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Abstract
In the present paper we have undertaken a comparative study of the tense forms used in
performative sentences in English and Bengali. In English only one tense form is admissible in such
cases namely simple present, which is in perfect conformity with the very definition of performitivity.
However the problem of performitivity was never studied in traditional Bengali grammar. A
preliminary observation of the translation of performative sentences from English reveals that in
Bengali three different tense forms which have been traditionally assimilated to simple present,
present continuous and simple past of English are used in performative sentences. Hence apparently
none of these verb forms fulfill the criteria for performative usage. To explain this apparent
anomaly we have carried out an in depth study of performative sentences in Bengali and highlighted
the underlying mechanism for functioning of each of the aforesaid tense forms. Then we have
brought out the factors that account for the divergence in the functioning of the verbal systems of the
two languages.
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বূতভকা: বালাফেফাক্যয একতি তিক প্রথাগি ফোকযক্ে নাক্রাতচি থথক্ক থগক্ছ। ফোকযক্েয প্রাথতভক াঠ মায অক্ছ তিতন
জাক্নন Declarative Sentence ফা তনক্িোত্মক ফাকে ফেফাক্যয দক্দেশে থকান ফেেনা ফা তফফযে থিয়া। তিন প্রথভ
থিখান ফক্েক্েআ এআ দক্দেশক্ে এভন ফাক্কেয প্রক্য়াগ ঘক্ি না। ীতভি তকছু থেক্ে থকান কামোধক্নয দক্দেশক্ে এআ কযা
য় । দিাযেস্বরূ মখন ফরা ক্ে “ I promise” িখন ফক্তায প্রতিজ্ঞা কযায ফেেনা ফা তফফৃতি থিয়া ক্ে না 1 এআ
ফাকেতি দচ্চাযক্েয ভাধেক্ভ ফক্তা একতি কামে ম্পািন কযক্ছ, থ “প্রতিজ্ঞা কযক্ছ”। এভন প্রক্য়াক্গয অয িৃষ্টান্ত:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I accept
I apologize
I name this ship “Freedom”.
I bet one pound
I declare the meeting closed

দক্ত দিাযেগুতরয থকানতিক্িআ থকান তফফযে থিয়া য় তন। প্রতিতি থেক্েআ ফাকে দচ্চাযক্েয ভধে তিক্য় ফাক্কে দতিতখি
তিয়াতি তনষ্পন্ন ক্য়ক্ছ --- “থভক্ন থনয়া” “েভাপ্রাথেনা কযা” “নাভকযে কযা” “ফাতজ যাখা” “থঘালো কযা” । োন্তক্য
“I eat” ফরায ভধে তিক্য় অায তিয়াতি ম্পন্ন য় না। এআ ফাকেতি ফক্তায কৃিকাক্মেয তফফযে ভাে।
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প্রথভ থেতেয ফাকেগুতরক্ক তিন Performative তবধায় তবতি কক্যক্ছন --- মায ফাংরায় ৃষ্ট প্রতিরূ
“কৃতিাধক”। এআ থেতেয ফাকে থথক্ক াথেকে তনক্িে কযক্ি যফিেী থেতেয ফাকেগুতরক্ক তিতন Constative ফক্র তচতিি
কক্যক্ছন।
ফরা ফাহুরে ীতভিংখেক তকছু তিয়া থমাক্গআ কৃতিাধক ফাকে গঠন কযা মায়। থিভন তিয়ায দিাযে “to declare”,

“to propose” “to apologize ”, “to forgive”, “to congratulate” “to welcome”
প্রবৃতি। তকন্তু অফেক িে ক্র তিয়াক্িয অথে বফতষ্টেআ কৃতিাধক ফাকে গঠক্নয মোপ্ত িে নয়। থকান ফাকেক্ক
কৃতিাধক ক্ি ক্র দুতি ফোকযেগি িে ূযে কযক্ি ক্ফ।
প্রথভি ফাকেতি Active Voice ফা কিৃেফাক্চে থাকক্র তিয়ারূ (এফং তিয়ায কিো) ক্ফ দত্তভুরুক্লয। ফক্তা প্রতিজ্ঞায
তিয়াতি ম্পন্ন কযক্ি াক্য থকফর “ I promise” ফাকেতি দচ্চাযক্েয ভধে তিক্য়। তকন্তু মতি ফরা য় “You promise”
থফা “ He/She promises” িাক্ি থকান কামে ম্পাতিি য় না। থক্লাক্ত ফাকেদুতি মথািক্ভ থোিা এফং িৃিীয় থকান
ফেতক্তয কৃি কাক্মেয তফফযে। িক্ফ ভধেভ ফা দত্তভুরুক্লয প্রক্য়াগ ঘিক্ফ মখন ফাকেতি Passive Voice ফা কভেফাক্চে
থাকক্ফ। “ Passengers are requested to fasten their seat-belts” এআ ফাকেতি দচ্চাযক্েয ভাধেক্ভ “request” ফা
“নুক্যাধ” তিয়াতি ম্পন্ন কযা য়। একআবাক্ফ ভধেভুরুক্লয প্রক্য়াগ ঘিক্ি াক্য “You are requested to fasten
your seat belts”। িক্ফ দক্িখে দুতি ফাক্কেয িাৎমে “ I request the passengers / you to fasten their / your
seat belts”।

তিিীয়ি এভন ফাক্কে শুধুভাে তিয়ায একতি কাররূআ ফেফহৃি ক্ি াক্য : Simple Present ।“I promise”
দিাযেফাকেতিক্ি simple present-এয স্থাক্ন নে থকান কাররূ ফেফায কযক্র ফাকেতি িায কৃতিাধক চতযে াযায়।
“I promised” থফা “I will promise” ফক্র প্রতিশ্রুতি থিয়া মায় না। ফাকেদুতি মথািক্ভ ফক্তায িীক্ি থিয়া
প্রতিশ্রুতি এফং বতফলেক্ি থিয় প্রতিশ্রুতিয তফফযে।
অভাক্িয অক্রাচে আংযাতজ  ফাংরা ফাক্কে ফেফহৃি তিয়ায কাররূ। অভযা থিখরাভ আংযাতজয থেক্ে এআ কাররূতি
তনতিেষ্ট যক্য়ক্ছ 1 এআ তফলক্য় থকান ংক্মাজক্নয প্রক্য়াজন থনআ। তকন্তু ফাংরায থেক্ে তফস্তাতযি অক্রাচনায প্রক্য়াজন।
প্রাথতভক মেক্ফেে : ফাংরায় কৃতিাধক ফাক্কে তিয়ায থকান কাররূ ফেফহৃি ক্ফ থআ প্রক্েয দত্তয ফাংরা ফোকযেগ্রক্ে
তভরক্ফ না। “কৃতিাধক” ব্দতি প্রথাগি ফাংরা ফোকযক্ে ফেফহৃি। ফাক্কেয কৃতিাধন তফলক্য় তিক্নয িত্ত্ব তনক্য় ফাংরায়
প্রথভ অক্রাচনা কক্যক্ছন যভাপ্রাি িা। তিতন তিক্নয ফক্তফে দিাযে ক্মাক্গ তফিবাক্ফ ফোখো কক্যক্ছন, িাাঁয
দতিতখি িেগুতর ুস্পষ্টবাক্ফ তনক্িে কক্যক্ছন। তকন্তু ফাংরায় কৃতিাধক ফাক্কে তিয়ায থকান কাররূ প্রমুক্ত ক্ফ থআ
তফলক্য় ধোক িা তনতিেষ্টবাক্ফ তকছু ফক্রন তন। ফাংরায় থম দিাযেফাকেগুতর িাাঁয তনফক্ে তিতন ফেফায কক্যক্ছন, থখাক্ন
থিখা মায় তিয়ায ুরুল তফলয়ক ূক্ফোক্ত িেতি ূযে কযা ক্র তিয়ায কাররূক্য থেক্ে িা ঘক্ি তন। প্রাথতভক
মেক্ফেক্েআ থিখা মায় থম তফতবন্ন দিাযেফাক্কে ফেফহৃি ক্য়ক্ছ তিনতি তবন্ন তবন্ন কাররূ : াধাযে ফিেভান, ঘিভান
ফিেভান  াধাযে িীি। দিাযে :
(১) অতভ থিাভায় তবনন্দন জানাআ।১ ( াধাযে ফিেভান )
(২) অতভ ফাতজ যাখতছ ।২ ( ঘিভান ফিেভান )
(৩) অতভ থিাভাক্ক থিালী াফেস্ত কযরাভ।৩ ( াধাযে িীি )
কাররূ প্রক্য়াক্গয থেক্ে আংযাতজ  ফাংরায এআ াভঞ্জক্েয দয ধোক িা অক্রাকাি কক্যন তন। শুধু
কৃতিাধক্কয ধাযোতি ফোখো কযাআ িাাঁয দক্দেশে তছর।
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আংযাতজক্ি কৃতিাধক ফাক্কে প্রমুক্ত কাররূক্য িাৎমে: আংযাতজ  ফাংরায় কাররূক্য িুরনাভূরক অক্রাচনায় মায়ায
অক্গ কৃতিাধক ফাক্কে simple present-এয ফেফাক্যয িাৎমে তনেেয় কযা প্রক্য়াজন। অথেস্তক্য ফিেভান ফা presentএয
ধাযোতি তফক্েলে কযা মাক। তফফৃতিভুূক্িেয ( moment of speech) তযক্প্রতেক্ি তিয়ায নুষ্ঠানভুূক্িেয
(moment of action) ফস্থাক্নয দয তবতত্ত কক্য যক্য়ক্ছ কাক্রয তেভাতেক তফবাজন। প্রথভ ভুূক্িেয তযক্প্রতেক্ি তিিীয়
ভুূক্িেয ূফেকারীনিা থফা দত্তযকারীনিা তকংফা দুআ ভুূক্িেয ভকারীনিা তনক্িে কযক্ি মথািক্ভ িীি, বতফলেৎ এফং
ফিেভাক্নয ধাযো গক্ে দক্ঠক্ছ। অভাক্িয অক্রাচে ভকারীনিায তিনতি রূ কল্পনা কযা থমক্ি াক্য।
ক) ংতেষ্ট ঘিনাতি তফফৃতিভুূক্িে নুতষ্ঠি ক্ে। একক ঘিনাতি থআভূূক্িে অংতক ভাপ্ত, অংতক ভাপ্ত ।
খ) ংতেষ্ট ঘিনাতি তঠক তফফৃতিভুূক্িে না ঘিক্ি াক্য। ঘিনাতি িীক্ি থোৎ তফফৃতিভুূক্িেয ূক্ফে ঘক্িক্ছ,
বতফলেক্ি থোৎ তফফৃতিভুূক্িেয ক্য ঘিক্ফ। ঘিনায নুষ্ঠানক্েেতি তনতিেষ্ট িীি থথক্ক তনতিেষ্ট বতফলেৎ মেন্ত
প্রাতযি1 তফফৃতিভুূিেতি থআ কারগি তযক্যয ন্তবুেক্ত।
গ) দুতি ভুূিে ম্পূেেবাক্ফ তবন্ন। ংতেষ্ট একক ঘিনাতি তফফৃতিভুূক্িে ম্পূেে ভাপ্ত।
অভাক্িয অক্রাচনায জনে ফিেভান ফা present এয এআ তিনতি ম্ভাফে বূতভকাক্ক অভযা এআবাক্ফ তচতিি কক্যতছ : ক)
গ্রগতিক্িোিক ফিেভান (progressive present ) খ) াভানে িেক্িোিক ফিেভান (present of universal truth) গ)
িাৎেতেক ফিেভান (instantaneous present )
কৃতিাধক্নয ংজ্ঞা নুাক্য কৃতিাধক ফাক্কে ফেফহৃি ক্ফ এভন কাররূ অথেস্তক্য মা িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা
ারন কক্য। মখন থকফর ফাক্কেয দচ্চাযক্েয ভধে তিক্য়আ ফাকেস্থ তিয়া ম্পন্ন য় িখন একথা স্পষ্ট থম তফফৃতিভুূক্িেয
ফাআক্য তিয়ায নুষ্ঠানভুূক্িেয থকান তস্তত্ব থনআ।
কৃতিাধক প্রক্য়াক্গয জনে দুতি িে ূযে কযা অফেক : (ক) কারগি (temporal) (খ) প্রকাযগি (aspectual)।
কারগি িে নুাক্য দতিতখি ঘিনায ফস্থান ক্ি ক্ফ তফফৃতিভুূক্িে। এআ কথা অক্গআ ফরা ক্য়ক্ছ। প্রকাযগি িে
নুমায়ী ঘিনাতি একক এফং ম্পূেে ভাপ্ত ক্ি ক্ফ।
আংযাতজক্ি এআ বূতভকা ারন কক্য simple present । স্কুরাঠে প্রাথতভক আংযাতজ ফোকযক্েয জ্ঞান থথক্কআ ফরা মায় থম
আংযাতজক্ি গ্রগতিক্িোিক ফিেভান  াভানে িেক্িোিক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন কক্য মথািক্ভ present

continuous এফং simple present । থোৎ simple present একআক্ে দুতি বূতভকা ারন কক্য। এআ কাররূক্য কথা

শুনক্র ফে স্বিঃস্ফূিেবাক্ফ এয াভানে িেতনক্িেক বূতভকায কথাআ ভক্ন অক্1 এয কাযে িাৎেতেক ফিেভানরূক্ এআ
কাররূক্য প্রক্য়াক্গয থেেতি ক্নক ীতভি। িক্ফ প্রাথতভক স্কুরাঠে ফোকযক্ে না থাকক্র থম ফ আংযাতজ ফোকযেগ্রক্ে
তিয়ায তফস্তৃি অক্রাচনা যক্য়ক্ছ থখাক্ন simple present -এয এভন প্রক্য়াগ থিখাক্না ক্য়ক্ছ।
এআ ংক্য অক্রাচনা থল কযায অক্গ অভযা একফায থিক্খ থনফ কৃতিাধক ফাক্কেয ফাআক্য অয থকান থকান থেক্ে
িাৎেতেক ফিেভানরূক্ simple present-এয প্রক্য়াগ ঘক্ি। িাৎেতেক ফিেভাক্নয িাৎমে াভেক নুধাফন কযায জনে িায
প্রক্য়াজন অক্ছ। িুরনাভূরক অক্রাচনায় মায়ায অক্গ অভাক্িয থিক্খ তনক্ি ক্ফ আ ভস্ত থেক্ে ফাংরায় থকান কাররূ
প্রমুক্ত য়।
আংযাতজ ফোকযক্েয ফেেনা নুাক্য িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকায় simple present-এয প্রক্য়াক্গয অয থমফ থেে
তনতিেষ্ট থগুতর র: ধাযাবালে (running commentary) এফং কামেপ্রোরীপ্রিেন (demonstration)।
ধাযাবাক্লেয দিাযে:
(6) John moves forward … he passes the ball to Adam… Adam hits the ball… G-O- AL….The spectators applaud .
কামেপ্রোরীপ্রিেক্নয দিাযে:
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I add a little
sugar …… I stir it

mix
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the baking powder …… I pour the cream…..

এআ দুতি থেক্ে দস্থাতি র মথািক্ভ তফফৃতিভুূিে ফক্তায দতস্থতিক্ি নুতষ্ঠি ঘিনাফরী এফং তফফৃতিভুূক্িে ফক্তায
িাযা নুতষ্ঠি ঘিনাফরী। দবয়ক্েক্েআ প্রতিতি একক ঘিনা ম্পূেে ভাপ্ত , তফফৃতিভুূিে এফং তিয়ায নুষ্ঠানভুূিে ম্পূেে এক।
ভাপ্ত ঘিনা না ক্র present continuous ফেফহৃি ক্ফ। ফরাআ ফাহুরে এখাক্ন থকানক্েক্েআ simple present ঘিনায
ুনযাফৃতত্ত তনক্িে কযক্ছ না। কৃতিাধক ফাক্কেয ভি এআ দুতি থেক্ে কারগি  প্রকাযগি িে ূযে কযা ক্য়ক্ছ।
ফাংরা কৃতিাধক ফাক্কে প্রমুক্ত কাররূ: ধোক িা প্রিত্ত ূক্ফোক্ত দিাযেফাকেগুতরক্ি থম তিনতি কাররূক্য প্রক্য়াগ
থিখা থগর, অািিৃতষ্টক্ি িাক্িয একতি কৃতিাধক্নয িে ূযে কযক্ছ না। ফক্চক্য় েতি ধযা ক্ে াধাযে িীক্িয
প্রক্য়াক্গ। তফফৃতিভুূিেভকারীনিায প্রাথতভক িেতি স্পষ্টিআ রতিি ক্য়ছ 1 ফাংরা ফোকযক্েয ংজ্ঞা নুাক্য এআ কাররূ
তফফৃতিভুূিেূফেফিেী ঘিনা তনক্িে কক্য। নে দুতি থেক্ে তফফৃতিভুূিেভকারীনিায িেতি ূযে ক্র থকানক্েক্েআ প্রকাযগি
িেতি ূযে কযা য় তন। প্রথাগি ফাংরা ফোকযক্ে থম ংজ্ঞা ায়া মায় থআ নুাক্য ঘিভান ফিেভান  াধাযে ফিেভান
মথািক্ভ গ্রগতিক্িোিক ফিেভান এফং াভানে িেতনক্িেক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন কক্য। এআ দুতি কাররূক্য থকানতিআ
িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা থনয় না।
িাৎেতেক ফিেভাক্নয প্রেতি প্রথাগি ফাংরা ফোকযক্ে ম্পূেে নুতিতখি যক্য় থগক্ছ। ফিেভান কাক্রয অক্রাচনায় ফরা
ক্য়ক্ছ তনয়তভি নুতষ্ঠি ঘিনা এফং তফফৃতিভুূক্িে ভাপ্ত ঘিনা তনক্িে কযক্ি থকান কাররূ তনতিেষ্ট যক্য়ক্ছ 0 মথািক্ভ
াধাযে ফিেভান  ঘিভান ফিেভান। তকন্তু থমখাক্ন তফফৃতিভুূক্িে ম্পূেে ভাপ্ত ঘিনা তনক্িে কযা ক্ে, থমখাক্ন তিয়ায
নুষ্ঠানভুূিে  তফফৃতিভুূিে একীবূি ক্য় থগক্ছ থখাক্ন ফাংরায় থকান কাররূ ফেফহৃি ক্ফ ? প্রথাগি বফয়াকযেযা এআ
তফলক্য় নীযফ।
িুরনাভূরক অক্রাচনা: এআ িুরনাভূরক অক্রাচনায় অভাক্িয তনক্নাক্ত ভোগুতরয ভাধান কযক্ি ক্ফ।
ফাংরায় কাররূক্য ফেেনায় থম ম্পূেেিা থিখরাভ, প্রথক্ভআ িায তযক্প্রতেক্ি ংক্মাজন অফেক। িাযক্যআ
িুরনাভূরক অক্রাচনা ম্ভফ। প্রথক্ভ অভাক্িয থিখক্ি ক্ফ ফাংরায় থকান কাররূ িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন
কযক্ছ। এভন য়া ম্ভফ থম দতিতখি তিনতি কাররূক্য ভক্ধে একতি দক্ত বূতভকা ারন কযক্ছ এফং প্রক্য়াক্গয থেেতি
ীতভি য়ায কাযক্ে ফাংরা ফোকযক্ে থআ প্রক্য়াগতি দক্ো কযা ক্য়ক্ছ। থআক্েক্ে কৃতিাধক ফাক্কে ফাতক দুতি
কাররূক্য প্রক্য়াগ তকবাক্ফ ঘিক্ি াক্য িায ফোখো প্রক্য়াজন।
অভযা থিখরাভ আংযাতজয একতি কাররূক্য ফাংরা নুফাক্িয থেক্ে তিনতি ম্ভাফনা থাক্ক। অভাক্িয থিখক্ি ক্ফ
কৃতিাধক simple present ফাংরায় কখন থকান কাররূক্য িাযা নূতিি ক্ফ। থআ দক্দেশক্ে তফতবন্ন দিাযেফাকে
তফক্েলক্েয ভাধেক্ভ প্রতিতি কাররূক্য প্রক্য়াক্গয িাৎমে নুধাফন কযক্ি ক্ফ। প্রতিতি কাররূক্য প্রক্য়াক্গয িে ( ফা
িোফরী) তনক্িে কযক্ি ক্ফ। থিখক্ি ক্ফ থকান একতি কৃতিাধক ফাক্কে ফেফহৃি কাররূতিয তযফক্িে নে দুতি
কাররূ ফেফায কযক্র তক তযফিেন ঘক্ি --- ুনতরেতখি ফাকেতি তক ভান গ্রেক্মাগে থাক্ক (শুধু ূক্ষ্ম নুবূতিগি তযফিেন
ছাো) নাতক ম্পূেেবাক্ফআ গ্রেক্মাগেিা াযায় থফা তকছুিা অেষ্ট থানায়।
ফাংরায় িাৎেতেক ফিেভান: ফিেভান থরখক্কয একতি তনফক্ে কাররূক্য অক্রাচনায় এআ তফলক্য় অক্রাকাি কযা ক্য়তছর।
ফাংরায় কৃতিাধক ফাক্কেয প্রেতি দক্িখ কযা ক্য়তছর। িক্ফ থআ তনফেতি তছর ফাংরায একতি কাররূক্য তফক্েলে 1
কৃতিাধক্নয তফলয়তি শুধু ছুাঁক্য় মায়া ক্য়তছর। এখাক্ন থআ ফক্তক্ফেয প্রাতেক ংক্য ুনযাফৃতত্ত কযা ক্ে।
িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ফাংরায থকান কাররূক্য দয নেস্ত যক্য়ক্ছ িা তস্থয কযক্ি অভাক্িয থফক্ছ তনক্ি ক্ফ
থআফ দিাযে থমখাক্ন তফফৃতিভুূিে অয তিয়ায নুষ্ঠানভুূিে তবন্ন। এআ ভস্ত থেক্ে আংযাতজক্ি থমখাক্ন প্রমুক্ত য়
simple present অভযা থিখফ ফাংরায় থকান কাররূ ফেফহৃি য়। অভাক্িয অক্রাচে থমক্িু কৃতিাধক ফাকে, িাআ
কৃতিাধক ফাকে ফাক্ি অয থমভস্ত থেক্ে িাৎেতেক ফিেভাক্নয প্রক্য়াগ ঘক্ি থআ দিাযেগুতর মোক্রাচনা কযা মাক ।
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ফেফতি ূক্ফে আংযাতজয simple present এয অক্রাচনায় িাৎেতেক ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয নোনে থেেগুতর অভযা
তচতিি কক্যতছ : ধাযাতফফযেী  কামেপ্রোরীপ্রিেন। অভযা এফায থিখফ ফাংরায় থখাক্ন থকান কাররূ ফেফহৃি য়।
(৪) ধাযাবালে : থযপাতয ফাাঁত ফাজাক্রন ...... তফনয় ফর তনক্য় এতগক্য় থগক্রন ...... ুক্যক্ক ফর া কযক্রন ......
ুক্য ফর
ভাযক্রন ...... থগার ….. িেকযা লেধ্বতন কক্য দঠক্রন ।
(৫) কামেপ্রোরীপ্রিেন : তিনক্ি তিভ তনরাভ...... একিা াক্ে তিভগুক্রা থপিারাভ...... থফতকং াদিায তভারাভ......
এক চাভচ তচতন
তিরাভ...... একিু. নােরাভ .....
থিখা মাক্ে ফক্েক্েআ ফাংরায় ফেফহৃি ক্ে াধাযে িীি। এখাক্ন প্রথাগি ফোকযক্ে কাররূক্য ফেেনায ীভাফদ্ধিা ধযা
ক্ে। ফাংরা ফোকযক্েয ংজ্ঞা নুাক্য াধাযে িীি িীিকাক্র থোৎ তফফৃতিভুূক্িেয ূক্ফে নুতষ্ঠি ম্পূেে ভাপ্ত থকান
ঘিনা তনক্িে কক্য 1 ফাংরায এআ কাররূতি simple past এয প্রতিরূরূক্আ তযগতেি য়। তকন্তু ফাস্তক্ফ থিখা মাক্ে
াধাযে িীি িায আংযাতজ প্রতিরূক্য ভি থকফর তফফৃতিভুূক্িেয ূক্ফে ফতস্থি ভাপ্ত ঘিনাআ তনক্িে কক্য না, তফফৃতিভুূক্িে
ফতস্থি ভাপ্ত ঘিনা তনক্িে কক্য 1 আংযাতজ কাররূক্য থচক্য় ফাংরায কাররূক্য থেেতি অয প্রস্ত। নেবাক্ফ ফরা
মায়, ংতেষ্ট ঘিনাতিক্ক ম্পূেে ভাপ্ত ক্ি ক্ফ, িায ফস্থান তফফৃতিভুূক্িেয ূক্ফে ক্ি াক্য, অফায তফফৃতিভুূক্িে ক্ি
াক্য। ংখোয তফচাক্য কভ ফক্র এআ প্রক্য়াগতি প্রথাগি বফয়াকযেক্িয িৃতষ্ট অকলেে কক্য তন। অভযা এআ তদ্ধাক্ন্ত অক্ি
াতয 6 এফং 7 নং দিাযক্ে থম বূতভকা ারন কযক্ছ simple present, চায  াাঁচ নং দিাযক্ে থআ বূতভকা ারন
কযক্ছ াধাযে িীি। প্রথাগি ফাংরা ফোকযক্ে তিয়ায কাররূক্য দস্থানায় থম ম্পূেেিা অভযা প্রিেে কক্যতছ িায
তযক্প্রতেক্ি এআ ংক্মাজনতি অফেক : ফাংরায় িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ফাংরায় ারন কক্য াধাযে িীিরূক্
তচতিি কাররূ।
দক্িখে াধাযে িীক্িয এআ প্রক্য়াগ তকন্তু ম্প্রাতযি প্রক্য়াগ ( extended usage) ফা তফকল্প প্রক্য়াগ নয়। দক্যাক্ত
দিাযেগুতরক্ি াধাযে িীক্িয স্থাক্ন simple present এয প্রতিরূ রূক্ তচতিি াধাযে ফিেভান ফেফহৃি ক্ি াক্য
না। িীোয ধাযাতফফযেী তিক্ি তগক্য় বালেকায কখনআ ফরক্ফন না।
(৪ক) থযপাতয ফাাঁত ফাজান ...... তফনয় ফর তনক্য় এতগক্য় মান ...... ুক্যক্ক ফর া কক্যন ...... ুক্য ফর ভাক্যন
...... থগার ...... িেকযা লেধ্বতন কক্য ক্ঠন।
াধাযে িীক্িয তযফক্িে াধাযে ফিেভাক্নয এভন ফেফায ক্ি াক্য মখন যতিন ংফািক্ে থআ তফফযে থিয়া
ক্ে । াধাযে ফিেভাক্নয এআ প্রক্য়াগ তকন্তু অরঙ্কাতযক। এআ প্রক্য়াগ ঘক্ি িীক্ি থোৎ তফফৃতিভুূক্িে য ূক্ফে নুতষ্ঠি
ঘিনায জনে। থমভন ঐতিাতক ঘিনায জনে থিভতন িীক্ি নুতষ্ঠি ননতিাতক ঘিনাফরীয তফফযে তিক্ি এআ কাররূ
ফেফহৃি য় --- থক্লাক্ত প্রক্য়াক্গয দিাযে অভযা াআ ংফািক্ে এফং াতক্িে। াধাযে ফিেভান এখাক্ন ঘিনায ফাস্তফ
কারগি ফস্থান তনক্িে কক্য না1 এআ প্রক্য়াগ য় বরীগি (stylistic) বফতচেে ৃতষ্টয দক্দেশক্ে। তকন্তু াধাযে ফিেভাক্নয
এআ প্রক্য়াগ অভাক্িয এআ অক্রাচনায় প্রাতেক নয়। এআ অক্রাচনায় মা ফক্চক্য় গুরুত্বূেে িা র এআ থম ফাংরাবালী ফক্তা
িায দতস্থতিক্ি নুতষ্ঠি ভাপ্ত ঘিনা ফা ঘিনাফরীয তফফযে তিক্ি তগক্য় কখনআ াধাযে ফিেভান ফেফায কক্য না।
াাঁচ নং দিাযক্ে মতি অভযা াধাযে িীক্িয স্থাক্ন াধাযে ফিেভান ফেফায কতয িাক্র দস্থাতি ঘিনাগুতরয
চতযে তযফতিেি ক্য় মাক্ফ। মতি ফরা য়
(৫ক) তিনক্ি তিভ তনআ...... একিা াক্ে তিভগুক্রা থপিাআ...... থফতকং াদিায তভাআ..... এক চাভচ তচতন তিআ.....
একিু নাতে .....
িাক্র ঘিনাগুতর তফফৃতিভুূক্িে ভাপ্ত ঘিনারূক্ প্রিীি য় না। “তিনক্ি তিভ তনআ” ফরায থে ফক্তা এআ ভুূক্িে তিনক্ি
তিভ তনক্ি মাক্ে, এখন মেন্ত থনয় তন। থমভন থকদ িাকক্র াো তিক্য় ফরা য় “মাআ”। যফিেী তিয়ািগুতরয থেক্ে
াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয িাৎমে একআ। ুিযাং থিখা মাক্ে তফফৃতিভুূক্িেয ূফেফিেী ফা যফিেী ভুূক্িে ফতস্থি ঘিনায
তফফযক্েয জনে প্রক্য়াগ কযা থগক্র তফফৃতিভূক্িে তস্থি ভাপ্ত ঘিনায জনে াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াগ য় না। থোৎ ফাংরায়
াধাযে ফিেভান িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন কযক্ি াক্য না।
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চায এফং াাঁচ নং দিাযক্ে াধাযে িীক্িয স্থাক্ন ঘিভান ফিেভাক্নয ফেফায কযক্র দতিতখি ঘিনাগুতর তফফৃতিভুূক্িে
ভাপ্ত ঘিনারূক্ প্রিীি ক্ফ।
(৪খ) থযপাতয ফাাঁত ফাজাক্েন ...... তফনয় ফর তনক্য় এতগক্য় মাক্েন ...... ুক্যক্ক ফর া কযক্ছন ...... ুক্য ফর
ভাযক্ছন
...... থগার ...... িেকযা লেধ্বতন কক্য দঠক্ছন ।
(৫খ) তিনক্ি তিভ তনতে...... একিা াক্ে তিভগুক্রা থপিাতে...... থফতকং াদিায তভাতে...... এক চাভচ তচতন
তিতে......
একিু নােতছ .....
চায-চায(খ) এফং াাঁচ–াাঁচ(খ) দুতি থজাক্ে াধাযে িীি  ঘিভান ফিেভাক্নয াথেকে কারগি নয়, প্রকাযগি। িাৎেতেক
ফিেভানতনক্িেক simple present এফং present continuous এয ভক্ধে থম াথেকে ফাংরায কাররূক্য ভক্ধে থআ
াথেকে। াধাযে ফিেভাক্নয ভি ঘিভান ফিেভান িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন কযক্ি াক্য না।
এআ ংক্য অক্রাচনা থথক্ক অভযা এআ তদ্ধাক্ন্ত অক্ি াতয থম ফাংরায় াধাযে িীি এফং শুধুভাে াধাযে
িীিআ িাৎেতেক ফিেভাক্নয বূতভকা ারন কযক্ি াক্য --- থম বূতভকা আংযাতজক্ি ারন কক্য simple present ।
কৃতিাধক ফাক্কে াধাযে িীি: াধাযে িীক্িয প্রথাগি ফোকযক্ে নাক্রাতকি থম প্রক্য়াক্গয দয অক্রাকাি কযা
র, িাযয কৃতিাধক ফাক্কে এআ তিয়ারূক্য ফেফাক্যয থমৌতক্তকিা তনক্য় ংক্য়য থকান ফকা থাক্ক না 1 ফযং এআ
ফক্তক্ফেয তযক্প্রতেক্ি এআ ধাযোআ ৃতষ্ট য় থম ফাংরায় কৃতিাধক ফাক্কে শুধুভাে এআ তিয়ারূক্য প্রক্য়াগআ তফতধম্মি।
থচ অভযা থিখরাভ এআ থেক্ে অয দুতি কাররূ ফেফহৃি ক্ি াক্য। তনফক্েয যফিেী অভযা থআ তফলক্য় অক্রাচনা
কযফ। এখন াধাযে িীিমুক্ত তকছু কৃতিাধক ফাকে মোক্রাচনা কযা মাক।
(৬) কথা তিরাভ থিাভাক্ক াামে কযফ।
াধাযে িীি এখাক্ন ফক্তায িীক্ি থিয়া থকান প্রতিশ্রুতি তনক্িে কযক্ছ না। প্রতিশ্রুতিয প্রতিয়াতি ম্পূেে ক্য়ক্ছ
তফফৃতিভুূক্িেয ূক্ফে নয়, তফফৃতিভুূক্িেআ। “কথা তিরাভ” এখাক্ন “I promise”-এয ভিুর, “I promised”-এয নয় -- মতি “I promised” এয নুফাি ক্ফ “কথা তিরাভ” । যফিেী দিাযেগুতরক্ি এআ কাররূক্য প্রক্য়াগ একআবাক্ফ
ফোখো কযা মায়।
(৭) অতভ অভায ুেক্ক অভায স্থাফয স্থাফয ভস্ত ম্পতত্তয দত্তযাতধকাযী থঘালো কযরাভ ।
(৮) অতভ এআ জাাক্জয নাভ যাখরাভ “জরক্িফী”।
(৯) অতভ অাভীক্ক তিন ফছক্যয েভ কাযািক্ে িতেি কযরাভ।
(১০) অতভ থিাভাক্ক স্ত্রী / স্বাভীরূক্ থভক্ন তনরাভ।
(১১) অতভ এআ ি থথক্ক আস্তপা তিরাভ।
কৃতিাধক প্রক্য়াক্গয ফ িে ূযে কযা ক্ত্ত্ব ফ কৃতিাধক ফাক্কে াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ য় না। আংযাতজয দুতি
কৃতিাধক ফাকে ফাংরায় নুফাি কক্য থিখা মাক:
(8) I request the spectators to switch off their mobile phones.
--- অতভ িেকক্িয নুক্যাধ কযতছ িাাঁযা থমন িাাঁক্িয থভাফাআর থপান ফে কক্য যাক্খন।
(9) I congratulate you
--- অতভ থিাভাক্ক তবনন্দন জানাআ ।
নূতিি দিাযেফাকেগুতরক্ি ঘিভান ফিেভান  াধাযে ফিেভাক্নয স্থাক্ন াধাযে িীক্িয ফেফায থকানবাক্ফ ম্ভফ
নয়। নুক্যাধ কযক্ি ফা তবনন্দন জানাক্ি থকান ফাংরাবালী ফক্তা ফরক্ফ না :
* অতভ িেকক্িয নুক্যাধ কযরাভ িাাঁযা থমন িাাঁক্িয থভাফাআর থপান ফে কক্য থযক্খন।
* অতভ থিাভাক্ক তবনন্দন জানারাভ ।
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তফতেন্নফাকেরূক্ দক্যাক্ত ফাকেদুতি ফোকযেম্মি ক্র কৃতিাধক ফাকেরূক্ িাযা গ্রেক্মাগে নয়। ফাকেদুতি শুধু িে
িীক্ি নুতষ্ঠি ঘিনা তনক্িে কযক্ি াক্য।
কৃতিাধক ফাক্কে ঘিভান ফিেভান
ছয় থথক্ক এগায নং দিাযেফাকে মেন্ত প্রতিতি থেক্ে াধাযে িীক্িয স্থাক্ন ঘিভান ফিেভান প্রমুক্ত ক্ি াক্য।
(৬ক) কথা তিতে থিাভাক্ক াামে কযফ।
(৭ক) অতভ অভায ুেক্ক অভায স্থাফয স্থাফয ভস্ত ম্পতত্তয দত্তযাতধকাযী থঘালো কযতছ ।
(৮ক) অতভ এআ জাাক্জয নাভ যাখতছ “জরক্িফী”।
(৯ক) অতভ অাভীক্ক তিন ফছক্যয েভ কাযািক্ে িতেি কযতছ।
(১০ক) অতভ থিাভাক্ক স্ত্রী / স্বাভীরূক্ থভক্ন তনতে।
(১১ক) অতভ এআ ি থথক্ক আস্তপা তিতে ।
ছয় -ছয়(ক) থথক্ক এগায „ এগায (ক) মেন্ত প্রতিতি থজাক্েয দুতি ফাকেআ কৃতিাধক ফাকেরূক্ ভান গ্রেক্মাগে। এআ
ফাকেগুতরক্ি াধাযে িীি থফা ঘিভান ফিেভাক্নয ফেফায ম্পূেেবাক্ফ ফক্তায আোধীন। কৃতিাধক ফক্কে াধাযে
িীক্িয প্রক্য়াক্গয নূিন কক্য ফোখো থিয়ায প্রক্য়াজন থনআ। তকন্তু এআক্েক্ে ম্পূেেিাক্িোিক ঘিভান ফিেভাক্নয
প্রক্য়াক্গয ফোখো কযক্ি ক্ফ।
ধাযাবালে ফা কামেপ্রোরীপ্রিেক্নয থেক্ে অভযা থিক্খতছ াধাযে িীি  ঘিভান ফিেভাক্নয াথেকে প্রকাযগি --simple present ও present continuous কাররূক্য ভক্ধে থম াথেকে। ভাতপ্ত/ভাতপ্তয ফা ম্পূেেিা/ম্পূেেিায
ধাযো তিক্য় এআ াথেক্কেয ফোখো কযা য়। তকন্তু দক্যাক্ত থজাক্েগুতরয থেক্ে আ ফোখো প্রক্মাজে নয়। ছয়  ছয় (ক)
ফাকেদুতি থনয়া মাক। দুআক্য়য ভক্ধে াথেকে এআ নয় থম প্রথভ থেক্ে প্রতিশ্রুতিিাক্নয প্রতিয়াতি ম্পূেে এফং তিিীয় থেক্ে িা
ম্পূেে। দুতি থেক্েআ প্রতিশ্রুতি থিয়া ক্য়ক্ছ --- প্রতিয়ায ম্পূেেিা তনক্য় ংক্য়য থকান ফকা থনআ। িক্ফ ঘিভান
ফিেভাক্নয তফকল্প প্রক্য়াগ থকন ?
ভাতপ্তক্িোিক  ভাতপ্তক্িোিক এআ দুআ কাররূক্য প্রক্য়াক্গয িাৎমে ফোখো কযক্ি ক্র ভাতপ্ত/ ভাতপ্ত ফা
ম্পূেেিা/ম্পূেেিায ধাযোতি অয প্রাতযি কযা প্রক্য়াজন। প্রতিতি থজাক্েয দিাযেফাকেদুু্তিক্ি দতিতখি কামেম্পািক্নয
তফলয়তিক্ক দুতি তবন্ন িৃতষ্টক্কাে থথক্ক মোক্রাচনা কযা মায়। থমভন ছয়  ছয়(ক) দিাযেফাকেদুতিক্ি এআ প্রতিশ্রুতিিাক্নয
িাৎমে দুবাক্ফ তফক্েলে কযা মায়। প্রথভি ফরা চক্র থোিায াাক্মেয প্রক্য়াজন, থ ফক্তা ফা নে থকান ফেতক্তয ভুখাক্েী
তছর।প্রতিজ্ঞাফাকেতি দচ্চাযে কক্য ফক্তা িাক্ক অশ্বস্ত কযর, থোিায প্রিোা ূযে র, িায ভোয তনযন র।
ফানক্িোিক াধাযে িীি শুধুভাে প্রতিশ্রুতিিাক্নয প্রতিয়ায ফান তনক্িে কযক্ছ না, থআক্ে ূফেফিেী একতি
ক্ফেয ফান তনক্িে কযক্ছ --- এক্েক্ে থম ফে তছর দৎকতিি প্রিীোয।
নেতিক্ক এআ প্রতিজ্ঞাফাকে দচ্চাযক্েয ভধে তিক্য় ফক্তা তফফৃতিযফিেী থকান ক্ফে থোিাক্ক াামে কযক্ি িায়ফদ্ধ র।
প্রতিেতিিাক্নয প্রতিয়াতি তফফৃতিভুূক্িে ভাপ্ত ক্র িায়ফদ্ধিায ভাতপ্ত ঘিক্ছ না, থআ িায়ফদ্ধিা তফফৃতিযফিেী থকান
তনতিেষ্ট ভুূিে মেন্ত প্রাতযি। ঘিনাপ্রতিয়ায তফস্তৃতি নয়, ঘিনায তযেতিয তফস্তৃতিয রূতি প্রতিপতরি য় ফোতপ্তিেিক
ঘিভান ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গ। এআক্েক্ে ঘিভান ফিেভাক্নয কৃতিাধক একতি প্রক্য়াক্গয কথা দক্িখ কযা প্রাতেক ক্ফ।
(১২) অতভ করকািায একতি ংস্থা থথক্ক অতছ।
এআ ফাকেতিক্ি ঘিভান ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয িাৎমে এআ নয় থম ফক্তা তফফৃতিভুূক্িে িায গন্তফেস্থক্র এক্ থৌাঁছয় তন।
ফরাআ ফাহুরে থআভুূক্িে ফক্তা থোিায াভক্ন দতস্থি। নুভান কযা চক্র থম থ থকান দক্দেশে তনক্য় এক্ক্ছ --- থমভন
থকান দৎাতিি ফস্তু তফতি কযা, ংস্থায কামেকরা ম্বক্ে থোিাক্ক ফতি কযা আিোতি। থআ দক্দেশে িখন ূযে য় তন।
িায “অা”থক ভাপ্তরূক্ তচতিি কক্য ফক্তা থমন থআ আতেি তিক্ে --- অায দক্দেশে পর ক্রআ থমন “অা”
তিয়াতি ম্পূেে ক্ফ। ঘিভান ফিেভান ফাস্তক্ফ ভাপ্ত ঘিনাক্ক ভাপ্তরূক্ দস্থানা কক্য বাফনায় িাক্ক িীঘোতমি কক্য1
ভাতপ্তয য িায থযিুকু ধক্য যাক্খ। ঘিভান ফিেভাক্নয এআ বফতষ্টেআ কৃতিাধক ফাক্কে প্রক্য়াক্গয তবতত্ত।
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থিখা মাক্ে প্রতিশ্রুতিিাক্নয ভধে তিক্য় থমভন প্রিোা ূযে র, প্রিীোয ফান ঘির থিভতনবাক্ফ একআক্ে
নূিনিয প্রিোা জাগর, নূিনিয প্রিীোয শুরু র (কখন ফক্তা িায প্রতিশ্রুতি ারন কযক্ফ)। একআ ঘিনাক্ক দুতি তবন্ন
িৃতষ্টক্কাে থথক্ক থিখায ম্ভাফনা দুআ কাররূক্য প্রক্য়াক্গ প্রতিপতরি।
এআ ফক্তক্ফেয অক্রাক্ক অভযা নে দিাযেফাকেগুতরয দুতি কাররূক্য ফোখো কযক্ি াতয।প্রতিতি থেক্েআ তফফৃতিয
ভধে তিক্য় তফফৃতিূফেফিেী ক্ফেয থকান ভো ফা প্রক্েয ভীভাংা কযা ক্য়ক্ছ। প্রেগুতর র ফক্তায দত্তযাতধকাক্যয প্রে,
জরমাক্নয নাভকযক্েয প্রে, অাভীয যাক্ধয কাযক্ে াতস্তিাক্নয প্রে, স্বাভী ফা স্ত্রী তনফোচক্নয প্রে, বাতিয ক্ি
ফক্তায থাকা ফা না থাকায প্রে। ফক্তায কথাক্ি একতি ক্ফেয ফান ঘক্ি। নেতিক্ক এয পক্র তফফৃতিভুূু্ক্িেয ক্য ঘিনায
প্রবাফ থথক্ক মাক্ে --- ফক্তায ুে নূিন তযচয় রাব কযক্ছ, থ তিায ম্পতত্তয দত্তযাতধকাযী ক্ে, নাভীন জরমানতি
একতি নাভ াক্ে, ম্পকেীন দুজন নযনাযী একতি ম্পক্কেয ফেক্ন অফদ্ধ ক্ে, ফক্তা বাতিয আ ক্ি অয তধতষ্ঠি
নন।
াভতগ্রকবাক্ফ ফরা চক্র াধাযে িীি তফফৃতিভুূক্িে একতি প্রতিয়ায ফান এফং থআক্ে ূফেফিেী একতি ক্ফেয
ফান তনক্িে কক্য। নেতিক্ক ঘিভান ফিেভান তফফৃতিভুূক্িে একতি প্রতিয়ায ফাক্নয ক্ে ক্ে থআ ভুূিে থথক্ক একতি
নূিনিয ক্ফেয ূচনা তনক্িে কক্য। তকন্তু ভক্ন যাখক্ি ক্ফ ফ কৃতিাধক তিয়াক্িয থেক্েআ এভন তিভাতেক িাৎমে
অক্যা কযা চক্র না। থকান থকান থেক্ে শুধুভাে ূফেফিেী ফা যফিেী একতি ক্ফেয ক্েআ কৃিকাক্মেয থমাগূেক্ক প্রাধানে
থিয়া য়। থআভস্ত থেক্ে এআ দুতি তিয়ারূ যস্পয প্রতিতফতনভয়ক্মাগে থাক্ক না , থআফ থেক্ে থম থকান একতি
কাররূক্য প্রক্য়াগআ গ্রেক্মাগে য়।
থম থেক্ে শুধুভাে াধাযে িীক্িয ফেফাযআ যীতিম্মি থিভন কৃতিাধক তিয়াক্িয িৃষ্টান্ত “েভা কযা”।
(১৩) অতভ থিাভায ফ যাধ েভা কযরাভ।
েভা কযায িাৎমে ফক্তা থোিায ূফেকৃি নোয় ম্বক্ে অয তকছু ফরক্ফ না, ফ তকছু থ ম্পূেেবাক্ফ বুক্র মাক্ফ। থম
ভক্নাভাতরনে, থোব ( ফা থম থকান থনতিফাচক নুবূতি ) ৃতষ্ট ক্য়তছর িা এখন শুধুআ িীক্িয, ফক্তায কথাক্ি থআ ক্ফেয
ম্পূেে ফান ঘির। “েভা কযা”য থযিুকু িীঘোতয়ি কযায প্রে ক্ঠ না 1 িাক্ি থআ ুযাক্না কথাক্কআ অফায ভক্ন কতযক্য়
থিয়া ক্ফ। থআকাযক্ে এআক্েক্ে ঘিভান ফিেভাক্নয ফেফায স্বেন্দ নয়। েভা কযায জনে থকান ফাংরাবালী ফক্তা ফরক্ফ
না
(১৩ক ) অতভ থিাভায ফ যাধ েভা কযতছ।
থম ভস্ত থেক্ে থকফরভাে ঘিভান ফিেভাক্নয ফেফায ঘিক্ফ থিভন কৃতিাধক তিয়ািগুতরক্ক দুতি থেতেক্ি তফনেস্ত।
প্রথভ থেতেয ন্তগেি তিয়ায কক্য়কতি দিাযে : “ েভা চায়া”, “নুক্যাধ কযা”, “ অক্ি থিয়া”, “ নুক্যাধ কযা”,
“ প্রস্তাফ কযা”, “ভথেন কযা”, “তফক্যাতধিা কযা”, “প্রতিফাি কযা”, “দুঃখপ্রকা কযা”।
(১৪) অতভ থিাভায কাক্ছ েভা চাআতছ
(১৫) অতভ এআ ঘিনায জনে অন্ততযক দুঃখপ্রকা কযতছ।
(১৬) অতভ অক্ি তিতে তবমুক্ত রািকক্ক তফরক্ম্ব থগ্রপ্তায কযা থাক ।
(১৭) অতভ অনাক্ক তফলয়িা অয একফায থবক্ফ থিখক্ি নুক্যাধ কযতছ।
(১৮) — অতভ এআ বাতিক্ি তফনয়ফাফুয নাভ প্রস্তাফ কযতছ।
— অতভ এআ প্রস্তাফ ভথেন কযতছ।
প্রতিতি থেক্েআ কৃিকাক্মেয তবভুখ তফফৃতিভুূিেযফিেী থকান ক্ফেয তিক্ক। থকাথা এখাক্ন থকান প্রক্েয ভীভাংা কযা
য়তন। ফক্তায অচযক্েয রেে যফিেী ঘিনা ফা ঘিনাফরীক্ক প্রবাতফি কযা। ফক্তা মখন েভাপ্রাথেনা ফা দুঃখপ্রকা কযক্ছ
িখন িায রেে থোিায যফিেী অচযে। থ এআ অাক্ি অক্ছ থম থোিা িাক্ক েভা কক্য থিক্ফ। মতি ফরা মায় থম
িীক্িয তিক্তিায ক্ফেয ফান ঘিাক্িআ এআ েভাপ্রাথেনা ফা দুঃখপ্রকা িাক্র ফরক্ি য় থচৌদেশ, ক্নয নং ফাকেগুতরয
দচ্চাযক্েয ভধে তিক্য় থআ দক্দেশে তদ্ধ য় না। থকফরভাে থোিায তিক থথক্ক প্রিোতি অচযক্েয িাযাআ এআ রেেূযে
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ক্ি াক্য। েভাপ্রাথেনা  দুঃখপ্রকাক্য ক্ে ূফেফিেী ক্ফেয থমাগূক্েয থচক্য় ক্নক গুরুত্বূেে যফিেী ক্ফেয থমাগূে।
একআবাক্ফ “অক্ি” ফা “নুক্যাধ” কযায ভধে তিক্য় িীক্িয ক্ফেয ফান য় না। “অক্ি” ফা “নুক্যাধ” কযায থে
ফক্তা যফিেী ক্ফে থোিা ফা নে থকান ফেতক্ত ফা ফেতক্তক্িয ভাধেক্ভ িায ভক্নাগি আোয রূায়ে থিখক্ি চায়। বাতিয
নাভ প্রস্তাক্ফয ভধে তিক্য় বাতিক্ত্বয প্রক্েয ভীভাংা কযা ক্ে না। এআক্েক্ে নাভতি ূফেতনধোতযি। অনুষ্ঠাতনক নাভক্ঘালো
এফং অনুষ্ঠাতনক ভথেন — দুতি থেক্েআ ফক্তায রেে যীতিম্মিবাক্ফ বায কাজ শুরু কযা।
থমখাক্ন ূফেফিেী ক্ফেয ফান ঘিাক্নায রেে প্রধান নয়, থমখাক্ন যফিেী ক্ফেয প্রতি প্রিোাআ প্রধান থখাক্ন াধাযে
িীক্িয প্রক্য়াগ ঘক্ি না। ফাংরাবালী ফক্তা ফরক্ফ না :
(১৪ক) * অতভ থিাভায কাক্ছ েভা চাআরাভ ।
(১৫ক) * অতভ এআ ঘিনায জনে অন্ততযক দুঃখপ্রকা কযরাভ।
(১৬ক) * অতভ অক্ি তিরাভ তবমুক্ত রািকক্ক তফরক্ম্ব থগ্রপ্তায কযা থাক ।
(১৭ক) * অতভ অনাক্ক তফলয়িা অয একফায থবক্ফ থিখক্ি নুক্যাধ কযরাভ।
(১৮ক) — * অতভ বাতিক্ি তফনয়ফাফুয নাভ প্রস্তাফ কযরাভ।
— * অতভ এআ প্রস্তাফ ভথেন কযরাভ।
াধাযে িীক্িয প্রক্য়াক্গ থম ফাধায কথা অভযা ফররাভ িা র াধাযে তনয়ভ। তফক্ল ফেতিিভী তযতস্থতিক্ি
এআভস্ত কৃতিাধক তিয়ািগুতরয জনে াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ য়ক্িা ক্ি াক্য। থচৌদেশ (ক) নং দিাযেফাকেতি
াধাযেবাক্ফ শুনক্ি তফিৃ রাক্গ। াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ িখনআ ক্ি াক্য মতি ধক্য থনয়া য় থম ফক্তা েভা চাআক্ি
ম্মি তছর, ফাযফায চা থিয়ায জনে ফা থজাযজুতয কযাক্ি, নেক্িয চু কযাক্ি তনিান্ত তফযক্ত ক্য় ফক্ক্ল থ েভা
চাআর। দুঃখপ্রকাক্য থেক্ে এভন থকান তযতস্থতি কল্পনা কযা থমক্ি াক্য। একআবাক্ফ প্রস্তাফ কযা ফা ভথেন কযায থেক্ে
াধাযে িীক্িয প্রক্য়াক্গয িাৎমে এআ িাাঁোক্ফ থম ফক্তা প্রথক্ভ প্রস্তাফ কযায ফা ভথেন কযায তফক্ে তছর (থফা এআ
তফলক্য় থ তনঃস্পৃ তছর), িাক্ক চা থিয়াক্ি ফা ীোীতে কযাক্ি ফা তনক্জ তচন্তাবাফনা কযায য ফক্ক্ল থ প্রস্তাফ
কযক্ছ ফা ভথেন কযক্ছ। িক্ফ “নুক্যাধ কযা” তিয়াক্িয এআ প্রক্য়াগ ক্ি াক্য এভন তযতস্থতিয কথা তচন্তা কযা খুফআ
কতঠন, য়ক্িা ম্ভফ। মাআ থাক এআ প্রক্য়াগগুতরক্ক অভযা দক্ো কযক্ি াতয কাযে এআ প্রক্য়াগগুতর ঘক্ি ম্পূেে
ফেতিিভী ফা ক্নকিা কষ্টকতল্পি তযতস্থতিক্ি।
এফায অভযা তিিীয় থেতেয কৃতিাধক তিয়াক্িয অক্রাচনায় অফ । এআভস্ত তিয়াক্িয ভাধেক্ভ ফক্তা িায নুবুতি
ফা অক্ফগ ফেক্ত কক্য। এআ থেতেয ন্তবুেক্ত তিয়াগুতরয ভক্ধে কক্য়কতি র : “তবনন্দন জানাক্না”, “শুক্বো জানাক্না”
স্বাগি জানাক্না” “ধনেফাি জানাক্না /ক্িয়া” “ প্রোভ জানাক্না” “ প্রাথেনা কযা” “অীফোি কযা”, “তধক্কায জানাক্না” ।
(১৯) অতভ করক্ক তফজয়ায প্রীতি  শুক্বো জানাতে।
(২০) অতভ অগি প্রতিতনতধক্িয স্বাগি জানাতে।
(২১) অনাক্িয তফফাক্য যজিজয়ন্তী দরক্ে অভায তযফাক্যয ক্ে থথক্ক দুজনক্ক তবনন্দন জানাতে ।
(২২) অতভ ক্লাক্ফয তফিায়ী বাতি যায়ফাফুয ুস্থ  িীঘে জীফন কাভনা কযতছ ।
(২৩) অীফোি কযতছ ক্নক ফে , তযফাক্যয ভুখ দজ্জ্বর কয।
(২৪) এআ তফক্ি াামে কযায জনে অতভ অনাক্ক ধনেফাি জানাতে।
ফক্তায দক্দেশে মখন হৃিক্য়য অক্ফগ ফেক্ত কযা িখন এভন কাররূক্য প্রক্য়াগআ প্রিোতি মা তনস্পন্ন তিয়ায থয ধক্য
যাক্খ, মা িীঘেস্থাতয়ক্ত্বয নুবূতি ঞ্চায কক্য। ঘিভান ফিেভাক্নয প্রক্য়াগ থআ ফক্তায থআ দক্দেশক্ে ক্ে েতিূেে। থআ
একআ মুতক্তক্ি াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ এআ ভস্ত থেক্ে গ্রেক্মাগে নয়। ভাতপ্তক্িোিক এআ কাররূ অক্ফক্গয গবীযিা
প্রকাক্য নুকূর নয়।
এআ থেতেয তিয়ায থেক্ে তফক্ল ফেতিিভী তযতস্থতিক্ি াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ ঘিক্ি াক্য থমভন অভযা প্রথভ
থেতেয তিয়ায থেক্ে থিক্খতছ। দিাযেস্বরূ “অীফোি কযা” তিয়াতি থনয়া মাক। অীফোি কযক্ি তগক্য় থকদ
াধাযেবাক্ফ থিআ নং দিাযক্েয তযফক্িে ফরক্ফ না:
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(২৩ক) * অীফোি কযরাভ ক্নক ফে , তযফাক্যয ভুখ দজ্জ্বর কয।
এয কাযে এআ অীফোক্িয ভধে তিক্য় িীি থকান ক্ফেয ফান ঘক্ি না, বতফলেৎ ম্বক্ে প্রিোা জাক্গ। তকন্তু
এআক্েক্ে স্মযে কযা থমক্ি াক্য “অনন্দভঠ” দনোক্ বফানক্ন্দয প্রতি ন্তযারতস্থি িোনক্ন্দয দতক্ত
(২৫) ধক্ম্মে থিাভায ভতি থাতকক্ফ — অীর্ব্োি কতযরাভ ।৫
বফানন্দ যস্ত্রীক্ক থপ্রভতনক্ফিন কযায য ধভেচুেি ক্য়ক্ছন থবক্ফ অত্মগ্লাতনক্ি জজেতযি। তিতন িৃে গুরুয দক্দেশক্ে
কািয প্রাথেনা জানান থমন ধক্ভে িাাঁয ভতি থাক্ক। িোনন্দ অীফোি কক্য িাাঁয প্রাথেনা ূযে কযক্রন, িাাঁয ভানতক মন্ত্রোয
ফান ঘিাক্রন। িাআ এআক্েক্ে াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ ক্মৌতক্তক নয়। থমখক্ন অকুরবাক্ফ অীফোি প্রাথেনা কযা ক্ে
এফং িাযয অীফোি থিয়া ক্ে থখাক্ন এআ কাররূক্য প্রক্য়াগ ঘিক্ি াক্য। িক্ফ স্বিঃস্ফূিেবাক্ফ অীফোি কযক্ি
তগক্য় অীফোিক াধাযেবাক্ফ এআ কাররূ ফেফায কযক্ফ না। িক্ফ “ধনেফাি জানাক্না” “তবনন্দন জানাক্না” “স্বাগি
জানাক্না” “প্রোভ জানাক্না”, “তনন্দা কযা” প্রবৃতি তিয়ায থেক্ে এভন প্রক্য়াক্গয কথা বাফা খুফআ কতঠন। থিভন তযতস্থতি
তনিান্তআ কষ্টকতল্পি।
প্রথভ থেতেয তিয়াক্িয থথক্ক এআ থেতেয তিয়াক্িয াথেকে এআ থম প্রথভ থেক্ে ঘিভান ফিেভাক্নয একাতধিে,
তিিীয় থেতেয তিয়াক্িয থেক্ে তফকল্প প্রক্য়াগ ঘিক্ি াক্য। যফিেী ংক্ অভযা থআ তফলক্য় অক্রাচনা কযফ।
কৃতিাধক ফাক্কে াধাযে ফিেভান: ূফেফিেী ংক্য দতন থথক্ক চতর্ব্ নং দিাযেগুতরক্ি ঘিভান ফিেভাক্নয স্থান তনক্ি
াক্য াধাযে ফিেভান। ুনতরেতখি থআফ দিাযেফাকেগুতর তিক্য় অভযা এআ ংক্য অক্রাচনা শুরু কযফ।
(১৯ক) অতভ করক্ক তফজয়ায প্রীতি  শুক্বো জানাআ ।
(২০ক) অতভ অগি প্রতিতনতধক্িয স্বাগি জানাআ ।
(২১ক) অনাক্িয তফফাক্য যজিজয়ন্তী দরক্ে অভায তযফাক্যয ক্ে থথক্ক দুজনক্ক তবনন্দন জানাআ ।
(২২ক) অতভ ক্লাক্ফয তফিায়ী বাতি যায়ফাফুয ুস্থ  িীঘে জীফন কাভনা কতয ।
(২৩ক) অীফোি কতয ক্নক ফে , তযফাক্যয ভুখ দজ্জ্বর কয।
(২৪ক) এআ তফক্ি াামে কযায জনে অতভ অনাক্ক ধনেফাি জানাআ।
দক্িখে এআফ থেক্ে ঘিভান ফিেভাক্নয থচক্য় াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াগআ তধকিয ফাঞ্ছনীয়। একথা ফরা মাক্ফ না থম
দতন থথক্ক চতর্ব্ নং ফাকেগুতর অেষ্ট ফা তফিৃ। িক্ফ থম থকান ফাঙাতর আ তযতস্থতিক্ি স্বিঃস্ফূিেবাক্ফ াধাযে
ফিেভানআ ফেফায কযক্ফ।
এখাক্ন একক ঘিনায জনে ুনযাফৃতত্তক্িোিক াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয ফোখোয প্রক্য়াজন। এআ প্রক্য়াক্গয িাৎমে
নুধাফন কযক্ি ক্র এআ কাররূক্য কৃতিাধক একতি ফেফাক্যয অক্রাচনা কযক্ি ক্ফ। তফফৃতিভুূক্িে ভাপ্ত একক
ঘিনায জনে ঘিভান ফিেভান তনতিেষ্ট থাকক্র ীতভি তকছু থেক্ে াধাযে ফিেভাক্নয তফকল্প ফেফায ক্ি াক্য।
(২৬) ফর তক !
(২৭) অক্য অক্য, কয তক, কয তক !
দক্যাক্ত দিাযেগুতরক্ি াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয ভাধেক্ভ “ফরা” ফা “কযা” তিয়ায ুনযাফৃতত্ত তনক্িে কযা ক্ে
না। ফোকযক্েয যীতি নুাক্য এখাক্ন ঘিভান ফিেভাক্নয প্রক্য়াগআ প্রিোতি। মতি থোিায ফক্তফে ফা অচযে ফক্তায থফাধগভে
না য় িখন থ ফরক্ফ
(২৬ক) তক ফরছ ?
(২৭ক) তক কযছ ?
তকন্তু এআ থেক্ে ফক্তায থকান তজজ্ঞাে থনআ। াধাযে ফিেভান ফেফহৃি ক্ি াক্য শুধু থআফ তযতস্থতিক্ি থমখাক্ন
থোিা মা ফরক্ছ ফা মা কযক্ছ িা তফশ্বাে, ফা বাফনীয় এফং ফক্তা তফস্ময়তফহ্বর, িবম্ব ফা প্রফর স্বতস্তক্ি। দিাযেস্বরূ
ফরা মায় তিিীয় থেক্ে থোিা য়ক্িা প্রচে যাক্গ বাঙচুয কযক্ি মাক্ে, তকংফা ফক্তায াক্য় রুতিক্য় েক্ি মাক্ে এফং ফক্তা
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িাক্ক তনফৃত্ত কযক্ি ক্চষ্ট। প্রথভ থেক্ে ফক্তায নুবূতি ভুগ্ধিায ক্ি াক্য। ুনযাফৃতত্ততনক্িেক াধাযে ফিেভান এখাক্ন
ঘিনায ুনযাফৃতত্ত তনক্িে কযক্ছ না, তনক্িে কযক্ছ ঘিনায নুষ্ঠাক্ন ফক্তায হৃিক্য় ঞ্চাতযি অক্ফক্গয প্রাফরে। থম ঘিনা এি
িীব্র নুবূতিয দক্েক কযক্ি াক্য িা থমন একক ঘিনা ক্ি াক্য না। াধাযে ফিেভাক্নয এআ প্রক্য়াক্গয ভধে তিক্য় থআ
একক ঘিনায দয ফহুত্ব অক্যা কযা ক্ে।
এআ মুতক্তআ কৃতিাধক ফাক্কে াধাযে ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয তবতত্ত। “তবনন্দন জানাআ” ফক্র ফক্তা থমন এআ নুবূতিয
ৃতষ্ট কযক্ি চায় থম এআ তবনন্দন শুধুভাে এআ এক ভুূক্িেয জনে নয়, থমন থ ফাযফাযআ তবনন্দন জানাক্ে। একআবাক্ফ
“স্বাগি জানাক্না” “শুক্বো জানাক্না” “অীফোি কযা” “ধনোফাি থিয়া” “তধক্কায জানাক্না” প্রবৃতি ভস্ত অক্ফগজ্ঞাক
ঘিনাগুতর থমন অয তনতিেষ্ট থকান কারগি তযক্যয ভক্ধে ীভাফদ্ধ থাক্ক না 1 াভানে িেক্িোিক কাররূক্য ফেফাক্য
থআ তযতধয ীভানা তিিভ কক্য িাযা থমন তচযকারীন রূ থনয়। ভাপ্ত ঘিনায জনে ঘিভান ফিেভাক্নয প্রক্য়াক্গয ফোখো
তিক্ি তগক্য় অভযা ফক্রতছ ভাতপ্তক্িোিক তিয়ারূক্য এআ ফেফায অক্ফক্গয ফোতপ্তয রূায়ক্েয ক্ে নুকূর। তকন্তু
ঘিভান ফিেভান একক ঘিনা তনক্িে কক্য। াধাযে ফিেভান একক ঘিনায দয কল্পফহুত্ব অক্যা কক্য অক্ফক্গয প্রকাক্ক
িীব্রিয কক্য থিাক্র।
বাফফাক্চে কৃতিাধক প্রক্য়াগ: এমাফৎ অভযা থিখরাভ কৃতিাধক ফাকেগুতর ফআ কিৃেফাক্চে। অভযা থিক্খতছ আংযাতজক্ি
Passive Voiceএ ক্ি াক্য। এভন কৃতিাধক ফাকে মতি ফাংরায় নুফাি কযা মায় িাক্র থআ নুফাি কভেফাক্চে ক্ফ
না। এআ দিাযেফাকেতি থনয়া মাক:
8)

Passengers are requested to fasten their seatbelts

এয নুফাি এআবাক্ফ ক্ি াক্য না
* মােীযা তিক্ফল্ট থফাঁক্ধ তনক্ি নুরুদ্ধ ক্েন।
কভেফাক্চে নুফাি ম্পূেে ােকয ক্ফ। এক্েক্ে নুফাি ক্ফ বাফফাক্চে:
মােীক্িয তিক্ফল্ট থফাঁক্ধ তনক্ি নুক্যাধ কযা ক্ে ।
বাফফাক্চে কৃতিাধক প্রক্য়াক্গয ুক্মাগ ক্নক কভ। এআ অক্রাচনায় এখন মেন্ত থম ভস্ত দিাযেফাকে অভযা
থিখরাভ িাক্িয ফগুতরক্ক বাফফাক্চে রূান্ততযি কযা মাক্ফ না। এআ প্রক্য়াগ িখনআ ঘিক্ি াক্য মখন দতিতখি কভেতি
তনষ্পন্ন ক্ে থকান জনভতষ্টয িাযা ফা জনভতষ্টয নাক্ভ --- থমভন তযচারন তভতি, ংস্থা, ির প্রবৃতি। থমখাক্ন ফক্তা
এককবাক্ফ তিয়াম্পািন কযক্ছ থখাক্ন এআ প্রক্য়াগ ঘিক্ফ না। এআ কাযক্ে ক্যয দিাযেফাকেগুতর গ্রেক্মাগে নয়:
(২৮) * াজায িাকা ফাতজ ধযা র ।
(২৯) * এআ প্রস্তাফ ভথেন কযা র ।
(৩০) * থিাভায কাক্ছ েভা চায়া ক্ে ।
(৩১) * অভায একভাে ুেক্ক অভায স্থাফয স্থাফয ভস্ত ম্পতত্তয দত্তযাতধকাযী থঘালো কযা র / থঘালো
কযা ক্ে।
এফায কাররূক্য প্রক্ে অা মাক । বাফফাক্চে াধাযে ফিেভাক্নয কৃতিাধক প্রক্য়াগ ক্ি াক্য না। দক্দেশে মখন
হৃিক্য়য অক্ফক্গয িীব্রিা প্রকা িখন ফক্তা স্বয়ং দতস্থি থথক্ক থোিা ফা থোিৃভেরীয াভক্ন দতস্থি থাকক্ফন থিাআ
প্রিোতি। থআক্েক্ে একিা বনফেেতক্তক দস্থানাক্কৌর ফরম্বন কযািা ফক্তায রক্েেয ক্ে েতিূেে য় না।
এফায ফাতক যআর াধাযে িীি  ঘিভান ফিেভান। প্রথভ কাররূতি ফেফহৃি ক্ফ থম থেক্ে থকান তদ্ধান্তগ্রে কযা ক্ে
এফং এযয থোিা ফা নে থকান ফেতক্তয কযেীয় থনআ 1 িাযা মা কযক্ফ িা এআক্েক্ে তদ্ধান্তগ্রেকাযীক্িয তফক্ফচে নয়।
(৩২) তফনয় কযক্ক ির থথক্ক াাঁচ ফছক্যয জনে ফতষ্কায কযা র।
(৩৩) যঞ্জন বভেক্ক তভতিয থকালাধেেক্ি তনক্য়াগ কযা র ।
(৩৪) তফভর বট্টাচামেক্ক ফ তি্ক্মাগ থথক্ক ফোতি থিয়া র ।
(৩৫) তবমুক্তক্ক থিালী াফেস্ত কযা র।
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কৃতিাধক ফাক্কে তিয়ায কাররূ0 আংযাতজ  ফাংরায একতি িুরনাভূরক অক্রাচনা

থগৌিভ কুভায নাগ

তফনয় কযক্ক ির থথক্ক ফতষ্কাক্যয পক্র িক্রয অবেন্তযীে তফচাযপ্রতিয়ায ভাতপ্ত ঘিক্ছ। ফতষ্কৃি িে ফা িাাঁয
নুগাভীযা নে ফেফস্থা তনক্ি াক্যন, থমভন তিতন ফা িাাঁয ভথেকযা ুনতফেক্ফচনায অতজে জানাক্ি াক্যন, দচ্চিয
তযচারকক্গাষ্ঠীয কাক্ছ অক্ফিন জানাক্ি াক্যন। তকন্তু থআফ ম্ভাফে িক্ে এখাক্ন তফক্ফচনায় অনা ক্ে না। এখাক্ন
মা ফক্চক্য় গুরুত্বূেে িা র এআ থম এখাক্ন অরা অক্রাচনায য একতি তদ্ধান্ত থনয়া ক্য়ক্ছ মা একতি প্রতিয়ায
ভাতপ্ত তনক্িে কক্য। থআকাযক্ে ভাতপ্তক্িোিক াধাযে িীক্িয প্রক্য়াগ। নে দিাযেফাকেগুতরক্ি কাররূক্য
প্রক্য়াক্গয একআ ফোখো থিয়া মায়।
এআক্েক্ে াধাযে িীক্িয স্থাক্ন ঘিভান ফিেভান ফেফায কযক্র ফাকেগুতর িাক্িয কৃতিাধক চতযে াযায়।
দিাযেস্বরূ ৩২ নং ফাকেতি মতি অভযা তনআ:
(৩২ক) তফনয় কযক্ক ির থথক্ক াাঁচ ফছক্যয জনে ফতষ্কায কযা ক্ে।
ুনতরেতখি ফাকেতিয ফোখো ক্ফ এআ থম ংতেষ্ট ফেতক্ততিক্ক ফতষ্কাক্যয দক্িোগ থনয়া ক্য়ক্ছ। ফাক্কেয থে এআ নয় থম
তফফৃতিভুূক্িে ফতষ্কাক্যয তদ্ধান্ত থনয়া ক্য়ক্ছ। নে দিাযেফাকেগুতর ম্বক্ধ একআ ফক্তফে প্রক্মাজে।
বাফফাক্চে ঘিভান ফিেভাক্নয কৃতিাধক প্রক্য়াগ ঘক্ি মখন দতিতখি তনষ্পন্ন তিয়ায দক্দেশে থোিা ফা থোিৃভেরীয িৃতষ্ট
অকলেে কযা । এআ কাক্মেয নুষ্ঠাক্নআ ফ থল ক্য় মাক্ে না, এআ নুতষ্ঠি কাক্মেয তযক্প্রতেক্ি থোিা ফা ংতেষ্ট
ফেতক্তগক্েয থথক্ক থকান অচযে প্রিোতি।
(৩৬) থচাযীক্িয নুক্যাধ কযা ক্ে িাাঁযা থমন থজব্রা িতং তিক্য় যাস্তা ায ন।
(৩৭) থফিাক্য একতি থঘালক্কয ক্িয জনে থমাগে প্রাথেীক্িয কাছ থথক্ক িযখাস্ত অহ্বান কযা ক্ে ।
(৩৮) জনাধাযেক্ক জানাক্না ক্ে থভযাভক্িয জনে এআ থিুয দয ভস্ত মান চরাচর অগাভী ািতিক্নয
জনে ফে থাকক্ফ ।
(৩৯) ভৎেজীফীক্িয িকে কক্য থিয়া ক্ে িাাঁযা থমন অজ গবীয ভুক্ে ভাঝ ধযক্ি না মান।
(৪০) ফ নাগতযক্কয কাক্ছ অক্ফিন কযা ক্ে িাাঁযা থমন ফনোোক্ে াামে কক্যন।
এআ ভস্ত থেক্ে াধাযে িীক্িয তফকল্প প্রক্য়াগ ম্ভফ নয়।
বাফফাক্চে থিখা মাক্ে কৃতিাধক প্রক্য়াক্গয জনে একতিভাে কাররূক্য প্রক্য়াগআ ম্ভফ --- াধাযে িীি থফা
ঘিভান ফিেভান। দুআক্য়য ভক্ধে প্রতিতফতনভয় ম্ভফ নয় --- থমভন কিৃেফাক্চে থকান থকান তিয়াক্িয থেক্ে ঘক্ি থাক্ক। এছাো
শুরুক্ি অভযা থিক্খতছ বাফফাক্চে াধাযে ফিেভাক্নয কৃু্তিাধক প্রক্য়াগ ম্ভফ নয়।
দংায: তফফৃতিভুূক্িে নুতষ্ঠি ম্পূেে ভাপ্ত ঘিনা --- এআ মতি ভানিে থাি িাক্র কৃতিাধক ফাক্কে আংযাতজক্ি ফেফহৃি
থাি simple present অয ফাংরায় াধাযে িীি। তকন্তু এআ িুরনাভূরক অক্রাচনায় থিখা থগর কৃতিাধক প্রক্য়াক্গ
আংযাতজয থেক্ে কাররূক্য প্রক্য়াক্গয তবতত্ত শুধু িায কারগি  প্রকাযগি বফতষ্টে থমখাক্ন ফাংরায থেক্ে ফক্চক্য়
গুরুত্বূেে র দতিতখি ঘিনায প্রতি ফক্তায িৃতষ্টবেী ফা এআ কামোধক্নয ভূক্র ফক্তায ভানতকিা। শুধুভাে ফাক্কেয দচ্চাযক্েয
ভধে তিক্য় কামেম্পািন নয়, থআ কামেম্পািক্নয ক্ে ূফেফিেী ফা যফিেী ক্ফেয ংক্মাগূেতি ফাংরায় তফচামে। িৃতষ্টবেীয
এআ বফতচেে ফাংরায় ফেফহৃি কাররূক্য ফহুক্ত্বয ভক্ধে প্রতিপতরি। এআ অক্রাচনায় অভযা ফাংরায় ংতেষ্ট প্রতিতি
কাররূক্য প্রক্য়াক্গয থেে তচতিি কক্যতছ।
অভাক্িয এআ অক্রাচনা শুধুভাে কৃতিাধক ফাক্কেয তফক্েলক্েয ভক্ধে ীভাফদ্ধ থনআ। অভযা ফাংরা ফোকযক্ে কারযক্য
ফেেনায ম্পূেেিা িুক্র ধক্যতছ। তচযাচতযিবাক্ফ আংযাতজ  ফাংরা কাররূক্য ভক্ধে থম ভীকযে প্রতিতষ্ঠি--- থমভন াধাযে
ফিেভান = simple present, ঘিভান ফিেভান = present continuous, াধাযে িীি = simple past --- িা ফ
থেক্ে িে নয়। এআফ ভীকযক্েয ফেআ তবতত্ত অক্ছ , তকন্তু এআ ভস্ত প্রতিতষ্ঠি ম্বক্েয ীভাফদ্ধিা ম্বক্ে তোথেীক্িয
ক্চিন য়া প্রক্য়াজন।
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কৃতিাধক ফাক্কে তিয়ায কাররূ0 আংযাতজ  ফাংরায একতি িুরনাভূরক অক্রাচনা

থগৌিভ কুভায নাগ

এআ িুরনাভূরক অক্রাচনায় একআ ফাস্তফিাক্ক তনক্িে কযক্ি দুআ বালায় ফেফহৃি তিয়ারূক্য ভক্ধে থম ফেফধান থিখা
থগর িা তক দুআ বালাক্গাষ্ঠীয ভানুক্লয জীফনিেক্নয াথেক্কেয প্রতিপরন ? প্রেতি অভাক্িয এতক্তয়াযবুক্ত নয়, িােতনক্কযা
এআ তফলক্য় থবক্ফ থিখক্ি াক্যন।
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