
Simple Present Tense ( সাধারন বর্তমান কাল) 

Present Indefinite Tense/ Simple Present Tense: 

Present indefinite tense denotes an action in the present time or habitual truth or eternal truth. 

ক োন  োজ বর্তমানন হয় ক োঝোলে  ো অভ্যাসগর্ সর্য ক োঝোলে  ো চিরসর্য ক োঝোলে Present Indefinite 

Tense হয়। 

বাাংলায় চিনার উপায়: 

 োাংেোয় ক্রিয়োর কেলে এ, অ, আ, ই, ও, এন, এস, আন, আয় ইত্যোদি থোল । 

■Rules : 

Subject + Main Verb + Object. 

Example:- আদি ভোত্ খোই – I eat rice. 

- আদি সু্কলে যোই – I go to school. 

- তু্দি  ই পড় – You read a book. 

 

Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে verb এর চেনে s বা es বনস। 

 

- কে প্রদত্দিন সু্কলে যোয় – He goes to school every day. 

- কে রোত্ িে টোয় ঘিুোলত্ যোয় – He goes to bed at ten pm  

- েূয য পূ য দিল  উদিত্ হয় – The sun rises in the East.. 

■Negative sentences: েোধোরন  ত্যিোলন নো েূচ   োল য অথ যোৎ  োল য নো ,নয়, ইত্যোদি েব্দ থো লে  ো যল   

Negative sentences  লে। 

Rules:  

Subject +do/does + not + Main Verb + Object. 

Example:- আদি ভোত্ খোই নো – I do not eat rice. 

- আদি সু্কলে যোই নো – I do not go to school. 

- তু্দি  ই পড় নো– You do not read a book. 

 

Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে does not বনস। 

 

- কে প্রদত্দিন সু্কলে যোয় নো– He does not go to school every day. 

- কে রোত্ িে টোয় ঘিুোলত্ যোয় নো– He does not go to bed at ten pm  

- েূয য পক্রিি দিল  উদিত্ হয় নো – The sun does not rise in the East.. 

■Positive Question form: েোধোরন  ত্যিোলন  হযো াঁ-  োচ  প্রশ্ন গঠলনর দনদিযষ্ট দনয়ি আলে। 

Rules : 

Do/does +Subject + Main Verb + Object? 

Example:- তু্দি দ  গলের  ই পলড়ো? – Do you read story books? 



-কত্োিরো দ  িোলঠ কখলেো?- Do you play in field? 

- ত্োরো দ  পু ুলর িোে ধলর ?- Do they catch fish from pond? 

 

Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে does বনস। 

  

Example:- িো দ  রোন্নো  লর? – Does mother cook? 

-কে দ  িোলঠ কখলেো?- Does he play in field? 

- রদহি  দ  গোদড় চোেোয়?- Does Rahim drive car? 

 

 

■Negative Question form: েোধোরন  ত্যিোলন  নো-  োচ  প্রশ্ন গঠলনর দনদিযষ্ট দনয়ি আলে। 

Rules : 

Do/does +not +Subject + Main Verb + Object? 

Example:- তু্দি দ  গলের  ই পলড়ো নো? – Do not you read story books? 

-কত্োিরো দ  িোলঠ কখলেো নো?- Do not you play in field? 

- ত্োরো দ  পু ুলর িোে ধলর নো ?- Do not they catch fish from pond? 

 

Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে does not বনস। 

  

Example:- িো দ  রোন্নো  লর নো? – Does not mother cook? 

-কে দ  িোলঠ কখলেো নো?- Does not he play in field? 

- রদহি  দ  গোদড় চোেোয় নো?- Does not Rahim drive car? 

 

■Wh Question form : Wh word অথ যোৎ Who( ক  ) , Where ( ক োথোয় ) ,When (  খন ) ,Why ( ক ন ) 

,What ( দ  ) ,How ( দ ভোল  ), Which ( ক োনটট ), ইত্যোদি দ্বোরো প্রশ্ন গঠলনর দনদিযষ্ট দনয়ি আলে। 

 

Rules : 

Wh-word +Do/does+Subject + Main Verb + Object? 

 

Example:- তু্দি ক ন গলের  ই পলড়ো? –  Why do you read story books? 

-কত্োিরো ক োথোয় কখলেো?-   Where do you play ? 

- ত্োরো পু ুলর দ  ধলর ?- What do they catch from pond? 

 

 Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে does বনস। 

 

Example:- িো  খন রোন্নো  লর? –  When does mother cook? 



-কে ক োথোয় কখলেো ?- Where does he play in field? 

- রদহি  ক ন গোদড় চোেোয় ?- Why does Rahim drive car? 

 

■Wh-word Negative Question form: েোধোরন  ত্যিোলন  নো-  োচ  প্রশ্ন গঠলনর দনদিযষ্ট দনয়ি আলে। 

Rules : 

Wh-word +Do/does+ not +Subject + Main Verb + Object? 

 

Example:- তু্দি ক ন গলের  ই পলড়ো নো? –  Why do not you read story books? 

-কত্োিরো ক োথোয় কখলেো নো?-   Where do not you play ? 

- ত্োরো পু ুলর দ  ধলর নো?- What do not they catch from pond? 

 

 Note - Subject third person singular number (he, she, it, ক োন  যক্রি,  স্তু, জোয়গো  ো প্রোণীর নোি) 

ক োঝোলে does not বনস। 

 

Example:- িো  খন রোন্নো  লর নো? –  When does not mother cook? 

-কে ক োথোয় কখলে নো?- Where does not he play in field? 

- রদহি  ক ন গোদড় চোেোয় নো ?- Why does not Rahim drive car? 

 

 


