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নামােযর েদা‘আ ও্িযকর্ 

�থমঃ্তাকবীের্তাহরীমার্পর্ইি�ফতা্বা �ারি�ক েদা‘আ 

 نق� ا� وارار ، ارشق ن� نيعد  كمي خطيييي و�� ني� نيعد ا�«

 خطيييي من ذغسغ� ا� ال�س، من األنيض الة  يغق كمي خطيييي من

 )وبسغم الخيري رواه( »واربد والغج نيريء

১. উ�ারণ: আ�াহ�া্বা‘ইদ্বাইনী্ও্বাইনা্ খাতায়াইয়া কামা্

বা‘আদতা্বাইনাল্মাশিরি� ওয়াল্মাগিরিব, আ�াহ�া্নািিনী ি্মন্

খাতায়াইয়া্ কামা্ ইউনািাস্ সাওবুল্ আবয়াদু িমনা�ানািস, 

আ�াহ�াগিসলনী্িমন্খাতায়াইয়া িবল্মা-িয়্ওয়াস্সালিজ্ওয়াল্

বারািদ। 

অথর: েহ্আ�াহ! আমার্এবং্আমার্গনাহ্ খাতার্মাো্এমন্

দূর�্ সৃি�্কর্ েযরপ্ পি�ম্ও্ পূেবরর্ দূর�্ সৃি�্কেরে।্ েহ্

আ�াহ! আমােক্আমার্গনাহ ে্থেক্এমননােব্পির�ার্কর ে্যমন্

সাদা্কাপড়্ময়লা্েথেক্পির�ার্করা্হয়।্েহ্আ�াহ! আমার্

পাপসমূহেক্পািন, বরফ্ও্ িশিশেরর্মাধযেম্ েধধত্কের্দাও।্

(বুখারী-মুসিলম) 
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 رواه( »غ�ك � وال جدك ويعيل اسمك كويبير وبمدك ا� سبحينك«

 )بسغم

২. উ�ারণ: সুবহানাকা্ আ�াহ�া্ ওয়া্ িবহামিদকা্ ওয়া্ তাবা-

রাকাসমুকা্ ওয়া্ তা‘আলা জা�ুকা্ ওয়া্ লা-ইলাহা্ গাইরকা।্

(মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! সকল্েদাষ্হেত্েতামার্পিব�তা্েঘাষণা্করিে্

এবং্ েতামারই্সকল্�শংসা, েতামার্ নাম্ মিহমাি�ত, েতামার্

মযরাদা-বড়�্অিত্উে�্এবং্তুিম্বযতীত্সিতযকার েকােনা্মা‘বূদ্

বা্উপাসয্েনই। 

 إن ارش��، من ذني ومي حغيفي واألرش السمةا  فطر ل�ي وج� وجهت«

 وذني ذبر  و�ذلك ل ش�ك ال ارعير�، ر  هللا وايت و�ييي، و�سك، الالت،

 نفس ظغمت عبدك، واني ر� ذنت انت، إال � ال ارغك ذنت ا� ارسغم� من

 وذهد� -ذنت إال النة  يافر ال إنه جيعي انة� فيغفر� نذنب وذعتفت

 يصف ال سيّئهي، ع� وذصف ذنت، إال ألحسغهي يهدي ال األخالق ألحسن

 ب ذني إلك ريس والش نيديك، كه وال� وسعديك، ليك ذنت إال سيئهي ع�

 )بسغم رواه( »إلك وذية  ذستافرك ويعيلت ير�تيب ويلك
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৩. উ�ারণ: ওয়া�াহতু্ওয়াজিহয়া্ িল�াযী ফা�ারাস্সামাওয়ািত্

ওয়াল্আরদা্হানীফাউঁ্ওমা্আনা্িমনাল্মুশিরকীন, ই�া্সালাতী্

ওয়া্নুসুকী্ওয়া্মাহইয়ায়া্ওয়া্মামাতী্িল�ািহ্রাি�ল্‘আলামীন, 

লা-শারীকালাহ্ওয়ািবযািলকা্উিমরতু ওয়া্আনা্িমনাল্মুসিলমীন।্ 

আ�াহ�া্আনতাল্মািলকু্লা-ইলাহা্ই�া আনতা, আনতা্র�ী 

ওয়া্ আনা্ আবদুকা, যালামতু্ নাফসী্ ওয়া‘তারাফতু্ িবযানবী্

ফাগিফরলী্যুনূবী্জামীয়ান্ই�াহ্লা-ইয়াগিফর�ুনূবা্ই�া আ�া, 

ওয়াহিদনী্িল্আহসািনল্আখলাি�্লা-ইয়াহদী্িলআহসািনহা্ই�া 

আ�া, ওয়াি�ফ্ ‘আ�ী্সাইিয়যয়াহা্লা-য়াসিরফু আ�ী্সাইিয়যয়াহা্

ই�া আ�া, লা�াইকা্ ওয়াসা‘দাইকা, ওয়াল্ খাইর কু�ুহূ 

িবইয়াদাইকা্ ওয়াশ্ শারর লাইসা্ ইলাইকা, আনা্ িবকা্ ওয়া্

ইলাইকা, তাবারাকতা্ওয়া্তা‘য়ালাইতা, আ�াগিফরকা্ওয়া্আতুবু্

ইলাইকা।্(মুসিলম) 

অথর: আিম্ েসই্ আ�াহ্ তা‘আলার্ িদেক্ একিন�নােব্ েচহারা্

িফরাি�্ িযিন্আকাশসমূহ্ ও্ পৃিথবী্ সৃি�্ কেরেেন্ এবং্আিম্

মুশিরকেদর্ অ�নুর্ নই।্ িন�য়্ আমার্ নামায, কুরবানী-হ�, 

জীবন্ও্মরণ্ িব�জগেতর্ র� আ�াহর্ জনয্ িনেবিদত।্তাঁর 
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েকােনা্অংশীদার্েনই।্আর্এই্জনযই্আিম্আিদ�্হেয়িে্এবং্

আিম্মুসিলমেদর্অ�নুর্। 

েহ্আ�াহ! তুিম্েসই্বাদশাহ্েয্তুিম্বযতীত্সিতযকার েকােনা্

মা‘বূদ্েনই, তুিম্আমার্র� এবং্আিম্েতামার্বা�া, িনেজর্

�িত্যুলুম্কেরিে্এবং্আমার্গনাহ্�ীকার্করিে।্অতএব্তুিম্

আমার্যাবতীয়্গনাহ্মা‘ফ্কের্দাও্আর্িন�য়্তুিম্োড়া্েতা্

গনাহ্মােফর্েকউ্েনই।্আর্তুিম্আমােক্উ�ম্চিরে�র্িদেক্

পিরচািলত্কর।্তুিম্বযতীত্উ�ম্চিরে�র্িদেক্েকউ্পিরচািলত্

করেত্পাের্না।্আমার্চিরে�র্ম�্গণাবলী্আমার্েথেক্দূর্

কর্খারাপ্গণাবলী্তুিম্বযতীত্েকউ্দূরীনূত্করেত্পারেব্না।্

আিম ে্তামার  ্আ�ােন্সাড়া ি্দেয় ে্তামার িনকট্উপি�ত।্যাবতীয়্

কলযাণ্েতামার্হােত্িনিহত, অকলযাণ্েতামার্িদেক্স�ৃ্্নয়।্

আিম্ েতামার্জনয্ এবং্ েতামারই্ িদেক্আমার্�বণতা।্ তুিম্

মিহমাি�ত্ ও্ অিত্ উ�, আিম্ েতামার্ িনকট্ কমা্ চাই্ এবং্

েতামার্িনকট্তওবা্করিে।্(মুসিলম) 
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 ارايو علم واألرض، لسميوا ا فيطر ويسافيل وميكئيل، جبائيل، ر  ا�«

 فيه اختغف ري إهد� ،�تغفةن فيه كنةا فيمي عبيدك ن� ت�م ذنت والشهيدة

 )بسغم رواه( »بستقيم صاط إل �شيء من يهدي نكإ نإانك الق من

৪. উ�ারণ: আ�াহ�া্ র�া্ িজবরাঈলা্ ওয়া্ মীকাঈলা্ ওয়া্

ইসরাফীলা্ফাি�রাস্সামাওয়ািত্ওয়ার্আরিদ্আিলমাল্ গাইিব্

ওয়াশ্শাহাদািত্আ�া তাহকুমু্বাইনা্ইবা-িদকা্ফীমা্কা-নূ্ফীিহ্

ইয়াখতািলফূন, ইহিদনী্ িলমা্ উখতুিলফা্ ফীিহ্ িমনাল্ হাি�্

িবইযিনকা, ই�াকা্তাহদী্ মানতাশা-ঊ্ইলা্ িসরািতম্ মু�া�ীম।্

(মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! িজ�াঈল, মীকাঈল্ও্ই�াফীেলর্রব, আকাশসমূহ্

ও্পৃিথবীর্��া, গােয়ব্ও্উপি�ত্সকল্িবষেয়্সবর্।্েতামার্

বা�াগণ্েয্সব্িবষেয়্মতেনদ্কের্তুিম্তার্মীমাংসা্কর, সতয্

েথেক্দূের্সের ে্য্সব ি্বষেয়্মতেনদ্করা্হয় ে্সগিলেত ে্তামার্

সহায়তায়্আমােক্সিঠক্িনেদরশনা্দাও।্িন�য়্তুিম্যােক্ই�া্

সিঠক্পথ্�দশরন্কর।্(মুসিলম) 
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ি�তীয়ঃ্রকুর েদা‘আ ও্িযকর্ 

 )بسغم رواه( »ارعظيم ر� سبحين«

উ�ারণ: ‘‘সুবহানা্র�ীয়াল্‘আযীম’’ 

অথর: আমার্মহান্রে�র্পিব�তা্বণরনা্করিে।্(মুসিলম) 

িতনবার্বা্তার্েচেয়্েবিশ্বলেব। 

 »وبمده ارعظيم ر� سبحين«

 )واليهق وارطبا� قط� والار داود وذنة ذحد رواه(

উ�ারণ: ‘‘সুবহানা্র�ীয়াল্আ‘যীম্ওয়া্িবহামিদিহ’’ 

অথর: আমার্ মহান্ রে�র্ পিব�তা্ ও্ �শংসা্ বণরনা্ করিে।্

(আহমাদ, আবু্দাউদ, দারাকুতুনী, �বারানী্এবং্বায়হাকী) 

েকউ্যিদ্েবিশ্বলেত্চায়্েতা্বলেবঃ 

 )عغيه متفق( »ل غفرا ا� وبمدك ر�غي ا� سبحينك«
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উ�ারণ: ‘‘সুবহানাকা্আ�াহ�া্র�ানা্ওয়ািবহামিদকা্আ�াহ�াগ্

িফরলী।’’ 

অথর: েহ্আ�াহ! আমােদর্র� েতামার্সকল্�শংসা্বণরনা্করিে্

এবং্সকল্েদাষ্হেত্পিব�তা্েঘাষণা্করিে, আমােক্তুিম কমা্

কর।্(বুখারী-মুসিলম) 

এবং্বলেবঃ 

 )بسغم رواه( »والروح ارالئ�  ر  قدوس سبةح«

উ�ারণ: ‘‘সু�ূহন্কু�ূ-সুন্র�ুল্মালাইকািত্ওয়ার্রহ।’’ 

অথর: েফেরশতাম�লী্ও্িজবরাঈেলর্র� সকল্েদাষ�িট্েথেক্

পিব�।্(মুসিলম) 

مّ « ، لََك  الغهم ، َو�َِك  َرَ�ْعتم ، َولََك  آَمغْتم ْسغَْمتم
َ
َصِي، َسْمِع، لََك  َخَشعَ  ذ

، َو�َ ِّ  َومم

 »وََعَصِب  َوَ�ْظِ�،
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উ�ারণ: আ�াহ�া্লাকা্রাকা‘তু, ওয়া্ িবকা্আ-মা�্ওয়া্লাকা্

আসলামতু, খাশা‘য়া্ লাকা্ সাম‘ঈ্ ওয়া্ বাসারী্ ওয়া্ মুখখী্ ওয়া্

‘আজমী্ওয়া্‘আসাবী। 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম ে্তামার্জনযই্রকু্কির, েতামার্�িত্ঈমান্

এেনিে্এবং ে্তামার ি্নকেটই্আ�সমপরণ্করিে, আমার্কান, দৃি�, 

মি��, হাড়্ও্মাংশেপশী্সকল্ব� েতামার্নেয়্অবনত্হল।্

(মুসিলম) 

 دودا ذنة رواه( »وارعظم  وال ب�يء، وارغ ة ، ايبو ، اي سبحين«

 )وارسسيئ

উ�ারণ: সুবহানা্জীল্জাবারিত্ওয়াল্মালাকূত্ওয়াল ি্কবিরয়ািয়্

ওয়াল্‘আজমাহ। 

অথর: সকল্ েদাষ্ হেত্ পিব�্ িযিন্ মহাপরা�মশালী, িবশাল্

সা�ােজযর্অিধকারী, অসীম্েগধরব-গিরমা্ও্ে��ে�র্অিধকারী।্

(আবু্দাউদ্ও্নাসায়ী) 
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তৃতীয়ঃ্রকু্হেত্উঠার েদা‘আ 

(েসাজা্হেয়্দাড়ঁােনা্অব�ায়) 

 »المد ولك ر�غي«

উ�ারণ: র�ানা্ওয়ালাকাল হামদ 

 »المد لك ر�غي«

অথবাঃ্র�ানা্লাকাল হামদু 

 »المد لك ر�غي ا�«

অথবাঃ্র�ানা্লাকাল হামদু 

উে�িখত্সবগিলই্বুখারী-মুসিলেম্বিণরত্হেয়েে। 

তেব্এেককবার্এেককিট্পড়েব, যিদও উ�ম হ্েলা ি্ন�রেপ ব্লাঃ 

 

 األرض وبلء السميوا  بلء فيه مبير� طّيبي كث�ا حدا المد ولك ر�غي«

 ارعبد قيل مي ذحق وارجد الغيء ذهل نعد شء من شئت مي وبلء نيغهمي وبلء
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 مغك ايد اا يغفع وال مغعت ري معطي وال ذعطيت ري مينع ال عبد لك و�غي

 )بسغم رواه( »ايد

উ�ারণ: র�ানা্ওয়া্লাকাল হামদু্হামদান্কাসীরান্�ইিয়যবান্

মুবারাকান্ফীিহ, িমলয়াস স্ামাওয়ািত্ওয়া ি্মলয়ালারিদ ওয়া ি্মলয়া্

মা্বায়নাহমা্ওয়া্ িমলয়া্মা-িশ’তা্ িমন্শাইিয়ন্বা‘দু, আহলাস 

সানািয়্ওয়াল্মাজিদ- আহািু্মা�লাল্আবদু্ওয়া্কু�ুনা্লাকা্

আবদুন, লা্মা-িন‘য়া্িলমা্আ‘�াইতা্ওয়ালা্মু‘ি�য়া্িলমা্মানা‘তা্

ওয়ালা্ইয়ানফা‘উ্যাল্জাি�্িমনকাল্জা�ু।্(মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! েতামারই্জনয্সবরিবধ্উ�ম্ও্বরকতপূণর্�শংসা্

যা্আকাশসমূহ, পৃিথবী ও্উনেয়র্মেধয্যত্িকেু্রেয়েে্সব্িকেু্

পিরপূণর, এগিল্োড়াও্তুিম্যত্চাও্সম� পিরপূণর্�শংসা, তুিম্

সকল্�িত্ও্মযরাদার্অিধকারী।্েতামার্বা�া্েয্�শংসা্কের্

তার ে্চেয়্তুিম্অিধক্�াপয, আমরা্�েতযেকই ে্তামার্বা�া, তুিম্

যা্দান্কর্তা্ব�্করার্েকউ্েনই।্আর তুিম্যা্ব�্রাখ্তা্

দানকারী্েকউ্েনই। েকােনা্স�ািনত্বযি্্স�ান্কােজ্আসেব্

না্েতামার্িনকট্েথেকই্�কৃত্স�ান।্(মুসিলম) 



 

13 

চতুথরঃ্িসজদার েদা‘আ ও্িযকর্ 

 

 »األع ر� سبحين«

উ�ারণ: সুবহানা্রাি�য়াল্আ‘লা।্(মুসিলম) 

 »وبمده األع ر� سبحين«

 )واليهق وارطبا� قط� والار اودد وذنة ذحد رواه(

উ�ারণ: সুবহানা্রিববয়াল্আ‘লা্ওয়া্ িবহামিদিহ।্(আবু্দাউদ, 

দারা্কুতুনী, আহমাদ, �বারানী্ও্বাইহাকী) 

অথর: আমার্মহান্রে�র্�শংসাপূণর্পিব�তা্বণরনা্করিে। 

অথবা্চাইেল্িনে�া্ েদা‘আ পড়েবঃ 

 »اغفر� ا� وبمدك ا� سبحينك«

 )وبسغم الخيري رواه(
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উ�ারণ: ‘‘সুবহানাকা্আ�াহ�া্র�ানা্ওয়ািবহামিদকা্আ�াহ�াা্

িফরলী।’’ 

অথর: েহ্আ�াহ! েতামার্সকল্�শংসা্বণরনা্করিে্এবং্সকল্

েদাষ্ হেত্ পিব�তা্ েঘাষণা্ করিে, আমােক্ তুিম্ কমা কর।্

(বুখারী-মুসিলম) 

 )بسغم واهر( »والروح ارالئ�  ر  قّدوس سّبةح«

উ�ারণ: ‘‘সুববূহন্কু�ূসুন্র�ুল্মালাইকািত্ওয়ার্রহ।’’ 

অথর: েফেরশতাম�লী ও্িজবরাঈেলর্র� সকল্েদাষ�িট্েথেক্

পিব�।্(মুসিলম) 

 دودا ذنة رواه( »وارعظم  ،�يءوال ب وارغ ة ، ايبو ، اي سبحين«

 )ئوارسسي

উ�ারণ: সুবহানা্িযল্জাবারিত্ওয়াল্মালাকুত্ওয়াল্িকবিরয়ািয়্

ওয়াল্‘আজামাহ। 
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অথর: সকল্ েদাষ্ হেত পিব�্ িযিন্ মহাপরা�মশীল, িবশাল্

সা�ােজযর্অিধকারী, অসীম্েগধরব-গিরমা্ও্ে��ে�র্অিধকারী।্

(আবু্দাউদ্ও্নাসায়ী) 

 مغك نك وذعةا عقة�تك من و�معيفييك سخطك، من نرضيك ذعةا إ� ا�«

 )بسغم رواه( »نفسك ع ثسيتذ كمي ذنت عغيك ثغيء ذحص ال

উ�ারণ: আ�াহ�া্ই�ী্আ‘উযু িবির�া-কা্ িমন্সাখািতকা, ওয়া্

িবমু‘য়া-ফািতকা্ িমন্ উকূবািতকা, ওয়া্আ‘উযু িবকা্ িমনকা্ লা্

উহসী্ সানা’য়ান্ ‘আলাইকা, আ�া কামা্ আসনাইতা্ ‘আলা্

নাফিসকা। 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম্ েতামার্স�ি�র্মাধযেম্ েতামার্অস�ি�্

হেত্আ�য়্চাই্এবং্েতামার্কমার িবিনমেয়্েতামার্শাি� হেত 

আ�য়্ চাই, েতামার্ মাধযেমই্ েতামার্ িনকট্ হেত্আ�য়্ চাই, 

েতামার্গণগান্েগেয়্েশষ্করেত্পারেবা্না, তুিম ে্যনােব ি্নেজর্

�িত্বণরনা্কেরেে।্(মুসিলম) 
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 )بسغم رواه( »وسه تهوعالنيّ  وآخره وذّول وجغّه دّقه كه، انب غفر�ا ا�«

উ�ারণ: আ�াহ�াগিফরলী্যা�ী কু�াহ্ িদিাহ্ওয়া্ িজ�াহ্ওয়া্

আউয়ালাহ্ওয়া্আিখরাহ্ও্আলািনয়যাতাহ্ওয়া্িসররাহ। 

অথর: েহ্আ�াহ! েোট্ও্বড়্গনাহ্পূেবরর্ও্পেরর্গনাহ্এবং্

�কাশয্ও্েগাপনীয়্সকল্গনাহ্খাতা্মাফ্কের্দাও।্(মুসিলম) 

 والةره غقهخ ل�ي وج� سجد ،ذسغمت ولك آمغت، و�ك سجد  لك �ا«

 )بسغم رواه( »اليرق� ذحسن اهللا يبيرك ،و�صه سمعه وشق

উ�ারণ: আ�াহ�া্লাকা্সাজাদতু্ওয়া্িবকা্আ-মানতু্ওয়ালাকা্

আসলামতু, সাজাদা্ওয়াজিহয়া্ িল�াযী খালাকাহ্ওয়া্সাওয়ারাহ্

ওয়া্ শািা্ সাম‘য়াহ্ ওয়া্ বাসারাহ, তাবারাকা�াহ্ আহসানুল্

খািল�ীন। 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম্েতামােকই্িসজদা্কির, েতামার্�িত্ঈমান্

এেনিে, েতামার্িনকটই্আ�সমপরণ্করিে, আমার্মুখম�ল্তাঁর্

জনয ি্সজদায়্অবনিমত ি্যিন উ্হা সৃ্ি�্কেরেেন, �িতরপ ি্দেয়েেন্
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এবং্ তার্ কণর্ ও্ চকু আলাদা্ কের্ সি�ত্ কেরেেন, িতিন্

মিহমাি�ত্আ�াহ, সেবরা�ম্��া।্(মুসিলম) 
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প�মঃ্দুই্িসজদার্মাো্বসার েদা‘আ 

 »اغفر� ر  اغفر�، ر «

উ�ারণ: রি�গিফরলী, রি�গিফরলী। 

অথর: েহ্আ�াহ! তুিম্আমােক কমা কর, েহ্আ�াহ্তুিম্আমােক 

কমা কর।্(আবু্দাউদ-ইবেন্মাজাহ) 

 )يذوارتم دودا ذنة رواه( »وارزق� هد�،او وعف� وارح�، اغفر�، ا�«

উ�ারণ: আ�াহ�াগিফরলী্ওয়ার্হামনী্ওয়া্‘আিফনী্ওয়াহিদনী্

ওয়ারযুকনী। 

অথর: েহ্আ�াহ! তুিম্আমােক্কমা্কর, আমার্�িত্রহম্কর, 

আমােক্সু�তা্দান্কর, সিঠক্পেথ্পিরচািলত্কর্এবং্িরিযক্

দান্কর।্(আবু্দাউদ, িতরিমযী) 

একিট্বণরনায়্েবিশ্রেয়েেঃ 

 (ওয়াজবুরনী) »جب�او«
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অথর: আমার্কিতপূরণ্কর। 

অনয্বণরনায়্রেয়েেঃ 

 (ওয়ারফা‘নী) »وارفع�«

অথর: আমার্মযরাদা্বৃিি্কর।্(ইবেন্মাজাহ) 
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ষ�ঃ্তাশাহহদ্(আ�ািহয়যাতু) 

 اهللا رح و ايب ذيهي عغيك والسالم وارطيبي  غةا صوال هللا الحيي «

 وذشهد اهللا إال � ال ذن ذشهد، الصيل� اهللا عبيد وع عغيغي السالم و�ر�يه،

 »ورسةل عبده �مدا ذن

 إنراهيم آل وع إنراهيم ع الغيت كمي �مد آل وع �مد ع الل ا�«

 إنراهيم ع نير�ت كمي �مد آل وع �مد ع نيرك ا� �يد، حيد إنك

 )وبسغم الخيري رواه( »�يد حيد إّنك إنراهيم آل وع

উ�ারণ: আ�ািহয়যাতু্িল�ািহ্ওয়াস্সালাওয়াতু্ওয়া�্�াইিয়যবাতু্

আসস্ালামু্ আলাইকা্ আইয়ুযহা�ািবইয়ুয্ ওয়া্ রহমাতু�ািহ্ ওয়া্

বারাকাতুহ, আসসালামু্আলাইনা্ওয়া ‘্আলা ই্বািদ�ািহস স্ািলহীন।্

আশহাদু্আল-লা-ইলাহা্ ই�া�াহ্ওয়া্আআহাদু্আ�া্ মুহা�াদান্

আবদুহ্ওয়া্রাসূলুহ। 

আ�াহ�া্সাি� ‘আলা্মুহা�ািদউ্ওয়া্‘আলা্আ-িল্মুহা�াদ্কামা্

সা�াইতা্ ‘আলা্ ইবরাহীমা্ ওয়া্আলা্ আ-িল্ ইবরাহীমা্ ই�াকা্

হামীদুম্মাজীদ।্ 
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আ�াহ�া্বািরক্‘আলা্মুহা�ািদন্ওয়া্‘আলা্আ-িল্মুহা�ািদন, 

কামা্ বা-রাকতা্ ‘আ-লা্ ইবরাহীমা্ ওয়া্ ‘আলা্আ-িল্ ইবরাহীমা্

ই�াকা্হামীদুম্মাজীদ। 

(বুখারী-মুসিলম, এোড়া্ অনয্ বণরনায়্ কাোকািে্ এনােবই্ বিণরত্

হেয়েে।) 

অথর: সকল্স�ান-স�াষণ, সকল্সালাত্ও্সকল্পিব�তা আ�াহ্

তা‘আলার্জনয।্েহ্নবী! আপনার্�িত্শাি�, রহমত্ও্বরকত্

অবতীণর্ েহাক, আমােদর্ও্ েনক্বা�ােদর্উপর্শাি� অবতীণর্

েহাক, আিম্ সাকয িদি�্ েয্ ‘‘মুহা�াদ’’ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্তাঁর্বা�া্ও্রাসূল। 

েহ্আ�াহ! তুিম্মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ও্তাঁর্

বংশধেরর্�িত্রহমত্অবতীণর্কর, েযমননােব্রহমত্অবতীণর্

কেরিেেল্ইবরাহীম্আলাইিহস্সালাম্ও্তাঁর্বংশধেরর্�িত।্

িন�য়্তুিম্�শংসনীয়্ও্মযরাদাবান।  
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স�মঃ্আ�ািহয়যাতু-দরেদর পর্সালােমর্পূবর্ মুহূেতরর েদা‘আ 

مّ « ةام  إِّ�  الغهم عم
َ
، َعَذاِ   َوِمنْ  َجَهّغَم، َعَذاِ   ِمنْ  نَِك  ذ َقْبِ

ْ
ي ِفتْغَ ِ  َوِمنْ  ار َمْحيَ

ْ
 ال

َمَميِ ،
ْ
ْتغَ ِ  َشّ  َوِمنْ  َوال َمِسيِح  فِ

ْ
 »اّلّجيلِ  ال

উ�ারণ: আ�াহ�া ই্�ী্আ‘উযুিবকা ি্মন্আযািব্জাহা�াম্ওয়া ি্মন্

আযািবল্�াবির্ওয়ািমন্ িফতনািতল্মাহইয়া-ওয়াল্মামাত্ওয়া্

িমন্শারির্িফতনািতল্মাসীিহদ্দা�াল।্(বুখারী-মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম্জাহা�াম্ও্কবেরর্আযাব্হেত্েতামার্

িনকট্ আ�য়্ কামনা্ করিে্ এবং্ আ�য়্ কামনা্ করিে্ জীিবত্

অব�ার্ও্ মৃতুযর্ িফতনা্হেত্এবং্মসীহ্দা�ােলর্অিন�কর 

িফতনা্েথেক। 

অনয্বণরনায়্েবিশ্রেয়েেঃ 

 )وبسغم الخيري رواه( وارارم ثمأار من نك ذغةا إ� ا�

উ�ারণ: ‘‘আ�াহ�া্ ই�ী্ আঊযুিবকা্ িমনাল্ মা-সািম্ ওয়াল্

মাগরািম’’ 
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অথর: েহ্আ�াহ! আিম্েতামার্িনকট্আ�য়্কামনা্করিে্পাপকমর্

ও্ঋণ্েথেক। 

 من ةمافر فيغفر� ذنت إال النة  يافر وال كث�ا ظغمي نفس ظغمت إ� ا�

 "الرحيم ارافةر ذنت إنّك وارح� عغدك

উ�ারণ: আ�াহ�া ই�ী্যালামতু্নাফসী্যুলমান্কাসীরান, ওয়ালা্

ইয়াগিফরযযুনূবা্ ই�া আ�া, ফাগিফরলী্ মাগিফরাতাম্ িমন্

‘ইনিদকা, ওয়ার্হামনী্ই�াকা্আ�াল্গাফূরর্রহীম। 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম্িনেজর্উপর্অেনক্জুলুম্কেরিে, আর্

তুিম্বযতীত্গনাহ্খাতা্েকউ কমাকারী্েনই।্অতএব্তুিম্িনজ্

গেণ আমােক্কমা্কের্দাও্এবং্আমার্�িত্রহম্কর্েকননা্

তুিম্অিতশয় কমাশীল্ও্দয়ালু। 

 ذسفت، ومي ذعغغت، ومي ذسر ، ومي ذّخر ، ومي دمت،ق مي اغفر� ا�«

 )بسغم رواه( »ذنت إال � ال ارؤخر وذنت ارقدم، نتذ - م� نه ذعغم ذنت ومي
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উ�ারণ: আ�াহ�াগিফরিল্মা্�া�ামতু্ওয়ামা্আখখারতা্ওয়ামা্

আসরারতু্ওয়ামা্ ‘আলানতু্ওয়ামা্আ�াল্মু’আিখখর লা-ইলাহা্

ই�া আ�া।্(মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! তুিম্আমার্সকল্গনাহখাতা কমা্কের্দাও্যা্

পূেবর্ও্পের, েগাপেন্ও্�কােশয্কেরিে, যা্সীমা্ল�নজিনত্

গনাহ্এবং্েয্স�েকর্তুিম্আমার্েচেয়্অিধক্্াত।্তুিম্যা্

চাও্অ�গামী্কর্ও্যা্চাও্প�ােত্িনেয়্যাও্আর্তুিম্বযতীত্

�কৃত্মা‘বূদ্বা্উপাসয্েনই। 

 لاار إل ذرد ذن نك وذعةا ايب، من نك ةاعوذ الخل، من نك ةاعذ إ� ا�«

 )الخيري رواه( »ارقب وعذا  النيي فتغ  من نك وذعةا ارعمر،

উ�ারণ: আ�াহ�া ইি�্আ‘উযুিবকা ি্মনাল্বুখিল, ওয়া্আ‘উযুিবকা্

িমনাল্জুবিন, ওয়া্আ‘উযুিবকা্আন্উরা�া্ইলা্আরযািলল্উমের, 

ওয়া্ িফতনািতদ্দুিনয়া্ওয়া্আ‘উযু্ িবকা্ িমন্আযিবল্কাবির।্

(বুখারী) 

অথর: েহ্ আ�াহ! আিম্ আপনার্ িনকেট্ আ�য়্ চাই্ কৃপণতা, 

কাপুরষতা্ও্আ�য়্চাই্চরম্বাধরেকয্উপনীত্হেয়্যাওয়ার্এবং্
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আপনার ি্নকট্আ�য়্চাই্পৃিথবীর ি্ফতনা ে্থেক্ও্কবেরর্আযাব্

হেত। 

 )وارسسيئ داؤد ذنة رواه( »عبيديك وحسن وش رك، اكرك، ع ذع� ا�«

উ�ারণ: আ�াহ�া্আিয়�ী্ ‘আলা্ িযকিরকা্ ওয়া্ শকিরকা্ ওয়া্

হসিন্ইবাদািতকা।্(আবু্দাঊদ-নাসায়ী) 

অথর: েহ্আ�াহ! আমােক্েতামার্িযকর্ ও্শকিরয়া্্াপন্এবং্

উ�মরেপ্ইবাদত্করার্তাওফীক্দাও। 

 )دودا وذنة ميجه إنن رواه( »ايير من نك وذعةا ايغ  ذسألك إ� ا�«

উ�ারণ: আ�াহ�া্ ই�ী্আসআলুকাল্জা�াতা্ ওয়া্আ‘ঊযুিবকা্

িমনা�ার।্(ইবেন্মাজাহ্- আবু্দাউদ) 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম্েতামার্িনকেট্জা�াত্�াথরনা্করিে্এবং্

জাহা�াম্েথেক্আ�য়্চাি�। 
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অ�মঃ্সালােমর্পর্বিণরত্িযকর্ 

 »اهللا استافر اهللا استافر اهللا استافر«

 )بسغم رواه( »واإلكرام ايالل اا يي يبير�ت السالم ومغك السالم ذنت ا�«

উ�ারণ: আ�াগিফর�াহ (িতনবার) 

অথর: আ�াহ�া আ�াস্সালামু ওয়া্িমনকাস্সালামু, তাবারাকতা্

ইয়া্যাল্জালািল্ওয়াল্ইকরাম।্(মুসিলম) 

অথর: আিম্আ�াহর্িনকট্কমা্�াথরনা্করিে।্(িতনবার) 

েহ্আ�াহ! তুিম্শাি�ময়, আর্তুিমই্শাি�র্উৎস।্েহ্মহামিহম্

ও্স�ােনর্অিধকারী্মিহমাি�ত্তুিম। 

 »قدير ءٍ ش ك ع وهة المد ول ارغك ل ل، �كش ال وحده اهللا إال � ال«

উ�ারণ: লা্ইলাহা্ই�া�াহ্ওয়াাদাহ্লা্শারীকালাহ, লাহল্মুলকু্

ওয়ালাহল্হামদু্ওয়াহয়া্আলা্কুি� শাইিয়যন্কাদীর।্(িতনবার) 

(বুখারী্- মুসিলম) 
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অথর: আ�াহ্বযতীত েকােনা্সিতযকার্ইলাহ্বা্উপাসয্েনই।্িতিন্

এক, তাঁর েকােনা্অংশীদার্ েনই, তাঁর্জনযই্সকল্�শংসা্ও্

রাজ�্আর্িতিন্সকল্িবষেয়্সবরশি্মান। 

 قدير، شيئ ك ع وهة المد ول ارغك ل ل، ش�ك ال وحده اهللا إال � ال«

 »ايد مغك ايد اا يغفع وال مغعت، ري معطي وال ذعطيت، ري مينع ال ا�

 )وبسغم الخيري رواه(

উ�ারণ: লা-ইলাহা ই�া�াহ্ওয়াহদাহ্লা-শারীকা লাহ্লাহল্মুলকু্

ওলাহল্হামদু্ওয়াহয়া্‘আলা্কুি�্শাইিয়যন্�দীর।্আ�াহ�া্লা্

মািন‘য়া্ িলমা্ আ‘�ইতা্ ওয়ালা্ মু‘ি�য়া্ িলমা্ মানা‘তা্ ওয়ালা্

ইয়ানফা‘উ্যাল্জাি�্িমনকাল্জা�ু।্(বুখারী্- মুসিলম) 

অথর: আ�াহ্বযতীত েকােনা্সিতযকার্ইলাহ্বা্উপাসয্েনই।্িতিন্

এক্তাঁর েকােনা্অংশীদার্ েনই, তাঁর্জনযই্ সকল্�শংসা্ ও্

রাজ�্আর্িতিন্সকল্িবষেয়্সবরশি্মান। 

েহ্আ�াহ! তুিম ে্য্দান্কর্তা্ব�্করার ে্কউ ে্নই্আর্তুিম্যা্

ব�্রাখ্তা্দানকারী্েকউ্েনই। েকােনা্স�ািনত্বযি্র্স�ান্

কােজ্আসেব্না, েতামার্িনকেটই্�কৃত্স�ান। 
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 ال ،قدير ءش ك ع وهة المد ول ارغك، ل ل، ش�ك ال وحده اهللا إال � ال«

 ول ارفضل ول ايعم  ل إيّيه، إال نعبد وال ،اهللا إال � ال نيهللا، إال قّةة وال حةل

 )بسغم رواه( »فرونالك كره ولة الين ل �غص� اهللا إال � ال السن، الغيء

উ�ারণ: লা-ইলাহা্ই�া�াহ্ওয়াাদাহ্লা্শারীকালাহ, লাহল্মুলকু 

ওয়ালাহল্হামদু্ওয়াহয়া্‘আলা কুি� শাইিয়যন্কাদীর।্লা্হাওলা্

ওয়ালা্কুওয়াতা ই্�া িব�ািহ, লা ই্লাহা ই্�া�াহ, ওয়ালা ন্া‘বুদু ই্�া 

ইয়যাহ, লাহন্িন‘মাতু্ওয়ালাহল্ফাদলু্ওয়ালাহস্সানাউল্হাসানু, 

লা্ ইলাহা্ ই�া�াহ্ মুখিলসীনা্ লাহদ�ীনা্ ওয়ালাউ্ কািরহাল্

কািফরন।্(মুসিলম) 

অথর: আ�াহ্বযতীত েকােনা্সিতযকার্ইলাহ্বা্উপাসয্েনই।্িতিন্

এক্তাঁর েকােনা্অংশীদার্ েনই, তাঁর্জনযই্ সকল্�শংসা্ ও্

রাজ�্আর্িতিন্সকল্িবষেয়্সবরশি্মান। 

আ�াহ্তা‘আলার্সাহাযয্বযতীত্�ীয়্অব�া্ েথেক্পিরবতরেনর 

কমতা্কােরা্েনই।্আ�াহ্বযতীত্সিতযকার্মা‘বূদ্েনই, আমরা্

একমা�্তাঁরই্ইবাদত্কির, তাঁর্পক েথেক্যাবতীয়্েনয়ামত্ও্

অনু�হ্ তাই্ তাঁর্ জনযই্ সকল্ উ�ম্ �শংসা।্ আ�াহ্ বযতীত 
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েকােনা্সি�কার্মা‘বূদ্েনই, তাঁর্�ীন্আমরা্একিন�নােব্মানয্

কির্যিদও্কােফরগণ্তা্অপে�্কের। 

 »اهللا سبحين«

‘‘সুবহানা�াহ’’ ৩৩্বার 

অথর: আিম্ আ�াহর্ জনয যাবতীয়্ েদাষ্ হেত্ পিব�তা্ েঘাষণা্

করিে। 

 هللا المد

‘‘আহামদু্িল�াহ’’ ৩৩্বার 

অথর: সকল্�শংসা্আ�াহর জনয। 

 ذرب اهللا

‘‘আ�াহ্আকবার’’ ৩৩্বার 

অথর: আ�াহ্সবার্বড়।্অতঃপর্বলেবঃ 
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" قدير ءش ك ع وهة المد ول ارغك ل ل، ش�ك ال وحده اهللا إال � ال"

 )بسغم و الخيري رواه(

উ�ারণ: লা-ইলাহা্ই�া�াহ্ওয়াাদাহ্লা্শারীকালাহ, লাহল্মুলক্

ওয়ালাহল্হামদু্ওয়াহয়া্‘আলা কুি� শাইিয়যন্কাদীর।্(িতনবার) 

(বুখারী্- মুসিলম) 

অথর: আ�াহ্বযতীত েকােনা্সিতযকার্ইলাহ্বা্উপাসয্েনই। 

িতিন্এক, তাঁর েকােনা্অংশীদার্েনই, তাঁর্জনযই্সকল্�শংসা্

ও্রাজ�্আর্িতিন্সকল্িবষেয়্সবরশি্মান। 

অথবাঃ্সুবহানা�াহ ৩৩্বার, আলহামদুিল�াহ ৩৩ বার্ও্আ�াহ্

আকবার ৩৪ বার।্(িতরিমযী, নাসায়ী্ও্ইবেন্মাজাহ) 
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আয়াতুল্কুরসী 

﴿  ُ َّ ّ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  َ�ٓ  � ََ �ۡ ُّوُمۚ  � ََ �ۡ ُخُذهُۥ َ�  �
�
ۚ  َوَ�  ِسَنةٞ  تَأ مٞ ۥ نَو� ُ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َما َّ َّ  َوَما �س

�ِض�  ِ� 
َ ِي ذَا َمن ��� َّ َفعُ  � ۥٓ  �َش� نِهِۦۚ  إِّ�  ِعنَدهُ لَمُ  �ِإِذ� َ  َما َ�ع� ي�  �َ��

َ
َفُهم�ۖ  َوَما ِديهِم� �  َخل�

ءٖ  ُ�ُُِطونَ  َوَ�  ِمهِۦٓ  ّمِن�  �َِ�� ۚ  بَِما إِّ�  عِل� ُّهُ  وَِسعَ  َشآءَ ۡ�ِس َ�َٰ�ٰتِ  ُُ َّ �َضۖ  �س
َ  َوَ�  وَ���

ُظُهَماۚ  وُدهُۥ ُٔ َ�  ّ  وَُهوَ  ِحف� ِِ َع
�ۡ َعِظُمُ  � �ۡ  ]  ٢٥٥: القرة[ ﴾ ٢ �

উ�ারণ: (আ�া-হ্লা্ইলা-হা্ই�া্হওয়াল্হাইয়ূযল্কাইয়ূযমু লা্
তা’খুযুহ্িসনাতঁুও ওয়ালা্নাউম।্লাহূ মা-িফসসামা-ওয়া-িত্ওয়ামা্
িফল্ আরি�।্ মান্ যা�াযী্ ইয়াশফা‘উ্ ‘ইনদাহূ ই�া্ িবইযিনহী।্
ইয়া‘লামু্মা্বাইনা্আইদীিহম্ওয়ামা্খালফাহম।্ওয়ালা্ইয়ুহীতূনা্
িবশাইইম্ িমন্ইলিমহী্ই�া্ িবমা্শাআ।্ওয়ািস‘আ্কুরিসয়ুযহস্
সামা-ওয়া-িত্ওয়াল্আর�।্ওয়ালা্ইয়াউদুহূ্িহফযুহমা্ওয়া্হয়াল্
‘আিলয়ূযল্‘আযীম)। 

অথর: “আ�াহ, িতিন োড়া েকােনা সতয ইলাহ েনই। িতিন িচর�ীব, 

সবরস�ার ধারক। তাঁেক ত�াও �শর করেত পাের না, িন�াও নয়। 

আসমানসমূেহ যা রেয়েে ও যমীেন যা রেয়েে সবই তাঁর। েক েস, 

েয তাঁর অনুমিত বযতীত তাঁর কােে সুপািরশ করেব? তােদর সামেন 

ও িপেেন যা িকেু আেে তা িতিন জােনন। আর যা িতিন ইে� 

কেরন তা োড়া তাঁর ্ােনর েকােনা িকেুেকই তারা পিরেব�ন 
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করেত পাের না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনেক পিরবযা� 

কের আেে; আর এ দুেটার রকণােবকণ তাঁর জনয েবাাা হয় না। 

আর িতিন সুউ� সুমহান।” 

ফরয নামােযর্পর্উ্্আয়াতুর্ কুরসী্পড়েব্ েকননা্হাদীেস্

বিণরত্হেয়েেঃ্ ‘‘েয্বযি্্�েতযক্ফরয নামােযর্েশেষ্আয়াতুল্

কুরসী্পড়েব্তার্জনয্মৃতুয্বযতীত্জা�ােত্যাওয়ার্আর েকােনা্

বাধা্েনই।্(নাসায়ী) 

 

‘‘কুল্হয়া�াহ্আহাদ’’, ‘‘কুল্আঊযু্িবরািববল্ফালাক’’ ও্‘‘কুল্

আঊযু্িবরািববন্নাস’’ �েতযক্নামােযর্েশেষ্পড়েব। 

(আবু্দাঊদ, নাসায়ী্ও্িতরিমযী) 

সূরা্ইখলাস:  

ِحْميِ       )٥(-٧٠ ِن الر� ْمحٰ ِ الر� ُ اََ�ٌد    ﴿ �ِْسِم ا�� َمُد    Ǻُۚقْل ُهَو ا�� ُ الص� ڏ َولَْم یُْوَ�ْ    لَْم یَِ�ْ  Ąۚاَ��

Ǽُكُفًوا اََ�ٌد      ٗ   ،﴾Ćَۧولَْم �َُكْن ��



 

33 

িবসিম�ািহর্রাহমািনর্রাহীম্(�ুল্হওয়া�া-হ্আহাদ।্আ�াহস্সামাদ।্
লাম্ইয়ািলদ্ওয়া্লাম্ইউলাদ।্ওয়া্লাম্ইয়াকু�াহ্কুফুওয়ান্আহাদ)। 

রহমান, রহীম আ্�াহর ন্ােম। “বলুন, িতিন আ�াহ, এক-অি�তীয়। আ্�াহ 

হে�ন ‘সামাদ’ (িতিন কােরা মুখােপকী নন, সকেলই তাঁর মুখােপকী)।্

িতিন কাউেকও জ� েদন িন এবং তাঁেকও জ� েদয়া হয় িন।্আর্তাঁর 

সমতুলয েকউই েনই।” 

সূরা্ফালাক:  

ِحْميِ       ِن الر� ْمحٰ ِ الر� َوِمْن َرش� �َاِسٍق ِاَذا َوقََب    Ąِمْن َرش� َما َ�لََق   Ǻُقْل اَُعْوُذ ِ�َرب� الْفَلَِق   ﴿  �ِْسمِ ا��

Ǽَوِمْن َرش� الن�ف�ثِٰت ِيف الُْعقَِد     Ćَوِمْن َرش� َ�اِسٍد ِاَذا َحَسَد     Ĉ﴾، 

িবসিম�ািহর্রাহমািনর্রাহীম (�ুল্আ‘উযু ি্বরি�ল্ফালা�। ি্মন্শারির্
মা্খালা�।্ওয়া্িমন্শারির্গা-িসি�ন্ইযা্ওয়া�াব।্ওয়া্িমন্শারিরন্
নাফফা-সা-িত্িফল্‘উ�াদ।্ওয়া্িমন্শারির্হা-িসিদন্ইযা্হাসাদ)। 

রহমান, রহীম্আ�াহর্নােম।্“বলুন, আিম আ�য় �াথরনা করিে  ঊষার 

রেবর। ি্তিন যা সৃি� কেরেেন তার অিন� হেত। ‘্আর অিন� হেত রােতর 

অ�কােরর, যখন তা গনীর হয়।্আর অিন� হেত সম� নারীেদর, যারা 

িগরায় ফুঁক েদয়।্আর অিন� হেত িহংসুেকর, যখন েস িহংসা কের।” 

সূরা্নাস:  

ِحْميِ    ِن الر� ْمحٰ ِ الر� ِمْن َرش�  Ǽِاٰ�ِ الن�اِس   Ąَمِ�ِ الن�اِس   Ǻُقْل اَُعْوُذ ِ�َرب� الن�اِس  ﴿ ِ�ْسِم ا��

ْي یَُوْسِوُس ِيفْ ُصُدْوِر الن�اِس    Ćالَْوْسَواِس ڏ الَْخن�اِس   ِ  ﴾Čِۧمَن الِْجن�ِة َوالن�اِس     Ĉا��
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িবসিম�ািহর্রাহমািনর্রাহীম্(�ুল্‘আউযু্িবরাি��া-স।্মািলিক�া-িস, 
ইলা-িহ�ািস, িমন শ্ারিরল ও্য়াসওয়া-িসল খ্া�া-স, আ�ািয ই্উওয়াসউইসু্
ফী্সুদূিরন্না-িস, িমনাল্িজ�ািত্ওয়া�া-স।)। 

রহমান, রহীম্আ�াহর্নােম। “্বলুন, আিম আ�য় �াথরনা করিে মানুেষর 

রেবর, মানুেষর অিধপিতর, মানুেষর ইলােহর কােে, আ�েগাপনকারী 

কুম�ণাদাতার অিন� হেত; েয কুম�ণা েদয় মানুেষর অ�ের, িজেনর মধয 

েথেক এবং মানুেষর মধয েথেক।” 

 )ميجه إنن رواه( »متقبال وعمال طيبي، ورزقي نيفعي، غميع ذسألك إّ�  ا�«

উ�ারণ: আ�াহ�া্ই�ী্আসয়ালুকা্ইলমান্নািফয়ান্ওয়া্িরযকান্

�ইিয়যবান্ওয়া্আমালান্মুতাকা�ালান।্(ইবেন্মাজাহ) 

অথর: েহ্আ�াহ! আিম ে্তামার ি্নকেট্উপকারী ি্বদযা, পিব� ি্রিযক্

এবং্�হণেযাগয্আমল্কামনা্কির। 

 )بسغم رواه( »عبيدك يبعث يةم عذانك ق� ر «

উ�ারণ: রি� ি�নী্আযাবাকা ই্য়াওমা্তুব‘য়াসু ই্বাদুকা। (্মুসিলম) 

অথর: েহ্আ�াহ! আমােক্তুিম্েতামার্আযাব্হেত্বাঁচাও্েযিদন্

েতামার্বা�ারা্উি�ত্হেব। 
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ফজর্ও্মাগিরেবর্নামােযর্পর্হেল্বলেবঃ 

 »قدير شء ّك  ع وهة المد ول ارغك ل ،ل ش�ك ال وحده اهللا إال � ال«

 )بسغم و الخيري رواه(

উ�ারণ: লা-ইলাহা্ই�া�াহ্ওয়াাদাহ্লা্শারীকালাহ, লাহল্মুলক্

ওয়ালাহল্হামদু্ওয়াহয়া্আলাকুি� শাইিয়যন্কাদীর।্(১০্বার) 

অথর: আ�াহ্বযতীত েকােনা্সিতযকার্ইলাহ্বা্উপাসয্েনই।্িতিন্

এক্তাঁর েকােনা্অংশীদার্ েনই, তাঁর্জনযই্ সকল্�শংসা্ ও্

রাজ�্আর ি্তিন্সকল ি্বষেয়্সবরশি্মান। (্িতরিমযী, আহমাদ্ও্

নাসায়ী) 

 

সমা� 
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েয্সব্িবষয়্নামাযেক্বািতল্কের্েদয়: 

1. ই�াকৃত্কথা্বলা 

2. স�ূণর্শরীর্ি�বলার্িদক্েথেক্সের্যাওয়া। 

3. েপশাব-পায়খানার্রা�া িদেয়্িকেু্েবর্হওয়া। 

4. িবনা্�েয়াজেন্অিধক্নড়াচড়া্করা। 

5. অ�হািস্েদয়া। 

6. ই�াকৃত্রকু্িসজদা্েবশী্করা। 

7. ই�া্কের্ইমােমর্আেগ্যাওয়া। 


