
Present Perfect Tense (পুরাঘটিত বততমান) 

যে সমস্ত বাক্যে ক্রিয়া পক্ের যাজ যেষ হক্য় যেক্ে কযন্তু তার ফল এখন বততমান তাক্য যসই সমস্ত বাযেক্য  Present 

Perfect Tense বক্ল। 

বাাংলায় চেনার সহজ উপায় 

বাক্যে ক্রিয়াপক্ের যেক্ষ যয়ে ইয়াকে ইক্য়ক্েন  এল এক্ল লাম ইতোকে থাযক্ল তা সাধারনত পুরাঘটিত বততমান হয়। 

1.Structure 

Subject + has/ have + verb (3rd ) + object 

Note : মক্ন রাখক্ত হক্ব 3rd person singular no হক্ল অথ তাৎ He, She, It বা যযান বোক্রি, বস্তু বা জায়োয় নাম হক্ল has 

হক্ব। I ,We , you ,They এবং বাকয plural subject এর যেক্ষ have বক্স 

Example: 

-যস েুপুক্র ভাত যখক্য়ক্ে। 

-এখাক্ন যস হল subject – She 

-তারপর কনয়ম অনুসাক্র বসক্ব  has 

-Verb যখক্য়ক্ে  অথ তাৎ eat এর 3rd/ past participle form eaten 

-তারপর object বসাক্ত হক্ব- rice at lunch. 

She has eaten rice . 

আকম যতামার কিটি যপক্য়কে – I have gotten your letter. 

যস কেকি কেক্য়কে – He has gone to Delhi. 

মা আজ মাংস রান্না যক্রক্েন – Mother has cooked meat today. 

 

বযাতিক্রম 

যস োরক্রজকলং েোক্ে। 

She has gone to Darjeeling. 

কযন্তু েকে বকল যস েতযাল োরক্রজকলং েোক্ে। 

বাযেটি Present Perfect Tense এর মত শুনক্ত লােক্লও এখাক্ন সমক্য়র উক্িখ আক্ে। তাই বাযেটি হক্ব She went to 

Darjeeling yesterday. অথ তাৎ Simple past Tense. 

বাংলা বাক্যে অক্নয ক্রিয়াপে Present Perfect Tense এর মত শুনক্ত লােক্লও েকে সময় উক্িখ যরা থাক্য ো অকতত 

সময়ক্য যবাঝায় তক্ব তা Simple past Tense হক্ব। 

আবার বাংলা বাক্যে অক্নয ক্রিয়াপে Present Perfect Tense এর মত শুনক্ত লােক্লও যসগুকল যয Present Indefinite 

Tense যরক্ত হয়। যেমন – 

তার ২০ বের বয়স হক্য়ক্ে। 

She is twenty now. 



রাস্তাটি কেকি পে তন্ত েোক্ে। 

The road goes upto  Delhi. 

যড়া যরা োঁে উক্িক্ে। 

Bright sun is up. 

2.Negative Sentences: বাংলায় Present Perfect Tense এর না বািয বাযে যলখার কযেু কনয়ম আক্ে। 

Structure: 

Subject + has/ have +not + verb (3rd ) + object 

Example: 

যস আজ েুপুক্র ভাত খায় কন। 

She has not eaten rice at lunch. 

তুকম পড়াশুনা যরকন। 

You have not studied. 

তারা কিকড়য়াখানায় োয় কন। 

They have not gone to the Zoo. 

3.Positive Interrogative Sentence:  বাংলায় Present Perfect Tense এর হো বািয প্রশ্নক্বাধয বাযে যলখার কযেু 

কনয়ম আক্ে। 

Structure: 

Have/has + Subject + verb (3rd ) + object 

যতামরা কয সু্কক্ল কেক্য়কেক্ল ? 

Have you gone to school? 

যস কয যাজটি যক্রক্ে? 

Has she done the work? 

বাবা কয বাকড় কফক্রক্েন? 

Has father returned to home? 

4. Negative Interrogative Sentence:  বাংলায় Present Perfect Tense এর না বািয প্রশ্নক্বাধয বাযে যলখার কযেু 

কনয়ম আক্ে। 

Structure: 

Have/has + Subject + not+ verb (3rd ) + object 

Example: 

যস কয আজ মামাবাকড় োয়কন? 

Has he not gone to Uncle’s house today? 



তুকম কয যাজটি যরকন? 

Have you not done the work? 

তারা কয আজ যখক্লকন? 

Have they not played today? 

5.Positive  Wh-word Interrogative Sentence:  বাংলায় Present Perfect Tense এর Wh-word এর অথ তাৎ What( তি 

), Where ( চিাথায় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চিানটি ),How (তিভাবব) হো বািয প্রশ্নক্বাধয বাযে যলখার 

কযেু কনয়ম আক্ে। 

Structure: 

Wh-word +Have/has + Subject + verb (3rd ) + object 

Example: 

যতামরা যখন বাকড় কফরক্ল ? 

When have you returned home? 

তারা যযাথায় কেক্য়ক্ে? 

Where have they gone? 

যস রাক্ত কয যখক্য়ক্ে? 

What have she eaten at dinner? 

6.Negative Wh-word Interrogative Sentence:  বাংলায় Present Perfect Tense এর Wh-word এর অথ তাৎ What( তি 

), Where ( চিাথায় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চিানটি ),How (তিভাবব) না বািয প্রশ্নক্বাধয বাযে যলখার 

কযেু কনয়ম আক্ে। 

Structure: 

Wh-word +not+Have/has + Subject + verb (3rd ) + object 

Example:  

তুকম েক্ের বইটি পড় কন যযন? 

Why have not you read the story book? 

যস যযাথায় োয় কন? 

Where have not /haven’t she gone? 

তারা যখন পড়াশুনা যক্র কন? 

When haven’t they study? 

 

 

 


