
অতীতকালে ককান কাজ ককান বিলেষ সমল়ের পূলি ে আরম্ভ হল়ে কসই সম়ে পর্ েন্ত চেবিে কিাঝালে Past 

perfect continuous tense হ়ে। এখালন র্বি িুটি ক্রি়ো উলেখ থালক তাহলে কর্ কাজটি আলে চেবিে 

তা Past perfect continuous tense হ়ে।আর কর্ কাজটি তুেনামুেকভালি পলর ঘলিলি কস কেলে Past 

Indefinite/ Simple Past হ়ে। 

বাাংলায় চেনার উপায়: 

িাাংো়ে ক্রি়োর কেলষ বিে, বিলে, বিোম, বিলেন, ক্রিে, ক্রিোম, ক্রিলে, ক্রিলেন, এলির কর্ ককান 

একটি উলেখ থাকলে এিাং অতীলতর একটি সম়ে উলেখ থালক। এলেলে বতনটি বিষল়ের প্রবত কখ়োে 

রাখলত হলি – 

ক) অতীতকালে িুটি কাজই হল়েবিে। 

খ) তালির মলযে একটি পূলি ে এিাং অপরটি পলর সাংেটিত হল়েবিে। 

ে) কর্টি পূলি ে সাংেটিত হল়েবিে কসটি িীঘ ে সম়ে যলর চেবিে। 

 

1.Positive Sentence: 

Structure: 

1st subject + had been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past form + 

2nd object. 

Example:- কস র্খন আসে তখন আবম ভাত খাক্রিোম 

এখালন আমি তখন আমি ভাত খাচ্ছিলাি কাজটি পূলি ে বকিু সম়ে যলর চেবিে তাই এটি হলি Past 

perfect continuous tense অথ োৎ I had been eating rice আর চে যখন আেল কাজটি পলর ঘলিলি 

তাই এ কেলে হলি Past Indefinite/ Simple Past অথ োৎ when he came 

 

-কস র্খন আসে তখন আবম ভাত খাক্রিোম– I had been eating rice when he came. 

- ঘণ্টা পডার পূলি ে আমরা কখেবিোম – We had been playing before the bell rang. 

- আবম র্খন তার সালথ কিখা করলত কেোম তখন কস িই পডবিে – He had been reading book 

when I went to meet with him/her. 

2.Negative Sentence: Past Perfect Continuous Tense / পুরাঘিমান অতীত এ না িাচক িাকে 

কেখার বন়েম হে- 

Structure: 

1st subject + had +not+ been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past 

form + 2nd object. 

Example: 



- তুবম র্খন কতামার িনু্ধর িাবডলত বেল়েবিলে তখন কতামার মা কতামার জনে অলপো করবিে না – 

Your mother had not been waiting for you when you went to your friend’s home. 

কস র্খন কখো কিখবিে তখন আবম ককান কাজ করবিোম না– I had not been doing anything when 

he saw the game. 

তারা র্খন ঘুমাে আবম তখন পডবিোম না-I had not been studying when they slept. 

3.Positive Interrogative: Past Perfect Continuous Tense / পুরাঘিমান অতীত এ হো াঁ িাচক প্রশ্ন 

কেখার বন়েম হে- 

Structure: 

Had +1st subject + been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past form 

+ 2nd object. 

Example: 

-কতামরা বক বেখবিলে র্খন ঘণ্টা পরে?-Had you been writing when the bell rang? 

-আমরা র্খন এলসবিোম তখন বক তুবম ঘমুাক্রিলে?- Had you been sleeping when we came? 

-কস বক তখন োবড চাোক্রিে র্খন ক ানিা কিলজবিে?- Had he been driving the car when the 

phone rang? 

4. Negative Interrogative: Past Perfect Continuous Tense / পুরাঘিমান অতীত এ না িাচক প্রশ্ন 

কেখার বন়েম হে- 

Structure: 

Had +1st subject +not+ been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past 

form + 2nd object. 

Had +not+1st subject + been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past 

form + 2nd object. 

 

Example: 

-কস বক তখন খাক্রিে না র্খন খিরটি এলসবিে ?- Had he not been eating when the news came? 

-কেনটি বক তখন চেবিে না র্খন কস ঝাপ বিল়েবিে?-Hadn’t the train been running when she 

jumped? 

-তারা বক তখন মালি কখেবিে না র্খন িটৃি এলসবিে?- Had they not been playing in the field when 

it rained? 

 



5.Wh-word Positive Interrogative: Wh word এর অথ োৎ What( মি ), Where ( চিাথায় ),Why ( 

চিন),When (িখন),Which ( চিানটি ),How (মিভাবব) Past Perfect Continuous Tense / 

পুরাঘিমান অতীত  এ হো াঁ িাচক প্রশ্ন কেখার বন়েম হে 

 

Structure: 

Wh-word+Had +1st subject + been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর 

past form + 2nd object. 

Example: 

-তুবম তখন ককাথা়ে র্াক্রিলে র্খন িৃটি কনলমবিে?-Where had you been going when it rained? 

-িািু তখন বক করবিে র্খন আমরা ব লর এলসবিোম? What had Babu been doing when we 

returned? 

-সপ্না ককান েলের িইটি পডবিে র্খন কস অসুস্থ বিে?- Which storybook had Swapna been 

reading when she was ill? 

6.Wh-word Negative Interrogative: Wh word এর অথ োৎ What( মি ), Where ( চিাথায় ),Why ( 

চিন),When (িখন),Which ( চিানটি ),How (মিভাবব) Past Perfect Continuous Tense / 

পুরাঘিমান অতীত  এ না িাচক প্রশ্ন কেখার বন়েম হে 

 

Structure: 

Wh-word+Had+not +1st subject + been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb 

এর past form + 2nd object. 

 

Wh-word+Had +1st subject +not+ been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb 

এর past form + 2nd object. 

 

Example: 

-কস ককন ঘুমাক্রিে না র্খন রাত হল়েবিে?- Why he had not been sleeping when it was night? 

-বিপা ককাথা়ে র্াক্রিলোনা র্খন মহামাবর িবরল়ে পলরবিে?- Where hadn’t been Dipa going when 

the epidemic broke out? 

-তারা বকভালি কখেবিে না র্খন হা  িাইম হে?- How had they not been playing when it was half 

time? 

 


