Want more Updates 

বর্তমান কালে ককালনা কাজ সাধারণভালব হয় বা হলয় থালক, এরূপ কবাঝালে Verb-এর Present Indefinite Tense হয়।
চিরন্তন সর্য, চনকট ভচবষ্যত্, অভযাস, প্রকৃচর্ কবাঝালর্ও Present Indefinite Tense হয়।

গঠন প্রণাচে: Subject + মূ ে Verb + object.
০১. আমরা বাাংোলেলে বাস কচর — We live in Bangladesh.
০২. সূ র্ত পূ বত চেলক উচের্ হয় — The sun rises in the east.
০৩. পাচিরা আকালে ওলে — Birds fly in the sky.
০৪. কগাোলপর গন্ধ চমচি — The rose smells sweet.
০৫. কর্ামরা ভাগযবান — You are lucky.
০৬. সূ র্ত পচিম চেলক অস্ত র্ায় — The sun sets in the west.
০৭. পৃ চথবী কগাে — The earth is round.
০৮. চবোে ইঁেুর মালর — The cat kills mouse.
০৯. কামাে সর্য কথা বলে — Kamal speaks the truth.
১০. পদ্মা একচট বে নেী — The Padma is a big river.
১১. বাঙাচেরা সাহসী — The Bangalese are brave.
১২. মানু ষ্ মরণেীে — Man is mortal.
১৩. ইাংলরজরা ির্ুর — The English are clever.
১৪. কস ভালো ইাংলরচজ জালন — He knows English well.
১৫. িন্দ্র উজ্জ্বে — The moon is bright.
১৬. চর্চন সম্মানী কোক — He is an honourable man.
১৭. চমর্ু চবেযােলয় র্ায় — Mitu goes to school.
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১৮. গরু উপকারী জন্তু — The cow is a useful animal.
১৯. রানা অলে েু বতে — Rana is weak in math.
২০. িাকরচট চবশ্বাসী — The servant is faithful.
২১. ভাইলক ভালোবাস — Love your brother.
২২. মা-বাবালক মানয কলরা — Obey your parents.
২৩. কোকচট চমথযা কথা বলে — The man tells a lie.
২৪. চর্চন একজন কৃষ্ক — He is a farmer.
২৫. কমৌমাচি ক্ষুদ্র কপাকা — Bee is a small insect.
২৬. কভার হলয়লি — It is morning.
২৭. কস (স্ত্রী) বুচিমর্ী — She is intelligent.
২৮. কর্ামরা িুব িাোক — You are very clever.
২৯. জুলয়ে একজন সত্ বােক — Jewel is an honest boy.
৩০. র্ার কেচর হলয়লি — He is late.
৩১. করাববালর এলসা — Come on Sunday.
৩২. চকিু ক্ষণ অলপক্ষা কলরা — Wait for some time (a while).
৩৩. ইহার একচট কেজ আলি — It has a tail.
৩৪. অচভর একচট োটত আলি — Avi has a shirt.
৩৫. চপঁপোর িয়চট পা আলি — The ant has six legs.
৩৬. মাচকতনরা ধনী — The Americans are rich.
৩৭. বাঙাচেরা কমতঠ — The Bengalese are active.
৩৮. কাক কুচ সর্ পাচি — The crow is an ugly bird.
৩৯. আচম করাজ স্কুলে র্াই — I go to school everyday.
৪০. কস কবাকা — He is foolish.
৪১. এগুলো সবুজ — These are green.
৪২. ইহা একচট একমুলিা রাস্তা — It is a one way road.
৪৩. চঠক চঠক উত্তরা োও — Answer to the point.
৪৪. ময়না সু ন্দর পাচি — The Mayna is pretty/
৪৫. গরু চনরীহ প্রাণী — The cow is a humble animal.
৪৬. আচম ইলত্তফাক পচে — I read the Ittefaq.
৪৭. এিন সালে িারটা — Now it is half past four.
৪৮. িাঁে উলঠলি — The moon is up.
৪৯. চেন কেষ্ হলয়লি — The day is over.
৫০. আটটা কবলজলি — It is 8.00 o’clock.
৫১. সময় এলসলি — The time has come.
৫২. পরীক্ষা কেষ্ হলয়লি — The examination is over.
৫৩. এিন পাঁিটা বালজ — It is 5.00 o’clock now.
৫৪. এিন সালে িারটা বালজ — It is half past four now.
৫৫. পৃ চথবী সূ লর্তর িারচেলক ক ালর — The earth moves round the sun.
৫৬. চহমােয় ভারলর্র উত্তলর — The Himalayas are in the north of India.
৫৭. র্ালের প্রিুর টাকা আলি — They have plenty of money.
৫৮. আচম একটায় স্কুে কথলক আচস — I come from school at 1.00 p.m.
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৫৯. আমালক একচট এক টাকার কনাট োও — Give me a one taka note.
৬০. কোহা একচট প্রলয়াজনীয় চজচনস — Iron is a useful thing.
৬১. আব্বা িবলরর কাগজ পলেন — Father reads the newspaper.
৬২. আচম কাউলক ভয় পাই না — I am not afraid of anybody.৬৩.
আমরা চেক্ষকলক সম্মান কচর — We respect our teacher.
৬৪. সর্র্া সলবতাৎকৃি পন্থা — Honesty is the best policy.
৬৫. বাাংো একচট মধু র ভাষ্া — Bangla is a sweet language.
৬৬. জচে চনয়চমর্ পোলোনা কলর — Jolly studies regularly.
৬৭. িাঁে রালর্ চকরণ কেয় — The moon shines at night.
৬৮. চর্চন জাহাজচটর অচধনায়ক — He is the captain of the ship.
৬৯. আচম সালে আটটায় স্কুলে র্াই — I go to school at 8.30 a.m.
৭০. আচম চরকোয় স্কুলে র্াই — I go to school by rickshaw.
৭১. কমলয়চট সর্য কথা বলে — The girl speaks the truth.
৭২. র্ু বকচট চমথযা কথা বলে — The young man tells a lie.
৭৩. চের েু চট কাঁটা আলি — The clock has two hands.
৭৪. ফুে কেিলর্ িুব সু ন্দর — Flower looks very beautiful.
৭৫. গাধা ভারবাহী পশু — The ass is a beast of burden.
৭৬. বা চহাংস্র পশু — The tiger is an wild/ferocious animal.
৭৭. কাঠ একচট প্রলয়াজনীয় বস্তু — Wood is a useful thing.
৭৮. চর্চন চেলন ু মান না — He does not sleep by day.
৭৯. র্ুচম সৎ নও — You are not honest.
৮০. কস সর্য কথা বলে না — He does not speak the truth.
৮১. আচম আরচব জাচন না — I do not know Arabic.
৮২. বাবা িা পান কলরন না — Father does not drink tea.
৮৩. কস সাঁর্ার কালট না — He does not swim.
৮৪. কর্ামরা চিলকট কিলো না — You do not play cricket.
৮৫. আমার সময় কনই — I have no time.
৮৬. কস চমথযা কথা বলে না — He does not tell a lie.
৮৭. কর্ামার বস্ত্র কনই — You have no clothe.
৮৮. কটচবেচটর পায়া কনই — The table has no legs.
৮৯. আচম সকালে কবোই না — I do not walk in the morning.
৯০. কর্ামালের ককালনা অভাব কনই — You have no want.
৯১. র্ার বাবার কাজ কনই — His father has no work.
৯২. বার্াস িাো ককউ বাঁিলর্ পালর না — No one can live without air.
৯৩. ওই ফুেগুলো োে নয় — Those flowers are not red.
৯৪. বাবা বাসায় কনই — Father is not at home.
৯৫. র্ালের িািা কনই — They have no uncle.
৯৬. র্ারা সাঁর্ার কাটলর্ জালন না — They do not know how to swim.
৯৭. আর ু চমলয়া না — Do not sleep any more.
৯৮. এই ফুেগুলো র্াজা নয় — These flowers are not fresh.
৯৯. আমরা বযস্ত নই — We are not busy.
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১০০. কস স্কুলে র্ায় না — He does not go to school.
১০১. ক াোর চক চোং আলি? — Has the horse horns?
১০২. র্ুচম চক র্ালক কিন? — Do you know him?
১০৩. র্ুচম চক িা পান কলরা? — Do you drink tea?
১০৪. ড. মুহাম্মে ইউনূ স কক? — Who is Dr. Mohammad Younus?
১০৫. কয়টা বালজ — What is the time?
১০৬. কর্ামার চক একচট পাচি আলি? — Have you a bird?
১০৭. কর্ামরা চক েচিোেী? — Are you strong?
১০৮. গরুর চক চোং আলি? — Has the cow horn?
১০৯. র্ুচম চক র্ালক সাহার্য কলরা? — Do you help him?
১১০. পাচি চক আকালে ওলে — Do the birds fly in the sky?
১১১. র্ুচম চক র্ার নাম জালনা? — Do you know his name?
১১২. কস চক ভার্ িায়? — Does he eat rice?
১১৩. র্ুচম চক কিার? — Are you a thief?
১১৪. র্ালের চক বাচে আলি? — Have they a house?
১১৫. কস চক ইাংলরচজ জালন? — Does he know English?
১১৬. চর্চন চক একজন ডািার? — Is he a doctor?
১১৭. কচরম চক অেস নয়? — Is not Karim lazy?
১১৮. কস চক চেলন ু মায় না? — Does he not sleep by day?
১১৯. অনু চক কর্ামালক সাহার্য কলর না? — Does not Anu help you?
১২০. রাম চক িা পান কলর না? — Does not Ram drink tea?
১২১. র্ুচম চক কবাকা নও? — Are you not a foolish?
১২২. রানা চক চমথযাবােী নয়? — Is Rana not a liar?
১২৩. আমচট চক চমচি নয়? — Is the mango not sweet?
১২৪. চেচের চক পর্তাপ্ত টাকা আলি? — Has Lily enough money?
১২৫. চরর্ার চক জামা কনই? — Has Rita no frock?
১২৬. কর্ামার চক একজন বন্ধু আলি? — Have you a friend?
১২৭. র্াহালের চক ককালনা েি কনই? — Have they no enemy?
১২৮. কর্ামার চক একটা চে আলি? — Have you a watch?
১২৯. হাসালনর চক িার্া আলি? — Has Hasan an umbrella?
১৩০. চমর্ুর চক একচট পুর্ুে আলি — Does Mitu has a doll?
১৩১. মা-বাবালক মানয কলরা — Obey your parents.
১৩২. কোকচট চমথযা কথা বলে — The man tells a lie.
১৩৩. চর্চন একজন কৃষ্ক — He is a farmer.
১৩৪. কমৌমাচি ক্ষুদ্র কপাকা — Bee is a small insect.
১৩৫. কভার হলয়লি — It is morning.
১৩৬. কস (স্ত্রী) বুচিমর্ী — She is intelligent.
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বর্তমান কালে ককালনা কাজ হলে বা িেলি এরূপ কবাঝালে Verb-এর Present Continuous Tense হয়।

গঠন প্রণাচে: Subject + am/is/are + মূ ে Verb + ing + object.
১৩১. মা একচট গল্প বেলি — Mother is telling a story.
১৩২. কুকুরচট ক উ ক উ করলি— The dog is barking.
১৩৩. র্ুচে একচট গান করলি — Tuli is singing a song.
১৩৪. আচম একচট পাচি কেচিলর্চি — I am seeing a bird.
১৩৫. রচহম মাি ধচরলর্লি — Rahim is catching fish.
১৩৬. আচম কর্ামার জনয অলপক্ষা করচি — I am waiting for you.
১৩৭. র্ুচম একচট চিচঠ চেিি — You are writing a letter.
১৩৮. এিন বৃ চি হলে — Now it is raining
১৩৯. করাচজ িাবার রান্না করলি — Rosy is cooking food.
১৪০. আচম র্ার সলে কথা বেচি — I am talking with him.
১৪১. মা চপঠা তর্চর করলি — Mother is making cake.
১৪২. জয় কাজ করলি — Joy is working.
১৪৩. হাঁসগুলো পুকুলর সাঁর্ার কাটলি — The ducks are swimming in the pond.১৪৪. রুনা একচট গান গাইলি —
Runa is singing a song.
১৪৫. আচম একচট চিচঠ চেিচি — I am writing a letter.
১৪৬. কর্ামরা মাি ধরি — You are catching fish.
১৪৭. চকরন কিো করলি — Kiran is playing.
১৪৮. সূ র্ত অস্ত র্ালে — The sun is setting.
১৪৯.আচম চিচঠ চেিচি — I am writing a letter.
১৫০. চেশুচট ু মালে — The baby is sleeping.
১৫১. কস একটা বই পেলি — He is reading a book.
১৫২. কমলয়চট নািলি — The girl is dancing.
১৫৩. বৃ চি পেলি/হলে — It is raining.
১৫৪. মা রান্না করলি — Mother is cooking.
১৫৫. কস সর্য কথা বেলি — He is speaking the truth.
১৫৬. আমরা কসিালন র্াচে — We are going there.
১৫৭. পাচিরা চকচিরচমচির করলি — The birds are cheeping/chirping.
১৫৮. কৃষ্লকরা মালঠ র্ালে — The farmers are going to the field.
১৫৯. কৃষ্ক জচম িাষ্ করলি — The farmer is ploughing the lands.
১৬০. পাচিরা আকালে উেলি — Birds are flying in the sky.
১৬১. র্ুচম ইাংলরচজ চেিি —You are learning English.
১৬২. আমরা স্কুলে র্াচে — We are going to school.
১৬৩. কস অে করলি না — He is not doing sums.
১৬৪. এিন বৃ চি হলে না — Now it is not raining.
১৬৫. র্ারা ক্লালস কগােমাে করলি না — They are not making noise in the class
১৬৬. র্ুচম সর্য কথা বেি না — You are not speaking the truth.
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১৬৭. োচকব মাি ধরলি না — Sakib is not catching fish.
১৬৮. মারুফ বই পেলি না —Maruf is not reading the book.
১৬৯. কর্ামরা কসিালন র্াে না —You are not going there.
১৭০. র্ুচে গান করলি না —Tuli is not singing.
১৭১. র্াহারা কিেলি না — They are not playing.
১৭২. র্ারা ক্লালস অে করলি —He are doing sums in the class.
১৭৩. কমলয়চট িা তর্চর করলি না —The girl is not making tea.
১৭৪. কস চক কগােমাে করলি? — Is he making a noise?
১৭৫. কস চক আজ এিালন আচসলর্লি? —Is he coming here today?
১৭৬. র্ুচম চক অে কচরলর্ি না?—Are you not doing sums?
১৭৭. রচন ও রুচম চক স্কুলে র্াইলর্লি? —Are Rony and Rumi going to school?
১৭৮. র্ুচম চক আমার সালথ র্াে? —Are you going with me?
১৭৯. চেশুচট ু মালে না? — Is not the baby sleeping?
১৮০. বাচেকাচট চক কাঁেলি না? —Is not the girl crying?
১৮১. র্ুচম চক কাজচট কচরলর্ি না? —Are you not doing the work?
১৮২. সূ র্ত চক উচের্ হলে? — Is the sun rising?
১৮৩. আমরা চক ইাংলরচজ চেিচি? —Are we learning English?
১৮৪. িাচষ্রা চক জচম িাষ্ করলি না? —Are not the farmers ploughing lands?
১৮৫. কহলেন চক িচব আঁকলি? —Is Helen drawing a picture?
১৮৬. র্াহারা চক র্াইলর্লি? - Are they going?

বর্তমান কালে ককালনা কাজ এই মাত্র কেষ্ হলয়লি চকন্তু র্ার ফে এিলনা বর্তমান আলি, এরূপ কবাঝালে Veৎb-এর Pৎesent
Perfect Tense হয়।

গঠন প্রণাচে: Subject + have/has +মূ ে Verb-এর Past Participle + object.
১৮৭. আচম চিচঠচট চেলিচি —I have wৎitten the letter.
১৮৮. কস (স্ত্রী) একচট িচব এঁলকলি—She has dৎawn a picture.
১৮৯. র্াহারা ভার্ কিলয়লি — They have eaten ৎice.
১৯০. কস স্কুলে চগলয়লি — He has gone to school.
১৯১. আচম একচট বই চকলনচি — I have bought a book.
১৯২. োমীম অেচট কলরলি — Shamim has done the sum.
১৯৩. র্ুচম চমথযা বলেি — You have told a lie.
১৯৪. র্াহারা বাচে চফলরলি — They have ৎetuৎned home.
১৯৫. আমরা র্ালক সাহার্য কলরচি — We have helped him.
১৯৬. মা িাবার রান্না কলরলিন — Motheৎ has cooked food.
১৯৭. আমরা কেচর কলরচি — We have made delay.
১৯৮. র্ুচম কেটচট কভলঙি — You have bৎoken the plate.
১৯৯. বাবা টাকা পাচঠলয়লি — Father has sent money.
২০০. র্ারা িা পান কলরলি — They have dৎunk tea.
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২০১. রুনা একচট গান কগলয়লি — Runa has sung a song.
২০২. র্ুচম ভুে কলরি — You have mistaken.
২০৩. মা িাবার রান্না কলরলি — Mother has cooked food.
২০৪. বাচেকাচট একচট িচব এঁলকলি — The girl has dৎawn a picture.
২০৫. আমরা কেেলন কপৌঁলিচি — We have reached at the station.
২০৬. কস ভার্ কিলয়লি — He has eaten rice.
২০৭. আচম কাজচট কলরচি — I have done the work.
২০৮. আমরা অেটা কচরচন — We have not done the sum.
২০৯. কর্ামরা কগােমাে করচন — You have not made a noise.
২১০. চেশুচট এিলনা ু মায়চন — The baby has not yet slept.
২১১. আচম এিলনা চিচঠটা চেচিচন — I have not yet wৎitten the letteৎ.
২১২. আব্বা টাকা পাঠায়চন — Fatheৎ has not sent money.
২১৩. মচর্ন এিলনা কপৌঁিায়চন — Matin has not yet ৎeached.
২১৪. র্ুচম এিলনা পো কেিচন — You have not yet leaৎnt youৎ lesson.
২১৫. আচম এিলনা র্াইচন — I have not yet gone.
২১৬. কস এিলনা িায়চন — He has not yet eaten.
২১৭. েীর্ এিলনা শুরু হয়চন — Winter has not yet set in.
২১৮. চপয়া এিলনা আলসচন — Piya has not yet come.
২১৯. কস এিলনা ু মায়চন — He has not yet slept.
২২০. রানী এিলনা বইচট চকলনচন —Rani has not yet bought the book.
২২১. আপনারা বযাপারটা কবালঝনচন? —Have you not understood the matter?
২২২. কর্ামার বাবা চক টাকা পাচঠলয়লিন? —Has your father sent money?
২২৩. চর্চন চক আমালক কডলকলিন? — Has he called me?
২২৪. র্ুচম চক িবরচট শুলনি? — Have you heard the news?
২২৫. কস চক রিনাচট কেলিচন? — Has he not written the easy?
২২৬. র্ুচম চক সাপচট মার নাই?—Have you not killed the snake?
২২৭. র্ুচম চক র্ালক কেি নাই? — Have you not seen him?
২২৮. রচহম চক গাচভচট এিলনা চবচি কলরন নাই? —Has Rahim not yet sold the cow?
২২৯. আমরা চক কেচর কলরচি? — Have we made delay?
২৩০. কর্ামরা চক আমালক কেলিি? — Have you seen me?
২৩১. আচম চক কাজটা কলরচি? — Have I done the work?
২৩২. র্ুচম চক রচহমলক কেলিি? — Have you seen Rahim?
২৩৩. র্ুচম চক িবরচট কোনচন?—Have you not heard the news?
২৩৪. চবোেচট চক একটা ইঁেুর ধলরলি? —Has the cat caught a rat?
২৩৫. চর্চন চক চিচঠিানা পলেলিন? — Has he read the letter?
২৩৬. র্াহারা চক িা পান কলরলি? — Have they drunk tea?
২৩৭. চর্চন চক আমালক কডলকলিন — Has he called me?
২৩৮. আমরা চক অেটা কচরচন? — Have we not done the sum?
২৩৯. রুনা চক একটা গান কগলয়লি? — Has Runa sung a song?
২৪০. কর্ামরা চক কগােমাে করচন? — Have you not made a noise?
২৪১. পুচেে চক কিারটা ধলরলি?—Have the police caught the thief?
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২৪২. কর্ামরা চক ডািার কডলকি?—Have you called the doctor?
২৪৩. র্ারা চক পরীক্ষায় পাস কলরলি? —Have they passed in the exam?

বর্তমান কালে ককালনা কাজ পূ বত কথলক আরম্ভ হলয় এিলনা হলে বা িেলি এরূপলবাঝালে Verb-এর Present Perfect
Continuous Tense হয়।

গঠন প্রণাচে : Subject + have been/has been + মূ ে Verb + ing + object.
২৪৪. আচম পাঁি ণ্টা ধলর পেচি — I have been reading for five hours.
২৪৫. সকাে কথলক বৃ চি হলে — It has been raining since morning.
২৪৬. চর্ন ণ্টা ধলর বৃ চি হলে — It has been raining for three hours.
২৪৭. কস সার্ চেন ধলর জ্বলর ভুগলি — He has been suffering from fever for seven days.
২৪৮. কস েচনবার কথলক স্কুলে র্ালে না — He has not been going to school since Saturday.
২৪৯. কস পাঁি বির ধলর এই স্কুলে পেলি—He has been reading in this school for five years.
২৫০. কস চক েচনবার কথলক স্কুলে র্ালে না?—Has he not been going to school since Saturday?
২৫১. কস চক চর্ন বির ধলর এিালন িাকচর করলি? — Has he been serving here for three years?
২৫২. আমরা চক িার বির ধলর এিালন বাস করচি? — Have we been living here for four years?
২৫৩. চর্ন চেন ধলর বৃ চি হলে — It has been raining for three days.
২৫৪. আচম চর্ন বির ধলর এিালন বাস করচি — I have been living here for three years.
২৫৫. প্রায় েু ই ণ্টা ধলর বৃ চি হলে — It has been raining for about two hours.
২৫৬. মাসু ে গর্ শুিবার হলর্ জ্বলর ভুগলি—Masud has been suffering from fever since Friday last.
২৫৭. নাচসমা গর্ জুন মাস কথলক এই চবেযােলয় পেলি—Nasima has been reading in this school since last June.
২৫৮. র্ুচম পাঁি ণ্টা ধলর সাঁর্ার কাটি—You have been swimming for five hours.
২৫৯. রচহম পাঁি বির ধলর এই স্কুলে পেলি—Rahim has been reading in this school for five years.
২৬০. কস চক িার বির ধলর এিালন িাকচর করলি?- Has he been serving here for four years?
২৬১. আচম েু ই ণ্টা ধলর আপনার জনয অলপক্ষা করচি— I have been waiting for you for two hours.
২৬২. বােকগুলো এক ণ্টা ধলর কিেলি — The boys have been playing for an hour.

অর্ীর্ কালে ককালনা কাজ সাধারণভালব হলয়চিে এরূপ কবাঝালে Verb-এর Past Indefinite Tense হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject + মূ ে Verb-এর Past form + object.
263. কস স্কুলে চগলয়চিে — He went to school.
২৬৪. রচন স্কুলে র্ায় নাই—Rony did not go to school.
২৬৫. র্ুচম ভার্ কিলয়চিলে — You ate rice.
২৬৬. র্াহারা ফুটবে কিলেচিে — They played football.
২৬৭. োবনী গান কগলয়চিে — Laboni sang a song.
২৬৮. বাবা আমালক ভালো উপলেে চেলয়চিলেন — Father gave me good advice
২৬৯. কস গ্লাসচট কভলেচিে — He broke the glass.
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২৭০. আচম েু ধ পান কলরচিোম — I drank milk.
২৭১. চবোেচট ইঁেুর কমলরচিে — The cat killed mouse.
২৭২. নাচন একচট গল্প বলেচিলেন — Grandmother told a story.
২৭৩. মা চপঠা তর্চর কলরচিে — Mother made cake.
২৭৪. কস একচট চিচঠ চেলিচিে — He wrote a letter.
২৭৫. কনৌকাচট নেীলর্ ডুলবচিে — The boat sank in the river.
২৭৬. র্ুচম সর্য বলেচিলে — You spoke the truth.
২৭৭. কোকচট ু চে উচেলয়চিে — The man flew the kite.
২৭৮. আচম একটা বই চকলনচিোম — I bought a book.
২৭৯. আমরা র্ালক কেলিচিোম — We saw him.
২৮০. কস গর্কাে এলসচিে — He came yesterday.
২৮১. জচে েু ধ পান কলরচিে — Jolly drank milk.
২৮২. আেু রগুলো টক চিে — The grapes were sour.
২৮৩. কস আমচট কিলয়চিে — He ate the mango.
২৮৪. র্ুচম সর্য বলেচিলে — You spoke the truth.
২৮২. আেু রগুলো টক চিে — The grapes were sour.
২৮৩. কস আমচট কিলয়চিে — He ate the mango.
২৮৪. র্ুচম সর্য বলেচিলে — You spoke the truth.
২৮৫. কস বেচট োচথ কমলরচিে — He kicked the ball.
২৮৬. আকবর একচট চিচঠ চেলিচিে—Akbar wrote a letter.
২৮৭. চর্চন বাজালর চগলয়লিন — He went to market.
২৮৮. কেমচট োে চিে — The pen was red.
২৮৯. ওরা েু ি চিে — They were naughty.
২৯০. আপচন এিালন এলসচিলেন — You came here.
২৯১. কচরম চবশ্বস্ত চিে — Karim was faithful.
২৯২. চমনু বুচিমর্ী চিে — Minu was intelligent.
২৯৩. কস বযস্ত চিে — He was busy.
২৯৪. র্ুচম অসু স্থ চিলে — You were sick/ill.
২৯৫. এক কর্ চিে রাজা — There was a king.
২৯৬. ফুেগুলো র্াজা চিে — The flowers were fresh.
২৯৭. আচম আজ সকালে এলসচি — I came this morning.
২৯৮. কিলেটা কবাকা চিে — The boy was foolish.
২৯৯. আচম একচট িার্া চকলনচিোম — I bought an umbrella.
৩০০. আমরা সকালে রওনা হোম — We started in the morning.
৩০১. আচম নেীলর্ কগাসে করোম — I took bath in the river.
৩০২. পচে িারচট আম চকলনচিে — Poly bought four mangoes.
৩০৩. চর্চন গর্ রালর্ বাচে চগলয়লিন — He went home last night.
৩০৪. চসাংহচট িাঁিার কভর্র চিে — The lion was in the cage.
৩০৫. চেক্ষক আমালের উপলেে চেলয়চিলেন — The teacher advised us.
৩০৬. আমরা সমসযাচট সমাধান কলরচিোম — We solved the problem.
৩০৭. বাচেকাচট গর্ কসামবার একচট চিচঠ চেলিচিে — The girl wrote a letter last Monday.

http://tanbircox.blogspot.com

Want more Updates 
৩০৮. কিলেরা চবেযােলয় উপচস্থর্ হলয়চিে — The students were present in the school.
৩০৯. আমরা কোকচটলক কেচি নাই — We did not see the man.
৩১০. র্ারা মালঠ র্ায় নাই — They did not go to field.
৩১১. আমরা ইহা জানর্াম না — We did not know it.
৩১২. কস ঝগো করচিে না — He did not qurrell.
৩১৩. অনন্ত কবোলর্ র্ায়চন — Ananto did not go for a walk.
৩১৪. কস সময়মলর্া কপৌঁিে না — He did not reach in time.
৩১৫. আচম এটা পিন্দ করোম না — I did not like it.
৩১৬. ককউই আমালক সাহার্য করলর্ আলস নাই - Nobody came to help me.
৩১৭. কর্ামরা অসহায় চিলে না — You were not helpless.
৩১৮. র্ুচম সাহসী চিলে না — You were not brave.
৩১৯. র্ারা েয়ােু চিে না — They were not kind.
৩২০. আমরা বাইলর কগোম না — We did not go out.
৩২১. কর্ামরা সময় িাইলে না — You did not want time.
৩২২. আচম সু স্থ চিোম না — I was not well.
৩২৩. আমরা উপচস্থর্ চিোম না — We were not present.
৩২৪. কচরম গর্কাে আলসচন — Karim did not come yesterday.
৩২৫. কর্ামরা আমালক সাহার্য করচন — You did not help me.
৩২৬. মচহোচট চমথযা কথা বেলো না — The woman did not tell a lie.
৩২৭. র্াহারা ক্লালস কগােমাে কলরচন — They did not make a noise in the class.
৩২৮. র্ারা রটা তর্চর করে না — They did not make the house.
৩২৯. র্ুচম চক ভার্ কিলয়চিলে? — Did you eat rice?
৩৩০. র্ুচম চক র্ালক টাকা চেলয়চিলে? — Did you give him money?
৩৩১. কস চক গাচভচট চবচি কলরচিে? — Did he sell the cow?
৩৩২. র্ুচম চক বইটা চকলনচিলে? — Did you buy the book?
৩৩৩. র্ুচম চক ঢাকা চগলয়চিলে? — Did you go to Dhaka?
৩৩৪. র্ারা চক ফুঠবে কিলেচিে? - Did they play football?
৩৩৫. কস (স্ত্রী) চক জ্বলর ভুলগচিে? — Did she suffer from fever?
৩৩৬. বচন চক স্কুলে র্ায়চন?—Did not Bony go to school?
৩৩৭. কর্ামরা চক র্ালক সাহার্য করচন? — Did you not help him?
৩৩৮. বােকচট চক পো চেলিচন? — Did not the boy learn lesson?
৩৩৯. আচম চক কর্ামালক একচট বই চেলয়চিোম? — Did I give you a book?
৩৪০. ড. মুহম্মে ইউনু ি চক কপলয়লিন? — What Dr. Mohammad Younus got?
৩৪১. ফুেগুলো চক োে চিে না?—Were the flowers not red?
৩৪২. চর্চন চক ঔষ্ধ কিলয়চিলেন?—Did he take medicine?
৩৪৩. আপচন চক কসিালন চগলয়চিলেন?—Did you go there?
৩৪৪. কস চক আমচট কিলয়চিে?—Did he eat the mango?
৩৪৫. র্াহারা চক চগলয়চিে? — Did they go?
৩৪৬. র্ুচম চক র্ালক টাকা চেলয়চিলে? — Did you give him money?
৩৪৭. আেু রগুলো টক চিে — The grapes were sour.
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অর্ীর্ কালে ককালনা কাজ হচেে বা িেচিে এরূপ কবাঝালে Verb-এর Past Continuous Tense হয়।
গঠন প্রণাচে : Subject + was/were + মূ ে Verb + ing + object.
৩৪৮. আচম একচট গান গাইচিোম—I was singing a song.
৩৪৯. িাঁে চকরণ চেলর্চিে — The moon was shining.
৩৫০. র্ুচম ইাংলরচজ চেিচিলে—You were learning English.
৩৫১. কস নাচিলর্চিে না — She was not dancing.
৩৫২. আমরা করচডও শুনচিোম — We were listening to the radio.
৩৫৩. কস একচট রিনা চেিচিে—He was writing an easy.
৩৫৪. কিলেগুলো কগােমাে করচিে — The boys were making a
৩৫৫. কচবর গাচে িাোচেে — Kabir was driving.
৩৫৬. র্ারা পরস্পর কেহ করচিে—They were quarreling with one another.
৩৫৭. আচম ভার্ িাচেোম — I was eating rice.
৩৫৮. র্ুচম েু ধ পান করচিলে — You were drinking milk.
৩৫৯. আমরা স্কুলে র্াচেোম — We were going to school.
৩৬০. কিলেচট হাঁটচিে — The boy was walking.
৩৬১. কমলয়চট ককারআন পেচিে —The girl was reading the Quran.
৩৬২. বাবা মসচজলে র্াচেলেন — Father was going to Mosque.
৩৬৩. োচেমা গল্প বেচিে — Grandmother was telling a story.
৩৬৪. মা রান্না কচরলর্চিে — Mother was cooking.
৩৬৫. কস ইাংলরচজ পেচিে — He was reading English.
৩৬৬. আচম একচট কেম চকনচিোম — I was buying a pen.
৩৬৭. িাগেচট কেৌোইলর্চিে — The goat was running.
৩৬৮. পচে একটা িচব আঁকচিে — Poly was drawing a picture.
৩৬৯. বােকগুলো মালঠ কেৌোলেৌচে করচিে — The boys were running in the field.
৩৭০. চনপু নেীলর্ সাঁর্ার কাটচিে—Nipu was swimming in the river.
৩৭১. আচম র্িন ু মুচেোম — I was sleeping at that time.
৩৭২. র্ুচম চিলকট কিেচিলে — You were playing cricket.
৩৭৩. গরুচট াস িাইলর্চিে — The cow was eating grass.
৩৭৪. আব্বা িবলরর কাগজ পেচিলেন — Father was reading the newspaper.
৩৭৫. রচহম ও কচরম হাঁচটলর্চিে—Rahim and Karim were walking.
৩৭৬. র্ুচম চক নেীলর্ কগাসে করচিলে?—Were you bathing in the river?
৩৭৭. আচম চক ভার্ িাচেোম? — Was I eating rice?
৩৭৮. করাহান চক পেচিে? — Was Ruhan reading?
৩৭৯. আমরা চক কটচেচভেন কেিচিোম?—Were we watching television?
৩৮০. কর্ামরা চক কগােমাে করচিলে? — Were you making a noise?
৩৮১. কস চক স্কুলে র্াচেে? — Was he going to school?
৩৮২. রচহম চক বাজালর র্াচেে? — Was Rahim going to market?
৩৮৩. র্ুচম র্িন কী করচিলে?— What were you doing at that time?
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৩৮৪. র্ুচম চক নেীলর্ কগাসে করচিলে?—Were you bathing in the river?
৩৮৫. র্াহারা চক মালঠ কিেচিে? — Were they playing in the field?
৩৮৬. আব্বা চক িবলরর কাগজ পেচিলেন? — Was father reading the newspaper?
৩৮৭. িাত্ররা কগােমাে করচিে না— The students were not making a noise.
৩৮৮. আচম ু মাচেোম না — I was not sleeping.
৩৮৯. কস (স্ত্রী) ভার্ রান্না করচিে না — She was not cooking rice.
৩৯০. কজলেরা মাি ধরচিে না— The fishermen were not catching fish.
৩৯১. পোে চিচঠ চেিচিে না — Palash was not writing a letter.
৩৯২. আমরা হাসচিোম না — We were not laughing.
৩৯৩. র্ারা মাি ধরচিে না — They were not catching fish.
৩৯৪. র্ারা কেহ করচিে না—They were not quarrelling.
৩৯৫. আমরা পো চেিচিোম না — We were not learning lesson.
৩৯৬. আচম কাজচট করচিোম না — I was not doing the work.
৩৯৭. কর্ামরা অাংক করচিলে না—You were not doing sum.
৩৯৮. কস িা পান করচিে না —He was not drinking tea.
৩৯৯. র্াহারা মালঠ কিেচিে না— They were not playing in the field.
৪০০. আচম করালে কেৌোচেোম না — I was not running in the sun.
৪০১. আমরা চক কর্ামার জনয অলপক্ষা করচিোম না? — Were we not waiting for you?
৪০২. োমীম চক ফুটবে কিেচিে না?— Was Shamim not playing football?
৪০৩. কস (স্ত্রী) চক গান করচিে না?—Was she not singing?
৪০৪. মা চক রান্না করচিে না? - Was not mother cooking?
৪০৫. কুকুরচট চক ক উ ক উ করচিে না?—Was not the dog barking?

অর্ীর্ কালে সাং চটর্ েু চট কালজর মলধয পূ লবত সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Perfect Tense হয় এবাং পলর সাং চটর্
কাজচটর Verb-এর Past Indefinite Tense হয়।

গঠন প্রণাচে : Subject + had + মূ ে Verb-এর Past Participle + object.
৪০৬. ডািার আসার আলগ করাগীচট মারা কগে — The patient had died before the doctor came.
৪০৭. ডািার আসার পর করাগীচট মারা কগে — The patient died after the doctor had come.
৪০৮. আমরা কেেলন কপৌঁিাবার পূ লবত কেন কিলে চেে — The train had left before we reached the station.
৪০৯. আমরা কেেলন কপৌিাবার পর েন কিলে চেে — The train left after we had reached the station.
৪১০. সূ র্ত অস্ত র্াওয়ার পূ লবত আমরা বাচে কপৌঁিাোম — We had reached home before the sun set.
৪১১. সূ র্ত অস্ত র্াওয়ার পর আমরা বাচে কপৌঁিাোম — We reached home after the sun had set.
৪১২. বৃ চি থামবার পর আমরা কসিালন কপৌঁিাোম —We had reached there before the rain stopped.
৪১৩. বৃ চি শুরু পূ লবত আমরা কসিালন কপৌঁিাোম - We had reached there before the rain started.
৪১৪. সূ র্ত ওঠার আলগ আচম ু ম কথলক উলঠচিোম — I had got up before the sun rose.
৪১৫. সূ র্ত উঠার পর আচম ু ম কথলক উঠোম — I got up from sleep after the sun had rose.
৪১৬. কভার হওয়ার পূ লবত বৃ িা মচহোচট মারা কগে — The old woman had died before it was down.
৪১৭. কভার হওয়ার পূ লবত আমরা রওনা হলয়চিোম — He had started before it was down.
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অর্ীর্ কালে সাং চটর্ েু চট কালজর মলধয পূ লবত সাং চটর্ কাজচটর Verb-এর Past Perfect Tense হয় এবাং পলর সাং চটর্
কাজচটর Verb-এর Past Indefinite Tense হয়।
গঠন প্রণাচে : Subject + had + মূ ে Verb-এর Past Participle + object.
৪১৮. র্ার চিচঠ পাবার পর আচম রওনা হোম — I started after I had received his letter.
৪১৯. র্ার চিচঠ পাবার পূ লবত আচম রওনা হোম — I had started before I got his letter.
৪২০. কস িলে র্াবার আলগ আচম এলসচিোম — I had come before he left.
৪২১. আচম স্কুলে র্াবার পূ লবত পো চেলিচিোম - I had learnt lesson before I went to school.
৪২২. আচম র্াবার পর র্ুচম এলসচিলে — You came after I had left.
৪২৩. বৃ চি থামার পূ লবত আমরা কপৌঁিোম - We had reached there before the rain stopped.
৪২৪. গাচে িাোর পর আমরা কেেলন কপৌঁিোম - We reached the station after the train had started.

অর্ীর্ কালে সাং চটর্ েু চট কালজর মলধয পূ লবত সাং চটর্ কাজচট চকিু সময় র্াবর্ িেচিে এরূপ কবাঝালে Verb-এর Past
Perfect Continuous Tense হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject + had been + মূ ে Verb + ing + object.
৪২৬. চর্ন চেন ধলর বৃ চি হচেে — It had been raining for three days.
৪২৭. এক সপ্তাহ ধলর র্ারা কাজচট কচরলর্চিে — They had been doing the work for a week.
৪২৮. এক সপ্তাহ ধলর চর্চন জ্বলর ভুগচিলেন — He had been suffering from fever for a week.
৪২৯. র্ুচম আসার পূ লবত আচম অাংক করচিোম — I had been doing sums before you came.
৪৩০. করাচহর্ ও করাহান পাঁি বির ধলর এ স্কুলে পেচিে — Ruhit and Ruhan had been reading in this school
for five years.
৪৩১. সূ র্ত অস্ত র্াওয়ার পূ লবত আচম হাঁটচিোম — I had been walking before the sunset.
৪৩২. কেন আসার পূ লবত র্ারা ঝগো করচিে — They had been quarreling before the train arrived.
৪৩৩. ু মাবার আলগ চর্চন একটা বই পচেলর্চিলেন — He had been reading a book before he slept.
৪৩৪. সূ র্ত ডুবার আলগ র্ারা এক ণ্টা ধলর ফুটবে কিেচিে — They had been playing football for an hour before
the sunset.
৪৩৫. ক্লাস শুরু হবার আলগ কিলেরা কগােমাে করচিে — The boys had been making a noise before the class
began.
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ভচবষ্যৎ কালে ককালনা কাজ সাধারণভালব সাং চটর্ হলব এরূপ কবাঝালে Verb-এর Future Indefinite Tense হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject + shall/will + মূ ে Verb + object.
436. কস একচট বই চকনলব — He will buy a book.
৪৩৭. র্ুচম বইচট পেলব—You will read the book.
৪৩৮. আল্লাহ আমালের সাহার্য করকবন — Allah will help us.
৪৩৯. আমরা চিলকট কিেব — We shall play cricket.
৪৪০. মা ভার্ রান্না করলবন — Mother will cook rice.
৪৪১. র্ারা কর্ামালক স্মরণ করলব — They will remember you.
৪৪২. র্ারা আমালের সাহার্য করলব — They will help us.
৪৪৩. কিলেরা আগামীকাে কিেলব — The boys will play tomorrow.
৪৪৪. র্ুচম এ কাজচট করলব — You will do this work.
৪৪৫. আচম ইাংলরচজ চেিব — I shall learn English.
৪৪৬. কচরম বাঁচে বাজালব — Karim will play flute.
৪৪৭. আচম একচট পুরস্কার পাব — I shall get a prize.
৪৪৮. কচরম অাংকচট করলব — Karim will do the sum.
৪৪৯. েীঘ্রই সূ র্ত উঠলব — The sun will rise soon.
৪৫০. রচন ডািার হলব — Rony will be a doctor.
৪৫১. কর্ামরা এিন চেচিলব — You will write now.
৪৫২. এক ণ্টা সময় োগলব — It will take an hour.
৪৫৩. আচম চেক্ষক হইব — I shall be a Teacher.
৪৫৪. আচম আগামীকাে িুেনা র্াব — I shall go to Khulna tomorrow.
৪৫৫. র্ুচম পরীক্ষায় পাস করলব — You will pass in the examination.
৪৫৬. েহীে আমার জনয অলপক্ষা করলব — Shahid will wait for me.
৪৫৭. র্াহারা সৎ হইলব — They will be honest.
৪৫৮. র্াহারা আমালক সাহার্য করলব — They will help me.
৪৫৯. কসিালন কপৌঁিালর্ এক ণ্টা সময় োগলব — It will take one hour to reach there.
৪৬০. কস ইাংলরচজ চেিলব না — He will not learn English.
৪৬১. র্ারা কর্ামালক চবরি করলব না — They will not disturb you.
৪৬২. র্ারা কগােমাে করলব না — They will not make a noise.
৪৬৩. র্ারা আজ রওয়ানা হলব না — They will not start today.
৪৬৪. চেশুচট েু ধ পান করলব না — The baby will not drink milk.
৪৬৫. আচম কসিালন র্াব না — I shall not go there.
৪৬৬. আচনস কো িালব না — Anis will not eat banana.
৪৬৭. আমরা সময় পাব না — We shall not get time.
৪৬৮. অচভ চেক্ষক হলব না — Avi will not be a teacher.
৪৬৯. কস সাহসী হলব না — He will not be brave.
৪৭০. আমরা এিন কিচেব না — We shall not play now.
৪৭১. কর্ামরা সু িী হলব না — You will not be happy.
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৪৭২. বােকচট চকিু পালব না — The boy will not get anything.
৪৭৩. আমরা এটা করব না — We shall not do this.
৪৭৪. কিলেগুলো কমতঠ হলব না — The boys will not be active.
৪৭৫. কস চক চমথযা কথা বেলব না — Will he not tell a lie?
৪৭৬. আমরা ককাথাও র্াব না — We shall not go any where.
৪৭৭. কমলয়গুলো কবাকা হলব না — The girls will not be foolish.
৪৭৮. আমটা র্াজা হলব না — The mango will not be fresh.
৪৭৯. কোপা এিন িচব আঁকলব না— Lopa will not draw picture now.
৪৮০. র্ুচম চক ফুটবে কিেলব? — Will you play football?
৪৮১. র্ুচম চক স্কুলে র্ালব না? — Will you not go to school?
৪৮২. কমলয়চট চক সত্র্ কথা বেলব? — Will the girl speak the truth?
৪৮৩. করাহান চক ু মালব?—Will Ruhan sleep?
৪৮৪. র্ুচম চক বইচট পেলব না? — Will you not read the book?
৪৮৫. কর্ামার ভাই চক কাজচট করলব না? —Will not your brother do the work?
৪৮৬. কস চক ইাংলরচজ চেিলব না? — Will he not learn English?
৪৮৭. কর্ামরা চক িা িালব না? — Will you not take tea?
৪৮৮. বাবু চক এটা পিন্দ করলব? — Will Babu like it?
৪৮৯. ফুেচট চক োে হলব? — Will the flower be red?
৪৯০. কস চক চমথযা কথা বেলব? — Will he tell a lie?
৪৯১. র্ুচম চক স্কুলে র্ালব? Will you go to school?
৪৯২. আচম চক স্কুলে র্াব? — Shall I go to school?
৪৯৩. র্ুচম চক নাের্া িালব? — Will you take Tiffin?
৪৯৪. আমরা চক কিো কেিব? — Shall we watch the match?
৪৯৫. র্ুচম চক একটা গান গাইলব? — Will you sing a song?
৪৯৬. কস চক কাজটা শুরু করলব? — Will he start the work?
৪৯৭. চেচে চক ইচর্হাস পেলব? — Will Lily read history?
৪৯৮. ফেচট চক র্াজা হলব না? — Will not the fruit be fresh?

ভচবষ্যৎ কালে ককালনা কাজ চকিু সময় ধলর হলর্ থাকলব বা িেলর্ থাকলব কবাঝালে Verb-এর Future Continuous Tense
হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject+ shall be/will be+ মূ ে Verb + ing + object.
৪৯৯. আচম গান গাইলর্ থাচকব — I shall be singing a song.
৫০০. কস মাি ধচরলর্ থাচকলব — He will be catching fish.
৫০১. র্ারা মালঠ কিচেলর্ থাচকলব—They will be playing in the field.
৫০২. মা ককারআন পেলর্ থাকলবন —Mother will be reading Quran.
৫০৩. কস িারা গািগুলোলর্ পাচন চেলর্ থাচকলব —He will be watering the plants.
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ভচবষ্যৎ কালে সাং চটর্ েু চট কালজর মলধয অলপক্ষাকৃর্ পূ লবত সাং চটর্ কাজচটর verb-এর future perfect Tense হয় এবাং
পলর সাং চটর্ কাজচটর verb-এর Present/future indefinite tense হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject-এর পর person ও number অনু সালর shall have বা will have বলস এবাং মূ ে verb-এর past
participle form বযবহূ র্ হয়। কর্মন:
1)I shall have done the sum before I go to school.
2) She will have done the work by this time.
3) They will have reached home before the rain sets in.
4) I shall have finished the work before father comes.

ভচবষ্যৎ কালে সাং চটর্ েু চট কালজর মলধয একচট কাজ অপর কাজচট শুরু হওয়ার পূ বত পর্তন্ত চকিু কাে ধলর িেলর্ থাকলব
কবাঝালে পূ বতবর্তী কাজচট future perfect continuous tense হয় এবাং পরবর্তী কাজচট Present/future indefinite
tense হয়।
গঠন প্রণাচে: Subject-এর পর shall have been বা will have been বলস এবাং মূ ে verb-এর কেলষ্ ing কর্াগ হয়।
1) I shall have been doing the sum before he arrives.
2) She will take rest after she will have been walking for two hours.
3) They will have been playing before the sun sets.
4) I shall have been sleeping before the sun rises
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সারা েু চনয়ার চেক্ষাগ্রহন পিচর্ বেোলে। বই আর িার্া কর্মন চবট বাইলট বেলে র্ালে কর্মচন বেলে র্ালে চেক্ষা গ্রহলণর
র্াবর্ীয় উপায়।উন্নর্ কেেগুলোর িাত্ররা এিন আর আলগর মর্ বইলয়র বযাগকাঁলধ চনলয় গুলর না , এিন র্ালের হালর্ থালক
স্মাটতলফান, টযাব বা েযাপটপ। কসিালন থালক প্রলয়াজনীয় সব বই আর িার্া চহসালব থালক র্ারচিন।এিন র্ারা সামানয
সহলর্াচগর্ার জনয র্ার চেক্ষক কক চবরি কলর না কারন র্ালেরকালি আলি সবতসমলয়র চেক্ষক র্ার সফটওয়যার ,আর জ্ঞালনর
ভাণ্ডালরর জনয আলি র্ার ইন্টারলনট। পৃ চথবীলর্ আমারা প্রর্ু চির র্র্ বৃ হত্তম প্রসার কেিচি র্ার সবই বযবহৃর্ হলে এই রূপান্তলর।
বর্তমালন কসই প্রভাব আমালের মলর্া কেলে পেলর্ শুরু কলরলি…………
আো করচি একচেন আমালের কেলের কিলেরা প্রর্ু চির সহলর্াচগর্া চনলয় , চনলজলক ও কেেলক চবলশ্বর েরবালর নর্ুন রুলপ হাচজর
হলব। আমার চবশ্বাস র্ারা পারলব “ কারন ককানরকলমর প্রর্ু চির সহলর্াচগর্া িাো র্ারা চবশ্বলক র্াক োচগলয় চেলে ………আর
প্রর্ু চির সহলর্াচগর্া কপলে র্ারা চক করলব র্া সৃ চিকর্তাই জালন…। ”
চকন্তু ইন্টারলনট িাো আমারা এই প্রর্ু চিরসহলর্াচগর্া কল্পনাও করলর্ পাচরনা। অথি এ মুহূলর্ত বাাংোলেলে অচধকাাংে
মানু লষ্রইন্টারলনট সু চবধা নাই। আর থাকলেও র্া সময় ও পর্তাপ্ত জ্ঞালনর অভালব এলথলক সলবতাচ্চ সু চবধা চনলর্ পারচি না ।র্ািাো

সীমিত ইন্টারনেট প্যানেনের ও নেনটর নলা মিন়ের েেয চাইনেও তার প্রনয়ােেীয় ফাইে ডাউেনোড েরনত প্ারনেে
ো ...। আবার অনেনে বযস্তাতার েেয ডাউেনোড েরার সিয় প্ান ে ো……অথবা কিাঁজা িুঁচজ এেটা এেটা েনর
ডাউেনোড েরনত যানের মবরমিের িনে হয় ... তানের েেয সবনচনয় সহে এেমট সিাধাে অর্থাৎ বাাংোনেনের সেে
িােু ষনে পর্তাপ্ত প্রর্ু চির সহলর্াচগর্া চেলর্ আমার িুব ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস হলে আমার এই চডচভচড কালেকেন …
অথতাৎ আমার সাংগ্রহ করা সফটওয়যার, ই-বুক(বই) ও চটউলটাচরয়াে এর চবোে কালেকেলনর মধয কথলক আপনালের জনয িুভ
ইম্পরটযান্ট চকিু সাংগ্রহ কযাটাগচর আকালর সাচজলয় আপনালের জনয উপস্থাপন করোম … আপনালের জনয করা আমারকালেকেলনর
কক্ষলত্র একটাই কথা বেলর্ পাচর … আপচন এিালন চডচেট করার মর্ ককান ফাইে িুলজ পালবন না …অথতাৎপ্রলর্যকচট ফাইেই
আপনার প্রলয়াজন হলব … এবাং প্রলর্যকটা ফাইে সাংগ্রলহ রািলর্ বাধয হলবন … আপনার কচম্পউটার চনভতর জীবলনর সব িাচহো পূ ণত
করলব এই ফাইেগুলো … চবশ্বাস না করলে চনলির কর্ ককান একচট চোংক এ চক্লক কলর কসিালন কেওয়া ফাইে গুলোর নালমর উপর
একবার কিাি বুোন র্াহলেই সব বুঝলর্ পারলবন …

কমাট কথা আপনালের কচম্পউটালরর চবচভন্ন সমসযার চিরস্থায়ী সমাধান ও কচম্পউটালরর জনযপ্রলয়াজনীয় সব বই,
সফটওয়যার ওচটউলটাচরয়াে এর সাচবতক সালপাটত চেলর্ আমার িুব কার্তকর একটা উলেযাগ হলে এই চডচভচড পযালকজ
গুলো ...চনলির চোংলক DVD গুলো সম্পলকত চবস্তাচরর্ র্থয কেওয়া আলি... কেিুন আপনার প্রলয়াজন চকনা………

আমার র্াবচর্য় কপাে ও ই-বুক কালেকেন ...[The Ultimate Complete Collection 2015 ]
http://www.facebook.com/10152049959232103 জাে একবার চোংলক চগলয়ই কেিুন … হয়লর্া এমচন চকিু িুজ
ঁ চিলেন
অথবা , http://tanbircox.blogspot.com/2013/07/My-DVD-Collection-4-U.html এিালন চক্লক  করুন
চবস্তাচরর্ র্থয ও সু ন্দর ভালব বুঝার জনয প্রথলম চনলির কর্ একচট চেে কথলক ২ এমচবর ই-বুচি ডাউনলোড কলর চনন
Download link: www9.zippyshare.com/v/EneqrnfT/file.html
অথবা, www.mediafire.com/?uwdtb4mvhdk8i4t
অথবা, http://d-h.st/TCEr
অনাোইলন োইভলেিারজনযঃ www.slideshare.net/tanbircox/the-ultimate-complete-collection-15
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