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পরম কrণাময় aসীম দয়ালু আlাহর নােম 

 
pারিmক 

েকাr আন eবং সালাত aনুধাবন -  
সহজ পdিত 

pাথিমক sেরর জনয্ শটর্ েকাসর্  
(রামাদান uপলেkয্) 

 
9 ঘ ার eকিট সহজ aথচ কাযর্কর েকাসর্, েযখােন েকাr আেনর দনিnন েতলাoয়াত o েবেছ 
েনয়া aনয্ িকছু aংশ েথেক আপিন িশখেবন 100িট শb - েযgেলা েকাr আেন pায় 40,000 

বার (সবর্েমাট pায় 78,000 শb েথেক বা েমাট শেbর pায় 50%) eেসেছ।   
  
 

ei েকােসর্ শbgেলার েকবল pাথিমক aথর্ েশখােনা হেব। 
 

uেdশয্সমহূঃ (1) pমাণ করা েয েকাr আন েশখা সহজ; (2) মানুষেক েকাr আন aধয্য়েন uৎসািহত করা; (3) 
কীভােব েকাr আেনর সে  সmকর্ (interaction) sাপন করা যায় তা েশখােনা 

 
 

pিশkক 
ড. আbুল-আজীজ আbুর-রাহীম 

 
পিরচালক, েকাr আন aনুধাবন eকােডিম (Understand Qur’an Academy), হায়dাবাদ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



www.priyoboi.com 

পরম কrণাময় aসীম দয়ালু আlার নােম 
 

সূিচপt 
 

 েকাr আন o হািদস েথেক বয্াকরণ 
uৎসাহমূলক o েশখার জনয্

ঊপেদশ 
1. uপkমিণকা 1   
2. uপkমিণকা 2  ،ُهَو، ُهْم...   
3. uপkমিণকা 3 ،ُهَو ُمْسِلم، ُهْم ُمْسِلُمون...  
4. সূরা আল-ফািতহা ،َربُُّهم.. َربُُّه   
5. সূরা ফািতহা ،ِهَي، َربَُّها..، ِآَتاُبُه،..ِديُنُه...  
6. সূরা আসর لَِ، ِمْن، َعْن، َمَع  
7. সরূা নাs র ِب، ِفي، َعَلى، ِإَلى  
8. সূরা iখলাস     
9. সূরা ফালাক  َفَعَل، َفَعُلوا، َفَعْلَت، َفَعْلُتْم، َفَعْلُت، َفَعْلَنا  
10. সূরা নাস ََْفَعُلوَن، َأْفَعُل، نََْفَعُلَيْفَعُل، َيْفَعُلوَن، تََْفَعُل، ت  
11. সরূা কািফrন َإْفَعْل، َإْفَعُلوا، َال َتْفَعْل، َال َتْفَعُلوا  
12. oজুর েদায়া  َفاِعل، َمْفُعول، ِفْعل  
13. iকামা  ،َجَعَل، َيْجَعُل، ِاْجَعْل...َفَتَح، َيْفَتُح، ِاْفَتْح...  
14. সানা, rকু, িসজদা   َخَلَق، َيْخُلُق، ُاْخُلْق...،َنَصَر، َيْنُصُر، ُاْنُصر...  
15. তাশাহhদ َذَآَر، َيْذُآُر، ُاْذُآْر... َآَفَر، َيْكُفُر، ُاْآُفر...   
16. drদ   َعَبَد، َيْعُبُد...َدَخَل، َيْدُخُل...َرَزَق، َيْرُزُق...  
17. drদ َظَلَم، َيْظِلْم...َضَرَب، َيْضِرُب  
18. drেদর পর ...َغَفَر، َيْغِفُر...  
19. েদায়াঃ ঘুেমর সময়  َعِلَم، َيْعَلُم... َسِمَع، َيْسَمُع  
20. েদায়াঃ খাoয়ার সময়   ...َعِمَل، َيْعَمُل...  
21. েকাr আন েথেক েনয়া েদায়া َقاَل، َيُقوُل، ُقْل  ...  
22. aনয্ানয্ - 1 َآاَن، َيُكوُن، ُآْن...  
23. aনয্ানয্ - 2  ،اَء، َيِجيُء،َشاَء، َيَشاُء، َج... َدَعا، َيْدُعوا  
24. aনয্ানয্ - 3 هٰذا، هٰؤالء، ذِٰلَك، ُأولِٰئَك، الَِّذي، الَِّذيَن  
25. aহরহ (frequent) শb - 1  
26. aহরহ (frequent) শb - 2   
27. েকােসর্র েশেষ?   
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grtপূণর্ িনেদর্িশকা 
 

পূবর্শতর্ঃ  আরবী েলখা পড়েত পারেত হেব।  
sািয়tঃ  9 ঘ া (2 েথেক 3টা েসশন utম)। 
শটর্ েকাসর্িটর কাযর্কািরতা বাড়ােনার িকছ ুপnাঃ 
• আমরা ভােলাবাসা, আনn আর সহজতার সে  িশখব। 
• ei শটর্ েকাসর্িট পেুরাপিুর aংশgহণমূলক (interactive)। 

সতুরাং মেনােযােগর সে  নেত হেব eবং পুেরা সময় ধেরi 
aংশ িনেত হেব। 

• েযেহতু আমরা চচর্া করিছ, তাi আপিন ভুল করেলo েকান সমসয্া 
েনi। rেত ভলু না কের েকui িশখেত পাের না। 

• যত েবিশ চচর্া করা যােব, তত েবিশ লাভ হেব। আর eেত aেনক 
ভলু হেলo kিত েনi। 

• ei grtপূণর্ িনয়মিট (golden rule) মেন রাখুনঃ  
   আিম বণ কির, আিম িবsৃত হi। আিম দশর্ণ কির, 
আিম sরণ কির। আিম চচর্া কির, আিম িশkা লাভ কির।  

• েশখার 3 sেরর কথা েখয়াল রাখুনঃ 
o বণ (Listening) (মেনােযাগ ছাড়া)। আপনার কান 

েকবল আoয়াজ (noises) নেছ। 
o aযt (carelessly) বা সেnহ িনেয় বণ। 
o aংশgহেণর সে  বণ; পুেরা মন িদেয় েশানা; 

grtপূণর্ aংেশ তৎkণাৎ সাড়া েদয়া। 
• uৎসাহমূলক o িশkণিবষয়ক uপেদশ (MOTIVATIONAL 

AND LEARNING TIPS) eর েশেষ খািল জায়গায় আপিন 
েনাট িনেত পােরন বা আপনার aিভjতার েকান aংশ িলেখ 
রাখেত পােরন। জায়গা স লুান না হেল কাগেজর ulা িপঠ 
বয্বহার করেত পােরন।  

• pিতিট পােঠর েশেষ বয্াকরেণর আেলাচনা রেয়েছ। বয্াকরেণর 
aংশিট মূল পােঠর সে  সরাসির সmকর্যুk নয়। eর কারণ হেলা 
pথম kােসi পােঠর বয্াকরণ িবে ষণ করেল তা খুব জিটল মেন 
হেব। েসেkেt সুরাহ আেলাচনা করার পূেবর্ আলাদাভােব বয্াকরণ 
েশখােনা দরকার হেয় পড়েব। e জনয্, আপিন েয শbgিল সুরাহ-
eর মাধয্েম িশখেবন তার পাশাপািশ বয্াকরেণর ei পাঠgিল 
আপনার আরবী বয্াকরেণর িভিt গেড় তুলেব। 

• 7িট বািড়র কাজ করেত ভুলেবন না। বািড়র কাজgিল েকাসর্ 
চলাকালীন সময় বয্াখয্া করা হেব।  eবং সবেচেয় grtপূণর্ 
বয্াপারঃ শbভা ােরর কাগজিট আপনার সে  বহন করেত eবং 
িদেন anত 5 বার তা পড়েত ভুলেবন না। 

7িট বািড়র কাজঃ  
েতলাoয়ােতর জনয্ 2িটঃ  
1। মুসহাফ েথেক anত 5 িমিনট েকাr আন েতলাoয়াত (নবীনেদর 
জনয্)।  
2। হাঁটাচলা বা aনয্ানয্ কােজর মেধয্ মুখs েথেক anত 5 িমিনট 
েকাr আন েতলাoয়াত।   
পড়া নার (study) জনয্ 2িটঃ  
1। anত 5 িমিনট শb েথেক শেb aনুবাদ িশkা (aথবা নবীনেদর 
জনয্ ei বi েথেক)। 
2।  30 েসেকেnর জনয্ শbভা ােরর পুিsকা বা কাগজিট পড়া, যা 
pেতয্ক সালােতর আেগ বা পের aথবা aনয্ েকান সুিবধাজনক সমেয় 

করেত পারেল utম। েকাসর্িট েশষ না করা পযর্n সবর্দা শbভা ােরর 
কাগজিট আপনার সে  বহন কrন। 

বণ o কেথাপকথেনর জনয্ 2িটঃ  
1। শেb-শেb aনুবাদসহ েকারআন েতলাoয়াত েরকডর্ করা আেছ 
eমন েটপ েশানা (গািড় চালােনার সময় বা বািড়েত গৃহsািল কাজ 
করার সময়)। যিদ eরকম েটপ পাoয়া না যায়, তেব আপিন িনেজi 
ei েকােসর্র িবষয়বst েরকডর্ করেত পােরন। 
2। আপনার সহকমর্ীর সে  pিতিদন 1 িমিনট পাঠ িনেয় কেথাপকথন 
(যিদ আপিন েকান kােস েকাসর্িট কেরন)। 
েশষিট ei েকাসর্ বয্বহােরর জনয্ঃ  
1। েকাr আেনর েশষ 14িট সূরাহ ধারাবািহকভােব (in rotation) 
pিতিদেনর সুnাহ o নফল নামােয েতলাoয়াত করা।  
েদায়ার েkেt 2িট aিতিরk বািড়র কাজ (i) িনেজর জনয্   َِّرب
 eবং (ii) aনয্েদর জনয্, েযন আlাh  আমােদর ;ِزْدِني ِعْلًما
সবাiেক েকাr আেনর pিত আমােদর েয দািয়t রেয়েছ তা পূণর্ 
করার তাoিফক দান কেরন।  
• eবং সবর্েশষঃ েশখার ে  uপায় হেলা aনয্েক েশখােনা। 

আর কাuেক েশখােনার ে  uপায় হেলা তােক িশkেক 
পিরণত করা। 

 
েলােগা িবষেয়ঃ 
DPPR: Direct (সরাসির), Personal (বয্িkগত), Planned 
(পিরকিlত), Relevant (সmকর্যুk) 
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পাঠ - 1 uপkমিণকা  
 

  ُمَباَرٌك  ِإَلْيَك  َأنَزْلَناُه  ِآَتاٌب  : 1
eকিট বi আমরা eিট aবতীণর্ কেরিছ েতামার pিত (েহ! েমাহাmাদ (সাঃ)) কলয্াণময় 

  )29: ص(  َوِلَيَتَذآََّر ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب  آَياِتِه  لَِّيدَّبَُّروا
েযন তারা aনুধাবন কেরeর আয়াতসমূহeবং েবাধশিk সmn বয্িkগণ gহণ কের uপেদশ

 
শটর্ েকােসর্র uেdশয্সমহূ 

 pমাণ করা েয েকাr আন েশখা সহজ 

 মানুষেক aথর্সহ িনয়িমত েকাr আন েতলাoয়াত করেত uৎসািহত করা 
 েকাr আেনর সে  সmকর্ (interaction) sাপেন সাহাযয্ করা (কীভােব eেক আমােদর জীবেনর aংশ করা যায়) 
 কীভােব কাযর্কািরতার সংেগ সালাত আদায় করা যায় 
 দলবdভােব কাজ করেত uৎসািহত করা 

 
েকারআন aনধুাবন বনাম আরবী ভাষা িশkণ (আমােদর পdিতেত 4িট pধান পাথর্কয্) 

 সালাত িদেয় r করা (যিদ আপিন েকাr আন aনুধাবন করেত চান, তেব েকন aনয্ িকছু িদেয় r করেবন...) 
 gহেণর (Reception) uপর েজার েদয়া (েশানা o পড়া) 
 শbভা ােরর (vocabulary) uপর েবিশ েজার েদয়া 
 ‘নাh’ (বাকয্ pকরণ)-eর তুলনায় ‘সফর্’ (শb pকরণ)-eর uপর েবিশ েজার েদয়া 

 
েকারআেনর সংেগ আমােদর সmকর্ 

 সরাসির(Direct) 
 বয্িkগত(Personal) 
 পিরকিlত(Planned) 
 সmিকর্ত/pেয়াজনীয়(Relevant) 

 
 eকিট সহজ পdিত :  تذآُّر o تدبُّر 

 িজjাসা(ASK): েকাr আেনর pিতিট আয়াত আমােদর কাছ েথেক িকছু দািব কের। আর তা পূরণ করার জনয্, েদায়া িদেয় r কrন। 
 মূলয্ায়ন(EVALUATE) (েসi েদায়ার আেলােক আপনার গত িদন বা গত সpাহ) 
 পরবতর্ী িদন বা সpােহর জনয্ eকিট পিরকlনা কrন। 
 PROPAGATE the message (The Prophet pbuh said: Convey from me even if it is one verse). 

 
পিরকlনা করার সময়  

 েকােনা দল (group) বা িফk েহর িবষয় বা নতুন েকােনা psােবর (idea) েkেt aনয্েক জানােনা বা িনেজ aনুশীলন করার পূেবর্ aনুgহ 
কের আিলমেদর পরামশর্ িনন। 

 তাহেল আমােদর মত সাধারণ মানুষেদর জনয্ pকৃত েkt কী? 
 আlাh র সংেগ সmকর্, রাসেূলর (সাঃ) aনুসরণ, আিখরােতর জনয্ পিরকlনা, িযিকর, iবাদত, নয্ায়বিতর্তা, আদান-pদান, দাoয়া, 

iসলাম pচার o pসার, সৎ কােজর আেদশ o aসৎ কােজ বাধা, দলবd ভােব কাজ করা iতয্ািদ। 
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পাঠ - 2 uপkমিণকা  
 

  ِللذِّْآِر  َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن  َوَلَقْد   : 1
eবং aবশয্i আমরা েকাr আনেক সহজ কের িদেয়িছ uপেদশ gহেণর জনয্ 

  ) 40، 32، 22، 17: قمر(ِمن مُّدَِّآٍر   َفَهْل
aতeব আেছ িক েকu েয uপেদশ gহণ করেব?  

 মখুs করা; (2) aনুধাবন o িশkা gহণ করা (1)  :  ِذْآر

  )بخارى(  ،َوَعلََّمهَتَعلََّم   اْلُقْرآَن   مَّْن    َخْيُرُآْم     : 2
েতামােদর মেধয্ ে  েয েকাr আন িশkা কের eবং তা েশখায় (aনয্েক) 

 

   ِبالنِّيَّاِت    ِإنََّما اْلَأْعَماُل     :            3
  )بخارى(  

কেমর্র (িভিt) েকবল িনয়ােতর uপর (বুখারী) 
 

বয্াকরণ:    ei শbgিল TPI (Total Physical Interaction)  বয্বহার কের িশখুন, বা-িদেকর বk েস (box) যা বয্াখয্া করা হেয়েছঃ 
 
 
যখন আপিন বলেবন  ُهَو  (েস), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় ডান িদেক iশারা 
কrন, যিদ েসi বয্িk আপনার ডান িদেক থােক। যখন আপিন বলেবন ُهْم (তারা), তখন 
আপনার ডান হােতর চারিট আংgল িদেয় ডান িদেক iশারা কrন। kােসর মেধয্, িশkক eবং 
ছাt eকসে  eিট aনুশীলন করেবন।    
 
যখন আপিন বলেবন َأْنَت (তুিম), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় সামেনর িদেক 
iশারা কrন।  যখন আপিন বলেবন َأْنُتْم (েতামরা সবাi), তখন আপনার ডান হােতর চারিট 
আংgল িদেয় ছাtেদর িদেক iশারা কrন। kােসর মেধয্, িশkক তার আংgল িদেয় ছাtেদর 
িদেক eবং ছাtরা তােদর আংgল িদেয় িশkেকর িদেক iশারা করেব।  
 
যখন আপিন বলেবন َأَنا  (আিম), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় িনেজর িদেক iশারা 
কrন। যখন আপিন বলেবন  َنْحُن   (আমরা), তখন আপনার ডান হােতর চারিট আংgল িদেয় 
িনেজর িদেক iশারা কrন। 

 

িবযুk/ বয্িkগত সবর্নাম (Detached / 
Personal  Pronouns) বচন পুr

ষ 

েস ُهَو eক 
 

3rd 
তারা ُهْم বh 

তুিম َأْنَت eক
 

2nd 
েতামরা সবাi َأْنُتْم বh 

আিম َأَنا eক
 

1st 
আমরা َنْحُن িd, 

বh 
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পাঠ - 3 uপkমিণকা  
 

   ِعْلًما  يِزْدِن  َربِّ:     1
  )114: طه (

েহ আমার pিতপালক! আমােক সমৃd করjয্েন 

 

   ِباْلَقَلِم  َعلََّم  الَِّذي:    2
  )4: العلق(

িযিন িশkা িদেয়েছনকলেমর সাহােযয্ 

 

   َعَمًال  َأْحَسُن  َأيُُّكْم:    3
  )2: الملك(

েতামােদর মেধয্ েকutমকেমর্?   
 

বয্াকরণ:     
 

 
 

ei 6িট শb aনুবাদ সহকাের pথম 3 বার aনুশীলন কrন; aথর্াৎ, iশারা কrন eবং 
বলুন  ُهَو  েস,    ُهْم  তারা,  َأْنَت তুিম,   َأْنُتْم েতামরা সবাi, َأَنا  আিম,  َنْحُن   আমরা 
। েযেহতু আপিন iশারার মাধয্েমi aথর্ pকাশ করেছন, তাi pথম 3দফা aনুশীলেনর 
পর আর aনুবাদ করার দরকার েনi।  েকবল বলুন    ،ُهَو،   ُهْم،   َأْنَت،   َأْنُتْم،   َأَنا
 TPI বয্বহােরর aেনক ফায়দার মেধয্ eিট হেলা eকিট। শbgিলর aনুবাদ   .َنْحُن
ছাড়াi ei aনুশীলনিট করেত থাকনু।  TPI বয্বহার কের েকবল 5 িমিনট aনুশীলন 
করেল eরকম শb েশখা ছাড়াo আেরা aেনক িবষয়i খুব সহজ হেয় যােব!  আরo 
েখয়াল কrন েয, aনুশীলন করার সময় পািরভািষক শb (terminologies) মেন 
রাখা িনেয় িচিnত হoয়ার িকছ ুেনi। েকবল ei 6িট শb eবং তােদর aেথর্র িদেক 
মেনােযাগ িদন। 

সবর্নাম (Pronouns) (uদাহরণসহ) বচন পুrষ
েস eকজন মুসিলম ُمْسِلم  ُهَو  eক

 
3rd 

তারা মুসিলম   ُمْسِلُموَنُهْم বh 

তুিম eকজন মুসিলম  ُمْسِلمَأْنَت eক
 

2nd 
েতামরা মুসিলম ُمْسِلُموَن  َأْنُتْم বh 

আিম eকজন মুসিলম  ُمْسِلمَأَنا eক
 

1st 
আমরা মুসিলম  ُمْسِلُموَنَنْحُن িd, 

বh 
 
aিবিcn বhবচন (Soild plurals) তিরর িনয়ম েখয়াল কrন (েশেষ েকবল ون  বা ين যুk কrন)। aেনক িনয়েমর মেধয্ eিট eকিট।  
 

   ُمؤِمُنون، ُمؤِمِنين ←ُمْؤِمن   ُمْسِلُمون، ُمْسِلِمين ←ُمْسِلم 
   َآاِفُرون ،َآاِفِرين  ←َآاِفر َصاِلُحون ، َصاِلِحين  ←َصاِلح 
  ِفِقينُمَناِفُقون، ُمَنا ←ُمَناِفق   ُمْشِرُآون، ُمْشِرِآين   ←ُمْشِرك
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পাঠ - 4  সূরা 1: ফািতহা (আয়াত 1-4) 
 

  %الرَِّجيِم  ِمَن الشَّْيَطاِن  ِباِهللا  َأُعوُذ
আিম আ য় pাথর্না করিছ আlাহর িনকট শয়তান েথেক িবতািড়ত 

  *********************ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِٰن الرَِّحيِم :  ُسوَرُة اْلَفاِتَحۃ *********************

  (1)الرَِّحيِم   ِنالرَّْحمٰ  اِهللا  ِبْسِم
নােম আlাহর পরম কrণাময় aসীম দয়ালু

  (2)اْلَعاَلِميَن    َربِّ  ِ ِهللا  َأْلَحْمُد
সমs pশংসা আlাহর জনয্ pিতপালক সমs িব  

  )4( يِنالدِّ  َيْوِم   َماِلِك  (3) الرَِّحيِم  ِنالرَّْحمٰ
পরম কrণাময় aসীম দয়ালুমািলক িদবস pিতফল  

 
 

বয্াকরণ:   িনেচর বয্াকরেণর aংশিট মূল পােঠর সে  সরাসির সmকর্যুk নয়। eর কারণ হেলা pথম kােসi পােঠর বয্াকরণ িবে ষণ করেল তা খুব জিটল 
মেন হেব। েসেkেt সুরাহ আেলাচনা করার পূেবর্ আলাদাভােব বয্াকরণ েশখােনা দরকার হেয় পড়েব। e জনয্, আপিন েয শbgিল সুরাহ-eর মাধয্েম িশখেবন তার 
পাশাপািশ বয্াকরেণর ei পাঠgিল আপনার আরবী বয্াকরেণর িভিt গেড় তুলেব।  
 

যkু (Attached/Possessive) বচন  ...+  َرّب পুrষ 

 eক اه--  ،ه-- তার  ،َربُّه
 

3rd َربُُّهْم তােদর -- ِهْم--ُهْم বh 

 eক َك--- েতামার َكَربُّ
 

2nd ُُّكْمَرب েতামােদর ---ُآْم  বh 

 eক ي--- আমার يَربِّ
 

1st َُّناَرب আমােদর ---َنا  িd, 
বh 

 
 

* আিম িবতািড়ত শয়তান েথেক আlাহর 
িনকট আ য় pাথর্না করিছ 

------------------ 
1. r করিছ আlাহর নােম িযিন পরম 
কrণাময়, aসীম দয়াল ু
 
2. সমs pশংসা আlাহর জনয্ িযিন সমs 
িবে র pিতপালক 
 
3. িযিন পরম কrণাময়, aসীম দয়ালু 
 
4. িযিন pিতফল িদবেসর মািলক 
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পাঠ - 5  সূরা 1: ফািতহা (আয়াত 5-7) 
 

  اْهِدَنا  )5(َنْسَتِعيُن   َوِإيَّاَك  َنْعُبُد  ِإيَّاَك
েকবল আপনারআমরা iবাদত কির eবং ধু আপনার কােছআমরা সাহাযয্ pাথর্ণা কিরpদশর্ন কrন 

 َعَلْيِهْم  ْنَعْمَتَأ  الَِّذيَن ِصَراَط  )6(اْلُمْسَتِقيَم َراَطالصِّ

পথসরল পথযারাআপিন aনুgহ কেরেছনতােদর pিত 

لِّ َوَال َعَلْيِهْم اْلَمْغُضوِب َغْيِر آ لضَّ َنا  )7( ي
নাযারা আlাহর েkােধর পাt হেয়েছ তােদর িনেজেদর uপরeবং নাযারাs পথ  

 
 
 
 
বয্াকরণ: 
 
 

 জীবন িবধান যুk (Attached/Possessive) বচন পুrষ ...+ ِدين    … বi+ ِآَتاب 

তার বi ِآَتاُبه، তার জীবন
িবধান  / ধমর্ ِديُنه، তার --اه--  ،ه eক 

 
3rd 

তােদর বi ِآَتاُبُهْم তােদর জীবন
িবধান  / ধমর্  ِديُنُهْم তােদর -- ِهْم--ُهْم বh 

েতামার বi ِآَتاُبَك েতামার জীবন
িবধান  / ধমর্  ِديُنَك েতামার ---َك eক 

 
2nd 

েতামােদর বi ِآَتاُبُكْم েতামােদর জীবন
িবধান  / ধমর্  ِديُنُكْم েতামােদর ---ُآْم  বh 

আমার বi ِآَتاِبي আমার জীবন
িবধান  / ধমর্  ِديِني আমার  ---ي eক 

 
1st 

আমােদর বi َناِآَتاُب আমােদর জীবন
িবধান  / ধমর্  ِديُنَنا আমােদর  ---َنا  বh 

   তার (stী) বi: ِآَتاُبَها،   তার (stী) জীবন িবধান: ِديُنَها،   তার (stী) pিতপালক: َربَُّها،  েস (stী): ِهَي
  

stী-বাচক শb (feminine gender) তিরর িনয়ম েখয়াল কrন (েশেষ েকবল  ة  যুk কrন)। aেনক িনয়েমর মেধয্ eিট eকিট।  eর বhবচন তরীর জনয্ েশেষ েকবল  ات  যুk 

কrন (ة মুেছ েফলার পের)।  
      ُمْؤِمَنة  ُمْؤِمَنات  ←ُمْؤِمن        ُمْسِلَمة  ُمْسِلَمات  ←ُمْسِلْم 

   َآاِفَرة َآاِفَرات   ←َآاِفر     َصاِلَحة َصاِلَحات   ←َصاِلح 
  ُمَناِفَقة  ُمَناِفَقات  ←ُمَناِفق     ُمْشِرَآة  ُمْشِرَآات   ←ُمْشِرك 

 
 
 

 
 

5. আমরা aপনারi iবাদত কির eবং 
আপনারi সাহাযয্ pাথর্ণা কির। 
 
6. আমােদরেক সরল পথ pদশর্ন কrন। 
 
7. ঐ েলাকেদর পথ যােদর pিত আপিন 
aনুgহ কেরেছন 
 
8. তােদর পথ নয়, যােদর pিত আপনার 
গযব বিষর্ত হেয়েছ, আর না তােদর পথ 
যারা পথ  হেয় িগেয়েছ। 
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পাঠ - 6  সূরা 103: আসর  
 

  *********************ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِٰن الرَِّحيِم :  ُسوَرُة الَعْصر *********************

  ِإالَّ)2(ُخْسٍر   َلِفي  اْلِإنَساَن  ِإنَّ)1(َواْلَعْصِر 
মহাকােলর শপথaবশয্i  মানুষমেধয্kিতরবয্তীত 

  َوَتَواَصْوا  الصَّاِلَحاِت  َوَعِمُلوا  َمُنواٰ ا  الَِّذيَن
তারাঈমান আেন eবং পালন কেরসৎকমর্eবং পরsরেক uপেদশ েদয়

  )3(ِبالصَّْبِر   َوَتَواَصْوا  ِباْلَحقِّ
সেতয্র eবং পরsরেক uপেদশ েদয়ধ    যের

 

বয্াকরণ:   
 

জনয্ েথেক হেত, সmেকর্, সােথসােথ 

aবয্েয়র aথর্ মেন রাখার জনয্ িকছু uদাহরণমূলক বাকয্ 
 

  ِدين، َوِلَي ِديُنُكْم َلُكْم: َل
  الشَّْيَطان، ِمَن ِباِهللا َأُعوُذ: ِمن
 َعنُه اُهللا َرِضَي النَِّعيم، َعِن: َعن

الصَّاِبِرين َمَع َ اهللا إنَّ: َمَع  
েখয়াল কrন, যখন eকিট aবয্য় েকােনা eকিট িkয়া বা িkয়াবাচক িবেশেষয্র সে  
আেস,  তখন aবয্য়িটর aথর্ েসi িkয়ার aথর্ eবং েয ভাষায় aনুবাদ করা হেc েস 
aনুযায়ী পিরবিতর্ত হয়। eখােনo T P I  বয্বহার কrন। 

 

،َمَعه  َعْنُه  ِمْنُه  ،َله  
 َمَعُهْم َعْنُهْم ِمْنُهْم َلُهْم
َكَعْن ِمْنَك َلَك  َمَعَك 
 َمَعُكْم َعْنُكْم ِمْنُكْم َلُكْم
 َمعِِي َعنِّي ِمنِّي ِلي
 َمَعَنا َعنَّا ِمنَّا َلَنا
 َمَعَها َعْنَها ِمْنَها َلَها

 
 
 
 

 
1।  মহাকােলর শপথ 
2। aবশয্i  মানুষ kিতর মেধয্ রেয়েছ 
3। তারা বয্তীত যারা ঈমান আেন eবং 

সৎকমর্ কের eবং পরsরেক সেতয্র 
uপেদশ েদয় eবং পরsরেক ধেযর্র 
uপেদশ েদয় 
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পাঠ - 7  সূরা 110: নাসর  
 

  *********************ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ:  ُسوَرُة النَّْصر   *********************

 (1)َواْلَفْتُح   َنْصُر اِهللا  َجآَء  ِإَذا
যখনআসেব আlাহর সাহাযয্o িবজয়

  (2)َأْفَواًجا   ِديِن اِهللا َيْدُخُلوَن ِفي  النَّاَس  َوَرَأْيَت
eবং তুিম েদখেবেলাকেদরেক pেবশ করেছ মেধয্আlাহর dীেনরদেল দেল 

  َكَر بِّ  ِبَحْمِد  ْحَفَسبِّ
তখন তিুম তাসবীহ করেবpশংসার সেেতামার রেবর

  (3)َآاَن َتوَّاًبا   ،ِإنَّه  َواْسَتْغِفْرُه
eবং তার kমা চাo িন য় িতিনহেলন তাoবা gহণকারী

  

বয্াকরণ:   
 

সােথ, মােঝ     মােঝ  uপের to, িদেক 
aবয্েয়র aথর্ মেন রাখার জনয্ িকছু uদাহরণমূলক বাকয্ 

 

  ِبْسِم اهللا: ِب
  ِفي َسِبيِل اهللا: ِفي
 السَّالُم َعَلْيُكْم: َعَلى

إنَّاِ ِهللا َوِإنَّا ِإَلْيِه َراِجُعون: ِإَلى  
 
েখয়াল কrন, যখন eকিট aবয্য় েকােনা eকিট িkয়া বা িkয়াবাচক 
িবেশেষয্র সে  আেস,  তখন aবয্য়িটর aথর্ েসi িkয়ার aথর্ eবং েয 
ভাষায় aনুবাদ করা হেc েস aনুযায়ী পিরবিতর্ত হয়। eখােনo T P I
বয্বহার কrন। 

 ِإَلْيِه َعَلْيِه ِفيِه اِبه
 ِإَلْيِهْم َعَلْيِهْم ِفيِهْم  ِبِهْم
  ِإَلْيَك  َعَلْيَك  ِفيَك  ِبَك
  ِإَلْيُكْم  َعَلْيُكْم  ِفيُكْم  ِبُكْم
  ِإلَِيَّ  َعَليَّ  ِفيَّ  بِِي
  ِإَلْيَنا  َعَلْيَنا  ِفيَنا  ِبَنا
 ِإَلْيَها َعَلْيَها ِفيَها  ِبَها

 
 

1. যখন আlাহর সাহাযয্ আসেব o 
িবজয় লাভ হেব 
 
 
2. আর তুিম েদখেত পােব েয 
েলােকরা দেল দেল আlাহর dীেন 
দািখল হেc 
 
 
3. তখন তুিম েতামার রেবর 
pশংসাসহ তাসবীh কর eবং তাঁর 
িনকট kমা pাথর্না কর। িনঃসেnেহ 
িতিন বড়i তাoবা gহণকারী। 
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পাঠ - 8  সূরা 112: iখলাস 
  

  *********************ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ:    سورة اإلخالص **********************  

  ُ َاهللا  (1) َأَحٌد  ُ اهللا  ُهَو  ُقْل
বলিতিন আlাহ &(িযিন) eকআlাহ & 

  (3)ُيوَلْد   َلْمَو َلْم َيِلْد  (2)الصََّمُد 
aমুখােপkীিতিন (কাuেক) জn েদন নাieবং নাতােঁক জn েদয়া হেয়েছ

  (4)َأَحٌد   ُآُفًوا   ، لَّه  َو َلْم َيُكن
eবং নাi তারঁসমতুলয্েকui 

  
 
 

 
বয্াকরণ:  (aবয্য় িবষেয় 4িট uপেদশ)  
 
1.  eকi িবষয় িবিভn ভাষায় িবিভn aবয্য় বয্বহার কের pকাশ করা হয়। uদাহরণsrপঃ   

 
আিম আlাh -েত িব         اِهللاِب ُتْنآَم াস করলাম;  اليا ايمان پر اهللا ميں  (udর্) 

 
uপিরuk 3 ভাষার 3িট বােকয্ eকi aথর্ pকাশ করা হেয়েছ, aথর্াৎ আিম িব াস করলাম, িকnt pিতিট ভাষায় আলাদা aবয্য় বয্বহার করা হেয়েছ। 
 
আবার eকi ভাষার েkেt, িkয়ার uপর িভিt কের কখেনা aবয্য় pেয়াজন হেত পাের, aথবা নাo হেত পােরঃ     
 
uদাহরণঃ   আিম তােক বললাম; আিম তার সে  েগলাম।   
 
 
2. কখেনা আরবীেত aবয্য় বয্বহার করা হেলo, বাংলায় (বা aনয্ ভাষায়) তা pেয়াজন নাo হেত পাের। uদাহরণsrপঃ   

 
আlাহর dীেন pেবশ কের (তারা সবাi) اِهللاِديِنِفي َيْدُخُلوَن  

আমােক kমা কrন اْغِفْرِلي 
 

3. আবার কখেনা আরবীেত aবয্য় বয্বহার না করা হেলo, বাংলায় (বা aনয্ ভাষায়) তা pেয়াজন হেত পাের। 
 

আিম আlাহর কােছ kমা pাথর্ণা কির اهللاَأْسَتْغِفُر  
eবং আমার pিত দয়া কrন َواْرَحْمِني 

 
4. aবয্েয়র পিরবতর্েনর সে  aেথর্রo পিরবতর্ন হয়ঃ   
 
uদাহরণ srপ, iংেরজীেতঃ  get; get in; get out; get off; get on 
uদাহরণ srপ, আরবীেতঃ  ُِّمَحمَّد َعَلى َصلِّ            ِلَربَِّك َصل  
 
 
 
 
 

 
1. বল, িতিন আlাh eক 
 
2. আlাh aমুখােপkী 
 
3. না তারঁ েকান সnান আেছ, আর না 

িতিন কােরা সnান 
 
4. আর েকui তার সমতুলয্ নয় 
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পাঠ - 9  সূরা 113: ফালাক  
  

 *********************ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ:    سورة الفلق **************************  

  َشرِّ  ِمن (1)اْلَفَلِق   ِبَربِّ  َأُعوُذ  ُقْل
বল,“আিম শরণ িনিc s ারঊষারেথেকaিন  

  ِإَذا َغاِسٍق  َشرِّ  َوِمن  (2) َخَلَق  َما
যা িতিন সৃি  কেরেছন eবং েথেক aিন  রািtর 

anকােরর
যখন 

  (4) اْلُعَقِد ِفي  النَّفَّاَثاِت  َشرِّ َوِمن  (3) َوَقَب
তা গভীর হয়eবং aিন েথেকযারা ফুৎকার েদয়gিnেত 

  (5) َحَسَد  ِإَذا  َحاِسٍد  َشرِّ َوِمن
eবং aিন   েথেক িহংসুেকরযখনেস িহংসা কের”

 
বয্াকরণ:  (পাঠ 6-e যা িশেখেছন তার পুনরাবৃিt):  
 
 

 
1। যখন আপিন বলেবন  َفَعَل (He has done), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় ডান িদেক iশারা 
কrন, যিদ েসi বয্িk আপনার ডান িদেক থােক। যখন আপিন বলেবন َفَعُلوا T h e y d i d(  ), তখন 
আপনার ডান হােতর চারিট আংgল িদেয় ডান িদেক iশারা কrন। kােসর মেধয্, িশkক eবং ছাt eকসে  
eিট aনুশীলন করেবন। 
2। যখন আপিন বলেবন َفَعْلَت (You did), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় সামেনর িদেক iশারা 
কrন। যখন আপিন বলেবন َفَعْلُتْم  (All of you did), তখন আপনার ডান হােতর চারিট আংgল িদেয় ছাtেদর 
িদেক iশারা কrন। kােসর মেধয্, িশkক তার আংgল িদেয় ছাtেদর িদেক eবং ছাtরা তােদর আংgল িদেয় 
িশkেকর িদেক iশারা করেব। 
3। যখন আপিন বলেবন َفَعْلُت (I did), তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় িনেজর িদেক iশারা কrন। 
যখন আপিন বলেবন َفَعْلَنا (we did), তখন আপনার ডান হােতর চারিট আংgল িদেয় িনেজর িদেক iশারা 
কrন। 

aতীত কাল َماِضي ْعلِف  পুrষ 

েস কেরেছ َفَعَل  
3rd তারা সবাi কেরেছ َفَعُلوا 

তুিম কেরছ  َفَعْلَت  
2nd েতামরা সবাi কেরছ  َفَعْلُتْم  

আিম কেরিছ  َفَعْلُت  
1st আমরা কেরিছ َفَعْلَنا 

 َنا    ُت  ُتْم َت ْوا    ُ- َ-                
 
পুrষ () (3rd, 2nd, or 1st), িলংগ (পুrষ বা stী), eবং বচন (eক বা বh) eর uপর িভিt কের িkয়ার aতীত কােলর েশেষর aংশ পিরবিতর্ত হয়।  ei 
পিরবতর্ন েথেকi িkয়ার িলংগ, বচন o পুrষ েবাঝা যায়। eকিট uদাহরেণর মাধয্েম ei িবষয়িট মেন রাখা েযেত পাের।  রাsায় দািঁড়েয় আপিন চেল যাoয়া 
েকােনা গািড়, াক বা িজেপর েপছেনর aংশ েদখেত পােবন। েকবল েপছেনর aংশিট েদেখi আপিন বেল িদেত পােরন কী জাতীয় গািড় রাsািট aিতkম করল। 

সুতরাং, িkয়ার aতীত কােলর েশেষর aংশ মেন রাখনুঃ ( -َ، -َنا ،ُت ،ُتْم ،َت ،ُوا  ).  
 
 
 

      
 
 

1। বল, “আিম শরণ িনিc ঊষার s ার 
 
2। যা িতিন সৃি  কেরেছন তার aিন  

েথেক 
 
3। eবং রািtর anকােরর aিন  েথেক 
যখন তা গভীর হয় 
 
4। eবং যারা gিnেত  ফুৎকার েদয় 
তােদর aিন   েথেক 
 
5। eবং িহংসুেকর aিন   েথেক যখন েস 
িহংসা কের” 
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পাঠ - 10  সূরা 114: নাস  
 

 ِن الرَِّحيِمِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ:    سورة الّناس   **************************
************************* 

  (2)النَّاِس   َمِلِك (1)النَّاِس   ِبَربِّ َأُعوُذ ُقْل
বল,  "আিম শরণ িনিc  pিতপালেকরমানুেষরaিধপিতমানুেষর 

  اْلَوْسَواِس  ِمن َشرِّ  (3)اِس ِه النَّـٰـِإل
মানুেষর iলােহর িনকট, aিন েথেককমুntণাদাতার

  ُسُيَوْسِو  الَِّذي (4)اْلَخنَّاِس 
আtেগাপনকারী  েযকুমntণা েদয় 

  (6)َوالنَّاِس   ِمَن اْلِجنَِّة  (5)النَّاِس   ِفي ُصُدوِر
anের মানুেষরিজেনর মেধয্ েথেকeবং মানুেষর মেধয্ েথেক"

 
বয্াকরণ: 
 

িkয়ার বতর্মান কােলর িবিভn কাঠােমা aনুশীলেনর জনয্ আ লু িদেয় iশারা করার 
eকi পdিত aনুসরণ করা েযেত পাের। aতীত o বতর্মান কােলর মেধয্ পাথর্কয্ করার 
পdিতঃ িনচু sের aতীত কােলর কাঠােমাgিল ucারণ কrন eবং আপনার ডান হাতেক 
aেপkাকৃত িনচু sের রাখুন। বতর্মান কােলর কাঠােমাgিল uচু sের বলুন eবং ডান 
হাতেক uচু sের রাখনু।  

বতর্মান কাল (Imperfect tense) ُمَضاِرع ِفْعل পুrষ 

েস কের َعُلْفَي  
3 r d  

তারা কের نَعُلوْفَي
তুিম কর َعُلْفَت  

2 n d  
েতামরা সবাi কর نَعُلوْفَت

আিম কির ُلَأْفَع  
1 s t  

আমরা কির َنْفَعُل
   

 
  َي  َت  َأ  َن                     

 
 

1। বল, “আিম শরণ িনিc মানুেষর 
pিতপালেকর 

 
2। মানুেষর aিধপিতর িনকট 
 
3। মানুেষর iলােহর িনকট 
 
4। আtেগাপনকারী কমুntণাদাতার 

aিন  েথেক 
 
5। েয কুমntণা েদয় মানুেষর anের 
 
6। িজেনর মেধয্ েথেক eবং মানুেষর 

মেধয্ েথেক” 
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পাঠ - 11  সূরা 109: কািফrন  
 

 *********************ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ  :ُسوَرُة اْلَكاِفُرون  *********************

  (2)َتْعُبُدوَن   َما  َال َأْعُبُد (1)اْلَكاِفُروَن   َيآَأيَُّها  ُقْل
বলেহ কািফররাআিম iবাদত কির নাযােদরেতামরা iবাদত কর 

  (3)َأْعُبُد   َمآ  َعاِبُدوَن  َوَال َأنُتْم
eবং েতামরা নাiবাদতকারীযারআিম iবাদত কির 

  (4)َعَبْدتُّْم   مَّا  َعاِبٌد  َوَال َأَنا
আর না আিমiবাদতকারীযােদরেতামরা iবাদত কেরছ

  (5)َأْعُبُد   َمآ  َعاِبُدوَن  نُتْمَوَال َأ
আর না েতামরাiবাদতকারীযারআিম iবাদত কির 

  (6)ِديِن   َوِلَي  ِديُنُكْم  َلُكْم
েতামােদর জনয্েতামােদর dীনআর আমার জনয্আমার dীন 

 
 

বয্াকরণ:  যখন সংযুk সবর্নাম েকােনা িkয়ার সে  আেস, তখন সবর্নামিট ‘কেমর্ (o b j e c t )’ পিরণত হয়। eখােন eকিট uদাহরণ েদয়া হল। ‘আিম’-eর পিরবতর্ন 
েখয়াল কrন।  
 

িতিন (আlাh )সৃি  ...+  َخَلَق  কেরেছন সংযkু (িkয়ার সংেগ) A t t a c h e d P o s s e s s i v e/  
w i t h a V E R B(   ) 

বচন পুrষ 

তােক সৃি  কেরেছন َخَلَقه،  েস --اه-- ،ه eক. 

 
3rd 

তােদর সৃি  কেরেছন ْمَخَلَقُه তারা --ِهْم-- ُهْم  বh. 

েতামােক সৃি  কেরেছন َكَخَلَق তুিম ---َك eক. 

 
2nd 

েতামােদর সবাiেক সৃি  কেরেছন ُكْمَخَلَق েতামরা ---ُآْم  বh. 

আমােক সৃি  কেরেছন يَخَلَقِن আিম   ***---ِني eক. 

 
1st 

আমােদর সৃি  কেরেছন َناَخَلَق আমরা ---َنا  িd., 

বh. 

 
 
• যখন আপিন বলেবন  ِاْفَعْل , তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় সামেনর 

িদেক iশারা কrন eবং আপনার হাতিটেক uচঁু aবsান েথেক eমনভােব 
নািমেয় আনুন েযন আপিন আপনার সামেন uপিsত কাuেক িনেদর্শ িদেcন।  
যখন আপিন বলেবন  ِاْفَعُلوا , তখেনা আপনার ডান হােতর 4িট আংgল িদেয় 
eকi কাজ কrন। 

• যখন আপিন বলেবন  َتْفَعْل َال , তখন আপনার ডান হােতর তজর্নী িদেয় সামেনর 
িদেক iশারা কrন eবং আপনার হাতিটেক বা েথেক ডােন নাড়ােত থাকুন েযন 
আপিন কাuেক েকােনা িকছু করেত িনেষধ করেছন। যখন আপিন বলেবন  َال 
 তখেনা আপনার ডান হােতর 4িট আংgল িদেয় eকi কাজ কrন। ,َتْفَعُلوا

  

 না-েবাধক িনেদর্শ َنْهي 
(Negative Imperative)   

   িনেদর্শ (Imperative)   َأْمر

  
কেরা না! َتْفَعْلَال কেরা! ِاْفَعْل 

(েতামরা)কেরা 
না! َتْفَعُلوا َال কেরা (েতামরা 

সবাi)! ِاْفَعُلوا 

  
 
 

পাঠ - 12  oযু (সালােতর aংশ েথেক) 
 

 
1. বল, েহ কািফররা 
 
2.  আিম েসi রেবর iবাদত কির না 
যােদর েতামরা iবাদত কর 
 
3. আর না েতামরা তার iবাদত কর যার 
iবাদত আিম কির 
 
4. আর না েতামরা তার iবাদত করেত 
p tত যার iবাদত আিম কির 
 
5. েতামােদর জনয্ েতামােদর dীন আর 
আমােদর জনয্ আমােদর dীন 
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*****  oযু rর েদায়া *****

    اِهللا ِبْسِم
নােমআlাহর  

*****  oযু েশষ করার পর েদায়া ***** 
  اهللا  ِإالَّ  َهـٰـِإل  الَّ  َأْن  َأْشَهُد

আিম সাkয্ িদিcেয নাiiলাhছাড়াআlাh 

  َأنَّ  َوَأْشَهُد  ،َله  َال َشِريَك  ،َوْحَده
িতিন eকেকান শরীক েনi তারঁeবং আিম সাkয্ িদিcেয 

  اْجَعْلِني َالّلُهمَّ  ،َوَرُسوُله  ،َعْبُده  ُمَحمًَّدا
মুহাmাদ (সাঃ) তাঁর বাnাeবং তাঁর রাসলূেহ আlাhআমােক anভুর্k কrন

  ِريَناْلُمَتَطهِّ  ِمَن َواْجَعْلِني  التَّوَّاِبيَن  ِمَن
মেধয্তoবাকারী eবং আমােক anভুর্k কrনমেধয্পিবtতা aজর্নকারী

বয্াকরণ: 
 

 
 

eকটা সময় িছল যখন মুসিলমরা িব েক িদেয়েছ jান, িশl, pযুিk। আর eখন aবsা 
িঠক িবপরীত, যার কারণ েকারআনেক আমরা দূের েঠেল িদেয়িছ। মেন রাখুন ‘েদয়া’। 

 
 

যখন আপিন বলেবন َفاِعل (কতর্া), তখন ডান হাত িদেয় eমন ভি  কrন যােত মেন হয় েয আপিন কাuেক িকছু 
িদেcন; aথর্াৎ েকােনা কাজ করেছন। 

 
যখন আপিন বলেবন  َمْفُعول (কমর্), তখন ডান হাত িদেয় eমন ভি  কrন যােত মেন হয় েয আপিন কােরা 

েথেক িকছ ুিনেcন; aথর্াৎ সাহাযয্ dারা uপকৃত হেcন।   
 

বলার সময় ডান হাত ম্ুি (িkয়া) فعل বd aবsায় uচু কের তুেল ধrন যােত মেন হয় েয আপিন কােজর শিk 
বুঝােcন।  

a c t i v e p a r t i c i p l e p a s s i v e ;  
p a r t i c i p l e a n d v e r b a l n o u n,   

কতর্া َفاِعل 
কমর্ َمْفُعول 

িkয়া (a c t  ِفْعل (
 
َفاِعِلين َفاِعُلون،    বh. 

 বh،َمْفُعوِلين َمْفُعوُلون 
T P I  বয্বহার কের, َفَعَل  

105
 -র সmূণর্ েটিবলিট anত 3 বার aনুশীলন কrন।  পুেরা েটিবলিট ei বiেয়র 32 প্ৃ ায় পাoয়া যােব 

(eবং 33  প্ৃ ায় stী-িলে )। 105 সংখয্ািট বুঝােc েয ei িkয়ািট েকারআেন 105 eেসেছ। (   (েস কেরিছল :  َفَعَل

  َفَعَل، َفَعُلوا، َفَعْلَت، َفَعْلُتْم، َفَعْلُت، َفَعْلَنا
  َأْفَعُل، َنْفَعُل, َتْفَعُلوَن, َتْفَعُل, َيْفَعُلوَن, َعُلَيْف 

  ِاْفَعْل، ِاْفَعُلوا، َال َتْفَعْل، َال َتْفَعُلوا
  َفاِعل، َمْفُعول، ِفْعل   

  ) েস (stী) কেরَتْفَعُل،  েস (stী) কেরিছল َفَعَلْت،      তার (stী) pিতপালক، َربَُّها  েস (stী)ِهَي(
 
 

পাঠ - 13  iকামা(সালােতর aংশ েথেক)  
    

***  iকামা *** 

  ∽ اهللاُ  َه ِإالَّـٰـَأْشَهُد َأْن الَّ ِإل  ∽َأْآَبُر  ُ َاهللا  َأْآَبُر  ُ َاهللا
আlাh সবে র্ , আlাh সবে র্আিম সাkয্ িদিc েয আlাh ছাড়া েকান uপাসয্ ্েনi 

* আlাh সবে র্ , আlাh সবে র্  
* আিম সাkয্ িদিc েয আlাh ছাড়া েকান 
uপাসয্ ্েনi 
* আিম সাkয্ িদিc েয মুহাmাদ (সাঃ) 
আlাহর রাসলু 
*নামােজর িদেক eেসা 
*কলয্ােণর িদেক eেসা 
* িন য়i নামাজ সুpিতি ত। িন য়i 
নামাজ সুpিতি ত 
* আlাh সবে র্ , আlাh সবে র্  
* আlাh ছাড়া েকান uপাসয্ েনi 
 
============== 
*েহ আlাh আপিন পাক পিবt eবং সকল 
pশংসা আপনার জনয্; eবং মিহমািnত 
আপনার নাম eবং আপনার সttা aিত uেc 
pিতি ত; eবং আপিন ছাড়া েকান uপাসয্ 
েনi  

 
 
আlাহর নােম r করিছ 
 
 
 
 
 
* আিম সাkয্ িদিc েয আlাh ছাড়া 
েকান iলাh েনi, িতিন eক, তাঁর 
েকান শরীক েনi। আিম আরo সাkয্ 
িদিc েয মুহাmাদ (সাঃ) তাঁর বাnা o 
রাসূল। 
 
েহ আlাh, আপিন আমােক 
তoবাকারী o পিবtতা aজর্নকারীেদর 
anভুর্k কrন। 
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  ∽ِة الصََّلوَٰحيَّ َعَلى ∽ُسوُل اِهللا رََّأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا 
আিম সাkয্ িদিc েয মুহাmাদ (সাঃ) আlাহর রাসুল eেসানামােজর িদেক 

  ∽ُة َقاَمِت الصََّلوٰ َقْد  ∽ُة َقاَمِت الصََّلوٰ  َقْد  ∽اْلَفَالِح َحيَّ َعَلى
eেসা কলয্ােণর িদেক িন য়i সালাত কােয়ম হেলা. িন য়i সালাত কােয়ম হেলা  

  اهللاُ  َه ِإالَّـٰـَال ِإل  ∽َأْآَبُر  ُ َاهللا  َأْآَبُر  ُ َاهللا
আlাh সবে র্ , আlাh সবে র্  আlাh ছাড়া েকান uপাসয্ েনi

 
 
 

বয্াকরণ:  

 ।(باب َفَتَح ) শbিট েকাr আেন 29 বার িবিভn কাঠােমায় (form) eেসেছ।  বnনীর েভতর 1ক িনেদর্শ কের েয িkয়ার ধরন (1ক)  29َفَتَح 
346َجَعَل 

 (1ক) eরo িবিভn কাঠােমা aনুশীলন কrন। ( েস তির করল, সৃি : َجَعَل    ;েস uেnািচত করল :  َفَتَح  করল)  

  ْفَتُح، َنْفَتُح َيْفَتُح، َيْفَتُحوَن، َتْفَتُح، َتْفَتُحوَن، َأ    َفَتَح، َفَتُحوا، َفَتْحَت، َفَتْحُتْم، َفَتْحُت، َفَتْحَنا،
  )ِهَي َفَتَحْت،  َتْفَتُح(َفاِتح، َمْفُتوح، َفْتح          ِإْفَتْح، ِإْفَتُحوا، َال َتْفَتْح، َال َتْفَتُحوا

  َيْجَعُل، َيْجَعُلوَن، تََْجَعُل، تََْجَعُلوَن، َأْجَعُل، َنْجَعُلَجَعَل، َجَعُلوا، َجَعلَت، َجَعْلُتْم، َجَعْلُت، َجَعْلَنا، 
  )    ِهَي َجَعَلْت،  َتْجَعُل(َجاِعل، َمْجُعول، َجْعل          ْجَعْل، ِإْجَعُلوا، َال َتْجَعْل، َال َتْجَعُلواِإ

  ) েস (stী) কেরَتْفَعُل،  েস (stী) কেরিছল َفَعَلْت،      তার (stী) pিতপালক، َربَُّها  েস (stী)ِهَي(
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পাঠ - 14  সানা, rকু o িসজদা (সালােতর aংশ েথেক)  

 

***** সানা ***** 

  اْسُمَك  َوَتَباَرَك  َوِبَحْمِدَك  الّلُهمَّ  ُسْبَحاَنَك
আপিন পাক পিবtেহ আlাh eবং সকল pশংসা আপনার জনয্eবং মিহমািnতআপনার নাম 

  َغْيُرَك  َهـٰـِإلَوَال   َجدَُّك َوَتَعاَلىٰ
আপনার সttা aিত uেc pিতি তeবং েকান uপাসয্ েনi আপিন ছাড়া 

 

 *****  rকু বা rকু েথেক uঠার সময় যা বলা হয় ***** 

      %اْلَعِظيم  َيَر بِّ  ُسْبَحاَن
পিবtতা বণর্না করিছআমার pভরু মহান

  اْلَحْمُد  َوَلَك َر بََّنا  % ،َحِمَده ِلَمْن  َسِمَع اهللاُ 
আlাh কথা েনন েয তাঁর pশংসা কীতর্ন কের আমােদর pভুeবং আপনার জনয্সকল pশংসা 

*****  েসজদার িযিকর (েদায়া) ***** 

 اْلَأْعَلىٰ َيَر بِّ  ُسْبَحاَن
%  

পিবtতা বণর্না করিছআমার pভুরমহান সুuc

  
বয্াকরণ: 

92 َنَصَر
 (1খ) - েস সাহাযয্ করল - eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrন। 

বnিনর েভতেরর কাঠােমাgিল, েযমন , )َتْنُصُرَنَصَرْت ،(  stী িলে র জনয্ঃ েস (stী) সাহাযয্ করল َنَصَرت ;  েস (stী) সাহাযয্ কের/করেব 

248   َخَلَق । আেরকিট িkয়া aনুশীলন কrনঃ َتْنُصُر
   (1খ) েস সৃি  করল।   

, َتْنُصُروَن, َتْنُصُر, َيْنُصُروَن, ،    َيْنُصُرُت، َنَصْرَناَنَصَر، َنَصُروا، َنَصْرَت، َنَصْرُتْم، َنَصْر
  َأْنُصُر، َنْنُصُر

 )، َتْنُصُرَنَصَرْت(َناِصر، َمْنُصور، َنْصر،       ُاْنُصْر، ُاْنُصُروا، َال َتْنُصْر، الََ َتْنُصُروا،    
َأْخُلُق، , َتْخُلُقوَن, َتْخُلُق, َيْخُلُقوَن, ُق،َيْخُلَخَلَق، َخَلُقوا، َخَلْقَت، َخَلْقُتْم، َخَلْقُت، َخَلْقَنا
  َنْخُلُق

 )، َتْخُلُقَخَلَقْت(َخاِلق، َمْخُلوق، َخْلق،       ُاْخُلْق، ُاْخُلُقوا، َال َتْخُلْق، الََ َتْخُلُقوا،    
 

েখয়াল কrন েয, ei িkয়ািটর ধরন 1খ (েটিবেল pকার-1খ বা েকবল 1খ িহেসেব েদখােনা হেয়েছ) aথর্াৎ,  َنَصَر َباب  । ei pকারেভদgিল 

িনেয় ভীত হবার িকছু েনi। িবিভn pকােরর মেধয্ পাথর্কয্ খুবi সামানয্। eখােন পাথর্কয্ হেc েয বতর্মান কােলর েkেt يْنَصُر، َيْنَصُروَن...   

বদেল আমরা পািc ،يْنُصُر، َيْنُصُروَن...      (aথর্াৎ, ص  eর uপর ‘আ’-eর বদেল ‘u’ ucারণ হেব)। িনেদর্শমূলক কাঠােমার েkেto 

eকi ধরেনর পিরবতর্ন েখয়াল কrন।  আরবী িkয়া aিধকাংশi َنَصَر َباب  । 
  

 

পাঠ - 15  তাশাহhদ (সালােতর aংশ েথেক)  
*****  তাশাহhদ ***** 

* েহ আlাh আপিন পাক পিবt eবং 
সকল pশংসা আপনার জনয্; eবং 
মিহমািnত আপনার নাম 
eবং আপনার সttা aিত uেc 
pিতি ত; eবং আপিন ছাড়া েকান 
uপাসয্ েনi 
 
=============== 
* আমার মহান pভুর পিবtতা বণর্না 
করিছ 
* আlাh েসi বয্িkর কথা েনন েয 
তাঁর pশংসা কীতর্ন কের 
* েহ আমােদর pভু আপনার জনয্ 
সকল pশংসা 
 
=============== 
 
* আমার মহান সুuc pিতপালেকর 
পিবtতা বণর্না করিছ 

======================
= 
যাবতীয় iবাদত o aচর্না 
(েমৗিখক,শারীিরক eবং আিথর্ক) 

আlাহর জনয্। 

 
েহ নবী, আপনার oপর শািn eবং 
আlাh র রহমত o বরকত। 
 

আমােদর eবং আlাh র  েনক 
বাnােদর uপর শািn। 
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  َوالطَّيَِّباُت  َوالصََّلَواُت  ِ ِهللا  َالتَِّحيَّاُت
যাবতীয় iবাদত o aচর্না

(েমৗিখক) 
আlাহর জনয্ eবং শারীিরক iবাদতeবং আিথর্ক iবাদত

  ،َوَبَرَآاُته  َوَرْحَمُت اِهللا  َأيَُّهاالنَِّبيُّ  َعَلْيَك  َالسََّالُم
শািnআপনার oপর েহ নবী, eবং আlাh র রহমত eবং তাঁর বরকত 

  الصَّاِلِحيَن  ِعَباِد اِهللا ىَٰوَعَل  َعَلْيَنا  َالسََّالُم
শািn আমােদর uপর eবং uপর আlাh র  বাnােদর েনক 

  ِإالَّ اهللاُ    َهـٰـِإل الَّ  َأْشَهُد َأْن
আিম সাkয্ িদিc েযiবাদেতর েযাগয্ েকান সতয্ মাবুদ েনiআlাh ছাড়া

  ،َوَرُسوُله  ،َعْبُده  ُمَحمًَّدا  َوَأْشَهُد َأنَّ
eবং আেরা সাkয্ িদিc েয মুহাmাদ (সাঃ) তাঁর বাnা o তারঁ রাসূল 

 
 

বয্াকরণ: 
163 َذَآَر 

  (1খ)  and 461َآَفَر  (1খ) eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrন। 
েস aিব : 143َآَفَر েস sরণ করল  eবং : َذَآَر ) াস করল; েস aকতৃj হেলা ) 

 

  َأْذُآُر، َنْذُآُر, َتْذُآُروَن, َتْذُآُر, َيْذُآُروَن, ،    َيْذُآُرَذَآَر، َذَآُروا، َذَآْرَت، َذَآْرُتْم، َذَآْرُت، َذَآْرَنا
  )، َتْذُآُرَذَآَرْت(َذاِآر، َمْذُآور، ِذْآر،       ُاْذُآْر، ُاْذُآُروا، َال َتْذُآْر، الََ َتْذُآُروا،    

  
  َأْآُفُر، َنْكُفُر, َتْكُفُروَن, ُفُرَتْك, َيْكُفُروَن, ،    َيْكُفُرَآَفَر، َآَفُروا، َآَفْرَت، َآَفْرُتْم، َآَفْرُت، َآَفْرَنا
 )، َتْكُفُرَآَفَرْت(َآاِفر، َمْكُفور، ُآْفر،       ُاْآُفْر، ُاْآُفُروا، َال َتْكُفْر، الََ َتْكُفُروا،    
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পাঠ - 16  drদ (সালােতর aংশ েথেক)  
 

*****  drদ (আlাহর রাসুেলর (সাঃ) uপর সালাম েpরণ) ***** 

  ِل ُمَحمٍَّدٰ ا  َوَعَلىٰ  ُمَحمٍَّد َعَلىٰ  َصلِّ  مََّالّلُه
েহ আlাh ! রহমত নািযল কর মুহাmােদর uপর eবং uপর মুহাmােদর বংশধরগণ 

  ِإْبَراِهيَم  ِلٰ ا  ىَٰوَعَل  ِإْبَراِهيَم َعَلىٰ  َآَما َصلَّْيَت
েযমন তুিম রহমত নািযল কেরিছেলiবরািহেমর uপরeবং uপরবংশধরগণiবরািহেমর 

  مَِّجيٌد  َحِميٌد  ِإنََّك
িন য় তুিম pশংসনীয় সmানীয় 

বয্াকরণ: 

122َرَزَق 
(1খ),  َدَخَل   

78
(1খ), eবং 143 َعَبَد 

(1খ) eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrন।  

(  َعَبَد  ,েস pেবশ করল : َدَخَل    ,িতিন িরিযক িদেলন :  َرَزَق 
 : েস uপাসনা করল) 

 

  َأْعُبُد، َنْعُبُد, َتْعُبُدوَن, َتْعُبُد, َيْعُبُدوَن, ،    َيْعُبُد، َعَبُدوا، َعَبْدتَّ، َعَبْدتُّْم، َعَبْدتُّ، َعَبْدَناَعَبَد
  )، َتْعُبُدَعَبَدْت(َعاِبد، َمْعُبود، ِعَباَدة،       ُاْعُبْد، ُاْعُبُدوا، َال َتْعُبْد، الََ َتْعُبُدوا،    

 
َأْرُزُق، , َتْرُزُقوَن, َتْرُزُق, َيْرُزُقوَن, ،َيْرُزُقَزْقَت، َرَزْقُتْم، َرَزْقُت، َرَزْقَناَرَزَق، َرَزُقوا، َر

  َنْرُزُق
، َرَزَقْت(َراِزق، َمْرُزوق، ِرْزق،       ُاْرُزْق، ُاْرُزُقوا، َال َتْرُزْق، الََ َتْرُزُقوا،    

 )َتْرُزُق
 

  َأْدُخُل، َنْدُخُل, َتْدُخُلوَن, َتْدُخُل, َيْدُخُلوَن, ،َيْدُخُلَخْلُت، َدَخْلَناَدَخَل، َدَخُلوا، َدَخْلَت، َدَخْلُتْم، َد
)، َتْدُخُلَدَخَلْت(َداِخل، َمْدُخول، ُدُخول،      ُاْدُخْل، ُاْدُخُلوا، َال َتْدُخْل، الََ َتْدُخُلوا،      
 
 

 

 
েহ আlাh ! মহুাmােদর uপর 
eবং মহুাmােদর বংশধরগেণর 
uপর রহমত নািযল কর 

 
েযমন তুিম রহমত নািযল 
কেরিছেল iবরািহম eবং 
iবরািহেমর বংশধরগেণর uপর 
 
িন য় তুিম pশংসনীয়, 



 

www.priyoboi.com 20

পাঠ - 17 drদ (সালােতর aংশ েথেক)  
 

*****  drদ (আlাহর রাসুেলর (সাঃ) uপর সালাম েpরণ) ***** 

  ُمَحمٍَّد  ِلٰ ا ىَٰوَعَل  ُمَحمٍَّدىٰ  َعَل  َباِرْك  َالّلُهمَّ
েহ আlাh ! বরকত নািযল কর মুহাmােদর uপরeবং uপরবংশধরগেণরমুহাmােদর 

  ِإْبَراِهيَم  ِلٰ ا  ىَٰوَعَلِإْبَراِهيَمىٰ  َعَل  َباَرْآَت  َآَما
েযমনতুিম বরকত নািযল কেরিছেল iবরািহেমর uপরeবং বংশধরগেণর uপরiবরািহেমর 

  مَِّجيٌد  َحِميٌد  ِإنََّك
িন য় তুিম pশংসনীয়সmানীয় 

বয্াকরণ: 
 

    َضَرَب
58

 (1গ),
    َظَلَم  

266
 (1গ) eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrনঃ 

َأْضِرُب، , َتْضِرُبوَن, َتْضِرُب, َيْضِرُبوَن, ، َيْضِرُبْبَناَضَرَب، َضَرُبوا، َضَرْبَت، َضَرْبُتْم، َضَرْبُت، َضَر
 َنْضِرُب

  )، َتْضِرُبَضَرَبْت(ِاْضِرْب، ِاْضِرُبوا، َال َتْضِرْب، الََ َتْضِرُبوا،  َضاِرب، َمْضُروب، َضْرب،  

  
  َأْظِلُم، َنْظِلُم, َتْظِلُموَن, َتْظِلُم, َيْظِلُموَن, ، َيْظِلُمَظَلَم، َظَلُموا، َظَلْمَت، َظَلْمُتْم، َظَلْمُت، َظَلْمَنا
  )، َتْظِلُمَظَلَمْت(َظاِلم، َمْظُلوم، ُظْلم،       ِاْظِلْم، ِاْظِلُموا، َال َتْظِلْم، الََ َتْظِلُموا،    

 
 

 

 
েহ আlাh ! মুহাmােদর uপর eবং 
মুহাmােদর বংশধরগেণর uপর বরকত 
নািযল কর 

 
েযমন তুিম বরকত নািযল কেরিছেল 
iবরািহম eবং iবরািহেমর বংশধরগেণর 
uপর 
 
 
িন য় তুিম pশংসনীয়, সmানীয়।  
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পাঠ - 18 drেদর পর (সালােতর aংশ েথেক)  

 

***** drদ েশেষ েদায়া / সালাম েফরােনার পূেবর্ ***** 

  ُظْلًما َآِثيًرا  َنْفِسي  َظَلْمُت  يِإنِّ  مََّالّلُه
েহ আlাh ! িন য় আিম আিম যুলুম কেরিছিনেজর uপরaেনক েবিশ যুলুম

  َفاْغِفْر ِلي  ِإالَّ َأْنَت  الذُُّنوَب  َيْغِفُر وََّال
আর েকui নামাফ করেত পাের gনাহসমূহতুিম ছাড়াসতুরাং আমােক মাফ কের দাo

  َواْرَحْمِني  ْن ِعْنِدَكَمْغِفَرًة مِّ
েতামার িনজ গূেণ eবং আমার pিত তুিম রহম কেরা 

  الرَِّحيُم  اْلَغُفوُر  ِإنََّك َأْنَت
িন য় তুিম মাজর্নাকারীদয়ালু

 

বয্াকরণ:     95  َغَفَر
  (1গ)  eবং  53  َصَبَر (1গ) eর 21 িট কাঠােমা (form) aনশুীলন কrনঃ 

  َأْغِفُر، َنْغِفُر, َتْغِفُروَن, َتْغِفُر, َيْغِفُروَن, ، َيْغِفُرَغَفْرُتْم، َغَفْرُت، َغَفْرَنا َغَفَر، َغَفُروا، َغَفْرَت،
  )، َتْغِفُرَغَفَرْت(َغاِفر، َمْغُفور، َمْغِفَرة،       ِاْغِفْر، ِاْغِفُروا، َال َتْغِفْر، الََ َتْغِفُروا،    

, َتْصِبُروَن, َتْصِبُر, َيْصِبُروَن, ، َيْصِبُرُت، َصَبْرَناَصَبَر، َصَبُروا، َصَبْرَت، َصَبْرُتْم، َصَبْر
  َأْصِبُر، َنْصِبُر

  )، َتْصِبُرَصَبَرْت(، َصْبر،      - َصاِبر،   ِاْصِبْر، ِاْصِبُروا، َال َتْصِبْر، الََ َتْصِبُروا،    

 
 
 

 

েহ আlাh ! িন য় আিম িনেজর uপর 
aেনক েবিশ যুলুম কেরিছ; 
 
তুিম ছাড়া আর েকui gনাহসমহূ 
মাফ করেত পাের না; 
 
সুতরাং েতামার িনজ গূেণ আমােক 
মাফ কের দাo eবং আমার pিত তুিম 
রহম কেরা; 

 
 

িন য় তুিম মাজর্নাকারী, দয়ালু। 
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পাঠ - 19 েদায়া  

 
***** ঘুমােনার পূেবর্ ***** 

  َوَأْحَيا  وُتَأُم  ِباْسِمَك  َالّلُهمَّ
েহ আlাহ! েতামার নােম আিম মৃতুয্বরণ কির eবং জীবন লাভ কিরI 

*****  ঘুম েথেক uঠার পর ***** 

  َأْحَياَنا  الَِّذي  ِ ِهللا  َاْلَحْمُد
সকল pশংসা আlাহর জনয্িযিন আমােদর জীবন দান কেরন

  النُُّشوُر  َوِإَلْيِه  َأَماَتَنا  َبْعَد َما
যার পের আমােদর মৃতুয্ দান কেরন eবং তাঁর pিত পুনrtান 

 
 

  :বয্াকরণ 
   eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrন। (1ঘ)318َعِمَل eবং ;(1ঘ) 518َعِلَم ;(1ঘ) 100َسِمَع

 (েস (কাজ) করল : َعِمَل ;েস জানল : َعِلَم      ;েস নল : 100َسِمَع )

َأْسَمُع، , َتْسَمُعوَن, َتْسَمُع, َيْسَمُعوَن, ، َيْسَمُعَسِمْعُت، َسِمْعَنا َسِمَع، َسِمُعوا، َسِمْعَت، َسِمْعُتْم،
  َنْسَمُع

 )، َتْسَمُعَسِمَعْت(َساِمع، َمْسُموع، َسْمع،       ِاْسَمْع، ِاْسَمُعوا، َال َتْسَمْع، الََ َتْسَمُعوا،    
 
  َأْعَلُم، َنْعَلُم, َتْعَلُموَن, َتْعَلُم, َيْعَلُموَن, َيْعَلُم، َعِلَم، َعِلُموا، َعِلْمَت، َعِلْمُتْل، َعِلْمُت، َعِلْمَنا

 )، َتْعَلُمَعِلَمْت(َعاِلم، َمْعُلوم، ِعْلم،       ِاْعَلْم، ِاْعَلُموا، َال َتْعَلْم، الََ َتْعَلُموا،    
 
َأْعَمُل، , َتْعَمُلوَن, َتْعَمُل ,َيْعَمُلوَن, ، َيْعَمُلَعِمَل، َعِمُلوا، َعِمْلَت، َعِمْلُتْم، َعِمْلُت، َعِمْلَنا
  َنْعَمُل

  )، َتْعَمُلَعِمَلْت(َعاِمل، َمْعُمول، َعَمل،       ِاْعَمْل، ِاْعَمُلوا، َال َتْعَمْل، الََ َتْعَمُلوا،    
 

েখয়াল কrন েয, ei িkয়ািটর ধরন 1ঘ, َسِمَع َباب  .   eখােনo পাথর্কয্ হেc েয aতীত কােলর েkেt  ،َسَمُعواَسَمَع...   বদেল আমরা পািc 

...َسِمَع، َسِمُعوا   (aথর্াৎ, aতীত কােলর েkেt মূেলর 2য় akেরর uপর ‘আ’-eর বদেল ‘i’ ucারণ  হেব)।   িনেদর্শমূলক কাঠােমার 

েkেto eকi ধরেনর পিরবতর্ন েখয়াল কrন। uপের েদখােনা   518َعِلم
 eবং  318َعِمَل

 িkয়া dিটর 21 িট কাঠােমার পুনরাবৃিt কrন।   
 

 
 

েহ আlাহ! েতামার নােম আিম 
মৃতুয্বরণ কির eবং জীবন লাভ 
কিরI  

 
===================
= 

 
 
সকল pশংসা আlাহর জনয্ িযিন 
আমােদর জীবন দান কেরন, যার পের 
আমােদর মৃতুয্ দান কেরন; eবং তাঁর 
pিত পুনrtান। 
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পাঠ - 20 েদায়া 

 
***** খাoয়ার পূেবর্ ***** 

 যিদ েকu rেতِبْسِم اِهللا
বলেত ভুেল যায়, 

তাহেল 
  اَوآِخِره  ا ِفي َأوَِّله  اِهللاِبْسِم 

আlাh র নােম rেতeবং েশেষ 

***** খাoয়ার েশেষ ***** 

  َسَقاَناَو  َأْطَعَمَنا  الَِّذي  ِ ِهللا  َاْلَحْمُد
সকল pশংসাআlাh র জনয্ িযিনআমােদর খাoয়ােলনeবং আমােদর পান করােলন

  اْلُمْسِلِميَن  ِمَن  َوَجَعَلَنا
eবং আমােদর বািনেয়েছনেথেকমুসিলমেদর

 

  :বয্াকরণ 
   eর 21 িট কাঠােমা (form) aনুশীলন কrন। (1ঘ) 318َعِمَل  eবং ;(1ঘ) 148 َرِحَم

 (েস (কাজ) করল : َعِمَل ;েস জানল : َعِلَم      ;েস নল : 100َسِمَع )

َأْعَمُل، , َتْعَمُلوَن, َتْعَمُل, َيْعَمُلوَن, ، َيْعَمُلَعِمَل، َعِمُلوا، َعِمْلَت، َعِمْلُتْم، َعِمْلُت، َعِمْلَنا
  َنْعَمُل

 )، َتْعَمُلَعِمَلْت(َمل،     َعاِمل، َمْعُمول، َع  ِاْعَمْل، ِاْعَمُلوا، َال َتْعَمْل، الََ َتْعَمُلوا،    
َأْرَحُم، , َتْرَحُموَن, َتْرَحُم, َيْرَحُموَن, ، َيْرَحُمَرِحَم، َرِحُموا، َرِحْمَت، َرِحْمُتم، َرِحْمُت، َرِحْمَنا
  َنْرَحُم

 )ْرَحُم، َتَرِحَمْت(َراِحم، َمْرُحوم، َرْحَمة،       ِاْرَحْم، ِاْرَحُموا، َال َتْرَحْم، الََ َتْرَحُموا،    
 

েখয়াল কrন েয, ei িkয়ািটর ধরন 1ঘ, َسِمَع َباب  .   eখােনo পাথর্কয্ হেc েয aতীত কােলর েkেt َسَمَع، َسَمُعوا...   বদেল আমরা পািc 

...َسِمَع، َسِمُعوا  (aথর্াৎ, aতীত কােলর েkেt মূেলর 2য় akেরর uপর ‘আ’-eর বদেল ‘i’ ucারণ  হেব)। িনেদর্শমূলক কাঠােমার েkেto 

eকi ধরেনর পিরবতর্ন েখয়াল কrন।  uপের েদখােনা   518َعِلم
 eবং  318َعِمَل

 িkয়া dিটর 21 িট কাঠােমার পুনরাবিৃt কrন।    
 
 

* আlাh র নােম 
  
* rেত eবং েশেষ আlাh র নােম  
 
 
* সকল pশংসা আlাh র জনয্ িযিন 

আমােদর খাoয়ােলন o পান করােলন 
eবং আমােদর মুসিলমেদর েথেক 
বািনেয়েছন  
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পাঠ - 21 েদায়া (েকাr আন েথেক)  
 

*****  েকাr আন েথেক েনয়া েদায়া ***** 

   )20:114(  ِعْلًما  ِزْدِني   بَِّر
েহ আমার pিতপালক! আমােক বৃিd করjয্ােন

  وَِّفي اآلِخَرِة َحَسَنًة  ِفي الدُّْنَيا  آِتَنا  َربََّنآ
েহ আমােদর pিতপালকআমােদর দাodিনয়ােতকলয্াণeবং আিখরােত 

  )2:201(النَّاِر َعَذاَب  وَِّقَنا  َحَسَنًة
কলয্াণআমােদর রkা কেরাশািs েথেকaিgর 

 

বয্াকরণ:  
eখন আমরা িশখিছ িt-মূল িবিশ  িkয়ার িবেশষ িবেশষ aবsা। ei পােঠ আমরা েসi সব িkয়া িশখব যােদর মূেলর 3িট akেরর মেধয্ িdতীয় 
akরিট dবর্ল (3িট akর েথেক েকােনা eকিটঃ و، ي، ا)। dবর্ল akরিট সহেজi ‘kাn’ হেয় পেড়, ফেল িkয়ার aেনক কাঠােমােত (aতীত, 

বতর্মান, িনেদর্শমূলক iতয্ািদ) eেক পাoয়া যায় না ।  eিট হয় হািরেয় যায়, aথবা তার sােন আেরকিট dবর্ল akর চেল আেস! তেব ভাল িদকিট 

হেc েয ei 3িট dবর্ল akর িনেজেদর dবর্লতা কািটেয় uঠার জনয্ eেক aনয্েক সাহাযয্ কের! uদাহরণ srপ ধরা যাক 1719 َقاَل (েস বলল)। 
aতীত কােল  َقاَل (মূল akরgিলঃ   ق و ل )eর মাঝখােন েয ‘আিলফ’ আেছ তা َيُقوُل েত ‘oয়াo’ dারা পিরবিতর্ত হয় eবং  ِقيَل (বলা 
হয়; ভাব বােচয্, যা eখােন েদখােনা হয়িন) েত ‘iয়া’ dারা পিরবিতর্ত হয়। েকােনা েকােনা েkেt dবর্ল akরিট eেকবােরi পিরতয্াk হয়, েযমন ُقْل 
(বল)।    َقاَل eর িবিভn কাঠােমা  َنَصَر َباَب   িনয়মgিল aনসুরণ কের।  1361 َآاَن o aনুশীলন কrন।  َآاَن : েস িছল; َيُكوُن : েহ হয় বা হেব; 

 !হo : ُآْن
 

  وُلَيُقوُل، َيُقوُلوَن، َتُقوُل، َتُقوُلوَن، َأُقوُل، َنُقَقاَل، َقاُلوا، ُقْلَت، ُقْلُتْم، ُقْلُت، ُقْلَنا، 
  )َقاَلْت، َتُقوُل(ُقْل، ُقوُلوا، َال َتُقْل، َال َتُقوُلوا،    َقاِئل، َمُقول، َقْول،    

 
 
 
   

 
 
* েহ আমার pিতপালক! আমােক 

jয্ােন বৃিd কর  
 
--------------------- 
* েহ আমােদর pিতপালক! 

আমােদর dিনয়ােত eবং 
আিখরােত কলয্াণ দাo; eবং 
আমােদর aিgর শািs েথেক রkা 
কেরা। 
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পাঠ - 22 aনয্ানয্ - 1  
 

  ْلَعاَلِميَنلِّ  َرْحَمًة  ِإالَّ  َوَما َأْرَسْلَناَك
eবং আমরা েতামােক েpরণ কিরিন বয্িততরহমতসrপ জগতসমূেহর জনয্ 

  ُثمَّ ُيْحِيْيُكم  ُثمَّ ُيِمْيُتُكْم  ُثمَّ َرَزَقُكْم  َلَقُكْمَخ  اهللاُ  الَِّذي
আlাh , িযিন েতামােদর সৃি  

কেরেছন aতঃপর েতামােদর িরিযক িদেয়েছন aতঃপর েতামােদর মৃতযু্ ঘটােবন aতঃপর পুনরায় জীবn করেবন 

    .الصَّاِبِرين  َمَع   اَهللا  ِإنَّ 
িন য়i আlাh  সংেগ ধযয্শীলেদর  
  .َراِجُعوَن  ِإَلْيِه  َوِإنَّا  ِهللاِ  انَِّإ

িন য়i আমরা আlাh র জনয্ eবং িন য়i আমরা তাঁর িদেক pতয্াবতর্নশীল 

      َحِكيٌم  َعِليٌم  َواهللاُ 
eবং আlাh  সবর্jানী pjাময়   

 

বয্াকরণ:  
eখন আমরা িশখিছ িt-মূল িবিশ  িkয়ার িবেশষ িবেশষ aবsা। ei পােঠ আমরা েসi সব িkয়া িশখব যােদর মূেলর 3িট akেরর মেধয্ িdতীয় 
akরিট dবর্ল (3িট akর েথেক েকােনা eকিটঃ و، ي، ا)। dবর্ল akরিট সহেজi ‘kাn’ হেয় পেড়, ফেল িkয়ার aেনক কাঠােমােত (aতীত, 

বতর্মান, িনেদর্শমূলক iতয্ািদ) eেক পাoয়া যায় না ।  eিট হয় হািরেয় যায়, aথবা তার sােন আেরকিট dবর্ল akর চেল আেস! তেব ভাল িদকিট 

হেc েয ei 3িট dবর্ল akর িনেজেদর dবর্লতা কািটেয় uঠার জনয্ eেক aনয্েক সাহাযয্ কের! uদাহরণ srপ ধরা যাক 1719 َقاَل (েস বলল)। 
aতীত কােল  َقاَل (মূল akরgিলঃ   ق و ل )eর মাঝখােন েয ‘আিলফ’ আেছ তা َيُقوُل েত ‘oয়াo’ dারা পিরবিতর্ত হয় eবং  ِقيَل (বলা 
হয়; ভাব বােচয্, যা eখােন েদখােনা হয়িন) েত ‘iয়া’ dারা পিরবিতর্ত হয়। েকােনা েকােনা েkেt dবর্ল akরিট eেকবােরi পিরতয্াk হয়, েযমন ُقْل 
(বল)।    َقاَل eর িবিভn কাঠােমা  َنَصَر َباَب   িনয়মgিল aনসুরণ কের।  1361 َآاَن o aনুশীলন কrন।  َآاَن : েস িছল; َيُكوُن : েহ হয় বা হেব; 

 !হo : ُآْن
 

  َيُكوُن، َيُكوُنوَن، َتُكوُن، َتُكوُنوَن، َأُآوُن، َنُكوُن  َآاَن، َآاُنوا، ُآْنَت، ُآْنُتْم، ُآْنُت، ُآنَّا،
  )َآاَنْت، َتُكوُن(َآْون        ، -  ُآْن، ُآوُنوا، َال تُكْن، َال َتُكوُنوا،    َآاِئن،
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পাঠ - 23 aনয্ানয্ - 2  

 
  ِفي اْلَأْرِض  َوَماِفي السََّماَواِت  َما  ُح  ِ ِهللاُيَسبِّ

আlাh র পিবtতা o মিহমা েঘাষণা কের যা িকছ ুআকাশম লীেত eবং যা িকছু  পৃিথবীেত 

  َغْيُره  ن ِإلٍهَلُكْم مِّ  َما   اْعُبُدوا اهللاَ   يَقْوِم
েহ আমার বংেশর েলােকরাআlাh র uপাসনা কেরা েনi েতামােদর জনয্ েকােনা iলাh  িতিন বয্িতত 

     ِفي َسِبيِل الّلِه  َوَأنُفِسُكْم  ِبَأْمَواِلُكْم  َوَجاِهُدوا
eবং সেচ  হo েতামােদর ঐ যর্সহ eবং েতামােদর িনেজেদর

stাসহ আlাh র পেথ   
 

   :বয্াকরণ 

ei পযর্n আমরা েসi সব িkয়া িশেখিছ যােদর মূেলর িতনিট akেরর মেধয্ িdতীয় akরিট dবর্ল (িতনিট akর েথেক েকােনা eকিটঃ و، ي، ا)। 
eখন আমরা েদখব েসi সব িkয়া যােদর মূেলর িতনিট akেরর মেধয্ েশষ akরিট dবর্ল। uদাহরণ srপঃ 197 َدَعا যা  َنَصَر َباَب  eর  িনয়ম 
aনুসরণ কের। 

 (েস আহবান করল : َدَعا)

َيْدُعو، َيْدُعوَن، َتْدُعو، َتْدُعوَن، َأْدُعو، َدَعا، َدَعْوا، َدَعْوَت، َدَعْوُتْم، َدَعْوُت، َدَعْوَنا،  
  َنْدُعو

)َدَعْت، َتْدُعو(ُاْدُع، ُاْدُعوا، َال َتْدُع، َال َتْدُعوا،     َداٍع، َمْدُعوٌّ، ُدَعاء،        
 

  .(eর মেতা َآاَن  eবং َقاَل) aনুশীলন কrন, যােদর মােঝর akরিট dবর্ল  236 َجاَء  eবং  277 َشاَء

 (েস icা করল/ েস চাiল :  َشاَء)

َيَشاُء، َيَشاُءوَن، َتَشاُء، َتَشاُءوَن، َأَشاُء،  َشاَء، َشاُءوا، ِشْئَت، ِشْئُتْم، ِشْئُت، ِشْئَنا، 
 َنَشاُء

 )َشاَءْت، َتَشاُء(،     ----
( اَءَج   : েস আসল) 

)-َجاَءْت، (،  ------  َجاَء، َجاُءوا، ِجْئَت، ِجْئُتْم، ِجْئُت، ِجْئَنا،   
   



 

www.priyoboi.com 27

পাঠ - 24 aনয্ানয্ - 3  

 
        َعَمًال  َأْحَسُن  َأيُُّكْم

েতামােদর মেধয্ েক utম কেমর্    
      يَربِّ  َفْضِل  ِمْن  هَٰذا
eিট েথেক aনুgহ আমার pিতপালক   

  ِإَلى النُُّور  َن الظُُّلَماِتمِّ ُيْخِرُجُهم الَِّذيَن آَمُنوْا  اهللاُ  َوِليُّ
আlাh  aিভভাবক যারা ঈমান আেন তােদর  িতিন তােদরেক েবর কের িনেয় যানanকার েথেক আেলােকর িদেক 

   
  َعَمُل الشَّْيَطان  َتْفَتُح َلْو    .يَّاتِباالنِّ  ِإنََّما اْلَأْعَماُل

কমর্সমূহ েকবলিনয়েতর uপর যিদখুেল েদয় শয়তােনর কাজ 

  َرِضَي اهللاُ  َعْنُه  السََّالُم َعَلْيُكْم  النَّْوممَِّن    َخْيٌر   الصََّالُة
সালাত utম িনdা েথেক েতামােদর সকেলর uপর সালাম আlাh  েযন তার uপর সnt  থােকন 

  هللاُ َشاَء ا  ِإْن    َآْيَف اْلَحال؟  َما ِديُنَك؟  َمن رَّبَُّك
েক েতামার রব? েতামার ধমর্ কী? েতামার aবsা কী?  যিদ আlাh  icা কেরন 

  َمَلُك اْلَمْوت  َذا؟َآْم هٰ  ِعنَدَك؟  ُفُلوس   َآْم 
কী পিরমাণ aথর্ েতামার কােছ আেছ? eিটর দাম কত? মৃতুয্র েফেরশতা 

 
   :বয্াকরণ 

  
 
 

ذِلَك، ُأولِئَك، الَِّذي، الَِّذيَن هَذا، هُؤآلِء،  - ei শbgেলা েকাr আেন pায় 2286 বার eেসেছ। 
TPI বয্বহার কের চচর্া কrনঃ  আপনার আ লু িদেয় কােছর েকােনা বi, মােঝ বা েটিবেলর িদেক 
iশারা কের বলুন ذا eকi িদেক চার আ ;ه লু িদেয় iশারা কের বলুন ؤَالء eকিট আ ;ه লু 
িদেয় দূেরর কাuেক iশারা কের বলুন َك eকi িদেক চার আ ;ذل লু িদেয় iশারা কের বলুন 

ك eকিট আ ;ُأولئ লু িদেয় uপেরর িদেক eকটু বাঁকা কের iশারা কrন, েযন কাuেক মেন 
করার েচ া করেছন, eবং বলুন الَِّذي; eকi িদেক চার আ লু িদেয় iশারা কের বলুন الَِّذيَن । 

 

Demonstrative and Relative Pronouns

eিট ٰذاه  
egেলা ٰؤآلءه  
oিট ِلَكٰذ  

ogেলা  ِئَكـٰـُاول 
িযিন َالَِّذي 
যারা َالَِّذيَن 
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পাঠ - 25 o 26 aহরহ শbসমূহ  

99িট শেbর তািলকা েযgেলা েকাr আেন pায় 40,000 বার eেসেছ (েমাট pায় 78,000 শb েথেক)।  ei grtপূণর্ শbgেলার aথর্ 
িলখুন!  

!!!َال،   َال   
 1732 َال         َال ِإلـٰـَه ِإالَّ اهللا

  aতীত( 347(َلْم     .ُآُفًوا َأَحٌد  ،َوَلْم َيُكن لَّه.      َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد 

 2100 َما     ْلَعاَلِميَن  ْن ِإلٍه َغْيُره،        َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لَِّما َلُكْم مِّ

 147 َغْير      َعَليِهْم ،       َوَال ِإلـٰـَه  َغْيُرَك َغيِر الَمغُضوِب 

 666 ِإالَّ   َال ِإلـٰـَه ِإالَّ اهللا 

   ِإالَّ… ِإْن     

   ِإالَّ … َما   .ْلَعاَلِميَن  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّ

 ...هَذا،   هؤَالء،   

 পুঃবাচক 225هَٰذا       يهَذا ِمْن َفْضِل َربِّ

 পুঃ/stী বাচক      ِ46  هُٰؤَالء 

 পুঃবাচক 427ذِلَك      

পুঃ/stী বাচক       ِ204  ُاولِئَك 

 পুঃবাচক 304الَِّذي    .الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس 

 পুঃবাচক  1080الَِّذيَن      ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم 

 ...ُهَو،   ُهْم ،   

 পুঃবাচক 481ُهَو      . ْل ُهَو اهللاُ  َأَحٌد ُق

 পুঃবাচক 444ُهْم      

 পুঃবাচক 81َأْنَت     

 পুঃবাচক 135َأْنُتم     . َوَال َأنُتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبُد 

 পুঃ/stী বাচক 68 َأَنا     .  َوَال َأَنا َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم

 পুঃ/stী বাচক 86 َنْحُن    

  ...َما؟،   َمْن؟،   آيف؟   

 **  َما ؟    ::  َما ِدْيُنَك؟

 823 َمْن ؟   :: من رَّبُّك؟

 83 َآْيَف ؟   :: َآْيَف اْلَحال؟
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  َآْم؟  :: َآْم ُفُلوس ِعنَدَك؟ ::  َآْم هَذا؟ 
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    ?কখনآب؟    

 aতীত 239ِإْذ      -

ভিবষয্ৎِإَذا    . ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح   454 

 196  َبْعد     ::َاْلَحْمُدِ  ِهللا الَِّذْي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوِإَلْيِه النُُّشْوُر، 

 338 ُثمَّ    اهللاُ  الَِّذي َخَلَقُكْم ُثمَّ َرَزَقُكْم ُثمَّ ُيِمْيُتُكْم ُثمَّ ُيْحِيْيُكْم

 197 ِعْنَد    ::؟  َآْم ُفُلوس ِعنَدَك

  aবয্য় ...حروف جر، 
(েযgিল 7িট সবর্নােমর সে  eেসেছঃ  -،ا َه-َنا،-ي، -ُآْم،-َك،-ْم،ُه-ه ) 

 1367 َل ، ِل   . َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن  

 3026 ِمْن   ::َاُعْوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم 

 404 َعْن     :: َرِضَي اهللاُ  َعْنُه

 163 َمَع    َمَع الصَّاِبِريَن ِإنَّ الّلَه

 510 ِب     ِبْسِم الّلِه  

 1658 ِفي    ِفي سبيل اهللا

 1423 َعَلىٰ    ::  السََّالُم َعَلْيُكْم

 736 ِإَلىٰ    . ِانَّاِ  ِهللا  َوِانَّا ِاَلْيِه َراِجُعْون  

 142 تَّىٰ َح   َلن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّىٰ ُتنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن 

  ...إْن،    أن،   إّن،     أّن،  

 628 ِإْن    ::ِإْن َشاَء اهللا  

 1297 ِإنَّ     . ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر  

 576 َأْن    ::َأْشَهُد أن ّال ِإلـٰـَه إّال اهللا   

 263 َأنَّ    ::َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا رَُّسوُل اِهللا 

 146 ِإنََّما    ::يَّات  َماُل ِبالنِِّإنََّما اْلَأْع

 200 َلْو    ::  َلْو َتْفَتُح َعَمُل الشَّْيَطان

َيا، َياَأيَُّها    ،. ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن 150 

ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر،         َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقرآَن ِللذِّْآر           -  َل 

 409 َقْد  ،       َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقرآَن ِللذِّْآر::َمِت الصََّلوة َقْد َقا
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 gণসমূহصفات  

  82  ُأوَلىٰ   َأوَّل    ::ِبْسِم الّلِه ِفي َأوَِّله َوآِخِره 

 40 ِخَرة آ  آِخر   ::ِبْسِم الّلِه ِفي َأوَِّله َوآِخِره 

 57 َرْحمٰن  . ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِٰن الرَِّحيِم  

 970 َرّب  . اْلَعاَلِميَن   اْلَحْمُد لّلِه َربِّ

 91 َغُفور  ::ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفْوُر اْلرَِّحْيُم  

 162 َعِليم  َواهللاُ  َعِليٌم َحِكيٌم

 97 َحِكيم  َواهللاُ  َعِليٌم َحِكيٌم

 74 َآِثيَرة ير َآِث  ::َالّلُهمَّ ِانِّْي َظَلْمُت َنْفِسْي ُظْلًما َآِثْيًرا 

 182 َرِحيم  . ِبْسِم الّلِه الرَّْحمِٰن الرَِّحيِم  

   িচh... نشانياں

 70 ُقْرآن   

 461  َأْرض   ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض 

বh)ات َسَماو(َسَماء   ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض 310 

  ...أنبياء ، رسل، 

 বh( 332ُرُسل (َرُسول  ::َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا رَُّسوُل اِهللا 

::السََّالُم َعَلْيَك َأيَُّها النَِّبيُّ َوَرْحَمُة اِهللا َوَبَرَآاُته   বh( 75َنِبيُّون، َنِبيِّين، َأْنِبَياء (َنِبّي 

 279 )ِإْسَراِئيل(ْسَماِعيل َيْعُقوب آَدم  ُنوح  ِإْبَراِهيم  ُلوط ِإ  

 225 ُهود ُشَعْيب ُموَسىٰ  ِعيَسى ابِن َمْرَيم 

  شيطان  وغيره

 বh( 88َشَياِطين (َشْيَطان  َأُعوُذ ِباِهللا ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجيم

 74 ِفْرَعْون 

  آخرة

 115 اْلآِخَرة ًةَربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة وَِّفي اآلِخَرِة َحَسَن

 147 اْلَجنَّة)           বh َجنَّات(َجنَّة    

 77 َجَهنَّم 

 322 َعَذاب  . َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة وَِّفي اآلِخَرِة َحَسَنًة وَِّقَنا َعَذاَب النَّاِر  

 145 َنار    . وَِّقَنا َعَذاَب النَّاِر   َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة وَِّفي اآلِخَرِة َحَسَنًة

 বh ( 393َأيَّام (َيْوم     . مِٰلِك َيْوِم الدِّيِن 
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  ...عقيدة، 

 2702 )َالّلُهمَّ(اهللا    ُقْل ُهَو اهللاُ  َأَحٌد 

 stী( 85ِإْحَدىٰ (َأَحد    . ُآُفًوا َأَحٌد   ،َوَلْم َيُكن لَّه        ُقْل ُهَو اهللاُ  َأَحٌد،  

  বh(  34آِلَهة (ِإلـٰـَه    َال ِإلـٰـَه ِإالَّ اهللا  

)বhُآُتب (ِآَتاب    . َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْيَب ِفيِه   261 

) বhَمَالِئَكة (َمَلك  :: َمَلُك اْلَمْوت 88 

 247 َحّق   َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ...

  43 َحْمد   . اْلَعاَلِميَن   اْلَحْمُد لّلِه َربِّ

  92 ِدين   . ،            َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن  .يِنمِٰلِك َيْوِم الدِّ

 83 َصَالة   :: َن النَّْومالصََّالُة َخْيٌر مِّ

 84 َفْضل   يهَذا ِمْن َفْضِل َربِّ

 َحَسَنات(َحَسَنة   . َحَسَنًة وَِّقَنا َعَذاَب النَّاِر َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة وَِّفي اآلِخَرِة 
বh( 

31 

 186 َخْير  ::َن النَّْوم  َالصََّلوُة َخْيٌر مِّ 

  ...মানুষ, পৃিথবী  انسان ، لوگ، دنيا

) বhَأْنُفس ( َنْفس   :: ْي َظَلْمُت َنْفِسْي ُظْلًما َآِثْيًراَالّلُهمَّ ِانِّ 293 

) বhِعَباد (َعْبد     ::  ،ُمَحمًَّدا َعْبُده َوَرُسْوُله َاْشَهُد َأنَّ 126 

 65 ِاْنَسان   ...ِإالَّ الَِّذيَن .  ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر

 248 َناس   . ِإلـٰـَه النَّاِس.  َمِلِك النَّاِس.  النَّاِس ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ

 383 َقْوم   ن ِإلٍه َغْيُرهيَقْوِم اْعُبُدوا اهللاَ  َما َلُكْم مِّ

 115 ُدْنَيا   َربََّنآ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة وَِّفي اآلِخَرِة َحَسَنًة وَِّقَنا َعَذاَب النَّاِر

) বh ُسُبل(َسِبيل   َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه 176 

 46 ِصَراط   ْم ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِه

)বhَعاَلِمين (َعاَلم   اْلَعاَلِميَن  اْلَحْمُد لّلِه َربِّ 73 

) বhَأْمَوال (َمال      َوَجاِهُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل الّلِه 86 
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িt-মূল িবিশ  িkয়াসমহূঃ   ثالثي مجرد  

 105 *َفَعَل  ُلَيْفَع ِاْفَعْل َفاِعل َمْفُعول ِفْعل   

. ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح   29 *َفَتَح  َيْفَتُح ِاْفَتْح َفاِتح َمْفُتوح َفْتح 

::َالّلُهمَّ اْجَعْلِنْي ِمَن التَّوَّاِبْيَن    346 *َجَعَل  َيْجَعُل ِاْجَعْل َجاِعل َمْجُعول َجْعل 

*َنَصَر  َيْنُصُر ُاْنُصْر َناِصر َمْنُصور َنْصر  . ِإَذا َجاء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح  92 

 248 َخَلَق َيْخُلُق ُاْخُلْق َخاِلق َمْخُلوق َخْلق  .َما َخَلَق  ِمن َشرِّ

  ُقْل َيا َأيَُّها اْلَكاِفُروَن،  
 461 *َآَفَر  َيْكُفُر ُاْآُفْر َآاِفر َمْكُفور ُآْفر  ::َوَنْشُكُرَك َوَال َنْكُفُرَك 

- বয্াকরেণর পাঠgেলােত -   163 *َذَآَر  َيْذُآُر ُاْذُآْر َذاِآر َمْذُآور ِذْآر 

 122 َرَزَق َيْرُزُق ُاْرُزْق َراِزق َمْرُزوق ِرْزق  ::َواْرُزْقِنْي 

. َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن اِهللا َأْفَواًجا  ُدُخول   78 َدَخَل َيْدُخُل ُاْدُخل َداِخل َمْدُخول

 143 *َعَبَد  َيْعُبُد ُاْعُبْد َعاِبد َمْعُبود ِعَباَدة  . ُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُنِإيَّاَك َنْع

َضْرب  َضَرَب،     َضَرَب اُهللا َمَثًال َضاِرب َمْضُروب ِاْضِرْب َيْضِرُب *َضَرَب 58 

::ْن ِعْنِدَك َفاْغِفْر ِلْي َمْغِفَرًة مِّ َمْغِفَرة   95 َغَفَر ِفُرَيْغ ِاْغِفْر َغاِفر َمْغُفور

 53 َصَبَر َيْصِبُر ِاْصِبْر َصاِبر - َصْبر   . َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر 

 266 *َظَلَم  َيْظِلُم ِاْظِلْم َظاِلم َمْظُلوم ُظْلم  :: ْي َظَلْمُت َنْفِسْيَالّلُهمَّ ِانِّ

َسَماَعة  :: ،َسِمَع َاهللاُ  ِلَمْن َحِمَده *َسِمَع  ْسَمُعَي ِاْسَمْع َساِمع َمْسُموع 100 

َرْحَمة  ::َالّلُهمَّ اْغِفْرِلْي َواْرَحْمِنْي   148 َرِحَم َيْرَحُم ِاْرَحْم َراِحم َمْرُحوم

 518 *َعِلَم  َيْعَلُم ِاْعَلْم َعاِلم َمْعُلوم ِعْلم  -

  َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال، 
 318 *َعِمَل  َيْعَمُل ِاْعَمْل َعاِمل َمْعُمول َعَمل  :: يَّاتِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّ

 1719 *َقاَل  َيُقوُل ُقْل َقاِئل َمُقول َقْول  . ُقْل ُهَو اهللاُ  َأَحٌد 

 55 َقاَم َيُقوُم ُقْم َقاِئم - ِقَيام  ::      َقد َقاَمِت الصََّلوة

 1361 *َآاَن  َيُكوُن ُآْن َآاِئن َمُكون َآْون  

 197 *َدَعا  َيْدُعو ُاْدُع َداٍع َمْدُعّو ُدَعاء  -

َمِشيَئة  ::إن َشاَء اهللا   277 *َشاَء  َيَشاُء َشْأ َشاٍء َمِشّي

َمِجيء  . ِإَذا َجاء َنْصُر اِهللا َواْلَفْتُح   236 َجاَء َيِجيُء ِجْئ َجاٍء -

* মােন হেc েয ei িkয়ার িবিভn aবsার সmূণর্ েটিবল “Understand Qur’an – the Easy Way: Workbook” e পাoয়া যােব। 
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পাঠ - 27 েকােসর্র েশেষ... eকিট uদাহরণ  
 
নতুন শbgেলার িনেচ দাগ েদয়া আেছ। আর বািক শbgেলা আপিন ei েকােসর্ িশেখেছন! আলহামdিলlাহ, eখন আপিন 
েকাr আেনর pায় pিতিট পৃ ার 50% eরo েবিশ শb জােনন। 
 
 

  ِن الرَِّحيِم ِبْسِم اِهللا الرَّْحمٰ:  آية الكرسي - ) 255(سورة البقرة   

  اْلَحيُّ  ِإالَّ ُهَو   َهـٰٰـِإلَال   َاهللاُ 
আlাhেকান iলাহ নাi িতিন ছাড়ািচর ীব 

َوَال َنْوٌم  ِسَنٌة  ،َتْأُخُذهَال   اْلَقيُّوُم
সবসর্tার ধারক তােঁক sশর্ কের না তndাবা িনdা 

  ِفي اْلَأْرِض  َوَما  السََّماَواِت  ِفيَما    ،لَّه
তারঁi সবিকছুযা িকছু আেছ আকাশeবং যা আেছপৃিথবীেত 

  ا ِبِإْذِنه  ِإالَّ  ،ِعنَده  َيْشَفُع  لَِّذيا َذا  َمن 
েকেস,  েয সুপািরশ করেবতারঁ িনকটবয্তীততারঁ aনুমিত 

  َخْلَفُهْم  َوَما  َأْيِديِهْم َبْيَن  َما  َيْعَلُم 
িতিন aবগতযা িকছ ুতােদর সmুেখeবং যা িকছুতােদর প ােত 

  ِبَما َشآَء  ِإالَّ  ا مِّْن ِعْلِمه ِبَشْيٍء  ُيِحيُطوَنَوَال 
তারা আয়t করেত পাের না িকছiুতারঁ jােনরবয্তীতযা িতিন icা কেরন

  ،َيُئوُدهَوَال   َواْلَأْرَض  السََّماَواِت  ُآْرِسيُُّه َوِسَع
তারঁ করুসী পিরবয্p আকাশ o পৃিথবী তােক kাn কের না 

)255(اْلَعِظيُم   اْلَعِليُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَما
তােদর রkণােবkণ আর িতিনমহানে  

 
 

সবর্েমাট শbঃ 50, নতুন শbঃ 17 (34% বা 1/3 ভাগ মাt)!!! 
 
 

255.  
আlাh িতিন ছাড়া েকান iলাহ নাi   
 
িতিন িচর ীব, সবসর্tার ধারক 
 
তাঁেক তndা বা িনdা sশর্ কের না 
 
আকাশ eবং পৃিথবীেত যা িকছ ুআেছ 
সবিকছু তাঁরi  
 
েক েস,  েয তারঁ aনমুিত বয্তীত তাঁর 
িনকট সুপািরশ  করেব? 
 
তােদর সmেুখ eবং প ােত যা িকছু 
আেছ িতিন aবগত 
 
যা িতিন icা কেরন তা বয্তীত তাঁর 
jােনর িকছুi তারা আয়t করেত 
পাের না 
 
তাঁর কুরসী আকাশ o পৃিথবীময় 
পিরবয্p 
 
তােদর রkণােবkণ তােক kাn কের 
না 
 
আর িতিন মহান, ে  
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সুতরাং, থামেবন না, যতkণ না 200 ঘ া সmূণর্ হয়… 
 
মাশাআlাহ েয আপিন শটর্ েকাসর্িট সmণূর্ কেরেছন। আর eর মাধয্েম eকিট সুnর, grtপূণর্, uৎসাহবয্ ক o সমৃিdর পেথ আপনার যাtা r হেলা। eখােনi েথেম যােবন না।  
যিদ আপিন ei পযর্n eেস থােকন, তেব iনশাআlাহ আপিন েশষ পযর্n েযেত পারেবন। েয শটর্ েকাসর্িট আপিন েশষ করেলন তা ‘েকারআন aনুধাবন – সহজ পdিত’ eর সংিkp 
সংsরণ!! িনেচ ei েকােসর্র বিশ gিল েদয়া হল যা আপনােক আেরা সামেনর িদেক eিগেয় িনেয় যােবঃ 
 
1। pায় 25 ঘ ার েকাসর্ যা আপনােক েকারআেনর pায় 300িট শb িশখেত সাহাযয্ করেব, েযgিল েকারআেন pায় 55000 বার eেসেছ (েকারআেনর সবর্েমাট pায় 78000 শb 

েথেক, aথর্াৎ েকারআেনর শেbর 70% বলা েযেত পাের)। 
 
2। pিতিদন েকবল 25 িমিনট বয্য় কrন, iনশাআlাহ আপিন আপনার sp পরূেণর িদেক eিগেয় যােবন। 
 
3। pিতিদন আপিন যা েতলাoয়াত কেরন তা িদেয়i েকারআন aনুধাবন r কrন! aনয্ েকান বi েদখার pেয়াজন েনi। 
 
4। আর ei পdিতেত সালাত eবং েদায়ার েkেt আপিন drত uপকতৃ হেবন, যা আlাহর সে  আপনার সmকর্েক unত করেব। যা আপিন িশখেবন তা pথম িদন েথেকi চচর্া 

কrন। আlাহর সে  বুেঝ eবং আরবীেত কথা বলার মাধয্েম আপনার চচর্া r কrন! 
 
5। pিতিট পাঠi aংশgহেণর (i n t e r a c t i v e ) মাধয্েম সmn করার সুেযাগ আেছ, যিদ তা দলবdভােব আেয়াজন করা যায়! pেতয্ক aংশgহণকািরর জনয্i 

পূণর্ভােব পােঠর pিতিট পেবর্ (কথয্ আরবী, বয্াকরণ, eবং শb েথেক শেb aনুবাদ) aংশ েনয়ার সুেযাগ রেয়েছ। 
 
6। pিতিট পােঠ 3িট পবর্ রেয়েছ, যা aংশgহণকািরেদর পুেরা পাঠ জুেড়i pাণবn রাখেব। pেতয্ক পােঠ কমপেk 1িট কথয্ আরবী বাকয্ িশখুন। 8 – 10 িমিনেটর eক eকিট পােঠর 

মাধয্েম আপিন িশখেবন pারিmক আরবী বয্াকরণ eবং িkয়ার pায় সকল grtপূণর্ কাঠােমা (p a t t e r n )। 
 
7। আরবী বয্াকরণ েশখাটা েবাধহয় কখেনাi eেতা সহজ o সরল িছল না। বয্াকরণ েশখার েkেt নতুন পdিতঃ T P I T o t a l P h y s i c a l (   

I n t e r a c t i o n ) বা সামিgক শারীিরক কসরৎ। িচnা কrন, েদখুন, বলুন eবং pদশর্ন কrন। ‘ফাআলা’ েটিবল েশখার জিটলতা eড়ােনার সবেচেয় কাযর্করী o 
সহজ পdিতgিলর eকিট eিট। মূলত ei পােঠ eেসi মানুষ আরবী েশখা েছেড় েদয়। আর T P I -eর মাধয্েম ei পাঠিটi হেয় uেঠ সবচাiেত আকষর্ণীয় eবং 
udীপনামূলক।  

 
8। যখনi আপিন বয্াকরেণর েকােনা eকিট পাঠ চচর্া করেবন (5 – 7 িমিনট), তখন েকারআন aনুধাবেনর কতখািন কােছ েপৗেছ েগেছন তা আপনােক েদখােনা হেব। ফেল, 

িবরিkকর কসরেতর বদেল পাঠিট হেয় uঠেব আেবগ আর udীপনার।   
 
9। আকষর্ণীয় uদাহরণ/ভুল সূেtর মাধয্েম বয্াকরেণর িকছু ‘adুত’ িনয়ম মেন রাখুন।  
 
10। িবেশষ 10িট পােঠর মাধয্েম (েশেষ যুk) পুেরা েকােসর্ যা িশেখেছন তা পুনরায় চচর্া (r e v i s e ) কrন। ei িবেশষ পাঠgিলেত েকারআেনর pায় সকল aহরহ 

(f r e q u e n t ) শb আলাদাভােব েদয়া আেছ। 
 
11। grtপূণর্ শbgিল মেন রাখার জনয্ pিতিট শb/িkয়া যা আপিন িশখেবন তার সে  eকিট কের uদাহরণ েদয়া হেয়েছ, যা শbgিল চচর্া, মুখs eবং মেন রাখেত সাহাযয্ করেব। 

যখন আপিন েকান eকিট grtপূণর্ নতনু শb ভুেল যােবন, তখন আপনােক শbিট মেন করার জনয্ eকিট সূt েদয়া হেব। 
 
12। pথম 50িট পােঠর িবষয়বstর মাধয্েম সকল grtপূণর্ িkয়ার িনয়ম (p a t t e r n ) uদাহরণসহ িশখুন। 
 
13। 16িট কুiজ eবং 2িট পরীkা (w o r k b o o k -e anভুর্k) আপনার agগিত মূলয্ায়ন করেত eবং চচর্া o ধারাবািহকতা রkা করেত সাহাযয্ করেব। 
 
14। িসিডর (eকােডিম েথেক pstতকৃত) মাধয্েম পুেরা পাঠ জুেড়i ে াতােদর সে  aংশgহণ কrন। aনুশীলেনর জনয্ আপনােক আেরকিট kােসর জনয্ aেপkা করেত হেব না। 

তৎkনাৎ aনুশীলন কrন! পুেরা েকােসর্র (60িট পাঠ) eমিপি  ফাiলসহ িসিডo তির করা হেয়েছ। সmpিত েকাসর্িটর সংিkp ধারণকতৃ সংsরণ (4 ঘ া) pstত করা হেয়েছ।   
 
pিতিট মুসিলেমর জনয্ eিট eকিট pাথিমক sেরর aনুশীলনীমূলক েকাসর্। eকজন মুসিলম pিতিদন যা চচর্া কেরন তা-i ei েকােসর্ anভুর্k করা হেয়েছ। ফেল েকাসর্িট তার জীবেন 
সরাসির pভাব রাখেব। eিট তার িনয়িমত iবাদতেক আেরা কাযর্করী o uপেযাগী কের তুলেব। পাশাপািশ িতিন ei ভরসাo পােবন েয েকারআন েশখাটা েবশ সহজ। ei ভােব 
েদখেল, ei েকাসর্িট pিতিট মুসিলম পিরবার, sুল বা সংগঠেনর জনয্ হেত পাের eকিট চমৎকার pাথিমক (b a s i c ) সmদ (r e s o u r c e )। 
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সংযkু সবর্নাম 

Attached Pronouns 
  ضمائر متصلہ

বতর্মান কাল  ِفْعل ُمَضاِرع aতীত কাল  ِفْعل َماِضي িবযুk সবর্নাম 

Detached Pronouns 
  ضمائر  منفصلہ

 

ه -
،

ا
  েস কের aথবা করেব َيْفَعُل েস কেরিছল َفَعَل   ُهَو

তারা diজন কেরিছল َيْفَعَلاِن তারা diজন কের / করেব  َماِه -  ُهَما َفَعَلا

  ْمُه -
 

তারা কের বা করেব َيْفَعُلوَن তারা সবাi কেরিছল َفَعُلوا    ُهْم

 তুিম কর  َك -
তিুম করেব َتْفَعُل তুিম কেরিছেল َفَعْلَت   ْنَتَأ

েতামরা َتْفَعَلاِن েতামরা diজন কর / করেব  ُآَما - diজন
কেরিছেল َأْنُتَما َفَعْلُتَما 

َتْفَعُلوَن েতামরা সবাi কর / করেব  ُآْم- েতামরা সবাi 
কেরিছেল َفَعْلُتْم   َأْنُتْم

(with noun) ي -

(with verb) ِني -

আিম কির 
আিম করব َأْفَعُل আিম কেরিছলাম َفَعْلُت   اَأَن

 আমরা কির  َنا-
আমরা করব َنْفَعُل আমরা কেরিছলাম َنْحُن َفَعْلَنا  

 

.َنا    ُتُتْم   َت ْوا     -  َي  َت  َأ  َن               _َجر _اسم_ َفَعَل  

 
 

 
যার uপর কমর্ সmািদত Passive participle  اسم مفعول কতর্া Active participle اسم فاعل  

যার uপর কমর্ সmািদত َمْفُعول কতর্া َفاِعل eকবচন 

যার (di) uপর কমর্ সmািদত َمْفُعوَلان، َمْفُعوَلْين কতর্া (di) َفاِعَلان، َفاِعَلْين িdবচন 

 

যােদর uপর কমর্ সmািদত 
َمْفُعوُلون، 
 কতর্া (সকল) َمْفُعوِلين

َفاِعُلون، 
 বhবচন َفاِعِلين

 

eটা করা হেc।  ُيْفَعُل (eটা) করা 
হেয়িছল َوُه ُفِعَل  

 

িkয়া 
 

 Verbal) َمْصَدر 
noun) 
  لِفْع

 
 بسم اهللا

ف ع ل েস কেরিছল (105) َفَعَل 

না-েবাধক   نهي িনেদর্শ  أمر  

কেরা না َال َتْفَعْل কেরা ِاْفَعْل eকবচ
ন 

কেরা  (েতামরা diজন) না َال َتْفَعَلا কেরা  (েতামরা diজন)!  িdবচন ِاْفَعَلا

কেরা  (েতামরা সবাi) না  َال َتْفَعُلوا কেরা  (েতামরা সবাi)! ِاْفَعُلوا বhবচন 

 
  َمْجُهول

 

  
  َمْجُهول
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যােত আেগর েটিবলিটর সংেগ ei েটিবলিট gিলেয় না েফেলন, েসজনয্ eখােন aনুবাদ েদয়া হল না।  
 

stী বাচক  ُمَؤنَّث   
 

েস (stী) কেরিছল ع ل  ف 1) َفَعَلْت 0 5 ) 

 
সংযুk সবর্নাম 

(Attached  

Pronouns) 

বতর্মান কাল(Imperfect Tense)  ِفْعل ُمَضاِرع aতীত কাল  ِفْعل َماِضي িবযুk সবর্নাম 

(Detached 

Pronouns) 
 

  ِهَي َفَعَلْت  َتْفَعُل   َها-
 ُهَما َفَعَلَتا  َتْفَعَالِن   َماهُِ-

  ُهنَّ َفَعْلَن  َيْفَعْلَن   هُِنَّ-

  َأْنِت َفَعْلِت  َتْفَعِلْيَن   ِك-
 َأْنُتَما َفَعْلُتَما  َتْفَعَالِن  ُآَما-

  َأْنُتنَّ َفَعْلُتنَّ   َتْفَعْلَن   ُآنَّ-

 (with noun)  ِي -
  (with verb) ينِِِ-

  َأَنا َفَعْلُت  َأْفَعُل 

  َنْحُن َفَعْلَنا  َنْفَعُل   َنا-
 

_ َفَعَل
_اسم

.َنا    ُتُتنَّ   ِت َن  ْت    َي  َت  َأ  َن               _َجر   

 
 না-েবাধক  نهي  িনেদর্শ  أمر  

 eকবচন ِاْفَعِلي   َال َتْفَعِلي 

َال َتْفَعَال  ِاْفَعَال  িdবচন 

 বhবচন  ِاْفَعْلَن  َال َتْفَعْلَن 
 

 যার uপর কমর্ সmািদত(Passive 
participle)  اسم مفعول 

 কতর্া(Active participle)  اسم
 فاعل

 

 eকবচন  ۃَفاِعَل   َمْفُعوَلۃ 

 িdবচন َفاِعَلَتان ، َفاِعَلَتْين   َمْفُعوَلَتان ، َمْفُعوَلَتْين 

বhবচন  َفاِعَالت  َالتَمْفُعو 

 

  ِهَي  ُفِعَلْت    ُتْفَعُل 
  

 
যােত আেগর েটিবলিটর সংেগ ei েটিবলিট gিলেয় না েফেলন, েসজনয্ eখােন aনুবাদ েদয়া হল না।  

 َمْجُهول
 

Passive Voice 
 
 

 َمْجُهول
 

Passive Voice 
 
 


