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General Notes 

 

1. Examples are given primarily in Chalito style.  Sadhu style 

alternatives are given in parentheses after the Chalito examples. 

 

GRAMMAR 59.1 (previously Grammar 54.3) 

 

To Have 
 

There is no verb in Bengali directly meaning “to have”.  This sense is 

re-expressed as: “Something exists as someone’s possession”.  Some 

Bengali expressions may appear ambiguous! 
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আমার বই আছে aamaar bai aache. I have a book 

= 

‘my book exists’ 

or 

‘it is my book’ 

আমার শক্তি নেই aamaar shakti nei. I have no strength 

= 

‘My strength exists 

not’ 

(আমার শক্তি োই) aamaar shakti naai. 

আমার X-বার দরকার 
আছে 

aamaar X-baar 

dar-kaar aache 
I need to do X 

= 

‘My need of X-ing 

exists’ 

(আমার X-ক্ত বার দরকার 
আছে) 

aamaar X-ibaar 

dar-kaar aache 

আমার কাজ করবার 
দরকার আছে 

aamaar kaaj kar-baar 

dar-kaar aache 
I need to do work 

= 

‘I have need of doing 

work’ 

(আমার কাজ কক্তরবার 
দরকার আছে) 

aamaar kaaj karibaar 

dar-kaar aache 
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One can be more precise and say: “In someone’s possession [or 

presence] there is something.” 

 

তার কাছে আমার একটি 
ক্তিঠি আছে 

taar kaache aamaar 

ek-ti cithi aache 

He has a letter of 

mine 

= 

‘With him my a letter 

is’ 

(তাহার কাছে আমার 
একটি ক্তিঠি আছে) 

(taahaar kaache 

aamaar ek-ti cithi 

aache) 

তার কাছে নেম নেই taar kaache prem nei He has no love 

= 

‘With him there is no 

love’ 

(তাহার কাছে নেম োই) taahaar kaache prem 

naai 

 



Teaching Truth in Bengali (through English) Teaching Truth in Bengali 
 

. 4  Study 59 

GRAMMAR 59.2 

 

Examples of Possession 

 
আমার বই আছে aamaar bai aache I have a book 

= 

‘My book exists’ 

or 

‘[It] is my book’ 

আমার বই নেই aamaar bai nei I haven’t a book 

= 

‘My book doesn’t 

exists’ 

(আমার বই োই) aamaar bai naai 

ঈশ্বছরর একটি উছেশয 
আছে 

iishvarer ek-ti 

uddeshya aache 

God has a purpose 

নতামার সুন্দর বাইছবল 
আছে 

tomaar sundar 

baaibel aache 

You have a beautiful 

Bible 

 

GRAMMAR 59.3 

 

“কাছে” “kaache” 

 

To say “with the possessor” add “কাছে” “kaache”:- 

 
তাাঁর কাছে নতামার 
নরছকার্ড  আছে * ‡ 

taa^r kaache tomaar 

rekord aache * ‡ 

He [God] has your 

record 

(তাাঁহার কাছে নতামার 
নরছকার্ড  আছে * ‡) 

taa^haar kaache 

tomaar rekord 

aache * ‡ 

 

* “আছে” “aache” not “আছেে” “aachen”, because the verb relates to 

the impersonal thing that is possessed. 

‡ In this sentence you can omit the verb “আছে” “aache”, if the sense 

is clear. 
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GRAMMAR 59.4 

 

Further Examples that Express Possession 

 
নতামাছদর কী পরুস্কার 
হছব? 

tomaader kii 

puraskaar habe? 
Matthew 5:46—what 

reward do YOU 

have? 
(ছতামাছদর ক্তক পরুস্কার 
হইছব?) 

(tomaader ki 

puraskaar haibe?) 

ক্তশয়াছলর গতড  আছে shiyaaler garta aache 
Matthew 8:20—

Foxes have dens 
(শৃগালছদর গর্ত্ড আছে) (shrrigaal-der gartta 

aache) 

আকাছশর পাখীর বাসা 
আছে 

aakaasher paakhiir 

baasaa aache Matthew 8:20—birds 

of heaven have 

roosts 

(আকাছশর পক্তিগছের 
বাসা আছে) 

(aakaasher 

paksiganer baasaa 

aache) 
মেষু্যপছুের মাথা রাখবার 
জায়গা নকাথাও নেই 

manusyaputrer 

maathaa raakh-baar 

jaayagaa kothaao nei 
Matthew 8:20—the 

Son of man has 

nowhere to lay down 

his head 

(মেষু্যপছুের মস্তক 
রাক্তখবাল স্থাে োই) 

(manusyaputtrer 

mastak raakhibaar 

sthaan naai) 

যার আছে, তাছক নদওয়া 
যাছব 

yaar aache, taake 

deoyaa yaabe Matthew 13:12—

whoever has, more 

will be given him 

(যাহার আছে, তাহাছক 
নদওয়া যাইছব) 

(yaahaar aache, 

taahaake deoyaa 

yaaibe) 
যার নেই, yaar nei, Matthew 13:12—

whoever does not 

have, 

(যাহার োই,) (yaahaar naai,) 
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তার যা আছে, তাও তার 
ক্তেকট হছত লওয়া যাছব 

taar yaa aache, taao 

taar nikat hate laoyaa 

yaabe Matthew 13:12—

even what he has will 

be taken from him 

(তাহার যাহা আছে, 
তাহাও তাহার ক্তেকট হইছত 
লওয়া যাইছব) 

(taahaar yaahaa 

aache, taahaao 

taahaar nikat haite 

laoyaa yaaibe) 
দইুটি মাে োডা আর 
ক্তকেুই নেই 

duiti maach chaaraa 

aar kichui nei 
Matthew 14:17—We 

have nothing here but 

five loaves and two 

fishes 

(দইুটী মাে োডা আর 
ক্তকেুই োই) 

(duitii maach chaaraa 

aar kichui naai) 

নতামাছদর কাছে কয়খাো 
রুটী আছে? 

tomaader kaache 

kay-khaanaa rutii 

aache? 
Matthew 15:34—

How many loaves 

have YOU? 
(ছতামাছদর কাছে কয়খাো 
রুটী আছে?) 

(tomaader kaache 

kay-khaanaa rutii 

aache?) 

নতামাছদর রুটী নেই tomaader rutii nei Matthew 16:8—

YOU have no loaves (ছতামাছদর রুটী োই) (tomaader rutii naai) 
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GRAMMAR 59.5 

 

“Have”—Meaning “Make” or “Do” 

 
নতামরা ক্তক ক্তবশ্বাস কছরা 
নয, আক্তম এ করছত 
পাক্তর? 

tomaraa ki bishvaas 

karo ye, aami e kar-te 

paari? 
Matthew 9:28—Do 

YOU have faith that I 

can do this? 
(নতামরা ক্তক ক্তবশ্বাস কর 
নয, আক্তম ইহা কক্তরছত 
পাক্তর?) 

(tomaraa ki bishvaas 

kara ye, aami ihaa 

karite paari?) 

ভয় কক্তরও ো bhay kario naa Matthew 10:31—

Have no fear 
আমার েক্তত দয়া 
( / রহম) করুে 

aamaar prati dayaa 

( / raham) karun 

Matthew 15:22—

Have mercy on me 

অছেক ক্তদে পছূবড তারা মে 
ক্তিরাছতা 

anek din puurbe 

taaraa man phiraato Matthew 11:21—

they would long ago 

have repented 

(অছেক ক্তদে পছূবড 
তাহারা মে ক্তিরাত) 

(anek din puurbbe 

taahaaraa man 

phiraata) 
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GRAMMAR 59.6 

 

“Have” As An Auxiliary 

 
তা আজ পযডন্ত থাকছতা taa aaj paryanta 

thaak-to Matthew 11:23—it 

would have remained (তাহা আজ পযডযন্ত 
থাক্তকত) 

(taahaa aaj paryyanta 

thaakita) 

তুক্তম এই সকল ক্তবষ্য় গুপ্ত 
নরছখছো 

tumi ei sakal visay 

gupta rekhecho 
Matthew 11:25—you 

have hidden these 

things 
(তুক্তম এই সকল বষ্য় 
গুপ্ত রাক্তখয়াে) 

(tumi ei sakal visay 

gupta raakhiyaacha) 

সকলই আমাছক সমক্তপডত 
হছয়ছে 

sakal-i aamaake 

samarpita hayeche 
Matthew 11:27—All 

things have been 

delivered to me 
(সকলই আমাছক সমক্তপডত 
হইয়াছে) 

(sakal-i aamaake 

samarpita haiyaache) 

নতামরা ক্তক পাথ কছরাক্তে? tomaraa ki paath 

karoni? Matthew 12:3—Have 

YOU not read? (ছতামরা ক্তক পাথ কর 
োই?) 

(tomaraa ki paath 

kara naai) 
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GRAMMAR 59.7 

 

Rephrasing to Eliminate the Possessive “Have” 

 
অক্তিক মৃক্ততকা ক্তেছলা ো adhik mrritikaa chilo 

naa 
Matthew 13:5—they 

did not have much 

soil 
(অক্তিক মৃক্ততকা ক্তেল ো) adhik mrritikaa chila 

naa 

ক্তযশাইছয়র এই ভাববােী 
পূেড হছে 

yishaaiyer ei 

bhaababaanii puurna 

hacche 
Matthew 13:14—the 

prophecy of Isaiah is 

having fulfillment 
ক্তযশাইছয়র এই ভাববােী 
পূেড হইছতছে 

yishaaiyer ei 

bhaababaanii puurna 

haiteche 

এ আপোর েক্তত কখেও 
ঘটছব ো 

e aapanaar prati 

kakhan-o ghat-be naa 
Matthew 16:22—you 

will not have this 

[destiny] at all 
ইহা আপোর েক্তত কখেও 
ঘটিছব ো 

ihaa aapanaar prati 

kakhan-o ghatibe naa 

 

EXERCISE 59.1 [Possession] 

 

Translate these Chalito Style sentences into English:- 

 
১. আমার বাডী নেই।  ক্তকন্তু ক্তযশুরও নকাে বাডী েুছলা ো! 
1. aamaar baarii nei.  kintu yishur-o kona baarii chilo naa! 

 
২. নতামার ক্তক ক্তপতামাতা আছে? 
2. tomaar ki pitaamaataa aache? 

 
৩. আমার কাছে টাকা নেই।  তাই নতা বছট! 
3. aamaar kaache taakaa nei.  taa-i to bate! 

 
৪. আমাছদর কতৃড ক ক্তবশ্বাস রাখছত হছব। 
4. aamaader kartrrik bishbaas raakh-te habe. 
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৫. আমাছদর বইগুছলা পডছত হছব। 
5. aamaader baigulo par-te habe. 

 
৬. এখে নতা কী করছত িাইছলে? — আপক্তে এখেই নতা আরম্ভ কছরছেে! 
6. ekhan to kii kar-te caailen? — aapani ekhan-i to aarambha 

karechen! 

 
৭. এ কথা নতা মছে রাখছত হছব। 
7. e kathaa to mane raakh-te habe. 

 
৮. তাডা তাক্তডই [ / শীঘ্রই] নতা নযছত হছব। 
8. taaraa taari-i [ / shiighra-i] to yete habe. 

 
৯. আক্তম নতা জাক্তে ো। 
9. aami to jaani naa. 

 
১০. তার ক্তিঠি সম্ভবত আজছক আসছব। 
10. taar cithi sambhabata aaj-ke aas-be. 

 
১১. সুরূপ, কুরূপ, এরূপ, নসইরূপ, তদ্রূপ, কুকমড 
11. suruup, kuruup, eruup, se-i-ruup, tadruup, kukarma 

 
১২. এভাছব, ঐক্তদছগ, সমাছলািো 
12. ebhaabe, eedige, samaalocanaa 

 
১৩. সহক্তবশ্বাসীছদর হতযা, সক্তিকট, পক্তবেতা, নেমী 
13. sahabishvaasiider hatyaa, sannikat, pabitrataa, premii 

 
১৪. সুক্তখ, সম্বন্ধীয়, কায়ডকারী শক্তি 
14. sukhi, sambandhiiya, kaaryakaarii shakti 

 

ANSWERS TO EXERCISE 59.1 

 

1. I have no house.  But neither did Jesus have any house! 

2. Do you have a father and mother? 

3. I have no money.  That’s quite so! 



Teaching Truth in Bengali (through English) Teaching Truth in Bengali 
 

. 11  Study 59 

4. Faith must be kept by us. 

5. We must read our books. 

6. So what were you wanting to do now?—You have just now 

started! 

7. This saying must be kept in mind then. 

8. [We] must go very quickly then. 

9. Well, I don’t know. 

10. His letter may possibly come today. 

11. Pretty, ugly, looking like this, of that particular sort, in like 

manner, bad work 

12. In this way, in that direction, review [ / criticism] 

13. Killing of fellow believers, near at hand, holiness, loving 

14. Happy, related, active force 

 

EXERCISE 59.2 [Possession] 

 

Translate into Bengali:- 

 

1. He has two sons and three daughters. 

 

2. Do you have a Bengali Bible? 

 

3. Where do you have your meeting? 

 

4. We have many books in English and a few in Bengali. 

 

5. We have many brothers and sisters. 

 

6. He has no work, and they have no money. 

 

7. Do you have any questions for us? 

 

8. Does the Bible have any contradictions in it? 

 

9. After a short time you will certainly be able to speak good 

Bengali. 
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10. God is not mocked. 

 

11. We have the hope that we will gain everlasting life. 

 

12. Those ones who make war, such ones have great guilt. 

 

13. God has a name.  That name has a meaning. 

 

14. Have you any idea as to why God permits wickedness to remain? 

 

15. So, do you want to study the Bible? 

 

16. However, here we have (notably) a problem. 

 

17. Each week we have five * meetings. 

 

18. God has patience for certain, but he will not wait until the earth 

gets destroyed.  

 [See Grammar 39.1] 

 

19. Have you enough time to speak with us?  [See Grammar 40.1.2] 

 

20. I have [with me] an invitation for you.  Please come to our 

meeting on Sunday. 

 

21. God has many believers who have come out from among many 

nations. 

 

22. A husband of one wife. 

 

23. Faith without works is dead. 

 

24. Throughout the earth Jehovah’s Witnesses love their Creator. 

 

25. Christ’s true followers will last forever. 
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26. The Son of Man must be delivered up. [Luke 24:7] 

 

* 5 = পাাঁি paa^c 

 

ANSWERS TO EXERCISE 59.2 

 

Chalito 

 

১. তার দইু নেছল এবং ক্ততে নমছয় আছে।  taar dui chele ebanº tin meye 

aache. 

২. আপোর ক্তক একটি বাংলা বাইছবল আছে?  aapanaar ki ek–ti baanºlaa 

baaibel aache? 

৩. আপোর ক্তমটিং নকাথায় ঘছট [ / হয়]?  aapanaar mitinº kothaay ghate 

[ / hay]? 

৪. আমাছদর অছেক বই ইংছরজীছত আছে এবং কছয়কটি বাংলায়।  aamaader 

anek bai inºrejiite aache ebanº kayek–ti baanºlaay. 

৫. আমাছদর অছেক ভাইছবাে আছে।  aamaader anek bhaaibon aache. 

৬. তার কাজ নেই, এবং তাছদর নকাছো টাকা নেই।  taar kaaj nei, ebanº 

taader kono taakaa nei. 

৭. আমাছদর জেয আপোর ক্তক নকাছো েশ্ন আছে?  aamaader janya aapanaar 

ki kono prashna aache? 

৮. বাইছবছল ক্তক নকাছো আত্মক্তবছরাি আছে?  baaibele ki kono aatmabirodh 

aache? 

৯. আল্প িে পর তুক্তম অবশযই ভাছলা বাংলা বলছত পারছব।  alpa ksan par 

tumi abashya–i bhaalo baanºlaa bal–te paar–be. 

১০. ঈশ্বরছক পক্তরহাস করা যায় ো।  iishvar–ke parihaas karaa yaay naa. 

১১. আমাছদর আশা আছে নয আমরা অেন্ত জীবে পাছবা।  aamaader aashaa 

aache ye aamaraa ananta jiiban paabo. 

১২. যারা যুদ্ধ করায়, তাছদর বড নদাষ্ আছে।  yaaraa yuddha karaay, taader 

bara dos aache. 

১৩. ঈশ্বছরর একটি োম আছে।  ঐ োছমর একটি আথড আছে।  iishvarer ek–ti 

naam aache.  ee naamer ek–ti artha aache. 
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১৪. নতামার ক্তক নকাছো িারো আছে নয নখাদা নকে দষু্টতা থাকছত অেুমক্তত নদে?  

tomaar ki kono dhaaranaa aache ye khodaa kena dustataa thaak-

te anumati den? 

১৫. নতা, তুক্তম ক্তক বাইছবল অিযয়ে করছত িাও?  to, tumi ki baaibel 

adhyayan kar–te caao? 

১৬. তথাক্তপ, এখাছে আমাছদর নতা একটি সমসযা আছে।  tathaapi, ekhaane 

aamaader to ek–ti samasyaa aache. 

১৭. েক্তত সপ্তাছহ আমাছদর পাাঁিটি ক্তমটিং আছে।  prati saptaahe aamaader 

paa^c–ti mitinº aache. 
১৮. ঈশ্বছরর ধিযড নতা আছে, ক্তকন্তু ক্ততক্তে অছপিা করছবে ো নয পযডন্ত পৃক্তথবী িংস 

করা যায়।  iishvarer dheerya to aache, kintu tini apeksaa kar-ben 

naa ye paryanta prrithibii dhanºsa karaa yaay. 

১৯. আমাছদর সাছথ কথা বলার ক্তক নতামার যছথষ্ট সময় আছে?  aamaader 

saathe kathaa balaar ki tomaar yathesta samaay aache? 
২০. নতামার জেয আমার কাছে একটি ক্তেমন্ত্রে আছে।  দয়া কছর রক্তববাছর আমাছদর 

ক্তমটিং-এ এছসা।  tomaar janya aamaar kaache ek-ti nimantran aache.  

dayaa kare rabibaare aamaader mitinº-e eso. 
২১. ঈশ্বছরর অছেক ক্তবশ্বাসীরা আছে যারা বহু জাক্ততছদর নথছক নবর হছয় এছসছে।  

iishvarer anek bishvaasiiraa aache yaaraa bahu jaatider theke ber 

haye eseche. 

২২. এক স্ত্রীর স্বামী।  ek striir svaamii. 

২৩. কমডক্তবহীে [ / কাজক্তবহীে] ক্তবশ্বাস মৃত।  karmabihiin [ / kaaj–bihiin] 

bishvaas mrrita. 
২৪. পৃক্তথবীবযাক্তপ ক্তযছহাবার সাক্তিরা তাছদর সৃক্তষ্টকতড াছক ভাছলাবাছস।  

prrithibiibyaapi yihobaar saaksiraa taader srristikartaake 

bhaalobaase. 

২৫. ক্তিছের সতয অেগুামীরা অেন্ত কাল থাকছব।  khrister satya anugaamiiraa 

ananta kaal thaak-be. 

২৬. মেষু্যপুেছক সমক্তপডত হছত হছব।  manusyaputrake samarpita hate habe. 

 

Sadhu 

 

১. তাহার দইু নেছল এবং ক্ততে নমছয় আছে।  taahaar dui chele ebanº tin 

meye aache. 
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২. আপোর ক্তক একটি বাংলা বাইছবল আছে?  aapanaar ki ek-ti baanºlaa 

baaibel aache? 

৩. আপোর ক্তমটিং নকাথায় ঘছট [ / হয়]?  aapanaar mitinº kothaay ghate 

[ / hay]? 

৪. আমাছদর অছেক বই ইংছরজীছত আছে এবং কছয়কটি বাংলায়।  aamaader 

anek bai inºrejiite aache ebanº kayek-ti baanºlaay. 

৫. আমাছদর অছেক ভাইছবাে আছে।  aamaader anek bhaaibon aache. 

৬. তাহার কাজ োই, এবং তাহাছদর নকাে টাকা োই।  taahaar kaaj naai, 

ebanº taahaader kona taakaa naai. 

৭. আমাছদর জেয আপোর ক্তক নকাে েশ্ন আছে?  aamaader janya aapanaar 

ki kona prashna aache? 

৮. বাইছবছল ক্তক নকাে আত্মক্তবছরাি আছে?  baaibele ki kona aatmabirodh 

aache? 

৯. অল্প িে পর তুক্তম অবশযই ভাল বাংলা বক্তলছত পাক্তরছব।  alpa ksan par tumi 

abashya-i bhaala baanºlaa balite paaribe. 

১০. ঈশ্বরছক পক্তরহাস করা যায় ো।  iishvar-ke parihaas karaa yaay naa. 

১১. আমাছদর আশা আছে নয আমরা অেন্ত জীবে পাইব।  aamaader aashaa 

aache ye aamaraa ananta jiiban paaiba. 

১২. যাহারা যুদ্ধ করায়, তাহাছদর বড নদাষ্ আছে।  yaahaaraa yuddha karaay, 

taahaader bara dos aache. 

১৩. ঈশ্বছরর একটি োম আছে।  ঐ োছমর একটি অথড আছে।  iishvarer ek-ti 

naam aache.  ee naamer ek-ti artha aache. 
১৪. নতামার ক্তক নকাে িারো আছে নয নখাদা নকে দষু্টতা থাক্তকছত অেুমক্তত নদে।  

tomaar ki kona dhaaranaa aache ye khodaa kena dustataa 

thaakite anumati den? 

১৫. ত, তুক্তম ক্তক বাইছবল অিযয়ে কক্তরছত িাও?  ta, tumi ki baaibel adhyayan 

karite caao? 

১৬. তথাক্তপ, এখাছে আমাছদর ত একটি সমসযা আছে।  tathaapi, ekhaane 

aamaader ta ek ti samasyaa aache. 

১৭. েক্তত সপ্তাছহ আমাছদর পাাঁিটি ক্তমটিং আছে।  prati saptaahe aamaader 

paa^c-ti mitinº aache. 
১৮. ঈশ্বছরর ধিযডয আছে, ক্তকন্তু ক্ততক্তে অছপিা কক্তরছবে ো নয পযডযন্ত পৃক্তথবী িংস 

করা যায়।  iishvarer dheeryya ta aache, kintu tini apeksaa kariben 

naa ye paryyanta prrithibii dhanºsa karaa yaay. 
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১৯. আমাছদর সাছথ কথা বলার জেয ক্তক নতামার যছথষ্ট সময় আছে?  aamaader 

saathe kathaa balaar janya ki tomaar yathesta samaay aache? 
২০. নতামার জেয আমার কাছে একটি ক্তেমন্ত্রে আছে।  দয়া কছর রক্তববাছর আমাছদর 

ক্তমটিং-এ আইস।  tomaar janya aamaar kaache ek-ti nimantran 

aache.  dayaa kare rabibaare aamaader mitinº-e aaisa. 
২১. ঈশ্বছরর অছেক ক্তবশ্বাসীরা আছে যাহারা অছেক [ / বহু] জাক্ততছদর নথছক 

বাক্তহছর হইয়া আক্তসয়াছে।  iishvarer anek bishvaasiiraa aache yaahaaraa 

anek [ / bahu] jaatider theke baahire haiyaa aasiyaache. 

২২. এক স্ত্রীর স্বামী।  ek striir svaamii. 

২৩. কমডক্তবহীে [ / কাজক্তবহীে] ক্তবশ্বাস মৃত।  karmabihiin [ / kaaj–bihiin] 

bishvaas mrrita. 
২৪. পৃক্তথবীবযাক্তপ ক্তযছহাবার সািীরা [ / সািীবৃন্দ] তাহাছদর সৃক্তষ্টকর্ত্ডাছক ভালবাছস।  

prrithibiibyaapi yihobaar saaksiiraa [ / saaksiibrrinda] taahaader 

srristikarttaake bhaalabaase. 

২৫. ক্তিছের সতয অেগুামীরা অেন্ত কাল থাক্তকছব।  khrister satya anugaamiiraa 

ananta kaal thaakibe. 

২৬. মেষু্যপুেছক সমক্তপডত হইছত হইছব।  manusyaputrake samarpita haite 

haibe. 

 


