
Past Continuous Tense/ ঘটমান অতীত কাল 

অতীতত ককান কাজ চলছিল বা হচ্ছিল কবাঝাতল হয় Past Continuous Tense/ ঘটমান অতীত কাল 

ব াংল য় চেন র উপ য়ঃ 

বাাংলায় চ্ছিয়াপতের কেতে চ্ছিল,চ্ছিলাম,চ্ছিতল ইতযাছে থাকতল হয় Past Continuous Tense/ ঘটমান 

অতীত কাল 

1.Rules of Positive sentence: Past Continuous tense এর হযা াঁ- বাচক বাকয কলখার ছনয়মাবলী 

হল - 

Subject + was/were + verb+ing +object 

Note- I,He,She,It এবাং অনযসব Third Person Singular Number এর পর Was বসবব। 

We,You,They, এবাং Plural subject এর চেবে were  ববস। 

Example:  

কুকুরটট তখন ডাকছিল -The dog was barking then. 

আছম ছবতকলতবলা পড়তত যাচ্ছিলাম -I was going for tuition in the afternoon. 

তারা তখন গতের বই পড়চ্ছিল – They were reading story books then . 

কে সু্কতল যাচ্ছিল– He was going to school. 

2.Rules of Negative sentence: Past Continuous tense এর না- বাচক বাকয কলখার ছনয়মাবলী 

হল - 

Subject + was/were+ not + verb+ing +object 

Example: 

কাল বৃটি পরচ্ছিল না -It was not raining yesterday. 

কে তখন পড়াশুনা করছিল না– He was not studying then. 

আছম বাজার যাচ্ছিলাম না – I was not going to market. 

তুছম কাল রাতত ঘুমাচ্ছিতল না – You were not sleeping last night. 

3.Positive Interrogative Sentence : Past Continuous tense এর হযা াঁ- বাচক প্রশ্ন কলখার 

ছনয়মাবলী হল - 



Was/were + Subject + verb+ing +object 

Example: 

তুছম ছক স্নান করচ্ছিল ? – Were you bathing ? 

ছতছন ছক ঘুমাচ্ছিতলন ? – Was he sleeping ? 

কিতলরা ছক মাতে ফুটবল কখলচ্ছিল? – Were the boys playing football in the field ? 

আছম ছক ভুল করচ্ছিলাম? – Was I doing wrong ? 

4.Negative Interrogative Sentence : Past Continuous tense এর না - বাচক প্রশ্ন কলখার 

ছনয়মাবলী হল - 

Was/were+ not + Subject + verb+ing +object 

Example: 

রছব ছক পড়াশুনা করচ্ছিল না ? – Was not(wasn’t) Rabi studying? 

তারা ছক কাল  ছচছড়য়াখানায় যাচ্ছিল না ? –Were not(weren’t) they going to zoo yesterday? 

আছম ছক কতামায় োহাযয করচ্ছিলাম না ? – Was I not helping you? 

কতামরা ছক মাি ধরচ্ছিতল না ? – Were not you catching fish? 

5.Wh-word Positive Interrogative Sentence  : Past Continuous tense এর হযা াঁ- বাচক Wh-

word এর অথ থাৎ What( কি ), Where ( চি থ য় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চি নটি 

),How (কিভ বব) ছেতয় প্রশ্ন কলখার ছনয়মাবলী হল - 

Wh-word +was/were + Subject + verb+ing +object 

Example:  

কতামরা ককাথায় যাচ্ছিতল ? -Where were you going? 

েুমন কখন আেচ্ছিল ? – When was Suman coming? 

তুছম ককান গতের বই পড়চ্ছিতল ? – Which story book was you reading? 

আছম ককন এত কি পাচ্ছিলাম ? -Why was I suffering so much? 

  



6.Wh-word Negative Interrogative Sentence  : Past Continuous tense এর না- বাচক Wh-

word এর অথ থাৎ What( কি ), Where ( চি থ য় ),Why ( চিন),When (িখন),Which ( চি নটি 

),How (কিভ বব) ছেতয় প্রশ্ন কলখার ছনয়মাবলী হল - 

Wh-word +was/were +not+ Subject + verb+ing +object 

Example:  

কে ককন আেচ্ছিল না ? -Why was not(wasn't) she coming ? 

ছেপা ককাথায় ঘুরতত যাচ্ছিল না ? Where was not(wasn't) Dipa Travelling? 

তুছম ককন বই পরচ্ছিতল না ? – Why were not(weren't) you reading books ? 

 

 

 

 

 


