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LESSION 1
It is Sunday. The boy sits on a mat. He reads. His door is open. The pet cat comes in. The boy takes
her on his lap. She is lazy. She shuts her eyes and sleeps. The boy strokes her back. A cart goes by.
It makes a noise. The cat wakes up. She jumps down. She wants to play. The boy throws a ball.
Look, how pussy runs after it! She is so glad! The boy is very kind. He never hurts his pussy cat.
এই পােঠ েয েয বােকয “না” এবং “কখনও না” েযাগ করা চেল েসইগিলেক ছাতেদর দারা েনিতবাচক করাইয়া লইেব।
আজ শিনবার। আজ েসামবার ইতযািদ। িবড়াল মাদের বিসয়া আেছ।

(নানা েলােকর নাম কিরয়া) হির মাদের বিসয়া আেছ ইতযািদ।

বালকিট িভতের আিসল। হির িভতের আিসল ইতযািদ। বালকিট তাহােক মাদেরর উপর লইল। (“তাহােক” শেবর সীিলঙ ও পুংিলেঙর
েভদ িদেদরশ কিরয়া িদয়া অভযাস করাইেত হইেব।) মধু পিড়েতেছ, যদ পিড়েতেছ ইতযািদ। বাক েখালা। বই েখালা। অলস িবড়াল
ঘুমাইেতেছ। অলস বালক তাহার েচাখ বুিজেতেছ। (“তাহার” শেবর সীিলঙ ও পুংিলঙ েভদ িনেদরশ কিরয়া অভযাস করাইেত হইেব।)
েস দরজা বন কিরেতেছ। হির বাক বন কিরেতেছ। অলস বালক ঘুমাইেতেছ। হির অলস, মধু অলস ইতযািদ। বালকিট তাহার মুেখ হাত
বুলাইেতেছ। একিট িবড়াল পাশ িদয়া যাইেতেছ। একিট বালক পাশ িদয়া যাইেতেছ। অলস বালকিট পাশ িদয়া যাইেতেছ। দয়ালু
বালকিট পাশ িদয়া যাইেতেছ। যদ পাশ িদয়া যাইেতেছ, মধু পাশ িদয়া যাইেতেছ ইতযািদ। েস একিট শব কিরল। গাড়ীটা একটা শব
কিরল। িবড়ালটা একটা শব কিরল। িবড়ালটা লাফাইয়া পিড়ল। শযাম লাফাইয়া পিড়ল, রাম লাফাইয়া পিড়ল ইতযািদ। শযাম শব কিরল
ইতযািদ। রাম জািগয়া উিঠল, শযাম জািগয়া উিঠল ইতযািদ। িবড়াল ঘুমাইেত চায়, বালক েখিলেত চায়, শযাম বিসেত চায়, রাম দরজা
খুিলেত চায়, মধু বাক বন কিরেত চায়, হির েদৌড়াইেত চায়, শযাম একটা েগালা ছুঁিড়েত চায় ইতযািদ। হির একটা েগালা ছুঁিড়ল ইতযািদ।
েদখ, পুিস েকমন কিরয়া ঘুমায়! েদখ, হির েকমন কিরয়া একটা েগালা েছঁােড়। েদখ, িবড়ালটা েকমন কিরয়া েচাখ েবােজ! েদখ, বালকিট
েকমন কিরয়া একটা িবড়ােলর িপছেন েদৌড়ায়! েদখ, হির েকমন কিরয়া একটা শকেটর িপছেন েদৌড়ায় ইতযািদ। িবড়ালিট কতই খুিস!
বালকিট কতই খুিস! রাম কতই খুিস ইতযািদ। দয়ালু বালক কখনই তাহার িবড়ালেক আঘাত কের না। রাম কখনই তাহার ভাইেক
আঘাত কের না (শযাম, যদ, মধু ইতযািদ)। আিম কখেনা ঘােসর উপর বিস না (Never)। (হির, মধু পভৃিত) িবড়াল কখেনা ঘােসর
উপর ঘুমায় না। বালকিট কখেনা িবড়ালেক তাহার েকােল নয় না।

LESSION 2
The sun is up. The day is warm. The air is dry. I am hot. I sit on the grass. The lawn is green. The
shade is cool. The water in the tank is deep. I see a fish. It is big. I wash my feet in the water. The
water is clear. I make a paper-boat. See, how it floats! I put some flowers on it. I give it a push.
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Now it is in deep water. I cannot reach it.
এই পােঠ েযখােন সমব 1st person-েক 3rd এবং 3rd -েক 1st person করাইয়া লইেব এবং “না” ও “কখেনা না” েযােগ
েনিতবাচক করাইেব।

আিম উিঠয়ািছ, হির উিঠয়ােছ, মধু উিঠয়ােছ ইতযািদ। বাতাস গরম। জল গরম। (warm এবং hot দই শবই বযবহার করাইেব)। ঘাস
শকনা। পুকুর শকনা। মাদর শকনা। বালক ঘােসর উপর বিসয়া আেছ। িবড়াল ঘােসর উপর ঘুমাইয়া আেছ; (হির, মধু পভৃিত নাম লইয়া
বাকয বলাইেব; েয েয বােকয এইরপ নাম েযাগ কিরয়া বলােনা সমব িশকক তাহা মেন রািখেবন।) আিম ছায়ায় ঘুমাইয়া আিছ (হির, মধু
ইতযািদ)। আিম তৃেণাদযােন দঁাড়াইয়া আিছ(হির, মধু)। সবুজ তৃেণাদযােনর উপর ছায়ািট শীতল। বালকিট মাছ েদিখেত পাইয়ােছ(হির,
মধু ইতযািদ)। িবড়ালিট গভীর জেল বড় মাছ েদিখেত পাইয়ােছ (হির, মধু ইতযািদ)। বালকিট তাহার পা ধুইেতেছ (হির, মধু)। রাম
পিরষার জেল তাহার পা ধুইেতেছ। বালকিট একিট কাগেজর েনৌকা বানাইেতেছ; হির একিট বড় কাগেজর েনৌকা বানাইেতেছ (মধু, যদ
ইতযািদ)। েদখ আিম েকমন জেলর উপর ভািসেতিছ (হির, মধু ইতযািদ)। আিম কাগেজর েনৌকার উপর কতকগিল ফুল রািখেতিছ (হির,
মধু)। আিম এখন গভীর জেল (হির, মধু ইতযািদ)। বালকিট এখন আমােক নাগাল পায় না (হির, মধু)। বালকিট আমােক একটা েঠলা
িদেতেছ (হির, মধু)। আিম বালকিটেক একটা েঠলা িদেতিছ (হির, মধু)। আিম কখেনা কাগেজর েনৌকা বানাই না। বালকিট কখেনা
আমােক েঠলা েদয় না। িতিন কখেনা আমােক জােনন না, আিম কখেনা েতামােক জািন না। িতিন কখেনা চাল িবকয় কেরন না। তুিম
কখনই জেল েতামার পা েধাও না (হির, মধু ইতযািদ)।

এই বাংলা বাকযগিলেকও েযখােন সমব person পিরবতরন ও েনিতবাচক কিরয়া তজরমা কিরেত হইেব।

LESSION 3
I know you. You are a grocer. You sell rice, dal, oil and salt. I buy sugar from you. Your shop is near
the temple. You go to the town every Monday. You buy your flour there. You come back in a boat
with your bags. You send your son to the market. He buys potatoes for you. You rise very early in
the morning and go to your shop. There you do your work and read the Ramayana. You are always
busy. You close your shop late at night.
িতিন েতামােক জােনন। আিম একজন মুিদ। তুিম একজন বালক। তুিম মস। তুিম দয়ালু। তুিম খুিস। আিম খুিস। িতিন চাল িবিক
কেরন। আিম েতল িবিক কির। আিম েতামার বাড়ীেত েতল িবিক কির। তুিম আমার েদাকােন িচিন িবিক কর। তুিমপিতিদন আমার কাছ
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হেত লবণ েকন’। িতিন পিত রিববাের আমার েদাকান হেত ময়দা েকেনন। তুিম পিত েসামবাের মিনের যাও। িতিন তঁাহার েদাকােন
িফিরয়া যান (আিম, তুিম)। বালকিট তাহার সুেল িফিরয়া যায় (আিম, তুিম)। বালকিট পিত েসামবাের তাহার সুেল িফিরয়া যায়(আিম,
তুিম)। আিম একটা শকেট (cart) কিরয়া পিত রিববাের েদাকােন িফিরয়া আিস। িতিন তঁাহার েছেলেক সহের পাঠাইয়া েদন (আিম
িদই; তুিম দাও)। িতিন পিতিদন পােত বালকিটেক সুেল পাঠাইয়া েদন (তুিম, আিম)। িতিন পিতিদন পােত বসাগিল েনৌকা কিরয়া সহের
পাঠাইয়া েদন (আিম, তুিম)। তুিম তাহার জনয আলু েকন’। আিম েতামার জনয ময়দা িকিন। িতিন আমার জনয িচিন েকেনন। িতিন
তঁাহার কাজ কেরন। আিম েতামার কাজ কির। আিম আমার কাজ কির। তুিম পিত েসামবাের েতামার কাজ কর। তুিমসবরদাই েতামার
কাজ কর (আিম)। িতিন সবরদাই পেড়ন। তুিম পােত সকাল সকাল জািগয়া ওঠ (আিম)। িতিন পােত েদিরেত ওেঠন। আিম পােত
েদিরেত আমার েদাকান খুিল (তুিম)। তুিম রােত েদিরেত েতামার দরজা বন কর(আিম)।

েযখােন সমব বাকযগিলেক আিম, তুিম, িতিন এবং হির, মধু পভৃিত নােমর েযােগ িনষন কিরেত হইেব। েযমন “িতিন েতামােক জােনন”
এই বাকযিট “আিম েতামােক জািন: তুিম আমােক জান, যদ েতামােক জােন” এইরেপ নানা রপানের অভযাস করাইেত হইেব।

LESSION 4
She is a little baby. I am her brother. She is only a year old. Her name is Uma. She can walk a little.
She cannot run. She says ma, baba, dada. She plays with the dog. The dog never hurts her. When
she sleeps the dog sits by. The moon is up. Ma takes Uma out. Baby likes to see the moon. She
smiles and claps her hands. She is happy. Ma sings a song and baby sings with her. Go and call
uncle. Baby loves him. Uncle gives her dolls.
gender ও person বদল কিরেত হইেব। েনিতবাচক কিরেত হইেব।
তুিম েখাকা। হির েখাকা। হির েকবল এক বছেরর। িবড়ালিট এক বছেরর। তার নাম যদ, মধু ইতযািদ। তার নাম রমা, শযামা বামা
ইতযািদ। েস অল েদৌড়ােত পাের(আিম, তুিম)। েস হঁািটেত পাের না (আিম, তুিম)। েস অল েখিলেত পাের। েস েখিলেত পাের না। েস
কুকুেরর সেঙ েখিলেত পাের না ( আিম, তুিম)। েস কুকুেরর সেঙ েদৌড়াইেত পাের না(আিম, তুিম)। েস যখন েখলা কের কুকুর কােছ
বিসয়া থােক (আিম, তুিম)। েস যখন হঁােট কুকুর কােছ হঁােট (আিম, তুিম)। সূযরয উিঠয়ােছ। বালকিট িবড়ালেক বািহের লইয়া যায়
(আিম, তুিম)। মা রামেক বািহের লইয়া যায়। শযামেক, মধুেক ইতযািদ। িবড়াল েখিলেত ভালবােস (আিম, তুিম)। কুকুর েদৌড়ােত
ভালবােস (আিম, তুিম)। বালকিট শব কিরেত ভালবােল (আিম, তুিম)। েখাকা ঘুমাইেত ভালবােস (আিম, তুিম)। েখাকা েগালা ছুঁিড়েত
পাের না (আিম, তুিম)। েখাকা ঘােসর উপর লাফাইয়া পিড়েত পাের না (আিম, তুিম)। েখাকা গান গািহেত ভালবােস (আিম, তুিম)।
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েখাকা গান গািহেত পাের (আিম, তুিম)। েখাকা তাহার হােত তািল িদেত পাের (আিম, তুিম)। েখাকা তাহার মার সেঙ চিলেত পাের,
গািহেত পাের, েখিলেত পাের, েদৌড়ােত পাের, চিলেত পাের না ইতযািদ। খুড়া তাহােক েগালা েদন, মা তাহােক েগালা েদন (আিম, তুিম)।

েযখােন সমব gender ও person পিরবতরন কিরয়া এবং রাম শযাম পভৃিত নানা নােমর েযােগ পেতযক বাকযিটেক নানারেপ িনষন
করাইয়া লইেব।

LESSION 5
It is early morning. The crows are up. Men go to their fields. We hear gongs from the temple. Listen
how the birds sing! Our girls rise very early. They sweep their rooms and go to the tank. There they
wash their hands and face and fill their jars. Then they come back home and light a fire in the
kitchen. Our cows are all out. They go to the meadows to graze. They come back home in the
evening. The lazy boys are still in their bed. They always rise late. Wake them up.
gender, person ও number-পিরবতরন এবং েনিতবাচক করাইেত হইেব।

এমন সনযা। এখন রািত। এখন গরম। আমরা উিঠয়ািছ। েতামরা উিঠয়াছ। আিম উিঠয়ািছ। তুিম উিঠয়াছ(যদ, মধু ইতযািদ)। বালেকরা
তাহােদর িবদযালেয় যাইেতেছ। বািলকারা তাহােদর িবছানায় যাইেতেছ (আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু ইতযািদ)। েশান, েকমন বালেকরা
গািহেতেছ! েশান, আিম েকমন গািহেতিছ, তুিম গািহেতছ, িতিন গািহেতেছন, (যদ, মধু ইতযািদ)। আমােদর বালেকরা েভাের ওেঠ,
েদিরেত ওেঠ। হির েদিরেত ওেঠ (আিম, তুিম, িতিন ইতযািদ,। বালেকরা তাহােদর েসটগিল েধায়(আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু ইতযািদ)।
আমরা আমােদর মাদরখািন ধুই। েতামরা েতামােদর েগালাগিল েধাও। তঁাহারা তঁাহােদর হাত এবং পা েধান (আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু
ইতযািদ)। তাহারা তাহােদর িবছানা ঝঁাট েদয় (আিম, তুিম, িতিন, রাম, শযাম ইতযািদ)। আমরা েতামােদর েদাকান ঝঁাট িদই (আিম, তুিম,
িতিন, যদ, মধু ইতযািদ)। আমরা আমােদর রানাঘর ঝঁাট িদই (আিম, তুিম, িতিন, রাম: শযাম)। আমরা আমােদর ঘড়া পূণর কির (আিম,
তুিম, িতিন, রাম, শযাম)। তাহার পের আমরা (ঘের, পুকুের, েদাকােন, রানাঘের) িফিরয়া আিস (আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু ইতযািদ)।
তাহার পের েতামরা আগন জাল(আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু ইতযািদ)। তাহার পের হির তাহার েদাকােন আগন জােল(ইসুেল, মােঠ,
রানাঘের)। েতামরা সবাই বািহের েগছ। আমরা সবাই বািহের েগিছ ( পাখীরা সকেল, বালেকরা সবাই, বািলকারা সবাই, িবড়ালগিল
সকেল)। আিম (তুিম, িতিন, রাম শযাম) বািহের েগিছ। আমরা িবছানায় ঘুমাইেত যাই (আিম, তুিম, িতিন, রাম, শযাম)। অলস বািলকারা
এখনও তাহােদর িবছানায় আেছ (আিম, তুিম, িতিন ইতযািদ)। আমরা সবরদাই সকাল সকাল উিঠ (আিম, তুিম, িতিন ইতযািদ)। হিরেক
জাগাইয়া েতােলা (রামেক, শযামেক ইতযািদ)।
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LESSION 6
The old man is blind. I know him. He lives in a small hut. It is near my house. I see him everyday.
He has a son. The old man calls him Hari. Hari cooks his food. Hari has a good cow. She gives him
milk. He gets fish from the tank. He has some land. There he grows rice. He takes his rice to the
town. There he sells it. He buys cloth from the weavers. Hari is very strong and good. We all like
him.
gender, person, এবং has ছাড়া অনয িকয়ার বচন পিরবতরন এবং েনিতবাচক করাইেত হইেব।

বুড়া েলাকগিল অন(আমরা, েতামরা, আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু)। আমরা তাহােক জািন (েতামরা, তাহারা, আিম, তুিম, িতিন, শযাম,
রাম)। আমরা তাহািদগেক জািন (তাহারা, েতামরা, ইতযািদ)। তাহার একিট েছাট িবড়াল (েগালা, পাখী, বাড়ী, েখাকা, মাদর, কুকুর,
েনৌকা, মাছ, েদাকান, পুকুর, েখলনা, ফুল) আেছ (আমার, েতামার, হিরর, মধুর)। কুঁেড় ঘরগিল আমার বাড়ীর (েতামার, তঁার বাড়ীর)
কােছ। মিনরগিল (েদাকানগিল, পুকুরগিল, বািড়গিল, সুলগিল, েকতগিল, মাঠগিল, তৃেণাদযানগিল) আমার কুঁেড় ঘেরর কােছ (েতামার,
তঁাহার ইতযািদ)। আমরা তাহােক পিতিদন (সবরদা, পিত রােত, পিত পােত, পিত সনযায়, পিত বছের, পিত রিববাের, পিত েসামবাের
ইতযািদ) েদিখ (আিম, তুিম, িতিন, যদ, মধু)। মধুর একিট পুত (একিট বালক, বািলকা ইতযািদ) আেছ। বালক তাহােক মধু বিলয়া ডােক
(যদ, শযাম, ইতযািদ বিলয়া) - কখেনা ডােক না (আমরা, েতামরা, তাহারা, আিম, তুিম, িতিন, ইতযািদ)। আমরা তাহার খাদয রঁািধ
(েতামরা, তাহারা ইতযািদ)। আমরা সবরদা (পিতিদন, পিতরােত ইতযািদ) তাহার খাদয রঁািধ। মধুর একিট ভাল িবড়াল (কুকুর, মাদর
ইতযািদ) আেছ। গাভী তাহােক দধ েদয় (কখেনা েদয় না)। গাভীগিল তাহােক ভাল দধ েদয় (কখেনা েদয় না)। িতিন েদাকান হইেত
মাছ (নুন, েতল, িচিন, চাল, ময়দা, পুতুল, মাদর) পান (কখেনা পান না) (তাহারা, আমরা, েতামরা)। তঁাহার খািনকটা িচিন (নুন, েতল,
চাল, ময়দা, দধ) আেছ। েসখােন িতিন ডাল জনান_ কখেনা জনান না(আমরা, েতামরা)। িতিন তঁাহার শকট সহের লইয়া যান (মিনের,
েদাকােন, বাড়ীেত,সুেল ইতযািদ) _ কখেনা লইয়া যান না (আমরা, েতামরা ইতযািদ)। েসখােন আমরা েতল িবিক কির (তাহারা, েতামরা
ইতযািদ)। হির মুিদর িনকট চাল েকেন (আিম, তুিম, িতিন, আমরা ইতযািদ)। আমরা হিরর কাছ হইেত দধ (ইতযািদ) িকিন। েতামরা
সকেলই হিরেক ভালবাস (তাহারা ইতযািদ)।

LESSION 7
I have a mango garden. Come and see it. It has fifty trees. I have two men. They watch my garden.
It is cool here. You see, the trees have nets over them. Birds cannot peck at the fruits. Hari, here I
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have a mango. You may take it. It is not ripe. I see, you have a knife. Give it to me. This mango is
sour. Have you some salt? These lichi trees have no fruits now. They have fruits early in Baisakh.
We get no flowers in our garden. My mother has two pet goats. They eat up small plants. You have
a big tank in your garden. Has it good fish?
person, gender ও number-পিরবতরন ও েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।

আমার একিট বইেয়র েদাকান আেছ (নাই)। এস, এটা খাও। এস, এখােন বস। এস, এটা লও। এস, এঠা েধাও। এস, এটা েকন’।
এস, এটা িবিক কর। এস, এটা ঝঁাট দাও। এস, আগন জাল। এস, একটা গান গাও। েটিবেলর উপর একিট িবড়াল আেছ(The table
has a cat on it Hhw There is a cat on the table)। েটিবেলর উপর িক একিট িবড়াল আেছ? িবছানার (িবছানাগিলর)
উপের একিট মাদর আেছ। আমার কাগেজর েনৌকার (েনৌকাগিলর) মেধয কতকগিল ফুল আেছ (নাই)। আমার েদাকােন িকছু িচিন
আেছ (I have some sugar in my shop এবং There is some sugar in my shop). হিরর েদাকােন িকছু েতল আেছ
(নাই)। আলু আেছ, মাছ আেছ (বই, েগালা, লবণ, পুতুল, দধ, কাপড়, আম, ছাগল, পাখী, ছুির, ফুল, ফল) (নাই)। কাকিট আম
েঠাকরাইেতেছ। পাখীিট িলচু েঠাকরাইেতেছ। কাকগিল িলচু েঠাকরাইেতেছ। পাখীিট আম েঠাকরাইেতেছ। পাখীগিল আম েঠাকরাইেতেছ
(েতামার পাখী, আমার পাখী, তার পাখী, েতামােদর পাখী, আমােদর পাখী, তাহােদর পাখী)। পাখী পাকা আেম েঠাকর িদেতেছ (পাকা
িলচুেত) (পাখীগিল, আমার পাখী, েতামার পাখী ইতযািদ)। আমার একিট টক আম আেছ (নাই) (আমার, েতামার, আমােদর, েতামােদর,
যদর, মধুর ইতযািদ)। তুিম একটা েগালা লইেত পার’ (একটা ফল, ফুল, মাছ,বই, পাখী, ছুির, কাপড়, িকছু ময়দা, আলু, েতল, লবণ,
িচিন) (আিম, েস, আমরা, েতামরা, তাহারা, যদ, মধু)। এই আমগােছ এখন ফল নাই। এই আমগােছ ৈজষ মােস ফল হয় ( ৈজেষযর
েগাড়ােতই) (এই িলচু গােছ)।

LESSION 8
The village has a good school. Jadu learns English there. Jadu has a little brother. He also goes to
the school. The school has an old Head Master. He is very kind to the boys. He comes to see us in
our house. He takes the boys to his home. He has many books in his room. He shows us pictures
from his books. The school has nice ground. We play kapati there. Boys from the village come to
watch our games. We have a deep well in our school. It has good water. The school has a hundred
boys. Now it is Puja time and the boys have a month's holiday.
person, gender, number-পিরবতরন এবং পশবাচক করাইেত হইেব।
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সহের একিট ভাল মিনর আেছ। গােম একিট ভাল পুকুর আেছ। সুেল একিট ভাল কূপ আেছ। যদ সুেল সংসৃত েশেখ (বাংলা েশেখ)
(আিম, তুিম, হির, মধু)। যদর ভাই সুেল সংসৃত েশেখ। যদর ভাইও (মধুর ভাই, হিরর ভাই) সুেল যায়। যদর ভাই সংসৃতও েশেখ,
বাংলাও েশেখ। যদর ভাই েছেলেদর পিত খুব দয়াবান (যদর ভাই, মধুর ভাই, হিরর ভাই)। িতিন আমােদর েদাকােন চাল িকিনেত
আেসন (যদর ভাইও, মধুর ভাইও ইতযািদ)। িতিন আমােদর সহের ফুল েবিচেত আেসন। (যদর ভাই, মধুর ভাই)। তুিম আমােদর
সহের ফুল েবিচেত আস (যদর ভাই, মধুর ভাই ইতযািদ)। িতিন মধুর ভাইেক তঁাহার বাড়ীেত লইয়া যান (যদর ভাইেকও ইতযািদ)।
তঁার সুেল অেনক েছেল আেছ (আমার, েতামার, হিরর)। আমার বাগােন অেনক গাছ আেছ (আমার, েতামার ইতযািদ)। েতামার বাগােন
অেনক টক আম আেছ। তার বাগােন অেনক পাকা িলচু আেছ (টক আম আেছ ইতযািদ)। যদর ভাই আমািদগেক তঁার বই েথেক ছিব
েদখান (মধুর ভাই ইতযািদ)। মধুর ভাই আমািদগেক তঁার বাক েথেক টাকা েদন। হির তঁার পুকুর েথেক আমােদর মাছ েদন। এই
বাড়ীেত েবশ জিম আেছ। ঐ মিনের েবশ জিম আেছ। এই েদাকােন েবশ জিম আেছ। গাম হেত েলাক(men) আমােদর দধ েবিচেত
আেস। সহর হেত যদর ভাই আমােদর েখলা েদিখেত আেস (মধুর, হিরর)। মধুর ভাইেয়র একিট গভীর পুষিরণী আেছ (হিরর, যদর,
আমার, েতামার, হিরর ভাইেয়র ইতযািদ)। যদর ভাইেয়র বাড়ীেত একিট গভীর কূপ আেছ(Jadu’s brother has a deep well in
his house)। বাগােন একশ গাছ আেছ। সহের একশ বাড়ী আেছ। েদাকােন একশ ছাগল আেছ। এখন সনযা হেয়েছ। এখন সকাল
হেয়েছ। এখন রাত হেয়েছ। এখন গরম, ঠাণা। যদ এক মােসর ছুিট পাইয়ােছ (আিম, তুিম, যদর ভাই)।

LESSION 9
This lane is shady. It leads to the river. It has mango groves and bamboo clumps on both sides.
Kokils sing in the trees all day long and doves coo among the thick leaves. The mango trees are in
flower now. The bees hum and butterflies flit about the branches. The village girls go to the river to
fetch water. They laugh and chatter. They have their brass pitchers with them.
person, gender, number-পিরবতরন এবং েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।

এই বাগান (বন) ছায়াময়। (বহবচন) এই গিল (গিলগিল) েদাকােনর িদেক লইয়া যায় (বেনর িদেক, বাগােনর িদেক, তৃেণাদযােনর িদেক,
মিনেরর িদেক, সহেরর িদেক, গােমর িদেক, বাড়ীর িদেক, পুকুেরর িদেক, মধুর বাড়ীর িদেক, যদর বাড়ীর িদেক, েষশেনর িদেক,
িবদযালেয়র িদেক, েকেতর িদেক, আমবাগােনর িদেক (mango grove) বঁাশঝােড়র িদেক)। আমার বাগােন কতকগিল বঁাশঝাড় আেছ
(িবকেল, I have এবং There is েযাগ কিরয়া) (আমােদর, েতামােদর, েতামার, তার, তােদর, হিরর, মধুর ইতযািদর বাগােন)। গিলেত
দই ধােরই বাড়ী আেছ, পুকুর আেছ, িলচু গাছ আেছ, তৃেণাদযান আেছ, েদাকান আেছ, মাঠ আেছ, েকত আেছ। পুকুেরর সকল ধােরই
বঁাশঝাড় আেছ,আমবাগান আেছ, মাঠ আেছ,েকত আেছ ইতযািদ। েস সমস িদন গান কের। তুিম সমস িদন পড়। িতিন সমস সকাল
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রঁােধন। আিম সমস সনযা েখলা কির। েস সমস রাত ঘুমায়। (বহবচন।) ঘন পাতার মেধয েমৌমািছরা গনগন কের। ফুলগিলর চাির ধাের
পজাপিত উিড়য়া েবড়ায়। পজাপিত তাহার ঘেরর চাির ধাের উিড়য়া েবড়ায়। েমৌমািছরা ফুলগিলর মেধয গনগন কের। েছেলরা বাগােনর
চাির িদেক েদৌিড়য়া েবড়ায়। েখাকা তাহার ঘেরর চাির িদেক হঁািটয়া েবড়ায়। েখাকা বেক, হােস এবং হাততািল েদয়। (আমরা, েতামরা,
তাহারা, েস, তুিম, আিম, যদ, হির, ইতযািদ)। বালকেদর সেঙ তাহােদর বই আেছ। বািলকােদর সেঙ তাহােদর ঘড়া আেছ। যদর সেঙ
তাহােদর ভাই আেছ (আমার সেঙ, েতামার সেঙ)। হিরর সেঙ তাহার িবড়াল আেছ। (কুকুর আেছ, েগালা আেছ, েসট আেছ, কাপড়
আেছ.।) পাখীরা ঘন ডােলর মেধয গান কের। এস, এইখােন আমরা ঘন গােছর মেধয বিস। এস, এইখােন আমরা ঘন ঘােসর মেধয শই।

LESSION 10
Jadu is very poor. He catches fish and sells them in the market. We have a market every Sunday.
Jadu mends his nets in the evening. His boat is old and it leaks. He wants to buy a new boat. But he
has no money. His little son is ill. The poor boy has fever. The young doctor is kind. He comes and
takes care of the little boy. He never takes any fee from Jadu. Jadu gives him fruits from his trees
and nice fish from his tank.
person, gender, number-পিরবতরন, েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।

যদর ভাই গরীব (আমরা, েতামরা ইতযািদ)। তাহার িপতা গরীব নন (আমার, েতামার ইতযািদ)। বালেকরা পজাপিত ধের (হির, যদ,
আিম, তুিম, তাহারা ইতযািদ)। যদ পাখী ধের এবং তাহািদগেক সহের িবকয় কের। পিত রিববাের আমােদর েবালপুের হাট হয়। পিত
বৃহসিতবাের েতামােদর গােম হাট হয়। পিত সকােল েতামােদর বািড়েতসুল হয়।পিত সনযায় েতামােদর সুেল েখলা(games ) হয়।
পিত রিববাের তাহােদর সহের হাট হয়। আমােদর পিতিদনই মাছ হয়। আমােদর পিত রিববার ছুিট হয়। তাহােদর পিত বুধবার েখলা
হয়। ঘড়ায় িছদ আেছ। েনৌকায় িছদ আেছ(বুঝাইয়া েদওয়া আবশযক েয, েয িছেদর মধয িদয়া তরল পদাথর যায় বা বািহর হয় তাহার
সমেনই leak শব পেয়াগ হয়)। আিম একটা নূতন ঘড়া িকিনেত চাই (তুিম, েস, েতামরা, তাহারা, যদ ইতযািদ)। েখাকা একটা নূতন
েগালা িকিনেত চায় (তুিম, আিম ইতযািদ)। মা আমার কাপড় সািরয়া েদন (তুিম, িতিন, েতামরা, তাহারা ইতযািদ)। আমার ভাই আমার
পুতুল সািরয়া েদয় (যদর ভাই, তুিম, িতিন ইতযািদ)। মা গরীব, মার টাকা নাই (আমার, েতামার, তার, আমােদর, যদর, মধুর ইতযািদ)।
হির গরীব নয়, হিরর টাকা আেছ (মধু, যদ, আিম, তুিম ইতযািদ)। যদর িপতা অসুস (আিম, তুিম, আমরা, েতামরা, মধুর ভাই, হিরর
ভাই ইতযািদ)। মার জর হইয়ােছ (আমার, েতামার, যদর, মধুর ইতযািদ)। যদ আমােক যত কের, মা েতামােক যত কের(েস, তুিম,
আমরা, েতামরা ইতযািদ)। ডাকার হিরর কাছ হইেত িফ লন (আমার, েতামার, যদর, মধুর ইতযািদ)। মধু তঁােক তঁার িফ কখেনা েদয়
না, েস তঁােক ফল েদয়। ডাকার গরীেবর কাছ হইেত কখেনা িফ লন না। ডাকার তঁাতীর কাছ হইেত কখেনা িফ লন না।
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LESSION 11
There are thick, dark clouds in the west. Father says, a storm is near. Look, the dust is up. Do you
hear the noise? It is the wind among trees. The dry leaves fly in the air. The storm is upon us. Take
care, do not let the baby run out. Shut the door. Where is mother? Is she in the stall to look after the
cows? I must go and help her. The lamps are not lit. Ask my sister to bring me a light.
person, gender, number -পিরবতরন এবং পশবাচক ও েনিতবাচক করাইেত হইেব।

ডালগিলর উপের পাতা ঘন হইয়া আেছ। মাদেরর উপের ধূলা ঘন হইয়া আেছ। পভাত আিসল বিলয়া। সনযা আিসল বিলয়া। পিশেম
ধুলা উিঠয়ােছ। সূযরয পূেব উিঠয়ােছ। পাখীরা উিঠয়ােছ, তাহােদর গান শিনেতিছ। েছেলরা উিঠয়ােছ, তাহােদর েগালমাল শিনেতিছ।
পাখীরা আকােশ উিড়েতেছ। েমৌমািছরা পাতাগিলর মেধয উিড়েতেছ। কুকুরটােক বািহের যাইেত দাও(আমােক, েতামােক, যদেক,
মধুেক)। হিরেক বািহের েদৌিড়য়া যাইেত িদও না। হির েখাকার তদারক কের। মধু ছাগলগিলর তদারক কের (বাগােনর, মিনেরর,
েদাকােনর, গােমর, পুকুেরর, গাছগিলর, তৃেণাদযােনর, বাগােনর, বাড়ীর, েকেতর)। আমােক পিড়েতই হইেব। ভাইেক আমার সাহাযয
কিরেতই হইেব। েতামােক বািহের যাইেতই হইেব। তাহােক গান গািহেতই হইেব, ইতযািদ। রানাঘের পদীপ জালা হয় নাই (ঘের,
মিনের, বাড়ীেত, েদাকােন)। মােক দধ আিনেত বল (পুতুল, কাপড়, ফুল, ফল, আম, পাখী, িবড়াল, কুকুর, জাল, েনৌকা, ঘড়া, ছুিড়, বই,
েখাকা, গাভী, ছাগল, েগালা)। মা িক েগায়ােল? েবান িক পুকুের? বাবা িক হােট? যদ িক সহের?

LESSION 12
I go to Calcutta every day to my office. I go by the railway train. I take my breakfast at eight in the
morning. Then I walk to the station. Many people go to their office in Calcutta by this train. We
meet each other every day in the train and we are very friendly. My office closes after five in the
afternoon. My little boy runs out to meet me at the door. He knows I always have some little things
in my pocket for him. I let him guess what they are. Some times he guesses right. Some times he
makes mistakes. He is very happy when he gets pictures. I bring nice books for his sister.
person, gender, number -পিরবতরন এবং েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।
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আিম েরলগািড় কিরয়া সুেল যাই (সহের যাই, েকানগের যাই, হগলীেত যাই ইতযািদ) (আমরা, তুিম, েতামরা, েস, তাহারা, যদ, মধু
ইতযািদ)। পেতযক রিববাের আমরা েরলগািড় কিরয়া বদরমােন যাই (েতামরা, তারা, েস, তুিম)। তুিম িক সকােল জলখাবার খাও? হির
সকােল জলখাবার খায় ( ৬টার সময়, ৭টার সময়, ৮টার সময় ইতযািদ জলখাবার খায়)। হির এবং শযােমর পরসের আিপেস েদখা হয়
(যদ এবং মধুর, েস এবং তাহার ভাইেয়র, রাখাল এবং তাহার বােপর ইতযািদ)। তােদর মেধয েবশ ভাব আেছ। হির এবং যদর মেধয
ভাব আেছ। হির এবং যদ বনু(friend), আমরা বনু, েতামরা বনু ইতযািদ। সুল িবকােল চারেটর পর বন হয়। েদাকান সকাল আটটায়
েখােল এবং িবকাল পঁাচটায় বন হয়। আিপস সকাল দশটায় েখােল। আমার বাবার অিফস সনযা সাতটার পর বন হয়(যদর আিপস,
হিরর আিপস ইতযািদ)। আিম সুল হইেত বাজাের হঁািটয়া যাই। আিম েদাকান হইেত িমষান িকিন। িতিন যদর কাছ হইেত িমষান
েকেনন (হির মধুর কাছ হইেত ইতযািদ)। তুিম িবকােল বািড়েত েফর (েতামরা, েস, তারা ইতযািদ)। রাম রােত বাড়ীেত েফের। গিলেত
তঁাহার সেঙ সাকােতর জনয আিম বািহর হইয়া যাই (মিনের, পুকুের, েদাকােন, সহের, গােম, তৃেণাদযােন, েকেত)। িতিন জােনন আমার
একিট গাভী আেছ (বই আেছ, েগালা আেছ, বাগান আেছ ইতযািদ)। িতিন জােনন েগায়ােল আমার একিট গাভী আেছ। িতিন জােনন
েটিবেলর উপর আমার একিট বই আেছ। িতিন জােনন পেকেট আমার একিট েগালা আেছ। িতিন জােনন আমার বােক তঁার জনয িকছু
টাকা আেছ। েখাকা জােন আমার ঘের তাহার জনয একটা পুতুল আেছ। হির জােন আমার বযােগ তাহার জনয কাপড় আেছ। মধু জােন
হিরর েনৌকায় তাহার জনয একটা ছাগল আেছ। যদ জােন শযােমর েদাকােন তাহার জনয িকছু িচিন আেছ।( ‘সবরদাই’ শব েযাগ
কিরয়া উক বাকযগিল পুনরায় অনুবাদ করাইয়া লইেব)। তুিম জান না আমার পেকেট িক আেছ। আিম েতামােক আনাজ কিরেত িদলাম।
তুিম িঠক আনাজ কিরেতছ। তুিম ভুল কিরেতছ (িতিন, আমরা, েতামরা, যদ, হির ইতযািদ)। রাম িক কয় কের আিম জািন। আিম িঠক
আনাজ কির। আিম ভুল কির না।

LESSION 13
A man is singing at the door. Who is it? It is Rakhal the blind singer. I like his songs very much.
Jadu, go and call him in. Your mother is coming with some milk and sweets. She always gives
Rakhal something to eat. Look! the dog is barking at Rakhal. Rakhal is afraid. Whose dog is that?
Jadu, do not beat him. I thing the dog is going to his master's house. Rakhal, come and sit here.
What song are you singing? Is it from the Ramayana? Jadu, why are you teasing your sister? Let her
listen to the song. Call your aunt here. I think she is working in the store-room.
person, gender, number-পিরবতরন ও েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব। এইখােন ছাতিদগেক বুঝােনা আবশযক েয,
পূবরবতরী পাঠগিলেত 3rd person singular এ িকয়াপেদ েয েয খােন s েযােগ হইয়ােছ তাহার অিধকাংশ সলই ing পতযয় েযােগ
িনষন হইেল ভাল হয়। িশকক পেয়াজন েবাধ কিরেল ছাতিদগেক িদয়া পূবরবতরী পােঠর ধাতুরপ যথাসােনing েযােগ পিরবতরন করাইয়া
অভযাস করাইেবন।
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েগৌর দরজার কােছ দঁাড়াইয়া আেছ (আিম, তুিম, যদ, মধু ইতযািদ)। কুকুরটা দরজার কােছ ঘুমাইেতেছ। গরর গািড় দরজার কােছ
দঁাড়াইয়া আেছ। কাকা িক দরজার কােছ দঁাড়াইয়া আেছন? মিণ দরজার কােছ বিসয়া আেছ। মিণ, যাও, কাকােক িভতের ডািকয়া আন
(বাবােক, দাদােক, আমােক, েতামােক, যদেক)। েদখ, মিণ কাকার সেঙ েদখা কিরবার জনয েদৌিড়েতেছ(যদ, হির ইতযািদ)। কাকা একটা
বড় পুতুল লইয়া আিসেতেছন (বাবা, দাদা, তুিম, েস, হির, মধু ইতযািদ।) মিণ কুকুর লইয়া আিসেতেছ। কুকুরেক িকছু খাইেত দাও।
মিণেক িকছু খাইেত দাও। কুকুরটা মিণেক েদিখয়া েঘউ েঘউ কিরেতেছ (হিরেক, যদেক, রামেক ইতযািদ)। মিণ কুকুরেক ভয় কের
(আিম, তুিম, েস, আমরা, েতামরা, যদ, মধু ইতযািদ)। শশী িবড়ালেক ভয় কের। েখাকা অনকারেক ভয় কের। শযাম তাহার িপতােক ভয়
কের) আিম আমার জযাঠােক ভয় কির। হির আমােক সবরদাই মাের। দাদা আমােক মােরন না, িতিন রামেক মােরন। যদ কুকুরেক মাের,
ভাইেক মাের, েবানেক মাের (হির, শযাম ইতযািদ)। এটা কার িবড়াল (কুকুর, পাখী, ফল, ফুল, েদাকান, বািড় ইতযািদ)? তুিম আমােক
িবরক কিরেতছ (েস, তাহারা, যদ, মধু ইতযািদ)। যদ কুকুরটােক িবরক কিরেতেছ ( েখাকা, রাম, শযাম ইতযািদ)। আমার েবান এখন
গািহেতেছ ( আমার ভাই, বাবা, েখাকা, পুত, যদ, মধু ইতযািদ)। তােক গান শিনেত দাও (যদেক, মধুেক ইতযািদ)। মা রানাঘের
রঁািধেতেছন। আমার েবান েগায়ােল েগারর তদারক কিরেতেছ। েতামার ভাই বালকগিলেক যত কিরেতেছ(taking care) (আিম, তুিম,
যদ, মধু ইতযািদ)।

LESSION 14
It is a very old tank. The steps of its ghat have big cracks. There are high trees on all sides of it. The
thick branches of the mango trees do not let a ray of sunlight reach its water. You can hear the chirp
of crickets and the howls of jackals all day long. The smell of the weeds fills the still air. The water
of this tank is bad. The colour of it is green. It gives fever to the people of the huts around it. The
women of the village come here to wash their clothes.
ধাতুরপ, person, gender, number-পিরবতরন ও েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।

এই পুকুেরর জল ভাল। এই নদীর জল ঠাণা। এই গােছর ছায়া শীতল। এই গােছর ডালগিল ঘন। সহেরর বািড়গিল পুরাতন। এই
গােছর ফল টক। এই গােছর আমগিল পাকা। এই গােমর মাঠগিল সবুজ। এই বাগােনর তৃেণাদযানিট ছায়াময়। এই পুকুেরর মাছ বড়।
এই সহেরর নাম েবালপুর। এই বালেকর নাম যদ। এই বািড়র ঘরগিল েছাট। এইগােমর মানুেষরা দধ িবকয় কের, িবকয় কিরেতেছ।
সীেলাকিট জেল পা েধায়(ধুইেতেছ)। এই বািড়র সীেলােকরা তাহােদর ঘর ঝঁাট েদয়(িদেতেছ)। এই সুেলর বািলকারা গান কের (গান
কিরেতেছ)। এই সুেলর বালেকরা হােস এবং বেক (হািসেতেছ এবং বিকেতেছ)। সহেরর েদাকানগিল আটটার সময় বন হয়( বন
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হইেতেছ)। ফুেলর গেন আমার ঘর ভিরয়া েদয় (িদেতেছ)। সূেযরযর চাির িদেক েমেঘর বণর লাল। এই সহেরর েলােকরা মিনের যায়
(যাইেতেছ)।

LESSION 15
It is raining on the other side of the field. The trees look misty. The cows are running home and the
crows are flying to their nests. The wind is damp and it is bringing the smell of the earth. The dark
rain-clouds are coming up from the east. Do you hear the patter of rain among the leaves? The
shower is now upon us. Oh! how nice it is ! The bamboo leaves are all trembling. They seem glad.
The birds are chirping in the wood. Where are the girls? Are they fetching water from the river? Go
and ask them to hurry home. The daylight is fading and it still rains. The lane is narrow and dark.
Mother is waiting for the girls.
ধাতুরপ, person, gender, number -পিরবতরন ও পশবাচক ও েনিতবাচক করাইেত হইেব।

মােঠর অনয পাের ধুলা উিঠয়ােছ। নদীর অনয পাের কুটীরগিল ঝাপসা েদখায় (েদখাইেতেছ)। পুকুেরর এই পাের ঘাস সবুজ েদখায়
(েদখাইেতেছ)। েতামােক েবশ ভাল(nice) েদখায় (েদখাইেতেছ) (আমােক, তাহােক, যদেক, মধুেক ইতযািদ)। েছেলরা ইহারই মেধয
বািড়র িদেক েদৌিড়েতেছ। পাখীরা ইহারই মেধয নদীর অনয পােরর িদেক উিড়েতেছ। ঘরটা সঁযাৎেসঁেত(বািড়, ঘাস, পাতাগলা, ঘােটর
িসঁিড়গলা, কাপড়গলা)। বািলকারা জেলর েথেক উপের উিঠয়া আেস (আিসেতেছ) (আিম, তুিম, েস, আমরা, েতামরা, যদ, মধু ইতযািদ)।
আিম গােছর মেধয বাতােসর শব শিনেত পাই (পাইেতিছ)। তুিম পাতার মেধয বৃিষর শব শিনেত পাও (পাইেতছ)। এইবার আমােদর
উপর ঝড় আিসয়া পিড়ল। পুব িদক হইেত আদর হাওয়া আেস (আিসেতেছ)। আহা িক চমৎকার বৃিষ! আেমর পাতা কঁােপ
(কঁািপেতেছ)। েছেলরা কঁােপ (কঁািপেতেছ)। েছেলেদর েদিখয়া খুিস মেন হইেতেছ (েতামােক, তােক, রামেক, শযামেক)। েমেয়রা নদী
হইেত তাড়াতািড় বািড় আেস (আিসেতেছ) (আমরা, েতামরা, তারা, আিম, তুিম, েস)। িদেনর আেলা মান হয়(হইেতেছ)। ফুলগিল মান
হয় (হইেতেছ)। সবুজ রং মান হয় (হইেতেছ)। পথ অনকার (ঘর, গিল, রািত, সনযা, বাগান, আমবাগান)। আমরা মার জনয অেপকা
কির (কিরেতিছ) (েতামরা, তারা, আিম, তুিম, েস, বালকরা, বািলকারা, যদ, মধু ইতযািদ)। েছেলরা তাহােদর সকােলর
আহােরর(breakfst) জনয অেপকা কের (কিরেতেছ)। বািলকারা তাহােদর মাষােরর জনয অেপকা কের (কিরেতেছ)। ফুলগিল ইহার
মেধয মান হইেতেছ। বঁাশপাতা সবরদাই কঁােপ (কঁািপেতেছ)। ঝড় ইহারই মেধয আমােদর উপর আিসয়া পিড়ল। চঁােদর চাির িদেক েমঘ
সাদা েদখায় (েদখাইেতেছ)। এই পুকুেরর চাির িদেকর কুঁেড়গিলেক নূতন বিলয়া মেন হয় (হইেতেছ)। এই বইিটেক ইহারই মেধয
পুরাতন েদখাইেতেছ (কুঁেড়িটেক, সহরিটেক, েগালািটেক, বাগানিটেক, পুতুলিটেক, কাপড়িটেক)।
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LESSION 16
My son will go to the market. Will you show him the way? My son will cross the river first. The
ferry boat is on the other shore. It will come back soon. Let us sit here under the shade of thr tree.
The old man is waiting here with his bundle of straw. He will also go to the market. My son is going
to buy fish and some mustard oil. He will also buy some kitchen pots. I will wait for him at the
temple. I hope he will come back soon. We will not stop long in this village. We must reach home
tomorrow. There is a room in the grocer's shop. We will sleep there to-night. Will you wake us up
to-morrow morning?
ধাতুরপ, person, gender, number-পিরবতরন ও েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব। িশকক যিদ আবশযক েবাধ কেরন তেব
মােঝ মােঝ পূবরপােঠর িকয়াপদগিলেক যথােযাগয সােন ভিবষযৎকালবাচক করাইয়া লইেত পােরন।
নদীেত যাইবার পথ িক আমােক েদখাইয়া িদেব (মিনের, সহের, গােম, েকেত, সুেল, েদাকােন, েষশেন)? গামিট মােঠর ওপাের। আিম
এই মাঠ পার হইব (তুিম, িতিন, তারা, আমরা, যদ, মধু ইতযািদ)। নদীর ওপাের হাট। আমরা নদী পার হইব (আিম, তুিম ইতযািদ)।
এস, েখয়া েনৌকার জনয অেপকা করা যাক। এস, েখয়া েনৌকার জনয এই গােছর ছায়াতেল অেপকা করা যাক। এস, ঘােসর উপর
েশাওয়া যাক। এস, আমরা এই গাছিটর চাির িদেক বিস। তাহার কাপেড়র বািণলিট লইয়া আমার ভাই েদৌড়াইেতেছ(যদর ভাই, মধুর
ভাই, আিম, তুিম)। তঁাহার কলসী এবং হঁািড়কুঁিড় লইয়া িতিন নদী পার হইেতেছন (চােলর বসা, েতেলর েবাতল, আেমর
ঝুিড়(basket) লইয়া (আিম, তুিম, তাহারা ইতযািদ)। (উক বাকযগিলেক ভিবষযৎকালবাচক কিরেব)। যদর ভাই চার বসা চাল িকিনেত
যাইেতেছ (আিম, িতিন ইতযািদ)। (ভিবষযৎ।) আিম তঁাহার জনয েদাকােন অেপকা কিরেতিছ(তুিম, িতিন ইতযািদ)। (ভিবষযৎ।) হিরও
(also) মধুর জনয সুেল অেপকা কিরেতেছ (যদ, িবিপন, রাখাল ইতযািদ)। িতিন এই বািড়েত আেছন (is এবং stop এবং live
শেবর পেভদ বুঝাইয়া িদেব) (আিম, তুিম, তঁারা, আমরা, যদ, মধু ইতযািদ)। (ভিবষযৎ।) িতিন এই গােম দীঘরকাল আেছন (stop)
(আিম, তুিম ইতযািদ)। ভিবষযৎ।) আমািদগেক কাল সহের েপঁৌিছেতই হইেব (আমােক, েতামােক, তােক, েতামািদগেক ইতযািদ)। যদেক
এই সকােল সুেল েপঁৌিছেতই হইেব(আমােক, েতামােক ইতযািদ)। মুিদ কাল সকােল েতামােক জাগাইয়া িদেব (আিম, তুিম ইতযািদ)।
তঁাতী যদেক আজ রােত জাগাইয়া িদেব।

LESSION 17
The sky is cloudy still; but it will clear up soon; for the wind is blowing hard and clouds are flying
fast. It will rain this morning. Look there, the sun is coming out. Get ready to start. There is your
bundle of clothes. My big box us under the bed. The children are still sleeping. They will not see us
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when they wake up, and they will be sorry. We will send them some nice things when we get to
town. Do not try to move the box. It is heavy. The porters will carry it to the cart. It will take an
hour to get to the railway station. I am going to walk. Our servant will go with the cart. The train
will start in the afternoon. Will you have a bath in the river?
ধাতুরপ, person, gender, number -পিরবতরন ও েনিতবাচক ও পশবাচক করাইেত হইেব।

বাতাস এখনও িভজা। এখেনা অনকার। এখেনা ঠাণা। এখেনা গরম।(িতিন, আিম, আমরা ইতযািদ) যদও (also) এখেনা ঘুমাইেতেছ।
িকন মধু ইহারই মেধয উিঠয়ােছ। যদ সবরদাই ঘুমাইেতেছ। আকাশ শীঘই পিরষার হইয়া যাইেব। এই গােছর তলায় অেনক শকন
পাতা আেছ। িকন শীঘই ইহা পিরষার হইয়া যাইেব (িবকেল there is এবং has িদয়া এই বাকযগিল ইংরািজ করাইেব)। কারণ,
আমার ভিগনী ইহা ঝঁাট িদেত আিসেতেছ (েস, তাহারা, যদ, মধু ইতযািদ)। কারণ, জল িদয়া আিম ইহা ধুইব (তুিম, েস, তাহারা,
আমরা, যদ, মধু ইতযািদ)। আিম েজাের (hard) চিলেতিছ িকন এখনও আমার সুেল েপঁৌিছেত পািরেতিছ না(তুিম, েস, আমরা, তারা,
যদ, মধু ইতযািদ)। আমার েঘাড়া সবরদাই েবেগ েদৌড়ায়(েতামার, তার, আমােদর, যদর ইতযািদ)। েতামার েঘাড়া কখনই েবেগ েদৌড়ায়
না। কাল বৃিষ হইেব না। এখন বৃিষ হইেতেছ না। আজ বৃিষ হইেতেছ না। আজ সনযায় বৃিষ হইেব না। আজ রােত (to- night) বৃিষ
হইেব না। চঁাদ বািহর হইয়া আিসেতেছ। (ভিবষযৎ।) আিম বািহর হইয়া আিসেতিছ। (ভিবষযৎ।) আিম যাতা কিরেত পসত হই (তুিম,
েস, আমরা, তাহারা, যদ ইতযািদ)। আিম সুেল যাইেত পসত হইেতিছ (তুিম, েস ইতযািদ)। (ভিবষযৎ।) আিম কিলকাতায় যাতার জনয
পসত হইেতিছ (কাশীেত, মাদােজ, পাঞােব, তুিম, িতিন)। (ভিবষযৎ।) েতামার খেড়র বািণল লইয়া যাতার জনয পসত হও। আিম আমার
চােলর বসা লইয়া যাবার জনয পসত হইেতিছ (তুিম, েস)। (ভিবষযৎ।) বালেকরা এখেনা ঘােসর উপের গােছর চাির িদেক ঘুমাইেতেছ
(বািলকারা, গাভীগিল, কুকুরগিল)। তাহারা একটা েদাকােন থািকেব (stop) যখন তাহারা কিলকাতায় েপঁৌিছেব (আিম, তুিম ইতযািদ)।
কারণ, েসখােন তাহােদর েকােনা বনু নাই(আমার, েতামার ইতযািদ)। আিম দঃিখত (তুিম, িতিন, আমরা, তারা, যদ)। েতামােক েদিখয়া
দঃিখত েবাধ হইেতেছ (তাহােক, তাহািদগেক, যদেক)। তাহােক দঃিখত েদখাইেতেছ (েতামােক, তাহািদগেক, রামেক ইতযািদ)। িতিন
দঃিখত হইেবন (আিম, তুিম, েতামরা ইতযািদ)। েদৌিড়েত েচষা কিরেয়া না। আিম েদৌিড়েত েচষা কির

না(তুিম, িতিন ইতযািদ)।

এই ভারী খেড়র বািণল আিম বািড়েত বিহয়া লইয়া যাইব (তুিম, িতিন ইতযািদ)। এই েটিবলটা ভারী, এটা িক তুিম নািড়েত পার? েখাকা
ভারী, তাহােক তুিম বিহেত পার? এই িচিনর বসা ভারী, মুেট ইহা েষশােন বিহয়া লইয়া যাইেব। নদীেত যাইেত এক ঘনা লােগ।
(ভিবষযৎ)। সহের যাইেত এক িদন লােগ। (ভিবষযৎ)। নদী পার হইেত এক িদন লােগ। (ভিবষযৎ।) এই পুকুেরর চাির িদেক েদৌিড়েত
এক িমিনট লােগ। (ভিবষযৎ।) েষশােন েপঁৌিছেত কখনই এক ঘনা লােগ না। এই নদী পার হইেত কখনই েবশীকণ লােগ না। আিম
আজ িবকােল যাতা কিরব (তুিম, তঁারা ইতযািদ)।
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LESSION 18
Now boys, let us play at cats and mice.
Yes, yes! that will be great fun!
I am the pussy cat. Mew, mew, mew.
And what am I?
You are a mouse. You are the brown mouse.
And I?
You are the long mouse.
And I?
You are a short mouse.
And the rest of us?
You are all mice.
No, let us be kittens.
All right, you are my kittens. Let me see, how many kittens are there?
We are four.
And how many mice?
We are six of us. What are we to do?
Here is a bit of paper. This is a piece of bread.
Brown mouse, come and have a bite at it.
Here, long mouse, you also have a bite.
Now, come along, every one of you, and have your share. Now, my kittens, be ready! Are you
ready?
Yes, I am ready.
I am ready.
I am also ready.
We are all ready.
When I cry mew, all of you try to catch the mice.
Yes, yes, we shall try to catch them, but they will run away.
Of course, they will run, but you must run after them.
Now, ready! Mew!
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I have caught the brown mouse.
Brown mouse, you are dead. You lie down there.
The long mouse is also dead. You lie down there.
The short mouse is also dead. I have caught him.
No, he is not quite dead yet*. He can still run away.
You cannot catch me.
Catch me if you can.
Let me see who can catch me.

[েছেলেদর মুখস করাইয়া েখলা করাইেব। আবশযকমত পিরবতরন কিরয়া লইেত হইেব।]
*Yet শেবর অথর 'এখেনা', still শেবর অথরও 'এখেনা', দই শেবর পাথরকয বুঝাইয়া িদেত হইেব। যাহা পূেবর ঘিটয়ােছ এবং এখনও
চিলেতেছ তাহার সমেনই still শব বযবহার হয়, েযমন, The sky is cloudy still. যাহা ঘিটবার অিভমুেখ চিলয়ােছ িকন ঘেট
নাই, তৎসমেনই yet শেবর বযবহার হয়। েযমন He is not dead yet.
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