
Past indefinite tense/ Simple Past tense/ সাধারন অতীত 

অতীত কালের ককান কাজ ক াঝালত  া অতীলতর ককান অভ্যাস ক াঝালত যার ফে ব দ্যমান কনই তালক সাধারন 

অতীত  া Past indefinite tense/ Simple Past tense  লে। 

বাাংলায় চেনার উপায়ঃ 

ক্রিয়াপলদ্র কেলে ে,কে, োম ,ত,কত,তাম ইতযাবদ্ যুক্ত থালক তল  তা Past indefinite tense/ Simple Past tense/ 

সাধারন অতীত হয়। 

Rules : 

Subject + Past form of Verb + Object. 

কযমনঃ আবম কাজটি কলরবিোম। 

I did the work. 

এখালন do এর past form হলয়লি did. এইভ্াল  Past Indefinite Tense এর সময় verb এর past form হলয়লি। 

Example: 

আমরা গত ির কেকাতা বগলয়বিোম। - We went to Kolkata last year. 

পলথ রালমর সালথ কদ্খা হে। - I met Ram on the way. 

কস সু্কলে বগলয়বিে – He went to school. 

 া া আমালক ভ্াে উপলদ্ে বদ্লয়বিে। -Father gave me good advice. 

■Negative sentences: সাধারন অতীলত না সূচক  ালকয অথ থাৎ  ালকয না ,নয়, ইতযাবদ্ েব্দ থাকলে 

 াকযলক  Negative sentences  লে। 

Rules:  

Subject +did + not + Main Verb + Object. 

Example: 

কস মাি পিন্দ করত না- He did not like fish. 

কদ্ ু সু্কলে পড়ত না – Debu did not read in school. 

আমরা মালে কখেলত কযতাম না -We did not go to play in the field. 

■Positive Interrogative Sentence: সাধারন  অতীলত হযা াঁ-  াচক প্রশ্ন গেলনর বনবদ্থষ্ট বনয়ম আলি। 

Rules : 

Did+Subject + Main Verb + Object? 



Example:- তুবম বক গলের  ই পরলত? –Did you read story books? 

-কতামরা বক মালে কখেলত?- Did you play in field? 

- তারা বক পুকুলর মাি ধরত?- Did they catch fish from pond? 

■Negative Interrogative Sentence: সাধারন অতীলত না-  াচক প্রশ্ন গেলনর বনবদ্থষ্ট বনয়ম আলি। 

Rules : 

Did+not +Subject + Main Verb + Object? 

Example:- কস বক গলের  ই পরত না? – Did not she read story books? 

-কতামরা বক মালে কখেলত না?- Did not you play in field? 

- তারা বক কেকাতায় থাকলতা  না ?- Did not they live in Kolkata? 

■Wh-word Positive Interrogative Sentence : Wh word অথ থাৎ Who( কক ) , Where ( ককাথায় ) ,When ( 

কখন ) ,Why ( ককন ) ,What ( বক ) ,How ( বকভ্াল  ), Which ( ককানটি ), ইতযাবদ্ দ্বারা প্রশ্ন গেলনর বনবদ্থষ্ট 

বনয়ম আলি। 

Rules : 

Wh-word +Did+Subject + Main Verb + Object? 

Example:- তুবম ককন গলের  ই পড়লত? –  Why did you read story books? 

-কতামরা ককাথায় কখেলত?-   Where did you play ? 

- তারা পুকুলর বক ধরত ?- What didthey catch from pond? 

■Wh-word Negative Interrogative Sentence: সাধারন অবতত  না-  াচক প্রশ্ন গেলনর বনবদ্থষ্ট বনয়ম 

আলি। 

Rules : 

Wh-word +Did+ not +Subject + Main Verb + Object? 

Example:- কস ককন গলের  ই পড়লত না? –  Why did not he read story books? 

-ব শু ককাথায় কযত না?-   Where did not Bishu  go ? 

- তারা কখন পড়াশুনা করত না?- When did not they study?  

 


