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BBC LEARNING ENGLISH 
How do I…? 
How do I say goodbye? 
This is not a word-for-word transcript 

 

પે્રઝન્ટર  
કેમ છો મમત્રો? ‘How do I’ માાં તમાર ાં સ્વાગત છે. હ ાં છાં રીષી અને આજે મારી સાથે છે સેમ. હલે્લો 
સેમ...વેલકમ! 
 

Sam  

Hi, everybody.  

 

પે્રઝન્ટર 

મમત્રો, આજે ચચાા કરીશ ાં કે તમે અંગ્રેજીમાાં ‘આવજો’  એટલે કે ‘goodbye’ કઈ રીતે કહશેો. ચચાાને આગળ 
એ પહલેાાં તમે ત્રણ લોકોને સાાંભળો, જે સામેની વ્યક્તતને આવજો એટલે કે ‘goodbye’ કહી રહ્ાાં છે. 
સાાંભળો અને નક્કી કરો કે ત્રણેયમાાંથી કયો વ્યક્તત અજાણી વ્યક્તતને આવજો કહી રહ્ો છે. 
 

Inserts 

Goodbye. It was nice meeting you.  

Bye! Have a good weekend.  

I have to go now. See you later.  

 

પે્રઝન્ટર  
મમત્રો, તમે કેટલ ાં સમજી શક્યા? પ્રથમ વ્યક્તત એવા વ્યક્તતને આવજો કહી રહ્ો છે, જેની સાથે થોડા 
સમય પહલેાાં જ મ લાકાત થઈ છે. So, Sam, shall we look at the language they used to say goodbye? 

 

Sam 

Yes, so one very common way is to just use the word 'goodbye'. This can be used in formal and in 

informal situations. So the first person says 'goodbye', but then they follow it with another phrase. 

Can you remember? Let's listen again.  

 

Insert 

Goodbye. It was nice meeting you. 

 

પે્રઝન્ટર  
તો આ વ્યક્તત કહ ેછે 'it was nice meeting you' એટલે તમને મળીન ેઆનાંદ થયો. 
 

Sam 

Yes, so you can use this phrase when you say goodbye to someone who you have just met for the 

first time. Let’s quickly practise that. Repeat after me: 

 

Goodbye. 
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It was nice meeting you. 

 

You can also change this phrase if you are talking to someone you already know – in this case you 

can say 'it was nice seeing you'. 

 

પે્રઝન્ટર 
મમત્રો, બીજી વ્યક્તત 'goodbye' નાાં ટ ાંકા સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરે છે. શ ાં તમને યાદ છે કે તે શ ાં કહ ેછે? 

જાણ્વા માટે સાાંભળો. 
 

Insert 

Bye! Have a good weekend. 

 

Sam  

So she said 'bye' which is a common short form of 'goodbye' often used when you are talking to 

friends. She then says 'have a good weekend'. It's polite to say something like this after you say 

'goodbye'. You can vary it in different ways, for example, 'have a lovely evening' or 'have a great 

holiday'. Let's quickly practise that. Repeat after me: 

 

Bye! Have a good weekend. 

 

Bye! Have a lovely evening. 

 

પે્રઝન્ટર  
હા, તમે લોકોને શ ભચે્છા આપવા માટે મવમવધ શબ્દસમ  હનો ઉપયોગ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે 
શમનવાર-રમવવારની રજાઓ મોજથી પસાર કરો અથવા તમારો દદવસ સારો રહ.ે મમત્રો, ત્રીજી વ્યક્તતએ 
'goodbye' ની જગ્યાએ બીજા શબ્દોનો ઉપયોગ કયો. શ ાં તમને યાદ છે તે તેને શ ાં કહ્ ાં? Let’s listen again. 

 

Insert 

I have to go now. See you later. 

 

Sam  

So instead of saying 'bye' you can say 'see you later'. There are lots of different variations of this, for 

example, 'see you tomorrow', 'see you soon' or you can just say 'see you', which is an informal way 

to say 'goodbye'. Let's practise that. 

 

See you later! 

 

See you soon! 

 

See you! 

 

પે્રઝન્ટર  
તો 'goodbye' કહવેાની જગ્યાએ તેને માત્ર કહ્ ાં 'see you!' અહીં વ્યક્તત 'I have to go now' નો ઉપયોગ 
કરે છે, જેનો અથા થાય છે હમણાાં મારે મનકળવ ાં છે. 'I have to go now' નો ઉપયોગ કરીને તમે સામેની 
વ્યક્તતને આવજો કહી શકો છો. આનો અથા થાય છે તમારે જવ ાં છે એટલા માટે આવજો કહી રહ્ાાં છો.  
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Sam  

Yes, so let's quickly practise the pronunciation.   

 

I have to… 

 

I have to go now. 

 

પે્રઝન્ટર  
Thanks, Sam. મમત્રો, અંગ્રેજીમાાં આવજો કઈ રીતે કહવે  ાં તે મવશે આજે તમે જાણ્્ ાં. હવે, સમય થયો છે 
અભ્યાસ કરવાનો. નવાાં સહ-કમી સાથે તમારી પહલેી વખત મ લાકાત થાય છે. હવે જો તમને સહ-
કમીને આવજો કહવે  ાં હોય તો કઈ રીતે કહશો? આવજો ની સાથે તમે એમ પણ કહો કે મળીને આનાંદ 
થયો. પોતાનો જવાબ સેમનાાં જવાબ સાથ ેસરખાવો. 
 

Sam 

Goodbye. It was nice meeting you. 

 

પે્રઝન્ટર  
Great! તમારો મમત્ર રજાઓ ગાળવા માટે જઈ રહ્ો છે. તો, હવે તમે એને આવજો કઈ રીતે કહશેો? 
મમત્રને શ ભચે્છા આપવાન ાં ભ  લતાાં નહીં. 
 

Sam 

Bye! Have a lovely holiday. 

 

પે્રઝન્ટર  
અને છેલ્લે. તમારો મમત્ર, કે જેને તમે આવતીકાલે ફરી મળવાનાાં છો, એને આવજો કઈ રીતે કહશેો? યાદ 
રહ ેકે જવાબ આપતી વખતે 'goodbye' નો ઉપયોગ કરવ ાં નહીં. 
 

Sam  

See you tomorrow! 

 

પે્રઝન્ટર  
Well done! Now I have to go. See you all next week. 

 

Sam  

Yes, see you! Have a great weekend. 

 

પે્રઝન્ટર  
Bye! 


