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🎯 am / is / are to ➯ তে হয় 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তে হয় থোযয়ল  
Structure: Subject ✛ am/is/are ✛ to ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I ➟ am,  He/She/It ➟ is ;  They/We ➟  are  
Example: 
 আমোয়য সু্কয়ল তেয়ে হয় ➯ I am to go to school 
 েোয়য মমম াং এ অাংেগ্রহন যরয়ে হয় ➯ He is to attend the meeting 
 তেোমোয়য গোমি চোলোয়ে হয় ➯ You are to drive a car 

🎯 have / has ✛ to ➯ তেই হয় 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তেই হয় থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ have / has ✛ to ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I / You / We / They ➟ have, He / She / It ➟ has 
Example: 
 মমমথলোয়য যোজ যরয়েই হয় ➯ Mithila has to work. 
 েোয়য মমম াং এ অাংেগ্রহন যরয়েই হয় ➯ He has to attend the meeting. 
 আমোয়য গোমি চোলোয়েই হয় ➯ I have to drive a car. 

🎯 had to ➯ তেই হয়য়মিল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তেই হয়য়মিল থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ had ✛ to ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I / We / They / He / She / It / You ➟ had 
Example: 
 মমমথলোয়য যোজ যরয়েই হয়য়মিল ➯ Mithila had to work. 
 েোয়য মমম াং এ অাংেগ্রহন যরয়েই হয়য়মিল ➯ He had to attend the meeting. 
 আমোয়য গোমি চোলোয়েই হয়য়মিল ➯ I had to drive a car. 

🎯 shall / will ✛ have to ➯ তে হইয়ব / তে হয়ব 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তে হইয়ব / তে হয়ব থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ shall / will ✛ have to ✛ Principal verb (present 
form) ✛ extension. 
Person settings: I / We ➟ shall, He / She / It / They / You ➟ will 
Example: 
 তেোমোয়য ধৈেয রোখয়ে হইয়ব ➯ You will have to keep patience. 
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 আমোয়য যথো রোখয়ে হয়ব ➯ I shall have to keep word. 
 তেোমোয়য গোমি চোলোয়ে হয়ব ➯ You will have to drive a car. 
Note : Generally we can use will with every person. 

🎯 have / has ✛ got to ➯ তেই হইয়ব / তেই হয়ব 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তেই হইয়ব / তেই হয়ব থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ have / has ✛ got to ✛ Principal verb (present form) 
✛ extension. 
Person settings: I / We / You / They ➟ have,  
He / She / It ➟ has 
Example: 
 তেোমোয়য ধৈেয রোখয়েই হইয়ব ➯ You have got to keep patience. 
 আমোয়য যথো রোখয়েই হয়ব ➯ I have got to keep word. 
 তেোমোয়য গোমি চোলোয়েই হয়ব ➯ You have got to drive a car. 

🎯 am / is / are ✛ supposed to ➯ মযিু যরোর যথো আয়ি  
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে যথো আয়ি থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ supposed to ✛ Principal verb 
(present form) ✛ extension. 
Person settings: I ➟ am,  
He / She / It ➟ is,  
We / They / You ➟ are 
Example: 
 আমোর ইাংয়রজী তেখোর যথো আয়ি ➯ I am supposed to learn english. 
 মিয়রোয়জর অয়রঞ্জমবমিয়ে চোযমর পোওয়োর যথো আয়ি ➯ Firoz is supposed to get a 
job at orangebd. 

🎯 was / were ✛ supposed to ➯ মযিু যরোর যথো মিল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে যথো মিল থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ was / were ✛ supposed to ✛ Principal verb (present 
form) ✛ extension. 
Person settings: I / He / She / It ➟ was,  
We / They / You ➟ were 
Example: 
 আমোর ইাংয়রজী তেখোর যথো মিল ➯ I was supposed to learn english. 
 মিয়রোয়জর অয়রঞ্জমবমিয়ে চোযমর পোওয়োর যথো মিল ➯ Firoz was supposed to get a 
job at orangebd. 
 তেোমোর আজ নোমোজ পিোর যথো মিল ➯ You were supposed to say prayer today. 
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🎯 am / is / are ✛ likely to ➯ মযিু যরোর সম্ভোবনো আয়ি 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে সম্ভোবনো আয়ি থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ likely to ✛ Principal verb (present 
form) ✛ extension. 
Person settings: I ➟ am,  
He / She / It ➟ is,  
We / They / You ➟ are 
Example: 
 আমোর ইাংয়রজী তেখোর সম্ভোবনো আয়ি ➯ I am likely to learn english. 
 মিয়রোয়জর এ✛ পোওয়োর সম্ভোবনো আয়ি ➯ Firoz is likely to get A✛. 
 েোর আজ নোমোজ পিোর সম্ভোবনো আয়ি ➯ Today he is likely to say prayer. 
 বৃমি হওয়োর সম্ভোবনো আয়ি ➯ It is likely to rain. 

🎯 was / were ✛ likely to ➯ মযিু যরোর সম্ভোবনো মিল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে সম্ভোবনো মিল থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ was / were ✛ likely to ✛ Principal verb (present 
form) ✛ extension. 
Person settings: I / He / She / It ➟ was,  
We / They / You ➟ were 
Example: 
 আমোর ইাংয়রজী তেখোর সম্ভোবনো মিল ➯ I was likely to learn english. 
 মিয়রোয়জর এ✛ পোওয়োর সম্ভোবনো মিল ➯ Firoz was likely to get A✛. 
 েোর আজ নোমোজ পিোর সম্ভোবনো মিল ➯ Today he was likely to say prayer. 
 বৃমি হওয়োর সম্ভোবনো মিল ➯ It was likely to rain. 

🎯 can not but ➯ মযিু নো যয়র পোমর নো 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে নো ... পোমর নো থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ can not but ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I / He / She / It / We / They / You ➟ can 
Example: 
 আমরো ভোে নো তখয়য় পোমর নো ➯ We can not but eat rice. 
 আমরো বোথরুয়ম নো তেয়য় পোমর নো ➯ We can not but go to washroom. 

🎯 could not but ➯ মযিু নো যয়র পোরলোম নো 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে নো ... পোরলোম নো থোযয়ল  
Structure: Subject ✛ could not but ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I / He / She / It / We / They / You ➟ could 
Example: 
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 আমরো েোয়য নো তময়র পোরলোম নো ➯ We could not but beat him. 
 আমম তসখোয়ন নো তেয়য় পোরলোম নো ➯ I could not but go there. 

🎯 should ➯ উমচৎ 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে উমচৎ থোযয়ল  
Structure: Subject ✛ should ✛ Principal verb (present form) ✛ extension. 
Person settings: I / He / She / It / We / They / You ➪ should 
Example: 
 তেোমোর যোজম  যরো উমচে ➯ You should do the work. 
 তেোমোর আমোর যথো রোখো উমচে ➯ You should keep my word. 
 আমোর এখন ঘুমোয়নো উমচে ➯ I should sleep now. 

🎯 should have ➯ উমচৎ মিল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে উমচৎ মিল থোযয়ল  
Structure: Subject ✛ should have ✛ Principal verb ( past participle - 3rd 
form ) ✛ extension. 
Person settings: I / He / She / It / We / They / You ➟ should have 
Example: 
 তেোমোর যোজম  যরো উমচে মিল ➯ You should have done the work. 
 তেোমোর আমোর যথো রোখো উমচে মিল ➯ You should have kept my word. 
 আমোর এখন ঘুমোয়নো উমচে মিল ➯ I should have slept now. 

🎯 should not have ➯ মিয হয় নোই / উমচৎ হয় নোই 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে মিয হয় নোই / উমচৎ হয় নোই থোযয়ল 
Structure: Subject ✛ should not have ✛ Principal verb ( past participle 
- 3rd form ) ✛ extension. 
Person settings: I / He / She / It / We / They / You ➟ should not have 
Example: 
 তেোমোর যোজম  যরো মিয হয় নোই ➯ You should not have done the work. 
 তেোমোর যথো ভঙ্গ যরো উমচে হয় নোই ➯ You should not have broken word. 
 আমোর এখন ঘুমোয়নো মিয হয় নোই ➯ I should not have slept now. 

🎯 intend to ➯ মযিু যরোর ইচ্ছো আয়ি 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে ইচ্ছো আয়ি থোযয়ল  
Structure: Subject ✛ intend ✛ to ✛ Principal verb (present form) ✛ 
extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ intend,  
He / She / It ➟ intends 
Example: 
 আমোর ইাংয়রজী তেখোর ইচ্ছো আয়ি ➯ I intend to learn english. 
 মিয়রোয়জর এ✛ পোওয়োর ইচ্ছো আয়ি ➯ Firoz intends to get A✛. 
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 েোর আজ নোমোজ পিোর ইচ্ছো আয়ি ➯ Today he intends to say prayer. 

🎯 Enjoy ➯ আনন্দ / সুখ / েোমি / মজো  
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযো মযিু যয়র মজো / আনন্দ / সুখ / েোমি তপয়ল। 
Structure: Subject ✛ enjoy ✛ Principal verb (present form) ✛ ing ✛ 
extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ enjoy,  
He / She / It ➟ enjoys. 
Example: 
 আমম গোমি চোমলয়য় মজো পোমচ্ছ ➯ I enjoy driving a car. 
 আমম ত মলমভেন তেয়খ মজো পোমচ্ছ ➯ I enjoy watching television. 
 আমম েোয়য যোমেয়য় েোমি পোমচ্ছ ➯ I enjoy making her cry. 

🎯 Feel like ➯ ইয়চ্ছ যরয়ি 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর মযিুুু যরয়ে ইচ্ছো যরয়ল  
Structure: Subject ✛ feel like ✛ Principal verb (present form) ✛ ing ✛ 
extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ feel like,  
He / She / It ➟ feels like. 
Example: 
 আমোর এখন চো তখয়ে ইয়চ্ছ যরয়ি ➯ Now I feel like taking tea. 
 আমোর বৃমিয়ে মভজয়ে ইয়চ্ছ যরয়ি ➯ I feel like getting wet in the rain. 
 আমোর আজ েোস তখলয়ে ইয়ে যরয়ি ➯ Today I feel like playing card. 

🎯 Dare ➯ সোহস অয়থয বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযো তযোন যোজ যরয়ে সোহস প্রযোে যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ dare ✛ Principal verb (present form) ✛ extension. 
Person settings: I / We / They / You / He / She / It ➟ dare. 
Example: 

🎯 Need ➯ প্রয়য়োজন / েরযোর 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর মযিুুু েরযোর অথবো প্রয়য়োজন হয়ল  
Structure: Subject ✛ need to ✛ Principal verb (present form) ✛ extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ need,  
He / She / It ➟ needs . 
Example: 
 আমোর এয ো যলম তযনো েরযোর ➯ I need to buy a pen. 
 েোর ইাংয়রমজ তেখো প্রয়য়োজন ➯ He needs to learn english. 
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🎯 Get ✛ Adj ➯ হওয়ো  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন adjective এর আয়গ get বসোয়ল হওয়ো অথয বুঝোয়।  
Structure: Subject ✛ get ✛ adjective (such as: good, hot, cold, naughty 
etc.) ✛ extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ get, He / She / It ➟ gets. 
Example: 
 আমোর মোথো গরম হয়য় েোয়চ্ছ ➯ My head is getting hot (adjective). 
 চো িোন্ডো হয়য় েোয়চ্ছ ➯ Tea is getting cold. 
 আমোর েরীর অবে হয়য় েোয়চ্ছ ➯ My body is getting numb. 

🎯 Keep ➯ তে থোয 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যের তেয়ে তে থোয থোযয়ল।  
Structure: keep ✛ Principal verb (present form) ✛ ing, Subject ✛ 
Principal verb(any form) ✛ object. 
Person settings: I / We / They / You ➟ keep,  
He / She / It ➟ keeps. 
Example: 
 তেয়ে থোয, আমম পয়ি েোব ➯ Keep going, I will go later on. 
 তপ্রম যরয়ে থোয, এযমেন হোয়ে-নোয়ে ৈরো পিয়ব। ➯ Keep making love, Oneday 
you will be caught red handed. 
 চোযমর খুুঁজয়ে থোয, এযমেন ভোল এযম  চোযমর পোয়ব ➯ Keep seeking job, Oneday 
you will get a good job. 

🎯 Own risk ➯ মনজ েোময়য়ে 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযো মনজ েোময়য়ে মযিু যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ object ✛ at ✛ possessive case (my, 
your, her, his, their, our) ✛ own risk. 
Person settings: I / We / They / You ➟ present form, He / She / It ➟ 
present form✛s/es. 
Example: 
 মোলোমোল আপনোর মনজ েোময়য়ে রোখুন ➯ Keep goods at your own risk. 
 েো মযিুই যর, তেোমোর মনজ েোময়য়ে যয়রো ➯ Whatever you do, Do it at your own 
risk. 
 তেোমোয়য মনজ েোময়য়ে পিোশুনো যরয়ে হয়ব ➯ You will have to study at your own 
risk. 
 তস মনজ েোময়য়ে ইাংয়রমজ মেখোয় ➯ He teaches english at his own risk. 
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🎯 Own interest ➯ মনজ স্বোয়থয  
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযো মনজ স্বোয়থয মযিুু ুযরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ object ✛ on ✛ possessive case (my, 
your, her, his, their, our) ✛ own interest. 
Person settings: I / We / They / You ➟ present form,  
He / She / It ➟ present form✛s/es. 
Example: 
 তস েোর মনজ স্বোয়থয আমোয়য িোণ্ডো রোয়খ ➯ He keeps me cool on his own interest. 
 েো মযিুই যর, তেোমোর মনজ স্বোয়থয মযিুু ুযয়রো নো ➯ Whatever you do, Never do 
anything on your own interest. 

🎯 Having problem ➯ সমসেো হয়চ্ছ 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর মযিু যরয়ে মগয়য় সমসেো হয়চ্ছ বুঝোয়ল। 
Structure: Subject ✛ be verb (am, is, are, was, were) ✛ having problem 
✛ object ✛ extension. 
Person settings: We / They / You ➟ are / were,  
He / She / It ➟ is / was,  
I ➟ am / was 
Example: 
 আমোর ঘুমোয়ে সমসেো হয়চ্ছ ➯ I am having problem sleeping. 
 আমোর প্রশ্ন যরয়ে সমসেো হয়চ্ছ ➯ I am having problem asking question. 
Note: অেীয়ে তযোন মযিু যরয়ে মগয়য় সমসেো হয়ল বুঝোয়ল am / is /are এর পমরবয়েয 
was/was বসয়ব। 

🎯 Having problem ➯ মযিু মনয়য় সমসেো হয়চ্ছ 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর তযোন মযিু মনয়য় সমসেো হয়চ্ছ বুঝোয়ল। 
Structure: Subject ✛ be verb (am, is, are, was, were) ✛ having problem 
✛ with ✛ Noun/Pronoun ✛ extension. 
Person settings: We / They / You ➟ are / were,  
He / She / It ➟ is / was, I ➟ am / was 
Example: 
 আমোর তেোমোয়য মনয়য় সমসেো হয়চ্ছ ➯ I am having problem with you. 
 আমোর অমভয়য মনয়য় সমসেো হয়চ্ছ ➯ I am having problem with ovi. 
 েোর ঘুম মনয়য় সমসেো হয়চ্ছ ➯ He is having problem with sleep. 
Note: অেীয়ে যোউয়য মনয়য় সমসেো হয়ল বুঝোয়ল am / is /are এর পমরবয়েয was/was 
বসয়ব।  
  

http://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://ebook.com.bd/


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

                           tanbir.cox                                    www.eB👀k.com.bd 

🎯 Hardly ➯ খুবই যম 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোাংলো বোয়যে খুবই যম যম থোযয়ল বো অথয বুঝোয়ল। 
Structure: Subject ✛ hardly ✛ Principal verb (present form) ✛ object ✛ 
extension. 
Example: 
 আমম খুবই যম যম চো চোই ➯ I hardly take tea. 
 আমম খুবই যম যম ঘুে খোই ➯ I hardly take bribe. 
 আমম খুবই যম যম নোমোজ পমি ➯ I hardly say prayer.  

🎯 as often as ➯ েেবোর...েেবোর  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোাংলো বোয়যে েেবোর েেবোর থোযয়ল বো বেবহোর যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb (AT) ✛ object ✛ as often as ✛ Sub 
✛ Principal verb (AT) ✛ object. 
Example: 
 আমম েেবোর তসখোয়ন েোই েেবোর ইাংয়রমজ বমল ➯ I speak english as often as I 
go there. 
 তস েেবোর অাংয যরয়ে ভুল যয়র েেবোর বোবো বযো তেয় ➯ Father scolds him as 
often as he mistakes in doing math. 
 তস েেবোর তগ্রপ্তোর হয় েেবোর িোিো পোয় ➯ He is released as often as he is 
arrested.  
Note : AT means All Tense. 

🎯 As well as ➯ অমৈযন্তু / এ োও ও োও 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোাংলো বোয়যে দ্বোরো অমৈযন্তু / এ োও ও োও বুঝোয়ে চোইয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb (AT) ✛ N/P ✛ as well as ✛ N/P. 
Example: 
 তস আমোয়য আশ্রয়ও(Noun) মেয়য়মিল এবাং খোেেও(Noun) মেয়য়মিল ➯ He gave me 
shelter as well as food. 
 অমভ ইাংয়রমজও(Noun) বলয়ে পোয়র এবাং বোাংলোও(Noun) বলয়ে পোয়র ➯ Ovi can 
speak English as well as Bangla. 
Note: N/P means Noun / Pronoun. 

🎯 Where there ➯ তেখোয়ন তসখোয়ন 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোাংলো বোয়যে তেখোয়ন তসখোয়ন থোযয়ল বো বেবহোর হয়ল। 
Structure: Where there ✛ be verb (am, is, are, was, were) ✛ N/P ✛ there 
✛ be verb (am, is, are, was, were) ✛ N/P ✛ extension. 
Person settings: We / They / You ➟ are / were,  
He / She / It ➟ is / was,  
I ➟ am / was 
Example: 

http://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://ebook.com.bd/


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

                           tanbir.cox                                    www.eB👀k.com.bd 

 তেখোয়ন ভোলবোসো আয়ি তসখোয়ন েোমি আয়ি ➯ Where there is love there is peace. 
 তেখোয়ন নোরীরো আয়ি তসখোয়ন সমসেো আয়ি ➯ Where there are women there is 
problem. 
 তেখোয়ন প্রচুর  োযো আয়ি তসখোয়ন তগোলমোল আয়ি ➯ Where there is much money 
there is unrest. 
Note: N/P means Noun/Pronoun. 

🎯 Let alone ➯ েূয়রর যথো 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোউয়য  েূয়রর যথো েব্দম  বেবহোর যয়র অবয়হলো যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb (AT) ✛ object ✛ অয়পেোযৃে সহজ যোজ ✛ 
let alone ✛ অয়পেোযৃে যমিন যোজ। 
Person settings: I / We / They / You ➟ Present form,  
He / She / It ➟ Verb ✛ s/es 
Example: 
 েুমম হোমেয়েো (যমিন যোজ) েূয়রর যথো এযম  মবিোলও (সহজ যোজ) মোরয়ে পোরয়ব নো ➯ 
You will not be able to kill a cat let alone elephant. 
 তস ইাংয়রমজ তেো (যমিন যোজ) েূয়রর যথো বোাংলোই (সহজ যোজ) বলয়ে পোয়র নো ➯ He can 
not speak Bangla let alone english. 
  
Note: উপয়রমিমখে উেোহরণ েুম র প্রথমম য়ে : হোমে মোরোর তচয়য় মবিোল মোরো সহজ েোর িয়ল 
প্রথয়ম cat েোরপর elephant এবাং মদ্বেীয়ম য়ে: বোাংলোয়েেী মহসোয়ব ইাংয়রজী বলোর তচয়য় বোাংলো 
বলো সহজ েোর িয়ল প্রথয়ম bangla েোরপর english. 

🎯 Got fancy ➯ মযিু ময়ন ৈরয়ল বো মন যোরয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোউয়য বো তযোন মযিুয়য ময়ন ৈরয়ল বো মন যোরয়ল। 
Structure: Subject ✛ have / has ✛ got fancy ✛ for ✛ েো ময়ন ৈয়র ✛ 
Extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ have,  
He / She / It ➟ has 
Example: 
 গোিীম  আমোর ময়ন ৈয়রয়ি ➯ I have got fancy for the car. 
 তময়য়ম  আমোর ময়ন তযয়রয়ি ➯ I have got fancy for the girl. 
 িমবম  আমোর ময়ন ৈয়রয়ি ➯ I have got fancy for the movie. 

🎯 Left ➯ বোযী নোই / বোযী তনই / অবমেি তনই  
প্রয়য়োগ তেত্র : বোযী নোই / বোযী তনই / অবমেি তনই অয়থয বেবহৃে হয়। 
Structure: No ✛ Noun / Pronoun ✛ be verb(am/is/are/was/were) ✛ left 
✛ to ✛ verb(present form) ✛ object. 
Or : Subject ✛ has / have ✛ nothing left ✛ to ✛ verb(present form) ✛ 
object. 
Example: 
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 তযোন সমসেো তবোঝো বোযী নোই।=- No problem is left to understand. 
 তযোন যোজ যরো বোযী নোই।=- No work is left to do. 
 তযোন মোনুে মরো আর বোযী তনই ➯ No man is left to die. 
 েোর হোরোয়নোর আর মযিু তনই ➯ He has nothing left to lose. 
 আমোর অপমোমনে হবোর আর মযিু অবমেি তনই ➯ I have nothing left to get 
insulted. 

🎯 Lost ➯ মগ্ন থোযো / হোমরয়য় েোওয়ো 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন মযিুর ময়ৈে মগ্ন থোযয়ল / হোমরয়য় তগয়ল। 
Structure: Subject ✛ be verb(am, is, are, was, were) ✛ lost ✛ in ✛ েোর ময়ৈে 
হোমরয়য় েোয় ✛ Extension. 
Person settings: We / They / You ➟ are,  
were He / She / It ➟ was, is ;  
I  ➟ am 
Example: 
 আমম েোর তচোয়খর মোয়ঝ হোমরয়য় তগমি ➯ I am lost in her eyes. 
 আমম েোর ভয়ঙ্কর রুয়পর মোয়ঝ হোমরয়য় মগয়য়মিলোম ➯ I was lost in her deadly 
appearance. 
 তস আমোর গভীর ভোলবোসোয় মগ্ন।= He is lost in my deep love. 

🎯 Convenience ➯ সুমবৈোমে 
প্রয়য়োগ তেত্র : সুমবৈোমে মযিু যরো অয়থয বেবহৃে হয়। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ object ✛ at ✛ possessive case(my, 
your, her, his, our, their) ✛ convenience. 
Example: 

1. েুমম েমে তেোমোর সুমবৈো মে যোজ যর েোহয়ল মবপয়ে পরয়ব। ➯ You will fall in 
danger if you work at your convenience. 

2. তস েোর সুমবৈো মে যোজ যরয়ি। ➯ He is doing work at his convenience. 
3. আমোয়য আমোর সুমবৈোমে খোবোর তখয়ে মেন ➯ Let me take my meal at my 

convenience. 

🎯 After ➯ নোয়ম 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোয়রো নোয়ম মযিু মলয়খ মেয়ল বো প্রমেষ্ঠো যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ N/P ✛ after ✛ Possessive case(my, 
your, our, their, her, his...father's, mother's..) ✛ name. 
Example: 
 আমম আমোর মোয়য়র নোয়ম এয ো হোসপোেোল প্রমেষ্ঠো যরব। ➯ I will establish a 
hospital after my mother's name. 
 আমম বোবোর নোয়ম এয ো সু্কল প্রমেষ্ঠো যরব। ➯ I will establish a school after 
father's name. 
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 আমম তেোমোর গ্রোয়মর নোয়ম এয ো েোেবে মচমযৎসোলয় যরব ➯ I will establish a 
charitable hospital after your village name. 
 বোবো আমোর নোয়ম েোর সযল সম্পমি মলয়থ মেয়য়মিল ➯ Father wrote me his all 
assets after my name. 

🎯 Let ➯ যর / যরয়ে েোও 
প্রয়য়োগ তেত্র : মনয়জ এয ো যোজ যরয়ল এবাং অনেয়যও তস ো যরয়ে মেয়ল। 
Structure: Principal verb(present form) ✛ Let ✛ Principal verb(present 
form). 
Example: 
 যর এবাং যরয়ে েোও ➯ Do let do. 
 মনয়জ খোও অনেয়য তখয়ে েোও।=-Eat let eat. 
 মনয়জ বোচুন অনেয়য বোচয়ে মেন ➯ Live let live. 

🎯 For the sake of ➯ খোমেয়র 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন মযিুর খোমেয়র বো  োয়ন মযিু যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ object ✛ for the sake of ✛ 
Principal verb( present form ) ✛ ing ✛ extension. 
Example: 
 আমরো ইাংয়রমজর তেখোর খোমেয়র এখোয়ন আমস ➯ We come here for the sake of 
learning English. 
 আমরো পমরবোয়রর সযয়লর সোয়থ তেখো যরোর খোমেয়র বোমি েোই ➯ We go home for the 
sake of seeing all members of our family. 
 আমম মোয়য়র ভোলবোসো পোওয়োর খোমেয়র প্রমে সপ্তোয়হ গ্রোয়ম িুয়  েোই ➯ I go home every 
week for the sake of getting mother's love. 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন মযিু হওয়োর খোমেয়র বো  োয়ন মযিু যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb ✛ object ✛ for the sake of ✛ being 
✛ Noun / Pronoun( েো হওয়োর জনে ). 
Example: 
  আমম ভোল মোনুে হওয়োর খোমেয়র সযল খোরোপ অভেোস েেোগ যমরয়োমি ➯ I have left all 
bad habits for the sake of being a good man. 
 আমম ভোল এযজন মেেয হয়ে মনয়মমে পিোশুনো যমর ➯ I study regurarly for the 
sake of being a good teacher. 
 মোনমসয তরোগী হওয়োর খোমেয়র বোবো েোয়য বযো তেয় নো ➯ Father does not scold him 
for the sake of being a mental patient. 
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🎯 Out of pity ➯ েয়ো যয়র 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোরও উপর েয়ো বো যরুনো যয়র মযিু যরয়ল। 
Structure: Subject ✛ Principal verb (All Tense) ✛ object ✛ out of pity. 
Example: 
 তস আমোয়য যরুনো যয়র ভোলবোয়স ➯ He loves me out of pity. 
 েুুুমম আমোয়য েয়ো যয়র সোহোেে যয়রমিল ➯ You helped me out of pity. 
 ইাংয়রমজ সেোর আমোয়য েয়ো যয়র তবেী নম্বর মেয়য়মিল ➯ English Teacher gave me 
more marks out of pity. 

🎯 Yet to ➯ এখনও মযিু যমরমন / যয়রমন 
প্রয়য়োগ তেত্র : "এখনও মযিু যমরমন এই অয়থয বেবহৃে হয়। 
Structure: Subject ✛ Be verb (am, is, are) ✛ yet to ✛ verb(present form). 
Example: 
 আমম এখনও মবয়য় যমরমন ➯ I am yet to marry. 
 আমম এখনও েোয়য ভোলবোমসমন ➯ .I am yet to love her. 
 তস এখনও নোমোজ পয়িমন ➯ He is yet to say prayer. 
 জোমোল এখনও ৈুমপোন িোয়িমন ➯ Jamal is yet to give up smoking. 

🎯 Being ✛ N/P, How ✛ do/does ➯ মযিু হয়য় 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু হয়য় তযোন মযিু যরো তেমন: বোবো হয়য়, মো হয়য়, মেেয হয়য়, তেেয়প্রমময হয়য় 
এই জোেীয় সযল বোযের তেয়ত্র। 
Structure: Being ✛ N/P (েো হয়য়), How ✛ do / does ✛ Subject ✛ verb 
(present form) ✛ object ✛ extension. 
Example: 
 তেে তপ্রমময হয়য় মযভোয়ব তস তগোম চুমর যয়র ? ➯ Being a patriot, how does he 
steal wheat (গম)? 
 বোবো হয়য় মযভোয়ব আমম এ ো সহে যমর ? ➯ Being a father, how do I tolerate it? 
 এযজন মেেয হয়য় মযভোয়ব আমম িোত্রিোত্রীয়ের িযোই ? ➯ Being a teacher, how do 
I hoax (িযোয়নো) the students? 

🎯 Being ✛ N/P, How ✛ did ➯ মযিু হয়য় মযভোয়ব যরয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু হয়য় তযোন মযিু যরয়ল তেমন: বোবো হয়য়, মো হয়য়, মেেয হয়য়, তেেয়প্রমময 
হয়য় মযিু যরয়ল" এই জোেীয় সযল বোযের তেয়ত্র। 
Structure: Being ✛ N/P (েো হয়য়), How ✛ did ✛ Subject ✛ verb (present 
form) ✛ object ✛ extension. 
Example: 
 তেে তপ্রমময হয়য় মযভোয়ব তস তগোম চুমর যরল ? ➯ Being a patriot, How did he 
steal wheat (গম)? 
 বোবো হয়য় মযভোয়ব আমম এ ো সহে যমর ? ➯ Being a father, How did I tolerate 
it? 
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 এযজন মেেয হয়য় মযভোয়ব আমম িোত্রিোত্রীয়ের িযোই ? ➯ Being a teacher, How 
did I hoax (িযোয়নো) the students? 
 এযজন ৈোমমযয মোনুে হয়য় মযভোয়ব তস পরযীয়ো তপ্রম যরল ? ➯ Being a pious man, 
How did he make extramarital (পরযীয়ো তপ্রম) affair? 

🎯 Seem to ✛ verb (present form) ➯ তযউ মযিু যয়র 
বয়ল ময়ন হয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযউ মযিু যয়র বয়ল ময়ন হয়ল তেমন: ময়ন হয় ঘুে খোয়, ময়ন হয় ৈূমপোন যয়র, 
ময়ন হয় মগ োর বোজোয়ে পছ্ন্ন্দ যয়র" এই জোেীয় সযল বোযের তেয়ত্র। 
Structure: Subject ✛ seem ✛ to ✛ verb (present form) ✛ object ✛ 
extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ seem, He / She / It ➟ seems. 
Example: 
 তস ময়ন হয় ঘুে খোয়। ➯ He seems to take bribe (ঘুে খোওয়ো). 
 তলোযম  ময়ন হয় ৈূমপোন যয়র ➯ The man seems to smoke. 
 েুমম ময়ন হয় মগ োর বোজোয়ে পিন্দ যর ➯ You seem to play guitar. 

🎯 Seem to ✛ be ➯ যোউয়য মযিু বয়ল ময়ন হয় 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোউয়য মযিু বয়ল ময়ন হয়ল তেমন: তস ময়ন হয় িোক্তোর, তস ময়ন হয় উমযল, তস 
ময়ন হয় মেেয" এই জোেীয় সযল বোযের তেয়ত্র। 
Structure: Subject ✛ seem ✛ to ✛ be ✛ N/P (েো ময়ন হয়) ✛ extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ seem,  
He / She / It ➟ seems. 
Example: 
 তস ময়ন হয় িোক্তোর ➯ He seems to be a doctor. 
 িোরুয সোয়হব ময়ন হয় উমযল ➯ Faruk Saheb seems to be an advocate. 
 তস ময়ন হয় মেেয ➯ He seems to be a teacher. 
 তেোমোয়য মনষ্পোপ ময়ন হয় ➯ You seem to be innocent. 

🎯 Seem to ✛ have ➯ যোয়রো মযিু আয়ি বয়ল ময়ন হয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : যোয়রো যোয়ি মযিুু্ আয়ি বয়ল ময়ন হয়ল তেমন: েমেো আয়ি,  োযো আয়ি, গোিী 
আয়ি এই জোেীয় সযল বোযের তেয়ত্র। 
Structure: Subject ✛ seem ✛ to ✛ have ✛ N/P ✛ extension. 
Person settings: I / We / They / You ➟ seem, He / She / It ➟ seems. 
Example: 
 েোর ময়ন হয় েমেো আয়ি ➯ He seems to have power. 
 জোমোয়লর ময়ন হয় প্রচুর সম্পে আয়ি ➯ Jamal seems to have abundant asset. 
 তেোমোর ময়ন হয় গোিী আয়ি ➯ You seem to have a car. 
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🎯 It ✛ is ✛ better ➯ মযিু যরো ভোল 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যরো ভোল এই অয়থয তেমন: বেোয়োম যরো ভোল, উপযোর যরো ভোল, তযোথোও 
েোওয়ো ভোল। 
Structure: It ✛ is ✛ better ✛ to ✛ Principal Verb (Present Form). 
Example: 
 সযোয়ল বেোয়োম যরো ভোল ➯ It is better to exercise in the morning. 
 গরীব মোনুয়ের উপযোর যরো ভোল ➯ It is better to help the poor people. 
 তসখোয়ন েোওয়ো ভোল ➯ It is better to go there. 
 মপেোমোেোয়য মোনে যরো ভোল ➯ It is better to obey the parents. 
 খোরোপ মোনুেয়ের সঙ্গ েেোগ যরো ভোল ➯ It is better to avoid the company (সঙ্গ) 
of bad people. 

🎯 It ✛ is ✛ better not ➯ মযিু যরো ভোল নো 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যরো ভোল নো এই অয়থয তেমন: ঘুে খোওয়ো ভোল নো, খোরোপ তিয়লয়ের সোয়থ 
তমেো ভোল নো, অল্প বয়য়স মবয়য় যরো ভোল নো, তপ্রম যরো ভোল নো। 
Structure: It ✛ is ✛ better ✛ not ✛ to ✛ Principal Verb (Present Form). 
Example: 
 ঘুে খোওয়ো ভোল নো ➯ It is better not to take bribe. 
 খোরোপ তিয়লয়ের সোয়থ তমেো ভোল নো ➯ It is better not to mingle (তমেো / তঘোরোঘুমর 
যরো ) with bad boys. 
 অল্প বয়য়স মবয়য় যরো ভোল নো ➯ It is better not to marry at the tender age 
(যমচ বয়স / অল্প বয়স). 
 মমথেো বলো ভোল নো ➯ It is better not to tell lie. 
 অযোরয়ণ যোউয়য জ্বোলোেন যরো ভোল নো ➯ It is better not to irritate (জ্বোলোেন যরো) 
somebody without cause . 

🎯 Get ✛ Person ➯ অনেয়য মেয়য় মযিু যরোয়নো 
প্রয়য়োগ তেত্র : অনেয়য মেয়য় মযিু যরোয়নো এই অয়থয তেমন: রমহময়য মেয়য় গোিী তৈৌে যরোয়নো, 
যোউয়য মেয়য় মচমি তলখোয়নো, যোউয়য মেয়য় ঘর সোজোয়নো। 
Structure: Subject ✛ get (All tense) ✛ Person (েোয়য মেয়য় যোজ যরোয়নো হয়ব) ✛ 
to ✛ Principal Verb (Present Form). 
Example: 
 আমম রমহময়য মেয়য় গোিী তৈৌে যরোব ➯ I will get Rahim to wash my car. 
 আমম তেোমোয়য মেয়য় মচমি তলখোব ➯ I will get you to write letter. 
 আমম জোমমলোয়য মেয়য় আমোর যোপি তৈৌে যরোব ➯ I will get Jamila to wash my 
cloth. 
 আমম অমমেয়য মেয়য় তেোমোয়য মোরব ➯ I will get Amit to beat you. 
 আমম েমোলয়য মেয়য় এই প্রমেয়েোৈ তনব ➯ I will get Tamal to take this revenge. 
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🎯 There seems ✛ to be ➯ তযোথোও মযিু আয়ি বয়ল ময়ন 
হয়ল  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোথোও মযিু আয়ি বয়ল ময়ন হয়ল তেমন: এই বয়ন ময়ন হয় বোঘ আয়ি, এই পুযুয়র 
ময়ন হয় সোপ আয়ি, েোর ময়নর মভের ময়ন হয় গলে আয়ি। 
Structure: There ✛ seems to be ✛ N/P (েো আয়ি) ✛ in ✛ Place (তেখোয়ন আয়ি). 
Example: 
 এই বয়ন ময়ন হয় বোঘ আয়ি ➯ There seems to be a tiger in this forest. 
 এই পুযুয়র ময়ন হয় সোপ আয়ি ➯ There seems to be a snake in this pond. 
 েোর ময়নর মভের ময়ন হয় গলে আয়ি ➯ There seems to be flaw (গলে) in his 
mind. 
 েোর ময়নর মভের ময়ন হয় সয়ন্দহ আয়ি ➯ There seems to be doubt (সয়ন্দহ) in 
her mind. 

🎯 No good ➯ লোভ তনই 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যয়র লোভ তনই তেমন: েুমনয়োর মপয়ি ঘুয়র লোভ তনই,  োযোর মপয়ি ঘুয়র লোু্ভ 
তনই, পরমনন্দো যয়র লোভ তনই, মবয়েে মগয়য় লোভ তনই। 
Structure: It ✛ is ✛ no good ✛ to ✛ principal verb (present form) ✛ 
extension 
Example: 
 েুমনয়োর মপয়ি ঘুয়র লোভ তনই ➯ It is no good to run after (মপয়ি তঘোরো) the world. 
  োযোর মপয়ি ঘুয়র লোভ তনই ➯ It is no good to run after the money. 
 মমথেো বয়ল লোভ তনই ➯ It is no good to tell lie. 
 মবয়েে মগয়য় লোভ তনই ➯ It is no good to go abroad. 
 অপয়রর খুে ৈয়র লোভ তনই ➯ It is no good to pick at (খুে ৈয়র) others. 
 পরমনন্দো যয়র লোভ তনই ➯ It is no good to backbite (পরমনন্দো যরো) . 

🎯 What good ➯ লোভ ময ? 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যয়র লোভ ময বয়ল যোউয়য প্রশ্ন যরয়ল তেমন: অপয়রর খুে ৈয়র লোভ ময ?, 
এখোয়ন েোমিয়য় তথয়য লোভ ময ?,  োযোর মপয়ি ঘুয়র লোু্ভ ময ?, এই বয়য়স মবয়েে মগয়য় লোভ ময?। 
Structure: What ✛ good ✛ to ✛ principal verb (present form) ✛ 
extension 
Example: 
 এখোয়ন েোমিয়য় তথয়য লোভ ময ? ➯ What good to stand here? 
  োযোর মপয়ি ঘুয়র লোভ ময ? ➯ What good to run after the money ? 
 মমথেো বয়ল লোভ ময ? ➯ What good to tell lie? 
 এই বয়য়স মবয়েে মগয়য় লোভ ময ? ➯ What good to go abroad at this age? 
 অপয়রর খুে ৈয়র লোভ ময ? ➯ What good to pick at (খুে ৈয়র) others? 
 পরমনন্দো যয়র লোভ ময ? ➯ What good to backbite (পরমনন্দো যরো)? 
 েুমনয়োর মপয়ি ঘুয়র লোভ ময ? ➯ What good to run after (মপয়ি তঘোরো) the world? 
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🎯 What harms ➯ েমে ময 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যরয়ল েমে ময বয়ল যোউয়য প্রশ্ন যরয়ল তেমন:  োযো ৈোর মেয়ল েমে ময ?, 
অল্প বয়য়স মবয়য় যরয়ল েমে ময?, এখোয়ন েোমিয়য় থোযয়ল েমে ময ?, েুমনয়োর মপিয়ন িু য়ল েমে 
ময ?। 
Structure: What ✛ harms ✛ to ✛ principal verb (present form) ✛ 
extension 
Example: 
 এখোয়ন েোমিয়য় থোযয়ল েমে ময ? ➯ What harms to stand here? 
  োযো ৈোর মেয়ল েমে ময ? ➯ What harms to lend money ? 
 জীবন বোচোয়ে মমথেো বলয়ল েমে ময ? ➯ What harms to tell lie to save life? 
 অল্প বয়য়স মবয়য় যরয়ল েমে ময? ➯ What harms to marry at tender age(অল্প 
বয়স) ? 
 গরীবয়ের সোহোেে যরয়ল েমে ময ? ➯ What harms to help the poor? 
 েুমনয়োর মপয়ি িু য়ল েমে ময ? ➯ What harms to run after (মপয়ি তঘোরো) the 
world? 

🎯 How about ➯ তযমন হয় 
প্রয়য়োগ তেত্র : এযম  যোজ যয়র তযমন হয় বয়ল যোয়রো যোয়ি মেোমে মনয়ল তেমন: ইাংয়রমজ মেখয়ল 
তযমন হয় ?, মবয়য় যরয়ল তযমন হয় ?, এখন যমি তখয়ল তযমন হয় ?, আজ মুমভ তেখয়ল তযমন 
হয় ?। 
Structure: How ✛ about ✛ principal verb (present form) ✛ ing ✛ 
extension 
Example: 
 ইাংয়রমজ মেখয়ল তযমন হয় ? ➯ How about learning English? 
 মবয়য় যরয়ল তযমন হয় ? ➯ How about getting married? 
 এখন যমি তখয়ল তযমন হয় ? ➯ How about taking coffee now? 
 আজ মুমভ তেখয়ল তযমন হয় ? ➯ How about watching movie today? 
 এই েীয়ে রোঙোমোম  তগয়ল তযমন হয় ? ➯ How about going to Rangamati in 
this winter? 
 উে মেেোর জনে UK তগয়ল তযমন হয় ? ➯ How about going UK for higher 
education? 
 বোগোনম  ঘুয়র তেখয়ল তযমন হয় ? ➯ How about moving aroung the garden? 
 আমোয়ের পমরযল্পনো েোয়ের জোনোয়ল তযমন হয় ➯ How about letting them our 
plan. 
 মসগোয়র  খোওয়ো তিুঁয়ি মেয়ল তযমন হয় ➯ How about giving up cigarette. 
 আজ এয ু অমিস তথয়য আয়গ আসয়ল তযমন হয় ➯ How about coming back from 
office earlier today. 

http://www.facebook.com/tanbir.ebooks
https://ebook.com.bd/


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

                           tanbir.cox                                    www.eB👀k.com.bd 

🎯 Edge ➯ দ্বোরপ্রোয়ি / মযনোয়র 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন মযিুর দ্বোরপ্রোয়ি / মযনোয়র তপৌিোয়ল তেমন: জীবয়নর দ্বোরপ্রোয়ি, মরয়ণর 
দ্বোরপ্রোয়ি, সিলেোর দ্বোরপ্রোয়ি, মবপয়ের দ্বোরপ্রোয়ি। 
Structure: Subject ✛ principal verb (all tense) ✛ at the edge of ✛ N/P 
Example: 
 আমম মবপয়ের দ্বোরপ্রোয়ি তপৌয়ি তগমি ➯ I have reached at the edge of danger. 
 হোসোন সিলেোর দ্বোরপ্রোয়ি তপৌয়ি তগয়ি ➯ Hasan has reached at the edge of 
success. 
 আমরো জোহোয়জর মযনোরোয় েোমিয়য়মিলোম ➯ We stood at the edge of ship. 
 তস মরয়ণর দ্বোরপ্রোয়ি তপৌয়ি তগয়ি ➯ He has reached at the edge of death. 

🎯 Ignore ➯ উয়পেো যয়র মযিু যরো  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন মযিু উয়পেো যয়র মযিু যরো তেমন: আমম ঝয়িো বোেোে উয়পেো যয়র তেোমোর 
যোয়ি এয়সমি, বোবো মোয়য উয়পেো যয়র আমোয়ের মযিু যরো উমচে নো, মেেয়যর যথো উয়পেো যয়র 
তেোমোর যোজম  যরো উমচে নো। 
Structure: Subject ✛ principal verb (all tense) ✛ object ✛ ignoring ✛ 
N/P 
Example: 
 বোবো মোয়য উয়পেো যয়র আমোয়ের মযিু যরো উমচে নো ➯ We should not do anything 
ignoring parents. 
 মেেয়যর যথো উয়পেো যয়র তেোমোর যোজম  যরো উমচে নো ➯ You should not do the 
work ignoring teacher's word. 
 আমম ঝয়িো বোেোে উয়পেো যয়র তেোমোর যোয়ি এয়সমি ➯ I have come to you ignoring 
gusty wind (ঝয়িো বোেোে). 
 তস আজ বৃমি উয়পেো যয়র ইাংয়রমজ মেখয়ে এয়সয়ি ➯ Today He has come to learn 
English ignoring rain. 
 আমম আমোর পমরবোরয়য উয়পেো যয়র তেোমোয়য মবয়য় যয়রমিলোম ➯ I got married you 
ignoring my family.  

🎯 Point ➯ েুমক্ত আয়ি বো েুমক্ত মিল  
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যরোর মপিয়ন েুমক্ত আয়ি বো মিল বুঝোয়ল তেমন: মরমোয়য ভোলবোসোর েুমক্ত মিল, 
ইাংয়রমজ তেখোর েুমক্ত আয়ি, তসখোয়ন েোওয়োর েুমক্ত আয়ি, েোয়য মোরোর েুমক্ত আয়ি। 
Structure: There ✛ is(বেযমোয়নর জনে) / was (অেীয়ের জনে) ✛ a point ✛ in ✛ 
principal verb(present form) ✛ ing ✛ obj. 
Example: 
 মরমোয়য ভোলবোসোর েুমক্ত মিল ➯ There was a point in loving Rima. 
 ইাংয়রমজ তেখোর েুমক্ত আয়ি ➯ There is a point in learning English. 
 তসখোয়ন েোওয়োর েুমক্ত আয়ি ➯ There is a point in going there. 
 েোয়য মোরোর েুমক্ত আয়ি ➯ There is a point in beating him. 
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🎯 No point ➯ েুমক্ত তনই বো েুমক্ত মিল নো  
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু যরোর মপিয়ন েুমক্ত তনই বো মিল নো বুঝোয়ল তেমন: এখোয়ন বয়স সময় নি 
যরোর তযোন েুমক্ত তনই, পরীেোর আয়গর মেন নো বুুুয়ঝ মুখস্থ যরোর তযোন েুমক্ত তনই, েয়থোপেুক্ত 
যোরণ িোিো েোয়য মোরোর তযোন েুমক্ত মিল নো। 
Structure: There ✛ is(বেযমোয়নর জনে) / was (অেীয়ের জনে) ✛ no point ✛ in ✛ 
principal verb(present form) ✛ ing ✛ obj 
Example: 
 এখোয়ন বয়স সময় নি যরোর তযোন েুমক্ত তনই ➯ There is no point in wasting time 
sitting here. 
 পরীেোর আয়গর মেন নো বুুয়ুঝ মুখস্থ যরোর তযোন েুমক্ত তনই ➯ There is no point in 
cramming(নো বুুুয়ঝ মুখস্থ যরো) the day before the exam. 
 েয়থোপেুক্ত যোরণ িোিো েোয়য মোরোর তযোন েুমক্ত মিল নো ➯ There was no point in 
beating him without appropriate reason (েয়থোপেুক্ত যোরণ). 
 এই বয়য়স মবয়য় যরোর েুমক্ত তনই ➯ There is no point in marrying at this 
age(এই বয়য়স). 
 পরীেোর রোয়ে েোস তখলোর তযোন েুমক্ত তনই ➯ There is no point in playing card 
in the exam night. 

🎯 Proud of ✛ N/P ➯ মযিু মনয়য় গমবযে হয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো মযিু মনয়য় গমবযে হয়ল বো গবয প্রযোে যরয়ল  
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ proud of ✛ N/P (েো মনয়য় গমবযে) ✛ 
Extension 
 Person settings: I ➟ am,  
 He / She / It /shamim ➟ is,  
 We / They / You ➟ are 
Example: 
 আমম বোাংলোয়েে মিয়য  েলয়য মনয়য় গমবযে ➯ I am proud of Bangladesh cricket 
team. 
 আমরো আমোয়ের স্বোৈীনেো েুদ্ধয়য মনয়য় গমবযে ➯ We are proud of our liberation 
war. 
 আমরো আমোয়ের মোেৃভোেোয়য মনয়য় গমবযে ➯ We are proud of our mother tongue. 
 আমম আমোর বোবোয়য মনয়য় গমবযে ➯ I am proud of my father. 
 আমম আমোর ধেেবয়য মনয়য় গমবযে ➯ I am proud of my childhood. 
 তস েোর সু্কল মনয়য় গমবযে ➯ He is proud of his school. 
 েোরো েোয়ের তেেয়য মনয়য় গমবযে ➯ They are proud of their country. 
 আমরো আমোয়ের জোমেয়য মনয়য় গমবযে ➯ We are proud of our nation. 
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🎯 Proud of ✛ verb (present form) ✛ ing ➯ যেযো 
মযিু যয়র গমবযে হয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো মযিু মনয়য় গমবযে হয়ল বো গবয প্রযোে যরয়ল  
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ proud of ✛ verb(present form) ✛ 
ing ✛ object ✛ extension 
 Person settings: I ➟ am,  
 He / She / It /shamim ➟ is,  
 We / They / You ➟ are 
Example: 
 আমম এই তেয়ের জনে মযিু যয়র গমবযে ➯ I am proud of doing something for 
this country. 
 আমরো স্বোৈীনেোর জনে েুদ্ধ যয়র গমবযে ➯ We are proud of fighting for 
liberation. 
 আমম আমোর মোেৃভোেোয় যথো বয়ল গমবযে ➯ I am proud of speaking in my mother 
tongue. 
 আমম পথমেশুয়ের মোয়ঝ খোবোর মবমলয়য় মেয়য় গমবযে ➯ I am proud of distributing 
food among the street children. 
 তস অসহোয় তলোযজনয়য সোহোেে যয়র গমবযে ➯ He is proud of helping the helpless 
people. 
 তস এই গ্রোয়মর জনে এযম  সু্কল প্রমেিো যয়র গমবযে ➯ He is proud of establishing 
a school for this village. 
 রোজন ইাংয়রমজ ভোেো মেয়খ গমবযে ➯ Rajon is proud of learning English 
language. 
 তস এযজন অন্ধ মোনুেয়য চেুুু েোন যয়র গমবযে ➯ He is proud of donating eye 
to a blind man. 

🎯 Proud of ✛ being ✛ N/P ➯ মযিু হয়য় গমবযে হয়ল বো 
গবয প্রযোে যরয়ল 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো মযিু হয়য় গমবযে হয়ল বো গবয প্রযোে যরয়ল  
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ proud of ✛ being ✛ N/P (েো হয়য়)✛ 
extension 
 Person settings: I ➟ am, He / She / It /shamim ➟ is, We / They / You 
➟ are 
Example: 
 তস এযজন ভোল বক্তো হয়য় গমবযে ➯ He is proud of being a good speaker. 
 আমম এযজন আেেয মেেয হয়য় গমবযে ➯ I am proud of being an ideal teacher. 
 তস সৎ পুমলে অমিসোর হয়য় গমবযে ➯ He is proud of being an honest police 
officer. 
 আমম েোর বোবো হয়য় গমবযে ➯ I am proud of being father of him. 
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 েোরো আমোর িোত্র হয়য় গমবযে ➯ They are proud of being my students. 
 আমরো এই সু্কয়লর িোত্র হয়য় গমবযে ➯ We are proud of being students of this 
school. 
 েোরো আয়মমরযোর নোগমরয হয়য় গমবযে ➯ They are proud of being citizen of 
America. 
 আমম বোঙ্গোলী হয়য় গমবযে ➯ I am proud of being bengali. 

🎯 Scared of ✛ N/p ➯ তযোন মযিুয়য ভয় পোওয়ো অয়থয 
বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো তযোন মযিুয়য ভয় তপয়ল  
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ scared of ✛ N/P (েো তেয়খ ভয় পোয়) ✛ 
object ✛ extension. 
Person settings: I ➟ am, He / She / It /shamim ➟ is,  
We / They / You ➟ are 
Example: 
 মরেু সোপয়য ভয় পোয় ➯ Ritu is scared of snake. 
 আমম আমোর বোবোয়য ভয় পোই ➯ I am scared of my father. 
 েোরো পুমলেয়য ভয় পোয় ➯ They are scared of police. 
 তস েোর বোবো মোয়য ভয় পোয় ➯ He is scared of his parents. 
 আমম ভূেয়য ভয় পোই ➯ I am scared of ghost. 
 আমম েূমনযেীয়য ভয় পোই ➯ I am scared of corruption 
 মসমো তেয়যোন আয়ন্দোলনয়যই ভয় পোয় ➯ Sima is scared of any movement. 
 রুমো ইাংয়রমজয়য ভয় পোয় ➯ Ruma is scared of English. 
 েুুুমম আত্নহেেোয়য ভয় পোও ➯ You are scared of suicide. 

🎯 Scared of ✛ verb ➯ মযিু যরয়ে ভয় পোওয়ো অয়থয বেবহৃে 
হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো তযোন মযিু যরয়ে ভয় তপয়ল  
Structure: Subject ✛ am / is / are ✛ scared of ✛ verb (present form) ✛ 
ing ✛ object ✛ extension 
 Person settings: I ➟ am, He / She / It /shamim ➟ is, We / They / You 
➟ are 
Example: 
 মরেু সোপয়য মপ োইয়ে ভয় পোয় ➯ Ritu is scared of beating snake. 
 আমম আমোর বোবোয়য িোযয়ে ভয় পোই ➯ I am scared of calling my father. 
 েোরো পুমলেয়য ঘুে মেয়ে ভয় পোয় ➯ They are scared of giving bribe to police. 
 আমম ইাংয়রমজ বলয়ে ভয় পোই ➯ I am scared of speaking English. 
 আমম রোয়ে এযো এযো হো য়ে ভয় পোই ➯ I am scared of walking alone at night. 
 আমম েূমনযেীয়ে মনয়জয়য জিোয়ে ভয় পোই ➯ I am scared of involving myself in 
corruption 
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 েুমম আত্নহেেো যরয়ে ভয় পোও ➯ You are scared of committing suicide. 
 েুমম বৃমিয়ে মভজয়ে ভয় পোও ➯ You are scared of getting wet(তভজো) in the 
rain. 

🎯 will be ✛ able to ➯ তে পোরয়ব / তে পোরয়বো অয়থয 
বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো মযিু যরয়ে পোরয়ব  
Structure: Subject ✛ will be ✛ able to ✛ verb (present form) ✛ object 
✛ extension 
 Person settings: I / He / She / It / shamim / We / They / You ➟ will 
be 
Example: 
 মমেু আমোয়য বুঝোয়ে পোরয়ব ➯ Mitu will be able to make me understand. 
 আমম তেোমোয়য বুঝোয়ে পোরয়বো ➯ I will be able to make you understand. 
 েোরো পুমলেয়য ঘুে মেয়ে পোরয়ব ➯ They will be able to give bribe to police. 
 আমম ইাংয়রমজ বলয়ে পোরয়বো ➯ I will be able to speak English. 
 আমম রোয়ে এযো এযো হো য়ে পোরয়বো ➯ I will be able to walk alone at night. 
 তস েক্ত হোয়ে েূমনযেী েূর যরয়ে পোরয়ব ➯ He will be able to remove corruption 
with iron hand. 
 েুমম েোয়য মোরয়ে পোরয়ব ➯ You will be able to beat him. 
 েুমম বৃমিয়ে মভজয়ে পোরয়ব ➯ You will be able to get wet in the rain 
  
 NB: মনয়জ বুঝোর তেয়ত্র understand মযন্তু অনেয়য বুঝোয়নোর তেয়ত্র make understand 
বেবহৃে হয়। 
 আমম ইাংয়রমজ বুঝয়ে পোরয়বো - I will be able to understand English. 
 তস ইাংয়রমজ বুঝয়ে পোরয়ব - He will be able to understand English.  
 আমম েোয়য ইাংয়রমজ বুঝোয়ে পোরয়বো ➯ I will be able to make him understand 
English. 
 তস আমোয়য ইাংয়রমজ বুঝোয়ে পোরয়ব ➯ He will be able to make me understand 
English. 

🎯 Will be ✛ able to be ➯ হয়ে পোরয়ব / হয়ে পোরয়বো 
অয়থয বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো মযিু হয়ে পোরয়ব  
Structure: Subject ✛ will be ✛ able to ✛ be ✛ N/P (েো হয়ব) ✛ object ✛ 
extension 
 Person settings: I / He / She / It / shamim / We / They / You ➟ will 
be 
Example: 
 েুমম এযমেন িোক্তোর হয়ে পোরয়ব - One day you will be able to be a doctor. 
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 তস এযমেন ভোল মেেয হয়ে পোরয়ব - One day he will be able to be a good 
teacher. 
 েোরো ভোল বনু্ধ হয়ে পোরয়ব - They will be able to be good friend. 
 তেভোয়ব তস বক্তবে তেয় এযমেন তস ভোল বক্তো হয়ে পোরয়ব ➯ The way he delivers 
speech one day he will be able to be a good speaker. 
 আজ তহোয যোল তহোয েুমম এই সু্কয়লর সভোপমে হয়ে পোরয়ব ➯ Today or tomorrow 
you will be able to be a president of this school. 
 আমরো এযমেন েোমিযোমী মোনুে হয়ে পোরয়বো ➯ One day we will be able to be 
peace loving people. 
 েুমম এযজন আেেয মপেো হয়ে পোরয়ব ➯ You will be able to be an ideal father. 
 তস এই গ্রোয়মর তমোিল হয়ে পোরয়ব ➯ He will be able to be a arbitrator of this 
village. 
  
 NB: Single noun হয়ল েোর পূয়বয সবসময় article a or an বয়স। 

🎯 Must be ✛ able to ➯ অবেেই........য়ে পোরয়ব / তে 
পোরয়বো অয়থয বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো অবেেই মযিু যরয়ে পোরয়ব  
Structure: Subject ✛ must be ✛ able to ✛ verb (present form) ✛ object 
✛ extension 
 Person settings: I / He / She / It / shamim / We / They / You ➟ must 
be 
Example: 
 মমেু অবেেই আমোয়য এই জম ল সমীযরণম  বুঝোয়ে পোরয়ব ➯ Mitu must be able to 
make me understand this complex equation. 
 আমম অবেেই তেোমোয়য জেোমমমে বুঝোয়ে পোরয়বো ➯ I must be able to make you 
understand jeometry. 
 েোরো অবেেই অনুষ্ঠোনম র আয়য়োজন যরয়ে পোরয়ব ➯ They must be able to organize 
the function. 
 আমম অবেেই ইাংয়রমজ বলয়ে পোরয়বো ➯ I must be able to speak English. 
 আমরো অবেেই তখলোয় জয়ী হয়ে পোরয়বো ➯ We must be able to win in the game. 
 প্রৈোনমন্ত্রী অবেেই েক্ত হোয়ে েূমনযেী েূর যরয়ে পোরয়ব ➯ Prime minister must be 
able to remove corruption with iron hand. 
 েুুুমম েোয়য অবেেই বযো মেয়ে পোরয়ব ➯ You must be able to scold him. 
 েুমম অবেেই এযমেন এই গ্রোয়মর মোনুয়ের জনে মযিু যরয়ে পোরয়ব ➯ One day you 
must be able to do something for the people of this village. 

🎯 Must be ✛ able to be ➯ অবেেই.........হয়ে পোরয়ব / 
হয়ে পোরয়বো অয়থয বেবহৃে হয়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোয়যের যেযো অবেেই মযিু হয়ে পোরয়ব  
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Structure: Subject ✛ must be ✛ able to ✛ be ✛ N/P (েো হয়ব) ✛ object ✛ 
extension 
 Person settings: I / He / She / It / shamim / We / They / You ➟ must 
be 
Example: 
 েুমম অবেেই এযমেন অয়নয বি মোনুে হয়ে পোরয়ব - One day you must be able to 
be a great man. 
 তস অবেেই এযমেন ভোল মেেয হয়ে পোরয়ব - One day he must be able to be a 
good teacher. 
 েোরো অবেেই ভোল বনু্ধ হয়ে পোরয়ব - They must be able to be good friend. 
 তেভোয়ব তস বক্তবে তেয় এযমেন অবেেই তস ভোল বক্তো হয়ে পোরয়ব ➯ The way he 
delivers speech one day he must be able to be a good speaker. 
 আজ তহোয যোল তহোয েুমম অবেেই এই সু্কয়লর সভোপমে হয়ে পোরয়ব ➯ Today or 
tomorrow you must be able to be a president of this school. 
 আমরো এযমেন অবেেই েোমিযোমী মোনুে হয়ে পোরয়বো ➯ One day we must be able 
to be peace loving people. 
 েুমম অবেেই এযজন আেেয মপেো হয়ে পোরয়ব ➯ You must be able to be an ideal 
father. 
 তস অবেেই এই গ্রোয়মর তমোিল হয়ে পোরয়ব ➯ He must be able to be a arbitrator 
of this village. 
  
 NB: Single noun হয়ল েোর পূয়বয সবসময় article a or an বয়স। 

🎯 Having ✛ verb (past participle) ➯ ইয়ো / ইয়য়। 
প্রয়য়োগ তেত্র : প্রথম বোয়যের তেয়ে ইয়ো / ইয়য় উেোমরে হয়ল তেমন: যমরয়ো, হইয়ো, মেমখয়ো, তপয়য়, 
মেয়খ থোযয়ল" 
 Structure 1: Having ✛ verb3 (past participle) ✛ object ✛ Sub ✛ verb 
✛ object ✛ extension 
Example: 
 ইাংয়রমজ মেমখয়ো আমম মবয়েয়ে েোব - Having learnt English I will go abroad. 
 যোজম  তেে যমরয়ো আমম সু্কয়ল েোব - Having finished the work I will go to scool. 
 বোিীর যোজ তেে যয়র আমম আমোর রোয়ের খোবোর খোব - Having completed home 
work I will take my dinner. 
 জীবয়ন প্রমেমষ্ঠে হইয়ো আমম মবয়য় যরব ➯ Having established in life I will get 
married. 
 অয়নয  োযো উপোজযন যমরয়ো আমম এই গ্রোয়ম এযম  এমেমখোনো প্রমেষ্ঠো যরব ➯ Having 
earned a lot of money i will establish an orphanage in this village. 
 এই ঈয়ে তবোনোস তপয়য় আমম মোয়য এযম  েোিী মেব ➯ Having got bonus on this 
eid i will give a sharee to my mother. 
  
 OR,  
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 Structure 2: By ✛ verb1 (present form) ✛ ing ✛ object ✛ Sub ✛ verb 
✛ object ✛ extension 
Example: 
 ইাংয়রমজ মেমখয়ো আমম মবয়েয়ে েোব - By learning English I will go abroad. 
 যোজম  তেে যমরয়ো আমম সু্কয়ল েোব - By finishing the work I will go to scool. 
 বোিীর যোজ তেে যয়র আমম আমোর রোয়ের খোবোর খোব - By completing home work 
I will take my dinner. 
 জীবয়ন প্রমেমষ্ঠে হইয়ো আমম মবয়য় যরব ➯ By establishing in life I will get 
married. 
 অয়নয  োযো উপোজযন যমরয়ো আমম এই গ্রোয়ম এযম  এমেমখোনো প্রমেষ্ঠো যরব ➯ By earning 
a lot of money i will establish an orphanage in this village. 
 এই ঈয়ে তবোনোস তপয়য় আমম মোয়য এযম  েোিী মেব ➯ By getting bonus on this 
eid i will give a sharee to my mother. 
  
 নো - তবোৈয বোয়যের তেয়ত্র : 
Structure: Not having ✛ verb3 (past participle) ✛ object ✛ Sub ✛ verb 
✛ object ✛ extension 
Example: 
 ইাংয়রমজ নো মেমখয়ো আমম মবয়েয়ে েোব নো - Not having learnt English I will not 
go abroad. 
 যোজম  তেে নো যমরয়ো আমম সু্কয়ল েোব নো - Not having finished the work I will 
not go to school. 
 জীবয়ন প্রমেমষ্ঠে নো হইয়ো আমম মবয়য় যরব নো ➯ Not having established in life I 
will not get married. 

🎯 Be verb (am, is, are / was, were) ✛ N/P ➯ যেযো 
বেযমোয়ন মযিু বো অেীয়ে মযিু মিল  
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযো বেযমোয়ন মনয়জ মযিু বো অেীয়ে মযিু মিল অয়থয বেবহৃে হয় তেমন: তস এযজন 
মেেয, মেমন এযজন মেেয মিয়লন  
 বেযমোয়ন যেযো মযিু এয ো : 
 Structure 1: Subject ✛ am / is/ are ✛ N/P (বেযমোয়ন েো ). 
Example: 
 জমহরূল ইসলোম এযজন ইাংয়রমজ মেেয - Jahirul Islam is a English teacher. 
 মোমুন এযজন ভোল উমযল - Mamun is a good lawyer. 
 মোেরোমি বোাংলোয়েে মিয়য  েয়লর এযজন ভোল অমৈনোয়য - Mashrafee is a good 
captain of Bangladesh cricket team. 
 েোমীম এযজন সি ওয়েোর ইমজজমনয়োর ➯ Shamim is a Software Engineer. 
 তস এই গ্রোয়মর তমোিল ➯ He is a arbitrator of this village. 
 েোরো খুব বুমদ্ধমোন ➯ They are very intelligent. 
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Question Structure: Am / Is / Are ✛ Subject ✛ N/P (বেযমোয়ন েো )? 
 জমহরূল ইসলোম ময এযজন ইাংয়রমজ মেেয ?➯Is jahirul Islam a English teacher? 
 মোমুন ময এযজন ভোল উমযল - Is Mamun a good lawyer ? 
 েোরো ময খুব বুমদ্ধমোন ? ➯ Are they very intelligent? 
  
 অেীেযোয়ল যেযো মযিু এয ো মিল : 
 Structure 2: Subject ✛ was / were ✛ N/P (েো মিল). 
 Person settings: I / He / She / It /shamim ➟ was,  
 We / They / You ➟ were 
Example: 
 জমহরূল ইসলোম এযজন ইাংয়রমজ মেেয মিয়লন - Jahirul Islam was a English 
teacher. 
 মোমুন এযজন ভোল উমযল মিল - Mamun was a good lawyer. 
 েুমম এযজন ভোল অমৈনোয়য মিয়ল - You were a good captain. 
 তেোমোর বোবো এযজন ভোল মেেয মিয়লন ➯ Your father was a good teacher. 
 তস এই গ্রোয়মর তমোিল মিল ➯ He was a arbitrator of this village. 
 েোরো খুব বুমদ্ধমোন মিল ➯ They were very intelligent. 
Question Structure : Was / Were ✛ Subject ✛ N/P (েো মিল)? 
 জমহরূল ইসলোম ময এযজন ইাংয়রমজ মেেয মিয়লন ? ➯ Was jahirul Islam a English 
teacher ? 
 মোমুন ময এযজন ভোল উমযল মিল - Was Mamun a good lawyer ? 
 েোরো ময খুব বুমদ্ধমোন মিল ? ➯ Were they very intelligent ? 

🎯 Had ✛ N/P ➯ যেযোর অেীয়ে মযিু মিল  
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর অেীয়ে মযিু মিল অয়থয বেবহৃে হয় তেমন: েোর যলম মিল, আমোর এযম  
সুন্দর বোগোন মিল  
 Structure : Subject ✛ had ✛ N/P ( অেীয়ে েো মিল ) 
Example: 
 আমোর এযম  সুন্দর বোগোন মিল - I had a beautiful garden. 
 মোমুয়নর এযম  গোিী মিল - Mamun had a car. 
 মোেরোমির প্রচুর  োযো মিল - Mashrafee had a lot of money. 
 েোমীয়মর এযম  সি ওয়েোর িোময মিল ➯ Shamim had a software firm. 
 তেোমোর এযম  সুন্দরী তময়য় মিল ➯ You had a beautiful girl. 
Question Structure : Did ✛ Subject ✛ have ✛ N/P ( বেযমোয়ন েো )? 
 তেোমোর ময এযম  সুন্দর বোগোন মিল ? ➯ Did you have a beautiful garden ?. 
 মোমুয়নর ময এযম  গোিী মিল ? - Did Mamun have a car ?. 
 তেোমোর ময এযম  সুন্দরী তময়য় মিল ? ➯ Did you have a beautiful girl ?. 
  
 লেে যরুন : 
 was / were দ্বোরো যেযো মনয়জ মযিু মিল বুঝোয়। 
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Example: েোর বোবো এযজন পুমলে অমিসোর মিয়লন ➯ His father was a police 
officer. 
 had দ্বোরো যেযোর মনয়জর মযিু মিল বুঝোয়। 
Example: েোর বোবোর অয়নয  োযো মিল ➯ His father had a lot of money. 
  

🎯 Before being ✛ Adjective / Noun ➯ হওয়োর পূয়বয 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর মযিু হওয়োর পূয়বয মযিু যরো  
Structure : Before being ✛ Adj / Noun ✛ Sub ✛ verb (all tense) ✛ object 
✛ extension 
Example: 
 মনমিে হওয়োর পূয়বয তেোমোর তযোন যয়িোর মসদ্ধোি তনওয়ো উমচে নো ➯ Before being sure 
you should not take any serious decision. 
 ইাংয়রমজয়ে েে হওয়োর পূয়বয তেোমোর প্রচুর ইাংয়রমজয়ে যথো বলো উমচে ➯ Before being 
expert in English you should speak a lot in English. 
 ময়নোয়েোগী হওয়োর পূয়বয আমম মযিুই মেখয়ে পোমর নোই ➯ Before being attentive I 
could not learn anything. 
 মমেবেয়ী হওয়োর পূয়বয তস প্রোয়ই িোয়ন বোয়ম  োযো বেয় যরে ➯ Before being economic 
he used to spend money right and left. 
 ৈোমমযয হওয়োর পূয়বয তস গরীবয়ের অেেোচোর যরে ➯ Before being pious he tortured 
the poor people. 
 আত্নমনভযরেীল হওয়োর পূয়বয তেোমোর মবয়য় যরো উমচে নো ➯ Before being self-
independent you should not get married. 

🎯 After being ✛ Adjective / Noun ➯ হওয়োর পর 
প্রয়য়োগ তেত্র : যেযোর মযিু হওয়োর পর মযিু যরো  
Structure : After being ✛ Adj / Noun ✛ Sub ✛ verb (all tense) ✛ object 
✛ extension 
Example: 
 মনমিে হওয়োর পয়রই তেোমোর তযোন যয়িোর মসদ্ধোি তনওয়ো উমচে ➯ After being sure 
you should take stern decision. 
 ইাংয়রমজয়ে েে হওয়োর পয়র তেোমোর মবয়েয়ে েোওয়োর যথো ভোবো উমচে ➯ After being 
expert in English you should think to go abroad. 
 ৈনী হওয়োর পর আমম গরীবয়ের জনে মযিু যরব ➯ After being rich I will do 
something for the poor. 
 খুনী হওয়োর পর যোলো জোহোঙ্গীর অয়নয তলোযজনয়য হেেো যয়রমিল ➯ After being killer 
Kala Jahangir killed many people. 
 ৈমেযে হওয়োর পর তময়য়ম  আত্নহেেো যয়রমিল ➯ After being raped the girl 
commited suicide. 
 অপমোমনে হওয়োর পর আমরো প্রমেয়েোৈ মনয়য়মিলোম ➯ After being insulted we took 
revenge. 
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🎯 The best thing about ➯ সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে... 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন যোজ যরোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো উয়িখ যরোর তেয়ত্র বেবহৃে হয়  
 Structure : The best thing about ✛ verb(present form) ✛ ing ✛ object 
✛ is to ✛ verb(present form) ✛ object 
Example: 
 এখোয়ন যোজ যরোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে সমিযভোয়ব তবেন পোওয়ো ➯ The best 
thing about working here is to get salary perfectly. 
 এই তেয়ে বোস যরোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে সুখী জীবন েোপন যরো ➯ The best 
thing about living in this country is to lead a happy life.  
 ইাংয়রমজ তেখোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে সহয়জই চোযরী পোওয়ো েোয় ➯ The best 
thing about learning english is to get job easily. 
 গ্রোয়ম বোস যরোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে  ো যো েোয-সবমজ খোওয়ো েোয় ➯ The best 
thing about living in village is to eat fresh vegetables. 
 েোিোেোমি ঘুমময়য় পিোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে সযোল সযোল ঘুম তথয়য উিো েোয় ➯ 
The best thing about going to bed quickly is to get up early in the 
morning. 
 মনয়মমে হো োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে েরীর মিয রোখো েোয় ➯ The best thing 
about walking regularly is to keep body fit. 
 বেবসো যরোর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে স্বল্প সময়য়ই প্রচুর  োযো উপোজযন যরো েোয় ➯ 
The best thing about doing business is to earn a lot of money within very 
short time . 

🎯 The best thing about being ➯ মযিু হওয়োর সবয়চয়য় 
ভোল মেয ো হয়লো তে... 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো উয়িখ যরোর তেয়ত্র বেবহৃে হয়  
 Structure: The best thing about ✛ being ✛ N/P (েো হয়ব) ✛ is to ✛ 
verb(present form) ✛ object 
Example: 
 নোসয হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো মোনুয়ের তসবো যরো েোয় ➯ The best thing about 
being a nurse is to serve people. 
 এযজন যৃেয হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো মনজ হোয়ে িসল উৎপোেন যরো েোয় ➯ 
The best thing about being a farmer is to produce crops at own hand. 
 মেেয হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো সবোর যোয়ি সন্মোন পোওয়ো েোয় ➯ The best 
thing about being a teacher is to get respect from all. 
 এযজন ভোল রোজনীমেমবে হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো তে তেয়ের তসবো যরো েোয় ➯ 
The best thing about being a good politician is to serve country. 
 এযজন সৎ বেমক্ত হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো সন্মোন মনয়য় তবুঁয়চ থোযো েোয় ➯ The 
best thing about being an honest man is to live with esteem. 
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 এযজন ভোল বক্তো হওয়োর সবয়চয়য় ভোল মেয ো হয়লো সবোইয়য সহয়জই মুগ্ধ যরো েোয় ➯ The 
best thing about being a good speaker is to fascinate everybody easily. 

🎯 The worst thing about ➯ সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো 
তে... 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন যোজ যরোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো উয়িখ যরোর তেয়ত্র বেবহৃে হয়  
 Structure : The worst thing about ✛ verb(present form) ✛ ing ✛ object 
✛ is to ✛ verb(present form) ✛ object 
Example: 
 বোসোয় থোযোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো তে অলস হয়য় েোওয়ো ➯ The worst thing 
about living at home is to become lazy. 
  তরোয়ের মোয়ঝ তখলোৈুলো যরোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো অসুস্থ হওয়ো ➯ The worst 
thing about playing in the sun is to get sick.  
 খোরোপ তলোযজয়নর সোয়থ তমেোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো বখোয়  হয়য় েোওয়ো ➯ The 
worst thing about mingling with bad people is to become stalker. 
 রোে জোগোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো হয়লো মেন মেন বেয়মজোজী হয়য় েোওয়ো ➯ The 
worst thing about keeping up late is to become short tempered day by 
day. 
 মমথেো বলোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো মবশ্বোস ভঙ্গ যরো ➯ The worst thing about 
telling lie is to break belief. 
 গ্রোয়ম থোযোর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো সুমচমযৎসোয় তভোগো ➯ The worst thing about 
living in village is to suffer from better treatment. 
 মবয়েয়ে েোওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো এযো এযো থোযো ➯ The worst thing 
about going abroad is to live alone. 

🎯 The worst thing about being ➯ মযিু হওয়োর সবয়চয়য় 
খোরোপ মেয ো হয়লো তে... 
প্রয়য়োগ তেত্র : মযিু হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো উয়িখ যরোর তেয়ত্র বেবহৃে হয়  
 Structure : The worst thing about ✛ being ✛ N/P (েো হয়ব) ✛ is to ✛ 
verb(present form) ✛ object 
Example: 
 ইমজজমনয়োর হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো যয়িোর পমরশ্রম যরয়ে হয় ➯ The worst 
thing about being an engineer is to work hard. 
 এযজন পুমলে হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো জীবয়ন অয়নয ঝুুঁময মনয়ে হয় ➯ The 
worst thing about being a police is to take risk a lot in life. 
 মেেয হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো তবেী যথো বলয়ে হয় ➯ The worst thing 
about being a teacher is to talk much. 
 এযজন রোজনীমেমবে হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো তে সবোইয়য মোমনয়য় চলয়ে হয় ➯ 
The worst thing about being a politician is to maintain everybody. 
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 এযজন সৎ বেমক্ত হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো অয়নয যি সহে যরয়ে হয় ➯ The 
worst thing about being an honest man is to suffer a lot. 
 এযজন তরোগী হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো অয়নয মযিু পমরহোর যরয়ে হয় ➯ The 
worst thing about being a patient is to avoid many things. 
 এযজন নোরী হওয়োর সবয়চয়য় খোরোপ মেয ো হয়লো অয়নয মযিু েেোগ যরয়ে হয় ➯ The 
worst thing about being a woman is to sacrifice many things. 

🎯 No sooner had ➯ তেখয়ে নো তেখয়েই .... চয়ল তগল 
প্রয়য়োগ তেত্র : "এয ো ঘ নো ঘ য়ে নো ঘ য়েই আয়রয ো ঘ নো ঘ য়ল এই মনয়ম বেবহৃে হয়ব। 
Structure: No sooner had ✛ Sub ✛ verb3 (Past participle) ✛ than ✛ Sub 
✛ verb2 (Past participle) ✛ extension 
Example: 
 তপৌঁিোয়ে নো তপৌঁিোয়েই ভুল ো আমোর তচোয়খ পিল - No sooner had I arrived than I 
noticed the mistake. 
 চোুঁেোবোজরো পুমলেয়য তেখয়ে নো তেখয়েই তেৌয়ি পোমলয়য় তগল - No sooner had the 
extortionists seen the police than they ran away. 
 আমম তিোনম  মনয়চ রোখয়ে নো রোখয়েই আবোর তবয়জ উিল ➯ No sooner had I put 
the phone down than it rang again. 
 মেেয ক্লোয়স ঢুযয়ে নো ঢুযয়েই িোত্ররো উয়ি েোুঁিোল ➯ No sooner had the teacher 
entered the class than the students stood up. 
 েোরো তেেয়ন তপৌঁিোয়ে নো তপৌঁিোয়েই বোসম  চয়ল তগল ➯ No sooner had they 
reached the station than the bus left it. 
 এযম  ভোল চোযমর তপয়ে নো তপয়েই আমোর বোবো মোরো তগল ➯ No sooner had I got a 
good job than my father passed away. 
  বোাংলোয়েে স্বোৈীন হয়ে নো হয়েই পোমযস্তোনী েোসযয়গোষ্ঠী তেে তিয়ি চয়ল তগল ➯ No sooner 
had Bangladesh got freedom than the Pakistan militant group left the 
country. 

🎯 As long as ➯ েেবোর ... েেবোর / েেমেন ... েেমেন 
প্রয়য়োগ তেত্র : "েেবোর েেবোর / েেমেন েেমেন দ্বোরো বোযে গিন যরোর তেয়ত্র বেবহৃে হয়"  
 Structure : Sub ✛ verb ✛ object ✛ as long as ✛ Sub ✛ verb ✛ object 
Example: 
 েেেণ আমম তেোমোর সোয়থ আমি েেেণ েুমম মনরোপে ➯ You are safe as long as I 
am with you. 
 েেমেন েোমমম যয়িোর পমরশ্রম যরয়ব েেমেন তস ভোল তখলয়ে থোযয়ব ➯ Tamim will be 
playing well as long as he works hard. 
 েেমেন রোনোর বোবো মো েোয়য সোহোেে যরয়ব েেমেন তস সিলেো অজযন যরয়ব ➯ Rana 
will succeed as long as his parents help him. 
 েেমেন ইসলোমী আইন আয়ি েেমেন অপরোৈীরো েোমস্ত পোয়ব ➯ Crimals will be 
punished as long as there is islami law. 
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 আমম েেেন এখোয়ন েোমিয়য় আমি েেেণ তযোন অপরোৈ হয়ব নো ➯ No crime will be 
occured as long as I stand here. 
 েেমেন আযোয়ে চন্দ্র থোযয়ব েেমেন আমম তেোমোয় ভোলবোসব ➯ I will love you as long 
as there will be moon in the sky. 

🎯 So that ➯ এেই তে 
প্রয়য়োগ তেত্র : বোাংলো বোয়যে দ্বোরো এেই তে অথয প্রযোে তপয়ল। 
Structure: Subject ✛ am/is/are ✛ so ✛ adjective ✛ that ✛ Sub ✛ can 
not ✛ Principal verb (present form) ✛ extension 
Example: 
 তলোযম  এেই ক্লোি তে তস েোুঁিোয়ে পোয়র নো ➯ The man is so tired that he can 
not stand. 
 ইাংয়রমজ এেই যমিন তে আমরো বুঝয়ে পোমর নো ➯ English is so hard that we can 
not understand. 
 তবোঝোম  এেই ভোরী তে জয় বহন যরয়ে পোয়র নো ➯ The load is so heavy that joy 
can not carry it. 
 তস এেই তিো  তে তসমলাং স্পেয যরয়ে পোয়র নো ➯ He is so small that he can not 
touch the ceiling. 
 রমহম এেই স্মো য তে সহয়জই তস েৃমি আযেযণ যরয়ে পোয়র ➯ Rahim is so smart that 
he can draw attention easily. 
 হোসোন সেোর এেই েে তে তস আমোয়ের সবমযিু সব সহয়জই বুঝোয়ে পোয়র ➯ Hasan sir 
is so skilled that he can make us understand everything very easily. 
 অয়েমলয়ো মিয়য  েল এেই েমক্তেোলী তে তযোন েল হোরোয়ে পোয়র নো ➯ Australia cricket 
team is so strong that no team can defeat. 

🎯 Would, Could, May ➯ মবনয় প্রযোে যরোর জনে 
প্রয়য়োগ তেত্র : Would, Could, May এগুয়লো মবয়েে যয়র তবেী মবনীেভোয়ব যথো বলয়ে বেবহোর 
হয়। 
Structure: Would/Could/May ✛ Subject ✛ Principal verb (present form) 
✛ Object ✛ Extension ? 
Example: 
 েয়ো যয়র আমোয়য মযিু  োযো ৈোর মেয়বন ? ➯ Would you lend me some money, 
please? 
 েয়ো যয়র আমম ময বোমহয়র তেয়ে পোমর ? ➯ May i go out, please? 
 েয়ো যয়র আমম ময মভেয়র আসয়ে পোমর ? ➯ May i be inside, please? / May i 
come in, please? 
 েুমম ময মযিু খোয়ব ? ➯ Would you have something? 
 েয়ো যয়র ওবোমোয়য ময সাংবোে ো পোিোয়নো েোয়ব ? ➯ Would you kindly send the 
news to Obama? 
 েয়ো যয়র তসোয়হল েুমম ময আমোয়য বোাংলোয়েয়ের তস্কোর ো জোনোয়ব ? ➯ Would Moni 
inform me the score of Bangladesh? 
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 তেোমোর মবঘ্ন ঘ োয়ে পোমর? ➯ Could you permit me to interrupt you? 
 Note: Would, Could, May মেয়য় প্রশ্ন যরয়ল উির Would, Could, May মেয়য় হয়ব। 
Example:  
 Question: Would you tell me?  Answer: Yes I would tell you. 

🎯 If ➯ বেযমোন যোয়ল তযোন েেয বুঝোয়ল 
If clause ম  েমে present simple tense হয় েয়ব অপর clause হয়ব Future simple 
tense এর।  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোযে দ্বোরো বেযমোন যোয়ল তযোন েেয বুঝোয়ল। তেমন: েুমম েমে বৃমিয়ে তভজ, 
তেোমোর িোন্ডো লোগয়ব। 
Structure: If ✛ Subject ✛ Principal verb (present form) ✛ Object ✛, ✛ 
Subject ✛ will ✛ Principal verb (Present form) ✛ Object. 
Example: েমে েুমম আস, আমম েোব ➯ If you come, I will go. 
 েমে েুমম নো আস, আমম েোব নো ➯ If you don't come, I will not go. 
 তযউ েমে মবে খোয়, তস মোরো েোয়ব ➯ If anyone takes poison, he will die. 
 েুুুমম েমে এখন চয়ল েোও, আমম রোগ যরব ➯ If you go away now, I will mind.  
 েুমম েমে বৃমিয়ে তভজ, তেোমোর িোন্ডো লোগয়ব ➯ If you wet in the rain, you will 
catch cold. 
 েমে েুমম তগোলমোল যর, তেোমোয়য েোমস্ত তেওয়ো হয়ব ➯ If you make noise, you will 
be punished. 
 েুমম েমে তসখোয়ন নো েোও, তেোমোর পোওনো  োযো পোয়ব নো ➯ If you don't go there, you 
won't get your due money. 
 েমে েুমম তহুঁয়  েোও তেোমোর তবমে সময় লোগয়ব ➯ If you go on foot, it will take 
more time. 

🎯 If ➯ অেীে যোয়ল তযোন েেয বুঝোয়ল 
 *** If clause ম  েমে past simple tense হয় েয়ব অপর clause হয়ব would✛main 
verb।  
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোযে দ্বোরো অেীে যোয়ল তযোন েেয বুঝোয়ল। তেমন: েুমম েমে নো আসয়ে তস 
তেোমোয়য বযো মেে। 
Structure: If ✛ Subject ✛ Principal verb (past form) ✛ Object ✛, ✛ 
Subject ✛ would ✛ Principal verb (Present form) ✛ Object. 
Example: 
 েুমম েমে গেযোল আসয়ে েোহয়ল েোর সোয়থ তেখো হে ➯ If you came yesterday, you 
would meet her. 
 েুমম েমে নো আসয়ে তস তেোমোয়য বযো মেে ➯ If you didn't come, he would rebuke 
you. 
 েুমম েমে খোরোপ বেবহোর যরয়ে তেোমোয়য েোমস্ত তেওয়ো হে ➯ If you misbehaved, you 
would be punished. 
 আমম েমে ম  ুর যোয়ি তেেোম, আমম মযিু তনো  তপেোম ➯ If I went to Titu, I would 
get some notes.  
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 েুমম েমে সময়মে নো আসয়ে, েুমম তেনম  মমস যরয়ে ➯ If you didn't come in time, 
you would miss the train. 
 েমে েোরো আমোর যোয়ি আসে, আমম েোয়েরয়য সোহোেে যরেোম ➯ If they came to me, 
I would help them. 

🎯 If clause ম  past perfect tense এর হয়ল 
If clause ম  েমে past perfect tense হয় েয়ব অপর clause হয়ব would have✛ 
main verb (past participle)।  
প্রয়য়োগ তেত্র : বোযে দ্বোরো েখন এইরুপ েেয বুঝোয়: আমম েমে মেমুলয়য তেখেোম েয়ব েোয়য 
জোনোেোম। 
Structure: If ✛ Subject ✛ had ✛ Principal verb (past participle form) ✛ 
Object ✛, ✛ Subject ✛ would have ✛ Principal verb (past participle 
form) ✛ Object. 
Example: 
 আমম েমে মেমুলয়য তেখেোম েয়ব েোয়য জোনোেোম ➯ If I had seen Shimul, I would 
have informed him. 
 েমে তসনোবোমহনী তসখোয়ন নো থোযে, অয়নয মোনুে মোরো তেে ➯ If the army hadn't 
been there, many people would have died. 
 আমরো েমে তসখোয়ন নো থোযেোম, েয়ব মবপয়ে পিেোম নো ➯ If we hadn't been there, 
we wouldn't have fallen in danger. 
 েমে েোরো এ ো তেখে, েয়ব আমোয়য বলে ➯ If they had seen, they would have 
told me.  
 তস েমে আমোর যলম চুমর যরে েোয়য েোমস্ত তেওয়ো হে ➯ If he had stolen my pen, 
he would have been punished. 

🎯 If ➯ েমে অবোস্তব ইচ্ছো প্রযোে পোয় 
প্রয়য়োগ তেত্র : তযোন বোযে দ্বোরো অবোস্তব ইচ্ছো প্রযোে তপয়ল। তেমন: েমে তস যমচ তখোযো হে আমরো 
তযোন প্রশ্ন েুলেোম নো। 
Structure: If ✛ Subject ✛ were ✛ Object ✛, ✛ Subject ✛ would ✛ 
Principal verb (Present form) ✛ Object. 
Example: 
 আমম েমে েুমম হেোম েোহয়ল এ যোজম  যরেোম নো ➯ If I were you, I wouldn't do 
this work. 
 আমম েমে মবয়রোৈী েলীয় তনেো হেোম েোহয়ল হরেোল িোযেোম নো ➯ If I were the 
opposition leader, I wouldn't call upon hartal. 
 আমম েমে িোত্র তনেো হেোম েোহয়ল িোত্রয়ের সমসেো মনয়য় যোজ যরেোম ➯ If I were a 
student leader, I would deal with students' problems. 
  েমে তস যমচ তখোযো হে আমরো তযোন প্রশ্ন েুলেোম নো ➯ If he were a mere baby, 
we wouldn't raise any question.  
 যমরম সোয়হব েমে সৎ হয়েন ঢোযো েহয়র মেনম  বোিী যরয়ে পোরয়েন নো ➯ If Mr. Karim 
were honest, he wouldn't make three houses in Dhaka city. 
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Rule- 1 
বোাংলো ভোেোয় তে সব যোয়যে মিয়ো থোয়য নো, তস সব বোযে ইাংয়রমজ যরোর সময় am/is/are 
বেবহোর যরয়ে হয়। এগুয়লো মূলে বোয়যের main verb মহয়সয়ব বেবহৃে হয়। 
আমম এযজন বোলয ➯ I am a boy. 
পৃমথবী তগোলোযোর ➯ The earth is round. 
েোরো সোহসী ➯ They are brave. 

Rule- 2 
বোাংলো প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে মিয়ো নো থোযয়ল ঐ বোয়যের ইাংয়রমজ যরোর সময় বোযেম  am/is/are 
মেয়য় শুরু যরয়ে হয়ব এবাং বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয (?) মচহ্ন মেয়ে হয়ব। 
আমম ময এযজন িোত্র? ➯ Am I a student? 
পৃমথবী ময তগোলোযোর? ➯ Is the earth round? 
েোরো ময সোহসী? ➯ Are they brave? 

Rule- 3 
বোাংলো বোয়যে নই/নও/নয় যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় am/is/are-এর পয়র not 
বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমম মমথেোবোেী নই। ➯ I am not a liar. 
ৈনীরো সব সময় সুমখ নয়। ➯ The rich are not always happy. 

Rule- 4 
বোাংলো মিয়োহীন বোয়যে েমে তযোন অবস্থো অেীেযোল হয়ে বেযমোন যোল পেযি মবসৃ্তে বুঝোয়, েোহয়ল 
ইাংয়রমজ যরোর সময় have been/has been বয়স। 
তস েুই মেন েোবে অসুস্থ। ➯ He has been ill for two days. 
েোরো তরোববোর হয়ে অনুপমস্থে। ➯ They have been absent since Sunday last. 
েু’ঘণ্টো েোবে প্রবল বৃমি হয়চ্ছ। ➯ It has been raining heavily for two hours. 
Note: Singular Subject-এর পয়র 'has' এবাং Plural Subject-এর পয়র 'have' বয়স।  
Rule- 5 
অেীেযোল হয়ে বেযমোন যোল পেযি ঐ মিয়োহীন বোযেগুয়লোয়য েমে প্রশ্নয়বোৈয হয়, েোহয়ল ইাংয়রমজ 
যরোর সময় বোয়যের ময়ৈে অবমস্থে has/have েব্দগুয়লো বোয়যের প্রথয়ম বমসয়য় মেয়ে হয় এবাং 
বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয (?) মচহ্ন মেয়ে হয়।  
তস ময েুই মেন েোবে অসুস্থ? ➯ Has he been ill for two days?  
েোরো ময তরোববোর হয়ে অনুপমস্থে? ➯ Have they been absent since Sunday last? 

Rule- 6 
অেীেযোল হয়ে বেযমোন যোল পেযি মবসৃ্তে ঐ মিয়োহীন বোাংলো বোযেগুয়লো েমে ‘নো তবোৈয’ হয়, 
েোহয়ল ইাংয়রমজ যরোর সময় Have not been/Has not been বয়স।  
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েোরো মেন মোস েোবে অসুস্থ নয়। ➯ They have not been ill for three months.  
সযোল হয়ে বৃমি হয়চ্ছ নো। ➯ It has not been raining since morning. 

Rule- 7 
বোাংলো ভোেোয় সাংখেোবোচয Noun-এর পূয়বয এযয সাংখেো (এযম , এযখোনো, এযজন ইেেোমে) 
বেবহোর যরয়লও চয়ল, নো যরয়লও চয়ল। মযন্তু ইাংয়রমজয়ে A/An অবেেই বেবহোর যরয়ে হয়।  
ঢোযো (এযম ) পুরোেন েহর। ➯ Dhaka is an old city.  
তস (এযজন) ভোয়লো তিয়ল। --- He is a good boy. 

Rule- 8 
ইাংয়রমজ ভোেোয় Adjective (Noun-এর তেোে-গুণ-অবস্থো)-এর পূয়বয A/An বয়স নো। মযন্তু 
Adjective-এর পয়র Noun থোযয়ল এযবচন বুঝোবোর জনে A/An বয়স।  
তস সুন্দরী। ➯ She is beautiful.  
তস সুন্দরী বোমলযো। ➯ She is a beautiful girl.  
এ ো খুব েক্ত। ➯ It is very hard.  
এযো খুব েক্ত যোজ। ➯ It is a very hard work. 

Rule- 9 
ইাংয়রমজ ভোেোয় Adjective-এর পূয়বয The বেবহোর যরয়ল তস ো Noun হয়য় েোয় এবাং বহুবচন 
বুঝোয়।  
অন্ধরো তেখয়ে পোয় নো। ➯ The blind can not see.  
জ্ঞোনীরো তবমে যথো বয়ল নো। ➯ The wise do not talk more. 

Rule- 10 
জোমে বুঝোয়ে Singular Common Noun-এর পূয়বয The বয়স।  
The cat. The rose. The cow. The Bangladesh  
Note: Man অয়থয মোনব জোমে এবাং Woman অয়থয নোরী জোমে বুঝোয়লও েোর পূয়বয তযোন Article 
(A/An/The) বয়স নো। 
Rule- 11 
বেমক্ত বো বস্তু েো আয়গ বলো হয়য়য়ি, েো মনয়েযে যরোর জনে The বয়স।  
I have read a book. ➯ - The book is interesting. 

Rule- 12 
তশ্রণী বো সম্প্রেোয় বুঝোয়ে The বয়স।  
The rich are not always happy. 

Rule- 13 
নেী, সোগর, উপসোগর, মহোসোগর, দ্বীপপুঞ্জ, পবযেয়শ্রণী এবাং জোহোয়জর নোয়মর পূবয The বয়স।  
The Padma, The Bay of Bengal. The Indian Ocean. 

Rule- 14 
ৈমযগ্রন্থ বো পমত্রযো, মবমোন, তরল প্রভৃমের নোয়মর পূয়বয The বয়স।  
The Holy Quran. The Ittefaq. 

Rule- 15 
সূেয, চোুঁে, েোরো, পৃমথবী, উির, েমেণ, পূবয, পমিম ইেেোমের পূয়বয The বয়স।  
The earth. The moon, The sun. The east. The west. 
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Rule- 16 
Adjective-এর Comparative এবাং Superlative Degree-এর পূয়বয The বয়স।  
The earlier, The better, The best boy. 

Rule- 17 
বণযনোমূলয ও অথযপূণয তেে বো স্থোন, প্রমসদ্ধ প্রমেষ্ঠোন, প্রোসোে, ঐমেহোমসয ঘ নো বো বস্তুর নোয়মর পূয়বয The 
বয়স।  
The Sundarbans, The USA. The Tajmahal, The High Court. 

Rule- 18 
েোমরখ ও িমময সাংখেোর পূয়বয The বয়স।  
Reza is the first boy in the class, He will come on the 15th February. 

Rule- 19 
যয়েোগুয়লো তরোয়গর নোয়মর পূয়বয The বয়স।  
The cancer. 

Rule- 20 
তে সযল Noun দ্বোরো বৃমি বো তপেো বুঝোয় েোয়ের পূয়বয The বয়স।  
He joined the Bar. 

Rule- 21 
তযোন মযিুর মবয়েে তযোন অাংেয়য বুঝোয়ে Adjective-এর পূয়বয The বয়স।  
He likes the part of an egg. 

Rule- 22 
Noun-এর পূয়বয All/Both/Half প্রভৃমে থোয়য, েয়ব েোয়ের পয়র এবাং Noun-এর পূয়বয The 
বয়স।  
He spent all the money.  
He ate half the bread. 

Rule- 23 
যোয়রো মযিু আয়ি বুঝোয়ল ‘আয়ি’ মিয়োর ইাংয়রমজ Have/Has বয়স। এম  মূলে বোয়যে main 
verb মহয়সয়ব বেবহৃে হয় এবাং এর পয়র অবেই Noun বয়স। 
আমোর এযম  যলম আয়ি। ➯ I have a pen. 
গরুর েুইম  মোং আয়ি। ➯ The cow has two horns. 

Rule- 24 
যোয়রো মযিু আয়ি ময বুঝোয়ল ‘আয়ি ময’ যথোর ইাংয়রমজ েুইভোয়ব যরো েোয়। 
েোর িোেো আয়ি ময? ➯ Has he an umbrella? /Does he have an umbrella? 
তেোমোর ময এযম  বই আয়ি? ➯ Have you a book? /Do you have a book? 

Rule- 25 
যোয়রো মযিু নোই বুঝোয়ল ‘নোই’ যথোর ইাংয়রমজ েুইভোয়ব যরো েোয়। 
আমোর বই নোই। ➯ I have no book./I don't have any book. 
েোর তযোন অহাংযোর তনই। ➯ She has no pride./She does not have any pride. 
Note: 3rd person singular number হয়ল verb-এর তেয়ে s/es তেোগ হয়। 
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Rule- 26 
মনমেযি তযোন বেমক্ত বো বস্তু বো প্রোণী তযোথোও আয়ি বুঝোয়ল ‘আয়ি’ মিয়োর ইাংয়রমজ Am/Is/Are 
বয়স। 
তস বোমিয়ে আয়ি। ➯ He is in the house. 
েোরো মবপয়ে আয়ি। ➯ They are in danger. 

Rule- 27 
মনমেযি তযোন বেমক্ত বো বস্তু বো প্রোণী আয়ি ময বুঝোয়ল ‘আয়ি ময’ যথোর ইাংয়রমজ যরয়ে বোয়যের ঐ 
Am/Is/Are বোয়যের প্রথয়ম বয়স এবাং বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয (?) মচহ্ন তেওয়ো হয়। 
তস বোমিয়ে আয়ি ময? ➯ Is he in the house? 
েোরো মবপয়ে আয়ি ময? ➯ Are they in danger? 

Rule- 28 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু বো প্রোণী আয়ি বুঝোয়ল ‘আয়ি’ যথোর ইাংয়রমজ There is/There are 
হয়। 
মোয়ি েু’ম  গরু আয়ি। ➯ There are two cows in the field. 
পঞ্চগয়ি এযম  জোেুঘর আয়ি। ➯ There is a museum in Panchagarh. 

Rule- 29 
অমনমেযি তযহ বো মযিু ‘আয়ি ময’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় Is/Are েব্দগুয়লো There-
এর আয়গ বয়স এবাং বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয মচহ্ন মেয়ে হয়।  
এই গ্রোয়ম তযোন আইনজীমব আয়ি ময? ➯ Is there any lawyer in this village?  
তেোমোর পয়যয়  মেনম  যমল আয়ি ময? ➯ Are there three pens in your pocket?  
Note: তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তু নোই বুঝোয়ল ‘নোই’ যথোর ইাংয়রমজ There is no বয়স। তেমন: 
আমোয়ের গ্রোয়ম তযোন িোক্তোর নোই। ➯ There is no doctor in our village. 
Rule- 30 
অেীে সময় হয়ে তযউ তযোথোও আয়ি বুঝোয়ল ‘আয়ি’ মিয়োর ইাংয়রমজ Have been/Has been 
বয়স।  
আমম গে তরোববোর হয়ে এখোয়ন আমি। ➯ I have been here since Sunday last.  
তেহো েুই ঘণ্টো েোবে সু্কয়ল আয়ি। ➯ Sneha has been in the school for two hours. 

Rule- 31 
অেীে সময় হয়ে তযউ তযোথোও আয়ি মযনো প্রশ্ন যরয়ল ‘ময আয়ি’ মিয়োর ইাংয়রমজ যরয়ে হয়ল 
have/has বোয়যের প্রথয়ম বয়স এবাং বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয (?) মচহ্ন মেয়ে হয়।  
েুমম ময এয মোস েোবে ঢোযোয় আয়িো? ➯ Have you been in Dhaka for one month?  
তস ময েে ো হয়ে তেোমোর বোমিয়ে আয়ি? ➯ Has he been in your house since 10 
a.m.? 

Rule- 32 
অেীে সময় হয়ে তযউ তযোথোও নোই বুঝোয়ল ‘নোই’ যথোর ইাংয়রমজ Have not bee/Has not 
been বয়স।  
তস মেন মেন েোবে ঘয়র নোই। ➯ He has not been in the house for three days.  
িোত্ররো মবয়যল ৫ ো হয়ে যয়লয়জ নোই। ➯ The students have not been in the college 
since 5 p.m. 
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Rule- 33 
‘ইয়য়’ বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পর ‘আয়ি’ যথো থোযয়ল ইাংয়রমজ যরোর সময় Subject-এর পয়র 
am/is/are বয়স এবাং verb-এর পয়র ing েুক্ত হয়।  
গোয়ির িোয়ল পোমখ বয়স আয়ি। ➯ A bird is sitting on the branch of the tree.  
রোস্তোয় বোলযম  েোুঁমিয়য় আয়ি। ➯ The boy is standing on the road. 

Rule- 34 
প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে ‘ইয়য়’, ‘ইয়ো’ বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পর ‘আয়ি’ যথো থোযয়ল ইাংয়রমজ যরোর সময় 
বোয়যের মৈেস্থ am/is/are আয়গ বয়স এবাং বোয়যের তেয়ে প্রশ্নয়বোৈয (?) মচহ্ন বয়স।  
তস ময ঘয়র লুমযয়য় আয়ি? ➯ Is he hiding in the room?  
েোরো ময তচয়োয়র বয়স আয়ি? ➯ Are they sitting on the chair? 

Rule- 35 
‘ইয়য়’ বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পয়র ‘নোই’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে subject-এর পয়র 
am not/is not/ are not বয়স এবাং verb-এর সোয়থ ing েুক্ত হয়।  
ইুঁেুরম  গয়েয লুমযয়য় নোই। ➯ The rat is not hiding in the hole.  
তিয়লম  উিোয়ন েোুঁমিয়য় নোই। ➯ The boy is not standing in the yard. 

Rule- 36 
'Is' এর অেীেরূপ হল 'Was' এবাং 'Are' এর অেীেরূপ হল 'Were' আর Have ও Has 
এর অেীেরূপ হল Had. যোয়রো মযিু মিয়লো বুঝোয়ল ‘মিয়লো’ মিয়োর ইাংয়রমজ Had বয়স।  
আমোর এযম  বই মিয়লো। ➯ I had a book.  
ইাংয়রমজয়ে েোর ভোল জ্ঞোন মিয়লো। ➯ He had good knowledge in English. 

Rule- 37 
যোয়রো মযিু মিয়লো ময বুঝোয়ল ‘মিয়লো ময’ যথোর ইাংয়রমজ যরয়ে বোয়যের মোঝখোয়নর Had আয়গ 
আনয়ে হয়ব।  
ঢোযোয় েোর তযোন বোমি মিয়লো ময? ➯ Had he a/any house in Dhaka?  
মমহলোম র তযোন অহাংযোর মিয়লো ময? ➯ Had the any pride? 

Rule- 38 
যোয়রো মযিু মিয়লো নো বুঝোয়ল ‘মিয়লো নো’ যথোর ইাংয়রমজ যরয়ে Had not/Had no বয়স।  
েোয়ের এযম ও সিোন মিয়লো নো। ➯ They had not a single child./ They had no 
child.  
েোর তযোন বনু্ধ মিয়লো নো। ➯ He had not a single friend./He had no friend. 

Rule- 39 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু মিল বুঝোয়ল ‘মিল’ যথোর ইাংয়রমজ was/were বয়স। 
আমম তসখোয়ন উপমস্থে মিলোম। ➯ I was present there. 
যোজম  তেোমর জনে যমিন মিল। ➯ The work was tough for you. 

Rule- 40 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মিল ময’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় বোয়যের মৈেস্থ was/were 
প্রথয়ম বয়স। 
েুমম ময অসুস্থ মিয়ল? ➯ Were you ill? 
যমরম ময সু্কয়ল মিল? ➯ Was Karim in the school? 
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Rule- 41 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মিল নো’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ was not/were not বয়স। 
গরুগুয়লো মোয়ি মিল নো। ➯ The cows were not in the field. 
তস মনয়মোনুবেযী মিল নো। ➯ He was not punctual. 

Rule- 42 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মিল’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ There was/There were বয়স। 
এই গ্রোয়ম েু’জন অন্ধ মিল। ➯ There were two blind men in this village. 
বয়ন এযম  বোঘ মিল। ➯ There was a tiger in the forest. 

Rule- 43 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মিল ময’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে বোয়যের মৈেস্থ was/were 
আয়গ বয়স। 
এখোয়ন ময এযম  তেোযোন মিয়লো? ➯ Was there a shop here? 
এই পুযুয়র মোি মিয়লো ময? ➯ Was there any fish in this pond? 

Rule- 44 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মিল নো’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ There was not/There were 
not বয়স। 
এই েহয়র মভেুয মিল নো। ➯ There was no beggar in this town. 
সু্কয়ল এযজন মেেযও মিল নো। ➯ There was not a single teacher in the school. 

Rule- 45 
‘ইয়য়’, ‘ইয়ো’ বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পর ‘মিল’ বো ‘মিলোম’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে 
was/were-সহ verb-এর সয়ঙ্গ ing তেোগ হয়। 
আমম তসখোয়ন মগয়য়মিলোম। ➯ - I was going there. 
মমহলোম  েোর বেোগ তখোুঁজ যরয়েমিল। ➯ The woman was looking for her bag. 

Rule- 46 
‘ইয়য়’, ‘ইয়ো’ বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পর ‘মিল ময’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে বোযে মৈেস্থ 
was/were আয়গ বয়স এবাং verb-এর সোয়থ ing তেোগ হয়। 
েোর ময জঙ্গয়ল (লুমযয়য়) মিল? ➯ Were they hiding in the jungle? 
তস ময রোস্তোয় েোুঁমিয়য় মিল? ➯ Was he standing in the road? 

Rule- 47 
‘ইয়য়’ (ইয়ো) বো ‘এ’ েুক্ত মিয়োর পর ‘মিল নো’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ was not/were not বয়স। 
েোরো ঘয়র শুয়য় মিল নো। ➯ They were not lying in the house. 
আমম মোয়ি তখলো যরমিলোম নো। ➯ I was not playing in the field. 

Rule- 48 
অেীয়ে তযহ তযোথোও মযিু সময় মিল বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ had been বয়স। 
তস আয়মমরযোয় েুই মোস মিল। ➯ He had been in America for two months. 
আমম মোত্র মেন ঘণ্টো অমিয়স মিলোম। ➯ I had been in the office for three hours 
only. 
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Rule- 49 
বোাংলো বোয়যের মিয়োর পর ‘যথো মিল’ েোর ইাংয়রমজ যরয়ে হয়ল supposed to অথযোৎ 
(supposed to ✛ verb) বয়স। 
আমোর চট্টগ্রোম েোবোর যথো মিল। ➯ I was supposed to go to Chittagong. 
েোয়ের আজ তখলোর যথো মিল। ➯ They were supposed to play today. 
Note: To-এর পর verb-এর present form হয়। 
Rule- 50 
বোাংলো বোয়যে যোয়জর সম্ভোবনো বুঝোয়ে ইাংয়রমজ could অথযোৎ (could ✛ verb simple) বয়স। 
েুমম মেয়ন আসয়ে পোরয়ে। ➯ You could come at day. 
েুমম বইম  মযনয়ে পোরয়ে। ➯ You could buy the book. 

Rule- 51 
Sentence-এর প্রথয়ম IF, Had, Oh that ইেেোমে বেবহোর যয়র Exclamatory Sentence 
গিন যরো হয়। 
If I were a bird! 
Had I two wings! 
Oh that, I could die! 

Rule- 52 
তযোন যোজ অেীয়ে শুরু হয়য় এখয়নো চলয়ি বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে Have been/Has 
been বয়স এবাং verb ing তেোগ হয়। 
আমম মেন বির েোবে এই সু্কয়ল পিমি। ➯ I have been reading in this school for 
three years. 
সযোল হইয়ে প্রবল বৃমি হয়চ্ছ। ➯ It has been raining heavily since morning. 

Rule- 53 
তে ঘ নোম  অেীেযোয়ল মযিু সময় ৈয়র ঘয় মিল প্রযোে যয়র, অথযোৎ মিয়োর সয়ঙ্গ ‘ইয়েমিল’ বো 
‘ইয়েমিলোম’ বো ‘ইয়েমিয়লন’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে was/were হয় এবাং verb-
এর তেয়ে ing তেোগ হয়। 
আমরো পোমখ মেযোর যরমিলোম (যমরয়েমিলোম)। ➯ We were hunting bird. 
সুমো সু্কয়ল েোমচ্ছল। ➯ Suma was going to school. 

Rule- 54 
বোাংলো বোয়যে মিয়োর সয়ঙ্গ এ-য়ি (ইয়োমি, ইয়োমি) েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে have/has 
এবাং verb-এর past participle রূপ বসয়ব। 
আমম এযম  বই মযয়নমি। ➯ I have bought a book. 
তেোমোর বোবো এ ো যয়রয়ি। ➯ Your father has done this. 

Rule- 55 
অেীেযোল বুঝোয়ল এ-মিল (ইয়য়মিল, ইয়োমিলোম) েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb-এর 
past tense বয়স। 
আমম েোয়য রোয়ে তেয়খমিলোম। ➯ I saw him at night. 
তস গে বির বইম  মযয়নমিল। ➯ He bought the book last year. 
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Rule- 56 
বেযমোনযোয়ল প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে এ-য়ি (ইয়োয়ি), এ-মি (ইয়োমি) েুক্ত ইাংয়রমজ মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর 
জনে have/has এবাং verb-এর past participle বয়স। 
তস ময যোজম  তেে যয়রয়ি? ➯ Has he completed the work? 
েুমম ময অাংযম  যয়রি? ➯ Have you done the sum? 

Rule- 57 
অেীেযোয়ল প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে ইয়োমিল, ইয়োমিলোম েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর সময় did বয়স। 
েুমম ময গেযোল এয়সমিয়ল? ➯ Did you come yesterday? 
তস ময গেমোয়স যোজম  তেে যয়রমিল? ➯ Did he complete the work last month? 

Rule- 58 
বেযমোনযোল বুঝোয়ল মিয়োর সয়ঙ্গ ‘মন’ (নোই) যথোর ইাংয়রমজ যরোর জনে have not/has not 
এবাং verb-এর past participle হয়। 
আমম তেোমোয়য আজ তেমখমন। ➯ I have not seen you today. 
তস আমোয়য যলম ো তেয় মন। ➯ He has not given me the pen. 

Rule- 59 
অেীেযোল বুঝোয়ল মিয়োর সয়ঙ্গ ‘মন’ (নোই) যথোর ইাংয়রমজ যরোর জনে did not বয়স। 
আমম তেোমোয়য গেযোল তেমখমন। ➯ I did not see you. 
রহমোন মোয়ি েোয়মন। ➯ Rahman did not go to the field. 

Rule- 60 
বোাংলো বোয়যে তে মিয়োর সয়ঙ্গ এ-মিল (ইয়োমিল), ‘ল’ (ইল) ‘ে’ (ইে) েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ 
যরোর জনে verb-এর past tense বয়স। 
তস মেয়নর তবলোয় এয়সমিয়লো। ➯ He came during the day. 
তস আমোয়য খুব ভোয়লোবোসয়েো। ➯ She loved me very much. 

Rule- 61 
‘এ-মিল’ (ইয়োমিল) ‘ল’ (ইল) ‘ে’ (ইে) েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘ময’ প্রশ্ন থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর 
সময় প্রথয়ম Did বয়স। 
েুমম ময গল্পম  জোনয়ে? ➯ Did you know the story? 
রমহম ময তসখোয়ন মগয়য়মিল? ➯ Did Rahim go there? 

Rule- 62 
বোাংলো বোয়যে তে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘মন’ (নোই) ‘েো-নো’ (ইে নো) ‘ল-নো’ (এল নো) েুক্ত থোযয়ল েোর 
ইাংয়রমজ din not হয়। 
আমরো েব্দম  শুমনমন। ➯ We did not hear the sound. 
বোলযম  মনয়মমে সু্কয়ল তেে নো। ➯ They boy did not go to school regularly. 

Rule- 63 
ব/য়ব েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall/will বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমম পিব। ➯ I shall read. 
েুমম তখলয়ব। ➯ You will play. 

Rule- 64 
ব/য়ব েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘ময’ প্রশ্ন থোযয়ল ইাংয়রমজ যরোর জনে shall/will প্রথয়ম বসয়ব। 
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েুমম ময ঢোযো েোয়ব? ➯ Will you go to Dhaka? 
তস ময সোুঁেোর যো য়ব? ➯ Will he swim? 

Rule- 65 
ব/য়ব েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘নো’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় shall not/will not বসয়ব। 
আমম আজ সু্কয়ল েোব নো। ➯ I shall not go to school today. 
তস আজ তখলয়ব নো। ➯ He will not play today. 

Rule- 66 
ব/য়ব েুক্ত মিয়োর অথয ‘তজোিোয়লো’ হয়ল shall/will-এর বেয়ল must বসয়ব। 
আমম েোবই। ➯ I must go. 
েুমম অবেেই আসয়ব। ➯ You must come. 

Rule- 67 
বোাংলোয় মিয়োর তেয়ে ‘অ’, ‘ও’ বো ‘ই’ ধ্বমন থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে শুৈু verb বয়স। 
তস উপনেোস পয়ি। ➯ He reads novel. 
আমরো রোয়ে মবশ্রোম লই। ➯ We take rest at night. 

Rule- 68 
যেযো বহুবচন হয়ল এবাং মূল মিয়োর তেয়ে ‘এ’ বো ‘আয়’ ধ্বমন থোযয়ল ঐ মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর 
জনে শুৈু simple verb বেবহোর যরো হয়। 
পোমখরো আযোয়ে উয়ি। ➯ Birds fly in the sky. 
এই ঘয়র েুইজন তলোয বোস যয়র। ➯ Two men live in this room. 

Rule- 69 
যেযো এযবচন হয়ল এবাং মিয়োর তেয়ে ‘এ’ বো ‘আয়’ ধ্বমন থোযয়ল ঐ মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে 
s/es েুক্ত verb বেবহোর যরয়ে হয়। 
মমথেোবোেীয়য সবোই ঘৃণো যয়র। ➯ Everybody hates a liar. 
তলোযম  েীয়ে যি পোয়। ➯ The man suffers from cold. 

Rule- 70 
‘ই’, ‘অ’ বো ‘ও’ ধ্বমন েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘ময’ যথো থোযয়ল এর ইাংয়রমজ যরোর সময় প্রথয়ম Do 
বয়স। 
েুমম ময আমোয় ভোয়লোবোস? ➯ Do you love me? 
তেমোরো ময ইাংয়রমজ মেখয়ে চোও? ➯ Do you want to learn English? 

Rule- 71 
‘এ’ বো ‘আয়’ ধ্বমন েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘ময’ যথো থোযয়ল এর ইাংয়রমজ যরোর সময় প্রথয়ম Do/Does 
বয়স। 
যুযুরম  ময তেোমোর বোমি পোহোরো তেয়? ➯ Does the dog guard your house? 
তলোযম  ময মনয়মমে অমিয়স েোয়? ➯ Does the man go to office regularly? 

Rule- 72 
‘ই’, ‘অ’ বো ‘ও’ ধ্বমন েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘নো’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ do not বয়স। 
আমম মমথেো বমল নো। ➯ I don not tell a lie. 
আমম তসখোয়ন েোই নো। ➯ I do not go there. 
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Rule- 73 
‘এ’ বো ‘আয়’ ধ্বমন েুক্ত মিয়োর সয়ঙ্গ ‘নো’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় do not/does 
not বয়স। 
তস এখোয়ন আয়স নো। ➯ He does not come here. 
েোরো স্বোস্থেমবমৈ তময়ন চয়ল নো। ➯ They do not obey the rules of health. 
Note: যেযো এযবচন হয়ল does not এবাং বহুবচন হয়ল do not বেবহোর যরয়ে হয়। Does not-
এর পর verb-এর s/es সাংয়ঙ্গ েুক্ত হয়ব নো। 
Rule- 74 
বোয়যে ‘হয়’ বো ‘েোয়’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে am/is/are এবাং verb-এর past 
participle form হয়। 
সুন্দরবয়ন বোঘ তেখো েোয়। ➯ Tigers are seen in the Sundarbans. 
পোমন নোনো যোয়জ বেবহোর যরো হয়। ➯ Water is used in various works. 

Rule- 75 
মিয়োর পর ‘হয় ময’ থোযয়ল ইাংয়রমজ যরোর সময় am/is/are প্রথয়ম বয়স এবাং verb-এর 
past participle form হয়। 
তেোমোয়ের ক্লোয়স ময ইাংয়রমজ পিোয়নো হয়? ➯ Is English taught in your class? 
এই যোমরোম  প্রেেহ তৈোয়ো হয় ময? ➯ Is this room washed everyday? 

Rule- 76 
বোাংলো বোয়যে মবয়েেণ (adjective - noun-এর তেোে, গুণ, অবস্থো) এর পর ‘হয়’ যথো থোযয়ল 
‘হয়’ মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে get/grow/become বয়স। 
বৃমির পর আযোে পমরষ্কোর হয়। ➯ The sky becomes clear after the rainfall. 
বৃদ্ধরো যয়িোর পমরশ্রয়ম ক্লোি হয়য় পয়ি। ➯ Old men grow tired by hard work. 

Rule- 77 
‘েমে’ বো ‘েখন’ যথোর পর ‘হওয়ো’ (হও, হই, হয়) মিয়োর ইাংয়রমজ am/is/are বয়স। 
েুমম েমে মভেুয হও, সবোই তেোমোয়য ঘৃণো যরয়ব। ➯ If you are a beggar, everybody 
will hate you. 
েুমম েমে অলস হও েয়ব বেথয হয়ব। ➯ If you are lazy, you will fail. 

Rule- 78 
আয়েে, উপয়েে, অনুয়রোৈ সূচয বোয়যে ‘হওয়ো’ মিয়োর ইাংয়রমজ be বেবহোর যরো হয়। 
েয়ো যয়র েোি হও। ➯ Please be quiet. 
মনষু্ঠর হইওনো। ➯ Don't be cruel. 

Rule- 79 
তেখোর সোহোয়েে তযোন অবস্থোর পমরবেযয়নর যথো বলো হয়ল ‘তেখোয়চ্ছ’ যথোর ইাংয়রমজ look হয়ব। 
তেোময়য তমো ো তেখোয়চ্ছ। ➯ You look fatty. 
েোয়য মবেণ্ন তেখোয়চ্ছ। ➯ He looks gloomy. 

Rule- 80 
অনুমোয়নর সোহোয়েে ‘ময়ন হওয়ো’ বুঝোয়ল seem হয়ব। 
েোয়য চোলোয ময়ন হয়চ্ছ। ➯ He seems clever. 
েোয়য ক্লোি বয়ল ময়ন হয়চ্ছ। ➯ He seems to be tired. 
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Rule- 81 
অনুভূমের মোৈেয়ম ‘ময়ন হয়চ্ছ’ বুঝোয়ল feel হয়ব। 
ঘরম  গরম ময়ন হয়চ্ছ। ➯ The room feels warm. 
মবিোনো ো আরোমেোয়য ময়ন হয়চ্ছ। ➯ The bed feels comfortable. 

Rule- 82 
তযোন এযম  বক্তয়বের পূয়বয বো পয়র ‘ময়ন হয়’ যথোর ইাংয়রমজ I think বসয়ে পোয়র। 
আজ বৃমি হয়ব বয়ল ময়ন হয়। ➯ I think it will rain today. 
ময়ন হয় তলোযম  তবুঁয়চ তনই। ➯ I think the man is not alive. 

Rule- 83 
মিয়োর পর হয়য়য়ি (হইয়োয়ি) বো এ-য়ি যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে have been/has 
been বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
েরখোস্তম  জমো তেওয়ো হয়য়য়ি। ➯ The application has been submitted. 
মচমিম  তপোে যরো হয়য়য়ি। ➯ The letter has been posted. 

Rule- 84 
অেীেযোল বুঝোয়ল মিয়োর পর হয়য়য়ি (হইয়োয়ি) যথোর ইাংয়রমজ was/were বয়স এবাং verb-
এর past participle হয়। 
বোমিম  জোনুয়োমর মোয়স মনমযোণ যরো হয়য়য়ি। ➯ This house was built in January. 
বইগুয়লো অয়নযমেন আয়গ তযনো হয়য়য়ি। ➯ The books were bought a long time 
ago. 

Rule- 85 
বেযমোনযোল বুঝোয়ল মিয়োর ‘হয়য়য়ি ময’ যথোর ইাংয়রমজ যরোর সময় have/has বোয়যের প্রথয়ম 
বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
যোমরোম  পমরষ্কোর যরো হয়য়য়ি ময? ➯ Has the room been cleaned? 
মচমিগুয়লো তপোে অমিয়স পোিোয়নো হয়য়য়ি ময? ➯ Have the letters been sent to the 
post office? 

Rule- 86 
অেীেযোয়ল মিয়োর পর ‘হয়য়য়ি ময’ যথোর ইাংয়রমজ যরোর সময় was/were বোয়যের প্রথয়ম বয়স 
এবাং verb-এর past participle হয়। 
গেযোল বইগুয়লো তযনো হয়য়য়ি ময? ➯ Were the books bought yesterday? 
গেযোল তচোরম য়য ৈরো হয়য়য়ি ময? ➯ Was the thief caught yesterday? 

Rule- 87 
বেযমোনযোয়ল মিয়োর পর ‘হয়মন’ (হয় নোই) যথোর ইাংয়রমজ যরোর সময় has not been/have 
not been বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
েোয়য বই ো তেয়ো হয় নোই। ➯ He has not been given the book. 
েোয়য খবরম  তেয়ো হয় নোই। ➯ He has not been given the news. 

Rule- 88 
অেীেযোয়ল ‘হয়মন’ (হয় নোই) বুঝোয়ল was not been/were not been বয়স এবাং verb-
এর past participle হয়। 
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যোজগুয়লো গেযোল তেে হয় নোই। ➯ The works were not been completed 
yesterday. 
গরু ো গেযোল মবমি হয় নোই। ➯ The cow was not been sold yesterday. 

Rule- 89 
বোাংলো বোয়যে Adjective (মবয়েেণ)-এর পর ‘হয়য়য়ি’ যথোর ইাংয়রমজ have/has এবাং সয়ঙ্গ 
got/grown/become বয়স। 
তলোযম  পোগল হয়য়য়ি। ➯ The man has become mad. 
তস আরও সুন্দরী হয়য়য়ি। ➯ She has become more beautiful. 

Rule- 90 
তযোন এযম  অবস্থো অেীেযোল হয়ে বেযমোনযোল পেযি মবসৃ্তে বুঝোয়ল ‘হয়য়য়ি’ েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ 
had been/have been হয়। 
গে তরোববোর হয়ে আযোে তমঘলো হয়য়য়ি। ➯ The sky has been cloudy since Sunday 
last. 
তস অয়নযমেন েোবে অসুস্থ হয়য়য়ি। ➯ He has been ill for a long time. 

Rule- 91 
বোাংলো মিয়োর পর ‘হয়য়মিল/হল/হে/য়েে’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় was/were বয়স 
এবাং verb-এর past participle হয়। 
বোলম য়য ঢোযো পোিোয়নো হল। ➯ The boy was sent to Dhaka. 
যমরময়য পুরস্কোর তেয়ো হয়য়মিল। ➯ Karim was given a prize. 

Rule- 92 
মিয়োর পর ‘হয়য়মিল ময/হল ময/হে ময/য়েে ময’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় was/were 
বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
তেোমোয়য িোযো হয়য়মিল ময? ➯ Were you called in? 
এই বয়ন বোঘ তেখো তেে ময? ➯ Were tigers seen in this jungle? 

Rule- 93 
মিয়োর পর ‘হয়মন/েোয়মন/হল নো/হে নো’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে were not/was 
not বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
বইম  পোওয়ো েোয় মন। ➯ The book was not found. 
তলোযগুয়লোয়য সোহোেে যরো হে নো। ➯ The people were not helped. 

Rule- 94 
বোাংলো বোয়যের মবয়েেণ (adjective)-এর পর ‘হল’ মিয়োর became/grew/got ইাংয়রমজ বয়স। 
বোলযম  অন্ধ হল। ➯ The boy became blind. 
তস রোগোমিে হল। ➯ He got angry. 

Rule- 95 
বোাংলো বোয়যের মিয়োর পর ‘হয়চ্ছ/েোয়চ্ছ’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ am being/is being/are 
being বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
েোয়য মোয়ি তেখো েোয়চ্ছ। ➯ He is being seen in the field. 
ঘরম  তমরোমে যরো হয়চ্ছ। ➯ The house is being repaired. 
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Rule- 96 
‘আয়েে যরো, অনুয়রোৈ যরো, উপয়েে তেয়ো’ ইেেোমে মিয়োর পর ‘হয়চ্ছ/েোয়চ্ছ’ থোযয়ল ের ইাংয়রমজ 
am/is/are বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
যোয়জ তেোগেোয়নর জনে তেোমোয়য মনয়েযে তেয়ো হল। ➯ You are directed to join in your 
duty. 
মমথেো যথো বলোর জনে তেোমোয়য মনয়েৈ যরো হয়চ্ছ। ➯ You are forbidden to tell a lie. 

Rule- 97 
বোাংলো বোয়যে Adjective (মবয়েেণ)-এর পর ‘হয়চ্ছ’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ am/is/are এবাং 
getting/growing বয়স। 
গোিম  লম্বো হয়চ্ছ। ➯ The tree is growing tall. 
তস অসুস্থ হয়চ্ছ। ➯ He is getting sick. 

Rule- 98 
বোাংলো বোয়যে মিেোর পর ‘হমচ্ছল’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে was being/were being 
বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
তলোযম য়য উপহোস যরো হমচ্ছল। ➯ The man was being laughed at. 
সোনমজেোয়য িোযঘয়র পোিোয়নো হমচ্ছল। ➯ Sunjida was being sent to the post office. 

Rule- 99 
বোাংলো বোয়যের Adjective (মবয়েেণ)-এর পর ‘হমচ্ছল’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে 
was/were বয়স এবাং েোর সয়ঙ্গ getting/growing হয়। 
জোয়গো ো আয়রো গরম হমচ্ছল। ➯ The place was growing hot. 
গমরবরো আরও গমরব হমচ্ছ। ➯ The poor were getting poorer. 

Rule- 100 
মিয়োর পর ‘হব/হয়ব’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall be/will be বয়স এবাং verb-
এর past participle হয়। 
বোলযম য়য েোমস্ত তেওয়ো হয়ব। --- The boy will be punished. 
তেোমোয়য ভোল মেেো তেয়ো হয়ব। ➯ You will be given a good lesson. 

Rule- 101 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু ‘মযিু হয়ব’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ shall be/will be হয়। 
আমম মেেয হব। ➯ I shall be a teacher. 
রমহম িোক্তোর হয়ব। ➯ Rahim will be a doctor. 

Rule- 102 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্ত ‘মযিু হয়ব’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ There shall be/There will 
be হয়ব। 
সু্কল প্রোঙ্গয়ণ জনসভো হয়ব। ➯ There will be a public meeting in the school yard. 
এ বির বনেো হয়ব নো। ➯ There will be no flood in this year. 

Rule- 103 
তযোন যোয়জর িয়ল তযোন অবস্থোর পমরবেযয়নর যথো বলো হয়ল ‘হয়ব’ মিয়োর ইাংয়রমজ shall/will 
হয় এবাং েোর সয়ঙ্গ become বয়স। 
মনয়মমে পিয়ল সিল হয়ব। ➯ If you read regularly, you will become successful. 
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েমে েুমম নি, েয়ব মোরো েোয়ব। ➯ If you move, you will die. 

Rule- 104 
তযোন যোয়জর িয়ল মোনমসয অবস্থোর পমরবেযন হয়ল ‘হয়ব’ মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall 
be/will be বয়স। 
েুমম আসয়ল আমম খুমে হব। ➯ I shall be glad if you come. 
িমরেোয়য মবয়য় যরয়ল েুমম সুখী হয়ব। ➯ You will be happy if you marry Farida. 

Rule- 105 
মিয়োর সয়ঙ্গ ‘তে হয়’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে have to/has to বয়স। 
আমোয়য তরোজ এয ো ওেুৈ মযনয়ে হয়। ➯ I have to buy a medicine everyday. 
তজয়লয়য ময মোি ৈরয়ে হয়? (প্রশ্নয়বোৈয) ➯ Does the fisherman have to catch 
fish? 

Rule- 106 
মিয়োর তেয়ে ‘তে হল/য়ে হয়য়মিল’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ had to বয়স। 
আমোয়য ঢোযো তেয়ে হয়য়মিল। ➯ I had to go to Dhaka. 
েোয়য পেেেোগ যরয়ে হয়য়মিল। ➯ He had to resign his post. 

Rule- 107 
যেযো নো থোযয়ল ‘তে হয়য়মিল’ েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে had to be বয়স এবাং verb-
এর past participle হয়। 
স্বোৈীনেো েুয়দ্ধ অয়নয জীবন উৎসগয যরয়ে হয়য়মিল। ➯ Many lives had to be sacrificed 
during the war of independence. 
এয ো নেুন বোমি মযনয়ে হয়য়মিল। ➯ A new house had to be bought. 
প্রশ্নয়বোৈয: Had a new house to be bought? 
নো-য়বোৈয: A new house had not to be bought. 

Rule- 108 
মিয়োর পয়র ‘তে হয়ব’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall have to/will have to 
বয়স। 
আমোয়য চট্টগ্রোম তেয়ে হয়ব। ➯ I shall have to go to Chittagong. 
তেোমোয়য এযম  িমব আুঁযয়ে হয়ব। ➯ You will have to draw a picture. 

Rule- 109 
Subject (যেযো) নো থোযয়ল ‘তে হয়ব’ েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall have to be/will 
have to be বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
যোজম  েোিোেোমি তেে যরয়ে হয়ব। ➯ The work will have to be completed. 
বোমিম  মবমি যরয়ে হয়ব। ➯ The house will have to be sold. 

Rule- 110 
‘তে হয়ব’ েুক্ত মিয়ো তজোিোয়লো যরো হয়ল must have to বয়স। 
েোয়য যোজ ো যরয়েই হয়ব। ➯ He must have to do the work. 
আমোয়য যথো রোখয়েই হয়ব। ➯ I must have to keep my word. 
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Rule- 111 
Subject (যেযো) নো থোযয়ল ‘তে হয়ব’ মিয়োয়য তজোরোয়লো যরো হয়ল must have to be বয়স 
এবাং verb-এর past participle হয়। 
সন্ত্রোস মনয়ন্ত্রণ যরয়েই হয়ব। ➯ Terrorism must have to be controlled. 
আইয়নর েোসন প্রমেষ্ঠো যরয়েই হয়ব। ➯ The rule of law must have to be 
established. 

Rule- 112 
মিয়োর তেয়ে ‘তে থোযয়ব’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে shall be/will be বয়স এবাং 
verb-এর সোয়থ ing তেোগ হয়। 
আমরো তেৌঁিোয়ে থোযয়বো। ➯ We shall be running. 
সোমবনো অয়পেো যরয়ে থোযয়ব। ➯ Sabina will be waiting. 

Rule- 113 
মিয়োর তেয়ে ‘এ থোযব’ (য়ো থোযয়বো) ‘এ থোযয়ব’ (য়ো থোমযয়ব) েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর 
জনে shall have/will have বয়স এবাং verb-এর past participle রূপ হয়। অবেেই 
যথো ো থোযয়ল shall have/will have-এর পমরবয়েয must have হয়ব। 
তেোমরো গল্প ো শুয়ন থোযয়ব। ➯ You will have heard the story. 
েুমম তলোযম য়য অবেেই তেয়খ থোযয়ব। ➯ You must have seen the man. 

Rule- 114 
বোাংলো বোয়যে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘তে’ থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ to হয়ব। 
তস আমোয়য তেখয়ে এয়সমিল। ➯ He came to see me. 
মো আমোয়য মমথেো যথো বলয়ে মনয়েৈ যয়রমিল। ➯ Mother forbade me to tell a lie. 

Rule- 115 
Preposition 'of'-এর পয়র verb-এর সোয়থ ing তেোগ যরয়ে হয়। 
I am afraid of working. 
He is fond of playing cricket. 

Rule- 116 
See, hear, find, watch ইেেোমে verb-এর পর তযোন verb বেবহোর যরোর প্রয়য়োজন হয়ল 
শুৈু simple verb বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমম বোলযম য়য সু্কয়ল তেয়ে তেখলোম। ➯ I saw the boy to go to school. 
আমম েোয়য তজোয়র যথো বলয়ে শুনলোম। ➯ I heard him to talk loudly. 

Rule- 117 
Verb-এর যোজ মযভোয়ব সম্পন্ন হয় বুঝোবোর জনে েমে অপর এযম  verb বেবহোর যরো হয়, 
েোহয়ল তস verb-এর সোয়থ ing েুক্ত যরয়ে হয়। 
যমরম এখোয়ন তেৌঁয়ি আসয়লো। ➯ Karim came hear running. 
তময়য়ম  নোচয়ে নোচয়ে চয়ল তগল। ➯ The girl went away dancing. 

Rule- 118 
Know, teach, show ইেেোমে verb-এর পর তযোন verb বেবহোর যরোর প্রয়য়োজন হয়ল how 
to ✛ verb simple বয়স। 
আমম েোয়য পিো মেমখয়য়মি। ➯ I have taught him how to read. 
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তস সোুঁেোর যো য়ে জোয়ন নো। ➯ Se does not know how to swim. 

Rule- 119 
Let, help ইেেোমে verb-এর পর তযোন verb বেবহোর যরয়ে হয়ল শুৈু simple verb বেবহোর 
যরয়ে হয়ব। 
েোয়য তেয়ে েোও। ➯ Let him go. 
েোয়য ঘুমোয়ে েোও। ➯ Let him sleep. 

Rule- 120 
Active form-এ বেবহোর যরো হয়ল used to-এর পর simple verb বয়স। মযন্তু passive 
form-এ বেবহোর যরো হয়ল েোর পর verb-এর ing form বেবহোর যরয়ে হয়। 
He used to walk in the morning. (Active) 
He was used to walking in the morning. (Passive) 
Rana used to play for an hour in every morning. (Active) 
Rana was used to playing an hour in every morning. (Passive) 

Rule- 121 
Finish, enjoy, practice, avoid, admit, appreciate, can't, don't mind ইেেোমের 
পর অনে তযোন verb বেবহোর যরো প্রয়য়োজন হয়ল ing form বয়স। 
আমম বইম  পিো তেে যয়রমি। ➯ I have finished reading the book. 
আমম েুপুয়র সোুঁেোর যো য়ে ভোয়লোবমস। ➯ I enjoy swimming at noon. 

Rule- 122 
বোাংলোয় তেমন মিয়োর সয়ঙ্গ ‘এ’ (ইয়ো) েুক্ত হয়, তেমমন ইাংয়রমজয়ে verb-এর সয়ঙ্গ ing েুক্ত হয়। 
তেমন: তখয়য় (খোইয়ো) Eat-ing, শুয়ন (শুমনয়ো) Hear-ing ইেেোমে। 
আমোয়য তেয়খ তস পোমলয়য় তগল। --- Seeing me he ran away. 
ঘয়র ঢুয়য আমম েোয়য পিয়ে তেখলোম। ➯ Entering the room I found him reading. 

Rule- 123 
তযোন যোয়জর িয়ল তযোন অবস্থোর পমরবেযয়নর যথো বলো হয়ল ‘এ’ (ইয়ো) েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ 
যরয়ে হয়ল বোয়যের প্রথয়ম By বেবহোর যরয়ে হয় এবাং ‘হওয়ো’ মিয়োর ইাংয়রমজ become হয়। 
অমৈয আহোর যয়র তস অসুস্থ হয়য়য়ি। ➯ By eating much he has become ill. 

Rule- 124 
তযোন যোয়জর িয়ল মোনমসয অবস্থোর পমরবেযয়নর যথো বলো হয়ল ‘এ’ (ইয়য়) েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ 
যরয়ে হয়ল verb-এর ing form হয়ব এবাং ‘হওয়ো’ মিয়োর ইাংয়রমজ become হয়ব। 
জোপোয়ন মগয়য় েোরো সুখী হল নো। ➯ Going to Japan they could not become happy. 
তেোমোয়য তেয়খ আমম খুমে হয়য়মি। ➯ Seeing you I have become glad. 

Rule- 125 
তেখোর িয়ল, তেোনোর িয়ল, জোনোর িয়ল, পোওয়োর িয়ল তযোন মোনমসয অবস্থোর পমরবেযয়নর যথো 
বলো হয়ল ‘এ’ েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে to ✛ verb simple বয়স এবাং ‘হওয়ো’ মিয়োর 
ইাংয়রমজ am/is/are/was/were হয়। 
খবর শুয়ন মেমন রোগমিে হয়লন। ➯ He was angry to hear the news. 
তেোমোর মচমি তপয়য় তেোমোর মো খুমে হয়য়য়িন। ➯ Your mother is glad to receive your 
letter. 
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Rule- 126 
এযম  যোয়জর সোহোয়েে আয়রযম  যোয়জর যথো বলো হয়ল ‘এ’ (ইয়ো) েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ by 
বেবহোর যরয়ে হয়। 
সেে যথো বয়ল আমরো জীবয়ন সুখী হয়ে পোমর। ➯ We can be happy in life by 
speaking truth. 
যয়িোরভোয়ব পয়ি আমরো ভোল িলোিল যরয়ে পোমর। ➯ We can do good result by 
reading hard. 

Rule- 127 
Shall এবাং Will-এর Past tense-এ would বেবহোর হয়। 
তস বলল তে তস েোিোেোমি আসয়ব। ➯ He said that he would come soon. 
েুমম নো আসয়ল আমম েোব নো। ➯ If you did no come I would not go. 

Rule- 128 
অবোস্তব ইচ্ছো প্রযোে যরোর জনে would that বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমম েমে পোমখ হেোম। ➯ Would that I were a bird. 
সূেয েমে পমিম মেয়য উিয়েো। ➯ Would that the sun rose in the west. 

Rule- 129 
অনুয়রোৈ ও মবনয় এযই সয়ঙ্গ প্রযোে যরোর জনে would you please বো would you mind 
বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমোর এযম  যলম েরযোর েমে মযিু ময়ন নো যয়রন েোহয়ল েয়ো যয়র আপনোর যলমম  আমোয়য 
ৈোর তেন। ➯ Would you please lend me your pen/Would you mind lending 
me your pen. 
জোনোলোম  তখোলো েরযোর েমে মযিু ময়ন নো যয়রন েোহয়ল েয়ো যয়র জোনোলোম  খুয়ল তেন। ➯ 
Would you please open the window/Would you mind opening the window. 

Rule- 130 
মবনয় ও প্রোথযনো এযই সয়ঙ্গ প্রযোে যরোর জনে Beg to বো Would like to বেবহোর যরো হয়য় 
থোয়য। 
মবনীে প্রোথযনো এই তে, আমোর তবোয়নর মবয়য় উপলয়েে আমম আগোমীযোল সু্কয়ল উপমস্থে থোযয়ে 
পোরয়বো নো। ➯ Beg to state that I shall not be able to attend school 
tomorrow on account of my sister's marriage ceremony. 
or 
I would like to state that I shall not be able to attend school tomorrow 
on account of my sister's marriage ceremony. 

Rule- 131 
বোাংলো বোয়যে মিয়োর পর ‘উমচে’ যথো থোযয়ল ইাংয়রমজ should বো ought to বো it is ....... 
duty to বয়স। 
আমোয়ের তভোয়র ওিো উমচে। ➯ We should get up early in the morning./We 
ought to get up early in the morning. / It is our duty to get up early in 
the morning. 
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Rule- 132 
তে বোয়যে যেযো (subject) থোয়য নো, তস বোয়যে ‘উমচে’ ইাংয়রমজ যরোর জনে should be বয়স 
এবাং verb-এর past participle হয়। 
মেশুম র েত্ন তনওয়ো উমচে। ➯ The baby should be taken care of. 
অন্ধয়য উপহোস যরো উমচে নয়। ➯ The blind should not be laughed at. 

Rule- 133 
যোয়রো মযিু ‘হওয়ো উমচে’ বুঝোয়ল ‘হওয়ো উমচে’ মিয়োর ইাংয়রমজ should be বয়স। 
তেোমোর িোক্তোর হওয়ো উমচে। ➯ You should be a doctor. 
তেোমোর সোবৈোন হওয়ো উমচে। ➯ You should be careful. 

Rule- 134 
যোয়রো মযিু ‘হওয়ো উমচে মিল’ বুঝোয়ল ‘হওয়ো উমচে মিল’ মিয়োর ইাংয়রমজ should have been 
বয়স। 
তেোমোর চোলোয হওয়ো উমচে মিল। ➯ You should have been clever. 
েোহোর মেেয হওয়ো উমচে মিল। ➯ You should have been a teacher. 

Rule- 135 
তযোন বেমক্তর ‘তযোথোও থোযো উমচে’ মযাংবো তযোন অবস্থোর ‘হওয়ো উমচে’ যথোর ইাংয়রমজ should 
stay/should remain/should live হয়। 
তেোমোর এখোয়ন থোযো উমচে। ➯ You should stay here. 
সু্কল বন্ধ থোযো উমচে। ➯ The school should remain closed. 

Rule- 136 
যোয়রো মযিু ‘থোযো উমচে’ বুঝোয়ল ‘থোযো উমচে’ মিয়োর ইাংয়রমজ should have হয়। 
তেোমোর েুইম  যলম থোযো উমচে। ➯ You should have two pen. 
তেোমোর মযিু অলঙ্কোর থোযো উমচে। ➯ You should have some ornaments. 

Rule- 137 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তুর ‘তযোথোও থোযো উমচে’ বুঝোয়ল ‘থোযো উমচে’ যথোর ইাংয়রমজ There 
should be হয়। 
এই গ্রোয়ম এযম  সু্কল থোযো উমচে। ➯ There should be a school in this village. 
প্রয়েেয গ্রোয়ম এযজন ভোল িোক্তোর থোযো উমচে। ➯ There should be a qualified doctor 
in every village. 

Rule- 138 
মিয়োর পর ‘উমচে মিল’ যথোর ইাংয়রমজ should be এবাং verb-এর past participle হয়ব। 
আমোর ঢোযো েোওয়ো উমচে মিল। ➯ I should have gone to to Dhaka. 
বইম  পিো তেোমোর উমচে মিল। ➯ You should have read the book. 

Rule- 139 
‘উমচে মিল’ যথোর ইাংয়রমজ should have been বয়স এবাং verb-এর past participle 
হয়। 
েোয়য েোমস্ত তেয়ো উমচে মিল। ➯ He should have been punished. 
তলোযম য়য এয ো  োযো তেওয়ো উমচে মিল। ➯ The man should have been given a 
taka. 
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Rule- 140 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু তযোথোও ‘থোযো উমচে মিল’ বুঝোয়ল েোর ইাংয়রমজ There should have 
been হয়ব। 
এই সু্কয়ল পোুঁচজন মেেয থোযো উমচে মিল। ➯ There should have been five teachers 
in this school. 
এই বয়ন মযিু হমরণ থোযো উমচে মিল। ➯ There should have been some deer in 
this forest. 

Rule- 141 
এযম  যোয়জর ভয়য় আয়রযম  যোজ যরো বুঝোয়ল Lest.......should বয়স। 
তিল যরোর ভয়য় তস তবমে পমরশ্রম যয়রমিল। ➯ He worked hard lest he should fail. 

Rule- 142 
তযোন যোয়জর সম্ভোবনো বুঝোয়ল ‘পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ may বয়স। 
তস আজ আসয়ে পোয়র। ➯ He may come today. 
মেমন আজ গল্পম  বলয়ে পোয়রন। ➯ He may tell the story today. 

Rule- 143 
তযোন যোয়জর অনুমমে চোওয়ো বুঝোয়ল may প্রথয়ম বয়স। 
আমম ময বইম  পিয়ে পোমর? ➯ May I read the book? 
আমম তেোমোয়য সোহোেে যরয়ে পোমর? ➯ May I help you? 

Rule- 144 
তযোন যোয়জর অনুমমে তেয়ো বুঝোয়ল may বয়স। 
েুমম এখন তেয়ে পোর। ➯ You may go now. 
েুমম বইম  মনয়ে পোর। ➯ You may take the book. 

Rule- 145 
তযোন বেমক্ত বো বস্তু মযিু হয়ে পোয়র বুঝোয়ল ‘হয়ে পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ may be হয়। 
তস এযজন ভোল গোয়য হয়ে পোয়র। ➯ He may be a good singer. 
যলমম  েোমম হয়ে পোয়র। ➯ The pen may be costly. 

Rule- 146 
তযোথোও মযিু হয়ে পোয়র বো ঘ য়ে পোয়র এইরূপ সম্ভোবনো বুঝোয়ল ‘হয়ে পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ 
There may be হয়ব। 
পয়থ মবপে হয়ে পোয়র। ➯ There may be danger on the way. 
আজ তযোন ক্লোস নোও হয়ে পোয়র। ➯ There may be no class today. 

Rule- 147 
তযোন অমনমেযি বেমক্ত বো বস্তু তযোথোও থোযয়ে পোয়র এরূপ সম্ভোবনো বুঝোয়ল ‘থোযয়ে পোয়র’ যথোর 
ইাংয়রমজ There may be হয়ব। 
ত মবয়লর ওপর এযম  যলম থোযয়ে পোয়র। ➯ There may be a pen on the table. 
এই বয়ন নোনো পোমখ থোযয়ে পোয়র। ➯ There may be different kinds of birds in 
this forest. 
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Rule- 148 
তযোন মনমেযি বেমক্ত বো বস্তু তযোথোও থোযোর সম্ভোবনো বুঝোয়ল বোযেম  I think মেয়য় শুরু যরয়ে 
হয়ব। 
গরুম  মোয়ি থোযয়ে পোয়র। ➯ I think the cow is in the field. 
যলমম  ত মবয়ল থোযয়ে পোয়র। ➯ I think the pen is on the table. 

Rule- 149 
যোয়রো মযিু থোযয়ে পোয়র এইরূপ সম্ভোবনো বুঝোয়ল ‘থোযয়ে পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ may have 
হয়ব। 
তলোযম র অয়নয  োযো থোযয়ে পোয়র। ➯ The man may have a lot of money. 
ঢোযোয় েোর এযম  বোমি থোযয়ে পোয়র। ➯ He may have a house in Dhaka. 

Rule- 150 
মিয়োর পর ‘তেয়ে পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ may be বয়স এবাং verb-এর past participle হয়। 
আজ চোুঁে তেখো তেয়ে পোয়র। ➯ The moon may be seen today. 
তলোযম য়য েোমস্ত তেয়ো তেয়ে পোয়র। ➯ The man may be punished. 

Rule- 151 
ইচ্ছো বো প্রোথযনোসূচয বোয়যে may বয়স। 
েুমম েীঘযজীমব হও। ➯ May you live long. 
জীবয়ন তেোমোর উন্নমে তহোয। ➯ May you prosper in life. 

Rule- 152 
মিয়োর পর ‘থোযয়ে পোয়র’ যথোর ইাংয়রমজ যরোর জনে may have বয়স এবাং verb-এর past 
participle হয়। 
তস তেোমোয়য তেয়খ থোযয়ে পোয়র। ➯ He may have seen you. 
তস যোজম  যয়র থোযয়ে পোয়র। ➯ He may have done the work. 

Rule- 153 
মূল বোযেম  ‘হেোুঁ-য়বোৈয’ হয়ল Tag ‘নো-য়বোৈয’ প্রশ্ন হয় 
এ ো তেোমোর যলম, েোই নো? ➯ It is your pen, isn't it? 
তস তেোমর ঘমনষ্ঠ বনু্ধ মিল, েোই নো? ➯ He was your close friend, wasn't he? 

Rule- 154 
মূল বোযেম  ‘নো-য়বোৈয’ হয়ল Tag ‘হেোুঁ-য়বোৈয’ প্রশ্ন হয়। 
অন্ধরো তেখয়ে পোয় নো, পোয় ময? ➯ The blind can not see, can they? 
তস তেোমোয়য ভোয়লোবোয়স নো, বোয়স ময? ➯ She does not love you, does she? 

Rule- 155 
‘ময’ (যী) প্রয়শ্নর উির েমে ‘হেোুঁ’ বো ‘নো’ দ্বোরো তেয়ো নো েোয় েোহয়ল ‘ময’ প্রয়শ্নর ইাংয়রমজ What 
বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
েুমম যী যরয়িো? ➯ What are you doing? 
গ্রীন হোইজ বলয়ে যী বুঝ? ➯ What do you understand by green house? 

Rule- 156 
‘যী’ প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে Subject নো থোযয়ল What-তয Subject মহয়সয়ব বেবহোর যরো েোয়। 
এয়েয়ত্র Verb-এর Interrogative form বেবহোর হয়ব নো। 
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যী হয়য়মিল তেোমোর? ➯ What happened to you? 
যী তেোমোয়য মবরক্ত যয়র? ➯ What disturbs you? 

Rule- 157 
তয, যোরো, তয-য়য ইেেোমে মেয়য় গমিে বোয়যের ইাংয়রমজ যরোর জনে Who বেবহোর যরয়ে হয়। 
Who-এর পয়র Verb-এর Interrogative form বেবহোর যরো হয় নো। 
তয তেোমোয়য পিোয়? ➯ Who teaches you? 
যোরো আসয়ি? ➯ Who are come? 

Rule- 158 
ইাংয়রমজয়ে Which দ্বোরো প্রশ্নয়বোৈয বোযে গিন যরোর সময় Subject থোযয়ল verb-এর 
Interrogative form বসয়ব। আর Subject নো থোযয়ল Interrogative form হয়ব নো। 
তযোন যলমম  ভোল তলয়খ? ➯ Which pen writes well? 
তযোন বই  আজ মযয়নি? ➯ Which book have you bought today? 
েুমম তযোন্  ুমপ ো চোও? ➯ Which cap do you want? 

Rule- 159 
Why (তযন), How (তযমন, মযভোয়ব), When (যখন), Where (তযোথোয়), Whom (যোয়য), 
Whose (যোর) ইেেোমে মেয়য় প্রশ্নয়বোৈয বোযে গিন যরোর সময় Verb-এর Interrogative 
form অবেেই বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
মেমন তযন তসখোয়ন মগয়য়মিয়লন? ➯ Why did he go there? 
েুমম মযভোয়ব েোয়য তচন? ➯ How do you know him? 

Rule- 160 
ইাংয়রমজ বোযে গিন যরোর সময় সোৈোরণে singular subject-এর সয়ঙ্গ singular verb এবাং 
plural subject-এর সয়ঙ্গ plural verb বয়স। 
তস এখোয়ন উপমস্থে মিল। ➯ He was present here. 
রুমো ও সুমো বোজোয়র েোয়। ➯ Ruma and Suma go to market. 
েোরো এখোয়ন উপমস্থে মিল। ➯ They were present here. 

Rule- 161 
First, Second and Third person-তয conjunction দ্বোরো েুক্ত যরোর সময় প্রথয়ম 
Second person েোরপর Third person এবাং সবযয়েয়ে First person মলখয়ে হয়ব। 
You and I are friends. 
You and he are old. 
You, he and I have done this work. 

Rule- 162 
Not.........but দ্বোরো েু’ম  Noun/Pronoun-তয েুক্ত যরো হয়ল পরবেযী Noun/Pronoun 
অনুেোয়ী verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
Not he but his sons are guilty. 
Not the brothers but their sister done this. 

Rule- 163 
Of দ্বোরো এযোমৈয Noun/Pronoun-তয েুক্ত যরো হয়ল পূবযবেযী Noun/Pronoun অনুেোয়ী 
verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
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The study of English and Economics is not easy. 
The legs of this chair are not new. 

Rule- 164 
এযম  Singular subject ও এযম  Plural subject-তয তযোন Conjunction দ্বোরো েুক্ত 
যরোর সময় Plural subject-ম  তেয়ে মলখয়ে হয়ব এবাং Plural verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
He and his brothers are guilty. 
Karim or his sisters are liar. 

Rule- 165 
And..........not মেয়য় েু’ম  Noun/Pronoun-তয েুক্ত যরো হয়ল পূবযবেযী Noun/Pronoun 
অনুেোয়ী verb বয়স। 
He and not his sons has done this. 
The teachers and not their students are responsible for this. 

Rule- 166 
যেযোর (subject) পয়র েমে ‘ই’ থোয়য অথযোৎ আমমই েুমমই প্রভৃমে বুঝোয় েয়ব subject অনুেোয়ী 
to be verb বসয়ব। 
I am the person who have done this. 
You are the man who are responsible for this. 

Rule- 167 
And দ্বোরো েুক্ত এযোমৈয সাংখেো বো এযোমৈয মজমনয়সর সমমি েমে মুএযম  সাংখেো বো এযম  
মজমনসয়য বুঝোয়, েোয়য Singular subject মহয়সয়ব বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
Five and three makes eight. 
Bread and butter is my daily food. 

Rule- 168 
Relative Pronoun-এর পূবযবেযী Noun/Pronoun অনুেোয়ী verb বেবহোর যরয়ে হয়। 
It is he who has come first. 
It is you who have come late. 

Rule- 169 
The red and the blue বলয়ে েুই রাং বুঝোয়; মযন্তু The red and blue বলয়ে এযম  রাং 
বুঝোয়। 
The green and the black book have been found under the table. 
মযন্তু, The green and black book has been found under the table. 

Rule- 170 
Noun-এর পূয়বয Many a বেবহোর যরো হয়ল Singular subject ৈরয়ে হয়ব এবাং Singular 
verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
Many a student goes to school without preparing their lesson. 

Rule- 171 
Noun-এর পূবয Each, Every, No ইেেোমে বেবহোর যরো হয়ল েোয়য Singular subject 
মহয়সয়ব ৈরয়ে হয়ব এবাং Singular verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
Each boy and each girl is present here. 
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Rule- 172 
As well as, Along with, Together with ইেেোমে দ্বোরো এযোমৈয Noun/Pronoun েুক্ত 
যরো হয়ল পরবেযী Noun/Pronoun অনুেোয়ী verb বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
You as well as your brothers were absent yesterday. 
He together with his friends are playing in the field. 

Rule- 173 
Phrase, Clause, Gerund, Infinitive ইেেোমে Subject মহয়সয়ব বেবহোর যরয়ে হয়ল 
Singular verb বেবহোর যরয়ে হয়। 
The sum and substance of the story is this. 
Walking is a good exercise. 

Rule- 174 
ইাংয়রমজ ভোেোয় past participle-এর সয়ঙ্গ preposition-এ noun েুক্ত যয়র phrase গিন 
যরো হয়য় থোয়য। এ ৈরয়নর phrase-তয past participle phrase বয়ল। 
Made in Japan 
Written by Nazrul. 

Rule- 175 
বেমক্তর সয়ঙ্গ ‘ই’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে It is ......... who বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমমই প্রথম তেোমোয়য তেয়খমি। ➯ It is I who have seen you first. 
েুমমই এ যোজম  যয়রয়িো। ➯ It is you who have done this work. 

Rule- 176 
বস্তু, প্রোণী বো স্থোয়নর সয়ঙ্গ ‘ই’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে It is ......... which বয়স। 
যক্সবোজোরই বোাংলোয়েয়ের এযমোত্র সমুদ্র ধসযে। ➯ It is Cox's Bazar which is the 
only sea-beach of Bangladesh. 
অমৈয জনসাংখেোয়ুই আমোয়ের জোেীয় সমসেো। ➯ It is over population which is our 
main national problem. 

Rule- 177 
এই যথোর পয়র ‘ই’ েুু্ক্ত noun-এর ইাংয়রমজ যরোর জনে This is/are the ....... who/which 
বয়স। 
এই বোমিম ই আমম মযনয়ে চোই। ➯ This is the house which I want to buy. 
এই বোলযগুয়লোই মোয়ি তখয়লমিল। ➯ These are the boys who were playing in the 
field. 

Rule- 178 
‘তেখোয়ন.........য়সখোয়ন’ দ্বোরো গমিে বোয়যের ইাংয়রমজ যরোর সময় ‘তেখোয়ন’ যথোর ইাংয়রমজ The 
place where বসয়ব এবাং ‘তসখোয়ন’ যথো উহে রোখয়ে হয়ব। েয়ব বোয়যের মদ্বেীয় অাংে প্রথয়ম 
মলখয়ে হয়ব। 
েুমম তেখোয়ন েোয়ব আমম তসখোয়ন েোব নো। ➯ I shall not got the place where you will 
go. 
তেখোয়ন েোমি তসখোয়ন সবোই তেয়ে চোয়। ➯ Everybody wants to go to the place 
where there is peace. 
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Rule- 179 
‘তে’ েুক্ত স্থোয়নর তেয়ে ‘এ/য়ে’ েুক্ত থোযয়ল ‘তে’ যথোর ইাংয়রমজ where বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
তস তে বোমিয়ে বোস যয়র তসম  তনোাংরো। ➯ The house where he lives is very nasty. 
েুমম তে তেয়ে েোয়ব আমম তস তেয়ে েোব নো। ➯ I shall not go to the country where 
you will go. 

Rule- 180 
‘তেখোয়ন’ যথো দ্বোরো েু’ম  বোযে েুক্ত হয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় where বেবহোর যরয়ে হয়। 
বোাংলোয়েয়ে এমন তযোন গ্রোম তনই, তেখোয়ন তযোন সু্কল তনই। ➯ In Bangladesh there is 
no village where there is no school. 
আমম গ্রোয়ম মগয়য়মিলোম, তেখোয়ন আমোর মপেোয়য তেয়খমিলোম। ➯ I went to village where 
I saw my father. 

Rule- 181 
স্থোয়নর নোয়মর তেয়ে ‘এই/য়েই’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর সময় It is ........ where 
বেবহোর যরয়ে হয়। 
তস বোাংলোয়েয়েই থোযয়ব। ➯ It is Bangladesh where he will live. 
এই ঢোযোয়েই মেনম  মবশ্বমবেেোলয়। ➯ It is Dhaka where there are three 
universities. 

Rule- 182 
এই যথোর পর ‘এই/য়েই’ েুক্ত স্থোয়নর নোম থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ This is the ...... where 
হয়ব। 
এই তেয়েই আমম জয়ন্মমি। ➯ This is the country where I was born. 
এই েহয়রই পোুঁচম  যয়লজ আয়ি। ➯ This is the city where there are five colleges. 

Rule- 183 
সময়য়র নোয়মর সোয়থ ‘এই’ েুক্ত থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে It is ......... when বেবহোর 
যরয়ে হয়ব। 
তস এই রোয়েই আসয়ব। ➯ It is the night when he will come. 

Rule- 184 
এই যথোর পয়র ‘ই’ েুক্ত Noun ইাংয়রমজ যরোর জনে This is/are the .............. who/which 
বয়স। 
এই বোমিম ই আমম মযনয়ে চোই। ➯ This is the house which I want to buy. 
এই বোলযগুয়লোই মোয়ি তখলমিল। ➯ These are the boys who are playing in the 
field. 

Rule- 185 
‘র’ েুক্ত বেমক্তর পূয়বয ‘তে’ যথো থোযয়ল ‘তে’ যথোর ইাংয়রমজ whose বো who বেবহোর যরয়ে 
হয়ব। 
তে মমহলোর েু’ম  বোমি আয়ি। ➯ The lady who has two houses. 
তে তলোযম র এয তচোখ অন্ধ মিল। ➯ The man whose one eye was blind. 

Rule- 186 
বস্তু, প্রোণী বো স্থোয়নর নোয়মর পূয়বয ‘তে’ যথোর ইাংয়রমজ which বসয়ব। 
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তে মবিোলম ........ ➯ The cat which......... 
তে মোিম  .......... ➯ The field which............ 

Rule- 187 
‘র’ েুক্ত বস্তু বো প্রোণীর পূয়বয ‘তে’ যথোর ইাংয়রমজ which বো of which বসয়ব। 
তে গোয়ির পোেো তনই। ➯ The tree which has no leaf. 
তে গোয়ির পোেোগুয়লো লম্বো। ➯ The tree of which the leaves are long. 

Rule- 188 
‘তে’ েুক্ত বেমক্ত, বস্তু বো প্রোণীর Subject ✛ verb থোযয়ল whom/which-এর বেবহোর উহে 
রোখো েোয়। 
তে বই ো েুমম পিমন। ➯ The book which you did not read. 
তে তলোযম য়য আমম ঢোযো পোমিয়য়মিলোম। ➯ The man whom I sent to Dhaka. 

Rule- 189 
বোাংলো ভোেোয় তে, তে উহো, েোরো-েোরো ইেেোমে বেবহোর যয়র বোযে গিন যরো হয়য় থোয়য। এরূপ 
বোযে ইাংয়রমজ যরোর সময় তস, ইহো, েোরো, েোয়য ইেেোমে যথোগুয়লো উহে রোখয়ে হয়ব। 
তে তলোযম  এখোয়ন এয়সমিল তস আমোর বনু্ধ। ➯ The man who came here is my friend. 

Rule- 190 
তে েোয়য, তে উহো, েোয়য, তে েোর ইেেোমে বেবহোর যয়র বোযে গিন যরো হয়ল এবাং বোয়যের মদ্বেীয় 
অাংয়ে যেযো থোযয়ল ইাংয়রমজ যরোর সময় মদ্বেীয় অাংেম  প্রথম মলখয়ে হয় এবাং েোয়য, েোর, উহো 
ইেেোমে যথোগুয়লো উহে রোখয়ে হয়ব। 
তে তলোযম  এখোয়ন এয়সমিল, আমম েোয়য মচমন। ➯ I know the man, who came here. 
েুমম েোয়য তচয়নো নো, েোয়য আমম মচমন। ➯ I know the person whom you do not 
know. 

Rule- 191 
তে বোয়যে ‘েো ............ েো’ যথো থোয়য, তসই বোয়যের ইাংয়রমজ যরোর সময় ‘েো’ যথো উহে রোখয়ে 
হয়ব। ‘েো’ যথোর ইাংয়রমজ what বেবহোর যরয়ে হয়ব। 
তস েো মলখয়ি েো ভুল। ➯ What he has written is wrong. 
েুমম েো বল, েো সমেে নয়। ➯ What you say is not true. 

Rule- 192 
‘েো ....... েো’ দ্বোরো গমিে বোয়যে মদ্বেীয় অাংশে যেযো থোযয়ল ঐ অাংেম  প্রথয়ম মলখয়ে হয়ব। 
েুমম েো চোও, েো েুমম পোয়ব নো। ➯ You will not get what you want. 
তস আমোয়য েো মেয়য়মিল, েো আমম গ্রহণ যমর মন। ➯ I did not accept what he give 
me. 

Rule- 193 
যোয়রো তযোন েমে বো ধ্বাংস হবোর জনে অমভেোপ তেয়ো বুঝোয়ল Woe to বেবহোর যয়র 
Exclamatory Sentence গিন যরো হয়য় থোয়য। 
Woe to the liars! 
Woe to the cruel people! 

Rule- 194 
Imperative Sentence-এর তবলোয় What clause-ম  পয়র বেবহোর যরয়ে হয়। 
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আযবর সম্বয়ন্ধ েো জোন তলখ। ➯ Write what you know about Akbar. 
েো যরয়ে চোও যর। ➯ Do what you want to do. 

Rule- 195 
প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে প্রশ্নয়বোৈয অাংেম  প্রথয়ম মলখয়ে হয়। প্রশ্নয়বোৈয বোয়যে Subject থোযয়ল ‘েো’ 
যথোম  উহে রোখয়ে হয়। আর Subject নো থোযয়ল ‘েো’ যথোম  Subject মহয়সয়ব বেবহোর যরয়ে 
হয়। 
তস েো বয়লয়ি, েুমম ময েো শুয়নি? ➯ Have you heard what he has said? 
তস েো বয়ল েো ময সেে? ➯ Is it true what he says? 

Rule- 196 
বেযমোনযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ পূয়বয যথো থোযয়ল, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb-এর 
present tense বেবহোর যরয়ে হয়। 
আমম সু্কয়ল েোবোর পূয়বয তস এখোয়ন আয়স। ➯ He comes here before I go to school. 
আমম ঘুমোবোর পূয়বয মো এয গ্লোস েুৈ তেন। ➯ Mothers gives me a glass of milk 
before I go to sleep. 

Rule- 197 
অেীেযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ পূয়বয যথো থোযয়ল, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb-এর past 
tense বেবহোর যরয়ে হয়। এবাং ‘এ মিল’ (ইয়য়মিল) েুক্ত মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে had বয়স 
এবাং verb-এর past participle বেবহোর যরয়ে হয়। 
সোমেয়ো আসোর পূয়বয সোমজে এয়সমিল। ➯ Sadia had come before Sajid came. 
তস তেেয়ন তপৌঁিোর পূয়বয তেন চয়ল তগল। ➯ The train had left before he reached 
the station. 

Rule- 198 
ভমবেেেযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ পূয়বয যথো থোয়য, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb-এর 
present tense বেবহোর যরয়ে হয়। 
মলজো আসবোর পূয়বয নজরুল আসয়ব ➯ Nazrul will come before Liza comes. 
আমম চট্টগ্রোম েোবোর পূয়বয ঢোযো েোব। ➯ I shall go to Dhaka before I go to 
Chittagong. 

Rule- 199 
বেযমোনযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘পর’ যথো থোয়য, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে have/has বয়স 
এবাং সয়ঙ্গ verb-এর past participle form বেবহোর যরয়ে হয়। 
তস ভোে খোবোর পর এয যোপ চো খোয়। ➯ He takes a cup of tea after he has eaten 
rice. 
তখলো তেে যরোর পর আমরো বোমি মিমর। ➯ We return home after we have finished 
our game. 

Rule- 200 
অেীেযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘পর’ যথো থোয়য, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে had বয়স এবাং 
সয়ঙ্গ verb-এর past participle বেবহোর যরয়ে হয়। 
তরোগী মরোর পর িোক্তোর এয়সমিল। ➯ The doctor came after the patient had died. 
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আমম বোমি তপৌঁিোর পর বৃমি শুরু হয়য়মিল। ➯ The rain started after I had reached 
home. 

Rule- 201 
ভমবেেেযোয়ল তে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘পর’ যথো থোয়য, তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb-এর 
present tense বেবহোর যরয়ে হয়। 
তস পিোর পর মলখয়ব। ➯ He will write after he reads. 
তস আসোর পর আমম ভোে খোব। ➯ I shall eat rice after he comes. 

Rule- 202 
‘পূয়বয/পর’ যথো দ্বোরো েুক্ত বোয়যে েমে উভয় অাংয়ের যেয (subject) এযই বেমক্তয়য বুঝোয় েোহয়ল 
তে মিয়োর সয়ঙ্গ ‘পূয়বয/পর’ যথো থোয়য তস মিয়োর ইাংয়রমজ যরোর জনে verb ✛ ing বেবহোর 
যরয়ে হয়। এ ো তে তযোন যোয়লর (বেযমোন, অেীে, ভমবেেে) তবলোয় প্রয়েোজে। 
তস ভোে খোবোর পূয়বয সু্কয়ল মগয়য়মিল। ➯ He went to school before eating rice. 
তস ভোে খোবোর পর সু্কয়ল েোয়ব। ➯ He will go to school after eating rice. 

Rule- 203 
মিয়োর সয়ঙ্গ ‘সময়’ বেবহোর যরয়ল েোর ইাংয়রমজ যরোর জনে while বয়স এবাং সয়ঙ্গ verb ✛ 
ing বেবহোর যরয়ে হয়। 
বোমি েোবোর সময় ➯ While going home 
মমম াং-এ ভোেণ তেবোর সময় ➯ While addressing the meeting 

Rule- 204 
এযই বোয়যে েু’বেমক্তর েু’ম  যোজ যরো বুঝোয়ল তস োর উভয় অাংয়ে subject ✛ verb বেবহোর 
যরয়ে হয়ব। 
সু্কয়ল েোবোর সময় এযম  যুযুর েোয়য যোমি মেয়য়মিল। ➯ While he was going to school 
a dog bit him. 

Rule- 205 
‘তল’ (ইয়ল) েুক্ত মিয়ো বো ‘েমে’ দ্বোরো বোযে েুক্ত যরয়ল ইাংয়রমজ If বসয়ব। If মেয়য় গমিে অাংয়ে 
Present tense বেবহোর যরো হয়ল অপর অাংয়ে Present tense বো Future tense বসয়ব। 
পিয়লই জোনয়ে পোরয়ব। ➯ If you read, you will learn. 
েুমম তচিো যরয়ল পোে যরয়ে পোরয়ব। ➯ If you tried, you would pass. 

Rule- 206 
মিয়োর সয়ঙ্গ ‘মোত্র’ বো ‘সোয়থ সোয়থ’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ as soon as বসয়ব। 
তস আমোয়য তেখো মোত্র পোমলয়য় তগল। ➯ As soon as he saw me, he ran away. 
তস বইম  তযনো মোত্র হোমরয়য় তিলল। ➯ As soon as he bought the book, he lost it. 

Rule- 207 
বোাংলোয় তেয়ে নো তেয়ে, তখয়ে নো তখয়ে, তেখয়ে নো তেখয়ে, বলয়ে নো বলয়ে, শুনয়ে নো শুনয়ে 
ইেেোমে বেবহোর যয়র েু’ম  বোযে েুক্ত যরো হয়ল েোর ইাংয়রমজ No sooner .......... than বসয়ব। 
তস আসয়ে নো আসয়ে চয়ল তগল। ➯ No sooner had he come than he went away. 

Rule- 208 
েমে হেোুঁ তবোৈয বোয়যের েু’ম  অাংে থোয়য এবাং উভয় অাংয়ের subject মভন্ন হয়লও েমে অবমেি 
অাংে মভন্ন নো হয়, েয়ব subject েু’ম য়য not only ........... but also দ্বোরো েুক্ত যরয়ে হয়। 
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মলজোও েুি, সোলমোও েুি। ➯ Not only Liza but also Salma is wicked. 

Rule- 209 
নো তবোৈয বোয়যের উভয় অাংয়ের subject েু’ম  মভন্ন হয়ল এবাং বোময অাংে অমভন্ন হয়ল মযাংবো 
subject েু’ম  অমভন্ন হয়য় verb েু’ম  মভন্ন হয়ল subject েু’ম য়য neither ............ nor দ্বোরো 
েুক্ত যরয়ে হয়। 
নোমসমোও ভোে খোয়ব নো, িোয়েমোও ভোে খোয়ব নো। ➯ Neither Nasima nor Fatema will 
eat rice. 
তস তখলয়বও নো, পিয়বও নো। ➯ He will neither play nor read. 
আমমও েোব নো আমোর ভোইও েোয়ব নো। ➯ Neither my brother nor I shall go. 
েোরো বইও মযয়ন মন, খোেোও মযয়ন মন। ➯ They bought neither books nor khatas. 

Rule- 210 
অথবো/হেোুঁ/নো যথোর ইাংয়রমজ যরোর জনে Either ............ or বেবহোর যরো হয়। 
রমহম অথবো যমরম আসয়ব। ➯ Either Rahim or Karim will come. 
তস মলখয়ব নো হয় পিয়ব। ➯ He will either write or read. 

Rule- 211 
এযম  হেোুঁ তবোৈয ও এযম  নো তবোৈয বোযেয়য েুক্ত যরোর জনে Not ........... but বেবহোর যরয়ে 
হয়। 
রমহম আসয়ব, যমরম আসয়ব নো। ➯ Not Karim but Ramim will come. 
আমম তেোমোয়য মচমন নো, তেোমোর মপেোয়য মচমন। ➯ I know not you but your father. 

Rule- 212 
বোাংলো বোয়যে ‘এে তে’ যথো থোযয়ল েোর ইাংয়রমজ So ......... that বয়স। 
তস এে েূবযল তে হোুঁ য়ে পোয়র নো। ➯ He is so weak that he can't walk. 
তস এে অহাংযোরী তে আমোর সোয়থ যথো বয়ল নো। ➯ He is so proud that he does not 
talk to me. 

Rule- 213 
‘আেোয়’ বো ‘তেন’ যথোর ইাংয়রমজ যরোর জনে So that বসয়ব। 
আমম চোযুমরর আেোয় ঢোযোয় মগয়য়মিলোম। ➯ went to Dhaka so that I could get a 
job. 
তস যয়িোর পমরশ্রম যয়রমিল তেন প্রথম মবভোয়গ পোস যরয়ে পোয়র। ➯ He worked hard so 
that he could pass in the first division. 

Rule- 214 
এযম  যোয়জর ভয় বো আোংযো এিোবোর জনে অনে এযম  যোজ যরো বুঝোয়ল ঐ বোয়যের ইাংয়রমজ 
যরোর সময় Lest ........ should বেবহোর যরো েোয়ব। 
েোমস্তর ভয়য় িোত্রম  সু্কয়ল আয়স মন। ➯ The student did not come to school lest he 
should be punished. 
পোয়ি তস বইম  হোমরয়য় তিয়ল তস ভয়য় আমম েোয়য মেইমন। ➯ I did not give him the 
book lest he should lose it. 

Rule- 215 
Noun-এর পূয়বয What বেবহোর যয়র Exclamatory Sentence গিন যরো হয়য় থোয়য। 
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What a fine place it is! 
What a sad news I heard! 

Rule- 216 
Adjective-এর পূয়বয How বেবহোর যয়র Exclamatory Sentence গিন যরো হয়য় থোয়য। 
How beautiful the flower is! 
How tall the man is! 

Rule- 217 
আনয়ন্দর যথো বুঝোয়ল Hurrah! বেবহোর যয়র Exclamatory Sentence গিন যরয়ে হয়। 
Hurrah! You have got a job. 
Hurrah! We have won the game. 

Rule- 218 
েুুঃয়খর যথো বুঝোয়ল Alas! বেবহোর যয়র Exclamatory Sentence গিন যরয়ে হয়। 
Alas! The man is dead. 
Alas! He has lost everything. 
 
 
 
 

সুত্রঃ নেটের বিবিন্ন উৎস নেটে সংগৃহীত। 

(Viber,Whatsapp & imo Available) 
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এই প্রিপ্রভপ্রি গুনলা সম্পনকে দকান প্রকছু বুঝনে সমস্যা হনল অথবা আন া প্রবস্তাপ্র ে েথয জানা  জন্য আমা  সানথ ...  
👨 ফেসবুকঃ www.facebook.com/tanbir.cox  🖄 ই-ফেইলঃ tanbir.cox@gamil.com 

এ  মাধ্যনম দ াগান াগ ক নে পান ন ...

📚 💻 E-Educational Disc 📀 A-Z Educational eBooks & Software (প্রয়য়োজনীয় মেেোমূলয 
বোাংলো বই ও সি ওয়োর)   

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( 
এইচমি এমনয়মেন মনভযর বোাংলো ম য় োমরয়োল) 

 

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (েুয়িন্টয়ের জনে মোমিমমমিয়ো 
মনভযর এইচমি মপযচোর বই ও সি ওয়েোর)  

📀 বোাংলোয়েয়ের মবখেে তলখযয়ের জনমপ্রয় বোাংলো গল্প ও উপনেোস সমগ্র [৩০০০+ বোাংলো ই-বুয যোয়লযেন] 
+বোাংলো অনুবোেযৃে বই +সব সমগ্র যোয়লযেন  

📀 Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও 
Driver Pack Solution 16 এর DVD+৩০০ ম  বোাংলো বই 
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📀 100% Computer Security & Speed up [আপনোর যমম্পউ োরয়য রোখুন ১০০% ভোইরোস মুক্ত ও বৃমদ্ধ 
যরুন আপনোর যমম্পউ োয়রর গমে ]
 

📀 Office & Documents Software Collection  DVD [আপনোর আমিমসয়োল েোবেীয় যোয়জর জনে 
েরযোমর সব সি ওয়েোর ] 
 

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [হয়য় েোন তসরো মিজোইনোর ]প্রয়য়োজনীয় িুল ভোসযন 
সি ওয়েোর , মভমিও ম উয় োমরয়োল ও বোাংলো ]
 

📀 Internet & Web programming DVD[প্রয়য়োজনীয় িুল ভোসযন সি ওয়েোর , মভমিও ম উয় োমরয়োল ও 
বোাংলো বই ]
 

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [তমোবোইল জনে (1000+) বোাংলো মেেণীয় অেোমিয়যেোন ও 
৩০০+ তমোবোইল ভোসযন বোাংলো বই ] 
 

📀Multimedia & Windows Style[যমম্পউ োর এর জনে েরযোমর সব মোমিমমমিয়ো সি ওয়েোর ও 
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