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িশশু নাম িনবরাান: ইসলামী দৃি�েকাণ 
 

িশশু  েেু  ু  াু  নন ্কিক সুসু ইসলামী নাম ুারা াে নক 

মুসিলম ি  া-মা াু ক রবনয মুসিলম িবেবু রননানন রযেলু 

মুসিলমেদু ননায় বাংলােদেশু মুসিলমেদু মােঝও ইসলামী সং�ৃি  ও 

মুসিলম ঐি েহনু সােে িমল  ুের িশশু নাম িনবরাান কুাু আরহ 

 দরা যায়য ্ নন  াাু া নব া েকু নাম িনবরাােন  িুিা  আেলম-

ওলামােদু শুণা � হনয  েব সি ন কো বলে  কী ্ িবষেয় 

আমােদু  ড়াশনা ্েকবােু রা ুলয  াই ইসলামী নাম ুারাু আরহ 

োকাু  ুও রজ াবশ  আমুা ্মনসব নাম িনবরাান কেু  ীিল 

 যগেলা আেদদ ইসলামী নােমু আও াাুু নয়য শশিক আুবী রেবা 

কুুআেনু শশ হেলই নামিক ইসলামী হেব  াে া নয়য কুুআেন   া 

 ৃিেবীু িনকৃ� ম কােীুেদু নাম উেুর আেছয ইবিলস,  ীুাউন, 

হামান, কারন, আবু লাহাব ই নািদ নাম   া কুুআেন উেুর আেছ; 

 াই বেল কী ্সব নােম নাম বা উ নাম ুারা সমীাীন হেব!?  

 

বনিুু নাম  াু  াাব ািুেেু উ ু ইি বাাক রেবা  নি বাাক 

াাাব  ীেল বেল বিণর  আেছয শাইর বকু আবু যােয়দ বেলন, 

“ঘকনা�েম  দরা যায় বনিুু নােমু সােে  াু  াাব ও  বিশে�নু 
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িমল োেকয ্কাই আুাহু  া‘আলাু  হকমে ু দাবীয  য বনিুু 

নােমু রেের া ল া ুেয়েছ  াু ািুেেও া ল া  াওয়া যায়য যাু 

নােমু মেধন  াাীযর া আেছ  াু ািুেে  াাীযর া  াওয়া যায়য রাুা  

নােমু রিধকাুী  লােকু ািুেও রাুা  হেয় োেকয াাল নােমু 

রিধকাুী বনিুু ািুেও াাল হেয় োেকয”1  

 

ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম কােুা াাল নাম শেন আশাবাদী 

হে নয হদাইিবয়াু সিিকােল মুসিলম ও কােীু দুই েকু মেধন 

কানাে াড়েনু ্ক  যরােয় আেলাানাু  নন কােীুেদু াি িনিধ হেয় 

সুহাইল ইবেন ‘আমু নােম ্ক বনিু ্ি েয় ্ল  রন ুাসূল 

সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম সুহাইল নােম আশাবাদী হেয় বেলন: 

“সুহাইল   ামােদু  নন সহ  কেু িদে  ্েসেছনয১

2” সুহাইল শশিক 

সাহলুন (সহ ) শেশু কুষ ািনেদরশক শ য যাু রের হের- রি শয় 

সহ কাুীয িবিা� কিবলাু াাল রেরেবাধক নােম ুাসূল সাুাুাহ 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম আশাবাদী হওয়াু নি ু আেছয ি িন বেলেছন: 

                                                           
1. বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/১০ ও ইবনুল কাইেয়নম,  ুহীা ুল 

মাওদুদ,  ৃ�া-১/১২১য 
2. আল-আদাবুল মুীুাদ, হািদস নং- ৯১৫; শাইর আলবানী হািদসিকেক হাসান িল 

 াইিুিহ বেলেছনয 
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“ি ীাু (কমা কুা) কিবলা  ো   ােেু  লাকেদুেক আুাহ কমা 

কেু িদনয আসলাম (আ�সম রণকাুী/শাি�ময়) কিবলা বা   ােেু 

 লাকেদুেক আুাহ শাি� িদনয"২

3 

 

িনে� আমুা নব া েকু নাম ুারাু  কেে রনুসুণেযা ন িকছু 

নীি মালা  ুেল ধুব: 

 

্ক: নব া েকু নাম ুারাু সময়কােলু বনা ােু ুাসূল সাুাুাহ 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  েেক ি নিক বণরনা ুেয়েছয িশশু  েেু 

 ু ুই  াু নাম ুারায িশশু  েেু  ৃ ীয় িদন  াু নাম ুারায 

িশশু  েেু সসম িদন  াু নাম ুারায ্ু  েেক ্কাই া ীয়মান 

হয়  য, ইসলাম ্ িবষেয় মুসিলমেদুেক রবকাশ িদেয়েছয  য 

 কােনািকু উ ু আমল কুা  যে   ােুয৩

4 ্মনিক কুুআেন আুাহ 

                                                           
3. বুরাুী, সহীহ বুরাুী, হািদস নং- ৯৫১; মুসিলম, সহীহ মুসিলম, হািদস নং- ১০৯৬য 
4. বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/১০য 
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 া‘আলা  কােনা  কােনা নবীু নাম  াােদু  েেু  ূেবর  ুেরেছন মেমর 

উেুর আেছয৪

5 

 

দুই: আুাহু িনকক সবোেয় উ�ম নাম হের আশুুাহ ও আশুু 

ুহমানয সহীহ মুসিলেম বিণর  হেয়েছ ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ 

ওয়াসাুাম বেলেছন -  َّ ن ِ  َّ َب ب
نُ�مْ  َ ائ ْسمب

ب
َ  

ب
ن  ِنل َّ ْبدُ  � ن  �ب َّ ْبدُ  � نن  وب�ب

ّّْحب َ�  রের-

“  ামােদু নামসমূেহু মেধন আুাহু িনকক সবোেয় িায় হের- 

আশুুাহ (আুাহু বাসা) ও আশুু ুহমান (ুহমােনু বাসা)য” 5F

6 ্ 

নাম�য় আুাহু িায় হওয়াু কাুণ হল- ্ নাম�েয় আুাহু দাসে�ু 

 ীকৃি  ুেয়েছয  াছাড়া আুাহু সবোেয় সুসু দুিক নাম ্ নাম�েয়ু 

সােে স�িি  আেছয ্কই কাুেণ আুাহু রননানন নােমু সােে 

আুবী ‘আশ’ (বাসা বা দাস) শশিকেক সমিি  কেু নাম ুারাও 

উ�ময৬F

7  

 

                                                           
5. সূুা আেল ইমুােন ৩৯ নং আয়াে  ইয়াহইয়া (আঃ) ্ু  েেু  ূেবরই  াাু নাম 

উেুর কেু আুাহ  াাু  েেু সুসংবাদ িদেয়েছনয 
6. মুসিলম ইবেন হা�া , সহীহ মুসিলম, হািদস নং- ৩৯৭৫য 
7. হািশয়া ু ইবেন আেবিদন,  ৃ�া- ৫/২৬৮য 
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ি ন:  য  কােনা নবীু নােম নাম ুারা াালয৭

8  যেহ ু  াাুা আুাহু 

মেনানী  বাসায হািদেস ্েসেছ নবী সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম 

বেলেছন- “  ামুা আমাু নােম নাম ুারয আমাু কুিনয়াে  (উ নােম) 

কুিনয়   ুেরা নায”৮

9 নবী সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু কুিনয়  

িছল- আবুল কােসময নবী সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  াাু  িনে ু 

স�ােনু নাম  ুেরিছেলন ই�ািহময কুুআেন কাুীেম ২৫  ন নবী-

ুাসূেলু নাম বিণর  আেছ মেমর আেলম ণ উেুর কেুেছনয৯

10 ্ু 

 েেক  ছসম   য  কােনা নাম নব া েকু  নন িনবরাান কুা  যে  

 ােুয 

 

াাু:  নককাু বনিুেদু নােম নাম ুারাও উ�ময ্ু ীেল সংি�� 

নােমু রিধকাুী বনিুু  াাবািুে নব া েকু মােঝ াাাব  ীলাু 

বনা ােু আশাবাদী হওয়া যায়য ্ ধুেনু আশাবাদ ইসলােম  বধয 

্কােক  াীাউল (َفيُؤٌلا�َ) বলা হয়য  নককাু বনিুেদু শীষররােন 

                                                           
8. কাশ শাীুল িকনা,  ৃ�া- ৩/২৬ ও  ুহীা ুল মাওদুদ,  ৃ�া- ১০০য 
9. বুরাুী, আল-আদাবুল মুীুাদ, হািদস নং- ৮৩৭; শাইর আলবানী হািদসিকেক সহীহ  

বেলেছনয 
10.  দরুন:  ালালুি�ন সুয়ুি , আল-ই কান িী উলুিমল কুুআন  ৃ�া-২/ ৩২৪য 
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ুেয়েছন ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু সাহাবােয়  কুাময 

 াু ু  ােবয়ীনয  াু ু  ােব- ােবয়ীনয ্ু ু আেলম সমা য১০

11  

 

 াাা: আমােদু  দেশ িশশু  েেু  ু নাম ুারা িনেয় আ�ীয় 

  নেদু মেধন ্ককা াি েযাি  া  দরা যায়য দাদা ্ক নাম ুারেল 

নানা রনন ্ককা নাম  ছস কেুনয বাবা-মা িশশেক ্ক নােম ডােকয 

রালাুা বা ীুীুুা আবাু িা� নােম ডােকয ্াােব ্ককা িবড়�না 

াায়শঃ  দরা যায়য ্ বনা ােু শাইর বাকু আবু যায়দ বেলন, “নাম 

ুারা িনেয় ি  া-মা াু মােঝ িবেুাধ  দরা িদেল িশশু ি  াই নাম 

ুারাু  কেে ররািধকাু  ােবনয “  ামুা  ােদুেক  ােদু 

ি  ৃ িুােয় ডাকয ্কাই আুাহু কােছ ননায়সস য”[সূুা আহযাব 

৩৩:৫] িশশু ি  াু রনুেমাদন সাে েক আ�ীয়  ন বা র ু  কােনা 

বনিু িশশু নাম ুারে   ােুনয  েব  য নামিক িশশু  নন  ছস 

কুা হয়  স নােম িশশেক ডাকা উিা য আু িবেুাধ  দরা িদেল 

ি  াই  ােবন ররািধকাুয১১

12  

 
                                                           
11.  দরুন: বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/১৬য 
12.  দরুন: বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/১২য 
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ছয়:  কােনা বনিুু াি  স�ান  দরােনাু  নন  ােক  াু স�ােনু 

নাম িদেয়  িঠ  কুিনয়  বা উ নােম ডাকা  যে   ােুয ্  কেে বড় 

স�ােনু নােমু  ূেবর আবু বা ি  া শশিক স�িি  কেু কুিনয়  ুারা 

উ�ময  যমন- কােুা বড়  ছেলু নাম যিদ হয় “উমু”  াু কুিনয়  

হেব আবু উমু (উমেুু ি  া)য ্েকেে বড় স�ােনু নাম িনবরাান 

কুাু উদাহুণ ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু আমল  েেক 

 াওয়া যায়য ্ক সাহাবীু কুিনয়া  িছল আবুল হাকাময  যেহ ু হাকাম 

আুাহু রাস নাম  াই ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  া 

 িুব রন কেু িদেলনয ি িন ি েজস কুেলন:   ামাু  ছেল  নই? 

সাহাবী বলেলন: শুাইহ, মুসিলম ও আশুুাহয ি িন বলেলন: ্েদু 

মেধন বড়  ক? সাহাবী বলেলন: শুাইহয  রন ুাসূল সাুাুাহ 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম বলেলন:   ামাু নাম হেব: আবু শুাইহয”১২

13 

 

                                                           
13.  দরুন: আদাবুল মুীুাদ, হািদস নং- ৮১১; শাইর আলবানী হািদসিকেক সহীহ 

বেলেছন য 
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সা : যিদ কােুা নাম ইসলামস�  না হয়; বুয ইসলামী শিুয়ে  

িনিষ� ্মন নাম হয়  াহেল ্মন নাম  িুব রন কুা উিা য১৩F

14 

 যমন- ইি  ূেবর উেুির  হািদস হে  আমুা  ানে    েুিছ ্ক ন 

সাহাবীু সােে ‘হাকাম’ শশিক সংি�� হেয়িছল, িক� হাকাম আুাহু 

রাস নামসমূেহু ্কিক;  াই ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  া 

 িুব রন কেু িদেয়  াাু  নাম  ুেরেছনআবু শুাইহয১৪F

15 মিহলা সাহাবী 

যয়নব ুািদয়াুাহ আনহা ্ু নাম িছল বার ু া (نَّرةٌا - ূণরব ী)য  া শেন 

ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  াােক বলেলন  ুিম িক আ��ি  

কুছ?  রন ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম  াাু নামও 

 িুব রন কেু ‘যয়নব’ ুারেলনয১৫F

16  

 

আক: সা�ি ককােল আমােদু  দেশ বাংলা শেশ নাম ুারাু াবণ া 

 দরা যায়য ইসলামী নীি মালা লিস  না হেল ্বং ্ দ রযেলু 

মুসিলমেদু ঐি েহনু সােে সাংঘিষরক না হেল ্মন নাম ুারাে  

                                                           
14.  দরুন: সােলহ ীাওযান, ইআনা ুল মুস ািীদ িব শাুিহ িক ািব   াওিহদ,  ৃ�া- 

২/১৮৫য 
15. ইি  ূেবর ১৩ নং কীকায় হািদসিকু সূে উেুর কুা হেয়েছয 
16. ইবেন মা াহ, সুনােন ইবেন মা াহ, হািদস নং- ৩৭৩২, শাইর আলবানী 

হািদসিকেক সহীহ বেলেছন য 



 

11 

 দােষু িকছু  নইয ‘আল-মাউসু‘আ আলিীকিহয়া কুেয়ি য়া’  ো 

‘কুেয় র িীকহ িবষয়ক িববেকাষ’ রে� বলা হেয়েছ- “নাম ুারাু 

মূলনীি  হের- নব া েকু  য  কােনা নাম ুারা  ােয়য; যিদ না 

শিুয়ে  ্ িবষেয়  কােনা িনেষধাজা না োেকয”১৬

17 িক� রন�, 

িাু�ীব, মৃ ুন�য় ্ রেরেবাধক নাম  কােনা াাষাে ই ুারা  কােনা 

রবরায়  ােয়য নয়য কাুণ নবু সৃি�েক রিবনবু সৃি�ক রা আুাহু 

গণাবলীে  াূিষ  কুা  ােয়য  নইয  

 

ইসলােম  যসব নাম ুারা হাুাম 

 

্ক: আুাহু নাম নয় ্মন  কােনা নােমু সােে   ালাম বা আশ 

(বাসা) শশিকেক স�ি কেু নাম ুারা হাুাময১৭

18  যমন- আশুল ও�া 

(ও�াু উ াসক), আশুশ শামস (সূেযরু উ াসক), আশুল কামাু 

(াে�ু উ াসক), আশুল  মা�ািলব ( মা�ািলেবু দাস), আশুল কালাম 

                                                           
17. আল-মাউসুআ আলিীকিহয়া আলকুেয়ি য়া, র� ১১,  ৃ�া- ৩৩১য 
18. আবু আমীনাহ িবলাল িীিল স, াাষা�ু:মুহা�দ আবু  হনা,   দিহেদু মূল সূোবলী, 

 ৃ�া- ২৭,  দরুন: হািশয়া ু ইবেন আেবদীন,  ৃ�া-৫/২৬৮ ও কাশ শাীুল িকনা,  ৃ�া- 

৩/২৭য  
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(কোু দাস), আশুল কাবা (কাবা ৃেহু দাস), আশুন নবী (নবীু দাস), 

  ালাম ুসূল (ুসূেলু দাস),   ালাম নবী (নবীু দাস), আশুস শামছ 

(সূেযরু দাস), আশুল কামাু (াে�ু দাস), আশুল আলী (আলীু দাস), 

আশুল হসাইন ( হাসাইেনু দাস), আশুল আমীু ( ারনেুু দাস), 

  ালাম মুহা�দ (মুহা�েদু দাস),   ালাম আবদুল কােদু (আবদুল 

কােদেুু দাস)   ালাম মিহউ�ীন (মিহউ�ীন ্ু দাস) ই নািদয  েব 

আমােদু  দেশু  াকা েক  দরা যায় নােমু মেধন ‘আশ’ শশকা 

োকেলও ডাকাু সময় ‘আশ’ শশকা ছাড়া বনিুেক ডাকা হয়য  যমন 

আশুু ুহমানেক ডাকা হয় ুহমান বেলয আশুু ুহীমেক ডাকা হয় 

ুহীম বেলয ্িক রনুিা য আু যিদ  �  শেশ  িঠ  নাম ডাকা 

াাষাাাষীেদু কােছ ক�কু  ঠেক  সেকেে রনন নাম িনবরাান কুাকাই 

 �য়য ্মনিক রেনক সময় আুাহু নামেক িবকৃ  কেু ডাকাু 

াবণ াও  দরা যায়য ্ িবকৃি ু উে�শন যিদ হয় আুাহেক  হয় কুা 

 াহেল বনিুু  মান োকেব নায আু ্ই উে�শন না োকেলও ্িক 

কুা রনুিা য১৮

19 

 

                                                           
19.  দরুন: আল-ীা াওয়া আলিহিসয়া,  ৃ�া- ৫/৩৬২ ও হািশয়া ু ইবেন আেবদীন, 

 ৃ�া- ৫/২৬৮য  
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দুই: রনুশ াােব  যসব নামেক  কউ  কউ আুাহু নাম মেন কেু 

াুল কেুন রো  সগেলা আুাহু নাম নয়  সসব নােমু সােে আশ 

বা দাস শশেক স�িি  কেু নাম ুারাও হাুাময১৯

20  যমন- আশুল 

মাবুদ (মাবুদ শশিক আুহু নাম িহেসেব কুুআন ও হাদীেছ আেসিন; 

বুং আুাহু িবেশষণ িহেসেব ্েসেছ), আশুল মাও ুদ (মাও ুদ 

শশিক আুহু নাম িহেসেব কুুআন ও হাদীেছ আেসিন)য 

 

ি ন: মানুষ  য উ ািধু উ যুু নয় রেবা  য নােমু মেধন িমেনাাাু 

ুেয়েছ রেবা রসাু দাবী ুেয়েছ ্মন নাম ুারা হাুাময২০

21  যমন- 

শােহনশাহ (  ে ু বাদশাহ) বা মািলকুল মুলক (ুা ািধুা ) নাম বা 

উ ািধ িহেসেব িনবরাান কুায২১

22 সাইেয়নদুন নাস (মানব াি ু  ন া) 

                                                           
20.  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া-১/২১য  
21.  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া-১/২৩য  
22.  দরুন সহীহ বুরাুী, িক াবুল আদাব, বাব: আব াদুল আসমা ইনদাুাহ, হািদস নং- 

৫৮৫৩য  
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নাম ুারায২২F

23 ্কই রেরেবাধক হওয়াু কাুেণ মহাুা  নাম ুারােকও 

হাুাম বলা হেয়েছয২৩F

ا24

 

াাু:  য নামগেলা আুাহু  নন রাস  সসব নােম  কান মারলুেকু নাম 

ুারা বা কুিনয়  ুারা হাুাময  যমন- আুাহ, আু-ুহমান, আল-

হাকাম, আল-রােলক ই নািদয  াই ্সব নােম  কান মানুেষু নাম ুারা 

সমীাীন নয়য২৪F

25  কা�েু আুাহু নামসমূেহু মেধন  যগেলা শধু 

আুাহু  নন রাস নয়; বুং  সগেলা আুাহু নাম িহেসেবও কুুআন 

হািদেস ্েসেছ ্বং মারলুেকু নাম িহেসেবও ্েসেছ  সসব নাম 

িদেয় মারলুেকু নাম ুারা  যে   ােুয কুুআেন ্েসেছ-   تن
ب
ال

ب
ةُ  ق

ب َّب  �ْم

زن 
عب
ْ
�زن �ل  রের- “আলআিযেযু �ী বেলেছন”[সূুা ইউসুী, আয়া : ৫১]২৫F

26য 

                                                           
23.  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া-১/২৩ ও ইবনুল কাইেয়নম,  ুহীা ুল মাওদুদ,  ৃ�া-১/ 

১১৫য  
24.  দরুন: মুহায যাবু মু' াম মানািহ আল-লাীিযয়া,  ৃ�া- ১৮৩য  
25.  দরুন: আল-শুহল মুয়াইসসাু িল িক ািব   াওিহদ,  ৃ�া- ২৫১ ও  মা�ীা 

আদাওিয়, িসলিসলা ু   াীিসু,  ৃ�া- ৬/৬২য  
26  রেরাা আুাহু িকছু নাম আেছ  া ্কমাে  াাু  ননই বনব্  হয়,  যমন ুহমান, 

ুাযযাক, রােলক ই নািদ  সগেলাে   কােনা �েমই কাউেক (আশ) শশ বাদ িদেয় 

নাম ুারা বা ডাকা যােব নায  কা�েু িকছু নাম ুেয়েছ  যগেলা ‘আিলী-লাম’ যুু 
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 যসব নাম ুারা মাকরহ 

 

্ক: ্মন শেশ িদেয় নাম ুারা যাু রনু িরি েক মানুষ কুলকণ মেন 

কেুয  যমন- কােুা নাম যিদ হয় ুাবাহ (লাাবান)য  কউ যিদ 

ুাবাহেক ডােক, আু ুাবাহ বাড়ীে  না-োেক  রন বাড়ীু 

 লাকেদুেক বলে  হেব ুাবাহ বাড়ীে   নইয ্ ধুেনু বলােক 

সাধাুণ মানুষ কুলকণ মেন কেুয রনুশ াােব আীলাহ (সীলকাম), 

না াহ (সীল া) ই নািদু নােমু  কেেও ােযা নয নবী সাুাুাহ 

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু ধুেনু নাম ুারে  িনেষধ কেুেছনয 

 ুব রীে  িনেষধ না কেু াু   েেকেছনয২৬

27 

 
                                                                                                            

কেু শধু আুাহু  নন ােযা ন, ‘আিলী-লাম’ বাদ রননেদু গণবাাক নাম হে  

 ােু,  যমন ুহীম, ুাউী, হামীদ ই নাদীয ্ম াবরায় আুাহু নােমু সােে িমল 

 ুের কাুও নাম ুারেল  রন রবশনই  াু আে  (আশ) শশ উেুর কেু  ােক 

ডাকে  হেবয আু যিদ আুাহু নাম উে�শন না হেয়  লাকিকু  কােনা গণ িহেসেব 

নাম ুারা হয়,  রন  ােক ্সব নােম (আশ) শশ উেুর কুা বন ী ই ডাকা যােবয 

[স�াদক] 
27. আল-মাওসুআ আলিীকিহয়া আলকুেয়ি য়া,  ৃ�া-১১/৩৩৩ য  
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দুই:  যসব নােমু মেধন আ��ি  আেছ  সসব নাম ুারা মাকরহয 

 যমন, মুবাুক (বুক ময়)  যন  স বনিু িনে  দাবী কুেছন  য ি িন 

বুক ময়, হে   ােু াকৃ  রবরা স�ূণর উেোয রনুশ াােব ুাসূল 

সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ক মিহলা সাহাবীু নাম বার ু া 

( ূননব ী)  েেক  িুব রন কেু  াু নাম  দন যয়নবয ্বং বেলন: 

“  ামুা আ��ি  কেুা নায আুাহই  ােনন  ক  ূননবানয”২৭

28  

 

ি ন: দািাক ও রহংকাুী শাসকেদু নােম নাম ুারায  যমন-  ীুাউন, 

হামান, কারন, ওয়ািলদয শয় ােনু নােম নাম ুারায  যমন- ইবিলস, 

ওয়ালহান, আ দা, িরনি ব, হা�াব ই নািদয 
28F

ا29

 

াাু:  য সকল নােমু রের মসয মানুেষু  াাািবক রিােবাধ  যসব 

শশেক নাম িহেসেব ঘৃণা কেু; াষ া ও শালীন াু  িু �ী  কান 

                                                           
28. সহীহ মুসিলম, হািদস নং - ২১৪২য  
29. মা ােলবু উিল�ুহা,  ৃ�া- ২/৪৯৪ ও ইবনুল কাইেয়নম,  ুহীা ুল মাওদুদ,  ৃ�া-১/ 

১১৮ য  
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শশেক নাম বা কুিনয়  িহেসেব রহণ কুায  যমন, কালব (কুকুু) 

মুুুা (ি ু) হাুব (যু�)য২৯

30 

 

 াাা: ্কদল আেলম কুুআন শুীেীু মেধন আ   রঅ� শশগেলাু 

নােম নাম ুারােক র ছস কেুেছনয  যমন- �হা, ইয়াসীন, হামীম 

ই নািদয৩০

31  

 

ছয়:  � শেশ নাম ুারােক শায়র বকু আবু যায়দ মাকরহ বেল 

উেুর কেুেছনয৩১

32  যমন-  মাহা�দ আহমাদ,  মাহা�দ সা দয কাুণ 

্ে  কেু  কানিক বনিুু িনে ু নাম ও  কানিক বনিুু ি  াু নাম 

্ িবষেয়  িকল া   ুী হে   ােু ্বং  � শেশ নাম ুারা সলেী 

সােলহীনেদু আদশর নয়য ্ দ রযেল মুসিলমেদু নামেক িহসু 

ধমরাবল�ীেদু নাম  েেক িািি  কুাু িনিমে� “�” শেশু  িুবে র 

                                                           
30. আল-মাওসুআ আল িীকিহয়া আলকুেয়ি য়া,  ৃ�া-১১/৩৩৪ ও শাুহল আযকাু, 

 ৃ�া- ৬/১১১য  
31. বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/২৭য  
32. বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/২৭য  
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“মুহা�দ”  লরাু াালন  স  াকা েক শর হেয়িছল  স  াকা ক 

্রন রনু ির য  াই মুসিলম িশশু নােমু  ূেবর রি িুু মুহা�দ 

শশ যুু কুাু  কান ােয়া নীয় া ব রমােন  নইয  

 

সা : রনুশ াােব আুাহু সােে আশ (দাস) শশ বােদ রনন  কান 

শশেক স�িি  কুায  যমন- ুহম  উুনাহ (আুাহু ুহম )য শায়র 

বকু আবু যায়েদু মে  ুাসূল শেশু সােে  কান শশেক স�িি  

কেু নাম ুারাও মাকশহয৩২

33  যমন-   ালাম ুাসূল (  ালাম শশিকেক 

যিদ আুবী শশ িহেসেব ধুা হয় ্ু রের হেব ুাসূেলু াাকু বা বাছা 

 রন ্িক মাকশহয আু  যসব াাষায়   ালাম শশিক দাস রেের 

বনব্  হয়  সসব াাষাু শশ িহেসেব নাম ুারা হয়  রন ্ ধুেনু 

নাম ুারা হাুাম যা  ূেবর উেুর কুা হেয়েছয) 

 

 

আুাহু নােমু সােে আশ শশ স�িধ  কেু িকছু িনবরািা  নাম: 

                                                           
33.  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ২৬য 
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আশুল আযীয ( اادُابْا�َا
ْ
زِا�ْازِاعَامل -  ুা�মশালীু বাসা), আশুল মািলক ( ادُابْا�َا

ْا ِايَامل ِكايل -মািলেকু বাসা), আশুল কাুীম ( اادُابْا�َا
ْ
مِا�ْارِاكَامل -স�ািনে ু বাসা), 

আশুু ুহীম ( مِاةْاحِاملرّاادُابْا�َا -করণামেয়ু বাসা), আশুল আহাদ ( ادُابْا�َا

ا
َ ْ
دِاحَامأل - ্কক স�াু বাসা), আশুস সামাদ ( اادُابْا�َا َّ دِايَامل -  ূণরাস ক ৃরে�ু 

রিধকাুীু বাসা), আশুল ওয়ােহদ ( ْاادُابْا�َا دِامحِاوَامل -্কক স�াু বাসা), 

আশুল কাইয়ুনম ( اادُابْا�َا
ْ
مِاوْاةّاقَامل -রিবনবেুু বাসা), আশুস সামী ( ادُابْا�َا

عِاةْايِاملمّا -সবরে�া াু বাসা), আশুল হাইয়ন ( اادُابْا�َا
ْ
ّامل ََ -িাু�ীেবু বাসা), 

আশুল রােলক ( َاادُابْا�َا
ْ
ِقايلِامل -সৃি�ক রাু বাসা), আশুল বাুী ( َاادُابْا�َا

ْ
يْايرِامل -

��াু বাসা), আশুল মা ীদ ( ْاادُابْا�َا دِاةْاجِايَامل -মিহমাি�  স�াু বাসা) 

ই নািদয 

 

নবী ও ুাসূল েণু নাম 

 

সবরে�� ুাসূল হেরন আমােদু নবী মুহা�দ ( دٌاّيـُ�َا );  াাু রনন ্কিক 

নাম হের- আহমাদ ( ا
َ
ــأ دُاْحَ )।  �� ম  াাা ন ুাসূেলু নাম হের- নূহ 
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( ــ حٌاوْانُ ), ই�াহীম ( ــإ مُاةْامهِارَانْ ), মুসা ( ــ َساوْاُم ),  সা ( َســيْاعِا ) ও মুহা�দ 

( ــُ�َا دٌاّي )। ্গেলা ছাড়াও কুুআেন কাুীেম আেুা িকছু নবী ও ুাসূেলু 

নাম ্েসেছ  সগেলা হের- হদ ( دٌاوْاُهـــ ), সােলহ (َصـــيِلحٌا), শআইব 

( ٌباةْاعَاُشـ ), দাউদ (َدموُدُا), ইউনুস (يُـْو�ُُسا), ইয়াকুব (ْعُقـوٌْبا�َ), ইউসুী 

( ُسـُفايُوْا ), ইসহাক (ِمْسـَحيٌقا), আইয়ুব (يّـوُْبا
َ
َ), যাকািুয়া (َزَ�ِرّ�ـي), লূ  

( ٌطاوْالُـ ), হারন ( يُرْونٌاَهـ ), ইসমা ল (ِمْسـَييِ�ةُْلا), ইয়াহইয়া (�ْـ�َ), যুল-

িকেীল (ــِلا ِكْف
ْ
ــع) আল-ইসাআ ,(ُذوامل يََم

ْ
 ও ্ক ন (آدم) আদম ,(مَل

 নককাু বাদশাহ িহেসেব ‘যুলকাুনাইন’ ( َقْر�َا
ْ
ْ�ِاُذوامل ) ই নািদয 

 

িনবরািা  িকছু  ুরষ সাহাবীু নাম 

 

সাহাবীেদু মেধন  �� হেরন- াাু ন রিলীায মযরাদা রনুযায়ী  াােদু 

সু িুিা  নাম বা উ নাম হের- আবু বকু (انَْ�ر نُْو
َ
 ,(ُ�َيرُا) উমু ,(أ

উসমান (ثَْيينُا�ُ), আলী (ّا ِ
ََ )য ্ু  েুু মযরাদায় ুেয়েছন  া�াে ু 

সুসংবাদাাস বাকী ৬  ন সাহাবীয  াােদু নাম হের- আশুু ুহমান 

( ملرحناعبد ), যুবাইু (��ملز),  ালহা ( ) সাদ ,( ُاحَالْاَطا دٌاعْاسَا ), আবু উবাইদা 
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( ا
َ
ةُادَاةْابَا�ُااوْانُاأ ), সা দ ( دٌاةْاعِاسَا )য ্ু ু মযরদাবান হেরন- বদেুু যুে� 

রংশরহণকাুী সাহাবী ণয িবিশ� সাহাবী যুবাইু ইবনুল আওয়াম 

ুািদয়াুাহ আনহ  াু ৯  ন  ছেলু নাম  ুেরিছেলন বদেুু যুে� 

শহীদ হওয়া ৯  ন সাহাবীু নােময  াাুা হেলন- আশুুাহ ( مهللادُابْا�َا ), 

মুনিযু ( رٌاذِاغْامُا ), উুওয়া ( ةُاوَارْاعُا ), হামযা ( ةُازَاَحْا ),  াীু ( رٌافَاعْاجَا ), মুস‘আব 

( امُا ٌباعَاَْ ), উবাইদা ( ةُادَاةْابَا�ُا ), রােলদ ( يِلٌاخَا ), উমু ( رُايَا�ُا )।३३F

34 

 

 মেয় িশশু আেুা িকছু সুসু নাম 

 

ুাসূল সাুাুাহ ‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু �ীব র  ো উে�হা ুল 

মুিমনীন ্ু নাম: রািদ া (َخِدْ�َ ُا), সাওদা ( ةُاَسوْدَا ), আেয়শা (َع�َِش ُا), 

হাীসা (ُا ََ ) উে� সালামা ,(َز�ْغَُبا) যয়নব ,(َحْف اَسلَا ّم
ُ
َي أ ), উে� হািববা 

اَحِبيْبَ ) ّم
ُ
 য ুাসূল সাুাুাহ(َصِفّة ُا) সািীয়না ,(ُجَو�ِْر�َ ُا) ওয়াইিুয়াু  ,(أ

‘আলাইিহ ওয়াসাুাম ্ু কননাবে রু নাম: ীাে মা (فَيِطَي ُا),  ুােকয়া 

                                                           
34. বকু আবু যায়দ,  াসিময়া ুল মাওলুদ,  ৃ�া- ১/১৭য 
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ّة ُا) ََ ) উে� কুলসুম ,(ُر ا ّم
ُ
اأ

ْ
ثُْومك )য আেুা িকছু  নককাু নাুীু নাম- 

সাুা (َسيَرة), হাে ুা (َهيِجر), মিুয়ম (َمْرَ�م)য  

 

মিহলা সাহাবীবে রু  নাম- রীাইদা (ُرَ�ةَْدةُا -সামানন দান), আেমনা (آِمغَ ُا 

-াশা� আ�া), আসমা (ْسَييءُا
َ
ةَْق ٌا) নাম), ুািককা- أ َِ  ,(কামলব ী -َر

নািীসা (نَِفيَْم ُا-মূলনবান), উমামা (َميَم ُا
ُ
- َلْ�) ি নশ  উক), লায়লা -أ

মদ), ীািুআ (فَِر�َْع ُا -ল�ােদহী), আি কা (َعتَِ� ُا -সু িিনী), হযাীা 

 ,(সুসুী-َخْولَ ُا) রাওলা ,( আলাম- ُسَيّة ُا) সুমাইয়না ,(�সামানন ব-ُحَذمفَ ُا)

হািলমা (َحِلةَْي ُا - ধযরনশীলা), উে� মাবাদ (اَمْعبَد  �মাবােদু মা), উে-أم

আইমান (َين�ْ
َ
اأ  আিসয়া ,(শু  মঘ-َرَ�يب ) আইমােনু মা), ুাবাব-أّم

 ,(কামল ও হালকা - أْرَوى) আুওয়া ,(সমেবদনাাকাশকািুনী-آِسةَ ُا)

আিনসা (أنِيَْم ُا -াাল মেনু রিধকািুনী),  ািমলা (ةْلَ ُا ু সুসুী), দুর-َجِ া 

 ,(িনুা দ-َسلْ�) সালমা ,(সু িি  র-َرْ�َينَ ) াইহানাু ,( বড় মি-ُدّرة)

সুআদ (ُسَعيد- সদাা নব ী), লুবাবা ( َُلَين-সেবরা�ম), আিলয়া (َعِلّة ُا-

উ�মযরাদা স��া), কািুমা (َكِر�َْي ُا – উ�বংশী)য  
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 মেয়েদু আেুা িকছু সুসু নাম- ছািীয়না (َصِفّة ُا), রাওলা (َخْولَ ُا), 

হাসনা (َحْمغَيء-সুসুী), সুুাইয়া (ي� َ ُّ  িবেশষ ্কিক নকে), হািমদা-مل

ةَْدةُا)  ,(বািলময় াূিম -َرْملَ ُا) ামলাু ,(َدرَْدمءُا) াশংিস ),  দাুদা-َحِ

মাশকুুা (َمْشُكْوَرةٌا-কৃ জ াাাস), আীুা (ْفَرمءُا�َ-ীসরা)য 

 

 ছেল িশশু আেুা িকছু সুসু নাম 

ا

উসামা ( أسيم-িসংহ), হামদান (াশংসাকাুী), লাবীব (لةب-বুি�মান), 

ুাযীন (رز�ن- াাীযরশীল), ুাইয়নান (رّ�ين- া�াে ু দু া িবেশষ), 

মামদুহ ( حوْادُايْامَا -াশংিস ), নাবহান ( ينهَابْا�َا - রনাি মান), নাবীল ( لةْابِانَا -

 ��), নাদীম ( ميْادِانَا -র�ুস বিু), ইমাদ ( يديَاعِا - সুদৃঢ়�া), মাকহল 

) মাইমূন ,(সুুমাোার-مكحول) نوْايُاةْامَا -  সদাা নবান),  ামীম ( مةْايِاتَا -

 দিহক ও াািুিেকাােব  িু ূণর), হসাম (ُحَميم-ধাুােলা  ুবািু), 

( رٌادْانَا - ূিণরমাু াাাদ), হা�াদ ( يدٌاَحّا -রিধক াশংসাকাুী), হামদান ( منُادَاَحْا -

াশংসাকাুী), সাীওয়ান ( منُاوَافْاَصا - র িশলা),  ােনম ( مٌانِاَغا - া ী, 

িব য়ী), রা�াব ( يٌباَّاخَا -সুবুা), সােব  ( ٌتاينِاثَا -রিবাল),  াুীু ( رٌا�ْارِاجَا - 
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ুিশ), রালাী ( ٌفالَاخَا - বংশধু),  ুনাদা ( ةُايدَاغَاجُا - সাহাযনকাুী), ইয়াদ 

( يدٌايَاإِا -শিুমান), ইয়াস ( يٌسايَاإِا -দান), যুবাইু ( ْ�ٌا�َازُا - বুি�মান), শােকু 

( رٌايكِاشَا -কৃ জ), আশুল মুি ব ( ْاادُابْا�َا ِباةْاجِايُامل - উ�ুদা াু বাসা), আশুল 

মুিমন ( ْاادُابْا�َا ِنامِاؤْايُامل - িনুা �াদা াু বাসা), কুদামা (  ,(ররণী - ُاممَادَاقُا

সুহাইব ( ٌباةْاهَاُصا -যাু াুল িকছুকা লালো) ই নািদয 


