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 ভিূমকা     

       মুখস করাইয়া িশকা েদওয়া এই গেনর উেদশয নেহ।            শব ও বাকযগিল নানা পকাের বারবার বযবহােরর দারা ছাতেদর িশকা অগসর

    ।    হইেত থািকেব ইহাই েলখেকর অিভপায় শবগিল েবােডর িলিখত থািকেব,         ছাতরা তাহাই েদিখয়া মুেখ ও েলখায় বাকযরচনা অভযাস

কিরেব।          এই গেনর পিরিশষ ভােগ অেনকগিল িবেশষয িবেশষণ শব েদওয়া হইয়ােছ,   সবরদা বযবহাযর শব-   িশকায় ও বাকযরচনা-  চচরায়

  েসগিল কােজ লািগেব।               েয রীিত অনুসরণ কিরয়া েলখক একদা েকােনা ছাতেক অলকােলর মেধয অেনকটা পিরমােণ ইংেরিজ িশখাইেত

       ।পািরয়ািছেলন এই গেন েসই রীিত অবলমন করা হইয়ােছ
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  পথম ভাগ     

 ১বাংলা অথ র-    –  সিহত েব ােড র েলখা থা িকেব

The man             মানুষ                       big        বেড়া

The boy             েছেল                        mad      পাগল

The cat              িবড়াল                      red        লাল

The dog            কুকুর                       bad        খারাপ

The pen            কলম                        new       নূতন

The cow           গাভী                        fat          েমাটা

 

 

      িশকক বাংলা শবিট বিলয়া তাহার ইংেরিজ পিতশব,        ইংেরিজ শবিট বিলয়া তাহার বাংলা পিতশব বলাইয়া লইেবন।   কমশ পাঠগৃহিসত

           ।       বা তিনকটবতরী েকােনা েকােনা বসিনেদরশ কিরয়া তাহার ইংেরিজ নাম বলাইয়া লইেবন িশকক েদিখেবন েযছাত ইংেরিজ নাম বিলবার 
 সময় the    কথািট যথাসােন পেয়াগ কের; – যথা the book, the hall, the wall, the tree.

 

২

          িশকক িনমিলিখত পকাের িবেশষয িবেশষণ সংযুক কিরয়া তাহার অথর বলাইয়া লইেবন।     িবেশষয ও িবেশষণ কাহােক বেল,  উদাহরণ

  িদয়া বুঝাইয়া িদেবন।    ইংেরিজেত িবেশষণ েয the    ও িবেশষযিটর মাঝখােন থােক,   তাহা েদখাইয়া িদেবন।

 

                         The big man

                         The mad dog

                         The red cat

                         The bad boy

                         The new pen
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                         The fat cow

 

 

                                             –ইংেরিজ কেরা

 

                   নূতন মানুষ ।      । বেড়া কলম        ।পাগল েছেল

                  খারাপ কুকুর।     । েমাটা িবড়াল       ।লাল গাভী

                   পাগল মানুষ ।      । লাল কুকুর         ।বেড়া গাভী

                   খারাপ কলম ।     । েমাটা েছেল         ।নূতন িবড়াল

                  লাল কলম।         । েমাটা মানুষ       ।বেড়া কুকুর

                   নূতন েছেল ।      । পাগল গাভী        ।খারাপ িবড়াল

 

 

                –  িবেশষয ও িবেশষণ কাহােক বেল পুনরাবৃিত করাইয়া পরপৃষায় িলিখত পকাের কতকগিল শব ও তাহার অথর েবােডর িলিখেবন ছাতেক

     েকানগিল িবেশষয ও িবেশষণ বািছেত বিলেবন।

 

                         The ink              কািল

                         The sun             সূযর

                         The bed           িবছানা

                         Hot                  গরম

                         New                 নূতন

                         Wet                  িভজা

                         The mat            মাদর

                         Low                 িনচু

                         Dry                 শেকনা

                         The ass           গাধা
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                         Old               বদৃ ,  পুরােনা

 

 

 পের অথর-             সিহত িনমিলিখত আেরা কতকগিল িবেশষণ েবােডর িলিখয়া এ পযরন যতগিল িবেশষয শব পাইয়ােছ,   তাহােদর সিহত

   িবেশষণগিল েযাজনা কিরেত বিলেবন।      ।েযাজনাকােল অথরসংগিতর পিত দৃিষ রািখেত হইেব

 

                 Rich    kind    ugly    soft     warm 

                 idle     tame    wild    hard    good 

                 flat      thin     long    lame 

 

 

                                             –ইংেরিজ কেরা

 

                   খারাপ লাল কালী।                     ।িভজা ঠাণা মাদর

                   বদৃ েমাটা গাধা।                         ।বেড়া পাগলা কুকুর

                   শেকনা গরম িবছানা।                  ।পুরােনা খারাপ কলম

                   লাল েমাটা গাভী।                       ।ধনী দয়ালু মানুষ

                   ভােলা নরম িবছানা।                    ।িবশী বুেনা িবড়াল

                   বেড়া েপাষা কুকুর।                     ।অলস নূতন বযিক

 

 

     িবপরীতাথরক ইংেরিজ িবেশষণ পদগিল বাংলা অথর-       সহ েবােডর িলিখয়া িনমিলিখত পশগিল িজজাসা কিরেবন।

 

                         Poor            দিরদ

                         Small            েছােটা

                         High             উচঁু

                         Pretty           সুনর
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                         Cruel            িনষুর

                         Cool            ঠানা

                         Short            খােটা

                         Food            খাবার

                         good             ভােলা

 

                    Is the old man rich?

No, the old man is not rich, the old man is poor. 

                    Is the thin nose big?

No, the thin nose is not big, the thin nose is small. 

                   Is the hot food good?

                   Is the hard desk low?

                   Is the poor girl ugly?

                   Is the ugly boy kind?

                   Is the soft hand warm?

                   Is the new pen long?

 

 

          ষষ পােঠর পশগিলেক যত দূর সমব েনিতবাচক ভােব উতর করাইয়া লইেবন।

 

৯

                 The man has a dog.

                 The boy has a book.

                 The girl has a goat.

                 The cat has a nose.

                 The lamb has a head.
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                                             –ইংেরিজ কেরা

 

                            েমেয়িটর একিট গাভী আেছ।

                            েছেলিটর একিট পাখা আেছ।

                            মানুষিটর একিট েমষশাবক আেছ।

                             সুশী েমেয়িটর একিট গাধা আেছ।

                             গরীব েছেলিটর একিট েনৌকা আেছ।

                             িনষুর মানুষিটর একিট মাদর আেছ।

                              দিরদ েমেয়িটর একিট েছােটা িবছানা আেছ।

                              খােটা মানুষিটর একিট সুনর পািখ আেছ।

                              িবশী েছেলিটর একিট উঁচু েডস আেছ।

                          েমষশাবেকর (একিট)   লমা মাথা (আেছ)।

                           পাতলা মানুষিটর (একিট)    উঁচু বেড়া নাক (আেছ)।

                               গরীব েছেলিটর একিট পুরােনা খারাপ কলম আেছ।

 

 

                                            পেশাতর

 

                         Has the man a dog?

                         Yes, the man has a dog.

                         Who has a dog?

                         The man has a dog.

                         What has the man?

                         The man has a dog.

                         Has not the man a dog?

                         Yes, the man has a dog.
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     উকরপ পযরােয় িনেমর পশগিল িজজাসা কিরেবন।

 

 

                         Has the girl a goat?

                         Has the boy a book?

                         Has the cat a nose?

                         Has the lamb a head?

                         Has the girl a cow?

                         Has the boy a bird?

                         Has the man a lamb?

 

 

১০

                         Has the pretty girl a cat?

                         Yes, the pretty girl has a cat.

                         Who has a cat?

                         The pretty girl has a cat.

                         Which girl has a cat?

                         The pretty girl has a cat.

                         What has the pretty girl?

                         The pretty girl has a cat.

                         Has not the pretty girl a cat?

                         Yes, the pretty girl has a cat.

 

 

 

    এইরপ পযরােয় পশগিল পেয়াগ কিরেবন।
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                         Has the poor boy a boat?

                         Has the cruel man a mat?

                         Has the ugly ass a nose?

                         Has the pretty lamb a head?

 

 

 

  পের কেমর (object)         একিট িবেশষণ সংযুক কিরয়া িনমিলিখত পযরােয় পরবতরী পশগিল কিরেবন।       নূতন শব পাইেল িশকক তাহার অথর

       ।ছাতেক িদয়া িলখাইয়া ও পনুঃ পনুঃ বলাইয়া লইেবন

 

 

                 Has the poor man a tame dog?

                 Which man has a tame dog?

                 What has the poor man?

                 What kind of dog has the poor man?

                 Has not the poor man a tame dog?

                     Leg              পা

                     Tail              েলজ

                     Sweet          িমষ

                     Sour            টক

                     Bitter           িতক

                     Dead            মৃত

                     Live             জীিবত

                     Cake            িপষক

                     Mango         আম

                     Pill               বিটকা

                 Has the lame boy a high desk?

                 Has the ugly cat a flat nose?

                 Has the red cow a lame leg?
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                 Has the pretty bird a long tail?

                 Has the kind girl a sweet cake?

                 Has the poor boy a sour mango?

                 Has the old man a bitter pill?

                 Has the cruel man a dead bird?

                 Has the rich girl a live goat?

 

 

                                            –েনিতবাচক

 

                 Has the poor man a tame dog?

                 No, the poor man has not a tame dog, the poor man has a wild dog.

 

 

 

                                                 এইভােব উপিরিলিখত পশগিলর উতর করাইয়া লইেবন।

 

১১

          It is a cat.               He is the boy.

          It is a tree.              He is the prince.

          It is a bed.              He is a doctor.

          It is the leg.             He is a king.

          It is the boy.           He is the brother.

          It is the boat.          He is the uncle.

 

                   She is a girl.

                   She is the maid.

                   She is the cook.

                   She is the queen.

                   She is the sister.
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                   She is the aunt.   

                     েনিতবাচক কেরা ,  –যথা

                   It is not a cat .

 

   এ একটা িসংহ   ( lion ) ।                        এ একিট চাকর    ( servant ) ।

  এ চঁাদ   ( moon ) ।                            এ রিটওয়ালা      ( baker ) ।

  এটা হাত          ( hand ) ।                    । এ হির           

  এ একটা েপয়ালা( cup ) ।                      এ দিজর   ( tailor ) ।

   এ একটা কলম   ( pen ) ।                       এ একিট মালা     ( sailor ) ।

  এটা েঘাড়া        ( horse )।                   এ মুেট   ( porter ) ।  

 

                       এ একিট সীেলাক         ( woman ) ।

                     এ দাই   ( nurse ) ।

                     এ গয়লানী        ( milk-maid ) ।

                     এ েমথরাণী        ( sweeper ) ।*

                     এ রাজকনযা       ( princess ) ।

                     এ িভখািরণী       ( beggar ) ।*

 

 

*   েমথর বা িভখারী-       েয সীেলাক তাহা িবেশষভােব বুঝাইেত হইেলsweeper  ও beggar   শেবর পের woman    েযাগ কিরয়া িদেত

হয়।

 

  ‘উপেরর পাঠিট there is’     বাকযেযােগ সাধাইয়া েনিতবাচক করাইেত হইেব। –যথা

 

                                   There is a cat.

                                   There is no cat.

                                   পেশাতর, –যথা
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                                   Is there a cat?

                                   No, there is no cat, there is a dog.

 

 

১২

                    It is hot .(  গরম পিড়য়ােছ)

                    It is cold .(  ঠানা পিড়য়ােছ)

                    It is summer .(  এখন গীষকাল)

                    It is autumn .

                    It is winter. It is spring.

 

 

 পেশাতর,  – যথা Is it hot? 

 

                   No, it is not hot, it is cold.

                   It is a hot summer.

                   It is a cold winter.

                   It is a wet autumn.

                   It is a warm spring.

 

 

 পশবাচক ,  – যথা Is it a hot summer? or, 

                   Is the summer hot? No, it is cool.

 

 

                   It is hot in my room.

                   It is cold in her garden.

                   It is cold in the hills.

                   It is warm in Madras.
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                   It is not hot but dry.

                   It is not cold but damp.

 

 

না,   রাম মালা নয়,   িকন েস রিটওয়ালা।

  ও িক ভাই?

না,   ও ভাই নয়,   িকন ও খুেড়া।

  ও িক মা?

না,   ও মা নয়,   িকন ও মািস।

    ও িক আপন ভাই (brother)?

না,    ও আপন ভাই নয়,    িকন খুড়তুেতা ভাই(cousin).

  ও িক েমথর?

না,   ও েমথর নয়,   িকন ও িভখারী।

  িবড়ালিট িক ভােলা?

না,  ভােলা নয়,  িকন কুশী।

    ঐ লাল িসংহ িক বুেনা?

না,   ও বুেনা নয়,   িকন ও েপাষা।

     ঐ েমাটা পাচক িক বিুদমান(clever)?

না,   েস বুিদমান নয়,  িকন ভােলা।

  ঐ রাজকনযা পীিড়ত?

না,  পীিড়ত নয়,  িকন কুিধত।

They are bakers.

They are girls.

These are cats.

These are tables.

Are these books?
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No, these are not books, but these are pencils.

Are these birds?

No, these are not birds, but these are flowers.

 

 

১৩

                                   The man is not there.

                                   There is no man.

                                   It is a goat.   It is not a goat.

 

 

 –ইংেরিজ কেরা

 

                      মানুষ আেছ ।                ।মানুেষর আেছ

                      েগার আেছ ।                ।েগারর আেছ

                      ছাগল আেছ ।                ।ছাগেলর আেছ

                      েমষশাবক আেছ ।           ।েমষশাবেকর আেছ

                      বািলকা আেছ ।              ।বািলকার আেছ

                      গাধা আেছ ।                  ।গাধার আেছ

                      িবড়াল আেছ ।               ।িবড়ােলর আেছ

                      কুকুর আেছ ।                ।কুকুেরর আেছ

 

 

“ ”   ‘আেছ শেবর ইংেরিজেত There is’        পেদর বযবহার এই সেঙই ছাতিদগেক অভযাস করাইেত হইেব। যথা, The man is , 

There is the man. The thin man is, There is the thin man.    এইরেপ সমস পাঠিট there is-   শবেযােগ িনষন

  করাইয়া লইেত হইেব।
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 –১৪বাংলা কেরা In the room (ঘেরেত) 

in the bag        in the sea         in the tub

in the sky        in the well        in the road

in the town     in the cup         in the tank

in the food      in the head       in the hand

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

 িবছানােত                   মাদের             বিহেত

 হােত                        মাথায়             সূেযর

 কালীেত                     খাবাের            েডেস

 েনৌকায়                      নােক              কােন

 েলেজ                        পােয়               বেড়া বযােগ

  েছােটা ঘের                   নূতন টেব             লাল আকােশ

  শষ কূেপ                      দীঘর পেথ            পুরাতন শহের

  খারাপ েপয়ালায়                                    ভরা পুকুের

 

 

১৫

The cup is in the bag.

The tub is in the road.

The sun is in the sky.

The road is in the town.

The bag is in the room.
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There is -      শবেযােগ এই পাঠ পুনরাবৃিত করাইেত হইেব।

 

 

 –ইংেরিজ কেরা

 

 একবার is  একবার there is-    শবেযােগ অনুবাদ করাইেত হইেব

 

 

                      েনৌকা সমুেদ আেছ।              ।মাদর িবছানায় আেছ

                      খাবার হােত আেছ।              ।নাক মুেখ আেছ

 

                      কালী েপয়ালায় আেছ।

                        নূতন েনৌকা েলািহত সমুেদ নাই।

                        পুরাতন মাদর শক িবছানায় নাই।

                        গরম খাবার িভজা হােত নাই।

                        েমাটা েমেয়িট েছােটা ঘের নাই।

                        মৃত ছাগলিট শেকনা রাসায় নাই।

                        সনুর পািখ লাল আকােশ নাই।

                        নরম িবছানা িভজা ঘের নাই।

 

 

  পেশর উতের "There is"    শেবর অভযাস করাইেত হইেব।

 

                    Where is the cup?

                    What is in the bag?
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                    Is the cup in the bag?

                    Is there a cup in the bag?

                    Is not the cup in the bag?

 

 

 

     েশেষাক দই পেশর উতের ইিতবাচক(affirmative)   ও েনিতবাচক (negative)    দইরপই বলাইয়া লইেত হইেব।  – যথা Yes, 

there is a cup in the bag.

 

 – অথবা No, there is no cup in the bag.

 

      এই পযরােয় এই পাঠিসত সমস ইংেরিজ বাকয,           ও বাংলা হইেত ইংেরিজ তজরমাগিল পশরেপ পেয়াগ করাইয়া উতর করাইয়া লইেবন।

 

        Is the cup in the sky?

No,the cup is not in the sky, the cup is in the bag.

        Is there a cup in the sky?

No, there is no cup in the sky.

        Is the mat in the sea?

No,the mat is not in the sea,the mat is in the room.

        Is there a mat in the sea?

No, there is no mat in the sea.

 

 

           এই ভােব পাঠিসত বাকযগিলেক অসংগত পশরেপ পেয়াগ কিরয়া সংগত উতর বলাইয়া লইেবন।

 

 – ১৬বাংলা কেরা

                    Smell this flower. Smell that leaf.

                    Smell this oil. Smell this rose.

                    Smell this mango. Smell this fruit.
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                    Smell the lemon. Smell this banana.

                    Smell that handkerchief.    Smell the grass.

                    The king has a crown.

                    The lad has a coat.

                    The shoe has a hole.

                    The thief has a ring.

                    The shop has a door.

                    The horse has a groom.

                    The house has a room.

                    The deer has a tail.

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       মানুষিটর একিট েপয়ালা আেছ।

                       িবছানাটায় একিট মাদর আেছ।

                       বালকিটর একিট পািখ আেছ।

                       গাভীিটর একিট েলজ আেছ।

                       বালকিটর একিট েনৌকা আেছ।

                       হিরর একিট িপষক আেছ।

                       রােমর একিট বই আেছ।

                       শযােমর একিট িবছানা আেছ।

                        গাভীর একিট লমা েলজ আেছ।

                        কুকুেরর একিট িবশী নাক আেছ।

                        বালকিটর একিট লাল ছাগল আেছ।

                        বালকিটর একিট সাদা েমষশাবক আেছ।
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                         েখঁাড়া মানুেষর একিট সর পা আেছ।

 

 

                                               –েনিতবাচক িবকেল

 

                    The man has not a cup.

                    The man has no cup.

 

 

                                                পেশাতর

 

                    What has the king?

                    Who has the crown?

                    Has the king a crown?

                    Has the king a cup?

                    What has the cow?

                    Who has the long tail?

                    What kind of tail has the cow?

                    Has the cow a short tail?

 

 

 

                        এইরপ পযরােয় পেশাতর কিরয়া যাইেবন।

 

                                                                    পেশাতর

 

                    Has the man a pen?

                    Yes, the man has a pen.

                    Where has the man a pen?

                    The man has a pen in the bag?
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          এই ভােব এই পাঠিসত বাকযগিলেক পশরেপ পেয়াগ কিরয়া উতর বলাইয়া লইেবন।

 

                    Has the man a pen in the well?

                     No,the man has not a pen in the well,

                     The man has a pen in the bag.

 

 

                          এইরপ অসংগত পেশর সংগত উতর করাইয়া লইেবন।

 

 –১৭বাংলা কেরা On the tree     গােছর উপের

on the roof        on the hill         on the bench

on the chair       on the wall       on the rose

on the back       on the floor      on the flower

 

 

  

 

  িবছানার উপর             মাদেরর উপর            বিহর উপর

  েডেসর উপর               হােতর উপর             মাথার উপর

  েনৌকার উপর              নােকর উপর            কােনর উপর

  েলেজর উপর              টেবর উপর             রাসার উপর

  েপয়ালার উপর           পদীেপর উপর           পােয়র উপর

 

 

 একবার is   ও একবার there is-    শবেযােগ অনুবাদ করাইেত হইেব।
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                                         –ইংেরিজ কেরা

 

 

                        গােছর উপর পািখ আেছ ।                         ।ছােদর উপর িবড়াল আেছ

                        েবঞর উপর পুসক আেছ ।                        ।েচৌিকর উপর ফুল আেছ

                        েটিবেলর উপর খাবার আেছ ।                      ।েকােলর উপর হাত আেছ

                        পাহােড়র উপর েমষশাবক আেছ ।                  । মাথার উপর মািছ আেছ ( মািছ: fly )

                                         নােকর উপর একিট েফাড়া আেছ । ( েফাড়া: boil )

 

 

 

      চতুদরশ পােঠর নযায় িবিভনরেপ পেশাতর করাইেত হইেব। –যথা

 

Is the bird on the tree?

Who is on the tree?

Where is the bird?

Is the bird on the lamp? etc.

 

 

 

There is   শেবর বযবহার আবশযক।

 

                             পুরাতন ছােদর উপর পািখিট আেছ।

                             িনচু েদয়ােলর উপর িবড়ালিট আেছ।

                             শক েবঞর উপর বালকিট আেছ।

                             েকামল আসেনর উপর রাজা আেছ।(আসন: seat )

                             লাল েদয়ােলর উপর পদীপিট আেছ।
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                             শষ েগালােপর উপর মািছ আেছ।

                             উচঁু পাহােড়র উপর গাছিট আেছ।

 

 

 

পেশাতর

 

There is  –শবিট বযবহাযর

 

                         Is the bird on the old roof?

                         Where is the bird?

                         Is there a bird on the old roof?

                         Who is on the old roof?

                         On what kind of roof is the bird?

                         Is the bird on the water?

                         Is there a bird on the water?

 

 

 

         এইরপ পযরােয় উিলিখত বাংলার ইংেরিজ তজরমাগিলেক পেশর আকাের পেয়াগ কিরেবন।

 

১৮

               ঘের রাজার একিট মুকুট আেছ ।

                      ঘের রাজা আেছ ।

                গােছর উপর হিরর একিট পািখ আেছ ।

                       গােছর উপর হির আেছ ।

                েশেলফর উপর রােমর একিট বই আেছ ।
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                      েদাকােন রাম আেছ ।

                েবঞর উপর বালেকর একিট পাত আেছ ।

                       বালক েবঞর উপের আেছ ।

               বযােগ েচােরর একিট আংিট আেছ।

                      আংিট বযােগ আেছ ।

                েচৌিকর উপর বািলকার একিট জুতা আেছ ।

                       বািলকািট েচৌিকর উপের আেছ ।

           থালায় ( plate )     শযােমর একিট িপষক আেছ ।

                      িপষক েপয়ালায় আেছ ।

                মাদেরর উপের মিহলার একিট আংিট আেছ ।

                       মিহলা মাদেরর উপের আেছ ।

               েনৌকায় েচােরর একিট েকাতরা আেছ।

                      েচার েনৌকায় আেছ ।

 

Has the king a crown in the room?

What has the king in the room?

Where has the king a crown?

Has the king a goat in the room?

Has not the king a goat in the room?

 

 

 

         এইরপ পযরােয় পূেবরাক বাংলার ইংেরিজ তজরমাগিল পেশর আকাের পেয়াগ কিরেবন। 

 

 – ১৯বাংলা কেরা
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                         The roof of the house  বািড়র ছাদ

                         The tree of the garden

                         The horn of the cow

                         The bench of the school

                         The chair of the father

                         The wall of the fort

                         The back of the cow

                         The top of the hill

 

 

 

                                                   –ইংেরিজ কেরা

 

                           হিরেণর মুণ                       হঁােসর পা                   খাইবার পাত

                           শহেরর রাসা                     িবছানার মাদর                েদাকােনর দরজা

                           সিহেসর জুতা                    মিহলার আংিট                েচােরর েকাতরা

                           েছাকরার েঘাড়া                   চাকরাণীর পদীপ               রাজার মুকুট

 

                                      বািড়র ছাদিট উঁচু ।                     ।বাগােনর গাছিট িনচু

                                      গাভীর িশংিট িবশী ।                   ।সুেলর েবঞিট লমা

                                      রাজার েচৌিকিট নরম ।                    ।দেগরর পাচীরিট শক

                                      েচৌিকর িপঠিট পাতলা ।                  ।পাহােড়র উপরটা চযাপা

                                      হিরেণর মুণ সশুী ।                    । হঁােসর পা খােটা         

                                      পাচেকর পাতিট নূতন ।                  ।শহেরর রাসা লমা

                                      িবছানার মাদরিট ভােলা ।               ।েদাকােনর দরজা েছােটা

                                      সিহেসর জুতা শেকনা।                  ।মিহলার আংিট ভােলা

                                      েচােরর েকাতরা পুরােনা।               ।েছাকরার েঘাড়ািট েখঁাড়া
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                           চাকরাণীর পদীপিট িনচু।

                            সুেলর েবঞিট বাগােন আেছ।

                             বাবার েচৌিকিট ছােতর উপর আেছ।*

                            হিরেণর মুণিট বযােগ আেছ।

                             দেগরর পাচীরিট পাহােড়র উপের আেছ।

                            িবছানার মাদরিট টেব আেছ।

                            পাচেকর িপষকিট েপয়ালায় আেছ।*

                            সিহেসর জুতািট কূেপ আেছ।*

                             মিহলার আংিটিট েচৌিকর উপের আেছ।*

                            পাচেকর পদীপিট বাগােন আেছ।*

                             রানীর কুকুরিট পাহােড়র উপর আেছ।*

                            রাজার জাহাজিট সমুেদ আেছ।

                             েচােরর েকাতরািট গােছর মাথার(top)  উপের আেছ।

                             বািলকার বইিট বােপর বযােগ আেছ।

                              বািলকার হাতিট গাভীর শৃেঙর উপর আেছ।

                              রাজার মুকুটিট রানীর মাথার উপের আেছ।

                             মানুষিটর েদাকান শহেরর বাগােন আেছ।

                              পাচকিটর পাতিট সুেলর েচৌিকর উপর আেছ।

                              গাভীর খাদয গাধার িপেঠর উপের আেছ।

                                   বািলকার েগালাপ সিহেসর হােত আেছ।

 

 

                                     দই পকাের তজরমা করাইেত হইেব।

 

26



 ইংরািজ সহজিশকা:                                                                            পথম ও িদতীয় ভাগ
Rabindranath Tagore                          Open Education Project        OKFN, India

* তারা-      িচিহত বাকযগিল দই পকাের তজরমা হইেব। – যথা The father's chair is on the roof, The father has a chair 

on the roof .  িবকেল there is   শব যথাসােন বযবহাযর।

 

২০ Plural (বহবচন) 

                    The round balls         the white clouds

                    the black boards        the brave lions

                    the strong bears         the blue stones

                    the bright stars           the green sticks

                    the sharp thorns 

 

                      উজল েমঘগিল                সবুজ পাথরগিল

                      েপাষা িসংহগিল                েখঁাড়া ভলুকগিল

                      শক তকাগিল                  তীক পাথরগিল

                      তাজা কািঠগিল                কােলা ভলুকগিল

 

 

 

                                         –বাংলা কেরা

 

 

                    The balls are round.

                    The boards are black. ইতযািদ।

 

 

 

                     বহবচেন are   হয় বঝুাইয়া িদেবন।
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                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                      েমঘগিল সাদা ।                  ।  ।তকাগিল কােলা ইতযািদ

 

 

                             উপেরর ইংেরিজ ও বাংলা তজরমাগিল েছেলেদর িদয়া িকয়াযুক করাইয়া লইেবন।

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       লাল েগালাগিল বেড়া ।                   ।সাদা েমঘগিল পাতলা

                       কােলা তকাগিল নূতন।                 ।সাহসী িসংহগিল বনয

                       সবল ভলুকগিল েপাষা।                ।নীল পাথরগিল সুশী

                       উজল তারাগিল লাল ।                 ।সবুজ কািঠগিল লমা

                                             তীক কঁাটাগিল শষ ।

 

 

       উিলিখত পাঠ লইয়া িনমিলিখত ভােব পেশাতর করাইেত হইেব।

 

 

                    Are the balls round?

                    Yes, the balls are round.

                    What are round?

                    The balls are round.

                    Are the balls flat?

                    No,the balls are not flat; the balls are round.
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                    িবেশষণ-      যুক পদগিল িনমিলিখতভােব পেশ পিরণত কিরেব।

 

 

                    Which balls are big?

                    The red balls are big.

                    Are the red balls big?

                    Yes, the red balls are big.

                    Are the red balls small?

                    No, the red balls are not small, the red balls are big.

                    Are the big balls white?

                    No, the big balls are not white, the big balls are red.

                    Are not the red balls big?

                    Yes, the red balls are big.

 

 

 – ২১ইংেরিজ কেরা

                                         িবকেল are  ও there are-    েযােগ িনষন কিরেত হইেব

 

 

                       েগালাগিল েচৌিকর উপের আেছ।

                      েমঘগিল আকােশ আেছ।

                       তকাগিল েবঞর উপের আেছ।

                      িসংহগিল বাগােন (park) আেছ।

                       ভলুকগিল পাহােড়র উপের আেছ।

                      পাথরগিল জাহােজ আেছ।

                     কািঠগিল (লািঠগিল)  বাগােন (garden) আেছ।

                      গতরগিল জুতায় আেছ।
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                      কঁাটাগিল গােছ আেছ।

 

 

 

           উিলিখত বাকযগিলেক একবার একবচন ও পের অিধকরণ পদগিলেক বহবচন কিরয়া ইংেরিজ কেরা। –যথা

 

 

                      িসংহ বাগােন আেছ।

                      িসংহগিল বাগানগিলেত আেছ।

                         লাল েগালাগিল েচৌিকর িপেঠর উপর আেছ।

                         সাদা েমঘগিল পাহােড়র মাথার উপের আেছ।

                        কােলা তকাগিল সেুলর বাগােন আেছ।

                        বেড়া িসংহগিল শহেরর বাগােন আেছ।

                       িবড়ালগিল হিরর েদাকােন আেছ।

                        পাথরগিল দেগরর পাচীেরর উপর আেছ।

                         লমা কািঠগিল বািড়র ছােদর উপের আেছ।

                        তীক েপেরকগিল সিহেসর জুতায় আেছ।

 

 

 

     অিধকরণ কারকগিলেত বহবচন কিরয়া তজরমা কেরা। –যথা

 

 

                          লাল েগালাগিল েচৌিকর িপেঠ আেছ।

 

                                         পেশাতেরর দৃষান
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                    Are the balls on the chair?

                    Are there balls on the chair?

                    Where are the balls?

                    What are there on the chair?

                    Are there horses on the chair?

                    Are there not balls on the chair?

                    How many balls are there on the chair?

                    Is there only one ball on the chair?

 

 

 

       েশেষাক পশদেয়র উতের সংখযাবাচক িবেশষণগিল পেয়াগ কিরেত হইেব।

 

                                           িবেশষণযুক পেদর পেশর নমুনা

 

                    Are the red towels on the back of the chair?

                    Are there the red towels on, etc.

                    What are there on the back, etc.

                    Where are the red towels?

                    Which towels are there on the, etc.

                    On the back of what are the red, etc.

                    What kind of towels are on the back, etc.

                    Are there the red towels on the, etc.

                    Are there not the red towels on the, etc.

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                          রােমর লাল েতায়ােলগিল েচৌিকর িপেঠর উপের আেছ।

                          আকােশর সাদা েমঘগিল পাহােড়র মাথার উপের আেছ।
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                         িশককিটর কােলা েবাডগরিলসুেলর বাগােন আেছ।

                         রাজার বেড়া িসংহগিল শহেরর পােকর আেছ।

 

 

 

        উক বাকযগিলেক অিধকরণপেদ উপযুক িবেশষণ েযাগ কিরয়া ইংেরিজ কেরা।

 

 – ২২বাংলা কেরা

                    The boys have a ball.

                    The brothers have a horse.

                    The uncles have a farm.

                    The sisters have a dove.

 

 

 

   উক বাকযগিলেক একবচন কেরা,   কমরেক বহবচন কেরা।

 

 

                                         পেশাতেরর নমুনা

 

                    What have the boys?

                    Who have the balls?

                    Have the boys the balls?

                    How many balls have the boys?

                    Have the boys only one ball?

                    Have the boys a dish?

                    Have not the boys a ball?
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                                         –বাংলা কেরা

 

                    The mares have no stable.

                    The beggars have no cap.

                    The bees have no hive.

                    The crows have no nest.

                    The fields have no shade.

 

 

                                         –একবচন কেরা

 

                      বাকযগিলেক অিসবাচক কেরা, –যথা

 

                    The mares have a stable.

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       বাগানগিলর শীতল ছায়া আেছ।

                      বাগানগিলর ছায়া শীতল।

                       েগালাপগিলত তীক কঁাটা আেছ।

                      েগালাপগিলর কঁাটা তীক।

                        েঘাড়াগিলর একটা লমা আসাবল আেছ।

                      েঘাড়াগিলর আসাবলিট লমা।

                        েমৌমািছগিলর একিট েগাল চাক আেছ।

                      েমৌমািছগিলর চািকট েগাল।

                        ডাকারেদর একিট চযাপটা েবাতল আেছ।

                      ডাকারেদর েবাতলিট চযাপটা।
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                        –দই পকার তজরমা কিরেত হইেব

                    The garden has a tall tree.

                    There is a tall tree in the garden.

 

 

                                        পেশাতর

 

                    Is there a tall tree in the garden?

                    Has the garden a tall tree?

                    Is the tree of the garden tall?

                    What kind of trees has the garden?

                    Has not the garden a tall tree?

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       টুিপগিলেত একিটও িছদ নাই।

                       চাকগিলেত একিটও েমৌমািছ নাই।

                       গাছগিলর একিটও কঁাটা নাই।

                       েগালাবািড়েত একিটও েগার নাই।

                       বাসায় একিটও কাক নাই।

                       বালকেদর একিটও েগালা নাই।

                       ভাইেদর একিটও েঘাড়া নাই।

                       ডাকারেদর একিটও েবাতল নাই।
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২৩

            –বাকযগিলর পেতযক িবেশষয পেদর সিহত একিট কিরয়া উপযুক িবেশষণ েযাজনা কিরয়া ইংেরিজ কেরা

 

 

                     সুেলর বালকেদর একিট েডস আেছ।

                     শহেরর ডাকারেদর একিট েদাকান আেছ।

                     রাজার বাগােনর একিট েগট (gate) আেছ।

                     েলাকিটর ভাইেদর একিট পাচক আেছ।

                     ঘেরর েদয়ালগিলর একিট ছাদ আেছ।

                     পাহােড়র রাজার একিট মুকুট আেছ।

                     রানীর সিহসেদর একিট েনৌকা আেছ।

                      সুেলর বালকেদর একিট েডস ঘের আেছ।

                       শহেরর ডাকারেদর একিট েদাকান পাহােড়র উপের আেছ।

                      রাজার শহেরর বাগােন একিট েগট আেছ।

                      েলাকিটর ভাইেদর একিট পাচক বািড়েত আেছ।

                      পাহােড়র রাজার একিট মুকুট বযােগ আেছ।

                      রানীর সিহসেদর একিট েনৌকা পকুুের আেছ।

                      রাজার পাচকেদর িবড়ালিট পাচীেরর উপর আেছ।

 

 

 

                               েডস পভৃিত শব বহবচন কিরয়া তজরমা কেরা।

 

                                   পেশাতর
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                    Who have a desk in the room?

                    Where have the boys a desk?

                    Have the boys of the school a desk?

                    Have the boys of the school a lamb?

                    What have the boys of the school?

 

 

 – ২৪বাংলা কেরা

                    I am angry.             We are well.

                    You are ill.              You are clever.

                    He is happy.           They are slow.

                    Ram is sad.            The stags are quick.

                    It is bad.                 The books are good.

                    She is kind.            They are cruel.

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                      িতিন পাগল ।             । আিম েখঁাড়া             ।িতিন েমাটা

                      তঁারা পাতলা ।             ।  ।আমরা শক ইতযািদ

 

 

 

                                         –পেশাতেরর নমুনা

 

                    Q. What am I?                 A. You are angry.

                    Q. Am I angry?                A. Yes,you are angry.

                    Q. Am I happy?               A. No,you are angry.
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                                         –পেশাতেরর নমুনা

 

                      আিম দেগর আিছ।

                      তঁারা পাচীের আেছন।

                      িতিন পুকুের আেছন।

                       তুিম গােছর উপের আছ।

                      আমরা ঘের আিছ।

                      েতামরা িবছানায় আছ। ।ইতযািদ

 

 

                                        পেশাতর

 

                    Where am I?                           Am I in the fort?

                    Am I not in the fort?             Am I in the well?

                                           Who is in the fort?

 

 

 – ২৫বাংলা কেরা

                    I am in my room.                 You are in your shop.

                    He is on his bench.              We are in our garden.

                    They are on their boat.        You are on your roof.

                                     Hari and Ram are in their town.

                                              She is in her bed.
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                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       আিম আমার িবছানায় আিছ।

                        তুিম েতামার মাদের আছ।

                        িতিন তঁাহার েদাকােন আেছন।

                      িতিন (েমেয়)   তঁার ঘের আেছন।

                          যদ আর মধু তঁােদর আসাবেল আেছন।

                        আমরা আমােদর পুকুের আিছ।

                        েতামরা েতামােদর বাগােন আছ।

                        তঁারা তঁােদর বািড়েত আেছন।

                          তুিম আর শযাম তঁার িবছানায় আছ।

                        শযাম আমার মাদের আেছ। ।ইতযািদ

 

 

                                        পেশাতর

 

                          Am I in bed?

                          Who is in my bed?

                          Where am I?

                          Am I in your bed?

                          In whose bed am I?

 

 

২৬

 ‘একবার is’ ‘there is’   ‘এবং একবার has’ -     –েযােগ তজরমা কিরেত হইেব যথা
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                    My dog is in your room.

                    There is my dog in your room.

                    I have my dog in your room.

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                        আমার কুকুর েতামার ঘের আেছ।

                        তঁােদর িমঠাই আমােদর পােত আেছ।

                        তঁার েঘাড়া আমােদর আসাবেল আেছ।

 

 

                                                    ইতযািদ।

 

 

                       িবেশষযগিলেত িবেশষণ েযাগ কেরা।

 

                                        পেশাতর

 

                    Is my dog in your room?

                    Is there my dog in your room?

                    Who is in your room?

                    Have I my dog in your room?

                    Have I my cat in your room?

 

 

 

                                   –বাংলা কেরা
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                    The ducks of our father are in our tank,

 

 

                                   –ইংেরিজ কেরা

 

                         তােদর সুেলর েবাডরগিল আমােদর বাগােন আেছ।

                         আমার ভাইেয়র জামা তঁার বযােগ আেছ। ।ইতযািদ

 

 

 – ২৭বাংলা কেরা

                    I have the milk.                 You have the flower.

                    He has the silk.                 We have the sword.

                    You have the butter.          They have the grapes.

                    Hari has the water.            I have the pure milk.

                                      Hari and Madhu have the dolls.

                                     You have the yellow flower.

                                     He has the bright silk.

                                    We have the blunt sword.

                                    You have the fresh butter.

                                    They have the ripe grapes.

                                    Hari and Madhu have the nice doll.

                                    Hari has the boiled water.

 

 

 

                                         –ইংেরিজ কেরা

 

                       আমার ফুল আেছ ।                               ।েতামার দধ আেছ
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                       তঁাহার তেলায়ার আেছ ।                          ।আমােদর েরশম আেছ

                       েতামােদর আঙুর আেছ।                       ।তাহােদর মাখন আেছ

                         হির এবং মধুর েগালাপ আেছ ।                   ।হিরর পুতুল আেছ

                                                 তঁাহার েভঁাতা তেলায়ার আেছ ।

                                                 আমােদর উজল েরশম আেছ ।

                                              েতামার জাল-    েদওয়া দধ আেছ ।

                                               েতামার কঁাচা ( green )   ফল আেছ ।

                                                 তাহােদর তাজা মাখন আেছ ।

                                                    হির এবং মধুর গরম জল আেছ ।

                                   আমার ধান ( rice )      েতামার বািড়র ছােদর উপর আেছ ।

                                      েতামার দধ আমার পাচেকর পােত আেছ।

                                       তঁাহার তেলায়ার তঁাহার দেগরর েদওয়ােলর উপর আেছ।

                                       আমােদর েরশম েতামােদর িবছানার মাদেরর উপর আেছ ।

                                      েতামার আঙুর আমার িপতার বযােগ আেছ।

 

 

 –বাংলা কেরা

 

My pen is on the table in my room.

The butter is on the shelf in your bed-room.

Your doll is on the bench in her garden.

Her son is on the bed in my house.

My ball is in the box in your school.
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শবমালা

                                        বাকযরচনা-  চচরার উেদেশয

 

Noun                        Adjective                   Noun              Adjective

 

Hair                              Thin                         Knee              Hard     

Head                            Thick                       Bone               Soft

Eyes                              Black                      Foot                Cold

Nose                            Dark                        Toe               Severe

Face                              Fair                           Ear                Nasty

Teeth                           Bright                     Nostril               High         

Tongue                        Mild                       Neck (  গীবা )        Bad

Gum                            Clean                      Ankle                Deep

Lips                             Dirty                     Shoulder (  সন )     Old

Cheek                         Long                        Elbow              Young

Hand                           Short                    Forehead             Naughty

Arm                           Straight                      Cart               Noisy

Finger                         Bent                    (Motor)Car           Full

Nail                            Broad                       Steamer            Empty

Chest                          Narrow                       Ship              Loaded

Back                             Sharp                        Tram             Smoky

Stomach                      Smooth                       Bus              Broad

Leg                                Rough                       Lorry           Narrow

Temple (  রগ )                 Clever                     Washerman             Sour

Eyebrow                      Jolly                          Food                  Fried

Eyelashes                    Funny                        Rice                   Bitter

Father                          Kind                          Bread                Hot

Mother                        Loving                      Butter               Stale

Brother                         Fond                         Milk               Fresh

Sister                            Angry                         Tea                 Rotten
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Baby                             Lazy                         Egg                Soft

Cousin                         Greedy                      Fish               Crisp

Aunt                               Fat                          Flour               Raw

Grandfather                  Thin                        Meat                Early

Grandmother                Sick                        Lemon              Late

Grandson                      Strong                      Orange             Long

Granddaughter              Full                        Breakfast          Short

Daughter                        Short                          Oil              Thick

Son                                 Dirty                        Lunch               Fine

Niece                         Tidy (  পিরপাটী )               Salt               Woollen

Nephew                          Green                      Dinner             Cotton

Servant                            Cold                      Vegetable           Silk

Maidservant                Cooked                         Sugar            Tight

Cook                              Sweet                        Onion             Loose

Barber                           Boiled                         Potato           Torn

Turnip                          Coloured                       Ring             Thick

Radish                              Plain                       Necklace          Hard

Cauliflower                     High                          House             Soft

Cabbage                           Low                          Cottage          Scented

Cucumber                        Tiled                           Bed                  High

Mango                          Thatched                       Pillow               Low

Shirt                                  Shut                         Mattress            Hard

Socks                               Open                             Rug              Soft

Coat                               Opened                        Blanket           Warm

Vest                                 Airy                            Quilt             Cosy

Trousers                         Painted                    Pillow-case         Wooden

Shorts                            Marbled                   Bed-cover            Double

Frock                               Dark                         Curtain               Single

Shoe                                 Red                             Cot                  White

Boots                       White-washed                  Lamp                Coloured

Slippers                            Full                            Horse                 Plain

Sandals                           Empty                            Dog                  White
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Belt                                   Dry                             Cat                    Black

Shawl                                Wet                            Cow                    Brown

Watch                              Small                           Calf                    Tame

Bracelets                         Large                             Goat                  Wild

Sheep                              Lean                                Kid                    Fat

Lamp                               Tiny                              Lake                  Hot

Lion                              Cunning                          Earth                Cold

Tiger                              Clever                             Rain                  Dark

Rat                                Foolish                           Mist                   Silent

Mouse                            Cruel                             Dew                   Deep

Frog                               Strong                         Morning               Shallow

Snake                              Grey                            Noon                   Muddy

Sun                                   Red                          Evening                 Thick

                                                                         Afternoon              Wet

Moon                              Bright                          Night                   Damp

Star                                  Blue                            Sea                       Dry

Sky                                  Round                         Cart                      Slow

River                               Cool                            Carriage              Fast

Noun                               Noun                           Noun                   Noun

Hut                                 Temple                       Window               Wall

Doors                              Gate                           Floor                  Ceiling

Skin                                Cough                        Waist                   Sore

Mouth                             Fever                          Wrist                   Boil

Throat                            Measles                       Thigh                  Cut

Chin                              Headache                      Room                 Roof

Bolt                                  Stairs                        Comb                 Brush

Pillar                                Brick                        Water                   Drain

Bath                                  Tub                          Hair Oil               Rails

Tap                                  Bucket                         Fly                 Donkey

Mug                                 Towel                          Ant                  Fox

Soap                                 Mirror                     Mosquito
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  এই শবমালা ইংেরিজ-     সহজিশকার িদতীয় ভােগও বযবহাের লাগেব।          ছােতরা িনেজরা বািছয়া লইয়া িবেশষয িবেশষণ েযাগ কিরয়া বাকয

  ।         রচনার অভযাস কিরেব বার বার বযবহােরর দারা এই শবগিল আয়ত কিরেত হইেব,   কণস কিরয়া নেহ।

 িদতীয় ভাগ

LESSON 1

[        পথম ইিতবাচক বাকযগিলেক বযােকবােডর িলিখয়া রািখেত হইেব,  – যথা The boy reads, The girl cooks, The child 

drinks  ইতযািদ ।                 তার পর িশকাথরীেক বা িশকাথরীিদগেক কমানেয় একিট একিট কিরয়া পশ িজজাসা কিরেত হইেব এবং মুেখ মুেখ

     ।         ‘  যেথাপযুক উতর অভযাস করাইেত হইেব েয েকেত সমব িশককমহাশয় এক বা একািধক ছাতদারা িকয়া'    র অিভনয় করাইয়া

   অপরেক পশ কিরেবন ।] 

 

                            The boy reads –   েছেলিট পেড় । 

                                          Who reads? 

              The girl cooks –   েমেয়িট রঁােধ । 

                                          Who cooks? 

              The child drinks –    িশশিট পান কের । 

                                          Who drinks? 

              Gopal sells –    েগাপাল িবিক কের। 

                                          Who sells? 

              Hari buys –   হির েকেন । 

                                          Who buys? 

 

 

 এইরেপ I sit, You stand, We play, It bites        পভৃিত বাকযগিল পেশর উতের অভযাস করাইেত হইেব ।   পেতযক পােঠই এইরেপ 
First  ও Second Person   পেয়াগ িশখাইেবন। 
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LESSON 2 Present Continuous (   বয াপক বত রম ান কাল) 

“ ” “ ” “ ”   পিড়েতেছ রঁািধেতেছ িকিনেতেছ শবগিল ইংেরিজেত areads, cooks, buys  ও is reading, is cooking, is 

buying      উভয় রেপই তজরমা করা যাইেত পাের।     । রপেভেদ অেথররও িকছু পেভদ হয় The girl cooks    বিলেল শধুমাত িকয়ার

 বতরমানতা বঝুায়, The girl is cooking     বিলেল িকয়ার বতরমানতা েতা বঝুায়ই,   অিধকন তাহার িকয়ৎ-বতরমানকাল-   বযাপকতও বঝুায়

           অথরাৎ েয মুহূেতর িকয়ািটর পিত দৃিষ আকৃষ হইল েস মুহূেতর িকয়ািট চিলেতেছ,    –     তখনও সমাপ হয় নাই িকয়া েসই মুহূেতরর িকছু

       পূবরবতরী ও িকছু পরবতরী সময় অিধকার কিরয়া রিহয়ােছ।

 

                            The boy is reading –   েছেলিট পিড়েতেছ । 

                                          Who is reading? 

                            The girl is cooking –   েমেয়িট রঁািধেতেছ । 

                                          Who is cooking? 

                            The child is drinking –    িশশিট পান কিরেতেছ । 

                                          Who is drinking? 

                            Gopal is selling –    েগাপাল িবকয় কিরেতেছ। 

                                          Who is selling? 

                            Hari is buying –   হির িকিনেতেছ । 

                                          Who is buying? 

 

 

LESSON 3  – ইংেরিজ কেরা

                               েছেলিট বই পেড় । 

                                   What does the boy do? 

                                   What does he read? 

                               েমেয়িট ভাত রঁােধ । 

                                   What does the girl do? 

                                   What does she cook? 
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                                িশশিট দধ পান কের । 

                                   What does the child do? 

                                   What does it drink? 

                               েগাপাল ফল েবেচ । 

                                   What does Gopal do? 

                                   What does Gopal sell? 

                               হির রিট েকেন । 

                                   What does Hari do? 

                                   What does Hari buy? 

                               পশগিলর উতর েনিতবাচক কেরা।

 

 

LESSON 4  – ইংেরিজ কেরা

                               েছেলিট বই পিড়েতেছ । 

                                          What is the boy doing? 

                            What is he reading? 

                               েমেয়িট ভাত রঁািধেতেছ । 

                                          What is the girl doing? 

                            What is she cooking? 

                                িশশিট দধ পান কিরেতেছ । 

                                          What is the child doing? 

                            What is it drinking? 

                               েগাপাল ফল েবিচেতেছ । 

                                          What is Gopal doing? 

                            What is Gopal selling? 

                               হির রিট িকিনেতেছ । 

                                          What is Hari doing ? 
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                            What is Hari buying? 

 

 

LESSON 5  –  অথ র কেরা

                            The servant closes the doors. 

                            Mother opens the box. 

                            The gardener cuts the tree. 

                            The maid does all your work. 

                                            – েনিতবাচক কেরা

 

                            Does the servant close the doors? 

                            Does mother open the box? 

                            Does the gardener cut the tree? 

                            Does the maid do all your work? 

                            The servant is closing the doors. 

                            Mother is opening the box. 

                            The gardener is cutting the tree. 

                            The maid is doing all your work. 

                            Is the servant closing the doors? 

                            Is the mother opening the box? 

                            Is the gardener cutting the tree? 

                            Is the maid doing all your work? 

 

 

                      ইহার উতর ইিতবাচক ও েনিতবাচক উভয়রেপ িদেত হইেব । 

 

 

              [                পশেবাধক বাকযগিল েনিতবাচক করা হইেল ইিতবাচক ও েনিতবাচক উভয় বাকযই িশকাথরীর সামেন িলিখয়া রািখেত হইেব

।         ।  – তার পর পশগিলর যথাযথ উতর অভযাস করাইেত হইেব দৃষান "Does the servant close the doors ?"   এই বাকযিট
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  েলখা থািকল ।   –– ইহার েনিতবাচক "Does not the servant close the doors ?"       ইহাও পােশ বা িনেম েলখা থািকল । 
            – তখন পথম পেশর ইিতবাচক ও েনিতবাচক উভয় পকার উতরই আদায় কিরেত হইেব Yes, the servant closes the doors. 

No, the servant does not close the doors .          অপর পেশর উতের িনমিলিখত বাকয দইিট রচনা করাইেত হইেব ।  ইিতবাচক

– Yes, the servant closes the doors .  – েনিতবাচক No, the servant does not close the doors .] 

 

LESSON 6  –  অথ র কেরা

                            The pupil does not smile. 

                            The snake does not jump. 

                            The girl does not play. 

                            Aunt does not scold. 

                            The tree does not move. 

                            The wind does not blow. 

                            The fish does not breathe. 

 

 

                            The pupil is not smiling. 

                            The snake is not jumping. 

                            The girl is not playing. 

                            His aunt is not scolding. 

                            The tree is not moving. 

                            The wind is not blowing. 

                            The fish is not breathing. 

 

 

                                            – ইিতবাচক কেরা

 

                            Does the pupil smile? 

                            Does the snake jump? 

                            Does the girl play? 

                            Does his aunt scold? 
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                            Does the tree move? 

                            Does the wind blow? 

                            Does the fish breathe? 

 

 

 

                            Is the pupil smiling? 

                            Is te snake jumpimg? 

                            Is the girl playing? 

                            Is his aunt scolding? 

                            Is the tree moving? 

                            Is the wind blowing? 

                            Is the fish breathing? 

 

 

LESSON 7

                            Who is he?  েছেল ) Who is she? 

                            Who is he? ( It is a child.) 

                            Who are you? Who is that man? 

                            Who is this man? Who am I? 

                            What is he? (  ভৃতয ) Who is she? 

                            Who are they? What is that man? 

                            What is that woman? 

 

 

LESSON 8to  –  অথ র কেরা

                            Madhu comes to my room. 

                            Jadu writes to his father. 
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                            Hari sells books to the pupils. 

                            The lotus opens to the sun. 

                            Madhu is coming to my room. 

                            Jadu is writing to his father. 

                            Hari is selling books to the pupils. 

                            The lotus is opening to the sun. 

 

 

                                            – েনিতবাচক কেরা

 

                                           পেশাতর

 

                            What does Madhu do? 

                            Does Jadu write to his father? 

                            Does Hari sell books to the pupils? 

                            Does the lotus open to the sun? 

                            Does Madhu come to my room? 

                            What is Madhu doing? 

                            Is Madhu coming to my room? 

                            Is Jadu writing to his father? 

                            Is Hari selling books to the pupils? 

                            Is the lotus opening to the sun? 

 

 

                ইিত ও েনিতবাচক-     রেপ উতর িদেত হইেব । 

 

LESSON 9

                            Greedily        লবুভােব

                            Loudly        উচসের
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                            Slowly        ধীের

                            Swiftly(Quickly)        দতেবেগ

                            Silently        নীরেব

                            Brightly        উজলভােব

                            Sweetly        িমষভােব

                                           –অথর কেরা

                            The dog barks angrily. 

                            The boy laughs loudly. 

                            The girl writes slowly. 

                            The horse runs quickly(swiftly). 

                            The pupil reads silently. 

                            The star shines brightly. 

                            The child smiles sweetly. 

                            The cat eats greedily. 

 

 

LESSON 10Present (িনতযবত রম ান-স ূচক) 

 “ ”  “ ” “ ”  “ ”     বাংলায় খায় ও খাইেতেছ হােস ও হািসেতেছ পভৃিত শবগিলর অথর একরপ নেহ। “ ” “ ”   খায় হােস ইতযািদ শেব

“  ” “  ”  ।   খাইয়া থােক হািসয়া থােক ইতযািদ বুঝায় িশকক বুঝাইয়া িদেবন, The boy goes to the school  “   বিলেল বালকিট সুেল

”   “    ”  যাইেতেছ বঝুায় এবং বালকিট সুেল িগয়া থােক ইহাও বঝুায়।

 

                                           –অনুবাদ কেরা

 

                            He comes to school every day. 

                            I go to Darjeeling every summer. 

                            They take their meals twice a day. 

                            You get your leave three times a year. 
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                            The girl goes to her father's house in the evening. 

                            Our teacher takes his bath early in the morning. 

                            Your nephew returns home late in the evening. 

                            The lion roars fiercely. 

                            The horse run swiftly. 

                            They write good English. 

                            We drink milk without sugar. 

                            Man comes into the world to learn. 

                            Tigers kill their prey. 

                            Birds fly in the air. 

                            Snakes glide on the earth. 

                            The dog is barking angrily. 

                            The boy is laughing loudly. 

                            The girl is writing slowly. 

                            The horse is running quickly (swiftly). 

                            The pupil is reading silently. 

                            The star is shining brightly. 

                            The child is smiling sweetly. 

                            The cat is eating greedily. 

 

 

                                                        পেশাতর

 

                            How does the dog bark? 

                            Does the dog bark gently? 

                            How is the dog barking? 

                            Is the dog barking gently? etc. 

 

 

                         ইিতবাচক ও েনিতবাচক উতর কিরেত হইেব।
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LESSON 11An, In, On 

                 িনমিলিখত বাকযগিলর অনুবােদ at, in  এবং on     পেয়ােগর পেভদ বঝুাইয়া িদেত হইেব।

 

                                           –অনুবাদ কেরা

 

                               কানাই রানাঘের খায় । ( in ) 

                                মালতী কুটীের বাস কের । ( in ) 

                                েতামােদর িশকক েচৌিকেত বেসন। ( in ) 

                                তঁাহােদর েঘাড়া রাসায় েদৌড়ায়। ( in ) 

                               ছাতিট বাগােন েবড়ায় । ( in ) 

                             তঁাহার (সীিলঙ)    েমেয় জানলায় বেস । ( at ) 

                              আমােদর দােরায়ান (সষকঢ়নক)   দাের দঁাড়ায় । ( at ) 

                                তঁাহার ভাই েডেস পেড় । ( at ) 

                             হীরা (  ঢ়বন ধভতলষশধ)    মাতার আংিটেত জেল ( shines ) ।( on ) 

                               তারা আকােশ ওেঠ । ( in ) 

                                ফল মািটর উপর পেড় । ( on ) 

 

 

                                                          পেশাতেরর নমুনা

 

                            Who eats ? ( কানাই) 

                            Where does he eat ? 

                            Does Kanai eat in the yard ? 

 

 

                                                         পশ
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                            Who is she? (  মালতী ) 

                            Where does Malati live? 

                            Does she live in a temple?  েনিতবাচক ) 

                            Who is that man? 

                            What does the student do? (   বাগােন েবড়ায় ) 

                            Where does the student walk? 

                            Does he walk on the road? (  েনিতবাচক ) 

                            Who is this man? 

                            What does the porter do? 

                            Where does he stand? 

                            Does he stand in the hall? (  েনিতবাচক ) 

                            What is this? 

                            Does the diamond shine? 

                            Where does the diamond shine? 

                            On whose ring does the diamond shine? 

                            Does the diamond shine on the queen's necklace? 

 

 

LESSON 12  – ইংেরিজ কেরা

                                 মালতী শানভােব কুটীের বাস কের ( quietly ) 

                                 আমােদর িশকক বযসভােব কােস আেসন । ( busily ) 

                                 তঁাহার িপতা কদুভােব জানালায় বেসন । 

                                 েতামােদর েঘাড়া উনতভেব রাসায় েদৌড়ায়। 

                                 েতামার েমেয় নীরেব েশেট েলেখ। 

                                  হীরা উজলভােব আমার ভিগনীর েবসেলেট জেল । 
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                                           েনিতবাচক কেরা।

 

                                          পেশাতর

 

                            Where does Malati live?

                            How does she live?Does she live noisily?

 

 

              (     ‘উতর িদবার সময় সংেকেপ no’   বিলেল চিলেব না।   বিলেত হইেব : She does not live noisily but lives 

quietly.)

 

                            What does our teacher do? 

                            How does he come? 

                            Does he come to the football field? 

                            Where does his father sit? 

                            How does he sit? 

                            Does he sit calmly? 

                            What does your horse do? 

                            Where does it run? 

                            Does it run on the roof? 

                            How does it run? 

                            What does your daughter do? 

                            On what does she write? 

                            Does she write on paper? 

                            How does she write? 

                            What does the diamond do? 

                            On what does it shine? 

                            Does it shine on the crown? 

                            How does it shine? 
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LESSON 13  বহবচন

                            The girls laugh. 

                            The beggars beg. 

                            The servants sweep. 

                            The children dance. 

                            The dogs bite. 

                            The birds fly. 

                            The students sleep. 

                            The cows graze. 

                            The flowers bloom. 

                            The fishes swim. 

                                          They cry. 

                            We stand.    You walk. 

 

 

                            Who are they?       What do they do? 

                                                   Do they cry? 

                            What are those men?       What do they do? 

                                                   Do they scold? 

                            What are these men?       What do they do? 

                                                   Do they dance? 

                            Who are they?       What do they do? 

                                                   Do they jump? 

                            What are these animals?       What do they do? 

                                                   Do they play? 

                            What are these?       What do they do? 

                                                   Do they sleep? 

                            Who are these men?       What do they do? 

                                                   Do they read? 

                            What are these animals?       What do they do? 
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                                                   Do they run? 

                            What are these?       What do they do? 

                                                   Do they droop? 

                            Are these fishes?       What do they do? 

                                                   Do they float? 

                            What do they do?    Do they laugh? 

                            What do we do?    Do we sit? 

                            What do we do?    Do we run? 

 

 

                                                 একবচন কেরা । 

 

                                   েনিতবাচক কেরা । 

 

LESSON 14

                                            ইংেরিজ কেরা (   ইিতবাচক ও েনিতবাচক) – 

 

 

                                বািলকারা মধুর ভােব হােস । 

                                িভকুেকরা উচসের িভকা কের । 

                              ভৃেতযরা েমেঝ ( floor )   ঝঁাট েদয় । 

                              েছেলরা আিঙনায় ( courtyard )  নােচ । 

                              কুকুেররা ভীষণভােব ( fiercely )   শৃগালেক কামড়ায় । 

                                 পাখীরা ওেড় এবং গান গায় । 

                              ছােতরা গভীরভােব ( soundly )   িনদা েদয় । 

                              েগাচারণ ভূিমেত ( pasture )   গাভীগিল চের । 

                               সকােল ফুলগিল েফােট । 
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                              মােছরা দতেবেগ ( rapidly )   সঁাতার েদয় । 

 

 

                                           পেশাতর

 

                                   – পেয়াজন েবাধ কিরেল িশকক একবচেনওপেশাতর করাইেবন

 

                            What do the girls do? 

                            How do they laugh? 

                                          Do they laugh harshly? 

                            Who are they? (িভকুক)

                            How do they beg? Do they beg gently? 

                            Who are these?    What do they do? 

                                          Do they pour water? 

                            Do they sweep the street? 

                            What do the boys do? 

                                          Do they dance in the school? 

                            Whom do these dog bite? 

                                          How do they bite? 

 

 

                            Do they bite the goats? 

 

                            What do the birds do?    Do they also sing? 

                                          Do they sit silently? 

                            What do the students do? Do they sleep restlessly? 

                            What do the cows do? Where do they graze? 

                                          Do they graze in the ricefield? 

                            When do the flowers bloom? 

                                          Do they bloom in the night? 

                            How do the fishes swim?    Do they swim slowly? 
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LESSON 15  – ইংেরিজ কেরা

                                 বালেকরা তাহােদর খুড়ার রানাঘের খায় । 

                                বািলকারা পাসােদর দাের েপঁৌছায়( arrive at ) । 

                                 েতামার ভৃেতযরা গােছর ছায়ায় দঁাড়ায়। 

 

                              আমােদর িশকেকরা সুল-    ঘেরর েডেস বেসন । 

                                 তাহােদর েঘাড়াগিল সহেরর রাসায় েদৌড়ায়। 

                                  েছােটা েমেয়রা তাহােদর িপতার বাগােন েবড়ায় । 

                               িশশরা পিড়বার ঘের ( reading room )    তাহােদর পড়া কের । 

                                     তঁাহার কনযারা তাহােদর খাবার ঘের তাহােদর বনেুদর িচিঠ পেড় । 

                                একবচন ও েনিতবাচক কেরা । 

                                    পেয়াজন েবাধ কিরেল যথািনয়েমপেশাতর করােনা যাইেত পাের। 

 

 

LESSON 16

                                েবােডর ছাতেদর সমুেখ েলখা থািকেব।

 

              Do did , write wrote, eat ate, run ran, sit sat, stand stood, shine shone, rise rose, fall fell, 
drink drank, take took. 

 

                                 অতীত কাল : Past 

 

                            I did this. 
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                            You wrote on the slate. 

                            The boy ran quickly. 

                            The girl stood at the gate. 

                            The baby sat on the floor. 

                            The child drank milk. 

 

 

                            Pats Continuous :    বযাপক অতীত কাল

 

                            I was doing this. 

                            You were writing on the slate. 

                            The boy was running quickly. 

                            The girl was standing at the gate. 

                            The baby was sitting on the floor. 

                            The child was drinking milk. 

 

 

                                 িনতয অতীত : Past (অভযাসসূচক) 

 

 

                            I used to do this. 

                            You used to write on the slate. 

                            The boy used to run quickly. 

                            The girl used to stand at the gate. 

                            The baby used to sit on the floor. 

                            The child used to drink milk. 

 

 

LESSON 17  – ইংেরিজ কেরা
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                                বালকিট তাহার কাজ কিরয়ািছল । 

                                েমেয়িট তাহার িচিঠ িলিখয়ািছল । 

                                িভকুকিট একিট আম খাইয়ািছল । 

                               েঘাড়ািট মােঠ েদৌিড়য়ািছল । 

                               িশককিট েচৌিকেত বিসয়ািছেলন। 

                               দােরায়ান দাের দঁাড়াইয়ািছল। 

                                সূযরয পভােত জলজল কিরয়ািছল । 

                               তারা সায়ােহ িদগেন ( horizon )  উিঠয়ািছল । 

                               ফলিট মািটেত পিড়য়ািছল । 

                               পাখীিট জল খাইয়ািছল । 

                               ভৃতযিট টাকা লইয়ািছল ( the money ) । 

 

 

LESSON 18  – ইংেরিজ কেরা

                                বালকিট তাহার কাজ কিরেতিছল । 

                                েমেয়িট তাহার িচিঠ িলিখেতিছল । 

                                িভকুকিট একিট আম খাইেতিছল । 

                               েঘাড়ািট মােঠ েদৌড়াইেতিছল । 

                               িশককিট েচৌিকেত বিসয়ািছেলন। 

                               দােরায়ান দাের দঁাড়াইয়ািছল। 

                                সূযরয পভােত জলজল কিরেতিছল । 

                                তারা সায়ােহ িদগেন উিঠেতিছল । 

                               ফলিট মািটেত পিড়েতিছল । 
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LESSON 19

                                বালকিট তাহার কাজ কিরত । 

                                েমেয়িট তাহার িচিঠ িলিখত । 

                               িভকুকিট আম খাইত । 

                               েঘাড়ািট মােঠ েদৌড়াইত । 

                               িশককিট েচৌিকেত বিসেতন। 

                               দােরায়ান দাের দঁাড়াইত। 

                                সূযরয পভােত জলজল কিরত । 

                               ফল মািটেত পিড়ত । 

 

 

LESSON 20  পেশাতর

                            What did the boy do? 

                            Did the boy do his work? 

                            What did the girl do? 

                            What did she write? 

                            Did she write her letter? 

                            What did the beggar do? 

                            What did he eat? 

                            Did the beggar eat a mango? 

                            What did the horse do? 

                            Did it run? 

                            Where did it run? 

                            What did the teacher do? 
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                            Did he sit? 

                            Where did he sit? 

                            What did the porter do? 

                            Did he stand? 

                            Where did he stand? 

                            Did the sun shine? 

                            When did the sun shine? 

                            Did the star rise? 

                            Where did the star rise? 

                            When did it rise? 

                            Did the fruit fall? 

                            Where did it fall? 

                            Who drank water? 

                            Did the bird drink water? 

                            What did the bird drink? 

                            What did the servant do? 

                            What did he take? 

                            Did he take money? 

 

 

LESSON 21

                            What was the boy doing? 

                            Was the boy doing his work? 

                            What was the girl doing? 

                            What was she writing? 

                            Was she writing her letter? 

                            What was the beggar doing? 

                            What was he eating? 

                            Was the beggar eating a mango? 

                            What was the horse doing? 

                            Was it running? 
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                            Where was it running? 

                            What was the teacher doing? 

                            Was he sitting? 

                            Where was he sitting? 

                            What was the porter doing? 

                            Was he standing? 

                            Where was he standing? 

                            Was the sun shining? 

                            When was the sun shining? 

                            Was the star rising? 

                            Where was the star rising? 

                            Was the fruit falling? 

                            Where was it falling? 

 

 

                     বহবচেন অতীত কােল িকয়ার রেপর পিরবতরন হয় না।       ।উপেরর পাঠ বহবচন কেরা এবং েনিতবাচক কেরা

 

LESSON 22

                            The servants firmly close the door. 

                            The students noisily open the window. 

                            The boats quickly reach the store. 

                            The soldiers silently march along the road. 

                            The peasants slowly walk across the field. 

                            The boys bravely climb upon the tree. 

                            The peacocks gracefully dance in the forest. 

                            The crystals brightly sparkle in the sun. 

                            The carriges suddenly stop near the river. 

                            The children merrily play in the garden. 
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               একবচন কেরা,  েনিতবাচক কেরা।  ।         অতীতকালবাচক কেরা উপিরিলিখত পােঠর িকয়াপেদর অতীত রপ েবােডর িলিখয়া িদেত

।হইেব

 

                                           পেশাতর:    ইিতবাচক ও েনিতবাচক উতর

 

                            What did the servants do? 

                            Did they close the door? 

                            How did they close the door? 

                            Are these boys students? 

                            Did they open the windows? 

                            How did they open the windows? 

                            Did the boats reach the shore? 

                            How did they reach the shore? 

                            What did the soldiers do? 

                            Did they march? 

                            Where did they march? 

                            How did they march? 

                            What did the peasants do? 

                            Where did they walk? 

                            How did they walk? 

                            What did the boys do? 

                            On what did they climb? 

                            How did they climb? 

                            Who danced? 

                            Where did they dance? 

                            How did they dance? 

                            What did the crystals do in the sun? 

                            How did they sparkle? 

                            Did the carriges stop? 

                            Where did they stop? 

                            How did they stop? 

                            What did the children do? 
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                            Where did they play? 

                            How did they play? 

 

 

LESSON 23

                                  এই িকয়াপদগিলর অতীত রপ েবােডর িলিখেত হইেব।

 

                            I stand at the door.*

                            We meet in the hall.*

                            You hold the book. 

                            He sings a song.*

                            They bring a doll.*

                            She feels pain. 

                            I sleep on the roof.*

                            He digs the soil in the garden.*

                            They swim in the river near the village. 

                            She runs to the temple.*

 

 

                                           বহবচন কেরা।    ।অতীতবাচক ও েনিতবাচক কেরা

 

                            Did I stand? 

                            Where did I stand? 

                            Did we meet? 

                            Where did we meet? 

                            What did you hold? 

                            Did you hold the book? 

                            Did he sing? 

                            What did he sing? 

                            What did they bring? 

67



 ইংরািজ সহজিশকা:                                                                            পথম ও িদতীয় ভাগ
Rabindranath Tagore                          Open Education Project        OKFN, India

                            Did they bring a doll? 

                            How did she feel? 

                            Did she feel pain? 

                            Did I sleep? 

                            Did I sleep on the roof? 

                            What did he dig? 

                            Where did he dig? 

                            What did they do? 

                            Did they swim? 

                            Where did they swim? 

                            Did she run? 

                            Where did she run to?

 

 

                                                        *   িচিহতগিল ভিবষযৎ কেরা।

 

LESSON 24  – অনবু াদ কেরা

                                আিম দরজা বন কির । 

                               িতিন জানালা েখােলন । 

                             িতিন (সীিলঙ)    তঁাহার কাজ কেরন । 

                               েতামার পুতুল ভােঙা । 

                               তঁাহারা েচৌিক নাড়ান। 

                                আমরা দধ পান কির । 

                               আিম রিট খাই । 

 

 

               ১ ।       । একবচনেক বহবচন ও বহবচনেক একবচন করাও
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               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।     ।  িকয়ার িবেশষণ েযাগ করাও

 

               ৫ ।  –  পেশাতর একবচন,  বহবচন ,  বতরমান ,  অতীত । 

 

               ৬ ।  িকয়ার িবেশষণ-   েযােগ পেশাতর,  উকরেপ । 

 

LESSON 25to 

                                            –অনুবাদ কেরা

 

                            The peasant goes to the field.*

                            The king rides to the temple.*

                            The porter runs to the market.

                            The sailor swims to the ship.*

                            The soldier marches to the town.*

                            The sparrow flies to its nest. 

                            The pupil hastens to his teachers.*

                            The clerk comes to his office.*

                            The log drifts to the sea. 

                            The lark soars to the sky.*

 

 

               ১ ।   । বহবচন করাও
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               ২ ।    অতীত করাও ও *    বাকযগিল ভিবষযৎ করাও । 

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।  যথাকেম , quietly, hurriedly, swiftly, painfully, quickly, eagerly, rapidly, anxiously, slowly, 

joyously    িকয়ািবেশষণগিল বযবহার করাও । 

 

               ৫ । ‘ There is ' -     েযােগ বাকযগিল িনষন করাও,  – যথা There is a peasant who goes to the field; there 

is a peasant who went to the field, অনযরপ, – যথা There is a field which the peasant goes to; there is a 

field which the peasant went to. 

 

               ৬ ।   – পেশর নমুনা Who goes to the field? What does the peasant do? Where does he go? Does 

the peasant ride to the temple ?   এইরপ বহবচেন ,  অতীেত । 

 

               ৭ । িকয়ািবেশষণ-   –  েযােগ পেশাতর বহবচন,  অতীত । 

 

LESSON 26  – অনবু াদ কেরা

                                 চাষা তাহার পিতেবশীর েকেত যাইেতেছ । 

                                  রাজা সহেরর মিনের েঘাড়ায় চিড়য়া যাইেতেছ। 

                                মুেট গােমর হােট ছুিটেতেছ । 

                              মালা বনেরর [ in the port ]    জাহােজর িদেক সঁাতরাইেতেছ । 

                                  ৈসনয শতর সহের কুচ কিরয়া যাইেতেছ । 

                                  চড়াই তাহার মাতার নীেড়র িদেক উিড়েতেছ । 

                                 ছাত সংসৃেতর িশকেকর িনকট যাইেতেছ । 

                                 েকরাণী তাহার মিনেবর আিফেস আিসেতেছ । 
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               ১ ।   । একবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।     । উিলিখত িকয়ার িবেশষণগিল বসাও

 

               ৫ । There is -    েযােগ িনষন করাও।        অিধকাংশ বাকযগিল িতন পকাের পিরবিতরত করা যায় ,  – যথা There is a 

peasant who goes to the field of the neighbour. There is a neighbour to whose field the peasant goes. 
There is a neighbour's field (or field of the neighbour) to which the peasant goes. 

 

               ৬ ।   – পেশর নমুনা

 

              Where does the peasant go? Who goes to the field? To whose field does he go? Does he 
ride to the temple of the town? 

 

              –   এইরেপ বহবচেন ,   ও অতীত । 

 

               ৭ ।  িকয়ার িবেশষণ-   েযােগ পেশাতর। 

 

LESSON 27  – অনবু াদ কেরা

                               িতিন েকেত যাইেতেছন । 

                                 িতিন মিনের েঘাড়া চিড়য়া যাইেতেছন। 

                             িতিন (সীিলঙ)   সহের আিসেতেছন । 
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                               আিম হােট েদৌিড়েতিছ । 

                               েতামরা সুেল যাইেতছ। 

                                 আমরা জাহােজ সঁাতার িদয়া যাইেতিছ । 

                               তারা আকােশ উিঠেতেছ । 

 

 

               ১ ।       । একবচনেক বহবচন ও বহবচনেক একবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।     ।  িকয়ার িবেশষণ েযাগ করাও

 

               ৫ ।  –  পেশাতর একবচন,  বহবচন ,  বতরমান ,  অতীত । 

 

               ৬ ।  িকয়ার িবেশষণ-   েযােগ পেশাতর,  উকরেপ । 

 

LESSON 28into  – অন ুব াদ কেরা

                            The frog jumps into the well.*

                            The fireman rushes into the fire.*

                            The diver dives into the water.*

                            The cart tumbles into the ditch.*

                            The thorn pierces into the skin. 

                            The needle drops into the box. 

                            The river flows into the sea. 

                            The wind blows into the cave. 
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                            The crab digs into the sand. 

                            The spire rises into the sky. 

 

 

               ১ ।   । বহবচন করাও

 

               ২ ।    অতীত করাও ও *    িচিহতগিল ভিবষযৎ করাও । 

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ । hurriedly, quickly, deeply, suddenly, painfully, silently, rapidly, strongly, diligently, 

majestically     িকয়ার িবেশষণগিল বযবহার করাও । 

 

               ৫ । There is -      –  েযােগ দই পকাের িনষন করাও বতরমান,    অতীত ও ভিবষযেত । 

 

               ৬ ।   – পেশর নমুনা

 

              What does the frog do? What does he jump into? 

              Where does he jump in? Does he jump into the fire? 

 

 

                এইরেপ বহবচেন ,  অতীত । 

 

               ৭ ।  িকয়ার িবেশষণ-   েযােগ পেশাতর,    অতীত ও বহবচন । 

 

LESSON 29  – অনবু াদ কেরা

                                তুিম কূেপ ঝঁাপ দাও । 
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                                িতিন আগেন ছুিটয়া যান । 

                                আিম জেল ডুব িদই । 

                                িতিন নালায় উলাইয়া পেড়ন । 

                              আিম গেতর (বষরন)  পিড় । 

                                েতামরা েমেঘর মেধয ওঠ। 

                                তাহারা বািলর মেধয েখঁােড়। 

 

 

               ১ ।       । একবচনেক বহবচন ও বহবচনেক একবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

LESSON 30  – অনবু াদ কেরা

                            The boy throws his marble into the well.* 

                            The maiden dips her pitcher into the water.* 

                            The sweeper sweeps the dirt into the ditch.* 

                            The doctor thrusts his needle into the skin.* 

                            The gentleman drops the money into the box.* 

                            The boy thrusts his fist into his pocket. 

                            The child pokes its stick into the mud. 

                            The cook puts the coals into the fire.* 

                            The carpenter drives the nail into the wood. 

 

 

               ১ ।   । বহবচন করাও
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               ২ ।  অতীত , Present Continuous  ও । *    িচিহতগিল ভিবষযৎ করাও । 

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।  যথাকেম j carelessly, hastily, carefully, deftly, suddenly, firmly, quickly, gently, strongly 

    িকয়ার িবেশষণগিল বযবহার করাও । 

 

               ৫ । There is -    েযােগ িনষন করাও।   অিধকাংশ বাকযগিল There is -      েযােগ িতন পকাের িনষন হইেব,  – যথা

 

                  There is a boy who throws his marble into the well. 

                  There is a marble which the boy throws into the well. 

                  There is a well which the boy throws his marble into. 

 

 

                এইরেপ অতীত । 

 

               ৬ । এতড়-    েযােগ িনষন করাও,  – যথা

 

                  The boy has a marble which he throws into the well. 

                  The boy had a marble which he threw into the well. 

 

 

               ৭ ।   – পেশর নমুনা

 

              What does the boy do? What does the boy throw his marble into? Where does the boy 
throw his marble in? Does the boy throw his marble into the ditch? 

 

                এইরেপ বহবচেন ,  অতীেত । 
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LESSON 31  – অনবু াদ কেরা

                                   তুিম কূেপর মেধয েতামার মােবরল িনেকপ কেরা। 

                             িতিন (সী)      জেলর মেধয তঁাহার কলসী েডাবান। 

                                  আিম বাকর মেধয আমার টাকা েফিল । 

                                  িতিন চামড়ার মেধয তঁাহার ছঁুচ েফাটান। 

                                   তঁাহারা পেকেটর মেধয েতামােদর মুিষ পেবশ করান। 

                                  তঁাহারা পঁােকর মেধয তঁাহােদর লািঠ েখঁাচান। 

                                  আমরা আগেনর মেধয আমােদর কাৎিল বসাই । 

 

 

               ১ ।       । একবচনেক বহবচন ও বহবচনেক একবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

LESSON 32from  – অনবু াদ কেরা

                            The boy plucks the fruit from the tree.*

                            The dog snatches the cake from the boy. 

                            The servant hangs a lamp from the ceiling.*

                            The maiden draws water from the well.*

                            The student fetches an inkpot from the table.*

                            The merchant buys a desk from the shop.*

                            The girl takes a pice from the purse. 

                            The groom brings a mare from the stable.*
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                            The school boy steals an egg from the nest. 

                            The monkey breaks a twig from the bough. 

 

 

               ১ ।   । বহবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও *    িচিহতগিল ভিবষযৎ করাও । 

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ ।  যথাকেম j stealthily, suddenly, carefully, laboriously, quickly, cheaply, quietly, forcibly, 

silently,   িকয়ার িবেশষণগিল

 

                 যথাসােন বযবহার করাও । 

 

               ৫ । There is -    েযােগ িনষন করাও।   পেতযক বাকয There is -    েযােগ িতন পকাের

 

                 িনষন করা যায় ।   । অতীত করাও

 

               ৬ ।   – পেশর নমুনা

 

              What does the boy do? Does he pluck the fruit? What does the boy pluck the fruit from? 
Does he pluck it from the ceiling? 

 

                এইরেপ বহবচেন ,  অতীেত । 

 

               ৭ ।  িকয়ার িবেশষণ-   েযােগ পেশাতর,    অতীেত ও বহবচেন । 
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LESSON 33  – অনবু াদ কেরা

                                  চাকর তাহার কুটীর হইেত েকেত যায় । 

                                    রাজা তঁাহার পসাদ হইেত মিনের েঘাড়ায় চিড়য়া যান। 

                                 মুেট গাম হইেত হােট েছােট। 

                                  মালা তীর হইেত তরীর িদেক সঁাতরায় । 

                              ৈসনয পাহাড় ( hill )       হইেত সহেরর িদেক কুচ কিরয়া চেল । 

                                   চড়াই পাখী েকত হইেত বাসার িদেক ওেড় । 

                               ছাত েখলার জায়গা ( play ground )      হইেত তাহার িশকেকর িনকট যায় । 

                               েকরাণী তাহার ঘর ( home )    হইেত আিফেস আেস । 

                                  কাষখণ নদী হইেত সমুেদ ভািসয়া চেল । 

                                  লাকর তাহার বাসা হইেত আকােশ ওেঠ । 

 

 

               ১ ।   । বহবচন করাও

 

               ২ ।   । অতীত করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

               ৪ । There is -      েযােগ িতন পকাের িনষন করাও। 

 

LESSON 34  – অনবু াদ কেরা

                             িতিন (সী)     কূপ হইেত জল ওঠান । 
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                                 আিম গাছ হইেত ফল পািড় । 

                                   তুিম বালেকর কাছ হইেত েকক কািড়য়া লও । 

                              িতিন ছাদ ( ceiling )    হইেত িশকল েঝালান । 

                                 আমরা েটিবল হইেত েদায়াত আিন । 

                                 তঁাহারা েদাকান হইেত েডস েকেনন। 

                                 েতামরা আসাবল হইেত েঘাটকী আন। 

 

 

               ১ ।   । বচনানর করাও

 

               ২ ।     । অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

               ৩ ।   । েনিতবাচক করাও

 

LESSON 35with  – অন ুব াদ কেরা

                            The potter makes a cup with clay.

                            The weaver weaves a cloth with his shuttle.

                            The crow builds his nest with sticks.

                            The crab digs a hole with his claws.

                            The carver carves an image with his chisel.

                            The fisherman catches fish with his net.

                            The boatman tows the boat with a rope.

                            The gardener mows the grass with a sickle.

                            The woodman fells the tree with an axe.

                            The elephant catches the leopard with his trunk.
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              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪।  যথাকেম deftly, cunningly, cleverly, deeply, beautifully, diligently, laboriously, sharply, 

gradually, strongly     িকয়ার িবেশষণগিল যথাসােন বযবহার করাও।

 

              ৫। There is-     েযােগ িতন পকার িনষন করাও।

 

              ৬।  –পেশর নমুনা

 

              Who makes a cup? What does the potter do? What does the potter make his cup with. Does 
he make it with his shuttle? 

 

LESSON 36  – অনবু াদ কেরা

                                 কুমারী তাহার কলসী িদয়া জল েতােল।

                               েমথর তাহার ঝঁাটা (broom)   িদয়া উঠান (court-yard)

                                                                      হইেত ময়লা েফেল।

                                  িশশ লািঠ িদয়া কাদায় েখঁাচা েদয় (poke)।

                                 ডাকার তঁাহার ছঁুচ িদয়া চামড়া (skin) েবেঁধন।

                                  ছুতার তাহার হাতুিড় িদয়া কােঠ েপেরক েঠােক।

                                 কুকুর তাহার দঁাত িদয়া িবড়ালেক কামড়ায়।

                               েচৌিকদার তাহার মুিষ(fist)   িদয়া েচারেক মাের।
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                                 বালক তাহার লািঠ িদয়া পুতুল ভােঙ।

                                 দরজী তাহার কঁািচ িদয়া কাপড় কােট।

                               বালক একিট আঁকড়িস (fist)   িদয়া ফল েছঁেড়।

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪। There is -    েযােগ িনষন করাইেত হইেব।

 

LESSON 37  – অনবু াদ কেরা

                                আিম চাক িদয়া েপয়ালা গিড়।

                             েস (সী)    তঁাত িদয়া কাপড় েবােন।

                                তুিম বাটািল িদয়া মূিতর েখােদা।

                                েস জাল িদয়া মাছ ধের।

                                আমরা কােস িদয়া ঘাস কািট।

                                েতামরা দঁাড় িদয়া েনৌকা চালাও।

                                তাহারা কুড়াল িদয়া গাছ কােট।

 

 

                            ১।  ।বচনানর করাও
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                            ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

                            ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

LESSON 38for 

                            The potter makes a cup for his father.

                            The tailor cuts the cloth for his man.

                            The baker bakes bread for his dinner.

                            The boatman rows the boat for his master.

                            The fisherman catches fish for his family.

                            The boy takes his bat for a game.

                            The girl fetches water for her mother.

                            The student brings the book for his lesson.

                            The servant goes to his master for wages.

                            The milkman sells milk for money.

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪।  যথাকেম obediently, quickly, slowly, laboriously, diligently, secretly, hastily, willingly, 

anxiously, daily,    িকয়ার িবেশষণ পেয়াগ করাইেব। There is -   েযােগ িনষন করাও।

 

              ৫।  –পেশর নমুনা
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                    What does the potter do? Who makes the cup?

                    Whom does he make the cup for?

 

 

LESSON 39  – অনবু াদ কেরা

                                 ছাত তাহার িশকেকর জনয েচৌিক আেন।*

                                 মাতা তাহার িশশর জনয িবছানা কের।*

                             গামবাসী (villager)      তাহার পিরবােরর জনয কুটীর িনমরাণ কের।*

                                 বিণক তাহার আিফেসর জনয েডস েকেন।*

                                  সামী তাহার সীর জনয এক েজাড়া(pair)  েবেসলট লয়।*

                              েঘাড়া যুেদর(war)   জনয কামান টােন।

                                কনযা রানাঘেরর জনয চাল আেন।*

                                 কাক তাহার বাসার জনয কািঠকুিঠ (twigs)  বহন কের।

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।  । অতীত করাও *   িচিহতগিল ভিবষযৎ করাও।

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪।  ঝবনকন ভড়-   েযােগ িনষন করাও।

 

LESSON 40  – অনবু াদ কেরা
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                                 তুিম েতামার িপতার জনয েপয়ালা গেড়া।

                                 আিম আমার মজুরেদর জনয কাপড় কািট।

                             েস (সী)     তাহার পভুর জনয রিট গেড়।

                                 আমরা আমােদর পােঠর জনয বই আিন।

                                  তাহারা তাহােদর েবতেনর জনয মিনেবর কােছ যায়।

                                 েতামরা েতামােদর মিনেবর জনয দঁাড় টােনা।

 

 

              ১।  ।বচনানর করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

LESSON 41  িবকেল to  এবং for  – অনবু াদ কেরা

                            The tailor makes a coat to sell. [  িবকেল for selling *

                            The cook makes some cakes to eat.

                            The blacksmith makes a razor to shave with.

                            The boy brings a cap from the drawer to put on.

                            The cat catches a mouse to feed on.

                            The maid lights a fire in the kitchen to cook.

                            The master buys a horse from the mart to ride on.

                            The girl gets a doll from her mother to play with.

                            The fox digs a hole in the ground to hide in.

                            The student borrows a book from his friend to read.
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              ১।  । বহবচন করাও (  উভয় রেপ)

 

              ২।    । অতীত ও ভিবষযৎ করাও (  উভয় রেপই)

 

              ৩।  । েনিতবাচক করাও (  উভয় রেপই)

 

              ৪। There is -   েযােগ িনষন করাও। (  উভয় রেপই)

 

              ৫।  –পেশর নমুনা

 

                    Who makes a coat? For what does he make the coat?

                    Does the tailor make a coat to eat?  এইরেপ বহবচেন,   অতীত ও ভিবষযেত।

 

 

LESSON 42  – অনবু াদ কেরা

                                কাক বাস কিরবার জনয (to dwell in)   বাসা ৈতির কের।

                                 রিটওয়ালা আহােরর জনয রিট পসত কের।*

                                  েজেল েবিচবার জনয নদী হইেত মাছ ধের।*

                                   বালক েখিলবার জনয তাহার বাক হইেত মােবরল আেন।*

                               কাঠুিরয়া েপাড়াইবার জনয(burn)     তাহার কুড়াল িদয়া কাঠ কােট।*

                                   ৈসনয হতযা কিরবার জনয েদাকান হইেত বনুক েকেন।

                             মাছরাঙা (kingfisher)       মাছ ধিরবার জনয জেলর মেধয ডবু েদয়।

                                  ছাত িলিখবার জনয েটিবল হইেত কলম আেন।*

                                  খুড়া সঁাতরাইবার জনয জেল ঝঁাপ িদয়া পেড়।*

                            The carpenter makes a chair to sell it to my father.
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                            The driver harnesses a horse to drive him to the market.

                            The peasant goes to the town to sell his corn to the merchant.

                            The sweeper sweeps the dirt into the ditch to clean the room.

                            The cook brings water to the kitchen to boil the rice.

                            The girl calls the cat to feed it with milk.

                                  িশশ তাহার পাঠ লইবার জনয সুেল আেস।*

                                 কুমারী জল লইবার জনয কূেপ যায়।*

                                রাজা পূজা কিরবার জনয (pray)    েঘাড়ায় চিড়য়া মিনের যান।*

                              মুেট তরকারী (vegetables)    িকিনবার জনয হােট েদৌড়ায়।

                                ৈসনয যুদ কিরবার জনয (fight)    সহের কুচ কিরয়া যায়।

                              চড়াই তাহার বাচােদর(young ones)     খাওয়াইবার জনয নীেড় উিড়য়া যায়।

                                রাণী ফুল সংগহ কিরবার (gather)      জনয গািড় কিরয়া বাগােন যান (drive)।*

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।  । অতীত করাও *   িচিহতগিল ভিবষযৎ করাও।

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪। There is-   েযােগ িনষন করাও।

 

LESSON 43 with (সিহত)  – অনবু াদ কেরা

                            The boy comes to the school with his brother.

                            The maiden goes to the well with her pitcher.

                            The sparrow flies to its nest with food.
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                            The soldier marches to the town with his gun.

                            The king drives to the temple with his queen.

                            The woman runs to the market with vegetables.

                            The student hastens to his teacher with his books.

                            The gardener comes to the garden with his spade.

                            The hunter rides to the wood with his spear.

                            The peasant goes to the field with his plough.

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪। There is -   েযােগ িনষন করাও।

 

              ৫।    ।  –উিলিখত উভয় পকাের পেশাতর পেশর নমুনা

 

                    Who comes? Where does he come? Whom does he come with?

                    Who goes? Where does he go? What has she with her?

 

 

LESSON 44  – অনবু াদ কেরা

                                   কাঠুিরয়া তাহার ভাইেয়র সেঙ কুড়াল িদয়া কাঠ কােট।

                                   কুমারী তাহার মাতার সেঙ কলসী কিরয়া জল আেন।

                                  গামবাসী িমসীর সেঙ ইঁট িদয়া মিনর গেড়।
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                                    সামী তাহার সীর সিহত তঁাত িদয়া একখানা কাপড় েবােন।

                               দরজী তাহার মজুরেদর (men)     সেঙ কঁািচ িদয়া কাপড় কােট।

                                    কৃষক তাহার পুেতর সিহত লাঙল িদয়া েকত চেষ (tills)।

                                  বালক তাহার বনুেদর সেঙ মােবরল লইয়া েখেল।

                                 রাজা তঁাহার ৈসনযসহ কামান িদয়া লেড়ন।

                                    পভু তঁাহার ভৃতযেদর সেঙ একটা িশকল িদয়া হািত বঁােধন।

                                   িশকারী তাহার অনুচরেদর সেঙ বশরায় কিরয়া বাঘ মাের।

 

 

              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।  ।অতীত করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪। There is -   েযােগ িনষন করাও।

 

LESSON 45participle -  েয ােগ by  – অনবু াদ কেরা

                            The woodman makes a path by cutting down the trees.*

                            The tailor makes his living by selling coats.

                            The beggar maintains himself by begging his food.

                            The woodman makes a path by cutting down the trees.*

                            The tailor makes his living by selling coats.

                            The beggar maintains himself by begging his food.

                            The fisherman catches fish by casting his net.

                            The fisherman catches fish by casting his net.
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                            The porter earns money by carrying wood.

                            The servant cools the room by sprinkling water.

                            The tortoise saves its life by jumping into the river.

                            The cowherd fastens the ox by tying him to a post.

                            The peasant prepares his meal by boiling rice.

                            The traveller makes a fire by burning the dry grass.

                            The dog shows his delight by wagging his tail.

 

 

              ১।  ।বচনানর করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪। There is-   েযােগ িনষন করাও।

 

              ৫। to -   েযােগ িনষন করাও, – যথা The woodman cuts the trees to make a path.  িবকেল for-েযােগ, –যথা  
The woodman cuts the trees for making a path.

 

              ৬। ।পেশাতর

 

LESSON 46   –  অসমা িপকা িকয়াঅন ুব াদ কেরা

                            The gentleman, coming into the room, shut the door.*

                            The lady, going into the shop, bought some silk.

                            The horse, jumping into the ditch, broke his leg.

                            The child, falling into the mud, began to cry.

                            The dog ran to the stable barking.

                            The tiger, falling upon his prey, killed it.
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                            The baby smiled lying on its back.

                            The watch-man, climbing up the tree, saw the fire.

                            The beggar came to beg, singing.

                            The girl, stretching her arms, ran to her mother.

                            The woman, spreading her mat, tried to sleep.

 

 

              ১।  ।একবচন করাও

 

              ২।    ।বতরমান ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩। There is -   েযােগ িনষন করাও।

 

              ৪। and -   েযােগ িনষন করাও, – যথা The gentleman came into the room and shut the door.

 

LESSON 47  – অনবু াদ কেরা

                                  িশকক েচৌিকেত বিসয়া তঁাহার কাসেক িশকা েদন(teaches)।

                                 েখাকা িবছানায় শইয়া তাহার দধ খায়।

                                  বালক তাহার বই বহন কিরয়া সুেল যায়।

                               েছেলিট পদীপ িনবাইয়া (put out)   তাহার িবছানায় যায়।

                                পাখী তাহার ডানা ছড়াইয়া (stretch)    িদয়া উিড়েত আরম কের।

                                  হািত তাহার শড়ঁ তুিলয়া জেল ডবু েদয়।

                                   উতর হেত আিসয়া ৈসনযগণ পূবরিদেক কুচ কিরয়া যাইেতেছ।

                                  জেল ঝঁাপ িদয়া মালা জাহােজর িদেক সঁাতরাইেতেছ।

                                লাঙল লইয়া চাষা মােঠ যাইেতেছ।
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              ১।  ।বহবচন করাও

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩। and -   েযােগ িনষন করাও।

 

LESSON 48   অসমা িপকা অনযরপ (  কিরেত কিরেত) 

                            The queen walks in the garden gathering flowers.

                            The woman takes her food basking in the sun.

                            The maiden does her work smiling and singing.

                            The child takes its bath weeping and screaming.

                            The reaper works in the fild singing a song.

                            The dog wagging his tail, licked his master's hand.

                            The boys left their school making great noise.

                            The birds hopped about in the sun twittering.

                            Foaming and eddying the river rushed on.

                            Galloping his horse the soldier entered the town.

 

 

              ১।    অতীতেক বতরমান ও ভিবষযৎ,     বতরমানেক অতীত ও ভিবষযৎ করাও।

 

              ২।   েয েয sentence -  এ while     েযাগ করা চেল তাহােত while  েযাগ করাও, যথা-

 

                   While walking in the garden the queen gathered flowers.

 

LESSON 49Perfect Tense  – অনবু াদ কেরা
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                            The boy has eaten his dinner.

                            The children have read their books.

                            I have done my work.

                            He has cried before his father.

                            You have stood behind the hedge.

                            They have laughed without reason.

                            His daughter has written a letter.

                            The fruit has fallen on the ground.

                            The diamond has sparkled upon the ring.

                            The star has risen into the sky.

                            The student has walked along the road.

                            The horses have run across the meadow.

                            The boy has sat beside his father.

 

 

              ১। বচন-  পিরবতরন করাও।

 

              ২।    ।অতীত ও ভিবষযৎ করাও

 

              ৩।  ।েনিতবাচক করাও

 

              ৪।  িকয়াগিল is-ing   রেপ পিরবিতরত করাও। is-ing  ও has          েযােগ অেথরর িকরপ পেভদ হয় তাহা বহতর দৃষােনর দারা

 বঝুাইেত হইেব। tense -      পিরবতরেনর সময় পেতযকবার বাঙলািট বলাইয়া লইেব।

 

                   এই ভােগর ইংরািজ বাঙলা সমস present  িকয়াগিল perfect     করাইয়া লইেব এবং নানাপকাের tense-   পিরবতরন ও

     সমবপর সােন অনযানয পিরবতরন করাইয়া লইেব।

 

LESSON 50Let  – অনবু াদ কেরা

                            Let me read now.
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                            Let Madhu go.

                            Let the servant come in.

                            Let her write a letter to her mother.

                            Let the car pass.

                                রাম তাহার সিহত বাজাের যাক।

                                ঐ ছিবখানা পথম েদখা যাক। (Let us)

                             বিৃষ থামুক।

                              এই বইখানা িকিন,   ওখানা ভােলা নয়।

                               এই জানলাটা খুিলয়া িদই। (Let me)

                                িচিঠখানা েটিবেলর উপর থাকুক (lie)।

 

 

              Let-            েযােগ এইরপ আরও বাকয রচনা করাইয়া িভন িভন রেপ অভযাস করাইেত হইেব।

 

LESSON 51  – অনবু াদ কেরা

                                          You look tired.

                                          The flower looks pale.

                                          The stone feels hard.

                                          The food tastes well.

                                          Shanti looks healthy.

                                          The floor feels rough.

                                          Quinine tastes bitter.

                                          This curry tastes hot.

                                             এই বালকগিল েদিখেত সসু।

                                           ’  এই িশিশ র (in the bottle)   ঔষধ খাইেত কটু।

                                            িশিরস কাগজ (sand-paper) খসখেস।
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                                             মিহলািটেক অতযন কদু েদখাইেতেছ।

                                             এই েটিবলখানা মসৃণ (smooth)  েবাধ হইেতেছ।

                                            েককগিল িমষ লািগেতেছ।

 

 

 

                            The teacher makes the student do his lessons.

                            The mother makes her daughter do some work in the kitchen.

                            The child sets the bird free.

                            The driver sets the car moving.

 

 

               এইরেপ look, taste, feel, make, set  পভৃিত িকয়া-  েযােগ সচরাচর-   পচিলত ইংেরিজ idiom   অভযাস করাইেত

হইেব।

 

LESSON 52can  – অনবু াদ কেরা

                            Fish can swim in the water.

                            Birds can fly in the air.

                            I can jump from that branch of the tree.

                            She can bring the book from her room.

                            The carpenter can make a chair for me.

                                 আমােদর দরজী েকাট ৈতয়াির কিরেত পাের।

                                 চড়াই তাহার নীেড়র িদেক উিড়েত পাের।

                                 িশশ েটিবল হইেত েদায়াত আিনেত পাের।

                                এই বালেকরা নীরেব পিড়েত পাের।

                                আমার ভিগনী দতেবেগ িলিখেত পাের।

 

94



 ইংরািজ সহজিশকা:                                                                            পথম ও িদতীয় ভাগ
Rabindranath Tagore                          Open Education Project        OKFN, India

 

              ১।  ।বচনানর করাও

 

              ২। ।পেশাতর

 

 পিরিশষ (ক)     

LESSON 2

     এই পােঠর িশকাপণালী পথম পােঠর অনুরপ।

 

LESSON 3

     বযাকেবােডর পথম বাঙলা বাকযিট িলিখেত হইেব।        ।    অনুবাদ করােনা হইেল ইংেরিজ বাকযিটও িলিখয়া রািখেত হইেব তাহার পর পশ

  । ‘িজজাসা আরম হইেব What does the boy do?’   ‘ ইহার উতের The boy reads’  ‘এবং what does he read?’  ইহার

 ‘উতের He reads the book'‘–     এই পকার অভযাস করাইেত হইেব।

 

LESSON 4

     এই পােঠর িশকাপণালী তৃতীয় পােঠর অনুরপ।

 

LESSON 6

       এই পােঠর পথম অংেশর বাকযগিল ইিতবাচক করাইেত হইেব।      ‘পথম বাকযিট ইিতবাচক করা হইেল The pupil smiles’  এই

   ‘বাকযিটেক অবলমন কিরয়া Does the pupil smile?’   –‘এই পেশর উতের Yes, he smiles’     এই বাকযিট রচনা করাইয়া লইেত 
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হইেব। ‘The pupil does not smile’       –‘এই বাকয সমেকরও ঐ একই পশ কিরয়া No, he does not smile’   এই উতর

  আদায় কিরেত হইেব।          ।    এইরপ পণালীেত পশবাচক বাকযগিলর উতর এেক এেক অভযাস করাইেত হইেব পেতযক বাকযই পথেম

     ।বযাকেবােডর িলিখয়া পেশাতর আরম কিরেত হইেব

 

LESSON 7

               েকান িচত অবলমেন অথবা কােসর ছাত ছাতীেদর লকয কিরয়া এই পােঠর পশগিলর উতর অভযাস করাইেত হইেব।

 

LESSON 8

            ষষ পােঠর অভযাসপণালীেত পেয়াজনমত িকছু িকছু পিরবতরন কিরয়া বতরমান পােঠও পেয়াগ কিরেত হইেব।

 

LESSON 10

           এই পােঠর পেশাতর অভযাস করাইবার সময় নবম পােঠর বাকযগিলও বযাকেবােডর িলিখেত হইেব।      এক একিট বাকয েলখা হইেল

   ।পেশাতর করােনা আরম হইেব

 

LESSON 11

     বাঙলা বােকযর ইংেরিজ অনুবাদ করােনা হইেল,     ইংেরিজ বাকযিট েবােডর িলিখেত হইেব।       তাহার পর নমুনার অনুরপ পেশাতর অভযাস

 ।করাইেত হইেব

 

LESSON 12

     একাদশ পােঠর পণালী অনুসরণ কিরেত হইেব।
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LESSON 13

       ইিতবাচক বাকযগিল েবােডর িলিখয়া পেশাতর অভযাস করাইেত হইেব।   েশষ বাকয দইিট(We stand  ও You talk)   অিভনয় করাইয়া

   পেশাতর অভযাস করাইেত হইেব।

 

LESSON 14

     একাদশ পােঠর পণালী অনুসরণ কিরেত হইেব।

 

LESSON 16, 17, 18, 19, 20, 21

     এই কেয়কিট পাঠ একত ভািবেত হইেব।           । েষাড়শ পােঠর বাকযগিল বাঙলায় অনুবাদ করাইয়া পেয়ােগর িবেশষত বুঝাইয়া িদেত হইেব

         সপদশ পােঠর বাকযগিলর ইংেরিজ অনুবাদ করাইয়া েবােডর িলিখয়া রািখেত হইেব;       তৎপর িবংশ পােঠর পেশাতর অভযাস করাইেত

হইেব।         ।এইরেপ অষাদশ ও একিবংশ পাঠও একেত অভযাস করাইেত হইেব

 

 পিরিশষ (খ)     

    শবগিল েবােডরর উপর িলিখেত থািকেব।        ।      এই শবেযােগ েছাট েছাট বাকয রচনা কিরেত হইেব িশকক মহাশয় েদিখেবন েয বাকযগিলর

      মেধয একিট সংলগ িচনার ধারা রিকত হয়

 

Morning

Dark, Night, Pass, Fade, Day, Dawn, Break, Wake up. Awake, Feel, Fresh, Lazy, Like, Hate, Leave, 
Bed, Wash, Face, Mouth, Hands, Teeth, Brush, Fresh, Clothes, Well, Bed, Make, Morning, Breeze, 
Cool, Cold, Shiver, Room, Clean, Floor, Sweep, Slowly, Quickly, Briskly, Carefully, Outside, Go, 
Find, Grass, Wet, Dew, Bud, Open.
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A Meal

Meal, Cook, Together, Single, Alone, Take, Serve, Much, Little, Eat, Food, Hungry, Thirsty, Drink, 
Hot, Cold, Rice, Water, Boiled, Fish, Butter, Vegetables, Curry, Hot, Sugar, Salt, Slowly, Hurriedly, 
Willingly, Unwillingly, Greedily, Finish, Wash, Mouth, Teeth.

 

A Class

School, Time, Collect, Take, Book, Pencil, Pen, Fountain Pen, Exercise Book, Carry, Put, Together, 
Start, Hear, Bell, Ring, Run, Walk, Arrive, Late, Timely, Very, Little, Other, Boy, Girl, Already, 
Absent, Present, Teacher, Mistress, Come, Stand, All, Tidy, Shabby, Lesson, Work, Begin, Open, 
Write, Recite, Poem, Prose, Well, Badly, Loudly.

 

Bath

Bath, Room, Well, Pond, Lake, River, Sea, Carry, Take, Change, Put On, Far, Near, Hot, Cold, 
Water, Bucket, Cistern, Soap, Towel, Wet, Dry, Fresh, Feel, Bath, Bathe, Dip, Hair, Scrub, Use, 
Clothes, Old, Fresh, Eyes, Smart, Carefully, Carelessly, Go.

 

Fever

Fever, Headache, High, Slight, Feel, Shiver, Chilly, Lie, Cover, Clothes, Warm, Best, Doctor, Visit, 
Fees, Thermometer, Measure, Record, Temperature, Degrees, Ordinary, Solid, Liquid, Light, Diet, 
Food, Stop, Mother, Sister, Nurse, Patiently, Attend, Impatient, Wear, Bed, High, Low.

 

A Picnic

Go, Picnic, Boys, Girls, Meet, Early, Morning, Together, Carry, Food-stuff, Vegetables, Sweets, 
Uncooked, Green, Hire, Cart, Walk, Mile, Near, Lake, Tank, River, Cook, Open-air, Sit, Row, 
Bathe, Late, Hungry, Silently, Slowly, Swiftly, Cold, Warm, Hot.
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Dressing a Cut

Knife, Glass, Broken, Sharp, Cut, Finger, Toe, Blood, Bleed, Flow, Much, Little, Quickly, Take, 
Hospital, Wash, Clean, Well, Clumsily, Neatly, Bandage, Stop, Smart, Pain, Doctor, Assistant, 
Septic, Antiseptic, Lotion, Ointment.

 

Translation

মা,

 

   আজ আমােদর সুল খুিলয়ােছ।    ।    ।  ।    িশকেকরা সকেল এখােন আিসয়ােছন যদ ও িবেনাদ অনুপিসত তাহারা অসুস সব ঘরগিল চূণকাম

 ।      ।   করা হইয়ােছ এখন আিম আমার িনেজর কাজ কির ঘর ঝঁাট িদই,      িবছানা কির ও িনেজর কাপড় ধইু।    । এটা আমার েবশ লােগ

     ।   ।   আমােদর নতুন একজন ভূেগােলর িশকক আিসয়ােছন িতিন খুব হািসখুিশ েছেলেদর খুব ভালবােসন,    কখনও রাগ কেরন না।  িতিন

       ।       ।  আজ িবেকেল আমােদর আিফকার বনয পশপাখীর ছিব েদখাইেবন তাহার মেধয অেনক ভয়ঙর জােনায়ােরর ছিব আেছ অেঙর

   ।    ।    ।    । মাষারমশায় আগামী কাল আিসেবন িতিন বড় কড়া েলাক সকেলই তঁাহােক ভয় কের তাড়াতািড় আমায় িচিঠ িলিখেয়া ইিত

 

 েসিবকা অিমতা

 

 

–িদিদ

 

      কাল আমরা েকাপাই নদীর পাের িপিকনেক যােবা।     ঠাকুর চাকর সেঙ যােব না,    আমরা িনেজরাই রানা করব।      চাল ডাল তরকারী েতল িঘ

     ।   ও মসলা সবই আজ সকালেবলা িকেনিছ আমরা সবশদ (all together)  একুশ জন।     ।   একটা গরর গািড় ভাড়া কেরিছ েসটা কাল

  ।    ।   ।        ।    খবু সকােল আসেব িজিনসপত েসটায় তুেল েদব আমরা েহঁেট যাব অেনক দূর যখন যাই তখন আমরা গান কির তাই আমরা কান

 ।       ।    ।   ।    ।  ।হই না আমার বনু শািন খবু ভােলা গান কের েসও আমােদর সেঙ যােব আমার গলা ভাঙা এখন সনযা ৯টা েবেজেছ শেত যািচ 
   । কাল খুব েভাের উঠব ইিত

 

 েসেহর বীণা
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মা,

 

   এখন এখােন েবশ শীত।     ।    ।    বড়িদেনর ছুিটেত এখােন েমলা হেব অেনক েলাক জেড়া হয় েকউ কাছ েথেক আেস,    েকউ বা অেনক

দূেরর।  েমলা দ-  ’  িদন ধ ের হয়।      ।        ।   অেনেক পথন িদন বািড় েফের না তারা পােশর গাম েথেক শেকনা খড় িনেয় আেস তাই রােত

 ।     ।     মািটেত িবছায় তার উপের শেয় রাত কাটায় ওেদর েকন অসুখ হয় না?           কখনও বা ওরা িদেনর েবলায় শেকনা ডাল ও গােছর গঁিড়

 ’  সংগহ ক ের রােখ।   ।     ।    ।   রােত আগন জালায় আগেনর চাির িদেক িঘের বেস েদাকানগেলা সারারাত েখালা থােক একদল েসচছাবতী

(volunteer)   েমলা পাহাড়া েদয়।

 

    তুিম ও রাণী এবার এেসা।     ।      । –আমার গরম শালটা সেঙ এেনা আিম েষশেন েতামােদর জনয অেপকা করব ইিত

 

 পণতা উমা

 

 

                  ওের            েতারা িক জািনস েকউ

                  েলজ            েকন ওেঠ এত েঢউ!

                  ওরা             িদবস রজনী নােচ ।

                  তাহা            িশেখেছ কাহার কােছ ?

                  ওরা              কাের ডােক বাহ তুেল ,

                  ওরা            কার েকােল ব'   েস দেল ?

                  আিম         ব'  েস ব'    –েস তাই ভািব

                  নদী              েকাথা হেত এল নািব ?

                   েকাথায়      পাহাড়-   েস েকানখােন,

                  তাহার            নাম িক েকহই জােন ?

                  েকহ              েযেত পাের তার কােছ ?

                  েসথায়            মানুষ িক েকউ আেছ ?

                  েসথা              নািহ তর নািহ ঘাস ,
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                  নািহ          পশ-   পাখীেদর বাস ।

                  েসথা             রািশ রািশ েমঘ যত

                  থােক            ঘেরর েছেলর ( children of the house )  মেতা ।

                  েসথায়           বাস কের িশং-  েতালা ( upraised horns )

                  যত                বেুনা ছাগ দািড়েঝালা ( with hanging beard ) ।

                  েসথায়           –মানুষ নূতনতেরা

                  তােদর          শরীর ( limbs )   কিঠন বেড়া ,

                  তােদর             েচাখ দেটা নয় েসাজা ,

                  তােদর             কথা নািহ যায় েবাঝা ,

                  তারা            পাহােড়র েছেলেমেয়

                  সদাই              কাজ কের গান েগেয় ,

                  তারা             সারা িদনমান েখেট

                  আেন             েবাঝাভরা কাঠ েকেট ,

                  তারা             চিড়য়া িশখর ( mountaintop )- 'পের

                  বেনর          ( wild )    হিরণ িশকার কের ।

 

                  েশেষ           পাহাড় ছািড়য়া এেস

                  নদী             পেড় বািহেরর েদেশ ।

                   েকাথাও         চাষীরা কিরেত চাষ ( till ) ,

                   েকাথাও        গরেত েখেতেছ ঘাস । 

                   েকাথাও        বৃহৎ অশথ গােছ

                  পািখ            িশস িদেয় িদেয় নােচ ।

                   েকাথাও        রাখাল েছেলর দেল

                  েখলা           কিরেছ গােছর তেল ।

101



 ইংরািজ সহজিশকা:                                                                            পথম ও িদতীয় ভাগ
Rabindranath Tagore                          Open Education Project        OKFN, India

                  েসথা          মিহেষর দল থােক

                  তারা         লুটায় (wallow )   নদীর পঁােক ।

                  যত              বুেনা বরা েসথা েফের ,

                  তারা          দঁাত ( tusk )    িদেয় মািট েচের ।

                  েসথা           েশয়াল লুকােয় থােক

                  রােত          হয়া হয়া ক'   ের ডােক ।

 

                   েযিদন         পূরিণমা রাত আেস

                  চঁাদ             –আকাশ জুিড়য়া হােস

 

                  সবাই          ঘুমায় কুটীরতেল ,

                  তরী            একিটও নািহ চেল ,

                  গােছ           পাতািটও নািহ নেড়

                  জেল             নািহ েঢউ ওেঠ পেড় ।

 

                   েহাথায়         গহন গভীর বন

                  তােহ            নািহ েলাক নািহ জন ,

                  শধু           কুমীর নদীর ধাের

                  সুেখ            েরাদ েপাহাইেছ পােড় ।

                  বাঘ             িফিরেতেছ েঝােপ ঝােপ ,

                  ঘােড়            পেড় আিস এক লােফ ।

                   েকাথায়          েদখা যায় িচতা বাঘ , 

                   তাহার          গােয় চাকা চাকা দাগ ।
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   সূযরয পিশেম অস যায়।   ।    ।       ।   গােছর তলায় অনকার পুকুেরর জল কােলা েদখােচ বুড়ী নদীর ধাের চুপিড় িনেয় শাক তুলেছ হাট েথেক

  ।     ।   ।     ।   । কানাই িফের আেস চাষীরা মােঠর েথেক িফের আেসছ সনযার তারা জেলছ েছেলরা তােদর মার কােছ এল মিনের ঘনা বাজেছ

    ।    ।   ।     ।েমেয়রা ঘেরর দয়াের পদীপ জালল পািখরা বাসায় িফের এেসেছ েশয়ালগেলা জঙেল ডােকছ বাদরগেলা দেল দেল উেড় চেলেছ

 

 

 ঘণা বাজেছ? েরবা,    েতামার জলখাবার েশষ হেয়েছ?   ’  আের েদরী ক েরা না। চেলা,  আমরা যাই।   সব বই িনেয়চ?  েপিনল েকাথায়? 

 তাড়াতািড় হঁােটা।     ।    ।   ’  ।   ঐ েয েছেলেমেয়রা সব বেসেছ মাষারমশায় এখেনা আেসন িন তেব তাড়াতািড় ক েরা না অঙটা েশষ কেরছ? 

েকন,    কাল সনযায় েবড়ােত িগেয়িছেল?   েতামার মাসী এেসেছন?    আমারও অঙটা শক লাগল।   ।   অেনককণ েচষা কেরিছলাম কান হেয়

 । ঘিুমেয় পেড়িছলাম চেলা,    মাষারমশােয়র ডান িদেক বিস।      ।    এ িদকটায় একটু পেরই েরাদ আেসব েতামার শীত করেছ না? 

    আমার শীেতর হাওয়ায় কঁাপুিন ধেরেছ।  উেঠ দঁাড়াও,    ঐ েয মাষারমশায় আসেছন।

 

 

–

 

যদ,   আর সবাই েকাথায়?   তারা সব ৈতির,     এেসা মালগিল গাড়ীেত ওঠােনা যাক।  ।   ।    গােড়ায়ানেক ডােকা আর সময় েনই ঐ েয সবাই

। আেসছ চেলা,    েহঁেট েষশেন যাওয়া যাক।    ।    । েষশন েবিশ দূর নয় আধ ঘণায় েপঁৌছােত পারব মধু,   িজিনষগিল গেণ নাও,   এই নাও

গাড়ীভাড়া।      েতামরা এগেলাপাটফেমর বেয় িনেয় েযেয়া,   কুিল েডেকা না।  েতামােদর েটন-   ভাড়া আমায় দাও,     আিম সবার জনয িটেকট

িকনব।  কী িভড়!      েলাকগেলা েবাকার মেতা েকন েঠলােঠিল কের!     আমায় কলকাতার সাতখানা িটেকট েদেবন।  গাড়ী আেসছ,  ঘণা েবেজ 
েগেছ।
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