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a (prep.) Indica una collocazione nello
spazio e nel tempo
abitare (v.int.) Vivere abitualmente in
un luogo

ত /te/ পদায়ী অবয় কােনা বি বা বর
অবান বা কােনা ঘটনাল িনেদশ করেত ববত
অিভবিিবেশষ
বাস কব়া /bās karā/ িয়া পদ একিট িবেশষ
জায়গায় বাস করা বা থাকা

aceto (s.m.) Prodotto ottenuto dalla
fermentazione di bevande alcoliche
usato come condimento o per
conservare cibi

িসকা /sirkā/ অগণনীয় িবেশষ পদ তী াদযু
তরল পদাথ যা মদ থেক তির হয়

acqua (s.f.) Liquido incolore, inodore e
insapore, abbondante in natura

পািন /pāni/ অগণনীয় িবেশষ পদ এক কার
গহীন, বণহীন তরল পদাথ। এিট হাইোেজন ও
অিেজেনর সমেয় গিঠত। ই পরমাণু হাইোেজন
ও এক পরমাণু অিেজন িমেল এক অণু পািন গঠন
কের

adesso (avv.) Ora, in questo momento

এখন /ekhan/ িয়া িবেশষণ পদ বতমান সমেয় বা
এই সময়

aereo (s.m.) Mezzo di trasporto che
vola

িবমান /bimān/ গণনীয় িবেশষ পদ িবিভ
পাখাযু যান যা উড়েত সম

aeroporto (s.m.) Spazio per il decollo,
l'atterraggio e la sosta degli aerei

িবমানবর /bimānabandar/ গণনীয় িবেশষ পদ
য ােন িবমান নামেত বা যখান থেক উড়েত পাের
এবং যাীেদর অেপা করার ববা আেছ,
িবমানবর, িবমানপন

aﬀetto (s.m.) Sentimento di tenerezza e
bene che lega due persone o che si
prova per qualcuno o qualcosa

হ /sneha/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ কােনা
বি বা বর িত ীিত, মায়া, মমতা, ভােলাবাসা

agenzia (s.f.) Società od impresa che
oﬀre servizi

সংা /sangasthā/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
িনিদ পিরেষবা দান কের এমন বাবসািয়ক
িতান, এেজি

agosto (s.m.) Ottavo mese dell'anno

আগ /āgasṭ/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
অম মাস, জল
ু াই মােসর পেরর মাস আগ মাস

aiuto (inter.) Invocazione di chi è in
pericolo

সাহায /sāhājy/ নিতবাচক একিট পিরিিতর
উিত করার জন কাউেক একিট সবা বা সদ
দান করার মাধেম তা সহজতর বা সব করা ।

albero (s.m.) Pianta con fusto eretto e
legnoso

গাছ /gāch/ গণনীয় িবেশষ পদ কাবল উিদ
যার মািট থেক সু শীষ কটতা িবিশ একিট
একক ধান কা অথবা ঁিড় থেক বধািবভ
অধান শাখা িবকিশত হয় (ব ৃ)
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alfabeto (s.m.) La serie completa di
tutti i segni o lettere che rappresentano
i suoni di una lingua

বণমালা /barṇamālā/ গণনীয় িবেশষ পদ য
কােনা ভাষার বণমালা, বণসমি বা আরসমি

alto (agg.) Che ha un'altezza elevata
rispetto alla norma

লা /lambā/ িবেশষণ পদ উ বা গড় উতা
তুলনায় অিধক বড় বা লা

amare (v.t.) Provare amore, aﬀetto per
qualcuno, volergli bene

ভালবাসা /bhālabāsā/ িয়া পদ গভীর হ বা
একিট তী অনুভিূ ত

ambasciata (s.f.) Delegazione
diplomatica, uﬃcio e residenza
dell'ambasciatore

দূতাবাস /dūtābās/ গণনীয় িবেশষ পদ িবেদেশ
িনেজর দেশর সরকােরর িতিনিধ কের এরকম
কূ টৈনিতক আিধকািরকগণ এবং িবেদিশ রাদূেতর
সরকাির গ ৃহ বা আবাসন

amica (s.f.) Persona di sesso femminile
legata da un rapporto di amicizia

বাবী /bāndhabī/ গণনীয় িবেশষ পদ (ী)
একজন বি যার সােথ পারিরক েহর বন
থােক, সাধারণত পািরবািরক সেকর কউ নয়

amico (s.m.) Persona di sesso maschile
legata da un rapporto di amicizia

বু্ /bandhu/ গণনীয় িবেশষ পদ (পুষ) শ বা
িতপ নয় এমন বি; একিট সহেযাগী

amore (s.m) Aﬀetto profondo verso
qualcuno

ম /prem/ অগণনীয় িবেশষ পদ কাউেক বা
িকছেক
ু গভীরভােব ভােলাবাসা বা েম পড়া
এছাড়াও /echāṛāo/ িয়া িবেশষণ পদ এছাড়াও,
আরও বা অিধক

anche (cong.) Pure, allo stesso modo
andare (v.int.) Recarsi, dirigersi in un
luogo o presso qualcuno

যাওয়া /jāoyā/ িয়া পদ এক ান থেক অন
ােন যাওয়া বা মণ করা

animale (s.m.) Ogni organismo dotato
di sensi e capace di muoversi

প /Pashu/ গণনীয় িবেশষ পদ কান াণী যা
পািখ, মাছ, পত অথবা মানুষ নয়, প, জােনায়ার

anno (s.m.) Periodo di 365 giorni (o
366 se bisestile)

বছর /bachar/ গণনীয় িবেশষ পদ থম জানুয়ারী
থেক শষ িডেসর পয সময়কাল যা ৩৬৫ িদন বা
৩৬৬ িদন হেয় থােক

appartamento (s.m.) Abitazione di più
stanze che si trova all'interno di un
ediﬁcio più vasto

াট /phlyāṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ সাধারণত
কােনা বেড়া বািড়র মেধ কেয়কিট ক যা থাকার
জন ববত হয়

appuntamento (s.m.) Incontro ﬁssato
tra persone in un luogo e ad un'ora
stabiliti

অাপেয়েম /epayenṭamenṭ/ গণনীয় িবেশষ
পদ দখা করার জন পূবিনিদ অথবা পূবিনধািরত
সময়

aprile (s.m.) Quarto mese dell'anno

এিল /epril/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
চতুথ মাস; মাচ মােসর পেরর মাস এিল মাস

aprire (v.t.) Mettere in comunicazione
con l'esterno

খুলা /khulā/ িয়া পদ কােনা ব িজিনস খুেল
দওয়া ; উু করা বা অবািরত করা
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arrivare (v.intr.) Giungere, pervenire
nel luogo cui si è diretti

পৗছােনা /pauchāno/ িয়া পদ কােনা িকছেত
ু
পৗছােনা বা আগমন ঘটা

arrivederci (inter.) Formula di saluto
usata nel congedarsi da persone

ভ িবদায় /shubha bidāy/ নিতবাচক একিট
কেথাপকথন শেষ বা িবদােয়র সময় ভাল েভা
কাশ করার জন ববত

arte (s.f.) Qualsiasi forma di attività
dell'uomo a prova del suo talento e
della sua capacità espressiva.

িশ /shilpa/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ কলা,
িশ, চাকলা, লিলতাকলা ইতািদর স ৃি সংা
কাজ বা দতা; কাকৃিত বা িশকমজাত বসমূহ

ascoltare (v.t.) Udire attentamente
qualcuno

শানা /shonā/ িয়া পদ কারও কথা মেনােযাগ
িদেয় শানা

aspettare (v.t.) Attendere qualcuno o
qualcosa per un certo lasso di tempo.

অেপা করা /apekṣā karā/ িয়া পদ কােনা
জায়গায় িকছ ু না কের কারও বা িকছরু জন অথবা
িকছ ু ঘটার জন অেপা করা
সাবধান /sābadhān/ িবেশষণ পদ কােনা কাজ
করার সমেয় যােত কােনা ঘটনা বা ভুল না হয় সই
বপাের সাবধানতাস

attento (agg.) Che è concentrato su
qualcosa, che presta attenzione
attenzione (s.f.) Concentrazione della
mente e dei sensi su un oggetto,
un'attività o uno scopo

মেনােযাগ /manojog/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
কােনা বি বা বর িত সয ল রাখা, তার
সেক মন িদেয় শানা অথবা িচা করার িয়া

augurio (s.m.) Desiderio che si realizzi
un evento positivo

ইা /icchā/ গণনীয় িবেশষ পদ একটা িকছ ু
পাওয়ার ইা বা ঘটােনার ইা

autobus (s.m.) Mezzo di trasporto di
più persone

বাস /bās/ গণনীয় িবেশষ পদ যাীেদর িনেয় িনিদ
পেথ চেল এবং তােদর ওঠা-নামার জন িনয়িমতভােব
থােম এমন সবজনববহারাথ বেড়া যান

autunno (s.m.) Stagione dell'anno
compresa tra il 23 settembre e il 21
dicembre nell'emisfero boreale e tra il
23 marzo e il 21 giugno nell'emisfero
australe

শরৎ /sharat/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ ী ও
শীেতর অবতী ঋতু

avanti (avv.) Più in là nello spazio

এিগেয় /egiye/ পদায়ী অবয় বা িয়ািবেশষণ
পদ কােনা বাি বা বর আেগ, পূেব অথবা
সামেন, সাজা সামেনর িদেক, সুখবতী

avere (v.t.) Possedere, disporre di
qualcosa

আেছ /āche/ িয়া পদ কারও কােনা িকছ ু থাকা বা
িকছ ু ধরা; অিধকারী হওয়া
চমু ু /cumu/ গণনীয় িবেশষ পদ ভােলাবাসা বা
বুবশত চমু ু খাওয়া

bacio (s.m.) Gesto di aﬀetto, amore,
rispetto, devozione ecc., compiuto
posando le labbra su qualcuno o
qualcosa
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bagno (s.m.) Stanza con servizi igienici

গাসলখানা /gosolkhānā/ গণনীয় িবেশষ পদ
ানাগার, কলঘর বা য কে ান (গাসল) করা
হয়। অেনক সময় হাত ধায়ার বিসন এবং
শৗচাগারসহ

ballare (v.int.) Muoversi seguendo la
musica

নাচা /nācā/ িয়া পদ সংগীেতর তােল তােল
চািরপােশ মপযােয় পদিবেপ করা বা ন ৃত করা

bambina (s.f.) L'individuo umano di
sesso femminile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

িশ /shishu/ গণনীয় িবেশষ পদ য এখেনা
াবয় নয় এমন মেয়

bambino (s.m.) L'individuo umano di
sesso maschile nell'età compresa tra la
nascita e l'inizio della fanciullezza

সান /santān/ গণনীয় িবেশষ পদ য এখেনা
াবয় নয় এমন ছেল

banca (s.f.) Istituto che compie
operazioni monetarie di risparmio e di
credito

বাংক /byenk/ গণনীয় িবেশষ পদ য সংা তার
খিরারেদর অথ িনরাপেদ রা কের; এই ধরেনর
সংার অিফসবািড়। এই সংা থেক অথ বার কের
নওয়া যায়, রা করা যায়, ধার নওয়া যায় অথবা
িবিনময় করা যায়

bar (s.m.) Pubblico locale dove si
possono consumare bevande o cibi
leggeri

বার /bār/ গণনীয় িবেশষ পদ য পানগ ৃেহ পানীয়
(িবেশষত সুরাজাতীয় পানীয়) এবং অেনকসময় খাদ
বও িকনেত পাওয়া যায়

bello (agg.) Di aspetto gradevole

সুর /sundar/ িবেশষণ পদ খুব সুর বা
আকষণীয়; (দ ৃিসুখকর, দ ৃিনন, রম, রমণীয় )

bene (avv.) In modo corretto,
opportuno, soddisfacente

উম /uttam/ িয়া িবেশষণ পদ খুিশেত, আরােম
বা াবানভােব

bene (avv.) In buone condizioni ﬁsiche
e psicologiche, in buona salute

ভাল /bhāla/ িয়া িবেশষণ পদ বশ ভােলাভােব

bere (v.t.) Ingoiare un liquido

পান করা /pān karā/ িয়া পদ মুেখর মেধ একিট
তরল নওয়া এবং গলা

bianco (agg.) Colore della neve pura o
del latte

সাদা /sādā/ িবেশষণ পদ ধ বা টাটকা তুষােরর
মেতা হালকা রেঙর

bicchiere (s.m.) Piccolo recipiente di
vetro usato per portare bevande alla
bocca

াস /glās/ গণনীয় িবেশষ পদ শ, ভুর পদাথ,
সাধারণত অ বা , সাডা এবং চনু ারা তির।
এিট জানালা, পানীয় পাে, এবং অনান িনব
করেত ববত হয়

CPIA Avellino

6/55

Italiano - Bengali
bicicletta (s.f.) Veicolo per una sola
persona con due ruote azionato a pedali
da una persona seduta su un sellino

বাই সাইেকল /bāi sāikel/ গণনীয় িবেশষ পদ 
চাকায় চেল য যান

biglietto (s.m.) Titolo di viaggio
corrispondente alla quota pagata per il
tratto da percorrere

িটেকট /ṭikeṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ যাাকােল
গািড়েত ওঠার জন বা চলি ইতািদ দখার জন
কােনা াগ ৃেহ ঢুকেত হেল পয়সা িদেয় য চারপ
বা েবশানুমিতপ

biondo (agg.) astano

ণেকশা বি /swarṇakeshā bekti/ িবেশষণ
পদ সানািল বা িফেক হলুদ অথবা হালকা রেঙর
চল
ু িবিশ
িবয়ার /biyār/ অগণনীয় িবেশষ পদ শস থেক
তির করা একরকম মদ

birra (s.f.) Bevanda alcolica
blu (agg.) Colore del mare o del cielo
in una giornata di sole

নীল /nīl/ িবেশষণ পদ পিরার আকােশর রঙ,
আসমািন বা আকািশ বা নীল

borsa (s.f.) Custodia di diverse forme e
di diversi materiali per trasportare
denaro e cose personali

থেল /thole/ গণনীয় িবেশষ পদ কাগজ অথবা
পাতলা ািেকর তির শ ও মজবুত ঠাঙা

bottiglia (s.f.) Recipiente di vetro o di
plastica per liquidi, di forma cilindrica
che si restringe verso l'alto

বাতল /botal/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা তরল
পদাথ রাখার জন ববত কাচ বা ািক ইতািদ
(িশিশ)

bravo (agg.)(inter.) Che dimostra
grande abilità e sicurezza nello
svolgimento di un compito, in un'arte o
nella professione

ভাল /bhāla/ িবেশষণ পদ ভাল িকছ ু করা, একজন
িবেশষ হওয়া

buonanotte (inter.) Formula di saluto,
salutando qualcuno a ora tarda

ভ রাি /shubha rātri/ নিতবাচক রােত সাাৎ
বা িবদােয়র বাপাের ভ কামনা কাশ

buonasera (inter.) Formula di saluto
nel pomeriggio o di sera, incontrandosi
o accomiatandosi

ভ সা /shuva sandhyā/ নিতবাচক সায়
সাাৎ বা িবদােয়র বাপাের ভ কামনা কাশ

buongiorno (inter.) Formula di saluto
durante la mattinata nell'incontrarsi o
nell'accomiatarsi

ভ সকাল /shubha sakāl/ নিতবাচক সকােল
সাাৎ বা িবদােয়র বাপাের ভ কামনা কাশ

buono (agg.) Che possiede umanità,
sensibilità d'animo, capacità di aﬀetti;
di prodotti di qualità pregiata

ভাল /bhāla/ িবেশষণ পদ েয়াজনীয় ণাবলী
আেছ; উ মােনর
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busta (s.f.) involucro di carta, per lo
più di forma rettangolare, usato per
conservare o spedire lettere, documenti,
ecc.

খাম /khām/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা িকছ ু
সূণেপ ঢাকা, আাদন করা বা ঘের

caﬀè (s.m.) Bevanda di colore scuro
che si ricava dai semi tostati di un
arbusto sempreverde

কিফ /kaphi/ অগণনীয় িবেশষ পদ াীয় অেল
জাত গাছ থেক া কিফবীজ যা সঁেক িনেয় এবং
চণু  কের পানেযাগ কিফ তিরেত ববত হয়

caldo (agg.) Che è a temperatura più
alta rispetto a quella normale o abituale

গরম /garam/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু যা
উতাপমাা স বা উ

calza (s.f.) Indumento del piede e della
gamba

মাজা /mojā/ গণনীয় িবেশষ পদ পা এবং পােয়র
নীেচর অংেশর জন একিট পাশাক, সাধারণত উল,
তুলা, বা নাইলন থেক বানা

cambiare (v.t.) Sostituire una cosa o
una persona con un'altra dello stesso
genere

বদল করা /badal karā/ িয়া পদ পালেট যাওয়া
বা পিরবতন ঘটােনা

camera (s.f.) Stanza destinata a vari usi

ক /kakṣa/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা একিট
বািড় বা দালােনর অংশ (কামরা, ঘর বা ক)

cameriera (s.f.) Persona di sesso
femminile addetta al servizio di tavola
o a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

খাদ পিরেবিশকা /khādya paribeshikā/ গণনীয়
িবেশষ পদ এমন মিহলা যার কাজ রোরাঁ
ইতািদেত টিবেল খাবার পিরেবশন করা

cameriere (s.m.) Persona di sesso
maschile addetta al servizio di tavola o
a lavori domestici in case private,
alberghi, locali pubblici

ওেয়টার /oyeṭār/ গণনীয় িবেশষ পদ রোরাঁ
ইতািদেত য বি খাবার টিবেল খাবার দয় বা
পিরেবশন কের

camicia (s.f.) Indumento maschile e/o
femminile

জামা /jāmā/ গণনীয় িবেশষ পদ শরীেরর
উপিরভােগ পিরেধয় পাশাক

campagna (s.f.) Grande estensione di
terreno fuori dalle città, con
vegetazione spontanea o coltivata e
poche abitazioni sparse

ামাল /grāmājñcal/ অগণনীয় িবেশষ পদ
শহর বা নগর থেক দূের মাঠ, জংগল ইতািদেত ভরা
কােনা যায়গা

cane (s.m.) Animale domestico

কু কু র /kukur/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
গ ৃহপািলত নপায়ী, এই পর গ অনুভিূ ত খুব বিশ

cantare (v.t.) Eseguire una melodia con
la voce

গাওয়া /gāoyā/ িয়া পদ গান করা বা নন কের
গান করা
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canzone (s.f.) Composizione vocale
scritta accompagnata da uno o più
strumenti musicali

গান /gān/ গণনীয় িবেশষ পদ কসংগীত

capello (s.m.) Ciascuno dei peli del
capo umano

চল
ু /cul/ গণনীয় িবেশষ পদ মানুষ, নপায়ী াণী
এবং িকছ ু অনান াণীেদর চামডা় থেক মবধমান
ােতর মত সূ (পশম) সুতা

capire (v.t.) Comprendere qualcosa

বাঝা /bojhā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু বাঝা, বুঝেত
পারা, অথ উার করা

cappotto (s.m.) Indumento pesante
usato per proteggersi dal freddo

জামা /jāmā/ গণনীয় িবেশষ পদ বাইের
থাকাকালীন অবায় ঠাার থেক িনেজেক রা
করার জন অন পাশােকর উপর পিরধানেযাগ ব

cappuccino (s.m.) Bevanda a base di
latte e caﬀè

কােপািচেনা /kāpocino/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
এেেসা এবং েধর সােথ তির এক ধরেনর কিফ

carne (s.f.) La parte che si può
mangiare degli animali

মাংস /māngsa/ অগণনীয় িবেশষ পদ প বা
পািখর শরীেরর য অংশিট মানুষ খায়

caro (agg.) Che è amato, per cui si
prova aﬀetto

িয় /priya/ িবেশষণ পদ িচিঠর েত নােমর
আেগ ববত সোধন বা কােনা বির
ভােলাবাসার বা আদেরর পা

carta (s.f.) Materiale composto da
materie prime vegetali che si presenta
sotto forma di fogli sottili

কাগজ /kāgaj/ গণনীয় িবেশষ পদ লখা বা আঁকা,
িজিনসপ মাড়া ইতািদর জন ববত কাগজ

cartolina (s.f.) Cartoncino rettangolare
per inviare brevi notizie, saluti o
comunicazioni

পাকাড /posṭkārḍ/ গণনীয় িবেশষ পদ কাউেক
বাতা িলেখ পাঠােনা হয় এরকম কাড যার একিদেক
আেলাকিচ থাকেত পাের

casa (s.f.) Abitazione di una persona
sola o di una famiglia

বািড় /bāṛi/ গণনীয় িবেশষ পদ য জায়গাটায় কউ
একজন ায়ীভােব বসবাস কের, িবেশষ কের একিট
পিরবার বা পিরবােরর সদস িহেসেব

casa (s.f.) Ediﬁcio di più stanze per
abitazione

ঘর /ghar/ গণনীয় িবেশষ পদ মানুেষর বাসান,
িবেশষ কের একিট াউ ার এবং এক বা
একািধক তলা িবিশ একিট ভবন

cd (s.m) Piccolo disco capace di
contenere moltissime informazioni,
generalmente interno al computer

িসিড /sidi/ গণনীয় িবেশষ পদ শ ািেকর তির
ুাকার, চাা গাল টুকেরা যার মেধ শহণ
করা যায় বা অেনক তথ সংরণ করা যায়

cellulare (s.m.) Telefono portatile

ফান /phon/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট য
ববহার যা শের সােথ সংযু কের
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cena (s.f.) Pasto della sera

রােতর খাবার /rāter khābār/ পিরবতনশীল
িবেশষ পদ রাজকার ধান খাবার, পুের বা রােত
খাওয়া হয়

cenare (v.int.) Consumare il pasto
serale

রােতর খাবার হন করা /rāter khābār grahan
karā/ িয়া পদ খাবার খাওয়া, সায় খাবার
খাওয়া

centro (s.m.) La parte di un comune o
di un centro abitato in cui si svolgono le
principali attività

ক /kendra/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট িনিদ
ান যখােন একিট িনিদ কাযকলাপ ঘনীভূত হয়

cercare (v.t.) Tentare di trovare
qualcuno o qualcosa

খাঁজা /khōja/ িয়া পদ কােনা িকছরু অনুসান
করা; হারােনা িজিনস খাঁজার চা করা

certo (avv.) Vero, sicuro

অবশই /abashyi/ িয়া িবেশষণ পদ চিু  বা
সিত দওয়ার জন ববত

check-in (s.m.) Negli aeroporti,
controllo dei biglietti e imbarco del
bagaglio

চক ইন /cek in/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা িনিদ
ােন (হােটল বা িবমানবর ইতািদ) পৗঁেছ কােনা
আিধকািরকেক িনেজর আগমন সে অবগত করা

chiamare (v.t.) Rivolgersi a qualcuno
per attirare la sua attenzione

ডাকা /ḍākā/ িয়া পদ কােনা বির মেনােযাগ
আকষণ করার জন উের িকছ ু বলা

chiave (s.f.) Strumento di metallo per
aprire e chiudere serrature e lucchetti

চািব /cābi/ গণনীয় িবেশষ পদ ইােতর কাটা
টুকেরা যা দরজা ব করা, গািড় াট করা ইতািদর
জন ববত হয়

chiesa (s.f.) Ediﬁcio consacrato al culto
cristiano

িগজা /girjā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ িানগণ
য গ ৃেহ বা ােন াথনা ইতািদর জন যায়

chiudere (v.t.) Spostare le parti mobili
di porte o ﬁnestre in modo da impedire
la comunicazione tra dentro e fuori

ব করা /bandha karā/ িয়া পদ জনসাধারেনর
জন ব কের দওয়া বা হওয়া

ci (part. pron. luogo) Può essere
avverbio di luogo quando si intende nel
signiﬁcato di "qui, in questo luogo; lì, in
quel luogo" : "ﬁnalmente ci siamo"

এখােন /ekhāne/ নিতবাচক যখন িনধািরত ান
িনেদশ কের তখন ববত হয়

ci (avv.) Con riferimento a un
complemento di luogo già espresso, in
tale luogo, là, per di qui, per di là

সখােন /sekhāne/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা
িকছরু অি বাঝােত ববত হয়

ciao (inter.) Saluto amichevole

হােলা /hyālo/ নিতবাচক কারও সে দখা হেল,
কারও মতামত অথবা দ ৃি আকষণ করেত চাইেল বা
টিলেফান তুলনা কথা বলার আরে এই সোধন
ববহার করা হয়
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ciao (inter.) Saluto amichevole

হাই /hāi/ নিতবাচক পিরিচত কারও সে দখা হেল
ববত সাধারণ সোধনিবেশষ

cibo (s.m.) Ciò che si mangia

খাবার /khābār/ অগণনীয় িবেশষ পদ য কান
পুিকর পদাথ যা মানুষ বা প খায় বা পান কের বা
কােনা উিদ জীবন এবং ব ৃি বজায় রাখার জন
শাষণ কের

cin cin (inter.) Parola usata tra due o
più persone alzando i bicchieri e
facendoli tintinnare in segno di augurio

িচয়াস /ciyars/ নিতবাচক মদজাতীয় পানীয়
হেণর আেগ েভাাপক শ িহেসেব ববত
অিভবিিবেশষ

cinema (s.m.) Sala in cui proiettano
ﬁlm su un grande schermo

িসেনমা /sinemā/ গণনীয় িবেশষ পদ য ােন
লােক চলি দখেত যায়

cinque (agg. num. card)

পাঁচ /pā͂c/ পিরমাণবাচক সংখা

città (s.f.) Centro abitato piuttosto
esteso.

শহর /shahar/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
অিনিমত এলাকা, এিট একিট ােমর চেয় বড় এবং
সাধারণত শহেরর চেয় ছাট

classe (s.f.) Gruppi di alunni che
seguono lo stesso programma di studio

িণ /shreṇī/ গণনীয় িবেশষ পদ একই িণেত
অধয়নরত ছাছাীব ৃ

cognome (s.m.) Nome di famiglia,
casato

পদিব /padabi/ গণনীয় িবেশষ পদ য নাম বা
পদিব পিরবােরর অন সদসেদর সে ববহার করা
হয় বা ভাগ কের নওয়া হয়

colazione (s.f.) Il primo pasto del
mattino

নাা /nāstā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ সকােল য
জলখাবার খাওয়া হয়

colore (s.m.) Caratteristica delle
superﬁci per cui esse riﬂettono in vario
modo la luce: colore bianco, giallo,
rosso

রং /rang/ গণনীয় িবেশষ পদ এক বা একািধক
কান বেণর িমণ (লাল, নীল, হলুদ, সবুজ ইতািদ)

coltello (s.m) Arnese formato da una
lama aﬃlata inserita in un manico,
usato per tagliare o come arma

ছির
ু /churi/ গণনীয় িবেশষ পদ সাধারণত
িজিনসপ কাটার জন বা অ িহেসেব ববহার হয়
এমন িকছ ু
িকভােব /kibhābe/ িয়া িবেশষণ পদ (ায়ই
েবাধক িহেসেব ববত) কীভােব, কী উপােয়, কী
কাের বা কমন কের

come (avv.) Alla maniera di, nel modo
che
cominciare (v.int.) Dare inizio, iniziare
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compagna (s.f.) Colei con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

অংশীদার /angshīdar/ গণনীয় িবেশষ পদ (ী)
িববািহত জীবেনর সী বা যার সে িববািহেতর
মেতাই বাস করা হয়

compagno (s.m.) Colui con cui si vive,
indipendentemente dal fatto che sia o
no consorte

সহকমী /sahakarmī/ গণনীয় িবেশষ পদ (পুষ)
় বিেদর
একই কাযকলােপর মেধ একসােথ জিডত
একিট যুগল

compleanno (s.m.) Giorno
anniversario della nascita

জিদন /janmadin/ গণনীয় িবেশষ পদ সই
িদনিটর বািষকী, যিদন একিট বি জহণ
কেরিছেলন

comprare (v.t.) Acquistare col denaro

কনা /kenā/ িয়া পদ অথ বা টাকার িবিনমেয়
কােনা িকছ ু পাওয়ায় বা খিরদ করা

computer (s.m.) Calcolatore
elettronico

কিউটার /kampiuṭār/ গণনীয় িবেশষ পদ এমন
একিট বিতক য যার সাহােয তথ সংরণ,
সংহ এবং সুিবন করা যায়, গণনা করা যায় এবং
অন য িনয়ণ করা যার

con (prep.) Insieme a

সে /sangge/ পদায়ী অবয় কােনা বি বা
বর সে একই ােন

consolato (s.m.) Sede di un console

দূতাবাস /dūtābās/ গণনীয় িবেশষ পদ য ভবেন
সরকাির দূত কাজ কের

conto (s.m.) Somma da pagare

িবল /bil/ গণনীয় িবেশষ পদ একটুকেরা কাগজ
যােত পণব বা পিরেসবার জন পাওনা টাকার
িহেসব লখা থােক

corso (s.m.) Ciclo di lezioni che hanno
per ﬁne l'insegnamento di un
argomento, una materia, una
professione ecc.

কাযধারা /kārjadhārā/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
পাঠেমর পূণ পযায়ম

corto (agg.) Breve

সংি /sangkṣipta/ িবেশষণ পদ ছাট বা
সংি

cosa (s.f.) Qualsiasi oggetto concreto o
astratto, reale o immaginario che spesso
non si può o non si vuole indicare con
precisione

িজিনস /jinis/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা ব,
পদাথ বা সামী

costare (v.t.) Avere un prezzo, valere

িবিনময় মূল /binimay mūlya/ িয়া পদ কােনা
িকছ ু পাওয়ার জন যা িদেত বা যা হারােত হয়
ধার /dhār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বাংক ইতািদ
ারা কােনা বিেক দ ঋণ

credito (s.m.) Fornire una merce con
dilazione di pagamento
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cucchiaio (s.m.) Posata da tavola usata
per portare alla bocca cibi liquidi

চামচ /cāmac/ গণনীয় িবেশষ পদ কাঠ, ািক বা
িেলর তির িকছ ু যা খাবার মশােনা বা পিরেবশেনর
জন ববত হয়

cucina (s.f.) Stanza in cui si preparano
e si cuociono i cibi

রাা ঘর /rānnā ghar/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
ঘর বা এলাকা যখােন খাদ ত এবং রাা করা হয়

dare (v.t.) Far avere ad altri qualcosa,
porgere, consegnare

দওয়া /deoyā/ িয়া পদ কাউেক িকছ ু পেত
দওয়া, িবেশষত তার েয়াজন বা চািহদা অনুযায়ী

data (s.f.) Indicazione del
tempo,speciﬁcatamente del giorno, del
mese e dell'anno in cui ci si trova o si
veriﬁcherà un fatto

তািরখ /tārikh/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট সংখা
ারা িনিদ মাস বা বছেরর একিট িদন

davanti (avv.) Indica una posizione,
innanzi, nella parte anteriore

সামেন /sāmane/ িয়া িবেশষণ পদ সামেনর
িদেক আগােনা ান বা কােনা বি অথবা বর
সামেনর অংশ

dentro (avv.) Nell'interno o nella parte
interna (opposto a fuori)

িভতের /bhitare/ িয়া িবেশষণ পদ উপর িভি
কের বা িভতের

destra (s.f.)(agg.) Il lato, la direzione
che corrisponde al lato destro del corpo

দিণিদক /dakṣiṇ dik/ িবেশষণ পদ দিণ িদেক
বা দান িদেক

di (prep.) Una delle preposizioni
fondamentali che esprime possesso e
appartenenza

এর /er/ পদায়ী অবয় কােনা িকছরু বা কারও
অংশিবেশষ, সযু

dicembre (s.m.) Dodicesimo mese
dell'anno

িডেসর /ḍisembar/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
নেভর মােসর পেরর মাস, এিট বছেরর াদশতম
মাস বা শষ মাস

diciannove (agg. num. card)

ঊিনশ /ūnish/ পিরমাণবাচক সংখা

diciassette (agg. num. card)

সেতেরা /satero/ পিরমাণবাচক সংখা

diciotto (agg. num. card)

আঠােরা /āṭhāro/ পিরমাণবাচক সংখা

dieci (agg. num. card)

দশ /dash/ পিরমাণবাচক সংখা

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

িপছেন /pichane/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা বি
অথবা বর পূববতী অবায় অথবা ােন; পূবাবায়

dietro (avv.) Alle spalle, nella parte
posteriore

িপছন থেক /pichan theke/ িয়া িবেশষণ পদ
কােনা বি বা বর পােত, তুলনামুলক ভােব
কােনা বি বা বর িপছেন অথবা তার থেক কম
ভােলা
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diﬃcile (agg.) Complicato, complesso,
che richiede abilità, attenzione, fatica

কিঠন /kaṭhin/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু স
করার জন অেনক েচা বা দতা েয়াজন।
(বুঝেত বা করেত সহজ নয় এমন)

dire (v.t.) Esporre, spiegare

বলা /balā/ িয়া পদ কােনা শ বা শসমি
ববহার বা উারণ কের তথ, মতামত, অনুভিূ ত বা
অিভায় বা একিট িনেদশনা কাশ করা

doccia (s.f.) Getto d'acqua che si fa
cadere sul corpo per pulizia

ঝরনা /jharnā/ গণনীয় িবেশষ পদ একধরেনর
সরাম যা থেক ফায়ারার মেতা বা ব ৃির মেতা
পািন পেড়, যার িনেচ দাঁিড়েয় গাসল করা যায়

documento (s.m.) Certiﬁcato rilasciato
da una pubblica autorità

দিলল /dalil/ গণনীয় িবেশষ পদ িলিখত, মুিত বা
ইেলকিনক িবষয় যা একিট তথ বা মাণ দান
কের বা এিট একিট অিফিসয়াল রকড িহসােব কাজ
কের

dodici (agg. num. card)

বােরা /bāro/ পিরমাণবাচক সংখা

domanda (s.f.) Richiesta di qualcosa

 /prashna/ গণনীয় িবেশষ পদ কােরা কােছ
কােনা িকছরু উর জানেত য বাক ববহার করা হয়

domandare (v.t.) Cercare con parole
adeguate di avere un'informazione o un
chiarimento; chiedere

িজাসা করা /jijñāsā karā/ িয়া পদ িকছ ু তথ
সােনর জন কােনা বিেক  করা, িজেস
করা বা ধােনা

domani (avv.) Il giorno seguente a
quello in corso

আগামীকাল /āgāmīkāl/ িয়া িবেশষণ পদ
আজেকর পেরর িদন বা আগামীকাল

domenica (s.f.) Settimo giorno della
settimana

রিববার /rabibār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
সােহর শষ িদন, শিনবােরর পরবতী িদন

donna (s.f.) L'individuo femminile
della specie umana.

নারী /nārī/ গণনীয় িবেশষ পদ একজন াবয়
নারী বা মিহলা

dopo (avv.) In seguito, più tardi

পের /pare/ পদায়ী অবয় বা িয়ািবেশষণ পদ
কােনা িকছরু পরবতী সমেয়, উরকালীন,
পরবতীকােল

doppio (agg.) Che è due volte tanto

িন /dwigun/ িবেশষণ পদ সংখায় বা পিরমােণ
িিণত হওয়া বা কােনা বেক িিণত করা

dormire (v.int.) Essere in uno stato di
sonno, riposarsi con il sonno

ঘুমান /ghumāna/ িয়া পদ ঘুমােনা বা িনিত
হওয়া

dottore (s.m.) Medico maschio

িচিকৎসক /cikitsak/ গণনীয় িবেশষ পদ িচিকৎসা
িবােন িশাা বি
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dottoressa (s.f.) Medico femmina

িচিকৎসক /cikitsak/ গণনীয় িবেশষ পদ িচিকৎসা
িবােন িশাা বি

dove (avv.) In quale luogo

কাথায় /kothāy/ িয়া িবেশষণ পদ কাথায়, কান
জায়গায়, কান ােন

dovere (s.m.) Obbligo a cui attenersi

দািয় /dāyitaw/ অগণনীয় িবেশষ পদ একিট
নিতক বা আইিন বাধবাধকতা; একিট দািয়, একিট
কাজ বা কম য এক বির কাজ িহসােব সালন
করার েয়াজন হয়

due (agg. num. card)

ই /dui/ পিরমাণবাচক সংখা

e (cong.) Coordina elementi della stessa
frase

এবং /ebang/ সংেযাগমূলক অবয় পদ কান বর
ব ৃি পাওয়া বা অিবরাম চলা বাঝােনার জন
পুনরাব ৃ শের মাঝখােন ববত অিভবিিবেশষ

e-mail (s.f.) Posta elettronica

ই-মইল /i-meil/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
কিউটার ববহারকারীর কাছ থেক এক বা
একািধক াপকেক বিতক নটওয়ােকর মাধেম
িবতরণ করা বাতা

entrare (v.int.) Andare dentro

েবশ করা /prabesh karā/ িয়া পদ একিট
জায়গায় িভতের আসা বা যাওয়া

esercizio (s.m.) Esercitazione
scolastica, compito

বায়াম /bayām/ গণনীয় িবেশষ পদ শারীিরক বা
মানিসকভােব াবান এবং শিশালী থাকার
উেেশ একিট িয়াকলাপ করা

essere (v.int.) Attribuire una certa
identità, caratteristica o qualità

থাকা /thākā/ িয়া পদ কােনা বি অথবা বর
অবান বা িিত বাঝােত ববত অিভবিিবেশষ

estate (s.f.) La seconda stagione
dell’anno, compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 giugno e il 23
settembre e per quello australe tra il 21
dicembre e il 21 marzo

ী /grīshma/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
উ ঋতু, উর গালােধ জনু থেক অগা এবং
দিণ গালােধ িডেসর থেক ফয়াির পয ।

estero (agg.) Situato oltre i conﬁni
dello stato

িবেদশী /bideshī/ িবেশষণ পদ েদেশর সে যু
নয়, িবেদেশ

euro (s.m) Moneta unica dell'Unione
Europea

ইউেরা /iuro/ গণনীয় িবেশষ পদ একক ইউেরাপীয়
মুা, যা ই-ইউ দশিলর জাতীয় মুা িহেসেব
িতািপত কেরেছ

fabbrica (s.f.) Stabilimento industriale

কারখানা /kārakhānā/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
িবিং বা একদল ভবন যখােন পণ উৎপািদত হয় বা
মিশন ারা িনিমত হয়
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facile (agg.) Che si può fare senza
fatica o diﬃcoltà

সহজ /sahaj/ িবেশষণ পদ কিঠন নয় এমন

falso (agg.) Non vero, che non
corrisponde alla verità

িমথা /mithyā/ িবেশষণ পদ সত বা বাব
অনুসাের নয়; িটপূণ

fame (s.f.) Bisogno di assumere cibo

ুধা /kṣudhā/ অগণনীয় িবেশষ পদ খাবােরর
অভােবর কারেণ অি বা বলতার অনুভিূ ত, খাবার
বল ইা

famiglia (s.f.) Il nucleo formato dal
padre, dalla madre e dai ﬁgli

পিরবার /paribār/ গণনীয় িবেশষ পদ রিক বা
িবেয়র মাধেম সংি বিেদর একিট দল

fare (v.t.) Compiere un'azione, agire,
eseguire

করা /karā/ িয়া পদ সালন (একিট কম, যা
সিঠকভােব িনণয় করা হয়, যা ায়ই অিনবািচত হয়)

farmacia (s.f.) Luogo in cui si vendono
medicinali

ফােমিস /phārmesi/ গণনীয় িবেশষ পদ ঔষধ
এবং ভষজ তির এবং িবি করা হয় য দাকােন

favore (s.m.) Azione compiuta per
gentilezza verso qualcuno

অনুহ /anugraha/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
কাউেক বা িকছ ু করার জন অনুেমাদন, সমথন, বা
পছ

fax (s.m.) Apparecchio utilizzato per la
trasmissione di testi e documenti

ফা /phyāks/ গণনীয় িবেশষ পদ ইেলকিনক
ািনং ারা তির নিথর সিঠক অনুিলিপ এবং
টিলেযাগােযাগ িলিলর মাধেম তথ িহসােব
িরত

febbraio (s.m.) Secondo mese
dell'anno

ফয়াির /phebruāri/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
বছেরর িতীয় মােস, উর গালােধ সাধারণত
শীতকােলর শষ মাস িবেবচনা করা হয়

felice (agg.) Pienamente soddisfatto,
appagato

খুিশ /khushi/ িবেশষণ পদ আনের বা সুেখর
মেনাভাব

femmina (s.f.) Persona di sesso
femminile

মিহলা /mahilā/ গণনীয় িবেশষ পদ য াণী িডম
দয় বা সােনর জ দয়

fermata (s.f.) Sosta fatta da un mezzo
pubblico

থামােনা /thāmāno/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
িকছ ু বা কােনা ব থামা বা থামােনা
পািট /pārṭi/ গণনীয় িবেশষ পদ সামািজক অনুান
যােত বুবাবেদর নম কের এেন পানেভাজন ও
আন-উৎসব করা হয়

festa (s.f.) Ricorrenza civile, religiosa,
familiare...
ﬁglia (s.f.) Persona di sesso femminile,
considerata nel suo rapporto di
generazione rispetto ai genitori
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ﬁglio (s.m.) Il generato di sesso mashile
rispetto ai genitori

পু /putra/ গণনীয় িবেশষ পদ বাবা মার একজন
ছেল সান

ﬁlm (s.m.) Pellicola cinematograﬁca o
anche fotograﬁca

িসেনমা /sinemā/ গণনীয় িবেশষ পদ সাধারণত
িফ বা িফ িশ

ﬁnestra (s.f.) Apertura praticata nella
parete esterna per dare luce e aria agli
ambienti.

জানালা /jānālā/ গণনীয় িবেশষ পদ বািড়, গািড়
ইতািদেত আেলা আসার জন য খালা জায়গা, যার
মেধ িদেয় দখা যায়, এিলেত সাধারণত কাচ থােক

ﬁnire (v.int.) Portare a termine

শষ করা /shesh karā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু
শষ করা, সমা করা বা কােনা িকছরু শষ সীমাে
পৗঁছােনা

ﬁore (s.m.) La parte più bella di una
pianta, con petali colorati e spesso
profumata

ফলু /phul/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট উিেদর
বীজযু অংশ, জনন অ যা সাধারণত একিট
উল রেঙর কলা (পাপিড)় ারা ঘরা থােক।

forchetta (s.f.) Posata con due o più
punte usata per inﬁlzare cibi e portarli
alla bocca

কাঁটাচামচ /kā͂ṭācāmac/ গণনীয় িবেশষ পদ এক
ধরেনর রাা সামী যার এক পােশ হাতল এবং
আেরক পােশ িকছ ু স কাঁটার মত দ থােক।

fotograﬁa (s.f.) Immagine ﬁssata in
modo permanente su un supporto di
materiale sensibile ai raggi luminosi

িচ /citra/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট আেলাকিচ

francobollo (s.m.) Piccolo rettangolo
di carta da applicare sulla
corrispondenza postale

ছাপ /chāp/ গণনীয় িবেশষ পদ ডাকিটিকট বা
া

fratello (s.m.) Figli nati dagli stessi
genitori appartenenti al sesso maschile

ভাই /bhāi/ গণনীয় িবেশষ পদ একজন পুষ বা
বালক য আপনার বাবা-মার সান (াতা বা
সেহাদর)

freddo (agg.) Temperatura bassa che
provoca una sensazione contraria a
quella del caldo

শীতল /shītal/ িবেশষণ পদ কম বা অেপাকৃত কম
তাপমাা, িবেশষত যখন মানব দেহর সােথ তুলনা
করা হয়

frutta (s.f.) L'insieme dei frutti che si
mangiano prodotti da una pianta

ফল /phal/ অগণনীয় িবেশষ পদ একিট গাছ বা
অন উিেদর িমি শব যা বীজ ধারণ কের এবং
খাদ িহেসেব খাওয়া যেত পাের

fumare (v.t.) Aspirare ed espirare il
fumo della combustione del tabacco o
di altre sostanze

ধূমপান করা /dhūmpān karā/ িয়া পদ
িসগােরট ইতািদর মধ িদেয় ধূমপান করা

fuori (avv.) All'esterno

বািহের /bāhire/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা যায়গা
যা বাইের বা বাইেরর িদেক

17/55

CPIA Avellino

Italiano - Bengali
gatto (s.m.) Piccolo felino domestico,
di diversi colori, dal corpo agile, baﬃ
sensibili e zampe con artigli retrattili

িবড়াল /biṛāl/ গণনীয় িবেশষ পদ নরম পশমযু
একিট ছাট প

gennaio (s.m.) Il primo mese dell'anno
di trentuno giorni

জানুয়াির /jānuyāri/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
বছেরর থম মাস, উর গালােধ সাধারণত
শীতকােল িতীয় মাস বেল মেন করা হয়

gente (s.f.) Gli esseri umani nella loro
totalità, le persone in generale

জনগেনর /janaganer/ গণনীয় িবেশষ পদ এেকর
বিশ বিেক ভ বা বুপূণভােব সোধন করার
জন ববত অিভবিিবেশষ

gentile (agg.) Cortese, garbato, aﬀabile

দয়াশীল /dayāshīl/ িবেশষণ পদ একই বিশযু
একদল মানুষ বা কােনা িজিনস

giacca (s.f.) Indumento corto maschile
o femminile, con maniche, che copre le
spalle e la vita.

জােকট /jyākeṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ হাত থেক
কামর পয সািরত একিট বাইেরর পাশাক,
সাধারণত ভতের ভতের িঢেলঢালা এবং সামেন
বন যু

giallo (agg.) Colore tra l'arancione e il
verde, simile alla scorza del limone.

হলুদ /halud/ িবেশষণ পদ সাধারণত মাখন বা
লবুর রং

giardino (s.m.) Terreno coltivato con
piante e ﬁori

বাগান /bāgān/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বািড়র
পােশ ঘােস ঢাকা জিম যখােন ফলু ও শাকসবিজ চাষ
করা যেত পাের

giocare (v.intr.) Dedicarsi a un gioco,
singolo o collettivo,
giornale (s.m.) Pubblicazione che si
stampa ogni giorno con notizie di vario
genere

খলা করা /khelā karā/ িয়া পদ এমন কােনা
িকছ ু যা করেত ভােলা লােগ বা মজা করা
সংবাদপ /sangbādpatra/ গণনীয় িবেশষ পদ
দিনক বা সাািহকভােব মুিত এবং িবিত খবেরর
কাগজ

giornata (s.f.) Giorno o, più
speciﬁcatamente, periodo compreso tra
la mattina e la sera

িদন /din/ গণনীয় িবেশষ পদ ২৪ ঘার িতিট
সময়, এক মধরাত থেক পরবতী মধরাত পয
গণনা করা হয়

giorno (s.m.) Periodo di 24 ore fra la
mezzanotte e la successiva

িদবস /dibas/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট িদেনর
অংশ যখন এিট আেলািকত, সূেযাদয় এবং সূযাের
মেধ সময়

giovane (agg.) Chi è nell'età della
giovinezza.

তণ /taruṇ/ িবেশষণ পদ অবয়সী, নবীন বা
কিন

giovedì (s.m.) Quarto giorno della
settimana.

ব ৃহিতবার /brihaspatibār/ পিরবতনশীল
িবেশষ পদ বুধবােরর পের িদন
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giù (avv.) In basso

িনেচ /nice/ পদায়ী অবয় বা িয়ািবেশষণ পদ
কােনা উপেরর ান বা র থেক িনেচ, বা কােনা
বর উপর থেক িনেচর িদেক

giugno (s.m.) Il sesto mese dell'anno di
trenta giorni

জনু /jun/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর ষ
মাস, উর গালােধ সাধারণত ীের থম মাস
িহেসেব িবেবচনা করা হয়

gonna (s.f.) Indumento femminile
destinato a coprire il corpo dalla cintola
in giù

াট /skārṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ কামর থেক
ঝালােনা পাশাক যা িকেশারী এবং মিহলারা পিরধান
কের

grande (agg.) Che supera la misura
ritenuta normale

বড় /baṛa/ িবেশষণ পদ বেড়া, ু বা ছাট নয়,
কা

grande (agg.) Che supera molto i valori
o le dimensioni normali

মহান /mahān/ িবেশষণ পদ পিরমাণ, মাা, আকার
ইতািদেত অেনকটা বেড়া বা অসাধারণভােব বা
অভাবনীয়ভােব উেরর

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

ধনবাদ /dhanyabād/ নিতবাচক একিট িবনয়ী
অিভবি ববহার করা; যখন একিট উপহার, সবা,
বা শংসা বা হণ বা অীকার করা হয়

grazie (inter.) Esprime ringraziamento
o gratitudine

ধনবাদ /dhanyabād/ নিতবাচক কৃততার
কাশ

guardare (v.t.) Soﬀermare, volgere lo
sguardo su qualcosa o su qualcuno;
osservare

তাকান /tākāna/ িয়া পদ কােনা বি অথবা
বর উপর মেনােযাগ দওয়ার জন দ ৃিপাত করা বা
তাকােনা

hobby (s.m.) Qualsiasi occupazione
fatta con impegno e passione nel tempo
libero per ricreazione o passatempo.

শখ /shakh/ গণনীয় িবেশষ পদ িনেজর অবসর
সমেয় আনের জন য কাজ করা হয়

hotel (s.m.) Albergo che oﬀre alloggio,
ospitalità

হােটল /hoṭel/ গণনীয় িবেশষ পদ অেথর িবিনমেয়
মণ অথবা ছিটু কাটােনার জন য ােন থাকা যায়

ieri (avv.) Il giorno che precede l'oggi

গতকাল /gatakāl/ িয়া িবেশষণ পদ আজেকর
িদেনর আেগর িদন

imparare (v.t.) Acquisire conoscenze
con lo studio, l'esercizio.

শখা /shekhā/ িয়া পদ কারও কাছ থেক িশা
বা িশণ লাভ করা বা ানাজন করা

importante (agg.) Che è di grande
rilievo, interesse. Di persona, che ha
autorità, fama, prestigio.

জির /jaruri/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু যা িবপুল
তাৎপযপণূ  বা অত েয়াজনীয়

in (prep.) Preposizione di stato in luogo
o moto a luogo

মেধ /madhye/ পদায়ী অবয় অবান বাঝােত
ববত িনিদ কােনা বি বা অেলর িভতের
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incontrare (v.t.) Trovare casualmente
qualcuno per strada o in un luogo

সাাত করা /sākṣāt karā/ িয়া পদ হঠাৎ দখা
হওয়া, ববামত দখা হওয়া বা সাাৎ করা

indirizzo (s.m.) Insieme di indicazioni
(nome, via,numero civico...) per
rintracciare un luogo o una persona

িঠকানা /ṭhikānā/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
বির বাসান অথবা কাযালয় য অািলকায় বা বা
বািড়েত অবিত তার নর এবং সই ান বা রাার
নাম, িঠকানা

industria (s.f.) Attività umana diretta
alla produzione di beni e servizi

িশ /shilpa/ গণনীয় িবেশষ পদ কাঁচামাল
িয়াকরণ এবং কারখানায় পণ উৎপাদেনর সে
সংি কাযকলাপ

informazione (s.f.) Notizia che
permette di venire a conoscenza di
qualcosa

তথ /tathya/ অগণনীয় িবেশষ পদ কােনা িকছ ু বা
অন কােরা সেক দ তথ

insegnante (s.m.)(s.f.) Chi esercita la
professione di insegnare

িশক /shikṣak/ গণনীয় িবেশষ পদ িবেশষ কের
একিট ুেল িশা দয় এমন একজন বি

insegnare (v.t.) Fornire nozioni
teoriche o elementi pratici a qualcuno
in modo che apprenda

শখান /shekhāna/ িয়া পদ কান িকছ ু িকভােব
করেত হয় স সে ান দান করা বা উপেদশ
দওয়া

intelligente (agg.) Capace di intendere,
che ha intelletto

বুিমান /buddhimān/ িবেশষণ পদ বুি থাকা বা
বুি দখােনা, িবেশষ কের একিট উ েরর

interessante (agg.) Che stimola
l'interesse, la curiosità, coinvolgente,
appassionante

মজাদার /majādār/ িবেশষণ পদ কৗতূহেলাীপক
এবং মেনাহারী; আহ জাগায় এমন

internazionale (agg.) Che implica o
riguarda i rapporti o la partecipazione
di più paesi

আজািতক /āntarjātik/ িবেশষণ পদ ই বা
তেতািধক দশ জিড়ত আেছ এমন

internet (s.f.) Rete di collegamenti tra
computer che permette la trasmissione
di informazioni a livello mondiale.

ইারেনট /inṭārneṭ/ অগণনীয় িবেশষ পদ িবিভ
কিউটােরর মেধ আজািতক যাগসূ, যার
সাহােয সারা িবে খবর পাঠােনা ও সংহ করা যায়

inverno (s.m.) Stagione dell'anno che
nell'emisfero boreale va dal 22
dicembre al 21 marzo.

শীতকাল /shītkāl/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ শরৎ
এবং বসের মধবতী সময়

italiano (s.m.) Lingua parlata in Italia,
materia di insegnamento relativa a tale
lingua e alla sua letteratura

ইতালীয়ান /itālīyān/ অগণনীয় িবেশষ পদ ইতািল,
তার জনগণ, বা তােদর ভাষা, ইতািলর ানীয় বা
বািসা

là (avv.) Indica un punto lontano

সই ােন /sei sthāne/ িয়া িবেশষণ পদ কারও
মেনােযাগ আকষণ করেত ববত হয়
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lago (s.m.) Bacino d'acqua dolce che
occupa una depressione del terreno

দীিঘ /dīghi/ গণনীয় িবেশষ পদ চািরিদেক
লেবিত িবশাল জলরািশ

largo (agg.) Esteso nel senso della
larghezza, contrario di stretto.

স /prasastha/ িবেশষণ পদ চওড়া, িবৃত বা
একিদক থেক আর একিদক পয

latte (s.m.) Bevanda bianca ottenuta
dalla mungitura di alcuni mammiferi

ধ /dudh/ অগণনীয় িবেশষ পদ চিব এবং ািটন
সম ৃ একিট অকািশত সাদা তরল

lavorare (v.int.) Esercitare un'attività
retribuita, un mestiere, una professione.

কাজ করা /kāj karā/ িয়া পদ অথ উপাজন করার
জন বা কােনা িকছ ু অজন করার জন শারীিরক বা
মানিসক পিরমসাধ িকছ ু করা
চাকরী /cākarī/ গণনীয় িবেশষ পদ বতেনর
িবিনমেয় কাজ, টাকা রাজগােরর উেেশ িনয়িমত
করা কােনা কাজ বা চাকু ির

lavoro (s.m.) Occupazione retribuita

lavoro (s.m.) Attività materiale o
intellettuale per mezzo della quale si
producono beni o servizi,
regolamentata legislativamente ed
esplicata in cambio di una retribuzione.

কাজ /kāj/ অগণনীয় িবেশষ পদ অথ উপাজেনর
জন কৃত কাজ

leggere (v.t.) Scorrere con la vista i
caratteri della scrittura distinguendo i
suoni rappresentati dalle lettere e
comprendendo il signiﬁcato di parole e
frasi

পডা় /paṛā/ িয়া পদ কােনা বণ বা বণমালা পাঠ
করা

lettera (s.f.) Ciascuno dei segni di un
sistema alfabetico. Comunicazione
scritta, diretta a una o più persone
nell'ambito di rapporti privati o di
uﬃcio

িচিঠ /ciṭhi/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট বণমালা এর
তীক ববত একিট িলিখত, টাইপ করা, বা মুিত
যাগােযােগর মাধম িবেশষ

letto (s.m.) Mobile destinato al riposo e
al sonno

িবছানা /bichānā/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
আসবাবপ যার উপের ঘুমােনা যায়

lezione (s.f.) Momento in cui si insegna

পাঠ /pāṭh/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা িকছ ু শখার
বা শখােনার সময়

libro (s.m.) Serie di fogli stampati
cuciti insieme e forniti di copertina

বই /boi/ গণনীয় িবেশষ পদ মুিত অথবা বিতন
েপ কািশত বই বা পুক বা 

lingua (s.f.) Metodo della
comunicazione umana caratterizzato da
regole e norme

ভাষা /bhāshā/ গণনীয় িবেশষ পদ মানব
যাগােযােগর পিত, কিথত বা িলিখত, যা একিট
কাঠােমাগত এবং চিলত উপােয় শ ববহার কের
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lontano (avv.) Che si trova a grande
distanza

দূের /dūre/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু থেক
দূর বা কােনা ব কােছ নয় এমন

luglio (s.m.) Il settimo mese dell'anno
di trentun giorni

জল
ু াই /julāi/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
সম মাস, উর গালােধ সাধারণত ীের িতীয়
মাস িহেসেব িবেবচনা করা হয়

lunedì (s.m.) Il primo giorno della
settimana (o secondo, se si considera,
come fa la Chiesa, primo la domenica)

সামবার /somabār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
সােহর একিট িদন যা মলবােরর আেগ এবং
রিববােরর পের আেস

lungo (agg.) Spazio determinato della
superﬁcie terrestre

লা /lambā/ িবেশষণ পদ দীঘ সময় অথবা দূর
মাপা অথবা পিরেয় যাওয়া হে এমন

macchina (s.f.) Veicolo a motore, a
quattro ruote, che si muove su strada e
trasporta un numero limitato di persone

গািড় /gaṛi/ গণনীয় িবেশষ পদ চার চাকার যান যা
িকছ ু সংখক মানুষ বহন করেত পাের

madre (s.f.) Donna che ha partorito un
ﬁglio, considerata rispetto a
quest'ultimo

মাতা /mātā/ িবেশষ পদ একজন বির বা একিট
াণীর মিহলা অিভভাবক বা জদাী

maggio (s.m.) Il quinto mese dell'anno
di trentun giorni

ম /me/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর পম
মাস

maglietta (s.f.) Indumento di maglia
leggero

িট-শাট /ṭi-shārṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ এক ধরেনর
জামা যা িট (T) আকৃিতর হেয় থােক

maglione (s.m.) Pesante indumento di
lana con maniche lunghe

সােয়টার /soyeṭār/ গণনীয় িবেশষ পদ শরীেরর
উপেরর অংেশ পরার পুেরা হাতা গরম জামা

magro (agg.) Con poco grasso

পাতলা /pātlā/ িবেশষণ পদ কােনা কিঠন পদাথ
সে ববত, পাতলা বা পু নয়

mai (avv.) In nessun momento,in
nessuna situazione

কখেনা না /kakhano nā/ িয়া িবেশষণ পদ
অতীেত বা ভিবষেত কান সময়ই না বা কখনও না

malato (agg.) Che non è in salute

অসু /asustha/ িবেশষণ পদ কােনা বি বা াণী
যা রাগাা, অসু বা পীিড়ত

male (avv.) In modo non buono, non
giusto

খারাপভােব /khārāpbhābe/ িয়া িবেশষণ পদ
খারাপভােব, ভােলা নয় এমনভােব; সোষজনকভােব
বা যথাযথভােব নয়

mamma (s.f.) La parola madre usata in
modo aﬀettuoso

মা /mā/ িবেশষ পদ একজন বির মিহলা
অিভভাবক বা জদাী

mangiare (v.t.) Ingerire alimenti

খাওয়া /khāoyā/ িয়া পদ মুেখর মেধ রাখা
(খাদ) িচবােনা এবং এিট গলা
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mare (s.m.) Il complesso delle acque
salate che circondano i continenti e le
isole

সমু /samudra/ গণনীয় িবেশষ পদ প ৃিথবীর
অিধকাংশ অংশ জেু ড় লবণা পািনর িবৃিত

marito (s.m.) Uomo sposato,
considerato rispetto alla donna.

ামী /swāmī/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা মিহলার
সে িববাহ বেন আব একজন পুষ

marrone (agg.) Colore marrone chiaro
come la scorza della castagna

বাদামী /bādāmī/ িবেশষণ পদ কােঠর বা মািটর রঙ

martedì (s.m.) Il secondo giorno della
settimana

মলবার /manggalbār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
সামবােরর পেরর িদন

marzo (s.m.) Il terzo mese dell'anno di
trentun giorni

মাচ /mārc/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
ত ৃতীয় মাস

maschio (s.m.) Individuo di sesso
maschile

পুষ /purush/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট পুষ
বি, উিদ বা প

matita (s.f.) Strumento per scrittura e
disegno

পিল /pensil/ গণনীয় িবেশষ পদ লখা বা
আঁকার জন ববত পনিসল যা কাঠ িদেয় তির

mattina (s.f.) Il tempo che intercorre
tra l'alba e il mezzogiorno

সকাল /sakāl/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ মাঝরাত
এবং পুেরর মেধর সময়, িবেশষ কের সূেযাদয়
থেক পুর পয

medicina (s.f.) La scienza che ha per
oggetto lo studio delle malattie, la loro
cura e la loro prevenzione

ঔষধ /aushadh/ অগণনীয় িবেশষ পদ রাগ
িতেরাধ এবং রােগর িচিকৎসা সংা য িবান

meno (avv.) In minore quantità, misura
o grado: è il comparativo di poco
(opposto a più)

কম /kam/ িয়া িবেশষণ পদ অেপাকৃত অ
পিরমাণ

menù (s.m.) Lista delle vivande e dei
vini messa a disposizione dei clienti nei
ristoranti.

খাদতািলকা /khādyatālikā/ গণনীয় িবেশষ পদ
রোরাঁয় খাবােরর তািলকা, য খাবার পাওয়া যােব

mercato (s.m.) Luogo dove si
riuniscono compratori, venditori o
intermediari per contrattare la vendita
di merci

বাজার /bājār/ গণনীয় িবেশষ পদ খাদ, গবািদপ
এবং অনান েবর য় ও িবেয়র জন মানুেষর
িনয়িমত জমােয়েতর ান

mercoledì (s.m.) Terzo giorno della
settimana

বুধবার /budhbār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
মলবােরর পেরর িদন

mese (s.m.) Ognuno dei dodici periodi,
di ventotto, trenta o trentun giorni, in
cui è suddiviso l'anno

মাস /mās/ গণনীয় িবেশষ পদ বছেরর বােরা
ভােগর এক ভাগ
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metà (s.f.) Ciascuna delle due parti
esattamente uguali in cui si può
dividere un tutto

অেধক /ardhek/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ কােনা
িকছরু এক িতীয়াংশ বা অেধক

mettere (v.t.) Collocare in un
determinato posto

রাখা /rākhā/ িয়া পদ একিট িনিদ অবােন বা
অবায় কােনা িকছ ু রাখা বা সরােনা

mezzanotte (s.f.) La ventiquattresima
ora del giorno che segna la ﬁne di un
giorno e l'inizio del successivo

মধরাি /madhyaratri/ অগণনীয় িবেশষ পদ
যখন রাত ১২টা বােজ

mezzo (agg.) La metà di un intero

আধা /ādhā/ িবেশষণ পদ সুণ নয় এমন িকছ ু

mezzogiorno (s.m.) La dodicesima ora
del giorno

মধা /madhyānhya/ অগণনীয় িবেশষ পদ
িদেনর মাঝামািঝ; পুর

minuto (s.m.) Unità di misura di
tempo, pari a 60 secondi

িমিনট /miniṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ ৬০ সেকের
সমান সময় বা একঘার ষাট ভােগর এক ভাগ

mio (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona che parla a
me

আমার /āmār/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু যা িনেজর

moglie (s.f.) Coniuge di sesso
femminile.

ী /strī/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা বির
িববািহত ী বা পী

molto (avv.) In grande quantità

অেনক /anek/ িয়া িবেশষণ পদ অিধক র;
দান বাপার

momento (s.m.) Brevissimo spazio di
tempo, istante, attimo

মুত /muhūrta/ অগণনীয় িবেশষ পদ কােনা
সমেয়র খুব সংি অংশ

montagna (s.f.) Rilievo della superﬁcie
terrestre, di altezza superiore a 600
metri sul livello del mare

পবত /parbat/ গণনীয় িবেশষ পদ প ৃিথবীর প ৃের
একিট ব ৃহৎ াকৃিতক উ অংশ

morire (v.int.) Cessare di vivere

মারা যাওয়া /mārā jāoyā/ িয়া পদ মারা যাওয়া
বা ম ৃতু হওয়া, াণ তাগ করা

moto (s.f.) Motocicletta in grado di
trasportare una o due persone

মাটরসাইেকল /moṭarsāikel/ গণনীয় িবেশষ পদ
মাটর ারা চািলত একিট ই চাকার বাহন

museo (s.m.) Luogo in cui si
raccolgono opere d'arte o oggetti di
interesse storico scientiﬁco

জাঘর /jādughar/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
ভবন যখােন ঐিতহািসক, বািনক, শিক, বা
সাংৃিতক ােথর ব সংরিত এবং দিশত হয়

musica (s.f.) Insieme di suoni prodotti
da strumenti musicali o dalla voce
umana

গান /gān/ অগণনীয় িবেশষ পদ একিট শ বা
শ যা আনীয়ভােব সুেরলা

nascere (v.int.) Venire al mondo

জহন করা /janmagrahan karā/ িয়া পদ
জহণ করা; জীবন  করা, বাঁচেত  করা
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Natale (s.m.) Festa Cristiana che
celebra la nascita di Gesù

বড় িদন /baṛa din/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
২৫শ িডেসেরর পেরর এবং আেগর সময়কাল

nazionalità (s.f.) L'appartenenza ad
uno Stato

জাতীয়তা /jātīyatā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
কােনা বির একিট িবেশষ জািতর সােথ অগত
অবা

nazione (s.f.) Insieme di cirttadini che
formano uno stato

জাতীয় /jātīya/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট িবেশষ
দশ বা অল বসবাসকারী, সাধারণ বংশ, ইিতহাস,
সংৃিত, বা ভাষা ারা একিত মানুষ

negozio (s.m.) Locale destinato alla
vendita

দাকান /dokān/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট ভবন
বা একিট ভবেনর অংশ যখােন পণ বা সবা িবি
হয়

nero (agg.) Di colore simile a quello
dell'inchiostro, del carbone, della pece,
il più scuro che vi sia in natura

কােলা /kālo/ িবেশষণ পদ রাির মেতা অথবা
কয়লার মেতা ঘার কৃেণর বা এই বণ িবিশ

no (avv.) Indica riﬁuto

না /nā/ নিতবাচক নিতবাচক উর দওয়ার জন
ববত হয়

nome (s.m.) Parola che designa esseri
viventi, oggetti, fatti, concetti,
sentimenti

নাম /nām/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট শ বা
শের সট যা ারা একিট বি বা িজিনস পিরিচত
হয়

non (avv.) Negazione che capovolge il
signiﬁcato di un'azione

না /nā/ নিতবাচক না-সূচক অথ বাঝােনার জন
(সহািয়কা িয়াপেদর সে) ববত হয়

nonna (s.f.) La madre del padre (n.
paterna) o della madre (n. materna),
considerata rispetto ai ﬁgli

নািন বা দািদ /nāni bā dādi/ িবেশষ পদ
একজেনর বাবা বা মােয়র মা

nonno (s.m.) Il padre del padre (n.
paterno) o della madre (n. materno),
considerato rispetto ai ﬁgli

নানা বা দাদা /nānā bā dādā/ িবেশষ পদ
একজেনর বাবা বা মােয়র বাবা

notte (s.f.) Arco di tempo che va dal
tramonto al sorgere del sole

রাত /rāt/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ িত চিশ
ঘার মেধ সূযাের সময় থেক সূেযাদেয়র
মধবতী সময়

nove (agg. num. card)

নয় /nay/ পিরমাণবাচক সংখা

novembre (s.m.) Undicesimo mese
dell'anno

নেভর /nabhembar/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
বছেরর একাদশতম মাস যা অোবেরর পের আেস

numero (s.m.) Indica la quantità o la
posizione di un elemento

সংখা /sangkhyā/ গণনীয় িবেশষ পদ পিরমাণ
িনেদশক শ অথবা সংেকত

nuovo (agg.) Fatto, costruito di recente,
comprato da poco

নতুন /natun/ িবেশষণ পদ সিত উৎপািদত বা
আিবৃত; আেগ িবদমান িছেলা না এমন িকছ ু

25/55

CPIA Avellino

Italiano - Bengali
o (cong.) Congiunzione disgiuntiva,
indica un'alternativa , un'opposizione

অথবা /athabā/ সংেযাগমূলক অবয় সাবনা বা
বাছাই এর তািলকা তিরর সমেয় ববত

occhiali (pl.m.) Strumento formato da
due lenti trasparenti, ﬁssate da un
sostegno che le mantiene ferme davanti
agli occhi

চশমা /cashmā/ িবেশষ পদ (ববচন) েম সট
করা একিট জাডা় ল, িটপূণ দ ৃিশি সিঠক বা
সহায়তা করার জন ববত হয়

oggi (avv.) Il giorno in corso

আজ /āj/ িয়া িবেশষণ পদ আজেকর িদেন বা এই
িদেন

olio (s.m.) Sostanza che si ottiene dalle
olive, tipico ingrediente della cucina
dei paesi mediterranei

তল /tel/ অগণনীয় িবেশষ পদ ালািন িহেসেব বা
যে ববত খিনজ

ombrello (s.m.) Accessorio usato per
ripararsi dalla pioggia o anche dal sole

ছাতা /chātā/ গণনীয় িবেশষ পদ এককােরর
িবেশষ কাপড় িদেয় তির ব যা রাদ বা ব ৃি থেক
বাঁচায়

ora (s.f.) Adesso, in questo momento,
subito

ঘা /ghanṭā/ গণনীয় িবেশষ পদ ৬০ িমিনেটর
একিট সময়

orologio (s.m.) Oggetto che serve per
misurare il tempo, in ore,minuti e
secondi

ঘিড় /ghaṛi/ গণনীয় িবেশষ পদ এমন কােনা য
যা আমােদর সময় (কটা বােজ) জানায়

ospedale (s.m. Struttura per il ricovero
e la cura degli ammalati e dei feriti

হাসপাতাল /hāsapātāl/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
িতান যা অসু বা আহত বিেদর জন িচিকৎসা
ও অোপচার িচিকৎসা এবং নািসং সবা দান কের

otto (agg. num. card)

আট /āṭ/ পিরমাণবাচক সংখা

ottobre (s.m.) Decimo mese dell'anno

অোবর /akṭobar/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
বছেরর দশম মাস

pacco (s.m.) Confezione di uno o più
oggetti avvolti in carta o cartone legata
con nastri per la spedizione

পােকট /pyākeṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ দাকােন
িবির জন য ছােটা বা, বাগ ইতািদেত
িজিনসপ িছেয় রাখা থােক

padre (s.m.) Uomo che ha generato
uno o più ﬁgli

িপতা /pitā/ িবেশষ পদ তার সান বা সােনর
সে সেকর ে একজন পুষ। কােনা
সােনর জনক

pagare (v.t.) Versare denaro come
corrispettivo del valore di una merce o
di un servizio

বতন দওয়া /betan deoā/ িয়া পদ কােনা
কাজ, ব, পিরেষবা ইতািদর জন কাউেক অথ
দান করা
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pane (s.m.) Prodotto alimentare
ottenuto dalla cottura nel forno di un
impasto composto da farina di grano,
acqua, sale e lievito

িট /ruṭi/ অগণনীয় িবেশষ পদ জল িদেয় ময়দা
মেখ ওেভেন সঁেক বানােনা এক ধরেনর খাবার যােত
সাধারণত ই যাগ কের ফালােনা হয় (পাউিট)

pantalone (s.m.) Indumento che copre
separatamente le gambe

াউজার /ṭrāujār/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
কাপড় যা আপনার উভয় পা জেু ড় রােখ

papà (s.m.) Padre, babbo

বাবা /bābā/ িবেশষ পদ আপনার বা কােরা বাবা,
িপতা বা জনক

parcheggio (s.m.) Spazio riservato alla
sosta prolungata di veicoli

পািকং এলাকা /pārking elākā/ গণনীয় িবেশষ
পদ কােনা িনিদ ান যখােন সামিয়কভােব গািড়,
লির ইতািদ রাখা যায়

parco (s.m.) Spazio pubblico verde

পাক /pārk/ গণনীয় িবেশষ পদ খলা, বড়ােনা
ইতািদর জন খালা মাঠ

parlare (v.t.)(v.int.) Articolare parole

কথা বলা /kathā balā/ িয়া পদ কাউেক িকছ ু
বলা বা কােরা সােথ কথা বলা

parola (s.f.) Minima unità all'interno di
una frase che usiamo nel parlare e
scrivere

শ /shabda/ গণনীয় িবেশষ পদ িবেশষ অথ
কাশ কের এমন িন অথবা অর বা িনসমূহ বা
অরসমূহ

partire (v.int.) Allontanarsi da un
luogo per arrivare a un altro, andarsene

রওনা দওয়া /raonā deoā/ িয়া পদ কারও বা
িকছরু থেক চেল যাওয়া বা ছেড় যাওয়া
যীর জিদন /jīshur janmadin/ পিরবতনশীল
িবেশষ পদ যীর পুনান উপলে মাচ বা এিল
মােসর কােনা একিট রিববাের অনুিত উৎসব

Pasqua (s.f.) Festa religiosa in cui si
celebra la resurrezione di Cristo
passaporto (s.m.) Documento che
consente al cittadino di allontanarsi dal
proprio Stato per entrare in un altro

পাসেপাট /pāsporṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ সরকাির
পিরিচিত প, যােত কােনা িনিদ দেশর নাগিরক
িহেসেব ীকৃিত দওয়া থােক এবং দশ ছেড়
যাওয়ার আেগ বা দেশ ঢাকার আেগ যিট দখােত
হয়

pasta (s.f.) Impasto lavorato di farina e
acqua

পাা /pāstā/ অগণনীয় িবেশষ পদ ময়দা, িডম
এবং পািন িমিশেয় িবিভ আকাের তির এক রকম
ইতািলয় খাদ যা রাা কের সাধারণত কােনা সেসর
সে খেত দওয়া হয়

penna (s.f.) Strumento a inchiostro che
si usa per scrivere

কলম /kalam/ গণনীয় িবেশষ পদ কািল িদেয়
লখার বা অেনর জন একিট য

pepe (s.m.) Spezia per aromatizzare i
cibi

মিরচ /maric/ গণনীয় িবেশষ পদ সাদা অথবা
কােলা গালমিরচ, রাায় াদ আনেত যা ববত হয়
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per (prep.) Preposizione che indica un
movimento entro uno spazio
circoscritto

জন /janya/ পদায়ী অবয় িত কটূি (কান
বি বা নীিত) এর সমথেন।

perché (cong.) Per il fatto che, a causa
del fatto che

কারণ /kāraṇ/ সংেযাগমূেলাক অবয় পদ য
কারেণ; যেহতু

perché (avv.) Per quale motivo, per
quale scopo

কন /kena/ িবেশষণ পদ বা সংেযাগমূলক অবয়
কন বা িক কারেণ

pesce (s.m.) Animale che vive e respira
sott'acqua

মাছ /māch/ গণনীয় িবেশষ পদ পািনেত
বসবাসকারী ঠাা-রযু মদী াণী এবং
পািনেত ডুেব থাকা াণীেলা ।

piacere (v.int.)(s.m.) Sensazione
gradevole che deriva dall'appagamento
dei sensi e dello spirito. Risultare
gradito

পছ করা /pachanda karā/ িয়া পদ কাউেক
বা িকছেক
ু পছ করা বা কােনা িকছ ু ভােলা লাগা

piano (s.m.) Svolgimento di un’azione,
di un’attività o di una serie di attività, di
un’impresa:

পিরকনা /parikalpanā/ গণনীয় িবেশষ পদ
ভিবষেত কােনা িকছ ু করা বা অজন করার
পিরকনা বা ববা

piano (avv.) Lentamente

ধীর /dhīr/ িয়া িবেশষণ পদ ধীরগিতেত নড়াচড়া
করা বা ধীের ধীের িকছ ু ঘটা

pianta (s.f.) Ogni organismo vivente
vegetale

চারাগাছ /cārāgāch/ গণনীয় িবেশষ পদ সাধারণত
একিট জীব জীব, এিট মবধমান এবং এক
জায়গায় ায়ী, তার িশকেডর় মাধেম পািন এবং
অৈজব পদাথেক শাষণ কের এবং সবুজ রক
ােরািফল ববহার কের আেলাক সংেষণ ারা তার
পাতােত পুির সংেষণ কের

piatto (s.m.) Contenitore per cibi

থালা /thālā/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট াট িডশ,
সাধারণত ব ৃাকার, যার মেধ খাদ খাওয়া বা
পিরেবিশত হয়

piazza (s.f.) Ampio spazio libero,
limitato in tutto o in parte da
costruzioni

বগে /bargakṣetra/ গণনীয় িবেশষ পদ যার
চারিট বা সমান ও চারিট কাণ সমেকাণ

piccolo (agg.) Non grande

ছাট /chota/ িবেশষণ পদ আকার, সংখা, পিরমাণ
ইতািদেত বেড়া নয় এমন

piovere (v.int.) Il cadere della pioggia
dal cielo

ব ৃি পরা /brishṭi parā/ িয়া পদ আকাশ থেক
পািনর বষণ হওয়া

più (avv.) maggiormente, in maggiore
quantità

অিধক /adhik/ িয়া িবেশষণ পদ জনগণ বা
বসমূেহর অিধকতর পিরমাণ বা সংখা ; যা আেছ
তার চেয় আরও িকছ ু বিশ
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pizza (s.f.) Piatto tipico della cucina
napoletana

িপৎজা /pijjā/ গণনীয় িবেশষ পদ মাটা িটর
উপর সবিজ, চীজ, মাংস ইতািদ রেখ বিতক
উনুেন রাা-করা একধরেনর ইতািল দশীয় খাদব

pizzeria (s.f.) Locale in cui si prepara,
si cuoce, si serve al pubblico la pizza.

িপৎজার দাকান /pijjār dokān/ গণনীয় িবেশষ
পদ য জায়গায় িপৎজা তির করা হয় বা িবি করা
হয়; একিট িপৎজা রুের ।

poco (avv.)(agg.) In quantità ridotta o
in numero limitato

ছাট /choṭa/ িবেশষণ পদ আকাের ছাট বা
পিরমােণ ছাট বা কম

polizia (s.f.) Organo dello Stato
addetto alla sicurezza pubblica

পুিলশ /pulish/ একক িবেশষ পদ একিট রাের
বসামিরক শি, অপরাধ িতেরাধ এবং সনাকরণ
এবং জনসাধারেণর রণােবেণর জন দায়ী

pomeriggio (s.m.) Parte del giorno che
va da mezzogiorno alla sera

িবকাল /bikāl/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ মধাের
পর থেক ায় সা ছ-টা পয য সময়, অপরা

pomodoro (s.m.) Ortaggio molto usato
nella cucina italiana

টেমেটা /ṭameṭo/ গণনীয় িবেশষ পদ সালােড
কাঁচা খাওয়া হয় বা সবিজ িহেসেব রাা কের খাওয়া
হয়

porta (s.f.) Apertura per permettere
l'entrata e l'uscita

দরজা /darajā/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট িবিং,
ম, বা গািডর় েবশাের কাঠ বা কােচর টুকেরা, যা
খালা বা ব করা যায়

portare (v.t.) Trasportare qualcosa o
qualcuno

আনায়ন করা /ānāyan karā/ িয়া পদ কােনা
বেক িনেজর সে কের অথবা বহন কের কােনা
ােন িনেয় যাওয়া অথবা কােনা বিেক িনেজর
সে িনেয় যাওয়া

posta (s.f.) La corrispondenza
recapitata tramite il servizio postale

মইল /meil/ অগণনীয় িবেশষ পদ পা ারা
পাঠােনা িচিঠ এবং পােসল

posto (s.m.) Luogo

ান /sthān/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা িবেশষ
অবান বা এলাকা

potere (v.int.) Avere la possibilità e la
capacità di fare qualcosa

পারা /pārā/ িয়া পদ িকছ ু করেত সম হওয়া

pranzare (v.int.) Consumare il pranzo

পুেরর খাবার হন করা /dupurer khābār
grahan karā/ িয়া পদ পুেরর খাবার খাওয়া

pranzo (s.m.) l pasto principale della
giornata: correntemente, il pasto di
mezzogiorno.

পুেরর খাবার /dupurer khābār/ পিরবতনশীল
িবেশষ পদ পুেরর ধান খাবার বা মধােভাজ

prego (inter.) Formula di cortesia usata
per rispondere a chi ringrazia.

াগতম /swāgatam/ নিতবাচক কউ কাথাও
গেল তােক বুভােব, আনের সে াগত করা

29/55

CPIA Avellino

Italiano - Bengali
prendere (v.t.) Aﬀerrare qualcosa con
le mani o con uno strumento

হণ করা /grahaṇ karā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু
লওয়া বা হণ করা

prenotare (v.t.) Fissare in anticipo
qualcosa

িলিপব করা /lipibaddha karā/ িয়া পদ
িনিদ সমেয় িকছ ু পাওয়া বা করার জন ববা করা
বা সংরিত করা

presto (avv.) Entro breve tempo

শীই /shīghrai/ িয়া িবেশষণ পদ এখন থেক
 সমেয়

prezzo (s.m.) L'equivalente in moneta
di un bene

মূল /mūlya/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা িকছ ু
কনা বা খিরদ করার জন য অথ িবিনমেয় িদেত হয়

primavera (s.f.) La prima stagione
dell’anno compresa, nell’emisfero
boreale, tra il 21 marzo e il 21 giugno, e
in quello australe tra il 23 settembre e il
21 dicembre

বস /basanta/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ বছেরর
সই সময় বা ঋতু যিট শীত ও ীের মধবতী সময়
যখন আবহাওয়া উ হেত  কের

professore (s.m.) Titolo degli
insegnanti delle scuole secondarie, delle
università e dei conservatori.

িশক /shikṣak/ গণনীয় িবেশষ পদ (পুষ)
িবেশষ কের একিট ুেল িশা দয় এমন একজন
পুষ

professoressa (s.f.) Femminile
singolare di professore.

িশিকা /shikṣikā/ গণনীয় িবেশষ পদ (ী)
িবেশষ কের একিট ুেল িশা দয় এমন একজন
মিহলা

pulire (v.t.) Togliere lo sporco

পিরার করা /parishkār karā/ িয়া পদ ময়লা
নয় বা অমিলন এমন (পির, িনমল, সাফ বা
পিরপািট)

qua (avv.) In questo luogo; indica
vicinanza a chi parla, ma è meno
preciso di qui (vieni qua, vieni nei miei
pressi; vieni qui, vieni in questo punto
preciso)

এই ােন /ei sthāne/ িয়া িবেশষণ পদ আপিন
য ােন আেছন অথবা আপনার িনেদিশত জায়গায়

quaderno (s.m.) Fogli di carta uniti tra
loro per scrivere

নাটবই /noṭbai/ গণনীয় িবেশষ পদ ছাট খাতা
যার মেধ মেন রাখার জন অেনক িকছ ু িলেখ রাখা
যায়

quadro (s.m.) Opera di pittura

িচ /citra/ গণনীয় িবেশষ পদ কারও আঁকা কােনা
ছিব; ছিব বা বািড় রং করার কাজ

quando (avv.) In quale momento, in
quale tempo.

কখন /kakhan/ িয়া িবেশষণ পদ য সমেয় িকছ ু
হয় বা হেয়িছল সই সময় সে বলেত গেল
ববহার করা হয়
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quanto (agg.)(avv.) Esprime la volontà
di conoscere la quantità, il numero, la
misura di qualcosa o di qualcuno

কত /kata/ িবেশষণ পদ বা িয়া িবেশষণ পদ িক
পিরমাণ বা মূল

quarto (s.m.) In una successione
ordinata occupa il posto corrispondente
al numero quattro

একচতুথাংশ /ekcaturthāngsha/ পিরবতনশীল
িবেশষ পদ কােনা িকছরু এক চতুথাংশ বা চার
ভােগর এক ভাগ

quasi (avv.) Circa, pressapoco, poco
meno che

ায় /prāy/ পদায়ী অবয় বা িয়ািবেশষণ পদ
ায়, কাছাকািছ, িঠক পুেরাপুির নয় এমন

quattordici (agg. num. card)

চৗ /caudda/ পিরমাণবাচক সংখা

quattro (agg. num. card)

চার /cār/ পিরমাণবাচক সংখা

quello (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa lontano da chi parla

ঐ /ai/ িবেশষণ পদ এই শিট কােনা বি বা ব
সেক উেখ করেত ববত হয়, িবেশষত যখন
সই বি বা িজিনস বার কাছাকািছ নই

questo (agg.)(pron.) Indica qualcuno o
qualcosa vicino a chi parla e a chi
ascolta

এই /ei/ িবেশষণ পদ এমন কােনা বি বা ব
সে ববত করা হয় য বা যা কােছই আেছ

qui (avv.) In questo luogo, in questo
posto. Indica un luogo in cui si trova
chi sta parlando o molto vicino a chi
parla e con più esattezza di qua.

অ /atra/ িয়া িবেশষণ পদ কারও বা িকছরু থম
পিরচয় দওয়া বা তার অথবা সিলর িত দ ৃি
আকষণ করার জন বােকর থেম ববত হয়

quindici (agg. num. card)

পেনেরা /panero/ পিরমাণবাচক সংখা

radio (s.f.) Apparecchio elettronico
che permette di trasmettere e/o ricevere

রিডও /redio/ অগণনীয় িবেশষ পদ বতােরর
সাহােয পাঠােনা হয় য অনুানিল

ragazza (s.f.) Persona di sesso
femminile nell'età compresa tra la
fanciullezza e l'età adulta

মেয় /meye/ গণনীয় িবেশষ পদ তণ বা
অেপাকৃত কমবয়সী নারী, এক তণী িশ

ragazzo (s.m.) Individuo di sesso
maschile che è nell'età tra la
fanciullezza e l'ultima giovinezza

ছেল /chele/ গণনীয় িবেশষ পদ একজন বালক বা
পুষ বাা (তণ বা িকেশার)

ricco (agg.) Che ha notevoli
disponibilità economiche

ধনী /dhanī/ িবেশষণ পদ অিধক সি এবং
টাকার অিধকারী

ripetere (v.t.) Ettettuare di nuovo
un'azione

পুনরায় করা /punarāy karā/ িয়া পদ কােনা
িকছরু পুনরাব ৃ করা

riso (s.m.) Pianta erbacea usata come
alimento

চাল /cāl/ অগণনীয় িবেশষ পদ একিট ঘন ঘাস যা
বাপকভােব খােদর উৎস িহসােব চাষ করা হয়,
িবেশষ কের এিশয়ােত (ধান বা চাউল)
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rispondere (v.int.) Dare una risposta

উওর দওয়া /uttar deoyā/ িয়া পদ য বি
কােনা িকছ ু িজেস কেরিছল অথবািলিখতভােব
জানেত চেয়িছল তােক মৗিখকভােব বা িলিখতভােব
উর জানােনা

risposta (s.f.) Le parole, lo scritto con
cui si risponde

উওর /uttar/ গণনীয় িবেশষ পদ উর িহসােব যা
বলা হয়, লখা হয় বা করা হয়

ristorante (s.m.) Esercizio pubblico
dove si consumano i pasti

রোরাঁ /restorā͂/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
িনিদ ান যখােন খাবার য় এবং খাওয়া যায়,
ভাজনালয় বা রোরাঁ

ritornare (v.int.) Andare di nuovo in
un luogo in cui si è già stati

ফরা /pherā/ িয়া পদ কােনা ােন ফরত আসা
বা িফের যাওয়া, তাবতন করা

rosso (agg.) Del colore del sangue e del
fuoco

লাল /lāl/ িবেশষণ পদ লািহত বণ বা রের রং

sabato (s.m.) Sesto giorno della
settimana

শিনবার /shanibār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ িত
সােহ বােরর পেরর িদন এবং রিববােরর আেগর
িদন

sale (s.m.) Composto che si usa per
dare sapore e per conservare i cibi

লবণ /labaṇ/ অগণনীয় িবেশষ পদ একিট সাদা
িটক পদাথ যা তার চিরগত াদ দান কের এবং
িসজিনং বা খাদ সংরেণর জন ববত হয়

salute (s. f.) Buona condizione ﬁsica e
mentale di un essere vivente

া /swāsthya/ অগণনীয় িবেশষ পদ কােনা
বির মানিসক এবং শারীিরক অবা

saluto (s.m.) Parola o gesto di
amicizia, simpatia, nei confronti di
qualcuno, che si rivolge nel momento in
cui ci si incontra o quando ci si lascia

েভা /shubhecchā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
কারও সে দখা হেল অথবা িচিঠ িলখেল থম য
-একিট শ বলা বা লখা হয়

sapere (v.t.) Essere o venire a
conoscenza di qualcosa, averne notizia

জানা /jānā/ িয়া পদ পযেবণ, অনুসান, বা
তেথর মাধেম সেচতন হওয়া

scarpa (s.f.) Calzatura che copre il
piede dalla pianta alla caviglia

জত
ু া /jutā/ গণনীয় িবেশষ পদ পা এর জন একিট
আাদন, সাধারণত চামডা় বা ািেকর তির

scrivere (v.t.) Tracciare i segni
convenzionali di una lingua o di un
codice di modo che possano essere
letti.

লখা /lekhā/ িয়া পদ কােনা কাগেজর প ৃে
কলম বা পিেলর সাহােয লখা

scuola (s.f.) Istituzione organizzata per
l’istruzione collettiva

ুল /skul/ গণনীয় িবেশষ পদ য জায়গায় িশরা
িশিত হেত যায়

scusare (v.t.) Perdonare, giustiﬁcare un
errore, una colpa

মাফ করা /māf karā/ িয়া পদ কােনা বিেক
সামান অপরােধর জন মা কের দওয়া
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secondo (s.m.) Unità di misura
fondamentale dell'intervallo di tempo,
un sessantesimo di minuto

সেক /sekenḍ/ গণনীয় িবেশষ পদ এক
িমিনেটর ৬০ ভােগর এক ভাগ

sedia (s.f.) Mobile su cui si può sedere
una sola persona

কদারা /kedārā/ গণনীয় িবেশষ পদ এক বির
জন একিট প ৃথক আসন, সাধারণত একিট িপছন
এবং চার পা িদেয় তির

sedici (agg. num. card)

ষাল /shola/ পিরমাণবাচক সংখা

segretaria (s.m.) Uﬃcio in cui in
genere si danno informazioni

সেটারী /sekreṭārī/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
অিফেস য বি িচিঠ টাইপ কের, টিলেফােনর
উর দয়, রকড সংরণ কের

sei (agg. num. card)

ছয় /chay/ পিরমাণবাচক সংখা

sempre (avv.) Senza ﬁne,
ininterrottamente, per tutto il tempo

সব সময় /saba samaẏa/ িয়া িবেশষণ পদ
অতীত কাল থেক  কের এখন পয, অনবরত,
অিবরাম

senza (prep.)(avv.) La mancanza o
l'assenza di qualcosa

ছাড়া /chāṛā/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু ছাড়া
বা বতীত

sera (s.f.) Parte del giorno tra il
tramonto e l'inizio della notte

সা /sandhā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ িদেনর
শেষ সময়, ায় ৬ িপএম থেক েত যাওয়ার সময়
পয

sete (s.f.) Bisogno ﬁsiologico di bere.

ত ৃা /trishñā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ কান
িকছ ু পান করার বল েয়াজন অনুভব করা

sette (agg. num. card)

সাত /sāt/ পিরমাণবাচক সংখা

settembre (s.m.) Il nono mese
dell'anno

সের /sepṭembar/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
বছেরর নবম মাস, উর গালােধ সাধারণত শরৎ এর
থম মাস িহেসেব গণ হয়

settimana (s.f.) Ciclo di suddivisione
del tempo in sette giorni

সাহ /saptāha/ গণনীয় িবেশষ পদ এক সাহ;
িবেশষত সামবার থেক রিববার অথবা রিববার থেক
শিনবার

sì (avv.) Risposta aﬀermativa.

হাঁ /hyā͂/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু িঠক বলার
জন ববত অিভবিিবেশষ

sigaretta (s.f.) Piccolo cilindro di carta
contenente tabacco, destinato ad essere
fumato

িসগােরট /sigāreṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ ধূমপােনর
জন কাগেজ ঘূিণত কাটা তামাক িসিলার

signiﬁcare (v.t.) Esprimere un
signiﬁcato, un contenuto, un messaggio
o un'informazione

অথ বুঝােনা /artha bujhāno/ িয়া পদ এমন
কােনা ভাব কাশ বা দশন করা বা সই ভাব থাকা
যার মেধ িকছ ু অথ কাশ পায়
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signora (s.f.) Titolo di cortesia con cui
ci si rivolge a una donna

িমছ. /mich/ িশেরানাম িবেশষ পদ একিট
িশেরানাম একিট পদিব বা পূণ নাম যা একিট মিহলার
ববািহক অবা িনিবেশেষ ববত

signore (s.m.) Titolo di cortesia o di
rispetto con cui ci si rivolge a un uomo

জনাব /janāb/ িশেরানাম িবেশষ পদ কান পদিব
বা পূণ নাম যা একজন মানুষেক রফার করার আেগ
ববত িশেরানাম হয়

simpatico (agg.) Chi ispira simpatia

সুর /sundar/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু যা
আনদায়ক, মেনাহর বা মধুর

singolo (agg.) Considerato
individualmente, distinto dagli altri

একক /ekak/ িবেশষণ পদ কােনা দেলর মেধ
িতিট আলাদা কের বা েতকিট আলাদাভােব
বাঝােনার জন ববত অিভবিিবেশষ

sinistra (s.f.)(agg.) La parte
corrispondente alla posizione della
punta del cuore (contraria alla destra)

বাম /bām/ িবেশষ পদ (এক বচন) বা িবেশষণ পদ
দেহর য িদেক দিপ থােক সই িদক

soggiorno (s.m.) In una abitazione,
stanza accogliente e abbastanza grande
per passare il tempo libero

খাবার ক /khābār kakṣa/ গণনীয় িবেশষ পদ
কােনা ক যখােন খাবার খাওয়া হয়, ভাজনাগার
বা ভাজনক

soldo (s.m.) Denaro, quattrini,moneta

টাকা /ṭākā/ অগণনীয় িবেশষ পদ িবিনময় মুা,
িবিনমেয় দয়া অথ

sole (s.m.) La stella attorno alla quale
gravita il sistema di cui fa parte la
Terra

সূয /sūrja/ অগণনীয় িবেশষ পদ প ৃিথবীর সূয
থেক া আেলা বা উতা

sonno (s.m.) Stato di riposo ﬁsico
indispensabile per il ristoro
dell'organismo

ঘুম /ghum/ অগণনীয় িবেশষ পদ শরীর এবং
মেনর একিট অবা যা সাধারণত িত রােত কেয়ক
ঘার জন পুনরাব ৃি হয়, যার মেধ ায়ুত িনিয়
থােক, চাখ ব হেয় যায়, পশী িশিথল থােক এবং
চতনা কাযকরীভােব িগত থােক

sopra (avv.) In posizione più elevata
rispetto ad un'altra più bassa

উপের /upare/ স পদ বা িয়া িবেশষণ পদ
কােনা সংখা, পিরমাণ, মূলা ইতািদর থেক
অেপাকৃতভােব বিশ, অিধকতর

sorella (s.f.) Parente di primo grado in
quanto ﬁglia degli stessi genitori

বান /bon/ িবেশষ পদ মা-বাবার অন মেয় ও
ছেলেদর সে সেকর ে একজন নারী বা
মেয়

sotto (avv.) Indica la posizione
inferiore di qualcosa

অধীেন /adhīne/ িয়া িবেশষণ পদ কােনা িকছরু
তলায় বা নীেচ

spaghetti (s.m.)(pl.) Pasta lunga di
forma cilindrica

ােঘিট /spyāgheṭi/ অগণনীয় িবেশষ পদ
একজাতীয় ইতািলয়ান খাবার যা আটা এবং পািনর
িমেণ তির যা স এবং লা লা দখেত
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spedire (v.t.) Inviare qualcosa
attraverso i servizi postali o un altro
mezzo

পাঠান /pāṭhāna/ িয়া পদ কােনা িজিনস কােনা
যায়গায় পাঠােনা

spesa (s.f.) Acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti

কনাকাটা /kenākāṭā/ অগণনীয় িবেশষ পদ
বাজােরর দাকােন দাকােন িগেয় িজিনস কনা

spesso (avv.) Molte volte, di frequente

ায়ই /prayi/ িয়া িবেশষণ পদ অেনকেেই বা
বিশরভাগ সময় বা অেনকবার

spiaggia (s.f.) Parte di costa che si
stende ai bordi del mare, del ﬁume o
del lago

সকত /saikat/ গণনীয় িবেশষ পদ সমুের কূ েল
বালু বা ছাট পাথর িবৃত যায়গা (বালুতট, সমুতট,
সকত, বলাভূিম)

sporco (agg.) Non pulito, sudicio

ময়লা /maylā/ িবেশষণ পদ পিরার নয় এমন
িকছ।ু
খলা /khelā/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ খলাধুলা
বা দিহক কাজকম

sport (s.m.) Attività ﬁsica svolta con
intenti ricreativi o come professione
sposare (v.t.) Prendere un uomo come
marito o una donna come moglie
attraverso la celebrazione del
matrimonio

িববাহ করা /bibāha karā/ িয়া পদ কাউেক ামী
বা ী িহেসেব হণ করা বা িবেয় করা

stanco (agg.) Bisognoso di riposo

া /klānta/ িবেশষণ পদ কােনা বি যখন
িবাম বা ঘুেমর েয়াজন বাধ কের, া বা
পিরা

stare (v.int.) Essere in un luogo , in una
situazione o in una condizione

থাকা /thākā/ িয়া পদ একই জায়গায় থাকা বা
বাস করা

stazione (s.f.) Luogo di sosta
temporanea dei mezzi di trasporto

শন /sṭeshan/ গণনীয় িবেশষ পদ যখান থেক
বাস বা ন ছােড় এবং যখােন শষ পয পৗঁছায়

stop (s.m.) Segnale stradale che
impone l'obbligo di l’arresto ai veicoli

থামা /thāmā/ গণনীয় িবেশষ পদ থেম যাওয়ার
কাজ অথবা ােন অ বা সংি সমেয়র জন থামা
বা িবরিত নওয়া

strada (s.f.) Percorso per raggiungere
un luogo

রাা /rāstā/ গণনীয় িবেশষ পদ এক জায়গা থেক
অন িদেক এিগেয় যাওয়ার একিট িবৃত পথ,
িবেশষত িবেশষভােব ত করা প ৃ যা যানবাহন
ববহার করেত পাের।

straniero (s. m.) Persona appartenente
ad un paese diverso dal proprio

অপিরিচত /aparicita/ িবেশষণ পদ কােনা
অপিরিচত বাি বা আগক

stretto (agg.) Di dimensioni ridotte nel
senso della larghezza

সংকীণ /sangkīrṇa/ িবেশষণ পদ কােনা িকছ ু যা
িবীণ নয়, অশ বা স
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studente (s.m.) Iscritto ad un corso di
studi

ছা /chātra/ গণনীয় িবেশষ পদ (পুষ) ুল,
কেলজ বা ইউিনভািসিটেত পাঠরত ছা

studentessa (s.f.) Iscritta ad un corso
di studi

ছাী /chātrī/ গণনীয় িবেশষ পদ (ী) ুল,
কেলজ বা ইউিনভািসিটেত পাঠরত ছাী

studiare (v.t.) Applicare la propria
intelligenza all'apprendimento di una
disciplina

শখা /shekhā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু শখার জন
সময় খরচ করা, পড়ানা করা, অধয়ন করা

su (prep.) Sopra

উপের /upare/ পদায়ী অবয় যু, ছঁেু য় আেছ,
লেগ আেছ এমন, িবেশষ কােনা প ৃতল

suonare (v.t.) Usare uno strumento
musicale

বাজােনা /bājāno/ িয়া পদ বাদয বাজােনা

supermercato (s.m.) Grande punto di
vendita al pubblico caratterizzato dal
sistema del self-service

সুপারমােকট /supārmārkeṭ/ গণনীয় িবেশষ পদ
খুব বেড়া দাকান যখােন খাদ পানীয় এবং অনান
অেনক গ ৃহালীর িজিনসপ কনা যায়

svegliarsi (v.int. pron.) Cessare di
dormire.

জাগা /jāgā/ িয়া পদ ঘুম থেক ওঠা বা কাউেক
ঘুম থেক ওঠােনা

tanto (agg.) In grande quantità, molto.

খুব /khub/ িবেশষণ পদ িবেশষ একটা িকছ ু বা
কারও সে জার িদেয় বলার জন ববহার করা হয়

tardi (avv.) Oltre il tempo debito,
stabilito: arrivare tardi a un
appuntamento

দির /deri/ িয়া িবেশষণ পদ তািশত, সিঠক বা
াভািবক সমেয়র পর িকছ ু করা

tavolo (s.m.) Mobile formato da un
piano di legno o di altro materiale,
sostenuto generalmente da quattro
gambe.

টিবল /ṭebil/ গণনীয় িবেশষ পদ চার বা তেতািধক
পা িবিশ এক ধরেনর আসবাবপ যা খাওয়ার,
লখার বা কাজ করার জন ববত হেয় থােক

taxi (s.m.) Automobile dotata di
tassametro per servizio di trasporto
pubblico.

টাি /ṭyāksi/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
মাটরযান বা মাটরগািড় যা ভাড়ায় চিলত

tè (s.m.) Bevanda aromatica che si
ottiene per infusione delle foglie della
pianta del té.

চা /cā/ অগণনীয় িবেশষ পদ ফটু  জেল চা গােছর
কেনা চূণ পাতা িদেয় তির একিট গরম পানীয়

teatro (s.m.) Luogo adibito alle
rappresentazioni sceniche ed altri
spettacoli pubblici

নাটশালা /nāṭyashālā/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
িবিং বা বিহরন এলাকা যখােন নাটক এবং
অনান নাটকীয় পারফরেম দওয়া হয়
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telefonare (v.int.) Mettersi in contatto
con qualcuno attraverso il telefono

টিলেফান করা /ṭeliphon karā/ িয়া পদ
টিলেফােনর মাধেম কােনা বির সােথ যাগােযাগ
করা

telefono (s.m.) Dispositivo che
permette la trasmissione a distanza di
voci

টিলেফান /ṭeliphon/ গণনীয় িবেশষ পদ
বিতক িসগনােল শা কন পার কের,
টিলাম বা রিডও ববহার কের একিট দূরে
কর রণ করার জন একিট িসেম

televisione (s.f.) Sistema di
telecomunicazioni destinato alla
trasmissione di immagini a distanza.

টিলিভশন /ṭelibhishan/ গণনীয় িবেশষ পদ
বাের আকাের বিতক সরাম যিটেত কােচর
পদায় চল ছিব ও শ সমিত অনুান দখা যায়

tornare (v.int.) Riportarsi nel luogo da
cui si è partiti o ci si è allontanati

িফের আসা /phire āsā/ িয়া পদ আেগর বা যা
াভািবক সই অবা, কাজ, পিরিিত ইতািদেত
ফরা

tre (agg. num. card)

িতন /tin/ পিরমাণবাচক সংখা

tredici (agg. num. card)
treno (s.m.) Mezzo di trasporto adatto
alla circolazione sulle ferrovie

তেরা /tero/ পিরমাণবাচক সংখা
রলগািড় /relgāṛi/ গণনীয় িবেশষ পদ
রললাইেনর উপর িদেয় ইিেনর সাহােয টেন িনেয়
যাওয়া হয় একধরেনর যান যা িট ভােগ িবভ,
যাীেদর জন এবং মালপের জন

triste (agg.) Stato d'animo di profondo
dolore o malinconia

ঃিখত /duḥkhita/ িবেশষণ পদ কােনা িবষেয়
অসুখী বা ঃিখত

troppo (agg.)(avv.) Che supera la
giusta misura o quantità

খুব বিশ /khub beshi/ িবেশষণ পদ বা িয়া
িবেশষণ পদ একিট অসহ, অসব, বা ািনাশক
অবা বা অিভতা

trovare (v.t.) Riuscire ad avere una
cosa che si cerca

আিবার /ābiskār/ িয়া পদ যা চাওয়া হে
তমন িকছ ু বা হারােনা িকছ ু খুঁেজ পাওয়া

tuo (agg.) Indica possesso,
appartenente alla persona con cui si
parla

তামার /tomār/ িবেশষণ পদ য বি বা
বিেদর সােথ কথা বলা হে তার বা তােদর সে
যু বা সিকত

turista (s.m.)(s.f.) Persona che si
sposta dal luogo in cui vive per andare
in vacanza

পযটক /parjaṭak/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা
বি িযিন মণ কেরন, পযটক বা মণকারী

tutto (agg.) Indica un'intera quantità di
spazio o di tempo

সব /sab/ িবেশষণ পদ সূণ বা মাট সংখা,
পিরমাণ, বা পিরমােণর িতিনিধ কের

tv (s.f.) Abbreviazione di televisione

টিলিভশন /ṭelibhishan/ পিরবতনশীল িবেশষ
পদ িটিভ- টিলিভশন
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uﬃcio (s.m.) Luogo in cui si esercita
un'attività professionale

অিফস /aphis/ গণনীয় িবেশষ পদ িবেশষ কােনা
উেেশ বা িবেশষ কােনা পিরেষবার কােজর জন
ববত কােনা একিট ঘর বা অািলকা

undici (agg. num. card)

এগােরা /egāro/ পিরমাণবাচক সংখা

università (s.f.) Istituto scolastico per
la formazione in età giovane-adulta

িবিবদালয় /bishwabidyālay/ গণনীয় িবেশষ
পদ য িতােন ছ-ছাীরা উতর িশা লােভর
জন ও উপািধ লােভর জন অধয়ন কের এবং
যখােন িবদাচচা ও গেবষণা করা হয়

uno (agg. num. card)

এক /ek/ পিরমাণবাচক সংখা

uomo (s.m.) L'individuo di sesso
maschile della specie umana.

মানুষ /mānush/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট
াবয় পুষ

uovo (s.m.) Uovo di gallina usato come
alimento

িডম /dim/ গণনীয় িবেশষ পদ একিট মিহলা পািখ,
সরীস ৃপ, মাছ, বা অখাদিবেশষ ারা িনধািরত একিট
িডাকৃিত বা ব ৃাকার ব, সাধারণত একিট
উয়নশীল ণ ধারণকারী

uscire (v.int.) Muoversi dall'interno
all'esterno di un luogo circoscritto,
andare fuori

বািহের যাওয়া /bāhire jāoyā/ িয়া পদ সই
িদেনই িফের আসা হেব এমনভােব অ সমেয়র জন
বািড়র বাইের বেরােনা, বা কােজর জায়গা ছেড়
বাইের যাওয়া

vacanza (s.f.) Sospensione del lavoro o
dello studio, spesso in corrispondenza
di particolari ricorrenze o festività.

ছিটর
ু িদন /chutir din/ গণনীয় িবেশষ পদ কাজ
বা ুল থেক িবােমর জন কােনা িনিদ সময় বা
িনিদ িকছ ু িদন
সুটেকস /suṭkes/ গণনীয় িবেশষ পদ মণকােল
জামাকাপড় নওয়ার বা

valigia (s.f.) Grossa borsa da viaggio
per riporvi indumenti od oggetti
personali
vecchio (agg.) Che ha un’età molto
avanzata; che dura da molto tempo

বয় /bayashka/ িবেশষণ পদ একিট দীঘ সমেয়র
জন বসবাস কৃত; আর তণ নয়

vedersi (v.riﬂ. recip.) Incontrarsi,
trovarsi con qualcuno

দখা /dekhā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু দখা

venerdì (s.m.) Quinto giorno della
settimana

বার /shukrabār/ পিরবতনশীল িবেশষ পদ
সােহর য িদন ব ৃহিতবােরর পের আেস

venire (v.int.) Recarsi nel luogo dove si
trova o dove va la persona con cui si
parla o la persona che parla

আসা /āsā/ িয়া পদ কােছ পিরিচত একিট জায়গায়
মণ, বা একিট িনিদ ােন পৗঁছােনা

venti (agg. num. card)

িবশ /bish/ পিরমাণবাচক সংখা
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verde (agg.) Colore primario, tipico
dell'erba, delle foglie

সবুজ /sabuj/ িবেশষণ পদ বণালীেত নীল ও
হলুেদর মধবতী রং; ঘাস বা পাতার রং

verdura (s.f.) Erbe e ortaggi
commestibili

শাকসবিজ /shāksabji/ গণনীয় িবেশষ পদ
শাকসবিজ বা উিদ বা গাছপালার য অংশ আমরা
খাদ িহেসেব হণ কির

vero (agg.) Rispondente alla realtà dei
fatti.

সত /satya/ িবেশষণ পদ ভুল নয় বা যথাথ

vestito (s.m.) Indumento completo che
si indossa sopra la biancheria

পাশাক /poshāk/ গণনীয় িবেশষ পদ মিহলােদর
পাশাক যা কাঁধ থেক হাঁটু বা তার নীচ পয ঢেক
থােক

via (s.f.) Percorso per raggiungere un
luogo

রাা /rāstā/ গণনীয় িবেশষ পদ শহর, নগর অথবা
ােমর একিট রাা যার ইধাের দাকান, বািড়ঘর
ইতািদ আেছ

viaggiare (v.int.) Trasferirsi da un
luogo a un altro con un mezzo di
trasporto compiendo un tragitto di
lunga durata .

মণ করা /bhramaṇ karā/ িয়া পদ দূের
কাথাও মণ করা, এক জায়গা থেক আেরক
জায়গায় যাওয়া

viaggio (s.m.) Trasferimento da un
luogo a un altro, eﬀettuato con uno o
più mezzi di trasporto:

মণ /bhramaṇ/ গণনীয় িবেশষ পদ এক জায়গা
থেক আেরক জায়গায় যেত যতটা সময় লেগেছ

vicino (avv.) Che si trova a breve
distanza

িনকেট /nikaṭe/ িয়া িবেশষণ পদ একিট ছাট
দূর দূের; িনকটবতী

vino (s.m.) Bevanda alcolica prodotta
dalla fermentazione degli acini d'uva.

ওয়াইন /oyāin/ অগণনীয় িবেশষ পদ আঙরু অথবা
কখেনা কখেনা অন ফল থেক তির একরকম মদ
বা মদ

visitare (v.t.) Recarsi a vedere un
luogo.

দখেত যাওয়া /dekhte jāoyā/ িয়া পদ অ
সমেয়র জন কাউেক দখেত বা কােনা যায়গায়
যাওয়া

visto (s.m.) Permesso che viene
rilasciato dallo stato ad un cittadino
straniero per accedere nel proprio
territorio, per un certo periodo di
tempo e per determinati scopi.

িভসা /bhisā/ গণনীয় িবেশষ পদ কােনা রাে
ঢাকা, বেরােনা বা মেণর অনুমিত িচহসহ সরকাির
ছাপ দওয়া অনুমিতপ

vivere (v.int.) Essere in vita, avere vita

বাস করা /bās karā/ িয়া পদ িনিদ ােন িনেজর
বািড়েত বাস করা

volere (v.t.) Essere intenzionato a
ottenere qualcosa.

চাওয়া /cāoyā/ িয়া পদ কােনা িকছ ু চাওয়া অথবা
কােনা িকছ ু পাওয়ার আকাা বা বাসনা জাগা
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zaino (s.m.) Sacco di tela o altro
materiale che si porta sulle spalle per
trasportare oggetti vari

ুল বাগ /skul byeg/ গণনীয় িবেশষ পদ মেণর
সমেয় িপেঠ বহন করার জেন ধাতুিনিমত েমর
বেড়া বাগ; বাকপাক

zucchero (s.m.) Sostanza organica
utilizzata per addolcire gli alimenti

িচিন /cini/ অগণনীয় িবেশষ পদ ব ৃািদ বা ফল
ইতািদ থেক পাওয়া শকরা, যা িমি ােদর হয়
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arte e media
arte

িশ

ballare

নাচা

canzone

গান

cd

িসিড

cellulare

ফান

ﬁlm

িসেনমা

fotograﬁa

িচ

giornale

সংবাদপ

internet

ইারেনট

musica

গান

radio

রিডও

teatro

নাটশালা

televisione

টিলিভশন

tv

টিলিভশন
vestiti

calza

মাজা

camicia

জামা

cappotto

জামা

giacca

জােকট

gonna

াট
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vestiti
maglietta

িট-শাট

maglione

সােয়টার

occhiali

চশমা

ombrello

ছাতা

pantalone

াউজার

scarpa

জত
ু া

vestito

পাশাক

zaino

ুল বাগ
colori

bianco

সাদা

giallo

হলুদ

rosso

লাল

verde

সবুজ

marrone

বাদামী

blu

নীল

nero

কােলা
giorni della settimana
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lunedì

সামবার

martedì

মলবার

mercoledì

বুধবার

giovedì

ব ৃহিতবার

venerdì

বার
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giorni della settimana
sabato

শিনবার

domenica

রিববার
bevande

acqua

পািন

caﬀè

কিফ

cappuccino

কােপািচেনা

latte

ধ

tè

চা

vino

ওয়াইন
istruzione

alfabeto

বণমালা

capire

বাঝা

carta

কাগজ

classe

িণ

corso

কাযধারা

documento

দিলল

domanda



esercizio

বায়াম

imparare

শখা

insegnante

িশক

insegnare

শখান

leggere

পডা়

lettera

িচিঠ

lezione

পাঠ
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istruzione
libro

বই

lingua

ভাষা

matita

পিল

parola

শ

penna

কলম

professore

িশক

professoressa

িশিকা

quaderno

নাটবই

ripetere

পুনরায় করা

scuola

ুল

studente

ছা

studentessa

ছাী

università

িবিবদালয়
famiglia
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nonna

নািন বা দািদ

nonno

নানা বা দাদা

mamma

মা

papà

বাবা

madre

মাতা

padre

িপতা

sorella

বান

fratello

ভাই

ﬁglia

মেয়
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famiglia
ﬁglio

পু
cibo

aceto

িসকা

carne

মাংস

cenare

রােতর খাবার হন করা

fame

ুধা

frutta

ফল

menù

খাদতািলকা

olio

তল

pane

িট

pasta

পাা

pepe

মিরচ

pesce

মাছ

pizza

িপৎজা

pomodoro

টেমেটা

pranzare

পুেরর খাবার হন করা

pranzo

পুেরর খাবার

riso

চাল

sale

লবণ

spaghetti

ােঘিট

uovo

িডম

verdura

শাকসবিজ
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cibo
zucchero

িচিন
saluti

arrivederci

ভ িবদায়

buonanotte

ভ রাি

buonasera

ভ সা

buongiorno

ভ সকাল

ciao

হােলা

saluto

েভা
salute

bene

উম

destra

দিণিদক

farmacia

ফােমিস

fumare

ধূমপান করা

magro

পাতলা

malato

অসু

male

খারাপভােব

medicina

ঔষধ

salute

া

sigaretta

িসগােরট

sinistra

বাম

stanco

া
casa
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appartamento

াট

bagno

গাসলখানা

camera

ক

casa

বািড়
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casa
casa

ঘর

chiave

চািব

cucina

রাা ঘর

doccia

ঝরনা

ﬁnestra

জানালা

giardino

বাগান

indirizzo

িঠকানা

letto

িবছানা

orologio

ঘিড়

porta

দরজা

posta

মইল

quadro

িচ

sedia

কদারা

soggiorno

খাবার ক

tavolo

টিবল

telefono

টিলেফান
lavori e mestieri

appuntamento

অাপেয়েম

cameriera

খাদ পিরেবিশকা

cameriere

ওেয়টার

computer

কিউটার
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lavori e mestieri
dottore

িচিকৎসক

dottoressa

িচিকৎসক

dovere

দািয়

fabbrica

কারখানা

fax

ফা

industria

িশ

insegnante

িশক

internet

ইারেনট

piano

পিরকনা

polizia

পুিলশ

professore

িশক

professoressa

িশিকা

segretaria

সেটারী

uﬃcio

অিফস
posizione
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avanti

এিগেয়

davanti

সামেন

dentro

িভতের

destra

দিণিদক

dietro

িপছেন

dietro

িপছন থেক

dove

কাথায়

fuori

বািহের

giù

িনেচ

in

মেধ
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posizione
lontano

দূের

sinistra

বাম

sopra

উপের

su

উপের

vicino

িনকেট
misure

doppio

িন

meno

কম

metà

অেধক

mezzo

আধা

molto

অেনক

più

অিধক

poco

ছাট

quarto

একচতুথাংশ

singolo

একক
mesi dell'anno

gennaio

জানুয়াির

febbraio

ফয়াির

marzo

মাচ

aprile

এিল

maggio

ম

giugno

জনু

luglio

জল
ু াই

agosto

আগ

settembre

সের

ottobre

অোবর

novembre

নেভর

dicembre

িডেসর
numeri

uno

এক
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numeri
due

ই

tre

িতন

quattro

চার

cinque

পাঁচ

sei

ছয়

sette

সাত

otto

আট

nove

নয়

dieci

দশ

undici

এগােরা

dodici

বােরা

tredici

তেরা

quattordici

চৗ

quindici

পেনেরা

sedici

ষাল

diciassette

সেতেরা

diciotto

আঠােরা

diciannove

ঊিনশ

venti

িবশ
persone
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cognome

পদিব

donna

নারী

femmina

মিহলা

maschio

পুষ

nazionalità

জাতীয়তা

nazione

জাতীয়

nome

নাম

ragazza

মেয়
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persone
ragazzo

ছেল

signora

িমছ.

signore

জনাব

uomo

মানুষ
luoghi

aeroporto

িবমানবর

agenzia

সংা

ambasciata

দূতাবাস

banca

বাংক

centro

ক

chiesa

িগজা

cinema

িসেনমা

città

শহর

consolato

দূতাবাস

hotel

হােটল

indirizzo

িঠকানা

mercato

বাজার

museo

জাঘর

negozio

দাকান

ospedale

হাসপাতাল

parcheggio

পািকং এলাকা

piazza

বগে

pizzeria

িপৎজার দাকান
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luoghi
ristorante

রোরাঁ

scuola

ুল

stazione

শন

via

রাা

supermercato

সুপারমােকট
relazioni
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aﬀetto

হ

amica

বাবী

amore

ম

bacio

চমু ু

bambina

িশ

bambino

সান

caro

িয়

cognome

পদিব

compagna

অংশীদার

compagno

সহকমী

compleanno

জিদন

donna

নারী

famiglia

পিরবার

femmina

মিহলা

festa

পািট

marito

ামী

maschio

পুষ

moglie

ী

nome

নাম
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relazioni
ragazza

মেয়

signora

িমছ.

signore

জনাব

uomo

মানুষ
stagioni dell'anno

primavera

বস

estate

ী

autunno

শরৎ

inverno

শীতকাল
stoviglie

bicchiere

াস

bottiglia

বাতল

coltello

ছির
ু

cucchiaio

চামচ

piatto

থালা

tavolo

টিবল

forchetta

কাঁটাচামচ
tempo

adesso

এখন

anno

বছর

data

তািরখ

domani

আগামীকাল

dopo

পের

giornata

িদন
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tempo
giorno

িদবস

ieri

গতকাল

mai

কখেনা না

mattina

সকাল

mese

মাস

mezzanotte

মধরাি

mezzogiorno

মধা

minuto

িমিনট

momento

মুত

oggi

আজ

ora

ঘা

pomeriggio

িবকাল

presto

শীই

secondo

সেক

sempre

সব সময়

sera

সা

settimana

সাহ

spesso

ায়ই

tardi

দির
viaggio
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aereo

িবমান

aeroporto

িবমানবর

ambasciata

দূতাবাস

autobus

বাস

biglietto

িটেকট

cartolina

পাকাড

check-in

চক ইন

consolato

দূতাবাস
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viaggio
fermata

থামােনা

hotel

হােটল

indirizzo

িঠকানা

informazione

তথ

internazionale

আজািতক

macchina

গািড়

moto

মাটরসাইেকল

nazionalità

জাতীয়তা

nazione

জাতীয়

parcheggio

পািকং এলাকা

partire

রওনা দওয়া

passaporto

পাসেপাট

piazza

বগে

prenotare

িলিপব করা

via

রাা

taxi

টাি

treno

রলগািড়

turista

পযটক

vacanza

ছিটর
ু িদন

valigia

সুটেকস

strada

রাা

viaggiare

মণ করা

viaggio

মণ

visitare

দখেত যাওয়া

visto

িভসা
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