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ਤੁਸੀਂ ਕ ਿੱ ਥੇ ਰਕਹਿੰ ਦੇ ਹੋ 
ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸਿੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਕ ਹੜੀ ਹੈ? 
This is not a word-for-word transcript  

 

 

 
Essential English Conversation © British Broadcasting Corporation 2017 

bbclearningenglish.com Page 1 of 4 

 

 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੈਲੋ, Essential English Conversation (ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਿੰਗ੍ਕਲਸ਼  ਨਵਰਸੇਸ਼ਨ) ਕਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗ੍ਤ ਹੈ। 
ਕਜਥੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਲ  ਰਾਂਗ੍ੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਹਮ ਨੁ ਕਤਆਂ ਦੀ ਕਜਹਨਾਂ ਕਬਨਾਂ ਅਿੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 
ਕਸਕਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅਿੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਸਿੱ ਿੋਂਗ੍ੇ ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਕ ਸੇ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਕਹਰ ਕਵਿੱ ਚਲੀਆਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆ ਪਸਿੰ ਦੀਦਾ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਵੇਂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੈ? 

ਦੋ ਲੋ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣੋ ਜੋ ਮਨ-ਪਸਿੰਦ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ  ਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

Sian  

Hi Phil, what’s your favourite place? 

 

Phil 

My favourite place is the market. How about you? 

 

Sian 

Mine is the restaurant.  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਜੇ ਔਿਾ ਲਿੱ ਕਗ੍ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਚਿੰ ਤਾ ਨਾ  ਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਭਆਸ  ਰ ਸ ੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ ਨ ਿੰ  ਛੋਟੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ 
ਕਵਿੱ ਚ ਵਿੰ ਡ ਕਦਆਂਗ੍ੇ।  
ਪਕਹਲੇ ਵ ਤਾ ਨੇ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, ‘ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕ ਹੜੀ ਹੈ?’ ‘What’s your favourite place?’ ਸੁਣੋ ਤੇ 
ਵਾ  ਨ ਿੰ  ਦਹੁਰਾਓ ਵੀ।  
 

What’s your favourite place?  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਦ ਸਰੇ ਵ ਤਾ ਨੇ ਕ ਹਾ ਉਸਦੀ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ‘favourite’ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਾਰ ‘market’ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਵਾ  ਨ ਿੰ  ਕਪਿੱ ਛੇ ਬੋਲੋ। 
 

My favourite place is the market.  

  
ਤੁਸੀਂ  ਕਹ ਸ ਦੇ ਹੋ ਕ  ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸਿੰਦ ਥਾਂ ਕਸਟੀ ਸੈਂਟਰ ‘city centre’ ਹੈ ਜਾਂ ਕ਼ਿਰ ਤਿੱ ਟ ‘beach’. 
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My favourite place is the city centre.  

My favourite place is the beach.  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
਼ਿੇਰ ਉਸਨੇ ਪਕਹਲੇ ਕਵਅ ਤੀ ਨ ਿੰ  ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਿੱ ਕਛਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ ਸੇ ਦਾ ਪੁਿੱ ਕਛਆ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਨ ਿੰ   ਰਨਾ  
ਚਾਹੁਿੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਹੋਗ੍ੇ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ...?’, ‘how about you?’ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।   
 

How about you?  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਕ ਉਂਕ  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕ  ਅਸੀਂ ਮਨਪਸਿੰਦ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਿੱ ਲ  ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਕਹਲੇ ਵ ਤਾ ਨ ਿੰ  ‘my favourite 

place’ ਦੁਬਾਰਾ  ਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਸਰ਼ਿ ਕ ਹਾ ਮੇਰੀ ‘mine’ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘restaurant’ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਅਤੇ 
ਦਹੁਰਾਓ। 
 

Mine is the restaurant. 

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸੁੀਂ ਕ ਹਾ ਉਸਨ ਿੰ  ਚੈੈੱ   ਰੋ। ਅਲਿੱ ਗ੍ ਅਲਿੱ ਗ੍ ਲੋ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣ ੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਥਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਗ੍ਿੱ ਲ  ਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮਾਰ  ਨ ਿੰ  ਪਾਰ  ‘park’ ਪਸਿੰ ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਟ ਨ ਿੰ  ਨਦੀ ‘river’ । 
 

Hi Mark, what’s your favourite place? 

My favourite place is the park. How about you? 

Mine is the river.  

 

ਰਾਜਵੀਰ  
ਅਲਾਈਸ ਨ ਿੰ  ਸਕਵਕਮਿੰਗ੍ ਪ ਲ ‘swimming pool’ ਪਸਿੰਦ ਹੈ।  ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸਨੇਮਾ ‘cinema’ ਹੈ। 
 

Hi Alice, what’s your favourite place? 

My favourite place is the swimming pool. 

Mine is the cinema. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਠੀ  ਹੈ, ਼ਿੇਰ  ੋਕਸ਼ਸ਼  ਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਦੇ ਵਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣੋ ਤੇ ਦਹੁਰਾਓ।  
 

What’s your favourite place? 

My favourite place is the market.  
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How about you?  

Mine is the restaurant.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਬਹੁਤ ਅਿੱ ਛਾ। ਚਲੋ ਦੇਿਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ ਿੰ ਨੀ ਚਿੰ ਗ੍ੀ ਤਰਹਾਂ ਯਾਦ ਰਿੱ ਕਿਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਵਿੱ ਚ ਵਾ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਸੁਣੋ ਅਤੇ 
ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨ ਿੰ  ਬੋਲੋ।  

 

ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਿੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਕ ਹੜੀ ਹੈ? 

What’s your favourite place? 

 

ਮੇਰੀ ਮਨਪਸਿੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬਜਾਰ ਹੈ। 
My favourite place is the market. 

 

ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ  ੀ? 
How about you? 

 

ਮੇਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। 
Mine is the restaurant. 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਲੋ ਾਂ ਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਪਸਿੰਦ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਵੇਂ ਪੁਿੱ ਛਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੈ। ਪਕਹਲੇ 
ਵ ਤਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸਿੰ ਦ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇ  ੇ, ਅਕਭਆਸ  ਰੋ।  
 

What’s your favourite place? 

Mine is the restaurant.  

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Great, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੁਆਬਾਂ ਨ ਿੰ  ਚੈੈੱ   ਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗ੍ਿੱ ਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ।   
 

Sian  

Hi Phil, what’s your favourite place? 

 

Phil 

My favourite place is the market. How about you? 

 

Sian 

Mine is the restaurant.  
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ਰਾਜਵੀਰ 

ਬਹੁਤ ਅਿੱ ਛਾ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਪਸਿੰਦ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸ ਸ ਦੇ ਹੋ। ਜੋ 
ਵੀ ਕਸਿੱ ਕਿਆ ਉਸਨ ਿੰ  ਦਹੁਰਾਉਣਾ ਜਰ ਰ ਯਾਦ ਰਿੱ ਿਣਾ। ਇਿੱ   ਦੋਸਤ ਲਿੱ ਭੋ ਤੇ ਉਸਨ ਿੰ  ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਕਵਿੱ ਚ ਮਨ-ਪਸਿੰਦ ਥਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਪੁਿੱ ਛ ੇ ਤੇ ਦਿੱ ਸ ੇ ਅਕਭਆਸ  ਰੋ। ਚਲੋ ਅਿੱ ਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ  ਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ 
ਅਿੰ ਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸਿੱ ਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਼ਿੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।  


