
Future Continuous Tense/ ঘট্মান ভবিষ্যৎ 

ভবিষ্যৎ কালে ককান কাজ চেলে থাকলি এরূপ কিাঝালে Future continuous tense হয়। 

িাাংলায় চেনার উপায়: 

িাাংোয় ক্রিয়ার কেলষ্ কে থাকি, কে থাকলি, কে থাকলি, কে থাকলিন এলের কে ককান একটি েুক্ত থালক। 

1.Rules of Positive sentence: Future Continuous tense এর হযা াঁ- িাচক িাকয কেখার বনয়মািেী 

হে - 

Structure: 

Subject + shall be/will be + main verb + ing + object. 

Example: 

- আবম িইটি পড়লে থাকি – I shall be reading the book. 

- আবম গান গাইলে থাকি- I shall be singing the song. 

- োরা ফুিিে কখেলে থাকলি- They will be playing football. 

 

2.Rules of Negative sentence: Future Continuous tense এর না- িাচক িাকয কেখার বনয়মািেী 

হে – 

Structure: 

Subject + shall be/will be + main verb + ing + object. 

Example:- 

- কে কাজটি করলে থাকলি না- He will not be doing the work. 

- েুবম/ কোমরা সু্কলে কেলে থাকলি না - they will not be going to school. 

- বেবন অবফলে োইলে থাকলিন না - He will not be going to office. 

 

3.Positive Interrogative Sentence : Future  Continuous tense এর হযা াঁ- িাচক প্রশ্ন কেখার 

বনয়মািেী হে – 

Structure: 

shall /will +Subject + be+ main verb + ing + object. 
Example:- 

-কোমরা বক কাে বিকালে পড়লে কেলে থাকলি?- Will you be going to tuition at tomorrow 

afternoon. 

-বেবন বক েখন ঘুমালে থাকলিন?- Will he be sleeping then? 

-কেলেরা বক মালে ক্রিলকি কখেলে থাকলি?- Will the boys be playing cricket in the field? 

 

4.Negative Interrogative Sentence : Future  Continuous tense এর না - িাচক প্রশ্ন কেখার 

বনয়মািেী হে – 

Structure: 

shall /will +Subject +not+ be+ main verb + ing + object. 



Example:- 

 

-আবম বক রবিিালরর পরীক্ষার জনয কলোর পবরশ্রম করলে থাকি না?-Shall I not be studying hard 

for my exam on Sunday? ... 

- বেবন বক পলরর েপ্তালহ কালজ কেলে থাকলিন না?-Will he not be going to work next week?  

- োরা বক রবিিার কিো পে যন্ত ঘুমালে থাকলি না?-Will they not be sleeping till late on Saturday? 

 

5.Wh-word Positive Interrogative Sentence  : Future  Continuous tense এর হযা াঁ- িাচক Wh-

word এর অথ যাৎ What( বি ), Where ( চিাথায় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চিানটট 

),How (বিভাবি) বেলয় প্রশ্ন কেখার বনয়মািেী হে – 

Structure: 

Wh-word+shall /will +Subject + be+ main verb + ing + object. 
Example:- 

-কোমরা গরলমর েুটিলে ককাথায় কেলে থাকলি?- Where will you be going in summer vacation? 

-বেবন কখন অবফে কপৌোলে থাকলিন?- When will he be reaching office? 

-আবম ককন রবিিার কোমার েলে কেলে থাকি?- Why shall I be going with you on Sunday? 

 

6.Wh-word Negative Interrogative Sentence  : Future  Continuous tense এর না- িাচক Wh-

word এর অথ যাৎ What( বি ), Where ( চিাথায় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চিানটট 

),How (বিভাবি) বেলয় প্রশ্ন কেখার বনয়মািেী হে – 

Structure: 

Wh-word+shall /will +Subject +not+ be+ main verb + ing + object. 
Example:- 

-কে ককন পরীক্ষার জনয কলোর পবরশ্রম করলে থাকলি না? -Why will he not be trying hard for 

exam? 

-েুবম বকভালি কাজটি কেষ্ করলে থাকলি না?- How will you not be finishing the work? 

-কে ককান স্থালন ভ্রমন করলে থাকলি না?- Which place will she no be visiting? 


