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لص ْر ُ ُ
ا َّ
لِ ْْل َ
َالُِ
ف
ط
ْ ِ
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َّ ُِب ْس ِم
ُيم
َّ َٰن
َّ ُاّلل
ِ ُالر ِح
ِ ُِالر ْح َم
কর প্রংা ভান অল্লায এফং ারাত ও ারাভ তায যূ লরয প্রতত।
অ-াযপ ওয়ার কুযঅন ফআটা ফাচ্চালদয অযফী লেয ঈৎতি ও ক্রভতফকা
তনলয় তরতিত। এগালযা তকংফা ফালযা ফছলযয ফাচ্চালদয জনয ঈলমাগী। এয ভুর
ঈলেয কুযালনয অয়ালত তফতবন্ন লেয ফযফায শিা মা যলপয ভাধযলভ ৃ তি
লয়লছ।
অভযা অা কতয এটা ফাচ্চালদয যপ শিালক জ কযলফ আনা অল্লা।
ংকরক,
এ. এভ. নাতদ াান

ُف
َّ তক ও শকন?
ُ الص ْر
ُف
লেয থথ লরা তযফতথন ওয়া, ক্ষয় ওয়া, রুান্ততযত ওয়া আতযাতদ। অযফী
َّ
ُ الص ْر

ফযাকযলণয বালায় যপ এভন াস্ত্র মালত লেয ঈৎতি ও ক্রভতফকা, তযফতথন, রুান্তয
ংক্রান্ত অলরাচনা কযা য়। ঈদাযণস্বরু, একটা তক্রয়া م
ُ َ َر ِح
ব্দেয রুান্তয লয় অলনক ক্রবন্ন ক্রবন্ন ে আল। ব্দমভন,

ُح َم
ُِ ُر

তালক দয়া কযা লয়লছ

ُُي ْر َح ُم

َُر ِح ُْم ُت

অতভ দয়া কলযতছ

ُأ َ ْر َح ُم

থথঃ শ দয়া কলযলছ। এআ

َر ِح ُموا

তাযা দয়া কলযলছ

َُي ْر َح ُم

তালক দয়া কযা য়

অতভ দয়া কতয

শ দয়া কলয

َُي َح ْم
ْ َ ِل

ُالُ َت ْر َح ْم

ُرح ْم
َ ِا

শ শমন দয়া কলয

তুতভ দয়া কলযা না

ُوم
ُُ َُم ُْر
ٌ ح
দয়াপ্রাপ্ত

ُح ٌم
ُِ َُرا

দয়াকাযী

ُح َُم ٌة
ُْ َُر

ُح ُْي ٌم
ُِ َُر

ُان
ُْ َُر
ٌ ح َُم

ُح ُم
َُ ُأ َ ُْر

লনক দয়াকাযী

লনক দয়াকাযী

তুতভ দয়া কলযা

দয়া

তধকতয দয়াকাযী

লেয ক্রযফততন ও গঠলনয ু ক্রনক্রদতষ্ট ক্রকছু ক্রনয়ভ আলছ মা না ক্রখলর আযফী বালায েগুলরা
আয়ত্ব কযা অম্ভফ লয় লে। ু তযািং আযফী ে গঠন ও ক্রফফততলনয এই াস্ত্র জানায ব্দকান
ক্রফকল্প নাই।

ধযায় -০১

الفُعلُالماضي

মিন শকান ফাকয ل
ُ ٌ  فِ ْعতদলয় শুরু য় তিন তালক ُ ال ِف ْعلِ َّي ُة ا َل ُْج ْملَةফলর। এয শভৌতরক দু আতট
ং। ل
ٌُ  فِ ْعতক্রয়া (verb) ও ِل
ُ ٌ  فَاعকতথা (Doer)। তনলচয অভযা তকছু ফালকয তক্রয়ায ফযফায
শদতি।

ُفَاع ٌِل

ُِاص ٌر
ِ َن
ُُِه َو

ُِل
ٌ ِب ََل

ُاِ ْب َرا ِه ُم
ُ ٌ َحا ِم
د
ُُه َو
ُ ٌ َِخا ل
د

َّ
ُب
ُ ِالطا ل

ُِف ْع ٌل

ফাংরা

َُُِن َص َر

নাতয াাময কযলরা

ُِم
َ ِعَل

শফরার তির

ُِِع
َ َسم

َُح ِم َد

শ শুনলরা

আব্রাতভ প্রংা কযর

ُب
َ ذَ َه
َُ َر َج
ع

াতভদ ফাজালয শগর

ُب
َ ذَ َه

ছাত্রতট রাআলব্রযীলত শগর

َُجل َ َس

শ গতকার ঢাকা শথলক তপলযলছ
িাতরদ অভায ালথ ফলরা

অযফী

ُاص ٌر
ِ َن َص َرُ َن
َُ َس ِم
ع

ُعَلِ َم ُِب ََل ٌل

َُح ِم َدُاِ ْب َرا ِه ُم
َ ُحا ِم ٌد
ُ ِ ُالس
وق
ُّ ُإَل
َ ب
َ ذَ َه
ُ ِ َر َج َعُ ِم ْنُ َدك َاُأ َ ْم
س
َُجل َ َسُ َخا لِ ٌدُ َم ِعي

َّ ب
ُبُإَلُال َْم ْك َؾ َب ِة
ُ ُِالطا ل
َ ذَ َه

কার নু মায়ী তক্রয়া ততন প্রকাযঃ
ক) ل ال َْما ِضي
ُُ  ال ِف ْعতীত কালরয তক্রয়া। শমভনঃ ب
ُ َ  ذَ َهশ শগর
ি) ُار ُع
ُ ُ َيذْ َه
َ  ُال ِف ْع ُلُال ُْمফতথভান/বতফলযত কালরয তক্রয়া। এর্া আফায দু ইর্া অথত ব্দদয়। শমভনঃ ب
ِ ض
থথ ফতথভান কালর “শ মায়” অফায বতফলযত কালর “ব্দ মালফ”। ফততভান কারলক ফলর الُ َحال
আয বক্রফলযৎ কারলক ফলর لم ْس َتق ِْبل
ُ ا

গ) ُُاأل ْم ِر
ُ ْ  اِ ْذ َهতুতভ মাও!
ْ  فِ ْع ُلঅলদ ও তনললধ। শমভনঃ ب

১। তীত কালরয তক্রয়া ضي
ُ ِ ال ِف ْع ُلُا ُلْ َمُا
অযফী বালায় অক্রধকািং ضي
ُ ِ  ال ِف ْع ُل ُا ُلْ َمُاএয াধাযন গঠন রঃ ُ ف ََع َل،ل
َُ  ف َُعফা ِل
َُ  فَع। এআ ক্ষয
ততনতটলক মথাক্রলভ  فকাতরভা,  عকাতরভা এফং  لকাতরভা ফরা য়। অভযা তনলচ তীত
কালরয তক্রয়ায তকছু ঈদাযণ শদতি,

ُِِل
َ فَع

ُِل
َ ف َُع

শ ম্মাতনত র
শ ফড় র
শ শছাট র
শ জ র
শ কতঠন র

ُِم
َ َك ُر
َُِب
َُك

َُِصغ َُر

ُِل
َ َس ُه

ُِب
َ َص ُع

শ শুনর
শ বাফর
শ কযর
শ তির
শ ফুঝর

ُِِع
َ َسم

ُِل
َ ف ََع

শ াাময কযর

ُِب
َ َح ِس

শ প্রায কযর

ُِم
َ ِعَل

শ াঠ কযর

ُِل
َ َع ِم
ُِم
َ ف َِه

শ তরির

শ াঠালরা

َُن َص َر
ُ َ َض
رب
ُب
َ َُك َُت
ُ َ َُد َُر
س
ُث
َ َُب َُع

আভযা ব্দখয়ার কক্রয ব্দম প্রলতযক ক্রিয়ায ালথ একজন ক্রিয়াকাযী তথা কততা “ব্দ” মু ক্ত আলছ।
ক্রিয়ায ালথ ফতদাই কততা থালক।

২। তরংগ ও ফচনলবলদ এয তফতবন্ন রূ

ُف ََع َل

فعلوا

فعَل

তাযা কলর (ুং) কলযলছ

তাযা দু জন (ুং) কলযলছ

শ একজন (ুং) কলযলছ

ف ََعل َ َتا

ُف ََعل َْت

ُل
َ ْ ف ََع

তাযা কলর (স্ত্রী) কলযলছ

তাযা দু জন (স্ত্রী) কলযলছ

শ একজন (স্ত্রী) কলযলছ

ف ََعل ُتم

ف ََعلتما

ُلت
َ ف ََع

শতাভযা কলর (ুং) কলযছ

শতাভযা দু জন (ুং) কলযছ

তুতভ একজন (ুং) কলযছ

َُْت
ّ ُ ف ََعل

ف ََعلتما

ُلت
ِ ف ََع

শতাভযা কলর (স্ত্রী) কলযছ

শতাভযা দু জন (স্ত্রী) কলযছ

ف ََعل َنا

ُلت
ُ ف ََع

অভযা কলযক্রছ

ذَ َه ُب ْوا

তুতভ একজন (স্ত্রী) কলযছ

অতভ কলযক্রছ

ذَ َه َبا

ُب
َ ذَ َه

তাযা কলর শগলরা (ুং)

তাযা দু জন শগলরা (ুং)

শ শগলরা (ুং)

ُب
َ ْ ذَ َه

ذَ َه َؽ َتا

ُذَ َه َب ْت

তাযা কলর শগলরা (স্ত্রী)

তাযা দু জন শগলরা (স্ত্রী)

শ শগলরা (স্ত্রী)

ُذَ َه ْؽ ُت ْم

ذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
َ ذَ َه ْب

শতাভযা কলর তগলয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন তগলয়লছা (ুং)

তুতভ তগলয়লছা (ুং)

َُت
ّ ُ ذَ َه ْب

ذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
ِ ذَ َه ْب

শতাভযা কলর তগলয়লছা (স্ত্রী)

َذ َه ْؽ َنا

অভযা মাআ/মালফা

শতাভযা দু জন তগলয়লছা (স্ত্রী)

তুতভ তগলয়লছা (স্ত্রী)

ُت
ُ َذ َه ْب

অতভ মাআ/মালফা

َن َص ُر ْوا

َن َص َرا

َُِن َص َر

তাযা কলর াাময কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন াাময কলযলছ (ুং)

শ াাময কলযলছ (ুং)

ُِن
َ َن َص ْر

َن َص َر َتا

ُِت
ْ َن َص َر

তাযা কলর াাময কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন াাময কলযলছ (স্ত্রী)

শ াাময কলযলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َن َص ْر ُت

َن َص ْر ُت َما

ُِت
َ َن َص ْر

শতাভযা কলর াাময কলযলছা (ুং)

ُُِّن
َ َن َص ْرت

শতাভযা কলর াাময কলযলছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন াাময কলযলছা (ুং)

তুতভ াাময কলযলছা (ুং)

َن َص ْر ُت َما

ُِت
ِ َن َص ْر

শতাভযা দু জন াাময কলযলছা (স্ত্রী)

َن َص ْر َنا

َُِن َص ْرت

অভযা াাময কলযতছ

َس ِم ُع ْوا

তাযা কলর শুলনলছ (ুং)

ُِن
َ َس ِم ْع

তুতভ াাময কলযলছা (স্ত্রী)

অতভ াাময কলযতছ

َس ِم َعا

ُِِع
َ َسم

তাযা দু জন শুলনলছ (ুং)

শ শুলনলছ (ুং)

َس ِم َع َتا

ُِت
ْ َس ُِم َع

তাযা কলর শুলনলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শুলনলছ (স্ত্রী)

শ শুলনলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َس ِم ْع ُت

َس ِم ْع ُت َما

ُِت
َ َس ِم ْع

শতাভযা কলর শুলনলছা (ুং)

শতাভযা দু জন শুলনলছা (ুং)

তুতভ শুলনলছা (ুং)

ُِّت
َ ُ َس ِم ْع

َس ِم ْع ُت َما

ُِت
ِ َس ِم ْع

শতাভযা কলর শুলনলছা (স্ত্রী)

َس ِم ْع َنا

অভযা শুলনতছ

শতাভযা দু জন শুলনলছা (স্ত্রী)

তুতভ শুলনলছা (স্ত্রী)

َُِس ِم ْعت

অতভ শুলনতছ

َك ُر ُم ْوا

তাযা কলর ভৎ লয়লছ (ুং)

ُِن
َ َك ُر ْم

َك ُر َما

ُِم
َ َك ُر

তাযা দু জন ভৎ লয়লছ (ুং)

শ ভৎ লয়লছ (ুং)

َك ُر َم َتا

ُِت
ْ َك ُر َم

তাযা কলর ভৎ লয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ভৎ লয়লছ (স্ত্রী)

শ ভৎ লয়লছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َك ُر ْم ُت

َك ُر ْم ُت َما

ُِت
َ َك ُر ْم

শতাভযা কলর ভৎ লয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন ভৎ লয়লছা (ুং)

তুতভ ভৎ লয়লছা (ুং)

ُِّت
َ ُ َك ُر ْم

َك ُر ْم ُت َما

ُِت
ِ َك ُر ْم

শতাভযা কলর ভৎ লয়লছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন ভৎ লয়লছা (স্ত্রী)

َك ُر ْم َنا

َُِك ُر ْمت

অভযা ভৎ লয়তছ

َض َر ُب ْوا

তাযা কলর প্রায কলযলছ (ুং)

َُض َر ْب َن

তুতভ ভৎ লয়লছা (স্ত্রী)

অতভ ভৎ লয়তছ

َض َر َبا

َُض َر َب

তাযা দু জন প্রায কলযলছ (ুং)

শ প্রায কলযলছ (ুং)

َض َر َب َتا

َُض َر َب ْت

তাযা কলর প্রায কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন প্রায কলযলছ (স্ত্রী)

শ প্রায কলযলছ (স্ত্রী)

َُض َر ْب ُت ْم

َض َر ْب ُت َما

ُت
َ َض َر ْب

শতাভযা কলর প্রায কলযলছা (ুং)

শতাভযা দু জন প্রায কলযলছা

তুতভ প্রায কলযলছা (ুং)

(ুং)

َُت
ّ ُ َض َر ْب

শতাভযা কলর প্রায কলযলছা (স্ত্রী)

َض َر ْب ُت َما

শতাভযা দু জন প্রায কলযলছা

ُت
ِ َض َر ْب

তুতভ প্রায কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َض َر ْب َنا

অভযা প্রায কলযতছ

ُت
ُ َض َر ْب

অতভ প্রায কলযতছ

৩। তীত কালরয তক্রয়ায তফতবন্ন ফযফায
১) াধাযণ তীতকার (যা ও না ফাচক)।

)َماضيُ ُمطلقُ(ُنفي

শ কলযতন

শ াাময কলযতন
শ লড়তন
শ কলযতন
শ লড়তন
শ তরলিতন
শ ফলতন
শ িায়তন
শ ান কলযতন
শ শিলরতন
শ অলকতন
শ ভুলছতন

َُماُف ََع َل

َُماُ َن َص َر
ُ َ َماُ َُد َُر
س
َُماُُ َع ِم َل
َ ماُُقَر ُأ
َ َ
ُ َ َماُُ َك َت
ب

ُماُ َجل َ َس
َُ َ ماُأَك
ل
ُماُ َش ِر َب
ُب
َ ماُلَ ِع
ُ َ ماُ َر َس
م

َُسح
ُ َ ماُ َم

َماضيُ ُمطل
)قُ(ُإثبات
َ

শ কলযলছ

শ াাময কলযলছ
শ লড়লছ
শ কলযলছ
শ লড়লছ
শ তরলিলছ
শ ফললছ
শ শিলয়লছ
শ ান কলযলছ
শ শিলরলছ
শ এলকলছ
শ ভুলছলছ

ُف ََع َل

َُن َص َر
ُ َ َُد َُر
س
َُع ِم َل
َ قَر ُأ
َ
ُ َ َك َت
ب

َُجل َ َس
ُ َ َ أَك
ل
َُش ِر َب
ُب
َ لَ ِع
ُ َ َر َس
م

ََُم َسح

২) তনকট তীত ও দূ য তীত

َماضيُقريب

শ ভাত্র কলযলছ

শ ভাত্র াাময কলযলছ
শ ভাত্র লড়লছ
শ ভাত্র কলযলছ
শ ভাত্র লড়লছ
শ ভাত্র তরলিলছ
শ ভাত্র ফললছ
শ ভাত্র শিলয়লছ
শ ভাত্র ান কলযলছ
শ ভাত্র শিলরলছ
শ ভাত্র এলকলছ
শ ভাত্র ভুলছলছ

ُق َْدُف ََع َل

ُق َْدُ َن َص َر
ُ َ ق َْدُ َُد َُر
س
َُدُ َع ِم َل
ُْ ق
َ َدُقَر ُأ
َ ُْ ق
ُ َ ق َْدُ َك َت
ب

َُدُ َجل َ َس
ُْ ق
ُ َ َ َدُأَك
ل
ُْ ق
َُدُ َش ِر َب
ُْ ق
ُب
ُْ ق
َ َدُلَ ِع
ُ َ َدُ َر َس
م
ُْ ق

ََُدُ َم َسح
ُْ ق

َماضيُبعيد

শ কলযতছলরা

শ াাময কলযতছর
শ লড়তছলরা
শ কলযতছলরা
শ লড়তছলরা
শ তরলিতছলরা
শ ফলতছলরা
শ শিলয়তছলরা
শ ান কলযতছলরা
শ শিলরতছলরা
শ এলকতছলরা
শ ভুলছতছলরা

َُانُف ََع َل
َ ك

َُانُ َن َص َر
َ ك
ُ َ َانُ َُد َُر
س
َ ك
َُانُ َع ِم َل
َ ك
َ ك َانُقَر ُأ
َ َ
ُ َ َانُ َك َت
ب
َُ ك

َُانُ َجل َ َس
َ ك
ُ َ َ َانُأَك
ل
َ ك
َُانُ َش ِر َب
َ ك
ُب
َ ك
َ َانُلَ ِع
ُ َ َانُ َر َس
م
َ ك

ََُانُ َم َسح
َ ك

৩) লে ূ চক তীত ও অকাঙ্ক্ষাূ চক তীত

َماضيُتم َّنايئ

মতদ শ কযলতা!

মতদ শ াাময কযলতা!
মতদ শ ড়লতা!
মতদ শ কাজ কযলতা
মতদ শ ড়লতা!
মতদ শ তরিলতা!
মতদ শ ফলতা!
মতদ শ শিলতা!
মতদ শ ান কযলতা!
মতদ শ শিরলতা!
মতদ শ অঁকত!
মতদ শ ভুছলতা!

ُل َْؼ َت َماُُف ََع َل

ُال
ْ َماضي
ِ ُاح ِت َم

শ য়লতা কলযলছ

ُل َْؼ َت َُماُُ َن َص َر

শ য়লতা াাময

ُلَ ْؼ َت َماُُ َُد َُر َس

শ য়লতা লড়লছ

ُلَ ْؼ َت َماُُ َع ِم َل
َ لَؼ َتما ُقَر ُأ
َ َ ْ

ُب
َ لَ ْؼ َت َماُُ َك َت
ُ َ َ لَ ْؼ َت َماُُ َجل
س
َُ َ لَ ْؼ َت َُما ُأَك
ل
ُلَ ْؼ َت َماُُ َش ِر َب
ُب
َ لَ ْؼ َت َماُُلَ ِع
ُ َ لَ ْؼ َت َماُُ َر َس
م

َُلَ ْؼ َت َماُُ َم َسح

কলযলছ

শ য়লতা কলযলছ
শ য়লতা লড়লছ
শ য়লতা তরলিলছ
শ য়লতা ফললছ
শ য়লতা শিলয়লছ
শ য়লতা ান কলযলছ
শ য়লতা শিলরলছ
শ য়লতা এলকলছ
শ য়লতা ভুলছলছ

ُل ََعل َّ َماُف ََع َل
ل ََعل َّ َماُ َن َص َُر

ُل ََعل َّ َماُ َُد َُر َس
َُ ل ََعل َّ َماُ َع ِم
ل

َ لَعلَّماُقَر ُأ
َ َ َ
ُ َ ل ََعل َّ َماُ َك َت
ب
ُ َ َ ل ََعل َّ َماُ َجل
س
َُ َ ل ََعل َّ َماُأَك
ل
ُ َ ل ََعل َّ َماُ َش ِر
ب
َ
ُب
َ ل ََعل ّ َماُلَ ِع
ُ َ ل ََعل َّ َماُ َر َس
م

َُل ََعل َّ َماُ َم َسح

كا ُنواُذَ َه ُب ْوا

كاناُذَ َه َبا

ُب
َ
َ كانُذَ َه

তাযা কলর তগলয়তছলরা (ুং)

তাযা দু জন তগলয়তছলরা (ুং)

শ তগলয়তছলরা (ুং)

ُب
َ ْ ُك َّنُذَ َه

كا َن َتاُذَ َه َؽ َتا

ُكا َن ْتُذَ َه َب ْت

তাযা কলর তগলয়তছলরা (স্ত্রী)

তাযা দু জন তগলয়তছলরা (স্ত্রী)

শ তগলয়তছলরা (স্ত্রী)

ُكُن ُت ْمُذَ َه ْؽ ُت ْم

كُن ُت َماُذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
َ ُنتُذَ َه ْب
َ ك

শতাভযা কলর তগলয়তছলর (ুং)

শতাভযা দু জন তগলয়তছলর (ুং)

তুতভ তগলয়তছলর (ুং)

َّ ُ ك
َُت
ّ ُ ُنتُذَ َه ْب

كنتماُذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
ِ تُذَ َه ْب
ِ ُك ْن

শতাভযা কলর তগলয়তছলর (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন তগলয়তছলর (স্ত্রী)

ُك َّناُذَ َه ْؽ َنا

ُت
ُ ُنتُذَ َه ْب
ُ ك

অভযা তগলয়তছরাভ

َد ذَ َه ُب ْوا
ُْ ق

তুতভ তগলয়তছলর (স্ত্রী)

অতভ তগলয়তছরাভ

َد ذَ َه َبا
ُْ ق

ُب
ُْ ق
َ َد ذَ َه

তাযা কলর ভাত্র তগলয়লছ (ুং)

তাযা দু জন ভাত্র তগলয়লছ (ুং)

শ ভাত্র তগলয়লছ (ুং)

ُب
ُْ ق
َ ْ َد ذَ َه

َد ذَ َه َؽ َتا
ُْ ق

َُد ذَ َه َب ْت
ُْ ق

তাযা কলর ভাত্র তগলয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ভাত্র তগলয়লছ (স্ত্রী)

শ ভাত্র তগলয়লছ (স্ত্রী)

َُد ذَ َه ْؽ ُت ْم
ُْ ق

َد ذَ َه ْؽ ُت َما
ُْ ق

ُت
ُْ ق
َ َد ذَ َه ْب

শতাভযা কলর ভাত্র তগলয়ছ (ুং)

শতাভযা দু জন ভাত্র তগলয়ছ (ুং)

তুতভ ভাত্র তগলয়ছ (ুং)

َُت
ُْ ق
ّ ُ َد ذَ َه ْب

َد ذَ َه ْؽ ُت َما
ُْ ق

ُت
ُْ ق
ِ َد ذَ َه ْب

শতাভযা কলর ভাত্র তগলয়ছ (স্ত্রী)

َد ذَ َه ْؽ َنا
ُْ ق

অভযা ভাত্র তগলয়তছ

শতাভযা দু জন ভাত্র তগলয়ছ (স্ত্রী)

তুতভ ভাত্র তগলয়ছ (স্ত্রী)

ُت
ُْ ق
ُ َد ذَ َه ْب

অতভ ভাত্র তগলয়তছ

ل ََعل َّ َما ذَ َه ُب ْوا

ل ََعل َّ َما ذَ َه َبا

َ
ُب
َ ُلَ َعل ّ َما ذَ َه

তাযা কলর য়লতা তগলয়লছ (ুং)

তাযা দু জন য়লতা তগলয়লছ (ুং)

শ য়লতা তগলয়লছ (ুং)

তাযা কলর য়লতা তগলয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন য়লতা তগলয়লছ (স্ত্রী)

শ য়লতা তগলয়লছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর য়লতা তগলয়ছ (ুং)

শতাভযা দু জন য়লতা তগলয়ছ (ুং)

তুতভ য়লতা তগলয়ছ (ুং)

শতাভযা কলর য়লতা তগলয়ছ (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন য়লতা তগলয়ছ (স্ত্রী)

তুতভ য়লতা তগলয়ছ (স্ত্রী)

ُب
َ ْ ل ََعل َّ َما ذَ َه

ُل ََعل َّ َما ذَ َه ْؽ ُت ْم
َُت
ّ ُ ل ََعل َّ َما ذَ َه ْب
ل ََعل َّ َما ذَ َه ْؽ َنا

ل ََعل َّ َما ذَ َه َؽ َتا

ل ََعل َّ َما ذَ َه ْؽ ُت َما
ل ََعل َّ َما ذَ َه ْؽ ُت َما

অভযা য়লতা তগলয়তছ

لَ ْؼ َت َما ذَ َه ُب ْوا

ُل ََعل َّ َما ذَ َه َب ْت
ُت
َ ل ََعل َّ َما ذَ َه ْب
ُت
ِ ل ََعل َّ َما ذَ َه ْب
ُت
ُ ل ََعل َّ َما ذَ َه ْب

অতভ য়লতা তগলয়তছ

لَ ْؼ َت َما ذَ َه َبا

ُب
َ لَ ْؼ َت َما ذَ َه

মতদ তাযা কলর ব্দমলতা (ুং)

মতদ তাযা দু জন ব্দমলতা (ুং)

মতদ শ শমলতা! (ুং)

ُب
َ ْ لَ ْؼ َت َما ذَ َه

لَ ْؼ َت َما ذَ َه َؽ َتا

ُلَ ْؼ َت َما ذَ َه َب ْت

মতদ তাযা কলর ব্দমলতা (স্ত্রী)

মতদ তাযা দু জন ব্দমলতা (স্ত্রী)

মতদ শ শমলতা! (স্ত্রী)

ُلَ ْؼ َت َما ذَ َه ْؽ ُت ْم

لَ ْؼ َت َما ذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
َ لَ ْؼ َت َما ذَ َه ْب

শতাভযা কলর মক্রদ ব্দমলত (ুং)

শতাভযা দু জন মক্রদ ব্দমলত (ুং)

তুতভ মতদ ব্দমলত (ুং)

َُت
ّ ُ ل َْؼ َت َما ذَ َه ْب

ل َْؼ َت َما ذَ َه ْؽ ُت َما

ُت
ِ ل َْؼ َت َما ذَ َه ْب

শতাভযা কলর মক্রদ ব্দমলত (স্ত্রী)

ل َْؼ َت َما ذَ َه ْؽ َنا

অভযা মক্রদ ব্দমতাভ

শতাভযা দু জন মক্রদ ব্দমলত (স্ত্রী)

তুতভ মতদ ব্দমলত (স্ত্রী)

ُت
ُ ل َْؼ َت َما ذَ َه ْب

অতভ মক্রদ ব্দমতাভ

অনু ীরনী, ১.১

 তননথয় কয ও থথ তরি।ال ِف ْع ُلُا ُلْ َُما ِضُي তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
অয়াত

ُاّللُ
َو لَق َْدُ َن َص َرك ُُم َّ ُ

انُ ِم ْنُعَل َ ٍقُ
نس َ
ُاْل َ
َخل َ َق ْ ِ
ُجا ل َ ُ
ُوت
َوقَت َ
اوو ُد َ
َلُ َد ُ

َرفَ َع َُس ْمك ََهاُف ََس َّوا َها
ور ِه ْمُ
ب َّ ُ
ُاّلل ُِب ُن ِ
ذَ َه َ

اتُ
َو َت َرك َُه ْم ُِِف ُُظل َُم ٍ

ُاّللُ
ق َْدُ َج َع َل َّ ُ
َوإِ ْذُأ َ َخذْ َناُ ِمؼثَاقَ ُ
ك ْمُ
ك ُم ُّ
َو َرف َْع َناُف َْوقَ ُ
ُالط َُ
ور

َو َج َعل ْ َناُ َن ْو َمك ُْم ُُس َبا ًتا
َ
اجا
َو َخل َ ْق َنا ك ُْمُأ ْز َو ً
ض َر ْ ُ
ت
عَلِ َم ْتُ َن ْف ٌسُ َّماُأ َ ْح َ
َوأ َ ِذ َن ْتُل َِر ِّب َها َُو ُح َّق ْ ُ
ت
ُح ِب َط ْتُأ َ ْع َما ل ُُه ْمُ
ال َّ ِذي َن َ
َوإِ ْذُ ُفَ َرقْ َناُبِك ُُمُال َْب ْح َرُ

থথ

তক্রয়া

শ াাময কলযলছ

َن َص َرُِ

অনু ীরনী, ১.২

 তননথয় কয ও থথ তরি।ال ِف ْع ُلُا ُلْ َُما ِضُي তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
অয়াত

ُاّللُ
َو لَق َْدُ َن َص َرك ُُم َّ ُ

انُ ِم ْنُعَل َ ٍقُ
نس َ
ُاْل َ
َخل َ َق ْ ِ
ُجا ل َ ُ
ُوت
َوقَت َ
اوو ُد َ
َلُ َد ُ

َرفَ َع َُس ْمك ََهاُف ََس َّوا َها
ور ِه ْمُ
ب َّ ُ
ُاّلل ُِب ُن ِ
ذَ َه َ

اتُ
َو َت َرك َُه ْم ُِِف ُُظل َُم ٍ

ُاّللُ
ق َْدُ َج َع َل َّ ُ
َوإِ ْذُأ َ َخذْ َناُ ِمؼثَاقَ ُ
ك ْمُ
ك ُم ُّ
َو َرف َْع َناُف َْوقَ ُ
ُالط َُ
ور

َو َج َعل ْ َناُ َن ْو َمك ُْم ُُس َبا ًتا
َ
اجا
َو َخل َ ْق َنا ك ُْمُأ ْز َو ً
ض َر ْ ُ
ت
عَلِ َم ْتُ َن ْف ٌسُ َّماُأ َ ْح َ
َوأ َ ِذ َن ْتُل َِر ِبّ َهاُ َو ُح َّق ْ ُ
ت
ُح ِب َط ْتُأ َ ْع َما ل ُُه ْمُ
ال َّ ِذي َن َ
اُبك ُُمُال َْب ْح َرُ
َوإِ ْذُفَ َرقْ َن ِ

وَسُلِ ِميقَاتِ َنا ُ
َو ل َّم َ
َاُجا َءُ ُم َ َٰ

থথ

তক্রয়া

শ াাময কলযলছ

َن َص َرُِ

َ
ُج َعل َ ُهُ َدكًّا ُ
ّل َُر ّبُ ُهُلِل ْ َج َب ِل َ
فَل َّمَاُ َت َج ّ َٰ

ْيُ ُ
ق َْدُعَلِ ْم َناُ َماُفَ َر ْض َناُعَل َ ْ ِ ْ

اُجا َُءكُمُ ِّم َنُالْ َح ِّقُ ُ
واُب َم َ
َوق َْدُ َكف َُر ِ
فَق َْدُ َض َّل َُس َوا َءُا َّ
ل ُ
لس ِؽي ِ ُ
ُ
م ُ
اسُ َّم ْش َر َب ُه ْ ُ
ق َْدُعَلِ َمُك ُ ُّلُأ َن ٍ

ধযায় -০২

الفُعلُالمضار ع

১। ফতথভান ও বতফলযৎ কালরয তক্রয়া ُل ال ُْم َض ِار ُع
ُُ ال ُِف ُْع
ততন ক্ষয তফতি তক্রয়ায ُار ُع
ُُ ُُ ال ِفُ ْعএয াধাযণ রূ ل
ُ ُ  َيف َْع، ل
ُ ُ ِل ُُ َيف ُْع
ُ  َي ْفع। শমভনঃ তীত
َ ل ال ُْم
ِ ض
কালরয তক্রয়া ب
ُ َ “ ذَ َهব্দ ক্রগলয়লছ” এয ফতথভান কালরয তক্রয়ায রূ লরা ب
ُ ُ “ َيذْ َهশ মায়/মালফ”।
 عকাতরভায যকত তযফতথলনয ঈয তবতি কলয তক্রয়াগুলরালক শভাট ৬ তট গ্রুল বাগ কযা য়
মালক ফযাকযলনয তযবালায় “ফাফ” ফরা য়।
ফালফয নাভ

ফতথভান/বতফলযৎ

তীত

ফাফ-

َُِن َص َر

ِصُر
ُ ُ َي ُْن

ِصَُر
ُ َ َُن

ফাফ-

ُِب
َ َض َر

َُ ض َُر
ِب
َُ

ফাফ-

ُِح
َ فَ َت

ُ ض ُِر
ِب
ُ ْ َي

ফাফ-

ُِم
َ َك ُر

ُ ك ُُر
ِم
ُْ َي

َُ َُك ُُر
ِم

ُِب
َ َح ِس

ُ س
ِب
ُِ ح
ُ ْ َي

َُ س
ِب
ُِ ح
َُ

ফাফফাফ-

ُِِع
َ َسم

ُ َي ُْف َُت
ِح

ُ س َُم
ِع
ُ ْ َي

َُ ُفَ َُت
ِح

َُ س ُِم
ِع
َُ

ُُِ َي ْن ُصر-َُن َص َر

শ িুঁলজ শর
শ প্রলফ কযর
শ তযা কযর
শ তফৃ ঙ্খরা কযর
শ তফচায কযর
শ ফর
শ শছলড় তদর
শ তথ বাঙ্গর
শ রক্ষয কযর
শ কৃতজ্ঞ র
শ নীযফ র

َُِطل ََبُ–ُ َي ْطل ُب

শ তযফতথন কযর

َُِلُ–ُ َي ْقتُل
َ قَت

শ ৃ তি কযর

َُِلُ–ُ َي ْدخُل
َ َدخ

শ দাত্ব কযর

ُِف ََس َدُ–ُ َيف ُْسد

শ ভানর

َُِحك ََمُ–ُ َي ْحكُم
ُِق ََع َدُ–ُ َيق ُْعد

শ ধযয়ন কযর
শ ফস্থান কযর

ُِْتك
ُ ْ َت َركَ ُ–ُ َي

শ শৌলছ তদর

َُِن َظ َرُ–ُ َي ْن ُظر

শ অলদ কযলরা

َُِتُ–ُ َي ْسكُت
َ َسك

শ চালাফাদ কযর

ُِضُ–ُ َي ْن ُقض
َ َن َق
َُِش َك َرُ–ُ َي ْش ُكر

শ ধযর

শ রু কালরা

ُِض ِرب
ْ َض َر َبُ–ُ َي

শ তভথযা ফরর
শ ঈাজথন কযর
শ বাঙ্গর
শ তষ্ণু র

ফাফ

শ শধৌত কযর

ُِك ََس َرُ–ُ َيك ِْسر

শ তযাচায কযর

ُِبُ–ُ َي ْص ِب
َ َ َص

َُِع َب َدُ–ُ َي ْع ُبد

َُِخل َ َقُ–ُ َي ْخلُق
ُِتُ–ُ َي ْق ُنت
َ قَ َن

َُِد َر َسُ–ُ َي ْد ُرس
َُِثُ–ُ َي ْمكُث
َ َمك
َُِبل َ َغُ–ُ َي ْبلُغ
ُِ َيأ ْ ُخذ-–َُأ َ َخذ
ُُِ َيأ ْ ُمر-–أ َ َم َُر

ُِْتُ–ُ َي ْس ُْت
َ َ َس

َُِح َر َثُ–ُ َي ْح ُرث

ফাফ

ْ كَذَ َبُ–ُ َي
ُِك ِذب

ُِبُ–ُ َيك ِْسب
َ ك ََس

َُِن َق َلُ–ُ َي ْن ُقل

শ জয় কযর

শ অরাদা কযর

ُِغس َلُ–ُ َي ْغ ِسل
َ
ُِغَل ََبُ–ُ َي ْغلِب
َُِظل ََمُ–ُ َي ْظلِم

ُِف ََص َلُ–ُ َيف ِْصل

শ তপলয অর
শ িুরর
শ চুতয কযর
শ ফন কযর
শ ধ্বং র
শ ফতীনথ র

َُِر َج َعُ–ُ َي ْرجِع

শ ফর

َُِس َر َقُ–ُ َي ْس ِرق

শ জানর

َُِكُ–ُ َي ْهلِك
َ َهل

শ ক্ষভা কযর

ُِك ََش َفُ–ُ َيك ِْشف

শ শল কযর

َُِح َم َلُ–ُ َي ْح ِمل

শ ঈতস্থত কযর

ُِْنل
ِ ْ َن َز َلُ–ُ َي

শ তযকল্পনা কযর

ُُِ َي ْف َتح-ُ َفَ َتح
শ দান কযর
শ িুরর
শ াঠালরা
শ প্রংা কযর
শ ঈঠালরা
শ জভা কযর
শ ফানালরা
শ মাদু কযর
শ ংলাধন কযর
শ রাব কযর

َُِمنَحَ ُ–ُ َي ْم َنح
ُِ– َي ْف َتح-َُفَ َتح

َُِجل َ َسُ–ُ َي ْجلِس
َُِخ َت َمُ–ُ َي ْخ ِتم

ُِفُ–ُ َي ْع ِرف
َ َع َر

ُِضُ–ُ َي ْع ِرض
َ َع َر
َُِغف ََرُ–ُ َي ْغ ِفر

ُِغ ََر َسُ–ُ َيغ ِْرس

ফাফ

শ প্রদথণ কযর
শ তজজ্ঞাা কযর

َُِظ َه َرُ–ُ َي ْظ َهر
َُِسأ َ َلُ–ُ َي ْسأَل
ُُِ َيق َْرأ-–َُق ََرأ

ُِ َي ْب َعث-–ث
ُ َ َب َع

শ াঠ কযর

َُِرفَ َعُ–ُ َي ْرفَع

শ অঘাত কযর

ُِل
َ – َج َع- َُِي ْج َعل

শ তবা তদর

ُِل ََع َنُ–ُ َيل َْعن

ُِ َس َح َر-– ُِس َحر
ُ ْ َي

শ চালাফাদ কযর

َُِز َرعَُ–ُ َي ْز َرع

ُُِ َي ْن َفع-–ع
َُ َن َف

শ ঈদ্ভাফন কযর

َُِم َدحَ ُ–ُ َي ْم َدح

শ ফাধা তদর

ُُِ َي ْج َمع-–- ع
َُ َج َم

শ া কযর

ُِح
َ َ  َصل-– َُِي ْصلَح

শ কাটর

َُِم َن َعُ–ُ َي ْمنَع

َُِج َرحَ ُ–ُ َي ْج َرح
َُِن َجحَ ُ–ُ َي ْن َجح

ُِق ََط َعُ–ُ َيق َْطع
َُِب َدأَُ–ُ َي ْب َدأ

ْ ُ َي-ُ َك ُر َمফাফ
ُِك ُرم

শ বাযী র
শ দূ যদথী র
শ কলঠায র
শ ফড় র
শ িাঁতট র
শ তনিুঁত র

َُِث ُق َلُ–ُ َيثْ ُقل

শ তনকটফতথী র

َُِب ُص َرُ–ُ َي ْب ُصر

শ দূ লয শগর

َُِع ُظ َمُ–ُ َي ْع ُظم

শ ু েয র

ُُِلَ ُط َفُ–ُ َيل ُْطف

শ ফড় র

ُِبُ–ُ َي ْص ُعب
َ َص ُع

শ ফৃ তি কযর

َُِط ُه َرُ–ُ َي ْط ُهر

শ িালটা র

ُُِ َي ْس َمع-َُس ِم َع
শ িুত র
শ তচতন্তত র
শ তাাতথ র
শ তযষ্কায কলয
ফরর
শ তনযাদ র
শ চড়র
শ ান কযর
শ ার
শ ঘৃ ণা কযর

ُِفَ ِرحَ ُ–ُ َيف َْرح

ُِق َُر َبُ–ُ َيق ُْرب
َُِب ُع َدُ–ُ َي ْب ُعد
ْ َكث َُرُ–ُ َي
ُِكثُر

َُِح ُس َنُ–ُ َي ْح ُسن
ُِق َُص َرُ–ُ َيق ُْصر
َُِبُ–ُ َيك ُْب
َُك

ফাফ

শ শুনর

َُِس ِم َعُ–ُ َي ْس َمع

َُِح ِز َنُ–ُ َي ْح َزن

শ জানর

َُِج ِه َرُ–ُ َي ْج َهر

শ ভূ িথ র

َُِج ِه َلُ–ُ َي ْج َهل

َُِسلِ َمُ–ُ َي ْسل َم

শ প্রংা কযর

َُِح ِم َدُ–ُ َي ْح َمد

َُِش ِر َبُ–ُ َي ْش َرب

শ যাগাতিত র

ْ َك ِر َهُ–ُ َي
ُِك َره

শ তনযাদ লরা

َُِع ِط َشُ–ُ َي ْع َطش

ُِِبُ–ُ َي ْركَب
َ َرك

ُِض َحك
ُِ َض
َ ح
ْ كُ–ُ َي

শ ভুিস্ত কযর

শ ফুঝর

শ াক্ষয তদর

ُِعَلِ َمُ–ُ َي ْعل َم

َُِح ِف َظُ–ُ َي ْحفَظ

ُِف َِه َمُ–ُ َيف َْهم

ُِضب
ِ غ
َ بُ–ُ َي ْغ
َ َض
َُِش ِه َدُ–ُ َي ْش َهد
ُُِ َيأ ْ َمن-ُأ َ ِم َن

শ ভলন কযর

ُب
ُ ُ َي ْح ِس-ُب
َ َح ِس
শ স্বছে র
ُِبُ–ُ َي ْح ِسب
َ َح ِس

শ ওয়াতয র

২। তরংগ ও ফচনলবলদ এয তফতবন্ন রূ

ُُِون
َ َيف َْعل

তাযা কলর কলয/কযলফ(ুং)

ُِل
َ َيف َْع

َُِلن
ِ َيف َْع

তাযা দু জন কলয/কযলফ(ুং)

َُِلن
ِ َتف َْع

তাযা কলর কলয/কযলফ(স্ত্রী)

তাযা দু জন কলয/কযলফ(স্ত্রী)

ُُِون
َ َتف َْعل

ُِن
ِ َتف َْع ََل

শতাভযা কলর কয/কযলফ(ুং)

ُِل
َ ْ َتف َْع

শতাভযা কলর কয/কযলফ(স্ত্রী)

َُِنف َْعل

অভযা কতয/কযলফা

َُِن ِع َمُ–ُ َي ْن ِعم
َُِو ِر َثُ–ُ َي ِرث

َُِيف َْعل

শ কলয/কযলফ(ুং)

َُِتف َْعل

শ কলয/কযলফ(স্ত্রী)

َُِتف َْعل

শতাভযা দু জন কয/কযলফ(ুং)

তুতভ কয/কযলফ(ুং)

ُِن
ِ َتف َْع ََل

ُِني
َ َِتف َْعل

শতাভযা দু জন কয/কযলফ(স্ত্রী)

তুতভ কয/কযলফ(স্ত্রী)

ُِأَف َْعل

অতভ কতয/কযলফা

ُِن
َ َيذْ َه ُب ْو

ُِان
ِ َيذْ َه َب

َُِيذْ َهب

তাযা কলর মায়/মালফ (ুং)

তাযা দু জন মায়/মালফ (ুং)

শ মায়/মালফ (ুং)

ُِب
َ ْ َيذْ َه

ُِان
ِ َتذْ َه َب

َُِتذْ َهب

তাযা কলর মায়/মালফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন মায়/মালফ (স্ত্রী)

শ মায়/মালফ (স্ত্রী)

ُِن
َ َتذْ َه ُب ْو

ُِان
ِ َتذْ َه َب

َُِتذْ َهب

শতাভযা কলর মাও/মালফ (ুং)

শতাভযা দু জন মাও/মালফ (ুং)

তুতভ মাও/মালফ (ুং)

ُِب
َ ْ تذْ َه

ُِان
ِ َتذْ َه َب

ُِني
َ ْ َتذْ َه ِب

শতাভযা কলর মাও/মালফ (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন মাও/মালফ (স্ত্রী)

তুতভ মাও/মালফ (স্ত্রী)

َُِنذْ َهب

ُِأ َ ْذ َهب

অভযা মাআ/মালফা

অতভ মাআ/মালফা

ُِن
َ َي ْن ُص ُر ْو

ُِان
ِ َي ْن ُص َر

তাযা কলর াাময কলয/কযলফ

তাযা দু জন াাময কলয/কযলফ

(ুং)

(ুং)

ُِن
َ َي ْن ُص ْر

ُِان
ِ َت ْن ُص َر

তাযা কলর াাময কলয/কযলফ

তাযা দু জন াাময কলয/কযলফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْن ُص ُر ْو

ُِان
ِ َت ْن ُص َر

শতাভযা কলর াাময

শতাভযা দু জন াাময

কলযা/কযলফ (ুং)

কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ َت ْن ُص ْر

ُِان
ِ َت ْن ُص َر

শতাভযা কলর াাময

শতাভযা দু জন াাময

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

َُِي ْن ُصر

শ াাময কলয/কযলফ (ুং)

َُِت ْن ُصر

শ াাময কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َُِت ْن ُصر

তুতভ াাময কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ َت ْن ُص ِر ي

তুতভ াাময কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ْن ُصر

َُِن ْن ُصر

অভযা াাময কতয/কযলফা

ُِن
َ َي ْس َم ُع ْو

তাযা কলর শুলন/শুনলফ (ুং)

ُِن
َ َي ْس َم ْع

অতভ াাময কতয/কযলফা

ُِان
ِ َي ْس َم َع

তাযা দু জন শুলন/শুনলফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْس َم َع

তাযা কলর শুলন/শুনলফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শুলন/শুনলফ (স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْس َم ُع ْو

ُِان
ِ َت ْس َم َع

শতাভযা কলর শুলনা/শুনলফ (ুং)

ُِن
َ َت ْس َم ْع

শতাভযা কলর শুলনা/শুনলফ (স্ত্রী)

َُِن ْس َمع

َُِت ْس َمع

শ শুলন/শুনলফ (স্ত্রী)

َُِت ْس َمع

তুতভ শুলনা/শুনলফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْس َم َع

ُِني
َ ْ َت ْس َم ِع

শতাভযা দু জন শুলনা/শুনলফ (স্ত্রী)

তুতভ শুলনা/শুনলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ْس َمع

অতভ শুতন/শুনলফা

ُِان
ِ َي ْح ِس َب

তাযা কলর ভলন কলয/কযলফ

তাযা দু জন ভলন কলয/কযলফ

(ুং)

(ুং)

ُِب
َ ْ َي ْح ِس

ُِان
ِ َت ْح ِس َب

তাযা কলর ভলন কলয/কযলফ

শ শুলন/শুনলফ (ুং)

শতাভযা দু জন শুলনা/শুনলফ (ুং)

অভযা শুতন/শুনলফা

ُِن
َ َي ْح ِس ُب ْو

َُِي ْس َمع

َُِي ْح ِسب

শ ভলন কলয/কযলফ (ুং)

َُِت ْح ِسب

তাযা দু জন ভলন কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ ভলন কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ َت ْح ِس َب

َُِت ْح ِسب

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْح ِس ُب ْو

শতাভযা কলর ভলন কলযা/কযলফ

শতাভযা দু জন ভলন কলযা/কযলফ

(ুং)

(ুং)

ُِب
َ ْ َت ْح ِس

ُِان
ِ َت ْح ِس َب

তুতভ ভলন কলযা/কযলফ (ুং)

ُِني
َ ْ َت ْح ِس ِب

শতাভযা কলর ভলন কলযা/কযলফ

শতাভযা দু জন ভলন কলযা/কযলফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُِن ْح ِسب

অভযা ভলন কতয/কযলফা

ُِن
َ ض ِر ُب ْو
ْ َي

ُِان
ْ َي
ِ ض ِر َب

তাযা দু জন প্রায কলয/কযলফ

(ুং)

(ুং)

তাযা কলর প্রায কলয/কযলফ

ُِأ َ ْح ِسب

অতভ ভলন কতয/কযলফা

তাযা কলর প্রায কলয/কযলফ

ُِن
َ ض ِر ْب
ْ َي

তুতভ ভলন কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ْ َت
ِ ض ِر َب

ُِض ِرب
ْ َي

শ প্রায কলয/কযলফ (ুং)

ُِض ِرب
ْ َت

তাযা দু জন প্রায কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ প্রায কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ْ َت
ِ ض ِر َب

ُِض ِرب
ْ َت

(স্ত্রী)

ُِن
َ ض ِر ُب ْو
ْ َت

শতাভযা কলর প্রায

শতাভযা দু জন প্রায কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ ض ِر ْب
ْ َت

ُِان
ْ َت
ِ ض ِر َب

শতাভযা কলর প্রায

শতাভযা দু জন প্রায কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِض ِرب
ْ َن

অভযা প্রায কতয/কযলফা

ْ َي
ُِن
َ ك ُر ُم ْو

তাযা কলর ম্মাতনত য়/লফ

তুতভ প্রায কলযা/কযলফ (ুং)

ُِني
َ ْ ِض ِرب
ْ َت

তুতভ প্রায কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ْض ِرب

অতভ প্রায কতয/কযলফা

ْ َي
ُِان
ِ ك ُر َم

ْ َي
ُِك ُرم

তাযা দু জন ম্মাতনত য়/লফ (ুং)

শ ম্মাতনত য়/লফ (ুং)

ْ َت
ُِان
ِ ك ُر َم

ْ َت
ُِك ُرم

(ুং)

ْ َي
ُِن
َ ك ُر ْم

তাযা কলর ম্মাতনত য়/লফ

তাযা দু জন ম্মাতনত য়/লফ (স্ত্রী)

শ ম্মাতনত য়/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ْ َت
ُِن
َ ك ُر ُم ْو

ْ َت
ُِان
ِ ك ُر َم

শতাভযা কলর ম্মাতনত

শতাভযা দু জন ম্মাতনত ও/লফ

ও/লফ (ুং)

(ুং)

ْ َت
ُِن
َ ك ُر ْم

ْ َت
ُِان
ِ ك ُر َم

শতাভযা কলর ম্মাতনত

শতাভযা দু জন ম্মাতনত ও/লফ

ও/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ْ َن
ُِك ُرم

অভযা ম্মাতনত আ/লফ

ْ َت
ُِك ُرم

তুতভ ম্মাতনত ও/লফ (ুং)

ْ َت
ُِني
َ ْ ك ُر ِم

তুতভ ম্মাতনত ও/লফ (স্ত্রী)

ُِأَك ُْرم

অতভ ম্মাতনত আ/লফ

৩। ভাযপু, ভানু ফ ও ভাজ্জু ভ ফস্থায় ফতথভান কালরয তক্রয়ায তযফতথন
তীত কালরয তক্রয়ায শলল শকান তযফতথন শনআ তকন্তু ভুদাযীয শল ফলণথ তযফতথন য়।
ُأَن، لَ ْنভুদাতযলক ভানু ফ ُ وب
ّ ، ل َْمভুদাতযলক ভাজ্জু ভ ُ وم
ٌ  َم ْج ُزকলয
ٌ  َم ْن ُصকলয অয ُُلمَا
শ শমলত
শ শফয লত
শ তরিলত
শ তভথযা ফরলত
শ ড়লত
শ শিরলত
শ ড়লত

শ এিনও মায়তন
শ এিনও শফয য়তন
শ এিনও তরলিতন
শ এিনও তভথযা ফলরতন
শ এিনও লড়তন
শ এিনও শিলরতন
শ এিনও লড়তন

َ
ُب
َ أ ْنُ َيذْ َه
َ
َُخرج
ُ أ ْنُ َي
ْ أ َ ْنُ َي
ُ َ ك ُت
ب
ْ أ َ ْنُ َي
ُ َ ك ِذ
ب
َ أَنُيقْر ُأ
َ َ ْ
ُ َ أ َ ْنُ َيل َْع
ب
ُ َ أ َ ْنُ َي ْد ُر
س
ُب
ْ ل َّمَاُ َيذْ َه
ُْخرج
ُ ل َّمَا َي

ْ ل َّمَا َي
ُب
ْ ك ُت
ْ ل َّمَا َي
ُ ْ ك ِذ
ب
ْ لَمَا يقْر ُأ
َ َ ّ
ُ ْ ل َّمَا َيل َْع
ب

ُل َّمَا َي ْد ُر ْس

শ মালফ না
শ শফয লফ না
শ তরিলফ না
শ তভথযা ফরলফ না
শ ড়লফ না
শ শিরলফ না
শ ড়লফ না

শ মায়তন
শ শফয য়তন
শ তরলিতন
শ তভথযা ফলরতন
শ লড়তন
শ শিলরতন
শ লড়তন

ُب
َ لَ ْنُُُ َيذْ َه
َُخرج
ُ لَ ْنُُ َي

ْ لَ ْنُُ َي
ُب
َ ك ُت
ْ لَ ْنُُ َي
ُ َ ك ِذ
ب
َ لَنُُيقْر ُأ
َ َ ْ
ُ َ لَ ْنُُ َيل َْع
ب
ُلَ ْنُُ َي ْد ُر َس
ُب
ْ ل َْمُ َيذْ َه
ُْخرج
ُ ل َْم ُ َي

ْ ل َْم ُ َي
ُب
ْ ك ُت
ْ ل َْم ُ َي
ُ ْ ك ِذ
ب
ْ لَم ُيقْر ُأ
َ َ ْ
ُ ْ ل َْم ُ َيل َْع
ب

ُل َْم ُ َي ْد ُر ْس

এফায অভযা তক্রয়ালদয ফগুলরা রুলয ভাযপু, ভানু ফ অয ভাজ্জু লভয রু শদতি,

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

َلنُ
َيف َْع ِ

لَ ْنُ َُيف َْعَل

َيف َْع ُلُ

ُونُ
َيف َْعل َ
َتف َْع ُُ
ل
َلنُ
َتف َْع ِ
لُ
َيف َْع َ
َتف َْع ُُ
ل

َتف َْع ََل ِنُ

لَ ْنُُ َيف َْع َلُ

ومُ
َم ْج ُز ٌ
ل َْمُ َيف َْع ُْ
ل

ُُيف َْعل ُوا
لَ ْن َ

ل َْم َُيف َْعل ُوا

لَ ْن ُ َتف َْعَل

ل َْمُ َتف َْعَل

لَ ْنُُ َتف َْع َلُ

ل َْم َُيف َْعَل

ل َْمُ َتف َْع ْلُ

لُ
لَ ْنُُ َيف َْع َ

لُ
ل َْمُ َيف َْع َ

لَ ْن ُ َتف َْع ََلُ

ل َْمُ َتف َْع ََلُ

لَ ْنُُ َتف َْع َلُ

ل َْمُ َتف َْع ْلُ

ُونُ
َتف َْعل َ

لَ ْنُُ َتف َْعل ُوا

ل َْمُ َتف َْعل ُوا

َتف َْع ََل ِنُ
َتف َْع ْ َ ُ
ل
أَف َْع ُُ
ل

لَ ْن ُ َتف َْع ََلُ

ل َْمُ َتف َْع ََلُ

نيُ
َتف َْعلِ َ

َنف َْع ُلُ

لَ ْنُُ َتف َْعلِي

لُ
لَ ْنُُ َتف َْع ْ َ
لَ ْنُُأَف َْع َُ
ل
لَ ْنُُ َنف َْع َُ
ل

ُلَ ْمُ َتف َْعلِي

لُ
ل َْمُ َتف َْع ْ َ
ل َْمُأَف َْع ُْ
ل
ل َْمُ َنف َْع ُْ
ل

َم ْرفُو ُعٌ

بُ
َيذْ َه ُ
َيذْ َه َب ِ ُ
ان

وبُ
َم ْن ُص ٌ

بُ
لَ ْن َ
ُُيذْ َه َ
ُُيذْ َه َبا
ُلَ ْن َ

ومُ
َم ْج ُز ٌ

بُ
ُل َْم َُيذُْ َه ْ
ل َْم َُيذْ َه َبا

َيذْ َه ُب ْو َنُ

ُُيذْ َه ُب ْوا
ُلَ ْن َ

ل َْم َُيذْ َه ُب ْوا

بُ
َيذْ َه ْ َ

بُ
لَ ْن ُ َيذْ َه ْ َ

بُ
ل َْمُ َيذْ َه ْ َ

لَ ْن ُ َتذْ َه ُب ْوا

ل َْمُ َتذْ َه ُب ْوا

بُ
َتذْ َه ُ
َتذْ َه َب ِ ُ
ان
بُ
َتذْ َه ُ
َتذْ َه َب ِ ُ
ان

َتذْ َه ُب ْو َنُ
نيُ
َتذْ َه ِب ْ َ
انُ
َتذْ َه َب ِ
بُ
َُتذْ َه ْ َ
أ َ ْذ َه ُ ُ
ب
َنذْ َه ُ ُ
ب

بُ
ُلَ ْنُُ َتذْ َه َ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا
بُ
لَ ْنُُ َتذْ َه َ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا

بُ
لَ ْنُُ َتذْ َه ِ ْ
لَ ْنُُ َتذْ َه َبا

بُ
لَ ْنُُ َتذْ َه ْ َ
لَ ْنُُأ َ ْذ َه َ ُ
ب
بُ
لَ ْن ُ َنذْ َه َ

بُ
ل َْمُ َتذْ َه ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

بُ
ُلَ ْمُ َتذْ َه ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

بُ
ل َْمُ َتذْ َه ِ ْ
ل َْمُ َتذْ َه َبا

بُ
ل َْمُ َتذْ َه ْ َ
ل َْمُأ َ ْذ َه ْ ُ
ب
ل َْمُ َنذْ َه ْ ُ
ب

َم ْرفُو ُعٌ

َي ْن ُص ُرُ
َي ْن ُص َر ِ ُ
ان

وبُ
َم ْن ُص ٌ

لنُ َي ْن ُص َرُ
لنُ َي ْن ُص َرا

ومُ
َم ْج ُز ٌ

لَمُ َي ْن ُص ْرُ
لمُ َي ْن ُص َرا

َي ْن ُص ُر ْو َنُ

لنُ َي ْن ُص ُر ْوا

لمُ َي ْن ُص ُر ْوا

َي ْن ُص ْر َنُ

لنُ َي ْن ُص ْر َنُ
لنُ َت ْن ُص َُر

لمُ َي ْن ُص ْر َنُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان
َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

لنُ َت ْن ُص َرُ
لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص ُر ْوا

لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َت ْن ُص َرا
لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َت ْن ُص َرا

َت ْن ُص ُر ْو َنُ
َت ْن ُص ِر ي َ ُ
ن

لنُ َت ْن ُص ِري

لمُ َت ْن ُص ِري

َت ْن ُص ْر َنُ
أ َ ْن ُص ُُر

لنُ َت ْن ُص ْر َنُ
لنُأ َ ْن ُص َُر

لمُ َت ْن ُص ْر َنُ
لمُأ َ ْن ُص ُْر

انُ
َت ْن ُص َر ِ

َن ْن ُص ُرُ

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َن ْن ُص َرُ

لمُ َت ْن ُص ُر ْوا
لمُ َت ْن ُص َرا

لمُ َن ْن ُص ْرُ

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

ومُ
َم ْج ُز ٌ

آنُِ
َيق َْر ِ
نُِ
َيق َْرأ ُ ْو َ

لَنُ َيق َْرآ
لَنُ َيق َْرأ ُ ْوا
لَنُ َتق َْر َأُِ

لَمُ َيق َْرآ
لَمُ َيق َْرأ ُ ْوا

َيق َْرأُِ

َتق َْرأُِ

ْرآنُِ
َتق ِ
نُِ
َيق َْرأ ْ َ
َتق َْرأُِ

لَنُ َيق َْر َأُِ

لَمُ َتق َْر ْأُِ

لَنُ َتق َْرآ
نُِ
لَنُ َيق َْرأ ْ َ
لَنُ َتق َْر َأُِ

لَمُ َتق َْر ْأُِ

لَنُ َتق َْرآ
نُِ
لَنُ َتق َْرأ ْ َ
لَنُأَق َْر َأُِ

لَمُ َتق َْرآ
نُِ
لَمُ َتق َْرأ ْ َ
لَمُأَق َْر ْأُِ

آنُِ
َتق َْر ِ
نُِ
َتق َْرأ ُ ْو َ
نيُِ
َتق َْرئِ ْ َ

لَنُ َتق َْرآ
لَنُ َتق َُْرأ ُ ْوا
يئُِ
لَنُ َتق َْر ْ

َنق َْرأُِ

لَنُ َنق َْر َأُِ

آنُِ
َتق َْر ِ
نُِ
َتق َْرأ ْ َ
أَق َْرأُِ

لَمُ َيق َْر ْأُِ

لَمُ َتق َْرآ
نُِ
لَمُ َيق َْرأ ْ َ
لَمُ َتق َْرآ
لَمُ َتق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
لَمُ َتق َْر ْ

لَمُ َنق َْر ْأُِ

لَنُ َي ْ
بُِ
ك ُت َ

ومُ
َم ْج ُز ٌ
لَمُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

َي ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لَنُ َي ْ
ك ُؾ َبا

َي ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

لَنُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

لَمُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َت ْ
ك ُتبُِ

لَنُ َُت ْ
بُِ
ك ُت َ

َي ْ
ك ُتبُِ

َت ْ
ك ُتبُِ

َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لَنُ َت ْ
بُِ
ك ُت َ

لَمُ َي ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَنُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

لَمُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

َت ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

لَنُ َت ْ
ك ُؾ ُب ْوا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َت ْ
نيُِ
ك ُت ِب ْ َ
َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
أ َ ْك ُتبُِ
َن ْ
ك ُتبُِ

لَنُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

لَنُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
بُِ
لَنُأ َ ْك ُت َ
لَنُ َن ْ
بُِ
ك ُت َ

لَمُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
بُِ
لَمُأ َ ْك ُت ْ
لَمُنَ ْ
بُِ
ك ُت ْ

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

انُِ
َي ْس َم َع ِ

لَن َُي ْس َم َعا

َي ْس َمعُِ

عُِ
لَنُ َي ْس َم َ

ومُ
َم ْج ُز ٌ
لَمُ َي ْس َم ْعُِ

لَم َُي ْس َم َعا

نُِ
َي ْس َم ُع ْو َ

لَنُ َي ْس َم ُع ْوا

لَمُ َي ْس َم ُع ْوا

انُِ
َت ْس َم َع ِ

لَنُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َُعا

َت ْس َمعُِ

عُِ
لَنُ َت ْس َم َ

َت ْس َمعُِ

نُِ
َي ْس َم ْع َ

انُِ
َت ْس َم َع ِ

عُِ
لَنُ َت ْس َم َ

لَمُ َت ْس َم ْعُِ

نُِ
لَنُ َي ْس َم ْع َ

نُِ
لَمُ َي ْس َم ْع َ

لَنُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم ْعُِ

نُِ
َت ْس َم ُع ْو َ

لَنُ َت ْس َم ُع ْوا

لَمُ َت ْس َم ُع ْوا

انُِ
َت ْس َم َع ِ

لَنُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َعا

نيُِ
َت ْس َم ِع ْ َ
نُِ
َت ْس َم ْع َ
أ َ ْس َمعُِ
َن ْس َمعُِ

يُِ
لَنُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
لَنُ َت ْس َم ْع َ
عُِ
لَنُأ َ ْس َم َ
عُِ
لَنُ َن ْس َم َ

يُِ
لَمُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
لَمُ َت ْس َم ْع َ
لَمُأ َ ْس َم ْعُِ
لَمُ َن ْس َم ْعُِ

َم ْرفُو ُعٌ

وبُ
َم ْن ُص ٌ

انُِ
َي ْحف ََظ ِ

لَنُ َي ْحف ََظا

َي ْحفَظُِ

َظُِ
لَنُ َي ْحف َ

ومُ
َم ْج ُز ٌ

َظُِ
لَمُ َي ْحف ْ

لَمُ َي ْحف ََظا

نُِ
َي ْحف َُظ ْو َ

لَنُ َي ْحف َُظ ْوا

لَمُ َُي ْحف َُظ ْوا

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

لَنُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

َت ْحفَظُِ

َظُِ
لَنُ َت ْحف َ

َت ْحفَظُِ

نُِ
َي ْحف َْظ َ

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

َظُِ
لَنُ َت ْحف َ

َظُِ
لَمُ َت ْحف ْ

نُِ
لَنُ َي ْحف َْظ َ

نُِ
لَمُ َي ْحف َْظ َ

لَنُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

َظُِ
لَمُ َت ْحف ْ

نُِ
َت ْحف َُظ ْو َ

لَنُ َت ْحف َُظ ْوا

لَمُ َت ْحف َُظ ْوا

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

لَنُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

نيُِ
َت ْح َف ِظ ْ َ
نُِ
َت ْحف َْظ َ
أ َ ْحفَظُِ
َن ْحفَظُِ

يُِ
لَنُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
لَنُ َت ْحف َْظ َ
َظُِ
لَنُأ َ ْحف َ
َظُِ
لَنُ َن ْحف َ

يُِ
لَمُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
لَمُ َت ْحف َْظ َ
َظُِ
لَمُأ َ ْحف ْ
َظُِ
لَمُ َن ْحف ْ

৪। ভুদাযীয তফতবন্ন ফযফায
১) াধাযণ ভুদাযী (যাঁ ূ চক ও না ফাচক)

)مضار ع ُ ُمطلقُ(ُنفي
শ কলয না
শ াাময কলয না
শ লড় না
শ কলয না
শ লড় না
শ তরলি না
শ ফল না
শ িায় না
শ ান কলয না
শ শিলর না
শ অলক না
শ ভুলছ না

َُالُ َيف َْع ُل

َُالُ َي ْن ُص ُر
ُ ُ َالُ َي ْد ُر
س
َُالُ َي ْع َم ُل
ُ َالُيقْر ُأ
َ َ
ْ َالُُ َي
ُ ُ ك ُت
ب

َُِالُ َي ْجلِس
َُِالُ َيأْك ُل

مضار عُ ُ ُمطل
)قُ(ُإثبات
َ

শ কলয

শ াাময কলয
শ লড়
শ কলয
শ লড়
শ তরলি
শ ফল
শ িায়

َُِالُ َي ْش َرب

শ ান কলয

َُِالُ َي ْر ُسم

শ অলক

َُِالُ َيل َْعب

َُِالُ َي ْم َسح

শ শিলর

শ ভুলছ

َُيف َْع ُل

َُي ْن ُص ُر
ُ ُ َي ْد ُر
س
َُُي ْع َم ُل
ُ يقْر ُأ
َ َ
ْ َي
ُ ُ ك ُت
ب

َُِي ْجلِس
َُِيأْك ُل
َُِي ْش َرب
ُ َيل َُْع
ِب

َُِي ْر ُسم
َُِي ْم َسح

২) তীত কার ূ চক ভুদাতয اري
ُِ مر
َُ ُست
ُْ ِ ال
ُ  ُالماضيُاও লেফাচক ফাচক ভুদাযী
শ কদাতচৎ কলয
শ কদাতচৎ াাময কলয
শ কদাতচৎ লড়
শ কদাতচৎ কলয
শ কদাতচৎ লড়
শ কদাতচৎ তরলি
শ কদাতচৎ ফল
শ কদাতচৎ িায়
শ কদাতচৎ ান কলয
শ কদাতচৎ শিলর
শ কদাতচৎ অলক
শ কদাতচৎ ভুলছ

ُق َْدُُ َيف َْع ُل

ُق َْدُُ َي ْن ُص ُر
ُ ُ ق َْدُُ َي ْد ُر
س
ُق َْدُُ َي ْع َم ُل
ُ قَدُُيقْر ُأ
َ َ ْ

ْ ق َْدُُ َي
ُب
ُ ك ُت
ُ ُ ِق َْدُُ َي ْجل
س
ُُ ُ ق َْدُُ َيأْك
ل
ُق َْدُُ َي ْش َر ُب
ُب
ُ ق َْدُُ َيل َْع
ُ ُ ق َْدُُ َي ْر ُس
م
ُُق َْدُُ َي ْم َسح

শ কযলতা
শ াাময কযলতা
শ ড়লতা
শ কযলতা
শ ড়লতা
শ তরিলতা
শ ফলতা
শ শিলতা
শ ান কযলতা
শ শিরলতা
শ অঁকত
শ ভুছলতা

َُانُ َيف َْع ُل
َ ك

َُانُ َي ْن ُص ُر
َ ك
ُ ُ َانُ َي ْد ُر
س
َ ك
َُانُ َي ْع َم ُل
َ ك
ُ ك َانُيقْر ُأ
َ َ َ

ْ َانُ َي
ُب
َ ك
ُ ك ُت
ُ ُ َِانُ َي ْجل
س
َ ك
ُُ ُ َانُ َيأْك
ل
َ ك
َُانُ َي ْش َر ُب
َ ك
ُب
َ ك
ُ َانُ َيل َْع
ُ ُ َانُ َي ْر ُس
م
َ ك

َُُانُُ َي ْم َسح
َ ك

ُُون
َ كا ُنواُ َيف َْعل

َُلن
ِ ك َا َناُ َيف َْع

ُكا َ َنُ َيف َْع ُل

তাযা কলর কযলতা (ুং)

তাযা দু জন কযলতা (ুং)

শ কযলতা(ুং)

ُل
َ ْ ُك َّنُ َيف َْع

َُلن
ِ كا َنتاُ َتف َْع

ُكانتُ َتف َْع ُل
ْ

তাযা কলর কযলতা (স্ত্রী)

তাযা দু জন কযলতা (স্ত্রী)

শ কযলতা (স্ত্রী)

ُُون
َ كُن ُت ْمُ َتف َْعل

َُلن
ِ كن ُتماُ َتف َْع

ُتُ َتف َْع ُل
َ ُك ْن

শতাভযা কলর কযলত (ুং)

শতাভযা দু জন কযলত (ুং)

তুতভ কযলত (ুং)

َّ ُ
ُل
َ ْ كنتُ َتف َْع

َُلن
ِ كنتماُ َتف َْع

كنتُ َتف َْعلني
ِ

শতাভযা কলর কযলত (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন কযলত (স্ত্রী)

ُُك َّناُ َنف َْع ُل

ُكنتُأف َْع ُل
ُ

অভযা কযতাভ

ُكا ُنواُ َيذْ َه ُب ْو َن

তুতভ কযলত (স্ত্রী)

অতভ কযতাভ

ُان
ِ ك َا َناُ َيذْ َه َب

ُب
ُ كا َ َنُ َيذْ َه

তাযা কলর শমলতা (ুং)

তাযা দু জন শমলতা (ুং)

শ শমলতা(ুং)

ُب
َ ْ ُك َّنُ َيذْ َه

তাযা কলর শমলতা (স্ত্রী)

ُان
ِ كا َنتاُ َتذْ َه َب

তাযা দু জন শমলতা (স্ত্রী)

ُب
ْ
ُ كانتُ َتذْ َه

ُكُن ُت ْمُ َتذْ َه ُب ْو َن

ُان
ِ كن ُتماُ َتذْ َه َب

ُب
َ ُك ْن
ُ تُ َتذْ َه

শ শমলতা (স্ত্রী)

শতাভযা কলর শমলত (ুং)

শতাভযা দু জন শমলত (ুং)

তুতভ শমলত (ুং)

َّ ُ
ُب
َ ْ كنتُتذْ َه

ُان
ِ كنتماُ َتذْ َه َب

ُني
ِ
َ ْ كنتُ َتذْ َه ِب

শতাভযা কলর শমলত (স্ত্রী)

ُب
ُ ك َّناُ َنذْ َه

অভযা শমতাভ

শতাভযা দু জন শমলত (স্ত্রী)

তুতভ শমলত (স্ত্রী)

َ
ُب
ُ
ُ كنتُأ ْذ َه
অতভ শমতাভ

নু ীরনী, ২.১

অয়াত

ُاّللُ َما َُي َشاءُ
َو َيف َْع ُل َّ ُ

ارعُِ তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
 তননথয় কয।ال ِف ْع ُلُال ُْم َ
ض ِ
তক্রয়া
থথ

اقُ
ونُالْ ِمؼثَ َ
َو َال َُين ُق ُ
ض َ

ند ٍسُ
ونُ ِمن ُُس ُ
َيل َْؽ ُس َ

َ
ونُ
أن ُت ْمُ َت ْش َه ُد َ
َ
يهاُ
يهاُ َمنُ ُيف ِْس ُدُ ِف َ
أ َت ْج َع ُلُ ِف َ
كُال ّ ِد َما َءُ
َو َي ْس ِف ُ

ُوب ِه ْمُ
َّلُقُل ِ
َو َن ْط َب ُعُع َ َٰ
ونُ
ف َُه ْم َُالُ َي ْس َم ُع َ

ونُ
ك َََّل َُس ْو َ
فُ َت ْعل َُم َ
م ُ
هْنُأ َ ْم َُوال ُُه ْ ُ
ِْنُ َع ْ ُ ْ
لَنُ ُتغ ِ َ
َ ْ
لَ ْؼ َسُعَل َْي ُ
يعا ُ
ُج ِم ً
ُج َناحٌ ُأنُ َتأكُل ُوا َ
ك ْم ُ
َ
َيُل َّ ُ
م ُ
ك ُْ
بواُ َخ ْ ٌ
َوأنُ َت ْص ِ ُ
أَنُ َتقُولُواُق َْو ًالُ َّم ْع ُروفًا ُ
َ َ
ُصا لِ ًحاُ َت ْر َضا ُه ُ
َوأ ْنُأ ْع َم َل َ
ك َا ُنواُ َي ْ
ات َّ
ُاّللُِ ُ
ون ُِبآ َي ِ
كف ُُر َ
ون ُ
ك َا ُنواُأَنف َُس ُه ْمُ َي ْظلِ ُم َ ُ

শ কলয/কযলফ

َيف َْعلُِ

নু ীরনী, ২.২

ارعُِ তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
 এয আযাফ তননথয় কয।ال ِف ْع ُلُال ُْم َ
ض ِ
অয়াত

َ
انُ َماُل َْمُيَ ْعل َْمُ ُ
نس َ
ُاْل َ
عَل ّ َم ْ ِ
َ
َيُل َّ ُ
م ُ
ك ُْ
بواُ َخ ْ ٌ
َوأنُ َت ْص ِ ُ
ني ُ
أَل َْمُ َن ْج َعلُل َّ ُهُعَ ْي َن ْ ِ ُ
م ُ
ِهْنُ ُلَ َّماُ َيل ْ َحقُوا ُِب ِه ْ ُ
َوآ َخ ِر ي َنُم ْ ُ ْ
ابُ ُ
َبلُل َّ َّماُ َيذُ وقُواُعَذَ ِ
َ
د ُ
بُأَنُلَّنُ َي ْق ِد َرُعَل َْيهُِأ َ َح ٌ ُ
أ َي ْح َس ُ

َ
َ
ارُ ُ
ف َِإنُل ّ ْمُ َتف َْعل َ
ُواُو لَنُ َتف َْعل ُواُفَا ّتقُواُال َّن َ
أَلَّنُنَّ ْج َم َعُ ِع َظا َم ُه ُ
ُاّللُ َع ْه َدهُُ ُ
فَ َلُ ُي ْخلِ َف َّ ُ

ارُ ُ
َوقَا لُواُلَنُ َت َم َّ ُ
س َناُال َّن ُ
فَ َ َ
ني ُ
َياُلِّل ُْم ْج ِر ِم َ ُ
لُأك َ
ْ
ُون َُظ ِه ً

با ُ
لَنُ َت ْس َت ِطي َعُ َم ِع َي َ
ُص ْ ً
ْ
بُأَنُ َي ْ
ب ُ
ك ُت َ ُ
َو َالُ َيأ َبُك َا ِت ٌ
ك ُؾبوهُُص ِغ َ
َ َ
َيا ُ
َياُأ ْوُك َِب ً
َو َالُ َت ْسأ ُمواُأنُ َت ْ ُ َ ً
ُلُ ُم ْؤ ِم ًناُإِ َّالُ َخ َط ُأ ً ُ
َانُلِ ُم ْؤ ِم ٍنُأَنُ َي ْقت َ
َو َماُك َ
ُاّللُ ُ
ات َّ ِ
ون ُِبآ َي ِ
ُك َا ُنواُ َي ْج َح ُد َ

তক্রয়া

َي ْعل َْمُ
بوا ُ
َت ْص ِ ُ

আযাফ

مجزومُ
ٌ

منصوبُ
ٌ

ধযায় -০৩

فعلُاألمر

১। অলদ ِفع ُلُاأل ْمر
ُ ُ ُفِع ُل ُاأل ْم ِرফা অলদ লরা শকান কালজয তনলদথ। অলদ ফথদা  مجزومঅয এটায শুরুলত
ভুদাতযয অরাভত ঈলঠ তগলয়
নালর

ُِا

ِ ُاফা ُ  ُاরূল াভজাতুর ওয়াতর অলফ। ع

কাতরভায় শ থাকলর

ُ ُا

লফ। শমভন,

তুতভ মাও!
তুতভ াাময কয!

ب
ُ َتذْ َه
ْ ب > اِ ْذ َه
ْ بُ> ْذ َه

ُ َُت ْن ُص ُرُ> ْن ُص ْرُ > ا ُ ْن ُص ْر

জানারাতট শিালরা
অতভ মা ফরতছ তা শান (স্ত্রী)
শতাভযা (স্ত্রী) শিালন মাও
শতাভযা কার অভায ফাতড়লত থাকলফ
শতাভযা (স্ত্রী) দু জন তফশ্রাভ নাও
তচতঠতট শরি (স্ত্রী)
অভালদয াাময কলযা

ع

কাতরভায় মফয

ع

কাতরভায় শ

َإِفْ َت ِحُال َّنا ِفذَ ُة
ُ اِ ْس َم ِع ْيُ َماذاُأَق ُْو
ل
َُبُ ُه َناك
َ ْ إِ ْذ َه

ا ُ ْس ُك ُنوا ُِِفُ َب ْؼ ِِتُغ ًَدا
ا ُ ْرق َُدا

ُُالر َسا لَ َة
ِّ ُب
ْ ِ ا ُ ْكؾ
ا ُ ْن ُص ْر َنا

তুতভ কলযা!
শতাভযা দু জন কলযা! (স্ত্রী ফা ুং)
শতাভযা কলর কলযা!
তুতভ (স্ত্রী) কলযা!

ُاِف َْع ْل
اِ ُفْ َعَل

اِف َْعل ُوا
اِف َْعلِي

শতাভযা কর (স্ত্রী) কলযা!

ُل
َ ْ اِف َْع

তুতভ মাও!

ُب
ْ اِ ْذ َه
اِ ْذ َه َبا

শতাভযা দু জন মাও! (স্ত্রী ফা ুং)
শতাভযা কলর মাও!
তুতভ (স্ত্রী) মাও!

اِ ْذ َه ُب ْوا
ُب
ْ ِ اِ ْذ َه

শতাভযা কর (স্ত্রী) মাও!

ُب
َ ْ اِ ُْذ َه

তুতভ াাময কলযা!

ُا ُ ْن ُص ْر
ا ُ ْن ُص َرا

শতাভযা দু জন াাময কলযা! (স্ত্রী ফা ুং)
শতাভযা কলর াাময কলযা!
তুতভ (স্ত্রী) াাময কলযা!
শতাভযা কর (স্ত্রী) াাময কলযা!

ا ُ ْن ُص ُر ْوا

ُي
ْ ا ُ ْن ُص ِر
ُا ُ ْن ُص ْر َن

ُسم ْع
َ ِا

তুতভ শান!

سمعا
َ ِا

শতাভযা দু জন শান! (স্ত্রী ফা ুং)

سم ُعوا
َ ِا

শতাভযা কলর শান!

سم ِعي
َ ِا

তুতভ (স্ত্রী) শান!
শতাভযা কর (স্ত্রী) শান!

ُسم ْع َن
َ ِا

তুতভ শরলিা!

ُْتب
ْ اُ ك
ْؾبا
َ اُ ك

শতাভযা দু জন শরলিা! (স্ত্রী ফা ুং)

ْؾبوا
ُ اُ ك

শতাভযা কলর শরলিা!

ُا ُ كْؾ ِب

তুতভ (স্ত্রী শরলিা!

ُْتب
َ ْ اُ ك

শতাভযা কর (স্ত্রী) শরলিা!

নু ীরনী, ৩.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক ُُاال َ ْم ِر
ْ  ال ِف ْع ُلতননথয় কয।
তক্রয়া

থথ

ُِب
ْ اِ ْذ َه

তুতভ মাও

অয়াত

َُلُ ِف ْر َع ْو َن
َٰ َ ِبُإ
ْ اِ ْذ َه

ُفَا ْذ َه َبا ُِبآ َيا ِت َنا
َ
يعوا َُوأَن ِفقُوا
ُ اس َم ُعوا َُوأ ِط
ْ َو
ُبُب َع َصاكَ ُالْ َح َج َُر
ْ
ِّ اض ِر
َُوقُل ْ َُناُا ْه ِب ُطوا

ُوِنُأ َ ْذ ُك ْرك ُْم
ِ فَا ْذ ُك ُر

ْ واُل َُو َالُ َت
ُون
ْ َو
ِ كف ُُر
ِ اش ُك ُر
فَا ْد ُخلِي ُِِفُ ِع َبا ِدي

ُت
ِ فَل َْي ْع ُب ُدوا َُر َّبُ َهَٰذَ اُال َْؽ ْي
২। তনললধُ ُ ُُُ ِفع ُلُالنهي
 ُ ُفِع ُلُالنهيফা তনললধ লরা শকান কাজ না কযায তনলদথ। তনললধ ফথদা  مجزومঅয

ُار ُع
ُ َ ফল শমভনঃ ُب َال
ُ ْ َتذْ َه
َ  ال ُْمশথলক  َن ِهيকযলত ُ ُارعُ ُمجزوم
َ  ِْ ُمএয ুলফথ না ফাচক ال
ِ ض
ِ ض
শতাভযা দু জন দু তিন্তা কলযা না
শতাভযা ারাত তযাগ কলযা না
তুতভ (স্ত্রী) ওটা শিও না
তুতভ এআ জাভাতট লড়া না
তুতভ (স্ত্রী) কার শিালন শমও না
তুতভ যাগ কলযা না
তুতভ (স্ত্রী) ছরনা কলযা না
শতাভযা যাস্তায় শিলরা না

َالُ َت ْح َز َنا

َُالص ََل ُة
َّ ْتكُوا
ُ ْ َالُ َت
ُ َ َِالُ َتأْكُلِ ْيُ َٰذ ل
ك
ُ َ َالُ َتل َْؽ ْسُ َٰهذَ اُالْ َق ِم ْي
ص
بُ ُه َناكَ ُغ ًَدا
ْ ِ َالُ َتذْ َه
ُب
َ َالُ َت ْغ
ْ ض
ُ ْ َالُ َت ْخ َد ِع
ي

َّ َالُ َتل َْع ُبوا ُِِف
ُار ِع
ِ ُالش

তুতভ কলযা না!
শতাভযা দু জন কলযা না! (স্ত্রী ফা ুং)
শতাভযা কলর কলযা না!
তুতভ (স্ত্রী) কলযা না!

ُالُ َُتف َْع ْل
ُالُ َتف َْع ََل

الُ َتف َْعل ُوا
الُ َتف َْعلِي

শতাভযা কর (স্ত্রী) কলযা না!

ُل
َ ْ الُ َتف َْع

তুতভ শমওনা!

ُب
ْ الُ َتذْ َه
الُ َتذْ َه َبا

শতাভযা দু জন শমওনা!
শতাভযা দু জন (স্ত্রী) শমওনা!
শতাভযা কলর শমওনা!
তুতভ (স্ত্রী) শমওনা!

الُ َتذْ َه ُب ْوا
ُب
ْ ِ الُ َتذْ َه

শতাভযা কর (স্ত্রী) শমওনা!

ُب
َ ْ الُ َتذْ َه

তুতভ াাময কলযানা!

ُالُُ َت ْن ُص ْر
الُ َت ْن ُص َرا

শতাভযা দু জন াাময কলযানা! (স্ত্রী ফা ুং)
শতাভযা কলর াাময কলযানা!
তুতভ (স্ত্রী) াাময কলযানা!
শতাভযা কর (স্ত্রী) াাময কলযানা!

الُ َت ْن ُص ُر ْوا

ُي
ْ َالُ َت ْن ُص ِر
َُال َت ْن ُص ْر َن

তুতভ শান না!

ُالُ َتسم ْع

শতাভযা দু জন শান না! (স্ত্রী ফা ুং)

سمعا
َ الُ َت

سمعوا
ُ الُ َت

শতাভযা কলর শান না!

الُ َتسمعي

তুতভ (স্ত্রী) শান না!
শতাভযা কর (স্ত্রী) শান না!

ُسمع َن
ْ الُ َُت

তুতভ শরলিা না!

ُب
ْ الُ َتك ُت
الُ َتك ُؾبا

শতাভযা দু জন শরলিা না! (স্ত্রী ফা ুং)

الُ َتك ُؾ ْبوا

শতাভযা কলর শরলিা না!

الُ َتكؾُب

তুতভ (স্ত্রী শরলিা না!

ُِب
َ ْ الُ َتك ُت

শতাভযা কর (স্ত্রী) শরলিা না!

নু ীরনী, ৩.২

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক ُِ ال ِف ْع ُلُال َّن ْهيতননথয় কয।
তক্রয়া

َالُ َتأْكُل ُوا

থথ
শতাভযা শিওনা

অয়াত

ْ
ُُواُالر َبا
ِّ َالُ َتأكُل

َّ َو َالُ َت ْج َعل ُواُ َم َع
ُُاّللُِإِ َٰلَ ًهاُآ َخ َر
ُان
ْ ُضوا
ُ َو َالُ َتنق
َ ُاأل َ ْي َم
َّ َِالُ َتس ُج ُدواُل
ُلش ْم ِس
ْ

َُو َالُ َتق َْر ُبواُالْف ََوا ِح َش

৩। তৃতীয়ুরুলল ও প্রথভুরুলল অলদ ও তনললধ
তৃতীয়ুরুলল/ প্রথভ ুরুললয ভুদাযী ভাজ্জু লভয অলগ ل
ُ ِ ফালর অলদ শফাঝায়।
শ মাক
তাযা দু জন মাক
তাযা কলর মাক
শ (স্ত্রী) মাক
তাযা (স্ত্রী) মাক
অতভ শমন মাআ
অভযা শমন মাআ

শ শরিুক
তাযা দু জন শরিুক
তাযা কলর শরিুক
শ (স্ত্রী) শরিুক
তাযা (স্ত্রী) শরিুক
অতভ শমন তরতি
অভযা শমন তরতি

ُب
ْ لِ َيذْ َه
لِ َيذْ َه َبا

لِ َيذْ َه ُب ْوا
ُب
ْ ِ لِ َيذْ َه

ُب
َ ْ لِ َيذْ َه
ُ ْ ِأل َ ْذ َه
ب
ُ ْ لِ َنذْ َه
ب
ْ لِ َي
ُب
ْ ك ُت
ْ لِ َي
ك ُؾ َبا

ْ لِ َي
ك ُؾ ُبوا
ْ لِ َي
ُُب
ْ ِ كؾ

ْ لِ َي
ُب
َ ْ ك ُت
ُ ْ ِأل َ ْك ُت
ب
ْ لِ َن
ُ ْ ك ُت
ب

তৃতীয়ুরুলল/ প্রথভ ুরুললয ভুদাযী ভাজ্জু লভয অলগ ال
ُ َ ফালর তনললধ শফাঝায়।
শ না মাক
তাযা দু জন না মাক
তাযা কলর না মাক
শ (স্ত্রী) না মাক
তাযা (স্ত্রী) না মাক
অতভ শমন না মাআ
অভযা শমন না মাআ
শ না শরিুক
তাযা দু জন না শরিুক
তাযা কলর না শরিুক
শ (স্ত্রী) না শরিুক
তাযা (স্ত্রী) না শরিুক
অতভ শমন না তরতি
অভযা শমন না তরতি

ُب
ْ َال َُيذْ َه
َال َُيذْ َه َبا

َال َُيذْ َه ُب ْوا
ُب
ْ ِ َال َُيذْ َه

ُب
َ ْ َالُ َيذْ َه
ُ ْ َالُأ َ ْذ َه
ب
ُب
ْ َالُ َنذْ َه
ْ َالُ َي
ُب
ْ ك ُت
ْ َالُ َي
ك ُؾ َبا

ْ َالُ َي
ك ُؾ ُبوا
ْ َالُ َي
ُُب
ْ ِ كؾ

ْ َالُ َي
ُب
َ ْ ك ُت
ُ ْ َالُأ َ ْك ُت
ب
ْ َالُ َن
ُ ْ ك ُت
ب

এআ ُ ِلশক ফরা য় ُُاال َ ْم ِر
ُ َ । এটা শময তফতি য়। তলফ এয ূ লফথ  ُث َّم, ف
ْ ال ُم
َ ,  َُوঅলর ু কুন
তফতি য়। শমভনঃ
প্রলতযক ছাত্র শমন ফল এফং শরলি
ু তযাং শ শফয শাক
অভযা শমন তকছু তড় তঃয শমন ঘুভাআ
এয জলনয তযশ্রভীযা তযশ্রভ করুক
শ শমন ৎকভথ ম্পাদন কলয

ْ ب َُو ل َْي
ُب
ٍ ِلِ َي ْجلِ ْسُك ُ ُّل َُطا ل
ْ ك ُت
ُْفَل َُْي ْخ ُرج
ُ ْ لِ َنق َْرأُْقَلِ ْي ًَلُ ُث َّمُلْ َن َن
م
ُ َ لِ ِمث ِْلُ َهَٰذَ اُفَل َْي ْع َم ِلُال َْعا ِمل
ُون
ُ ُصا لِ ًحا
َ فَل َْي ْع َم ْلُ َع َم ًَل

এক নজলয ফগুলরা গঠলন অলদ ও তনললধ,

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْم ُرُ

َن َص ُر ْوا

َي ْن ُص ُر ْو َنُ

لِ َؼ ْن ُص ُر ْوا

َن َص َرُ
َن َص َرا

َي ْن ُص ُرُ
َي ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص َر ْتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص ْر َتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص َر َتا

َن َص ْر َنُ

َن َص ْر ُت َما

َن َص ْر ُت ْمُ
َن َص ْر ِ ُ
ت
َن َص ْرت ُّنَُ

َن َص ْر ُت َما
َن َص ْر ُتُ
َن َص ْر َنا

َي ْن ُص ْر َنُ

لِ َؼ ْن ُص ْرُ
لِ َؼ ْن ُص َرا
لِ َؾ ْن ُص ْرُ
لِ َؾ ْن ُص َرا

لِ َؼ ْن ُص ْر َنُ
ا ُ ْن ُص ْرُ
ا ُ ْن ُص َرا

ا ُ ْن ُص ُر ْوا

ال َّن ِهي

َالُ َي ْن ُص ْرُ
َالُ َي ْن ُص َرا

َالُ َي ْن ُص ُر ْوا
الُ َت ْن ُصر

الُ َت ْن ُص َرا

َالُ َي ْن ُص ْر َنُ
َالُ َت ْن ُص ْرُ
َالُ َت ْن ُص َرا

َت ْن ُص ُر ْو َنُ
َت ْن ُص ِر ي َ ُ
ن

يُ
ا ُ ْن ُص ِر ْ

يُ
َالُ َت ْن ُص ِر ْ

َت ْن ُص ْر َنُ
أ َ ْن ُص ُُر

ا ُ ْن ُص ْر َنُ
ِأل َ ْن ُص ُْر

َالُ َُت ْن ُص ْر َنُ

انُ
َت ْن ُص َر ِ

َن ْن ُص ُرُ

ا ُ ْن ُص َرا

لِ َن ْن ُص ْرُ

َالُ َت ْن ُص ُر ْوا
َالُ َت ْن ُص َرا
َالُأ ْن ُص ْرُ
َالُ َن ْن ُص ُْر

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

ال َّن ْهيُِ

ق ََرآ
ق ََرأ ُ ْوا
تُِ
ق ََرأ َ ْ
ق ََرأ َ َتا
نُِ
ق ََرأ ْ َ
تُِ
ق ََرأ ْ َ
ق ََرأ ْ ُت َما
مُِ
ق ََرأ ْ ُت ْ
ْ
تُِ
ق ََرأ ِ
ق ََرأ ْ ُتما
ُنُِ
ق ََرأْت َّ
ق ََرأْتُِ
ق ََرأْنا

آنُِ
َيق َْر ِ
نُِ
َيق َْرأ ُ ْو َ
َتق َْرأُِ

لِ َيق َْرآ
لِ َيق َْرأ ُ ْوا
لِ َتق َْر ْأُِ

َالُ َيق َْرآ
َالُ َيق َْرأ ُ ْوا
َالُ َتق َْر ْأُِ

َتق َْرأُِ

اِق َْر ْأُِ

ق ََر َأُِ

َيق َْرأُِ

ْرآنُِ
َتق ِ
نُِ
َيق َْرأ ْ َ

لِ َيق َْر ْأُِ

َالُ َيق َْر ْأُِ

لِ َتق َْرآ
نُِ
لِ َيق َْرأ ْ َ

َالُ َتق َْرآ
نُِ
َالُ َيق َْرأ ْ َ

َتق َُْر ُِ
آنِ
نُِ
َتق َْرأ ُ ْو َ
نيُِ
َتق َْرئِ ْ َ

اِق َْرآ
اِق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
اِق َْر ْ

َالُ َتق َْرآ
َالُ َتق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
َالُ َتق َْر ْ

َنق َْرأُِ

لِ َنق َْر ْأُِ

آنُِ
َتق َْر ِ
نُِ
َتق َْرأ ْ َ
أَق َْرأُِ

اِق َْرآ
نُِ
اِق َْرأ ْ َ
ِألَق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْرآ
نُِ
َالُ َتق َْرأ ْ َ
َالُأَق َْر ْأُِ
الُ َنق َْر ْأُِ
َُ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َك َؾ َبا

َي ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َي ْ
ك ُؾ َبا

بُِ
َك َت َ

َك َؾ ُب ْوا

َي ْ
ك ُتبُِ

لِ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

َي ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

لِ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َالُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َت ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َت ْ
ك ُتبُِ

بُِ
ا ُ ْك ُت ْ

تُِ
َك َؾ َب ْ

َت ْ
ك ُت ُ
بِ

بُِ
َك َت ْ َ

َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

َك َت َؽ َتا

تُِ
َك َؾ ْب َ

َك َت ْؽ ُت َما

ال َّن ْهيُِ

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لِ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

َالُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

ا ُ ْك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

مُِ
َك َت ْؽ ُت ْ

َت ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

ا ُ ْك ُؾ ُب ْوا

َالُ َت ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َك َت ْؽ ُت َما

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

ا ُ ْك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

تُِ
َك َؾ ْب ِ

تُِّ
َك َت ْب ُ َ
َك َؾ ْبتُِ
َك َت ْؽ َنا

َت ْ
نيُِ
ك ُت ِب ْ َ
َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
أ َ ْك ُتبُِ
َن ْ
ك ُتبُِ

ُبُِ
ا ُ ْكؾ ِ ْ

بُِ
ا ُ ْك ُت ْ َ
بُِ
ِأل َ ْك ُت ْ

لِ َن ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

َالُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
بُِ
َالُأ َ ْك ُت ْ
َالُ َن ْ
بُِ
ك ُت ْ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َس ِم َعا

انُِ
َي ْس َم َع ِ

لِ َؼ ْس َم َعا

ِعُِ
َسم َ

َس ِم ُع ْوا

َي ْس َمعُِ

نُِ
َي ْس َم ُع ْو َ
انُِ
َت ْس َم َع ِ

لِ َؾ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

َت ْس َمعُِ

اِ ْس َم ْعُِ

نُِ
َس ِم ْع َ

نُِ
َي ْس َم ْع َ

َس ِم ْع ُت َما

َال َُي ْس َم َعا

لِ َؼ ْس َم ُع ْوا

تُِ
َس ِم َع ْ

تُِ
َس ِم ْع َ

َالُ َي ْس َم ْعُِ

َال َُي ْس َم ُع ْوا

َت ْس َمعُِ

َس ِم َع َتا

لِ َؼ ْس َم ْعُِ

ال َّن ْهيُِ

انُِ
َت ْس َم َع ِ

لِ َؾ ْس َم ْعُِ

َالُ َت ْس َم ْعُِ

نُِ
لِ َؼ ْس َم ْع َ

نُِ
َالُ َي ْس َم ْع َ

اِ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم ْعُِ

مُِ
َس ِم ْع ُت ْ

نُِ
َت ْس َم ُع ْو َ

اِ ْس َم ُع ْوا

َالُ َت ْس َم ُع ْوا

َس ِم ْع ُت َما

انُِ
َت ْس َم َع ِ

اِ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

تُِ
َس ِم ْع ِ

تُِّ
َس ِم ْع ُ َ
َس ِم ْعتُِ
َس ِم ْع َنا

نيُِ
َت ْس َم ِع ْ َ
نُِ
َت ْس َم ْع َ
أ َ ْس َمعُِ
َن ْس َمعُِ

يُِ
اِ ْس َم ِع ْ

نُِ
اِ ْس َم ْع َ
ِأل َ ْس َم ْعُِ
لِ َن ْس َم ْعُِ

يُِ
َالُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
َالُ َت ْس َم ْع َ
َالُأ َ ْس َم ْعُِ
َالُ َن ْس َم ْعُِ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َح ِف َظا

انُِ
َي ْحف ََظ ِ

لِ َي ْحف ََظا

ظُِ
َح ُِف َ

َح ِف ُظ ْوا

َي ْحفَظُِ

نُِ
َي ْحف َُظ ْو َ
انُِ
َت ْحف ََظ ِ

لِ َت ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

َت ْحفَظُِ

َظُِ
اِ ْحف ْ

نُِ
َح ِف ْظ َ

نُِ
َي ْحف َْظ َ

َح ِف ْظ ُت َما

َالُ َي ْحف ََظا

لِ َي ْحف َُظ ْوا

تُِ
َح ِف َظ ْ

تُِ
َح ِف ْظ َ

َظُِ
َالُ َي ْحف ْ

َالُ َي ْحف َُظ ْوا

َت ْحفَظُِ

َح ِف َظ َتا

َظُِ
لِ َي ْحف ْ

ال َّن ْهيُِ

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

َظُِ
لِ َت ْحف ْ

َظُِ
َالُ َت ْحف ْ

نُِ
لِ َي ْحف َْظ َ

نُِ
َالُ َي ْحف َْظ َ

اِ ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

َالُ َت ْح َُف ُْ
ظِ

مُِ
َح ِف ْظ ُت ْ

نُِ
َت ْحف َُظ ْو َ

اِ ْحف َُظ ْوا

َالُ َت ْحف َُظ ْوا

َح ِف ْظ ُت َما

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

اِ ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

تُِ
َح ِف ْظ ِ

تُِّ
َح ِف ْظ ُ َ
َح ِف ْظتُِ
َح ِف ْظ َنا

نيُِ
َت ْح َف ِظ ْ َ
نُِ
َت ْحف َْظ َ
أ َ ْحفَظُِ
َن ْحفَظُِ

يُِ
اِ ْح َف ِظ ْ

نُِ
اِ ْحف َْظ َ
َظُِ
ِأل َ ْحف ْ
َظُِ
لِ َن ْحف ْ

يُِ
َالُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
َالُ َت ْحف َْظ َ
َظُِ
َالُأ َ ْحف ْ
َظُِ
َالُ َن ْحف ْ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َجل ََسا

انُِ
َي ْجلِ َس ِ

لِ َي ْجلِ َسا

سُِ
َجل َ َ

َجل َُس ْوا

َي ْجلِسُِ

سُِ
لِ َي ْجلِ ْ

سُِ
َالُ َي ْجلِ ْ

نُِ
َي ْجلِ ُس ْو َ

لِ َي ْجلِ ُس ْوا

جلِ ُس ْوا
َالُ َي ْ ُ

انُِ
َت ْجلِ َس ِ

لِ َت ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

َت ْجلِسُِ

سُِ
اِ ْجلِ ْ

تُِ
َجل ََس ْ

َت ْجلِسُِ

نُِ
َجل َْس َ

نُِ
َي ْجلِ ْس َ

َجل ََس َتا

تُِ
َجل َْس َ

َجل َْس ُت َما

ال َّن ْهيُِ

انُِ
َت ْ ُ
جلِ َس ِ

سُِ
لِ َت ْجلِ ْ

َالُ َي ْجلِ َسا

سُِ
َالُ َت ْجلِ ْ

نُِ
لِ َي ْجلِ ْس َ

نُِ
َالُ َي ْجلِ ْس َ

اِ ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

سُِ
َالُ َت ْجلِ ْ

مُِ
َجل َْس ُت ْ

نُِ
َت ْجلِ ُس ْو َ

اِ ْجلِ ُس ْوا

َالُ َت ْجلِ ُس ْوا

َجل َْس ُت َما

انُِ
َت ْجلِ َس ِ

اِ ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

تُِ
َجل َْس ِ

تُِ
َجل َْس ُ َّ
جل َْستُِ
َُ
َجل َْس َنا

نيُِ
َت ْجلِ ِس ْ َ
نُِ
َت ْجلِ ْس َ
أ َ ْجلِسُِ
َن ْجلِسُِ

يُِ
اِ ْجلِ ِس ْ

نُِ
اِ ْجلِ ْس َ
سُِ
ِأل َ ْجلِ ْ

سُِ
لِ َن ْجلِ ْ

يُِ
َالُ َت ْجلِ ِس ْ

نُِ
َالُ َت ْجلِ ْس َ
سُِ
َالُأ َ ْجلِ ْ
سُِ
َالُ َن ْجلِ ْ
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অয়াত

تُ
فَل َْي ْع ُب ُدوا َُر َّبُ َهَٰذَ اُال َْؽ ْي ِ
ُأح ٍدُ
ُأح ٌدُ ِم ْن َ
َالُ َي ْس َخ ْر َ

ُصا لِ ًحا
فَل َْي ْع َم ْلُ َع َم ًَل َ

ك ُتبُبَّ ْؼ َن ُ
َو ل َْي ْ
ب ُِبا ل َْع ْد ِلُ
ك ْمُك َا تِ ٌ

ُش ْؼ ًئا
َو َالُ َي ْب َخ ْسُ ِم ْن ُه َ

থথ

তক্রয়া

তাযা আফাদত করুক

فَل َْي ْع ُب ُدوا

৪। তক্রয়ায চাটথ-১

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َن َص ُر ْوا

َي ْن ُص ُر ْو َنُ

َن َص َرُ
َن َص َرا

َي ْن ُص ُرُ
َي ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص َر ْتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص ْر َتُ

َت ْن ُص ُرُ
َت ْن ُص َر ِ ُ
ان

َن َص َر َتا

َن َص ْر َنُ

َن َص ْر ُت َما

َن َص ْر ُت ْمُ
َن َص ْر ِ ُ
ت

َن َص ْر ُت َما

َن َص ْرت ُّنَُ

َن َص ْر ُتُ
َن َص ْر َنا

َي ْن ُص ْر َنُ

َت ْن ُص ُر ْو َنُ
َت ْن ُص ِر ي َ ُ
ن

انُ
َت ْن ُص َر ِ

َت ْن ُص ْر َنُ
أ َ ْن ُص ُُر
َن ْن ُص ُرُ

ال َّن ْص ُرُ
األ ْم ُُر

لِ َؼ ْن ُص ْرُ
لِ َؼ ْن ُص َرا

لِ َؼ ْن ُص ُر ْوا
لِ َؾ ْن ُص ْرُ
لِ َؾ ْن ُص َرا

لِ َؼ ْن ُص ْر َنُ
ا ُ ْن ُص ْرُ
ا ُ ْن ُص َرا

ا ُ ْن ُص ُر ْوا

يُ
ا ُ ْن ُص ِر ْ

ا ُ ُْن ُص َرا

ا ُ ْن ُص ْر َنُ
ِأل َ ْن ُص ُْر
لِ َن ْن ُص ْرُ

াাময কযা

ال َّن ِهي

َالُ َي ْن ُص ْرُ
َالُ َي ْن ُص َرا

َالُ َي ْن ُص ُر ْوا
الُ َت ْن ُصر

الُ َت ْن ُص َرا

َالُ َي ْن ُص ْر َنُ
َالُ َت ْن ُص ْرُ
َالُ َت ْن ُص َرا

َالُ َت ْن ُص ُر ْوا

يُ
َالُ َت ْن ُص ِر ْ

َالُ َت ْن ُص َرا

َالُ َت ْن ُص ْر َنُ
َالُأ ْن ُص ْرُ
َالُ َن ْن ُص ُْر

لمُ َيف َْع ْلُ

لَمُ َي ْن ُص ْرُ
لمُ َي ْن ُص َرا

لمُ َي ْن ُص ُر ْوا
لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َت ْن ُص َرا

لنُ َيف َْع َلُ

لنُ َي ْن ُص َرُ
لنُ َي ْن ُص َرا

لنُ َي ْن ُص ُر ْوا
لنُ َت ْن ُص َرُ
لنُ َت ْن ُص َرا

لمُ َي ْن ُص ْر َنُ

لنُ َي ْن ُص ْر َنُ
لنُ َت ْن ُص َُر

لمُ َت ْن ُص ُر ْوا

لنُ َت ْن ُص ُر ْوا

لمُ َت ْن ُص ْرُ
لمُ َت ُْن ُص َرا

لمُ َت ْن ُص ِري

لمُ َت ْن ُص َرا

لمُ َت ْن ُص ْر َنُ
لمُأ َ ْن ُص ُْر
لمُ َن ْن ُص ْرُ

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص ِري

لنُ َت ْن ُص َرا

لنُ َت ْن ُص ْر َنُ
لنُأ َ ْن ُص َُر
لنُ َن ْن ُص َُر

ِق َُرا َء ٌةُِ = ড়া

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

ال َّن ْهيُِ

ق ََرآ
ق ََرأ ُ ْوا
تُِ
ق ََرأ َ ْ
ق ََرأ َ َتا
نُِ
ق ََرأ ْ َ
تُِ
ق ََرأ ْ َ
ق ََرأ ْ ُت َما
مُِ
ق ََرأ ْ ُت ْ
ْ
تُِ
ق ََرأ ِ
ق ََرأ ْ ُتما
ُنُِّ
ق ََرأْت َ
ق ََرأْتُِ
ق ََرأْنا

آنُِ
َيق َْر ِ
نُِ
َيق َْرأ ُ ْو َ

لِ َيق َْرآ
لِ َُيق َْرأ ُ ْوا

َالُ َيق َْرآ
َالُ َيق َْرأ ُ ْوا

لَمُ َيق َْرآ
لَمُ َيق َْرأ ُ ْوا

ْرآنُِ
َتق ِ
نُِ
َيق َْرأ ْ َ
َتق َْرأُِ

لِ َتق َْرآ
نُِ
لِ َيق َْرأ ْ َ
اِق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْرآ
نُِ
َالُ َيق َْرأ ْ َ
َالُ َتق َْر ْأُِ

لَمُ َتق َْرآ
نُِ
لَمُ َيق َْرأ ْ َ
لَمُ َتق َْر ْأُِ

لَنُ َتق َْرآ
نُِ
لَنُ َيق َْرأ ْ َ
لَنُ َت ُْق َر َأُِ

اِق َْرآ
نُِ
اِق َْرأ ْ َ
ِألَق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْرآ
نُِ
َالُ َتق َْرأ ْ َ
َالُأَق َْر ْأُِ

لَمُ َتق َْرآ
نُِ
لَمُ َتق َْرأ ْ َ
لَمُأَق َْر ْأُِ

لَنُ َتق َْرآ
نُِ
لَنُ َتق َْرأ ْ َ
لَنُأَق َْر َأُِ

ق ََر َأُِ

َيق َْرأُِ

َتق َْرأُِ

لِ َيق َْر ْأُِ

لِ َتق َْر ْأُِ

آنُِ
َتق َْر ِ
نُِ
َتق َْرأ ُ ْو َ
نيُِ
َتق َْرئِ ْ َ

اِق َْرآ
اِق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
اِق َْر ْ

َنق َْرأُِ

لِ َنق َْر ْأُِ

آنُِ
َتق َْر ِ
نُِ
َتق َْرأ ْ َ
أَق َْرأُِ

َالُ َيق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْر ْأُِ

َالُ َتق َْرآ
َالُ َتق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
َالُ َتق َْر ْ

َالُ َنق َْر ْأُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ
لَنُ َيق َْرآ
لَنُ َيق َْرأ ُ ْوا
لَنُ َتق َْر َأُِ

لَمُ َيق َْر ْأُِ

لَمُ َتق َْر ْأُِ

لَمُ َتق َْرآ
لَمُ َتق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
لَمُ َتق َْر ْ

لَمُ َنق َْر ْأُِ

لَنُ َيق َْر َأُِ

لَنُ َتق َْرآ
لَنُ َتق َْرأ ُ ْوا
يئُِ
لَنُ َتق َْر ْ

لَنُ َن ُْق َر َأُِ

ِك َتا َب ٌةُِ = ব্দরখা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َك َؾ َبا

َي ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َي ْ
ك ُؾ َبا

بُِ
َك َت َ

َك َؾ ُب ْوا

لِ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَمُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَنُ َي ْ
بُِ
ك ُت َ

َي ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

لِ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َالُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

لَمُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

لَنُ َي ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َت ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َت ْ
ك ُتبُِ

بُِ
ا ُ ْك ُت ْ

َي ْ
ك ُتبُِ

تُِ
َك َؾ َب ْ

َت ْ
ك ُتبُِ

بُِ
َك َت ْ َ

َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

َُك َت َؽ َتا

تُِ
َك َؾ ْب َ

َك َت ْؽ ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

لِ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَمُ َي ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَنُ َي ْ
ك ُؾ َبا

لَنُ َت ْ
بُِ
ك ُت َ

لِ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

َالُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

لَمُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

لَنُ َي ْ
بُِ
ك ُت ْ َ

ا ُ ْك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَنُ َت ْ
بُِ
ك ُت َ

مُِ
َك َت ْؽ ُت ْ

َت ْ
نُِ
ك ُؾ ُب ْو َ

ا ُ ْك ُؾ ُب ْوا

َالُ َت ْ
ك ُؾ ُب ْوا

ك ُؾ ُب ْوا
لَمُ َت ُْ

لَنُ َت ْ
ك ُؾ ُب ْوا

َك َت ْؽ ُت َما

َت ْ
انُِ
ك ُؾ َب ِ

ا ُ ْك ُؾ َبا

َالُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَمُ َت ْ
ك ُؾ َبا

لَنُ َت ْ
ك ُؾ َبا

تُِ
َك َؾ ْب ِ

تُِّ
َك َت ْب ُ َ
َك َؾ ْبتُِ
َك َت ْؽ َنا

َت ْ
نيُِ
ك ُت ِب ْ َ
َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
أ َ ْك ُتبُِ
َن ْ
ك ُتبُِ

ُبُِ
ا ُ ْكؾ ِ ْ

بُِ
ا ُ ْك ُت ْ َ
بُِ
ِأل َ ْك ُت ْ

لِ َن ْ
بُِ
ك ُت ْ

َالُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

َالُ َت ْ
ك ُت ْ َُ
بِ
بُِ
َالُأ َ ْك ُت ْ
َالُ َن ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَمُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

لَمُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
بُِ
لَمُأ َ ْك ُت ْ
لَمُنَ ْ
بُِ
ك ُت ْ

لَنُ َت ْ
ُبُِ
كؾ ِ ْ

لَنُ َت ْ
بُِ
ك ُت ْ َ
بُِ
لَنُأ َ ْك ُت َ
لَنُ َن ْ
بُِ
ك ُت َ

ا َّ
اعُ = ব্দানা
/الس َم ِ
لسم ُع َّ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َس ِم َعا

انُِ
َي ْس َم َع ِ

لِ َؼ ْس َم َعا

ِعُِ
َسم َ

َس ِم ُع ْوا

َي ْس َمعُِ

نُِ
َي ْس َم ُع ْو َ

لِ َؼ ْس َم ُع ْوا

َالُ َي ْس َم ُع ْوا

انُِ
َت ْس َم َع ِ

لِ َؾ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َعا

لَنُ َت ْس َم َعا

َت ْس َمعُِ

اِ ْس َم ْعُِ

نُِ
َس ِم ْع َ

نُِ
َي ْس َم ْع َ

َس ِم ْع ُت َما

َال َُي ْس َم َعا

لَم َُي ْس َم َعا

لَن َُي ْس َم َعا

لَمُ َي ْس َم ُع ْوا

تُِ
َس ِم َع ْ

تُِ
َس ِم ْع َ

َالُ َي ْس َم ْعُِ

لَمُ َي ْس َم ْعُِ

عُِ
لَنُ َي ْس َم َ

لَنُ َي ْس َم ُع ْوا

َت ْس َمعُِ

َس ِم َع َتا

لِ َؼ ْس َم ْعُِ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْس َم َع ِ

لِ َؾ ْس َم ْعُِ

َالُ َت ْس َم ْعُِ

لَمُ َت ْس َم ْعُِ

عُِ
لَنُ َُت ْس َم َ

نُِ
لِ َؼ ْس َم ْع َ

نُِ
َالُ َي ْس َم ْع َ

نُِ
لَمُ َي ْس َم ْع َ

نُِ
لَنُ َي ْس َم ْع َ

اِ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َعا

لَنُ َت ْس َم َعا

َالُ َت ْس َُم ُْ
عِ

لَمُ َت ْس َم ْعُِ

عُِ
لَنُ َت ْس َم َ

مُِ
َس ِم ْع ُت ْ

نُِ
َت ْس َم ُع ْو َ

اِ ْس َم ُع ْوا

َالُ َت ْس َم ُع ْوا

لَمُ َت ْس َم ُع ْوا

لَنُ َت ْس َم ُع ْوا

َس ِم ْع ُت َما

انُِ
َت ْس َم َع ِ

اِ ْس َم َعا

َالُ َت ْس َم َعا

لَمُ َت ْس َم َعا

لَنُ َت ْس َم َعا

تُِ
َس ِم ْع ِ

تُِّ
َس ِم ْع ُ َ
َس ِم ْعتُِ
َس ِم ْع َنا

َت ْس َم ُِع ْ َُ
نيِ
نُِ
َت ْس َم ْع َ
أ َ ْس َمعُِ
َن ْس َمعُِ

يُِ
اِ ْس َم ِع ْ

نُِ
اِ ْس َم ْع َ
ِأل َ ْس َم ْعُِ
لِ َن ْس َم ْعُِ

يُِ
َالُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
َالُ َت ْس َم ْع َ
َالُأ َ ْس َم ْعُِ
َالُ َن ْس َم ْعُِ

يُِ
لَمُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
لَمُ َت ْس َم ْع َ
لَمُأ َ ْس َم ْعُِ
ُلَمُ َن ْس َم ْعُِ

يُِ
لَنُ َت ْس َم ِع ْ

نُِ
لَنُ َت ْس َم ْع َ
عُِ
لَنُأ َ ْس َم َ
عُِ
لَنُ َن ْس َم َ

ال ِحفْظُِ = ভুিস্থ কযা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َح ِف َظا

انُِ
َي ْحف ََظ ِ

لِ َي ْحف ََظا

ظُِ
َح ِف َ

َح ِف ُظ ْوا

َي ْحفَظُِ

نُِ
َي ْحف َُظ ْو َ

لِ َي ْحف َُظ ْوا

َالُ َي ْحف َُظ ْوا

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

لِ َت ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

لَنُ َت ْحف ََظا

َت ْحفَظُِ

َظُِ
اِ ْحف ْ

نُِ
َح ِف ْظ َ

نُِ
َي ْحف َْظ َ

َح ِف ْظ ُت َما

َالُ َي ْحف ََظا

لَمُ َي ْحف ََظا

لَنُ َي ْحف ََظا

لَمُ َي ْحف َُظ ْوا

تُِ
َح ِف َظ ْ

تُِ
َح ِف ْظ َ

َظُِ
َالُ َي ْحف ْ

َظُِ
لَمُ َي ْحف ْ

َظُِ
لَنُ َي ْحف َ

لَنُ َي ْحف َُظ ْوا

َت ْحفَظُِ

ح ِف َظ َتا
َُ

َظُِ
لِ َي ْحف ْ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

َظُِ
لِ َت ْحف ْ

َظُِ
َالُ َت ْحف ْ

َظُِ
لَمُ َت ْحف ْ

َظُِ
لَنُ َت ْحف َ

نُِ
لِ َي ْحف َْظ َ

نُِ
َالُ َي ْحف َْظ َ

نُِ
لَمُ َي ْحف َْظ َ

نُِ
لَنُ َي ْحف َْظ َ

اِ ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

لَنُ َت ْحف ََظا

َظُِ
َالُ َت ْحف ْ

َظُِ
لَمُ َت ْحف ْ

َظُِ
لَنُ َت ْحف َ

مُِ
َح ِف ْظ ُت ْ

نُِ
َت ْحف َُظ ْو َ

اِ ْحف َُظ ْوا

َالُ َت ْحف َُظ ْوا

حف َُظ ْوا
لَمُ َت ْ ُ

لَنُ َت ْحف َُظ ْوا

َح ِف ْظ ُت َما

انُِ
َت ْحف ََظ ِ

اِ ْحف ََظا

َالُ َت ْحف ََظا

لَمُ َت ْحف ََظا

لَنُ َت ْحف ََظا

تُِ
َح ِف ْظ ِ

تُِّ
َح ِف ْظ ُ َ
َح ِف ْظتُِ
َح ِف ْظ َنا

نيُِ
َت ْح َف ِظ ْ َ
نُِ
َت ْحف َْظ َ
أ َ ْحفَظُِ
َن ْحفَظُِ

يُِ
اِ ْح َف ِظ ْ

نُِ
اِ ْحف َْظ َ
َظُِ
ِأل َ ْحف ْ
َظُِ
لِ َن ْحف ْ

يُِ
َالُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
َالُ َت ْ ُ
حف َْظ َ
َظُِ
َالُأ َ ْحف ْ
َظُِ
َالُ َن ْحف ْ

يُِ
لَمُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
لَمُ َت ْحف َْظ َ
َظُِ
لَمُأ َ ْحف ْ
َظُِ
لَمُ َن ْحف ْ

يُِ
لَنُ َت ْح َف ِظ ْ

نُِ
لَنُ َت ْحف َْظ َ
َظُِ
لَنُأ َ ْحف َ
َظُِ
لَنُ َن ْحف َ

ا َلْ ُجل ُْوسُِ = ফা

ال َْما ِضي

ضا ِرعُِ
ال ُْم َ

األ ْمرُِ

َجل ََسا

انُِ
َي ْجلِ َس ِ

لِ َي ْجلِ َسا

سُِ
َجل َ َ

َجل َُس ْوا

َي ْجلِسُِ

سُِ
لِ َي ْجلِ ْ

سُِ
َالُ َي ْجلِ ْ

سُِ
لَمُ َي ْجلِ ْ

سُِ
لَنُ َي ْجلِ َ

نُِ
َي ْجلِ ُس ْو َ

لِ َي ْجلِ ُس ْوا

َالُ َي ْجلِ ُس ْوا

لَمُ َي ْجلِ ُس ْوا

لَنُ َي ْجلِ ُس ْوا

انُِ
َت ْجلِ َس ِ

لِ َت ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

لَمُ َت ْجلِ َسا

لَنُ َت ْجلِ َسا

َت ْجلِسُِ

سُِ
اِ ُْ
جلِ ْ

تُِ
َجل ََس ْ

َت ْجلِسُِ

نُِ
َجل َْس َ

نُِ
َي ْجلِ ْس َ

َجل ََس َتا

تُِ
َجل َْس َ

َجل َْس ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْجلِ َس ِ

سُِ
لِ َت ْجلِ ْ

َالُ َي ْجلِ َسا

سُِ
َالُ َت ْجلِ ْ

لَمُ َي ْجلِ َسا

سُِ
لَمُ َت ْجلِ ْ

لَنُ َي ْجلِ َسا

سُِ
لَنُ َت ْجلِ َ

نُِ
لِ َي ْجلِ ْس َ

نُِ
َالُ َي ْجلِ ْس َ

نُِ
لَمُ َي ْجلِ ْس َ

نُِ
لَنُ َي ْجلِ ْس َ

اِ ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

لَمُ َت ْجلِ َسا

لَنُ َت ْجلِ َسا

سُِ
َالُ َت ْجلِ ْ

سُِ
لَمُ َت ْجلِ ْ

سُِ
لَنُ َت ْجلِ َ

مُِ
َجل َْس ُت ْ

نُِ
َت ْجلِ ُس ْو َ

اِ ْجلِ ُس ْوا

َالُ َت ْجلِ ُس ْوا

لَمُ َت ْجلِ ُس ْوا

لَنُ َت ْجلِ ُس ْوا

َجل َْس ُت َما

انُِ
َت ْجلِ َس ِ

اِ ْجلِ َسا

َالُ َت ْجلِ َسا

لَمُ َت ْجلِ َسا

لَنُ َت ْجلِ َسا

تُِ
َُ
جل َْس ِ

تُِّ
َجل َْس ُ َ
َجل َْستُِ
َجل َْس َنا

نيُِ
َت ْجلِ ِس ْ َ
نُِ
َت ْجلِ ْس َ
أ َ ْجلِسُِ
َن ْجلِسُِ

يُِ
اِ ْجلِ ِس ْ

نُِ
اِ ْجلِ ْس َ
سُِ
ِأل َ ْجلِ ْ

سُِ
لِ َن ْجلِ ْ

يُِ
َالُ َت ْجلِ ِس ْ

نُِ
َالُ َت ْجلِ ْس َ
سُِ
َالُأ َ ْجلِ ْ
سُِ
َالُ َن ْجلِ ْ

يُِ
لَمُ َت ْجلِ ِس ْ

نُِ
لَمُ َت ْجلِ ْس َ
سُِ
لَمُأ َ ْجلِ ْ
سُِ
لَمُ َن ْ ُ
جلِ ْ

يُِ
لَنُ َت ْجلِ ِس ْ

نُِ
لَنُ َت ْجلِ ْس َ
سُِ
لَنُأ َ ْجلِ َ
سُِ
لَنُ َن ْجلِ َ

ال َْما ِضي
لُِ
أَك َ َ
أَك َََلُ
أَكَل ُْوا
َتُِ
أَكَل ْ
أَك َ ُل َ َتا
لُِ
أَك َ ْ َ
ْتُِ
أَكَل َ

أَكَل ْ ُت َما
مُِ
أَكَل ْ ُت ْ
َ
ْتُِ
أكَل ِ
أَكَل ْ ُت َما
ْتُِ
أَكَل ُ َّ
أَكَل ْتُِ
أَكَل ْ َنا

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ
َيأْك ُلُِ
ْ
نُِ
َيأك ََُل ِ
نُِ
َيأْكُل ُْو َ
َتأْك ُلُِ
ْ
نُِ
َتأك ََُل ِ
لُِ
َيأْك ُ ْ َ
َتأْك ُلُِ
ْ
نُِ
َتأك ََُل ِ
نُِ
َتأْكُل ُْو َ
نيُِ
َتأْكُلِ ْ َ
ْ
نُِ
َتأك ََُل ِ
لُِ
َتأْك ُ ْ َ
آك ُلُِ
َنأْك ُلُِ

ْاألَكْلُِ = খাওয়া
األ ْمرُِ
لُِ
لِ َيأْك ُ ْ
لِ َُيأْك َ ُ
َُل
لِ َيأْكُل ُْوا
لُِ
لِ َتأْك ُ ْ
لِ َتأْك َ ُ
َُل
لُِ
لِ َيأْك ُ ْ َ
لُِ
كُ ْ
ك ََُلُ

كُل ُْوا
يُِ
كُلِ ْ
ك ََُلُ

لُِ
كُ ْ َ

لُِ
ِآلك ُ ْ
لُِ
لِ َنأْك ُ ْ

ال َّن ْهيُِ
لُِ
َال َُيأْك ُ ْ
َال َُيأْك َ ُ
َُل
َال َُيأْكُل ُْوا
لُِ
َالُ َتأْك ُ ْ
َالُ َتأْك َ ُ
َُل

لُِ
َالُ َيأْك ُ ْ َ
لُِ
َالُ َتأْك ُ ْ
َالُ َتأْك ََُلُ
َالُ َتأْكُل ُْوا
يُِ
َالُ َتأْكُلِ ْ
َالُ َتأْك َ ُ
َُل

لُِ
َالُ َتأْك ُ ْ َ
لُِ
َالُآك ُ ْ
لُِ
َالُ َنأْك ُ ْ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ
لُِ
َمُيأْك ُ ْ
ل َ
َمُيأْك َ ُ
َُل
ل َ
لَم َُيأْكُل ُْوا
لُِ
لَمُ َتأْك ُ ْ
لَمُ َتأْك َ ُ
َُل

لُِ
لَنُ َيف َْع َ
لُِ
نُيأْك ُ َ
لَ َ
نُيأْك َ ُ
َُل
لَ َ
نُيأْكُل ُْوا
لَ َ
لُِ
لَنُ َتأْك ُ َ
لَنُ َتأْك َ ُ
َُل

لَمُ َتأْك ََُلُ
لَمُ َتأْكُل ُْوا
يُِ
لَمُ َتأْكُلِ ْ
لَمُ َتأْك َ ُ
َُل

لَنُ َتأْك ََُلُ
لَنُ َتأْكُل ُْوا
يُِ
لَنُ َتأْكُلِ ْ
لَنُ َتأْك َ ُ
َُل

لُِ
لَمُ َيأْك ُ ْ َ
لُِ
لَمُ َتأْك ُ ْ

لُِ
لَمُ َتأْك ُ ْ َ
لُِ
لَمُآك ُ ْ
لُِ
لَمُ َنأْك ُ ْ

لُِ
لَنُ َيأْك ُ ْ َ
لُِ
لَنُ َتأْك ُ َ

لُِ
لَنُ َتأْك ُ ْ َ
لُِ
لَنُآك ُ َ
لُِ
لَنُ َنأْك ُ َ

ُّ
الش ْربُِ = ান কযা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َش ِر َبا

انُِ
َي ْش َر َب ِ

لِ َي ْش َر َبا

بُِ
َش ِر َ

َش ِر ُب ْوا

َي ْش َربُِ

بُِ
لِ َي ْش َر ْ

بُِ
َُ
الُ َي ْش َر ْ

نُِ
َي ْش َر ُب ْو َ

لِ َي ْش َر ُب ْوا

َالُ َي ْش َر ُب ْوا

لَمُ َي ْش َر ُب ْوا

لَنُ َي ْش َر ُب ْوا

انُِ
َت ْش َر َب ِ

لِ َت ْش َر َبا

َالُ َت ْش َر َبا

لَمُ َت ْش َر َبا

لَنُ َت ْش َر َبا

َت ْش َربُِ

بُِ
اِ ْش َر ْ

تُِ
َش ِر َب ْ
نُِ
َش ِر ْب َ

نُِ
َي ْش َر ْب َ

تُِ
َش ِر ْب َ

َش ِر ْب ُت َما

بُِ
لَنُ َي ْش َر َ
لَنُ َي ْش َر َبا

بُِ
لَمُ َي ْش َر ْ

َت ْش َُر ُ
بِ

َش ِر َب َتا

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْش َر َب ِ

بُِ
لِ َت ْش َر ْ

َالُ َي ْش َر َبا

بُِ
َالُ َت ْش َر ْ

لَمُ َي ْش َر َبا

بُِ
لَمُ َت ْش َر ْ

بُِ
لَنُ َت ْش َر َ

نُِ
لِ َي ْش َر ْب َ

نُِ
َالُ َي ْش َر ْب َ

نُِ
لَمُ َي ْش َر ْب َ

نُِ
لَنُ َي ْش َر ْب َ

اِ ْش َر َبا

َالُ َت ْش َر َبا

لَمُ َُت ْش َر َبا

لَنُ َت ْش َر َبا

بُِ
َالُ َت ْش َر ْ

بُِ
لَمُ َت ْش َر ْ

بُِ
لَنُ َت ْش َر َ

مُِ
َش ِر ْب ُت ْ

نُِ
َت ْش َر ُب ْو َ

اِ ْش َر ُب ْوا

َالُ َت ْش َر ُب ْوا

لَمُ َت ْش َر ُب ْوا

لَنُ َت ْش َر ُب ْوا

َش ِر ْب ُت َما

انُِ
َت ْش َر َب ِ

اِ ْش َر َبا

َالُ َُت ْش َر َبا

لَمُ َت ْش َر َبا

لَنُ َت ْش َر َبا

تُِ
َش ِر ْب ِ

تُِ
َش ِر ْب ُ َّ

َش ِر ْبتُِ
َش ِر ُْب َنا

نيُِ
َت ْش َر ِب ْ َ

نُِ
َت ْش َر ْب َ
أ َ ْش َربُِ
َن ْش َربُِ

بُِ
اِ ْش َر ِ ْ

نُِ
اِ ْش َر ْب َ
بُِ
ِأل َ ْش َر ْ
بُِ
لِ َن ْش َر ْ

بُِ
َالُ َت ْش َر ِ ْ

بُِ
لَمُ َت ْش َر ِ ْ

نُِ
نُِ لَمُ َت ْش َر ْب َ
َالُ َت ْش َر ْب َ
بُِ
َالُأ َ ْش َر ِْ
بُ
لَمُأ َ ْش َر ْ
بُِ
بُِ
لَمُ َن ْش َر ْ
َالُ َن ْش َر ْ

بُِ
لَنُ َت ْش َر ِ ْ

نُِ
لَنُ َت ْش َر ْب َ
بُِ
لَنُأ َ ْش َر َ
بُِ
لَنُ َن ْش َر َ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َس َك َتا

انُِ
َي ْس ُك َت ِ

َتُِ
َسك َ

َس َك ُت ْوا

َي ْسكُتُِ

لَن َُي ْس ُك ُت ْوا
لَنُ َت ْس ُك َتا

نُِ
َي ْس ُك ُت ْو َ

لِ َؼ ْس ُك ُت ْوا

َال َُي ْس ُك ُت ْوا

انُِ
َت ْس ُك َت ِ

لِ َؾ ْس ُك َتا

َالُ َت ْس ُك َتا

لَمُ َت ْس ُك َتا

َت ْسكُتُِ

ُتُِ
ا ُ ْسك ْ

َتُِ
َسك ْ َ

ُتُِ
َي ْسك ْ َ

َس َك ُّت َما

ُتُِ
لَم َُي ْسك ْ
لَم َُي ْس ُك ُت ْوا

انُِ
َت ْس ُك َت ِ

لِ َؼ ْس ُك َتا

ُتُِ
لِ َؾ ْسك ْ

َال َُي ْس ُك َتا

ُتُِ
َالُ َت ْسك ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

ُتُِ
نُي ْسك َ
لَ َ

ُتُِ
لِ َؼ ْسك ْ

تُِ
َس َك َت ْ

َتُِّ
َسك َ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

ُتُِ
َال َُي ْسك ْ

َت ْسكُتُِ

َس َك َؾ َتا

تُ = চু থাকা
السك ُْو ِ
ُّ
ال َّن ْهيُِ
األ ْمرُِ

لَم َُي ْس ُك َتا

ُتُِ
لَمُ َت ْسك ْ

نُي ْس ُك َتا
لَ َ

ُتُِ
لَنُ َت ْسك َ

ُتُِ
لِ َؼ ْسك ْ َ

ُتُِ
َالُ َُي ْسك ْ َ

ُتُِ
لَمُ َي ْسك ْ َ

ُتُِ
لَنُ َي ْسك ْ َ

ا ُ ْس ُك َتا

َالُ َت ْس ُك َتا

لَمُ َت ْس ُك َتا

لَنُ َت ْس ُك َتا

ُتُِ
َالُ َت ْسك ْ

ُتُِ
لَمُ َت ْسك ْ

ُتُِ
لَنُ َت ْسك َ

مُِ
َس َك ُّت ْ

نُِ
َت ْس ُك ُت ْو َ

ا ُ ْس ُك ُت ْوا

َالُ َت ْس ُك ُت ْوا

لَمُ َت ْس ُك ُت ْوا

لَنُ َت ْس ُك ُت ْوا

َس َك ُّت َما
َتُِّ
َسك ُّ َ

انُِ
َت ْس ُك َت ِ

ا ُ ْس ُك َتا

َالُ َت ْس ُك َتا

لَمُ َت ْس ُك َتا

لَنُ َت ْس ُك َتا

َتُِّ
َسك ِ

َسكَتُِّ

َس َك ْؾ َنا

نيُِ
َت ْس ُك ِت ْ َ
ُتُِ
َت ْسك ْ َ
أ َ ْسكُتُِ
َن ْسكُتُِ

ِتُِ
ا ُْس ُك ِ ْ

ُتُِ
ا ُ ْسك ْ َ
ُتُِ
ِأل َ ْسك ْ
ُتُِ
لِ َن ْسك ْ

ِتُِ
َالُ َت ْس ُك ِ ْ

ُتُِ
َالُ َت ْسك ْ َ
ُتُِ
َالُأ َ ْسك ْ
ُتُِ
َالُ َن ْسك ْ

ِتُِ
لَمُ َت ْس ُك ِ ْ

ُتُِ
لَمُ َت ْسك ْ َ
ُتُِ
لَمُأ َ ْسك ْ
ُتُِ
لَمُ َن ْسك ْ

ِتُِ
لَنُ َت ْس ُك ِ ْ

ُتُِ
لَنُ َت ْسك ْ َ
لَنُأ َ ْس ُك َُ
تِ
ُتُِ
لَنُ َن ْسك َ

الَّ ِعبُِ = ব্দখরা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

لَ ِع َبا

انُِ
َيل َْع َب ِ

لِ َيل َْع َبا

بُِ
لَ ِع َ

لَ ِع ُب ْوا

بُِ
لِ َيل َْع ْ

بُِ
َال َُيل َْع ْ

نُِ
َيل َْع ُب ْو َ

لِ َيل َْع ُب ْوا

َال َُيل َْع ُب ْوا

لَم َُيل َْع ُب ْوا

لَن َُيل َْع ُب ْوا

انُِ
َتل َْع َب ِ

لِ َتل َْع َبا

َالُ َتل َْع َبا

لَمُ َتل َْع َبا

لَنُ َتل َْع َبا

َتل َْعبُِ

بُِ
اِل َْع ْ

َيل َْعبُِ

تُِ
لَ ِع َب ْ
بُِ
لَ ِع ْ َ

بُِ
َيل َْع ْ َ

تُِ
لَ ِع ْب َ

لَ ِع ْؽ ُت َما

َمُيل َْع َبا
ل َ

لَن َُيل َْع َبا

بُِ
لَن َُيل َْع َ

بُِ
لَم َُيل َْع ْ

َتل َْعبُِ

لَ ِع َؽ َتا

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َتل َْع َب ِ

بُِ
لِ َتل َْع ْ

َال َُيل َْع َبا

بُِ
َالُ َتل َْع ْ

بُِ
لَمُ َتل َْع ْ

بُِ
لَنُ َتل َْع َ

بُِ
لِ َيل َْع ْ َ

بُِ
َالُ َيل َْع ْ َ

بُِ
لَمُ َيل َْع ْ َ

بُِ
لَنُ َيل َْع ْ َ

اِل َْع َبا

الُ َتل َْع َبا
َُ

لَمُ َتل َْع َبا

لَنُ َتل َْع َبا

بُِ
َالُ َتل َْع ْ

بُِ
لَمُ َتل َْع ْ

بُِ
لَنُ َتل َْع َ

مُِ
لَ ِع ْؽ ُت ْ

نُِ
َتل َْع ُب ْو َ

اِل َْع ُب ْوا

َالُ َتل َْع ُب ْوا

لَمُ َتل َْع ُب ْوا

لَنُ َتل َْع ُب ْوا

لَ ِع ْؽ ُت َما

انُِ
َتل َْع َب ِ

اِ ُلْ َع َبا

َالُ َتل َْع َبا

لَمُ َتل َْع َبا

لَنُ َتل َْع َبا

تُِ
لَ ِع ْب ِ

تُِ
لَ ِع ْب ُ َّ
لَ ِع ْبتُِ
لَ ِع ْؽ َنا

نيُِ
َتل َْع ِب ْ َ
بُِ
َتل َْع ْ َ
أَل َْعبُِ
َنل َْعبُِ

بُِ
اِل َْع ْ ْ

بُِ
اِل َْع ْ َ
بُِ
ِألَل َْع ْ

بُِ
لِ َنل َْع ْ

بُِ
َالُ َتل َْع ِ ْ

بُِ
َالُ َتل َْع ْ َ
بُِ
َالُأَل َْع ْ
بُِ
َالُ َنل َْع ْ

بُِ
لَمُ َتل َْع ِ ْ

بُِ
لَمُ َتل َْع ْ َ
بُِ
لَمُأَل َْع ْ
بُِ
لَمُ َنل َْع ْ

بُِ
لَنُ َتل َْع ِ ْ

بُِ
لَنُ َتل َْع ْ َ
بُِ
لَنُأَل َْع َ
بُِ
لَنُ َنل َْع َ

الر ْسمُِ = আঁকা
َّ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َر َس َما

انُِ
َي ْر ُس َم ِ

َي ُس َما
لِ َ ْ

مُِ
َر َس َ

َر َس ُم ْوا

مُِ
َي ُس ْ
لِ َ ْ

مُِ
َالُ َي ْر ُس ْ

مُِ
لَمُ َي ْر ُس ْ

مُِ
لَنُ َي ْر ُس َ

نُِ
َي ْر ُس ُم ْو َ

َي ُس ُم ْوا
لِ َ ْ

َالُ َي ْر ُس ُموا

لَمُ َي ْر ُس ُموا

لَنُ َي ْر ُس ُموا

انُِ
َت ْر ُس َم ِ

ْت ُس َما
لِ َ ْ

َالُ َت ْر ُس َما

لَمُ َت ْر ُس َما

لَنُ َت ْر ُس َما

َت ْر ُسمُِ

مُِ
ا ُ ْر ُس ْ

َي ْر ُسمُِ

تُِ
َر َس َم ْ

َت ْر ُسمُِ

نُِ
َر َس ْم َ

نُِ
َي ْر ُس ْم َ

َر َس َم َتا

تُِ
َر َس ْم َ

َر َس ْم ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْر ُس َم ِ

مُِ
ْت ُس ْ
لِ َ ْ

َالُ َي ْر ُس َما

مُِ
َالُ َت ْر ُس ْ

لَمُ َي ْر ُس َما

مُِ
لَمُ َت ْر ُس ْ

لَنُ َي ْر ُس َما

مُِ
لَنُ َت ْر ُس َ

نُِ
َي ُس ْم َ
لِ َ ْ

نُِ
َالُ َي ْر ُس ْم َ

نُِ
لَمُ َي ْر ُس ْم َ

نُِ
لَنُ َي ْر ُس ْم َ

ا ُ ْر ُس َما

َالُ َت ْر ُس َما

لَمُ َت ْر ُس َما

لَنُ َت ْر ُس َما

مُِ
َالُ َت ْر ُس ْ

مُِ
لَمُ َت ْر ُس ْ

مُِ
لَنُ َت ْر ُس َ

مُِ
َر َس ْم ُت ْ

نُِ
َت ْر ُس ُم ْو َ

ا ُ ْر ُس ُم ْوا

َالُ َت ْر ُس ُم ْوا

لَمُ َت ْر ُس ُم ْوا

لَنُ َت ْر ُس ُم ْوا

َر َس ْم ُت َما

انُِ
َت ْر ُس َم ِ

ا ُ ْر ُس َما

َالُ َت ْر ُس َما

لَمُ َت ْر ُس َما

لَنُ َت ْر ُس َما

تُِ
َر َس ْم ِ

تُِ
َر َس ْم ُ َّ
َر َس ْمتُِ
َر َس ْم َنا

نيُِ
َت ْر ُس ِم ْ َ
نُِ
َت ْر ُس ْم َ
أ َ ْر ُسمُِ
ن َْر ُسمُِ

ِيُِ
ا ُ ْر ُسم ْ

نُِ
ا ُ ْر ُس ْم َ
مُِ
ِأل َ ْر ُس ْ
مُِ
لِ َن ْر ُس ْ

ِيُِ
َالُ َت ْر ُسم ْ

نُِ
َالُ َت ْر ُس ْم َ
مُِ
َالُأ َ ْر ُس ْ
مُِ
َالن َْر ُس ْ

ِيُِ
لَمُ َت ْر ُسم ْ

نُِ
لَمُ َت ْر ُس ْم َ
مُِ
لَمُأ َ ْر ُس ْ
مُِ
لَمُن َْر ُس ْ

ِيُِ
لَنُ َُت ْر ُسم ْ

نُِ
لَنُ َت ْر ُس ْم َ
مُِ
لَنُأ َ ْر ُس َ
مُِ
لَنُن َْر ُس َ

ا َلم ْسحُِ = ব্দভাছা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َم َس َحا

انُِ
َي ْم َس َح ِ

لِ َي ْم َس َحا

حُِ
َم َس َ

َم َس ُح ْوا

س ُ
حِ
َي ْم َ ُ

نُِ
َي ْم َس ُح ْو َ

لِ َي ْم َس ُح ْوا

َالُ َي ْم َس ُحوا

انُِ
َت ْم َس َح ِ

لِ َت ْم َس َحا

َالُ َت ْم َس َحا

لَمُ َت ْم َس َحا

لَنُ َت ْم َس َحا

َت ْم َسحُِ

حُِ
اِ ْم َس ْ

نُِ
َم َس ْح َ

نُِ
َي ْم َس ْح َ

َم َس ْح ُت َما

َالُ َي ْم َس َحا

لَمُ َي ْم َس َحا

لَنُ َي ْم َس َحا

لَمُ َي ْم َس ُحوا

تُِ
َم َس َح ْ

تُِ
َم َس ْح َ

حُِ
َالُ َي ْم َس ْ

لَنُ َي ْم َس ُحوا

َت ْم َسحُِ

َم َس َح َتا

حُِ
لِ َي ْم َس ْ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ
حُِ
لَمُ َي ْم َس ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ
حُِ
لَنُ َي ْم َس َ

انُِ
َت ْم َس َح ِ

حُِ
لِ َت ْم َس ْ

حُِ
َالُ َت ْم َس ْ

حُِ
لَمُ َت ْم َس ْ

حُِ
لَنُ َت ْم َس َ

نُِ
لِ َي ْم َس ْح َ

نُِ
َالُ َي ْم َس ْح َ

نُِ
لَمُ َي ْم َس ْح َ

نُِ
لَنُ َي ْم َس ْح َ

حا
اِ ْم َس َ ُ

َالُ َت ْم َس َحا

لَمُ َت ْم َس َحا

لَنُ َت ْم َس َحا

حُِ
َالُ َت ْم َس ْ

حُِ
لَمُ َت ْم َس ْ

حُِ
لَنُ َت ْم َس َ

مُِ
َم َس ْح ُت ْ

نُِ
َت ْم َس ُح ْو َ

اِ ْم َس ُح ْوا

َالُ َت ْم َس ُحوا

لَمُ َت ْم َس ُحوا

لَنُ َت ْم َس ُحوا

َم َسُ ْح ُت َما

انُِ
َت ْم َس َح ِ

اِ ْم َس َحا

َالُ َت ْم َس َحا

لَمُ َت ْم َس َحا

لَنُ َت ْم َس َحا

تُِ
َم َس ْح ِ

تُِ
َم َس ْح ُ َّ
َم َس ْحتُِ
َم َس ْح َنا

نيُِ
َت ْم َس ِح ْ َ
نُِ
َت ْم َس ْح َ
أ َ ْم َسحُِ
َن ْم َسحُِ

يُِ
اِ ْم َس ِح ْ

نُِ
اِ ْم َس ْح َ
حُِ
ِأل َ ْم َس ْ
حُِ
لِ َن ْم َس ْ

يُِ
َالُ َت ْم َس ِح ْ

نُِ
َالُ َت ْم َس ْح َ
حُِ
َالُأ َ ْم َس ْ
حُِ
َالُ َن ْم َس ْ

يُِ
لَمُ َت ْم َس ِح ْ

نُِ
لَمُ َت ْم َس ْح َ
حُِ
لَمُأ َ ْم َس ْ
حُِ
لَمُ َن ْم َس ْ

يُِ
لَنُ َت ْم َس ِح ْ

نُِ
لَنُ َت ْم َس ْح َ
حُِ
لَنُأ َ ْم َس َ
حُِ
لَنُ َن ْم َس َ

ال َّن َظرُِ = ব্দদখা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

َن َظ َرا

انُِ
َي ْن ُظ َر ِ

لِ َؼ ْن ُظ َرا

َالُ َي ْن ُظ َرا

لَمُ َي ْن ُظ َرا

َن َظ َرُِ

َن َظ ُر ْوا

تُِ
َن َظ َر ْ
َن َظ َر َتا

نُِ
َن َ ُظ ْر َ

تُِ
َن َظ ْر َ

َن َظ ْر ُت َما

مُِ
َن َظ ْر ُت ْ
تُِ
َن َظ ْر ِ

َن َظ ْر ُت َما

ُنُِ
َن َظ ْرت َّ
َن َظ ْرتُِ
َن َظ ْر َنا

َي ْن ُظرُِ

نُِ
َي ْن ُظ ُر ْو َ
َت ْن ُظرُِ

انُِ
َت ْن ُظ َر ِ
نُِ
َي ْن ُظ ْر َ
َت ْن ُظرُِ

انُِ
َت ْن ُظ َر ِ

نُِ
َت ْن ُظ ُر ْو َ

نُِ
َت ْن ُظ ِر ْي َ
انُِ
َت ْن ُظ َر ِ
نُِ
َت ْن ُظ ْر َ
أ َ ْن ُظرُِ
َن ْن ُظرُِ

لِ َؼ ْن ُظ ْرُِ

ُلِ َؼ ْن ُظ ُر ْوا
لِ َؾ ْن ُظ ْرُِ

لِ َؾ ْن ُظ َرا

نُِ
لِ َؼ ْن ُظ ْر َ
ا ُ ْن ُظ ْرُِ

ا ُ ْن ُظ َرا

ا ُ ْن ُظ ُر ْوا

يُِ
ا ُ ْن ُظ ِر ْ
ا ُ ْن ُظ َرا

نُِ
ا ُ ْن ُظ ْر َ
أل َ ْن ُظ ْرُِ
ُِ
لِ َن ْن ُظ ْرُِ

َالُ َي ْن ُظ ْرُِ

َالُ َي ْن ُظ ُر ْوا
َالُ َت ْن ُظ ْرُِ

َالُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
َالُ َي ْن ُظ ْر َ
َالُ َت ْن ُظ ْرُِ

َالُ َت ْن ُظ َرا

َالُ َت ْن ُظ ُر ْوا

يُِ
َالُ َت ْن ُظ ِر ْ
َالُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
َالُ َت ْن ُظ ْر َ
َالُأ َ ْن ُظ ْرُِ
َالُ َن ْن ُظ ْرُِ

لَمُ َي ْن ُظ ْرُِ

لَمُ َي ْن ُظ ُر ْوا
لَمُ َت ْن ُظ ْرُِ

لَمُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
لَمُ َي ْن ُظ ْر َ
لَمُ َت ْن ُظ ْرُِ

لَمُ َت ْن ُظ َرا

لَمُ َت ْن ُظ ُر ْوا

يُِ
لَمُ َُت ْن ُظ ِر ْ
لَمُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
لَمُ َت ْن ُظ ْر َ
لَمُأ َ ْن ُظ ْرُِ
لَمُ َن ْن ُظ ْرُِ

لُِ
لنُ َُيف َْع َ

لَنُ َي ْن ُظ َرُِ
لَنُ َي ْن ُظ َرا

لَنُ َي ْن ُظ ُر ْوا
لَنُ َت ْن ُظ َرُِ

لَنُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
لَنُ َي ْن ُظ ْر َ
لَنُ َت ْن ُظ َرُِ

لَنُ َت ْن ُظ َرا

لَنُ َت ْن ُظ ُر ْوا

يُِ
لَنُ َت ْن ُظ ِر ْ
لَنُ َت ْن ُظ َرا

نُِ
لَنُ َت ْن ُظ ْر َ
لَنُأ َ ْن ُظ َرُِ
لَنُ َن ْن ُظ َرُِ

َّ
َبُ = ব্দখাঁজা
الطل ِ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َطل ََبا

انُِ
َي ْطل َُب ِ

لِ َي ْطل َُبا

َبُِ
َطل َ

َطل َُب ْوا

ُبُِ
لِ َي ْطل ْ

ُبُِ
َال َُي ْطل ْ

ُبُِ
لَم َُي ْطل ْ

ُبُِ
لَن َُي ْطل َ

نُِ
َي ْطل ُُب ْو َ

لِ َي ْطل ُُب ْوا

َال َُي ْطل ُُب ْوا

لَم َُي ْطل ُُب ْوا

لَن َُي ْطل ُُب ْوا

انُِ
َت ْطل َُب ِ

لِ َت ْطل َُبا

َالُ َت ْطل َُبا

لَمُ َت ْطل َُبا

لَنُ َت ْطل َُبا

َت ْطل ُبُِ

ُبُِ
ا ُ ْطل ْ

َي ْطل ُبُِ

تُِ
َطل ََب ْ

َت ْطل ُبُِ

َبُِ
َطل ْ َ

ُبُِ
َي ْطل ْ َ

َطل ََؽ َتا

تُِ
َطل َْب َ

َطل َْؽ ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لمُ َيف َْع ْ

لُِ
لنُ َيف َْع َ

َت ْطل َُبا ُِ
نِ

ُبُِ
لِ َت ْطل ْ

َال َُي ْطل َُبا

ُبُِ
َالُ َت ْطل ْ

لَم َُي ْطل َُبا

ُبُِ
لَمُ َت ْطل ْ

ُلَن َُي ْطل َُبا

ُبُِ
لَنُ َت ْطل َ

ُبُِ
لِ َي ْطل ْ َ

ُبُِ
َالُ َي ْطل ْ َ

ُبُِ
لَمُ َي ْطل ْ َ

ُبُِ
لَنُ َي ْطل ْ َ

ا ُ ْطل َُبا

َالُ َت ْطل َُبا

لَمُ َت ْطل َُبا

لَنُ َت ْطل َُبا

ُبُِ
َالُ َت ْطل ْ

ُبُِ
لَمُ َت ْطل ْ

ُبُِ
لَنُ َت ْطل َ

مُِ
َطل َْؽ ُت ْ

نُِ
َت ْطل ُُب ْو َ

ا ُ ْطل ُُب ْوا

َالُ َت ْطل ُُب ْوا

لَمُ َت ْطل ُُب ْوا

لَنُ َت ْطل ُُب ْوا

َطل َْؽ ُت َما

انُِ
َت ْطل َُب ِ

ا ُ ْطل َُبا

َالُ َت ْطل َُبا

لَمُ َت ْطل َُبا

لَنُ َت ْطل َُبا

تُِ
َطل َْب ِ

تُِ
َطل َْب ُ َّ
َطل َْبتُِ
َطل َْؽ َنا

نيُِ
َت ْطل ُِب ْ َ
ُبُِ
َت ْطل ْ َ
أ َ ْطل ُبُِ
َن ْطل ُبُِ

بُِ
ا ُْطل ُ ِ ْ

ُبُِ
ا ُ ْطل ْ َ
ُبُِ
ِأل َ ْطل ْ

ُبُِ
لِ َن ْطل ْ

بُِ
َالُ َت ْطل ُ ِ ْ

ُبُِ
َالُ َت ْطل ْ َ
ُبُِ
َالُأ َ ْطل ْ
ُبُِ
َالُ َن ْطل ْ

بُِ
لَمُ َت ْطل ُ ِ ْ

ُبُِ
لَمُ َت ْطل ْ َ
ُبُِ
لَمُأ َ ْطل ْ
ُبُِ
لَمُ َن ْطل ْ

بُِ
لَنُ َت ْطل ُ ِ ْ

ُبُِ
لَنُ َت ْطل ْ َ
ُبُِ
لَنُأ َ ْطل َ
ُبُِ
لَنُ َن ْطل َ

ثُ = ব্দখাঁজা
لب ْح ِ
ا َ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َب َحثَا

انُِ
َي ْب َحثَ ِ

لِ َؼ ْب َحثَا

ثُِ
َب َح َ

َب َحثُ ْوا

ثُِ
لِ َؼ ْب َح ْ

ثُِ
َالُ َي ْب َح ْ

ثُِ
لَمُ َي ْب َح ْ

ثُِ
لَنُ َي ْب َح َ

نُِ
َي ْب َحثُ ْو َ

لِ َؼ ْب َحثُ ُْوا

َالُ َي ْب َحثُ ْوا

لَمُ َي ْب َحثُ ْوا

لَنُ َي ْب َحثُ ْوا

انُِ
َت ْب َحثَ ِ

لِ َؾ ْب َحثَا

َالُ َت ْب َحثَا

لَمُ َت ْب َحثَا

لَنُ َت ْب َحثَا

َت ْب َحثُِ

ثُِ
اِ ْب َح ْ

َي ْب َحثُِ

تُِ
َب َحثَ ْ

َت ْب َحثُِ

نُِ
َب َحثْ َ

نُِ
َي ْب َحثْ َ

َب َح َؿ َتا

تُِ
َب َحثْ َ

َب َح ْؿ ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
ُلَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َت ْب َحثَ ِ

ثُِ
لِ َؾ ْب َح ْ

َالُ َي ْب َحثَا

ثُِ
َالُ َت ْب َح ْ

لَمُ َي ْب َحثَا

ثُِ
لَمُ َت ْب َح ْ

لَنُ َي ْب َحثَا

ثُِ
لَنُ َت ْب َح َ

نُِ
لِ َؼ ْب َحثْ َ

نُِ
َالُ َي ْب َحثْ َ

نُِ
لَمُ َي ْب َحثْ َ

نُِ
لَنُ َي ْب َحثْ َ

اِ ْب َحثَا

َالُ َت ْب َحثَا

لَمُ َت ْب َحثَا

لَنُ َت ْب َحثَا

ثُِ
َالُ َت ْب َح ْ

ثُِ
لَمُ َت ْب َح ْ

ثُِ
لَنُ َُت ْب َح َ

مُِ
َب َح ْؿ ُت ْ

نُِ
َت ْب َحثُ ْو َ

اِ ْب َحثُ ْوا

َالُ َت ْب َحثُ ْوا

لَمُ َت ْب َحثُ ْوا

لَنُ َت ْب َحثُ ْوا

َب َح ْؿ ُت َما

انُِ
َت ْب َحثَ ِ

اِ ْب َحثَا

َالُ َت ْب َحثَا

لَمُ َت ْب َحثَا

لَنُ َت ْب َحثَا

تُِ
َب َحثْ ِ

تُِ
َب َحثْ ُ َّ
َب َحثْتُِ
َب َح ْؿ َنا

نيُِ
َت ْب َح ِث ْ َ
نُِ
َت ْب َحثْ َ
ُأ َ ْب َحثُِ
َن ْب َحثُِ

يُِ
اِ ْب َح ِث ْ

نُِ
اِ ْب َحثْ َ
ثُِ
ِأل َ ْب َح ْ

ثُِ
لِ َن ْب َح ْ

يُِ
َُ
الُ َت ْب َح ِث ْ

نُِ
َالُ َت ْب َحثْ َ
ثُِ
َالُأ َ ْب َح ْ
ثُِ
َالُ َن ْب َح ْ

يُِ
لَمُ َت ْب َح ِث ْ

نُِ
لَمُ َت ْب َحثْ َ
ثُِ
لَمُأ َ ْب َح ْ
ثُِ
لَمُ َن ْب َح ْ

يُِ
لَنُ َت ْب َح ِث ْ

نُِ
لَنُ َت ْب َحثْ َ
ثُِ
لَنُأ َ ْب َح َ
ثُِ
لَنُ َن ْب َح َ

لُ = ব্দধৌত কযা
ال ُغ ْس ِ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

غ ََس ََلُ

نُِ
َي ْغ ِس ََل ِ

لِ َي ْغ ِس ََلُ

لُِ
غ ََس َ

غ ََسل ُْوا

لُِ
لِ َي ْغ ِس ْ

لُِ
َالُ َي ْغ ِس ْ

لُِ
لَمُ َي ْغ ِس ْ

لُِ
لَنُ َي ْغ ِس َ

نُِ
َي ْغ ِسل ُْو َ

لِ َي ْغ ِسل ُْوا

َال َُي ْغ ِسل ُْوا

لَم َُي ْغ ِسل ُْوا

نُي ْغ ِسل ُْوا
لَ َ

نُِ
َت ْغ ِس ََل ِ

لِ َت ْغ ِس ََلُ

َالُ َت ُْغ ِس ََلُ

لَمُ َت ْغ ِس ََلُ

لَنُ َت ْغ ِس ََلُ

َت ْغ ِسلُِ

لُِ
اِغ ِْس ْ

َي ْغ ِسلُِ

َتُِ
غ ََسل ْ

َت ْغ ِسلُِ

لُِ
غ ََس ْ َ

لُِ
َي ْغ ِس ْ َ

غ ََسل َ َتا

ْتُِ
غ ََسل َ

َسل ْ ُت َما
غ َُ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

نُِ
َت ْغ ِس ََل ِ

لُِ
لِ َت ْغ ِس ْ

َال َُي ْغ ِس ََلُ

لُِ
َالُ َت ْغ ِس ْ

لَم َُي ْغ ِس ََلُ

لُِ
لَمُ َت ْغ ِس ْ

س ََلُ
نُي ْغ ِ ُ
لَ َ

لُِ
لَنُ َت ْغ ِس َ

لُِ
لِ َي ْغ ِس ْ َ

لُِ
َالُ َي ْغ ِس ْ َ

لُِ
لَمُ َي ْغ ِس ْ َ

لُِ
لَنُ َي ْغ ِس ْ َ

اِغ ِْس ََلُ

َالُ َت ْغ ِس ََلُ

لَمُ َت ْغ ِس ََلُ

لَنُ َت ْغ ِس ََلُ

لُِ
َالُ َت ْغ ِس ْ

لُِ
لَمُ َت ْغ ِس ْ

لُِ
لَنُ َت ْغ ِس َ

مُِ
غ ََسل ْ ُت ْ

نُِ
َت ْغ ِسل ُْو َ

اِغ ِْسل ُْوا

َالُ َت ْغ ِسل ُْوا

لَمُ َت ْغ ِسل ُْوا

لَنُ َت ْغ ِسل ُْوا

غ ََسل ْ ُت َما

نُِ
َت ْغ ِس ََل ِ

اِغ ِْس ََلُ

َالُ َت ْغ ِس ََلُ

لَمُ َت ْغ ِس ََلُ

لَنُ َت ْغ ِس ََلُ

ْتُِ
غ ََسل ِ

ْتُِ
غ ََسل ُ َّ
غ ََسل ْتُِ
غ ََسل ْ َنا

نيُِ
َت ْغ ِسلِ ْ َ
لُِ
َت ْغ ِس ْ َ
أَغ ِْسلُِ
َن ْغ ِسلُِ

يُِ
اِغ ِْسلِ ْ

لُِ
اِغ ِْس ْ َ
لُِ
ِألَغ ِْس ْ
لُِ
لِ َن ْغ ِس ْ

يُِ
َالُ َت ْغ ِسلِ ْ

لُِ
َالُ َت ْغ ِس ْ َ
لُِ
َالُأَغ ِْس ْ
لُِ
َالُ َن ْغ ِس ْ

يُِ
لَمُ َت ْغ ِسلِ ْ

لُِ
لَمُ َت ْغ ِس ْ َ
لُِ
لَمُأَغ ِْس ْ
لُِ
لَمُ َن ْغ ِس ْ

يُِ
لَنُ َت ْغ ِسلِ ْ

لُِ
لَنُ َُت ْغ ِس ْ َ
لُِ
لَنُأَغ ِْس َ
لُِ
لَنُ َن ْغ ِس َ

ال َف ْتحُِ = খুলর ব্দপরা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

فَ َت َحا

انُِ
َي ْف َت َح ِ

لِ َي ْف َت َحا

حُِ
فَ َت َ

فَ َت ُح ْوا

َي ْف َتحُِ

نُِ
َُي ْف َت ُح ْو َ

لِ َي ْف َت ُح ْوا

َالُ َي ْف َت ُح ْوا

انُِ
َت ْف َت َح ِ

لِ َت ْف َت َحا

َالُ َت ْف َت َحا

لَمُ َت ْف َت َحا

لَنُ َت ْف َت َحا

َت ْف َتحُِ

حُِ
اِفْ َت ْ

نُِ
فَ َت ْح َ

نُِ
َي ْف َت ْح َ

فَ َت ْح ُت َما

انُِ
َت ْف َت َح ِ

مُِ
فَ َت ْح ُت ْ

نُِ
َت ْف َت ُح ْو َ

فَ َت ْح ُت َما

انُِ
َت ْف َت َح ِ

تُِ
فَ َت ْح ِ

تُِ
فَ َت ْح ُ َّ
فَ َت ْحتُِ
فَ َت ْح َنا

َالُ َي ْف َت َحا

لَمُ َي ْف َت َحا

لَنُ َي ْف َت َحا

لَمُ َي ْف َت ُح ْوا

تُِ
فَ َت َح ْ

تُِ
فَ َت ْح َ

حُِ
َالُ َي ْف َت ْ

لَنُ َي ْف َت ُح ْوا

َت ْف َتحُِ

فَ َت َح َتا

حُِ
لِ َي ْف َت ْ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ
حُِ
لَمُ َي ْف َت ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ
حُِ
لَنُ َي ْف َت َ

حُِ
لِ َت ْف َت ْ

نُِ
لِ َي ْف َت ْح َ

نُِ
َالُ َي ْف َت ْح َ

نُِ
لَمُ َي ْف َت ْح َ

نُِ
لَنُ َي ْف َت ْح َ

اِفْ َت َحا

َالُ َت ْف َت َحا

لَمُ َت ْف َت َحا

لَنُ َت ْف َت َحا

حُِ
َالُ َت ْف َت ْ

حُِ
لَمُ َت ْف َت ْ

حُِ
لَنُ َت ُْف َت َ

اِفْ َت ُح ْوا

َالُ َت ْف َت ُح ْوا

لَمُ َت ْف َت ُح ْوا

لَنُ َت ْف َت ُح ْوا

اِفْ َت َحا

َالُ َت ْف َت َحا

لَمُ َت ْف َت َحا

لَنُ َت ْف َت َحا

ينيُِ
َت ْف َت ِح ْ َ

يُِ
اِفْ َت ِح ْ

نُِ
َت ْف َت ْح َ
أ َ ُفْ َتحُِ

نُِ
اِفْ َت ْح َ
حُِ
ِألَفْ َت ْ

َن ْف َتحُِ

حُِ
َالُ َت ْف َت ْ

حُِ
لَمُ َت ْف َت ْ

حُِ
لَنُ َت ْف َت َ

حُِ
لِ َن ْف َت ْ

يُِ
َالُ َُت ْف َت ِح ْ

نُِ
َالُ َت ْف َت ْح َ
حُِ
َالُأَفْ َت ْ
حُِ
َالُ َن ْف َت ْ

يُِ
لَمُ َت ْف َت ِح ْ

نُِ
لَمُ َت ْف َت ْح َ
حُِ
لَمُأَفْ َت ْ
حُِ
لَمُ َن ْف َت ْ

يُِ
لَنُ َت ْف َت ِح ْ

نُِ
لَنُ َت ْف َت ْح َ
حُِ
لَنُأَفْ َت َ
حُِ
لَنُ َن ْف َت َ

مُ = ফুঝা
الف َْه ِ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

ف َِه َما

انُِ
َيف َْه َم ِ

لِ َيف َْه َما

مُِ
ف َِه َ

ف َِه ُم ْوا

مُِ
لِ َيف َْه ْ

مُِ
َال َُيف َْه ْ

مُِ
لَم َُيف َْه ْ

مُِ
لَن َُيف َْه َ

نُِ
َيف َْه ُم ْو َ

لِ َيف َْه ُم ْوا

َال َُيف َْه ُم ْوا

لَم َُيف َْه ُم ْوا

نُيف َْه ُم ْوا
لَ َ

انُِ
َتف َْه َم ِ

لِ َتف َْه َما

َالُ َتف َْه َُما

لَمُ َتف َْه َما

لَنُ َتف َْه َما

َتف َْهمُِ

مُِ
اِف َْه ْ

َيف َْهمُِ

تُِ
ف َِه َم ْ

َتف َْهمُِ

نُِ
ف َِه ْم َ

نُِ
َيف َْه ْم َ

ف َِه َم َتا

تُِ
ف َِه ْم َ

ف َِه ْم ُت َُما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َتف َْه َم ِ

مُِ
لِ َتف َْه ْ

َال َُيف َْه َما

مُِ
َالُ َتف َْه ْ

لَم َُيف َْه َما

مُِ
لَمُ َتف َْه ْ

نُيف َْه َما
لَ َ

مُِ
لَنُ َتف َْه َ

نُِ
لِ َيف َْه ْم َ

نُِ
َالُ َيف َْه ْم َ

نُِ
لَمُ َيف َْه ْم َ

نُِ
لَنُ َيف َْه ْم َ

اِف َْه َما

َالُ َتف َْه َما

لَمُ َتف َْه َما

لَنُ َتف َْه َما

مُِ
َالُ َتف َْه ْ

مُِ
لَمُ َتف َْه ْ

مُِ
لَنُ َتف َْه َ

مُِ
ف َِه ْم ُت ْ

نُِ
َتف َْه ُم ْو َ

اِف َْه ُم ْوا

َالُ َتف َْه ُم ْوا

لَمُ َتف َْه ُم ْوا

لَنُ َتف َْه ُم ْوا

ف َِه ْم ُت َما

انُِ
َتف َْه َم ِ

اِف َْه َما

َالُ َتف َْه َما

لَمُ َتف َْه َما

لَنُ َتف َْه َما

تُِ
ف َِه ْم ِ

تُِ
ف َِه ْم ُ َّ
ف َِه ْمتُِ
ف َِه ْم َنا

نيُِ
َتف َْه ِم ْ َ
نُِ
َتف َْه ْم َ
أَف َْهمُِ
َنف َْهمُِ

ِيُِ
اِف َْهم ْ

نُِ
اِف َْه ْم َ
مُِ
ِألَف َْه ْ

مُِ
لِ َنف َْه ْ

ِيُِ
َالُ َتف َْهم ْ

نُِ
َالُ َتف َْه ْم َ
مُِ
َالُأَف َْه ْ
مُِ
َالُ َنف َْه ْ

ِيُِ
لَمُ َتف َْهم ْ

نُِ
لَمُ َتف َْه ْم َ
مُِ
لَمُأَف َْه ْ
مُِ
لَمُ َنف َْه ْ

ِيُِ
لَنُ َتف َْهم ْ

لَنُ َتف َْه ُْم َُ
نِ
مُِ
لَنُأَف َْه َ
مُِ
لَنُ َنف َْه َ

ال ِك ْت َمانُِ = ব্দগান কযা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َك َت َما

َي ْ
انُِ
ك ُت َم ِ

لِ َي ْ
ك ُت َما

مُِ
َك َت َ

َك َت ُم ْوا

لِ َي ْ
مُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَمُ َي ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَنُ َي ْ
مُِ
ك ُت َ

َُي ْ
مُِ
ك ُت ُم ْو َ

لِ َي ْ
ك ُت ُم ْوا

َالُ َي ْ
ك ُت ُم ْوا

لَمُ َي ْ
ك ُت ُم ْوا

لَنُ َي ْ
ك ُت ُم ْوا

َت ْ
انُِ
ك ُت َم ِ

لِ َت ْ
ك ُت َما

َالُ َت ْ
ك ُت َما

لَمُ َت ْ
ك ُت َما

لَنُ َت ْ
ك ُت َما

َت ْ
ك ُتمُِ

مُِ
ا ُ ْك ُت ْ

َي ْ
ك ُتمُِ

تُِ
َك َت َم ْ

َت ْ
ك ُتمُِ

نُِ
َك َت ْم َ

َي ْ
نُِ
ك ُت ْم َ

َك َت َم َتا

تُِ
َك َت ْم َ

َك َت ْم ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َُيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

َت ْ
انُِ
ك ُت َم ِ

لِ َت ْ
مُِ
ك ُت ْ

َالُ َي ْ
ك ُت َما

َالُ َت ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَمُ َي ْ
ك ُت َما

لَمُ َت ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَنُ َي ْ
ك ُت َما

لَنُ َت ْ
مُِ
ك ُت َ

لِ َي ْ
نُِ
ك ُت ْم َ

َالُ َي ْ
نُِ
ك ُت ْم َ

لَمُ َي ْ
نُِ
ك ُت ْم َ

لَنُ َي ْ
نُِ
ك ُت ْم َ

ا ُ ْك ُت َما

َالُ َت ْ
ك ُت َما

لَمُ َت ْ
ك ُت َما

لَنُ َت ْ
ك ُت َما

َالُ َت ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَمُ َت ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَنُ َت ْ
ك ُت َُ
مِ

مُِ
َك َت ْم ُت ْ

َت ْ
نُِ
ك ُت ُم ْو َ

ا ُ ْك ُت ُم ْوا

َالُ َت ْ
ك ُت ُم ْوا

لَمُ َت ْ
ك ُت ُم ْوا

لَنُ َت ْ
ك ُت ُم ْوا

َك َت ْم ُت َما

َت ْ
انُِ
ك ُت َم ِ

ا ُ ْك ُت َما

َالُ َت ْ
ك ُت َما

لَمُ َت ْ
ك ُت َما

لَنُ َت ْ
ك ُت َما

تُِ
َك َت ْم ِ

تُِ
َك َت ْم ُ َّ
َك َت ْمتُِ
َك َت ْم َنا

َت ْ
نيُِ
ك ُت ِم ْ َ
َت ْ
نُِ
ك ُت ْم َ
أ َ ْك ُتمُِ
َن ْ
ك ُتمُِ

ِيُِ
ا ُ ْك ُتم ْ
مُِ
ا ُ ْك ُت ْ
مُِ
ِأل َ ْك ُت ْ

لِ َن ْ
مُِ
ك ُت ْ

َالُ َُت ْ
ِيُِ
ك ُتم ْ

َالُ َت ْ
نُِ
ك ُت ْم َ
مُِ
َالُأ َ ْك ُت ْ
َالُ َن ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَمُ َت ْ
ِيُِ
ك ُتم ْ

لَمُ َت ْ
نُِ
ك ُت ْم َ
مُِ
لَمُأ َ ْك ُت ْ
لَمُنَ ْ
مُِ
ك ُت ْ

لَنُ َت ْ
ِيُِ
ك ُتم ْ

لَنُ َت ْ
نُِ
ك ُت ْم َ
مُِ
لَنُأ َ ْك ُت َ
لَنُ َن ْ
مُِ
ك ُت َ

ُّ
الد ُخ ْولُِ = প্রলফ কযা

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َد َخ ََلُ

نُِ
َي ْد ُخ ََل ِ

لِ َي ْد ُخ ََلُ

َلُِ
َدخ َ

َد َخل ُْوا

ُلُِ
لِ َي ْدخ ْ

ُلُِ
َال َُي ْدخ ْ

ُلُِ
لَم َُي ْدخ ْ

ُلُِ
لَن َُي ْدخ َ

نُِ
َي ْد ُخل ُْو َ

لِ َي ْد ُخل ُْوا

َال َُي ْد ُخل ُْوا

َمُي ْد ُخل ُْوا
ل َ

نُي ْد ُخل ُْوا
لَ َ

نُِ
َت ْد ُخ ََل ِ

لِ َت ْد ُخ ََلُ

خ ََلُ
َالُ َت ْد ُ

لَمُ َت ْد ُخ ََلُ

لَنُ َت ْد ُخ ََلُ

َت ْدخُلُِ

ُلُِ
ا ُ ْدخ ْ

َي ْدخُلُِ

َتُِ
َد َخل ْ

َت ْدخُلُِ

َلُِ
َدخ ْ َ

ُلُِ
َي ْدخ ْ َ

َد َخل َ َتا

ْتُِ
َد َخل َ

َد َخ ُل ْ ُت َما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

نُِ
َت ْد ُخ ََل ِ

ُلُِ
لِ َت ْدخ ْ

َال َُي ْد ُخ ََلُ

ُلُِ
َالُ َت ْدخ ْ

لَم َُي ْد ُخ ََلُ

ُلُِ
لَمُ َت ْدخ ْ

نُي ْد ُخ ََلُ
لَ َ

ُلُِ
لَنُ َت ْدخ َ

ُلُِ
لِ َي ْدخ ْ َ

ُلُِ
َالُ َي ْدخ ْ َ

ُلُِ
لَمُ َي ْدخ ْ َ

ُلُِ
لَنُ َي ْدخ ْ َ

ا ُ ْد ُخ ََلُ

َالُ َت ْد ُخ ََلُ

لَمُ َت ْد ُخ ََلُ

لَنُ َت ْد ُخ ََلُ

ُلُِ
َالُ َت ْدخ ْ

ُلُِ
لَمُ َت ْدخ ْ

ُلُِ
لَنُ َت ْدخ َ

مُِ
َد َخل ْ ُت ْ

نُِ
َت ْد ُخل ُْو َ

ا ُ ْد ُخل ُْوا

َالُ َت ْد ُخل ُْوا

لَمُ َت ْد ُخل ُْوا

لَنُ َت ْد ُخل ُْوا

َد َخل ْ ُت َما

نُِ
َت ْد ُخ ََل ِ

ا ُ ْد ُخ ََلُ

َالُ َت ْد ُخ ََلُ

لَمُ َت ْد ُخ ََلُ

لَنُ َت ْد ُخ ََلُ

ْتُِ
َد َخل ِ

ْتُِ
َد َخل ُ َّ
َد َخل ْتُِ
َد َخل ْ َنا

نيُِ
َت ْد ُخلِ ْ َ
ُلُِ
َت ْدخ ْ َ
أ َ ْدخُلُِ
َن ْدخُلُِ

يُِ
ا ُ ْد ُخلِ ْ

ُلُِ
ا ُ ْدخ ْ َ
ُلُِ
ِأل َ ْدخ ْ

ُلُِ
لِ َن ْدخ ْ

يُِ
َالُ َت ْد ُخلِ ْ

ُلُِ
َالُ َت ْدخ ْ َ
ُلُِ
َالُأ َ ْدخ ْ
ُلُِ
َالُ َن ْدخ ْ

يُِ
لَمُ َت ْد ُخلِ ْ

ُلُِ
لَمُ َت ْدخ ْ َ
ُلُِ
لَمُأ َ ْدخ ْ
ُلُِ
لَمُ َن ْدخ ْ

يُِ
لَنُ َت ْد ُخلِ ْ

ُلُِ
لَنُ َت ْ ُ
دخ ْ َ
ُلُِ
لَنُأ َ ْدخ َ
ُلُِ
لَنُ َن ْدخ َ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َخ َر َجا

انُِ
َي ْخ ُر َج ِ

جُِ
َخ َر َ

َخ َر ُج ْوا

َي ْخ ُرجُِ

َالُ َي ْخ ُر َجا

لَمُ َي ْخ ُر َجا

نُِ
َي ُْ
خ ُر ُج ْو َ

لِ َي ْخ ُر ُج ْوا

َالُ َي ْخ ُر ُج ْوا

انُِ
َت ْخ ُر َج ِ

لِ َت ْخ ُر َجا

َالُ َت ْخ ُر َجا

لَمُ َت ْخ ُر َجا

لَنُ َت ْخ ُر َجا

َت ْخ ُرجُِ

جُِ
ا ُ ْخ ُر ْ

نُِ
َخ َر ْج َ

نُِ
َي ْخ ُر ْج َ

َخ َر ْج ُت َما

جُِ
لِ َي ْخ ُر ْ
لِ َي ْخ ُر َجا

جُِ
َالُ َي ْخ ُر ْ

جُِ
لَمُ َي ْخ ُر ْ

جُِ
لَنُ َي ْخ ُر َ
لَنُ َي ْخ ُر َجا

لَمُ َي ْخ ُر ُج ْوا

تُِ
َخ َر َج ْ

تُِ
َخ َر ْج َ

األ ْمرُِ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َُيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

لَنُ َي ْخ ُر ُج ْوا

َت ْخ ُرجُِ

َخ َر َج َتا

جُ = ব্দফয ওয়া
ال ُخ ُر ْو ِ

انُِ
َت ْخ ُر َج ِ

جُِ
لِ َت ْخ ُر ْ

جُِ
َالُ َت ْخ ُر ْ

جُِ
لَمُ َت ْخ ُر ْ

جُِ
لَنُ َت ْخ ُر َ

نُِ
لِ َي ْخ ُر ْج َ

نُِ
َالُ َي ْخ ُر ْج َ

نُِ
لَمُ َي ْخ ُر ْج َ

نُِ
لَنُ َي ْخ ُر ْج َ

ا ُ ْخ ُر َجا

َالُ َت ْخ ُر َجا

لَمُ َت ْخ ُر َجا

لَنُ َت ْخ ُر َجا

جُِ
َالُ َت ْخ ُر ْ

جُِ
لَمُ َت ْخ ُر ْ

لَنُ َت ْخ ُُر َُ
جِ

مُِ
َخ َر ْج ُت ْ

نُِ
َت ْخ ُر ُج ْو َ

ا ُ ْخ ُر ُج ْوا

َالُ َت ْخ ُر ُج ْوا

لَمُ َت ْخ ُر ُج ْوا

لَنُ َت ْخ ُر ُج ْوا

َخ َر ْج ُت َما

انُِ
َت ْخ ُر َج ِ

ا ُ ْخ ُر َجا

َالُ َت ْخ ُر َجا

لَمُ َت ْخ ُر َجا

لَنُ َت ْخ ُر َجا

تُِ
َخ َر ْج ِ

تُِ
َخ َر ْج ُ َّ
َخ َر ْجتُِ
َخ َر ْج َنا

نيُِ
َت ْخ ُر ِج ْ َ
نُِ
َت ْخ ُر ْج َ
أ َ ْخ ُرجُِ
َن ْخ ُرجُِ

يُِ
ا ُ ْخ ُر ِج ْ

نُِ
ا ُ ْخ ُر ْج َ
جُِ
ِأل َ ْخ ُر ْ
جُِ
لِ َن ْخ ُر ْ

يُِ
َالُ َت ُْ
خ ُر ِج ْ

نُِ
َالُ َت ْخ ُر ْج َ
جُِ
َالُأ َ ْخ ُر ْ
جُِ
َالُ َن ْخ ُر ْ

يُِ
لَمُ َت ْخ ُر ِج ْ

نُِ
لَمُ َت ْخ ُر ْج َ
جُِ
لَمُأ َ ْخ ُر ْ
جُِ
لَمُ َن ْخ ُر ْ

يُِ
لَنُ َت ْخ ُر ِج ْ

نُِ
لَنُ َت ْخ ُر ْج َ
جُِ
لَنُأ َ ْخ ُر َ
جُِ
لَنُ َن ْخ ُر َ

ا َلذَّ َهابُِ = মাওয়া

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

ذَ َه َبا

انُِ
َيذْ َه َب ِ

لِ َيذْ َه َبا

بُِ
ذَ َه َ

ذَ َه ُب ْوا

بُِ
لِ َيذْ َه ْ

بُِ
َال َُيذْ َه ْ

بُِ
لَم َُيذْ َه ْ

بُِ
نُيذْ َه َ
لَ َ

نُِ
َيذْ َه ُب ْو َ

لِ َيذْ َه ُب ْوا

َال َُيذْ َه ُب ْوا

لَم َُيذْ َه ُب ْوا

نُيذْ َه ُب ْوا
لَ َ

انُِ
َتذْ َه َب ِ

لِ َتذْ َه َبا

َالُ َتذْ َه َبا

لَمُ َتذْ َه َبا

لَنُ َتذْ َه َبا

َتذْ َهبُِ

بُِ
اِ ْذ َه ْ

َيذْ َهبُِ

تُِ
ذَ َه َب ْ

َتذْ َهبُِ

بُِ
ذَ َه ْ َ

بُِ
َيذْ َه ْ َ

ذَ َه َؽ َتا

تُِ
ذَ َه ْب َ

ذَ َه ْؽ ُت َُما

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َيف َْع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ

انُِ
َتذْ َه َب ِ

بُِ
لِ َتذْ َه ْ

َال َُيذْ َه َبا

بُِ
َالُ َتذْ َه ْ

ُلَم َُيذْ َه َبا

بُِ
لَمُ َتذْ َه ْ

لَن َُيذْ َه َبا

بُِ
لَنُ َتذْ َه َ

بُِ
لِ َيذْ َه ْ َ

بُِ
َالُ َيذْ َه ْ َ

بُِ
لَمُ َيذْ َه ْ َ

بُِ
لَنُ َيذْ َه ْ َ

اِ ْذ َه َبا

َالُ َتذْ َه َبا

لَمُ َتذْ َه َبا

لَنُ َتذْ َه َبا

بُِ
َالُ َتذْ َه ْ

بُِ
لَمُ َتذْ َه ْ

بُِ
لَنُ َتذْ َه َ

مُِ
ذَ َه ْؽ ُت ْ

نُِ
َتذْ َه ُب ْو َ

اِ ْذ َه ُب ْوا

َالُ َتذْ َه ُب ْوا

لَمُ َتذْ َه ُب ْوا

لَنُ َتذْ َه ُب ْوا

َذ َه ْؽ ُت َما

انُِ
َتذْ َه َب ِ

اِ ْذ َه َبا

َالُ َتذْ َه َبا

لَمُ َتذْ َه َبا

لَنُ َتذْ َه َبا

تُِ
ذَ َه ْب ِ

تُِ
َذ َه ْب ُ َّ
ذَ َه ْبتُِ
ذَ َه ْؽ َنا

نيُِ
َتذْ َه ِب ْ َ
بُِ
َتذْ َه ْ َ
أ َ ْذ َهبُِ
َنذْ َهبُِ

بُِ
اِ ْذ َه ِ ْ

بُِ
اِ ْذ َه ْ َ
بُِ
ِأل َ ْذ َه ْ

بُِ
لِ َنذْ َه ْ

بُِ
َالُ َتذْ َه ِ ْ

بُِ
َالُ َتذْ َه ْ َ
بُِ
َالُأ َ ْذ َه ْ
بُِ
َالُ َنذْ َه ْ

بُِ
لَمُ َتذْ َه ِ ْ

بُِ
لَمُ َتذْ َه ْ َ
بُِ
لَمُأ َ ْذ َه ْ
بُِ
لَمُ َنذْ َه ْ

بُِ
لَنُ َتذْ َه ِ ْ

بُِ
لَنُ َتذْ َه ْ َ
بُِ
لَنُأ َ ْذ َه َ
بُِ
لَنُ َنذْ َه َ

الر ُج ْو ِعُ = ক্রপলয আা
ُّ

ال َْما ِضي

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

األ ْمرُِ

َر َج َعا

انُِ
َي ْر ِج َع ِ

َي ِج َعا
لِ َ ْ

عُِ
َر َج َ

َر َج ُع ْوا

َي ْرجِعُِ

نُِ
َي ُْر ِج ُع ْو َ

َي ِج ُع ْوا
لِ َ ْ

َالُ َي ْر ِج ُع ْوا

انُِ
َت ْر ِج َع ِ

ْت ِج َعا
لِ َ ْ

َالُ َت ْر ِج َعا

لَمُ َت ْر ِج َعا

لَنُ َت ْر ِج َعا

َت ْرجِعُِ

ِعُِ
اِ ْرج ْ

نُِ
َر َج ْع َ

نُِ
َي ْر ِج ْع َ

َر َج ْع ُت َما

َالُ َي ْر ِج َعا

لَمُ َي ْر ِج َعا

لَمُ َي ْر ِج ُع ْوا

تُِ
َر َج َع ْ

تُِ
َر َج ْع َ

ِعُِ
َالُ َي ْرج ْ

ِعُِ
لَمُ َي ْرج ْ

لَنُ َي ْر ِج ُع ْوا

َت ْرجِعُِ

َر َج َع َتا

ِعُِ
َيج ْ
لِ َ ْ

ال َّن ْهيُِ

لُِ
لَمُ َي ُْف َع ْ

لُِ
لَنُ َيف َْع َ
ِعُِ
لَنُ َي ْرج َ
لَنُ َي ْر ِج َعا

انُِ
َت ْر ِج َع ِ

ِعُِ
ْتج ْ
لِ َ ْ

ِعُِ
َالُ َت ْرج ْ

ِعُِ
لَمُ َت ْرج ْ

ِعُِ
لَنُ َت ْرج َ

نُِ
َي ِج ْع َ
لِ َ ْ

نُِ
َالُ َي ْر ِج ْع َ

نُِ
لَمُ َي ْر ِج ْع َ

نُِ
لَنُ َي ْر ِج ْع َ

اِ ْر ِج َعا

َالُ َت ْر ِج َعا

لَمُ َت ْر ِج َعا

لَنُ َت ْر ِج َعا

ِعُِ
َالُ َت ْرج ْ

ِعُِ
لَمُ َت ْرج ْ

ِعُِ
لَنُ َت ْرج َ

مُِ
َر َج ْع ُت ْ

نُِ
َت ْر ِج ُع ْو َ

اِ ْر ِج ُع ْوا

َالُ َت ْر ِج ُع ْوا

لَمُ َت ْر ِج ُع ْوا

لَنُ َت ْر ِج ُع ْوا

َر َج ْع ُت َما

انُِ
َت ْر ِج َع ِ

اِ ْر ِج َعا

َالُ َت ْر ِج َعا

لَمُ َت ْر ِج َعا

لَنُ َت ْر ِج َعا

تُِ
َر َج ْع ِ

تُِ
َر َج ْع ُ َّ
َر َج ْعتُِ
َر َج ْع َنا

نيُِ
َت ْر ِج ِع ْ َ
نُِ
َت ْر ِج ْع َ
أ َ ْرجِعُِ
ن َْرجِعُِ

يُِ
اِ ْر ِج ِع ْ

نُِ
اِ ْر ِج ْع َ
ِعُِ
ِأل َ ْرج ْ
ِعُِ
لِ َن ْرج ْ

يُِ
َالُ َت ُْر ِج ِع ْ

نُِ
َالُ َت ْر ِج ْع َ
ِعُِ
َالُأ َ ْرج ْ
ِعُِ
َالُن َْرج ْ

يُِ
لَمُ َت ْر ِج ِع ْ

نُِ
لَمُ َت ْر ِج ْع َ
ِعُِ
لَمُأ َ ْرج ْ
ِعُِ
لَمُن َْرج ْ

يُِ
لَنُ َت ْر ِج ِع ْ

نُِ
لَنُ َت ْر ِج ْع َ
ِعُِ
لَنُأ َ ْرج َ
ِعُِ
لَنُن َْرج َ

ধযায় -০৪

ال َْم ْص َدر

১। তক্রয়া তফললয ص َدر
ْ ا َل َْم

কালজয নাভলক  ا َل َْم ْص َدرফা তক্রয়া তফললয ফলর। শমভনَن َص َُِر
একটা তক্রয়া থথ “শ াাময
কযর”। অয ভাদায ফা তক্রয়া তফললযـر
ٌُِ َن ْص
থথ “াাময কযা”। এয ালথ তক্রয়ায কতথা ফা
কালরয শকান ম্পকথ থালক না। ততন ক্ষয তফতি তক্রয়াগুলরায ভাদালযয তনতদথি শকান গঠন

নাআ ফযং তফতবন্ন যকভ লত ালয। অভযা মিন শকান তক্রয়া তিফ তিন তায ভাদাযগুলরা
তডকনাতয শথলক শদলি শনফ। এিালন ততন ক্ষয তফতি তকছু তক্রয়ায ُِ ال َْم ْص َدرঈলল্লি কযা লরা,
থথ
তযা কযা
তযতযাগ কযা
বংগ কযা
রক্ষয কযা
ধযায়ন কযা
কথা ফরা
তনললধ কযা
মু ি কযা
ফুঝা

ُِالم ْص َدر
َ
ُْل
ٌ قَت

থথ

তক্রয়া

শ তযা কযলরা

َُل
َ قَت

ٌَُت ْرك

শ তযতযাগ কযলরা

َُن ْظ ٌر
ُ ٌ َد ْر
س

শ রক্ষয কযলরা

ُض
ٌ َن ْق

ُق َْو ٌل
ُنه ٌي
ْ

ُغ َْز ٌو
ُ ٌ ف َْه
م

শ বংগ কযলরা

শ ধযায়ন কযলরা
শ কথা ফরলরা
শ তনললধ কযলরা
শ মু ি কযলরা
শ ফুঝলরা

গঠন

ََُت َرك

ُض
َ َن َق
َُن َظ َر
ُ َ َد َر
س
َُال
َ ق
ُ َ َن
ه
غ ََزا

ُف َِه َم

ُف َْع ٌل

শিারা

ٌُفَ ْتح

শ িুরলরা

َُفَ َتح

প্রংা কযা

َُح ْم ٌد

শ প্রংা কযলরা

َُح ِم َد

প্রায কযা
ংীদায কযা
ংকায কযা
স্মযণ কযা
তভথযা ফরা
ংযক্ষণ কযা
ান কযা
স্বীকায কযা
তফচায কযা
কৃতজ্ঞ ওয়া
অচ্ছাদন কযা
কৃণতা কযা
কি ওয়া
শরাব কযা
লিলণ কযা
িুত ওয়া
তভথযা ফরা

َُض ْر ٌب
ٌُِش ْرك

শ প্রায কযলরা
শ ংীদায কযলরা

ُِب
ٌْك
ِذ ك ٌُْر

শ ংকায কযলরা

ُِحف ٌْظ

শ ংযক্ষণ কযলরা

ُكِذْ ٌب
ُُش ْر ٌب
ُكف ٌُْر

ُُحك ٌْم
ُشك ٌُْر
ُغُل ٌْف

শ স্মযণ কযলরা
শ তভথযা ফরলরা

শ ান কযলরা
শ স্বীকায কযলরা
শ তফচায কযলরা
শ কৃতজ্ঞ কযলরা
শ অচ্ছাদন কযলরা

َُْت
ٌَ ق
ُ ٌ ك ََب
د

শ কৃণতা কযলরা

َُطل ٌَب
ٌُفَ َرح

শ লিলণ কযলরা

َُط َم ٌع

َُك ِذ ٌب

শ কি কযলরা
শ শরাব কযলরা

শ িুত লরা
শ তভথযা ফরলরা

َُض َر َب
ََُش َرك
َُب
ََك
َذ َك َُر

ُكَذَ َب
َُح ِف َظ

ُف َْع ٌل

ُِف ْع ٌل

َُش ِر َب
َكف ََُر

َُحك ََم
َش َك َُر

ُف ُْع ٌل

َُْت
ََ ق
ُ َ ك ََب
د

ُف ََع ٌل

ُغَل ََف

َُط َم َع

َُطل ََب
َُفَ ِرح

ُكَذَ َب

শিরা কযা
থ কযা
ফড় ওয়া
তফার ওয়া
শছাট ওয়া
ন্তুতি ওয়া
তনলদথনা শদওয়া
প্রফা ওয়া
শফয ওয়া
ফা
শৌলছ শদওয়া
প্রলফ কযা
তজদা কযা
গ্রণ কযা
তফৃ ঙ্খরা কযা
মাওয়া
িাতর ওয়া
পর ওয়া
বালরা ওয়া

ُب
ٌ لَ ِع
ُ ٌ َِحل
ف
ُِب
ٌَك

শ শিরা কযলরা
শ থ কযলরা
শ ফড় লরা

ُِع َظ ٌم
ِصغ ٌَُر

শ তফার লরা

ُه ًدى

শ তনলদথনা শলরা

ُض
ً ِر

শ শছাট লরা
শ ন্তুি লরা

ُرى
ً ُس

শ প্রফাতত লরা

ُق ُُع ْو ٌد
ٌُبل ُو ُغ
ْ
ٌُ ُد ُخ ْو
ل

শ ফলরা

ٌُُخ ُر ْوج

শ শফয লরা

শ শৌলছ শগলরা
শ প্রলফ কযলরা

ُُس ُجو ٌد

শ তজদা কযলরা

ُف ََسا ٌد

শ তফৃ ঙ্খরা কযলরা

ُق َُبو ٌل

ُاب
ٌ َذ َه
ٌفَرا ُغ
َ

ٌَُن َجاح

ٌَُصَلَح

শ গ্রণ কযলরা

শ শগলরা
শ িাতর লরা
শ পর লরা
শ বালরা লরা

ُب
َ لَ ِع
ُ َ َحل
َف

ُِل
ٌ فَع

َُب
َُك

َُع ُظ َم
َصغ َُُر
َُر ِض َي

َه َدى

ُِف َع ٌل

َس َرى

ُف َُع ٌل

ُق ََع َد
َُ َ َبل
غ

ُف ُُع ْو ٌل

ََُخ َرج

َُل
َ َدخ

َُس َج َد
ُق َِب َل

ُف ََس َد
ُب
َ َذ َه
َفَر ُغ
َ
ََُن َجح

ََُصلَح

ُف َُعو ٌل

ُال
ٌ ف ََع

প্রশ্ন কযা
অহ্বান কযা
তফতকথ কযা
দাঁড়ালনা
তফফা কযা
তফযত থাকা
প্রতযাফতথন কযা
তাওফা কযা
করুনা কযা
লনক ওয়া
প্রতযাফতথন কযা
তফজয়ী ওয়া
ডাকা
তবলমাগ কযা
স্মযণ কযা
প্রতযাফতথন কযা
বুলর মাওয়া
ন্তুি ওয়া
ক্ষভা কযা

ُُس َؤا ٌل

শ প্রশ্ন কযলরা

ُُدعَا ٌء

শ অহ্বান কযলরা

ُام
ٌ ِق َي
ٌُنِكَاح

শ দাঁড়ালরা

ُام
ٌ ِخ َص

ُام
ٌ ِص َي

শ তফতকথ কযলরা

শ তফফা কযলরা
শ তফযত থাকলরা

ُاب
ٌ إِ َي
َت ْو َب ٌُة

শ প্রতযাফতথন কযলরা

ٌَك ُثْ َر ُة

শ লনক লরা

শ তাওফা কযলরা

َُر ْح َم ٌة

শ করুনা কযলরা

ٌَي ُة
َ ْ َح

শ প্রতযাফতথন কযলরা

َد ْع َوى

শ ডাকলরা

ُغَل ََب ٌة

শ তফজয়ী লরা

َشك َْوى

শ তবলমাগ কযলরা

ُُر ْج َع

শ প্রতযাফতথন কযলরা

ُوان
ٌ ِر ْض

শ ন্তুি লরা

ِذ ك َْرى

শ স্মযণ কযলরা

ُان
ٌ نِ ْس َي

শ বুলর শগলরা

ُان
ٌ ُغف َْر

শ ক্ষভা কযলরা

َُسأ َ َل
َدعَا

َُخ َص َم
َُام
َ ق
َ َن
َُكح
ُام
َ َص
ُآب
َ

ُال
ٌ ف َُع

ُال
ٌ ِف َع

ُاب
َ َت

َُر ِح َم
َكث َُُر
ُار
َ َح
ُ َ غَل
َب
َدعَا

َشكَا

َُذ َك َر
َُ َر َج
ع

َُن ِس َي
ُ َ َر ِض
ي
َُغف ََر

ُف َْعل َ ٌة

ُف َْع َّل

ِفعلُ َي
ُف ُْع َّل

َُلن
ٌ ِف ْع
َُلن
ٌ ف ُْع

শরিা
াঠ কযা
দাত্ব কযা
াঠ কযা

ُِك َتا َب ٌة
ٌِق َرا َء ُة

ٌِع َبا َد ُة
ٌِتَل َ َو ُة

শ তরিলরা
শ াঠ কযলরা
শ দাত্ব কযলরা
শ াঠ কযলরা

ভাদালযয ফযফায,
প্রলফ তনললধ।
াতভদ শফয র তক্ষকতটয শফয ওয়ায ুলফথ
কৃতজ্ঞতা ইভালনয ঙ্গ
ফাফা শফয লয় শগর অতভ শৌছালনায ূ লফথ!
তযক ফড় মু রুভ
নাভাজ শছলড় শদয়া কুপযী
বালরা ফআ ধযয়ন জরুযী
কর প্রংা অল্লায জনয
তাওতলদয াঠ অফযক
তায অলরাচনা অভালদয জনয ঈকাযী
শকাযঅন াঠ (লরা) ন্তলযয প্রাতন্ত
তফজয় তন্নকলট
শটা ভতজলদ প্রলফলয নাভাজ

ُب
َ َك َت
َ قَر ُأ
َ
ُ َ َع َب
د

َ َ
َتل

ُِف َعال ٌة

ُّ َ ا
ٌلد ُخ ْو ُلُ َم ْم ُن ْو ُع

ُُحا ِم ٌدُق َُْب َلُ ُخ ُر ْو ِجُال ُْم َد ِّر ِس
َ ََخ َرج
ُّ ا
ُ ِ ُاْل ْي َم
ان
ِ ْ َلشك ُْرُ ِم َن
ُ ْ َخ َرجَ ُأ َ ِبُْق َْب َلُ ُبل ُْو ِغ
ي
ُيم
ِ
ٌ الش ْركُ ُُظل ٌْمُ َع ِظ
ُالص ََل ِةُ ُكف ٌُْر
َّ َُت ْرك

ُي
َ ابُال َج ِّي ِد
ِ َد ْر ُسُال ِك َت
ٌ ُض ُر ْو ِر
ُِا َلْ َح ْم ُد ِ َُّّٰلل

ُب
ٌ َد ْر ُسُال َّت ْو ِح ْي ِد َُوا ِج
يدُلَ َنا
ٌ َو ْع ُظ ُهُ ُم ِف

ُُونُال َقل ِْب
ُ آن ُُسك
ِ تَِل َ َوةُُالق ُْر
ُ ٌ ال َف ْتحُ ُق َِر
يب

ُُصَلةُ ُد ُخ ْو ِلُال َْم ْس ِج ِد
َ ِه َي

ভাদাযগুলরা ুরুল/স্ত্রী ফাচক ঈবয় তললফআ ফযফহৃত য়।

আরভ জথন কযা প্রলতযক ভুতরলভয
ঈয পযজ
তপতনা তযায শচলয়ও জঘনয

ُِال َْم ْص َدر

ُض ٌةُع ََّلُك ُ ِ ّلُ ُم ْسلِ ٍم
َ َطل َُبُالْ ِعل ِْمُفَ ِر ْي
ُالص ََل ِةُ ُكف ٌْر
َّ َُُُت ْرك

গুলরা লনক ভয় তক্রয়ায লথথ অল এফং তক্রয়ায ভত অচযণ কলয শমভন তায

কতথা ও তক্রয়া থালক। শমভন,
জালয়দ িালরদলক কলঠাযবালফ শভলযলছ
অতভ অিমথ লয়তছ শ মালয়দলক শভলযলছ
অল্লা মতদ একজনলক যজলনয দ্বাযা প্রততত না
কযলতন

ُاُش ِد ْي ٌد
َ َض ْر ُبُ َز ْي ٍدُ َخا لِ ًد
ُيدا
َ تُ ِم ْن
ً ُض ْر ٍبُ َز
ُ َع ِج ْب

َّ َو ل َْو َالُ َدفْ ُع
ض ُهم
َ اسُ َب ْع
َ ُاّللُِال َّن

২। তভভমু ক্ত ভাদায ص َد ِرُا لْ ِميمِي
ْ ال َْم
তক্রয়ায ালথ তততযক্ত

م

মু ক্ত লয় শম ভাদায গতঠত য় তালক ال َْم ْص َد ِر ُالْ ِمي ُِمي

ফলর।

অকৃততলত তবন্ন লরও ভূ র ভাছদালযয লঙ্গ ভীভমু ক্ত ভাছদালযয লথথয শকান াথথকয শনআ। এয
কলয়কতট গঠন যলয়লছ। শমভন,
থথ
ফা
শদিা
প্রায কযা
ঘলট মাওয়া

ُِال َْم ْص َدر
َُمق َْع ٌد

َُم ْن َظ ٌر
ُ ٌ ض َر
ب
ْ َم
َُموقَ ٌع

থথ

তক্রয়া

শ ফলরা

ُق ََع َد

শ শদিলরা
শ প্রায কযলরা
ঘলট শগর

َُن َظ َر
ُ َ َض َر
ب
َُوقَ َع

শিারা

ٌَُم ْف َتح

শ িুরলরা

َُفَ َتح

তাওফা কযা

ُاب
ٌ َم َت

শ তাওফা কযলরা

ُاب
َ َت

ُات
ٌ َم َم

শ ভৃতুয ফযণ কযলরা

َُم ْوعِ ٌد

শ ঙ্গকায কযলরা

َُي
ٌ َم ِس
ُ ٌ َم ِز
يد

শ াটলরা

চারালনা
ভৃতুয ফযণ কযা
শফলচ থাকা
তঙ্গকায কযা
বয় াওয়া
াটা
ফৃ তে কযা
শপযা

ُاق
ٌ َم َس
َم ْحيا

َُم ْو ِج ٌل

َُم ْر ِج ٌع

শ চারালরা

শ শফলচ থাকর

শ বয় শর

শ ফৃ তে কযলরা
শ তপলয অলরা

َُمف َْع ٌل

ُاق
َ َس
ُات
َ َم

َُح ِي َي
َُوعَ َد

َُو ِج َل
ُار
َ َس
ََُزاد

َُر َج َع

ُِل
ٌ َم ْفع

মাওয়া
িাযা ওয়া
আচ্ছা কযা
দান কযা
তযাচায কযা
যাধ কযা
জীতফকা তনফথা
কযা
ক্ষভা কযা
াযগ ওয়া
ক্ষভতাফান ওয়া

َُمذْ َه َب ٌة

ٌَمف َْس َد ُة

শ শগর
শ িাযা লরা

ٌَم َو ّدَ ُة

শ আচ্ছা কযলরা

َُم ْظلِ َم ٌة

শ তযাচায কযর

َُم َها َب ٌة

َُم ْع ِص َي ٌة

শ দান কযলরা

শ যাধ কলযলছ

ُيش ٌة
َ َم ِع

শ জীতফকা তনফথা

ٌَم ْغ ِف َر ُة

শ ক্ষভা কযর

ٌَم ْعذُ َر ُة
ٌَمق ُْد َر ُة

কযলরা

শ াযগ লরা
শ ক্ষভতাফান লরা

ُب
َ ذَ َه
ُ َ ف ََس
د
َو ُّد

َُمف َْعل َ ٌة

َُع َص

َُم ْف ِعل َ ٌة

ُب
َ و َه
ُ َ َظل
َم

َ َع
ُاش
َُغف ََر
عذُ َُر
ُق ََد َر

َُمف ُْعل َ ٌة

নু ীরনী, ৪.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক ص َدر
ْ  ا َل َْمতননথয় কয।
ا َل َْم ْص َدر

থথ

অয়াত

َّ واُإِ ََل
ُوحا
ُ ُتو ُب
ً ُاّللُِ َت ْو َب ًةُنَّ ُص
ُِْلُأ َ ِخيه
َ ف ََط َّو َع ْتُلَ ُهُ َنف ُْس ُهُقَت

ُيم
ّ ِ إِ َّن
ٌ ُالش ْركَ ُل َُظل ٌْمُ َع ِظ
ُ ْف
ُ ٌ َوقَا لُواُقُل ُو ُب َناُغُل

ُب
ُ ٍ يصه ُِِب َد ٍمُ َك ِذ
ِ َّلُقَ ِم
َٰ َ َو َجا ُءواُع

نيُ
ُه ًدىُلِّل ُْم َّت ِق َ
يز َُٰ
ى
ْكُإِذًاُ ِق ْس َم ٌة ِ
تِل َ
ُض َ

ال ُِ ُ
ًاُوعَ ْد ً ُ
ك ِ
ت َُر ِّب َ
َو َُت ّم َْتُكَلِ َم ُ
ُص ْدق َ

ك ُمُالْ ُ
َو َك َّر َهُإِل َْي ُ
انُ
وق َُوالْ ِع ْص َي َ ُ
كف َْر َُوالْف ُُس َ
َ
ُالس َما ِءُ َما ًء ُِبق ََد ٍرُ
نزلْ َناُ ِم َن َّ
َوأ َ
ابُبِهُِلَقَا ِد ُر َ ُ
ون
َّلُذَ َه ٍ
َوإِنَّاُع َ َٰ
َب َرا َءةٌُ ِّم َن َّ
ُاّلل َُِو َر ُسولِهُِ

كُ
َو َس ِّبحْ ُ ُِب َح ْم ِد َُر ِّب َ
ُص ْد ٍقُ
َل ِ
َوقُل َُّر ِّبُأ َ ْد ِخل ْ ِِنُ ُم ْدخ َ

ধযায় -০৫

ُِق
ُ ُ اال ِ ْس
ّ لم ْش َت
ُ مُ ا

১। কতথায নাভ ও কলভথয নাভ ُم
ِ ِلُِ اِ ْس
ِِ اِ ْس ُمُال َْمف ُْع ْو
ِ لُ والْفَاع
তক্রয়া ম্পাদনকাযী কতথায নাভলক ُم
ِ ِلُِ اِ ْس
ِ  الْفَاعফলর। শমভন َن َص َُِرএকটা তক্রয়া থথ “শ াাময
কযর”। অয শম াাময কলযলছ তায নাভ শ র ُِاص ٌر
ِ  َنফা াামযকাযী। মায ঈয তক্রয়া
অততত য় তালক ُِل
ِ  اِ ْس ُم ُال َْمف ُْع ْوফলর। শমভন মালক াাময কযা লয়লছ শ র ُِ َم ْن ُص ْو ٌرফা
াামযপ্রাপ্ত। কভথক তক্রয়াযل
ُِِ  اِ ْس ُمُال َْمف ُْع ْوয় না।

ُِِل
ِ اِ ْس ُمُالفَاع

ُِفعول
سمُال َْم
ِ
ُ ِا
তঠত
তরতিত
শ্রুত
যতক্ষত
ফক্তফয

িাদয

َُمق ُْر ْو ٌء

াঠক

َُم ْك ُت ْو ٌب

শরিক

َُم ْحف ُْو ٌظ

যক্ষক

ٌَم ْس ُم ْو ُع

َُمق ُْو ٌل

শশ্রাতা

ফক্তা

-

ঈতফি

-

দণ্ডায়ভান

َُمأْك ُْو ٌل

িাদক

ٌ َار
ُئ
ِ ق

ُب
ٌ ِك َا ت
َُسا ِم ٌع

َُحا ِف ٌظ

ُقَائِ ٌل

َُجا لِ ٌس
ُقَائِ ٌم
ُآك ِ ٌل

معىن
ড়া

الْماضي
َ قَر ُأ
َ

শরিা

ُب
َ َك َت

শানা

َُس ِم َع

ভুিস্থ কযা

َُح ِف َظ

ফরা

َُال
َ ق

ফা

َُجل َ َس

দাঁড়ালনা

َُام
َ ق

িাওয়া

ُأَك َ َل

ানীয়
কথা

প্রকাতত
শিরনা
তচত্র
ভুছা
দতথত
লেলণকৃত
মা শিাঁজা
লয়লছ
শধায়া

ঈম্মতচত
ফন্ধকৃত
শফাি
শগাতনয়

َُم ْش ُر ْو ٌب
ُ ٌ َّ ُم َتكَل
م

ানকাযী
ফক্তা

-

তনযফ

ُُم ْظ َه ٌر

প্রকাক

َُمل ُْع ْو ٌب

শিলরায়ায

َُم ْر ُس ْو ٌم

তচত্রকয

َُم ْن ُظ ْو ٌر

দথক

ٌَُم ْم ُس ْوح

ভুতছলয়

َُُم ْطل ُْو ٌب

লেলক

َُم ْب ُح ْو ٌث
َُم ْغ ُس ْو ٌل

ُار ٌب
ِ َش

ُُم َتكَلِ ّ ٌم
ُِت
ٌ َسا ك

ান কযা
কথা ফরা
চু থাকা

ُُم ْظ ِه ٌر

প্রকা

ُب
ٌ َال ِع

শিরা

ُاس ٌم
ِ َر

ٌَُما ِسح
َُناظ ٌِر

কযা

অকা

َُش ِر َب
ُ َ َّ َتكَل
م

َُت
َُ
َ سك
أ َ ْظ َه َُر
ُب
َ لَ ِع

َُر َس َم

শভাছা

ََُم َسح

শদিা

َُن َظ َر

ُب
ٌ َِطا ل

লিলণ

শিাঁজায শরাক

ُث
ٌ َبا ِح

শিাঁজা

ُث
َ َب َح

শধাা

ُغَا ِس ٌل

শধৌত কযা

-

শগারকাযী

ُُم ْغ َؾ ِس ٌل

ُغ ََس َل

শগার

ٌَُم ْف ُت ْوح

ঈম্মচক

ٌُفَاتِح

িুলর শপরা

ُُم ْغل َ ٌق

ফন্ধকাযী

ُُم ْغل ٌِق

ফন্ধ কযা

ُأَغْل َ َق

َُمف ُْه ْو ٌم

শফািা

ُفَا ِه ٌم

শফাঝা

ُف َِه َم

َُم ْك ُت ْو ٌم

শগানকাযী

ُك َا ِت ٌم

কযা

কযা

শগান
কযা

َُطل ََب

ُاِغْ َؾ َس َل
َُفَ َتح

َُك َت َم

িতযদকৃত

ْتى
ً َ ُم ْش

িতযদদায

ণয

َُم ِؽ ْي ٌع

তফলক্রতা

--

-

প্রলফকাযী

--

-

ফতঃগভনকাযী

--

-

গভনকাযী

--

-

অগন্তুক

--

-

শম তপলয

َُم ْتل ٌُّو

াঠকাযী

ُم َرا ٌُد

াঠকৃত
আতিত

প্রলফ

ٌُارج
ِ َخ

শফয ওয়া

ُب
ٌ ذَا ِه
ٌَِجايئ

কযা

মাওয়া
অা

শতরাওয়া

আচ্ছাকাযী

ُُم ِر ْي ٌد

চাওয়া

ُُم ْع ِط ٌي

শদওয়া

তপ্রয়বাজন

َُب
ٌ ُم َح ّب
ٌُ َم ْط ُب ْو
خ

শম বারফাল

তযতযাক্ত

ُِل
ٌ َداخ

ُ ِ َت
ٌال

অল

দাতা

ধৃ ত

তফতক্র কযা

তপলয

ُُمع ًْط

লয়লছ

َُبائِ ٌع

ক্রয় কযা

َُرا ِج ٌع

দান

মা যান্না কযা

ُي
ِ َ ُم ْش
ٌ ْت

ُب
ٌّ ُم ِح

অা
ত কযা

বারফাা

যান্নাকাযী

َُطا ِب ٌخ

যান্না কযা

ধাযক

ٌُآ ِخذ

গ্রণ কযা

ٌُْت ْوك
ُ ْ َم

তযাগকাযী

ٌُارك
ِ َت

শছলড়

-

ঘুভন্ত

-

জাগ্রত

ٌَمأ ْ ُخ ْو ُذ

َُنائِ ٌم

ُُم ْس َؾ ْي ِق ٌظ

শদওয়া
ঘুভালনা
ঘুভ শথলক

ْتي
ْ
َ َ اش
ََبا ُع

َُل
َ َدخ
ََُخ َرج
ُب
َ ذَ َه
َُجا َء

َُر َج َع
َُت ََل

ُأ َ َرا َد

أ َ ْع َطي
ُب
َّ أ َ َح
َُط َب َخ
َُأ َ َخذ

ََُت َرك
ُام
َ َن

ُاِ ْس َؾ ْيق ََظ

ঈঠা
প্রণীত
শুরুকৃত
শল তফেু
মা ছড়ায়
তবক্ষা
ঈিয
ঘৃ তণত

ٌَم ْو ُض ْو ُع

ٌَم ْش ُر ْو ُع

প্রণয়নকাযী
শুরুকাযী

ُُم ْن َت ًه

শলকাযী

َُم ْن ُش ْو ٌر

শম ছড়ায়

َُم ْس ُئ ْو ٌل

তবক্ষুক

ُاب
ٌ ُم َج

ঈিযদাতা

َمك ُْر ْو ٌُه

ঘৃ ণাকাযী

َُوا ِض ٌع
ٌار ُع
ِ َش

ُُم ْن َت ِه ٌي
ُاش ٌر
ِ َن

যািা
শুরু কযা

ََش َر ُع

শল কযা

ُا ْن َت َه

ছতড়লয়

َُن َش َر

শদওয়া

َُسائِ ٌل

তজলজ্ঞ

ُب
ٌ ُم ِج ْي

ঈিয

َُار ٌه
ِ ك

َُو َض َع

কযা
শদওয়া
ছে
কযা

َُسأ َ َل
َ
ُاب
َ أ َج
َك ِر َُه

ُِِل
ِ  ُاِ ْس ُمُالْفَاعগুলরা তকছু শক্ষলত্র তক্রয়ালদয ফতথভান ফা বতফলযত কালরয ভত কাজ কলয। শমভন,
অতভ ৃতথফীলত একজন প্রতততনতধ ফানালত
মাতচ্ছ,
মালয়দ তক তায াঠতট ফুলঝলছ?
মালয়দ তায াঠতট ফুলঝ
অতর মালয়দলক ভাযলফ না

ُُُاأل َ ْر ِضُ َخلِي َف ًة
ْ ُجاع ٌِل ُِِف
َ إِ ِ ِّن

ُُأَُفَا ِه ٌمُ َز ْي ٌدُ َد ْر َس ُه؟
َُُز ْي ٌدُفَا ِه ٌمُ َد ْر َس ُه

ُار ٌبُعَلِ ٌّيُ َز ْي ًدا
َ َم
ِ اُض

নু ীরনী, ৫.১

ِلُِ তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
 তননথয় কয।اِ ْس ُمُال َْمف ُْع ْو ِِ
لُ  এফংاِ ْس ُمُالْفَاع ِ
অয়াত

َ
اب ٌدُ َّماُ َع َبدتُّ ْمُ
َو َالُأ َناُعَ ِ
يهاُ َخا لِ ُد َ ُ
ون
َو ُه ْمُ ِف َ
َوال َْي ْو ِمُال َْم ْو ُعو ِدُ

َو َشا ِه ٍد َُو َم ْش ُهو ٍدُ

اُس ُر ٌرُ َّم ْرفُو َع ٌةُ
ِف َ
يه ُ
َ
ابُ َّم ْو ُضو َع ٌُة
َوأك َْو ٌ
َاتُ َي ْو ٍمُ َّم ْعل ٍ ُ
ُوم
َلُ ِميق ِ
ل ََم ْج ُمو ُع َ
ونُإِ َ َٰ

َي ْو َمُ َي ُ
وثُ
اشُال َْم ْؽثُ ِ
اسُك َا لْف ََر ِ
ونُال َّن ُ
ك ُ
َع َ
كُ َمقَا ًماُ ّم َْح ُمو ًدا
ك َُر ّبُ َ
َسُأنُ َي ْب َعثَ َ
َ َٰ
فُ َّمأْك ٍ ُ
ُول
ف ََج َعل َُه ْمُك ََع ْص ٍ
ُ
ََيُ َمنق ٍ ُ
ُوص
َوإِ ّنَاُل َُم َوفّو ُه ْمُنَ ِصؼ َ ُ ْ
هَبُغ ْ َ

থথ

اِ ْس ُمُالْفَاعِلُِ/ال َْمف ُْع ْو ِلُ

২। ভয় ও স্থানফাচক তফললয ُِان
ِ َ انُِ و اِ ْس ُمُال َْمك
ِ اِ ْس ُمُال َز َم
তক্রয়া ংঘটলনয স্থালনয নাভলক ِان
ُِ َ  اِ ْس ُم ُال َْم ُكএফং তক্রয়া ংঘটলনয ভলয়য নাভলক ُِان
ِ اِ ْس ُم ُال َز َم
ফলর। এলদয রূ একআ। এগুলরা ُِل
ٌ  َمف َْعফা ُِِل
ٌ  َم ْفعঅকালয য়,

থথ

স্থান/ভয়

শিরায ভাঠ

ُب
ٌ َمل َْع
ُ ٌ َم ْش َر
ب

ানারা
প্রলফ থ
যান্না ঘয
তফলনাদন স্থর
াটায স্থান
প্রফা স্থান
অন
ফতযণ স্থর
থাভায স্থান
যািায স্থান
াওয়ায স্থান
ভাতজদ
ঈদয় স্থর
স্ত স্থর

তক্রয়া
শিরা কযা
ান কযা

َُل
ٌ َم ْدخ

প্রলফ কযা

َُمل ْ ًه

শকৌতুক কযা

َُم ْط َب ٌخ
َُم ْم ًش

যান্না কযা

াটা

َم ْج ًرى

প্রফাতত ওয়া

ُِل
ٌ ْن
ِ ْ َم

ফতযন কযা

ُِع
ٌ َم ْو ِض

যািা

ُِس
ٌ َِم ْجل

ফা

ُِف
ٌ َم ْو ِق

থাভা

ُِد
ٌ َم ْو ِج

াওয়া

ُِد
ٌ َم ْس ِج

তজদা কযা

ُِب
ٌ َمغ ِْر

স্ত মাওয়া

ُِق
ٌ َم ْش ِر

ঈদয় ওয়া

গঠন

ُِب
َ لَ ِع

َُش ِر َب
َُ َدخ
َل
َُط َب َخ
ل ََها

َُمف َْع ٌل

َُم َش

َج َرى

ُِس
َ َ َجل
ُِل
َ َن َز

َُِف
َ َوق

ُِع
َ َو َض
ُِد
َ َو َج

ُِد
َ َس َج
ُِق
َ َش َر

ُِب
َ غ ََر

ُِِل
ٌ َم ْفع

শনাটঃ

● ঈবয় শক্ষলত্রআ ةশমাগ লত ালয , শমভনঃ ُِْنل ٌَة
ِ ْ ُ َم،ُُُ ُ َم ْد َر َس ٌة،ُُُ َم ْش َئ َم ٌة،ُ ٌْبة
َ َ َمق
● ঈবয় গঠলনযআ ফহুফচন লরা ُِ َمفَاعِل। শমভন ُُِ َم ََل ِعب،سا ِج ُد
َ َم
৩। তক্রয়া ম্পাদলনয ঈকযণ ُِاِ ْس ُمُاآلل َِة
তক্রয়া মায ফরম্বলন ঙ্ঘতঠত য় তালক ُِ اِ ْس ُمُاآلل َِةফলর। এগুলরায কলয়কতট যাটানথ অলছ।
শমভন,

থথ
তরপট
তির
তক্রলকট ফযাট

ঝাটা
ফ্রাআযান
আস্ত্রী
চাতফ
অয়না
তনতক্ত
ফাতত

ُِاِ ْس ُمُاآلل َِة
ُِد
ٌ ِم ْص َع
َُِب
ٌ ِمثْق

ُِب
ٌ ض َر
ْ ِم

তক্রয়া

ওলয ওঠা
শিাদাআ কযা
প্রায কযা

ُِد
َ َص ِع
َُِب
َ َثق

ُِس
َ َك َن

ঝাড়ু শদওয়া
বাঁজা

ُقَ َّل

ُِاة
ٌ ِم ُْك َو

আস্ত্রী কযা

ك ََوى

ُِِم ْرا َ ٌة

শদিা

ُِاح
ٌ ِم ْف َت
ُِان
ٌ ِم ْي َز

ُِاح
ٌ ِم ْص َب

শিারা

ওজন কযা
কার ওয়া

ُِل
ٌ ِمف َْع

ُِب
َ َض َر

ُِِم ْك َن َس ٌة
ُِِمق ََْل ٌة

গঠন

ُِِمف َْعل ٌَة

ُِح
َ فَ َت
َراَى

ُِن
َ َو َز

ُِح
َ َص ِب

ُِال
ٌ ِمف َْع

নু ীরনী, ৫.২
তনলচয অয়াতগুলরা শথলক

ُِان
ِ َ اِ ْس ُمُال َْمك

ُ ان
ُ ُ اِ ْس
َ ُ/ُ ان
ِ الز َم
ِ َ مُال َْمك

ُِان
َ اِ ْس ُم
ِ ُالز َم

এফং

তননথয় কয।

থথ

অয়াত

ٌُيهاُ ِم ْص َباح
َ ورهُِ َك ِم ْشكَا ٍةُ ِف
ِ َمثَ ُلُ ُن

ُب
َ َو ِع
ِ ندهُ َمفَاتِحُ ُالْ َغ ْي

ُان
َ َو َالُ ُت ْخ ِس ُرواُالْ ِمي َز
َ
ازي ُن ُه
ِ فَأ َّماُ َمنُ َث ُقل َْتُ َم َو
৪। আলভয তীব্রতায গঠন ُِمُال ُْم َبا لَ َغة
ُ اال ِ ْس

লথথয অতধকয ফা তীব্রতা শফাঝালত তকছু গঠন অলছ তালদযলক ُِ اال ِ ْس ُم ُال ُْم َبا لَ َغةফলর। আভুর
ভুফারাগা কভথক ও কভথক ঈবয় ধযলনয তক্রয়া শথলকআ অল। শমভন,
থথ

তযন্ত ক্ষভাীর
তধক তযতমক
দানকাযী
তযন্ত
ক্ষভাীর
তযন্ত কৃতজ্ঞ
লনক জ্ঞানী

ُِاال ِ ْس ُمُال ُْم َبا لَ َغة
ُِار
ٌ َغ َّف

তক্রয়া
ক্ষভা কযা

َُِغف ََر

ُِاق
ٌ َر َّز

তযতমক শদওয়া

ُِق
َ َر َز

َُِغف ُْو ٌر

ক্ষভা কযা

َُِغف ََر

َُِشك ُْو ٌر

কৃতজ্ঞ ওয়া

َُِش َك َر

জানা

ُِم
َ ِعَل

ُِم
ٌ عَلِ ْي

َُِال
ٌ فَ ّع

ُِل
ٌ ف َُع ْو

তযন্ত দয়াফান
াভযক শশ্রাতা

তযন্ত তফত্র
তযন্ত তযফাদী
তযন্ত
গীফতকাযী
লনক জ্ঞানী
লনক তফশ্বাী
লনক দয়াফান

ُِيم
ٌ َر ِح

দয়া কযা

ُِس
ٌ ق ُُّد ْو

তফত্র ওয়া

ُُِه َم َز ٌة

গীফত কযা

ُِعَ ََّل َم ٌة

জানা

ُِع
ٌ َس ِم ْي

ُِق
ٌ ِص ّ ِد ْي

ُِار
ٌ ُك َّف

َُِر ْح َمان

শানা

তয ফরা

তফশ্বা কযা
দয়া কযা

ُِم
َ َر ِح

ُِل
ٌ فَ ِع ْي

ُِس
َ ق َُد

ُِول
ٌ فُ ُّع

ُِِع
َ َسم

ُِق
َ َص َد

ُِل
ٌ ِف ِّع ْي

ُِم
َ ِعَل

ُِفَ ّعَا ل ٌَة

ُِم
َ َر ِح

ُِف َْع ََلن

َُِه َم َز

َُِكف ََر

ُِف َُعل ٌَة

َُِال
ٌ فُ ّع

৫। কতথায স্থায়ী গুণ ُِالص َف ُةُال ُْم َش ّب ََهة
ِّ
কভথক তক্রয়া শথলক ঈদ্ভুত তকছু গঠন কতথায স্থায়ী গুণরূল ফযফহৃত য়। এলদযলক ُالص َف ُة
ِّ
ُِ ال ُْم َش ّب ََهةফলর। এয লনকগুলরা গঠন যলয়লছ শমভন,
থথ

দয়ারু
ভান
শছাট
ফড়

ُالص َف ُةُال ُْم َش ّب ََهة
ِّ

তক্রয়া

ُِيم
ٌ َك ِر

দয়ার্দ্থ ওয়া

َُِي
ٌ َص ِغ

শছাট ওয়া

ُِم
ٌ َع ِظ ْي

ভান ওয়া

َُِي
ٌ ك َِب

ফড় ওয়া

ُِم
َ َك ُر

ُِم
َ َع ُظ
َُِصغ َُر
َُِب
َُك

ُِل
ٌ فَ ِع ْي

أَف َْعلُِ
لُِ
ف َْع ٌ

َس ِو َدُِ

بُِ
َص ُع َ

سُِ
َب َخ َ

لُِ
ف ََع ٌ

نُِ
َح ُس َ

الُِ
ف َُع ٌ

عُِ
َش ُج َ

ِلُِ
فَ ّع ٌ

ابُِ
َط َ

لُِ
ِف ْع ٌ
ِلُِ
فَع ٌ
لُِ
ف ُُع ٌ

فُِ
َض ُع َ

نُِ
َخ ُش َ
بُِ
َج َن َ

কালরা ওয়া

أ َ ْس َودُِ

কভ ওয়া

ْسُِ
َبخ ٌ

কতঠন ওয়া

بُِ
َص ْع ٌ

ু েয ওয়া

نُِ
َح َس ٌ
فُِ
ِض ْع ٌ

দু ফথর ওয়া
াী ওয়া

اعُِ
ُش َج ٌ

বালরা ওয়া

بُِ
َط ِّي ٌ

نُِ
َخ ِش ٌ

কতঠন ওয়া

بُِ
ُج ُن ٌ

তফত্র ওয়া

কালরা
কতঠন
কভ
ু েয
দুফথর
াী
কতঠন
বালরা
তফত্র

নু ীরনী, ৫.৩

مُا ل ُْم َبا لَ َغةُِ তনলচয অয়াতগুলরা শথলক
ِّ তননথয় কয।
الص َف ُةُال ُْم َش ّب ََه ِةُ  এফংاال ِ ْس ُ
অয়াত

َارا
َو َم َك ُرواُ َمك ًْراُك ُّب ً
إنَّ َ
مُالْ ُغ ُي ِ ُ
وب
نتُعَ ََّل ُ ُ
ِ َ
كُأ َ
إِ َّنُ َهَٰذَُاُل ََش ْي ٌءُ ُع َج ٌ ُ
اب
اقُ
الر َّز ُ
ُاّللُ ُه َوُ َّ
إِ َّن َّ َ

থথ

الص َف ُةُال ُْم َش ّب ََه ُةُُ/
ِّ
اال ِ ْس ُمُال ُْم َبا لَ َغ ُة ُ

ُوال
ً انُ َع ُج
ُ نس
َ َوك
َ ُاْل
ِ ْ َان

َّ َان
ُوال
ً ُانُ َخذ
ُ ُالش ْي َط
َ َوك
ِ نس
َ ْل
ِ ْ ِانُل

َ ّ
ُاب
َ ارُلِ َّمنُ َت
ٌ َوإِ ِِنُلَ َغ ّف

ُيم
ُ َو ُه َوُال َْعلِ ُّيُال َْع ِظ
ٍُ َار َشك
ُور
ٍُ اتُلِّك ُ ِ ّلُ َص ّب
ٍ ك َُآل َي
َ ِإِ َّن ُِِفُ َٰذَ ل
ُيم
ٌ ِإِنَّ ُهُ َس ِمي ٌعُعَل

৬। তুরনালথথ ফযফহৃত তফললয ُِل
ِ اِ ْس ُمُال َّتف ِْض ْي
তক্রয়া শথলক ঈদ্ভুত ُل
ِ  أَف َْعগঠলনয আভগুলরালক ُِل
ِ َ  أَك، ُِ أ َ ْط َولُِ أ َ ْح َسن،
ِ  اِ ْس ُمُال َّتف ِْض ْيফলর। শমভনঃ ُْب
আতযাতদ। তুরনালথথ এআ আভগুলরা ফযফহৃত য়। শমভন,

َ
ُُحا ِم ٍد
َ ِب ََل ٌلُأ ْح َس ُنُ ِم ْن
عَائِ َش ُةُأ َ ْح َس ُنُ ِم ْنُآ ِم َن َُة
ُ ْض ُلُ ِم ْن
ُْ ك
م
ُ ْ ُه
َ م أَف

শফরার াতভলদয শথলক বালরা
অতয়া অতভনায শচলয় বালরা
তাযা শতাভালদয শথলক বালরা

তরংগ ও ফচন শবলদ এয গঠনগুলরা তনম্নরূঃ
বঙ্গু য ফহুফচন

ُِأفَاعِل
ُِل
ٌ ف َُع

ু গতঠত ফহুফচন

ُِن
َ أَف َْعل ُْو

ُِات
ٌ ف ُْعل ََي

তদ্বফচন

َ
ُِن
ِ أف َْع ََل

ُِان
ِ ف ُْعل ََي

একফচন

ُِأَف َْعل
ُف ُْع َّل

ুং
স্ত্রী

তনলচ অভযা এয তকছু ঈদাযণ শদতি,
অল্লা ফলচলয় ভান
ফলচলয় ফড় ঘযতট অযাভদায়ক
ফলচলয় ফড় ঘযতট ু েয
ফলচলয় ফড় ীদ
ফলচলয় ভান দু আজন ীদ
ফলচলয় ভান ীদগন
ফলচলয় ফড় ফাগানতট
ফলচলয় ফড় ফাগানদু তট
ফলচলয় ফড় ফাগানগুলরা

ُْب
ُ ا
ُ َ هللُأك
ٌُْبُ ُم ِر ْيح
ُ الؽ ْي
َ
ُ َ تُاألك

َّ
ُىُج ِم ْيل َ ٌة
َ ُب
َ ْ ارُالك
ُ الد

َّ
ُْب
ْ يد
ُ الش ِه
ُ َ ُاألك
َ ِ الشهي َد
ُ ِ ار
ان
ْ ِ َّ
َ انُاألك َْب
َ
ُّ
ُ َ ْب ْو
ن
ِ الش َه َدا ُءُاألَك
ُ َ األك/َاب ُر
ْال َح ِد ْيقَةُ ال ُكب َْرى
ُ ْانُال
ُان
ِ ب َي
ِ الْ َح ِد ْي َق َت
َْك

ُ ْال/ات
ُ َْاتُال
ُب
ُ ب َي
ُ الْ َح ِد ْيق
َُك
َْك

৭। তক্রয়ায চাটথ-২

তক্রয়া
তযফতথন কযা

)َ (পাতা - দম্মাن َص َرَُ ُ-ي ْن ُصرُِ
ال َْم ْص َدرُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ار ِعُ
ال َْما ِضي
ال ُْم َ
ض ِ
َن ْق ٌُ
ل
ا ُ ْن ُق ُْ
ل
َي ْن ُق ُُ
ل
َن َق َُ
ل

দাত্ব কযা

َع َب َدُ

তফনয়ী ওয়া

قَ َن َتُ

ফস্থান কযা

َثُ
َمك َ
َبل َ َُ
غ

ৃ তি কযা

ধযয়ন কযা

শৌলছ শদয়া
ধযা
অলদ কযা
রু কালনা
চালাফাদ কযা
িুঁজা
প্রলফ কযা
তযা কযা
তফৃ ঙ্খরা কযা

َخل َ َقُ

َد َر َسُ

أ َ َخذَُ
أ َ َم َُر
َس َ َُ
ْت

َح َر َثُ
َطل ََبُ
َدخ َُ
َل

َلُ
قَت َ

ف ََس َدُ

َي ْع ُب ُدُ

َي ْخل ُ ُقُ
تُ
َي ْق ُن ُ

َي ْد ُر ُسُ
ُثُ
َي ْمك ُ
َي ْبل ُ ُُ
غ
َيأ ْ ُخذُُ
َيأ ْ ُم ُُر
َي ْس ُ ُُ
ْت

َي ْح ُر ُثُ

َي ْطل ُُبُ
َي ْدخ ُُ
ُل

ُلُ
َي ْقت ُ

َيف ُْس ُدُ

ا ُ ْع ُب ْدُ

ا ُ ْخل ُ ْقُ
اُقْ ُن ْتُ

ا ُ ْد ُر ْسُ

ُثُ
ا ُ ْمك ْ
ا ُ ْبل ُ ُْ
غ

ُخذُْ

ُم ْرُ
ا ُ ْس ُ ُْ
ْت

ا ُْح ُر ْثُ
بُ
ا ُ ْط ُل ُ ْ
ا ُ ْدخ ُْ
ُل
ُلُ
اُقْت ْ

اُف ُْس ْدُ

ُِع َبا َد ُةٌ
َخل ْ ٌقُ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

َناق ٌِلُ

اب ٌدُ
عَ ِ

َخا لِ ٌقُ

وتُ
قُ ُن ٌ

تُ
قَا نِ ٌ

ْثُ
َمك ٌ

ِثُ
َما ك ٌ
َُبا لِ ٌُ
غ

َد ْر ٌسُ

ُبل ُو ُغٌ

أ َ ْخذٌُ
أ َ ْم ٌُر
َس ْ ٌُ
ْت

َح ْر ٌثُ

َطل ٌَبُ
ُد ُخو ٌُ
ل

ْلُ
قَت ٌ

ف ََسا ٌدُ

ار ٌسُ
َد ِ

آ ِخذٌُ

آ ِم ٌرُ
َسا ت ٌُِر

ار ٌثُ
َح ِ
بُ
َطا لِ ٌ
َداخ ٌُ
ِل

قَاتِ ٌلُ

َاس ٌدُ
ف ِ

তফচায কযা

َحك ََمُ
ق ََع َ ُ
د

َي ْحك ُُمُ
َيق ُْع ُ ُ
د

ا ُ ْحك ُْمُ
اُقُْ ُع ْ ُ
د

ُحك ٌْمُ
ق َْع ٌ ُ
د

শ তথ বাঙ্গর

ضُ
َن َق َ

ضُ
َي ْن ُق ُ

ضُ
ا ُ ْن ُق ْ

ضُ
َن ْق ٌ

ফা
শছলড় তদর

َت َركَُ

শ রক্ষয কযর

َن َظ َرُ
َش َك َُر

শ কৃতজ্ঞ র
শ নীযফ র

তক্রয়া
শধৌত কযা
জয় কযা
তযাচায কযা
অরাদা কযা
ফা
শল কযা
জানা
ঈতস্থত কযা

َتُ
َسك َ

ْتكُُ
َي ْ ُ

َي ْن ُظ ُرُ
َي ْش ُك ُُر

ُتُ
َي ْسك ُ

ا ُ ْت ُر ْكُ
ا ُ ْن ُظ ْرُ
ا ُْش ُك ُْر

ُتُ
ا ُ ْسك ْ

َت ْركٌ ُ

َن َظ ٌرَ /م ْن َظر

ُشك ٌْر/شكور

ْت/سكو
َسك ٌ

ت

ض ِربُِ
)َ (পাতা -কাছযাض َر َبَُ ُ-ي ْ
ال َْم ْص َدرُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ار ِعُ
ال َْما ِضي
ال ُْم َ
ض ِ
َ
ْ
غس َلَ
َيغ ِسلَ
غ َْس ٌُ
ل
اِغ ِْس ْ ُ
ل
َغ َل َ
َْ
َ
ب
يغ ِلبَ
غَل ٌ ُ
ْب
اِغْلِ ْ ُ
ب
َظ َل َ
َْ
َ
م
يظ ِلمَ
ُظل ٌ ُ
ْم
اِ ْظلِ ْ ُ
م
َف َص َ
َْ
َ
ل
يف ِصلَ
ف َْص ٌل/فصول
اِف ِْص ُْ
ل
َي ْ
َج َل َ
س
َ
ل
ج
َ
س
ِ
ُجل ٌ ُ
ُوس
اِ ْجلِ ْ ُ
س
َ ْ
َ َ
م
َ
ت
خ
ي
خت َمَ
ِ
َخ ْت ٌ ُ
م
اِ ْخ ِت ْ ُ
م
َي ْع ِرفَ
فَ
َع َر َ َ
َم ْع ِرفَ ٌُة
فُ
اِ ْع ِر ْ
َع َر َ
َي ْع ِرضَ
ضَ
َع ْر ٌ ُ
ض
اِ ْع ِر ْ ُ
ض

ِمُ
َحا ك ٌ
قَاعِ ٌ ُ
د
اركٌ ُ
َت ِ

ضُ
َنا ِق ٌ
َناظ ٌِرُ
َشا ك ٌُِر

ِتُ
َسا ك ٌ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

غَا ِس ٌلُ

بُ
غَا لِ ٌ
َظا لِ ٌ ُ
م

فَا ِص ٌلُ

َجا لِ ٌسُ

َخاتِ ٌمُ
ار ٌ ُ
ف
عَ ِ

ضُ
ار ٌ
عَ ِ

ক্ষভা কযা
তভথযা ফরা
ঈাজথন কযা
বাঙ্গা
তষ্ণু ওয়া
তপলয অা
িুরা
চুতয কযা
ফন কযা
ধ্বং ওয়া
ফতীনথ ওয়া

তক্রয়া

ََ
غف َرَ
َ َ
كذ َبَ
َ
ك َس َبَ
َك َ َ
سَ
َص َ َبَ
َر َج َعَ
َك َش َ
فَ
ََ َ
َسقَ
َح َم َلَ
ََ َ
هلكَ
َ
ن َز َلَ

ال َْما ِضي

প্রদথণ কযা

َظ َه َرُ

অঘাত কযা

ফাধা শদওয়া

া কযা
তবা
শদওয়া

َم َن َعُ

ْ
َيغ ِفرَ
ْ
َيك ِذبَ
ْ
َيك ِسبَ
ْ
َيك ِ َ
س
َي ْص ِ َ
ب
َي ْر ِجعَ
ْ
َيك ِشفَ
َ ْ
سقَ
ي ِ
َي ْح ِملَ
َي ْه ِلكَ
ْ
َي ز ز ِبلَ

اِ ْغ ِف ْرُ
اِ ْك ِذ ْبُ

بُ
اِ ك ِْس ْ
ْس ُْر
اِ ك ِ ُ
بُ
اِ ْص ِ ْ
اِ ْر ِج ُْ
ع

اِ ك ِْش ْفُ
اِ ْس ِر ْقُ
اِ ْح ِم ْلُ
كُ
اِ ْهلِ ْ

اِ ْن ِز ْلُ

) (পাতাতানীفَ َتحَ َُ ُ-ي ْف َتحُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َي ْظ َه ُرُ
َي ْم َن ُ
ع

اِ ْظ َه ْرُ
اِ ْم َن ُْ
ع

َم ْغ ِف َر ُةٌ
غَا ِف ٌرُ
َك ِذ ٌب/كِذْ ٌبُ ك َا ِذ ٌبُ

بُ
ك َْس ٌ
ك َْس ٌُر

بُ
ك ِ
َاس ٌ
َاس ٌُر
ك ِ

اب ٌرُ
َص ْ ٌُ
ب
َص ِ
ج
/ر ُجو عٌُ َرا ِج ٌُ
ع
َر ْ ٌع ُ
ك َْش ٌفُ

َاش ٌفُ
ك ِ

ار ٌقُ
َس َر ٌق َ
/س ِرقَة َس ِ
َحا م ٌُ
ِل
َح ْم ٌُ
ل
َك/هَلك
َهل ٌ
ُن ُزو ٌلُ

ال َْم ْص َدرُِ

َظ ْه ٌرُ
َم ْن ٌُ
ع

كُ
َها لِ ٌ
از ٌلُ
َن ِ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

َظا ِه ٌرُ
َما نِ ٌُ
ع

َج َرحَ ُ

َي ْج َرحُُ

اِ ْج َرحُْ

َج ْرحٌُ

ارحٌُ
َج ِ

ل ََع َنُ

َيل َْع ُنُ

اِل َْع ْنُ

ل َْع ٌنُ

َال ِع ٌنُ

َن َجحَ ُ

َي ْن َجحُُ

اِ ْن َجحُْ

َن ْجحٌُ

َناجِحٌُ

চালাফাদ কযা

َز َرعَُ

দান কযা

َمنَحَ ُ

কাটা

িুরা
াঠালনা
প্রংা কযা

ق ََط َعُ
فَتَ َح
ث
بَ َع َ

তজজ্ঞাা কযা
াঠ কযা
ঈদ্ভাফন কযা

ثُ
َي ْب َع ُ

ثُ
اِ ْب َع ْ

ثُ
َب ْع ٌ

ثُ
َبا ِع ٌ

َم َدحَ ُ

َي ْم َدحُُ

ََجَ َع

َي ْج َم ُع

اِ ْج َم ْعُ

َج ْم ٌعُ

َجا ِم ٌعُ

ফানালনা

রাব কযা

َي ْف َتحُُ

اِفْ َتحُْ

فَ ْتحٌُ

فَاتِحٌُ

اِ ْم َدحُْ

َج َع َل
َس َحَر

ংলাধন কযা

َي ْم َنحُُ

اِ ْم َنحُْ

َمنْحٌُ

َما نِحٌُ

َم ْدحٌُ

ঈঠালনা

মাদু কযা

َيق َْطعُ

اِق َْط ْعُ

ق َْط ٌعُ

قَا ِط ٌعُ

َُما ِدحٌُ

َرفَ َعُ

জভা কযা

َي ْز َر ُعُ

اِ ْز َر ُعْ

َز ْر ُعٌ

ار ُعٌ
َز ِ

صلَ َح
َ
نَ َف َع

َسأ َ َلُ
ق ََرأَُ
َب َدأَُ

َي ْرفَ ُع

َي ْج َع ُلُ

َي ْس َح ُرُ
َي ْصلَحُُ

َي ْن َفعُ
َي ْسأ َ ُُ
ل
يقْر ُأ ُ
َ َ
يبد ُأ ُ
ََْ

اِ ْرفَ ْعُ

اِ ْج َع ْلُ
اِ ْس َح ْرُ
اِ ْصلَحُْ
اِ ْن َف ْعُ

َس ْلُ

اِقْر ُأ ْ
َ
اِ بد ُأ ْ
َْ

َرفْ ٌعُ

َج ْع ٌلُ

َرا ِف ٌعُ

َجاع ٌِلُ

ِس ْح ٌرُ
ُصَلحٌُ
َ ،

َساح ٌِرُ
َصا لِحٌُ

الُ ُ
ُس َؤ ٌ

َسائِ ٌلُ

َن ْف ٌعُ

ِق َرا َء ُةٌ
بد ُأ ٌ
َْ

َنا ِف ٌعُ

َار ٌ
ئُ
ق ِ
َبا ِد ٌ
ئُ

তক্রয়া
তনকটফতথী
ওয়া
দূ লয মাওয়া
ফৃ তি ওয়া
ু েয ওয়া
িালটা ওয়া
ফড় ওয়া
বাযী ওয়া
দূ যদথী ওয়া
কলঠায ওয়া
ফড় ওয়া
িাঁতট ওয়া
তনিুঁত ওয়া

। এ

ال َْما ِضي
َ
قر َبَ
َ
َبعدَ
َ
ك َبَ
َحس َنََ
َق َ
صَ
َ
ك َبَ
َ
ثق َلَ
َب َ
صَ
َصع َبَ
ُ
َعظ َمَ
َ
طه َرَ
َلطَ َ
فَ

يمُِ
َك ِر ٌ

)َ (দম্মা-দম্মাك ُر َمَُ ُ-ي ْ
ك ُرمُِ
ال َْم ْص َدرُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ
ْ
َيقربَ
قُر َب ٌُة
اُق ُْر ْ ُ
ب
َي ْبعدَ
ُب ْع ٌ ُ
د
ا ُ ْع ُب ْ ُ
د
ْ
ُكث ٌْر/كثر ُةٌ
َي َكبَ
ا ُ ْكث ُُْر
َي ْحسنَ
َح ْس ٌ ُ
ن
ا ُ ْح ُس ْ ُ
ن
َْ
ص
َ
ق
ي
ق َْص ٌرِ /ق َصر
اُق ُْص ُْر
َ ْ
ب
َ
ك
ي
َب/ك ٌُ
ُب
ا ُ ك ُ ُْ
ْب
كٌْ
ْ
َيثقلَ
ثِ َق ٌل/ثقَال ٌُة
ا ُ ْث ُق ُْ
ل
َي ْبصَ
َب َص ٌُر
ا ُ ْص ُ ُْ
ب
َ ْ
َص ْع ٌ ُ
ب
يصعبَ ا ُ ْص ُع ْ ُ
ب
َْ ُ
م
َ
ظ
يع
ُ
َع ْظ ٌ ُ
م
ا ْع ُظ ْ ُ
م
َْ
ر
َ
ه
ط
ي
ه
ط
ه
ٌط
َ ْ ٌُر
ا ْ ُ ُْر
َْ
ف
َ
ط
ل
ي
ُ
ل ُْط ٌ ُ
ف
ا ل ُْط ْ ُ
ف

গঠলন য়। শমভন

لُِ
فَ ِعي ٌ

দু আ লথথআ ফযফাতযত য়।

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ
بُ
ق َِر ْي ٌ
َب ِع ْي ٌدُ

َيُ
َك ِث ْ ٌ

نيُ
َح ِس ْ ٌ

َيُ
ق َِص ْ ٌ
َيُ
ك َِب ْ ٌ
َث ِق ْي ٌُ
ل

َيُ
َب ِص ْ ٌ
َص ِع ْي ٌ ُ
ب

َع ِظ ْي ٌمُ
َط ِه ْ ٌُ
َي
لَ ِط ْي ٌفُ

***এআ ফালফয আভ পাতয়রগুলরা াধাযণত
لُِ ও
اِ ْس ُمُال َْمف ُْع ْو ِ

ِلُ اِ ْسمُِ
الْفَاع ِِ

গঠনতট

)َ (কাছযা-পাতাس ِم َعُ–ُ َي ْس َمعُِ
ال َْم ْص َدرُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ارعُِ
ال َُْما ِضي ال ُْم َ
ض ِ
َس َماعٌَ /س ْمع
اِ ْس َم ُْ
ع
َي ْس َم ُ
ع
َس ِم َعُُ

ভুিস্ত কযা

َح ِف َظُ

عِل ٌْمُ
ِحف ٌْظُ

َسا ِم ٌعُ

َحا ِف ٌظُ

প্রংা কযা

َح ِم َدُ

َح ْم ٌدُ

َحا ِم ٌدُ

তক্রয়া
শুনা
জানা

عَلِ َمُ

َي ْعل َُمُ
َي ْحف ُ ُ
َظ

ভূ িথ ওয়া

َج ِه َلُ

َي ْج َه ُلُ

ফুঝা

ف َِه َمُ

াক্ষয শদওয়া

َش ِه َدُ
أ َ ِم َنُ

َيف َْه ُمُ
ض ُُ
ب
َي ْغ َ

যাগাতিত ওয়া

তনযাদ ওয়া
িুত ওয়া

بُ
غ ِ
َض َ

فَ ِرحَ ُ

َ তচতন্তত ওয়াح ِز َنُ
তাাতথ ওয়া

َع ِط َشُ

প্রকা ওয়া

َج ِه َرُ

চড়া

ِبُ
َرك َ

াা

كُ
َض ِح َ

তনযাদ ওয়া

َسلِ َمُ

ান কযা

َش ِر َبُ

َي ْح َم ُدُ

اِ ْعل َْمُ
اِ ْحف َْظُ
اِ ْج َه ْلُ
اِ ْح َم ْدُ

اِف َْه ْمُ
ْض ْ ُ
ب
اِغ َ

َي ْش َه ُدُ
َيأ ْ َم ُ ُ
ن

اِ ْي َم ْنُ

َي ْح َز ُنُ
َي ْع َط ُ ُ
ش

اِ ْح َز ْنُ
اِ ْع َط ْ ُ
ش

َيف َْرحُُ

َي ْج َه ُرُ
َي ْسل ُ ُ
َم

َبُ
َي ْرك ُ
َي ْش َر ُ ُ
ب

كُ
ض َح ُ
َي ْ

اِ ْش َه ْدُ
اِفْ َرحُْ

اِ ْج َه ْرُ
سل ْ ُ
َم
اِ ُْ

َبُ
اِ ْرك ْ
اِ ْش َر ْ ُ
ب

كُ
اِ ْض َح ْ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

عَا لِ ٌمُ

ِلُ
َج ْه ٌل/جهالة َجاه ٌ
ف َْه ٌمُ
َض ٌ ُ
ب
غ َ

فَا ِه ٌمُ
َاض ٌ ُ
ب
غ ِ

ُش ُهو ٌدُ/شهادة َشا ِه ٌدُ
مان آ ِم ٌ ُ
ن
أ َ ْم ٌنُُ/أ َ ٌ ُ
فَ ْرحٌُ

ُح َز ٌنُ
ُح ْز ٌنَ /
َع ْط ٌ ُ
ش

َارحٌُ
ف ِ

از ٌنُ
َح ِ

عَا ِط ٌ ُ
ش

َجا ِه ٌرُ
َج ْه ٌُر
سَلم/سَلمة َسا لِ ٌ ُ
م

ْبُ
َرك ٌ
َش ْر ٌ ُ
ب

كُ
َض ْح ٌ

ِبُ
َرا ك ٌ
ار ٌ ُ
ب
َش ِ

كُ
َضا ِح ٌ

ঘৃ ণা কযা

তক্রয়া
ভলন কযা
ওয়াতয ওয়া
স্বছে ওয়া

َك ِر َهُ

َي ْ
ك َر ُه

اِ ك َْر ُْه

كراهة

بَُ ُ-ي ْح ِسبُِ
)َ (কাছযাতানীح ِس َ
ال َْم ْص َدرُِ
أ َ ْم ٌرُِ
ارعُِ
ال َْما ِضي ال ُْم َ
ض ِ
َ َ
َ
ِح ٌ ُ
ساب
ح ِسبَ ي ْح ِسبَ اِ ْح ِس ْ ُ
ب
َ
َو ِرثَ
َي ِرثَ
ِو ْر ٌ ُ
ث
ِر ْ ُ
ث
َ
ْ
ن ِع َمَ
َين ِعمَ
َن َع ٌمُ/نعم ٌُة
اِ ْن ِع ْ ُ
م

َار ٌهُ
ك ِ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

بُ
َح ِ
اس ٌ
ار ٌ ُ
ث
َو ِ
َنا ِع ٌمُ

ধযায় -০৬

الفعل الصحيح والمعتل

তনলযট তক্রয়া ُ ُال ِف ْع ُلُالصحيح
 وُُاএফং  يশক ফরা য় ف الْ ِعل َّ ُِة
ُ ُ  َح ْرফা দু ফথর ফণথ। শম তক্রয়ালত াযপু আল্লাত নাআ তালক
ُ ٌل َص ِحيح
ٌُ  فِ ْعফা তনলযট তক্রয়া ফলর। তনলযট তক্রয়া অফায ততন প্রকায।

َُف
ٌ ض ّع
َ ُم

َُم ْه ُمو ٌز

 عকাতরভা ও  لকাতরভা একআ
শ জ কযলরা
শ ক্ষতত কযলরা
শ ভলন কযলরা

ُِّج
َ َح
َُض َّر
َُّ َظ
ن

তক্রয়ালত

أ

শ শিলরা
শ প্রশ্ন কযলরা
শ ড়লরা

ُسا ل ٌِم
َُ
অলছ

ُِل
َ َ أَك
ُِل
َ َ َسأ
ُِق ََر َأ

তক্রয়ালত

 أনাআ এফং  عও ل

কাতরভা এক নয়

শ ফর
শ শগলরা
শ াাময
কযলরা

ُِس
َ َ َجل
ُِب
َ ذَ َه
َُِن َص َر

المهموز ১। ভাভুজ ক্রিয়া
তক্রয়া
প্রশ্ন কযা
ড়া
ধযা
িাওয়া
অলদ কযা
তনযাদ
ওয়া
ভানয কযা
শদিা
অা
চাওয়া
িাযা ওয়া
অা

ال َْما ِضي

َسأ َ َلُ
قَر ُأ َ
َ
أ َ َخذَُ
أَك َ َ ُ
ل

أ َ َم َرُ*
أ َ ِم َنُ
أَ َ ُ
ب

َرأَىُ*
أ َ ََتُ*
اءُ*
َش َ

اءُ
َس َ

اءُ
َج َ

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َي ْسأ َ ُلُ
يقْر ُأ ُ
َ َ
َيأ ْ ُخذُُ
َيأْك ُ ُُ
ل

َيأ ْ ُم ُرُ
َيأ ْ َم ُنُ
َيأ ْ َ ُ
ب
َي َرى
َيأ ْ ِ ُ
ت
َي َش ُُ
اء

وءُ
َي ُس ُ
َي ِج ُُ
يء

َس ْلُ

أ َ ْم ٌرُِ

اِقْر ُأ ْ
َ
ُخذُْ

ك ُ ْلُ

ُم ْرُ
اِ ْي َم ْنُ
بُ
اِ ْي َ
َُر
تُ
اِ ْي ِ
َش ُأ ْ

ُس ْؤُ

ِج ْئُ

ال َْم ْص َدرُِ

الُ ُ
ُس َؤ ٌ

ِق َرا َء ُةٌ
أ َ ْخذٌُ
أَك ْ ٌلُ

أ َ ْم ٌرُ
أ َ ْم ٌنُ

اءُ
اِ َب ٌ
َرأ ْ ٌ ُ
ي
اِ ْت َي ٌ ُ
ان

َم ِشؼ َئ ٌةُ

َس ْو ٌءُ
َم ِج ٌُ
يء

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

َسائِ ٌلُ

َار ٌ
ئُ
ق ِ
آ ِخذٌُ
آك ِ ٌلُ

آ ِم ٌرُ
آ ِم ٌ ُ
ن
آبُ
ٍ

َرا ٍءُ
آتُ
ٍ

َشا ٍءُ

اوئ
َس ِ
َجا ٍءُ

أَكَل ُْوا

ُأَك َََل

ُأَك َ َل

তাযা কলর শিলয়লছ (ুং)

তাযা দু জন শিলয়লছ (ুং)

শ শিলয়লছ (ুং)

তাযা কলর শিলয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শিলয়লছ (স্ত্রী)

শ শিলয়লছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর শিলয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন শিলয়লছা (ুং)

তুতভ শিলয়লছা (ুং)

শতাভযা কলর শিলয়লছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন শিলয়লছা (স্ত্রী)

তুতভ শিলয়লছা (স্ত্রী)

َ
ُل
َ ْ َ أك

ُأَكَل ْ ُت ْم
َ
َُْت
ّ ُ أكَل
أَكَل ْ َنا

أَكَل َ َتا

أَكَل ْ ُت َما
أَكَل ْ ُت َما

অভযা শিলয়তছ

َسأَل ُْوا

ُأَكَل َْت
ُأَكَل َْت
ُأَكَل ِْت
ُأَكَل ُْت

অতভ শিলয়তছ

َُسأ َ َال

َُسأ َ َل

তাযা কলর প্রশ্ন কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন প্রশ্ন কলযলছ (ুং)

শ প্রশ্ন কলযলছ (ুং)

তাযা কলর প্রশ্ন কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন প্রশ্ন কলযলছ (স্ত্রী)

শ প্রশ্ন কলযলছ (স্ত্রী)

َُسأَلْ َن

َُسأَلْ ُت ْم

শতাভযা কলর প্রশ্ন কলযলছা

َسأَلَ َتا

َسألْ ُت َما

শতাভযা কলর প্রশ্ন কলযলছা
(স্ত্রী)

َسأَلْ َنا

অভযা প্রশ্ন কলযতছ

َُسأَل َْت

শতাভযা দু জন প্রশ্ন কলযলছা (ুং)

তুতভ প্রশ্ন কলযলছা (ুং)

َسألْ ُت َما

َُسأَل ِْت

(ুং)

َُْت
ّ ُ َسأَل

َُسأَل َْت

শতাভযা দু জন প্রশ্ন কলযলছা (স্ত্রী)

তুতভ প্রশ্ন কলযলছা (স্ত্রী)

َُسأَل ُْت

অতভ প্রশ্ন কলযতছ

ق ََرأ ُ ْوا

ق ََرآ

َ قَر ُأ
َ

তাযা কলর লড়লছ (ুং)

তাযা দু জন লড়লছ (ুং)

শ লড়লছ (ুং)

তাযা কলর লড়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন লড়লছ (স্ত্রী)

শ লড়লছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর লড়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন লড়লছা (ুং)

তুতভ লড়লছা (ুং)

শতাভযা কলর লড়লছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন লড়লছা (স্ত্রী)

তুতভ লড়লছা (স্ত্রী)

ُق ََرأ ْ َن

ُق ََرأ ْ ُت ْم
َُق ََرأْت ُّن
ق ََرأ ْ َنا

قرأ َ َتا

ق ََرأ ْ ُت َما
ق ََرأ ْ ُت َما

অভযা লড়তছ

َُيأْكُل ُْو َن

ُق ََرأ َ ْت
ُق ََرأ ْ َت
ُق ََرأ ْ ِت
ُق ََرأ ْ ُت

অতভ লড়তছ

َُيأْك ََُل ِن

َُيأْك ُ ُل

তাযা কলর িায়/িালফ (ুং)

তাযা দু জন িায়/িালফ (ুং)

শ িায়/িালফ (ুং)

তাযা কলর িায়/িালফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন িায়/িালফ (স্ত্রী)

শ িায়/িালফ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর িাও/িালফ (ুং)

শতাভযা দু জন িাও/িালফ (ুং)

তুতভ িাও/িালফ (ুং)

শতাভযা কলর িাও/িালফ (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন িাও/িালফ (স্ত্রী)

তুতভ িাও/িালফ (স্ত্রী)

ْ
ُل
َ ْ ُ َيأك

َُتأْكُل ُْو َن
ْ
ُل
َ ْ ُ َتأك
َُنأْك ُ ُل

অভযা িাআ/িালফা

َُتأْك ََُل ِن
َُتأْك ََُل ِن
َُتأْك ََُل ِن

َُتأْك ُ ُل
َُتأْك ُ ُل

ْ
ُني
َ ْ َِتأكُل
ُآك ُ ُل

অতভ িাআ/িালফা

َُي ْسأَل ُْو َن

তাযা কলর প্রশ্ন কলয/কযলফ
(ুং)

َُي ْسأَلْ َن

তাযা কলর প্রশ্ন কলয/কযলফ
(স্ত্রী)

َُت ْسأَل ُْو َن

َُي ْسأ َ َال ِن

তাযা দু জন প্রশ্ন কলয/কযলফ (ুং)

শ প্রশ্ন কলয/কযলফ (ুং)

َُت ْسأ َ َال ِن

َُت ْسأ َ ُل

তাযা দু জন প্রশ্ন কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ প্রশ্ন কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َُت ْسأ َ َال ِن

َُت ْسأ َ ُل

শতাভযা কলর প্রশ্ন

শতাভযা দু জন প্রশ্ন কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

َُت ْسأَلْ َن

َُت ْسأ َ َال ِن

শতাভযা কলর প্রশ্ন

শতাভযা দু জন প্রশ্ন কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُن ْسأَل

অভযা প্রশ্ন কতয/কযলফা

َُيق َْرأ ُ ْو َن

তাযা কলর লড়/ড়লফ (ুং)

َُيق َْرأ ْ َن

তাযা কলর লড়/ড়লফ (স্ত্রী)

َُتق َْرأ ُ ْو َن

শতাভযা কলর লড়া/ড়লফ

َُي ْسأ َ ُل

তুতভ প্রশ্ন কলযা/কযলফ (ুং)

َ
ُني
َ ْ َِت ْسأل

তুতভ প্রশ্ন কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُأ َ ْسأ َ ُل

অতভ প্রশ্ন কতয/কযলফা

ُآن
ِ َيق َْر

তাযা দু জন লড়/ড়লফ (ুং)

ُآن
ِ َتق َْر

তাযা দু জন লড়/ড়লফ (স্ত্রী)

ُآن
ِ َتق َْر

ُ يقْر ُأ
َ َ

শ লড়/ড়লফ (ুং)

ُ َتقْر ُأ
َ

শ লড়/ড়লফ (স্ত্রী)

ُ َتقْر ُأ
َ

শতাভযা দু জন লড়া/ড়লফ (ুং)

তুতভ লড়া/ড়লফ (ুং)

ُآن
ِ َتق َْر

ُني
َ ْ َِتق َْرئ

(ুং)

َُتق َْرأ ْ َن

)তুতভ লড়া/ড়লফ (স্ত্রী

)শতাভযা দু জন লড়া/ড়লফ (স্ত্রী

)(স্ত্রী

أَقْر ُأ ُ
َ

ُ

অতভ তড়/ড়লফা

স্ত্রী

ুং
স্ত্রী

ুং
স্ত্রী

ুং
স্ত্রী

ُ َنقْر ُأ ُ
َ

অভযা তড়/ড়লফা

অলদ
ুং

শতাভযা কলর লড়া/ড়লফ

ك ُ ْلُ

كُلِ ْيُ
الُ َُت ُأ ْكُ ُ ْلُ
الُ َُت ُأ ْ ُك ُ ُلِ ْ ُ
ي
ُاِقْر ُأ ْ
َ
اِق َْريئِْ
الُ َُتقْر ُأ ْ
َ
يئِْ
الُ َُتق َْر ُ

তনললধ

অলদ

أ َ ْم ٌرُ

َن ِه ْيُ

ك ََُلُ
ك ََُلُ

الُ َُت ُأ ْ ُك ُ ََلُ
الُ َُت ُأ ْ ُك ُ َ ُ
َل

أ َ ْم ٌرُ
اِق َْر َءا
اِق َْر َءا

তনললধ

َن ِه ْيُ

الُ َُتق َْر َءا
الُ َُتق َْر َءا

كُل ُْوا

لُ
كُ ْ َ
الُ َُت ُأ ْ ُك ُ ُل ُ ُْوا
الُ َُت ُأ ْ ُك ُ ْ َ ُ
ل
اِق َْر ُؤ ْوا

اِق َْر ْئ َنُ
الُ َُتق َْر ُء ْوا
الُ َُتق َْر ْئ َنُ
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থথ

ُاأل َ ِهل َّ ِةُ
كُ َع ِن ْ
َي ْسأَلُونَ َ
اق َْرأُْ ِك َتا َب َ ُ
ك

তক্রয়া

তাযা প্রশ্ন কলয/কযলফ

ُونُِ
َي ْسأَل َ

اتُ
كُل ُواُ ِمن َُط ِ ّؼ َب ِ
ُاّللُ َيأ ْ ُم ُرك ْ ُ
ُم
إِ َّن َّ َ
فَأ ْ
ور ٍةُ ِّمنُ ِّمثْلِ ُِه
س
ُب
ا
و
ت
ُ
ِ
ُ
َ
ونُ
إِن َ
ُشا َء َّ ُ
ُاّللُل َُم ْه َت ُد َ

َاُجا َء ُه ْم َُر ُسو ٌلُ
َو ل َّم َ

يَلُ
َو َسا َء َُس ِؽ ً
ب َُوا ْس َتك َ َُ
ْب
أ َ َ َُٰ

َفُ ২। ভুদায়াপ ক্রিয়া
ض ّع ٌ
ُم َ

ال َْما ِضي

তক্রয়া
জীতফত ওয়া
তপলয মাওয়া
রু কালনা
ক্ষতত কযা

َح ّيَُ

َر ّدَُ

َص َّدُ

َض َّرُ

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َي ْح َيا
َي ُر ُّدُ

َي ُص ُّدُ
ض ّرُ
َي ُ

اِ ْح َيُ

ا ُ ْر ُد ْدُ

ا ُ ْص ُد ْدُ
ا ُْض ُر ْرُ

أ َ ْم ٌرُِ

ال َْم ْص َدرُِ

َح َيا ُةٌ

َر ُّدٌ

َص ٌّدُ

َض ٌّرُ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

َح ٌّ
ايُ
َرا ُّدٌ
َصا ُّدٌ

ارُ
َض ٌّ

َُظ ٌّن
ُ ٌّ َع
د

ٌّ َظ
ُان
ٌعَا ُّد

َُم ٌّد

ٌَما ُّد

ٌَوا ُّد

َُضا ٌّل

َُار
ٌّ غ
ُ ٌّ َم
اس

ٌُو ُّد

َُللَ ٌة
ُ َ َض
ُور
ٌ غ ُُر
ُ ٌّ َم
س

َح ُّج ْوا

তাযা কলর জ্জ কলযলছ (ুং)

ُج َن
ُ ْ َح َج

ُا ُ ْظن ُْن
ُا ُ ْع ُد ْد

ُا ُ ْم ُد ْد
ُاِ ْو َد ْد

ُاِ ْضل ِْل

ُاِغ ِْر ْر
ُ ْ اِ ْم َس
س

َُي ُظ ُّن
ُ ُّ َي ُع
د
َُي ُم ُّد
َُّي َو ُد

ُ َي ِض ُّل
َُيغ ُّر
ُ ُّ َي َم
س

َح َّجا

*َُظ َّن

ُعَ َّد

َُم َّد

ََو ُّد

*َُض َّل
ُغ ََّر
ُ َّ َم
س

ভলন কযা
গণনা কযা
ছড়ালনা
আচ্ছা কযা
থভ্রি ওয়া
তফভ্রান্ত কযা
স্পথ কযা

ََُّحج

তাযা দু জন জ্জ কলযলছ (ুং)

শ জ্জ কলযলছ (ুং)

َح َّج َتا

َُح َّج ْت

তাযা কলর জ্জ কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন জ্জ কলযলছ (স্ত্রী)

শ জ্জ কলযলছ (স্ত্রী)

َُح َج ْج ُت ْم

َح َج ْج ُت َما

َُح َج ْج َت

শতাভযা কলর জ্জ কলযলছা

শতাভযা দু জন জ্জ কলযলছা (ুং)

তুতভ জ্জ কলযলছা (ুং)

َح َج ْج ُت َما

ُت
ِ َح َج ْج

(ুং)

َُت
ّ ُ َح َج ْج

শতাভযা কলর জ্জ কলযলছা

শতাভযা দু জন জ্জ কলযলছা (স্ত্রী)

তুতভ জ্জ কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َح َج ْج َنا

অভযা জ্জ কলযতছ

َُح َج ْج ُت

অতভ জ্জ কলযতছ

َضلُّوا
তাযা কলর থভ্রি লয়লছ
(ুং)

ُل
َ ْ َ َضل

তাযা কলর থভ্রি লয়লছ

َُض ََّل

َُض َّل

তাযা দু জন থভ্রি লয়লছ (ুং)

শ থভ্রি লয়লছ (ুং)

َضل َّ َتا

َُضل َّ ْت

তাযা দু জন থভ্রি লয়লছ (স্ত্রী)

শ থভ্রি লয়লছ (স্ত্রী)

َضلَل ْ ُت َما

َُضلَل َْت

(স্ত্রী)

َُضلَل ْ ُت ْم

শতাভযা কলর থভ্রি লয়লছা

শতাভযা দু জন থভ্রি লয়লছা (ুং)

তুতভ থভ্রি লয়লছা (ুং)

َض ُل َل ْ ُت َما

َُضلَل ِْت

(ুং)

َُْت
ّ ُ َضلَل

শতাভযা কলর থভ্রি লয়লছা

শতাভযা দু জন থভ্রি লয়লছা (স্ত্রী)

তুতভ থভ্রি লয়লছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َضلَل ْ َنا

َُضلَل ُْت

অভযা থভ্রি লয়তছ

َُي ُح ُّج ْو َن

তাযা কলর জ্জ কলয/কযলফ

অতভ থভ্রি লয়তছ

ُان
ِ َي ُح َّج

তাযা দু জন জ্জ কলয/কযলফ (ুং)

শ জ্জ কলয/কযলফ (ুং)

ُان
ِ َت ُح َّج

َُُّت ُحج

(ুং)

َُي ْح ُج ْج َن

তাযা কলর জ্জ কলয/কযলফ

তাযা দু জন জ্জ কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ জ্জ কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُان
ِ َت ُح َّج

َُُّت ُحج

(স্ত্রী)

َُت ُح ُّج ْو َن

َُُّي ُحج

শতাভযা কলর জ্জ

শতাভযা দু জন জ্জ কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

তুতভ জ্জ কলযা/কযলফ (ুং)

َُت ْح ُج ْج َن

ُان
ِ َت ُح َّج

শতাভযা কলর জ্জ

শতাভযা দু জন জ্জ কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُُّن ُحج

অভযা জ্জ কতয/কযলফা

َُي ِضل ُّ ْو َن

তাযা কলর থভ্রি য়/লফ
(ুং)

ُِل
ْ َي
َ ْ ضل

তাযা কলর থভ্রি য়/লফ
(স্ত্রী)

َُت ِضل ُّ َو َن

َُي ِض ََّل ِن

َُي ِض ُّل

শ থভ্রি য়/লফ (ুং)

َُت ِض ََّل ِن

َُت ِض ُّل

তাযা দু জন থভ্রি য়/লফ (স্ত্রী)

শ থভ্রি য়/লফ (স্ত্রী)

َُت ِض ََّل ِن

َُت ِض ُّل

ও/লফ (ুং)

(ুং)

َُت ِض ََّل ِن

শতাভযা কলর থভ্রি

শতাভযা দু জন থভ্রি ও/লফ

ও/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

অভযা থভ্রি আ/লফা

ُُّأ َ ُحج

তাযা দু জন থভ্রি য়/লফ (ুং)

শতাভযা দু জন থভ্রি ও/লফ

َُن ِض ُّل

তুতভ জ্জ কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

অতভ জ্জ কতয/কযলফা

শতাভযা কলর থভ্রি

ُِل
ْ َت
َ ْ ضل

ُني
َ ْ َت ُح ّ ِج

তুতভ থভ্রি ও/লফ (ুং)

ُني
َ ْ ّ َِت ِضل

তুতভ থভ্রি ও/লফ (স্ত্রী)

ُأ َ ِض ُّل
অতভ থভ্রি আ/লফা

ুং

ُحجَُّ

স্ত্রী

ُح ّ ِج ْيُ

ুং

الُ َت ُحجَُّ

স্ত্রী

الُ َت ُح ّ ِج ْيُ

ুং

ِض َّلُ

অলদ

স্ত্রী

ুং

الُ َت ِض َّ
لُ

তনললধ

স্ত্রী

ا ُْح ُج ْج َنُ

َن ِه ْيُ

الُ َت ُح َّجا
الُ َت ُح َّجا

أ َ ْم ٌرُ
ِض َّ ُ
َل

الُ َت ُح ُّج ْوا

الُ َت ْح ُج ْج َنُ
ِضل ُّ ْوا

ِض ََّلُ

তনললধ

الُ َت ِضلِ ّ ْيُ

ُح ُّج ْوا

ُح َّجا

অলদ

ِضلِ ّ ْيُ

أ َ ْم ٌرُ
ُح َّجا

ِلُ
اِ ْضل ْ َ

َن ِه ْيُ

الُ َت ِض ََّلُ
الُ َت ِض ََّلُ

الُ َت ِضل ُّ ْوا

ِلُ
الُ َت ْ
ضل ْ َ
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ُض ُل َل ُْتُ
ق َْد َ

َو َص ُّدواُ َعنُ َس ِؽي ِل َّ
ُاّللُِ

يدا
ُضل ُّ َ
ق َْد َ
واُض ََل ًالُ َب ِع ً

থথ

তক্রয়া

অতভ থভ্রি লয়তছ

َضلَل ْتُِ

ُتُأ َ ِوُا ْع َت َم َر
َ ف ََم ْنُ َحجَّ ُال َْؽ ْي
ُاُظ َنن ُت ْم
َ َوأَنَّ ُه ْم َُظ ُّنواُك ََم
َ
ُ َّ ب َُو َت
ب
ٍ َت ّب َْت َُي َداُأ ِبُل ََه
ُفَل َّمَاُ َج َّنُعَل َْيهُِالل َّ ْي ُل

ُك
َ ق َْدُق ََص ْص َنا ُه ْمُ ُعَل َْي

দু ফথর তক্রয়া َل
ُُّ ل ال ُْم ْعت
ُُ ال ِف ْع
শম তক্রয়াগুলরালত  اُُيএফং  وথালক শগুলরালক দু ফথর তক্রয়া َل
ُُّ ُُ ال ِف ْع ُلُال ُْم ْعتফলর। শমভনঃ َال
َُ  ق, َرا َى
আতযাতদ। দু ফথর তক্রয়ায তরতিত রূল  وশক  اএফং  يশক  اফা  ىদ্বাযা তযফতথন কযা য়।
দু ফথর তক্রয়াগুলরা ততন প্রকায।

ُف
ُ ا َ ْأل َ ْج َو

ُا َل َّنا ِق ُص
 لকাতরভা
শ থ শদিালরা
শ ডাকর
শ তটলক থাকর
শ শদির

 عকাতরভা

দু ফথর

َه َدى
َدعَا

َ َب
كى
َراَى

শ াটর
শ ফরর
শ ঘুভালরা

ُال
ُ َا َلْ ِمث

দু ফথর

ُِار
َ َس

َُِال
َ ق
ُِام
َ َن

 فকাতরভা
শ শর
শ যাির
শ ঈৎপুল্ল র
শ ঘুভ শথলক
ঈঠর

দু ফথর

ُِد
َ َو َج

ُِع
َ َو َض
َُِي َس َر
ُِظ
َ َي ِق

َالُ ৩। ক্রভছার ক্রিয়া
ا َلْ ِمث ُ

ال َْما ِضي

তক্রয়া
িুঁলজ াওয়া
শছলন শপরা
যািা
ঘলট মাওয়া
দান কযা
ঈিযাতধকাযী
ওয়া
ওজন ফন
কযা
ফণথনা কযা
ওয়াদা কযা
যক্ষা কযা
অয়ত্ব কযা
শৌছালনা
জ ওয়া
শফলড় ওঠা
শুকালনা

َو َج َدُ*
َو َذ َرُ
َو َض َعُ
َوقَ َعُ

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َي ِج ُدُ

َيذَ ُرُ
َي َ
ض ُ
ع
َي َقعُ

أ َ ْم ٌرُِ

ِج ْدُ

َذ ْرُ
َض ُْ
ع

قَ ْعُ

ال َْم ْص َدرُِ

ُو ُجو ٌدُ

َو ْذ ٌرُ
َو ْض ٌُ
ع

ُوقُو عٌُ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

َوا ِج ٌدُ

َوا ِذ ٌرُ
َوا ِض ٌُ
ع
َوا ِق ٌعُ

بُ
َو َه َ

بُ
َي َه ُ

بُ
َه ْ

بُ
َو ْه ٌ

َو َر َثُ

َي ِر ُثُ

ِر ْثُ

ِو ْر ٌثُ

ار ٌثُ
َو ِ

َو َز َرُ

َي ِز ُرُ

ِز ْرُ

ِو ْز ٌرُ

از ٌرُ
َو ِ

َو َص َفُ

َوعَ َدُ*
َو ََقُ*

َو ِس َعُ

َو َص َلُ
َي ِس َرُ
َيفـ َ َُ
ع

َي ِؽ َسُ

َي ِص ُفُ
َي ِع ُدُ
َي ِقي

َي ْو َس ُع
َي ِص ُلُ

َي ْؼ َس ُرُ
َي ْي َف ُ
ع

َي ْي َؽ ُسُ

ِص ْفُ

عِ ْدُ

ِقُ
َس ُْ
ع

ِص ْلُ

إي َس ْرُ
ْ
اِ ْي َف ُْ
ع

اِ ْي َؽ ْسُ

َو ْص ٌفُ

َوعْ ٌدُ

ِوقَا َي ٌةُ
َس َع ٌةُ

َو ْص ٌلُ
َي َس ٌرُ
َي ْف ٌُ
ع

َي ْؽ ٌسُ

بُ
َوا ِه ٌ

اص ٌفُ
َو ِ

َواعِ ٌدُ

َوا ِس ٌعُ

َوا ِص ٌلُ
اس ٌرُ
َي ِ
َيا ِف ٌُ
ع

َيا ِب ٌسُ

َُيائِ ٌس

َُيأ ْ ٌس

َو َج ُد ْوا

ُاِ ي َػ ْس

َُي ْي َػ ُس

َو َج َدا

َُي ِػ َس

অা শছলড়
শদওয়া

َُو َج َد

তাযা কলর শলয়লছ (ুং)

তাযা দু জন শলয়লছ (ুং)

শ শলয়লছ (ুং)

َُو َج ْد َن

َو َج َد َتا

َُو َج َد ْت

তাযা কলর শলয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শলয়লছ (স্ত্রী)

শ শলয়লছ (স্ত্রী)

َُو َج ْد ُت ْم

َو َج ْد ُت َما

َُو َج ْد َت

শতাভযা কলর শলয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন শলয়লছা (ুং)

তুতভ শলয়লছা (ুং)

ََُو َج ْدت ُّن

َو َج ْد ُت َما

َُو َج ْد ِت

শতাভযা কলর শলয়লছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন শলয়লছা (স্ত্রী)

َو َج ْد َنا

َُو َج ْد ُت

অভযা শলয়তছ

َو َض ُع ْوا

তুতভ শলয়লছা (স্ত্রী)

অতভ শলয়তছ

َو َض َعا

َُو َض َع

তাযা কলর শযলিলছ (ুং)

তাযা দু জন শযলিলছ (ুং)

শ শযলিলছ (ুং)

َُو َض ْع َن

َو َض َع َتا

َُو َض َع ْت

তাযা কলর শযলিলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শযলিলছ (স্ত্রী)

শ শযলিলছ (স্ত্রী)

َُو َض ْع ُت ْم

َو َض ْع ُت َما

َُو َض ْع َت

শতাভযা কলর শযলিলছা (ুং)

শতাভযা দু জন শযলিলছা (ুং)

তুতভ শযলিলছা (ুং)

َُت
ّ ُ َو َض ْع

َو َض ْع ُت َما

ُت
ِ َو َض ْع

শতাভযা কলর শযলিলছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন শযলিলছা (স্ত্রী)

তুতভ শযলিলছা (স্ত্রী)

َو َض ْع َنا

َُو َض ْع ُت

অভযা শযলিতছ

ُ َي ِػ ُس ْوا

অতভ শযলিতছ

َي ِػ َسا

َُي ِػ َس

তাযা কলর তা লয়লছ (ুং)

তাযা দু জন তা লয়লছ (ুং)

শ তা লয়লছ (ুং)

َُي ِػ ْس َن

َي ِػ َس َتا

َُي ِػ َس ْت

তাযা কলর তা লয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন তা লয়লছ (স্ত্রী)

শ তা লয়লছ (স্ত্রী)

َُُي ِػ ْس ُت ْم

َي ِػ ْس ُت َما

ُت
َ َي ِػ ْس

শতাভযা কলর তা লয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন তা লয়লছা

তুতভ তা লয়লছা (ুং)

(ুং)

َُت
ّ ُ َي ِػ ْس

শতাভযা কলর তা লয়লছা (স্ত্রী)

َي ِػ ْس ُت َما

শতাভযা দু জন তা লয়লছা (স্ত্রী)

َي ِػ ْس َنا

তুতভ তা লয়লছা (স্ত্রী)

ُت
ُ ْ َي ِػ
ُ س

অভযা তা লয়তছ

ُِن
َ َي ِج ُد ْو

ُت
ِ َي ِػ ْس

অতভ তা লয়তছ

ُِان
ِ َي ِج َد

َُِي ِجد

তাযা কলর ায়/ালফ (ুং)

তাযা দু জন ায়/ালফ (ুং)

শ ায়/ালফ (ুং)

ُِن
َ َي ِج ْد

ُِان
ِ َت ِج َد

َُِت ِجد

তাযা কলর ায়/ালফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ায়/ালফ (স্ত্রী)

শ ায়/ালফ (স্ত্রী)

ُِن
َ َت ِج ُد ْو

ُِان
ُِ َت
ِ ج َد

َُِت ِجد

শতাভযা কলর াও/ালফ (ুং)

শতাভযা াও/ালফ (ুং)

তুতভ াও/ালফ (ুং)

ُِن
َ َت ِج ْد

ُِان
ِ َت ِج َد

ُِن
َ َت ِج ِد ْي

শতাভযা কলর াও/ালফ (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন াও/ালফ (স্ত্রী)

َُِن ِجد

অভযা াআ/ালফা

ُض ُع ْو َن
َ َي

তুতভ াও/ালফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ِجد

অতভ াআ/ালফা

ُان
َ َُي
ِ ض َع

َ َي
ض ُع

তাযা কলর যালি/যািলফ (ুং)

তাযা দু জন যালি/যািলফ (ুং)

শ যালি/যািলফ (ুং)

ُض ْع َن
َ َي

ُان
َ َت
ِ ض َع

َ َت
ُضع

তাযা কলর যালি/যািলফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন যালি/যািলফ (স্ত্রী)

শ যালি/যািলফ (স্ত্রী)

ُض ُع ْو َن
َ َت

ُان
َ َت
ِ ض َع

َ َت
ُضع

শতাভযা কলর যালিা/যািলফ (ুং)

শতাভযা দু জন যালিা/যািলফ (ুং)

তুতভ যালিা/যািলফ (ুং)

ُض ْع َن
َ َت

ُان
َ َت
ِ ض َع

ُني
َ َت
َ ْ ض ِع

শতাভযা কলর যালিা/যািলফ (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন যালিা/যািলফ (স্ত্রী)

তুতভ যালিা/যািলফ (স্ত্রী)

َ َن
ُضع

ُأ َ َضع

অভযা যাতি/যািলফা

অতভ যাতি/যািলফা

ُون
َ َي ْيػ َُس

তাযা কলর তা য়/লফ (ুং)

ُان
ِ َي ْيػ ََس

তাযা দু জন তা য়/লফ

َُي ْي َػُ ُس

শ তা য়/লফ (ুং)

(ুং)

َُي ْيػ َْس َن

ُان
ِ َت ْيػ ََس

َُت ْي َػ ُس

তাযা কলর তা য়/লফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন তা য়/লফ (স্ত্রী)

শ তা য়/লফ (স্ত্রী)

ُون
َ َت ْيػ َُس

ُان
ِ َت ْيػ ََس

َُت ْي َػ ُس

শতাভযা কলর তা ও/লফ

শতাভযা দু জন তা ও/লফ

(ুং)

(ুং)

তুতভ তা ও/লফ (ুং)

نيُ
َت ْيػ َِس ْ َ

)তুতভ তা ও/লফ (স্ত্রী

انُ
َت ْيػ ََس ِ

শতাভযা দু জন তা ও/লফ

)শতাভযা কলর তা ও/লফ (স্ত্রী

)(স্ত্রী

أ َ ْي َػ ُسُ

َن ْي َػ ُسُ

অতভ তা আ/লফা

অভযা তা আ/লফা

অলদ
ুং
স্ত্রী

ِج ْدُ

يُ
ِج ِد ْ

ুং
স্ত্রী

َالُ َت ِج ْدُ

يُ
َالُ َت ِج ِد ْ

ুং

َض ْعُ

স্ত্রী

ুং

الُ َت َ
ض ْعُ

َالُ َت ِج َدا

أ َ ْم ٌرُ
َض َعا
َض َعا

তনললধ

الُ َت َ
ض ِع ْيُ

َن ِه ْيُ

َالُ َت ِج َدا

অলদ

َض ِع ْيُ

أ َ ْم ٌرُ
ِج َدا
ِج َدا

তনললধ

স্ত্রী

َت ْيػ َْس َنُ

َن ِه ْيُ

ض َعا
الُ َت َ
ض َعا
الُ َت َ

ِج ُد ْوا

ِج ْد َنُ
َالُ َت ِج ُد ْوا

َالُ َت ِج ْد َنُ
َض ُع ْوا

َض ْع َنُ
ض ُع ُْوا
الُ َت َ

ض ْع َنُ
الُ َت َ

নু ীরনী, ৬.৩

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক তভছার তক্রয়া তননথয় কয।
অয়াত

إِ ِ ِّن َُو َض ْع ُت َهاُأُنثَ َٰىُ
ند َهاُق َْو ًما
َو َج َدُ ِع َ

থথ

তক্রয়া

অতভ শযলিতছ

َو َض ْع ُتُ

اقُ
َو َو َه ْؽ َناُلَ ُهُإِ ْس َح َ
تُال َْوا ِق َعةُ
إِذَا َُوق ََع ِ

ال َْي ْو َمُ َي ِػ َسُال َّ ِذي َنُ َكف َُرواُ

ُ
كُ َي ِػ ُسواُ ِمن َُّر ْح َم ِِتُ
أو لََٰ ِئ َ
َ
ُاّللُ
ُونُ َماُأ َم َر َّ ُ
َي ِصل َ

بُلِ َمنُ َي َشا ُءُإِ َنا ًثاُ
َي َه ُ
ا َْأل َ ْج َو ُفُ ৪। আজওয়াপ ক্রিয়া
তক্রয়া
তাওফা কযা
স্বাদ শনওয়া
পর ওয়া
ফরা

ال َْما ِضي

ابُ
َت َ

اقُ
ذَ َ
فَا َزُ

َالُ*
ق َ

ارُعِ
ض ُِ
ال ُْم َ

وبُ
َي ُت ُ

وقُ
َيذُ ُ

َيفُو ُزُ

ُولُ
َيق ُ

أ َ ْم ٌرُِ

بُ
ُت ْ
ذُ ْ ُ
ق
فُ ْزُ

قُ ْلُ

ال َْم ْص َدرُِ

َت ْو َب ٌةُ

ذَ ْو ٌقُ
ف َْو ٌزُ

ق َْو ٌلُ

اِ ْس ُمُالْفَاعِل

بُ
َتائِ ٌ
ذَائِ ٌ ُ
ق

فَائ ٌِزُ
قَائِ ٌُ
ل

দাঁড়ালনা
ওয়া
ভলয মাওয়া
বীত ওয়া
প্রায় ওয়া
শকৌর কযা
ফাড়ালনা
তফতক্র কযা
াঁটা
শফঁলচ থাকা
নু তস্থত
থাকা
অশ্রয় চাওয়া
তযভা কযা

َامُ
ق َ

َانُ*
ك َ
اتُ
َم َ

افُ
َخ َ

ك َا َدُ
ك َا َدُ

َزا َدُ*

َبا ُعَ

ارُ
َس َ

عَ َ
اشُ
َابُ
غ َ

عَاذَُ

ك َا َلُ

তযদথন

ارُ
َز َ

তাওয়াপ

افُ
َط َ

কযা
কযা

ُومُ
َيق ُ
َي ُ
ك ُُ
ون
وتُ
َي ُم ُ

افُ
َي َخ ُ

َيكَادُ

يدُ
َي ِك ُ
يدُ
َي ِز ُ
َي ِؽ ْي ُع

َيُ
َي ِس ْ ُ
َي ِع ْؼ ُ ُ
ش
بُ
َي ِغ ْي ُ

َي ُعو ُذُ

َي ِك ْي ُلُ

َي ُز ْو ُرُ

فُ
َي ُط ْو ُ

ق ُْمُ
ُك ْ ُ
ن

ُم ْتُ

َخ ْفُ
ك َْدُ
ك ِْدُ
ِز ْدُ
ِب ُْ
ع

ِس ْرُ
ِع ْ ُ
ش

قَائِ ٌمُ
ُك َائِ ٌ ُ
ن

امُ
ِق َي ٌ
ك َْو ٌنُ

تُ
َمائِ ٌ

َم ْو ٌتُ

َخائِ ٌفُ

فُ
َخ ْو ٌ

ك َائِ ٌدُ

ك َْو ٌُد

ك َائِ ٌدُ

ك َْي ٌدُ

ِز َيا َد ُةٌ

َزائِ ٌدُ

َب ْي ٌعُ

َيُ
َس ْ ٌ
عَ ْؼ ٌ ُ
ش

َبائِ ٌعُ

َسائ ٌِرُ
ع َا ئ ِ ٌ ُ
ش

بُ
ِغ ْ

ابُ،
ِغ َي ٌ

بُ
غَائِ ٌ

عُذُْ

ِع َياذٌُ

عَائِذٌُ

ك ِ ْلُ
ُز ْرُ

ُط ْفُ

َالُ
ق َ

ال َ
قَا ُ

)শ ফলরলছ (ুং

)তাযা দু জন ফলরলছ (ুং

ك َْي ٌلُ

ك َائِ ٌلُ

ار ُةٌ
ِز َي َ

َزائ ٌِرُ

فُ
َط ْو ٌ

َطائِ ٌفُ
قَا ل ُْوا

)তাযা কলর ফলরলছ (ুং

ُل
َ ْ ُق

قَا لَ َُتا

ُقَا ل َْت

তাযা কলর ফলরলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ফলরলছ (স্ত্রী)

শ ফলরলছ (স্ত্রী)

ُقُل ْ ُت ْم

قُل ْ ُت َما

ُقُل َْت

শতাভযা কলর ফলরলছা (ুং)

শতাভযা দু জন ফলরলছা (ুং)

তুতভ ফলরলছা (ুং)

َُْت
ّ ُ قُل

قُل ْ ُت َما

ُقُل ِْت

শতাভযা কলর ফলরলছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন ফলরলছা (স্ত্রী)

قُل ْ َنا

ُقُل ُْت

অভযা ফলরতছ

َنا ُم ْوا

তুতভ ফলরলছা (স্ত্রী)

অতভ ফলরতছ

َنا َما

ُام
َ َن

তাযা কলর ঘুতভলয়লছ (ুং)

তাযা দু জন ঘুতভলয়লছ (ুং)

শ ঘুতভলয়লছ (ুং)

ُنِ ْم َن

َنا َم َتا

َُنا َم ْت

তাযা কলর ঘুতভলয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ঘুতভলয়লছ (স্ত্রী)

শ ঘুতভলয়লছ (স্ত্রী)

ُُنِ ْم ُت ْم

نِ ْم ُت َما

ُت
َ نِ ْم

শতাভযা কলর ঘুতভলয়লছা (ুং)

শতাভযা দু জন ঘুতভলয়লছা (ুং)

তুতভ ঘুতভলয়লছা (ুং)

َُت
ّ ُ نِ ْم

نِ ْم ُت َما

ُت
ِ نِ ْم

শতাভযা কলর ঘুতভলয়লছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন ঘুতভলয়লছা (স্ত্রী)

نِ ْم َنا

ُت
ُ نِ ْم

অভযা ঘুতভলয়তছ

َُبا ُع ْوا

তাযা কলর তফতক্র কলযলছ

তুতভ ঘুতভলয়লছা (স্ত্রী)

অতভ ঘুতভলয়তছ

َباعَا

তাযা দু জন তফতক্র কলযলছ (ুং)

ََبا ُع

শ তফতক্র কলযলছ (ুং)

(ুং)

ُِب ْع َن

তাযা কলর তফতক্র কলযলছ

َبا َع َتا

َُبا َع ْت

তাযা দু জন তফতক্র কলযলছ (স্ত্রী)

শ তফতক্র কলযলছ (স্ত্রী)

ِب ْع ُت َما

ُت
َ ِب ْع

(স্ত্রী)

ُِب ْع ُت ْم

শতাভযা কলর তফতক্র কলযলছা

শতাভযা দু জন তফতক্র কলযলছা (ুং)

তুতভ তফতক্র কলযলছা (ুং)

بِ ْع ُت َما

ُت
ِ بِ ْع

(ুং)

َُت
ّ ُ بِ ْع

শতাভযা কলর তফতক্র কলযলছা

শতাভযা দু জন তফতক্র কলযলছা (স্ত্রী)

তুতভ তফতক্র কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ِب ْع َنا

ُت
ُ ِب ْع

অভযা তফতক্র কলযতছ

َُيق ُُْول ُْو َن

অতভ তফতক্র কলযতছ

َُيق ُْوال َِن

َُيق ُْو ُل

তাযা কলর ফলর/ফরলফ (ুং)

তাযা দু জন ফলর/ফরলফ (ুং)

শ ফলর/ফরলফ (ুং)

ُل
َ ْ َي ُق

َُتق ُْوال َِن

َُتق ُْو ُل

তাযা কলর ফলর/ফরলফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ফলর/ফরলফ (স্ত্রী)

শ ফলর/ফরলফ (স্ত্রী)

َُتق ُْول ُْو َن

َُتق ُْوال َِن

َُتق ُْو ُل

শতাভযা কলর ফলরা/ফরলফ

শতাভযা দু জন ফলরা/ফরলফ (ুং)

তুতভ ফলরা/ফরলফ (ুং)

َُتق ُْوال َِن

ُني
َ ْ َِتق ُْول

(ুং)

ُل
َ ْ َت ُق

শতাভযা কলর ফলরা/ফরলফ
(স্ত্রী)

শতাভযা দু জন ফলরা/ফরলফ (স্ত্রী)

তুতভ ফলরা/ফরলফ (স্ত্রী)

ُأَق ُْو ُل

َُنق ُْول

অভযা ফতর/ফরলফা

َُي َنا ُم ْو َن

তাযা কলর ঘুভায়/ঘুভালফ

অতভ ফতর/ফরলফা

ُان
ِ َي َنا َم

ُام
ُ َي َُن

তাযা দু জন ঘুভায়/ঘুভালফ (ুং)

শ ঘুভায়/ঘুভালফ (ুং)

ُان
ِ َت َنا َم

ُام
ُ َت َن

(ুং)

َُي َن ْم َن

তাযা কলর ঘুভায়/ঘুভালফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ঘুভায়/ঘুভালফ (স্ত্রী)

শ ঘুভায়/ঘুভালফ (স্ত্রী)

َُت َنا ُم ْو َن

ُان
ِ َت َنا َم

ُام
ُ َت َن

শতাভযা কলর ঘুভাও/ঘুভালফ

শতাভযা দু জন ঘুভাও/ঘুভালফ (ুং)

তুতভ ঘুভাও/ঘুভালফ (ুং)

ُان
ِ َت َنا َم

ُني
َ ْ َت َنا ِم

(ুং)

َُت َن ْم َن

শতাভযা কলর ঘুভাও/ঘুভালফ

শতাভযা দু জন ঘুভাও/ঘুভালফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َ
ُام
ُ أ َن

ُام
ُ َن َن

অভযা ঘুভাআ/ঘুভালফা

َُي ِؽ ُْي ُع ْو َن

তুতভ ঘুভাও/ঘুভালফ (স্ত্রী)

অতভ ঘুভাআ/ঘুভালফা

ُان
ِ َي ِؽ ْي َع

তাযা কলর তফতক্র কলয/কযলফ

তাযা দু জন তফতক্র কলয/কযলফ

(ুং)

(ুং)

َُي ِب ْع َن

ُان
ِ َت ِؽ ْي َع

তাযা কলর তফতক্র কলয/কযলফ

তাযা দু জন তফতক্র কলয/কযলফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُي ِؽ ْيع

শ তফতক্র কলয/কযলফ (ুং)

َُت ِؽ ْيع
শ তফতক্র কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َُت ِؽ ُْي ُع ْو َن

ُان
ِ َت ِؽ ْي َع

শতাভযা কলর তফতক্র

শতাভযা দু জন তফতক্র কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

َُت ِب ْع َن

ُان
ِ َت ِؽ ْي َع

শতাভযা কলর তফতক্র

শতাভযা দু জন তফতক্র কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُت ِؽ ْيع

তুতভ তফতক্র কলযা/কযলফ (ুং)

ُني
َ ْ َت ِؽ ْي ِع

তুতভ তফতক্র কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

َُن ِؽ ْيع

ُأ َ ِب ْيع

অভযা তফতক্র কতয/কযলফা

অতভ তফতক্র কতয/কযলফা

ق ُْول ُْوا
ُل
َ ْ ُق

َالُ َُتق ُْول ُْوا
ُل
َ ْ َالُ َُت ُق
ِج ْؼ ُئ ْوا
ُِجئ َْن

الُ َت ِج ْؼ ُئ ْوا

ُأ َ ْم ٌر
ُ َ ق ُْو
ال

অলদ

ُقُ ْل

ُق ُْو َال

َُن ِه ْي

َُالُ َُتق ُْو َال

الُ َت ِج ْؼ َئا

স্ত্রী

َُالُ َُت ُق ْل

ুং

ُ ِ َالُ َُتق ُْو
ْل

স্ত্রী

ُِج ْئ

ুং

অলদ

ِج ْؼ َئا

َُن ِه ْي

ُل
ْ ِ ق ُْو
তনললধ

َُالُ َُتق ُْو َال

ُأ َ ْم ٌر
ِج ْؼ َئا

ুং

ُِْ ِج ْؼ
ئ

স্ত্রী

ُالُ َت ِج ْئ

ুং

তনললধ

الُ َت ِج ْؼئِْ

স্ত্রী

الُ َت ِج ْؼ َئا

الُ َت ِجئ َْنُ
নু ীরনী, ৬.৪

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক অজওয়াপ তক্রয়া তননথয় কয।
অয়াত

َال َُياُآ َد ُمُ
ق َ

ُح َ
اش ِ َُّّللُِ
قُ ْ َ
ل َ

إِ َّالُال َّ ِذي َنُ َتا ُبواُ
ار ُِبأ َ ْهلِهُِ
َو َس َ
َو ِز ْد َنا ُه ْمُ ُه ًدى
َ
ُاّللُ
فَل َّمَاُ َزاغُواُأ َزاغَ َّ ُ
ُواُو َبا َلُأ َ ْم ِر ِه ْمُ
فَذَ اق َ
اب َُر
ّتُ ُز ْر ُت ُمُال َْم َق ِ
َح َّ َٰ
وصُ
افُ ُِمنُ ُّم ٍ
ف ََم ْنُ َخ َ
ْتُعَل َْيهُِ
ف َِإذَاُ ِخف ِ

ت ُِبا لْ َح ِّقُ
ْاآل َنُ ِج ْئ َ
َ
اُو ُك َّناُ ُت َرا ًباُ
أإِذَاُ ِم ْؾ َن َ
َ
ارُ
َو َما ُتوا َُو ُه ْمُ ُك ّف ٌ

قُ ْلُأ َ ُعوذُ ُِب َر ِّبُالْ َفل َ ِقُ

থথ

তক্রয়া

শ ফলরলছ

َالُِ
ق َ

َ
عُ
َوأ َّماُ َم َ
نُجا َءكَ ُ َي ْس َ َٰ
ونُ
ل َُهمُ َّما َُي َشا ُء َ

ا َل َّنا ِق ُصُ ৫। নাতক ক্রিয়া
তক্রয়া
ততরাওয়াত কযা
ডাকা
ক্ষভা কযা

ال َْما ِضي

َت ََلُ

َدعَاُ

َعفَا

তবলমাগ কযা

َشكَاُ

ভুলছ শপরা

َم َحاُ

অা কযা
াঁটা
ান কযালনা
ফানালনা
িুফ চাওয়া
তনললধ কযা
প্রফাতত ওয়া
তফচায কযা

َرجاُ

َم َشُ

َس ََقُ
َب َىنُ

َب ََغُ

َن َهُ

َج َرىُ

قَ َضُ

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

َي ْتل ُْوُ
َي ْد ُع ُْو

َي ْعف ُْوُ
َي ْشك ُُْو
َي ْم ُح ْوُ
َي ْر ُج ُْو

َي ْم ِش ْيُ

َي ْس ِق ْيُ
ِنُ
َي ْؽ ِ ْ

َي ْب ِغ ْيُ
َي ْن َ ُ
ه

َي ْج ِري
َيق ِْضي

أ َ ْم ٌرُِ

ْلُ
اُت ُ
ا ُ ْد ُعُ

ا ُ ْع ُفُ

كُ
ا ُ ْش ُ
اُمْحُُ
ا ُ ْرجُُ

اِ ْم ِشُ

اِ ْس ِقُ
اِ ْب ِ ُ
ن
اِ ب ِْغُ
اِ ْن َُه

اِ ْج ِرُ
اِقْ ِ ُ
ض

ال َْم ْص َدرُِ

تِ ََل َو ُةٌ

ُدعَا ٌءُ

َعف ٌْوُ
ِشكَا َي ٌُة

َم ْح ٌوُ
َر َجا ٌُء

ْ
مش ٌيُ
َس ْق ٌ ُ
ي
ِب َنا ٌءُ
َب ْغ ٌ ُ
ي
َن ْه ٌيُ

انُ
َج َر َي ٌ

َضا ٌءُ
ق َ

ِلُِ
اِ ْس ُمُالْفَاع ِ

الُ
َت ٍ

اعُ
َد ٍ
عَ ٍ ُ
اف
اكُ
َش ٍ

احُ
َم ٍ
َر ٍ ُ
اج

اشُ
َم ٍ

اقُ
َس ٍ
انُ
َب ٍ

اغُ
َب ٍ
ناهٍُ

ارُ
َج ٍ

َاضُ
ق ٍ

َُاف
ٍ ك

َُها ٍد

ُعان
ٍ

ُاش
ٍ َخ

ُاض
ٍ َر
ُاس
ٍ َن
ُاق
ٍ َب

َُاي ٌة
َ ِكف

ُاي ٌة
َ ِه َد

ُِن
ٌ َع

َُخ ْش َّي ٌة

ُان
ٌ ِر ْض َو

ُان
ٌ نِ ْس َي

َُال ٍق

َُبقَا ٌء

َد َع ْوا

ُلِقَا ٌء

ُْف
ِ اِ ك
ُاِ ْه ِد

ُاِ ْع ِن
ُ َ اِخ
ْش
ُض
َ اِ ْر
ُاِ ْن َس
ُ َ اِ ْب
ق
ُاِلْ َق

ْ َي
ك ِفي

َي ْه ِدي
َُي ْع ِِن

َُيخ َْش
ُ َ َي ْر
ض
َُين ََْس
ُ َ َي ْب
َق
َُيل ْ ََق

َد َع َوا

َُك َف

মলথি ওয়া

َه َدى

থ শদিালনা

َُع َىن

َُخ ِش َي
ُ َ َر ِض
ي
َُن ِس َي
َُب ِق َي
ُ َ لَ ِق
ي

শফাঝালনা
বয় কযা
ন্তুি ওয়া
বুলর মাওয়া
স্থায়ী ওয়া
তভতরত ওয়া

َدعَا

তাযা কলর শডলকলছ (ুং)

তাযা দু জন শডলকলছ (ুং)

শ শডলকলছ (ুং)

ُِن
َ َد َع ْو

َد َع َتا

ُِت
ْ َد َع

তাযা কলর শডলকলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শডলকলছ (স্ত্রী)

শ শডলকলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َد َع ْو ُت

َد َع ْو ُت َما

ُِت
َ َد َع ْو

শতাভযা কলর শডলকলছা (ুং)

শতাভযা দু জন শডলকলছা (ুং)

তুতভ শডলকলছা (ুং)

ُُِّن
َ َد َع ْوت

َد َع ْو ُت َما

ُِت
ِ َد َع ْو

শতাভযা কলর শডলকলছা (স্ত্রী)

َد َع ْو َنا

অভযা শডলকতছ

শতাভযা দু জন শডলকলছা (স্ত্রী)

তুতভ শডলকলছা (স্ত্রী)

َُِد َع ْوت

অতভ শডলকতছ

َُم َش ْوا

َم َش َيا

َُم َش

তাযা কলর শলটলছ (ুং)

তাযা দু জন শলটলছ (ুং)

শ শলটলছ (ুং)

ُِني
َ ْ َم َش

َم َش َتا

ُِت
ْ َم َش

তাযা কলর শলটলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শলটলছ (স্ত্রী)

শ শলটলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َم َش ْؼ ُت

َم َش ْؼ ُت َما

ُِت
َ َم َش ْي

শতাভযা কলর শলটলছা (ুং)

শতাভযা দু জন শলটলছা (ুং)

তুতভ শলটলছা (ুং)

ُِّت
َ ُ َم َش ْي

َم َش ْؼ ُت َما

ُِت
ِ َم َش ْي

শতাভযা কলর শলটলছা (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন শলটলছা (স্ত্রী)

َم َش ْؼ َنا

َُِم َش ْيت

অভযা শলটতছ

َن ُس ْوا

তুতভ শলটলছা (স্ত্রী)

অতভ শলটতছ

َن ِس َيا

ُِي
َ َن ِس

তাযা কলর বুলর শগলছ (ুং)

তাযা দু জন বুলর শগলছ (ুং)

শ বুলর শগলছ (ুং)

ُِني
َ ْ َن ِس

َن ِس َؼ َتا

ُِت
ْ َن ِس َي

তাযা কলর বুলর শগলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন বুলর শগলছ (স্ত্রী)

শ বুলর শগলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َن ِس ْؼ ُت

َن ِس ْؼ ُت َما

ُِت
َ َن ِس ْي

শতাভযা কলর বুলর শগলছা

শতাভযা দু জন বুলর শগলছা (ুং)

তুতভ বুলর শগলছা (ুং)

َن ِس ْؼ ُت َما

ُِت
ِ َن ِس ْي

(ুং)

ُِّت
َ ُ َن ِس ْي

শতাভযা কলর বুলর শগলছা

শতাভযা দু জন বুলর শগলছা (স্ত্রী)

তুতভ বুলর শগলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َن ِس ْؼ َنا

َُِن ِس ْيت

অভযা বুলর শগতছ

ُِن
َ َي ْد ُع ْو

অতভ বুলর শগতছ

ُِان
ِ َي ْد ُع َو

َُِي ْد ُع ْو

তাযা কলর ডালক/ডাকলফ (ুং)

তাযা দু জন ডালক/ডাকলফ (ুং)

শ ডালক/ডাকলফ (ুং)

ُِن
َ َي ْد ُع ْو

ُِان
ِ َت ْد ُع َو

َُِت ْد ُع ْو

তাযা কলর ডালক/ডাকলফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ডালক/ডাকলফ (স্ত্রী)

শ ডালক/ডাকলফ (স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْد ُع ْو

ُِان
ِ َت ْد ُع َو

َُِت ْد ُع ْو

শতাভযা কলর ডালকা/ডাকলফ

শতাভযা দু জন ডালকা/ডাকলফ

(ুং)

(ুং)

ُِن
َ َت ْد ُع ْو

ُِان
ِ َت ْد ُع َو

শতাভযা কলর ডালকা/ডাকলফ

শতাভযা দু জন ডালকা/ডাকলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِني
َ ْ َِت ْدع

তুতভ ডালকা/ডাকলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ْد ُع ْو

َُِن ْد ُع ْو

অভযা ডাতক/ডাকলফা

ُِن
َ َي ْم ُش ْو

তুতভ ডালকা/ডাকলফ (ুং)

অতভ ডাতক/ডাকলফা

ُِان
ِ َي ْم ِش َي

ُِي
ْ َي ْم ِش

তাযা কলর ালট/াটলফ (ুং)

তাযা দু জন ালট/াটলফ (ুং)

শ ালট/াটলফ (ুং)

ُِني
َ ْ َي ْم ِش

ُِان
ِ َت ْم ِش َي

ُِي
ْ َت ْم ِش

তাযা কলর ালট/াটলফ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ালট/াটলফ (স্ত্রী)

শ ালট/াটলফ (স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْم ُش ْو

ُِان
ِ َت ْم ِش َي

ُِي
ْ َت ْم ِش

শতাভযা কলর ালটা/াটলফ

শতাভযা দু জন ালটা/াটলফ (ুং)

তুতভ ালটা/াটলফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْم ِش َي

ُِني
َ ْ َت ْم ِش

(ুং)

ُِني
َ ْ َُت ْم ِش

শতাভযা কলর ালটা/াটলফ

শতাভযা দু জন ালটা/াটলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

তুতভ ালটা/াটলফ (স্ত্রী)

ُِي
ْ َن ْم ِش

ُِي
ْ أ َ ْم ِش

অভযা াতট/াটলফা

অতভ াতট/াটলফা

ُِن
َ َي ْن َس ْو

তাযা কলর বুলর মায়/মালফ

ُِان
ِ َي ْن َس َي

َُين ََْس

তাযা দু জন বুলর মায়/মালফ (ুং)

শ বুলর মায়/মালফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْن َس َي

َُتن ََْس

(ুং)

ُِني
َ ْ َي ْن َس

তাযা কলর বুলর মায়/মালফ

তাযা দু জন বুলর মায়/মালফ (স্ত্রী)

শ বুলর মায়/মালফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ َت ْن َس َي

َُتن ََْس

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْن َس ْو

শতাভযা কলর বুলর মাও/মালফ

শতাভযা দু জন বুলর মাও/মালফ

(ুং)

(ুং)

ُِني
َ ْ َت ْن َس

ُِان
ِ َت ْن َس َي

শতাভযা কলর বুলর মাও/মালফ

শতাভযা দু জন বুলর মাও/মালফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُنن ََْس

অভযা বুলর মাআ/মালফা

তুতভ বুলর মাও/মালফ (ুং)

ُِني
َ ْ َت ْن َس

তুতভ বুলর মাও/মালফ (স্ত্রী)

ُأَن ََْس

অতভ বুলর মাআ/মালফা

 আলদأ َ ْم ٌرُ
ا ُ ْد ُع َوا

ুিং
স্ত্রী

ا ُ ُْد ُعُ

ا ُ ْد ِع ْيُ

ا ُ ْد ُع َوا

ুিং
স্ত্রী

الُ َُت ْد ُعُ

الُ َُت ْد ِع ْيُ

الُ َُتد ُع َوا

ুিং

اِ ْم ِشُ

َ ক্রনললধن ِه ْيُ

الُ َُتد ُع َوا

 আলদأ َ ْم ٌرُ
اِ ْم ِش َيا

স্ত্রী

اِ ْم ِش ْيُ

اِ ْم ِش َيا

ুিং

الُ َت ْم ِشُ

الُ َُت ْم ِش َيا

স্ত্রী

الُ َُت ْم ِش ْيُ

َ ক্রনললধن ِه ْيُ

الُ َُت ْم ِش َيا

ا ُ ْد ُع ْوا

ا ُ ْد ُع ْو َنُ
الُ َُت ْد ُع ْوا

الُ َُت ْد ُع ْو َنُ
اِ ْم ُش ْوا

نيُ
اِ ْم ِش ْ َ
الُ َُت ْم ُش ُْوا

نيُ
الُ َُت ْم ِش ْ َ

নু ীরনী, ৬.৫

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক নাতক তক্রয়া তননথয় কয।
অয়াত

ُاّلل َُال َُي ْه ِديُالْق َْو َم َّ
نيُ
إِ َّن َّ َ
ُالظا لِ ِم َ
َ
ُضلُّوا
هَت َ ُ
إِ ْذ َُرأ ْي َ ُ ْ

ّ
ارا
إِ ِِنُ َد َع ْو ُتُق َْو ِميُل َْي ًَل َُو َن َه ً
ُث َّمُ َعف َْو َناُ َعن ُكمُ

َوإِ َذاُلَقُواُال َّ ِذي َنُآ َم ُنواُ

اُو َع َص ْؼ َناُ
قَا لُوا َُس ِم ْع َن َ
َّم َش ْواُ ِفيهُُِِ

ىُ
َو َن َهُال َّن ْف َسُ َع ِنُال َْه َو َٰ
إِنَّ ُهُ َط َ َُٰ
َغ
ضُأ َ ْم ًراُ
َوإِذَاُقَ َ َٰ
ُحو َت ُه َماُ
َُن ِس َيا ُ
َت ْج ِريُ ِمنُ َت ْح ِت َها ْ َ
ارُ
ُاأل ْن َه ُ
هْن َو َر ُضواُ َع ْن ُه ُِ
ُاّللُ َع ْ ُ ْ ُ
َّر ِض َي َّ ُ
كُلِ َم ْنُ َخ ِش َي َُر ّبَهُ
َٰذَ لِ َ

بُ
اراُذَ َ
اتُل ََه ٍ
َس َي ْص َ َٰ
ّلُ َن ً
َي ْتلُوُ ُص ُحفًاُ ُّم َط َّه َر ُةً

থথ

তক্রয়া

শ থ শদিায়/শদিালফ

َي ْه ِدي

৬। রাতপপ ক্রিয়া ُا َللفيف
রাতপপ তক্রয়ায একাতধক ফণথ দু ফথর।

ُِِل
ِ اِ ْس ُمُالْفَاع

ُاق
ٍ َو

ُِال َْم ْص َدر

َُاو
ٍ ق

ُال
ٍ َو

َُاي ٌة
َ ِوق

ُِأ َ ْم ٌر

ُِق

ُِارع
َ ال ُْم
ِ ض

َي ِقي

ال َْما ِضي

তক্রয়া

َ
ُوَق

যক্ষা কযা

ُي
ٌ ق َِو

ُاِق َْو

َيق َْوى

ُي
َ ق َِو

তক্তারী

ُِو َال َي ٌة

ُِل

َيلِي

ُ ِ َو
َل

ফন্ধু ওয়া

َوق َْوا

َوق ََيا

ওয়া

َُو ََق

তাযা কলর যক্ষা কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন যক্ষা কলযলছ (ুং)

শ যক্ষা কলযলছ (ুং)

َُِني
َ ْ َوق

َوقَ َتا

َُِت
ْ َوق

তাযা কলর যক্ষা কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন যক্ষা কলযলছ (স্ত্রী)

শ যক্ষা কলযলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َوقَ ْؼ ُت

َوقَ ْؼ ُت َما

ُِت
َ َوق َْي

শতাভযা কলর যক্ষা কলযলছা

শতাভযা দু জন যক্ষা কলযলছা (ুং)

তুতভ যক্ষা কলযলছা (ুং)

َوق َْؼ ُت َما

ُِت
ِ َوق َْي

(ুং)

ُِّت
َ ُ َوق َْي

শতাভযা কলর যক্ষা কলযলছা

শতাভযা দু জন যক্ষা কলযলছা (স্ত্রী)

তুতভ যক্ষা কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َوق َْؼ َنا

অভযা যক্ষা কলযতছ

َُِوق َْيت

অতভ যক্ষা কলযতছ

َح ُي ْوا

َح ِؼ َيا

ُِي
َ َح ِي

তাযা কলর শফলচ অলছ (ুং)

তাযা দু জন শফলচ অলছ (ুং)

শ শফলচ অলছ (ুং)

ُِني
َ ْ َح ِي

َح ِي َؼ َتا

ُِت
ْ َح ِؼ َي

তাযা কলর শফলচ অলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শফলচ অলছ (স্ত্রী)

শ শফলচ অলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َح ِي ْؼ ُت

َح ِي ْؼ ُت َما

ُِت
َ َح ِؼ ْي

শতাভযা কলর শফলচ অলছা

শতাভযা দু জন শফলচ অলছা (ুং)

তুতভ শফলচ অলছা (ুং)

َح ِي ْؼ ُت َما

ُِت
ِ َح ِؼ ْي

(ুং)

ُِّت
َ ُ َح ِي ْي

শতাভযা কলর শফলচ অলছা

শতাভযা দু জন শফলচ অলছা (স্ত্রী)

তুতভ শফলচ অলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َح ِي ْؼ َنا

َُِح ِؼ ْيت

অভযা শফলচ অতছ

ُِن
َ َيق ُْو

তাযা কলর যক্ষা কলয/কযলফ

অতভ শফলচ অতছ

ُِان
ِ َي ِق َي

ُِي
ْ َي ِق

তাযা দু জন যক্ষা কলয/কযলফ (ুং)

শ যক্ষা কলয/কযলফ (ুং)

ُِان
ِ َت ِق َي

ُِي
ْ َت ِق

(ুং)

ُِني
َ ْ َي ِق

তাযা কলর যক্ষা কলয/কযলফ

তাযা দু জন যক্ষা কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ যক্ষা কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ َت ِق َي

ُِي
ْ َت ِق

(স্ত্রী)

ُِن
َ َتق ُْو

শতাভযা কলর যক্ষা

শতাভযা দু জন যক্ষা কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِني
َ ْ َت ِق

ُِان
ِ َت ِق َي

তুতভ যক্ষা কলযা/কযলফ (ুং)

ُِني
َ ْ َت ِق

শতাভযা কলর যক্ষা

শতাভযা দু জন যক্ষা কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِي
ْ َن ِق

ُْ ِ
ِأق

অভযা যক্ষা কতয/কযলফা

ُِن
َ َي ْح َي ْو

তুতভ যক্ষা কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

অতভ যক্ষা কতয/কযলফা

ُِان
ِ َي ْح َؼ َي

তাযা কলর শফলচ

তাযা দু জন শফলচ থালক/থাকলফ

থালক/থাকলফ (ুং)

(ুং)

ُني
َ ْ َي ْح َي

ُِان
ِ َت ْح َؼ َي

তাযা কলর শফলচ

তাযা দু জন শফলচ থালক/থাকলফ

থালক/থাকলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْح َي ْو

ُِان
ِ َت ْح َؼ َي

শতাভযা কলর শফলচ

শতাভযা দু জন শফলচ থালকা/থাকলফ

থালকা/থাকলফ (ুং)

(ুং)

ُِني
َ ْ َت ْح َي

ُِان
ِ َت ْح َؼ َي

শতাভযা কলর শফলচ

শতাভযা দু জন শফলচ থালকা/থাকলফ

থালকা/থাকলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِي
َ َي ْح

শ শফলচ থালক/থাকলফ (ুং)

ُِي
َ َت ْح
শ শফলচ থালক/থাকলফ (স্ত্রী)

ُِي
َ َت ْح
তুতভ শফলচ থালকা/থাকলফ (ুং)

ُِني
َ ْ َت ْح َي

তুতভ শফলচ থালকা/থাকলফ (স্ত্রী)

ُِي
َ َن ْح

ُِي
َ أ َ ْح

অভযা শফলচ থাতক/থাকলফা

অতভ শফলচ থাতক/থাকলফা

অলদ
ুং
স্ত্রী

ِقُ

ُِ
قْ

ুং

الُ َُت ِقُ
الُ َُت ِق ْ ُ
ي

তনললধ

স্ত্রী

أ َ ْم ٌرُ

َن ِه ْيُ

ِق َيا
ِق َيا

الُ َُت ِق َيا
الُ َُت ِق َيا

ق ُْوا

نيُ
ِق ْ َ
الُ َُتق ُْوا

نيُ
الُ َُت ِق ْ َ
নু ীরনী, ৬.৬

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক রাতপপ তক্রয়া ংতিি ে তননথয় কয।
অয়াত

ُاّللُق َِو ٌّ
يدس
يُ َش ِد ُ
إِ َّن َّ َ
َيُ
لّ َُو َالُ َن ِص ٍ
ِم َ
نُو ِ ٍ

َو َماُل َُهمُ ِّم َن َّ
اقُ
ُاّللُِ ِمن َُو ٍ

ىُ
َوال َّن ْج ِمُإِذَاُ َه َو َٰ
ُصا ِح ُب ُ
ك ْم َُو َماُغ ََو َُٰ
ى
َماُ َض َّل َ
ك َا ل ُْم ْه ِل َُي ْش ِويُال ُْو ُجو ُهَ
إِ ْنُ ُه َوُإِ َّال َُو ْح ٌي ُُيو َ َُٰ
ح

থথ

তক্রয়া

তক্তারী

يُِّ
ق َِو ٌ

ধযায় -৭
ُِق ََر َأ

فعلُالمجهول

থথ শ লড়লছ এিালন কতথা ُِ ُه َوতযতচত। এজনয এলক ফরা য় ُِ ال ِف ْع ُلُال َْم ْعل ُومঅয

ُِئ
َ  ق ُِرথথ ড়া লয়লছ। এিালন শক লড়লছ ঈলল্লি নাআ। এজনয এলক ফরা য় ُِا َلْ ِف ْعلُِ ال َْم ْج ُه ْول
তীত কালরয তক্রয়ায কভথফালচয  عকাতরভায় শময এফং  لকাতরভায় মফয ফল (আরা)। এয
ূ লফথ শমলকান ক্ষলয “শ” ফলফ মতদ তালত ু কুন না থালক।
তীতকার

শ কৃত র
তালক াাময কযা র
তালক শানালনা র
শ ফতীনথ র
শ ফতীনথ র
শ ফযফহৃত র
শ ফযফহৃত র
তালক ডাকা র

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃফ
থ াচয তক্রয়া

ُُِن ِص َر

َُِن َص َر

ُِِل
َ فُع

ُِل
َ ف ََع

ُِِع
َ ُسم
ُِل
َ أ ُ ُْن ِز

ُِِع
َ َسم
ُِل
َ أ َ ْن َز

ُِم
َ ا ُ ْس ُت ْخ ِد

ُِم
َ اِ ْس َت ْخ َد

ُِي
َ ُن ْو ِد

َنا َدى

ُِل
َ ُن ِّز

ُِل
َ ا ُ ْس ُت ْع ِم

َُِل
َ َن ّز

ُِل
َ اِ ْس َت ْع َم

ফতথভান কালরয তক্রয়ায কভথফালচয  عকাতরভায় মফয  لকাতরভায় শ ফল (অরু )। এয ুলফথ
াযপু ভুদাতযয়া ফালদ শমলকান ক্ষলয “মফয” ফলফ মতদ তালত ু কুন না থালক। ভাতদ ও ভুদাযী
ঈবয় শক্ষলত্র প্রথভ ক্ষলয শ লফ।

কতৃথফাচয তক্রয়া

কভথফাচয তক্রয়া

َي ْن ُصرُِ

ُي ْن َصرُِ

ض ِربُِ
َي ْ

ض َربُِ
ُي ْ

ْنلُِ
ُي َ ِّ

ُي َ َّ
ْنلُِ

ْنلُِ
ُي ْ َ

ْنلُِ
َي ْ ِ

ُي ْس َت ْع َملُِ

َي ْس َت ْع ِملُِ

ফতথভান/বতফলযৎ
তালক াাময কযা য়/লফ
তালক প্রায কযা য়/লফ
তালক ফতীণথ কযা য়/ লফ
তালক ফতীণথ কযা য়/ লফ
তালক ফযফায কযা য়/ লফ

ِلُِ َنائِبُِ ফালকযয কভথ এিালন ভাযপু ফস্থায় কতথায স্থালন ফল। এজনয তালক ফরা য়
।الفَاع ِ
لُِ এছাড়া
 গুলরাও শপলর ভাজহুলরয ভত কাজ কলয।اِ ْس ُمُال َْمف ُْع ْو ِ

কতৃফাচক

وفُ
ُا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْع ُر ُ

انُ
هلل ْ
َخل َ َقُا ُ
ُاْل ْن َس َ

َي ْش َرحُ ُال ُْم َد ُِّر ُس َّ
ُالد ْر َسُ

ُالي ُه ْو ُدُال َْم ِس ْيحَُ
َما َ
ُصل ََب َ

الفَاع ِِلُ

কভথফাচক

اهللُ

انُ
ُخل َ ُ
ِق ْاْل ْن َس ُ
ُي ْش َرحُ َّ
ُالد ْر ُسُ

ال ُْم َد ِّر ُسُ
الي ُه ْو ُد
َ

ا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْج ُه ْولُ

بُال َْم ِس ْيحُُ
َم ُ
اُصلِ َ

بُ
َنائِ ُ

الفَاع ِِلُ

انُ
ْاْل ْن َس ُ
َّ
الد ْر ُ ُ
س
ال َْم ِس ْيحُُ

ِلُِ মতদ ভাপঈরু ন তফত ফথনাভ য় তালর
َ ফথনালভয ভাযপু ফস্থায় অলফ।نائ ُِبُالفَاع ِ

وفُ
ا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْع ُر ُ
َكُال ُْم ِد ْي ُر؟
َع َّم َُسأَل َ
قَ َتل َُهمُال ُْم ْج ِر ُم ُِبا ل ُْم َس َّد ِ ُ
س
ُالر ُج ُل ُِباُل َْع َصا
َض َر َب َنا َّ

ا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْج ُه ْولُ

َُع َّم ُُس ِئل َْت؟

قُ ِتل ُوا ُِبا ل ُْم َس َّد ِسُ
ُض ِر ْب َنا ُِباُل َْع َصا

بُالفَاع ِِلُ
َنائِ ُ
َتُ
ْوُ
َنا

একতধক কভথ থাকলর প্রথভ ভাপুরু ন তফত নাতয়ফু পাতয়র তললফ ভাযপু লফ অয তদ্বতীয়তট
ভানু ফ থাকলফ। শমভন,

ُ
ًُجائ َِز ُة
َ ُأ ْع ِط َيُال َّناجِح

াকৃতলক ুরুস্কায শদওয়া লয়তছলরা
তনলচ কতৃথফাচয শথলক কভথফালচয রুান্তলযয তকছু নভুনা শদতি,

ভানু ল ৃ তি লয়লছ
দাযতট ফযািযা কযা লফ
ভাী শুরতফি কযা য়তন
তক তফললয় তুতভ তজজ্ঞাতত
লয়লছা
শ তস্তর দ্বাযা তনত লয়লছ
অভযা রাতঠ দ্বাযা প্রহৃত
লয়তছ
তুতভ রাতঠ দ্বাযা প্রহৃত লফ
াকাতযলক ঈায শদওয়া
লয়লছ
ফর তদলয় শিরা লয়লছ
তনয িাওয়া লয়লছ
শশ্রাতালদয ফক্তৃতা শদওয়া লফ
গত ড়শু শতাভালক াাময

ُا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْج ُه ْول

ُان
ُ َ ُخل
ُ ِق ْاْل ْن َس
َّ ُُي ْش َرح
ُ ُ ُالد ْر
س

ُوف
ُ ا َلْ ِف ْع ُلُال َْم ْع ُر

ُان
ْ هلل
ُ َخل َ َقُا
َ ُاْل ْن َس

ُُبُال َْم ِس ْيح
ُ َم
َ ِاُصل

َّ َي ْش َرحُ ُال ُْم َد ِّر ُس
ُُالد ْر َس
َُُالي ُه ْو ُدُال َْم ِس ْيح
َ َما
َ ُصل ََب

ُقُ ِتل ُوا ُِبا ل ُْم َس َّد ِس

ُقَ َتل َُه ْمُال ُْم ْج ِر ُم ُِبا ل ُْم َس َّد ِس

َع َّم ُُس ِئل َْت؟

ُض ِر ْب َنا ُِبا ل َْع َصا

َكُال ُْم ِد ْي ُر؟
َ َع َّم َُسأَل

اُالر ُج ُل ُِبا ل َْع َصا
َّ َض َر َب َن

ُّ ك
ض َر ُب ُِبا ل َْع َصا
ُالش ْر ِط ُّي ُِبا ل َْع َصا
ْ ُت
ْ َي
َ ض ِر ُب
ُ
ًُجائِ َز ُة
َ أع َْطُال
َ ُُجائِ َز ُةً أ ْع ِط َيُال َّناجِح
َ َْمد ِّر ُسُال َّناجِح
ُ ْبُبا ل
ُِك َرة
َ لُ ِع
ُ ُ أُك ِ َلُالْ ُج
ب

ُون
َّ ب
َ ُالسا ُِم ُع
ُ ُي ْخ َط
ُ ِ ُأو َلُأم
س
َّ ُن ِص ْر َت

ُ ْلط ْف ُلُبا ل
ِ ّ بُا
ُِك َرة
َ ل ِع
ُ َ أَك َ َلُالفَأ ْ ُرُالْ ُج
ب
ُ َ ُالسا ِم ِع
ني
َّ ُالوا ِع ُظ
ُ َي ْخ ُط
َ ب
ُ ِ ُأو َلُأ َ ْم
س
َّ ك
َ َن َص ْر ُت

طل ََبُال ُْم ِدير َّ
ُالطَل َبُ
ُ
در ُسُ َع ِنُ
ب َناُال ُْم ِّ
أ ْخ َ َ

ب ُّ
ُالط ََّل ُبُ
ُطلِ َ
ُ
ح ُِ
ان
ب َناُ َع ِنُاْلم ِت َ ُ
أ ْخ ِ ْ

َصر ُه ْمُاهللُ
ن َ

ُن ِص ُروا

اُجديدا
َس ُي َعلِ ّ ُمك ُْمُ َد ْر ًس
ً

اُجديدا
س ُت َعل َّ ُم ْو َنُ َد ْر ًس
ً

هللُال َْم ََلئِك َةُ
ُأ َ ْن َ
زلُا ُ

أ ُ ْن ِز َلُال َْم ََلئِكةُ

انُ
اْلم ِت َح ِ

فس ِهُ
اِ ْس َت ْخ َد َمك ُْمُلِ َن ِ

فس ِهُ
ا ُ ْس ُت ْخ ِد ْم ُت ْمُلِ َن ِ

ُش ْه ِرُ
انُ ُو لِ َد
َو ل ََد ْت
ُحامدُِف َ
ُحامداُِفُ َش ْه ِر َُر َم َ
ٌ
ً
ض َ
َز َرعَُالف َََّلحُ ُالْ َح ْق َلُ

انُ
َر َم َ
ض َ
ُز ِرعَُالْ َح ْق ُُ
ل

والُ
وَس َُر ُس ً
َب َع َ
هللُ ُم َ
ثُا ُ

والُ
وَس َُر ُس ً
ُب ِع َ
ثُ ُم َ

َت ْح ِكي ُّ
ُاألمُالْق ََص َصُ
ْ
ارةُُهناك؟ُ
كم َّ ُ
أتأ ُخذُ ْ
ُالس َّي َ

ُت ْح َطُالْق ََص ُصُ
ْ
ونُ ُهناكُ؟
أ ُتأ َخذُ َ

কযা লয়লছ
ছাত্রলদয শিাজা লয়লছ
অভালদযলক যীক্ষায ফযাালয
জানালনা লয়লছ
শতাভালদয াাময কযা
লয়লছ
শতাভালদযলক ীঘ্রআ একটা
নতুন দায তক্ষা শদওয়া
লফ
শপলযতা নাতমর লয়লছ
শতাভযা তায তনলজয জনয
ফযফহৃত লয়লছা
াতভদ যভদান ভাল জন্ম
তনলয়লছ
শক্ষত চাল কযা লয়লছ
ভুালক যু র তললফ াঠালনা
লয়লছ
গল্পগুলরা ফনথনা কযা লয়লছ
শতাভালদযলক তক শিালন
?শনওয়া লফ

১। াতরভ তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার
তালক াাময কযা লরা
তালক শিারা লরা
ফতথভান/বতফলযৎ
তালক াাময কযা লফ
তালক শিারা লফ

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُِن ِص َر

َُِن َص َر

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُي ْن َص ُر
ُُُي ْف َتح

ُص ُر
ُ ُ َي ْن
َُُي ْف َتح

ُِح
َ فُ ِت

ُِح
َ فَ َت

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ُن ِص ُر ْوا

ُن ِص َرا

তালদয করলক াাময কযা র

তালদয দু জনলক াাময কযা র

(ুং)

(ুং)

ُِن
َ ُن ِص ْر

ُن ِص َر َتا

তালদয করলক াাময কযা র

তালদয দু জনলক াাময কযা র

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِم
ْ ُن ِص ْر ُت

ُن ِص ْر ُت َما

শতাভালদয করলক াাময কযা

শতাভালদয দু জনলক াাময কযা

র (ুং)

র (ুং)

ُُِّن
َ ُن ِص ْرت

ُن ِص ْر ُت َما

শতাভালদয করলক াাময কযা

শতাভালদয দু জনলক াাময কযা

র (স্ত্রী)

র (স্ত্রী)

ُُِن ِص َر
তালক াাময কযা র (ুং)

ُِت
ْ ُن ِص َر

তালক াাময কযা র (স্ত্রী)

ُِت
َ ُن ِص ْر

শতাভালক াাময কযা র (ুং)

ُِت
ِ ُن ِص ْر

শতাভালক াাময কযা র (স্ত্রী)

ُن ِص ْر َنا

ُُِن ِص ْرت

অভালদযলক াাময কযা র

ُِن
َ ُي ْن َص ُر ْو

অভালক াাময কযা র

ُِان
ِ ُي ْن َص َر

ُُِي ْن َصر

তালদয করলক াাময কযা

তালদয দু জনলক াাময কযা

তালক াাময কযা য়/লফ

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ ُي ْن َص ْر

ُِان
ِ ُت ْن َص َر

ُُِت ْن َصر

তালদয করলক াাময কযা

তালদয দু জনলক াাময কযা

তালক াাময কযা য়/লফ

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِن
َ ُت ْن َص ُر ْو

ُِان
ِ ُت ْن َص َر

ُُِت ْن َصر

শতাভালদয করলক াাময কযা

শতাভালদয দু জনলক াাময কযা

শতাভালক াাময কযা য়/লফ

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ ُت ْن َص ْر

ُِان
ِ ُت ْن َص َر

ُِن
َ ُت ْن َص ِر ْي

শতাভালদয করলক াাময কযা

শতাভালদয দু জনলক াাময কযা

শতাভালক াাময কযা য়/লফ

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُِن ْن َصر

অভালদযলক াাময কযা
য়/লফ

ُِأ ُ ْن َصر

অভালক াাময কযা য়/লফ

২। ভাভুজ তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার

শ অতদি লরা
শ তজজ্ঞাতত লরা
ফতথভান/বতফলযৎ

শ অতদি য়
শ তজজ্ঞাতত য়

কভথফাচয তক্রয়া

ُِأ ُ ِم َر

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُِِل
َ ُسئ

ُِأ َ َم َر
ُِل
َ َ َسأ

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُيأ ْ َم ُر
ُُ َ ُي ْسأ
ل

َُيأ ْ ُم ُر
ُُ َ َي ْسأ
ل

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ُس ِئل ُْوا

ُُس ِئ ََل

তালদয করলক প্রশ্ন কযা র

তালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা র

(ুং)

(ুং)

ُل
َ ْ ُس ِئ

ُس ِئل َ ْتا

তালদয করলক প্রশ্ন কযা র

তালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা র

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُس ِئل ْ ُت ْم

ُس ِئل ْ ُت َما

শতাভালদয করলক প্রশ্ন কযা র

শতাভালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা র

(ুং)

(ুং)

َُْت
ّ ُ ُس ُِئل

ُس ِئل ْ ُت َما

শতাভালদয করলক প্রশ্ন কযা র

শতাভালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা র

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِل
َ ُسئ

তালক প্রশ্ন কযা র (ুং)

ُُس ِئل َْت

তালক প্রশ্ন কযা র (স্ত্রী)

ُُس ِئل َْت

শতাভালক প্রশ্ন কযা র (ুং)

ُُس ِئل ِْت

শতাভালক প্রশ্ন কযা র (স্ত্রী)

ُس ِئل ْ َنا

ُُس ِئل ُْت

অভালদযলক প্রশ্ন কযা র

ُُون
َ ُي ْس َئل

অভালক প্রশ্ন কযা র

ُُي ْس َئ ََل ِن

তালদয করলক প্রশ্ন কযা

তালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

َُل
َ ْ ُي ْسئ

َُلن
ِ ُت ْس َئ

তালদয করলক প্রশ্ন কযা

তালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

ُُون
َ ُت ْس َئل

َُلن
ِ ُت ْس َئ

َُل
ُ ُي ْسئ

তালক প্রশ্ন কযা য়/লফ (ুং)

َُل
ُ ُت ْسئ

তালক প্রশ্ন কযা য়/লফ (স্ত্রী)

َُل
ُ ْ ُت
ُ سئ

শতাভালদয করলক প্রশ্ন কযা

শতাভালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা

শতাভালক প্রশ্ন কযা য়/লফ

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

(ুং)

َُلن
ِ ُت ْس َئ

ُني
َ ْ ُِت ْس َئل

َُل
َ ْ ُت ْسئ

শতাভালদয করলক প্রশ্ন কযা

শতাভালদয দু জনলক প্রশ্ন কযা

শতাভালক প্রশ্ন কযা য়/লফ

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُل
ُ ُن ْسئ

অভালদযলক প্রশ্ন কযা য়/লফ

َُل
ُ أ ُ ْسئ

অভালক প্রশ্ন কযা য়/লফ

৩। ভুদায়াপ তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার

তালক কাভড়ালনা র
তালক স্পথ কযা র

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُِّس
َ ُم

ُِّس
َ َم

ُِّض
َ ُع

ُِّض
َ َع

ফতথভান/বতফলযৎ

তালক কাভড়ালনা লফ
তালক স্পথ কযা লফ

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُِّي َعض

َُِّي َعض

ُُِّي َمس

َُِّي َمس

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ُّ ُع
ض ْوا

َّ ُع
ضا

তালদয করলক কাভড়ালনা

তালদয দু জনলক কাভড়ালনা লয়লছ

লয়লছ (ুং)

(ুং)

ُض َن
َ ُع
ْ ض

َّ ُع
ض َتا

তালদয করলক কাভড়ালনা

তালদয দু জনলক কাভড়ালনা লয়লছ

লয়লছ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُض ُت ْم
َ ُع
ْ ض

ض ُت َما
َ ُع
ْ ض

َّ ُع
ُض
তালক কাভড়ালনা লয়লছ (ুং)

َّ ُع
ُض ْت

তালক কাভড়ালনা লয়লছ (স্ত্রী)

ُت
َ ُع
ْ ض
َ ض

শতাভালদয করলক কাভড়ালনা

শতাভালদয দু জনলক কাভড়ালনা

শতাভালক কাভড়ালনা লয়লছ

লয়লছ (ুং)

লয়লছ (ুং)

(ুং)

َُت
َ ُع
ْ ض
ّ ُض

ض ُت َما
َ ُع
ْ ض

ُت
ِ ض
َ ُع
ْ ض

শতাভালদয করলক কাভড়ালনা

শতাভালদয দু জনলক কাভড়ালনা

শতাভালক কাভড়ালনা লয়লছ

লয়লছ (স্ত্রী)

লয়লছ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ض َنا
َ ُع
ْ ض

ُت
َ ُع
ْ ض
ُ ض

অভালদযলক কাভড়ালনা লয়লছ

ُّ ُي َع
ُض ْو َن

অভালক কাভড়ালনা লয়লছ

َّ ُي َع
ُان
ِ ض

তালদয করলক কাভড়ালনা

তালদয দু জনলক কাভড়ালনা

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

ُّ ُي َع
ُض

তালক কাভড়ালনা য়/লফ (ুং)

ُض َن
َ ُي ْع
ْ ض

َّ ُت َع
ُان
ِ ض

ُّ ُت َع
ُض

তালদয করলক কাভড়ালনা

তালদয দু জনলক কাভড়ালনা

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

শতাভালদয করলক কাভড়ালনা

শতাভালদয দু জনলক কাভড়ালনা

শতাভালক কাভড়ালনা য়/লফ

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

(ুং)

ُّ ُت َع
ُض ْو َن

ُض َن
َ ُت ْع
ْ ض

َّ ُت َع
ُان
ِ ض
َّ ُت َع
ُان
ِ ض

তালক কাভড়ালনা য়/লফ (স্ত্রী)

ُّ ُت َع
ُض
ُني
ّ ِ ُت َع
َ ْض

শতাভালদয করলক কাভড়ালনা

শতাভালদয দু জনলক কাভড়ালনা

শতাভালক কাভড়ালনা য়/লফ

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُّ ُن َع
ُض

অভালদযলক কাভড়ালনা য়/লফ

৪।

ُّ أ ُ َع
ُض
অভালক কাভড়ালনা য়/লফ

তভছার তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার

াওয়া শগর
যািা র
ফতথভান/বতফলযৎ

াওয়া মালফ
যািা লফ

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُِد
َ ُو ِج

ُِد
َ َو َج

ُِع
َ ُو ِض

ُِع
َ َو َض

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُِي ْو َجد

َُِي ِجد

ُُِي ْو َضع

َ َي
ُِضع

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ُو ِج ُد ْوا

তালদয করলক াওয়া শগলছ

ُو ِج َدا

ُُو ِج َد

তালদয দু জনলক াওয়া শগলছ (ুং)

তালক াওয়া শগলছ (ুং)

ُو ِج َد َتا

ُُو ِج َد ْت

(ুং)

ُُو ِج ْد َن

তালদয করলক াওয়া শগলছ

তালদয দু জনলক াওয়া শগলছ (স্ত্রী)

তালক াওয়া শগলছ (স্ত্রী)

ُو ِج ْد ُت َما

ُُو ِج ْد َت

(স্ত্রী)

ُُو ِج ْد ُت ْم

শতাভালদয করলক াওয়া শগলছ

শতাভালদয দু জনলক াওয়া শগলছ

(ুং)

(ুং)

َُُو ِج ْدت ُّن

ُو ِج ْد ُت َما

শতাভালদয করলক াওয়া শগলছ

শতাভালদয দু জনলক াওয়া শগলছ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُو ِج ْد َنا

শতাভালক াওয়া শগলছ (স্ত্রী)

অভালক াওয়া শগলছ

ُان
ِ ُي ْو َج َد

তালদয করলক াওয়া

তালদয দু জনলক াওয়া মায়/মালফ

মায়/মালফ (ুং)

(ুং)

ُُي ْو َج ْد َن

ُان
ِ ُت ْو َج َد

তালদয করলক াওয়া

তালদয দু জনলক াওয়া মায়/মালফ

মায়/মালফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُت ْو َج ُد ْو َن

ُان
ِ ُت ْو َج َد

শতাভালদয করলক াওয়া

ُُو ِج ْد ِت
ُُو ِج ْد ُت

অভালদযলক াওয়া শগলছ

ُُي ْو َج ُد ْو َن

শতাভালক াওয়া শগলছ (ুং)

শতাভালদয দু জনলক াওয়া

ُُي ْو َج ُد

তালক াওয়া মায়/মালফ (ুং)

ُُت ْو َج ُد

তালক াওয়া মায়/মালফ (স্ত্রী)

ُُت ْو َج ُد

শতাভালক াওয়া মায়/মালফ

মায়/মালফ (ুং)

মায়/মালফ (ুং)

ُد َن
ُ ْ ُت ْو َج

ُان
ِ ُت ْو َج َد

শতাভালদয করলক াওয়া

শতাভালদয দু জনলক াওয়া

মায়/মালফ (স্ত্রী)

মায়/মালফ (স্ত্রী)

ُُن ْو َج ُد

অভালদযলক াওয়া মায়/মালফ

(ুং)

ُُت ْو َج ِد ْي َن

শতাভালক াওয়া মায়/মালফ (স্ত্রী)

ُأ ُ ْو َج ُد

অভালক াওয়া মায়/মালফ

৫। অজওয়াপ তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার

ফরা র
তফতক্র কযা র
ফাড়ালনা র
ফতথভান/বতফলযৎ

ফরা য়/লফ
তফতক্র কযা য়/লফ
ফাড়ালনা য়/লফ

কভথফাচয তক্রয়া

ُِل
َ ِق ْي
ُِع
َ ِب ْي

ُِد
َ ِز ْي

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُِل
َ َالُ(ق ََو
َ )ق
ُِع
َ ) َباعَُ( َب َي
ُِد
َ ) َزا َدُ( َز َي

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُِيقَال

َُِيق ُْول

ُُِي َزاد

َُِي ِز ْيد

ُُِي َباع

َُِي ِؽ ْيع

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ِق ْيل ُْوا

তালদয করলক ফরা র (ুং)

ُِل
َْق

ُِق ْي ََل

ُِق ْي َل

তালদয দু জনলক ফরা র (ুং)

তালক ফরা র (ুং)

ِق ْيل َ َتا

ُِق ْيل َْت

তালদয করলক ফরা র (স্ত্রী)

তালদয দু জনলক ফরা র (স্ত্রী)

তালক ফরা র (স্ত্রী)

ُِقل ْ ُت ْم

ِقل ْ ُت َما

ُِقل َْت

শতাভালদয করলক ফরা র (ুং)

শতাভালদয দু জনলক ফরা র

শতাভালক ফরা র (ুং)

(ুং)

َُْت
ّ ُ ِقل

শতাভালদয করলক ফরা র (স্ত্রী)

ِقل ْ ُت َما

শতাভালদয দু জনলক ফরা র

ُِقل ِْت
শতাভালক ফরা র (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ِقل ْ َنا

ُِقل ُْت

অভালদযলক ফরা র

ُُيقَا ل ُْو َن

অভালক ফরা র

َُاال ِن
َ ُيق

তালদয করলক ফরা য়/লফ

তালদয দু জনলক ফরা য়/লফ

(ুং)

(ুং)

ُل
َ ْ ُي َق

َُاال ِن
َ ُتق

তালদয করলক ফরা য়/লফ

তালদয দু জনলক ফরা য়/লফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُتقَا ل ُْو َن

َُاال ِن
َ ُتق

শতাভালদয করলক ফরা য়/লফ

শতাভালদয দু জনলক ফরা য়/লফ

(ুং)

(ুং)

َُال
ُ ُيق

তালক ফরা য়/লফ (ুং)

َُال
ُ ُتق
তালক ফরা য়/লফ (স্ত্রী)

َُال
ُ ُتق
শতাভালক ফরা য়/লফ (ুং)

ُل
َ ْ ُت َق

َُاال ِن
َ ُتق

শতাভালদয করলক ফরা য়/লফ

শতাভালদয দু জনলক ফরা য়/লফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُني
َ ْ ُِتقَا ل

শতাভালক ফরা য়/লফ (স্ত্রী)

ُُنقَال

َُال
ُ أُق

অভালদযলক ফরা য়/লফ

অভালক ফরা য়/লফ

৬। নাতক তক্রয়ায কভথফালচযয রূ
তীতকার

ডাকা র
শদওয়া র
বুতরলয় শদওয়া র
ফতথভান/বতফলযৎ

ডাকা লফ
শদওয়া লফ
বুতরলয় শদওয়া লফ

কভথফাচয তক্রয়া

ُِي
َ ُد ِع
ُِت
َ ِ ُأ
ُِي
َ ُن ِس

َدعَا
ُ َ َأ
َت

ُِي
َ َن ِس

কভথফাচয তক্রয়া

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُُي ْد َع

َي ْد ُعو
ُ ِ ْ َيأ
ت

ُُي ْؤ ََت

ُُين ََْس

কতথায ালথ কভথফালচযয তক্রয়ায রূ তযফতথনঃ

ُد ُع ْوا

কতৃথফাচয তক্রয়া

ُد ِع َيا

َُين ََْس

ُُد ِع َي

তালদয করলক ডাকা র (ুং)

তালদয দু জনলক ডাকা র (ুং)

তালক ডাকা র (ুং)

ُني
َ ْ ُِدع

ُدعِ َؼ َتا

ُُد ِع َي ْت

তালদয করলক ডাকা র (স্ত্রী)

তালদয দু জনলক ডাকা র (স্ত্রী)

তালক ডাকা র (স্ত্রী)

ُُدعِ ْؼ ُت ْم

ُدعِ ْؼ ُت َما

ُت
َ ُد ِع ْي

শতাভালদয করলক ডাকা র

শতাভালদয দু জনলক ডাকা র

(ুং)

(ুং)

َُت
ّ ُ ُدعِ ْي

ُدعِ ْؼ ُت َما

শতাভালদয করলক ডাকা র

শতাভালদয দু জনলক ডাকা র

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُدعِ ْؼ َنا

ُان
ِ ُي ْد َع َي

তালদয দু জনলক ডাকা য়/লফ

(ুং)

(ুং)

ُني
َ ْ َُي ْدع

ُان
ِ ُت ْد َع َي

তালদয করলক ডাকা য়/লফ

তালদয দু জনলক ডাকা য়/লফ

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُت ْد َع ْو َن

ُان
ِ ُت ْد َع َي

শতাভালদয করলক ডাকা

শতাভালদয দু জনলক ডাকা

য়/লফ (ুং)

য়/লফ (ুং)

ُني
َ ْ َُت ْد ُع

ُان
ِ ُت ْد َع َي

শতাভালদয করলক ডাকা

শতাভালদয দু জনলক ডাকা

য়/লফ (স্ত্রী)

য়/লফ (স্ত্রী)

অভালদযলক ডাকা য়/লফ

শতাভালক ডাকা র (স্ত্রী)

অভালক ডাকা র

তালদয করলক ডাকা য়/লফ

ُُن ْد َع

ُت
ِ ُد ِع ْي
ُت
ُ ُد ِع ْي

অভালদযলক ডাকা র

ُُي ْد َع ْو َن

শতাভালক ডাকা র (ুং)

ُُي ْد َع

তালক ডাকা য়/লফ (ুং)

ُُت ْد َع
তালক ডাকা য়/লফ (স্ত্রী)

ُُت ْد َع

শতাভালক ডাকা য়/লফ (ুং)

ُني
َ ْ َُت ْدع

শতাভালক ডাকা য়/লফ (স্ত্রী)

ُأ ُ ْد َع

অভালক ডাকা য়/লফ

নু ীরনী, ৭.১

 তননথয় কয।فعلُالمجهول তনলচয অয়াতগুলরা শথলক

الُ
َو ُح ُِمل َِت ْ
ُاأل َ ْر ُ
ض َُوالْ ِج َب ُ

اقُ
َي ْو َمُ ُيك َْش ُفُ َعن َُس ٍ
َ
يه ْ ُ
م
َاُس ِق َط ُِِفُأ ْي ِد ِ
َو ل َّم ُ
ُوب ِه ْمُ
َّلُقُل ِ
َو ُط ِب َعُع َ َٰ
أَح ِسبُال َّن َ
ْتكُواُ
ُ
اسُأنُ ُي ْ َ
َ َ
أَنُ َيقُولُواُآ َم َّنا َُو ُه ْم َُالُ ُي ْف َؾ ُن َ ُ
ون

َّ
ضُ َت ِب َع ُهُال َْب َص ُرُ
ُالروحَ ُإذاَُق ُِب َ
إن ُّ
ُاأل َ ْر ِضُ
َوإِذَاُ ِقي َلُل َُه ْم َُالُ ُتف ِْس ُدوا ُِِف ْ
وق ُِضي ْ َ
يُ
اس َت َو ْتُع ََّلُالْ ُجو ِد ِّ
َ َ
ُاأل ْم ُر َُو ْ
ُون ُ
َّمثَ ُلُالْ َج َّنةُِال َّ ِِت ُُوعِ َدُال ُْم َّتق َ ُ
ابُ
َو ُو ِض َعُالْ ِك َت ُ
يتُأ َ ْنُأ َ ْع ُب َدُ
إِ ِ ِّنُ ُن ِه ُ
َو ِسي َقُال َّ ِذي َنُ َكف َُرواُ
ب ُِبهُِ
َبُ ِب ِمث ِْلُ َماُ ُعو ِق َ
َو َُم ْنُعَاق َ

َو لَئِنُقُ ِتل ْ ُت ْم ُِِفُ َس ِؽي ِل َّ
ُاّللُِ
َ
ُاّلل َُو ْح َد ُهُ
ِبأنَّ ُهُإِذَاُ ُد ِع َي َّ ُ

ُآيا ُت ُهُ
ْي َ
َوإِذَاُ ُتلِ َي ْتُعَل َ ْ ِ ْ
ض َُر ّجًا
َت ْ
ُاأل َ ْر ُ
اُر ّج ِ
إِذَ ُ
تُالْ ِج َبا ُلُ َب ًّسا
َو ُب َّس ِ
َوأ َ ْب ِش ُروا ُِبا لْ َج َُّنةُِال َّ ِِتُكُن ُت ْمُ ُتوعَ ُد َ ُ
ون
اُشفَا َع ٌةُ
َو َالُ ُيق َْب ُلُ ِم ْن َه َ
َو َالُ ُي ْؤ َخذُ ُ ِم ْن َهاُعَ ْد ٌلُ

ونُ
نص ُر َ
َو َالُ ُه ْمُ ُي َ
ُاّللُ
ونُ ِفيهُِإِ ََل َّ ِ
َوا ّتَقُواُ َي ْو ًماُ ُت ْر َج ُع َ

ارُ
ابُ ِّمنُنَّ ٍ
قُ ّ ِط َع ْتُل َُه ْمُثِ َي ٌ

يمُ
ُي َص ُّ
بُ ِمنُف َْو ِق ُُر ُء ِ
وس ِه ُمُالْ َح ِم ُ
নু ীরনী, ৭.২
তরংগ ও ফচনলবলদ তনলচয তক্রয়াগুলরায তফতবন্ন রূ তরি।

ُض ِر َبُ

ُن ِص َرُ

তালক প্রায কযা র

তালক াাময কযা র

ض َر ُبُ
ُي ْ

ُي ْن َص ُرُ

তালক প্রায কযা য়/লফ

তালক াাময কযা য়/লফ

ِلُ
فُع َ
তালক কযা লয়লছ

ُيف َْع ُلُ

তালক যািা কযা য়/লফ

ধযায় -৮

ُِل
َ ُفَ َّع:ُصيغة

শমকর তক্রয়াদ শকফর তক্রয়াভূ র দ্বাযা গতঠত তালদয ُ ال ُْم َج َّردফলর। শমভনঃ ب
ُ َ  َذ َهঅয শম কর
তক্রয়াদ তক্রয়াভূ লরয ালথ তফতবন্ন ঈগথ শমাগ লয় গতঠত য় তালদয শক د
ُ ُ  ال َْم ِز ْيফলর। শমভনঃ
َُ َص َّبح,ُ أ َ ْسل ََم,ُ َجا َه َد,م
ُ َ َّ  َتك َ ُل,ُف
َ ار
َ  َت َعআতযাতদ। এলদযলক তফতবন্ন গ্রুল বাগ কযা লয়লছ মালদযলক
অযফীলত  الصيغةফলর। আততূ লফথ ل
َُ  ف ََعতক্রয়া তলিতছ মালক অভযা Form I ফরতছ। ফাতক الصيغة
ফা Form গুলরা এিন তিলফা।

১। Form II ل
َُ فَ َّع

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ُِل
ٌ ُم َف ّع
ٌُُم َس ِّبح

ُُم َع ِّذ ٌب
ُُم َب ّ ِد ٌل
ُُم َح ِّر ٌم

ُُم َد ِّر ٌس
ُُم َن ِّب ٌه

ُُم َبلِ ّ ٌغ

ُال َْم ْص َد ُر
ٌُ َت ْف ِع ْي
ل

ُأ َ ْم ٌر
ُ ْ فَ ّع
ِل

ُار ُع
َ ال ُْم
ِ ض

ٌَُت ْس ِؽ ْيح

َُْس ِّبح

ُِل
ُ ُي َف ّع
ُُُي َس ِّبح

ُيب
ٌ َت ْع ِذ

ُعَ ِّذ ْب

ُُي َع ِّذ ُب

َُب ّ ِد ْل

ُُي َب ّ ِدل

َُُت ْح ِر ْي ٌم

َُح ِّر ْم

ُُي َح ِّر ُم

َُت ْب ِد ْي ٌل

َُت ْد ِر ْي ٌس
َُت ْن ِؽيـ ْ ٌه
ٌُ َت ْبلِ ْي
غ

َُد ِّر ْس
َُن ِّب ْه

َُبلِ ّ ْغ

ُُي َد ِّر ُس
ُُي َن ِّبه

ُُي َبلِ ّ ُغ

ال َُْما ِضي

তক্রয়া

ََُس َّبح

ভতভাতিত কযা

ُعَذَّ َب

াতস্ত শদয়া

ُفَ َّع َل

َُب َّد َل

তযফতথন কযা

َُح َّر َم

তনললধ কযা

َُن َّب َه
َُ َّ َبل
غ

তকথ কযা

َُد َّر َس

তক্ষা শদয়া

প্রচায কযা

ফণথনা কযা

َح َّد َثُ

প্রাধানয শদয়া

ف َّ
َض َلُ

ম্মান কযা

َك َّر َمُ

ু ংফাদ
শদওয়া
স্পি কযা
তজ্জত কযা
তনয়ন্ত্রন কযা
তয ফরা
তভথযা ফরা
ংফাদ শদওয়া
ফতীনথ কযা
শঘালনা কযা

َب َّش َرُ
نيُ
َب َّ َ

َز َيّ َنُ

َس َّ
خ َرُ
َص َّد َ ُ
ق
ك ََّذ َبُ
َنب ُأ َ
َّ
َن َّز َُ
ل
أَذَّ َ ُ
ن

ُُي َح ّ ِد ُثُ
َض ُلُ
ُيف ِ ّ
ُي َ
ك ِّر ُمُ
ُي َب ِ ّش ُرُ
نيُ
ُي َب ِّ ُ

ُي َز ِّي ُنُ

ُي َس ِّخ ُرُ
ُي َص ّ ِد ُ ُ
ق
ُي َ
ك ِّذ ُبُ
ُي َن ِّب ُُ
ئ
ْنلُ
ُي َ ِّ

ُي َؤ ِذّ ُنُ

তদক তনলদথ

َو َّج َهُ

শচালনা,

ك ََّو َرُ

ُي َ
ك ِّو ُرُ

ঈিায কযা

ن ََّجُ
َص َّ ُ
ّل

ُي َن ّ ِج ْيُ
ُي َصلِ ّي

কযা
শগাটালনা

নাভাম ড়া

ُي َو ِّجهُ

َح ّ ِد ْثُ
َض ْلُ
ف ِّ
َك ِّر ْمُ

ثُ
َت ْح ِد ْي ٌ
َتف ِْض ْي ٌلُ

ُم َح ّ ِد ٌثُ
َض ٌلُ
ُمف ِ ّ

َب ِ ّش ْرُ

َت ْ
ك ِر ْي ٌمُ

ُم َك ِّر ٌمُ

َيُ
َت ْب ِش ْ ٌ

نيُ
َب ِّ ْ

نيُ
َت ْب ِي ْ ٌ

ُم َب ِ ّش ٌرُ

َز ِّي ْنُ

َس ِّخ ْرُ
َص ّ ِد ْ ُ
ق
َك ِّذ ْبُ
َن ِّب ْ ُ
ئ

نيُ
َت ْز ِي ْ ٌ

َيُ
َت ْخ ِس ْ ٌ

َت ْص ِد ْي ٌقُ
َت ْ
بُ
ك ِذ ْي ٌ
ْب ٌُء
َتن ِ ْ

ُم َؽ ِّي ٌيُ

ُم َز ِيّ ٌنُ

ُم َس ّخ ٌِرُ
ُم َص ّ ِد ٌ ُ
ق
ُمك َِّذ ٌبُ
ب ٌءُ
ُم َن ِّ

َو ِّج ْهُ

ْن ْي ٌلُ
َت ْ ِ
َتأ ْ ِذ ْي ٌ ُ
ن

ُم َؤ ِذّ ٌنُ

َت ْو ِج ْي ٌهُ

ُم َو ِّج ٌهُ

ك َِّو ْرُ
َن ِجُّ

َتك ِْو ْي ٌرُ

ُم َُك ِّو ٌرُ

ن َِّز ْلُ
أ َ ِذّ ْ ُ
ن

َص ِ ّلُ

َت ْن ِج َي ٌةُ
َص ََل ُةٌ

ْن ٌلُ
ُم َ ِّ

ُمن ٍَجُّ

ُم َص ٍ ّلُ

عَل َّ ُم ْوا

عَل َّ َما

ُِم
َ َّ عَل

তাযা কলর তিালরা (ুং)

তাযা দু জন তিালরা (ুং)

শ তিালরা (ুং)

তাযা কলর তিালরা (স্ত্রী)

তাযা দু জন তিালরা (স্ত্রী)

শ তিালরা (স্ত্রী)

শতাভযা কলর তিালর (ুং)

শতাভযা দু জন তিালর (ুং)

তুতভ তিালর (ুং)

শতাভযা কলর তিালর (স্ত্রী)

শতাভযা দু জন তিালর (স্ত্রী)

তুতভ তিালর (স্ত্রী)

ُِن
َ عَل َّ ْم

ُِم
ْ عَل َّ ْم ُت
ُِّت
َ ُ عَل َّ ْم
عَل َّ ْم َنا

عَل َّ َم َتا

عَل َّ ْم ُت َما
عَل َّ ْم ُت َما

অভযা তিারাভ

ُِن
َ ُي َعلِ ّ ُم ْو

তাযা কলর তিায়/শিালফ

ُِت
ْ عَل َّ َم
ُِت
َ عَل َّ ْم
ُِت
ِ عَل َّ ْم
ُِعَل َّ ْمت

অতভ তিারাভ

ُِان
ِ ُي َعلِ ّ َم

ُُِي َعلِ ّم

তাযা দু জন তিায়/শিালফ (ুং)

শ তিায়/শিালফ (ুং)

ُِان
ِ ُت َعلِ ّ َم

ُُِت َعلِ ّم

(ুং)

ُِن
َ ُي َعلِ ّ ْم
তাযা কলর তিায়/শিালফ

তাযা দু জন তিায়/শিালফ (স্ত্রী)

শ তিায়/শিালফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ ُت َعلِ ّ َم

ُُِت َعلِ ّم

(স্ত্রী)

ُِن
َ ُت َعلِ ّ ُم ْو

শতাভযা কলর তিাও/শিালফ

শতাভযা দু জন তিাও/শিালফ (ুং)

তুতভ তিাও/শিালফ (ুং)

ُِ ُت َعلِ ّ َُم
ِان

ُِني
َ ْ ُت َعلِ ّ ِم

(ুং)

ُِن
َ ُت َعلِ ّ ْم

শতাভযা কলর তিাও/শিালফ
(স্ত্রী)

ُُِن َعلِ ّم

শতাভযা দু জন তিাও/শিালফ (স্ত্রী)

তুতভ তিাও/শিালফ (স্ত্রী)

ُِأُعَلِ ّم

অভযা তিাআ/শিালফা

অতভ তিাআ/শিালফা

অলদ
ুং

عَلِ ّ ْمُ
عَلِ ّم ْ ُ
ِي

ুং

الُ ُت َعلِ ّ ْمُ
الُ ُت َعلِ ّم ْ ُ
ِي

স্ত্রী

عَلِ ّ َما

তনললধ

স্ত্রী

)(কভথফালচযয রূ

أ َ ْم ٌرُ
عَلِ ّ َما
َن ِه ْيُ

الُ ُت َعلِ ّ َما
الُ ُت َعلِ ّ َما

 তীত কালরয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي

ুং

ُعُ ُلِ ّ َمُ
ُعُ ُلِ ّ َم ْ ُ
ت

ُعُ ُلِ ّ َم َُتا

স্ত্রী

تُ
ُعُ ُلِ ّ ْم ِ

ُعُ ُلِ ّ ْم ُت َما

স্ত্রী
ুং

ُعُ ُلِ ّ ْم َتُ

ঈবয়

ُعُ ُلِ ّ ْم ُتُ

ুং
স্ত্রী

ُعُ ُلِ ّ َما

ُعُ ُلِ ّ ْم ُت َما

ار ُعُ
) ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফালচযয রূال ُْم َ
ض ِ

ُي َع ُل َّ ُمُ
ُت َع ُل َّ ُ ُ
م

انُ
ُي َع ُل َّ َم ِ
ُت َع ُل َّ َم ِ ُ
ان

عَلِ ّ ُم ُْوا

عَلِ ّ ْم َنُ
الُ ُت َعلِ ّ ُم ُْوا

الُ ُت َعلِ ّ ْم َنُ

ُعُ ُلِ ّ ُم ْوا

ُعُ ُلِ ّ ْم َنُ

ُعُ ُلِ ّ ْم ُت ْمُ
ُعُ ُلِ ّ ْم ُ َُّ
ت
ُعُ ُلِ ّ ْم َنا

ُي َع ُل َّ ُم ْو َنُ
ُي َع ُل َّ ْم َ ُ
ن

ُُت َع ُل َّ ُم ْو َن
ُ َ ُت َعلُ َّ ْم
ن

ُان
ِ ُت َع ُل َّ َم
ُ ِ ُت َع ُل َّ َم
ان

ُُن َع ُل َّ ُم

ُ فَ َّع َلগঠলনয ক্রকছু

ُُت َع ُل َّ ُم
ُ َ ْ ُت َع ُل َّ ِم
ني
ُ ُ َّ ُأ ُعَ ُل
م

ুং
স্ত্রী
ঈবয়

তাৎমত

ক) লথথয তযফতথনঃ
ফাকয

প্রতততট শগাত্র শজলন তনর তনলজলদয
ান কযায স্থান
তক্ষা তদলয়লছন ভানু ললক মা শ
জানত না।
অল্লা তালদয প্রতত ঠাট্টা কলযলছন
তফত্র তততন, তমতন এলক অভালদয
ফীবূ ত কলয তদলয়লছন
াতভদ রাতঠ তদলয় অঘাত কলযলছ
অয অল্লা ভূ ায ালথ
কলথাকথন কলযলছন যাতয
াান অু স্থ লয়লছ
ব্দফকক্রর্ ব্দফা কলযলছ

ُ
ُاس
ٍ ق َْدُعَلِ َمُك ُ ُّلُأ َن

ُ ْ َّم ْش َر َب ُه
م
َ
ُ ْ انُ َماُل َْمُ َي ْعل
َم
َ نس
َ اْل
ِ ْ ُعَل ّ َم
ُ ُِهْن
َُ َسخ
ُ َّ ُِر
ْ ُ ْ اّللُم
ُ انُال َّ ِذيُ َس َّخ َُرُلَ َناُ َهَٰذَ ا
َ ُس ْب َح

তক্রয়া

ُعَ ُلِ َم

থথ
শ জানর

ُعَل َّ َم

শ শিালরা

َُسخ َِر

শ ঠাট্টা

َُس َّخ َر

শ ফীবূ ত

الع َصا
ُ َ ِكَل
َ ُِحا ِم ٌدُب
َ م ُ كَلِ َم
ُ يما
ُ َّ ُم ُ َوكَل َّ َم
ً ِوَسُ َتكْل
َٰ َ اّللُ ُم
ُ َ َّ كَل

ُ ُضُ َح َس ٌن
َ ضُ ُ َم ِر
َ َم ِر

ُ ُض
ُ ضُال ُْم َم ِّر
َ ضُ ُ َم َّر
َ َم َّر

কযলরা
কযলরা
অঘাত কযা
কথা ফরা
অু স্থ ওয়া
শফা কযা

ি) কালজয ফযাকতা ও তীব্রতা শফাঝালত

ُفَ َّع َل

গঠলনয ফযফায

ফযাকতা

ُقَ َُّت َلُا ُلْ ُم ْج ِر ُمُ ُأ َ ُْه َلُالق َْر َُي ِة

ন্ত্রাী গ্রাভফাীলক ফযাকবালফ তযা কযলরা

ُُالر ُج ُلُ َما لَه
َُّ ُعَ َّد َد

শরাকতট ফাযফায তায ম্পদ গুনলরা
তীব্রতা

াধাযন

َُلُا ُلْ ُم ْج ِر ُم َُر ُج ًَل
َ قَت

ন্ত্রাী একটা শরাক তযা কযলরা

ُُالر ُج ُلُ َما لَه
َُّ ُعَ َّد

শরাকতট তায ম্পদ গুনলরা
াধাযন

ُك ََّس ْر ُتُالك ُْو َب

অতভ কাতট িন্ড িন্ড কলয বাঙরাভ।

ُتُال َح َب َل
ُ ُقَ َُّط ْع

অতভ যততট টুকযা টুকযা কলয শকলটতছরাভ।

ُك ََس ْر ُتُالك ُْو َب

অতভ করভতট শবলঙ্গতছরাভ।

ُتُال َح َب َل
ُ ُقَ َ ُط ْع

অতভ যততট শকলটতছরাভ।

নু ীরনী, ৮.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form-ii তননথয় কয।
তক্রয়া

ُِم
َ َّ عَل

থথ
শ তিালরা

অয়াত

َ
ُانُ َماُل َْمُ َي ْعل َْم
َ نس
َ ُاْل
ِ ْ عَل ّ َم
ُ َق َْدُ َب َّؼ َّناُل
ُات
ِ ك ُمُ ْاآل َي
َُِس َّبحَ ِ َُّّلل

ُيَل
ً آنُ َت ْر ِت
َ َو َرتِ ِّلُالْق ُْر
ُ ٌ َّالُ ُي َع ِّذ ُبُعَذَ ا َب ُهُأ َ َح
د
ُآن
َ َن َّزلْ َناُعَل َْي
َ كُالْق ُْر

َ
ْ
ع
ف
لُِ
صيغةُُ:أ َ َ

ধযায় -৯

لُ ১। Form III
أَف َْع َ
তক্রয়া

শদিালনা
বালরা কযা
শফয কযা
ঢুকালনা
শছলন
াঠালনা
াঠালনা
তততযক্ত
কযা
অত্মভথণ
কযা
তযক কযা
জাগালনা
ংলাধন

ال َْما ِضي
أَف َْع َُ
ل

أ َ ْب َص َرُ
أ َ ْح َس َ ُ
ن
أ َ ْخ َرجَ *
أ َ ْدخ َُ
َل
أ َ ْر َج َعُ

أ َ ْر َس َلُ

فُ
أ َ ْس َر َ

أ َ ْسل ََمُ
أ َ ْش َركَ *
أ َ ْص َبحَُ
أ َ ْصلَحَُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ِلُ
ُي ْفع ُ

ُي ْب ِص ُرُ
ُي ْح ِس ُ ُ
ن
ُي ْخ ِرجُُ

خ ُلُ
ُي ْد ُِ
ُي ْر ِج ُعُ

ُي ْر ِس ُلُ

أ َ ْم ٌرُ
أَفْع ْ ُ
ِل

أ َ ْب ِص ْرُ
أ َ ْح ِس ْ ُ
ن
أ َ ْخ ِرجُْ
أ َ ْدخ ْ ُ
ِل
أ َ ْر ِج ْعُ

أ َ ْر ِس ْلُ

فُ
ُي ْس ِر ُ

فُ
ا َْس ِر ْ

ُي ْسلِ ُمُ

أ َ ْسلِ ْمُ
أ َ ْش ِر ْ ُ
ك
أ َ ْص ِبحُْ

ُي ْش ِركُُ
ُي ْص ِبحُُ
ُي ْصلِحُُ

أ َ ْصلِحُْ

ال َْم ْص َد ُرُ
اِف َْعا ٌُ
ل

ارُ
إِ ْب َص ٌ
إِ ْح َس ٌ ُ
ان
إِ ْخ َراجٌُ
إِ ْد َخا ٌلُ

إِ ْر َجاعٌُ

الُ
إِ ْر َس ٌ

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ِلُ
ُم ْفع ٌ

ُم ْب ِص ٌرُ
ُم ْح ِس ٌ ُ
ن
ُم ْخ ِرجٌُ

ِلُ
ُم ْدخ ٌ
ُم ْر ِج ٌعُ

ُم ْر ِس ٌلُ

افُ
إِ ْس َر ٌ

فُ
ُم ْس ِر ٌ

إِ ْس ََل ٌمُ

ُم ْسلِ ٌمُ

إِ ْش َراكٌُ

ُم ْش ِركٌُ

إِ ْص َباحٌ ُ
إِ ْص ََلحٌُ

ُم ْص ِبحٌُ

ُم ْصلِحٌُ

কযা
তছলন শপযা
ডুফালনা
তফৃ ঙ্খরা
কযা
পর ওয়া
জন্মান
তকথ কযা
নাতমর কযা
ততযী কযা
তনয়াভত
শদওয়া
ফযয় কযা
প্রতযািযান
কযা
ধ্বং কযা
ূ ণথ কযা
বালরাফাা
তফধ কযা
শগান কযা
শগাভযা

ضُ
أ َ ْع َر َ
أَغ َْر َقُ
أَف َْس َدُ
أَفْلَحَ ُ
َ
تُ
أ ْن َب َ
أ َ ْنذَ َُر
أ َ ْن َز َلُ*
أ َ ْن َشأَُ
أ َ ْن َع َمُ
أ َ ْن َف َقُ

أ َ ْن َ
ك َرُ

َ
َكُ
أ ْهل َ
أ َ َت َّمُ
بُ
أ َ ْح َّ
أ َ َح َّلُ
أ َ َس َُّر
أ َ َض َّل*

ضُ
ُي ْع ِر ُ
ُيغ ِْر ُقُ

ُيف ِْس ُدُ
ُي ْفلِحُُ

تُ
ُي ْن ِب ُ
ُي ْن ِذ ُرُ
ْن ُ
ل
ُي ْ ِ

ُي ْن ِش ُئُ
ُي ْن ِع ُمُ
ِقُ
ُي ْنف ُ

ُي ْن ِك ُرُ
كُ
ُي ْهلِ ُ
ُي ِت ُّمُ

بُ
ُي ِح ُّ
ُيح ُّ
ِلُ

ُي ِس ّرُ
ُي ِض ُُّ
ل

ضُ
أ َ ْع ِر ْ
أَغ ِْر ْقُ
أَف ِْس ْ ُ
د
أَفْلِحُْ
أ َ ْن ِب ْتُ
ذ ُْر
أ َ ْن ُِ
أ َ ْن ِز ُْ
ل
أ َ ْن ِش ْئُ
أ َ ْن ِع ْمُ
َ
ِقُ
أ ْنف ْ

أ َ ْن ِك ْرُ

َ
كُ
أ ْهلِ ْ
أ َ ْت ِم ْمُ
أ َ ْح ِب ْ ُ
ب
أ َ ْحل ِْلُ
أ َ ْس ِر ْرُ
أ َ ْضل ْ ُ
ِل

اضُ
إِ ْع َر ٌ
إِغ َْر ٌ ُ
اق
إِف َْسا ٌدُ

إِف ََْلحٌُ

اتُ
إِ ْن ِب ٌ
ارُ
إِ ْنذَ ٌ
إِ ْن َزا ٌُ
ل

ضُ
ُم ْع ِر ٌ

ُمغ ِْر ٌقُ

ُمف ِْس ٌدُ
ُم ْفلِحٌُ

تُ
ُم ْن ِب ٌ

ُم ْن ِذ ٌرُ
ْن ٌُ
ل
ُم ْ ِ

إِ ْن َشا ٌءُ

ُم ْن ِش ٌئُ

امُ
إِ ْن َع ٌ

ُم ْن ِع ٌمُ

َاقُ
إِ ْنف ٌ
ارُ
إِ ْنك َ ٌ

إِ ْه ََلكٌ ُ

امُ
إِ ْت َم ٌ

ابُ
إِ ْح َب ٌ

إِ ْح ََل ٌلُ

ارُ
إِ ْس َر ٌ
إِ ْض ََل ٌُ
ل

ِقُ
ُم ْنف ٌ

ُم ْن ِك ٌرُ

كُ
ُم ْهلِ ٌ
ُم ِت ٌّمُ

بُ
ُم ِح ٌّ
ُمح ٌّ
ِلُ
ُم ِس ٌّرُ
ُم ِض ٌُّ
ل

কযা
প্রস্তুত কযা
স্বাদ গ্রন
কযান
আচ্ছা কযা
অততত
ওয়া
ভানয কযা
প্রতত্া কযা
শভলয শপরা
জীফন শদওয়া
শগান কযা
শদিালনা
ভৃি কযা
তনলক্ষ কযা
ঈিায কযা
ওী কযা
ূ ণথ কযা
তফশ্বা কযা
শদওয়া

أَعَ َّدُ

اقُ
أَذَ َ

أ َ َرا َدُ*

َ
ابُ
أ َص َ
أ َ َطاعَُ
َ
َامُ
أق َ
أ َ َم َ ُ
ات
أ َ ْح َيا
أ َ ْخ َفُ
أ َ َرىُ*
أ َ ُْغ َ ُ
ىن
أَلْ َ ُ
َق
أَن َْجُ
أ َ ْو َ ُ
ح
أ َ ْو ََفُ

آ َم َنُ*
َ
آَُتُ*

ُي ِع ُّدُ
ُي ِذي ُقُ
يدُ
ُي ِر ُ
يبُ
ُي ِص ُ

ُي ِطيعُ

يمُ
ُي ِق ُ
ُي ِم ُ ُ
يت

ُي ْح ِيي

ُي ْخ ِفيُ
ُي ِري

ُيغ ِِْنُ

ُيل ِقي

ُي ْن ِجيُ
ُيو ِحي
وِفُ
ُي ِ
ُي ْؤ ِم ُ ُ
ن

ُي ْؤ ِتُ

أَعْ ِد ْدُ
أ َ ِذ ْقُ
أ َ ِر ْدُ

َ
بُ
أ ِص ْ
أ َ ِط ُْ
ع

أ َ ِق ْمُ
أ َ ِم ْ ُ
ت
أ َ ْح ِ ُ
ي
فُ
أ َ ْخ ِ
أ َ ُِر
أ َ ْغ ِ ُ
ن
أَلْ ِ ُ
ق
أ َ ْن ِجُ
أ َ ْو ِ ُ
ح
أ َ ْو ِ ُ
ف
آ ِم ْنُ
آتُ
ِ

إِعْ َدا ٌدُ

إِذَاقَ ٌةُ
إِ َرا َد ُةٌ

إِ َصا َب ٌةُ
إِ َطا َع ٌةُ
إِقَا َم ٌةُ
إِ َما َت ٌةُ

إِ ْح َيا ٌءُ

إِ ْخفَا ٌءُ
إِ َرا َءُ ُةٌ

إِ ْغ َنا ٌءُ

إِلقَا ٌءُ

إِ ْن َجا ٌءُ
إِي َحا ٌءُ
إِيفَا ٌءُ

انُ
يم ٌ
إِ َ

إِي َتا ٌءُ

ُم ِع ٌّدُ
ُم ِذي ٌقُ
يدُ
ُم ِر ٌ
يبُ
ُم ِص ٌ
ُم ِطي ٌعُ

يمُ
ُم ِق ٌ
يتُ
ُم ِم ٌ

ُم ْح ٍيُ
فُ
ُم ْخ ٍ
ُم ٍرُ
ُم ْغ ٍ ُ
ن
ُمل ْ ٍقُ
ُمن ٍْجُ

وحُ
ُم ٍ
ُم ٍ ُ
وف

ُم ْؤ ِم ٌنُ
ُم ْؤ ِ ُ
تٌ

ُي
ٌ ُم ْؤ ِذ
ُُم ْو ِق ٌن

ُإِيذَ ا ٌء
َُان
ٌ إِ ْيق

أ َ ْخ َر ُج ْوا

ُآ ِذ

ُُي ْؤ ِذي

ُآذَى

ُِن
ْ ا َ ْيق

ُُي ْو ِق ُن

ُأ ْي َق َن

أ َ ْخ َر َجا

ভযা কযা
তনতচচত
ওয়া

ُِج
َ أ َ ْخ َر

তাযা কলর শফয কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন শফয কলযলছ (ুং)

শ শফয কলযলছ (ুং)

তাযা কলর শফয কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শফয কলযলছ (স্ত্রী)

শ শফয কলযলছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর শফয কলযলছা

শতাভযা দু জন শফয কলযলছা (ুং)

তুতভ শফয কলযলছা (ুং)

أ َ ْخ َر ْج ُت َما

َ
ُِت
ِ أ ْخ َر ْج

ُِن
َ أ َ ْخ َر ْج

ُِم
ْ أ َ ْخ َر ْج ُت
(ুং)

ُِّت
َ ُ أ َ ْخ َر ْج

শতাভযা কলর শফয কলযলছা

ا َ ْخ َر َج َتا

أ َ ْخ َر ْج ُت َما

শতাভযা দু জন শফয কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

أ َ ْخ َر ْج َنا

তাযা কলর শফয কলয/কযলফ

ُِت
َ أ َ ْخ َر ْج

তুতভ শফয কলযলছা (স্ত্রী)

ُِأ َ ْخ َر ْجت

অভযা শফয কলযতছ

ُِن
َ ُي ْخ ِر ُج ْو

ُِت
ْ أ َ ْخ َر َج

অতভ শফয কলযতছ

ُِان
ِ ُي ْخ ِر َج

ُُِي ْخ ِرج

তাযা দু জন শফয কলয/কযলফ (ুং)

শ শফয কলয/কযলফ (ুং)

ُِان
ِ ُت ْخ ِر َج

ُُِت ْخ ِرج

(ুং)

ُِن
َ ُي ْخ ِر ْج

তাযা কলর শফয কলয/কযলফ

তাযা দু জন শফয কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ শফয কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ ُت ْخ ِر َج

ُُِت ْخ ِرج

(স্ত্রী)

ُِن
َ ُت ْخ ِر ُج ْو

শতাভযা কলর শফয

শতাভযা দু জন শফয কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ ُت ْخ ِر ْج

ُِان
ِ ُت ْخ ِر َج

শতাভযা কলর শফয

শতাভযা দু জন শফয কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُِن ْخ ِرج

অভযা শফয কতয/কযলফা

أ َ ْخ ِر ُج ْوا
ُ َ أ َ ْخ ِر ْج
ن
الُ ُت ْخ ِر ُج ْوا

ُالُ ُت ْخ ِر ْج َن

ُأ ُ ْخ ُِر ُج ْوا
ُ َ ُأ ُ ْخ ُِر ْج
ن
ُ ْ ُأ ُ ْخ ُِر ْج ُت
م
َُّ ُ ُأ ُ ْخ ُِر ْج
ت
ُأ ُ ْخ ُِر ْج َنا

তুতভ শফয কলযা/কযলফ (ুং)

ُِني
َ ْ ُت ْخ ِر ِج

তুতভ শফয কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ ُ ْخ ِرج

অতভ শফয কতয/কযলফা

ُأ َ ْم ٌر
خ ِر َجا
ُْ َ أ
أ َ ْخ ِر َجا
ُ ْ َن ِه
ي

الُ ُت ْخ ِر َجا
الُ ُت ْخ ِر َجا

অলদ

ُْأ َ ْخ ِرج
ُ ْ أ َ ْخ ِر ِج
ي

স্ত্রী

তনললধ

ُْالُ ُت ْخ ِرج

ُالُ ُت ْخ ِر ِج ْي

ضي
ُ ِ  ا ُلْ َماতীত কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া)
ُأ ُ ْخ ُِر َجا
َُُأ ُ ْخ ُِرج
ُا ُ ْخ ُِر َج َُتا
ُأ ُ ْخ ُِر ْج ُت َما
ُأ ُ ْخ ُِر ْج ُت َما

ুং

ُُأ ُ ْخ ُِر َج ْت
ُ َ ُأ ُ ْخ ُِر ْج
ت
ُ ِ ُأ ُ ْخ ُِر ْج
ت
ُ ُ ُأ ُ ْخ ُِر ْج
ت

ুং
স্ত্রী

ুং
স্ত্রী
ুং
স্ত্রী
ঈবয়

ফহুফচন

ُُي ْخ َُر ُج ْو َن
ُ َ ُي ْخ َُر ْج
ن
ُُت ْخ َُر ُج ْو َن
ُ َ ُت ْخ َُر ْج
ن
ُُُن ْخ َُرج

ُار ُع
َ  ال ُْمফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া)
ِ ض
তদ্বফচন

একফচন

ُان
ِ ُي ْخ َُر َج

ُُُي ْخ َُرج

ুং

ُُُت ْخ َُرج

ুং

ُان
ِ ُت ْخ َُر َج

ُُُت ْخ َُرج

ُان
ِ ُت ْخ َُر َج

ُني
َ ْ ُت ْخ َُر ِج
ُُُأ ُ ْخ َُرج

ُان
ِ ُت ْخ َُر َج

স্ত্রী

স্ত্রী
ঈবয়

অকভতক ক্রিয়ালক কভতক ক্রিয়ায় রুান্তয

ُفَ َّع َلএফং ل
َُ  ُأ َف َْعফালফ তযণত কলয কভথক তক্রয়ালক কভথক তক্রয়ালত রুান্তয কযা মায়।
কভথক

ِ ّ َن َّزل ُْتُا
ُلط ْف َل

তশুতটলক নাতভলয়তছরাভ

َ
ِ ّ تُا
ُلط ْف َلُ ِب َجا ن ِِب
ُ ُأ ْجل َْس
তশুতটলক অভায াল

কভথক

ُار ِة
َُ الس َّي
ُ َ تُ ُِم
َ ّ ُن
ُ َْن َز ُل

গাতড় শথলক নাভরাভ

এিালন ফলতছরাভ

ফতলয়তছরাভ
তলফ ফভয় এআ গঠনটা কভথক কলয না, শমভন
কভতক ক্রিয়ালক ক্রিকভতক ক্রিয়ায় রুান্তয

تُ ُه َنا
ُ َجل َْس

َُن َز َل

َُل
َ َن ّز

َُجل َ َس
ُ َ َ جل
س
ُْ َ ُأ

،ُُأ َ ْث َم َر، َ أفْلَح,ُس ُل َ َم
ُ ْ َ ُأ

শ নাভলরা
শ নাভালরা
শ ফলরা
শ ফালরা

َ

কভথক তক্রয়ালক ل
َُ  فَ َّعফা ل
َُ  ُأف َْعপলভথ তনলর তা তদ্বকভথক তক্রয়া য়।
তদ্বকভথক

কভথক

ُآن
َ ُحا ِم ٌدُالق ُْر
َ َد َّر َس ِِن

তক্রয়া

ُآن
َ ُحا ِم ٌدُالق ُْر
َ َد َر َس

াতভদ অভালক কুযঅন তিালরা

াতভদ কুযঅন তিলরা

ُّ ُأ َ ْس َم َع
ُآن
َ ُالط ََّل ُبُال ُْم َد ِّر َسُالْق ُْر

ُآن
َ َس ِم َعُال ُْم َد ِّر ُسُالْق ُْر

ছাত্রযা তক্ষকতটলক কুযঅন শুনালরা

তক্ষকতট কুযঅন শুনলরা

َُد َر َس

َُد َّر َس

َُس ُِم َع
َُ ُأ َ ْس َم
ع

শ তিলরা
শ তিালরা
শ শুনলরা
শ শুনালরা

নু ীরনী,৯.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form-iii তননথয় কয।
তক্রয়া

ُِل
َ أ َ ْر َس

থথ
শ াঠালরা

অয়াত

ُال َّ ِذيُأ َ ْر َس َل َُر ُسولَه
ضُأ َ ْثقَا ل ََها
ْ ت
ُ ُاأل َ ْر
ِ َوأ َ ْخ َر َج
َ
ُ َ تُل َِر ِّبُال َْعا لَ ِم
ني
ُ أ ْسل َْم
ق َْدُأَفْلَحَ ُ َمنُ َزكَّا َها
َ
ُْي
ُ َّ أ ْن َع َم
ْ ِ ْ َ ُاّللُعَل
كُإِ ْنُأ َ َرا ُدواُإِ ْص ََل ًحا
َ ََِٰذ ل
ُث َّمُإِذَاُأ َ َذاق َُهمُ ِّم ْن ُه

لُِ
صيغةُُ:فَاعَ َ

ধযায় -১০

فَاعَل
তক্রয়া

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َبُ
عَاق َ
َخا َد ُعَ

بُ
ُي َعا ِق ُ
ُي َخا ِد ُعُ

فَاعَل

াতস্ত শদয়া
শধাকা শদয়া
ফযকত

اركَُ
َب َ

ঝগড়া কযা

َجا َد َلُ

শদওয়া

ভ্রভণ কযা
কাজ কযা
মু ি কযা

َسافَ َرُ
عَا َم َُ
ل

ار َبُ
َح َ

তফরুিতা

َخا ل ََفُ

তফতছন্ন ওয়া

َار َقُ
ف َ

কযা

ভুলিাভুতি
ওয়া

قَا َب َلُ

ُيفَاع ُِلُ

اركُُ
ُي َب ِ

ُي َجا ِد ُلُ
ُي َسا ِف ُرُ
ُي َعا م ُُ
ِل

ار ُبُ
ُي َح ِ
ُي َخا لِ ُفُ
َار ُقُ
ُيف ِ

ُيقَا ِب ُلُ

أ َ ْم ٌرُ
فَاع ْ ُ
ِل

عَا ِق ْبُ
َخا ِدعْ
ار ْكُ
َب ِ

َجا ِد ْلُ
َسا ِف ْرُ
ع َا م ْ ُ
ِل

ار ْبُ
َح ِ
َخا لِ ْفُ
َار ْقُ
ف ِ

قَا ِب ْلُ

ال َْم ْص َد ُرُ
ُمفَاعَل َ ٌُةِ ُ ُ-ف َعا ٌُ
ل

১। Form IV

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ُمفَاع ٌِلُ

َابُ
ُم َعاق ََب ٌةُِ -عق ٌ
ُم َخا َدع ٌةُِ ُ-خ َدا ُعٌ

بُ
ُم َعا ِق ٌ
ُم َخا ِد ُعٌ

ار َك ٌُةِ ُ-ب َُراكٌُ
ُم َب َ

اركٌُ
ُم َب ِ

ُم َجا َد لَ ٌُةِ ُ -ج َدا ٌلُ
ُم َسافَ َر ُةٌ
ُم َعا َمل َ ٌةُ

ار َب ٌةُ
ُم َح َ
ُم َخا لَ َف ٌةُ
َارقَ ٌةُ
ُمف َ
ُمقَا َبل َ ٌةُ

ُم َجا ِد ٌلُ
ُم َسا ِف ٌرُ
ُم َعا م ٌُ
ِل

ار ٌبُ
ُم َح ِ
ُم َخا لِ ٌفُ
َار ٌقُ
ُمف ِ
ُمقَا ِب ٌلُ

ُاو ٌر
ِ ُم َش

ٌُاو َرة
َ ُم َش

ُُم َسا ِب ٌق

ُُم َسا َب َق ٌة

ُاو ْر
ِ َش

ُاو ُر
ِ ُي َش

ُاو َر
َ َش

যাভথ

َُسا ِب ْق

ُُي َسا ِب ُق

َُسا َب َق

প্রততলমাগীতা

শদওয়া
কযা

ُُمجا ِه ٌد

ٌُ ُم َجا َه َد ُة-ِج َها ٌُد

َُجا ِه ْد

ُُي َجا ِه ُد

َُجا َه َد

শচিা কযা

ُُم َنا ٍد

ُنِ َدا ٌء

َُنا ٍد

ُي َنا ِدي

َنا َدى

ডাকা

ُُمقَاتِ ٌل

ُُمقَا َتل َ ٌة

ُقَاتِ ْل

ُُم َنا ف ٌِق

ُُم َنا فَ َق ٌة

َُنا ف ِْق

ُُم َها ِج ٌر
ٌُُم َؤا ِخذ

ٌاج َر ُة
َ ُم َه

َُها ِج ْر
ُْآ ِخذ

ُُم َواعِ ٌد
ٌُُّم َحاج

ٌُم َؤا َخذَ ُة
ٌُم َواعَ َد ُة
ُاج ٌة
َّ ُُم َح

َجا َه ُد ْوا

َُواعِ ْد
َُْحاجِج

ُُيقَاتِ ُل
ُُي َنا ف ُِق

ُُي َها ِج ُر
ُُُي َؤا ِخذ
ُُي َواعِ ُد
ُُُّي َحاج

َجا َه َدا

َُل
َ قَات

মু ি কযা

َُنا فَ َق

ভুনালপতক

ُاج َر
َ َه
َُآ َخذ

তজযত কযা

َُواعَ َد
َُّ َح
اج

কযা

গ্রণ কযা
ওয়াদা কযা
তকথ কযা

َُجا َه َد

তাযা কলর শচিা কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন শচিা কলযলছ (ুং)

শ শচিা কলযলছ (ুং)

ُِن
َ َجا َه ْد

َجا َه َد َتا

ُِت
ْ َجا َه َد

তাযা কলর শচিা কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শচিা কলযলছ (স্ত্রী)

শ শচিা কলযলছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ َجا َه ْد ُت

َجا َه ْد ُت َما

ُِت
َ َجا َه ْد

শতাভযা কলর শচিা কলযলছা

শতাভযা দু জন শচিা কলযলছা (ুং)

তুতভ শচিা কলযলছা (ুং)

َجا َه ْد ُت َما

ُِت
ِ َجا َه ْد

(ুং)

ُُِّن
َ َجا َه ْدت

শতাভযা কলর শচিা কলযলছা

শতাভযা দু জন শচিা কলযলছা (স্ত্রী)

তুতভ শচিা কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َجا َه ْد َنا

َُِجا َه ْدت

অভযা শচিা কলযতছ

ُِن
َ ُي َجا ِه ُد ْو

তাযা কলর শচিা কলয/কযলফ

অতভ শচিা কলযতছ

ُِان
ِ ُي َجا ِه َد

ُُِي َجا ِهد

তাযা দু জন শচিা কলয/কযলফ (ুং)

শ শচিা কলয/কযলফ (ুং)

ُِان
ِ ُت َجا ِه َد

ُُِت َجا ِهد

(ুং)

ُِن
َ ُي َجا ِه ْد

তাযা কলর শচিা কলয/কযলফ

তাযা দু জন শচিা কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ শচিা কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ ُت َجا ِه َد

ُُِت َجا ِهد

(স্ত্রী)

ُِن
َ ُت َجا ِه ُد ْو

শতাভযা কলর শচিা

শতাভযা দু জন শচিা কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ ُت َجا ِه ْد

ُِان
ِ ُت َجا ِه َد

শতাভযা কলর শচিা

শতাভযা দু জন শচিা কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُُِن َجا ِهد

অভযা শচিা কতয/কযলফা

তুতভ শচিা কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ ُت َجا ِه ِد ْي

তুতভ শচিা কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ ُ َجا ِهد

অতভ শচিা কতয/কযলফা

অলদ
ুং
স্ত্রী

جا ُِه ْدُ
َُ

يُ
جا ُِه ُِ
َُ
د ْ

ুং

جا ُِه ْدُ
الُتُ َ ُ

স্ত্রী

)(কভথফাচয তক্রয়া
ুং

ُج ُْو ُِه َدُ

ুং

د َتُ
ُج ُْو ُِه ْ ُ

ঈবয়

د ُتُ
ُج ُْو ُِه ْ ُ

স্ত্রী

স্ত্রী

دا
جا ُِه َ ُ
الُتُ َ ُ

ُج ُْو ُِه َدا

د ِتُ
ُج ُْو ُِه ْ ُ

د ُت َما
ُج ُْو ُِه ْ ُ

ুং

ُي َجا َُه ُدُ

ুং

ُت َجا َُه ُدُ

انُ
ُت َجا َُه َد ِ

انُ
ُت َجا َُه َد ِ
انُ
ُت َجا َُه َد ِ

ُج ُْو ِه ُدوا

د َنُ
ُج ُْو ُِه ْ ُ

د ُت َما
ُج ُْو ُِه ْ ُ

انُ
ُي َجا َُه َد ِ

স্ত্রী

د َنُ
جا ُِه ْ ُ
الُ ُت َ ُ

 তীত কালরয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي

د ْتُ
ُج ُْو ُِه َ ُ

ُت َجا َُه ِد ْي َنُ

د ْوا
جا ُِه ُ ُ
الُتُ َ ُ

دا
جا ُِه َ ُ
الُ ُت َ ُ

)ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া

স্ত্রী

د َنُ
جا ُِه ْ ُ
َُ

َن ِه ْيُ

ُج ُْو ُِه َد َُتا

ُت َجا َُه ُدُ

د ْوا
جا ُِه ُ ُ
َُ

دا
جا ُِه َ ُ
َُ

তনললধ

يُ
جا ُِه ُِ
الُ ُت َ ُ
د ْ

أ َ ْم ٌرُ
دا
جا ُِه َ ُ
َُ

د ُت ْمُ
ُج ُْو ُِه ْ ُ
دت َُّ
ُن
ُج ُْو ُِه ْ ُ
د َنا
ُج ُْو ُِه ْ ُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ُي َجا َُه ُد ْو َنُ
ُي َجا َُه ْد َنُ

ُت َجا َُه ُد ْو َنُ
ُت َجا َُه ْد َنُ

ঈবয়

ُأ ُ َجا َُه ُدُ

ُن َجا َُه ُدُ

নু ীরনী, ১০.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form IV তননথয় কয।
অয়াত

ُجا َه َدُف َِإنَّ َماُ ُي َجا ِه ُدُلِ َنف ِْس ُِهُ
َو َم ْن َ

َيا
َو َجا ِه ْد ُه ِ
مُبهُِ ِج َها ًداُك َِب ً

َو َماُلَ ُ
ُونُ
ك ْم َُالُ ُتقَاتِل َ
ُاأل َ ْم ُِرُ
او ْر ُه ْم ُِِف ْ
َو َش ِ
ُون ُِِف َُس ِؽيلِهُِ
ال َّ ِذي َنُ ُيقَاتِل َ

ات َّ
ُاّللُِ
ُون ُِِفُآ َي ِ
ال َّ ِذي َنُ ُي َجا ِد ل َ

থথ

তক্রয়া

শ শচিা কলযলছ

دُِ
َجا َه َ

لُِ
صيغةَُ ُ:ت َف َّع َ

ধযায় -১১

َت َف َُّع َلُ
তক্রয়া

তচন্তা কযা
স্মযন কযা
বযা কযা
ু স্পি কযা
ভুি ঘুযালনা
ুনথ ভাত্রায় শনওয়া
কথা ফরা
ম্পকথ যািা
গ্রন কযা
তফত্র ওয়া
ৃথক ওয়া

ال َْما ِضي

َت َف َّع َلُ
َت َف َّ
ك َرُ
َتذَ ّكَ َر*
َت َوك َّ َُ
ل
َت َب َّ َ ُ
ني
َت َو ََّلُ*
َت َو َّ ُ
َف
َتكَل َّ َمُ
َت َعل َّ َ ُ
ق

َتق ََّب َلُ

َت َط َُّه َرُ
َتف ََّر َ ُ
ق

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َي َت َف َّع ُلُ
ي َت َف َّ
ك ُُر
َ
َي َتذَ ّكَ ُُر
َي َت َوك َّ ُُ
ل
نيُ
َي َت َب َّ ُ
َي َت َو َّ ُ
َل
َي َت َو َّ ُ
َف

َي َتكَل َّ ُمُ
َي َت َعل َّ ُ ُ
ق

َي َتق ََّب ُلُ

َي َت َط َّه ُرُ
َي َتف ََّر ُ ُ
ق

أ َ ْم ٌرُ
َت َف َّع ْ ُ
ل
َت َف َّ
ك ُْر
َتذَ ّكَ ُْر
َت َوك َّ ْ ُ
ل
َت َب َّ ْ ُ
ني
َت َو َّلُ

َت َو َّ
فُ

َتكَل َّ ْمُ
َت َعل َّ ْ ُ
ق

َتق ََّب ْلُ

َت َط َّه ْرُ
َتف ََّر ْ ُ
ق

ال َْم ْص َد ُرُ
َت َف ُّع ٌُ
ل
َت َف ُّ
ك ٌُر
َتذَ ّكُ ٌُر
َت َوك ُّ ٌُ
ل
َت َب ُّ ٌ ُ
ني

َت َو ٍ ّلُ

فُ
َت َو ٍّ
َتكَل ُّ ٌ ُ
م
َت َعل ُّ ٌ ُ
ق

َتق َُّب ٌلُ

َت َط ُّه ٌرُ
َتف َُّر ٌ ُ
ق

১। Form V

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ِلُ
ُم َت َف ّع ٌ

ُم َت َف ِ ّ
ك ٌرُ
ُم َتذَ ّك ٌُِر
ُم َت َوك ِ ّ ٌلُ

نيُ
ُم َت َب ِّ ٌ
ُم َت َو ٍ ّلُ

فُ
ُم َت َو ٍّ

ُم َتكَلِ ّ ٌمُ
ُم َت َعل ّ ٌ ُ
ِق

ُم َتق َِّب ٌلُ

ُم َت َط ِّه ٌرُ
ُم َتف َِّر ٌ ُ
ق

ٌُُم َت َز ِّوج
ُب
ٌ ّ ُِم َت َقل
ُم َتأ َ ّخ ٌُِر

ُُم َت َو ِّج ٌه
ُني
ٌ ِّ ُم َت َب
ُُم َتل َ ٍّق

ُف
ٍّ ُم َت َو

ٌَُت َز ُّوج
ُ
ُب
ٌ ّ َت َقل
َتأ َ ُّخ ٌُر

َُت َو ُّج ٌه
ُني
ٌ ُّ َت َب

َُتل َ ٍّق

ُف
ٍّ َت َو

َتأ َ َّخ ُر ْوا

َُْت َز َّوج
َ
ُب
ْ ّ َت َقل
َتأ َ َّخ ُْر
َُت َو َّج ّْه
ُني
ْ َّ َت َب
َُتل َ َّق

َّ َت َو
ُف

َُُي َت َز َّوج

َ
ُب
ُ ّ َي َت َقل
خ ُُر
َُّ َ َي َتأ

َُي َت َو َّجه
ُني
ُ َّ َي َت َب
ُ َّ َ َي َتل
َق
َُي َت َو ََّف

َتأ َ َّخ َرا

ََُت َز َّوج

তফফা কযা

َ
ُب
َ ّ َت َقل
َتأ َ َّخ َُر

তযফতথন ওয়া

ُني
َ َّ َت َب
ُ َّ َ َتل
َق

ু স্পি কযা

َُت َو َّج َه

َُت َو ََّف

শদতয কযা
তদক কযা

গ্রণ কযা
ূ নথ কযা

َُِتأ َ َّخ َر

তাযা কলর শদতয কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন শদতয কলযলছ (ুং)

শ শদতয কলযলছ (ুং)

তাযা কলর শদতয কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন শদতয কলযলছ (স্ত্রী)

শ শদতয কলযলছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর শদতয কলযলছা

শতাভযা দু জন শদতয কলযলছা (ুং)

তুতভ শদতয কলযলছা (ুং)

َتأ َ َّخ ْر ُت َما

َ
ُِت
ِ َتأ َّخ ْر

ُِن
َ َتأ َ َّخ ْر

ُِم
ْ َتأ َ َّخ ُْر ُت
(ুং)

ُُِّن
َ َتأ َ َّخ ْرت

শতাভযা কলর শদতয কলযলছা
(স্ত্রী)

خ ْر َنا
َُّ َ َتأ

অভযা শদতয কলযতছ

َتأ َ َّخ َر َتا

َتأ َ َّخ ْر ُت َما

শতাভযা দু জন শদতয কলযলছা (স্ত্রী)

ُِت
ْ َتأ َ َّخ َر
ُِت
َ َتأ َ َّخ ْر

তুতভ শদতয কলযলছা (স্ত্রী)

َُِتأ َ َّخ ْرت

অতভ শদতয কলযতছ

ُِن
َ َي َتأ َ َّخ ُر ْو

তাযা কলর শদতয কলয/কযলফ
(ুং)

ُِن
َ َي َتأ َ َّخ ْر

তাযা কলর শদতয কলয/কযলফ
(স্ত্রী)

ُِن
َ َت َتأ َ َّخ ُر ْو

َ
ُِان
ِ َي َتأ َّخ َر

তাযা দু জন শদতয কলয/কযলফ (ুং)

শ শদতয কলয/কযলফ (ুং)

َ
ُِان
ِ َت َتأ َّخ َر

َُِت َتأ َ َّخر

তাযা দু জন শদতয কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ শদতয কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َ
ُِان
ِ َت َتأ َّخ َر

َُِت َتأ َ َّخر

শতাভযা কলর শদতয

শতাভযা দু জন শদতয কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ َت َتأ َ َّخ ْر

َ
ُِان
ِ َت َتأ َّخ َر

শতাভযা কলর শদতয

শতাভযা দু জন শদতয কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َُِن َتأ َ َّخر

অভযা শদতয কতয/কযলফা

َتأ َ َّخ ُر ْوا
ُ َ َتأ َ َّخ ْر
ن
الُ َت َتأ َ َّخ ُر ْوا
ُ َ الُ َت َتأ َ َّخ ْر
ن

َُِي َتأ َ َّخر

তুতভ শদতয কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ َت َتأ َ َّخ ِر ْي

তুতভ শদতয কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ َتأ َ َّخر
অতভ শদতয কতয/কযলফা

ُأ َ ْم ٌر
َتأ َ َّخ َرا
َتأ َ َّخ َرا
ُ ْ َن ِه
ي
الُ َت َتأ َ َّخ َرا
الُ َت َتأ َ َّخ َرا

অলদ

তনললধ

َُتأ َ َّخ ْر
ُ ْ َتأ َ َّخ ِر
ي
ُالُ َت َتأ َ َّخ ْر
ُ ْ الُ َت َتأ َ َّخ ِر
ي

ুং
স্ত্রী

ুং
স্ত্রী

) তীত কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي

ুং

ُت ُؤ ّخ َِرُ ُ
ُت ُؤ ّخ َُِر ْ ُ
ت

ُت ُؤ ّخ َُِر َتا

স্ত্রী

ُت ُؤ ّخ ُِْر ِتُ

ُت ُؤ ّخ ِْر ُت َما

স্ত্রী
ুং

ُت ُؤ ّخ ُِْر َتُ

ঈবয়

ُت ُؤ ّخ ُِْر ُتُ

ُت ُؤ ّخ َُِرا

ুং
স্ত্রী
ুং
স্ত্রী
ঈবয়

ُي َتأ َ َّخ ُرُ
ُت َتأ َ َّخ ُُر
ُت َتأ َ َّخ ُُر
ُت َتأ َ َّخ ِر ْي َ ُ
ن
ُأ ُ َتأ َ َّخ ُُر

ت ُت ُؤ ّخ ُِْر َنُ

ُت ُؤ ّخ ِْر ُت َما

)ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া

ُت ُؤ ّخ ُُِر ْوا

ُت ُؤ ّخ ُِْر ُت ْمُ
ُت ُؤ ّخ ِْرت َُّ
ُن
ُت ُؤ ّخ ِْر َنا

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

َ
انُ
ُي َتأ َّخ َر ِ
ُت َتأ َ َّخ َرا ِ ُ
ن
ُت َتأ َ َّخ َر ِ ُ
ان
ُت َتأ َ َّخ َر ِ ُ
ان

ُي َتأ َ َّخ ُر ْو َنُ
ُي َتأ َ َّخ ْر َ ُ
ن
ُت َتأ َ َّخ ُر ْو َ ُ
ن
ُت َتأ َ َّخ ْر َ ُ
ن
ُن َتأ َ َّخ ُُر

ُ َُت َف َّع َلগঠলনয তকছু
ক)

তাতমথ

ُ فَ َّع َلগ্রুল তক্রয়া কলভথয ঈয ফতথায় তকন্তু ل
َُ  َُت َف َّعএআ গ্রুল তক্রয়া কতথায তনলজয ঈয

ফতথায়।
শ তিলরা
শ অরাদা লরা
শ জায়গা কলয তনলরা

َُت َعل َّ َم
ُ َ َتف ََّر
ق

ََُتف ََّسح

ُعَل َّ َم
ُ َ فَ َّر
ق

শ তিার
শ অরাদা কযলরা

َُف ََّسح

শ জায়গা কলয তদর

ি) এআ গ্রুল তক্রয়া লনক ভয় ধীলয ধীলয কযা শফাঝায়,
শ চুভুক তদলয় তদলয় ান
কযলরা
গ) ম্পূ ণথ নতুন থথঃ
শ কথা ফরর
শ দান কযলরা

শ তগলর শপরর

ََُت َج َّر ُع
َُتكَل َّ َم
ُ َ َت َص َّد
ق

ََج َر ُع
ُكَلِ َم
ُ َ َص َد
ق

শ অঘাত কযলরা
শ তয ফরর

নু ীরনী, ১১.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form V তননথয় কয।
তক্রয়া

َّ ي َت َف
ُِون
َ ك ُر
َ

থথ
তাযা কলর তচন্তা
কলয/কযলফ

অয়াত

َّ اتُلِّقَو ٍمُي َت َف
ُون
َ ك ُر
َ ْ ٍ َآل َُي
ُ َربَّ َناُ َتق ََّب ْلُ ِم َّنا

َ َّلُك ُ ِ ّلُقَل ِْبُ ُم َت
َُار
ٍ ِّ ك
َ ب
ٍ ُج ّب
َٰ َ ع

َت َت َ َّ
ْيُال َْم ََلئِ َكةُ
ْن ُلُعَل َ ْ ِ ُ

ُونُ
َّل َُر ِّب ِه ْم َُي َت َوكَّل َ
َوع َ َٰ
نيُلَ ُ
ك ُمُالْ َخ ْي ُ ُ
ط
ّت َُي َت َب َّ َ
َح َّ َٰ
ُالسا ِج ِدي َنُ
ك ُِِف َّ
َو َت َقل ُّ َب َ

لُِ
صيغةَُ ُ:تفَاعَ َ

ধযায় -১২

َتفَا َع َلُ
أ َ ْم ٌرُ
َتفَاعَ ْ ُ
ل

তক্রয়া

ال َْما ِضي

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

যস্পয

فُ
ار َ
َت َع َ

فُ
ار ُ
َي َت َع َ

فُ
ار ْ
َت َع َ

প্রততলমাতগতা

َت َنا فَ َسُ

َي َؾ َنا فَ ُسُ

َت َنا فَ ْسُ

َت َنا فُ ٌسُ

যাভথ কযা

او َرُ
َت َش َ
او َ ُ
ن
َت َع َ

او ُرُ
َي َت َش َ
او ُ ُ
ن
َي َت َع َ

او ٌرُ
َت َش ُ

َتفَاعَ َلُ

তযতচত ওয়া
কযা

َي َتفَاعَ ُلُ

১। Form VI

ال َْم ْص َد ُرُ
َتفَاعُ ٌ ُ
ل

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ُم َتفَاع ٌِلُ

فُ
ار ٌ
َت َع ُ

فُ
ار ٌ
ُم َت َع ِ
ُم َؾ َنا ِف ٌسُ
او ٌرُ
ُم َت َش ِ

او ْرُ
َت َش َ
او ْ ُ
ن
َت َع َ

او ٌنُ
َت َع ُ

او ٌنُ
ُم َت َع ِ

যস্পয তংা

اس َدُ
َت َح َ

اس ُدُ
َي َت َح َ

اس ْدُ
َت َح َ

রতা কযা

َتكَا َس َلُ

َي َتكَا َس ُلُ

َتكَا َس ْلُ

اس ٌدُ
َت َح ُ

اس ٌدُ
ُم َت َح ِ

যস্পয াাময
কযা
কযা

যস্পয ঘৃ না

َت َنا فَ َرُ

যস্পয

কযা
তজলজ্ঞ কযা
যস্পয ডাকা
যস্পয ওয়াদা
কযা

َي َؾ َنا فَ ُرُ

َت َنا فَ ْرُ

َتكَا ُس ٌلُ
َت َنا فُ ٌرُ

ُم َتكَا ِس ٌلُ
ُم َؾ َنا ِف ٌرُ

َت َسا َء َلُ

َي َؾ َسا َءلُ

َت َسا َء ْلُ

َت َسا ُء ٌلُ

ُم َؾ َسا ِء ٌلُ

َت َنا َدى

َي َؾ َنا َدى

َت َنادَُ

َت َنا ٍدُ

ُم َؾ َنا ٍدُ

َت َواعُ ٌدُ

ُم َت َواعِ ٌدُ

َت َواعَ َدُ

َي َت َواعَ ُدُ

َت َواعَ ْدُ

َت َنا فَ ُر ْوا

َت َنا فَ َرا

َُِت َنا فَ َر

তাযা কলর ঘৃ না কলযলছ (ুং)

তাযা দু জন ঘৃ না কলযলছ (ুং)

শ ঘৃ না কলযলছ (ুং)

তাযা কলর ঘৃ না কলযলছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ঘৃ না কলযলছ (স্ত্রী)

শ ঘৃ না কলযলছ (স্ত্রী)

শতাভযা কলর ঘৃ না কলযলছা

শতাভযা দু জন ঘৃ না কলযলছা (ুং)

তুতভ ঘৃ না কলযলছা (ুং)

َت َنا فَ ْر ُت َما

ُِت
ِ َت َنا فَ ْر

ُِن
َ َت َُنا فَ ْر

ُِم
ْ َت َنا فَ ْر ُت
(ুং)

ُُِن
َّ َت َنا فَ ْرت

শতাভযা কলর ঘৃ না কলযলছা

َت َنا فَ ْر َتا

َت َنا فَ ْر ُت َما

শতাভযা দু জন ঘৃ না কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

َت َنا فَ ْر َنا

তাযা কলর ঘৃ না কলয/কযলফ
(ুং)

ُِن
َ َي َؾ َنا فَ ْر

তাযা কলর ঘৃ না কলয/কযলফ
(স্ত্রী)

ُِن
َ َت َؾ َنا فَ ُر ْو

ُِان
ِ َي َؾ َنا فَ َر

َُِي َؾ َنا فَر

তাযা দু জন ঘৃ না কলয/কযলফ (ুং)

শ ঘৃ না কলয/কযলফ (ুং)

ُِان
ِ َت َؾ َنا فَ َر

َُِت َؾ َنا فَر

তাযা দু জন ঘৃ না কলয/কযলফ (স্ত্রী)

শ ঘৃ না কলয/কযলফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ َت َؾ َنا فَ َر

َُِت َؾ َنا فَر

শতাভযা দু জন ঘৃ না কলযা/কযলফ

কলযা/কযলফ (ুং)

(ুং)

শতাভযা কলর ঘৃ না

তুতভ ঘৃ না কলযলছা (স্ত্রী)

অতভ ঘৃ না কলযতছ

শতাভযা কলর ঘৃ না

ُِن
َ َت َؾ َنا فَ ْر

ُِت
َ َت َنا فَ ْر

َُِت َنا فَ ْرت

অভযা ঘৃ না কলযতছ

ُِن
َ َي َؾ َنا فَ ُر ْو

ُِت
ْ َت َنا فَ َر

ُِان
ِ َت َؾ َنا فَ َر

শতাভযা দু জন ঘৃ না কলযা/কযলফ

তুতভ ঘৃ না কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ َت َؾ َنا فَ ِر ْي

তুতভ ঘৃ না কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

)(স্ত্রী

أ َ َت َنا فَرُِ

)কলযা/কযলফ (স্ত্রী

َن َؾ َنا فَرُِ

অভযা ঘৃ না কতয/কযলফা

অতভ ঘৃ না কতয/কযলফা

ুং

َت َنا فَ ْرُ
َت َنا فَ ِر ْ ُ
ي

ুং

الُ َت َؾ َنا فَ ْرُ
الُ َت َؾ َنا فَ ِر ْ ُ
ي

স্ত্রী

 অলদأ َ ْم ٌرُ
َت َنا فَ َرا
َت َنا فَ َرا

তনললধ

স্ত্রী

الُ َت َؾ َنا فَ َرا

الُ َت َؾ َنا فَ ُر ْوا

الُ َت َؾ َنا فَ َرا

الُ َت َؾ َنا فَ ْر َنُ

) তীত কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي

ুং

ُت ُنو ُِف َُر َتا

স্ত্রী

ُت ُنو ِف ْر ِتُ

ُت ُنو ِف ْر ُت َما

ুং

ُت ُنو ِف ْر َتُ

ঈবয়

ُت ُنو ِف ْر ُتُ

ُت ُنو ُِف َُرا

ُُي َؾ َنا فَ ُرُ

انُ
ُُي َؾ َنا فَ َر ِ

ُت ُنو ِف ُر ْوا

ُت ُنو ِف ْر َنُ

ُت ُنو ِف ْر ُت َما

)ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া
ুং

َت َنا فَ ْر َنُ

َن ِه ْيُ

ُت ُنو ُِف َرُ
ُت ُنو ُِف َُر ْ ُ
ت

স্ত্রী

َت َنا فَ ُر ُْوا

ُت ُنو ِف ْر ُت ْمُ
ُت ُنو ِف ْرت َُّ
ُن
ُت ُنو ِف ْر َنا

ضا ِر ُعُ
ال ُْم َ

ُُي َؾ َنا فَ ُر ْو َنُ

ُت َؾ َنا فَ ُرُ
ُت َؾ َنا فَ ُُر

স্ত্রী
ুং
স্ত্রী
ঈবয়

انُ
ُت َؾ َنا فَ َر ِ

ُت َؾ َنا فَ ْر َنُ

انُ
ُت َؾ َنا فَ َر ِ

ُت َؾ َنا فَ ِر ْي َنُ
ُأ ُ َت َنا فَ ُُر

ت  অল তিন একটাت

انُ
ُت َؾ َنا فَ َر ِ

ُُي َؾ َنا فَ ْر َنُ

ُت َؾ َنا فَ ُر ْو َنُ
ُن َؾ َنا فَ ُرُ

Form V এফং Form VI এয শক্ষলত্র শুরুলত মিন যয দু আতট

سُ
َت َنا ُفَ ُ ُ

سَُُ ُُ،ت َ َّ
لُ
ْن ُُ
َت َؾ َنا ُفَ ُ ُ

َت َ َّ
اُب ِإ ْذ ِن َُر ِّب ِهمُ
ْن ُُ
لُال َُْم ََلئِ َك ُة َُو ُّ
الروحُ ُ ِف َ
يه ِ
َت َت َ َّ
ْيُال َْم ََلئِ َك ُةُأ َ َّالُ َت َخا فُوا
ْن ُلُعَل َ ْ ِ ُ

َت َُت َ َّ
ْنلُ

ফাদ শদওয়া মায়। থথাৎ

শপলযতাগণ ও রূ ফতীণথ য় তালদয
ারনকতথায তনলদথক্রলভ

তালদয কালছ শপলযতা ফতীণথ য় এফং
ফলর, শতাভযা বয় কলযা না
নু ীরনী, ১২.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form VI তননথয় কয।

هْنُ
ارف َ
ُونُ َب ْؼ َ ُ ْ
َي َت َع َ

অয়াত

ىُ
او ُنواُع ََّلُال ِ ِّ
ْب َُوال َّتق َْو َٰ
َو َت َع َ

ونُ
كُفَل َْي َؾ َنا فَ ِ ُ
ََٰذ لِ َ ُ
سُال ُْم َؾ َنا ِف ُس َ

ََلُ ُج َناحَ ُعَل َْي ِه َما
او ٍُرُف َ ُ
َو َت َش ُ

ُون ُبِ ُِهُ
اّللُال َّ ِذيُ َت َسا َءل َ ُ
َوا ّتَقُواُ َّ َُ

ُال ْخ َتل َ ْف ُت ْمُ
َو ل َْوُ َت َواعَد ّتُ ْم َ ُ

থথ

তক্রয়া

তাযা যস্পয তযতচত

ُونُِ
ارف َ
َي َت َع َ

য়/লফ

لُِ
صيغةُُ:اِ ْنف ََع َ

ধযায় -১৩

اِ ْنف ََع َلُ
তক্রয়া

ال َْما ِضي
اِ ْنف ََع َلُ

ঈরলট মাওয়া
শল কযা
চলর মাওয়া

اِ ْن َقل ََبُ
اِ ْن َت َ ُ
ه

فُ
اِ ْن َص َر َ

ংগ্রাভ কযা

اِ ْن َقل ََبُ
ُاِ ْن َطل َ َ ُ
ق

অরাদা ওয়া

اِ ْنف ََص َلُ

চলর মাওয়া

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ِلُ
َي ْن َفع ُ

بُ
َي ْن َقلِ ُ
َي ْن َت ِهي

فُ
َي ْن َص ِر ُ

بُ
َي ْن َقلِ ُ
َي ْن َطل ُ ُ
ِق

اِ ْن َ
ك َش َفُ

َي ْن َ
ك ِش ُفُ

প্রফাতত

اِ ْن َف َج َرُ

َي ْن َف ِج ُرُ

একাকী ওয়া

اِ ْنف ََردَُ

িুলর মাওয়া

ওয়া

শপলট মাওয়া
শবলঙ্গ মাওয়া
মথামথ ওয়া

اِ ْن َش َقُّ

ارُ
اِ ْن َه َ
اِ ْن َب َ ُ
َغ

َي ْنف َِص ُلُ
َي ْنف َِردُ

َي ْن َش ُّقُ

ارُ
َي ْن َه ُ
َي ْن َب ِغ ْ ُ
ي

أ َ ْم ٌرُ
إِ ْن َفع ْ ُ
ِل

بُ
اِ ْن َقلِ ْ
اِ ْن َت ُِه

فُ
إ ْن َص ِر ْ
بُ
إ ْن َقلِ ْ
إ ْن َطل ْ ُ
ِق

إ ْن َ
ك ِش ْفُ
إ ْنف َِص ْلُ
إ ْن َف ِج ْرُ
إ ْنف َُِر ْدُ

ِقُ
اِ ْن َشق ْ

ارُ
اِ ْن َه ْ
اِ ْن َب ِ ُ
غ

ال َْم ْص َد ُرُ
اِ ْن ِف َعا ٌُ
ل

اِ ْن ِق ََل ٌبُ
اِ ْن ِت َها ٌءُ

افُ
اِ ْن ِص َر ٌ

اِ ْن ِق ََل ٌبُ

اِ ْن ِط ََل ٌقُ

১। Form VII

اِ ْس ُمُالْفَاعِل

ِلُ
ُم ْن َفع ٌ
بُ
ُم ْن َقلِ ٌ
ُم ْن َت ٍُه

فُ
ُم ْن َص ِر ٌ
بُ
ُم ْن َقلِ ٌ
ُم ْن َطل ٌ ُ
ِق

افُ
اِ ْن ِك َش ٌ

ُم ْن َ
ك ِش ٌفُ

ارُ
اِ ْن ِف َج ٌ

ُم ْن َف ِج ٌرُ

اِ ْن ِف َصا ٌلُ
اِ ْن ِف َرادٌُ

َاقُ
اِ ْن ِشق ٌ
ارُ
اِ ْن ِه َي ٌ
اِ ْن ِب َغا ٌُء

ُم ْنف َِص ٌلُ
ُم ْنف َِر ٌدُ
ُم ْن َش ٌّ ُ
ق
ارُ
ُم ْن َه ٌ
ُم ْن َب ٍ ُ
غ

اِ ْنف ََر ُد ْوا

اِ ْن َُف َر َدا

ُِاِ ْنف ََر َد

তাযা কলর একা লয়লছ (ুং)

তাযা দু জন একা লয়লছ (ুং)

শ একা লয়লছ (ুং)

ُِن
َ اِ ْنف ََر ْد

اِ ْنف ََر َد َتا

ُِت
ْ اِ ْنف ََر َد

তাযা কলর একা লয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন একা লয়লছ (স্ত্রী)

শ একা লয়লছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ اِ ْنف ََر ْد ُت

اِ ْنف ََر ْد ُت َما

ُِت
َ اِ ْنف ََر ْد

শতাভযা কলর একা লয়লছা

শতাভযা দু জন একা লয়লছা (ুং)

তুতভ একা লয়লছা (ুং)

اِ ْنف ََر ْد ُت َما

ُِت
ِ اِ ْنف ََر ْد

(ুং)

ُُِن
َّ اِ ْنف ََر ْدت

শতাভযা কলর একা লয়লছা

শতাভযা দু জন একা লয়লছা (স্ত্রী)

তুতভ একা লয়লছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

اِ ْنف ََر ْد َنا

ُِاِ ْنف ََر ْدت

অভযা একা লয়তছ

ُِن
َ َي ْنف َِر ُد ْو

তাযা কলর একা য়/লফ

অতভ একা লয়তছ

ُِان
ِ َي ْنف َِر َد

َُِي ْنف َِرد

তাযা দু জন একা য়/লফ (ুং)

শ একা য়/লফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْنف َِر َد

َُِت ْنف َِرد

(ুং)

ُِن
َ َي ْنف َِر ْد

তাযা কলর একা য়/লফ

তাযা দু জন একা য়/লফ (স্ত্রী)

শ একা য়/লফ (স্ত্রী)

ُِان
ِ َت ْنف َِر َد

َُِت ْنف َِرد

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ُْنف َِر ُد ْو

শতাভযা কলর একা ও/লফ

শতাভযা দু জন একা ও/লফ (ুং)

তুতভ একা ও/লফ (ুং)

ُِان
ِ َت ْنف َِر َد

ُِن
َ َت ْنف َِر ِد ْي

(ুং)

ُِن
َ َت ْنف َِر ْد

শতাভযা কলর একা ও/লফ

শতাভযা দু জন একা ও/লফ (স্ত্রী)

তুতভ একা ও/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِأ َ ْنف َِرد

َُِن ْنف َِرد

অভযা একা আ/লফা

اِ ْنف َِر ُد ْوا

ُُاِ ْنف َِر ْد َن
الُ َت ْنف َِر ُد ْوا

ُالُ َت ْنف َِر ْد َن

অতভ একা আ/লফা

ُأ َ ْم ٌر
اِ ْنف َِر َدا

অলদ

اِ ْنف َِر َدا

َُن ِه ْي

الُ َت ْنف َِر َدا
الُ َت ْنف َِر َدا

ُاِ ْنف َِر ْد

ুং

ُُاِ ْنف َِر ِد ْي َن

স্ত্রী

ُالُ َت ْنف َِر ْد

ুং

তনললধ

ُي
ْ الُ َُت ْنف َِر ِد

ভাপউরু ন ক্রফক্র মখন পা’ক্রয়র [কভত মখন কততা]
ফাফ

ُاِ ْنف ََع َل

শত াধাযণত অভযা মালক তক্রয়ায কভথ ফলর তচতন শটাআ কতথা য়। শমভনঃ

ُ( ك ََس ْر ُتُالك ُْو َبঅতভ গ্লাতট বাঙরাভ), এিালন ب
ُ َ  الك ُْوলচ্ছ َمف ُْع ْو ٌل ُِب ُِه
َ ( اِ ْنগ্লাতট শবলঙ্গ শগর), এিালন ب
ُ ُ ك َس َرُالك ُْو
ب
ُ ُ  الك ُْوলচ্ছ ِل
ٌُ فَاع
নু রূবালফ,

ُاب
ُ فَ َت ْح
َ ُالب
َ ت
ُ ُ ُالب
اب
َ َاِ ْن َف َتح
ُاِ ْنف ََع َل

ُاب
َ الب
َ লচ্ছ َمف ُْع ْو ٌلُبِ ُِه
ُ ُ الب
اب
ٌُ فَاع
َ লচ্ছ ِل

(অতভ দযজাতট িুররাভ), এিালন
(দযজাতট িুলর শগর), এিালন

ফালফয ূ লফত প্রশ্নূ চক

َ  ُأথাকলর াভমাতুর ওয়াক্রর উলঠ মায়

স্ত্রী

َ
ابُ ُ ُ ُ ُ←
ُالب ُ ُ
ُأاِ ْن َف َتحَ َ

ار ُةُ ُ ُ ُ←
ت َّ
ُأ َاِ ْن َقل ََب ِ
ُالس َّي َ

َ
اب؟
ُالب ُ ُ
ُأ ْن َف َتحَ َ
ار ُةُ؟
ت َّ
ُأ َ ْن َقل ََب ِ
ُالس َّي َ

?দযজাতট তক িুলর শগর
?গাতড়তট তক ঈলে শগর
নু ীরনী, ১৩.১

তনলচয অয়াতগুলরা শথলক Form VII তননথয় কয।
অয়াত

و ين َقلِبُإ َ َ
ورا
َ َ
ُ ِ َٰ
َلُأ ْهلِهُِ َم ْس ُر ً
ُالس َما ُءُانف ََط َر ْتُ
إِذَا َّ

َُ .وإِذَاُالْ َ
ِبُان َؾث ََر ْتُ
ك َوا ك ُ
اِنُ
َو َالُ َي َ
نطل ُِقُلِ َس ِ
ّتُ َينف ُّ
َضوا
َح َّ َٰ

فَان َف َج َر ْتُ ِم ْن ُهُا ْث َن َتاُ
ُالس َماءُ
ت َّ
ف َِإذَا َ
ُانش َّق ِ

থথ

তক্রয়া

শ ংগ্রাভ

َين َقلِبُِ

কলয/কযলফ

لُِ
صيغةُُ:اِفْ َت َع َ

ধযায় -১৪

اِفْ َت َع َلُ
তক্রয়া

ال َْما ِضي
اِفْ َت َع َلُ

ভতলবদ কযা

اِ ْخ َتل ََفُ

নু যন কযা

اِ َّت َب َعُ

গ্রন কযা

اِ َّت َخذَُ
اِ تَّ ََقُ

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ
ِلُ
َي ْف َتع ُ

َي ْخ َتلِ ُفُ
َي َّؾ ِبعُ

َي َّت ِخذُُ
َي َّت ِقي

أ َ ْم ٌرُ
إِفْ َتع ُْ
ِل

اِ ْخ َتلِ ْفُ
اِ َّت ِب ْعُ

اِ َّت ِخذُْ

ال َْم ْص َد ُرُ
اِفْ ِت َعا ٌُ
ل
فُ
اِ ْخ ِت ََل ٌ
اِ ِّت َبا ُعٌ
اِ ِّت َخا ُذٌ

১। Form VIII

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ِلُ
ُم ْف َتع ٌ

ُم ْخ َتلِ ٌفُ

ُم َّؾ ِب ٌعُ

ُم َّت ِخذٌُ

اِ تَّ ِقُ

إِ ِّتقَا ٌءُ

তভথযা যচনা

ْْتى
ا ِف َ َ

ْْتي
َيف َ ِ

ْْتُ
ا ِف َ ِ

ْْتا ٌءُ
ا ِف ِ َ

ْْتُ
ُمف َ ٍ

তঠক থ

اِ ْه َت َدى

َي ْه َت ِدي

اِ ْه َت ِدُ

اِ ْه ِت َدا ٌءُ

ُم ْه َُت ٍدُ

اِ ْبت َََغُ

َي ْؽ َت ِغي

اِ ْر َت َّدُ

َي ْر ُّ
تدُ

اِ ْب َت ِغُ

اِ ْب ِت َغا ٌءُ

ُم ْؽ َت ٍغُ

বয় কযা
কযা
াওয়া
শিাজা
তপলয মাওয়া
ছে কযা
থ শদিালনা

ارُ
اِ ْخ َت َ
اِ ْه َت َدى

ارُ
َي ْخ َت ُ
َي ْه َت ِد ْ ُ
ي

اِ ْر َت َّدُ
ْتُ
اِ ْخ َ ْ
اِ ْه َت ُِ
د

اِ ْرتِ َدادٌُ

ارُ
اِ ْخ ِؾ َي ٌ
ُاِ ْه ِت َدا ٌُء

ُم َّت ٍقُ

ُم ْر َت ٌّدُ

ارُ
ُم ْخ َت ٌ
ُم ْه َت ٍُ
د

ُُم َّت ٍق

ُاِ َّتقَا ٌء

اِ ْخ َتلَف ُْوا

ُاِ تَّ ِق

َُي َّت ِق ْي

اِ ْخ َتلَفَا

ُاِ تَّ ََق

বীত ওয়া

َُِف
َ اِ ْخ َتل

তাযা দু জন ভতলবদ কলযলছ (ুং)

শ ভতলবদ কলযলছ (ুং)

ُِن
َ اِ ْخ َتل َ ْف

اِ ْخ َتل َ َف َتا

َُِت
ْ ُاِ ْخ َتلَف

তাযা কলর ভতলবদ কলযলছ

তাযা দু জন ভতলবদ কলযলছ (স্ত্রী)

শ ভতলবদ কলযলছ (স্ত্রী)

اِ ْخ َتل َ ْف ُت َما

ُِْت
َ اِ ْخ َتلَف

তাযা কলর ভতলবদ কলযলছ
(ুং)

(স্ত্রী)

ُِم
ْ اِ ْخ َتل َ ْف ُت
শতাভযা কলর ভতলবদ

শতাভযা দু জন ভতলবদ কলযলছা

কলযলছা (ুং)

(ুং)

ُِّْت
َ ُ اِ ْخ َتلَف

اِ ْخ َتل َ ُْف ُت َما

শতাভযা কলর ভতলবদ কলযলছা

শতাভযা দু জন ভতলবদ কলযলছা

(স্ত্রী)

(স্ত্রী)

তুতভ ভতলবদ কলযলছা (ুং)

ُِْت
ِ اِ ْخ َتلَف

তুতভ ভতলবদ কলযলছা (স্ত্রী)

اِ ْخ َتل َ ْف َنا

ُِاِ ْخ َتلَفْت

অভযা ভতলবদ কলযতছ

অতভ ভতলবদ কলযতছ

ُِن
َ َي ْخ َتلِف ُْو

َُِان
ِ َي ْخ َتلِف

তাযা কলর ভতলবদ

তাযা দু জন ভতলবদ কলয/কযলফ

কলয/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ َي ْخ َتلِ ْف

ُِفان
ِ َِت ْخ َتل

তাযা কলর ভতলবদ

তাযা দু জন ভতলবদ কলয/কযলফ

কলয/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْخ َتلِف ُْو

َُِان
ِ َت ْخ َتلِف

শতাভযা কলর ভতলবদ

শতাভযা দু জন ভতলবদ

َُِي ْخ َتلِف

শ ভতলবদ কলয/কযলফ (ুং)

َُِت ْخ َتلِف
শ ভতলবদ কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َُِت ْخ َتلِف

তুতভ ভতলবদ কলযা/কযলফ (ুং)

)কলযা/কযলফ (ুং

نيُِ
َت ْخ َتلِ ِف ْ َ

)তুতভ ভতলবদ কলযা/কযলফ (স্ত্রী

)কলযা/কযলফ (ুং

نُِ
َت ْخ َتلِ ْف َ

َانُِ
َت ْخ َتلِف ِ

শতাভযা দু জন ভতলবদ

শতাভযা কলর ভতলবদ

)কলযা/কযলফ (স্ত্রী

)কলযা/কযলফ (স্ত্রী

أ َ ْخ َتلِفُِ

َن ْخ َتلِفُِ

অতভ ভতলবদ কতয/কযলফা

অভযা ভতলবদ কতয/কযলফা

অলদ
ুং

اِ ْخ َتلِ ْفُ

স্ত্রী

اِ ْخ َتلِ ِف ْيُ

ুং

ال َت ْخ َتلِ ْفُ

اِ ْخ َتلِفَا
اِ ْخ َتلِفَا

তনললধ

স্ত্রী

ال َت ْخ َتلِ ِف ْيُ

أ َ ْم ٌرُ

َن ِه ْيُ

ال َت ْخ َتلِفَا
ال َت ْخ َتلِفَا

اِ ْخ َتلِفُوا

ُاِ ْخ َتلِ ْف َنُ
ال َت ْخ َتلِفُوا

ال َُت ْخ َتلِ ْف َنُ

) তীত কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي
ুং
স্ত্রী

ا ُ ْخ ُت ُلِ َفُ

ا ُ ْخ ُت ُلِ َُف ْتُ

ا ُ ْخ ُت ُلِ َُف َتا

ْتُ
ا ُ ْخ ُتلِف ِ

ا ُ ْخ ُتلِ ْف ُت َما

ুং

ْتُ
ا ُ ْخ ُتلِف َ

ঈবয়

ْتُ
ا ُ ْخ ُتلِف ُ

স্ত্রী

ا ُ ْخ ُت ُلِ َُفا

ا ُ ْخ ُتلِ ْف ُت َما

ا ُ ْخ ُتلِف ُْوا

ا ُ ْخ ُتلِ ْف َنُ

ا ُ ْخ ُتلِ ْف ُت ْمُ
ا ُ ْخ ُتلِف ُ َُّ
ْت
ا ُ ْخ ُتلِ ْف َنا

)ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া
ুং

ُي ْخ َت ُل َ ُفُ

َانُ
ُي ْخ َتلَف ِ

ুং

ُت ْخ َت ُل َ ُفُ

َانُ
ُت ْخ َتلَف ِ

ُت ْخ َت ُل َ ُفُ

স্ত্রী

ঈবয়

ُي ْخ َتلَف ُْو َنُ
ُي ْخ َتل َ ْف َ ُ
ن

َانُ
ُت ْخ َتلَف ِ

نيُ
ُت ْخ َتل َ ِف ْ َ
خ َت ُل َ ُ ُ
ف
أ ُ ُْ

স্ত্রী

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

ُت ْخ َتلَف ُْو َنُ
ُت ْخ َتل َ ْف َ ُ
ن

َانُ
ُت ْخ َتلَف ِ

ُن ْخ َت ُل َ ُفُ

 এয ক্রযফততনت

ل ফাফ
 এযاِفْ َت َع َُ

এয তযফতথন কলয়কবালফ লত ালয। শমভন

ف ََع َلُ

 এয তযফতথনت
 য় তালরد ُذُُز  কাতরভাف

মতদ

د→ ت

ُظ طُضُص  কাতরভাف

মতদ

য় তালর

ط
 য় , তালরو

কাতরভা

→ ت
ف

মতদ

ت → و

ذَ َك َرُ
َز َح َ ُ
م
بُ
َص َ َ
َطل َ َُ
ع

َظل ََمُ ُ
َو َح َ ُ
د
َو ََقُ

اِفْ َت َع َلُ ُ

اِ ْذ َت َ
ك َرُ←َُاِ ْذدَ َك َرُ
م ُ
اِ ْز َت َح َمُ←ُا ِ ْز َد َح َ ُ
بُ
اِ ْص َؾ َ َُ
ب←ُاِ ْص َط َ َ
اِ ْط َتل َ َعُ← ُاِ َّطل َ َُ
ع

اِ ْظ َتل ََمُ← ُاِ ْظ َطل ََمُ ُ
ُاِ ْو َت َح َدُ←ُا ِ َّت َح َ ُ
د
َق← ُا ِ ّتَ ََقُ
ُاِ ُْو َت َ ُ

থথ
শ স্মযন কযর
ভালফ কযা
তধমথ ধযা
শ জানত
শ বুর কযর
শ এক র
শ বীত র
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অয়াত

ونُالْكَا ِف ِر ي َنُأ َ ْو لِ َيا َءُ
َّالُ َي َّت ِخ ِذُال ُْم ْؤ ِم ُن َ
َو َالُ َت َّؾ ِب ِعُال َْه َو َُٰ
ى
َو ُّ
او َ ُ
ون
الش َع َرا ُء َُي َّؾ ِب ُع ُه ُمُالْ َغ ُُ
ف َِإنَّ َماُ َي ْه َت ِديُلِ َنف ِْس ِهُ

ُاْل ْس ََل ِمُ ِدي ًناُ
َو َمنُ َي ْؽ َت ِغُغ ْ َ
ََي ْ ِ
ْبُ َم ِنُا تَّ َ َُٰ
َق
َو َٰلَ ِك َّنُال ِ َّ
ىُف َِإ ّنَ َماُ َي ْه َت ِديُلِ َنف ِْس ُِه
ف ََم ِنُا ْه َت َد َٰ
وَسُق َْو َمهُ
ارُ ُم َ َٰ
َوا ْخ َت َ

থথ
শ গ্রন কলয/কযলফ

তক্রয়া

ذُِ
َي َّت ِخ ِ

ধযায় -১৫

১। Form IX

ُِل
َّ ُاِفْ َع:ُصيغة

ُاِ ُفْ َع َّل

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ٌّ ُم ْؽ َي
ُض
ٌُّم ْس َو ُد

ُال َْم ْص َد ُر
ٌُ ض
اض
َ اِ ْب ِي
ٌُاِ ْس ِو َداد

ُُم ْح َم ٌّر

ُار
ٌ اِ ْح ِم َر

ُض ٌّر
َ ُم ْخ

ُار
ٌ اِ ْخ ِض َر

ض ُّر ْوا
َ إ ْخ

ُأ َ ْم ٌر
ُ َّ اِ ْب َي
ض

ُار ُع
َ ال ُْم
ِ ض

َّاِ ْس َو ُد

َُّي ْس َو ُد

ُاِ ْح َم َّر

ُض َّر
َ اِ ْخ

ُّ َي ْؽ َي
ُض
َُي ْح َم ّر

ُض ّر
َ َي ْخ

ض َّرا
َ إ ْخ

ال َْما ِضي

তক্রয়া

َّ اِ ْب َي
ُض

াদা ওয়া

َّاِ ْس َو ُد

কালরা ওয়া

ُاِ ْح َم َّر

ُض َّر
َ اِ ْخ

রার ওয়া
ফুজ ওয়া

ُِّض َر
َ إ ْخ

তাযা কলর ফুজ লয়লছ (ুং)

তাযা দু জন ফুজ লয়লছ (ুং)

শ ফুজ লয়লছ (ুং)

ُِن
َ ض َر ْر
َ اِ ْخ

ض َّر َتا
َ اِ ْخ

ُِت
ْ ض َّر
َ اِ ْخ

তাযা কলর ফুজ লয়লছ (স্ত্রী)

তাযা দু জন ফুজ লয়লছ (স্ত্রী)

শ ফুজ লয়লছ (স্ত্রী)

ُِم
ْ ض َر ْر ُت
َ اِ ْخ

ض َر ْر ُت َما
َ اِ ْخ

ُِت
َ ض َر ْر
َ اِ ْخ

শতাভযা কলর ফুজ লয়লছা

শতাভযা দু জন ফুজ লয়লছা (ুং)

তুতভ ফুজ লয়লছা (ুং)

ض َر ْر ُت َما
َ اِ ْخ

ُِت
َ اِ ْخ
ِ ض َر ْر

(ুং)

ُُِّن
َ ض َر ْرت
َ اِ ْخ

শতাভযা কলর ফুজ লয়লছা
(স্ত্রী)

শতাভযা দু জন ফুজ লয়লছা (স্ত্রী)

তুতভ ফুজ লয়লছা (স্ত্রী)

ض َر ْر َنا
َ اِ ْخ

ُِض َر ْرت
َ اِ ْخ

অভযা ফুজ লয়তছ

ُِن
َ ض ُّر ْو
َ َي ْخ

তাযা কলর ফুজ য়/লফ

অতভ ফুজ লয়তছ

ُِان
َ َي ْخ
ِ ض َّر

ُِّضر
َ َي ْخ

তাযা দু জন ফুজ য়/লফ (ুং)

শ ফুজ য়/লফ (ুং)

ُِان
َ َت ْخ
ِ ض َّر

ُِّضر
َ َُت ْخ

(ুং)

ُِن
َ ض ِر ْر
َ َي ْخ

তাযা কলর ফুজ য়/লফ

তাযা দু জন ফুজ য়/লফ (স্ত্রী)

শ ফুজ য়/লফ (স্ত্রী)

ُِان
َ َت ْخ
ِ ض َّر

ُِّضر
َ َت ْخ

(স্ত্রী)

ُِن
َ ض ُّر ْو
َ َت ْخ

শতাভযা কলর ফুজ ও/লফ

শতাভযা দু জন ফুজ ও/লফ (ুং)

তুতভ ফুজ ও/লফ (ুং)

ُِان
َ َت ْخ
ِ ض َّر

ُِن
َ ض ِّر ْي
َ َت ْخ

(ুং)

ُِن
َ ض ِر ْر
َ َت ْخ

শতাভযা কলর ফুজ ও/লফ

শতাভযা দু জন ফুজ ও/লফ (স্ত্রী)

তুতভ ফুজ ও/লফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِّضر
َ َن ْخ

ُِّضر
َ أ َ ْخ

অভযা ফুজ আ/লফা

অতভ ফুজ আ/লফা

ض ُّروا
َ ُاِ ْخ

ُض ِر ْر َن
َ ُاِ ْخ

ُأ َ ْم ٌر

ض َُّرا
َ ُاِ ْخ
ض َُّرا
َ ُاِ ْخ

অলদ

ُض َّر
َ ُاِ ْخ
ض ُِّري
َ ُاِ ْخ

ুং
স্ত্রী

তনললধ
ুং
স্ত্রী

ض َّرُ
ال َُت ْخ َ
ض ُِّري
ال َت ُْ
خ َ

َن ِه ْيُ

ض ُّروا
ال َت ُْ
خ َ

ض َُّرا
ال َُت ْخ َ

ض ِر ْر َنُ
ال َُت ُْ
خ َ

ض َُّرا
ال َُت ْخ َ
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ّتُ َينف ُّ
َضوا
َح َّ َٰ

অয়াত

يمُ
َو ْج ُه ُهُ ُم ْس َو ّدًا َُو ُه َوُ َُك ِظ ٌ
َي ْو َمُ َت ْؽ َي ُّ
ض ُُو ُجو ٌه َُو َت ْس َو ّدُ ُُو ُجو ٌُهُ
َ
َت َُو َر َب ْ ُ
ت
أن َزلْ َناُعَل َْي َهاُال َْما َءُا ْه َت ّز ْ
اج ُؾثَّ ْتُ ِمنُف َْو ِ ُ
ق
ْ

থথ
তাযা লয মায়/মালফ

তক্রয়া

َينف ُّ
َضوا

لُِ
صيغةُُ:اِ ْس َت ْف َع َ

ধযায় -১৬

اِ ْس َتف َْع َلُ
থথ

ال َُْما ِضي

اِ ْس َتف َْع َلُ

ارعُِ
ال ُْم َ
ض ِ

ِلُ
َي ْس َت ْفع ُ

أ َ ْم ٌرُِ

ِلُ
إِ ْس َت ْفع ْ

ال َْم ْص َدرُِ

اِ ْس ِتف َْعا ٌلُ

১। Form X

اِ ْس ُمُالْفَاعِل
ِلُ
ُم ْس َت ْفع ٌ

তাড়াতাতড়

اِ ْس َت ْع َج َلُ

َي ْس َت ْع ِج ُلُ

اِ ْس َت ْع ِج ْلُ

ُاِ ْس ِت ْع َجا ٌلُ

ُم ْس َت ْع ِج ٌلُ

ক্ষভা চাওয়া

اِ ْس َت ْغف ََرُ

َي ْس َت ْغ ِف ُرُ

اِ ْس َت ْغ ِف ْرُ

َارُ
اِ ْس ِت ْغف ٌ

ُم ْس َت ْغ ِف ٌرُ

ঙ্কায

ْبُ
اِ ْس َتك َ َ
اِس َتهز ُأ َ
ْ ْ َ

ْبُ
َي ْس َتك ِ ُ

ْبُ
اِ ْس َتك ِ ْ

ارُ
ُاِ ْس ِتك َْب ٌ

ْبُ
ُم ْس َتك ِ ٌ

َي ْس َت ْه ِز ُ
ئُ

اِ ْس َت ْه ِز ْ
ئُ

اِ ْس ِت ْه َزا ٌءُ

ُم ْس َت ْه ِز ٌ
ئُ

ابُ
اِ ْس َت َج َ

بُ
َي ْس َت ِج ْي ُ

بُ
اِ ْس َت ِج ْ

اِ ْس ِت َجا َب ٌةُ

اِ ْس َت ِط ْعُ

بُ
ُم ْس َت ِج ْي ٌ

اِ ْس ِت َطا َع ٌةُ

ُم ْس َت ِطي ٌعُ

اِ ْس ِتقَا َم ٌةُ

يمُ
ُم ْس َت ِق ٌ
نيُ
ُم ْس َت ِع ٌ
ُم ْس َؾ ْسلِ ٌمُ

কযা

কযা
ঈা
কযা
গ্রন কযা
ক্ষভ

اِ ْس َت َطا ُعَ

َي ْس َت ِطي ُع

শাজা

َامُ
اِ ْس َتق َ

يمُ
َي ْس َت ِق ُ

اِ ْس َت ِق ْمُ

াাময

انُ
اِ ْس َت َع َ

نيُ
َي ْس َت ِع ُ

نيُ
اِ ْس َت ِع ْ

اِ ْس ِت َعا َن ٌةُ

اِ ْس َؾ ْسل ََمُ

َي ْس َؾ ْسلِ ُمُ

اِ ْس َؾ ْسلِ ْمُ

اِ ْس ِؾ ْسَل َ ٌمُ

ওয়া
ওয়া
চাওয়া
অনু গতয
কযা

ُُم ْس َت ْع ِم ٌل

ُاِ ْس ِت ْع َما ٌل

ُاِ ْس َت ْع ِم ْل

َُي ْس َت ْع ِم ُل

ُاِ ْس َت ْع َم َل

ফযফায

ُُم ْس َتف ِْه ٌم

ُام
ٌ اِ ْس ِتف َْه

ُاِ ْس َتف ِْه ْم

َُي ْس َتف ِْه ُم

ُاِ ْس َتف َْه َم

তজজ্ঞাা

ُت ْء ِذ ٌن
َ ُم ْس

ُان
ِ اِ ْس
ٌ َت ْءذ

ُت ْء ِذ ْن
َ اِ ْس

ُت ْء ِذ ْن
َ َي ْس

ُت ْء َذ َن
َ اِ ْس

নু ভতত

ُب
ٌ ُُم ْس َت ِج ْي

ُاب
ٌ اِ ْس ِت َج

ُب
ْ اِ ْس َت ِج

ُب
ُ َي ْس َت ِج ْي

ُاب
َ اِ ْس َت َج

ُاِ ْس َت ْع ِل

ُ ِ َي ْس َت ْع
ّْل

ُاِ ْس َت ْع َّل

ُُم ْس َت ْع ٍل

ُاِ ْس ِت ْع ََل ٌء

اِ ْس َؾ ْسل َُم ْوا

তাযা কলর অনু গতয কলযলছ

اِ ْس َؾ ْسل ََما

কযা
কযা
চাওয়া
ঈিয
শদওয়া
ঈলয ওঠা

َُِم
َ اِ ْس َؾ ْسل

তাযা দু জন অনু গতয কলযলছ (ুং)

শ অনু গতয কলযলছ (ুং)

اِ ْس َؾ ْسل ََم َتا

ُِت
ْ اِ ْس َؾ ْسل ََم

(ুং)

ُِن
َ اِ ْس َؾ ْسل َْم

তাযা কলর অনু গতয কলযলছ

তাযা দু জন অনু গতয কলযলছ (স্ত্রী)

শ অনু গতয কলযলছ (স্ত্রী)

اِ ْس َؾ ْسل َْم ُت َما

ُِت
َ اِ ْس َؾ ْسل َْم

(স্ত্রী)

ُِم
ْ اِ ْس َؾ ْسل َْم ُت

শতাভযা কলর অনু গতয

শতাভযা দু জন অনু গতয কলযলছা

কলযলছা (ুং)

(ুং)

ُِّت
َ ُ اِ ْس َؾ ْسل َْم

اِ ْس َؾ ْسل َْم ُتما

শতাভযা কলর অনু গতয

শতাভযা দু জন অনু গতয কলযলছা

কলযলছা (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

اِ ْس َؾ ْسل َْم َنا

অভযা অনু গতয কলযতছ

তুতভ অনু গতয কলযলছা (ুং)

ُِت
ِ اِ ْس َؾ ْسل َْم

তুতভ অনু গতয কলযলছা (স্ত্রী)

ُِاِ ْس َؾ ْسل َْمت

অতভ অনু গতয কলযতছ

ُِن
َ َي ْس َؾ ْسلِ ُم ْو

ُِان
ِ َي ْس َؾ ْسلِ َم

তাযা কলর অনু গতয

তাযা দু জন অনু গতয কলয/কযলফ

কলয/কযলফ (ুং)

(ুং)

ُِن
َ َي ْس َؾ ْسلِ ْم

ُِان
ِ َت ْس َؾ ْسلِ َم

তাযা কলর অনু গতয

তাযা দু জন অনু গতয কলয/কযলফ

কলয/কযলফ (স্ত্রী)

(স্ত্রী)

ُِن
َ َت ْس َؾ ْسلِ ُم ْو

ُِان
ِ َت ْس َؾ ْسلِ َم

শতাভযা কলর অনু গতয

শতাভযা দু জন অনু গতয

কলযা/কযলফ (ুং)

কলযা/কযলফ (ুং)

ُِن
َ َت ْس َؾ ْسلِ ْم

ُِان
ِ َت ْس َؾ ْسلِ َم

শতাভযা কলর অনু গতয

শতাভযা দু জন অনু গতয

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

َُِن ْس َؾ ْسلِم

অভযা অনু গতয কতয/কযলফা

اِ ْس َؾ ْسلِ ُم ْوا

ُُاِ ْس َؾ ْسلِ ْم َن
الُ َت ْس َؾ ْسلِ ُم ْوا

ُالُ َت ْس َؾ ْسلِ ْم َن

َُِي ْس َؾ ْسلِم

শ অনু গতয কলয/কযলফ (ুং)

َُِت ْس َؾ ْسلِم

শ অনু গতয কলয/কযলফ (স্ত্রী)

َُِت ْس َؾ ْسلِم

তুতভ অনু গতয কলযা/কযলফ (ুং)

ُِني
َ ْ َت ْس َؾ ْسلِ ِم

তুতভ অনু গতয কলযা/কযলফ (স্ত্রী)

ُِأ َ ْس َؾ ْسلِم

অতভ অনু গতয কতয/কযলফা

ُأ َ ْم ٌر

অলদ

اِ ْس َؾ ْسلِ َما

اِ ْس َُؾ ْسلِ َما
َُن ِه ْي

ُاِ ْس َؾ ْسلِ ْم
ُ ْ اِ ْس َؾ ْسلِم
ِي

ুং

ُالُ َت ْس َؾ ْسلِ ْم
ُ ْ الُ َت ْس َؾ ْسلِم
ِي

ুং

স্ত্রী

তনললধ

الُ َت ْس َؾ ْسلِ َما
الُ َت ْس َؾ ْسلِ َما

স্ত্রী

)(কভথফাচয তক্রয়া
ুং

ُا ُ ْس ُؾ ْس ُلِ َمُ

ুং

تُ
ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم َ

ঈবয়

تُ
ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُ

স্ত্রী

স্ত্রী

 তীত কালরয তক্রয়াا ُلْ َما ِضُي
ُا ُ ْس ُؾ ْس ُلِ َُما

ُا ُ ْس ُؾ ْس ُلِ َُم ْتُ

ُا ُ ْس ُؾ ْس ُلِ َُم َتا

تُ
ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ِ

ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُت َما

ুং
স্ত্রী
ুং
স্ত্রী
ঈবয়

ُت ْس َؾ ْس ُل َ ُمُ
ُت ْس َؾ ْسل َ ِم ْ َ ُ
ني
أ ُ ْس َؾ ْس ُل َ ُ ُ
م

ُا ُ ْس ُؾ ْس ُلِ ْمُ َنُ

ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُت َما

)ফতথভান কালরয তক্রয়া (কভথফাচয তক্রয়া

ُي ْس َؾ ْس ُل َ ُمُ
ُت ْس َؾ ْس ُل َ ُ ُ
م

ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ُموا

ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُت ْمُ
ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُ َُّ
ت
ُا ُ ْس ُؾ ْسلِ ْم ُؾ َنا

ار ُعُ
ال ُْم َ
ض ِ

انُ
ُي ْس َؾ ْسل ََم ِ
انُ
ُت ْس َؾ ْسل ََم ِ
انُ
ُت ْس َؾ ْسل ََم ِ
انُ
ُت ْس َؾ ْسل ََم ِ

ُي ْس َؾ ْس ُل َ ُُم ْو َنُ
ُي ْس َؾ ْسل َْم َ ُ
ن
ُت ْس َؾ ْس ُل َ ُُم ْو َنُ
ُت ْس َؾ ْسل َْم َ ُ
ن
ُن ْس َؾ ْس ُل َ ُمُ
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َ
ْبُ
أ َ َٰ
ب َُوا ْس َتك َ َ

অয়াত

ُاّللُ
اس َت ْغ ِف ِر َّ َ
َو ْ

الص ََل ُِة
ب َُو َّ
واُب َّ
الص ْ ِ
اس َت ِعؼ ُن ِ
َو ْ
ْ
ون َُسا َع ًُةُ
َالُ َي ْس َتأخ ُِر َ
الس ِ ّؼ َئ ُِة
ك ُِب َّ ُ
َو َي ْس َت ْع ِجل ُو َن َ

ابُل َُه ْم َُر ّبُ ُه ْمُ
فَا ْس َت َج َ
ُاس َتقَا ُمواُلَ ُ
يموا
َاس َت ِق ُ
ك ْمُف ْ
ف ََما ْ

থথ

তক্রয়া

শ ঙ্কায কলযলছ

ْبُِ
ا ْس َتك َ َ

لُال ُّر َبا ِع ُّيُ
الْ ِف ْع ُُ

ধযায় -১৭

ভূ রচায ক্ষয তফতি তক্রয়া

ُالر َبا ِع ّيُُ
الْ ِف ْع ُل ُّ

১।
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গঠন

ف َْعل َ َلُ

َتف َْعل َ َلُ
ُاِف َْعل َ َّلُ

থথ

ضي
ا ُلْ َما ِ ُ

শ নু ফাদ কযর

َت ْر َج َمُ
َب ْعث ََُر

কুভন্ত্রনা শদওয়া

ار ُعُ
ض ُِ
ال ُْم َ

د ُرُ
ص َُ
الم ْ ُ
َُ
َت ْر َج َم ٌُة

سمُالفَاع ِِلُ
ُا ِ ُ

ْت ِج ُمُ
ُي َ ْ
ُي َب ْع ِث ُُر ُ

َب ْعث ََر ُةٌ

শ তফতভল্লা

َو ْس َو َسُ
َب ْس َم َلُ

ُي َو ْس ِو ُسُ ُ
ُي َؽ ْس ِم ُُ
ل

َو ْس َوس ٌةُ ُ
َب ْس َمل َ ٌُة

ُم َو ْس ِو ٌسُ ُ
ُم َؽ ْس ِم ٌُ
ل

শ শফলড় ঈঠর

َت َر ْع َر ُعَ

ْت ْع َر ُعُ
ُي َ َ

َت َر ْع ُر ُعٌ

ْت ْع َر ُعٌ
ُم َ َ

শ ছতড়লয় তদর
শ দ্রুত াটর

ফরলরা

শ কুতর কযর

শ তৃপ্ত র
ঘৃ না কযা
কাঁা

َه ْر َو َلُ

ضُ
َت َم ْ
ض َم َ
اِ ْط َمأ َ َُّ
ن
اِ ْش َمأ َ َُّز

اِقْ َش َعر

ُي َه ْر ِولُ

َه ْر َو لَ ٌةُ

ضُ
َي َت َم ْ
ض َم ُ

ضُ
َت َم ْ
ض ُم ٌ

َي ْش َم ِئ ّزُ ُ

اِ ْش ِم َزا ٌزُ

َي ْط َمئ ُّ
ِنُ

يَ ْق َشعِر

ْت ِج ٌمُ
ُم َ ْ
ُم َب ْع ِث ٌُر
ُم َه ْر ِو ٌلُ

ضُ
ُم َت َم ْ
ض ُِم ٌ

انُ
اِ ْط ِم ْػ َن ٌ

ُم ْط َمئ ٌّ
ِنُ

اِقْ ِش ْع ِرار

ُم ْق َشعِر

ُم ْش َم ُِئ ٌّزُ

ُُمف َْر ْن ِق ٌع

ٌاِفْ ِر ْنقَا ُع

َُيف َْر ْن ِقع

ُاِفْ َر ْن َقُ َع

ছতড়লয় ড়া

ُُاِف َْع ْنل َ َل

তড় ও তরতিঃ
অভযা কার তফকার অল্লয তফত্রতা শঘালনা
কতয
অল্লা তফশ্বাীলদয বীলণ াতস্ত শদলফন
তযলক তভথযা তদলয় তযফতথন কয না
তততন াযাভ কলযলছন মা তকছু িাযা ফ
শতাভাযা কুযঅন তি এফং তা তক্ষা দাও
প্রচায কয মা শতাভায যলফয ক্ষ শথলক ফতীনথ
অতভ শতাভালক তকথ কযতছ মালত তভথযা না
ফলরা
অল্লা তালদয শতাভালদয ঈয প্রাধানয
তদলয়লছন
ফড়লদয ম্মান কয অয শছাটলদয শে কয
শতাভযা তালদযলক জান্নালতয ু ংফাদ দাও
তততনআ শ তমতন তায যু র াতঠলয়লছন
অভযা তফলকলর শিরলত শমলত চাআ
তততন তদনলক যালতয ভলধয প্রলফ কযান
অভযা অত্মভথন কলযতছ অভালদয যলফয
কালছ

ُحاُ َوُ َم َسا ًء
ًُ ُص َُبا
َ َن ْح ُنُ ُن َس ِّبحُ ُا
َ هلل
يدا
ُ ُي َع ِّذ ُبُا
َ هللُالكَا ِف ُِر ُْي َنُعَذَ ا ًبا
ً ُش ِد

ُالباط ِِل
َ َِالُ ُت َب ّ ِد ِلُال َح َّقُب
اتُكُل َّ َها
ِ ََح َّر َمُال َخ ِب ْؼث
ُآنُوعَلِ ّ ُمو ُه
َ َت َعل َّ ُمواُالق ُْر
ُ َ َِّبلِ ّ ْغُ َماُأ ُ ْن ِز َلُ ِم ْن َُرب
ك
َّ ك
َ ُأالُ ُت
ُ َ ك ِّذ
ب
َ ا ُ َن ِّب ُه
َّ ف
ُهللُعَ ُل َيك ُْم
ُ َض ُل َ ُه ُمُا

ار َح ِمُالصغار
ْ ا َ ك ِْر ِمُالكبارُ َو

َُب ِ ّش ُر ْو ُه ْمُ ِبا لْ َج َّن ِة
ُه َوُال َّ ِذيُ ُأ َ ْر َس َل َُر ُسولَ ُه
بُ َم َسا ًُء
ِ بُ ُلِل َّ ِع
َ ن ُِر ْي ُدُا َ ْنُ َنذْ َه
ل
ُ ِ ار ُِِفُالل َّ ْي
ل
َ ُيو ِجُُُال َّن َه
َ
ُ ِ اُالع ِظ ْي
م
َ أ ْسل َْم َناُلُ َر ِّب َن

অল্লা ভৃত শথলক জীতফতলদয শফয কলযন
অল্লা তায জনয জান্নাত াযাভ কলযলছন শম
তযক কলয
তাযা ভলন কলযলছ শম তাযা অভালদয শধাকা
শদলফ
অল্লা শতাভালদয কালজ ফযকত তদক
ঝগড়া কয না তালদয ালথ মাযা ভুিথ
দু তট দর ভুলিাভুতি লয়তছলরা ফদলযয প্রালন্ত
তুতভ যাভথ কয তালদয ালথ
জান্নালতয জনয প্রততলমাগীতা কতয
ভুতভনযা কুযঅন তনলয় তচন্তা কলয
অভযা শকফর শতাভায ঈযআ বযা কতয
অল্লা ব্দতাভালদয জনয অয়াতগুলরা ু স্পি
কলযলছন
শম আরাভ শথলক ভুি ঘুযালরা শ ধং লরা
ভুিাকীলদয ালথ ম্পকথ যাি
অল্ল শকফর ভুিাকীলদয শথলক গ্রন কলযন
ারালতয ূ লফথ তফত্র ওয়া ওয়াতজফ
ভুা (অঃ) অল্লায ালথ কথা ফলরলছন
প্রথলভ অভযা যস্পয তযতচত রাভ

ُت
ِ هللُال َح َّيُ ِم َنُا ُلْ َم ُِّي
ُ ُي ْخ ِرجُُُا

هللُال َج َّن َةُلِ َم ْنُ ُي ْش ِركُُُبه
ُ َح َّر َمُا
ونُا َنَّ ُه ْمُ ُُي َخا ِد ُعو َُن َنا
َ َُي ْح َس ُب
وركم
ُ اراكَ ُا
ِ هللُِفُأ ُم
َ َب

َالُتُ َجا ِد لُواُالجاهلني

ُالب ْد ِر
ِ قَا َب َلُا ُلْ ِف َػ َُت
َ ُانُِف

ُاو ْر ُه ْم
ِ َش
َن ْح ُنُ ُن َسا ِب ُقُلِل ْ َج َنّ ُِة
َّ ُي َت َف
ُ َ ونُ ِبالق ُْر
آن
َ ك ُُرُا ُلْ ُم ْؤ ِم ُن
َ
ُ َ َن َت َوك َّ ُلُعَل َْي
ك
ُات
ِ نيُاهللُلكمُ ْاال َ َي
َ َّ َب

ُك
َ َ َم ْنُ َت َو ََّلُ َع ِنُاال ِ ْس ََل ِمُفَق َْدُ َه ُل
ُني
َ َت َُعل َّ ْقُ َم َعُال ُْم َّت ِق
ُ َ ُاّللُ ِم َنُال ُْم َّت ِق
ني
ُ َّ إِنَّ َماُ َي َتق ََّب ُل

َُِلة
ُ َ ُالص
َّ بُأ ْنُ َُن َت َط َّه َرُق َْب َل
ٌ هذاُ َوا ِج
يما
ُ َّ كَل َّ َم
ً ِوَسُ َتكْل
َٰ َ ُاّللُ ُم
ُارفْ َناُِفُالبداي ِة
َ َت َع

দু তনয়া তনলয় প্রততলমাতগতা কয না
একজন বালরা অতরলভয ালথ যাভথ কয
শনক ও বালরা কালজ যস্পয াাময কয
যস্পয তংা কয না
তাযা শমন যস্পযলক ঘৃ না না কলয
গতড়তট যাস্তায় ঈরলট শগর
ফক্তৃতা অভযা তালক ারাভ কযরাভ
অজলকয ংগ্রাভ শকফর াতন্তয জনয
তায াভলন ম্ভাফনায দযজা িুলর শগর
এ তফললয় তাযা ভতলবদ কযত
তাযা তালদয অতরভলদযলক যফ তললফ গ্রণ
কলযলছ
যু র () এয ু ন্না নু যন কয
অল্লালক বয় কয শমভন বয় কযা ঈতচত
গালছয াতা রু দ লয় মালচ্ছ
জাভাতট অলগয শচলয় লনক াদা লয়লছ
অকা ঠাত কালরা লয় শগর
কালর অয তফকালর ু মথ রার য়
অভযা তক্ষকলক দু আতট প্রশ্ন কযরাভ

ُّ َُالُ َُت َؾ َنا ُفَ ُسواُِف
الد ْن َيا

ُالم َج ِّي ٍد
ُ ٍ َاو ْرُ َم َعُع
َُ َت َش
ُى
ِّ ِ او ُنواُع ََّلُال
َٰ ْب َُوال َّتق َْو
َ َو َت َع
اس ُدوا
َ َالُ َتُ َتُ َح
َال َُي َؾ َنا فَ ُروا

َّ الس َّيارةُ ُِِف
ُار ِع
ُ ِ اِ ْن َقل ََُب
ِ ُالش
َ ّ َ ُت
خ ْ ُط َب ُِة
ُ َسل َّ ْم َناُعليهُ َب ْع َدُال
ُ ْ ُالسَلمُفَق
َط
َّ ُالي ْو َمُ ِأل َ ْج ِل
َ ِن
َ ضا لُ َُنا
الُا َ َما َم ُه
َُ اِ ْن
ْ اب
ِ ُاال ِ ْح ِت َم
ُ ك َش َفُ َب
ُنُ ِِفُ َهذَ اُالْموضو ِع
ُ َ كا ُنواُِيُ ْخ َت ُلِفُو
خذُُواُعُل ََما َُء ُه ْمُا َ ْر َبا ًبا
َُ اِ َّت

ُهلل
ِ ولُا
ِ اِ ّتَ ُِب ْعُ ُس َنّ َة َُر ُس
ُُاّللُ َح َّقُ ُتقَا ِت ِه
َ َّ ا ّتَقُوا
َّ َُي ْصف َُّر َُور ُق
ُالش َج َر ِة
َ

َّ ُاِ ْب َي
َُُياُ ِمنُق َْب ُل
ً ْ ضُالثَّ ْو ُبُ َك ِث

ُالس َما ُءُ َب ْغ َت ًة
َّ ُاِ ْس َو ُدَّ ِت
َّ ح َُم ُرُا
لش ْم ُسُ َص َب ًحا َُوُ َم َسا ًُء
ّ ُ ْ َُت
ُ ِ ْ َسأَلْ َناُا ُلْم َد ِّر َس ُُس َؤال
َني

শ অল্লা তুতভ অভালদয ক্ষভা কয
তাযা দু জন (স্ত্রী) ঙ্কায কযলরা
তুতভ তক এআ কাজ কযলত ক্ষভ?
অভযা শকফর অনায কালছআ াাময চাআ
এটা অনায প্রলয়াজলন ফযফায কযলত
ালযন
শক এআ ু েয ফআটায নু ফাদ কযলরা?
শ ফায ভালঝ অনে ছতড়লয় তদর
শ দ্রুত াটর শমন তলছ না লড়
য়তান প্রতততনয়ত ভানু ললয ন্তলয কুভন্ত্রনা
শদয়
অভযা িাওয়ায অলগ তফতভল্লা ফতর
রতাতট িুতট শফলয় শফলড় ঈঠলরা

الل َّ ُه َّمُا ْغ ِف ْرلَ َنا

ْب َتا
َ َ اِ ْس َتك

تُ َت ْس َت ِط ْي ُعُا َ ْنُ َتف َْع َلُ َهذَ ا؟
َ هلُأن
ُني
ُ ْ اِ ّيَاكَ ُ َن ْس َت ِع

ُك
َُ ُحا
َُ اُِف
َ ج ِت
َ ُي ْم ِك ُن
ِ َكُا َ ْنُ َت ْس َت ْع ِم َلُ َهذ
ُابُالَج ِم ْي َل
َ َم ْنُ َُت ْر َج َمُ َهذَ اُال ِك َت
َُب ْعث ََرُالُ ُبشُ َُرىُِفُال َج َما َع ِة

َُه ْر َو َلُلِك َْي ََلُيُ َت َخل َّ َف

َّ
ائما
ًُ اسُ َد
ُ ِ ورُال َّن
ُ ْ انُ ُي َو
ُ الش ْي َط
ُ س ِو ُسُِف
ِ ُص ُد

ُاو ِل
ُ ُن َؽ ْس ِم ُلُق َْب َلُال ُّؾَ َن

الع َصا
ُ َت َر ْع َرعَُال َن َب
َ ات ُِب

