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এক নজয়ে সম্পূর্ণ Tense এে ধোেনোাঃ  

1. Indefinite 
▣ Present(বর্তমান): ➪ Verb Present form (ই/অ/এ→ বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে এ, অ, আ, ই, 
ও, এন, এস, আন, আয় ইর্যাক্রি) গঠনঃ subject ✛ v1 ✛ extension 
❑ Past(অর্ীর্): ➪ Verb past form (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে ল, লাম, র্, র্াম, শর্, শর্ন থাষে) 
গঠনঃ subj ✛ v2 ✛ extension 
❒ Future(ভক্রবেযৎ): ➪ Verb present form (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শব, ব, বা, ক্রব, শবন থাষে) 
গঠনঃ subj ✛ shall/will ✛extension 

2. Continuous 
▣ Present(বর্তমান): ➪ am, is, are (শর্ বাাংলায় ক্রিয়া বা verb এর শেষে শর্ক্রি, শর্ি, শর্ষি, 
শর্ষিন, চ্ছ, ক্রচ্ছ, শচ্ছ, শচ্ছন, ক্রি, শিন, ইর্যাক্রি থাষে।) 
❑ Past(অর্ীর্): ➪ was, were(বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ক্রিল, শর্ক্রিলাম, শর্ক্রিষল, শর্ক্রিষলন, ক্রচ্ছল, 
ক্রচ্ছষল, ক্রচ্ছষলন, ক্রিল, ক্রিলাম, ক্রিষল, ক্রিষলন) 
❒ Future(ভক্রবেযৎ): ➪ Shall be (শর্থাক্রেব/ষর্থাক্রেষবন/শর্থাক্রেষব) 

3. Perfect 
▣ Present(বর্তমান): ➪ have, has (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে য়াি, য়াষি, য়াক্রি, য়াষি, য়াষিন, শয়ি, 
ইয়াি, ইয়াক্রি, ইয়াষি, ইষয়ি, ইয়াষিন ইর্যাক্রি বষস। এিাডা েক্ররক্রন, েক্রর নাই, খাইক্রন, খাই নাই, 
শবাঝাষল Present perfect tense হয়।) 
❑ Past(অর্ীর্): ➪ had (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শোন ক্রনক্রিতষ্ট অর্ীর্ ঘটনার পূষবত, ক্রিল, ক্রিলাম, 
ক্রিষল, ক্রিষলন, ল, লাম, শল, শলন, র্াম, শর্, শর্ন) 
❒ Future(ভক্রবেযৎ): ➪ Shall have/will have (ইয়াথাক্রেব/য়াথাক্রেষব/য়াথাক্রেষবন) 

4. perfect continuous 
▣ Present(বর্তমান): ➪ have been, has been, (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ি, শর্ক্রি,শর্ষি, শর্ষিন, 
চ্ছ, ক্রচ্ছ, শচ্ছ, শচ্ছন, ছ্, ক্রছ্, শছ্, শছ্ন ইর্যাক্রি উষেখ থাষে এবাং র্ার সাষথ সমষয়র উষেখ থাষে।) 
❑ Past(অর্ীর্): ➪ had been (বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ক্রিল, শর্ক্রিষল, শর্ক্রিলাম, শর্ক্রিষলন, ক্রচ্ছল, 
ক্রচ্ছলাম, ক্রচ্ছষল, ক্রচ্ছষলন, এষির শে শোন এেক্রট উষেখ থােষল এবাং অর্ীষর্র এেক্রট সময় উষেখ 
থাষে।) 
এষেষে ক্রর্নক্রট ক্রবেষয়র প্রক্রর্ শখয়াল রাখষর্ হষব ➪ ে) অর্ীর্োষল িুক্রট োজই হষয়ক্রিল। খ) র্াষির 
মষযয এেক্রট পূষবত এবাং অপরক্রট পষর সাংগক্রঠর্ হষয়ক্রিল। গ) শেক্রট পূষবত সাংগক্রঠর্ হষয়ক্রিল শসক্রট িীঘত 
সময় যষর চক্রলষর্ক্রিল। 
❒ Future(ভক্রবেযৎ): ➪ Shall have been / will have been 
(শর্থাক্রেষব/ষর্থাক্রেব/ষর্থাক্রেষবন) 
ক্রেিু ক্রবেয় মষন রাখষর্ হষব 
Am, Is, Are, Was, Were, Shall be, Will be, Have been, Has been, Had been, Shall 
have been, Will have been এর পষর Main Verb থােষল র্ার সাষথ Ing শোগ হষব। 
Have, Has, Had, Shall have, Will have এর পষর Main Verb থােষল শসই Main Verb ক্রট 
Past participle হষব। 
Before/When এর পূষবত এবাং After/That এর পষর Perfect/Perfect Contiuous Tense হয়। 
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একটি বোয়কেে সুত্র ধয়ে সকল Tense ময়ন েোখোে ককৌশল 

Bangla English Tense Structure 
Indefinite Tense  

❑ আক্রম ভার্ খাই 
❑ শস ভার্ খায়। 

➪ I eat rice.  

➪ He eats rice. 
Present(P
.I.T) 

Present Form এর 
Verb 

❑ আক্রম ভার্ শখষয়ক্রিলাম 
❑ শস ভার্ শখষয়ক্রিল।  

➪ I ate rice. 

➪ He ate rice. 
Past 
(Past.I.T) 

Past Form এর Verb 

❑ আক্রম ভার্ খাব 
❑ শস ভার্ খাইষব।  

➪ I shall eat rice. 

➪ He will eat rice. 
Future 
(F.I.T) 

Subject এর পর 
Shall/Will 

Continuous Tense  

❑ আক্রম ভার্ খাক্রচ্ছ 
❑ শস ভার্ খাইষর্ষি।  
❑ রু্ক্রম ভার্ খাইষর্ি।   

➪ I am eating rice 

➪ He is eating rice. 

➪ You are eating rice. 
P.C.T 

Am/Is ✛ 
Main.V✛Ing 

❑ আক্রম ভার্ খাক্রচ্ছলাম 
❑ শস ভার্ খাইষর্ক্রিল।  
❑ রু্ক্রম ভার্ খাইষর্ক্রিষল।  

➪ I was eating rice. 

➪ He was eating rice. 

➪ You were eating rice. 
Past.C.T 

Was/Were✛ 
Main.V✛Ing 

❑ আক্রম ভার্ শখষর্ থােব 
❑ শস ভার্ খাইষর্ থাক্রেষব।  

➪ I shall be eating rice. 

➪ He will be eating rice. F.C.T 
Shall be/Will 
be✛Main.V✛Ing 

Perfect Tense  

❑ আক্রম ভার্ শখষয়ক্রি 
❑ শস ভার্ শখষয়ষি।  

➪ I have eaten rice. 

➪ He has eaten rice. P.P.T Have/has✛ V.P.P 

❑ রক্রহম ভার্ খাওয়ার পূষব অক্রম 
ভার্ শখষয়ক্রিলাম।  
❑ রক্রহম ভার্ খাওয়ার পর আক্রম 
ভার্ শখষয়ক্রিলাম।   

➪ I had eaten rice before 
Rahim ate rice. 

➪ I ate rice after Rahim 
had eaten rice. 

Past.P.T 
Had✛ V.P.P✛ 
before/ after/ 
when/ that 

❑ রক্রহম ভার্ খাওয়ার পূষব আক্রম 
ভার্ খাইব। 
❑ রক্রহম ভার্ খাওয়ার পর আক্রম 
ভার্ খাইব।  

➪ I shall have eaten rice 
before Rahim will eat rice. 

➪ I shall eat rice after 
Rahim will have eaten 
rice.  

F.P.T 

Shall have/Will 
have ✛ V.P.P✛ 
before/ after/ 
when/ that 

Perfect Continuous Tense  

❑ আক্রম ক্রেিু সময় িষর ভার্ 
খাইষর্ক্রি। 
❑ শস ক্রেিু সময় িষর ভার্ 
খাইষর্ষি।  

➪ I have been eating rice 
for sometimes. 

➪ He has been eating rice 
for sometimes. 

P.P.C.T 

Have been/has 
been ✛ 
Main.V✛Ing✛ 
for/since  

❑ আক্রম ক্রেিু সময় িষর ভার্ 
খাইষর্ক্রিলাম। 
❑ শস ক্রেিু সময় িষর ভার্ 
খাইষর্ক্রিল।   

➪ I had been eating rice 
for sometimes. 

➪ He had been eating rice 
for, sometimes. 

Past.P.C.
T 

had been ✛ 
Main.V✛Ing✛ 
before/after/when/
that 

❑ আক্রম ক্রেিু সময় িষর ভার্ 
খাইষর্ থাক্রেব। 
❑ শস ক্রেিু সময় িষর ভার্ খাইষর্ 
থাক্রেষব।  

➪ I shall have been eating 
rice for sometimes.  

➪ He will have been 
eating rice for sometimes. 

F.P.C.T 

Shall have been/will 
have been✛ 

Main.V✛Ing+before/a
fter/when/that 
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Tense-এর পররবর্তন verb-এর ৩রি রূপ এর উপর রনর্তর করর।  রনরে ৩রি টিরবরে verb-এর 

পররবর্তরনর রর্রিরর্ ১২রি tense-এর রনয়ম টেখারনা হে:   

Name Of Tense Auxiliary Verb Verb- present form 

Present Indefinite 

Future Indefinite 

 v1 

v1 

Present Continuous 

Present Perfect Continuous 

am,is,are 

have been, has been 

v1 + ing 

v1 + ing 

Past Continuous 

Past Perfect Continuous 

Was, were 

Had been 

v1 + ing 

v1 + ing 

Future Continuous 

Future Perfect Continuous 

Will 

Will be 

v1 + ing 

v1 + ing 

Name Of Tense Auxiliary Verb past participle form 

Present Perfect 

Past Perfect 

Future Perfect 

Have, has 

Had 

Will have 

v3 

v3 

v3 

  

এখারন প্ররর্রি person- এর পরর রক রক auxiliary verb বরে র্া টেখারনা হে: 

Person 

To be verb To have verb 

Present 

(am, is, 

are) 

Past (was 

were) 

Future 

(will) 

Present 

(have, has) 
Past (had) 

I Am was will have had 

We Are were will have had 

You Are were will have had 

You Are were will have had 

He Is was will has had 

She Is was will has had 

They Are were will have had 

Karim Is was will has had 

The boy Is was will has had 

The boys are were will have had  

োরণী: টকান Tense এ টকান Auxiliary Verb এবং Main Verb এর রূপ টকমন [রব:দ্র: 
Pr=Present, F=Future Ind=Indefinite, Cont.=Continuous, Perf=Perfect,]  

Tense Auxiliary Verb Main Verb এর রূপ (Form) 

Pr Ind - V Present Form 

Pr Cont. am/is/are V Present Form +ing 

Pr Perf have/has V Past Participle Form 

Pr Perf. Cont. have been/has been V Present Form +ing 

Past Ind - V Past Form 

Past Cont. was/were V Present Form +ing 

Past Perf had V Past Participle Form 

Past Perf. Cont. had been V Present Form +ing 

F Ind will V Present Form 

F Cont. will be V Present Form +ing 

F Perf. will have V Past Participle Form 

F Perf. Cont. will have been V Present Form +ing 
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❑ Bfore / after 
➯ (future/present/past) perfect✛ before/by the time ✛(present/past) 
indefinite 
e.g. He had written the book before he ____ (28th BCS). (a. retired, b. had 
retired, c. has retired, d. will be retired) Ans: a 
➯ (present/past) indefinite ✛ after✛ (present/past) perfect 
i. e.g.She told me his name after he ___ (25th BCS). (a. left, b. had left, c. 
has left, d. has been leaving ) Ans: b 
❑ If conditions: 
➯ present indefinite ✛ if ✛ shall / will / can 
➯ past indefinite ✛ if ✛ would / could 
➯ past perfect ✛ if ✛ would have / could have 
e.g. had I been a king, I would have done this. 
❑ as if , as though, wish, it is time, it is high time.  
➯ এষির দ্বারা িুক্রট ক্লজ েুক্ত হষল পূষবত present indefinite থােষল পষর past form 
এবাং to be verb এর স্থষল were বষস  
➯ এষির দ্বারা িুক্রট ক্লজ েুক্ত হষল পূষবত past form থােষল পষর past perfect এবাং to 
be verb এর স্থষল had been বষস ।e.g.Rishan walks as if he ___ lame (30th 
BCS). (a. is, b. had been, c. has, d. were ) Ans: b 
❑ past indefinite ✛ past perfect: শোন sentence এ এেক্রট শিষখ অনযক্রট েরষর্ 
হয়। 
e.g. hr said that he had done the sum. 
❑ past continuous ✛ past indefinite: শোন sentence এ এেক্রট শিষখ অনযক্রট 
েরষর্ হয়। 
e.g. I was reading the book when she came. 
e.g.Neela ____ her hand when she was cooking dinner (26th BCS). (a. is 
burring, b. burnt, c. will burn, d. was burning ) Ans: b 
❑ as soon as , till , untill দ্বারা েুক্ত িক্রট ক্লষজ এেক্রট past indefinite থােষল 
আপরক্রটও past indefinite হয়। 
➯ past indefinite ✛( as soon as , till , untill) ✛ past indefinite 
e.g. I went there as soon as she came. 
i. I opened the door as soon as I ___ the bell (24th BCS). (a. have heard, b. 
was hearing, c. am heard, d. heard ) Ans: d 
ii. We waited until the plain ____ (23rd BCS)(a. did not take off, b. took 
off, c. has not taken off, d. had taken off ) Ans: b 
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❑ Since / for ✛ time থােষল present perfect / present perfect continuous 
হয়। present perfect continuous শবক্রে গ্রহণ শোগয।(সময় শগানা শগষল for , শগানা না 
শগষল since হয়) 
➯ Choose the correct sentence ➪ ➪ (a. what are you doing for the last 
three hours, b. what have you been doing for the last three hours, c. what 
did you doing for the last three hours, d. what had you done for the last 
three hours ) Ans: b 
❑ while ✛ continuous tense: sentense শিষখ শোন continuous tense শসটা ক্রঠে 
েরষর্ হষব 
e.g. he shouts at his wife while he is walking on the road. 
I. Do not make a noise while your father___(24th & 26th BCS). (a. is 
sleeping, b. has slept, c. a sleep, d. is being a sleep ) Ans: a 
II. My uncle arrived while I ___ the dinner (24th BCS). (a. would cook, b. 
had cooked, c. cook, d. was cooking ) Ans: d 
❑ tense আর এেক্রট রুল হল sence এর ক্রভক্রিষর্ েরা। েখনও েখনও এমন ক্রেিু 
sentence আসষব শেখাষন শুযু sence অনুোয়ী োজ েরষর্ হষব। 
➯ when এর পর েখনও future tense বষসনা। 
➯ hardly থােষল এর পর when/before বষস। 
I. Only after I ______ home, did I remember my doctor’s appointment 
(28th BCS). (a. going, b. go, c. went, d. gone ) Ans: c 
II. As the sun ______ I decided to go out (24th & 26th BCS). (a. has shown, 
b. shine, c. shines, d. was shining ) Ans: d 
III. We (not have) a holiday since the beginning of the year (13th BCS). (a. 
did not have , b. have not had, c. are not have, d. had not had ) Ans: d 
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TENSE কশখোে সহজ ককৌশল। 

Types of Tense: (Tense এর প্রোর) 
Tense শে প্রযানর্ ক্রর্ন ভাষগ ভাগ েরা োয় ৷ 
1.Present Tense (বর্তমান োল) বর্তমান োষল শোন োজ েরা 
2.Past Tense (অর্ীর্ োল) অর্ীর্োষল োষল শোন োজ েরা 
3.Future Tense (ভক্রবেযর্ োল) ভক্রবেৎোষল োষল শোন োজ েরা 
এষির প্রষর্যে শে আবার চারভাষগ ভাগ েরা োয়ঃ 
1.Indefinite Tense (সাযারণ োল) 
2.Continuous Tense (ঘটমান োল) 
3.Perfect Tense (পুরাঘক্রটর্ োল) 
4.Perfect Continuous Tense (পুরাঘক্রটর্ বর্তমান োল) 
প্রর্যেক্রট tense আবার চার প্রোর । েথাঃ 
Present tense (বর্তমান োল)  Past tense (অর্ীর্োল)  Future tense (ভক্রবেযৎোল)  

2. Present indefinite tense. 
(সাযারণ বর্তমান োল) 

1. Past indefinite tense.  
(সাযারণ অর্ীর্োল) 

1. Future indefinite tense. 
(সাযারণ ভক্রবেযৎোল) 

3. Present continuous 
tense. (ঘটমান বর্তমান োল) 

2. Past continuous tense. 
(ঘটমান অর্ীর্োল) 

2. Future continuous 
tense. (ঘটমান ভক্রবেযৎোল) 

4. Present perfect tense. 
(পুরাঘক্রটর্ বর্তমান োল)  

3. Past perfect tense. 
(পুরাঘক্রটর্ অর্ীর্োল)  

3. Future perfect tense. 
(পুরাঘক্রটর্ ভক্রবেযৎোল) 

5. Present perfect 
continuous tense (পুরাঘক্রটর্ 
ঘটমান বর্তমান োল) 

4. Past perfect continuous 
tense (পুরাঘক্রটর্ ঘটমান 
অর্ীর্োল) 

4. Future perfect 
continuous tense (পুরাঘক্রটর্ 
ঘটমান ভক্রবেযৎোল) 

গুরুত্বপূনত টনািঃ  
এখাষন ক্রেিু েথা বষল শনয়া ভাষলা শে Tense এর আষলাচনায় Verb বলষর্ আমরা Verb 
এর Present form শে বুঝষবা। আবার এক্রটষে V 1 দ্বারাও ক্রচক্রির্ েরব। আষলাচনার 
সুক্রবযাষথত এটাষে আমরা Base form ➪ ও বলব েক্রিও V 1 ও Base form এর মষযয 
সামানয পাথতেয আষি। োরন Be verb ও Have verb বাষি সেল Verb এর Base form 
এবাং V 1 এর রূপ এেই। 
Be verb এর base form হষচ্ছ "be"। 
Be verb এর V 1 বা Present form হষচ্ছঃ am, is ও are। 
Be verb এর V 2 বা Past form হষচ্ছঃ was ও were। 
Be verb এর V 3 বা Past Participle form হষচ্ছঃ been। 
 
Have verb এর base form হষচ্ছঃ "have" 
Have verb এর V 1 বা Present form হষচ্ছঃ have ও has। 
Have verb এর V 2 বা Past form হষচ্ছঃ had। 
Have verb এর V 3 বা Past Participle form হষচ্ছঃ had। 
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Present Tense (বর্ণমোন কোল) 

Present Indefinite Tense 
শোন োজ বর্তমাষন হয় শবাঝাষল বা অভযাসগর্ সর্য শবাঝাষল বা ক্রচরসর্য শবাঝাষল Present 
Indefinite Tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলা ক্রিয়ার শেষে এ, অ, আ, ই, ও, এন, এস, আন, আয় ইর্যাক্রি থাষে। 
বাকয শিষখ শচনার উপায়: Universal truth (ক্রচরন্তন সর্য), General truth (সাযারন 
সর্য), Habitual fact (অভযাসগর্ েমত) এবাং Historical truth (ঐক্রর্হাক্রসে সর্য) ইর্যাক্রি 
ভাব প্রোেে বােযগুক্রলPresent indefinite tense হয়্। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: শোন সমষয়র উষেখ থাষেনা এমন বাষেয েক্রি always (সবসময়), 
regularly (ক্রনয়ক্রমর্ভাষব), sometimes (মাষঝ মাষঝ), often (প্রায়ই), Generally 
(সাযারনর্), Daily (প্রর্যহ), everyday (প্রষর্যেক্রিন), occasionally (মাষঝ মাষঝ), 
Usually (সাযারনর্), on Fridays (শুিবারগুষলাষর্ etc.), twice (িুইবার etc. ), Every 
বাচে েব্দ ( every week, every month etc. ) থাষে র্াহষল বােযক্রট Present 
indefinite tense এর হষব। 

Present Indefinite tense- এর বযবহারঃ 
(i) ক্রচরমত্মন সর্য (universal truth) বুঝাষর্: The sun rises in the east. 
(ii) অভযাসগর্ েমত বুঝাষর্: He goes to bed at 10 o’clock everyday. 
(iii) ভক্রবেযষর্ শোন োজ হষব বুঝাষর্ অষনে সময় এ Tense বযবহৃর্ হয়, Ramadan 
begins in the next month. 
(iv) often, usually, sometimes, always, occasionally, on Friday, twice, every 
day, every week ইর্যাক্রি েব্দ বা phrase এর সক্রহর্: Muslims go to mosque on 
Friday. 
(v) অর্ীর্ োষলর োজ বর্তমাষনর োজ রূষপ বুঝাষর্: Humayun ascends the throne. 
(vi) শোন বযক্তা বা শলখষের উক্রক্ত উদৃ্বক্রর্ েরষর্: Shakespeare says, “Life is a tale 
told by an idiot”. 
(vii) Newspaper-এর headline-এ বযবহৃর্ হয়। 
(viii) Conditional sentence-এ বযবহৃর্ হয়: If he wants, I’ll help him. Unless 
you read seriously, you will not do well. 
(ix) েক্রি Subordinate clause until, as soon as, when, before ইর্যাক্রি 
conjunction দ্বারা শুরম্ন হয় এবাং েক্রি ভক্রবেযৎ োষলর অথত বুঝায় র্ষব principal clause- 
এর verb ভক্রবেযৎ োষলর হষলও এ tense বযবহৃর্ হয়। 
I shall wait until you come back.  As soon as the rain stops, we shall start 
playing. 
(x) শে সমসত্ম verb (শেমন- see, assume, seem, hear, think, look, smell, taste, 
understand, believe, feel, love, expect ইর্যাক্রি) এর continuous form-এ বযবহৃর্ 
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হষর্ পাষর না শস সমসত্ম verb গুষলা present continuous - এর পক্ররবষর্ত present 
indefinite-এ বযবহৃর্ হয়। শেমনঃI see a bird. (not I am seeing a bird) 
 
উপষরর অক্রযোাংে verb-এর ক্রবষেে অথত প্রোে েরষর্ continuous form হয়। শেমনঃ 
1. েখন শোন মর্ামর্ শিওয়া বা চাওয়া হয় না র্খন “think” present continuous-এ 
বযবহৃর্ হয়। 
শেমনঃ what are you thinking about? 
2. প্রর্ীক্ষাা বুঝাষর্ “expect” continuous tense-এ বযবহৃর্ হয়।   শেমনঃ I am 
expecting you arrival. 
(xi) শখলাযুলার যারা বণতনা (commentaries on games) নাটে বা অষপরার বণতনা েরষর্ 
এ tense বযবহৃর্ হয়। শেমনঃ A passes to B, B to D, D across F and he shoots 
and it’s a goal. 
(xii) এই মাে শোন োজ সম্পন্ন হষয়ষি বুঝাষর্। শেমনঃ He is gone. 
 
ইাংষরক্রজষর্ ক্রবষেে ক্রেিু verb োষির েখষনা continuous tense হয়না।  
এ সেল verb শে indefinite tense এ বযবহার েরষর্ হয়। Verb গুক্রল হষলাঃ 
 believe (ক্রবশ্বাস েরা), smell (ঘ্রাণ লওয়া), hate (ঘৃনা েরা), want (চাওয়া), 
need(িরোর হওয়া), taste(স্বাি লওয়া), have (অক্রযোর েরা), wish (আো েরা), think 
(ক্রচন্তা েরা), appreciate (মূলযায়ন েরা), understand (বুঝা), adore (পুজা েরা), know 
(জানা), desire (আো েরা), hear (শ্রবন েরা), recollect (পুনঃস্বরন েরা), recall(স্বরন 
েরা), care (ের্œ েরা), mind (আপক্রি েরা), dislike (অপিন্দ েরা), love (ভালবাসা), 
detest (র্ীব্র ঘৃনা েরা), expect (আো েরা), fear (ভয় েরা), value (মূলযায়ন েরা), 
realize (উপলক্রব্দ েরা), trust (ক্রবশ্বাস েরা), prescribe (পরামেত শিয়া), notice (লেয 
েরা), appear (মষন হওয়া), sound (বযক্ত েরা), see(শিখা), own (মাক্রলে হওয়া), like 
(পিন্দ েরা), seem (মষন হওয়া), observe (পেতষবেন েরা), remember (মষন েরা), 
forget (ভুষল োওয়া) ইর্যাক্রি 
উপষরর verb গুক্রল মূলর্ঃ ৪শশ্রণীর। েথাঃ 1. Verbs of perception (উপলক্রব্দসূচে ক্রিয়া) 
2. Verb of appearing (মষন হওয়া সূচে ক্রিয়া) 3. Verb of emotion (আষবগসূচে 
ক্রিয়া) 4. Verbs of thinking (ক্রচন্তাসূচে ক্রিয়া) 
 
Main Structure: 

Subject ✛ Main Verb ✛ Extension. 
মূল verb ➪ এর present form বযবহৃর্ হয়। র্ষব subject (ের্তা) েক্রি Third Person 
Singular number হয় র্াহষল মূল verb ➪ এর শেষে s বা es শোগ েরষর্ হয়।  
শে সেল verb ➪ এর শেষে Sh, SS, Ch, X এবাং O থাষে র্াষির শেষে es শোগ হয়।  
verb ➪ এর শেষে েক্রি Y এবাং র্ার আষগ Consonant থাষে র্ষব Y এর স্থষল i বষস এবাং 
শেষে es শোগ হয়।র্ষব Y এর আষগ েক্রি Vowel থাষে র্াহষল Y উঠষব না। শুযু শেষে es 
শোগ হষব। (A,E,I,O,U এই পাাঁচক্রট Vowel বাক্রে ২১ ক্রট Consonant) 
Verb এর সাষথ েখন এবাং ক্রেভাষব s বা es েুক্ত হয়? 
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He, She , It, The✛word,  
My, His, Her, Our, Their, Your, Which, Whose এষির পষর এেবচন Noun 
Each, Every, One of, None, No none, Some one, Somebody, Anyone, 
Anybody, No one, Nobody এ গুষলা ক্রিষয় বােয শুরু হষলও Present Indefinite 
Tense এ মূল verb এর সাষথ s বা es েুক্ত হয়। 

 
শস সু্কষল োয় ➪ He goes to school. (Go ➪ O✛es=Goes) 
পাক্রখক্রট আোষে উষড ➪ The bird flies in the sky. (Fly ➪ Flies) 
শস প্রাথতনা েষর ➪ He prays. (Pray ➪ Prays) 
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সহজ শেৌেল 

Affirmative বােয হষল : Sub ✛ Main Verb ✛ Extension. 
Negative বােয হষল: Sub ✛ Au.V not/ do not / does not ✛ Main 
Verb ✛ Extension. 

( Au.V ➪ Auxiliary Verb ➪ Am,Is,Are,Was,Were) 

Interrogative বােয হষল : Do / Does/Au.V ✛ Sub ✛Main Verb ✛ 
Extension ✛ ? 
Neg ➪ Int বােয হষল: Don’t / Doesn’t/Au.Vn’t ✛ Sub ✛ Main 
Verb ✛ Extension ✛ ? 

( Au.Vn’t ➪ Auxiliary Verb ➪ 
Amn’t,Isn’t,Aren;t,Wasn’t,Weren’t) 

উিাহরণ :– আক্রম ভার্ খাই ➪ I eat rice. 
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শস ভার্ খায় ➪ He eats rice. 
আক্রম ভার্ খাই না ➪ I do not eat rice. 
আক্রম ক্রে ভার্ খাই? Do I eat rice? 
আক্রম ক্রে ভার্ খাই না? Don’t I eat rice? 
আমার এেটা গাক্রভ আষি ➪ I have a cow. 
আক্রম অসুস্থ ➪ I am ill. 
আক্রম অসুস্থ নই ➪ I am not ill. 
আক্রম ক্রে অসুস্থ? ➪ Am I ill? 
আক্রম ক্রে অসুস্থ নই? ➪ Amn’t I ill? 
আক্রম চা পান েক্রর ➪ I drink tea. Or I take tea. 
 
NOTE: am, is, are, have, has এষির পষর অনয শোন Verb না থােষল এ গুষলা Main 
Verb ক্রহষসষব বযবহৃর্ হষব। র্খন এ জার্ীয় বােয Present Indefinite Tense এর হষব। 
আক্রম সু্কষল োই ➪ I go to school. 
শস প্রক্রর্ক্রিন সু্কষল োয় ➪ He goes to school every day. 
রু্ক্রম বই পড ➪ You read a book. 
শস প্রক্রর্ক্রিন রার্ িে টায় ঘুমাষর্ োয় ➪ He goes to bed at ten pm every day. 
সূেত পূবত ক্রিষে উক্রির্ হয় ➪ The sun rises in the East. 
পাক্রন েূনয ক্রিক্রগ্র শসক্রিষগ্রষি জমাট বাষয ➪ Water freezes at 0° centegrade. 
Note ➪ Subject third person singular number (he, she, it, শোন বযক্রক্ত, বস্তু, 
জায়গা বা প্রাণীর নাম শবাঝাষল verb এর শেষে s বা es বষস। 
মষন শরষখা – 
I/we ➪ First Person 
 You/your ➪ Second person 
 He/she ,it, they সমস্ত নাম ➪ Third Person অথতাৎ আক্রম রু্ক্রম বাষি বাক্রে সবই Third 
Person. 
Present Indefinite Tense এর Negative/ Interrogative/ Negative ➪ 
Interrogative বােয গঠন েরার ক্রনয়ম 
📝 Negative বােয গঠন েরার ক্রনয়ম:: ইহার সাযারণ না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল 
প্রথষম subject বসাষর্ হয় র্ারপর সাহােযোরী ক্রিয়া do not অথবা does not বসাষর্ হয় 
। েক্রি subject third person singular number হয় র্াহষল does not বষস অনযথায় do 
not বষস । এরপর মূল verb এর present form বষস এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: : subject+ does not/do not+ Verb+ Object 

উিাহরনঃ 
❑ রক্রহম ক্রবিযালষয় োয় না – Rahim does not go to school. 
❑ আক্রম মাি খাই না –  I do not eat fish. 
শোন Subject এর পষর েক্রি Am, Is, Are, Was, Were, Shall, Will, Have, Has, Had, 
Can, Could, Should, Would, May, Might ইর্যাক্রি থাষে র্াহষল Negative বােয গঠন 
েরার সময় এষির পষর Not বসাষর্ হষব। শেমন: 
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I am good 
👉 Ans: I am not good. 
I have a cow. 
👉 Ans: I have not a cow. Or I have no cow. 
এখাষন উষেখয শে, have এর পষর not বসাষল a থােষব। আর েক্রি no বসাষনা হয় র্াহষল 
a থােষব না। 
ক্রেন্তু Subject এর পষর েক্রি Am, Is, Are, Was, Were, Shall, Will, Have, Has, Had, 
Can, Could, Should, Would, May, Might ইর্যাক্রি না থাষে র্াহষল এষির পষর Do not 
বা Does not বসাষর্ হষব। Verb এর সাষথ েক্রি s বা es থাষে র্াহষল Subject এর পষর 
Does not বসষব। র্খন মূল Verb এর s বা es উষঠ োষব। শেমন: 
He goes to school 
👉 Ans: He does not go to school. এখাষন goes এর es উষঠ ক্রগষয় go হষয়ষি। 
You do the work. 
👉 Ans: You do not do the work. 
He does the work. 
👉 Ans: He does no do the work. এখাষন do বা does মূল Verb। র্াই do not বা 
does not এর পষরও do থােষব। 
They write a letter. 
Ans: They do not write a letter. 
I have a cow 
👉 Ans: I do not have a cow. 
He has a cow. 
👉 Ans: He does not have a cow. এখাষন Have/Has এর পষর no/ not না বক্রসষয় 
do not/ does not বক্রসষয়ও Negative বােয গঠন েরার োয়। র্খন do not/ does not 
এর পষর have বসষব। 
 
📝 Interrogative বােয গঠন েরার ক্রনয়ম: ইহার প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া Do অথবা Does বসাষর্ হয় এর পর subject  বষস র্ারপর মূল verb বষস 
এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Do/does+ subject+ verb+ object. 

উিাহরনঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োয়? – Does he go to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি খাই? – Do I eat fish? 
শোন Subject এর পষর েক্রি Am, Is, Are, Was, Were, Shall, Will, Have, Has, Had, 
Can, Could, Should, Would, May, Might ইর্যাক্রি থাষে র্াহষল Interrogative বােয 
গঠন েরার সময় Subject পূষবত ঐ Verb বসাষর্ হষব এবাং বাষেযর শেষে প্রশ্ন শবাযে ক্রচি 
বসষব। শেমন: 
I am good. 
👉 Ans: Am I good? 
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ক্রেন্তু Subject এর পষর েক্রি Am, Is, Are, Was, Were, Shall, Will, Have, Has, Had, 
Can, Could, Should, Would, May, Might ইর্যাক্রি না থাষে র্াহষল Interrogative বােয 
গঠন েরার সময় Subject পূষবত Do বা Does বসাষর্ হষব এবাং বাষেযর শেষে প্রশ্ন শবাযে 
ক্রচি বসষব। শেমন: 
They read the books. 
👉 Ans: Do they read the books? 
He goes to school. 
👉 Ans: Does he go to school? 
I do the work. 
👉 Ans: Do I do the work? 
 
📝 Negative ➪ Interrogative বােয গঠন েরার ক্রনয়ম: ইহার প্রশ্নষবাযে নাসূচে বােয 
গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী ক্রিয়া Do অথবা Does বষস এরপর subject বষস  । 
subject এর পষর not বষস , র্ারপর মূল verb বষস এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Do/Does+subject+not+verb+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োয় না? – Does he not go to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি খাই না? – Do I not eat fish? 
Negative ➪ Interrogative বােয গঠন েরার সময় বােযক্রটষে আষগ Interrogative বাষেয 
পক্ররনর্ েরষর্ হষব। র্ারপর Subject েক্রি Noun হয় র্াহষল র্ার আষগ Not বসষব আর 
Subject েক্রি Pronoun র্াহষল র্ারপষর Not বসষব। মষন রাখষর্ হষব, Noun এর আষগ 
Pronoun এর পষর Not বষস।ষেমন: 
I am good. 
👉 Ans: Am I not good? 
Rahim reads the books. 
Ans: Does not Rahim read the books? 
র্ষব Subject, Noun বা Pronoun োই শহাে না শেন, Not শে েক্রি সাংক্রেপ্তাোষর অথতাৎ 
Amn’t, Isn’t, Don’t, Doesn’t ইর্যাক্রিভাষব ক্রলষখ সেল Subject এর পূষবত বক্রসষয় Negative 
➪ Interrogative বােয গঠন েরা োয়। শেমন: 
He goes to school. 
👉 Ans: Doesn’t he go to school? 
Sharif is a good student. 
👉 Ans: Isn’t Sharif a good student? 
এভাষব বােয গঠন েরষর্ চাইষল বােযক্রটষে প্রথষম Negative এ পক্ররনর্ েরষর্ হষব। র্ারপর 
Negative েরার অাংেক্রট অথতাৎ Amn’t, Isn’t, Don’t, Doesn’t ইর্যাক্রি Subject এর পূষবত 
বসাষলই Negative ➪ Interrogative বােয গক্রঠর্ হষব। 
উপষরাক্ত বােযগুষলা Present Indefinite Tense এর অন্তভুতক্ত বষল এখাষন আষলাচনা েরা 
হষলা। 
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📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয: ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া do  অথবা does 
বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Do/Does. 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ শস বাজাষর োয় – Yes, he does. 
❑ হাাঁ আক্রম মাি খাই – Yes, I do. 
📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয: ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Don’t/ Doesn’t 
বসাষল হয় । 
✔ Structure: :   No, subject Don’t/doesn’t. 

উিাহরণঃ 
❑ না শস বাজাষর োয় না – No, he doesn’t. 
❑ না আক্রম মাি খাই না – No, I don’t. 
 

আররা রকছু রনয়ম  
Sub + should + verb এর present form + 
He should play football. (র্ার ফুটবল শখলা উক্রচর্)। 
Sub + may / can + verb এর present form. 
He may play football. (শস ফুটবল শখলষর্ পাষর)। 
Sub + seem to /seems to + verb এর present form. 
He seems to play football. (শস মষন হয় ফুটবল শখলষর্ পাষর)। 
Sub + am/is /are + to + verb এর present form. 
He is to play football. (র্াষে ফুটবল শখলষর্ হয়)। 
Sub + may have +  
He may have vast knowledge. (র্ার অষনে জ্ঞান থােষর্ পাষর)। 
Sub + have to / has to + মুল verb এর present form. 
He has to play football. (র্াষে ফুটবল শখলষর্ হয় / র্াষে ফুটবল শখলষর্ হষব)। 
 
 
 
 

❒ রু্রম রক ইংরররি পর া?➪ Do you read English? ডু ইউ ররড ইংরেশ? 
❒ হযাাঁ, পর ।➪ Yes, I do. ইরয়ে, আই ডু। 
❒ ের্া রক টর্ামারের বার  আরে?➪ Does Lata come to your house? ডাি ের্া কাম  িু 
ইরয়ার হাউে? 
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❒ হযাাঁ, কখনও কখনও আরে।➪ Yes, she comes sometimes. ইরয়ে, শী কাম স  
োম িাইম স । 
❒ অনয বনু্ধরাও রক টর্ামারের বার  আরে?➪ Do other friends come to you? ডু আোর 
টেন্ডস  কাম  িু ইউ? 
❒ রনশ্চয়, অনযরাও আরে।➪ Yes, others also come. ইরয়ে, আোর স  আেরো কাম্ । 
❒ রু্রম রক বরেরর্ থারকা?➪ Do you stay in Bombay? ডু ইউ টে ইন বরে? 
❒ না, আরম কেকার্ায় থারক।➪ No. I stay in Kolkutta. টনা, আই টে ইন  টকােকার্া। 

Examples of Present Indefinite Tense 
1) আমরা বাংোরেরশ বাে করর ➯ We live in Bangladesh.  
2) েূর্ত পূবত রেরক উরের্ হয় ➯ The sun rises in the east.  
3) পারখরা আকারশ ওর  ➯ Birds fly in the sky.  
4) ট াোরপর  ন্ধ রমরি ➯ The rose smells sweet.  
5) টর্ামরা র্া যবান ➯ You are lucky.  
6) েূর্ত পরশ্চম রেরক অস্ত র্ায় ➯ The sun sets in the west. 
7) পৃরথবী ট াে ➯ The earth is round.  
8) রব াে ইাঁেুর মারর ➯ The cat kills mouse. 
9) কামাে ের্য কথা বরে ➯ Kamal speaks the truth. 
10) পদ্মা একরি ব  নেী ➯ The Padma is a big river.  
11) বাঙারেরা োহেী ➯ The Bangalese are brave.  
12) মানুষ মরণশীে ➯ Man is mortal.  
13) ইংররিরা চরু্র ➯ The English are clever. 
14) টে র্ারো ইংরররি িারন ➯ He knows English well.  
15) চন্দ্র উজ্জ্বে ➯ The moon is bright.  
16) রর্রন েম্মানী টোক ➯ He is an honourable man. 
17) রমরু্ রবেযােরয় র্ায় ➯ Mitu goes to school.  
18)  রু উপকারী িন্তু ➯ The cow is a useful animal.  
19) রানা অরে েুবতে ➯ Rana is weak in math.  
20) চাকররি রবশ্বােী ➯ The servant is faithful.  
21) র্াইরক র্ারোবাে ➯ Love your brother.  
22) মা-বাবারক মানয কররা ➯ Obey your parents. 
23) টোকরি রমথযা কথা বরে ➯ The man tells a lie.  
24) রর্রন একিন কৃষক ➯ He is a farmer.  
25) টমৌমারছ কু্ষদ্র টপাকা ➯ Bee is a small insect.  
26) টর্ার হরয়রছ ➯ It is morning.  
27) টে (স্ত্রী## বুরিমর্ী ➯ She is intelligent.  
28) টর্ামরা খুব চাোক ➯ You are very clever.  
29) িুরয়ে একিন েত্ বােক ➯ Jewel is an honest boy. 
30) র্ার টেরর হরয়রছ ➯ He is late.  
31) টরাববারর এরো ➯ Come on Sunday.  
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32) রকছুক্ষণ অরপক্ষা কররা ➯ Wait for some time (a while).  
33) ইহার একরি টেি আরছ ➯ It has a tail.  
34) অরর্র একরি শািত আরছ ➯ Avi has a shirt. 
35) রপাঁপ ার ছয়রি পা আরছ ➯ The ant has six legs. 
36) মারকতনরা ধনী ➯ The Americans are rich.  
37) বাঙারেরা কমতঠ ➯ The Bengalese are active. 
38) কাক কুর্ের্ পারখ ➯ The crow is an ugly bird.  
39) আরম টরাি সু্করে র্াই ➯ I go to school everyday.  
40) টে টবাকা ➯ He is foolish. 
41) এগুরো েবুি ➯ These are green. 
42) ইহা একরি একমুরখা রাস্তা ➯ It is a one way road.  
43) রঠক রঠক উিরা োও ➯ Answer to the point.  
44) ময়না েুন্দর পারখ ➯ The Mayna is pretty/  
45)  রু রনরীহ প্রাণী ➯ The cow is a humble animal. 
46) আরম ইরিফাক পর  ➯ I read the Ittefaq.  
47) এখন োর  চারিা ➯ Now it is half past four.  
48) চাাঁে উরঠরছ ➯ The moon is up.  
49) রেন টশষ হরয়রছ ➯ The day is over.  
50) আিিা টবরিরছ ➯ It is 8.00 o’clock.  
51) েময় এরেরছ ➯ The time has come. 
52) পরীক্ষা টশষ হরয়রছ ➯ The examination is over.  
53) এখন পাাঁচিা বারি ➯ It is 5.00 o’clock now. 
54) এখন োর  চারিা বারি ➯ It is half past four now.  
55) পৃরথবী েূরর্তর চাররেরক ট ারর ➯ The earth moves round the sun.  
56) রহমােয় র্াররর্র উিরর ➯ The Himalayas are in the north of India. 
57) র্ারের প্রচুর িাকা আরছ ➯ They have plenty of money. 
58) আরম একিায় সু্কে টথরক আরে ➯ I come from school at 1.00 p.m. 
59) আমারক একরি এক িাকার টনাি োও ➯ Give me a one taka note. 
60) টোহা একরি প্ররয়ািনীয় রিরনে ➯ Iron is a useful thing. 
61) আব্বা খবররর কা ি পর ন ➯ Father reads the newspaper.  
62) আরম কাউরক র্য় পাই না ➯ I am not afraid of anybody. 
63) আমরা রশক্ষকরক েম্মান করর ➯ We respect our teacher.  
64) ের্র্া েরবতাৎকৃি পন্থা ➯ Honesty is the best policy. 
65) বাংো একরি মধুর র্াষা ➯ Bangla is a sweet language.  
66) িরে রনয়রমর্ প ারশানা করর ➯ Jolly studies regularly.  
67) চাাঁে রারর্ রকরণ টেয় ➯ The moon shines at night.  
68) রর্রন িাহািরির অরধনায়ক ➯ He is the captain of the ship.  
69) আরম োর  আিিায় সু্করে র্াই ➯ I go to school at 8.30 a.m.  
70) আরম ররকশায় সু্করে র্াই ➯ I go to school by rickshaw. 
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71) টমরয়রি ের্য কথা বরে ➯ The girl speaks the truth. 
72) রু্বকরি রমথযা কথা বরে ➯ The young man tells a lie.  
73) ৭৩. র র েুরি কাাঁিা আরছ ➯ The clock has two hands. 
74) ফুে টেখরর্ খুব েুন্দর ➯ Flower looks very beautiful.  
75)  াধা র্ারবাহী পশু ➯ The ass is a beast of burden.  
76) বা  রহংস্র পশু ➯ The tiger is an wild/ferocious animal. 
77) কাঠ একরি প্ররয়ািনীয় বস্তু ➯ Wood is a useful thing.  
78) রর্রন রেরন  ুমান না ➯ He does not sleep by day.  
79) রু্রম েৎ নও ➯ You are not honest.  
80) টে ের্য কথা বরে না ➯ He does not speak the truth.  
81) আরম আররব িারন না ➯ I do not know Arabic.  
82) বাবা চা পান কররন না ➯ Father does not drink tea.  
83) টে োাঁর্ার কারি না ➯ He does not swim.  
84) টর্ামরা রিরকি টখরো না ➯ You do not play cricket.  
85) আমার েময় টনই ➯ I have no time.  
86) টে রমথযা কথা বরে না ➯ He does not tell a lie. 
87) টর্ামার বস্ত্র টনই ➯ You have no clothe.  
88) টিরবেরির পায়া টনই ➯ The table has no legs.  
89) আরম েকারে টব াই না ➯ I do not walk in the morning.  
90) টর্ামারের টকারনা অর্াব টনই ➯ You have no want.  
91) র্ার বাবার কাি টনই ➯ His father has no work.  
92) বার্াে ছা া টকউ বাাঁচরর্ পারর না ➯ No one can live without air.  
93) ওই ফুেগুরো োে নয় ➯ Those flowers are not red.  
94) বাবা বাোয় টনই ➯ Father is not at home.  
95) র্ারের চাচা টনই ➯ They have no uncle.  
96) র্ারা োাঁর্ার কািরর্ িারন না ➯ They do not know how to swim.  
97) আর  ুরমরয়া না ➯ Do not sleep any more. 
98) এই ফুেগুরো র্ািা নয় ➯ These flowers are not fresh.  
99) আমরা বযস্ত নই ➯ We are not busy.  
100) টে সু্করে র্ায় না ➯ He does not go to school.  
101) ট া ার রক রশং আরছ? ➯ Has the horse horns? 
102) রু্রম রক র্ারক টচন? ➯ Do you know him?  
103) রু্রম রক চা পান কররা? ➯ Do you drink tea?  
104) ড. মুহাম্মে ইউনূে টক? ➯ Who is Dr. Mohammad Younus? 
105) কয়িা বারি ➯ What is the time?  
106) টর্ামার রক একরি পারখ আরছ? ➯ Have you a bird?  
107) টর্ামরা রক শরিশােী? ➯ Are you strong?  
108)  রুর রক রশং আরছ? ➯ Has the cow horn?  
109) রু্রম রক র্ারক োহার্য কররা? ➯ Do you help him?  
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110) পারখ রক আকারশ ওর  ➯ Do the birds fly in the sky?  
111) রু্রম রক র্ার নাম িারনা? ➯ Do you know his name?  
112) টে রক র্ার্ খায়? ➯ Does he eat rice?  
113) রু্রম রক টচার? ➯ Are you a thief?  
114) র্ারের রক বার  আরছ? ➯ Have they a house?  
115) টে রক ইংরররি িারন? ➯ Does he know English?  
116) রর্রন রক একিন ডািার? ➯ Is he a doctor?  
117) কররম রক অেে নয়? ➯ Is not Karim lazy?  
118) টে রক রেরন  ুমায় না? ➯ Does he not sleep by day?  
119) অনু রক টর্ামারক োহার্য করর না? ➯ Does not Anu help you?  
120) রাম রক চা পান করর না? ➯ Does not Ram drink tea?  
121) রু্রম রক টবাকা নও? ➯ Are you not a foolish?  
122) রানা রক রমথযাবােী নয়? ➯ Is Rana not a liar?  
123) আমরি রক রমরি নয়? ➯ Is the mango not sweet?  
124) রেরের রক পর্তাপ্ত িাকা আরছ? ➯ Has Lily enough money? 
125) ররর্ার রক িামা টনই? ➯ Has Rita no frock?  
126) টর্ামার রক একিন বনু্ধ আরছ? ➯ Have you a friend?  
127) র্াহারের রক টকারনা শি টনই? ➯ Have they no enemy?  
128) টর্ামার রক একিা  র  আরছ? ➯ Have you a watch? 
129) হাোরনর রক ছার্া আরছ? ➯ Has Hasan an umbrella? 
130) রমরু্র রক একরি পুরু্ে আরছ ➯ Does Mitu has a doll? 
131) মা-বাবারক মানয কররা ➯ Obey your parents.  
132) টোকরি রমথযা কথা বরে ➯ The man tells a lie.  
133) রর্রন একিন কৃষক ➯ He is a farmer.  
134) টমৌমারছ কু্ষদ্র টপাকা ➯ Bee is a small insect.  
135) টর্ার হরয়রছ ➯ It is morning.  
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Present Continuous Tense: 
বর্তমাষন শোন োজ চলষি বা ক্রনেট ভক্রবেযষর্ চলষব এরূপ শবাঝাষল present continuous 
tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়া বা verb এর শেষে শর্ক্রি, শর্ি, শর্ষি, শর্ষিন, চ্ছ, ক্রচ্ছ, শচ্ছ, শচ্ছন, ক্রি, শিন, 
ইর্যাক্রি থাষে। 
Main Structure: 

Subject ✛ be verb বা Am/is/are (number ও person অনুোয়ী বসষব) 
✛ verb ✛ ing ✛ Extension. 

 

 
Subject ➪ এর পর person ও number অনুসাষর am, is, are বষস এবাং মূল verb ➪ 
এর শেষে ing শোগ হয়। 
Subject এর পষর Am/is/are বসাষনার সহজ ক্রনয়ম: শুযু I এর পষর Am বসষব। বাক্রে 
Subject েক্রি এে বচন হয় র্াহষল is বসষব আর Subject েক্রি বহু বচন হয় র্াহষল are 
বসষব। is হষচ্ছ এে বচন verb। are হষচ্ছ বহু বচন verb। মষন রাখষর্ হষব এে বচষনর 
সাষথ এে বচন আর বহু বচষনর সাষথ বহু বচন বসষব। 
অনযানয বাষেযর জনয সহজ Structure: 

Affirmative: Sub ✛ am / is / are ✛ Verb ✛ ing ✛ Extension. 
Negative:  
Sub ✛ ( am / is / are ) not ✛ Verb ✛ ing ✛ extension. 
Interrogative:  
Am/ Is / Are ✛ Sub ✛ Verb ✛ ing ✛ Entension ✛? 
Neg ➪ Int:  
( Am/ Is / Are )n’t ✛ Sub✛ Verb ✛ ing ✛ Entension ✛ ? 
 
Example: 
আক্রম ভার্ খাইষর্ক্রি বা খাক্রচ্ছ ➪ I am eating rice. 
আক্রম সু্কষল োইষর্ক্রি বা োক্রচ্ছ ➪ I am going to school. 
শস সু্কষল োইষর্ষি বা োষচ্ছ– He is going to school. 
রু্ক্রম/ শর্ামরা বই পক্রডষর্ি বা পডি ➪ You are reading book. 
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আক্রম আজ রাষর্ ঢাো োব ➪ I am going to Dhaka tonight. (Near future বা ক্রনেট 
ভক্রবেযর্) বা I shall go to Dhaka tonight. 
আক্রম আগামীোল বাডী োব ➪ I am going to home tomorrow. বা I shall go home 
tomorrow. 
আপক্রন ক্রে আজ ক্রবোষল মীক্রটাং এ আসষিন ➪ Are you coming to the meeting this 
afternoon? (Near future) 

Present continuous tense- এর বযবহারঃ 
(i) ভক্রবেযর্োষলর অথত বুঝাষর্। I am leaving tomorrow. 
Note: come ও go verb বযর্ীর্ অনযানয verb-এর সাষথ ভক্রবেযর্ সমষয়র উষলস্নখ েরষর্ 
হয়। 
 
(ii) শোন োজ পূষবত শুরম্ন হষয় বর্তমান োষলও ক্রেিু সময় চলা বুঝাষর্।Forman is 
working for examination. 
 
(iii) ক্রবরক্রক্ত বা অস্বক্রসত্ম বুঝাষর্ প্রায় পুনঃ পুনঃ ঘটষি এমন োষজর শেশে always এবাং 
continually-এর সাষথ। 
The students is always disturbing the class. (not all time) 
 
(iv) পক্ররবর্তনেীল অবস্থা (changing situation) বুঝাষর্;  শেমনঃ The population of 
Bangladesh is increasing rapidly. 
 
(v) Today, this season, this year ইর্যাক্রি বুঝাষর্ঃ He often goes to school by 
bus but today he is going by train. 
(vi) বক্তার বলার সময় শোন োজ চলষি ক্রঠে বলার মুহূষর্ত নয় ( not at the time of 
speaking) বুঝাষর্। 
He is painting the building. I am reading Hamlet of Shakespeare. 
Note: উপষরর sentence িুক্রটর subject েথািষম He এবাং I োজগুক্রল ক্রঠে বলার মুহূষর্ত 
েরষিনা। 
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NOTE: Near future বা ক্রনেটর্ম ভক্রবেযর্ বােযক্রটষর্ শর্ক্রি/ষর্ি নাই। এই বােযক্রট Future 
Indefinite Tense এর। র্ষব এ জার্ীয় বােয উপষরাক্ত িুইভাষব েরা োয়। 
ক্রেিু ক্রেিু েব্দ আষি শেগুষলার বােয Present Continuous Tense এর মষর্া হষলও বােযক্রট 
Present Indefinite Tense এর ক্রনয়ষম েরষর্ হয়। শেমন: Love, Feel, Hope, Think, 
See এষির সাষথ Ing শোগ হয় না। এগুষলা মুখস্থ রাখষর্ হষব। উিাহরন: 
আক্রম এেটা পাক্রখ শিখষর্ক্রি ➪ I am seeing a bird. না হষয় হষব ➪ I see a bird. 
আক্রম শর্ামাষে ভালবাসষর্ক্রি ➪ I am loving you. না হষয় হষব ➪ I love you. 
 

📝 সাযারণ নাসূচে বােয: ইহার সাযারণ নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম subject 
বষস র্ারপর সাহােযোরী ক্রিয়া Amn’t/Isn’t/Aren’t বষস এরপর মূল verb শেষে ing েুক্ত 
েরষর্ হয় এবাং  সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :subject+Amn’t/Isn’t/Aren’t+verb(ing)+object. 

উিাহরণঃ 
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❑ শস বাজাষর োইষর্ষি না – He isn’t going to market . 
❑ আক্রম মাি খাইষর্ক্রি না – I amn’t eating fish . 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয: ইহার সাযারণ প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী 
ক্রিয়া am/is/are বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । এরপর মূল verb শেষে ing েুক্ত 
েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :AM/Is/Are+subject+verb(ing)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্ষি? – Is he going to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি খাইষর্ক্রি? – Am I eating rice? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে: ইহার প্রশ্নষবাযে না সূচে বােযগঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী 
ক্রিয়া am/is/are বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । subject এর পষর not বষস । এরপর 
মূল verb শেষে ing েুক্ত েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :AM/Is/Are+subject+not+verb(ing)+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্ষি না? – Is he not going to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি খাইষর্ক্রি না? – Am I not eating rice? 
📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয: ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Am/Is/Are 
বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Am/Is/Are 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ শস বাজাষর োয় – Yes, he is. 
❑ হাাঁ আক্রম মাি খাই – Yes, I am. 
📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয: ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Am/Is/Are বসাষল 
হয় । 
✔ Structure: :   No,+subject+ Amn’t/Isn’t/Aren’t 

উিাহরণঃ 
❑ না শস বাজাষর োয় না – No, he isn’t. 
❑ না আক্রম মাি খাই না – No, I amn’t. 
  

আষরা ক্রেিু ক্রনয়ম  
Sub + should be + মুল verb এর শেষে ing 
He should be playing football. (র্ার ফুটবল শখলা উক্রচর্ হষচ্ছ)। 
Sub + seem /seems to be + মুল verb এর সাষথ ing  
He seems to be playing football. (শস মষন হয় ফুটবল শখলষি)। 
Sub + may be + মুল verb এর শেষে ing  
He may be playing football. (হষর্ পাষর শস ফুটবল শখলষি)। 
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🗹 
❒ রু্রম রক এই বইিাই চাও?➪ Is this the book you are looking for. ইি রেস  েযা বুক  
ইউ আর েুরকং ফর? 
❒ হাাঁ, এই বইিাই চাই।➪ Yes, this is it. ইরয়স  রেস  ইি ইি। 
❒ কমোও রক এই বইিাই প রছ?➪ Is Kamala reading the same book? ইজ  কমো 
রররডং েযা টেম বুক? 
❒ না, টেিা অনয বই।➪ No, that is different one. টনা েযাি ইি রডফাররন্ট, ওয়ান। 
❒ রু্রম রক এখন বািারর র্াচ্ছ না?➪ Are you not going to the market? আর ইউ নট  
ট ারয়ং িু েযা মারকতি? 
❒ না, আরম এখন র্ারচ্ছ না।➪ No, I am not. টনা, আই অ যাম নি। 
❒ টর্ামার বাবা রক েরকারর অরফরে কাি কররন?➪ Is your father is government 

service? ইি ইরয়ার ফাোর ইন   র্নতরমন্ট োররর্স ? 
❒ না, আমার বাব বযবো কররন।➪ No, he is a businessman. টনা, রহ ইি এ 
রবিরনস মযান। 
❒ টর্ামার র্াই রক টকান পরীক্ষা টেবার িনয তর্রর হরচ্ছ?➪ Is your brother preparing 

for some examination? ইি ইরয়ার ব্রাোর রপ্ররপয়াররং ফর োম  এক িারমরনশান? 
❒ হযাাঁ, আই এ এে পরীক্ষার িনয তর্রর হরচ্ছ। ➪ Yes, he is preparing for the I.A.S. 

examination. ইরয়স , রহ ইি রপ্ররপয়াররং ফর েযা আই এ এে। 

Examples of Present Continuous Tense 
1) মা একরি  ল্প বেরছ ➯ Mother is telling a story.  
2) কুকুররি ট উ ট উ কররছ ➯ The dog is barking.  
3) রু্রে একরি  ান কররছ ➯ Tuli is singing a song.  
4) আরম একরি পারখ টেরখরর্রছ ➯ I am seeing a bird.  
5) ররহম মাছ ধরররর্রছ ➯ Rahim is catching fish.  
6) আরম টর্ামার িনয অরপক্ষা কররছ ➯ I am waiting for you.  
7) রু্রম একরি রচরঠ রেখছ ➯ You are writing a letter.  
8) এখন বৃরি হরচ্ছ ➯ Now it is raining  
9) টরারি খাবার রান্না কররছ ➯ Rosy is cooking food.  
10) আরম র্ার েরে কথা বেরছ ➯ I am talking with him.  
11) মা রপঠা তর্রর কররছ ➯ Mother is making cake.  
12) িয় কাি কররছ ➯ Joy is working.  
13) হাাঁেগুরো পুকুরর োাঁর্ার কািরছ ➯ The ducks are swimming in the pond.রুনা 
একরি  ান  াইরছ ➯ Runa is singing a song.  
14) আরম একরি রচরঠ রেখরছ ➯ I am writing a letter.  
15) টর্ামরা মাছ ধরছ ➯ You are catching fish.  
16) রকরন টখো কররছ ➯ Kiran is playing.  
17) েূর্ত অস্ত র্ারচ্ছ ➯ The sun is setting.  
18) ১৪৯.আরম রচরঠ রেখরছ ➯ I am writing a letter.  
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19) রশশুরি  ুমারচ্ছ ➯ The baby is sleeping. 
20) টে একিা বই প রছ ➯ He is reading a book.  
21) টমরয়রি নাচরছ ➯ The girl is dancing.  
22) বৃরি প রছ/হরচ্ছ ➯ It is raining.  
23) মা রান্না কররছ ➯ Mother is cooking.  
24) টে ের্য কথা বেরছ ➯ He is speaking the truth.  
25) আমরা টেখারন র্ারচ্ছ ➯ We are going there.  
26) পারখরা রকরচররমরচর কররছ ➯ The birds are cheeping/chirping.  
27) কৃষরকরা মারঠ র্ারচ্ছ ➯ The farmers are going to the field.  
28) কৃষক িরম চাষ কররছ ➯ The farmer is ploughing the lands.  
29) পারখরা আকারশ উ রছ ➯ Birds are flying in the sky.  
30) রু্রম ইংরররি রশখছ ➯ You are learning English.  
31) আমরা সু্করে র্ারচ্ছ ➯ We are going to school.  
32) টে অে কররছ না ➯ He is not doing sums.  
33) এখন বৃরি হরচ্ছ না ➯ Now it is not raining.  
34) র্ারা ক্লারে ট ােমাে কররছ না ➯ They are not making noise in the class 
35) রু্রম ের্য কথা বেছ না ➯ You are not speaking the truth.  
36) শারকব মাছ ধররছ না ➯ Sakib is not catching fish. 
37) মারুফ বই প রছ না ➯ Maruf is not reading the book. 
38) টর্ামরা টেখারন র্াচ্ছ না ➯ You are not going there.  
39) রু্রে  ান কররছ না ➯ Tuli is not singing.  
40) র্াহারা টখেরছ না ➯ They are not playing.  
41) র্ারা ক্লারে অে কররছ ➯ He are doing sums in the class.  
42) টমরয়রি চা তর্রর কররছ না ➯ The girl is not making tea.  
43) টে রক ট ােমাে কররছ? ➯ Is he making a noise?  
44) টে রক আি এখারন আরেরর্রছ? ➯ Is he coming here today?  
45) রু্রম রক অে করররর্ছ না? ➯ Are you not doing sums? 
46) ররন ও রুরম রক সু্করে র্াইরর্রছ? ➯ Are Rony and Rumi going to school?  
47) রু্রম রক আমার োরথ র্াচ্ছ? ➯ Are you going with me?  
48) রশশুরি  ুমারচ্ছ না? ➯ Is not the baby sleeping? 
49) বারেকারি রক কাাঁেরছ না? ➯ Is not the girl crying? 
50) রু্রম রক কািরি করররর্ছ না? ➯ Are you not doing the work? 
51) েূর্ত রক উরের্ হরচ্ছ? ➯ Is the sun rising?  
52) আমরা রক ইংরররি রশখরছ? ➯ Are we learning English?  
53) চারষরা রক িরম চাষ কররছ না? ➯ Are not the farmers ploughing lands?  
54) টহরেন রক ছরব আাঁকরছ? ➯ Is Helen drawing a picture?  
55) র্াহারা রক র্াইরর্রছ? - Are they going? 
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Present Perfect Tense: 
শোন োজ শেে হষয়ষি অথচ র্ার ফল এখনও বর্তমান আষি (অপ্রোক্রের্), এরূপ শবাঝাষল 
Present perfect tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে য়াি, য়াষি, য়াক্রি, য়াষি, য়াষিন, শয়ি, ইয়াি, ইয়াক্রি, ইয়াষি, ইষয়ি, ইয়াষিন 
ইর্যাক্রি বষস। এিাডা েক্ররক্রন, েক্রর নাই, খাইক্রন, খাই নাই, শবাঝাষল Present Perfect Tense 
হয়। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: শোন বাষেয just (এই মাে), just now (ক্রঠে এই মাে), already 
(ইষর্ামষযয), yet (এখনও), ever (এ পেতন্ত / েখষনা), lately (সম্প্রক্রর্), recently 
(সম্প্রক্রর্)থােষল বােযক্রট Present perfect tense হয়।,  
yet*, ever* (*present perfect ✛ negative/interogative) 

 
Main Structure: 

Subject ✛ have/has ✛ Verb এর past participle (VPP)✛ 
extension. ( VPP ➪ Verb Past Participle) 
অনযানয বাষেযর জনয সহজ Structure: 

Affirmative: Sub ✛ has / have ✛ vpp ✛ Extension . 
Negative: Sub ✛ ( has / have ) not ✛ vpp ✛ Extension . 
Interrogative: Have / Has ✛ Sub ✛ vpp ✛ Extension ✛ ? 
Neg ➪ Int: ( Have / Has )n’t ✛ Sub ✛ vpp✛ Extension ✛ ? 
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Subject এর পষর Have/Has বসাষনার সহজ ক্রনয়ম: I ও you এর পষর Have বসষব এট 
বযক্রর্িম। বাক্রে Subject েক্রি এে বচন হয় র্াহষল Has বসষব আর Subject েক্রি বহু বচন 
হয় র্াহষল Have বসষব। Has হষচ্ছ এে বচন verb। Have হষচ্ছ বহু বচন verb। মষন 
রাখষর্ হষব এে বচষনর সাষথ এে বচন আর বহু বচষনর সাষথ বহু বচন বসষব। 
Example: 
আক্রম ভার্ খাইয়াক্রি ➪ I have eaten rice. 
আক্রম সু্কষল ক্রগষয়ক্রি ➪ I have gone to school. 
শস সু্কষল ক্রগষয়ক্রি ➪ He has gone to school. 
আক্রম ভার্ খাইক্রন ➪ I have not eaten rice. 
র্ারা/র্াহারা োজক্রট েক্ররয়াষি ➪ They have done the work. 
শস ঘণ্টার পর ঘণ্টা পষডষি ➪ He/she has studied for hours. 
র্ারা এইমাে ফুটবল শখক্রলয়াষি ➪ They have just played football. 
শস এইমাে ফুটবল শখক্রলয়াষি ➪ He has just played football. 
Present perfect tense- এর বযবহারঃ 
(i) অর্ীর্ ঘটনার ফল এখনও বর্তমান রষয়ষি বুঝাষর্: Maulana Bhashani has done a 
lot for our country. 
 
(ii) অর্ীষর্ অষনে সময় যষর শোন োজ হষয়ষি এবাং এখনও সমষয়র সমাক্রপ্ত হয়ক্রন এরূপ 
অথয প্রোে েরষর্: 
They lived in London for ten years. 
 
(iii) শোন sentence-এ Just, Just now, already, yet, never, ever, lately, 
recently ইর্যাক্রি Adverb এবাং so far, up to now, up to the present ইর্যাক্রি 
Adverbial Phrase থােষল Present Perfect Tense হয়। 
I have already written the letter. 
Have you ever been to Cox’s Bazar? 
So far he has done well. 
 
(iv) After, when, before পূষবত থােষল Future Perfect Tense প্রোে েরষর্ Present 
Perfect Tense বযবহৃর্ হয়। 
Go to bed when/after you have done your home work. 
 
(v) অর্ীষর্ শোন োেত সাংঘক্রটর্ হষয়ষি এবাং র্া বর্তমাষন ঘটষর্ পাষর এমন বুঝাষর্: 
I have seen wolves in the forest. 
উপষরর Sentence-ক্রটর অথত it is still possible to see in the forest. 
 
(vi) Incomplete period বুঝাষর্ ( today, this morning, this afternoon, this 
evening, this week, this month, this year, this century ইর্যাক্রি) 
Tom has rung me three times this morning. 
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এখাষন morning বলষর্ িুপুর ১টার পূবত পেতমত্ম বুঝায়। েক্রি সময়ক্রট ১টার পর বুঝায় র্খন 
র্া complete period বুঝায় এবাং র্া Past indefinite tense হয়। 
Tom rang me three times this morning (at 2 pm) 
I have seen him this afternoon (at 4 pm) 
I saw him this afternoon (at 6 pm) 
 
(vii) a. অভযাসগর্ েমত(habitual actions) বুঝাষর্: They have always answered my 
letter. 
b. শোন পুনঃ পুনঃ সাংঘক্রটর্ না হওয়া বুক্রঝষয় এেটানা সাংঘক্রটর্ হওয়া বুঝাষল: 
Since my childhood I have learnt my lessons attentively. 
ক্রেন্তুাু এশেশে Since এর ক্রবেল্প ক্রহষসষব for এর পষর period of time বযবহার েরষর্ 
হয়। 
I have learnt my lessons attentively for ten years. 
 
(viii) ক্রনমণক্রলক্রখর্ যরষনর Sentence-এর শেশে: 
Jerry is the best boy I have ever seen. 
This is the best book I have ever read. 
Note: ever-এর পক্ররবষর্ত the first, the second, the only বযবহার েরা োয়। 
This is first time I have seen a lion. 
This is the only book he has bought. 
 
(ix) অর্ীষর্ সাংঘক্রটর্ হষয় বর্তমাষন শোন োজ চষল এরূপ বুঝাষর্: 
He has been in London for three years. (he is still in London) 
ক্রেন্তু He was in London for three years. (he is not in London now) 
 
(x) বলার সময় শোন োজ সাংঘক্রটর্ হষয়ষি বুঝাষল: 
I have not seen you for years. (but I see you now) 
The room has not been cleaned for months. (but we are cleaned it now) 
 
(xi) ক্রনমণক্রলক্রখর্ যরষনর প্রশ্ন এবাং র্ার উির বুঝাষর্: 
How long have you been you here? – I have been here for six months. 
Have you been to the zoo? – yes, I have been to the zoo. 
 
The present used with for and since 
For এর বযবহার: (a) period of time (extending into the present) বুঝাষর্: We 
have lives in Delhi for five years. (and still live there) 
Note: be,live এবাং wait এর পর for থেষল উক্ত for বাি শিয়া োয়: 
We have been here an hour. 
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Since এর বযবহার : Point of time-এর পূষবত since বষস: He has been ill since 
Monday. 
 
Note: last এবাং the last এর মষযয পাথতেয: ক্রনক্রিতষ্ট সময় (point of time) বুঝাষর্ last 
এবাং বযাপে সময় (period of time) বুঝাষর্ the last বযবহৃর্ হয়। শেমন: 
I have been here since last week. 
I have been here for the last week. 
 
(xii) ক্রচক্রঠপষে Present perfect tense প্রায়ই বযবহৃর্ হয়: I am sorry I have not 
written before. 
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📝 সাযারণ নাসূচে বােয:  ইহার সাযারণ নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম subject 
বষস র্ারপর সাহােযোরী ক্রিয়া Haven’t/Hasn’t বষস এরপর মূল verb past participle 
form েরষর্ হয় এবাং  সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :subject+Havenot/Hasn’t+ Verb(past participle 

form)+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস বাজাষর োা্ে ক্রন – He hasn’t gone to market . 
❑ আক্রম মাি খায় ক্রন – I haven’t eaten fish . 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয:  ইহার সাযারণ প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী 
ক্রিয়া Have/Has বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । এরপর মূল verb এর past participle 
form বষস এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Have/Has+subject+verb(past participle 

form)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর শগষি? – Has he gone to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি শখষয়ষি? – Have I eaten rice? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে:   ইহার প্রশ্নষবাযে না সূচে বােযগঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া Have/Has বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । subject এর পষর not 
বষস । এরপর মূল verb এর past participle form বষস এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Have/Has+subject+not+verb(past participle 

form)+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োয় ক্রন? – Has he not gone to market? 
❑ আক্রম ক্রে মাি খায় ক্রন? – Have I not eating rice? 
📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Have/Has 
বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Have/Has 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ শস বাজাষর শগষি – Yes, he Has. 
❑ হাাঁ আক্রম মাি শখষয়ক্রি – Yes, I Have. 
📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Haven’t/Hasn’t 
বসাষল হয় । 
✔ Structure: :   No,+subject+Haven’t/Hasn’t 

উিাহরণঃ 
❑ না শস বাজাষর োয় ক্রন – No, he hasn’t. 
❑ না আক্রম মাি খাই ক্রন – No, I haven’t. 
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আষরা ক্রেিু ক্রনয়ম  
Sub + have / has + made + obj + verb এর present form. 

I have made you do the work. (আক্রম শর্ামাষে ক্রিষয় োজক্রট েক্ররয়াক্রি)। 

Sub + have / has + let + obj + verb এর present form. 

I have let you play football. (আক্রম শর্ামাষে ফুটবল শখলষর্ ক্রিষয়ক্রি)। 

Sub + seem / seems to have + verb এর past participle. 

He seems to have played football. (শস মষন হয় ফুটবল শখলষি)। 

Sub + should have + মুল verb এর past participle. 

He should have played football. (র্ার ফুটবল শখলা উক্রচর্ হষয়ষি)। 

❒ রু্রম রক রাধারর্ টকান রচরঠ রেরখছ?➪ Have you written any letter to Radha? হযার্ 
ইউ ররট ন  এরন টেিার িু রাধা? 
❒ হযাাঁ, আরম রাধারক রচরঠ রেরখরছ।➪ Yes, I have written to her. ইরয়ে আই হযার্ ররট ন  
িু হার। 
❒ রাধা রক টর্ামার রচরঠর উির রেরয়রছ?➪ Has Radha replied to your letter? হযাি 
রাধা ররপ্লারয়ড িু ইরয়ার টেিার? 
❒ না, টেয়রন।➪ No. she hasn't. টনা শী হযাি'ন্ট। 
❒ টখরয়রছ?➪ Have you taken your meals? হযার্ ইউ টিক ন ইরয়ার রমেস ? 
❒ না, েকারে িেখাবারিা র্রথি পররমারণ হরয় র রয়রছে।➪ No, I had a heavy breakfast 
in the morning. টনা, আই হযার্ এ টহরর্ টব্রকফাে ইন েযা মরনতং। 
❒ রু্রম রক ওরের বার  র রয়রছরে?➪ Did you go to his house? রডড  ইউ ট া িু রহে 
হাউে? 
❒ না, এখনও র্াওয়া হয়রন।➪ No, I have yet to go. টনা, আই হযার্ ইরয়ট  িু ট া। 
 

Examples of Present Perfect Tense 
1) আরম রচরঠরি রেরখরছ ➯ I have wৎitten the letter.  
2) টে (স্ত্রী## একরি ছরব এাঁরকরছ ➯ She has dৎawn a picture.  
3) র্াহারা র্ার্ টখরয়রছ ➯ They have eaten ৎice. 
4) টে সু্করে র রয়রছ ➯ He has gone to school.  
5) আরম একরি বই রকরনরছ ➯ I have bought a book.  
6) শামীম অেরি করররছ ➯ Shamim has done the sum. 
7) রু্রম রমথযা বরেছ ➯ You have told a lie.  
8) র্াহারা বার  রফরররছ ➯ They have ৎetuৎned home.  
9) আমরা র্ারক োহার্য করররছ ➯ We have helped him.  
10) মা খাবার রান্না করররছন ➯ Motheৎ has cooked food.  
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11) আমরা টেরর করররছ ➯ We have made delay. 
12) রু্রম টপ্লিরি টর্রঙছ ➯ You have bৎoken the plate.  
13) বাবা িাকা পারঠরয়রছ ➯ Father has sent money.  
14) র্ারা চা পান করররছ ➯ They have dৎunk tea.  
15) রুনা একরি  ান ট রয়রছ ➯ Runa has sung a song. 
16) রু্রম রু্ে কররছ ➯ You have mistaken.  
17) মা খাবার রান্না করররছ ➯ Mother has cooked food.  
18) বারেকারি একরি ছরব এাঁরকরছ ➯ The girl has dৎawn a picture.  
19) আমরা টেশরন টপৌঁরছরছ ➯ We have reached at the station.  
20) টে র্ার্ টখরয়রছ ➯ He has eaten rice.  
21) আরম কািরি করররছ ➯ I have done the work.  
22) আমরা অেিা করররন ➯ We have not done the sum.  
23) টর্ামরা ট ােমাে কররন ➯ You have not made a noise.  
24) রশশুরি এখরনা  ুমায়রন ➯ The baby has not yet slept. 
25) আরম এখরনা রচরঠিা রেরখরন ➯ I have not yet wৎitten the letteৎ.  
26) আব্বা িাকা পাঠায়রন ➯ Fatheৎ has not sent money.  
27) মরর্ন এখরনা টপৌঁছায়রন ➯ Matin has not yet ৎeached. 
28) রু্রম এখরনা প া টশখরন ➯ You have not yet leaৎnt youৎ lesson. 
29) আরম এখরনা র্াইরন ➯ I have not yet gone.  
30) টে এখরনা খায়রন ➯ He has not yet eaten. 
31) শীর্ এখরনা শুরু হয়রন ➯ Winter has not yet set in.  
32) রপয়া এখরনা আরেরন ➯ Piya has not yet come.  
33) টে এখরনা  ুমায়রন ➯ He has not yet slept.  
34) রানী এখরনা বইরি রকরনরন ➯ Rani has not yet bought the book.  
35) আপনারা বযাপারিা টবারেনরন? ➯ Have you not understood the matter?  
36) টর্ামার বাবা রক িাকা পারঠরয়রছন? ➯ Has your father sent money?  
37) রর্রন রক আমারক টডরকরছন? ➯ Has he called me?  
38) রু্রম রক খবররি শুরনছ? ➯ Have you heard the news?  
39) টে রক রচনারি টেরখরন? ➯ Has he not written the easy?  
40) রু্রম রক োপরি মার নাই? ➯ Have you not killed the snake?  
41) রু্রম রক র্ারক টেখ নাই? ➯ Have you not seen him?  
42) ররহম রক  ারর্রি এখরনা রবরি কররন নাই? ➯ Has Rahim not yet sold the cow?  
43) আমরা রক টেরর করররছ? ➯ Have we made delay?  
44) টর্ামরা রক আমারক টেরখছ? ➯ Have you seen me?  
45) আরম রক কািিা করররছ? ➯ Have I done the work?  
46) রু্রম রক ররহমরক টেরখছ? ➯ Have you seen Rahim?  
47) রু্রম রক খবররি টশানরন? ➯ Have you not heard the news?  
48) রব ােরি রক একিা ইাঁেুর ধরররছ? ➯ Has the cat caught a rat?  
49) রর্রন রক রচরঠখানা পর রছন? ➯ Has he read the letter?  
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50) র্াহারা রক চা পান করররছ? ➯ Have they drunk tea?  
51) রর্রন রক আমারক টডরকরছন ➯ Has he called me?  
52) আমরা রক অেিা করররন? ➯ Have we not done the sum?  
53) রুনা রক একিা  ান ট রয়রছ? ➯ Has Runa sung a song?  
54) টর্ামরা রক ট ােমাে কররন? ➯ Have you not made a noise?  
55) পুরেশ রক টচারিা ধরররছ? ➯ Have the police caught the thief?  
56) টর্ামরা রক ডািার টডরকছ? ➯ Have you called the doctor?  
57) র্ারা রক পরীক্ষায় পাে করররছ? ➯ Have they passed in the exam?  
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Present Perfect Continuous Tense 
শোন োজ পূষবত আরম্ভ হষয় এখনও চলষি এরূপ শবাঝাষল Present Perfect Continuous 
Tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ি, শর্ক্রি,শর্ষি, শর্ষিন, চ্ছ, ক্রচ্ছ, শচ্ছ, শচ্ছন, ছ্, ক্রছ্, শছ্, শছ্ন ইর্যাক্রি 
উষেখ থাষে এবাং র্ার সাষথ সমষয়র উষেখ থাষে। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: শে েব্দ গুষলা থােষল present continous tense হষব: 
today(আজ), this morning(আজ সোষল), this evening(আজ সন্ধ্যা শবলাষর্), at this 
moment (এই মুহূষর্ত), now(এখন), continually(অক্রবরর্), constantly(িমাগর্), 
perpetually(সিাসবতিা). 
Main Structure: 

Subject ✛ has been/have been ✛ main verb ✛ ing ✛ 
since/from/for ✛ Extension. 
For→ অঙ্ক বাচে হষল for বযবহার হয়। 
Since→ নাম বাচে হষল since বযবহার হয় বা সাল উষেখ থােষল since বযবহার হয়। 
I have been reading in Bangladesh Bank High School since 1998. 
অনযানয বাষেযর জনয সহজ Structure: 
Affirmative: Sub ✛ have been / has been ✛Verb ✛ing ✛Extension . 
Negative: Sub ✛(have/ has ) not ✛been ✛Verb ✛ ing ✛ Extension. 
Interrogative: Have / Has ✛ Sub ✛ been ✛Verb ✛ ing ✛ Extension ✛ ? 
Neg ➪ Int: ( Have / Has )n’t ✛ Sub ✛ been ✛Verb✛ ing ✛ Extension ✛?   
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Present perfect continuous tense- এর বযবহারঃ 
 
 (i) Present perfect continuous tense- এর শেশে বযাপে সময় (period of time) 
এর পূষবত for এবাং ক্রনক্রিতষ্ট সময় (point of time) এর পূষবত since বষস।  
 I have been reading for two hours.  
 I have been reading since in the morning. 
 
(ii) এ Tense-এ ক্রস্থক্রর্েীলর্ার অথতজ্ঞাপে (static Nature) এর-verb শেমন stay, sit, 
stand, wait, study, lie, learn, rest, live, sleep, rain, work, teach ইর্যাক্রিও 
বযবহারই শবক্রে। এ verb গুক্রলর োেত র্াষির প্রেৃক্রর্গর্ োরষণ আরম্ভ হষয় বর্তমাষন গডায়। 
He has been sleeping for three hours. 
 
(iii) Present perfect tense-এ পুনঃপুনঃ সাংঘক্রটর্ োেতষে Present perfect 
continuous tense-এ প্রোে েরা হয়। 
Present perfect: I have written six letters since breakfast. 
Present perfect continuous: I have writing letters since breakfast. 
 
Note: এশেশে present perfect ও present perfect continuous-এর পাথতেয হল 
present perfect tense –এ সম্পেৃর্ number of times ও number of things এর 
উষলস্নখ থাষে; ক্রেন্তুাু present perfect continuous- এ থাষে না এবাং োজক্রট 
ক্রনরবক্রচ্ছন্নভাষব বলা বুঝায়। 
 
 
Subject এর পষর Have been/Has been বসাষনার সহজ ক্রনয়ম: I ও you এর পষর Have 
been বসষব এট বযক্রর্িম। বাক্রে Subject েক্রি এে বচন হয় র্াহষল Has been বসষব আর 
Subject েক্রি বহু বচন হয় র্াহষল Have been বসষব। Has been হষচ্ছ এে বচন verb। 
Have been হষচ্ছ বহু বচন verb। মষন রাখষর্ হষব এে বচষনর সাষথ এে বচন আর বহু 
বচষনর সাষথ বহু বচন বসষব। 
Example: 
আক্রম িুই ক্রিন যষর োজক্রট েক্ররষর্ক্রি ➪ I have been doing this work for two days. 
শস িুই ঘণ্টা োবৎ পক্রডষর্ষি ➪ He has been reading for two hours. 
শস সোল শথষে পক্রডষর্ষি– He has been reading since morning. 
শস ক্রর্ন বির োবৎ এই সু্কষল পক্রডষর্ষি ➪ He/She has been reading in this school 
for three years. 
শিষলষবলা হষর্ শস এখাষন বাস েক্ররষর্ষি ➪ He has been living here from his 
boyhood. 
ফাক্রহম গর্ শসামবার হইষর্ জ্বষর ভুক্রগষর্ষি ➪ Fahim has been suffering from fever 
since sunday last. 
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Note ➪ Since বযবহৃর্ হষব শুযুমাে Point of Time এর শেষে অথতাৎ ক্রনক্রিতষ্ট সমষয়র 
শেষে।Period of Time এর শেষে অথতাৎ শোন ক্রনক্রিতষ্ট সমষয়র বযাক্রপ্ত শবাঝাষর্ for বযাবহার 
েরা হয়। অষনে শবক্রে সময় এর শেষে বা শোন বযক্রক্তগর্ শেষে শেমন শিষলষবলা 
হষর্/শেেবোল হষর্ এরুপ বুঝাষর্ from বযবহৃর্ হয়।সব Tense এর শেষে from বযবহার 
েরা োয়। 
আষরা সহজভাষব বলা োয়: বাষরর নাম শেমন ➪ Saturday, Sunday, Monday ইর্যাক্রি, 
মাষসর নাম শেমন ➪ January, February ইর্যাক্রি, Morning, Noon, Afternoon, 
Evening, সাল শেমন ➪ 1971, র্াক্ররখ শেমন ➪ 10th ইর্যাক্রির আষগ since বষস। বযাপে 
সময় শেমন ➪ এে ঘন্টা, ২ ক্রিন, সার্ ক্রিন, ১ বির ইর্যাক্রির আষগ for বষস। শিষলষবলা 
হষর্/শেেবোল হষর্ এরুপ বুঝাষর্ from বযবহৃর্ হয়। 

🗹 

❒ রু্রম েকাে টথরক রক করছ ?➪ What have you been doing since morning. টহায়াি 
হযার্ ইউ রবন ডুইং রেন ে মরনতং? 
❒ আরম েকাে টথরক এই বইিা প রছ।➪ I have been reading this book since 

morning. আই হযার্ রবন রররডং রেে বুক রেন ে মরনতং। 
❒ কাে টথরকই রক এখারন বৃরি হরচ্ছ?➪ Has it been raining here also since 

yesterday. হযাি ইি রবন টরইরনং রহয়ার অল রো রেন ে ইরে্ে ইরয়স িাররড? 
❒ হযাাঁ, টথরম টথরম হরচ্ছ।➪ Yes, it has been raining, but intermittently. ইরয়ে, ইি 
হযাি রবন টরইরনং বাি ইন্টাররমরিন্টরে। 
❒ িে রক অরনকক্ষণ ধরর ফুরিরছ।➪ Has the water been boiling for long? হযাি েযা 
ওয়ািার রবন বরয়রেং ফর েং? 
❒ না, এই অল্পক্ষণ ধরর ফুিরছ।➪ No, it has been boiling only for a little time. টনা, 
ইি হযাি রবন বরয়রেং ফর এ রেিে িাইম। 

Examples of Present Perfect Continuous 

Tense 
1) আরম পাাঁচ  ণ্টা ধরর প রছ ➯ I have been reading for five hours.  
2) েকাে টথরক বৃরি হরচ্ছ ➯ It has been raining since morning.  
3) রর্ন  ণ্টা ধরর বৃরি হরচ্ছ ➯ It has been raining for three hours.  
4) টে োর্ রেন ধরর জ্বরর রু্ রছ ➯ He has been suffering from fever for seven 
days.  
5) টে শরনবার টথরক সু্করে র্ারচ্ছ না ➯ He has not been going to school since 
Saturday.  
6) টে পাাঁচ বছর ধরর এই সু্করে প রছ ➯ He has been reading in this school for 
five years.  
7) টে রক শরনবার টথরক সু্করে র্ারচ্ছ না? ➯ Has he not been going to school since 
Saturday?  
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8) টে রক রর্ন বছর ধরর এখারন চাকরর কররছ? ➯ Has he been serving here for 
three years?  
9) আমরা রক চার বছর ধরর এখারন বাে কররছ? ➯ Have we been living here for 
four years?  
10) রর্ন রেন ধরর বৃরি হরচ্ছ ➯ It has been raining for three days.  
11) আরম রর্ন বছর ধরর এখারন বাে কররছ ➯ I have been living here for three 
years.  
12) প্রায় েুই  ণ্টা ধরর বৃরি হরচ্ছ ➯ It has been raining for about two hours.  
13) মােুে  র্ শুিবার হরর্ জ্বরর রু্ রছ ➯ Masud has been suffering from fever 
since Friday last.  
14) নারেমা  র্ িুন মাে টথরক এই রবেযােরয় প রছ ➯ Nasima has been reading in 
this school since last June.  
15) রু্রম পাাঁচ  ণ্টা ধরর োাঁর্ার কািছ ➯ You have been swimming for five hours.  
16) ররহম পাাঁচ বছর ধরর এই সু্করে প রছ ➯ Rahim has been reading in this 
school for five years. 
17) টে রক চার বছর ধরর এখারন চাকরর কররছ?- Has he been serving here for four 
years?  
18) আরম েুই  ণ্টা ধরর আপনার িনয অরপক্ষা কররছ ➯ I have been waiting for you 
for two hours. 
19) বােকগুরো এক  ণ্টা ধরর টখেরছ ➯ The boys have been playing for an hour. 
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Past Tense (অর্ীর্ কোল) 

Past Indefinite Tense: 
অর্ীর্ োষলর শোন োজ শবাঝাষর্ বা অর্ীষর্র শোন অভযাস শবাঝাষর্, োর ফল ক্রবিযমান শনই 
র্াষে Past IndefiniteTense বষল। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে ল, লাম, র্, র্াম, শর্, শর্ন এষির শে শোন এেক্রট শোগ থাষে। শেমন ( 
েষরক্রিল, েক্ররয়াক্রিল, েষরক্রিলাম, েক্ররয়াক্রিলাম, েষরক্রিষল, েক্ররয়া ক্রিষল, েষরক্রিষলন, 
েক্ররয়াক্রিষলন, পক্রডল, পক্রডলাম, পক্রডষলন, পক্রডর্, পক্ররষর্ন থােষল Past Indefinite Tense 
বুঝষর্ হষব।) 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: ইাংষরক্রজ বাষেয অর্ীষর্র শোন সময় (অর্ীষর্র ক্রিন, র্াক্ররখ, সাল 
থােষল ক্রোংবা yesterday (গর্োল), ago (আষগ), long since (অষনে আষগ), formerly 
(ইক্রর্পূষবত / পূবতর্ন), once (এেিা), once upon a time (এেিা), last সূচে েব্দ (last 
night ➪ গর্রাষে, last week ➪ গর্সপ্তাষহ, last year ➪ গর্ বিষর , last✛time 
(last night, last year etc.), just✛time✛ago .ইর্যাক্রি থােষল বােযক্রট past 
indefinite tense এর হয়। 

Main Structure:Subject ✛ past form of main verb ✛ Extension 
অনযানয বাষেযর জনয সহজ Structure: 
Affirmative: Sub ✛Verb এর Past Form✛ Extension. 
Negative: Sub ✛did not/ Au.V not ✛Verb এর Present Form ✛ Extension . 
( Au.V ➪ Auxiliary Verb ➪ Was/Were) 
Interrogative: Did/Au.V ✛ Sub ✛Verb এর Present Form ✛ Extension ✛ ? 
Neg ➪ Int: Didn’t /Au.Vn’t✛ Sub ✛Verb এর Present Form ✛Extension✛ ? 
Example: 
আক্রম ভার্ খাইয়াক্রিলাম/ষখষয়ক্রিলাম ➪ I ate rice. 
আক্রম সু্কষল ক্রগষয়ক্রিলাম ➪ I went to school. 
শস সু্কষল ক্রগষয়ক্রিল ➪ He went to school. 
রু্ক্রম/ শর্ামরা োজক্রট েষরক্রিষল/েক্ররয়াক্রিষল ➪ You did the work. 
র্ার শিষলষবলা লন্ডন শেষটক্রিল ➪ He spent his boyhood in London. 
লুনা এেক্রট গান শগষয়ক্রিল ➪ Luna sang a song. 
শস ফুটবল শখষলক্রিল ➪ He played football. 
শস োজক্রট েরর্ ➪ He did the work. 
আক্রম এেটা পাক্রখ শিখলাম/ষিষখক্রিলাম ➪ I saw a bird. 
আমার এেটা গাক্রভ ক্রিল ➪ I had a cow. 
আমাষির এেটা বাগান ক্রিল ➪ We had a garden. 
Note ➪ Past indefinite Tense েুক্ত শোন sentence এ েক্রি main verb না থাষে 
র্াহষল শসখাষন be verb (Am,Is,Are,Was,Were) ই main verb ক্রহষসষব বযবহৃর্ হষব। 
শেমন:I was ill. He was good. 
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Past Indefinite Tense এর Negative/ Interrogative/ Negative ➪ Interrogative 
বােয গঠন েরার ক্রনয়ম 
 
📝 সাযারণ নাসূচে বােয:  ইহার নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম subject বষস 
র্ারপর সাহােযোরী ক্রিয়া Did not বষস এরপর মূল verb এর present form বষস এবাং 
সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Subject+Didn’t+Verb(present form)+Object 

উিাহরণঃ শস বাজাষর শগল না – He didn’t go to market. 
আমরা ফুটবল শখললাম না  – We did not play football . 
 
শোন Subject এর পষর েক্রি Was, Were, Had, Could, Should, Would, Might ইর্যাক্রি 
থাষে র্াহষল Negative বােয গঠন েরার সময় এষির পষর Not বসাষর্ হষব। শেমন: 
I was good 
👉 Ans: I was not good. 
I had a cow. 
👉 Ans: I had not a cow. Or I had no cow. 
এখাষন উষেখয শে, had এর পষর not বসাষল a থােষব। আর েক্রি no বসাষনা হয় র্াহষল a 
থােষব না। 
ক্রেন্তু Subject এর পষর েক্রি Was, Were,Had Could, Should, Would, Might ইর্যাক্রি 
না থাষে র্াহষল এষির পষর Did not বসাষর্ হষব।র্খন মূল Verbক্রট Present Form এর 
হষব। শেমন: 
He went to school 
👉 Ans: He did not go to school. এখাষন went এর Present Form go হষয়ষি। 
You did the work. 
👉 Ans: You did not do the work. 
He did the work. 
👉 Ans: He did not do the work. এখাষন প্রথম বাষেযর did মূল Verb। র্াই সূষের 
did not বসাষনার পষর প্রথম বাষেযর did এর Present Form do হষয়ষি। 
They wrote a letter. 
Ans: They did not write a letter. 
I had a cow 
👉 Ans: I did not have a cow. 
He had a cow. 
👉 Ans: He did not have a cow. এখাষন Had এর পষর no/ not না বক্রসষয় did not 
বক্রসষয়ও Negative বােয গঠন েরার োয়। র্খন did not এর পষর had এর Present 
Form Have বসষব। 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয:  ইহার প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী ক্রিয়া 
Did  বষস র্ারপর subject বষস এরপর মূল verb এর present form বষস এবাং সবষেষে 
object বষস । 
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✔ Structure: :Did+Subject+Verb(present form)+Object 

উিাহরণঃ শস ক্রে বাজাষর শগল? – Did he go to market? 
আমরা ক্রে ফুটবল শখললাম?  – Did we play football? 
শোন Subject এর পষর েক্রি Was, Were, Had,Could, Should, Would,Might ইর্যাক্রি 
থাষে র্াহষল Interrogative বােয গঠন েরার সময় Subject পূষবত ঐ Verb বসাষর্ হষব 
এবাং বাষেযর শেষে প্রশ্ন শবাযে ক্রচি বসষব। শেমন: 
I was good. 
👉 Ans: Was I good? 
ক্রেন্তু Subject এর পষর েক্রি Was, Were, Had, Could, Should, Would, Might ইর্যাক্রি 
না থাষে র্াহষল Interrogative বােয গঠন েরার সময় Subject পূষবত Did বসাষর্ হষব র্খন 
মূল Verb এর Present Form বসষব এবাং বাষেযর শেষে প্রশ্ন শবাযে ক্রচি বসষব। শেমন: 
They read the books. 
👉 Ans: Did they read the books? 
He went to school. 
👉 Ans: Did he go to school? 
I did the work. 
👉 Ans: Did I do the work? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে:   ইহার প্রশ্নষবাযে নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া Did  বষস র্ারপর subject বষস । subject পর not বষস এরপর মূল 
verb এর present form বষস এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Did+Subject+not+Verb(present form)+Object 

উিাহরণঃ শস ক্রে বাজাষর শগল না? – Did he not go to market? 
আমরা ক্রে ফুটবল শখললাম না?  – Did we not play football? 
Negative ➪ Interrogative বােয গঠন েরার সময় বােযক্রটষে আষগ Interrogative বাষেয 
পক্ররনর্ েরষর্ হষব। র্ারপর Subject েক্রি Noun হয় র্াহষল র্ার আষগ Not বসষব আর 
Subject েক্রি Pronoun র্াহষল র্ারপষর Not বসষব। মষন রাখষর্ হষব, Noun এর আষগ 
Pronoun এর পষর Not বষস।ষেমন: 
I was good. 
👉 Ans: Was I not good? 
Rahim read the books. 
Ans: Did not Rahim read the books? 
র্ষব Subject, Noun বা Pronoun োই শহাে না শেন, Not শে েক্রি সাংক্রেপ্তাোষর অথতাৎ 
Wasn’t, Weren’t, Didn’t, ইর্যাক্রিভাষব ক্রলষখ সেল Subject এর পূষবত বক্রসষয় Negative 
➪ Interrogative বােয গঠন েরা োয়। শেমন: 
He went to school. 
👉 Ans: Didn’t he go to school? 
Sharif was a good student. 
👉 Ans: Wasn’t Sharif a good student? 
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এভাষব বােয গঠন েরষর্ চাইষল বােযক্রটষে প্রথষম Negative এ পক্ররনর্ েরষর্ হষব। র্ারপর 
Negative েরার অাংেক্রট অথতাৎ Wasn’t, Weren’t, Didn’t ইর্যাক্রি Subject এর পূষবত 
বসাষলই 
Negative ➪ Interrogative বােয গক্রঠর্ হষব। 
📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Did বসাষলই হয়  
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Did. 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ শস বাজাষে্ শগল – Yes, he Did. 
❑ হাাঁ আক্রম মাি খাইলাম – Yes, I Did. 
📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Didn’t বসাষল হয়  
✔ Structure: :   No,+subject+Didn’t. 

উিাহরণঃ 
❑ না শস বাজাষর শগল না – No, he Didn’t. 
❑ না আক্রম মাি খাইা্লাম না – No, I Didn’t. 
 
 

আষরা ক্রেিু ক্রনয়ম  
Sub + would / could / might + verb এর present form. 
He could play football. (শস ফুটবল শখলষর্ পারর্)। 
Sub + should have + মুল verb এর past participle. 
He should have played football. (র্ার ফুটবল শখলা উক্রচর্ ক্রিল)। 
Sub + might have to + মুল verb এর present form  

He might have to play football. (র্াষে ফুটবল শখলষর্ হষর্ পারর্)। 
Sub + was to / were to + মুল verb এর present form. 

He was able to play football. (শস ফুটবল শখলষর্ সেম)। 
Sub + made + obj + verb এর present form. 

He made me play football. (শস আমাষে ক্রিষয় ফুটবল শখলার্)। 
Sub + let + obj + verb এর present form 

He let me play football. (শস আমাষে ফুটবল শখলষর্ ক্রির্/ক্রিষয়ক্রিল)। 
Sub + needed + to have + ……… 

He needed to have a good house. (র্ার এেক্রট ভাল বাক্রড থাোর িরোর ক্রিল)।  
 

❒ রু্রম রক কাে খুব র্া ার্ার  উরঠরছে? ➯ Did you get up early yesterday? রডড্  ইউ 
ট ট  আপ  আরেত ইরয়োররড? 
❒ হযাাঁ রেরেমরণ, আরম েকাে েকাে উরঠরছোম। ➯ Yes madam, I got up early. ইরয়ে 
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মযাডাম, আই  ি আপ  আরেত। 
❒ রু্রম পাাঁউর“রি আর মাখন টখরয়রছরে? ➯ Did you have bread and butter? রডড  ইউ 
হযার্ টব্রড অ যান্ড বািার। 
❒ হযাাঁ রেরেমরণ, আরম টখরয়রছোম। ➯ Yes madam, I did. ইরয়ে মযাডাম, আই রডড । 
❒ রিনী রক টর্ামার কারছ েুপুরর এরেরছে? ➯ Did Rajani come to you at noon? রডড  
রিনী কাম  িু ইউ এট  নূন? 
❒ আরে না। ➯ No, she didn't. টনা, শী রডড ন্ট। 
❒ রু্রম রক রচনারি রারে রেরখরছরে? ➯ Did you write this essay at night? রডড  ইউ 
রাইি রেস  এরে এি নাইি? 
❒ না, আরম রেরখরন, আমার র্াই রেরখরছ। ➯ No, I didn't write, but my brother did. 
টনা, আই রডড 'ন্ট রাইি, বাট  মাই ব্রাদ্রার রডড । 
 

Examples of Past Indefinite Tense 
1) 263. টে সু্করে র রয়রছে ➯ He went to school.  
2) ররন সু্করে র্ায় নাই ➯ Rony did not go to school.  
3) রু্রম র্ার্ টখরয়রছরে ➯ You ate rice.  
4) র্াহারা ফুিবে টখরেরছে ➯ They played football.  
5) োবনী  ান ট রয়রছে ➯ Laboni sang a song.  
6) বাবা আমারক র্ারো উপরেশ রেরয়রছরেন ➯ Father gave me good advice  
7) টে গ্লােরি টর্রেরছে ➯ He broke the glass.  
8) আরম েুধ পান করররছোম ➯ I drank milk.  
9) রব ােরি ইাঁেুর টমরররছে ➯ The cat killed mouse.  
10) নারন একরি  ল্প বরেরছরেন ➯ Grandmother told a story. 
11) মা রপঠা তর্রর করররছে ➯ Mother made cake.  
12) টে একরি রচরঠ রেরখরছে ➯ He wrote a letter.  
13) টনৌকারি নেীরর্ ডুরবরছে ➯ The boat sank in the river. 
14) রু্রম ের্য বরেরছরে ➯ You spoke the truth.  
15) টোকরি  ুর  উর রয়রছে ➯ The man flew the kite.  
16) আরম একিা বই রকরনরছোম ➯ I bought a book.  
17) আমরা র্ারক টেরখরছোম ➯ We saw him.  
18) টে  র্কাে এরেরছে ➯ He came yesterday.  
19) িরে েুধ পান করররছে ➯ Jolly drank milk.  
20) আেুরগুরো িক রছে ➯ The grapes were sour.  
21) টে আমরি টখরয়রছে ➯ He ate the mango.  
22) রু্রম ের্য বরেরছরে ➯ You spoke the truth.  
23) আেুরগুরো িক রছে ➯ The grapes were sour.  
24) টে আমরি টখরয়রছে ➯ He ate the mango.  
25) রু্রম ের্য বরেরছরে ➯ You spoke the truth.  
26) টে বেরি োরথ টমরররছে ➯ He kicked the ball.  
27) আকবর একরি রচরঠ রেরখরছে ➯ Akbar wrote a letter.  
28) রর্রন বািারর র রয়রছন ➯ He went to market.  
29) কেমরি োে রছে ➯ The pen was red.  
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30) ওরা েুি রছে ➯ They were naughty.  
31) আপরন এখারন এরেরছরেন ➯ You came here.  
32) কররম রবশ্বস্ত রছে ➯ Karim was faithful.  
33) রমনু বুরিমর্ী রছে ➯ Minu was intelligent.  
34) টে বযস্ত রছে ➯ He was busy.  
35) রু্রম অেুস্থ রছরে ➯ You were sick/ill.  
36) এক টর্ রছে রািা ➯ There was a king.  
37) ফুেগুরো র্ািা রছে ➯ The flowers were fresh.  
38) আরম আি েকারে এরেরছ ➯ I came this morning.  
39) টছরেিা টবাকা রছে ➯ The boy was foolish.  
40) আরম একরি ছার্া রকরনরছোম ➯ I bought an umbrella.  
41) আমরা েকারে রওনা হোম ➯ We started in the morning.  
42) আরম নেীরর্ ট ােে করোম ➯ I took bath in the river.  
43) পরে চাররি আম রকরনরছে ➯ Poly bought four mangoes.  
44) রর্রন  র্ রারর্ বার  র রয়রছন ➯ He went home last night.  
45) রেংহরি খাাঁচার টর্র্র রছে ➯ The lion was in the cage.  
46) রশক্ষক আমারের উপরেশ রেরয়রছরেন ➯ The teacher advised us. 
47) আমরা েমেযারি েমাধান করররছোম ➯ We solved the problem. 
48) বারেকারি  র্ টোমবার একরি রচরঠ রেরখরছে ➯ The girl wrote a letter last 
Monday. 
49) টছরেরা রবেযােরয় উপরস্থর্ হরয়রছে ➯ The students were present in the 
school. 
50) আমরা টোকরিরক টেরখ নাই ➯ We did not see the man.  
51) র্ারা মারঠ র্ায় নাই ➯ They did not go to field.  
52) আমরা ইহা িানর্াম না ➯ We did not know it.  
53) টে ে  া কররছে না ➯ He did not qurrell.  
54) অনন্ত টব ারর্ র্ায়রন ➯ Ananto did not go for a walk.  
55) টে েময়মরর্া টপৌঁছে না ➯ He did not reach in time.  
56) আরম এিা পছন্দ করোম না ➯ I did not like it.  
57) টকউই আমারক োহার্য কররর্ আরে নাই - Nobody came to help me. 
58) টর্ামরা অেহায় রছরে না ➯ You were not helpless.  
59) রু্রম োহেী রছরে না ➯ You were not brave.  
60) র্ারা েয়ােু রছে না ➯ They were not kind.  
61) আমরা বাইরর ট োম না ➯ We did not go out.  
62) টর্ামরা েময় চাইরে না ➯ You did not want time.  
63) আরম েুস্থ রছোম না ➯ I was not well.  
64) আমরা উপরস্থর্ রছোম না ➯ We were not present. 
65) কররম  র্কাে আরেরন ➯ Karim did not come yesterday.  
66) টর্ামরা আমারক োহার্য কররন ➯ You did not help me.  
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67) মরহোরি রমথযা কথা বেরো না ➯ The woman did not tell a lie. 
68) র্াহারা ক্লারে ট ােমাে করররন ➯ They did not make a noise in the class. 
69) র্ারা  রিা তর্রর করে না ➯ They did not make the house. 
70) রু্রম রক র্ার্ টখরয়রছরে? ➯ Did you eat rice?  
71) রু্রম রক র্ারক িাকা রেরয়রছরে? ➯ Did you give him money?  
72) টে রক  ারর্রি রবরি করররছে? ➯ Did he sell the cow?  
73) রু্রম রক বইিা রকরনরছরে? ➯ Did you buy the book?  
74) রু্রম রক ঢাকা র রয়রছরে? ➯ Did you go to Dhaka?  
75) র্ারা রক ফুঠবে টখরেরছে? - Did they play football?  
76) টে (স্ত্রী## রক জ্বরর রু্র রছে? ➯ Did she suffer from fever? 
77) বরন রক সু্করে র্ায়রন? ➯ Did not Bony go to school?  
78) টর্ামরা রক র্ারক োহার্য কররন? ➯ Did you not help him?  
79) বােকরি রক প া রশরখরন? ➯ Did not the boy learn lesson?  
80) আরম রক টর্ামারক একরি বই রেরয়রছোম? ➯ Did I give you a book? 
81) ড. মুহম্মে ইউনুছ রক টপরয়রছন? ➯ What Dr. Mohammad Younus got?  
82) ফুেগুরো রক োে রছে না? ➯ Were the flowers not red? 
83) রর্রন রক ঔষধ টখরয়রছরেন? ➯ Did he take medicine?  
84) আপরন রক টেখারন র রয়রছরেন? ➯ Did you go there?  
85) টে রক আমরি টখরয়রছে? ➯ Did he eat the mango?  
86) র্াহারা রক র রয়রছে? ➯ Did they go? 
87) রু্রম রক র্ারক িাকা রেরয়রছরে? ➯ Did you give him money?  
88) আেুরগুরো িক রছে ➯ The grapes were sour. 
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Past Continuous Tense: 
অর্ীর্োষল শোন োজ ক্রেিুেণ যষর চলক্রিল এরূপ শবাঝাষল Past Continuous Tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ক্রিল, শর্ক্রিলাম, শর্ক্রিষল, শর্ক্রিষলন, ক্রচ্ছল, ক্রচ্ছষল, ক্রচ্ছষলন, ক্রিল, ক্রিলাম, 
ক্রিষল, ক্রিষলন, এষির শে শোন এেক্রট শোগ থাষে। 
Main Structure: 

 
Subject ✛ was/were ✛ main verb ✛ ing ✛ Extension বা বাডক্রর্ 
অাংে। 
Subject ➪ এর পর person ও number অনুসাষর was বা were বষস এবাং মূল verb ➪ 
এর শেষে ing শোগ হয়। 
অনযানয বাষেযর জনয সহজ Structure: 
Affirmative: Sub ✛ was / were ✛Verb ✛ ing ✛ Extension. 
Negative: Sub ✛( was / were ) not ✛ verb ✛ ing ✛ Extension . 
Interrogative: Was/Were ✛ Sub ✛Verb✛ ing ✛ Extension ✛ ? 
Neg ➪ Int: ( Was /Were ) n’t ✛ Sub ✛Verb ✛ ing ✛ Extension ✛ ? 
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Example: 
আক্রম ভার্ খাইষর্ক্রিলাম/খাক্রচ্ছলাম ➪ I was eating rice. 
শস সু্কষল োইষর্ক্রিল/োক্রচ্ছল ➪ He was going to school. 
র্ারা ফুটবল শখক্রলষর্ক্রিল/ষখলক্রিল ➪ They were playing football. 
গর্োল সন্ধ্ায় শস ঢাো োইষর্ক্রিল ➪ He was going to Dhaka last evening. 
আক্রম এো এো গান গাইষর্ক্রিলাম ➪ I was singing song alone. 
Note ➪ subject first person and third person singular number হষল was বসষব। 
we, you, they এবাং অনযানয plural number এর শেষে were বসষব। অথতাৎ I এর পষর 
was এবাং you এর পষর were বযর্ীর্ subject এে বচন হষল was এবাং subject বহু বচন 
হষল were বসষব। 
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📝 সাধারণ নাসূচক বাকয:  ইহার সাধারণ নাসচূক বাকয গঠন কররতে হইতে প্রথতে 
subject বতস োরপর সাহায্যকারী রিয়া Wasn’t/Weren’t বতস এরপর েেূ verb 

শেতে ing য্ুক্ত করতে হয় এবং  সবতেতে object বতস । 

✔ Structure: :subject+Wasn’t/Weren’t+verb(ing)+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস বাজাষর োইষর্ক্রিল না – He wasn’t going to market . 
❑ আমরা মাি খাইষর্ক্রিলাম না – We weren’t eating fish . 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয:  ইহার সাযারণ প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী 
ক্রিয়া Was/Were বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । এরপর মূল verb শেষে ing েুক্ত 
েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Was/Were+subject+verb(ing)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্ক্রিল ? – Was he going to market ? 
❑ আমরা ক্রে মাি খাইষর্ক্রিলাম? – Were we eating fish ? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে:   ইহার প্রশ্নষবাযে না সূচে বােযগঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া Was/Were বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । subject এর পষর not 
বষস । এরপর মূল verb শেষে ing েুক্ত েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Was/Were+subject+not+verb(ing)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্ক্রিল না? – Was he not going to market ? 
❑ আমরা ক্রে মাি খাইষর্ক্রিলাম না? – Were we not eating fish ? 

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


 www.facebook.com/tanbir.ebooks 

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

📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Was/Were 
বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Was/Were 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ ,শস বাজাষর োইষর্ক্রিল – Yes,he was 
❑ হাাঁ,আমরা মাি খাইষর্ক্রছ্লাম- Yes,we were. 
📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Wasn’t/Weren’t 
বসাষল হয় । 
✔ Structure: :   No,+subject+Wasn’t/Weren’t 

উিাহরণঃ 
❑ না,শস বাজাষর োইষর্ক্রিল না – No, he wasn’t. 
❑ না,আমরা মাি খাইষর্ক্রছ্লাম না- No,we weren’t. 

❒ কাে রক রু্রম বািারর র রয়রছরে? ➯ Were you out for shopping yesterday? ওয়যার 
ইউ আউি ফর শরপং ইরয়স িাররড? 
❒ হযাাঁ, মাোরমহাশয়, র রয়রছোম। ➯ Yes sir, I was. ইরয়ে েযার, আই ওয়াি। 
❒ রু্রম রক পথ চেরর্ চেরর্ বই প রছরে না? ➯ Were you not reading a book while 
walking? ওয়যার ইউ নি রররডং এ বুক  টহায়াইে ওয়ারকং? 
❒ হযাাঁ মাোর মহাশয়, আরম চেরর্ চেরর্ প রছোম। ➯ Yes sir, I was reading a book 
while walking. ইরয়ে েযার, আই ওয়াি রররডং এ বুক টহায়াইল  ওয়ারকং। 
❒ রমাও রক চেরর্ চেরর্ প রছে? ➯ Was Rama also reading while walking? ওয়াি 
রমা অেরো রররডং টহায়াইে ওয়ারকং? 
❒ না, ও টকবে শুনরছে। ➯ No, she was just instening. টনা, শী ওয়াি িাে   রেস রনং। 
❒ টর্ামার রপেীমা রক টর্ামারের বার রর্  ান  াইরছরেন? ➯ Was your aunt singing at 
your house? ওয়াি ইরয়ার আন্ট রেংর ং এ যাি ইরয়ার হাউে? 
❒ না, আমার টবান  াইরছে। ➯ No, it was my sister. টনা, ইট  ওয়াি মাই রেস িার। 
❒ টর্ামরা রক ইংরররি প রছরে?➪ Were you studying English? ওয়যার ইউ োরডরয়ং 
ইংরেশ? 
❒ হযাাঁ, আমরা ইংরররি রশখরছোম।➪ Yes, we were learning English. ইরয়ে, উই ওয়যার 
োর রনং ইংরেশ। 

Examples of Past Continuous Tense 
1) আরম একরি  ান  াইরছোম ➯ I was singing a song.  
2) চাাঁে রকরণ রেরর্রছে ➯ The moon was shining.  
3) রু্রম ইংরররি রশখরছরে ➯ You were learning English.  
4) টে নারচরর্রছে না ➯ She was not dancing.  
5) আমরা টররডও শুনরছোম ➯ We were listening to the radio.  
6) টে একরি রচনা রেখরছে ➯ He was writing an easy.  
7) টছরেগুরো ট ােমাে কররছে ➯ The boys were making a  
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8) করবর  ার  চাোরচ্ছে ➯ Kabir was driving.  
9) র্ারা পরস্পর কেহ কররছে ➯ They were quarreling with one another.  
10) আরম র্ার্ খারচ্ছোম ➯ I was eating rice.  
11) রু্রম েুধ পান কররছরে ➯ You were drinking milk.  
12) আমরা সু্করে র্ারচ্ছোম ➯ We were going to school. 
13) টছরেরি হাাঁিরছে ➯ The boy was walking.  
14) টমরয়রি টকারআন প রছে ➯ The girl was reading the Quran.  
15) বাবা মেরিরে র্ারচ্ছরেন ➯ Father was going to Mosque.  
16) োরেমা  ল্প বেরছে ➯ Grandmother was telling a story.  
17) মা রান্না করররর্রছে ➯ Mother was cooking.  
18) টে ইংরররি প রছে ➯ He was reading English.  
19) আরম একরি কেম রকনরছোম ➯ I was buying a pen.  
20) ছা েরি টেৌ াইরর্রছে ➯ The goat was running.  
21) পরে একিা ছরব আাঁকরছে ➯ Poly was drawing a picture.  
22) বােকগুরো মারঠ টেৌ ারেৌর  কররছে ➯ The boys were running in the field.  
23) রনপু নেীরর্ োাঁর্ার কািরছে ➯ Nipu was swimming in the river.  
24) আরম র্খন  ুমুরচ্ছোম ➯ I was sleeping at that time.  
25) রু্রম রিরকি টখেরছরে ➯ You were playing cricket.  
26)  রুরি  াে খাইরর্রছে ➯ The cow was eating grass. 
27) আব্বা খবররর কা ি প রছরেন ➯ Father was reading the newspaper.  
28) ররহম ও কররম হাাঁরিরর্রছে ➯ Rahim and Karim were walking.  
29) রু্রম রক নেীরর্ ট ােে কররছরে? ➯ Were you bathing in the river?  
30) আরম রক র্ার্ খারচ্ছোম? ➯ Was I eating rice?  
31) টরাহান রক প রছে? ➯ Was Ruhan reading?  
32) আমরা রক টিরেরর্শন টেখরছোম? ➯ Were we watching television? 
33) টর্ামরা রক ট ােমাে কররছরে? ➯ Were you making a noise?  
34) টে রক সু্করে র্ারচ্ছে? ➯ Was he going to school?  
35) ররহম রক বািারর র্ারচ্ছে? ➯ Was Rahim going to market?  
36) রু্রম র্খন কী কররছরে? ➯ What were you doing at that time?  
37) রু্রম রক নেীরর্ ট ােে কররছরে? ➯ Were you bathing in the river?  
38) র্াহারা রক মারঠ টখেরছে? ➯ Were they playing in the field?  
39) আব্বা রক খবররর কা ি প রছরেন? ➯ Was father reading the newspaper?  
40) ছােরা ট ােমাে কররছে না ➯ The students were not making a noise.  
41) আরম  ুমারচ্ছোম না ➯ I was not sleeping.  
42) টে (স্ত্রী## র্ার্ রান্না কররছে না ➯ She was not cooking rice.  
43) টিরেরা মাছ ধররছে না ➯ The fishermen were not catching fish.  
44) পোশ রচরঠ রেখরছে না ➯ Palash was not writing a letter.  
45) আমরা হােরছোম না ➯ We were not laughing.  
46) র্ারা মাছ ধররছে না ➯ They were not catching fish.  
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47) র্ারা কেহ কররছে না ➯ They were not quarrelling.  
48) আমরা প া রশখরছোম না ➯ We were not learning lesson.  
49) আরম কািরি কররছোম না ➯ I was not doing the work.  
50) টর্ামরা অংক কররছরে না ➯ You were not doing sum.  
51) টে চা পান কররছে না ➯ He was not drinking tea.  
52) র্াহারা মারঠ টখেরছে না ➯ They were not playing in the field.  
53) আরম টরারে টেৌ ারচ্ছোম না ➯ I was not running in the sun.  
54) আমরা রক টর্ামার িনয অরপক্ষা কররছোম না? ➯ Were we not waiting for you?  
55) শামীম রক ফুিবে টখেরছে না? ➯ Was Shamim not playing football?  
56) টে (স্ত্রী## রক  ান কররছে না? ➯ Was she not singing? 
57) মা রক রান্না কররছে না? - Was not mother cooking?  
58) কুকুররি রক ট উ ট উ কররছে না? ➯ Was not the dog barking?  
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Past Perfect Tense : 
অর্ীর্ োষল িুক্রট োজ সম্পন্ন হষয় থােষল র্াষির মষযয শেক্রট আষগ ঘষটক্রিল র্া Past Perfect 
Tense হয় এবাং শেক্রট পষর হষয়ক্রিল র্া simple বা Past Indefinite Tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শোন ক্রনক্রিতষ্ট অর্ীর্ ঘটনার পূষবত, ক্রিল, ক্রিলাম, ক্রিষল, ক্রিষলন, ল, লাম, 
শল, শলন, র্াম, শর্, শর্ন এষির শে শোন এেক্রট শোগ থাষে। 
Main Structure: 
(Before/When থােষল)  
1st subject ✛ had ✛ verb এর past participle (VPP) ✛ Extension ✛ 
before/when✛ 2nd subject ✛ verb এর past form ✛Extension. 
 
(After/That থােষল)  
1st subject ✛ verb এর past form ✛Extension.✛ after/that✛ 2nd subject ✛ 
had ✛ verb এর past participle (VPP) ✛ Extension 
Before: He had played football before I came. (আক্রম আসার আষগ শস ফুটবল 
শখষলক্রিল)। 
Past perfect  before → Past indefinite. 
After: He played football after I had come. (আক্রম আসার আষগ শস ফুটবল শখষলক্রিল)। 
Past indefinite  after → Past perfect. 
Before এর পূষবত এবাং After এর পষর past perfect tense বষস । অথতযাৎ শে বােযক্রট 
আষগ শেে হষব শসক্রট past perfect tense এবাং শে বােযক্রট পষর শেে হয় শসক্রট past 
indefinite tense হয় । 
Example: 
আক্রম ভার্ খাওয়ার পূষবত শস বাক্রড আসল ➪ He had come home before I ate rice. 
আক্রম সু্কষল োওয়ার পূষবত শস মারা শগল ➪ He had died before I went to school. 
ঘণ্টা পডার পূষবত র্ারা শেেষন শপৌঁিল ➪ They had reached the station before the 
bell rang. 
িাক্তার আক্রসবার পূষবত শরাগীক্রট মারা শগল ➪ The patient had died before the doctor 
came. 
িাক্তার আক্রসবার পষর শরাগীক্রট মারা শগল ➪ The patient died.after the doctor had 
come. 
শস বলল শে, শস শলােক্রটষে সাহােয েষরক্রিল ➪ He said that he had helped the man. 
অক্রযে িূষর শেষর্ না শেষর্ই র্ার িক্রডটা শভষে শগল ➪ He had not gone far when his 
stick broke. 
NOTE: িুইক্রট বাষেযর মষযয শে বােযক্রট before/when এর আষগ বষস শসই বােযক্রট Past 
perfect tense এর হষব অনযক্রট Past Indefinite Tense । আবার after/that এর পষর 
Past Perfect Tense এষর হষব অনযক্রট Past Indefinite Tense । সহজভাষব বলা োয় ➪ 
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before এর আষগ after এর পষর Past Perfect Tense হষব।অনযক্রট Past Indefinite 
Tense। 
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📝 সাযারণ নাসূচে বােয:  শেষর্ না শেষর্, আসষর্ না আসষর্ ,শপৌিাষর্ না শপৌিাষর্ ইর্যাক্রি 
এগুষলা অসমাক্রপো ক্রিয়া । শে বােয অসমাক্রপো ক্রিয়া থাষে শস বােযক্রট No Sooner  …. 
.than ক্রিষয় আরম্ব েরষর্ হয় । শে বােয অসমাক্রপো ক্রিয়া থাষে শস বােযক্রট past perfect 
tense আর অপর বােযক্রট past indefinite tense . 
Sturcture: No Sooner+had+subject+Verb(past participle form)+object+than+২য় 
বাষেযর subject+verb(past form)+object 
শেমনঃ  আক্রম শেেষন শপৌিাষর্ না শপৌিাষর্ শেনক্রট িাক্রডয়া ক্রিল 
NO Sooner had I reached the station than the train left. 

🗹 
❒ রু্রম রক রেরনমায় র্াওরন? ➯ Had you not gone to the cinema? হযাড  ইউ নি  ন িু 
েয রেরনমা? 
❒ না, আরম রেরনমায় র্াইরন। ➯ No, I had not. আই হযাড নট । 
❒ ও রক টোকান বন্ধ করর রেরয়রছে? ➯ Had he closed the shop? হযাড রহ টক্লািড  েয শপ? 
❒ হযাাঁ, বন্ধ করর রেরয়রছে। Yes, he had. ইরয়ে, রহ হযাড। 
❒ ও রক টর্ামার েরে কাে পর্তন্ত টেখা করররন? ➯ Had he not met you till yesterday? 
(হযাড রহ নি রমি ইউ রিে ইরয়োররড? 
❒   
❒ না, ও কাে পর্তন্ত টেখা করররন? ➯ No, he hadn't. টনা, রহ হযাড'ন্ট। 
❒ কাে রু্রম টখেরর্ র্াওরন। ➯ Had you not gone to play yesterday? হযাড ইউ নি  ন 
িু টপ্ল ইরয়োররড? 
❒ না, কাে আরম টখেরর্ র্াইরন। ➯ No, I had not gone to play yesterday. টনা, আই 
হযাড নি  ন িু টপ্ল ইরয়োররড। 
 

Examples of Past Perfect Tense 
1) ডািার আোর আর  টরা ীরি মারা ট ে ➯ The patient had died before the 
doctor came.  
2) ডািার আোর পর টরা ীরি মারা ট ে ➯ The patient died after the doctor had 
come. 
3) আমরা টেশরন টপৌঁছাবার পূরবত টেন টছর  রেে ➯ The train had left before we 
reached the station.  
4) আমরা টেশরন টপৌছাবার পর েন টছর  রেে ➯ The train left after we had 
reached the station.  
5) েূর্ত অস্ত র্াওয়ার পূরবত আমরা বার  টপৌঁছাোম ➯ We had reached home before 
the sun set. 
6) েূর্ত অস্ত র্াওয়ার পর আমরা বার  টপৌঁছাোম ➯ We reached home after the sun 
had set.  
7) বৃরি থামবার পর আমরা টেখারন টপৌঁছাোম ➯ We had reached there before the 
rain stopped.  
8) বৃরি শুরু পূরবত আমরা টেখারন টপৌঁছাোম - We had reached there before the rain 
started. 
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9) েূর্ত ওঠার আর  আরম  ুম টথরক উরঠরছোম ➯ I had got up before the sun rose. 
10) েূর্ত উঠার পর আরম  ুম টথরক উঠোম ➯ I got up from sleep after the sun 
had rose. 
11) টর্ার হওয়ার পূরবত বৃিা মরহোরি মারা ট ে ➯ The old woman had died before 
it was down. 
12) টর্ার হওয়ার পূরবত আমরা রওনা হরয়রছোম ➯ He had started before it was 
down. 
 

 Past Perfect Continuous Tense: 
অর্ীর্োষল শোন োজ শোন ক্রবষেে সমষয়র পূষবত আরম্ভ হষয় শসই সময় পেতন্ত চলক্রিল শবাঝাষল 
Past Perfect Continuous Tense হয়। এখাষন েক্রি িুক্রট ক্রিয়া উষেখ থাষে র্াহষল শে 
োজক্রট আষগ চলক্রিল র্া Past Perfect Continuous Tense হয়।অনযক্রট Past Indefinite 
Tense এর হষব। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ক্রিল, শর্ক্রিষল, শর্ক্রিলাম, শর্ক্রিষলন, ক্রচ্ছল, ক্রচ্ছলাম, ক্রচ্ছষল, ক্রচ্ছষলন, 
এষির শে শোন এেক্রট উষেখ থােষল এবাং অর্ীষর্র এেক্রট সময় উষেখ থাষে। এষেষে ক্রর্নক্রট 
ক্রবেষয়র প্রক্রর্ শখয়াল রাখষর্ হষব – 
ে) অর্ীর্োষল িুক্রট োজই হষয়ক্রিল। 
খ) র্াষির মষযয এেক্রট পূষবত এবাং অপরক্রট পষর সাংগক্রঠর্ হষয়ক্রিল। 
গ) শেক্রট পূষবত সাংগক্রঠর্ হষয়ক্রিল শসক্রট িীঘত সময় যষর চক্রলষর্ক্রিল। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: শোন বাষেযর শেষে since ✛ সময় বাচে েব্দ ক্রোংবা for ✛ সময় 
বাচে েব্দ থােষল বােযক্রট সাযারনর্ঃ Present perfect continuous tense এর হয়। 
 
Structure: 

1st subject ✛ had been ✛ main verb ✛ ing ✛ Extension✛ 2nd 
subject ✛ verb এর past form ✛ Extension. 
Example: 
শস েখন আক্রসল র্খন আক্রম ভার্ খাইষর্ক্রিলাম ➪ I had been eating rice when he 
came. 
ঘণ্টা পডার পূষবত আমরা শখক্রলষর্ক্রিলাম ➪ we were playing before the bell rang. 
আক্রম েখন র্ার সাষথ শিখা েরষর্ শগলাম র্খন শস বই পক্ররষর্ক্রিল ➪ He had been 
reading book when I went to met with him/her. 
রু্ক্রম েখন শর্ামার বনু্ধ্র বাক্রডষর্ ক্রগষয়ক্রিষল র্খন শর্ামার মা শর্ামার জনয অষপো েক্ররষর্ক্রিল 
➪ your mother had been waiting for you when you went to your friend’s 
home. 
শস েখন শখলা শিখক্রিল র্খন আক্রম ঘুক্রমষর্ক্রিলাম ➪ I had been sleeping when he saw 
the game. 
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❒ রু্রম রক  র্কাে েু' ন্টা  রর প রছরে? ➯ Had you been studying for last two 

hours? হযাড ইউ রবন োরডরয়ং ফর োে িু আওয়ারে? 
❒ হযাাঁ, কারণ আরম প া টশষ করর রেরনমায় র্াওয়ার কথা র্াবরছোম। ➯ Yes, because I 

had been planning to see a film after finishing my work. ইরয়ে, রবকজ  আই হযাড 
রবন প্লারনং িু রে এ রফল্ম আফিার রফরনরশং মাই ওয়াকত। 
❒ রকন্তু টর্ামার েরে রাও প রছে শেন?  ➯ But, why Ram also had been studying 
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with you? বাি, টহায়াই রাম অেরো হযাড রবন োরডরয়ং উইথ ইউ? 
❒ কারণ, টেও আমার েরে রেরনমা টেখরর্ র্াওয়ার রিে করররছে। ➯ Because, he had 
also been insisting on going with me for the film. রবকি, রহ হযাড অেরো রবন 
ইনরেরেং অন ট ারয়ং উইথ রম ফর েযা রফল্ম। 
❒ রকন্তু টর্ামার মা টর্া বেরছরেন টর্ রু্রম বনু্ধরের েরে  ুররর্ র্াওয়ার কথা রঠক 
করররছরে।➪ But, your mother was saying that you had been planning to go out 
with some friends. বাি, ইরয়ার মাোর ওয়াি টেরয়ং েযাি ইউ হযাড রবন প্লারনং িু ট া আউি 
উইথ োম টেন্ডে। 
❒ হযাাঁ, আর  আমরা এরকমই রকছু টর্রবরছোম, রকন্তু পরর র্া বেরেরছ।➪ Yes, previously 
we had been planning something of that sort, but later we changed our 

programme. ইরয়ে, রপ্ররর্য়ােরে উই হযাড রবন প্লারনং োমরথত অফ েযাি েিত, বাি টেিার উই 
টচঞ্জড আওয়ার টপ্রাগ্রাম। 

Examples of Past Perfect Continuous 

Tense 
1) রর্ন রেন ধরর বৃরি হরচ্ছে ➯ It had been raining for three days. 
2) এক েপ্তাহ ধরর র্ারা কািরি করররর্রছে ➯ They had been doing the work for a 
week. 
3) এক েপ্তাহ ধরর রর্রন জ্বরর রু্ রছরেন ➯ He had been suffering from fever for a 
week. 
4) রু্রম আোর পূরবত আরম অংক কররছোম ➯ I had been doing sums before you 
came. 
5) টরারহর্ ও টরাহান পাাঁচ বছর ধরর এ সু্করে প রছে ➯ Ruhit and Ruhan had been 
reading in this school for five years. 
6) েূর্ত অস্ত র্াওয়ার পূরবত আরম হাাঁিরছোম ➯ I had been walking before the sunset. 
7) টেন আোর পূরবত র্ারা ে  া কররছে ➯ They had been quarreling before the 
train arrived. 
8)  ুমাবার আর  রর্রন একিা বই পর রর্রছরেন ➯ He had been reading a book 
before he slept. 
9) েূর্ত ডুবার আর  র্ারা এক ণ্টা ধরর ফুিবে টখেরছে ➯ They had been playing 
football for an hour before the sunset. 
10) ক্লাে শুরু হবার আর  টছরেরা ট ােমাে কররছে ➯ The boys had been making a 
noise before the class began. 
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Future Tense (ভটবষ্ের্ কোল) 

Future Indefinite Tense: 
ভক্রবেযষর্ শোন োজ ঘটষব এরূপ শবাঝাষল Future indefinite tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শব, ব, বা, ক্রব, শবন এষির শে শোন এেক্রট উষেখ থাষে। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: ভক্রবেযষর্ শোন োজ সাংঘক্রঠর্ হষব বুঝাষল ক্রোংবা বাষেযর মষযয 
tomorrow (আগামীোল), next বাচে েব্দ ( next week আগামী সপ্তাষহ, next night 
আগামী রাষে) coming বাচে েব্দ (coming month আগর্ /আগামী মাস) ইর্যাক্রি থােষল 
বােযক্রট future indefinite tense এর হয়। 
Structure: 

Subject ✛ shall/will ✛ verb ✛ Extension 
Example: 
আক্রম োজক্রট েরব ➪ I shall do the work. 
র্ারা োজক্রট েরষব ➪ They will do the work. 
শস ক্রবিযালষয় োষব ➪ He will go to the school. 
র্ারা বাজাষর োষব ➪ They will go to the market. 
Note ➪ 1st person র্থা I ও We এর পর shall বষস। এিাডা অনয সব শেষে will 
বসষব।ষোন োজ েক্রি শজাড ক্রিষয় েরা বুঝায় বা বক্তার ইষচ্ছ, আষিে, উপষিে, িৃঢ় সাংেল্প 
বুঝায় র্াহষল I ও We এর পর will। এিাডা অনয সব শেষে shall বসষব। শেমন: 
শস ক্রবিযালষয় োষবই (ষজাড শিয়া বুঝায়) ➪ He shall go to the school. 
আক্রম োজক্রট েক্ররবই(ষজাড শিয়া বুঝায়) ➪ I will do the work. Or I must do the 
work. 
আক্রম আর এেবার ভাগয পরীো েরব (ইচ্ছা বুঝায়) ➪ I will try my luck again. 
শর্ামরা মহর্ বযক্রক্তষির পিাাংে অনুসরন েরষব(উপষিে) ➪ You shall follow the 
footsteps of great men. 
Note: শোন োজ েক্রি Near Future বুঝায় র্াহষল বােযক্রট Future indefinite tense এর 
ক্রনয়মানুসাষর েরা োষব আবার Present Continuos Tense এর ক্রনয়মানুসাষরও েরা োষব। 
শেমন:আক্রম আগামীোল বাডী োব ➪ I shall go home tomorrow. বা I am going to 
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home tomorrow. 
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📝 সাযারণ নাসূচে বােয:  ইহার না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম subject বষস  । 
র্ারপষর সাহােযোরী ক্রিয়া shall not /will not বষস । ের্তা first person উভয় বচষন 
shall not বাক্রে সবজায়গায় will not বষস ।  এরপষর মূল verb এর present form বষস 
এবাং সবষেষে object . 
✔ Structure: :subject+shall not/will not+verb+object 

শেমনঃ রক্রহম ভার্ খাষব না – Rahim will not eat rice . 
আমরা বাজাষর োব না –  We shall not go to market 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয:  ইহার প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী ক্রিয়া 
shall/will বষস ।ের্তা first person উভয় বচষন shall বাক্রে সবজায়গায় will বষস ।র্ারপর 
subject বষস ।   এরপষর মূল verb এর present form বষস এবাং সবষেষে object . 
✔ Structure: :shall/will+subject+verb+object 

শেমনঃ রক্রহম ক্রে ভার্ খাষব? – Will Rahim  eat rice? . 
আমরা ক্রে বাজাষর োব? – Shall we go to market? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে:   ইহার প্রশ্নষবাযে না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া shall/will বষস ।ের্তা first person উভয় বচষন shall বাক্রে সবজায়গায় 
will বষস ।র্ারপর subject বষস । subject এর পষর not বষস ।   এরপষর মূল verb এর 
present form বষস এবাং সবষেষে object . 
✔ Structure: :shall/will+subject+not+verb+object 

শেমনঃ রক্রহম ক্রে ভার্ খাষব না? – Will Rahim not eat rice? . 
আমরা ক্রে বাজাষর োব না? – Shall we not go to market? 
📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া Shall/Will 
বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Shall/Will. 

উিাহরণঃ 
❑ হাাঁ শস বাজাষর োষব – Yes, he will. 
❑ হাাঁ আক্রম মাি খাা্ব – Yes, I shall. 
📝 সাংক্রেপ্ত নাসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া shall not/will 
not বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ shall not/ will not. 

উিাহরণঃ 
❑ না শস বাজাষর োষব না – No, he will not. 
❑ না আক্রম মাি খাব না – No, I shall not. 
 

আষরা ক্রেিু ক্রনয়ম  
Sub + shall have to /will have to + verb এর present form. 
He will have to play football. (র্াষে ফুটবল শখলষর্ই হষব)। 
Sub + must + verb এর present form. 
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He must play football. (শস অবেযই ফুটবল শখলষব)। 
Sub + must have to + verb এর present form. 

He must have to play football. (র্াষে অবেযই ফুটবল শখলষর্ হষব)। 

❒ রু্রম টখেরব?➪ Will you play? উইে্  ইউ টপ্ল! 
❒ না, আরম টখেরবা না।➪ No, I won't. টনা, আই ওয়'ন্ট। 
❒ রু্রম রক কাে আেরব?➪ Will you come tommorrw? উইে ইউ কাম  িুমররা? 
❒ হযাাঁ, আেব।➪ Yes, I'll come. ইরয়ে, আই'ে কাম । 
❒ রু্রম রক রারে এখারন থাকরব?➪ Will you be staying here to night? উইে ইউ রব 
টেরয়ং রহয়ার িু নাইি? 
❒ না, আরম রফরর র্াব।➪ No I'll go back. টনা, আই'ে ট া বযাক । 
❒ রু্রম রক শুিবার রেন রািার েরে টেখা কররব?➪ Will you see Raja on Friday? উইে 
ইউ রে রািা অন োইরড? 
❒ না, আরম বার রর্ টর্ামার িনয অরপক্ষা করব।➪ No I'll wait for you at home. টনা, 
আই'ে ওরয়ট  ফর ইউ অ যাি টহাম। 

Examples of Future Indefinite Tense 
1) টে একরি বই রকনরব ➯ He will buy a book. 
2) রু্রম বইরি প রব ➯ You will read the book. 
3) আল্লাহ আমারের োহার্য কররবন ➯ Allah will help us. 
4) আমরা রিরকি টখেব ➯ We shall play cricket. 
5) মা র্ার্ রান্না কররবন ➯ Mother will cook rice. 
6) র্ারা টর্ামারক স্মরণ কররব ➯ They will remember you. 
7) র্ারা আমারের োহার্য কররব ➯ They will help us. 
8) টছরেরা আ ামীকাে টখেরব ➯ The boys will play tomorrow. 
9) রু্রম এ কািরি কররব ➯ You will do this work. 
10) আরম ইংরররি রশখব ➯ I shall learn English. 
11) কররম বাাঁরশ বািারব ➯ Karim will play flute. 
12) আরম একরি পুরস্কার পাব ➯ I shall get a prize. 
13) কররম অংকরি কররব ➯ Karim will do the sum. 
14) শীঘ্রই েূর্ত উঠরব ➯ The sun will rise soon. 
15) ররন ডািার হরব ➯ Rony will be a doctor. 
16) টর্ামরা এখন রেরখরব ➯ You will write now. 
17) এক  ণ্টা েময় ো রব ➯ It will take an hour. 
18) আরম রশক্ষক হইব ➯ I shall be a Teacher. 
19) আরম আ ামীকাে খুেনা র্াব ➯ I shall go to Khulna tomorrow. 
20) রু্রম পরীক্ষায় পাে কররব ➯ You will pass in the examination. 
21) শহীে আমার িনয অরপক্ষা কররব ➯ Shahid will wait for me. 
22) র্াহারা েৎ হইরব ➯ They will be honest. 
23) র্াহারা আমারক োহার্য কররব ➯ They will help me. 
24) টেখারন টপৌঁছারর্ এক  ণ্টা েময় ো রব ➯ It will take one hour to reach 
there. 
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25) টে ইংরররি রশখরব না ➯ He will not learn English. 
26) র্ারা টর্ামারক রবরি কররব না ➯ They will not disturb you. 
27) র্ারা ট ােমাে কররব না ➯ They will not make a noise. 
28) র্ারা আি রওয়ানা হরব না ➯ They will not start today. 
29) রশশুরি েুধ পান কররব না ➯ The baby will not drink milk. 
30) আরম টেখারন র্াব না ➯ I shall not go there. 
31) আরনে কো খারব না ➯ Anis will not eat banana. 
32) আমরা েময় পাব না ➯ We shall not get time. 
33) অরর্ রশক্ষক হরব না ➯ Avi will not be a teacher. 
34) টে োহেী হরব না ➯ He will not be brave. 
35) আমরা এখন টখরেব না ➯ We shall not play now. 
36) টর্ামরা েুখী হরব না ➯ You will not be happy. 
37) বােকরি রকছু পারব না ➯ The boy will not get anything. 
38) আমরা এিা করব না ➯ We shall not do this. 
39) টছরেগুরো কমতঠ হরব না ➯ The boys will not be active. 
40) টে রক রমথযা কথা বেরব না ➯ Will he not tell a lie? 
41) আমরা টকাথাও র্াব না ➯ We shall not go any where. 
42) টমরয়গুরো টবাকা হরব না ➯ The girls will not be foolish. 
43) আমিা র্ািা হরব না ➯ The mango will not be fresh. 
44) টোপা এখন ছরব আাঁকরব না ➯ Lopa will not draw picture now. 
45) রু্রম রক ফুিবে টখেরব? ➯ Will you play football? 
46) রু্রম রক সু্করে র্ারব না? ➯ Will you not go to school? 
47) টমরয়রি রক ের্য কথা বেরব? ➯ Will the girl speak the truth? 
48) টরাহান রক  ুমারব? ➯ Will Ruhan sleep? 
49) রু্রম রক বইরি প রব না? ➯ Will you not read the book? 
50) টর্ামার র্াই রক কািরি কররব না? ➯ Will not your brother do the work? 
51) টে রক ইংরররি রশখরব না? ➯ Will he not learn English? 
52) টর্ামরা রক চা খারব না? ➯ Will you not take tea? 
53) বাবু রক এিা পছন্দ কররব? ➯ Will Babu like it? 
54) ফুেরি রক োে হরব? ➯ Will the flower be red? 
55) টে রক রমথযা কথা বেরব? ➯ Will he tell a lie? 
56) রু্রম রক সু্করে র্ারব? Will you go to school? 
57) আরম রক সু্করে র্াব? ➯ Shall I go to school? 
58) রু্রম রক নাশর্া খারব? ➯ Will you take Tiffin? 
59) আমরা রক টখো টেখব? ➯ Shall we watch the match? 
60) রু্রম রক একিা  ান  াইরব? ➯ Will you sing a song? 
61) টে রক কািিা শুরু কররব? ➯ Will he start the work? 
62) রেরে রক ইরর্হাে প রব? ➯ Will Lily read history? 
63) ফেরি রক র্ািা হরব না? ➯ Will not the fruit be fresh? 
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 Future Continuous Tense: 
ভক্রবেযৎ োষল শোন োজ চলষর্ থােষব এরূপ শবাঝাষল Future Continuous Tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ থাক্রেব, শর্ থাক্রেষব, শর্ থাক্রেবা, শর্ থাক্রেষবন এষির শে শোন এেক্রট 
েুক্ত থাষে। 
Structure: 

Subject ✛ shall be/will be ✛ main verb ✛ ing ✛ Extension. 
Subject ➪ এর পর person ও number অনুসাষর shall be বা will be বষস এবাং মূল 
verb ➪ এর শেষে ing শোগ হয়। 
Example: 
আক্রম বইক্রট পক্রডষর্ থাক্রেব ➪ I shall be reading the book. 
আক্রম গান গাইষর্ থাক্রেব ➪ I shall be singing the song. 
র্ারা ফুটবল শখক্রলষর্ থাক্রেষব ➪ They will be playing football. 
শস োজক্রট েক্ররষর্ থাক্রেষব ➪ He will be doing the work. 
রু্ক্রম/ শর্ামরা সু্কষল োইষর্ থাক্রেষব ➪ they will be going to school. 
ক্রর্ক্রন অক্রফষস োইষর্ থাক্রেষবন ➪ He will be going to office. 
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📝 সাযারণ নাসূচে বােয:  ইহার সাযারণ নাসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম subject 
বষস র্ারপর সাহােযোরী ক্রিয়া shall not be / will not be বষস এরপর মূল verb শেষে 
ing েুক্ত েরষর্ হয় এবাং  সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :subject+shall not be/ will not be+verb(ing)+object. 

উিাহরণঃ 
❑ শস বাজাষর োইষর্থাক্রেষব না – He will not be  going to market . 
❑ আমরা মাি খাইষর্থাক্রেব না – We shall not be eating fish . 
📝 প্রশ্নষবাযে বােয:  ইহার সাযারণ প্রশ্নষবাযে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম সাহােযোরী 
ক্রিয়া Shall/Will বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় subject এর পষর be বষস । এরপর 
মূল verb শেষে ing েুক্ত েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Shall/Will+subject+be+verb(ing)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্থাক্রেষব ? – Will he be going to market ? 
❑ আমরা ক্রে মাি খাইষর্থাক্রেব? – Shall we be eating fish ? 
📝 প্রশ্নষবাযে না সূচে:   ইহার প্রশ্নষবাযে না সূচে বােযগঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম 
সাহােযোরী ক্রিয়া Shall/Will  বষস র্ারপর subject বসাষর্ হয় । subject এর পষর not 
এবাং be বষস । এরপর মূল verb শেষে ing েুক্ত েরষর্ হয় এবাং সবষেষে object বষস । 
✔ Structure: :Shall/Will+subject+not+be+verb(ing)+object 

উিাহরণঃ 
❑ শস ক্রে বাজাষর োইষর্থাক্রেষব না? – Will he not be going to market ? 
❑ আমরা ক্রে মাি খাইষর্থাক্রেব না? – Shall we not be eating fish ? 
📝 সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত হাাঁসূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(yes,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject  বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া shall be/ will 
be বসাষলই হয় । 
✔ Structure: : (Yes,)+ subject+ Shall be/Will be 

উিাহরণঃ *হাাঁ শস বাজাষর োইষর্থাক্রেষব – Yes, he will be . 
*হাাঁ আমরা মাি খাইষর্থাক্রেব- Yes, we shall be 
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📝 সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয:  ইহার সাংক্রেপ্ত না সূচে বােয গঠন েক্ররষর্ হইষল প্রথষম েমােুক্ত 
(No,) বসাষর্ হয় র্ারপর subject বষস এবাং সবষেষে সাহােযোরী ক্রিয়া shall not be/ 
will not be বসাষল হয় । 
✔ Structure: :   No,+subject+shall not be/ will not be 

উিাহরণঃ 
❑ না,শস বাজাষর োইষর্থাক্রেষব না– No, he will not be . 
❑ না, আমরা মাি খাইষর্থাক্রেব না- No, we will not be. 

❒ কাে এই েময় রক রু্রম টরে ার রর্ থাকরব? ➯ Will you be in the train at this time 
tomorrow? উইে্  ইউ রব ইন  েযা টেন এ যাট  রেে িাইম িুমররা? 
❒ হযাাঁ, আরম টে েময় কানপুর টপৌঁরছ র্াব হয়র্। ➯ Yes, I'll be about to reach Kanpur 
at this time. ইরয়ে, আই'ে রব অ যাবাউি িু ররচ  কানপুর এ যাি রেস  িাইম। 
❒ কাে রক এই েময় আমরা মযাচ টখেরর্ থাকরবা না? ➯ Shall we not be playing 
match at this time? শযাে উই নট  রব টপ্লরয়ং মযাচ এ যাি রেস  িাইম? 
❒ হযাাঁ, কাে এই েময় আমরা মযাচ টখেরর্ থাকরবা। ➯ Yes, of course we'll be. ইরয়ে, 
অফ  টকােত উই'ে রব। 
❒ আমরা রক বার বার রেমো আেরর্ থাকরবা? (বা আেরবা?] ➯ Shall we be coming to 
Simla again and again? শযাে উই রব কারমং িু রেমো এর ন অ যান্ড এর ন? 
❒ না, আমরা বার বার আেরর্ থাকরবা [অথবা আেরবা] না। ➯ No, We won't be. টনা, উই 
ওন্ট রব। 

Examples of Future Continuous Tense 
1) আরম  ান  াইরর্ থারকব ➯ I shall be singing a song. 
2) টে মাছ ধরররর্ থারকরব ➯ He will be catching fish. 
3) র্ারা মারঠ টখরেরর্ থারকরব ➯ They will be playing in the field. 
4) মা টকারআন প রর্ থাকরবন ➯ Mother will be reading Quran. 
5) টে চারা  াছগুরোরর্ পারন রেরর্ থারকরব ➯ He will be watering the plants. 
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Future Perfect Tense : 
ভক্রবেযৎ োষল শোন ক্রনক্রিতষ্ট সমষয়র মষযয শোন োজ হষয় োষব শবাঝাষল বা িুক্রট োষজর মষযয 
এেক্রট আষগ হষব শবাঝাষল Future Perfect Tense হয়। 
ভক্রবেযৎ োষলর িুক্রট োষজর মষযয শে োজক্রট আষগ হষব র্া Future Perfect Tense হয় এবাং 
পষররটা simple present tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে য়া থাক্রেব, য়া থাক্রেবা, য়া থাক্রেষব, য়া থাক্রেষবন, এষির শে শোন এেক্রট 
শোগ থােষল Future perfect tense হয়। 
েব্দ শিষখ শচনার উপায়: By this time / by ✛ সময় [by morning, by Sunday etc ] 
থােষল বােযক্রট সাযারনর্ঃ future perfect tense G েরষর্ হয়। 
 
 Structure: 
( Before থােষল)  
1st subject ✛ shall have/will have ✛ verb এর past participle ✛ Extension 
✛ before/ ✛ 2nd subject ✛ main verb ✛ Extension 
( After থােষল)  
1st subject ✛ main verb ✛ Extension ✛ After ✛ 2nd subject ✛ shall 
have/will have ✛ verb এর past participle ✛ Extension. 
Subject ➪ এর পর person ও number অনুসাষর shall have বা will have বষস এবাং 
মূল verb ➪ এর past participle form বযবহৃর্ হয়। 
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Example: 
বাবা আসার আষগ আক্রম োজক্রট েক্ররয়া থাক্রেব ➪ I shall have done the work before 
my father comes. 
আক্রম ক্রবোল চারটার মষযয বইক্রট পক্রডয়া থাক্রেব ➪ I shall have finished reading the 
book by 4. P. m. 
রু্ক্রম োওয়ার পূষবত আক্রম গান গাইয়া থাক্রেব ➪ I shall have sang a song before you 
leave. 
র্ারা আসার পূষবত আক্রম পডা শেে েক্ররব ➪ I shall have finished my lesson before 
they come. 
শস আসার পষর আক্রম পডা শেে েরব ➪ He comes after I finish my lesson after he 
will have come. 
NOTE: এখাষন মষন রাখির্ হষব before এর আষগ after এর পষর Future Perfect Tense 
হষব । অনযক্রট simple present tense এর হষব। 

❒ ও রক চরে ট রছ র্রব? ➯ Will she have gone? উইে শী হযার্  ন? 
❒ না, র্াইরন হয়রর্া। ➯ No, she wouldn't have gone. টনা, শী উড'ন্ট হযার্  ন। 
❒ রু্রম রক আেরছ মাে না াে কােকা টথরক চরে আেরব? ➯ Will you be back from 

Kalka by the next month? উইে ইউ রব বযাক ্ েম কােকা বাই টনক স ি মান থ ? 
❒ হযাাঁ, এরে র্ারবা। ➯ Yes, I should be back by then. ইরয়ে, আই েুড রব বাই টেন। 
❒ কাে এই েময় না াে টর্ামার পরীক্ষা টশষ হরয় র্ারব। ➯ You will have taken your 

test by this time tomorrow. ইউ উইে হযার্ টিক ন ইওর টিে বাই রেস  িাইম িুমররা। 
❒ হযাাঁ, আমার িীবরনর একিা গুর“ত্বপূণত অধযায় টশষ হরয় র্ারব। ➯ Yes, an important 

chapter of my life would be over. ইরয়ে, অ যান ইম্পি তযান্ট চযাপিার অফ মাই োইফ উইে 
রব ওর্ার। 
❒ রু্রম রক আ ামী বছরর েশম টেণীর পরীক্ষা পাে করর র্ারব? ➯ Will you have passed 
tenth class by the next year? উইে ইউ হযার্ পােড  টিনথ  ক্লাশ বাই েযা টনকস ট  ইয়ার? 

❒ হযাাঁ, র্র্রেরন আরম পাে করর র্াব। ➯ Yes, I should have passed it by that time. 
ইরয়ে, আই েুড হযার্ পােড  ইি বাই েযাি িাইম। 
❒ মাচত না াে রক রনবতাচন টশষ হরয় র্ারব? ➯ Will the elections be over by March? 
উইে েযা ইরেক শন স  রব ওর্ার বাই মাচত? 
❒ হযাাঁ, মতাচ পর্তন্ত হরয় র্ারব। ➯ Yes, the elections will have completed by March? 
ইরয়ে, েযা ইরেক শন স  উইে হযার্ কমরপ্লরিড বাই মাচত? 
❒ টর্ামার র্াই রক র্র্রেরন কযানাডা টথরক এরে র্ারব।➪ Will your brother have 

returned from Canada? উইে ইওর ব্রাোর হযার্ ররিার ন ড  েম কযানাডা? 
❒ না, র্খনও নয়। ➯ No, he would not have. টনা, রহ উড নি হযার্। 
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Future Perfect Continuous Tense: 
ভক্রবেযৎ োষল শোন সমষয়র মষযয শোন োজ চলষর্ থােষব এরূপ শবাঝাষল future perfect 
tense হয়। 
ভক্রবেযৎ োষল িুক্রট োষজর মষযয শে োজক্রট আষগ চলষর্ থােষব র্া future perfect tense 
হয় শে োজক্রট পষর হষব র্া simple present tense হয়। 
বাাংলায় ক্রচনার উপায়: 
বাাংলায় ক্রিয়ার শেষে শর্ থাক্রেব, শর্ থাক্রেষব, শর্ থাক্রেবা, শর্ থাক্রেষবন এষির শে শোন এেক্রট 
উষেখ থাষে। 
Structure: 

1st subject ✛ shall have been/will have been ✛ main verb ✛ 
ing ✛ Extension✛ 2nd subject ✛ main verb ✛ Extension. 
Note: Subject ➪ এর পর shall have been বা will have been বষস এবাং মূল verb 
➪ এর শেষে ing শোগ হয়।িুইক্রট বােয থােষল Befor/When বা After/That থােষব। 
Example: 
রু্ক্রম ক্রফষর না আসা পেতন্ত আমরা শর্ামার জনয অষপো েরষর্ থােব ➪ we shall have 
been waiting for you until you come back. 
বাবা আসার আষগ আক্রম োজক্রট েক্ররষর্ থাক্রেব ➪ I shall have been doing the work 
before my father comes. 
র্ারা আসার আষগ আক্রম শখক্রলষর্ থাক্রেব ➪ I shall have been playing before they 
come. 
শস ক্রিক্রগ্র পাওয়ার পূষবত চার বির রবীন্দ্রভারক্রর্ ক্রবশ্বক্রবিযালষয় পডষর্ থােষব ➪ he will have 
been studying at Rabindrabharati university for four years before he gets 
degree. 
NOTE: ভক্রবেযৎ োষল িুক্রট োষজর মষযয শে োজক্রট আষগ চলষর্ থােষব র্া future perfect 
tense হয় শে োজক্রট পষর হষব র্া simple present tense হষব, র্ষব বাষেযর যরন অনুোয়ী 
Simple Present Tense এর পক্ররবর্ত Future Indefinite Tense হষব। শেমন: 
এে ঘন্টা োজ েরষর্ থাোর পর র্ারা ক্রবশ্রাম েরষব ➪ They will take rest when they 
will have been working for an hour. 
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❒ কাে রু্রম এ েময়  ুরমরয় প রব? ➯ Will you have been sleeping tomorrow at this 

time? উইে ইউ হযার্ রবন র্সরপং িুমররা এ যাি রেস  িাইম? 
❒ না, টবাধহয় এ েময় প রর্ থাকব। ➯ No, probably I shall have been studying at 

this time. টনা, টপ্রাবাবরে আই শযাে হযার্ রবন োরডরয়ং অ যাি েযা িাইম। 
❒ আর টর্ামার র্াই, রািীব রক কররর্ থাকরব? ➯ And, what will your brother, Rajiv 

have been doing? এ যান্ড, টহায়াি উইে ইরয়ার ব্রাোর রািীব হযার্ রবন ডুইং? 
❒ ও রশমো র্াওয়ার িনয তর্রর হরর্ থাকরব। ➯ He will have been preparing to leave 

for Simla. রহ উইে হযার্ রবন রপ্রপযাররং িু রের্ ফর রশমো। 
❒ পুরেশ রক এ েময় পরকিমাররক রিোোবাে কররর্ থাকরব? ➯ Will the policeman 

have been interrogating the pick-pocket at this time? উইে েযা পুরেশমযান হযার্ রবন 
ইনিাররার রিং েযা রপক  পরকি এ যাি রেে িাইম? 
❒ না, টে র্ার রাউরন্ড টবরররয় থাকরব। ➯ No, he will have been on his round. টনা, রহ 
উইে হযার্ রবন অন রহি রাউন্ড। 
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Tense in Rhymes (ছন্দে ছন্দে Tense শিক্ষা) 

 

* Present Tense:-  
1. Present indefinite টকান কাি এখন হয় Present Tense র্ারর কয়, বর্তমারন টর্ কাি 
চরে Present Indefinite র্ারক বরে।  
রনরচর রনয়ম টিরন নাও 1. Present Indefinite টকর নাও Sub র্রে 3rd person singular 
verb এর টশরষ s,es বা ies োও এবার বেে হরব এইমাে verb রঠক থাকরব অনযে।  
রনয়ম অনুোরর :  
1st person: ➯Singular: I go--➯ Plural:  We go  
2nd person: ➯Singular:  you---➯ Plural:   You go  
3rd person: ➯Singular: He goes--➯ Plural: They go  
2. Present continuous: ➯ Present Continious বেব কখন? ➯“চরেরর্রছ” কািরি 
“এখন” ➯এমন রিয়া টেখব র্খন টর্রছ, টর্ছ, টর্রছ আরছ র্খন।  
বাকয কররব:- Sub প্রথম ধরর  Number, Person রঠক করর, Am, is, বা are টেখ র্ার টশরষ 
ing রেরব Present Continious হরবই হরব। 
➯Singular --------- ➯Plural:  
➯1st person: I am going ➯Plural:  We are going  
➯2nd person: you are going -➯Plural:  You are going  
➯3rd person Singular: He is going --➯Plural:  They are going  
 
3. Present perfect: কািরি আর  Finish হয় ফেরি টর্ র্ার এখন রয়, র্রব টর্ আর রকছুই 
নয় Present Perfect র্াররই কয়,  
বাকয   রর্ হরব: Sub টক রঠক ধরর Number – Person অনুোরর,Sub রিরক প্রথম নাও 

Have বা has পারশ োও, এবার কর Verb টক টর্া Past participle এ পররণর্,  
র্ার রূপ হরব:-  
➯1st Person: I have gone. -➯Plural: We have gone.  
➯2nd person: You have gone. -➯Plural: You have gone.  
➯3rd person Singular: He has gone. -➯Plural: They have gone.  
 

4. Present perfect continuous: অর্ীরর্ কাি শুরু হরয় বর্তমারন চেরর্ ররহ, র্রবষযরর্ 
ও চেরর্ পারর Present perfect contionuous বেব র্ারক ।  
এর রনয়ম:- Sub: টক first ধররয়া Number-Person রঠক কররয়া, Have been বা has 
been বোইয়া Verb এর টশরষ ing রেয়া, মরন মরন র্র্ন করর Present perfect continous 
 ঠন করর।  
➯র্ার রূপ হরব:-  
➯1st Person: I have been going. - ➯Plural: We have been going.  
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➯2nd person: You have been going. ➯Plural: You have been going.  
➯3rd person Singular: He has been going. - ➯Plural: They have been going.  
 

➯Past Tense  
 

➯1. Past Indefinite: অর্ীর্কারে কাি টশষ হরে Past Indefinite র্ারক বরে,  
Sentence করার েময়:- ➯Sub: রিরক ধরর first Verb এর রূপ করর past, এই রনয়মরি 
ব  টোিা হয়না একিু ন া চ া,  
➯র্ার রূপ হরব:-  
1st Person: I went. ----- ➯Plural: We went.  
➯2nd person: You went. ----➯Plural: You went.  
➯3rd person: He went. -----➯Plural: They went.  
 

➯2. Past contionous: ➯চেরর্ রছরো অর্ীরর্ কাি Past contionous বেরবা আি,  
বারকয রেখরর্ ট রে- Sub: আর verb টক রনও Was বা were মারে রেও। Ing টর্া  verb 
এ রেরব, Past contionous হরবই হরব। 
 ➯র্ার রূপ হরব:-  
➯Singular plural  
➯1st Person: I was going. -➯Plural: We were going.  
2nd person: You were going- ➯Plural: You were going.  
➯3rd person: He was going. - ➯Plural: They were going.  
 

3. Past perfect:  িনা েুরি অর্ীরর্  রি Past perfect টেইিাই বরি, একরি আর  একরি 
রপরছ এই কথারি নয়রকা রমরছ, টকানরি আর  টকারনরি পরর মরন মরন রঠক করর,  রি টর্রি 
আর  র্রবই had োর , Past participal প্রথম রিয়া শুধুই Past পররর রিয়া,  
➯র্ার রূপ হরব:- 
 1st Person: I had gone. --- ➯Plural: We had gone.  
➯2nd person: You had gone. --➯Plural: You had gone.  
➯3rd person: He had gone. --- ➯Plural: They had gone.  
➯4. Past perfect continuous: আর  কাি হয়রন টশষ পররর কাি হয় রনঃরশষ, আর র 
কাি চরেরছে পররর কাি  রি ট ে, টেরখ রচরন েক্ষণ গুরো past perfect continuous 
র্ারক বরে,  
এর রনয়ম:- verb এর আর  had been রেরব ing টক টশরষ টনরব, Subject রঠরর্া আর  
আরছ বারক েকে রপরছ রপরছ,  
➯র্ার রূপ হরব:-  
➯1st Person: I had been going- ➯Plural: We had been going.  
➯2nd person: You had been going-➯Plural: You had been going.  
➯3rd person: He had been going- ➯Plural: They had been going.  
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Future Tense  
 

➯1. Future Indefinite: হয়রন টর্ কাি হরব Future Indefinite র্রব  
এর বাকয: ➯1st person এ shall ধর 2nd, 3rd এ will কর, োধারণর্ এ রীরর্ আরেশ, 
ইচ্ছায় রবপরীর্ই, আরেশ-ইচ্ছার রনয়ম:  
➯1st Person: I will go. ------➯Plural: He will go.  
➯2nd person: You will go. --➯Plural: You will go.  
➯3rd person: He shall go. ---➯Plural: They shall go.  
 
Future continuous: ➯2. র্রবষযরর্র রিয়া র্াবনা কর মন রেরয়, চেরর্ থাকরব কািরি 
Future continuous টেইরি,  
র্ার রনয়ম:- বাকযরির ই অথত বুরে. Sub: রঠরক রনরব খাঁ্ুরি। (র্ারপর) 1st person এ shall 
be ➯2nd, 3rd এ will be Verb রি র্ার রেখরব পরর, Ing টর্া  র্ারর্ করর।  
➯র্ার রূপ হরব:-  
➯1st Person: I shall be going. ➯Plural: We will be going.  
➯2nd person: You will be going-➯Plural: You will be going.  
3rd person: He will be going-➯Plural: They will be going  
3. Future perfect: র্রবষযরর্র র্াবনা, েুই কাি বা  িনা। েুরিই পরর  িরব, একরির পর 
একরি হরব। টর্রি হরব before Future perfect ওরর্ কর।  
➯এর রনয়ম:- 1st person এ shall have 2nd, 3rd এ will have মূে Verb রঠরর্ হরব রক? 
Past participle ছা া আর রক?  
➯র্ার রূপ হরব:-  
➯1st Person: I shall have gone- ➯Plural: We will have gone  
➯2nd person: You wil have gone- ➯Plural: You will have gone.  
➯3rd person: He will have gone- ➯Plural: They will have gone.  
4. Future Perfect continuous: ➯English teacher বরেন us (কখন হরব) Future 
Perfect continuous, বুরে রনই আি, থাকরব েুই কাি আর র কাি ও পররর কাি, (আর র 
কািরি) চেরর্ থাকরব র্র্ক্ষণ (পররর কািরি) প্রথম শুরু হয় র্খন, কারির মরধয েুরি চেরর্ 
থাকরব টর্ই Future Perfect continuous হয় টেই। রনয়মরি ওর টিরন রনন, Shall have 
been বা Will have been, Ing টর্া করর রেন।  
➯রূপ হরব এমন:-  
➯1st Person: I shall have been going. ------➯Plural: We will have been going.  
➯2nd person: You wil have been going. --➯Plural: You will have been going.  
➯3rd person: He will have been going. ---➯Plural: They will have been going.  
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ইাংয়েটজ বাক্য গঠন্দের ২০০টি রুলস শিখুে 

এক্শি  উদাহরণ শদন্দে 

❒ I work. ➯ আক্রম োজ েক্রর।  
❒ I am working. ➯ আক্রম োজ েরক্রি।  
❒ I have worked. ➯ আক্রম োজ েষরক্রি।  
❒ I have been working. ➯ আক্রম োজ েরক্রি।  
❒ I worked. ➯ আক্রম োজ েরলাম।  
❒ I was working. ➯ আক্রম োজ েরক্রিলাম।  
❒ I had worked. ➯ আক্রম োজ েষরক্রিলাম।  
❒ I had been working. ➯ আক্রম োজ েরক্রিলাম।  
❒ I will work. ➯ আক্রম োজ েরব।  
❒ I will be working. ➯ আক্রম োজ েরব।  
❒ You work. ➯ আপক্রন োজ েরুন।  
❒ You are working. ➯ আপক্রন োজ েরষিন।  
❒ You have worked. ➯ আপক্রন োজ েষরষিন।  
❒ You have been working. ➯ আপক্রন োজ েরষিন।  
❒ You worked. ➯ আপক্রন োজ েরষলন।  
❒ You were working. ➯ আপক্রন োজ েরক্রিষলন।  
❒ You had worked. ➯ আপক্রন োজ েষরক্রিষলন।  
❒ You had been working. ➯ আপক্রন োজ েরক্রিষলন।  
❒ You will work. ➯ আপক্রন োজ েরষবন।  
❒ You will be working. ➯ আপক্রন োজ েরষবন।  
 
❒ You do not work. ➯ আপক্রন োজ েষরন না।  
❒ I do not work. ➯ আক্রম োজ েক্রর না।  
❒ I am not working. ➯ আক্রম োজ েরক্রি না।  
❒ I have not worked. ➯ আক্রম োজ েক্ররক্রন।  
❒ I have not been working. ➯ আক্রম োজ েরক্রি না।  
❒ I did not work. ➯ আক্রম োজ েক্ররক্রন।  
❒ I was not working. ➯ আক্রম োজ েরক্রিলাম না।  
❒ I had not worked. ➯ আক্রম োজ েক্ররক্রন।  
❒ I had not been working. ➯ আক্রম োজ েরক্রিলাম না।  
❒ I will not work. ➯ আক্রম োজ েরব না।  
❒ I will not be working. ➯ আক্রম োজ েরব না।  
❒ You are not working. ➯ আপক্রন োজ েরষিন না।  
❒ You have not worked. ➯ আপক্রন োজ েষরনক্রন।  
❒ You have not been working. ➯ আপক্রন োজ েরষিন না।  
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❒ You did not work. ➯ আপক্রন োজ েষরনক্রন।  
❒ You were not working. ➯ আপক্রন োজ েরক্রিষলন না।  
❒ You had not worked. ➯ আপক্রন োজ েষরনক্রন।  
❒ You had not been working. ➯ আপক্রন োজ েরক্রিষলন না।  
❒ You will not work. ➯ আপক্রন োজ েরষবন না।  
❒ You will not be working. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ েরষবন না।  
 

❒ I can work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পাক্রর।  
❒ I may work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পাক্রর।  
❒ I could work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পাক্রর।  
❒ I might work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পাক্রর।  
❒ I could have worked. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পারর্াম।  
❒ I might have worked. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পারর্াম।  
❒ I can have this book. ➯ আমার এই বইক্রট থােষর্ পাষর।  
❒ I may have this book. ➯ আমার এই বইক্রট থােষর্ পাষর।  
❒ You can work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পাষরন।  
❒ You may work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পাষরন।  
❒ You could work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পাষরন।  
❒ You might work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পাষরন।  
❒ You could have worked. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পারষর্ন।  
❒ You might have worked. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পারষর্ন।  
❒ You can have this book. ➯ আপনার এই বইক্রট থােষর্ পাষর।  
❒ You may have this book. ➯ আপনার এই বইক্রট থােষর্ পাষর।  
❒ She can work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর।  
❒ She may work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর।  
❒ She could work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর।  
❒ She might work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর।  
❒ She could have worked. ➯ শস োজ েরষর্ পারর্।  
❒ She might have worked. ➯ শস োজ েরষর্ পারর্।  
❒ She may have this book. ➯ র্ার এই বইক্রট থােষর্ পাষর।  
❒ It can be done. ➯ এইক্রট েরা োষব।  
❒ It may be done. ➯ এইক্রট েরা হয়র্ োষব।  
❒ It could be done. ➯ এইক্রট েরা োষব।  
❒ It might be done. ➯ এইক্রট েরা োষব।  
❒ It could have been done. ➯ এইক্রট েরা শের্।  
❒ It might have been done. ➯ এইক্রট েরা শের্।  
 

❒ I can not work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পাক্রর না।  
❒ I may not work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ নাও পাক্রর।  
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❒ I could not work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পারলাম না।  
❒ I might not work. ➯ আক্রম োজ েরষর্ নাও পাক্রর।  
❒ I could not have worked. ➯ আক্রম োজ েরষর্ পারর্াম না।  
❒ I might not have worked. ➯ আক্রম োজ েরষর্ নাও পরার্াম  
❒ I can not have this book. ➯ আমার এই বইক্রট থােষর্ পাষর না।  
❒ I may not have this book. ➯ আমার এই বইক্রট থােষর্ নাও পাষর।  
❒ You can not work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পাষরন না।  
❒ You may not work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ নাও পাষরন।  
❒ You could not work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পারষলন না।  
❒ You might not work. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ নাও পাষরন।  
❒ You could not have worked. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ পারষর্ন না।  
❒ You might not have worked. ➯ আপক্রন োজ েরষর্ নাও পারষর্ন।  
❒ You can not have this book. ➯ আপনার এই বইক্রট থােষর্ পাষর না।  
❒ You may not have this book. ➯ আপনার এই বইক্রট থােষর্ নাও পাষর।  
❒ She can not work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর না।  
❒ She may not work. ➯ শস োজ েরষর্ নাও পাষর।  
❒ She could not work. ➯ শস োজ েরষর্ পারল না।  
❒ She can not work. ➯ শস োজ েরষর্ পাষর না।  
❒ She might not work. ➯ শস োজ েরষর্ নাও পাষর।  
❒ She could not have worked. ➯ শস োজ েরষর্ পারর্ না।  
❒ She might not have worked. ➯ শস োজ েরষর্ নাও পারর্।  
❒ She may not have this book. ➯ র্ার এই বইক্রট থােষর্ নাও পাষর।  
❒ I should not work. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ I should not be working. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ I should not have worked. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ I should not have been working. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ You should not work. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ You should not be working. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ You should not have worked. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ You should not have been working. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ She should not work. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ She should not be working. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ She should not have worked. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ She should not have been working. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ This machine should not be working. ➯ এই শমক্রেনক্রটর োজ েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ This machine should not have worked. ➯ এই শমক্রেনক্রটর োজ েরা উক্রচর্ 
হয়ক্রন।  
❒ This car should not have air-conditioner. ➯ এই গাক্রডক্রটর বার্ানুেুল েন্ত্র থাো 
উক্রচর্ নয়।  
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❒ It should not be done. ➯ এইক্রট েরা উক্রচর্ নয়।  
❒ It should not have been done. ➯ এইক্রট েরা উক্রচর্ হয়ক্রন।  
❒ I should work. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ I should be working. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ I should have worked. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ I should have been working. ➯ আমার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ You should work. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ You should be working. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ You should have worked. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ You should have been working. ➯ আপনার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ She should work. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ She should be working. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্।  
❒ She should have worked. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ She should have been working. ➯ র্ার োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ This machine should be working. ➯ এই শমক্রেনক্রটর োজ েরা উক্রচর্।  
❒ This machine should have worked. ➯ এই শমক্রেনক্রটর োজ েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ This car should have air-conditioner. ➯ এই গাক্রডক্রটর বার্ানুেুল েন্ত্র থাো 
উক্রচর্।  
❒ It should be done. ➯ এইক্রট েরা উক্রচর্।  
❒ It should have been done. ➯ এইক্রট েরা উক্রচর্ ক্রিল।  
❒ I am not told. ➯ আমাষে বলা হয় না।  
❒ I am not being told. ➯ আমাষে বলা হষচ্ছ না।  
❒ I have not been told. ➯ আমাষে বলা হয়ক্রন।  
❒ I have not been being told. ➯ আমাষে বলা হষচ্ছ না।  
❒ I was not told. ➯ আমাষে বলা হয়ক্রন।  
❒ I was not being told. ➯ আমাষে বলা হক্রচ্ছল না।  
❒ I had not been told. ➯ আমাষে বলা হয়ক্রন।  
❒ I had not been being told. ➯ আমাষে বলা হক্রচ্ছল না।  
❒ I will not be told. ➯ আমাষে বলা হষব না।  
❒ I will not be being told. ➯ আমাষে বলা হষব না।  
❒ I am told. ➯ আমাষে বলা হয়।  
❒ I am being told. ➯ আমাষে বলা হষচ্ছ।  
❒ I have been told. ➯ আমাষে বলা হষয়ষি।  
❒ I have been being told. ➯ আমাষে বলা হষচ্ছ।  
❒ I was told. ➯ আমাষে বলা হল।  
❒ I was being told. ➯ আমাষে বলা হক্রচ্ছল।  
❒ I had been told. ➯ আমাষে বলা হষয়ক্রিল।  
❒ I had been being told. ➯ আমাষে বলা হক্রচ্ছল।  
❒ I will be told. ➯ আমাষে বলা হষব।  
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❒ I will be being told. ➯ আমাষে বলা হষর্ থােষব।  
❒ I am a good student. ➯ আক্রম এেক্রট ভাল িাে।  
❒ I was a good student. ➯ আক্রম এেক্রট ভাল িাে ক্রিলাম।  
❒ I will be a good student. ➯ আক্রম এেক্রট ভাল িাে হব।  
❒ I have been a good student. ➯ আক্রম এেক্রট ভাল িাে।  
❒ I had been a good student. ➯ আক্রম এেক্রট ভাল িাে ক্রিলাম।  
❒ I have a book. ➯ আমার এেক্রট বই রষয়ষি।  
❒ I had a book. ➯ আমার এেক্রট বই ক্রিল।  
❒ I will have a book. ➯ আমার এেক্রট বই থােষব।  
❒ I am having problem in reading this book. ➯ আমার এই বইক্রট পডষর্ সমসযা 
রষয়ষি।  
❒ You are a good student. ➯ আপক্রন এেজন ভাল িাে।  
❒ You were a good student. ➯ আপক্রন এেজন ভাল িাে ক্রিষলন।  
❒ You will be a good student. ➯ আপক্রন এেজন ভাল িাে হষবন।  
❒ You have been a good student. ➯ আপক্রন এেজন ভাল িাে।  
❒ You had been a good student. ➯ আপক্রন এেজন ভাল িাে ক্রিষলন।  
❒ You have a book. ➯ আপনার এেক্রট বই রষয়ষি।  
❒ You had a book. ➯ আপনার এেক্রট বই ক্রিল।  
❒ You will have a book. ➯ আপনার এেক্রট বই থােষব।  
❒ She is a good student. ➯ শস এেজন ভাল িাে।  
❒ She was a good student. ➯ শস এেজন ভাল িাে ক্রিল।  
❒ She will be a good student. ➯ শস এেজন ভাল িাে হষব।  
❒ She has been a good student. ➯ শস এেজন ভাল িাে।  
❒ She had been a good student. ➯ শস এেজন ভাল িাে ক্রিল।  
❒ She has a book. ➯ র্ার এেক্রট বই রষয়ষি।  
❒ She had a book. ➯ র্ার এেক্রট বই ক্রিল।  
❒ She will have a book. ➯ র্ার এেক্রট বই থােষব।  
 

❒ I do. ➯ আক্রম েক্রর।  
❒ I am doing. ➯ আক্রম েরক্রি।  
❒ I have done. ➯ আক্রম েষরক্রি।  
❒ I have been doing. ➯ আক্রম েরক্রি।  
❒ I did. ➯ আক্রম েরলাম।  
❒ I was doing. ➯ আক্রম েরক্রিলাম।  
❒ I had done. ➯ আক্রম েষরক্রিলাম।  
❒ I had been doing. ➯ আক্রম েরক্রিলাম।  
❒ I will do. ➯ আক্রম েরব।  
❒ I will be doing. ➯ আক্রম েরব।  
❒ I do work. ➯ আক্রম োজ েক্রর।  
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❒ I do have this book. ➯ আমার এই বইক্রট রষয়ষি।  
❒ I did have this book. ➯ আমার এই বইক্রট ক্রিল।  
❒ She does not work. ➯ শস োজ েষর না।  
❒ She is not working. ➯ শস োজ েরষি না।  
❒ She has not worked. ➯ শস োজ েষরক্রন।  
❒ She has not been working. ➯ শস োজ েরষি না।  
❒ She did not work. ➯ শস োজ েষরক্রন।  
❒ She was not working. ➯ শস োজ েরক্রিল না।  
❒ She had not worked. ➯ শস োজ েষরক্রন।  
❒ She had not been working. ➯ শস োজ েরক্রিল না।  
❒ She will not work. ➯ শস োজ েরষব না।  
❒ She will not be working. ➯ শস োজ েরষব না।  
❒ She works. ➯ শস োজ েষর।  
❒ She is working. ➯ শস োজ েরষি।  
❒ She has worked. ➯ শস োজ েষরষি।  
❒ She has been working. ➯ শস োজ েরষি।  
❒ She worked. ➯ শস োজ েরল।  
❒ She was working. ➯ শস োজ েরক্রিল।  
❒ She had worked. ➯ শস োজ েষরক্রিল।  
❒ She had been working. ➯ শস োজ েরক্রিল।  
❒ She will work. ➯ শস োজ েরষব।  
❒ She will be working. ➯ শস োজ েরষব।  
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400 Examples of Tenses 
Present Indefinite  
❒ I eat rice. ➯ আক্রম ভার্ খাই.  
❒ We eat rice. ➯ আমরা ভার্ খাই.  
❒ You eat rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ খাও.  
❒ He eats rice. ➯ শস ভার্ খায়.  
❒ They eat rice. ➯ র্ারা ভার্ খায়.  
❒ Zaher sleeps. ➯ জাষহর ঘুমায়.  
❒ The boy is honest. ➯ শিষলক্রট সৎ ৷  
❒ They are rich. ➯ র্ারা যনী ৷  
❒ He is a clever man. ➯ শস এেজন চালাে মানুে ৷  
❒ The man is poor but honest. ➯ মানুেক্রট গরীব ক্রেন্তু সৎ ৷  
❒ The boy is very strong and healthy. ➯ শিষলক্রট খুবই েক্রক্তোলী এবাং স্বাস্থযবান ৷  
❒ My brother is an engineer. ➯ আমার ভাই এেজন ইক্রিক্রনয়ার ৷  
❒ He is a man of character. ➯ ক্রর্ক্রন এেজন চক্ররেবান মানুে ৷  
❒ Father is at home. ➯ বাবা বাসায় আষিন ৷  
❒ Health is wealth. ➯ স্বাস্থযই সম্পি ৷  
❒ The sun shines all the day. ➯ সূেত সারাক্রিন আষলা শিয় ৷  
❒ Water freezes by cold. ➯ ঠান্ডায় পাক্রন জষম োয় ৷  
❒ The flower smells sweet. ➯ ফুলক্রটর গন্ধ্ ক্রমক্রষ্ট ৷  
❒ The star comes out in the sky at night. ➯ রাষর্ আোষে র্ারা ওষঠ ৷  
❒ My watch keeps right time. ➯ আমার ঘক্রডটা সক্রঠে সময় শিয় ৷  
❒ Food nourishes the body. ➯ খািয েরীষরর পুক্রষ্ট শোগায় ৷  
❒ Birds fly, winds blow and flowers bloom. ➯ পাক্রখ ওষড, বার্াস বয় এবাং ফুল 
শফাষট ৷  

Present Continuous  
❒ I am eating rice. ➯ আক্রম ভার্ খাক্রচ্ছ.  
❒ We are eating rice. ➯ আমরা ভার্ খাক্রচ্ছ.  
❒ You are eating rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ খাচ্ছ.  
❒ He is eating rice. ➯ শস ভার্ খাষচ্ছ.  
❒ They are eating rice. ➯ র্ারা ভার্ খাষচ্ছ.  
❒ Zaher is sleeping. ➯ জাষহর ঘুমাষচ্ছ.  
❒ It is raining. ➯ এখন বৃক্রষ্ট হষচ্ছ ৷  
❒ I am taking a cup of tea. ➯ আক্রম এে োপ চা খাক্রচ্ছ ৷  
❒ The boys are playing hockey. ➯ শিষলরা হক্রে শখলষি ৷  
❒ I am writting a letter to my friend. ➯ আক্রম আমার বনু্ধ্ষে ক্রচক্রঠ ক্রলখক্রি ৷  
❒ I feel very cold. ➯ আমার খুব ঠান্ডা লাগষি ৷  
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Present Perfect  
❒ I have eaten rice. ➯ আক্রম ভার্ শখষয়ক্রি.  
❒ We have eaten rice. ➯ আমরা ভার্ শখষয়ক্রি.  
❒ You have eaten rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ শখষয়ি.  
❒ He has eaten rice. ➯ শস ভার্ শখষয়ষি.  
❒ They have eaten rice. ➯ র্ারা ভার্ শখষয়ষি.  
❒ Zaher has slept. ➯ জাষহর ঘুক্রমষয়ষি.  
❒ The police have arrested the thief. ➯ পুক্রলে শচারক্রটষে শগ্রফর্ার েষরষি ৷  
❒ The train has left the station. ➯ শেনক্রট শেেন শিষডষি ৷  
❒ Father has retired from service. ➯ বাবা চােক্রর শথষে অবসর ক্রনষয়ষিন ৷  
❒ He has arrived here just now. ➯ শস শেবল মাে এখাষন শপৌঁিুল ৷  
❒ I have not seen him for a week or so. ➯ র্ার সষে আমার সপ্তাহখাষনে শিখা 
হয়ক্রন ৷  
❒ I haven't seen him yet. ➯ আক্রম এখনও র্াষে শিক্রখক্রন ৷  
❒ Tell me where you have been for so long? ➯ রু্ক্রম এর্েণ শোথায় ক্রিষল ?  

Present Perfect Continuous  
❒ I have been suffering from fever for a month. ➯ আক্রম মাসখাষনে যষর জ্বষর 
ভুগক্রি ৷  
❒ He has been reading the book for two hours. ➯ শস িুই ঘন্টা যষর বইক্রট 
পডষি ৷  
❒ It has been raining all day long. ➯ সারা ক্রিন যষর বৃক্রষ্ট হষচ্ছ ৷  
❒ I have been sleeping since morning. ➯ আক্রম সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছ.  
❒ We have been sleeping since morning. ➯ আমরা সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছ.  
❒ You have been sleeping since morning. ➯ রু্ক্রম সোল শথষে ঘুমাচ্ছ.  
❒ He has been sleeping since morning. ➯ শস সোল শথষে ঘুমাষচ্ছ.  
❒ They have been sleeping since morning. ➯ র্ারা সোল শথষে ঘুমাষচ্ছ.  
❒ Zaher has been sleeping since morning. ➯ জাষহর সোল শথষে ঘুমাষচ্ছ.  

Past Indefinite  
❒ I ate rice. ➯ আক্রম ভার্ শখলাম.  
❒ We ate rice. ➯ আমরা ভার্ শখলাম.  
❒ You ate rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ শখষল.  
❒ He ate rice. ➯ শস ভার্ শখল.  
❒ They ate rice. ➯ র্ারা ভার্ শখল.  
❒ Zaher slept. ➯ জাষহর ঘুমাল.  
❒ You were present. ➯ রু্ক্রম উপক্রস্থর্ ক্রিষল ৷  
❒ The man was poor but honest. ➯ মানুেক্রট গক্ররব হষলও সৎ ক্রিল ৷  
❒ The girl was five years old. ➯ শমষয়ক্রটর বয়স পাাঁচ বির ক্রিল ৷  
❒ I could do the sum. ➯ আক্রম অাংেক্রট েরষর্ পারর্াম ৷  
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❒ He came here yesterday. ➯ শস গর্োল এখাষন এষসক্রিল ৷  
❒ They played a nice game. ➯ র্ারা ভাষলা শখষলক্রিল ৷  
❒ They fought a great fight. ➯ র্ারা ভীেণ েুদ্ধ েষরক্রিল ৷  
❒ I chased the thief. ➯ আক্রম শচারক্রট র্াডা েষরক্রিলাম ৷  
❒ The girl burst into tears. ➯ শমষয়ক্রট োন্নায় শভষে পডল ৷  
❒ I warned her twice. ➯ আক্রম র্াষে িুই বার সর্েত েষরক্রিলাম ৷  
❒ I came, I saw and I conquered. ➯ আক্রম আসলাম, আক্রম শিখলাম, আক্রম জয় 
েরলাম ৷  
❒ We all ran to the playground. ➯ আমরা সবাই শখলার মাষঠর ক্রিষে িুষট 
ক্রগষয়ক্রিলাম ৷  
❒ Thousands of men are killed in the last great war. ➯ ক্রবগর্ মহােুষদ্ধ হাজার 
হাজার শলাে মারা ক্রগষয়ক্রিল ৷  

Past Continuous  
❒ It was raining. ➯ বৃক্রষ্ট হক্রচ্ছল ৷  
❒ The workers were working on the road. ➯ শ্রক্রমেরা রাস্তায় োজ েরক্রিল ৷  
❒ He was watching me. ➯ শস আমাষে শিখক্রিল ৷  
❒ The man was walking. ➯ শলােক্রট হাাঁটক্রিল ৷  
❒ Boys were playing ➯ শিষলরা শখলক্রিল ৷  
❒ I was eating rice. ➯ আক্রম ভার্ খাক্রচ্ছলাম.  
❒ We ate rice. ➯ আমরা ভার্ শখলাম.  
❒ You were eating rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ খাক্রচ্ছষল.  
❒ He was eating rice. ➯ শস ভার্ খাক্রচ্ছল.  
❒ They were eating rice. ➯ র্ারা ভার্ খাক্রচ্ছল.  
❒ Zaher was sleeping. ➯ জাষহর ঘুমাক্রচ্ছল.  

Past Perfect  
❒ I had eaten rice. ➯ আক্রম ভার্ শখষয়ক্রিলাম.  
❒ We ate rice. ➯ আমরা ভার্ শখলাম.  
❒ You had eaten rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ শখষয়ক্রিষল.  
❒ He had eaten rice. ➯ শস ভার্ শখষয়ক্রিল.  
❒ They had eaten rice. ➯ র্ারা ভার্ শখষয়ক্রিল.  
❒ Zaher had slept. ➯ জাষহর ঘুক্রমষয়ক্রিল.  

Past Perfect Continuous  
❒ I had gone home before i went to Dhaka. ➯ আক্রম ঢাো োওয়ার আষগ বাক্রড 
ক্রগষয়ক্রিলাম ৷  
❒ We reached the station after the train had arrived. ➯ শেন আসার পষর 
আমরা শেেষন শপৌঁষিক্রিলাম ৷  
❒ I had gone there before he came. ➯ র্ারা আসার আষগ আমরা শসখাষন 
ক্রগষয়ক্রিলাম ৷  
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❒ The refugees got some food after they had fasted about a week. ➯ এে 
সপ্তাষহর উপবাষসর পর েরণাথতীরা ক্রেিু খাবার শপল ৷  
 
❒ I had been sleeping since morning. ➯ আক্রম সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছলাম.  
❒ We had been sleeping since morning. ➯ আমরা সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছলাম.  
❒ You had been sleeping since morning. ➯ রু্ক্রম সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছষল.  
❒ He had been sleeping since morning. ➯ শস সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছল.  
❒ They had been sleeping since morning. ➯ র্ারা সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছল.  
❒ Zaher had been sleeping since morning. ➯ জাষহর সোল শথষে ঘুমাক্রচ্ছল.  

Future Indefinite  
❒ I shall eat rice. ➯ আক্রম ভার্ খাব.  
❒ We will eat rice. ➯ আমরা ভার্ খাব.  
❒ You will eat rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ খাষব.  
❒ He will eats rice. ➯ শস ভার্ খাষব.  
❒ They will eat rice. ➯ র্ারা ভার্ খাষব.  
❒ Zaher will sleep. ➯ জাষহর ঘুমাষব.  
❒ You will be glad to meet your friends. ➯ বনু্ধ্ষির সাষথ হষল রু্ক্রম আনক্রন্দর্ 
হষব ৷  
❒ I shall see him tomorrow. ➯ আক্রম োল র্ার সাষথ শিখা েরব ৷  
❒ I will go there. ➯ আক্রম শসখাষন োবই ৷  
❒ I shall go when he comes. ➯ শস েখন আসষব র্খন আক্রম োব ৷  
 

Future Continuous  
❒ I shall be eating rice. ➯ আক্রম ভার্ শখষর্ থােব.  
❒ We will be eating rice. ➯ আমরা ভার্ শখষর্ থােব.  
❒ You will be eating rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ He will be eating rice. ➯ শস ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ They will be eating rice. ➯ র্ারা ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ Zaher will be sleeping. ➯ জাষহর ঘুমাষর্ থােষব.  

Future Perfect  
❒ I shall have eaten rice. ➯ আক্রম ভার্ খাব.  
❒ We will have eaten rice. ➯ আমরা ভার্ খাব.  
❒ You will have eaten rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ খাষব.  
❒ He will have eaten rice. ➯ শস ভার্ খাষব.  
❒ They will have eaten rice. ➯ র্ারা ভার্ খাষব.  
❒ Zaher will have eaten rice. ➯ জাষহর ভার্ খাষব.  
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Future Perfect Continuous  
❒ I shall have been eating rice. ➯ আক্রম ভার্ শখষর্ থােব.  
❒ We will have been eating rice. ➯ আমরা ভার্ শখষর্ থােব.  
❒ You will have been eating rice. ➯ রু্ক্রম ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ He will have been eating rice. ➯ শস ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ Zaher will have been eating rice. ➯ জাষহর ভার্ শখষর্ থােষব.  
❒ They will have been eating rice. ➯ র্ারা ভার্ শখষর্ থােষব.  

Assertive  
❒ I have a book. ➯ আমার এেক্রট বই আষি.  
❒ We have a book. ➯ আমাষির এেক্রট বই আষি.  
❒ You have a book. ➯ শর্ামার এেক্রট বই আষি.  
❒ He has a book. ➯ র্ার এেক্রট বই আষি.  
❒ They have a book. ➯ র্াষির এেক্রট বই আষি.  
❒ Zaher has a book. ➯ জাষহষরর এেক্রট বই আষি.  
 
❒ I do work. ➯ আক্রম োজ েক্রর.  
❒ We do work. ➯ আমরা োজ েক্রর.  
❒ You do work. ➯ রু্ক্রম োজ ের.  
❒ He does work. ➯ শস োজ েষর.  
❒ They do work. ➯ র্ারা োজ েষর.  
❒ Zaher does work. ➯ জাষহর োজ েষর.  
 
❒ I did work. ➯ আক্রম োজ েরলাম.  
❒ We did work. ➯ আমরা োজ েরলাম.  
❒ You did work. ➯ রু্ক্রম োজ েরষল.  
❒ He did work. ➯ শস োজ েরল.  
❒ They did work. ➯ র্ারা োজ েরল.  
❒ Zaher did work. ➯ জাষহর োজ েরল.  
 
❒ I am rich. ➯ আক্রম যনী.  
❒ We are rich. ➯ আমরা যনী.  
❒ You are rich. ➯ রু্ক্রম যনী.  
❒ He is rich. ➯ শস যনী.  
❒ They are rich. ➯ র্ারা যনী.  
❒ Zaher is rich. ➯ জাষহর যনী.  
 
❒ I was rich. ➯ আক্রম যনী ক্রিলাম.  
❒ We were rich. ➯ আমরা যনী ক্রিলাম.  
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❒ You were rich. ➯ রু্ক্রম যনী ক্রিষল.  
❒ He was rich. ➯ শস যনী ক্রিল.  
❒ They were rich. ➯ র্ারা যনী ক্রিল.  
❒ Zaher was rich. ➯ জাষহর যনী ক্রিল.  
 
❒ I shall be rich. ➯ আক্রম যনী হব.  
❒ We will be rich. ➯ আমরা যনী হব.  
❒ You will be rich. ➯ রু্ক্রম যনী হষব.  
❒ He will be rich. ➯ শস যনী হষব.  
❒ They will be rich. ➯ র্ারা যনী হষব.  
❒ Zaher will be rich. ➯ জাষহর যনী হষব.  
 
❒ I have been rich. ➯ আক্রম যনী.  
❒ We have been rich. ➯ আমরা যনী.  
❒ You have been rich. ➯ রু্ক্রম যনী.  
❒ He has been rich. ➯ শস যনী.  
❒ They have been rich. ➯ র্ারা যনী.  
❒ Zaher has been rich. ➯ জাষহর যনী.  
 
❒ I had been rich. ➯ আক্রম যনী ক্রিলাম.  
❒ We had been rich. ➯ আমরা যনী ক্রিলাম.  
❒ You had been rich. ➯ রু্ক্রম যনী ক্রিষল.  
❒ He had been rich. ➯ শস যনী ক্রিল.  
❒ They had been rich. ➯ র্ারা যনী ক্রিল.  
❒ Zaher had been rich. ➯ জাষহর যনী ক্রিল.  
 

Interrogative  
❒ How am I? ➯ আক্রম শেমন আক্রি?  
❒ How was I? ➯ আক্রম শেমন ক্রিলাম?  
❒ How are you? ➯ রু্ক্রম শেমন আি?  
❒ How were you? ➯ রু্ক্রম শেমন ক্রিষল?  
❒ How is he? ➯ শস শেমন আষি?  
❒ How was he? ➯ শস শেমন ক্রিল?  
 
❒ Where am I? ➯ আক্রম শোথায় আক্রি?  
❒ Where was I? ➯ আক্রম শোথায় ক্রিলাম?  
❒ Where are you? ➯ রু্ক্রম শোথায় আি?  
❒ Where were you? ➯ রু্ক্রম শোথায় ক্রিষল?  
❒ Where is he? ➯ শস শোথায় আষি?  
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❒ Where was he? ➯ শস শোথায় ক্রিল?  
 
❒ Do I work? ➯ আক্রম ক্রে োজ েক্রর?  
❒ Do we work? ➯ আমরা ক্রে োজ েক্রর?  
❒ Do you work? ➯ রু্ক্রম ক্রে োজ ের?  
❒ Does he work? ➯ শস ক্রে োজ েষর?  
❒ Do they work? ➯ র্ারা ক্রে োজ েষর?  
❒ Does Zaher work? ➯ জাষহর ক্রে োজ েষর?  
 
❒ Did I work? ➯ আক্রম ক্রে োজ েরলাম?  
❒ Did we work? ➯ আমরা ক্রে োজ েরলাম?  
❒ Did you work? ➯ রু্ক্রম ক্রে োজ েরষল?  
❒ Did he work? ➯ শস ক্রে োজ েরল?  
❒ Did they work? ➯ র্ারা ক্রে োজ েরল?  
❒ Did Zaher work? ➯ জাষহর ক্রে োজ েরল?  
 
❒ Am I working? ➯ আক্রম ক্রে োজ েরক্রি?  
❒ Are we working? ➯ আমরা ক্রে োজ েরক্রি?  
❒ Are you working? ➯ রু্ক্রম ক্রে েরি?  
❒ Is he working? ➯ শস ক্রে োজ েরষি?  
❒ Are they working? ➯ র্ারা ক্রে োজ েরষি?  
❒ Is Zaher working? ➯ জাষহর ক্রে োজ েরষি?  
 
❒ Was I working? ➯ আক্রম ক্রে োজ েরক্রিলাম?  
❒ Were we working? ➯ আমরা ক্রে োজ েরক্রিলাম?  
❒ Were you working? ➯ রু্ক্রম ক্রে োজ েরক্রিষল?  
❒ Was he working? ➯ শস ক্রে োজ েরক্রিল?  
❒ Were they working? ➯ র্ারা ক্রে োজ েরক্রিল?  
❒ Was Zaher working? ➯ জাষহর ক্রে োজ েরক্রিল?  
 
❒ Have I worked? ➯ আক্রম ক্রে োজ েষরক্রি?  
❒ Have we worked? ➯ আমরা ক্রে োজ েষরক্রি?  
❒ Have you worked? ➯ রু্ক্রম ক্রে োজ েষরি?  
❒ Has he worked? ➯ শস ক্রে োজ েষরষি?  
❒ Has Zaher worked? ➯ জাষহর ক্রে োজ েষরষি?  
❒ Have they worked? ➯ র্ারা ক্রে োজ েষরষি?  
 
❒ Have I been working? ➯ আক্রম ক্রে োজ েরক্রি?  
❒ Have we been working? ➯ আমরা ক্রে োজ েরক্রি?  
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❒ Have you been working? ➯ রু্ক্রম ক্রে োজ েরি?  
❒ Has he been working? ➯ শস ক্রে োজ েরষি?  
❒ Has Zaher been working? ➯ জাষহর ক্রে োজ েরষি?  
❒ Have they been working? ➯ র্ারা ক্রে োজ েরষি?  
 
❒ Am I rich? ➯ আক্রম ক্রে যনী?  
❒ Are we rich? ➯ আমরা ক্রে যনী?  
❒ Are you rich? ➯ রু্ক্রম ক্রে যনী?  
❒ Is he rich? ➯ শস ক্রে যনী?  
❒ Are they rich? ➯ র্ারা ক্রে যনী?  
❒ Is Zaher rich? ➯ জাষহর ক্রে যনী?  
 
❒ Was I rich? ➯ আক্রম ক্রে যনী ক্রিলাম?  
❒ Were we rich? ➯ আমরা ক্রে যনী ক্রিলাম?  
❒ Were you rich? ➯ রু্ক্রম ক্রে যনী ক্রিষল?  
❒ Was he rich? ➯ শস ক্রে যনী ক্রিল?  
❒ Were they rich? ➯ র্ারা ক্রে যনী ক্রিল?  
❒ Was Zaher rich? ➯ জাষহর ক্রে যনী ক্রিল?  

Negative  
❒ He is not at home. ➯ শস বাক্রডষর্ শনই ৷  
❒ They are not rich. ➯ র্ারা যনী নয় ৷  
❒ I shall not go to school. ➯ আক্রম সু্কষল োব না ৷  
❒ He may not come here tomorrow. ➯ শস আগাক্রমোল এখাষন নাও আসষর্ পাষর 
৷  
❒ I have not got a letter. ➯ আক্রম ক্রচক্রঠ পাইক্রন ৷  
❒ They will not do the work in time. ➯ র্ারা ক্রঠে সমষয় োজক্রট েরষব না ৷  
❒ We are not late today. ➯ আমরা আজ শিরী েক্ররক্রন ৷  
❒ Do not spit here. ➯ এখাষন থুথু শফল না ৷  
❒ We do not take tea. ➯ আমরা চা খাই না ৷  
❒ He does not come here. ➯ শস এখাষন আষস না ৷  
❒ I did not bye a orange from market. ➯ আক্রম বাজার শথষে েমলাষলবু ক্রেক্রন ক্রন 
৷  
❒ Nobody was present there. ➯ শসখাষন শেউ উপক্রস্থর্ ক্রিল না ৷  
❒ Nobody can live without food. ➯ খাবার িাডা শেউ বাাঁচষর্ পাষর না ৷  
❒ He has never come here. ➯ শস েখনই এখাষন আষস ক্রন ৷  
❒ They saw nothing in the room. ➯ র্ারা ঘষর ক্রেিুই শিষখ ক্রন ৷  
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সুত্রঃ নেটের বিবিন্ন উৎস নেটে সংগৃহীত। 

(Viber,Whatsapp & imo Available) 

tanbir.cox 
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www.facebook.com/tanbir.ebooks/posts/777596339006593  

অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা,  এখানে👆ক্লিক করুে  অথবা, এখানে👆ক্লিক করুে  
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অনলাইনন পড়নে বা লাইভ প্রিপ্রভউ 🕮 দেখনেেঃ এখানন👆প্রিক করুন  
এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন , অথবা এখানন👆প্রিক করুন 

 

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 (প্রষয়াজনীয় 
ক্রেোমূলে বাাংলা বই ও সফটওয়ার)  

 

🎬 E-Educational Disc 📀 Spoken English & English Grammar Tutorial with Bangla( 
এইচক্রি এক্রনষমেন ক্রনভতর বাাংলা ক্রটষটাক্ররয়াল) 

 

📚 E-education Disc 📀 3D Visual eBooks with full HD Picture (েুষিন্টষির জনয 
মাক্রিক্রমক্রিয়া ক্রনভতর এইচক্রি ক্রপেচার বই ও সফটওয়যার)

 

📀 বাাংলাষিষের ক্রবখযর্ শলখেষির জনক্রপ্রয় বাাংলা গল্প ও উপনযাস সমগ্র [৩০০০+ বাাংলা ই-বুে োষলেেন] 
+বাাংলা অনুবািেৃর্ বই +সব সমগ্র োষলেেন 

 

📀 Genuine -Windows Xp Sp3 & Windows 7, 8.1, 10 Pro & Ultimate 64 &32 bit ও 
Driver Pack Solution 16 এর DVD+৩০০ ক্রট বাাংলা বই 
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📀 100% Computer Security & Speed up [আপনার েক্রম্পউটারষে রাখুন ১০০% ভাইরাস মুক্ত ও 
বৃক্রদ্ধ েরুন আপনার েক্রম্পউটাষরর গক্রর্ ]
 

📀 Office & Documents Software Collection  DVD [আপনার আক্রফক্রসয়াল োবর্ীয় োষজর জনয 
িরোক্রর সব সফটওয়যার ] 
 

📀 Design , Graphics & Photo Editing DVD[ [হষয় োন শসরা ক্রিজাইনার ]প্রষয়াজনীয় ফুল ভাসতন 
সফটওয়যার , ক্রভক্রডও ক্রটউষটাক্ররয়াল ও বাাংলা ]
 

📀 Internet & Web programming DVD[প্রষয়াজনীয় ফুল ভাসতন সফটওয়যার , ক্রভক্রডও ক্রটউষটাক্ররয়াল 
ও বাাংলা বই ]
 

📀 Mobile Utility soft & Application DVD [শমাবাইল জনয (1000+) বাাংলা ক্রেেণীয় অযাক্রিষেোন 
ও ৩০০+ শমাবাইল ভাসতন বাাংলা বই ] 
 

📀Multimedia & Windows Style[েক্রম্পউটার এর জনয িরোক্রর সব মাক্রিক্রমক্রিয়া সফটওয়যার ও 
উইষন্ডাজ শে সুন্দর শিখাষনার জনয সব সফটওয়যার ] 

 

📀 A-Z Bangla & English Complete Video Tutorial (200 ক্রজক্রব সমূ্পণত ক্রটষটাক্ররয়াল, ৫০০০ 
ক্রভক্রিও েযাটাগক্রর আোষর সাজাষনা)  
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