আর কুযআননয মভৌলরক ব্দভূ নয তালরকা

الف
উলিদ, ঘা
ফবদা, কখননা
রান কযা
উট, উষ্ট্র
ালখয ঝাাঁক
লতা, চাচা, দাদা
অস্বীকায কযা
আা, কনয আা
াভগ্রী
অগ্রালধকায মদওা
লনছ মপরা
অনয
বাই
জঘনয, ভন্দ
আলদ ভানফ, ভানফাঙ্গ
আদা কযা
লনষ্ফরা ফৃ ক্ষ
অনযা, া
রফণাক্ত
ইাজুজ ম্প্রদা

ٌٌّأ َ ّب
ٌّأَبَ ًدا
ٌّ َ أ َ َب
ق
ٌّإِبِ ٌل

ٌّأ َ َبا ِبي َل
ٌّا َ ٌب
ٌّأ َ ََب
ٌّا َ ََت

ٌّاثٌّ(و)ٌّأ َ َثا َث ٌة
ٌ اأ َ َث

ٌّآ َث َر
ٌّأ َّخ َر
(مث)ٌّأ ُ ْخ َرىٌّ(ج) ٌّأ ُ َخ ٌُّر آ َخ ٌُّر
ٌٌّّإ ْخ َوة،أ َ ٌخٌّ(ج)ٌّإ ْخوان
ٌٌّّإد
آ َدم

ٌٌّّأ َدا ٌء،أَدَّى

ٌٌّّأ َ ُث ْو ٌل،ا َ ْث ٌلٌّ(ج)ٌّآ َثا ٌل
ٌّام
ٌ اِ ْث ٌمٌّ(ج)ٌّآ َث
ٌّ ٌا ُ َجاج
ٌّأجو ُج
ُ َي

ভাজুজ ম্প্রদা
ভজদু লয কযা
ভ ধামব কযা
এক, একলট, একক ত্তা
ধযা, মনওা, াকড়াও কযা
অনু ভলত মদওা
কষ্ট মদওা
মমৌন চালদা
ৃলথফী
লিংান
লক্ত মমাগাননা
লক্ত, দৃ ঢ় কযা
উস্কালন মদওা
ঘলনন আা
আটক কযা
আকৃলত, গঠন
লবলত্ত-প্রস্তয স্থান কযা
ভভবজ্বারা ফাড়ান
চা ালন
আদব, অনু ৃলত, ভনডর
আনক্ষ কযা
দালিক

ٌّأجو ُج
ُ َم
ٌّأ َ َج َر
ٌّأ َّج َل

َ
ٌّآحادٌّ(مث)ٌّإِ ْح َدى
َ ٌّ)أ َح ٌدٌّ(ج
ٌّأ َخ َذ

ٌّأ ِذ َن

ٌّآذَى

ٌّإِ ْربَ ٌةٌّ(ج)ٌّأ ُ َر ٌب

ٌّاض
ٌ آر
ٌ أ َ ْر
َ ٌّ)ضٌّ(ج
َ
َ كٌّ(و)ٌّأ َ ِر ْي
ٌّك ٌة
ُ ِأ َرائ
ٌّآ َز َر
أ َ ْز ٌٌّر
ٌّأ َ َّز
ٌّف
َ أ َ ِز
ٌّأ َ َس َر
أ َ ْس ٌٌّر
ٌّ َ أ َ َّس
س
ٌّآس َف
َ
ٌّآ ِس ٌن

ٌّأ ُ ْس َوةٌٌّ(ج)ٌّأ ُ ًس
ٌّ َ ٌّأ َ ِس،آس
ي
َ
ٌّ َ أ َ ِش ٌرٌّ(ج)ٌّأ َ ِش ُر ْو
ن

মফাঝা
ভূ র, উৎ
ন্ধ্যা
লছ-লছ, উপ
লদগন্ত
লফভুখ ওা
ূ বম মডাফা
খাওা
কভাননা
লভরন ঘটাননা
আত্মীতা, ফন্ধ্ুত্ব
কষ্ট কযা
ভা‘ফুদ, উায
ত্রুলট কযা
দান
লটরা, অভতা, ফন্ধ্ুয
ু দীঘবকার
আনদ কযা
গতকার, লফগতকার
আকাঙ্ক্ষা
গভননচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী

ٌّار
َ ٌّ)إِ ْص ٌرٌّ(ج
ٌ آص
ٌٌّ أ َ ْص ٌلٌّ(ج)ٌّأ ُ ُصو
ل

َ
ٌّاآلصا ُل
َ ٌّ)أ ِص ْي ٌلٌّ(ج
ٌّ ّ ٍ ُ أ
ف
ٌَّاق
ٌ أُفُ ٌقٌّ(ج)ٌّآ ف
ٌّ َ أَف
َك
ٌَّ َأَف
ل
ًل
ٌّ ْ ٌّأَك،أَك َ َل
ٌّ َ أَل
َت
ٌّ َ َّ أَل
ف
ًّ ل
ٌّ إ

ٌّأَلِ َم
إل ٌهٌّ(ج)ٌّآ لِ َه ٌٌّة
 ٌَّيألُو،أ َ َل
ٌّ ْ ٌِّإ،ٌّأ َ ََل،آل ٌءٌّوٌّإِ ََل
ٌل
ٌّ ٌ ٌّأ َ ُم ْو،ات
ت
ٌ تٌّجٌّإِ َم
ٌ أ ْم
ٌّ ٌ (ج)ٌّآ َما ٌدٌّ أ َم
د
ٌّأ َ َم َر
ٌّاسٌّأ ُ ُم ْو ٌس
ٌ أ ْم ِسٌّ(ج)ٌّآ َم
ٌّأ َم ٌلٌّ(ج)ٌّآ َما ٌل
ٌّْي
َ ْ آ ِّم

লফশ্বা কযা
দাী, ফাাঁলদ
কনযা, নাযী
আাঁচ কযনত াযা
নাক, নাা, নালকা
এই ভাত্র, নানকয ডগা
ৃ লষ্ট, ৃ লষ্টকুর
কীবানফ, মকানেনক
ভ ওা
প্রতযাফতবন কযা
ক্লান্ত ফানাননা
ফযাখযা
ভানফদযলদ
আশ্র মনওা
লযফায
আাত
াাময কযা
ফন, জঙ্গর
লফফানমাগয
এখন, ভাত্র

ٌِّن
َ أم
أ َ َم ٌةٌّ(ج)ٌّإ َما ٌٌّء
ٌّاث
ٌ أ ُ ْنثَىٌّ(ج)ٌّإ َن
ٌّآ َن َس

ٌّف
ٌ ٌّأ ُ ُن ْو،اف
ٌ أ ْن ٌفٌّ(ج)ٌّآ َن
آنِفًا

ٌّام
ٌ أ َن
ٌّأ َ َّّن
ٌّأ َ َّن
ٌّأ َ َّو َب

ٌّ ٌَّي ُؤ ْو ُد،آ َد
ٌَّتأو يل
ٌٌّأ َ َّواه
ٌّأوى
َ

ٌّأ َ ْه ٌلٌّ(ج)ٌّأهلون
ٌّآيات
َ ٌّ)آي ٌةٌّ(ج
َ
ٌّأ َ ّي ََد
َ األ ْي
ٌّكة
ٌّاَمٌّوٌّأ َ ِّي ٌم
َ أي
َ
ٌّ َ
اآلن

ফযালফরন য
কূ, কুা
দু ুঃলখত ওা
মরজকাটা, লনফবিং
কাটা, লচযা
লনযারা ধযান কযা
লফলক্ষপ্ত কযা
ঝণবা ঝযা
অনু ন্ধ্ান কযা
াগয
কভাননা
আত্মলফনাী
কৃণতা কযা
ূ চনা কযা
ফদয-প্রান্তয
উিাফন কযা
লযফতবন কযা, লফলনভ কযা
যীয
প্রকা াওা
অফয কযা
ৃ লষ্ট কযা
মৌন্দমব প্রদবন কযা, দৃ লষ্টযঞ্জন কযা

باء

ٌّبَا ِب ُل

ٌّار
ٌ ِب ْئ ٌرٌّ(ج)ٌّآ َب
ٌّاِ ْب َت َػ َس
َ
ٌَّت
ُ َ أ ْب
ٌّك
َ َب َّت
ًٌٌّّ َت ْب ِؾيل،َت َؽ َّت َل
َّ َب
ٌّث
ٌّنب َج َس
َ ا
ٌّث
َ َب َح

ٌٌّّأ َ ْب ُح ٌر،ار
ٌ َب ْح ٌرٌّ(ج)ٌّ ِب َح
ٌَّب َخ َس
ٌَّبا ِخ ٌع

ٌّْل
َ بَخ
ِ ٌّال ُْبخ،ِل
ٌََّب َدأ
ٌَّب ْد ٌر
ٌَّا ْب َت َدع

ٌٌّّ َت َب َّد َل،ًٌّ َت ْب ِديل،َب َّد َل
َ
ٌّان
ٌ بَ َد ٌنٌّ(ج)ٌّأ ْب َد
ٌَّب َدا
َ
ٌّيرا
ً ٌّ َت ْب ِذ،َبذّ َر
ٌَُّب َرأ
ٌَّّ َ بجٌ ٌّ َت
ب
ُّ َ (ج)ٌّ َت

লনযস্ত ওা
ীতর
দা কযা
প্রকালত ওা, ফায ওা
আড়ার, অন্তযার
কুষ্ঠনযাগী
ঝরন মাওা
ফযকত মদওা
লযকল্পনা কযা
প্রভাণ
লফকীমবভান
ভুখবায কযা
চুযভায কযা
প্রালযত কযা, প্রাচুমব মদওা
রম্বভান স্বচ্ছ যনঙয াদা মভঘ, লফদ,
দু নমবাগ
ফলিত কযা
ভুলক াা
ু িংফাদ মদওা
মদখা
মাঁাজ
কলত

ٌّ ََب ِرح

ٌّار ٌد
ِ ٌّ َب،َب َر ٌد
ٌّبَ َّر

ًٌّار َزة
ِ ٌّ َب،َب َر َز ٌّ َب َّر َز
ٌّاز ُخ
ِ بَ ْر َز ٌخٌّ(ج)ٌّبَ َر
ٌّ ُ األ َ ْب َر
ص
ٌَّب ِر َق

ٌّار َك
َ َب
ٌّ َ أ َ ْب َر
م
ٌّ ُ ْ انٌّ(ج)ٌّبَ َرا ِه
ْي
ٌ بُ ْر َه
ٌّاز َغ ًة
ِ ازغٌٌّ(مث)ٌّ َب
ِ َب
ٌَّب َس َر
ٌّ َب ًّسا،ٌَّب َّس

ٌٌّّال َْؽ ْس ُط،ٌّبَ َس َط
اس َق ٌٌّة
ِ َب
ٌّأ َ ْب َس َل

ٌَّت َؽ َّس َم
ٌَّب َّش َر
ٌٌّّأ َ ْب َص َر،بَ ُص َر
ٌَّب َص ٌل
ْ ِب
ٌّض ٌع

ভন্থয ওা
গফব কযা
াকড়াও কযা
ফালতর ওা
মগান থাকা
াঠাননা
ুনরুোন কযা
দীঘব ওা
ধ্বিং ওা, লফদূ যণ
উট
কতক
ভূ লতবয নাভ
স্বাভী, লত
ঠাৎ, অলচনযই
ত্রুতা, ঘৃ ণা
খচ্চয
ীভারঙ্ঘন কযা
গরু
বূ লভ
তযকালয
স্থাী থাকা
ফালরকা
প্রবাত, ঊলা

ٌَّبَ َّطأ

ٌٌّّ َب َط ًرا،َب ِطر
ٌٌّّبَ ْط ًشا،ٌَّب َط َش
ٌَّب َط َل

ٌّبَ َط َن

ٌّث
ُ ٌّالب ْع
َ بَ َع
َ ،ث
ٌَّب ْعث ََر
ٌّبَ ُع َد

ٌَّب ِع َد
ٌّان
ٌ ريٌّ(ج)ٌّ ُب ْع َر
ٌ َب ِع
ٌّاض
ٌ ضٌّ(ج)ٌّأ َ ْب َع
ٌ َب ْع
ٌَّب ْع ٌل

ٌّ(ج)ٌّبُ ُعولَ ٌة
ٌَّب ْغ َت ًة

ٌّضا ُء
َ َب ْغ

ٌّْل
ٌ بِ َغا ٌلٌّ(و)ٌّ َبغ
ٌّبَ ََغ

ٌّات
ٍ ٌّبَق ََرةٌٌّ(ج)ٌّبَق ََر،ال َْبق َُر
ٌٌّ ٌِّبقَاع،ُبق َْع ٌةٌّ(ج)ٌّبُ َق ٌع
ٌّبَ ْق ٌلٌّ(ج)ٌّ ُبق ُْو ٌل
ٌٌَّّب ِق َي
َ
ٌّار
ٌ َ ِبك ٌْرٌّ(ج)ٌّأ ْبك
ْ ُب
ٌٌّ َ ٌّإِ ْبك،ٌك َرة
ار

ভাক্কা নগযী
মফাফা, ভূ ক
কাাঁদা
য
লনযা ওা

মালণ কযা
মৌঁছা, তুনঙ্গ ওঠা
যীক্ষা কযা
ক্ষ ওা
আঙু নরয ডগা
ুত্র
ফানাননা
আশ্র মনওা
দযজা
ধ্বিং ওা
অফস্থা, দা
তবম্ব ফানাননা
মৌন্দমব, মাবা
লভথুযকনক ফদদু ’আ কযা
গৃালরত চতুষ্পদ শু
যালত্র মান কযা
ধ্বিং ওা
াদা ওা

َّ َب
ٌّك َة

ٌّأ َ ْبك َُمٌّ(ج)ٌّ ُبك ٌْم
َ َب
ٌّكى

ٌٌّّ َبل َْدةٌٌّ(ج)ٌّ ِبل َ ٌد،َبل ٌَد
ٌّ َ َ أ َ ْبل
س
ٌَّبل َ َع
ٌّبَل َ َغ

ٌٌّّإِ ْب َتلَي،ٌّأَب ََْل،ٌَّب َل
ٌَّبلِ َي
ٌّانٌّ(و)ٌّ َب َنا َن ٌة
ٌ َب َن

ٌّون
َ ٌّبَ ُن،ْي
َ ٌّبَ ِن،إ ْب ٌنٌّجٌّأ ْب َنا ٌء
ٌَّب َن

ٌّبَا َء

ٌّابٌّ(ج)ٌّأ َ ْب َواب
ٌ َب
ٌّار
َ َب

ٌّبَا ٌل

ٌّت
َ َب َه

ٌَّب ْه َج ٌة

ٌّا ْب َت َه َل

ٌّيم ٌةٌّ(ج)ٌّ َب َهائِ ُم
َ َب ِه
ٌٌّّبَ َيا ًتا،ٌّات
َ َب
ٌَّبا َد
َّ ا ْب َي
ٌّض

ٌّبَا َي َع
َ َب
ٌّان
َ ٌّأ َب،ْي
َ َّ

আনু গনতযয থ কযা
ু স্পষ্ট ফণবনা কযা

تاء
ধ্বিং ওা, লফনা ওা
লন্দুক
ধ্বিং কযা
মভনন চরা
ক্রভান্বন
ফযফা
লননচ, তরনদ
ভালট
লফরালতা যাখা
লযায কযা
তন ঘটা, ধ্বিং ওা
দদলক ভরা
ভজফুত কযা
লচৎাত কনয মাাননা
াঠ কযা
শ্চানত আা
ূ ণব ওা
চুরা
তাওফা কযা, প্রালশ্চত্ত কযা

ٌّيب
َّ َت
ٍ ٌّ َت َب،ٌّب
ٍ ٌّ َت ْت ِؽ،اب

ٌّت
ٌ َتا ُب
ُ اب ْي
ِ وتٌّ(ج)ٌّ َت َو
ٌّار
ً ٌّ َت ْت ِب،ب
َ َّ َت
ٌ ٌّ َت َب،ريا
ٌٌّّإ ّتِ َباع،ٌّإ ّتَ َب َع،َت ِب َع
ٌَّتا
َ ْ َت

ٌٌّارة
َ تِ َج
ٌّت
َ َت ْح

ٌّابٌّ(ج) ٌّأ َ ْت ِر َب ٌة
ٌ ُت َر
ٌّف
َ أ َ ْت َر
ٌَّت َر َك
ٌّ ٌ َت ْع
س
ٌَّث
ٌ َتف
ٌّأ َ ْت َق َن
َّ ت
ٌَّل

ٌٌّّتِل َ َوة،ٌَّت َل
ٌَّت ََل
ٌَّت َّم

ٌّري
ُ ْ ِال َؾ ُّن ْو ُرٌّ(ج)ٌّ َت َنا ن
ٌٌّّ َت ْوبَ ٌة،ٌّ َت ْو ٌب،ٌّاب
َ َت

ٌّات
ٌ ار
َ ارةٌٌّ(ج)ٌّ َت
َ َت

একফায

ٌّْي
ُ ال ِّت

ডুভুয, আলঞ্জয

ٌََّتاه

উদভ্রান্ত ন মঘাযানপযা কযা

ثاء
অটর থাকা
ধ্বিং ওা, ভযণ
লফযত যাখা
এনক এনক
ভুলরধাযা
তযা কযা
অলবনমাগ
ভালট
া
মজযালতভব
াওা
বালয ওা
দর, জাভা’আত
পর ধযা
মখানন, ওখানন
অতুঃয, আফায, ুনযা
দয, স্বল্পভূ রয
লিংা মগান কযা

ٌّوت
ٌ ٌّ ُث ُب،ت
َ َث َب
ٌّور
ٌ ُث ُب
ٌَّث ّب ََط

ٌّاتٌّ(و)ٌّ ُث َب ٌة
ٌ ُث َب
ٌّ ٌث ََّجاج
َ
ٌَّن
َ أ ْثخ

ٌّيب
َ َتث ِْر
ٌّالثَّ َرىٌّ(ج)ٌّأ َ ْث َرا ٌء
ٌّْي
ٌ ُث ْع َب
ُ ْ اب
ِ انٌّ(ج)ٌّ َث َع
ٌّ ٌ َثا ِق
ب
ٌَّث ِق َف
ٌَّث ُق َل
)ُثل َّ ٌةٌّاٌّ(ج
ٌّأ َ ْث َم َر
ٌّثمم,م
ٌّ َّ َث
ٌّ َّ ُث
م
َ
ٌّان
ٌ َث َم ٌنٌّ(ج)ٌّأ ْث َم
ٌَّث َن

َ
ٌّاب
َ ٌّأ َث،َث َّو َب
َ
ٌّار
َ أ َث
ٌّاوي
ِ َث

াওাফ মদওা
বূ লভ চাল কযা
অফস্থানকাযী

ٌّاتٌّ(و)ٌّ َث ِ ّؼ َب ٌة
ٌ َث ِ ّؼ َب

অকুভাযী

جيم
আতবনাদ কযা
কূ
ভূ লতব, প্রলতভা
যাক্রান্ত
াাড়
কার
কার
আনা, ভননানীত কযা
ুকুয
উড়াননা
অনধাভুখী
নতজানু ন উলফষ্ট
অস্বীকায কযা
মদামখ
কফয
মশ্রষ্ঠত্ব, ফড়ত্ব
মমাগযতভ

ٌَّج َئ َر

ٌّاب
ٌّ ُج
ٌ بٌّ(ج)ٌّ ِج َب
ٌّت
ٌ ِج ْب
ٌَّار
ٌ َج ّب

ٌَّج َب ٌلٌّ(ج)ٌّ ِج َبا ٌل

ٌُّب
ٌ ُ ْيٌّ(ج)ٌّ ُج
ٌ ْ َج ِب

ٌِّج َبا ٌهٌّ(و)ٌّ َج ْب َه ٌة

ٌٌّّا ْجؾ َََب،َج ََب

ٌّاب َي ٌة
ِ َج َو ِاب ٌُّ(و)ٌّ َج
َّ اج َت
ٌّث
ْ
ٌَّجا ثِ ٌم

ٌَّجا ثِ َي ًة
ٌَّج َح َد

ٌّيم
ٌ َج ِح

ٌّاثٌّ(و)ٌّ َج َد ٌث
ٌ أ َ ْج َد
ٌّ َج ٌّد
ٌّأ َ ْج َد ُر

ঝগড়া কযা
চূ ণব-লফচূ ণব
কাণ্ড
জ্বরন্ত করা
ক্ষলত কযা
ঙ্গার
মটনন আনা
অনাফালদ বূ লভ
অলতকনষ্ট লগরা
গতব
াাক্ত কযা
প্রফালত কযা
অিং
ফযাকুর ওা
ফদরা মদওা
যীয
মগানন্দালগলয কযা
যীয
কযা, ফানাননা
ালননত বাা আফজবনা
ফড় াত্র
ছত্রবঙ্গ ওা
ভনফত কযা

ٌٌّّ ِج َدا َل،َجا َد َل

ٌٌُّجذَ اذًاٌّ(و)ٌّ ُجذَ اذَة
ٌٌِّجذْ عٌٌّ(ج)ٌّ ُجذُ و ع
ٌَّجذْ َو ٍة

ٌّ ََتح
ْ ، ََج َرح
َ َ ٌّاج

ٌَّج َرا ٌدٌّ(و)ٌّ َج َرا َدة
ٌَّج َّر

ٌُّج ُر ٌزٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َرا ٌز

ٌََّت َج َّرع
ٌّاف
ٌ فٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َر
ٌ ُج ُر
ٌَّج َر َم
ٌٌّّ َم ْج ِري،َج َري
ٌُّج ْز ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َزا ُء
ٌََّج ِزع

ٌّ ٌّ َج َزا ٌء،ٌّجا َزى
َ ،َج َزى
ٌَّج َس ٌدٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َسا ٌد
ٌَّت َج َّس َس
َ
ٌّام
ٌ ِج ْس ٌمٌّ(ج)ٌّأ ْج َس
ٌَّج َع َل
ٌُّجفَا ًء
ٌَّانٌّ(و)ٌّ َج ْف َن ٌة
ٌ ِجف
َ َت َج
ٌّاَف
ٌّأ َ ْجل ََب

যাজা জারূ ত
চাফুক ভাযা
বা
ভত্ত্ব, মশ্রষ্ঠত্ব
প্রকালত কযা
মদৌনড় ারাননা
জড়ফস্তু জভাট
জভা কযা
মৌন্দমব
প্রচুয, অলধক
দূ নয যাখা
াত ফাড়াননা
দনযদর
ক্ষালতত্ব কযা
দবা মপরা
াকা পর
মকনট ভৃ ণ কযা
উত্তয ফা াড়া মদওা
দ্রুতগাভী অশ্বার
আশ্র মদওা
অলতক্রভ কযা
ন্ধ্ান কযা
ক্ষুধাতব ওা

ٌَّجا ل ُْوت

ٌٌّّ َجل َْدة،َجل ََد
ٌَّم َجا لِ ُسٌّ(و)ٌّ َم ْجلِ ٌس
ٌّالْ َجل َ ُل
ٌَّج ََّل
ٌّ ََج َمح

ًٌَّجا ِم َدة
ٌٌّّج ْم ًعا
َ ،َج َم َع
ٌَّج َما ٌل
ٌَّج ٌّم

ٌّب
َ  ٌّ َج َّن،ب
َ َج َن
ٌّ ََجنَح

ٌٌّندٌّ(ج)ٌّ ُج ُنود
ٌ ُج
ٌَّج َن ٌف

ٌَّج َّن
َ
ٌٌّّج ِن ًّيا
َ ،َج َنٌّ(ج)ٌّأ ْج َنا ُء
ٌّاب
َ َج
ٌّ َ أ َ َج
اب
ِج َيا ٌدٌّ(و)ٌّ َج َوا ٌٌّد
َ
ٌّار
َ أ َج
ٌّاو َز
َ ٌّ َت َج،او َز
َ َج
ٌّاس
َ َج
ٌََّجاع

ٌّاف
ٌ فٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َو
ٌ َج ْو
ٌَّج ٌّوٌّ(ج)ٌّأ َ ْج َوا ُء
ٌٌّّ ِج َها ًدا،ٌَّجا َه َد

মট
ফাু ভণ্ডর
লজাদ কযা

ٌٌّّج ْه ٌد
َ ،ُج ْه ٌد

প্রনচষ্টা

ٌٌّّ َج ْه ًرا،َج َه َر

উচ্চস্বনয ফরা

ٌَّج ّه ََز
ٌّج َها لَة
َ ،َج ِه َل

প্রস্তুত কনয মদওা
ভূ খব ওা

ٌَّج َه َّن ُم

জাান্নাভ

ٌَّجا َء

আা

ٌّوب
ٌ بٌّ(ج)ٌّ ُج ُي
ٌ َج ْي
َ
ٌٌّّج ُي ْو ٌد
ُ ،ِج ْي ٌدٌّ(ج)ٌّأ ْج َيا ٌد

নকট
ঘাড়

حاء
লপ্র কনয মদওা
লফননাদনন যাখা
ফলন্দ কযা
নযাৎ ওা
কক্ষথ
যল
অলনফামব
দ্রুত চরা
দবা
াজ্জ কযা

ٌَّب
َ َح ّب

ٌّب
َ َ َح
ٌَّح َؽ َس
ٌَّح ِب َط

ٌّاك
ٌ كٌّ(و)ٌّ ِح َب
ٌ ُح ُب
ٌَّح ْب ٌلٌّ(ج)ٌّ ِح َبا ٌل
ٌَّح ْت ًما

ٌّيث
ٌ َح ِؿ
ٌّب
ٌ ِح َج
ٌ ابٌّ(ج)ٌّ ُح ُج
ٌّ ٌٌّّ ِحج، ٌٌّّ َحج، ََّحج

ঝগড়া কযা
লনললদ্ধ, অস্পৃয
াথয, প্রস্তয
প্রলতফন্ধ্ক
লটরা
ফণবনা কযা
লফনযালধতা কযা
উদযান
তকব ওা
মু দ্ধ কযা
পর পরাননা
ক্ষলত, অনযা
ভননাফাঞ্ছা
ভুক্ত কযা
াাযাদায
মরাব কযা
উদ্বু দ্ধ কযা
লফকৃত কযা
মাড়াননা
ঝাাঁকাননা
াযাভ কযা
অফরম্বন কযা
দর

ٌََّّحاجَّ ٌّ(ج)ٌّ َت َحاج

ٌِّح ْج ٌر
ارة
َ َح َج ٌرٌّ(ج)ٌّ ِح َج

ٌَّحا ِج ٌز
َ
ٌّاب
ٌّ ٌ َح َد
ٌ ب ٌٌّّ (ج) ٌّأ ْح َد
ٌَّح َّد َث

ٌََّحا ّد
ٌَّح َدائِ َقٌّ(و)ٌّ َح ِد ْي َق ٌة
ٌٌّّحذَ ٌر
َ ،ٌَّح ِذ َر

ٌٌّّح ْر ٌب
َ ،ار َب
َ َح
ٌَّح َر َث

ٌٌّّ)َح َرٌّ(ج
ٌَّح ْر ٌد

ٌّير
ٌ َت ْح ِر
ٌَّح َر ٌس

ٌّص
َ َح َر

ٌّض
َ َح َّر
ٌّف
َ َح َّر
ٌَّح َّر َق
ٌَّح َّر َك
ٌَّح َّر َم

ٌَّت َح َّرا
َ
ٌّاب
ٌ ح ِْز ٌب ٌّ(ج) ٌّأ ْح َز

ভভবাত ওা
ফযলথত কযা
ধাযণা কযা
লিংা কযা
ক্লান্ত ওা
তযা কযা
মটয াওা
অশুব
ু ন্দয ওা
একলত্রত কযা
জ্বারালন
প্রকালত ওা
পর কাটা
আফদ্ধ ওা
প্রকা কযা
যক্ষা কযা
লযিংখযান কযা
উলস্থত ওা
উদ্বু দ্ধ কযা
ইন্ধ্ন
রাঘফ কযা
লনল মপরা
ীলভত

ٌٌّّح َز ًنا
َ ،َح ِز َن
ٌَّح َز َن

ٌّب
َ َح ِس

ٌّح َس ًدا
َ ،َح َس َد
ٌّاس َت ْح َس َر
ْ
ٌَّح َّس
ٌّ َّ أ َ َح
س
ٌُّح ُسو ًما
ٌَّح ُس َن

ٌٌّّح ْش ٌر
َ ،َح َش َر
ٌّب
ٌ َح َص
ٌَّح ْص َح َص

ٌٌّّ َح َصا ٌد،د
ٌّ َ َح َص
ٌَّح ِص َر

ٌَّح َّص َل
ٌّأ َ ْح َص َن
ٌّأ َ ْح ََص

ٌّض َر
َ َح
َّ َح
ٌّض
ٌّ ٌ بٌّ(ج)ٌّأ َ ْح َط
اب
ٌ َح َط
ٌِّح َّط ٌة
ٌَّح َط َم

ٌّور
ٌ َم ْح ُظ

মখাাঁাড় লনভবাতা
অিং
নালত-নাতলন
গতব
যক্ষা কযা
লঘনয যাখা
উন্নলতকাভী ফানাননা
দীঘব কার
ফারু য লটরা
অলনফামব ওা
হুকুভ কযা, লফচায কযা
থ কযা, প্রলতজ্ঞা কযা, অঙ্গীকায
কযা
ভাথা কাভাননা
ারার ওা
াফারকত্ব, ফুলদ্ধ
ফুলদ্ধভান, লষ্ণু, গিীয
গনা যাননা
চা কাদা ভালট
প্রিংা কযা
গাধা
ফন কযা, গববধাযণ
গযভ ালন
উত্তপ্ত কযা

ٌُّم ْح َت ِظ ٌر
ٌَّح ٌّظٌّ(ج)ٌّ ُح ُظ ْو ٌظ
ٌَّحف ََدةًٌّ(و)ٌّ َحا ِف ٌد
ٌُّحف َْر ٍةٌّ(ج)ٌّ ُحف ٌَر

ٌٌّّحا ف ََظ
َ ،ٌّ ِحف ًْظا،ٌَّح ِف َظ
ٌَّح َّف
ٌّأ َ ْح ََف
َ
ٌَّاب
ٌ ُبٌّ(ج)ٌّأ ْحق
ٌ ُحق
ٌّْف
ٌ أحق
ٌ َافٌّ(و)ٌّ ِحق
ْ
ٌَّح َّق

ٌَّحك ََم
ٌَّحل ََف

ٌَّحل َ َق
ٌَّح َّل
ٌُّحل ٌُمٌّ(ج)ٌّأ َ ْحل َ ٌم
ٌّ ٌ َِحل
يم
ٌَّحلَّي
ٌَّح َم ٍإ

ٌٌّّح ْم ٌد
َ ،َح ِم َد

ٌٌّّح ُم ٌر
ُ ،ري
ٌ ارٌّ(ج)ٌّ َح ِم
ٌ ِح َم
ٌَّح َم َل

ٌٌّّأ َ ِح ّمَا ُء،يم ٌّ(ج)ٌّ َح َمائِ ُم
ٌ َح ِم
ٌَّح ََم

থ বঙ্গ কযা
গরা, কণ্ঠনারী
বুনা মগাত
একাগ্রলচত্ত
রাগাভ যাননা
মকাভরতা
া, অনযা
ভাছ
প্রনাজন, চালদা
জী ওা
লপনয আা
ক্ষাতী
মদালত্রুলট ভুক্ত ওা
মফষ্টন কযা
আড়ার ওা
ভূ লতবয তনয ভলবত উট
নালড় বুলড়, অন্ত্র
ফুজ যাভর
নয ড়া
যান, তবম্ব
আশ্রস্থর
ঋতুস্মাফ ওা
মু রুভ কযা

ٌّاث
ٌ ثٌّ(ج)ٌّأ َ ْح َن
ٌ ٌّ ِح ْن،ٌّث
َ َح ِن
ٌٌَّح َنا ِج ُرٌّ(و)ٌّ َح ْن َج َرة
ٌّ ٌَح ِنيذ

ٌّيفٌّ(ج)ٌّ ُح َنفَا َء
ٌ َح ِن
ٌّك
َ اح َؾ َن
ْ
ٌّان
ٌ َح َن
ٌّوب
ٌ ُح

ٌّان
ٌ ُح
ٌ وتٌّ(ج)ٌّ ِحؼ َت
ٌّ ُاج ًةٌّ(ج)ٌّ َح َوائِج
َ َح
ٌَّا ْس َت ْح َوذ
ٌّار
َ َح
ٌُّم َت َح ِّي ٌز
َ َح
ٌّاش
ٌّأ َ َح َاط
ٌَّحا َل
ٌّام
ٍ َح

ٌّاياٌّ(و)ٌّ َح ِو ّيَ ٌة
َ الْ َح َو
أ َ ْح َوى
ٌَّحا َد

ٌّارى
ٌ ري
َ ْ َح
َ ان ٌّ(ج)ٌّ ٌٌّّ َح َي
ٌَّم ِحي ٌص
ٌّاض
َ َح
ٌّاف
َ َح

ٌّاق
َ َح

মফষ্টন কযা

ٌِّح ْيل َ ٌةٌّ(ج)ٌّ ِح َي ٌل
َ
ٌّان
ٌ ْي ٌّ(ج)ٌّأ ْح َي
ٌ ِح
ٌَّح َّي
ٌّ َت ِح َّي ًٌّة،َح َّّي

লরা, পলন্দ, মকৌর
ভ,
মফাঁনচ থাকা
ারাভ কযা

خاء
মগানী
নত ওা
অজন্মা ওা
জ্ঞান, প্রলতবা
রুলট
ভলস্তষ্কলফকৃত কযা
ক্ষলত কযা
লনফবালত ওা, লননব মাওা
প্রতাযক
লর ভাযা
গার,
মধাাঁকা মদওা
যকীা মপ্রলভক
অভান কযা
নষ্ট কযা
মফয ওা

ٌّب ٌء
ْ َخ
ٌّ َ أ َ ْخ َب
ت
ٌّث
َ َخ ُب
ٌّب
ٌ ْ ُخ

ٌُّخ ْب ٌزٌّ(ج)ٌّأ َ ْخ َبا ٌز
ٌَّت َخ ّب ََط
ٌَّخ َبا ٌل
ٌَّخ َبا
ٌّار
ٌ َخ َّت

ٌَّخ َت َم

ٌَّخ ٌّدٌّ(ج)ٌّ ُخ ُد ْو ٌد
ٌٌَّّ َخا َدع،ٌََّخ َدع

َ
ٌّانٌّ(و)ٌّ ِخ ْد ٌن
ٌ أ ْخ َد
ٌَّخذَ َل
َ
ٌّاب
ٌ ٌّ َخ َر،ٌّأ ْخ َر َب

ٌّ ٌٌّ ُم ْخ َرج، ٌٌّ ُخ ُروج،ٌّ ََخ َرج

লযলা, যাই
লতত ওা
অনু ভান কযা
শুাঁড়, নাক,
পাাঁড়া
প্রযী, খাজালি
অভালনত ওা
রালঞ্ছত ওা
ক্ষলতগ্রস্ত ওা, ক্ষলত কযা
মাাঁতা, চন্দ্রগ্রণ রাগা
কাঠ
লফনী ওা
ব কযা
লফনললত কযা
াতা মজাড়া মদওা
ঝগড়া কযা
কাাঁটালফীন
ফুজ পর, ফলজ
ক্ষীণ কযা
বুর কযা
নম্বাধন কযা
মরখা
মছাাঁ মভনয মনওা

ٌَّخ ْر َد ٌلٌّ(و)ٌّ َخ ْر َد لَ ٌة
ٌَّخ َّر

ٌّص
َ َخ َر

ٌّومٌّ(ج)ٌّ َخ َر ِط ْي ُم
ٌ ُخ ْر ُط
ٌَّخ َر َق

ٌّاز ٌنٌّ(ج)ٌّ َخ َز َن ٌة
ِ َخ
ٌّي
َ َخ ِز
ٌَّخ ِس َئ
ٌَّخ ِس َر

ٌَّخ َس َف

ٌّب
ٌ بٌّ(و)ٌّ َخ َش
ٌ ُخ ُش
ٌٌّّ ُخ ُشوعًا،َخ َش َع
ٌٌّّ َخ ْش َي ًة،َخ ِش َي
ٌّ َّ ا ْخت
َص
ٌَّخ َص َف

ٌّا ْخ َت َص َم
ٌّضو ٌد
ُ َم ْخ

ٌٌَّخ ِض ٌرٌّ(و)ٌّ َخ ِض َرة
َ َخ
ٌّض َع
ٌَّأ َ ْخ َطأ
ٌّ ٌٌّّ ِخ َطابًا،ب
َ َخ
َ اط
ٌَّخ َّط

ٌٌّّ َت َخ َّط َف،ٌّ َخ ْط َف ٌة،َخ ِط َف

দাঙ্ক, দনক্ষ
লপলপ কযা
অফনলভত কযা
রঘু ওা
মগান থাকা
লচযঞ্জীফ ওা
লফজনন ফা
লভলশ্রত কযা
মখারা
নয আা
ৃ লষ্ট কযা
ফন্ধ্ুত্ব
একানন্ত ফা, খালর ওা
লনফবালত
ভাদক, ভদ
চাদয, ওড়না
তীব্র ক্ষুধা
লতক্ত পর
ূ কয
গুপ্ত প্রফিক
গরা লটন ভাযা শু
গরুয ডাক
ভানরাচনা কযা

ٌٌّاتٌّ(و)ٌّ ُخ ْط َوة
ٌ ُخ ُط َو
ٌٌّّ َت َخا ف ََت،َخا ف ََت
ٌّض
َ َخ َف
ٌَّخ َّف

ٌٌّّ ُخف َْي ًة،َخ ِف َي
ٌٌّّ ُخل ُو ٌد،ٌَّخل ََد
ٌَّخل َ َص
ٌَّخل ََط
ٌَّخل َ َع

ٌٌّّ َخلِي َف ًة،َخل ََف

ٌٌّّ َخل ْ ًقا،َخل َ َق
ٌُّخل َّ ٌةٌّ(ج)ٌّ ِخل َ ٌل
ٌََّخل

ٌَّخا ِم ٌد
ٌَّخ ْم ٌر

ٌّار
ٌ ُخ ُم ٌرٌّ(ج)ٌّ ِخ َم
ٌَّم ْخ َم َص ٌة
ٌَّخ ْم ٌط

ٌّير
ِ ِخ
ِ يرٌّ(ج)ٌّ َخ َن
ُ از
ٌ زن
ٌّاس
ٌ َخ َّن

ٌُّم ْن َخ ِن َق ٌة
ٌّار
ٌ ُخ َو

ٌٌّّ َخ ْوض،اض
َ َخ

ٌٌّّ ِخي َف ًة،ٌّ َخ ْوفًا،اف
َ َخ

ব কযা

ٌَّخ َّو َل

মদওা, দান কযা

ٌّان
َ ٌّا ْخ َت،ٌّ ِخ َيا َن ًة،ان
َ َخ

লখানত কযা, আত্মাৎ কযা

ٌّاو َي ٌة
ِ َخ

তননান্মু খ

ٌّاب
َ َخ

ফযথব ওা

ٌٌّرية
َ َ ٌّ ِخ،ري
َ َّ ٌّ َت َخ،ار
َ ا ْخ َت

ফাছাই কযা, ভননানীত কযা

ٌَّخ ْي ٌطٌّ(ج)ٌّ ُخ ُي ْو ٌط

ু তা, প্রবাত মযখা

ٌَّخ َّي َل

ধাাঁধা রাগাননা

ٌّامٌّ(و)ٌّ ِخ ْي َم ٌة
ٌ ِخ َي

দবা, তাাঁফু

دال
স্ববাফ, অলফযাভ
প্রাণী
লনন্ত্রণ কযা
লঠ, শ্চাৎ
চাদয ভুলড়ন নকাযী
লফতালড়ত
ফযথব কযা
লফস্তৃত কযা
অভালনত
প্রনফ কযা
মধাাঁা, ধূ ম্রকুঞ্জ
যাননা

ٌَّدا ْ ٌب
ٌّاب
ٌّ َدا بَّ ٌةٌّ(ج)ٌّ َد َو
ٌَّدبَّ َر
ٌٌّ ُد ُب ٌرٌّ(ج)ٌّأ َ ْد َب
ار
ٌُّم َّد ّث ٌِر
ٌّور
ٌ ٌّ َم ْد ُح،ور
ٌ ُد ُح
ٌّض
َ أ َ ْد َح
ٌَّد َحا

ٌَّداخ ٌِر
ٌَّل
َ َدخ
َ
ٌّْي
ٌ ُد َخ
ُ ْ ٌّ َد َوا ِخ،انٌّ(ج)ٌّأ ْد ِخ َن ٌة
ٌََّد َرأ

ক্রভান্বন ধ্বিং কযা
স্তয, ম্মান
ঘন মভঘ
মজযালতভব
াড়া
নাগার াওা
লদযাভ, মযৌযভুদ্রা
জানা, উরলি কযা
মনযক
ভালটনত মগনড় মদওা
ভালটনত মগনড় মদওা, করু ললত কযা
গরা ধাক্কাননা
ডাকা
উত্তা
প্রলতত কযা, দপা কযা
মফগফান
চুযভায কযা
মনর ড়া
থ মদখাননা
ঝুলরন মদওা
ধ্বিং কযা
ধ্বিং কযা
অশ্রু

)اس َت ْد َرٌّ(ج
ْ

ٌّجات
ٌ َد َر َج ٌةٌّ(ج) ٌّ َد َر
ٌّرار
ٌ ِم ْد
ُّ ار
ٌّ ُد ِّر
ٌّي
ِ يٌّ(ج)ٌّ َد َر
اس ًٌّة
َ ٌّ ِد َر،َد َر َس
ٌَّد َر ٌك

ٌَّد َرا ِه ُمٌّ(و)ٌّ ِد ْر َه ٌم
َد َرى

ٌّار
ٌ ُد ُس ٌرٌّ(و)ٌّ ِد َس
ٌٌّّ َد َّس،ٌَّد َّس
ٌَّد َّس
ٌّ َدعًّا،ََّدع

ٌٌٌّّ َد ْع َوة،ٌّ ُدعَا ًء،ٌَّدعَا
ٌّف ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْدفَا ُء
ْ ِد
ٌٌّّ َدفْ ٌع،ٌّ َدافَ َع،َدفَ َع
ٌّداف ٌِق
ٌٌّّ َد ّكَ ٌة،ٌّ َدكًّا، ََّدك
ٌُّوك
ٌ ُد ل
ٌَّد َّل
ٌٌّّأ َ ْد ََل،َد ََّل
ٌَّد ْم َد َم

ٌّريا
ً ْ ٌّ َت ْد ِم،َد َّم َر
ٌٌٌّّ ُد ُم ْوع،ع
ٌٌّ َد ْم

َ َدم
ٌٌَّّغ

আঘানত ভগজ মফয কযা

ٌَّد ٌم ٌّ(ج)ٌّ ِد َما ٌء

যক্ত

ٌّري
ُ ْ ِارٌّ(ج) ٌّ َد َنا ن
ٌ ِدي َن

স্বণবভুদ্রা

َد َنا

লনকটফতবী ওা

ٌّاو ُد
ُ َد

দাঊদ ‘আরাইল ারাভ

ٌّار
َ َد

মচাখ াকাননা

ٌّاو َل
َ َد

ারাক্রনভ আনা

ٌّام
َ َد

দীঘবস্থাী ওা

ٌّون
َ ُد

ফযতীত, ছাড়া

ٌَّد ْه ٌرٌّ(ج)ٌّ ُد ُه ْو ٌر

মু গ

ٌّاق
ٌ ِد َه

উনচড়া

ٌُّم ْد َها َّم ٌة
ٌّأ َ ْده ََن
ٌّأ َ ْد َهي

অলত যাভর উদযান
মতর ভাখাননা
আকলস্ভক

ٌّان
َ َد
ٌّات
ٌ ِد َي ٌةٌّ(ج)ٌّ ِد َي

ধভব গ্রণ কযা
যক্তণ

ফাঘ
ঘৃ লণত, রালঞ্ছত
ভা, ভালছ, ভলক্ষকা
জফাই কযা
মদাদু রযভান

ذال

ٌّاب
ٌ ْبٌّ(ج)ٌّ ِذ َي
ٌ ِذئ

ٌَّمذْ ئ ُْو ٌم
َ
ٌّان
ٌ ٌَّّ ِذب،ابٌّ(ج)ٌّأ ِذبَّ ٌة
ٌ ذُ َب
ٌّ َذَبَح
ٌُّمذَ ْبذَ ٌب

ٌّإِدَّ َخ َر
ٌَّذَ َرأ
ٌّات
ٌ ذَ َّرةٌٌّ(ج)ٌّذَ َّر

ি কযা
ৃ লষ্ট কযা
গুাঁলড় লাঁড়া, কণা, অণু

ُذ ِّر ّيَ ٌةٌّ(ج)ٌّ ُذ ِّر َيات

ফিংধয

ٌٌّذَ ْرعٌٌّ(ج)ٌّ ِذ َراع

ফাহু

ٌٌّّذَ ْر ًو،ذَ َرا
ٌُّمذْ ِع ٌن
َ
ٌَّانٌّ(و)ٌّذَقَ ٌن
ٌ أ ْذق

ধু নরাফালর উড়াননা
ফযতা স্বীকাযকাযী
থুতলন

ٌٌّّ ِذ ك ٌْر،َذ ك ٌََّر
ٌّذَ ّكَي

স্ভযণ কযা
জফাই কযা

ٌّذَ َّل

অভালনত ওা

ٌِّذ َّم ٌةٌّ(ج)ٌّ ِذ َم ٌم

দালত্ব

ٌّوم
ٌ َمذْ ُم
ٌّوب
ٌ بٌّ(ج)ٌّ ُذ ُن
ٌ َذ ْن

লনলন্দত, অলপ্র
া

ٌّذَا َد

লফযত থাকা

ٌّاق
َ َذ

স্বাদ চাখা

ٌٌّّذَ َها ًبا،ب
ٌّ َ ذَ َه

মাওা, ারাননা

ٌّذَ َه َل
ٌَّأ َ َذاع

বুনর মাওা
প্রচায কযা

راء
ভাথা
মকাভর-হৃদ ওা

ْ
ٌّوس
ٌ َرأ ٌسٌّ(ج) ٌّ ُر ُء
ٌَّرأْفَ ٌة

মদখা
প্রবু
রাবজনক ওা
প্রতীক্ষা কযা, অনক্ষা কযা
ফাাঁধা
ফৃ লদ্ধ াওা
ঘুনয মফড়াননা
ফন্ধ্, িংমু ক্ত
লফশুদ্ধবানফ ড়া
প্রকলিত ওা
া, অলফত্র
া, অলফত্র, মনািংযা
লপনয আা
কাাঁা
ুরুল
া, দ, কদভ
াথয ভাযা
আা কযা
লফস্তৃত ওা, স্বাগত জানাননা
লফশুদ্ধ ানী
যদত্র, মফাঝা
যভ কযা
ভৃদু বাফ, আরনতা বাফ, মভারানভ

ٌَّرأَى
َ
ٌّاب
ٌ َر ٌّبٌّ(ج)ٌّأ ْر َب
ٌّ ََر ِبح
ٌٌّّ َت َر ّبُ ٌص،َت َربَّ َص
ٌَّر َب َط

ٌَّربَا
ٌَّر َت َع
ٌَّر ْت ًقا

ًٌٌّّ َت ْرتِيل،َر َّت َل
ٌّ ََّرج
ٌّ ٌُّر ْج ٌز،ِر ْج ٌز
َ
ٌّاس
ٌ ِر ْج ٌسٌّ(ج)ٌّأ ْر َج
ٌٌّّ َم ْر ِج ٌع،ٌّالر ْج ََع
ُّ ،َر َج َعٌّ ٌَّر ْج ٌع
ٌَّر َج َف

ٌَّر ُج ٌلٌّ(ج)ٌّ ِر َجا ٌل
ٌٌّ ِر ْج ٌلٌّ(ج)ٌّأ َ ْر ُج
ل
ٌٌّّ َر ْج ًما،ٌَّر َج َم
ٌَّر ََج
ٌّب
َ َر ُح

ٌَّر ِحي ٌق

ٌَّر ْح ٌلٌّ(ج)ٌّ ِر َحا ٌل

ٌٌّّ َم ْر َح َم ٌة، ٌُّر ْح ًما،َر ِح َمٌّ ٌَّر ْح َم ًة
ٌُّر َخا ٌء

কাযী
লপযত মদওা
গাভী ওা
অটর প্রাচীয
তন ঘটা
ফবালধক ীন, অথফব
লযলমক মদওা
ু দক্ষ, লণ্ডত
মপ্রযণ কযা
লস্থয কযা
লদাাত াওা
ীভান্তপ্রযী, উরৃালণ্ড
ীা ঢারাই
স্তনয/দু ধ ান কযাননা
যালজ ওা
তযতাজা, যানরা
ব, প্রতা
ফজ্র
রক্ষ যাখা
আগ্র কযা
মবাপ্ত
আশ্রস্থর
চূ ণব-লফচূ ণব

ٌِّر ْد ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْر َدا ُء
ٌٌٌّّ َم َر ّد،ٌَر ّدٌَّ ٌَّر ّد
ٌّف
َ َر ِد

ٌَّر ْد ٌمٌّ(ج)ٌّ ُر ُد ْو ٌم

ٌٌّّ َت َردَّى،ي
َ َر ِد
َ
َ
ٌٌّّأ َ َرا ِذ ُل،ُون
َ أ ْرذَ ُلٌّ(ج)ٌّأ ْرذَ ل
ٌَّر َز َق
ٌَّرا ِس ٌخ
ٌّأ َ ْر َس َل
ٌّأ َ ْر َس
ٌَّر َش َد

ٌَّر َص ٌدٌّ(ج)ٌّأ َ ْر َصا ٌد
ٌّوص
ٌ َم ْر ُص
ٌّأ َ ْر َض َعت
ٌّ ٌِّر ْض َوان،ٌَّر ِض َي
ٌّاب
ٌ بٌّ(ج)ٌّ ِر َط
ٌ َر ْط
ٌّب
ٌ ُر ْع

ٌَّرعْ ٌدٌّ(ج)ٌّ ُر ُع ْو ٌد
ٌّاية
َ َ ٌِّرع،ٌَّر ََع

ٌّ ٌَّرغ ًَبا،ٌَّب
َ َرغ
ٌَّرغ ًَدا

ٌَّم
ٌ ُم َراغ
ٌَّات
ٌ ُرف

স্ত্রীনিাগ
উনঢৌকন, ুযস্কায
গলদয ভনদ
উনীত কযা
ফন্ধ্ু
কনু ই
অনক্ষা কযা, দৃ লষ্ট লনফদ্ধ কযা
ঘুভন্ত
কাগজ
লরলখত পরক
আনযাণ কযা
আনযাণ কযা
লস্থয
ভৃদুস্বয, াড়াব্দ
লনলতত কযা
রালথ ভাযা
ভাথা মঝাকাননা
ুঞ্জীবূ ত কযা
মঝাাঁকা
ফল্লভ
ছাই
ইাযা
যভমান

ٌَّث
ٌ َرف

ٌّْد(ج)ٌّ ُرف ُْو ٌد
ٌّ ٌ ِرف
ٌّف
ُ َار
ٌ َرفْ َر
ِ فٌّ(ج)ٌّ َرف
ٌَّرفَ َع
ٌَّر ِفي ٌقٌّ(ج)ٌّ ُرفَقَا ُء
ٌّ ُ ِم ْرفَ ٌقٌّ(ج)ٌّ َم َراف
ِق
َ
ٌّ َ ٌّار َتق
َب
َ ٌّّ َت َرق،ٌَّب
َ َرق
ْ ،ب
ٌُّرقُو ٌدٌّ(و)ٌّ َرا ِق ٌد
ٌَّرقٌّ ٌّ(ج)ٌّ ُرق ُْو ٌق
ٌّيم
َّ
ُ الر ِق
ٌٌّّإر َت ََق
ْ ،ٌّ ٌُّر ِِق،ََر ِِق
ٌِّب
َ َرك

ٌَّر َوا ك ُِدٌّ(و)ٌّ َرا ك ٌِد
ٌِّرك ٌْز
ٌّأ َ ْر َك َس
ٌّض
َ َر َك
ٌَّر َك َع
ٌَّرك ََم
ٌَّر َك َن

ٌّ ٌِر َماحٌ ٌّ(و)ٌّ ُرمْح
ٌٌَّر َما ٌدٌّ(ج)ٌّأ َ ْر ِم َدة
َر ْم ٌزٌّ(ج)ٌّ ُر ُم ْو ٌٌّز
ٌّان
َ َر َم
َ ض

ٌّيم
ٌ َر ِم

ঝুযঝুনয অলস্থ

ٌّان
ٌ ُر َّم

আনায

ٌَّر ََم
ٌّ َأ َ َراح
ٌّ ٌ ُروحٌ ٌّ(ج)ٌّأ َ ْر َو
اح
ٌّأ َ َرا َد
او ٌَّد
َ َر
ٌّات
ٌ َر ْو َضةٌّ(ج) ٌّ َر ْو َض

লননক্ষ কযা
লফনকনর লপলযন আনা
রূ, ওাল
ইচ্ছা কযা
পুরাননা
ফাগান

ٌٌَّر ْوع
ٌََّراغ
ٌّب
َ َر َه
ٌَّر ْه ٌطٌّ(ج)ٌّأ َ ْر َه ٌاط
ٌَّر َه َق

ব, ঙ্কা
মগানন প্রনফ কযা
ব কযা
দর
আচ্ছন্ন কযা

ٌّ ٌَّر ِهؼ َن ٌة،ْي
ٌ َر ِه

ফন্ধ্ক

ٌَّر ْه ٌو

তযঙ্গীন

ٌّاب
َ ار َت
ْ

নন্দ কযা

ٌ ِري ٌشٌّ(ج)ٌّ ِر َي
ٌّاش
ٌِّري ٌعٌّ(و)ٌّ ِر ْي َع ٌة

মৌন্দনমবয মাাক
লটরা

ٌّان
َ َر

ভলযচা ধযাননা

زاء
মপনা
গ্রন্থ

ٌَّزبَ ٌدٌّ(ج)ٌّأ َ ْزبَا ٌد
ٌٌّ ورٌّ(ج)ٌّ ُز ُبر
ٌ َز ُب

টুকযা টুকযা
কাাঁচ, লা
ধভক মদওা
চালরত কযা
অাযণ কযা
মু দ্ধ, যণাঙ্গন
লজ্জত, অরঙ্কৃত
গালরচা
চাল কযা
দৃ লষ্টীন, অন্ধ্াফস্থা
ঘৃ ণা কযা
ধাযণা কযা
দালত্বীর
আতবনাদ
মদৌড়াননা
লফত্র ওা, মাকাত মদওা
প্রকলিত ওা
লনকটফতবী কযা
লছনর মপনর মদওা
লছনর ড়া
তীয
দর
চাদয ভুলড়ন নকাযী

ٌُز ُب ٌرٌّ(و)ٌّ ُز ْب َر ٌّة

ٌّ ٌاج ٌةٌّ(ج)ٌّ ُز َجاج
َ ُز َج
ٌّا ْز َد َج َر
ٌّأ َ ْز ََج
ٌّ ََز ْح َزح

ٌّف
ٌ َز ْح ٌفٌّ(ج)ٌّ ُز ُح ْو

ٌّف
ُ ار
ٌ ُز ْخ ُر
ِ فٌّ(ج)ٌّ َز َخ
ٌّزر ِب َّي ٌة
ْ ٌّ)َز َر ِابٌُّّ(و
ٌََّز َرع

ٌُّز ْر ٌقٌّ(ج)ٌّأ َ ْز َر ٌق
ٌّا ْز َد َرى

ٌٌّّ َز ْع ٌم،َز َع َم

ٌّيمٌّ(ج)ٌّ ُز َع َما ُء
ٌ َز ِع
ٌّري
ٌ َز ِف
َّ َز
ٌّف
ٌٌّّا َّز ََّك،ٌّ َت َز ََّك،ًٌّ َزك َاة،ٌَّز ََك
ٌٌّّ َزل َْزلَة، ٌِّزل َْزا ٌل،َزل َْز َل
ٌّأ َ ْزل ََف
ٌّأ َ ْزلَ َق
ٌَّز َّل
ٌّأ َ ْزل ٌَمٌّ(و)ٌّ َزل ٌَم
ٌٌُّز َم ٌرٌّ(و) ٌّ ُز ْم َرة
ٌِّل
ٌ ُم َّز ّم

ٌّير
ٌ َز ْم َه ِر

দতযপ্রফা

ٌَّزن َج ِؽي ٌل

আদায শুাঁঠ

ٌّيم
ٌ َِزن
ٌٌّّال ِّز َّن،َز َّن

জাযজ ন্তান
ফযলবচায কযা

ٌّ ََز َّوج

লফফা কযাননা

ٌ َز ْوجٌ ٌّ(ج)ٌّأ َ ْز َو
ٌّاج

মজাড়া, দিলত

ٌَّت َز َّو َد

ানথ মনওা

ٌّار
َ َز

াক্ষাৎ কযা

ٌّور
ٌ ُز

লভথযা কথা, অতয

ٌٌّّ َز َوا ٌل،ٌَّزا َل

স্থানচুযত ওা

ٌَّزا ِه ٌد

অনাগ্রী

ٌَّز ْه َرةٌٌّ(ج)ٌّ َز ْه ٌر

পুনরয ফাায, ু লভা

ٌٌّّ َز ُهوقًا،ٌَّز َه َق

ধ্বিং ওা

ٌّت
ٌ َز ْي

মাইতুননয মতর

ٌٌّّا ْز َدا َد،ٌ ٌِّز َيا َدة،ٌَّزا َد
ٌٌّّ َز ْي ٌغ،ََزاغ

ফাড়া, ফৃ লদ্ধ কযা, ফাড়াননা
ফক্র ওা

ٌَّزا َل
ٌَّز ّيَ َن

দূ য ওা
াজাননা

سْي
লজজ্ঞাা কযা
অলতষ্ঠ ওা
গালর মদওা

ٌّ ٌُّس َؤا ٌل،َسأ َ َل
ٌَّس َئ َم
ٌّب
َّ َس

লফশ্রাভ কযা
কভবফযস্ত ওা
নালত, নাতনী, মগাত্র
ূ ণব কনয মদওা
অগ্রগাভী ওা
থ
আফৃ ত কযা
লজদা কযা
অলিূ ণব কযা
ুলস্তকা, নলথ
ফন্দী যাখা
অন্ধ্কায ওা
মটনন আনা, মাঁছড়াননা
ধ্বিং কযা
জাদু কযা
মলযাত্র
দূ য মাক
লকনাযা, দকত
ঠাট্টা কযা
অনু গত ফানাননা
যাগা
আড়ার, যর প্রাচীয
লঠক, যর, মাজা

ٌّ ٌُّس َبا ًتا،ت
َ َس َب
ٌٌّّ َس ْب ًحا، ََس َبح

ٌّأ َ ْس َب ٌاطٌّ(و)ٌّ ِس ْب ٌط
ٌّأ َ ْس َب َغ
ٌّ ٌَّس ْب ًقا،َس َب َق

ٌَّس ِؽي ٌلٌّ(ج) ُس ُب ٌل
ٌَّت
َ َ اس َؾ
ْ
ٌّلس ُجو ِد
ُّ ٌّا،َس َج َد
 ٌَّس َّج ٌَّر،أ َ ْس َج َر
ٌّلس ِج ُّل
ِّ ا
ٌَّس َج َن
ٌَّس ََج

ٌّب
َ َس َح
َ
ٌّت
َ أ ْس َح
ٌَّس َح َر
ٌٌّ َس َح ٌرٌّ(ج)ٌّأ َ ْس َح
ار
ٌُّس ْح ًقا

ٌِّل
ُ ِلٌّ(ج) َس َواح
ٌ َساح
ٌَّسخ َِر
َس َّخ ٌَّر
ٌَّس ِخ َط
ٌَّس ًّدا

يدا
ً َس ِد

ফযই, কুর
স্বাধীন, কভবীন
ু ড়ঙ্গ, দৃ লষ্টলফভ্রাট
মাাক লযচ্ছদ
ফালত, মজযালতষ্ক, ূ মব
কানর চযানত মাওা
লফনচ্ছদ কযা, লফদা কযা
মরৌফভব
চাাঁনদাা, দবা
ভননাযঞ্জন কযা
মগান কযা
দ্রুত কযা
অফয কযা
চুলয কযা
স্থাী, লচযস্থাী
গত ওা
লফছাননা
মরখা
আক্রভণ কযা
বাগযফান কযা
প্রজ্বলরত কযা
মচষ্টা কযা
ক্ষুধা

ٌٌِّس ْد ٌرٌّ(ج)ٌّ ُس ُد ْو ٌرٌّمث ٌِّس ْد َرة
ٌُّس ًدى
َ
ٌّاب
ٌ َس َر ٌبٌّ(ج)ٌّأ ْس َر
ٌَّس َرا ِبي ُلٌّ(و)ٌّ ِس ْر َبا ٌل
ٌّ ٌِس َراجٌ ٌّ(ج)ٌّ ُس ُرج

ٌّ ََس َرح
احا
ً  ٌَّس َر، ٌٌّ َت ْس ِر يح، ََس َّرح
ٌّالس ْر ُدٌّاج
َّ
ٌَّات
ٌ ُس َرا ِد ُقٌّ(ج)ٌّ ُس َرا ِدق
ٌّورا
ً  ٌُّس ُر،َس َّر
َ
ارا
ً ٌّإِ ْس َر،أ َس ّر
ٌَّارع
َ َس

ٌٌّّإِ ْس َرافًا،ف
َ أ َ ْس َر
ٌَّس َر َق

ٌَّس ْر َم ًدا
ٌَّس َرى
ٌّ ََس َطح
ٌَّس َط َر
ٌَّس َطا

ٌَّس ِع َد

ٌّجٌّ َس َّع َر
ٌّ ٌَّس ْع ًيا،َس ََع
ٌَّم ْس َغ َب ٍة

প্রফালত
ফযলবচাযী
আনরাকভ ওা
পয, ভ্রভণ
মাঁচনড় মনওা
যক্তাত কযা
লনম্নভুখী, তরনদ
মনৌকা, মনৌমান
মফাকালভ কযা
অলিভ মদামখ
লতত ওা
ছাদ
অু স্থ
ান কযাননা
প্রফালত
লনশ্চু ওা
মনাগ্রস্ত কযা
ফা কযা, প্রান্ত ওা
ছু লয, চাকু
লছলনন মনওা
অস্ত্রস্ত্র, াাঁনজাা
মটনন মফয কযা
স্বগবপ্রাত

ٌّ ٌَم ْسفُوح

ٌُّم َسا ِفحٌ ٌّ(مث)ٌّ ُم َسا ِف َح ٌة
ٌّأ َ ْسف ََر
ٌٌّ َسف ٌَرٌّ(ج)ٌّأ َ ْسف
َار
ٌَّس َف َع
ٌَّك
َ َسف

ٌَّساف ٌِلٌّ(ج)ٌّ َس َواف ُِل
ٌَّس ِفؼ َن ٌةٌّ(ج)ٌّ ُس ُف ٌن

ٌّ ٌَّسفَا َهة، ٌَّسف ًَها،َس ِف َه
ٌَّسق ٌَر

ٌَّسق ََط

ٌُّف
ٌ ْفٌّ(ج)ٌّ ُسق
ٌ َسق

ٌّيمٌّ(ج)ٌّ ُسق ََما ُء
ٌ َس ِق
ٌٌّّأ َ ْس َقي،َس ََق
ٌُّوب
ٌ َم ْسك
ٌَّت
َ َسك
َس َّك ٌَّر
ٌَّس َك َن

ٌِّْي
ُ ْ ْيٌّ(ج)ٌّ َسكَا ك
ٌ ِس ِ ّك
ٌَّسل ََب
ٌّ ٌ أ َ ْسلِ َح ٌةٌّ(و)ٌّ ِس َل
ح
ٌَّسل َ َخ
ٌَّسل َْس ِؽي ٌل

লকর
চালন মদওা
প্রতা
অতীত ওা
কটাক্ষ কযা
চরা, চারাননা
নয ড়া
ারাভ কযা
উদাীন
চাাঁদনী যানতয গল্পকায
মানা
উচ্চতা, গগনট
লছদ্র
অলিস্ফুলরঙ্গ
মভাটা কযা
নাভ যাখা
মদানর মঠ রাগাননা
লভল মযনভয ফস্ত্র
স্বগবী জরপ্রাত
দাাঁত
ু ন্নাত, তযীকা
চা কাদা ভালট

ٌِّسل ِْسل َ ٌةٌّ(ج)ٌّ َسل َ ِس ُل
ٌَّسل َّ َط

ٌّْي
ٌ ُسل َْط
ُ ْ انٌّ(ج)ٌّ َس َل ِط
ٌّ ٌَّسل َ ًفا،َسل ََف
ٌَّسل َ َق

ٌَّسل ََك
ٌَّت َسل َّ َل
ٌّيما
ً ٌِّ َت ْسل، ٌَّسل َ ًما،َسل َّ َم
ٌَّسا ِم ٌد

ٌَّسا ِم ٌر
ٌّ ٌَّس ْم ًعا،َس ِم َع
ٌّك
ٌ َس ْم

ٌّام
ٌ َس ٌّمٌّ(ج)ٌّ ِس َم

ٌّومٌّ(ج)ٌّ َس َمائِ ُم
ٌ َس ُم
ٌّأ َ ْس َم َن
ٌٌّّ َت ْس ِم َي ٌة،َس َّمي

ٌّنب ٌلٌّ(ج)ٌّ َس َنا ِب ُل
ُ ُس
ٌٌُّم َس َّن َدة

ٌّند ٌسٌّاج
ُ ُس

ٌّيم
ٌ َت ْس ِن
َ
ٌّان
ُ ِس ٌّنٌّ(ج)ٌّأ ْس َن
ٌّ ٌ ُس َّن ٌةٌّ(ج)ٌّ ُسن
َن
ٌّ ٌ َم ْس ُن
ون

নচ মাওা
ঝরকালন
ফছয, ফলব
ভন্দ ওা
আলঙনা, প্রাঙ্গণ
ভলরন ওা
দবায, স্বাভী
প্রাচীয লডলঙন মঢাকা
চাফুক, মফত, কাঘাত
ভ, ঘণ্টা, লকাভত
লগনর মপরা
াাঁকাননা, চারাননা
অলতযলঞ্জত কযা
ালস্ত মদওা
ভান কযা
ভতর ভদান
নযভ ভবূ লভ
রটালয কযা
উদাীন, বুনরা
পয কযা
পয কযা
প্রফালত ওা

ٌَّت َس َّن َه
ٌَّس َنا

ٌّْي
َ َس َنةٌّ(ج)ٌّ ِس ِن
ٌٌّّالس ْو ُء
َ ،َسا َء

ٌّات
ٌ اح
َ اح ٌةٌّ(ج)ٌّ َس
َ َس
ٌَّّاس َود
ْ
ٌَس ِّي ٌدٌّ(ج)ٌّ َسا َد ٌّة

ٌَّت َس َّو َر
ٌّ ٌ َس ْو ٌطٌّ(ج)ٌّأ َ ْس َو
اط
ٌّات
ٌ ََسا َع ٌةٌّ(ج)ٌّ َساع
َأ َ َسا ٌّغ
ٌّاق
َ َس

ٌَّس َّو َل
ٌّام
َ َس

ٌّاوى
َ  ٌَّس،َس َّوى
ٌّالسا ِه َرة
َّ

ٌُّس ُهو ٌلٌّ(و)ٌّ َس ْه ٌل
ٌَّسا َه َم
ٌَّسا ٍه

َ َس
ٌّاح

ٌّريا
ً ْ  ٌَّس،ار
َ َس
ٌَّسا َل

شْي
অশুব, ফাভলদক
অফস্থা
ভরূ কযা
লফলচ্ছন্নবানফ
ীতকার, ীতকারীন
ঝগড়া কযা
কৃণতা, মরাব
চলফব
লযূ ণব
অরক দৃ লষ্টনত তাকাননা
ফাাঁধা, কনঠাযতা কযা
ান কযা
মখারা, প্রস্ত কযা
ধাওা কযা
ক্ষুদ্র দর, ফালনী
অলধক ভন্দ, লনকৃষ্ট
লকাভনতয আরাভত
আইন প্রণন কযা
আনরালকত ওা
লযক কযা
মকনা, মফচা, লফলনভ কযা
চাযা, অঙ্কুয

ٌَّم ْش َئ َم ٌة

ٌَّشأ ْ ٌنٌّ(ج)ٌّ ُش ُئ ْو ٌن
ٌَّش َّب َه

َ
ٌّ اتٌّ(و)ٌّ َش
ٌّت
ٌ أ ْش َت
ٌِّش َتا ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْش ِؾ َيا ُء
ٌَّش َج َر
ٌّ ٌُّشح
ٌّومٌّ(و)ٌّ َش ْح ٌم
ٌ ُش ُح
ٌّون
ٌ َم ْش ُح
ٌَّص
َ َشخ
ٌَّش َّد

ٌٌّّش ْر ٌب
ُ ،َش ِر َب
ٌّ ََش َرح
ٌَّش َّر َد

ٌِّش ْر ِذ َم ٌةٌّ(ج)ٌّ َش َرا ِذ ُم
ٌَّش ٌّرٌّ(ج)ٌّ ُش ُر ْو ٌر

ٌّأ َ ْش َر ٌاطٌّ(و)ٌّ َش َر ٌط
ٌََّش َرع
ٌّأ َ ْش َر َق
ٌّأ َ ْش َر َك

ٌَّتى
ْ ،َش َرى
َ َ ٌّاش
ٌَّش ْط ٌئٌّ(ج)ٌّأ َ ْش َطا ُء

লদক
ীভারঙ্ঘন কযা
তান
ম্প্রদা
মটয াওা
শুনভ্রাজ্জ্বর ওা
মপ্রনভ ভজা
কভবফযস্ত কযা
ু ালয কযা
বীত ওা
দু ই মঠাাঁট
ু স্থ কযা
লচনয মপরা
লফনযালধতা কযা
তবাগা ওা
কৃতজ্ঞতা কযা, ফালধত ওা
যস্পয লফনযাধী
লদ্বধা
অনু রূ, ভরূ
অনু নমাগ কযা
ত্রুনক উনস্ক মদওা
ু উচ্চ, উন্নত
লফযলক্ত মফাধ কযা

ٌَّش ْط ٌرٌّ(ج)ٌّ ُش ُط ْو ٌر
ٌّأ َ َش َّط
ٌّْي
ٌ َش ْي َط
ُ انٌّ(ج)ٌّ َش َيا ِط
ٌّب
ٌ ُش ُع
ٌ وبٌّ(و)ٌّ َش ْع
ٌَّش َع َر

ٌّا ْش َت َع َل
ٌَّش َغ َف
ٌَّل
َ َشغ

ٌٌّّ َشفَا َع ًة،َش َف َع
ٌّأ َ ْش َف َق
ٌّْي
ِ ْ َش َف َت
ٌّ ٌِّشفَا ٌء،َش ََف
ٌٌّّ َش ًّقا،َش َّق
ٌّ ٌ  ٌِّشق، َّشَاق
َاق
ٌٌّّ َش ِق َي،َش ََق

ٌّشك ًْرا
ُ ،ُورا
ً َشك ََرٌٌّّ ُشك
ٌُّم َت َشا ِك ٌس
ٌّ َش
ٌّكٌّ(ج)ٌّ ُشك ُْو ٌك
ٌَّشك ْ ٌلٌّ(ج)أٌَّ ْشكَا ٌل

َ ا ْش َت
ٌٌّّ َشكَا،كي
َ
ٌّت
َ أ ْش َم
ٌّاتٌّ(و)ٌّ َشا ِم َخ ٌة
ٌ َشا ِم َخ
ٌّاش َمأ َ َّز
ْ

ٌَّش ْم ٌسٌّ(ج)ٌّ ُش ُم ْو ٌس

ূ মব, যলফ, ূ মবতা

ٌّا ْش َت َم َل

গনবব ধাযণ কযা

ٌّان
ٌ َش َن َئ

ত্রুতা

ٌَّش ْو ٌب
َ
ٌّارت
َ أ َش
ٌُّش َو ٌاظ
َش ْو َك ٌٌّة

লভলশ্রতদ্রফয
ইাযা কযা
অলিলখা
কাাঁটা, কণ্টক

ٌَّش َوى

চাভড়া দগ্ধ কযা

ٌّب
ٌ ِش َه
ٌ ابٌّ(ج)ٌّ ُش ُه

অলিলণ্ড, উরৃা

ٌَّش ِه َد
ُّ ٌّ)َش ْهرٌّ(ج
ٌٌّّأ َ ْش ُه ٌر،ور
ٌ
ُ الش ُه
ٌَّش ِهي ٌق
ٌّا ْش َت ََه

প্রতযক্ষ কযা
ভা
আতবনাদ
কাভনা কযা

ٌَّشا َء

ইচ্ছা কযা

ٌّبٌّ(مث)ٌّ َش ْؼ َب ًة
ٌ َش ْي
ٌ َش ْي ٌخٌّ(ج) ُش ُي
ٌّوخ

চুনরয শুভ্রতা
ফৃ দ্ধ

ٌٌّّ ُم َش َّي َدة،يد
ٌ َم ِش

ু উচ্চ, ু দৃঢ়

ٌََّشاع

প্রচালযত ওা

صاد
তাযকা ূ জালয
ঢারা
প্রবানত আা

ٌّالصابِ ُئ
َّ
ٌّب
َّ َص
ٌّ ََص َّبح

দধমব ধযা
আঙু র
যকভালয তযকালয
যঙ, ধভবভত
মঝাাঁকা
লশুফাচ্চা, দফ
ঙ্গী ওা
ফড় মারা, গাভরা
ুলস্তকা
ঙ্খধ্বলন
ফড় াথয
ফাধা মদওা, লফযত যাখা
প্রস্থান কযা
প্রচায কযা
া মকনট মাওা
তয ফরা
াততালর ফাজাননা
লচন্তা কযা, বাফা
যাজপ্রাাদ, অট্টালরকা
াাঁকাাাঁলক কযা
ফাড়াফালড় কযা
কনকনন ীত
আতবনাদ কযা

ٌّب
َ َ َص

ٌّأ َ َصابِ ُعٌّ(و)ٌّا ْصب ٌع
ٌٌِّص ْب ٌغٌّ(ج)ٌّ َص َباغ
ٌِّص ْب َغ ٌة
ٌَّص ََب

ٌّ ِ َص
ٌّان
ٌ َبٌّ(ج)ٌّ ِص ْؽ َي
ٌّب
َ َص ِح

ٌّافٌّ(و)ٌّ ُص ْح َف ٌة
ٌ ِص َح

ٌُّص ُح ٌفٌّ(و)ٌّ َص ِح ْي َف ٌة
ٌّالصا َّخ ٌُّة
َّ

ٌّالص ْخ ُر
َّ ٌّ)َص ْخ َرةٌٌّ(ج
ٌَّص َّد

ٌَّص َد َر

ٌََّص َدع

ٌّف
َ َص َد
ٌَّص َد َق

ٌَّت ْص ِد َي ًة
َت َص َّدى

ٌّ ٌَص ْر ٌحٌّ(ج)ٌّ ُص ُر ْوح
ٌٌّّاص َط َر َخ
ْ ،اس َت ْص َر َخ
ْ
َ
ٌّأ َص َّر
ِص ٌٌّّر
ٌَص َّر ٌّة

তুপান, ঝঞ্ঝাফাু
যাস্তা, ুরলযাত
বূ ালতত, বূ রলণ্ঠত
লপযাননা
পর কাটা
ঊধ্বব-গভন কযা
ঘৃ ণা ভুখ লপযাননা
মফহুাঁ ওা
ম, রালঞ্ছত
মঝাাঁকা, আকৃষ্ট ওা
উনক্ষা কযা
লকর, লজলঞ্জয
রনদ যিং
ভতর বূ লভ
ালয, মশ্রলণ, ালযফদ্ধ
অলত দ্রুতগাভী অশ্ব
ভননানীত কযা
চনটাঘাত কযা
ক্রুলফদ্ধ কযা
ৎ ওা
ভৃ ণ াথয
শুকনা কদা ভালট
নাভাম ড়া, যভ কযা

ٌّاص ُر
ِ َص ْر َص ٌرٌّ(ج)ٌّ َص َر
ٌِّص َر ٌاطٌّ(ج)ٌّ ُص ُر ٌط
ٌَّص ْر ََعٌّ(و)ٌّ َص ِر ْي ٌع
ٌّف
َ َص َر
ٌَّص َر َم
ٌَّص ِع َد
ٌَّص َّع َر

ٌِّق
َ َصع

ٌَّصا ِغ ٌر
ٌَّص ََغ
ٌّ ََص َفح

ٌّأ َ ْصفَا ٌدٌّ(و)ٌّ َصف ٌْد
ُصف ٌْرٌّ(و)ٌّأ َ ْصف َُرٌّمثٌّ َصف َْرا ٌُّء

ٌَّاص ُف
ِ َصف َْص ٌفٌّ(ج)ٌّ َصف

ٌّف
ٌ َص ٌّفٌّ(ج)ٌّ ُصف ُْو
ٌّات
َّ
ُ الصا ِف َن
ٌٌّّا ْص َط ََف،أ َ ْص ََف
ٌَّص َّك ْت

ٌَّصل ََب
ٌّ ََصلَح
ٌَّصل ٌْدٌّ(ج)ٌّأ َ ْص َل ٌد
ٌّ ٍ َصل َْص
ال
ٌَّص ََّل

আগুনন প্রনফ কযা
নীযফ
অভুখানক্ষী
লগজবা, চাচব, লিষ্টাশ্রভ
ফলধয ওা
কযা, গড়া
ভূ লতব
দু ই াখালফলষ্ট ফৃ ক্ষ
মৌঁছা, আক্রান্ত কযা
স্বয, ব্দ
মাল ভানাননা
মারা, গ্লা
ভ, মরাভ
মযামা যাখা
গরাননা, দগ্ধ কযা
ভাগজবন
লকায কযা
ওা, লপনয মাওা
দু গবভূ , মকল্লা
গ্রীষ্মকার

ٌَّصلِ َي

ٌَّصا ِم ٌت
ٌّ ُ الص َم
د
َّ

ٌَّص َوا ِم ُعٌّ(و)ٌّ َص ْو ِم َع ٌة
ٌَّص َّم
ٌَّص َن َع

ٌَّص َن ٌم

ٌّانٌّ(و)ٌّ ِص ْن ٌو
ٌ ِص ْن َو
َ
ٌّاب
َ أ َص
َ
ٌّات
ٌ َص ْو ٌتٌّ(ج)ٌّأ ْص َو
ٌّار
َ َص

ٌّان
ٌ ُص َواعٌٌّ(ج)ٌّ ِص ْي َع
ٌّف
ٌ افٌّ(و)ٌّ ُص ْو
ٌ أ َ ْص َو
ٌّام
َ َص
ٌَّص َه َر

ٌَّص ْي َح ٌة
ٌّاص َطا َد
ْ
ٌّار
َ َص

ٌَّص َيا ِصيٌّ(و)ٌّ ِص ْي َص ٌة
ٌّاف
ٌ ٌّأ َ ْص َي،ف
ٌ َص ْي ٌفٌّ(ج)ٌّ ُص ُي ْو

ضاد
মবড়া
চারাননা, াাঁকাননা
লফছানা, মযা
াা
মযাদ মাাননা
লফক্ষ
ভাযা
ক্ষলত কযা
লভনলত কযা, আযলত কযা
দু ফবর ওা
লদ্বগুণ মদওা
লফলক্ষপ্ত
লিংা, ঘৃ ণা, অলনচ্ছা
ফযািং
থচুযত ওা
দু ফবর উট
লভরাননা
িংকীণব
কৃণ
আনরালকত কযা
অনু কযণ কযা
অু লফধা

ٌَّضأ ْ ٌنٌّ(و)ٌّ َضائِ ُن
ٌّ ٌَض ْبح
ٌٌّ ض َج
ع
ْ ضا ِج ُعٌّ(و)ٌّ َم
َ َم
ٌّك
َ َض ِح
ٌَّض ِح َي
ٌِّض ٌّدٌّ(ج)ٌّأ َ ْض َدا ٌد
ٌَّض َر َب
ٌَّض َّر

َض َّر ٌّع
َ َت
ٌَّض ُع َف

ٌَّضا َع َف
ٌّ ُ ثٌّ(ج)ٌّأ َ ْض َغ
اث
ٌ ِض ْغ
َ
ٌّانٌّ(و)ٌّ ِض ْغ ٌن
ٌ أ ْض َغ
ٌَضفَا ِدعٌُّ(و)ٌّ ِض ْف ِد ٌّع
ٌَّّ َض
ل
ٌَّضا ِم ٌٌّر(ج)ٌّ َض َوا ِم ُر
ٌَّض َّم

ٌّك
ٌ َض ْن

ٌّْي
ٌ َض ِن
ٌّأ َ َضا َء
ٌََّضا َهأ
ٌّري
ٌ ْ َض

ٌِّض ْي َزي
ٌٌّ أ َ َضاعٌَّ(و)ٌّ َضي
ع

অনযা
নষ্ট কযা

ٌَّض َّي َف

আযান কযা

ٌّاق
َ َض

িংকীণব ওা

طاء
লর ভাযা
স্তয
লফস্তৃত কযা
লননক্ষ কযা
তালড়ন মদওা
দৃ লষ্ট
ান্ধ্যতাযা
থ
টাটকা
আায কযা
লনন্দা কযা
অফাধয ওা
লনবাননা
ভান কভদাতা
কযনত রাগা, শুরু কযা
লশু
অনু ন্ধ্ান কযা

ٌَّط َب َع

ٌّاق
ٌ َط َب ٌقٌّ(ج)ٌّ ِط َب
ٌَّط َحا

ٌّ ََط َرح
ٌَّط َر َد

ٌّف
ٌ َط ْر
ٌّار ٌق
ِ َط

ٌَّط ِر ي ٌقٌّ(ج)ٌّ َط َرائِ ُق
ٌّ َط ِر
ٌّي
ٌَّط ِع َم

ٌَّط َع َن
ٌَّط َغي
ٌَّأ َ ْطفَأ
ٌُّم َط ِ ّف ٌف
ٌِّق
َ َطف
ٌِّط ْف ٌلٌّ(ج)ٌّأ َ ْطفَا ٌل
ٌَّطل ََب

করা, করায কাাঁলদ
উলদত ওা
অফগত কযা, জানাননা
তারাক মদওা
অল্প ফৃ লষ্ট
স্পব কযা, মছাাঁা, ফা কযা
লনলশ্চহ্ন কযা
প্রতযাা কযা
ফবগ্রাী, ভাপ্রর
আশ্বস্ত ওা
ফবত
তুয ফবত
দফলচত্রযভ, যকভালয
উদ্বু দ্ধ কযা
প্রদলক্ষণ কযা
গরা লকর ফাাঁধা
দীঘবালত ওা
বাাঁজ কযা
লফত্র ওা
ু খকয ওা, ু খপ্রদ ওা
লফত্র, মবাগয ফস্তু
উড়া

ٌَّطل ْ ٌحٌّ(و)ٌّ َطل ْ َح ٌة
ٌَّطل َ َع
ٌَّ َ أ َ ْطل
ع
ٌَّطل َّ َق
ٌٌّ ِل(ج) ِط َل
ل
ٌٌّ ط
ٌّث
َ َط َم
ٌَّط َم َس
ٌَّط ِم َع

ٌَّطا َّم ٌة
ٌّاط َمأ َ َّن
ْ
َ
ٌَّط ْو ٌدٌّ(ج)ٌّأ ْط َوا ٌد
ُّ
ٌّور
ُ الط

َ
ٌّارٌّ(و)ٌّ ِط ْو ٌر
ٌ أ ْط َو
ٌََّط َّوع

ٌّاف
َ َط
ٌَّط َّو َق
ٌَّطا َل

ٌَّط َوى
ٌَّط ُه َر

ٌّاب
َ َط

ٌّ)بٌّ(ج)ٌّ َط ِ ّؼبونٌّ(ٌّمث)ٌّ َط ِ ّؼ َبةٌّ(ج
ٌ َط ِّي
ٌّات
ٌ َط ِ ّؼ َب
ٌّار
َ َط

ٌّْي
ٌ ِط

কাদা ভালট, ঙ্ক, কদবভ, ঙ্কজ

ظاء
ভ্রভণ
জ কযা
নখ, অস্ত্র
ওা
ছাা দান কযা

ٌَّظل ََم
ٌََّظ َمأ
ٌَّظ َّن

মু রুভ কযা
তৃষ্ণাতব ওা
ধাযণা কযা

ٌَّظ َه َر

প্রকালত ওা

عْي
নযাা কযা
অনথব কযা
দাত্ব কযা
তত্ত্বজ্ঞানী ওা
ভ্রুকুলট কযা
মযভী মকার ফালর
ওজযখাল কযা
প্রস্তুত কযা
প্রাচীন
লনলতত কযা
ফাড়াফালড় কযা
অফলত কযা

ٌَّظ ْع ٌن
ٌّأ َ ْظف ََر
ٌٌّ ُظف ٌُرٌّ(ج)ٌّأ َ ْظف
َار
ٌَّظ َّل
ٌَّ َّ َظل
ل

َ عثََأ
َ
ََ َعث
ث
َ
َعثَ َد
َ
عثَ ََس
َ
ََ َعث
ش
َ
ٌَع ْثقَ ِس
َ
ََ ا ْصر َ ْعر
َة
َأ َ ْعر َ َد
ٌ ِعر
َُك
َ
ََ َ عر
م
َ
ًََ عر
َ
عث َ ََس
َ

মগারনমাগ ৃ লষ্ট কযা
অফাক ওা
অক্ষভ ওা
ীণবকা, দু ফবর
তাড়াহুড়া কযা
তাড়াতালড় মদওা
অনাযলফ ভানু ল
মগানা
ডার
ু লফচায কযা
ফানমাগয
ীভারঙ্ঘন কযা
আমাফ মদওা
ফাানা প্রকা কযা
স্বাভীবক্ত, কালভনী
আযলফ, আযফী
আযফ মফদু ইন, গ্রাভয
আনযাণ কযা, চড়া
মখাাঁড়া, মরিংড়া
মখজুনযয শুষ্ক ডার
অবাফ, দু নমবাগ
ভাচা দতলয কযা
উস্থান কযা, প্রদবন কযা
লচনা, জানা
আঘাত মদওা
লফফস্ত্র ওা
অনগাচনয মাওা
ম্মান প্রদবন কযা
ফর প্রনাগ কযা
ৃথক কনয মদওা

ًََعث
َ
ََ ع ِج
ة
َ
ََع َجز
َ
َعجْ فَا ُء
ٌ ِع َج
َ َ)افَ(و
َع ِج َم
َ
ََ ع َّج
م
َ
َ
األ ْع َج َُن
ََّعد
َ
ٌَ َعد
س
َ
ََ َعد
ل
َ
ٌَ عد
ْى
َ
َعدَا
َ
َّ
َب
َ عر
َ
ا ْعرَرَ ََز
َ ٌع ُس ْوب
ُ
َ َ)ع ُسبٌََ(و
ٍَع َس ِت
َ
َ
ٍَِأَع َْسابٌََ(و)َأع َْسات
َع َس َج
َ
َُ أَع َْس
ج
ٌ ع ْس ُج
َاجُ ُْي
ُ
َ َ)ىىََ(ج
ِ ع َس
ٌََهعَ َّسج
ََ ع َس
ط
َ
ََ ع َس
ض
َ
ََ ع َس
ف
َ
ا ْعر ََسي
ٌَ
َ
َ ع ِس
َب
َ َعز
َ
َّ
عز ََز
َ
َع َّز
َ
َعزَ َل
َ

ভনস্থ কযা
দনরদনর, ালযফদ্ধ
যস্পনয লজদ ধযা
অন্ধ্কায লফস্তায কযা
ভধু
উক্রভ ওা, ীঘ্র
ঘলনষ্ঠ ওা
যাতকানা ওা
দর, িংঘ, জাভা’আত
িংকটূ ণব
য লনিংড়াননা, লচা
নযয মখাা, ঝঞ্ঝাফাু
যক্ষা কযা
রালঠ
া কযা
ফাহু, লক্ত, াামযকাযী
কাভড়াননা, দাাঁনত কাটা
ফাধা মদওা
টুকযা টুকযা, লভথযা
াশ্বব, কাাঁধ, গ্রীফা
অফকা মদওা
মদওা, অবণ কযা
ম্মান কযা
দানফ লজন
লফত্র থাকা
ক্ষভা কযা
লছন মপযা
ভজফুত কযা, ফাাঁধা
া মকনট তযা কযা
ফুঝনত াযা

َعزَ َم
َ
ٌَِع ِزَيَ َ(و)َ ِعزَ ج
َص َس
َ ذَعَا
َش
َ
َ َع ْضع
ٌَض ْىل
ُ َ)ضمٌََ(ج
ُ ع
َ
َ ع
ًَض
َ
َ ع
َعاش ََس
َ
َعشَا
َ
َ ٌصة
ُ َ)صثَحٌََ(ج
ُ
ْ ع
َ ع
ٌَصة
ُ َ)صُةٌ ََ(ج
ُ ع
ِ ع
َ
ص ََس
َ
َ ع
َف
ٌَ ص
ُ َ)فَ(ج
ْ ع
ُ ع
ٌ ص ْى
َ
ص ََن
َ
َ ع
ٍَص
ِ صاَ(ج)َ ِع
َ
َ ع
ًَص
َ
َ ع
ٌَ ضاد
ُ ع
َ ض َد ٌَ(ج)َأ َ ْع
َ
َط
َّ ع
َ
َض َم
َ ع
َ
ٌَضح
َ ضُيَ َ(و)َ ِع
ِ ِع
ْ ِع
َ فَ(ج)َأ َ ْع
َاف
ٌَ ط
ٌ ط
َّ ع
ََ ط
م
َ
َ أ َ ْع
ًط
َّ ع
َظ َن
َ
َ ٌِع ْف ِسَد
َف
َّ َا ْصرَع
َعفَا
َ
َة
َ َّعق
َ
َعقَ َد
َ
َعقَ َس
َ
َعقَ َم
َ

ফন্ধ্যা, ধ্বিংকাযী
অফস্থান কযা
ঝুরন্ত যক্তলণ্ড
জানা, লখা
মঘালণা কযা
ফড়ত্ব প্রদবন কযা
মস্বচ্ছা কযা
আফাদ কযা
দূ য-দূ যান্ত, দূ যফতবী
কাজ কযা
লদনাযা ওা
আঙু য
কষ্ট াওা
অফাধয
ঘাড়
ভাকড়া
লফনীত ওা
ফক্রতা
লপযা, ুনযাফৃ লত্ত কযা
আশ্র মনওা
গুপ্তাঙ্গ, মগানী
প্রলতনযাধকাযী
ক্ষালতত্ব কযা
ফছয
াাময কযা
অঙ্গীকায কযা
ভ, যলঙন ভ
ত্রুলটূ ণব কযা
কানপরা, মাত্রীদর
লফরাী জীফন

َع ِقُ ٌَنَ(ج)َ ِعقَا ٌم
َ
َف
َ
َ ع َك
َعلَ ٌك
َ َ)علَقَ َحٌَ(ج
َ
َع ِل َن
َ
َ َأ َ ْعلَي
َل
َع
َ
َذَعَ َّو َد
َع َو َس
َ
ٌَع ُوك
ٌَ ع ِو
ُ َ)ُكَ(ج
َ
َع ِو َم
َ
ََع ِوه
َ
َ
ٌَِعنَةٌََ(ج)َأ ْعنَاب
َد
َ ِعن
َ
ٌَ عنُد
ُ َ)ع ِنُد ٌَ(ج
َ
َ
ٌ كَ(ج)َأ ْعن
ََاق
ٌَ ُعن
ُ
ٌَع ْن َكث ُْىذ َاخ
َ َ)ع ْن َكث ُْىخٌََ(ج
َ
ًََعن
َ
َِع َى ٌج
ََعاد
َ
ََعاذ
َ
َ ٌع ْى َزاخ
َ َ)ع ْى َزجٌََ(ج
َ
ٌَ ُهعَ ّ ِى
ق
َعا َل
َ
َعا ٌمََ(ج)َأَع َْىا ٌم
َ
َ
َ َعاى
َ أ
ََع ِهد
َ
َع ُه ْى ٌى
ُ ََ)ِع ْه ٌيََ(ج
َاب
َ ع
َ
َ ٌُسََ(ج)َ ِعُ َْساخ
ٌ ِع
ٌَِعُشَح

ٌَعائِم
َ
ٌ ُع
َُىى
ُ َ)عُ ٌْيََ(ج
َ
ٌَ ُع
ْي
َ َ)أ َ ْعُ ٌُيَ(و
ٍَ
َ
َ ُِع

অবাফী, দলযদ্র
ঝণবা
মচাখ, নন
অক্ষভ ওা, অাযগ ওা, ক্লান্ত
ওা

শ্চাদ্বতবী
ধু নরাফালর, ভলরনতা
মরাকাননয লদন
খড়কুটা
ফাদ মদওা
মবাপ্ত ফৃ লষ্ট
প্রবাত কযা
অস্ত মাওা
মধাাঁকা মদওা
অঞ্জলর বনয মনওা
মডাফাননা
ঋণগ্রস্ত
মরলরন মদওা
তাাঁনতয ূ তাূ ণব চযকা
মমাদ্ধা
অন্ধ্কায যাত
মধৌত কযা

غْي

ٌَّاب ٌر
ِ غ
ٌٌَّبة
ََغ
ٌّال َّت َغابُ ُن
ٌُّغثَا ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْغثَا ُء
ٌّغَا َد َر
ٌّغ ََد ٌق
ٌّغ ََدا

ٌّغ ََر َب
ٌّغ ََّر

ٌّف
َ َْت
َ َ اغ
ٌّأَغ َْر َق
ٌٌّّ ُمغ َْر ٌم،َار ٌم
ِ غ
ٌّأَغ َْري

ٌّغ َْز ٌلٌّ(ج)ٌّغ ُُز ْو ٌل
ٌَّاز
ٍ ُغ ًّزىٌّ(و)ٌّغ
ٌّغَا ِس ٌق
ٌّغ ََس َل

মঢনক মনওা
লছলনন মনওা
মক্রানধাদ্দীক খাদয
যাগ কযা, গমফ, মযালানর
আনত কযা
আাঁধাযভ কযা
দবা, ঢাকনা, অন্তযার
ক্ষভা কযা
উদাীন ওা
জী ওা, যাস্ত কযা
কনঠায ওা
লগরানপ ঢাকা, আফৃ ত
ফন্ধ্ কযা, তারা ভাযা
আত্মাৎ কযা, আত্মাৎ, লফনদ্বল, লিংা
ফারক, মফক
ফাড়াফালড় কযা
উথনর ওঠা
অজ্ঞানতা
কটাক্ষ কযা
মচাখ লভটলভট কযা
দু ুঃখ, মফদনা, ভভবীড়া
গানীভাত অজবন কযা
থাকা, ফা কযা

ٌّغ َِش َي

ٌّب
ْ غ
ٌ َص
ٌّ ٌ ُص
ص
َّ غ
َ ُص ٌة ٌّ(ج)ٌّغ
ٌّب
ِ غ
َ َض
َّ َغ
ٌّض
ٌّأَغ َْط َش

ٌِّغ َطا ٌءٌّ(ج)ٌّأ َ ْغ ِط َي ٌة
ٌَّغف ََر

ٌَّغ َف َل
ٌّغَل ََب
ٌّغَل ََظ

ٌّف
ٌ غُل ٌْفٌّ(و)ٌّغِ َل
ٌّغَل َّ َق
ٌّغَ َّل

ٌّان
ٌ غُل َ ٌمٌّ(ج)ٌّغِل َْم
ٌّغ ََل
ٌّغَ ََل

ٌّات
ٌ غ َْم َرةٌ ٌّ(ج)ٌّغ ََم َر
ٌَّت َغا َم َز
ٌّض
َ أَغ َْم

ٌَّمٌّ(ج)ٌّغ ُُم ْو ٌم
ٌٌّّ غ
ٌَّغ ِن َم
ٌّن
َ ِ َغ

ٌَّاث
َ أَغ
ٌٌّ َارٌّ(ج)ٌّأَغ َْو
ار
ٌ غ
ٌَّاص
َ غ

ফৃ লষ্ট লদন াাময কযা
গুা, ওয ফবনতয গুা
ডুফ মদওা

ٌّان
ٌ غَائِ ٌط ٌّ(ج)ٌّ ِغ ْي َط
ٌّغ َْو ٌل

াখানা, টনরট
ভাতরালভ, ভাথাফযথা

غ ََوى

থচুযত, লফভ্রান্ত

ٌّاب
َ ا ْغ َت

গীফত কযা

ٌّوب
ٌ ب ٌّ(ج)ٌّغ ُُي
ٌ غ َْي
ٌَّري
َ َّ غ
ٌَّاض
َ غ

গানফ, গুপ্ত
লযফতবন কযা
কভ কযা, হ্রা কযা

ٌَّاظ
َ غ

যাগালন্বত কযা

فاء
অন্তয, ভন, হৃদ
দর, জাভা’আত, ফালনী
কযনত থাকা
মখারা, জী কযা
কভাননা, ললথরতা কযা
ৃথক কযা, লফবক্ত কযা
ফালতয লরতা, াভানয
যীক্ষা কযা
পাতাওা মদওা
দীঘবথ, লগলযথ

ٌفُ َؤا ٌد ٌّ(ج)ٌّأَفْ ِئ َد ٌّة
ٌّآت
ٌ ِف َئ ٌة ٌّ(ج)ٌّ ِف
َ فَت ٌّأ
َ
ٌَّ فَ َت
ح
ٌََّت
ََف
ٌّ َ فَت
َق

ٌّفَ ِؾي ٌل ٌّ(ج)ٌّفَ َتائ ُِل
ٌََّت
ََف
ٌّ َ ْأَف
ت
ٌّ ٌفَجٌّ ٌّ(ج)ٌّ ِف َجاج

প্রফালত কযা, া কযা
প্রস্ত চত্বয, ভদান
অকভব, অশ্লীরতা
দালিক, অিংকাযী
ভুলক্তণ মদওা
ু স্বাদু ালন, লভঠা ালন
মগাফয, শুয ভর
লফদীণব কযা, পাাঁক কযা
আনন্দ কযা, পুলতব কযা
একাকী, একক
ারাননা
লফছাননা, ছড়াননা
পযজ কযা
অলতযলঞ্জত কযা
াখা প্রাখা, ডারারা
অফয ওা, মল কযা
ৃথক ৃথক কযা
দনব, গনফবয ানথ
লভথযা যচনা কযা, অফাদ মদওা
উৎখাত কযা
অলস্থয ওা
স্থান প্রস্ত কযা
দূ ললত ওা, নষ্ট ওা

ٌّف ََج َر
ٌّ ٌ ف َْج َوةٌ ٌّ(ج)ٌّف ََج َو
ات

ٌٌّّفَا ِح َش ٌة ٌّ(ج)ٌّف ََوا ِح ُش،ف َْح َشا ُء
ٌّور
ٌ فَ ُخ
ٌّف ََدي

ٌّات
ٌ فُ َر

ٌّفَ ْر ٌثٌّ(ج)ٌّفُ ُر ْو ٌث
ٌّ َفَ َرج
ٌّ َفَ ِرح

ٌّفَ ْر ٌدٌّ(ج)ٌّفُ َرا َدى
ٌّفَ َّر

ٌّفَ َر َش

ٌّض
َ فَ َر
ٌّفَ َر َط

ٌٌّفَ ْرعٌ ٌّ(ج)ٌّفُ ُر ْوع
ٌَّفَ َرغ
ٌّفَ َر َق
ٌّْي
َ َار ِه
ِ ف
َْتى
َ َ اف

ٌَّاس َت َف ّز
ْ
ٌَّفَ ِزع
ٌّ َف ََسح
ٌّف ََس َد

তাপীয, ফযাখযা
া কযা, পালক ওা
ীনফর ওা
অলধকতয ফাগ্মী
মাত্রা কযা, যওনা কযা
খণ্ডন, বাঙন, লফচূ ণবন
রালঞ্ছত কযা
দূ নয যা, লছটনক ড়া
মশ্রষ্ঠত্ব মদওা
মভরানভা কযা, মৌঁছা
ৃ লষ্ট কযা, লফদীণব কযা
ককব, রূঢ়, অবদ্র
কযা, কাজ কযা
াযাননা, মখাাননা
দলযদ্রতা, দালযদ্রয, দদনয
াকা যিং, গাড় রনদ
মফাঝা, জানা
লচন্তা-বাফনা কযা
ভুক্ত কযা, আমাদ কযা
প্ররা ফকা
পর ওা
লফদীণব ওা, লচযা
মনৌকা, ভুদ্রমান

ٌّري
ٌ َتف ِْس
ٌّف ََس َق

ٌّف َِش َل
ٌّ ُأَف َْصح
ٌّف ََص َل

ٌّام
ٌ ان ِف َص
ٌّ َف ََضح
َّ ا َن َف
ٌّض

َّ ف
ًل
ٌّ ٌّ َتف ِْضي،َض َل
ٌّ َ ْأَف
ض

ٌّف ََط َر
ٌّاظ
ٌ ف ٌَّظ ٌّ(ج)ٌّأَف َْظ
ٌّف ََع َل
ٌّفَق ََد

ٌّفَق ٌْر ٌّ(ج)ٌّفُق ُْو ٌر
ٌٌّ فَا ِق
ع
ٌّفَ ِق َه

َّ ٌّ َت َف،كر
َ
ٌّك َر
َ ّ َف
ٌّ ف
ٌَّك
َّ َت َف
ٌّك َه
ٌّ َأَفْلَح
ٌّا ن َفل َ َق
ٌّْك
ٌ فُل

ٌّفُل َ ٌن

অভুক, অভুক ফযলক্ত

ٌّفَ َّن َد

দু ফবর বাফা, উা কযা

َ
ٌّانٌّ(و)ٌّفَن ٌَن
ٌ أفْ َن
ٌّ ٍ ف
َان

াখা, ডারারা
ধ্বিংীর, নশ্বয, অলনতয

ٌَّات
َ ف

াতছাড়া ওা

ٌ ف َْوجٌ ٌّ(ج)ٌّأَف َْو
ٌّاج

দর, জাভা’আত

ٌَّار
َ ف

উথনর ওঠা

ٌّفَا َز

কৃতকামব ওা

ٌّض
َ ف ََّو
ٌَّاق
َ أَف

অবণ কযা
মচতনা রাব কযা

ٌُّوم
ٌ ف

যু ন, গভ, গন্দভ, খাদয য

ٌفَا ٌهٌّ(ج)ٌّأَف َْوا ٌّه
ٌّ َ ف َّه
َم

ভুখ, উচ্চাযণ
ফুঝাননা, ফুলঝন মদওা

ٌّفَا َء

প্রতযাফতবন কযা

ٌَّاض
َ ف
ٌِّفي ٌلٌّ(ج)ٌّأَف َْيا ٌل

প্রফালত ওা, লক্ত ওা
ালত, স্তী, গজ

কুৎলত, লফশ্রী
কফয মদওা
আনরা মনওা
ধযা, স্তগত কযা, িংকুলচত কযা
কফুর কযা

قاف

ٌّ ٌَمق ُْبوح
َ
ٌّْب
َ َ أق
ٌّاقْ َت َؽ َس
ٌّض
َ ق ََب
ٌّق َِب َل

কৃণতা কযা
তযা কযা
া জাতী পর
ঢুনক ড়া
ক্ষুযাঘানত অলি প্রজ্বরন
লছনড় মপরা, লছন্ন কযা
ম্মান কযা, াযা
লনধবালযত কযা
লফত্রতা মঘালণা কযা
আা, মৌঁছা
অগ্রগাভী ওা
অনু যণ কযা
লননক্ষ কযা, ছু নড় ভাযা
ড়া, লতরাওাত কযা
ঋতুস্মাফ, লফত্রতা
লনকটফতবী ওা, কানছ আা
মখভ, ক্ষত, আঘাত
ফানয, ফাাঁদয, নু ভান
ীতর ওা, জুড়াননা
া মকনট মাওা
ঋণ মদওা
কাগজ
কযাঘাতকাযী

ٌََّت
ََق

ٌَّل
َ قَت
ٌِّقثَّا ٌء

ٌّاقْ َت َح َم
ٌّ ٌق َْدح
ٌّق ََّد
ٌّق ََد َر

ٌّق ََّد َر
ٌّق ََّد َس
ٌّقَ ِد َم

ٌّق ََد َم
اقْ َت َدى
ٌّف
َ َقَذ
ٌَّق ََرأ
ق ُُرو ٌءٌّ(و)ٌّق ُْر ٌٌّء
ٌّق َِر َب

ٌّ ٌق َْرحٌ ٌّ(ج)ٌّق ُُر ْوح
ٌِّق َر َدةٌٌّ(و)ٌّ ِق ْر ٌد
ٌّق ََّر

ٌّض
َ ق ََر
ٌّ َ أَق َْر
ض
ٌّ ُ اس ٌّ(ج)ٌّق ََرا ِطؼ
س
ٌ ِق ْر َط
ٌَّار َع ٌة
ِ ق

অজবন কযা, কাভাননা
ফিং, তাব্দী
ফন্ধ্ু, চয
গ্রাভ, ফলস্ত, য
লিং, লকাযী
ধভবমামক, মা, াদলয
ইনাপ কযা
নযালফচায, লনলক্ত
ফণ্টন কযা, বাগ কযা
কনঠায ওা, ালাণ ওা, ক্ত
ওা
লউনয ওঠা
ভধযভন্থী ওা
হ্রা কযা, কয কযা
ঘটনা ফরা, দানঙ্ক চরা
তুপান, ঝঞ্ঝাফাু
ধ্বিং কযা
দূ যফতবী ফযফধান
াক-ফলজ
বূ লভাৎ ওা
পাারা কযা
গলরত তাভা, লতর
আভরনাভা, প্রায, লযলমক
কাটা, অলতক্রভ কযা

ٌّف
َ َْت
َ َ اق

ٌّون
ٌ ق َْر ٌن ٌّ(ج)ٌّق ُُر

ٌّق َِر ي ٌن ٌّ(ج)ٌّق َُر َنا ُء
ق َْر َي ٌة ٌّ(ج)ٌّالْق َُرى

ٌٌّاو َرة
ِ ق َْس َو َرةٌ ٌّ(ج)ٌّق ََس
ٌِّق ِّسؼ ٌس
ٌّأَق َْس َط
ٌّاس ٌّ(ج)ٌّق ََسا ِط ْؼ ُس
ٌ ِق ْس َط
ٌّق ََس َم
ٌّقَ ََس

ٌّاق َْش َع َّر
ٌّق ََص َد
ٌّق ََص َر
ٌّقَ َّص

ٌَّاص ٌف
ِ ق

ٌّق ََص َم
ٌّق َِص ٌّي ٌّ(ج)ٌّأَق َْصا ُء
ٌّب
ْ ق
ٌ َض
َّ ا ْن َق
ٌّض
ٌّقَ َض
ٌِّق ْط ٌر

ٌِّق ٌّط ٌّ(ج)ٌّ ِق َط ٌط
ٌّق ََط َع

পনরয মখাা ফা গুচ্ছ
মখজুনযয লফলচয লছরকা, তুচ্ছফস্তু
রাউ, কদু , কুভড়া
ফা
উড়াননা, লছন্নভূ র
তারা, ফন্ধ্ন
অনু যণ কযা
মপযত াঠাননা
ায, কুযফালনয শু
ফলবণ ফন্ধ্ কযা
কভ ওা, অল্প ওা
করভ, মরখনী
ঘৃ ণা কযা, লফরূ ওা
উধ্ববভুখী, আকাভুখী
চাাঁদ, চন্দ্র, ী, চলন্দ্রভা
কালভজ, জাভা
কনঠায, লকাভত
ভুগুয, াতুলড়, ডাণ্ডা
উকুন
একাগ্রলচত্ত ওা
লনযা ওা
বাণ্ডায
অনল্পতুষ্ট, িংমভী

ٌّوفٌّ(و)ٌّ ِق ْط ٌف
ٌ ق ُُط
ٌّري
ٌ ِق ْط ِم
ٌّْي
ٌ َي ْق ِط
ٌّق ََع َد

ٌُّمن َق ِع ٌر

ٌّأَقْفَا ٌلٌّ(و)ٌّقُ ْف ٌل
ٌّقَ َفا
ٌّأَقْل ََب
ٌٌّقَلَئِ ُدٌّ(و)ٌّ ِق َل َدة
ٌّأَقْل َ َع
ٌّقَ َّل

ٌّقَل ٌَم ٌّ(ج)ٌّأَقْل َ ٌم
ٌّقَ ََل

ٌّ ٌُمق َْمح
ٌٌّ ق ََم ٌر ٌّ(ج)ٌّأَق َْم
ار
ٌّقَ ِمي ٌص ٌّ(ج)ٌّق َُم ٌص

ٌّير
ٌ ق َْم َط ِر
ٌَّمقَا ِم ُعٌّ(و)ٌّ ِمق َْم َع ٌة
ٌّق َُّم ٌلٌّ(و)ٌّق َُّمل َ ٌة
ٌّت
َ قَ َن
ٌّقَ َن َط

ٌّري
ُ ار ٌّ(ج)ٌّقَ َنا ِط
ٌ ِق ْن َط
ٌّقَا نِ ٌع

ٌّانٌّ(و)ٌّ ِق ْن ٌو
ٌ ِق ْن َو
ٌّأَقْ َن

মখজুয গুচ্ছ, কাাঁলদ
িদারী কযা

ٌَّاب
ٌ ق
َ
ٌّاتٌّ(و)ٌّق ُْو ٌت
ٌ أق َْو
ٌّ ٌّ ق َْو ٌس ٌّ(ج)ٌّ ِق ِس
ي
ٌيع ٌة ٌّ(ج)ٌّأَق َْوا ٌّع
َ قَاعٌٌّ(ج)ٌّ ِق
ٌّقَا َل

ধনু ক লযভাণ
আামব, খাদয, মখাযাক
ধনু ক
ভতর বূ লভ
ফরা

ٌّ ِق َيا ًما،َام
َ ق

দাাঁড়াননা, ওঠা

ٌّق َُّوةٌ ٌّ(ج)ٌّالْق َُوى

লক্ত, প্রতা

ٌّق ََه َر

লক্ত খাটাননা, মু রুভ কযা, ক্ষভতা
প্রনাগ কযা
লনধবাযণ কযা, মরলরন মদওা,
লননালজত কযা,
দু ুনয লনলদ্রত, দু ুনয মাা ফযলক্ত

ٌّض
َ ق ََّي
ٌّقَائ ٌِل

كاف
মারা, গ্লা, ু যাফালট
ভাথা লননচয লদনক কনয মপরা,
অনধালয তন
ম কযা, অফজ্ঞা কযা
শ্রভাধযতা, যক্ষভতা, ু ঠাভ মদ,
কষ্ট, ক্লালন্ত
ফড় ওা, ফানরগ ওা
ফড় ন দাাঁড়াননা
লনম্নভুখী কনয মপরা

ٌّك َأ ْ ٌس ٌّ(ج)ٌّ ُك ُئ ْو ٌس
ٌَّب
َّ ك
ٌّت
َ ك ََب

ٌّك ََب ٌدٌّ(ج)ٌّأَك َْبا ٌد
ٌَّب
َِ ك
ٌَّب
َُك

ٌَّب
َ ك َْبك

মরখা, পযজ কযা
মগান কযা, রু কাননা
ফালর, ফারু কা, ফারু স্তু
ফৃ লদ্ধ াওা
আপ্রাণ মচষ্টা কযা
প্রবাীন ওা
কৃণতা কযা
লভথযা ফরা
লফদ, দু লশ্চন্তা, দু ুঃখ
একফায
লিংান, যাজান
ম্মান কযা, ভমবাদা মদওা
অছন্দ কযা, ঘৃ ণা কযা
অজবন কযা
দাভ কভা, র ওা
টুকযা, অিং
অর, অনাগ্রী
লযধান কযাননা
গুলটন মপরা
মখারা, লফদূ যণ
িংমভী, ফযলথত
ানয টাখনু , লগাঁট
ভকক্ষ, ভনতা, অনু রূ

ٌّب
َ َك َت
ٌَّك َت َم

ٌّان
ٌ ٌّ ُكؿ َْب،ب
ٌ ُيبٌّ(ج)ٌّ ُكث
ٌ َك ِؿ
َكث ٌَُّر
ٌّ ٌك َْدح

ٌّانك ََد َر
ٌّأَك َْدى
ٌّكَذَ َب

ٌّك َْر ٌب ٌّ(ج)ٌّك ُُر ْو ٌب

ٌّات
ٌ ك ََّرةٌ ٌّ(ج)ٌّك ََّر
ٌّك ُْر ِس ٌّي ٌّ(ج)ٌّك ََرا ِس ُّي
ٌّك ََّر َم
ٌَّك َِره

ٌّب
َ ك ََس
ٌّك ََسا ٌد

ٌٌّّك ِْس ٌفٌّ(و)ٌّك ِْس َف ٌة،ك َِس ٌف
َ ك َُس
ٌّاَلٌّ(و)ٌّك َْس َل ٌن
ٌّك ََسا

ٌّك ََش َط

ٌّك ََش َف
،ك َا ِظ ٌم

ٌّْي
ِ ْ الْك َْع َب
ُك ُف ًؤا

ধাযণক্ষভ, ফবিংকুর
অস্বীকায কযা, কৃতঘ্ন ওা
গুলটন মনওা
দালত্ব মনওা
ভকক্ষ, ভনতা, অনু রূ
মনথষ্ট ওা, যক্ষা কযা
তত্ত্বাফধান কযা
কুকুয, কুত্তা, াযনভ
কুৎলত, ফীবৎ
চাাননা, লফধান মদওা
মফাঝা
কথা ফরা, আরা কযা
ূ ণব কনয মদওা
মখাা, লঝলল্লনকাল
অন্ধ্, জন্মান্ধ্
অতযন্ত অকৃতজ্ঞ
ুঞ্জীবূ ত কযা
তাযকা, ধূ ভনকতু
মগান কযা, দবা মপরা
গ্লা, ানাত্র, ভগ
উক্রভ ওা
আনরাকীন কযা
নক্ষত্র, তাযা

ٌَّات
ٌ ِكف
ٌَّكف ََر
ٌّك ََّف
ٌَّك َف َل
ٌُّكف ًُوا
ٌّ َ َك
َف
َ َل
ٌّ َ ك

ٌّكَل ٌْب ٌّ(ج)ٌّك ِ َل ٌب
ٌٌّ ِك َا ل
ح
ٌّ َ َّ كَل
ف

ٌّك َ ٌّل
ٌّ َ َّ كَل
م
ٌّأَك َْم َل
َ
ٌِّم
ٌّ امٌّ(و)ٌّك
ٌ أك َْم
األَك َْم ُه ٌّ(ج)ٌّك ُْم ٌٌّه
َك ُنو ٌٌّد
ٌَّزن
ََ ك

ٌُّك َّن ٌسٌّ(و)ٌّك َانِ ٌس
ٌّأ َ َك َّن
َ
ٌّ ٌ ابٌّ(و)ٌّك ُْو
ب
ٌ أك َْو
ٌّك َا َد

ٌّك ََّو َر
ٌِّب
ُ َب ٌّ(ج)ٌّك ََوا ك
ٌ ك َْوك

ٌَّان
َ ك

ওা, থাকা, লছর, আনছ

ٌّان
َ َ ا ْس َتك
ٌّ َمكَا َن ٌٌّة،ان ٌّ(ج)ٌّأ َ ْم ِك َن ٌة
ٌ َ َمك

লফনত ওা
স্থান, জাগা

ٌّك ََوى

মক মদওা, মকা, দগ্ধ কযা, ইলস্ত্র
কযা
াানড়য প্রস্ত গুা

ٌّف
ٌ ك َْه ٌف ٌّ(ج)ٌّك ُُه ْو
ٌّك َْه ٌل ٌّ(ج)ٌّك ُُه ْو ٌل

লত্রনাধব, প্রফীণ, ফাধবনকয

ٌِّنٌّ(ج)ٌّك ََه َن ٌة
ٌ ك َاه

গণক, ুনযালত

ٌّك َا َد
ٌَّ ك َا
ل

লড়মন্ত্র কযা
ভাা, ওজন কযা, লযভা কযা

الم
ভুক্তা, মভালত, যত্ন
জ্ঞান, ফুলদ্ধ
থাভা, মথনভ থাকা
অননক, মবাপ্ত, ুনযা
মগাাঁজালভর মদওা , নন্দ কযা,
লভলশ্রত কযা
লযধান কযা, যা
দু ধ, দু গ্ধ
আশ্রস্থর, অফরম্বন
গবীয ওা, ভত্ত থাকা
ধালফত ওা, অফযাখযা কযা, লফচুযত
ওা
কাকুলত লভনলত কযা

ٌٌّلُ ْؤلُ ٌؤٌّ(و)ٌّلُ ْؤلُ َؤة
َ
ٌّاب
ُ ل ٌُّبٌّ(ج)ٌّاألل َْب
ٌّ َ ل َِب
ث

ٌٌٌّّلِ َب ٌدٌّ(و)ٌّل ُْب َدة،ل َُب ٌد
ٌّل ََؽ َس
ٌّل َِؽ َس
َ
ٌّان
ٌ َُبٌّ(ج)ٌّأل َْب
ٌ َل
ٌٌَّمل ْ َجأ
ٌّ َّلَج
ٌّ َ أَلْ َح
د
ٌّاف
ٌ إِلْ َح

িৃ ক্ত ওা
মগাত, ভািং
কণ্ঠস্বয, ফাচনবলঙ্গ
দালড়, শ্মশ্রু
অলত ঝগড়ানট
ু স্বাদু ও ভজাদায বাফা
আঠালর ভালট, ঠনঠনন
আফলযক কযা
লজব্বা, বালা
মকাভর আচযণ কযা
দাউ দাউ কনয জ্বরা
মখরা
অলবা কযা
ক্লালন্ত, মক্ল, দু ফবরতা
ফকফক কযা
লপযাননা, ঘুলযন মদওা
মাড়াননা, দগ্ধ কযা
ফরা, উচ্চাযণ কযা
মাঁচাননা, লফজলড়ত ওা, লন্নলফষ্ট
ওা
াওা, মদখনত াওা
উালধ, অনাভ
ালনফাী ফাু
কুলড়ন মনওা

ٌِّق
َ لَح

ٌّوم
ٌ ل َْح ٌمٌّ(ج)ٌّل ُُح
ٌّ ٌ ل َْح ٌنٌّجٌّأَلْ َح
ان
ٌّلِ ْح َي ٌةٌّ(ج)ٌّلُ ًًح
ٌّأَل َُّدٌّ(ج)ٌّل ٌُّد
ٌّ َّلَذ

ٌَّل ِز ٌب
ٌّأَل َْز َم
ٌّانٌّ(ج)ٌّأَل ِْس َن ٌة
ٌ لِ َس
ٌَّتل ََّط َف
ٌَّتل َ َّّظ
ٌّب
َ لَ ِع
ٌّل ََع َن

ٌّوب
ٌ لُ ُغ
لَ َغا

ٌَّت
َ لَف
ٌّ َلَ َفح

ٌّلَف ََظ
ٌّالْ َت َّف
ٌّأَلْ َفي

ٌَّب
ٌ ا َلْق
ٌ َابٌّ(و)ٌّلَق
ٌّ ٌل ََوا ِقحُ ٌّ(و)ٌّ َل ِقح
ٌّالْ َتق ََط

লগরা, গ্রা কযা
গ্রা কযা, লগরা
াক্ষাৎ কযা, ভুনখাভুখী ওা
রক, দৃ লষ্ট, দৃ লষ্টাত
ভ্রুকুলট কযা, লনন্দা কযা
স্পব কযা, মছাাঁা
ফটুকু, ুনযাটা
মছাট গুনা, গীযা
পরক, তক্তা
আত্মনগান কযা
লতযস্কায কযা
যিং, ফণব, আবা
ফাাঁকা কযা, কথা মাঁচাননা, লফদ্রু কযা
অলিলখা, স্ফুলরঙ্গ
াাঁাননা, াাঁপাাঁ কযা
ইরাভ কযা, অন্তনয কথা মঢনর মদওা
উদাীন ফানাননা
কভাননা, কভ মদওা, হ্রা কযা,
আনক্ষন মপরা
যাত, লনল
নযভ ওা

ٌّلَ ِق َف

ٌّالْ َتق ََم
ٌّلَ ِق َي
ٌّل َْم ٌح
ٌّل ََم َز

ٌّل ََم َس
ٌّل ًَّما

ٌّل ََم ٌم
ٌّ ٌل َْوحٌ ٌّ(ج)ٌّأَل َْواح
ٌّلِ َوا ٌذ

ٌَّل َم

َ
ٌّان
ٌ ل َْو ٌنٌّ(ج)ٌّأل َْو
ٌّل ََوى

ٌّب
ٌ ل ََه

ٌّث
َ ل ََه
ٌّأَل َْه َم
أَل َْها
ٌَّل َت

ٌُّال
ِ ل َْي ٌلٌّ(مث)ٌّل َْيل َ ٌةٌّ(ج)ٌّل ََي
ٌَّل َن

ميم
উনবাগ কযাননা
ু দৃঢ়, প্রচণ্ড, ক্ত
আকৃলত ধাযণ কযা
ভান, ভলান
অলিূ জক, অিীধ
লফশুদ্ধ কযা, ূ ত কযা
লনুঃনল কযা, ভুনছ মপরা, ফযকতীন
কযা
মকৌর, কনঠায ালস্ত
যীক্ষা কযা
ভুনছ মপরা, লফরীন কযা
চরভান মনৌমান
প্রফ মফদনা
টানা, প্রালযত কযা
য, ভলদনা
তৃলপ্তদাক, তৃলপ্তবনয
ভানু ল, ফযলক্ত, ু দবন ুরুল, স্বাভী
যভণী, ু দবনা
প্রফালত কযা
ফড়াই কযা
অফাধয ওা
অলতক্রভ কযা, চরা

ٌَّم َّت َع

ٌّْي
ٌ َم ِت
ٌَّت َمثَّ َل

ٌّيد
ٌ َم ِج
ٌّوسٌّ(و)ٌّ َم ُج ْو ِس ٌّي
ٌ َم ُج
ٌَّم َّح َص
ٌَّم َح َق

ٌِّم َحا ٌل

ٌّا ْم َت َح َن
ٌَّم َحا

ٌَّم َواخ ُِرٌّ(و)ٌّ َماخ ٌِر
ٌّاض
ٌ َم َخ
ٌَّم َّد

ٌَّم ِد ْي َن ٌةٌّ(ج)ٌّ َم َدائِ ُن
َم ِر ي ًئا

ٌٌّّاِ ْم َر ٌء،َم ْر ٌء
ٌٌّ َم ْرأ َ ٌّة،ٌا ْم َرأَة
ٌّ ََم َرج
ٌّ ََم َرح
ٌَّم َر َد
ٌَّم َّر

অু স্থ ওা
তকব কযা, নন্দ কযা
ভাযইাভ ‘আরাইল ারাভ
লভক্সায, লভশ্রণ
খণ্ড খণ্ড কযা
মভঘ, ফৃ লষ্টবযা মভঘ
মভাছা
লফকৃত কযা, রূান্তয কযা, কদাকায
ফানাননা
মখজুনযয ফাকনরয যল
স্পব কযা, মছাাঁা
আটনক যাখা
ন্ধ্যা কযা
লভলশ্রত, শুক্রাণু ও লডম্বাণুয লভরন
ান মাঁনট চরা
য, গ্রাভ, লভয
ভািংলণ্ড, ভািংখণ্ড
গভন কযা
ফৃ লষ্টাত কযা
অঙ্গবলঙ্গ কনয চরা
ছাগর, ফকলয
ালন, দাণ্ডকুড়ার, দান
নালড়বুাঁলড়, অন্ত্র
জঘনয, লফযলক্তকয

ٌّض
َ َم ِر

ٌٌّّ ِم َرا ًء،ارى
َ َم
ٌَّم ْر َي ُم
ٌِّم َزاجٌ ٌّ(ج)ٌّأ َ ْم ِز َج ٌة
ٌّ َ َم ّز
َق
ٌُّم ْز ٌنٌّ(و)ٌّ ُم ْز َن ٌة
ٌّ ََم َسح
ٌَّم َس َخ

ٌَّم َس ٌدٌّ(ج)ٌّأ َ ْم َسا ٌد
ٌَّم َّس
َ
ٌّ ٌ ٌّإِ ْم َس،ك
اك
َ أ ْم َس
أ َ ْم َسا
ٌّ ٌأ َ ْم َشاجٌ ٌّ(و)ٌّ َم ْشج

ٌَّم ََش
َ
ٌّار
ٌ ِم ْصرٌّ(ج)ٌّأ ْم َص
ٌّض َغ ٌة
ْ ُم
ٌَّم َض
ٌّأ َ ْم َط َر
ٌَّت َم َّّط
ٌٌّّ ِم ْع َزا ُء،َم ْع ٌزٌّ(ج)ٌّأ َ ْم ُع ٌز
ٌَّما ُع ْو ٌن
ٌّ ٌ أ َ ْم َعا ٌءٌّ(و)ٌّ َم ْع
ي
ٌّْت
ٌ َمق

থাভা, থাকা
মকৌর কযা
প্রলতলষ্ঠত কযা
াততালর ফাজাননা
বযা, লযূ ণব কযা
রফণ, রফণাক্ত, মরানতা
লনুঃস্ব ওা, অবাফ
ভালরক ওা
মরখাননা, লরলখন মনওা
ধভব, জালত, ম্প্রদা
ু নমাগ মদওা
লননলধ কযা, যক্ষা কযা
অনু গ্র কযা, করুণা কযা, মখাটা
মদওা
ফৃ থা আশ্বা মদওা
ভনয মাওা
মঢউ মখরা, তযলঙ্গত ওা
প্রর ৃ লষ্ট ওা
ভার, িদ
প্রস্তুত কযা, মযা াতা
ু নমাগ মদওা
ইতয, অধভ, লনকৃষ্ট
আনন্দালরত ওা
আামব আনা, যদ আনা

ٌَّث
َ َمك
ٌَّمك ََر
ٌّ َ َم َّك
ن

ٌُّمكَا ٌء
َل
ٌّ َ َم
ٌّ ٌِملْحٌ ٌّ(ج)ٌّ ِم َلح
ٌّإِ ْمل َ ٌق
ٌَّمل ََك
ٌّأ َ َم َّل

ٌِّمل َّ ٌةٌّ(ج)ٌّ ِمل َ ٌل
ٌّأ َ ْم ََل
ٌَّم َن َع
ٌَّم َّن

ٌَّم َّن

ٌّات
َ َم
ٌّ ََماج
ٌّار
َ َم

ٌّال
ٌ َما ٌلٌّ(ج)ٌّأ َ ْم َو
ٌَّم َه َد
ٌَّم َّه َل

ٌّْي
ٌ ْ َم ِه
ٌَّما َد
ٌّار
َ َم

ٌَّما َز
ٌَّ َما
ل

ৃথক কযা
মঝাাঁকা, আক্রভণ কযা

نون
দূ নয মাওা, নয ড়া
িংফাদ মদওা
জন্মাননা, গজাননা
লননক্ষ কযা, ফজবন কযা
অনানভ ডাকা
খুাঁনজ মফয কযা
ঝণবা, মপাাযা
উনত্তারন কযা, তুনর ধযা
লছটনক ড়া
বানরা ভন্দ দু ই থ
নাাক, অলফত্র
ইনজীর যীপ
নক্ষত্র, রতা
ভুলক্ত াওা
দালত্ব, কতবফয, লজম্মা
বাস্কমব ফানাননা
উট জফাই কযা
অশুব, দু ববাগয
মভৌভালছ, ভধু নাকা

ٌَّنأَى
َ َنب ٌَّأ
ّ
ٌّت
َ َن َب
ٌّ ََن َبذ

ٌَّت َنابَ َز
ٌّ َ اس َت ْن َب
ط
ْ

ٌّنبو عٌٌّ(ج)ٌّ َي َنا ِبي ُع
ُ َي
ٌَّنت ََق

ٌّان َؾث ََر
ٌّ ِ ال َّن ْج َد ْي
ن
ٌّ ٌ َن َج ٌسٌّ(ج)ٌّأ َ ْن َج
اس
ٌُّ اإلن ِجي ُلٌّ(ج)ٌّأ َ َنا ِج ْي
ل
ِ
ٌّوم
ُ ال َّن ْج ُمٌّ(ج)ٌّال ُّن ُج
ٌَّن َجا

ٌّب
ٌ َن ْح
ٌّت
َ َن َح
ٌَّن َح َر

ٌّاتٌّ(و)ٌّ َن ِح َس ٌة
ٌ َن ْح ٌسٌّ(ج)ٌّ ُن ُح ْو ٌس؛ٌّ َن ِح َس
ٌَّن ْح ٌل

খুল ভনন মদওা
আভযা, মভাযা
ুযাতন গলরত ালি
মখজুয গাছ, মখজুয, খুভবা
ভতুরয, ভকক্ষ
অনু তপ্ত, ভভবাত
আহ্বান কযা
ভানত কযা, থ কযা
মটনন মফয কযা
উকালন মদওা
ভাতার ওা
অফতযণ কযা, নালমর ওা
ভা ললছন মদওা
রালঠ, মলষ্ঠ
যনক্তয ম্বন্ধ্
ভুনছ মপরা, যলত কযা
উলড়ন মদওা
লফধান ারনকাযী
মদৌনড় আা
নাযী জালত
বুনর মাওা
প্রলতারন কযা, ফড় কযা
ছড়াননা

ٌّنِ ْحل َ ٌةٌّ(ج)ٌّنِ َح ٌل
ٌَّن ْح ُن

ٌَّنخ َِرةٌٌّ(ج)ٌّ َن َواخ ُِر
ٌّْلٌّ(مث)ٌّ َن ْخل َ ٌةٌّ(ج)ٌّ َن ِخي ٌل
ٌ َنخ
َ
ٌّ ٌّ ِندا ٌدٌّ(و)ٌّن
د
َ أ
ٌَّنا ِد ٌم
َنا َدى
ٌَّنذَ َر

ٌٌَّّن ََزع
ٌَّن ََزغ
ٌّ َ أ َ ْن َز
ف
ٌّن ََز َل
ٌّال َّن ِسي ُء
ٌنسأ َ ٌّة
َ ِم
َ
ٌّاب
ٌ نس
َ بٌّ(ج)ٌّأ
ٌ َن َس
ٌَّن َس َخ
ٌَّن َس َف

ٌّك
ِ َن
ٌ اس

ٌَّن َس َل
ٌٌٌّّنِ ْس َوةٌٌّ(و)ٌّإِ ْم َرأَة،نِ َسا ٌء
ٌَّن ِس َي
ٌََّن َّشأ
ٌَّن َش َر

উনঠ মাওা, দাাঁড়াননা
ফাাঁধন ভৃদুবানফ মখারা
প্রলযশ্রভ কযা
স্থান কযা
চু থাকা
নীত কযা
াাময কযা
অনধবক, আধা, অধবািং
কার, কানরয মক, কনযালট
মাড়া, দগ্ধ ওা
উচ্ছ্বলত প্রস্মফণ
ঘনবানফ াজাননা, স্তনয স্তনয লজ্জত
রাফণযতা, ভাধু যী
লনঙয আঘানত ত
ভলন, ফীমব, শুক্র
ফরা, কথা ফরা
মদখা, তাকাননা
দু ম্বা, দু ম্বী, মবড়ী
তন্দ্রা, লঝভুলন, শ্রালন্ত
আতবনাদ কযা
জুতা, াদু কা, চপ্পর
লনাভত দান কযা
মরাননা, নাড়া মদওা

ٌَّن َش َز
ٌَّن ْش ٌط

ٌّب
َ َن ِص

ٌّب
َ َن َص
َ
ٌّت
َ أ ْن َص
ٌّ ََن َصح
ٌَّن َص َر
ٌّاف
ٌ نِ ْص ٌفٌّ(ج)ٌّ ٌّأ َ ْن َص
ٌّاص َي ٌةٌّ(ج)ٌّ َن َوا ِص ُي
ِ َن
ٌّ ََن ِضج
َّ َن
ٌّضا َخ ٌة
ٌَّن ِض ْي ٌد
ٌٌّض َرة
ْ َن

ٌَّن ِطي َح ٌةٌّ(ج)ٌّ َن َطائِ ُح
ٌُّن ْط َف ٌةٌّ(ج)ٌّ ُن َط ٌف
ٌَّن َط َق
ٌَّن َظ َر

ٌّ ٌَن ْع َج ٌةٌّ(ج)ٌّنِ َعاج

ٌّاس
ٌ ُن َع
ٌَّن َع َق
ٌٌّّنِ َعا ٌل،َن ْع ٌلٌّ(ج)ٌّأ َ ْن ُع ٌل
َ
ٌَّم
َ ٌّ َن ّع،أ ْن َع َم
ٌّض
َ أ َ ْن َغ

পুৎকাযকালযণী
ফাতা, াওা, ফাু , ফায, ারা, ফব
পুাঁ মদওা, মপাাঁকা
পুলযন মাওা
অলতক্রভ কযা
লযফায মছনড় পয কযা
শ্বা গ্রণ কযা
যানত চযা, ধু লনত কযা
উকায কযা
ফয কযা
গানীভানতয ভার
লনফবালত কযা
তন্নতন্ন কনয খুাঁনজ মফড়াননা
উদ্ধায কযা, ভুলক্ত মদওা
পুক মদওা, পুৎকায কযা
হ্রা কযা
বাঙা
ধূ রা, ধু নরাফালর, ধু নরা
অছন্দ কযা
লফথগাভী, থভ্রষ্ট
কাাঁধ, াশ্বব, উচ্চস্থান
বঙ্গ কযা
লফন কযা

ٌّات
ِ ال َّن َّفا َث
ٌَّن ْف َح ٌة
ٌَّن َف َخ
ٌَّن ِف َد
ٌّ ََنفَذ

ٌَّنف ََر
ٌَّت َن َّف َس

ٌَّن َف َش
ٌَّن َف َع
ٌّ َ أ َ ْن َف
ق
ٌّأ َ ْنفَا ٌلٌّ(و)ٌّ َن َف ٌل
ٌَّن ََف
َ
ٌّب
َ َن ّق
ٌّ َأ َ ْنقَذ

ٌَّنق ََر
ٌَّن َق َص
ٌّض
َ َن َق

ٌٌٌّّ ُنق ُْوع،ٌَن ْق ٌعٌّ(ج)ٌّنِقَاع
ٌَّنق ََم

ٌِّب
ٌ َنا ك

ٌَّب
ٌ ِبٌّ(و)ٌّ َم ْنك
ُ َم َنا ك
ٌَّث
َ َنك
َ َن
ٌّ َكح

াভানয, লকলিৎ, নূ যনতভ
অছন্দ কযা
উল্টাভুখী কযা
প্রস্থান কযা
লফব্রত মফাধ কযা
মরৌ লকর, লজঞ্জীয
গালরচা, মকাভর মযা
লাঁড়া, লীলরকা
আঙু রভূ , অঙ্গুলর
লনন্দা, কুৎা, যলনন্দা
থ, ভাড়ক
ধভকাননা, ঝালড় ভাযা
লননলধ কযা, লফযত যাখা
বাযাক্রান্ত কযা, ক্লান্ত কযা
প্রতযাফতবন কযা
আগুন, অলিভ মদামখ
আনরানকাজ্জ্বর
ভানু ল, ভানফজালত
নাগার াওা
রান, লনষ্কৃলত রাব
উটনী, উষ্ট্রী
ঘুভ, লনদ্রা
ভাছ, ফৃ ৎ ভৎ

ٌَّن ِك ٌد

ٌَّن ِك َر
َ َن
ٌّك َس

َ َن
ٌّك َص
ٌّا ْس َؾ ْنك ََف
ٌّأ َ ْنكَا ٌلٌّ(و)ٌّنِك ْ ٌل

ٌّار ُقٌّ(و)ٌّ ُن ْم ُرقَ ٌة
ِ َن َم
ٌَّن ْمل َ ٌةٌّ(ج)ٌّ َن ْم ٌل
ِلٌّ(و)ٌّأ ْنمل َ ٌٌّة
ُ أ َ َنا م

ٌَّن ِم ْي ٌمٌّ(ج)ٌّ َن َمائِ ُم
ٌّ ُِم ْن َهاجٌ ٌّ(ج)ٌّ َم َنا ِه ْيج
ٌَّن َه َر
ٌَّن ََه

ٌَّنا َء
َ
ٌّاب
َ أ َن
ٌّان
ٌ ري
َ ْ ِار ٌّ(ج)ٌّن
ٌ َن
ٌّري
ٌ ْ ُم ِن
ٌّاس
ُ ال َّن

ٌّاو ٌش
ُ َت َن
ٌّاص
ٌ َم َن

ٌٌّّأ ُ ُن ْو ٌق،َناقَ ٌةٌّ(ج)ٌّ ُن ْو ٌق

ٌَّن ْو ٌم
َ
ٌّان
ٌ ٌّنِ ْؼ َن،ان
ٌ ونٌّ(ج)ٌّأ ْن َو
ٌ ُن

ٌال َّن َوىٌّ(و)ٌّ َن َوا ٌّة

আাঁলট, মখজুনযয আাঁলট, লফলচ

ٌَّنا َل

াওা, রাব কযা, অজবন কযা, কফুর
কযা, মৌঁছা, দান কযা

জীলফত দাপনকৃত কনযা, জীফন্ত
ভালত
আশ্র, আশ্রস্থর
ভ, মরাভ, মযাভ
ধ্বিং কযা,
প্রফর ফলবণ
কুলযণলত
মনযক, কীরক, অগবর
কভ কযা, কলভন মদওা
যক্তফাী নাড়ী, গদবান
ভজফুত কনয ফাাঁধা
ভূ লতব, প্রলতভা
নড় মাওা
াওা, রাব কযা
ব াওা
াাঁকাননা, দ্রুত চারাননা
ব াওা, দু যদু য কযা
অলবভুখী ওা
এক, একলট, একক ত্তা, একজন,
জননক, মকউ, অনযতভ

واو

ٌٌَّم ْوئ ُْو َدة
ٌَّم ْوئ ٌِل

َ
ٌّارٌّ(و)ٌّ َو َب ٌر
ٌ َأ ْوب
ٌّ َ أ َ ْو َب
ق
ٌَّوا بِ ٌل
ٌَّو َبا ٌل

ٌّأ َ ْو َتا ٌدٌّ(و)ٌّ َوتِ ٌد
ٌَّو َت َر
ٌّْيٌّ(ج)ٌّأ َ ْوتِ َن ٌة
ٌ ْ َِوت
ٌّأ َ ْو َث َق
َ
ٌّانٌّ(و)ٌّ َو ْث ٌن
ٌ أ ْو َث
ٌّب
َ َو َج
ٌَّو َج َد
ٌّأ َ ْو َج َس
ٌّأ َ ْو َج َف
ٌَّ َو ِج
ل

ٌَّو َّج َه
َ
ٌّآحادٌّ(مث)ٌّإِ ْح َدى
َ ٌّ)أ َح ٌدٌّ(ج

শু, ফনযশু
ওাল মপ্রযণ কযা
কাভনা কযা
লফদা কযা
ফৃ লষ্ট, ফলবণ
খুননয ভাশুর, যক্তণ
উতযকা
লযায কযা, ছাড়া
ওালয ওা
মৌঁছা, অফতযণ কযা
াতা, াত
রূায াত, মযৌযভুদ্রা
আফৃ ত কযা, রু কাননা
মফাঝা ফন কযা
কুচকাওাজ কযা, লক্ত মমাগাননা,
অনু কূর কযা
ওজন কযা, ভাা
ভাঝখানন ঢুনক ড়া
প্রস্ত ওা
আচ্ছন্ন কযা, ধাযণ কযা
ভাধযভ, উা, ওলরা
মাড়া দাগ মদওা
তন্দ্রা, লঝভুলন
কুভন্ত্রণা মদওা

ٌُّو ُح ْو ٌشٌّ(و)ٌّ َو ْح ٌش
ٌّأ َ ْو ََح
ٌََّّود
ٌََّو َدع

ٌَّو ْد ٌق

ٌّات
ٌ ِد َي ٌةٌّ(ج)ٌّ ِد َي
َوا ٍدٌّ(ج)ٌّأ َ ْو ِد َي ٌٌّة
ٌَّو ِذ َر
ٌَّو ِر َث

ٌَّو َر َد
ٌّاقٌّ(مث)ٌّ َو َرقَ ٌة
ٌ َو َر ٌقٌّ(ج)ٌّأ َ ْو َر
ٌّ ٌ َو ِر ٌقٌّ(ج)ٌّأ َ ْو َر
اق
ٌّارى
َ َو
ٌَّو َز َر
ٌَّأ َ ْو َزع
ٌَّو َز َن

ٌَّو َس َط
ٌَّو ِس َع

ٌَّو َس َق

ٌَّو ِس ْيل َ ٌةٌّ(ج)ٌّ َو َسائ ُِل
ٌَّو َس َم
ٌِّس َن ٌة

ٌَّو ْس َو َس

দাগ, করঙ্ক, মদালত্রুলট
লচযস্থাী, লফযাভীন
প্রনফথ, মচৌকাট
ফণবনা কযা
মৌঁছা, নাগার াওা
ওলত কযা, লননদব মদওা
যাখা, স্থান কযা
ু উচ্চ, অরিংকৃত
দদলরত কযা
কাভনা, প্রনাজন
ফাস্থান, স্থান
ওাদা কযা, প্রলতজ্ঞা কযা, চুলক্ত কযা
ওাজ কযা
ভনন যাখা, িংযক্ষণ কযা
প্রলতলনলধ, দনর দনর, দূ ত
লযূ ণব, বযুয
মদৌড়াননা, ত্বযা কযা
অনু কূর কযা, তাওলপকনদওা
আনু কূরয, মথানমাগয
ূ ণব কযা
অন্ধ্কায আচ্ছন্ন কযা
ভ ধামব কযা
আগুন জ্বারাননা

ٌِّش َي ٌة

ٌّب
ِ َو
ٌ اص

ٌَّو ِص ْي ٌدٌّ(ج)ٌّ ُو ُص ٌد
ٌَّو َص َف
ٌَّو َص َل
ٌّ َّ َو
ص
ٌَّو َض َع

ٌَّم ْو ُضو َن ٌة
ٌََّو َطأ
ٌٌّ َو َط ٌرٌّ(ج)ٌّأ َ ْو َط
ار

ٌَّم َوا ِط ُنٌّ(و)ٌّ َم ْو ِط ٌن
ٌَّوعَ َد

ٌَّو َع َظ
ٌَّو ََع

ٌَّوف ٌْدٌّ(ج)ٌّ ُوف ُْو ٌد
ٌُّور
ٌ َم ْوف
ٌّض
َ َأ َ ْوف
ٌّ َ ََّوف
ق
ٌّ َاق
ٌ ِوف
ٌّ َّ َو
َف
ٌَّب
َ َوق
ٌّ َ ََّوق
ت
ٌّ َ أ َ ْوق
َد

প্রানয লনত
ম্মান কযা
বায, বালয মফাঝা
ঘটা, লতত ওা
দাাঁড় কযাননা, থাভাননা
যক্ষা কযা, ভুক্ত কযা
মরান মদওা
ভজফুত কযা
থাপ্পড় ভাযা, ঘুলল ভাযা
উলকর লননাগ কযা
প্রনফ কযা
জন্ম মদওা
লনকনট থাকা
অরতা কযা
মদওা, উৎগব কযা

ٌٌَّم ْوقُوذَة
ٌَّوقَّ َر
ٌٌّ ِوق ٌْرٌّ(ج)ٌّأ َ ْوق
َار
ٌَّوقَ َع
ٌَّوق ََف
ٌَّو ََق
ُ َتوك َّ ٌّأ
َ
ٌِّيد
ٌ َت ْوك
ٌَّوك ََز
ٌَّوك َّ َل
ٌّ ََو لَج
ٌَّو ل ََد
ٌَّو ََل
ٌَّو َّن

ٌّب
َ َو َه

আনরাক লফকীণবকাযী, আনরাকলফচ্ছুযক,
মজযালতভব
কষ্ট কযা, মবনঙ ড়া, দু ফবর ওা

ٌ َو َّه
ٌّاج

দু ফবর, চূ ণব-লফচূ ণব, লফদীণব

ٌَّوا ِه َي ٌة

ধ্বিং!, দু ববাগয!, লধক!, মদামনখয নাভ

ٌَّوه ََن
ٌَّو ْي ٌل

هاء
নাভা, লনম্নস্থানন মাওা
ধু নরা, ধূ রা, ফালর
তাাজ্জু দ ড়া
লযতযাগ কযা
ঘুভাননা, লনদ্রা মাওা
মবনঙ ড়া, খানখান ওা, লফধ্বস্ত
ওা
ধ্বিং কযা, লফধ্বস্ত কযা
লদাাত কযা
রানয, ারাননা
দ্রুত মদৌনড় আা
ঠাট্টা কযা, ঠাট্টা কযা, ফযঙ্গ কযা,
উায ফানাননা
ঝাাঁলক মদওা, নাড়া মদওা, আনন্দালরত
কযা
লভছালভলছ, অনতুক
যালজত কযা
াতা ঝযাননা
মখাাঁাড় লনভবানণয জযাজীণব খড়, শুষ্ক
ঘানয টুকযা, নড় থাকা তৃণরতা, শুষ্ক
খড়কুটায কাটছাট, বঙ্গুয খড়
আত্মাৎ কযা, জভ কযা, মনলক
কভাননা, ুণযহ্রা কযা
রানয, রকীন, অরকদৃ লষ্ট,
দ্রুত ধাফভান

ٌَّه َب َط

ٌَّه َبا ٌٌّء(ج)ٌّأ َ ْه َبا ٌء
ٌَّت َه َّج َد
ٌَّه َج َر
ٌَّ َه َج
ع
ٌَّه ًّدا

ٌَّه َّد َم
َه َدى

ٌَّه َر ًبا
ٌَّأ َ ْه َرع
ٌَّاس َت ْه َزأ
ْ
ٌَّه َّز
ٌَّه ْز ٌل

ٌَّه َز َم
َّ ه
ٌَّش

ٌّيم
ٌ َه ِش
ٌّض ًما
ْ َه
ٌُّم ْه ِط ٌع

ফযাকুর, অলস্থয
ধ্বিং ওা
জফাই কযা, ফলর মদওা
নতুন চাাঁদ
তৃণরতাীন, শুষ্ক
ফলবণভুখয, তনীর
লনন্দুক
লপলপ ব্দ
ইচ্ছা কযা, উক্রভ ওা
তৃলপ্তয ানথ, াননন্দ
ইাূ লদ ওা
লফধ্বস্ত ওা
রালঞ্ছত কযা, অভালনত কযা,
ধ্বিং ওা, লতত ওা, অদৃ য
ওা,ঝুনক ড়া, ফন কযা
কাভনা কযা
জ কযা, প্রস্তুত কযা
শুষ্ক ওা

ٌٌَّهل ُو ع
ٌَّهل ََك
ٌّأ َ َه َّل

ٌّأ ِهل َّ ٌةٌّ(و)ٌّ ِه َل ٌل
ٌٌَّها ِم َدة
ٌُّم ْن َه ِم ٌر
ٌُه َم َز ٌّة
ٌَّه ْم ٌس
ٌَّه َّم

َه ِنؼ ًئا
ٌَّها َد

ٌّار
َ ا ْن َه
ٌّ َ أ َه
ان
ٌَّه َوى
ٌّي
َ َه ِو
ٌََّه َّيأ
ٌّ ََهاج

এনরানভনরা, আরু থারু , আউরাননা,
লফলক্ষপ্ত, আকীণব, ছড়াননা
তৃষ্ণা মঘাযা

ٌَّم ِهي ٌل

যক্ষক, আশ্রদাতা

ٌّلم َه ْي ِم ُن
ُ ا

ফহুদূ য, ু দূযযাত

ٌّام
َ َه

ٌّات
َ َه ْي َه

ياء
লনযা ওা
শুষ্ক
এলতভ, অনাথ
াত, ক্ষভতা, দখর, ফাহুফর, অনু গ্র
জ কযা, প্রাঞ্জর কযা
নীরকান্তভলণ
রাউ, কদু , কুভড়া
জাগ্রত, লনঘুবভ, জাগ
দৃ ঢ়লফশ্বা কযা
তাাম্মু ভ কযা
াগয, ভুদ্র, জরা
দলক্ষণ, ডান াত, ডান, থ, কভ,
অঙ্গীকায
পর াকা, লযক্ক ওা
আজ, লদন, ভ

ٌَّي ِػ َس
اب َس ٌٌّة
ِ  ٌَّيابِ ٌسٌّ(مث)ٌّ َي،َي َؽ ًسا
ٌّاَم
َ يمٌّ(ج)ٌّ َي َت
ٌ َي ِؾ
ٌّأ ْ ِيدي،أي ٍد
ْ ٌّ)الي ُدٌّ(ج
َ
ٌَّي َّس َر
ٌُّوت
ُ الياق
َ
ٌّْي
ٌ َي ْق ِط

ٌَّاظٌّ(و)ٌّ َيق ٌْظ
ٌ أ َ ْيق

ٌٌّّا ْس َؾي َق َن،أ ْي َق َن
ٌّ َ َت َي ّم
َم

ٌَّي ٌّمٌّ(ج)ٌّ َي ُم ْو ٌم
َ
ٌّان
ٌ ْيٌّ(ج)ٌّأ ْي َم
ٌ ْ َي ِم
ٌَّي ْن ٌع

ٌَّام
ُ الي ْو ُمٌّ(ج)ٌّأ ّي
َ

