উকফ্র 

sieve sakni িািকি সাকি 

sign sinnɒt ̪ কচহ্ন কসন্নত 

signature d̪ɒsto̪xɒt/̪d̪ɒsto̪ɡɒt ̪ সই দরতা ত/দরতাগত 

silent suf/sub চুপ সুফ/সুব 

silk slik/silik খ িম কস্লি/কসকলি 

silkworm ɡuti fuka/fuk গুটি খপািা গুটি ফুিা/ফুক্ 

silliness faizlami ফািলাকম ফাইেলাকম 

silly aruya খবািা আরুিা 
silly bekkol খবািা খবরকাল 

silver rufa রুপা রুফা 
similar ex laxan এি  িম এ  লা াি 

simple ʃudʒa-ʃorɒl খসািা শুিা-রিা ল 

simpleton auya হাবা আউিা 
sin ɡuna পাপ গুিা 
sin faf পাপ ফাফ 

sing ɡit ̪ɡaoya/xooya গাি গাওিা কগত গাওিা/র াওিা 
singer ɡato̪x গািি গারতা  

sink dubi zaoya িুরব োওিা িুকব োওিা 
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sinner ɡunaɡar গুিাগা  গুিাগা  

sip sumuk d̪eoya চুমুি খদওিা সুমুি খদওিা 
sister boin/bubai খবাি খবাইি/বুবাই 

sister-in-law nonɒd̪ 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা খিািদ 

sister-in-law nond̪ai 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা খিাদাই 

sister-in-law babi 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা বাকব 

sister-in-law zal 

ভাকব/িিদ/ি
িাি/িা োল 

sit boin/boukka বরসি খবাইি/রবাউকা 
sitting room booyar ɡɒr বসা  ঘ  খবাওিা  গ  

situation halot ̪ অবস্থ্া হারলাত 

six sɒy িি সি 

size saiz আিতি সাইে 

skewer ʃik কিি কিি 

skill d̪ɒkkota̪ দক্ষতা দরকাতা 
skin xal/samra চামিা  াল/সাম্রা 
skinny ruɡa খ াগা রুগা 
sky asman আিাি আসমাি 

slack dila/dula কঢলা কিলা/িুলা 
slang xaraf baʃa অপভাষা  া াফ বািা 
slap ta̪ppor/ta̪msa/sɒtxɒna থারপা  তারপা /তাম্সা/সট্ িা 
slaugher house xoʃai ɡor িিাই ািা খ ািাই খগা  

slaughter zɒbo/zobai িবাই েরবা/রোবাই 

slaughterer xoʃai িিাই খ ািাই 

slave ɡulam িীতদাস গুলাম 

sleep ɡum/ɡumani ঘুম গুম/গুমাকি 

sleepy ɡum faoya ঘুম পাওিা গুম ফাওিা 
slim fatl̪a পাতলা ফািা 
slim fukna পাতলা ফুিিা 
slim barik পাতলা বাক ি 

slim hukna পাতলা হুিিা 
slippery fisla কপিলা কফস্লা 
slow ste̪ আরত অরত 

slow lay lay আরত লাি লাি 

small barik খিাট বাক ি 

small suto-muto খিাট সুরটা-মুরটা 
small huru খিাট হুরু 

smell ɡɒnd̪o/ɡeran গন্ধ গরদা/রগ াি 

smile aʃa হাসা আিা 
smoke   d̪uma ধূঁিা দমুা 
smuggle (sura salan)/(sura xarbar) খচা া চালাি (সু া সালাি)/(সু া  া বা ) 

snail hamuk িামুি হামুি 
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snake haf/ʃaf সাপ হাফ/িাফ 

snake charmer baid̪d̪æ/baid̪d̪æni সাঁপুরি বাইদযা/বাইদযাকি 

snatch (xaira neoya) /(xariya lɒoya) খিরি খিিা 
( াই া খিওিা) /( াক িা 
লওিা) 

sneer sirani কবদ্রুপ ি া কস াকি 

sneeze atʃtʃi হাঁকচ আকচ্চ 

sneeze esi হাঁকচ একস 

snob ɡinna-fit ̪ িাি উঁচা কগন্না-কফত 

snob nax usa িাি উঁচা িা  উসা 
snuff noʃʃi িকসয খিাকশ্ি 

soap ʃaban/ʃabon সাবাি িাবাি/িারবাি 

soap for 
washing clothes xafor d̪ooyar ʃaban 

িাপি 
খধাওিা  
সাবাি  ারফা  খদাওিা  িাবাি 

sob fufraiya xand̪a ফঁুপাি ফুফ্রাইিা  াদা 
soccer futbɒl ফুটবল ফুটবল 

society ʃomaz সমাি খিামায্ 

socks muza খমািা মুো 
sofa sufa খসাফা সুফা 
soft nɒrom ি ম ির াম 

soldier ʃoinik কসকিি কিকিি 

sole faor tɒ̪la পারি  তকল ফাও  তলা 
solid fuxto̪/fuxta̪/ʃɒxto̪ িক্ত ফুরখ্তা/ফুখ্তা/িরখ্তা 
solo exla এিি িরে এখ্লা 
solve ʃomad̪an xora সমাধাি ি া খিামাদাি খ া া 
some kitʃtʃu কিিু কিচু্চ 

some day kunud̪in খিািকদি ুিুকদি 

someone xeu কিউ খ উ 

somersault dɒn কিগবাকি িন্ 

something kitʃtʃu কিিু কিচু্চ 

something kunta̪ কিিু ুিা 
sometime kunu ʃomoy খিাি সমরি ুিু খিারমাি 

somewhere kuyai/kiyano/kunɒxano খিাথাও ুিাই/কিিারিা/ুি ারিা 
son fuya খিরল ফুিা 
son sabal খিরল সাবাল 

song ɡit ̪ গাি কগত 

son-in-law d̪amand̪/d̪aman/zamai িামাই দামাদ/দামান্/োমাই 

soon to̪rato̪ri অকবলরম্ব খতা ারতাক  

soon zold̪i অকবলরম্ব খোকল্দ 

sorry mɒno kitʃtʃu nio na দুুঃক ত মরিা কিচচু কিও িা 
soup kitchen lɒngɒrxana লগ  ািা লগ  ািা 
sour   xatta টি  াট্টা 
sour   tenga টি খটংগা 
sour   suka টি সুিা 
space zaɡa স্থ্াি োগা 
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spade                    kud̪al খিাদাল ুদাল 

spank t ̪h aba mara 

মা া 
(পািারত) থাবা মা া 

spare ɒti̪rixto̪ অকতক ক্ত অকতক রখ্তা 
sparks aɡuner fulki সু্ফকলগ আগুরি  ফুলকি 

sparks aɡuner lukka সু্ফকলগ আগুরি  লুকা 
sparrow soroi/sonto̪i/sora চিুই পাক  খসার াই/রসারিাই/রসা া 
speak xouya বলা খ াউিা 
speaker bɒxta̪ বক্তা বখ্তা 
speaking from ta̪ki xoiram খথরি বলকি তাকি খ াই াম 

special xaʃ কবরিষ  াি 

special xas কবরিষ  াস 

spectacles tʃɒʃma চিমা চিমা 
speed ispirid গকত ইকিক ি 

spell banan xora বািাি ি া বািাি খ া া 
spend (xɒrsi lɒoya)/(xɒros xɒra)   চ ি া ( কসর লওিা)/( র াস   া) 

spices (powder) mɒʃlar fakki/ɡura গুিা মসলা মিলা  ফাকক/গু া 
spider maxra/maxor মািিসা মা  া/মার া  

spinach falɒng ʃaɡ/haɡ পালং িাি ফালং িাগ/হাগ্ 

spit t ̪h uk/tu̪tu̪ থুতু থুি/তুতু 

splash fani sitani পাকি কিটারিা ফাকি কসটাকি 

spoilt nata িষ্ট িাটা 
spoon samus চামুচ সামুস 

spoon samois চামুচ সারমাইস 

spoon sif চামুচ কসফ 

sports xela খ লা ধূলা খ লা 
spouse zamai ar nay bɒu স্বামী বা স্ত্রী োমাই আ  িাি বউ 

spring bɒʃonto̪ বসিিাল বরিারিা 

sprint ex d̪ourani 

খিারি 
খদৌিারিা এ  খদৌ াকি 

sprint zure d̪ourani 

খিারি 
খদৌিারিা েুর  খদৌ াকি 

square sairkuna চা রিািা সাই ুিা 
squeeze xɒsla কচরপ খদিা   স্লা 
squeezing 
forehead xɒfal kus xora 

িপাল 
ুচিারিা  ফাল ুস খ া া 

stab far d̪eoya খিা া মা া ফা  খদওিা 
stadium  iʃtediyam খেকিিাম ইরশ্টকিিাম 

stairs ʃiri কসঁকি কিক  

stammerer tu̪tl̪a খতািা তুিা 
stamp istem েযাম্প ইরেম 

stand in a 
queue laino ubaiba 

লাইরি দাকিরি 
োরবি লাইরিা উবাইবা 

stand in a 
queue laino xaraiba 

লাইরি দাকিরি 
োরবি লাইরিা  া াইবা 
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star fruit xafɒrenga/xamranga িাম াঙগা  াফর গা/ াম াগা 

stare ex lɒxmay sai roya 

তািারিা (এি 
দকৃষ্টরত) এ  ল মাি সাই  ওিা 

starve ufaʃ t ̪h axa অিাহার  থািা উফাি থা া 
statue murti̪ মুকতর  মুকতর  
stay (you) ta̪xba থারিি তা বা 
stayed back ta̪xi ɡesi খথরি খগকি তাক  খগকস 

stays (he) ta̪xe থারি তার  

steady ʃuza দঢ়ৃ শুো 
steal suri xora চুক  ি া সুক  খ া া 
steam faf বাি ফাফ্ 

steamer ghat feriɡat কেমা  ঘাট খফক গাট 

step fao aɡani পা (আগারিা) ফাও আগাকি 

step child ʃɒt ̪baitʃtʃa সৎ সিাি িৎ বাইচ্চা 
step mother hato̪n/hata̪i ma সৎ মা হারতাি/হাতাই মা 
stick danda লাঠি িান্ডা 
stick latti লাঠি লাকট্ট 

sting xamor mari d̪eoya হুল ফুটারিা  ারমা  মাক  খদওিা 
stomach fæt খপট ফযাট 

stomach ache fæt biʃ খপট বযাথা ফযাট কবি 

stone fato̪r পাথ  ফারতা  

stone fatt̪o̪r পাথ  ফারত্তা  

stop t ̪h ama থামা থামা 
storm zɒr-tu̪fan/tu̪fan ঝি ে -তুফাি/তুফাি 

story kayini গল্প িাকিকি 

story kitʃtʃa গল্প কিচ্চা 
story book ɡɒlfor boi গরল্প  বই গরফা  খবাই 

stout ɡatta খমাটা গাট্টা 
stout bɒtla খমাটা বট্লা 
stout muta খমাটা মুটা 
stove und̪al চুলা উদাল 

stove sula চুলা সুলা 
straight xara/ʃuza খসািা  া া/শুো 
strange azob আিব আরোব 

stranger ɒfɒrisit ̪ অপক কচত অফক কসত 

stream bil 

িালা (রিাট 
িদী) কবল 

street fɒt ̪  াতা ফত 

street rasta̪  াতা  াতা 
strength ʃoxti̪ িকক্ত খিাকখ্ত 

stress saf চাপ সাফ্ 

stretch tainna/taniya lampa xora খটরি লম্বা ি া টাইন্না/টাকিিা লাম্পা খ া া 
strike mara মা া মা া 
strike orta̪l হ তাল ওতর াল 

strong to̪nd̪urus িকক্তিালী খতাদুরুস 
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struggle xoʃto xoriya িষ্ট ি া খ ারশ্টা খ াক িা 
struggle zud̪d̪o xoriya িষ্ট ি া েুরদা খ াক িা 
students satr̪o-satr̪i িাত্র-িাত্রী সাত্র-সাত্রী 
study fora পাে ি া খফা া 

studying with 
the tutor mastor sɒbor xase forra 

মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি মাসরটা  সরবা   ারস খফা  া 

studying with 
the tutor mastor sɒbor xase forer 

মাো  
সারহরব  িারি 
পিরি মাসরটা  সরবা   ারস খফার   

stumble down uʃta xaoya খহাঁচট  াওিা উিটা  াওিা 
stumble down d̪urumsand̪i খহাঁচট  াওিা দরুুমসাকদ 

stumble down fɒri zaoya খহাঁচট  াওিা ফক  োওিা 

stupid 
aruya/biyaxɒl 
bexxɒl/butu̪/ullu/auya/fɒɡa খবািা 

আরুিা/কবিা ল/রবখ্ ল/বুতু/উলু্ল/
আউিা/ফগা 

sturdy mozbud̪ মিবুত খমােবুদ 

subject biʃoy কবষি কবরিাি 

submit zoma d̪eoya িমা খদওিা খোমা খদওিা 
subtract biuɡ xora কবরিাগ ি া কবউগ খ া া 
successful xamiyab সফল  াকমিাব 

suck suʃa খচাষা সুিা 
suffer buɡa খভাগা বুগা 
sufficient dʒɒte̪ʃto েরথষ্ট িরতরশ্টা 
sugar sini কচকি কসকি 

sugarcane ax আ  আ  

sugarcane kuiyar আ  ুইিা  

suggest alaf d̪eoya প্রতাব ি া আলাফ খদওিা 
suicide aitt̪ɒ̪ɒtt̪a̪ আত্মহতযা আইত্তঅত্তা 
suicide susaid আত্মহতযা সুসাইি 

suitable ufozukto̪ উপেুক্ত উরফােুরক্তা 
sum dʒuɡfɒl খোগফল িগুফল্ 

sumetimes (maze maze)/(maze moid̪d̪e) মারঝ মারঝ (মারে মারে)/(মারে খমাইরদ) 

summer ɡɒromor d̪in গ মিাল গর ারমা  কদি 

sun  ʃuzz সূের শুেয 
sun  ɒsuruz সূের সুরুে 

Sunday rubbar/roibbar  কববা  রুব্বা /র াইব্বা  

sunlight ʃudʒdʒer alo সূরের  আরলা শুরজ্জ  আরলা 
supper raite̪r xani  ারত   াবা   াইরত   াকি 

sure albot ̪ কিশ্চি আলরবাত 

sure nissɒy কিশ্চি কিস্সি 

survive basiya t ̪h axa খবরচ থািা বাকসিা থা া 
suspect ʃond̪eo xora সরদহ ি া খিারদও খ া া 
swallow ɡila কগলা কগলা 
sweat ɡam ঘাম গাম 

sweat fosina ঘাম খফাকসিা 
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sweep zaru d̪eoya ঝািু খদওিা োরু খদওিা 
sweeper suifar ঝািুদা  সুইফা  

sweet drink iskoyaʃ স বত ইরস্কািাি 

sweet drink ʃɒrbot ̪ স বত িরবরাত 

sweet potato miʃti alu কমিটি আল ু কমকশ্ট আল ু

sweet smell ɡeran সুগন্ধ খগ াি 

sweet smell baʃ সুগন্ধ বাি 

sweets mita/mitai কমকষ্ট কমটা/কমটাই 

swim bur সাঁতা  বু  

swim bur fara সাঁতা  বু  ফা া 
swim hata̪r সাঁতা  হাতা  

swing d̪ulna খদাশিা দশুিা 
switch suis সুইচ সুইস্ 

sword tɒ̪luyar/tɒ̪ruyal তারলািা  তলুিা /তরুিাল 

synonym arexta ʃɒbd̪o প্রকতিব্দ আর  টা িরব্দা 
table tebul খটকবল খটবুল 

table-cloth tebil kɒlot̪h  খটকবল িথ খটকবল িরলাথ 

tail lengur খলি খলংগু  

tailor teilar দকির  খটইলা  

tailor d̪orzi দকির  খদাকের 
taka texa টািা খট া 
take lɒoya খিওিা লওিা 
talk mata̪ িথা বলা মাতা 
talkative basal বাচাল বাসাল 

talkative beʃmatr̪a বাচাল খবশ্মাত্রা 
tall usa-lamba/lampa লম্বা উসা-লাম্বা/লাম্পা 
tamarind te̪to̪i/te̪tu̪i খততুল খতরতাই/রততুই 

tar alɒxatr̪a আলিাত া আল াত্রা 
taro xosu িচু খ াস ু

task xamɒ-xaz/xam/xaz িাি  াম- াে/ াম/ াে 

taste sakiya/saikka d̪exa চা া সাকিিা/সাইকা খদ া 
tasty kub mɒza সুস্বাদ ু ুব মো 
tasty kub ʃad̪ সুস্বাদ ু ুব িাদ 

tax tesk টযাি খটস্ক 

tea sa চা সা 
tea cup sar xaf চারি  খপিালা সা   াফ 

tea kettle xetl̪i খিতকল খ কি 

tea leaves fatt̪i̪/(sa fatt̪i̪) চা  পাতা ফাকত্ত/(সা ফাকত্ত) 

tea spoon sar samus চা চামুচ্ সা  সামুস্ 

tea spoon sar sif চা চামুচ্ সা  কসফ 

teacher 
(female) maʃtorni কিকক্ষিা মারশ্টা কি 

teacher (male) maʃtor কিক্ষি মারশ্টা  

teaching maʃtori মাোক  মারশ্টাক  

tear sira খিঁিা কস া 
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tear drop sukor fani খচার   পাকি সুরিা  ফাকি 

teeth d̪at ̪ দাঁত দাত 

tell xooya বলা খ াওিা 
tell off d̪omox ধমি খদওিা খদারমাখ্ 

tell off hauk d̪eoya ধমি খদওিা হাউি খদওিা 
tell off haukani ধমি খদওিা হাউিাকি 

tell to hurry up ta̪ɡd̪a তাগাদা তাগ্দা 
temper mezaz খমিাি খমোে 

temple mond̪ir মকদ  খমাকদ  

temptation lub প্ররলাভি লুব 

ten d̪ɒʃ দি দি 

tender xosi িকচ খ াকস 

thanks d̪oinnɒbad̪ ধিযবাদ খদাইিযবাদ 

that ita/oxta ওই ইটা/ও টা 
that direction homuka ওই কদরি খহামুিা 
that is all right tik ase ঠিি আরি টিি আরস 

the day before 
yesterday or the 
day after 
tomorrow forud̪in প শুকদি খফারুকদি 

the food is 
served xani/xana redi  াওিা খ কি  াকি/ ািা খ কি 

the food that 
we will have amra zeta̪/zita̪ xaimu 

আম া ো 
 ারবা আম্রা খেতা/কেতা  াইম ু

the mashes bɒrta̪tain ভতর া গুরলা বতর াটাইি 

the tour ou faxanita ভ্রমণটা ওউ ফা াকিটা 
their ta̪n-ta̪nor/ta̪rar তারদ  তাি-তারিা /তা া  

them ta̪rare ওরদ রি তা ার  

then ta̪ile তাহরল তাইরল 

there hikano খস ারি কহিারিা 
these oɡuinta̪ এগুকল ওগুইিা 
these days ɒid̪d̪o এই কদিগুকলরত অইরদা 
these days iyad̪ra এই কদিগুকলরত ইিাদ া 
these days oud̪in tain এই কদিগুকলরত ওউকদি টাইি 

they ta̪nta̪n/ta̪ra/hæra তা া তািাি/তা া/হযা া 
thick muta খমাটা মুটা 
thief sur খচা  সু  

thigh ura/urat ̪ উরু উ া/উ াত 

thin fatl̪a পাতলা ফািা 
things ziniʃfati̪/zinisfotr̪o কিকিি পত্র কেকিশ্ফাকত/কেকিসরফারত্রা 
think sinta̪ xora কচিা ি া কসিা খ া া 
thirsty ti̪yaʃ কপপাসা কতিাি 

thirsty fifaʃa কপপাসা কফফািা 
this one iɡuta̪/oɡu/ouxan/ita/ixɒta এইটা ইগুতা/ওগু/ওউ াি/ইটা/ই টা 
this way obay/obayd̪i/omd̪i/omuka এই কদরি ওবাি/ওবািকদ/ওমকদ/ওমুিা 
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those ones ouɡuin/oɡun ওইগুকল ওউগুইি/ওগুি 

thought sinta̪ কচিা কসিা 
thousand azar হািা  আো  

threat dɒr ভি ি  

threat dɒr-bɒy ভি ি -বি 

threaten dɒr d̪exani ভি খদ ারিা ি  খদ াকি 

three ti̪n কতি কতি 

throne ʃingaʃon কসংহাসি কিগারিাি 

throw itamara িঁুরি মা া ইটামা া 
throw uraiya mara িঁুরি মা া উ াইিা মা া 
thumb buri angul বুরিা আগলু বুক  আগলু 

thunder d̪iner dax খমঘ গির ি কদরি  িা  

Thursday biʃʃud̪bar/biruʃud̪bar/biʃud̪foti̪bar বৃহিকতবা  

কবশ্শুদবা /কবরুশুদবা /কবশুরদ্ফা
কতবা  

tiara tikli টিিকল টিকি 

ticket tiket টিরিট টিরিট 

ticket chequer tiket sekar টিরিট খচিা  টিরিট খসিা  

tickle xetk̪uti̪/xatk̪uti̪ সুিসুকি খ তুকত/ াতুকত 

tiddler fish ti̪tk̪ina mas টিটকিকি মাি কতত্কিিা মাস 

tie band̪iya/baind̪a বান্ধা বািকদিা/বাইিদা 
tiger baɡ বাঘ বাগ 

tilapia fish te̪lafiya mas খতলাকপিা মাি খতলাকফিা মাস 

time ɒxt ̪ সমি অখ্ত 

time ʃɒmoy সমি িরমাি 

tiny utu̪kuni  ুব খিাট উতুুকি 

tip of nose naxari িারি  িগা িা াক  

tips tif টিপস টিফ 

tips bɒxɒʃiʃ টিপস ব কিি 

tired heran িাি খহ াি 

toast tus খটাে টুস 

tobacco ta̪muk তামাি তামুি 

tobacco (for 
chewing) zord̪a িদর া খোদর া 
today aiz/aizku আি আইে/আইয্কু 

toes faor angul পারি  আগলু ফাও  আগলু 

together ex lɒɡe এিসরগ এ  লরগ 

together ex hɒnge এিসরগ এ  হঙরগ 

toilet tatti টিরলট টাকট্ট 

toilet barɡor টিরলট বারগরা  

tomato temɒtu টরমরটা খটমটু 

tomato temetu টরমরটা খটরমটু 

tomorrow xailku প শু  াইলু্ক 

tomorrow foru প শু খফারু 

tongs simta কচম্টা কসম্টা 
tongue zifra/zibba কিহ্বা কেফ্রা/কেব্বা 
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tooth d̪at ̪ দাঁত দাত 

tooth ache d̪ato̪ biʃ দাঁত বযাথা দারতা কবি 

toothpick kilail ক লাইল কিলাইল 

total mut খমাট মুট 

touch suya খিাঁিা সুিা 
tough datta িক্ত িাট্টা 
towel ɡamsa খতািারল গামসা 
towel to̪uli খতািারল খতৌকল 

towel to̪uliya খতািারল খতৌকলিা 
toy xelna খ লিা খ শিা 
traffic lights træfik siɡnal েযাকফি লাইট েযাকফি কসিাল্ 

traffic 
policeman træfik fuliʃ েযাকফি পুকলি েযাকফি ফুকলশ্ 

train terein খ ল গািী খটর ইি 

train rel খ ল গািী খ ল 

traitor ɡad̪d̪ar কবশ্বাসঘাতি গাদা  

trance d̪un/d̪und̪ ধযাি দিু/দদু 

transfer bod̪li বদল খবাদকল 

translation tɒ̪rzoma অিুবাদ তরেরামা 
transparent fɒriʃkar স্বচ্ছ ফক শ্িা  

trap fand̪ ফাঁদ ফাদ 

travel berani ভ্রমণ ি া খব াকি 

tray tere খে খটর  

treasure d̪ɒn-d̪ulot ̪ ধি দি-দরুলাত 

treatment by 
Muslim saint firaki sikiʃʃa 

পীর   
কচকিৎসা কফ াকি কসকিশ্িা 

tree ɡas গাি গাস 

tremble xafni/xafoni িাঁপা  াকফ্ি/ ারফাকি 

triangle ti̪n kuna কত্রভুি কতি ুিা 
tribe ufozati̪ উপিাকত উরফাোকত 

trick salaki চালাকি সালাকি 

trip faxanit ̪zaoya ভ্রমণ োত্রা ফা াকিত োওিা 
trip beranit ̪zaoya ভ্রমণ োত্রা খব াকিত োওিা 
tripe bɒr িািীভুকি ব  

trouble xoʃto িষ্ট খ ারশ্টা 
true. hasa সকতয হাসা 
trust biʃʃaʃ কবশ্বাস কবশ্িাি 

truth hasa mat ̪ সকতয িথা হাসা মাত 

tub tɒf টব টফ্ 

tub tɒb টব টব্ 

tubewell xol টিউবওরিল খ াল 

Tuesday mongolbar মগলবা  খমারগালবা  

tuition tiuʃon টিউিি টিউরিান্ 

tunnel ʃurɒng সু গ শু ঙ 

turmeric ɒlud̪/old̪i হলুদ অলুদ/ওলকদ 
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turn muro/murano ঘু ারিা মুর া/মু ারিা 
turnip ʃalɡɒm িাল্গম্ িাল্গম্ 

turpentine ta̪rfin টারপরন্টাইি তাকফর ি 

tusk att̪i̪r d̪at ̪ হাকত  দাঁত আকত্ত  দাত 

tussle d̪ɒflad̪ofli ধতাধকত দফ্লারদাকফ্ল 

tussle fasrafasri ধতাধকত ফাস্রাফাকস্র 

TV tibi/tifi খটকলকভসি টিকব/টিকফ 

tweezer                musna কচমটা মুস্না 
twin zuruya/dʒɒmodʒ েমি েুরুিা/িরমাি 

twine sutl̪i পাতলা দকি সুকি 

twist bæxani/bexani বাঁিারিা বযা াকি/রব াকি 

two d̪ui দইু দইু 

two and a half arai আিাই আ াই 

two-storied d̪uta̪la দইু তালা দতুালা 
typhoid tayfɒyet টাইফরিি টািফরিট 

ugly bisri ুৎকসত কবকস্র 

umbrella satt̪i̪ িাকত সাকত্ত 

uncle 
sasa/sasazi/mama/hufa/fufazi/x
alu 

চাচা/মামা/ফু
পা/ াল ু

সাসা/সাসাকে/মামা/হুফা/ফুফাকে/ া
লু 

unconscious fit খবহুি কফট 

unconscious beuʃ খবহুি খবউি 

under tɒ̪le কিরচ তরল 

under nise কিরচ কিরস 

underline nise tan d̪eoya 

িীরচ দাগ 
খদওিা কিরস টাি খদওিা 

underline nise d̪aɡ d̪eoya 

িীরচ দাগ 
খদওিা কিরস দাগ খদওিা 

understand buza/buza-fora খবাঝা বুো/বুো-রফা া 
understanding 
person buzd̪ar বুঝদা  বুেদা  

unemployed bekar খবিা  খবিা  

unemployed bexar খবিা  খব া  

unfair ɒinnay অিযাি অইন্নাি 

unhappy ɒʃuki অসু ী অশুকি 

unhealthy ɒʃaisto̪xor অস্বাস্থ্যি  অিাইরতার া  

unique d̪iti̪ota nai অকদ্বতীি কদকতওটা িাই 

unite ex oya এি হওিা এ  অিা 
universe d̪uniya-d̪ari কবশ্বব্রহ্মাণ্ড দকুিিা-দাক  

university inbarsiti/barsiti কবশ্বকবদযালি ইিবা কসটি/বা কসটি 

unkind azrail কিদরি আয্রাইল 

unlucky fura xofal ভাগযহীি ফু া খ াফাল 

unmarried abita̪ অকববাকহত আকবতা 
unprepared ɒfustu̪t ̪ অপ্রস্তুত অফুস্তুত 

unsafe nirafod̪ nay অকি াপদ কি ারফাদ িাি 

unsealed road xasa rasta̪ িাঁচা  াতা  াসা  াতা 
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until fɒrzonto̪ পেরি ফেররিা 
unwell bemar অসুস্থ্ খবমা  

up ufɒr উপ  উফ  

upside down ulot-falot উরলাট-পারলাট উরলাট-ফারলাট 

upstairs ufre উপর  উরফ্র 

urgent zoruri/zɒruli িরু ী খোরুক /েরুকল 

urinal barɡor খপিাব ািা বারগরা  

urinate feʃab xɒra খপিাব ি া খফিাব   া 
urinate muta̪ laoya খপিাব ি া মুতা লাওিা 
urinate muti̪ laoya খপিাব ি া মুকত লাওিা 
urine mut/̪feʃab/muta̪ খপিাব মুত/রফিাব/মুতা 
us amrare আমারদ রি আম ার  

use beboyar xora বযবহা  ি া খবরবািা  খ া া 
useful d̪ɒrxari প্ররিািিীি দ  াক  

uselessly anta̪zi অেথা আিাকে 

utensil deɡ-deksi পাত্র খিগ-রিকি 

utensil handi পাত্র হাকন্ড 

vacancy xali zaɡa/zeɡa  াকল োিগা  াকল োগা/রেগা 
vacation suti িুটি সুটি 

vacation sutti িুটি সুকট্ট 

vaccination ɡatn̪i টিিা গাকি 

vaccination tika টিিা টিিা 
vagabond boitɒ̪l ভবঘুর  খবাইতল 

vague zafʃa অিে োফিা 
valley ufɒtt̪ɒ̪ka উপতযিা উফতযিা 
valley beli উপতযিা খবকল 

valuable d̪ami দামী দামী 
value d̪am দাম দাম 

van bæn ɡari ভযাি গািী বযাি গাক  

vanish nai oi zaoya উধাও হওিা িাই ওই োওিা 
vanish haoya উধাও হওিা হাওিা 
vapour faf ভাপ ফাফ্ 

vast birat কবিাল কব াট 

vegetable dish tɒ̪rxari ত িাক  ত রাক  

vegetables anaz িািসবকি আিাে 

vegetables tɒ̪rxari িািসবকি ত  াক  

vegetarian food niramiʃ কি াকমি কি াকমি 

vehicle ɡari-ɡura োিবহি গাক -গু া 
veil ɡumta খঘামটা গুম্টা 
veil mata̪t ̪xafor খঘামটা মাতাত  ারফা  

vein rɒɡ কি া  গ্ 

ventilation bata̪ʃ aoya zaoya বািুচলাচল বাতাি আওিা োওিা 
verdict ray  াি  াি 

vermicelli ʃeoyai/ʃemai খসমাই খিওিাই/রিমাই 

vertically xara  ািা  া া 
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vertically d̪ikale  ািা কদিারল 

very kub  ুব ুব 

very good kub bala  ুব ভাল ুব বালা 
very near ekkere d̪aro  ুব িারি এরকর  দার া 
very small hole fukka কিদ্র  ফুকা 
very small hole fur কিদ্র  ফু  

vest ɡundʒi খগকঞ্জ গুকঞ্জ 

vibration xafa িাঁপা  াফা 
vibration xaf িাঁপা  াফ্ 

vibration xafni িাঁপা  াকফ্ি 

victory dʒita̪ িি কিতা 
village ɡɒndʒo রাম গরন্কিা 
village ɡeram রাম খগ াম 

village leader bisari রারম  খমািল কবসা ী 
village leader matb̪bɒr রারম  খমািল মাতব্ব  

villain ʃɒyta̪n কভরলি িিতাি 

vinegar ʃirka কস িা কিির া 
violin beyala খবহালা খবিালা 
virtue soyab/fozilɒt ̪ পুিয খসািাব/রফাকেলত 

visa bisa কভসা কবসা 
vision nɒzor দকৃষ্ট িরো  

visit faxanit ̪zaoya খবিারত োওিা ফা াকিত োওিা 
visit beranit ̪zaoya খবিারত োওিা খব াকিত োওিা 
vitamin bitamin ɡulli কভটাকমি কবটাকমি গুকল্ল 

vitamin ʃɒxti̪r ɡulli কভটাকমি িকখ্ত  গুকল্ল 

viva voce (viva) moxik forikka খমৌক ি প ীক্ষা খমাক ি খফাক কা 
voice ɡɒlar ʃɒr িেস্ব  গলা  ি  

volunteer ʃetʃtʃaʃebok খস্বচ্ছারসবি খিচ্চারিরবাি 

vomit bait ̪ বকম বাইত 

vomit bomi বকম খবাকম 

vote but খভাট বুট 

vow manot ̪xora মািত ি া মারিাত খ া া 
vulture hokun িুি খহাুন্ 

wage beto̪n খবতি খবরতাি 

waist xɒmor/maza খিাম   রমা /মাো 
wait ɒfekka অরপক্ষা অরফকা 
waiter beyara ওরিটা  খবিা া 
wake ɡum ta̪ki uta ঘুম ভাগা গুম তাকি উটা 
walk ata হাঁটা আটা 
walking atiya খহরট আটিিা 
wall oyal খদওিাল ওিাল 

wall d̪æoyal খদওিাল দযাওিাল 

wallet manibeɡ মাকিবযাগ মাকিরবগ 

wanderer batuyara পেরটি বাটুিা া 
want saoya চাওিা সাওিা 
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war zud̪d̪o েুি  েুরদা 
war ʃongam েুি  খিাংরাম 

warm ɡɒrom গ ম গর াম 

warrior zud̪d̪a খোিা েুদা 
warrior zud̪d̪o xorse খোিা েুরদা খ া রস 

was aslo কিল আরস্লা 
wash d̪uma খধািা দমুা 
washerman d̪ufa খধাপা দফুা 
wasp bɒla বল্লা বলা 
waste ɒfosɒy অপচি অরফাসি 

watch fɒrar ɡori হাত ঘকি ফ া  খগাক  

water fani পাকি ফাকি 

water pitcher xɒloʃ/xɒlʃi খিালকি  রলাি/ কশি 

water-hyacinth zarmuni িচুক পািা ো মুকি 

waterlily ʃafla িাপলা িাফলা 
watermelon tɒ̪rbudʒ/tɒ̪rbuz ত মুি তবুরি/তবুরে 

wave deu খঢউ খিউ 

wax mum খমাম মুম 

way usilla/ usila উপাি উকসল্লা/উকসলা 
weak ɒset ̪ ি ী   া াপ অরসত 

wealth d̪ɒn d̪oulɒt ̪ ধি খদৌলত দি খদৌলত 

wealthy d̪oni ধিী খদাকি 

wear find̪a প া কফদা 
wedding nika কিিা কিিা 
wedding biya কিিা কবিা 
Wednesday bud̪bar বুধবা  বুদ্বা  

week hɒfta̪/ʃafta̪ সপ্তাহ হফ্তা/িাফ্তা 
weigh uzɒn xora ওিি ি া উেি খ া া 
weigh mafa xora ওিি ি া মাফা খ া া 
weighing scale d̪ari falla দাকি পাল্লা দাক  ফাল্লা 
weight bari/bar ভাক  বাক /বা  

weight/pressure bɒr ভ  ব  

well kuya ুঁিা ুিা 
well 
(healthwise) balafta̪ ভাল ি ী  বালাফ্তা 
well done ʃabbaʃ িাবাস িাব্বাি 

wellwisher ʃurid̪ শুভািাঙ্খী শুক দ 

west foʃtʃim/fɒsme পকশ্চম খফািকচম/ফসরম 

wet biza কভিা কবো 
whale ti̪mi mas কতকম মাি কতকম মাস 

wharf ɡat ঘাট গাট 

what do you 
want to buy? kita̪ kinta̪ sain? 

িী কিিরত 
চাি? কিতা কিিতা সাইি? 

what? kita̪? িী কিতা? 

whatever time zebla খে খবলাি খেব্লা 
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whatever we 
shall eat zeta̪ xaimu ো  াব খেতা  াইম ু

wheel saka চািা সািা 
wheel sakka চািা সাকা 
when zebla ে ি খেব্লা 
where zexano খে ারি খে ারিা 
where are you 
going> xoi/kuyai zaira? 

খিাথাি োরচ্ছি 
? খ াই/ুিাই োই া? 

where are you 
staying? utsoin?/utsoinni? উরেরিি? উটরসাইি?/উটরসাইিকি? 

where have you 
come from? kunan/kuyai ta̪ki ausuin/aisoin? 

খিাথা খথরি 
এরসরিি? 

ুিাি/ুিাই তাকি 
আউসইুি/আইরসাইি? 

where? xano/kunano/kuyai/xoi? খিাথাি?  ারিা?/ুিারিা?/ুিাই?/খ াই? 

whim morzi খ িাল খমাকের 
whip sabux চাবুি সাবু  

whistle ʃiʃ d̪eoya কিষ খদওিা কিি খদওিা 
white d̪ɒla সাদা দলা 
white ʃad̪a সাদা িাদা 
who is 
speaking? xe xoira? খি বলরিি? খ  খ াই া? 

who? xe?/kiɡu?/xeta? খি? খ ?/কিগু?/খ টা? 

whole anamɒt ̪ সমত আিামত 

whole asta̪ সমত আতা 
whole furata সমত ফু াটা 
whole family asta̪ fæmili সপক বা  আতা ফযাকমকল 

wholesale faixari পাইিাক  ফাই াক  

whose? xar/xer/kiɡur িা ?  া /র  /কিগু  

why? xene?/(kita̪r laɡi?)/(kior laɡi?) খিি 

খ রি?/(কিতা  লাকগ?)/(কিও  
লাকগ?) 

wide sɒura চওিা সউ া 
widow rari কবধবা  াক  

widow lari কবধবা লাক  

wife bɒu স্ত্রী বউ 

wife’s sister’s 
husband baira ভাি া বাই া 
wild zongɒli বিয খোগকল 

will pay up d̪ilaimu কদরি কদব কদলাইম ু

will you arrange 
to call aniya d̪ibani? আকিরি কদরবি? আকিিা কদবাকি? 

will you do? xorbaini?/xorbayni?/xorbani? ি রবি? খ াবরাইকি?/খ াবরািকি?/খ াবরাকি? 

will you eat? xaibani?  ারবি?  াইবাকি? 

will you give d̪ibayni? খদরবি? কদবািকি? 

will you not sit? afne boita̪ nay?/nayni? 

আপকি বসরবি 
িা? আফরি খবাইতা িাি?/িািকি? 
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will you pay? d̪ilaibani? 

কদরি 
খদরবি?/খপ 
ি রবি? কদলাইবাকি? 

will you send? fataibani? পাঠিরি কদরবি? ফাটাইবাকি? 

win zita̪ খিতা কেতা 
wind fax d̪eoya পাি খদওিা ফা  খদওিা 
wind bata̪ʃ/bao বাতাস বাতাি/বাও 

winding road ɡurail rasta̪ 

আঁিা বাঁিা 
 াতা গু াইল  াতা 

window zanla িািালা োন্কলা 
windpipe ol xom শ্বাস িালী ওল খ াম 

wine mod̪ মদ খমাদ 

wing dana িািা িািা 
wings fangka পা া ফাংিা 
wings faxna পা া ফাখ্িা 
wipe fusa খমািা ফুসা 
wipe musa খমািা মুসা 
wire ta̪r তা  তা  

wire lɒt ̪ তা  লত্ 

wise ɡiyani জ্ঞািী কগিাকি 

wish itʃtʃa ɒoya ইচ্ছা ইচ্চা অওিা 
wish itʃtʃa xora ইচ্ছা ইচ্চা খ া া 
wish xaiʃ ইচ্ছা  াইি 

wish xayeʃ ইচ্ছা  ারিি 

wish mɒn sai ইচ্ছা মি সাই 

wit bud̪d̪i বুকি বুকদ 

witch ferɒt/̪ferɒtn̪i িাইিী খফ ত/রফ কি 

with lɒɡe সরগ লরগ 

with hɒnge সরগ হঙরগ 

with it er lɒɡe তা  সরগ এ  লরগ 

withdraw hɒrani/utai d̪eoya উঠিরি খিওিা হ াকি/উটাই খদওিা 
within bitr̪e মরধয কবরত্র 

without sara িািা সা া 
woman mɒyila/aorɒt ̪ মকহলা মকিলা/আও ত্ 

won’t 
he/she/they 
eat? xaita̪ nay?  ারব িা?  াইতা িাি? 

won’t you sit? boita̪ nay? বসরবি িা? খবাইতা িাি? 

wonder asanɒx/asanɒxa আশ্চের আসাি /আসাি া 
wonderful bout ̪ʃund̪or চমৎিা  খবাউত শুরদা  

wood xat/ruk িাে  াট/রুি 

wood (for 
burning) laxri লািকি লাকখ্র 

wool ul উল উল 

word aoyaz িব্দ আওিাে 
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word ʃobd̪ɒ িব্দ খিাব্দ 

work xam/xaz িাি  াম/ াে 

work shirker xamsur িাম খচা   াম্সু  

worker xamla শ্রকমি  াম্লা 
worker’s 
assistant zuɡali খিাগাকল েুগাকল 

working boy xamor fuya িারি  খিরল  ারমা  ফুিা 
world d̪uinna পৃকথবী দইুন্না 
world d̪uniya পৃকথবী দকুিিা 
worship ufaʃona উপাসিা উফারিািা 
worst ʃopse xaraf সবরচরি  া াপ খিাপরস  া াফ 

worst ʃobse xaraf সবরচরি  া াপ খিাবরস  া াফ 

wound zɒxom/zɒxmi ি ম ের াম/েকখ্ম 

wrestler kusti̪ xora ুকত ি া ুকত খ া া 
wrestler faluyan পারলািাি ফালুিাি 

wrinkle (on 
face) bɒti zaoya samra 

খিাঁচিারিা 
খ  া বটি োওিা সাম্রা 

wrist xobzi িকি খ াবকে 

write leki lao/d̪eo খল া খলকি লাও/রদও 

wrong bul ভুল বুল 

x-ray exsre এি-র  এরখ্স্র 

yard sesi/utan/seis উোি খসকস/উটাি/রসইস 

yawn ami হাই খতালা আকম 

yawn ami d̪eoya হাই খতালা আকম খদওিা 
year ʃal সি িাল 

yell sillani কচৎিা  ি া কসল্লাকি 

yellow old̪i/olud̪ হলুদ ওলকদ/ওলদু 

yes ɒy কি অি 

yes zi কি কে 

yesterday ɡɒto̪xail/xail/xailku গতিাল গরতা াইল/ াইল/ াইলু 

you (plural) afnara আপিা া আফ্িা া 

you (singular) 
tu̪mi/tu̪mita̪in/tu̪mata̪n/afne/afn
era তুকম 

তুকম/তুকমতাইি/তুমাতাি/আফরি/
আফরি া 

you are coming tu̪mi airay তুকম আসি তুকম আই াি 

you are going tu̪mi zairay তুকম োচ্ছ তুকম োই াি 

you came tu̪mi aislay তুকম এরসকিরল তুকম আইস্লাি 

you come tu̪mi obay ao তুকম আস তুকম ওবাি আও 

you could eat xaita̪ farba খ রত পার ি  াইতা ফাবরা 
you do your 
shopping kinba 

খিিািাটা 
ির ি কিন্বা 

you go tu̪mi zao তুকম োও তুকম োও 

you had wanted afne saisla 

আপকি 
খচরিকিরলি আরফ্ি সাইস্লা 

you have come 
here to travel afne beranit ̪aisoin 

আপকি খবিারত 
এরসরিি আরফ্ি খব াকিত আইরসাইি 
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you have 
cooked a lot afne zeto̪ta̪ ransoin 

আপকি অরিি 
 ান্না ির রিি আরফ্ি খেরতাতা  ারসাইি 

you have paid 
everything afne ʃɒb ʃud̪ xori d̪isoin 

আপকি সব খপ 
ির  কদরিরিি আরফ্ি িব শুদ খ াক  কদরসাইি 

you have 
received afne faisoin 

আপকি 
খপরিরিি আরফ্ি ফাইরসাইি 

you have taken 
a lot of trouble afne xɒʃto xorsoin 

আপকি িষ্ট 
ির রিি আরফ্ি  িরটা খ া রসাইি 

you keep tu̪mi raki d̪eu তুকম  া  তুকম  াকি খদউ 

you may tu̪mi farbay তুকম পা  তুকম ফা বাি 

you may do. afne farba আপকি পার ি আরফ্ি ফা বা 

you may sit afne boita̪ farba 

আপকি বসরত 
পার ি আরফ্ি খবাইতা ফা বা 

you may take tu̪mi nita̪ faro 

তুকম কিরত 
পা  তুকম কিতা ফার া 

you may take 
(respectable 
form) afne nite̪ farba 

আপকি কিরত 
পার ি আরফ্ি কিরত ফা বা 

you please chat 
along 

(ɡɒlfo xori) /(ɡɒlfo 
xɒroin/xorukka) 

আপকি গল্প 
ির ি 

(গরফা খ াক ) /(গরফা 
 র াইি/র ারুকা) 

you please eat afne xaiba আপকি  ারবি আরফ্ি  াইবা 
you please go 
downstairs afne nise zain 

আপকি কিরচ 
োি আরফ্ি কিরস োইি 

you please keep afne raxɒba/raxukka আপকি  া রবি আরফ্ি  া বা/ া কুা 
you please sit afne boin আপকি বরসি আরফ্ি খবাইি 

you please sit boukka আপকি বরসি খবাউকা 
you went tu̪mi ɡesoɡi তুকম কগরিকিরল তুকম খগরসাকগ 

you were 
coming tu̪mi aislay তুকম আসকিরল তুকম আইস্লাি 

you were going tu̪mi ɡeslay তুকম োকচ্ছরল তুকম খগস্লাি 

you will come tu̪mi aibay তুকম আসরব তুকম আইবাি 

you will eat (afne xaiba)/(tu̪mi xaibay) আপকি  ারবি (আফরি  াইবা)/(তুকম  াইবাি) 

you will find 
(afne faiba)/(tu̪mi 
faibay/failiba/failibay ) আপকি পারবি 

(আরফ্ি ফাইবা)/তুকম 
ফাইবাি/ফাইকলবা/ফাইকলবাি 

you will get 
everything 

(afne ʃɒbta̪ faiba)/(tu̪mi ʃɒbta̪ 
faibay) সব পারবি 

(আরফ্ি িব্তা ফাইবা)/(তুকম 
িব্তা ফাইবাি) 

you will go afne zaiba তুকম োরব আরফ্ি োইবা 
you will go tu̪mi zaibay তুকম োরব তুকম োইবাি 

you will not find (afne faita̪ nay)/(tu̪mi faita̪y nay) পারবি িা 
(আরফ্ি ফাইতা িাি)/(তুকম 
ফাইতাি িাি) 

you will not 
have to do xora laxto̪ nay ি রত হরব িা খ া া লারখ্তা িাি 

you will stand ubaiba দাঁিারবি উবাইবা 
you will stand xaraiba দাঁিারবি  া াইবা 
you will take niba খিরবি কিবা 
young xɒm bɒyʃi অল্প বিস্ক  ম বিকি 
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young man zuyan খিািাি েুিাি 

young man ʃiyan খিািাি কিিাি 

young mother beila অল্প বিসী মা খবইলা 
younger brother huru bai খিাট ভাই হুরু বাই 

younger sister huru boin খিাট খবাি হুরু খবাইি 

your (plural) afnarar আপিারদ  আফ্িা া  

your (plural) afnerar আপিারদ  আরফ্ি া  

your (singular) afner আপিা  আরফ্ি  

youth zuyani/zuyanki/zuyanni তরুণ েুিাকি/েুিাকন্কি/েুিাকন্ন 

zakat zaxat ̪ োিাত ো াত 

zebra dʒebra খিব্রা খিব্রা 
zest mɒʃxɒra োট্টা মশ্  া 
zigzag bexate̪ra/te̪rabexa আঁিাবাঁিা খব ারত া/রত ারব া 
zoo siriyaxana কচকিিা ািা কসক িা ািা 
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