
Voice Change Rules( বাচ্য পরিবর্তনেি রেয়ম) 

 Voice is the form of the verb which indicates whether the subject does the work or something 

has been done to it. 

 ক্রিয়া প্রকাশের ভক্রিমাশকই voice বা বাচ্য বশে। ক্রিয়ার প্রকােভঙ্গি বশে দেয় কর্তা কাজটি ঙ্গিশজ করশেি বা 

কর্তার দ্বারা কাজ সম্পন্ন হশে।  

অথবা 

Voice হে verb এর গঠি যার দ্বারা subject ঙ্গিশজ ঙ্গকেু কশর বা অশিযর কাজ র্ার দ্বারা কাজটি সম্পাঙ্গের্ হয় ।  

There are two types of voice:  

েুই প্রকাশরর voice বা বাচ্য আশে। যথা : (i) Active voice. (ii)Passive voice. 

 Active voice:  দয sentence এ subject ঙ্গিশজ সক্রিয় বা active হশয় কাজ সম্পন্ন কশর দস sentence এ 

verb এর Active voice হয় । 

Example: I do the work 

এখাশি কর্তা বা subject I (আঙ্গম) ঙ্গিশজ সক্রিয় হশয় কাজটি সম্পন্ন করশে 

Passive voice: 

 দয sentence এ subject ঙ্গিশজ কাজটি কশর িা বরং object এর কাজটি র্ার উপর এশস পশে র্খি দস 

sentence এ verb এর passive voice হয়। 

Example: The work is done by me. 

এখাশি object The work subject এর উপর এশস পশরশে 

Active voice কে passive voice এ রুপান্তরির্ েিাি রেয়ম 

 Note 1:  

a) Active voice এর subject টি passive voice এর object হশয় যায়। 

 b) Active voice এর object টি passive voice এর subject এ রুপান্তঙ্গরর্ হয় ।  

c) মুে verb এর past participle হয় এবং subject ও tense অিুসাশর auxiliary verb/be verb হয়। 

Note 2: 

Tense অেসুানি auxiliary verb/be verb এি  List 

 Indefinite tense: 

 a) Present indefinite – am, is, are.  

b) Past indefinite – was, were. 



 c) Future indefinite – shall be, will be.  

Continuous tense: 

 a) Present Continuous- am being, is being, are being. 

 b) Past Continuous – was being, were being 

 c) Future Continuous - shall be being, will be being.  

Perfect tense: 

 a) Present Perfect – has been, have been.  

b) Past Perfect- had been.  

c) Future Perfect- shall have been, will have been. 

Note 3 

Pronoun এি পরিবর্তে হয় যখে subject object এ রুপান্তরির্ হয় Passive Voice এ পরিবর্তে হয়। 

Active voice Passive Voice 

I Me 

We Us 

You You 

He Him 

She Her 

It It 

They Them 

 

 


