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ভূিমকা 
 

 بعد أما اصط9، اAين عباده = وسالم و91 هللا ا�مد

 

ভাষা চচ
াকারীর কােছ অিভধােনর /01 অপিরসীম3 শ5েকাষ 

ছাড়া েয েকােনা িবেদশী ভাষার মম
 েবাঝা ও আয়1 করা 

দু8হই নয়- অস;বও বেট3 ভাষা চচ
াকারীগণ এ সত@টুকু 

পেদ পেদ উপলিB কেরন3 এমনিক ভাষািবদগেণর মেত, ‘েয 

েকােনা ভাষার অেধ
ক Eান তার অিভধােনই িনিহত3’  

বGিদন যাবত কুরআেন কারীম েবাঝার জন@ উHতমােনর একিট 

আধুিনক অিভধােনর অভাব অনুভব করিছ- যা Iারা ‘নাহব 

সরফ’ পাঠকারীগণ সহেজই কালামুLাহর মম
 বুঝেত 

পারেবন3 এেত আরবী সািহেত@র আিদ ও সদা-চলমান 

শ5ভাMার হােত এেস যােব3 তদুপির মাদরাসায় পড়ার 

সাথ
কতাও হািসল হেব3 েকননা ইসলামী িশNার েমৗিলক 

উেPশ@ কুরআন হাদীস বুেঝ মহান রেবর সQিR েমাতােবক 

আমল করার েযাগ@তা অজ
ন করা3 েহদায়ােতর ওপর অটল 

থাকা3 যার িভিS কুরআন হাদীেসর মূলনীিত3 রাসূলুLাহ 

সাLাLাG ‘আলাইিহ ওয়াসাLাম বেল েগেছন,  
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ْكتُْم بِِهَماتََر1ُْت ِفيُكْم « Mوا َما َيَمسOْمَرْيِن لَْن تَِضل
َ
  .»ِكتَاَب اِهللا وَُسنMَة نَِبيRِه : أ

‘আিম েতামােদর মােঝ দুিট িবষয় েরেখ যািU, েতামরা িবVাW 

হেব না যতিদন এ দুিট আঁকেড় থাকেব : আLাহর িকতাব 

(কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুHাহ (হাদীস)3’ [মুয়াSা মােলক 

: ৩৩৩৮] 

অথচ বাংলােদেশর ]চিলত মাদরাসা/েলার সেব
া^ _াস পেড়ও 

অেনক েNে` লN@পূরণ হেU না3 েকােনা সরল আয়ােতর 

অথ
 িজেEস করেলও বলেত হয়- তরজমা েদেখ পের বলব3 

অথচ নােমর সেa মাওলানা, আিলম উপািধ যুb হেয়েছ3 

তাহেল িক আরবী িকছু িকতাবািদ পড়েলই েলােক আেলম 

হেয় যায়! আরবী ভাষাভাষী সকেলই িক তাহেল আেলম! না, 

না, এেলম েতা রাসূলুLাহ সাLাLাG ‘আলাইিহস সালােমর 

েরেখ যাওয়া স"িS3 কুরআন ও সুHাহ3 

আফেসাস! শত আফেসাস!! ইেতাপূেব
 ইমােমর ছা` ইমাম 

হেয়েছন, মুSাকীর ]িতেবশী ওিলউLাহ হেয় েগেছন3 এখন 

আেলেমর েছেলও আেলম হয় না3 েমৗলভী মাওলানা হয় না3 

হয় কত িকছু3 

হায় ভাগ@! অEতার েফতনা েdােতর মত বেয় এেলা3 উSাল 

সাগেরর ন@ায় েধেয় এেলা3 রসূলুLাহ সাLাLাG ‘আলাইিহস 

সালাম বেলিছেলন,  
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َِصYِ ُعوًدا ُعوًدا «
ْ
 »ُيْعَرُض الِْفَ\ُ َ=َ الُْقلُوِب َ]�

‘অিচেরই েফতনা-ফাসাদ চাটােয়র পাতা গাঁথার ন@ায় 

ধারাবািহকভােব মানুেষর অWের আসেত থাকেব3’ [মুসিলম : 

৩৮৬] 

তাই হেলা3 েয জািত অতীেত িছেলা “উHত িশর’’, আজ তারা 

অধঃমুখী “আসফালা সািফিলন”। যারঁা হেবন শাসক, আজ 

তারা শািসত3 

বত
মান অবiা দৃেR মেন হেU ইলেমর িবষেয় আমরা চরম 

দুিদ
েন বাস করিছ3 িবেশষত কুরআন ও সুHাহ িবষেয়3 তাই 

এখিন উেদ@াগী না হেল অদূর ভিবষ@েত কুরআন তরজমা 

তার kেlই সীিমত থাকেব3 তাফসীর, িবেmষণ ও গেবষণা 

েতা সুদূরপরাহত3 এখন আnান এেসেছ ভিবষ@o গড়ার, 

আগামীর ]pিতর3 আLাহ তা‘আলা আমােদর েস িনেদ
শনাই 

িদেয়েছন, 
﴿  

ْ
وا ِعد�

َ
ُهم َوأ

َ
ا ل ةٖ  ّمِن ٱۡسَتَطۡعُتم م�  ]  ab: االنفال[ ﴾ ُقو�

‘আর তােদর মুকািবলার জন@ েতামােদর সামথ
@ অনুযায়ী শিb 

সqয় কর’। {সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৬০}    

uত
ব@ েয, কুরআেন হাকীম ]Eাময় িকতাব, মহান আLাহর 

ভাষা3 যার পূণ
 মেম
াদঘাটন দুব
ল মানুেষর সাধ@াতীত 

ব@াপার3 তবুও িতিন ে]রণা িদেUন,  
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﴿  
َ

�فَ
َ
ُقۡرَءانَ  َيَتَدب�ُرونَ  أ

ۡ
مۡ  ٱل

َ
ٰ  أ

َ
وٍب  َ(

ُ
  ُقل

ٓ
َها

ُ
ۡقَفال

َ
 ]  de: 4مد[ ﴾ 0 أ

‘তেব িক তারা কুরআন িনেয় গভীর িচWা-ভাবনা কের না? নািক 

তােদর অWরসমূেহ তালা রেয়েছ?’ {সূরা মুহা)াদ, আয়াত : 

২৪} 

আেরক আয়ােত আLাহ আমােদর বলেছন,  
َقدۡ  ﴿

َ
نَا َول ۡ ُقۡرَءانَ  يَس�

ۡ
ِر  ٱل

ۡ
كِرٖ  ِمن َفَهۡل  لِّلِك د�  ]  fg: القمر[ ﴾ 8 م�

‘িনzয় আিম uৃিতচারেণর জন@ কুরআনেক সহজ কের িদেয়িছ, 

অতএব েকউ িক আেছ uৃিতচারণকারী গেবষক?’ {সূরা আল-

কামার, আয়াত : ১৭} 

আেরক আয়ােত বেলেছন,  
ۡيَنا إِن�  ُثم�  ﴿

َ
 ]  fh: القيامة[ ﴾ @ َبَيانَُهۥ َعل

‘অতপর আমারই দািয়ে1 রইেলা তার ব@াখ@া বণ
না করা3’ {সূরা 

আল-িকয়ামাহ, আয়াত : ১৯}  

এসব বাণীর কারেণই মেন িনরাশা েনই, বরং আশাি~ত3 তাই 

বুকভরা আশা িনেয় এই অিভধান ]ণয়েনর Nু� ]য়াস kহণ 

কেরিছ3 এেত তৃ�াতুেরর েতRা সামান@ হেলও িমটেব বেল 

মেন আLাহর কােছ আশা কির3  

সুি]য় পাঠকমMিল! আরবী ব@করেণর শ5]করণশা� ‘সরফ’ ও 

বাক@গঠনশা� ‘নাহব’ ছাড়া কুরআন েবাঝা স;ব নয়3 এই 

অিভধােনর ]থম অধ@ােয় কুরআন মাজীেদ ব@ব�ত সকল 
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শ5 তার শ5মূল তথা মাPানু�েম সাজােনা হেয়েছ3 এেত 

মাPা সংখ@া আেছ ]ায় সােড় সেতরশ3 একই শ5মূল েথেক 

কুরআেন বিণ
ত সকল “ইসম” (িবেশষ@) “িফ‘ল” (ি�য়া) 

“বাব” (ি�য়াে�ণী) “মাছদার” (ি�য়ািবেশষ@) 8প ও “হরফ” 

(অব@য়) একািধক বাংলা ]িতশ5সহ েদখােনা হেয়েছ3 

শ5ােথ
র েশেষ ]েয়াগেNে`র উদাহরণ�8প আেগ সূরা ও 

পের আয়াত ন�র এভােব ‘০০-০০’ ]দান করা হেয়েছ3 

ি�য়ার েNে` বােবর অতীতকালবাচক 8প (মাযী ওয়ােহদ 

মুযা�ার গায়েবর িসগা) ইসেমর ওয়ােহদ ও জমা 

মুকাসসােরর িসগাসহ সব
েমাট ]ায় ৫৫০০ শ5 এি� িহসােব 

kহণ করা হেয়েছ3 একই বাব েথেক সমাথ
সূচক িবিভH 

“িসগা” উেLখ কের অযথাই kেlর কেলবর বৃি� করা 

হয়িন3 েকননা কুরআন তরজমা তােদর কাজ যারা িসগার 

পিরবত
েন অেথ
র পিরবত
ন অনায়ােস বুঝেত পােরন3 

সমঝদােরর জন@ ইশারাই যেথR3 তাছাড়া তােত িবরিbর 

সৃিR হয়3 �য় করেতও েলেগ যায় অেনক মূল@3 

অিভধােনর িIতীয় পেব
 কুরআনুল কারীেমর েযসব শে5র মাPা 

খঁুেজ েবর করেত গলদঘম
 হেত হয়, তার একিট তািলকা 

তুেল ধরা হেয়েছ3 যা সহেজ মাPা অনুধাবেন সহায়ক হেব 

ইনশাআLাহ3  
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তৃতীয় পেব
 পাঠকবেগ
র িহফয করার সুিবধােথ
 ]থম অধ@ােয়র 

এি�/েলাই বাংলা অথ
সহ সংেNেপ পুন0েLখ করা হেয়েছ3 

যােত পাঠকগণ সহেজ মুখi করেত পােরন3 দীঘ
 পিরিধর 

কারেণ মেনাবল হািরেয় হীনবল না হেয় পেড়ন3 ব@িbগত 

অিভEতায় আমার ছা`েদর ]িত লN@ কেরিছ, তারা “নাহব 

সরফ” যেথR পাের3 পাের না �ধু শাি5ক অথ
3 এ কারেণই 

বাক@াথ
 িমলােনা আর হেয় ওেঠ না3 ফেল ইলমী িজে�গী হ-

য-ব-র-ল ছাড়া েতমন িকছু হয় না3 

আমার িব�াস আkহী পাঠকগণ দৃঢ়]ত@য়ী হেল আLাহর ফযেল 

ৈদনি�ন অধ
শত মাPাও আয়1 করেত পারেবন3 এভােব 

মুখiধারা চালু থাকেল সবকিট মাPা অ�িদেনই সমা� হেব 

ইন শাআLাহ3 িকQ এর জন@ ]েয়াজন উদ@ম, অW�
ালা, 

মেনােযাগ ও অধ@বসায়3 দরকার ইখলাস ও একাkতা3 

তাহেল িব�ু িব�ু েমহনত সাগরসম আশা পূরেণ যেথR হেব 

ইনশাআLাহ3 

২০০৫ সােল অিভধােনর পাMুিলিপ ৈতির হেলও এ কথা েভেব 

েকােনা ]কাশনীর সেa েযাগােযাগ কিরিন েয, আমার মেতা 

অধেমর েলখা েক আবার ছাপােনার ব@বiা করেব? সািহত@ 

জগেত ]বীণগেণর মূল@ায়ন েবিশ, হওয়াও উিচত3 নতুন 

কলম মুbা ঝরােলও তা মরীিচকার ন@ায় �ান হেয় যায়, যা 
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অনুিচত3 

 

 

 

কুরআেন কারীেমর সকল মাPা, ইসম, িফ‘ল, হরফ ও বাব 

সংিN� পিরসের মুখi করার উপযুb এক অনন@ অিভধান3 

 

সংেকতসংেকতসংেকতসংেকত    িনেদ
শিনেদ
শিনেদ
শিনেদ
শ    
  عk اسم ’اج’

জাতবাচক ইসম 
   القران n اليوجد kع ’جل’

পরবত
ী বGবচনিট পিব` কুরআেন েনই 
 مبالغة اسم ’ام’

অিতশয় অথ
Eাপক ইসম 
 مشبهة صفت ’ص’

িবেশষণ 
 القران n اليوجد واحد ’و’

পরবত
ী একবচনিট পিব` কুরআেন েনই 
 kع ’ج’

বGবচন 
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 مؤنث ’مث’
�ীিলa 

 مصدر ’مص’
মূলধাতু 

 مفعول اسم ’مف’
কম
বাচক 

 فاعل اسم ’فا’
কত
াবাচক 

 
 نwَََ ’ ]ن[ 

 xَََب ’ ]ض[ 

 َسِمعَ ’ ]س[ 

 َفتَحَ ’ ]ف[ 

 َحِسَب ’ ]ح[ 

  َكُرمَ ’ ]ك[ 
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    [[[[৭৮৭৮৭৮৭৮]]]]    الف
ب~ 

َ
أبب< اج أ  উি�দ, ঘাস, তৃণ, লতা, প�খাদ@ ৮০:৩১ 

بًَدا
َ
أبد< أ  সব
দা, অনWকাল, ]িতিনয়ত কখনও ২৪:৪ 

أبرهم< إِبَْراِهيْم  ইবরািহম আলাইিহস সালাম ইবন আযার ২:১২৪ 

َنَق 
َ
أبق<] ض ن،[ أ  পালােনা, পলায়নপর হওয়া, পলায়ন করা, 

চ"ট েদওয়া, েভেগ পড়া ৩৭:১৪০ 
أبل< اج إِبٌِل   উট, উ� ৬:১৪৪ 

بَانِيَل 
َ
و�ِنRيٌْل  أ  পািখর ঝাঁক, ঝাঁেকঝাঁেক পািখ ১০৫:৩ 

أبو< أباَءٌ  ج أٌب   িপতা, বাবা ১২:৮, চাচা; দাদা, িপতামহ, 

িপতৃপু0ষ ২:১৩৩,  بََوْيِن
َ
 ;িIবচন: িপতা-মাতা, মা-বাবা ১২:৬ أ

 বGবচন: িপতৃপু0ষ, বাপদাদা ২:১৭০  آباَءٌ 

بَِت 
َ
 !আ�া!, আ�াজান!, বাবা!, েহ িপতা!, িপতািজ!, বাবািজ يَاأ

১২:৪ 
َب 

َ
أب<] ف[ أ  মানেত অ�ীকার করা, অkাহ@ করা, অস)িত 

Eাপন করা ২:৩১ 
أ�<] ض[ اََ�   আসা, আগমন করা, ঘিনেয় আসা, কের আসা 

১৯:২৭, মূেলাoপাটন করা, উপেড় েফলা ১৬:২৬, সমকাম 
করা ৭:৮১, কম
 করা, কাজ করা ৭:৮০, নবায়ন করা ১৪:১৯ 

ِب  اََ�   আনা, িনেয় আসা, সহকাের আসা ২৬:৮৯ 

ِاْفتَاءً  ،آَ�   েদওয়া, ]দান করা, দান করা ১৬:৯০ 
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، آِييَةٌ  آِ�ٌ  আসH, আগত, আগমনকারী ১৯:৯৩ 

مف َمأِ�~   গWব@, আগমনiল ১৯:৬১ 

 দাতা, ]দানকারী, দানকারী ৪:১৬২ الُمؤِ�ُ 

ثَاٌث 
َ
ثَاثَةٌ  و أ

َ
أثث< أ  আসবাবপ`, সর�াম, উপকরণািদ, সামkী 

১৬:৮০ 
أثر< آثَرَ   অkািধকার েদওয়া, ]াধান@ েদওয়া, ে��1 েদওয়া, 

]ভাবশালী বানােনা, ]ভািবত করা ৭৯:৩৮ 
آثاَرٌ  ج اَثَرٌ   িনদশ
ন, পদা�, িচ�, পদিচ�, ]ভাব, অবদান ২০:৮৪ 


ঐিতহ@, ]মাণবাণী, িনদশ اَثَاَرةনবাহী ৪৬:৪ 

ثُْوٌل  آثَاٌل، جل اَثٌْل 
َ
أثل< أ  িন�লাবৃN, ঝাউগাছ ৩৪:১৬ 

أثم< آثَامٌ  جل ِاْعمٌ   অন@ায়, /নাহ, পাপ, অপরাধ, অবাধ@তা ৫:৩, 

িশক
 ৫:৬৩ 
 পােপর কেঠার শাি�, েদাযেখর উপত@কার নাম ২৫:৬৮ اَثَامٌ 

اَِعيمٌ  آثٌِم،  পাপী, /নাহগার, পাপকারী, অপরাধী, অবাধ@ ২:২৭৬ 

 অmীলতা, অপকথা, কুকথা, পাপকথা ৫২:২৩ تَأِعيمٌ 

أجج< اَُجاجٌ   লবণাb, েলানতা, কড়া েলানা, Nারাি~ত ২৫:৫৩ 

 `ইয়াজুজ স�দায়, নূহ আলাইিহস সালােমর পু يَأُجوجُ 

ইয়ােফেসর বংশধর ১৮:৯৪ 
 মাজুজ স�দায়, নূহ আলাইিহস সালােমর পু` ইয়ােফেসর َمأُجوجُ 

বংশধর ১৮:৯৪ 
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َجرَ 
َ
أجر<] ن[ أ  মজদুির করা, কাজ করা, �ম েদওয়া, চাকির করা 

২৮:২৭ 
ْستَأَجرَ ا  চাকুিরেত েনওয়া, কােজ েনওয়া, চাকর রাখা, মজদুর 

রাখা, �িমক িনেয়াগ েদওয়া ২৮:২৬ 
ُجور ج أْجرٌ 

ُ
أ  িবিনময়, বদলা, ]িতদান, মজদুির, পাির�িমক, 

পুর ার ৫:৫, েদনেমাহর, েমাহরানা, �ীপণ, বধুপণ ৪:২৫ 
َل  Mأجل< أج  সময় ধায
 করা, িনধ
ারণ করা ৬:১২৮ 

آَجاٌل  جل أَجٌل   িনধ
ািরত সময়, মৃতু@, ¡ংস, শাি� ৬৩:১১ 

 কারণ, েহতু, জন@ ৫:৩২ أْجل

ل Mُمؤَج িনধ
ািরত, িনিদ
R, ধায
কৃত সময় ৩:১৪৫ 

َحدٌ 
َ
أحد< إِْحَدى مث آَحاد جل أ  এক, একিট, একক স¢া, 

একজন, জৈনক, েকউ, অন@তম ৯০:৭ 
أخذ< آَخذَ  أْخَذةً، أْخًذا، ،]ن[ أَخذ  ধরা, েনওয়া, kহণ করা, ৭:১৫৪, 

পাকড়াও করা, েk�ার করা, েদাষী সাব@� করা, কবিলত করা 
২:২৮৬ 

ََذ،ا M� َاذا R�  সাব@� করা, অবধারণ করা, kহণ করা, বানােনা ২:৫৪, 

মেনানীত করা ৪:১২৫ 
 ধারণকারী, kহণকারী, পাকড়াওকারী ৫১:১৬ آِخذٌ 

 সাব@�কারী, kহণকারী ১৮:৫১ ُمتMِخذ
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رَ  Mأخر< أخ  িপেছ েফলা, পzােত রাখা, েরেখ যাওয়া, অবকাশ 

েদওয়া, অবসর েদওয়া, িবলি�ত করা, মুলতিব করা, iিগত 
রাখা ৪:৭৭ 

َر، Mاْستَأَخرَ  تَأخ  িবলি�ত হওয়া, েদির হওয়া, িপিছেয় পড়া, িপেছ 

পড়া, িপছপা হওয়া, পzােত থাকা, পzাoগামী হওয়া, 
পzাoবত
ী হেত চাওয়া ২:২০৩ 


পzাoগামী, পzাoবত ُمْستَأِخرٌ ী, পরবত
ী ১৫:২৪ 

ْخَرى مث آَخرُ 
ُ
َخرُ  ج أ

ُ
أ  অন@, অপর, আেরাও, অপরাপর ২:১৮৪ 

 ,অনW, অেশষ, ‘আল-আিখর’ আLাহর /ণবাচক নাম اآلِخرُ 

পরবত
ী, পzাoবত
ী, েশষ, সব
েশষতম ৫৭:৩ 
 আেখরাত, পরকাল, পরপার, পরজগত, পরজনম ২:৪ اآلِخَرة

خٌ 
َ
أخو< إْخَوة إْخوان، ج أ  ভাই, Vাতা, সেহাদর, জািত ভাই, 

Vাতৃ1ব¤ন ৪:১২ 
ْخٌت 

ُ
َخوات ج أ

َ
أ  েবান, ভ¥ী, সেহাদরা ৫:৩১ 

أدد< إَِددٌ  جل إد~   জঘন@, ম�, অেশাভনীয় ১৯:৮৩ 

أدم< آَدم  আদম আলাইিহস সালাম, আিদ মানব, েদেহর অভ@Wরীণ 

মানবাa ২:৩১ 
دMى،

َ
ىأد< أَداءٌ  أ  আদায় করা, পিরেশাধ করা, ]াপ@ েদওয়া, অপ
ণ 

করা ২:১৭৮ 
إَذا إْذ،  যখন, তখন, কারণ, েকননা, থাকেল, তখিন ২:৩০ 

 হঠাo, সহসা, আক¦াo, তখন, তাহেল, তেব ২০:২০ إًذا



 

15 

أذن< إْذنٌ  ،]س[ أِذنَ   অনুমিত েদওয়া, িনেদ
শ েদওয়া; েশানা, �বণ 

করা, কণ
পাত করা ৮৪:২ 
ذMَن، أذMَن، آَذَن،

َ
أَذانٌ  تَأ  ডাকা, আnান করা, েঘাষণা করা, এলান 

করা, আযান েদওয়া ১৪:৭ 
ْستَأَذنَ ا  অনুমিত চাওয়া ৯:৮৩ 

 ইUা, িবিধিবধান, অনুমিত ৪২:৫১ إْذنٌ 

ُذنٌ 
ُ
آذانٌ  ج أ  কান, কণ
, ¨িত, �বেণ©ীয়, ে�াতা, উoকণ
, 

কানখাড়া, �বেণাªুখ, কানিনভ
র, কানসব
�, ¨িতমু«, 
কণ
বo, কােনর মত ৯:৬১ 

 েঘাষক, েঘাষণাকারী ৭:৪৪ ُمؤَذRنٌ 

ىأذ< آَذى  কR েদওয়া, উS@b করা, িবরb করা, শাি� েদওয়া 

১৪:১২ 
ًذى

َ
 ,কR, তকিলফ, নাপাকবp, িবরিbকর ২:২২২, উকুন ২:১৯৬ أ

]চMতা ৪:১০২ 
رٌَب  جل إِْرَبةٌ 

ُ
أرب< أ  েযৗন চািহদা, েস¬, উেSজনা, কামভাব 

২৪:৩১ 
رَبةٌ  و َمآرُِب 

ْ
َمأ  চািহদা, ]েয়াজন ২০:১৮ 

رٌْض 
َ
ُروٌْض  آَراٌض، ج أ

ُ
أرض< أ  মািট, জিমন, েদশ, পৃিথবী, ভূমMল, 

ভূপৃ�, ভূগভ
  ২:১১ 
َرائُِك 

َ
ِريَْكةٌ  و أ

َ
أرك< أ  িসংহাসন, মসনদ, রাজাসন ১৮:৩১ 
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أرم< إَِرمَ   ইরাম: আদ জািতর িপতা, ইরাম ইবন সাম ইবন নূহ 

আলাইিহস সালােমর বংশধর ৮৯:৭ 
أزر< آَزرَ   শিb েযাগান, শb করা, মজবুত করা, দৃঢ় করা ৪৮:২৯, 

আজার : ইবরািহম আলাইিহস সালােমর িপতা ৬:৭৪ 
ْزرٌ 

َ
ض[ أ ] দৃঢ় করা; শিb, বল, েকামর ২০:৩১ 

 Mز
َ
ز�ا ،]ن[ أ

َ
أزز< أ  উ ািন েদওয়া, ]েরািচত করা ১৯:৮৩ 

زَِف 
َ
أزف< أ  ঘিনেয় আসা, ঘনােনা, িনকটবত
ী হওয়া ৫৩:৫৭ 

�ঘণঘটা, িকয়ামত, আকিuনী, তরি اآلِزفَةُ নী, আ�গািমনী ৫৩:৫৭ 

 َ�َ
َ
أ�<] ض[ أ  আটক করা, বি� করা, েkফতার করা ৩৩:২৬ 

 ٌ�ْ
َ
مص أ  আকৃিত, কাঠােমা, গঠন ৭৬:২৮ 

 ٌYِس
َ
َسارَى، ج أ

ُ
ْ�َى أ

َ
األ  বি�, আটক, ধৃত, কেয়িদ ২:৮৫ 

 আLাহর বা�া, ইয়াকুব আলা. এর উপািধ ২:৪০ إْ�اِثيل

اِثيَل  بَِ¢  إِْ�َ  ইয়াকুব আলাইিহস সালােমর বংশধর, ইGিদ-ি®Rান 

২:৪০ 
َس  Mس

َ
أسس< أ  িভিS ]�র iাপন করা, বুিনয়াদ রাখা, ফাউে¯শন 

করা ৯:১০৮ 
أسف< آَسَف   মম
�ালা বাড়ান, মন�াপ বৃি� করা, NুB করা, 

মম
াহত করা ৪৩:৫৫ 
َسًفا،

َ
ِسًفا أ

َ
أ  মম
াহত হওয়া, অনুতােপ, দুঃেখ, সেখেদ,  আফেসােস 

১৮:৬ 
َس9َ 

َ
 হায় আফেসাস, হায় হায়!, আ-হাহা! ১২:৮৪ أ
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 ইউসুফ ইবন ইয়াকুব িবন ইসহাক ইবন ইবরািহম يُوسف

আলাইিহস সালাম ১২:৮৪ 
 ইসমাঈল ইবন ইবরািহম আলাইিহস সালাম ২:১২৫ إْسماِقيل

أسن< آِسنٌ   পচাপািন, পােনটপািন ৪৭:১৫ 

Yآِسن غ  �Uপািন, িনম
লজল, িনম
লপািন, পচনমুb, পচনহীন 

৪৭:১৫ 
ْسَوةٌ 

ُ
ً¦، جل أ

ُ
أسو< إًِ¦  أ  আদশ
, অনুসৃিত, মেডল; সহমিম
তা, 

সাW¦না, ]েবাধ ৩৩:২১ 
ِ§َ  آَ¦،

َ
أ¦<] س[ أ  আেNপ করা, সমেবদনা জানােনা, 

আফেসাস করা, পিরতাপ করা, ব@িথত হওয়া, ি±য়মান হওয়া, 
িনরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, আশাহত হওয়া ৭:৯৩ 

 ٌ ِ̈
َ
ْونَ  جل أ ُ ِ̈

َ
أ¨< أ  দাি;ক, ²ধ
ী, গিব
ত, অহ�ারী ৫৪:২৫ 

أ©< آَصارٌ  جل إِْ©ٌ   ভার, েবাঝা, ওয়াদা, ]িত¨িত ৩:৮১ 

ْصٌل 
َ
ُصوٌل  ج أ

ُ
أصل< أ  মূল, েগাড়া, িশকড়, উoস ১৪:২৪ 

ِصيٌْل 
َ
اآلَصاُل  ج أ  স¤া, সায়া�, রােতর সূচনাকাল, িদনাW, 

অ�কাল, েগাধুিল ২৫:৫ 
 ªف

ُ
أفف< أ  িছ-িছ!, উফ!, িধক! ১৭:২৩ 

ُفٌق 
ُ
أفق< آفَاٌق  ج أ  িদগW, িদকচ�বাল, িদকেরখা, আকাশ]াW 

৫৩:৭ 
فََك 

َ
أفك< إفًْ¬  ،]ض[ أ  মুখ িফরােনা, িবমুখ করা, িবতৃ� করা, 

িবমুখ হওয়া, িবতৃ� হওয়া, হীনবল হওয়া, িনি�ত হওয়া, 
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অপবাদk� হওয়া ৫১:৯, িমথ@া রটােনা, অপবাদ েদওয়া 
২৪:১১ 

فMاكٌ 
َ
 িমথ@াবাদী, িমথু@ক, িন�ুক ২৬:২২২ أ

 উে³ামুখী, িব¡�, পয়মাল ৫৩:৫৩ الُْمْؤتَِفَكةَ 

فََل 
َ
أفل<] ض[ أ  সূয
 েডাবা, অ� যাওয়া, অ�িমত হওয়া ৬:৭৭ 

فِِلَ 
َ
 অ�গামী, অ�ায়মান, অে�াªুখ, লু�মান ৬:৬৭ األ

َف 
َ
 তেব িক? তারপেরও িক? ২:৪৪ أ

َكَل 
َ
ْكالً  ،]ن[ أ

َ
أكل< أ  খাওয়া, আহার করা, ভNণ করা, েসবন করা 

২:১৭৪ 
 ভNক, েভাজনকারী, েভাbা, েভাগকারী, আহারকারী ৩৭:৬৬ آِكٌل 

اٌل  Mك
َ
 খাদক, েপটুক ৫:৪২ أ

ُكوٌل 
ْ
 ভিNত, েভাজ@, খাদ@ ১০৫:৫ َمأ

ُكٌل 
ُ
 ফল, খাদ@, অH ১৩:৪ أ

الَ 
َ
 েজেন েরেখা, �েন রাখ, েশান, সাবধান, খবরদার ২:১২ أ

لََت 
َ
ألت<] ض[ أ  কমােনা, ´াস করা, কম েদওয়া ৫২:২১ 


অনবিহত অথ الر ১০:১ 

لMَف 
َ
ألف< ك  িমলন ঘটােনা, েযাজনা করা, গাঁথা, জুেড় েদওয়া, 

ভােলাবাসা সৃিR করা, আকষ
ণ সৃিR করা ৮:৬৩ 
 িমলনঘিটত, সংেযািজত ৯:৬০ الُْمَؤلMَفةِ 


আকষ إِيَالِف ণ, আসিb, িনরাপদাবiা, িনরাপSা ১০৬:১ 
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لٌْف 
َ
 হাজার, সহd ২:৯৬ أ

لَْفِْ 
َ
 দুই হাজার ৮:৬৬ أ

لُوٌف، ج
ُ
آالف أ  হাজার হাজার, অসংখ@ ২:২৪৩ 

ألل< إال�   আµীয়তা, ব¤ু1, স"ক
 ৯:৮ 

 Mإال তেব, িকQ, উপরQ, ব@তীত, ছাড়া, নতুবা, অন@থায়, একমা`, 

েকবলমা`, �ধু ২:৯ 
ِ�، الِ°، اAِين، اAَين، اAان، اAِى، Mاال  ±ِ Mاال  েয, েয ব@িb, যারা, যা, 

েয/েলা ২:১৭ 
لِمَ 

َ
ألم<] س[ أ  কR করা, কR েভাগ করা, কR সহ@ করা, েভাগািW 

েপাহােনা ৪:১০৪ 
ِ!مٌ 

َ

কRকর, কRদায়ক, েবদনাদায়ক, সক0ণ, মম أািWক, 

�দয়²শ
ী, িবষাদময় ২:১০ 

অনবিহত অথ الم ২:১ 


অনবিহত অথ ا�ر ১৩:১ 


অনবিহত অথ ا�ص ৭:১ 

أ³< آلَِهةٌ  ج ²ٌ   মা‘বুদ, উপাস@, আরাধ@, উপাসনােযাগ@, এবাদেতর 

উপযুb ৬:১৯ 

আLাহ’ অপিরহায‘ اهللا সSার ]কৃত নাম, েকােনা ভাষায় এর 

]িতশ5 েনই3 ১:১ 
 েহ আLাহ! ৩:৩৬ ا´

َال،
َ
ألو<] ن[ يَألُو أ  ¶িট করা, কম করা ৩:১১৮ 
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،µَيُْوِ¶ْ  آ  �ী ত@ােগর কসম করা, সহবাস না করার শপথ করা 

২:২২৬ 
 ,কসম করা, শপথ করা, হলফ করা, ত@ােগর শপথ করা اْثتََ· 

কসম খাওয়া ২৪:২২ 
µَ، إµَِ، و آالءٌ 

َ
أ�< إِْ�ٌ  أ  অনুkহ, দান, ক0ণা, স"দ, েনয়ামত 

৫৫:১৩ 
 µَإ পয
W, অবিধ, সহ ২:১৪ 

 ইিলয়াস আলাইিহস সালাম ৬:৮৫ إْ!َاس

 ইিলয়াস আলাইিহস সালােমর উ)তগণ/ ইিলয়াস إْ!َاِس

আলাইিহস সালাম ৩৭:১৩০ 
مْ 
َ
 অথবা, অন@থায়, নতুবা, না-িক, তেব িক ২:৬ أ

ُموٌْت  إَِماٌت، جل أْمٌت 
َ
أمت< أ  িটলা, অসমতা, ব¤ুর ২০:১০৭ 

أمد< آَمادٌ  جل أَمدٌ   সময়, িনধ
ািরত সময়, সুদীঘ
কাল, ব@বধান 

৩:৩০ 
َمرَ 

َ
أمر<] ن[ أ  আেদশ করা, Gকুম করা, িনেদ
শ েদওয়া, অনু]ািণত 

করা ২:২৭ 

পরামশ اْثتََمرَ  করা, অনুে]রণা েদওয়া, ম¸ণা েদওয়া, আেদশ 

পালন করা ২৮:২০ 

িনেদ اآلِمرُ শক, আেদশকারী, আেদশদাতা, অনুে]রণাদাতা, 

উoসাহদাতা ৯:১১২ 
اَرةٌ  Mأم কুচি�ণী, ]েরাচনাদা`ী ১২:৫৩ 



 

21 

 অপছ�নীয়, িব¦য়কর, উ ািনমূলক, ]েরাচনামূলক ১৮:৭৯ إْمًرا

األُمور ج أْمرٌ   িবষয়, িনেদ
শ, Gকুম, কাজ, ধম
িবষয় ৯:৪৮; কথা, 

উিb ১৮:২১; শাি�, দM ১৪:২২; িকয়ামত, ফয়সালা ১৬:১ 
ُموٌْس  آَماٌس  جل أْمِس 

ُ
أمس< أ  গতকাল, িবগতকাল, িবগতিদন, 

অতীেত ১০:২৪ 
أمل< آَماٌل  جل أَمٌل   আশা, আকা¹া, কামনা, বাসনা, ]ত@াশা 

১৫:৩ 
 َْ Rأمم< آم  গমেনUুক, আকা¹ী ৫:২ 

م~ 
ُ
َهات ج أ Mم

ُ
أ  মা, মাতা, আ)া, জননী, জªদা`ী ২৮:৭; নবীিজ 

(সা.) এর �ীগণ, উ)াহাতুল মুিমনীন ৩৩:৬; মূল, েগাড়া, 
আসল, উoস ৩:৭; িঠকানা, আ�য় ১০১:৯; রাজধানী, ]ধান 
নগর ২৮:৫৯ 

ةٌ  Mم
ُ
َممٌ  ج أ

ُ
أ  উ)ত, জািত, স�দায়, েগা�ী, বংশ, দল, জামাত 

২:১৩৪; জািতধম
, জাতধম
 ২১:৯২; ধম
াবল�ী ৪৩:৩৩; বoসর, 
বছর, কাল ১১:৮; েনতা, অনুসৃত ব@িb ১৬:১২০ 

ةٌ  ج إَمامٌ  Mأئِم  ইমাম, েনতা, সদ
ার, পথ]দশ
ক ২:১২৪; রাজপথ, 

মহাসড়ক ১৫:৭৯; আমলনামা ১৭:৭১; লাওেহ মাহফুজ 
৩৬:১২ 

 ~ Ŗ
ُ
يOون ج أ Rم

ُ
أ  িনরNর, উি), আরব জািত, আরব েদশ ৬২:২ 

 সামেন, সমুেখ, স)ুেখ ৭৫:৫ أَمامَ 
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ا، Mا ِام Mم
َ
أ  অথবা, হয়, হয়েতা, হয়তবা, নতুবা, তা না হেল, তেব, 

যখন ১৮:৭৯, ৮৬ 
أمن<] س[ أِمنَ   িব�াস করা, িনরাপদ থাকা, িনিzত হওয়া ৭:৯৭; 

আমানাত রাখা, গিUত রাখা, সংরNেন েদওয়া ৩:৭৫ 
إيَمانًا آَمَن،  ঈমান আনা, �ীকার করা, িব�াস iাপন করা ১:১১; 

িনরাপSা েদওয়া, অভয় েদওয়া ১০৬:৪ 
 আমানত রাখা, রিNত থাকা, গিUত থাকা ২:২৮৩ اْثتََمنَ 

آِمنَةٌ  مث آِمنُون ج آِمنٌ   িনরাপদ, িনঃশ�, অভয়, িনরাপSাময় 

১৬:১১২ 
أمانات ج أَمانَةٌ   আমানত, গিUত স"দ, রিNত মালামাল ৩৩:৭২ 

أَمنَةٌ  األْمُن،  িনরাপSা, অভয়, শািW, �ি� ৪:৮৩ 

ِمٌ 
َ
 িব��, আমানতদার ৭:৬৮; ভরসাiল, িনরাপদ ৪৪:৫১ أ

َمنَةٌ 
ْ
 ,আ�য়েক©, ভরসাiল, িনরাপদiান, সুরNা�য়, অভয়শালা َمأ

িনরাপদভূিম ৯:৬ 
ُمونٌ 

ْ
 িনঃশ� বp, িনরাপদ, সংরিNত ৭০:২৮ َمأ

 ُYمأمون غ  আশ�াজনক, অিনরাপদ, অরিNত, আশ�াজনক, 

িবভীিষকাপূণ
, ভয়ংকর ৭০:২৮ 
 মুিমন, িনরাপSা ]দানকারী ৫৯:২৩ الُمْؤِمنُ 

َمةٌ 
َ
أمو< إَماءٌ  ج أ  দাসী, বাঁিদ, বাি�, �ীতদাসী ২:২২১ 

 যিদ ২:২৩ إنْ 

 েয ২:২৬ أنْ 
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 Mأِن িনzয়, অবশ@ই, িনঃসে�েহ ২:৬;২৬ 

 তুই, তুিম, আপিন ২:৩২ ( পুং. এক বচন ) اَنَْت 

 েতামরা দুজন, আপনারা দুজন ২৮:৩৫ اَْغتَُما

 েতারা, েতামরা, আপনারা ২:২২ ( পুং. বG বচন ) اَْغتُمْ 

 তুই, তুিম, আপিন ( �ী. এক বচন ) اَنِْت 

 M\ُاَْغ ( �ী. বG বচন ) েতারা, েতামরা, আপনারা 

 ºَْغ
ُ
أنث< إنَاٌث  ج أ  কন@া, নারী, মিহলা, �ীেলাক, �ীজািত, মািদ 

৩:৩৬; ]িতমা, মূিত
, েদবী ৪:১১৭ 
يٌل  نَاِجيُْل  جل إْ«ِ

َ
أ«ل< أ  ইি�ল, বাইেবল, ঈসা আলাইিহস 

সালােমর পর অবতীণ
 আসমািন িকতাব ৩:৩ 
أنس< آنََس   েদখা, েদখেত পাওয়া, অবগিত লাভ করা, খবর 

পাওয়া, আঁচ করেত পারা, আকষ
ণ করা, স¤ান পাওয়া 
২০:১০ 

 ,অবগিত কামনা করা, খবর েদওয়া, Eানেগাচর করা اْستَأنََس 

আকৃR করেত চাওয়া, জানান েদওয়া, খবর েনওয়া, অনুমিত 
েনওয়া ২৪:২৭ 


খবরাখবর kহণকারী, িচSাকষ ُمْستَأنٌِس ক, উoকণ
, ¨িতমু« হেয় 

উপিবR, মু«িচেS উপিবR ৩৩:৫৩ 
ناٌس، ج إنْسانٌ  إنٌْس،

ُ
ناِ§~  أ

َ
أ  মানুষ, ইনসান, মনুষ@, মানব, 

মানবজািত, আকষ
ণকারী ২:৬০ 

মানবসুলভ, মানিবক, মানুষী, মানবীয়, আকষ إنِْسي�اণীয় ১৯:২৬  
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نُوٌْف  آنَاٌف، جل أْغٌف 
ُ
أنف< أ  নাক, নাসা, নািসকা ৫:৪৫ 

 এই মা`, এখনই, সেবমা`, নােকর ডগায় ৪৭:১৬ آنًِفا

أنم< اج أنَامٌ   সৃিR, সৃিRকুল, মাখলুক, সৃিRজীব ৫৫:১০ 

 M�
َ
أ½< ك  কীভােব, েকােºেক, িক8েপ, েকমন কের, েযভােব 

২:২২৩; েকাথায়, কখন 
 �َ

َ
ض[ أ ] সময় হওয়া, সময় আসা ৫৭:১৬ 

يَأنِ  ألَمْ   সময় িক আেসিন? সময় িক হয়িন? ৫৭:১৬ 

آِغيَةٌ  آٍن،  উথলীয়মান গরম পািন, ফুটW পািন, উS� পািন, টগবেগ 

পািন, উ»িসত পািন ৫৫:৪৪ 
إِنَاءٌ  و آِغيَةٌ   পা`, বরতন, বাসন, তশতির ৮৮:৫ 

إَِ�  و آنَاءٌ   সময়, েবলা, ]হর ৩:১৩৩ 

 তার রাHা করা, তার পাকােনা ৩৩:৫৩ إنَاهُ 

 অথবা, নতুবা, িকংবা, বা ২:১৯ أوْ 

وMَب 
َ
أوب< أ  ]ত@াবত
ন করা, বারবার তাসিবহ পড়া, /ণকীত
ন 

করেত থাকা ৩৪:১০ 

ত@াবত[ إيَاٌب ন, িফের আসা ৮৮:২৫ 

 Mو
َ
األواب ج اٌب أ  ইবাদাত]বণ, উপাসনানুরাগী, তাওবাকারী, 

]ায়িzSকারী, ]ত@াবত
নকারী ৩৮:১৯ 

ত@াবত[ َمآٌب নiল, গWব@iান, আ�য়iল ৩:১৪ 

 আইয়ুব আলাইিহস সালাম ৩৮:৪১ كيOوب
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أود< يَُؤوْدُ  آَد،  _াW বানান, _াW করা, অবসH করা ২:২৫৫ 

أول< تَأويل  ব@াখ@া, িববরণ, বা�বায়ন ১২:১০০; পিরণাম, পিরণিত 

৪:৫৯ 
 পিরবার, পিরজন, েগা�ী, বংশ, স�দায়, উ)ত, দল, জািত آٌل 

২:৪৯ 
ُل  Mاألو অনািদ, ]থম, আউয়াল ৫৭:৩ 

لون Mْوَ¶  مث  األو
ُ
ج األ  ইহকাল, পৃিথবী, ]থম, ]াচীন, পূব
বত
ী, 

]থমা, পূব
 ২৮:৭০ 
ولُْوا،

ُ
والت أ

ُ
أ  অিধকারী, মািলক, ওয়ালা, অিভভাবক ৬৫:৪ 

والء،
ُ
هُؤالء أ  এরা, এই সকল, এসব, এ/েলা, এইেতা এরা ৩:১১৯ 

وِ¿َك 
ُ
 তারা, ঐ সকল, ওসব, ও/েলা, েয/েলা ২:৫ أ

اهٌ  Mو
َ
أوه< أ  মানবদরিদ, িব�ে]মী, েকামল�দয় ৯:১১৪ 

أوي<] ض[ أَوى  ঘর বাঁধা, আ�য় েনওয়া, আবাস বানােনা, িনবাসী 

হওয়া ১৮:১০ 
 আ�য় েদওয়া, আবাস েদওয়া, থাকেত েদওয়া ১২:১৯ آَوى

َوى
ْ
 আ�য়iল, িঠকানা, িনবাস, বাসiান ৩২:১৯ الَمأ

ْهٌل 
َ
أهل< أهلون ج أ  পিরবার, পিরজন, সWান-সWিত, স�দায়, 

জািত, েগা�ী, বংশ ৫:১৯; বািস�া, অিধবাসী ৭:৯; অিধকারী, 
মািলক, ]াপক, ওয়ালা, েযাগ@, উপযুb ৪:৫৮; অিভভাবক 
৪:২৫  

 হাঁ, অবশ@ই, কসম, শপথ ১০:৫৩ إِيْ 
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أيء< آيَات ج آيَةٌ   আয়াত, কুরআেনর অংশ িবেশষ, িচ�, িনদশ
ন, 

উপেদশ ২:২৪৮ 
يOوب

َ
أيب< ك  আইয়ুব আলাইিহস সালাম ৩৮:৪১ 

يMدَ 
َ
أيد< ك  শিb েযাগােনা, শিbশালী করা, মদদ েদওয়া, সাহায@ 

করা ৮:৬২ 
يْدٌ 

َ
 শিb, বল, সাহায@ ৫১:৪৭ أ

يْدِ  َذا
َ
األ  শিbমান, বিল�, শিbশালী, শিbধর, বলিব�ম ৩৮:১৭ 

أيك< األيَْكة  আইকা: বন, জaল, কাWার, গহীনবন, আইকা বন 

৩৮:১৩ 
األيكة أْصحاب  আইকার অিধবাসী, বনবাসী, বেনর অিধবাসী 

৩৮:১৩ 
 Âَمٌ  و أيَا Rف

َ
أيم< ك  অিববািহত, িবেয়�ন@, িববাহেযাগ@, িববাহমুb, 

িববাহহীন, যার িববাহ বত
মান েনই, িববাহাহ
 ব@িb ২৪:৩২ 
أين< اآلنَ   এখন, মা`, েকবল ২:৭১ 

يMانَ 
َ
 কখন, কেব, েকান সময় ৭:১৮৭ ك

ْفنَ 
َ
 েকাথায়, েকানখােন, কই ৬:২২ أ

ْفنََما
َ
 েযখােনই, েযখােন-েসখােন, যথাতথা, য`ত` ২:১১৫ أ

ي~ 
َ
 েকউ, েকান, েকানিট, কী, েকন ৬:১৯ أ

ي�ا،
َ
َما ك Mف

َ
ك  েয েকান, েকানিট, েয েকান একিট ১৭:১১০ 

يOَه،
َ
َها، ك Mف

َ
تَُها ك Mف

َ
ك  েহ, জনাব, এই ২৪:৩১ 

 েতামােকই ১:৫ إيMاكَ  ই, েযমন إيMا
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، ªي
َ
نْ  َكأ Rف

َ
َكك  কত, অেনক, বG, েঢর েঢর, ]চুর, কিতপয়, কেয়ক 

৬৫:৮  
 

    [[[[৮৭৮৭৮৭৮৭]]]]    باء

সেa, Iারা, িদেয়, সাহােয@, মাধ@েম, স"েক ب, িবষেয়, ব@াপাের, 

]িত, কারণ, শপথ, হেত, েত, িভতের, অনুযায়ী, অনু8প, 
মত, সমান 

ببل< بَابُِل   বােবল: েফারাত নদীর দুতীের িব�ীণ
 ®ীRপূব
 ৫৩৮ 

সেন ¡ংস]া� জাদু]ধান ]াচীন শহর, ব@ািবলন শহর 
২:১০২ 

 ٌÄِْبأر< آبَارٌ  جل ب  কূপ, কুয়া ২২:৪৫ 

بأس< ِاْنتَئََس   দুঃিখত হওয়া, ব@িথত হওয়া, িবমষ
 হওয়া ১১:৩৬ 

ٌس،
ْ
َساءُ  بَأ

ْ
بَأ  যু�, লড়াই, িবপদ, সমস@া, দুরাবiা, দুদ
শা, অভাব, 

দাির�, দির�তা ২:১৭৭; শিb, শিb ব@য় ৪:৮৪; আযাব, 
শাি� ৪০:১৯ 


অভাবk�, িবপদাপH, Nুধাত بَائٌِس  ২২:২৮ 

 েবদনাদায়ক, য¸ণাদায়ক, ]চM ৭:১৬৫ بَئِيٌس 

 কতইনা খারাপ, কতইনা ম�, অিতম�, িনকৃRতর ২:১০২ بِئَْس 

 কতইনা ম� িবষয়, কতইনা িনকৃR বp ২:৯০ بِئَْسَما

 ُÈَْن
َ
بÈ< األ  েলজকাটা, িনব
ংশ, েলজহীন, পুUহীন ১০৮:৩ 

بتك< َنتMَك   কাটা, কত
ন করা, িচরা, েছদন করা ৪:১১৯ 
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بتل< تَبِْتيالً  تَبَتMَل،  িনরালায় ধ@ান করা, িবজেন সাধনা করা, 

মুরাকাবা করা ৭৩:৮ 
 Mبثث<] ن[ بَث  ছড়ােনা, িবিN� করা, ]সার করা, িব�ার করা ৪:১ 

 RÊَن আমার আেNপ, দুঃখ, িচWা, পিরতাপ ১২:৮৬ 

َمبْثُوثَةٌ  مث َمبْثُوٌث   িবিN�, িবিUH, িছHিভH ১০১:৪ 

 িবিN�, উoিN�, উড়W ৫৬:৬ ُمنْبَث�ا

Ëس< انبََجَس   ঝরণা ঝরা, ]dবণ ]বািহত হওয়া ৭:১৬০ 

Ìث<] ف[ Ìَََث   অনুস¤ান করা, তালাশ করা, মািট খনন করা 

৫:৩১ 
Ìُْرٌ  Ìَِاٌر، ج Ìَْرٌ 

َ
Ìر< أ  সাগর, সমু�, িস¤ু, দিরয়া, পারাবার ২:৫০ 

Yَةٍ  ِÌَ েদবতার জন@ উoসগ
ীকৃত পাঁচবার ]জনন করা কানকাটা 

বাঁধনমুb উটনী বা এমন প�, ধেম
র ষাঁড় ৫:১০৩ 
Íس<] ف[ Íَََس   কমােনা, কম েদওয়া, ]াপ@ ´াস করা, Nিত 

করা ২:২৮২ 
� Íٌَْس �মান, অ�মূল@, Nিত ১২:২০ 

Íع< بَاِخعٌ   আµিবনাশী, ¡ংসকারী, আµনাশক, আµনাশী ১৮:৬ 

َل  ِÍَ ]ُْخِل  ،]س�Íل< اْ  কৃপণতা করা, কাপ
ণ@ করা, বিখল হওয়া 

৪:৩৭ 
 
َ
بدأ<] ف[ بََدأ  সূচনা করা, সৃিR করা, আর; করা, সু`পাত করা 

৭:২৯ 
 
َ
بَْدأ

َ
 নবায়ন করা, সৃিRর সূচনা করা ২৯:১৯ أ
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بدر< بَْدرٌ   বদর ]াWর, বদর কূপ, িIতীয় িহ. ১৭ রমজান 

��বাের সংঘিটত ]িস� যুে�র নাম ৩:১২৩ 
 তাড়াতািড় করা, েদৗড়ােনা, ছুেট যাওয়া, তিড়ঘিড় করা, ½ত بَِداًرا

করা, তরা করা, শী¾ করা, জলিদ করা ৪:৬ 
بدع< اْنتََدعَ   উ�াবন করা, ]বত
ন করা, ]চলন করা, চালু করা 

৫৭:২৭ 

উ�াবক, আিব¿ারক, ]বত بَِديعٌ ক ২:১১৭ 

 Ïًبِْد নতুন, অপূব
, অিভনব, ]থম ৪৬:৯ 

َل، Mَل  َيبِْديًال، بَد Mبدل< َيبَد  পিরবত
ন করা, িবিনময় করা, বদল করা, 

8পাWর করা, েহরেফর করা, রদবদল করা ২:৫৯ 
بَْدَل 

َ

িবিনমেয় েদওয়া, পিরবেত أ েদওয়া, বদেল েদওয়া ৬৬:৫ 

إِْستِبْداٌل  اْستَبَْدَل،  বদল চাওয়া, িবক� চাওয়া, বদলােত চাওয়া, 

িবিনময় করেত চাওয়া, বদেল েনওয়া, িবিনময় করা, 
পরিবত
ন আনা ৪:২০ 


পিরবত بََدالً ন, িবিনময়, বদল ১৮:৫০ 

ٌل  Rُمبَد পিরবত
ক, পিরবত
নকারী, রদবদলকারী, 8পাWরকারী, 

েহরেফরকারী ৬:৩৪ 
بَْدانٌ  جل بََدنٌ 

َ
بدن< أ  বদন, �RপুR শরীর, iূলেদহ ১০:৯২ 

بَْدنَةٌ  بََدنٌَة، و بُْدنٌ   ম�ার েহেরেম হেজর কুরবানীর �RপুR উট বা 

গ0, েমাটাতাজা কুরবানীর উট বা গ0 ২২:৩৬ 
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بدو<] ن[ بََدا  ]কাশ পাওয়া, িবকাশ হওয়া, বাস করা, ফাস হওয়া 

৬:২৮ 
بَْدى

َ
 কাশ করা, িবকাশ ঘটােনা, জািহর করা, ]কািশত করা[ أ

৭:২০ 
 বাসiান, kাম, ম0গৃহ ১২:১০০ بَْدوٌ 

بادون ج اَ�ادِ   ম0বাসী, যাযাবর, বাউMুেল, বিহরাগত ১১:২৭ 

 কাশকারী, ফাসকারী ৩৩:৩৭[ ُمبِْدٌي 

َر، Mبذر< َيبِْذيًرا بَذ  অপব@য় করা, অপচয় করা, অনথ
ক খরচ করা 

১৭:২৬ 
رٌ  Rُمبَذ অপচয়কারী, অিমতব@য়ী ১৭:২৭ 

 
ُ
برأ<] ف[ بََرأ  সৃিR করা, ²R বণ
না করা ৫৭:২২ 

 
َ
بَْرأ

َ
 আেরাগ@ করা, েরাগমুb করা, িন¿লুষ করা, সুi করা ৫:১১০ أ

 
َ
أ Mبَر িনেদ
াষ ]মাণ করা, িন¿লুষ েঘাষণা করা, িনরাপরাধ সাব@� 

করা, েদাষমুb করা ৩৩:৬৯ 
 
َ
أ MÑََي অসQR হওয়া, দািয়1মুb হওয়া ২:১৬৬ 


দায়মুb হওয়া, িনেদ بََراَءةٌ াষ হওয়া, মুিbপ`, ছাড়প`, দায়মুিb 

৯:১ 
بَُرآءُ  ج بَِريءٌ  بََراٌء،  িনেদ
াষ, িন¿লুষ, দািয়1মুb, িজ)ামুb, 

অসQR, অ]ীত ৪৩:২৬ 
بََرايَا جل بَِريMةٌ   সৃিR, সৃিRকুল ৯৮:৬ 


dRা, সৃিRকত اَ�اِرئُ া, বারী: আLাহর নাম ২:৫৪ 
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ؤٌ  MÑَُم িনেদ
াষ, িন¿লুষ ২৪:২৬ 

َج، MÑَجٌ  َي OÑَبرج< َي  েসৗ�য
 ]দশ
ন করা, দৃিRর�ন করা ৩৩:৩৩ 


েসৗ�য ُمتRÑَََجاٍت  ]দিশ
নী, ]দশ
নকািরণী ২৪:৬০ 

بُْرجٌ  و بُُروجٌ   kহ, নN`, রািশচ� ৮১:১;  দুগ
, েকLা, ]াসাদ, 

অÀািলকা ৪:৭৮ 
برح<] س[ بَِرحَ   িনর� হওয়া, NাW হওয়া, পিরত@াগ করা, অটল 

থাকা ১২:৮০ 
برد< بَارِدٌ  بََرٌد،  শীতল, ঠাMা, ৈশত@ ২১:৬৯; শীলা, বেষ
াপল, করকা 

২৪:৪৩ 
 Mبرر<] ض[ بَر  দয়া করা, কল@াণ করা, সদাচার করা ২:২২৪ 

، بَْراٌر، ج بِر~  بَر~
َ
بََرَرةٌ  أ  সততা, কল@াণ, মaল, েনিক, পুণ@ ২:১৮৯; 

সo, পুণ@বান, েনককার, ধািম
ক, কত
ব@পরায়ণ, অনুkশীল 
৫২:২৮ 

بُُرْورٌ  جل بَر~   iলভাগ, ভূভাগ ১০:২২ 

َز، ،]ن[ بََرزَ  Mبرز< بَاِرَزةً  بَر  ]কািশত হওয়া, বার হওয়া, সামেন 

আসা ৩:১৫৪ 
برزخ< بََراِزخُ  جل بَْرَزخٌ   আড়াল, অWরাল, আড়, ]িতব¤ক, বাধা, 

সীমােরখা ২৩:১০০ 
بَْرُص 

َ
برص< األ  কু�েরাগী, কু�ী, কুিঠয়া ৫:১১০ 

برق<] س[ بَِرَق   ঝলেস যাওয়া, চমক লাগা, ঝলক লাগা, চমকােনা, 

চমেক ওঠা ৭৫:৭ 



 

32 

بُُرْوٌق  جل بَْرٌق   েচাখঝলসােনা ঝলকািন, ঝলক, চমক, িবজিল, 

িবদু@o ২:১৯ 
بَاِريُْق 

َ
إِبِْريٌْق  و أ  চমকদার েকটিল, ঝকঝেক জগ, বদনা ৫৬:১৮ 

ٌق  َÑَْإِْست ঝকমিক েরশমী ব�, জিরকরা ব�, েচাখ ঝলসােনা েরশম, 

চকমিক িসÁব�, িসেÁর কাপড় ১৮:৩১ 
برك< بَارَكَ   বরকত েদওয়া, ]াচুয
 েদওয়া, পয
া� করা, বািড়েয় 

েদওয়া, বরকতময় বানােনা ৭:১৩৭ 

সুমহান হওয়া, বরকতপূণ َيبَارَكَ  হওয়া, ]াচুয
ময় হওয়া, মিহমাময় 

হওয়া, মিহমাময় সাব@� হওয়া ৭:৫৪ 
بََر1َةٌ  و بََرÔٌَت   বরকত, আশীব
াদ, ]াচুয
, পয
া� ৭:৯৬ 

ُمبَاَر1َةً  مث ُمبَارَكٌ   বরকতময়, বরকতপূণ
, পিব`, স)ািনত ৩:৯৬ 

بَْرمَ 
َ
برم< أ  পিরক�না করা, স�� করা, িiিরকরণ, চূড়াW করা 

৪৩:৭৯ 
مٌ  ِÑُْم পিরক�নাকারী, ]ত@য়ী, মননশীল, স��কারী, চূড়াWকারী 

৪৩:৭৯ 
برهن< بََراِهُْ  جل بُْرَهانٌ   ]মাণ, দিলল, যুিb ৪:১৭৪ 

بزغ< بَازَِغةً  مث بَاِزغٌ   চকচেক, িবকীয
মান, ছটািবUুরক, 

রিÂপতক, উদীয়মান ৬:৭৭ 
ب�<] ن[ بََ�َ   মুখভার করা, মিলন হওয়া ৭৪:২২ 

ةٌ   মিলন, িবষÃ, িববস, মুখভার ৭৫:২৪ بَاِ�َ
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 Mا ،]ن[ بَس بسس< بَس�  চুরমার করা, চূণ
িবচূণ
 করা, /িড়েয় পাউডার 

করা ৫৬:৫ 
بسط< الْبَْسُط  ،]ن[ بََسَط   ]সািরত করা, িব�ৃত করা, ]শ� করা, 

]াচুয
 েদওয়া, ছড়ােনা ৫:১১ 
 সারী, ]সারণকারী ৫:২৮[  بَاِسٌط 


িবশালতা, ]াচুয بَْسَطةً  ৭:৬৯ 

َمبُْسوَطة بُُسٌط، جل بَِساٌط   ]সািরত, িব�ৃত, িব�ীণ
 ৭১:১৯ 

بسق< بَاِسَقةٌ   সুউ^, ল�া ল�া, ল�মান, িবশালকায় ৫০:১০ 

بَْسَل 
َ
بسل< أ  বিqত করা, শাি�েযাগ@ হওয়া ৬:৭০ 

مَ  Mبسم< تَبَس  হাসা, মুচিক হাসা ২৭:১৯ 

مَ  Mَضاِحً¬  تَبَس  মুসিকেয় েহেস েফলা, অÀহািস েদওয়া ২৭:১৯ 

 َ MÛَب >Ûب  সুসংবাদ েদওয়া, সুখবর েদওয়া, �ভসংবাদ েদওয়া, 

েখাশখবর েদওয়া ২:২৫ 
، َÛَْب

َ
اْستَبÛََْ  أ  সুসংবাদ kহণ করা, খুিশ হওয়া ৩:১৭০ 

 َ َ̈  খুিশেত আিলaন করা, েমলােমশা করা, সহবাস করা ২:১৮৭ بَا

 ٌÛُْب সুসংবােদর ]মাণ�8প ৭:৫৭ 

 সুসংবাদ, েখাশখবর ২:৯৭ بÛَُْى

،Yٌبَِش  ٌ RÛَُمب  সুসংবাদদাতা ৫:১৯ 

ةٌ  َÛُِْمْستَب সুসংবাদ]া�, উoফুL, আÄািদত ৮০:৩৯ 

 ٌÛََةٌ  و ب َÛََب  মানুষ, মানব, আদম, ইনসান ৩:৪৭ 
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 َwَُك[ ب[،  َwَْب
َ
بw< أ  েদখা, দশ
ন করা, তািকেয় েদখা, েচাখ েমেল 

ধরা, �চেN েদখা, অনুধাবন করা, বুঝা, েবাধ হওয়া, েদখােনা 
১৯:৪২ 

، َ Mwَةً  ب َwَِْيب  েদখােনা, ]দশ
ন করা, ]দিশ
ত করা, দশ
নীয় বানােনা 

৭০:১০ 
 ْwِْب

َ
بِهِ  أ  েস কত চমoকার দশ
ক, েস কত ]খর দৃিRস"H, েস 

কী চমoকার পয
েবNক, সুদশ
ক ১৮:২৬ 
 ٌYبَِص সব
�Rা, পয
েবNক ২:৯২ 

بََصائِرُ  ج بَِصYَةٌ   সাN@, দৃশ@মান ]মাণ, দৃিRশিb, দশ
নশিb, 

সু²েRাপেদশ ১২:১০৮ 
 ٌwِْةً  مث ُمب َwُِْمب  ]দশ
নকারী, িদশা]দশ
ী uারক, ]কাশ@ 

িনদশ
ন, দৃশ@মান, উÅল, ²R ১৭:১২ 
وَن، ج ُwِْينَ  ُمب ِwُِْمْستَب  বুঝবান, চNু¦ান, দশ
নকারী ৭:২০১ 

 ٌwََبَْصارٌ  ج  ب
َ
أ  েচাখ, চNু, আঁিখ, দৃিRশিb, অWদৃ
িR ১৬:৭৭ 

بصل< بََصٌل   েপঁয়াজ ২:৬১ 

بضع< بِْضعٌ   কেয়ক, কিতপয়, কতক (িতন-নয় পয
W েয েকান 

সংখ@া) ১২:৪২ 
بََضائِعُ  جل بَِضاَعةً   মূলধন, পঁুিজ, সামান, আসবাবপ`, সামkী 

১২:৬২ 
 
َ
أ Mبطأ< َنط  মlর হওয়া, েপছেন পড়া, অলসতা করা ৪:৭২ 
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بطر< َنَطًرا ،]س[ بَِطرَ   গব
 করা, অহ�ার করা, অিত উoফুL হওয়া 

৮:৪৭ 
بطش< اْ�َْطَشةَ  َنْطًشا، ،]ض[ َنَطَش   ধরা, পাকড়াও করা, কেঠার 

হে� দমন করা, অিভযান চালােনা, শিb খাটােনা, েজার 
খাটােনা, শিb ]েয়াগ করা ৭:১৯৫ 

بطل<] ن[ َنَطَل   বািতল হওয়া, রিহত হওয়া, নR হওয়া, অেকেজা 

হওয়া, েবকার হওয়া, িনরথ
 হওয়া, অকায
কর হওয়া ৭:১১৮ 
ْنَطَل 

َ
 বািতল করা, রিহত করা, নR করা, অেকেজা করা, িমথ@া أ

]মািণত করা, অকায
কর করা ২:২৬৪ 

বািতল, রিহত, অেকেজা, িমথ@া, িনরথ بَاِطٌل , অনথ
ক, নাহক, নR, 

অকায
কর ৮:৮ 

অনথ ُمبِْطٌل কারী, অনথ
বাদী, অকায
কারী ৭:১৭৩ 

بطن<] ن[ َنَطنَ   েগাপন থাকা, সু� থাকা, অ²R থাকা ৬:১৫১ 

-অ]কাশমান, েগাপনকারী, েগাপক, অদৃশ@ সSা, আল بَاِطنٌ 

বািতন: আLাহর /ণবাচক নাম ৫৭:৩ তখন অথ
 হেব অিত 
িনকেট; িভতর িদক, আভ@Wরীণ, েগাপন /নাহ ৬:১২১ 

 েগাপন. অ]কাশ@ ৬:১২০ بَاِطنَةً 

َنَطائِنُ  ج بَِطانَةٌ   অWরa ব¤ু, মেনর মানুষ ৩:১১৮ 

بَِطانَةٌ  و َنَطائِنُ   অভ@Wর, িভতর পাট, মাঝখান ৫৫:৫৪ 

ُنُطونٌ  ج َنْطنٌ   েপট, উদর, অভ@Wর, িভতর, গভ
, জরায়ু ৩:৩৫ 
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بعث< اَ�ْعُث  ،]ف[ َنَعَث   ে]রণ করা, পাঠােনা, পুনজ
ীবন েদওয়া, 

পুন0ºান করা ২:৫৬ 
انِبَعاث انبََعَث،  পুন0িºত হওয়া, উঠা, দাড়ােনা, চলা ৯১:১২ 


ে]িরত, উিºত, পুনেরািºত, পুনজ َمبُْعوٌث ীিবত ৬:২৯ 

 َÝََنْع >Ýبع  িন¿াশন করা, উoপাটন করা, মূেলাoপাটন করা, উপেড় 

েফলা, তুেল েফলা, উেªাচন করা, পুন0ºান করা, অনুস¤ান 
করা, েতালা ১০০:৯ 

بعد<] ك[ َنُعدَ   দীঘ
 হওয়া, মারাµক হওয়া ৯:৪২ 

س[ بَِعدَ  ] ¡ংস হওয়া, উেUদ হওয়া, িনমূ
ল হওয়া, অপসারণ, 

িবদূরণ ১১:৯৫ 

দূর1 বাড়ােনা, দূর1 দীঘ بَاَعدَ  কের েদওয়া ৩৪:১৯ 

َقِْ  ُنْعدَ  ِÛْالَم  পূব
 পিzেমর দূর1 ৪৩:৩৮ 

 ংস েহাক, িনপাত যাক, দূর েহাক ১১:৯৫¡ ُنْعًدا


সুদীঘ بَِعيدٌ , সুদূরপরাহত, দূরবত
ী, দীঘ
 দূর1, মারাµক, চরম 

৩:৩০ 
 পর, পের, পzােত, অতঃপর ২:২৭ َنْعدَ 

 ,দূের অবিiত, দূরীভূত, িবদূিরত, দূরীকৃত, িবতািড়ত ُمبَْعدٌ 

অপসািরত ২১:১০১ 
 ٌYبعر< ُنْعَرانٌ  جل بَِع  উট, উ�ী, উ�, ম0তরণী ১২:৬৫ 

ْنَعاٌض  جل َنْعٌض 
َ
بعض< أ  কতক, কিতপয়,  িকছু, েকােনা, েকউ, 

েকউ েকউ ২:৩৬ 
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 মশা, মশক, মািছ, তুUবp ২:২৬ َنُعوَضةً 

بعل< َنْعٌل   মূিত
র নাম, বাল ]িতমা ৩৭:১২৫ 

ُنُعولَةٌ  ج  �ামী, পিত ২:২২৮ 

بغت< َنْغتَةً   হঠাo, সহসা, অিচেরই, আকuাo ৬:৩১ 

بغض< َنْغَضاءُ   শ¶তা, িহংসা, ঘৃণা, দুশমিন, অসQিR ৫:১৪ 

بغل< َنْغٌل  و بَِغاٌل   খ^র, ১৬:৮ 

 àَض[ َن [>áب  সীমালÆন করা, সীমািত�ম করা, বাড়াবািড় করা, 

উoপীড়ন করা, িনপীড়ন করা, অত@াচার করা, িবে�াহ করা, 
জুলুম করা ৪৯:৯; কামনা করা, চাওয়া, তালাশ করা ৬:১৬৪ 

،àََابِْتَغاء اْنت  তালাশ করা, স¤ান করা, েখাজ করা, কামনা করা, 

লN@ ও উেPশ@ িহসােব kহণ করা ২৩:৭ 
 áََانب সমীচীন হওয়া, েশাভা পাওয়া, সaত হওয়া, েযাগ@ হওয়া, 

কাম@ হওয়া, উিচত হওয়া ১৯:৯২ 
 ُáَْ� িবেIষ, িহংসা, শ¶তা, িবে�াহ, জুলুম ৭:৩৩ اْ


কুকম اْ�َِغاءُ , ব@িভচার ২৪:৩৩ 

 পাপাচারী, ব@িভচারী, কািমনী, েবশ@া, বারাaনা ১৯:২০ بَِغي�ا

 সীমালÆনকারী, িবে�াহী ২:১৭৩ بَاٍغ 

بقر< َنَقَراٍت  ج َنَقَرةٌ  اْ�ََقُر،  গ0, েগা0, গাভী ২:৬৭ 

بقع< بَِقاعٌ  ُنَقٌع، جل ُنْقَعةٌ   ভূিম, ]াWর ২৮:৩০ 

بقل< ُنُقْوٌل  جل َنْقٌل   তরকাির, শাক সবিজ ২:৬১ 



 

38 

 َâَِس[ ب [>âب  iায়ী থাকা, বািক থাকা, অবিশR থাকা ২:২৭৮ 

 ãَْن
َ

দীঘ أiায়ী করা, iায়ী রাখা, বািক রাখা, অবিশR রাখা ৫৩:৫১ 

 ãَْن
َ

দীঘ أiায়ী, েটকসই, অিধকতর iায়ী ২০:৭১ 

بَاِقيَةً  مث اقٍ بَ   iায়ী, অবিশR বp ১৬:৯৬ 

 অবিশRাংশ, ে��ত, েনিক, পুণ@, সওয়াব ১১:৮৬ بَِقيMةٌ 

ولُو
ُ
بَِقيMة أ  Eানী, বুি�মান, ে�� ১১:১১৬ 

بَْكارٌ  ج بِْكرٌ 
َ
بكر< أ  বািলকা, কুমারী ২:৬৮ 

إِبَْكارٌ  بُْكَرٌة،  ]ভাত, উষা, ]াতকাল, পূব
াÇ ১৯:১১ 

ةَ  Mبكك< بَك  ম�া নগির ৩:৯২ 

بَْكمُ 
َ
بكم< بُْكمٌ  ج أ  েবাবা, মূক, কালা ১৬:৭৬ 

بكي<] ض[ بََكى  কাঁদা, ��ন করা, অ¨পাত করা, েরাদন 

করা ১২:১৬ 
بَْكى

َ
 কাঁদােনা, কা�ােনা ৫৩:৪৩ أ

بَاæٌِ  و بُِكي~   কাHাজিড়ত, ��নরত, কাHািবজিড়ত, সজলনয়েন 

১৯:৫৮ 
 ,বরং, বরq, তেব, এমনিক, তবুও, অথচ, তা সে¢ও, তথািপ بَل

আরও, অপরQ, অন@থায়, িবকে�, না হেল, নইেল, নতুবা, 
নেচo ২:৮৮ 

، ةٌ  بََتٌ بت< بِالَدٌ  ج بَْتَ  শহর, নগর, kাম, গ�, ভূিম, নগির ৫০:১১ 

بْلََس 
َ
بلس< أ  িনরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, আশাহত হওয়া, 

ভ¥�দয় হওয়া, িনÈৃহ হওয়া, হতভ� হওয়া ৩০:১২ 
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 িনরাশ, হতাশ, হতভ�, আশাহত, ভ¥�দয়, িনÈৃহ ৬:৪৪ ُمبِْلٌس 

 িনরাশ, ইবিলস: িবতািড়ত িজন শয়তােনর উপাধী ২:৩৪ إِبِْليُس 

بلع<] ف[ بَلَعَ   েশাষণ করা, েচাষা, চুেষ েনওয়া, েশাষণ করা, 

জলটানা ১১:৪৪ 
بلغ<] ن[ بَلَغَ   েপÉছা, তুেa ওঠা, চূড়ােW েপÉছা, তুেa ওঠা, 

অিতমা`ায় েপÉছা, উপনীত হওয়া, েপÉছােনা ৪:৬ 
بْلََغ، بَلMَغ،

َ
اْ�ََالغُ  أ  েপÉছােনা, সংবাদ েপÉছােনা, তাবলীগ করা, ]চার 

করা ৫:৬৭ 
بَاِلَغةٌ  مث بَاِلغٌ   চূড়াW, চূড়ােW উপনীত, চূড়ােW েপÉছবার েযাগ@, 

অকাট@, সুদৃঢ় ৫:৯৫ 
 চূড়াW, ]া�ল ৪:৬৩ بَِليْغٌ 

 তাবলীগ, তাবলীগ করা, সংবাদ দান, ]চারণা, যেথRতা اْ�ََالغُ 

২১:১০৬ 

পিরণিত, েশষসীমা, মা`া, অিতমা`া, পয َمبْلَغٌ ায় ৫৩:৩০ 

بَْ·، ،]ن[ بََال 
َ
بلو< إِْنتéََ  أ  পরীNা করা, িনিরNা করা, যাচাই করা, 

আজমাইশ করা, পয
েবNণ করা, বালামুিসবেত পরীNা করা 
৫:৪৮ 

 ُéَِالُمبْت পরীNক, পয
েবNক, পরীNাকারী, বালামুিসবেত 

পরীNাকারী ২:২৪৯ 
 পরীNা, পরীNার বp, বালামুিসবত ২:৪৯ بَالَءٌ 
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 َéَِس[ ب [>éب  িবনR হওয়া, Nয় হওয়া, ধংস হওয়া, লয় হওয়া 

২০:১২০ 
 হাঁ, বেট, অবশ@ই, িনzয়, িনঃসে�েহ, েকন নয় ২:৮১ بََ· 

بê< َننَانَةٌ  و َننَانٌ   আঙুেলর ডগা, আঙুেলর মাথা, অaুিলর অkভাগ 

৮:১২ 
بنو< َننُونَ  بَنَِ، أْننَاٌء، ج إْننٌ   পু`, েছেল, েবটা, সWান, বংশধর 

২:৮৭ 
َننَاٌت  ج إِْننَةٌ   কন@া, েমেয়, েবিট ৪:২৩ 

 েËেহর পু`!, বoস!, েবটা! ১১:৪২ ُنَ¢ّ 

 íَب¢<] ض[ َن  বানােনা, িনম
াণ করা, ৈতির করা ৯১:৫ 


িনম َننMاءٌ াতা, রাজিম�ী, iপিত ৩৮:৩৭ 

بْنِيَةٌ  جل بِنَاءٌ 
َ
أ  ছাদ, চাল, চালা ২:২২ 

مص بُنْيَانٌ   িনম
াণ করা, দালান, ]াসাদ, িবিÌং, ইমারত, েদয়াল, 

]াচীর, িভিS ৬১:৪ 

িনিম َمبْنِيMةٌ ত, iািপত, বানােনা, ৈতির ৩৯:২০ 

بوأ<] ن[ بَاءَ   আ�য় েনওয়া, অজ
ন করা, উপযুb হওয়া, ]ত@াবত
ন 

করা ৮:১৬ 
 
َ
أ Mبَو আ�য় েদওয়া, থাকেত েদওয়া, বাসiান েদওয়া, অবiানiল 

েদওয়া ২২:২৬ 
 
َ
أ Mَيبَو আ�য় েনওয়া, বািড় করা, বসিত iাপন করা, বাসiান িনম
াণ 

করা ১০:৮৭ 
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ٌ
أ Mُمبَو আ�য়, বাসiান, বসিত ১০:৯৩ 

بَْواب ج بَاٌب 
َ
بوب< أ  দরজা, ফটক, েতারণ, েগট ১২:২৫ 

بور<] ن[ بَارَ   ¡ংস হওয়া, িবলু� হওয়া, িবনাশ হওয়া, িবলীন 

হওয়া ৩৫:১০ 
بََوارٌ  بَائٌِر، و بُورٌ   ¡ংসশীল, ন�র, িবলু�]ায় ২৫:১৮ 

بول< بَاٌل   অবiা, দশা ১২:৫০ 

بهت<] ف[ َنَهَت   িন0Sর করা, হতভ� বানােনা, িকংকত
ব@িবমূঢ় 

করা, থতমত খাওয়া, িবnল হওয়া, হতবুি� হওয়া ২:২৫৮ 

অপবাদ, দুন ُنْهتَانٌ াম, বদনাম, হতভ�কর ৪:২০ 

بهج< َنْهَجةٌ   েসৗ�য
, েশাভা, বাহার ২৭:৬০  

 ,েশাভাময়, সুরম@, সু�র, বাহারী, চমoকার, মেনারম بَِهيجٌ 

মেনাহারী ২২:৫ 
بهل< اْنتََهَل   িমথু@কেক বদেদায়া করা, মুবাহালা করা ৩:৬১ 

بهم< َنَهائِمُ  جل بَِهيَمةٌ   গৃহপািলত চতুÈদ প� ৫:১ 

بيت< َنيَاتًا ،]س[ بَاَت   রাি` যাপন করা, রাত কাটােনা, িনিশ যাপন 

৭:৪ 

রােত পরামশ َنيMَت  করা, রােত সাব@� করা, রােত িস�াW েনওয়া 

৪:৮১ 
ُنيُوٌت  ج َنيٌْت   ঘর, গৃহ, বািড় ৩:৯৬ 

بيد<] ض[ بَادَ   ¡ংস হওয়া, িবলু� হওয়া, িবনাশ হওয়া, িবলীন 

হওয়া ১৮:৩৫ 
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 Mبيض< اْنيَض  সাদা হওয়া, �V হওয়া, �েVাÅল হওয়া ৩:১০৭ 

ْنيَُض 
َ
َنيَْضاءُ  مث  نِيٌض  ج أ  সাদা, �V, �েVাÅল ২:১৮৭ 

َنيَْضةٌ  و َنيٌْض   িডম, আ¯া ৩৭:৪৯ 

بيع< بَاَفعَ   আনুগেত@র শপথ করা, বয়াত হওয়া, বয়াত করা ৯:১১১ 

 েকনােবচা করা, �য়িব�য় করা, চুিb করা, িবিনময় করা َيبَاَفعَ 

২:২৮২ 
 �য়িব�য়, েকনােবচা, িবিনময়, চুিb ২:১৭৫ اْ�َيْعُ 

نِيَْعةٌ  و نِيَعٌ   িগজ
া, ®ীRানেদর উপাসনালয়, িসন@াগগ, ইGিদেদর 

উপাসনালয় ২২:৪০ 
، َ Mبَانَ  َن

َ
ب< أ  সু²R বণ
না করা, সু²R ভাষায় কথা বলা, ²R 

করা, ]কাশ করা ৪৩:৫২ 
، َ Mَاْستَبَانَ  تَب  ²R হওয়া, ]কািশত হওয়া, পির¿ার হওয়া, ²R 

জানা ৬:৫৫ 
 ٌ Rنَة مث َنRنَات ج بَيRبَي  ²R, সু²R, অকাট@, ]মাণ, দিলল, সাN@ 

১৮:১৫ 
الُْمْستَِبَ  ُمِبٌ، ُمبَيRنَات، ج ُمبَيRنَةٌ   ²Rকারী, ²R ]কাশক, সু²R 

বণ
নাকারী, সু²Rভাষী, সু²R, ]কাশ@, পিরÍুট, উÅল, 
উSম বণ
না ৩৭:১১৭ 

تِبْيَانٌ  َنيَاٌن،  িবশদ িববরণ, সু²R বণ
না করা, ভাব ]কাশ করা, 

সু²Rভাষ@, ব@াখ@ান ৭৫:১৯ 
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 ,মেধ@, মােঝ, অভ@Wের, মাঝখােন, ইিতমেধ@, সামেন َنَْ 

মাঝামািঝ ২:৬৬ 
  

    [[[[২৩২৩২৩২৩]]]]    تاء
 শপথ, কসম, েদাহাই ২১:৫৭ َت 

 Mتبب< تَتِْبيٍب  َيبَاٍب، ،]ض[ تَب  ¡ংস হওয়া, িবলু� হওয়া, িবনাশ 

হওয়া, িবলীন হওয়া ১১১:১ 
تبت< تََوانِيُْت  جل تَابُوٌت   িস�ুক, বা¬ ২:২৪৮ 

، َ MÑا، َيYًَيبَارٌ  تَتِْب>Ñت  ¡ংস করা, িবনাশ করা, লMভM করা, িব¡� 

করা ১৭:৭ 
 ٌ MÑَُمت ¡ংস]া�, চুরমার, িব¡�, ¡ংসকৃত, লMভM, িবলীন 

৭:১৩৯ 
بََع، ،]س[ تَِبعَ  Mبَاع إيRتبع< إي  েমেন চলা, অনুসরণ করা, অনুগমন 

করা, অনুকরণ করা, আনুগত@ করা ২:৩৮ 
ْيبَعَ 

َ
 অনুগত বানােনা, অনুগামী বানােনা, পzােত আনা, িপছু أ

েনওয়া, ধাওয়া করা ১৫:১৮ 
َيبَعٌ  ج تَابِعٌ   অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর, অনুচারী, 

অনুকরণকারী ২:১৪৫ 
 পzা�ািবত, অবধািবত, ধািবত, তািড়ত, ধাওয়াকৃত ২৬:৫২ ُمتMبَعٌ 

ُيبََعاءُ  جل تَِبيعٌ   অনুসারী, সাহায@কারী, সহকারী ১৭:৬৯ 
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 এেক এেক, �মাগত, ধারাবািহক আগত, এেকর পর এক ُمتَتَابِعٌ 

৪:৯২ 
 ইয়ামেনর ‘তু�া’ বংশ ৪৪:৩৭ ُيبMعٌ 

تÈ< َيÈَْا  এেকর পর এক, �মা~েয়, �েম �েম ২৩:৪৪ 

îر< îَِاَرةٌ   ব@বসা, বািনজ@, কারবার, েতজারত, িবিনময়, 

সওদাগির ৪:৩৯ 
ïت< ïََْت   িনেচ, িনেÎ, তলেদশ ২:২৫ 

تِْرَبةٌ  جل تَُراٌب 
َ
ترب< أ  মািট, ভূিম, জিমন, মৃিSকা ৩:৫৯ 

تَْراٌب 
َ
تِْرٌب  و أ  সমবয়সী, বা¤বী, সমবয় া, যুবতী ৩৮:৫২ 

تَِرْيبَةٌ  و تََرائُِب   বNi হািÏ, বুেকর পাটা ৮৬:৭ 

َبةٍ  َÈَْم মািটহীনতা, িনঃ�তা, অতীব দির�, িভটািহন, িভটাহারা 

৯০:১৬ 
تَْرَف 

َ
ترف< أ  িবলািসতায় রাখা, সুখসমৃি� েদওয়া, েশৗিখনতায় 

রাখা, েশৗিখনি]য় বানােনা ২৩:৩৩ 

িবলাসি]য়, েশৗিখন, িবলাসী, িবলাসবGল, ঐ�য ُمÈٌَْف শালী 

৩৪:৩৪ 
ترك<] ن[ تََركَ   পিরহার করা, পিরত@াগ করা, বজ
ন করা, ত@াগ 

করা, েছেড় যাওয়া, ছাড়া ২:১৭ 

বজ تَارِكٌ নকারী, পিরহারকারী, ত@াগী ১১:১২ 

تسع< تِْسَعةُ  مث تِْسعٌ   নয় (৯) ১৮:২৫ 

 ন�ই ৩৮:২৩ تِْسُعونَ 
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تعس< َيْعٌس   পতন ঘটা, অধঃপতন, ¡ংস, সব
নাশ, েহন�া, 

বqনা, গ�না, িধ�ার, ধমিক ৪৭:৮ 
تفث< َيَفٌث   হেজর িবধানাবিল, অবিশR িবধান, পূণ
হÐ, করণীয় 

কায
�ম, ৈদিহক ময়লা-চুল-নখ ইত@ািদ, অপিরUHতা, 
মিলনতা, আবজ
না ২২:২৯ 

ْيَقنَ 
َ
تقن< أ  মজবুত করা, সুদৃঢ় করা ২৭:৮৮ 

 ওই, ওই েয ২:১১১ تِلَْك 

 ওই দুিট ৭:২২ تِلُْكَما

 ওই সব, ও/েলা ৭:৪৩ تِلُْكمْ 

 Mتلل<] ن[ تَل  িচoপাত কের েশায়ােনা, ধরাশায়ী করা ৩৭:১০৩ 

تلو< تَِالَوة ،]ن[ تََال   পাঠ করা, আবৃিS করা, পড়া, েতলাওয়াত 

করা, পঠন ২:১২১ 
 আবৃিSকারী, েতলাওয়াতকারী েফেরশতা ৩৭:৩ اMñاِ!َاِت 

تé<] ض[ تََ·   পzােত আসা, েপছেন আসা ৯১:২ 

 Mتمم<] ض[ َيم  পূণ
 হওয়া, পূণ
তা পাওয়া, সমা� হওয়া ৭:১৪২ 

، Mَيم
َ
َيَماًما أ  সমাপন করা, পিরপূণ
 করা, ভের েদওয়া, পূণ
তা েদওয়া 

৬:১৫৪ 

পূণ ُمِتم~ কারী, পিরপূরক, পূরণকারী, পূণ
তা দানকারী, 

পূণ
তািবধায়ক ৬১:৮ 
تò< َينَاِغYُْ  جل اñَنOْورُ   চুলা, চুLী, উনুন, আখা ১১:৪০ 
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توب< تَْوَبةٌ  تَوٌْب، ،]ن[ تَاَب   তওবা করা, ]ায়িzS করা, পাপ�ি� 

করা, অনুত� হওয়া, পাপ বজ
ন করা, পিরহার করা, িফের 
আসা, অিভমুখী হওয়া ২:৩৭ 
= تَاَب   তওবা কবুল করা, পাপÑালন করা ২:১২৮ 

 তওবাকারী, অনুত�, পিরত�, পিরতাপk� ৬৬:৫ اMñائُِب 

اُب  MوMñا বারবার তওবা কবুলকারী ২:৩৭ 

انَِ  MوMñا বারবার তওবাকারী ২:২২২ 


তওবাiল, ]ত@াবত َمتَاٌب নiল ১৩:৩০ 

تور< تَاَراٌت  جل تَاَرةٌ   একবার, বার, দফা ১৭:৬৯ 


তাওরাত: মুসা আলাইিহস সালােমর ]িত অবতীণ اMñْوَراةُ  িকতাব, 

বাইেবল 
 ُRñت< ا  ডুমুর, আি�র ৯৫:১ 

تيه<] ض[ تَاهَ   উদVাW হেয় েঘারােফরা করা, িবকৃত মি�ে¿ 

িফরেত থাকা ৫:২৬ 
  

    [[[[২৩২৩২৩২৩]]]]    ثاء
ثبت< ُعبُوٌت  ،]ن[ َعبََت   অটল থাকা, অনড় থাকা, দৃঢ়পদ থাকা, 

বহাল থাকা, অিবচল থাকা ৮:৪৫ 
تَثِْبيتًا َعبMَت،  অিবচল রাখা, দৃঢ়পদ করা, মজবুত করা, সুদৃঢ় করা 

৪:৬৬ 
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ْعبََت 
َ
 �অনড় বানােনা, বহাল রাখা, সুদৃঢ় রাখা, পদিiর রাখা, বি أ

করা, েবঁেধ েফলা, অবেরাধ করা ৮:৩০ 
 সুদৃঢ়, মজবুত, অটল, অিবচল, বহাল, ]মাণেযাগ@ ১৪:২৪ ثَابٌِت 

ثÑ< ُعبُورٌ   ¡ংস হওয়া, মরণ, িবনাশ, আµহনন, িবলুি�, িবলীনতা 

২৫:১৪ 
 ,ংস]া�, ¡ংসকৃত, চুরমার, িব¡�, লMভM, িবনািশত¡ َمثْبُورٌ 

িবলু�, িবলীন ১৭:১০২ 
ثبط< َعبMَط   িবরত রাখা, হেতাদ@ম করা, িনবারণ করা, িনর� করা, 

থািমেয় েদওয়া, ]শিমত করা, েঠকােনা ৯:৪৬ 
ثبو< ُعبَةٌ  و ُعبَاٌت   এেক এেক, আলাদা, পৃথক পৃথক ৪:৭১ 

Mاجٌ 
َ

ô ج< امô  মুষলধারা, ]বাহমাণ ৭৮:১৪ 

َنَ  ْõ
َ
õن< أ  পরাভূত করা, ]বল হওয়া, ]ভু1 িব�ার করা, কতৃ
1 

]িত�া করা, হত@া করা, কতল করা, বধ করা, রbপাত 
ঘটােনা, তুমুল যু� করা ৪৭:৪ 

يَب  ِÝْثرب< َي  অিভেযাগ, অনুেযাগ, িতর ার, িন�বাদ, েদাষােরাপ 

১২:৯২ 
 মদীনা শরীেফর ]াচীন নাম ৩৩:১৩ َفÝِْب

َى MÝثَْراءٌ  جل ال
َ
ثري< أ  মািট, পাতাল, রসাতল ২০:৬ 

ثعب< َعَعانُِْ  جل ُعْعبَانٌ   সাপ, সপ
, অজগর ৭:১০৭ 

ثقب<ثَاقٌِب   েজ@ািতম
য়, উÅল, দী�, ভা�র, দু@িতশীল, আেলাকময় 

৩৭:১০ 
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ثقف<] س[ ثَِقَف   পাওয়া, েদখেত পাওয়া, নাগাল পাওয়া, নাগাল 

পাওয়া, ধরেত পারা, ধের েফলা, কাবু করা, বােগ আনা, 
করতলগত করা ২:১৯১ 

ثقل<] ك[ َعُقَل   ভাির হওয়া, ওজন েবিশ হওয়া, /0ভার হওয়া 

৭:৮ 
ْعَقَل 

َ
 ভাির মেন করা, ভারা�াW করা, েবাঝা চাপােনা ৭:১৮৯ أ

 ভাির হেয় বসা, ভারা�াW হেয় পড়া, ভাির সাজা, /0ভাের اثMاقََل 

বেস পড়ার ভান করা ৯:৩৮ 
ثَِقاٌل  ج ثَِقيٌل   ভাির, জমাট, কিঠন, ওজনদার, ওজনী ৭৩:৫ 

 ভারবাহী মানুষ-িজন, বাহকIয় ৫৫:৩১ ا÷Mَقَالنِ 

ْعَقاٌل 
َ
ثِْقٌل  و أ  েবাঝা, পােপর েবাঝা ১৬:৭ 

ُمثَْقلَةٌ  مث ُمثَْقٌل   েবাঝাইকৃত, ভারী, ভারা�াW ৩৫:১৮ 

� এক িমসকাল = ৪.২৫ kাম) ِمثَْقاٌل ণ
) ওজন, ওজন পিরমাণ, 

পিরমাণ, সমপিরমাণ ৪:৪০ 
ثلث< ثََالثَةِ  مث ثََالٌث   িতন, ি` 

 ি`শ ৪৬:১৫ ثََالثُونَ 

 এক তৃতীয়াংশ, িতন ভােগর এক ভাগ, িতেনর এক ৪:১১ ثُلٌُث 

 দুই তৃতীয়াংশ, িতন ভােগর দুই ভাগ, িতেনর দুই ৪:১৭৬ ا÷ُلُثَان

ثَاِ÷َة مث ثَاِلٌث   তৃতীয়, তৃতীয় জন, তৃতীয়িট ৫৩:২০ 

 িতন/ণ, িতন জন, এেক িতন, িতন িতন কের ৪:৩ ثَُالَث 
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ثلل< اج ثُلMةٌ   দল, বড় দল, জামাত, কােফলা, অেনক, অেনেক 

৫৬:১৩ 
ثمد< َعُمود  সােলহ আলাইিহস সালােমর উ)ত ৭:৭৩ 

ْعَمرَ 
َ
ثمر< أ  ফল ধরা, ফলন হওয়া ৬:৯৯ 

َعَمَرات َعَمٌر، ج َعَمَرةٌ   ফল, ফলমূল ২:২৫ 

 Mثمم< َعم  েসখােন, তথায়, ওখােন ৮১:২১ 

 Mُعم অতপর, তারপর, আবার, েফর, পুনরায়, পুনব
ার ২:১১৫  

ثمن< ثَاِمنٌ   অRম ১৮:২২ 

َعَماِغيَةٌ  مث َعَماِ½َ   আট, অR ২৮:২৭ 

 আিশ, অশীিত ২৪:৪ َعَماِغَ 

 এক অRমাংশ, আট ভােগর এক ভাগ, আেটর এক ৪:১২ ا÷Oُمنُ 

ْعَمانٌ  جل َعَمنٌ 
َ
أ  দর, বাজার দর, ��মূল@ ২:৪১ 

 íَث¢<] ض[ َع  িহংসা েগাপন করা, আে�ােশ পা�
 িফরা, মাথা 

বাঁকােনা, ঘাড় বাঁকােনা, ে�ােধ েভংিচ কাটা, িবমুখ হেয় Gঁহ 
বলা, মাথা েনায়ােনা, নতিশর হওয়া, সু� রাখা, লুিকেয় রাখা 
১১:৫ 

 íَْاْستَث ‘ইনশা আLাহ’ বলা, ‘আLাহ যিদ চান’ বলা, লাঘব করা, 

বাদ েদওয়া ৬৮:১৮ 

�িIতীয়, আে�ােশ পা ثَاِ½  িফিরেয়, মাথা বাঁিকেয়, মুখ েভংিচেয় 

িবমুখাবiায় ২২:৯ 
اثْنَتَِْ  اْعنَاِن،  দুই, িI ৫:১০৬ 
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 íََْمث দুই/ণ, ডবল, দুই দুই কের, দুই জন, এেক দুই ৩৪:৪৬ 

 ,বারবার পিঠত সুরা ‘আল-ফািতহা’, পুনঃপুনঃ উb الَْمثَاِ½ 

বারংবার পিঠত, পুনঃপিঠত ১৫:৮৭ 
ثَاَب  ثَوMَب،

َ
ثوب< أ  েদওয়া, ছায়াব েদওয়া, বদলা েদওয়া, ]িতদান 

েদওয়া, িবিনময় েদওয়া, িবিনমেয় ]দান করা, ]িতদান�8প 
]দান করা ৮৩:৩৬ 

َمثُوَبةٌ  مص، ثََواٌب   েছায়াব, পুণ@, ]িতদান, বদলা, ]াি� ২:১০৩ 


পুন@ভূিম, তীথ َمثَابَةً iান, পুন@েN`, আ�য়iল ২:১২৫ 

ثَوٌْب  و ِعيَاٌب   কাপড়, ব�, েপাশাক, পিরUদ, জামা ১১:৫ 

ثَارَ 
َ
ثور< أ  ভূিম চাষ করা, ভূিম উoকষ
ণ, উব
র করা, লাঙল েদওয়া, 

উড়ােনা, উoেNপণ ৩০:৪৮ 
ثوي< ثَاوِي  অবiানকারী, বািস�া, িনবাসী, বসবাসকারী, অিধবাসী 

২৮:৪৫ 
 অবiানiল, বাসiান, িঠকানা, িনবাস, ঠাই ২৮:৪৫ َمثَْوى

ثيب< ثَيRبَةٌ  و ثَيRبَاٌت   অকুমারী, িবধবা, �ামীহারা ৬৬:৫  

 
    [[[[৭৩৭৩৭৩৭৩]]]]    جيم

 َÄَجأر<] ف[ َج  আত
নাদ করা, িবলাপ করা, হাউমাউ করা, 

হায়হায় করা ২৩:৬৫ 
جبب< ِجبَاٌب  جل ُجب~   কূপ, কুয়া ১২:১০ 

جبت< ِجبٌْت   মূিত
, ]িতমা, েদবেদবী, উপাস@ িজন বা মানুষ ৪:৫১ 
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جÑ< َجبMارٌ   পরা�াW, পরা�মশালী, জবরদি�কারী, জবরদ�, বল 

]েয়াগকারী, উ�ত, অবাধ@, অত@াচারী, ৈ�রাচারী ৫:২২ 
يُل  ِÑِْج িজবরাইল, িজবরীল, 8Gল কুদুস আলাইিহস সালাম ২:৯৭ 

جبل< ِجبَاٌل  ج َجبٌَل   পাহাড়, িগির, পব
ত ২:২৬০ 

، اج ِجِبلMةٌ  ِجِبل~  সৃিR, জািত, ]কাM দল, মাখলুকাত ৩৬:৬২ 

جø< ُجøٌُ  جل َجِبٌْ   কপাল, ললাট ৩৭:১০৩ 

جبه< َجبَْهةٌ  و ِجبَاهٌ   কপাল, ললাট ৯:৩৫ 

 ùَض[ َج[،  úََاْجت >úج  আনা, আনায়ন করা, িনেয় আসা, পছ� 

করা, মেনািনত করা, বাছাই করা, িনব
ািচত করা ১২:৬ 
 ُûَِجانِيَةٌ  و َجَوا >úج  পুকুর, ]কাM পা` ৩৪:১৩ 

 Mجثث< اْجتَث  ওপড়ােনা, উপেড় েফলা, উoপািটত করা, 

মূেলাoপাটন করা ১৪:২৬ 
جثم< َجاثِمٌ   অেধামুখী, অেধাবদন, উপুড় হেয়, Gমিড়েয় পিতত 

৭:৭৮ 
جÊ< ِجثِي�ا َجاِعيًَة،  নতজানু হেয় উপিবR,  

নতজানু অবiা, ভারা�াW ৪৫:২৮ 
جحد<] ف[ َجَحدَ   অ�ীকার করা, অkাহ@ করা, না মানা ৬:৩৩ 

جحم< َجِحيمٌ   জািহম : জাহাHােমর নাম, জাহাHাম, নরক, 

]�লনকারী, দ«কারী, ]�িলত অি¥, অি¥গভ
 ৫:১০ 
ْجَداٌث 

َ
جدث< َجَدٌث  و أ  কবর, সমািধ ৩৬:৫১ 

جدد< َجد~   ে��1, বড়1, শান, ময
াদা ৭২:৩ 
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 নতুন, নব ১৩:৫ َجِديد

ةٌ  و ُجَددٌ  Mُجد  িগিরপথ, পাহািড়পথ, পথ, রা�া, িচ�, িনদশ
ন 

৩৫:২৭ 
ْجَدرُ 

َ
جدر< أ  েযাগ@তম, েযাগ@তর, অিধক েযাগ@ ৯:৯৭ 

ُجُدرٌ  ج ِجَدارٌ   ]াচীর, েদয়াল ৫৯:১৪ 

جدل< ِجَداَل  َجاَدَل،  ঝগড়া করা, বাকিবতMা করা, তক
াতিক
 করা, 

সংলাপ করা, ]তু@Sর করা ৮:৬ 
 ঝগড়াকারী, ঝগড়ােট, ঝগড়াUেল ১৮:৫৪ َجَدالً 

جذذ< ُجَذاَذةٌ  و ُجَذاًذا  চূণ
-িবচূণ
, ঝুিরঝুির, টুকরা, খM, অংশ 

২১:৫৮ 

üَ খMিবখM, কিতُْذوذٌ ত, িবরাম ১১:১০৮ 

جذع< ُجُذوعٌ  ج ِجْذعٌ   বৃেNর কাM, মূল, /িড় ১৯:২৩ 

جذو< َجْذَوةٍ   �লW কয়লা, অি¥ময় কয়লা, �লW অaার ২৮:২৯ 

حَ  ،]ف[ َجَرحَ  َÈَجرح< اْج  Nিত করা, অজ
ন করা ৬:৬০ 

ُجْرحٌ  و ُجُروحٌ   জখম, আঘাত ৫:৪৫ 

َجارَِحةٌ  و َجَواِرحُ   জখমকারী ]াণী, িশকারী ]াণী ৫:৪ 

جرد< َجَراَدة و َجَرادٌ   পaপাল, িটিÏ, পতa ৭:১৩৩ 

 Mجرر<] ن[ َجر  েটেন আনা ৭:১৫০ 

ْجَرازٌ  جل ُجُرزٌ 
َ
جرز< أ  অনাবািদ ভূিম, অকৃষ@, অনাবািদ, অফলা, 

ঊষর ৩২:২৭ 
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عَ  Mَرîَ >جرع  েঢােক েঢােক পান করা, অিতকেR িগলা, গলধকরণ 

করা ১৪:১৭ 
ْجَراٌف  ج ُجُرٌف 

َ
جرف< أ  গত
, েdােত কাটা গত
 ৯:১০৯ 

جرم<] ض[ َجَرمَ   পাপাসb করা, /নােহর ]িত উIু� করা, 

অপরাধ]বণ বানােনা, অপরাধি]য় বানােনা ৫:২ 
ْجَرَم،

َ
إِْجَرام أ  অপরাধ করা, /নাহ করা, অন@ায় করা ৬:১২৪ 

 üُ অপরাধী, পাপী, /নাহগার ৬:১৫৫ِْرمٌ 

َجَرمَ  ال  িনzয়, অবশ@ই, িনঃসে�হ ১১:১২ 

جري< üَِْري ،]ض[ َجَري  ]বািহত করা, বেয় চলা, বহা, ]বািহত 

হওয়া, বহমান থাকা ১১:৪১ 
اýََوارِ  َجاِرَيات، ج َجاِرَيةٌ   চলW েনৗযান, ]বাহমাণ, েনৗযান ৬৯:১১ 

ْجَزاءُ  جل ُجْزءٌ 
َ
جزء< أ  অংশ, খM, টুকরা ১৫:৪৪ 

جزع<] س[ َجِزعَ   ব@াকুল হওয়া, অধীর হওয়া, অিiর হওয়া, 

কাতর ১৪:২১ 
 Ïًَجُزو ব@াকুল, অধীর, অিiর, কাতর ৭০:২০ 

جزي< َجَزاءٌ  َجازَى، ،]ض[ َجَزى  বদলা েদওয়া, িবিনময় েদওয়া, 

]িতদান েদওয়া, পুর ার েদওয়া, পাির�িমক েদওয়া, বদলা 
েদওয়া, শাি� েদওয়া ৩৪:১৭ 

 উপকারী, উপকারকারী, িবিনময়দাতা َجازٍ 

ُجْزٌي  جل ِجْزَيةٌ   িজিজয়া, কর, �Á, রNণকর, আরNাপণ ৯:২৯ 

ْجَسادٌ  جل َجَسدٌ 
َ
جسد< أ  শরীর, েদহ, বিড, অবয়ব ৭:১৪৮ 
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َس  Mَسîَ >جسس  েগােয়�ািগির করা, /�চরবৃিS করা, েগাপেন 

েদাষ েখাঁজা ৪৯:১২ 
ْجَسامٌ  ج ِجْسمٌ 

َ
جسم< أ  শরীর, েদহ, কায়া, আকৃিত ২:২৪৭ 

جعل<] ف[ َجَعَل   করা, বানােনা, সৃিR করা, সৃজন করা, িনম
াণ 

করা, iাপন করা, পিরণত করা, িনধ
ারণ করা, ধায
 করা, 
িiর করা ২:২২ 

 ,পিরক�ক, সৃিRকামী, dRা, iাপক, মেনািনতকারী َجاِعٌل 

পিরণতকারী ২:৩০ 
جفأ< ُجَفاءً   পািনেত ভাসা আবজ
না, ে�ােতবািহত খড়কুটা, 

তুUবp, িনিN� বp, বুদবুিদেয় �কােনা ১৩:১৭ 
جفن< َجْفنَةٌ  و ِجَفانٌ   বড় বড় পা`, বড় েপয়ালা, গামলা ৩৪:১৩ 

 nََاîَ >جفو  ছ`ভa হওয়া, িবিUH হওয়া, পৃথক হওয়া, আলাদা 

হওয়া, অিiর হেয় আলাদা হওয়া ৩২:১৬ 
ْجلََب 

َ
جلب< أ  সমেবত করা, আনা ১৭:৬৪ 

ِجلْبَاٌب  و َجَالنِيُْب   বড় চাদর ৩৩:৫৯ 

جلت< َجالُوْت  আমািলকার কােফর রাজা যােক দাউদ আলাইিহস 

সালাম বাদশা তালুেতর েনতৃে1 হত@া কেরন ২:১৫১ 
ة ،]ض[ َجَتَ  جت< َجْتَ  চাবুক মারা, কশাঘাত করা, েব`াঘাত করা, 

েদাররা মারা ২৪:২ 
، و ُجلُودٌ  َجَتٌ  ِجْتٌ  চামড়া, চম
 ৪:৫৬ 
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جلس< üَِْلٌس  و üََالُِس   সভা, জালসা, মজিলস, ৈবঠক, অিধেবশন 

৫৮:১১ 
ََالُل 

ْ
ýجلل< ا  শীষ
ময
াদা, মহ1, ে��1, মানময
াদায় বড়1, মান@বর 

হওয়া ৫৫:২৭ 
 M·جلو< َج  ]কািশত করা, উ�ািসত করা, উÅল করা ৭:১৮৭ 

 M·َîَ রিÂপাত করা, েজ@ািতপাত করা, ঔÅল@পাত করা, তাজািL 

েদওয়া, ঝলক েফলা ৭:১৪৩ 
َالَءُ 

ْ
ýا িনব
াসন, েদশাWর, IীপাWর, �েদশ েথেক বিহ¿রণ ৫৯:৩ 

kح<] ف[ kََحَ   েদৗেড় পালােনা, পলায়ন করা, পালােনা, 

পলায়নপর হওয়া, চ"ট েদওয়া, েভেগ পড়া, েদৗেড় েফরা 
৯:৫৭ 

kد< َجاِمَدةً   জড়বp, জমাট, িiর, অচল ২৭:৮৮ 

kع< kًَْعا ،]ف[ kََعَ   জমা করা, সংkহ করা, সqয় করা, এক` 

করা, জেড়া করা, সমেবত করা, সমােবশ করা, দলব� করা, 
সÆব� করা, সমািবR করা, সম~য় করা ৩:২৫ 

kَْعَ 
َ
 ,এক` করা, সমেবত করা, জেড়া করা, একমত হওয়া أ

সব
স)ত িস�াW করা ১২:১৫ 
 ,এক` হওয়া, সমেবত হওয়া, জমা হওয়া, জেড়া হওয়া اْجتََمعَ 

জমােয়ত হওয়া, সমািবR হওয়া, একেজাট হওয়া, েজাটব� 
হওয়া ২২:৭৩ 

َْمَعانِ 
ْ
ýا সমেবত দুই দল, উভয় বািহনী, বািহনীIয় ৩:১৫৫ 
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 এক`কারী, জমাকারী ৩:৯ َجاِمعٌ 

üََاِمعُ  جل üََْمع  িমলনেক©, েমাহনা, সaমiল, মজমা ১৮:৬০ 

 üَ সমািবR, সি)িলত, সÆব�, এক`কৃত, সমেবত ১১:১০৩ُْموعٌ 

 üُ এক`, িমিলত ২৬:৩৯ْتَِمعٌ 

يعٌ  ِkَ َُعونَ  جkْ
َ
أ  সকেল, একে`, একেযােগ, সমুদয়, সব, সমািবR, 

সি)িলত, সÆব�, ঐক@ব� ২:২৯ 
ُُمَعة

ْ
ýا িমলন িদবস, ��বার, জুমার িদন ৬২:৯ 

kل< مص kََاٌل   েসৗ�য
, েশাভা, বাহার, 8পলাবণ@ ১৬:৬ 

يٌل  ِkَ সু�র, সুÕ, েশাভনীয়, মaলময়, কল@াণকর, উSম ১২:১৮ 

kَِالَة ج kٌََل   উট, উ�, উ�ী ৭:৪০ 


kُ স"ূণْلَةً , পুেরাপুির, একে`, একবাের ২৫:৩২ 

kم< مص َجم~   ]চুর, অিধক, মা`াতীত ৮৯:২০ 

جنب< َجنMَب  ،]ن[ َجنََب   দূের রাখা, রNা করা ১৪:৩৫ 

îََنMَب  اْجتَنََب،  দূের থাকা, পিরত@াগ করা, িবরত থাকা, েবঁেচ থাকা, 

পিরহার করা, বজ
ন করা ৮৭:১১ 
ُجنُوٌب  ج َجنٌْب   পাশ, িদক, পা�
, পা�
েদশ, ৈনকট@, সািHধ@; 

িনকেট, সিHকেট, সািHেধ@, সকােশ, সমীেপ, অদূের, নাগােল; 
েসজদারত, শািয়তাবiা ১০:১২ 


দূর, দুর1, দূরবত ُجنٌُب ী, নাপাক, অপিব`, অ�িচ ৪:৪৩ 


�পা َجانٌِب , পাশ, িকনারা, িদক ১৭:৬৮ 
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جنح<] ف[ َجنَحَ   ঝুঁেক পড়া, হাত বাড়ােনা, আকৃR হওয়া ৮:৬১ 

ْجِنَحة ج َجنَاحٌ 
َ
أ  বাG, ডানা, হাত, পাখা ৩৫:১ 

 পাপ, /নাহ, Nিত, অপরাধ, েদাষােরাপ ২:১৫৮ ُجنَاحٌ 

جند< ُجنُودٌ  ج ُجندٌ   েসনা, ৈসন@, ৈসিনক, িসপািহ, েসপাই, েযা�া, 

েসনাদল, েসনানী, েফৗজ, বািহনী,  ৈসন@দল, েসনাবািহনী, 
লশকর ১৯:৭৫ 

جنف<] س ض،[ َجنٌَف   পNপািত1 করা, /নােহ েঝাকা, পাপ]বণ 

হওয়া ২:১৮২ 
 পNপািত1কারী, পNপাতী, অন@ায়]বণ, পাপ]বন ৫:৩ ُمتََجانٌِف 

 Mن[ َجن [>êج  পদ
া েফলা, আUH করা, আবরেণ ঢাকা, আUািদত 

করা ৬:৭৭ 
َجَوان~  جل َجان~   সাপ, সপ
, ফিন, নাগ, িজন জািত, িজন ২৭:১০ 

ِجنMاٌت  جل ِجنMة مث ِجن~   িজন জািত, িজন, িজেনর ]ভাব, িজেনর 

আছর, পাগলািম, বাতুলতা ৭:১৮৪ 
 üَ পাগল, উªাদ, িজেন ধরা, মিতUH ১৫:৬ْنُون

َجنMات ج َجنMةٌ   জাHাত, �গ
, জাHাত, �েগ
াদ@ান, ন�নকানন, 

উদ@ান, বাগান, বাগবািগচা ২:৩৫ 
ُجêٌَ  جل ُجنMةٌ   ঢাল, রNাকবচ, আ�য় ৫৮:১৬ 

ِجنMةٌ 
َ
َجِنٌْ  و أ  Öণ, কলল, গভ
i সWান ৫৩:৩২ 

ْجنَاُء، جل َجَ¢ 
َ
ج¢< َجِني�ا أ  পাকা ফল, প�, পিরপ�, সংগৃিহত 

পাক ফল, সংkহেযাগ@ ফল ৫৫:৫৪ 



 

58 

جوب<] ن[ َجاَب   েকেট মসৃণ করা, কাটা ৮৯:৯ 

َجاَب 
َ
 উSর  েদওয়া, সাড়া েদওয়া, েদায়া কবুল করা ২:১৮৬ أ

 ,তু@Sর করা, জবাব েদওয়া, সাড়া েদওয়া, মান@ করা[ اْستََجاَب 

েমেন েনওয়া, আনুগত@ করা ৩:১৭২ 
ْجِوَبةٌ  جل َجَواٌب 

َ
أ  সাড়া, উSর, জবাব ৭:৮২ 

يٌب  ِüُ সাড়াদাতা, কবুলকারী ১১:৬১ 

 Rُوِدي
ْ
ýجود< ا  িসিরয়ার পাহাড় বা উপত@কা ১১:৪৪ 

َجَوادٌ  و ِجيَادٌ   ½তগামী অ�পাল ৩৮:৩১ 

َجارَ 
َ
جور< أ  আ�য় েদওয়া, রNা করা, ]িতেবশী বানােনা ২৩:৮৮ 

 ,আ�য় চাওয়া, পিতেবশী হেত চাওয়া, পানাহ চাওয়া اْستََجارَ 

আ�য় পাথ
না করা ৯:৬ 
 িতেবশী হওয়া ৩৩:৬০[ َجاَورَ 

ِجYَْانٌ  جل َجارٌ   ]িতেবশী, সাহায@কারী, আ�য়দাতা ৮:৪৮ 

 িবপথগামী, অত@াচারী ১৫:৯ َجائِرٌ 


�সংল¥, পা ُمتََجاِوَراٌت বত
ী, পাশাপািশ অবিiত ১৩:৪ 

جوز< îََاَوزَ  َجاَوَز،  অিত�ম করা, পার হওয়া, েপিরেয় যাওয়া, 

পার করা, মাফ করা, Nমা করা, মাজ
না করা ৪৬:১৬ 
جوس<] ن[ َجاَس   স¤ান করা, ঢুেক পড়া ১৭:৫ 

جوع<] ن[ َجاعَ   Nুধাত
 হওয়া, Nুধা পাওয়া, Nুধা লাগা ২০:১১৮ 

 Nুধা, িখেদ ২:১৫৫ ُجوعٌ 
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ْجَواٌف  جل َجوٌْف 
َ
جوف< أ  েপট, উদর, অভ@Wর ৩৩:৪ 

ْجَواءُ  جل َجو~ 
َ
جوو< أ  বায়ুমMল, �ন@মMল, আকােশর �ন@তা 

১৬:৭৯ 
جهد< ِجَهاًدا َجاَهَد،  আ]াণ েচRা করা, শিb ব@য় করা, শিb 

খাটােনা, িজহাদ করা, ধম
যু� করা ৮:৭২ 
جهد< مص َجْهدٌ  ُجْهٌد،  ]েচRা, আ]াণ েচRা, ]েচRার চূড়াW 

আকার, পির�ম, আkহ, সামথ
@, সাধ@, েমহনত ৯:৭৯ 

üُ মুজািহদ, িজহাদকারী, মুসিলম েসনা, ধমَاِهدٌ েযা�া, ৈসিনক, 

েযা�া ৪:৯৫ 
جهر< َجْهًرا ،]ف[ َجَهرَ   উ^�ের কথা বলা, উ^রেব ডাকা, সশে5 

বলা, ]কাশ করা ১৩:১০ 
ِجَهاًرا َجْهَرًة،  ]কাশ@ভােব, ]কােশ@, উ^�ের, সশে5 ৭১:৮ 

زَ  Mجهز<َجه  ]pত কের েদওয়া, সািজেয় েদওয়া ১২:৫৯ 

 মালামাল, আসবাবপ`, পােথয়, স�ল ১২:৫৯ َجَهازٌ 

جهل< َجَهالَة ،]س[ َجِهَل   মূখ
 হওয়া, মূখ
তা ]কাশ করা, েবাকািম 

করা, আহ)িক করা, মিতVম ঘটা ৬:১১১ 
ُجَهَالءُ  جل َجاِهٌل   মূখ
, িনেব
াধ, অE ২:২৭৩ 


িনেরট মূখ َجُهوٌل , অিতশয় েবাকা, গMমূখ
 ৩৩:৭২ 

َاِهِليMةِ 
ْ
ýا মূখ
তা, বব
রতা, জােহিলযুগ, ইসলামপূব
যুগ ৩:১৫৪ 

جهنم< َجَهنMمُ   জাহাHাম, নরক, জাহাHাম, জাহাHােমর আ/ন ৩:১২ 
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þء<] ض[ َجاءَ   আসা, আগমন করা, উপিiত হওয়া, েপÉছা, 

স"াদন করা, কাজ করা, কের আসা, সমাগত হওয়া, 
উপিনত হওয়া, স)ুিখন হওয়া, নাগাল পাওয়া, আনা, িনেয় 
আসা, আনয়ন করা ২:৮৭ 

َجاءَ 
َ
 িনেয় আসা, সমাগত করা, উপিনত করা, আনা ১৯:২৩ أ

جيب< ُجيُوٌب  ج َجيٌْب   পেকট, বগল, বNiল, বNেদশ, বুক, 

গলাব¤ ২৪:৩১ 
ْجيَاٌد، ج ِجيْدٌ 

َ
جيد< ُجيُوْدٌ  أ  ঘাড়, গদ
ান, kীবা ১১১:৫ 

  
    [[[[১০২১০২১০২১০২]]]]    حاء

 

حبب< َحبMَب   ি]য় কের েদওয়া, অনুরb বানােনা, পছ�নীয় করা 

৪৯:৭ 
 Mَحب

َ
 ভােলাবাসা, পছ� করা, মুহা�ত করা, ে]ম করা ২৮:৫৬ أ

 Mاْستََحب ভােলা মেন করা, পছ� করা, kহণ করা, অবল�ন করা 

৯:২৩ 
، 4ََبMةً  ُحب~  ে]ম, ভােলাবাসা, অনুরাগ, ]ণয়, মুহা�ত, আসিb 

৩:১৪ 
 Oَحب

َ
 অিধক ি]য়, ি]য়তম, ি]য়ভাজন ১২:৮ أ
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ِحبMاءُ 
َ
َحِبيٌْب  و أ  েদা�, ব¤ু, িম`, সু�দ, ব¤ুবা¤ব, িম`বগ
, 

ব¤ুজন, িহৈতষী, ঘিন�জন, আপনজন, ি]য়জন, ি]য়পা`, 
েËহধন@ ৫:১৮ 

َحبMاٌت  جل َحبMة ُحبُوٌْب، جل َحب~   বীজ, শস@, দানা, শস@দানা, 

শস@বীজ ৬:৫৯ 
 َÑَن[ َح [>Ñح  িবেনাদেন রাখা, সুখী বানােনা, সুখ েদওয়া, সুখী 

করা, উoফুL করা, �াU�@ েদওয়া ৩০:১৫ 
ْحبَارٌ 

َ
ِحÑٌْ  و أ  ইGদী আেলম, পা�ী, ইGদী িবদ@ান, পিMত, িবশপ 

৫:৪৪ 
حبس<] ض[ َحبََس   বি� করা, আটকােনা, কেয়দ করা, বাধা 

েদওয়া, ]িতহত করা ১১:৮ 
حبط<] س[ َحِبَط   নস@াo হওয়া, বরবাদ হওয়া, ভMুল হওয়া, নR 

হওয়া, িবনR হওয়া, িন�ল হওয়া, িবফল হওয়া, অসার 
হওয়া, সারশূন@ হওয়া ৫:৫ 

ْحبََط 
َ

নস@াo করা, বরবাদ করা, ভMুল করা, নR করা, ব@থ أ করা, 

অকায
কর বানােনা, িন�ল করা, ¡ংস করা, অেকেজা করা 
৩৩:১৯ 

حبك< ِحبَاكٌ  و ُحبٌُك   আকােশর কNপথ, চলনপথ ৫১:৭ 

حبل< ِحبَاٌل  ج َحبٌْل   রিশ, দিড়, রÐু ৩:১০৩ 

الَوِرْيدِ  َحبِْل   শাহরগ, রbবাহী ধমনী ৫০:১৬ 

حتم< َحتًْما  অিনবায
, আবিশ@ক, অপিরহায
, িনিzত িবষয় ১৯:৭১ 
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 M°ح�< َح  পয
W, অবেশেষ, পিরেশেষ, এমনিক, যতNণ, 

এভােবই ২:৫৫ 
حثث< َحِثيٌث   ½ত চলা, িN] হওয়া, িডিঙেয় চলা ৭:৫৪ 

حجب< ُحُجٌب  جل ِحَجاٌب   পদ
া, আবরণ, আবরণী, অWরায়, 

আড়াল ৭:৪৬ 

পদ 4َُْجوٌب াবৃত, আবিরত, আবরেণ ঢাকা, বাধা]া� ৮৩:১৫ 

 Mن[ َحج[، ، حجج< ِحج~  َحج~  হজ করা, হজ×ত পালন করা, কাবায় 

গমেনর ইUা করা ২:১৫৮ 
، Mَحاج  Mَاجïَ  ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা, বাকিবতMা করা, 

দিললবািজ করা ৪০:৪৭ 
اٌج، جل َحاج~  Mَحِجيْجٌ  ُحج  হাজী, হজকারী, ম�াগামী, হজ×ত 

পালনরত ৯:১৯ 
ةٌ  و ِحَججٌ  Mِحج  বছর, সাল, বoসর ২৮:২৭ 

ةٌ  Mُحَججٌ  جل ُحج  দলীল, ]মাণ, যুিb ২:১৫০ 

حجر< ِحْجرٌ   িনিষ�, অ²ৃশ@, অৈবধ, বাধা, ]িতব¤ক, আড়াল, 

অWরাল, Eান, ]তীভা, বুি�, ‘িহজর’ মদীনার উSের 
তাবুেকর পেথ ]াচীন সামুদ জািতর আবাসভূিম ১৫:৮০ 


বাধা]া�, দুল 4َُْجورٌ Æনীয়, সংরিNত ২৫:২২ 

ُحُجرٌ  و ُحُجورٌ   েকাল, ে�াড়, অ�েদশ, অ�তল, ত¢াবধান ৪:২৩ 

ُحْجَرةٌ  و ُحُجَراٌت   কামরা, েকাঠা, ]েকা�, 0ম ৪৯:৪ 

ِحَجاَرة ج َحَجرٌ   পাথর, ]�র, িশলা, পাষাণ ২:৬০ 
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حجز< َحاِجزٌ   বাধাদানকারী, ]িতব¤ক, েবড়া, অWরাল, ২৭:৬১ 

ْحَداٌب  جل َحَدٌب 
َ
حدب< أ  িটলা, উ^iান, মালভূিম ২১:৯৬ 

َث  Mحدث< َحد  বলা, কথা বলা, বণ
না করা, ]কাশ করা, ]চার 

করা, অবিহত করা ৯৯:৪ 
ْحَدَث 

َ
 নতুনভােব সৃিR করা, আিব¿ার করা, ঘটােনা ৬৫:১ أ

 নতুন সৃিR, নবসৃR, আিব¿ৃত, অিভনব, ঘটনীয়, নতুন ২১:২ 4َُْدٌث 

َحاِديُث  ج َحِديث
َ
أ  কুরআন, বাক@, কথা, উপকথা, কািহনী, 

ক�কািহনী, �Ø, �Øকথা, নতুন কথা, নতুন রচনা, সংবাদ 
১২:২১ 

 Mحدد< َحاد  িবেরািধতা করা, িব0�াচরণ করা, সীমালÆন করা, 

বাড়াবািড় করা, শ¶তা েপাষণ করা, সূচােলা ব@বহার করা, 
শািণত েমজাজ ]দশ
ন করা, ধারােলা কথা বলা, গালম� 
করা, গািল েদওয়া, কটুিb করা ৫৮:২২ 

َحد~  و ُحُدودٌ   সীমােরখা, শাি�িবধান, ন@ায়িবধান, সীমা, েশষ]াW, 

িনেদ
শাবলী, িবধানমত শাি�, ন@ায়ানুগ শাি� ২:১৮৭ 
ِحَدادٌ  ج َحِديدٌ   েলাহা, েলৗহদM, তীÙ, তীÙেলাহা, ধারােলা, 

শািণত ১৮:৯৬ 
حدق< َحِدْفَقةٌ  و َحَدائَِق   বাগবািগচা, উদ@ান, বাগান, কানন, কু�, 

িনকু�, �েগ
াদ@ান, ন�নকানন ২৭:৬ 
حذر< َحَذرٌ  ،]س[ َحِذرَ   সতক
 হওয়া, সতক
 থাকা, সাবধান হওয়া, 

ভয় পাওয়া, ভয় করা ২:১৯ 



 

64 

رَ  Mَحذ সতক
 করা, সাবধান করা, ভয় েদখােনা ৩:২৮ 


সতক ِحْذرٌ তা, সাবধানতা, ভয়ভীিত, অ�শ� ৪:১০২ 


অ�ধারী, ভীতু, ভী0, ভীত, ভয়াত َحاِذرٌ , স¸� ২৬:৫৬ 

 ভয়�র, ভয়াবহ, ভীিত]দ, ভীিতিবnল ১৭:৫৭ 4َُْذورٌ 

حرب< َحْرٌب  َحارََب،  যু� করা, লড়াই করা, অ�ধারণ করা, 

রণসÐা করা ৫:৩৩ 
4ََاِريُب  ج 4َِْراٌب   মসিজেদর িমহরাব, অ�াগার, দুগ
, েকLা, 

রণাaন, যু�েN`, ]াসাদ, বালাখানা ৩:৩৭ 
حرث<] ن[ َحَرَث   ফসল ফলােনা, েNতখামার করা, বীজবপন 

করা, েবানা, চাষাবাদ করা ৫৬:৬৩ 
 ,েNত, শস@েN`, আবাদীভূিম, ফসিল জিমন, বীজতলা َحْرٌث 

ফসল, ফসলেখত ২:৭১ 
حرج< َحَرجٌ   Nিত, অন@ায়, কR, /নাহ, পাপ, অসaিত, আপিS, 

সংকীণ
তা, সমস@া, অসুিবধা ৫:৬ 
حرد< َحْردٌ   আে�াশ, মেনাবাÚা, লালসা, সামথ
@, ‘হারদ’ নামক 

iান ৬৮:২৫ 
حرر< ïَِْريرٌ   মুb করা, আজাদ করা, মুিb েদওয়া ৪:৯২ 

رٌ  M4َُر  মুb, উoসিগ
ত, িনেবিদত ৩:৩৫ 

ْحَرارٌ  جل ُحر~ 
َ
أ  �াধীন, মুb, আজাদ ২:২৭৮ 

، َحُرورٌ  َحر~  তাপ, উSাপ, উ�তা, kী¦, গরিম ৯:৮১ 

 উ� েরশমী ব�, িসÁ ২২:২৩ َحِريرٌ 
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حرس< َحَرٌس   পাহারাদার, ]হরী, রNী, েচৗিকদার, রNক, গাড
 

৭২:৮ 
حرص<] ن[ َحَرَص   েলাভ করা, লালসা করা, আকা¹া করা 

৪:১২৯ 
ْحَرُص  َحِريٌص،

َ
أ  েলাভী, অিতেলাভী, উ^াকা¹ী ৯:১২৮ 

حرض< َحرMَض   উIু� করা, উoসািহত করা, উoসাহ েদওয়া, 

অনুে]রণা েযাগােনা, স�ীিবত করা ৪:৮৩ 
 �দেরাগী, মরণাপH, মৃত]ায়, িচরেরাগী ১২:৮৫ َحَرٌض 

حرف< َحرMَف   িবকৃত করা, অপলাপ করা, অপব@াখ@া করা, অথ
াWর 

করা, অথ
 উ³ােনা, পিরবত
ন করা ৪:৪৬ 

রণবীর, রণেকৗশলী, রণেকৗশল পিরবত ُمتََحرRٌف নকারী ৮:১৬ 

ْحُرٌف، جل َحْرٌف 
َ
ُحُروٌْف  أ  ]াW, িকনারা, কূল, তট, কূলভূিম, 

ভাaন, ঠুনেকা, পা�
, পব
তশৃa, িবকৃিত, িIধা, েদাটানা, 
েদালাচল, গা বািচেয় িকছু করা, অশাW ২২:১১ 

َق  Mحرق< َحر  েপাড়ােনা, �ালােনা, �ািলেয় েদওয়া, �ািলেয় 

ভuীভূত করা, পুিড়েয় ছাই বানােনা, অি¥দ« করা, পুিড়েয় 
মারা ২০:৯৭ 

َق  َÈَاْح ভuীভূত হওয়া, অি¥দ« হওয়া, পুেড় মরা, পুেড় যাওয়া 

২:২৬৬ 
ص َحِريٌق   ভuকারী, দ«কারী, দহনকারী, ]�ালক, ]�লনকারী 

৩:১৮১ 
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حرك< َحرMكَ   নড়ােনা, ঝাঁকােনা, গিতসqার করা, আে�ািলত করা 

৭৫:১৬ 
مَ  Mحرم< َحر  স)ািনত করা, ময
াদা েদওয়া, হারাম করা, িনিষ� 

করা, অৈবধ করা ২:১৭৩ 

স)ািনত, পিব`, ময َحَرًماাদাপূণ
, স)ানেযাগ@, হারাম নগির, 

ম�া- মদীনা ২৮:৫৭ 
ُحُرمٌ  ج َحَرامٌ   হারাম, অৈবধ, নাজােয়য,  িনিষ�, হারাম মাস, 

ইহরামাবiা, মুহিরম, স)ািনত, স)ানাহ
, পিব`, �ে�য় ৫:১ 
ُحْرَمةٌ  و ُحُرَماٌت   স)ািনত বp, পিব` ২:১৯৪ 

 বিqত, িনরাশ, যার ]াপ@ ´াস করা হেয়েছ ৫১:১৯ 4َُْرومٌ 

مٌ  Mَمةٌ  مث 4َُر M4َُر  হারাম, হারামকৃত, অৈবধ, নাজােয়য, িনিষ� 

২:৮৫ 
حرو< ïََرMى  অবল�ন করা, kহণ করা, ধারণা করা, সংক� করা, 

স¤ান করা, অনুস¤ান করা ৭২:১৪ 
ْحَزاٌب  ج ِحْزٌب 

َ
حزب< أ  দল, জামাত, জটলা, স�দায়, বািহনী 

৫:৫৬ 
حزن< َحَزنًا ،]س[ َحِزنَ   মম
াহত হওয়া, দুঃখ পাওয়া, ব@িথত 

হওয়া, দুঃিখত হওয়া, িবমষ
 হওয়া, ি±য়মাণ হওয়া, েশাকাত
 
হওয়া, িচিWত হওয়া ৯:৪০ 
ن[ َحَزنَ  ] ব@িথত করা, দুঃখ েদওয়া, মম
াহত করা, ব@থা েদওয়া, 

িচWাি~ত করা, দুিzWাk� করা ২১:১০৩ 
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ْحَزانٌ  جل ُحْزنٌ 
َ
أ  দুঃখ, েবদনা, িবষাদ, ব@থা, েশাক, িচWা, দুিzWা 

১২:৮৬ 
حسب< اْحتََسَب  ،]س[ َحِسَب   ধারণা করা, মেন করা, িচWা করা, 

ক�না করা, গণ@ করা, িহসাব করা, গণায় ধরা ৫:৭১ 
 িহসাব িনকাশ করা, িহসাব েনওয়া, িহসাব েদওয়া, িহেসব َحاَسَب 

েমলােনা ৮৪:৮ 
 যেথR, বদলা, �ধুমা` ৮:৬৪ َحْسٌب 

 িহসাবকারী, িহসাবরNক ৬:৬২ َحاِسٌب 

ُحْسبَانٍ  ِحَساٌب،  িহসাব, িনকাশ, গণনা, গণনা করা, গণনােথ
 ৬:৫২ 

 িহসাবকারী, গণনাকারী, যেথR ৪:৬ َحِسيْبًا

حسد< َحَسًدا ،]ض ن،[ َحَسدَ   িহংসা করা, িবেIষ েপাষণ করা, 

পরÕকাতর হওয়া ১১৩:৫ 
 িহংসুক, িবেIষী, পরÕকাতর ১১৩:৫ َحاِسدٍ 

ح�< اْستَْحَ�َ   _াW হওয়া, অলসতা করা ২১:১৯ 

ةٌ  اٍت  ج َحْ�َ َحَ�َ  আফেসাস, পিরতাপ, অনুতাপ, দুঃখ, েNাভ 

৩৫:৮ 
 �َ  হায় আফেসাস!, হায় পিরতাপ! ৩৯:৫৬ يَاَحْ�َ

،Yٌ4َُْسورٌ  َحِس  _াW, �াW, পির�াW, দুব
ল, পিরত�, অনুত� ৬৭:৪ 

 Mحسس<] ن[ َحس  হত@া করা, বধ করা, কতল করা, িনথর 

বানােনা, অনুভূিতনাশ করা ৩:১৫২ 
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 Mَحس
َ
 েটর পাওয়া, অনুভব করা, বুঝেত পারা, অি�1 অনুভব أ

করা ৩:৫২ 
َس  Mَسïَ অনুস¤ান করা, অি�ে1র স¤ােন যাওয়া ১২:৮৭ 

 সাড়াশ5, NীণকÛ, Nীণতম শ5, শ5, দুমদাম ২১:১০২ َحِسيٌس 

حسم< ُحُسوًما  অিবরাম, অ�ভ, দুভ
াগ@�8প ৬৯:৭ 

حسن<] ك[ َحُسنَ   সু�র হওয়া, উSম হওয়া, চমoকার হওয়া 

৪:৬৯ 
ْحَسَن،

َ
إِْحَسانًا أ  সু�র করা, সoকাজ করা, উSমাচরণ করা, 

সদাচরণ করা, সদয় ব@বহার করা, ইহসান করা, অনুkহ 
করা, পেরাপকার করা ৬:১৫৪ 


সু�র, উSম, েসৗ�য ُحْسنٌ , উSমতা, উSম ]িতদান ৩:১৪ 

َحَسنَاٍت  ج َحَسنَةٌ  مث ِحَسانٌ  ج َحَسنٌ   উSম, সু�র, সুদশ
ন, সুÕ, 

চমoকার, সু�রী, মaল, ে��, সoকাজ, েনকী, পুণ@, সাওয়াব, 
উSমবp ১১:৮৮ 

ْحَسنُ 
َ
ُْسíَ  مث أ

ْ
ا�  সেব
াSম, অিত উSম, সু�রতম, সoপরায়ণ, 

ে��তম, ে��তর, েসরা, ]িতদান, কল@াণ, উSম ]িতদান, 
সদাচারণ, ইহসান ৪:৫৯ 

4ُِْسنَةٌ  4ُِْسٌن،  সoকম
শীল, ইহসানকারী, মaলকারী, উSম 

আমলকারী ২:১১২  
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 َÛَن[ َح[،  ٌÛَْح >Ûح  এক` করা, সমােবত করা, জমা করা, 

জেড়া করা, সমােবশ ঘটােনা, হাশর করা, সে)িলত করা 
৫৯:২ 

 ٌ ِ̈  সমেবতকারী, একীভূতকারী, সে)লক, সংkাহক ৭:১১১ َحا

 সমেবত, দলব�, সÆব�, এক`, একীভূত ৩৮:১৯ 4َُْشوَرةً 

حصب< َحَصٌب   ই¤ন, �ালািন, খিড়, কা�, লাকিড় ২১:৯৮ 


পাথরবৃিR, িশলােমঘ, বÜসহ বৃিR, ]�রবষ َحاِصبًاী ঝিটকাবায়ু, 

বরফ ও শীলা বষ
ণকারী েমঘমালা ১৭:৬৮ 
حصحص< َحْصَحَص   ]কািশত হওয়া, ]মাণ হওয়া ১২:৫১ 

حصد< َحَصادٌ  ،]ض ن،[ َحَصدَ   ফসল কাটা, শস@ কাটা, কাটা, 

কত
ন করা ১২:৪৭ 
ص َحِصيدٌ   কিত
ত, কত
নীয়, কত
নেযাগ@, কিত
ত ফসল, কাটা 

ফসল, েকেট আনার উপযুb, আহরণেযাগ@ ফসল, শস@কিত
ত 
জিমন ১১:১০০ 

 َwِس[ َح [>wح  আব� হওয়া, সংযমী হওয়া, অবদিমত হওয়া, 

িনবৃS হওয়া, বি� করা, আব� করা, িনবৃS করা ৯:৫ 
 َwَْح

َ
 আব� করা, বাধা]া� করা, আটকা পড়া ২:১৯৬ أ

 সংযমী, িনয়¸ক, আµিনয়¸ক, শাWস¦ভাব, আµদমনকারী َحُصورٌ 

৩:৩৯ 
 ٌYَحِص দমনেক©, কারাগার, বি�শালা, েজলখানা ১৭:৮ 



 

70 

َل  Mحصل< َحص  ]কাশ করা, এক` করা, েখাসামুb কের এক` 

করা ১০০:১০ 
ْحَصنَ 

َ
حصن< أ  রNা করা, লÐাiােনর পিব`তা রNা করা, 

আµসংবরণ করা, িববাহ েদওয়া ৪:২৫ 
نًا Oَصïَ লÐাiােনর পিব`তা রNা করা, ইÐত বাঁচােনা, সÝম 

বাঁচােনা, লÐাiােনর যথাযথ সংরNণ ২৪:৩৩ 

িববাহকামী, পািণ]াথ 4ُِْصنٌ ী, িববাহাথ
ী, লÐাiােনর পিব`তা 

রNা কারী, িববাহকে� ৪:২৪ 
 ,লÐাiােনর পিব`তা রNাকারী, পিত×তা, পিতপরায়ণা 4َُْصنَةٌ 

পিব`া, িব��চির`া ৪:২৫ 
نَةٍ  M4َُص সুরিNত, দুেভ
দ@ ৫৯:২ 

ِحْصنٌ  و ُحُصونٌ   েকLা, দূগ
, সুরিNত েকLা, দুেভ
দ@দূগ
, রNীেকLা 

৫৯:২ 
ْحَ� 

َ
ح�< أ  পিরসংখ@ান করা, গণনা করা, িহসাব করা ১৮:৪৯ 

ْحَ� 
َ
 ,অিধক িহসাবী, ে�� গািনিতক, সিঠক গণনাকারী أ

পিরসংখ@ানকারী ১৮:১২ 
ح�<] ن[ َحَ�َ   উপিiত হওয়া, িবদ@মান হওয়া, হািজর হওয়া, 

সমাগম হওয়া, উপগত হওয়া, আিবভূ
ত হওয়া, আসা, আসেত 
পারা, এেস েপÉছা ৪:৮ 

ْحَ�َ 
َ
 উপiািপত করা, েপশ করা, উপিনত করা ৮১:১৪  أ

 ٌxَِحا উপিiত, িবদ@মান, উপিiিত, বািস�া, অবiানকারী ১৮:৪৯ 
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، ٌ�َْ4ُ  ٌ�َ 4ُْتَ  হািজর, উপiািপত, অবiািপত, উপিiিতর সময়, 

উপিiতেযাগ@, উপাগত ৩৭:৫৭ 
 Mحضض<] ن[ َحض  উIু� করা, উoসািহত করা, অনু]ািণত করা, 

ে]রণা েযাগােনা, উoসাহ েদওয়া ৬৯:৩৪ 
 Mَاضïَ পর²ের অনু]ািণত করা ৮৯:১৮ 

ْحَطاٌب  جل َحَطٌب 
َ
حطب< أ  ই¤ন, �ালািন, খিড়, কা�, লাকিড় 

১১১:৪ 
ةٌ  Mحطط< ِحط  লাঘব করা, পাপÑলন করা, Nমা করা, তওবা 

তওবা বলা ২:৫৮ 
حطم<] ض[ َحَطمَ   িপেষ েফলা, িনেÈিষত করা, িপR করা, /ঁিড়েয় 

েদওয়া, চুরমার করা ২৭:১৮ 

িপR, িনেÈিষত, ঝুরঝুের, ঝুিরঝুির, /ঁড়া, চূণ ُحَطاًما, চূণ
িবচূণ
 

৩৯:২১ 
َُطَمةُ 

ْ

িপRকারী জাতাকল, চূণ ا�কারক, ভuীভূতকারী অি¥ময় 

জাহাHাম, জাহাHােমর �র িবেশষ ১০৪:৪ 
حظر< 4َُْظورٌ   সীিমত, সীমাব�, িনিষ�, বাধা]া�, িনবািরত, 

েখায়াড়াব�, েবড়াব� ১৭:২০ 

েখাঁয়াড় িনম 4ُْتَِظرٌ াতা, েখাঁয়ােড়র মািলক, েখাঁয়াড় ৫৪:৩১ 

حظظ< ُحُظْوٌظ  جل َحظ~   অংশ, ভাগ, ]াপ@, েসৗভাগ@, অদৃR ৪:১১ 

حفد< َحافِدٌ  و َحَفَدةً   নািত, নািতনাতিন, েসবক, পিরচািরকা 

১৬:৭২ 
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حفر< ُحَفرٌ  جل ُحْفَرةٍ   গত
, খাদ, কূপ, কুেয়া, গভ
iান ৩:১০৩ 

َافَِرةِ 
ْ

থম সৃিR, আিদ সৃিR, মূল সৃিR, পূব[ ا�াবiা ৭৯:১০ 

حفظ< َحاَفَظ  ِحْفًظا، ،]س[ َحِفَظ   রNা করা, েহফাযত করা, 

সংরNণ করা, রNণােবNণ করা, যÞ েনওয়া, যÞবান হওয়া, 
সামেল রাখা, সামলােনা, সামাল েদওয়া ৪:৩৪ 

 ,সংরNণ কামনা করা, েদখােশানার দািয়1 েদওয়া اْستَْحَفَظ 

রNণােবNেণর ভার েদওয়া, সংরNেণর ]ত@াশা করা ৫:৪৪ 
َحَفَظةً  ج َحافٌِظ  َحِفيٌظ،  রNক, রNাকারী, সংরNক, সব
রNী, 

রNণােবNণকারী, হািফজ, মুহািফজ ৬:৬১ 
 সংরিNত, সুরিNত, িনরাপদ, সযেÞ, সযতেন, েহফাজেত 4َُْفوٌظ 

২১:৩২ 
 Mحفف<] ن[ َحف  িঘের রাখা, পিরেবRন করা, আেবRন করা 

১৮:৩২ 
 َRَحاف পিরেবRনকারী, ]দিNণকারী ২৯:৭৫ 

ْح9َ 
َ
حفو< أ  নমনীয় বানােনা, চাপ সৃিR করা, চাপ]েয়াগ করা, 

পীড়াপীিড় করা ৪৭:৩৭ 
ص َحِ	~   উoসুক, অনুস¤ানী, েßহশীল, সদয়, নমনীয়, েমেহরবান, 

দয়ালু ৭:১৮৭ 
ْحَقاٌب  ج ُحُقٌب 

َ
حقب< أ  দীঘ
কাল, যুগযুগ, অনWকাল ১৮:৬০ 

حقف< ِحْقٌف  و أْحَقاٌف   বালুর িটলা, বালুকাময় সুউ^ উপত@কা, 

বালুকা�ীণ
 ব¤ুর জনপদ ৪৬:২১ 
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 Mحقق<] ض[ َحق  অিনবায
 হওয়া, অবধািরত হওয়া, যথাযথ হওয়া, 

হক হওয়া, িঠক হওয়া, সেত@ ]মািণত হওয়া, বা�বস)ত 
হওয়া, যথােযাগ@ হওয়া, উপযুb হওয়া, ন@ায় হওয়া, েযাগ@ 
বানােনা ৭:৩০ 

 Mَحق
َ

সত@]মািণত করা, অিনবায أ করা, যথাযথ করা, িঠক করা 

৮:৭ 
 Mاْستََحق উপযুb হওয়া, হকদার হওয়া, েযাগ@ হওয়া, অিধকারী 

হওয়া, অিধকার চচ
া করা ৫:১০৭ 
ُحُقْوٌق  جل َحق~   আLাহ, সত@, হক, িচরসত@, কুরআন, েমােজযা, 

রাসূল, িঠক, হকানুযায়ী, উপযুb, যথাযথ, যথােযাগ@, 
মানমেতা, মানস)ত, বা�বস)ত, অিধকার, ]াপ@, পাওনা, 
দাবী, কত
ব@, ন@ায়, যুিb ২:২৬ 

 Oَحق
َ

অিধক হকদার, সব أািধক েযাগ@, েযাগ@তর, েযাগ@তম, অিধক 

েযাগ@ ২:২২৮ 
ص َحِقيٌق   েযাগ@, উপযুb, অবধািরত, অিনবায
 কত
ব@, বা�বস)ত 

৭:২২৮  
َاقMةُ 

ْ

সত@ঘটমান, অিনবায ا�, আবিশ@ক িবষয়, িকয়ামত ৬৯:১ 

حكم<] ن[ َحَكمَ   Gকুম করা, িবচার করা, শাসন করা, ফয়সালা 

করা, িনÈিS করা, মীমাংসা করা, আেদশ করা, রায় েদওয়া 
৫:১ 
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مَ  Mَحك িবচারক বানােনা, শাসক মানা, হািকম বানােনা, সািলস 

মানা, ফয়সাল মানা, িবচােরর ভার েদওয়া, মামলা করা ৫:৪৩ 
ْحَكمَ 

َ

অবধািরত বানােনা, িশেরাধায أ করা, মজবুত করা, সুদৃঢ় 

করা, ফয়সালা কের েফলা, ফয়সালাকৃত বানােনা, সাব@� 
করা, অরিহত করা ১১:১ 

 ïَ মীমাংসা চাওয়া, িবচার চাওয়া, িবচাের রায় চাওয়া, মামলাَاَكمَ 

করেত যাওয়া ৪:৬০  
  جل ُحْكمٌ 

َ
ْحَ¬مٌ أ  Gকুম, আেদশ, আইন, দMােদশ, িবচার, 

ফয়সালা, ]Eা, Eান, িবচারশিb, িবচারক, ফয়সাল, 
আসমািন িকতাব ৩:৭৯ 

مٌ  ج َحاِكمٌ  َحَكٌم،  M¬ُح  িবচারক, হািকম, িবচারকত
া, সািলস, 

ফয়সাল ৪:৩৫ 
ُحَكَماءُ  جل َحِكيمٌ   হাকীম, আLাহ, ]Eাময়, সুàEানী, িবEানী, 

িবIান, দাশ
িনক, িবচারপিত, িহকমত ওয়ালা, ]Eাবান, ে�� 
ফয়সাল ২:৩২ 

ِحَكمٌ  جل ِحْكَمةٌ   িহকমত, সুàEান, িবচারশিb, ]Eা, 

উoপHমিত1, Eান, ফয়সালা, হাদীস, সুHাত ২:১২৯  
ْحَكمُ 

َ
 িবচারপিত, মহাশাসক, ]ধান িবচারক ১১:৪৫ أ

4َُْكَماٌت  ج 4َُْكَمةٌ   অরিহত, অবধািরত, িশেরাধায
, মজবুত, সুদৃঢ়, 

ফয়সালাকৃত, িবচারপূণ
, সুসাব@�, সু²R ৩:৭ 
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حلف<] ض[ َحلََف   হলফ করা, শপথ করা, ]িতEা করা, 

অaীকার করা, কসম করা, দৃঢ়পণ করা, দৃঢ়]িতEা করা 
৫:৮৯ 


অত@িধক শপথকারী, হলফকারী, অনথ َحالMٌف ক শপথকারী 

৬৮:১০ 
حلق<] ض[ َحلََق   মাথা কামােনা, মাথা মুMােনা, েনেড় হওয়া, চুল 

চাঁছা ২:১৯৬ 
 ,মাথা মুMনকারী, ম�কমুিMত, েকশমুMনকারী, ম�কমুMােনা 4َُلRٌق 

েনড়াবiা, মুিMতেকশী ৪৮:২৭ 
حلقم< َحَالِقيْمُ  جل ُحلُْقومٌ   গলা, কÛনালী, খাদ@নালী, গলিবল, নিল 

৫৬:৮৩ 
 Mحلل<] ض ن،[ َحل  হালাল হওয়া, ৈবধ হওয়া, জােয়য হওয়া, 

অিনিষ� হওয়া, অবতরণ করা, েনেম আসা, আপিতত হওয়া, 
হেজর ইহরাম খুেল িনিষ�তা মুb হওয়া ৫:২ 

 Mَحل
َ
 হালাল করা, ৈবধ করা, অস)ান করা, লÆন করা ৫:২ أ

، مص َحَالٌل  ِحل~  হালাল, ৈবধ, অিনিষ� 

 অবতরণকারী, ৈবধ বািস�া, অিধবাসী ৯০:২ ِحل~ 

َحِليْلَةٌ  و َحَالئُِل   হালাল নারী, ৈবধ �ী, �ী, বউ, বধু ৪:২৩ 

لMة ِïَ শপথ ]ত@াহার করা, কসম বািতল করা ৬৬:২ 

 প� হালােলর iান, কুরবানীর iান, জবাইখানা, মাজবাহ 4َِل~ 

২:১৯৬ 
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 হালালকারী, ৈবধকারী ৫:১ 4ُِّل 

ْحَالمٌ  ج ُحلُمٌ 
َ
حلم< أ  সাবালক1, েযৗবন, �Øেদাষ, অলীক�Ø, 

মেনর ক�না, ক�কথা, বুি�, িবেবক, Eান, আকল, আে�ল, 
েবাধ ১২:৪৪ 


বুি�মান, Eানী, মহাEানী, সিহ�ু, ৈধয َحِليمٌ শীল, সহনশীল, 

গ;ীর ২:২২৫ 
 Méَح >éح  গহনা পরােনা, অল�ৃত করা, ভূিষত করা, মিMত করা, 

অলংকারপূণ
 করা, সাজােনা, সিÐত করা ৭৬:২১ 
َحéٌْ  و ُحéِ~  ِحً·؛ جل ِحلْيَةٌ   গহনা, অলংকার, ভূষণ, িবভূষণ, 

িবভূষা, আভরণ ১৩:১৭ 

অনবিহত অথ حم ৪০:১ 

 
ٌ
�أ< َ�َأ  পঁচা কাদা মািট, পাকঁ, প�, কদ
ম ১৫:১৮ 

ئَةٍ  ِ�َ কদ
মাb, পি�ল, ে_দাb, েঘালাপািন ১৮:৮৬ 

دَ  �د< َ�ْدٌ  ،]س[ َ�ِ  ‘আলহামদুিলLাহ’ বলা, ]শংসা করা, তািরফ 

করা, /ণগান করা, /ণকীত
ন করা, pিত করা, সাধুবাদ 
েদওয়া, সংবধ
না েদওয়া, ব�না করা, ]শংসা ১:১ 

َاِمدُ 
ْ
 শংসাকারী, ব�নাকারী, pিতকারী, ব�ী ৯:১১২[ ا�

َِميُد،
ْ
4َُْمودٌ  ا�  ]শংিসত, ]শংসাহ
, ব�নােযাগ@ ১৪:১ 

ْ�َدُ 
َ

আহমাদ স., সব أািধক ]শংসাকারী, অিত]শংিসত ৬১:৬ 

دٌ  M4َُم মুহা)াদ স., ]শংিসত, ]শংসােযাগ@, ]শংসনীয় ৩:১৪৪ 

ْ�َرُ  و ُ�ْرٌ 
َ
أ  লাল, লালবণ
, লালেচ ৩৫:২৭ 
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Yٌ، ج ِ�َارٌ  �ر< ُ�ُرٌ  َ�ِ  গাধা, গদ
ভ ৬২:৫ 

�ل<] ض[ َ�ََل   বহন করা, পিরবহন করা, িনেয় েবড়ােনা, Vমণ 

করা, িবহার করা, গভ
ধারণ করা, গেভ
 বা^া বহন করা 
৩১:১৪; েবাঝা চাপােনা, আ�মণ করা ৭:১৭৬ 


M�َ েবাঝা চাপােনা, বহন করােনা, দািয়1ােরাপ করা, ভার অপَل ণ 

করা ২:২৮৬ 

বহন করা, সহ@ করা, সৈধেয اْحتََمَل  বহন করা ৪:১১২ 

ْ�َاٌل  ج ٌل َ�ْ 
َ
أ  গভ
, Öণ, গভ
i সWান ৬৫:৪ 

ْ�َاٌل  جل ِ�ٌْل 
َ
أ  েবাঝা, বরা� ১২:৭২ 

َاِمَالِت  ج َحاِمٌل 
ْ
ا�  বহনকারী, বাহক, পিরবাহী, পিরবহনকারী 

২৯:১২ 
 M�َ অিধক বহনকািরণী, সরবরাহকািরণী, চাপ]েয়াগকািরণীالَةَ 

১১১:৪ 
 ভারবাহী প�, েম0দMী ]াণী ৬:১৪২ َ�ُولَةً 

يمٌ  ِ�Mاءُ  َ�َائُِم، جل َ�ِ
َ
�م< أ  গরম পািন, উS� পািন, অি¥ত� 

ফুটW ঝরণার পািন, অতু@� জল, অি¥তুল@ পািন ৬:৭০; 
অWরa ব¤ু, ি]য়ব¤ু, অকপটব¤ু ২৬:১০১  

ُْمومٌ َ উS�, ত� েধাঁয়া, কােলা ধঁুয়া, জাহাHােমর একটা পাহােড়র 

নাম, অি¥িগিরর ধু±কু�, জাহাHােমর আে¥য়িগিরর 
অ¥ুoপােতর িনকষ কােলা েধায়ঁা ৫৬:৪৩  

ح�<] ض[ َحَ�   গরম করা, উS� করা ৯:৩৫ 
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 ,দহনশীল, তাপমান, উS� অি¥, দাউদাউ করা, দাহ@মান َحاِميَةٌ 

অি¥গভ
 ৮৮:৪ 
 ,মেনর আ/ন, উSাপ, মন�াপ, উেSজনা, ঘৃণা, িজদ ا�َِميMةٌ 

অহংেবাধ ৪৮:২৬ 

মূিত َحامٍ র তের সমিপ
ত উট, েদবতার নােম উoসিগ
ত দশবার 

]জননকারী পু0ষ উট ৫:১০৩ 
ْحنَاٌث  جل ِحنٌْث  ،]س[ َحِنَث 

َ
حنث< أ  শপথ ভাঙা, অaীকার ভa 

করা; কসম ভa, পাপ কাজ, পাপাচার, অপরাধ, /নাহ 
৩৮:৪৪ 

حنجر< َحنَْجَرةٌ  و َحنَاِجرُ   গলা, কÛনালী, গলিবল, নিল ৩৩:১০ 

حنذ< َحِنيذٌ   ভূনা েগাশত, ভাজা মাংস ১১:৬৯ 

حنف< ُحنََفاءَ  ج َحِنيٌف   একেরাখা, একিন�, একাkিচS, 

সoপরায়ণ, আLাহিভমূখী, ইবরািহমী ধম
াবল�ী ২:১৩৫ 
حنك< اْحتَنََك   লাগাম পরােনা, দুব
ল করা, ধম
চু@ত করা, পরািজত 

করা, ¡ংস করা, িবনাশ করা, নবজাতকেক েখজুর বা িমRাH 
িচিবেয় খাওয়ােনা ১৭:৬২ 

حê< َحنَانٌ   েকামলতা, েËহমমতা, ভােলাবাসা, েসাহাগ, অনুরাগ, 

আkহ ১৯:১৩ 
 Gনাইন: ম�ার এক উপত@কা ৯:২৫ ُحنٍَْ 

حوب< ُحوٌب   পাপ, অন@ায়, অপরাধ, /নাহ ৪:২ 

حوت< ِحيتَانٌ  ج ُحوٌت   মাছ, মoস ১৮:৬৩ 
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حوج< َحَوائِجُ  جل َحاَجةً   ]েয়াজন, চািহদা, হাজত, অভাব ১২:৬৮ 

حوذ< اْستَْحوَذَ   জয়ী হওয়া, পরািজত করা, পরাভূত করা, বশীভূত 

করা, দুব
ল করা, ]ভাব িব�ার করা, ]ভাব খাটােনা, কতৃ
1 
]িত�া করা, �াধীন হওয়া, �িনভ
র হওয়া ৫৮:১৯ 

حور<] ن[ َحارَ   িফরা, িফের আসা ৮৪:১৪ 

ïََاُورٌ  َحاَوَر،  েজরা করা, তক
াতিক
 করা, বাদানুবাদ করা, সংলাপ 

করা, ]েßাSর করা, কথা ]সেa বলা ১৮:৩৪ 
َحْوَراءُ  و ُحورٌ   িনকষকােলা মিণিবিশR, Gর, জাHােতর নারী, অáরা 

৪৪:৫৪ 
 ,ঈসা আলাইিহস সালােমর সaীেদর উপাধী, েধাপা َحَوارِي~ 

সাহায@কারী ৩:৫২ 
 ٌ Rحوز< ُمتََح�  সপN অবল�নকারী, পNাবল�ী, পNপাতী, সপেN 

িমলনােথ
 ৮:১৬ 
حوش<] ن[ َحاَش   েদাষ¶িট মুb হওয়া 

هللا َحاَش   েস আLাহর রহমেত েদাষ¶িট মুb হেয়েছ, 

সুবহানাLাহ, আLাহ সুমহান হেয়েছন ১২:৩১ 
َحاَط 

َ
حوط< أ  েবRন করা, িঘের রাখা, পিরেবিRত করা, সামেল 

রাখা, সামাল েদওয়া, Eানাব� করা, আয়েS েনওয়া ২:৮১ 
4ُِيَطةٌ  مث 4ُِيٌط   েবRনকারী, পিরেবRক, Eানাব�কারী, আয়Sবান, 

সামালদাতা, িনয়¸ক, িনয়Wা ২:১৯ 
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حول<] ن[ َحاَل   আড়াল হওয়া, অWরাল হওয়া, ]িতব¤ক হওয়া, 

অWরায় সৃিR করা, বাঁধ সাধা ১১:৪৩ 
ْحَواٌل  جل َحْوٌل 

َ
أ  সমেয়র অWরাল, বছর, বoসর; চতুিদ
ক, চারিদক, 

পিরেবশ,  আশপাশ, আেশপােশ ২:১৭ 
ïَِْويالً  ِحَوٌل،  পিরবত
ন, রদবদল, এপাশ ওপাশ, অবiাWর, 

iানাWর ১৮:১০৮ 
< َحامٍ  حوم  মূিত
র তের সমিপ
ত উট, েদবতার নােম উoসিগ
ত 

দশবার ]জননকারী পু0ষ উট ৫:১০৩ 
ََوايَا

ْ
حوي< َحِويMةٌ  و ا�  নািড়ভুঁিড়, অ¸, অে¸র চিব
, চিব
িমি�ত অ¸ 

৬:১৪৬ 
ْحَوى

َ
 লাল-কােলা ও সবুেজর সমাহার, সবুজ শ@ামল ৮৭:৫ أ

حيث< َحيُْث   েয iােন, েযখােন, েযথায়, য`, েসখােন ২:৩৫ 

 ,`েযখােনই, েয েকান iােন, েযখােন েসখােন, য`ত َحيْثَُما

েযথায়ই ২:১৫০ 
حيد<] ض[ َحادَ   সের পড়া, পলায়ন করা, সের যাওয়া, টালবাহানা 

করা, গা বাঁিচেয় চলা, এিড়েয় চলা ৫০:১৯ 
حY< َحيَارَى جل َحYَْانٌ   হয়রান, হতভ�, েপেরশান, 

িকংকত
ব@িবমূঢ়, িবচিলত ৬:৭১ 
حيص< 4َِيٌص   আ�য়iল, পালােনার জায়গা, পলায়নiল, 

পানাহগাহ ১৪:২১ 
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حيض<] ض[ َحاَض   হােয়য হওয়া, ঋতুdাব হওয়া, ঋতুবতী হওয়া, 
মািসক হওয়া। 

 নারীর ঋতু, ঋতুdাব, হােয়য, মািসক  ৫:৪ 4َِيٌض 

حيف<] ض[ َحاَف   জুলুম করা, েবইনসািফ করা, অন@ায় করা, 

অিবচার করা ২৪:৫০ 
حيق<] ض[ َحاَق   েবRন করা, িঘের েনওয়া, েঘরাও করা, 

পিরেবRন করা, িঘের রাখা, আপিতত হওয়া ৬:১০ 
حيل< ِحيٌَل  جل ِحيْلَةٌ   িহলা, ফি�, েকৗশল, উপায়, তদিবর ৪:৯৮ 

ْحيَانٌ  جل ِحٌ 
َ
ح< أ  সময়, কাল, দীঘ
কাল, ল¥, যখন, সুবণ
 

সুেযাগ ২:৩৬ 
 েস সময়, তখন, তoকােল, ওই সময় ৫৬:৮৪ ِحينَئِذٍ 

 M�َ ]ح�<] س  েবঁেচ থাকা, সজীব হওয়া, ]াণবW হওয়া, 

জীবনীশিb লাভ করা ৮:৪২ 
، Mةً  َح�Mي ِïَ  সালাম করা, অিভবাদন করা, স)ান ]দশ
ন করা, 

‘দীঘ
জীবী হও’ বলা, ৪:৮৬ 
ْحَ� 

َ
 ,জীিবত করা, জীবনদান করা, সজীব করা, জীিবত রাখা أ

সবুজ-শ@ামল করা, স�ীিবত করা ২:২৮ 
اْسِتْحيَاءٍ  اْستَْحَ�،  জীবন কামনা করা, বাঁিচেয় রাখা, বাঁচােনা, 

জীিবত েরেখ েদওয়া, িজ�া রাখা, হত@া না করা, ]ােণ 
বাঁচােনা; লÐা পাওয়া, লিÐত হওয়া, লÐােবাধ করা, শরম 
করা ২:২৬ 



 

82 

ْحيَاءٌ  ج َ�~ 
َ
أ  জীিবত, িজ�া, জীবW, ]াণবW;  িচরজীবী, িচর�ীব 

৩:২৭ 
4َْيَا َحيَاٌة،  জীবনকাল, েবঁেচ থাকা; হায়াত, আয়ু, জীবন, ]াণ, 

ইহজীবন, জীবPশা ২:৮৫ 
مص َحيََوانٌ   জীবন, ]াণ, আসল জীবন ২৯:৬৪ 

 জীিবতকারী, জীবনদাতা, ]ােণর dRা, ]াণ সৃিRকারী, ]ােণর ُمْ�ِ 

সqারক ৩০:৫০ 
 �ََْ ইয়াহইয়া ইবন যাকািরয়া আলাইিহমাস সালাম ৬:৮৫ 

َحيMاٌت  جل َحيMةٌ   সাপ, সপ
, ফণী, নাগ, িবষধর, ফণাকার ২০:২০ 

  
    [[[[৭১৭১৭১৭১]]]]    خاء

    
خبأ< مص َخْبءٌ   /�, েগাপনীয়, েগাপন িবষয় ২৭:২৫ 

ْخبََت 
َ
خبت< أ  নত হওয়া, অবনিমত হওয়া, িবনয়ী হওয়া, অনুনয় 

িবনয় করা, নমঃ�ীকার করা, নিত �ীকার করা, ]ণিত করা, 
ভিbনিত করা ১১:২৩ 

 িবনয়ী, অবনত, অনুনয় িবনয়কারী, িবনীত]াণ, ভিbমান ُ�ِْبٌت 

২২:৩৪ 
خبث<] ك[ َخبَُث   অmীল হওয়া, েনাংরা হওয়া, নাপাক হওয়া, 

অপিব` হওয়া, জিমন অনুব
র হওয়া, অজªা হওয়া,  িবরান 
হওয়া ৭:৫৮ 
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َخبَائُِث  َخبِيثَاٌت، ج َخِبيثَةٌ  مث َخِبيٌث   অmীল, েনাংরা, েনাংরািম, 

নাপাক, অপিব`, কুকম
, খারাপ, খবীস, অশালীন, দু¿ম
া, 
পাপাµা, অজªা ৪:২ 

 ٌÑْمص ُخ >Ñخ  Eান, ]Eা, বুঝশিb, উপলিB, অনুধাবন, িবEান, 

]িতভা, অিভEতা ১৮:৬৮ 
 ٌÑَْخبَارٌ  ج َخ

َ
أ  খবর, সংবাদ, বৃSাW, অবiা ২৭:৭ 

 ٌYص َخِب  অিভE, সব
E, িবE, Eানী, সবজাWা, পূণ
Eাত ২:২৩৪ 

ْخبَازٌ  جل ُخْ�ٌ 
َ
خ�< أ  0িট, নান ১২:৩৬ 

خبط< َ�َبMَط   েমাহািবR করা, মি�¿িবকৃত করা, মি�¿িবকৃিত 

ঘটােনা, িবপদk� করা, েশাচনীয় বানােনা ২:২৭৫ 
خبل< َخبَاٌل   Nিত করা, িবপয
য় ঘটােনা, Nিতসাধন করা ৩:১১৮ 

خبو<] ن[ َخبَا  নীভু নীভু হওয়া, িনব
ািপত হওয়া, িনেভ যাওয়া 

১৭:৯৭ 
خÈ< ام َختMارٌ   অিতশয় েধাঁকাবাজ, ]তারক, েধাঁকাবাজ, ]বqক, 

শঠ ৩১:৩২ 
ختم<] ض[ َختَمَ   িসল মারা, মাক
া মারা, মহর লাগােনা, িসলেমাহর 

মারা, ব¤ কের েদওয়া, িশশা ঢালাই করা ২:৭ 
َخَواتِمُ  جل َخاَيمٌ   িসলেমাহর, আংিট, েশষ, সমাি� ৩৩:৪০ 

َ�ْتُومٌ  ُختٌُم، جل ِختَامٌ   িসলকৃত, িসলমারা, েমাহরকৃত, েমাহরাি�ত, 

সব
েশষ ৮৩:২৫, ২৬ 
خدد< ُخُدوْدٌ  جل َخد~   গাল, গM, কেপাল, গMফলক ৩১:১৮ 
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ْخُدودٌ 
ُ
َخاِديْدُ  جل أ

َ
أ  গভীর গত
, /হা, খ�ক, গত
 ৮৫:৪ 

خدع< َخاَدعَ  ،]ف[ َخَدعَ   েধাকঁা েদওয়া, ]তারণা করা, ]বqনা 

করা ২:৯ 
 েধাঁকার শাি� িবধায়ক, ]বqনার শাি�দাতা ৪:১৪২ َخاِدعٌ 

ْخَدانٌ 
َ
خدن<ِخْدنٌ  و أ  পরিকয়া ে]মী, /� ে]িমক বা ে]িমকা, 

উপপিত, উপপÞী ৪:২৫ 
خذل<] ن[ َخَذَل   অপমান করা, লািÚত করা, অপদi করা, তুU-

তািUল@ করা, েহয় করা, অবমাননা করা, নােজহাল করা, 
অপমািনত করা, অস)ান করা, েবইÐত করা, পিরত@াগ 
করা, অসহায়তা করা, সহায়তা না করা, সহায়হীন বানােনা 
৩:১৬০ 

 ,লািÚতকারী, লাÚনাকারী, সাহায@ ত@াগকারী, অসহায়ক َخُذوٌل 

অনুপকারী, অসহেযাগী ২৫:২৯ 
 অপমািনত, পিরত@b, লািÚত, সহায়হীন ১৭:২২ َ�ُْذوٌل 

ْخَرَب،
َ
خرب< َخَراٌب  أ  খারাপ বানােনা, নR করা, ¡ংস করা, িবনাশ 

করা, িবরান করা ৫৯:২ 
خرج< ُ�َْرجٌ  ُخُروٌج، ،]ن[ َخَرجَ   েবর হওয়া, বাইের যাওয়া, 

েবরেনা, েবিরেয় পড়া, িনগ
মন করা, বিহগ
মন করা, ]iান 
করা, চেল যাওয়া, িনগ
ত হওয়া, িনঃসরণ হওয়া, েবিরেয় 
আসা, উপিনত হওয়া, ]কাশ হওয়া, উoপH হওয়া, আহিরত 
হওয়া ১৯:১১ 
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ْخَرَج،
َ
إِْخَراًجا أ  েবর করা, বিহ¿ার করা, েবর কের েদওয়া, 

অপসািরত করা, আহরণ করা, অ�ুিরত করা, উoপH করা, 
]কাশ করা ২:২২ 


েবর কের েনওয়া, িন¿াশন করা, িনঃসৃত করা, িনগ اْستَْخَرجَ ত 

করা ১২:৮৯ 

বিহগ َخاِرجٌ মনকারী, বিহগম@, েব0বার ৬:১২২ 


বািহরপথ, বিহI َ�َْرجٌ ার, ]iানপথ, েবর হওয়ার রা�া ৬৫:২ 

 বািহরকারী, ]কাশক, ]কাশকারী, বাহ@মান ২:৭২ ُ�ِْرجٌ 

 বিহ¿ৃত, িন¿ািশত, িবিনঃসৃত, মlনকৃত ২৩:৩৫ ُ�َْرجٌ 

ْخَراجٌ  جل َخَراجٌ  َخْرٌج،
َ
أ  কর, �Á, রাজ�, ট@া¬, চাঁদা, আহায
, 

িরিজক ২৩:৭২ 
خردل< َخْرَدلَةٌ  و َخْرَدٌل   সিরষা, রাই, অণু, নগণ@ বp ২১:৪৭ 

 Mخرر<] ض[ َخر  পিতত হওয়া, পেড় যাওয়া, ঢেল পড়া, অবনত 

হওয়া, লুিটেয় পড়া, িছটেক পড়া ৭:১৪৩ 
خرص<] ن[ َخَرَص   অনুমান করা, আ�াজ করা, ক�কথা বলা, 

ক�না]সূত কথা বলা, িমথ@া বলা ৬:১১৬ 
اٌص  Mام َخر  ক�না]বণ, অনুমানকারী, অলীক কািহনীকার, 

িমথ@াবাদী ৫১:১০ 
خرطم< َخَرِطيْمُ  جل ُخْرُطومٌ   �ঁড়, নাক, �M ৬৮:১৬ 

خرق<] ض[ َخَرَق   ফাড়া, িবদীণ
 করা, িছ� করা, িছ�াে~ষণ করা, 

অপবাদ েদওয়া ১৭:৩৭ 
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خزن< َخَزنَةٌ  ج َخاِزنٌ   ]হরী, দােরাগা, খাজানার মািলক, খাজাqী, 

খাজনাদার, ভাMারী, সqয়কারী ১৫:২৩ 
ِخَزانَةٌ  و َخَزائِنُ   েকাষাগার, ধনভাMার, খাজানা, ধনাগার, েতাশাখানা 

৬:৫০ 
خزي<] س[ َخِزَي   অপমািনত হওয়া, লািÚত হওয়া, অপদi হওয়া, 

িধকৃত হওয়া, লিÐত হওয়া ২০:১৩৪ 
ْخَزى

َ
 @অপমান করা, লািÚত করা, অপদi করা, তুU-তািUল أ

করা, েহয় করা, অপমািনত করা, অস)ান করা, েবইÐত 
করা, েবGরমিত করা, অবমাননা করা, নােজহাল করা, 
অসহায়তা করা, সহায়তা না করা, সহায়হীন বানােনা ৩:১৯২ 
مص ِخْزٌي   অপমান, মানহািন, অবমাননা, লাÚনা, গ�না, িধ�ার, 

েবইÐিত, েহন�া ২:৮৫ 
ْخَزى

َ
 ,অিধক লাÚনাকর, অপমানজনক, অবমাননাকর أ

িধ�ারজনক, িধ�রপূণ
, িব½পাµক, লÐকর ৪১:১৬  
 অপমানকারী, লাÚনাকারী, েহয়কারী, অস)ানকারী ৯:২ ُ�ِْزي

خسأ<] س[ َخِسئَ   লািÚত হওয়া, েবইÐত হওয়া, অপমািনত 

হওয়া, অপদi হওয়া, িধকৃত হেয় পেড় থাকা ২৩:১০৮ 
َخاِسئَِ  ج َخاِسئٌ   িধকৃত, অপমািনত, অপদi, লািÚত, অNম 

২:৬৫ 
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خ�<] س[ َخِ�َ   Nিতk� হওয়া, ¡ংস হওয়া, িবনাশ হওয়া; 

Nিতk� করা, Nিত করা, নাশ করা, িবনাশ করা, ¡ংস 
করা, সব
নাশ করা ৬:৩১ 

ْخَ�َ 
َ
 Nিতk� করা, মােপ কম িদেয় Nিত করা ৮৩:৩ أ

،Yٍا، َ�ِْس انًا، ُخْ�ً َخَساًرا ُخْ�َ  Nিত, েখসারত, েলাকসান, ¡ংস, 

সব
নাশ ১১:৬৩ 
ةٌ  مث َخاِ�ٌ  َخاِ�َ  Nিতকারক, Nিতকর, অিনRকর, সব
নাশা; 

Nিতk�, িবনািশত, ¡ংসশীল, ন�র ২:২৭ 
ْخَ�ُ 

َ

সব األািধক Nিতk�, অিধক Nিতk�, েবিশ Nিতকর, 

¡ংসাµক ১১:২২ 
 ٌ�ِْ�ُ Nিতসাধক, Nিতকারক, ওজন ´াসকারী ২৬:১৮১ 

خسف<] ض[ َخَسَف   েপাঁতা, ে]ািথত করা, ভূগেভ
 িবলীন করা, 

জিমন ধসােনা, দািবেয় েদওয়া, পুেত েফলা ২৮:৮২; চ©kহণ 
লাগা, আেলাকহীন হওয়া, িনäভ হওয়া ৭৫:৮ 

خشب< َخَشٌب  و ُخُشٌب   কাঠ, কা� ৬৩:৪ 

خشع< ُخُشوÏً  ،]ف[ َخَشعَ   ভয়াবনত হওয়া, িবনয়ী হওয়া, িবন± 

হওয়া, নত হওয়া, কাকুিতিমনিত করা, Nীণ হওয়া, অনু^ 
হওয়া, �B হওয়া, ভীত হওয়া ১৭:১০৯ 

ًعا ج َخاِشعٌ  Mُخش  ভয়াবনত, িবনয়ী, অবনত, আনত, িবন±, 

আLাহভী0, িবনয়াবনত ৩৩:৩৫ 
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خ�< َخْشيَةً  ،]س[ َخِ�َ   তািজম করা, সমীহ করা, ভিb করা, 

ভয় করা, ভীত হওয়া, ঘাবেড় যাওয়া, আতেক ওঠা, আশ�া 
করা ৪:২৫ 

 Mخصص< اْختَص  িবেশিষত করা, ৈবিশR@পূণ
 কর, খাস করা, �াত¸@ 

েদওয়া, একাW বানােনা ২:১০৫ 
ةً  Mَخاص িবেশষ1, ৈবিশR@, খািসয়াত, িবেশষত, িবেশষভােব ৮:২৫ 

� ,িবেশষ অভাব, চরম অভাব َخَصاَصةٌ ত¸ চািহদা, Nুধা, দীনতা, 

ৈদন@ ৫৯:৯ 
خصف<] ض[ َخَصَف   পাতা েজাড়া িদেয় পিরধান করা, জড়ােনা, 

জিড়েয় েনওয়া, েসলাই করা ৭:২২ 
خصم< اْختََصمَ   ঝগড়া করা, িববাদ করা, কলহ করা, বাগিবতMা 

করা, পN টানা, ]িতপN হওয়া, িবপেN যাওয়া ৩:৪৪ 
ُم، Rَ�َاُصم َ�ِص  পর²ের ঝগড়া করা, বাগিবতMা করা, তক
াতিক
 

করা, তক
িবতক
 করা, পNপািত1 করা, পN টানা ৩৬:৪৯ 
ام َخِصيمٌ  َخِصٌم، ُخُصْوٌم؛ جل َخْصمٌ   শ¶, বাদী, িববাদী, কলহকারী, 

কলহ]বণ, ঝগড়ােট, কলহি]য়, ]িতপN ৩৮:২১ 

শ¶তা, কলহ, ঝগড়া, িববাদ, পNপািত1, তক ِخَصامٌ াতিক
 

২:২০৩ 
خضد< َ�ُْضودٌ   কাঁটািবিহন, কাঁটাকিত
ত, কåকহীন ৫৬:২৮ 

ةٌ  و َخِ�ٌ  خ�< َخِ�َ  সবুজ ফসল, শাকসবিজ ৬:৯৯ 

، ْخَ�ُ
َ
ُخْ�ٌ  أ  সবুজ রেঙর, সবুজ, সবুজাভ, হিরIণ
 ৩৬:৮০ 
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ةً  M�َْ�ُ সবুজ, শ@ামিলমা ২২:৬৩ 

خضع<] ف[ َخَضعَ   অবনত করা, Nীণ করা, অনু^ করা ৩৩:৩২ 

 িবনয়ী, অবনত, আনত, িবন±, আLাহভী0 ২৬:৪ َخاِضعٌ 

 
َ
ْخَطأ

َ
خطأ< أ  ভুল করা, ভুলবশত /নাহ করা ৩৩:৫ 

 ভুল�েম, ভুলবশত ৪:৯২ َخَطئًا

َخاِطئَةٍ  مث َخاِطئٌ   পাপী, /নাহগার, ভুলকারী, ভুলপরায়ণ, 

অন@ায়কারী, অপরাধী ৬৯:৩৭ 
َخَطايَا ج َخِطيئَةً  ِخْطٌئ،  ভুল, অন@ায়, /নাহ, পাপ, অপরাধ; 

পাপরািশ, ভুলVািW ১৭:৩১ 
خطب< ِخَطابًا َخاَطَب،  সে�াধন করা, ডাকা, কথা বলা, কথাবাত
া 

বলা, বাদানুবাদ করা,  ৭৮:৩৭ 
َِطاِب  فَْصل

ْ
�ا  িনভু
ল িবচারশিb, কথার ]া�লতা, সু²Rবাক, 

সত@িমথ@ার উেªষকবাণী ৩৮:২০ 
ُخُطوٌْب  جل َخْطٌب   আবiা, দশা, ব@াপার, কাজ, িবষয় ২০:৯৫ 

مص ِخْطبَةٌ   িবেয়র ]�াব, বাগদান ২:২৩৫ 

 Mخطط<] ن[ َخط  আঁকা, অ�ন করা, েলখা, রচনা করা ২৯:৪৮ 

َف  َخْطَفٌة، ،]س[ َخِطَف  Mخطف< َ�َط  েছাঁ েমের েনওয়া, িছিনেয় 

েনওয়া, েকেড় েনওয়া, হরণ করা ৩৭:১০ 
خطو< ُخْطَوةٌ  و ُخُطَواٌت   পদা�, পদিচ� পদেNপ, কদম ২:১৬৮ 

خفت< َ�َافََت  َخافََت،  িফসিফস করা, কানাকািন করা, অনু^কেæ 

বলা, চুিপসাের বলা, একােW পরামশ
 করা ১৭:১১০ 
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خفض<] ض[ َخَفَض   অবনিমত করা, ডানা িবিছেয় েদওয়া, সদয় 

হওয়া, সদাচরণ করা ১৫:৮৮ 
 অবনতকারী, অস)ানকারী, েবইÐতকারী, হীনসাধনকারী َخافَِضةٌ 

৫৬:৩ 
 Mخفف<] ض[ َخف  হালকা হওয়া, লঘু হওয়া, অ�ভার হওয়া, 

পাতলা হওয়া, ভারহীন হওয়া ৭:৯ 
َف، Mَ�ِْفيٌف  َخف  লাঘব করা, উপশম করা, ´াস করা, পাতলা করা, 

��ভার করা, েঘাচােনা, ছাড় েদওয়া ২:৮৬ 
 Mاْستََخف হালকা মেন করা, িনেব
াধ বানােনা, উçাW বানােনা, 

মি�¿িবকৃত বানােনা, িবকারk� বানােনা, িবচিলত করা, 
সহেজ লাভ করা ১৬:৮০ 

ِخَفاٌف  ج َخِفيٌف   হালকা, পাতলা, লঘু, লাঘবাবiা, সহজলভ@, 

সুেলাভ ৯:৪১ 
خ	< ُخْفيَةً  ،]س[ َخِ	َ   েগাপন থাকা, লুিকেয় থাকা, /� থাকা, 

অEাত থাকা ৩:৫ 
ْخَ	 

َ
 ,েগাপন করা, লুকােনা, লুিকেয় রাখা, ধামাচাপা েদওয়া أ

]কাশ না করা, অ]কািশত রাখা ৬০:১ 
 ,লুকােত চাওয়া, লুকােত পারা, েগাপন রাখেত চাওয়া اْستَْخ9َ 

ধামাচাপা িদেত চাওয়া ৪:১০৮ 
ص َخِ	~   েগাপন, হালকা, অ]কাশ, ঝাপসাদৃিR, দুব
লদৃিR, নীচু�র, 

িনÎ�র, NীণকÛ ১৯:৩ 
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ْخ9َ 
َ
 ,অিধক েগাপনীয়, অিত/�, /�তম মেনর িবষয় أ

অ]কািশত, অ]কািশতব@ ২০:৭ 
 েগাপন িবষয়, /�, িনগূঢ় ৬:৬৩ َخاِفيَةٌ 

 ,েগাপনকারী, আµেগাপনকারী, /�েবশী, ছèেবশী ُمْستَْخٍف 

/�চর ১৩:১০ 
خت< ُخلُودٌ  ،]ن[ َخَتَ   িচর�ীব হওয়া, অমর হওয়া, িচরকাল বাস 

করা, িচরিদন থাকা, অনWকাল থাকা, আনিWক হওয়া 
৫০:৩৪ 

ْخَتَ 
َ
 ,অমর করা, িচরজীবী করা, অনWকাল রাখা, িচরকাল রাখা أ

জিমন আঁকেড় ধরা, আকৃR হওয়া, অধমুখী হওয়া ৭:১৭৬ 
 ,অমর1, িচরWন, শা�ত, িচরiায়ী, আনিWক, আবহমান ُخْتٌ 

িচরকালীন ১০:৫২ 
 ٌ� অমর, িচর�ীব, িচরজীবী, িচরায়ু¦ান, অনWকাল বসবাসরত َخاِ

৪:১৩ 
 ٌ Mُ�َت িচরকুমার, অমরসaী, িচরজীবীত, িচরায়ু]া� ৫৬:১৭ 

خلص<] ن[ َخلََص   িনজ
েন বসা, িবজেন বসা, িনরালায় বসা, 

একােW বসা, একাkতা অবল�ন করা ১২:৮০ 
ْخلََص 

َ
 ,একিন� বানােনা, মেনািনত করা, েবেছ েনওয়া, খাঁিট করা أ

িব�� করা, েশাধন করা ৩৮:৪৬ 
 একাW বানােনা, মেনািনত করা, পছ� করা, বাছাই করা اْستَْخلََص 

১২:৫৪ 
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َخالَِصةٌ  مث َخالٌِص   খােলস, িনেভ
জাল, খাঁিট, িব��, একতরফা 

২:৯৪ 
 ,একিন�, একাkিচS, খাঁিট বা�া, িনিবRমেন, একিচেS ُ�ِْلٌص 

িনেভ
জাল মন ২:১৩৯ 
 মেনািনত, পছ�নীয়, পিব`মানা, আµিন�, সংযত ১৯:৫১ ُ�ْلٌَص 

خلط<] ض[ َخلََط   িমি�ত করা, িমলােনা, সংিমি�ত করা, 

অংশাংশী করা ৯:১০২ 
 িমেলিমেশ থাকা, িমলােনা, িমিলেয় েনওয়া, একাকার হেয় َخالََط 

যাওয়া, একাµ হওয়া ২:২২০ 
 ,িমেশ যাওয়া, িমি�ত হওয়া, সংিম�েণ উoপH হওয়া اْختَلََط 

ঘণসিHিবR হওয়া ১০:২৪ 
َخِليٌْط  و ُخلََطاءُ   িম�ণকারী, অংশীদার, শরীক ৩৮:২৪ 

خلع<] ف[ َخلَعَ   েখালা, খুেল েফলা, খািল করা, উªুb করা  

২০:১২ 
خلف< َخِليَفةً  ،]ن[ َخلََف   পের আসা, পzােত আসা, অনুসরণ 

করা, িপছু েনওয়া, িপেছ চলা, অনু�মণ করা, ]িতিনিধ 
হওয়া, ]িতিনিধ1 করা ৭:১৪২ 

 েপছেন েফলা, পzােত রাখা, NািW েদওয়া ৯:১১৮ َخلMَف 

ِخَالٌف  َخالََف،  িবেরািধতা করা, মতিবেরাধ করা, ৈবপিরত@ ]দশ
ন 

করা, িবপরীতগামী হওয়া ৫:৩৩ 
ْخلََف 

َ
 িবপরীত করা, েখলাফ করা, অaীকার ভa করা ২০:৮৬ أ
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 িপছপা হওয়া, িপিছেয় পড়া, পzাoপদ হওয়া ৯:১২০ َ�َلMَف 

اْخِتالَفًا اْختَلََف،  ইখিতলাফ করা, মতেভদ করা, মতাৈনক@ করা; 

মতিবেরাধ করা, িবেরাধ করা, কলহ করা ৪:৮২ 
 ,িতিনিধ বানােনা, খিলফা বানােনা, iলািভিষb বানােনা[ اْستَْخلََف 

অনুসৃত বানােনা ২৪:৫৫ 
 ,অেযাগ@ উSরািধকারী, কুসWান, বংশধর, সWানসWিত َخلٌْف 

পzাIত
ী, পরবত
ী ৭:১৬৯ 
 েপছেন, িপেছ, পের, পzােত ১০:৯২ َخلَْف 

ُ�َلMٌف  َخَواِلُف، ج َخاِلٌف   পzাoমুখী, পzাoবত
ী, পzাoপদ, 

িপিছেয়পড়া, িপিছেয়থাকা ৯:৮১ 
 িবপরীত, েপছেন, পzােত, িবপিরতভােব ১৭:৭৬ ِخَالٌف 


অনু�মণশীল, পিরবত ِخلَْفةً নশীল, পয
ায়�িমক ২৫:৬২ 

ُخلََفاءُ  َخَالئُِف، ج َخِليَفةً   খলীফা, ]িতিনিধ, iলািভিষb, অনুসৃত 

২:৩০ 
 েখলাফকারী, ]িত¨িত ভaকারী, িবপরীতকারী ১৪:৪৭ ُ�ِْلٌف 

 ,ইখিতলাফ, অনু�মণ, মতেভদ, মতাৈনক@, মতিবেরাধ اْخِتَالٌف 

িবেরাধ, কলহ, অৈনক@, িববত
ন, গরিমল, পিরবত
ন ১০:৬ 
 ,িভHমুখী, িবিচ`, ৈবসাদৃশ@, মতেভদকারী, িভHমতাবল�ী ُ�ْتَِلٌف 

িবেরাধমান, িবেরাধপূণ
 ৬:১৪১ 

iলািভিষb, iলবত ُمْستَْخلٌَف ী, খিলফা, ]িতিনধী, নােয়ব, 

অনুসৃত ৫৭:৭ 
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خلق< َخلًْقا ،]ن[ َخلََق   সৃিR করা, সৃজন করা, রচনা করা, 8প 

েদওয়া, পয়দা করা, গঠন করা, গড়া, বানােনা ২:২১ 
 সৃিR, সৃRজীব, সৃRজগত, সৃRবp, মাখলুক, সৃিR8প ৭:৫৪ َخلٌْق 

َخالMٌق  َخاِلٌق،  dRা, সৃিRকত
া, সৃজনকারী, রচনাকারী, 8পকার 

১৫:২৮ 

পূণ ُ�َلMَقةٍ াaসৃR, পূণ
াকৃিতিবিশR, পূণ
াকারিবিশR, সুÕ, 8পপূণ
 

২২:৫০ 
 Yَْقةٍ  َلMُ�َل  অপূণ
াaসৃR, অপূণ
াকৃিতিবিশR, অপূণ
াকারিবিশR, 

অপূণ
8প,  িবকলাa, ]িতব¤ী, অaিবকৃত, অসুÕ ২২:৫০ 
 বানােনা কথা, 8পকথা, সৃRকথা, মনগড়া কথা, অলীক اْخِتَالٌق 

িবষয়, কা�িনক ৩৮:৭ 
ام َخَالٌق   অংশ, ]াপ@, ভাগ ২:১০২ 

ْخَالٌق  جل ُخلٌُق 
َ
أ  সৃিRগত �ভাব, 8পমাধূয
, �ভাব, চির`, 

ৈনিতকতা, নীিত, চালচলন ৬৮:৪ 
خلل< ِخَالٌل  ج ُخلMةٌ   ব¤ু1, িম`তা, েসৗহাদ
@, �দ@তা, একাµতা, 

অWরaতা ২:১৫৪; মােঝ, মেধ@, মাঝখােন, িভতের, অভ@Wর, 
অWঃপুর ১৭:৫ 

ِخالMءُ  ج َخِليٌل 
َ
أ  অWরa ব¤ু, অকপট ব¤ু, িম`, েদা�, অWরa, 

ঘিন� ৪:১২৫ 
خلو<]  ن[ َخالَ   একােW বসা, মুbমেন বসা, মুbিচS হওয়া, খািল 

হওয়া; অিতবািহত হওয়া, গত হওয়া, িবগত হওয়া, চেল 
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যাওয়া, অতীত হওয়া, ]iান করা, িবদায় েনওয়া, অWধ
ান 
হওয়া ৫:৭৫ 

 M·َخ খািল করা, মুb করা, অবািরত করা, পথ েছেড় েদওয়া, পথ 

ফাঁকা করা ২:১৪ 
 M·َ�َ খািল হওয়া, উªুb হওয়া, ]কািশত হওয়া, গভ
�ন@ হওয়া 

৮৪:৪ 
  খািল, মুb, গত, িবগত, অতীত ৬৯:২৪ َخاِ!َةٌ 

�د< َخاِمدٌ   িনব
ািপত, ি�িমত, িনে�জ, িনব@মান, িনভু িনভু ২১:১৫ 

�ر< َ�ْرٌ   মদ, মাদক, মাদক�ব@, মিদরা, মদ@, সুরা, শরাব, 

েনশা�ব@ ৫:৯১ 
ِ�َارٌ  جل ُ�ُرٌ   চাদর, ওড়না, কাপেড়র আঁচল ২৪:৩১ 

�س< َ�َْسةٌ   পাঁচ, পq ৩:১২৫ 

 পqম, পqমত, পাঁচ ন�র ২৪:৭ َخاِمَسةٌ 

 পqাশ ২৯:১৪ َ�ِْسَ 

 এক পqমাংশ, পাঁচভােগর একভাগ, পাঁেচর এক ৮:৪১ ُ�ٌُس 

�ص< َ�َْمَصةٌ   তী× Nুধা, বুভুNা, Nুধাকাতর, অসহ@Nুধা, Nুধার 

�ালা, জঠরানল ৫:৩ 
�ط< َ�ٌْط   িতb ফল, িব�াদ, �াদহীন ৩৪:১৬ 

خ ر< َخنَاِزيرُ  ج ِخِ يرٌ   শূকর, িখ�ীর, �েয়ার, বরাহ, ভূদার ৫:৩ 

خنس< ام َخنMاٌس   /� ]বqক, েগাপেন ]েরাচনাদাতা, িজন 

শয়তান ১১৪:৪ 
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َخانٌِس  و ُخنMٌس   িদবেসর /� তারকা, েগাপননN`, kহ, তারকা, 

েজ@ািত¿, নN`মMল, তারামMল, kহপু� ৮১:১৫ 
خنق< ُمنَْخِنَقةٌ   গলা িটেপ মারা প�, কÛেরােধ মৃত]াণী, ফাঁস 

িদেয় মারা প� ৫:৩ 
خور< ُخَوارٌ   গ0র ডাক, হা�া হা�া, বাঁিশ, বাঁশির ৭:১৪৮ 

خوض< َخوْض ،]ن[ َخاَض   কথার কথা বলা, বাচালতা করা, 

বােজকথায় িল� হওয়া, প@াচাল পাড়া, বািড়েয় বলা, বাক@ালাপ 
করা, সমােলাচনা করা ৬:৯১ 

 বাচাল, অিমতবাক, বােজ]সa আেলাচনাকারী, প@াচালী َخائٌِض 

৭৪:৪৫ 
خوف< ِخيَفةً  َخْوفًا، ،]س[ َخاَف   ভয় করা, ভীত হওয়া, ঘাবড়ােনা, 

আঁতেক ওঠা, আশ�া করা, শি�ত হওয়া, ভীতস¸� হওয়া, 
অিনেRর আশ�া করা ৭:৩৫ 

َ�ِْويًفا َخوMَف،  ভয় েদখােনা, ভীিত]দশ
ন করা, `াসসৃিR করা, 

Gমিক েদওয়া, শাসােনা ১৭:৫৯ 

ভীত হওয়া, ভীিত]দশ َ�َوOٌف ন করা ১৬:৪৭ 


ভীত, ভীতস¸�, সশ�, শ�মান; সশে�, সWপেণ َخائٌِف , 

`�ভােব ২:১১৪ 
َل  Mخول< َخو  েদওয়া, দান করা, েনয়ামত েদওয়া ৬:৯৪ 

ْخَوال ج َخاٌل 
َ
أ  মামা, খালু, মাতুল ২৪:৬১ 

َخالَةٌ  و َخاَالٌت   খালা, মামী ২৪:৬১ 
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خون< اْختَانَ  ِخيَانًَة، ،]ن[ َخانَ   িখয়ানত করা, আµসাo করা, 

িব�াসঘাতকতা করা, kাস করা, Nয় করা, Nয়Nিত করা, 
েমের েদওয়া, ]বqনা করা, েধাঁকাবািজ করা ৮:৭১ 

اٌن، Mَخائِنَةٌ  مث َخائِنٌ  َخو  িখয়ানতকারী, আµসাoকারী, িব�াসঘাতক, 

Nিতকারক, ]বqক, েধাঁকাবাজ ৪:১০৭ 
خوي< َخاِوَيةٌ   ভূপািতত, পতেনাªুখ, পতনশীল, পড়W, পাত@মান 

২:২৫৯ 
خيب<] ض[ َخاَب   ব@থ
 হওয়া, িবফল হওয়া, িন�ল হওয়া, 

অসফল হওয়া, অকৃতকায
 হওয়া, িনরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, 
আশাহত হওয়া ১৪:১৫ 


ব@থ َخائٌِب , হতাশ,  আশাহত, িনরাশ, অসফল, অকৃতকায
, অNম, 

অপারগ ৩:১২৭ 
، اْختَاَر، َ MYَ�َ  ٌة َYَِخ >Yخ  পছ� করা, বাছাই করা, মেনানীত করা, 

িনব
ািচত করা, অিধকার েদওয়া, েবেছ েনওয়া, kহণ করা 
৭:১৫৫ 

 ٌYْْخيَارٌ  ج َخ
َ
َخYَْاٌت  مث أ  উSম, ভােলা, ভােলামানুষ, অিতউSম, 

সেব
াSম, বাছাইকরা, মেনানীত, পছ�নীয়, পছ�সই, কল@াণ, 
মaল, স"দ, স"িS, ধনস"দ, উSম েঘাড়া, অ� ৩৮:৩২  

خيط< ُخيُْوٌط  جل َخيٌْط   সুতা, সুেতা, সুতিল, িফতা, ]ভাত েরখা 

২:১৮৭ 
 সূচ, সুই, সীবনয¸, সীবনী ৭:৪০ ِخيَاٌط 
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خيل< َخيMَل   ধাঁধা লাগােনা, েখয়াল করােনা, ধাঁধাk� করা, 

]েহিলকাময় করা, কা�িনক বানােনা, ক�নায় আনা, মেন 
হওয়া, মেন আসা ২০:৬৬ 

 ,েখয়াল]বণ, ক�না]বণ, যেথUা]বণ, ধাঁধাk�, অহ�ারী ُ�ْتَاٌل 

আµািভমানী ৪:৩৬ 
ُخيُْوٌل  جل َخيٌْل   অহ�ােরর বp, েঘাড়া, অ�, বাজী, েঘাটক, ে´ষী, 

অ�ােরাহী ৈসন@, েঘাড়সওয়ার ৩:১৪ 
خيم< ِخيَْمةٌ  و ِخيَامٌ   িখমা, তাবু, িশিবর, পদ
া ৫৫:৭২ 

  
    [[[[৪৭৪৭৪৭৪৭]]]]    دال

 

دأب< َداٌْب   �ভাব, ]কৃিত, অবiা, কায
, লাগাতার, অিবরাম, 

ধারাবািহক, যথারীিত, উSম8েপ ১২:৪৭ 
� َدائٌِب াভািবক, িবরামহীন, অধ@বসায়ী, অিবরাম গিতশীল, অ_াW, 

সম]কৃিতর ১৪:৩৩ 
دبب< َدَواب~  ج َدابMةٌ   িবচরণকারী, ]াণী, জীব, জQ, জােনায়ার, 

চতুÈদপ�, েম0দMী, সরীসৃপ, ভারবাহী প� ৩৫:৪৫ 
دبر< َدبMرَ   িনয়¸ণ করা, পিরচালনা করা, ব@বiাপনা করা, ব@বiা 

kহণ করা, সামেল েনওয়া ১০:৩ 
بMرَ  تََدبMَر، Mإد  িচWা করা, গভীরধ@ান করা, পয
েবNণ করা, গেবষণা 

করা ৪:৮২ 
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ْدبََر،
َ
إِْدبارٌ  أ  পৃ�]দশ
ন করা, পzাদপসরণ করা, িপছু হটা, পলায়ন 

করা, সের পড়া, মুখ িফরােনা, িবমুখ হওয়া ৭০:১৭ 

ব@বiাপক েফেরশতা, কায الُمَدبRرات�েম িনেয়ািজত েফেরশতা, 

কায
িনব
াহক ৭৯:৫ 

পৃ�]দশ ُمْدبِرٌ নকারী, পzাদপসরণকারী, িবমুখ, পলায়নপর 

২৭:১০ 
 িশকড়, মূল, উoস, িভিS, পzাo ৮:৭ َدابِرٌ 

ْدبَارٌ  ج ُدبُرٌ 
َ
أ  িপঠ, পৃ�, পzাo, পৃ�েদশ, িপছন, িবপরীতিদক ৮:১৬ 

ثRرٌ  Mدثر< ُمد  চাদর মুিড়েয় শয়নকারী, ব�াবরক, চাদরধারী, 

ক�লধারী, ক�লমুেড়ান ব@িb ৭৪:১ 
دحر< َمْدُحورٌ  ُدُحوٌر،  িবতািড়ত, তািড়ত, ধাবনীয়, ধাওয়া খাওয়া 

৩৭:৯ 
ْدَحَض 

َ
دحض< أ  ব@থ
 করা, বািতল করা, রদ করা, ]িতহত করা, 

িবচু@ত করা, Ñলন ঘটােনা ১৮:৫৬ 
ُمْدَحٌض  َداِحَضٌة،  ব@থ
, বািতল, iানচু@ত, ]িতহত ৪২:১৬ 

دحو<] ن[ َدَحا  িবছােনা, িব�ৃত করা, স�সািরত করা ৭৯:৩০ 

دخر<َداِخرٌ   অপমািনত, ঘৃিণত, লািÚত, অপদi, তুUতািUল@ 

১৬:৪৮ 
دخل< ُمْدَخٌل ]  ن[ َدَخَل   ]েবশ করা, েঢাকা, অWভু
b হওয়া, 

উপিনত হওয়া, আসা, আগমন করা, দখল করা ৩:৩৭ 
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ْدَخَل 
َ

েবশ করােনা, েঢাকােনা, ]িবR করা, অWভু[ أb করা, 

শািমল করা, দখল েদওয়া ৫:৬৫ 

েবশকারী, অWভু[ َداِخٌل b, আগQক, দখলকারী ৫:২২  

 িবR, ]েবশপথ, ]েবশIার, ]েবশiান, আ�য় ৭:৩১[ ُمْدَخٌل 

َخٌل  Mُمد ]েবশiান, আ�য়, েগাঁজার ঠাই ৯:৫৭ 

مص َدَخٌل   আসH ]তারণা, অৈবধ অনু]েবশ, আµসাo, িখয়ানত, 

েধাঁকা, ]তারণা, েভজাল ১৬:৯২ 
ْدِخنٌَة، جل ُدَخانٌ 

َ
دخن< َدَواِخُْ  أ  েধাঁয়া, ধঁুয়া, ধু±, ধু±কু� ৪১:১১ 

 
َ
درأ<] ف[ َدَرأ  সরােনা, িবদূিরত করা, দূর করা, অপসারণ করা, 

অন@িদেক গিড়েয় েদওয়া, ]িতহত করা ২৪:৮ 
 
َ
اَرأ Mإد অন@িদেক গড়ােনা, অন@েক দায়ী করা, েদাষােরাপ করা, েদাষ 

চাপােনা ২:৭২ 
درج< اْستَْدَرجَ   �মা~েয় ¡ংস করা, �মা~েয় পাকড়াও করা, 

আে� আে� /িটেয় আনা, ধুিকেয় মারা ৭:১৮২ 
َدرَجاٌت  ج َدرََجةٌ   �ম, �র, েসাপান, পদময
াদা, স)ান ৪:৯৫ 

درر< ِمْدرارٌ   ঘনেমঘ, েমঘপু�, বািরবাহী েমঘমালা, অেঝারধারা, 

]বলবষ
ণ, বষ
ণমুখর ৬:৬ 
َدَرارِيO  جل ُدرRي~   আেলাকিবUুরক, উÅল, েজ@ািতম
য়, আেলাকময়, 

চকচেক, ঝকঝেক ২৪:৩৫ 
درس< ِدَراَسةً  ،]ن[ َدرََس   পড়া, পাঠ করা, অধ@ায়ন করা, _াস করা, 

ঘåা করা ৬:১৫৬ 
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 নবী ই�ীস আলাইিহস সালাম ১৯:৫৬ إِْدِريس

ْدرَكَ 
َ
درك< أ  ধের েফলা, েপেয় বসা, ধারণ করা, নাগােল আনা 

১০:৯০ 
ارَكَ  تََدارََك، Mإِد  পর²ের ধের েফলা, নাগাল পাওয়া, পিতত হওয়া, 

আপিতত হওয়া, পিরপূণ
 হওয়া, চূড়ােW েপÉছা, েশষ হওয়া 
১৭:৬৬  

 নাগাল পাওয়া, ধরেত পারা, ধের েফলা ২০:৭৭ َدرَكٌ 

رْكُ  M� পতনiল, িনÎ�র, িনÎপুরী, �র, জাহাHােমর একটা �র ا

৪:১৪৫ 
 ধৃত, নাগালাব�, ধরাপড়া, হ�ধৃত, আব�, পরাভূত ২৬:৬১ ُمْدرَكٌ 

درهم< ِدرَْهمٌ  و َدَراِهمُ   এক িদরহাম = ২.৯৭ kাম 8পা, েরৗপ@মু�া, 

8পার টাকা, মু�া ১২:২০ 
دري<] ض[ َدرَى  জানা, অবগত হওয়া, জানেত পারা, খবর রাখা, 

উপলিB করা, ধারণা করা ৬৫:১ 
ْدرَى

َ
 ,জানােনা, অবগত করা, অবিহত করা, জানেত েদওয়া أ

Eাপন করা, খবর েদওয়া, ধারণা েদওয়া ৬৯:৩ 
د�< ِدَسارٌ  و ُدُ�ٌ   েপেরক, িপন, কাঁটা, কীলক, িখল ৫৪:১৩ 

 Mن[ َدس[،  M¦دسس< َد  মািটেত েগেড় েদওয়া, েঢাকােনা, বিসেয় 

েদওয়া, পঁুেত েদওয়া, ে]ািথত করা, কলুিষত করা ১৬:৫৯ 
 M¦د§< َد  মািটেত েগেড় েদওয়া, কলুিষত করা, পঁুেত েফলা, 

িবVাW করা ৯১:১০ 
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 Mن[ َدع[،  �Ïدعع< َد  আঘাত করা, গলা ধা�ােনা, ধা� িদেয় 

তাড়ােনা, িবতািড়ত করা, তািড়েয় েনওয়া ৫২:১৩ 
 Ïًَء، ،]ن[ َدÏَدعو< َدْعَوةٌ  ُد  ডাকা, আnান করা, সে�াধন করা, 

আম¸ণ করা, িনম¸ণ করা, দাওয়াত করা, ]াথ
না করা, 
ফিরয়াদ করা, দুয়া করা, চাওয়া, কামনা করা ২:১৮৬ 

 "َ Mاد চাওয়া, ফিরয়াদ করা, দািব করা, বাদী হওয়া, ইUা করা 

৪১:৩১ 
ْدِقيَةٌ  جل ُدÏَءٌ 

َ
أ  দুয়া, ডাক, আnান, িনম¸ণ, চাওয়া ২:১৮৬ 

ُدÏَةٌ  جل َداِ#ٌ   আnানকারী, ]াথ
ী, আnায়ক, ]াথ
নারত ২:১৮৬ 

ْعَوى M� দািব, চািহদা, হাঁকডাক, িচoকার, স;াষণ ৭:৫ ا

ْدِقيَاءُ 
َ
َدِ#~  و أ  যােক েছেল ডাকা হেয়েছ, পালকপু`, েপৗষ@পু`, 

পািলতপু`, বানােনােছেল ৩৩:৪ 
ْدَفاءُ  جل ِدْفءٌ 

َ
دفأ< أ  শীেতর েপাশাক, শীতব�, তাপ, উSাপ, 

উ�তা, গরিম ১৬:৫ 
دفع< َدْفعٌ  َداَفَع، ،]ف[ َدَفعَ   ]িতহত করা, দফা করা, ]িতেরাধ 

করা, অপসারণ করা, দূর করা, িনয়¸ণ করা, অপ
ণ করা, 
]দান করা, েদওয়া, দমন করণ, বাধাদান, িনবারণ ৪:৬ 

 ,িতহতকারী, ]িতেরাধক, িনয়¸ক, অপসারণকারী[ دافِعٌ 

অপ
ণকারী, ]দানকারী, দমনকারী ৫২:৮ 
دفق< دافٌِق   েবগবান, ]বাহমাণ, সেবেগ িনগ
ত, সেবেগ িনিN� 

৮৬:৬ 
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 Mن[ َدك[، ، ةٌ  َد]� Mدكك< َدك  চুরমার করা, চূণ
িবচূণ
 করা, ভাঙচুর 

করা, েভেঙ েফলা, /িড়েয় েদওয়া, িব¡� করা, সমান  করা, 
সমতল বানােনা ৮৯:২১ 

ءٌ  M[َواٌت  جل َد M[َد  সমতল ভূিম, সমভূিম, িব¡�, চুরমার, চূণ
িবচূণ
 

১৮:৯৮ 
دلك< ُدلُوكٌ   েহেল পড়া, ঢেল পড়া, ঢলা, েহরা, ঝুঁেক পড়া, েঝাঁকা 

১৭:৭৮ 
 Mدلل<] ن[ َدل  পথ েদখােনা, অবগত করা, িনদশ
ন েদখােনা, স¤ান 

েদওয়া, িনেয় যাওয়া, েপÉছােনা ২০:৪০ 
ِدلMةٌ  جل َدِ!ٌل 

َ
أ  পথ]দশ
ক, িদশারী, িনদশ
ন, ]মাণ ২৫:৪৫ 

، Mµَد  µَْد
َ
دلو< أ  ঝুিলেয় েদওয়া, নামােনা, নািমেয় েদওয়া, েফলা, 

কথা বেল েফলা, কথা পাড়া, িমথ@ামামলা করা ২:১৮৮ 
 Mتََد� ঝুঁকা, আকৃR হওয়া, নামা, েনেম আসা, িনকটবত
ী হওয়া, 

কােছ আসা ৫৩:৮ 
ِدَالءٌ  جل َدلْوٌ   বালিত, কুেপর বালিত, ঝুলW বালিত ১২:১৯ 

دمدم< َدْمَدمَ   ¡ংস করা, ¡ংসলীলা চালােনা, ঝাঁিপেয় পড়া, 

আkাসন চালােনা ৯১:১৪ 
َر، Mًا َدمYْدمر< تَْدِم  ¡ংস করা, িবলু� করা, িবনাশ করা, িনপাত 

করা, উেUদ করা, ¡ংসলীলা চালােনা, ঝাঁিপেয় পড়া, 
আkাসন চালােনা ১৭:১৬ 
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دمع< ُدُمْوعٌ  جل َدْمعٌ   েচােখর পািন, অ¨, অ¨জল, নয়নজল, আঁসু 

৫:৮৩ 
دمغ<] ف[ َدَمغَ   আঘােত মগজ েবর করা, ভীষণ আঘাত করা, 

]চM ]হার করা, মাথা /িড়েয় েদওয়া, ম�ক েভেঙ চূণ
 করা 
২১:১৮ 

دمو< ِدَماءٌ  ج َدمٌ   রb, েশািনত, 0িধর, েলাG, খুন ২:৩০ 

دنر< َدنَاِغYُْ  جل ِدينَارٌ   এক িদনার = ৪.২৫ kাম �ণ
, �ণ
মু�া, 

�েণ
র টাকা, েমাহর, আশরািফ, মু�া ৩:৭৫ 
دنو<] ن[ َدنَا  িনকটবত
ী হওয়া, কােছ আসা, সংল¥ হওয়া, 

লাগালািগ হওয়া ৫৩:৮ 
ْدَ� 

َ
 িনকেট টানা, মুিড়েয় েনওয়া, মুিড় েদওয়া, ঝুিলেয় েদওয়া أ

৩৩:৫৯ 
َداِغيَةٌ  مث َدانٍ   িনকটবত
ী, সংল¥, ঝুলW ৫৫:৫৪ 


িনকটতম, অিধক িনকটবত األْدَ½ ী, েছাট, কমা, িনÎমােনর, 

িনকৃRতম ২:৬১ 
ُدً�  جل اُ�نْيا  িনকটবত
ী iান, িনকৃRiান, দুিনয়া, পৃিথবী, 

ইহেলাক, িব�জত, জাহান, বসু¤রা, ধরণী, অবনী, েমিদনী, 
সৃিRতল, মািট, জিমন, পািথ
ব, ইহেলৗিকক, ইহকালীন ২:৮৫ 
دود< َداوُدُ   দাউদ আলাইিহস সালাম ২:২৫১ 

دور<] ن[ َدارَ   েচাখ পাকােনা, ঘুরােনা, উ³ােনা, িব�ািরত হওয়া 

৩৩:১৯ 
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َدارَ 
َ
 ,নগদ েলনেদন করা, নগদ কারবার করা, আদান ]দান করা أ

িবিনময় করা, েলনেদন করা ২:২৮২  
ِديَارٌ  ج َدارٌ   বািড়, গৃহ, ]াসাদ, শহর, নগর, অqল, ]েদশ, েদশ, 

পৃিথবী, পরকাল, অবiানiল, েঘারা েফরার iান ২:৮৪ 
 ,গৃহবাসী, বািস�া, অবiানকারী, অিধবাসী, সH@াসী, যাযাবর  َديMارٌ 

েযাগী ৭১:২৬ 
َدَوائِرُ  ج َدائَِرةٌ   দুিদ
ন, দুিব
পাক, কােলর চ�, অকাল, দু¿াল, 

সংকটকাল, দুঃসময়, িবপদ, িবপয
য়, দুভ
াগ@ ৯:৯৮ 
دول< َداَوَل   অদলবদল করা, পালা�েম আনা, পালাবদল করা, 

ঘুরােনা, ঘুিরেয় েদওয়া, আবত
ন ঘটােনা, পিরবত
ন করা, 
বদলােনা ৩:১৪০ 

ُدْوَالٌت  جل ُدولَةٌ   পু�ীভূত স"দ যা হাতবদল হেত থােক, 

পুিজপিতর স"িS, কুিNগত স"দ, kাসকরা েদৗলত ৫৯:৭ 
دوم<] ن[ َدامَ   দীঘ
iায়ী হওয়া, অব@াহত থাকা, িiিতশীল থাকা, 

চলেত থাকা, করেত থাকা, থাকা ৫:২৪ 
 িচরiায়ী, িiিতশীল, iায়ী, চলমান, অব@াহতগিত ১৩:৩৫ َدائِمٌ 

دون< ُدونَ   ব@তীত, বােদ, ছাড়া, েছেড়, িবনা, িবেন, সামেন, 

স)ুেখ, িনকেট, অ�, ��, নগণ@, নীচ, হীন, েহয়, িন¤ে◌œ, 
কম, িনÎতর, েছাট ২:২৩ 

دهر< ُدُهْورٌ  جل َدْهرٌ   যুগ, সময়, কাল, জামানা, মহাকাল ৭৬:১ 
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دهق< ص ِدَهاٌق   পিরপূণ
, উপেচপড়া, টইটই, টইট�ুর, কানায় 

কানায় ৭৮:৩৪ 
ةٌ  Mدهم< ُمْدَهام  অিতশ@ামল উদ@ান, গাঢ়সবুজরেঙর উদ@ান, 

ন�নকানন ৫৫:৬৪ 
ْدَهنَ 

َ
دهن< أ  েতল মাখােনা, নমনীয় হওয়া, ৈশিথল@ ]দশ
ন করা, 

িশিথলতা করা ৬৮:৯ 

িশিথলকারী, বলগাহীন, িশিথলতা ]দশ ُمْدِهنٌ নকারী, িশিথল, 

চাটুকার ৫৬:৮১ 
ْدَهانٌ  جل ُدْهنٌ 

َ
أ  েতল, জয়তুেনর েতল ২৩:২০ 

ْدِهنَةٌ  جل ِدَهانٌ 
َ
أ  রিbম ৈতলাb চামড়া ৫৫:৩৮ 

ْدَ$ 
َ
د$< أ  আকিuক, মহািবপদ, েঘারতর িবপদ, িবভীিষকাময় 

৫৪:৪৬ 
دين<] ض[ َدانَ   ধম
 kহণ করা, ধম
 মেনানীত করা ৯:২৯ 


ঋণ করা, ঋণ kহণ করা, ধার েনওয়া, কজ تََداَفنَ  েনওয়া,  

েলনেদন করা, কারবার করা, িহসাব-িনকাশ করা ২:২৮২ 
ُديُْونٌ  جل َدْفنٌ   ঋন, ধার, কজ
, েদনা ৪:১২ 

ْديَانٌ  جل ِدْفنٌ 
َ
أ  দীন, ধম
, ধম
িব�াস, ধম
মত, ইসলাম, মতাদশ
, 

আনুগত@, েমেন চলা, পালন করা, িকয়ামত, িবচার, িহসাব, 
]িতদান, বদলা ৩:১৯ 

ا�ين يوم  িকয়ামত, িবচারিদন, িবচারিদবস, িকয়ামতিদবস, 

]িতদানিদবস, বদলার িদন ১:৪ 
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 িবচারািধন, িবচারণীয়, বদলাপা�, ]িতফল ]া� ৩৭:৫৩ َمِدينٌ 

Yَمِديٍن  َغ  ]িতফল অ]া�, অিবচায
, িবচারহীন, বদলাহীন, 

িবচারমুb ৫৬:৮৬ 
 
  

    [[[[২২২২২২২২]]]]    ذال

    
 এই َذا

هذه هذا،  এই, এটা, এই বp ২:২৫ 

هتان هذان،  এ দুিট, উভয়টা, এরা দুজন, উভেয় ২০:৬৩ 

وَالئَِك،
ُ
هُؤالَءِ  أ  এরা, এ/েলা ২:৩১ 

 ওইটা, উহা ২:২ َذلَِك 

َذِلُكَما َذانِك،  ওই দুিট ২৮:৩২ 

َذِلُكنM  َذِلُكْم،  ওরা, ও/েলা, েতামােদর তােত, েতামােদর ওেত 

২:৪৯ 
) মূলত িছল َكَذلِك لك+  َكَذا ) েতামার জেন@ এমনই, েতামার 

জেন@ ওটাই 
ذأب< ِذيَاٌب  جل ِذئٌْب   বাঘ, েনকেড়, শাদু
ল, বoসাদন ১২:১৪ 

ذأم< َمْذئُْومٌ   ঘৃিণত, লািÚত, িনি�ত, অপছ�নীয়, অপমািনত ৭:১৮ 

ِذبMٌة، جل ُذبَاٌب 
َ
ذبب< ِذبMانٌ  أ  মশা, মািছ, মিNকা ২২:৭৩ 



 

108 

ذبح<] ف[ َذبَحَ   জবাই করা, কুরবানী করা, বধ করা, িনধন করা 

২:৭১ 

িনম َذبMحَ মভােব জবাই করা, হত@া করা, গণিনধন করা, গণহত@া 

করা, ]ােণ মারা ২:৪৯ 
مص ِذبْحٌ   জবােয়র প�, উoসিগ
ত ]াণী, জবাইেযাগ@ ৩৭:১০৭ 

ذبذب< ُمَذبَْذٌب   দু‘মনা, েদাদুল@মান, েদাটানিচS, সংেকাচিচS, 

িIধাk� ৪:১৪৩ 
َخرَ  Mذخر< إِد  সqয় করা, জমা করা, /দামজাত করা, পু�ীভূত করা 

৩:৪৯ 
 
َ
ذرأ<] ف[ َذَرأ  সৃিR করা, সৃজন করা, পয়দা করা, অসংখ@ সৃিR 

করা, ছড়ােনা, িব�ৃত করা ৬:১৩৬ 
ةٌ  Mاٌت  جل َذرMذرر< َذر  /ঁিড় িপঁপড়া, কণা, অণু, পরমাণু, জাররা 

৪:৪০ 
يMةٌ  Rَيات ج ُذر Rُذر  িড�াণু, বংশধর, সWানসWিত, ভিবষ@o]জª 

১৩:২৩ 
ذرع< ِذَراعٌ  ج َذْرعٌ   বাG, হাত, গজ, বাGবল, শিb, Nমতা, 

মেনাবল ১১:৭৭ 
ذرو< َذْرًوا ،]ن[ َذَرا  ধূলাবািল উড়ােনা, িবিN� করা, উড়ােনা 

১৮:৪৫ 
 চMেবেগ ধূলাবািল উoেNপণকারী ৫১:১[ اAّاَِرَيات
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ذعن< ُمْذِعنٌ   অনুগত, িবনীত, বশ@তা �ীকারকারী, 

নিত�ীকারকারী, বাধ@গতাবiায় ২৪:৪৬ 
ْذقَانٌ 

َ
ذقن< َذَقنٌ  و أ  থুতিন, িচবুক, নতিশর, অেধাবদন, অেধািচবুক, 

অেধামুেখ ১৭:১০৭ 
ذكر< ِذْكرٌ  ،]ن[ َذَكرَ   uরণ করা, িজিকর করা, ইয়াদ করা, বণ
না 

করা, উেLখ করা, সমােলাচনা করা, uৃিতচারণ করা, মেন 
আনা, জপা, েখয়াল করা, ধ@ান করা, সাধনা করা ২:৪০ 

َر، Mتَْذِكَرةٌ  َذك  uরণ করােনা, মেন করােনা, উপেদশ েদওয়া, ম¸ণা 

েদওয়া ২:২৮২ 
َر، Mرَ  تََذك MكMإِذ  uরণ করা, মেনািনেবশ করা, উপেদশ kহণ করা, 

নিসহত কবুল করা, uরণ করােনা ৭:৩ 
َكرَ  Mإِد uরণ হওয়া, মেন আসা, েখয়াল হওয়া, uরণ করা, িচWা 

করা, মেনািনেবশ করা, িফিকর করা, গেবষণা করা ১২:৪৫ 
ْذَ]رٌ  جل ِذْكرٌ 

َ
أ  uরণ, জপন, িজিকর, উপেদশ, ওহী, কুরআন, 

uৃিত, বণ
না, আেলাচনা, ইয়াদ ৩:৫৮ 
تَْذِكَرةٌ  ِذْكَرى،  uরণ করা, uৃিতচারণ, উপেদশ kহণ, উপেদশ 

দান, uরণীয়, uারক, uারকিলিপ, উপেদশ, নিসহত, 
উপেদশবাণী, uরণিচ�, সতক
বাণী, uৃিতকথা ৬:৬৮ 


আেলািচত, আেলাচ@, উেLখ@, উেLখেযাগ@, uরণীয়, বিণ َمْذُكورٌ ত, 

উেLিখত ৭৬:১ 
رٌ  Rُمَذك উপেদশদাতা, নিসহতকারী, উপেদRা, ম¸ণাদাতা ৮৮:২১ 
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 িজিকরকারী, uৃিতচারণকারী, uরণকারী ৩৩:৩৫ َذاِكرٌ 

ُذْكَرانٌ  ُذُكوٌر، ج َذَكرٌ   পু0ষ, পু0ষজািত, নর ৩:৩৬ 

ِكرٌ  Mُمد uরণকারী, িচWািবদ, িচWাশীল, িচWািফিকরকারী, 

মেনািনেবশকারী, গেবষক ৫৪:১৫ 
 Mæذكو< َذ  জবাই করা, জবাই কের হালাল বানােনা ৫:৩ 

 Mذلل<] ض[ َذل  অপমািনত হওয়া, লািÚত হওয়া, অবনিমত হওয়া, 

নুেয় পড়া ২০:১৩৪ 
تَْذِ!الً  َذلMَل،  অধীন করা, অনুগত কর, অসহায় বানােনা, 

আয়াSাধীন করা, কতৃ
1াধীন করা ৭৬:১৪  
 Mَذل

َ
 ,অপমািনত করা, লািÚত কর, মানহািন করা, অপদi করা أ

েহয় করা ৩:২৬ 
، ِذلMةٌ  ُذل~  অপমান, লাÚনা, হীনতা, নীচতা, অস)ান, িবনয়, ন±তা, 

আনুগত@, অধীনতা ২:৬১ 
ِذلMةٌ 

َ

অপমািনত, মানহীন, লািÚত, তুU, অপদাথ أ, িনকৃR ৫:৫৪ 

 Oَذل
َ
اَذلR ج أ  হীনতম, অিতলািÚত, লাÚনাকর, অস)ানী, সব
ািধক 

অপমািনত, ইতর, অপদাথ
 ৬৩:৮ 
ُذلٌُل  ج َذلُوٌل   অধীন, বশীভূত, অনুগত, তােবদার, অবনত, িবনীত, 

সমতল ১৬:৬৯ 
ةٌ  Mذمم< ِذَممٌ  جل ِذم  িজ)া, দািয়1, ]িতEা, অaীকার, ]িত¨িত, 

চুিb ৯:৮ 
  িনি�ত, িতর¿ৃত, অি]য়, ম� ১৭:১৮ َمْذُمومٌ 
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ذنب< ُذنُوٌب  ج َذنٌْب   পাপ, অন@ায়, /নাহ, অপরাধ, েদাষ, ¶িট, 

ভুল, েদাষােরাপ, পাপরািশ, ]াপ@, পােপর শাি� ৪০:৩ 
 ,পােপর শাি�, ]াপ@, পাওনা, পািনর পালা, কূেপর বালিত َذنُوٌب 

িনধ
ািরত সময়, এবাদেতর ওয়াb ৫১:৫৯ 
َذَواَت  َذاَت، َذوِْي، َذوَْي، َذَوا، ِذي، َذا، ُذْو،  মািলক, অিধকারী, িবিশR, 

ওয়ালা ৫৫:১২ 
ذود<] ن[ َذادَ   িবরত থাকা, বারণ করা, িবরত রাখা, বাধা েদওয়া, 

আটেক রাখা ২৮:২৩ 
ذوق<] ن[ َذاَق   আ�াদন করা, �াদ kহণ করা, চাখা, মজা বুঝা, 

েভাগ করা, খাওয়া, বরণ করা ৬৫:৯ 
َذاَق 

َ
�চাখােনা, মজা েদখােনা, আ أাদন করােনা, েভাগ করােনা, 

েভাগ করেত েদওয়া, বরণ করােনা ৩০:৩৩ 
َذائَِقةٌ  مث َذائٌِق   �াদ kহণকারী, েভাগকারী, ভুbেভাগী, েভাগকারী, 

আ�াদী ৩:১৮৫ 
ذهب< َذَهابًا ،]ف[ َذَهَب   যাওয়া, গমন করা, চেল যাওয়া, পালােনা, 

দূর হওয়া, সের পড়া, রওনা েদওয়া, ]iান করা, iানাWর 
করা ২:১৭ 

ْذَهَب  ِب، َذَهَب 
َ
أ  িনেয় যাওয়া, িছিনেয় েনওয়া, সিরেয় েনওয়া, 

iানাWিরত করা, িন0েPশ করা, উধাও করা, দূর করা, 
দূিরভূত করা, িনঃেশষ করা ২:১৭ 

 গমনকারী, গমনশীল, গমেনাªুখ ৩৭:৯৯ َذاِهٌب 
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ْذَهاٌب  جل َذَهٌب 
َ
أ  �ণ
, েসানা, সুবণ
, কqন, কনক, িহরণ@, 

ধনস"দ ৩:১৪ 
ذهل<] ف[ َذَهَل   ভুেল যাওয়া, িবuৃত হওয়া, uৃিতহীন হওয়া. 

uৃিতVR হওয়া, মিতVম ঘটা ২২:২ 
َذاعَ 

َ
ذيع< أ  ]চার করা, স�চার করা, ]চারণা করা, রটােনা, 

রটানা করা, ছড়ােনা ৪:৮৩ 
  

    [[[[৮৯৮৯৮৯৮৯]]]]        راء
ٌس 

ْ
رأس< رُُءوٌس  ج َرأ  মাথা, ম�ক, মুM, িশর, মেড়া, মূল, মূলধন, 

পঁুিজ, আসল ২:২৭৯ 
فَةٌ 

ْ
رأف< َرأ  েকামল�দয় হওয়া, �দয় গলা, দয়াপরবশ হওয়া, দয়া 

করা, েমেহরবািন করা, েকামলতা, মমতা, মায়া, েËহ ২৪:২ 
ص َرُؤوٌْف   রউফ: আLাহর নাম, েমেহরবান, ক0ণাশীল, 

েকামল�দয়, �দয়বান, দয়ালু, দয়াপরবশ, অিতশয় দয়ালু, 
েËহপরায়ণ, সহানুভূিতশীল, অনুkহশীল ২:১৪৩ 

ى
َ
رأي<] ف[ َرأ  েদখা, দশ
ন করা, দৃিRেগাচর হওয়া, ]ত@N করা, 

তাকােনা, লN@ করা, চাওয়া, দৃিRপাত করা, অবেলাকন করা, 
েভেব েদখা, মেন করা, মত েদওয়া, রায় েদওয়া, িস�াW 
েদওয়া. িবেবচনা করা, অবগত হওয়া ৬:৭৬ 

ى
َ
رْأ

َ

েদখােনা, দশ أােনা, ]দশ
ন করা, নজর কাড়া, দৃিR আকষ
ণ 

করা, েগাচরীভূত করা, জানােনা, অবগত করা ৪:১০৫ 
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 স)ুিখন হওয়া, মুেখামুিখ হওয়া, েগাচরীভূত হওয়া, এেক تََراَءى

অপরেক েদখা, পর²রেক েদখা, েচাখােচািখ করা ৮:৪৮ 
ِرئَاءٌ  َراَءى،  েলাক েদখােনা, িরয়া করা, ]দশ
ন করা, দৃিR আকষ
ণ 

করা ৪:৩৮ 
ٌي 

ْ
ْرآءٌ  آَراٌء،  جل َرأ

َ
أ  বাহ@ত েদখা, েচােখর েদখা, দৃিR, মত, বুি�, 

অিভমত, রায়, িস�াW ১১:২৭ 
 ,েদখেত, দৃেশ@, আকাের, আকৃিতেত, অবয়েব, গঠেন رِْءيًا

পািরপাট@, েপাছপাছ ১৯:৭৪ 
مص الرOْءيَا  �Ø, খাব ১২:৪৩ 

ْرَباٌب  ج رَب~ 
َ
ربب< أ  রব, ]ভু, মুিনব, ]িতপালক, পালনকত
া, 

পরওয়ারেদগার, কত
া, মািলক, মুনীব, সদ
ার, অিভভাবক, 
েদবতা ৩:৬৪ 

 ~ R%ِر  আLাহওয়ালা, আLাহভb, ধািম
ক, তাপস, সাধক, দল, 

সaীসাথী ৩:১৪৬ 

আLাহওয়ালা, আLাহভb, আLাহভী0,  ধািম َربMاِ½~ ক, তাপস, 

সাধক, আিলম, ফিকহ, িবেশষE, পিMত, সব
E, মহাEানী, 
]Eাময়, ]Eাবান, হাকীম, িবEানী, ইলম-িফকহ ও 
িহকমতওয়ালা ৩:৫১ 

َربِيْبَةٌ  و َرَبائُِب   সoেমেয়, �ীর েমেয় ৪:২৩ 

ربح<] س[ َربِحَ   লাভজনক হওয়া, উপকারী হওয়া, ফল]সু হওয়া, 

লBকাম হওয়া, সাথ
ক হওয়া ২:১৬ 



 

114 

ربص< تََربOٌص  تََربMَص،  ]তীNা করা, অেপNা করা, ]ত@াশা করা, 

কালেNপণ কর, iিগত রাখা ৯:৫২ 
بRٌص  َÈَُم ]তীNমাণ, ]ত@াশী, অেপNাকারী, অেপNক, অেপNমাণ 

৯:৫২ 
ربط<] ض[ َرَبَط   বাঁধা, ব�মূল করা, েবঁেধ েদওয়া, দৃঢ় করা, 

মজবুত করা, আµ]ত@য় করা ১৮:১৪ 
 অটল থাকা, দৃঢ় থাকা, অিবচল থাকা, সাহসী হওয়া ৩:২০০ َراَنَط 

 ,সীমাW পাহারা েদওয়া, েবঁেধ রাখা, েঘাড়া বাঁধার iান ِرَباٌط 

আ�াবল, অ�শালা, েতজ�ী অ�পাল ৮:৬০ 
ْرَبٌع،

َ
ْرَبَعة أ

َ
ربع< أ  চার, চাির, েচৗ ২৪:৪৮ 


চতুথ َرابِعٌ , চতুথ
ত, চার ন�র ১৮:২২ 

 চার/ণ, চার জন, এেক চার, চার চার কের ৪:৩ ُرَباعٌ 

ُبعُ  Oالر এক চতুথ
াংশ, চারভােগর একভাগ, চােরর এক ৪:১২ 

ْرَبِعَ 
َ
 চিLশ ২:৫১ أ

ربو<] ن[ َرَبا  বৃি� পাওয়া, বিধ
ত হওয়া, েবেড় যাওয়া, েবেড় ওঠা, 

বড় হওয়া, Íীত হওয়া, ফুেল ওঠা ২২:৫ 
 M%َر বািড়েয় েতালা, বড় করা, লালনপালন করা, ]িতপালন করা, 

তারিবয়াত করা ১৭:২৪ 
ْرَ& 

َ

বািড়েয় েদওয়া, বাড়ােনা, পিরবধ أন করা ২:২৭৬ 

َرانِيَةً  مث َرانِيًا  বাড়W, বধ
নশীল, বধ
মান, Íীত, Íািরত, 

িবÍািরত, ভীষণ, ]চM ১৩:১৭ 
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ْرَ& 
َ

অিধক লাভজনক, বধ أনশীল, বিধ
�ু, �মবধ
মান, উHত, 

Nমতাবান ১৬:৯২ 
َبوا Rالر বধ
মানবp, সুদ, িরবা, কুসীদ, চ�বৃি�সুদ, �মবধ
মানসুদ 

৩:১৩০ 
ُرً&  جل َرْبَوةٌ   উ^ভূিম, িটলা, পাহাড়, Íীতভূিম, মালভূিম, 

বাড়Wভূিম ২:২৬৫ 
رتع<] ف[ َرَيعَ   ঘুের েবড়ােনা, িবেনাদন করা, আেমাদ করা, ]মদ 

করা, িবহার করা, িবহারাহার করা, তৃি�ভের খাওয়া ১২:১২ 
رتق< َرْيًقا  ব¤, ব¤মুখ, সংযুb, িমিলত ২১:৩১ 

رتل< تَْرِييالً  َرتMَل،  িব��ভােব পড়া, তারতীেলর সেa পাঠ করা, 

²R ও সুমধুরকেÛ আবৃিS করা, ¨িতমু« হেয় েতলাওয়াত 
করা ৭৩:৪ 

 Mا ،]س[ َرج رجج< رَج�  কাঁপা, কি"ত হওয়া, ]কি"ত হওয়া, 

ভূিমক" হওয়া ৫৬:৪ 
رجز< ص رُْجزٌ  رِْجٌز،  পাপ, অপিব`তা, পি�লতা, কলুষতা, শাি�, 

িবপদ, মুসীবত, মূিত
, মূিত
পঁূজা, অপিব` ২:৫৯ 
رَْجاٌس  جل رِْجٌس 

َ
رجس< أ  পাপ, অপিব`তা, েনাংড়া, ময়লা, 

নাপাক, কলুষ, দু¿ৃত, শাি�, অধম, অনাচার ৫:৯০ 
َمرِْجعٌ  رجع< رُْجَ'، رَْجٌع، ،]ض[ رََجعَ   িফের আসা, ঘুের আসা, 

িফরােনা, েফরত আসা, িফরত পাঠােনা, ]ত@াবত
ন করা, 
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আবত
ন করা, 0জু করা, 0জু হওয়া, ]ত@াগমন করা, 
পুনয
া`া করা ৫০:৩ 

رَْجعَ 
َ
 ,িফিরেয় আনা, েফরত পাঠােনা, েপশ করা, িফরােনা أ

]ত@াহার করা, 0জু করা ২:২৮ 
 ত@াহার কের েনওয়া, রজয়াত করা, �ীেক িফিরেয়[ تََراَجعَ 

েনওয়া, পুনিব
বাহ করা, পর²েরর কােছ যাতায়াত করা, 
পুনয
া`া করা ২:২৩০  


ত@াবত[ َراِجعٌ নশীল, ]ত@াবত
নকারী ২:৪৬ 


ত@াবত[ َمرِْجعٌ ন, আবত
ন, িফের আসা, ]ত@াবত
নiল, আ�য়iল, 

আবত
নiল ৩:৫৫ 
رجف<] ن[ رََجَف   কাঁপা, ]কি"ত হওয়া, ভূিমক" হওয়া, 

থরথর করা, কাঁপােনা, ]কি"ত করা ৭৯:৬ 
اِجَفةُ  Mالر ]ক"ণকারী, কাঁপািনয়া, ক"মান, ক"নশীল, িশঙার 

]থম ফুoকার ৭৯:৬ 
 ক"ণ, ভূিমক" ৭:৭৮[ الرMْجَفةُ 

 েরামাqকর /জব রটনাকারী, /জব রটনাকারী ৩৩:৬০ ُمرِْجٌف 

رجل< رَِجاٌل  ج رَُجٌل   মানুষ, মানব, েলাক, ব@িb, মানবজািত, 

পু0ষ, নর, নরকুল, ]া�বয়  পু0ষ ৪:৭  
رُْجٌل  ج رِْجٌل 

َ
أ  পা, পদ, কদম, চরণ ৫:৬ 

 পদািতক ৈসন@, পদ×জী বািহনী, পদযা`ী ৈসন@দল ১৭:৬৪ رَِجٌل 
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رجم< رkًَْا ،]ن[ رََجمَ   পাথর মারা, ]�র িনেNপ করা, রজম করা, 

]�রাঘােত হত@া করা, পাথর েমের হত@া করা ১১:৯১ 
بِالَغيب رkًَْا  আ�ােজ িঢল েছাড়া, অনুমােন কথা বলা ১৮:২০ 

 িনেNপ করার পাথর, িনিN� পাথর, উÁা, েNপণা� ৬৭:৫ رُُجومٌ 

َمرُْجوم رَِجيٌم،  ]�রাঘাত খাওয়া, ]�র িনিN�, শয়তান, অিভশ�, 

িবতািড়ত, রজমকৃত, ]�রাঘােত হত@াকৃত ৩:৩৬, ২৬:১১৬ 
رجو<] ن[ َرَ)   আশা করা, কামনা করা, আকা¹া করা, বাসনা 

করা, ]ত@াশা করা, সাধ জাগা, শখ করা, ইUা করা ১০:৭ 
ْرَ) 

َ
 আশা িদেয় রাখা, িবলি�ত করা, িঢল েদওয়া, অবকাশ أ

েদওয়া, িশিথল করা, সুেযাগ েদওয়া, iিগত রাখা, মুলতুিব 
রাখা, দূের রাখা ৩৩:২১ 

ا  ত@ািশত, কাি¬Nত ব@িb, বািÚত, অভীR, উিPR ১১:৬২[ َمرُْجو�

 আশাি~ত, ]তীিNত, আশার আেলা, িবলি�ত ৯:১০৬ ُمْرً) 

رَْجاءٌ 
َ
رًَجا و أ  িকনারা, ]াW, পাশ
¦েদয়াল ৬৯:১৭ 

رحب<] ك[ رَُحَب   িব�ৃত হওয়া, ]শ� হওয়া, সুিব�ীণ
 হওয়া, 

চওড়া হওয়া, িবশাল হওয়া, সুিবশাল হওয়া, সুপিরসর হওয়া, 
ম�বড় হওয়া, িবরাট হওয়া, �াগতম জানােনা, েখাশ আমেদদ 
জানােনা, অভ@াথ
না েদওয়া ৯:২৫ 


শ� iান, মহাiান, অিভন�নেক©, অভ@াথ[ َمرَْحبًاনাকN 

৩৮:৫৯ 
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رحق< ص رَِحيٌق   িব�� পানীয়, খাঁিট শরাব, িনেরভ
জাল সুরা 

৮৩:২৫ 
رحل< رَِحاٌل  ج رَْحٌل   রসদপ`, মালপ`, েবাঝা, থিল, শেস@র ব�া 

১২:৭০ 

সফর করা, পয رِْحلَةটন, বািণিজ@ক Vমণ, কােফলা ১০৬:২ 

رحم< َمرَْ�َةٌ  رُْ�ًا، رَْ�ًَة، ،]س[ رَِحمَ   দয়া করা, অনুkহ করা, রহম 

করা, অনুক"া করা, ক0ণা করা, কৃপা করা, রহমত েদওয়া, 
মমতা করা, মায়া করা, েমেহরবাণী করা, ভােলাবাসা, 
আWিরক হওয়া ১৮:৮১ 

رَْحمُ 
َ

সব أািধক দয়ালু, অিধক দয়াবান, অিত দয়ালু, সব
ািধক 

কৃপাশীল ৭:১৫১ 
رَْحمُ 

َ
الراِ� أ  সব
ে�� দয়ালু, দয়ালুেদর দয়াল, সব
ে�� েমেহরবান 

৭:১৫১ 
اِحمُ  Mالر দয়াকারী, কৃপাকারী ১২:৬৪ 

رَْ�نٌ  رَُ�َاُء، ج رَِحيمٌ   রহীম, রহমান, দয়ালু, দরদী, দয়াল, সদয়, 

দয়াবান, দয়াপরবশ, সদাশয়, কৃপাময়, ক0ণাময়, পরম 
ক0ণাময়, অসীম দয়ালু, িনতাW দয়াশীল ৪৮:১৪  

رَْحامٌ 
َ
رِْحمٌ  و أ  ক0ণার পা`, মাতৃগভ
, জরায়ু, গভ
াশয়, গভ
েকাষ, 

গভ
জ, গভ
জাত আµীয়, আµীয়�জন, আµীয়তা ৩:৬ 
رخو< رَُخاءٌ   মৃদুভাব, আলেতাভাব, েকামলতায়, নরমভােব, 

আরেগােছ ৩৮:৩৬ 
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رَْداءُ  جل رِْدءٌ 
َ
ردأ< أ  সাহায@কারী, সহকারী, সহায়ক, সহেযাগী, 

সাহায@ােথ
 ২৮:৩৬ 
 Mن[ رَد[، ، ردد< َمَرد~  رَد~  িফরত েদওয়া, েফরত পাঠােনা, ]ত@াখ@ান 

করা, িফিরেয় েদওয়া, তািড়েয় েদওয়া, ]ত@াহার করা, 
িফিরেয় েনওয়া, জবাব েদওয়া, রদ করা, েরাধ করা, 
]িতেরাধ করা, ]িতহত করা, খMন করা, অপ
ণ করা, েসাপদ
 
করা, িফিরেয় আনা, ]ত@াবত
ন করা ২:১০৯ 

دَ  Mتََرد িফরেত থাকা, ঘুরপাক খাওয়া, ইত�ত করা, িIধা করা 

৯:৪৫ 
 Mاْرتَد িফরা, েঘারা, িফের যাওয়া, পzােত িফরা, মুরতাদ হওয়া, 

ধম
ত@াগ করা, উ³া চলা, পূব
াবiায় িফের আসা, ]ত@াবত
ন 
করা ১২:৯৬ 

 ,িফরতদাতা, রদকারী, অপসারণকারী, দূরকারী, ]ত@াহারকারী َراد~ 

]ত@াপ
ণকারী, অপ
ণকারী ১৬:৭১ 

িতহতকারী, দূরকারী, অপসারণকারী, ]ত@াবত[ َمَرد~ নiল, 

পিরণাম ১৩:১১ 

েফরতেযাগ@, ]ত@াবত َمْرُدودٌ নীয়, অপসারণীয়, অপসািরত, 

]িতহত ১১:৭৬ 
 Yَْمْرُدودٍ  َل  অেফরতেযাগ@, অ]িতহত, অিনবায
 ১১:৭৬ 

ردف<] س[ رَِدَف   সহগামী হওয়া, সহগামী হওয়া, অনুসরণ করা, 

পরবত
ীেত আসা, পরপর আসা ২৭:৭২ 
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اِدفَةُ  Mالر অনুগামী, পরবত
ী, পzাIত
ী, িশaার িIতীয় ফুoকার ৭৯:৭ 

 অনুগামী, �মাগত অবতরণকারী ৮:৯ ُمْرِدٌف 

ردم< رُُدْومٌ  جل رَْدمٌ   অটল ]াচীর, সুদৃঢ় ]াচীর, মজবুত েদয়াল 

১৮:৯৫ 
ردي< تََردMى ،]س[ رَِدَي   অেকেজা হওয়া, অচল হওয়া, পতন ঘটা, 

পেড় যাওয়া, পিতত হওয়া, ভূপািতত হওয়া,  ¡ংস হওয়া, 
িবনাশ হওয়া ২০:১৬ 

رَْدى
َ
 ,অেকেজা করা, অচল করা, পতন ঘটােনা, েফেল েদওয়া أ

পিতত করা, ভূপািতত করা,  ¡ংস করা, িবনাশ করা ৪১:২৩ 
يَةُ  RَدÈَالُْم পতেন মরা প�, ভূপািততপ� ৫:৩ 

رَْذُل 
َ
رَْذلُوَن، ج أ

َ
َراِذُل  أ

َ
رذل< أ  সব
ািধক হীন, িনzল, অি�য়াশীল, 

অকম
ণ@, অথব
, দুঃসময়, অচলাবiা ১১:২৭ 
رَْذل

َ
الُعمر أ  অকম
ণ@ বয়স, বয়েসর দুঃসময়, িনিìয় বয়স, বষ
ীয়াণ, 

থুড়থুেড় বুেড়া, থুºুেড়, খুনখুেন, অচলবয়সী, েশষবয়সী, 
জরাk� ১১:২৭  

رزق<] ن[ َرَزَق   িরিজক েদওয়া, খাওয়ােনা, েখারাক েদওয়া, আহায
 

েদওয়া, 0িজ েদওয়া, অH েদওয়া, খাবার েদওয়া, খানা 
খাওয়ােনা, েভাগ@বp েদওয়া, রসদ েদওয়া, ধনস"দ েদওয়া 
২:৩ 

ْرَزاٌق  جل ِرْزٌق 
َ
أ  িরিজক, উপেভাগ@বp, েভাগ@বp, খানা, খাদ@, 

আহায
, 0িজ, বৃিR, স"দ ৮:৪ 
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اِزُق  Mالر িরিজকদাতা, আহায
দাতা ৫:১১৪ 

 Yْاِزِقَ  َخ Mالر  সেব
াSম  িরিজকদাতা, সব
ে�� আহায
দাতা ৫:১১৪ 

زMاُق  Mالر সব
ািধক িরিজকদাতা, সেব
াSম  িরিজকদাতা, সব
ে�� 

আহায
দাতা ৫১:৫৮ 
رسخ< َراِسخٌ   সুদN, পিMত, পারদশ
ী, সুগভীর, িবেশষE, িবচNণ 

৩:৮ 
 OسMرسس< الر  রস: উপত@কার নাম, খিন, পুরাতন এক কূেপর নাম 

২৫:৩৮ 
الرMسR  أْصَحاب  রস-অিধবাসী ২৫:৩৮ 

رَْسَل 
َ
رسل< أ  পাঠােনা, ে]রণ করা, রসূল ে]রণ করা, দূত পাঠােনা, 

িরসালাত েদওয়া, নবী বানােনা ২:১১৯ 
رُُسٌل  ج رَُسوٌل   রসূল, নবী, পয়গা�র, ে]িরতপু0ষ, দূত, 

েফেরশতা, বাত
াবাহক, সংবাদবাহক, ধম
]চারক, মুখপা` 
২:৮৭ 


িরসালাত, নবুওয়াত, পয়গাম, বাত رَِسالَةা, সংবাদ, মুখপ`, 

সংবাদপ`, পুি�কা, বাত
াবহেনর দািয়1 ৫:৬৭ 
الُْمرَْسَالِت  مث ج، ُمرَْسٌل   রসূল, নবী, দূত, ে]িরত, ে]িরত পু0ষ, 

ে]িরত বায়ু, ে]িরত েফেরশতা ৭:৫৯ 
ُمرِْسلَةٌ  مث ُمرِْسٌل   ে]রক, ে]রণকারী  ৩৫:২ 



 

122 

رَْ¦ 
َ
رسو< أ  েপাঁতা, ে]ািথত করা, েগেড় েদওয়া, মজবুত করা, 

েপেরক মারা, iািপত করা, িiর করা, জলযান েনাaর করা, 
কােয়ম করা, অটল বানােনা ৭৯:৩২ 


িiরতা, িiিত, iাপন, েনাaর, কােয়ম, অনু�ান, িনধ ُمرَْساািরত 

সময় ৭৯:৪২ 
، َراِسيَةٌ  و َراِسيَاٍت  َرَواِ§َ  িiরক, িiরকারী পাহাড় পব
ত, 

অনঢ়পাহাড়, সুদৃঢ় পব
তমালা, ক"নেরাধক পব
তমালা ১৩:৩ 
رشد<] ن[ رََشدَ   েহদায়াত লাভ  করা, েহদায়াত পাওয়া, সoপেথ 

চলা, িদশা পাওয়া, সুপথ]া� হওয়া ২:১৮৬ 
مص رََشادٌ  رُْشٌد،  েহদায়াত, সoপlা, ন@ায়পlা, ধম
পথ, িদশা]াি�, 

Eান, পূণ
Eান, সিঠকEান, বেয়া]াি�, বুি�, সাবলক1 
৪০:২৯ 

 ,�েহদায়াত লাভকারী, সoপথ অবল�নকারী, েহদায়াত]া َراِشدٌ 

সুপথ]া� ৪৯:৭ 

েহদায়াত]া�, ন@ায়পlী, নীিতবান, নীিতিন�, আদশ رَِشيدٌ বান, ভ�, 

সুপেথ পিরচািলত, সিঠক, ন@ায@, উিচত ১১:৭৮ 

পথ]দশ ُمرِْشدক, িদশারী, েহদায়াতকারী, পেথর িদশা ১৮:১৭ 

رَْصادٌ  جل رََصدٌ 
َ
رصد< أ  সীমাW]হরী, সতক
]হরী, পাহারাদার, 

েচৗিকদার, ওঁত েপেত রাখা উÁািপM, ]হরা ৭২:৯ 
ِمْرَصاًدا َمرَْصٍد، إِرَْصاًدا،  পুলিসরাত, জাহাHােমর সীমাW, জাহাHােমর 

]হরাঘাঁিট, ওঁত েপেত বেস থাকার ঘাঁিট ৯:১০৭ 
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رصص< َمرُْصوٌص   িসসাঢালা, বুেলটíফ, সুদৃঢ়, সজবুত, বÜকিঠন, 

েলৗহবo, অটল, অিবচল ৬১:৪ 
رَْضَعت

َ
رضع< أ  �ন@পান করােনা, দু«পান করােনা, �ন@দান করা, 

দুধমা হওয়া, ধাইমা হওয়া ২২:২ 
 ধা`ী িনযুb করা, দুধপান কিরেয় েনওয়া, ধা`ী রাখা اْسÈََْضعَ 

২:২৩৩ 
 �ন@দান করা, দু«পােনর েময়াদ ২:২৩৩ الرMَضاَعةَ 

 ,�ন@দানকািরণী, ধা`ী, ধাইমা, মা, মাতা, জনিন, দুধমা ُمرِْضَعة

দু◌ুধমাতা ২২:২ 
 দুধপােনর iান, �ন@, ধা`ী, ধাইমা, দুধমা, দু«দা`ী الَْمَراِضع

২৮:১২ 
ر*< رِْضَوان ،]س[ رَِ*َ   রািজ হওয়া, তুR হওয়া, সQR হওয়া, 

স)ত হওয়া, তৃ� হওয়া, খুিশ হওয়া, সু]ীত হওয়া, অিভ]ায় 
জানােনা, সায় েদওয়া ৫:৩ 

رَْ+ 
َ
 ,রািজ করা, তুR করা, সQR করা, তৃ� করা, খুিশ করা أ

স)িত েদওয়া, �ীকৃিত েদওয়া, সমথ
ন করা ৯:৮ 
تََراٍض  تََراَ+،  আেপাশ করা, অনুেমাদন করা, পর²ের রািজ 

হওয়া, পর²ের স)ত হওয়া ৪:২৪ 
 রািজ হওয়া, পছ� করা, অনুমিত েদওয়া, সQR হওয়া اْرتََ, 

২১:২৭ 
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 ,সQRিচS, আµতুR, সQR, খুিশ, সুখী, আন�ময় َراِضيَةٌ 

আন�ঘন, িবেনাদনপূণ
, সান�, উoফুL ৬৯:২১ 
َمْرِضيMةً  َمرِْضي�ا، رَِضي�ا،  সেWাষভাজন, পছ�নীয়, মেনারম, আÄািদত, 

অনুেমািদত ৮৯:২৮ 
َمْرَضاَت  رِْضَواٌن،  সQিR, সেWাষ, স)িত, েরজামি�, অনুেমাদন, 

অিভ]ায় ৩:১৫ 
رطب< ِرَطاٌب  جل َرْطٌب   তরতাজা, রসাল, টাটকা, আ�বp ৬:৫৯ 

ْرَطاٌب  جل ُرَطٌب 
َ
أ  রসাল েখজুর, টাটকা প� েখজুর ১৯:২৫ 

رعب<مص رُْعٌب   ভয়, আত�, Nমতা, ]ভাব, ]িতপিS, ]তাপ, 

দাপট, মিহমা ৮:১২ 
رعد< رُُعوْدٌ  جل رَْعدٌ   র‘দ: েমঘচালনাকারী েফেরশতার নাম, বÜ, 

অশিন, বÜ¡িন, গজ
ন, েমঘগজ
ন, বÜিনেঘ
াষ ২:১৯ 
ر#< رÏَِيَة ،]ف[ َرَ"   লN@ রাখা, রNণােবNণ করা, ত¢াবধান 

করা, যÞ েনওয়া, চরােনা ৫৭:২৭ 
رÏَِءٌ  َراُعوَن، ج َراٍع   রNক, রাখাল, রNণােবNণকারী, অিভভাবক, 

পয
েবNক, ত¢াবধায়ক ২:১০৪ 
 চারণভূিম, চারণেN`, ঘাস, তৃণািদ, লতাপাতা ৮৭:৪ الَْمْرَ" 

رغب< َرَلبًا ،]ف[ رََغَب   আkহ করা, সাধ করা, ইUা করা, 

আকা¹া করা, আশা করা, অিভলাষ করা, অিভ]ায় করা, 
²ৃহা করা, কামনা করা, ]ত@াশা করা, চাওয়া, পছ� করা 
৯৪:৮ 
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عن رََغَب   অনাkহী হওয়া, িনঃ²ৃহ হওয়া, অনীহ হওয়া, িবতৃ� 

হওয়া ২:১৩০ 
 আkহী, আশাবাদী, আকা¹ী , আশাবাদী, আকৃR ৯:৬৯ َراِغٌب 

عن َراِغٌب   অনাkহী, িবতৃ�, িবমুখ, িনঃ²ৃহ ১৯:৪৬ 

رغد< ص رََغًدا  ]চুর পিরমােণ, পয
া�, তৃি�ভের, যেথR ২:৩৫ 

رغم< ُمَراَلمٌ   ধূিল, iান, আ�য়iল, িহজরতভূিম, ]বাসালয়, 

পরেদশ, পরভূিম, িভHiান, অন@` ৪:১০০ 
رفت< ُرفَاٌت   চূণ
িবচূণ
, ঝুিরঝুির, ঝুরঝুের, ছাতুছাতু, /ড়া/ড়া 

১৭:৪৯ 
رفث< مص َرفٌَث   অmীলতা, �ীসে;াগ, সহবাস, সaম ২:১৮৭ 

رفد< ُرفُوْدٌ  جل ِرفْدٌ   উপেঢৗকন, িনেবদন, সাহায@, ]িতফল, 

উপহার, পুর ার, ইনাম ১১:৯৯ 

উপহারেযাগ@, অপ َمْرفُودٌ ণীয়, িনেবদনীয়, িনেবদনেযাগ@, ৈনেবদ@, 

িনেবদ@ ১১:৯৯ 
رفرف< َرفَارُِف  جل َرفَْرٌف   রফরফ: বািলশ ও েকামল গিদর মসনদ 

৫৫:৭৬ 
رفع< َرَفعَ   উঠােনা, উঁচু করা, সুউ^ করা, উেSালন করা, উপের 

েতালা, উHত করা, উিHত করা, উ^াসেন বসােনা, 
েগৗরবাি~ত করা, ে��1 েদওয়া, ময
াদা েদওয়া, ময
াদাবান 
করা ২:২৫৩ 
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َرافَِعةٌ  مث َرافِعٌ   উ^কারী, উঁচুকারী, উিHতকারী, উেSালনকারী, 

সমুHতকারী, ময
াদাদাতা, পদময
াদাদানকারী ৩:৫৫ 
 সমুHতকারী, উHতকারী ৪০:১৫  َرِفيعٌ 

َمْرفُوَعةٌ  مث َمْرفُوعٌ   উ^, সুউ^, উHত, উিHত, উেSািলত ৫২:৫  

رفق< ُرَفَقاءُ  جل َرِفيٌق   ব¤ু, সখা, বা¤ব, আWিরক, আWিরকতায়, 

ব¤ুিহসােব ৪:৫৯ 
َمَرافُِق  ج ِمْرَفٌق   সাহায@সূ`, ব¤ুে1র মাধ@ম, সহেযািগতার উপায়, 

কনুই, হােতর কনুই ১৮:১৬ 
 সাহােয@র iান, আ�য়, িব�ামাগার ৫:৬ ُمْرَيَفٌق 

رقب< اْرَيَقَب  تََرقMَب، ،]ن[ َرقََب   অেপNা করা, ]তীNা করা, 

িনরীNণ করা, পয
েবNণ করা, দৃিRিনব� করা, তীÙদৃিR 
রাখা, লN করা, অবেলাকন করা, kাহ@ করা, ÖেNপ করা, 
রNা করা ৯:৮ 

ُرَقبَاءُ  جل َرِقيٌب   অেপNমাণ, িনরীNক, পয
েবNক, অেপNমাণ 

]হরী, সতক
 ]হরী, রকীব: আLাহর নাম ৪:১ 
 অেপNমাণ, ]তীNমাণ ৪৪:৫৯ ُمْرتَِقٌب 

ِرقَاٌب  ج َرَقبَة  ঘাড়, গরদান, kীবা, ক¤র, িশেরািধ, দাস, 

�ীতদাস, েগালাম, বাঁদী, দাস-দাসী ৪:৯২ 
رقد< َراقِدٌ  و ُرقُودٌ   ঘুমW, িনি�ত, িন�াম¥, িন�াUH, ঘুমকাতর 

১৮:১৮ 
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 ,িন�ালয়, শয়নকN, কবর, সমািধ, কবরiান, িচরশয@া َمْرقَدٌ 

িবছােনা, শয@া ৩৬:৫২ 
رقق< ُرقُْوٌق  جل َرق~   কাগজ, চামড়ার কাগজ, চম
প` ৫২:৩ 

 ªمنشور َرق  ]সািরত চম
প`, লাওেহ মাহফুজ ৫২:৩ 

ِقيمِ  Mرقم< الر  িলিখত ফলক, ]�ের েখািদত িববরণ, রকীম: এক 

iােনর নাম ১৮:৯ 
 , ,িলিখত, ]�ের িলিখত, েখাদাইকৃত ফলক, িলিপফলক َمْرقُومٌ 

িশলািলিপ ৮৩:৯ 
، ،]س[ َرِ-َ  ر-< إْرَيãَ  ُرِ-~  আেরাহণ করা, উ¡
ােরাহণ করা, চড়া, 

উপের ওঠা ১৭:৯৩ 
 ঝাড়ফুঁককারী, ওঝা, ম¸পাঠক, িচিকoসক, ডাbার ৭৫:২৭ َراقٍ 

َاِ.ُ  MÈتَْرقَُوةٌ  و ال  গলার হাড়, কÛািi, কÛনালী, �াসনালীর উপেরর 

অংশ ৭৫:২৬ 
ر1ب<] س[ َر1َِب   আেরাহণ করা, চড়া, েচেপ বসা, েসায়ার হওয়া, 

বাহন বানােনা ২৯:৬৫ 
َب  M1َر গঠন করা, িবন@� করা, েজাড়া েদওয়া, অa িমলােনা ৮২:৮ 

 সংযুb, িমিলত, যুî, িবজিড়ত ৬:৯৯ ُمÈََاِكٌب 

َراِكٌب  و ُرْكبَانٌ  ُرُكوٌْب؛ جل َر1ٌْب   আেরাহী, আেরাহণকারী, যা`ী, 

েসায়ার, যা`ীদল, কােফলা ৮:৪২ 
َر1ُوٌب  ِرÔٌَب،  বাহন, আেরাহেণর উট, আেরাহণী ৫৯:৯ 
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ر1د< َراِكدٌ  و َرَواِكد  অচল, িiর, িনzল, অব0�, গিতহীন, 

ে�াতহীন, িনথর ৪২:৩৩ 
ر1ز< ِر1ْزٌ   মৃদু�র, সাড়াশ5, অনু^কÛ, NীণকÛ, ��াওয়াজ, 

ভনভনািন ১৯:৯৮ 
ْرَكَس 

َ
ر1س< أ  ঘুিরেয় েদওয়া, উে³ েদওয়া, িফরােনা, রত করা, 

িল� করা, িনপিতত করা ৪:৮৮ 
ر1ض< َر1ََض   েদৗড়েনা, ½ত চলা, েদৗেড় পালােনা, পালােনা, 

পলায়নপর হওয়া, পলায়ন করা, চ"ট েদওয়া, েভেগ পড়া, 
পা চালােনা, পদাঘাত করা, লািথ মারা, পা েফলা ২১:১২ 

ر1ع<] ف[ َر1َعَ   মাথা েঝাঁকােনা, মাথা েনায়ােনা, নত হওয়া, 0কু 

করা, নামাজ পড়া ৭৭:৪৮ 
عٌ  ج َراِكعٌ  Mُرك  0কুকারী, নামািজ, নামাজ আদায়কারী ২:৪৩ 

ر1م<] ن[ َر1َمَ   এক` করা, pপীকৃত করা,  পুি�ত করা, পু�ীভূত 

করা, রাশীকৃত করা ৮:৩৭ 
َمْرُكومٌ  ُرَ]ٌم،  পু�ীভূত, এক`, �ের �ের সিHেবিশত, �রিবিশR 

২৪:৪৩ 
ر1ن<] ف[ َر1َنَ   েঝাঁকা, আকৃR হওয়া, ধািবত হওয়া ৪:১২ 

ْرَ]نٌ  جل ُرْكنٌ 
َ
أ  যার ]িত সবাই ঝুঁেক থােক, �;, খঁুিট, ]তাপ, 

ভাবময
াদা, Nমতা, সভাসদ, পা`িম` ১১:৮০ 
رمح< ُرْمحٌ  و ِرَماحٌ   বশ
া, বLভ, বLম, েনজা ৫:৯৪ 

ْرِمَدةٌ  جل َرَمادٌ 
َ
رمد< أ  ছাই, ভu, ছার, খাক, ছাইপাঁশ ১৪:১৮ 
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رمز< ُرُمْوزٌ  جل َرْمزٌ   ইশারা, আকার, ইিaত, সে�ত ৩:৪১ 

رمض< َرَمَضانَ   রমজান : িহঃ নবম মাস, েরাজার মাস ২:১৮৫ 

رمم< ص َرِميمٌ   পুরাতন হওয়ার কারেণ ]িতিট েজাড়া আলাদা 

হেয় খুেল পড়া, ঝুরঝুের অিi, Nয়]া� হাড়, িবগিলত, 
জীণ
শীণ
, চূণ
িবচূণ
, ঝুিরঝুির, ঝুরঝুের, ছাতুছাতু, /ড়া/ড়া 
৩৬:৭৮ 

انٌ  Mرمن< اج ُرم  আনার, ডািলম, দািড়�, েবদানা ৬:৯৯ 

 Âَر¸<] ض[ َر  িনেNপ করা. ছুেড় মারা, আ�ােজ কথা বলা, 

অপবাদ েদওয়া, েদাষােরাপ করা ৮:১৭ 
َراحَ 

َ
روح< أ  িবেকেল িফিরেয় আনা, স¤ায় িফিরেয় আনা ১৬:৬ 

 িবেকল Vমণ, স¤ায় Vমণ, সা¤@িবহার, িবকােলর গিতপথ َرَواحٌ 

৩৪:১২ 
� َرْوحٌ াU�@, সুখ, আন�, িবেনাদন, দয়া, অনুkহ রহমত, 

ক0ণার বায়ু, সুশীতল বায়ু ১২:৮৭ 
َرَياِحُْ  جل َرَْانٌ   রাইহান ফুল, সুবাস, সু¾াণ, িরিজক ৫৬:৮৯ 

ْرَواحٌ  جل ُروحٌ 
َ
أ  8হ, আµ, ]াণ, ]াণশিb, মহা]াণ, ওহী, 

কুরআন, েফেরশতা ১৭:৮৫ 
القدس ُروحُ   িজবরাইল আলাইিহস সালােমর উপািধ, পিব`াµা 

১৬:২ 
َياحُ  ج ِريحٌ  Rالر  বাতাস, বায়ু, হাওয়া, সমীরণ, শিb, সাহস, �াস 

১০:২২ 
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َرادَ 
َ
رود< أ  কামনা করা, চাওয়া, অিভ]ায় করা, আকা¹া করা, 

মনi করা ২:২৬ 
 ফুসলােনা, অিভে]ত করা, ইUানু8প করা, আশাব� করা َراوَدَ 

১২:২৬ 
 ইUামত চলেত দাও, সুেযাগ দাও, অবকাশ দাও ৮৬:১৭ ُرَوْيًدا

روض< َروَْضاٌت  ج َروَْضة  বাগান, উদ@ান, কানন, কু�, বািগচা 

৩০:১৫ 
روع< مص َرْوعٌ   ভয়, ভীিত, শ�া, `�তা ১১:৭৪ 

روغ<] ن[ َراغَ   েগাপেন ]েবশ করা, চুিপসাের ]েবশ করা, 

যাওয়া, েঢাকা, েগাপেন আ�মণ করা, হানা েদওয়া, ঝািপেয় 
পড়া ৩৭:৯১ 

ومُ  Oروم< الر  েরাম নগরী, ইটািলর রাজধানী, েরামান, ইটািলয়ান, 

kীক ৩০:২ 
رهب<] ف[ رََهَب   ভয় করা, ভয় পাওয়া, পেরায়া করা ২:৪০ 

رَْهَب، 
َ
اْسÈََْهَب  أ ভয় েদখােনা, ভীিত]দশ
ন করা, Gমিক েদওয়া, 

`াস সৃিR করা, ভীত বানােনা ৮:৬০ 
مص رََهٌب  رَْهبٌَة، رَْهٌب،  ভয় করা, আশ�া, উেIগ, উoকÛা, উচাটন 

২৮:৩২ 
َراِهٌب  و رُْهبَانٌ   গ;ীর, খৃRান তপ�ী, িবশপ, রািহব, পা�ী, তাপস, 

সH@াসী, ৈবরাগী, িবরাগী, সংসারত@াগী, েযাগী, ঋিষ, মুিন, সাধু 
৫:৮২ 
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ৈবরাগ@, সব رَْهبَاِغيMةٌ ত@াগ, তাপস@, উপরিত ৫৭:২৭ 

رَْهاٌط  جل رَْهٌط 
َ
رهط< أ  পিরবার, স�দায়, দল, জামাত, জনসমিR 

১১:৯১ 
رهق<] ف[ رََهَق   আUH করা, আবৃত করা, েছেয় েফলা, েপেয় 

বসা, আপিতত হওয়া ১০:২৬ 
رَْهَق 

َ
 িবপেদ েফলা, িবপদk� করা, আপিতত করা, কেঠারতা أ

করা, বাড়াবািড় করা ১৮:৭৩ 
 িবপদাUH হওয়া, িবপদ, জুলুম, অন@ায় ৭২:৬ رََهًقا

رهن< رَِهينَةٌ  رَِهٌ،  েরহান, আব�, ব¤ক, ব¤কী, েরহানাব�, 

জািমন, দািয়1শীল, দায়ী, পণব�ী, ব¤ক�8প ৫২:২১ 
رِْهنٌ  و رَِهانٌ   ব¤ক রাখা, ব¤ক, জািমন, ব¤কী স"দ ২:২৮৩ 

رهو< مص رَْهوٌ   শাW, িনzল, িiর, িন�রa, তরaহীন ৪৪:২৪ 

ريب< اْرتَاَب   সে�হ করা, সে�েহ পড়া, সি�হান হওয়া, িIধাk� 

হওয়া, সি�« হওয়া, সংশয়াি~ত হওয়া ২৯:৪৮ 
ِريبَةً  َرْيٌب،  সে�হ, সংশয়, অিব�াস, সি�«তা, অ²Rতা, ধাঁধা 

২:২ 
 ,িIধাসৃিRকারী, সি�হানকারী, সি�«কারী, সে�হসৃিRকারী ُمِريٌب 

সংশয়াপHকারী, সে�হজাkতকারী ১১:৬২ 
 সে�হকারী, সংশয়ী, সি�হান ৪০:৩৪ ُمْرتَاٌب 

ريش< ِرَياٌش  جل ِريٌش   েসৗ�েয
র েপাশাক, সাজসÐার ব�, 

স"দ, েসৗ�য
, জামজমকতা, েজৗলুশতা, আড়�রতা ৭:২৬ 
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ريع< ِرْيَعةٌ  و ِريعٌ   িটলা, পাহাড়, পব
ত, মালভূিম, উ^iান ২৬:১২৮ 

رين<] ض[ َرانَ   মিরচা ধরােনা, জং ধরােনা, ঘুেন ধরােনা, কলুিষত 

করা ৮৩:১৪ 
  

    [[[[৪২৪২৪২৪২]]]]    زاء

    
ْزَبادٌ  جل َزَبدٌ 

َ
زبد< أ  েফনা, গাদ, গ@াঁজলা, গাঁজ, কাইট ১৩:১৭ 

زبر<ُزُبرٌ  ج َزُبورٌ   জাবুর: দাউদ আলাইিহস সালােমর উপর অবতীণ
 

িকতাব, ফলেক িলিখত িকতাব, kl, পু�ক ২১:১০৫ 
ُزبَْرةٌ  و ُزُبرٌ   টুকরা টুকরা, খM খM, খMিবখM, দল ২৩:৫৩ 

ُزبَْرةٌ  و ُزَبرٌ   েলাহার পাত, েলৗহখM ১৮:৯৬ 

َباِغيَةَ  Mزبن< الز  জাহাHােমর েফেরশতা, শাি�র েফেরশতা ৯৬:১৮ 

زجج< زَُجاجٌ  جل زَُجاَجةٌ   কাঁচ, কাচ, িশশা ২৪:৩৫ 

زجر< ازَْدَجرَ   ধমক েদওয়া, ধমিক েদওয়া, ঝািড় মারা ৫৪:৯ 

 ধমক, ধমিক, িতর ার, উপেদশ, ধমিকর জায়গা ৫৪:৪ ُمْزَدَجرٌ 

زَْجَرةٌ  زَْجٌر،  ধমক, একধমক, সতক
 করা ৩৭:২ 

اِجَراِت  Mالز সতক
কারী, ধমকদাতা, ]িতেরাধকারী ৩৭:২ 

ْزَ) 
َ
زجو< أ  চালােনা, চািলত করা, পিরচালনা করা ১৭:৬৬ 


অ�, অপয ُمزَْجاةٌ া�, সামান@, নগণ@, অচলমু�া ১২:৮৮ 
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زحزح< زَْحَزحَ   অপসারণ করা, িবদূরণ করা, অপসািরত হওয়া 

৩:১৮৫ 
 অপসারণকারী, িবদূরণকারী ২:৯৬ ُمزَْحِزحٌ 

زحف< زُُحوٌْف  جل زَْحٌف   যু�, রণাaন ৮:১৫ 

زخرف< زََخارُِف  جل زُْخُرٌف   সিÐত, অল�ৃত, �ণ
খিচত, �েণ
র, 

েসানালী ৬:১১২ 
 Oûِةٌ  و َزَراMزرب< زْربِي  গািলচা, কােপ
ট, মখমল ৮৮:১৬ 

زرع<] ف[ َزَرعَ   চাষাবাদ করা, ফসল ফলােনা, বীজ বপন করা, 

েরাপণ করা ১২:৪৭ 
ُزرMاع َزاِرٌع،  চাষী, িকষাণ, বপনকারী, কৃষক ৪৮:২৯ 

ُزُروعٌ  ج َزْرعٌ   চাষাবাদ, কৃিষ আবাদ, েNত, শস@েNত, ফসল, শস@ 

১৩:৪ 
ْزَرٌق  جل ُزْرٌق 

َ
زرق< أ  নীলেচাখিবিশR, দৃিRহীন, অ¤াবiা ২০:১০২ 

زري< ازَْدرَى  ঘৃণা করা, তুU ভাবা, তািUল@ করা, লািÚত মেন 

করা ১১:৩১ 
زعم< َزْقمٌ  ،]ن[ َزَقمَ   ধারণা করা, মেন করা, অনুমান করা, দািব 

করা, বলা ৬:২২ 
ُزَقَماءُ  جل َزِقيمٌ   দািয়1শীল, িজ)াদার, দায়ীক, ভার kহণকারী 

১২:৭২ 
 ٌYزفر< مص َزِف  দীঘ
 িনঃ�াস, আত
নাদ, কাতরকÛ, কাতরািন 

১১:১০৬ 
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 Mزفف<] ض[ زَف  েদৗড়ােনা, তরা করা ৩৮:৯৪ 

زقم< َزقOومٌ   জা�ুম: জাহাHােমর িব�াদ িতbফেলর কåকাকীণ
 

িবষাb গাছ ৩৭:৬২ 
ز1ر< َز1َِريMا  জাকািরয়া আলাইিহস সালাম ৩:৩৭ 

، َزÔًَة، ،]ن[ َزَ/  M
M  تََز/

0 Mاز >æز  পিব` হওয়া, জাকাত েদওয়া, 

েশািধত হওয়া ২৪:২১ 
 M
 পিব` করা, সংেশািধত করা, আµ�ি� করা, িনÈাপ দািব َز/

করা, িন¿লুষ মেন করা, কল�মুb ভাবা, সংেশািধত মেন 
করা ৯১:৯ 

ْز0َ 
َ
 িব��তর, িব��কারক, পিব`কারক, ��তর, অিধক أ

�ি�কর, অিতপূত, অিধক পিব` ২:২৩২ 
 ~æِةً  مث  َزMَز1ِي  পিব`, িনÈাপ, িন¿লুষ ১৯:১৯ 

َ]ة Mَز1ََواٌت  جل الز  পিব`তা, জাকাত, মােলর পিব`তা, স"েদর 

েশাধনী ২:৪৩ 
زلزل< َزلَْزلَة ِزلَْزاٌل، َزلَْزَل،  ক"ন হওয়া, ভূক"ন হওয়া, ভূিমক" 

হওয়া, ভূ²�ন হওয়া, ]কি"ত হওয়া ২২:১ 
ْزلََف 

َ
زلف< أ  িনকটবত
ী করা, কােছ আনা, ঘনীভূত করা ২৬:৬৪ 

ُزلٌَف  ج ُزلَْفةً   ]থমাংশ, �0ভাগ, সূচনাল¥, িনকটবত
ী সময় 

৬৭:২৭ 

অিধক িনকটবত ُزل9َْ ী, ৈনকট@, পদময
াদা ৩৪:৩৭ 
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ْزلََق 
َ
زلق< أ  িপছেল েফেল েদওয়া, বদনজর লাগােনা, পদÑিলত 

করা ৬৮:৫১ 
مص َزلٌَق   িপিUলভূিম, ম0ভূিম, বৃNলতাহীন জিমন ১৮:৪০ 

 Mزلل<] ض[ َزل  িপছেল পড়া, পদÑিলত হওয়া ২:২০৯ 

 Mَزل
َ
 পদÑিলত করা, িপছেল েফলা ২:৩৬ أ

 Mل  পদÑলন কামনা করা, েফলেত চাওয়া ৩:১৫৫ اْس1ََ

ْزَالمٌ 
َ
زلم< َزلَمٌ  و أ  তীর, ভাগ@, ভাগ@তীর ৫:৩ 

زمر< ُزْمَرةٌ  و ُزَمرٌ   দেলদেল, বGদেল, জামাতব�ভােব ৩৯:৭১ 

ٌل  Rم Mزمل< ُمز  চাদর মুিড়েয় শয়নকারী, আবরেণ ঢাকা, আবৃত, 

চাদরাবৃত, ব�াবৃত ৭৩:১ 
زمهر< َزْمَهِريرٌ   ৈশত@]বাহ, ]চM শীত, কনকেন শীত ৭৬:১৩ 

ز«بل< َز«َِبيٌل   জানজািবল: জাHােতর নহর, �কেনা আদা, �¿া�, 

আদার �ঁঠ, আ�ক ৭৬:১৭ 
زنم< َزِغيمٌ   জারজ সWান, িপতৃপিরচয়হীন, হারামজাদা, কুখ@াত, 

অপবাদk�, িনি�ত ৬৮:১৩ 
2َ  ،]ض[ َز2َ  Rز3< الز  ব@িভচার করা, েজনা করা, অপিমলন ১৭:৩২ 

اِ½  Mاِغيَةُ  مث الز Mالز  ব@িভচারী, েজনাকারী, ব@িভচািরণী, েবশ@া, গিণকা, 

বারাaনা ২৪:২ 
جَ  Mزوج< َزو  েজাড়া িমলােনা, যুগল বানােনা, িমলন ঘটােনা, িববাহ 

করােনা, শািদ েদওয়া, িবেয় েদওয়া ৩৩:৩৭ 
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ْزَواجٌ  ج َزْوجٌ 
َ
أ  েজাড়া, একেজাড়া, একরকম, যুগল, দ"িত, �ামী-

�ী, পিতপÞী, সিaনী, সহধিম
ণী, �ী, অáরা ৪:২০ 
زود< تََزوMدَ   পােথয় েনওয়া, পথখরচা েনওয়া ২:১৯৭ 

ْزَواٌد، جل َزادٌ 
َ
ْزوَِدةٌ  أ

َ
أ  পােথয়, পথখরচা, পেথর স�ল ২:১৯৭ 

زور<] ن[ َزارَ   িযয়ারত করা, সাNাত করা, েদখা, েদখেত পাওয়া 

১০২:২ 
 পাশ েকেট যাওয়া, েমাড় েনওয়া, বাঁকা হেয় যাওয়া, বাঁিকেয় تََزاَورَ 

যাওয়া, ঘুের যাওয়া ১৮:১৭ 
ص ُزورٌ   িমথ@া কথা, অসত@ কথা, বানাওয়াট ২২:৩০ 

زول< َزَواٌل  ،]ن[ َزاَل   iানচু@ত হওয়া, সের যাওয়া, টেল যাওয়া, 

ঢেল পড়া ১৪:৪৪ 
زهد< َزاِهدٌ   িনরাসb, অনাkহী, দরেবশ, তাপস, সাধক, 

সংসারত@াগী, সH@াসী ১২:২০ 
زهر< زَْهرٌ  جل زَْهَرةٌ   ফুেলর বাহার, সুষমা, বসWবাহার, ফুলেশাভা, 

েসৗ�য
, চাকিচক@, েজৗলুশ, জাকজমক ২০:১৩১ 
زهق< زَُهوقًا ،]ف[ زََهَق   ¡ংস হওয়া, িবলীন হওয়া, িনমূ
ল হওয়া, 

িবতািড়ত হওয়া, িবদূিরত হওয়া, ¡ংসশীল হওয়া, অপসৃত 
হওয়া ১৭:৮১ 

 ,ংসশীল, ¡ংেসাªুখ, িবলীন, অপসৃয়মাণ, িবলীয়মান¡ َزاِهٌق 

িনমূ
ল, চুরমার ২১:১৮ 
زيت< َزْيٌت   জইতুেনর েতল, েতল, ৈতল ২৪:৩৫ 
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ْيتُونَ  َزْيتُونَة، Mالز  জইতুন, জলপাইফল, জলপাইগাছ ৬:৯৯ 

زيد< ازَْدادَ  ِزَياَدٌة، ،]ض[ َزادَ   বাড়া, েবেড় যাওয়া, বৃি� পাওয়া, 

বিধ
ত হওয়া, অিধক হওয়া, বৃি� করা, বাড়ােনা, বািড়েয় 
েদওয়া ৯:৩৭ 


অিতিরb, অিধক, িরজাভ َمِزيدٌ , আরও, েবিশ ৫০:৩০ 

 জােয়দ রা. ৩৩:৩৭ َزْيدٌ 

زيغ< َزْيغٌ  ،]ض[ َزاغَ   ব� হওয়া, পথচু@ত হওয়া, িবমুখ হওয়া, 

িবVম হওয়া, দৃিRিবVাট ঘটা ৫৩:১৭ 
َزاغَ 

َ
 ব� করা, পথচু@ত করা, িবমুখ করা, িবVম করা, িবVাট  أ

ঘটােনা ৬১:৫ 
مص َزْيغٌ   ব�তা, জিটলতা, সে�হ ৩:৭ 

زيل<] س[ َزاَل   দূর হওয়া, পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া, NাW 

হওয়া, িনর� হওয়া; সব
দা থাকা, িiর থাকা, চলেত থাকা, 
NাW না হওয়া ২১:১৫ 

 পৃথক করা, িবেUদ ঘটােনা ১০:২৮ َزيMَل 

 পৃথক থাকা, দূের থাকা, সের যাওয়া, আলাদা হওয়া ৪৮:২৫ تََزيMَل 

زين< َزيMنَ   সাজােনা, সিÐত করা, সািজেয় রাখা, পিরপািট করা, 

সাজসÐা করা, অল�ৃত করা, সু�র-সুষমামিMত করা ৬:৪৩ 
يMنَ  Mاز সিÐত হওয়া, অল�ৃত হওয়া, সু�র-সুষমাপূণ
 হওয়া, শ@ামল 

হওয়া ১০:২৪ 
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েসৗ�য ِزينَةٌ , সুষমা, সাজসÐা, অল�ার, ভূষণ, আভরণ, ]সাধনী, 

পািরপাট@, অনািবলতা, েপাশাক-পিরUদ ৭:৩২ 
  

    [[[[১১০১১০১১০১১০]]]]        س�

    
 ,`অিচেরই, অিতস1র, শী¾ই, ½ত, এখিন, তাড়াতািড়, এইমা َس 

শেবমা`, আ�, অনিতিবলে� ৭৮:৪ 
َل 

َ
سأل< ُسَؤاٌل  ،]ف[ َسأ  িজEাসা করা, িজেEস করা, জানেত 

চাওয়া, ]ß করা, েকৗতুহল ]কাশ করা, চাওয়া, যাচনা করা, 
]াথ
না করা, আশা করা, কামনা করা, দািব করা ৩৮:২৪ 


দািব, যাচনা, ]াথ ُسْؤٌل নীয়, চািহদা, কাম@বp, দািব ২০:৩৬ 


যাচনাকারী, ]াথ َسائٌِل ী, িভNুক, ]ßকারী, িজEাসু, িজEাসক, 

েকৗতুহলী, অনুসি¤oসু, দািবদার ৭০:১ 

ািথ[ َمْسئُوٌل ত, কাম@, িজEািসত, ]েßর স)ুিখন ১৭:৩৪ 

سأم<] ف[ َسئَمَ   অিত� হওয়া, _াW হওয়া, িবরb হওয়া, 

িবরাগভাজন হওয়া ২:২৮২ 
 
ٌ
سبأ< َسبَأ  ইয়ামেনর সাবা স�দায়, সাবা শহর, সাবার অিধবাসী 

২৭:২২ 
 Mسبب<] ن[ َسب  গািল েদওয়া, ম� বলা, গালম� করা ৬:১০৮ 

ْسبَاٌب  ج َسبٌَب 
َ
أ  উপায়, উপকরণ, মাধ@ম, রিশ, দিড়, রÐু ১৮:৮৫ 



 

139 

سبت< ُسبَاتًا ،]ض[ َسبََت   িব�াম করা, আরাম করা, শিনবাের 

উoসব করা, শিনবারপালন করা ৭:১৬৩ 
ُسبُوٌْت  جل َسبٌْت   শিনবার, িব�ামিদবস ২:৬৫ 

سبح< َسبًْحا ،]ف[ َسبَحَ   কম
ব@� হওয়া, কােজ রত হওয়া, সWরণ 

করা, সাঁতার কাটা, অিবরত চলা, সWরণ ২১:৩৩ 
تَْسِبيحٌ  َسبMَح،  ‘সুবহানাLাহ’ বলা, তাসবীহ জপা, আLাহর /ণগান 

করা, ‘আLাহ পূতপিব`’ বলা, /ণকীত
ন করা, তাসবীহ পড়া, 
পিব`তা েঘাষণা করা, মিহমাকীত
ন করা, নামাজ পড়া ২৪:৪১ 

اÌَِاِت  Mالس ½তচলমান, ½তধাবমান, সWরণকারী ৭৯:৩ 

 মিহমাময়, পূতপিব`, অিতপিব`, িন¿লুষ, িন¿লুষতা বা ُسبَْحان

পিব`তা েঘাষণা করা ২:৩২ 

তাসবীহ পাঠকারী, পিব`তা েঘাষণাকারী, /ণকীত الُْمَسبRحُ নকারী 

৩৭:১৬৬ 
ْسبَاٌط 

َ
سبط< ِسبٌْط  و أ  নািত-নাতনী, েগা`, বংশ, ইGিদজািত 

২:১৩৬ 
سبع< َسبَْعةٌ  مث َسبْعٌ   সাত, স� ২:২৯ 

 সSর, স�িত ৬৯:৩২ َسبُْعونَ 

ِسبَاعٌ  جل َسبُعٌ   িহংd ]াণী, বন@প� ৫:৩ 

ْسبَغَ 
َ
سبغ< أ  পূণ
 কের েদওয়া, ভের েদওয়া, ভরপুর কের েদওয়া 

৩১:২০ 
َسابَِغةٌ  و َسابَِغاٍت   ]শ� েলৗহবম
 ৩৪:১১ 
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سبق< َسبًْقا ،]ض[ َسبََق   অkীম হওয়া, আেগ হওয়া, অkগামী 

হওয়া, অkবত
ী হওয়া, অkসর হওয়া, আেগ যাওয়া, আেগ 
েবেড় যাওয়া ৭৯:৪ 

اْستَبََق  َساَنَق،  েদৗেড় চলা, েদৗেড় যাওয়া, েদৗড়ােদৗিড় করা, তরা 

করা, ]িতেযািগতা করা, ]িতIিïতা করা ৫৭:২১ 
َسابَِقاِت  مث ج، َسابٌِق   অkগামী, অkবত
ী, অkসরমান, িবজয়ী 

৩৫:৩২ 

পzাIত َمْسبُوٌق ী, পরািজত ৫৬:৬০ 

سبل< ُسبٌُل  ج َسِبيٌل   পথ, রা�া, সড়ক, সরিণ, বীিথ, পlা, উপায়, 

রা�াঘাট ৫:১২ 
ستت< ِستMةِ   ছয়, ষড়, ষ� ৭:৫৪ 

 َRِست ষাট, ষিR ৫৮:৪ 

 َÈََاْست >Èس  আবৃত করা, েগাপন করা, আড়াল করা, লুকােনা, 

আµেগাপন করা ৪১:২২ 
 ٌÈْْستَارٌ  جل ِس

َ
أ  আবরণ, পদ
া, যবিনকা, আUাদন, েঘামটা ১৮:৯০ 

 আবৃত, /�, আUািদত, সু� ১৭:৪৫ َمْستُوًرا

ُجودِ  ،]ن[ َسَجدَ  Oسجد< الس  েসজদা করা, মাথা নত করা, নামাজ 

পড়া, বে�িগ করা, ইবাদত করা ২:৩৪ 
ٌد، ج َساِجدٌ  Mُسُجودٌ  ُسج  েসজদাকারী, নামািজ, েসজদারত, মাথা 

নতকারী, নামাজ আদায়কারী, উপাসনাকারী, ইবাদত/জার 
৩৯:৯ 
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َمَساِجدُ  ج َمْسِجدٌ   মসিজদ, িসজদালয়, িসজদার iান, ইবাদতখানা 

২:১৪৪ 
ْسَجَر،

َ
رَ  أ Mسجر< َسج  অি¥পূণ
 করা, আ/ন ধরােনা, দাহ করা, 

অি¥সংেযাগ করা, েপাড়ােনা, ]�িলত করা, পূণ
 করা, ভিত
 
করা, তরaািয়ত করা, বন@া বেয় েদওয়া ৪০:৭২ 


অি¥ময়, ]�িলত, অি¥পূণ َمْسُجورٌ , জাহাHােমর অি¥গভ
, অশাW 

ðাবন, উSাল ৫২:৬ 
 Oِجل Rسجل< الس  পুি�কা, দলীল, নিথ ২১:১০৪ 

يٌل  Rِسج নাম িলখা পাথর, নিথকৃত ]�রখM, ক�র, পাথর ১১:৮২ 

سجن<] ن[ َسَجنَ   ব�ী রাখা, েজেল েঢাকােনা, কারাগাের ে]রণ 

করা ১২:৩৫ 
 ব�ী, কেয়িদ, আব� ২৬:২৯ َمْسُجونٌ 

ُسُجْونٌ  جل ِسْجنٌ   েজল, কারাগার, ব�ীশালা, কেয়দখানা, 

েজলখানা ১২:৩৩ 
 ٌ Rِسج িসÐীন: পাপাµার ব�ীশালা, জাহাHােমর িনÎতম iান 

৮৩:৭ 
سجو<] ن[ َس4َ   অ¤কার হওয়া, আঁধার হওয়া, অ¤কারাUH 

হওয়া, আবিরত হওয়া, েছেয় যাওয়া, ঢাকা পড়া, িনঝুম 
হওয়া, গভীর হওয়া ৯৩:২ 

سحب<] ف[ َسَحَب   েটেন আনা, েহঁছড়ােনা ৪০:৭১ 
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َسَحابَةٌ  و َسَحاٌب   েটেন আনা েমঘ, ঘনায়মান েমঘপু�, েমঘ, 

জলধর, নীরধ ২:১৬৪ 
ْسَحَت 

َ
سحت< أ  ¡ংস করা, িবনাশ করা, িবলীন করা, লMভM 

করা, িব¡� করা ২০:৬১ 
ْسَحاٌت  جل ُسْحٌت 

َ
أ  ¡ংসাµক, হারাম, কােলাটাকা, অৈবধ স"দ, 

¡ংসাµক মালামাল ৫:৪২ 
سحر<] ف[ َسَحرَ   জাদু করা, জাদুk� করা ৭:১১৬ 

ْسَحاٌر، جل ِسْحرٌ 
َ
ُسُحْورٌ  أ  জাদু, জাদুিবদ@া, ই©জাল, েভলিক, 

মায়ািবদ@া ২:১০২ 
َسَحَرةٌ  ج َساِحرٌ    জাদুকর, েভলিকবাজ, ঐ©জািলক, মায়াবী ১০:২ 

ارٌ  Mَسح িবEজাদুকর, জাদুিবদ, জাদুপারদশ
ী, জাদুিবেশষE ২৬:৩৮ 

رُ  َمْسُحوٌر، Mالُْمَسح  জাদুk�, মায়ামু« ১৫:১৫ 

ْسَحارٌ  ج َسَحرٌ 
َ
أ  েশষরা`, িনশাWক, সাহিরর সময় ৫৪:৩৪ 

سحق< ُسْحًقا  দূর েহাক, দূের থাক ৬৭:১১ 


দূরবত َسِحيٌق ী, বGদূর, দূরদূরাW ২২:৩১ 

 ইসহাক ইবন ইবরাহীম আলাইিহস সালাম ২:১৩৩ إْسَحاق

سحل< َسَواِحُل  جل َساِحٌل   িকনারা, তট, ৈসকত, েবলাভূিম, সমুে�র 

তীর, বীচ ২০:৩৯ 
سخر<] س[ َسِخرَ   ঠাÀা করা, উপহাস করা, িব�ƒপ করা, ব@a 

করা ৯:৭৯ 
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رَ  Mَسخ অনুগত বানােনা, বশীভূত করা, েসবায় িনেয়ািজত করা, 

িনয়েমর অধীন করা, Gকুেমর তােবদার বানােনা, আEানুবত
ী 
করা ১৩:২ 

 ঠাÀা করেত চাওয়া, উপহাস করা, ব@a করা, িব�ƒপ اْستَْسَخرَ 

করা, ইয়ারিক করা, মজাক করা ৩৮:১৪ 
 উপহাসকারী, ঠাÀাকারী, িব�ƒপকারী َساِخرٌ 

ِسْخِري�ا ُسْخِري�ا،  ঠাÀার পা`, উপহাস@, উপহােসর পা`, েসবক, 

কম
ী, িব�ƒপ ২৩:১১০ 
رٌ  Mُمَسخ অনুগত, েসবায় িনেয়ািজত, Gকুেমর তােবদার, আEানুবত
ী 

২:১৬৪ 
سخط<] س[ َسِخَط   অসQR হওয়া, 0R হওয়া, NুB হওয়া, 

নােখাশ হওয়া, রাগাি~ত হওয়া, রাগা, েরেগ যাওয়া ৫:৮০ 
ْسَخَط 

َ
 ,িবরb করা, রাগােনা, 0R করা, NুB করা, �ু� করা أ

অসQR করা, নােখাশ করা, রািগেয় েদওয়া ৪৭:২৮ 
 অসQিR, নােখাশ, অসেWাষ, েNাভ, ে�াধ, িবরিb, রাগ َسَخٌط 

৩:১৬২ 
ا سدد< َسد�  আড়াল, অWরাল, বাঁধ, পদ
া, ]াচীর, সরল]াচীর, পব
ত 

১৮:৯৩ 
 সিঠক, সরল, েসাজা ৪:৯ َسِديًدا

سدر< ِسْدَرةٌ  مث ُسُدْورٌ  جل ِسْدرٌ   বরই, কুল, বদরী ৩৪:১৬ 
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ا�نت5 ِسْدَرةِ   িসদরাতুল মুনতাহা: েশষ ]ােWর বদরীবৃN, 

স�মাকােশর সব
েশষ বরই বৃেNর সীমানা ৫৩:১৪ 
ُدُس  Oسدس< الس  এক ষ�াংশ, ছয়ভােগর একভাগ, ছেয়র এক ৪:১১ 

 ষ�, ষ�জন, ষRিট ১৮:১২ َساِدٌس 

سدو< ُسًدى  বাধ@বাধকতাহীন, �াধীন, কম
হীন, অেকেজা, অনথ
ক, 

লাগাম িবহীন, শত
হীন, িনঃশত
 ৭৫:৩৬ 
اٌب  جل َ�ٌَب  َ�ْ

َ
�ب< أ  সুড়a, সুরa, মরীিচকার মত, দৃিRিবVাট 

১৮:৬১ 
اٌب  َ�َ মরীিচকা, দৃিRিবVম, মৃগতৃ�া, মৃগতৃি�কা, অেপরণ ২৪:৩৯ 

 িবচরণশীল, চলমান, চলW ১৩:১০ َسارٌِب 

انِيُل  َباٌل  و َ�َ �بل< ِ�ْ  েপাশাক-পিরUদ, জামা-কাপড়, পিরেধয় 

ব� ১৬:৮১ 
اجٌ  جٌ  جل ِ�َ �ج< ُ�ُ  বািত, ]দীপ, দীপ, িপিদপ, েচরাগ, 

আেলাকবিত
কা, েজ@ািত¿, সূয
 ২৫:৬১ 
حَ  �ح<] ف[ َ�َ  সকােল চরােত যাওয়া ১৬:৬ 

َح، M�َ ،يٌح اًحا تَْ�ِ َ�َ  িবেUদ করা, ব¤নমুb করা, িবদায় করা 

৩৩:২৮ 
ْدُ  M�د< اج ال�  েলাহার েপাশাক বানােনা, েলৗহবম
 ৩৪:১১ 

اِدُق  اِدقَاٌت  جل ُ�َ �دق< ُ�َ  চাঁেদায়া, তাবু, শািময়ানা, পদ
া, 

েদয়াল, ]াচীর, আবরণ ১৮:২৯ 
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 M�َ ]وًرا ،]ن �ر< ُ�ُ  মেনার�ন করা, আন� েদওয়া, আনি�ত 

করা, খুশী করা ২:৬৯ 
، ّ�َ

َ
اًرا أ إِْ�َ  েগাপন করা, রহস@াবৃত করা, লুেকাচুির করা, ছাপােনা, 

েচেপ যাওয়া ৭১:৯ 
ارٌ  جل ِ�~  َ�ْ

َ
أ  রহস@, েভদ, েগাপন িবষয়, েগাপেন, িনজ
েন, 

একােW, িনভৃেত, িবজেন, িনিরিবিলেত, িনরালায়, চুিপসাের 
২:২৩৫ 

ورٌ   সহাস@, সানে�, হাস@বদেন, আনে�র সেa ৮৪:৯ َمْ�ُ

ائِرُ  ْيَرةٌ  و َ�َ ِ�َ  রহস@, গূঢ়তথ@, েগাপন, /� ৮৬:৯ 

اءُ  M M�ال সUলতা, আিথ
ক �াU�@, ধনাঢ@তা, ]াচুয
, সুেখর সময় 

৩:১৩৪ 
رٌ  ْيرٌ  و ُ�ُ ِ�َ  িসংহাসন, রাজাসন, খাট, েচৗিক ১৫:৪৭ 

�ع< َساَرعَ   েদৗড়েনা, ছুেট যাওয়া, ½তগিতেত চলা, তিড়ঘিড় 

করা, তাড়াতািড় করা, ½ত করা, ঝাঁিপেয় পড়া, ]িতেযািগতা 
করা, ]িতIিïতা করা ২১:৯০ 

يعٌ  اعٌ  ج َ�ِ َ�ِ  ½তগিতস"H, জলিদ, তিড়ঘিড়, তাড়াতািড়, শী¾-

শী¾, তরাকারী, ½তকারী, ½তগামী ৫:৪ 
عُ  َ�ْ

َ
 ততম, অিধক ½ত, শী¾কারী ৬:৬২½ أ

ْ�ََف،
َ
افًا أ �ف< إِْ�َ  অপব@য় করা, অিমতব@য় করা, সীমালÆন 

করা, বাড়াবািড় করা, অিমতাচার করা ৪:৬ 
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 অপব@য়ী, অিমতব@য়ী, সীমালÆনকারী, বাড়াবািড়কারী ُمْ�ٌِف 

৪০:৩৪ 
َق  �ق<] ض[ َ�َ  চুির করা ১২:৭৭ 

َق  َÈَاْس চুির করা, আিড় েপেত েশানা ১৫:১৮ 

اِرُق  Mاِرقَةُ  مث الس Mالس  েচার, েচারা, ত র ৫:৩৮ 

َمًدا �مد< َ�ْ  iায়ী, িচরiায়ী, িচরWন, আনিWক, দীঘ
iায়ী 

২৮:৭১ 
�ي<] ض[ َ�َى  গত হওয়া, িবদায় েনওয়া, রাত েপাহােনা ৮৯:৪ 

ْ�َى
َ
 রােত Vমণ করা, ৈনশVমণ করা, ৈনশিবহার করা, রােত أ

Vমণ করােনা ১৭:১ 
َيةٌ  لج َ�ِي~  ِ�ْ

َ
أ  সাির: নদীর নাম, বহমান, ]বাহমাণ, নহর, 

ঝরণা, িনঝ
িরণী, খাল ১৯:২৪ 
سطح<] ف[ َسَطحَ   িব�ৃত করা, িবছােনা, িবিছেয় েদওয়া, সমতল 

করা ৮৮:২০ 
سطر<] ن[ َسَطرَ   েলখা, িলিপব� করা ৬৮:১ 

ُمْستََطرٌ  َمْسُطوٌر،  িলিপব�, িলিখত ৫২:২ 

 ُYَساِط
َ
ْسُطْوَرةٌ  و أ

ُ
أ  ক�কািহনী, উপেলখ@, ক�নায় েলখা, উপকথা 

৬:২৫ 
سطو<] ن[ َسَطا  আ�মণ করা, হামলা করা, হানা েদওয়া, ঝািপেয় 

পড়া, অিভযান চালােনা, পাকড়াও করা, কেঠার হে� দমন 
করা, শিb খাটােনা ২২:৭২ 
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سعد<] س[ َسِعدَ   ভাগ@বান করা, েসৗভাগ@শীল হওয়া, েখাশনসীব 

বানােনা ১১:১০৫ 
ُسَعَداءُ  جل َسِعيدٌ   ভাগ@বান, েখাশনসীব, েসৗভাগ@শালী ১১:১০৮ 

رَ  Mسعر<َسع  ]�িলত করা, আ/েন �ালােনা, দ« করা, অি¥পূণ
 

করা ৮১:১২ 
 ٌYَسِع সাঈর: জাহাHােমর নাম, �লW অি¥কুM, অি¥ময়iান, 

]�িলত আ/ন, অি¥গভ
 ৪:১০ 
 মাথার গরিম, পাগলািম, উªSতা, বাতুলতা ৫৪:২৪ ُسُعرٌ 

س6< َسْعيًا ،]ف[ َسَ'   েচRা করা, সেচR হওয়া, ]য়াস চালােনা, 

অপেচRা করা, েদৗড়েনা, ছুেট আসা, ছুটাছুিট করা, ½ত চলা 
২:১১৪ 

سغب< َمْسَغبَةٍ   Nুধা, দুিভ
N, Nুধাত
 হওয়া 

َمْسَغبَةٍ  ِذيْ   Nুধাত
, Nুধাতুর, বুভুNু, Nুিধত ৯০:১৪ 

سفح< َمْسُفوحٌ   ]বািহত, বহমান, িনঃসৃত ৬:১৪৫ 

ُمَسافَِحةٌ  مث ُمَسافِحٌ   অসo, ব@িভচারী, েজনাকারী, অসতী, 

ব@িভচািরণী, েবশ@া, গিণকা, বারাaনা ৪:২৪ 
ْسَفرَ 

َ
سفر< أ  আেলাকময় হওয়া, উ�ািসত হওয়া, আঁধার েঘাচােনা 

৭৪:৩৪ 

আেলােকাÅল, িনম ُمْسِفَرةٌ ল, সহাস@বদন ৮০:৩৮ 

َسافِرٌ  و َسَفَرة  েলখক, িলিপকার ৮০:১৫ 

ْسَفارٌ  ج َسَفرٌ 
َ
أ  সফর, Vমণ, পয
টন, িবহার, ]বাস ৫:৬ 
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ْسَفارٌ 
َ
ِسْفرٌ  و أ  েলখ@, িলিখত ইলম, িলিপব�Eান, EানভাMার, kl, 

িকতাবািদ ৬২:৫ 
سفع<] ف[ َسَفعَ   েহঁছেড় েনওয়া, েটেন েহঁছেড় িনেNপ করা, 

টানাটািন কের েনওয়া ৯৬:১৫ 
سفك<] ض[ َسَفَك   রbপাত করা, রb ঝরােনা, হত@া করা ২:৩০ 

سفل< َسَوافُِل  جل َسافٌِل   িনÎমুখী, অধমুখী, তলেদশ, িনকৃR, অধম 

১১:৮২ 
ْسَفُل 

َ
ْسَفِلَ  ج أ

َ
ْفَ·  مث األ Oالس  িনÎতম, হীনতম,  অিতহীন, 

সব
ািধক নীচ, অধঃতম, অধম ৯৫:৫ 
سفن< ُسُفنٌ  جل َسِفينَةٌ   েনৗকা, েখয়া েনৗকা, জাহাজ, েনৗযান, 

িকশিত, তরণী  ১৮:৭৯ 
سفه< َسَفاَهة َسَفًها، ،]س[ َسِفهَ   েবাকািম করা, িনবু
ি�তা ]দশ
ন 

করা, িনেব
াধ হওয়া, মূখ
 বানােনা ২:১৩০ 
ُسَفَهاءُ  ج َسِفيهٌ   েবাকা, িনেব
াধ, মূখ
, আহা)ক, িনেরট, গেবট 

২:১৩ 
سقر< َسَقرٌ   সাকার: জাহাHােমর নাম, অি¥ময় জাহাHাম, অি¥গভ
 

৭৪:২৭ 
سقط<] ن[ َسَقَط   পিতত হওয়া, পড়া, পতন হওয়া, অনুেশাচনা 

করা, পিরতাপ করা,  আফেসাস করা, প�ােনা ৭:১৪৯ 
ْسَقَط،

َ
َساَقَط  أ  পতন ঘটােনা, নািমেয় আনা, পাড়া, েফলা ১৯:২৫ 

 ভূপািতত, পতেনাªুখ, পতনশীল, পড়W, পাত@মান ৫২:৪৪ َساقٌِط 
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سقف< ُسُقٌف  ج َسْقٌف   ছাদ, ছাউিন, চালা ১৬:২৬ 

سقم< ُسَقَماءُ  جل َسِقيمٌ   অসুi, পীিড়ত, িবমার, 0গণ, েরাগা 

৩৭:৮৯ 
 ãَض[ َس[،  âَْس

َ
سâ< أ  পান করােনা, তৃ�া িনবারণ করা, জিমেন 

েসচ েদওয়া ২:৭১ 
 ãَاْستَْس পািন চাওয়া, বৃিR ]াথ
না করা, পান করেত চাওয়া ২:৬০ 

ُسْقيَا ِسَقايَة،  পান করােনা, পানীয় েদওয়া, পানপা`, পািনর পা` 

৯:১৯ 
سكب< َمْسُكوٌب   ]বািহত, বহমান, ]বাহমাণ ৫৬:৩১ 

سكت<] ن[ َسَكَت   িনzুপ হওয়া, নীরব হওয়া, চুপ করা, থামা, 

ি�িমত হওয়া, চুপ থাকা ৭:১৫৪ 
رَ  Mسكر<َسك  েনশাk� করা, মাতাল বানােনা, েচােখ ধাঁধা লাগােনা, 

নজরবি� করা ১৫:১৫ 
 মাদক�ব@, েনশা�ব@, নিবজ, মদ, মিদরা ১৬:৬৭ َسَكًرا

َسَكَراٌت  جل َسْكَرة  েনশােঘার, মSতা, মিদরতা, েনশায়, মাতলািম 

৫০:১৯ 
ُسْكَرانٌ  و ُسَ¬رَى  েনশাk�, মS, উªS, মাতাল, েনশায় বঁুদ ৪:৪৩ 

سكن<] ن[ َسَكنَ   বাস করা, বসবাস করা, িব�াম করা, অবiান 

করা, থাকা, ]শাW হওয়া, শািW পাওয়া, সুখ লাভ করা ৬:১২ 
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ْسَكنَ 
َ

বসবাস করােনা, অধু@িষত করা, বসিতপূণ أ করা, অবiান 

করােনা, থাকেত েদওয়া, েরেখ েদওয়া, পুনব
াসন েদওয়া, 
বাসiান েদওয়া ১৪:৩৭ 

َسِكينَةٌ  َسَكٌن،  শািW, ]শািW, িব�াম, আরাম, সুখ, শাWনা, 

শািWনীড়, শাWনালয় ৯:২৬ 
َمَساِكنُ  ج َمْسَكنٌ   বাসiান, বাসগৃহ, আবাসগৃহ, িব�ামাগার, 

শাWনালয় ৩৪:১৫ 

বসিতপূণ َمْسُكونَة, অধু@িষত, বাসেযাগ@ ২৪:২৯ 

Yَمْسُكونَةٍ  َغ  বসতহীন, অনধু@িষত, বােসর অেযাগ@, িবরাণগৃহ 

২৪:২৯ 
�িনঃ الَْمْسَكنَةُ তা, ৈদন@, িদনতা, হীনতা, আ�য়হীনতা ২:৬১ 

َمَساِكُ  ج ِمْسِكٌ   িমসিকন, দির�, িনঃ�, িনঃস�ল, িনরবল�ন, 

িনরা�য় ২:৮৩ 
 ٌ Rَسَ¬ِكُْ  جل ِسك  ছুির, চাকু, ছুিরকা ১২:৩১ 

سلب<] ن[ َسلََب   িছিনেয় েনওয়া, েকেড় েনওয়া, অপহরণ করা, 

িছনতাই করা ২২:৭৩ 
ْسِلَحةٌ 

َ
سلح< ِسَالحٌ  و أ  অ�শ�, হািতয়ার, সাঁেজায়া ৪:১০২ 

سلخ<] ف[ َسلَخَ   েটেন েবর করা, চামড়া িছেল আনা ৩৬:৩৭ 

 েবর হেয় যাওয়া, অিতবািহত হওয়া, অতীত হওয়া ৯:৫ انَسلَخَ 

سلسبل< َسلَْسِبيٌل   সালসািবল: জাHােতর ]বাহমাণ ঝরনা, 

�গ
]পাত, �গ
চ@ােনল, বহমান ]dবণ ৭৬:১৮ 
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سلسل< َسالَِسُل  ج ِسلِْسلَةٌ   িশকল, শৃñল, েলৗহশৃñল, িজি�র 

৪০:৭১ 
سلط< َسلMَط   চািপেয় েদওয়া, ]ভু1দান করা, আিধপত@দান করা, 

পরা�ম করা, ]ভাবশালী বানােনা, ]তাপাি~ত করা, 
Nমতায়ন করা, Nমতাবান করা, বীয
শালী বানােনা ৪:৯০ 

َسَالِطُْ  جل ُسلَْطانٌ   ]তাপ, ]িতপিS, Nমতা, মহাশিb, 

আিধপত@, দলীল, ]মাণ, েমােজযা, সনদ ৭:৭১ 
 আমার েসই ]তাপ, আমার েসই আিধপত@ ৬৯:২৯ ُسلَْطاِغيَهْ 

سلف< َسلًَفا ،]ن[ َسلََف   অতীত হওয়া, গত হওয়া, পূব
বত
ী হওয়া, 

িবগত হওয়া ২:২৭৫ 
ْسلََف 

َ

অতীেত করা, পূেব أ করা, আেগ পাঠােনা ১০:৩০ 

سلق<] ن[ َسلََق   কটুিb করা, কটাN করা, কড়া কথা বলা, িতb 

কথা বলা ৩৩:১৯ 
سلك<] ن[ َسلََك   চলা, চালােনা, চালু করা, চািলত করা, চালান 

করা, ]েবশ করােনা, ঢুকােনা, অনু]েবশ করা, সৃিR করা, 
বানােনা ২০:৫৩ 

سلل< تََسلMَل   সের পড়া, সটেক পড়া, েবর হেয় যাওয়া ২৪:৬৩ 


িনয ُسَاللَةٍ াস, মূল]দাথ
, মূলধাতু, উপাদান ২৩:১২ 

سلم< تَْسِليًما َسالًَما، َسلMَم،  ‘আস-সালামু আলাইকুম’ বলা, সালাম 

বলা, সালাম করা, আশীব
াদ করা, অিভন�ন জানােনা, ]ণাম 
করা, অিভবাদন করা ৪:৬৫ 
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ْسلََم،
َ
اإلِْسَالمُ  أ  ইসলাম kহণ করা, মুসলমান হওয়া, আনুগত@ করা, 

আµসমপ
ণ করা ৩:১৯ 
لْمُ  Rالس শািW, ইসলাম ধম
, িনরাপSা ২:২০৮ 


ইসলাম ধম اإلِْسَالمُ  ৩:১৯ 

لَمُ  Mمص الس  শািWচুিb, সি¤চুিb, পূণ
াংশ, অখM, অংশমুb, পুেরা 

৩৯:২৯ 
 িনরাপদ, সুi, সবল, সNম, সুিiর ৬৮:৪৩ َسالِمٌ 


সালাম, অিভবাদন, সংবধ َسَالمٌ না, শািW, িনরাপSা ৫০:৩৪ 

ُسلََماءُ  جل َسِليمٌ   সুi, িন¿লুষ, িনম
ল, িনÈাপ ২৬:৮৯ 

ُمْسِلَمةٌ  مث ُمْسِلمٌ   মুসিলম, মুসলমান, অনুগত, আµসমপ
ণকারী, 

আEাবহ ৩৭:২৬ 
� ,িটমুb, ¶িটহীন, িনখঁুত, িনরাপদ¶ ُمَسلMَمةٌ ীকৃত, অপ
ণীয় ২:৭১ 


িনরাপSাকামী, শািWকামী, আµসমপ ُمْستَْسِلمٌ ণকারী, অনুগত 

৩৭:২৬ 
َسَاللِمُ  جل ُسلMمٌ   িসঁিড়, েসাপান, আেরাহণী ৫২:৩৮ 

 সুলাইমান ইবন দাউদ আলাইিহস সালাম ২৭:২৬ ُسلَيْمان

لَْوى Mسلو< الس  �গ
ীয় পািখর ভুনা, জাHািত পািখর েগাশত ২:৫৭ 

سمد< َساِمدٌ   উদাসীন, অন@মন , ি�ড়ারত, িবমুখ, অিবেবচক 

৫৩:৬১ 
سمر< َساِمرٌ   চাঁদনী রােতর গ�কার, ৈনশগাি�ক ২৩:৬৭ 
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 Oاِمِري Mالس সািমরী: ইGদী এক �ণ
কােরর নাম, সািমির বংশীয় 

২০:৮৭ 
سمع< َسْمًعا ،]س[ َسِمعَ   েশানা, �বণ করা, কণ
েগাচর করা, 

কণ
পাত করা, কােন েনওয়া ১৮:১০১ 
ْسَمعَ 

َ

েশানােনা, কােন েদওয়া, কণ أগত করা ৮:২৩ 

عَ  اْستََمَع، Mم Mاس  কানেপেত েশানা, কানখাড়া করা, উoকণ
 করা, 

¨িতমু« হওয়া, মেনািনেবশ করা ৩৭:৮ 
ْسَماعٌ  جل َسْمعٌ 

َ
أ  েশানা, কান, কণ
, �বণশিb, �বেণি©য় ১০:৩১ 

ص َسِميعٌ   সব
ে�াতা, অিধক �বণকারী ২:১২৭ 

اٌع، Mُمْستَِمعٌ  َسم  ে�াতা, �বণকারী, উoকণ
, মেনািনেবশকারী, /�চর 

৫:৪১ 

�বণেযাগ@, �বণীয়, কণ ُمْسَمعٌ েগাচিরত, �বণম¥, ে�াতা, েশানার 

মেতা ৪:৪৬ 

উoকণ ُمْسِمعٌ কারী, কণ
গতকারী ৩৫:২২ 

ْسِمعْ 
َ
بِـ أ  কতইনা উSম ে�াতা, কতইনা েযাগ@ে�াতা, কত উSম 

�বণকারী ১৮:২৬ 
سمك< َسْمٌك   উ^তা, ছাদ, আকাশতল, গগনপট, গগনাaন 

৭৯:২৮ 
سمم< ِسَمامٌ  جل َسم~   িছ�, সঁুেচর িছ� ৭:৪০ 

َسَمائِمُ  جل َسُمومٌ   উS�, অি¥Íুিলa, লুহাওয়া, গরম বাতাস, 

উS�বায়ু ১৫:২৭ 
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ْسَمنَ 
َ
سمن< أ  েমাটা করা, পিরপুR করা ৮৮:৭  

ِسَمانٍ  ج َسِمٌ   েমাটা, iুলকায়, পিরপুR, �RপুR, েমাটাতাজা, 

েমাটােসাটা ৫১:২৬ 
، Mسمو< تَْسِميَةٌ  َس�  নাম রাখা, নামকরণ করা, অিভধা েদওয়া 

৫৩:২৭ 
 ,নামধারী, নামাি�ত, নাÎী, অিভিহত, অিভেধয়, আখ@াত ُمَس�� 

উb, িনধ
ািরত ৬:২ 
 ,সমনামক, সমনাÎী, সমকN, সমতুল@, নামধারী, নামক َسِمي�ا

নামিবিশR ১৯:৭ 
ْسَماءٌ  ج اْسمٌ 

َ
أ  নাম, আখ@া, অিভধা, নামধাম ৫:৪ 

َماَواِت  ج َسَماءٌ  Mالس  আকাশ, আসমান, গগন, অ�র, নীিলমা, নভঃ, 

েরাদসী, নেভামMল, আকাশমMল ২:২৯  
سنبل< ُسنبَُالٍت  ج ُسنبُلَة مث َسنَابُِل  ج ُسنبٌُل   শেস@র শীষ, মুকুল, 

ছড়া, ম�ির ২:২৬১ 
سند< ُمَسنMَدةٌ   েঠকযুb, েদয়ােল েঠস লাগােনা, েঠকনা েদওয়া, 

েপলা েদওয়া ৬৩:৪ 
سندس< اج ُسنُدٌس   িমিহ েরশমী ব�, েরশমী কাপড় ১৮:৩১ 

سنم< تَْسنِيمٌ   তাসনীম: �গ
ীয় জল]পাত, জাHািত েফায়ারা, 

অমৃতসুধা ৮৩:২৭ 
ْسنَانُ  جل ِسن~ 

َ
سê< أ  দাঁত, দW ৫:৪৫ 

ُسêٌَ  ج ُسنMةٌ   সুHাত, তরীকা, পlা, ]থা, রীিতনীিত ১৫:১৩ 
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 পঁচা কাদামািট ১৫:২৮ َمْسنُونٌ 

سنه< تََسنMهَ   পঁেচ যাওয়া, ঝুরঝুের হওয়া ২:২৫৯ 

س¢/ سنو< َسنَا  চমক, ঝলকািন, ঝলক, দু@িত, আেলাকUটা 

২৪:৪৩ 
ِسنَِ  ج َسنَة  বছর, বষ
, বoসর, সাল, অ5 ২:৯৬ 

سوأ< الَسوْءُ  ،]ن[ َساءَ   ম� হওয়া, িনকৃR হওয়া, জঘন@ হওয়া, 

অপমানকর হওয়া, দুঃিখত হওয়া, িবষÃ হওয়া, িবরb হওয়া, 
ম� লাগা ৯:৯ 

َساءَ 
َ
 ম� করা, অন@ায় করা ৪১:৪৬ أ

ْسَواءُ  جل ُسوءُ 
َ
أ  ম�, অপ, কR, িবপদাপদ, ে�তকু�, �াদ, অন@ায়, 

অপমান, লাÚনা, পাপ, েদাষ, হত@া ২:৪৯ 
ى

َ

জঘন@, ম� কাজ, কুকম ُسوأ, জাহাHাম ৩০:১০ 

ئُ  Rي Mئَة مث  السRي Mئَاٌت  ج السRَسي  ম� কাজ, অন@ায়, খারাপ, দুভ
াগ@, 

অমaল, /নাহ, পাপ, পাপরািশ, অিন�তা, ম� ৩৫:৪৩ 
َسوَْءاُت  ج َسْوئَةٌ   আবরণীয়, /�ব@, লাশ, মৃতেদহ, /�াa, েযৗনাa, 

লÐাiান ৭:২২ 
 
ُ
ْسَوأ

َ
ى مث أ

َ
ُسوأ  ম�তম, অিতম�, জঘন@তম, িনকৃRতর ৩৯:৩৫ 

 অন@ায়কারী, দু¿ৃিতকারী, পাপী, েদাষী ৪০:৫৮ الُْمِسيْئُ 

سوح< َساَحاٌت  جل َساَحةٌ   আিaনা, ]াaন ৩৭:১৭৭ 

 Mسود< اْسوَد  মিলন হওয়া, কােলা হওয়া ৩:১০৬ 

ْسوَدُ 
َ
ُسودٌ  ج أ  কােলা বণ
, কৃ� ২:১৮৭ 
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ةٌ  مث ُمْسوَد~  Mُمْسوَد  কােলা, মিলন, িবষÃ ১৬:৫৮ 

َساَدةٌ  ج َسيRدٌ   সদ
ার, েনতা, মািলক, �ামী, পিত ৩:৩৯ 

رَ  Mسور< تََسو  ]াচীর িডিঙেয় েঢাকা, েদয়াল টপিকেয় ]েবশ করা 

৩৮:২১ 
ِسYَْانٌ  جل ُسْورٌ   ]াচীর, েদয়াল, নগর]াচীর, সীমাW]াচীর ৫৭:১৩ 

ْسِوَرةٌ 
َ
َساِورُ  ج أ

َ
أ  বাGভূষণ, বাজুব¤, চুিড়, কাঁকন, ক�ণ, বালা, 

শñবলয়, হােতর রািখ ১৮:৩১ 
ُسَورٌ  ج ُسْوَرةٌ   সুরা: কুরআেনর অধ@ায়, সুরা, অধ@ােয়র সীমানা 

১১:১৩ 
ْسَواٌط  جل َسْوٌط 

َ
سوط< أ  চাবুক, েবত, েদাররা, কশা, কশাঘাত, 

েব`াঘাত ৮৯:১৩ 
سوع< َساÏٌَت  جل َساَعةٌ   সময়, মুহূত
, Nণকাল, ঘåা, িকয়ামত 

৬:৩১ 
 Ïًُسَوا েদবীর নাম ৭১:২৩ 

َساغَ 
َ
سوغ< أ  িগলা, িগেল েফলা, গলাধঃকরণ করা, েঢাক িগলা, 

েপেট েঢাকােনা, kাস করা ১৪:১৭ 
 সুেপয়, তৃ�ািনবারক, তৃি�কর ৩৫:১২ َسائِغٌ 

سوف< َسوَْف   অিচেরই, অিতস1র, শী¾ই, ½ত, জলিদ, তাড়াতািড়, 

আ�, অনিতিবলে� ৪:৩০ 
سوق<] ن[ َساَق   হাঁকােনা, চালােনা, চািলত করা, তািড়ত করা, 

িবতািড়ত করা, তািড়েয় েনওয়া ৭:৫৭ 



 

157 

 চালক, তাড়নাকারী, িবতাড়ক ৫০:২১ َسائٌِق 

 ,চালনার গWব@, তািড়েয় েনওয়ার iান, চালনা, গিত الَْمَساُق 

তাড়না ৭৫:৩০ 
اُق  Mوُق  ج الس Oالس  চলoশিb, পােয়র নলা, নলিকনী, জÆা, কাM 

৭৫:২৯ 
ْسَواٌق 

َ
ُسْوٌق  و أ  বাজার, হাট, মােক
ট ২৫:৭ 

َل  Mسول< َسو  অিতরি�ত করা, িচSর�ন করা, মেনারি�ত করা, 

�দয়kাহী বানােনা, মেনাপূত করা, রঙ চড়ােনা, সািজেয় বলা, 
বািনেয় বলা, েশাভাময় করা, েশািভত করা, আশা জাগােনা, 
ফুসলােনা, ]লুB করা ১২:১৮ 

سوم<] ن[ َسامَ   শাি� েদওয়া, কRেভাগ করােনা, শাি�র �াদ 

চাখােনা, মজা েদখােনা, আ�াদন করা, নমুনা�8প েদওয়া 
২:৪৯ 

َسامَ 
َ
 চরােনা, চরেত েদওয়া, চারণভূিমেত েছেড় েদওয়া ১৬:১০ أ

مٌ  Rُمَسو িনশানাকারী, িচ�দাতা ৩:১২৫ 

َمةً  Mُمَسو িনশানাযুb, িচি�ত, নাম িলখা ৩:১৪ 

يَْماسِ   িনশানা, িনদশ
ন, িচ�, নমুনা ২:২৭৩ 

سوي< َساَوى َسوMى،  সমান করা, বরাবর করা, সমতা বজায় রাখা, 

সুঠাম বানােনা, পূণ
াa করা, যথাযথ করা, ভের েফলা ১৮:৩৭ 
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 ,উপের উঠা, বরাবর হওয়া, মেনািনেবশ করা, িiর হওয়া اْستََوى

যথাথ
 হওয়া, পূণ
তা লাভ করা, সমকN হওয়া, আেরাহণ করা 
২:২৯ 

العرش = اْستََوى  আরেশর উপর উঠা ৭:৫৪ 

 সমতল, সমভূিম ২০:৫৮ ُسَوى

ْسَواءُ  جل َسَواءٌ 
َ
أ  সমান, সমতুল@, সম8প, এক রকম, একই রকম, 

বরাবর, যথাযথ, মধ@ভাগ, মধ@iল, মাঝখান ২:৬ 
ص َسوِي~   সুঠামেদহী, সরলপথ, সমতল, সিঠক, যথাথ
, যথাযথ 

২০:১২৫ 
اِهَرة Mسهر< الس  সমতল ময়দান, সরল]াWর ৭৯:১৪ 

سهل< َسْهٌل  و ُسُهوٌل   নরম সমভূিম ৭:৭৪ 

سهم< َساَهمَ   লটাির করা, ভাগ@পিরNা করা, িকছু িনেNপ কের 

লটাির করা ৩৭:১৪১ 
سهو< َساهٍ   উদাসীন, অন@মন , অমেনােযাগী, আপনেভালা, 

আµেভালা, ভুেলা, েয ভুেল থােক ৫১:১১ 
سيب< َسائِبَةٌ   ধারাবািহক দশবার মাদী বা^া ]সবীনী কানকাটা 

বাঁধনমুb মানেতর উটনী, েদবীর নােম ছাড়া প� ৫:১০৩ 
سيح<] ض[ َساحَ   সফর করা, পিরVমণ করা, ঘুের েবড়ােনা ৯:২ 

 েরাজাদার মুসািফর, অনাহাের Vমণকারী ৯:১১২ َسائِحٌ 

سY< َسYًْا ،]ض[ َسارَ   সফর করা, Vমণ করা, পয
টন করা, চলা, 

চলমান হওয়া, েবড়ােনা, িবহার করা ৫২:১০ 
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 َ MYَس গিতশীল করা, চালােনা, চলমান করা ১৩:৩১ 

ِسYٌَ  جل ِسYَةٌ   জীবেনর গিত, জীবন চিরত, �ভাব, চির`, ]কৃিত 

২০:২১ 
َسيMاَراٌت  جل َسيMاَرةٌ   কােফলা, যা`ীদল, Vমণকারী, অিভযা`ীদল 

৫:৯৬ 
سيطر< ُمَسيِْطرٍ  ُمَصيِْطٍر،  ]হরী, পাহারাদার, দােরাগা, শাসক, 

িনয়¸ক, িনয়Wা, ত¢াবধায়ক ৮৮:২২ 
سيل<] ض[ َساَل   ]বািহত হওয়া, ¯◌্রাে◌েতাময় হওয়া, বেয় চলা 

১৩:১৭ 
َساَل 

َ
 বািহত করা, বহমান করা ৩৪:১২[ أ

ُسيُْوٌل  جل َسيٌْل   ]বাহ, ে�াত, বন@া ১৩:১৭ 

س< ِسيْنَِْ  َسيْنَاء،  িসিরয়ায় অবিiত তুর পব
েতর িসনাই 

উপত@কা ২৩:২০ 
  

    [[[[৬২৬২৬২৬২]]]]        ش�

    
شأم< َمْشئََمةٌ   দুভ
াগ@, অ�ভ, বাম িদক ৫৬:৯ 

الَْمْشئََمةِ  أصحاب  দুভ
াগা, বামপlী, অ�ভপlী, অলàী, েদাজিখ 

৫৬:৯ 
نٌ 

ْ
شأن< ُشئُْونٌ  جل َشأ  অবiা, দশা, ব@াপার, কাজ ১০:৬১ 



 

160 

شبه< َشبMهَ   সম8প করা, অনু8প করা, সদৃশ করা, সি�হান করা, 

ধাঁধাk� করা ৪:১৫৭ 

সাদৃশ@পূণ تََشابَهَ  হওয়া, সম8পী হওয়া, 8পকময় হওয়া ২:৭০ 

ُمتََشابَِهةٌ  ُمتََشابٌِه، ُمْشتَِبًها،  সাদৃশ@পূণ
, অনু8প, স8প, 8পকময়, 

I@থ
ক, একািধক অথ
িবিশR ৬:৯৯ 
ْشتَاٌت 

َ
شتت< َشت~  و أ  িবিUHভােব, পৃথক পৃথক, আলাদা ২৪:৬১ 

 M°َشتِيٌْت  جل َش  িবিভH, রকমাির, নানারকম, িবিN�, ছ`ভa 

২০:৫৩ 
ْشتِيَاءُ  جل ِشتَاءٌ 

َ
شتو< أ  শীতকাল, শীতকালীন ১০৬:২ 

شجر<] ن[ َشَجرَ   ঝগড়া করা, বাকিবতMা করা, তক
াতিক
 করা, 

সংলাপ করা, কথা প@াঁচােনা ৪:৬৫ 
ْشَجارٌ  جل َشَجرٌ 

َ
َشَجَراٌت  جل َشَجَرةٌ  مث أ  গাছ, বৃN ১৬:১০ 

شحح< ُشح~   কৃপণতা, কাপ
ণ@, েলাভ ৪:১২৮ 

ةٌ  Mِشح
َ
َشِحيْحٌ  و أ  কৃপণ, বিখল, ব@য়কুÛ, েলাভী ৩৩:১৯ 

شحم< َشْحمٌ  و ُشُحومٌ   চিব
, েমদ, েতল ৬:১৪৬ 

شحن< َمْشُحونٌ   পিরপূণ
, ভিত
, পূণ
, পণ@েবাঝাই ২৬:১১৯ 

شخص<] ف[ َشَخَص   আঁড়েচােখ েদখা, অপলক দৃিRেত তাকােনা, 

পলকহীন চাহিন, দৃিR িiর থাকা ১৪:৪২ 
 পলকহীন দৃিRমান, িব�ািরত দৃিR, িiরেন` ২১:৯৭ َشاِخَصةٌ 

 Mشدد<] ن[ َشد  বাঁধা, ব¤ন করা, মজবুত করা, দৃঢ় করা, কেঠারতা 

করা ৩৮:২০ 
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 Mاْشتَد ]বল হওয়া, কড়া হওয়া, দৃঢ় হওয়া ১৪:১৮ 

اءُ  ِشَداٌد، ج َشِديدٌ  Mِشد
َ
أ  ]বল, ভীষণ, ভয়ানক, কেঠার, শিbশালী, 

মজবুত, কিঠন, ভয়াবহ, মারাµক, িবভীিষকাপূণ
 ৪৮:১৬ 
 Oَشد

َ
 ,কেঠারতর, ভীষণতম, অিধক কেঠার, পাষাণসম, অিধক أ

সব
ািধক ২:৭৪ 
ُشد~ 

َ

পূণ أেযৗবন, ভরােযৗবন, ]া�েযৗবন, েযৗবনবান, সাবালক, 

শিbিশখর ২২:৫ 
َِب  ٌْب  ،]س[ َ̈ ¨ب< ُ̈  পান করা, িপপাসা েমটােনা, তৃ�া 

িনবারণ করা ৫৬:৫৫ 
ََب  ْ̈ َ

 পান করােনা, িপপাসা েমটােনা ২:৯৩ أ

ٌْب  اٌب  جل ِ̈ َ ْ̈ َ
أ  পান করার পালা, পােনর সময়, নালা, েóন 

২৬:১৫৫ 
 পানকারী, গলাধঃকরণকারী ৫৬:৫৪ َشارٌِب 

اٌب  َ َبةٌ  جل َ̈ ِ
ْ̈ َ
أ  পানীয়, শরবত, শরাব ৬:৭০ 

َمَشارُِب  ج َمÛٌَْب   পানীয়, পান করার iান, ঘাট ২:৬০ 

حَ  َ ¨ح<] ف[ َ̈  েখালা, উªুb করা, ]শ� করা, ]সািরত করা, 

স�সারণ করা ১৬:১০৬ 
Mدَ  ̈د< َ̈  ধাওয়া করা, ছ`ভa করা, তািড়েয় েদওয়া ৮:৫৭ 

ِْذَمةٌ  اِذمُ  جل ِ̈ َ ̈ذم< َ̈  Nু� দল, বািহনী, জামাত ২৬:৫৪ 

 ~ ْورٌ  جل َ̈ ُ ¨ر< ُ̈  অিধক ম�, Nিতকর, িনকৃR, অন@ায়, অিনR, 

Nিত, অমaল ২:২৬৬ 
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ارٌ  َ ْ̈ َ
ْيرٌ  و أ ِ

َ̈  ম�, িনকৃR, খারাপ, Nিতকর, অিনRকর ৩৮:৬২ 

رٌ  َ َرةٌ  و َ̈ َ َ̈  অি¥িশখা, অি¥Íুিলa, আ/েনর ফুলিক ৭৭:৩২ 

اٌط  َ ْ̈ َ
ٌط  و أ َ ¨ط< َ̈  িকয়ামেতর আলামত, লNণ, িচ�, িনদশ
ন, 

সূচনা ৪৭:১৮ 
عَ  َ ¨ع<] ف[ َ̈  আইন ]ণয়ন করা, শরয়ী িবিধিবধান েদওয়া, 

শিরয়তস)ত করা ৪২:১৩ 
عٌ  M َشاِرعٌ  و ُ̈  ভাসমান অবiা, পািনর উপর দৃশ@মান ৭:১৬৩ 

َْعةٌ  Ïٌَْت، جل ِ̈ يَعةٌ  ِ̈ ِ
ائِعُ  جل َ̈ َ َ̈  পথ, রা�া, পlা, তিরকা, 

প�িত, শরীয়ত, দীন, িবধান ৫:৪৮ 
َق  َ ْ̈ َ

¨ق< أ  আেলািকত হওয়া, চমকােনা, েজ@ািতম
য় হওয়া 

৩৯:৬৯ 
، ~-ِ ْ ِقيMةٌ  َ̈ ْ َ̈  পূব
িদকi, পূব
িদেকর, ]ােচ@র, পূব
মুখী ১৯:১৬ 

اُق  َ ْ̈ 
সকাল, পূব اِإلাÇ  ৩৮:১৮ 

ٌق  ِÛُْم ]ভাত যাপনাবiা, েভার উদযাপনাবiা ১৫:৭৩ 

ُق  ِÛْالَْم সূেয
াদেয়র iান, উদয়াচল, পূব
িদক ২:১১৫ 

َقِْ  ِÛْالَْم শীত kীে¦র উদয়াচল, অধ
জাহান, অধ
পৃিথবীর দূর1 

৪৩:৩৮ 
 ত@ািহক উদয়াচল ৭:১৩৭[ الَْمَشاِرقِ 

كَ  َ ْ̈ َ
¨ك< أ  শরীক করা, িশরক করা, অংশীদার করা ৭:১৭৩ 

 ভাগী হওয়া, অংশ েনওয়া, েযৗথভােব মািলক হওয়া ১৭:৬৪ َشارَكَ 
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ْكُ  RÛمص ال  িশরক করা, শরীক বানােনা, বG1বাদ, অংশীবাদ, 

অংশীদারী ৩১:১৩ 
يٌك  ِ

Ôَءُ  ج َ̈ َ ُ̈  অংশীদার, শরীক, অংশীবাদী, িশরককারী ৬:১৬৩ 

1َةٌ  مث ُمÛِْكٌ  ِÛُْم  মুশিরক, আLাহর সেa িশরককারী, করীককারী 

২:২২১ 
 অংশীদার, শরীক, েভাগকারী ৩৭:৩৩ ُمْشÈَِكٌ 

َى ¨ي< اْشÈََى ،]ض[ َ̈  েকনা, েকনােবচা করা, �য়িব�য় করা, 

িবিনময় করা, পিরবত
ন করা, বদলােনা ২:১০২ 
ْشَطاُء، جل َشْطئٌ 

َ
شطأ< ُشُطوْءٌ  أ  চারা, অ�ুর, কুিড়, শীষ ৪৮:২৯ 

َشَواِطئُ  جل َشاِطئٌ   ]াW, িকনারা, পা�
 ২৮:৩০ 

شطر< ُشُطْورٌ  جل َشْطرٌ   িদক, অিভমুখ ২:১৪৪ 

 Mَشط
َ
شطط< أ  সীমালÆন করা, বাড়াবািড় করা, অিতরি�ত করা, 

সীমা ছাড়ােনা ৩৮:২২ 
مص َشَطٌط   অিতর�ন, অিতরি�ত, বাড়াবািড়, সীমািতিরb, বাড়িত, 

অসত@ ১৮:১৪ 
شطن< َشيَاِطُ  ج َشيَْطانٌ   শয়তান, অবাধ@, দুR, অহা�ারী, িপশাচ, 

ইবিলস, িজন ২:৩৬ 
شعب< َشْعٌب  و ُشُعوٌب   স�দায়, েগা`, উ)ত, জািত, েগা�ী, 

বংশ৪৯:১৩ 
ُشْعبَةٌ  و ُشَعٌب   শাখা, ]শাখা, অংশ, িবভাগ ৭৭:৩০ 

 �য়াইব আলাইিহস সালাম ৭:৮৮ ُشَعيٌْب 
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شعر<] ن[ َشَعرَ   বুঝা, অনুভব করা, জানা, বুঝেত পারা, েটর 

পাওয়া ২:৯ 
ْشَعرَ 

َ
 বুিঝেয় েদওয়া, অবিহত করা, জানােনা ৬:১০৯ أ

ْشَعارٌ 
َ
َشْعرٌ  و أ  পশম, েলাম, েরাম ১৬:৮০ 

ْشَعارٌ  جل ِشْعرٌ 
َ
أ  কিবতা, কাব@, েশ‘র ৩৬:৬৯ 

َعَراءُ  ج َشاِعرٌ  Oالش  কিব, কািব@ক ২১:৫ 

ْعَرى Rالش নN`, লুBক তারা, িশ‘রা নN` ৫৩:৪৯ 

ةٌ  و َشَعائِرُ  َمْشَعٌر، َYَْشِع  িনদশ
ন, আলামত, িচ�, ]তীক ৫:২ 

ا�رام الَْمْشَعر  মাশ‘আ0ল হারাম: মুযদািলফা ময়দান বা তার িকছু 

িচি�ত iান ২:১৯৮ 
شعل< اْشتََعَل   �েVাÅল হওয়া, চুল পাকা, �V হওয়া, �Vতা 

ধারণ করা ১৯:৪ 
شغف<] ف[ َشَغَف   মাতােনা, ে]েম মজা, ভােলাবাসা, মােতায়ারা 

বানােনা, মািতেয় েতালা, আসb করা ১২:৩০ 
شغل<] ف[ َشَغَل   কম
ব@� করা, কম
রত রাখা ৪৮:১১ 

ْشَغاٌل  جل ُشُغٌل 
َ
أ  কাজ, েপশা, কম
 ৩৬:৫৫ 

شفع< َشَفاَعةً  ،]ف[ َشَفعَ   সুপািরশ করা, শাফায়াত করা, তদিবর 

করা, উেমদাির করা, িমলন ঘটােনা ৪:৮৫ 
ُشَفَعاءُ  ج َشِفيعٌ  َشافٌِع،  সুপািরশকারী, িশলনকারী, সুপািরশ 

কবুলকারী ৬:৭০ 
ْشَفاعٌ  جل َشْفعٌ 

َ
أ  েজাড়, েজাড়া, যুগল ৮৯:৩ 
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ْشَفَق 
َ
شفق< أ  ভীত হওয়া, শি�ত হওয়া, আতি�ত হওয়া, উিI¥ 

হওয়া ৫৮:১৩ 
 ভীত, স¸�, ভী0, শি�ত, উিI¥, আতি�ত, কাপু0ষ ُمْشِفُق 

২১:২৮ 
ْشَفاٌق  جل َشَفٌق 

َ
أ  অ�াচেলর লাল ও সাদা আভা, সা¤@ আভা 

৮৪:১৬ 
شفه< َشَفتَِْ   ও�ধর, দুই েঠাট, ও�Iয় ৯০:৯ 

ش	< ِشَفاءٌ  ،]ض[ َش9َ   সুi করা, িনরাময় করা, আেরাগ@ করা, 

িচিকoসা করা, েরাগমুb করা ২৬:৮০ 
ْشِفيَاءُ  جل ِشَفاءٌ 

َ
أ  আেরাগ@, েরাগমুিb, েশফা, িনরাময়, সুiতা 

১০:৫৭ 
ْشَفاءُ  جل َشَفا

َ
أ  িকনারা, কূল, ধার, ]াW, পাড় ৩:১০৩ 

 Mا ،]ن[ َشق شقق< َشق�  িচের েফলা, িবদীণ
 করা, ফাটােনা, েভেঙ 

েফলা, িব¡� করা, কেঠারতা করা, চাপ ]েয়াগ করা, চাপ 
সৃিR করা, কR েদওয়া, কRসাধ@ করা ২৮:২৭ 

، Mِشَقاٌق  َشاق  িবেরািধতা করা, শ¶তা করা, িব0�াচরণ করা, 

বাকিবতMা করা, ঝগড়া করা, তক
াতিক
 করা, মেন দাগ কাটা, 
�দয় েচৗিচর কের েদওয়া, গালম� করা, কটুিb করা, কেR 
েফলা ৪:৩৫ 
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َق، Mَق، تََشق Mق Mاش  Mانَشق  িবদীণ
 হওয়া, েফেট যাওয়া, েভেঙ পড়া, 

ভূিমuাo হওয়া, ধূিলuাo হওয়া, িব¡� হওয়া, খানখান 
হওয়া, টুকরা টুকরা হওয়া, চূণ
িবচূণ
 হওয়া ২:৭৪ 
مص ِشق~   কR, পির�ম, ভাঙন, ফাটল, িবদীণ
তা ১৬:৭ 

ةٌ  Mُشَقٌق  جل ُشق  পেথর _ািW, সফেরর ôািন, দীঘ
Vমণ ৯:৪২ 

 Oَشق
َ

অিধক _ািWকর, �ািWকর, িবদীণ أকারী, িবদারী, িবদারক, 

য¸ণাকর, য¸ণাদায়ক ১৩:৩৪ 
 ãَن[ َش [>،شقو  َâَِش ]س [>âش  হতভাগা হওয়া, দুভ
াগা হওয়া, 

হতভাগ@ হওয়া, বদনসীব হওয়া, দুেভ
াগ েপাহােনা, কR করা, 
িবপেদ পড়া, অসুখী হওয়া ২০:১২৩ 

 ~âِْشِقيَاءُ  جل َش
َ
أ  হতভাগা, অভাগা, হতভাগ@, দুভ
াগা, বদনসীব, 

িবপদk�, অসুখী ১৯:৪ 
 ãَْش

َ

েবিশ হতভাগা, দুভ األাগ@তম, হতUাড়া, কপালেপাড়া, 

েপাড়াকপােল, কমবখত, বদবখত, িচরদুখী ৮৭:১১ 

দুভ  ِشْقَوةٌ াগ@, ভাগ@েদাষ, েপাড়াকপাল, ভাগ@িবড়�না, দুরদৃR, 

কপােলর েফর ২৩:১০৬ 
شكر< ُشْكًرا ُشُكوًرا، ،]ن[ َشَكرَ   কৃতEতা করা, �কিরয়া আদায় 

করা, উপকার �ীকার করা, ধন@বাদ Eাপন করা, ধন@ হওয়া, 
বািধত হওয়া ২৫:৬২ 

 কৃতE, �কর/জার, ধন@বাদদাতা, কৃতEতার পুর ারদাতা َشاِكرٌ 

২:১৫৮ 
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ام َشُكورٌ   শাকূর: আLাহর নাম, অিতশয় কৃতE, কৃতEতার 

পুর ারদাতা, /ণkাহী ৩৪:১৩ 

কৃতEতাপূণ َمْشُكوًرا, কৃতEধন@, বািধত, কৃতEতার সেa গৃহীত 

১৭:১৯ 
شكس< ُمتََشاِكٌس   পর²র িবেরাধী, �াথ
পর, িহংসুেট, িহংসুক 

৩৯:২৯ 
شكك< ُشُكوْكٌ  جل َشك~   সে�হ, সংশয়, িIধা, সংেকাচ, 

েদাদুল@মানতা ৪:১৫৭ 
ْشَ¬ٌل  جل َش9ٌْ 

َ
ش9< أ  অনু8প, সম8প, একই ]কার, এক 

ধরেণর, আকৃিত, সুরত ৩৮:৫৮ 
َشَواِ;ُ  جل َشاِ:َةٌ   অনু8প, সম8প, প�িত, তিরকা, রীিতনীিত, 

]থা ১৭:৮৪ 
،<َ شكو<] ن[ َشَ¬  اْشتَ  অনুেযাগ করা, অিভেযাগ করা, িনেবদন 

করা, কR ব@b করা ১২:৮৬ 
 ,`দীপাধার, েচরাগদান, শামাদান, দীপগাছা, গাছা, দীপপা ِمْشَ¬ةٌ 

বািতঘর ২৪:৩৫ 
ْشَمَت 

َ
شمت< أ  শ¶েক উে  েদওয়া, শ¶েত হাসােনা, খুশী করা, 

আনি�ত করা ৭:১৫০ 
شمخ< َشاِ�َةٌ  و َشاِ�َاٌت   সুউ^, উHত, উঁচুউঁচু ৭৭:২৭ 

 Mز
َ
شمأز< اْشَمأ  িবরিb েবাধ করা, সংকুিচত হওয়া, িবমষ
 হওয়া, 

NুB হওয়া ৩৯:৪৫ 
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شمس< ُشُموٌْس  جل َشْمٌس   সূয
, রিব, েরা�, েরা�তাপ, সূয
তাপ 

২:২৫৮ 
شمل< اْشتََمَل   শািমল করা, সংকুলান হওয়া, কুলােনা, সমি~ত 

হওয়া, স�িলত হওয়া, যুb হওয়া, পিরব@া� করা, ব@াপক 
করা, গেভ
 ধারণ করা ৬:১৪৩ 

َشَمائُِل  ج ِشَماٌل   িদক, উSরিদক, বামিদক, বামপা�
, বামহাত 

১৮:১৭ 
َمال أصحاب Rالش  বামপlী, বামপা�
i, েদাজখী ৫৬:৪১ 

شنأ< مص َشنَئَانٌ   শ¶তা, িবেIষ, দুশমিন ৫:২ 

 শ¶, িবেIষী, দুশমন, িব0�বাদী, ]িতপN, িবপN ১০৮:৩ َشانِئٌ 

شوب<  مص َشوٌْب   িমি�ত�ব@, সংিমি�ত বp ৩৭:৬৭ 

َشارَت
َ
شور< أ  ইশারা করা, ইিaত করা, সংেকত করা, আভাস 

েদওয়া, পরামশ
 েদওয়া ১৯:২৯ 

পরামশ َشاَورَ  করা, মেশায়ারা করা, ম¸ণা েদওয়া ৩:১৫৯ 

مص ُشورَى  পরামশ
, ম¸ণা, মেশায়ারা ৪২:৩৮ 


পার²িরক পরামশ تََشاُورٌ , পর²ের মেশায়ারা করা ২:২৩৩ 

شوظ< ُشَواٌظ   অি¥িশখা, অি¥Íুিলa ৫৫:৩৫ 

ْوَكةِ  Mشوك< الش  কাঁটা, কåক, সূচ, বশ
া, েটটা ৮:৭ 

شوي<] ض[ َشَوى  চামড়া দ« করা, ভুনা করা, েপাড়ােনা, আ/েন 

ঝলসােনা ১৮:২৯ 
َوى Mُشَواةٌ  و الش  চামড়া, চম
 ৭০:১৬ 
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شهب< ُشُهٌب  ج ِشَهاٌب   অি¥িপM, অি¥িশখা, উÁা, �লW তারকা, 

উÅল নN` ৭২:৮ 
شهد<] س[ َشِهدَ   ]ত@N করা, চাNুষ েদখা, হািজর হওয়া, 

উপিiত থাকা, �ীকৃিত েদওয়া, সাN@ েদওয়া, সাNী হওয়া, 
শিহদ হওয়া, শাহাদত বরণ করা ২:১৮৫ 

ْشَهدَ 
َ
 সাNী বানােনা, উপিiত করা, হািজর করা ৭:১৭২ أ

 সাN@ িদেত বলা, সাNী বানােনা  ২:২৭২ اْستَْشَهدَ 

ْشَهادُ  ُشُهوٌد، ج َشاِهدٌ 
َ
األ  সাNী, সাN@দাতা, ]ত@Nদশ
ী, সাNী�8প 

১১:১৮ 
ُشَهَداء ج َشِهيدٌ   শহীদ, সাNী, ]ত@Nদশ
ী, উপিiত ২:২৮২ 

َشَهاَداٍت  ج  َشَهاَدةٌ   সাN@দান, ]মাণ, ]কাশ@, দৃশ@মান, ]ত@N, 

চাNুষ, উপিiত ২৪:৬ 
 ,ত@েNর সময় বা iল, আগমনকাল, উপিiিতর সময়[ َمْشَهدٌ 

সমােবশiল ১৯:৩৭ 
 ,সাN@নীয়, সাN@েযাগ@, যার সাN@ েদওয়া হয়, চাNুষ َمْشُهودٌ 

উপিiিতর সময়, উপিiত, দৃশ@মান, দৃিR ৮৫:৩ 
ُهوُر، ج  َشْهرٌ  Oْشُهرٌ  الش

َ
شهر< أ  মাস ২:১৯৭ 

شهق< مص َشِهيٌق   আত
নাদ, কক
শ�র, িচoকার, েগাঙােনা, গাধার 

ডাক ১১:১০৬ 
شهو< اْشتََ=   কামনা করা, বাসনা করা, চাওয়া, আকা¹া করা 

২১:১০২ 
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َهَواِت  ج  َشْهَوةٌ  Mالش  কামনা, বাসনা, চািহদা, খােহশ, আকা¹া, 

]বৃিS ৭:৮১ 
شيأ<] س[ َشاءَ   ইUা করা, চাওয়া, কামনা করা, আকা¹া করা, 

বাসনা করা, সংক� করা, অিভ]ায় করা, অিভ0িচ ব@b করা 
২:২০ 

ءٌ  ْشيَاءٌ  ج  َ<ْ
َ
أ  কাম@বp, িকছু, সমান@, বp, িজিনস, �ব@, সামkী, 

িবষয়, ব@াপার,  ২:২০ 
شيب< َشيْبَةً  مث َشيٌْب   চুেলর �Vতা, ]বীণতা, বৃ�দশা, বাধ
ক@, 

বাধ
ক@বশত ১৯:৪ 
ْشيَُب  جل ِشيٌب 

َ
أ  �Vেকশী, ]বীণ, বৃ�, বুেড়া, বষ
ীয়ান, বয়�ী 

৭৩:১৭ 
شيخ< ُشيُوخٌ  ج َشيْخٌ   বৃ�, বুেড়া, বুড়া, বষ
ীয়ান, মুর�ী, বয় ব@িb 

১১:৭২ 
شيد< ُمَشيMَدة َمِشيٌد،  সুউ^, সুদৃঢ়, দৃঢ়ীকৃত, দুেভ
দ@ ২২:৪৫ 

شيع<]  ض[ َشاعَ   ]চািরত হওয়া, ]সার ঘটা, ছিড়েয় পড়া, 

ব@াপক হওয়া ২৪:১৯ 
ْشيَاعٌ  ِشيٌَع، ج ِشيَعةٌ 

َ
أ  উ)ত, জািত, েগা`, স�দায়, েগা�ী, বংশ, 

দল, জামাত, জনসমিR ৬:৬৫ 
  

    [[[[৬৩৬৩৬৩৬৩]]]]    صاد
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অনবিহত অথ ص ৩৮:১ 

ابِئُ  Mصبأ< الص  সািব: তারকা পুজারী ৫:৬৯ 

 Mصبب< َصب�ا ،]ن[ َصب  ঢালা, েফলা, েফেল েদওয়া, পিতত করা 

৮০:২৫ 
صبح< َصبMحَ   ]ভােত আসা, ]ােত েপÉছা, সকােল আপিতত হওয়া, 

]তূ@েষ আঘাত হানা ৫৪:৩৮ 
ْصبََح،

َ
اإلِْصبَاِح  أ  ]ভাত করা, ]ভাত কাটােনা, সকাল করা, 

উষাকােল সাNাo করা, হওয়া, ]াত, ]াতঃকাল, উষা, উষার  
আেলা ৬:৯৬   

ْصبَاحٌ  جل َصبَاحٌ  ُصبٌْح،
َ
أ  ]ভাত, ]াত, ]াতঃকাল, উষা, উষার  

আেলা ১১:৮১ 
 ,ভাতকারী, ]ভাতযাপন রত, ]ভাত করা অবiা[ ُمْصِبحٌ 

]াতঃকােল, ]ভাতযাপেন, ]ভাতকালীন ১৫:৬৬ 
َمَصانِيحُ  ج ِمْصبَاحٌ   ]দীপ, বািত, েচরাগ, আেলাক বিত
কা ২৪:৩৫ 

 َÑًَا ،]ض[ َصÑَْص >Ñص  ৈধয
 ধরা, সবর করা, সহ@ করা, বরদাশত 

করা, সিহ�ু হওয়া, সহনশীল হওয়া ৬:৩৪ 
، َÑََصابَرَ  اْصَط  সিহ�ু হওয়া, সহনশীল হওয়া, অটল থাকা, দৃঢ়পদ 

থাকা, িiরিচS থাকা, সুিiর থাকা ৩:২০০ 
ْصÑََه ما

َ
أ  কত বড় ৈধয
শীল, েস তুলনাহীন সিহ�ু ২:১৭৫ 

َصابَِرةٌ  مث َصابِرٌ   ৈধয
শীল, ৈধয
বান, সিহ�ু, দৃঢ়পদ, িiরপদ 

১৮:৬৯ 
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অস;ব ৈধয َصبMارٌ শীল, অিতশয় সহনশীল, অিতসিহ�ু, ে�� 

ৈধয
শীল ১৪:৫ 
َصابِعُ 

َ
صبع< اْصبعٌ  و أ  আঙুল, অaুিল ২:১৯ 

صبغ< َصبَاغٌ  جل ِصبْغٌ   রকমাির তরকাির, ব@�ন, রিঙন শাকসবিজ 

২৩:২০ 
مص ِصبَْغةٌ   রঙ, িচ`কলা, িচ`পট, ধম
মত, ইসলাম ধম
, Iীন 

ইসলাম ২:১৩৮ 
 ùَصبو<] ن[ َص  েঝাঁকা, আকৃR হওয়া, ধািবত হওয়া ১২:৩৩ 

 ~úِِصبْيَانٌ  جل َص  িশ�বা^া, িচSাকষ
ক িশ�,  িশ�, ৈশশব ১৯:১২ 

صحب<] س[ َصِحَب   সaী বানােনা, ব¤ু পাওয়া, সa েদওয়া, সa 

লাভ করা, সাহায@ করা ২১:৪৩ 

সaী বানােনা, সa েদওয়া, সাহচয َصاَحَب  েদওয়া, সাথী হওয়া 

১৮:৭৬ 
ْصَحاٌب  ج َصاِحٌب 

َ
أ  সহচর, সাথী, সaী, ব¤ু, সহযা`ী, মািলক, 

অিধকারী, ওয়ালা, অিধবাসী, অবল�নকারী, পlী, িবিশR 
৪:৩৬ 

 সিaনী, �ী, পÞী, বা¤বী ৬:১০১ َصاِحبَةٌ 

صحف< ُصْحَفةٌ  و ِصَحاٌف   বড় েপয়ালা, থালা, বাসন, িডশ, গামলা 

৪৩:৭১ 
َصِحيَْفةٌ  و ُصُحٌف   ছহীফা, পুি�কা, িলিখতফলক, বাত
াপ`, 

সংবাদপ` ৮৭:১৮ 
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ةُ  Mاخ Mصخخ< الص  শñ¡িন, শñনাদ, িবকটশ5, মহানাদ, িসaার 

ফুoকার¡িন, কােনর তিলফাটা িবকটশ5 ৮০:৩৩ 
ْخرُ  ج َصْخَرةٌ  Mصخر< الص  বড় পাথর, ]�র, পাহাড় ৮৯:৯ 

 Mن[ َصد[، ، صدد< ُصُدودٌ  َصد~  বাধা েদওয়া, িবরত রাখা, িনবৃS করা, 

িফিরেয় রাখা, আটেক রাখা, আটকােনা, িবরত থাকা ৪:৬১ 
ص َصِديدٌ   বাধা]া� পঁুজ পািন, আটকােনা রb, আব�পঁুজ ১৪:১৬ 

ْصَدرَ  ،]ن[ َصَدرَ 
َ
صدر< أ  ]iান করা, িফরা, িফের যাওয়া, 

]ত@াবত
ন করা ৯৯:৬ 
ُصُدورٌ  ج َصْدرٌ   বN, বুক, িসনা, িবেবক, অWর, �দয় ৭:২ 

صدع< َصْدعٌ  ،]ف[ َصَدعَ   ]চার করা, ]সার ঘটােনা, ছিড়েয় 

েদওয়া, ব@াপক করা, েঘাষণা করা, ফাটােনা, িবদীণ
 করা, 
চারা গজােনা, অ�ুরণ ৮৬:১২ 

عَ  Mد Mاص িবভb হওয়া, িবিN� হওয়া, ছ`ভa হওয়া ৩০:৪৩ 

عَ  Mَصد মি�¿ এেলােমেলা কের েদওয়া, মাথাব@থা করা, মাথাধরা, 

িশরঃপীড়া করা, মাথাব@থায় কR পাওয়া ৫৬:১৯ 
عٌ  Rُمتََصد ফাটলযুb, েচৗিচর, িবদীণ
মান, ব@থাতুর ৫৯:২১ 

صدف<] ض[ َصَدَف   পাশ েকেট যাওয়া, পা�
বরণ করা, এিড়েয় 

চলা, িবমুখ হওয়া ৬:৪৬ 
َدَفِْ  Mالص দুই পব
েতর পা�
 ১৮:৯৬ 

صدق< ِصْدقًا ،]ن[ َصَدَق   সত@ বলা, সত@কথা বলা, সত@]মাণ 

করা ২:১৭৭ 
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َق، Mتَْصِديٌق  َصد  সত@ায়ন করা, সত@ সাব@� করা, ]ত@ায়ন করা, 

সমথ
ন করা, দৃঢ়িব�াস করা, সত@বাদী বলা ২৮:৩৪ 
َق، Mَق  تََصد Mد Mاص  সদকা করা, দান করা, খয়রাত করা, জাকাত 

েদওয়া, Nমা করা, মাফ করা, মাজ
না করা ৫:৪৫ 
َصاِدقَةٌ  مث َصاِدٌق   সত@, সত@বাদী, সত@ভাষী, যথাথ
বাদী ১৯:৫৪ 

ْصَدُق 
َ
 অিধক সত@বাদী, বড় সত@ভাষী ৪:৮৭ أ

َصَدقَات ج َصَدقَةٌ   সদকা, দান, খয়রাত, জাকাত ২:১৯৬ 

َصُدقَةٌ  و َصُدقَاٌت   েমাহরানা, বধুপণ, েদনেমাহর, �ীপণ ৪:৪ 

ْصِدقَاءُ  جل َصِديٌق 
َ
أ  ব¤ু, বা¤ব, সু�দ, পরমব¤ু ২৪:৬১ 

يٌق  Rيَقةٌ  مث ِصد Rِصد  সত@পরায়ণ, অিতশয় সত@বাদী, সত@সভাবী 

৪:৬৯ 
ٌق  Rُمَصد সত@ায়নকারী, সত@সাব@�কারী, ]ত@ায়নকারী, সমথ
নকারী, 

সত@]মাণকারী, দৃঢ়িব�াসী ৩৭:৫২ 
ٌق، Rد Mقٌَة، ُمص Rد Mٌق  ُمص Rُمتََصد  দানশীল, দানকারী ৫৭:১৮ 

صدي< تَْصِديَةً   হাততািল বাজােনা, তািল েদওয়া, হাততািল েদওয়া 

৮:৩৫ 
ى Mتََصد কােরা কথার ]িত উদkীব  হওয়া, মু« হওয়া, িবেমািহত 

হওয়া, মেনািনেবশ করা, িচWা করা, ভাবা ৮০:৬ 
حٌ  ْوحٌ  جل َ©ْ ©ح< ُ©ُ  রাজ]াসাদ, অÀািলকা, রাজভবন, ইমারত 

২৮:৪৪ 
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َخ، َwَْخ< اْصَطَرخَ  اْست©  হাঁকাহাঁিক করা, হাঁকডাক করা, আত
নাদ 

করা, ফিরয়াদ করা, সাহােয@র িচoকার করা ২৮:১৮ 
يخٌ  خٌ  ُ©ََخاُء، جل َ©ِ ِwُْم  আত
নাদকারী, ফিরয়াদী, সাহায@কামী, 

সাহায@কারী, উ�ারকারী  ৩৬:৪৩ 
 M©َ

َ
©ر< أ  বাড়াবািড় করা, িজদ ধরা, েগাঁ ধরা ৭১:৭ 

 ~©ِ কনকেন শীত, ৈশত@]বাহ, তুষারপাত ৩:১১৭ 

ةٌ  M©َ আত
নাদ করা, িচoকার করা, হাঁকডাক করা, েলাকজন, 

জটলা, জনসমিR ৫১:২৯ 
 ٌ©َ اِ©ُ  جل َ©ْ َ©َ >©©  তুফান, ঝõাবায়ু, ঘূিণ
ঝড়, েঝােড়া 

হাওয়া, শীতলবায়ু, তুষারঝড় ৬৯:৬ 
اٌط  ٌط  جل ِ©َ ©ط< ُ©ُ  রা�া, পথ, সরলপথ, পুলিসরাত ১:৫ 

 "َ ْيعٌ  و َ©ْ ©ع< َ©ِ  ভূপািতত, ভূলিÛত, মৃতপিতত, পেড় থাকা 

লাশ ৬৯:৭ 
فًا ،]ض[ َ©ََف  ©ف< َ©ْ  িফরােনা, ঘুিরেয় েদওয়া, িবরত করা, 

িবরত রাখা ২৫:১৯ 
يٌف  َ©Mَف، ِwَْت  ঘুিরেয় িফিরেয় েদখােনা, িবশদিববরণ েদওয়া, 

সু²R বণ
না করা, নানাভােব বুঝােনা, ঘূণ
ন, েফর, পিরবত
ন 
২:১৬৪ 

 িফের যাওয়া, িফরত যাওয়া, ঘুের যাওয়া ৯:১২৭ انwَََْف 

وٌف  ُwَْم েফরতেযাগ@, ]ত@াহত, িফের যাওয়ার, বাধা]া�, 

]িতেরাধ@ ১১:৮ 
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িফরিত পথ, েফরতপথ, ]ত@া�য়, ]ত@াবত َمwٌِْف নiল ১৮:৫৩ 

مَ  ©م<] ض[ َ©َ  ফসল কাটা, শস@ কাটা, ফল পাড়া, কত
ন করা 

৬৮:১৭ 

শস@ কত َصاِرمٌ নকারী, ফসল সংkাহক ৬৮:২২ 

يمٌ  ِ©َ কাটা ফসল, কিত
ত ফসল, শস@কিত
ত েNত ৬৮:২০ 

صعد<] س[ َصِعدَ   ঊ¡
 গমন করা, আেরাহণ করা, উপের ওঠা, 

চড়া ৩৫:১০ 
ْصَعَد،

َ
دَ  أ Mع Mاص  আেরাহণ করা, হাঁপােত হাঁপােত উপের ওঠা, হাঁিপেয় 

চড়া ৩:১৫৩ 

¡ঊ َصَعدٌ মুখী শাি�, কেঠার শাি�, চড়া শাি� ৭২:১৭ 


উ^ঘািট, কিঠন িবপদ, জাহাHােমর একিট পব َصُعودٌ ত ৭৪:১৭ 

ُصُعدٌ  و َصِعيدٌ   উ^ভূিম, ভূপৃ�, মািট, মৃিSকা, মালভূিম ৫:৬ 

رَ  Mصعر< َصع  ঘৃণায় মুখ িফরােনা, মুখ বাঁকােনা, মুখভার করা 

৩১:১৮ 
صعق<] س[ َصِعَق   অEান করা, েবGঁশ করা, বজ
াঘাত করা, েবGঁশ 

হওয়া, বÜাহত হওয়া, মূছ
া যাওয়া, সংEাহীন হওয়া, Eান 
হারােনা ৩৯:৬৮ 
ص َصِعٌق   েবGঁশাবiা, বÜাহত, মূিছ
ত, েবঁGশ, সংEাহীন ৭:১৪৩ 

َصَواِعُق  ج َصاِعَقةٌ   বÜাঘাত, বÜ¡িন, িবেÍারেণর িবকট শ5, 

মহাগজ
েন বÜাঘাতকারী িবদু@o, সংEাহারী বÜ, বÜিননাদ 
২:১৯ 
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صغر< َصاِغرٌ   েহয়, লািÚত, তুU, অপমািনত ৯:২৯ 

 লাÚনা, অপমান, তুUতা, গ�না ৬:১২৪ َصَغارٌ 

 ٌYةٌ  مث ِصَغارٌ  جل َصِغYََصَغائِرُ  جل َصِغ  েছাট, Nু�, তুU, ��, 

নগন@ ২:২৮২ 
ْصَغرُ 

َ
 অিধক েছাট, Nু�তম, অিতNু� ১০:৬১ أ

 àَصغو<] ض ن،[ َص  েঝাঁকা, অবনত হওয়া, আকৃR হওয়া ৬৬:৪ 

صفح< َصْفًحا ،]ف[ َصَفحَ   উেপNা করা, ÖেNপ না করা, Nমা 

করা, মাজ
না করা, ]ত@াহার করা ৫:১৩ 
ْصَفادٌ 

َ
صفد< َصَفدٌ  َصْفٌد، و أ  িশকল, িজি�র, শৃñল, েবড়ী ১৪:৪৯ 

ْصَفرُ  و ُصْفرٌ 
َ
ُمْصَفر~  صفر< َصْفَراُء، مث أ  হলেদ রঙ, হলুদ বণ
, 

িপSবণ
, ফ@াকােশ, িববণ
 ২:৬৯ 
صفصف< َصَفاِصُف  جل َصْفَصٌف   সমতলভূিম, িনÍলা পিতত 

জিমন, অনুব
রজিম ২০:১০৬ 
صفف< ُصُفوٌْف  جل َصف~   সাির, ে�ণী, সািরব�, কাতারব� ৬১:৪ 

، اف~  َصَواف~ Mاٍت  مث  ج،  صMَصاف  সািরব� দMায়মান, সািরব�, 

লাইন ধের ৩৭:১ 
 সািরব�, লাইনধরা, সুিবন@� ৫২:২০ َمْصُفوفَةٌ 

افِنَاُت  Mصفن< الص  অিত½তগামী অ� ৩৮:৩১ 

ْص9َ،
َ
صفو< اْصَط9َ  أ  মেনানীত করা, িনব
ািচত বানােনা, িনব
াচন 

করা, বাছাই করা, পছ� করা ১৭:৪০ 

মেনানীত, িনব الُْمْصَطَ	 ািচত, পছ�নীয়, বাছাইকৃত ৩৮:৪৭ 
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 ,»ছাফ, পির¿ার, েöশ, পছ�সই, 0িচকর, 0িচ¯ি◌œ ُمَص�9 

0িচপূণ
 ৪৭:১৫ 
اج َصْفَوانٌ   মসৃণ পাথর, পির¿ার বড় পাথর, িনম
ল]�র ২:২৬৪ 

َفا Mالص সাফা: ম�ার ক�রময় ]িস� পাহাড় ২:১৫৮ 

ْت  Mصكك<] ن[ َصك  চেপটাঘাত করা, থা÷ড় মারা, কপাল 

চাপড়ােনা ৫১:২৯ 
َصلRُب  ،]ض ن،[ َصلََب 

ُ
صلب< أ  �ুশিব� করা, শূেল চড়ােনা ১২:৪১ 

ْصَالٌب  ج ُصلٌْب 
َ
أ  েম0দM, িশরদাঁড়া, ঔরস, িপঠ ৮৬:৭ 

صلح<] ف ن،[ َصلَحَ   সo হওয়া, সoকম
শীল হওয়া, ন@ায়পরায়ণ 

হওয়া, সংেশািধত হওয়া ১৩:২৩ 
ْصلََح،

َ
إِْصالًَحا أ  সংেশাধন করা, সংেশাধন আনা, আµেশাধন করা, 

�ি� করা, সং ার করা, িনÈিS করা, সি¤ করা, শািWচুিb 
করা, আেপাষ করা, মীমাংসা করা, ]জনেযাগ@ করা, 
]জননNম বানােনা ২১:৯০ 
اج ُصلْحٌ   সংেশাধন, �ি�, সং ার, িনÈিS, সি¤, শািWচুিb, 

আেপাষ, মীমাংসা ৪:১২৮ 
 সােলহ আলাইিহস সালাম ১১:৬২ َصاِلحٌ 

َصاِ�َةٌ  مث َصاِلحٌ   সo, েনককার, সoকম
শীল, ন@ায়পরায়ণ, ধািম
ক, 

ভােলা, ভােলাকাজ, সoকাজ, উপযুb, েযাগ@ ২:২৫ 

সং ারক, �ি�কারী, কল@াণকারী, সoকম ُمْصِلحٌ শীল ২:২২০ 
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ْصَالدٌ  جل َصْتٌ 
َ
صت< أ  মসৃণ পাথর, পির¿ার পাথর, িনম
ল]�র 

২:২৬৪ 
صلصل< َصلَْصالٍ   �কনা কাদামািট, ঠনঠেন কাদা, �¿ ঠনঠেন 

কাদামািট, �¿প� ১৫:২৬ 
 M·صلو< َص  নামাজ পড়া, সালাত আদায় করা, ]াথ
না করা, দুয়া 

করা, দু0দ পড়া, মাগেফরাত কামনা করা, রহম করা, রহমত 
বষ
ণ করা ৩:৩ 

َصلََواٌت  ج َصَالةٌ   নামাজ, সালাত, ]াথ
না, দুয়া, দু0দ, মাগেফরাত 

কামনা, রহম, রহমত বষ
ণ, নামাজঘর, মসিজদ, িগজ
া, 
®ীRানেদর উপাসনালয়, িসন@াগগ, ইGিদেদর উপাসনালয় 
২২:৪০ 

 Réالُْمَص নামািজ, মুসিL, নামাজ আদায়কারী ৭০:২২ 

 নামােজর iান, জায়নামাজ, মুসLা ২:১২৫ ُمَص·� 

  َéِِصِلي�ا ،]س[ َص >éص আ/েন ]েবশ করা, দ« হওয়া, েপাড়া 

১৯:৭০ 
ْصَ·،

َ
، أ M·تَْصِليَةٌ  َص  আ/েন ]েবশ করােনা, অি¥দ« করা, আ/েন 

িনেNপ করা, েপাড়ােনা ৪:৩০ 
 আ/ন তাপােনা, ত� হওয়া, উSাপ েনওয়া, উ�তা েনওয়া اْصَطَ· 

২৭:৭ 
 অি¥েত ]েবশকারী, অি¥দ«, দি«ভূত ৩৭:১৬৩ َصالِ 

صمت< َصاِمٌت   িনরব, চুপকারী, চুপচাপ, িনzুপ ৭:১৯৩ 
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َمدُ  Mصمد< الص  অমুখােপNী, সকেল যার মুখােপNী, শা�ত ১১২:২ 

صمع< َصْوِمَعةٌ  و َصَواِمعُ   িগজ
া, চাচ
, খৃRা�ম, পা�ীচাচ
, িবশপা�ম, 

মি�র ২২:৪০ 
 Mصمم<] س[ َصم  বিধর হওয়া, কালা হওয়া, ¨িতহীন হওয়া, 

�বণশিbহীন হওয়া ৫:৭১ 
 Mَصم

َ
 বিধর বানােনা, কালা বানােনা, �বণশিb নR করা ৪৭:২৩ أ

 Oَصم
َ
ُصم~  ج أ  বিধর, কালা, বয়রা, ঠসা ১১:২৪ 

صنع<] ف[ َصنَعَ   করা, কাজ করা, গড়া, িনম
াণ করা, ৈতির করা, 

বানােনা, িশ�কম
 করা, ]িতপালন করা ৫:১৪ 
 পছ�মেতা গড়া, মেনানীত করা, পছ� করা ২০:৪১ اْصَطنَعَ 

َصنَْعةٌ  ُصنٌْع،  িনম
াণ, িশ�, কািরগির, দNতা ১৮:১০৪ 

َمْصنَعٌ  و َمَصانِعُ   কারখানা, কম
শালা, িনিম
ত, সুরিNত দূগ
, দুেভ
দ@ 

দূগ
 ২৬:১২৯ 
ْصنَامٌ 

َ
صنم< َصنَمٌ  و أ  মূিত
, ]িতমা, েদবেদবী ৬:৭৪ 

صنو< ِصنْوٌ  و ِصنَْوانٌ   দুই শাখািবিশR বৃN, যমজবৃN, সমকN 

১৩:৪ 
َصاَب 

َ
صوب< أ  ²শ
 করা, লN@iেল েপÉছা, েপÉছা, আঘাত হানা, 

আ�াW করা, িবপদ আসা, পাওয়া, অজ
ন করা, েপেয় বসা, 
ভােগ@ েজাটা, লাভ করা, পিতত হওয়া, আপিতত হওয়া 
১১:৮১ 
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ُمِصيبَةٌ  ُمِصيٌب،  ²শ
কারী, আ�াWকারী, মুিসবত, আপতনশীল 

িবপদ, দুঘ
টনা ১১:৮১ 

সিঠক, সত@, িনভু َصَواٌب ল, বা�বতা ৭৮:৩৮ 


কািলমাখা েমঘ, বৃিRমুখর েমঘ, ]বলবষ َصيRٌب ণ ২:১৯ 

ْصَواٌت  ج َصوٌْت 
َ
صوت< أ  আওয়াজ, �র, কÛ, শ5, কÛ�র ৩১:১৯ 

صور<] ن[ َصارَ   েপাষ মানােনা, বশীভুত করা, বশ মানােনা ২:২৬০ 

رَ  Mَصو আকৃিত ]দান করা, 8প েদওয়া, 8পায়ণ করা, গঠন 

েদওয়া, িচ`ায়ণ করা, সুগিঠত করা, ক�না করা ৩:৬ 
ُصَورٌ  ج ُصوَرةٌ   আকার, আকৃিত, গঠন, সুরত, কায়া, 8প ৮২:৮ 

رُ  Rالُْمَصو আকৃিতদাতা, 8পকার, িচ`কর, গঠনকারী, িশ�ী ৫৯:২৪ 

ْورُ  Oالص িশঙ, িশঙা, িশaা, শñ,  ইসরািফল আলাইিহস সালােমর 

বাঁিশ ৬:৭৩ 
صوع< ِصيَْعانٌ  جل ُصَواعٌ   েপয়ালা, ôাস, পানপা` ১২:৭২ 

ْصَواٌف 
َ
صوف< ُصوٌْف  و أ  পশম, েলাম, েরাম ১৬:৮০ 

صوم< ِصيَاًما َصْوًما، ،]ن[ َصامَ   েরাজা রাখা, িসয়াম সাধনা করা 

১৯:২৬ 
ائِمُ  Mالص েরাজাদার, সাঈম ৩৩:৩৫ 

صهر<] ف[ َصَهرَ   গলােনা, িবগিলত করা, দ« করা ২২:২০ 

ْصَهارٌ  جل ِصْهرٌ 
َ
أ  িববাহসূে`র আµীয়, ��রকুেলর আµীয়, 

ৈববািহক স"ক
 ২৫:৫৪ 
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صيح< مص َصيَْحةٌ   মহাগজ
ন, মহানাদ, িবেÍারেণর িবকট শ5, 

ৈহৈচ, বড় শ5, উ^শ5 ১১:৬৭ 
صيد< اْصَطادَ   ]াণী িশকার করা ৫:২ 

 িশকার, িশকার করা ৫:১ َصيْدٌ 

صY<] ض[ َصارَ    হওয়া, থাকা, ]ত@াবত
ন করা, িফের যাওয়া 

৪২:৫৩ 
 ٌYَمِص ]ত@াবত
নiল, পিরণাম, পিরণিত, আ�য়, েফরার পথ 

২:১২৬ 
صيص< ِصيَْصةٌ  و َصيَاِ?   দুগ
সমুহ, েকLা, গড়, েসনােক© ৩৩:২৬ 

ْصيَاٌف  ُصيُوٌْف، جل َصيٌْف 
َ
صيف< أ  গরমকাল, kী¦কাল, 

kী¦কালীন ১০৬:২ 
  

    [[[[২৫২৫২৫২৫]]]]    ضاد

    
نٌ 

ْ
ضأن< َضائِنُ  و َضأ  েভড়া, েমষ ৬:১৪৩ 

ضبح< َضبْحٌ   চালােনা, হাঁকােনা, সশে5 উধ
�ােস চলা ১০০:১ 

ضجع< َمْضَجعٌ  و َمَضاِجعُ   িবছানা, শয@া, শয়েনর iান ৩:৩৪ 

ضحك<] س[ َضِحَك   হাসা, েহেস ওঠা ৯:৮২ 

 হাসােনা ৫৩:৪৩ أْضَحَك 

ضاحكة مث َضاِحٌك   সহাস@, হািসমাখা, হািসপূণ
 ২৭:১৯ 

ض�<] س[ َضِ�َ   েরাদ েপাহােনা, সূয
তাপ সহ@ করা ২০:১১৯ 
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 @َ Oالض েরাদ, সূয
তাপ, িকরণ, সকাল, ]াতঃকাল, উষাকাল, পূব
াÇ 

৭:৯৮ 
ْضَدادٌ  جل ِضد~ 

َ
ضدد< أ  িবপN, িবপরীত, িবেরাধী ১৯:৮২ 

ًبا ،]ض[ xَََب  ْxَ >بx  মারা, আঘাত করা, ]হার করা, অবiা 

বণ
না করা, দৃRাW েপশ করা, উদাহরণ েদওয়া, উপমা 
েদওয়া, সফর করা, Vমণ করা, পয
টন করা, চলা, পদচারণা 
করা, পা মারা, পােয় চলা, পদেNপ করা, িসল মারা, মাক
া 
মারা, মাক
া েমের েদওয়া ২:৬১ 

 Mxَ ]ا، ،]ن �xَ ، ~xُ اًرا َxِ >رx  Nিত করা, অিনR করা, অপকার 

করা, েলাকসান করা, িবপেদ েফলা, সংকট সৃিR করা ২:১৩১ 
رٌ  َxَ ارٌ  جل َxْ

َ
أ  Nিত, অিনR, অপকরা, েলাকসান, িবপদ ৪:৯৫ 

 Nিতকারক, Nিতকারী, অিনRকারী, Nিতকর ৫৮:১০ َضار~ 

اءُ  Mxَ جل  ~xُ
َ
أ  দুরাবiা, অসুিবধা, সংকট, Nিত, অভাব, 

অসুখMিবসুখ 
 Nিতকর, অিনRকারী ৪:১২ ُمَضار~ 

 ,Nিতk�, িবপদk�, িন0পায়, উপায়াWরহীন, অসহায় ُمْضَطر~ 

সংকটাপH ২৭:৬২ 
َع، M�ََت ،ÏًO�ََعَ  ت M Mxع< اx  িবনীত হওয়া, িমনিত করা, আরিত 

করা, অনুনয় করা, অনুনয়-িবনয় করা ৬:৪৩ 
ْيعٌ  ِxَ িবষকাঁটা ঘাস, কাঁটাযুb িবষাb ঘাস, েদাজিখেদর খাবার 

ঘাস ৮৮:৬ 
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ضعف<] ك[ َضُعَف   দুব
ল হওয়া, কমেজার হওয়া ৩:১৪৬ 

 িI/ন েদওয়া, বািড়েয় েদওয়া, বG/ন েদওয়া ২:২৪৫ َضاَقَف 


দুব اْستَْضَعَف ল ভাবা, কমেজার ভাবা, দুব
ল মেন করা, দুব
ল গণ@ 

করা ৭:১৫০ 
 িI/ন, ডবল, বG/ন ৭:৩৮ ِضْعٌف 

ِضْعٌف  و أْضَعاٌف   বG/ন, অগিনত ২:২৪৫ 

مص َضْعٌف   দুব
লতা, দুব
ল ৩০:৫৪ 

ِضَعاٌف  ُضَعَفاُء، ج َضِعيٌف   দুব
ল, অNম, Nমতাহীন, কমেজার 

২:১৬৬ 

অিধক দুব األْضَعُف ল, অিতদুব
ল, দুব
লতম, দুব
লতর ১৯:৭৫ 

 িI/নkাহী, িI/ন ]াপক ৩০:৩৯ ُمْضِعٌف 


দুব ُمْستَْضِعٌف লে�ণী, দুব
লভাবাপH, পরাধীন ৪:৯৭ 

ْضَغاُث  ج ِضْغٌث 
َ
ضغث< أ  িবিN�, এেলােমেলা, অলীক�Ø, ক�না, 

িবিN� তৃণশলাকা, ঘােসর আিঁট, ঝাড়–, ৩৮:৪৪ 
ْضَغانٌ 

َ
ضغن< ِضْغنٌ  و أ  িহংসা, ঘৃণা, িবেIষ, মেনািবেIষ, অিনUা, 

অসQিR ৪৭:২৯ 
ضفدع< َضْفَدعٌ  ِضْفِدٌع، و َضَفاِدعُ   ব@াঙ, দাদুর, েভক, বষ
ােঘাষ 

৭:১৩৩ 
 Mضلل< َضَاللةً  َضَالال، ،]ض[ َضل  পথচু@ত হওয়া, িবচু@ত হওয়া, 

পথিনেদ
শহীন থাকা, িদকিনেদ
শনাহীন থাকা, েগামরাহ হওয়া, 
পথVR হওয়া, পদÑলন হওয়া, পতন হওয়া, ¡ংস হওয়া, 
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িবপথগামী হওয়া, িবপেথ যাওয়া, িভHপথ ধরা, উধাও হেয় 
যাওয়া, হািরেয় যাওয়া, হারােনা; VRতা, VািW, েগামরাহী 
৭:৬০ 

 Mَضل
َ

পথচু@ত করা, িবচু@ত করা, ব@থ أ করা, পথVাW করা, VR 

করা, েগামরাহ করা, পথVR করা, পদÑলন ঘটােনা, পতন 
ঘটােনা, ¡ংস করা, িবপথগামী করা, িবপেথ িনেয় যাওয়া, 
পথহারা বানােনা ৪:৮৮ 


িদশাহীন, পথিনেদ َضال~ শহীন, িদকিনেদ
শনাহীন, েবিদশা, পথহারা, 

পথচু@ত, পথVাW, েগামরাহ, VR, িবপথগামী ৯৩:৭ 
 Oَضل

َ
 অিধক VাW, VRতর, বড় েগামরাহ, বড় িবVাW ২৫:৪২ األ

 ,পথচু@ত করা, লN@VR করা, নস@াo করা, ¡ংস করা تَْضِليٌْل 

িবVািW, লN@হীনতা ১০৫:২ 
 িবVাWকারী, েগামরাহকারী, পথচু@তকারী ২৮;১৫ ُمِضل~ 

ضمر< َضَواِمرُ  جل َضاِمرٌ   দুব
ল উট, হালকা-পাতলা উট, Nীণকায় 

উ�ী ২২:২৭ 
 Mضمم<] ن[ َضم  িমলােনা, লাগােনা, লি¥ করা, েচেপ ধরা ২০:২২ 

ضنك< مص َضنٌْك   সংকীণ
, স�টাপH, দুরাবiাপH, দাির�, 

দির�তা ২০:১২৪ 
ضê< ص َضِنٌ   কৃপণ, বখীল, িমতবাক, সংযতবাক ৮১:২৪ 

َضاءَ 
َ
ضوأ< أ  আেলা েদওয়া, আেলা ছড়ােনা, আেলািকত করা, 

আেলাক িবকীণ
 করা, িবUুিরত করা ২:১৭ 
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َضوْءٌ  و ِضيَاءٌ   আেলাকময়, উÅল, িË« আেলাকময়, েজ@ািত¦ান 

১০:৫ 
 
َ
ض5< َضاَهأ  অনু8প করা, অনুকরণ করা ৯:৩০ 

 ٌYْمص َض>Yض  অসুিবধা, Nিত, সমস@া ২৬:৫০ 

ض�< ص ِضْ�َي  অন@ায় বåন, অসংগত, অন@ায@, েবইনসািফ, 

অসমতা ৫৩:২২ 
َضاعَ 

َ
ضيع< أ  নR করা, িন�ল করা, অেকেজা করা, িবনR করা, 

বরবাদ করা ১৯:৫৯ 
ضيف< َضيMَف   আপ@ায়ন করা, েমহমানদাির করা, আিতেথয়তা 

করা ১৮:৭৭ 
ْضيَاٌف  ُضيُوٌْف، جل َضيٌْف 

َ
أ  েমহমান, অিতিথ ১৫:৬১ 

ضيق<] ض[ َضاَق   সংকীণ
 হওয়া, অ]শ� হওয়া, অসংকুল হওয়া, 

সংকীণ
মনা হওয়া ৯:২৫ 

সংকীণ َضيMَق  করা, অ]শ� করা, অ]সH করা ৬৫:৬ 

َضائٌِق  َضيRٌق، َضيٌْق،  সংকীণ
, অ]শ�, অ]সH ১৬:১২৭ 

  
    [[[[৩৭৩৭৩৭৩৭]]]]    طاء

    
طبع<] ف[ َطبَعَ   িসল মারা, েমাহর মারা, মাক
া মারা ৪:১৫৫ 

طبق< ِطبَاٌق  ج  َطبٌَق   �র, পয
ায়�ম, থর, অবiা, থালা, তবাক 

৮৪:১৯ 
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طحو<] ن[ َطَحا  িবছােনা, িব�ৃত করা, ]শ� করা ৯১:৬ 

طرح<] ف[ َطَرحَ   িনেNপ করা, ছুেড় মারা, েফেল েদওয়া ১২:৯ 

طرد<] ن[ َطَردَ   তািড়েয় েদওয়া, িবতািড়ত করা, বিহ¿ার করা, েবর 

কের েদওয়া ১১:৩০ 
 বিহ¿ারক, িবতাড়ক ১১:২৯ َطارِدٌ 

طرف< اج َطْرٌف   দৃিR, নজর, পলক, চাহিন ১৪:৪৩ 

ْطَراٌف  ج َطَرٌف 
َ
أ  িকনারা, ]াW, িদক, চতুিদ
ক, ]াWসমুহ ১৩:৪১ 

طرق< َطاِرٌق   সা¤@তারা, �কতারা, িনশাগQক, ৈনশিতিথ ৮৬:১ 

َطَرائُِق  ج  َطِريَْقةٌ  َطِريٌق،  পথ, রা�া, পlা, প�িত, রীিতনীিত, 

তিরকা, �র ২০:৭৭ 
طري< ص َطِري~   টাটকা, তাজা, সেতজ, অ�ান ১৬:১৪ 


অনবিহত অথ طس ২৭:১ 


অনবিহত অথ طسم ২৬:১ 

طعم< َطِعمَ   আহার করা, খাওয়া, ভNণ করা, েভাজন করা ৫:৯৩ 

ْطَعَم،
َ
إْطَعامٌ  أ  খাওয়ােনা, েখেত েদওয়া, আহায
 েদওয়া, খানা েদওয়া 

৫:৮৯ 
 আহায@ চাওয়া, েখেত চাওয়া, খানা চাওয়া ১৮:৭৭ اْستَْطَعمَ 

 ভNক, েভাজনকারী, ভNণকারী ৬:১৪৫ َطاِعمٌ 

ْطِعَمةٌ  جل َطَعامٌ 
َ
أ  খানা, খাদ@, আহায
, অH, আহার, েভাজ@, েভাজ 

২:৬১ 
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ُطُعْومٌ  جل َطْعمٌ   �াদ, মজা ৪৭:১৫ 

طعن< َطْعنًا ،]ف[ َطَعنَ   িন�া করা, িতর ার করা, ভo
সনা করা, 

পরিন�া করা, কুoসা করা, আঘাত েদওয়া, েখাঁচা মারা ৯:১২ 
 áَس ف، ن،[ َط [>áط  অবাধ@ হওয়া, উ�ত হওয়া, নাফারমান 

হওয়া, সীমালÆন করা, িবে�াহী হওয়া ২০:২৪ 
 àَْط

َ
 ,অবাধ@ বানােনা, উ�ত বানােনা, িবে�াহী বানােনা أ

নাফারমািন করা ৫০:২৭ 
َطاٍغ  و َطاُغْونَ   অবাধ@, পাপাচারী, সীমালÆনকারী, নাফরমান, 

উ�ত, িবে�াহী ৫১:৫৩  
 áَاألْط অিধক অবাধ@, বড় পাপী ৫৩:৫২ 

ُطْغيَانٌ  َطْغَوي، َطاِليٌَة،  অবাধ@তা, ে�Uাচািরতা, নাফারমািন, 

সীমালÆন, পাপাচার, শয়তািন ৯১:১১ 
اج َطاُغوٌت   তা/ত: শয়তান, আLাহে�াহী, জাদুকর, মূিত
র নাম 

২:২৫৭ 
 
َ
ْطَفأ

َ
طفأ< أ  িনভােনা, িনব
ািপত করা, িনিভেয় েদওয়া ৫:৬৪ 

ٌف  Rطفف< ُمَطف  মােপ কমদাতা ৮৩:১ 

طفق<] س[ َطِفَق   করেত লাগা, �0 করা ৭:২২ 

ْطَفاٌل  ج ِطْفٌل 
َ
طفل< أ  িশ�, বা^া, নাবােলগ, িকেশার, বালক 

২৪:৩১ 
طلب< َطلَبًا ،]ن[ َطلََب   অনুস¤ান করা, েখাজ করা, তালাশ, 

]াথ
না করা, অে~ষণ করা, চাওয়া, কামনা করা ৭:৫৪ 
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ٌب، جل َطاِلٌب  Mَطلَبَةٌ  ُطال  ]াথ
নাকারী, অে~ষী, ]াথ
ী, আকা¹ী, 

কামী ২২:৭৩ 

অনুস¤ানেযাগ@, ]াথ َمْطلُوٌب নীয়, যাচ@, যাচনীয়, কাম@, ]ািথ
ত 

২২:৭৩ 
طلت< َطالُوُت   তলুত: বাদশার নাম ২:২৪৭ 

طلح< َطلَْحةٌ  و َطلْحٌ   কলা, কলার কাঁিদ ৫৬:২৯ 

طلع< ُطلُوÏً  ،]ن[ َطلَعَ   উিদত হওয়া, সূেয
াদয় হওয়া, সূয
 উঠা 

১৮:১৭ 
ْطلَعَ 

َ
 অবগত করা, জানােনা ৩:১৭৯ أ

لَعَ  Mاط অবগত হওয়া, জানা, উঁিক েমের েদখা ১৮:১৮ 


উদয়াচল, উদয়iল, পূব َمْطلًَعاিদক ৯৭:৫ 

ِلعٌ  Mُمط অবগত, অনুস¤ানী ৩৭:৫৪ 

َطلَْعةٌ  و َطلْعٌ   েখজুেরর কাঁিদ, /U, ছড়া ৬:৯৯ 

َالُق  َطلMَق، Mطلق< الط  তালাক েদওয়া, িববাহ িবেUদ করা, ব¤ন 

িছH করা ২:২২৭ 
 চলা, চেল যাওয়া ১৮:৭১ اْغَطلََق 

 তালাক]া�া, িছHব¤ন ২:২২৮ الُمَطلMَقاُت 

طلل< ِطَالٌل  جل ِطل~   অ� বৃিR, িশিশর, লঘু বৃিR ২:২৬৫  

طمث<] ض[ َطَمَث   ²শ
 করা, েছাঁয়া, সহবাস করা ৫৫:৫৬ 

طمس<] ض[ َطَمَس   িনিz� করা, িবলু� করা, অদৃশ@ করা, অ¤ 

করা, িনäভ করা ৪:৪৭ 
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طمع< َطَمًعا ،]س[ َطِمعَ   ]ত@াশা করা, কামনা করা, বাসনা করা, 

েলাভ করা ৭:৫৬ 
ةٌ  Mطمم< َطام  kাসকারী, সব
kাসী, মহা]লয়, িকয়ামত ৭৯:৩৪ 

 Mن
َ
طمن< اْطَمأ  আ�� হওয়া, শ�ামুb হওয়া, আশ�ামুb হওয়া, 

িনরাপদ হওয়া, শািW পাওয়া, ]শািW লাভ করা, আশাি~ত 
হওয়া ২:২৬০ 

 ~Aِة مث ُمْطَمMمطمئِن  আ��, শ�ামুb, আশ�ামুb, িনরাপদ, ]শাW, 

আশাি~ত, আiাশীল ১৬:১০৬ 
ْطَوادٌ  جل َطوْدٌ 

َ
طود< أ  পব
ত, মহাপব
ত, পব
তচূড়া ২৬:৬৩ 

ورُ  Oطور< الط  তুর পব
ত, িসনাই পব
ত ৫২:১ 

ْطَوارٌ 
َ
َطْورٌ  ِطْوٌر، و أ  ৈবিচ`ময়, রকমাির, িবিচ`8প, সাদৃশ@হীন, 

িবসদৃশ, অতুিলত, অতুল@ ৭১:১৪ 
طوع< َطوMعَ   অনুগত বানােনা, বেশ আনা, আkহী করা, উIু� করা, 

স)ত করা, রািজ করা ৫:৩০ 
َطاعَ 

َ
 আনুগত@ করা, েমেন চলা, Gকুম পালন করা, বেশ থাকা أ

৩:১৬৮ 
�ে َيَطوMعَ Uায় আনুগত@ করা, নফল আমল করা ২:১৫৮ 

اْستََطاعَ  اْسَطاَع،  আনুগত@ করেত চাওয়া, Gকুমপালন করেত 

চাওয়া, পারা, সNম হওয়া, Nমতা রাখা, সামথ
@ রাখা, 
যথাসাধ@ েচRা করা ২:২১৭ 

 Ïًَْطو অনুগত হওয়া, ে�Uায়, সিদUায়, অনুগত হেয় ৩:৮৩  
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 আনুগত@, বশ@তা ৪:৮১ َطاَعةً 

 অনুগত, অনুগতাবiায়, সিদUায় ৪১:১১ َطائِعٌ 

 মান@বর, অনুসৃত ৮১:২১ ُمَطاعٌ 

وRعٌ  Mُمط নফর/জার, নফল দানকারী, ে�Uায় খয়রাতকারী, েবিশ 

েবিশ ছদকাকারী, দানবীর ৯:৭৯ 
وMَف  ،]ن[ َطاَف  Mطوف< إط  কাবা শরীফ েতায়াফ করা, ]দিNণ করা, 

েঘারা, আবত
ন করা, ঘুরঘুর করা, িবচরণ করা ৬৪:১৯ 

দিNণকারী, ঘূণ[ َطائٌِف মান, ঘূণ
ায়মান, িবচরণকারী, িবপদ, শাি�, 

কুিচWা ৬৮:১৯ 
 দল, ে�ণী, জামাত, কিতপয় ৩:৬৯ َطائَِفةٌ 

اٌف  Mَطو িবচরণশীল, ঘুরঘুরকারী, েয ঘুের িফের আেস, চাকর নকর 

২৪:৫৮ 
ُطْوفَانَةٌ  و ُطوفَانٌ   ঝড় তুফান, েঝােড়া হাওয়া, টেন
েডা, ঘূিণ
ঝড়, 

ঘূিণ
বায়ু, ঝõাবায়ু ৭:১৩৩ 
َق  Mطوق< َطو  গলায় িশকল বাঁধা, গলাব¤ লাগােনা, েবিড় পরােনা 

৩:১৮০ 
 কRকর হওয়া, আয়াসসাধ@ হওয়া, কR কের করা, অিতকেR أَطاَق 

করা, সােধ@ কুলােনা, সামথ
@ রাখা, Nমতা রাখা, অNম হওয়া, 
দুঃসাধ@ মেন করা, সাধ@াতীত ভাবা ২:১৮৪ 

اقَةُ  Mالط সাধ@, Nমতা, সামথ
@ ২:২৪৯ 
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طول< َيَطاَوَل  ُطْوال، ،]ن[ َطاَل   দীঘ
ািয়ত হওয়া, িবলি�ত হওয়া, 

দীঘ
কালব@াপী হওয়া, দীঘ
েময়াদী হওয়া, সুদীঘ
 হওয়া ২৮:৪৫ 
উ^তা, ৈদঘ
, িবশালতা ১৭:৩৭ 
مص َطْوٌل   স"দ, ধন, আয় ৪:২৫ 

ِطَواٌل  جل َطِويٌل   দীঘ
, অেনকNণ ৭৩:৭ 

طوي< َطي�ا ،]ض[ َطَوى  ভাঁজ করা, /টােনা, স�ুিচত করা, klন 

করা ২১:১০৪ 
 স�ুিচত, /টােনা, কুিqত ৩৯:৬৭ َمْطِويMاٌت 

 তুয়া: উপত@কার নাম ২০:১২ ُطَوي


অনবিহত অথ طه ২০:১ 

طهر<] ك[ َطُهرَ   পিব` হওয়া, পাক হওয়া, িন¿লুষ হওয়া ২:২২২ 

َر، Mا َطهYًَيْطِه  পিব` করা, পাক করা, িন¿লুষ করা, পিরUH করা, 

জীবাণুমুb করা, পিব` রাখা, েগাসল করা, েধায়া ৩:৪২ 
َر، Mرَ  َيَطه Mه Mإِط  পিব`তা অজ
ন করা, েগাসল করা ৫:৬ 

أْطَهرُ  َطُهْوٌر،  পিব`তম, পিব`তর, অিতিব��, িব��তর, অিধক 

পিব`, পিব`কারী, �ি�কারক, পিরেশাধক ২৫:৪৮ 
رٌ  Rُمَطه পিব`কারী, �ি�কারী, আµ�ি�কারী ৯:১০৮ 

َرة Mُمَطه পিব`তমা, �িচনারী ২:২৫ 

رٌ  Mُمَطه পিব`াµা, পাকসাফ, পূতপিব`, পাকপিব`, েফেরশতা 

৫৬:৭৯ 
رٌ  Rُمتََطه পিব`তা অজ
নকারী, পিরUH হেয় েগাসলকারী ২:২২২ 
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طيب<] ض[ َطاَب   উপেভাগ@ হওয়া, সুখকর হওয়া, সুখ]দ হওয়া, 

িবলাসবGল হওয়া, সুখকর হওয়া ৪:৩ 

তুবা: জাHােতর বৃN, আশীব ُطوَ& াদ, উপেভাগ@, িবলািশতা, সুখ 

১৩:১৯ 
َطيRبَاٌت  ج َطيRبَة مث َطيRبون ج َطيRٌب   উSম, পিব`, সুÕ, েভাগ@বp, 

িবলাস�ব@, �গ
সুখ, পিব`সুখ, পিব` পু0ষ, পিব` নারী, 
উSম নারী ২৪:২৬ 

طY<] ض[ َطارَ   পাখার ভের চলা, উড়া, উÏয়ন করা ৬:৩৮ 

، َ MYَيَط  َ MY Mاط  অ�ভ লNণ ভাবা, অলàী মেন করা, অলàুেণ ভাবা 

২৭:৪৭ 
َطYٌْ  جل َطائِرٌ   অ�ভ লNণ, অলàণ, অলàী পাখী, অ�ভপাখী 

৬:৩৮ 
 ٌYْْطيَارٌ  ُطيُْوٌر، جل اج، َط

َ
أ  পািখ, পNী, িবহa, িচিড়য়া, পাকপিN, 

পাখপাখািল, পাখপাখাল পািখকুল ২:২৬০ 
 ٌYُمْستَِط পN]সারী, ডানা ঝাপটািন, উড়নকামী, উÏয়েনাদ@ত, 

িবিN� ৭৬:৭ 
ط< ِطٌ   কাদামািট, প�, কদ
ম, প�জ ৩:৪৯ 

  
    [[[[০৮০৮০৮০৮]]]]    ظاء

    
ظعن< مص َظْعنٌ   Vমণ, সফর, পয
টন, যা`া ১৬:৮০ 
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ْظَفرَ 
َ
ظفر< أ  জয় করা, িবজয় করা, জয়ী বানােনা, জয়া� েদওয়া, 

নখর েদওয়া ৪৮:২৪ 
ْظَفارٌ  جل ُظُفرٌ 

َ
أ  নখ, নখর, অ� ৬:১৪৬ 

ُظُفرٍ  ِذي  নখিবিশR, নখরওয়ালা, নখরালা, দুধ
ষ
, িহংd]াণী, 

বন@প�, জেয়�ুপাণী ৬:১৪৬ 
 Mظلل<] س[ َظل  হওয়া, iায়ী থাকা, িচরWন হওয়া, �0 করা, 

ছায়াUH হওয়া, িনäভ হওয়া, মিলন হওয়া ১৬:৫৮ 
 ছায়াদান করা, আUH করা ২:৫৭ َظلMَل 

ِظالٌل  ج ِظل~   ছায়া, িব�, ]িত8প ৭৭:৩০ 

ُظلٌَل  ج ُظلMة  ছায়াUH, ছায়াদার, তাবু, চােদায়া, শািময়ানা ৭:১৭১  

ص َظِليٌْل   শীতল ছায়া, সিনিবড় ছায়া, ছায়াঘন, ছায়াkহণকারী 

৪:৫৭ 
لْمُ  ،]ض[ َظلَمَ  Oظلم< الظ  জুলুম করা, অন@থা করা, অন@ায় করা, 

অিবচার করা, অপাে` ]েয়াগ করা, অত@াচার করা, িনয
াতন 
করা, উoপীড়ন করা, িশরক করা, /নাহ করা, পাপ করা, 
েবইনসািফ করা, সীমালÆন করা, অনিধকার চচ
া করা, 
কমেবিশ েদওয়া, েবশকম করা, েহরেফর করা, জুলুম, অন@ায় 
২:৫৪ 

ظا�ة مث َظالِمٌ   জুলুমাµক, জুলুমবাজ, জািলম, অন@থাকারী,  

িনয
াতক, উoপীড়ক, /নাহার, পাপী, অত@াচারী, মুশিরক 
২:৩৫ 
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মজলুম, িনয َمْظلُومٌ ািতত, িনপীিড়ত ১৭:৩৩ 

مٌ  َظلُْوٌم، أْظلَُم، Mَظال  অিধক জুলুমকারী, বড় জািলম, জুলুমবাজ, 

অিতজােলম, অন@ায়]বণ, েবইনসাফ ১৪:৩৪ 
ْظلَمَ 

َ
 অ¤কার হওয়া, তমাসাUH হওয়া ২:২০ أ

 অ¤কারঘনায়মান, অ¤কারাUH, তমাসাUH ১০:২৭ ُمْظِلمٌ 

ُظلَْمةٌ  و ُظلَُماٌت   েঘার অ¤কার, িতিমরপু�, িনিবড়-িতিমর, 

অ¤তমস ২:১৭ 
 
َ
  ،]ف[ َظَمأ

ً
ظمأ< َظَمأ  তৃ�াত
 হওয়া, িপপাসাত
 হওয়া, িপপাসা 

লাগা, েতRা পাওয়া ২০:১১৯ 
ِظمانٌ  جل َظْمآنٌ   িপপাসাত
, তৃ�াতুর, তৃ�াত
 ২৪:৩৯ 

 Mن[ َظن [>êظ  ধারণা করা, মেন করা, অনুমান করা, আ�াজ 

করা, েখয়াল করা, ক�না করা, সে�হ করা ২:৪৬ 
ُظنُونٌ  ج َظن~   ধারণা, অনুমান, আ�াজ, েখয়াল, ক�না, সে�হ 

৩৩:১০ 
 ধারণাকারী, ভােবাªাদ, সে�হকারী, সি�হান, ক�না]বণ َظان~ 

৪৮:৬ 
ظهر<] ف[ َظَهرَ   ]কািশত হওয়া, ]কাশ পাওয়া, উøাটন করা, 

]কােশ@ পাওয়া, জয়ী হওয়া, ]বল হওয়া, আেরাহণ করা 
৪৩:৩৩ 
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িবেNাভ]দশ َظاَهرَ ন করা, পর²ের সহেযািগতা করা, সমথ
ন 

করা, সাহায@ করা, িজহার করা: �ীেক ‘তুিম আমার মােয়র 
মেতা’ বলা ৩৩:৪ 

ْظَهرَ 
َ
 ,জয়ী বানােনা, জয়যুb করা, ]কাশ করা, দুপুর করা أ

অবিহত করা ৬৬:৩ 
 ,পৃ�েপাষকতা করা, পর²ের সহায়তা করা, সাহায@ করা َيَظاَهرَ 

আ�মাণ করা ২:৮৫ 
ُظُهورٌ  ج َظْهرٌ   পৃ�, িপঠ, পzাo, িপছন ৩৫:৪৫ 

 ,জািহর: আLাহর /ণবাচক নাম, ]কাশমান, ]কাশ@, জয়ী الَظاِهرُ 

িবজয়ী, ]বল ৫৭:৩ 
 কাশ@, েগাচিরভূত ৩১:২০[ ظاهرة

 ٌYاج َظِه  পৃ�েপাষক, পিরেপাষক, সাহায@কারী, সদাজয়ী, পরা�াW 

৩৪:২২ 
َظَهائِرُ  جل َظِهYَةٌ   দুপুর েবলা, িI]হর, মধ@া� ৩৪:৫৮ 

 ,েপছেন েফলা বp, পzােত িনিN� বpসম, তুUবp ِظْهِرّي 

েফলনা ১১:৯২  
 

    [[[[১০৩১০৩১০৩১০৩]]]]    ع�

    
 
َ
عبأ<] ف[ َقبَأ  পেরায়া করা, ধার ধারা, তুয়া�া করা ২৫:৭৭ 
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عبث< َقبَثًا ،]ف[ َقبََث   অনথ
 করা, অনথ
ক কােজ িল� থাকা, 

েখল-তামাশা করা, েখলাধুলা করা ৩৬:১২৮ 
عبد< ِعبَاَدةٌ  ،]ن[ َقبَدَ   দাস1 করা, উপাস@ বানােনা, ইবাদত করা, 

উপাসনা করা, বে�িগ করা, েগালািম করা, আরাধনা করা, 
পঁূজা করা ১:৫ 

 দাস বানােনা, েগালাম বানােনা, ভৃত@ বানােনা ২৫:২২ َقبMدَ 

َعِبيدٌ  ِعبَاٌد، ج  َقبْدٌ   দাস, বা�া, েগালাম, ভৃত@ ৮:৪১ 

 Ïَ আেবদ, উপাসক, ইবাদতকারী, ইবাদত/জার ১১৯:৩بِدٌ 

 َÑَن[ َق [>Ñع  উিb জানা, ইবারত জানা, ব@াখ@ািবশারদ হওয়া, 

ত¢E হওয়া, ত¢Eানী হওয়া ১২:৪৩ 
 َÑََاْقت িবেবচনা করা ]াEতা অজ
ন করা, ত¢Eান অজ
ন করা, 

উপেদশ kহণ করা ৫৯:২ 

Ïَ পথচারী, পিথক, পযبِرٌ টক, মুসািফর ৪:৪৩ 

ةٌ  َÑْجل ِع  ٌÑِْع  ত¢Eান, ]াEতা, উপেদশ, নসীহত, দুরদিশ
তা, 

িশNা ৩:১৩ 
عبس<] ض[ َعبََس   Öকুqন করা, Öকুিট করা, বাঁকােচােখ 

তাকােনা, মুখ মিলন করা, কেঠার হওয়া ৭৪:২২ 
ص َقبُوٌس   Öকুিটপূণ
, বাঁকােচাখ, মিলনকারী, কেঠার, ভয়ংকর 

৭৬:১০ 
عبقر< اج َقبَْقِري~   েরশমী েকালবািলশ, জাHােতর েরশমীচাদর, 

মূল@বান িবছানা ৫৫:৭৬ 



 

198 

عتب< اْستَْعتََب   ]ত@াবত
ন কামনা করা, তওবা কামনা করা, তওবা 

করেত চাওয়া, আপিS করা, ওজর kহণ করা, অনুমিত 
চাওয়া, অনুkহ চাওয়া ৪১:২৪ 

 তওবা কবুলকৃত, অনুkহ]া�, পাপ��, সQR ৪১:২৪ ُمْعتٌَب 

ْقتَدَ 
َ
عتد< أ  ]pত করা, ]pত রাখা, ৈতির করা 

مف َعِتيدٌ   ]pত, উপিiত, iািপত ৫০:১৮ 

عتق< مف َعِتيٌق   ]াচীন, �াধীন, আজাদ, মুb, িনরাপদ ২২:২৯ 

الَْعِتيق ا�يت  ]াচীন গৃহ, কাবা শরীফ ২২:২৯ 

عتل<] ض[ َقتََل   িনপিতত করা, ভূপািতত করা, নামােনা, নীেচ 

েফলা, গnের িনেNপ করা ৪৪:৪৭ 
ص ُقتُل~   িনপিতত, সংকীণ
মনা, ইতর, নীচ, হীন, অনুদার, 

অত@াচারী, েপটুক ৬৮:১৩ 
ا ،]ن[ َقَ°  عتو< ُقتُو�  বাড়াবািড় করা, ধৃRতা ]দশ
ন করা, িবে�াহ 

করা, অবাধ@ হওয়া ২৫:২১ 
 বাড়াবািড়, ধৃRতা, চরম, ]চMতা, মা`ািধক@, অিতমা`া ১৯:৮ ِعِتي�ا

 Ïَ অবাধ@, ]চM, িবে�াহী, অিশR ৭৯:৬ِييَةٌ 

 َÝَف[ َق[،  َÝَْق
َ
عÝ< أ  অবিহত করা, Eাত করা, অবগত করা, 

]কাশ করা, ]কািশত করা, ফাস করা ৫:১০৭ 
 ºَعثو<] ض[ َق  েগালেযাগ সৃিR করা, েফoনা ছড়ােনা, িবপয
য় সৃিR 

করা ২:৬০ 
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عجب<] س[ َعِجَب   অবাক হওয়া, িবিuত হওয়া, আzয
 হওয়া, 

চমক লাগা ৭:৬৯ 
ْعَجَب 

َ
 ,অবাক করা, িবিuত করা, চমক লাগােনা, তাক লাগােনা أ

চমেক েদওয়া, চমoকৃত করা, সQR করা, খুিশ করা ২:২২১ 
مص َعَجٌب  ام؛ َعِجيٌب  ُعَجاٌب،  িবuয়কর, আzয
জনক, চমক]দ, 

অবাক করা, তাÐব ৩৮:৫ 
عجز<] ض[ َعَجزَ   অNম হওয়া, অসমথ
 হওয়া, দুব
ল হওয়া, 

অপারগ হওয়া ৫:৩১ 
ْعَجزَ 

َ
 অNম কের েদওয়া, অপারগ করা, পরািজত করা, জয়লাভ أ

করা, দমন করা, পরাভূত করা, পরা� করা, পরাহত করা, 
দুব
ল করা ৮:৫৯ 


অNমকামী, অNম, পরািজত, অপারগ, পরাভূত, দুব ُمَعاِجزٌ ল, 

সামথ
হীনবiা ২২:৫১ 
 ,অNমকারী, পরািজতকারী, অপরােজয়, অদম@, িদিগ¦জয়ী ُمْعِجزٌ 

িব�জয়ী, িব�িবজয়ী, দুব
লকারী, অNমকামী ৯:২  
َعَجائِزُ  جل َعُجوزٌ   অকম
ণ@ অNম বৃ�া, বয় া নারী, বৃ�া রমণী, 

বুিড় ১১:৭২ 
ْعَجازٌ 

َ
ِعْجزٌ  و أ  গােছর /ঁিড়, কাM ৫৪:২০ 

عجف< َعْجَفاءُ  و ِعَجاٌف   শীণ
কায়, দুব
ল, কৃশকায়, েরাগােট, 

েছাটখােটা ১২:৪৩ 
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َل  ،]س[ َعِجَل  Mعجل< َيَعج  তাড়াGড়া করা, তাড়াতািড় করা, 

েদৗড়েনা, ছুেট আসা, তিড়ঘিড় করা, ½ত করা, তরা করা, 
িN] করা, শী¾ করা, জলিদ করা ২০:৮৪ 

َل  Mَعج তাড়াতািড় েদওয়া, জলিদ েদওয়া, ½ত েদওয়া ১৮:৫৮ 

ْعَجَل 
َ
 ,তাড়াGড়া করােনা, তরা করেত বলা, ½ত করেত বলা أ

অkগামী করা, শী¾গামী করা, আ�গামী করা, ½তধািবত 
করা ২০:৮৩ 

اْسِتْعَجاٌل  اْستَْعَجَل،  1রা কামনা করা, শী¾তা কামনা করা, 

িN]কামী বানােনা, ½ততা চাওয়া, ½িত ]াথ
না করা ৪৬:২৪ 
 Ïَ িN] জগত, পৃিথবী, দুিনয়া, ইহজগত, তরাশীল ১৭:১৮ِجلَةٌ 

ام َعُجوٌل  َعَجٌل،  1রা]বণ, তরাশীল, অিতশয় িN], শী¾কারী, 

িN]কারী, চটপেট ২১:৩৭ 
ِعَجاٌل  جل ِعْجٌل   গ0র বাছুর, েগাবoস ২:৫১ 

ْعَجمُ 
َ
عجم< األ  আজমী, অনারবী মানুষ ২৬:১৯৮ 

ْعَجِ�~ 
َ
 আজমী, অনারব, অনারবী ভাষা ১৬:১০৩ أ

 Mا ،]ن[ َعد عدد< َعد�  গণ@ করা, েগানা, িহসাব করা, সংখ@া িন8পণ 

করা ১৯:৯৪ 
دَ  Mَعد /েন রাখা, /েন /েন রাখা, কৃপণতা করা ১০৪:২ 

 Mَعد
َ
 pত করা, ৈতির করা, ]pিত েনওয়া ২:২৪[ أ

 Mاْقتَد গণনা করা, /েন পূণ
 করা, পিরসংখ@ান করা ৩৩:৪৯ 

 Ïَ গণনাকারী, িহসাবী, িহসাবকারী ২৩:১১৩د~ 
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ْعَدادٌ  جل َعَددٌ 
َ
أ  সংখ@া, গণনা, কতক, কেয়ক ১০:৫ 

ةٌ  Mِعَددٌ  جل ِعد  সংখ@া, �ীর ইPত, িনধ
ািরত সময় ৬৫:১ 

ةٌ  Mُعَددٌ  جل ُعد   স�ল, আসবাবপ`, সামিরক সাজ, যুে�াপকরণ, 

যু�সর�াম ৯:৪৬ 
َمْعُدوَدةٌ  مث َمْعُدودٌ   কেয়কিট, কিতপয়, /িটকেয়ক, হােতেগানা, 

কেতক, /িণত, গণাগিW, িনধ
ািরত, িনিদ
R ১১:১০৪ 
عدس< اج َعَدٌس   ডাল, ম�রী ২:৬১ 

عدل< َعْدٌل  ،]ض[ َعَدَل   সুিবচার করা, ইনসাফ করা, বদলা 

যথাযথ েদওয়া, সমতা বজায় রাখা, ন@ায়পরায়ণতা ]দশ
ন 
করা ৬:৭০ 

عدن< مص َعْدنٌ   আদন: জHােতর নাম, িচরকাল থাকা, iায়ী 

বসবাস, বাসেযাগ@, বােসাপেযাগী, বসবাস ৯:৭২ 
ى، عدو<اْقتََدى َعْدًوا، ُعْدَواٌن،] ن[ َعَدا Mَيَعد সীমালÆন করা, 

সীমািত�ম করা, বাড়াবািড় করা, জুলুম করা, েবেড় যাওয়া 
২:৮৫ 

 Ïَ শ¶তা করা, দুশমিন করা ৬০:৭َدي

 বাড়W গিতশীল অ�রািজ, ½তধাবনকারী েঘাড়া ১০০:১ الَْعاِديَاِت 

ُمْعتَُدونَ   ُمْعتَِدى، Ïَُدوَن، ج Ïَدٍ   সীমালÆনকারী, বাড়াবািড়কারী,  

িবে�াহী, জািলম ২:১৭৩ 
ْعَداءٌ  ج َعُدو~ 

َ
أ  শ¶, দুশমন, ৈবরী, িবেরাধী ৭:২২ 

 শ¶তা, ৈবিরতা, দুশমিন ৫:১৪ َعَداَوةٌ 
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ِعَداءٌ  جل ُعْدَوةٌ    উপত@কার ]াW, িকনারা 

ا�نيا الُْعْدَوةِ   বদর ]ােWর মদীনার িনকটবত
ী িদক ৮:৪২ 

الُقْصَوى الُْعْدَوةِ   বদর ]ােWর মদীনার দূরবত
ী ম�ামুখী িদক ৮:৪২ 

َب  Mعذب< َعذ  আজাব েদওয়া, শাি� েদওয়া, সাজা েদওয়া, কম
ফল 

েদওয়া, বদলা েদওয়া ২৫:৫৩ 
ْعِذبَةٌ  جل َعَذاٌب 

َ
أ  আজাব, শাি�, সাজা, দM ২:৭ 

ٌب  Rُمَعذ শাি�দাতা, আজাবদানকারী, দM ]দানকারী ৭:১৬৪ 

ِعَذاٌب  جل َعْذٌب   সুিমR পানীয়, সুেপয় পানীয়, সু�াদু পািন 

২৫:৫৩ 
عذر< اْقتََذرَ   বাহানা ]কাশ করা, ওজরখািহ করা, ছুেতা খাড়া 

করা, আপিS করা, কারণ দশ
ােনা ৯:৬৬ 
ْعَذاٌر؛ جل ُعْذرٌ 

َ
َمْعِذَرةٌ  أ  ওজর, বাহানা, ৈকিফয়তমূলক, 

জবাবিদিহমূলক ১৮:৭৬ 
رٌ  Rُمَعذ বাহানাকারী, েহতুবাদী ৯:৯০ 

ِمْعَذارٌ  و َمَعاِذيرُ   ওজরসমূহ, বাহানা, ছল ৭৫:১৫ 

عرب< َعُروٌْب  و ُعُرٌب   �ামীভb, ে]িমকা, �দয়েমািহনী, 

িচSহািরণী, ে]মময়ী, লাস@ময়ী, বরাaনা, কািমনী ৫৬:৩৭ 
 আরব@, আরবী, আরবীয়, আরবীভাষা, আরবীভাষী ১২:২ َعَرِ%~ 

ْعَراٌب 
َ
ْعَراûِ~  و أ

َ
أ  আরব@, আরব েবদুইন, আরবেদশী, kাম@ ৯:৯৭ 

عرج<] ن[ َعَرجَ   আেরাহণ করা, চড়া, ঊ¡
গমন, পা উঠােনা, ধাপ 

েদওয়া, পদচারণা করা, পায়চাির করা ৭০:৪ 
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ْعَرجُ 
َ
 েখাঁড়া, েলংড়া, খ� ২৪:৬১ أ

ِمْعَراجٌ  و َمَعاِرجُ   ধাপী, িসঁিড়, েসাপান, আেরাহণী, ঊ¡
িসঁিড় 

৪৩:৩৩ 
عرجن< َعَراِجُْ  جل ُعرُْجونٌ   েখজুেরর �¿ডাল ৩৬:৩৯ 

ةٌ  Mعرر< َمَعر  অভাব, দুেয
াগ, Nিত, কR, িবপদাপদ ৪৮:২৫ 

 ~Èَُمْع অভাবী, িভNুক, গরীব, অকাতের ]াথ
নাকারী, েয েচেয় 

েবড়ায়, যাচক, সাহায@]াথ
ী ২২:৩৬ 
عرش<] ض[ َعَرَش   মাচা ৈতির করা, উঁচু কের িনম
াণ করা ৭:১৩৭ 

ْعَراٌش  ُعُروٌْش، ج َعْرٌش 
َ
أ  আরশ: আLাহ তায়ালার অিধ�ানiল, 

আসনেùজ, িসংহাসন, ছাদ, মাচা ২:২৫৯ 

মাচান করা, মাচা Iারা উঁচু করা, মাচািনিম َمْعُروَشاتত ৬:১৪১ 

عرض< َعْرًضا ،]ض[ َعَرَض   উপiাপন করা, ]দশ
ন করা, েপশ 

করা, সামেন উপিiত করা, েগাচিরত করা, ]সািরত করা 
১৮:১০০ 

 ইশারায় বুঝােনা, আকার ইিaেত বলা ২:২৩৫ َعرMَض 

ْعَرَض،
َ
إِْعَراًضا أ  িবমুখ হওয়া, মুখ িফরােনা, অবEা করা, িবরত 

থাক, পিরহার করা ৪:১২৮ 

িবমুখ, িবমুখতা]দশ ُمْعرٌِض নকারী, অবEাকারী  ২:৮৩  

مص َعْرٌض   ]শ�তা, ]i, ]দশ
নী ৫৭:২১ 

 শ�, িবরাট, িবশালাকার ৪১:৫১[ َعِريٌض 
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ْعَراٌض  جل َعَرٌض 
َ
أ  ধনস"দ, মালামাল, আসবাবপ`, সর�াম, 

সামkী, পােথয় ৯:৪২ 

Ïَ িব�ারশীল েমঘ, স�সারণশীল, �মবধرٌِض মান, িবিN� 

েমঘমালা ৪৬:২৪ 
 ঢাল, লN@বp, উেPশ@ ২:২২৪ ُعرَْضةٌ 

عرف<] ض[ َعَرَف   িচনা, জানা, িচেন েনওয়া, পিরচয় পাওয়া, 

িচনেত পারা, িচ� পাওয়া, িনদশ
ন পাওয়া, অনুধাবন করা, 
লN@ করা ২২:৭২ 

 িচনােনা, জানােনা, পিরিচত করা, পিররচয় েদওয়া ৪৭:৬ َعرMَف 

  এেক অপরেক িচনা, পর²ের পিরিচত হওয়া ১০:৪৫ َيَعارََف 

� ,িচিন’ বলা, ‘জানা’ ব@b করা‘ اْقÈَََف ীকার করা, �ীকােরািb 

েদওয়া ৯:১০২ 
َمْعُروفَةٌ  َمْعُروٌف، ُعْرٌف،  পিরিচত, সুিবিদত, জানা, ন@ায়সaত, 

যুিbযুb, শা�ানুেমািদত, উপেদশ, ভােলা কথা, মaলজনক, 
কল@াণ�8প, উপকার, অনুkহ, সoকম
 ৭:১৯৯ 

ْعَراٌف 
َ
ُعْرٌف  و أ  আ‘রাফ: জাHাত-জাহাHােমর মাঝখান ৭:৪৬ 

 আরাফা ময়দান, পিরচয়iল ২:১৯৮ َعَرفَاٌت 

عرم< الَْعِرمُ   আিরম: ইয়ামেনর একিট বাঁধ ৩৪:১৬ 

عرو< اْقÈََى  আঘাত েদওয়া, দুরাশায় েফলা, হতাশ করা ১১:৫৪ 

 হাতুিড়, ডাMা, রিশ ২:২৫৬ الُْعْرَوةُ 



 

205 

عري<] س[ َعِرَي   িবব� হওয়া, উলa হওয়া, ন¥ হওয়া, িদগ�র 

হওয়া, ব�হীন হওয়া ২০:১১৮ 
 উªুb ]াWর, খািল ময়দান, েখালা জায়গা, তৃণলতাহীন الَْعَراءُ 

]শ� ]াWর, ম0]াWর ৩৭:১৪৫ 
عزب<] ن[ َعَزَب   অেগাচের যাওয়া, অWরাল হওয়া, দূের চেল 

যাওয়া, গােয়ব হওয়া, েগাপন থাকা ১০:৬১ 
رَ  Mعزر< َعز  স)ান ]দশ
ন করা, সাহায@ করা, সহায়তা করা ৫:১২ 

 উজাইর আলাইিহস সালাম ৯:৩০ ُعَزيْرٌ 

 Mا ،]ض[ َعز عزز< ِعز�  বল]েয়াগ করা, শিb]েয়াগ করা, েজার 

খাটােনা, দাপট েদখােনা, পরা�ম হওয়া, িবজয়ী হওয়া, ে�� 
হওয়া, স)ািনত হওয়া ৩৮:২৩ 
، Mَعز

َ
زَ  أ Mَعز  স)ািনত করা, ময
াদা েদওয়া, সবল করা, শিb েযাগান, 

শিbশালী করা, েজারদার করা ৩৬:১৪ 
ةٌ  Mمص ِعز  ইÐত, স)ান, ময
াদা, মিহমা, ে��1, শিb ৩৫:১০ 

ةٌ  ج َعِزيزٌ   Mِعز
َ
أ িমশেরর বাদশা, ে��, স)ািনত, মিহমাময়, 

ময
াদাবান, ময
াদাকর, িবজয়ী, শিbধর, েজারদার, 
পরা�মশালী ১২:৫১ 

 Oَعز
َ
 অিধক শিbধর, ে��তর, অিধক স)ািনত, সÝাW ১১:৯২ أ

 মুশিরকেদর শিbেদবী ৫৩:১৯ الُْعزMى

عزل<] ض[ َعَزَل   পৃথক কের েদওয়া, দূের রাখা, পিরত@াগ করা, 

িকনারা করা, অপসারণ করা ৩৩:৫১ 
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َل   ,পৃথক হওয়া, একাকী হওয়া, আলাদা হওয়া, একাকী থাকা اْق1ََ

পিরত@াগ করা ৪৪:২১ 
 অপসািরত, পিরত@াb, বরখা�, িবদূিরত ২৬:২১২ َمْعُزوٌل 


পৃথক iান, িনিরিবিল, িনরালা, িবজন, িনজ َمْعِزٌل ন, একাকী1, 

িকনারা ১১:৪২ 
عزم< َعْزًما ،]ض[ َعَزمَ   মনi করা, মনিiর করা, দৃঢ়স�� করা, 

িস�াW করা, সাব@� করা, দৃঢ়েচতা হওয়া, দৃঢ়]িতE হওয়া, 
িস�াW হওয়া, সাব@� হওয়া ৪৭:২১ 

عزو< ِعَزةٌ  و ِعِزينَ   দেলদেল, সািরব� ৭০:৩৭ 

ع�< َيَعاَ�َ   পর²ের িজদ ধরা, কেঠারাচরণ করা, অস)ত 

হওয়া, িবেরািধতা করা ৬৫:৬ 
، َعِسYٌ  َعِ�ٌ  কিঠন, কেঠার, জিটল, কRসাধ@, কRদায়ক, 

সংকটাপH ৫৪:৮ 
، ةٌ  ُعْ�ٌ ُعْ�َ  কািঠন@, কেঠারতা, সংকীণ
তা, দুরাবiা, দুদ
শা, অভাব, 

অনটন ২:১৮৫ 
 কিঠনতম, কিঠনতর, চরম সংকটাবiা ৯২:১০ ُعْ�َى

عسعس< َعْسَعَس   অ¤কার িব�ার করা, আঁধাের ঢাকা, আUH 

করা, তমাসাUH করা, অ¤কার দূর হওয়া, আঁধার িবদায় 
েনওয়া ৮১:১৭ 


অনবিহত অথ عسق ৪২:২ 

عسل< ُعُسْوٌل  جل َعَسٌل   মধু, েমৗ ৪৭:১৫ 
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 Cََع >Dع  উপ�ম হওয়া, িনকটবত
ী হওয়া, আশা করা যায়, 

হেত পাের, ]ায়, স;বত, িনকটবত
ী, অিচেরই, অিতস1র, 
শী¾ই, ½ত, এখিন, তাড়াতািড়, আ�, অনিতিবলে� ২:২১৬ 

 َ َ̈ Ïَ >Ûع  ঘিন� হওয়া, অWরa হওয়া, সaী হওয়া, সদাচরণ 

করা ৪:১৯ 
 ٌYةٌ  مث َعِشYََعِش  ঘিন�, েগা`, সaী, সাথী, সহচর, আµীয়�জন, 

িনকটজন, ঘিন�জন, আপনজন, পিরবার ৯:২৪ 
َعَشائِرُ  ج ِعَشارٌ   দশ মােসর গভ
বতী উটনী ৮১:৪ 

 ٌÛَجل َمْع  ُ ِ̈ َمَعا  স�দায়, জািত, দল, েগা`, েগা�ী, বংশ, জামাত 

৬:১২৮ 
 দশমাংশ, দশভােগর একভাগ, দেশর এক ৩৪:৪৫ ِمْعَشارٌ 

 ٌÛٌْة، مث َع َÛَْع  ٌÛَةٌ  مث َع َÛََع  দশ, দশ িদন ২:২৩৪ 

ونَ  ُÛِْع কুিড়, িবশ, িবংশ ৮:৬৫ 

عشو<] ن[ َعَشا  িবমুখ হওয়া, দৃিR িফরােনা, রাতকানা হওয়া, 

উদাসীন থাকা ৪৩:৩৬ 
، ِعَشاءٌ  َعِشيMٌة، َعِ�~  স¤@া, সায়া�, ইশার সময়, িবকাল েবলা, 

ৈবকাল ১২:১৬ 
عصب< ُعَصٌب  جل ُعْصبَةٌ   দল, সংঘ, স�দায়, জািত, দল, েগা`, 

েগা�ী, বংশ, জামাত ১২:৮ 
ُعُصٌب  جل َعِصيٌب   স�টপূণ
, িবপদসংকুল, িবভীিষকাপূণ
, 

ভীষণকিঠন ১১:৭৭ 
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 َwَض[ َع [>wع  রস িনংড়ােনা, িচপা, চাপ েদওয়া ১২:৩৬ 

اِت  َwِالُْمْع বষ
ণকারী েমঘ, বািরবাহী েমঘমালা, েমেঘ চাপ সৃিRকারী 

বায়ু, চােপ স�ুিচত েমঘমালা ৭৮:১৪ 
 ٌwُْعُصْورٌ  جل َع  আসেরর সময়, যুগ, সময়, অপরাÇ ১০৩:১ 


িনÎচাপ, অি¥বৃিR, অি¥বষ إِْعَصارٌ ণ, অনলবষ
ণ, ঝõাবায়ু, 

সাইে_ান ২:২৬৬ 
عصف< ُعُصوٌْف  جل َعْصٌف   শেস@র েখাসা, ঘাস, েঝােড়া হাওয়া, 

ঝõাবায়ু ৭৭:২ 
Ïَِصَفاٌت  ج Ïَِصَفةٌ  مث Ïَِصٌف   ঝõাবায়ু, তুফান, ঘূিণ
ঝড়, 

সাইে_ান, টাইফুন, দুেয
াগপূণ
 ১০:২২ 
عصم<] ض[ َعَصمَ   রNা করা, েহফাজত করা, বাচােনা, িন¿ৃিত 

েদওয়া, মুিb েদওয়া, পির`াণ েদওয়া ৫:৬৭ 
 আকেড় ধরা, শb কের ধরা, ধারণ করা ৪:১৪৬ اْقتََصمَ 

 Ïَ রNাকারী, মুিbদাতা, পির`াণদাতা ১০:২৭ِصمٌ 

ِعْصَمةٌ  و ِعَصمٌ   আকড়ােনার বp, রিশ, ব¤ন, িববাহব¤ন, দা"ত@ 

৬০:১০ 
عصو< ِعِ�~  ج َعَصا  লািঠ. যি� ২৬:৪৪ 

ع�< ِعْصيَانٌ  ،]ض[ َعَ�   পাপ করা, অবাধ@ হওয়া, অমান@ করা, 

নাফরমািন করা, Gকুম না মানা ২০:১২১ 
َعِصيOْونَ  جل َعِ�~   পাপী, অবাধ@, নাফরমান ১৯:১৪ 

َمَعاEُِ  جل َمْعِصيَةٌ   পাপ, অবাধ@তা, নাফরমািন, অমান@ ৫৮:৮ 
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ْعَضادٌ  جل َعُضدٌ 
َ
عضد< أ  বাG, বাGবল, শিb, সাহায@কারী ১৮:৫১ 

 Mعضض<] س[ َعض  কামড়ােনা, দাঁেত কাটা, েছাবল মারা, দংশন 

করা ৩:১১৯ 
عضل<] ن[ َعَضَل   বাধা েদওয়া, বারণ করা, কেঠারতা করা 

২:২৩২ 
عضو< ِعَضةٌ  و ِعِضَ   টুকরা টুকরা, িমথ@া, িমথ@াপH ১৫:৯১ 

ْقَطاٌف  جل ِعْطٌف 
َ
عطف< أ  পা�
, কাঁধ, ঘাড়, kীবা ২২:৯ 

َل  Mعطل< َقط  অবকাশ েদওয়া, েছেড় েদওয়া, ছাড় েদওয়া, ছুিট 

েদওয়া ৮১:৪ 
لَةٌ  Mُمَعط অবকাশেযাগ@, বজ
নীয়, অেকেজা, পিরত@b, নR ২২:৪৫ 

ْقَطى
َ
عطو< أ  েদওয়া, অপ
ণ করা, ]দান করা, দান করা ২০:৫০ 

 Fََيَعا েনওয়া, করায়1 করা, ধরা, ধের েফলা, েপেয় যাওয়া, 

নাগােল আনা ৫৪:২৯ 
ْعِطيَةٌ  جل َقَطاءٌ 

َ
أ  দান, উপেঢৗকন, বখিশশ, হািদয়া ১৭:২০ 

مَ  Mعظم< َقظ  স)ান করা, ময
াদা েদওয়া, তািজম করা, ইÐত 

করা, সমীহ করা, ভিb করা, বড় মেন করা, বড় মানা, 
িবশালতা েদওয়া ২২:৩০ 

ْقَظمَ 
َ
 বড় করা, বৃি� করা, বািড়েয় েদওয়া ৬৫:৫ أ

ُقَظَماءُ  ِعَظاٌم، جل َعِظيمٌ   আিজম: আLাহর নাম, বড়, সুমহান, 

স)ািনত, ে��, িবরাট, িবশাল, /01পূণ
, অিতিরb, 
সাংঘািতক, ভয়�র, ভয়াবহ ২:২৫৫ 
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ْقَظمُ 
َ
 ,অিধক স)ািনত, মহSম, সুমহান, িবশালতম, বৃহSর أ

বৃহSম ৯:২০ 
ِعَظامٌ  ج َقْظمٌ   হাড়, হািÏ, অিi, হািÏসার, ক�াল ২৩:১৪ 

عفرت< َقَفاِرْيُت  جل ِعْفِريٌت   দুদ
াW শিbশালী িজন, দানব িজন 

২৭:৩৯ 
 Mعفف< اْستََعف  সংযমী থাকা, সংযম অবল�ন করা, পিব` থাকা, 

পাপমুb থাকা, িবরত থাকা ৪:৬ 
ُف  OَعفMñا সংযমী থাকা, না চাওয়া, হাত না পাতা, যাচনা না করা, 

অযাচন, তুR থাকা, িভNা না করা ২:২৭৩ 
عفو<] ن[ َقَفا  Nমা করা, মাফ করা, মাজ
না করা, ভুল মেন করা, 

অিতরি�ত মেন করা, বৃি� পাওয়া, েবেড় যাওয়া ৩:১৫৫ 
 অিতিরb, ]েয়াজনাতীত স²দ ২:২১৯ الَْعْفوُ 

، الَْعاGِ  َقُفو~  Nমাকারী, মাজ
নাকারী, মাফকারী ২২:৬০ 

َب  Mعقب< َقق  িপছন েফরা, িফের চাওয়া ২৭:১০ 

 Ïَ শাি� েদওয়া, বদলা েনওয়া, ]িতেশাধ kহণ করা ২২:৬০قََب 

ْقَقَب 
َ

পzাIত أী করা, পিরণিতেত েদওয়া ৯:৭৭ 

ُقْقùَ  ُقْقٌب،  �ভপিরণিত, ]িতদান, িবিনময়, পরকাল, আেখরাত 

১৮:৪৪ 
ْقَقاٌب  ج َعِقٌب 

َ
أ  পzাo, িপছন, পােয়র েগাড়ািল, বংশধর ৩:১৪৪ 

مص ِعَقاٌب   শাি�, পিরণাম, ]িতেশাধ, আজাব ৫:২ 

ُقَقٌب  جل َقَقبَةٌ   ঘািট, পাব
ত@ঘািট, ]Åিলত অি¥কুM ৯০:১১ 
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مص Ïَقِبَةٌ   পিরণাম, পিরণিত, পরকাল, পরকালীন কল@াণ, 

�ভপিরণাম, কুপিরণিত ১১:৪৯ 
ٌب  Rُمَعق পzাদেNপক, পzাদ]সরণকারী, ]িতেরাধকারী, 

িনবারণকারী, েচৗিকদার ১৩:৪১ 
بَاٌت  Rُمَعق এেক এেক অবতরণকারী েফেরশতা ১৩:১১ 

 ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরািহম আলাইিহস সালাম َفْعُقوُب 

২:১৩২  
دَ  ،]ض[ َقَقدَ  Mعقد< َقق  পণ করা, মজবুত করা, সুদৃঢ় করা, বাঁধা, 

ব¤ন করা ৪:৩৩ 
ُقَقدٌ  ج ُقْقَدةٌ   ব¤ন, িগরা, চুিb, পণ, বাকজড়তা ২০:২৭ 

َقْقدٌ  و ُقُقودٌ   চুিb, ]িত¨িত, ওয়াদা, পণ ৫:১ 

عقر<] ض[ َقَقرَ   পা েকেট হত@া করা, হত@া করা, কত
ন করা, উট 

জবাই করা ৭:৭৭ 
َعَواِقرُ  جل Ïَقِرٌ   ব¤@া, বাঁজা, নাড়ীকাটা, গভ
নাড়ী কিত
ত ১৯:৫ 

عقل<] ض[ َقَقَل   বুঝেত পারা, Eান রাখা, অনুভব করা, বুঝা, 

Eাত হওয়া, সমঝদার হওয়া, েবাধস"H হওয়া, িবেবক 
খাটােনা ২:৭৫ 

عقم< ُقْقمٌ  ِعَقاٌم، جل َعِقيمٌ   ব¤@া, বাঁজা, বংশনাশী, বংশিব¡ংসী, 

িনব
ংশক, অ�ভ, ¡ংসকারী, ]লয়�রী, অফলা, ফলহীন, 
অফলা, পরাগায়েণর অেযাগ@ ২২:৫৫ 
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عكف<] ن[ َعَكَف   অবiান করা, জেম বসা, িনেবদন করা 

৭:১৩৮ 
 ,Ïَ অবiানকারী, বাসকারী, iানীয়, মসিজেদ অবiানকারীِكٌف 

ইিতকাফকারী, উপাসনাকারী ২০:৯১ 
 অবিiত, আটকােনা, বাধা]া� ৪৮:২৫ َمْعُكوٌف 

علق< َعلٌَق  ج َعلََقةٌ   ঝুলW রbিপM, জরায়ুেত জমাটব� রbিপM, 

মজবুতভােব এঁেট থাকা রb  ৯৬:২ 
 ঝুলW, ঝুলােনা, েদাদুল@মান ৪:১২৯ ُمَعلMَقةٌ 

علم< َيَعلMمَ  ِعلًْما، ،]س[ َعِلمَ   জানা, িশখা, িশNা করা, Eাত হওয়া, 

সEান থাকা, Eানশীল থাকা, িবদ« থাকা, অবগত হওয়া, 
অবিহত হওয়া, Eানাজ
ন করা ২:১০২ 

 িশখােনা, িশNা েদওয়া, Eাপন করা, অবিহত করা ২:৩১ َعلMمَ 

ُعلََماءٌ  ج Ïَلِمٌ   আিলম, িবIান, Eানী, িবEানী, পিMত, িবশারদ 

৬:৭৩ 

জানা, Eাত, িবিদত, িনধ َمْعلُومٌ ািরত, ত¢, তথ@ ১৫:৪ 

 িশিNত, ]িশিNত, িশNা]া�, িশখােনা ৪৪:১৪ ُمَعلMمٌ 

ْعلَمُ 
َ
 অিধক Eানী, েবিশ Eানী, অিতিবIান, ]চুর Eানী ৬:১১৭ أ

ص َعِليمٌ   আিলম: আLাহর নাম, মহাEানী, Eানিবদ«, িবEানী, 

অিতিবIান, সব
E, সবজাWা ২:২৯ 
ص َعالMمٌ   মহাEানী, সব
E ৫:১০৯ 

ُعلُْومٌ  جل ِعلْمٌ   Eান, িবদ@া, তথ@, িবEান ২:১২০ 



 

213 

ْعَالمٌ 
َ
َعلَمٌ  و أ  পাহাড়, পব
ত, িগির, ]াসাদ, টাওয়ার ৪২:৩২ 

Ïَلَمٌ  و الَْعالَِمَ   িব�জগত, মহাজগত, সব
জগত, সকল জগত, 

জগতসমুহ ১:১ 
َعَالَمةٌ  و َعالََماٌت   আলামত, িচ�, িনদশ
ন, uারক ১৬:১৬ 

ْعلَنَ 
َ
علن< أ  েঘাষণা করা, এলান করা, ]চার করা, ]চারণা 

চালােনা, ]কােশ@ ব@b করা, জািহর করা ১৬:১৯ 
 কােশ@, ]কাশ@ভােব, বািহ@কভােব, বাহ@ত ২:২৭৪[ َعَالِغيَةً 

ا ،]ن[ َعالَ  علو< ُعلُو�  বড়1 ]দশ
ন করা, বড়াই করা, ]াধান@ 

িব�ার করা, আিধপত@ িব�ার করা, জয়ী হওয়া, ]বল হওয়া, 
িবে�াহ করা, অবাধ@ হওয়া ১৭:৪ 

 µََيَعا সুমহান হওয়া, েগৗরবাি~ত হওয়া, উে¡
 ওঠা, মহান, উ^, 

বড় ৬:১০০ 
 এেসা, আস ৩:৬১ َيَعاَل 

1
জয়ী হওয়া, কতৃ اْستَْعَ·  লাভ করা ২০:৬৪ 

 ٌ�ِÏَ ِلَ  جÏَ  বড়াইকারী, অবাধ@, উ�ত, উ�ত, দাি;ক, 

উ^ময
াদাবান ২৩:৪৬ 
Ïَِ!َةٌ  ُعلْيَا؛ و الُْعَ·   উ^, উHত, সমুHত, উধ
¦ ৬৯:২২ 

 ٌ�ِÏَ উপর, উপিরভাগ, বািহ@ক েপাশাক ৭৬:২১ 

 Oéِص الَْع  আিল: আLাহর নাম, সুমহান, ে��, অিত উ^, মিহয়ান, 

মিহমাময় ২:২৫৫ 
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 َ=ْ
َ
ْعلَْونَ  ج أ

َ
الُْعلْيَا مث األ  সেব
া^, উ^তম, সমুHত, 

আিধপত@শীল, ]বল, আিধপত@ িব�ারকারী,  মহSর, 
ে��তম, অিধক ময
াদাবান ১২:৬০ 


সেব ُمتََعاٌل া^ ময
াদাবান, মহামিহয়ান, সুমহান ১৩:৯ 

~  و ِعلRيRَ  ِعلRيOوَن، R.ِ  উ^তম iান, সেব
া^ পয
ায়, উপর ওয়ালা 

৮৩:১৮ 
 َ=َ উপর, সামেন, কােছ, পেN, িবপেN, িবপরীেত, আবশ@ক, 

কত
ব@, দািয়1, জন@, ]িত ২:৫ 
دَ  Mعمد< َيَعم  ইUা কের িকছু করা, ে�Uায় করা ৩৩:৫ 

ِعَمادٌ  ج َقَمدٌ   খঁুিট, �;, থাম, খা�া, উ^থামিবিশR ]াসাদ, উ^ 

ইমারত, টাওয়ার ৮৯:৭ 
دٌ  Rُمتََعم ইUাকারী, ে�Uাকত
া, ে�Uাজীবী, ে�Uাচারী, ে�Uায়, 

ইUা করা অবiায় ৪:৯৩ 
عمر< ِعَماَرةٌ  ،]ن[ َقَمرَ   চাষাবাদ করা, আবাদ করা, রNাণােবNণ 

করা, উoকষ
 সাধন করা, বাস করা, বসবাস করা ৩০:৯ 
رَ  Mَقم দীঘ
জীবী করা, দীঘ
ায়ুদান করা ৩৫:৩৫ 

 উমরা করা, উমরা পালেনর ইUা করা ২:১৫৮ اْقتََمرَ 

 আবাদ করােনা, বসবাস করােনা, বসবাস করেত েদওয়া اْستَْعَمرَ 

১১:৬১ 

বসিতপূণ الَْمْعُمورُ , জনবGল ৫২:৪ 

الَْمْعُمور ا�يت  উ¡
াকােশ অবিiত েফেরশতােদর কাবা ৫২:৪ 
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رٌ ُمعَ  Mم  দীঘ
হায়াত]া�, দীঘ
ায়ু, দীঘ
জীবী ৩৫:১১ 

ْقَمارٌ  جل ُقُمرٌ  َقْمٌر،
َ
أ  বয়স, জীবন, আয়ু, হায়াত ১৫:৭২ 

 উমরা হজ পালন ২:১৯৬ الُْعْمَرةُ 

 ইমরান: মুসা আলাইিহস সালােমর িপতা, ঈসা আলাইিহস ِعْمَران

সালােমর নানা, অিধবাসী, আবাদকারী, বসবাসকারী, বসিত 
৩:৩৩ 

عمق< ُقُمٌق  جل َعِميٌق   দূরদূরাW, দূরবত
ী, বGদূর, ]ত@W অqল, 

অজপাড়াগা,ঁ গহীনপLী, গভীর ২২:২৭  
عمل< َقَمالً  ،]س[ َعِمَل   আমল করা, পালন করা, কাজ করা, কম
 

সাধন করা, েমহনত করা, পির�ম করা, উপাজ
ন করা, 
কামােনা, কামাই করা ২৫:৭০ 

ْقَماٌل  ج َقَمٌل 
َ
أ  আমল, কাজ, কম
, েমহনত, পির�ম, উপাজ
ন, 

কম
ফল ২:১৩৯ 
اٌل  جل Ïَِمٌل  Mِملَةٌ  مث ُقمÏَ  আমলকারী, পালনকারী, কম
ী, পির�মী, 

েমহনতী, �িমক, কম
চারী, রাজকম
চারী, রাজিম�ী, কম
কাতর 
৩:১৯৫ 

ْقَمامٌ  ج َقم~ 
َ
عمم< أ  চাচা, ফুফা ৩৩:৫০ 

اٌت  Mةٌ  و َقم Mَقم  ফুফু, চাচী ৩৩:৫০ 

، Mا َقم Mَقم  কী িবষয়? কী স�ে¤? েয িবষয়, যা িকছু ৭৮:১ 

عمه<] س[ َعِمهَ   িদেশহারা হওয়া, হতভ� হওয়া, হতবুি� হওয়া, 

অ¤ হওয়া, উçা◌াW হেয় েঘারা ২:১৫ 
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ع�<] س[ َعِ�َ   অ¤ হওয়া, দৃিRহীন হওয়া, অE হওয়া, আঁধার 

হওয়া, VাW হওয়া ২২:৪৬ 
ْقَ� 

َ
 ,অ¤ বানােনা, দৃিRহীন করা, েজ@ািতহীন কের েদওয়া أ

দৃিRিবVাট ঘটােনা ৪৭:২৩ 
 Mَق� অ¤ কের রাখা, েদখেত না েদওয়া, দৃিRর আড়ােল রাখা, 

অেগাচের রাখা, অ¤কাের রাখা, সু� রাখা, েগাপন রাখা, 
দুেব
াধ@ বানােনা ১১:২৮ 

 অ¤1, VািW, অEতা, দৃিRহীনতা, েগাপনতা, অেগাচর الَْعَ� 

৪১;১৭ 
؛ و َعِمَ  َقُموَن، ْقَ�  َعِ�ٌ

َ
، ج أ ُقْميَانٌ  ُقْ�ٌ  অ¤, দৃিRহীন, িনেব
াধ, 

VাW, অE, অ¤াবiা ৬:৫০  

েথেক, স"েক َقنْ , স�ে¤, ব@াপাের, িবপেN, দূরে1 

، Mا َقم Mَقم  কী িবষয়? কী স�ে¤? েয িবষয়, যা িকছু ৭৮:১ 

ْقنَاٌب  ج ِعنٌَب 
َ
عنب< أ  আঙুর, আaুর, �াNাফল, িকসিমস ১৭:৯১ 

عنت<] س[ َعِنَت   কR পাওয়া, কেR পড়া, স�েট পড়া, দুরাবiায় 

পড়া, অপরাধ করা ৩:১১ 
ْقنََت 

َ
 কেR েফলা, কR েদওয়া, দুরাবiায় েফলা ২:২২০ أ

مص َقنٌَت   কR, পাপ, ব@িভচার ৪:২৫ 

عند< ُقنُدٌ  جل َعِنيدٌ   িব0�াচরণকারী, িব0�বাদী, েজদী,  

এক/ঁেয়, অবাধ@, ঝগড়ােট, িবেরাধী ১১:৫৯ 
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�িনকেট, কােছ, সিHকেট, সমেয়, কােল, পাে ِعندَ , চতুিদ
েক, 

চারিদেক ২:৫৪ 
ْقنَاٌق  ج ُقنٌُق 

َ
عنق< أ  ঘাড়, kীবা, গদ
ান, গলা ১৭:১৩ 

عنكب< َقنَاِكُب  َقنَْكبُْوتَاٌت، جل َقنَْكبُوٌْت   মাকড়শা, মক
ট, 

জালকীট, অRপাদ, অRাপদ ২৯:৪১ 
 íَعنو<] ن[ َق  িবনীত হওয়া, অবনত হওয়া, েঝাঁকা ২০:১১১ 

عوج< ِعَوجٌ   ব�তা, অসরল, কুিটলতা, উঁচু-নীচু, ব¤ুর ৭:৪৫ 

عود<] ن[ Ïَدَ   িফরা, ]ত@াবত
ন করা, িফের আসা, িবরত হওয়া, 

আবার করা, পুনব
ার করা, পুনরাবৃিS করা ৫:৯৫ 
Ïَدَ 

َ
 পুনরায় করা, িফিরেয় আনা, ]ত@াহার করা, পুনরাবৃিS أ

ঘটােনা, পুনজ
ীবনদান করা, পুনসৃ
িR করা ১০:৪ 

Ïَ ]ত@াবতئِدٌ নকারী, ]ত@াবত
নশীল ৪৪:১৫ 


ত@াবত[ َمَعادٌ নiল, গWব@iান ২৮:৮৫ 

 Ïَ Gদ আলাইিহস সালােমর স�দায় ৭:৬৫دٌ 

ْقيَادٌ  جل ِقيدٌ 
َ
أ  ঈদ, উoসব, আনে�র িদন, েয িদবস বারবার 

আেস, পুনিম
লন অনু�ান, পুনিম
লনী ৫:১১৪ 
عوذ< َمَعاذٌ  ،]ن[ Ïَذَ   আ�য় েনওয়া, শরণাপH হওয়া, পানাহ েনওয়া 

৪০:২৮ 
Ïَذَ 

َ
 আ�য় েদওয়া, পানাহ েদওয়া, আ�য়দান করা, থাকেত أ

েদওয়া ৩:৩৬ 
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আ�য় ]াথ اْستََعاذَ না করা, পানাহ চাওয়া, শরণাথ
ী হওয়া, িনভ
রতা 

কামনা করা ৭:২০০ 

আ�য়, পানাহ, শরণ, সহায়, ভরসা, িনভ َمَعاذٌ রতা, আ�য়iল 

১২:২৩ 
عور< َعْوَراٌت  ج َعْوَرةٌ   /�, /�াa, েগাপনীয়, পদ
া, পদ
াবৃত, 

পেদ
াপেযাগী, সুরNােযাগ@, ]িতরNািণভ
র, রNণীয়, অরিNত 
২৪:৩১ 

ٌق  Rعوق< ُمَعو  ]িতেরাধকারী, বাধাদাতা ৩৩:১৮ 

عول<] ن[ Ïََل   পNপািত1 করা, পNাবল�ন করা, েবইনসািফ 

করা, অন@ায়ভােব ]াপ@ািধক েনওয়া, পথচু@ত হওয়া ৪:৩ 
ْعَوامٌ  جل Ïَمٌ 

َ
عوم< أ  বছর, বoসর, সাল, অ5 ২:২৫৯ 

Ïَنَ 
َ
عون< أ  সাহায@ করা, সহায়তা করা, মদদ করা, মদদ েদওয়া, 

দান করা, অনুদান েদওয়া, িরিলফ েদওয়া, `াণ েদওয়া ২৫:৪ 
 ,পর²ের সাহায@ করা, এেক অপরেক সহায়তা করা َيَعاَونَ 

পর²ের সহেযাগী হওয়া ৫:২ 

সহায়তা কামনা করা, সাহায@ ]াথ اْستََعانَ না করা, মদদ চাওয়া, 

অনুদান চাওয়া ১:৫ 
 ,যাচ@, যাচনীয়, সাহায@েক©, সাহােয@র আধার, ভরসাiল ُمْستََعانٌ 

সহায়iল, ভরসা ১২:১৮ 
ُعْونٌ  جل َعَوانٌ   কুমারী, মধ@ম বয়সী, মাঝামািঝ বয়সী ২:৬৮ 



 

219 

عهد<] س[ َعِهدَ   অaীকার করা, ]িতEা করা, ওয়াদা করা, 

]িত¨িত েদওয়া, চুিbপ` েদওয়া, ]িতEাপ` েদওয়া, 
]িত¨িত েনওয়া, তািগদ েদওয়া, আেদশ েদওয়া, Gকুম করা, 
েজার েদওয়া, িনেদ
শ েদওয়া ২:১২৫ 

 ,Ïَ পর²ের চুিb করা, ]িতEা করা, ]িতEাব� হওয়াَهدَ 

চুিbনামায় �াNর করা, ]িত¨িত েদওয়া ৯:১ 
ُقُهوْدٌ  جل َقْهدٌ   অaীকার, ]িত¨িত, ]িতEা, চুিbপ`, চুিb, 

আেদশ, দািয়1 ২:২৭ 
عهن< ُقُهْونٌ  جل ِعْهنٌ   পশম, রিঙন পশম, উন, ধুনকােরর উড়W 

তুলা ৭০:৯ 
عيب<] ض[ Ïََب   ¶িটপূণ
 করা, নR করা, েদাষাযুb করা ১৮:৭৯ 

 ٌYَاٌت  جل ِقYِْق >Yع  কােফলা, যা`ীদল, Vমণকারী, অিভযা`ীদল 

১২:৭০ 
 Cَعيس< ِعي  ঈসা আলাইিহস সালাম ২:৮৭ 

عيش< مص ِعيَشةٌ   িবলাসী জীবন, সুখময় জীবন ৬৯:২১ 

َمَعايُِش  جل َمَعاٌش   জীিবকা উপাজ
নকাল ৭৮:১১ 

َمَعايُِش  ج َمِعيَشةٌ   জীিবকা, জীবেনাপকরণ, জীবনসামkী, আহায
 

২৮:৫৮ 
عيل< Ïَئٌِل   অভাবী, দির�, অভাবk�, িনঃ�, দুদ
শাk�, 

দুরাবiাপH ৯৩:৮ 
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مص َقيْلَةٌ   অভাব, দাির�, দির�তা, িনঃ�তা, দুদ
শা, দুরাবiা 

৯:২৮ 
ع< ُقيُونٌ  ج َقٌْ   ঝরণা, ]dবণ, িনঝ
র, িনঝ
িরণী, জল]পাত, 

েফায়ারা ৮৮:১২ 
ْقٌُ 

َ
َقٌْ  و أ  েচাখ, আঁিখ, নয়ন, চNু, েন`, েলাচন, দৃিR ৫:৪৫ 

َقيْنَاءُ  و ِقٌ   আয়তেলাচনা, ডাগর চNুিবিশR Gর, কৃ�কােলা 

নয়নমিণর অিধকািরণী, পটলেচরা চাহনী ৩৭:৪৮ 
ص َمِعٌ   মািয়ন: জাHােতর ]বাহমাণ ঝরণা, ]বাহমাণ পািন, 

ঝরণা, পািন, পিব` পানীয় ২৩:৫০ 
ع�<] س[ َفْعَ�  َعِ�َ   অNম হওয়া, অপারগ হওয়া, _াW হওয়া 

৫০:১৫  
 

    [[[[৪৯৪৯৪৯৪৯]]]]    غ�

    
غHَ >Ñبِرٌ   পzাIত
ী, পরবত
ী, অনুগামী, েপছেন পড়া ৭:৮৩ 

ةٌ  َÑَاج َل  ধূলাবািল, মিলনতা, ধূেলা, ধূিল, ময়লা, আবজ
না ৮০:৪০ 

غø< اMñَغاُننُ   হারিজত, েলাকসান, লস, পরাজয়, িকয়ামত, 

আেখরাত ৬৪:৯ 
ْلثَاءُ  جل ُلثَاءٌ 

َ
غثو< أ  আবজ
না, খড়কুটা, জ�াল, ময়লা, ধূলাবািল, 

টুকরা-টুকরা ২৩:৪১ 
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غدر< Hََدرَ   েফেল রাখা, ত@াগ করা, বাদ েদওয়া, েছেড় েদওয়া, 

েপছেন েফলা ১৮:৪৭ 
غدق< مص َغَدٌق   পয
া� বৃিR, মূষলধারা, ]চুর পািন, ভািরবষ
ণ 

৭২:১৬ 
ا ،]ن[ َغَدا غدو< ُغُدو�  ]ভাত করা, ]ােত যাওয়া, ]ভােত আসা, 

সকােল েবর হওয়া, সকােল যাওয়া ৬৮:২২ 
 আগামীকাল, কালিকয়ামত, ]ােত চলা, সকােল অিত�ম করা َغًدا

৩৪:১২ 
، َغَداةٌ  ُغُدو~  ]ভাত, ]াতঃকাল, উষাকাল, উষা, ]তু@ষ, সকাল 

১৩:১৫ 
ْغِديَةٌ  جل َغَداءٌ 

َ
أ  সকােলর খানা, না�া, ]াতঃরাশ, পথ@, খাবার 

১৮:৬২ 
غرب< ُغُروٌب  ،]ن[ َغَرَب   অ� যাওয়া, অ�িমত হওয়া, সূয
া� 

হওয়া, সূয
 েডাবা ১৮:১৭ 
َمَغارُِب  ج َمْغرٌِب   মাগিরব, সূয
াে�র iান, সূয
াে�র সময়, অ�াচল, 

পিzমিদক, পাzাত@, পিzমাqল ১৮:৮৬ 
 শীত-kীে¦র অ�াচলIয় ৫৫:১৭ الَْمْغِرَبِْ 

َغْربِيMةٌ  مث َغْرِ%~   পিzমা, পাzাত@, ]তীেচ@র, পিzেমর, 

পিzমিদকi, পিzমমুখী  ২৮:৪৪ 
ْغِرَبةٌ  جل ُغَراٌب 

َ
أ  কােলা কাক, বায়স ৫:৩১ 
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ِغْربِيٌْب  و َغَرانِيُب   িনকষ কােলা, গাড় কােলা, কুচকুেচ, িমশকােলা 

৩৫:২৭ 
 Mغرر< ُغُرورٌ  ،]ن[ َغر  েধাঁকা েদওয়া, ]তািরত করা, ]বিqত করা 

৭:২২ 
 েধাঁকাবাজ, ]তারক, ]বqক, শঠ ৩১:৩৩ َغُرورٌ 

غرف< اْلÈَََف   অ�িল ভের েনওয়া, অ�িলেত পািন েনওয়া ২:২৪৯ 

ِغَراٌف  جل ُغْرفَةٌ   এক অ�িল পািন ২:২৪৯ 

ُغْرفَةٌ  و ُغُرفَاٌت  ُغَرٌف،  কামরা, কN, বালাখানা, ]েকা�, ]াসাদ 

২৫:৭৫ 
ْغَرَق 

َ
غرق< أ  েডাবােনা, িনমিÐত করা, চুবােনা, তিলেয় েদওয়া, 

সিললসমািধi করা ২৬:৬৬ 
َغَرٌق  َغْرٌق،  েডাবা, িনমÐন, েডাবািন, িনমিÐত হওয়া ৭৯:১ 

 িনমিÐত, জলম¥, তলায়মান, সিললসমািধi ১১:৩৭ ُمْغَرٌق 

غرم< ُمْغَرمٌ  Hَِرٌم،  ঋণk�, ঋেণ ভারা�াW, Nিতk�, 

জিরমানাদাতা ৯:৬০ 
ص َغَرامٌ   জিরমানা, ¡ংসাµক, কRকর ২৫:৬৫ 


ঋণ, কয َمْغَرمٌ , ধার, েদনা, Nিত, জিরমানা, েলাকসান ৫২:৪০ 

ْغَري
َ
غري< أ  েলিলেয় েদওয়া, ]েরাচনা েদওয়া ৫:১৪ 

غزل< ُغُزْوٌل  جل َغْزٌل   তাঁেতর সূতাপূণ
 চরকা ১৬:৯২ 

غزو< Hَزٍ  و ُغز�ى  েযা�া, মুজািহদ, যু�রত ৩:১৫৬ 
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غسق< Hَِسٌق   অ¤কার রাত, আঁধার রজিন, অ¤কাের আগত 

িবপদাপদ ১১৩:৩ 
 আঁধার নামা, অ¤কারাUH হওয়া, অ¤কার, তমাসা ১৭:৭৮ َغَسٌق 

اٌق  Mَغس পঁুজ, েদাজিখেদর েদহিনগ
ত পঁুজপািন ৩৮:৫৭ 

غسل<] ض[ َغَسَل   েধায়া, েধৗত করা, ]Nালন করা, েধালাই করা 

৫:৬ 
 েগাসল করা, গা েধায়া, ¯œ◌ান করা ৪:৪৩ اْغتََسَل 

 ,েগাসেলর পািন, েগাসলখানা, ¯œ◌ানাগার, হা)াম ُمْغتََسٌل 

হা)ামখানা ৩৮:৪২ 
 পঁুজবৃN, েদাজিখেদর  পঁুজ েধায়া টগবেগ পািন, অত@W ِغْسِلٌ 

গরম পািন ৬৯:৩৬ 
، ،]س[ َغِ�َ  MIْغَ�  َغ

َ
غ�< أ  েঢেক েনওয়া, আUH করা, 

আUািদত করা, আবৃত করা, আবিরত করা, আUাদন েফলা, 
ঢাকনা েদওয়া ২০:৭৮ 

ا Mَيَغش েঢেক েনওয়া, জিড়েয় ধরা, আিলaন করা, সহবাস করা 

৭:১৮৯ 
 Iَاْستَْغ কাপড় জড়ােনা, আবরেণ ঢাকা, আবরণ েফলা, পদ
া 

েফলা ৭১:৭ 
َغَواٍش  ج Hَِشيَةٌ   সব
kাসী আবরণ, িকয়ামত, িবপদ, আUাদনকারী 

শাি� ৭:৪১ 

পদ ِغَشاَوةٌ া, ঢাকনা, আবরণ, আUাদন, অWরাল, আড়াল ২:৭ 
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 O�ِالَْمْغ আUািদত, আবিরত, আUH, আবৃতমি�¿, েবGশ, মূিছ
ত, 

মূছ
া]া�, সংEাহীন ৪৭:২০ 
غصب< َغْصٌب   িছিনেয় েনওয়া, িছনতাই করা, েজারপূব
ক েনওয়া, 

েশাষণ করা ১৮:৭৯ 
ةٌ  Mغصص< ُغَصٌص  جل ُغص  ে�াধ, রাগ 

ةٍ  َذا َطَعاًما Mُغص  ে�ােধাPীপক খাদ@, রােগাে�ককর খাদ@, কাঁটাযুb 

খাদ@, েয খাদ@ গলায় আটেক যায় ৭৩:১৩ 
غضب< َغَضٌب ] س[ َغِضَب   রাগ করা, 0R হওয়া, রাগাি~ত 

হওয়া, ে�াধাি~ত হওয়া, NুB হওয়া, েকািপত হওয়া, গজব, 
রাগ, েরাষানল, েরাষ, ে�াধ, অিভস"াত, অিভশাপ, অসQিR 
২:৯০ 

ُمَغاِضٌب  ام، َغْضبَانٌ   রাগাি~ত, ে�াধাি~ত, েরাষবেশ, েরাষাি~ত, 

NুB, েকািপত, 0Rাবiা, িN�াবiা ৭:১৫০ 
 অিভশ�, েরাষানেল পিতত, গজবk� ১:৭ الَْمْغُضوُب 

 Mغضض<] ن[ َغض  অবনত করা, অনু^ করা, আনত করা, নত 

রাখা, িনÎমুখী করা, নীচু করা ২৪:৩১ 
ْلَطَش 

َ
غطش< أ  অ¤কারাUH করা, তমাসাUH করা, আঁধারময় 

করা, আঁধাের ঢাকা ৭৯:২৯ 
ْغِطيَةٌ  جل ِغَطاءٌ 

َ
غطو< أ  পদ
া, যবিনকা, আবরণ, আUাদন, ঢাকনা, 

অWরাল, আড়াল ১৮:১০১ 
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غفر< َمْغِفَرةٌ  ُلْفَراٌن، ،]ض[ َلَفرَ   Nমা করা, মাফ করা, মাজ
না 

করা, পাপ েমাচন করা, অনুক"া করা ২:২৮৫ 
ْستَْغَفَر،

َ
اْسِتْغَفارٌ  أ  Nমা চাওয়া, মাফ চাওয়া, Nমা]াথ
না করা, 

NমািভNা চাওয়া, মাজ
না কামনা করা, কৃপািভNা চাওয়া 
৯:৮০ 

ارٌ  َلُفوٌر، Hَفٌِر، Mَلف  গফুর, গফফার, অিতশয় Nমাশীল, Nমাি]য়, 

Nমাশীল, Nমাকারী, Nমাবান, মাজ
নাকারী ৪০:৩ 

Nমা]াথী, মাজ ُمْستَْغِفرٌ নাকামী, কৃপা]াথ
ী ৩:১৭ 

غفل<] ن[ َلَفَل   গােফল হওয়া, উদাসীন হওয়া, উদাস হওয়া, 

সহজ সরল হওয়া, আনমনা হওয়া, অন@মন  হওয়া, অলস 
হওয়া, িনিল
� হওয়া, অনাkহী হওয়া ৪:১০২ 

ْلَفَل 
َ
 গােফল করা, উদাসীন বানােনা, অলস বানােনা, অনাkহী أ

বানােনা ১৮:২৮ 

Hَ গােফল, উদাসীন, আনমনা, সরলমনা, িবতৃ�, েমাহবিজفٌِل ত 

২:৭৪ 
مص َلْفلَةٌ   উদাসীনতা, সরলতা, অসাবধানতা, িবতৃ�া, অলসতা, 

অন@মন তা ২১:১ 
غلب<] ض[ َغلََب   ]বল হওয়া, জয়ী হওয়া, িবজয়ী হওয়া, 

]ভািবত করা, পরা� করা, পরািজত করা, পরাভূত করা, 
পরাহত করা,  অNম কের েদওয়া, অপারগ করা, দুব
ল করা 
৩০:২ 
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مص َغلٌَب   পরাজয় বরণ, পরাভব, পরািজত ৩০:৩ 

 ,Hَ ]বল, ]ভাবশালী, জয়ী, িবজয়ী, জয়শীল, জেয়�ুِلٌب 

অপরােজয় ৩:১৬০ 
 পরািজত, বশীভূত, কািহল, ]ভাবাি~ত ৫৪:১০ َمْغلُوٌب 

َغلْبَاءُ  جل ُغلٌْب   ]চুর বৃN, ঘনসিHিবR ফলবাগান, ঘন �েগ
াদ@ান 

৮০:৩০ 
غلظ<] ن[ َغلََظ   কেঠার হওয়া, কেঠারতা করা, 8ঢ় হওয়া, 8ঢ় 

ব@বহার কর, 8ঢ়সভাব হওয়া, বদেমজািজ হওয়া, কিঠন 
হওয়া, িনদ
য় হওয়া, দৃঢ় পদেNপ েনওয়া ৯:৭৩ 

 দৃঢ়পদ হওয়া, মজবুত হওয়া, শিbশালী হওয়া, েমাটা اْستَْغلََظ 

হওয়া, ঘনাকার ধারণ করা ৪৮:২৯ 
ِغَالٌظ  ج َغِليٌظ   কেঠার, িনদ
য়, বদেমজািজ, কিঠন, ]চM, 

মারাµক, িবশালাকার ৬৬:৬ 

কেঠারতা, দৃঢ়তা, 8ঢ়তা, িনদ ِغلَْظةٌ য়তা ৯:১২৩ 

غلف< ِغَالٌف  و ُغلٌْف   িগলােফ ঢাকা, িগলাফ পরােনা, আবৃত, 

আUািদত, আবিরত, েকাষাব� ২:৮৮ 
غلق< َغلMَق   ব¤ করা, তালা মারা, তালাব� করা, তালা েদওয়া, 

তালা লাগােনা ১২:২৩ 
 Mغلل< ِغل~ ] ن[ َغل  আµসাo করা, িখয়ানত করা, চুির করা, 

িখয়ানত, আµসাo, িবেIষ, িহংসা ৩:১৬১ 
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 বাঁধা, েবঁেধ েফলা, বি� করা, েবিড় পরােনা, িশকেল বাঁধা ُغلMْت 

৫:৬৪ 
ْغَالٌل 

َ
ُغل~  و أ  েলাহার েবিড়, িশকল, িজি�র ৭:১৫৭ 

 শৃñিলত, েবিড়ব�, বাঁধা ৫:৬৪ َمْغلُولَةٌ 

غلم< ِغلَْمانٌ  ج ُغَالمٌ   নবযুবক, যুব, যুবা, নওেজায়ান, ত0ণ, 

িকেশার, উঠিতবয়স, বালক, সWান, েছেল, পু`, েসবক, দাস, 
খােদম, েগালাম, ভৃত@, জাHােতর িচরকুমার েসবক ৫২:২৪ 

غلو<] ن[ َغَال   বাড়াবািড় করা, সীমালÆন করা, অিতরি�ত করা 

৪:১৭১ 
 َJَ ]ض[،  ٌ ْKَ >K  উথেল ওঠা, টগবগ করা, েফাটা ৪৪:৪৫ 

غمر< َلَمَراٌت  ج َلْمَرةٌ   অEানতা, Gশহীনতা, সংEাহীনতা, মূখ
তা, 

আবৃতমি�¿, েবGিশ, মৃতু@য¸ণা ৬:৯৩ 
غمز< َيَغاَمزَ   কটাN করা, েচাখিটপ মারা, েচােখর ইশারা করা 

৮৩:৩০ 
ْلَمَض 

َ
غمض< أ  েচাখ িমটিমট করা, েচাখ বুজা ২:২৬৭ 

غمم< ُلُمْومٌ  جل َلم~   দুঃখ, েবদনা, দুিzWা, মম
পীড়া, িবষÃতা, 

েশাকতাপ ৩:১৫৩ 
ةٌ  Mُلَممٌ  جل ُلم  ধাঁধা, মেনর সংকীণ
তা, েশাকাবহ, মম
�ালার 

কারণ, হতভ�তা, অ¤কার ১০:৭১ 
َلَمائِمُ  جل َلَمامٌ   সাদা েমঘ, েমঘমালা ২:৫৭ 
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غنم<] س[ َغِنمَ   গিনমত অজ
ন করা, যু�লBস"দ লাভ করা, 

জয়ধন অজ
ন করা, িবজয়িবS হািসল করা ৮:৪১ 
َمْغنَمٌ  و َمَغانِمُ   গিনমত, যু�লBস"দ, িবজয়িবS, ধনস"দ, 

ধনরÞ, ধনেদৗলত ৪৮:১৫  
ْلنَامٌ  جل َلنَمٌ 

َ
أ  ছাগল, েভড়া, েমষ ৬:১৪৬ 

غ¢<] س[ َغِ¢َ   থাকা, বাস করা, বসবাস করা ৭:৯২ 

 íَْل
َ

ধনী করা, ]াচুয أপূণ
 করা, অভাবমুb করা, অভাব দূর করা, 

অভাব পূরণ করা, ]েয়াজন পূরণ করা, চািহদা পূরণ করা, 
�াU�@দান করা, অমুখােপNী করা, কােজ আসা, উপকার 
করা, ]িতহত করা, ]িতেরাধ করা, িফিরেয় েদওয়া, যেথR 
করা, পয
া� করা, যেথR হওয়া, ৭:৪৮  

 íَاْستَْغ �য়ংস"H হেত চাওয়া, অমুখােপNী হওয়া, অভাবমুb 

হওয়া, েবপেরায়া হওয়া ৮০:৫ 
ْغِنيَاءٌ  ج َغِ¢~ 

َ
أ  গনী: আLাহর নাম, ধনী, অভাবমুb, অমুখােপNী, 

�য়ংস"H, ]াচুয
ময় ৬০:৬ 
 ٌíُِمْغ অেকেজাকারী, ]াচুয
ময়, স"দদাতা, ]িতেরাধক, ]িতরNী, 

িবদূরণকারী ১৪:২১ 
Hََث 

َ
غيث/ غوث< أ  বৃিR িদেয় সাহায@ করা, বৃিR বষ
ণ করা, 

সাহায@ করা, ফিরয়াদ কবুল করা ১৮:২৯ 

বৃিR ]াথ اْستََغاَث না করা, বৃিR চাওয়া, সাহায@ চাওয়া, ফিরয়াদ 

করা ২৮:১৫ 
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 িসংহ েদবতা ৭১:২৩ َفُغوُث 

ُليُوٌْث  جل َليٌْث   বৃিR, বাদল ৩১:৩৪ 

ْغَواٌر، جل Hَرٌ 
َ
غور< ِلYَْانٌ  أ  গত
, গnর, /হা, সওর পব
েতর /হা 

৯:৪০ 
َمَغاَرةٌ  و َمَغاَراٌت   পব
েতর /হা ৯:৫৭ 

مص َغْورٌ   /হায় ]িবR, গহীেন ]িবR, তলায়মান, পািন িলয়ার 

অিত�ম করা ১৮:৪১ 
غوص<] ن[ Hََص   ডুব েদওয়া, িনমিÐত হওয়া ২১:৮২ 

ام َغوMاٌص   ডুবুরী, ডুবা0 ৩৮:৩৭ 

ْغَواٌط  ِليَْطاٌن، جل Hَئٌِط 
َ
غوط< أ  পায়খানা, েপশাবখানা, টয়েলট 

৪:৪৩ 
غول< مص َغْوٌل   মাতলািম, মাতালতা, েনশা, মাথা ব@থা ৩৭:৪৭ 

غوي<] ض[ َغَوى  পথচু@ত হওয়া, পথVাW হওয়া, িবVাW হওয়া, 

VR হওয়া, েগামরাহ হওয়া, িবপথগামী হওয়া ২০:১২১ 
ْغَوي

َ
 ,পথচু@ত করা, পথVাW করা, িবVাW করা, VR করা أ

েগামরাহ করা, িবপথগামী করা ২৮:৬৩ 
 ~Lَ গঈ: জাহাHােমর নাম, েগামরািহ, VািW, িবপথ, VাWতা, শাি�, 

¡ংসা, দুভ
াগ@ ২:২৫৬ 
، Hَوٌِي  َغوِي~  েগামরাহ, পথচু@ত, পথVাW, িবVাW, VR, িবপথগামী, 

মূিত
পঁূজক ২৮:১৮ 
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غيب< اْلتَاَب   গীবত করা, পরিন�া করা, অপেরর েদাষচচ
া করা, 

কুoসা রটােনা ৪৯:১২ 
ُليُوٌب  ج َليٌْب   গােয়ব, অদৃশ@, অWরাল, /�, লুকািয়ত, অWদৃ
িR, 

অতীি©য়, ইি©য়বিহভূ
ত িবষয়, মনzNুবিহভূ
ত িবষয়, 
পেরাN ২:৩ 


গােয়ব স"েক بِالَْغيِْب , অদৃশ@ িবষেয়, অদৃশ@ভােব, অলেN@, 

অেগাচের, আড়ােল, অলিNতভােব, না েদেখ, েগাপেন, 
অWঃiল েথেক, মন Iারা, �দয় Iারা, আWিরকভােব ২:৩ 

Hَئِبَةٌ  مث Hَئٌِب   অদৃশ@মান, অদৃশ@, অনুপিiত, দৃিRবিহভূ
ত, দৃিRর 

আড়াল ২৭:২০ 
َليَابَاٌت  جل َليَابَةٌ   অদৃশ@তা, তলেদশ, গভীর গত
, অ¤কূপ ১২:১০ 

 َ MYَل >Yغ  পিরবত
ন করা, িববত
ন ঘটােনা, বদল করা, 8পাWর 

করা, ১৩:১১ 
 َ MYَيَغ পিরবত
ন হওয়া, িববত
ন ঘটা, বদল হওয়া, িভH8প হওয়া, 

অH8প হওয়া, 8পাWিরত হওয়া, নR হওয়া ৪৭:১৫ 
 ٌ RYُمَغ পিরবত
নকারী, িববত
নকারী, পিরবত
ক, 8পাWরকারক ৮:৫৩ 

 আ�মণকারী অ�, অপহরণকািরণী ১০০:৩ الُْمِغYَات

 Yَْل ব@তীত, ছাড়া, বিহভূ
ত, তেব, অ, েব, হীন, িবহীন, নয়, অন@, 

িভH, তেব, িকQ ১:৭ 
غيض<] ض[ Hََض   কম করা,  ´াস করা, কমােনা ১৩:৭ 

 কম হওয়া, পািন �িকেয় যাওয়া ১১:৪৪ ِليَض 
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غيظ<] ض[ Hََظ   রাগাি~ত করা, চটােনা, েরাষাি~ত করা, 

ে�াধাি~ত করা, 0R করা, ে�াধযুb করা, রাগােনা, 
রগচটােনা, অW�
ালা সৃিR করা, রাগাি~ত  হওয়ার সুেযাগ 
সৃিR করা, ৯:১২০ 
مص َليٌْظ   রাগ, েরাষ, ে�াধ, মন�াপ, অW�
ালা, আে�াশ ৩:১১৯ 

 Hَ ে�ােধাPীপক, ে�ােধাে�ককর, ে�ােধর উে�ককারীئٌِظ 

২৬:৫৫ 
ٌظ  Oَيَغي রাগাি~ত হওয়া, 0েখ ওঠা, েরেগ সশে5 ফুেস ওঠা, দাঁেত 

দাঁত কষা, দাঁত িখঁিচেয়, সেরােষ, আে�ােষ ২৫:১২ 
  

    [[[[৭৪৭৪৭৪৭৪]]]]    فاء

    
 ,অতপর, অনWর, তারপর, পের, পরNেণ, অতএব, সুতরাং َف 

তাই, কােজই, ফেল, এখন, তখন, তখিন, অমিন, তoNণাo, 
অতিক
েত, Gট কের, আচমকা, অিবলে�, িনেমেষই, তাহেল, 
তেব, এবং, েকননা, হঠাo, আকuাo, সহসা 

فْئَِدةٌ  ج فَُؤادٌ 
َ
فأد< أ  অWর, মন, �দয়, িদল, অWঃকরণ ১৭:৩৬ 

فأي< فِئُْونَ  فِآٌت، ج فِئَةٌ   দল, জামাত, বািহনী, লশকর, পN, 

স�দায় ৩:১৩ 
 
َ
فتأ<] ف[ َفتَأ  করেত থাকা, সব
দা করা, অিবরত থাকা ১২:৮৫ 
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فتح< َفتًْحا ،]ف[ َفتَحَ   েখালা, উªুb করা, উেªাচন করা, ]কািশত 

করা, িবজয়দান করা, জয়ী করা, ফয়সালা করা, মীমাংসা করা 
৪৮:১ 

 েখালা, উªুb করা ৭:৪০ َفتMحَ 

 িবজয় কামনা করা, মীমাংসা চাওয়া, িবজয় চাওয়া ২:৮৯ اْستَْفتَحَ 

 জয়, িবজয়, সাফল@, ম�া িবজয় ৫৭:১০ َفتْحٌ 

 িবচারক, মীমাংসাকারী, জয়ী, িবেজতা ৭:৮৮৯ فَاتِحٌ 

 ে��িবচারক, মহািবচারক, িবচারপিত ৩৪:২৬ َفتMاحٌ 

 েখালা, উªুb, অবািরত ৩৮:৫০ ُمَفتMَحةٌ 

ِمْفتَحٌ  و َمَفاتِحُ   চািব, কুি�, ভাMার, খাজানা ৬:৫৯ 

 َÈَن[ َف [>Èف  কমােনা, ´াস করা, িশিথলতা করা, অলসতা করা, 

িবরিত েদওয়া ২১:২০ 
 َ MÈَف েবিশ কমােনা, ´াস করা, ছাড় েদওয়া ৪৩:৭৫ 

ةٌ  َÈَْاٌت  جل َفÈََف  িবরিত, মধ@বত
ী ব@বধান ৫:১৯ 

فتق<] ن[ َفتََق   পৃথক করা, িবভb করা, িবযুb করা, আলাদা করা 

২১:৩০ 
فتل< َفتَائُِل  جل فَِتيٌل   বািতর সিলতা, তাগা,  সামান@, নগণ@, িতল 

পিরমাণ ৪:৪৯ 
ف\< ُفتُونٌ  فِتْنٌَة، ،]ض[ َفَ\َ   পরীNা করা, আজমাইশ করা, পরখ 

করা, যাচাই করা, শাি� েদওয়া, িবপদ আনা, িবপেদ েফলা, 
েফতনায় েফলা, েফতনা সৃিR করা, পরীNায় েফলা ২০:৪০ 
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 ,িবপদাপHকারী, িবপদ আনয়নকারী, িবপদk�কারী فَاتِنٌ 

েফতনাবাজ, েফতনা সৃিRকারী, পরীNক ৩৭:১৬২ 

িবপদk�, পরীNাk�, েফতনাপূণ َمْفتُونٌ , পাগল, িবকারk�, 

িব]কৃত, uৃিতিবপH ৬৮:৬ 
فَِ\ٌ  جل فِتْنَةٌ   েফতনা, ফাসাদ, পরীNা, পরীNক, পরীNার বp, 

িবপদিবশৃñলা, িবপয
য়, কলহ, িববাদ, েগালেযাগ, েকা�ল, 
তুলকালাম, ল�াকাM ২:১০২ 
ْفَ° 

َ
فتو< أ  ফতওয়া েদওয়া, সমাধান েদওয়া, উSর েদওয়া, �েØর 

ব@াখ@া েদওয়া ৪:১২৭ 
 ফতওয়া চাওয়া, িজEাসা করা, সমাধান চাওয়া, িবধান اْستَْفَ° 

চাওয়া ৫:১২৭ 
فِتْيَانٌ  فِتْيٌَة، ج  َفً°   যুবক, বালক, েসবক, খােদম, চালক, ভৃত@ 

১৮:১০ 
َفتَاةٌ  و َفتَيَاٌت   �ীতদাসী, েসিবকা, বাি�, বাঁদী ৪:২৫ 

فجج< فَِجاجٌ  ج فَج~   দীঘ
পথ, িগিরপথ, ]শ� রা�া, মহাসড়ক 

২২:২৭ 
فجر<] ن[ فََجرَ   ]বািহত করা, ঝরণা ঝরােনা, ফাটােনা, পাপ করা, 

পাপাচার করা, অন@ায় করা, ব@িভচার করা ৭৫:৫ 
َر، Mا فَجYًَيْفِج  ½তেবেগ ]বািহত করা, িবেÍািরত করা, ফািটেয় 

েবর করা ১৮:৩৩ 
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َر، Mانَفَجرَ  َيَفج  ]বািহত হওয়া, িবেÍািরত হওয়া, সেবেগ ]বািহত 

হওয়া ২:৭৪ 
اٌر، ج فَاِجرٌ  Mفََجَرةٌ  فُج  পাপী, পাপাচারী, ব@িভচারী, কিবরা 

/নাহকারী, বড়/নাহগার ৭১:২৭ 
مص فُُجورٌ   পাপ, অন@ায়, ব@িভচার, দু¿ৃিত, পাপাচার ৯১:৮ 

 ভাত, ঊষা, ফজর ১৭:৭৮[ فَْجرٌ 

فجو< فََجَواٌت  جل فَْجَوةٌ   ]শ� চSর, ময়দান, মাঠ, ফাকা জায়গা 

১৮:১৭ 
فحش< فََواِحُش  ج فَاِحَشةٌ  فَْحَشاُء،  অপকম
, অmীলতা, ব@িভচার, 

িনিষ�কাজ, িনল
Ðতা, ম�কাজ, শরীয়তপিরপlী কাজ ৭:২৮ 
فخر< ام فَُخورٌ   দাি;ক, অহ�ারী, গব
কারী ১১:১০ 


গব َيَفاُخرٌ  করা, বড়াই করা, েগৗরব ]কাশ করা, অহ�ার করা 

৫৭:২০ 
ارٌ  Mاَرةٌ  و فَخ Mفَخ  আ/েন েপাড়ােনা মািট, েপাড়ামািট, মৃoপা`, মািটর 

েখালা, খপ
র, েখালাকুিচ, টািল ৫৫:১৪ 
فدي< اْفتََدى ،]ض[ فََدي  িফদয়া েদওয়া, মুিbপণ েদওয়া, 

িবিনমেয় েদওয়া, উ�ার করা ৩৭:১০৭ 
 িফদয়া েনওয়া, মুিbপণ েনওয়া, িন¿ৃিতপণ েনওয়া ২:৮৫ فَاَدى

فِْديَةٌ  فَِداٌء،  মুিbপণ, িফদয়া, িন¿ৃিতপণ, িবিনময়, িবিনমেয় ৪:৭৪ 

فرت< فَُراٌت   সু�াদু পািন, িমঠাপািন, সুিমR পানীয় ২৫:৫৩ 

فرث< ُفُروٌْث  جل فَْرٌث   েগাবর, প�র মল, অ¸i েগাবর ১৬:৬৬ 
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فرج<] ض[ فََرجَ   িবদীণ
 করা, িছ� করা, ফাঁক করা, ফাটল সৃিR 

করা, ফাটােনা ৭৭:৯ 
فُُروجٌ  ج فَْرجٌ   ফাটল, ফাঁক, গত
, িছ�, নারীর েযৗনাa, েযািন, 

লÐাiান, সতী1, নারী1 ২১:৯১ 
فرح<] س[ فَِرحَ   আন� করা, ফুিত
 করা, আেমাদ করা, ]েমাদ 

করা, আÄাদ করা, উLাস করা, খুিশ হওয়া, সQR হওয়া, 
পুলিকত হওয়া ৯:৮১ 

فَرُِحونَ  ج فَِرحٌ   উLাসী, আেমাদী, মহাখুিশ, আÄাদী, ]ফুL, 

পুলিকত, মােতায়ারা, হরষী ১১:১০ 
فرد< فَُراَدى ج فَْردٌ   একাকী, একক, এেক এেক ১৯:৮০ 

فردس< الِْفْرَدوُْس   িফরদাউস: সব
ে�� জাHাত, সেব
াSম জাHাত 

১৮:১০৭ 
 Mفرر< فَِراًرا ،]ض[ فَر  পালােনা, পলায়ন করা, চ"ট েদওয়া, েভেগ 

পড়া, পলায়নপর হওয়া, িন0েPেশ যাওয়া, উধাও হওয়া, 
ধািবত হওয়া, ছুেট যাওয়া, ছুেট আসা ৩৩:১৩ 

 পালাবার পথ বা iান ৭৫:১০ َمَفر~ 

فرش<] ض ن،[ فََرَش   িবছােনা, ছড়ােনা, িবিছেয় েদওয়া ৫১:৪৮ 

اج فَْرٌش   েছাট প�, খব
কায় ]াণী, েয প�র পশম Iারা গিদ 

বানােনা হয় ৬:১৪২ 
فُُرٌش  ج فَِراٌش   িবছানা, েতাষক, গিদ, জািজম, েকালবািলশ ২:২২ 
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فََراَشةٌ  و فََراٌش   িবিN� ]জাপিত, িনয়¸ণহারা ]জাপিত, 

এেলােমেলা পতa ১০১:৪ 
فرض<] ض[ فََرَض   ফরজ করা, আবশ@ক করা, অবধািরত করা, 

অপিরহায
 করা, িনধ
ারণ করা, ধায
 করা, সাব@� করা, কত
ব@ 
সাব@� করা ২:১৯৭ 

فََرائُِض  جل فَِريَضةٌ   ফরজ, আবিশ@ক, আLাহর আেদশ, িবধান, 

অবধািরত েমাহরানা, বধুপণ যা পিরেশাধ করা ফরজ ৪:১১ 

ফরজকৃত, ফরজ, আবিশ@ক, অবধািরত, িনিদ َمْفُروٌض R, িনধ
ািরত 

৪:৭ 

কত فَارٌِض ব@ ধায
কারী, েবশী বয় , বৃ�, পিরণত বয়সী, বিষ
য়াণ 

২:৬৮ 
فرط< فُُرًطا ،]ن[ فََرَط   অিতরি�ত করা, সীমালÆন করা, বাড়াবািড় 

করা, সীমা ছাড়ােনা, চরমপlী হওয়া, উk হওয়া, উতরােনা 
২০:৪৫ 

َط  Mفَر অিতছাড় েদওয়া, নরমােনা, হালকা করা, মৃদু ভাবা, িশিথলতা 

করা, কাটছাঁট করা, ´াস করা, কমােনা, লাঘব করা, ছাটাই 
করা, সংিN� করা, বাদছাঁদ েদওয়া, সংকুিচত করা, সংকীণ
 
করা, কত
েব@ ¶িট করা, কমােনা, ঘাটিত েদখােনা ৩৯:৫৬ 


চরমভােব িবuৃত, এেকবাের অkবত ُمْفَرٌط ী, িনপিতত ১৬:৬২ 

فرع< فُُرْوعٌ  جل فَْرعٌ   শাখা, ]শাখা, অংশ, িবভাগ, ডালপালা 

১৪:২৪ 
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فرعن< فََراِعنَةٌ  جل فِرَْعْونُ   িফরাউন: িমশররােজর উপািধ, ফারাও 

২:৪৯ 
فرغ<] ن[ فََرغَ   ফােরগ হওয়া, অবসর হওয়া, েশষ করা ৯৪:৭ 

فَْرغَ 
َ

েঢেল েদওয়া, খািল করা, িনঃেশষ করা, পা` �ন@ করা, পূণ أ 

করা ২:২৫০ 

�ন@�দয়, অৈধয فَاِرغٌ , অধীরা ২৮:১০ 

َق، فَْرقًا، ،]ن[ فََرَق  Mفَِراٌق  فرق<فَاَرَق، فَر  পৃথক পৃথক করা, আলাদা 

করা, িবিUH করা, খMিবখM করা, িবদীণ
 করা, েফেড় েফলা, 
পাথ
ক@ করা, িবভb করা, অৈনক@ সৃিR করা, িবেUদ ঘটােনা, 
িবতরণ করা, বåন করা ২০:৯৪ 
س[ فَِرَق  ] িবেUেদর আশ�া করা, ভয় করা ৯:৫৬ 

َق، Mَق  َيَفر Mَيتََفر  পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া, িবিUH হওয়া, খMিবখM 

হওয়া, িবদীণ
 হওয়া, েফেট যাওয়া, পাথ
ক@ হওয়া, িবভb 
হওয়া, অৈনক@ সৃিR করা, িবেUদ ঘটা ৯৮:৪ 

فُُرْوٌق  جل فِْرٌق   িভHাংশ, খM, টুকরা, অংশ ২৬:৬৩ 

فِْرقَةٌ  جل فَِريٌق  فَِرٌق؛ جل فِْرقَةٌ 
َ
أ  িভHদল, িবভাগ, স�দায়, জামাত, 

অংশ ৯:১২২ 
 কুরআন, সত@-িমথ@া পৃথককারী, হক-বািতল পৃথককারী فُْرقَانٌ 

kl, ]মাণ, মুিজজা, েমােজজা, বদর যু� ৮:৪১ 

পৃথককারী, পাথ الَْفاِرقَاُت ক@কারী, িবভbকারী, িবিUHকারী, 

বåনকারী, িবতরণকারী ৭৭:৪ 
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ٌق  Rُمتََفر িবভbমান, িবিUH, িবিভH, পৃথক পৃথক ১২:৩৯ 

فره< فَارِِهَ   সদেপ
, দপ
ভের, গেব
র সেa ২৬:১৪৯ 

فري< افÈَِْاءً  اْفÈََى،  িমথ@া রচনা করা, িমথ@া উ�াবন করা, মনগড়া 

বানােনা, জািলয়ািত করা, জাল করা, নকল করা, অপবাদ 
েদওয়া, িমথ@া েদাষােরাপ করা ৬:২১ 

 ,িমথ@া রচিয়তা, অপবাদদাতা, িমথ@া উ�াবক الُْمْفÈَِي

জািলয়ািতকারী, জালকারী, নকলকারী ১৬:১০১ 
 িমথ@া রিচত, কৃি`ম, কি�ত, জাল, উ�ািবত ২৮:৩৬ ُمْفÈًَى

ص فَِري~   অপবাদেযাগ@, েদাষােরাপেযাগ@,  মারাµক, অঘটেনর 

িবষয়, অঘটন, অ�ূত ১৯:২৭ 
ْفÈََى

َ
 েস িক িমথ@া রচনা কেরেছ? ৩৪:৮ أ

 Mفزز< اْستََفز  উoখাত করা, িবতািড়ত করা, পদÑলন ঘটােনা, 

িবচিলত করা, অিiর কের েতালা, বিহ¿ার করা ১৭:৬৪ 
فزع< فََزعٌ ]  س[ فَِزعَ   অিiর হওয়া, হতভ� হওয়া, আতেক ওঠা, 

ভীত হওয়া, ভীতস¸� হওয়া, `� হওয়া ২৭:৮৭ 
عَ  Mَقنْ  فَز  অিiরতা দূর করা, ভীিত কাটােনা ৩৪:২৩ 

فَْزاعٌ  جل فََزعٌ 
َ
أ  অিiরতা, ভীিত, ভয়, `াস, আত� ২১:১০৩ 

حَ  ،]ف[ فََسحَ  Mفسح< َيَفس  iান ]শ� করা, বসেত েদওয়া, iান 

েদওয়া ৫৮:১১ 
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فسد<] ض ن،[ فََسدَ   দূিষত হওয়া, নR হওয়া, িবপয
� হওয়া, 

লMভM হওয়া, ভMুল হওয়া, তছনছ হওয়া, েগালেমেল হওয়া, 
¡ংস হওয়া, শািWহীন হওয়া ২:২৫১ 

فَْسدَ 
َ

দূিষত করা, িবশৃñলা সৃিR করা, অশাW করা, িবপয أয় সৃিR 

করা, েগালেযাগ ছড়ােনা, অরাজকতা করা, অশািW সৃিR করা, 
ফাসাদ সৃিR করা, ে�Uাচািরতা করা, ]লয় সৃিR করা ২৭:৩৪ 
مص فََسادٌ   ফাসাদ, িববাদ, ঝগড়া, অিনR, অমaল, দূষণ, িবশৃñলা 

৫:৩২ 

দূিষতকারী, িবশৃñল, িবশৃñলা সৃিRকারী, িবপয ُمْفِسدٌ য় 

সৃিRকারী, হাaামাকারী ২:১২ 
 ٌY< َيْفِس�ف  তাফসীর, ব@াখ@া, বণ
না, িববরণ ২৫:৩৩ 

فسق< فُُسوٌق  فِْسٌق، ،]ن[ فََسَق   পাপ করা, অন@ায় করা, অপকম
 

করা, অসaত িকছু করা, অপরাধ করা, শরীয়েতর সীমা 
ছাড়ােনা, ফািসক হওয়া, অবাধ@ হওয়া ১৮:৫০ 

 পাপী, ফািসক, অপরাধী, অবাধ@, শরীয়েতর Gকুম فَاِسٌق 

লÆনকারী  ৪৯:৬ 
فشل<] س[ فَِشَل   হীনবল হওয়া, িবচিলত হওয়া, ভী0 হওয়া, 

কাপু0ষ হওয়া, সাহস হারােনা ৩:১২২ 
فَْصحُ 

َ
فصح< أ  অিধকতর বাîী, ²Rভাষী ২৮:৩৪ 
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فصل<] ض[ فََصَل   যা`া করা, রওনা করা, ]iান করা, েবর 

হওয়া, পৃথক হওয়া, ছাড়া, ত@াগ করা, মীমাংসা করা, 
ফয়সালা করা,  ২:২৪৯ 

َل، Mَيْفِصيالً  فَص  পৃথক পৃথক কের বলা, খুেল খুেল বণ
না করা, 

ব@াখ@া করা, িবশদ িববরণ েদওয়া, িব�ািরত বণ
না করা  
فُُصْوٌل  جل فَْصٌل    মীমাংসা, িবচার, ফয়সালা, মীমাংসাপূণ
 ৮৬:১৩  

الَْفْصِل  يَوم  মীমাংসািদবস, িবচারিদন, েরাজিকয়ামত, ফয়সালািদবস 

৩৭:২১ 
الَْفْصِل  َ:َِمةُ   িবচারবাণী, িবচােরর কথা, ফয়সালার ]িত¨িত 

৪২:২১ 
فَْصٌل  قَوٌل   িবশদ িববরণ, ফয়সালাপূণ
 বাণী, সু²Rবাণী, কুরআন 

৮৬:১৩ 
اِ�َطاب فَْصَل   বাîীতাপূণ
 িবচার শিb, সু²R সে�াধন ৩৮:২০ 


িবচারক, িবচারপিত, পাথ الَْفاِصُل ক@কারী, মীমাংসাকারী ৬:৫৭ 

 ,িশ�েক মাতৃ�ন েথেক পৃথক করা, মােয়র দুধ ছাড়ােনা فَِصاٌل 

�ন@ ত@ােগর সময় ২:২৩৩ 
فََصائُِل  جل فَِصيلَةٌ   �জািত, েগা�ী, বংশ, েগা`, স�দায় ৭০:১৩ 

ٌل  Mُمَفص সু²R, িব�ািরত, িবশদ িববরণ, ব@াখ@াপূণ
 ৬:১১৪ 

فصم< ِفَصامٌ ان  খMন, ভাঙন, িবচূণ
ন, েভেঙ যাওয়া ২:২৫৬ 
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فضح<] ف[ فََضحَ   লািÚত করা, অপমান করা, মানহািন করা, 

তুU-তািUল@ করা, অপদi করা, েহয় করা, অপমািনত করা, 
অস)ান করা, েবইÐত করা, েবGরমিত করা ১৫:৬৮ 

 Mفضض< اَنَفض  দূের সরা, সের পড়া, িছটেক পড়া, িবিUH হওয়া 

৩:১৫৯ 
ةٌ  Mفَِضٌض  جل فِض  8পা, চাঁিদ, রজত ৩:১৪ 

َل، Mفضل< َيْفِضيالً  فَض  ে��1 েদওয়া, ফিজলত েদওয়া, ময
াদা 

েদওয়া, িবেশষ1 েদওয়া, �ত¸তা েদওয়া, অনন@তাদান করা, 
ৈবিশR েদওয়া ১৭:২১ 

َل  Mَيَفض ে��1 অজ
ন করা, ফিজলত হািসল করা, স)ানাজ
ন করা, 

িবেশষ1 লাভ করা ২৩:২৪ 
فُُضْوٌل  جل فَْضٌل   ে��1, ফিজলত, ময
াদা, অনন@তা, িবেশষ1, 

ৈবিশR, ]াধান@, বরকত, রহমত, েহদায়াত, েমেহরবাণী, 
অনুkহ, দান, Nমা ২:৬৪ 

فَْ, 
َ
فM< أ  েমলােমশা করা, সাি~েধ@ আসা, েপÉছা ৪:২১ 

فطر<] ن[ َفَطرَ   সৃিR করা, িবদীণ
 করা, েফেড় েবর করা, উ�াবন 

করা, আিব¿ার করা ৬:৭৯ 
َر، Mانَفَطرَ  َيَفط  িবদীণ
 হওয়া, েভেঙ পড়া, ভূিমuাo হওয়া, ধূিলuাo 

হওয়া, িব¡� হওয়া, খানখান হওয়া, টুকরা টুকরা হওয়া, 
চূণ
িবচূণ
 হওয়া ৪২:৫ 


dRা, সৃিRকত فَاِطرٌ া, উ�াবক, আিব¿ারক ৩৫:১ 
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فَِطرٌ  جل فِْطَرةٌ   সৃিRগত �ভাব, সৃিRগত েযাগ@তা, �ভাব, ]কৃিত 

৩০:৩০ 
َفَطرٌ  و ُفُطورٌ   ফাটল, িবদারণ, ¶িট, িচড়, সাম�স@হীনতা ৬৭:৩ 


িবদীণ ُمنَفِطرٌ মান, ¡ংসশীল, ¡ংেসাªুখ, ভaুর ৭৩:১৮ 

ْفَظاٌظ  جل َفظ~ 
َ
فظظ< أ  কক
শ, 8ঢ়, অভ�, বদেমজািজ অmীলভাষী 

৩:১৫৯ 
فعل< فِْعٌل  ،]ف[ َفَعَل   করা, ঘটােনা, কাজ করা, স"াদন করা, 

সি�য় হওয়া, করেণUু হওয়া ৭:১৫৫ 

করণীয়, কত َفْعلَةٌ ব@, ঘটাবার, করবার ২৬:১৯ 


কত فَاِعٌل া, সংঘটক, ঘটক, স"াদনকারী, কারক, অনু�াতা, 

িনব
াহক, ি�য়াশীল, কির�ু, করেণUু, ×তী, িনরত ১৮:২৩ 
اٌل  Mَفع অিতশয় ি�য়মাণ, সি�য়, কির�ু ১১:১০৭ 

 কৃত, ঘিটতব@, স"ািদত, ঘটনীয়, সংঘটনীয় ৪:৪৭ َمْفُعوٌل 

فقد<] ض[ َفَقدَ   হারােনা, হািরেয় েফলা, েখায়ােনা, খুইেয় বসা 

১২:৭১ 
دَ  Mَيَفق হারােনা বp তালাশ করা, স¤ান করা, তালাশ করা, 

অনুস¤ান করা, েখাঁজ করা ২৭:২০ 
فقر< ُفُقْورٌ  جل َفْقرٌ   দির�তা, দাির�, ৈদন@, দীনতা, িনঃ�তা, 

গিরবানা, গিরিব ২:২৬৮ 
 ٌYُفَقَراءُ  ج فَِق  দির�, গিরব, অভাবk�, অভাবী, িনঃ�, দীন, 

স�লহীন ৪:৬ 
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فََواِقرُ  جل فَاقَِرةٌ   েম0দM ভাঙা িবপদ, েকামর ভাঙা িবপদ ৭৫:২৫ 

فقع< فَاقِعٌ   পাকা রং, গাড় হলেদ, উÅল হলেদ ২:৬৯ 

فقه<] س[ فَِقهَ   েবাঝা, বুঝেত পারা, জানা, উপলিB করা, অনুভব 

করা, অনুধাবন করা ৪:৭৮ 
هَ  Mَيَفق ফকীহ হওয়া, পািMত@ অজ
ন করা, িবেশষEতা অজ
ন করা, 

িবE হওয়া ৯:১২২ 
َر، Mرَ  فَك Mفكر< َيَفك  িফিকর করা, িচWা করা, িচWাভাবনা করা. 

িবেবচনা করা, ক�না করা, অনুমান করা, ভাবা ৭৪:১৮ 
فكك< فَك~   মুb করা, আজাদ করা, ছাড়ােনা ৯০:১৩ 


েদবেদবীেক ত@াগকারী, িশরক বজ ُمنَفك~ নকারী, কুফরমুb, মুিb 

লাভকারী, NাW, িনর�, িনরত, ]ত@াবত
নকারী ৯৮:১ 
هَ  Mفكه< َيَفك  ]লাপ বকা, বকবক করা, িবuয়ািবR হওয়া, অনুতাপ 

করা, লিÐত হওয়া ৫৬:৬৫ 
فَاِكهٌ  فَِكٌه،  সহাস@, হািসমুখ, রিসক, রaি]য়,  উLাসী, আনি�ত, 

আেমাদী ৮৩:৩১ 
فََواِكهُ  ج فَاِكَهةٌ   ফল, ফলমূল, ফলফলািদ ৩৬:৫৭ 

فْلَحَ 
َ
فلح< أ  সফল হওয়া, কৃতকায
 হওয়া, সাথ
ক হওয়া, কািময়াব 

হওয়া, কৃতাথ
 হওয়া, মেনাবাÚা পূণ
 হওয়া, আশাপূরণ হওয়া 
২৩:১ 


সফল, কৃতকায ُمْفِلحٌ , কািময়াব, সাথ
ক, কৃতাথ
, সাফল@মিMত, 

িস�মেনারথ ২:৫ 
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فلق< انَفلََق   িবদীণ
 হওয়া, িচরা, িচের যাওয়া, েফেট যাওয়া, 

িবভািজত হওয়া ২৬:৬৩ 
فَْالٌق  جل فَلٌَق 

َ
أ  আঁধারেচরা ঊষার আেলা, ]ভাত, ]ভাতিকরণ 

১১৩:১ 

িবদীণ فَاِلٌق কারী, বীজা�ুরকারী, ]ভাত উেªষক ৬:৯৫ 

فلك< اج فُلٌْك   েনৗকা, িকশিত, জাহাজ, েনৗযান, সমু�যান ২:১৬৪ 

فَْالكٌ  جل فَلٌَك 
َ
أ  আকাশ, কNপথ  ২১:৩৩ 

فلن< فَُالنٌ   অমুক, অমুক ব@িb ২৫:২৮ 

فند< َفنMدَ   দুব
ল ভাবা, উপহাস করা, ব@াa করা, তামাশা করা 

১২:৯৪ 
ْفنَانٌ 

َ
فê< َفêٌَ  و أ  শাখা, ]শাখা, ডালপালা ৫৫:৪৮ 

ف¢< فَانٍ   ¡ংসশীল, ন�র, িবলু�]ায়, অিনত@, িবন�র, Nয়শীল 

৫৫:২৬ 
فوت< فَوٌْت  ،]ن[ فَاَت   ফউত হওয়া, হারােনা, হাতছাড়া হওয়া, 

নাগােলর বাইের যাওয়া ৩:১৫৩ 

অসাম�স@তা, গরিমল, অিমল, ৈবসম@, ব@বধান, পাথ َيَفاوٌُت ক@ 

৬৭:৩ 
فَْواجٌ  ج فَْوجٌ 

َ
فوج< أ  দল, জামাত, বািহনী, বহর, দেল দেল ৬৭:৮ 

فور<] ن[ فَارَ   উথেল ওঠা, উ»িসত হওয়া, িবেÍািরত হওয়া, 

েফেট পািন েবর হওয়া ১১:৪০ 
مص فَْورٌ   তাড়াতািড়,  আ�, আকuাo, হঠাo, তoNণাত ৩:১২৫ 
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فوز< فَْوًزا ،]ن[ فَازَ   কৃতকায
 হওয়া, সফল হওয়া, কািময়াব হওয়া, 

কৃতাথ
 হওয়া, মুিb পাওয়া ৩৩:৭১ 

কৃতকায فَائِزٌ , সফল, কািময়াব, সাথ
ক, কৃতাথ
, সাফল@মিMত 

৯:২০ 
َمَفاَزةٌ  مث َمَفازٌ   সফলতা, কৃতকায
তা, কািময়ািব, মুিbেক©, 

পির`াণালয়, আ�য়iল, জাHাত ৭৮:৩১ 
فوض< فَوMَض   অপ
ণ করা, েসাপদ
 করা, সমপ
ণ করা, সঁেপ েদওয়া, 

0জু করা ৪০:৪৪ 
فَاَق 

َ
فوق< أ  িফরা, সংEা িফের পাওয়া, Gশ িফরা, Eান িফরা, 

েচতনালাভ করা ৭:১৪৩ 

িফরত, ]ত@াবত فََواٌق ন, পুনরাগমন, পুনE
ান, ��সময়, িবরিত, 

িবরাম ৩৮:১৫ 

¡উপর, উপের, উপিরভাগ, উে فَْوَق , অিত, ে�� ৩:৫৫ 

فوم< اج فُومٌ   রসুন, গম, গধুম, গ�ম, খাদ@ শস@ ২:৬১ 

فَْواهٌ  ج  فَاهٌ 
َ
فوه< أ  মুখ, কথা, জবান, উ^ারণ ১৩:১৪ 

مَ  Mفهم< َفه  বুঝােনা, বুিঝেয় েদওয়া ২১:৭৯ 

 Gِ মেধ@, িভতের, আেছ ২:২ 

فيأ<] ض[ فَاءَ   ]ত@াবত
ন করা, িফের আসা, ফাও লাভ করা, 

৪৯:৯ 
فَاءَ 

َ
 ,িফিরেয় েদওয়া, ফাও ]দান করা, িবনাযুে� স"দ েদওয়া أ

ধনস"দ দান করা ৫৯:৬ 



 

246 

 
َ

ত@াবত[ َيَفيMأন করা, ছায়া িফের আসা, ছায়া ঢেল পড়া, ফাও-ছায়া 

হওয়া ১৬:৪৮ 
فيض<] ض[ فَاَض   ]বািহত হওয়া, িসb হওয়া, িভেজ যাওয়া 

৫:৮৩ 
فَاَض 

َ

বািহত করা, িসb করা, গা ভাসােনা, ]ত@াবত[ أন করা, 

½ত যাওয়া, িল� হওয়া, রত হওয়া, ঢালা ৭:৫০ 
ْفيَاٌل  جل ِفيٌل 

َ
فيل< أ  হািত, হ�ী, গজ ১০৫:১ 

ْصَحاب
َ
الِْفيِل  أ  হ�ী বািহনী ১০৫:১  

 
    [[[[৮১৮১৮১৮১]]]]    قاف


অনবিহত অথ ق ৫০:১ 

قبح< َمْقبُوحٌ   কুoিসত, িবÕ, কুÕ, কদাকার, বীভoস ২৮:৪২ 

 َÑَْق
َ
قÑ< أ  কবর েদওয়া, সামািধ েদওয়া, সমািহত করা, কবরi 

করা, মািট েদওয়া ৮০:২১ 
 ٌÑُْقبُورٌ  ج َق  কবর, সমািধ, েগার ৯:৮৪ 

ةٌ  و َمَقابِرُ  َÑََمْق  েগারiান, কবরiান, মাকবারা, সমািধভূিম ১০২:২ 

قبس< اْقتَبََس   আেলা েনওয়া, আ/ন েনওয়া, সংkহ করা, পাওয়া 

৫৭:১৩ 
ْقبَاٌس  جل قَبٌَس 

َ
أ  �লW কয়লা, �লW অaার, অি¥িশখা, আলাত, 

সংগৃিহত আ/ন ২০:১০ 
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قبض< َقبًْضا ،]ض[ َقبََض   অিধকার করা, দখেল আনা, ধরা, ধারণ 

করা, কবজা করা, আয়েS েনওয়া, হােত েনওয়া, হ�গত 
করা, করায়S করা, মুি�ব� করা, থাবা িদেয় ধরা, সংকুিচত 
করা ২০:৯৬ 

َقبَْضاٌت  جل َقبَْضةٌ   একমুি�, একমুেঠা, একমুঠ, একখাবলা, করায়S 

৩৯:৬৭ 
 ,@অিধকৃত, করগত, হ�গত, করায়S, কবজােযাগ َمْقبُوَضةٌ 

দখলেযাগ@ ২:২৮৩ 
قبل< َيَقبMَل  َقبُوٌل، ،]س[ قَِبَل   সামনাসামিন কবুল করা, kহণ করা, 

েমেন েনওয়া ৩:৩৭ 
ْقبََل 

َ
 সামেন আসা, স)ুখীন হওয়া, মুেখামুিখ হওয়া, অিভমুখী أ

হওয়া, অkসর হওয়া ৩৭:২৭ 
 সামনাসামিন কবুলকারী, kহণকারী, kাহ@কারী, kিহতা ৪০:৩ قَابٌِل 

 মুেখামুখী, সামনাসামিন ১৫:৪৭ ُمتََقابٌِل 

 আগমনকারী, আগWক, আ/য়ান, আগত, ভিবষ@েতর ُمْستَْقِبٌل 

৪৬:২৪ 
 িকবলা, কা‘বা, বায়তুLাহ, িকবলািদক ২:১৪৩ قِبْلَةٌ 

قَِبيْلَةٌ  و َقبَائُِل  ُقبََالُء؛ جل قَِبيٌل   সামেন, স)ুেখ, সামনাসামিন, 

সাNােত, সaব�, দলব�, েগা`, েগা�ী, পিরবার, দল, 
জামাত, ৈসন@, অkবত
ী বািহনী ৭:২৭ 

 সামেন, স)ুেখ, পেরাভােগ, মুেখামুখী ১২:২৬ ُقبٌُل 
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 অিভমুখ, িদক, পN, স)ুখগিত, েমাকােবলার শিb ২৭:৩৭ قِبٌَل 


সামেন, ]াক, পূেব َقبُْل , আেগ, ইিতপূেব
 ২:২৫ 

 َÈَن[ َق [>Èق  ব@য়কুÛ হওয়া, কৃপণতা করা, কাপ
ণ@ করা, 

সংকীণ
মনা হওয়া, িবষÃ হওয়া ২৫:৬৭ 
ةٌ  َÈَج َق  ٌÈََق  ধূলা, মিলনতা, কুÛাভাব, িবষÃতা, সংকীণ
ভাব ১০:২৬ 

؛ ٌÈِص َقتُورٌ  ُمْق  কৃপণ, বখীল, িকপেট, ক�ুস, ব@য়কুÛ, িবষÃ, 

সংকীণ
মনা, দির�, িনঃ�, অভাবী, অ�Uল ২:২৩৬; ১৭:১০০ 
قتل< َقتٌْل  ،]ن[ َقتََل   হত@া করা, বধ করা, খুন করা, েমের েফলা, 

¡ংস করা ৫:৩৯ 
َيْقِتيالً  َقتMَل،  টুকরা টুকরা কের হত@া করা, কুিটেয় হত@া করা, কুের 

কুের মারা, কচুকাটা করা, গণিনধন করা ৭:১৪১ 
قِتَاالً  قَاتََل،  পর²ের হত@া করা, যু� বাঁধােনা, যু� লাগােনা, যুে� 

জড়ােনা, যু� করা, লড়াই করা, িজহাদ করা, ¡ংস করা 
৩:১৪৬ 

 ,খুনাখুিন করা, হানাহািন করা, মারামাির করা, লড়াই করা اْقتَتََل 

আµকলেহ িল� হওয়া, Iেï িল� হওয়া ২:২৫৩ 
قَِتيٌْل  و َقتَْ·   িনহত ব@িb, হত ২:১৭৮ 

قثأ< اج قِثMاءٌ   শসা জাতীয় ফল, িখরাই, কাকিড় ২:৬১ 

قحم< اْقتََحمَ   ঢুেক পড়া, ]েবশ করা ৯০:১১ 

 েবশকারী, ]েবশমান ৩৮:৫৯[ ُمْقتَِحمٌ 

 িনzয়, অবশ@ই, এইমা`, ইিতমেধ@,  হয়েতা, কখনও ২:৬০ قَدْ 



 

249 

قدح< مص قَْدحٌ   ]াণীর Nুেরর আঘােত আ/ন �ালােনা, 

Nুরাঘােত অি¥ ]�লন ১০০:২ 
 Mقدد<] ن[ قَد  িছেড় েফলা, িছH করা, েফেড় েফলা, িবিUH করা 

১২:২৫ 
ةٌ  و قَِددٌ  Mقِد  িছHমূল, িবভb, িবিভH ৭২:১১ 

قدر<] ض[ قََدرَ   স)ান করা, ময
াদা েদওয়া, মূল@ায়ন করা, 

মানিনণ
য় করা, পিরিমত করা, িনধ
ািরত করা, শাি� ধায
 করা, 
সংকীণ
 করা, পারা, সNম হওয়া, সNমতা অজ
ন করা, 
অিধকার ]িত�া করা ৬:৯১ 

َر، Mَيْقِديًرا قَد  িনধ
ািরত করা, ধায
 করা, পিরিমত করা, িনিহত রাখা, 

অনুমান করা, মনঃিiর করা ২৫:২ 
قَْدارٌ  جل قَْدرٌ 

َ
أ  স)ান, ময
াদা, ময
াদাপূণ
, স)াননীয়, উপযুb, 

যথাথ
, িনধ
ািরত, পিরিমত, ধায
 ৬:৯১ 
 ,সNম, Nমতাবান, Nমতাশালী, ]বল, পরা�মশালী قَاِدرٌ 

পরা�াW ৭৫:৪ 
ص قَِديرٌ   সব
Nম, পরা�াW, শিbশালী, শিbমান ২:২০ 

قَْداٌر؛ جل قََدرٌ 
َ
ِمْقَدار أ  পিরমাণ, িনধ
ািরত, ধায
 ২০:৪০ 


মূল@ায়নেযাগ@, উপযুb, িনধ َمْقُدورٌ ািরত, পিরিমত, ধায
কৃত 

৩৩:৩৮ 

শিbশালী, িবজয়ী, সNম, সব ُمْقتَِدرٌ সNম, পরা�মশালী ৪৫:৫৫ 

قِْدرٌ  و قُُدورٌ   েডগচী, েডগ, বড় পা` ৩৪:১৩ 
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َس  Mقدس< قَد  পিব`তা েঘাষণা করা, িন¿লুষ েঘাষণা করা, 

¶িটমুb বলা ২:৩০ 
وٌس، Oٌس، قُد Mَسٌة، ُمَقد Mقُُدٌس  ُمَقد  পিব` েঘািষত, িন¿লুষ, পিব`, পূত, 

পাক ২০:১২ 
الُْقُدِس  ُروح  পিব`াµা, পিব`]াণ, িজবরাঈল আলাইিহস সালােমর 

উপািধ২:৮৭ 
قدم<] س[ قَِدمَ   আসা, আগমন করা, এেস েপÉছা, এিগেয় আসা, 

িফের আসা, েপÉছা ২৫:২৩ 
ن[ قََدمَ  ] অkগামী হওয়া, অkণী হওয়া, আেগ যাওয়া, অkবত
ী 

হওয়া, পূব
বত
ী হওয়া, পিরচালনা করা, সদ
াির কের িনেয় 
যাওয়া ১১:৯৮ 

مَ  Mقَد অkগামী করা, আেগ আেগ করা, অেk করা, পূেব
 করা, 

আেগ পাঠােনা, স)ুখীন করা, েপশ করা, উপiাপন করা 
৩৮:৬১ 

مَ  Mَيَقد অkগামী হওয়া, অkণী হওয়া,  পূেব
 হওয়া, আেগ হওয়া 

৪৮:২ 

অkগামী হেত পারা, অkগিত কামনা করা, অkবত اْستَْقَدمَ ী হওয়া, 

পূব
গামী হওয়া, 1রাগামী হওয়া ৭:৩৪ 
قَْدامٌ  ج قََدمٌ 

َ
أ  পা, পদ, কদম, চরণ, পদময
াদা, পদেগৗরব, উঁচুপদ, 

কতৃ
1 ১০:২ 
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قَُدَماءُ  جل قَِديمٌ   পুরাতন, ]াচীন, পূব
বত
ী, আেগকার, আেগর 

১২:৯৫ 
قَْدمُ 

َ

পূব األবত
ী, পূব
পু0ষ ২৬:৭৬ 


অkগামী, অkসর, অkগিতকামী, অkবত ُمْستَْقِدمٌ ী, পূব
গামী, 

1রাগামী ১৫:২৪ 
قدو< اْقتََدى  অনুসরণ করা, অনুসৃত বানােনা ৬:৯০ 

 অনুসরণকারী, মুbাদী, অনুসারী ৪৩:২৩ ُمْقتَدٌي 

قذف<] ض[ قََذَف   িনেNপ করা, ছুেড় মারা, েফেল েদওয়া, েঢেল 

েদওয়া, আঘাত হানা ৩৩:২৬ 
 
َ
قرأ<] ف[ قََرأ  পড়া, েতলাওয়াত করা, পাঠ করা, আবৃিS করা 

২৬:১৯৯ 
 
َ
قَْرأ

َ
 পড়ােনা, পাঠ করােনা, পিড়েয় েদওয়া ৮৭:৬ أ

ُقْرآنُ ال  পাঠ করা, পিঠতব@, বারবার পিঠতব@ kl, অবশ@পাঠ@ 

২:১৮৫ 
قُْرءٌ  و قُُروءٌ   ঋতু¯◌্রাব, হােয়জ, মািসক, �ীরজঃ, পিব`তা ২:২২৮ 

قرب< اْقÈَََب  ،]س[ قَرَِب   িনকটবত
ী হওয়া, কােছ আসা, ৈনকেট@ 

আসা, ঘিনেয় আসা ৭:১৯ 

িনকটবত قَرMَب ী করা, ৈনকট@ হািসল করা, কুরবানী করা, উoসগ
 

করা, িনেবদন করা, নজরানা েদওয়া ৫:২৭ 
قَْرُب  قُُرَباٌت، ج  قُْرَبةٌ 

َ
قُْرَ&  مث  أ  িনকটবত
ী, ৈনকট@, সািHধ@, 

আµীয়তা, িনকটতম, অিতিনকেট, সিHকট ৯:৯৯ 
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قِْرَباءُ  جل قَِريٌب 
َ
أ  িনকটবত
ী, সিHকট, অদূের, কােছ, িনকটজন, 

অিতিনকেট ২:১৮৬ 
مص قُْرَبانٌ   কুরবানী, উoসগ
, ৈনকট@ােথ
, ৈনকেট@র আশায় ৫:২৭ 

مص َمْقَرَبةٌ   আµীয়তা, ঘিন�তা, ৈনকট@তা ৯০:১৫ 

َمْقَرَبة َذا  আµীয়, িনকটজন, ঘিন� ৯০:১৫ 

 ৈনকট@]া�, সািHধ@]া�, অWরa, ি]য়, ঘিন�, িনকটজন ُمَقرMٌب 

৪:১৭২ 
قرح< قُُرْوحٌ  جل قَْرحٌ   জখম, Nত, আঘাত, িবপদ ৩:১৪০ 

قرد< قِْردٌ  و قَِرَدةٌ   বানর, বাঁদর, হনুমান, মুখেপাড়া ২:৬৫ 

 Mقرر<] س ض،[ قَر  শীতল হওয়া, ঠাMা হওয়া, ]শাW হওয়া, 

িiিতশীল হওয়া, জুড়ােনা, ]শািW পাওয়া, সাW¦না লাভ করা 
২০:৪০ 

 েতামরা (�ী) ]শািW লাভ কর, িiর থাক ৩৩:২৩ قَْرنَ 

 Mقَر
َ
� أীকার করা, �ীকৃিত  েদওয়া, িiিতশীলতা েদওয়া, িiিতশীল 

রাখা, অবiান েদওয়া ২২:৫ 
 Mاْستََقر িiিতশীল থাকা, অটল থাকা, িiর থাকা ৭:১৪৩ 

مص قََرارٌ   িiিত, িiরতা, িiিতশীলতা, iািয়1, ]শািW, সুিiর, 

]শাW, ]শািWময়, িব�ামালয় ৪০:৩৯ 
ةٌ  Mمص قُر  ]শািW, সাW¦না, শীতলতা, শীতলকারী ২৮:৯ 

 ,iায়ী িনবাস, সাW¦নালয়, শািWকু�, শািWিনেকতন ُمْستََقر~ 

আরামঘর, িব�ামাগার, িনবাস, বাসiান, বাসভবন ২:৩৬ 



 

253 

 ,অবiানকারী, িiর, সুিiর, িiিত]বণ, iািয়1পlী ُمْستَِقر~ 

িiিতশীল, িiিতচারী, িiিতবাজ ৫৪:৩ 
َقاُرْوَرةٌ  و قََواِريرُ   কাঁেচর মেতা �U 8পািল পানপা`, কাঁেচর পা` 

৭৬:১৫ 
قرش< قَُريٌْش   কুরাইশ: নবীজী স. এর বংশ ১০৬:১ 

قرض<] ض[ قََرَض   পাশ েকেট যাওয়া, েকেট পড়া, পােশ েরেখ 

যাওয়া ১৮:১৭ 
قَْرَض 

َ

ঋণ েদওয়া, কজ أ েদওয়া, ধার েদওয়া ৫:১২ 

قُُروٌْض  جل قَْرٌض   ঋণ, কজ
, ধার, েদনা ৫৭:১১ 

قرطس< َقَراِطيُس  ج قِْرَطاٌس   কাগজ ৬:৭ 

قرع< قَارَِعةٌ   করাঘাতকারী, িকয়ামত, মহা]লয়, িবপদ ১০১:১ 

قرف< اْقÈَََف   অজ
ন করা, কামােনা, উপাজ
ন করা, আয় করা ৯:২৪ 


অজ ُمْقÈٌَِف নকারী, উপাজ
নকারী ৬:১১৩ 

قرن< قُُرونٌ  ج قَْرنٌ   িশং, শৃa, বংশ, জািত, স�দায়, শতা5ী, 

]জª, শতা5ীবাসী, শতবছেরর বসিত ৬:৬ 
 দুই িশং, শৃaIয় ১৮:৮৬ الَْقْرَغِْ 

الَْقْرَغِْ  ِذي  দুই িশং িবিশR, েবনীিবিশR ১৮:৮৬ 

قَُرنَاءُ  ج قَِرينٌ   ব¤ু, সহচর, েদা�, সাথীসaী ৩৭:৫১ 

 শৃñলাব�কারী, বশীভূতকারী ৪৩:১৩ ُمْقِرنٌ 

نٌ  Mُمَقر শৃñলাব�, শৃñিলত, িশকল পরােনা, েবড়ী পরােনা ১৪:৪৯ 
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نٌ  ِÈَُمْق সহচর, সaী ৪৩:৫৩ 

 কা8ন ২৮:৭৬ قَاُرون

قري< الُْقَرى ج  قَْرَيةٌ   kাম, পLী, বসিত, বি�, শহর, নগর, 

েলাকালয়, মফ�ল ২:৫৮ 
 Oم
ُ
الُْقَرى أ  নগরমাতা, ]ধান শহর, ]থম শহর, ম�া, ম�া নগির 

৬:৯২ 
قسور< قََساِوَرةٌ  جل قَْسَوَرةٌ   িসংহ, িশকারী, তীর�াজ িশকারী 

৭৪:৫১ 
يٌس  Rقسس< قِس  ধম
যাজক, ধম
/0, েপাপ, পা�ী, রােহব ৫:৮২ 

قَْسَط 
َ
قسط< أ  ইনসাফ করা, ন@ায়িবচার করা, সুিবচার করা, 

ন@ায়পরায়ণতা করা ৪:৩ 
 েবইনসাফকারী, অন@ায়কারী ৭২:১৪ قَاِسٌط 

قَْسُط 
َ
 অিধক ন@ায়পরায়ণ, ইনসাফগার ৩৩:৫ أ

 ন@ায়পরায়ণ, ইনসাফকারী, ইনসাফগার, সুিবচারক ৫:৪২ ُمْقِسٌط 

اج قِْسٌط   ইনসাফ, যথাযথ, ন@ায়ানুগ, ন@ায়পূণ
, ইনসাফপূণ
, 

ন@ায@তা, অপNপাত ৩:২১ 
قسطس< قََساِطيُْس  جل قِْسَطاٌس   ন@ায়িবচার, ন@ায়দM, দািড়পাLা, 

তুলাদM, িনিb ১৭:৩৫ 
قسم<] ض[ قََسمَ   বåন করা, ভাগ করা, িবভাজন করা, অংশাংশী 

করা, িবিনময় করা, ]াপ@ পৃথক করা ৪৩:৩২ 
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قَْسَم،
َ
قَاَسمَ  أ  কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়]িতEা করা, হলফ 

করা, ]িতEা করা, অaীকার করা, দৃঢ়পণ করা ৭:৪৯ 
 পর²ের শপথ করা, অaীকারব� হওয়া ২৭:৪৯ َيَقاَسمَ 

 বåেন আkহী হওয়া, বåন করেত চাওয়া ৫:৩ اقْتََسمَ 

قَْسامٌ  جل قََسمٌ 
َ
أ  কসম, শপথ, দৃঢ়]িতEা, হলফ, ]িতEা, 

অaীকার, দৃঢ়পণ ৮৯:৫ 
قَِسمٌ  جل قِْسَمةٌ   িকসমত, ভাগ@, বåন, ভাগ, অংশ ৪:৮  


বিåত, বåনেযাগ@, বåনীয়, িনধ َمْقُسومٌ ািরত অংশ ১৫:৪৪ 

ٌم، Rُمْقتَِسمٌ  ُمَقس  বåনকারী, বåনকামী, বåন]াথ
ী ২৫:৯০ 

 Cََقسو<] ن[ ق  পাথর হওয়া, পাষাণ হওয়া, শb হওয়া, কেঠার 

হওয়া, কিঠন হওয়া ২:৭৪ 
مص قَْسَوةٌ   কেঠারতা, িন�ুরতা, কািঠন@, পাষাণ, পাথর ২:৭৪ 

 পাথর, পাষাণ, শb, কেঠার, িন�ুর ৫:১৩ قَاِسيَةٌ 

 Mقشعر< اقَْشَعر  পশম খাড়া হওয়া, িশউের ওঠা, িশহিরত হওয়া, 

েকেপ ওঠা ৩৯:২৩ 
قصد<] ض[ قََصدَ   মধ@মপlী হওয়া, ন@ায়ানুগ হওয়া, ন@ায়পlী 

হওয়া ৩১:১৯ 
مص قَْصدٌ   মধ@মপlা, ন@য়পlা, েসাজাপথ, সংিN�পথ ১৬:৯ 


মধ@মপlী, ন@ায়পlী, সংিN�, নািতদীঘ قَاِصدٌ  ৯:৪২ 

ُمْقتَِصَدةٌ  مث  ُمْقتَِصدٌ   মধ@মপlী, ন@ায়পlী, মধ@মপlাবল�ী ৩১:৩২ 
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 َwََن[ ق [>wق   ´াস করা, কমােনা, লাঘব করা, নামাজ কসর 

করা ৪:১০১ 
 َwَْق

َ
 কম করা, NাW হওয়া, লাঘব করা, ]শিমত করা ৭:২০২ أ

 ٌwَْقُُصورٌ  ج ق  ]াসাদ, ইমারত, ভবন, অÀািলকা ২২:৪৫ 

اٌت   ,জাHািত আনতনয়না রমণী, সীিমতেলাচনা ত0ণী قَاِ©َ

সীিমতনয়না, আয়তেলাচনা, দৃিR সীমাব�কািরণী, দৃিR 
সীমাব�রNণশীলা ত0ণী ৩৭:৪৮ 


সীমাব�রিNত ত0ণীগণ, ]াসােদ রিNত, পদ َمْقُصوَراٌت াবৃত, 

সুরিNত, আUািদত ৫৫:৭২ 
 ٌ Rwُمَق চুল খাটকারী, চুলছাটা, ´াসকারী, কসরকারী ৪৮:২৭ 

 Mقصص<] ن[ قَص  েকUা বলা, কািহনী বণ
না করা, ঘটনা বলা, 

পদা� অনুসরণ কের চলা, পদাে� চলা, পদেNপ েনওয়া, পা 
েফলা ১৮:১১ 

مص قََصٌص   পদা� অনুসরণ করা, পদিচ� লN@ করা, েকUা, 

কািহনী, ঘটনা, গ�, পদা�, পদিচ� ১৮:৬৪ 
 িকসাস, সমহত@া, হত@ার বদলায় হত@া ২:১৭৯ قَِصاٌص 

قصف< قَاِصٌف   তুফান, ঝõাবায়ু, ঝড় তুফান, েঝােড়া হাওয়া, 

টেন
েডা, ঘূিণ
ঝড়, ঘূিণ
বায়ু ১৭:৬৯ 
قصم<] ض[ قََصمَ   ¡ংস করা, লMভM করা, িব¡� করা, চুরমার 

করা ২১:১১ 
قَْصاءُ  جل قَِ�~ 

َ
قصو< أ  দূরবত
ী ব@বধান, তফাo, দূর1 ১৯:২২ 
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قَْ� 
َ
قُْصَوى مث أ  দূরতম, দূর]াW, বGদূর ১৭:১ 

قضب< اج قَْضٌب   শাকMসবিজ, তিরতরকাির ৮০:২৮ 

 Mقضض< اْغَقض  ভূিমuাo হওয়া, পতেনাªুখ হওয়া, েভেঙ পড়া 

১৮:৭৭ 
قM<] ض[ قََ,   ফয়সালা করা, িবচার করা, মীমাংসা করা, 

সমাধা করা, িiর করা, সাব@� করা, iাপন করা, েশষ করা, 
েশষ ফয়সালা করা, পূণ
তায় েপÉছােনা, আেদশ করা, দূর 
করা, পালন করা, আদায় করা ১৯:৩৫ 


কািজ, িবচারক, ফয়সালাকারী, মীমাংসাকারী, পূণ قَاٍض তাদাতা, 

আেদশদাতা, আদায়কারী, পালনকারী, স)াদনকারী ২০:৭২ 
 @েশষ ফয়সালাকারী, মৃতু@দাতা, চূড়াW ফয়সালা, মৃতু قَاِضيَةٌ 

৬৯:২৭ 
 ~Mَِمْق চূড়াW, িবচায
, ফয়সালাকৃত, মীমাংিসত, সাব@� ১৯:২১ 

قطر< قِْطرٌ   গিলত তামা, তা±, িপতল, কপার ৩৪:১২ 

ْقَطارٌ 
َ
ُقْطرٌ  و أ  ]াW, িকনারা, ]ত@W অqল, অজপাড়াগা,ঁ মফ�ল 

৫৫:৩৩ 
 আলকাতরা, পীচ, গ¤ক, সালফার ১৪:৫০ قَِطَرانٌ 

قطط< قَِطٌط  جل قِط~   আমলনামা, ]াপ@, অংশ, িরিজক ৩৮:১৬ 

قطع<] ف[ َقَطعَ   কাটা, কত
ন করা, েকেট েফলা, বজ
ন করা, েকেট 

পড়া, অিত�ম করা, পথ মাড়ােনা, পথ কত
ন করা ৯:১২১ 
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عَ  Mَقط টুকরা টুকরা করা, িছHিবিUH করা, খM খM করা, কচুকাটা 

করা, কাপড় েকেট েপাশাক বানােনা ৪৭:১৫ 
عَ  Mَيَقط েকেট যাওয়া, কাটা, েকেট পড়া, কিত
ত হওয়া, িবিUH 

হওয়া, িবভb করা, ভাগ বােটায়ারা করা, ভাগাভািগ করা, 
িবেভদ সৃিR করা ৬:৯৪ 

قَِطعٌ  ج قِْطَعةٌ  مث قِْطعٌ   টুকরা, খM, অংশ ১১:৮১ 


চূড়াWকািরণী, কত قَاِطَعةনকারী, অকাট@ ২৭:৩২ 


কিত َمْقُطوعٌ ত, কত
নীয়, কত
নেযাগ@, েছদ@, ব@াহত, িবরাম, 

িবরিত, েছদ ১৫:৬৬ 
َمْقُطوَعة ال  অিবরাম, অকত
নীয়, অিবরাম, িবরামহীন, িনরবিUH, 

েছদ েনই ১৫:৬৬ 
قطف< قِْطٌف  و ُقُطوٌف   ফেলর েথাকা,  ফল/U, ছড়া ৬৯:২৩ 

 ٌYقطمر< قِْطِم  েখজুেরর িবিচর িছলকা, তুUবp ৩৫:১৩ 

قعد< ُقُعوًدا ،]ن[ َقَعدَ   বসা, বেস থাকা, উপেবশন করা, উপিবR 

হওয়া, অবসর kহণ করা ৮৫:৬ 
قَِعيدٌ  ج قَاِعدٌ   উপিবR, উপেবশনরত, বসা, বসা অবiা, 

অবসরাবiা ১০:১২ 
قَاِعَدةٌ  و الَْقَواِعدُ   েয নারী েযৗন চািহদামুb হেয় বেসেছ, 

অবসরেযৗবনা, েযৗনাবসর]া�, েযৗবেনাSীণ
া, গভ
ধারেণ 
অNম, িভিS, মূল ২:১২৭ 

َمَقاِعدُ  ج َمْقَعدٌ   বসার iান, আসন, েN` ৯:৮১ 
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قعر< ُمنَقِعرٌ   যা উপেড় েগেছ, ওপড়ােনা, িছHমূল ৫৪:২০ 

ْقَفاٌل 
َ
قفل<ُقْفٌل  و أ  তালা, ব¤ন ৪৭:২৪ 

قفو<] ن[ َقَفا  অনুসরণ করা, িপছু লাগা, িপছু েনওয়া ১৭:৩৬ 

 M	َق অনুসরণ করােনা, অনুসারী বানােনা, পzােত পাঠােনা, 

অনুগামী করা, �মা~েয় ে]রণ করা ২:৮৭ 
قْلََب 

َ
قلب< أ  েফরত পাঠােনা, িফরত েদওয়া, ]ত@াবত
ন করােনা, 

উলেট েদওয়া ২৯:২১ 

উলেট েদওয়া, পিরবত قَلMَب ন করা, উলটপালট করা, ঘুরােনা, 

উলটােনা ৯:৪৮ 
َيَقلOٌب  انَقلََب، َيَقلMَب،  উলেট যাওয়া, িফের যাওয়া, ঘুের যাওয়া, 

আসা, িফের আসা, ঘুের আসা, েঘারািফরা করা, চলােফরা 
করা, ]ত@াবত
ন করা, ঘুরা, ঘূণ
ন, িডগবািজ খাওয়া ২৪:৩৭ 


আবত ُمنَقِلٌب নশীল, ]ত@াবত
নশীল, ]ত@াবত
নকারী, ঘূণ
য়মান 

৭:১২৫ 
ُمتََقلMٌب  ُمنَقلٌَب،  ]ত@াবত
নiল, ঘূণ
নেক©, েঘারািফরার iান, 

গWব@ ৪৭:১৯ 
قُلُوٌب  ج قَلٌْب   পিরবত
নশীল বp: অWর, মন, �দয়, িদল, িচS, 

মম
, পরাণ, অWঃকরণ ৩:১৫১ 
قت< قَِالَدةٌ  و قََالئِدُ   হার, রিশ, কুরবানীর িফতা বা হার পরােনা 

প�, কুরবানীর প� ৫:২ 
ِمْقَالدٌ  و َمَقاِ!دُ   ভাMার, চািবকািঠ ৩৯:৬৩ 
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قْلَعَ 
َ
قلع< أ  বৃিR ব¤ করা, বষ
ণ ব¤ করা, NাW হওয়া ১১:৪৪ 

 Mقلل<] ض[ قَل  কম হওয়া, অ� হওয়া, ´াস হওয়া, কেম যাওয়া, 

লাঘব হওয়া ৪:৭ 
 Mقَل

َ
 সহেজ বহন করা, হালকা ভাের বহন করা, আলেতা কের أ

েনওয়া, উিড়েয় েনওয়া ৭:৫৭ 
 কম কের েদখােনা, কম েদওয়া, ´াস করা, লাঘব করা ৮:৪৪ قَلMَل 

قَِليلَةٌ  مث قَِليلُونَ  ج قَِليٌل   অ�ক, অ�, ��, কম, লঘু, সামান@, 

নগণ@, ]তুল, িকিqত, একটু, কিতপয়, /িটকেয়ক, মুিRেময়, 
অ�পিরমাণ ২:৪১ 

 Oقَل
َ
 @অিধক কম, সামান@তম, অিতনগণ@, অ�ক, লিঘ�, নগণ أ

১৮:৩৯ 
قَْالمٌ  ج قَلَمٌ 

َ
قلم< أ  কলম, েলখিন ৩:৪৪ 

قé<] ض[ قََ·   ঘৃণা করা, তুU ভাবা, তািUল@ করা, িব8প হওয়া, 

অিত� হওয়া, িবরb হওয়া, অখুিশ হওয়া ৯৩:৩ 
 ঘৃণাকারী, অখুিশ, েবজার, নারাজ ২৬:১৬৮ الَْقاِلَ 

قمح< ُمْقَمحٌ   উ¡
মুখী, আকাশমুখী, উ¡
দৃিR অবiা ৩৬:৮ 

ْقَمارٌ  جل َقَمرٌ 
َ
قمر< أ  চাঁদ, চ©, শশী, চি©মা ৬:৭৭ 

قمص< ُقَمٌص  جل قَِميٌص   কািমজ, কািমস, কুত
া, অaবাস, জামা 

১২:২৫ 
قمطرر< َقْمَطِريرٌ   কেঠার, কিঠনিদবস, িকয়ামত ৭৬:১০ 

قمع< ِمْقَمَعةٌ  و َمَقاِمعُ   মু/র, হাতুিড়, ডাMা ২২:২১ 
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ٌل  Mلَةٌ  و ُقم Mقمل< ُقم  উকুন, উকুন জাতীয় কীট ৭:১৩৩ 

قنت<] ن[ َقنََت   একাkিচS হওয়া, আµিনেবশ করা, মেনািনেবশ 

করা, অনুগত হওয়া ৩৩:৩১ 
 ,একাkিচS, আµিনিবR, িন�াবান, অনুগত, বাধ@গত قَانٌِت 

এবাদেত মS ৩৯:৯ 
قنط<] ض ن،[ َقنََط   িনরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, আশাহত হওয়া, 

হেতাদ@ম হওয়া, ভ¥�দয় হওয়া, িনÈৃহ হওয়া ৪২:২৮ 
 িনরাশ, হতাশ, আশাহত, হেতাদ@ম, ভ¥�দয়, িনÈৃহ ১৫:৫৫ قَانٌِط 

ام َقنُوٌط   অিতশয় িনরাশ, ভ¥মনা, চরম হতাশ ৪১:৪৯ 

قنطر< َقنَاِطYُ  ج قِنَْطارٌ   ভাMার, খাজানা, অেঢল স"দ, িবপুল 

স"দ, কুইúাল, েকািট ৩:৭৫ 
 ভাMারজাত, pিপকৃত ৩:১৪ ُمَقنَطَرةٌ 

قنع< قَانِعٌ   অে�তুR, সংযমী, অভাবী ২২:৩৬ 


¡উ ُمْقِنعٌ মুখী, উিºতম�ক, উHতিশর ১৪:৪৩ 

قنو< قِنْوٌ  و قِنَْوانٌ   েখজুর /U, কাঁিদ, েথাকা, েগাছা, ছড়া, ডালা 

৬:৯৯ 
 íَْق

َ
ق¢< أ  স"দশালী করা, ধনাঢ@ করা ৫৩:৪৮ 

قوب< قَاٌب   ধনুক পিরমাণ, ধনু/
ণ, িশ�নী, িছলা, ধনুব
ােণর 

মােঝর ব@বধান ৫৩:৯ 
قَوَس قَاَب    দুই ধনুক পিরমাণ, দুই ধনুেকর ব@বধান ৫৩:৯ 

قَْواٌت 
َ
قوت< قُوٌْت  و أ  আহায
, খাদ@, িরিজক, েখারাক ৪১:১০ 
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আহায ُمِقيٌت দাতা, িরিজকদাতা, ভরণেপাষণকারী ৪:৮৫ 

، جل قَوٌْس  ~Dِِقَْواٌس  ق
َ
قوس< أ  ধনুক, ধনু ৫৩:৯ 

قَْواٌع، جل ِقيَعةٌ  ج قَاعٌ 
َ
قوع< ِقيَْعانٌ  أ  ম0ভূিম, সমভূিম, সমতলভূিম, 

মসৃণ জিমন ২০:১০৬ 
قول< ِقيٌْل  قَْوٌل، ،]ن[ قَاَل   বলা, কথা বলা, উিb করা, বণ
না করা, 

বbব@ করা, মWব@ করা, মতামত েদওয়া ৪:৮ 
َل  Mَيَقو বািনেয় বলা, িমথ@া বলা, িমথ@ােরাপ করা, /জব ছড়ােনা 

৫২:৩৩ 
قَْواٌل، ج  قَْوٌل 

َ
قَاِويُل  أ

َ
أ  কথা, উিb, বণ
না, বাণী, বাক@, বbব@, 

মWব@, মতামত, গ�, ক�কািহনী, কি�ত কথা, িভিSহীন 
/জব ৬৯:৪০ 

 বbা, ]বbা, উিbকারী, মতেপাষনকারী ১২:১০ قَائٌِل 

قوم< ِقيَاًما قَاَم،  দাঁড়ােনা, খাড়া হওয়া, দMায়মান হওয়া, ওঠা, 

অবিiত হওয়া, ]িতি�ত হওয়া, কােয়ম হওয়া, স"H হওয়া 
৪:৫ 

قَاَم،
َ
إِقَاَمةٌ  إِقَاٌم، أ  দাঁড় করােনা, খাড়া করা, উঠােনা, অবiান করা, 

কােয়ম করা, স"H করা, ]িতি�ত করা, যথাথ
 করা ২১:৭৩ 
 ,কােয়ম থাকেত চাওয়া, অবiােন অটল থাকা, সুিiর থাকা اْستََقامَ 

অটল থাকা, দৃঢ়পদ থাকা, েসাজা চলা, সিঠক হওয়া, েসাজা 
হওয়া, সরল হওয়া ৯:৭ 
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قَائَِمةٌ  مث ِقيَامٌ  ج قَائِمٌ   দMায়মান, সুিiর, দৃঢ়পদ, ]িত�াতা, 

দাঁড়ােনা, খাড়া, িiর, ]িতি�ত, অটল ৩:৩৯ 
امٌ  Mام قَو  দৃঢ়পদ, অবiান মজবুতকারী, অিভভাবক, ত¢াবধায়ক, 

ব@বiাপক, কতৃ
1শীল, বলীয়ান, পৃ�েপাষক ৪:৩৪ 
ام الَْقيOومُ   িচরকােয়ম, �ািধ�]ভু, dRািনয়Wা ৩:২ 

قَْومُ 
َ
 সিঠকতর, কােয়মকারী, েবিশদৃঢ়পদ, অিতেসাজা, অিধকতর أ

েযাগ@ ২:২৮২ 

অবiানiল, দাঁড়ােনার iান, অবiান, বাসiান, ময َمَقامٌ াদা, 

পদময
াদা ২:২২৫ 
ُمَقاَمةٌ  ُمَقاٌم،  অবiানiল, বাসiান, ঠাই ৩৫:৩৫ 

 ,কােয়মকারী, ]িত�াকারী, স"াদনকারী, আদায়কারী, iায়ী ُمِقيمٌ 

িচরiায়ী ৫:৩৭ 
َقيRَمةٌ  َقيRٌم، ِقيٌَم،  সুস"H, ]িতি�ত, িচরকােয়ম, যথাথ
, সিঠক, 

িনভু
ল, িব��, সরল, িচরiায়ী ৯:৩৬ 
 মাঝামািঝ দৃঢ়পদ, সুিiর, মধ@মপlা, ন@ায়সaত, সমতা قََوامٌ 

২৫:৬৭ 
 গঠন, আকৃিত, কাঠােমা ৯৫:৪ َيْقِويمٌ 


েসাজাচলমান, অটলপlী, সরল, েসাজা, সিঠক, যথাথ ُمْستَِقيمٌ , 

সুদৃঢ়, িচরসত@ ১:৬ 
 ,দাঁড়ােনা, খাড়া হওয়া, িকয়ামত, মহা]লয়, পুন0ºান ِقيَاَمةٌ 

হাশর, িবচারিদবস ২:৮৫ 
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قَْوامٌ  جل قَْومُ 
َ
أ  কওম, উ)ত, জািত, েগা`, স�দায়, েগা�ী, বংশ, 

দল, জামাত, েলাকজন, অনুসারী ২:১১৮ 
ةٌ  Mقوو< الُْقَوى ج قُو  শিb, বল, তকত, সামথ
, েজার, ]তাপ, Nমতা 

৫৩:৫ 
قِْوَياءُ  جل قَوِي~ 

َ
أ  শিbশালী, শিbধর, বলবান, বিলয়ান, সামথ
বান, 

]তাপশালী, Nমতাবান, ]রা�মশালী, পরা�াW ৮:৫২ 
 ম0চারী, ম0বাসী, ম0ভূিমর মুসািফর ৫৬:৭৩ الُْمْقوِي

قهر<] ف[ َقَهرَ   শিb খাটােনা, জুলুম করা, Nমতা ]েয়াগ করা, 

েজারজবরেদাি� করা, িনয
াতন করা, জুলুম করা ৯৩:৯ 
 ,বল, পরা�মশালী, শিbশালী, িবজয়ী, েতজী, েতজীয়ান[ قَاِهرٌ 

েতজ�ী ৭:১২৭ 
ارٌ  Mَقه মহাপরা�মশালী, মহাশিbমান, িবজয়ী ৩৯:৪ 

قيض< َقيMَض   িনধ
ারণ করা, আবিশ@ক করা, েলিলেয় েদওয়া, 

লািগেয় েদওয়া, িনেয়ািজত করা ৪১:২৫ 
قيل< قَائٌِل   দুপুের িন�াম¥, দুপুের েশায়া ব@িb, িI]হের িন�াবiা, 

িI]হের শয@াশায়ী, মধ@া�িন�ায় িবেভার ৭:৪ 
 ,দুপুেরর িব�ামাগার, িI]হেরর শয@াগার, মধ@া�শয@া َمِقيٌل 

িব�ামাগার ২৫:২৪ 
  

    [[[[৫৯৫৯৫৯৫৯]]]]     ف
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 েতামার, েতামােক ২:৪ ( পুং. এক বচন ) كَ 

) মূলত িছল َكَذلِك لك+  َكَذا ) েতামার জেন@ এমনই, েতামার 

জেন@ ওটাই 
 েতামােদর, েতামােদরেক ৭:২০ ( িI. বচন ) ُكَما

 েতামােদর, েতামােদরেক ২:১৪ ( পুং. বG বচন ) ُكمْ 

 েতামার, েতামােক ১৯:১৯ ( �ী. এক বচন ) كِ 

 Mُكن ( �ী. বG বচন ) েতামােদর, েতামােদরেক ১২:২৮ 

ٌس 
ْ
كأس< ُكئُوٌْس  جل َكأ  েপয়ালা, পানপা`, ôাস, সুরাবািট, 

মিদরাপা` ৭৬:৫ 
، Mن

َ
غMَما َكأ

َ
َكك  েকমন েযন, েযন ২২:৩১ 

 Mن
َ
 েজেন েরখ!, হায়!, হাঃ!, হায় আফেসাস!, িধক! ২৮:৮২ َويَْكأ

، ªي
َ
نْ  َكأ Rف

َ
َكك  কত, কিতপয়, অেনক, বG, অসংখ@, ]চুর, অগিনত 

৩:১৪৬ 
 Mكبب<] ن[ َكب  মাথা িনেচর িদেক কের েফলা, অেধামুখী কের 

েফলা, িনÎমুখী কের েফলা, উে³ েফলা, উপুড় কের েফলা, 
অেধািশর পতন ২৭:৯০ 

 অেধািশর, অেধামুখী, িনÎমুখী, িনপািতত ৬৭:২২ ُمِكب~ 

كبت<] ض[ َكبََت   েহয় করা, অবEা করা, তুU-তািUল@ করা, 

অপমান করা, লািÚত করা, অবমাননা করা, অপদi করা, 
নােজহাল করা, অস)ান করা, েবইÐত করা ৩:১২৭ 
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ْكبَاٌد، جل َكبَدٌ 
َ
كبد< ُكبُوْدٌ  أ  �মসাধ@তা, সহ@Nমতা, সুঠামেদহ, কR, 

_ািW ৯০:৪ 
 َÑِس[ َك [>Ñك  বড় হওয়া, বােলগ হওয়া, বয়স হওয়া ৪:৬ 

 َÑُك[ َك ] বড় হওয়া, বড় হেয় দাঁড়ােনা, বড় আকার ধারণ করা, 

বাড়াবািড় হওয়া, অিতরি�ত হওয়া, অসহনীয় হওয়া, উেIেগর 
িবষয় হওয়া, কিঠন হওয়া ৬:৩৫ 

 َÑَْك
َ
 ,বড় করা, বড় কের েদখা, মহান মেন করা, বড় ��া করা أ

মািসক হওয়া, বড় হওয়া, বােলগ হওয়া ১২:৩১ 
، َ MÑا َكYًتَْكِب   আLাG আকবার বলা, বড়1 বণ
না করা, ে��1 

বণ
না করা, /ণগান করা, /নকীত
ন ১৭:১১১ 
، َ MÑتََك ، َÑَاْسِتْكبَاًرا اْستَْك  িনেজেক বড় মেন করা, বড়াই করা, গব
 

করা, অহংকার করা, ²ধ
া করা, ধৃRতা েদখােনা ৭:১৩ 
، ٌ RÑُمتََك  ٌÑُِمْستَْك  অহংকারী, দাি;ক, েবয়াড়া, আিম1পূণ
, আµগব
ী, 

আµািভমানী ৪০:২৭ 
  ٌÑِْكঅহংকার, বড়াই, দপ
, দ;, অহিমকা, ²ধ
া, বড় দািয়1, বড় 

ভূিমকা ২৪:১১ 
 ٌÑَِك বাধ
ক@, ]বীণতা, বেড়াবয়স, েশষ বয়স ৩:৪০ 

 ٌYَاء ج َكِبÑَُك  বড়, মহা, ে��, মহান, ]ধান, সদ
ার, েনতা, 

দলপিত, /0জন, বড়জন ৩৩:৬৭ 
َكبَائِرُ  ج َكِبYَةٌ   বড়, মহা, ে��, ভীষণ, কািবরা /নাহ, মহাপাপ 

৪:৩১ 
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 অিতবড়, িবরাট, িবশাল, অেনক বড় ৭১:২২ ُكبMارٌ 

 ُÑَْك
َ
َكابِرُ  ج  أ

َ
ُكÑٌَ  ج  ُكÑَْى مث  أ  বৃহSম, সবেচেয় বড়, ে��তম, 

কেঠারতম, কিঠনতম, ভীষণতম, িবভীিষকাপূণ
, বড় ৬:১২৩ 
َياءُ  ِÑْمص الِْك  ে��1, বড়1, বড়াই, আিম1 ১০:৭৮ 

كبكب< َكبَْكَب   িনÎমুখী কের েফলা, উে³  েফলা, মাথা িনেচর 

িদেক কের েপাতা, অেধামুখী কের েফলা, িনÎমুখী কের 
েফলা, উে³ েফলা, উপুড় কের েফলা, অেধািশর পতন 
২৬:৯৪ 

كتب<] ن[ َكتََب   েলখা, িলেখ রাখা, িলিপব� করা, িলেখ েদওয়া, 

িবধান করা, িনেদ
শ েদওয়া, ফরজ করা, অবধািরত করা, 
ভােগ@ িলেখ েদওয়া ৫:২১ 

 িলখােনা, িলেখ েনওয়া, িলিখেয় েনওয়া ২৫:৫ اْكتَتََب 

 মুকাতাব বানােনা, দােসর চুিbপে` মুিbপেণর পিরমাণ َ]تََب 

েলখা ২৪:৩৩ 
ُكتMاٌب  جل َ]تٌِب   কািতব, েলখক, েকরািন ২১:৯৪ 

ُكتٌُب  ج ِكتَاٌب   িকতাব, কুরআন, kl, বই, িলিপ, িচিঠ, িলিখত 

পু�ক, আLাহর বাণী, ওিহ, আমলনামা, আEািলিপ, ফরমান, 
সনদ ২:২ 

 িলিখত, িলিপব�, Gকুমনামা, রিচত ৭:১৫৭ َمْكتُوٌب 

كتم<] ن[ َكتَمَ   েগাপন করা, লুকােনা, েচেপ যাওয়া, ধামাচাপা 

েদওয়া, আড়াল করা ২:৪২ 
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كثب< ُكثْبَانٌ  ُكثٌُب، جل َكِثيٌب   বািল, বালুকা, বালুকারািজ, বালুpপ 

৭৩:১৪ 
 َÝُك[ َك [>Ýك  বৃি� পাওয়া, েবিশ হওয়া, অিধক হওয়া, বাড়া ৪:৭ 

، َ MÝَك  َÝَْك
َ
أ  বৃি� করা, েবিশ করা, অিধক করা, বাড়ােনা, জুেড় 

েদওয়া, সংখ@ািধক@ করা ৭:৮৬ 
 َÝَاْستَْك বাড়ােত চাওয়া, অিধক অজ
ন করা, ধনী হওয়া, অেনক 

সqয় করা, পুি�ভুত করা ৭:১৮৮ 
ةٌ  َÝَْك বধ
ন, পিরবধ
ন, আিধক@, সংখ@ািধক@, ]াচুয
, বGলতা, বাGল@ 

৫:১০০ 
 ٌYةٌ  مث  َكِثYََكِث  েবিশ, িব�র, ]ভূত, বGত, অেনক, বG, ]চুর, 

অিধক, অিতিরb, যেথR, পয
া�, অজd, অগিণত, অসংখ@, 
অেঢল, অসীম ৪:১ 

 ُÝَْك
َ
 সবেচেয় েবিশ, অিধকতর, অেনক েবিশ, অিধকাংশ, েবিশর أ

ভাগ, অিধক সংখ@ক, অেনেক, বGেলাক ৪:১২ 

াচুয[ تََكاثُرٌ , আিধক@, স"েদর েমাহ, ধনস"দ, ধনবধ
ন ১০২:১ 

 কাউসার: জাHােতর সুেপয় পািনর হাউজ, হাউেজ কাউসার الَْكْوثَرُ 

১০৮:১ 
كدح< َكْدحٌ   আ]াণ েচRা করা, ঘামঝরা েমহনত করা, রb 

ঘামােনা সাধনা করা ৮৪:৬ 
 ,রb ঘামােনা েমহনতকারী, অধ@বসায় পির�মী َ]ِدحٌ 

পির�মপরায়ণ ৮৪:৬ 
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كدر< انَكَدرَ   ]ভাহীন হওয়া, িনäভ হওয়া, মিলন হওয়া, িবিN� 

হওয়া ৮১:২ 
ْكَدى

َ
كدي< أ  কৃপণতা করা, অ� েদওয়া, দান না করা, অ� খরচ 

কের িবরত থাকা, িবরত থাকা, পুরাপুির দান না করা, দান 
করেব না বেল েদওয়া ৫৩:৩৪ 

كذب<] ض[ َكَذَب   িমথ@া বলা, অসত@ বলা, িমথ@া মেন করা, 

িমথ@া হওয়া, অসত@ হওয়া 
َب، Mابًا تَْكِذيٌب، َكذ Mِكذ  িমথু@ক বলা, িমথ@াবাদী বলা, িমথ@াচার 

করা, িমথ@া ]িতপH করা, িমথ@া অিভিহত করা, িমথ@া ]মাণ 
করা, অসত@ ]মাণ করা, অিব�াস করা, িমথ@া সাব@� করা, 
ধা÷াবািজ করা, ৭৮:২৮ 

َكاِذيُْب  جل َكِذٌب 
َ
أ  িমথ@া, অসত@, ভুয়া, অলীক, উেড়াকথা, 

অবাWর, িমথ@াচার ৩:৭৫ 
َ]ِذبَةٌ  مث َ]ِذٌب   িমথু@ক, িমথ@াবাদী, িমথ@া, অসত@, অবা�ব, 

অবাWর ৫৬:২ 
اٌب  Mَكذ িমথ@াচারী, িমথ@াি]য়, চরম িমথু@ক, অিতশয় িমথু@ক, 

ধা÷াবাজ, ধিড়বাজ ৩৮:৪ 
 িমথ@াপH, িমথ@ােযাগ@, িমথ@া, িমেথ@, অসত@ ১১:৬৫ َمْكُذوٌب 

Yَمْكُذوٍب  َغ  িমথ@া নয়, অসত@ নয়, পরম সত@, বা�ব, অিমথ@া, 

অিমেথ@ ১১:৬৫ 
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ٌب  Rُمَكذ িমথ@াচারী, িমথ@ােরাপকারী, িমথ@া ]িতপHকারী, ধা÷াবাজ, 

অিব�াসী ৬:১১ 
كرب< ُكُروٌْب  جل َكْرٌب   িবপদ, িবভীিষকা, দুিzWা, মন�াপ, দুঃখ, 

উoকÛা, আশ�া, অধীরতা ৬:৬৪ 
ةٌ  Mاٌت  جل َكر Mكرر< َكر  একবার, আেরক বার, আবার, িIতীয় বার, 

পুনরায়, নতুনভােব, ]ত@াবত
ন ৭৯:১২  
َيِْ  Mَكر িIতীয় বার, পুনব
ার ৬৭:৪ 

كرس< َكَراِ§O  جل ُكرِْ§~   কুরসী: আLাহর িসংহাসন, রাজাসন, 

েচয়ার ২:২৫৫ 
َم، Mْكَرَم، َكر

َ
كرم< اِإلْكَرام أ  স)ান করা, তািজম করা, ইÐত করা, 

সমীহ করা, ময
াদা েদওয়া, ইÐত েদওয়া, স)ািনত করা, 
ে��1 েদওয়া, অিভজাত বানােনা ১২:২১ 

ِكَرامٌ  ج َكِريمٌ   স)ািনত, মহo, অিভজাত, সÝাW, কুলীন, সদয়, 

দানশীল, ভ�, িশR, গণ@মান@, বেরণ@, �ে�য়, ময
াদাশালী, 
খ@াতনামা, স)ানজনক, স)ােনর, অিন�@, েগৗরবজনক, 
ময
াদাপূণ
 ৮০:১৬ 

ْكَرمُ 
َ

সব األািধক স)ািনত, জনি]য়, ি]য়জন, অিধক ময
াদাশীল, 

মহামিহম ৬:৩ 
َمٌة، Mُمْكَرمٌ  ُمَكر  স)ািনত, স)ানাহ
, �ে�য়, অিভজাত, কুলীন 

৮০:১৩ 
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 ,স)ানদাতা, সমীহকারী, সমাদরকারী, মানস)ান রNাকারী ُمْكِرمٌ 

মানরNক ২২:১৮ 
كره<] س[ َكِرهَ   অপছ� করা, ঘৃণা করা, খারাপ মেন করা, ভােলা 

না লাগা, অমনঃপূত হওয়া, েবজার হওয়া, িবরb হওয়া ৪:১৯ 
هَ  Mَكر অপছ� বানােনা, ঘৃিণত বানােনা, অি]য় করা, অি]িতকর 

করা, �ভাবিব0� করা, ঘৃণার বp বানােনা, ঘৃণাকর বানােনা 
৪৯:৭ 

ْكَرَه،
َ
إِْكَراهٌ  أ  বল ]েয়াগ করা, শিb খাটােনা, বাধ@ করা ২০:৭৩ 


বলপূব َكْرهٌ ক, বল ]েয়ােগ, বাধ@ হেয়, অিনUায়, েগামড়ামুেখ, 

েবজারভােব ৩:৮৩ 
 অি]য়, অপছ�, না পছ�, বাধ@ হেয়, অিতকR, কR, ঘৃণার ُكْرهٌ 

িবষয়, ঘৃণাভের, সবেল ২:২১৬ 
 ীত, ঘৃণাকারী, িবমুখ, েবজার, অখুিশ, NুB[অপছ�কারী, অ َ]رِهٌ 

৮:৫ 
 ,মাক0হ, অপছ�নীয়, ঘৃিণত, অি]য়, অি]িতকর َمْكُروهٌ 

িবরিbকর ১৭:৩৮ 
كسب< اْكتََسَب  ،]ض[ َكَسَب   অজ
ন করা, উপাজ
ন করা, কামাই 

করা, হািসল করা, কত
ব@পালন করা, কম
 করা ২৪:১১ 
كسد< َكَسادٌ   দাম কমা, বাজার ম�া হওয়া, লস হওয়া, েলাকসান 

হওয়া, মূল@´াস, দাম পড়া ৯:২৪ 
كسف< ِكْسَفةٌ  و ِكْسٌف  ِكَسٌف،  টুকরা, অংশ, খM, ফািল ৫২:৪৪ 
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 µَكسل< َكْسَالنٌ  و ُكَسا  অলস, আলেস, িন0oসাহ, অনাkহী, 

আলস@পরায়ণ ৯:৫৪ 
كسو<] ن[ َكَسا  পিরধান করােনা, পরােনা, কাপড় েদওয়া ২৩:১৪ 

ُكCً  جل ِكْسَوةٌ   েপাশাক, পিরUদ, পিরেধয়, জামাকাপড়, 

অaাবরণ, অaবাস ৫:৮৯ 
كشط<] ض[ َكَشَط   /িটেয় েফলা, অপসারণ করা, iানচু@ত কের 

ভাঁজ করা, উªুb করা, অনাবৃত করা ৮১:১১ 
كشف< َكْشٌف  ،]ض[ َكَشَف   েখালা, খুেল েফলা, উªুb করা, 

অনাবরণ করা, েমাচন করা, মুb করা, দূর করা, অপসারণ 
করা, িবদূরণ করা, ]কাশ করা ১৭:৪৬ 

َ]ِشَفةٌ  مث َ]ِشٌف   উেªাচক, েমাচক, িনবারক,  উªুbকারী, 

অপসারক, ]কাশক ৩৯:৩৮ 
كظم< َكِظيمٌ  َ]ِظٌم،  রাগ সংবরণকারী, সংযমী, সংযমপরায়ণ, 

সহনশীল, সিহ�ু, অব@াকুল, আµিনয়Wা, িবমষ
, ±িয়মাণ, 
ব@িথত, িবষাদk�, িবষÃ ১২:৮৪ 

 সংযত, সুসংযত, ইUািনবৃত, আµিনয়ি¸ত ৬৮:৪৮ َمْكُظومٌ 

كعب< الَْكْعبَِْ   েগাড়ািলর উপরi উঁচু হািÏ, পােয়র টাখনু, িগট, 

/িল, ঘণফল ৫:৬ 
 কা‘বা: বাইতুLাহ যা পৃিথবীর ]থম সমুHত গৃহ ৫:৯৫ الَْكْعبَةُ 

َ]ِعبَةٌ  و َكَواِعُب   উHত�ন Gর, Íীত�ন েকামলমতী কুমারী, 

অáরা, Gর, Gরী ৭৮:৩৩ 
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كفأ< ُكُفًؤا  সমকN, সমতুল@, সম, সাদৃশ@পূণ
, সদৃশ, মেতা, 

অনু0প, ]িতম ১১২:৪ 
كفت< ِكَفاٌت   জীিবতমৃেতর পয
া� জায়গা, ধারণNম, ধারক, 

সব
সংকুল, সংকুলানপা`, অপিরেময় iান, িব�ৃত, ]শ� 
৭৭:২৫ 

كفر< ُكُفْورٌ  ُكْفَراٌن، ُكْفٌر، ،]ن[ َكَفرَ   কুফির করা, ইমান না 

আনা, েবইমান হওয়া, কােফর হওয়া, অিব�াস করা, অমান@ 
করা, েগাপন করা, িনয়ামত েগাপন করা, লুকােনা, ]কাশ না 
করা, অ�ীকার করা, �ীকার না করা, অkাহ@ করা, না �কির 
করা, কৃতEতা না করা,  অকৃতE হওয়া, কৃতঘœ হওয়া 
৩:৫২ 

رَ  Mَكف অপরাধ েগাপন করা, /নাহ লুকােনা, /নাহ মাফ করা, পাপ 

েমাচন করা, েদাষমুb করা ২:২৭১ 
ارٌ  َكَفَرٌة، ج َ]فِرٌ  Mَكَوافِرُ  ج َ]فَِرةٌ  مث ُكف  কােফর, েবইমান, 

অমুসিলম, অিব�াসী, অমান@কারী, অ�ীকারকারী, িনয়ামত 
েগাপনকারী, না �কর, অকৃতE, কৃতE, িবধম
ী ৩:১৩ কৃষক, 
িকষাণ, িবজ মািটেত েগাপনকারী ৫৭:২০ 

ارٌ  َكُفوٌر، Mَكف  বড় কােফর, অিতেবইমান, অিতকৃতঘœ, চরম না 

�কর, অিব�াসী, িনয়ামত েগাপনকারী ১১:৯ 
اَرةٌ  Mَكف কাফফারা, পােপর আবরণী, আবরণী, পাপেমাচক, 

পাপেমাচনী, মাজ
নী, েখসারত, জিরমানা ৫:৪৫ 
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َكَواِفYُْ  جل َ]فُورٌ   কাফুর: জাHােতর সুগি¤ ঝরণা, কপু
র, কপু
েরর 

ঝরণা ৭৬:৫ 
 Mكفف<] ن[ َكف  /িটেয় েনওয়া, েটেন েনওয়া, সংবরণ করা, 

জিমেয় েনওয়া, বাধা েদওয়া, িবরত রাখা, িনবৃS করা, 
অবদিমত করা ৪:৮৪ 

، جل َكف~  ُكف~
َ
ُكُفوٌْف  أ  হাত, হ�, হােতর তালু ১৩:১৪ 


স"ূণ َ]فMةٌ , সবাই, পুরাপুির, সব
েতাভােব, সামিkকভােব, 

একেযােগ, দেল দেল ৯:৩৬ 
كفل<] ن[ َكَفَل   দািয়1 েনওয়া, িজ)াদার হওয়া, জািমন হওয়া, 

ত¢াবধান করা, রNণােবNণ করা, ]িতপালেনর জন@ েনওয়া 
৩:৪৪ 

َل، Mْكَفَل  َكف
َ
أ  দািয়1 েদওয়া, অিভভাবক বানােনা, ত¢াবধায়ক 

বানােনা, জািমন বানােনা ৩:৩৭ 
ْكَفاٌل  جل ِكْفٌل 

َ
أ  সমপিরমাণ অংশ, মেতা ৪:৮৫ 

 িI/ন, দুই অংশ, ডবল, দুই ধরেণর ]িতদান ৫৭:২৮ ِكْفلَِْ 

الِْكْفِل  َذا  জুলিকফল আলাইিহস সালাম২১:৮৫ 

ُكَفَالءُ  جل َكِفيٌل   কিফল, জােমন, ]িতভূ, অবধায়ক, ত¢াবধায়ক, 

দািয়1শীল ১৬:৯১ 
ك	<] ض[ َك9َ   যেথR হওয়া, পয
া� হওয়া, ]চুর হওয়া, রNা 

করা ৪:৬ 
 যেথR, রNণশীল, অেনক েবিশ ৩৯:৩৬ َ]ٍف 
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َ َ
Nَ ]ف [>N  ত¢াবধান করা, েদখভাল করা, েদখােশানা করা, 

েহফাজত করা, রNা করা, িনরাপদ রাখা ২১:৪২ 
ٌب  جل َ:ٌْب  َ

Oِ >ب:  কুকুর, কুSা, সারেময় ৭:১৭৬ 

Rٌب 
Pَُم কুকুেরর কম
কারী, িশকাের িনেয়ািজত প�পািখ, িহংd ]াণী 

৫:৪ 
:ح< َ]ِلحٌ   কুoিসত, কদাকার, িবকৃতবদন, িবকৃতমুখ, বীভoস, 

ফ@াকােশ ২৩:১০৪ 
Mَف 
:ف< َ:  িবধান েদওয়া, িবধানােরাপ করা, দািয়1 অপ
ণ করা, 

দায়ী করা, চাপ েদওয়া, ভার অপ
ণ করা, আিদR করা, েবাঝা 
চাপােনা, চািপেয় েদওয়া, কR েদওয়া ৬৫:৭ 

Rٌف 
Pَ  ভানকারী, ভিনতাকারী, ]বqক, িমথ@াদািবদার, ছলাকুশলী ُمتَ

৩৮:৮৬ 
:ل< َ;~   েবাঝা, ভাির েবাঝা, বড় সমস@া, পরমুখােপNী ১৬:৭৬ 

 ~;ُ সম�, সকল, যাবতীয়, সমুদয়, যতসব, সবিকছু, ]িতিট বp, 

]েত@েক, সকেল, সবকিট, পুেরা, পুরাপুির, সব, সবাই ২:২০ 
Mَما
:ُ যখনই, তখনই, যতবার, ততবার, ]েত@ক বার, ]িতবার, 

যাই ২:২০ 
� ,Oَ িপতামাতা ও সWানহীন, েবওয়ািরশَلَةٌ জনহীন ৪:১২ 

 M
Oَ আেদৗ েতমন নয়, িকছুেতই না, কখনও না, হেতই পাের না, 

েমােটই না, এ8প নয় ১৯:৭৫ 
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Mَم،
:م< تََكلMمَ  تَْكِليًما، َ:  বলা, কথা বলা, আলাপ করা, আেলাচনা 

করা, কেথাপকথন করা ৪:১৬৪ 
مٌ  َ:ٌِم؛ َ:َِمات، ج  َ:َِمةُ  َ

Oَ اج  কথা, বাণী, বাক@, উিb, আলাপ, 

আেলাচনা, কথাবাত
া, ]িত¨িত, েনয়ামত, ওিহ, কুরআন, 
েনয়ামত ৯:৬ 
،َOِ ْتَا:ِ  উভয়, দুই, -Iয় ১৭:২৩ 

 কত, কতিট, কয়িট, কিতপয়, বG, অেনক ৪৪:২৬ َكمْ 

ْكَمَل 
َ
كمل< أ  পূণ
 কের েদওয়া, পূণ
াa করা, পূণ
 করা, পিরপূণ
 করা 

৫:৩ 
َ]ِملَةٌ  مث َ]ِمٌل   পিরপূরক, পিরপূণ
, স"ূণ
, পূণ
াa ২:১৯৬ 

ْكَمامٌ 
َ
كمم< ِكم~  و أ  েখাসা, িঝিLেকাষ, আবরণ ৫৫:১১ 

ْكَمهُ 
َ
كمه< ُكْمهٌ  جل األ  অ¤, জªা¤, পূণ
 অ¤ ৩:৪৯ 

كند< َكنُودٌ   অত@W অকৃতE, অিতকৃতঘœ, নােশাকর, অিব�াসী, 

িবে�াহী, অ�ীকারকারী ১০০:৬ 
ك <] ض[ َكَ َ   পু�ীভূত করা, জিমেয় রাখা, /দামজাত করা, 

সqয় করা, রাশীকৃত করা, pিপকৃত করা, বা¬বি� করা 
৯:৩৫ 

ُكنُوزٌ  ج َكْ ٌ   পু�ীভূত স"দ, ভাMার, pপ, খাজানা, হামার, 

সিqতধন ২৬:৫৮ 
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كنس< َ]نٌِس  و ُكنMٌس   তারকা, লুকািয়ত তারকা, অ�িমত নN`, 

চলW েজ@ািত¿, ধূমেকতু, ঝাঁটাতারা, গিতশীল তারকাপু� 
৮১:১৬ 

 Mَكن
َ
كê< أ  েগাপন করা, লুিকেয় রাখা, �দেয় েপাষা, েঢেল রাখা, 

পদ
া েফলা, আবিরত করা, ঢাকনা েদওয়া ২:২৩৫ 
ِكنMٌة،

َ
ْكنَانٌ  أ

َ
ِكن~  و أ  পদ
া, েগলাফ, আবরণ, ঢাকনা, েগাপনা�য় 

১৬:৮১ 

পদ ,�/ َمْكنُونٌ াবৃত, আবিরত, আবরেণ ঢাকা, প@ােকটজাত, 

সুরিNত ৩৭:৪৯ 
ْكَواٌب 

َ
كوب< ُكوٌْب  و أ  ôাস, পানপা`, মগ, েপয়ালা ৪৩:৭১ 

كود<] ض س،[ َ]دَ   উপ�ম হওয়া, িনকটবত
ী হওয়া, কাছাকািছ 

েপÉছা, ইUা করা, সNম হওয়া, পারা ২:৭১ 
رَ  Mكور< َكو  েপচােনা, জিড়েয় েনওয়া, আেলাক /িটেয় েনওয়া, 

আেলাকহীন করা ৮১:১ 
كو1ب< َكَواِكُب  ج  َكْوَكٌب   নN`, তারা, েজ@ািত¿, েজ@ািতম
Mল, 

িসতারা, নN`মালা, তারকামালা, তারাজগo ৩৭:৬ 
كون<] ن[ َ]نَ   হওয়া, থাকা, িছল, আেছ ২:১০ 


িবনত হওয়া, নত হওয়া, অNম হওয়া, দুব اْستََ¬نَ ল হওয়া, দিমত 

হওয়া ৩:১৪৬ 
ْمِكنَةٌ  جل َمَ¬نٌ 

َ
َمَ¬نَةٌ  مث أ  iান, জায়গা, বাসiান, �iান, আলয়, 

গৃহ ৬:১৩৫ 
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كوي< تُْكَوى ،]ض[ َكَوى  েসক েদওয়া, েসকা, দাগ েদওয়া, দ« 

করা, ইি� করা, ইি�ির করা, আইরন করা ৯:৩৪ 
كهف< ُكُهوٌْف  جل َكْهٌف   পাহােড়র ]শ� /হা, িগিরগnর, 

িগির/হা, ৈশলগnর ১৮:১১ 
كهل< ُكُهْوٌل  جل َكْهٌل   ি`েশাধ
, ]া�বয় , ে]ৗঢ়, ]বীণ, বাধ
েক@ 

৩:৪৬ 
كهن< َكَهنَةٌ  جل َ]ِهنٌ   গণক, ভিবষ@Ibা, গণoকার, পুেরািহত, 

পা�ী ৫২:২৯ 
،ْæَ  <َِل  েযন, যােত, যার ফেল, ফল¨িতেত ২০:৩৩ 

ِلَكيْالَ  َكيَْال،  েযন না, যােত না, েযন না হয়, যােত না হয় ২২:৫ 

كيد< َكيًْدا ،]ض[ َ]دَ   ষড়য¸ করা, দুিভ
সি¤ করা, ফি� আটা, 

েকৗশল করা, ]তারণা করা, ]বqনা করা, েধাঁকাবািজ করা, 
চ�াW, চালািক, ধূত
তা, শঠতা ৮৬:১৫ 

 ,চ�ােWর িশকার, ষড়যে¸র িশকার, ]তারণার িশকার الَْمِكيدُ 

ফাঁেদ পড়া, ফাঁেদ িব�, ]তািরত,  ৫২:৪২ 
كيف< َكيَْف   েকমন, িক8প, কী ধরেণর, িকভােব, েকমন কের, 

েয8প ২:২৮ 
كيل< اْكتَاَل  َكيٌْل، ،]ض[ َ]َل   মাপা, ওজন করা, পিরমাপ করা 

৮৩:৩ 
ْكيَاٌل  جل َكيٌْل 

َ
أ  ওজন, পিরমাণ, মাপ, েসর-কাঠার পিরমাপ, বরা� 

৭:৮৫ 
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َمَ¬ِفيُْل  جل ِمْكيَاٌل   েসর, কাঠা, ওজন পাLা, পিরমাপক, ওজেনর 

একক ১১:৮৪ 
  

    [[[[৫৮৫৮৫৮৫৮]]]]    الم

    
لِ  َل،  এর, জন@, কারণ, েহতু, িনিমS, কসম, শপথ, অবশ@ই, 

িনzয়ই, িনঃসে�েহ, িনিzত, অবধািরত, েযন, যােত, কখনও 
২:৭ 

 না, নয়, নই, নেহ, ৈনবচ, কখনও না ১:৭ َال 

الَ 
َ
 েজেন েরেখা, �েন রাখ, েশান, সাবধান, খবরদার ২:১২ أ

 তেব নয়, সুতরাং নয় ২:৩৮ فَالَ 

فَالَ 
َ
 তারপেরও িক... নয়? তবুও িক... নয়? ২:৪৪ أ

َوالَ 
َ
 তাহেল িক... নয়? তেব িক ... নয়? ২:৭৭ أ

 েনই, িছল না ৩৮:৩ َالَت 

ألأل< لُْؤلَُؤةٌ  و لُْؤلُؤٌ   মুbা, মিণ, মািণক@, মািনক, েমািত, রÞ, হীরা, 

হীরক, জহরত ৫২:২৪ 
�َاُب  ج لُب~ ْ

َ
�ب< األ  Eান, বুি�, মিত ৩:৭ 

وِ¶ 
ُ
�َاب أْ

َ
األ  Eানী, বুি�মান, মিতবান, ধীমান, মিতমW, ]Eাবান 

৩:৭ 
�ث< تَلَبMَث  َ�َِث،  থামা, েথেম থাকা, েদির করা, থাকা, অবiান 

করা, বাস করা, অেপNা করা, িবল� করা ৩৩:১৪ 
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 অবiানকারী, বািস�া, বাসকারী, অিধবাসী ৭৮:২৩ َالبٌِث 

�د< ُ�َْدةٌ  و ِ�َدٌ  ُ�ٌَد،  অেনক, অপিরেময়, পয
া�, স"ূণ
, সম�, 

পুেরা, পুেরাপুির, সকল ৯০:৬ 
لبس< لَبٌْس  ،]ض[ لَبََس   সে�হ করা, সংশয় করা, িমলােনা, 

িমশােনা, িমিলেয় েফলা, /িলেয় েফলা, িমি�ত করা, একাকার 
করা, গরিমল করা, েগাঁজািমল েদওয়া, ভুলিস�াW েনওয়া, 
তালেগাল পাকােনা, অ¤কাের থাকা, ঢাকা পেড় থাকা ৬:৯  
س[ لَِبَس  ] পিরধান করা, পরা, গােয় েদওয়া ১৬:১৪ 

لِْبَسةٌ  جل ِ�َاٌس 
َ
أ  িলবাস, েপাশাক, পিরUদ, পিরেধয়, ব�, 

আভরণ, আবরণ, কাপড় ২:১৮৭ 
�ُوٌس َ েলৗহবম
, রণব�, বম
, িলবাস, েপাশাক ২১:৮০ 

 ٌøَََانٌ  جل ل�ْ
َ
لø< أ  দুধ, দু« ৪৭:১৫ 

 
ٌ
ýأ< َملَْجأ  আ�য়iল, পানাহ, আ�য়েক©, আ�ম, অবল�ন ৯:৫৭ 

 Mج< لَجý  গভীর হওয়া, ডুেব থাকা, মS থাকা, তিলেয় যাওয়া, 

অটল থাকা, অনড় থাকা, িজদ করা ২৩:৭৫ 
~  ýٌَُج؛ جل Mýُةٌ  RQُل  গভীর জলাশয়, অতল দিরয়া, অৈথ সাগর 

২৭:৪৪ 
ََد،

ْ
�

َ
َادٌ  أ

ْ
�د< إِ�  সত@চু@ত হওয়া, িবচু@ত হওয়া, িবপথগামী হওয়া, 

পথ পিরবত
ন করা, বাঁকাপথ ধরা, ব�পেথ চলা, পথVR 
হওয়া, অপব@াখ@া করা, ধািবত হওয়া, আকৃR হওয়া ২২:২৫ 

 কাি¬Nত, আ�য়, পানাহ, আ�ম ১৮:২৭ ُملْتََحدٌ 
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َاٌف 
ْ
�ف< إِ�  দুব
লতা ]কাশ কের সাহায@ চাওয়া, কাকুিত িমনিত 

করা, অনুনয় িবনয় করা, যাচনা করা, আিজ
 করা ২:২৭৩ 
�ق<] س[ َ�َِق   স"ৃb হওয়া, িমিলত হওয়া, েযাগ েদওয়া ৬২:৩ 

ََق 
ْ
�

َ

স"ৃb করা, িমিলত করা, িমলন ঘটােনা, অWভূ أb করা 

৫২:২১ 
�م< ُ�ُومٌ  ج َ�ْمٌ   েগাশত, মাংস ২২:৩৭ 

َاٌن، جل َ�ْنٌ 
ْ
�

َ
�ن< ُ�ُْونٌ  أ  কÛ�র, ভিaমা, বাচনভিa, সুর ৪৭:৩০ 

ل�< لًُ@  جل ِ�ْيَةٌ   দািড়, Â¨ ২০:৯৪ 

 O�َ
َ
�د< ُ�~  ج أ  অিত ঝগড়ােট, কলহি]য়, িববাদকারী, কুিটল, 

কলহপরায়ণ, িবসংবাদী ২:২০৪ 
نْ  ُ��ن< َ  িনকট, পN, সািHধ@, সিHধান, কােছ, সমীেপ ১১:১ 

ى َ��ي< َ  িনকট, কােছ, সমীেপ, সকােশ, সািHধ@ ৩:৪৪ 

 MAَ ]ذ<] سA  সু�াদু ও মজাদার ভাবা, তৃি�কর ভাবা, তৃি�দায়ক 

হওয়া ৪৩:৭১ 
ةٌ  MAَ اٌت  جل MAَ  মজাদার, 0িচকর, সু�াদু, সুেপয়, 0িচকর, 

মুখেরাচক ৩৭:৪৬ 
لزب< ص َالزٌِب   আঠািল মািট, ঠনঠেন, চটচেট, শb ৩৭:১১ 

لَْزمَ 
َ
لزم< أ  আবিশ@ক করা, বাধ@তামূলক করা, অবশ@;াবী করা, 

অবশ@কত
ব@ করা, অপিরহায
কত
ব@ করা, লািগেয় রাখা, 
অিনবায
 করা, অিবেUদ@ করা ১৭:১৩ 
ص لَِزامٌ   আবিশ@ক, অবশ@;াবী, অিবেUদ@, অিনবায
 শাি� ২৫:৭৭ 
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لِْسنَةٌ  ج لَِسانٌ 
َ
لسن< أ  িজ�া, িজnা, রসনা, ভাষা, বাকশিb, কথা, 

মুখপা`, ভাষাগত ১৬:৬২ 
َف  Mلطف< تَلَط  েকামল আচরণ করা, েকামলতা ]দশ
ন করা, 

সহানুভূিত েদওয়া, দয়া করা ১৮:১৯ 
لَُطَفاءُ  جل لَِطيٌف   েকামল, েËহশীল, দয়ালু, সহানুভূিতশীল, 

নমনীয়, সূàদশ
ী ৬:১০৩ 
ى Mلظي< تَلَظ  দাউ দাউ কের �লা, ]�িলত হওয়া, েলিলহান 

হওয়া, গনগেন হওয়া, িশখািয়ত হওয়া, িশখা লকলক করা, 
দহনশীল হওয়া ৯২:১৪ 
مص لََظى  েলিলহান িশখা, �লW আ/ন, অি¥িশখা, েলিলহান অি¥, 

গনগেন আ/ন, জাহাHােমর আ/ন ৭০:১৫ 
لعب< لَِعٌب  ،]س[ لَِعَب   েখলা, েখলা করা, , তামাশা করা, েকৗতুক 

করা ৬:৯১ 
مص لَِعٌب   েখলাধুলা, তামাশা, �ীড়ানক, েখলনা, পুতুল, েখলাঘর 

৬:৩২ 
 ,েখেলায়াড়, তামাশারত, েখলাবiায়, েখেলায়াড়েবেশ الَِعٌب 

�ীড়ারত, �ীড়ািবদ ২১:২ 
 Mلعل< لََعل  আশা করা যায়, স;বত, হয়েতা, হয়েতাবা, হেত পাের, 

যােত, েযন, অবশ@, অবশ@ই, িনzয়ই, িনঃসে�েহ ২:২১ 
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لعن< لَْعنًا ،]ف[ لََعنَ   অিভশাপ করা, রহমত েথেক বিqত করা, 

লানত করা, অিভস"াত েদওয়া, বদ দুয়া করা, গািল েদওয়া, 
অিনR কামনা করা ৩৩:৬৮ 

لََعنَاٌت  جل لَْعنَةٌ   অিভশাপ, লানত, বqনা, অ�ভ কামনা, বদ দুয়া, 

িবষদৃিR, েশ@নদৃিR ২:৮৯ 
 অিভশাপকারী, লানতকারী, গািলদাতা ২:১৫৯ َالِعنٌ 

َملُْعونَةٌ  مث َملُْعونٌ   অিভশ�, শ�, শাপk�, শািপত, অিভশাপk�, 

অ�ভ, অমaল ৩৩:৬১ 
لغب< مص لُُغوٌب   _ািWর েলশ, ে_শ, দুব
লতা, �ািW ৫০:৩৮ 

لغو< لَْغًوا ،]س ن،[ لََغا  বকবক করা, বােজ কথা বলা, আেবাল 

তােবাল বকা, অনথ
 কথা বলা, বাচালতা করা, বকাবিক করা, 
েগালমাল করা, ৈহৈচ করা ৪১:২৬ 

َالِليَةٌ  لَْغٌو،  বকবকািন, বকাবিক, বাচালতা, বকুিন, আেবাল 

তােবাল, আেজবােজ, িব]লাপ, অনথ
 কথা, অসার কথা, 
অনথ
কতা, েবGদা, অসারতা ৮৮:১১ 

لفت<] ض[ لََفَت   িফরােনা, েপছেন িফরােনা, ঘুিরেয় েদওয়া 

১০:৭৮ 
 ,িফরা, িফের চাওয়া, েপছেন তাকেনা, েপছেন িফরােনা اñََْفَت 

ÖেNপ করা, লN@ করা, নজর েফরােনা, দৃিR েদওয়া ১১:৮১ 
لفح<] ف[ لََفحَ   েপাড়ােনা, দ« করা, �ািলেয় েদওয়া, অি¥ 

সংেযাগ করা, আ/ন লাগােনা ২৩:১০৪ 
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لفظ<] ض[ لََفَظ   বলা, উ^ারণ করা, মুেখ আনা ৫০:১৮ 

 Mَفñْلفف< ا  েপঁচােনা, জিড়েয় যাওয়া, িবজিড়ত হওয়া, সিHিবR 

হওয়া ৭৫:২৯ 
لَْفاٌف 

َ
ِلف~  و أ  ঘণসিHেবিশত বাগান, সংযুb বৃNরািজ ৭৮:১৬ 

ص لَِفيٌف   িবজিড়ত, লােগায়া, সিHিবR, উপচীয়মান, দেল দেল 

১৭:১০৪ 
لَْ	 

َ
لفو< أ  ঘটনা�েম পাওয়া, েদখেত পাওয়া, ]ত@N করা ২:১৭০ 

لقب< لََقٌب  و اَلَْقاٌب   উপািধ, খারাপ নাম, অপনাম, পূব
নাম, খারাপ 

/েনর উেLখ ৪৯:১১ 
لقح< َالقِحٌ  و لََواقِحُ   পািনবাহী বায়ু, বৃিR বহনকারী বাতাস, বািরবাহী 

বায়ুমালা, পরাগায়ণেযাগ@ বায়ু, গভ
সqারী বায়ু, পরাগায়ণকারী 
বাতােস উড়W েমঘমালা ১৫:২২ 

لقط< اñََْقَط   কুিড়েয় েনওয়া, কুড়ােনা, তুেল েনওয়া, উঠােনা ২৮:৮ 

لقف<] س[ لَِقَف   িগলা, িগেল েফলা, kাস করা, গলাধঃকরণ করা, 

েঢাক িগলা, েখেয় েফলা, েপেট েঢাকােনা ৭:১১৭ 
لقم< اñََْقمَ   িগলা, িগেল েফলা, kাস করা, গলাধঃকরণ করা, েঢাক 

িগলা, েখেয় েফলা, েপেট েঢাকােনা ৩৭:১৪২ 
 েলাকমান হাকীম আলাইিহস সালাম ৩১:১৩ لُْقَمانُ 

 َâَِس[ ل[، ،ãََñَْالَ.  ا >âل  সাNাo করা, সাNাo পাওয়া, িমিলত 

হওয়া, িমলন ঘটা, েযৗথ হওয়া, একেযােগ চলা, পাওয়া, েপেয় 
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বসা, েদখা পাওয়া, মুেখামুখী হওয়া, সামনা-সামিন হওয়া 
৪৩:৮৩ 

 Mãَل সাNাo করােনা, ]দশ
ন করা, েদখােনা, দশ
ােনা, েদখেত 

েদওয়া, েদওয়া, তাউিফক েদওয়া, িশখােনা, িশNা েদওয়া 
৭৬:১১ 

 ãَْل
َ
 েNপণ করা, িনেNপ করা, ]েNপণ করা, ঢালা, েঢেল أ

েদওয়া, িবিN� করা, িনশানা বানােনা, iাপন করা, সংiাপন 
করা, উপiাপন করা, েপশ করা, রাখা, েদওয়া ৪:৯৪ 

 Mãَتَل সাNাত করা, েসৗজন@সাNাত কর, অভ@থ
না জানােনা, ]ত@N 

করা, পাওয়া, kহণ করা, ]ত@N kহণ করা, িশখা, উ^ারণ 
করা, জপা, মুেখ আনা, বেল েবড়ােনা, রটনা করা ২:৩৭ 

اMñَالُق  ِلَقاٌء،  সাNাo, েমালাকাত, ]ত@N, ]দশ
ন, উপiাপন, 

সামনা সামিন, িমলন, িমলিন, িকয়ামেতর সাNাo ৪০:১৫ 
 সাNােত, িদেক, অিভমুখ, পN ৭:৪৭ تِلَْقاءٌ 

ُمَالقٍ  َالِ.،  সাNাoকারী, অিভমুখী, মুেখামুিখ3দশ
ন লাভকারী, 

]ত@Nকারী, েয সাNাo পােব  ১৫:২০ 
 ٌâِْالُْملِْقيَات مث  ج، ُمل   উপiাপক, েপশকারী, উপiাপনকারী, 

িনেNপকারী ৭৭:৫ 
يَانِ  Rالُْمتَلَق আমল ]ত@Nক, কম
 পিরদশ
ক, ]ত@N kহণকারী, 

আমল ]ত@N ও kহণকারী েফেরশতাIয় ৫০:১৭ 
لِكنM  لِكن،  িকQ, উপরQ, অথচ, বরং, তেব, এমনিক ২:১২ 



 

286 

 েকন?, িক জন@? িক কারেণ? ৩:৬৫ لِمَ 

 যা, যার, যা িকছুর, যা িকছু আেছ তা, যার কারেণ ২:৪১ لَِما

 না, নয়, কখনও না, ৈনবচ ২:৬ لَمْ 

 িনzয় ইহা, অবশ@ই তা ২:৭৪ لََما

�ح< مص لَْمحٌ   পলক, দৃিR, দৃিRপাত ১৬:৭৭ 

�ز<] ض[ لََمزَ   Öকুিট করা, Öকুqন করা, মুখভার করা, মুখ 

বাঁকােনা, মুখেভংচােনা, ব@a করা, মুখিখঁচােনা, কটাN করা, 
িবûপ করা, অবEা করা, িন�া করা, দুন
ম করা ৯:৫৮ 
ص لَُمَزةٌ   Öকুিটকারী, কটাNকারী, িন�ুক, িবûপকারী, ব@aকারী, 

িছ�াে~ষী, েদাষাে~ষী ১০৪:১ 
�س<] ض ن،[ لََمَس   ²শ
 করা, েছাঁয়া, হাত েদওয়া, েঘঁষা, 

সং²শ
 করা ৬:৭ 
 ,শৃaার করা, কামকলা করা, মাখামািখ করা, মলামিল করা َالَمَس 

ডলাডিল করা, সহবাস করা, রিতি�য়া করা, সaম করা ৫:৬ 
 হাতড়ােনা, তালাশ করা, অনুস¤ান করা, েখাঁজা, েখাঁজ اñََْمَس 

করা, অে~ষণ করা, পাSা করা, েখাঁজাখুিজ করা ৫৭:১৩ 
ا �م< لَم�  সবটুকু, পুেরাটা, স"ূণ
ভােব, একে`, জমা কের, অেনক 

েবিশ ৮৯:১৯ 
مص لََممٌ   েছাট /নাহ, সগীরা, পােপর কাছাকািছ, অন@ায়, /নাহ 

করা, তাওবা করা, সাভািবক অপরাধ করা ৫৩:৩২ 
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ا Mلَم না, নয়, ৈনবচ, কখনও, যখন, তখন, েস সময়, িকQ, তেব 

৬:৫ 
 না, নয়, কখনও নয় ২:৫৫ لَنْ 

 যিদ, হেল, তাহেল ২:৯৬ لَوْ 

 যিদ না, না হেল, তা নাহেল, যিদ না হত, েকন না ২:৬৪ لَْوالَ 

َما لَوْ   েকন নয়? তেব েকন নয়? ১৫:৭ 

لوه< الَالُت   ‘লাত’ নামক মুিত
 ৫৩:১৯ 

لَْواحٌ  ج لَْوحٌ 
َ
لوح< أ  ফলক, তbা, েmট, েবাড
, িলিখত ফলক 

৮৫:২২ 
4َُْفوظ لَْوٍح   লাওেহ মাহফুজ: সুরিNত িলিখত িবদ@াফলক ৮৫:২২ 

اَحةٌ  Mلَو ভuকারী, দ«কারী, দহনকারী, ]�ালক, ]�লনকারী, 

দ«ায়ক, দাহক ৭৪:২৯ 
لوذ< مص لَِواذٌ   আµেগাপন করা, আ�য় েনওয়া, পানাহ েনওয়া, 

পার²িরক আ�য় ২৪:৬৩ 
لوط< لُوٌط   লুত আলাইিহস সালাম ১১:৭৪ 

لوم< لَْوَمةٌ  ،]ن[ َالمَ   িতর ার করা, ভo
সনা, পরিন�া করা, কুoসা 

করা, িধ�ার েদওয়া, িন�া করা, বকুিন েদওয়া ১২:৩২ 
 ,পর²ের িন�া করা, এেক অপরেক িতর ার করা تََالَومَ 

বকাবিক করা ৬৮:৩০ 

িন�ুক, িন�াকারী, পরিন�াকারী, কুoসাকারী, ভo َالئِمٌ সনাকারী, 

িবûপকারী, িতর ারকারী, বকাবিককারী ৫:৫৪ 
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اَمة MوMالل িতর ারকািরণী ]াণ, অিতিন�ুিকনী, অনুেশাচনাকািরনী 

৭৫:২ 
َملُومٌ  ُمِليٌم،  িনি�ত, িন�নীয়, িতর ৃত, িতর ারেযাগ@, িধকৃত, 

ভo
িসত, অিভযুb, অনুেশািচত ৫১:৪০ 
لَْوانٌ  ج لَْونٌ 

َ
لون< أ  রং, রঙ, বণ
, আভা, কালার ২:৬৯ 

لوي< لَوMى َ!�ا، ،]ن[ لََوى  বাঁকা করা, েপঁচােনা, কথা েপঁচােনা, িবûপ 

করা, Öকুিট করা, মুখেভংচােনা, ঝািক েদওয়া, েহলােনা, 
দুলােনা, ঝাকােনা, েঝাকােনা ৪:৪৬ 

Rب< مص لََهٌب   অি¥িশখা, Íুিলa, অি¥Íুিলa ৭৭:৩১ 

 ûِلََهٍب  أ  আবু লাহাব, অি¥িশখািবিশR, িশখাধারী, অি¥শম
া, 

অি¥পু0ষ, অি¥িশখার িপতা ১১১:১ 
Rث<] ف[ لََهَث   হাঁপােনা, হাঁসফাঁস করা, কাতরােনা, হাঁিপেয় পড়া, 

_াW হওয়া, িজnা েবর কের �াস েনওয়া, দম না থাকা, 
েবদম হওয়া ৭:১৭৬ 
لَْهمَ 

َ
Rم< أ  ইলহাম করা, অWের কথা েঢেল েদওয়া, ]ত@ােদশ করা, 

�দেয় নাড়া েদওয়া, �দেয় কথা উিদত করা, মেন করােনা 
৯১:৮ 
لَْها

َ
Rو< أ  উদাসীন বানােনা, িবমুখ করা, গােফল করা, আনমনা 

বানােনা, অন@মন  করা ১০২:১ 
 M=َتَل উদাসীন হওয়া, অনীহ হওয়া, উদাস হওয়া, আনমনা হওয়া, 

িনঃ²ৃহ হওয়া, ৮০:১০ 
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مص لَْهوٌ   উদাসীন@সামkী, িবেনাদনসামkী, েখলনা, েখলা, তামাশা 

৬:৩২ 
 ,উদাসীনী, অন@মন , িনঃ²ৃহ, িবতৃ�, অনাkহী, আনমনা الَِهيَةٌ 

উদাস ২১:৩ 
!ت<] ض[ َالَت   কমােনা, কম েদওয়া, ´াস করা, অনুত� বানােনা, 

আেNেপ েফলা ৪৯:১৪ 
 কতইনা ভােলা হেতা!, যিদ হেতা!, হায়!, আফেসাস! ৪:৭৩ َ!َْت 

ليس< لَيَْس   না হওয়া, না, নয়, নেহ, নাই, েনই ২:১১৩ 

!ل< َ!َاِ�ُ  ج َ!ْلَةٌ  مث َ!ٌْل   রাত, রাি`, রজনী, িনিশ, িনশা, িনশীথ, 

যািমনী, রােত, রাি`েবলা ৬৯:৭ 
ل<] ض[ َالنَ   নরম হওয়া, েকামল হওয়া, ন± হওয়া, সহজ 

হওয়া, নমনীয় হওয়া, িশিথল হওয়া, সদয় হওয়া, ভ� হওয়া 
৩:১৫৯ 

َالنَ 
َ
  নরম করা, েমালােয়ম করা, েপলব করা ৩৪:১০ أ

اج ِ!نَةٌ   সেতজ-েকামল েখজুরবৃN, তরতাজা েখজুরবৃN  ৫৯:৫ 

 ٌ Rَص ل  নরম, েকামল, ভে�ািচত, েসৗজন@, সহজ, িমিR ২০:৪৪ 

  
    [[[[৭৫৭৫৭৫৭৫]]]]    ميم

    
 ,িক?, কী বp?, েকান বp?, কী িজিনস?, যা , যা িকছু, না, নয় َما

নেহ ২:১৭ 
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َفَما
َ
 তারপেরও িক.. না? তবুও িক.. না ৩৭:৫৮ أ

 িকেসর Iারা, িক িনেয়,  তা িনেয়, এমন িকছু িনেয়, যা িকছু بَِما

সহ, তা স"েক
, যা িকছু..স"েক
, তার কারেণ ২:৪ 
فَِبَما فَِبَم،  অতএব িক িবষেয়, অতএব যা Iারা  ১৫:৫৪, ৩:১৫৯ 

 কী? কী বp?, েকান বp?, কী িজিনস ২:২৬ َماَذا

مأي< ِمئَاٌت  ِمئُْوَن، جل ِمائَةٌ   শত, একশত ২:২৫৯ 

 দুইশত ৮:৬৫ ِمائَتَِْ 

متع< َمتMعَ   উপেভাগ করােনা, েভাগ করেত েদওয়া, সে;াগ করােনা, 

উপকৃত করা, িবলস�ব@ েদওয়া ২:১২৬ 
اْستَْمتَعَ  َيَمتMَع،  েভাগ করা, উপেভাগ করা, সে;াগ করা, উপকৃত 

হওয়া, উপেসবন করা, উপেভাগ করেত চাওয়া, সুখাে~ষণ 
করা, িবলািসতায় থাকা, েভাগিবলােস থাকা, উপকারলাভ করা 
২:১৯৬ 

ْمِتَعةٌ  ج  َمتَاعٌ 
َ
أ  েভাগ@বp, েভাগ@পণ@, িবলাস�ব@, েভাগ@সামkী, 

সামkী, �ব@সামkী, আসবাবপ`, মালপ`, মালামাল, 
সুখস;ার, স"িS, পুি�, পঁুিজ ৪:১০২ 

م\< ص َمِتٌ   সুদৃঢ়, মজবুত, ]চM, শb, ]চM শিb ৭:১৮৩ 

م�< َمَ°   কখন, েকান সময়, কেব ২:২১৪ 

مثل< َيَمثMَل   আকৃিত ধারণ করা, আµ]কাশ করা, ]কািশত হওয়া, 

]কাশ হওয়া ১৯:১৭ 
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ْمثَاٌل  ج  َمثٌَل  ِمثٌْل،
َ
أ  মেতা, ন@ায়, সদৃশ, অনু8প, উপমা, উদাহরণ, 

দৃRাW, নিজর, সমকN, সমান, সমতুল@, তুল@, তুলনা, ]বাদ, 
]বচন, দৃRাWতুল@ অবiা, /ণা/ণ, বণ
না, কািহনী ২:১৭ 

ْمثَُل 
َ
ُمثَْ·  مث أ  তুলনাহীন, দৃRাWতূল@, ে�� ব@িb, েবনিজর 

ব@িb1, অনুপম, আদশ
বান, অ]িতম, অতুলনীয়, ]িস�জন 
২০:৬৩ 

 দৃRাWমূলক শাি�, শাি�র দৃRাW ১৩:৬ َمثَُالٌت 


সম8প সৃিR, ]িতমূিত َيَماِعيُل , আকৃিত, পুতুল, ছিব ২১:৫২ 

يدٌ  ِüَ  د< صü  ]ভাবশালী, মহান, মিহয়ান, স)ািনত, ময
াদাবান, 

মিহমাি~ত, েগৗরবাি~ত, েগৗরবময় ৫০:১‘ 
üس< üَُوِْ§~  و üَُوٌس   মাজুিস, অ¥ীধ, অি¥পূজক, অি¥ উপাসক, 

যািEক, েহামকত
া, সাি¥ক ২২:১৭ 
4ص< M4ََص   িব�� করা, খািট করা, িনেভ
জাল বানােনা, 

পিরেশাধন করা, পূত করা, পিব` করা ৩:১৪১ 
4ق<] ف[ 4َََق   িনঃেশষ করা, ¡ংস করা, িনিz� করা, মুেছ 

েফলা, িবেলাপ সাধন করা, িনপাত করা, বরকতহীন করা 
২:২৭৬ 

4ل< 4َِاٌل   েকৗশল, কেঠার শাি�, ]চM শিb ১৩:১৩ 

4ن< اْمتََحنَ   পরীNা করা, যাচাই করা, পরখ করা, আজমাইশ 

করা, যাচপত
াল কের েশাধন করা ৪৯:১৩ 
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4و<] ن[ 4ََا  মুেছ েফলা, িবলীন করা, মুেছ েদওয়া, িনিz� করা, 

িবনাশ করা, নাম িনশানা মুেছ েফলা, িচ� না রাখা ১৭:১২ 
�ر< َماِخرٌ  و َمَواِخرُ   চলমান েনৗযান, কলমুখিরত জাহাজ ১৬:১৪ 

�ض< مص َ�َاٌض   ]সব েবদনা, ]সবয¸ণা, ব@থা ওঠা, 

েলবারেপইন ১৯:২৩ 
 Mا ،]ن[ َمد مدد< َمد�  টানা, ল�া করা, দীঘ
 করা, িব�ৃত করা, িব�ার 

করা, ]সািরত করা, স�সারণ করা, িবছােনা, সময় বাড়ােনা 
১৯:৭৫ 

 Mَمد
َ
 সাহায@ করা, মদদ করা, বরা� েদওয়া, সহায়তা করা, অেঢল أ

েদওয়া, বািড়েয় েদওয়া, শিbবৃি� করা, শিbশালী করা, 
সহায়ক বানােনা ৩:১২৪ 


সাহায@, সহায়তা, অেনক সাহায@,  সহায়ক, সাহায@ােথ َمَددٌ , 

আিধক@, অেনক ১৮:১০৯ 
ُمُددٌ  جل ِمَدادٌ   েলখার সহায়ক, কািল, েদায়ােতর কািল ১৮:১০৯ 

 সাহায@কারী, মদদগার, সাহায@দাতা ৮:৯ ُمِمد~ 

َدةٌ  َمْمُدوٌد، Mُمَمد  দীঘ
, ]লি�ত, িব�ৃত, ]সািরত, দীঘ
কায়, ল�া, 

িবপুল, ]চুর ৫৬:৩০ 
ةٌ  Mُمَددٌ  جل ُمد  সময়, িনধ
ািরত সময়, েময়াদ, সময়সীমা, িiিতকাল 

৯:৪ 
مدن< َمَدائِنُ  ج  َمِدْفنَةٌ   মদীনা, শহর, নগর, নগরী, পুরী ৯:১০১ 

 মাদইয়ান: হজরত �য়াইব আলাইিহস সালােমর শহর ৭:৮৫ َمْدَفنُ 
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مرأ< َمِريئًا  তৃি�দায়ক, ]ীিত]দ, ]ীিতকর, মজাকর, সতৃ� হেয়, 

তৃি�েত, তৃি�েভাের ৪:৪ 
ِاْمَرءٌ  َمْرٌء،  ]া�বয়  মানুষ, ব@িb, সুদশ
ন পু0ষ, সুঠাম পু0ষ, 

আকষ
ণীয় পু0ষ, �ামী ২:১০২ 
ٌة،

َ
ةٌ  اْمَرأ

َ
َمْرأ  ]া�বয় া নারী, রমণী, মিহলা, �ীেলাক, সুদশ
না, 

মেনারমা, সু�রী, 8পসী ৪:১২ 
مرت< َماُروُت   মা0ত: ব@ািবলেনর েফেরশতা ২:১০২ 

مرج<] ن[ َمَرجَ   ]বািহত করা, েছেড় রাখা, িমিলত করা, িমি�ত 

করা, সংযুb করা ২৫:৫৩ 
 ,রংেবরেঙর েলিলহান অি¥িশখা, রিঙন Íুিলa, কৃ�Íুিলa َماِرجٌ 

ধূমিবহীন আ/ন ৫৫:১৫ 
ص َمِريجٌ   িমি�ত, নানািবধ, বGধা, রকমাির, VািW, VাWতা, VRতা, 

েগামরািহ, েগালেমেল ৫০:৫ 
 বাল, মুbা, মুেbা, িবিচ`ময় মুbা ৫৫:১৫[ الَْمرَْجانُ 

مرح< َمَرحٌ  ،]ف[ َمَرحَ   বড়াই করা, উLাস করা, উoফুL হওয়া, 

উLািসত হওয়া, আÍালন করা, ²ধ
া করা, আµািভমান করা 
৪০:৭৫ 

مرد<] ن[ َمَردَ   বড়াই করা, েবেড় যাওয়া, গব
 করা, অবাধ@ হওয়া, 

অমান@ করা, িনেষধ না মানা, িবে�াহ করা, মাথা উঁচু কের 
চলা, আ²ধ
া েদখােনা, ঔ�ত@ ]দশ
ন করা, বাড়াবািড় করা 
৯:১০১ 
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َمِريدٌ  َمارٌِد،  বড়াইকারী, অবাধ@, িবে�াহী, মাথা উঁচু, অিশR, দুR, 

দাি;ক, উ�ত, অিভমানী ৩৭:৭ 
 েগৗরবময় ভবন, সুউ^ অÀািলকা, উHতভবন, বড়ােয়র ُمَمرMدٌ 

]াসাদ ২৭:৪৪ 
 Mا ،]ن[ َمر مرر< َمر�  অিত�ম করা, চলা, চলাচল করা, চলােফরা 

করা, গমন করা, অতীত হওয়া, যাওয়া, ]iান করা ২৭:৮৮ 
 ,চলমান, অব@াহত, অিবরাম, িচরাচিরত, িনরবিUH, iায়ী ُمْستَِمر~ 

িবরামহীন, আবহমান ৫৪:২ 
 Oَمر

َ

অিতকড়া, িতbতর, িততা, চলW, গিতশীল, দীঘ أiায়ী, 

িচরিবষাদময়, েবদনাদায়ক, মম
ঘাতী ৫৪:৪৬ 
ةٌ  Mاٌت  ج َمر Mَمر  বার, দফা, িকি�, পব
, একবার, বGবার, বারংবার 

২৪:৫৮ 
ةٌ  Mِمَررٌ  جل  ِمر  শিb, Nমতা, বল, দৃঢ়তা ৫৩:৬ 

ةٍ  ُذوْ  Mِمر  শিbশালী, বলবান, Nমতাবান, বিলয়ান ৫৩:৬ 

مرض<] س[ َمرَِض   অসুi হওয়া, েরাগা�াW হওয়া, পীিড়ত হওয়া, 

ব@ািধk� হওয়া ২৬:৮০ 
ْمَراٌض  جل َمَرٌض 

َ
أ  েরাগ, ব@ািধ, অসুiতা, পীড়া, অসুiতা, অসুখ 

২:১০ 
َمْرَ+  ج َمِريٌض   অসুi, েরাগী, পীিড়ত, 0গণ, েরাগা, েরাগাত
, 

আত
 ৫:৬ 
مرو< الَْمْرَوةَ   মারওয়া: কাবার িনকটবত
ী একিট পাহাড় ২:১৫৮ 
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مري< اْمÈََى َيَمارَى، ِمَراًء، َمارَى،  তক
 করা, তক
িবতক
 করা, 

সংলাপ করা, কথা কাটাকািট করা, িবতMা করা, বাদানুবাদ 
করা, ঝগড়া করা, সে�হ করা, সে�হ কের ঝগড়া করা, 
সি�হান হওয়া, কলহ করা, িববাদ করা ১৮:২২ 


তক ُمْمÈٌَِي কারী, তািক
ক, িবতক
কারী, সে�হকারী, সি�হান, 

সি�«, সে�হ]বণ, সংশয়াকুল, খঁুতখঁুেত, িIধাk�, 
িIধাি~ত, ঝগড়াকারী, িববাদকারী, িবসংবাদী ২:১৪৭ 

َمَرايَا جل ِمْرَيةٌ   তক
, সে�হ, িদধা, সংশয়, খঁুতখঁুতািন, িবসংবাদ 

১১:১৭ 
مرم< َمْرَيمُ   মারইয়াম আলাইিহস সালাম, মিরয়ম, েমরী ২:৮৭ 

ْمزَِجةٌ  جل ِمَزاجٌ 
َ
مزج< أ  িম¬চার, িম�ণ, িমি�ত �ব@, সংিম�ণ 

৭৬:৫ 
َق، Mٌق  َمز Mمزق< ُمَمز  খMখM করা, খMিবখM করা, কুিচকুিচ করা, 

কুিটকুিট করা, টুকেরা টুকেরা করা, িছHিভH করা, িছHিবিUH 
করা, ঝুিরঝুির করা, চূণ
িবচূণ
 করা, /েড়া করা, পাউডার করা 
৩৪:৭ 

مزن< ُمْزنَةٌ  و ُمْزنٌ   েমঘ, সাদােমঘ, বৃিRভরা েমঘ ৫৬:৬৯ 

مسح< َمْسًحا ،]ف[ َمَسحَ   েমাছা, েপাঁছা, হাত বুলােনা, মুেছ েফলা, 

প� জবােয়র সময় গলায় হাত বুলােনা, জবাই করা, বধ 
করা, কত
ন করা, আঘাত করা ৩৮:৩৩ 

 ঈসা আলাইিহস সালাম ৩:৪৫ الَْمِسيحُ 
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مسخ<] ف[ َمَسخَ   িবকৃত করা, আকৃিত বীভoস করা, িবÕ 

বানােনা, কুoিসত কের েদওয়া, িবদঘুেট করা, কদাকার 
বানােনা, 8পাWর করা ৩৬:৬৭ 

ْمَسادٌ  جل َمَسدٌ 
َ
مسد< أ  েখজুেরর বাকেলর রিশ, েয েকান রিশ, 

দিড়, িশকল ১১১:৫ 
 Mمسس< َمس~  ،]س[ َمس  ²শ
 করা, টাচ করা, েছাঁয়া, েঘঁষা, লাগা, 

সং²শ
 করা, অa²শ
 করা, অনুভব করা, অনুভুিত, মজা 
৫৪:৪৮ 

 Mَيَماس শৃaার করা, কামকলা করা, মাখামািখ করা, মলামিল করা, 

ডলাডিল করা, সহবাস করা, রিতি�য়া করা, সaম করা 
৫৮:৩ 
مص ِمَساٌس   ²শ
 করা, গা েঘঁষা, সং²েশ
 যাওয়া ২০:৯৭ 

ِمَساَس  َال   ²শ
 নয়, অ²ৃশ@, আমােক ²শ
 কেরা না, সং²শ
 

নয় ২০:৯৭ 
ْمَسَك،

َ
َك، إِْمَساٌك، أ Mاْستَْمَسَك  مسك< َمس  আটেক রাখা, আব� রাখা, 

ধের রাখা, ধারণ করা, আকেড় ধরা, কাউেক না েদওয়া, 
িবরত রাখা ২:২২৯ 

ُمْستَْمِسٌك  ُمْمِسَكٌة، ُمْمِسٌك،  আটককারী, আব�কারী, ধারক, 

ধারণকারী, বাধাদাতা, ]িতব¤ক, িবরতকারী ৩৫:২ 
ِمْسَكةٌ  و ِمْسٌك   েমশক, কpরী, মৃগনািভ, আ�র, সুগি¤ ৮৩:২৬ 
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ْمَسا
َ
مسو< أ  স¤@া করা, সাঁঝেবলা ঘের েফরা, েগাধূিল বরণ করা 

৩০:১৭ 
ْمَشاجٌ 

َ
مشج< َمْشجٌ  و أ  িমি�ত, নরনারীর সংিমি�ত বীয
, ��াণু ও 

িড�াণুর িমলন, রbমাংেসর িবিম�ণ ৭৬:২ 
 Iَم�< َمْ�ٌ  ،]ض[ َم  পােয় েহঁেট চলা, পদ×েজ চলা, গমন 

করা, চলা, হাটা, যাওয়া, ]iান, গমন, চলন ৩১:১৯  
اءٌ  Mام َمش  অিধক গমনকারী, িছ�াে~ষী, িন�ুক, পরচচ
াকারী ৬৮:১১ 

 wْْمَصارٌ  جل ِم
َ
مw< أ  িমসর: িমশরেদশ, শহর, নগর, kাম, 

/Ukাম, েলাকালয় ২:৬২ 
مضغ< ُمْضَغةٌ   েগাশেতর টুকরা, মাংসিপM, েগাশতিপM, মাংসখM 

২২:৫ 
مM< ُمِضي�ا ،]ض[ َمَ,   গমন করা, চলা, যাওয়া, হাটা, অিত�ম 

করা, গমন, চলন, ]iান ৩৬:৬৭ 
ْمَطرَ 

َ
مطر< أ  বৃিRপাত করা, বৃিRবষ
ণ করা, বষ
ণ করা ৭:৮৪ 

ْمَطارٌ  جل َمَطرٌ 
َ
أ  বৃিR, বষ
া, বাদল, বষ
ণ, বািরধারা, জলধারা, 

অেঝারধারা ৭:৮৪ 

বষ ُمْمِطرٌ ণকারী, বষ
ণমুখর, বৃিRদাতা, বৃিRদানকারী ৪৬:২৪ 

ى Mمطو< َيَمط  অaভিa কের চলা, হাত দুিলেয় চলা, গব
ভের চলা 

৭৫:৩৩ 
 ,সa, সেa, সেa, সহ, সহকাের, একে`, একসেa, একেযােগ َمعَ 

েযৗথভােব, সেa িনেয়, সে¢ও ২:৪৩ 
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معز<َماِعزٌ   و َمْعزٌ   ছাগ, ছাগল, বকির, েমষ ৬:১৪৩ 

معن< اج َماُعْونٌ   পািন, বৃিRর পািন, জাকাত, দান, অনুkহ, 

উপহার, উপকরণ, গৃহi ব@বহায
 সামkী, দা, কুড়াল, বাসন 
১০৭:৭ 
ص َمِعٌ   মািয়ন: জাHােতর ]বাহমাণ ঝরণা, ]বাহমাণ পািন, 

ঝরণা, ]dবণ, পািন, পিব` পানীয় ২৩:৫০ 
ْمَعاءٌ 

َ
، و أ م6< ِم6ٌْ  َم6ٌْ  নািড়ভুঁিড়, অ¸, নািড়, ভুঁিড়, আঁতিড়, 

অWজ
ঠর ৪৭:১৫ 
مقت< مص َمْقٌت   জঘন@, িবরিbকর, ঘৃিণত, অত@িধক না পছ�, 

েNাভ, অবEা, অসQিR, অWদ
াহ, অ�াব@ ৪০:১০ 
مكث< ُمْكٌث  ،]ن[ َمَكَث   থামা, থাকা, েদির করা, অেপNা করা, 

অবiান করা, বাস করা ১৭:১০৬ 
 অবiানকারী, বািস�া, অেপNমাণ, িiিতশীল ১৮:৩ َماِكٌث 

مكر< َمْكرٌ  ،]ن[ َمَكرَ   েকৗশল করা, েধাঁকা েদওয়া, ]তারণা করা, 

]বqনা করা, বাহানা করা, ফান করা, ছলনা করা, ফি� 
আটা 

 ,েকৗশলী, ]তারক, ]বqক, বাহানাকারী, ফি�বাজ َماِكرٌ 

ছলনাময়ী ৩:৫৪ 
ةُ  Mمكك< َمك  ম�া শরীফ ৪৮:২৪ 

م9< ِميَْ¬ُل   েফেরশতা মীকাঈল আলাইিহস সালাম ২:৯৮ 
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َن، Mْمَكنَ  َمك
َ
مكن< أ  ]িতি�ত করা, অবiান মজবুত করা, দৃঢ় 

করা, সNম করা, শিbশালী করা, বাসiান েদওয়া, থাকেত 
েদওয়া, Nমতাশালী করা 

 ,সু]িতি�ত, সুদৃঢ়, অটল, স)ািনত, বাসiান, আ�য় َمِكٌ 

অবiানiল, পা`, আধার ১২:২১ 
ْمِكنَةٌ  جل َمَ¬نٌ 

َ
َمَ¬نَةٌ  مث أ  iান, জায়গা, বাসiান, �iান, আলয়, 

গৃহ ৬:১৩৫ 
مكو< ُمَ¬ءٌ   হাততািল বাজােনা, তািল বাজােনা, করতািল েদওয়া, 

তািলক মারা, তাই েদওয়া, করাঘাত করা ৮:৩৫ 
 
َ
مأل<] ف[ َمَأل  ভরা, পূণ
 করা, পিরপূণ
 করা, ভরপুর করা ১৮:১৮ 

 
َ
َأل 
পূণ اْمتَ হওয়া, পিরপূণ
 হওয়া, ভের যাওয়া, ভরপুর হওয়া, ঠাই 

না থাকা ৫০:৩০ 
 
ٌ
ْمَالءُ  جل ِمْأل

َ
أ  ভিত
, পূণ
, পিরমাণ ৩:৯১ 


পূরণকারী, পূণ َماِلئٌ কারী, পিরপুরক, ভিত
কারী, পূিত
কারী ৩৭:৬৬ 

 
ٌ
ْمَالءُ  جل َمَأل

َ
أ  েনতা, েনতৃiানীয়, সদ
ার, ]ধান, পিরষদ, সাংসদ, 

সভাসদ, পাষ
দ, সভ@, ম¸ী, উপেদRা ৭:৬০ 
ملح< ِمَالحٌ  جل ِملْحٌ   লবণ, লবণাb, েলানা, েলানতা, িনমক 

৩৫:১২ 
ملق< إِْمَالٌق   িনঃ� হওয়া, গিরব হওয়া, দির� হওয়া, ফিকর 

হওয়া, অভাবী হওয়া, অভাব, ৈদন@তা, অনটন, িনঃ�তা, 
দাির�, অ�Uল ৬:১৫১ 



 

300 

ملك<] ض[ َملََك   মািলক হওয়া, অিধকারী হওয়া, অধীন বানােনা, 

হ�েNপ করা, কবজা করা, করায়1 করা, হ�গত করা ৪:৩ 
 ,করায়1, আয়Sাধীন, ইUাধীন, আওতাধীন, ইখিতয়ার َملٌْك 

অিধকার, অধীন ২০:৮৭ 
ْمَالٌك؛ جل ُملٌْك 

َ
َملَُكوٌت  أ  রাজ1, আিধপত@, রাজ@, সালতানাত, 

Gকুমত, ]ভু1, বাদশাহী, অিধকার, কুদরত, Nমতা ৬:৭৫ 
َمِليٌك  ُملُوٌك، ج َمِلٌك   মািলক, রাজা, বাদশা, অিধপিত, সব
ািধপিত, 

স¤◌্রাট, সুলতান, ]ভু, শাসক ৫:২০ 
َماِلُكون ج َمالٌِك   মািলক, বাদশা, রাজািধরাজ, শাহানশাহ, 

স¤◌্রাট, অিধপিত, সুলতান, অিধকারী, �¢ািধকারী, 
জাহাHােমর দােরায়ান ৪৩:৭৭ 

 ,মািলকানাধীন, অিধকারভুb, করায়1, েগালাম, �ীতদাস َمْملُوكٌ 

দাস, ]জা ১৬:৭৫ 
َمَالئَِكةٌ  ج َملٌَك   েফেরশতা, অবতার, দূত, েদবতা ৭:২০ 

 Mَمل
َ
ملل< أ  িলখােনা, িলিখেয় েনওয়া ২:২৮২ 

ِملٌَل  جل ِملMةٌ   িমLাত, ধম
, শরীয়ত, দীন, মতবাদ, জীবনব@বiা, 

ধম
াদশ
, জািত, স�দায় ৩:৯৫ 
ْمَ· 

َ
مé< أ  সময় েদওয়া, অবকাশ েদওয়া, িঢল েদওয়া, ছাড় 

েদওয়া, সুেযাগ েদওয়া, সুেযাগ কের েদওয়া, অনুকুল করা 
১৩:৩২ 
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 ~éَِم িচর অবকাশ , িচরতের, আজীবেনর জন@, সারা জীবেনর জন@ 

১৯:৪৬ 
 েক, কারা, কােক, েকান ২:৮ َمن

 কার, েয...তার, তার ব@াপাের ২:১৫৪ لَِمنْ 

 অবশ@ই েয ২:১০২ لََمنْ 


যার কারেণ, যার সেa, তার স"েক بَِمنْ  ১৬:১২৫ 

 অতএব েয ২:৩৮ َفَمنْ 

َفَمنْ 
َ
 তারপেরও িক েয... ৩:১৬২ أ

نْ  Mِمم তার েথেক, তার েচেয় ২:১১৪ 


েথেক, অWভু ِمنْ b, পেN, ৈনকেট@, স"েক
, ব@াপাের, িবষেয়, 

স�ে¤, সহ, িনেয়, িকছু, কিতপয় ২:৪ 

অবশ@ই... অWভু لَِمنْ b ২:১৪৫ 

 তেব... পN েথেক ২:২০০ فَِمنْ 

فَِمنْ 
َ

তবুও িক....স"েক أ ৫৩:৬৯ 

 Mِمم কী েথেক, কী িদেয় ৮৬:৫ 

منع<] ف[ َمنَعَ   মানা করা, িনেষধ করা, বাধা েদওয়া, বারণ করা, 

িনবারণ করা, িনবৃS করা, িনর� করা, ]িতেরাধ করা, রNা 
করা, েঠকােনা, ]িতহত করা, সামলােনা, সামেল েনওয়া 
২:১১৪ 

َمنMاعٌ  َمانَِعٌة،  বারণকারী, িনেষধকারী, বাধাদাতা, িনবারক, 

]িতেরাধক, ]িতেরাধী, িনেরাধক, ]িতহতকারী, রNক ৫৯:২ 
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 কৃপণ, িনবারক, িনেষধকারী ৭০:২১ َمنُوعٌ 

 িনিষ�, বারণেযাগ@, বাধাযুb, িনবািরত, অWিরত ৫৬:৩৩ َمْمنُوَعةٌ 

 Mَمن�ا ،]ن[ َمن >êم  অনুkহ করা, ক0ণা করা, কৃপা করা, অনুক"া 

করা, ইহসান করা, দয়া করা, েমেহরবািন করা, মaল করা, 
িহতকামনা করা, অনুkহ ]কাশ করা, েখাটা েদওয়া, উপকার 
তুেল ধরা, উপকার, দান, দয়া, ক0ণা, অনুkহ, েখাটা ২:২৬২ 

 Oالَْمن মাHা: জাHােতর সু�াদু হালুয়া ২:৫৭ 


অপ َمْمنُونٌ ণীয় কৃপা, ]েদয় দান, ]দS কৃপা, দাতব@কৃপা, 

বদলােযাগ@, ৪১:৮ 
Yَمْمنُون َغ  অনপ
ণীয় কৃপা, অ]েদয় দান, অপার ক0ণা, েখাটাহীন 

দান, িনঃ�াথ
, বদলাহীন, অিবিনেময়, অিবিনময়েযাগ@ ৪১:৮ 

সময়, কাল, যুগ, িনয়িত, ভাগ@, দুঘ َمنُونٌ টনা, মৃতু@ ৫২:৩০ 

 Míم¢< َم  বৃথা আ�াস েদওয়া, খামাখা আশাি~ত করা, ক�না]বণ 

বানােনা, দুরাকা¬Nায় েফলা ৪:১১৯ 
 íَْم

َ

সWােনর আশায় জরায়ুেত বীয أপাত করা, সাkেহ সহবাস 

করা, কামি�য়া করা, মিনপাত ঘটােনা ৫৩:৪৬ 
 Míَيَم আশা করা, কামনা করা, আকা¹া করা, ]ত@াশা করা, 

ক�না করা, অনুপাঠ করা, পাঠ করা, আবৃিS ২২:৫২ 
ْمِنيMةٌ 

ُ
َماِ½O  ج  أ

َ
األ  আশা, ]ত@াশা, আকা¹া, ক�না, দুরাশা, িমথ@া 

আশা, অনুপাঠ, পাঠ, আবৃিS ২২:৫২ 

মিন, বীয َمِ¢~ , �� ৭৫:৩৭ 
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মানাত: পাথেরর মূিত َمنَاةٌ , েদবী ৫৩:২০ 

موت< َمْوتًا ،]ن[ َماَت   মরা, মরণ হওয়া, মের যাওয়া, মৃতু@বরণ 

করা, পরেলাক গমন করা, ]াণবায়ু েবর হওয়া ২:১৬১ 
َماَت 

َ
 মারা, মৃতু@ ঘটােনা, মরণ েদওয়া, ]াণ েকেড় েনওয়া, েমের أ

েফলা, ]াণনাশ করা, ]াণহরণ করা, জীবনাবসান করা, 
]াণহীন করা, অচল করা ২:২৫৯ 

مص َمَماٌت  َمْوتٌَة، َموٌْت،  মৃতু@, মৃরণ, িতেরাধান, ]য়াণ, 

জীবনাবসান, িচরিবদায়, পরেলাক গমন ৪৪:৫৬ 
ْمَواٌت  َمْوَ�، جل َميٌْت 

َ
َميRتُْونَ  جل َميRٌت  َميْتَاٌت؛ جل َمْيتَةٌ  مث أ  মৃত, 

]াণহীন, মুদ
া, ]য়াত, িনäাণ, পরেলাকগত, িচরিনি�ত, 
মৃতেদহ, শব, লাশ, মড়া, মরণশীল, ন�র, মৃত]ায়, মরনাপH, 
মুমূষু
 ২৩:১৫ 

موج<] ن[ َماجَ   েঢউ েখলা, তরিaত হওয়া, তরaিবNুB হওয়া, 

তরaসমাকীণ
 হওয়া, কেLািলত হওয়া ১৮:৯৯ 
ْمَواجٌ  جل َمْوجٌ 

َ
أ  েঢউ, তরa, উিম
, কেLাল, িহেLাল, মউজ, লহরী 

১০:২২ 
مور< َمْوًرا ،]ن[ َمارَ   ]লয় সৃিR হওয়া, তরিaত হওয়া, তরaিবNুB 

হওয়া, ]কি"ত হওয়া, আে�ািলত হওয়া, পাক খাওয়া, 
ঘূণ
ন সৃিR হওয়া, ঘরপাক �0 হওয়া ৫২:৯ 

مو§< ُموَ¦   মুসা আলাইিহস সালাম ২:৫১ 
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ْمَواٌل  ج َماٌل 
َ
مول< أ  কাি¬Nত বp, আকষ
ণীয় বp, মাল, ধন, 

স"দ, েদৗলত, অথ
, তহিবল, টাকাপয়সা, ঐ�য
, িবS, িবষয়, 
স"িS ২:১৭৭ 

ْمَواهٌ  ِميَاٌه، جل َماءٌ 
َ
موه< أ  পািন, জল, বাির, সিলল, নীর, জল]বাহ, 

িনয
াস, রস, সজীবতা ১৮:৪১ 
َد، ،]ف[ َمَهدَ  Mمهد< َيْمِهيًدا َمه  ]pত করা, িবছানা িবছােনা, শয@া 

পাতা, শয@া রচনা করা, িবছানা ]pত করা, ফুলশয@া িবছােনা 
৩০:৪৪ 

 শয@াদাতা, শয@া রচিয়তা, িবছানা ]pতকারী ৫১:৪৮ َماِهدٌ 

ُمُهوْدٌ  ِمَهاٌد، جل َمْهدٌ   মােয়র েকাল, ে�াড়, েদালা, েদালনা, ঝুলনা, 

ঝুলিন, ঝুলা, শয@া, িবছানা, সুখশয@া, ফুলশয@া, িব�ৃত 
সমভূিম ৩:৪৬ 

ُمُهدٌ  جل ِمَهادٌ   শয@া, িবছানা, গWব@iল, আ�য়iল, িঠকানা, িব�ীণ
 

সমভূিম ৩:১২ 
َل، Mْمَهَل  َمه

َ
مهل< أ  সুেযাগ েদওয়া, অবকাশ েদওয়া, িঢল েদওয়া, 

ছাড় েদওয়া, সময় েদওয়া, অনুকুল করা ৮৬:১৭ 

টগবেগ তরল খিনজপদাথ ُمْهٌل , উS� পঁুজ, েতেলর গাদ, কাইট, 

তলািন, েতলকােR ৭০:৮ 
مهم< َمْهَما  েয েকান, যখনই, যতই, যা িকছু ৭:১৩২ 
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مهن< مف َمِهٌْ   ইতর, অধম, অপা`, হীন, নীচ, তুU, নগণ@, 

অপদাথ
, ঘৃণ@, িনকৃR, েবইÐত, গিহ
ত, ôািনকর, মানহীন, 
কল�জনক ৩২:৮ 

ميد<] ض[ َمادَ   আে�ািলত হওয়া, ]কি"ত হওয়া, ক"মান 

হওয়া, কাঁপেত থাকা, নত হওয়া, অবনত থাকা, িবনত হওয়া, 
আনত থাকা, েদাল খাওয়া, েহেল পড়া, েঝাঁকা, সদেপ
 চলা, 
]দিNণ করা ১৬:১৫ 


দ�রখান, খানাপূণ َمائَِدةٌ  দ�রখান, সখাদ@ ডাইিনং েটিবল, খানা, 

আহায
, আH ৫:১১২ 
مY<] ض[ َمارَ   আহায
 আনা, খাদ@ আনা, রসদ আনা, খাদ@শস@ 

আনা ১২:৬৫ 
م�<] ض[ َمازَ   পৃথক করা, আলাদা করা, িবভb করা, ভাগ করা, 

িবভাজন করা, পাথ
ক@ করা, িবিUH করা, ব@বধান করা, 
ৈবিশRপূণ
 করা, �াত¸@ সৃিR করা ৮:৩৭ 


আলাদা হওয়া, িবভb হওয়া, িবিUH হওয়া, ৈবিশRপূণ اْمتَازَ  

হওয়া, �ত¸ হওয়া, দলছুট হওয়া ৩৬:৫৯ 
 َ Mَيَم� রােগ েফেট পড়া, অি¥শম
া হওয়া, কুিটকুিট কের েফলা, 

িবেশষাবiা সৃিR হওয়া, টুকরা টুকরা করা, িছHিভH করা, 
েফেড় েফলা, কুিচকিচ করা, খMিবখM করা ৬৭:৮  
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ميل< َميْلَةً  َميًْال، ،]ض[ َماَل   েঝাঁকা, ঝুঁেক পড়া, নত হওয়া, আনত 

হওয়া, ধািবত হওয়া, অkসর হওয়া, ঝাঁিপেয় পড়া, আ�মণ 
করা, আkাসন চালােনা, হামলা করা ৪:২৭  

 
    [[[[১০৮১০৮১০৮১০৮]]]]    نون

    

অনবিহত অথ ن ৬৮:১ 

ى
َ
نأي<] ن[ نَأ  দূের যাওয়া, সের পড়া, েকেট পড়া, দূের থাকা, 

িবরত থাকা ১৭:৮৩ 
،
َ
  َغبMأ

َ
نبَأ

َ
نبأ< أ  সংবাদ েদওয়া, খবর েদওয়া, Eাপন করা, জানােনা, 

অবিহত করা, বেল েদওয়া, ]চার করা, িরেপাট
 করা, সতক
 
করা, Gিশয়াির উ^ারণ করা ৬৬:৩ 

 
َ
 সংবাদ জানেত চাওয়া, খবর চাওয়া, িজEাসা করা, জানেত اْستَنْبَأ

চাওয়া ১০:৫৩ 
 
ٌ
نبَاءٌ  ج َغبَأ

َ
أ  সংবাদ, খবর, বাত
া, ]িতেবদন, সমাচার, বৃSাW, 

িনউজ, িববরণ, সুখবর, কািহনী, ঘটনা, ওিহ ৬:৫ 
 ~úَِْوَن، ج نOنِبيَاءٌ  نَِبي

َ
أ  নবী, রাসূল, পয়গ�র, দূত, ]িতেবদক, 

সাংবািদক ২:৬১ 
ةُ  MبُوOTا নবুওয়াত, পায়গা�ির, িরসালাত ৩:৭৯ 

نبت<] ن[ َغبََت   জªােনা, গজােনা, অ�ুিরত হওয়া, পয়দা হওয়া, 

উoপাদন হওয়া, চারা েবর হওয়া, ফলন হওয়া ২৩:২০ 
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نبََت 
َ
 জªােনা, অ�ুিরত করা, উদগত করা, উoপH করা, উoপাদন أ

করা, চারা েবর করা, ফিলেয় েদওয়া, ফসল ফলােনা ৩:৩৭ 
اج َغبَاٌت   উoপH করা, অ�ুরণ, উি�দ, চারা, গাছ, লতা, শস@, 

ফসল, অ�ুর ৭১:১৭ 
نبذ<] ض[ َغبَذَ   িনেNপ করা, ছুঁেড় মারা, েফেল রাখা, বজ
ন করা, 

ভa করা ২:১০১ 

িনিN� হওয়া, বজ  انتَبَذَ নীয় হওয়া, বিজ
ত হওয়া, সের পড়া, 

সটেক যাওয়া, পৃথক হওয়া ১৯:১৬ 
ن�< َينَابَزَ   পর²রেক অপনােম ডাকা, িব½পাµক উপািধ েদওয়া 

৪৯:১১ 
نبط< اْستَنْبََط   খঁুেজ েবর করা, গেবষণা করা, উ�াবন করা, 

িবেmষণ করা ৪:৮৩ 
نبع< َفنَانِيعُ  ج  يَنبُوعٌ   ঝরণা, জল]পাত, েফায়ারা, ]dবণ, 

িনঝিরণী ১৭:৯০ 
نتق<] ض ن،[ َغتََق   উেSালন করা, তুেল ধরা ৭:১৭১ 

 َÝََانت >Ýن  িবিN� হওয়া, ছিড়েয় পড়া, এেলােমেলা হওয়া, ছ`ভa 

হওয়া, িছটেক পড়া ৮২:২ 
 িবিN�, এেলােমেলা, ছ`ভa, ছড়ােনা ২৫:২৩ َمنثُورٌ 

«د< اMTْجَديِْن   ভােলাম� দুই পথ, ইমান ও কুফির, ন@ায়-অন@ায়, 

উভয় পথ, পlাIয়, পlা, উ^ভূিম ৯০:১০ 
ْ«َاٌس  جل َ«ٌَس 

َ
«س< أ  নাপাক, অপিব`, অ�িচ, েনাংরা ৯:২৮ 
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نَاِجيُْل  جل اِإلِ«يُل 
َ
«ل< أ  ইি�ল: হজরত ঈসা আলাইিহস সালােমর 

উপর অবতীণ
 আসমািন িকতাব ৩:৩ 
«م< اOTُجومُ  ج  اMTْجمُ   নN`, তারকা, তারা, িসতারা, েজ@ািত¿; 

তৃণ, লতা, /ü, শাকসবিজ ৫৫:৬ 
«و< َ«َاةٌ  ،]ن[ َ«َا  নাজাত পাওয়া, মুিb পাওয়া, পির`াণ পাওয়া, 

ছাড়া পাওয়া, িন�ার পাওয়া, েরহাই পাওয়া, অব@াহিত লাভ 
করা, খালাস পাওয়া ১২:৪৫ 
ن4َ،

َ
نM4َ  أ  নাজাত েদওয়া, মুিb েদওয়া, পির`াণ েদওয়া, অব@াহিত 

েদওয়া, খালাস েদওয়া ৭:৮৯ 
َينَاَ)  اَ)،نَ   পর²ের কানকথা বলা, মুনাজাত করা, কানাকািন 

করা, িফসিফস করা, িফসিফিসেয় কথা বলা, কােন কােন 
কথা বলা, একােW আলাপ করা, পরামশ
 করা ৫৮:১২ 

 মুিb লাভকারী, মুিbকামী, মুিb]া� ১২:৪২ نَاٍج 

 ~Qَِص ن  পরামশ
কারী, পরামশ
ােথ
, একাWসিa ১২:৮০ 


কানাঘুষা, েগাপন পরামশ اMTْجَوى, েগাপনকথা, কানকথা, 

েগাপনালাপ, আলাপচািরতা ১৭:৭৪ 
 ٌ RQ  মুিbদাতা, উ�ারকারী, িন�ারকারী ২৯:৩৩ ُمنَ

Uب< مص Uٌَْب   দািয়1, কত
ব@, িজ)া ৩৩:২৩ 

Uت<] ض[ Uَََت   পাথর েকেট ৈতির করা, পাথর কাটা, েখাদাই 

করা, ভা য
 বানােনা ১৫:৮২  
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Uر<] ف[ Uََرَ   উট নহর করা, িবেশষ প�িতেত উেটর গলায় 

জবাই করা, কুরবানী করা ১০১:২ 
َساٌت  Uُُوٌْس؛ جل Uٌَْس  ِUَ س< وU  ٌَسة ِUَ  অ�ভ, দুভ
াগ@, অমaল, 

অিহতকর ৫৪:১৯ 
 Uُ অি¥িশখা, িশখা, Íুিলa, ধূম, েধাঁয়া, ধু±, ধু±কু� ৫৫:৩৫َاٌس 

Uل< اج Uٌَْل   েমৗমািছ, মধুেপাকা, মধুমিNকা ১৬:৬৮ 

Uٌَِل  جل Uِْلَةٌ   খুিশ মেন েদওয়া, িনঃ�াথ
দান �8প ৪:৪ 

Uن< Uَْنُ   আমরা, েমারা ২:১১ 

َرةٌ  ِVَ ر< نََواِخرُ  جلV  পুরাতন গিলত হািÏ, ]াচীন হািÏ, পচা, 

চূণ
িবচূণ
, ঝুরঝুের ৭৯:১১ 
يٌل  ج Vَْلَةٌ  مث Vٌَْل  ِVَ >لV  েখজুর গাছ, েখজুর, খজু
র, খুম
া, 

েছাহারা ৬:৯৯ 
نَدادٌ 

َ
ندد< نِد~  و أ  শিরক, সমতুল@, সমকN, মেতা, মেতান ২:২২ 

ندم< نَاِدمٌ   অনুত�, অনুেশাচনাকারী, মম
াহত, মুহ@মান, পিরত�, 

±িয়মাণ ৫:৩১ 

অনুতাপ, অনুেশাচনা, মম نََداَمةٌ েবদনা, পিরতাপ ১০:৫৪ 

ندي< نَِداءٌ  نَاَدى،  আnান করা, সে�াধন করা, ডাকা, তলব করা, 

েঘাষণা করা, আওয়াজ েদওয়া ১৯:৩ 
اMñنَادُ  َينَاَدى،  ডাকাডািক করা, এেক অপরেক েডেক বলা, 

পর²ের সে�াধন করা, ৬৮:২১ 
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اMñنَادِ  يَوم  ডাকাডািকর িদন, সে�াধন িদবস, িকয়ামত িদবস, 

আত
নাদ িদবস ৪০:৩২ 

সে�াধনসভা, পরামশ نَاِدٌي সভা, সভা, মজিলস, সভাসদ ২৯:২৯ 

نِْديَةٌ  جل نَِدي~ 
َ
أ  সভা, মজিলস, এজলাস ১৯:৭৩ 

 সে�াধনকারী, আnানকারী, আnায়ক, েঘাষক, েঘাষণাকারী ُمنَادٍ 

৫০:৪১ 
نذر<] ض ن،[ نََذرَ   মানত করা, মানত মানা, উoসেগ
র শপথ করা, 

িনেবদন করা ২:২৭০ 
نَذَر،

َ
نُُذرٌ  نُْذٌر، أ  সতক
 করা, সাবধান করা, ভয় েদখােনা, 

ভীিত]দশ
ন করা, Gিশয়াির উ^ারণ করা ৩:৩৫ 
نُُذورٌ  ج نَْذرٌ   মানত, উoসগ
, িনেবদন ২:২৭০ 

نُُذرٌ  ج نَِذيرٌ  ُمنِذٌر،  সতক
কারী, সাবধানকারী, ভীিত]দশ
ক ৫৩:৫৬ 


িভিত ]দিশ ُمنَذرٌ ত, সতক
ীকৃত, Gিশয়ার, িবভীিষত ১০:৭৩ 

نزع<] ض[ نََزعَ   েটেন েবর করা, টানা, েকেড় েনওয়া ৩:২৬ 

َينَاَزعَ  نَاَزَع،  টানাটািন করা, পর²ের কথা টানাটািন করা, 

Gেড়াGিড় করা, ঝগড়া করা, িববাদ করা, বাকিবতMা করা, 
তক
াতিক
 করা ৪:৫৯ 

 েটেনিহঁচেড় ]াণ সংহারকারী েফেরশতা, ]াণ সংহারকারী اMTازÏَِِت 

৭৯:১ 
اَعةٌ  Mنَز েয আ/ন চামড়া তুেল েফলেব, চামড়া উoপাটক অি¥, 

চেম
াoেNপক শাি� ৭০:১৬ 
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نزغ< نَْزغٌ  ،]ف[ نََزغَ   উসকািন েদওয়া, ]েরাচনা েদওয়া, কুম¸ণা 

েদওয়া, উসেক েদওয়া, কলহ-িববাদ সৃিR করা ৭:২০০ 
نَْزَف 

َ
نزف<  أ  মাতাল হওয়া, েনশাk� হওয়া, অধ
Eান হওয়া, 

পাগল]ায় হওয়া ৩৭:৪৭ 
َل  ُمَ ًال، ،]ض[ نََزَل  M َنزل< َي  নািজল হওয়া, অবতরণ করা, েনেম 

আসা, অবতীণ
 হওয়া, পেড় যাওয়া, পিতত হওয়া, পাত হওয়া 
২৩:২৯ 

نَزَل 
َ

নািজল করা, অবতারণ করা, একবাের নািজল করা, অবতীণ أ 

করা, নািমেয় আনা, পাড়া, পিতত করা, পাত করা ১৮:১ 
 Mتَِ يالً  َل،نَز  বাের বাের নািজল করা, �মা~েয় নািজল করা, 

অবতীণ
 করা ৭৬:২৩ 
 ,@আপ@ায়ন, আিতেথয়তা, আদরযÞ, সমাদর, আিতথ نُُزٌل 

েমহমানদাির, অিতিথর খাবার ৩২:১৯ 
 একবার অবতরণ ৫৩:১৩ نَْزلَةٌ 

ٌل  و َمنَاِزُل  َمْ ِ  অবতরণiল, কNপথসমুহ, মি�ল ১০:৫ 

ٌل  R َُم �মা~েয় অবতীণ
কারী, নািজলকারী ৫:১১৫ 

ٌل  
একে` অবতীণ ُمْ ِকারী, নািজলকারী, অবতারক ২৯:৩৪ 

ٌل، M ٌَل  ُم ُمْ َ  নািজলকৃত, অবতীণ
, অবতরণiল ৩:১২৪ 

نسأ< النDِMءُ   মাস গননা িপিছেয় েদওয়া, তািরখ িপিছেয় েদওয়া 

৯:৩৭ 
ةٌ 
َ
 লািঠ, যি� ৩৪:১৪ ِمنَسأ
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نَساٌب  ج نََسٌب 
َ
نسب< أ  বংশগত আµীয়তা, রেbর স�¤, বংশ 

পিরিচিত, বংশ ২৫:৫৪ 
نسخ<] ف[ نََسخَ   মানসুখ করা, মুেছ েফলা, রিহত করা, িতেরািহত 

করা, েলাপ করা, ]ত@াহার করা, বািতল করা, িবলু� করা, 
িমিটেয় েদওয়া, অকায
কর করা, িবেলাপ সাধন করা ২:১০৬ 

 ,অনুিলিপ করা, কিপ করা, কিপ ৈতির করা, িলখা اْستَنَْسخَ 

িলখােনা, িলিপব� করা ৪৫:২৯ 
نَُسخٌ  جل نُْسَخةٌ   অনুিলিপ, ]িতিলিপ, কিপ, নুসখা ৭:১৫৪ 

ن�< نَْ�ٌ   নসর: েদবতা, ]িতমূিত
 ৭১:২৩ 

نسف< نَْسًفا ،]ض[ نََسَف   উড়ােনা, উিড়েয় েদওয়া, িছিটেয় েদওয়া, 

িবিN� করা, ছিড়েয় েদওয়া, িবিN� কের উিড়েয় েদওয়া 
২০:৯৭ 

نسك< نَاِسٌك    িবধান পালনকারী ২২:৬৭ 

مص نُُسٌك   িবধানাবিল, কুরবানী, হÐ ২:১৯৬ 

َمنَاِسُك  ج  َمنَسٌك   িবধান, পালনীয় িবধানাবিল, ইবাদেতর িবধান, 

ইবাদতপ�িত, হেজর িবধান, কুরবানীর িবধান, প� জাবােয়র 
িবধান ২২:৩৪ 

نسل<] ض[ نََسَل   েবর হেয় পড়া, েবিরেয় পড়া, েদৗেড় আসা, 

িনথরিN]তায় চলা, অক"গিতেত আসা, অিতিN]েবেগ 
িপছেল নামা, িপছেল পড়া ২১:৯৬ 

نَْساٌل  جل نَْسٌل 
َ
أ  ভিবষ@o বংশধর, সWান সWিত, নািতপুিত ৩২:৮ 
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ةٌ  و نِْسَوةٌ  نَِساٌء،
َ
نسو< إِْمَرأ  নারী জািত, �ীেলাক, মিহলা, রমিণ 

১২:৩০ 
 َDَِس[ ن [>Dن  েভালা, ভুেল যাওয়া, মেন না থাকা, uরণ না 

থাকা, িবuৃত হওয়া ১৮:৫৭ 
 Cَْن

َ
 েভালােনা, ভুিলেয় েদওয়া, মন েথেক মুেছ েদওয়া, িবuৃত أ

করা ১৮:৬৩ 
، ٌDَْن  ~Dَِْمن  িবuৃত, েভালা, অিবিদত, নাজানা, অজানা, uৃিতVR 

১৯:২৩ 
َمنِْسي�ا نَْسيًا  এেকবাের িবuৃত, আµিবuৃত, িবuৃত-অিবিদত ১৯:২৩ 

 ~Dَِص ن  আµেভালা, ভুেলা, েবেখয়াল, েখয়ালহীন, uরণহীন 

১৯:৬৪ 
 
َ
أ Mنشأ< نَش  িতেলিতেল বড় করা, বািড়েয় েতালা, রিচত করা, 

]িতপালন করা, লালনপালন করা, বড় করা, ]িতপািলত 
হওয়া ৪৩:১৮ 

نَْشأ،
َ
إِنَْشاءً  أ  রচনা করা, সৃিR করা, সৃজন করা, ৈতির করা, পয়দা 

করা, গঠন করা, গেড় েতালা ৫৬:৩৫ 
 সৃজনশীল সময়, সৃিRশীল সময়, গঠনমূলক সময়, রােতর نَاِشئَةٌ 

]হর, রাি`েবলা, রােতর নবাগত সময়, তাহাÐুদ পড়া ৭৩:৬ 
ةٌ 
َ
 সৃিR, সৃজন, সৃিR করা, ৈতয়ার, রচনা ২৯:২০ نَْشأ


রচনাকারী, সৃিRকারী, ৈতিরকারক, dRা, সৃিRকত ُمنِْشئٌ া ৫৬:৭২ 
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রিচত, সৃিজত, িনিম الُْمنَْشآُت ত, উ^ পাল েতালা েনৗকা, 

সমু�যান, জাহাজ, অণ
বযান ৫৫:২৪ 
 َÛََا ،]ن[ ن ًÛَْن >Ûن  ছড়ােনা, িবিN� করা, এেলােমেলা করা, 

িব�ার করা, ]কাশ করা ১৮:১৬ 
 َÛَْن

َ

পুনজ أীিবত করা, সিজব করা ৪৩:১১ 

 َÛََانْت ছিড়েয় পড়া, িবিN� হওয়া, কােজর উেPেশ@ েবর হওয়া 

৩০:২০ 
اِت  َ ِ̈  েমঘমালা িব�ৃতকারী েফেরশতা বা বায়ু, িব�ারক ৭৭:৩ اMTا

مص نُُشورٌ   পুন0ºান, পুনজ
ীবন, পুন]
কাশ ৩৫:৯ 

ةٌ  َمنُْشوٌر، َ MÛَُمن  িব�ািরত, ]কািশত, উªুb, েখালা ৫১:৩ 

 ٌÛَُْمن পুনজ
ীবনেযাগ@, পুনঃ]কাশেযাগ@, পুন0ºানেযাগ@ ৪৪:৩৫ 

 ٌÛَُِمنْت ছিড়েয় পড়া, িবিN�, এেলােমেলা, িছHিভH, ছ`ভa ৫৪:৭ 

 َWََن[ ن [>Wن  উচুঁ হওয়া, উেঠ দাড়ােনা, বসা েথেক দাড়ােনা, 

সমুHত হওয়া, উেঠ যাওয়া, দাঁড়ােনা, খাড়া হওয়া, কাঠােমা 
ৈতির হওয়া ৫৮:১১ 

 َWَْن
َ
 উঁচু করা, সমুHত করা, দাঁড় করােনা, খাড়া করা, কাঠােমা أ

ৈতির করা ২:২৫৯ 
مص نُُشوزٌ   কােরা িবপেN মাথা উঁচু করা, মাথা চাড়া েদওয়া, 

িবে�াহ করা, অবাধ@তা করা, দুব
@বহার করা, আেদশ অমান@ 
করা ৪:৩৪ 

نشط<] ن[ نَْشٌط   বাঁধন মৃদুভােব েখালা ৭৯:২ 
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 েদহ েথেক আµার বাঁধন উªুbকারী েফেরশতা ৭৯:২ اMTاِشَطاِت 

نصب<] س[ نَِصَب   পির�ম করা, পির�াW হওয়া, _াW হওয়া 

৯৪:৭ 
ن[ نََصَب  ] iাপন করা, সংiাপন করা, উপiাপন করা, রাখা 

৮৮:১৯ 
نَْصاٌب  ج  نُُصٌب 

َ
أ  iািপত েবদী, েবদীর প�, বিলর প�, পাঠা ৫:৩ 

نِْصبٌَة، جل نَِصيٌْب 
َ
نِْصبَاءُ  أ

َ
أ  তাকিদের iািপত িবষয়, নসীব, ভাগ@, 

]াপ@, অংশ ৪:৭ 
 িবপদ, মুিসবত, অশািW ৩৮:৪১ نُْصٌب 

نَْصاٌب  جل نََصٌب 
َ
أ  _ািW, �ম, কR ৯:১২০ 


�মা�াW, কRি_R, িবষাদk�, _াW, িবমষ نَاِصبَةٌ , িবষH ৮৮:৩ 

نَْصَت 
َ
نصت< أ  চুপ থাকা, িনzুপ থাকা, চুপচাপ �বণ করা ৭:২০৪ 

نصح< نُْصحٌ  ،]ف[ نََصحَ   নসীহত করা, উপেদশ েদওয়া, কল@াণ 

কামনা করা ১১:৩৪ 
 নসীহতকারী, উপেদশদাতা, কল@াণকামী ৭:৬৮ نَاِصحٌ 

 নসীহতমূলক, উপেদশমূলক, উপেদশাµক ৬৬:৮ نَُصوحٌ 

 َwََا ،]ن[ ن ًwَْن >wن  অসহায়েক সহায়তা করা, মাজলুমেক সাহায@ 

করা, সহেযািগতা করা, মদদ করা, শিb েযাগােনা ৩:১২৩ 
 পর²ের সাহায@ করা, সহেযািগতা করা, সহায়তা করা َينَاَ©َ 

৩৭:২৫ 
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 َwََاْغت জািলমেক ]িতেরাধ করা, ]িতেশাধ েনওয়া, বদলা েনওয়া 

৪৭:৪ 
 َwَْاْستَن সাহায@ চাওয়া, সাহায@ ]াথ
না করা, সহায়তা চাওয়া, 

সহেযািগতা কামনা করা ২৮:১৮ 
،Yٌنَْصارٌ  ج نَاِ©ٌ  نَِص

َ
أ  মদদগার, সহায়ক, সাহায@কারী, 

সহায়তাকারী, পৃ�েপাষক ৪:৪৫ 
 সাহায@েযাগ@, সহায়তা]া�, সহায@কৃত ১৭:৩৩ َمنُْصورٌ 

 ٌwَُِمنْت জািলেমর ]িতেরাধক, ]িতেশাধ kহণকারী, আµরNাকারী 

৫৪:৪৪ 
اِ½~  َwَْنََصارَى ج  ن  নাসারা: হজরত ঈসা আলাইিহস সালােমর 

অনুসারী, খৃRান, ি�িùয়ান, ৩:৬৭ 
نَْصاٌف  جل نِْصٌف 

َ
نصف< أ  অেধ
ক, অধ
, মধ@, আধা, অধ
াংশ ৪:১১ 

نصو< نََواِ?ُ  ج  نَاِصيَةٌ   কপাল, ললাট, কপােলর েকশ, কেরািট, 

স)ুেখর চুল/U ৯৬:১৫ 
نضج<] س[ نَِضجَ   েপাড়া, দ« হওয়া, পুেড় যাওয়া, ভu হওয়া, 

ছাই হওয়া ৪:৫৬ 
اَخةٌ  Mنضخ< نَض  উUিসত ]dবণ, উেIিলত ঝরনা, উUিলত ঝরনা 

৫৫:৬৬ 
نضد< َمنُْضودٌ  نَِضيٌْد،  ঘনভােব সাজােনা, �ের �ের সিÐত, 

সুিবন@� ৫০:১০ 
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ةٌ  ن�< مص نَْ�َ  লাবণ@তা, কমনীয়তা, েকামলতা, েসৗ�য
, মাধুরী, 

মাধুয
তা, উÅলতা, সজীবতা, কািW ৭৫:১১  
ةٌ  َxِنَا লাবণ@ময়, ÕমিMত, সু�র, উÅল, কািWমান, েকামল, 

সজীব, হােস@াÅল, সহাস@, হািসমাখা, সুিuত, হেষ
াoফুL 
৭৫:২২ 

نطح< َغْطً@  َغَطائُِح، جل نَِطيَحةٌ   িশেঙর আঘােত িনহত ]াণী, 

আঘােত িনহত, হতাহত ৫:৩ 
نطف< ُغَطٌف  جل ُغْطَفةٌ   মিন, বীয
, �� ১৬:৪ 

نطق<] ض[ َغَطَق   বলা, কথা বলা, মুখ েখালা, বলেত পারা ২৩:৬২ 

ْغَطَق 
َ
 বলােনা, কথা বলােনা, বাকশিb েদওয়া, বলেত বলা, বলেত أ

েদওয়া ৪১:২১ 
 ভাষা, কথা, বুিল, বাকশিb ২৭:১৬ َمنِْطٌق 

نظر< َغَظرٌ  ،]ن[ َغَظرَ   েদখা, তাকােনা, দৃিR েদওয়া, দৃিRপাত করা, 

দশ
ন করা, চাওয়া, নজর েদওয়া, ]ত@N করা, লN@ করা, 
VƒেNপ করা, সুদৃিR করা ৪৭:২০ 

ْغَظرَ 
َ
 ,অবকাশ েদওয়া, সুদৃিR েদওয়া, সুেযাগ েদওয়া, ছাড় েদওয়া أ

িঢল েদওয়া, মুহলত েদওয়া, েদখেত েদওয়া, েদখােনা, 
দশ
ােনা ৭:১৯৫ 

 তািকেয় থাকা, পথ েচেয় থাকা, অেপNা করা, ]তীNায় اْغتََظرَ 

থাকা, সুেযােগ থাকা, তােক থাকা ৩৩:২৩ 
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نَاِظَرةٌ  مث نَاِظرٌ   দশ
ক, �Rা, দৃিRপাতকারী, দশ
নকারী, 

]ত@Nকারী, লN@কারী ২:৬৯ 
مص َغْظَرةٌ   একবার তাকােনা, এক নজর, একবার দশ
ন, এক 

পলক, এক মূGত
 ৩৭:৮৮ 
مص نَِظَرةٌ   েদখেত েদওয়া, ছাড় েদওয়া, অবকাশ, সুেযাগ ২:২৮০ 


অবকাশ]া�, সুেযাগ]া�, দশ ُمنَْظرٌ নেযাগ@ ৭:১৫ 

 অেপNাকারী, অেপNমাণ, ]তীNমাণ, সুেযাগস¤ানী ُمنْتَِظرٌ 

৬:১৫৮  
نعج< نَِعاجٌ  ج  َغْعَجةٌ   দু�া, দু�ী, েভড়ী, েমষ ৩৮:২৪ 

نعس< ُغَعاٌس   ত©া, িঝমুিন, িন�ােবশ, ]মীলা, ঘুমঘুম ভাব, 

অবসাদ, �ািW ৮:১১ 
نعق<] ض[ َغَعَق   আত
নাদ করা, িচoকার করা, হাঁকডাক েদওয়া, 

িবলাপ করা, হাউমাউ করা, হায়হায় করা ২:১৭১ 
ْغُعٌل، جل َغْعٌل 

َ
نعل< نَِعاٌل  أ  জুতা, পাদুকা, চ÷ল, স@াে¯ল ২০:১২ 

ْغَعَم،
َ
مَ  أ Mنعم< َغع  িনয়ামত েদওয়া, অনুkহ করা, ইহসান করা, দয়া 

করা, দান করা, ]াচুয
 েদওয়া ১:৬ 

িনয়ামতপূণ نَاِعَمةٌ , িনয়ামত েভাগকারী, আন�ঘন, আনি�ত, 

সজীব, উoফুL, পুলিকত, �গ
সুখী, িবলািসতাপূণ
 ৮৮:৮ 
مص َغْعَمةٌ   উপেভাগ@বp, িবলাস�ব@, িবলাস সামkী ৪৪:২৭ 

ْغُعمٌ  َغْعَماٌء، نَِعٌم، ج  نِْعَمةٌ 
َ
أ  িনয়ামত, অনুkহ, দান, কৃপা, উপেভাগ@ 

১১:১০ 
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ص نَِعيْمٌ   িবলাসবGল, িনয়ামতপূণ
, িনয়ামেত ভরা, সুখেসব@, 

আরাম]দ, িবলাসসামkী ৫:৬৫ 
 

ْغَعامٌ  ج َغَعمٌ 
َ
أ  প� স"দ, ]াণী স"দ, ]াণী,  গৃহপািলত প�, 

গবািদপ�, চতুÈদজQ ৫:১ 
ا، Mنِْعمَ  نِِعم  কী চমoকার!, কী উপেভাগ@!, চমoকার!, বাহবা!, উSম!, 

কী উSম! ৪:৫৮ 
 হাঁ, িঠক আেছ, িজ হাঁ ৭:৪৪ َغَعمْ 

ْغَغَض 
َ
نغض< أ  েহলােনা, ঝাকােনা, নাড়া, নাড়া েদওয়া ১৭:৫১ 

اثَاِت  MفMTنفث< ا  ফুoকারকািরণী, ফুকদাতা, জাদুকর ১১৩:৪ 

نفح< َغْفَحةٌ   বাতাস, হাওয়া, বায়ু, বার, পালা, পব
 ২১:৪৬ 

نفخ< َغْفَخةٌ  ،]ن[ َغَفخَ   ফুঁ েদওয়া, ফুoকার করা, ফুক েদওয়া, 

েফাঁকা ৬৯:১৩ 
نفد< َغَفادٌ  ،]س[ نَِفدَ   ফুিরেয় যাওয়া, িনঃেশষ হওয়া, েশষ হওয়া, 

খতম করা ৩৮:৫৪ 
نفذ<] ن[ َغَفذَ   েবর হেয় যাওয়া, অিত�ম করা, লÆন করা 

৫৫:৩৩ 
نفر<] ض[ َغَفرَ   েবর হওয়া, বািহের যাওয়া, সফর করা, পিরবার 

েছেড় সফর করা, �জন েথেক দূের যাওয়া ৯:১২২ 
ْغَفارٌ  جل نَِفYٌ  َغَفٌر،

َ
أ  পিরবার েথেক িবিUH ব@িb, সফরকারী, 

মুসািফর, কােফলা, দল, জামাত ৭২:১ 
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مص ُغُفورٌ   ঘৃণা, েIষ, দূর1, িবিUHতা ১৭:৪১ 

 দলেছাটা গাধা, পালহীন, পলায়নপর, পলায়মান ৭৪:৫০ ُمْستَنِفَرةٌ 

َس  Mنفس< َينَف  �াস kহণ করা, �াস]�াস েনওয়া, হাফ েছেড় 

বাঁচা, িদবেসর সূচনা হওয়া, ]ভাত হওয়া ৮১:১৮ 
 িনঃ�াস েনওয়া, আকা¹া করা, আkহী হওয়া, উেদ@ামী َينَافََس 

হওয়া, ]িতেযািগতা করা ৮৩:২৬ 
 আkহী, উেদ@ামী, ]িতেযাগী, আকা¹ী  ৮৩:২৬ ُمتَنَافٌِس 

ْغُفٌس  ُغُفوٌس، ج َغْفٌس 
َ
أ  নফস, ]াণ, আµা, �য়ং, িনজ, েখাদ, 

ব@িb, মন, ]বৃিS, ইি©য় ১৭:১৫ 
نفش<] ن[ َغَفَش   রাি`েবলা চের ফসল তুলাধুনা করা, রােত ফসল 

নR করা, রােত চরা, ফসল তুলাধুনা করা, ধুিনত করা ২১:৭৮ 
 ধুিনত, ধুিনত তুলা ১০১:৫ َمنُْفوٌش 

نفع< َغْفًعا ،]ف[ َغَفعَ   উপকার করা, মaল করা, কল@াণ করা, 

িহতসাধন করা, ফায়দা েদওয়া ১০:৪৯ 
َمنَْفَعةٌ  و َمنَافِعُ   উপকািরতা, লাভ, কল@াণ, িহত, মaল, সুিবধা 

২:২১৯ 
ْغَفَق،

َ
نفق< اِإلنَفاُق  أ  ব@য় করা, খরচ করা ৪:৩৪ 

نَِفاقًا نَاَفَق،  মুনােফিক করা, কপটতা করা, কপটাচার করা, ছলনা 

করা, েভক ধরা, িIমুখী হওয়া, কপটাচারী হওয়া, মুনািফক 
হওয়া ৩:১৬৭ 

َغَفَقاٌت  ج  َغَفَقةٌ   খরচাপািত, ব@য়, খরচ ৯:৫৪ 
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 খরচকারী, দানকারী, ব@য়কারী ৩:১৭ ُمنِْفٌق 


মুনািফক, কপট, িIমুখী, বাকধািম ُمنَافٌِق ক, ছèেবশী ৯:৬৭ 

ْغَفاٌق  جل َغَفٌق 
َ
أ  সুরa, সুড়a, সুড়aপথ, সঁুিড়পথ, সংকীণ
 রা�া 

৬:৩৫ 
ْغَفاٌل 

َ
نفل< َغَفٌل  و أ  নফল: গিনমত ]দS নবী আলাইিহস সালােমর 

অংশ, গিনমেতর বåেনাধ
¦ স"দ, গিনমেতর মাল, যু�লB 
স"দ ৮:১ 

 অিতিরb পুর ার, অিতিরb স"দ ১৭:৭৯ نَافِلَةٌ 

ن	<] ض[ َغ9َ   িনব
ািসত করা, েদশত@াগ করা, েদশত@ােগ বাধ@ 

করা ৫:৩৩ 
َب  Mنقب< َغق  তHতH কের আ�য় খঁুেজ েবড়ােনা, আ�য়হীন িবচরণ 

করা ৫০:৩৬ 

িবদীণ َغْقٌب  করা, িছ� করা, েভদ করা, িব� করা ১৮:৯৭ 

ُغَقبَاءُ  جل نَِقيٌْب   সদ
ার, দলপিত, েনতা ৫:১২ 

ْغَقذَ 
َ
نقذ< أ  উ�ার করা, মুb করা, মুিb েদওয়া, পির`াণ েদওয়া 

৩:১০৩ 
 উ�ােরর েচRা করা, উ�ার করেত চাওয়া, উ�ার করেত اْستَنَْقذَ 

পারা ২২:৭৩ 
نقر<] ن[ َغَقرَ   িছে� ফুক েদওয়া, ফুoকার করা, ফুঁ েদওয়া ৭৪:৮ 

نََواِقYُْ  جل نَاقُورٌ   িছ�িবিশR ফুoকারয¸, িসঙা, িসaা, বাঁিশ ৭৪:৮ 

 ٌYص نَِق  িব�ু, েফাটা, িছ�, িতল পিরমাণ, ��, অণু ৪:৫৩ 



 

322 

نقص< َغْقٌص  ،]ن[ َغَقَص   নাকচ করা, কমােনা, ´াস করা, Nিত 

করা ২:১৫৫ 
 াসকৃত, কমা, কমােনা ১১:১০৯´ َمنُْقوٌص 

ْغَقَض  َغْقٌض، ،]ن[ َغَقَض 
َ
نقض< أ  ভাaা, ভa করা, েভেঙ েফলা ৫:১৩ 

نقع< ُغُقْوعٌ  نَِقاٌع، جل َغْقعٌ   ধূলা, ধূলাবািল, ধুেলা ১০০:৪ 

نقم<] ض[ َغَقمَ   অপছ� করা, ]িতেশাধ েনওয়া, বদলা েনওয়া 

৯:৭৪ 
انِْتَقامٌ  اْغتََقَم،  ]িতেশাধ েনওয়া, বদলা েনওয়া, শাি� েদওয়া ৭:১৩৬ 

انِْتَقامٍ  ِذي ُمنْتَِقٌم،  ]িতেশাধ kহণকারী, শাি�দাতা, 

]িতেশাধপরায়ণ ৩:৪ 
نكب< نَاِكٌب   পথVR, েগামরাহ, পথচু@ত, িবচু@ত, পথVাW, 

িবVাW, VR, িবপথগামী ২৩:৭৪ 
َمنَْكٌب  و َمنَاِكُب   কাঁধ,  ¤, পা�
, উ^iান ৬৭:১৫ 

نكث<] ن[ نََكَث   ভাaা, শপথ ভa করা, েভেঙ েফলা, টুকরা 

করা, খM করা ৪৮:১০ 
نَْكاٌث 

َ
نِْكٌث  و أ  টুকরা টুকরা, ভাaা, খMখM ১৬:৯২ 

نكح< نَِكاًحا ،]ف ض،[ نََكحَ   িবেয় করা, িববাহ করা, শািদ 

করা, িনকাহ করা, পািণkহণ করা‘ ৪:৬ 
 িবেয় করেত চাওয়া, িববাহ করেত মনi করা, িববাহ اْستَنَْكحَ 

কামনা করা ৩৩:৫০ 
نَْكحَ 

َ
 িবেয় করােনা, শািদ েদওয়া, পিরণয়সূে` েদওয়া ২৮:২৭ أ
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نكد< ص نَِكدٌ   সামান@, িকিqo, নূ@নতম, অত@�, নগণ@ ৭:৫৮ 

نكر<] س[ نَِكرَ   অপছ� করা, অপিরিচত মেন করা, িচনেত না 

পারা, না িচনা, িবরb হওয়া, িব×তেবাধ করা, ঘৃণা করা 
১১:৭০ 

رَ  Mنَك িব×ত করা, আকৃিত পিরবত
ন করা, বদেল েদওয়া, 

পালটােনা, ঘৃণাকর বানােনা ২৭:৪১ 
نَْكرَ 

َ
�অ أীকার করা, পিরচয় না  পাওয়া, িচনেত না পারা, িনিষ� 

করা ১৩:৩৬ 
ُمنَْكرٌ  نُُكٌر، نُْكٌر،  অপিরিচত, অEাত পিরচয়, অেচনা, অি]য়, 

ম�, অি]িতকর, িবরিbকর, িব×তকর, অপছ�নীয়, িনিষ�, 
অসo, অসoকম
, অস�াব, জঘন@, ঘৃিণত, অন@ায়, অিmলতা 
৫:৭৯ 
 ٌYْمص نَِك  অ�ীকৃিতর শাি�, অ�ীকৃিতর পিরণিত, শাি�, আজাব 

২২:৪৪ 
نَْكرُ 

َ
 ,জঘন@তম, অিতম�, অত@W খারাপ, ¨িতকটু, অি]িতকর أ

িবরিbকর, ঘৃণাকর, অপছ�নীয় ৩১:১৯ 
ُمنِْكَرةٌ  مث  ُمنِْكرٌ   অ�ীকারকারী, েয পিরচয় লাভ কের না, িচেন 

না, পিরচয়েভালা, পিরচয়িবuৃত, পিরচেয়া¡
 ১৬:২২ 
َس  ،]ن[ نََكَس  Mنكس< نَك  উ³ামুখী করা, অধঃমুখী করা, 

ঊ¡
মূল করা, মাথা েনায়ােনা, মাথা ঝুঁিকেয় েদওয়া, মাথা নত 
করােনা, উ³ােনা ২১:৬৫ 



 

324 

 নতিশর, অধঃমুখী, উ³ামুখী ৩২:১২ نَاِكٌس 

نكص<] ض[ نََكَص   ]iান করা, িফের যাওয়া চেল যাওয়া, 

িবদায় েনওয়া, অWধ
ান হওয়া ৮:৪৮ 
نكف< اْستَنَْكَف   লÐা পাওয়া, শরম করা, িব×তেবাধ করা, 

সংেকাচেবাধ করা, অপমানেবাধ করা, কুÛােবাধ করা ৪:১৭৩ 
نَْكاٌل 

َ
نكل< نِْكٌل  و أ  েলৗহ শৃñল, িশকল, িজ�ীর, েলৗহ েবড়ী 

৭৩:১৩ 
 দৃRাWমূলক শাি�, উপেময় শাি� ২:৬৬ نََكاٌل 


শাি� েদওয়া, সাজা েদওয়া, কম َينِْكيٌْل ফল েদওয়া, আজাব 

েদওয়া, বদলা েদওয়া ৪:৮৪ 
نمرق< ُغْمُرقَةٌ  و َغَماِرُق   গািলচা, কােপ
ট, গিদ, েকামল শয@া, েকাল 

বািলশ ৮৮:১৫ 
نمل< َغْمٌل  ج  َغْملَةٌ   িপঁপড়া, িপঁপেড়, িপপীিলকা ২৭:১৮ 

نَاِمُل 
َ
أنْملَةٌ  و أ  আaুলসমুহ, অaুিল ৩:১১৯ 

نمم< َغَمائِمُ  جل نَِميْمٌ   িন�া, কুoসা, পরিন�া, েচাগলেখাির, 

অপবাদ, িব�াসঘাতকতা ৬৮:১১ 
نهج< َمنَاِهيْجُ  جل ِمنَْهاجٌ   পথ, ]শ� রা�া, মহাসড়ক, রাজপথ 

৫:৪৮ 
نهر<] ف[ َغَهرَ   ধমকােনা, ঝািড় মারা, িতর ার করা ১৭:২৩ 

ْغَهارٌ  ج  َغَهرٌ 
َ
أ  নহর, ঝরনা, নদী, তিটনী, ]বািহণী, তরিaনী, 

¯◌্রাে◌তি�নী, গাঙ, দিরয়া, িনঝ
িরণী ২:২৫ 



 

325 

ْغُهٌر، جل َغَهارٌ 
َ
ُغُهرٌ  أ  িদন, িদবস, িদবা, িদেনর েবলা, িদবাভাগ, 

িদবােলাক ৩:২৭ 
ن5<] ف[ َغَ=   িনেষধ করা, বারণ করা, িনবৃS করা, িবরত রাখা, 

বাধা েদওয়া ৭:২০ 
 Xََينَا পর²ের িনেষধ করা ৫:৭৯ 


িবরত হওয়া, িবরত থাকা, িনবৃS হওয়া, িফের আসা, বজ اْغتََ= ন 

করা ২:২৭৫ 
 XِاMTا বারণকারী, িনেষধকারী, িনবারক, বাধাদাতা ৯:১১২ 

ُغْهيَةٌ  و ُغً=   Eান, বুি�, ]িতভা ২০:৫৪ 

َ=  اُوِ¶  OTا  Eানী, বুি�মান, ]িতভাবান, িবচNণ ২০:৫৪ 

 ,@িনবারণেক©, েফরতেক©, িফের আসার iান, গWব الُْمنْتََ= 

েশষ]াW, িনিষ�সীমা, দূরতম ৫৩:১৪ 

বজ ُمنْت5ٌَِ নকারী, িনবৃS, েয িবরত থােক ৫:৯১ 

نوأ<] ن[ نَاءَ   ভারা�াW হওয়া, _াW হওয়া, অবসH হওয়া, দুব
হ 

হওয়া, বহেন অNম হওয়া, নুেয় পড়া ২৮:৭৬ 
نَاَب 

َ
نوب< أ  ]ত@াবত
ন করা, 0জু করা, িফের আসা, ঘুের আসা 

১৩:২৭  

ত@াবত[ ُمِنيٌْب নকারী, 0জুকারী, ]ভুভb ১১:৭৫ 

نوح< نُْوحٌ   নূহ আলাইিহস সালাম ৩:৩৩ 

نور< ِغYَْانٌ  جل  نَارٌ   আ/ন, অি¥, অনল, বি�, �লন, Gতাশন, 

জাহাHাম, নরক, জাহাHাম, অি¥ময় জাহাHাম ২:২৪ 
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نَْوارٌ  جل نُْورٌ 
َ
أ  নূর, আেলা, আেলাক, েজ@ািত, িকরণ, রিÂ, ¯ি◌œ« 

আেলাকময় ৬:১ 
 ٌYُْمِن আেলােকাÅল, িদ�মান, আেলাকপূণ
, আেলাকবিত
কা, 

আেলাদানকারী, উÅল, সু²R ২২:৮ 
نوس< اج اMTاُس   মানুষ, ইনসান, মনুষ@, মানব, আদম, মানবকুল, 

মানবজািত ২:৮ 
نوش< َينَاوٌُش   পাওয়া, েদখেত পাওয়া, ধের েফলা, নাগাল পাওয়া, 

ধরেত পারা, ৩৪:৫২ 
نوص< َمنَاٌص   পলায়ন, িন¿ৃিত লাভ, মুিb, িন�ার ৩৮:৩ 

نُْوٌق  نُْوٌق، جل نَاقَةٌ 
ُ
نوق< أ  উটনী, উ�ী ৭:৭৩ 

نوم< مص نَْومٌ   ঘুম, িন�া, শয়ন ২:২৫৫ 

 ঘুমW, িন�াম¥, িন�াবiা ৭:৯৭ نَائِمٌ 

مص َمنَامٌ   িন�াদশ
ন, িন�া, �Ø, খাব ৭:৪৩ 

نَْواٌن، جل نُونٌ 
َ
نون< نِيْنَانٌ  أ  মাছ, বৃহo মoস ২১:৮৭ 

اOTونِ  َذا  মাছ ওয়ালা, ইউনুস আলাইিহস সালােমর উপাধী ২১:৮৭ 

نوي< نََواةٌ  و اMTَوى  আঁিট, েখজুেরর আঁিট, িবিচ ৬:৯৫ 

نيل< َغيْالً  ،]س[ نَاَل   পাওয়া, লাভ করা, অজ
ন করা, কবুল করা, 

েপÉছা, দান করা ৭:৪৯ 
  

    [[[[৭৮৭৮৭৮৭৮]]]]    واو
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 এবং, আর, ও, শপথ, সহ, সেa, অথচ, তখন, এমতাবiায় ১:৫ وَ 

وأد< َمْوئُوَْدةٌ   জীিবত দাফনকৃত কন@া, জীবW ে]ািথত, িজ�া 

সমািহত ৮১:৮ 
وأل< َمْوئٌِل   সুরিNত আ�য়, আ�য়iল, আবত
নiল, 

]ত@াবত
নiল, গWব@iল, িঠকানা ১৮:৫৮ 
ْوَبارٌ 

َ
وبر< َوَبرٌ  و أ  পশম, েলাম, েরাম, পািখর পালক ১৬:৮০ 

ْوَبَق 
َ
وبق< أ  ¡ংস করা, িবনাশ করা, িবলীন করা, লMভM করা, 

িব¡� করা৪২:৩৪ 
 ংসiল, ¡ংসালয়, ¡ংসpপ, ভ¥াবেশষ ১৮:৫২¡ َمْوبٌِق 

وبل< َوابٌِل   ]বলবষ
ণ, মূষলধাের বৃিR ২:২৬৫ 

ص َوَباٌل   কুপিরণিত, অ�ভ পিরণাম ৫:৯৫ 

ام َوبِيٌْل   ভীষণ শাি�, কেঠার পাকড়াও ৭৩:১৬ 

ْوتَادٌ 
َ
وتد< َوتَدٌ  َوتٌِد، و أ  েপেরক, কীলক, অগ
ল ৩৮:১২ 

وتر<] ض[ َوتَرَ   কম করা, কিমেয় েদওয়া, ´াস করা ৪৭:৩৫ 

 ,�মা~েয়, �েম �েম, এেকর পর এক, এেক এেক َيÈَْا

ধারাবািহকভােব, পর"রা ২৩:৪৪ 
ْوتَارٌ  جل َوتْرٌ 

َ
أ  এক, সব
িনÎ সংখ@া, একক, েবেজাড় িদবস ৮৯:৩ 

ْوتِنَةٌ  جل َوِيٌْ 
َ
وتن< أ  গদ
ান, ঘাড়, রbবাহী রগ, �দয়ত¸ী, 

�oিপেMর ধমনী ৬৯:৪৬ 
ْوَعَق 

َ
وثق< أ  মজবুত কের বাঁধা, ব¤ন করা, সুদৃঢ় করা ৮৯:২৬ 
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 ,পর²ের চুিb করা, ]িতEা করা, ]িতEাব� হওয়া َواَعَق 

দৃঢ়]িত¨িত েনওয়া ৫:৮ 
ُوُعٌق  جل َوثَاٌق   ব¤ন, বাঁধন, চুিb, ]িতEা ৪৭:৪ 

َمْوثٌِق  ِميْثَاٌق،  চুিbব¤ন, ]িতEা, ]িত¨িত, অaীকার ১২:৬৬ 

 ãَالُْوْع দৃঢ়তম, মজবুত, সুদৃঢ় ২:২৫৬ 

ْوثَانٌ 
َ
وثن< َوْعنٌ  و أ  মূিত
, ]িতমা, েদবেদবী ২৯:১৭ 

وجب<] ض[ وََجَب   পেড় যাওয়া, পিতত হওয়া, কাত হেয় পড়া 

২২:৩৬ 
وجد<] ض[  وََجدَ   পাওয়া, লাভ করা, েদখেত পাওয়া ৩:৩৭ 

مص وُْجدٌ   পাওনা, সাধ@, স"দ, ধনস"দ ৬৫:৬ 

وَْجَس 
َ
وجس< أ  ভয় পাওয়া, ভীত হওয়া, শি�ত হওয়া, ঘাবড়ােনা, 

আত�k� হওয়া, আঁতেক ওঠা, আশ�া করা, ভীতস¸� 
হওয়া ১১:৭০ 

وَْجَف 
َ
وجف< أ  হাঁকােনা, চালােনা, চালনা করা,  ½ত চালােনা 

৫৯:৬ 
 েবগবান, চলoশীল, চqল, িবচিলত, ধাবমান, ক"মান َواِجَفةٌ 

৭৯:৮  
وجل<] س[ وَِجَل   ভয় পাওয়া, দুরদুর করা, ভীত হওয়া, শি�ত 

হওয়া, ঘাবড়ােনা, আত�k� হওয়া, আঁতেক ওঠা, আশ�া 
করা, ভীতস¸� হওয়া ৮:২ 
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وَِجلَةٌ  مث  وَِجٌل   ভীত, শি�ত, আতি�ত, ভয়ি_R, সশ�, 

ভীতস¸� ১৫:৫২ 
َه، Mهَ  وَج Mوجه< تَوَج  মুখ করা, মুখ িফরােনা, অিভমুখী হওয়া ৬:৭৯ 

وُُجوْهٌ  ج  وَْجهٌ   মুখমMল, েচহারা, আকার, 8প, আকৃিত, আদল, 

মূলাকার, মূল8প, সQিR, লN@ ২:১১২ 
 িদক, িকবলা, অিভমুখ ২:১৪৮ وِْجَهةٌ 

ص وَِجيْهٌ   স)ুখ ে�ণীর, সামেনর সািরর, ]থম ে�ণীর, স)ািনত, 

ময
াদাবান ৩:৪৫ 
َحدٌ 

َ
وحد< إِْحَدى مث آَحاد جل أ  এক, একিট, একক স¢া, 

একজন, জৈনক, েকউ, অন@তম ৯০:৭ 
 এক, একাµবাদ, অনন@, অিIতীয় ৭:৭০ وَْحدٌ 

ْحَدانٌ  جل َواِحدٌ 
ُ
َواِحَدةٌ  مث أ  এক, একই, একজন, একমা`, 

অনন@ ৪:১ 
 একাকী, একলা, অিIতীয়, একমা`, অনন@ ৭৪:১১ وَِحيْدٌ 

وحش< وَْحٌش  و وُُحوٌْش   প�, বন@প�, িহংd]াণী, চতুÈদ জQ 

৮১:৫ 
 Yَْو

َ
و�< أ  ওহী ে]রণ করা, ]ত@ােদশ করা, এলাহী বাত
া 

পাঠােনা ৪:১৬৩ 
مص َوْ�ٌ   ওহী, ]ত@ােদশ, এলাহী বাত
া, আLাহর বাণী ১১:৩৭ 

 Mا ،]س[ وَد ودد< وُد�  কামনা করা, বাসনা করা, ভােলাবাসা, পছ� 

করা, চাওয়া ১৯:৯৬ 
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 Mَواد ব¤ু1 করা, অWরa বানােনা  ৫৮:২২ 

ةٌ  Mَموَد ব¤ু1, �দ@তা, অWরaতা, ি]িত, ভােলাবাসা, ব¤ু1 করা 

৪:৭৩ 
ام وَُدودٌ   েËহপরায়ণ, ে]মময়, ি]য়ভাজন ১১:৯০ 

 ওয়াদ: একটা েদবতা নাম ৭১:২৩ وَد~ 

ودع< وَدMعَ  ،]ف[ وََدعَ   িবদায় করা, েছেড় েদওয়া, পিরত@াগ করা 

৩৩:৪৮ 
 আ�য়iল, আমানতগাহ, /দাম, ভাMার, সংরNণাগার ُمْستَوَْدعٌ 

৬:৯৮ 
ودق< مص وَْدٌق   বৃিR, বষ
ণ, বািরধারা ২৪:৪৩ 

ودي< ِديَاٌت  جل ِديَةٌ   িদয়াত, হত@াপণ, খুেনর মা�ল, রbপণ, 

রbমূল@ ৪:৯২ 
وِْديَةٌ  ج َوادٍ 

َ
أ  পাহােড়র উপত@কা ১৩:১৭ 

وذر<] س[ وَِذرَ   পিরহার করা, পিরত@াগ করা, ছাড়া, েছেড় েদওয়া, 

ছাড় েদওয়া, মুb রাখা, �াধীনতা েদওয়া, অিধকার েদওয়া, 
েরেখ যাওয়া ২:২৩৪ 

ورث<] ح[ َورَِث   ওয়ািরস হওয়া, উSরািধকারী হওয়া, মািলক 

হওয়া ৪:১১ 
ْورََث 

َ
 ওয়ািরস বানােনা, উSরািধকারী বানােনা, মািলক বানােনা أ

৭:১৩৭ 
َوَرثَةٌ  ج َوارٌِث   ওয়ািরস, উSরািধকারী, মািলক ২:২৩৩ 
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تَُراٌث  ِمYَْاٌث،  মৃত ব@িbর ত@াজ@স"িS, িমরাস, উSরািধকার 

৮৯:১৯ 
ورد<] ض[ َورَدَ   েপÉছা, উপনীত হওয়া, অবতরণ করা, পািনর 

কােছ আসা, ঘােট নামা ২১:৯৯ 
ْورَدَ 

َ
 েপÉছােনা, উপনীত করা, অবতরণ করােনা, নামােনা, ঘােট أ

আনা ১১:৯৮ 
ْوَرادٌ  جل ِورْدٌ 

َ
أ  অবতরণiল, জলাশেয়র ঘাট, তৃ�াত
, িপপাসাত
, 

তৃ�াতুর ১৯:৮৬ 
َوارُِدونَ  ج  َوارِدٌ   অবতরণকারী, উপনীত, পািন বাহক ১২:১৯ 

 আনীত, উপনীত ১১:৯৮ َمْوُرودٌ 

َورَْدةٌ  مث ُورْدٌ  جل َورْدٌ   েগালাপী, লাল েগালাপ ৫৫:৩৭ 

ْورَِدٌة، جل َوِرْيدٌ 
َ
ُوُروْدٌ  أ  শাহরগ, ঘােড়র রগ, �াসনালী ৫০:১৬ 

ْوَراٌق  جل َوَرٌق 
َ
ورق< َوَرقَةٌ  مث أ  পাতা, পাত, প`, পLব ৭:২২ 

ْوَراٌق  جل َوِرٌق 
َ
أ  8পার পাত, েরৗপ@মু�া ১৮:১৯ 

وري< َوارَى  আবৃত করা, লুকােনা, েগাপন করা, ঢাকা ৫:৩১ 

 আবৃত হওয়া, েগাপন হওয়া, সু� হওয়া, েঢেক যাওয়া تََوارَى

১৬:৫৯ 

পদাঘােত আেলাক িবকীণ الُْمْوِرَياتকারী অ�, আেলাকিবUুরক, 

অি¥]�ালক ১০০:২ 
 ,পzােত, েপছেন, অWরােল, আড়ােল, ব@তীত, ছাড়াও َوَراءٌ 

অিতিরb ২:৯১ 
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وزر<] ض[ َوَزرَ   েবাঝা বহন করা, ভার kহণ করা ৬:৩১ 

ْوَزارٌ  ج ِوْزرٌ 
َ
أ  েবাঝা, পাপ, পােপর েবাঝা, আµরNার অ�স� 

৪৭:৪ 
 বহনকারী, ভারবাহী ৬:১৬৪ َواِزَرةٌ 

ْوَزارٌ  جل َوَزرٌ 
َ
أ  আ�য়iল, পানাহ, আµরNার iান, আµরNালয় 

৭৫:১১ 
ُوَزَراءُ  جل َوِزيْرٌ   উিজর, বাদশার িনভ
রশীল ব@িb, ম¸ী, 

পরামশ
দাতা, যার পরামেশ
 বাদশা আµরNা কের, েয 
বাদশার েবাঝা মাথা েপেত েনয় ২০:২৯ 

ْوَزعَ 
َ
وزع< أ  কুচকাওয়াজ করা, েসনাদল 0েখ রাখা, শিb 

েযাগােনা, িনয়¸ণ করা, সমেবত করা, অনুকূল করা, 
তাওিফক েদওয়া ২৭:১৭ 

وزن< َوْزنًا ،]ض[ َوَزنَ   ওজন করা, মাপা, পিরমাপ করা, েমেপ 

েদওয়া ৮৩:৩ 

মাপা, পিরিমত, সুষম, ভারসাম@পূণ َمْوُزْونٌ , উপযুb ১৫:১৯ 

َمَواِزينُ  ج  ِمْ�َانٌ   মাপয¸, মাপকািঠ, মানদM, দাঁিড়পাLা, তুলাদM, 

িনিb ৬:১৫২ 
وسط<] ض[ وََسَط   মাঝখােন ঢুেক পড়া, মাঝামািঝ আসা, 

অভ@াWের যাওয়া ১০০:৫ 
وَْساٌط  جل وََسٌط 

َ
أ  মধ@মপlী, মধ@পlী, ন@ায়পরায়ণ ২:১৪৩ 

وَْسُط،
َ
وُْسَطى أ  মধ@ম, মাঝবত
ী ২:২৩৮ 
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وسع<] س[ وَِسعَ   ]শ� হওয়া, পিরেবRন করা, িঘের রাখা, িব�ৃত 

হওয়া,  সুিব�ীণ
 হওয়া, চওড়া হওয়া, িবশাল হওয়া, সুপিরসর 
হওয়া ২:২৫৫ 


শ�তা, িবশালতা, সাধ@, সামরথ[ وُْسعٌ @, অনুযায়ী ২:২৩৩ 

َواِسَعةٌ  مث َواِسعٌ   ]শ�কারী, পিরেবRক, েবRক, েবRনকারী, 

ধারক, ]াচুয
দাতা, ]শ�, সুপিরসর, িব�ারমান, বধ
মান, 
বাড়W, বিধ
�ু, �মবধ
মান ২:১১৫ 


াচুয[ َسَعةٌ , ]শ�তা ২:২৪৭ 


াচুয[ ُموِْسعٌ  লাভকারী, স"দেবRক, ধনী, �Uল, ]াচুয
পূণ
, 

�Uলতাদানকারী, পিরবধ
ক, স�সারণকারী, স�সারক 
৫১:৪৭ 

وسق<] ض[ وََسَق   আUH করা, ধারণ করা, েছেয় েফলা, েঢেক 

েনওয়া ৮৪:১৭ 
Mَسَق  
পূণ ات হওয়া, পূণ
তা লাভ করা, িঘের েফলা, পিরেবRক হওয়া 

৮৪:১৮ 
وسل< وََسائُِل  جل وَِسيْلَةٌ   ওিসলা: মাধ@ম, উপায় ৫:৩৫ 

وسم<] ض[ وََسمَ   েপাড়া দাগ েদওয়া, েসকা েদওয়া, ছাপ েদওয়া, 

দাগ েদওয়া, িচ� েদওয়া, িনদশ
ন েদওয়া ৬৮:১৬ 
مٌ  Rُمتَوَس অWদৃ
িRস"H, িনদশ
নদশ
ী, সুàদশ
ী, িবচNণ, 

িনরীNণকারী ১৫:৭৫ 



 

334 

وسن< ِسنَةٌ   ত©া, িঝমুিন, িন�ােবশ, ]মীলা, ঘুমঘুম ভাব, অবসাদ, 

�ািW ২:২৫৫ 
وسوس< وَْسوََس   ওয়াসওসা েদওয়া, কুম¸ণা েদওয়া, ]েরাচনা 

েদওয়া, কুপরামশ
 েদওয়া, সে�হ জাগােনা, সংশয় সৃিR করা 
৭:২০ 

وََساِويُْس  جل وَْسَواٌس   কুম¸ণাদাতা, ]েরাচনাদাতা, সে�হ 

সৃিRকারী, শয়তান ১১৪:৪ 
و<< مص ِشيَةٌ   দাগ, কল�, েদাষ¶িট ২:৭১ 

وصب< َواِصٌب   িচরiায়ী, iায়ী, িবরামহীন, ধারাবািহক ৩৭:৯ 

وصد< وُُصدٌ  جل وَِصيْدٌ   ]েবশপথ, েচৗকাট, দহিলজ ১৮:১৮ 

 বি�, আব�, পিরেবিRত, েবRনী, অি¥েবRিন ৯০:২০ ُمؤَْصَدةٌ 

وصف< وَْصٌف  ،]ض[ وََصَف   /ণকীত
ন করা, বণ
না করা, বলা, 

ব@b করা ৬:১৩৯ 
وصل<] ض[ وََصَل    েপÉছা, উপনীত হওয়া, নাগাল পাওয়া, ধের 

েফলা, িমলন ঘটােনা, সংযুb করা, স"ক
 iাপন করা ২:২৭ 
َل  Mوَص উপযু
পির পাঠােনা, সংযুb করা ২৮:৫২ 

وََصائُِل  جل وَِصيْلَةٌ   সাতবার ]সব করা ছাগল, পাঁচ গেভ
 দশিট 

�ধু মাদী বা^া ]জননকািরণী ছাগল ৫:১০৩ 
، MEَتَوِْصيٌَة، و  Eَْو

َ
و?< أ  ওিসয়ত করা, িনেদ
শ েদওয়া, পরামশ
 

েদওয়া ৩৬:৫০ 
 Eَتََوا পর²ের পরামশ
 করা, সেদাপেদশ েদওয়া ৫১:৫৩ 
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ওিসয়তকারী, পরামশ ُموٍص দাতা, িনেদ
শক, িনেদ
শদাতা ২:২৮২ 

وََصايَا جل وَِصيMةٌ   ওিসয়ত, উপেদশ, নসীহত, িনেদ
শ ৪:১২ 

وضع<] ف[ وََضعَ   রাখা, ]ণয়ন করা, iাপন করা, বা^া ]সব 

করা, লাঘব করা, হালকা করা, সংবরণ করা ৩:৩৬ 
وَْضعَ 

َ
 পা রাখা, পদচারণা করা, হাঁকােনা, েঘাড়া েদÉড়ােনা, তািড়েয় أ

েদওয়া ৯:৪৭ 
َموِْضعٌ  و َمَواِضعُ   iান, জায়গা, পা রাখার iান, চারণভূিম, রনাaন, 

যু�েN` ৫:১৩ 
 iািপত, রিNত ৮৮:১৪ َموُْضوَعةٌ 

وضن< َموُْضونَةٌ   সুউ^, অল�ৃত, কা0কায
 খিচত ৫৬:১৫ 

 
َ
وطأ< َوْطئًا ،]ف[ َوَطأ  পদদিলত করা, পদিপR করা, পয়মাল করা, 

পথ মাড়ােনা ৭৩:৬ 
 
َ
 পােয় পােয় চলা, কদেম কদেম চলা, অনুগামী করা, সম~য় َواَطأ

করা, িমিলেয় েনওয়া, অনুগামী করা ৯:৩৭ 
 চলার iান, চারণভূিম, ফুটপাত, পথ, রা�া ৯:১২০ َمْوِطئٌ 

ْوَطارٌ  جل َوَطرٌ 
َ
وطر< أ  কামনা, ]েয়াজন ৩৩:৩৭ 

وطن< َمْوِطنٌ  و َمَواِطنُ   বাসiান, গৃহ, iান, জায়গা ৯:২৫ 

وعد< َواَعدَ  وَْعٌد، ،]ض[ وََعدَ   ওয়াদা করা, অaীকার করা, ]িতEা 

করা, ]িত¨িত েদওয়া, চুিb করা ৩:১৯৪ 
 ,পর²ের ওয়াদা করা, পর²ের চুিb করা, ]িতEা করা تََواَعدَ 

]িতEাব� হওয়া, দৃঢ়]িত¨িত েনওয়া ৮:৪২ 
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َموُْعودٌ  َوِقيٌد،  শাি�র ]িত¨িত, ]িত¨তশাি�, Gমিক, 

ভীিত]দশ
ন ৮৫:২ 
ِميَْعادٌ  َموِْعَدٌة، مث َموِْعدٌ   ]িত¨ত সময়, ]িত¨ত iান, িনধ
ািরত 

সময়, ওয়াদা, ]িতEা, ভীিত]দশ
ন, েময়াদ, ৯:১১৪ 
وعظ<] ض[ َوَقَظ   ওয়াজ করা, নসীহত করা, উপেদশ েদওয়া 

২:২৩১ 
 ওয়ােয়জ, উপেদশদাতা, নসীহতকারী ২৬:১৩৬ َواِعٌظ 

 ওয়াজ, উপেদশবাণী, নসীহত, অনুে]রণা ২:৬৬ َموِْعَظةٌ 

و#<] ض[ َوَ"   মেন রাখা, uরণ রাখা, সংরNণ করা ৬৯:১২ 

ْوَ" 
َ
 ,মেনর িভতর লুিকেয় রাখা, সংরNণ করা, কৃপণতা করা أ

দান না করা ৭০:১৮ 
 uরণকারী, রNাকারী, ¨িতধর ৬৯:১২ َواِقيَةٌ 

ْوِقيَةٌ  ج وÏَِءٌ 
َ
أ  থেল, ব�া, ভাM ১২:৭৬ 

وفد< ُوفُوْدٌ  جل َوفْدٌ   ]িতিনিধ, দেল দেল, দূত, েমহমান ১৯:৮৫ 

وفر< َمْوفُورٌ   পিরপূণ
, ভরপুর ১৭:৬৩ 

ْوفََض 
َ
وفض< أ  েদÉড়ােনা, ধািবত হওয়া, ছুেট যাওয়া, 1রা করা 

৭০:৪৩ 
َق، Mوفق< تَْوِفيًقا َوف  অনুকূল করা, তাউিফক েদওয়া, আনুকুল@ করা 

৪:৩৫ 
مص ِوفَاٌق   আনুকূল@, যথােযাগ@, সাম�স@পূণ
 ৭৮:২৬ 
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، MZَو  Zَْو
َ
و]< أ  পূণ
 করা, পূণ
তায় েপÉছােনা, পিরপূণ
 কের েদওয়া, 

পুরাপুির েদওয়া ৩:২৫ 
 MZتََو পূণ
 করা, জীবনকাল পূণ
 কের েদওয়া, আয়ু¿াল পূণ
 কের 

েদওয়া, মৃতু@ েদওয়া, মরণ েদওয়া, মুতু@ ঘটােনা ৫:১১৭ 
 Zَاْستَْو পূণ
 কের েনওয়া, পূণ
তা কামনা করা ৯৩:২ 

 Zَْو
َ

পূণ أতম, অিধক পূণ
কারী ৯:১১১ 


পূণ ُمْوِ]ٌ কারী, পূণ
দাতা ২:১৭৭ 

 ٌ R[ُمَو পিরপূণ
 দানকারী ১১:১০৯ 

 ٌ R[ُمتََو পূণ
 হায়াত দানকারী, জীবনকােলর পূণ
তাদাতা ৩:৫৫ 

وقب<] ض[ َوقََب   অ¤কারাUH করা, তমাসাUH করা ১১৩:৩ 

تَت َوقMَت، Rق
ُ
وقت< أ  সময় ধায
 করা, িনধ
ািরত সময় েদওয়া ৭৭:১১ 

ْوقَاٌت  جل َوقٌْت 
َ
أ  ওয়াb, সময়, কাল, মূGত
 ১৫:৩৮ 

َمَواِقيُْت  ج  ِميَْقاٌت   িনধ
ািরত সময় বা iান ২:১৮৯ 


িনধ َمْوقُوٌْت ািরত সময়, ধায
কৃত সময়, ধায
কাল, সময় মেতা 

৪:১০৩ 
ْوقََد،

َ
وقد< اْستَْوقَدَ  أ  আ/ন �ালােনা, ]�লন করা, আ/ন ধরােনা, 

আেলািকত করা ২:১৭ 
مص َوقُوْدٌ   �ালািন, ই¤ন, খিড়, কা�, লাকিড় ২:২৪ 

 �িলত, �লW, দাহ@মান ১০৪:৬[ ُمْوقََدةٌ 

وقذ< َمْوقُوَذةٌ   ]হাের িনহত, আঘােত মৃত ৫:৩ 
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وقر< َوقMرَ   স)ান করা, ময
াদা েদওয়া, তািজম করা, ইÐত করা, 

সমীহ করা, ভিb করা, ে�া�া করা, বড় মেন করা, বড় মানা  
৪৮:৯ 


ময َوقَارٌ াদা, স)ান, ইÐত, গা;ীয
, বড়1, েগৗরব ৭১:১৩ 

ُوقُْورٌ  جل َوقْرٌ   বিধরতা, ¨িতহীনতা, �বণশিbহীনতা ৬:২৫ 

ْوقَارٌ  جل ِوقْرٌ 
َ
أ  ভার, ভাির েবাঝা ৫১:২ 

وقع< َوْقَعةٌ  ،]ف[ َوَقعَ   ঘটা, হওয়া, সংঘিটত হওয়া, পিতত হওয়া, 

পেড় যাওয়া, ধায
 হওয়া, অবধািরত হওয়া, িiর হওয়া, 
সাব@� হওয়া ৪:১০০ 

ْوَقعَ 
َ
 ঘটােনা, সংঘিটত করা, পিতত করা, সাব@� করা ৫:৯১ أ

َواقَِعةٌ  مث  َواقِعٌ   ঘটমান, ঘটনশীল, পতনশীল, স;াব@, অবশ@;াবী, 

ঘটনীয়, িকয়ামত ৫২:৭ 
َمْوقِعٌ  و َمَواقِعُ   ঘটনাiল, আকুiল, iল, iান, পতনiল, অ�াচল 

৫৬:৭৫ 
 ভূপািতত, পতেনাªুখ, পতনশীল, পড়W, পাত@মান, পেড়া ُمَواقِعٌ 

পেড়া ১৮:৫৩ 
وقف<] ض[ َوَقَف   দাড় করােনা, খাড়া করা, থামােনা, দাড়ােনা 

৩৭:২৪ 
 দMায়মান, দাড়ােনা, খাড়া করা, থামােনা, িiর ৩৪:৩১ َمْوقُوٌف 
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و-<] ض[ َوَ\   রNা করা, আµরNা করা, িনেজেক বাঁচােনা, 

সামাল েদওয়া, সামেল চলা, বাঁচােনা, মুb করা, পির`াণ 
েদওয়া ৩:১৬ 

 ãَMاي তাকওয়া অবল�ন করা, ভয় কের চলা, আLাহভীিত অজ
ন 

করা, আLাহভী0 হওয়া, মুSাকী হওয়া, পরেহজগাির অবল�ন 
করা, আµরNা করা, িনেজেক বাঁচােনা, সামাল েদওয়া, 
সামেল চলা, অবাধ@তা বজ
ন করা, পাপ পিরহার করা, বাঁচা 
২:১৮৯ 

 রNাকারী, রNক ৯২:১৭ َواقٍ 

 ~âَِتِْقيَاءُ  جل ت
َ
أ  মুSাকী, আLাহভী0, Iীনদার, ধািম
ক, ধম
পরায়ণ 

১৯:১৩ 
 ãَْي

َ

সব أািধক আLাহভী0, বড় মুSাকী, বড় পরেহজগার, Iীনদার 

৯২:১৭ 
اMñْقَوى ُيَقاٌة،  তাকওয়া, আLাহভীিত, আLাহর ভয়, Iীনদাির, 

ধািম
কতা, পরেহজগাির ৩:২৮ 
 âِMالُْمت মুSাকী, আLাহভী0, Iীনদার, পরেহজগার ২:১৭৭ 

،
ُ
أ M1تََو  

َ
و1أ< اتMَكأ  েহলান েদওয়া, েঠস েদওয়া, ভর করা, েটক 

লাগােনা ২০:১৮ 
 সুখাসেন উপিবR, গিদনশীন ৫৪:৫৪ ُمتMِكئٌ 

 
ٌ
 আরামেকদারা, ইিজেচয়ার, সুখাসন ১২:৩১ ُمتMَكأ
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و1د< تَْوِكيدٌ   মজবুত করা, সুদৃঢ় করা, অবধািরত বানােনা, 

িশেরাধায
 করা ১৬:৯১ 
و1ز<] ض[ َو1َزَ   থা÷ড় মারা, ঘুিষ মারা, চেপটাঘাত করা ২৮:১৫ 

 َ M]و[< َو  উিকল িনেয়াগ করা, দািয়1াপ
ণ করা, ন@� করা ৬:৮৯ 

 َ M]تََو তাওয়া�ুল করা, িনভ
র করা, ভরসা করা, আiাশীল হওয়া 

৮:২ 
ءُ  جل َو1ِيٌْل  َ

Oَُو  উিকল, ]িতিনিধ, িজ)াদার,  কম
িবধায়ক, 

কায
িনব
াহক ৪:৮১ 
 ٌ R]ُمتََو তাওয়া�ুলকারী, িনভ
রকারী, ভরসাকারী ৩:১৯৫ 

ولج<] ض[ َولَجَ   ]েবশ করা, অনু]েবশ করা, অWিন
িহত হওয়া 

৭:৪০ 
ْولَجَ 

َ

েবশ করােনা, অনু]েবশ করােনা, অWিন[ أিহত করা, ঢুিকেয় 

েদওয়া ২২:৬১ 
 ,ু¤�দেয় ]িবR ব@িb, অWরa ব¤ু, �দয়জয়ী ব َوِ!َْجةٌ 

অিভH�দয়, ঘিন� ৯:১৬ 
 َ�و�<] ض[ َوَ  ]জনন করা, জª েদওয়া, সWানধারণ করা, 

গভ
ধারণ করা ১৯:১৫ 
 ٌ�ْوالَدٌ  ج َوَ

َ
أ  সWান, বংশধর, বালক, বািলকা ৩:৪৭  

انٌ  ج َوِ!دٌ  َ ْ�ِو  সWান, িশ�, কুমার, দাস, েসবক ২৬:১৮ 

 ٌ� িপতা, জনক ৩১:৩৩ َواِ

ةٌ  َ�اٌت  ج َواِ َ�َواِ  মা, মাতা, জননী, ]সূিত ২:২৩৩ 
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يِْن  َ� িপতামাতা, মাতািপতা, মা-বাবা ২:৮৩ َواِ

 সWান, নবজাতক, িশ�, বা^া ৩১:৩৩ َمْولُودٌ 

³َ  َمْولُود  যার সWান, সWােনর মািলক, িপতা ২:২৩৩ 

و^<] ح[ َوَ¶   আেশপােশ থাকা, িনকেট থাকা, ৈনকেট@ থাকা 

৯:১২৩ 
 M¶َو িফের যাওয়া, পলায়ন করা, পৃ�]দশ
ন করা, িপছু হটা, 

পzাদপসরণ করা, িপছপা হওয়া, িফরােনা ২:১৪৪ 
 M¶تََو িফরা, িবমুখ হওয়া, িপছু হটা, ব¤ু বানােনা, দািয়1 kহণ 

করা, েনতৃ1 েদওয়া, জন]িতিনিধ1 kহণ করা, জন]িতিনধী 
হওয়া ২:৬৪ 

~  َواٍل، ِ̂ ْوِ!َاءُ  ج َو
َ
أ  রNক, ওলী, ]ভু, ব¤ু, ৈনকট@]া�, অিভভাবক, 

উSরািধকারী, সাহায@কারী ১৩:১১ 
 ٌ R̂  অিভমুখী, মুখকারী, স)ুিখন ২:১৪৮ ُمَو

1
রNণােবNণ, অিভভাবক1, অিধকার, কতৃ َوَاليَةٌ  ১৮:৪৪ 

ْوَ¶ 
َ

িনকটতম, অিধক িনকটবত أী, ে��তর, অিতউSম, উSমতর, 

অকল@াণ, অমaল ৭৫:৩৪ 
َمَواِ�ُ  جل الَْمْوَ¶   ৈনকট@দাতা, মাওলা, ]ভু, মুিনব, অিভভাবক, ব¤ু, 

ৈনকট@iল ৮:৪০ 
َمْوَ¶  و َمَواِ�ُ   ওয়ািরছগণ, চাচাত ভাই, ব¤ু বা¤ব, �েগা`, �বংশ, 

বংশীয়, িনকটজন, আপনজন ৪:৩৩ 
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و3<] ض[ َو2َ   অলসতা করা, ৈশিথল@ করা, িশিথলতা করা 

২০:৪২ 
وهب<] ض ف،[ وََهَب   েদওয়া, দান করা, ]দান করা, উoসগ
 

করা, িনেবদন করা 
اُب  Mام الْوَه  অত@ািধক দানকারী, দানবীর, দাতা, ]দানকারী ৩:৮ 

اجٌ  Mوهج< ام وَه  আেলাক িবকীণ
কারী, আেলাকিবUুরক, েজ@ািতম
য় 

৭৮:১৩ 
وهن< وَْهنًا ،]ض[ وََهنَ   কR করা, েভেঙ পড়া, ভaুর হওয়া, দুব
ল 

হওয়া, নরম হওয়া, েকামল হওয়া ৩১:১৪ 
وَْهنُ 

َ

দুব أলতম, অিতভaুর, অিতেকামল ২৯:৪১ 


দুব ُموِْهنٌ লকারী, নরমকারী, অNমকারী, পরািজতকারী, 

অNমকামী ৮:১৮ 
و$< َواِهيَةٌ   দুব
ল, চূণ
িবচূণ
, িবদীণ
, Nয়]া� হাড়, জরাজীণ
, 

জীণ
শীণ
 ৬৯:১৬ 
 Mن

َ
انّ +ك+وي< َويَْكأ  েজেন েরখ!, হায়!, হাঃ!, হায় আফেসাস!, 

িধক! ২৮:৮২ 
ويل< َويٌْل   ওয়ােয়ল: জাহাHােমর নাম, ¡ংস!, দুভ
াগ@!, িধক! ২:৭৯ 

ْوَ¶ 
َ

অমaল, ¡ংস!, দুভ أাগ@!, দুেভ
াগ, িধ�ার, িধক! ৭৫:৩৪ 

َوْيلََ°  يَا  হায় আমার ¡ংস!, হায় দুভ
াগ@!, হায় কপাল! ১১:৭২ 

  
    [[[[৪৫৪৫৪৫৪৫]]]]    هاء
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 তার, তােক, এর, এেক ২:২ ( পুং ) ه

 তার, তােক, এর, এেক ২:২৪ ( �ী ) َها

 এ8প, এমন, এমিন, এমিনভােব ২৭:৪২ َهَكَذا

 অ`, এখােন, এই iােন ৫:২৪ َهُهنَا

هبط<] ض[ َهبََط   নামা, িনেচ নামা, িনÎiােন যাওয়া, অবেরাহণ 

করা, অবতরণ করা ২:৩৬ 
ْهبَاءٌ  جل َهبَاءٌ 

َ
هبو< أ  ধুেলা, ধূলা, ধূিল, বালু,  বািল, অণু, অণু-অণু 

২৫:৭৯ 
دَ  Mهجد< َيَهج  তাহাÐুদ পড়া, িনিশ জাগরণ করা, েশষ রােত নফল 

পড়া ১৭:৭৯ 
هجر< َهْجًرا ،]ن[ َهَجرَ   ত@াগ করা, পিরত@াগ করা, পিরহার করা, 

বজ
ন করা, দূের থাকা, বকাবিক করা, আেজ বােজ বকা, 
অথ
হীন অিmল কথা বলা ৭৩:১০ 

� َهاَجرَ েদশ ত@াগ করা, িহজরত করা, িনব
াসেন যাওয়া ৪:৮৯ 


পিরত@b, পিরহায َمْهُجورٌ , বজ
নীয় ২৫:৩০ 

 িহজরতকারী, মুহািজর, েদশত@াগী, িচর]বাসী ৪:১০০ ُمهاِجرٌ 

هجع<] ف[ َهَجعَ   ঘুমােনা, িন�া যাওয়া, শয়ন করা ৫১:১৭ 

ا هدد<] ن[ َهد�  েভেঙ পড়া, ভূিমuাo হওয়া, ধূিলuাo হওয়া, 

িব¡� হওয়া, খানখান হওয়া, টুকরা টুকরা হওয়া, চূণ
িবচূণ
 
হওয়া ১৯:৯০ 
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مَ  Mهدم< َهد  ¡ংস করা, িব¡� করা, চুরমার করা, েভেঙ েফলা, 

ভূিমuাo করা, ধূিলuাo করা, খানখান করা, টুকরা টুকরা 
করা, চূণ
িবচূণ
 করা ২২:৪০ 

هدهد< َهَداِهدُ  جل ُهْدُهدٌ   GদGদ: পািখ িবেশষ ২৭:২০ 

هدي< ُهًدى ،]ض[ َهَدى  েহদায়াত করা, পথ]দশ
ন করা, 

পথিনেদ
শ করা, িদশা েদওয়া, িদকিনেদ
শনা েদওয়া, চালনা 
করা, পিরচািলত করা ২:২৬ 


েহদায়াত পাওয়া, িদশা পাওয়া, পথিনেদ إْهتََديশ পাওয়া, সoপেথ 

চলা, সoপথ অবল�ন করা ৫:১০৫ 
الُهَدى الَهاِدي،  েহদায়াতকারী, িদশারী, পথ]দশ
ক, পথিনেদ
শ, 

পেথর িদশা, পথ]দশ
ন, িদকিনেদ
শনা, সoপথ, েহদায়াত ২:২ 
ْهَدي

َ
 ,সুপথগামী, অিধক ন@ায়পlী, ন@ায়পথাবল�ী, সoপথা�য়ী األ

সুপথধারী ৪:৫১ 
 েহদায়াত]া�, িদশা]া�, সুপথ]া�, ন@ায়পরায়ণ, সুপেথর ُمْهتَدٍ 

যা`ী ২:১৬ 

কুরবানীর প�, িনেবিদত প�, উoসিগ الَهْدُي ত প�, কুরবানীর 

িনধ
ািরত ]াণী ৫:৯৭ 
 হািদয়া, উপহার, উপেঢৗকন, নাজরানা, েভট ২৭:৩৫ َهِديMةٌ 

هرب<] ن[ َهَرًبا  পালােনা, পলায়নপর হওয়া, পলায়ন করা, চ"ট 

েদওয়া, েভেগ পড়া ৭২:১২ 
هرت< َهاُروت  হা0ত: েফেরশতার নাম ২:১০২ 
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ْهَرعَ 
َ
هرع< أ  ½ত েদৗেড় আসা, লািফেয় আসা, কুদেত কুদেত 

আসা, ল"ঝ" কের আসা, তাড়াতািড় আসা, েধেয় আসা 
১১:৭৮ 

هرن< َهاُرون  হা8ন আলাইিহস সালাম, িযিন মুসা আলাইিহস 

সালােমর বড় ভাই ২:২৪৮ 
 
َ
هزأ< اْستَْهَزأ  উপহাস করেত চাওয়া, ঠাÀা করা, উপহাস করা, 

িবûপ করা, ব@a করা, উপহাস@ বানােনা; ব@aদমন করা, 
উপহােসর শাি� েদওয়া ২:১৫ 

 িবûপকারী, ব@aকারী, ঠাÀাকারী, উপহাসকারী ১৫:৯৫ ُمْس1َِئٌ 

 ,উপহাস@, িবûপাµক, উপহােসর পা`, উপহাস@ বানােনা ُهُزًوا

উপহাস করা, ব@a, উপহাস, িবûপ ২১:৩৬ 
 Mهزز<] ن[ َهز  ঝাঁিক েদওয়া, নাড়া েদওয়া, আে�ািলত করা, 

ঝাঁিকেয় েনওয়া ১৯:২৫ 
 M1َاْه নেড় ওঠা, িশহরণ লাগা, ফসল েদাল খাওয়া, কি"ত হওয়া, 

ক"মান হওয়া, আে�ািলত হওয়া ২২:৫ 
هزل< َهْزٌل   যা সিত@সিত@ নয়, িমছািমিছ, খামাখা, অ]কৃত, এমিন 

এমিন, অযথা, অেহতুক, অমূলক, বােজ কথা, অপকথা, 
উপহাস, তামাশা, মজাক, হািস, হািসঠাÀা, রaরিসকতা, 
হাসেত হাসেত, েকৗতুক, েকৗতুকপূণ
, হাস@কর, েকৗতুকী, 
]াহসিনক ৮৬:১৪ 
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هزم<] ض[ َهَزمَ   পরািজত করা, পরাভূত করা, পরা� করা, 

পরাহত করা, অNম কের েদওয়া, অপারগ করা, দুব
ল করা 
২:২৫১ 


পরািজত, পরাভূত, পরা�, পরাহত,  অNম, অপারগ, দুব َمْهُزومٌ ল 

৩৮:১১ 
 Mهشش<] ن[ َهش  পাতা ঝরােনা, পাতা পাড়া ২০:১৮ 

هشم< َهِشيمٌ   েখায়াড় িনম
ােণর জরাজীণ
 খড়, �¿ ঘােসর টুকরা, 

পেড় থাকা তৃণলতা, �¿ খড়কুটার কাটছাট, ভaুর খড় 
৫৪:৩১ 

هضم< َهْضًما  আµসাত করা, হজম করা, েনিক কমােনা, পুন@´াস 

করা ২০:১১২ 
 ,হজমেযাগ@, েকামল, েমালােয়ম, নরম, ভaুর, িবিচমুb َهِضيمٌ 

সংযুb, লাগালািগ, চমoকার ২৬:১৪৮ 
هطع< ُمْهِطعٌ   ছুটW, পলায়নপর, পলকহীন, অপলকদৃিR, 

½তধাবমান, ব�দৃিR, িনিন
েমষ ১৪:৪৩ 
هلع< َهلُوعٌ   চরম ব@াকুল, অিiর, কৃপণ, বিখল, কাতর, ধনসব
� 

৭০:১৯ 
هلك<] ض[ َهلََك   ¡ংস হওয়া, িবলু� হওয়া, িবনাশ হওয়া, িবলীন 

হওয়া, মৃতু@ বরণ করা, মরা ৪:১৭৬ 
َمْهِلٌك  أْهلََك،  ¡ংস করা, িবলু� করা, িবনাশ করা, িবলীন করা, 

মৃতু@ েদওয়া, েমের েফলা ২৮:৭৮ 
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 ,@ংসশীল, ¡ংেসাªুখ, Nয়শীল, ন�র, িবলু�]ায়, অিনত¡ َهالٌِك 

িবন�র ২৮:৮৮ 
 ,ংসকারী, ¡ংসকর, ¡ংসাµক, িবলু�কারী, িবনাশী¡ ُمْهِلٌك 

মৃতু@দাতা ৬:১৩১ 
 ,ংস]া�, ¡ংসকৃত, চুরমার, িব¡�, লMভM, িবনািশত¡ ُمْهلٌَك 

িবলু�, িবলীন ২৩:৪৮ 

ংস, সব¡ اñَْهلَُكةনাশ, মৃতু@র কারণ ২:১৯৫ 

 Mَهل
َ
هلل< أ  জবাই করা, জেবহ করা, বধ করা, িনধন করা, বিল 

েদওয়া ৫:৩ 
ِهَالٌل  و أِهلMةٌ   চাঁদ, নতুন চাঁদ, নবচ©, নয়াচাঁদ ২:১৮৯ 

 Mهلم< َهلُم  তুিম আেসা, আেনা, উপিiত কর ৬:১৫০ 

همد< َهاِمَدةٌ   তৃণলতাহীন, �¿ ২২:৫ 

همر< ُمنَْهِمرٌ   বষ
ণমুখর, অেঝারধারা, ]বলবষ
ণ, পতনশীল ৫৪:১১ 

ازٌ  ُهَمَزٌة، Mهمز< ام َهم  িন�ুক, িন�াকারী, পরিন�াকারী, ঘৃণাকারী, 

েদাষাে~ষী, কুoসাকারী, ভo
সনাকারী, িবûপকারী, 
িতর ারকারী, েধাঁকাবাজ, ]তারক ১০৪:১ 


িন�া, পরিন�া, কুoসা, ভo َهَمَزاتসনা, িবûপ, িতর ার, ঘৃণা, 

েধাঁকা, ]তারণা, ]েরাচনা, কু]�াব ২৩:৯৭ 
همس< َهْمٌس   মৃদুপদ¡িন, িফসিফসশ5, অনু^কÛ, মৃদু�র, 

/�রণ ২০:১০৮ 
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 Mهمم<] ن[ َهم  ইUা করা, আকা¹া করা, িচWা করা, সংক� করা, 

উপ�ম হওয়া, কাছাকািছ েপÉছা ১২:২৪ 
 Mأَهم উিI¥ করা, েপেরশান করা, িচWাি_R করা, উপ�ম করা, 

কাছাকািছ আনা ৩:১৫৪ 
همن< َهامان  হামান: িফরাউেনর ম¸ী ২৮:৬ 

هنأ< َهِنيئًا  তৃি�র সেa, সানে�, সতৃ� হেয়, খুিশেত, তৃি�েভাের 

৪:৪ 
هنلك< ُهنَالَِك   েসখােন, ওখােন, ওই iােন, তথায়, েসথায়, েহথায় 

৩:৩৮ 
 েস, ও, িতিন, উিন ২:২৯ ( পুং ) ُهوَ 

 তারা দু’জন, এরা দু’জন ২:৩৬ ُهَما

 তারা সকেল, তারা, এরা ১:৭ ( পুং ) ُهمْ 

 َ$ِ ( �ী ) েস, ও, িতিন, উিন ২:৬৮ 

 Mُهن ( �ী ) তারা সকেল, তারা, এরা ২:২৯ 

هوأ< َهاُؤمْ  ج َها  নাও, লও, ধর, েদেখা! সাবধান! ৩:৬৬ 

هود<] ن[ َهادَ   ইGদী হওয়া, ]ত@াবত
ন করা, িফের আসা ৭:১৫৬ 

 Gদ আলাইিহস সালাম: ইয়ামােনর আদ স�দােয় নবী ৭:৬৫ ُهودٌ 

َفُهوِدي~  ا!هود،  ইGদী স�দায় ২:১১৩ 

هور< اْغَهارَ   েভেঙ পড়া, পিতত হওয়া, ভূিমuাo হওয়া, ধূিলuাo 

হওয়া, িব¡� হওয়া, খানখান হওয়া, টুকরা টুকরা হওয়া, 
চূণ
িবচূণ
 হওয়া ৯:১০৯ 
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 িব¡�, ভূপািতত, পতেনাªুখ, পতনশীল, পড়W, পাত@মান َهارٍ 

৯:১০৯ 
هون< أَهانَ   অপমান করা, লািÚত করা, অপদi করা, তুU-

তািUল@ করা, েহয় করা, অপমািনত করা, অস)ান করা, 
েবইÐত করা, েবGরমিত করা, অবমাননা করা, নােজহাল 
করা, অসহায়তা করা, সহায়তা না করা, সহায়হীন বানােনা 
৮৯:১৬ 

 ,নগণ@, হীনতম, অিতলািÚত, অস)ান, লাÚনাকর ُهْونٌ 

অপমানকর, ইতর, অপদাথ
  েবইÐিত ৬:৯৩ 
 লাÚনাকারী, েহয়কারী, অপমানকারী, অবমাননাকারী  ২:৯০ ُمِهٌ 

 অস)ােন, অপমােন ২৫:৬৯ ُمَهانًا


সিবনেয়, িবনয়াবনত, িবন± হেয়, ন±তার সেa, গব َهْونًاহীন, 

সস)ােন, শালীনতার সেa, অিতসাধারণভােব, সহজভােব 
২৫:৬৩ 

 ٌ Rْهِونَاءُ  جل َه
َ
أ  সহজ, সহজ ব@াপার, অিতসাধারণ, নগণ@, েগাণার 

অতীত, গণনাতীত ১৯:৯ 

অিতসহজ, সহজতর, সব األْهَونُ ািধক সহজ, অিতসাধরণ ৩০:২৮ 

هوي<] ض[ َهَوى  পতন হওয়া, ¡ংস হওয়া, হাওয়া হেয় যাওয়া, 

বাতােস উেড় যাওয়া, পিতত হওয়া, অদৃশ@ হওয়া, অ�িমত 
হওয়া, মহা�েন@ িমেল যাওয়া, ঝুঁেক পড়া, বহন করা ৫৩:১ 
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َيْهَوي ،]س[ َهوَِي   কামনা করা, চাওয়া, েঝাঁকা, িলáু হওয়া, 

]বৃিSপরায়ণ হওয়া, ইUাত¸ী হওয়া, আসb হওয়া, 
ভােলাবাসা ৫:৭০ 

 ংস করা, ভূিমuাo করা, আছাড় মারা, সেজাের েফেল¡ أْهَوي

েদওয়া, সেজাের িনেNপ করা, পিতত করা; অিধক 
]বৃিSপরায়ণ, কাম]দ, অতীU, কামনাযুb ৫৩:৫৩ 

 ,বৃিSপরায়ণ বানােত চাওয়া, পদÑলন কামনা করা[ إْستَْهَوى

েফলেত চাওয়া, দুবৃ
S বানােনা ৬:৭১ 
ْهَواءِ  ج الَهَوى

َ
األ  কামনা, আকা¹া, ]বৃিS, কু]বৃিS, িলáা, 

আসিb, খােহশাত, ভােলাবাসার বp ৪:১৩৫ 
 হাওয়া, �ন@, খািল, ফাকা, কু]বৃS ১৪:৪৩ الَهَواءُ 

 হািবয়া: জাহাHােমর নাম, জাহাHােমর িনÎতম �র ১০১:৯ َهاِوَية

 
َ
هيأ< َهيMأ  সহজ করা, ]pত করা, বে�াব� করা, আদায় করা 

১৮:১০ 
َهيMاٌت  جل َهيْئَةً   আকার, আকৃিত, আদল, গঠন, সুরত, কায়া, 8প, 

অবiা ৩:৪৯ 
هيت< َهاتُوا  েতামরা আেনা, েপশ কর, উপiাপন কর ২:১১১ 

 আেসা, এেসা এেসা ১২:২৩ َهيَْت 

هيج<] ض[ َهاجَ   �¿ হওয়া, �িকেয় যাওয়া ৩৯:২১ 

هيل< َمِهيٌل   এেলােমেলা, ছড়ােনা-িছটােনা, আলুথালু, আউলােনা, 

িবিN�, আকীণ
, উড়W ৭৩:১৪ 
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هيم<] ض[ َهامَ   তৃ�ায় েঘারা, তৃ�াত
 হেয় ছুটাছুিট করা ২৬:২২৫ 

ْهيَُم، جل ِهيْمٌ 
َ
َهيَْماءُ  أ  িপপাসাত
, তৃ�াতুর, তৃ�াকাতর, তৃ�াত
 উট 

৫৬:৫৫ 
هيمن< الُمَهيِْمنُ   রNক, আ�য়দাতা ৫:৪৮ 

ِهيَهْ  َما  েসিট কী? ১০১:৭ 

هيهت< َهيَْهاَت   সুদূরপরাহত হেয়েছ, বGদূর, অেনক দূর, অস;ব 

২৩:৩৬ 
  

    [[[[১৮১৮১৮১৮]]]]    ياء

    
يأس< إْستَيْئََس  ،]س[ يَئَِس   িনরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া, আশাহত 

হওয়া, হেতাদ@ম হওয়া, ভ¥�দয় হওয়া, িনÈৃহ হওয়া ৫:৩ 
 িনরাশ, হতাশ, আশাহত, হেতাদ@ম, ভ¥�দয়, িনÈৃহ ১১:৯ َفئُوس

يبس< يَابَِسةٌ  مث يَابٌِس  يَبٌَس،  �¿, �কনা ৬:৫৯ 

يتم< َفتَاÂَ  ج يَتِيمٌ   এিতম, অনাথ, িপতামাতাহীন ৬:১৫২ 

يدي< أيِْدي أيٍْد، ج  ا!َدُ   হাত, হ�, বাGশিb, বাGবল, Nমতা, 

কুদরত, দখল, অনুkহ, সাহায@ ৩:৩ 
يَدٍ  َنَْ   সামেন, স)ুেখ, দখেল, আয়েS ২:৬৬ 


অনবিহত অথ يس ৩৬:১ 

 َ M�َ< ي�ي  সহজ করা, অনায়াস করা, িশিথল করা, ]া�ল করা, 

�U� করা ৯:৯৭ 
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، َ M�ََ  تَي�إْستَيَْ  সহজ হওয়া, সহজসাধ@ হওয়া, ]া�ল হওয়া, 

অনায়াস হওয়া, িশিথল হওয়া, �U� হওয়া ৭৩:২০ 
، اليُْ�َى اليُْ�ُ  সহজ, সুসাধ@, অনায়াস, �ি�, িশিথলতা, মৃদুতা 

৮৭:৮ 
 ٌYيَِس সহজ, সামান@, অ�, তুU, নগন@ ৪:৩০ 

 সহজ কথা, নরম কথা, িমিR কথা, সুভাষ@, েকামল, সদয় الَميُْسورُ 

১৭:২৮ 
ة � َميَْ�َUলতা, সহজসাধ@তা ২:২৮০ 

 জুয়া েখলা, জুয়া ৫:৯০ الَميِْ� 

يسع< ألْيََسعَ   আল-ইয়াসা‘আ আলাইিহস সালাম ৬:৮৬ 

يعقب< َفْعُقوْب  ইয়াকুব আলাইিহস সালাম ২:১৩২ 

يعق< َفُعوَق   ইয়াউক: মূিত
র নাম ৭১:২৩ 

يغث< َفُغوث  ইয়া/স: মূিত
র নাম ৭১:২৩ 

يقت< يََواِقيُْت  جل يَاقُوٌت   ইয়াকুত: নীলকাWমিণ, রÞ, মিণ ৫৫:৫৮ 

يقطن< َفْقِطٌ   লাউ, কদু, কুমড়া ৩৭:১৪৬ 

ْفَقاٌظ 
َ
يقظ< َفْقٌظ  و أ  জাkত, িনঘু
ম, সজাগ, অিন�া ১৮:১৮ 

يقن< اْستَيَْقنَ  أْفَقَن،  একীন করা, দৃঢ়িব�াস করা, সুিনিzত জানা, 

সত@ায়ন করা, সত@ সাব@� করা ২৭:১৪ 
 ,একীন, দৃঢ়িব�াস, সুিনিzতEান, মজবুত ইমান, সত@ায়ন ا!ِقُ 

িনঃসে�হ ১৫:৯৯ 
ُمْستَيِْقنٌ  ُموقٌِن،  এিকনকারী, দৃঢ়িব�াসী ৪৫:৩২ 
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مَ  Mيمم< َييَم  তায়া)ুম করা, মািটর মাধ@েম পিব`তার ইUা করা 

৪:৪৩ 
َفُمْومٌ  جل َفم~   সাগর, সমু�, িস¤ু, পারাবার, দিরয়া, জলাশয়, নদী 

২০:৭৮ 
ْفَمانٌ  ج  يَِمٌْ 

َ
يمن< أ  দিNণ, ডানহাত, ডানপা�
, শপথ, কসম, 

অaীকার, ]িতEা, েগালাম, দাস, বাি�, দািস ৪:৩ 
ْفَمنُ 

َ

�ডানপা األ, বরকতপূণ
, পিব` ১৯:৫২ 

َميَاِمنُ  جل َميَْمنَةٌ   েসৗভাগ@, �ভ, ডানপা�
i; ডানপlী ৫৬:৮ 

ينس< يُونُس  ইউনুস আলাইিহস সালাম ৬:৮৬ 

ينع<] ف ض،[ َفنْعٌ   ফল পাকা, পিরপ� হওয়া ৬:৯৯ 

يوم< كيMامُ  ج  ا!َْومُ   আজ, অদ@, িদন, িদবস, সময়, কাল, যুগ, 

জামানা ২:৮ 
 েযিদন, েসিদন, ঐিদন ৪:৪২ يَْوَمئِذٍ 
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আল-কুরআনুল কারীেম এমন িকছু শ5 রেয়েছ যার মাPা খঁুেজ 
েপেত গলদঘম
 হেত হয়3 িনেচ তার একিট তািলকা েদয়া 
হেলা3 শে5র বাঁ পােশ ব¤নীর েভতর তার মাPা েদিখেয় 
েদয়া হেয়েছ3  

 

  لفا
  ]بنو[ابن، بنت 

  ]اû[اََنَْ 

Mَسَق    ]وسق[ِات

  ]تلو[اتُْل 

 ùََجبو[ِاْجت[  

ِجْرُه 
َ
  ]جور[أ

  ]اخو[أٌخ، أْخٌت 

  ]خY[ْختَاَر اِ 

  ]خون[أُخنُْه 



 

355 

  ]دري[أْدَراك 

َكَر اِ  Mذكر[د[  

  ]رود[أَراَد 

  ]رأي[أَراَك 

  ]رجو[أرَْجاِءَها 

رِْجْه 
َ
  ]رجو[أ

  ]زيد[ازَْداُدْوا 

  ]زجر[ازَْدَجَر 

  ]جوب[اْستََجاَب 

  ]كون، ك[اْستََ¬َن 

  ]�ي[أْ�ِ 

  ]سيل[أَسلْنَا 
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  ]سمو[ْسٌم اِ 

  ]شور[أَشارَت 

  ]صبو[أْصُب 

  ]صوب[أَصبْنَا 

  ]صيد[اْصَطاُدْوا 

 Ñِاْصَط]Ñص[  

  ]صفو[اْصَط9َ 

  ]صنع[اْصَطنع 

  ]xر[اْضَطّر 

  ]طوع[اَطْعتُم 

  ]عتد[اْقتَْدنَا 

  ]عدو[اْقتََدْفنَا 
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  ]عرو[اْقÈََا 

  ]افق[آفَاٌق 

فَاَق 
َ
  ]فوق[أ

  ]فري[افÈَِْاء 

  ]فيض[أفَْضتُْم 

  ]قدو[ْقتَِده ا

ُك 
َ
  ]كون[أ

  ]كيل[اْكتَالُْوا 

  ]اول[آَل 

  ]ا�[آَالٌء 

 ُ�ِ
َ
  ]و�[أ

  ]لفو[ألَْفيَا 
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  ]لâ[ألَْقْت 

  ]ا³[اهللا، اللّهم 

  ]ل[أMTَا 

  ]امو[أَمٌة، إَماٌء 

ٌة  Mم
ُ
  ]امم[أ

  ]م�[اْمتَاُزْوا 

ٌة اِ 
َ
  ]مرء[ْمَرأ

ْمَعاٌء 
َ
  ]م6[أ

  ]ا½[آٍن 

  ]ا½[إنَاُه 

  ]هور[اْغَهاَر 

وِْف 
ُ
  ]و][أ
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وَالِء، هُؤَالء 
ُ
  ]اول[أ

  ]امر[اْثتََمَر 

ْؤتُِمَن 
ُ
  ]امن[أ

 Âَايم[أيَا[  

  ]ا`[آيَة 

  ]ا�[إيَْالء 

  ب

  ]بوب[بَاٌب 

  ]بدو[بَاد 

  ]بول[بَال 

  ]بدو[بََدت 

  ]برء[بَِريMة 
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  ]بنو[بَ¢، بِنت 

  ت

  ]تور[تَاَرة 

َسوا 
ْ
  ]ا§[تَأ

  ]بأس[تَبْتَئِس 

  ]وتر[َيÈَْا 

 nَجفو[َيتََجا[  

 Yِْثور[تَث[  

 M·َîَ]جلو[  

ْوا  Mَرïَ]حري[  

  ]ح�[ïُْصوَْها 

ِخُرْون  Mذخر[تَد[  
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  ]دور[تُِديُْرون 

 ّAِطمن[َيْطَم[  

 Fَعطو[َيَعا[  

  ]علو[َيَعالوا 

  ]عدو[َيْعُدوا 

  ]و#[تَِعيََها 

  ]غ¢[ُيْغِن 

  ]فدي[ُيَفاُدوُهم 

  ]و-[ُيَقاتِه 

  ]قفو[َيْقُف 

  ]لâ[تََالق 

 ]لوي[تَلَْوا 
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  ]لâ[تِلَْقاء 

 M=َو[تَلR[  

  ]مثل[َيَماِعيْل 

 Mن ُÈَمري[َيْم[  

ى  Mمطو[َيَمط[  

  ]ندد، ندي[َينَاد 

  ]و3[تَنِيَا 

  ]وري[تََوارَْت 

  ]وري[تُْوُرْون 

وا  Oادي[تُؤَد[  

  ج

  ]þء[َجاَء 
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  ]جزي[َجاٍز 

  ]جثو[ِجِثي�ا 

  ]جزو[ُجْزًءا 

  ]جلو[َجَالء 

  ]جبو[َجَواٍب 

  ]جوب[َجَواٌب 

  ]جري[َجَوار 

  ]جود[ِجيَاٌد 

  ح

  ]ح�،حوم[َحام 

  ]حوج[َحاَجة 

  ]حوش[َحاَش 
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  ]حيل، حول[َحاَل 

  ]حé[ُحلOوا 

  ]حيل[ِحيْلٌَة 

  ]ح�[َحّيٌة 

  خ

  ]خول[َخاَالت 

 ]خيب[َخائِِبَْ 

  ]خبو[َخبَْت 

  ]خون[ِخيَانٌَة 

  د

  ]دنو[َداٍن 

  ]درر[ُدرRي~ 
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  ]ودع[َدْع 

 Mµدلو[َد[  

  ]دمو[َدٌم، ِدَماٌء 

  ]ودي[ِديٌَة 

  ذ

  ]ذوو[َذات 

 ]وذر[َذْر2ِ 

  ]وذر[َذُرْونَا 

يMٌة  Rذرر[ُذر[  

  ز

  ]زور[ُزْرُيْم 

  ]ز1و[َزÔَة، َز1َوة 
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  ]وزن[ِزنُْوا 

  س

  ]سيب[َسائِبَة 

  ]سوع[َساَعة 

  ]سدو[ُسَدى 

  ]وسع[َسَعة 

  ]سوق[ُسْقنَاُه 

  ]سمو[َسَماء 

يْتُم  Mسمو[َسم[  

  ]سنو[َسنَة 

  ]وسن[ِسنَة 

  ]سوي[َسَواٌء 
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  ]سود[َسيRد، َساَدُينَا 

  ]سوم[ِسيَْماُهْم 

  ش

  ]<ء[َشاء 

 aشطء[شا[  

 M°شتت[َش[ 

  ]شفه[َشَفتَْ 

  ]ش	[َشَفا، ِشَفاء 

  ]شقو، شâ[ِشْقَوُينَا 

  ]شنء[َشنَآن، َشاِ½ 

  ]و<[ِشيَة 

  ص
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  ]صé[َصالُوا 

 Mصور[ُ©ُْهن[  

  ط

  ]طá[ تَطاُغو

 َøْطوب[ِط[  

 ّaَ]طوي[  

  ظ

  ]ظمء[َظْمآن 

  ع

  ]عدو[Ïَُدون 

  ]عدو[ÏَدRيْن 

  ]عري[َعَراء 
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  ]عزو[ِعِزين 

  ]عضو[َعِضْ 

  ]عطو[َقَطاُؤنَا 

  ]عنو[َقنَت 

  غ

  ]غطو[ِغَطاء 

  ]غشو، غ�[َغَواش 

  ف

  ]فأي[فِئَة 

  ]فتو[فِتْيَان 

  ]فدي[فَِداء 

  ]فدي[فِْديَة 
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  ]ودي[فَِديٌَة 

  ]فأد[فَُؤاٌد 

  ق

  ]و-[ِق 

  ]قé[قَاِلْ 

  ]قول، قيل[قَائٌِل 

  ]قرر[قَْرَن 

يْنَا  Mقفو[َقف[  

  ]قوم[َقيRَمٌة 

  ك

  ]كود، كيد[َ]َد 

  ]كفأ[ُكُفًؤا 
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  ]كون[ُكنMا، ُكْن 

  ل

  ]لوه[َالت 

  ]لغو[َالِليَة 

 íِMلوم[لُْمتُن[  

  ]ل[Tَِْت 

  ]لوي[ِ!�ا 

  م

  ]موه[َماء 

  ]اوب[َمآب 

  ]معن[َماُعون 

  ]مول[َماٌل 
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َواُهْم 
ْ
  ]اوي[َمأ

ًا  Rحوز[ُمتََح�[  

  ]و-[ُمتMِق 

  ]حوط[4ُِيَْطة 

  ]خيل[ُ�ْتَال 

  ]مرء[َمِرْيئًا 

  ]زجو[ُمزَْجاة 

  ]سطر[ُمْستََطٌر 

 Yُْمْستَِط]Yط[  

 Mسمو[ُمَس�[  

  ]شكو[ِمْشَ¬ة 

  ]سيطر[ُمَصيِْطر 
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  ]صوب[ُمِصيْبَة 

  ]xر[ُمْضَطّر 

  ]ع[مع 

  ]فوز[َمَفاَزة 

 ]قوو[ُمْقِوين 

  ]قوت[ُمِقيْت 

  ]كون، مكن[َمَ¬ن 

  ]ملك[َمَالئَِكة 

 ]نوص[َمنَاص 

  ]م¢[َمنَاة 

ة 
َ
  ]نسء[ِمنَْسأ

  Rفكك[ُمنَْفك[  
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  ]م¢[َمنُْون 

 ]وال[َمْوئًِال 

  ]هيل[َمِهيْال 

  ]مهن[َمِهْ 

  ]هون[ُمِهْ 

  ]هيمن[ُمَهيِْمن 

  ]وعد[ِميَْعاد 

  ن

ى 
َ
  ]نءي[نَأ

  ]ندو[نَاَدوا 

  ]نوس[اTَاُس 

  ]نصو[نَاِصيَة 
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ْب    ]جوب[ُ«ِ

  ]وذر[نََذُر 

  ]ذوق[نُِذقُْه 

  ]ربو[نَُربRك 

  ]رود[نُِرْيُد 

  ]نسو[نَِساء 

  ]وسم[نَِسُمُه 

  ]كيل[نَْكتَْل 

  و

  ]ودي[واد 

  ]ورء[َوَراء 

  ه
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 ]هوء[َها 

  ]هوء[َهاُؤم 

  ]هيت[َهاتُوا 

  ]وهب[َهْب 

  ]هبو[َهبَاء 

  ]هود[ُهْدنَا 

  ]$ء[َهيْئَة 

  ي

  ]ا�[يَاْتَِل 

ِن 
ْ
  ]ا½[يَأ

1ُْم  َÈَِوتر[ي[  

  ]سنه[يَتََسنMْه 

 ]ثرب[َفÝِْب 

  ]خ�[َ�َْش 
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  ]خلو[َ�ُْل 

  ]يدي[يٌَد 

  ]دنو[يُْدِغَْ 

  ]ردي[ِلYُُْدوُْهْم 

  ]ريب[يَْرتَابُْوا 

  ]ث¢[يَْستَثْنُْون 

  ]غوث، غيث[يَْستَِغيْثُون 

  ]سطو[يَْسُطون 

  ]�ي[يَْ�ِ 

  ]سوغ[يُِسيُْغُه 

  ]ش	[يَْشِف 

  ]صé[يَْصلَْون 

  ]وصل[يَِصلُون 

  ]وضع[يََضْعَن 

  ]غيب[َفْغتَْب 

  ]يقطن[َفْقِطٌْ 

  ]الت[يَِلتُْكْم 
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  ]مري[َفْمÈَُون 

  ]نءي[يَنْئَْوَن 

  ]ن	[ُفنَْفْوا 

  ]ا�[يُؤَْت 

هِ  Rادي[يُؤَد[  

 Mو][يُوَف[  

ْئ  Rء[ُفَهي$[ 

   



 

379 

অিভধােনর সংিN�8পঅিভধােনর সংিN�8পঅিভধােনর সংিN�8পঅিভধােনর সংিN�8প    
    الف

ب~ 
َ
ابب< اج أ  উি�দ, ঘাস 

بًَدا
َ
ابد< أ  সব
দা, কখনও 

ابرهم< إِبَْرِهيْم  ইবরাহীম ‘আলাইিহস সালাম 

َنَق 
َ
ابق<] ض ن،[ أ  পলায়ন করা 

ابل< اج إِبٌِل   উট, উ� 

بَانِيَل 
َ
ابل< إِنRيٌْل  و أ  পািখর ঝাঁক 

ابو< اٌَب   িপতা, চাচা, দাদা 

 িপতৃপু0ষ, বাপদাদা اباَءٌ 

بَِت 
َ
 !আ�াজান!, বাবা يَاأ

َب 
َ
اû<] ف[ أ   অ�ীকার করা 

ا�<] ض[ اََ�   আসা, কের আসা 

ِب  اََ�   আনা, সহকাের আসা 

ِاْفتَاءً  آَ�،  েদওয়া, দান করা 

آِ�َ  آِ�،  আসH, আগত 

مف َمأِ�~   গWব@, আগমনiল 

 দাতা, ]দানকারী الُمؤِ�ُ 

ثَاٌث 
َ
ثَاثَةٌ  و أ

َ
اثث< أ  সামkী 

اثر< آثَرَ   অkািধকার েদওয়া 
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آثاَرٌ  ج اَثَرٌ   িনদশ
ন, পদা� 

 @ঐিতহ اَثَاَرة

ثُْوٌل  آثَاٌل، جل اَثٌْل 
َ
اثل< أ  িন�লা বৃN 

اثم< آثَامٌ  جل ِاْعمٌ   অন@ায়, পাপ 

 �পােপর কেঠার শাি اَثَامٌ 

اَِعيمٌ  آثٌِم،  পাপী, /নাহগার 

 অmীলতা, অপকথা تَأِعيمٌ 

اجج< اَُجاجٌ   লবণাb 

 ইয়াজুজ স�দায় يَأُجوجُ 

 মাজুজ স�দায় َمأُجوجُ 

َجرَ 
َ
اجر<] ن[ أ  মজদুির করা 

 চাকুিরেত েনওয়া إْستَأَجرَ 

ُجور ج أْجرٌ 
ُ
أ  িবিনময় 

َل  Mاجل< أج  সময় ধায
 করা 

آَجاٌل  جل أَجٌل   িনধ
ািরত সময় 

 @কারণ, েহতু, জন أْجل

ل Mُمؤَج িনধ
ািরত, িনিদ
R 

َحدٌ 
َ
احد< إِْحَدى مث آَحاد جل أ  এক, একিট, একক স¢া 

اخذ< آَخذَ  أْخَذًة، أْخًذا، ،]ن[أَخذَ   ধরা, েনওয়া, পাকড়াও করা 

ََذ،ا M� َاذا R�  সাব@� করা 
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 ধারণকারী آِخذٌ 

 সাব@�কারী ُمتMِخذ

رَ  Mاخر< أخ  িপেছ েফলা 

َر، Mاْستَأَخرَ  تَأخ  িপিছেয় পড়া 

 পzাoগামী ُمْستَأِخرٌ 

ْخَرى مث آَخرُ 
ُ
َخرُ  ج أ

ُ
أ  অন@ 

 অনW, েশষ اآلِخرُ 

 আেখরাত, পরকাল اآلِخَرة

خٌ 
َ
اخو< إْخَوة إْخوان، ج أ  ভাই 

ْخٌت 
ُ
َخوات ج أ

َ
أ  েবান, ভ¥ী 

ادد< إَِددٌ  جل إد~   জঘন@, ম� 

ادم< آَدم  আিদ মানব, মানবাa 

دMى،
َ
ادي< أَداءٌ  أ  আদায় করা 

إَذا إْذ،  যখন, তখন, কারণ 

 হঠাo, সহসা, আক¦াo إًذا

اذن< إْذنٌ  ،]س[ أِذنَ   অনুমিত েদওয়া 

ذMَن، أذMَن، آَذَن،
َ
أَذانٌ  تَأ  আnান করা, েঘাষণা করা 

 অনুমিত চাওয়া إْستَأَذنَ 

 ইUা, িবিধিবদধান إْذنٌ 

ُذنٌ 
ُ
آذانٌ  ج أ  কান, কণ
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 েঘাষক, েঘাষণাকারী ُمؤَذRنٌ 

اذي< آَذى  কR েদওয়া 

ًذى
َ
 কR, িবরিbকর أ

رٌَب  جل إِْرَبةٌ 
ُ
ارب< أ  েযৗন চািহদা 

رَبةٌ  و َمآرُِب  
ْ
َمأ চািহদা, ]েয়াজন 

رٌْض  
َ
ارض< آَراٌض، ج أ  

ُروٌْض 
ُ
 মািট, পৃিথবী أ

َرائُِك 
َ
ِريَْكةٌ  و أ

َ
ارك< أ  িসংহাসন 

ارم< إَِرمَ   আদ জািতর িপতা 

ازر< آَزرَ   শিb েযাগান 

ْزرٌ 
َ
ض[ أ ] শিb, দৃঢ় করা 

 Mز
َ
ز�ا ،]ن[ أ

َ
ازز< أ  উ ািন েদওয়া 

زَِف 
َ
ازف< أ  ঘিনেয় আসা 

 ঘণঘটা, িকয়ামত اآلِزفَةُ 

 َ�َ
َ
ا�<] ض[ أ  আটক করা 

 ٌ�ْ
َ
مص أ  আকৃিত, গঠন 

 ٌYِس
َ
َسارَى، ج أ

ُ
ْ�َى أ

َ
األ  ব�ী 

 আLাহর বা�া, ইয়াকুব ‘আলাইিহস সালােমর উপািধ إْ�اِثيل

اِثيَل  بَِ¢  إِْ�َ  ইGিদ-খৃRান 

َس  Mس
َ
اسس< أ  িভিS ]�র iাপন করা 
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اسف< آَسَف   মম
�ালা বাড়ান 

َسًفا،
َ
ِسًفا أ

َ
أ  মম
াহত হওয়া 

َس9َ 
َ
 হায় আফেসাস أ

 ইউসুফ ‘আলাইিহস সালাম يُوسف

 ইসমাঈল ‘আলাইিহস সালাম إْسماِقيل

اسن< آِسنٌ   পচাপািন 

Yآِسن غ  �Uপািন, পচনমুb 

ْسَوةٌ 
ُ
ً¦، جل أ

ُ
اسو< إًِ¦  أ  আদশ
, অনুসৃিত, মেডল 

ِ§َ  آَ¦،
َ
ا§<] س[ أ  আেNপ করা 

 ٌ ِ̈
َ
ْونَ  جل أ ُ ِ̈

َ
ا¨< أ  দাি;ক 

ا©< آَصارٌ  جل إِْ©ٌ   েবাঝা 

ْصٌل 
َ
ُصوٌل  ج أ

ُ
اصل< أ  মূল, উoস 

ِصيٌْل 
َ
اآلَصاُل  ج أ  স¤া 

 ªف
ُ
افف< أ  িছ-িছ!, উফ 

ُفٌق 
ُ
افق< آَفاٌق  ج أ  িদগW 

فََك 
َ
افك< إفًْ¬  ،]ض[ أ  িবমুখ হওয়া 

فMاكٌ 
َ
 িমথ@াবাদী, িন�ুক أ

 িব¡�, পয়মাল الُْمْؤتَِفَكةَ 

فََل 
َ
افل<] ض[ أ  সূ
য েডাবা 

فِِلَ 
َ
 অ�গামী األ
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َكَل 
َ
ْكالً  ،]ن[ أ

َ
ا;< أ  খাওয়া 

 ভNক, েভাজনকারী آِكٌل 

اٌل  Mك
َ
 খাদক, েপটুক أ

ُكوٌل 
ْ
 @ভিNত, েভাজ@, খাদ َمأ

ُكٌل 
ُ
 ফল, খাদ@, অH أ

لََت 
َ
الت<] ض[ أ  কমােনা 


অনবিহত অথ الر 

لMَف 
َ
الف< ك  িমলন ঘটােনা 

 িমলন ঘিটত الُْمَؤلMَفةِ 


আকষ إِيَالِف ণ, আসিb 

لٌْف 
َ
 হাজার, সহd أ

لَْفِْ 
َ
 দুই হাজার أ

لُوٌف، ج
ُ
آالف أ  হাজার হাজার 

الل< إال�   আµীয়তা, ব¤ু1 

ِ�، الِ°، اAِين، اAَين، اAان، اAِى، Mاال  ±ِ Mاال  েয 


অনবিহত অথ الم 

لِمَ 
َ
الم<] س[ أ  কR করা 

ِ!مٌ 
َ

কRকর, মম أািWক 


অনবিহত অথ ا�ر 


অনবিহত অথ ا�ص 
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ا³< آلَِهةٌ  ج  ²ٌ   মা‘বুদ, উপাস@ 

 আLাহ তায়ালা اهللا

 !েহ আLাহ ا´

َال،
َ
الو<] ن[ يَألُو أ  ¶িট করা 

،µَيُْوِ¶ْ  آ  �ীত@ােগর কসম করা 

 কসম করা اْثتََ· 

 µَإ পয
W, অবিধ, সহ 

µَ، إµَِ، و آالءٌ 
َ
ا�< إِْ�ٌ  أ  দান 

 ইিলয়াস ‘আলাইিহস সালাম إْ!َاس

 ইিলয়াস ‘আলাইিহস সালােমর উ)তগণ إْ!َاِس

مْ 
َ
 অথবা, না-িক أ

ُموٌْت  إَِماٌت، جل أْمٌت 
َ
امت< أ  িটলা, অসমতা, ব¤ুর 

امد< آَمادٌ  جل أَمدٌ   সুদীঘ
কাল 

َمرَ 
َ
امر<] ن[ أ  আেদশ করা 


পরামশ اْثتََمرَ  করা 


িনেদ اآلِمرُ শক, আেদশকারী 

اَرةٌ  Mأم কুচি�ণী 

 অপছ�নীয় إْمًرا

األُمور ج أْمرٌ   িবষয়, িনেদ
শ 

ُموٌْس  آَماٌس  جل أْمِس 
ُ
امس< أ  গতকাল, িবগতকাল 
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امل< آَماٌل  جل أَمٌل   আকা¹া 

 َْ Rامم< آم  গমেনUুক, আকা¬Nী 

م~ 
ُ
َهات ج أ Mم

ُ
أ  মা, মাতা, জননী 

ةٌ  Mم
ُ
َممٌ  ج أ

ُ
أ  দল, জািত 

ةٌ  ج إَمامٌ  Mأئِم  েনতা, ইমাম 

 ~ Ŗ
ُ
يOون ج أ Rم

ُ
أ  িনরNর, উ)ী 

 সামেন, সমুেখ, স)ুেখ أَمامَ 

ا،  Mا ِام Mم
َ
أ অথবা, তেব, যখন 

امن<] س[ أِمنَ   িব�াস করা 

إيَمانًا آَمَن،  ঈমান আনা 

 আমানত রাখা اْثتََمنَ 

آِمنَةٌ  مث آِمنُون ج آِمنٌ   িনরাপদ 

أمانات ج أَمانَةٌ   আমানত 

أَمنَةٌ  األْمُن،  িনরাপSা, শািW 

ِمٌ 
َ
 িব��, আমানতদার أ

َمنَةٌ 
ْ
 ©আ�য়েক َمأ

ُمونٌ 
ْ
 িনঃশ� বp, িনরাপদ َمأ

 ُYمأمون غ  আশ�াজনক 

 িব�াসী, মুিমন الُمْؤِمنُ 

َمةٌ 
َ
امو< إَماءٌ  ج أ  দাসী, বাঁিদ 
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 যিদ إنْ 
 েয أنْ 
 Mأِن িনzয়, অবশ@ই 

 ºَْغ
ُ
انث< إنَاٌث  ج أ  কন@া, নারী 

يٌل  نَاِجيُْل  جل إْ«ِ
َ
ا«ل< أ  ইি�ল 

انس< آنََس   আঁচ করেত পারা 

 অনুমিত েনওয়া اْستَأنََس 


উoকণ ُمْستَأنٌِس , ¨িতমু« 
ناٌس، ج إنْسانٌ  إنٌْس،

ُ
ناِ§~  أ

َ
أ  

মানুষ, মনুষ@, মানব 
 মানবসুলভ, মানিবক إنِْسي�ا

نُوٌْف  آنَاٌف، جل أْغٌف 
ُ
انف< أ  নাক, নাসা, নািসকা 

 এই মা`, নােকর ডগায় آنًِفا

انم< اج أنَامٌ   সৃিR, সৃিRকুল 

 M�
َ
ا½< ك  কীভােব, েকােºেক 

 �َ
َ
ض[ أ ] সময় হওয়া 

يَأنِ  ألَمْ   সময় িক আেসিন? 

 গরম পািন, ফুটW পািন آنٍ 

إِنَاءٌ  و آِغيَةٌ   পা`, বরতন 

إَِ�  و آنَاءٌ   সময়, েবলা 
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 তার রাHা করা إنَاهُ 

 অথবা, নতুবা, িকংবা, বা أوْ 

وMَب 
َ
اوب< أ  ]ত@াবত
ন করা 


ত@াবত[ إيَاٌب ন, িফের আসা 

اٌب  Mو
َ
األواب ج أ  তাওবাকারী 


ত@াবত[ َمآٌب নiল, গWব@ 

 আইয়ুব ‘আলাইিহস সালাম كيOوب

اود< يَُؤوْدُ  آَد،  _াW বানান 

اول< تَأويل  ব@াখ@া 

 পিরবার, জািত آٌل 

ُل  Mاألو অনািদ, ]থম 

لون Mْوَ¶  مث  األو
ُ
ج األ  ইহকাল 

ولُْوا،
َ
والت أ

ُ
أ  অিধকারী 

والء،
ُ
هُؤالء أ  এরা, এইেতা 

وِ¿َك 
ُ
 তারা, ঐ সকল أ

اهٌ  Mو
َ
اوه< أ  মানবদরিদ 

اوي<] ض[ أَوى  আ�য় েনওয়া 

 আ�য় েদওয়া آَوى

َوى
ْ
 আ�য়iল, িঠকানা الَمأ

ْهٌل 
َ
اهل< أهلون ج أ  পিরবার 
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 হাঁ, অবশ@ই, কসম إِيْ 

ايء< آيَات ج آيَةٌ   আয়াত 

يOوب
َ
ايب< ك  আইয়ুব ‘আলাইিহস সালাম 

يMدَ 
َ
ايد< ك  সাহায@ করা 

يْدٌ 
َ
 @শিb, বল, সাহায أ

يْدِ  َذا
َ
األ  শিbমান, বিল� 

ايك< األيَْكة  বন, জaল 

األيكة أْصحاب  বনবাসী 

 Âَمٌ  و أيَا Rف
َ
ايم< ك  িববাহেযাগ@ 

اين< اآلنَ   এখন, মা` 

يMانَ 
َ
 কখন, কেব ك

ْفنَ 
َ
 েকাথায়, েকানখােন أ

ْفنََما
َ
 েযখােনই أ

ي~ 
َ
 েকউ, েকানিট, কী أ

ي�ا،
َ
َما ك Mف

َ
ك  েয েকান, েকানিট 

يOَه،
َ
َها، ك Mف

َ
تَُها ك Mف

َ
ك  েহ, জনাব 

 েতামােকই إيMاكَ  ই, েযমন إيMا

، ªي
َ
نْ  َكأ Rف

َ
َكك  কত, অেনক, বG 

  
 باء
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 সােথ, Iারা, কারণ, শপথ ب

ببل< بَابُِل   ব@ািবলন শহর 

 ٌÄِْبأر< آبَارٌ  جل ب  কূপ, কুয়া 

بأس< ِاْنتَئََس   দুঃিখত হওয়া 

ٌس،
ْ
َساءُ  بَأ

ْ
بَأ  যু�, সমস@া 

 অভাবk�, িবপদাপH بَائٌِس 

 -েবদনাদায়ক, ]চ بَئِيٌس 

 কতইনা খারাপ بِئَْس 

 কতইনা ম� িবষয় بِئَْسَما

 ُÈَْن
َ
بÈ< أ  েলজকাটা, িনব
ংশ 

بتك< َنتMَك   কাটা, িচরা 

بتل< تَبِْتيالً  تَبَتMَل،  িনরালায় ধ@ান করা 

 Mبثث<] ن[ بَث  িবিN� করা 

 RÊَن আমার আেNপ, দুঃখ 

َمبْثُوثَةٌ  مث َمبْثُوٌث   িবিN� 

 িবিN�, উoিN�, উড়W ُمنْبَث�ا

Ëس< انبََجَس   ঝরণা ঝরা 

Ìث<] ف[ Ìَََث   অনুস¤ান করা 

Ìُْرٌ  Ìَِاٌر، ج Ìَْرٌ 
َ
Ìر< أ  সাগর 

Yَةٍ  ِÌَ ধেম
র ষাঁড় 
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Íس<] ف[ Íَََس   কমােনা 

� Íٌَْس �মান, অ�মূল@ 

Íع< بَاِخعٌ   আµিবনাশী 

َل، ِÍَ  ُْخِل�Íل< اْ  কৃপণতা করা 

 
َ
بدأ<] ف[ بََدأ  সূচনা করা 

 
َ
بَْدأ

َ
 নবায়ন করা أ

بدر< بَْدرٌ   বদর ]াWর 

 তাড়াতািড় করা بَِداًرا

بدع< اْنتََدعَ   উ�াবন করা 

 উ�াবক, আিব¿ারক بَِديعٌ 

 Ïًبِْد নতুন, অপূব
, অিভনব 

َل، Mَل  َيبِْديًال، بَد Mبدل< َيبَد  পিরবত
ন করা, িবিনময় করা 

بَْدَل 
َ
 িবিনমেয় েদওয়া أ

 বদল চাওয়া اْستَبَْدَل،إِْستِبْداٌل 


পিরবত بََدالً ন, িবিনময় 

ٌل  Rُمبَد পিরবত
ক 

بَْدانٌ  جل بََدنٌ 
َ
بدن< أ  শরীর 

بُْدنَةٌ  و بُْدنٌ   কুরবািনর উট বা প� 

بدو<] ن[ بََدا  ]কাশ পাওয়া 

بَْدى
َ
 কাশ করা[ أ
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 বাসiান, kাম, ম0গৃহ بَْدوٌ 

بادون ج اَ�ادِ   ম0বাসী 

 কাশকারী, ফাসকারী[ ُمبِْدٌي 

َر، Mبذر< َيبِْذيًرا بَذ  অপব@য় করা 

رٌ  Rُمبَذ অপচয়কারী 

 
ُ
برأ<] ف[ بََرأ  সৃিR করা 

 
َ
بَْرأ

َ
 আেরাগ@ করা أ

 
َ
أ Mبَر িনেদ
াষ ]মাণ করা 

 
َ
أ MÑََي অসQR হওয়া 

 দায়মুb হওয়া بََراَءةٌ 

بَُرآءُ  ج بَِريءٌ  بََراٌء،  িনেদ
াষ 

بََرايَا بَِريMةٌ   সৃিR, সৃিRকুল 


dRা, সৃিRকত اَ�اِرئُ া 

ؤٌ  MÑَُم িনেদ
াষ, িন¿লুষ 

َج، MÑَجٌ  َي OÑَبرج< َي  েসৗ�য
 ]দশ
ন করা, দৃিRর�ন করা 


েসৗ�য ُمتRÑَََجاٍت  ]দিশ
নী 

بُْرجٌ  و بُُروجٌ   kহ, দুগ
 

برح<] س[ بَِرحَ   িনর� হওয়া 

برد< بَارِدٌ  بََرٌد،  শীতল 

 Mبرر<] ض[ بَر  দয়া করা 
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، بَْراٌر، ج بِر~  بَر~
َ
بََرَرةٌ  أ  েনিক 

بُُرْورٌ  جل بَر~   iলভাগ, ভূভাগ 

َز، ،]ن[ بََرزَ  Mبرز< بَاِرَزةً  بَر  ]কািশত হওয়া, বার হওয়া 

برزخ< بََراِزخُ  جل بَْرَزخٌ   আড়াল, অWরাল 

بَْرُص 
َ
برص< األ  কু�েরাগী 

برق<] س[ بَِرَق   ঝলেস যাওয়া 

بُُرْوٌق  جل بَْرٌق   ঝলক, চমক 

بَاِريُْق 
َ
إِبِْريٌْق  و أ  ঝকঝেক জগ 

ٌق  َÑَْإِْست ঝকমিক েরশমী ব� 

برك< بَارَكَ   বরকত েদওয়া 

 সুমহান হওয়া َيبَارَكَ 

بََر1َةٌ  و بََرÔٌَت   বরকত, আশীব
াদ 

ُمبَاَر1َةً  مث ُمبَارَكٌ   বরকতময় 

بَْرمَ 
َ
برم< أ  পিরক�না করা 

مٌ   ِÑُْم পিরক�নাকারী 

برهن< بََراِهُْ  جل بُْرَهانٌ   ]মাণ  

بزغ< بَازَِغةً  مث بَاِزغٌ   িবকীয
মান 

ب�<] ن[ بََ�َ   মুখভার করা 

ةٌ   মিলন, িবষণœ بَاِ�َ

 Mا ،]ن[ بَس بسس< بَس�  চুরমার করা 
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بسط< الْبَْسُط  ،]ن[ بََسَط   ]সািরত করা, ]াচুয
 েদওয়া 

 সারী, ]সারণকারী[  بَاِسٌط 


িবশালতা, ]াচুয بَْسَطةً  

َمبُْسوَطة بُُسٌط، جل بَِساٌط   ]সািরত 

بسق< بَاِسَقةٌ   ল�মান 

بَْسَل 
َ
بسل< أ  বিqত করা 

مَ  Mبسم< تَبَس  মুসিক হাসা 

مَ  Mَضاِحً¬  تَبَس  অÀহািস েদওয়া  

 َ MÛَب >Ûب  সুসংবাদ েদওয়া 

، َÛَْب
َ
اْستَبÛََْ  أ  খুিশ হওয়া 

 َ َ̈  খুিশেত আিলaন করা بَا

 ٌÛُْب সুসংবােদর ]মাণস8প 

 সুসংবাদ, েখাশখবর بÛَُْى

،Yٌبَِش  ٌ RÛَُمب  সুসংবাদদাতা 

ةٌ  َÛُِْمْستَب সুসংবাদ]া� 

 ٌÛََةٌ  و ب َÛََب  মানুষ, মানব 

 َwَُك[ ب[،  َwَْب
َ
بw< أ  েদখা 

، َ Mwَةً  ب َwَِْيب  েদখােনা 

 ْwِْب
َ
بِهِ  أ  েস কত চমoকার দশ
ক 

 ٌYبَِص সব
�Rা, পয
েবNক 
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بََصائِرُ  ج بَِصYَةٌ   সাN@ 

 ٌwِْةً  مث  ُمب َwُِْمب  ]দশ
নকারী 

وَن، ج  ُwِْينَ  ُمب ِwُِْمْستَب  বুঝবান, চNু¦ান, দশ
নকারী 

 ٌwََبَْصارٌ  ج  ب
َ
أ  েচাখ, দৃিR 

بصل< بََصٌل   েপঁয়াজ 

بضع< بِْضعٌ   কিতপয় 

بََضائِعُ  جل بَِضاَعةً   মূলধন 

 
َ
أ Mبطأ< َنط  মlর হওয়া 

بطر< َنَطًرا ،]س[بَِطرَ   গব
 করা 

َنْطَشةً  بطش< َنْطًشا، ،]ض[ َنَطَش   পাকড়াও করা 

بطل<] ن[ َنَطَل   বািতল হওয়া 

ْنَطَل 
َ
 বািতল করা, নR করা أ

 বািতল, অেকজ, িমথ@া بَاِطٌل 


অনথ ُمبِْطٌل কারী, অনথ
বাদী 

بطن<] ن[ َنَطنَ   েগাপন থাকা 

 েগাপনকারী بَاِطنٌ 

 @েগাপন. অ]কাশ بَاِطنَةً 

َنَطائِنُ  ج بَِطانَةٌ   অWরa ব¤ু 

بَِطانَةٌ  و َنَطائِنُ   অভ@Wর 

ُنُطونٌ  ج َنْطنٌ   েপট, অভ@Wর 
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بعث< اَ�ْعُث  ،]ف[ َنَعَث   পাঠােনা 

انِبَعاث انبََعَث،  পুন0িºত হওয়া 

 ে]িরত, উিºত َمبُْعوٌث 

 َÝََنْع >Ýبع  পুন0ºান করা 

بعد<] ك[ َنُعدَ   দীঘ
 হওয়া 

س[ بَِعدَ  ] ¡ংস হওয়া, িবদূরণ 

 দূর1 বাড়ােনা بَاَعدَ 

َقِْ  ُنْعدَ  ِÛْالَم  পূব
-পিzেমর দূর1 

 ংস েহাক¡ ُنْعًدا


সুদীঘ بَِعيدٌ , সুদূরপরাহত 

 পর, পের, পzােত َنْعدَ 

 দূরীভূত, িবদূিরত ُمبَْعدٌ 

 ٌYبعر< ُنْعَرانٌ  جل بَِع  উট 

ْنَعاٌض  جل َنْعٌض 
َ
بعض< أ  কতক 

 মশা, মািছ َنُعوَضةً 

بعل< َنْعٌل   মূিত
র নাম 

ُنُعولَةٌ  ج  �ামী, পিত 

بغت< َنْغتَةً   হঠাo, অিচেরই 

بغض< َنْغَضاءُ   শ¶তা, ঘৃণা 

بغل< َنْغٌل  و بَِغاٌل   খ^র 
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 àَض[ َن [>áب  সীমালÆন করা 

،àََابِْتَغاء اْنت  তালাশ করা 

 áََانب সমীচীন হওয়া 

 ُáَْ� িবেIষ, িহংসা, িবে�াহ اْ


কুকম اْ�َِغاءُ , ব@িভচার 

 পাপাচারী, ব@িভচারী بَِغي�ا

 সীমালÆনকারী, িবে�াহী بَاٍغ 

بقر< َنَقَراٍت  ج َنَقَرةٌ  اْ�ََقُر،  গ0 

بقع< بَِقاعٌ  ُنَقٌع، جل ُنْقَعةٌ   ভূিম 

بقل< ُنُقْوٌل  جل َنْقٌل   তরকাির 

 َâَِس[ ب [>âب  iায়ী থাকা 

 ãَْن
َ

দীঘ أiায়ী করা 

 ãَْن
َ

দীঘ أiায়ী, েটকসই 

بَاِقيَةً  مث  بَاقٍ   iায়ী, অবিশR 

 অবিশRাংশ, ে��1 بَِقيMةٌ 

ولُو
ُ
بَِقيMة أ  Eানী, বুি�মান 

بَْكارٌ  ج بِْكرٌ 
َ
بكر< أ  বািলকা 

إِبَْكارٌ  بُْكَرٌة،  ]ভাত, উষা 

ةَ  Mبكك< بَك  ম�া নগির 

بَْكمُ 
َ
بكم< بُْكمٌ  ج أ  েবাবা, মূক 
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بكي<] ض[ بََكى  কাঁদা 

بَْكى
َ
 কাঁদােনা أ

بَاæٌِ  و بُِكي~   কাHারত 

 বরং, তেব بَل

، ةٌ  بََتٌ بت< بِالَدٌ  ج بَْتَ  শহর 

بْلََس 
َ
بلس< أ  িনরাশ হওয়া 

 �িনরাশ, হতভ ُمبِْلٌس 

 িনরাশ, আযািযল إِبِْليُس 

بلع<] ف[ بَلَعَ   েশাষণ করা 

بلغ<] ن[ بَلَغَ   েপÉছা, তুেa ওঠা 

بْلََغ، بَلMَغ،
َ
اْ�ََالغُ  أ  েপÉছােনা 

بَاِلَغةٌ  مث بَاِلغٌ   চূড়ােW উপিনত 

 চূড়াW, ]া�ল بَِليْغٌ 

 তাবিলগ, যেথRতা اْ�ََالغُ 

 পিরণিত, েশষ সীমা َمبْلَغٌ 

بَْ·، ،]ن[ بََال 
َ
بلو< إِْنتéََ  أ  পরীNা করা 

 ُéَِالُمبْت পরীNক, পয
েবNক 

 পরীNা, পরীNার বp بَالَءٌ 

 َéَِس[ ب [>éب  Nয় হওয়া 

 হাঁ, বেট, অবশ@ই بََ· 
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بê< َننَانَةٌ  و َننَانٌ   আঙুেলর ডগা 

بنو< َننُونَ  بَنَِ، أْننَاٌء، ج إْننٌ   পু` 

َننَاٌت  ج إِْننَةٌ   কন@া, েমেয় 

 েËেহর পু`, বoস ُنَ¢ّ 

 íَب¢<] ض[ َن  বানােনা 


িনম َننMاءٌ াতা, রাজিম�ী 

بْنِيَةٌ  جل بِنَاءٌ 
َ
أ  ছাদ 

مص بُنْيَانٌ   ]াসাদ, িবিÌং 


িনিম َمبْنِيMةٌ ত, iািপত 

بوأ<] ن[ بَاءَ   আ�য় েনওয়া 

 
َ
أ Mبَو আ�য় েদওয়া 

 
َ
أ Mَيبَو আ�য় েনওয়া, বািড় করা 

 
ٌ
أ Mُمبَو আ�য়, বাসiান 

بَْواب ج بَاٌب 
َ
بوب< أ  দরজা 

بور<] ن[ بَارَ   ¡ংস হওয়া 

بََوارٌ  بَائٌِر، و بُورٌ   ¡ংসশীল 

بول< بَاٌل   অবiা, দশা 

بهت<] ف[ َنَهَت   হতভ� বানােনা 


অপবাদ, দুন ُنْهتَانٌ াম 

بهج< َنْهَجةٌ   েসৗ�য
, েশাভা 



 

400 

 েশাভাময়, সুরম@, সু�র بَِهيجٌ 

بهل< اْنتََهَل   িমথু@কেক বদদুয়া করা 

بهم< َنَهائِمُ  جل بَِهيَمةٌ   গৃহপািলত চতুÈদ প� 

بيت< َنيَاتًا ،]س[ بَاَت   রাি` যাপন করা 


রােত পরামশ َنيMَت  করা 

ُنيُوٌت  ج َنيٌْت   ঘর, গৃহ, বািড় 

بيد<] ض[ بَادَ   ¡ংস হওয়া 

 Mبيض< اْنيَض  সাদা হওয়া 

ْنيَُض 
َ
َنيَْضاءُ  مث  نِيٌض  ج أ  সাদা 

َنيَْضةٌ  و َنيٌْض   িডম, আ¯া 

بيع< بَاَفعَ   আনুগেত@র শপথ করা 

 েকনােবচা বা চুিb করা َيبَاَفعَ 

 �য়িব�য়, চুিb اْ�َيْعُ 

نِيَْعةٌ  و نِيَعٌ   িগজ
া 

، َ Mبَانَ  َن
َ
ب< أ  সু²R বণ
না করা 

، َ Mَاْستَبَانَ  تَب  ²R হওয়া 

 ٌ Rنَة مث َنRنَات ج بَيRبَي  সু²R 

الُْمْستَبَِ  ُمِبٌ، ُمبَيRنَات، ج ُمبَيRنَةٌ   সু²Rকারী 

تِبْيَانٌ  َنيَاٌن،  িবশদ িববরণ 

 মেধ@, ইিতমেধ@, সামেন َنَْ 
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 تاء
 শপথ, কসম, েদাহাই َت 

 Mتبب< تَتِْبيٍب  َيبَاٍب، ،]ض[ تَب  ¡ংস হওয়া, িবনাশ হওয়া 

تبت< تََوانِيُْت  جل تَابُوٌت   িস�ুক 

، َ MÑا، َيYًَيبَارٌ  تَتِْب>Ñت  ¡ংস করা 

 ٌ MÑَُمت ¡ংস]া�, িব¡� 

تبع< إيRبَاع إيMبََع، ،]س[ تَِبعَ   েমেন চলা 

ْيبَعَ 
َ
 অনুগত বানােনা أ

َيبَعٌ  ج تَابِعٌ   অনুগামী, অনুসারী 

 পzা�ািবত ُمتMبَعٌ 

ُيبََعاءُ  جل تَِبيعٌ   অনুসারী 

  �মাগত, ধারাবািহক ُمتَتَابِعٌ 

 ইয়ামেনর ‘তু�া’ বংশ ُيبMعٌ 

تÈ< َيÈَْا  �মা~েয় 

îر< îَِاَرةٌ   ব@বসা 

ïت< ïََْت   িনেচ, তলেদশ 

تِْرَبةٌ  جل تَُراٌب 
َ
ترب< أ  মািট 

تَْراٌب 
َ
تِْرٌب  و أ  সমবয়সী, বা¤বী 

تَِرْيبَةٌ  و تََرائُِب   বNi হািÏ 



 

402 

َبةٍ  َÈَْم মািটিহনতা, িনঃ�তা 

تَْرَف 
َ
ترف< أ  িবলািসতায় রাখা 

 িবলাসি]য়, েশৗিখন ُمÈٌَْف 

ترك<] ن[ تََركَ   পিরহার করা 


বজ تَارِكٌ নকারী 

تسع< تِْسَعةُ  مث تِْسعٌ   নয় 

 ন�ই تِْسُعونَ 

 পতন ঘটা, ¡ংস হওয়া َيْعٌس 

تفث< َيَفٌث   ৈদিহক ময়লা  

ْيَقنَ 
َ
تقن< أ  মজবুত করা 

 ঐ, ঐ েয تِلَْك 

 ঐ দুিট تِلُْكَما

 ঐ সব, ও /েলা تِلُْكمْ 

 Mتلل<] ن[ تَل  িচoপাত কের েশায়ােনা 

تلو< تَِالَوة ،]ن[ تََال   পাঠ করা 

 আবৃিSকারী اMñاِ!َاِت 

تé<] ض[ تََ·   পzােত আসা 

 Mتمم<] ض[ َيم  পূণ
 হওয়া 

، Mَيم
َ
َيَماًما أ  সমাপন করা 


পূণ ُمِتم~ কারী, পিরপূরক 
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تò< َينَاِغYُْ  جل اñَنOْورُ   চুলা 

توب< تَْوَبةٌ  تَوٌْب، ،]ن[ تَاَب   তওবা করা, ]ায়িzS করা 

= تَاَب   তওবা কবুল করা 

 তওবাকারী اMñائُِب 

اُب  MوMñا বারবার তওবা কবুলকারী 

انَِ  MوMñا বারবার তওবাকারী 

 তওবাiল َمتَاٌب 

تور< تَاَراٌت  جل تَاَرةٌ   একবার 

 তাওরাত, বাইেবল اMñْوَراةُ 

 ُRñت< ا  ডুমুর, আি�র 

تيه<] ض[ تَاهَ   উদVাW হেয় েঘারােফরা করা 

  
 ثاء

ثبت< ُعبُوٌت  ،]ن[ َعبََت   অটল থাকা 

تَثِْبيتًا َعبMَت،  অিবচল রাখা 

ْعبََت 
َ
 অনড় বানােনা أ

 সুদৃঢ়, মজবুত, অটল ثَابٌِت 

ثÑ< ُعبُورٌ   ¡ংস হওয়া, মরণ 

 ংস]া�, িবনািশত¡ َمثْبُورٌ 

ثبط< َعبMَط   িবরত রাখা 
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ثبو< ُعبَةٌ  و ُعبَاٌت   এেক এেক 

Mاجٌ 
َ

ô ج< امô  মুষলধারা 

َنَ  ْõ
َ
õن< أ  হত@া করা 

يَب  ِÝْثرب< َي  অিভেযাগ 

 মািদনা শরীফ َفÝِْب

َى MÝثَْراءٌ  جل ال
َ
ثري< أ  মািট 

ثعب< َعَعانُِْ  جل ُعْعبَانٌ   সাপ 

ثقب<ثَاقٌِب   েজ@ািতম
য় 

ثقف<] س[ ثَِقَف   পাওয়া 

ثقل<] ك[ َعُقَل   ভাির হওয়া 

ْعَقَل 
َ
 ভাির মেন করা أ

 ভাির হেয় বসা اثMاقََل 

ثَِقاٌل  ج ثَِقيٌل   ভাির, জমাট 

 ভারবাহী মানুষ-িজন ا÷Mَقَالنِ 

ْعَقاٌل 
َ
ثِْقٌل  و أ  েবাঝা, পােপর েবাঝা 

ُمثَْقلَةٌ  مث ُمثَْقٌل   েবাঝাইকৃত 

 ওজন, ওজন পিরমাণ ِمثَْقاٌل 

ثلث< ثََالثَةِ  مث ثََالٌث   িতন 

 ি`শ ثََالثُونَ 

 এক তৃতীয়াংশ ثُلٌُث 
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 দুই তৃতীয়াংশ ا÷ُلُثَان

ثَاِ÷َة مث ثَاِلٌث   তৃতীয় 

 িতন/ণ, িতন জন ثَُالَث 

ثلل< اج ثُلMةٌ   দল, জামাত 

ثمد< َعُمود  সােলহ ‘আলাইিহস সালােমর উ)ত 

ْعَمرَ 
َ
ثمر< أ  ফল ধরা 

َعَمَرات َعَمٌر، ج َعَمَرةٌ   ফল 

 Mثمم< َعم  েসখােন, ওখােন 

 Mُعم অতপর, আবার, পুনরায় 

ثمن< ثَاِمنٌ   অRম 

َعَماِغيَةٌ  مث َعَماِ½َ   আট 

 আিশ َعَماِغَ 

 এক অRমাংশ ا÷Oُمنُ 

ْعَمانٌ  جل َعَمنٌ 
َ
أ  দর, ��মূল@ 

 íَث¢<] ض[ َع  িহংসা েগাপন করা 

 íَْاْستَث ‘ইনশা আLাহ’ বলা 

 িIতীয় ثَاِ½ 

اثْنَتَِْ  اْعنَاِن،  দুই 

 íََْمث দুই/ণ, ডবল 

 ’বারবার পিঠত ‘সুরা ফািতহা الَْمثَاِ½ 
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ثَاَب  ثَوMَب،
َ
ثوب< أ  েছায়াব েদওয়া 

َمثُوَبةٌ  مص، ثََواٌب   েছায়াব 


পুন@ভূিম, তীথ َمثَابَةً iান 

ثَوٌْب  و ِعيَاٌب   কাপড়, েপাশাক 

ثَارَ 
َ
ثور< أ  ভূিম চাষ করা 

ثوي< ثَاوِي  অবiানকারী 

 বাসiান, িঠকানা َمثَْوى

ثيب< ثَيRبَةٌ  و ثَيRبَاٌت   অকুমারী   
 جيم

 َÄَجأر<] ف[ َج  আত
নাদ করা 

جبب< ِجبَاٌب  جل ُجب~   কূপ 

جبت< ِجبٌْت   মূিত
, ]িতমা 

جÑ< َجبMارٌ   পরা�াW 

يُل  ِÑِْج িজবরাইল ‘আলাইিহস সালাম 

جبل< ِجبَاٌل  ج َجبٌَل   পাহাড় 

، اج ِجِبلMةٌ  ِجِبل~  সৃিR, জািত 

جø< ُجøٌُ  جل َجِبٌْ   কপাল 

جبه< َجبَْهةٌ  و ِجبَاهٌ   কপাল 

 ùَض[ َج[،  úََاْجت >úج  আনা, মেনািনত করা 

 ُûَِجانِيَةٌ  و َجَوا >úج  পুকুর 
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 Mجثث< اْجتَث  উপড়ােনা 

جثم< َجاثِمٌ   অেধামুখী 

جÊ< َجاِعيَةً   নতজানু হেয় উপিবR 

 নতজানু অবiা ِجِثي�ا

جحد<] ف[ َجَحدَ   অ�ীকার করা 

جحم< َجِحيمٌ   েদাযখ 

ْجَداٌث 
َ
جدث< َجَدٌث  و أ  কবর 

جدد< َجد~   ে��1, বড়1 

 নতুন, নব َجِديد

ةٌ  و ُجَددٌ  Mُجد  পাহািড়পথ 

ْجَدرُ 
َ
جدر< أ  েযাগ@তম 

ُجُدرٌ  ج ِجَدارٌ   ]াচীর, েদয়াল 

جدل< ِجَداَل  َجاَدَل،  ঝগড়া করা 

 ঝগড়াকারী, ঝগড়ােট َجَدالً 

جذذ< ُجَذاَذةٌ  و ُجَذاًذا  চূণ
-িবচূণ
 


üَ খ-িবখ-, কিতُْذوذٌ ত 

جذع< ُجُذوعٌ  ج ِجْذعٌ   কা- 

جذو< َجْذَوةٍ   �লW কয়লা 

حَ  ،]ف[ َجَرحَ  َÈَجرح< اْج  Nিত করা 

ُجْرحٌ  و ُجُروحٌ   জখম 
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َجارَِحةٌ  و َجَواِرحُ   জখমকারী ]াণী 

جرد< َجَراَدة و َجَرادٌ   পaপাল 

 Mجرر<] ن[ َجر  েটেন আনা 

ْجَرازٌ  جل ُجُرزٌ 
َ
جرز< أ  অনাবািদ ভূিম 

عَ  Mَرîَ >جرع  অিতকেR িগলা 

ْجَراٌف  ج ُجُرٌف 
َ
جرف< أ  গত
 

جرم<] ض[ َجَرمَ   পাপাসb করা 

ْجَرَم،
َ
إِْجَرام أ  অপরাধ করা 

 üُ অপরাধী, পাপীِْرمٌ 

َجَرمَ  ال  িনzয়, অবশ@ই 

جري< üَِْري ،]ض[ َجَري  ]বািহত করা 

اýََوارِ  َجاِرَيات، ج َجاِرَيةٌ   চলW েনৗযান 

ْجَزاءُ  جل ُجْزءٌ 
َ
جزء< أ  অংশ 

جزع<] س[ َجِزعَ   ব@াকুল হওয়া 

 Ïًَجُزو ব@াকুল, অধীর 

جزي< َجَزاءٌ  َجازَى، ،]ض[ َجَزى  বদলা েদওয়া 

 উপকারী, িবিনময়দাতা َجازٍ 

ُجْزٌي  جل ِجْزَيةٌ   িজিজয়া, কর 

ْجَسادٌ  جل َجَسدٌ 
َ
جسد< أ  শরীর 

َس  Mَسîَ >جسس  েগােয়�ািগির করা 
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ْجَسامٌ  ج ِجْسمٌ 
َ
جسم< أ  শরীর 

جعل<] ف[ َجَعَل   করা, বানােনা 

 পিরক�ক, সৃিRকামী َجاِعٌل 

جفأ< ُجَفاءً   পািনেত ভাসা আবজ
না 

جفن< َجْفنَةٌ  و ِجَفانٌ   বড় পা` 

 nََاîَ >جفو  ছ`ভa হওয়া 

ْجلََب 
َ
جلب< أ  সমেবত করা 

ِجلْبَاٌب  و َجَالنِيُْب   বড় চাদর 

جلت< َجالُوْت  রাজা জালুত 

ة ،]ض[ َجَتَ  جت< َجْتَ  চাবুক মারা 

، و ُجلُودٌ  َجَتٌ  ِجْتٌ  চামড়া, চম
 

جلس< üَِْلٌس  و üََالُِس   সভা 

ََالُل 
ْ
ýجلل< ا  মহ1, ে��1 

 M·جلو< َج  ]কািশত করা 

 M·َîَ রিÂপাত করা 

َالَءُ 
ْ
ýا িনব
াসন, েদশাWর 

kح<] ف[ kََحَ   েদৗেড় পালােনা 

kد< َجاِمَدةً   জড়বp জমাট 

kع< kًَْعا ،]ف[ kََعَ   জমা করা 

kَْعَ 
َ
 একমত হওয়া أ
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 একি`ত হওয়া اْجتََمعَ 

َْمَعانِ 
ْ
ýا সমেবত দুই দল 

 এক`কারী َجاِمعٌ 

üََاِمعُ  جل üََْمع  িমলনেক© 

 üَ সমািবR, সি)িলতُْموعٌ 

 üُ একি`ত, িমিলতْتَِمعٌ 

يعٌ  ِkَ َُعونَ  جkْ
َ
أ  সকেল 

ُُمَعة
ْ
ýا িমলন িদবস, ��বার 

kل< مص kََاٌل   েসৗ�য
 

يٌل  ِkَ সু�র, উSম 

kَِالَة ج kٌََل   উট, উ� 


kُ স"ূণْلَةً , পুেরাপুির 

kم< مص َجم~   ]চুর, অিধক 

جنب< َجنMَب  ،]ن[ َجنََب   দূের রাখা 

îََنMَب  اْجتَنََب،  দূের থাকা 

ُجنُوٌب  ج َجنٌْب   পাশ, পা�
 


দূর, দুর1, দূরবত ُجنٌُب ী 


�পা َجانٌِب , িকনারা, িদক 

جنح<] ف[ َجنَحَ   হাত বাড়ােনা 

ْجِنَحة ج َجنَاحٌ 
َ
أ  বাG, ডানা 
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 পাপ, অপরাধ, /নাহ ُجنَاحٌ 

جند< ُجنُودٌ  ج ُجندٌ   ৈসন@দল 

جنف<] س ض،[ َجنٌَف   পNপািত1 করা 

 পNপাতী ُمتََجانٌِف 

 Mن[ َجن [>êج  পদ
া েফলা 

َجَوان~  جل َجان~   সাপ, িজন 

ِجنMاٌت  جل ِجنMة مث ِجن~   িজন, পাগলািম 

 üَ পাগল, িজেন ধরাْنُون

َجنMات ج َجنMةٌ   জাHাত, �গ
 

ُجêٌَ  جل ُجنMةٌ   ঢাল, রNাকবচ 

ِجنMةٌ 
َ
َجِنٌْ  و أ  Öণ, কলল 

ْجنَاُء، جل َجَ¢ 
َ
ج¢< َجِني�ا أ  পাকা ফল 

جوب<] ن[ َجاَب   েকেট মসৃণ করা 

َجاَب 
َ
 উSর বা সাড়া েদওয়া أ

 তু@Sর করা[ اْستََجاَب 

ْجِوَبةٌ  جل َجَواٌب 
َ
أ  সাড়া, উSর 

يٌب  ِüُ সাড়াদাতা, কবুলকারী 

 Rُوِدي
ْ
ýجود< ا  িসিরয়ার পাহাড় 

َجَوادٌ  و ِجيَادٌ   ½তগামী অ�পাল 

َجارَ 
َ
جور< أ  আ�য় েদওয়া 
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 আ�য় চাওয়া اْستََجارَ 

 িতেবশী হওয়া[ َجاَورَ 

ِجYَْانٌ  جل َجارٌ   ]িতেবশী 

 িবপথগামী, অত@াচারী َجائِرٌ 


�সংল¥, পা ُمتََجاِوَراٌت বত
ী 

جوز< îََاَوزَ  َجاَوَز،  অিত�ম করা 

جوس<] ن[ َجاَس   স¤ান করা 

جوع<] ن[ َجاعَ   Nুধাত
 হওয়া 

 Nুধা, িখেদ ُجوعٌ 

ْجَواٌف  جل َجوٌْف 
َ
جوف< أ  েপট 

ْجَواءُ  جل َجو~ 
َ
جوو< أ  বায়ুম-ল 

جهد< ِجَهاًدا َجاَهَد،  িজহাদ করা 

جهد< مص َجْهدٌ  ُجْهٌد،  ]েচRা 

 üُ মুজািহদ, ৈসিনকَاِهدٌ 

جهر< َجْهًرا ،]ف[ َجَهرَ   উ^�ের বলা 

ِجَهاًرا َجْهَرًة،  ]কাশ@ভােব 

زَ  Mجهز<َجه  ]pত কের েদওয়া 

 মালামাল, পােথয় َجَهازٌ 

جهل< َجَهالَة ،]س[ َجِهَل   মূখ
 হওয়া 

ُجَهَالءُ  جل َجاِهٌل   মূখ
, িনেব
াধ 
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িনেরট মূখ َجُهوٌل  

َاِهِليMةِ 
ْ
ýا মূখ
তা, বব
রতা 

جهنم< َجَهنMمُ   জাহাHাম 

þء<] ض[ َجاءَ   আসা 

َجاءَ 
َ
 িনেয় আসা, আনা أ

جيب< ُجيُوٌب  ج َجيٌْب   পেকট 

ْجيَاٌد، ج ِجيْدٌ 
َ
جيد< ُجيُوْدٌ  أ  ঘাড় 

  
 حاء

حبب< َحبMَب   ি]য় কের েদওয়া 

 Mَحب
َ
 ভােলাবাসা أ

 Mاْستََحب ভােলা মেন করা 

، 4ََبMةً  ُحب~  ে]ম 

 Oَحب
َ
 ি]য়তম, ি]য়ভাজন أ

ِحبMاءُ 
َ
َحِبيٌْب  و أ  ব¤ু বা¤ব 

َحبMاٌت  جل َحبMة ُحبُوٌْب، جل َحب~   বীজ, শস@, দানা 

 َÑَن[ َح [>Ñح  িবেনাদেন রাখা 

ْحبَارٌ 
َ
ِحÑٌْ  و أ  ইGদী আেলম 

حبس<] ض[ َحبََس   বি� করা 

حبط<] س[ َحِبَط   নস@াo হওয়া 
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ْحبََط 
َ

নস@াo করা, ব@থ أ করা 

حبك< ِحبَاكٌ  و ُحبٌُك   কNপথ 

حبل< ِحبَاٌل  ج َحبٌْل   রিশ 

الَوِرْيدِ  َحبِْل   শাহরগ 

حتم< َحتًْما  অিনবায
 

 M°ح�< َح  পয
W, অবেশেষ 

حثث< َحِثيٌث   ½ত চলা 

حجب< ُحُجٌب  جل ِحَجاٌب   পদ
া 


পদ 4َُْجوٌب াবৃত, বাধা]া� 

 Mن[ َحج[، ، حجج< ِحج~  َحج~  হজ করা 

، Mَحاج  Mَاجïَ  ঝগড়া করা 

اٌج، جل َحاج~  Mَحِجيْجٌ  ُحج  হজকারী 

ةٌ  و ِحَججٌ  Mِحج  বছর, সাল 

ةٌ  Mُحَججٌ  جل ُحج  দলীল, যুিb 

حجر<ِحْجرٌ   িনিষ�, অ²ৃশ@ 

 বাধা]া�, সংরিNত 4َُْجورٌ 

ُحُجرٌ  و ُحُجورٌ   েকাল, ত¢াবধান 

ُحْجَرةٌ  و ُحُجَراٌت   কামরা 

ِحَجاَرة ج َحَجرٌ   পাথর, ]�র 

حجز< َحاِجزٌ   ]িতব¤ক 
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ْحَداٌب  جل َحَدٌب 
َ
حدب< أ  িটলা 

َث  Mحدث< َحد  বণ
না করা 

ْحَدَث 
َ
 আিব¿ার করা أ

 আিব¿ৃত, নতুন 4َُْدٌث 

َحاِديُث  ج َحِديث
َ
أ  কুরআন, বাক@, কথা, উপকথা, �Ø 

 Mحدد< َحاد  িবেরািধতা করা 

َحد~  و ُحُدودٌ   সীমােরখা 

ِحَدادٌ  ج َحِديدٌ   েলাহা, তীNè 

حدق< َحِدْفَقةٌ  و َحَدائَِق   উদ@ান 

حذر< َحَذرٌ  ،]س[ َحِذرَ   সতক
 হওয়া 

رَ  Mَحذ সতক
 করা 


সতক ِحْذرٌ তা, সাবধানতা 

 অ�ধারী, ভীতু َحاِذرٌ 

 ভয়�র, ভয়াবহ 4َُْذورٌ 

حرب< َحْرٌب  َحارََب،  যু� করা 

4ََاِريُب  ج 4َِْراٌب   িমহরাব 

حرث<] ن[ َحَرَث   ফসল ফলােনা 

 ফসল, ফসলেখত َحْرٌث 

حرج< َحَرجٌ   Nিত, অন@ায় 

حرد< َحْردٌ   মেনাবাÚা 
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حرر< ïَِْريرٌ   মুb করা 

رٌ  M4َُر  মুb, উoসিগ
ত 

ْحَرارٌ  جل ُحر~ 
َ
أ  �াধীন, মুb 

، َحُرورٌ  َحر~  তাপ, উSাপ 

 উ� েরশমী ব�, িসÁ َحِريرٌ 

حرس< َحَرٌس   পাহারাদার 

حرص<] ن[ َحَرَص   েলাভ করা 

ْحَرُص  َحِريٌص،
َ
أ  েলাভী 

حرض< َحرMَض   উIু� করা 

 �দেরাগী, মরণাপH َحَرٌض 

حرف< َحرMَف   িবকৃত করা 

 রণেকৗশলী ُمتََحرRٌف 

ْحُرٌف، جل َحْرٌف 
َ
ُحُروٌْف  أ  ]াW 

َق  Mحرق< َحر  েপাড়ােনা 

َق  َÈَاْح ভuীভূত হওয়া 

ص َحِريٌق   ভuকারী, দ«কারী 

حرك< َحرMكَ   ঝাঁকােনা 

مَ  Mحرم< َحر  হারাম করা 

 স)ািনত, ম�া- মিদনা َحَرًما

َحَرامٌ  و ُحُرمٌ   হারাম 
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ُحُرمٌ  جل َحَرامٌ   স)ািনত, হারাম 

ُحْرَمةٌ  و ُحُرَماٌت   স)ািনত বp 

 বিqত 4َُْرومٌ 

مٌ  Mَمةٌ  مث 4َُر M4َُر  হারাম 

ا Mَرïَ >حرو  অবল�ন করা 

ْحَزاٌب  ج ِحْزٌب 
َ
حزب< أ  দল 

حزن< َحَزنًا ،]س[ َحِزنَ   মম
াহত হওয়া 

ن[ َحَزنَ  ] ব@িথত করা 

ْحَزانٌ  جل ُحْزنٌ 
َ
أ  দুঃখ, ব@থা 

حسب< َحِسَب   ধারণা করা 

 িহসাব িনকাশ করা َحاَسَب 

 ক�না করা اْحتََسَب 

 `যেথR, বদলা, �ধুমা َحْسٌب 

 িহসাবকারী َحاِسٌب 

ُحْسبَانٍ  ِحَساٌب،  িহসাব 

 িহসাবকারী َحِسيْبًا

حسد< َحَسًدا ،]ض ن،[ َحَسدَ   িহংসা করা 

 িহংসুক, িবেIষী َحاِسدٍ 

ح�< اْستَْحَ�َ   _াW হওয়া 

ةٌ  اٍت  ج َحْ�َ َحَ�َ  আফেসাস 
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 �َ  !হায় আফেসাস يَاَحْ�َ

،Yٌ4َُْسورٌ  َحِس  _াW, �াš 

 Mحسس<] ن[ َحس  হত@া করা 

 Mَحس
َ
 েটর পাওয়া أ

َس  Mَسïَ অনুস¤ান করা 

 সাড়া শ5, Nীণ কÛ َحِسيٌس 

حسم< ُحُسوًما  অ�ভ 

حسن<] ك[ َحُسنَ   সু�র হওয়া 

ْحَسَن،
َ
إِْحَسانًا أ  সু�র করা 


সু�র, উSম, েসৗ�য ُحْسنٌ  

َحَسنَاٍت  ج َحَسنَةٌ  مث ِحَسانٌ  ج َحَسنٌ   উSম, সু�র, েনকী 

ْحَسنُ 
َ
ُْسíَ  مث أ

ْ
ا�  সেব
াSম 


সoকম 4ُِْسنٌ শীল 

 َÛَن[َح[،  ٌÛَْح >Ûح  একি`ত করা 

 ٌ ِ̈  সমেবতকারী َحا

 �সমেবত, দলব 4َُْشوَرةً 

حصب< َحَصٌب   �ালািন 

 পাথর বৃিR, িশলােমঘ َحاِصبًا

حصحص< َحْصَحَص   ]কািশত হওয়া 

حصد< َحَصادٌ  ،]ض ن،[ َحَصدَ   ফসল কাটা 
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ص َحِصيدٌ   কিত
ত ফসল 

 َwِس[ َح [>wح  আব� হওয়া 

 َwَْح
َ
 আব� করা أ

 সংযমী, িনয়¸ক َحُصورٌ 

 ٌYَحِص দমনেক©, কারাগার 

َل  Mحصل< َحص  ]কাশ করা 

ْحَصنَ 
َ
حصن< أ  সতী1 রNা করা 

نًا Oَصïَ সতী1 রNা করা 

 িববাহকামী 4ُِْصنٌ 

 সতী, পিত×তা 4َُْصنَةٌ 

نَةٍ  M4َُص সুরিNত, দুেভ
দ@ 

 সুরিNত েকLা ُحُصونٌ 

ْحَ� 
َ
ح�< أ  পিরসংখ@ান করা 

ح�<] ن[ َحَ�َ   উপিiত হওয়া 

ْحَ�َ 
َ
 উপiািপত করা  أ

 ٌxَِحا উপিiত, বািস�া 

، ٌ�َْ4ُ  ٌ�َ 4ُْتَ  উপiািপত, উপিiিতর সময় 

 Mحضض<] ن[ َحض  উIু� করা 

 Mَاضïَ পর²ের অনু]ািণত করা 

ْحَطاٌب  جل َحَطٌب 
َ
حطب< أ  ই¤ন 
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ةٌ  Mحطط< ِحط  লাঘব করা 

حطم<] ض[ َحَطمَ   িপেষ েফলা 

 িপR, ঝুিরঝুির, /ঁড়া ُحَطاًما

َُطَمةُ 
ْ
 িপRকারী জাতাকল ا�

حظر< 4َُْظورٌ   সীিমত 


েখাঁয়াড় িনম 4ُْتَِظرٌ াতা 

حظظ< ُحُظْوٌظ  جل َحظ~   অংশ 

حفد< َحافِدٌ  و َحَفَدةً    নািতনাতিন 

حفر< ُحَفرٌ  جل ُحْفَرةٍ   গত
 

َافَِرةِ 
ْ
 থম সৃিR[ ا�

حفظ< َحاَفَظ  ِحْفًظا، ،]س[ َحِفَظ   রNা করা 

 সংরNণ কামনা করা اْستَْحَفَظ 

َحَفَظةً  ج َحافٌِظ  َحِفيٌظ،  রNক 

 সংরিNত, সুরিNত 4َُْفوٌظ 

 Mحفف<] ن[ َحف  িঘের রাখা 

 َRَحاف পিরেবRনকারী 

ْح9َ 
َ
حفو< أ  উHিতকামী বানােনা 

ص َحِ	~   উoসুক, অনুস¤ানী 

ْحَقاٌب  ج ُحُقٌب 
َ
حقب< أ  দীঘ
 কাল 

حقف< ِحْقٌف  و أْحَقاٌف   বালুর িটলা 
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 Mحقق<] ض[ َحق  অিনবায
 হওয়া 

 Mَحق
َ
 সত@]মািণত করা أ

 Mاْستََحق উপযুb হওয়া 

ُحُقْوٌق  جل َحق~   আLাহ, হক 

 Oَحق
َ

সব أািধক েযাগ@ 

ص َحِقيٌق   েযাগ@, উপযুb 

َاقMةُ 
ْ
 সত@ঘটমান, িকয়ামত ا�

حكم<] ن[ َحَكمَ   Gকুম করা, িবচার করা 

مَ  Mَحك িবচারক বানােনা 

ْحَكمَ 
َ
 অবধািরত বানােনা أ

 ïَ মীমাংশা চাওয়াَاَكمَ 

ْحَ¬مٌ  جل ُحْكمٌ 
َ
أ  Gকুম, িবচার, Eান 

مٌ  ج َحاِكمٌ  َحَكٌم،  M¬ُح িবচারক 

ُحَكَماءُ  جل َحِكيمٌ   আLাহ, ]Eাময় 

ِحَكمٌ  جل ِحْكَمةٌ   সুàEান, িবচারশিb 

ْحَكمُ 
َ
 িবচারপিত, মহাশাসক أ

4َُْكَماٌت  ج 4َُْكَمةٌ   অবধািরত 

حلف<] ض[ َحلََف   শপথ করা, ]িতEা করা, অaীকার করা 

 অত@িধক শপথকারী َحالMٌف 

حلق<] ض[ َحلََق   মাথা কামােনা 
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 মাথা মু-নকারী 4َُلRٌق 

حلقم< َحَالِقيْمُ  جل ُحلُْقومٌ   কÛনালী, খাদ@নালী 

 Mحلل<] ض ن،[ َحل  হালাল হওয়া 

 Mَحل
َ
 হালাল করা, ৈবধ করা أ

، مص َحَالٌل  ِحل~  হালাল, ৈবধ 

  অবতরণকারী ِحل~ 

َحِليْلَةٌ  و َحَالئُِل   ৈবধ রমণী, �ী 

لMة ِïَ শপথ ]ত@াহার করা 

 প� হালােলর iান 4َِل~ 

 হালালকারী 4ُِّل 

ْحَالمٌ  ج ُحلُمٌ 
َ
حلم< أ  সাবালক1, বুি� 

 বুি�মান, সিহ�ু, গ;ীর َحِليمٌ 

 Méَح >éح  গহনা পরােনা 

َحéٌْ  و ُحéِ~  ِحً·؛ جل ِحلْيَةٌ   গহনা, অলংকার 


অনবিহত অথ حم 

إٍ  �أ< َ�َ  পঁচা কাদা মািট 

ئَةٍ  ِ�َ কদ
মাb, পি�ল 

دَ  �د< َ�ْدٌ  ،]س[ َ�ِ  ]শংসা করা 

َاِمدُ 
ْ
 শংসাকারী[ ا�

َِميُد،
ْ
4َُْمودٌ  ا�  ]শংিসত 
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ْ�َدُ 
َ

সব أািধক ]শংসাকারী 

دٌ  M4َُم মুহা)াদ স., ]শংিসত 

Yٌ، ج ِ�َارٌ  �ر< ُ�ُرٌ  َ�ِ  গাধা 

ْ�َرُ  و ُ�ْرٌ 
َ
أ  লাল, লালেচ 

�ل<] ض[ َ�ََل   বহন করা, গভ
ধারণ  

 M�َ েবাঝা চাপােনাَل 

 বহন করা, সহ@ করা اْحتََمَل 

ْ�َاٌل  ج َ�ٌْل 
َ
أ  গভ
, Öণ 

ْ�َاٌل  جل ِ�ٌْل 
َ
أ  েবাঝা, বরা� 

َاِمَالِت  ج َحاِمٌل 
ْ
ا�  বহনকারী 

 M�َ অিধক বহনকািরণীالَةَ 

 �ভারবাহী প َ�ُولَةً 

يمٌ  ِ�Mاءُ  َ�َائُِم، جل َ�ِ
َ
�م< أ  গরম পািন 

ُْمومٌ َ উS�, ত� েধাঁয়া 

ح�<] ض[ َحَ�   উS� করা 

 দহনশীল, তাপমান َحاِميَةٌ 

 মেনর আ/ন, ঘৃণা ا�َِميMةٌ 


মূিত َحامٍ র তের সমিপ
ত উট 

ْحنَاٌث  جل ِحنٌْث  ،]س[ َحِنَث 
َ
حنث< أ  শপথ ভa করা 

حنجر< َحنَْجَرةٌ  و َحنَاِجرُ   গলা, কÛনালী 



 

424 

حنذ< َحِنيذٌ   ভূনা েগাশত 

حنف< ُحنََفاءَ  ج َحِنيٌف   একাkিচS 

حنك< اْحتَنََك   লাগাম পরােনা 

حê< َحنَانٌ   েকামলতা 

 Gনাইন উপত@কা ُحنٍَْ 

حوب< ُحوٌب   পাপ, অন@ায় 

حوت< ِحيتَانٌ  ج ُحوٌت   মাছ 

حوج< َحَوائِجُ  جل َحاَجةً   ]েয়াজন, চািহদা 

حوذ< اْستَْحوَذَ   জয়ী হওয়া 

حور<] ن[ َحارَ   িফের আসা 

ïََاُورٌ  َحاَوَر،  েজরা করা 

َحْوَراءُ  و ُحورٌ   Gর 

 ঈসা ‘আলাইিহস সালােমর সaী َحَوارِي~ 

 ٌ Rحوز< ُمتََح�  পNপাতী 

حوش<] ن[ َحاَش   েদাষ¶িট মুb হওয়া 

هللا َحاَش   আLাহর রহমেত েদাষ¶িট মুb হেয়েছ 

َحاَط 
َ
حوط< أ  েবRন করা 

4ُِيَطةٌ  مث 4ُِيٌط   েবRনকারী 

حول<] ن[ َحاَل   আড়াল হওয়া 

ْحَواٌل  جل َحْوٌل 
َ
أ  সমেয়র অWরাল, বছর 
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ïَِْويالً  ِحَوٌل،  পিরবত
ন 

حوم< َحامٍ   মূিত
র তের সমিপ
ত উট 

ََوايَا
ْ
حوي< َحِويMةٌ  و ا�  নািড় ভুিড়, অ¸ 

ْحَوى
َ
 সবুজ শ@ামল أ

حيث< َحيُْث   েযখােন 

 েযখােনই َحيْثَُما

حيد<] ض[ َحادَ   সের পড়া 

حY< َحيَارَى جل َحYَْانٌ   হয়রান, হতভ� 

حيص< 4َِيٌص   আ�য়iল 

حيض<] ض[ َحاَض   ঋতু¯◌্রাব হওয়া 

 ঋতু¯◌্রাব, হােয়য 4َِيٌض 

حيف<] ض[ َحاَف   জুলুম করা 

حيق<] ض[ َحاَق   েবRন করা 

حيل< ِحيٌَل  جل ِحيْلَةٌ   িহলা, ফি�, েকৗশল 

ْحيَانٌ  جل ِحٌ 
َ
ح< أ  সময়,  

 তখন, তoকােল ِحينَئِذٍ 

 M�َ ]ح�<] س  েবঁেচ থাকা 

، Mةً  َح�Mي ِïَ  সালাম করা 

ْحَ� 
َ
 জীিবত করা أ

اْسِتْحيَاءٍ  اْستَْحَ�،  বািচেয় রাখা, লÐা পাওয়া 
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ْحيَاءٌ  ج َ�~ 
َ
أ  জীিবত, িচরজীবী 

4َْيَا َحيَاٌة،  আয়ু, জীবন 

مص َحيََوانٌ   জীবন 

 জীিবতকারী ُمْ�ِ 

 �ََْ ইয়াহইয়া ‘আলাইিহস সালাম 

َحيMاٌت  جل َحيMةٌ   সাপ, সপ
 

  
 خاء

خبء< مص َخْبءٌ   েগাপনীয়  

ْخبََت 
َ
خبت< أ  নত হওয়া 

 িবনয়ী, অবনত ُ�ِْبٌت 

خبث<] ك[ َخبَُث   অজªা হওয়া 

َخبَائُِث  َخِبيثَاٌت، ج َخِبيثَةٌ  مث َخِبيٌث   কুকম
, দু¿ম
া 

 ٌÑْمص ُخ >Ñخ  Eান, ]িতভা 

 ٌÑَْخبَارٌ  ج َخ
َ
أ  খবর, সংবাদ 

 ٌYص َخِب  অিভE, সব
E 

ْخبَازٌ  جل ُخْ�ٌ 
َ
خ�< أ  0িট 

خبط< َ�َبMَط   মি�¿িবকৃত করা 

خبل< َخبَاٌل   Nিত করা 

خبو<] ن[ َخبَا  নীভুনীভু হওয়া 
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خÈ< ام َختMارٌ   ]তারক 

ختم<] ض[ َختَمَ   িসল মারা 

َخَواتِمُ  جل َخاَيمٌ   িসলমহর, আংিট 

ُختُمٌ  جل ِختَامٌ   িসলকৃত, সব
েশষ 

 িসলমারা, মহরকৃত َ�ْتُومٌ 

خدد< ُخُدوْدٌ  جل َخد~   গাল, গ- 

ْخُدودٌ 
ُ
َخاِديْدُ  جل أ

َ
أ  গভীর গত
, /হা 

خدع< َخاَدعَ  ،]ف[ َخَدعَ   েধাকা েদওয়া 

 েধাকার শাি� িবধায়ক َخاِدعٌ 

ْخَدانٌ 
َ
خدن<ِخْدنٌ  و أ  পরিকয়া ে]িমক 

خذل<] ن[ َخَذَل   অপমান করা 

 লািÚতকারী َخُذوٌل 

 অপমািনত, পিরত@b َ�ُْذوٌل 

ْخَرَب،
َ
خرب< َخَراٌب  أ  নR করা 

خرج< ُ�َْرجٌ  ُخُروٌج، ،]ن[ َخَرجَ   েবর হওয়া 

ْخَرَج،
َ
إِْخَراًجا أ  েবর করা 

 েবর কের েনওয়া اْستَْخَرجَ 


বিহগ َخاِرجٌ মনকারী 

 বািহরপথ َ�َْرجٌ 

 বািহরকারী, ]কাশক ُ�ِْرجٌ 
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 বিহ¿ৃত, িন¿ািশত ُ�َْرجٌ 

ْخَراجٌ  جل َخَراجٌ  َخْرٌج،
َ
أ  কর  

خردل< َخْرَدلَةٌ  و َخْرَدٌل   সিরষা, রাই 

 Mخرر<] ض[ َخر  পিতত হওয়া 

خرص<] ن[ َخَرَص   অনুমান করা 

اٌص  Mام َخر  ক�না]বণ 

خرطم< َخَرِطيْمُ  جل ُخْرُطومٌ   �ঁড়, নাক, �- 

خرق<] ض[ َخَرَق   ফাড়া 

خزن< َخَزنَةٌ  ج َخاِزنٌ   ]হরী, খাজাqী 

ِخَزانَةٌ  و َخَزائِنُ   ধনভা-◌ার 

خزي<] س[ َخِزَي   অপমািনত হওয়া 

ْخَزى
َ
 অপমািনত করা أ

مص ِخْزٌي   অপমান, লাÚনা 

ْخَزى
َ
 অপমানজনক أ

 অপমানকারী ُ�ِْزي

خسأ<] س[ َخِسئَ   লািÚত হওয়া 

َخاِسئَِ  ج َخاِسئٌ   িধকৃত 

خ�<] س[ َخِ�َ   Nিতk� হওয়া, Nিত করা 

ْخَ�َ 
َ
 Nিতk� করা أ

،Yٍا، َ�ِْس انًا، ُخْ�ً َخَساًرا ُخْ�َ  Nিত, েখসারত, ¡ংস 
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ةٌ  مث َخاِ�ٌ  َخاِ�َ  Nিতk� 

ْخَ�ُ 
َ

সব األািধক Nিতk� 

 ٌ�ِْ�ُ Nিতসাধক 

خسف<] ض[ َخَسَف   েপাঁতা, চ©kহণ লাগা 

خشب< َخَشٌب  و ُخُشٌب   কাঠ 

خشع< ُخُشوÏً  ،]ف[ َخَشعَ   িবনয়ী হওয়া 

ًعا ج َخاِشعٌ  Mُخش  িবনয়ী 

خ�< َخْشيَةً  ،]س[ َخِ�َ   ভয় করা 

 Mخصص< اْختَص  িবেশিষত করা 

ةً  Mَخاص িবেশষ1, ৈবিশR@ 

 অভাব, Nুধা َخَصاَصةٌ 

خصف<] ض[ َخَصَف   পাতা েজাড়া েদওয়া 

خصم< اْختََصمَ   ঝগড়া করা 

ُم، Rَ�َاُصم َ�ِص  পর²ের ঝগড়া করা, বাগিবতMা করা 

ام َخِصيمٌ  َخِصٌم، ُخُصْوٌم؛ جل َخْصمٌ   শ¶ 

 শ¶তা, ঝগড়া ِخَصامٌ 

خضد< َ�ُْضودٌ   কাঁটািবিহন 

ةٌ  و َخِ�ٌ  خ�< َخِ�َ  সবুজ ফসল, সবিজ 

، ْخَ�ُ
َ
ُخْ�ٌ  أ  সবুজ রেঙর 

ةً  M�َْ�ُ সবুজ, শ@ামিলমা 



 

430 

خضع<] ف[ َخَضعَ   Nীণ করা 

 ±অবনত, িবন َخاِضعٌ 

 
َ
ْخَطأ

َ
خطأ< أ  ভুল করা 

 ভুল�েম, ভুলবশত َخَطئًا

َخاِطئَةٍ  مث َخاِطئٌ   পাপী 

َخَطايَا ج َخِطيئَةً  ِخْطٌئ،  ভুল 

خطب< ِخَطابًا َخاَطَب،  সে�াধন করা 

َِطاِب  فَْصل
ْ
�ا  সু²R বাক 

ُخُطوٌْب  جل َخْطٌب   দশা 

مص ِخْطبَةٌ   িবেয়র ]�াব 

 Mخطط<] ن[ َخط  েলখা 

َف  َخْطَفٌة، ،]س[ َخِطَف  Mخطف< َ�َط  েছাঁ েমের েনওয়া 

خطو< ُخْطَوةٌ  و ُخُطَواٌت   পদা�, পদেNপ 

خفت< َ�َافََت  َخافََت، িফসিফস করা 

خفض<] ض[ َخَفَض   অবনিমত করা 

 অস)ানকারী َخافَِضةٌ 

 Mخفف<] ض[ َخف  লঘু হওয়া 

َف، Mَ�ِْفيٌف  َخف  লাঘব করা 

 Mاْستََخف হালকা মেন করা 

ِخَفاٌف  ج َخِفيٌف   হালকা, লঘু 
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خ	< ُخْفيَةً  ،]س[ َخِ	َ   েগাপন থাকা 

ْخَ	 
َ
 েগাপন করা أ

 লুকােত চাওয়া اْستَْخ9َ 

ص َخِ	~   েগাপন, ঝাপসা দৃিR 

ْخ9َ 
َ
 �/ ,অিধক েগাপনীয় أ

 েগাপন িবষয় َخاِفيَةٌ 

 েগাপনকারী, /�চর ُمْستَْخٍف 

خت< ُخلُودٌ  ،]ن[ َخَتَ   িচর�ীব হওয়া 

ْخَتَ 
َ
 অমর করা أ

 অমর1, িচরWন, শা�ত ُخْتٌ 

 ٌ� অমর, িচর�ীব َخاِ

 ٌ Mُ�َت িচরকুমার, অমর সaী 

خلص<] ن[ َخلََص   িবজেন বসা 

ْخلََص 
َ
 একিন� করা أ

 মেনািনত করা اْستَْخلََص 

َخالَِصةٌ  مث َخالٌِص   িনেভ
জাল 

 একিন�, একাkিচS ُ�ِْلٌص 

 মেনািনত, সংযত ُ�ْلٌَص 

خلط<] ض[ َخلََط   িমি�ত করা 

 িমেলিমেশ থাকা َخالََط 
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 িমেশ যাওয়া اْختَلََط 

َخِليٌْط  و ُخلََطاءُ   িম�ণকারী, অংশীদার 

خلع<] ف[ َخلَعَ   েখালা 

خلف< َخِليَفةً  ،]ن[ َخلََف   পের আসা 

 েপছেন েফলা َخلMَف 

ِخَالٌف  َخالََف،  িবেরািধতা করা, িবপরীতগামী হওয়া 

ْخلََف 
َ
 িবপরীত করা أ

 িপছপা হওয়া َ�َلMَف 

اْختِالَفًا اْختَلََف، মতেভদ করা 

 িতিনিধ বানােনা[ اْستَْخلََف 

 অেযাগ@ উSরািধকারী َخلٌْف 

 েপছেন, িপেছ, পের َخلَْف 

ُ�َلMٌف  َخَواِلُف، ج َخاِلٌف   পzাoমুখী, িপিছেয়পড়া 

 িবপরীত, েপছেন ِخَالٌف 

 অনু�মণশীল ِخلَْفةً 

ُخلََفاءُ  َخَالئُِف، ج َخِليَفةً   খলীফা, ]িতিনধী 

 েখলাফকারী ُ�ِْلٌف 


অৈনক@, িববত اْخِتَالٌف ন 

 `িভHমুখী, িবিচ ُ�ْتَِلٌف 

 iলািভিষb ُمْستَْخلٌَف 
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خلق< َخلًْقا ،]ن[ َخلََق   সৃিR করা 

 সৃিR, মাখলুক َخلٌْق 

َخالMٌق  َخاِلٌق،  dRা 


পূণ ُ�َلMَقةٍ াa সৃR, সুÕ 

 বানােনা কথা اْخِتَالٌق 

ام َخَالٌق   অংশ, ]াপ@, ভাগ 

ْخَالٌق  جل ُخلٌُق 
َ
أ  সৃিRগত �ভাব 

خلل< ِخَالٌل  ج ُخلMةٌ   ব¤ুত 

ِخالMءُ  ج َخِليٌل 
َ
أ  অWরa ব¤ু 

خلو<]  ن[ َخالَ   একােW বসা, খািল হওয়া 

 M·َخ খািল করা, মুb করা 

 M·َ�َ খািল হওয়া 

 খািল, গত, িবগত, মুb َخاِ!َةٌ 

�د< َخاِمدٌ   িনব
ািপত 

�ر< َ�ْرٌ   মাদক, মদ 

ِ�َارٌ  جل ُ�ُرٌ   চাদর, ওড়না 

�س< َ�َْسةٌ   পাঁচ, পq 

 পqম, পqমত َخاِمَسةٌ 

 পqাশ َ�ِْسَ 

 এক পqমাংশ ُ�ٌُس 



 

434 

�ص< َ�َْمَصةٌ   তী× Nুধা 

�ط< َ�ٌْط   িতb ফল 

خ ر< َخنَاِزيرُ  ج ِخِ يرٌ   শূকর 

خنس< ام َخنMاٌس   /� ]বqক 

َخانٌِس  و ُخنMٌس   িদবেসর /� তারকা 

خنق< ُمنَْخِنَقةٌ   গলা িটেপ মারা প� 

خور< ُخَوارٌ   গ0র ডাক 

خوض< َخوْض ،]ن[ َخاَض   সমােলাচনা করা 

 সমােলাচক َخائٌِض 

خوف< ِخيَفةً  َخْوفًا، ،]س[ َخاَف   ভয় করা 

َ�ِْويًفا َخوMَف،  ভয় েদখােনা 

 ভীত হওয়া َ�َوOٌف 

 ভীত, শ�মান َخائٌِف 

َل  Mخول< َخو  েদওয়া, দান করা 

ْخَوال ج َخاٌل 
َ
أ  মামা, খালু 

 খালা, মামী َخاَالت

خون< اْختَانَ  ِخيَانًَة، ،]ن[ َخانَ   িখয়ানত করা, আµসাo করা 

اٌن، Mَخائِنَةٌ  مث َخائِنٌ  َخو  িখয়ানতকারী, িব�াসঘাতক 

خوي< َخاِوَيةٌ   পতেনাªুখ 

خيب<] ض[ َخاَب   ব@থ
 হওয়া 
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ব@থ َخائٌِب , হতাশ, অপারগ 

، اْختَاَر، َ MYَ�َ  ٌة َYَِخ >Yخ  বাছাই করা, মেনানীত করা 

 ٌYْْخيَارٌ  ج َخ
َ
َخYَْاٌت  مث أ  উSম, বাছাইকরা, মেনানীত 

خيط< ُخيُْوٌط  جل َخيٌْط   সুতা, ]ভাত েরখা 

 ¸সূচ, সুই, সীবনয ِخيَاٌط 

خيل< َخيMَل   ধাঁধা লাগােনা 

 ধাঁধাk�, অহ�ারী ُ�ْتَاٌل 

ُخيُْوٌل  جل َخيٌْل   েঘাড়া 

خيم< ِخيَْمةٌ  و ِخيَامٌ   পদ
া, তাবু 

  
 دال

    
دأب< َداٌْب   �ভাব, অিবরাম 

� َدائٌِب াভািবক, িবরামহীন  

دبب< َدَواب~  ج َدابMةٌ   ]াণী 

دبر< َدبMرَ   িনয়¸ণ করা 

بMرَ  تََدبMَر، Mإد  িচWা করা 

ْدبََر،
َ
إِْدبارٌ  أ  পৃ�]দশ
ন করা 

 ব@বiাপক েফেরশতা الُمَدبRرات


পৃ�]দশ ُمْدبِرٌ নকারী 
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 িশকড়, িভিS, পzাo َدابِرٌ 

ْدبَارٌ  ج ُدبُرٌ 
َ
أ  িপঠ, পzাo 

ثRرٌ  Mدثر< ُمد  চাদর মুিড়েয় শয়নকারী 

دحر< َمْدُحورٌ  ُدُحوٌر،  িবতািড়ত 

ْدَحَض 
َ
دحض< أ  ব@থ
 করা 

ُمْدَحٌض  َداِحَضٌة،  ব@থ
 

دحو<] ن[ َدَحا  িব�ৃত করা 

دخر<َداِخرٌ   অপমািনত 

دخل<] ن[ َدَخَل   ]েবশ করা 

ْدَخَل 
َ
 েবশ করােনা[ أ

 েবশকারী[ َداِخٌل 

 িবR, ]েবশপথ[ ُمْدَخٌل 

َخٌل  Mُمد ]েবশiান, আ�য় 

مص َدَخٌل   আসH ]তারণা 

ْدِخنٌَة، جل ُدَخانٌ 
َ
دخن< َدَواِخُْ  أ  েধাঁয়া, ধঁুয়া, ধু¤◌্রকু� 

 
َ
درأ<] ف[ َدَرأ  সরােনা 

 
َ
اَرأ Mإد অন@িদেক গড়ােনা 

درج< اْستَْدَرجَ   �মা~েয় ¡ংস করা 

َدرَجاٌت  ج َدرََجةٌ   �র, স)ান 

درر< ِمْدرارٌ   ঘনেমঘ 
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َدَرارِيO  جل ُدرRي~   েজ@ািতম
য় 

درس< ِدَراَسةً  ،]ن[ َدرََس   পাড়া 

 নবী ই�ীস ‘আলাইিহস সালাম إِْدِريس

ْدرَكَ 
َ
درك< أ  ধের েফলা 

ارَكَ  تََدارََك، Mإِد  পিতত হওয়া 

 নাগাল পাওয়া َدرَكٌ 

رْكُ  M� িনÎ�র, িনÎপুরী ا

 �ধৃত, নাগালাব ُمْدرَكٌ 

درهم< ِدرَْهمٌ  و َدَراِهمُ   িদরহাম, েরৗপ@মু�া 

دري<] ض[ َدرَى  জানা, উপলিB করা 

ْدرَى
َ
 জানােনা, Eাপন করা أ

د�< ِدَسارٌ  و ُدُ�ٌ   েপেরক 

 Mن[ َدس[،  M¦دسس< َد  মািটেত েগেড় েদওয়া 

 M¦د§< َد  মািটেত েগেড় েদওয়া, কলুিষত করা 

 Mن[ َدع[،  �Ïدعع< َد  গলা ধা�ােনা 

 Ïًَء، ،]ن[ َدÏَدعو< َدْعَوةٌ  ُد  ডাকা 

ْدِقيَةٌ  جل ُدÏَءٌ 
َ
أ  আnান 

 "َ Mاد চাওয়া, ফিরয়াদ করা 

ُدÏَةٌ  جل َداِ#ٌ   আnানকারী 

ْعَوى M� দািব, স;াষণ ا
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ْدِقيَاءُ 
َ
َدِ#~  و أ  যােক েছেল ডাকা হেয়েছ, পালকপু` 

ْدفَاءُ  جل ِدْفءٌ 
َ
دفء< أ  উSাপ 

دفع< َدْفعٌ  َداَفَع، ،]ف[ َدَفعَ   ]িতহত করা, দফা করা 

 িতহতকারী[ دافِعٌ 

دفق< دافٌِق   েবগবান 

 Mن[ َدك[، ، ةٌ  َد]� Mدكك< َدك  চুরমার করা 

ءٌ  M[َواٌت  جل َد M[َد  িব¡� 

دلك< ُدلُوكٌ   েহেল পড়া 

 Mدلل<] ن[ َدل  পথ েদখােনা 

ِدلMةٌ  جل َدِ!ٌل 
َ
أ  পথ]দশ
ক, ]মাণ 

، Mµَد  µَْد
َ
دلو< أ  ঝুিলেয় েদওয়া 

 Mتََد� ঝুঁকা, আকৃR হওয়া 

ِدَالءٌ  جل َدلْوٌ   ঝুলW বালিত 

دمدم< َدْمَدمَ   ¡ংস করা 

َر، Mًا َدمYْدمر< تَْدِم  ¡ংস করা 

دمع< ُدُمْوعٌ  َدْمعٌ   অ¨ 

دمغ<] ف[ َدَمغَ   আঘােত মগজ েবর করা 

دمو< ِدَماءٌ  ج َدمٌ   রb 

دنر< َدنَاِغYُْ  جل ِدينَارٌ   �ণ
মু�া 

دنو<] ن[ َدنَا  িনকটবত
ী হওয়া 
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ْدَ� 
َ
 িনকেট টানা أ

َداِغيَةٌ  مث َدانٍ   িনকটবত
ী 

 িনকটতম, িনকৃRতম األْدَ½ 

ُدً�  جل اُ�نْيا  িনকটবত
ী iান, পৃিথবী 

دود< َداوُدُ   দাউদ ‘আলাইিহস সালাম 

دور<] ن[ َدارَ   েচাখ পাকােনা 

َدارَ 
َ
 নগদ েলনেদন করা أ

ِديَارٌ  ج َدارٌ   বািড়, েদশ, পৃিথবী 

 গৃহবাসী, বািস�া  َديMارٌ 

َدَوائِرُ  ج َدائَِرةٌ   দুিদ
ন 

دول< َداَوَل   পালা�েম আনা 

ُدْوَالٌت  جل ُدولَةٌ   পু�ীভূত স"দ 

دوم<] ن[ َدامَ   দীঘ
iায়ী হওয়া 

 িচরiায়ী, িiিতশীল َدائِمٌ 

دون< ُدونَ   ব@তীত, েছেড় 

دهر< ُدُهْورٌ  جل َدْهرٌ   যুগ 

دهق< ص ِدَهاٌق   উপেচপড়া 

ةٌ  Mدهم< ُمْدَهام  অিতশ@ামল উদ@ান 

ْدَهنَ 
َ
دهن< أ  েতল মাখােনা 

 িশিথল, বলগাহীন ُمْدِهنٌ 
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ْدَهانٌ  جل ُدْهنٌ 
َ
أ  েতল 

ْدِهنَةٌ  جل ِدَهانٌ 
َ
أ  রিbম ৈতলাb চামড়া 

ْدَ$ 
َ
د$< أ  আকিuক 

دين<] ض[ َدانَ   ধম
 kহণ করা 

 ঋণ করা تََداَفنَ 

ُديُْونٌ  جل َدْفنٌ   ঋন, ধার, েদনা 

ْديَانٌ  جل ِدْفنٌ 
َ
أ  ধম
, আনুগত@ 

ا�ين يوم  িবচার িদন 

 িবচারািধন, িবচারণীয় َمِدينٌ 
Yَمِديٍن  َغ  িবচারহীন 

ودي< ِديَاٌت  جل ِديَةٌ   রbপণ  

  
 ذال

    
 এই َذا

هذه هذا،  এই, এটা, এই বp 

هتان هذان،  এ দুিট, উভয়টা 

وَالئَِك،
ُ
هُؤالَءِ  أ  এরা, এ/েলা 

 ঐটা, উহা َذلَِك 

َذِلُكَما َذانِك،  ঐ দুিট 



 

441 

َذِلُكنM  َذِلُكْم،  ওরা, ও/েলা 

ذءب< ِذيَاٌب  جل ِذئٌْب   বাঘ 

ذءم< َمْذئُْومٌ   ঘৃিণত, লািÚত 

ِذبMٌة، جل ُذبَاٌب 
َ
ذبب< ِذبMانٌ  أ  মশা, মািছ, মিNকা 

ذبح<] ف[ َذبَحَ   জবাই করা 


িনম َذبMحَ মভােব জবাই করা 

مص ِذبْحٌ   জবােয়র প� 

ذبذب< ُمَذبَْذٌب   েদাদুল@মান 

َخرَ  Mذخر< إِد  সqয় করা 

 
َ
ذرء<] ف[ َذَرأ  সৃিR করা 

ةٌ  Mاٌت  جل َذرMذرر< َذر  /ঁিড় িপঁপড়া, কণা, অণু 

يMةٌ  Rَيات ج ُذر Rُذر  বংশধর 

ذرع< ِذَراعٌ  ج َذْرعٌ   বাG 

ذرو< َذْرًوا ،]ن[ َذَرا  ধূলাবািল উড়ােনা 

 চMেবেগ ধূলাবািল উoেNপণকারী[ اAّاَِرَيات

ذعن< ُمْذِعنٌ   বশ@তা �ীকারকারী 

ْذقَانٌ 
َ
ذقن< َذَقنٌ  و أ  থুতিন 

ذكر< ِذْكرٌ  ،]ن[ َذَكرَ   uরণ করা 

َر، Mتَْذِكَرةٌ  َذك  uরণ করােনা 

َر، Mرَ  تََذك MكMإِذ  উপেদশ kহণ করা, uরণ করােনা 
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َكرَ  Mإِد uরণ হওয়া 

ْذَ]رٌ  جل ِذْكرٌ 
َ
أ  uরণ, উপেদশ 

تَْذِكَرةٌ  ِذْكَرى،  uরণীয় 

 @আেলািচত, উেLখ َمْذُكورٌ 

رٌ  Rُمَذك উপেদশদাতা 

 িজিকরকারী َذاِكرٌ 

ُذْكَرانٌ  ُذُكوٌر، ج َذَكرٌ   পু0ষ 

ِكرٌ  Mُمد uরণকারী, িচWািবদ 

 Mæذكو< َذ  জবাই করা 

 Mذلل<] ض[ َذل  অপমািনত হওয়া 

تَْذِ!الً  َذلMَل،  অধীন করা 

 Mَذل
َ
 অপমািনত করা أ

، ِذلMةٌ  ُذل~  অপমান, িবনয় 

ِذلMةٌ 
َ
 অপমািনত, মানহীন أ

 Oَذل
َ
اَذلR ج أ  হীনতম 

ُذلٌُل  ج َذلُوٌل   অধীন, বশীভূত 

ةٌ  Mذمم< ِذَممٌ  جل ِذم  দািয়ত 

 িনি�ত, অি]য় َمْذُمومٌ 

ذنب< ُذنُوٌب  ج َذنٌْب   পাপ 

 @পােপর শাি�, ]াপ َذنُوٌب 
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َذَواَت  َذاَت، َذوِْي، َذوَْي، َذَوا، ِذي، َذا، ُذْو،  মািলক, অিধকারী, িবিশR, 

ওয়ালা 
ذود<] ن[ َذادَ   িবরত থাকা 

ذوق<] ن[ َذاَق   �াদ চাখা 

َذاَق 
َ
 চাখােনা, মজা েদখােনা أ

َذائَِقةٌ  مث َذائٌِق   �াদ kহণকারী 

ذهب< َذَهابًا ،]ف[ َذَهَب   যাওয়া, পালােনা 

ْذَهَب  ِب، َذَهَب 
َ
أ  িনেয় যাওয়া উধাও করা, দূর করা 

 গমনকারী, গমনশীল َذاِهٌب 

ْذَهاٌب  جل َذَهٌب 
َ
أ  �ণ
, স"দ 

ذهل<] ف[ َذَهَل   ভুেল যাওয়া 

َذاعَ 
َ
ذيع< أ  ]চার করা 

  
 راء

    
ٌس 

ْ
رأس< رُُءوٌس  ج َرأ  মাথা 

فَةٌ 
ْ
رأف< َرأ  েকামল�দয় হওয়া 

ص َرُؤوٌْف   েমেহরবান, দয়ালু 

ى
َ
رأي<] ف[ َرأ  েদখা 

ى
َ
رْأ

َ
 েদখােনা, জানােনা أ
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 স)ুিখন হওয়া تََراَءى

ِرئَاءٌ  َراَءى،  েলাক েদখােনা 

ٌي 
ْ
 বাহ@ত েদখা, মত, রায় َرأ

 েদখেত, আকাের رِْءيًا

مص الرOْءيَا  �Ø, খাব 

ْرَباٌب  ج رَب~ 
َ
ربب< أ  ]ভু 

 ~ R%ِر  আLাহ ওয়ালা, সাধক 

 সাধক, মহাEানী َربMاِ½~ 

َربِيْبَةٌ  و َرَبائُِب   �ীর েমেয় 

ربح<] س[ َربِحَ   লাভজনক হওয়া 

ربص< تََربOٌص  تََربMَص،  ]িতNা করা, অেপNা করা 

بRٌص  َÈَُم ]িতNমাণ, ]ত@াশী 

ربط<] ض[ َرَبَط   বাঁধা 

 অটল থাকা, দৃঢ় থাকা َراَنَط 

 েবঁেধ রাখা, আ�াবল ِرَباٌط 

ْرَبٌع،
َ
ْرَبَعة أ

َ
ربع< أ  চার 


চতুথ َرابِعٌ , চতুথ
ত 

 চার/ণ, চার চার জন ُرَباعٌ 

ُبعُ  Oالر এক চতুথ
াংশ 

ْرَبِعَ 
َ
 চিLশ أ
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ربو<] ن[ َرَبا  বৃি� পাওয়া 

 M%َر বািড়েয় েতালা 

ْرَ& 
َ
 বািড়েয় েদওয়া أ

َرانِيَةً  مث َرانِيًا  বাড়W, ]চM 

ْرَ& 
َ
 অিধক লাভজনক أ

َبوا Rالر বধ
মান বp, সুদ 

ُرً&  جل َرْبَوةٌ   উ^ভূিম, িটলা 

رتع<] ف[ َرَيعَ   ঘুের েবড়ােনা 

رتق< َرْيًقا  ব¤, সংযুb 

رتل< تَْرِييالً  َرتMَل،  িব��ভােব পড়া 

 Mا ،]س[ َرج رجج< رَج�  ]কি"ত হওয়া 

رجز< ص رُْجزٌ  رِْجٌز،  পাপ, অপিব` 

رَْجاٌس  جل رِْجٌس 
َ
رجس< أ  পাপ, অপিব`, েনাংড়া 

رجع< َمرِْجعٌ  الرOْجَ'، رَْجٌع، ،]ض[ رََجعَ   িফের আসা 

رَْجعَ 
َ
 িফিরেয় আনা أ

 ত@াহার কের েনওয়া[ تََراَجعَ 


ত@াবত[ َراِجعٌ নশীল 


ত@াবত[ َمرِْجعٌ নiল 

رجف<] ن[ رََجَف   কাঁপা 

اِجَفةُ  Mالر ]ক"ণকারী 
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 "ক"ণ, ভূিমক[ الرMْجَفةُ 

 েরামাqকর /জব রটনাকারী, /জব রটনাকারী ُمرِْجٌف 

رجل< رَِجاٌل  ج رَُجٌل   পু0ষ 

رُْجٌل  ج رِْجٌل 
َ
أ  পা, পদ, কদম 

 @পদািতক ৈসন رَِجٌل 

رجم< رkًَْا ،]ن[ رََجمَ   পাথর মারা 

بِالَغيب رkًَْا  আ�ােজ িঢল েছাড়া, অনুমােন কথা বলা 

 িনেNপ করার পাথর رُُجومٌ 

َمرُْجوم رَِجيٌم،  ]�রাঘাত খাওয়া, িবতািড়ত, রজমকৃত 

رجو<] ن[ َرَ)   আশা করা 

ْرَ) 
َ
 আশা িদেয় রাখা أ

ا  ত@ািশত[ َمرُْجو�

 আশাি~ত, ]তীিNত ُمْرً) 

رَْجاءٌ 
َ
رًَجا و أ  িকনারা  

رحب<] ك[ رَُحَب   িব�ৃত হওয়া, �াগতম জানােনা 

 শ� iান, মহাiান[ َمرَْحبًا

رحق< ص رَِحيٌق   িব�� পানীয় 

رحل< رَِحاٌل  ج رَْحٌل   রসদপ`, েবাঝা 


সফর করা, পয رِْحلَةটন 

رحم< َمرَْ�َةٌ  رُْ�ًا، رَْ�ًَة، ،]س[ رَِحمَ   রহম করা 
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رَْحمُ 
َ

সব أািধক দয়ালু 

رَْحمُ 
َ
الراِ� أ  সব
ে�� দয়ালু, দয়ালুেদর দয়াল 

اِحمُ  Mالر দয়াকারী 

رَُ�َاُء،رَْ�نٌ  ج رَِحيمٌ   দয়ালু 

رَْحامٌ 
َ
رِْحمٌ  و أ  ক0ণার পা`, জরায়ু 

رخو< رَُخاءٌ   মৃদুভাব, আলেতাভাব 

رَْداءُ  جل رِْدءٌ 
َ
ردء< أ  সহকারী 

 Mن[ رَد[، ، ردد< َمَرد~  رَد~  িফরত েদওয়া 

دَ  Mتََرد িফরেত থাকা 

 Mاْرتَد িফরা, মুরতাদ হওয়া 

 িফরতদাতা, রদকারী َراد~ 

 িতহতকারী, পিরণাম[ َمَرد~ 

 @েফরতেযাগ َمْرُدودٌ 

 Yَْمْرُدودٍ  َل  অেফরতেযাগ@ 

ردف<] س[ رَِدَف   সহগামী হওয়া 

اِدفَةُ  Mالر অনুগামী, পরবত
ী 

 অনুগামী ُمْرِدٌف 

ردم< رُُدْومٌ  جل رَْدمٌ   অটল ]াচীর 

ردي< تََردMى ،]س[ رَِدَي   পতন ঘটা 

رَْدى
َ
 ভূপািতত করা أ
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يَةُ  RَدÈَالُْم পতেন মরা প� 

رَْذُل 
َ
رَْذلُوَن، ج أ

َ
َراِذُل  أ

َ
رذل< أ  সব
ািধক হীন, অথব
 

رَْذل
َ
الُعمر أ  অকম
ণ@ বয়স 

رزق<] ن[ َرَزَق   িরিযক েদওয়া 

ْرَزاٌق  جل ِرْزٌق 
َ
أ  িরিযক 

اِزُق  Mالر িরিযকদাতা 

 Yْاِزِقَ  َخ Mالر  সেব
াSম িরিযকদাতা 

زMاُق  Mالر সব
ািধক িরিযকদাতা 

رسخ< َراِسخٌ   সুদN, পিMত 

 OسMرسس< الر  উপত@কার নাম 

الرMسR  أْصَحاب  রস অিধবাসী 

رَْسَل 
َ
رسل< أ  ে]রণ করা 

رُُسٌل  ج رَُسوٌل   রসূল, দূত 

 নবুওয়াত, পয়গাম رَِسالَة

ُمرَْسَالِت  مث ج ُمرَْسٌل   ে]িরত 

ُمرِْسلَةٌ  مث ُمرِْسٌل   ে]রক 

رَْ¦ 
َ
رسو< أ  িiর করা 

 িiরতা, িiিত, iাপন ُمرَْسا

، َراِسيَةٌ  و َراِسيَاٍت  َرَواِ§َ  িiরকারী পাহাড় পব
ত 

رشد<] ن[ رََشدَ   িহদায়াত পাওয়া 
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مص رََشادٌ  رُْشٌد،  িহদায়াত 

 িহদায়াত লাভকারী َراِشدٌ 

 িহদায়াত]া�, নীিতবান رَِشيدٌ 


পথ]দশ ُمرِْشدক, িদশারী 

رَْصادٌ  جل رََصدٌ 
َ
رصد< أ  সীমাW]হরী, উÁািপM 

ِمْرَصاًدا َمرَْصٍد، إِرَْصاًدا،  পুলিসরাত, েদাযেখর সীমাW 

رصص< َمرُْصوٌص   সীসা ঢালাই 

رَْضَعت
َ
رضع< أ  �ন@পান করােনা 

 ধা`ী িনযুb করা اْسÈََْضغَ 

 �ন@দান করা الرMَضاَعةَ 

 ধা`ী, মা, মাতা ُمرِْضَعة

 �ন@, ধা`ী الَْمَراِضع

ر*< رِْضَوان ،]س[ رَِ*َ   রািজ হওয়া 

رَْ+ 
َ
� أীকৃিত েদওয়া 

تََراٍض  تََراَ+،  আেপাশ করা, অনুেমাদন করা 

 রািজ হওয়া اْرتََ, 

 সQRিচS, আµতুR َراِضيَةٌ 

َمرِْضيMةً  َمرِْضي�ا، رَِضي�ا،  সেWাষভাজন, পছ�নীয় 

َمْرَضاَت  رِْضَواٌن،  সQিR 

رطب< ِرَطاٌب  جل َرْطٌب   তরতাজা, রসাল 
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ْرَطاٌب  جل ُرَطٌب 
َ
أ  রসাল েখজুর 

رعب<مص رُْعٌب   ভয়, ]তাপ 

رعد< رُُعوْدٌ  جل رَْعدٌ   বÜ 

ر#< رÏَِيَة ،]ف[ َرَ"   লN@ রাখা 

رÏَِءٌ  َراُعوَن، ج َراٍع   রNক  

 চারণভূিম, তৃণািদ الَْمْرَ" 

رغب< َرَلبًا ،]ف[ رََغَب   আkহ করা 

عن يَرَْغُب   অনাkহী হওয়া 

 আkহী, আশাবাদী َراِغٌب 

عن َراِغٌب   অনাkহী, িবতৃ� 

رغد< ص رََغًدا  পয
া� 

رغم< ُمَراَلمٌ   আ�য়iল 

رفت< ُرفَاٌت   চূণ
-িবচূণ
 

رفث< مص َرفٌَث   �ীসে;াগ 

رفد< ُرفُوْدٌ  جل ِرفْدٌ   উপেঢৗকন, পুর ার 

 @উপহারেযাগ َمْرفُودٌ 

رفرف< َرفَارُِف  جل َرفَْرٌف   গিদর মসনদ 

رفع< َرَفعَ   উিHত করা 

َرافَِعةٌ  مث َرافِعٌ   উ^কারী 

 সমুHতকারী  َرِفيعٌ 
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َمْرفُوَعةٌ  مث َمْرفُوعٌ   সুউ^ 

رفق< ُرَفَقاءُ  جل َرِفيٌق   ব¤ু 

َمَرافُِق  ج ِمْرَفٌق   কনুই 

 সাহােয@র iান ُمْرَيَفٌق 

رقب<اْرَيَقَب  تََرقMَب، ،]ن[ َرقََب   অেপNা করা, দৃিRিনব� করা 

ُرَقبَاءُ  جل َرِقيٌب   অেপNমাণ 

 অেপNমাণ ُمْرتَِقٌب 

ِرقَاٌب  ج َرَقبَة  ঘাড়, দাসদাসী 

رقد< َراقِدٌ  و ُرقُودٌ   ঘুমW 

 িন�ালয়, শয়নকN َمْرقَدٌ 

رقق< ُرقُْوٌق  جل َرق~   কাগজ 

 ªمنشور َرق  ]সািরত চম
প` 

ِقيمِ  Mرقم< الر  িলিখত ফলক 

 িলিখত ]�র َمْرقُومٌ 

، ،]س[ َرِ-َ  ر-< إْرَيãَ  ُرِ-~  আেরাহণ করা 

 ঝাড়ফুঁককারী, ডাbার َراقٍ 

َاِ.ُ  MÈتَْرقَُوةٌ  و ال  কÛনালী 

ر1ب<] س[ َر1َِب   আেরাহণ করা 

َب  M1َر গঠন করা, িবন@� করা 

 সংযুb, িমিলত ُمÈََاِكٌب 
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َراِكٌب  و ُرْكبَانٌ  ُرُكوٌْب؛ جل َر1ٌْب   আেরাহী 

َر1ُوٌب  ِرÔٌَب،  বাহন 

ُ و َرَواِكد c  ٌر1د< َراِكد  িiর 

ر1ز< ِر1ْزٌ   মৃদু�র, সাড়াশ5 

ْرَكَس 
َ
ر1س< أ  িনপিতত করা 

ر1ض< َر1ََض   লািথ মারা 

ر1ع<] ف[ َر1َعَ   মাথা েঝাকােনা 

عٌ  ج َراِكعٌ  Mُرك  0কুকারী 

ر1م<] ن[ َر1َمَ   পু�ীভূত করা 

َمْرُكومٌ  ُرَ]ٌم،  পু�ীভূত 

ر1ن<] ف[ َر1َنَ   েঝাঁকা 

ْرَ]نٌ  جل ُرْكنٌ 
َ
أ  খঁুিট, ]তাপ 

رمح< ُرْمحٌ  و ِرَماحٌ   বLম 

ْرِمَدةٌ  جل َرَمادٌ 
َ
رمد< أ  ছাই 

رمز< ُرُمْوزٌ  جل َرْمزٌ   ইশারা 

رمض< َرَمَضانَ   রমযান 

رمم< ص َرِميمٌ   ঝুরঝুের অিi 

انٌ  Mرمن< اج ُرم  আনার 

 Âَر¸<] ض[ َر  িনেNপ করা 

َراحَ 
َ
روح< أ  িবেকেল িফিরেয় আনা 
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 িবেকল Vমণ َرَواحٌ 

 সুখ, রহমত, অনুkহ َرْوحٌ 

َرَياِحُْ  جل َرَْانٌ   রাইহান ফুল, িরিযক 

ْرَواحٌ  جل ُروحٌ 
َ
أ  8হ, ওহী 

القدس ُروحُ   িজবরাইল ‘আলাইিহস সালাম 

َياحُ  ج ِريحٌ  Rالر  বাতাস, বায়ু 

َرادَ 
َ
رود< أ  ইUা করা 

 ফুসলােনা َراوَدَ 

 ইUামত চলেত দাও ُرَوْيًدا

روض< َروَْضاٌت  ج َروَْضة  বাগান 

روع< مص َرْوعٌ   ভয়, শ�া 

روغ<] ن[ َراغَ   েগাপেন ]েবশ করা 

ومُ  Oروم< الر  ইটািলর রাজধানী 

رهب<] ف[ رََهَب   ভয় করা 

رَْهَب، 
َ
اْسÈََْهَب  أ  `াস সৃিR করা, ভীত বানােনা 

مص رََهٌب  رَْهبٌَة، رَْهٌب،  আশ�া 

َراِهٌب  و رُْهبَانٌ   পা�ী, ৈবরাগী 


ৈবরাগ@, সব رَْهبَاِغيMةٌ ত@াগ 

رَْهاٌط  جل رَْهٌط 
َ
رهط< أ  দল 

رهق<] ف[ رََهَق   আUH করা 
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رَْهَق 
َ
 িবপেদ েফলা أ

 িবপদাUH হওয়া رََهًقا

رهن< رَِهينَةٌ  رَِهٌ،  ব¤ক 

رِْهنٌ  و رَِهانٌ   ব¤ক রাখা 

رهو< مص رَْهوٌ   তরaহীন 

ريب< اْرتَاَب   সে�হ করা 

ِريبَةً  َرْيٌب،  সে�হ, ধাঁধা 

 সি�হানকারী ُمِريٌب 

 সে�হকারী, সংশয়ী ُمْرتَاٌب 

ريش< ِرَياٌش  جل ِريٌش   েসৗ�েয
র েপাশাক 

ريع< ِرْيَعةٌ  و ِريعٌ   িটলা 

رين<] ض[ َرانَ   মিরচা ধরােনা 

  
 زاء

    
ْزَبادٌ  جل َزَبدٌ 

َ
زبد< أ  েফনা 

زبر<ٌ ُزُبر ج َزُبورٌ   kl 

ُزبَْرةٌ  و ُزُبرٌ   টুকরা টুকরা 

ُزبَْرةٌ  و ُزَبرٌ   েলাহার পাত 

َباِغيَةَ  Mزبن< الز  েদাযেখর েফেরশতা 
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زجج< زَُجاجٌ  جل زَُجاَجةٌ   কাঁচ, িশশা 

زجر< ازَْدَجرَ   ধমক েদওয়া 

 ধমক, িতর ার ُمْزَدَجرٌ 

زَْجَرةٌ  زَْجٌر،  এক ধমক 

اِجَراِت  Mالز সতক
কারী 

ْزَ) 
َ
زجو< أ  চািলত করা 

 @অ�, সামান@, নগণ ُمزَْجاةٌ 

زحزح< زَْحَزحَ   অপসারণ করা 

 অপসারণকারী ُمزَْحِزحٌ 

زحف< زُُحوٌْف  جل زَْحٌف   যু�, রণাaন 

زخرف< زََخارُِف  جل زُْخُرٌف   সিÐত, অল�ৃত 

 Oûِةٌ  و َزَراMزرب< زْربِي  গািলচা 

زرع<] ف[ َزَرعَ   চাষ করা 

رMاع َزاِرٌع، Oالز  চাষী, িকষাণ 

ُزُروعٌ  ج َزْرعٌ   চাষাবাদ, শস@ 

ْزَرٌق  جل ُزْرٌق 
َ
زرق< أ  দৃিRহীন, অ¤াবiা 

زري< ازَْدرَى  ঘৃণা করা 

زعم< َزْقمٌ  ،]ن[ َزَقمَ   ধারণা করা 

ُزَقَماءُ  جل َزِقيمٌ   দািয়1শীল 

 ٌYزفر< مص َزِف  আত
নাদ 
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 Mزفف<] ض[ زَف  েদৗড়ােনা 

زقم< َزقOومٌ   েদাযেখর বৃN 

ز1ر< َز1َِريMا  যাকািরয়া ‘আলাইিহস সালাম 

، َزÔًَة، ،]ن[ َزَ/  M
M  تََز/

0 Mاز >æز  পিব` হওয়া, যাকাত েদওয়া 

 M
 পিব` করা َز/

ْز0َ 
َ
 িব��তর, অিতপূত أ

 ~æِةً  مث َزMَز1ِي  পিব`, িনÈাপ 

َ]ة Mَز1ََواٌت  جل الز  পিব`তা, যাকাত 

زلزل< َزلَْزلَة ِزلَْزاٌل، َزلَْزَل،  ]কি"ত হওয়া 

ْزلََف 
َ
زلف< أ  িনকটবত
ী করা 

ُزلٌَف  ج ُزلَْفةً   ]থমাংশ 


ৈনকট@, পদময ُزل9َْ াদা 

ْزلََق 
َ
زلق< أ  িপছেল েফেল েদওয়া 

مص َزلٌَق   িপিUলভূিম 

 Mزلل<] ض[ َزل  িপছেল পড়া 

 Mَزل
َ
 পদÑিলত করা أ

 Mل  পদÑলন কামনা করা اْس1ََ

ْزَالمٌ 
َ
زلم< َزلَمٌ  و أ  তীর 

زمر< ُزْمَرةٌ  و ُزَمرٌ   দল 

ٌل  Rم Mزمل< ُمز  চাদর মুিড়েয় শয়নকারী 
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زمهر< َزْمَهِريرٌ   ৈশত@]বাহ 

ز«بل< َز«َِبيٌل   আদার �ঁঠ 

زنم< َزِغيمٌ   জারজ সWান 

2َ  ،]ض[ َز2َ  Rز3< الز  ব@িভচার করা 

اِ½  Mاِغيَةُ  مث الز Mالز  ব@িভচারী 

جَ  Mزوج< َزو  িববাহ করােনা 

ْزَواجٌ  ج َزْوجٌ 
َ
أ  েজাড়া, দ"িত 

زود< تََزوMدَ   পােথয় েনওয়া 

ْزَواٌد، جل َزادٌ 
َ
ْزوَِدةٌ  أ

َ
أ  পােথয় 

زور<] ن[ َزارَ   সাNাo করা 

 পাশ েকেট যাওয়া تََزاَورُ 

ص ُزورٌ   িমথ@া কথা, অসত@ 

زول< َزَواٌل  ،]ن[ َزاَل   iানচু@ত হওয়া 

زهد< َزاِهدٌ   অনাkহী 

زهر< زَْهرٌ  جل زَْهَرةٌ   ফুেলর বাহার, সুষমা 

زهق< زَُهوقًا ،]ف[ زََهَق   ¡ংস হওয়া 

 ংসশীল, ¡ংেসাªুখ¡ َزاِهٌق 

زيت< َزْيٌت   যাইতুেনর েতল 

ْيتُونَ  َزْيتُونَة، Mالز  যাইতুন 

زيد< ازَْدادَ  ِزَياَدٌة، ،]ض[ َزادَ   বাড়া, বৃি� করা, বাড়ােনা 



 

458 

 অিতিরb َمِزيدٌ 

 .যাইদ রা َزْيدٌ 
زيغ< َزْيغٌ  ،]ض[ َزاغَ   ব� হওয়া 

َزاغَ 
َ
 ব� করা  أ

مص َزْيغٌ   ব�তা, জিটলতা 

زيل<] س[ َزاَل   দূর হওয়া 

 পৃথক করা تََزيMَل 

 পৃথক থাকা, দূের থাকা َزيMَل 

زين< َزيMنَ   সাজােনা 

يMنَ  Mاز সিÐত হওয়া 


েসৗ�য ِزينَةٌ , ]সাধনী  

 
 س�

    
 অিচেরই, অিতস1র َس 

َل 
َ
سأل< ُسَؤاٌل  ،]ف[ َسأ  িজEাসা করা 

 দািব, যাচনা, চািহদা ُسْؤٌل 

 যাচনাকারী, িজEাসু َسائٌِل 


ািথ[ َمْسئُوٌل ত, িজEািসত 

سأم<] ف[ َسئَمَ   অিত� হওয়া 
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ٌ
سبأ< َسبَأ  ইয়ামেনর সাবা স�দায় 

 Mسبب<] ن[ َسب  গািল েদওয়া 

ْسبَاٌب  ج َسبٌَب 
َ
أ  উপায়, মাধ@ম 

سبت< ُسبَاتًا ،]ض[ َسبََت   িব�াম করা 

ُسبُوٌْت  جل َسبٌْت   শিনবার 

سبح< َسبًْحا ،]ف[ َسبَحَ   কম
ব@� হওয়া 

تَْسِبيحٌ  َسبMَح،  তাসবীহ জপা 

اÌَِاِت  Mالس ½তচলমান 

 মিহমাময় ُسبَْحان

 তাসবীহ পাঠকারী الُْمَسبRحُ 

ْسبَاٌط 
َ
سبط< ِسبٌْط  و أ  নািত, নাতনী, েগা` 

سبع< َسبَْعةٌ  مث َسبْعٌ   সাত 

 সSর, স�িত َسبُْعونَ 

ِسبَاعٌ  جل َسبُعٌ   িহংd ]াণী 

ْسبَغَ 
َ
سبغ< أ  পূণ
 কের েদওয়া 

َسابَِغةٌ  و َسابَِغاٍت   ]শ� েলৗহবম
 

سبق< َسبًْقا َسبََق،  অkগামী হওয়া 

اْستَبََق  َساَنَق،  েদৗেড় চলা 

َسابَِقاِت  مث ج َسابٌِق   অkগামী 


পzাIত َمْسبُوٌق ী, পরািজত 
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سبل< ُسبٌُل  ج َسِبيٌل   পথ 

ستت< ِستMةِ   ছয়, ষড়, ষ� 

 َRِست ষাট, ষিR 

 َÈََاْست>Èس  আবৃত করা 

 ٌÈْْستَارٌ  جل ِس
َ
أ  আবরণ, পদ
া 

 �/ ,আবৃত َمْستُوًرا

ُجودِ  ،]ن[ َسَجدَ  Oسجد< الس  েসজদা করা 

ٌد، ج َساِجدٌ  Mُسُجودٌ  ُسج  েসজদাকারী, নামাযী 

َمَساِجدُ  ج َمْسِجدٌ   মসিজদ 

ْسَجَر،
َ
رَ  أ Mسجر< َسج  অি¥পূণ
 করা 

 অি¥ময়, ]�িলত َمْسُجورٌ 

 Oِجل Rسجل< الس  পুি�কা, নিথ 

يٌل  Rِسج নাম িলখা পাথর 

سجن<] ن[ َسَجنَ   ব�ী রাখা 

 �ব�ী, আব َمْسُجونٌ 

ُسُجْونٌ  جل ِسْجنٌ   কারাগার 

 ٌ Rِسج পাপাµার ব�ীশালা 

سجو<] ن[ َس4َ   অ¤কার হওয়া 

سحب<] ف[ َسَحَب   েটেন আনা, েহঁছড়ােনা 

َسَحابَةٌ  و َسَحاٌب   েটেন আনা েমঘ, েমঘ 
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ْسَحَت 
َ
سحت< أ  ¡ংস করা 

ْسَحاٌت  جل ُسْحٌت 
َ
أ  ¡ংসাµক 

سحر<] ف[ َسَحرَ   জাদু করা 

ْسَحاٌر، جل ِسْحرٌ 
َ
ُسُحْورٌ  أ  জাদু 

َسَحَرةٌ  ج َساِحرٌ    জাদুকর 

ارٌ  Mَسح িবEজাদুকর 

رُ  َمْسُحوٌر، Mالُْمَسح  জাদুk� 

ْسَحارٌ  ج َسَحرٌ 
َ
أ  েশষরা` 

سحق< ُسْحًقا  দূর েহাক 


দূরবত َسِحيٌق ী, বGদূর 

 ইসহাক ‘আলাইিহস সালাম إْسَحاق

سحل< َسَواِحُل  جل َساِحٌل   িকনারা, ৈসকত 

سخر<] س[ َسِخرَ   ঠাÀা করা 

رَ  Mَسخ অনুগত বানােনা 

 ঠাÀা করেত চাওয়া اْستَْسَخرَ 

 উপহাসকারী َساِخرٌ 

ِسْخِري�ا ُسْخِري�ا،  ঠাÀার পা` 

رٌ  Mُمَسخ অনুগত 

سخط<] س[ َسِخَط   রাগা 

ْسَخَط 
َ
 িবরb করা, রাগােনা أ
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 অসQিR, িবরিb, রাগ َسَخٌط 

ا سدد< َسد�  আড়াল, সরল ]াচীর  

 সিঠক, সরল, েসাজা َسِديًدا

سدر< ِسْدَرةٌ  مث ُسُدْورٌ  جل ِسْدرٌ   বরই, কুল 

ا�نت5 ِسْدَرةِ   স�মাকােশর সব
েশষ বরই বৃেNর সীমানা 

ُدُس  Oسدس< الس  এক ষ�াংশ 

 ষ�, ষ�জন َساِدٌس 

سدو< ُسًدى  �াধীন, কম
হীন 

اٌب  جل َ�ٌَب  َ�ْ
َ
�ب< أ  সুড়a, দৃিRিবVাট  

اٌب  َ�َ মরীিচকা, দৃিRিবVম 

 িবচরণশীল, চলমান َسارٌِب 

انِيُل  َباٌل  و َ�َ �بل< ِ�ْ  েপাশাক পিরUদ 

اجٌ  جٌ  جل ِ�َ �ج< ُ�ُ  বািত, েজ@ািত¿, সূয
 

حَ  �ح<] ف[ َ�َ  সকােল চরােত যাওয়া 

َح، M�َ ،يٌح اًحا تَْ�ِ َ�َ  িবেUদ করা, িবদায় করা 

ْدُ  M�د< اج ال�  েলৗহবম
 

اِدُق  اِدقَاٌت  جل ُ�َ �دق< ُ�َ  চাঁেদায়া, পদ
া 

 M�َ ]وًرا ،]ن �ر< ُ�ُ  মেনার�ন করা 

، ّ�َ
َ
اًرا أ إِْ�َ  েগাপন করা 

ارٌ  جل ِ�~  َ�ْ
َ
أ  রহস@, িনজ
েন  
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ورٌ   �সহাস@, সানে َمْ�ُ

ائِرُ  ْيَرةٌ  و َ�َ ِ�َ  রহস@, গূঢ় 

اءُ  M M�ال সUলতা 

رٌ  ْيرٌ  و ُ�ُ ِ�َ  িসংহাসন, খাট 

�ع< َساَرعَ   ½ত করা 

يعٌ  اعٌ  ج َ�ِ َ�ِ  জলিদ 

عُ  َ�ْ
َ
 ততম½ أ

ْ�ََف،
َ
افًا أ �ف< إِْ�َ  অপব@য় করা 

 অিমতব@য়ী ُمْ�ٌِف 

َق  �ق<] ض[ َ�َ  চুির করা 

َق  َÈَاْس আিড় েপেত েশানা 

اِرُق  Mاِرقَةُ  مث الس Mالس  েচার 

َمًدا �مد< َ�ْ  iায়ী, িচরiায়ী 

�ي<] ض[ َ�َى  গত হওয়া 

ْ�َى
َ
 রােত Vমণ করা أ

َيةٌ  جل َ�ِي~  ِ�ْ
َ
أ  ঝরণা 

سطح<] ف[ َسَطحَ   িবছােনা 

سطر<] ن[ َسَطرَ   েলখা 

ُمْستََطرٌ  َمْسُطوٌر،  িলিপব� 

 ُYَساِط
َ
ْسُطْوَرةٌ  و أ

ُ
أ  ক�কািহনী, উপেলখ@ 
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ُمَسيِْطرٍ  ُمَصيِْطٍر،  ]হরী 

 ডানা ঝাপটািন ُمْستَِطYًا

سطو<] ن[ َسَطا  আ�মণ করা 

سعد<] س[ َسِعدَ   ভাগ@বান করা 

ُسَعَداءُ  جل َسِعيدٌ   ভাগ@বান 

رَ  Mسعر<َسع  ]�িলত করা 

 ٌYَسِع �লW অি¥কুM 

 মাথার গরিম, বাতুলতা ُسُعرٌ 

س6< َسْعيًا ،]ف[ َسَ'   েচRা করা 

سغب< َمْسَغبَةٍ   Nুধা 

َمْسَغبَةٍ  ِذيْ   Nুধাত
, Nুধাতুর 

سفح< َمْسُفوحٌ   ]বািহত 

ُمَسافَِحةٌ  مث ُمَسافِحٌ   ব@িভচারী 

ْسَفرَ 
َ
سفر< أ  আেলাকময় হওয়া 

 আেলােকাÅল ُمْسِفَرةٌ 

َسافِرٌ  و َسَفَرة  েলখক 

ْسَفارٌ  ج َسَفرٌ 
َ
أ  সফর, Vমণ 

ْسَفارٌ 
َ
ِسْفرٌ  و أ  িকতাবািদ 

سفع<] ف[ َسَفعَ   েহঁছেড় েনওয়া 

سفك<] ض[ َسَفَك   রbপাত করা 
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سفل< َسَواِفُل  جل َسافٌِل   িনÎমুখী, তলেদশ 

ْسَفُل 
َ
ْسَفِلَ  ج أ

َ
ْفَ·  مث األ Oالس  িনÎতম, অিতহীন 

سفن< ُسُفنٌ  جل َسِفينَةٌ   েনৗকা, েনৗযান 

سفه< َسَفاَهة َسَفًها، ،]س[ َسِفهَ   েবাকািম করা 

ُسَفَهاءُ  ج َسِفيهٌ   েবাকা 

سقر< َسَقرٌ   অি¥ময় েদাযখ 

سقط<] ن[ َسَقَط   পিতত হওয়া 

ْسَقَط،
َ
َساَقَط  أ  নািমেয় আনা 

 পতনশীল, পতেনাªুখ َساقٌِط 

سقف< ُسُقٌف  ج َسْقٌف   ছাদ 

سقم< ُسَقَماءُ  جل َسِقيمٌ   অসুi 

 ãَض[ َس[،  âَْس
َ
سâ< أ  পান করােনা 

 ãَاْستَْس পািন চাওয়া 

ُسْقيَا ِسَقايَة،  পান করােনা 

سكب< َمْسُكوٌب   ]বািহত 

سكت<] ن[ َسَكَت   িনzুপ হওয়া 

رَ  Mسكر<َسك  েনশাk� করা 

 মাদক�ব@, মিদরা َسَكًرا

َسَكَراٌت  جل َسْكَرة  েনশােঘার 

ُسْكَرانٌ  و ُسَ¬رَى  েনশাk� 
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سكن<] ن[ َسَكنَ   বাস করা, ]শাW হওয়া 

ْسَكنَ 
َ
 বাসiান েদওয়া أ

َسِكينَةٌ  َسَكٌن،  ]শািW, িব�াম 

َمَساِكنُ  ج َمْسَكنٌ   বাসiান 


বসিতপূণ َمْسُكونَة, অধু@িষত 

Yَمْسُكونَةٍ  َغ  িবরাণগৃহ 

�িনঃ الَْمْسَكنَةُ তা, ৈদন@ 

َمَساِكُ  ج ِمْسِكٌ   িনঃ� 

 ٌ Rَسَ¬ِكُْ  جل ِسك  ছুির, চাকু 

سلب<] ن[ َسلََب   িছিনেয় েনওয়া 

ْسِلَحةٌ 
َ
سلح< ِسَالحٌ  و أ  অ�শ�, সাঁেজায়া 

سلخ<] ف[ َسلَخَ   েটেন েবর করা 

 েবর হেয় যাওয়া انَسلَخَ 

سلسبل< َسلَْسِبيٌل   �গ
]পাত 

سلسل< َسالَِسُل  ج ِسلِْسلَةٌ   িশকল 

سلط< َسلMَط   চািপেয় েদওয়া 

َسَالِطُْ  جل ُسلَْطانٌ   ]তাপ 

 আমার েসই ]তাপ ُسلَْطاِغيَهْ 

سلف< َسلًَفا ،]ن[ َسلََف   অতীত হওয়া 

ْسلََف 
َ
 অতীেত করা أ
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سلق<] ن[ َسلََق   কটাN করা 

سلك<] ن[ َسلََك   চলা, চালােনা 

سلل< تََسلMَل   সের পড়া 


িনয ُسَاللَةٍ াস, মূল]দাথ
 

سلم< تَْسِليًما َسالًَما، َسلMَم،  সালাম করা 

ْسلََم،
َ
اإلِْسَالمُ  أ  আµসমপ
ণ করা, আনুগত@ করা 

لْمُ  Rالس শািW, ইসলাম ধম
 


ইসলাম ধম اإلِْسَالمُ  

لَمُ  Mمص الس  শািWচুিb, পূণ
াংশ 

 িনরাপদ, সুi, সুিiর َسالِمٌ 

 সালাম, শািW َسَالمٌ 

ُسلََماءُ  جل َسِليمٌ   সুi, িন¿লুষ 

ُمْسِلَمةٌ  مث ُمْسِلمٌ   মুসিলম 


িটমুb, অপ¶ ُمَسلMَمةٌ ণীয় 


আµসমপ ُمْستَْسِلمٌ ণকারী 

َسَاللِمُ  جل ُسلMمٌ   িসঁিড়, েসাপান 

 সুলাইমান ‘আলাইিহস সালাম ُسلَيْمان

لَْوى Mسلو< الس  �গ
ীয় পািখর ভুনা 

سمد< َساِمدٌ   উদাসীন 

سمر< َساِمرٌ   চাঁদনী রােতর গ�কার 



 

468 

 Oاِمِري Mالس ইGদী এক �ণ
কার 

سمع< َسْمًعا ،]س[ َسِمعَ   েশানা 

ْسَمعَ 
َ
 েশানােনা أ

عَ  اْستََمَع، Mم Mاس  কানপাতা 

ْسَماعٌ  جل َسْمعٌ 
َ
أ  েশানা, �বণশিb 

ص َسِميعٌ   সব
ে�াতা 

اٌع، Mُمْستَِمعٌ  َسم  ে�াতা 

 েশানার মেতা ُمْسَمعٌ 


উoকণ ُمْسِمعٌ কারী 

 
َ
بِـ ْسِمعْ أ  কতইনা উSম ে�াতা 

سمك< َسْمٌك   উ^তা, গগনপট 

سمم< ِسَمامٌ  جل َسم~   িছ� 

َسَمائِمُ  جل َسُمومٌ   অি¥Íুিলa 

ْسَمنَ 
َ
سمن< أ  েমাটা করা 

ِسَمانٍ  ج َسِمٌ   েমাটা 

، Mسمو< تَْسِميَةٌ  َس�  নাম রাখা 


নামধারী, িনধ ُمَس�� ািরত 

 @সমনামক, সমতুল َسِمي�ا

ْسَماءٌ  ج اْسمٌ 
َ
أ  নাম, আখ@া 

َماَواِت  ج َسَماءٌ  Mالس  আকাশ 
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سنبل< مث َسنَابُِل  ج ُسنبٌُل     

ُسنبَُالٍت  ج ُسنبُلَة  শেস@র শীষ 

سند< ُمَسنMَدةٌ   েদয়ােল েঠস লাগােনা 

سندس< اج ُسنُدٌس   িমিহ েরশমী ব� 

سنم< تَْسنِيمٌ   �গ
ীয় জল]পাত 

ْسنَانُ  جل ِسن~ 
َ
سê< أ  দাঁত 

ُسêٌَ  ج ُسنMةٌ   সুHাত, তরীকা 

 পঁচা কাদা মািট َمْسنُونٌ 

سنه< تََسنMهَ   পঁেচ যাওয়া 

س¢/ سنو< َسنَا  ঝলকািন 

ِسنَِ  ج َسنَة  বছর, বষ
 

سوء< الَسوْءُ  ،]ن[ َساءَ   ম� হওয়া 

َساءَ 
َ
 ম� করা, অন@ায় করা أ

ْسَواءُ  جل ُسوءُ 
َ
أ  ম�, হত@া 

ى
َ
 জঘন@, েদাযখ ُسوأ

ئُ  Rي Mئَة مث  السRي Mئَاٌت  ج السRَسي  পাপ 

َسوَْءاُت  ج َسْوئَةٌ   লাশ, েযৗনাa 

 
ُ
ْسَوأ

َ
ى مث أ

َ
ُسوأ  অিতম� 

 অন@ায়কারী الُْمِسيْئُ 

سوح< َساَحاٌت  جل َساَحةٌ   আিaনা, ]াaন 
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 Mسود< اْسوَد  মিলন হওয়া 

ْسوَدُ 
َ
ُسودٌ  ج أ  কােলা বণ
 

ةٌ  مث ُمْسوَد~  Mُمْسوَد  মিলন, িবষH 

َساَدةٌ  ج َسيRدٌ   সদ
ার, �ামী 

رَ  Mسور< تََسو  ]াচীর িডিঙেয় েঢাকা 

ِسYَْانٌ  جل ُسْورٌ   ]াচীর, সীমাW ]াচীর 

ْسِوَرةٌ 
َ
َساِورُ  ج أ

َ
أ  চুিড়, কাঁকন 

ُسَورٌ  ج ُسْوَرةٌ   সুরা 

ْسَواٌط  جل َسْوٌط 
َ
سوط< أ  চাবুক, েবত, কশাঘাত 

سوع< َساÏٌَت  جل َساَعةٌ   সময়, ঘåা, িকয়ামত 

 Ïًُسَوا েদবীর নাম 

َساغَ 
َ
سوغ< أ  িগেল েফলা 

 সুেপয়, তৃ�ািনবারক َسائِغٌ 

سوف< َسوَْف   অিচেরই 

سوق<] ن[ َساَق   হাঁকােনা, চালােনা 

 চালক, তাড়নাকারী َسائٌِق 

 @চালনার গWব الَْمَساُق 

اُق  Mوُق  ج الس Oالس  চলoশিb, পােয়র নলা, কাM 

ْسَواٌق 
َ
ُسْوٌق  و أ  বাজার 

َل  Mسول< َسو  অিতরি�ত করা 
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سوم<] ن[ َسامَ   শাি� েদওয়া 

َسامَ 
َ
 চরােনা أ

مٌ  Rُمَسو িনশানাকারী 

َمةً  Mُمَسو িনশানাযুb 


িনশানা, িনদশ ِسيَْماন 

سوي< َساَوى َسوMى،  সমান করা 

 উপের উঠা اْستََوى

العرش = اْستََوى  আরেশর উপর উঠা3  

 সমতল, সমভূিম ُسَوى

ْسَواءُ  جل َسَواءٌ 
َ
أ  সমান 

ص َسوِي~   সুঠামেদহী, সরলপথ 

اِهَرة Mسهر< الس  সমতল ময়দান 

سهل< َسْهٌل  و ُسُهوٌل   নরম সমভূিম 

سهم< َساَهمَ   লটাির করা 

سهو< َساهٍ   উদাসীন, ভুেলা 

سيب< َسائِبَةٌ   েদবীর নােম ছাড়া প� 

سيح<] ض[ َساحَ   সফর করা 

 েরাজাদার মুসািফর َسائِحٌ 

سY< َسYًْا ،]ض[ َسارَ   সফর করা 

 َ MYَس গিতশীল করা 
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ِسYٌَ  جل ِسYَةٌ   জীবন চিরত 

َسيMاَراٌت  جل َسيMاَرةٌ   কােফলা 

سيل<] ض[ َساَل   ]বািহত হওয়া 

َساَل 
َ
 বািহত করা[ أ

ُسيُْوٌل  جل َسيٌْل   ]বাহ, ¯◌্রাে◌ত 

س< ِسيِْنَْ  َسيْنَاء،  তুর পব
েতর িসনাই উপত@কা 

  
 ش�

    
شأم< َمْشئََمةٌ   অ�ভ, বামিদক 

الَْمْشئََمةِ  أصحاب  বামপlী 

نٌ 
ْ
شأن< ُشئُْونٌ  جل َشأ  অবiা 

شبه< َشبMهَ   সম8প করা 


সাদৃশ@পূণ تََشابَهَ  হওয়া 

ُمتََشابَِهةٌ  ُمتََشابٌِه، ُمْشتَِبًها،  সাদৃশ@পূণ
, I@থ
ক, অনু8প 

ْشتَاٌت 
َ
شتت< َشت~  و أ  িবিUHভােব 

 M°َشتِيٌْت  جل َش  িবিভH 

ْشتِيَاءُ  جل ِشتَاءٌ 
َ
شتو< أ  শীতকাল, শীতকালীন 

شجر<] ن[ َشَجرَ   ঝগড়া করা 

ْشَجارٌ  جل َشَجرٌ 
َ
َشَجَراٌت  جل َشَجَرةٌ  مث أ  গাছ, বৃN 
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شحح< ُشح~   কৃপণতা, েলাভ 

ةٌ  Mِشح
َ
َشِحيْحٌ  و أ  কৃপণ 

شحم< َشْحمٌ  و ُشُحومٌ   চিব
 

شحن< َمْشُحونٌ   পিরপূণ
 

شخص<] ف[ َشَخَص   অপলক দৃিRেত তাকােনা 

 পলকহীন দৃিRমান َشاِخَصةٌ 

 Mشدد<] ن[ َشد  বাঁধা, কেঠারতা করা 

 Mاْشتَد ]বল হওয়া 

اءُ  ِشَداٌد، ج َشِديدٌ  Mِشد
َ
أ  ]বল 

 Oَشد
َ
 কেঠারতর أ

ُشد~ 
َ

পূণ أেযৗবন 

َِب  ٌْب  ،]س[ َ̈ ¨ب< ُ̈  পান করা 

ََب  ْ̈ َ
 পান করােনা أ

ٌْب  اٌب  جل ِ̈ َ ْ̈ َ
أ  পান করার পালা 

 পানকারী َشارٌِب 

اٌب  َ َبةٌ  جل َ̈ ِ
ْ̈ َ
أ  পানীয়, শরবত 

َمَشارُِب  ج َمÛٌَْب   ঘাট 

حَ  َ ¨ح<] ف[ َ̈  েখালা, ]শ� করা 

Mدَ  ̈د< َ̈  ধাওয়া করা 

ِْذَمةٌ  اِذمُ  جل ِ̈ َ ̈ذم< َ̈  Nু� দল, বািহনী 
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 ~ ْورٌ  جل َ̈ ُ ¨ر< ُ̈  অিধক ম�, িনকৃR 

ارٌ  َ ْ̈ َ
ْيرٌ  و أ ِ

َ̈  ম�, িনকৃR 

رٌ  َ َرةٌ  و َ̈ َ َ̈  অি¥িশখা 

اٌط  َ ْ̈ َ
ٌط  و أ َ ¨ط< َ̈  িকয়ামেতর আলামত 

عَ  َ ¨ع<] ف[ َ̈  আইন ]ণয়ন করা 

عٌ  M َشاِرعٌ  و ُ̈  ভাসমান অবiা 

َْعةٌ  Ïٌَْت، جل ِ̈ يَعةٌ  ِ̈ ِ
ائِعُ  جل َ̈ َ َ̈  পথ, শরীয়ত 

َق  َ ْ̈ َ
¨ق< أ  আেলািকত হওয়া 

، ~-ِ ْ ِقيMةٌ  َ̈ ْ َ̈  পূব
িদকi 

اُق  َ ْ̈  সকাল اِإل

ٌق  ِÛُْم ]ভাত যাপনাবiা 

ُق  ِÛْالَْم উদয়াচল 

َقِْ  ِÛْالَْم শীত kীে¦র উদয়াচল 

 ত@ািহক উদয়াচল[ الَْمَشاِرقِ 

كَ  َ ْ̈ َ
¨ك< أ  শরীক করা 

 ভাগী হওয়া َشارَكَ 

ْكُ  RÛمص ال  িশরক, বG1বাদ 

يٌك  ِ
Ôَءُ  ج َ̈ َ ُ̈  অংশীদার 

1َةٌ  مث ُمÛِْكٌ  ِÛُْم  মুশিরক 

 অংশীদার ُمْشÈَِكٌ 
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َى ¨ي< اْشÈََى ،]ض[ َ̈  েকনা, েবচা, িবিনময় করা 

ْشَطاءُ  جل َشْطئٌ 
َ
شطأ< أ  চারা, অ�ুর 

َشَواِطئُ  جل َشاِطئٌ   ]াW 

شطر< ُشُطْورٌ  جل َشْطرٌ   িদক 

 Mَشط
َ
شطط< أ  সীমালÆন করা 

مص َشَطٌط   অিতরি�ত, অসত@ 

شطن< َشيَاِطُ  ج َشيَْطانٌ   শয়তান 

شعب< َشْعٌب  و ُشُعوٌب   স�দায় 

ُشْعبَةٌ  و ُشَعٌب   শাখা ]শাখা 

 �য়াইব ‘আলাইিহস সালাম ُشَعيٌْب 

شعر<] ن[ َشَعرَ   েটর পাওয়া 

ْشَعرَ 
َ
 বুিঝেয় েদওয়া أ

ْشَعارٌ 
َ
َشْعرٌ  و أ  পশম, েলাম 

ْشَعارٌ  جل ِشْعرٌ 
َ
أ  কিবতা 

َعَراءُ  ج َشاِعرٌ  Oالش  কিব 

ْعَرى Rالش নN`, লুBক তারা 

ةٌ  و َشَعائِرُ  َمْشَعٌر، َYَْشِع  িনদশ
ন 

ا�رام الَْمْشَعر  ম�ার iান 

شعل< اْشتََعَل   �েVাÅল হওয়া 

شغف<] ف[ َشَغَف   ে]েম মজা 
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شغل<] ف[ َشَغَل   কম
ব@� করা 

ْشَغاٌل  جل ُشُغٌل 
َ
أ  কাজ, েপশা 

شفع< َشَفاَعةً  ،]ف[ َشَفعَ   সুপািরশ করা 

ُشَفَعاءُ  ج َشِفيعٌ  َشافٌِع،  সুপািরশকারী 

ْشَفاعٌ  جل َشْفعٌ 
َ
أ  েজাড়, েজাড়া 

ْشَفَق 
َ
شفق< أ  ভীত হওয়া 

 ভীত, কাপু0ষ ُمْشِفُق 

ْشَفاٌق  جل َشَفٌق 
َ
أ  অ�াচেলর আভা 

شفه< َشَفتَِْ   দুই েঠাট 

ش	< ِشَفاءٌ  ،]ض[ َش9َ   সুi করা 

ْشِفيَاءُ  جل ِشَفاءٌ 
َ
أ  আেরাগ@ 

ْشَفاءُ  جل َشَفا
َ
أ  িকনারা, কূল 

 Mا ،]ن[ َشق شقق< َشق�  িচের েফলা 

، Mِشَقاٌق  َشاق  িবেরািধতা করা 

َق، Mَق، تََشق Mق Mاش  Mانَشق  িবদীণ
 হওয়া, িব¡� হওয়া 

مص ِشق~   কR, ]ির�ম 

ةٌ  Mُشَقٌق  جل ُشق  পেথর _ািW 

 Oَشق
َ

ািWকর, িবদীণ_ أকারী 

 ãَن[ َش [>،شقو  َâَِش ]س [>âش  হতভাগা হওয়া 

 ~âِْشِقيَاءُ  جل َش
َ
أ  হতভাগা 
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 ãَْش
َ
 েবিশ হতভাগা األ


দুভ  ِشْقَوةٌ গ@, ভাগ@িবড়�না 

شكر< ُشْكًرا ُشُكوًرا،] ن[ َشَكرَ   কৃতEতা করা, বািধত হওয়া 

 কৃতE, �কর/জার َشاِكرٌ 

ام َشُكورٌ   অিতশয় কৃতE 


কৃতEতাপূণ َمْشُكوًرا, বািধত 

شكس< ُمتََشاِكٌس   পর²র িবেরাধী 

شكك< ُشُكوْكٌ  جل َشك~   িIধা 

ْشَ¬ٌل  جل َش9ٌْ 
َ
ش9< أ  অনু8প, সম8প 

َشَواِ;ُ  جل َشاِ:َةٌ   অনু8প 

،<َ شكو<] ن[ َشَ¬  اْشتَ  অনুেযাগ করা 

 দীপাধার, বািতঘর ِمْشَ¬ةٌ 

ْشَمَت 
َ
شمت< أ  শ¶েক উে  েদওয়া 

شمخ< َشاِ�َةٌ  و َشاِ�َاٌت   সুউ^, উHত 

 Mز
َ
شمأز< اْشَمأ  িবরিb েবাধ করা 

شمس< ُشُموٌْس  جل َشْمٌس   সূয
, রিব, সূয
তাপ 

شمل< اْشتََمَل   গেভ
 ধারণ করা 

َشَمائُِل  ج ِشَماٌل   িদক, বামিদক 

َمال أصحاب Rالش  বামপlী 

شنأ< مص َشنَئَانٌ   শ¶তা 
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 শ¶, িবেIষী َشانِئٌ 

شوب<  مص َشوٌْب   িমি�ত�ব@ 

َشارَت
َ
شور< أ  ইশারা করা 


পরামশ َشاَورَ  করা 

مص ُشورَى  পরামশ
, ম¸ণা 


পার²িরক পরামশ تََشاُورٌ  

شوظ< ُشَواٌظ   অি¥িশখা 

شوك< َشْوَكةٌ   কাঁটা, কåক 

شوي<] ض[ َشَوى  চামড়া দ« করা 

َوى Mُشَواةٌ  و الش  চামড়া, চম
 

شهب< ُشُهٌب  ج ِشَهاٌب   অি¥িপM, উÁা 

شهد<] س[ َشِهدَ   ]ত@N করা 

ْشَهدَ 
َ
 সাNী বানােনা أ

 সাN@ িদেত বলা اْستَْشَهدَ 

ْشَهادُ  ُشُهوٌد، ج َشاِهدٌ 
َ
األ  সাNী 

ُشَهَداء ج َشِهيدٌ   শহীদ, সাNী 

َشَهاَداٍت  ج َشَهاَدةٌ   সাN@দান 

 ত@েNর সময় বা iল[ َمْشَهدٌ 

 সাN@নীয়, চাNুষ َمْشُهودٌ 

ُهوُر، ج َشْهرٌ  Oْشُهرٌ  الش
َ
شهر< أ  মাস 
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شهق< مص َشِهيٌق   আত
নাদ 

شهو< اْشتََ=   কামনা করা 

َهَواِت  ج َشْهَوةٌ  Mالش  কামনা 

<ء<] س[ َشاءَ   ইUা করা 

ءٌ  ْشيَاءٌ  ج َ<ْ
َ
أ  বp, সামkী 

شيب< َشيْبَةً  مث َشيٌْب   চুেলর �Vতা 

ْشيَُب  جل ِشيٌب 
َ
أ  �Vেকশী, ]বীণ 

شيخ< ُشيُوخٌ  ج َشيْخٌ   বৃ� 

شيد< ُمَشيMَدة َمِشيٌد،  সুউ^, সুদৃঢ় 

شيع<]  ض[ َشاعَ   ]চািরত হওয়া 

ْشيَاعٌ  ِشيٌَع، ج ِشيَعةٌ 
َ
أ  দল 

  
 صاد

ابِئُ  Mصبأ< الص  তারকা পুজারী 

 Mصبب< َصب�ا ،]ن[ َصب  ঢালা 

صبح< َصبMحَ   ]ভােত আসা 

ْصبََح،
َ
إِْصبَاِح  أ  ]ভাত করা 

ْصبَاحٌ  جل َصبَاحٌ  ُصبٌْح،
َ
أ  ]ভাত, উষা 

 ভাতযাপনরত[ ُمْصِبحٌ 

َمَصانِيحُ  ج ِمْصبَاحٌ   ]দীপ 
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 َÑًَا ،]ض[ َصÑَْص >Ñص  ৈধয
 ধরা 

، َÑََصابَرَ  اْصَط  অটল থাকা 

ْصÑََه ما
َ
أ  কত বড় ৈধয
শীল 

َصابَِرةٌ  مث َصابِرٌ   ৈধয
শীল 


অস;ব ৈধয َصبMارٌ শীল 

َصابِعُ 
َ
صبع< اْصبعٌ  و أ  আঙুল 

صبغ< َصبَاغٌ  جل ِصبْغٌ   রকমাির তরকাির 

مص ِصبَْغةٌ   রঙ, ধম
মত 

 ùَصبو<] ن[ َص  েঝাঁকা 

 ~úِِصبْيَانٌ  جل َص  িশ�বা^া, ৈশশব 

صحب<] س[ َصِحَب   সaী হওয়া 

 সaী বানােনা َصاَحَب 

ْصَحاٌب  ج َصاِحٌب 
َ
أ  সহচর 

 সিaনী, �ী َصاِحبَةٌ 

صحف< ُصْحَفةٌ  و ِصَحاٌف   বড় েপয়ালা, গামলা 

َصِحيَْفةٌ  و ُصُحٌف   পুি�কা 

ةُ  Mاخ Mصخخ< الص  শñ¡িন 

ْخرُ  ج َصْخَرةٌ  Mصخر< الص  বড় পাথর 

 Mن[ َصد [، صدد< ُصُدودٌ  َصد~  বাধা েদওয়া, িবরত রাখা 

ص َصِديدٌ   বাধা]া� পঁুজ পািন 
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ْصَدرَ  ،]ن[ َصَدرَ 
َ
صدر< أ  ]iান করা 

ُصُدورٌ  ج َصْدرٌ   অWর, বN 

صدع< َصْدعٌ  ،]ف[ َصَدعَ   ]চার করা 

عَ  Mد Mاص িবভb হওয়া 

عَ  Mَصد মাথা ব@থা করা 

عٌ  Rُمتََصد ফাটলযুb, িবদীণ
মান 

صدف<] ض[ َصَدَف   পাশ েকেট যাওয়া 

َدَفِْ  Mالص দুই পব
েতর পা�
 

صدق< ِصْدقًا ،]ن[ َصَدَق   সত@ বলা 

َق، Mتَْصِديٌق  َصد  সত@ায়ন করা, সত@ সাব@� করা 

َق، Mَق  تََصد Mد Mاص  সদকা করা 

َصاِدقَةٌ  مث َصاِدٌق   সত@বাদী 

ْصَدُق 
َ
 অিধক সত@বাদী أ

َصَدقَات ج َصَدقَةٌ   সদকা 

َصُدقَةٌ  و َصُدقَاٌت   েমাহরানা 

ْصِدقَاءُ  جل َصِديٌق 
َ
أ  ব¤ু 

يٌق  Rيَقةٌ  مث ِصد Rِصد  সত@পরায়ণ 

ٌق  Rُمَصد সত@ায়নকারী 

ٌق، Rد Mقٌَة، ُمص Rد Mٌق  ُمص Rُمتََصد  দানশীল, দানকারী 

صدي< تَْصِديَةً   হাত তািল বাজােনা 
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ى Mتََصد িচWা করা, ভাবা 

حٌ  ْوحٌ  جل َ©ْ ©ح< ُ©ُ  রাজ]সাদ, অÀািলকা 

َخ، َwَْخ< اْصَطَرخَ  اْست©  হাঁকাহাঁিক করা 

يخٌ  خٌ  ُ©ََخاُء، جل َ©ِ ِwُْم  উ�ারকারী 

 M©َ
َ
©ر< أ  বাড়াবািড় করা 

 ~©ِ কনকেন শীত 

ةٌ  M©َ আত
নাদ করা 

 ٌ©َ اِ©ُ  جل َ©ْ َ©َ >©©  তুফান, ঝõাবায়ু 

اٌط  ٌط  جل ِ©َ ©ط< ُ©ُ  রা�া, পুলিসরাত 

 "َ ْيعٌ  و َ©ْ ©ع< َ©ِ  ভূপািতত, ভূলিÛত 

فًا ،]ض[ َ©ََف  ©ف< َ©ْ  িফরােনা 

يٌف  َ©Mَف، ِwَْت  ঘুিরেয় িফিরেয় েদখােনা, ঘূণ
ন 

 িফের যাওয়া انwَََْف 

وٌف  ُwَْم েফরতেযাগ@ 

 িফরিত পথ َمwٌِْف 

مَ  ©م<] ض[ َ©َ  ফসল কাটা 


শস@ কত َصاِرمٌ নকারী 

يمٌ  ِ©َ কাটা ফসল 

صعد<] س[ َصِعدَ   ঊ¡
 গমন করা 

ْصَعَد،
َ
دَ  أ Mع Mاص   হাঁিপেয় চড়া 
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¡ঊ َصَعدٌ মুখী শাি� 

 উঁচুঘািট, কিঠন িবপদ َصُعودٌ 

ُصُعدٌ  و َصِعيدٌ   উ^ভূিম, মািট 

رَ  Mصعر< َصع  ঘৃণায় মুখ িফরােনা 

صعق<] س[ َصِعَق   েবGঁশ হওয়া 

ص َصِعٌق   েবGঁশাবiা, বÜাহত 

َصَواِعُق  ج َصاِعَقةٌ   বÜ¡িন 

صغر< َصاِغرٌ   েহয়, লািÚত 

 লাÚনা, অপমান َصَغارٌ 

 ٌYةٌ  مث ِصَغارٌ  جل َصِغYََصَغائِرُ  جل َصِغ  েছাট, Nু� 

ْصَغرُ 
َ
 �Nু�তম, অিতNু أ

 àَصغو<] ض ن،[ َص  েঝাঁকা, আকৃR হওয়া 

صفح< َصْفًحا ،]ف[ َصَفحَ   উেপNা করা 

ْصَفادٌ 
َ
صفد< َصَفدٌ  َصْفٌد، و أ  িশকল, িজি�র 

ْصَفرُ  و ُصْفرٌ 
َ
صفر< ُمْصَفر~  َصْفَراُء، مث أ  হলেদ রঙ 

 صفصف>

َصَفاِصُف  جل َصْفَصٌف   সমতলভূিম 

صفف< ُصُفوٌْف  جل َصف~   সাির, ে�ণী, সািরব� 

، اف~  َصَواف~ Mاٍت  مث  ج  صMَصاف  সািরব� দMায়মান 

 সািরব�, লাইনধরা َمْصُفوفَةٌ 
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افِنَاُت  Mصفن< الص  অিত½তগামী অ� 

ْص9َ،
َ
صفو< اْصَط9َ  أ  মেনানীত করা 

 মেনানীত الُْمْصَطَ	 

 পছ�সই, 0িচকর ُمَص�9 

اج َصْفَوانٌ   মসৃণ পাথর 

َفا Mالص সাফা পাহাড় 

ْت  Mصكك<] ن[ َصك  চেপটাঘাত করা 

َصلRُب  ،]ض ن،[ َصلََب 
ُ
صلب< أ  �ুশিব� করা 

ْصَالٌب  ج ُصلٌْب 
َ
أ  েম0দM 

صلح<] ف ن،[ َصلَحَ   সo হওয়া 

ْصلََح،
َ
إِْصالًَحا أ  �ি� করা 

اج ُصلْحٌ   সি¤, শািWচুিb 

 সােলহ ‘আলাইিহস সালাম َصاِلحٌ 

َصاِ�َاُت  مث ج َصاِلحٌ   সo 

 সং ারক, �ি�কারী ُمْصِلحٌ 

ْصَالدٌ  جل َصْتٌ 
َ
صت< أ  মসৃণ পাথর 

صلصل< َصلَْصالٍ   �কনা কদা মািট 

 M·صلو< َص  নামায পড়া, রহম করা 

َصلََواٌت  ج َصَالةٌ   নামায, দুয়া 

 Réالُْمَص নামাযী 
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 জায়নামায, মুসLা ُمَص·� 

  َéِِصِلي�ا ،]س[ َص >éص  আ/েন ]েবশ করা 

ْصَ·،
َ
، أ M·تَْصِليَةٌ  َص  আ/েন ]েবশ করােনা 

 আ/ন তাপােনা اْصَطَ· 

 অি¥েত ]েবশকারী َصالِ 

صمت< َصاِمٌت   িনরব 

َمدُ  Mصمد< الص  অমুখােপNী 

صمع< َصْوِمَعةٌ  و َصَواِمعُ   িগজ
া, চাচ
, খৃRা�ম 

 Mصمم<] س[ َصم  বিধর হওয়া 

 Mَصم
َ
 বিধর বানােনা أ

 Oَصم
َ
ُصم~  ج أ  বিধর, ঠসা 

صنع< ]ف[ َصنَعَ   করা, গড়া 

 পছ�মেতা গড়া اْصَطنَعَ 

َصنَْعةٌ  ُصنٌْع،  িনম
াণ, িশ� 

َمْصنَعٌ  و َمَصانِعُ   কারখানা, দুেভ
দ@ দূগ
 

ْصنَامٌ 
َ
صنم< َصنَمٌ  و أ  মূিত
 

صنو< ِصنْوٌ  و ِصنَْوانٌ   দুই শাখািবিশR বৃN 

َصاَب 
َ
صوب< أ  েপÉছা, আ�াW করা 

ُمِصيبَةٌ  ُمِصيٌب،  মুিসবত 


সিঠক, সত@, িনভু َصَواٌب ল 
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 কািলমাখা েমঘ َصيRٌب 

ْصَواٌت  ج َصوٌْت 
َ
صوت< أ  �র, শ5 

صور<] ن[ َصارَ   েপাষ মানােনা 

رَ  Mَصو আকৃিত ]দান করা 

ُصَورٌ  ج ُصوَرةٌ   আকৃিত 

رُ  Rالُْمَصو আকৃিতদাতা 

ْورُ  Oالص িশaা, শñ 

صوع< ِصيَْعانٌ  جل ُصَواعٌ   েপয়ালা, ôাস 

ْصَواٌف 
َ
صوف< ُصوٌْف  و أ  পশম, েলাম 

صوم< ِصيَام َصْوًما،] ن[ َصامَ   েরাযা রাখা 

ائِمُ  Mالص েরাযাদার 
صهر<] ف[ َصَهرَ   গলােনা, দ« করা 

ْصَهارٌ  جل ِصْهرٌ 
َ
أ  িববাহসূে`র আµীয় 

صيح< مص َصيَْحةٌ   মহাগজ
ন 

صيد< اْصَطادَ   িশকার করা 

 িশকার, িশকার করা َصيْدٌ 

صY<] ض[ َصارَ    হওয়া, িফের যাওয়া 

 ٌYَمِص আ�য়, ]ত@াবত
নiল 

صيص< ِصيَْصةٌ  و َصيَاِ?   দুগ
সমুহ, েকLা 

صيف< ُصيُوٌْف، جل َصيٌْف    
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ْصيَاٌف 
َ
 kী¦কাল أ

  
 الضاد

نٌ 
ْ
ضأن< َضائِنُ  و َضأ  েভড়া 

ضبح< َضبْحٌ   চালােনা, হাঁকােনা 

صجع< َمْضَجعٌ  و َمَضاِجعُ   িবছানা, শয@া 

ضحك<] س[ َضِحَك   হাসা 

 হাসােনা أْضَحَك 

ضاحكة مث َضاِحٌك   সহাস@ 

ض�<] س[ َضِ�َ   েরাদ েপাহােনা 

 @َ Oالض েরাদ, সকাল 

ْضَدادٌ  جل ِضد~ 
َ
ضدد< أ  িবপN 

ًبا ،]ض[ xَََب  ْxَ >بx  মারা 

 Mxَ ]ا، ،]ن �xَ ، ~xُ اًرا َxِ >رx  Nিত করা 

رٌ  َxَ ارٌ  جل َxْ
َ
أ  Nিত 

 অিনRকারী, Nিতকর َضار~ 

اءُ  Mxَ جل  ~xُ
َ
أ  দুরাবiা 

 Nিতকর, অিনRকারী ُمَضار~ 

 �িন0পায়, িবপদk ُمْضَطر~ 

َع، M�ََت ،ÏًO�ََعَ  ت M Mxع< اx  িমনিত করা, আরিত করা 



 

488 

ْيعٌ  ِxَ িবষকাঁটা ঘাস 

ضعف<] ك[ َضُعَف   দুব
ল হওয়া 

 িI/ন েদওয়া َضاَقَف 


দুব اْستَْضَعَف ল ভাবা 

 িI/ন, ডবল ِضْعٌف 

ِضْعٌف  و أْضَعاٌف   বG/ন 

مص َضْعٌف   দুব
লতা, দুব
ল 

ِضَعاٌف  ُضَعَفاُء، ج َضِعيٌف   দুব
ল, অNম, Nমতাহীন 


অিতদুব األْضَعُف ল 

 িI/নkাহী ُمْضِعٌف 


দুব ُمْستَْضِعٌف লে�ণী 

ْضَغاُث  ج ِضْغٌث 
َ
ضغث< أ  িবিN� 

ْضَغانٌ 
َ
ضغن< ِضْغنٌ  و أ  িহংসা, ঘৃণা, অিনUা 

َضْفَدعٌ  ضفدع< ِضْفِدٌع، و َضَفاِدعُ   ব@াঙ 

 Mَضَاللةً  ضلل< َضَالال، ،]ض[ َضل  পথচু@ত হওয়া 

 Mَضل
َ
 পথVR করা أ

 পথহারা, পথচু@ত َضال~ 

 Oَضل
َ
 অিধক VাW األ

 পথচু@ত করা تَْضِليٌْل 

 িবVাWকারী ُمِضل~ 
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ضمر< َضَواِمرُ  جل َضاِمرٌ   দুব
ল উট 

 Mضمم<] ن[ َضم  িমলােনা 

ضنك< مص َضنٌْك   সংকীণ
 

ضê< ص َضِنٌ   কৃপণ 

َضاءَ 
َ
ضوء< أ  আেলািকত করা 

َضوْءٌ  و ِضيَاءٌ   আেলাকময় 

 
َ
ض5< َضاَهأ  অনুকরণ করা 

 ٌYْمص َض>Yض  অসুিবধা 

ض�<ص ِضْ�َي  অন@ায় 

َضاعَ 
َ
ضيع< أ  নR করা 

ضيف< َضيMَف   আপ@ায়ন করা 

ْضيَاٌف  ُضيُوٌْف، جل َضيٌْف 
َ
أ  েমহমান, অিতিথ 

ضيق<] ض[ َضاَق   সংকীণ
 হওয়া 


সংকীণ َضيMَق  করা 

َضائٌِق  َضيRٌق، َضيٌْق،  সংকীণ
, অ]শ�, অ]সH 

  
 الطاء

طبع<] ف[ َطبَعَ   িসল মারা 

طبق< ِطبَاٌق  ج  َطبٌَق   �র 

طحو<] ن[ َطَحا  িব�ৃত করা 
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طرح<] ف[ َطَرحَ   িনেNপ করা 

طرد<] ن[ َطَردَ   তািড়েয় েদওয়া 

 বিহ¿ারক, িবতাড়ক َطارِدٌ 

طرف< اج َطْرٌف   দৃিR 

ْطَراٌف  ج َطَرٌف 
َ
أ  িকনারা 

طرق< َطاِرٌق   সা¤@তারা 

َطَرائُِق  ج َطِريَْقةٌ  َطِريٌق،  পথ 

طري< ص َطِري~   টাটকা 


অনবিহত অথ طس 


অনবিহত অথ طسم 

طعم< َطِعمَ   আহার করা 

ْطَعَم،
َ
إْطَعامٌ  أ  খাওয়ােনা 

 আহায@ চাওয়া اْستَْطَعمَ 

 ভNক, েভাজনকারী َطاِعمٌ 

ْطِعَمةٌ  جل َطَعامٌ 
َ
أ  খাদ@ 

ُطُعْومٌ  جل َطْعمٌ   �াদ, মজা 

طعن< َطْعنًا ،]ف[ َطَعنَ   িন�া করা 

 áَس ف، ن،[ َط [>áط  অবাধ@ হওয়া 

 àَْط
َ
 অবাধ@ বানােনা أ

َطاٍغ  و َطاُغْونَ   অবাধ@ 
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 áَاألْط অিধক অবাধ@ 

ُطْغيَانٌ  َطْغَوي، َطاِليٌَة،  অবাধ@তা, ে�Uাচািরতা 

اج َطاُغوٌت   শয়তান 

 
َ
ْطَفأ

َ
طفأ< أ  িনভােনা 

ٌف  Rطفف< ُمَطف  মােপ কমদাতা 

طفق<] س[ َطِفَق   করেত লাগা, �0 করা 

ْطَفاٌل  ج ِطْفٌل 
َ
طفل< أ  িশ� 

طلب< َطلَبًا ،]ن[ َطلََب   অনুস¤ান করা 

ٌب، جل َطاِلٌب  Mَطلَبَةٌ  ُطال  ]াথ
ী 


াথ[ َمْطلُوٌب নীয় 

طلت< َطالُوُت   বাদশার নাম 

طلح< َطلَْحةٌ  و َطلْحٌ   কলা, কলার কাঁিদ 

طلع< ُطلُوÏً  ،]ن[ َطلَعَ   উিদত হওয়া 

ْطلَعَ 
َ
 অবগত করা, জানােনা أ

لَعَ  Mاط অবগত হওয়া, জানা 


উদয়াচল, পূব َمْطلًَعاিদক 

ِلعٌ  Mُمط অবগত, অনুস¤ানী 

َطلَْعةٌ  و َطلْعٌ   েখজুেরর কাঁিদ 

َالُق  َطلMَق، Mطلق< الط  তালাক েদওয়া 

 চলা, চেল যাওয়া اْغَطلََق 
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 তালাক]া�া الُمَطلMَقاُت 

طلل< ِطَالٌل  جل ِطل~   অ� বৃিR 

طمث<] ض[ َطَمَث   ²শ
 করা, েছাঁয়া, সহবাস করা 

طمس<] ض[ َطَمَس   িনিz� করা 

طمع< َطَمًعا ،]س[ َطِمعَ   ]ত@াশা করা 

ةٌ  Mطمم< َطام  সব
kাসী, মহা]লয় 

 Mن
َ
طمن< اْطَمأ  আ�� হওয়া 

 ~Aِة مث ُمْطَمMمطمئِن  আ�� 

ْطَوادٌ  جل َطوْدٌ 
َ
طود< أ  পব
ত 

ورُ  Oطور< الط  তুর পব
ত 

ْطَوارٌ 
َ
َطْورٌ  ِطْوٌر، و أ  ৈবিচ`ময়, রকমাির 

طوع< َطوMعَ   উIু� করা 

َطاعَ 
َ
 আনুগত@ করা أ

�ে َيَطوMعَ Uায় করা 

اْستََطاعَ  اْسَطاَع،  পারা 

 Ïًَْطو ে�Uায়, সিদUা 

 আনুগত@, বশ@তা َطاَعةً 

 অনুগত হেয়, সিদUায় َطائِعٌ 

 মান@বর, অনুসৃত ُمَطاعٌ 

وRعٌ  Mُمط নফল দানকারী 
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وMَف  ،]ن[ َطاَف  Mطوف< إط  ]দিNণ করা 

 দিNণকারী[ َطائٌِف 

 দল, ে�ণী, কিতপয় َطائَِفةٌ 

اٌف  Mَطو চাকর নকর 

ُطْوفَانَةٌ  و ُطوفَانٌ   ঝড় তুফান 

َق  Mطوق< َطو  গলায় িশকল বাঁধা 

 সােধ@ কুলােনা أَطاَق 

اقَةُ  Mالط সাধ@, Nমতা, সামথ
@ 

طول< َيَطاَوَل  ُطْوال، ،]ن[ َطاَل   দীঘ
ািয়ত হওয়া 

مص َطْوٌل   স"দ, ধন, আয় 

ِطَواٌل  جل َطِويٌل   দীঘ
 

طوي< َطي�ا ،]ض[ َطَوى  ভাঁজ করা 

 স�ুিচত, /টােনা َمْطِويMاٌت 

 উপত@কার নাম ُطَوي


অনবিহত অথ طه 

طهر<] ك[ َطُهرَ   পিব` হওয়া 

َر، Mا َطهYًَيْطِه  পিব` করা 

َر، Mرَ  َيَطه Mه Mإِط  পিব`তা অজ
ন করা, েগাসল করা 

ُهوُر، Mْطَهرُ  الط
َ
األ  পিব`তম 

رٌ  Rُمَطه পিব`কারী, �ি�কারী 
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َرة Mُمَطه পিব`তমা, সুিচনারী 

رٌ  Mُمَطه পিব`াµা, পাকসাফ 

رٌ  Rُمتََطه পিব`তা অজ
নকারী 

طيب<] ض[ َطاَب   সুখকর হওয়া, সুখ]দ হওয়া 


আশীব ُطوَ& াদ, উপেভাগ@ 

َطيRبَاٌت  ج َطيRبَة مث َطيRبون ج َطيRٌب   পিব`, েভাগ@বp 

طY<] ض[ َطارَ   উড়া 

، َ MYَيَط  َ MY Mاط  অ�ভ লNণ ভাবা, অলàী মেন করা 

َطYٌْ  جل َطائِرٌ   অ�ভ লNণ, অলàণ 

 ٌYْْطيَارٌ  ُطيُْوٌر، جل اج، َط
َ
أ  পািখ, পNী, পািখকুল 

 ٌYُمْستَِط ডানা ঝাপটািন, উড়নকামী, উÏয়েনাদ@ত 

ط< ِطٌ   কাদা মািট, প�, কদ
ম, প�জ 

  
 الظاء

ظعن< مص َظْعنٌ   Vমণ 

ْظَفرَ 
َ
ظفر< أ  জয় করা 

ْظَفارٌ  جل ُظُفرٌ 
َ
أ  নখ, অ� 

ُظُفرٍ  ِذي  িহংd]াণী, বন@প� 

 Mظلل<] س[ َظل  হওয়া 

 ছায়া দান করা َظلMَل 
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ِظالٌل  ج ِظل~   ছায়া, িব� 

ُظلٌَل  ج ُظلMة  ছায়াUH, তাবু 

ص َظِليٌْل   শীতল ছায়া 

لْمُ  ،]ض[ َظلَمَ  Oظلم< الظ  জুলুম করা 

ظا�ة مث َظالِمٌ   জােলম 


িনয َمْظلُومٌ ািতত, িনপীিড়ত 

مٌ  َظلُْوٌم، أْظلَُم، Mَظال  জুলুমবাজ 

ْظلَمَ 
َ
 অ¤কার হওয়া أ

 অ¤কারাUH ُمْظِلمٌ 

ُظلَْمةٌ  و ُظلَُماٌت   েঘার অ¤কার 

 
َ
  ،]ف[ َظَمأ

ً
ظمأ< َظَمأ  তৃ�াত
 হওয়া 

ِظمانٌ  جل َظْمآنٌ   িপপাসাত
 

 Mن[ َظن [>êظ  ধারণা করা 

ُظنُونٌ  ج َظن~   ধারণা, অনুমান 

 ধারণাকারী َظان~ 

ظهر<] ف[ َظَهرَ   ]কািশত হওয়া 

ْظَهرَ 
َ
 জয়ী বানােনা أ

 পৃ�েপাষকতা করা َيَظاَهرَ 

ُظُهورٌ  ج َظْهرٌ   পৃ�, িপঠ 

 @কাশমান, ]কাশ[ الَظاِهرُ 
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 জয়ী, িবজয়ী ظاهرٌ 

 কাশ@, েগাচিরভূত[ ظاهرة

 ٌYاج َظِه  পৃ�েপাষক 

َظَهائِرُ  جل َظِهYَةٌ   দুপুর েবলা 

 ,েপছেন েফলা বp, পzােত িনিN� বpসম, তুUবp ِظْهِرّي 

েফলনা  
 ع

 
َ
عبأ<] ف[ َقبَأ  পেরায়া করা 

عبث< َقبَثًا ،]ف[ َقبََث   অনথ
 করা 

عبد< ِعبَاَدةٌ  ،]ن[ َقبَدَ   দাস1 করা 

 দাস বানােনা َقبMدَ 

َعِبيدٌ  ِعبَاٌد، ج َقبْدٌ   দাস, বা�া 

 Ïَ উপাসক, ইবাদতকারীبِدٌ 

 َÑَن[ َق [>Ñع  ত¢Eানী হওয়া 

 َÑََاْقت িবেবচনা করা 

 Ïَ পথচারী, পিথকبِرٌ 

ةٌ  َÑْجل ِع  ٌÑِْع  উপেদশ 

عبس<] ض[ َعبََس   Öকুিট করা 

ص َقبُوٌس   Öকুিটপূণ
 

عبقر< اج َقبَْقِري~   েরশমী েকাল বািলশ 
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عتب< اْستَْعتََب   ওজরখািহ করা 

 তওবা কবুলকৃত ُمْعتٌَب 

ْقتَدَ 
َ
عتد< أ  ]pত করা 

مف َعِتيدٌ   ]pত, iািপত 

عتق< مف َعِتيٌق   ]াচীন 

الَْعِتيق ا�يت  ]াচীন গৃহ, কাবা শরীফ 

عتل<] ض[ َقتََل   িনপিতত করা 

ص ُقتُل~   সংকীণ
মনা, নীচ 

ا ،]ن[ َقَ°  عتو< ُقتُو�  বাড়াবািড় করা 

 বাড়াবািড়, ধৃRতা ِعِتي�ا

 Ïَ অবাধ@, ]চMِييَةٌ 

 َÝَف[ َق[،  َÝَْق
َ
عÝ< أ  অবিহত করা 

 ºَعثو<] ض[ َق  েগালেযাগ সৃিR করা 

عجب<] س[ َعِجَب   অবাক হওয়া 

ْعَجَب 
َ
 অবাক করা أ

مص َعَجٌب  ام؛ َعِجيٌب  ُعَجاٌب،  চমক]দ, অবাক করা 

عجز<] ض[ َعَجزَ   অNম হওয়া 

ْعَجزَ 
َ
 অNম কের েদওয়া أ

 পরািজত, অপারগ ُمَعاِجزٌ 

 অNমকারী ُمْعِجزٌ 
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َعَجائِزُ  جل َعُجوزٌ   অকম
ণ@ অNম বৃ�া 

ْعَجازٌ 
َ
ِعْجزٌ  و أ  গােছর কাM 

عجف< َعْجَفاءُ  و ِعَجاٌف   শীণ
কায়, দুব
ল 

َل  ،]س[ َعِجَل  Mعجل< َيَعج  তাড়াGড়া করা 

َل  Mَعج তাড়াতািড় েদওয়া 

ْعَجَل 
َ
 তাড়াGড়া করােনা أ

اْسِتْعَجاٌل  اْستَْعَجَل،  1রা কামনা করা 

 Ïَ িN] জগত, পৃিথবীِجلَةٌ 

ام َعُجوٌل  َعَجٌل،  1রা]বণ 

ِعَجاٌل  جل ِعْجٌل   গ0র বাছুর 

ْعَجمُ 
َ
عجم< األ  অনারবী মানুষ 

ْعَجِ�~ 
َ
 অনারবী ভাষা أ

 Mا ،]ن[ َعد عدد< َعد�  েগানা 

دَ  Mَعد /েন রাখা, কৃপণতা করা 

 Mَعد
َ
 pত করা[ أ

 Mاْقتَد গণনা করা 

 Ïَ গণনাকারী, িহসাবীد~ 

ْعَدادٌ  جل َعَددٌ 
َ
أ  সংখ@া, কেয়ক 

ةٌ  Mِعَددٌ  جل ِعد  সংখ@া, �ীর ইPত 

ةٌ  Mُعَددٌ  جل ُعد   স�ল, সামিরক সাজ 
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َمْعُدوَدةٌ  مث َمْعُدودٌ   কেয়কিট 

عدس< اج َعَدٌس   ডাল 

عدل< َعْدٌل  ،]ض[ َعَدَل   সুিবচার করা 

عدن< مص َعْدنٌ   বাসেযাগ@ 

ى، اْقتََدى، عدو< ُعْدَواٌن، ،]ن[ َعَدا Mَعْدًوا َيَعد   সীমালÆন করা 

 Ïَ শ¶তা করাَدي

 �Ïَ বাড়W গিতশীল অِديَاِت 

ُمْعتَُدونَ   الُْمْعتَِدى، Ïَُدوَن، ج Ïَدٍ   সীমালÆনকারী 

ْعَداءٌ  ج َعُدو~ 
َ
أ  শ¶, িবেরাধী 

 শ¶তা, ৈবিরতা َعَداَوةٌ 

ِعَداءٌ  جل ُعْدَوةٌ    উপত@কার ]াW 

ا�نيا الُْعْدَوةِ   বদর ]ােWর মিদনার িনকটবত
ী িদক 

الُقْصَوى الُْعْدَوةِ   বদর ]ােWর মিদনার দূরবত
ী ম�ামুখী িদক 

َب  Mعذب< َعذ  আযাব েদওয়া 

ْعِذبَةٌ  جل َعَذاٌب 
َ
أ  আযাব 

ٌب  Rُمَعذ শাি�দাতা 

ِعَذاٌب  جل َعْذٌب   সুিমR পানীয় 

رعذ< اْقتََذرَ   বাহানা ]কাশ করা 

ْعَذاٌر؛ جل ُعْذرٌ 
َ
َمْعِذَرةٌ  أ  ওজর 

رٌ  Rُمَعذ বাহানাকারী, েহতুবাদী 
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ِمْعَذارٌ  و َمَعاِذيرُ   ওজরসমূহ 

عرب< َعُروٌْب  و ُعُرٌب   �ামীভb, কািমনী 

 আরবী, আরবীয় َعَرِ%~ 

ْعَراٌب 
َ
ْعَراûِ~  و أ

َ
أ  আরব েবদুইন, kাম@ 

عرج<] ن[ َعَرجَ   আেরাহণ করা, চড়া 

ْعَرجُ 
َ
 েখাঁড়া, েলংড়া أ

ِمْعَراجٌ  و َمَعاِرجُ   ধাপী, িসঁিড় 

عرجن< َعَراِجُْ  جل ُعرُْجونٌ   েখজুেরর �¿ ডাল 

ةٌ  Mعرر< َمَعر  অভাব, দুেয
াগ 

 ~Èَُمْع অভাবী, িভNুক, গরীব 

عرش<] ض[ َعَرَش   মাচা ৈতির করা 

ْعَراٌش  ُعُروٌْش، ج َعْرٌش 
َ
أ  আরশ, িসংহাসন, ছাদ, মাচা 

 মাচা করা َمْعُروَشات

عرض< َعرًْضا] ض[ َعَرَض   উপiাপন করা, ]দশ
ন করা 

 ইশারায় বুঝােনা َعرMَض 

ْعَرَض،
َ
إِْعَراًضا أ  িবমুখ হওয়া, মুখ িফরােনা 

 িবমুখ, অবEাকারী ُمْعرٌِض 

مص َعْرٌض   ]শ�তা, ]দশ
নী 

 শ�, িবরাট[ َعِريٌض 

ْعَراٌض  جل َعَرٌض 
َ
أ  স"দ 
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 Ïَ িব�ারশীল েমঘرٌِض 

 ঢাল, লN@বp ُعرَْضةٌ 

عرف<] ض[ َعَرَف   িচনা, জানা 

 জানােনা, পিরিচত করা َعرMَف 

 পর²ের িচনা َيَعارََف 

� اْقÈَََف ীকার করা 

َمْعُروفَةٌ  َمْعُروٌف، ُعْرٌف،  পিরিচিত, জানা, ন@ায়সaত 

ْعَراٌف 
َ
ُعْرٌف  و أ  আ‘রাফ: জাHাত-জাহাHােমর মাঝখান 

 আরাফা ময়দান َعَرفَاٌت 

عرم< الَْعِرمُ   ইয়ামেনর একিট বাঁধ 

عرو< اْقÈََى  আঘাত েদওয়া 

 হাতুিড়, ডাMা, রিশ الُْعْرَوةُ 

عري<] س[ َعِرَي   িবব� হওয়া 

 উªুb ]াWর الَْعَراءُ 

عزب<] ن[ َعَزَب   অেগাচের যাওয়া 

رَ  Mعزر< َعز  স)ান ]দশ
ন করা 

 উযাইর ‘আলাইিহস সালাম ُعَزيْرٌ 

 Mا ،]ض[ َعز عزز< ِعز�  বল ]েয়াগ করা 

، Mَعز
َ
زَ  أ Mَعز  স)ািনত করা 

ةٌ  Mمص ِعز  শিb, মিহমা, স)ান 
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ةٌ  ج َعِزيزٌ   Mِعز
َ
أ িমশেরর বাদশা, শিbধর  

 Oَعز
َ
 অিধক শিbধর, সÝাW أ

 মুশিরকেদর শিbেদবী ُعزMى

عزل<] ض[ َعَزَل   পৃথক কের েদওয়া 

َل   পৃথক হওয়া اْق1ََ

 অপসািরত َمْعُزوٌل 

 পৃথক iান, িনিরিবিল َمْعِزٌل 

عزم< َعْزًما ،]ض[ َعَزمَ   মনi করা 

عزو< ِعَزةٌ  و ِعِزينَ   দেলদেল, সািরব� 

ع�< َيَعاَ�َ   পর²ের িজদ ধরা 

، َعِسYٌ  َعِ�ٌ  কিঠন, কেঠার 

، ةٌ  ُعْ�ٌ ُعْ�َ  কািঠন@ 

 কিঠনতম ُعْ�َى

عسعس< َعْسَعَس   অ¤কার িব�ার করা 


অনবিহত অথ عسق 

عسل< ُعُسْوٌل  جل َعَسٌل   মধু 

 Cََع >Dع  উপ�ম হওয়া, শী¾ই 

 َ َ̈ Ïَ >Ûع  ঘিন� হওয়া 

 ٌYةٌ  مث َعِشYََعِش  ঘিন�, েগা` 

َعَشائِرُ  ج ِعَشارٌ   দশ মােসর গভ
বতী উটনী 
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 ٌÛَجل َمْع  ُ ِ̈ َمَعا  স�দায় 

 দশমাংশ ِمْعَشارٌ 

 ٌÛٌْة، مث َع َÛَْع  ٌÛَةٌ  مث َع َÛََع  দশ, দশ িদন 

ونَ  ُÛِْع কুিড়, িবশ, িবংশ 

عشو<] ن[ َعَشا  রাত কানা হওয়া 

، ِعَشاءٌ  َعِشيMٌة، َعِ�~  স¤@া 

عصب< ُعَصٌب  جل ُعْصبَةٌ   দল, সংঘ, জামাত 

ُعُصٌب  جل َعِصيٌب   স�টপূণ
 

 َwَض[ َع [>wع  রস িনংড়ােনা, িচপা 

اِت  َwِالُْمْع বষ
ণকারী েমঘ 

 ٌwُْعُصْورٌ  َع  আসেরর সময়, যুগ 

 িনÎচাপ, অি¥বৃিR إِْعَصارٌ 

عصف< ُعُصوٌْف  جل َعْصٌف   শেস@র েখাসা, ঝõাবায়ু 

Ïَِصَفاٌت  ج Ïَِصَفةٌ  مث Ïَِصٌف   ঝõাবায়ু, তুফান 

عصم<] ض[ َعَصمَ   রNা করা 

 আকেড় ধরা اْقتََصمَ 

 Ïَ রNাকারী, মুিbদাতাِصمٌ 

ِعْصَمةٌ  و ِعَصمٌ   রিশ, িববাহ 

عصو< ِعِ�~  ج َعَصا  লািঠ 

ع�< ِعْصيَانٌ  ،]ض[ َعَ�   পাপ করা 
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َعِصيOْونَ  جل َعِ�~   পাপী 

َمَعاEُِ  جل َمْعِصيَةٌ   পাপ 

ْعَضادٌ  جل َعُضدٌ 
َ
عضد< أ  বাG, শিb, সাহায@কারী 

 Mعضض<] س[ َعض  কামড়ােনা, দাঁেত কাটা 

عضل<] ن[ َعَضَل   বাধা েদওয়া 

عضو< ِعَضةٌ  و ِعِضَ   টুকরা টুকরা, িমথ@া 

ْقَطاٌف  جل ِعْطٌف 
َ
عطف< أ  পা�
, কাঁধ, kীবা 

َل  Mعطل< َقط  অবকাশ েদওয়া 

لَةٌ  Mُمَعط অেকজ, পিরত@b 

ْقَطى
َ
عطو< أ  েদওয়া, অপ
ণ করা 

 Fََيَعا তরবাির েনওয়া, ধরা 

ْعِطيَةٌ  جل َقَطاءٌ 
َ
أ  দান 

مَ  Mعظم< َقظ  স)ান করা 

ْقَظمَ 
َ
 বড় করা أ

ُقَظَماءُ  ِعَظاٌم، جل َعِظيمٌ   বড়, সুমহান, ভয়াবহ 

ْقَظمُ 
َ
 মহSম, সুমহান أ

ِعَظامٌ  ج َقْظمٌ   হাড়, হািÏ 

عفرت< َقَفاِرْيُت  ِعْفِريٌت   দানব িজন 

 Mعفف< اْستََعف  পিব` থাকা 

ُف  OَعفMñا না চাওয়া 
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عفو<] ن[ َقَفا  Nমা করা 

 অিতিরb الَْعْفوُ 

، الَْعاGِ  َقُفو~  Nমাকারী 

َب  Mعقب< َقق  িপছন েফরা 

 Ïَ শাি� েদওয়াقََب 

ْقَقَب 
َ

পzাIত أী করা 

ُقْقùَ  ُقْقٌب،  ]িতদান 

ْقَقاٌب  ج َعِقٌب 
َ
أ  পzাo, িপছন 

مص ِعَقاٌب   শাি�, পিরণাম 

ُقَقٌب  جل َقَقبَةٌ   ঘািট, ]Åিলত অি¥কুM 

مص Ïَقِبَةٌ   পিরণাম, পরকাল 

ٌب  Rُمَعق পzাদেNপক 

بَاٌت  Rُمَعق এেক এেক অবতরণকারী েফেরশতা 

 ইয়াকুব ‘আলাইিহস সালাম َفْعُقوُب 

دَ  ،]ض[ َقَقدَ  Mعقد< َقق  মজবুত করা, বাঁধা 

ُقَقدٌ  ج ُقْقَدةٌ   ব¤ন, চুিb 

َقْقدٌ  و ُقُقودٌ   চুিb, ]িত¨িত 

عقر<] ض[ َقَقرَ   পা েকেট হত@া করা 

َعَواِقرُ  جل Ïَقِرٌ   ব¤@া 

عقل<] ض[ َقَقَل   বুঝেত পারা 
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عقم< ُقْقمٌ  ِعَقاٌم، جل َعِقيمٌ   ব¤@া, ¡ংসকারী 

عكف<] ن[ َعَكَف   অবiান করা 

 Ïَ মসিজেদ অবiানকারীِكٌف 

 অবিiত, আটকােনা َمْعُكوٌف 

علق< َعلٌَق  ج َعلََقةٌ   ঝুলW রbিপM 

 ঝুলW, েদাদুল@মান ُمَعلMَقةٌ 

علم< َيَعلMمَ  ِعلًْما، ،]س[ َعِلمَ   জানা, িশখা 

 িশখােনা, অবিহত করা َعلMمَ 

ُعلََماءٌ  ج Ïَلِمٌ   আেলম, িবIান 

 জানা, Eাত, িবিদত َمْعلُومٌ 

 িশিNত, িশখােনা[ ُمَعلMمٌ 

ْعلَمُ 
َ
 অিধক Eানী أ

ص َعِليمٌ   মহাEানী, সব
E 

ص َعالMمٌ   মহাEানী, সব
E 

ُعلُْومٌ  جل ِعلْمٌ   Eান, িবEান 

ْعَالمٌ 
َ
َعلَمٌ  و أ  পাহাড়, পব
ত 

Ïَلَمٌ  و الَْعالَِمَ   িব�জগত 

َعَالَمةٌ  و َعالََماٌت   িনদশ
ন 

ْعلَنَ 
َ
علن< أ  েঘাষণা করা 

 @কােশ[ َعَالِغيَةً 
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ا ،]ن[ َعالَ  علو< ُعلُو�  বড়1 ]দশ
ন করা 

 µََيَعا সুমহান হওয়া 

 েতামরা (পুং ) আস َيَعالَْوا

 তুিম ( �ী ) আস َيَعالََْ 

 জয়ী হওয়া اْستَْعَ· 

 ٌ�ِÏَ ِلَ  جÏَ  বড়াইকারী 

Ïَِ!َةٌ  ُعلْيَا؛ و الُْعَ·   উ^ 

 ٌ�ِÏَ উপর, বািহ@ক েপাশাক 

 Oéِص الَْع  সুমহান, ে�� 

 َ=ْ
َ
ْعلَْونَ  ج أ

َ
الُْعلْيَا مث األ  সেব
া^, উ^তম, মহSর 


সেব ُمتََعاٌل া^ ময
াদাবান 

~  و ِعلRيRَ  ِعلRيOوَن، R.ِ  উ^তম iান 

 َ=َ উপর 

دَ  Mعمد< َيَعم  ে�Uায় করা 

ِعَمادٌ  ج َقَمدٌ   খঁুিট, টাওয়ার 

دٌ  Rُمتََعم ে�Uাকত
া 

عمر< ِعَماَرةٌ  ،]ن[ َقَمرَ   আবাদ করা 

رَ  Mَقم দীঘ
জীবী করা 

 উমরা করা اْقتََمرَ 

 আবাদ করােনা اْستَْعَمرَ 
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বসিতপূণ الَْمْعُمورُ , জনবGল يت�الَْمْعُمور ا  উ¡
াকােশ অবিiত 

েফেরশতােদর কাবা 
رٌ  Mُمَعم দীঘ
ায়ু, দীঘ
জীবী 

ْقَمارٌ  جل ُقُمرٌ  َقْمٌر،
َ
أ  জীবন 

 উমরা হজ الُْعْمَرةُ 

 অিধবাসী, মুসা ‘আলাইিহস সালােমর িপতা, মারইয়াম ِعْمَران

‘আলাইিহস সালােমর িপতা 
عمق< ُقُمٌق  جل َعِميٌق   দূরদূরাW, দূরবত
ী 

عمل< َقَمالً  ،]س[ َعِمَل   কাজ করা 

ْقَماٌل  ج َقَمٌل 
َ
أ  কাজ, আমল 

اٌل  جل Ïَِمٌل  Mِملَةٌ  مث ُقمÏَ  কম
ী 

، Mا َقم Mعمم< َقم  কী িবষয়? 

ْقَمامٌ  ج َقم~ 
َ
أ  চাচা, ফুফা 

اٌت  Mةٌ  و َقم Mَقم  ফুফু, চাচী 

عمه<] س[ َعِمهَ   িদেশহারা হওয়া 

ع�<] س[ َعِ�َ   অ¤ হওয়া 

 Mَق� েদখেত না েদওয়া 

 অ¤1, VািW, অEতা الَْعَ� 

؛ و َعِمَ  َقُموَن، ْقَ�  َعِ�ٌ
َ
، ج أ ُقْميَانٌ  ُقْ�ٌ  অ¤ 


েথেক, স"েক َقنْ  
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ا Mَقم কী িবষয়? 

ْقنَاٌب  ج ِعنٌَب 
َ
عنب< أ  আঙুর 

عنت<] س[ َعِنَت   কR পাওয়া 

ْقنََت 
َ
 কR েফলা أ

مص َقنٌَت   কR, পাপ, ব@িভচার 

عند< ُقنُدٌ  جل َعِنيدٌ   অবাধ@ 


�িনকেট, সমেয়, পাে ِعندَ  

ْقنَاٌق  ج ُقنٌُق 
َ
عنق< أ  ঘাড় 

عنكب< َقنَاِكُب  َقنَْكبُْوتَاٌت، جل َقنَْكبُوٌْت   মাকড়শা 

 íَعنو<] ن[ َق  িবনীত হওয়া 

عوج< ِعَوجٌ   ব�তা 

عود<] ن[ Ïَدَ   িফরা, পুনরাবৃিS করা 

Ïَدَ 
َ
 িফিরেয় আনা أ


Ïَ ]ত@াবতئِدٌ নকারী 


ত@াবত[ َمَعادٌ নiল 

 Ïَ Gদ ‘আলাইিহস সালােমর উ)তدٌ 

ْقيَادٌ  جل ِقيدٌ 
َ
أ  ঈদ 

عوذ< َمَعاذٌ  ،]ن[ Ïَذَ   আ�য় েনওয়া 

Ïَذَ 
َ
 আ�য় েদওয়া أ

 আ�য় কামনা করা اْستََعاذَ 
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 আ�য়, পানাহ َمَعاذٌ 

عور< َعْوَراٌت  ج َعْوَرةٌ   /�াa, েগাপনীয় 

ٌق  Rعوق< ُمَعو  ]িতেরাধকারী 

عول<] ن[ Ïََل   পNপািত1 করা 

ْعَوامٌ  جل Ïَمٌ 
َ
عوم< أ  বছর 

Ïَنَ 
َ
عون< أ  সাহায@ করা 

 পর²ের সাহায@ করা َيَعاَونَ 

 সহায়তা কামনা করা اْستََعانَ 

 যাচনীয়, ভরসাiল ُمْستََعانٌ 

ُعْونٌ  جل َعَوانٌ   কুমারী, মধ@ম বয়সী 

عهد<] س[ َعِهدَ   অaীকার করা 

 Ïَ চুিb করা, ]িতEা করাَهدَ 

ُقُهوْدٌ  جل َقْهدٌ   অaীকার, চুিb 

عهن< ُقُهْونٌ  جل ِعْهنٌ   পশম, রিঙন পশম 

عيب<] ض[ Ïََب   ¶িটপূণ
 করা 

 ٌYَاٌت  جل ِقYِْق >Yع  কােফলা, যা`ীদল 

 Cَعيس< ِعي  ঈসা ‘আলাইিহস সালাম 

عيش< مص ِعيَشةٌ   িবলাসী জীবন 

َمَعايُِش  جل َمَعاٌش   জীিবকা উপাজ
নকাল 

َمَعايُِش  ج َمِعيَشةٌ   জীিবকা 
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عيل< Ïَئٌِل   অভাবী, দির� 

مص َقيْلَةٌ   অভাব, দাির� 

ع< ُقيُونٌ  ج َقٌْ   ঝরণা 

ْقٌُ 
َ
َقٌْ  و أ  েচাখ, নয়ন 

َقيْنَاءُ  و ِقٌ   আয়তেলাচনা, ডাগর চNুিবিশR Gর, কৃ�কােলা 

নয়নমিণর অিধকািরণী 
ص َمِعٌ   ]বাহমাণ ঝরণা 

ع�<] س[ َفْعَ�  َعِ�َ   অNম হওয়া, অপারগ হওয়া, _াW হওয়া 

  
 غ

غHَ >Ñبِرٌ   পzাIত
ী 

ةٌ  َÑَاج َل  ধূলাবািল, মিলনতা 

غø< اMñَغاُننُ   েলাকসােনর িদন 

ْلثَاءُ  جل ُلثَاءٌ 
َ
عثو< أ  খড়কুটা 

غدر< Hََدرَ   বাদ েদওয়া 

غدق< مص َغَدٌق   পয
া� বৃিR 

ا ،]ن[ َغَدا غدو< ُغُدو�  ]ভাত করা 

 আগামীকাল, ]ােত চলা َغًدا

، َغَداةٌ  ُغُدو~  ]ভাত, সকাল 

ْغِديَةٌ  جل َغَداءٌ 
َ
أ  না�া 
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غرب< ُغُروٌب  ،]ن[ َغَرَب   অ� যাওয়া 

َمَغارُِب  ج َمْغرٌِب   অ�াচল 

 শীত-kীে¦র অ�াচলIয় الَْمْغِرَبِْ 

َغْربِيMةٌ  مث َغْرِ%~   পিzমা 

ْغِرَبةٌ  جل ُغَراٌب 
َ
أ  কােলা কাক 

ِغْربِيٌْب  و َغَرانِيُب   কুচকুেচ 

 Mغرر< ُغُرورٌ  ،]ن[ َغر  েধাকা েদওয়া 

 েধাকাবাজ, ]তারক َغُرورٌ 

غرف< اْلÈَََف   অ�িল ভের েনওয়া 

ِغَراٌف  جل ُغْرفَةٌ   এক অ�িল পািন 

ُغْرفَةٌ  و ُغُرفَاٌت  ُغَرٌف،  কN 

ْغَرَق 
َ
غرق< أ  েডাবােনা 

َغَرٌق  َغْرٌق،  েডাবা 

 িনমিÐত, তলায়মান ُمْغَرٌق 

غرم< ُمْغَرمٌ  Hَِرٌم،  ঋণk� 

ص َغَرامٌ   জিরমানা 

 ঋণ, Nিত, জিরমানা َمْغَرمٌ 

ْغَري
َ
غري< أ  েলিলেয় েদওয়া 

غزل< ُغُزْوٌل  جل َغْزٌل   তাঁেতর সূতাপূণ
 চরকা 

غزو< Hَزٍ  و ُغز�ى  েযা�া 
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غسق< Hَِسٌق   অ¤কার রাত 

 আঁধার নামা َغَسٌق 

اٌق  Mَغس পঁুজ 

غسل<] ض[ َغَسَل   েধৗত করা 

 েগাসল করা اْغتََسَل 

 েগাসলখানা ُمْغتََسٌل 

 পঁুজবৃN, েদাযখীেদর  পঁুজ েধায়া টগবেগ পািন ِغْسِلٌ 

، ،]س[ َغِ�َ  MIْغَ�  غ�< َغ
َ
أ  েঢেক েনওয়া 

ا Mَيَغش েঢেক েনওয়া, জিড়েয় ধরা, সহবাস করা 

 Iَاْستَْغ কাপড় জড়ােনা 

َغَواٍش  ج Hَِشيَةٌ   সব
kাসী আবরণ, িকয়ামত, িবপদ 


পদ ِغَشاَوةٌ া, ঢাকনা 

 O�ِالَْمْغ েবGশ, মূিছ
ত 

غصب< َغْصٌب   িছিনেয় েনওয়া 

ةٌ  Mغصص< ُغَصٌص  جل ُغص  ে�ােধাPীপক খাদ@ 

غضب< َغَضٌب ] س[ َغِضَب   রাগ করা, গযব, েরাষানল 

ُمَغاِضٌب  ام، َغْضبَانٌ   রাগাি~ত 

 �অিভশ الَْمْغُضوُب 

 Mغضض<] ن[ َغض  আনত করা 

ْلَطَش 
َ
غطش< أ  আঁধারময় করা 
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ْغِطيَةٌ  جل ِغَطاءٌ 
َ
غطو< أ  পদ
া, ঢাকনা, অWরাল 

َمْغِفَرةٌ  غفر< ُلْفَراٌن، ،]ض[ َلَفرَ   Nমা করা 

ْستَْغَفَر،اْسِتْغَفارٌ 
َ
 Nমা চাওয়া أ

ارٌ  َلُفوٌر، Hَفٌِر، Mَلف  Nমাকারী 

 Nমা]াথী ُمْستَْغِفرٌ 

غفل<] ن[ َلَفَل   উদাসীন হওয়া 

ْلَفَل 
َ
 উদাসীন বানােনা أ

 �Hَ উদাসীন, িবতৃفٌِل 

مص َلْفلَةٌ   উদাসীনতা 

غلب<] ض[ َغلََب   জয়ী হওয়া, পরা� করা 

مص َغلٌَب   পরাজয় বরণ, পরাভব 

 Hَ জয়ী, িবজয়ী, জয়শীলِلٌب 

 পরািজত, বশীভূত َمْغلُوٌب 

َغلْبَاءُ  جل ُغلٌْب   ঘনসিHিবR ফল বাগান 

غلظ<] ن[ َغلََظ   কেঠার হওয়া 

 মজবুত হওয়া اْستَْغلََظ 

ِغَالٌظ  ج َغِليٌظ   কেঠার, ]চM 

 কেঠারতা, দৃঢ়তা ِغلَْظةٌ 

غلف< ِغَالٌف  و ُغلٌْف   িগলােফ ঢাকা, আবৃত 

غلق< َغلMَق   ব¤ করা, তালা মারা 
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 Mغلل< ِغل~ ] ن[ َغل  আµসাo করা, আµসাo, িবেIষ, িহংসা 

 বাঁধা, েবিড় পরােনা ُغلMْت 

ْغَالٌل 
َ
ُغل~  و أ  েলাহার েবিড়, িশকল 

 �শৃñিলত, েবিড়ব َمْغلُولَةٌ 

غلم< ِغلَْمانٌ  ج ُغَالمٌ   বালক, েসবক 

غلو<] ن[ َغَال   বাড়াবািড় করা 

 َJَ ]ض[،  ٌ ْKَ >K  উথেল ওঠা 

غمر< َلَمَراٌت  ج َلْمَرةٌ   অEানতা 

غمز< َيَغاَمزَ   কটাN করা 

ْلَمَض 
َ
غمض< أ  েচাখ িমটিমট করা 

غمم< ُلُمْومٌ  جل َلم~   দুঃখ, েবদনা, মম
পীড়া 

ةٌ  Mُلَممٌ  جل ُلم  ধাঁধা, মেনর সংকীণ
তা 

َلَمائِمُ  جل َلَمامٌ   সাদা েমঘ, েমঘমালা 

غنم<] س[ َغِنمَ   গিনমত অজ
ন করা 

َمْغنَمٌ  و َمَغانِمُ   গিনমত, ধনস"দ 

ْلنَامٌ  جل َلنَمٌ 
َ
أ  ছাগল, েভড়া, েমষ 

غ¢<] س[ َغِ¢َ   থাকা, বাস করা 

 íَْل
َ
 ধনী করা, কােজ আসা أ

 íَاْستَْغ �য়ংস"H হওয়া 

ْغِنيَاءٌ  ج َغِ¢~ 
َ
أ  ধনী, অভাবমুb 
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 ٌíُِمْغ অেকজকারী 

Hََث 
َ
غيث/ غوث< أ  বৃিR িদেয় সাহায@ করা 


বৃিR ]াথ اْستََغاَث না করা 

 িসংহ েদবতা َفُغوُث 

ُليُوٌْث  جل َليٌْث   বৃিR 

ْغَواٌر، جل Hَرٌ 
َ
غور< ِلYَْانٌ  أ  /হা, সওর পব
েতর /হা 

َمَغاَرةٌ  و َمَغاَراٌت   পব
েতর /হা 

مص َغْورٌ   /হায় ]িবR, তলায়মান 

غوص<] ن[ Hََص   ডুব েদওয়া 

ام َغوMاٌص   ডুবুরী, ডুবা0 

ْغَواٌط  ِليَْطاٌن، جل Hَئٌِط 
َ
غوط< أ  পায়খানা, টয়েলট 

غول< مص َغْوٌل   মাতলািম, মাথা ব@থা 

غوي<] ض[ َغَوى  পথচু@ত, িবVাW 

ْغَوي
َ
 পথচু@ত করা أ

 ~Lَ েগামরািহ, VািW, শাি� 

، Hَوٌِي  َغوِي~  েগামরাহ 

غيب< اْلتَاَب   গীবত করা 

ُليُوٌب  ج َليٌْب   গােয়ব, /� 

Hَئِبَةٌ  مث Hَئٌِب   অদৃশ@মান 

َليَابَاٌت  جل َليَابَةٌ   অদৃশ@তা, তলেদশ 
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 َ MYَل >Yغ  পিরবত
ন করা 

 َ MYَيَغ পিরবত
ন হওয়া 

 ٌ RYُمَغ পিরবত
নকারী 

 �আ�মণকারী অ الُْمِغYَات

 Yَْل ব@তীত, ছাড়া, তেব 

غيض<] ض[ Hََض   কম করা, ´াস করা 

 কম হওয়া ِليَض 

غيظ<] ض[ Hََظ   রাগাি~ত করা 

مص َليٌْظ   রাগ, েরাষ, ে�াধ 

 Hَ ে�ােধাPীপকئٌِظ 

ٌظ  Oَيَغي রাগাি~ত হওয়া, 0েখ ওঠা, দাঁেত দাঁত কষা, সেরােষ, 

আে�ােষ 
  
 فاء

فْئَِدةٌ  ج فَُؤادٌ 
َ
فأد< أ  অWর, মন, �দয় 

فأي< فِئُْونَ  فِآٌت، ج فِئَةٌ   দল, জামাত, বািহনী 

 
َ
فتأ<] ف[ َفتَأ  করেত থাকা 

فتح< َفتًْحا ،]ف[ َفتَحَ   েখালা, জয়ী করা 

 েখালা َفتMحَ 

 িবজয় কামনা করা اْستَْفتَحَ 
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 িবজয়, ম�া িবজয় َفتْحٌ 

 িবচারক, মীমাংসাকারী فَاتِحٌ 

 ে��িবচারক َفتMاحٌ 

 েখালা, অবািরত ُمَفتMَحةٌ 

ِمْفتَحٌ  و َمَفاتِحُ   চািব, ভাMার, খাজানা 

 َÈَن[ َف [>Èف  কমােনা, িশিথলতা করা 

 َ MÈَف কমােনা, ´াস করা 

ةٌ  َÈَْاٌت  جل َفÈََف  িবরিত, মধ@বত
ী ব@বধান 

فتق<] ن[ َفتََق   পৃথক করা, িবভb করা 

فتل< َفتَائُِل  جل فَِتيٌل   বািতর সিলতা, সামান@ 

ف\< ُفتُونٌ  فِتْنٌَة، ،]ض[ َفَ\َ   পরীNা করা 

مص ُفتُونٌ   পরীNা, উ�ার 

 িবপদাপHকারী, পরীNক فَاتِنٌ 

 িবপদk�, পাগল َمْفتُونٌ 

فَِ\ٌ  جل فِتْنَةٌ   েফতনা, পরীNা, িবপদ 

ْفَ° 
َ
فتو< أ  ফতওয়া েদওয়া 

 ফতওয়া চাওয়া اْستَْفَ° 

فِتْيَانٌ  فِتْيٌَة، ج  َفً°   যুবক, ভৃত@ 

َفتَاةٌ  و َفتَيَاٌت   �ীতদাসী, েসিবকা 

فجج< فَِجاجٌ  ج فَج~   দীঘ
পথ, িগিরপথ 
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فجر<] ن[ فََجرَ   ]বািহত করা, পাপ করা 

َر، Mا فَجYًَيْفِج  ½ত েবেগ ]বািহত করা 

َر، Mانَفَجرَ  َيَفج  ]বািহত হওয়া 

اٌر، ج فَاِجرٌ  Mفََجَرةٌ  فُج  পাপী 

مص فُُجورٌ   পাপ, অন@ায়, ব@িভচার 

 ভাত, ঊষা, ফজর[ فَْجرٌ 

فجو< فََجَواٌت  جل فَْجَوةٌ   ]শ� চSর, ময়দান 

فحش< فََواِحُش  ج فَاِحَشةٌ  فَْحَشاُء،  অপকম
, অmীলতা 

فخر< ام فَُخورٌ   দাি;ক, অহ�ারী 


গব َيَفاُخرٌ  করা, বড়াই করা 

ارٌ  Mاَرةٌ  و فَخ Mفَخ  েপাড়ামািট, মৃoপা` 

فدي< اْفتََدى ،]ض[ فََدي  মুিbপণ েদওয়া 

 মুিbপণ েনওয়া فَاَدى

فِْديَةٌ  فَِداٌء،  মুিbপণ, িফদয়া 

فرت< فَُراٌت   সু�াদু পািন, িমঠা পািন 

فرث< ُفُروٌْث  جل فَْرٌث   েগাবর, প�র মল 

فرج<] ض[ فََرجَ   িবদীণ
 করা, ফাঁক করা 

ُفُروجٌ  ج فَْرجٌ   ফাটল, নারী1 

فرح<] س[ فَِرحَ   আন� করা, ফুিত
 করা 

فَرُِحونَ  ج فَِرحٌ   উLাসী 
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فرد< فَُراَدى ج فَْردٌ   একাকী, একক 

فردس< الِْفْرَدوُْس   সেব
াSম জাHাত 

 Mفرر< فَِراًرا ،]ض[ فَر  পালােনা 

 পালাবার পথ বা iান َمَفر~ 

فرش<] ض ن،[ فََرَش   িবছােনা, ছড়ােনা 

اج فَْرٌش   েছাট প� 

فُُرٌش  ج فَِراٌش   িবছানা, গিদ 

فََراَشةٌ  و فََراٌش   িবিN� ]জাপিত 

فرض<] ض[ فََرَض   ফরজ করা 

فََرائُِض  جل فَِريَضةٌ   অবধািরত েমাহরানা 


অবধািরত, িনধ َمْفُروٌض ািরত 

 �েবশী বয় , বৃ فَارٌِض 

فرط< فُُرًطا ،]ن[ فََرَط   অিতরি�ত করা 

َط  Mفَر কাটছাঁট করা, ´াস করা 


অkবত ُمْفَرٌط ী 

فرع< ُفُرْوعٌ  جل فَْرعٌ   শাখা ]শাখা, ডালপালা 

فرعن< فََراِعنَةٌ  جل فِرَْعْونُ   িমশেরর রাজা 

فرغ<] ن[ فََرغَ   অবসর হওয়া, েশষ করা 

فَْرغَ 
َ
 েঢেল েদওয়া أ


�ন@�দয়, অৈধয فَاِرغٌ  
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َق، فَْرقًا، ،]ن[ فََرَق  Mفرق< فَِراٌق  فَاَرَق، فَر  পৃথক পৃথক করা 

س[ فَِرَق  ] িবেUেদর আশ�া করা 

َق، Mَق  َيَفر Mَيتََفر  পৃথক হওয়া 

فُُرْوٌق  جل فِْرٌق   িভHাংশ, খM, টুকরা 

فِْرقَةٌ  جل فَِريٌق  فَِرٌق؛ جل فِْرقَةٌ 
َ
أ  িভHদল, িবভাগ 

 �কুরআন, সত@-িমথ@া পৃথককারী, মুিজযা, বদর যু فُْرقَانٌ 

 পৃথককারী الَْفاِرقَاُت 

ٌق  Rُمتََفر িবভbমান, িবিUH 

فره< فَارِِهَ   সদেপ
, গেব
র সােথ 

فري< افÈَِْاءً  اْفÈََى،  িমথ@া রচনা করা, অপবাদ েদওয়া 

 িমথ@া রচিয়তা الُْمْفÈَِي

 িমথ@া রিচত, কৃি`ম ُمْفÈًَى

ص فَِري~   অপবাদেযাগ@, মারাµক 

ْفÈََى
َ
 ?িমথ@া রচনা কেরেছ أ

 Mفزز< اْستََفز  উoখাত করা 

فزع< فََزعٌ ] س[ فَِزعَ   অিiর হওয়া 

عَ  Mفَز অিiরতা দূর করা 

فَْزاعٌ  جل فََزعٌ 
َ
أ  অিiরতা, ভীিত, `াস 

حَ  ،]ف[ فََسحَ  Mفسح< َيَفس  iান ]শ� করা 

فسد<] ض ن،[ فََسدَ   দূিষত হওয়া, নR হওয়া 
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فَْسدَ 
َ
 দূিষত করা, িবশৃñলা করা, অশাW করা أ

مص فََسادٌ   ফাসাদ, দূষণ, িবশৃñলা 

 দূিষতকারী, িবশৃñল ُمْفِسدٌ 

 ٌY< َيْفِس�ف  তাফসীর, ব@াখ@া 

فسق< فُُسوٌق  فِْسٌق، ،]ن[ فََسَق   পাপ করা, ফািসক হওয়া 

 পাপী, ফািসক فَاِسٌق 

فشل<] س[ فَِشَل   হীনবল হওয়া 

فَْصحُ 
َ
فصح< أ  অিধকতর বাîী 

فصل<] ض[ فََصَل   যা`া করা, রওনা করা 

َل، Mَيْفِصيالً  فَص  ব@াখ@া করা 

فُُصْوٌل  جل فَْصٌل    মীমাংসা, িবচার 

الَْفْصِل  يَوم  মীমাংসা িদবস 

الَْفْصِل  َ:َِمةُ   িবচার বাণী 

فَْصٌل  قَوٌل   িবশদ িববরণ 

اِ�َطاب فَْصَل   বাîীতাপূণ
 িবচার শিb, সু²R সে�াধন 

 িবচারক, িবচারপিত الَْفاِصُل 

 মােয়র দুধ ছাড়ােনা فَِصاٌل 

فََصائُِل  جل فَِصيلَةٌ   �জািত, েগািR, বংশ 

ٌل  Mُمَفص সু²R, িব�ািরত 

فصم< انِفَصامٌ   খMন, ভাঙন, িবচূণ
ন 
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فضح<] ف[ فََضحَ   লািÚত করা 

 Mفضض< اَنَفض  দূের সরা, িছটেক পড়া 

ةٌ  Mفَِضٌض  جل فِض  8পা, চাঁিদ, রজত 

َل، Mفضل< َيْفِضيالً  فَض ে��1 েদওয়া 

َل  Mَيَفض ে��1 অজ
ন করা 

فُُضْوٌل  جل فَْضٌل   ে��1, ফযীলত 

فَْ, 
َ
فM< أ  েমলােমশ করা, েপÉছা 

فطر<] ن[ َفَطرَ   সৃিR করা, িবদীণ
 করা 

َر، Mانَفَطرَ  َيَفط  িবদীণ
 হওয়া 

 dRা, উ�াবক فَاِطرٌ 

فَِطرٌ  جل فِْطَرةٌ   সৃিRগত �ভাব, ]কৃিত 

َفَطرٌ  و ُفُطورٌ   ফাটল, িবদারণ, ¶িট 


িবদীণ ُمنَفِطرٌ মান, ¡ংসশীল 

ْفَظاٌظ  جل َفظ~ 
َ
فظظ< أ  কক
শ, 8ঢ়, অভ� 

فعل< فِْعٌل  ،]ف[ َفَعَل   করা, কাজ করা 

 করণীয়, ঘটাবার َفْعلَةٌ 


কত فَاِعٌل া, সংঘটক 

اٌل  Mَفع অিতশয় ি�য়মাণ 

 @কৃত, ঘিটতব َمْفُعوٌل 

فقد<] ض[ َفَقدَ   হারােনা, েখায়ােনা 
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دَ  Mَيَفق হারােনা বp তালাশ করা 

فقر< ُفُقْورٌ  جل َفْقرٌ   দির�তা, দাির�, ৈদন@ 

 ٌYُفَقَراءُ  ج فَِق  দির�, গিরব 

فََواِقرُ  جل فَاقَِرةٌ   েম0দM ভাঙা িবপদ 

فقع< فَاقِعٌ   পাকা রং, গাড় হলেদ 

فقه<] س[ فَِقهَ   েবাঝা, জানা 

هَ  Mَيَفق পািMত@ অজ
ন করা 

َر، Mرَ  فَك Mفكر< َيَفك  িচWাভাবনা করা 

فكك< فَك~   মুb করা, আযাদ করা 

 েদবেদবীেক ত@াগকারী ُمنَفك~ 

هَ  Mفكه< َيَفك  ]লাপ বকা 

فَاِكهٌ  فَِكٌه،  সহাস@, হািসমুখ, রিসক, উLাসী, আনি�ত 

فََواِكهُ  ج فَاِكَهةٌ   ফল, ফলমূল 

فْلَحَ 
َ
فلح< أ  সফল হওয়া 


সফল, কৃতকায ُمْفِلحٌ , সাথ
ক 

فلق< انَفلََق   িবদীণ
 হওয়া, িচরা 

فَْالٌق  جل فَلٌَق 
َ
أ  আঁধারেচরা ঊষার আেলা 


িবদীণ فَاِلٌق কারী 

فلك< اج فُلٌْك   েনৗকা, সমু�যান 

فَْالكٌ  جل فَلٌَك 
َ
أ  আকাশ, কNপথ 
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فلن< فَُالنٌ   অমুক, অমুক ব@িb 

فند< َفنMدَ   দুব
ল ভাবা, উপহাস করা 

ْفنَانٌ 
َ
فê< َفêٌَ  و أ  শাখা, ডালপালা 

ف¢< فَانٍ   ¡ংসশীল, ন�র, অিনত@ 

فوت< فَوٌْت  ،]ن[ فَاَت   হাতছাড়া হওয়া 

 অসাম�স@তা, গরিমল َيَفاوٌُت 

فَْواجٌ  ج فَْوجٌ 
َ
فوج< أ  দল, জামাত 

فور<] ن[ فَارَ   উথেল ওঠা 

مص فَْورٌ   তাড়াতািড়, হঠাo 

فوز< فَْوًزا ،]ن[ فَازَ   কৃতকায
 হওয়া 


কৃতকায فَائِزٌ , সফল 

َمَفاَزةٌ  مث َمَفازٌ   সফলতা 

فوض< فَوMَض   অপ
ণ করা 

فَاَق 
َ
فوق< أ  েচতনা লাভ করা 


¡উপর, উে فَْوَق , অিত 

� فََواٌق �সময়, িবরিত 

فوم< اج فُومٌ   রসুন, গম, গ�ম, খাদ@ শস@ 

فَْواهٌ  ج فَاهٌ 
َ
فوه< أ  মুখ, উ^ারণ 

مَ  Mفهم< َفه  বুঝােনা, বুিঝেয় েদওয়া 

 Gِ মেধ@, িভতের, আেছ 
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Gء<] ض[ فَاءَ   ]ত@াবত
ন করা 

فَاءَ 
َ
 িবনাযুে� স"দ েদওয়া أ

 
َ

ত@াবত[ َيَفيMأন করা, ছায়া ঢেল পড়া 

فِئُْونَ  فِئَاٌت، جل فِئَةٌ   দল, জামাত, বািহনী 

فيض<] ض[ فَاَض   ]বািহত হওয়া, িসb হওয়া 

فَاَض 
َ

ত@াবত[ أন করা, ½ত যাওয়া, িল� হওয়া, ঢালা 

ْفيَاٌل  جل ِفيٌل 
َ
فيل< أ  হািত, হ�ী, গজ 

ْصَحاب
َ
الِْفيِل  أ  হ�ী বািহনী  

 
    قاف


অনবিহত অথ ق 

قبح< َمْقبُوحٌ   কুoিসত, িবÕ 

 َÑَْق
َ
قÑ< أ  কবর েদওয়া 

 ٌÑُْقبُورٌ  ج َق  কবর, সমািধ 

ةٌ  و َمَقابِرُ  َÑََمْق  েগারiান, কবরiান 

قبس< اْقتَبََس   আেলা েনওয়া 

ْقبَاٌس  جل قَبٌَس 
َ
أ  �লW অaার 

قبض< َقبًْضا ،]ض[ َقبََض   ধরা, হ�গত করা, সংকুিচত করা 

َقبَْضاٌت  جل َقبَْضةٌ   এক মুি�, করায়1 

 হ�গত, করায়1 َمْقبُوَضةٌ 
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قبل< َيَقبMَل  َقبُوٌل، ،]س[ قَِبَل   কবুল করা 

ْقبََل 
َ
 অkসর হওয়া أ

 কবুলকারী, kিহতা قَابٌِل 

 মুেখামুখী ُمتََقابٌِل 

 আগWক, আ/য়ান ُمْستَْقِبٌل 

 িকবলা, কা‘বা শরীফ قِبْلَةٌ 

ُقبََالءُ  قَِبيٌل   সামেন, অkবত
ী বািহনী 

قَِبيْلَةٌ  و َقبَائُِل   েগা`, পিরবার 

 সামেন, মুেখামুখী ُقبٌُل 

 িদক, েমাকােবলার শিb قِبٌَل 


পূেব َقبُْل , আেগ, ইিতপূেব
 

 َÈَن[ َق [>Èق  কৃপণতা করা 

ةٌ  َÈَج َق  ٌÈََق  ধূলা, মিলনতা 

ص َقتُورٌ   কৃপণ, বখীল, ব@য়কুÛ 

 ٌÈُِمْق দির�, িনঃ�, অভাবী 

قتل< َقتٌْل  ،]ن[ َقتََل   হত@া করা 

َيْقِتيالً  َقتMَل،  টুকরা টুকরা কের হত@া করা, কুিটেয় হত@া করা 

قِتَاالً  قَاتََل،  যু� করা 

 খুনাখুিন করা اْقتَتََل 

قَِتيٌْل  و َقتَْ·   িনহত ব@িb 
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قثأ< اج قِثMاءٌ   শসা জাতীয় ফল 

قحم< اْقتََحمَ   ঢুেক পড়া 

 েবশকারী, ]েবশমান[ ُمْقتَِحمٌ 

 িনzয়, এইমা`, হয়েতা قَدْ 

قدح< مص قَْدحٌ   Nুরাঘােত অি¥ ]�লন 

 Mقدد<] ن[ قَد  িছেড় েফলা, িছH করা 

ةٌ  و قَِددٌ  Mقِد  িছHমূল, িবভb, িবিভH 

قدر<] ض[ قََدرَ   স)ান করা, পারা 

َر، Mَيْقِديًرا قَد  িনধ
ািরত করা 

قَْدارٌ  جل قَْدرٌ 
َ
أ  স)ান, িনধ
ািরত, যথাথ
 

 সNম, Nমতাবান قَاِدرٌ 

ص قَِديرٌ   সব
Nম, পরা�াW 

قَْداٌر؛ جل قََدرٌ 
َ
ِمْقَدار أ  পিরমাণ 


িনধ َمْقُدورٌ ািরত, পিরিমত 

 শিbশালী, িবজয়ী ُمْقتَِدرٌ 

قِْدرٌ  و قُُدورٌ   েডগচী, েডগ, বড় পা` 

َس  Mقدس< قَد  পিব`তা েঘাষণা করা 

ٌس، Mوٌس،ُمَقد Oَسٌة، قُد Mقُُدٌس  ُمَقد  পিব`, পূত, পাক 

الُْقُدِس  ُروح  পিব`াµা, িজবরাঈল ‘আলাইিহস সালােমর উপািধ 

قدم<] س[ قَِدمَ   আসা, েপÉছা 
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ن[ قََدمَ  ] অkগামী হওয়া 

مَ  Mقَد অkগামী করা 

مَ  Mَيَقد অkগামী হওয়া 

 অkগামী হেত চাওয়া اْستَْقَدمَ 

قَْدامٌ  ج قََدمٌ 
َ
أ  পা, পদময
াদা 

قَُدَماءُ  قَِديمٌ   পুরাতন, ]াচীন 

قَْدمُ 
َ

পূব األবত
ী, পূব
পু0ষ 

 অkগামী, অkসর ُمْستَْقِدمٌ 

قدو< اْقتََدى  অনুসরণ করা 

 অনুসরণকারী, মুbাদী ُمْقتَدٌي 

قذف<] ض[ قََذَف   িনেNপ করা, ছুেড় মারা 

 
َ
قرء<] ف[ قََرأ  পড়া, েতলাওয়াত করা 

 
َ
قَْرأ

َ
 পড়ােনা, পিড়েয় েদওয়া أ

 বারবার পিঠতব@ kl الُقْرآنُ 

قُْرءٌ  و قُُروءٌ   ঋতু¯◌্রাব, পিব`তা 

قرب< اْقÈَََب  ،]س[ قَرَِب   িনকটবত
ী হওয়া, কােছ আসা 


িনকটবত قَرMَب ী করা, কুরবািন করা 

قَْرُب  قُُرَباٌت، ج قُْرَبةٌ 
َ
قُْرَ&  مث  أ  িনকটবত
ী, ৈনকট@, আµীয়তা 

قِْرَباءُ  جل قَِريٌب 
َ
أ  িনকটবত
ী, অদূের 

مص قُْرَبانٌ   কুরবািন, উoসগ
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مص َمْقَرَبةٌ   আµীয়তা 

َمْقَرَبة َذا  আµীয়, িনকটজন 

 �ৈনকট@]া�, ঘিন ُمَقرMٌب 

قرح< قُُرْوحٌ  جل قَْرحٌ   যখম, Nত, আঘাত 

قرد< قِْردٌ  و قَِرَدةٌ   বানর, বাঁদর, হনুমান 

 Mقرر<] س ض،[ قَر  শীতল হওয়া, জুড়ােনা 

 েতামরা (�ী) ]শািW লাভ কর, িiর থাকা قَْرنَ 

 Mقَر
َ
� أীকার করা, �ীকৃিত  েদওয়া, িiিতশীলতা েদওয়া 

 Mاْستََقر িiিতশীল থাকা 

مص قََرارٌ   িiিত, িব�ামালয় 

ةٌ  Mمص قُر  ]শািW, সাW¦না, শীতলতা 

 শািWকু�, িব�ামাগার ُمْستََقر~ 

 অবiানকারী, িiর ُمْستَِقر~ 

قَاُرْوَرةٌ  و قََواِريرُ   কাঁেচর মেতা �U 8পািল পানপা` 

قرش< قَُريٌْش   নবীজী স. এর বংশ 

قرض<] ض[ قََرَض   পাশ েকেট যাওয়া 

قَْرَض 
َ
 ঋণ েদওয়া أ

قُُروٌْض  جل قَْرٌض   ঋণ, কজ
, ধার, েদনা 

قرطس< َقَراِطيُس  ج قِْرَطاٌس   কাগজ 

قرع< قَارَِعةٌ   করাঘাতকারী 
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قرف< اْقÈَََف   অজ
ন করা, কামােনা 


অজ ُمْقÈٌَِف নকারী 

قرن< ُقُرونٌ  ج قَْرنٌ   বংশ, শতা5ী 

 দুই িশং, শৃaIয় الَْقْرَغِْ 

الَْقْرَغِْ  ِذي  দুই িশং িবিশR 

قَُرنَاءُ  ج قَِرينٌ   ব¤ু, সহচর 

 শৃñলাব�কারী ُمْقِرنٌ 

نٌ  Mُمَقر শৃñলাব�, শৃñিলত 

نٌ  ِÈَُمْق সহচর, সaী 

 কা8ন قَاُرون

قري< الُْقَرى ج قَْرَيةٌ   kাম, বি�, শহর 

 Oم
ُ
الُْقَرى أ  নগরমাতা, ম�া 

قسور< قََساِوَرةٌ  جل قَْسَوَرةٌ   িসংহ, িশকারী 

يٌس  Rقسس< قِس  ধম
যাযক, েপাপ, পা�ী 

قَْسَط 
َ
قسط< أ  ইনসাফ করা 

 েবইনসাফকারী قَاِسٌط 

قَْسُط 
َ
 অিধক ন@ায়পরায়ণ أ

 ন@ায়পরায়ণ ُمْقِسٌط 

اج قِْسٌط   ইনসাফ, যথাযথ 

قسطس< قََساِطيُْس  جل قِْسَطاٌس   ন@ায়িবচার, িনিb 
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قسم<] ض[ قََسمَ   বåন করা, ভাগ করা 

قَْسَم،
َ
قَاَسمَ  أ  কসম খাওয়া 

 পর²ের শপথ করা َيَقاَسمَ 

 বåেন আkহী হওয়া اقْتََسمَ 

قَْسامٌ  جل قََسمٌ 
َ
أ  কসম, শপথ, দৃঢ়]িতEা 

قَِسمٌ  جل قِْسَمةٌ   বåন, ভাগ, ভাগ@ 

 @বিåত, বåনেযাগ َمْقُسومٌ 

ٌم، Rُمْقتَِسمٌ  ُمَقس  বåনকারী 

 Cََقسو<] ن[ ق  কেঠার হওয়া, পাষাণ হওয়া, শb হওয়া 

مص قَْسَوةٌ   কেঠারতা, পাষাণ 

 কেঠার, পাষাণ, িন�ুর قَاِسيَةٌ 

 Mقشعر< اقَْشَعر  িশউের ওঠা 

قصد<] ض[ قََصدَ   মধ@মপlী হওয়া 

مص قَْصدٌ   মধ@মপlা, েসাজাপথ 


মধ@মপlী, নািতদীঘ قَاِصدٌ  

ُمْقتَِصَدةٌ  مث ُمْقتَِصدٌ   মধ@মপlী 

 َwََن[ ق [>wق  ´াস করা, কসর করা 

 َwَْق
َ
 কম করা, NাW হওয়া أ

 ٌwَْقُُصورٌ  ج ق  ]াসাদ 

اٌت   সীিমতেলাচনা قَاِ©َ
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 আবৃত, সুরিNত َمْقُصوَراٌت 

 ٌ Rwُمَق চুল খাটকারী 

 Mقصص<] ن[ قَص  ঘটনা বলা, পদাে� চলা 

مص قََصٌص   েকUা, গ�, পদা� 

 হত@ার বদলায় হত@া قَِصاٌص 

قصف< قَاِصٌف   তুফান, ঝõাবায়ু 

قصم<] ض[ قََصمَ   ¡ংস করা 

قَْصاءُ  جل قَِ�~ 
َ
قصو< أ  দূরবত
ী ব@বধান 

قَْ� 
َ
قُْصَوى مث أ  দূরতম 

قضب< اج قَْضٌب   শাক-সবিজ 

 Mقضض< اْغَقض  ভূিমuাo হওয়া 

قM<] ض[ قََ,   ফায়সালা করা 

 কাযী, িবচারক قَاٍض 

 @চূড়াW ফায়সালা, মৃতু قَاِضيَةٌ 

 ~Mَِمْق চূড়াW, ফায়সালা 

قطر< قِْطرٌ   গিলত তামা, িপতল 

ْقَطارٌ 
َ
ُقْطرٌ  و أ  ]াW, িকনারা 

 আলকাতরা, পীচ قَِطَرانٌ 

قطط< قَِطٌط  جل قِط~   আমলনামা, ]াপ@, িরিযক 

قطع<] ف[ َقَطعَ   কাটা, অিত�ম করা 
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عَ  Mَقط টুকরা টুকরা করা 

عَ  Mَيَقط েকেট পড়া 

قَِطعٌ  ج قِْطَعةٌ  مث قِْطعٌ   টুকরা, খM, অংশ 

 চূড়াWকািরণী قَاِطَعة


কিত َمْقُطوعٌ ত, কত
নীয় 

َمْقُطوَعة ال  অিবরাম 

قطف< قِْطٌف  و ُقُطوٌف   ফেলর েখাসা বা /U 

 ٌYقطمر< قِْطِم  েখজুেরর িবিচর িছলকা, তুUবp 

يقطن< َفْقِطٌ   লাউ, কদু, কুমড়া 

قعد< ُقُعوًدا ،]ن[ َقَعدَ   বসা 

قَِعيدٌ  ج قَاِعدٌ   উপিবR, বসা 

قَاِعَدةٌ  و الَْقَواِعدُ   গভ
ধারেণ অNম, মূল 

َمَقاِعدُ  ج َمْقَعدٌ   আসন, েN` 

قعر< ُمنَقِعرٌ   উপড়ােনা, িছHমূল 

ْقَفاٌل 
َ
قفل<ُقْفٌل  و أ  তালা, ব¤ন 

قفو<] ن[ َقَفا  অনুসরণ করা 

 M	َق অনুসরণ করােনা 

قْلََب 
َ
قلب< أ  েফরত পাঠােনা 

 উলেট েদওয়া, ঘুরােনা قَلMَب 

َيَقلOٌب  انَقلََب، َيَقلMَب،  উলেট যাওয়া, িফের আসা, ঘুরা 
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আবত ُمنَقِلٌب নশীল 

ُمتََقلMٌب  ُمنَقلٌَب،  ]ত@াবত
নiল 

قُلُوٌب  ج قَلٌْب   পিরবত
নশীল বp, অWর, মন, �দয়, িদল 

قت< قَِالَدةٌ  و قََالئِدُ   হার, কুরবািনর প� 

ِمْقَالدٌ  و َمَقاِ!دُ   ভাMার, চািবকািঠ 

قْلَعَ 
َ
قلع< أ  বষ
ণ ব¤ করা 

 Mقلل<] ض[ قَل  কম হওয়া, অ� হওয়া 

 Mقَل
َ
 সহেজ বহন করা أ

 কম কের েদখােনা قَلMَل 

قَِليلَةٌ  مث قَِليلُونَ  ج قَِليٌل   অ�, কম 

 Oقَل
َ
 অিধক কম, সামান@তম أ

قَْالمٌ  ج قَلَمٌ 
َ
قلم< أ  কলম, েলখিন 

قé<] ض[ قََ·   ঘৃণা করা, িব8প হওয়া 

 ঘৃণাকারী, অখুিশ الَْقاِلَ 

قمح< ُمْقَمحٌ   উ¡
মুখী, আকাশমুখী 

ْقَمارٌ  جل َقَمرٌ 
َ
قمر< أ  চাঁদ, চ©, শশী, চি©মা 

قمص< ُقَمٌص  جل قَِميٌص   কািমজ, জামা 

قمطرر< َقْمَطِريرٌ   কেঠার, িকয়ামত 

قمع< ِمْقَمَعةٌ  و َمَقاِمعُ   মু/র, হাতুিড়, ডাMা 

ٌل  Mلَةٌ  و ُقم Mقمل< ُقم  উকুন 
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قنت<] ن[ َقنََت   একাkিচS হওয়া 

 একাkিচS, অনুগত قَانٌِت 

قنط<] ض ن،[ َقنََط   িনরাশ হওয়া 

 িনরাশ, ভ¥�দয় قَانٌِط 

ام َقنُوٌط   অিতশয় িনরাশ 

قنطر< َقنَاِطYُ  ج قِنَْطارٌ   ভাMার 

 ভাMারজাত, pিপকৃত ُمَقنَطَرةٌ 

قنع< قَانِعٌ   অে�তুR, সংযমী 


¡উ ُمْقِنعٌ মুখী 

قنو< قِنْوٌ  و قِنَْوانٌ   েখজুর /U, কাঁিদ 

 íَْق
َ
ق¢< أ  স"দশালী করা 

قوب< قَاٌب   ধনুক পিরমাণ 

قَوَس قَاَب    দুই ধনুক পিরমাণ 

قَْواٌت 
َ
قوت< قُوٌْت  و أ  আহায
, খাদ@, েখারাক 


আহায ُمِقيٌت দাতা 

، جل قَوٌْس  ~Dِِقَْواٌس  ق
َ
قوس< أ  ধনুক 

قَْواٌع، جل ِقيَعةٌ  ج قَاعٌ 
َ
قوع< ِقيَْعانٌ  أ  সমতলভূিম 

قول< ِقيٌْل  قَْوٌل، ،]ن[ قَاَل   বলা 

َل  Mَيَقو বািনেয় বলা, িমথ@া বলা 

قَْواٌل، ج قَْوٌل 
َ
َقاِويُل  أ

َ
أ  কথা, গ�, ক�কািহনী 
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 বbা, ]বbা, উিbকারী قَائٌِل 

قوم< ِقيَاًما قَاَم،  দাঁড়ােনা, ওঠা 

قَاَم،
َ
إِقَاَمةٌ  إِقَاٌم، أ  উঠােনা, অবiান করা, কােয়ম করা 

 অবiােন অটল থাকা اْستََقامَ 

َقائَِمةٌ  مث ِقيَامٌ  ج قَائِمٌ   দMায়মান 

امٌ  Mام قَو  অবiান মজবুতকারী 

ام الَْقيOومُ   িচরকােয়ম 

قَْومُ 
َ
 সিঠকতর, কােয়মকারী أ


অবiান, পদময َمَقامٌ াদা 

ُمَقاَمةٌ  ُمَقاٌم،  বাসiান, জাHাত 

 আদায়কারী, িচরiায়ী ُمِقيمٌ 

َقيRَمةٌ  َقيRٌم، ِقيٌَم،  সিঠক, িচরiায়ী 

 মধ@মপlা, ন@ায়সaত قََوامٌ 

 গঠন, আকৃিত َيْقِويمٌ 

 সরল, অটলপlী ُمْستَِقيمٌ 

 দাঁড়ােনা, িকয়ামত ِقيَاَمةٌ 

قَْوامٌ  جل قَْومُ 
َ
أ  জািত, উ)ত, স�দায় 

ةٌ  Mقوو< الُْقَوى ج قُو  শিb, ]তাপ 

قِْوَياءُ  جل قَوِي~ 
َ
أ  শিbশালী, সামথ
বান 

 ম0চারী, ম0বাসী الُْمْقوِي
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قهر<] ف[ َقَهرَ   শিb খাটােনা, জুলুম করা, Nমতা ]েয়াগ করা  

 বল, িবজয়ী, েতজী[ قَاِهرٌ 

ارٌ  Mَقه মহাপরা�মশালী 

قيض< َقيMَض   িনধ
ারণ করা, েলিলেয় েদওয়া, িনেয়ািজত করা,  

قيل< قَائٌِل   দুপুের িনি�ত, দুপুের েশায়া ব@িb 

 দুপুেরর িব�ামাগার َمِقيٌل 

  
 ]ف

ُكنM  ِك، ُكْم، ُكَما، َك،  েতামার, েতামােদর, েতামােক, 

েতামােদরেক 
ٌس 

ْ
كأس< ُكئُوٌْس  جل َكأ  েপয়ালা, ôাস, সুরাবািট 

، Mن
َ
غMَما َكأ

َ
َكك  েকমন েযন, েযন 

 Mن
َ
 !েজেন েরখ!, হায়!, হাঃ!, হায় আফেসাস!, িধক َويَْكأ

، ªي
َ
نْ  َكأ Rف

َ
َكك  কত, অেনক, বG 

 Mكبب<] ن[ َكب  মাথা িনেচর িদেক কের েফলা, অেধািশর পতন 

 অেধািশর, অেধামুখী ُمِكب~ 

كبت<] ض[ َكبََت   েহয় করা, অবEা করা 

ْكبَاٌد، جل َكبَدٌ 
َ
كبد< ُكبُوْدٌ  أ  �মসাধ@তা, সহ@Nমতা, সুঠাম েদহ, 

কR, _ািW 
 َÑِس[ َك [>Ñك  বড় হওয়া, বােলগ হওয়া 
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 َÑُك[ َك ] বড় হেয় দাঁড়ােনা 

 َÑَْك
َ
 বড় হেয় েদখা أ

، َ MÑا َكYًتَْكِب   আLাG আকবার বলা, /ণগান করা 

، َ MÑتََك ، َÑَاْسِتْكبَاًرا اْستَْك  িনেজেক বড় মেন করা 

، ٌ RÑُمتََك  ٌÑُِمْستَْك  অহ�ারী 

  ٌÑِْكঅহ�ার, বড়াই, ²ধ
া 

 ٌÑَِك বাধ
ক@, ]বীণতা 

 ٌYَاء ج َكِبÑَُك  বড়, েনতা 

َكبَائِرُ  ج َكِبYَةٌ   বড়, মহাপাপ 

 অিতবড়, িবরাট ُكبMارٌ 

 ُÑَْك
َ
َكابِرُ  ج أ

َ
ُكÑٌَ  ج ُكÑَْى مث أ  বৃহSম, ভীষণ বড়, ে��তম 

َياءُ  ِÑْمص الِْك  ে��1, বড়1 

كبكب< َكبَْكَب   িনÎমুখী কের েফলা 

كتب<] ن[ َكتََب   েলখা, ফরজ করা 

 িলখােনা, িলেখ েনওয়া اْكتَتََب 

 দােসর চুিbপে` মুিbপেণর পিরমাণ েলখা َ]تََب 

ُكتMاٌب  جل َ]تٌِب   েলখক, েকরািন 

ُكتٌُب  ج ِكتَاٌب   িকতাব, কুরআন 

 �িলিখত, িলিপব َمْكتُوٌب 

كتم<] ن[ َكتَمَ   েগাপন করা, লুকােনা 
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كثب< ُكثْبَانٌ  ُكثٌُب، جل َكِثيٌب   বািল, বালুকা, বালুpপ 

 َÝُك[ َك [>Ýك  বৃি� পাওয়া 

، َ MÝَك  َÝَْك
َ
أ  বৃি� করা 

 َÝَاْستَْك বাড়ােত চাওয়া 

ةٌ  َÝَْك বধ
ন, পিরবধ
ন, আিধক@ 

 ٌYةٌ  مث َكِثYََكِث  অেনক, অসীম 

 ُÝَْك
َ
 সবেচেয় েবিশ, অেনেক أ


াচুয[ تََكاثُرٌ , ধনবধ
ন 

 হাউেজ কাউসার الَْكْوثَرُ 

كدح< َكْدحٌ   আ]াণ েচRা করা 

 ির�মী[ অধ@বসায় َ]ِدحٌ 

كدر< انَكَدرَ   ]ভাহীন হওয়া 

ْكَدى
َ
كدي< أ  কৃপণতা করা 

كذب<] ض[ َكَذَب   িমথ@া বলা 

َب، Mابًا تَْكِذيٌب، َكذ Mِكذ  িমথু@ক বলা, িমথ@াচার করা 

َكاِذيُْب  جل َكِذٌب 
َ
أ  িমথ@া, অসত@, ভুেয়া 

َ]ِذبَةٌ  مث َ]ِذٌب   িমথু@ক, অসত@ 

اٌب  Mَكذ িমথ@াি]য়, ধা÷াবাজ 

 @িমথ@া, িমেথ َمْكُذوٌب 

Yَمْكُذوٍب  َغ  িমথ@া নয় 
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ٌب  Rُمَكذ িমথ@াচারী, ধা÷াবাজ 

كرب< ُكُروٌْب  َكْرٌب   িবপদ, দুিzWা, দুঃখ 

ةٌ  Mاٌت  جل َكر Mكرر< َكر  একবার 

َيِْ  Mَكر িIতীয় বার, পুনব
ার 

كرس< َكَراِ§O  جل ُكرِْ§~   িসংহাসন, রাজাসন 

َم، Mْكَرَم، َكر
َ
كرم< اِإلْكَرام أ  স)ান করা, ময
াদা েদওয়া 

ِكَرامٌ  ج َكِريمٌ   স)ািনত, মহo 

ْكَرمُ 
َ

সব األািধক স)ািনত 

َمٌة، Mُمْكَرمٌ  ُمَكر  স)ািনত 

 স)ানদাতা, সমীহকারী ُمْكِرمٌ 

كره<] س[ َكِرهَ   অপছ� করা, ঘৃণা করা 

هَ  Mَكر ঘৃিণত বানােনা 

ْكَرَه،
َ
إِْكَراهٌ  أ  বল ]েয়াগ করা 

 বল ]েয়ােগ, বাধ@ হেয় َكْرهٌ 

 অি]য়, বাধ@ হেয়, কR ُكْرهٌ 

 ঘৃণাকারী, অখুিশ, NুB َ]رِهٌ 

 ঘৃিণত, অি]য় َمْكُروهٌ 

كسب< اْكتََسَب  ،]ض[ َكَسَب   অজ
ন করা 

كسد< َكَسادٌ   দাম কমা, লস হওয়া 

كسف< ِكْسَفةٌ  و ِكْسٌف  ِكَسٌف،  টুকরা, অংশ 
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 µَكسل< َكْسَالنٌ  و ُكَسا  অলস, অনাkহী 

كسو<] ن[ َكَسا  পিরধান করােনা 

ُكCً  جل ِكْسَوةٌ   েপাশাক, পিরেধয় 

كشط<] ض[ َكَشَط   /িটেয় েফলা 

كشف< َكْشٌف  ،]ض[ َكَشَف   েখালা, িবদূরণ 

َ]ِشَفةٌ  مث َ]ِشٌف   উেªাচক 

كظم< َكِظيمٌ  َ]ِظٌم،  সংযমী, ব@িথত 

 সংযত, আµিনয়ি¸ত َمْكُظومٌ 

كعب< الَْكْعبَِْ   পােয়র টাখনু, িগট 

 কা‘বা শরীফ الَْكْعبَةُ 

َ]ِعبَةٌ  و َكَواِعُب   উHত�ন Gর 

كفأ< ُكُفًؤا  সমকN, মেতা, অনু0প 

كفت< ِكَفاٌت   ধারণNম, সব
সংকুল 

كفر< ُكُفْورٌ  ُكْفَراٌن، ُكْفٌر، ،]ن[ َكَفرَ   অ�ীকার করা, কৃতঘœ 

হওয়া 
رَ  Mَكف অপরাধ েগাপন করা 

ارٌ  َكَفَرٌة، ج َ]فِرٌ  Mَكَواِفرُ  ج َ]فَِرةٌ  مث ُكف  কােফর, অকৃতE 

ارٌ  َكُفوٌر، Mَكف  বড় কােফর 

اَرةٌ  Mَكف কাফফারা, েখসারত 

َكَواِفYُْ  جل َ]فُورٌ   কপু
র, কপু
েরর ঝরণা 
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 Mكفف<] ن[ َكف  /িটেয় েনওয়া 

، جل َكف~  ُكف~
َ
ُكُفوٌْف  أ  হাত, হােতর তালু 


স"ূণ َ]فMةٌ , সবাই, দেল দেল 

كفل<] ن[ َكَفَل   দািয়1 েনওয়া 

َل، Mْكَفَل  َكف
َ
أ  দািয়1 েদওয়া 

ْكَفاٌل  جل ِكْفٌل 
َ
أ  সমপিরমাণ, মেতা 

 িI/ন, ডবল ِكْفلَِْ 

الِْكْفِل  َذا  যুলিকফল ‘আলাইিহস সালাম 

ُكَفَالءُ  جل َكِفيٌل   জািমন, দািয়1শীল 

كفأ< ُكُفًوا  সমকN, মেতা, অনু0প 

ك	<] ض[ َك9َ   যেথR হওয়া, রNা করা 

 যেথR, রNণশীল َ]ٍف 

 
َ َ
Nَ ]ف [>N  ত¢াবধাণ করা 

ٌب  جل َ:ٌْب  َ
Oِ >ب:  কুকুর, কুSা, সারেময় 

Rٌب 
Pَُم কুকুেরর কম
কারী 

:ح< َ]ِلحٌ   কুoিসত, বীভoস 

Mَف 
:ف< َ:  চাপােনা, িবধান েদওয়া 

Rٌف 
Pَ  ভানকারী, ভিনতাকারী ُمتَ

:ل< َ;~   েবাঝা 

 ~;ُ সম�, ]েত@েক, পুেরা 
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Mَما
:ُ যখনই, তখনই, যতবার 

 Oَ িপতামাতা ও সWানহীন, েবওয়ািরশَلَةٌ 

 M
Oَ আেদৗ েতমন নয় 

Mَم،
:م< تََكلMمَ  تَْكِليًما، َ:  কথা বলা, আলাপ করা 

مٌ  َ:ٌِم، َ:َِمات، ج َ:َِمةُ  َ
Oَ  কথা, কুরআন, েনয়ামত 

،َOِ ْتَا:ِ  উভয়, দুই, -Iয় 

 কত? কিতপয়, বG َكمْ 

ْكَمَل 
َ
كمل< أ  পূণ
 কের েদওয়া 

َ]ِملَةٌ  مث َ]ِمٌل   পিরপূণ
, স"ূণ
 

ْكَمامٌ 
َ
كمم< ِكم~  و أ  েখাসা, িঝিLেকাষ 

ْكَمهُ 
َ
كمه< ُكْمهٌ  جل األ  অ¤, জªা¤ 

كند< َكنُودٌ   অত@W অকৃতE 

ك <] ض[ َكَ َ   পু�ীভূত করা 

ُكنُوزٌ  ج َكْ ٌ   ভাMার, খাজানা 

كنس< َ]نٌِس  و ُكنMٌس   তারকা, ধূমেকতু 

 Mَكن
َ
كê< أ  েগাপন করা, পদ
া েফলা 

ِكنMٌة،
َ
ْكنَانٌ  أ

َ
ِكن~  و أ  পদ
া, েগলাফ 

 প@ােকটজাত ,�/ َمْكنُونٌ 

ْكَواٌب 
َ
كوب< ُكوٌْب  و أ  ôাস, পানপা`, মগ 

كود<] ض س،[ َ]دَ   উপ�ম হওয়া 
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رَ  Mكور< َكو  আেলাকহীন করা 

كو1ب< َكَواِكُب  ج َكْوَكٌب   নN`, তারা 

كون<] ن[ َ]نَ   হওয়া, থাকা, িছল, আেছ 

 িবনত হওয়া اْستََ¬نَ 

ْمِكنٌَة، جل َمَ¬نٌ 
َ
َمَ¬نَةٌ  أ  iান, জায়গা 

كوي< تُْكَوى ،]ض[ َكَوى  েসক েদওয়া, েসকা, দ« করা, ইি� 

করা 
كهف< ُكُهوٌْف  جل َكْهٌف   পাহােড়র ]শ� /হা 

كهل< ُكُهْوٌل  جل َكْهٌل   ি`েশাধ
, ]বীণ, বাধ
েক@ 

كهن< َكَهنَةٌ  جل َ]ِهنٌ   গণক, পুেরািহত 

 ْæَ েযন, যােত, যার ফেল 

 েযন, যােত ِلَ> 

 েযন না, যােত না ِلَكيْالَ 

 েযন না, যােত না َكيَْال 

كيد< َكيًْدا ،]ض[ َ]دَ   ষড়য¸ করা 

 চ�ােWর িশকার الَْمِكيدُ 

كيف< َكيَْف   েকমন, িকভােব, েয8প 

كيل< اْكتَاَل  َكيٌْل، ،]ض[ َ]َل   মাপা, ওজন করা, পিরমাপ করা 

ْكيَاٌل  جل َكيٌْل 
َ
أ  ওজন, পিরমাণ, মাপ 

َمَ¬ِفيُْل  جل ِمْكيَاٌل   েসর, কাঠা, ওজন পাLা, পিরমাপক  
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 الم

لِ  َل،  এর, জন@, শপথ 

 অবশ@ই, িনঃসে�েহ, েযন َل 

 না, নয়, নই, নেহ َال 

الَ 
َ
 েজেন েরেখা, �েন রােখা, সাবধান أ

  ,তেব নয় فَالَ 

فَالَ 
َ
 ?তারপেরও িক... নয় أ

َوالَ 
َ
 ?তাহেল িক... নয় أ

 েনই, িছল না َالَت 

لوه< الَالُت   ‘লাত’ নামক মুিত
 

ألأل< لُْؤلَُؤةٌ  و لُْؤلُؤٌ   মুbা, েমািত, রতœ 

�َاُب  ج لُب~ ْ
َ
�ب< األ  Eান, বুি� 

وِ¶ 
ُ
�َاب أْ

َ
األ  Eানী, বুি�মান 

�ث< تَلَبMَث  َ�َِث،  থামা, েথেম থাকা 

 অবiানকারী, বািস�া َالبٌِث 

�د< ُ�َْدةٌ  و ِ�َدٌ  ُ�ٌَد،  অেনক, পয
া�, পুেরা 

لبس< لَبٌْس  ،]ض[ لَبََس   েগাঁজািমল েদওয়া , সে�হ করা, িমি�ত 

করা  
س[ لَِبَس  ] পিরধান করা, পরা 

لِْبَسةٌ  جل ِ�َاٌس 
َ
أ  েপাশাক, পিরেধয়, ব� 
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�ُوٌس َ েলৗহবম
, েপাশাক 

 ٌøَََانٌ  جل ل�ْ
َ
لø< أ  দুধ, দু« 

 
ٌ
ýأ< َملَْجأ  আ�য়iল, অবল�ন 

 Mج< لَجý  গভীর হওয়া, মS থাকা 

~  ýٌَُج؛ جل Mýُةٌ  RQُل  গভীর জলাশয় 

ََد،
ْ
�

َ
َادٌ  أ

ْ
�د< إِ�  ধািবত হওয়া, অপব@াখ@া করা, িবচু@ত হওয়া 

 কাি¬Nত, আ�য় ُملْتََحدٌ 

َاٌف 
ْ
�ف< إِ�  কাকুিত িমনিত করা 

�ق<] س[ َ�َِق   স"ৃb হওয়া 

ََق 
ْ
�

َ
 স"ৃb করা أ

�م< ُ�ُومٌ  ج َ�ْمٌ   েগা�, মাংস 

َاٌن، جل َ�ْنٌ 
ْ
�

َ
�ن< ُ�ُْونٌ  أ  কÛ�র, বাচনভিa 

ل�< لًُ@  جل ِ�ْيَةٌ   দািড়, Â¨ 

 O�َ
َ
�د< ُ�~  ج أ  অিত ঝগড়ােট 

نْ  ُ��ن< َ  িনকট, পN, সািHধ@ 

ى َ��ي< َ  িনকট, সমীেপ, সািHধ@ 

 MAَ ]ذ<] سA  সু�াদু ও মজাদার ভাবা 

ةٌ  MAَ اٌت  جل MAَ  মজাদার, 0িচকর, সু�াদু 

لزب< ص َالزٌِب   আঠািল মািট, ঠনঠেন 

لَْزمَ 
َ
لزم< أ  আবিশ@ক করা 
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ص لَِزامٌ   আবিশ@ক, অিনবায
 শাি� 

لِْسنَةٌ  ج لَِسانٌ 
َ
لسن< أ  িজ�া, ভাষা 

َف  Mلطف< تَلَط  েকামল আচরণ করা 

لَُطَفاءُ  جل لَِطيٌف   েকামল, েËহশীল 

ى Mلظي< تَلَظ  দাউ দাউ কের �লা 

مص لََظى  েলিলহান িশখা 

لعب< لَِعٌب  ،]س[ لَِعَب   েখলা 

مص لَِعٌب   েখলনা, তামাশা, পুতুল 

 েখেলায়াড়, �ীড়ারত الَِعٌب 

 Mلعل< لََعل  স;বত, েযন, অবশ@ই 

لعن< لَْعنًا ،]ف[ لََعنَ   অিভশাপ করা 

لََعنَاٌت  جل لَْعنَةٌ   অিভশাপ, লানত 

 অিভশাপকারী َالِعنٌ 

َملُْعونَةٌ  مث َملُْعونٌ   অিভশ� 

لغب< مص لُُغوٌب   _ািW, ে_শ, দুব
লতা 

لغو< لَْغًوا ،]س ن،[ لََغا  বকবক করা 

َالِليَةٌ  لَْغٌو،  আেবাল তােবাল 

لفت<] ض[ لََفَت   িফরােনা, ঘুিরেয় েদওয়া 

 িফরা, ÖেNপ করা اñََْفَت 

لفح<] ف[ لََفحَ   েপাড়ােনা, দ« করা 
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لفظ<] ض[ لََفَظ   বলা, উ^ারণ করা 

 Mَفñْلفف< ا  েপঁচােনা, িবজিড়ত হওয়া, সিHিবR হওয়া 

لَْفاٌف 
َ
ِلف~  و أ  ঘণসিHেবিশত বাগান 

ص لَِفيٌف   িবজিড়ত, দেল দেল 

لَْ	 
َ
لفو< أ  পাওয়া, েদখেত পাওয়া 

لقب< لََقٌب  و اَلَْقاٌب   উপািধ, অপনাম 

لقح< َالقِحٌ  و لََواقِحُ   পািনবাহী বায়ু 

لقط< اñََْقَط   কুিড়েয় েনওয়া 

لقف<] س[ لَِقَف   িগলা, kাস করা 

لقم< اñََْقمَ   kাস করা, িগলা 

 েলাকমান হাকীম ‘আলাইিহস সালাম لُْقَمانُ 

 َâَِس[ ل[، ،ãََñَْالَ.  ا >âل  সাNাo করা, মুেখামুখী হওয়া 

 Mãَل সাNাo করােনা, েদখােনা 

 ãَْل
َ
 iাপন করা, রাখা أ

 Mãَتَل পাওয়া, িশখা, জপা 

اMñَالُق  ِلَقاٌء،  সাNাo, িমলন 

 সাNােত, িদেক, অিভমুখ تِلَْقاءٌ 

ُمَالقٍ  َالِ.،  দশ
ন লাভকারী 

 ٌâِْالُْملِْقيَات مث ج ُمل   উপiাপক 

يَانِ  Rالُْمتَلَق আমল ]ত@Nক 
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لِكنM  لِكن،  িকQ, বরং, তেব 

 ?@েকন?, িক জন لِمَ 

 যা, যার, যা িকছুর, যা িকছু আেছ তা, যার কারেণ لَِما

 না, নয়, কখনও না, ৈনবচ لَمْ 

 িনzয় ইহা, অবশ@ই তা لََما

�ح< مص لَْمحٌ   পলক, দৃিR, দৃিRপাত 

�ز<] ض[ لََمزَ   Öকুিট করা, িন�া করা 

ص لَُمَزةٌ   িন�ুক, েদাষাে~ষী 

�س<] ض ن،[ لََمَس   ²শ
 করা, েছাঁয়া 

 সহবাস করা َالَمَس 

 তালাশ করা اñََْمَس 

ا �م< لَم�  সবটুকু, পুেরাটা 

مص لََممٌ   েছাট /নাহ, সগীরা 

ا Mلَم না, যখন, তখন, তেব 

 না, নয় لَنْ 
 যিদ لَوْ 
 যিদ না, না হেল لَْوالَ 

 ?েকন নয় لَْوَما

لوه< الَالُت   ‘লাত’ নামক মুিত
 

لَْواحٌ  ج لَْوحٌ 
َ
لوح< أ  ফলক, তbা 
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4َُْفوظ لَْوٍح   সুরিNত িলিখত িবদ@াফলক, লাওেহ মাহফুজ 

اَحةٌ  Mلَو দ«কারী, ]�ালক 

لوذ< مص لَِواذٌ   আµেগাপন করা 

لوط< لُوٌط   লুত ‘আলাইিহস সালাম 

لوم< لَْوَمةٌ  ،]ن[ َالمَ   িতর ার করা 

 পর²ের িন�া করা تََالَومَ 


িন�ুক, ভo َالئِمٌ সনাকারী 

اَمة MوMالل িতর ারকািরণী ]াণ 

َملُومٌ  ُمِليٌم،  িনি�ত, িতর ৃত 

لَْوانٌ  ج لَْونٌ 
َ
لون< أ  রং, বণ
, আভা 

لوي< لَوMى َ!�ا، ،]ن[ لََوى  বাঁকা করা, কথা েপঁচােনা, িব½প করা 

Rب< مص لََهٌب   অি¥িশখা, Íুিলa 

 ûِلََهٍب  أ  আবু লাহাব 

Rث<] ف[ لََهَث   হাঁপােনা, হাঁসফাঁস করা 

لَْهمَ 
َ
Rم< أ  ইলহাম করা, অWের কথা েঢেল েদওয়া 

لَْها
َ
Rو< أ  উদাসীন বানােনা 

 M=َتَل উদাসীন হওয়া 

مص لَْهوٌ   উদাসীন@ সামkী, েখলনা 

  উদাসীনী, অন@মন الَِهيَةٌ 

!ت<] ض[ َالَت   কমােনা, কম েদওয়া, ´াস করা, আেNেপ েফলা 
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 !কতইনা ভােলা হেতা!, যিদ হেতা! হায়! আফেসাস َ!َْت 

ليس< لَيَْس   না হওয়া, না, নয়, েনই 

!ل< َ!َاِ�ُ  ج َ!ْلَةٌ  مث َ!ٌْل   রাত, িনিশ 

ل<] ض[ َالنَ   নরম হওয়া, ন¤◌্র হওয়া 

َالنَ 
َ
 নরম করা, েমালােয়ম করা, েপলব করা أ

اج ِ!نَةٌ   সেতজ- েকামল েখজুর বৃN 

 ٌ Rَص ل  নরম, েকামল, সহজ, িমিR, ভে�ািচত, েসৗজন@ 

  
 ميم
 িক?, যা , যা িকছু, না َما

َفَما
َ
 তারপেরও িক.. না? তবুও িক.. না أ

 িকেসর Iারা, িক িনেয়,  তা িনেয়, এমন িকছু িনেয়, যা িকছু بَِما

সহ, তা স"েক
, যা িকছু..স"েক
, তার কারেণ 
فَِبَما فَِبَم،  অতএব িক িবষেয়, অতএব যা Iারা  

 ?কী? েকান বp َماَذا

مأي< ِمئَاٌت  ِمئُْوَن، جل ِمائَةٌ   শত, একশত 

 দুইশত ِمائَتَِْ 

متع< َمتMعَ   উপেভাগ করােনা 

اْستَْمتَعَ  َيَمتMَع،  েভাগ করা 

ْمِتَعةٌ  ج َمتَاعٌ 
َ
أ  েভাগ@বp, পঁুিজ 
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م\< ص َمِتٌ   সুদৃঢ়, ]চM, শb 

م�< َمَ°   কখন, েকান সময়, কেব 

مثل< َيَمثMَل   আকৃিত ধারণ করা 

ْمثَاٌل  ج َمثٌَل  ِمثٌْل،
َ
أ  মেতা, তুল@ 

ْمثَُل 
َ
ُمثَْ·  مث أ  তুলনাহীন, আদশ
বান, অ]িতম 

 �দৃRাWমূলক শাি َمثَُالٌت 


িতমূিত[ َيَماِعيُل , পুতুল, ছিব 

يدٌ  ِüَ د< صü  মহান, মিহয়ান 

üس< üَُوِْ§~  و üَُوٌس   অি¥পূজক, অ¥ীধ 

4ص< M4ََص   িব�� করা, পূত করা 

4ق<] ف[ 4َََق   িনঃেশষ করা, মুেছ েফলা, বরকতহীন করা 

4ل< 4َِاٌل   েকৗশল, কেঠার শাি� 

4ن< اْمتََحنَ   পরীNা করা 

4و<] ن[ 4ََا  মুেছ েফলা, িবলীন করা 

�ر< َماِخرٌ  و َمَواِخرُ   চলমান েনৗযান 

�ض< مص َ�َاٌض   ]সব েবদনা 

 Mا ،]ن[ َمد مدد< َمد�  টানা, ]সািরত করা 

 Mَمد
َ
 সাহায@ করা أ

 সাহায@, সহায়ক, অেনক َمَددٌ 

ُمُددٌ  جل ِمَدادٌ   েলখার সহায়ক, কািল 
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 সাহায@কারী, মদদগার ُمِمد~ 

َدةٌ  َمْمُدوٌد، Mُمَمد  দীঘ
, ]লি�ত 

ةٌ  Mُمَددٌ  جل ُمد  সময়, েময়াদ, সময়সীমা 

مدن< َمَدائِنُ  ج َمِدْفنَةٌ   শহর, মিদনা 

 মাদইয়ান শহর َمْدَفنُ 

مرء< َمِريئًا  তৃি�দায়ক, তৃি�েভাের 

ِاْمَرءٌ  َمْرٌء،  মানুষ, ব@িb, সুদশ
ন পু0ষ, �ামী 

ٌة،
َ
ةٌ  اْمَرأ

َ
َمْرأ  রমণী, সুদশ
না 

مرت< َماُروُت   ব@ািবলেনর েফেরশতা 

مرج<] ن[ َمَرجَ   ]বািহত করা 

 েলিলহান অি¥িশখা َماِرجٌ 

ص َمِريجٌ   িমি�ত, নানািবধ, VািW 

 বাল, মুbা[ الَْمرَْجانُ 

مرح< َمَرحٌ  ،]ف[ َمَرحَ   বড়াই করা 

مرد<] ن[ َمَردَ   অবাধ@ হওয়া 

َمِريدٌ  َمارٌِد،  অবাধ@, িবে�াহী 

 সুউ^ অÀািলকা ُمَمرMدٌ 

 Mا ،]ن[ َمر مرر< َمر�  অিত�ম করা, চলা 

 চলমান, অিবরাম ُمْستَِمر~ 

 Oَمر
َ
 কড়া, িততা, চলW أ
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ةٌ  Mاٌت  ج َمر Mَمر  বার, দফা, পব
, একবার, বGবার 

ةٌ  Mِمَررٌ  جل  ِمر  শিb, Nমতা, দৃঢ়তা 

ةٍ  ُذوْ  Mِمر  শিbশালী, বলবান 

مرض<] س[ َمرَِض   অসুi হওয়া 

ْمَراٌض  جل َمَرٌض 
َ
أ  েরাগ, ব@ািধ, অসুiতা 

َمْرَ+  ج َمِريٌض   অসুi 

مرو< الَْمْرَوةَ   মারওয়া পাহাড় 

مري< اْمÈََى َيَمارَى، ِمَراًء، َمارَى،  তক
 করা, সে�হ করা 

 সি�হান, খঁুতখঁুেত ُمْمÈٌَِي 

َمَرايَا جل ِمْرَيةٌ   সে�হ, িদধা, সংশয় 

مرم< َمْرَيمُ   মারইয়াম ‘আলাইিহস সালাম 

ْمزَِجةٌ  جل ِمَزاجٌ 
َ
مزج< أ  িম¬ার, িম�ণ 

َق، Mٌق  َمز Mمزق< ُمَمز  খM খM করা 

مزن< ُمْزنَةٌ  و ُمْزنٌ   েমঘ, বৃিRভরা েমঘ 

مسح< َمْسًحا ،]ف[ َمَسحَ   েমাছা 

 ঈসা ‘আলাইিহস সালাম الَْمِسيحُ 

مسخ<] ف[ َمَسخَ   িবকৃত করা, 8পাWর করা, কদাকার বানােনা 

ْمَسادٌ  جل َمَسدٌ 
َ
مسد< أ  েখজুেরর বাকেলর রিশ 

 Mمسس< َمس~  ،]س[ َمس  ²শ
 করা, েছাঁয়া 

 Mَيَماس সহবাস করা 
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مص ِمَساٌس   সং²েশ
 যাওয়া 

ِمَساَس  َال   অ²ৃশ@, আমােক ²শ
 কেরা না, সং²শ
 নয়  

ْمَسَك،
َ
َك، إِْمَساٌك، أ Mمسك< اْستَْمَسَك  َمس  আটেক রাখা 

ُمْستَْمِسٌك  ُمْمِسَكٌة، ُمْمِسٌك،  আটককারী, বাধাদাতা 

ِمْسَكةٌ  و ِمْسٌك   েমশক, কpরী, মৃগনািভ 

ْمَسا
َ
مسو< أ  স¤@া করা 

ْمَشاجٌ 
َ
مشج< َمْشجٌ  و أ  িমি�ত, ��াণু ও িড�াণুর িমলন 

 Iَم�< َمْ�ٌ  ،]ض[ َم  পােয় েহঁেট চলা 

اءٌ  Mام َمش  িন�ুক, পরচচ
াকারী 

 wْْمَصارٌ  جل ِم
َ
مw< أ  শহর, kাম, িমশর 

مضغ< ُمْضَغةٌ   মাংসিপM, মাংসখM 

مM< ُمِضي�ا ،]ض[ َمَ,   গমন করা 

ْمَطرَ 
َ
مطر< أ  বৃিRপাত করা 

ْمَطارٌ  جل َمَطرٌ 
َ
أ  বৃিR, বষ
া, বাদল 


বষ ُمْمِطرٌ ণকারী, বৃিRদাতা 

ى Mمطو< َيَمط  অaভিa কের চলা 

 সােথ, সহ, সে¢ও َمعَ 

ْمُعٌز، جل َمْعزٌ 
َ
معز< ِمْعَزاءُ  أ  ছাগল, বকির 

معن< اج َماُعْونٌ   পািন, দাMকুড়াল, দান 

ص َمِعٌْ   পানীয়, পািন, ঝরণা 
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ْمَعاءٌ 
َ
، و أ م6< ِم6ٌْ  َم6ٌْ  নািড়ভুিঁড়, অ¸ 

مقت< مص َمْقٌت   জঘন@, িবরিbকর 

مكث< ُمْكٌث  ،]ن[ َمَكَث   থামা, থাকা 

 অবiানকারী, বািস�া َماِكٌث 

مكر< َمْكرٌ  ،]ن[ َمَكرَ   েকৗশল করা 

 েকৗশলী, বাহানাকারী َماِكرٌ 

ةُ  Mمكك< َمك  ম�া শরীফ 

م9< ِميَْ¬ُل   মীকাঈল ‘আলাইিহস সালাম 

َن، Mْمَكنَ  َمك
َ
مكن< أ  ]িতি�ত করা 

 সু]িতি�ত, বাসiান َمِكٌ 

ْمِكنَةٌ  جل َمَ¬نٌ 
َ
َمَ¬نَةٌ  مث أ  iান, জায়গা 

مكو< ُمَ¬ءٌ   হাততািল বাজােনা 

 
َ
مأل<] ف[ َمَأل  ভরা, পিরপূণ
 করা 

 
َ
َأل 
পূণ اْمتَ হওয়া, ভের যাওয়া 

 
ٌ
ْمَالءُ  جل ِمْأل

َ
أ  ভিত
, পূণ
, পিরমাণ 


পূরণকারী, ভিত َماِلئٌ কারী 

 
ٌ
ْمَالءُ  جل َمَأل

َ
أ  েনতা, সভাসদ, ম¸ী 

ملح< ِمَالحٌ  جل ِملْحٌ   লবণ, লবণাb, েলানতা 

ملق< إِْمَالٌق   িনঃ� হওয়া, অভাব 

ملك<] ض[ َملََك   মািলক হওয়া 
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 করায়1, আওতাধীন َملٌْك 

ْمَالٌك؛ جل ُملٌْك 
َ
َملَُكوٌت  أ  রাজ1, Nমতা 

َمِليٌك  ُملُوٌك، ج َمِلٌك   বাদশা 

َماِلُكون ج َمالٌِك   মািলক 

 মািলকানাধীন َمْملُوكٌ 

َمَالئَِكةٌ  ج َملٌَك   েফেরশতা 

 Mَمل
َ
ملل< أ  িলখােনা, িলিখেয় েনওয়া 

ِملٌَل  جل ِملMةٌ   ধম
, জািত, স�দায় 

ْمَ· 
َ
مé< أ  সুেযাগ েদওয়া 

 ~éَِم িচর অবকাশ , িচরতের 

 েক, কারা, কােক, েকান َمن

 কার, েয...তার لَِمنْ 

 অবশ@ই েয لََمنْ 

 যার কারেণ, যার সােথ بَِمنْ 

 অতএব েয َفَمنْ 

َفَمنْ 
َ
 ...তারপেরও িক েয أ

نْ  Mِمم তার েথেক, তার েচেয় 


েথেক, অWভু ِمنْ b 


অবশ@ই... অWভু لَِمنْ b 

 তেব... পN েথেক فَِمنْ 
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فَِمنْ 
َ

তবুও িক....স"েক أ 

 Mِمم কী েথেক, কী িদেয় 

م¢< َمنَاةٌ   পাথেরর মূিত
, েদবী 

منع<] ف[ َمنَعَ   িনেষধ করা, রNা করা 

َمنMاعٌ  َمانَِعٌة،  বারণকারী 

 কৃপণ, িনেষধকারী َمنُوعٌ 

 িনিষ�, বাধাযুb َمْمنُوَعةٌ 

 Mَمن�ا ،]ن[ َمن >êم  অনুkহ করা, ক0ণা করা, েখাটা েদওয়া 

 Oالَْمن জাHােতর সু�াদু হালুয়া 


অপ َمْمنُونٌ ণীয় কৃপা, দাতব@ 

Yَمْمنُون َغ  অনপ
ণীয় কৃপা 

 @সময়, িনয়িত, মৃতু َمنُونٌ 

 Míم¢< َم  বৃথা আ�াস েদওয়া 

 íَْم
َ

বীয أপাত করা 

 Míَيَم আশা করা, অনুপাঠ করা, পাঠ িবকৃিত ঘটােনা 

ْمِنيMةٌ 
ُ
َماِ½O  ج أ

َ
األ  আশা, অনুপাঠ 


মিন, বীয َمِ¢~ , �� 


পাথেরর মূিত َمنَاةٌ , েদবী 

موت< َمْوتًا ،]ن[ َماَت   মের যাওয়া 

َماَت 
َ
 মৃতু@ ঘটােনা, মারা أ
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مص َمَماٌت  َمْوتٌَة، َموٌْت،  মৃতু@ 

ْمَواٌت  َمْوَ�، جل َميٌْت 
َ
َميRتُْونَ  جل َميRٌت  َميْتَاٌت؛ جل َمْيتَةٌ  مث أ  মৃত, 

লাশ 
موج<] ن[ َماجَ   েঢউ েখলা, তরিaত হওয়া 

ْمَواجٌ  جل َمْوجٌ 
َ
أ  েঢউ, তরa, কেLাল 

مور< َمْوًرا ،]ن[ َمارَ   ]লয় সৃিR হওয়া 

مو§< ُموَ¦   মুসা ‘আলাইিহস সালাম 

ْمَواٌل  ج َماٌل 
َ
مول< أ  মাল, স"দ 

ْمَواهٌ  ِميَاٌه، جل َماءٌ 
َ
موه< أ  পািন, জল]বাহ, রস 

َد، ،]ف[ َمَهدَ  Mمهد< َيْمِهيًدا َمه  ]pত করা, শয@া পাতা 

 শয@াদাতা َماِهدٌ 

ُمُهوْدٌ  ِمَهاٌد، جل َمْهدٌ   েদালনা, িবছানা, শয@া 

ُمُهدٌ  جل ِمَهادٌ   িবছানা, িঠকানা 

َل، Mْمَهَل  َمه
َ
مهل< أ  সুেযাগ েদওয়া 

 উS� পঁুজ, তলািন ُمْهٌل 

مف َمِهيٌل   এেলােমেলা, আলুথালু, আউলােনা, িবিN�, আকীণ
, 

ছড়ােনা 
مهم< َمْهَما  যখনই, যতই, যা িকছু 

مهن< مف َمِهٌْ   ইতর, অধম, িনকৃR 

ميد<] ض[ َمادَ   আে�ািলত হওয়া 
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দ�রখান, আহায َمائَِدةٌ  

مY<] ض[ َمارَ   আহায
 আনা, রসদ আনা 

م�<] ض[ َمازَ   পৃথক করা 

 আলাদা হওয়া اْمتَازَ 

 َ Mَيَم� রােগ েফেট পড়া 

ميل< َميْلَةً  َميًْال، ،]ض[ َماَل   েঝাঁকা, আ�মণ করা 

  
    نون

অনবিহত অথ ن 

ى
َ
نأي<] ن[ نَأ  দূের যাওয়া, সের পড়া 

،
َ
  َغبMأ

َ
نبَأ

َ
نبأ< أ  সংবাদ েদওয়া 

 
َ
 িজEাসা করা اْستَنْبَأ

 
ٌ
نبَاءٌ  ج َغبَأ

َ
أ  সংবাদ, খবর, ওিহ 

 ~úَِْوَن، ج نOنِبيَاءٌ  نَِبي
َ
أ  নবী, দূত 

ةُ  MبُوOTا নবুওয়াত, পায়গা�ির 

نبت<] ن[ َغبََت   জªােনা, গজােনা 

نبََت 
َ
 অ�ুিরত করা أ

اج َغبَاٌت   উoপH করা, উি�দ 

نبذ<] ض[ َغبَذَ   িনেNপ করা, বজ
ন করা 

 সের পড়া, পৃথক হওয়া  انتَبَذَ 
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ن�< َينَابَزَ   অপনােম ডাকা 

نبط< اْستَنْبََط   খঁুেজ েবর করা 

نبع< َفنَانِيعُ  ج يَنبُوعٌ   ঝরণা, েফায়ারা 

نتق<] ض ن،[ َغتََق   উেSালন করা, তুেল ধরা 

 َÝََانت >Ýن  িছটেক পড়া 

 �এেলােমেলা, িবিN َمنثُورٌ 

«د< اMTْجَديِْن   ভােলা ম� দুই পথ 

ْ«َاٌس  جل َ«ٌَس 
َ
«س< أ  নাপাক, অপিব` 

نَاِجيُْل  جل اِإلِ«يُل 
َ
«ل< أ  ইি�ল শরীফ 

«م< اOTُجومُ  ج اMTْجمُ   নN`, লতা 

«و< َ«َاةٌ  ،]ن[ َ«َا  মুিb পাওয়া 

ن4َ،
َ
نM4َ  أ  মুিb েদওয়া 

َينَاَ)  نَاَ)،  কানাকািন করা 

 �মুিb]া نَاٍج 

 ~Qَِص ن  পরামশ
কারী 


কানাঘুষা, পরামশ اMTْجَوى 

 ٌ RQ  মুিbদাতা, উ�ারকারী ُمنَ

Uب< مص Uٌَْب   দািয়1, কত
ব@, িজ)া 

Uت<] ض[ Uَََت   ভা য
 বানােনা 

Uر<] ف[ Uََرَ   উট জবাই করা 
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َساٌت  Uُُوٌْس؛ جل Uٌَْس  ِUَ َسةٌ  و ِUَ >سU  অ�ভ, দুভ
াগ@ 

 Uُ অি¥িশখা, েধাঁয়াَاٌس 

Uل< اج Uٌَْل   েমৗমািছ, মধুেপাকা 

Uٌَِل  جل Uِْلَةٌ   খুিশ মেন েদওয়া 

Uن< Uَْنُ   আমরা, েমারা 

َرةٌ  ِVَ ر< نََواِخرُ  جV  পুরাতন গিলত হািÏ 

يٌل  ج Vَْلَةٌ  مث Vٌَْل  ِVَ >لV  েখজুর গাছ, েখজুর, খুম
া 

نَدادٌ 
َ
ندد< نِد~  و أ  সমতুল@, সমকN 

ندم< نَاِدمٌ   অনুত�, মম
াহত 


অনুতাপ, মম نََداَمةٌ েবদনা 

ندي< نَِداءٌ  نَاَدى،  আnান করা 

اMñنَادُ  َينَاَدى،  ডাকাডািক করা 

اMñنَادِ  يَوم  ডাকাডািকর িদন 

 সভা, মজিলস, সভাসদ نَاِدٌي 

نِْديَةٌ  جل نَِدي~ 
َ
أ  সভা, মজিলস, এজলাস 

 েঘাষক, আnানকারী ُمنَادٍ 

نذر<] ض ن،[ نََذرَ   মানত করা, শপথ করা 

نَذَر،
َ
نُُذرٌ  نُْذٌر، أ  সতক
 করা 

نُُذورٌ  ج نَْذرٌ   মানত, উoসগ
 

نُُذرٌ  ج نَِذيرٌ  ُمنِذٌر،  সতক
কারী 
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িভিত ]দিশ ُمنَذرٌ ত 

نزع<] ض[ نََزعَ   েটেন েবর করা 

َينَاَزعَ  نَاَزَع،  ঝগড়া করা 

 াণ েটেন বারকারী েফেরশতা[ اMTازÏَِِت 

اَعةٌ  Mنَز চামড়া উoপাটক অি¥ 

نزغ< نَْزغٌ  ،]ف[ نََزغَ   উসকািন েদওয়া 

نَْزَف 
َ
 মাতাল হওয়া أ

َل  ُمَ ًال، ،]ض[ نََزَل  M َنزل< َي  অবতরণ করা, নািযল হওয়া 

نَزَل 
َ

একবাের অবতীণ أ করা 

َل، Mتَِ يالً  نَز  বাের বাের অবতীণ
 করা 

 আপ@ায়ন, আিথেথয়তা نُُزٌل 

 একবার অবতরণ نَْزلَةٌ 

ٌل  و َمنَاِزُل  َمْ ِ  কNপথসমুহ, মি�ল 

ٌل  R َُم �মা~েয় অবতীণ
কারী 

ٌل  
অবতীণ ُمْ ِকারী 

ٌل، M ٌَل  ُم ُمْ َ  নািযলকৃত 

نسأ< النDِMءُ   মাস িপিছেয় েদওয়া 

ةٌ 
َ
 �লািঠ, যি ِمنَسأ

نَساٌب  ج نََسٌب 
َ
نسب< أ  রেbর স�¤ 

نسخ<] ف[ نََسخَ   মুেছ েফলা, রিহত করা 
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 অনুিলিপ করা, েলখা اْستَنَْسخَ 

نَُسخٌ  جل نُْسَخةٌ   অনুিলিপ, কিপ, নুসখা 

ن�< نَْ�ٌ   নসর েদবতা, ]িতমূিত
 

نسف< نَْسًفا ،]ض[ نََسَف   উিড়েয় েদওয়া 

نسك< نَاِسٌك    িবধান পালনকারী 

مص نُُسٌك   িবধানাবিল, কুরবািন 

َمنَاِسُك  ج َمنَسٌك   হেজর িবধান 

نسل<] ض[ نََسَل   েদৗেড় আসা 

نَْساٌل  جل نَْسٌل 
َ
أ  বংশধর, সWান সWিত 

ةٌ  و نِْسَوةٌ  نَِساٌء،
َ
نسو< إِْمَرأ  নারী জািত 

 َDَِس[ ن [>Dن  ভুেল যাওয়া 

 Cَْن
َ
 েভালােনা, িবuৃত করা أ

، ٌDَْن  ~Dَِْمن  িবuৃত 

َمنِْسي�ا نَْسيًا  এেকবাের িবuৃত 

 ~Dَِص ن  আµেভালা, ভুেলা 

 
َ
أ Mنشأ< نَش  ]িতপালন করা, বড় করা 

نَْشأ،
َ
إِنَْشاءً  أ  রচনা করা 

 তাহাÐুদ পড়া نَاِشئَةٌ 

ةٌ 
َ
 সৃিR, সৃজন, সৃিR করা نَْشأ

 রচনাকারী, সৃিRকারী ُمنِْشئٌ 
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 উ^ পাল েতালা েনৗকা, সমু�যান, জাহাজ الُْمنَْشآُت 

 َÛََا ،]ن[ ن ًÛَْن >Ûن  ছড়ােনা 

 َÛَْن
َ

পুনজ أীিবত করা 

 َÛََانْت ছিড়েয় পড়া 

اِت  َ ِ̈  েমঘমালা িব�ৃতকারী েফেরশতা বা বায়ু اMTا

مص نُُشورٌ   পুন0ºান, পুনজ
ীবন 

ةٌ  َمنُْشوٌر، َ MÛَُمن  িব�ািরত 

 ٌÛَُْمن পুনজ
ীবনীয় 

 ٌÛَُِمنْت িবিN�, এেলােমেলা 

 َWََن[ ن [>Wن  উেঠ যাওয়া, দাঁড়ােনা 

 َWَْن
َ
 দাঁড় করােনা أ

مص نُُشوزٌ   অবাধ@তা, দুব
@বহার 

نشط<] ن[ نَْشٌط   বাঁধন মৃদুভােব েখালা 

 েদহ েথেক আµার বাঁধন উªুbকারী েফেরশতাاMTاِشَطاِت 

نصب<] س[ نَِصَب   ]ির�ম করা 

ن[ نََصَب  ] iাপন করা 

 িবপদ, মুিসবত نُْصٌب 

نَْصاٌب  جل نََصٌب 
َ
أ  _ািW, �ম, কR 

نَْصاٌب  ج نُُصٌب 
َ
أ  েবদীর প� 

نِْصبٌَة، جل نَِصيٌْب 
َ
نِْصبَاءُ  أ

َ
أ  নসীব, ভাগ@, ]াপ@ 
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াW, িবমষ_ نَاِصبَةٌ , িবষH 

نَْصَت 
َ
نصت< أ  চুপ থাকা 

نصح< نُْصحٌ  ،]ف[ نََصحَ   নসীহত করা 

 নসীহতকারী نَاِصحٌ 

 উপেদশমূলক نَُصوحٌ 

 َwََا ،]ن[ ن ًwَْن >wن  সাহায@ করা 

 পর²ের সাহায@ করাَينَاَ©َ 

 َwََاْغت ]িতেশাধ েনওয়া 

 َwَْاْستَن সাহায@ চাওয়া 

،Yٌنَْصارٌ  ج نَاِ©ٌ  نَِص
َ
أ  সাহায@কারী, পৃ�েপাষক 

 �সহায়তা]া َمنُْصورٌ 

 ٌwَُِمنْت ]িতেশাধ kহণকারী 

اِ½~  َwَْنََصارَى ج ن  খৃRান 

نَْصاٌف  جل نِْصٌف 
َ
نصف< أ  অেধ
ক, আধা, অধ
াংশ 

نصو< نََواِ?ُ  ج نَاِصيَةٌ   কপাল, কপােলর েকশ, কেরািট 

نضج<] س[ نَِضجَ   েপাড়া, দ« হওয়া 

اَخةٌ  Mنضخ< نَض  উUিসত ]dবণ 

نضد< َمنُْضودٌ  نَِضيٌْد،  ঘনভােব সাজােনা, �ের �ের সিÐত 

ةٌ  ن�< مص نَْ�َ  লাবণ@তা, মাধুরী 

ةٌ  َxِنَا লাবণ@ময়, কািWমান 
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نطح< َغْطً@  َغَطائُِح، جل نَِطيَحةٌ   িশেঙর আঘােত হত 

نطف< ُغَطٌف  جل ُغْطَفةٌ   মিন, বীয
, �� 

نطق<] ض[ َغَطَق   বলা, কথা বলা 

ْغَطَق 
َ
 বাকশিb েদওয়া أ

 ভাষা, কথা, বুিল َمنِْطٌق 

نظر< َغَظرٌ  ،]ن[ َغَظرَ   েদখা, তাকােনা 

ْغَظرَ 
َ
 অবকাশ েদওয়া أ

 অেপNা করা اْغتََظرَ 

نَاِظَرةٌ  مث نَاِظرٌ   দশ
ক 

مص َغْظَرةٌ   একবার তাকােনা 

مص نَِظَرةٌ   অবকাশ,  সুেযাগ 

 �অবকাশ]া ُمنَْظرٌ 

 অেপNমাণ ُمنْتَِظرٌ 

نعج< نَِعاجٌ  ج َغْعَجةٌ   দু�া,  দু�ী, েভড়ী 

نعس< ُغَعاٌس   ত©া, িঝমুিন, �ািW 

نعق<] ض[ َغَعَق   আত
নাদ করা 

ْغُعٌل، جل َغْعٌل 
َ
نعل< نَِعاٌل  أ  জুতা, পাদুকা, চ÷ল 

ْغَعَم،
َ
مَ  أ Mنعم< َغع  েনয়ামত দান করা 

 সজীব, উoফুL نَاِعَمةٌ 

مص َغْعَمةٌ   উপেভাগ@বp 



 

569 

ْغُعمٌ  َغْعَماٌء، نَِعٌم، ج نِْعَمةٌ 
َ
أ  েনয়ামত, অনুkহ, দান 

ص نَِعيْمٌ   িবলাসবGল, েনয়ামতপূণ
 

ْغَعامٌ  ج َغَعمٌ 
َ
أ  গৃহপািলত প� 

ا، Mنِْعمَ  نِِعم  কী চমoকার! 

 হাঁ, িঠক আেছ َغَعمْ 

ْغَغَض 
َ
نغض< أ  েহলােনা, নাড়া েদওয়া 

اثَاِت  MفMTنفث< ا  ফুoকারকািরণী 

نفح< َغْفَحةٌ   বাতাস, হাওয়া, বায়ু, বার, পালা, পব
 

نفخ< َغْفَخةٌ  ،]ن[ َغَفخَ   ফুঁ েদওয়া, েফাঁকা 

نفد< َغَفادٌ  ،]س[ نَِفدَ   ফুিরেয় যাওয়া 

نفذ<] ن[ َغَفذَ   অিত�ম করা 

نفر<] ض[ َغَفرَ   পিরবার েছেড় সফর করা 

ْغَفارٌ  جل نَِفYٌ  َغَفٌر،
َ
أ  কােফলা, দল 

مص ُغُفورٌ   ঘৃণা, দূর1 

 দলেছাটা গাধা ُمْستَنِفَرةٌ 

َس  Mنفس< َينَف  �াস kহণ করা 

 আkহী হওয়া َينَافََس 

 আkহী, ]িতেযাগী ُمتَنَافٌِس 

ْغُفٌس  ُغُفوٌس، ج َغْفٌس 
َ
أ  আµা 

نفش<] ن[ َغَفَش   রােত চরা, ধুিনত করা 
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 ধুিনত َمنُْفوٌش 

نفع< َغْفًعا ،]ف[ َغَفعَ   উপকার করা 

َمنَْفَعةٌ  و َمنَافِعُ   উপকািরত, সুিবধা 

ْغَفَق،
َ
نفق< اِإلنَفاُق  أ  ব@য় করা 

نَِفاقًا نَاَفَق،  মুনােফিক করা 

َغَفَقاٌت  ج َغَفَقةٌ   খরচাপািত, ব@য় 

 খরচকারী, দানকারী ُمنِْفٌق 

 মুনািফক, কপট, িIমুখী ُمنَافٌِق 

ْغَفاٌق  جل َغَفٌق 
َ
أ  সুরa, সঁুিড়পথ 

ْغَفاٌل 
َ
نفل< َغَفٌل  و أ  গিনমেতর মাল 

 অিতিরb পুর ার نَافِلَةٌ 

ن	<] ض[ َغ9َ   িনব
ািসত করা 

َب  Mنقب< َغق  তHতH কের খঁুেজ েবড়ােনা 


িবদীণ َغْقٌب  করা, িছ� করা 

ُغَقبَاءُ  جل نَِقيٌْب   সদ
ার, দলপিত, েনতা 

ْغَقذَ 
َ
نقذ< أ  উ�ার করা, মুিb েদওয়া 

 উ�ােরর েচRা করা اْستَنَْقذَ 

نقر<] ن[ َغَقرَ   ফুক েদওয়া, ফুoকার করা 

نََواِقYُْ  جل نَاقُورٌ   িসঙা, িসaা 

 ٌYص نَِق  িতল পিরমাণ, ��, অণু 
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نقص< َغْقٌص  ،]ن[ َغَقَص   ´াস করা 

 াসকৃত, কমােনা´ َمنُْقوٌص 

ْغَقَض  َغْقٌض، ،]ن[ َغَقَض 
َ
نقض< أ  ভাaা 

نقع< ُغُقْوعٌ  نَِقاٌع، جل َغْقعٌ   ধূলা, ধূলাবািল, ধুেলা 

نقم<] ض[ َغَقمَ   অপছ� করা 

انِْتَقامٌ  اْغتََقَم، ]িতেশাধ েনওয়া 

انِْتَقامٍ  ِذي  ]িতেশাধ kহণকারী, শাি�দাতা 

 িতেশাধ kহণকারী[ ُمنْتَِقمٌ 

نكب< نَاِكٌب   িবপথগামী, পথVR 

َمنَْكٌب  و َمنَاِكُب   কাঁধ, পা�
, উ^iান 

نكث<] ن[ نََكَث   ভa করা 

نَْكاٌث 
َ
نِْكٌث  و أ  টুকরা টুকরা, ভাaা 

نكح< نَِكاًحا ،]ف ض،[ نََكحَ   িবেয় করা 

 িবেয় করেত চাওয়া اْستَنَْكحَ 

نَْكحَ 
َ
 িবেয় করােনা أ

نكد< ص نَِكدٌ   সামান@, িকিqo, নূ@নতম 

نكر<] س[ نَِكرَ   অপছ� করা 

رَ  Mنَك বদেল েদওয়া, পালটােনা 

نَْكرَ 
َ
�অ أীকার করা 

ُمنَْكرٌ  نُُكٌر، نُْكٌر،  অি]য়, ম� 
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 ٌYْمص نَِك  অ�ীকৃিতর শাি� 

نَْكرُ 
َ
 জঘন@তম, ¨িতকটু أ

ُمنِْكَرةٌ  مث ُمنِْكرٌ   অ�ীকারকারী 

َس  ،]ن[ نََكَس  Mنكس< نَك  উ³ামুখী করা 

 নতিশর, অধঃমুখী نَاِكٌس 

نكص<] ض[ نََكَص   ]iান করা 

نكف< اْستَنَْكَف   িব×ত েবাধ করা 

نَْكاٌل 
َ
نكل< نِْكٌل  و أ  েলৗহ িশকল, িজ�ীর 

 �দৃRাWমূলক শাি نََكاٌل 

 শাি� েদওয়া َينِْكيٌْل 

نمرق< ُغْمُرقَةٌ  و َغَماِرُق   গািলচা, েকামল শয@া 

نمل< َغْمٌل  ج َغْملَةٌ   িপঁপড়া, িপপীিলকা 

نَاِمُل 
َ
أنْملَةٌ  و أ  আaুলসমুহ, অaুিল 

نمم< َغَمائِمُ  جل نَِميْمٌ   িন�া, কুoসা, পরিন�া 

نهج< َمنَاِهيْجُ  جل ِمنَْهاجٌ   পথ, মহাসড়ক 

نهر<] ف[ َغَهرَ   ধমকােনা, ঝািড় মারা 

ْغَهارٌ  ج َغَهرٌ 
َ
أ  নদী, িনঝ
িরণী 

ْغُهٌر، جل َغَهارٌ 
َ
ُغُهرٌ  أ  িদন, িদবস, িদবােলাক 

ن5<] ف[ َغَ=   িনেষধ করা, িবরত রাখা 

 Xََينَا পর²ের িনেষধ করা 
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 িবরত হওয়া اْغتََ= 

 XِاMTا বারণকারী 

ُغْهيَةٌ  و ُغً=   Eান, বুি�, ]িতভা 

َ=  اُوِ¶  OTا  Eানী, িবচNণ 

 েশষ]াW, দূরতম الُْمنْتََ= 


বজ ُمنْت5ٌَِ নকারী 

نوء<] ن[ نَاءَ   ভারা�াW করা, _াW করা 

نَاَب 
َ
نوب< أ  ]ত@াবত
ন করা 

 ভুভb[ ُمِنيٌْب 

نوح< نُْوحٌ   নূহ ‘আলাইিহস সালাম 

نور< ِغYَْانٌ  جل  نَارٌ   আ/ন, অি¥ময় েদাযখ 

نَْوارٌ  جل نُْورٌ 
َ
أ  আেলা, েজ@ািত, িকরণ 

 ٌYُْمِن আেলােকাÅল 

نوس< اج اMTاُس   মানুষ, মানবজািত 

 O§ِنَا
َ
إنٌْس  و أ  মানুষ, মনুষ@, মানব 

نوش< َينَاوٌُش   নাগাল পাওয়া 

نوص< َمنَاٌص   পলায়ন, িন¿ৃিত লাভ 

نُْوٌق  نُْوٌق، جل نَاقَةٌ 
ُ
نوق< أ  উটনী, উ�ী 

نوم< مص نَْومٌ   ঘুম, িন�া 

 ¥ঘুমW, িন�াম نَائِمٌ 
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مص َمنَامٌ   িন�া, �Ø, খাব 

نَْواٌن، جل نُونٌ 
َ
نون< نِيْنَانٌ  أ  মাছ, বৃহo মoস 

اOTونِ  َذا  মাছওয়ালা, ইউনুস ‘আলাইিহস সালােমর উপাধী 

نوي< نََواةٌ  و اMTَوى  আঁিট, েখজুেরর আঁিট, িবিচ 

نيل< َغيْالً  ،]س[ نَاَل   পাওয়া, লাভ করা, অজ
ন করা, কবুল করা, 

েপÉছা, দান করা 
  
 واو
 এবং, আর, ও, শপথ, সহ, সােথ, এমতাবiায় وَ 

وأد< َمْوئُوَْدةٌ   জীিবত দাফনকৃত কন@া, জীবW সমািহত 

وأل< َمْوئٌِل   আ�য়, আ�য়iল 

ْوَبارٌ 
َ
وبر< َوَبرٌ  و أ  পশম, েলাম, েরাম 

ْوَبَق 
َ
وبق< أ  ¡ংস করা,  

 ংসালয়, ¡ংসpপ¡ َمْوبٌِق 

وبل< َوابٌِل   ]বল বষ
ণ 

ص َوَباٌل   কুপিরণিত 

ام َوبِيٌْل   ভীষণ শাি� 

ْوتَادٌ 
َ
وتد< َوتَدٌ  َوتٌِد، و أ  েপেরক, কীলক, অগ
ল 

وتر<] ض[ َوتَرَ   কম করা, কিমেয় েদওয়া 

 �মা~েয়, �েম �েম َيÈَْا
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ْوتَارٌ  جل َوتْرٌ 
َ
أ  একক, েবেজাড় িদবস 

ْوتِنَةٌ  جل َوِيٌْ 
َ
وتن< أ  রbবাহী নাড়ী, গদ
ান 

ْوَعَق 
َ
وثق< أ  মজবুত কের বাঁধা 

 দৃঢ়]িত¨িত েনওয়া َواَعَق 

ُوُعٌق  جل َوثَاٌق   ব¤ন, বাঁধন 

َمْوثٌِق  ِميْثَاٌق،  চুিb, ]িতEা 

 ãَالُْوْع দৃঢ়তম, মজবুত 

ْوثَانٌ 
َ
وثن< َوْعنٌ  و أ  মূিত
, ]িতমা 

وجب<] ض[ وََجَب   পেড় যাওয়া 

وجد<] ض[ وََجدَ   পাওয়া, লাভ করা 

مص وُْجدٌ   পাওনা, সাধ@, স"দ 

وَْجَس 
َ
وجس< أ  ভয় পাওয়া 

وَْجَف 
َ
وجف< أ  হাঁকােনা, ½ত চালােনা 

 েবগবান, চqল َواِجَفةٌ 

وجل<] س[ وَِجَل   ভয় পাওয়া, দুরদুর করা 

وَِجلَةٌ  مث  وَِجٌل   ভীত, শি�ত, আতি�ত 

َه، Mهَ  وَج Mوجه< تَوَج  অিভমুখী হওয়া 

وُُجوْهٌ  ج وَْجهٌ   েচহারা, সQিR 

 িদক, িকবলা وِْجَهةٌ 

ص وَِجيْهٌ   স)ািনত, ময
াদাবান 
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َحدٌ 
َ
وحد< إِْحَدى مث آَحاد جل أ  এক, একিট, একক সSা, 

একজন, জৈনক, েকউ, অন@তম 
 এক, অনন@, অিIতীয় وَْحدٌ 

ْحَدانٌ  جل َواِحدٌ 
ُ
َواِحَدةٌ  مث أ  একজন, অনন@ 

 `একাকী, একমা وَِحيْدٌ 

وحش< وَْحٌش  و وُُحوٌْش   প�, বন@প� 

 Yَْو
َ
و�< أ  ওহী ে]রণ করা 

مص َوْ�ٌ   ওহী, ]ত@ােদশ 

 Mا ،]س[ وَد ودد< وُد�  কামনা করা 

 Mَواد ব¤ু1 করা 

ةٌ  Mَموَد ব¤ু1, �দ@তা, ি]িত 

ام وَُدودٌ   ¯েËহপরায়ণ, ে]মময় 

 একটা েদবতা নাম وَد~ 

ودع< وَدMعَ  ،]ف[ وََدعَ   িবদায় করা 

 আ�য়iল ُمْستَوَْدعٌ 

ودق< مص وَْدٌق   বৃিR, বষ
ণ 

ودي< ِديَاٌت  جل ِديَةٌ   খুেনর মা�ল, রbপণ 

وِْديَةٌ  ج َوادٍ 
َ
أ  উপত@কা 

وذر<] س[ وَِذرَ   পিরহার করা, ছাড়া 

ورث<] س[ َورَِث   ওয়ািরস হওয়া 
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ْورََث 
َ
 ওয়ািরস বানােনা أ

َوَرثَةٌ  ج َوارٌِث   উSরািধকারী 

تَُراٌث  ِمYَْاٌث،  মীরাস 

ورد<] ض[ َورَدَ   েপÉছা, অবতরণ করা 

ْورَدَ 
َ
 েপÉছােনা, নামােনা أ

ْوَرادٌ  جل ِورْدٌ 
َ
أ  অবতরণiল, তৃ�াত
 

َوارُِدونَ  ج َوارِدٌ  অবতরণকারী 

 আনীত, উপনীত َمْوُرودٌ 

َورَْدةٌ  مث ُورْدٌ  جل َورْدٌ   েগালাপী, লাল েগালাপ 

ْورَِدٌة، جل َوِرْيدٌ 
َ
ُوُروْدٌ  أ  শাহরগ, ঘােড়র রগ 

ْوَراٌق  جل َوَرٌق 
َ
ورق< َوَرقَةٌ  مث أ  পাতা, পাত 

ْوَراٌق  جل َوِرٌق 
َ
أ  8পার পাত, েরৗপ@মু�া 

وري< َوارَى  আবৃত করা, লুকােনা 

 আবৃত হওয়া تََوارَى


পদাঘােত আেলাক িবকীণ الُْمْوِرَياتকারী অ� 

 পzােত, ব@তীত َوَراءٌ 

وزر< ]ض[ َوَزرَ   েবাঝা বহন করা 

ْوَزارٌ  ج ِوْزرٌ 
َ
أ  েবাঝা, পাপ 

 বহনকারী, ভারবাহী َواِزَرةٌ 

ْوَزارٌ  جل َوَزرٌ 
َ
أ  আ�য়iল, পানাহ 
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ُوَزَراءُ  جل َوِزيْرٌ   উিযর, ম¸ী 

ْوَزعَ 
َ
وزع< أ  কুচকাওয়াজ করা, শিb েযাগােনা, অনুকূল করা 

وزن< َوْزنًا ،]ض[ َوَزنَ   ওজন করা, মাপা 

 পিরিমত, সুষম َمْوُزْونٌ 

َمَواِزينُ  ج ِمْ�َانٌ   মাপয¸ 

وسط<] ض[ وََسَط   মাঝখােন ঢুেক পড়া 

وَْساٌط  جل وََسٌط 
َ
أ  মধ@মপlী 

وَْسُط،
َ
وُْسَطى أ  মধ@ম 

وسع<] س[ وَِسعَ   ]শ� হওয়া 


শ�তা, সাধ@, সামথ[ وُْسعٌ @ 

َواِسَعةٌ  مث َواِسعٌ   ]শ�কারী 


াচুয[ َسَعةٌ , ]শ�তা 


াচুয[ ُموِْسعٌ  লাভকারী, ধনী 

وسق<] ض[ وََسَق   আUH করা, ধারণ করা 

Mَسَق  
পূণ ات হওয়া, িঘের েফলা 

وسل< وََسائُِل  جل وَِسيْلَةٌ   মাধ@ম, উপায়, ওিসলা 

وسم<] ض[ وََسمَ   েপাড়া দাগ েদওয়া 

مٌ  Rُمتَوَس িনরীNণকারী 

وسن< ِسنَةٌ   ত©া, িঝমুিন 

وسوس< وَْسوََس   কুম¸ণা েদওয়া 
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وََساِويُْس  وَْسَواٌس   কুম¸ণাদাতা 

و<< مص ِشيَةٌ   দাগ, কল�, েদাষ¶িট 

وصب< َواِصٌب   িচরiায়ী, িবরামহীন 

وصد< وُُصدٌ  جل وَِصيْدٌ   ]েবশপথ, েচৗকাট 

 বি�, আব�, েবRনী ُمؤَْصَدةٌ 

وصف< وَْصٌف  ،]ض[ وََصَف   বণ
না করা 

وصل<] ض[ وََصَل    েপÉছা, নাগাল পাওয়া 

َل  Mوَص উপযু
পির পাঠােনা 

وََصائُِل  جل وَِصيْلَةٌ   েদবীর নােম উoসিগ
ত উট 

، MEَتَوِْصيٌَة، و  Eَْو
َ
و?< أ  ওিসয়ত করা, িনেদ
শ েদওয়া 

 Eَتََوا পর²ের পরামশ
 করা, সদুপেদশ েদওয়া 

 ওিসয়তকারী ُموٍص 

وََصايَا جل وَِصيMةٌ   ওিসয়ত, উপেদশ 

وضع< ]ف[ وََضعَ   রাখা, iাপন করা 

وَْضعَ 
َ
 েঘাড়া েদÉড়ােনা أ

َموِْضعٌ  و َمَواِضعُ   iান, রনাaন 

 iািপত, রিNত َموُْضوَعةٌ 

وضن< َموُْضونَةٌ   সুউ^, অল�ৃত 

 
َ
وطأ< َوْطئًا ،]ف[ َوَطأ  পদদিলত করা 

 
َ
 সম~য় করা َواَطأ
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 পথ, রা�া, চলার iান َمْوِطئٌ 

ْوَطارٌ  جل َوَطرٌ 
َ
وطر< أ  কামনা, ]েয়াজন 

وطن< َمْوِطنٌ  و َمَواِطنُ   বাসiান, iান 

وعد< َواَعدَ  وَْعٌد، ،]ض[ وََعدَ   ওয়াদা করা, ]িতEা করা, চুিb করা 

 পর²ের ওয়াদা করা تََواَعدَ 

َموُْعودٌ  َوِقيٌد،  ]িত¨িত, ]িত¨ত, Gমিক 

ِميَْعادٌ  َموِْعَدٌة، مث َموِْعدٌ   ওয়াদা, ]িত¨ত সময় 

وعظ<] ض[ َوَقَظ   ওয়াজ করা 

 ওয়ােয়জ, উপেদশদাতা َواِعٌظ 

 ওয়াজ, উপেদশবাণী َموِْعَظةٌ 

و#<] ض[ َوَ"   মেন রাখা, সংরNণ করা 

ْوَ" 
َ
 সংরNণ করা أ

 রNাকারী, ¨িতধর َواِقيَةٌ 

ْوِقيَةٌ  ج وÏَِءٌ 
َ
أ  থেল, ব�া 

وفد< ُوفُوْدٌ  جل َوفْدٌ   ]িতিনিধ, দেল দেল, দূত 

وفر< َمْوفُورٌ   পিরপূণ
, ভরপুর 

ْوفََض 
َ
وفض< أ  েদÉড়ােনা, 1রা করা 

َق، Mوفق< تَْوِفيًقا َوف  অনুকূল করা, তাউিফক েদওয়া 

مص ِوفَاٌق   আনুকূল@, যথােযাগ@ 

، MZَو  Zَْو
َ
و]< أ  পূণ
 করা 
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 MZتََو জীবনকাল পূণ
 কের েদওয়া, মৃতু@ েদওয়া 

 Zَاْستَْو পূণ
 কের েনওয়া 

 Zَْو
َ

পূণ أতম, অিধক পূণ
কারী 


পূণ ُمْوِ]ٌ কারী 

 ٌ R[ُمَو পিরপূণ
 দানকারী 

 ٌ R[ُمتََو পূণ
 হায়াত দানকারী, জীবনকােলর পূণ
তাদাতা 

وقب<] ض[ َوقََب   অ¤কার আUH করা 

تَت َوقMَت، Rق
ُ
وقت< أ  সময় ধায
 করা 

ْوقَاٌت  جل َوقٌْت 
َ
أ  সময়, কাল 

ُت َمَواِقيْ  ج ِميَْقاٌت   িনধ
ািরত সময় বা iান 


িনধ َمْوقُوٌْت ািরত সময় 

ْوقََد،
َ
وقد< اْستَْوقَدَ  أ  আ/ন �ালােনা 

مص َوقُوْدٌ   �ালািন, ই¤ন, খিড় 

 �িলত, দাহ@মান[ ُمْوقََدةٌ 

وقذ< َمْوقُوَذةٌ   ]হাের িনহত 

وقر< َوقMرَ   স)ান করা 


ময َوقَارٌ াদা, স)ান, গা;ীয
 

ُوقُْورٌ  جل َوقْرٌ   বিধরতা, ¨িতহীনতা 

ْوقَارٌ  جل ِوقْرٌ 
َ
أ  ভার, ভাির েবাঝা 

وقع< َوْقَعةٌ  ،]ف[ َوَقعَ   ঘটা, পিতত হওয়া 



 

582 

ْوَقعَ 
َ
 সংঘিটত করা أ

َواقَِعةٌ  مث َواقِعٌ   ঘটমান, স;াব@ 

َمْوقِعٌ  و َمَواقِعُ   পতনiল, অ�াচল 

 পতনশীল, পতেনাªুখ ُمَواقِعٌ 

وقف<] ض[ َوَقَف   দাড় করােনা, থামােনা 

 দMায়মান َمْوقُوٌف 

و-<] ض[ َوَ\   রNা করা, মুb করা 

 ãَMاي বাঁচা, পাপ পিরহার করা 

 রNাকারী, রNক َواقٍ 

 ~âَِتِْقيَاءُ  جل ت
َ
أ  মুSাকী, ধম
পরায়ণ 

 ãَْي
َ

সব أািধক আLাহভী0 

اMñْقَوى ُيَقاٌة،  তাকওয়া 

 âِMالُْمت মুSাকী, আLাহভী0 

،
ُ
أ M1تََو  

َ
و1أ< اتMَكأ  েহলান েদওয়া 

 গিদনশীন, উপিবR ُمتMِكئٌ 

 
ٌ
 আরাম েকদারা ُمتMَكأ

و1د< تَْوِكيدٌ   মজবুত করা 

و1ز<] ض[ َو1َزَ   থা÷ড় মারা, ঘুিষ মারা 

 َ M]و[< َو  উিকল িনেয়াগ করা 

 َ M]تََو তাওয়া�ুল করা 
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ءُ  جل َو1ِيٌْل  َ
Oَُو  উিকল, কম
িবধায়ক 

 ٌ R]ُمتََو িনভ
রকারী 

ولج<] ض[ َولَجَ   ]েবশ করা 

ْولَجَ 
َ
 অনু]েবশ করােনা أ

 ু¤অWরa ব َوِ!َْجةٌ 

 َ�و�<] ض[ َوَ  জª েদওয়া 

 ٌ�ْوالَدٌ  ج َوَ
َ
أ  সWান, বংশধর 

انٌ  ج َوِ!دٌ  َ ْ�ِو  সWান, কুমার 

 ٌ� িপতা, জনক َواِ

ةٌ  َ�اٌت  ج َواِ َ�َواِ  মা, ]সূিত 

يِْن  َ� িপতামাতা َواِ

 সWান, নবজাতক َمْولُودٌ 

³َ  َمْولُود  যার সWান, িপতা 

و^<] ض[ َوَ¶   িনকেট থাকা 

 M¶َو িফের যাওয়া, িফরােনা, িপছু হটা 

 M¶تََو িফরা, িবমুখ হওয়া, িপছু হটা, ব¤ু বানােনা 

~  َواٍل، ِ̂ ْوِ!َاءُ  ج َو
َ
أ  রNক, ওলী, ]ভু, ব¤ু, ৈনকট@]া�, অিভভাবক, 

সাহায@কারী 
 ٌ R̂  অিভমুখী, মুখকারী ُمَو

 রNণােবNণ, অিধকার َوَاليَةٌ 
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ْوَ¶ 
َ
 িনকটতম, ে��তর, অকল@াণ, অমaল أ

َمَواِ�ُ  جل الَْمْوَ¶   ৈনকট@দাতা, মাওলা, ]ভু, মুিনব, অিভভাবক, ব¤ু 

َمْوَ¶  و َمَواِ�ُ   ওয়ািরসগণ, চাচাত ভাই, ব¤ু বা¤ব 

و3<] ض[ َو2َ   অলসতা করা 

وهب<] ض ف،[ وََهَب   েদওয়া, উoসগ
 করা 

اُب  Mام الْوَه  অত@ািধক দানকারী 

اجٌ  Mوهج< ام وَه  আেলাক িবকীণ
কারী, আেলাকিবUুরক, েজ@ািতম
য় 

وهن< وَْهنًا ،]ض[ وََهنَ   কR করা, েভেঙ পড়া, দুব
ল হওয়া 

وَْهنُ 
َ

দুব أলতম 


দুব ُموِْهنٌ লকারী 

و$< َواِهيَةٌ   দুব
ল, চূণ
 িবচূণ
, িবদীণ
 

 Mن
َ
انّ +ك+وي< َويَْكأ  েজেন েরখ!, হায়!, হাঃ!, হায় আফেসাস!, 

িধক! 
ويل< َويٌْل   ¡ংস!, দুভ
াগ@!, িধক!, েদাযেখর নাম 

ْوَ¶ 
َ

ংস!, দুভ¡ أাগ@!, িধক! 


হায় আমার ¡ংস!, হায় দুভ يَاَوْيلََ° াগ@!, হায় কপাল! 

 

 
 
 ا7اء
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َها، ه  তার, তােক 

هوأ< َهاُؤمْ  ج َها  নাও, লও, ধর, েদেখা! সাবধান! 

هيت< َهاتُوا  আেনা, েপশ কর 

 এ8প, এমন, এমিন, এমিনভােব َهَكَذا

 এখােন, অ`, এই iােন َهُهنَا

هبط<] ض[ َهبََط   নামা, িনÎiােন যাওয়া 

ْهبَاءٌ  جل َهبَاءٌ 
َ
هبو< أ  ধুেলা, ধূলা, বািল 

دَ  Mهجد< َيَهج  তাহাÐুদ পড়া 

هجر< َهْجًرا ،]ن[ َهَجرَ   পিরত@াগ করা 

 িহজরত করা َهاَجرَ 

 পিরত@b َمْهُجورٌ 

 িহজরতকারী ُمهاِجرٌ 

هجع<] ف[ َهَجعَ   ঘুমােনা, িন�া যাওয়া 

ا هدد<] ن[ َهد�  েভেঙ পড়া, খানখান হওয়া, িব¡� হওয়া 

مَ  Mهدم< َهد  ¡ংস করা, িব¡� করা 

هدهد< َهَداِهدُ  جل ُهْدُهدٌ   GদGদ পািখ 

هدي< ُهًدى ،]ض[ َهَدى  িহদায়াত করা 

 িহদায়াত পাওয়া إْهتََدي

الُهَدى الَهاِدي،  পথ]দশ
ক 
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ْهَدي
َ
 সুপথগামী األ

 �িহদায়াত]া ُمْهتَدٍ 

 �কুরবািনর প الَهْدُي 

 উপহার, উপেঢৗকন َهِديMةٌ 

هرب<] ن[ َهَرًبا  পলায়নপর, পালােনা 

هرت< َهاُروت  েফেরশতার নাম 

ْهَرعَ 
َ
هرع< أ  ½ত েদৗেড় আসা 

هرن< َهاُرون  হা8ন ‘আলাইিহস সালাম 

 
َ
هزأ< اْستَْهَزأ  ঠাÀা করা, ঠাÀা করা, ব@a করা, উপহাস@ বানােনা 

 িব½পকারী ُمْس1َِئٌ 

 উপহাস@, িব½পাµক ُهُزًوا

 Mهزز<] ن[ َهز  ঝািক েদওয়া, নাড়া েদওয়া, আে�ািলত করা 

 M1َاْه নেড় ওঠা, িশহরণ লাগা 

هزل< َهْزٌل   িমছািমিছ, অেহতুক 

هزم<] ض[ َهَزمَ   পরািজত করা 

 �পরািজত, পরা َمْهُزومٌ 

 Mهشش<] ن[ َهش  পাতা ঝরােনা 

هشم< َهِشيمٌ   েখায়াড় িনম
ােণর জরাজীণ
 খড়, �¿ ঘােসর টুকরা, 

পেড় থাকা তৃণলতা, �¿ খড়কুটার কাটছাট, ভaুর খড় 
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هضم< َهْضًما  আµসাত করা, হজম করা, েনিক কমােনা, পুন@´াস 

করা 
 ,হজমেযাগ@, েকামল, েমালােয়ম, নরম, ভaুর, িবিচমুb َهِضيمٌ 

সংযুb, লাগালািগ, চমoকার 
هطع< ُمْهِطعٌ   পলায়নপর, পলকহীন, অপলকদৃিR, ½তধাবমান 

هلع< َهلُوعٌ   ব@াকুল, অিiর 

هلك<] ض[ َهلََك   ¡ংস হওয়া 

 ংস করা¡ أْهلََك 

 ংসশীল¡ َهالٌِك 

 ংসকারী¡ ُمْهِلٌك 

 �ংস]া¡ ُمْهلٌَك 

 িবনাশ َمْهِلٌك 

 ংস¡ اñَْهلَُكة

 Mَهل
َ
هلل< أ  জবাই করা, বিল েদওয়া 

ِهَالٌل  و أِهلMةٌ   নতুন চাঁদ 

 Mهلم< َهلُم  আেসা, আেনা 

همد< َهاِمَدةٌ   তৃণলতাহীন, �¿ 

همر< ُمنَْهِمرٌ   বষ
ণমুখর, পতনশীল 

ازٌ  ُهَمَزٌة، Mهمز< ام َهم  িন�ুক 

 েধাকা, ]তারণা َهَمَزات
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همس< َهْمٌس   িফসিফস শ5 

 Mهمم<] ن[ َهم  ইUা করা, উপ�ম হওয়া 

 Mأَهم উিI¥ করা, েপেরশান করা, িচWাি_R করা 

همن< َهامان  হামান 

هنأ< َهِنيئًا  তৃি�র সােথ, সানে� 

هنلك< ُهنَالَِك   েসখােন, ওখােন 

هوأ< َهاُؤمْ  ج َها  নাও, লও, ধর, েদেখা! সাবধান! 

هود<] ن[ َهادَ   ইGদী হওয়া 

 Gদ ‘আলাইিহস সালাম ُهودٌ 

َفُهوِدي~  ا!هود،  ইGদী 

هور< اْغَهارَ   িব¡� হওয়া 

 িব¡�, পতেনাªুখ َهارٍ 

هون< أَهانَ   লািÚত করা, অপমািনত করা,  

 সিবনেয়, িবনয়াবনত َهْونًا

 @লাÚনাকর, নগণ ُهونًا

 লাÚনাকারী ُمِهٌ 

 ٌ Rْهِونَاءُ  جل َه
َ
أ  সহজ, সহজ ব@াপার 

 অিতসহজ, সহজতর األْهَونُ 

 অস)ােন, অপমােন ُمَهانًا
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هوي<] ض[ َهَوى  ¡ংস হওয়া, পিতত হওয়া, অদৃশ@ হওয়া, ঝুেক 

পড়া, বহন করা 
َيْهَوي ،]س[ َهوَِي   কামনা করা 

 ংস করা, আছাড় মারা, সেজাের েফেল েদওয়া¡ أْهَوي


দুবৃ إْستَْهَوىS বানােনা 

ْهَواءِ  ج الَهَوى
َ
األ  কামনা, ]বৃিS, কু]বৃিS, আসিb 

 �ন@, ফাকা, কু]বৃS الَهَواءُ 

 েদাযেখর নাম َهاِوَية

 
َ
هيأ< َهيMأ  সহজ করা, ]pত করা 

َهيMاٌت  جل َهيْئَةً   আকৃিত, আকার 

هيت< َهاتُوا  আেনা, েপশ কর 

 আেসা َهيَْت 

هيج<] ض[ َهاجَ   �¿ হওয়া 

هيل< َمِهيٌل   এেলােমেলা, আলুথালু, আউলােনা, িবিN�, আকীণ
, 

ছড়ােনা 
هيم<] ض[ َهامَ   তৃ�ায় েঘারা 

ْهيَُم، جل ِهيْمٌ 
َ
َهيَْماءُ  أ  িপপাসাত
, তৃ�াত
 উট 

هيمن< الُمَهيِْمنُ   রNক, আ�য়দাতা 

ِهيَهْ  َما  উহা কী? 

هيهت< َهيَْهاَت   বGদূর, সুদূরপরাহত 
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 ا!اء

يأس< إْستَيْئََس  ،]س[ يَئَِس   িনরাশ হওয়া 

 িনরাশ, হতাশ َفئُوس

يبس< يَابَِسةٌ  مث يَابٌِس  يَبًَسا،  �¿ 

يتم< َفتَاÂَ  ج يَتِيمٌ   এিতম, অনাথ 

ثرب< َفÝَْب  মিদনা শরীফ 

يدي< أيِْدي أيٍْد، ج ا!َدُ   হাত, Nমতা, দখল, বাGবল, অনুkহ 

يَدٍ  َنَْ   সামেন, দখেল 


অনবিহত অথ يس 

 َ M�َ< ي�ي  সহজ করা, ]া�ল করা 

، َ M�ََ  تَي�إْستَيَْ  সহজ হওয়া 

، اليُْ�َى اليُْ�ُ  সহজ, �ি� 

 ٌYيَِس সামান@, অ�, তুU 

 @সহজ কথা, সুভাষ الَميُْسورُ 

ة � َميَْ�َUলতা 

 জুয়া েখলা الَميِْ� 

يسع< ألْيََسعَ   আল-ইয়াসা‘আ ‘আলাইিহস সালাম 

يعقب< َفْعُقوْب  ইয়াকুব ‘আলাইিহস সালাম 

يعق< َفُعوَق   মূিত
র নাম 
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يغث< َفُغوث  মূিত
র নাম 

يقت< ا!َاقُوُت   নীলকাWমিণ 

يقطن< َفْقِطٌ   লাউ, কদু, কুমড়া 

ْفَقاٌظ 
َ
يقظ< َفْقٌظ  و أ  জাkত, িনঘু
ম, সজাগ 

يقن< اْستَيَْقنَ  أْفَقَن،  দৃঢ়িব�াস করা 

 একীন, দৃঢ়িব�াস ا!ِقُ 

ُمْستَيِْقنٌ  ُموقٌِن،  দৃঢ়িব�াসী 

مَ  Mيمم< َييَم  তায়া)ুম করা 

َفُمْومٌ  جل َفم~   সাগর, সমু�, জলাশয় 

ْفَمانٌ  ج يَِمٌْ 
َ
يمن< أ  দিNণ, ডান হাত, ডান, শপথ, কসম, 

অaীকার 
ْفَمنُ 

َ

বরকতপূণ األ, পিব` 

َميَاِمنُ  جل َميَْمنَةٌ   েসৗভাগ@, ডানপlী 

ينس< يُونُس  ইউনুস ‘আলাইিহস সালাম 

ينع<] ف ض،[ َفنْعٌ   ফল পাকা, পিরপ� হওয়া 

هود< ا!هود  ইয়াহূদী 

يوم< كيMامُ  ج ا!َْومُ   আজ, িদন, সময় 

  েযিদন, েসিদন, ঐিদন يَْوَمئِذٍ 
 


