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  Sl 1  1-50 

 

         

 

 

 
  ) ِزَ٘بكًاََٝ ا٠َُِ اُِغْنُهٝ اُؼََوث٤َِّخ  ٍْ اِ  )   

 

আল কামূস 

  Arabic-Bangla-English 

Dictionary 

           (শব্দভূল  ভবভিক)  

 

 অলরপ : অযফী ফডণভারায-َ’ ا ‘

প্রণভ ক্ষয-a particle,ؽوف 

 

ُِقَ  → ২প্রজাততয(Species) اَ ُِقَ  – اَ

) Soft (َ ٤َُِّ٘خ   I  Moving(- ٛٔيح َ  

ًَخ َ) ٓزََؾّوِ  

 َ ٛٔيح কও অলরপ ফরা য় 

কওান কওান ঞ্চলর  

  

 :  প্রওায 2  اَِلفٌ 

ُِق هَْطغ ََأَ ُُ  Parmanant-ব্দ (أ)→

কঞলড স্থায়ী, ূলফণয লব্দয ালণ 

কমাক য় না  

→ ََ ْٕ َٞ لُ ُِ َ أ  Not Parmanant-ব্দ ( ا) 

কঞলড স্থায়ী  ঈচ্চাযড দীখণ ওযা 

ঙাডা ঈচ্চালযঢ য় না।  

মমৌললক অলরপ  ৩প্রওায:   

1) R adical মূর ( ُِقَ  ٤َِِّخ ََأَ ْٕ َ أ  ) -

َََ ًَ َ ،أ ُْق   ,اِ

2) Disjunctive লফলয়াচও, ডড (Not 

movent) এফং ভূর লব্দয ং 

ُِقَ  هَْطِؼ٤َخ َ) (أَ وَُ  َٔ لَُ،أَْؽ َٔ ََ-َأَْؽ  

3) Conjunctive ংলমাক  

٤َِِّخ َ) ْٕ َٝ ُِقَ   زَْقَواطَ  -( أَ ٍْ زَْقَوطََا ٍْ ،ا  

● ُِقَ   ঈচ্চাযড দীখণ ও→(অলরপ) اَ

নরম করার অক্ষর (Quiescent 

নযভ Alif  َ٘خ ًِ ََّب ُِقَ ََُُاُ اَ  ) Letter of 

Prolongation & softness | 

* দীখণ ওযায ভয় অলরপ ١ََ)ٝ، ) 

কণলও লযফঢীঢ লর ََٝ١ ূডযায় 

অল। মণা : 

Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 

Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 
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َِٕ←(ػٖب ا َٞ َٖ َػ রাঠি) ،←(هؽب ِٕ َهَؽ٤َب  

খুযালনা) 

*→ অলরপ) ٝ,  (١  কণলও 

লযফঢীঢ না লর (ء)   অল। মণা 

:  ََ ٍَبئِ ٍَبَُخ َ) ←َه  [ال নুরূ] (লঘঠি َه

 

আভলফপর ফযফহাভরক নাভ(উাধী): 

●  Unknown Alif ( ُاألِلؾ 

 ا ) فَاُعْول   ,   فَاِعل   :মথা (الَمْجُهولَةُ 
ননজজয ভূর নাই, শুধু ব্দ কঠজণয 

fullness এয জনয ফযফহৃত য় |) আফায 

এযা moving ফা যওত মুক্ত ফা 

রূান্তনযত জর ( َو ) য়  জয 

Quiescent Alif(ا)  আজ। যমভন:  

 َْ َ ار َٞ  |( যল  َخاتَم   -  َف

●  Alif of Prolongation ( ُالفات 

  fullness এয জনয ফযফহৃত– ( الَمدَّات

 ) আজ ূজফে  ي ফা   و ,(َكْلَكل   -  َكلكال  

 ُُ / ُِ ُِ  ) থাওজর আজ | [ ْنُظْورا  ِشٌمال  / 

] 

●  Alif of annexation  Binding 

لةِ   الؾُ ,   تَُظنُّونَا  الظُّنُْونَا  باهلل     الّصِ

(আর যওাযআন ৩৩:১০)।যফতী ব্দ 

যথজও আরাদা ওযায জনয ফযফহৃত য়, 

এজনয Binding ফজর। 

 এয াজথ াথেওয→জব্দয   َوْصلِ   أَِلؾ   ] 

শুরুজত ফজ ] 

●  Alif of Separation (األلؾ 

 এয জয و ফহু ফচজন)  َشَكُروا-(الفَِصلَة

আজ যফতী ব্দ ৃথও ওযজত), 

 যও ن - স্ত্রী নরজেয) تَْفعَْلنَنَّ →تَْفعَْلنَانَّ 

ৃথও ওযজত   ّن এয যফরায় অছন্দনীয় 

নতন نّنএয নযফজতে  আজ| 

●  Alif of Light noon ُالنُّونِ  ألؾ 

 আর) بِالنَّاِصٌَةِ  لَنَْسفَعًا- (  الَخفٌفَةُ 

যওাযআন ৯৬:১৫) [জব্দয য নফযনতয জনয 

নযফজতে  ن  substitute ফযফহৃত ا য় মা 

ভূরত   َّن  ] 

●  Alif of exchange ( ألؾ 

ُ  – ( الِعَوِض   এয নযফজতে  ভানুজফ ফযফহৃত 

য় →راتُزًٌدا  /زٌَدا 

●  Alif of inability to  express 

ىالتَّعَاٌِ  ألؾُ )  )-   
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َمرَ عُ  انَّ   ইভু ইন্না ফরায ভয় ]ُمْنِطلَك   .....

যনয়া ] 

●  Alif of lamentation [নফরা]  

 ায়! মাইদ→ (النُّْدبَةِ  األلؾ)

 َزٌَداة َوا

●  Alif of disapproval অম্মনত 

 االْستِْنكاَر األلؾ

 য।ا যমাক জয়জছ দীখে أأبوُعَمَراهّ  -  ] 

নফযনত নচহ্ন→ه  ] 

●  Alif  converted from  

 (الُمْنمَِلبَةُ  األلؾ -ى)   

 য ফারও   أْلبِلْ  ٌَاُؼُلََما   - ٌَاؼُُلَمى  

আ 

●  Transmuted Alifلَةُـ األلؾ  الُمَحوَّ

যম ا ভূরত( وى ),এযা ফ ভয় 

নযফতে নীর →|  َلالَ ←لَول  |   

  بَاعَ ←بٌََعَ 

●  Alif of Dual (التَّثْنٌَِّة 

أأللؾ ُِ   ٌَْجِلَسانِـ(

●  Alif of Plura (الَجَمع األلؾ) 

 ـَمَساجدُ 

●  Alif of Female Gender  

  َسْكَرى ,ভাতার →ُحْبلَى األلؾ) التؤنٌثِ )

কবে ফতী →এযা  (ممصورة األلؾ) ফা 

ংনিপ্ত  ُنفسآء ননপা য়ারী َُحْمَرآء \ রার 

 (ممدودة األلؾ)  এযা→( এয স্ত্রী أحمر)

ফা দীখোনয়ত  

 ●  Alif of Adjunction ( 

নননদে  ـ(اإلْلَحاقِ  ষ্ট ফাজফয াজথ ভতা যাঔায় 

ফযফহৃত أزًطا→  

    ●  Alif of Multiplication 

ٌْر)  শুধু জব্দয অিয ংঔযা ফৃনিـ ( التَكثِ

ওযজত মথা: 

 فَْبعَثََراة  ) স্ত্রী) فَْبعَثََرى→

●  Alif of Conjunction (ألؾ 

 اثنان,اْبن  → জব্দয শুরুজত (تُالَوْصلِ 

জব্দ ওাছযা ফা ঔানর ফযফহৃত য়। ূফে ফতী 

জব্দয াজথ উচ্চাযজণয ভয় উচ্চানযত য় 

না। 

●  Alif of Degree 

 أْجَهلُ   - (ألفتُ  (و التَّمضٌل التَّمثٌر)

 النَاِس 

●  Alif of Interrogation 

 ؟ألاَمَزٌد  -   (ألفتُ  االْستِْفَهام )
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 ا আজর ভাঝঔাজনا মুক্ত জব্দয ূজফেأ] 

আজ| → َأاأْنت ফা   َآأنت  ] 

●   Alif of Significance  

 | -  (ألفتُ  (الِعبَاَرةِ  )

 أنا أفعلُ   هللا أستؽفرُ  كذا

●   Alif of Calling ( النِّدآء )  

 এয অজথে এফং  أزٌُدٌا→

 দূজযয ওাউজও ডাওজত ফযফহৃত য় → آ 

মথা : 

لبلْ  آََزٌُدإىوَ      َُ  /   

 إهللا ,

ُلنأفُُلنـآفُلنـآٌاف   |    

 ,interrogative  particleأ  

প্রশ্নলফাধও যপ 

 or ? perhaps, ণফা, ম্ভফঢ أٝ

 ?Is it not so? নয়লও أال

 ?Is it not so? নয়নও أما

 

 

 

 

 to stay, ফস্থানওযা -)اُثٞك( ]ٗ] َأَبدََ

 

 ,ফনয য়া ـ )اُثٞك( ]ٕ]]ٗ]  أثَلََ

কদৌলড ারান,রজ্জায় লড ডা  to 

run wild 

 II, to make permanent স্থায়ীওযা-اثّلََ

 V, to become permanent  স্থায়ী -رؤثّلََ

য়া 

طََ أثَل ََأثَبكَ   Endless, eternal duration 

ীভাীন, নন্তওার 

 ,Always, never লঘযওার اثلًا

ওঔন নয় 

 Endless, eternal duration اثَِل١َ 

ীভাীন, নন্তওার 

 Eternity াশ্বঢ اثَلََااْلَثَِل٣ٖ

 Endless  time ীভাীন ভয় أثَِل٣َخ َ

 wild, untamed ফনয, ফীবূঢ آثِل

طََ اثِلَ  َٝ آثِلَح ََأ  Unusual thing 
াধাযড 

َئثَّلََ َٓ  Endless, eternal duration 

ীভাীন, নন্তওার 

 

 to prick শুঘ (أْثو،اْثو( ]ٕ []ٗ[أثَوََ

পুঝান 

 II to pollinate যাকায়ডওযা -اثَّوََ
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اثَوح ََطََاِثَوَ َ  Needle, pin, injection 

শুঘ, লন, 

َطَٓآثِوَ  ئْجَو  ِٓ  Needle case, শুলঘয 

ফাক্স 

َطَََََِّثئْوَ َ ،َثِئبه  آثبه   Spring, well 

ছডণা, কু 

 Pure Gold ঔাাঁটি স্বডণ اِْثِو٣يَ 

  Bream ব্রীভ ভাঙ ِإْبَرِميس

 َْ ََ  Silk লল্ক اثِو٣ْ

َطَ اِْثِو٣ْنَ ََاِثبِه٣ْن   Pitcher,Jug চাক, 

ওরী 

 April এলপ্রর إبرٌل

ٕأْثيََ  ط ن  أبازِ   Washbow কাভরা, 

ফাটি 

 َ ٣ْاِْثيَِ  ط  ِزٌم  أَبا  Buckle, clasp াঢর, 

অাঁওডা 

َطَ  ٗ َ٘ َآثب أث  popliteal space াাঁঝুয 

শ্চাৎ লদও 

َ َ٘ ٓآِث٘ ط ٓآث   pliteal space াাঁঝুয 

শ্চাৎ লদও 
 َٜ َٛ َ  ط اِثَ آثَب  - Armpit ফকর 

ََٜرَؤثََّ - V to carry under arm ফকলরয 

লনলঘ ফন ওযা 

ََٖ I أثَّ I  to celebrate ঈৎমান ওযা, 

প্রংা ওযা 

َ  ٕ  time ভয় اِثَّب

ََٖ  during মাফৎ اِثَّ

ََٕ  at the time of ভয়ভঢ ك٢َاِثَّب

 َٖ  commemoratiom  স্মযড رَؤث٤ِ

(ভৃলঢয) 

خ َ َٔ ِِ ًَََ، ٤َِّ٘خَ  رَؤث٢ِ٘٤َِ رَؤث٤ِ যাও বালণ,প্রংাَ

ত্মও ঈলি ভৃলঢয or bi t uar y 

speech 

 َٕ ؤثُٞ َٓ  scroundrel, molly-coddle 

ঔচ্চয, কভলয়লর ফারও   

،اْثَ٘بءَ  َٕ َٖ َطثَُ٘ٞ اْث   son, কঙলর 

،اْثَ٘خ َ ْ٘ذ  َطَِث  daughter,َকভলয় ثَبَٗذ 

 ebony,َঅফরুওাঞ أْثًُ٘ٞ

 ভনলমাক কদয়া toَ[ف]]ً])أثٚ َ(َأثَََٚ

pay attention 

  V দলূয যাঔা,َদণ কদঔালনা to رَؤثَََّٚ

display proud 

خ َ َٜ  চাাঁওচভও splendor, pride أُثَّ
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 অব্বা,َূফণুরুল Father أثَبءَطَأةَ 

 َٕ ا َٞ  লঢা-ভাঢা ا٧ثَ

أُثُٞح ََ লঢৃত্রৃ fatherhood 

َّ١ ِٞ  লঢা ুরব fatherly أثَ

 ি যাফায ebonite اث٤ٗٞذ

٤ِٗخ َ  ঘাাঁদা subscription أث٤َُِٗٞبدَطَأَثُٞ

 

 ,প্রঢযাঔান ওযা ]ف] )اثََبَءح ،اثَبء(َأث٠َ

স্বীওায ওযা to refuse 

 V প্রঢযাঔান ওযা, স্বীওায رؤث٠َّ

ওযা to refuse 

 ঙন্ন, ফালঢর, ফজ্ঞা  اثبء َ،َأثبءح َ

ফজ্ঞাূডণ, ংওাযী l أث٢َِ  ofty, 

proud 

طَآةَ   লনচ্ছা, ফলরা reserve أُثبحَ 

, reluctant, unwilling 

st r engt he 

َطَأُرُْوطَ أُرَْ ُوٗظ   করফু, চাম্বূয পর citron 

 َْ َ ؤر َٓ ْ َطَ آرِ َٓ  কলওৃঢয নুষ্ঠান 

funeral ceremony 

 َٕ َطَأرب  ٖ ،آرُ  ٖ ُ  স্ত্রী কাধা female   أُر

dunky 

 َٕ ُّٞ ،أر  ٕ َطَأرٞ  ٖ ُ ،أُر ًٖ  ,ঘুলি, oven أربر٤

finance 

ادَطَاربٝح َ َٝ َٟ،أَرَب َٝ  ,শুল্ক, ওয duty أرَب

tax 

 ফা bus أُرُٞث٤ٌِ

 স্বয়ংলিয় automatic أُرٞٓبر٢ٌ٤َّ

ج٤َ،أرٞٓٞث٤َ ُٓ  লঝালভাফাআর أُرٞ

automobile 

 

(]ٗ[ أَر٠َ   َ  to come )اِر٤َِبٕ،أر٠ِ،ٓؤربح

অা 

 III কদয়া to give آر٠َ

 IV অনা to bring آر٠َ

 V  ৃষ্ট য়া to originate ربر٠َّ

زَؤْر٠َ ٍْ  Xَঅলঢ ফরা to ask to اِ

come 

ؤر٠ًَ َٓ َطَ آد  َٓ  কম স্থান কণলও অকঢ ফা 

মায়া place from where some 

thing comes,arrives 

ََّآدَ   অকভনওাযী,  অনুকাভী آر٤َِخَ 

coming, next, following 

ٞادَ  ُٓ  ঈলমাকী favourable 

 প্রঘুয, মণাপ্ত [ف]]ٕ]]ٗ] )أصَؤصَخ(َأَسََّ

profusely, luxariously 
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 II তঢযী ওযা to prepare أصّشََ

 V ধডী য়া, তঢযী য়া to رؤصّشََ

be rich, furnished 

 অফাফ ত্র furniture أصَبسَ 

 কৃজ্জা furnishing رَبص٤ِشَ 

 প্রঘুয, মণাপ্ত أَسَ  ،  أَص٤ِشَ 

abundant  

 ঈদ্রৃঢৃওযা to (أصَبَهح)[ ٕ]]ٗ]أَصَوََ

report 

 II প্রবাফ লফস্তায ওযা to أَصَّوََ

influence 

 IV গ্রালধওায কদয়া to prefer آصَوََ

 V প্রবালফঢ য়া to be رَؤَصّوََ

impressed 

زَؤَصَوََ ٍْ  X এওচ্ছত্র দাফী ওযা to claim اِ

monopoly 

 

 َََ َ  লিারী ওযা to]ٗ[أَص

strengthen 

َََأ صّ   II ধনী য়া to become rich 

َََ َّ  V লিারী য়া to be رَؤَص

strengthen 

  কাডাড to burn ,(أِع٤ظ )]ٕ،ٗ[ أطََّ

ظََأََ عَّ  II কাডাড to burn 

ظََ  V কাডা to be burned رَؤَعَّ

َأُعبطَ ََ ٓآء  করানাালন salty water 

أّعبطَ َ ঔুফ কযভ hot  

ظَ ََ زؤّعِ ُٓ চরভান burning 

 ুযষৃ্কঢ  ওযা to  )أْعو(]ٕ[ أََعوََ

reward 

وََ  II বাডা কদয়া to let out أعَّ

 IV বাডা কদয়া to let out آَعوََ

زَؤََعوََ ٍْ  বাডা কনয়া to take lease اِ

َطَأَْعوَ  ালযশ্রলভও wages, pàyَ أُعٞه 

َََََ 

أَِع٤وَ أَُعَواءَطَ শ্রনভও, লদন ভচযু, 

ওভণঘাযী wor kman, l abor er , 

empl oyee 

 নাযী শ্রলভও, ভলরা ওভণঘাযীأَِع٤َوح َ

wor ki ng woman, f emal e 

empl oyee  

বাডা,বাডা কদয়া  lرَؤِْع٤وَ  et t i ng, 

l easei ng 

ا٣َِْغبهَ ا٣َِْغبَهادَطَ বাডা,বাডা কদয়া 

r ent ,l easi ng  
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٣َغبهاِلَ বাডায চনয, f or  r ent , t o 

l et  

اعبَهح َاَعبهادَطََ বাডা  r ent  

زَغبهَ  ٍْ বাডা lاِ ease, r ent َ 

ؤُعٞه َٓ  অদায় ওৃঢ, কফঢন বূি 

sal ar i ed, pai d 

ؤُعٞهَٕٝطَ ؤُعِٞه١َ َٓ َٓ খুলজঔাড, 

দনূীলঢফাচ a br i ababl e, 

cor r upt i bl e per son 

وَٕٝطَ َئّعِ وَ ُٓ َئّعِ ُٓ জনভয ভালরও, 

আচাযা দাঢা, বাডা দাঢা l essor , 

l andl or d 

زؤِعوَ  َْ ُٓ বাডা গ্রলঢা,, l easee 

،آُعوَ   কাডা আঝ baked brick آِعوح ،آعو 

 َٓ ب  নাালঢ pear اعَّ

 

َََ  লদ্রৃধা ওযা to hesitate )اََعَ((]ً[أِع

َََ  II কদলয ওযা to delay اَعَّ

َََرََ ؤَعَّ  V ভুরঢফী য়া to be 

postponed 

َََ زَؤَع ٍْ  X ভুরঢফী ওযলঢ নুলযাধ اِ

ওযা 

 যাাঁ yes أَعَ

، َِ ٖ ٧ِْع ِٓ ََِ أع  ওাযলন because of 

ٍَ آعََ ََ أعََ ط ؤ  ভয় time 

 ََ  স্থলকঢ delay رَؤِْع٤

 ََ  স্থলকঢওৃঢ delayed آِع

যওার tأ٥ِعَِخ َ he her eaf t er  

 ََ َئعَّ ُٓ  ভুরঢফী postponed 

خ َأعٔ َٔ ْ ،أََع ّ َطَاََع ْ ،آعب بد،أُُع  

চঙ্গর,forest 

٤َّخ َ ِٔ  কভলরলযয়া malaria أَع

 َٖ  করানা ালন brackish water آِع

ْ٘لَح َ  কনাঝফআ note book أََع

 ওাল কদয়া to cough  )أػَّ(]ٕ[أَػََّ

 

لََ  II  এও ওযা to unify أَؽَّ

ََّؾلََ  VIII ঐওযফদ্ধ য়া to be اِر

United 

 এও one, somebody اْؽلََٟطَأََؽل َ

 যলফফায sunday أَْؽِل١َّ

 এওত্রৃঢা unity أَْؽِل٣َّخ َ

 এওওমূ the units ا٥َؽبك

ََٖ  ত্রুঢা কালড ওযা (أَؽٖ(]ً[ أِؽ
to bate, malice 
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َطَاِؽَ٘خ َ  ٖ  ুযান ত্রুঢা old feud اَؽ

 গ্রড ওযা  to take  ]ٕ[اََفنََ

نََ  II ভুগ্ধওযা to bewitch اَفَّ

 III কদালালযা ওযা to blame آَفنََ

 VIII লধগ্রন ওযা to take on اَرَّقنََ

 চাদভুণ্ত্ত্র spell أَُفنَحَ 

 মুদ্ধফন্নী prisoner of war أِف٤ن َ

 রুলিঢ দ্রফয booty أِف٤نَح َ

 লঘত্তা ওলণও fascinating  أَفبم َ

ؤَفن َ َٓ طََ  লওঙু কনয়ায স্থান  ٓآِفنَ 

source, wall socket, bibliography, 

references 

ئاََفنَح َ  ُٓ  লঢযস্কায censure, blame 

ؤُفٞم َ َٓ  লঙলনলয় কনয়া seized (ة) 

ؤُفٞمَادَ  َٓ  যলদ, অয় receipts, 

returns 

وََ  II  ললঙলয় কদয়া to delay اَفَّ

وََ  V  লঙলনডা to be delayed رَؤَفًّ

َ،َ أَفَوحًَثِؤََفَوحَ  যফতী ভলয়, ফললল, 

লযললল at  a l at er  t i me, 

ul t i mat el y, f i nal l y 

َََ ،آِفُوَٕٝطََآِفو  (آِفَواد   

) , যওার hereafter 

 যওার the ,َا٥ِفوَ،َا٥ِفَوح َ

hereafter   

أُفو٣بد،َأَُعوَطَأُْفَوََّٟ

 অযএওটি  another, one moreآَفو

 যওার  thereafter ا٧ُْفَوٟ

 َٟ ِٝ যওালরয চীফন ম্পলওণ أُفَو ঢ 

of the life of thereafter 

ِف٤وَ أ  ফণলল last 

 কলল, finally أِف٤ًوا

ئقبهَ  ِٓ  ঢারকাঙ palm ٓآِف٤ُوَطَ

tree 

رَؤِفَوادَؿََرؤف٤وَ َ  কদলয, ভুরঢলফ 

ফস্থা delay, postponement 

وَ   লফরম্ব delay رؤفُّ

و َئفَّ ُٓ নছজনয ং, করচ, 

ফলষ্টাং r ear  par t , t ai l , 

r emai nder  

وح َ َئفَّ ُٓ নছন, লঙলনয ং hi nd, 

r ear  par t  

وَ  زَؤّفِ ُٓ  লফরলম্বঢ belated, delayed 

 َٛ  লটাা octopus أُْفُطجُٞ
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 III বাআ য়া associate as أَُفٞ

abrother 

 V বাআলয়য ভঢ ওযা to act as رَؤف٠َّ

brother 

 VI বাআলয়য ভঢ য়া رَآَف٠
associate as brother   

طَأؿَ َ اِْفٞإ،ََأُفٞحَ  বাআ, brother 

َطَأُفَْ اد  َٞ ذَ أَف  কফান sister 

َّ١ َٞ যছাট বাআ  lُف i t t l e br ot her  

ََََ َٟ َٞ أَف বাঢৃূরব brotherly 

 ََ َٟ ِٞ اَف বাঢৃত্রৃ brotherhood 

٣ّخ َ ِٞ  বাঢৃত্রৃ brotherhood أَف

ح ،َاَفبءَ  َٞ  বাঢৃত্রৃ brotherhood أُُف

ح َ َٝ  বাঢৃত্রৃ brotherliness اَفب

 ধলভণঢা, বাঢৃত্রৃ fraternization رآؿ َ

 অস্তাফর stable أُفٞهَ 

أكََّ]ٗ]]ٕ(]أكَّ)  অলঢঢ য়া to 

befall 

َاك َ و  ْٓ  বয়াফ লচলন terrible thing أ

 বদ্র well-mannered  ]ى[َأكُةََ

 II বদ্রঢা কঔালনা to educate اَكَّةََ

 IV অভন্ত্রY ওযা to invite آكَةََ

 V বদ্রঢা লক্ষা কনয়া to be رَؤَكَّةََ

cultured 

َطَأَكَةَ   ,ংষৃ্কলঢ آكَاة 

বযঢাুঅঘযড, ভানলফওঢা 
culture, humanity 

 তনলঢও, moral أَكَث٢َِ 

 ,ালঢয, ওাফয-লঘঠি literature أَكَث٤َِبدَ 

beles-letter 

َطَأ كَْثَقبَٗخ َ  প্রাধনওক্ষ, toilet أكَْثَقبَٗبد 

 বয, cultured أُكَثَبء َطَأَِك٣تَ 

 করলঔওা writter, authoress أَِك٣جَخ َ

ؤكَُ َٓ َطَ ثَخ َٓآِكة   কবাচ, banquet 

 লক্ষা, ৃঙ্খরা رَؤِْكةَ 
education,discipline 

লনয়ভানুফলঢণ رَؤِْكث٢َِ  ঢা ভুরও 

disciplinary 

 বয অঘযন good manners رَؤَكُّةَ 

 লনভন্ত্রনওাযী host آِكةَ 

ةَ  َئكِّ ُٓ ثَُٕٞطَ  লক্ষও teacher َٓئكِّ

ন্ডলওাল ষ্ফীলঢ scr أُْكَهح َ ot al  

her ni a  
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ََّ  ঔাফালযয ালণ ফাডলঢ (اْكّ(]ٗ[ أََكَ

কভালনা, to add additional with 

food 

 َّ  রুটিয ালণ লঢলযি اكَا

ingredient with bread 

 َّ خ ،أَكَ َٓ  ঘভণ, skin أَكَ

 َْ  ফযফামণ ঘাভডা tanned skin أَِك٣

َُّ َُّطَآكَ اِك َٝ َٕٞ،أ ُٓ  অদভ Adam أكَ

 َ٢ ِٓ  ভানুল, অদভী, related to آكَ

adam 

٤خ َ ِٓ  ভনুলত্রৃ humanity آكَ

َطَ)َأكٝ(َأكَاح َ اد  َٝ  মন্ত্রালঢ أكَ

instrument, tools 

 .চনাফ, Mr االَكُٕٝ

 

 II াঞালনা, অনা to  ]أْك١[أَكَّٟ

convey, bring 

أكاءأكاءادَطَ ম্পাদন, ওযড, 

ওভণক্ষভঢা, াধনা r ender i ng, 

pur sui t ,  

ওতেأكَائ٢َِ  ফযভূরও f unct i onal   

ওাম  رَؤِْك٣َّخ َ যক্ষভতা, ম্পাদন, াধনা 

performance, pursuit, execution 

َئكًّٟ ُٓ  দালয়ত্রৃ assignment 

 

 মঔন, then (এফং)امَْ

 ঢএফ, ুঢযাং اْم،َمَاَى،امَاىََ
therefore, consequently 

ََّٕ  কমলঢু, ওাযড since, because اْمَأ

 

 মঔন, মলদ, and then, when أمَا

ب َٓ  মঔন, ঢালর when ever أمَاَ

َامَا  মঢক্ষডনা, unless اِالَّ

َْٕ  ,ঢঔন, ুঢযাং, ঢালর then امًا،اِمَ

in that case 

ভাঘণ آمَاهَ  , March 

ََٕ  কানা, চানা to  )امَٕ( ]ً[َأَِم

listen,be informed 

ََٕ  II টাওা to call اَمَّ

ََٕ  IV  কখালডা ওযা to announce آمَ

ََٕ  V চানান to herald رَؤَمَّ

ََٕ زَؤْمَ ٍْ   X নুভলঢ ঘায়া to ask اِ

ٕاِمَْ ط بدأُمََُٝٗ،أُمُٕٝ  নুভলঢ,ফন্ড 

কাষ্টার permission 

 َٕ َٕ أَُم   ط آما مُ  ওান eàr 

ওজেاْم٢َٗ  ত্র pr omi ssor y not e  
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َٕ أمََ أ  নাভালময চনয টাও, call to 

prayer 
 ওালনয ং ear lobe أُم٣٘خ َ

َٕ ٓآ ئْنَََٗ ط ِم خ َٓؤمَََٗ، خ َِٓ  লভনায 

َٕ ا٣ِْنََ ا  কখালডা proclamation 

 َٕ দ্বায যক্ষী doorآِم  keeper 

َُ َٕٝٓؤْمَُ  ক্ষভঢাপ্রাপ্ত authorized 

خ َٓؤْم٤ََُِّٗٝ  ঙুটি leave 

ئََ ُٓ َٕ مِّ  কভায়ালজ্জন announcer of 

prayer 

 ওষ্ট ায়া to suffer (أمَٟ( ]ً[أَم١َََِ

damage 

 IV ওষ্ট কদয়া آمَٟ
 ওষ্টায়া رَؤَمَّٟ

،َأمًٟ ،أمَأحَ   ক্ষলঢ, damage أَِم٣َخَ 

 ক্ষলঢ, damage امَا٣َخ َ

 ক্ষলঢ, ওষ্ট damage, grievance ا٣نَأءَ 

ْئمَ  ُٓ  ক্ষলঢওয harmful 

 অযলভনীয় Armenian آها٢َٓ 

 ,দক্ষ য়া )أْهة،أَهةَ)[ٗ[[ً[أِهةََ

ি ওযা(লকঝ) to be skillful, to 

tighten 

 

 II ঞওালনায কঘষ্টা ওযা to آَهةََ

try to deceive 

 ,আচ্ছা, ঈদ্দয wish آَهاةَطََاَِهةَ 

purpose 

َطَاَهةَ  ঙ্গ, ধূঢণ أَهاة   limb, cunning 

 দক্ষঢা skill اْهثَخ َ

َطَأُْهثخ َ  লকঝ knot أَُهة 

 দক্ষ, skillful أَِه٣تَ 

َطَٓؤَْهةَ  آِهة  َٓ  আচ্ছা, wish 

 

سََ  II লফফাদ রাকান to sow اَهَّ

dissension ( ث٤ٖ ) 

 ঈত্তযালধওায inheritance اِْهسَ 

 ুকন্ধ ঙডালনা to (أَهط،أه٣ظ(]ً] أهَِطََ

be fragrant 

طََ  V ুকন্ধভয় to be fragrant رؤهَّ

 লভলষ্টকন্ধ sweet smell أَهطَ 

 ুকন্ধভয় sweet Smelling أِهطَ 
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 ুকন্ন fragrance أِه٣ظَ 

َََ َهَعؼََرَؤ I I  ঠুরান কদারা t o r ock, 

swi ng 

  কদারন oscillation  رؤَْهُعؼَ 

زؤَْهِعؼَ َ ُٓ লস্থয fluctuating 

ٞإأُْهعَُ  কফগুনী purple 

ا٢َِّٗ َٞ  কফগুনীযলগয purple أُْهع

coloured 

   

ؿََ   II আলঢা করঔা ঢালযঔ أَهَّ

কদয়া to date something to write 

history 

َـ  َطَرَؤِْه٣ اه٣ؼ  َٞ  ঢালযঔ কদয়া dating رَ

   ঐলঢালও historic رؤِْه٣ِق٢َ 

َئِهؿَ  ُٓ فَٕٞطَ َئّهِ ُٓ  আলঢালফদ 

historian 

ؿَ  ئهَّ َٓ   ঢালযঔ মুি dated 

 ভা লফলল a dry measure  اْهكَةَ 

 নদণভা drain  اْهكَثَّخ َ

 َٕ চদণ ا٧ُْهكُ ান নদী Jordan river 

،أْهَىح َ  দারুফৃক্ষ Cedar أْهى 

 ঘার rice أَُهىَ 

ًََ] ٗ(]أْهً أََه ) ঘাল ওযা to 

cultivate 

 ًَ  ঘালী farmer اِّهِ

ئَ  ِٛ زُْوَوا ٍْ  লবচাঢ aristrocatic  أِه

٤َّخ َ ِٛ زُْوَوا ٍْ  লবচাঢয  أََّٗبَِه
aristrocracy 

 ًَ  দায়ভুলি  fine, blood money اَْه

ضَ   II ভাটিলঢ যাঔা, বূালঢঢ ওযাأَرَّ
to earth,to ground 

 َٗ َََََّطَأَْه  ٗ ُٕٕٞ، أَها أَه চলভ land 

َّ٢ ِٙ  চলভ লফলয়ও  of the earth أْه

 َٗ  কাওা লফলল, wood worm أََه

٤َّبدَطَأهَْ ِٙ ٤َّخ َأَْه ِٙ  কভলছ ground 

َٛخ َ ٛ َطَأَُه  তনয ং اَُٝهَٛ،َأَُه

battalion 

َٛوَخ َ َٛوَبدَطَأْه  ধভণলদ্রাী লফশ্বা أْه

heresey 

[ه٣غ]رَبِه٣غَ    বূলভচলয land survey, 

cadastre 

 َٖ َطَأُُهؿُ  ٖ  ঙ্গ, organ أَهاِؿ

 মন্ত্রলফলল wind instrument أْهُؿٍٞ

 লনদ্রাীন য়া to find (أَهم(]ً[ أَِهمََ

no sleep 
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مََ  II লনদ্রাীন ওযা to makeأهَّ

sleepless 

 লনদ্রাীনঢা sleeplessness أََهمَ 

ٌَخ َ  কাপা sofa,coach أَهائَِيَطَأِه٣

ََّ   ওাভযালনা to bite (أْهّ(]ٗ[ أََه

 َّ   অলেরদাাঁঢ molar teeth أُْه

خ َ َٓ خ ،اُُهٝ َٓ  লওড root of tree أُه

 َّ ئَْو ِٓ  দাাঁলঢয লওড root of a  

 ঔযলকা hare أَهاِٗتَطَأَْهَٗتَ 

 স্ত্রী ঔযলকা f.hare أَْهَٗجَخ َ

 নাজওয অকা, শুয নাানদ্রااْلٗق

 আঈলযা Europe أُُهٝثَّب

 আঈলযাীয় أُهٝث٢َّ

 ভধু honey أَِهئَ 

  বূনভ ভাপ্র land measureآه

 কাাঁলাাঁ ব্দ ওযা (أى٣ي،أىَّ(]ٕ]]ٗ[ أَىََّ
to whiz 

 কাাঁলাাঁ ব্দ whizing أَِى٣يَ 

 

 প্রফালঢ য়া to (أْىة(]ٗ[ أََىةََ

flow, run 

ئَْياةَ  ِٓ َطَ  নদণভা drain,gutter ٓآِى٣ت 

٤َياةَ  ِٓ َطَ ٤َبِى٣ت  ِٓ  নদণভা drain 

 কফাঁলঝ dumpy أْىةَ 

 লখলয কপরা to (أْىه(]ٗ[ أَىهََ

surround 

هََ  II অফৃঢ ওযা to cove أىَّ

 IIIাাময ওযা to help,support آَىهََ

هََ  V াচাভা যা to put on pant رَؤَىَّ

 VIএলও য কও াাময ওযা رَآَىهََ
to help each other 

 VIIIাচাভা যা to put on pant آرََّيهََ

 াভণণয strength أْىهَ 

ََّاَِىاهَ  -কওাভলযয Kvco loin  أُُىه 

cloth 

ئَْيهَ  ِٓ ََطَ آِىه  َٓ   ঘাদয , এলপ্রান 

appron 

ْئاَىَهح َ ُٓ   ায়ঢা support 

آُىهَ رََ  াযস্পলযও ায়ঢা mutual 

assistance 

 

 অা, এলকলয় (أُُىف،أَىف( ]ً[ أِىفََ

অা to come ,approac 
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 ংকুলঘঢ য়া to be (أْىم(]ٕ[ أََىمََ

narrow 

مََ  V ংকুলঘঢ য়া to be رَؤَىَّ

narrow 

ؤِْىمَ  َٓ َطَ রু যাস্তা, ংওটপূণ ٓآِىم  য 

স্থান, যুদ্ধ ক্ষক্ষত্র narrow passageway, 

critical situation 

 ٍَ َطَأَى  ٍ  লঘযস্থায়ীত্রৃ etrnity آَىا

 َ٢ُِ  লঘযস্থায়ী, শ্বাঢ eternal أْى

٤َُِّخ َ  লঘযস্থায়ীত্রৃ etrnity أْى

 

ََّ  V  চটির য়া to be [أىّ] رَؤَىَّ

critical 

خ َ َٓ َطَأَْى بد  َٓ  চরুযী ফস্থা أْى
emergncy 

 َّ  ,ংওটাফননত, ফনলঢওয ফস্থرَؤَىُّ

cr i t i cal  devel opment  

 َّ ؤُْىٝ َٓ   ংওলঝয লওায viçtim of 

crisis 

 ََ ٤ ِٓ ٤ََطََأِْى ِٓ  ফাঝালর মন্ত্র chisel  أَىا

 নাআলরালচন nitrogen أَُىٝد

 নাআলরালচন ভৃদ্ধ أىٝر٢َ 

nitrogenous 

 IIIলফলযঢ ভুঔী [أىٟ])اَىاَءح( آَىٟ

য়া t o be opposite 

 লফলযঢ, ভুলঔাভুলঔ أىاء

(pr eposi t i on) opposite to, in 

front of, face to face 

 ًَ  লঘযলযৎগুল্ম, কাঙলফলল myrtle آ

 ًَ َطَآ ٍَبد   ঢা playing card آ

ٌََ ٍَّ َ ًَّ[أ  ,IIIপ্রলঢষ্ঠা ওযা to found [أ

set up 

ٌََ ٍَّ َ  V প্রলঢলষ্ঠঢ য়া to be رَؤ

founded 

 ًَ ُ  লবলত্ত foundation أ

 ًَ ب ٍَ َ َطَأ  ٌ ٍُ ُ  লবত্তী foundation أ

 َ٢ ٍِ ٍَب َ f أ undament al , basi c 

প্রাণলভও 

٤َّبد ٍِ ٍَب  ভূর ভযা,  নীলঢভারা أ
principles, fundamentals 

 ٌَ ٤ ٍِ ْ  নবনি, স্থানা প্রলঢষ্ঠানرَؤ

f oundi ng, est abl i shment , 

i nst i t ut i on 

  َ٢ َِ ٤ ٍِ
ْ  ,যভৌনরও , নবনিভূরও foundingرَؤ

foundational 

 ٌَ ّ ٍِ َئ َُٓ প্রলঢষ্ঠাঢা f ounder  
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ٍََّ َئ ََخ َبدَطَُٓ ٍَّ َئ ُٓ নবনি, স্থানা, 

ওাযঔানা f oundat i on 

est abl i shment , f i r m 

جِلَطَ  ٍْ َ،َا ج٤ِلَاط  ٍْ  লপদা, ীলশ্বঢ ا

white lead 

جِْورُٞ ٍْ  এরলওারalcohol اِ

زَبك ٍْ যষ্টনডয়াভ stا adi um 

زَبم َ ٍْ ُ طَأ ٍَبرَنَحَ   লক্ষও teacher أَ

زَبمَح َ ٍْ ُ   ভনরা লক্ষওا

زَبِم٣َّخ َ ٍْ ُ  লক্ষওঢা teachership أ

َّ٢ِ٘٤ُِ زَْو ٍْ  ষ্টাযলরং pound اِ

 أٓو:দ্র أٍزٔبهح َ

َّٞ زُِٞك٣ ٍْ َطَا َٛبد  ّٞ زُِٞك٣ ٍْ  সু্ঘলট studio ا

 ুআলটন sweden أٍٞط

ٍَل َ  লং Lion اَ

ٍَلََ ْ ٍَزَؤ  X লংলয ভঢ া কদঔান toاِ

display courage of lion 

ٍَل َ ،آٍبكَطَأ ٍُٞكَ  ُ ٍُل ،َأ ٍَلَ،أ  ,লং اال

lion 

ٍَوََ ٍْو(]ٗ[ أَ  ফাাঁধা to bind (أ

ٍَوََ  X অত্মম্পণন ওযা to اٍزؤْ

surrender 

َ  ঙলড, ঘাভডাযঘাফুও, ফন্নীত্রৃ  أٍُو 

strap, thong, captivity 

ََ، َطَاٍُوح ََأٍُواد  اٍُو   লযফায, 

যাচফং family, dynasty, kin  

ِوَِٙ ٍْ َ  মূ্পডণবালফ completely ثِؤ

ٍَبهَ   ,ঙলড, ঘাফুও, ফন্নীত্রৃ strap اِ

thong, captivity 

٤وَ  ٍِ ٍََواُءَطَأَ ُ ٍََوٟ،أ ،أ َٟ ٍَبَه  ফন্নী أَ
captive 

٤َوح َ ٍِ َطَأَ ٤َواد  ٍِ  ভলরাফন্নী female أَ

prisoner 

وَ  ٍِ  ,চয়রাব, ভুগ্ধওয wining آ

captivating 

ٍَُٞهح َ ؤْ َٓ  ফন্নী, ভুগ্ধ captivated, 

fascina  

ٍَُٞهح َ ؤْ َٓ  াআ pipe  

َواك٤َِ ٍْ  আস্রালপর(অঃ) Israfil(A) اِ

 ََ َطْج ٍْ َطَاِ َطْجََلد  ٍْ  লস্থলঢীর stable اِ

 ٌَ َطِو ٍْ ََبدَطََاِ َطِو ٍْ  ঈাদান اِ

element 

اَٗخ َ َٞ ُط ٍْ ُ َطَأ اَٗبد  َٞ ُط ٍْ ُ ٤َٖ،أ ِٛ ٍَب  ,স্তম্ভ أ

লফঔযাঢ column, celebrate 
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ٍُْطَٞهح َ ٤وَطَاَ ِٛ  ওালনী, legend أٍُؤ

 কৌযালডও, legendary أٍُطٞه١َ 

َطَأٍُطٍٞأٍُؤٛ  َ ٤  কনৌফয 

squadr on 

َط اد  َٞ َط ٍْ ٍَْط٠َأ ُ ،أ زَبمَ  ٍْ ُ أ  লযদণও 

overseer 

 

قََ ٍِ ٍَق(]ً[ أ  দঃুঔ প্রওা ওযা to (أ

regret 

ٍَّقََ َ  V দঃুঔ প্রওা ওযা to regret رَؤ

ٍْقَ   দঃুঔ sorrow أ

قَ  ٍِ َ،أ ٤ق  ٍِ ٍُّقَ  দঃুলঔঢ regretful أ  رؤ

দঃুঔ regret 

قَ  ٍِ  দঃুলঔঢ regretfu  آ

ٍُٞفَ َٚ()ػ٤َِ ؤْ َٓ মায প্রলঢ দঃুঔ প্রওা 

ওযা য় mourned 

قَ  ٍِ َ زَؤ ُٓ ওষ্টরওয, দঃুঔ, দঔুঃচনও 

distressing,  

, ق  ٍِ ْئ ُٓ   দঃুঔচনও, ওষ্টওয, দুঃঔ 

distressing, sad 

َـ  لَبَٗ ٍْ َ،ا لَبَٗبؿ  ٍْ  াও spinach  ا

ِْذَ  لَ ٍْ  লঘ asphalt أ

ْ٘ظَ  لَ ٍْ  স্পন্চ sponge ا

ِْ٘غ٢َ  لَ ٍْ  লঙদ্রফহুর spongy أ

 َٕ  ফৃক্ষলফলল maple, maple اٍل٘لا

leaf 

ِل٤لّاطَ  ٍْ  ীা white lead ا

 َٖ ِل٤ ٍْ ٍَبك٤َِٖطَا  ালযশ্রলভও wedge أَ

٠ ِٛ وَْوثُٞ ٍْ াওণ اِ লবণ  scurvey 

وُقَ  ٍْ ُ طَأ ٍَبهِلَخَ  ،أَ ٍَبهِق   লফ أَ

archbishop 

ِو١َ  ْٔ وُ ٍْ ُ  াভুলদ্রও ভাঙ mackerel أ

 ََ ِو٤ ٍْ  এও যওভ লয়াাঁচ orienatal ا

onion 

 َِ زْ ٌِ ٍْ زْْبدَطََا ٌِ ٍْ  নওা sketch اِ

َطَاٌٍِخ َ  َ  ভুদ্র ফন্নয sea port  اٌٍ

َِخ َ َٔ ٌِ ٍْ  া-দালন footstool اِ

َََ ٍِ َ ٍََ( ]ً[ ا ক্ষওাভর  ভশৃণ যা t(أ o 

be sof t  and smoot h 

َََ ٍَّ َ  II ধায কদয়া to sharpenا

 ََ ٍَ َ  ঢৃনলফলল rush أ

ٍََِخ َ َ َطَأ ٍَََلد   ওাাঁঝা, লচহ্বায অকা أ
thron ,prong 

 ََ ٤ ٍِ  ভৃন smooth أ

ٍَبَُخ َ   ককারাওায oval form أَ

 ٍَْ :দ্রأٍْ 
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ُْ٘غ٢َِٗٞ  َٔ ٍْ -অওালয ভঢ ডীর sky  أ

blue 

َ٘ذَ  َٔ ٍْ  ললভন্ট cement  اِ

َ٘ز٢َِ ََ َٔ ٍْ اِ ুংমুি cement (adj) 

ََٖ ٍِ َ ٍَٖ( ]ٕ]]ٗ]]ً[ أ ٍْٖ,أ  ওারকন্ধ )أ

য়া ালন to be blackish 

 َٖ ٍِ  ওারলঘ blackish آ

ٍَب َ ََٞ( ]ٗ]]ٕ])أ٠ٍ،أٍٞ(ََأ ٍَ ًٍب،ا  (أ

কফাওযা to treat 

ََ٢ ٍِ ٠ٍَ(َأ  দঃুঔায়া to be ]ً[َ)أَ

sad 

٠ٍَّ  II কফাওযা, ান্তনা কদয়া to أَ

console, treat 

ََ ٍَؤ  III কফাওযা, ান্তনা কদয়া to آ

console, treat 

٠ٍَّ َ  Vান্তনা ায়া to be رؤ

consoled 

٠ٍَ  VI এলও নযলও ান্তনা কদয়া رَآ
to console each other 

ًٍب ٠ًٍ،أ  দঃুঔ grief أ

ح َ َٞ ٍْ ُ  ঈদাযড example أ

ٍَبح َ ؤْ َٓ َطَ  ً  দঃুঔদদুণা tragedy ٓآ

،  ١ ِٝ ٍَب
ؤْ َٓ َ١ ِٞ ٍَ

ؤْ َٓ দূদোূণে t r agi c  

 ,ান্তনা, প্রতি consolation رؤ٤ٍخ َ

comfort 

ٍَبح َ ا َٞ ُٓ  দয়া charity 

ٍََ ِهح ،َأِ ِٞ ٍَ اهََأ َٞ ٍْ َطَا ه  ِٝ ب  ঘুলড,াঢওডা 
bracelet 

٠ٍَ  أদ্রঃٍٞ أ

٤ب ٍِ  এলয়া Asia آ

 َ١ َٞ ٤ ٍِ  এলয়ান Asiaticآ

َّّتََ]أّت َ رَؤ ] লভলশ্রঢ য়া to be 

mixed 

َّبثَخ َ ُ ٍَبئُِتَطَأ  লভলশ্রঢ mixed أ

ج٤ِٖ ٍْ َطَاِ  ٖ َّبث٤ِ  ّجٖ দ্রঃ أِ

 

َّوََ ّْو(]ٕ]]ٗ[ أَ  ,ওযাঢ লদলয় ওাঝা (أ

ধাযালরা ওযা to saw,sharpen 

 

وََ ِّ َّو( ]ً[ أ  ঈৎপুি য়া, ফডয (أ

য়া to be lively 

َّّوََ  II লঘলিঢ ওযা to mark أَ

ٍَوَ   প্রাডফন্ত liveliness  أَ

وَ  ِّ  ঈৎপুি lively أَ

َْبهَ  ئْ ِٓ ٤وَطَ ِّ ا َٞ َٓ  ওযাঢ saw 

٤وَ  ِّ ْ ،رَؤ ٤َوحَ  ِّ ْ ٤َوادَطَرَؤ ِّ ْ  লবা visa رَؤ
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ّوَ  ِّ َئ ُٓ  ভা লনলদ্দণও indicator 

َّّوَ  َئ ُٓ  লঘলিঢ 

َّل٠َ َطَاِ َّبف   লঙদ্রওযায মন্ত্র punch أ

 َٕ َ٘ب ّْ ُ  ঝা potash أ

 ঈলদ্পদ লফলল moss  أُّ٘خ َ

 َٔ ٤ ِٕ َ َطَأ  ٔ ُٕ ُ  পুলরয াত্র flower أ

pot 

لََ َّٕ  II দযচাফন্ধ ওযা to [إٔل[ أ

close 

وَ  ْٕ َطَا به  َٕ  বাযী কফাছা آ
covenant, load 

ْوح َ ِٕ وَطَآ ِٕ ا َٝ  ফন্ধন tie آ

َْٕ ََ أ ِطج ْٕ َطجَِلدَطَأ  কখাডাার 

stable 

َََ ُٕ ،إبُخ(]ى[أ ََ َٕ  দঢৃ়প্রলঢলষ্ঠঢ (أ

য়া to be firmly established 

َََ َّٕ   II দঢৃ়লবত্তী কদয়া to found أ

َََ َّٕ َ  V ুদঢৃ় য়া to be firmly رؤ

rooted 

َََ َٕ ْ زَؤ ٍْ  X ভুলরাৎাঝন ওযা to up ا

root, remove 

 ََ ْٕ َطَا  ٍ ُٕٞ ُ     ভূর root, origin أ

ًَلَ ْٕ  ভূরঢ originally أ

 َ٢ِِ ْٕ َ  অর original أ

 َ٢ُِ ُٕٞ  লনয়ভানুমায়ী traditional أ

ٌل  أَِص ء  ج أَُصَُل  ভূর,অর 

original,দঢৃ়ভুর 

ٌل  أَِص ال  ج آصَ ،أََصائِل  ডন্ত লফলওর 

late afternoon 

ة  أََصالَ   ি solid, firmness 

ة  تَؤِْصٌلَ   ফংধাযা pedigree 

ل  ااْستِئصَ   যালনা extirapation 

ل  تَؤَصُّ   কবূয ভুর লফলষ্ট deep 

rootedness 

ل  ُمتَؤَّصِ   দঢৃ়ভুর 

 ََ ِٕ زآ ُٓ এও ভূলরয of  common 

or i gi n 

ٌط  أَطِ   ঈলঞয ঘাা টাও moaning 

Bray of camel 

 

 ফাাঁওা ওযা to )أْطر( ]ن[]ض[ أََطرَ 

bend 

 ফাাঁওা ওযা to bend أَطَّرَ 

،إِْطرَ  ار  إطَ ات  ج أُُطر   কেভ frame 

 ঘাওায প্রান্ত rim إَِطاَرة  
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ي  إَِطارِ   কেলভযভঢ frame like 

কভাআ verٛوদ্রঃٟ أطرٌة   mi cel l i   

ة  أُْطُروُؼلَ   লফলবন্ন প্রচালঢয ওফুঢয 

variety of peageon 

ونأْطرُ   দ্রঃَْٕٝٗطُوস্ানীয় 

নয(লভযী) nat i ve pr oduct  

ٌناالْطَُلْنتِ   অঝরানটিও Atlantic 

ًّ ِطمِ أْطَُلنْ   অঝরানটিও Atlantic 

بََُ ْٛ َطَأ  ٌََِ ْٛ ٌَ أ  কবৌকলরও ভযালয 

ফআ atlas 

 َ٢ َِ َِ ْٛ আটরানটিও Atا l ant i c  

َُٛ َ َّ أ ٞ  ওচ্ছ turtle 

اأؼَ ا،آؼَ ات  ج أَؼوَ   লধলঢ lord, 

master 

ةاألَؼاِرلَ ،األْؼِرٌك    গ্রীওফাী, greeks 

سأَُؼْسطُ   অকষ্ট, August 

 V লবলমাকওযা to]أّؾ[ تَؤَفَّؾَ 

grumble 

 ভয়রা, dirt (eàr, nose) أُؾ  

 যাক, লন্লাল প্রওালয أُفَّ

যপ, (interjection) expressing 

anger, displeasure 

ؾ  أَفَ   ন্তুলষ্ট displeasure 

قَ رَؤَكَُّ  ন্তুলষ্ট displeasure 

ْٗغ٢َ   আঈলযাীয়, European ا٩ْكَو

ً  إْفَرْنسِ   োন্প Franch 

ة  اإلْفَرْنِسٌَّ   োন্পবালা the Franch  

language 

ٌز  إْفرِ ٌز  ج أفَارِ   লওনাযা edge, 

sidewalk 

ٌنآفِرِ   াফা! বার, bravo! well 

done 
ٌن  إْفِسْنتِ   ঈলদ্পদ লফললworm wood  

اق  ج أُفُك  آفَ   দলৃষ্টীভা range of 

vission 

٢َ أُْكوَِ  ভান্তযার horizental 

ً  آفَِمٌِ   দযূলদ কণলও অকঢ from 

distant country 

اق  أفَّ   বফখুলয vagabond  

,roaming 

 

 লভণযাফরা )أْفن،أفَن،إفْ ن(]ض[]س[ أَفَنَ 
to lie 

ة ،إْفن  أَفٌِكَ ج  أفَائِن  লভণযা lie 
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ان  أَفَّ   লভণযাফাদী  liar 

َُ أُفُول(]ن[]ض[ أَفَ لَ فَل ) টুলফ মায়া 
to set 

 ٍَ  টুফন্ত setting أُكُٞ

 লঘযস্থায়ী transitory أفِل  

ن  أفَ   কফাওালভা stupidity 

،أفِ  مؤْفُون  ٌن   কফাওা fool 

ِْ٘ل٣ََّ ْ٘لَِبدَطَأَكَ ١َ أَكَ  বদ্রলরাও 
gentleman 

٤ِِل َأَلاَِلٌد ج    اْه চানফ key 

 

ََْ  বযস্ত য়া to ]هَِْ[َأَْهَِ

accl i mat e  

ََْ  II বযস্ত য়া to acclimatize رَؤَْهَِ

ٌم  إْللِ ج  ألَاِلٌم  অফায়া, এরাওা, 
climate,area 

ً  أْلِلٌمِ   অফায়া লফলয়ও climatic 

٤َّخ َ ِٔ আঞ্চনরওতা rاِْه٤ِ egi onal i sm  

ٌد  اِْللِ ٌد  ج ألَالِ   ঘালফ key 

 َ٢ ِٔ ًَبِك٣ এওাজডনভও academiأ c 

َِٔ ًَبِك٣ َ ٤خ َأ  এওালটলভ academi 

I ]أكد[ أكَّدَ  I  লনশ্চয়ঢা কদয়া to 

assure 

 লনশ্চয়ঢা ায়া to be تَؤَكَّدَ 

assured    

ٌد  تَؤكِ ج  اتتؤِْكٌدَ   লনশ্চয়ঢা 
assurance 

 َ كُّد  تَؤ  লনশ্চয়ঢা, ূডঃলনশ্চয়ঢা 
assurance ,reassurance 

ٌد  أَكِ   লনলশ্চঢ certain 

ًٌداأَكِ   লনলশ্চঢবালফ certainly 

 َ د  ُمتَؤ ّكِ  লনলশ্চঢ য়া convinced 

 ঘাল ওযা to plow )أْكر( ]ض[ أََكرَ 

ار  أكَ ن ج أَكُروْ ة ،أََكرَ   ঘালী plowman 

ة  أُْكرَ ر  ج أُكَ   ফর playing ball 

ااِْكِزٌمَ   এওলচভা eczema 

ًَْزَوََ ااِ  লঢলযি extra 

ٌناُْكِسجِ   লক্সলচন oxygen 

 ভলযঘা ধযা to oxidize ]أكسٌد[ أَْكَسدَ 

ََلََ ًْ َ   IIভনযচা ধযান to oxidizeرؤ

أُْكِسٌد   ج أوَكِسٌد، أََكِسٌد    লক্সলচন 

কমৌক oxide 

ٌنأُْكِسٌجِ   লক্সলচন oxygen 

 ভলৌলধ elixir إِْكِسٌر  

أَُكؾ    দ্রঃ  كؾ লফযঢ ণাওা 
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 َََ ًَ َ ًَْ( ]ٕ[ أ ًََََأَ  ঔায়া to eat (,ٓؤْ

َََ ًَّ َ  II কঔলঢ কদয়া, ঔাযান to give أ

to eat 

َََ ًَ  IV ঔায়ালনা to feed آ

َََ ًَ  IIIএওলঙ্গ ঔায়া  to eat with آ

َََ ًَّ َ  V ক্ষলয় মায়া to be eaten رَؤ

Rabbit, away 

َََ ًَ  VI ক্ষলয় মায়া to be eaten رآ

awayهٗت     

ًَََْ ََ اَ ঔাদয food 

،أُكْ  أُُكل  ل   ঔাদয food,meal 

ة  أََكلَ ت  ج أََكَُل   ঔাফায meal 

ًَبٍ ُ  চুরওানন,itch eruptionأ

،أَكُ  ،أَ ول  أَكَّال  ِكل   কঝুও voracious 

eater 
َكل  مؤْ ج  مآِكل    ঔাদয food 

ل  تآكُّ   ক্ষয় erosion 

ٌََ ٍَ ائْزِ ب  ক্ষয় erosion 

ًَِ ََ آ  ঔাদও eater 

ََِ ًِ خ َآ  ঘন gangrenous sore 

ل  َمؤُْكوْ ت  ج مؤْكْوالَ   ঔায়ায কমাকয 
edible 

ل  ُمَإاكِ   ঔাফালযয াণী table 

companion 

 َ ل  ُمتَؤ ،ُمتآّكِ ل  ّكِ  ক্ষলয় মায়া eroded 

ً  إِْكِلٌنٌِكِ   লিলনওার clinical 

وسإِْكِلٌرُ   চামও clergy  

ة  أََكمَ ات  ج إَِكمَ ، م  أُكْ م ،اآكَ  ، م  أَكَ   

স্তু pile, heap 

ل  إِ   যিম্পণও blood relationship 

,أالَ  اأمَ   ঢযআ, , যাাঁ, কওন( 

ِْٗظُوٝاااَلََ كَب   , কদঔ! কওন 

কদঔ! :َ بَاَِّٗٚ َٓ   (!কওন, কاَ

 الوফলরা ওযা দ্রঃ أال

 কমন না, ন্তঢ lest, that not أالّ 

 ফযঢীঢ, মলদ না unless,  if إالّ 

not  except  

  !জ! helloآُٞ

٢أََُ،ً  ج  آلَ ات آلٌََّ     কনাদর 
regiment 
 কমাক কদয়া )أْلب( ]ن[]ض[ أَلَبَ 
to gather, join forces 

 II ঈলত্তলচঢ ওযা to incite أَلَّبَ 

 V ংখফদ্ধ য়া to band تَؤَلَّبَ 

togather 
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 ংলক্ষ ) ا٠ََُآِفِوَِٙ

abbreviation  اُـ) এফং ীঘ্রআ, 

আঢযালদ and so on, etc.  

ئِ  تِ ً،اَللََّواتِ ً،اَلُلَّ ً م ألّتِ ج  اَلَِّذٌنَ ً م اَلُلَّ

ياَلَّذِ   ক, কম, মাা, কও he, 

who, that, which 
ٌََ  II ওলভ মায়া to belittle ]اٌُ[َاََُّ

،آالَ  ؾ  أَلْ ؾ  ج اُلُوْ ؾ   াচায t hsound 

অলরপ  alif 1 أِلؾ  
st
 letter arabic  

ُِقََ ُْق(]ً[ أَ  লযলঘঢ য়া to (أ

familar 

 II বযস্ত য়া to accustom اََُّقََ

َرَؤََُّقََ V কঠিত য়া, t o be 

composed of   

  VI এওভঢ য়ায়া যষ্পয رآَُّقََ

to be in harmony 

زَؤَُْقََ ٍْ  X এওলত্রঢ য়া to be اِ

united 

ؾ  إِلْ ؾ  ج أاُلَّ   খলনষ্ঠ intimate 

ة  أُْلفَ   খলনষ্ঠঢা intimacy 

ٌؾ  أَلِ   লযলঘঢ খলনষ্ঠ familar 

ؾ  أَلُوْ   লযলঘঢ familiar 

ؾ  َمؤْلَ   লযলঘলঢয লচলনল objectof 

fimilarity 

ٌؾ  تَؤْلِ   কঞন formation 

لُؾ  تَآ  ঐওয harmony 

ঐওযভতয, ভলছাঢা harاِئِْباَلفَ  mony, 

agr eement  

ً  اِئْتَُِلفِ   ঐওযফদ্ধঢা coalition 

وؾ  َمؤْلُ   বযস্ত accustomed 

ؾ  ُمَإلِّ ون ج ُمَإلِّفُ   গ্রন্থওায author 

ؾ  ُمتَآلِّ   ঐওযফদ্ধ harmonious 

 ঈজ্জ্বর ওযা to shine )أْلك( ]ض[ أَلَكَ 

 V ঈজ্জ্বর য়া to be shine تَؤَلَّكَ 

َّؤَُْنََ VIاِر I I  ঈজ্জ্বর ওযা to shine 

 ঈজ্জ্বরঢা brightness ألَك  

 ঈজ্জ্বর bright أاّلق  

  দীলপ্তভান radiant تؤلُّك  

  ঈজ্জ্বর bright ُمتؤلك  

 

ََْ ُِ َ  ওষ্ট ায়া to be in pain (أَُْ(]ً[ أ

ََْ  II ফযণা কদয়া to cause pain أََُّ

ََْ  IV ফযণা কদয়া to cause pain آَُ
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ََْ  V লবলমাক ওযা to complain رَؤََُّ

م  أَلَ م   ج آالَ   ফযণা pain 

ٌم  أَلِ  কফদনাদায়ও, ওষ্টওয, দঃুলঔঢ 

painful, sad grievous 

  অনধও কফদনাদায়ও more painfulآَُْ

 ফযণায নুবূলঢ, ফযণা تَؤَلُّم  
sensation of pain 

م  ُمْإلِ   কফদনাদায়ও painful 

ََ زَؤ ُٓ َْ ُِّ  কফদনাদঅয়ও painful 

+ما(  إِاَلمَ  إلى  )  ওঢ দযূ how f ar  

 ীযা diamond أْلَماس  

 

 ঈানা )أِاَلَهة  ،أُلُوَهة  ،أُلُوهِ ٌّة(]ؾ[ أَلَهَ 

ওযা to pray 

Iأَلَّهَ  I  প্রবু ফানান to diefy 

ََ Vপ্রবু য়া, tرَؤََُّٚ o decome a 

dei t y 

َطَااَِلٙ ،اَُٚ َ ُِٜخَ   ,প্রবূ, আল্লা, উায Godآ

Allah, deity 

ََٛ َطََاالَ ََٜبد  خ َاَُ  কদফঢা Godess 

ً  ً  إاله ،إِلَِه  ঐী, অিায Devine 

of God  

 ক অিা oh Allah أللَُّهمَّ 

َ َْ ُٜ َأَُّ اِالَّ মতিণ না এঝা লয়লঙ 

unl ess, wer e i t  not  t hat  

ة  أُلُوِهٌَّ   ঐী লি devine power 

ٌْه    কদফত্রৃ অলযা deification تَؤِْل

 কদফঢা (ককান) god آِله  

إلََهةُ ات ج أِلهَ   কদফঢা godess 

ً  آِلهِ   ঐী devine 

ه  ُمتَؤَلِّ   ঐলযও devine, heavenly 

ُهوت   ُٛٞدَ  ،الُلَّ  যদফতা,কদফত্রৃاَل

dei t y, devi ni t y 

 

 ফলরা ওযা  to neglect (أُٞ(]ٕ[أاَلَ

 IV ণওযা to swear آاَلَ

َلَءَ ا٣َْ  ণ oath 

 !ল hello آُٞ

ألُْوِمنٌَِا،ألُْوِمنٌُِوم  এলরালভলনয়াভ 

aluminium 

ىإلَ   প্রলঢ (prep) to, towards 

إٔا٠ََُ মতিণ (conj .) unt i l l  

ج إالء   إلىً   অীফাদ blessing 

ِِوَبءإلى   اُ গুড ফাআ good by 

ؿلالَى  ওার মণন্ত till tomorrow  
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  ?ওঢদযূ how far) الى ما( إاَلم 

٢ِّ٘ػََالٌََن  আভায কণলও দযূ ! Get 

away from me  

ا٠ًُآاَلء  ج  উওায, অলণফাদ benefits, 

blessings 

خ َأ٤َََُبدَطَأ٤َََُ  কভাঝালরচ fat tail(sheep) 

أمأم أنَّ ،  ণফা or? 

، إماء   ج. أَموَ  أََمة  ات   িীঢদাী slave 

girl 
َّّ أَمَّ َ[ٕ]َ(أ )মায়া to go 

خ َٓ ب َٓ  নযচারনা ওযা, কনঢৃত্রৃ কদয়াا

t o l ead t he way 

خ َٓ ْٞ ُٓ ُ ভা য়া tأ o become mot her  

ََْ َّٓ َ  II চাঢীয় ওযড ওযা to أ

nationalize 

ََّّ  V মায়া to goرَآ

ََّْ َ  VIII নুযড ওযা to follow آر

example 

ََٜ َّٓ ُ َّ أ ُ َطَأ بد   ভা mother  

ة  أُمَّ م  ج أُمَّ   চালঢ nation 

  ً  ,ভাঢৃুরব, ললক্ষঢ motherly  أُّم

illiterate 

ٌةّ أُمِّ    জ্ঞঢা ignorance 

ً  أَُممِ    অন্তণচালঢও international 

٤َّخ َ ِٔ َٓ ُ আন্তজেأ ানতও(ংখ) 

i nt er nat i onal e 

ة  مَ أُُموْ   ভাঢৃত্রৃ motherhood 

 াভলন in front of (prep) أََمامَ 

َِّا٠ََُ ب َٓ اال াভজন onwar d 

ً  أَمامِ   ম্মুঔবাক front 

ة  ،أَئِمَّ  إَمامة  ج أٌِمَّ  আভাভ imam, leader 

 আভাভলঢ function of imam إَِماَمة  

ٌم  تَؤْمِ ات  ج تَؤِْمٌمَ    চালঢয়ঢা 
nationality 

اأمَ   লও? what 

اأمَّ   কমভন as for 

ا  ثَْؼلَُأَمَّ এঔন অভালদয  ওণা… now to 

our topics 

اإمَّ   মলদ,ণফা if, either- or    

ور  إْمبََراطُ   ম্রাঝ emperor 

ئ  إْمبََراُطورِ   াম্রাচযফাদী 
emperialistic 

ة  إْمبََراُطوِرٌَّ   াম্রাচয empire 

ٌْرُ  ر  أْمبٌِْ ج  أَمابِ  এভলয়ায ampere 

(electricity unit)  

ت  أَمْ   ফিঢা, ঢঢা crookedness 
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أََمد  اد  ج آمَ   কলীভা end 

 

وََ َٓ و(]ٕ[أَ ْٓ  অলদ ওযা to order (أ

وََ)اَماَرة( ]ن[  ُٓ أ আনভয য়া  to 

become emir  

٤و) ِٓ ْ وََ(رَؤ َّٓ أَ  II লফলনলয়াক ওযা to 

invest 

َوح) َٓ َئا وََ(ُٓ َٓ آ  III যাভণ ওযা to 

consult 

وََ َّٓ َ  V াও য়া to come to رَؤ

power 

وََ َٓ  VI ভন্ত্রডা ওযা to take counsel رَآ

وََ َٔ َ  VIII লডমন্ত্র ওযা, ধাযণা ওযা to اِئْز

conspire 

َِٓ ا َٝ َطَأ وَ و  ْٓ أ  অলদ order 

ر  إمَّ   কফাওা stupid 

 ক্ষভঢা power إَمَرة  

ة  أََمارَ ات  ج أَمائُِر،أََمارَ   লঘি sign 

ة  إَِمارَ   দ position 

ٌر  مِ أَ ج  أَُمراءُ   ালও commander 

ٌَْرة  ات  ج أَِمٌرَ  أِم  যাচকুভাযী princess 

ٌِْري    ালও ম্পণলওঢ أِم

governmental 

 ফযাঢ ঘায়া constantly أّمار  

demanding 

ر  تؤُْموْ   হৃদয় mind, soul 

 َ ر  تَؤ مُّ  ঈদ্ধঢ অঘযড imperiousness 

ر  تَآ مُّ এও ালণ অলরাঘনা joint 

consultation 

ار  إِئْتِمَ   লডমন্ত্র conspiracy, 

consultation 

 পযভ form إِْستِئَْماَرة  

 কনঢা master آِمر  

ر  َمؤُْموْ   দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত commissioned, 

charged 

ة  َمؤُْمْوِرٌَّ ات  ج َمؤُْمْوِرٌَّ   অলদনাভা 
order 
 লডমন্ত্রওাযী conspirator ُمتآِمُرْون  

ر  ُمْإتَمَ ات  ج ُمْإتََمرَ   লম্মরন 

conference 

تؤْمَرنَ ]أمرن[   II অলভলযওান য়া 
to be American 

ُوى َٓ َ ভানওেرَؤ নীওযণ Americanization 

٢َ أأْمِرُكون  ج   ًِ ِو ْٓ ِو٣ٌب٢َِٗ أ ْٓ ،َأ এওজন 

অলভলযওান 

 َٕ ب ٌَ ِو٣ ْٓ ভানওেاال নীযা the Americans  

سُ أمْ سؤ،,أمْ   লফকঢলদন day past 
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،  ً ة  أُْمِسٌَّ ج  أُمسٌَّات  أُماس  ন্ধযা 
evening 

عْ  ع  إِمَّ  ، ة  إِمَّ  ঘলযত্রীন ফযলি, ুলমাক 

ন্ধানী characterless person  

ِؼ٤َّخ َ َّٓ  ুনফধাফাদ oppertunismاِ

 

 অা ওযা to hope )أْمل( ]ن[ أََملَ 

لَ   II অা ওযান  to make hope أمَّ

لَ   V ভনলমাক কদয়া  to look تَؤَمَّ

attentively 

أمل  آمال  ج   অা hope 

ل  مؤْمَ ل  ج آمِ مَ   অা hope 

َلدَ  ُّٓ َ َُّٓطَََرَؤ َ ََ رَؤ  লফলফঘনা,প্রঢযাা 
consideration 

 َ٢ِِ ُّٓ َ  নচন্তাীর, ধযানযায়ডرَؤ

cont empl at i ve  

 অাফাদী hopeful آِمل  

 ٍَ ٞ ُٓ ؤْ ُٓ প্রতযানত expect ed  

 অাফাদী hopeful ُمَإِمل  

ََ زَؤ ُٓ ََ ِٓ  লঘন্তাীর contemplative 

ََٖ ُٓ بَٗخ(َ]ى[ أ َٓ  লফশ্বস্ত য়া to be )أَ

faithfully 

ََٖ َّٓ َ  II লনলশ্চঢ ওযা to reassure أ

ََٖ َٓ  IV লফশ্বা ওযা to believe in آ

ََٖ َٔ َ VIII লনবণ اِئْز যওযা to trust 

ََٖ َٓ ْ زَؤ ٍْ  X লনযাত্তা ঘায়া to ask for اِ

protection 

 লনযাত্তা, ালন্ত safety, Peace أْمن  

ان  أَمَ   লনযাত্তা, ালন্ত ,অশ্রয়,  

safety, Peace Shelter 

ج أمٌن  أَُمنَاُء   লফশ্বস্ত অস্থাবাচন, 

নুকঢ reliable, loyal, safe, 

trustee, 

أمٌنَ  آمٌَن،  কৃলঢ ’ও so be it 

ة  أََمانَ   লফশ্বস্তঢা, লনবণ যঢা, 

অনুকঢয, ঢঢা reliability integrity, 

honesty, confidence 

ن  َمؤْمَ   লনযাদ স্থান safe place 

 َٖ ٤ ِٓ ْ َطَرَؤ ٤َ٘بد  ِٓ ْ  ,ননযািা, অশ্বাرَؤ

প্রদান, লনশ্চয়ঢা, চালভন 

protection, assurance, 

providing, guaranty, warranty 

ٌْمَ  ان  إ  লফশ্বা faith 

ان  إئْتِمَ   অস্থা trust 

ان  إْستِئْمَ   অস্থা rust 

 َٖ ِٓ  ালন্তুডণ peaceful آ
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ن  َمؤُْمو লফশ্বস্ত trustworthy 

ون  ج ُمَإمَّ   ن  ُمَإمُّ  লনযাত্তা প্রাপ্ত 
insured 
 ,লফশ্বস্ত,লফশ্বাী  faithful ُمْإِمن  

beliver 

ن  ُمْإتَمَّ   লনযাত্তা প্রাপ্ত entrusted  

ٌْبُ  وساُْمنِ  মাত্রীফাীকালড bus 

ي  أََموِ   ালঢ তঢযী hand-made 

ي  أَُموِ   ঈভাআয়া মুলকয Ommaid 

(adjec) 
ٌْبَ  اأَِم  ালনফাী 

চীফ(এলভফা)amoeba 

 কম(ফযয় conj.)that, মলদ أنْ 

نْ َوإِ   মলদ even if 

إالَّ  ُهوَ ْن إِ   লওঙুনা মলদ.. it is 

nothing but 
ََّٕأََ  মলদ that(conj.)  

هُ أَنَّ ا بِمَ   কমলঢু ক since he (it) 

هُ أَنَّ ى َعلَ   মঔন ক while he (it) 

ََُوذَِلَن  أََّٗٚ যমভন, এঝা ফরলঢ that is to 

say, namely 

 লনশ্চয়আ certainly(in nominal أنَّ 

sentences ) 

 ,লওন্তু, ঢলফ, মলদ, ঢণাল إِنََّما

মা ও, ফযং but, but then, yet, 

however, rather 

 

 

 লফরাওযা to )تؤْنَ ان،أَنٌِْ ن( ]ض[ أَ نَّ 

groan, moan 

ة  أَنَّ نّات  ج أَ   লফরা, অঢণ নাদ 
groan, moan 
ن  أَنٌِْ   অঢণ লঘৎওায moning, wail 

 যকাোন,লঘৎওায, লঘৎওাযأَّٗبٕ

ওযড moaning, lamenting 

 অভ,I أنَا

َٗبا٧ََ অং, অত্মম্ভলয, the ego 

٤َِّٗخ َا٧ََ অং the ego 

ً  أنَانِ   স্বাণণয selfish 

ة  أنَانٌَِّ   স্বাণণযঢা selfishness 

س  أنَانَا  অনায Pineapple 

 II লবলমাক ওযা to ]أنب[ أَنَّبَ 

blame, rebuke 
ب  تؤْنٌِْ   ফাদ blame 

ٌْرُ  ر  أَْنبَاج  أَنَابِ  গুকাভ store house 

، أُْنبُْوب  أنابٌُب ج أُنبوبة    াআ   
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تَ أَنْ ِت م أَنْ   ঢুলভ you 

اأَْنتَذَ   এঝা ঢুলভ it is you! 

أَْنتُمْ  م   أَْنتُنَّ   কঢাভযা you 

ْٗزُٔب  যতাভযা দচুন both ofأ

 মাদখুয museum اِْنتٌِْكَخانَة  

ة  أَْنِتٌكَ ات  ج اَْنتٌِكَ   ূযাঢন 

ون  اَْنتٌِمُ   এনটিভলন antimony 

 

 ভলরায ভঢ য়া (أُنُوثَ ة( ]ن[ أَنُثَ 
to be feminine 

 II স্ত্রীলরঙ্গ ওযা to make أَنَّثَ 

feminine 

 V স্ত্রীুরব য়া to be تَؤَنَّثَ 

feminine 

ىأُْنثَ ج  إِنَاث  ى،أَنَاثَ   ভলরা female 

ان  األُْنثٌََّ   ণ্ডলওাল testicles 

ي  أُْنثَوِ   নাযীুরব womanly 

ة  أُنُْوثَ   নাযীত্রৃ womanliness 

ث  تَؤْنٌِْ   স্ত্রীলরঙ্গ, feminine  

ث  ُمَإنَّ   স্ত্রীরূ feminine forms 

ااَْنثُرْوبُْولُْوِجٌَ   ভানফঢত্রৃ 
anthropology 

ٌلّ إْنجِ ج  انَاِجٌلُ   আলন্চর gospel 

ٌََ ٌْٗ(]ٗ[َ]ً[أَِٗ  খলনষ্ট য়া  to )ا

befriendly 

ٌََ  II কাল ভানান to put at ease أََّٗ

ٌََ  III খলনষ্ট য়া to be friendly آَٗ

ٌََ  IV ঙ্গীওযা to keep company آَٗ

ٌََ  Vলভশুও য়া to be friendly رَؤََّٗ

ٌََ زَؤَْٗ ٍْ  X লভশুও য়া اِ
companionable 

س  أُنْ   খলনষ্ঠঢা intimacy 

ً  أُْنسِ    লকডায াড ankle bone 

س  إِنْ   ভানফচালঢ human race 

ً  إِْنسِ   ভানুল human being 

اس  أُنَ  ،س  نَا  চনঢা people 

 ভানফঢা mankind نَاُسوت  

،نَاسِ  ،نَ ً  اس  ج إتسان  أنَ اس   ভানুল 

ََبٕ ْٗ  কওঈ  এওচন, এওফযলিا٩

somebody, a person  
س  ,ُمَإانٌِْ س  أَنٌِْ   খলনষ্ঠ intimate 

َََ ْٗ َٕ ا ب  ভানুল man 

ة  إْنَسانَ   স্ত্রী-ভানুল woman 

ً  إِْنَسانِ   ভানলফও humane  ٌَِّة  إِْنَسان  

ভানলফওঢা humanity 



46 

                                                       অন্তলযওঢা intimacy مإانسة   

 ,ফনু্ধত্রৃ,ঈিা friendliness إناس  

exhilaration 

 বযস্ত accustomed مؤنوس  

س  مستؤنِ   নুকঢ, কালা tame 

َََ أنس  ج اْٗبد  আলঞ্চ inch 

 ফজ্ঞাওযা to ) أنَؾ(]س[ أنِؾ

disdain 

ؤثقزاٍ  X অলর ওযা নফায়ন 

ওযা, ূনঃশুরুওযা to resume, 

renew, appeal. 

،آنؾ  ج أنؾ    নাও nose أُنوؾ 

  ً  নাওম্পণলওঢ nasal أنف

 কলফণঢ proud أنوؾ  

 ূডযায়শুরু fresh start إستناؾ  

  ً  ূডণলফঘালযয(স্থান) إستئِنؤف
appellate 

 অীরওৃঢ إستنافًٌا

 ূডলফঘাযদ্রৃাযা, by appeal إستئِنافًٌا

 ূফণফত্তী preceding آنِؾ  

 অলদভ premodial ُمإتنؾ  

 আনফু্ললয়নচা influenza إنفاونزا

ِٗن[ً(]أثن أ ) লযাটি য়া  to 

smart 

 IV ভুগ্ধওযা to please آٗن

ؤّٗنر  V ুন্নযয়া  to be elegant 

 ুন্নয elegance أنالة  

 ঙাাঁঝা, ুশ্রী trim, elegant أنٌك  

 কুন vulture (Egyptian) أنوق  

 লযাঝয elegance تؤنك  

،مإنك    ুন্নয pretty مونك 

 লযাটি elegant ُمتؤَنِّك  

 ীা lead آنُك  

ٌَِِْ ْٗ ٤يا٩  আংলর চালঢ the English 

اماألنَ م ج اآلنَا  ভানফচালঢ the human 

race 

 

٢ْٗ،أ٠َٗ(]ً[ ]ٗ[أ٠ََٗ  ,লযে য়া (أ
ক্ষদযী ওযা, to mature, to delay 

 V ঢাডাহুডা না ওযা to act رَؤ٠ََّٗ

slowly 

زَؤ٠َْٗ ٍْ  X লদ্রৃধাওযা to hesitate اِ

انًىآناء  ج   ভয় period 

اة  أَنَ   তধমণ, লফলফঘনা patience, 

deliberateness 

  ً   أُِهلَ                                  أنف
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اَِٗبءَ ج أَواٍن،آنٌِة   াত্র, ফঢণ ড, ণারা, 
plate, dish, container  

 َٕ َ  ধীযতা , ভন্থযঢা,  ুলফলফঘনাرَؤ
slowness, deliberateness 

 َ نٍ ُمتَؤ  ধীয, slow, unhurried 

ىأنَّ   কওাণা কণলও? কওন, কওাণায়? 

Where from? 

اِاّلََوأنَّى لَهُ  এফং কওন ক নয়… ? and 

why should‘nt he…?  

،آًها آهِ  ! oh!(interjection)  

َََّٛتََ I]أٛت[َأَ I  প্রস্তুঢ ওযা to 

prepare 

َّٛتَََ َ رَؤ V প্রস্তুঢয়া to be prepare 

ة  أُْهبَ أَُهب  ج   প্রস্তুলঢ preperation 

اب  إِهَ   ঘাভডা skine,hide 

 প্রস্তুলঢ readiness تَؤَهُّب  

ََ زَؤ تَ ُٓ ِّٛ  প্রস্তুঢ ready, prepared 

 

 )أُهوألُ هول،أَهل(]ض[]ن[]س[ أَِهلَ 

স্ত্রীগ্রন ওযা, লযলঘঢ য়া to take 

wife, to be on familiar terms 

 II প্রস্তুঢ ওযালনা to make fit أَهَّلَ 

 V কমাকয য়া, স্ত্রীগ্রন ওযা to تَؤََهلَ 

be fit 

،أََهالٍ  أَْهل  ج  أَْهلُْون   লযফায, অত্মীয়, 

নুাযী, লধফাী family, 

relarives, fpllowers, inhabitants 

 স্থানীয় লধফাী, অলদফাীا٧ٛب٢َُ 

nat i ves, nat i ve popul at i on  
ً  أَْهلِ   ালযফালযও domestic 

ة  أْهِلٌَّ   প্রফনঢা,কমাকযঢা 
aptitude,fitness 

،آِهل  مؤُهوْ  ل   ফলঢূডণ, populate 

 ََ ٤ ِٛ ْ  যমাকযতা, প্রলক্ষড, লক্ষাرَؤ
qualification, training, education 

َرََ  َ ِٛ ْ اًَبِك٢َٓ ؤ নিাকত কমাকযঢা 
educational qualification 

 َ٢ِ٘ ْٜ ِٓ َ  َ ٤ ِٛ
ْ  ওানযকযী প্রলক্ষড vocationalرَؤ

training 
 ফলঢূডণ য়া to be َمؤُْهْول  ج آِهلَ 

inhabited 

ل   ُمإّهُِلت   ج ُمَإّهِ  কমাকযঢা নদত্র, 

লটললাভা qual i f i cat i on, 

cer t i f i cat e, di pl oma 

ئََ ُٓ ََ َّٛ ভথেয, কমাকয, কমাকযঢাম্পন্ন 

abl e, capabl e, qual i f i ed  

 লফফালঢ married ُمتَؤَِهل  

 ْ ِهل  ُمْستَؤ   প্রঢযালঢ deserving 
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 ,ণফা, মঢক্ষডনা, ঢাঙাডা or أو

unless, except that 

ََّٕأو  أ অথফা এঝা কম…  or it may be 

that….  

 

 লপলয )إٌَِ ؤب،أُْوبَ ة ،أْوب(]ن[]أوب[آَبَ 

কদয়া to return 

َْٖ َََِِّٓ ةَ ًََُ ْٝ ا  ফ লদও কণলও f r om 

al l  si des 

ثََ ْٝ َ خ َأ  কপযৎ return 

 কপযৎ return إٌَِاب  

آةَ ََٓ  লপযায স্থান place of return 

 উয-ননচ, াভলন – লঙলন up andآ٣َتَ 

down, back and forth 
ْعَواكَبد ْٞ ُ ر ْٝ ْعوََطََأ ْٞ رُ ْٝ افَ ا  লঝাগ্রাপ 

autograph 

ٌل  أُْوتِ ت ج َُل أُْوتٌِْ   কালঝর hotel 

লফণাচ্চঘূডা highest أْوج    point, 

climax 

 লটলভয াদা ং albumen آح  

طَ ٢َ آِف٤َّخَ  اّفِ َٝ أ দৃঢ়ভফনু্ধত্ব, ফন্ধন t i es, 

bond, f i r m f r i endshi p  

 ফাাঁওা ওযা to bend (أُوْ د(]ن[ آد

 ফাাঁওা ওযা to bend (أَود(]س[ أِود

كََ ْٝ ح َأَ  বায load 

 ায়ঢা support أََود  

ار  أُوَ   ঢা, ঢৃষ্ণা heat, thirst 

أُْوْرَطة   ط  ج أُرَ   তনযফালনী 
battalion 
 II ঈা  ওযা to ]اوز[َاّوزََ

ridicule, fun 

ََٝ ىَ اِ  াাঁ goose 

 গুল্ম, কভলদকাঙ  myrtle آس

ىأُْوْسطَ   দ্রঃ ٍََْط ُ ٠أ ওভীযদায, 

চভাদায, ভুঔযওভী foreman, 

master 

ة  أَفَ ج  ات  آفَ   ক্ষলঢ harm 

 

م(]ٕ[ آمََ ْٝ দবূণ(أ াকযঅনা to bring bad 

luck 

مََ َّٝ   II ওঠিন ওাচ difficult أ

أُولٌَِّات ج  أُولٌِ ة     দ্রঃ    ة  أُْولَ  ،ة  أُلَّ طَ أُلَّات  

ভালয এওও, ঈলওয়যা, অঈন্প a 

wei ght  =1.2 kg 

ٌْمَ  ات  أَُو  বারভয় good times 

سوْ أُْولٌَِانُ انُس،أُْولٌَِ   কয ocean 
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 কপযৎ কদয়া )أوْ ل،مآل(]ن[]أول[ آلَ 
to return 

لَ   أَوَّ I I  ফযাঔযাওযা to explain 

 ٍَ  লযফায family آ

ة  آلَ آالت  ج   মন্ত্রালঢ instruments 

  ً ) آلٌة    ج(  মালন্ত্রও mechanical آل  

মন্ত্রলওৌর mechanics 

ً  آاَلتِ ة  ج آالَتٌَِّ   কায়ও musician 

لُوْ  ،ات م  أَُول  ،أَوائِلُ أُْولٌََ  ى م أُْولَ  جن أَوَّ

ل    প্রণভ, প্রধান, অলদ  first, most أَوَّ

important 

الً أَوَّ   প্রণভ,প্রণভঢ first, firstly 

لِ  ً  أَوَّ  প্রাণলভও primary 

لٌَّ  ِلٌَّ ات  ج أَوَّ ة  أَوَّ  কভৌলরও fundamental 

،  َ َ،ا٣َِّ  َ َطَأ٣َُّ َُ ََ أ٣َبئِ أ٣َِّ নযণ, ভৃক st ag 

خ َا٣َِبََُدَطَأ٣َباَلَ  প্রলদ province 

ة  أَلُْولَ   ভালরওানা দলরর title deed 

 পরাপর outcome  مآل  

ٌْل    ফযাঔযা interpretation  تَؤِْو

أُْوالَِء ،أُْولَئَِن  ،أُْواَلئِنَ  جََامَََ،يََمََُِ    
গুলর, ঐগুলর 

َُُ ْٝ ُ ََْٝٞطََأ مُ   লধওাযী owner 

 ঢৃষ্ণা thirst  أَُوام  

سٌْبُوْ أُْوْمنِ   মাত্রীফাী কাডী bus 

ভয়,t آنْ  i me   َُآلنا  এঔন now, ى فِ 

 এওআ ভয় at the same time آنْ 

آَفوََى  إلَ  من آنْ    ভয় ভয় from time 

to time 
آنْ  بَْعدَ  آنَا  কওান ভয় sometimes 

ََْٕثَْؼلََ ا٥  এঔন কণলও from now on 

َٗخًََ–آَٗبَ ِٝ آ َٝ যওান ভয় – কওান ভয়, 

কওাো্ন কওান ভয় at  t i mes, 

somet i mes-somet i mes 

افَآنَ ا آنَ   িলভিলভ gradually 

اآلنَ  لَْبلَ    ূলফণ, অলক befor, 

previously  

اآلنَ ،حتّى ِلْْلنَ   এঔন র্য্নন্তণ until nowَ 

بِػلًاِمْن اآلَن  َٖ كَ এঔন কণলও, বলফলযলঢ 

from now, henceforth 

ئِذٍ آنَ   ঢঔন ঐলদন, ঐ ভয় that day, 

at that time  

 ঐলদন, ঐ ভয় that day, at آنَذَانَ 

that time  

ن  أَوُ   ান্ত, বদ্রঢা calmness 

أَوان  ة   ج آِونَ   ভয় time 
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أَوانَه لَْبلَ   লযনঢ বালফ 

prematurely 

أََوانَهً فِ   ঠিওভলয় at the right time 

ٌِْر  أٝاَٗٚفًِ َؼ বূর ভলয় at the wrong 

time  

ٌْنَ  ة  اآلَونَ  بَ  ভয় ভলয় from time to 

time 

ىواآلْخرَ  ة  اآلَونَ بٌن   কওান ভয় at 

times,sometimes 

أُْفَوٟآَونَةً بَْعَد  যওান কওান ভয় at 

times  

االِف٤َْوحَِفًِ اآلَونَةُ  ফতে ভান ভলয় in 

recent time  

اناألوَ اَت فَ   লনও কদলযলঢ it is too 

late 

 এঝা ভয়, ভয় লয়লঙ it isآَن األوان

time 

ٌَْونَ  ٌَْوان  ات  ج إ إِ  রখয (ুঈচ্চ 

প্রলফদ্রৃায ) ,ফাযান্না, palace 

(arched), portico 

 দীখণশ্বা কপরা,লফরা (أوْ ه( ]ن[ آهَ 

ওযা to moan,  sigh 

ََٙ َّٝ  II দীখণশ্বা কপরা,লফরা ওযা to أَ

moan,  sigh 

هَ   V দীখণশ্বা কপরা  sigh تَوَّ

ًها  !অ, oh أوَّ

ََٙ َّٝ  !অ, oh رؤ

اَٙ،،َََ َّٝ ُ اَٙ،َأ َّٝ ُ َٛبََأ آٙ،آ অ, ায় ,oh! 

(interjections)  

ة  آهَ ات ج آهَ   দীখণশ্বা, লফরা, 

ঈিালঢ লফশ্ময়, প্রংায দীখণশ্বা  
moan, sigh, sigh of admiration, 

rapturous exclaimation(pl)  

هات ج تَؤَوُّ  ه  تَؤَوُّ  দীখণশ্বা কপরা, 

লফরাওযড,াাওায ওযড  

moaning, sighing, wail 

 

 অশ্রয় ঘায়া to (أُِوّي(]ض[ أََوى

seek refuge 
ىأَوَّ   II অশ্রয় কদয়া to shelter 

 IV  অশ্রয় ঘায়া to seekآَوى

shelter 

ٌَْواء    স্থান accomodation إِ

َطَ  ٝ ٟٓآ ًٝ ٓؤْ  অশ্রয় place of shelter 

آَوى نِ ابْ ى ج آوَ  بَنَاتِ   লয়ার jackal 

، ات  آٌَ  ة  آٌَ ج آي   লঘহ্ণ, sign 
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١َْأََ  কমভন namely 

يْ إِ   যাাঁ ,লনশ্চয় yes, certainly َا١ْ

َُ َّللاَّ َٝ–َ লনশ্চয়আ  যাাঁ! অিায ওভ  

yes, indeed! By God  
 ,কও? কওান? লও? Who أٌة  م اي  

which, what 

ٌَّاإِ   ল!(ফণনালভয ালণ َ..ٕا٣َّبىَأ

)be careful of  

ٌْر  ارأٌَ  ،أ  َْٞ طهَأ٣ُ ুংনরে penis 

Iَ)َرؤ٤ِْ٣ْل(َ]أ٣ل[أ٣َّلََ I  ৃষ্ঠলালওঢাওযা 
to corroborate 

 V ৃষ্ঠলালওঢা ওযা to رَؤ٣ََّلََ

corroborate 

 লি powerأ٣ْل َ

ل َرَؤ٤ِ٣َْْ  ভণণন support 

َئ٤ِْ٣لَٕٝطَ َئ٤ْ٣ِل َُٓ ُٓ াামযওাযী, 

ায়ঢাওাযী, নুাযী 
suppor t er , hel per , f ol l ower  

َْٞ َأ٣ُُ وَ أ٣َْطَه   ুঃলমৌডাঙ্গ penis  

 কভ May أٌَّار

 

 ঢা য়া to (اٌَِ اس(]س[أٌَِسَ 

despair 

اس  اٌَِ   তনযায despair 

 

 লপলয অা to (اٌَِ ض( ]ض[ آضَ 

return 

ََ٘  IIজভওযা, লযাও ওযা toأ٣َّ

metabolize  

 َ٘   নযাও metabolismأ٣ْ

 َ٢ ِٓ َْٛل অনচনত, ঢন্তুক্ষয় catabolism 

 َ٢ ِٚ   নযাও লফলয়ও metabolicأ٣ْ

ًضاأٌَْ   লধওন্তু, অফায also, again 

ن  أٌْ   চঙ্গর jungle 

ا٣َِبَُخ َإٌَِاالت ج  প্রজদ pr ovi nce  

 ََ যায ঈিভ, বগ্নন্ঔু aboutآ٣   

t o f al l    

ٌْلوْ  لأ  কলেম্বয september 

ٌْلُْولَ  َ ة  أ   ভালরওানা দলরর title deed 

  াযান to loose )أٌْ م(]ض[ آمَ 

َ تَ  ٌْمَ  م ،أٌُُوْ  ، ٌُّم  ؤ ة  أ   তফধযফয widowhood 

أٌٍّم  ائُم ج  أٌََ ى،أٌَامَ   লফধফা widow 

 َّ َٞ ََٞ ঔাযা দ্রঃأ٣َْ ّأ٣َْ  এওটি ঔাযাٌَْوَم  

লদন 

ب َٔ জফোচ্চ দ্রঃأ٣ُّ بَأأْهجَبٍ) أيّ َ َٔ َا٣ََّ ِٚ ََػ٤َِ ََ   (أْهجَ

ََٕ  অা to come (أ٣َْٖ( ]ٗ] آ



52 

 ান্ত, বদ্রঢাإٔٝ দ্রঃ آن

calmness, gentleman  

نَ أٌْ    কওাণায়?where? 

ٌْنَمَ  اأ  মঔন wherever 

  ওঔন?when(conj.) أٌََّانَ 

َُٞٛ َ َٖ ٢ّ٘ا٣ْ ِٓ আভাজদয াণণওয লও? َ َٖ ا٣

َٖ ِٓ مَاىَٛنَاَ এটায  ালণ াণণওয লও?  

َُٖ   যওাথায় ঢা  the where, spaceا٣ْ٧

 II অয়নযু়ি ওযা to ionize ]أٌن[ أٌّنَ 

ََٖ  V অয়নমুি য়া to be رَؤ٣ََّ

ionized 

هِ إٌِْ   বার, well, all right(interj.) 

اأٌُّهَ ا م أٌُّهَ    ল!  o! vocative particle 

ةَ    ঘাকুযীJobأ٣ُّٞ

ةأبو  أ٣ُّٞ ঈঝ  camel 

  ََ٣ َّ ْٞ  নদন day(24hrs) ج أٌّام  

ٌَْوانات ج  ٌَْوانإ إ   কুঝযী recess like 

room 

 

             *** 

 

 

 

 

 

 

 

َة ‘ ’   

 

 

بثَََ،َثآءَ   লদ্রৃঢীয় ক্ষয   (ব্দ, 

ঈচ্চাযড spelling) 

  مث  بٌان َط  ثآَءادَ 

  (nounনফজলয)بآء  

بثََ  ج  ْبوآء  ( أَ  নফজলয noun)  

بِ   ফযয় (ম্মন্ধ দ)َভলধয, প্রলঢ, 

ঈয, ালণ, াালময, দ্রৃাযা 
in, at, on, with, through, for, by 

during 

اث٤ُِْظَطَ َٝ طَ ثَب ْٞ ثَبثُ চপ্পর, কলন্ডর slipper 

زَخ َ َْ  এও ধযলনয লভল ওাড batisteثَبرِ

َْٗغبَٕ، َْٗغبٕث٤َِْن ثَبِم যফগুন eggplant 

ثبهَ  ط ثبهادَ    করুন saloon 

   ঔনন ওযা to dig )بؤْر(]ؾ[ بَؤَرَ  

َطََِّثئْوَ  ،آثَبه   ,কু, ছযনা well ثِئَبه 

spring   

بإرة    ج بَُإر     স্থান, কওন্ধ 

seat,center 
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ثَبَهح َثَبَهادَطَ ভুদ্রা লফলল coin 

ود  بَارُ    ফারুদ gunpowder 

ة  بَاُرْودَ  جبََواِرٌُد   যাআলপর rifle 

ٌَْزان   ،بُْإوُ  ،بِ از  بَ   ج، بَؤْز  ان  ِبئْزَ ز   
ফাচাঔী falcon 

بَاَزار    ج اتبَاَزارَ   ফাচায bazar 

بَاُزْوبَْند    ঘুলড bracelet 

 

ًََ  লিারী য়া to be )ثؤًْ(]ى[ثَُئ

strong 

ٌََ)بُْإس،بُُإوس( ]س[  ثَئِ ননিঃস্ব য়া to 

be miserable  

ًََ  VI দদুণায বান ওযা to feign رَجَبَء

distress 

ًََ َ   VIII দঃুলঔঢ য়া to be sad اِْثزَؤ

َْ ًَ ثَؤ   া, লি courage,strength 

َ ٌَ ََُثِئْ ُع اُوَّ নও ঔাযা করাও what  a 

evi l  man 

ًََ ال ْ ثَؤ নওছু ভলন ওয না  এঝা লওঙু না 

Never  mi nd! it does not matter 

َ ًَ ْ َِٚالَثَؤ ثِ আনিীন 

unobj ect i onabl e  

َ ًَ َػ٤َِْيََالَثَؤ বীত আ না কওান ক্ষলঢ 

লফ না i t  won’t  do any har m! 

Don’t  wor r y 

س  ِبئْ  تُ بَانَ   দুণবাকয misfortune 

ٌَ ثََ بئِ  দুণবাকযফান unlucky 

بْإس  أْبُإس  ج   লফদ, দুণবাকয 
misfortune, distress 

 ًَ ْ নক্ত, দাঝ powerثؤ , st r engt h  

ٌََ নও ঔাযা! ঔাযা bad, whatثِئْ  a 

bad!  

،بُإُ ى،بُْإسَ  ج س  اَبُإْ  ،بَاسَ وس  س  بُإْ اء   দঃুঔ 

দদুণা misery 

ٌس  بَئِ  ج اء  بَُإسَ   দদুণাগ্রস্থ miserable 

س  بَائِ   দদুণাগ্রস্থ miserable 

زَِ ٍْ ََ ٤ثَب   যংলয়য ক্ষলড pastel 

اش  بَ    ফলয়াঃজচষ্ঠয, প্রধান senior, 

chief 

م  بَاْشَحكِ    প্রধান লঘলওৎও chief 

physician 

ٌَبرِتَ  ٍْ প্রধান িাওণ  ثَب  chief clerk 

ْلزَِ ُٔ ّْ ٢ثَب  প্রধান ভুপলঢ chief mufti 

باِشك   ج ك  بََواشِ    ঘডুআ াঔী sparrow 

ة  بَاؼَ    দযুায কঔার tortoise shell 
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ال  بَ   লঢলভ ভাঙ wheal 

خ َثَبََُ ط دَ ثَبالََ  ফালন্ডর bundle 

وبَاْلطُ  ج ىبََُلطَ ، اتبَاْلُطوَ   বায কওাঝ 

overcoat 

نبَالُْونَات ج بَالُوْ   কফরুন balloon 

ر  بَبْ  ج ر  بُبُوْ   ফাখ tiger 

اء  بَْبؽَ  ج ات  نَْنؽَاوَ   টিয়াাঔী parrot 

 কওলঝ কপরা to cut )بتّ ( ]ض[]ن[ بَ تَّ  

off 

 II যায় কদয়া,কওলঝ কপরা to بَتَّتَ 

adjudicate, sever 

 VII কওলঝ মায়া to be cut off اَْنبَتَ 

ت  بَ   লভভাংা settlement 

،بَتًااتًابَتَ   লনলশ্চঢবালফ definitely 

  কওান বালফআ না by no meansبَتَاتًا…ال

تّة  بَ  ج اتبَتَّ   ঘুডান্ত লদ্ধান্ত 

ةَ البَتَّ ةً،بَتَّ   লনলশ্চঢবালফ না definitely 

negative 

 ِّ ً  بَت  লনলশ্চঢ definite 

ِتت  تَبْ   ুযষ্কায,যায় adj udi cat i on, 

awar d 

  লনলশ্চঢ definite, definitiveبَات  

لة َمْبتُْوت কওান ম্পওণالّصِ ীন having no 

relation  

  ওাঝা to cut off )نتْر(]ن[ بَتَرَ 

 কওলঝ মায়া to be cut off اِْنبَتَرَ 

ر  بَتْ   ওঢণ ন,cutting off,amputation 

ر  اَْبتَ   ংকুলঘঢ curtailed 

،بَاتِر  ار  بَتَّ   শুঘার,ধাযালরা sharp 

ر  َمْبتُوْ   বাঙ্গা broken 

ل  بِتُْروْ   কলরার patrol 

 II ওাঝা to cut off [بتن[ بَتَّنَ 

 ওাঝা to cutt of (بتْل( ]ن[]ض[ بَتَلَ 

 II ওাঝা to cutt of بَتَّلَ 

 V ধালভণও য়া to be pious تَبَتَّلَ 

 VII ওাঝা to cutt of اِْنبَتَلَ 

 কুভাযী,নান virgin, nun بَتُْول  

َ َ٢ُِ ْٞ ُ ثَز  কুভাযীম্পলওণ ঢ varginal 

 কুভাযীত্রৃ virginity بَتُْوِلٌَّة  

 ََ ِّ زَجَز ُٓ  ধালভণও pious man 

 ঔুলর কপরা to unfold (بّث(]ن[ بَثَّ 

 IV ককান ওণা ফরা to let in أَبَثَّ 

on a secret 
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 VII ঙলডলয় ডা to be spread اِْنبَثَّ 

 ,প্রঘায,ঙডালনা propagation ثَشَ 

dissimination 

 

 পুষু্কলড (بثْر،بثَر(]ض[]س[ بَشَ رَ ،بَثِرَ 

ডা to break out with pustules 

 V পুষু্কলড ডা to break outتَبَثَّرَ 

with pustules 

بَثْر  ،َثَضََوح َ ج بَثَرات ،بَثُْور    পুষু্কলড 
pimples, pustules 
ٌْر   ،بَثِ  পুষু্কলড অিান্ত, pimpled بَثِر 

 ফাধ কবলঙ্গ কদয়া to (ثضْن(]ٕ،ٗ[ثَضَنََ

open flood gate to overflow 

ََ ْٗجَض نََاِ VII কফলক লনকণঢ যা to burst 

out 

ْٗجِضَبمَ   উজচ ডা,লফলফাযড, ঈদ্গভاِ

out pour i ng out bur st , 

emanat i on 

 অনন্ন ওযা to )بَجح(]س[ بَِجحَ 

rejoice 

حَ   V দম্ভ ওযা to vaunt,brag تَبَجَّ

ؼَ   অফারন  bragging  رَجَغُّ

ح  ُمتَبَ  ّجِ  দম্ভওাযী  braggart 

، بَْجَدة  ة  بُْجدَ    ঈৎ source,root 

াথয লফলল garثََغبِك١َ  net  

ر  أَْبجَ    কভাঝা obese 
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 II প্রফালঢ ওযালনা to cuse to بّجس

flow 

 V প্রফালঢ য়া to flow تبّجس

freely 

 VII প্রফালঢ য়া to flow انجس

freely 

،بجٌس    ,বারবালফ প্রফালঢ بجس 

flowing freely 

بجعة   ج بجعون  ক্ষী লফলল pelican 

بّجلَ [ بجل] II ম্মান ওযা to honour 

 V ম্মানীঢ য়া to be تبّجل

honured 

 লললর syphilis بجل  

 শ্রদ্ধা veneration تبجٌل  

ل    ম্মানীঢ respected ُمبّجِ

بجم[ ض( ]بُجوم،بْجم)  ফাওীন য়া 
to be speechless 

بّجن[ بجن]  অাঁওলয ধযা to clinch 

 (ثْؾؼ،ثُؾٞػ،ثَؾبػ،ثُؾٞؽخ(]ً،ف[ثؼَّ
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 লফলষ্ফালযঢ, প্রফাভান أِنبِثاق  

outburst, emanation 

 

 (ثؾَْؼ،ثَُؾٞػ،ثََؾبػ،ثَُؾٞؽخ(]ً،ف[ثؼَّ

ওওণ  য়া to be hoarse 

IV ওওণ أبحّ   ওযা to make hoarse 

ওওণ بُّحة   ঢা hoarseless   

ওওণ أبح    hoarse 

ওওণ ُمبَحوح    hoarse 

 II শুঔী য়া 5o be بحبح[تبْحبحَ ]

prosperous 

 প্রপুি merry بْحبوح  

 ুলঔয চীফন life of ease بُحبوحة  

 ূঔী স্বচ্ছর,well-to-do ُمبحبح  

 লফশুদ্ধ pure بََحَت،بحتة  

، بُحتُِري    ,কাট্টালকাট্টা stoçky بُحتُر 

dwarf 

 ,ঘায়া ( بْحث( ]ؾ[ بَحث

নুন্ধান ওযা to look, searçh 

 III অলরাঘনা ওযা to discuss باحث

 যষ্পয অলরাঘনা ওযা تباَحث
to discuss togather  

 কঔাাঁচ search بحوث ج بحث  

 স্করায, জ্ঞাডী بّحث  بّحاثون ج
scholar 

 প্রঔযাঢ জ্ঞাডী eminent بحاثة  

scholar 

  লফলয় subject ُمحؤِحث  ج َمبَحث  

 অরা ُمباَحثات  ج ُمبَاحثة  

অলরাঘনা negociation  

 জ্ঞাডী بُّحاث  ، باِحثون ج باِحث  
scholar 

 ঙলডলয় কদয়া to disperse  بَْحثرَ 

 II ঙলডলয় কদয়া to disperse تبْحثر

حثرة  ب  অফণচনা waste 

 ঘqওাযী squanderer ُمبحثِر  

 ঘভলওঢ য়া to بَحر(]س[ بِحر) 

be startled 
 II ভুদ্র মাত্রা ওযা to travel by ثؾو

sea 

ثؾوأ  IV ভুদ্রমাত্রা ওযা to make a 

voyage 

 V কবীলয প্রলফ ওযা toمة

penetrate deeply 

جؾوزاٍَ  X কবীলয প্রলফ ওযা to 

penetrate deeply 

ر                                                      أِنبِثاق    تبحُّ
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،بِحار   ج. بحر   ،أبُحر  ،بُُحر   ভুদ্র أبحار 
sea  

 াভুলদ্রও marine بْحري  

 কনৌলফবাক navy بْحرٌة  

 ুকুয pond بْحرة  

 নালফও sailor بّحارة ،بّحارون. ج بّحار

ٌْرة   ٌْرات ج بَُح  হ্রদ, lake بُحائِر  !بُح

ঘযভ ভুহুঢণ بُْحران    crisis 

ر    কবীলয নুপ্রলফ deep تبحُّ

penetration 

ر    ুলযলঘঢ throughout ُمتبّحِ

familiar 

 এওদলৃষ্টলঢ ঢাওান to stare بحاقَ 

 !ফা ফা! Bravo بْخ بخْ 

 

 নাও টাওা to snore بّخ(]ن[ بخَّ )

 ভুঔনর nozzle بّخاخة  

ٌَْخة    ললযন্চ syringe بُّخ

ة    ভুঔনর nozzle ِمبخَّ

 বাকয luck بخة  

ٌْت    বাকযফান lucky بِخ

وت  َمبخ  বাকযফান lucky 

 

 কফণ ওযা to pride (بخترة( بختر

 II দলণ ঘরা to strut تبََختَرَ 

 ফাষ্পলফয ওযা to (ثقو)[ٕ[ ]ف[ ثقو

evaporate 

 II ফালষ্পলযনঢওযা to ثّقو

vaporize 

 V ফাষ্পীবূঢ ওযা to volatiliz تبّخر

 ফাষ্প أبِخرة  ،أبِخرات  ج بُخار  
vapour 

-ফাষ্প(ঘালরঢ) steam بُخاري  

driven 

 ধুকলন্ধ অলভালদঢ incense بخور  

 ধুভাদানওাযী َمباخر  ج  ِمْبخرة  
fumigator 

 ফাষ্পীবফন evaporation تبِخٌر  

 ষ্টীভমান steamer بواخر   ج. باِخرة  

ٌِْخرة    কঙাঝ ফাষ্পমান بَُو

 

 ওভান to (بْخس( ]ؾ[ بخس

decrease 

 ঔুফওভ too small (price) بخس  

 নুলিযঔয unimportant باِخس  

ر    ال بُدّ                                      ُمتبّحِ
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 ,ফওলল tip بخاشٌس  ج بْخشٌش  

gratuity 

 অত্মঢযা to kill بْخع( ]س[ بخع)

self 

 এওলঘাঔা one eyed بخماء  م أبخك  

 লওলঝ (بَخل(]س[بِخل ،)بُخل(]ن[ بُخل

য়া to be stringy 

 VI লনচ্ছায় কদয়া to give تباخل

relactantly 

 রারা greed بُخل  

ج  بخٌل    بُخُلء    করাবী greedy 

 করালবয ওাযড cause of َمْبخلة  

greed 

 রুভার veil to cover بخانك  ج بُخنُك  

head 

 

 ঙলডলয় কদয়া to disperse (ثلَّ(]ٕ[ ثلَّ

 II লফলক্ষপ্ত ওযা to spread بّدد

 V লফলক্ষপ্ত য়া to be spread تبّدد

 X তস্বযাঘাযী য়া to (استبداد(استبدّ 

rule tyrannically 

د  بُ   ফযালঢ way out, escape 

 ফযআ certainly ال بُدّ 

 লনরুায় no way to ال بُّد منْ 

escape from 
 লফলক্ষপ্ত scattered أبادٌد  

 লফলক্ষপ্ত ওযন, যান تبدٌد
dispersion, removal 

 কস্বচ্চাঘাযী autocratic استبدادي  

 ঔাভলঔয়ারী ওাচ إستبدٌات  
arbitrary act 

د    লফলক্ষপ্ত ওাযী scatterer ُمبّدِ

 কস্বচ্ছাঘাযী autocrat ُمستبِد  

 অযম্ভওযা to begin (ٗلء)[ف[ ثلأ

 II গ্রালধওায কদয়া to give ثلّأ

priority 

 III ঈলদযাক কনয়া to start ثبكأ

ثلأأ  IV প্রণভ প্রফঢণ ন ওযা to 

produce first 

لأ١زاث  VIII অযম্ভ ওযা to begin 

 শুরু start بدء  

بدءمنذ ال  শুরু কণলও from the 

begaining 

 শুরু কণলওআ অফায عودا الى بدءٍ 

ওযর did all over again 

 শুরু start  بداءة  

 اثلع                                           ال بُّد منْ 
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  ً  প্রাণলভও primitive بُدائ

 অযম্ভস্থর stating َمبدأ  ُمبادئ  ج

point, foundation 

  ً  কভৌলরও basic ُمبدئ

 শুরু begaining إبتداء  

 শুরু কণলও from إبتداًء من

begaining 

  ً  প্রাণলভও elementary إبتدائ

 শুরু begaining ُمبِدئ  ، بادئ   

 অযম্ভওাযী begainer ُمبتدئ  

 শুরু start ُمبتدأ

 

 ঞাৎ অা to come (ثُلهٝه( ]ٕ[ ثله

by surprise 

 III ভলনডা  to come to mind ثبكه

جبكهر  VI ভলন ঈদয় য়া  to appear 

at first glance 

لهزاث  VIII ঢাডা ঢালডওযা to hurry 

 ূলডণভা ঘাাঁদ full moon ج  بدر بُدور

،بدرات  ج  بدرة    প্রঘুয ঝাওা بدار 
huge money 

 চরলদ ওয hurry بدارِ 

 লঙ্গওায undertaking ُمبادرة  

 কখালও annoucer بواِدر  ج بِدرة  

ٌْدر    ভান ওযা কভলছ بٌؤدر  ج ب

threshing floor 

 লবত্তীঢর basemt بْدرون،بْدروم

প্রফঢণ (ثلع)[ ف[ ثلع ন ওযা to 

introduce 

 II নফযঢন্ত্র -লফদালঢযলব ثلّع

কমাকওযা to accuse of heresy 

IV=I প্রফঢণ اثلع ন ওযা to introduce 

لعزاث  VIII ঈদ্পাফন ওযা to invent 

٘لعزاٍ  X ূফণভলনওযা to regard as 

novel 

 ূলডণভা ঘাাঁদ full moon ج  بدر بُدور

،بدرات  ج  بدرة  ب دار   প্রঘুয ঝাওা 
huge money 

 চরলদ ওয hurry بدارِ 

 লঙ্গওায undertaking ُمبادرة  

 কখালও annoucer بواِدر  ج بِدرة  

ٌْدر    ভান ওযা কভলছ بٌؤدر  ج ب
threshing floor 

 লবত্তীঢর basemt بْدرون،بْدروم

 ফদরওযা  to replace (ثلٍ(]ٕ[ ثلٍ

II লযফঢণ ثلٍّ নওযা to change 

لعزاث    بُُدن ج بدٌن                                    
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 III দর ফদর ওযা to ثبكٍ

exchange 

ثلٍأ  IV ফদরালনা to replace 

جلٍّر  Vলযফঢণ ন ওযা to exchange 

جؤكٍر  VI লফলনভয় ওযা to exchange 

جلٍزاٍ  X লফলনভলয় ায়া to receive 

in exchange 

 ফদর substitute أْبدال  ج بدل  

লযফলঢণ بدلَ   instead of 

লযফলঢণ بدالً من  in place of 

 কালাও بدل  ، بدالت  ج بدلة  

custume 

 ক্ষলঢূযড compensation بدلٌة  

লযফলঢণ  بدالَ   instead of 

 লফওল্প substitute بُدالء  ج بدٌل  

بّدال  ُ  ভুলদ grocer 

 াাঁলওা, াআরাআন بّدالة  
culvert,pipeline 

   بذلদ্রঃ ُمباِدل  

লযফঢণ تبدٌل ন alteration 

 লফলনভয় ُمبادالت  ج ُمبادلة  
exchange 

লযফঢণ إبدال   ন replacement 

লযফঢণ تبدُّل   ন shift 

 cvi¯úwiK লফলনভয় mutual تباُدل  

exchange 

 লফলনভয়, লযফত্তণন استبال  
exchange substitution 

স্বয়ংলিয় কযওটণ ُمبِدل  লযফঢণ ন 

ওাযও automatic record changer 

 াষ্পলযও mutual ُمبتادل  

 কভাঝা য়া to be fat بُدن

 

 কভাঝা য়া to (بْدن،بُْدن(]ن[ بدن

be fat 

 যীয Bodyأْبدن ج بدن  أْبُدن،

  ً  াযীলযও physical,bodily بدن

 সু্থরঢা obesity بدانة

 সু্থরওায়, ভচফুঢ بُُدن ج بدٌن
obese, stout 

 

 ঞাৎ এল ডা to come (ثْلٙ(]ف[ثلٙ

suddenly 

III অওণ ثبكٙ লিও বালফ ঈলস্থঢ 

য়া to appear suddenly 

لٙزاث  VIII লফনা প্রস্তুলঢলঢ ফিৃঢাওযা 
to extemporize 

ثلٙ[ف(]ثْلٙ  بواِذخ  ج باذخ                                                               (
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স্বঢঃ ষু্ফঢণ بداهة   ঢা spontaneity 

 ঞাr sudden بدٌهة  

  ً ً  ،بدٌه ন্তজ্ঞণ بده ানরব্ধ intuitive 

 স্বঢঃলদ্ধ an بدٌهٌات  ج بدٌهٌّة  

axiom,fundamental 

 কভৌলরও, স্বঢঃলদ্ধ بدائه  
fundamental,self evident 

 

 প্রলঢয়ভান য়া to (ثلٝ(]ٕ[ثلا

appear 

 III প্রওালয কখালডা ওযা to ثبكٟ

declare openly 

ثلٟأ  IV প্রওাওযা to disclose 

جلّٟر  V ভরুবূলভলঢ ফাওযা  to live 

in desert 

جبكٟر  VI কফদইুনাচা to pose as 

Bedouin 

،بادٌة  ج بوادً   ভরুবূলভ,কফদইুন بْدو 
desert,bedouins 

 কফদইুন,bedouin,rural بدِوي  

 কফদইূন ভলরা بدوٌات  ج بدوٌة  
bedouin woman 

 কঔয়ার whim بدوات  ج بداة  

 ভরু চীফন desert life بداوة  

 ভরুবূলভ desert بٌداء  

 ,প্রওা expression إبداء  

decleration 

 প্রঢীয়ভান, ভরূফাী بُداة  ج بادٍ 
apparent,inhabitant of desert 

 ভরুবূভী desert ج   بادٌة  بوادٍ 

 শুরু begaining  بداءة  = بداٌة  

 কশ্রষ্ঠ য়া, যালচঢ  (بذّ(]ن[ بذَّ 

ওযা to surpass,beat 

 লকাঙালরা solvenly, filthy بذًّ،باذ  

 লকাঙালরা ফস্থা بذاذة  

solvenliness 

 কালর কদয়া to ( بْذء(]ؾ[ بذأَ 

abuse  

 ীন য়া to (بذَاء،بذاة(]س[ بذِ ئَ 

beobscene 

 ীন য়া to be (بذَاء،بذَاءة (]ن[بذُإَ 

obscene 
 শ্লীর, ঔাযা obscene,foul بِذْيء  

language 

 ীনঢা, শ্লীরঢা بذأء ،بذأءة  
obscenity, foulness 
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 ঙ্কায ওযা to be (بذخ(]ؾ[ بذَ 

proud  

 লফরালঢা luxury بذخ  

 ংওাযী proud بواِذخ  ج باذخ  

 

 ফীচফন ওযা to sow (ثنه( ]ٕ[ ثنه

 II ঘয় ওযা to wasteبذر

 ,ফীচ(পলরয)seed بِذار  ،بُذو ج بذر

seedling 

 ফীচ, লয a seed,a grain بذرة  

 ফীলচয ভয় see time بذار  

ر   ঘয়, squandering تبذٌر      ُمبذِّ

ঘয়ওাযী squandera 

 লনলঘ দ্রঃ بٌذق
 

 ,ফযয়ওযা to spend (ثنٍ( ]ٕ،ٗ[ ثنٍ

give freely 

جنٍر  V লঢঈদায য়া to be over  

generous 

نٍزاث  VIII বদ্রয়া to degrade 

 

 দানীর য়া to be )ثوَّ( ]ٗ،ً[ ثوَّ

charitable 

هثوَّ  II লনলদণ াল কখালডা ওযা to aquit 

ثوأ  IV প্রলঢশ্রুলঢ ূযড to fulfill 

promise 

جّوهر  V ঠিও লফলফলঘঢ য়া to be 

justified 

 শ্রদ্ধা reverence بِر  

 ভনলমাকী بر   ،بَررة ،أبرار  ج بار  

 বার ওাচ َمبّرات ،مبار  ج مبرَّ 
good deed 

 ,প্রভান, মুলি, jutification تبرٌر  

vindication 

 লফশ্বস্ত faithful بار  

 ওৃাপ্রাপ্ত blessed مبرورّ 

ر رات ج ُمبّرِ  মুলিগ্রাযঢা ُمبّرِ
justification, excuse 
 চলভন land بر  

ا  চলভ, বূ-বাক outside برًّ

ي    চলভ ম্পণলওঢ terrestrial بّرِ

ٌة  برأ، براِري    ধূধ ূভাঞ, ভরুবূলভ ج بّرِ
desert 

  ً  লফলদী foreign alien برانِ

 কভ wheat بُر  

 

 ৃলষ্ট ওযা to creat  (بْرء(]ؾ[ برأ

 ৃলষ্ট creation بّرء  

ثنه[ ٕ( ]ثنه  بُُروء  ، بُرء                                     (
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 , ৃষ্ট creation براٌا ،برٌات  ج برٌة  

creature 

 স্রষ্টা الباِرئ  
 

 َّٟ লনলদণ )ثواءح(]ً[ثو াল য়া to be 

free 

أََ  II ফযালঢ কদয়া to free fromثوَّ

guilt 

 IV ুস্থওযা to recover أثوأ

جّوأر  V দায়ভুিয়া  to be acquited 

جوأزاّ  X ফযালঢ ঘায়া to restore 

to free 

 কলড ঞা recovery بُُروء  ، بُرء  

 ,ভুি أبرٌاء  ج بِريء ،بِراء ،بُراء  

লনলদণ াল free, innocent 

 ভুি, ফাদ exempt, free بَراء

  ভুি য়া being free براءة  

 ভুলি exemption تبِرئة  

 ম্মলঢলঢ লফলচ্ছদ প্রাপ্ত ُمبارأة  
divorced with consent 

 ফযালঢ release ابرأء  

 লনফণাঘন selection استبراء

 নদণভা drain, culvert برابِخ ج بربخ

  .কচ কচ ওযা mmutter بربر

 ফফণয চালঢ the   البربر

Barbars 

  ً  ফফণযুরব barbaric بربى

 ফফণযঢা barabrism بربرٌة  

 বয, ফফণয barbaric ُمتبرببِر  

 লনলঘ দ্রঃ بربٌس

 নর tube بربٌش  

 লঙাঁটিলয় কদয়া to splash بربط

،ب رتُمال  برتُمن   ওভরা orange 

  ً ً   ،برتمان  ওভরা যং برتُمال
orange colored 

 ণাফা, নঔয claw براثِن  ج برثُن  

 V প্রদণন ওযা to برج[ تبّرج]

display 

 ঝায়ায أبراج ،بروج  ج   بُرج
tower 

 মুদ্ধ চাাচ بواِرج   ج. بارجة  
worship 

 চলুঝায Jupiter البرٌس

 ওম্পা compass براجل  ج  بْرجل  

 অঙ্গলুরয লন্ধ براِجم  ج برُجمة

knuckle 

،بِراء ،بُراء    بردة                            أبرٌاء  ج بِريء 
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 লয মায়া to (برح،براح(]س[بِرح

leave 

 II লনমণাঢন ওযা to harass بّرح

 লযমায়া to (ثوػ،ثواػ(]ً[ثِوػ

leave 

 মাত্রা, লফযলঢ departure, stop براح  

 কঔারাঔুলর বালফ, স্পষ্টবালফ براًحا
opennly, patently 

 ভভণলফদনা agonies تبارٌح  

 মাত্রা departure ُمبارحة  

 শুব omnious بارح  

 কঢওার yesterday البارحة  

ح    ,বীলড, লঢলযি violent مبَّرِ

intense 

ح بهِ   ওষ্ট ায়া afflicted ُمبّرِ

 II লনমণাঢনওযা to harass ثّوػ

 III লযমায়া to leave ثبهػ

ثوك[ٕ(]ثوك ) ীঢরয়া to become 

cool 

 II ীঢরওযা to make cold ثّوك

جّوكر  V ীঢরয়া to be cold 

كوَّثزا  VIII ীঢরয়া to be cold 

 ঞান্ডা coldness  بْرد  

 লরাফৃলষ্ট hail بَرد  

 লরালণ্ড hailstone بردة

 ঞান্ডা coldness برود  

 ঞান্ডা coldness برودة  

 জ্বয ওাাঁুনী feverish برٌدة  

chill 

 জ্বয ওাাঁুনী feverish بُرداء  

chill 

ادة    লভাকায cold storage برَّ

 ,লভালয়ঢ য়া cooling تربٌد  

refrigeration 

 ঞান্ডা, দফুণর çold, wak بارد   

د    প্রপুিওয refreshing ُمبَّرِ

 লভালয়ঢ cooled ُمبّرد

ভ  (بْرد( ]ن[ برد „ড ওযা to file 

 লপল্টায filter بّراد  

 ওালযকলযয ওাচ fitters برادة  

work 

 খলায َمباِرد  ج مْبرد  

মন্ত্র(ঈঔা)rasp, file 

 কাvও garment ابراد  ج بُرد  

 بُرزوخ                                                       برود  
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 ফাললযয بُْردة  ،بُْرد  بُرد ،بُرود  ج

কাvও outer garment 

দণ بُرداٌة   া curtain 

 

 IV লঘঠি াঞান to mail [ برد[ أْبردَ 

 লঘঠি mail برٌد  

 টাও ংিান্ত, ত্র ফাও برٌدي  
postman, postal 

 লনলঘ দ্রঃ بارود

َطَثْوكامَ   ফড চক jug ثواك٣ن 

 ালর ওযা to polish بْردخ

 রাকাভ curb بْردورة  

 কখাডায লচন براذع   ج  برذعة
saddle 

  ً  লচন প্রস্তুঢওাযও maker براِذع

of saddle 

 ালিায براذٌُن  ج بِْرذَْون  

কখাডা(লফাছা) jade 

ثوى[ٕ(]ىٝثو ) কফযয়া to come out 

ّوىث  II কফযওযা  to bring out 

 IIIপ্রলঢলমাকীঢা ওযা   to ثبهى

compete in contest 

ثوىأ  IV কফযওযা  to bring out 

جّوىر  V ভরঢযাক ওযা to evacuate 

bowels 

جبّهىر  VI প্রলঢলমাকীঢা ওযা to 

contend 

 ফীলঢ protrusion بروز  

 ভরভুত্র feces بِراز  

 লধও লযলঘঢ, more أبرز  

prominent 

 প্রদণন displaying ابراز  

 লবলক্ষপ্ত projecting باِرز  

ز    ঢুরনীয় surpassing ُمبّرِ

 প্রলঢদ্রৃলন্নঢাওাযী ُمبارز  
competitor 

 লওঝ socket بِرٌزات ج برٌز  

(wall) 

 ঢূমণধ্বলন trumpet برزان  

 লফযলঢ interval برازخ  ج  بْرزخ

  াশ্বণযাস্তা بُرزوخ  

 পুপুলয কযাক লফলল بِْرسام
pleurisy 

 ভাদযু mat أبراش  ج بُْرش  

 দাকমুি spoted أبرش  

 ঈলয দ্রঃ أبرسٌة

 ল্প লদ্ধ بِِرشت  

ً                                      بِْرسام   برل
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 কলযও ভাযা to برشمة( بْرشمَ )

rivet 

 কলযও অঝওঅলনা بْرسمة  
riveting 

  ً  কলযও ওালযকয برشامج

 ফলু্ট, কলযও রাকান برشمجٌة
riveting 

 

 কুষ্ঠ অিান্ত (بَرص(]س[ بِرص

য়া to be a lepar 

 কুষ্ঠ برص  

 কুষ্ঠলযাকী leper أبرص  

 স্ঘও এক্সলঘন্চ stock بُرصة  

exchange 

 কলচলয় ঞা to (بُروض(]ن[ برض

germinate 

 ওভী crew بْرطوز  

 ফল্গাকলঢলঢ ঘরা to (برطعة(بْرطع

gallop 

[ثْوَٛ](ِٛخوث )  খূল কদয়া to bribe 

جوَٛر  II খূল কনয়া to take bribes 

 ংরগ্ন ওণা ফরা to rave بْرطمَ 

াঢীয কদণ بْرطوم   ান trunk of 

elephant 

 রম্বা ওাাঁলঘয াত্র tall برطمان  

glass vessel 

 

 দক্ষ (بَراعة،بُروع(]س[]ن[]ن[ برع

য়া to be skillful  

 V দান ওযা to contribute تبّرع

 দক্ষঢা skill  براعة  

 লধও দক্ষঢা superior بروؼة  

skill 

ع  عات   ج  تبرُّ  দান donation تبرُّ

 দক্ষ skilled باِرع 

 কচান to bud بٍرعمَ 

কুাঁ براِعم  ج بُرُعم   লড bud 

কুাঁ براعٌم  ج بُرعوم   লড bud,flower 

 ভালঙ flea براؼٌث  ج برؼوث  

 ভা, mosqueto, flies بْرؼش  

(collective) 

 এওটি ভা برؼشة  

 তঢযী(ঔাফায) بُرُؼل  

ًُّ ج بُ  ً  براؼ رؼ  স্ক্র screw 

 যিফডণ purple بِرافٌر  ج بِرفٌِر  
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 লনলঘ দ্রঃ بروفة
 

 ঈজ্জর য়া to (ثوَْم،ثَُوٝم(]ٕ[ ثوم

shine 

 

 লফদযুৎঘভওালনা to emit ]اثوم[

lightning cloud 

 লফদযুলঢয ছরও بُروق  ج بْرق  
lightening 

  ً  কঝলরগ্রালপও telegrphic برل

 ঢায, কঝলরগ্রাভ برلٌات  ج برلٌة  
wire, telegram, cable 

 ফুযাও alBurak البُراق

 জ্বরজ্বর ওযা shining بّراق  

 চরও flash مبرق  

 াভানয glimpse باِرق  

 লভঝলভঝ ওযা twinkle .بواِرق  ج باِرلة  

 কঝলরঝাআ teletype ُمبِرق  

 ফডণিভ দ্রঃ أبرٌك

 ফডণিভ দ্রঃ إستبرق

 লফলঘত্র ওযা(যং) to (برلشة(برلش

variegate 

 II লফলঘত্র ওযা(যং) to تبرلش

variegate 

 ক্ষী লফলল bird  بِرلِش

   লফলঘত্র variety بْرلشة

 যলগন colorful ُمبرلش  

 ঠাওা to veil برلعَ 

 II কঠলও যাঔা to put on a veil تبرلع

 কফাযওা veil برالُِع ج  بُرلُعً 

 ফডআ plum بُْرلوق  

    এওটি ফডআ a plum برلولة  

 াাঁঝু‡কলডফা tokneel (ثوٝى(]ٕ[ ثوى

down 

 II াঝুযঈয ফালনা  to make ثّوى

camel kneel down 

ثوىأ  IV ঈঝফালনা  to make camel 

kneel down 

 III অলণফাদ ওযা to blessing ثؤهى

جّوىر  V অলণফাদ ায়া to be 

blessed 

جؤّهىر  VI প্রংলঢ য়া to be 

praised 

٘وىزاٍ  X অলণফাদ ায়া to be 

blessed 

 ুকুয pond بِرن  ج بِركة

 অলণফাদ blessing بركات  ج بركة  

 بِرم                                        برلٌات  ج برلٌة  
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 লধও অলণফাদপ্রাপ্ত more أبرن  

blessed 

 অলণফাদ blessing تبِركات  ج  تبِرن  

 অলণফাদপ্রাপ্ত blessed ُمبارن  

 তনয ফযাযাও barrack بربٌِن  

 ওম্পা compass بَركار  

 অলগ্নয়লকলয براكٌُن ج بُركان  
volcano 

  ً অলগ্নয়লকলয ম্পলওণ بُركان ঢ 
volcanic 

 াযরালভন্ট parliament برلمان  

 ًًّ  াযরালভন্ট লফলয়ও برلمام
parliamentar 

 ংদীয় parliamentarianism برلمانٌة  

  ً  কভধাফী brillian بِِرلَّْنت

 

 িান্ত য়া to be tired (ثوّ(]ً[ ثوّ

 V  িালন্ত কফাধ ওযা to feel annoyed تبّرم

 tired(ب)িান্ত بِرم  

م    িালন্ত boredom تبرُّ

م    িান্ত, লফযি annoyed ُمتبّرِ

جّوّر V weiw³ †eva Kiv to feel 

annoyed 

 

 াওালনাদলড to twist ( a (ثْوّ(]ٕ[ ثوّ

rope) 

 IV াওালনাদলড to twist اثوّ

 VII ভচফুঢয়া  to be اٗجوّ

established 

برامة   برامات ج  লিলরং কভলন drilling 

machine 

  দলড rope برٌم  

 ,লির, লঙদ্রমন্ত্র drill برٌمات ج برٌمةً 

borer 

 লনষ্পলত্ত settlement إبِرام  

 দলড rope َمبروم  

 ভচফুঢ strong ُمبرم  

  ً  ঈবঘয ঝযাংও amphibious برمائ

tank 

 স্পাআও(ঘাওা) براِمك  ج برمك  
spike 

ل  برامٌل ج برمٌ  াআ, ফযলযর 
pipe, barrel 

 ওভণূলঘ, লযঅন براِمج  ج برنامج  
program, plan 

 কচ, কি gauze, crepe بُرنُجن

(elastis) 

 যাচকুভায prince بِرنس

 যাচওনযা princess برْنسٌة  

م    ِمْبرة                                       تبرُّ
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 II ঝুল ডা to wear a [برنط[ تنرنط

hat 

 যাঝ European بْرنٌطات ج بُرنٌَطة  

hat 

ورهات  ج بُْرهة  بره ، ب  এও ভয় a 

while, a time 

 প্রভান ওযা to prove برهن

 প্রভান proof براهٌن  ج بُرهان  

 প্রলঢাদন proving برهنة  

 ফলষ্ঠাং waste, scrap بروة  

 প্রলঝাওর protocol بروتوكول

 কপ্রাঝন proton بروتون

 লফঈকর ফাদও بروجٌّا ج بُروجئ  
bugler 

ىَ  َٝ  কেভ(ঙলফ) frame ثَو

 কেভ frame پراِوٌُز ج برواز  

 ,যীক্ষা test بروفات  ج بروفة  

experiment   

 

 ওাঝা to trim (ثو١(]ٗ[ ثوٟ

 III প্রলঢলমাকীঢা ওযা to ثبهٟ

compete 

 VI প্রলঢলমাকীঢা ওযা to رجوٟ

compete 

 VII ধাযলদয়া  to sharpen اٗجوٟ

 ধূলর, ভাটি dust, earth بًرى

 ূঘার ওযায মন্ত্র sharpner براٌة  

 লওঝঙুলড pocket knife ِمْبرة  

 প্রলঢলমাকীঢা   ُمْبراٌات ج ُمباراة  
contest 

 ংগ্রনওাযী partiçipànts ُمتبارٍ 

 بر ، برأ দ্রঃ  برٌة  

 

 কওলডলনয়া to steal (ثيَّ(]ٕ[ ثيََّ

 VIII লফলচ্ছন্নওযা to take away اثزوَّ

ثَو[ ٕ(]ثَو ) অলক ওযা to begin 

too early 

ثزَوا  VIII ভলয়য অলক ওযা to 

begin too early  

 ঘুলয, টাওালঢ theft, robbery ابتِزاز

 ভুকুলরঢ য়া, লফওলঢ بزَّ 

য়া to bud,burgeon 

 স্তলনয কফাাঁঝা أبزاز  ، بِزاز  ج بِز  ،بُز  
nipple 

 ওায cloth, linen بُُزوز  ج بزّ 

 কাvও clothing, clothes  بِّزة

 ভলযঘ, ভরা spice ابازٌر  

 بُسور(]ن[ بسر                                                                                        ُمْبراٌات ج ُمباراة  
) 
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 ফীচ seed بِزرة  

 ফীচয়ারা seed man بَّزار  

 কস্পায spore بُزٌرات  ج بُزٌرة  

 কফয য়া, ঞা  ( نُزوغ(]ن[ بزغ
to come out 

 প্রওা, ঈলস্থলঢ بُزوغ  

appearance 

 ণুণু কপরা to spit (بْزق( ]ن[ بزق

 ণুণু spit بُزق  

الة    াভুও snail, cobrà بزَّ

 ণুণুদানী spittoon ِمْبزق  

 

 লঙদ্র ওযা, লঙাঁডা to (بْزل(] ن[ بزل

pierce,split 

 পুঝা puncture بَزل  

 লঙল bung بزال  

 ককাাঁচ spile ِمْبزل  

 ফুচ ভঝযূটি green بزال، بِِزلة  

peas 

 াঢর buckle أبازٌم  ج إبزٌم  

 ফাচাঔী بٌِزان، بِواٍز،بزاة   ج  بازٍ 
falcon 

 লফডার cat بِساس  ج بسَّة ، بس  

( ْسء(]ؾ[ بسؤبَ   অলাল ওযা to treat 

amicably 

 ,কাঙ লফলল fennel بسباسة  ،بسباس  

mace 

 কলি pastry بسبوس ة  

 ঘওলরঝ lozenges بستٌاٌة  

 ফাকান garden بساتٌن  ج بستان  

  ً       بستنة     ফাকানী garden بُستان

ঈদযানওযন gardening 

 

 কঘাঔযাগালনা ( بُسور(]ن[ بسر
scowl,frown 

 VIII ঢাডাঢালড শুরু ওযাابتسر

 লযডঢ ভয় بسار  ج  بسرة  

 শ্বলযাক بواسٌر  ج اسور  

hemorrhoids 

 ঙডান to spread out (بْسط(]ن[بسط

 II ঙডালনা to spreàd بّسطَ 

 III ফযাঔযা ওযা to explain باسطَ 

 V ঙলডলয় মায়া to be spread تبّسط

 VII ঙডান to spread انبسط

ً                                 ابتسر  بِْسكولوج
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 ম্প্রাযডীর spreading بسط  

 ম্প্রাযড بِسطات  ج بسطة  

expansion 

 ওালণঝ carpet بُُسط  ج ِبساط  

 াধাযড simple artless بُسطاء  ج بِِسط  

 প্রস্ত, ৃলণফী باسِئط  ج بسٌطة  
spacious plan, earth 

 ৃলণফী the world البسٌطة  

 ঈাদান, লধী কাঙ بسائط

elements, medicinal plant 

اطة  بس  যরঢা simplicity 

 প্রস্ত, যর simple, wider أبسط  

 যরীওযড simplification تبسٌط

 ফযলপ্ত extensiveness انبستط  

 প্রালযঢ extended َمبسوط  

 ম্পাযনভান ُمنبسط  

 

 রম্বা tall (بُُسوق( ]ن[ بسكَ 

 রম্বা tall باسك  

 রম্বা tall, lofty ُمبِسك

 ফাআাআলওর bicycle بسِكلٌت  

 লফসু্কঝ biscuit بسكوت  

 

 াী য়া to be (بسالة( ]ن[ بُسل

brave 

 া courage بسالة  

 ভৃঢুযয ফজ্ঞা death استبسال  

defiance in combat 

,بُواسل    াী brave بُسُلء  ج باِسل 

-ভৃঢুয লযায়াীন death ُمستبِسل  

defying,heroic 

 ভঝযূটী, টার peas بِِسلة  

 াা to smile بْسم(]ض[ بسم)

 V াা to smile تبّسمَ 

 VIII াা to smile ابتسم

 াল smile بسمات ج بسمة  

 ালযাজ্জর smiling پّسام  

 ভুঔ َمباسم  ج َمبسم  

mouth, mouthpiece holder 

 াল ابتسامة  ، ابِتسام   اِبتسامات  ج
smile 

 লফলভিা ফরা to say in the بسملَ 

name of Allah 

 লফডার ঙানা kitty بُسٌنة  

  ً  ভানলও psycological بِْسكولوج

 

 أْبشع                                                                                  (بشاشة،بّش(]ؾ[  بشَّ 
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 ঈrপুি কদঔান (بشاشة،بّش(]ؾ[  بشَّ 

to display cheerful  

،بشوش    ঈrপুি, ালযাজ্জর بشاش 

smiling 

 াল smile بشاشة  

 ালযাজ্জর smiling بتش  

 ঙদ্ফলফ লফলল cloak بُشت

 ভী ঙদ্ফলফ woolen بِشتة  

cloak(Egyptian) 

 

و ِْ  ঔুী য়া to be (ثْو(]ً[ث

delighted 

ّْو  II ুংফাদ কদয়া  to announceث

good news 

ثْوأ  IV অনলন্নঢ য়া to be 

happy 

 X ঔুী য়া to be delightedاٍزجْو

 অনন্ন joy بِشر  

 অনন্ন ংফাদ glad tidings بُشر  

 অনন্ন ংফাদ glad بُشىى

tidings,good news 

،بِشارات ج بِشارة بشائر        বার 

ংফাদ good news 

 ুংফাদ بُشراء  ج بَشٌر  

অনয়নওাযী messenger 

 কখালনা announcement تبشٌر  

 কখালনাওাযী missionary تبشٌري  

 ঈন্নলঢয ূঘও prognostics تباڜٌر  

 কখালও ُمبشرون ج ُمبشر  
announcer  

 ুঔী happy ُمستبِشر  

 

 ঙারলঢারা to peal( ثْو(]ٕ[ثْو

 III খলনষ্ঠয়া to be in contact ثبّو

 ভানুল human بشر  

 ভানুল human being بشري  

 ঘাভডা outer skin بشرة  

 ভানফচালঢ mankind بشرٌّة  

,human race 

 ঘাাঁঙলন scraper َمبِشر  ج  ِمْبشرة  

 ,নুীরন, যালয pursuit ُمباشرة  

direct  

 লঙন্নলবন্ন, ালরওৃঢ َمْبُشور  

,কিাধালিঢ shreded,grated 

 ,ঢাrÿwbK ُمباِشرون ج ُمبِشر  
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যালয, লযঘারও immediate, 

director 

 ায াঔী flamingo بشروش  

 

 কুৎলঢ য়া to (ثْغ،ثْبػخ(]ً[ثْغ

be ugly 

ّْغ  কুৎলঢওযা to make ugly ث

 X কুৎলঢভলনওযা to find اٍزجْغ

ugly 

 কুrলঢ ugly بشع  

 কুrলঢ ugly بشٌع  

شاعة  ب  ওদমণঢা ugliness 

 লধও কুrলঢ أْبشع

ফড باشك ©িভ দ্রঃ 

 লবন্ন different بشمة

 

 VIII লভণযা ফরা to lie [بشن[ ابتشن

 লভণযাফালদ liarبّشان  

 লভণযা lie ابتشن  

 অগুন কঔাাঁঘায بشاكٌر  ج بْشكور  

করৌ রাওা, fire iron 

 কঢায়ারা towel بشاكٌر  ج بشكٌر  

 ফলভয বাফ য়া (بَشم(]س[ بِشمَ 
to feel nauseated 

 IV ফলভ বাফ ওযা to ابشم

nauseate 

 স্বwস্তওয disgust بشم  

 লপঢায ওাচ lacework بشمار  

 ুঢায ওালযকয بشمري  
laceworker 

 কালাও লফলল slipper بشمك

 ঈলদ্পদ লফলল (া) بشنة  
millet 

 করলদল  بشانٌك   ج بشنوق  

ফযফামণ রুভার kerchief under 

chin 

 দ্ফপুর lotus بشنٌن  

 

 ঘওঘও (بّص،بصٌص(]ض[ بصَّ 

ওযা to shine 

ة    চরন্ত ঘুরা ember  بصَّ

 D¾¡j shining بصٌص  

 D¾¡j shining بصاص  

 ,কভাাললফ ওযা بصبصة(بصبص)

ওঝাক্ষওযা to wag,ogle 

 بسخة   দ্রঃ بصخة  

 بصل  ج بصلة                                                     باشك
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  কদঔা to look بْصر(]ن[]س[ بصر)

 II কদঔালনা to make see بّصر

 IV কদঔা to see أبصر

 V কদঔা to see تبّصر

 X কদঔলঢ ভণণ য়া to beاستبصر

able to see 

 দণন, vision أبصر ج بصر

কদঔা ম্পলওণ بصري   ঢ visual 

 টিক্স optics بصرٌات

 ঈরলব্ধ perception بصارة  

 দলৃষ্টদান endowed بصراء  ج بصٌر  

with eye sigh 

 ন্তণদলৃষ্ট insight بصائِر ج  بصٌرة

 লধও লননণায়ও, ুক্ষ more أبصر  

discerning 

 ঢণয information تبِصرة  

ر    প্রলঢপরন reflection تبصُّ

 কঘাঔ eye بواصر  ج باصرة  

 

 ণুণু কপরা to (بصك( ]ن[  بصك

split 

 ণুণু split بصمة  

 ণুণুয াত্র spitton ِمبصمة  

 লাঁয়াচ onion , bulb بصل  ج بصلة  

  ً  ফীঢ(ওন্ন)bulbous بصل

 ঘুলরয ফীঢ ককাডা bulb the بُِصلة  

hair 

 ঙা কদয়া to (بْصم( ]ن[ بصم

stamp,print 

 ঙা imprint بصمات ج بصمة  

 চরন্ত ঘুরা embers بصوة  

 নাচওু ঘভণলফলষ্ট য়া to بّضبضَّ 

be with tender skin 

 ওাঝা to cut (ثٚغ(]ف[ثٚغ

ّٚغ II ওঢণ ث নওযা to cut up 

 III খুভান to sleep ثبٙغ

ثٚغأ  IV লফলনলয়াকওযা to invest 

capital 

ّٚغ Vওঢণ رج নওযা to cut up  

 X ফযফাওযা to trade اٍزجٚغ

 ঙ্গলচ্ছদ amputation بضع  

 লওঙুংঔযও some, a few بِض  

 ঝুওযা piece بِضع  ج بضعة  

 স্ত্রীঙ্গলদ vulva بُضع  

 নয goods بضئع  ج بضاعة  

  ً ات  ،بطاح   ج بطحاء  بطحاو                                                 بصل  
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 ফযফলচ্ছলদয ঙুলড مباضع  ج ِمبضع  
dissecting knife 

 লযও, partner إبضع  

 ওম্পানীয ُمبضون ج ُمبضع  

ংলদায partner 

 ফযফস্থাও manager ُمستبضع  

 াাঁ duck بط  ج بَطة  

 ভন্থযয়া to be (ثٜء(]ٕ[ثطئ

slowgoing 

 II কদলযওযা to slow down  ثّطؤ 

 IV লফরলম্বঢওযা to slow down اثطؤ 

 V ভন্থয য়া to be slow رجّطؤ

 VI ভন্থয য়া to be slow رجبٛؤ

 X ভন্থযভলন ওযা to find slow اٍزجطؤ

 ভন্থযঢা slowness بُطء  

  ভন্থয slow بطاء  ج  بطًء  

 লধও ভন্থয more sow أبطؤ

 ধীয ওযা slowing down إبطاء  

 ভন্থযঢা slowness تباطإ  

 ফযাঝালয battery بّطارٌات  ج بطارٌة

طا ج بطاطةبطا  লভলষ্ট অর ুsweet 

potato 

 অরু potatoes بطاطس

 بطك দ্রঃ بطالة

 কপলরযাঔা to (ثْطؼ(]ف[ثطؼ

prostrate 

 V ভাটিলঢ ঝানঝান য়া to be رجّطؼ

prostrated 

 VII ভাটিলঢَঝানঝানَয়া to اٗجزؼ

be prostrated 

 ভঢর, ঈঢযওা أباِطح   ج  أبطح  
valley, flat,level 

طاح   ج بطحاء  بطحاوات  ،ب  প্রস্ত 

ঈঢযওা basin-shaped (wide) 

valley 

 প্রস্ত ালন প্রফা بطائح  ج بطٌحة  

basin-shaped(wide) valley, stream 

 ভঢর flat ُمنبطح  

 ঢযভুচ water melon بِطٌخ ج بَطٌخة  

 ফনয য়া to be wild (بَطر(]س[ بِطر

 IV ফনয ওযা to make reckless أبطر

 ঘরঢা, দাম্ভীওঢা بطر  
wantonness, arrogance 

পুলঢণ أباطرة   ফাচ play-boy 

 কপ্ররা(নকযী- aŸsmcÖvß) البطراء

Petra, Jordan 

 بُطٌن                                                        بطائح  ج بطٌحة  
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 লংস্রঢায ালণ (بْطش(]ن[]ض[ بطش

অখাঢ ওযা to attack with violence 

 লি strength بْطش  

 প্রবাফ impact بْطشة  

 ঝুওযা slip (paper) بطاِئك  ج بطالة  

ََْ(]ٕ[ثطَ  নষ্টয়া to be invalid (ثط

 II নষ্টওযা to foil ثّطَ

 IV ফালঢরওযা to hold down اثطَ

 লভণযা falseness بُطل  

 রঢা idleness بِطالة  

 র idle بّطالون ج بّطال  

 ঢযঢা untruth بُطُلن  

 ঢাা, ফালঢরওযড إبطال  

frustration, invalidation 

 ফৃণা futile باطل  

ِطل  ُمب  লভণযাফাদী liar 

 ফৃণা futil ُمبطل  

ل    কফওায unemployed ُمتبطّطِ

 াী য়া to بُُطولة،بطالة(]ن[ بُُطلَ ) 

be brave 

 াী brave أبطال  ج بطل  

 াী ভলরা heroine بطلة  

 াীওঢা bravery,heroism بطالة  

 রুলওলয় ণাওা (ثطذ،ثطٕٞ(]د[ ثطٖ
to be hidden 

 II ঠাাঁওা to cover inside ثّطٖ

ثطٖأ  IV ঠাাঁওা to hide 

V কঠাঁ رجّطٖ লওলনয়া to be line 

 X লনলফষ্টয়া to penetrate اٍزجطٖ

 কঝ belly أبُطن  ،بُُطن  ج بطن  

  ً  কঝম্ন্ন্ধীয় abdominl بطن

 বূলডদা paunçhy بِطن  

 লঢলবাচন overeating بِْطنَة  

  কখয(D‡Ui) ج بِطانَة  إبِطنَة

انة  بطائن  ج بط  লবঢলযয লদও, 

প্রান্ত(‡cvkvK) inner side,lining 

، ِمبطان  ,বূলডদা بِطان  ج بطٌن 

ভাংর, কভাঝা paunchy, fat, 

corpulent 

 হৃদwc‡Ði কওাঞয ventricle of بُطٌن  

the heart 

 ওম্বর بطاطٌن  ،بطانٌات  ج بطانٌة  
blanket,cover 

 বযন্তয interior بواِطن  ج باِطن  

  ً  অবযন্তযীড internal باطن

 أباِعد  ج أبعد                                                             بطاطٌن  ،بطانٌات  ج بطانٌة  
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 কলঝয ুঔ gastric َمبطون

ailment 

 II বলত্তণ ওযা, ভুলড [ بطن[ بّطن]

কদয়া to full,line 

،بواٍط  ج  باطٌة    ً  চক jug بواط

 ঈলঘ ডা, ঈrালযr بّظ( ]ن[ بظَّ )

য়া to spout,gush out 

 স্ত্রীলমৌনাঙ্গ clitoris بظور   ج. بظر  

ঙায়াভুলঢণبؽابع  ج بُعبع  bogey 

 াঞান to send(ثؼش(]ف[ ثؼش

  VII প্রলযঢয়া to be sent اٗجؼش

 VIII াঞান to send اثزؼش

 কপ্রযন ওযড, প্রলঢলনলধ  بعث  
sending out 

 প্রলঢলনলধ, লবমাড بعثات  ج بعثة  
delegation, exposition, mission 

 ,কপ্রযন ওযড ج مبعث  مباعث  

ওাযন, গ্রায়ন,কচলক ঞা 
sending,awakening 

 প্রলডাদনা, KviY بواِعث  ج باعث  

incentive,cause 

 কপ্রলযঢ dispatched معبوث  

 ঈr,ূত্র source ُمنبعث  

 ঙলডলয় কদয়া to (بعثرة( بعثر

scatter 

 II ঙলডলয় কদয়া to scatter تبعثر

 ঙডালনা,লফসৃ্তঢ scattered   ُمبعثر  

 কঘযা to split (ثؼظ( ]ف[ ثؼظ

 VII কপলঝমায়া  to get اٗجؼظ

battared 

 ঔাাঁঘওাঝা notched ُمْنبِعج

 দলূযমায়া to be distantَ(ثؼل(]ً[ثِؼل

Iثؼّل I লডলয় কদয়া to remove 

I ثبػل II দলূযযাঔা to cause 

separation 

I اثؼل V ডালনা to remove 

 V দযূফঢী য়া to be رجبػل

separated 

 VIII m‡i hvIqv to go away اثزؼل

 X যান to single out اٍزجؼل

~̀ieZ©xZv, ভালয ভাত্রা 
remoteness, dimension 

 ,লয, ঢাযয, ঢাযয then بَعدُ 

afterward, after that 

 ,য, লধওন্তু, এযয بَْعدَ 

যফত্তীলঢ after, besides,moreover 
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 ,ঢাযয, লয, ZZKvi‡Y then بْعَدئِذٍ 

after, thereafter, thereupon 

،بُعُد ،بُعَداء  ج بعٌد  بِعاد ،بُع دان  দযূ, 

~̀ieZ©x, লনওদযূ distant, faraway, 

remote, far 

 এওঝু য,লঢীঘ্র shortly بَِعٌدَ 

after, soon after 

 লধও ~̀ieZ©x more أباِعد  ج أبعد  

distant 
 কদ أبعادٌات ج أبعادٌة  

ম্পলত্তcountry estate 

 লনফণান banishment تبِعٌد  

 ঈন্ত্তঢা, লফয, লফলচ্ছন্নঢা ُمباعدة  
alienation, eatrangment 

 াযন removal إبعاد  

 cvi¯úwiK লফলচ্ছন্নঢা, ন্তণদযূত্রৃ تباُعد  
mutual extrangement 

 ফলষৃ্কঢ deprted ُمبعد  

 ম্ভাফয unlikely ُمستبعد  

 শুয লফষ্ঠা dung بعر  

،أبِعرة   ج  بَعٌر   ،بُعران  ،أباِعر   بعارٌن 
ঈঞ camel 

 লঙঝান to sactter بعزقَ 

  ঘয়ী squander ُمبعزق  

 ,লফবিওযা (ثؼ٘(]ف[ثؼ٘

ভাওাভযান to divide 

 II লফবিওযা to devide into ثؼّ٘

parts 

 V লফবিয়া to be devided رجؼّ٘

 ,ং, লওঙু, াভানয part بعض  

some, portion, a few 

   تبعٌض    ভা mosquitoes بعوض  

লফবলি partition 

 িাফ society بعكوكة  

 প্রাওৃলঢও ালনয কাঙ plant بعل  

watered by rain only 
 স্বাভী husband بعل  

 স্ত্রী wife بعلة  

 শুওনা বুলভ, unirrigated land بعاي  

 ঞাৎ এল ডা to (ثـذ(]ف[ ثـذ

come unexpectedly 

 III অওলস্মও অা to come ثبؿذ

unexpectedly 

جـذاٗ  VII লফিয়ালফবূঢ বালফ 

কনয়া to be taken by surprise 

بؽتة ُّ  ُ  অশ্চমণচনও surprising 

كجـ٘أ                                                                  أبعادٌات ج أبعادٌة    
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 AvKw®§K অকভন sudden ُمباؼتة  

arrival 

 কঙাঝ াঔী ج بُؽث  بِؽثان  

 بوؼادة    দ্রঃ بؽادة  

 II দলম্ভ ঘরা toببؽد[ تبؽددَ ] 

swagger 

 ফাকদাদ Bagdad بؽداد

 ফাকদাদ ফাল بؽداددة  ج بؽدادي  
natives of Bagdad 

 গুলড গুলড ফৃলষ্ট ( بْؽش( ]ؾ[ بؽَش

য়া to rain light 

 ারওা ফৃলষ্ট light rain بؽڜة   

shower  

 بمشة দ্রঃ  بؽشة

 খৃলডঢ (ثـ٘،ثـبٙخ(]ى]]ً[ ثـ٘

য়া to be hated 

 খৃডাওযা to hate [ف[ثـَ٘

 II খৃলডঢওযা  to make hateful ثـّ٘

 III খৃডাওযা to hate ثبؿ٘

كجـ٘أ  IV  খৃনাওযা to hate 

 VI ci¯úi N„Yv ওযা to hate رجبؿ٘

each other 

N„Yv hate 

 N„wYZ hateful بِؽض  

 cvi¯úwiK N„Yv mutual   تباُعض  

hatred 

 খৃলনঢ hateful ُمبؽوض  

 N„Yvওাযী hater ُمبِؽضون ج ُمبؽض  

،أبؽل  ج بؽل    ঔচ্চয,ককায়ায بؽال 

করাও mule 

 ভলরা ঔচ্চয female بؽُلت  ج بؽلة  

mule 

 ঔচ্চয িাআবায mule بْؽُلت  ج بؽلة  

driver 
 بؽضاَء،بِؽضة:بُؽض  

 ঘায়া to seek (ثـبء،ثـ٤خ(]ٗ[ثـ٠

٣٘جـ٠/اٗجـ٠ by VII ঈলঘঢয়া/ 

ঈলঘঢ it is desirable 

 VIII ঘায়া  to seek اكزـ٠

  ً  অগ্রান, লফঘায بؽ
transgration, injustice 

  ً   ,কফযা whore بؽاٌا ج بِؽ

prostitute 

 আচ্ছা wish بؽٌة  

 কফযারয় bro tel ُمباغ   ج. مبؽىً 

 অওvঙ্খাভূ wishes, desires ُمباغٍ 

 আচ্ছা desire إبتِؽاء  

 أبمال  ،بمول  ج  بملة                                                         رجبؿ٘
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 ঈলদ্দলয for the purpose of إبتِؽاءَ  

(preposition) 
 লবরা, প্রঢযালঢ ُمبتؽىً 
desired, aspiration 

 ঙাযলাওা بمّون ج  بمَّة  

 প্রঘুয লযভালন লনকণঢ (بًك( ]ن[ بكَّ  

ওযা  to give in abundance 

 লঢবালী grarrulous بماق  

 কডকডা ওযা to gurgle بْمبَكَ 

 ফাঘার grrraulous بْمبَاق  

 কপাষ্কা bister skin بْمبَمولة  

 ফালন্ডর bundle بُمَج  ج بْمجة  

 াণলর (রঢা লফলল)بْمدونس
parsley 

 লঘডা to split (بْمر( ]ن[ بمر

 IV লঘডা to split أبمرَ 

 করু cow بمرات  ج بمرة  

 কফালদ শু bovine أبمار   ج   بمر  

ràce 
 কফালদ শু bovine ,cattle بمَري  

 যাঔার ফারও cow بمّار  بمّارة  ج

boy 

 ফুচ ঈলদ্পদ লফলল بمس  
boxwood,box 

 লফসু্কঝ biscuit بمشمات

 II দাক, যংওযা  to stain [بمع[ بمع

 V যলঙ্গন য়া to become تبَمّعَ 

stained 
 দাক stain بِماع ،بُمع   ج. بثعة  

 কয়ানা কুকুয sly بوالِع  ج بالِعة  

dog 

 ঙু্কয য়া to بْمل( ]ن[ بمل)

sprout 

 ,ফলচ, ঢৃন أبمال  ،بمول  ج  بملة  

ঈলদ্পদ herbs, herbaceous plants 

 ভুলদ grocer بمّال  بمّالة  ج

 ভুলদয ফযফা grocery بِمالة

business 

 ণাওা to remain (ثوبء(]ً[ثو٠

 IIকপলরযাঔা to leave ثو٠ّ

ثو٠أ  IV যাঔা to retain 

 V ণাওা to remain رجو٠ّ

 X যাঔা to make stay اٍزجو٠

 ফলষ্টাং remnant بماٌا ج بمٌة  

 ফলষ্ট remaining بماء  

ثٌَ[ ٕ(]ًَ                                 بمّال  بمّالة  ج )
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 লধও স্থায়ী more lasting أبمى

 ঘরভান, ংযক্ষড إبماء  
continuation, maintanance 

 ঘরভান continuation استبماء

 ,ফস্থানযঢ, ফলষ্ট staying باقٍ 

remaining 

 লযলষ্ট remnant ُمتبكٍ 

 II Acev` কদয়া to blame [بكت]

 ফাদ blame تبكٌت

 প্রঢুযলল ঈঞা to get up (ثٌٞه(]ٕ[ثٌو

early 

ٌّو  II অলকঅলক ওযা to do early ث

 III অলক মায়া to be ahead ثبًو

 ল্পফয়ী ঈঞ ج   بْكر  بُكراب،أبُكر  
young camel 

 ফয়ঃলচষ্ঠয eldest أبكر  ج  بِكر  

 প্রণভ Rb¥MÖnYKvj first born بِكِري  

 কচষ্ঠযালধওায primogeniture بِكرٌة  

 ঘযওা,নাঝাআ بَكرات ج بن
reel,pulley 

 এও ালণ all togatherبكرة

 প্রঢুযলল early in the بُكر  ج بُكرة  

morning 

 অলক অা,গ্রবালক بكٌر  
coming early   

 অকাভ erliness بُُكور

 কুভাযীত্রৃ virginity بكارة  

 ুলর pulley بّكارة  

 কচষ্ঠযালধওায بكورٌة ، بُُكورة  
primogeniture 

  প্রাণলভও, শুরু بواكٌر  ج باكورة  
initial, begaining 

 প্রঢুযলল মযাঢযাক KviY أبكر  

rising earlier 

 ওারে precocious ِمْبكار  

 অলফষ্কায, নঢূনত্রৃ إبتكارات ج إبتِكار  
innovation,novelt 

 অকাভ early باِكر  

 প্রণভ পর first بواِكر  ج باِكرة  

produce 

ر    ঢাডাঢালড ওযড doing ُمبّكِ

early 

ًرا  প্রঢুযলল eàrly in the morning ُمنّكِ

 তঢযীওাযও creator ُمبتِكر  

 কওঝরী,kettle بكارج   ج  بكرج  

 بمسمات দ্রঃ  بكسماط،بكسماد 

 লভলরলয় কপরা to mix (ًَ(]ٕ[ ثٌَ
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ٌّو  VIII প্রণলভ অা to be the first رج

to come 

 লভলরলয় কপরা to mix (ٌَٗ(]ٕ[ ثٌَ

ٌَّ  II অংঝারাকান to buckle ث

 ওটভাঙ codfish بكُله

 ফযলঘরয লটগ্রী بكلورٌوس
bachelor degree 

 লনফণাও ( بَكامة،بَكم(]ن[ ]س[ بكم

য়া to be dumb 

 ফাওলিীনঢা dumpness بكم  

 কফাফা dump بُْكم  ج بكماء  م أبكم  

 িন্ননওযা to cry (ثٌُبء(]ٗ[ث٠ٌ

٠ٌّ II ওা ث uদান to make cry 

IV  ওা أث٠ٌ uদান to make cry 

X ওা اٍز٠ٌ٘ uদান to make tears 

 ওাাঁদলুন tearful بّكاء  

 ,বাডা ওযা ওাাঁদনুী ج  باكٌة  بوانٍ 
hired mourner 

 ওান্নাযঢ بكاة  ج بانٍ 
weeping,crying 
 ,ওান্নাবাযািান্ত tearful ُمبٍن ،ُمبنٍّ 

weeping 

 ,না,লধওন্তু,ঢলফ,ঢণাল nay ثَ

rather, eve, but,yet 

َََّ ََّ(]ٕ]]ٗ[ث  লবচান. to moisten (ث

 অদ্রয়া  to be moist رجَِّ

ََّأ ث  IV অলযাকযরাবওযা to recover 

 লবচান moistening بل  

 بِل   yনরণাব,ঈদ্ধায recovery 

 অদ্রঢা moisture بِلّة

 অদ্রঢা,লবচা moisture,moist بلل  

 VvÐv ফাঢা cold wind بلٌل  

 ুনরুদ্ধায recovery إبُلل  

 অদ্রঢা moistness تبلُّل

، ُمبلول    লবচা moist ُمبتّل ، ُمبلّل 

ً  بل  চীডণ,ুযাঢন old, decaying 

 ভুদ্রঢীয beach بُلج

 ায stork بُلرج

 بلط দ্রঃ بُلط

 কডকডা ওযা to gurgle بلبط

ِْجَ  দঃুলশ্চন্তায়লপরা to make (ثِجِخ(ث

uneasy 

II দলুশ্চন্তাক رجِجَ ª¯Í য়া  to be 

anxious 

ٌّو  انبلج                                                                                     رج
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 দঃুলশ্চন্তা,স্বলস্ত بُلبِل  ج بلبلة  
anxiety 

 দঃুলশ্চন্তা, স্বলস্ত anxiety بلبال  

 ,অংঙ্খা apprehensions بُلبِل  

anxiety 

 লদ্রৃধা confusions تبلبُل  

 ঈদ্পালঢয়া (ثِٞط،ثِظ(]ٕ]]ً[ثِظ
to be happy 

ثِظأ  IV ঈজ্জরয়া to shine 

 V ঈদ্পালঢয়া to shine رجِّظ

 VII ঈদ্পালঢ য়া to shine انبلج

 ঈজ্জর bright أبلج  

حة (بلح  بلحون ج بل ) কঔচযু dates 

 কফাওা য়া to be (ثِٚ،ثَلٛخ(]ً[ثِٚ

stupid 

 IIধাঢস্থ ওযা to acclimatize بل د

 V ধাঢস্থ য়অ to be تبلّد

acclimatize 

 VI কফাওাযবানওযা to pretend رجبُٚ

foolishness 

 X ওাঈলওলফাওা ভলনওযা to اٍزجِٚ

deem stupid 

 কফাওালভ stupidity بُلهة  ،بله  

 না ফরা not to mention بْلهَ 

 কফাওা stupid أبله  

 প্রঘুয abundance بُلهنٌِة  

 ببهلوان দ্রঃ بهوان

 কঘষ্টা ওযা (بُلء،بلو(]بلً،بلو[ ]ن[ بُل
to try 

 III মত্ন ওযা to care بالى

 IV কঘষ্টা ওযা, যীক্ষা ওযা to أبلى

test,try 

 যঔ ওযা,যীক্ষা ওযা to استبُل

try,put to test 

 ঘন, ঢন, decay, rottenness بلىً 

  ً  ুযাঢন,চীডণ  old بل

  ً  ,লফদ, যীক্ষা trial بُلٌا ج بل

distress 

 যীক্ষা, দলুমণাক trial, distress بُلء  

 ,যীক্ষা بِْلَوة  ،بْلَوى، بُلٌا  ج  بلٌَّة  

দলুমণাক trial, distress 

 লফলফঘনা considerationُمباالة  

 যীক্ষা, দলুমণাক trial, distress إبتُِلء  

 ুযাঢন, চীডণ old, worn بالٍ 

 mindful (ب) ভনলমাকী ُمبالٍ 

 suffering (ب)কবাকা ُمبتلٍ 

 بنِوي                                                                         أبلج  
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 II দানা ফাাঁধা to [بلور[ تبْلَورَ 

crystalize 

 ফটিও, দানা بلورات ج  بلور  

ফাধান crystal 

 ফটিও, দানা ج  بِلُّورة    بِلُّوَرات

ফাধান crystal 

 স্বচ্ছ crystalline بلُّوري  

 করন্প lense بلُّورات ج بلّورٌّة  

 স্বচ্ছ, ংযলক্ষঢ candied ُمبْلور  

 ব্লাঈচ بلوزات  ج  بلوزة ، بلوز
blouse 

 ,যাাঁ, লনশ্চয়, ফযআ yes بلى

certainly, surely, indeed 

  ً  চীডণ old بِل

 লফলরয়ন billion بُلٌٌن ج بلٌون

 V দত্তও কনয়া to adopt [ بن[ تبنّى

َن ،أبنآء   ج  إبن  بنو  কঙলর son 

،بنت   ج  إبنة    কভলয় daughter بنات 

 ًَّ  !কঙাঝ কঙলর অভায بُنَ

 ুত্রত্রৃ sonship بُنُوة  

 ুলত্রালঘঢ Of the son بنِوي  

 দত্তও গ্রন adoption تبَنٍّ 

 ওলপ coffee بُن  

  ً  ওলপয যং coffee colored بنّ

 অঙ্গরু(গ্রবাক)finger tips بنان  

ة  بنادور  ঝলভলঝা tomato 

 بن দ্রঃ بنت

 II জ্ঞান ওযা to [بنج[ بنّج

anaesthetize, dope 

 লধ লফলল(জ্ঞান) بنج
narcotic 

 ফীঝ কাঙ red beet بنجر  

 ,নুলচ্ছদ paragraph بنود ج بند  

clause 

     ভুদ্র ফন্নয sea port بنادر ج بندر

، بُْنُدلات ج بُْنُدلة    ফৃক্ষ بنادق 

লফলল(লচর) hazel tree 

 লচর পর, ফুলরঝ بُْنُدلة  

 ফন্নওু, যাআলপর بنادق  ج بُْنُدلٌَّة  
gun, rifle 

  ً  চাযচ bastàrd بنادٌك  ج بنادلان

 ঝলভলঝা tomatoes بندورة  

 কদারও pendulum بندول

 ঢাওা flag, banner بناِدر  ج بْندٌرة

 গ্পা glass بنّور  

ً                  تبَنٍّ   َمبن



85 

কফালটণ بنسٌونات ج بنسٌون   ং সু্কর 
boarding house 

 ওলনষ্ঠ অঙ্গরু ring بناِصر  ج بِنِصر  

finger 

ূঘও(স্ঘও ভালওণ بنوط ج بُنط   ঝ) 
point    

 রাঈচায بْنطلونات  ج  بْنطلون
pant 

 ফাংরালদ. Bengal البنؽال

 কফগুনী violet بنْفسجة  

  ً  কফগুনীযভঢ violetish بنْفسج

  ً  লঢলফগুনী وراء،فوق البنْفسج
ultra violet 

ش  بْنفَ   নীরওান্তভলন,নীরা amethyst 

 চাভা লফলল gusset  بنمة  ،بنٌمة  

 ভূর core,best part بنُن

 ায়,অঝলওডা ُمبنّن  
stranded 

 লফঘক্ষন,কয়ানা ُمحنَّن،ُمبنّن
shrewd,sly 

 بن দ্রঃبنوى،بنوة

 তঢযীওযা to (ث٘بء،ث٤٘بٕ(]ٗ[ث٠٘

make 

 V ারওুত্র to adopt as son رج٠ّ٘

 VIII ফানান to build اثز٠٘

  ً  কঞনংিান্ত, কঞনকঢ بنائ
constructional,bulding 

 কঞন بِنًى ،بُنًى ج  بُنٌَّةُ، بِنٌَّة  

 তঢযীওাযও  بَنّآء   بَنّآإوَن ج
builder 

،بِناٌة    তঢযীওযড, লনভণান بناء ،بُنٌان 
building 

 আভাযঢ, লনভণান َمباٍن ج ُمبنىً 
building 

 بن দ্রঃ تبنٍ 

    প্রস্তুঢওাযও builder بناة  ج بانٍ 

  ً  তঢযী, কডা, প্রস্তুঢ built َمبن

 ফাণঝফ bathtub بنٌو

 ঢফাও য়া (بهت(]س[]ض[ بهت
to be ashtonished 

 III. ফাদ কদয়া,  to باهت

slander,to come unexpectdly 

 IV ফাও ওযা to astonis ابهت

 ঢফাও য়া to (ثٜذ(]ً[]ٗ[ ثٜذ

be ashtonished 

هتان  ج بُهت  بُ    লভণযা false 

 ,চটিরঢা, লফস্ময় perplexity بْهتة  

amazement 

 بهرج                                                                                                 بنٌو
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  ম্যান, লফফনণ pale باِهت  

 লফলস্মঢ, লফহ্বর perplexed َمبُهوت  

ظ ِٜ َٜظ(]ً[َث  to (ة)ঔুী য়া (ث

be happy 

 IV ঔুী ওযা to make happy أبهج

 to be (ب)VIII ঔুী য়া ابتهج

happy  

 লফারঢা,অনন্ন بهجة  
magnificence,joy 

 অহ্লালদঢ, লফার بهٌج  ،بِهج  
magmificent, joyous 

ঔুীয ভূহুঢণ َمبهجة    a moment of 

joy 

 ঔুী,অনন্ন joys,delights َمباهج  

 ঔুী,অনন্ন joys,delights إبتهاج  

 অনন্নদায়ও, ঘভrওায ُمبِهج  
pleasant,charming 

 অনলন্নঢ,ঔুী happy,glad ُمبتِهج  

دلَ بهْ   ভান ওযা to insult  

 II ভান ওযা to insult تبْهدل

 ভান, ফযফায بْهدلة  

insult,abuse     ُمبْهدل 
ভানীঢ,ঢযাঘালযঢ 
maltreated,oppressed 

 III. ফাদলদয়া,  to ثبٛذ

slander,to come unexpectdly 

 IV ফাওওযা to astonish اثٜذ

 ঈজ্জর য়া to be (ثٜو(]ف[ثٜو

shine 

 IV ধাাঁধাাঁরাকালনা to glitter اثٜو

 VII ধাাঁধাাঁরাকা to be dazzled اٗجٜو

 VIII চালযওযা to flaunt اثزٜو

 deception(ب) প্রঢাযনা  بهر  

 ওষ্টওয লনশ্বা difficult بُهر  

breathing 

 ধান্না,লন্ন dazzlement بهرة  

 ,কওন্ধ middle(ؾ) ,ভধযস্থর بُهرة  

center 

 লঢ কভধাফী more brilliant أبهر  

 যড ধ্বভলন aorta أبهر  

 ভলযঘ spice بهارات ج بهار  

 ঈজ্জ্বর প্রদণনী dazzling أبتهار  

display 

 ,ঈজ্জ্বর, ঈrওৃষ্ট dazzling باهر  

brilliant 

 শ্বাওষ্ট breathless  مبهور  

]ثٜوط](ثٜوعخ ) লজ্জঢওযা to adorn 

 II রূজ্জাওযা to adorn رجٜوط
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 ,লভণযা, নওর, ঔাযা false بهرج  

fake, bad 

 পাাঁওা প্রদণনী, পাাঁা بهرجة  

ধুভধাভ emty show 

 চাাঁওভওূডণ াচ,জ্বজ্বলর بهرجان

ওায 

 ঘঝওদায,চভওার مبهرج  
showy,inartistic 

 কফাছাঘাান to weigh (ثٜع(]ف[ ثٜع

heavily 

 IV ঘালদয়া to opress اثٜع

 বাডী, heavy, চরুুভ باهظ  

 তফার লফলল kind of lichen بهك  

 লবা কদয়া to ( بهل(]ؾ[بهل

curse 

 

 লবালদয়া to ( ثَٜ(]ف[ثَٜ

curse 

َّٜ  V এলও যলও লবা رج

কদয়া to curse one another 

 VI رجبَٛ

এলওযলওলবালদয়া to 

curse one another 

 VIII নুনয়-লফনয়ওযা to pray اثزَٜ

humbly 

 প্রাণণনা,লভনলঢ prayer إبتهال

ل  ج باِهل    ভুি,স্বাধীন بُهُّ
free,indipendent 
 ঘালা, কফাওা بهالٌل ج  بُْهلول  
clown, fool 

  بْهلَوانات،بْهلوانٌّا  ج. بْهلَوان
ফযয়াভলফদ acrobat 

 

 

 কভল sheep  ]ثْٜ]

ثْٜأ  IV স্পষ্টওযা  to make 

obscure 

ْ ّٜ  V দ্রৃযণণওয়া to be obscure رج

 X দ্রৃযণণওয়া to be obscure اٍزجْٜ

X দ্রৃযণণও য়া to be obscure 

কভল, কবাঁ بهمة   ডা sheep, lamb 

 ওঅর jet-black بُُهم  ج بِهٌم  

 ,শু, প্রাডী beast بهائِم  ج بهٌمة  

animal 

  ً  াফ,ালফও بِهٌم
animal,bestial 

 ালফওঢা bestiality بِهٌمٌة  

هرجة  ب   بهوات                                                                                              
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 ফুডা অঙ্গরু thumb أباهٌم  ج إبهام  

 ফড অঙ্গরু big toe باِهم  

 ,স্পষ্ট, ন্ধওায obscure ُمْبهم  

dark 

 استبهم

 দ্রৃীপ্তয়া to be beautiful (ثٜٞ(]ٕ[ثٜب

٠ّٜ  প্রলঢলমাকীঢাওযা to vie ث

 VI কলফণযপ্রলঢলমাকীঢাওযা to رجب٠ٛ

compete with one another 

 ,র,ফায খয hall أبهاء ج بْهو  

drawing room 

  ً  ,ুন্নয, ঈজ্জর beautiful بِه

brilliant 

 লধও ুন্নয more أبهى

beautiful,brilliant 

 ,কফণ, অত্নপ্রংা pride ُمباهاة ، تباهٍ 

boastfulness 

    بن দ্রঃ بهوات

 লপলয অা to come (ثٞء،ثٞأ(]ٕ[ثبء

again 

أ َّٞ  II স্থান কদয়া to provide ث

accomodation 

ثبءََأ  IV চায়কা ওলয কদয়া to 

provide accomodation 

 V স্থায়ীয়া  to settel down رجٞأ

 ফাডী, ফাস্থান بٌئات ج بٌئة  
residence, dmicile 

 কৃ,ফাস্থান dwelling, abode مباءة  

 লংালন Av‡ivnY accession تبوء  

to the throne 

ب ]  II ধযালয় বাক ওযা توب[ توَّ
to divide into chapter 

بؤب  ،بٌبان  أبواب   ج.   দযচা, ককঝ 
door, gate 

 ধযন, ‡kªYx kind, class بابات ج بابة

 যক্ষীয লপ office of بِوابة  

gatekeeper 

 দযচা, পঝও gate بوابات ج بوابة  

 লফবাক, †kªYx লফবাক تبوٌب
division, classification 

 কশ্রনীফদ্ধ arranged in ُمبوب  

groups 

 নাঝাআ, ঝাকু spool, reel بوبٌنة  

 بٌت দ্রঃ بوٌت

 ধাঢু করাফায াত্র crucible بوتمة

 লাক plug بوجبّات ج پوجٌة  

 প্রওাায়া to be (ثٞػ(]ٕ[ثبػ

revealed 

 IV প্রওাওযা to disclose أثبػ

ثبء[ٕ(]ثٞأ،ثٞء  (بْور،بوار( ]ن[]بور[ بار                      (

 



89 

 X প্রওাওযা to deem اٍزجبػ

permissible 

স্বীওালযালি ঈলন্াঘন confession, 

disclosure 
 cÖk¯Í কঔারা চায়কা wide , بُْوح  

,open space   َ ثبؽبدَطَثبؽخ প্রস্ত, 

কঔারা চায়কা wide ,open space    

 , স্বীওালযালি, ঈলন্াঘন إباحة

নুভলঢ confession,disclosure 

  ً  রম্পঝ licentious إباح

 ভুিলঘন্তা free thinking أباحٌّة  

 দঔর ওযা, লধওায ওযা إستِباحة  
capture, appropriation 

    নলুভালদঢ, permitted ُمبؤح  

 بَْوح

 

 প্রলভঢ য়া to abate (ثٞؿ(]ٕ[ثبؿ

ؿ ّٞ  II নষ্টওযা to spoil ث

 ফাষ্পীবফন eveporation بُواخ  

 নষ্ট ওযন, ভ্রষ্ট ওযন تْبوٌخ  
soiling 

 নষ্ট য়া spoiled باٌخ  

 ধাঢু করাফায াত্র بودق  ج بودلة  
crucible 

 (بْور،بوار( ]ن[]بور[ بار

ওৃঢওামণ য়া to be 

unsuccessful 

 II কপলর যাঔালনা, ওামণওয بّور

ওযান to let lie fallow, make 

useless 

 IV নষ্ট ওযা, ধ্বং ওযা to أبار

destroy 

 ,লঢঢ, ঘালওৃঢ fallow بُور  

uncultivated 

 ফণনা, ধ্বং perdition, ruin بوار  

 লঢঢ uncultivated بائِر  

  ً  লদ্ধ ফলচ লফলল a بوران

vegitable stew 
 স্ঘও  بورصات ج بورصة  

এলক্সন্চ stock exchange 

 লফঈকর trumpetبوري  

  ً  লফঈকর بوروجات ج بوروج

ফাদও 

 াভুলদ্রও ভr লফলল بوري
striped mullet 

 تبّول                              بّور
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 II লফযি বাফ ওযা to بوز[ بّوز]

pout 

  ভুঔফন্ধ,স্তব্ধ  أبواز ج بوز

 ন্ধওাযাচ্ছন্ন, লফরূ تبوٌزة  
,sullem 

ز  ন্ধওাযাচ্ছন্ন, লফরূ ,sullem ُمبّوِ

 অআলিভ ice cream بوزة ، لوز  

 কনাচাঢীয় ানীয় بوزة  
beverage 

،أبواز  ج باز    ফাচ াঔী  بٌزان 
falcon 

 ফা busبوس  

 ঘুভু কদয়া (بْوس( ]ن[ ]بوس[ باس
to kiss 

 ফন্ধনী, ব্রা corset بوْستو

 টাও, লঘঠি post بوستة،بوسطة

office, post, mail 

ش( ]ن[ ]بوڜ[ باش  তজঘ ওযা to (بو 

shout to be boisterous 

 লবড mob أوباش ج بوش

  নর ঔাকযা Reed بوص

 আলঞ্চ inch بوصات ج بوصة  

 লল্ক silk  أبواص ج بوص  

لة    ওম্পা compass  بوصُّ

 কনা ানীয় লফলল بوطة  
beverage 

 কবীযঢা লনডণয় أبواع  ج  باع

ওযন fathom 

[ [ بّوغبوغ  ফাও ওযা to surprise 

 ওচ্ছলয কঔার shell of باؼة  

totoise 

 ,কাঢাঅশ্রয় بواؼٌز  ج بوؼاز  

প্রডারী 

 ফায bar بوفٌة  

 II ডণ ফাচান to blow (تبِوٌك(بّوق

trumpet 

 ফাদও بواق  

  পুলরয কঢাডা bundle بالة  

দলুমণাক, দবুণ بوائك  ج بائمة   াকয 
misfortune 

 াঢরীন কনৌওা handlelessبولال  

vessel 
 ভুত্র ঢযাক ওযা to(بول(]ن[ بالَ 

urinate 

 IV ভুত্র ফধণও to be diuretic أبال

 V প্রস্রাফ ওযা to urinate تبّول

 X ভুত্র ঢযাক ওযান to استبال

make urinate 

ج. بٌطار  بٌاِطرة                               استبال  
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 ভুত্র urine أبوال ج بَْول  

  ً ভুত্রম্পলওণ بْول ঢ urinary 

 প্রক্ষারন ওক্ষ public بوالة  

lavatory 

 ভুত্রধাযলনয াত্র مباِول  ج مبَولة  
urinal 

 ,ফস্থা, ভন, ভনলমাক state بال  

mind, heart  

 স্ঘযাম্প stamp بُول  

 লঢলভ whale بال  

 দ্রঃ ফডণিভ بالة

 স্ঘীর steelبوالد  

 بولٌسة দ্রঃ بولصة

 ুলরk police بولٌس

 ফীভা লরল بولٌصة ،بولٌسة
policy insrance 

ج بوَمة  )بوم   أبوام   ) কাঁঘা owl 

 লফযাভওার, ভধযফঢী interval بَون  

 ফীন কাঙ bean tree بان  

 কমৌনফা co باه  

 যালত্র মান ওযা to (ث٤ذ(]ٗ[ثبد

spend night 

 II যালঢ ম্পন্ন ওযা to brood by ث٤َّذ

night 

ثبدأ  IV যালঢয চনয যাঔা to put up 

for night 

 তডভাডা to lay ( ث٤٘(]ٗ[ ثبٗ

eggs 

eggs 

 II াদা যং ওযা to make بٌّض

white 

 V াদা যং ওযা to make  تبٌّض

white 

 X াদা য়া to become استبباض

white 

 লটভ eggs بٌُوض  ج بٌض  

 লটভ, ন্ডলওাল بٌضات ج بٌضة  
eggs ,testicle 

  ً ،بٌض ، بٌضوي   লটম্বাওৃলঢ بٌضاوي 
oval 

ٌْضة    কঙাঝ بوتضات ج بَُوٌضة،بٌَُ

লটভ small egg 

 াদা, ুভ্র  بٌاضات ج بٌاض  
whiteness 

 লটভাডা بٌُُض  ج بٌَُْوض  
laying(egg) 

 াদা  بٌض  ج بٌَضاء   م. أبٌض  
white 
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 লফওর নওর fair copy تبٌٌضة  

 লটভাডা laying بوائِض  ج  باِئض  

 লযষ্কায ওভী ُمبٌضون ج ُمبٌض  
whitewasher 

 লফওর নওর fair copy ُمبٌضة  

 শুলঘলওrা লফজ্ঞান بٌطر  
vetenary science 

  শুলঘলওrও بٌاِطرة   ج. بٌطار  
vatenarian 

 শুলঘলওrা লফলয়ও بٌطري  
vatenary 

 শুলঘলওrা লফজ্ঞান بٌطرة  
vetenary science 

 লফিয়ওযা to sell (ث٤غ(]ٗ[ثبع

 III ঘুলিওযা to make a contact ثب٣غ

ثبعأ  IV লফিলয়যপ্রস্তাফলদয়া to 

offer for sale 

 VI কওনা to agree offer for sale اثزبع

 VII লফলিলয়মায়া  to be sold اٗجبع

 VIII ঔলযদওযা to purchase اثز٤بع

 লফিয় sale بٌوعات،بٌوع   ج  بٌع  

 ঘুলি, লফলনভয় بٌعةُ 
agreement,arrangement 

 লফিয়ওাযী salesman بٌاع 

ع  َمبٌعات ج َمبٌ  লফিয় sales 

 ঘুলিয লদ্ধান্ত ُمباٌعات ج ُمباٌعة  
conclusion of contact 

 িয় purchage إبتٌلع

 লফিয়ওাযী saler باعة  ج بائع  

 ভলরা লফিয়ওাযী بائعة  
saleswoman 

 লফলিঢ sold  .ُمباع،َمبٌع

 িয়ওাযী buyer ُمبتاع 

ঘাঘণ بٌع  ،بٌعات ج بٌعة  church 

 ওম্পা compass بٌكار

 ফর ballبٌل  

 بول দ্রঃ بٌلة

 ভালফণর marble بٌلٌات ج بٌلٌة  

 প্রওায়া (ث٤ٖ،ث٤بٕ،رج٤بٕ(]ٗ[ ثبٕ
to come out 

 II প্রওাওযা to make evident ث٤َّٖ

ثب٣ٖ(ٓجب٣٘خ)  III লযঢযাকওযা to go 

away 

ثبٕأ  IV স্পষ্টওযা to explain 

 VI যষ্পযলফলযাধীয়া to be رجب٣ٖ

different 

 X স্পষ্ট য়া to be evident اٍز٘بٕ

ً                                           بٌطري    تباٌن
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 ৃণওীওযড, বাকওযড بٌن  
separation, divission 

 ভলধয between, amongst بٌنَ 

 ফডণিভ দ্রঃ مابٌن

 ,মঔন, কমলঢু while بٌنما ،بٌنا

whereas 

 লযষ্কায, স্পষ্ট clear, plain بٌِّن  

 cwi”QbœZv স্পষ্টঢা بٌانات ج بٌان  
clearness, obviousness 

  ً  ফযাঔযাভূরও, লফসৃ্তঢ بٌان
Explanatory, illustrative 

 স্পষ্টদষৃ্টান্ত clear proof بٌَّنات ج بٌَّنة  

 লক্ষাওৃঢ যীক্ষায clearer أْبٌَن  

 প্রদণন exposition تبٌلن  

  প্রদ্রণন, ফযাঔযা إبانة  ،تْبٌٌن  
exposition, explanation 

 াণণওয difference نباٌُّن  

  ً  ,ৃণও, ৃণওওযড different تباٌن

differing 

 লযষ্কায, স্পষ্ট clear, plain بلئِن  

 কমৌঢুও dowry بائِنَة  

ٌْونَة    দযূত্রৃ distance َمب

 লযষ্কায clear ُمبٌن  

 লবন্নযওভ, এওযভ নয় ُمتباٌن  
dissimilar, unlike 

 ফডণিভ দ্রঃ بٌانة،بٌان  

 ًّ ًّ দ্রঃ بٌنباش  بكباش

توبٌن  দ্রঃ بنتو 

  

 بٌنتو                                               بلئِن  
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 ‘ت ‗  

 ক্ষলযয নাভ تآء  

 লঢলযি ক্ষয রুল> - ت

লফললয, লিয়ায 

অলক(preposition, prefixed)  

লয (affix) ফল এফং 

লযফযঢণ নীর augmentative and 

movent 

* লম্বাধলনয ফযয় (partiçle of 

address) রুল noun এয লয 

ফযফহৃঢ য়,ুরুল-  َت,স্ত্রী-  ( ِت

 ( أنَت،أنتِ 

 ফযয় (particle of oath),ণ -*ت

কফাধও - تاهلل  Avjøvni ণ, by 

Alla 

*বলফলযr ওালরয 2 
nd

 person verb 

এয প্রণলভ ফযফহৃঢ য়- particle 

of address রুল(َََأٗذ َُ  ।(رَْلؼ

*বলফলযr ওালরয verb য অলক 

স্ত্রী লঘি রুল ফযফহৃঢ য় 

(ََُ  ।(   ٠َٛرَلؼَ

*3
rd

 person imperative verb এ স্ত্রী-

ফাঘও লঘি রুল ت ফযফহৃঢ 

য় (  ِْلتَْفعَل ) 

*2 
nd

 person imperative verb এয 

অলক ফযয় রুল অল 

 ।( فَْلتَْفَرحوا)

*লনযফ (quiescent) ت- লিয়ায 

কলল স্ত্রী লঘি, particle of  female 

gender ( ْلَاَمت ),এ কক্ষলত্র এটি 
pronoun । 

*লযফঢণ নীর (movent) َََ–َد

َّْ،َُهةَّ  এয য মুি  صُ
য়,অলদভূরও (ََذ َّٔ  ।( ُهثََّذَ،صُ

 কঢাঢরালভ ওযা to stammer تؤتؤ

 توج দ্রঃ  تاج

 وأد দ্রঃ  تإدة

 IV লস্থয দলৃষ্টলঢ تؤر[)إتآر( أتؤر]

ঢাওান(الى) to stare 

 تور দ্রঃ تاإة  

 নঢুন, নফীন fresh, new تارة  

 إستَتْباب                                         تآء  
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  ذان এওচন (fem.dem.pron) تان

(male) [dual nomi.  َتانِن; 

geni.,accu.ٌْنَن  [ تَ

 تَوائِم   ج   توءمة   م   توءم  ،توأم  
মভচ twin 

 ঘা tea تاي  

 ব্লাও ঘা black tea تاي أحمر  

 ভলরালদয تاٌٌرات  ج تاٌٌر  ،تاٌور  

ুযঝ লফলল  ladies suit 

 ধ্বং ওযা (تباب،تبب،تّب( ]ض[ تبَّ 
to perish 

 X ুকভ য়া, লস্থয য়া استتبَّ 
to be stabilized 

 ক ধ্বং 'ও may he تبًّا له

perish 

 ,স্বাবালফওঢা إستَتْباب  

লনয়ভঢালন্ত্রওঢা regularity, 

normalcy 

 ধ্বং ওযা, নষ্ট (تْبر( ]ض[ تبر

ওযা to destroy 

 স্বলডণয দরা, ভূরযফান ধাঢু تبِر  
gold nuggets, ore 

 ধ্বং ruin, destruction تبارً 

 ঔুলও dandruff تِبِرٌّة  

 নুযডওযা to follow (رجغ(]ً[رجِغ

 III নুযডওযা to follow ربثغ

رجغأ  IV নুাযীওযা to cause follow 

 V শ্চাদ্রৃাফনওযা to follow رزجَّغََ

 VI মণায়িলভখঝা to follow in رزبثغ

succession 

 VIII নুযডওযা to follow ارَّجغ

 (ل)ঈত্তযালধওায, াযষ্পমণ تبع  
succession, dependency 

  ً  ধীন subordinateness تبَع

 ,নুফঢী, নুাযী تِباع  ج تبٌع  

ংমুি attending, adjunct 

 ,ধীনওযড تبعٌات ج تبعٌة  

লনবণ যঢা,নাকলযওত্রৃ 
subordination,dependency,citizens

hip 

 মণায়িলভ, এওএও ওলয تِباًعا
successively,consecutively 

 াধনা,নুযড ُمتابهة  
following,persuit 

 إتباع 
কচাযদাযওযা(ফযাওযড)intensific

ation of word 

 توبل                                         (تْبر( ]ض[ تبر
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 মুলি নুমায়ী, াধনা تتبُّع  

ঈত্তযালধওায following argument, 

succession, persuit 

  ঈত্তযালধওায succession تتابُع  

 ,নুযন إتِّباع 

ম্মলঢ, প্রলঢারন  

 নুযড, পলর تبّاع  ، تبعة  ج  تابِع  
following 

 কলফও (ভলরা) توابِع  ج تابِعة  
woman attendant 

 নাকলযওত্রৃ, চাঢীয়ঢা تابِعٌَّة  
nationality, citizenship 

 ধাযাফালও, ঈমুণলয ُمتتابِع  
successive, consecutive 

 নুলষ্ঠঢ, রলক্ষঢ, ংমুি ُمتّبع  
observed, adhered to 

 ঢাভাও tobacco تبوغ  ج  تِْبػ  

 ফযয় ওযা, ঔযঘ (تْبل(]ض[ تبل

ওযা consume 

 ,II নীয় ওযা,ুস্বাদ ুওযা تبّل

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 ,III নীয় ওযা, ুস্বাদ ুওযা تابل

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 ,নীয় ওযা, ুস্বাদ ুওযা توبل

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 ভলযঘ spice توابِل   ج  تابل  

 ারাদ লফলল kind of salad تبُّولة  

 ীলডঢ, দফুণর sick, weak َمتبُل

 ,ঈমুি,ভিামুি spiced ُمتبّل

seasoned 

 লঘত্র painting تبلوات ج تبلوة  

 ঔয,ঢৃন straw تبن  

  ً -ারওা রুদ ফনণ, straw تبن

colored, flaxen 

 ঔয. লফলিঢা straw vendor تبّان  

-ঔলযয কাদা straw متانبِن  ج متبن

stack 

 ,এলওয য এওوتر[ تترى]

মণায়িলভ successively 

 ঢাভাও tobacco تُتُن  

 ফযফা ওযা to (تْجر(]ن[ تجر)

trade 

 III ফযফা ওযা to trade تاجر

 VIII ফযফা ওযা to trade اتّجر

 ফযফা commerce تِجارة  

 ফযফালয়ও commercial  تِجاري  

تابل   توابِل   ج   تاخم                                              
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 ফযফা business َمتاِجر  ج متجر  

 ফযফালয়ও commercial متجري  

 ফযফা busines إتِّجار  

 ফযফায়ী marchant تُّجار  ج تاِجر  

 ,ভুঔাভুঔী, াভলন (prep) تُجاهَ 

লফলযঢ in front of , opposite, face 

to face 

 লনলঘ (prep) تحتَ 
under,below,beneath 

 লনলঘ below,beneath (adv) تَ حتُ 

  ً  -লনলঘয-, lower,under تحتاِن

 ঈায কদয়া to [تحؾ[ أتحؾَ 

present 

 ঈলঠৌওন, ুযষ্কায ج  تُحفة    تَُحؾ
gift, present 

 মাদখুয museum َمتاِحؾ  ج متْحؾ  

 ঝও য়া, নষ্ট ( تّخ،تُخوخ(]ن[ تَخَّ 

য়া to become sourbe 

fermented 
 ,লফঙানা, কাপা bed تخوت  ج تخت  

seat  

কফাটণ تختة   , কঝলফর board, desk 

 ঘা, ক্ষয় ওযা, কঢাঢরান to تختخَ 

rot,stutter 

 ফদ চভী য়া to (تخم(]س[ تِخم

suffer indigestion 

 IV কফী ঔায়ালনা  to surfeit أتخم

 VIII ফদ দভী য়া to suffer اتّخم

indigestion 

 ফদচভ, চীডণ تُخمات ج تَُخمة  
indigestion, dyspepsia 

 চীডণঢায় কবাকা َمتخوم  
suffering from indigestion   
 ীভা লনধণাযড ওযা (تخم(]ض[ تَخم
to fix limit 

  III ীভায ওাঙাওালঙ য়া تاخم
to be adjacent 

 ীভানা boarder تخم  ج تخم  

 ওাঙাওালঙ adjacent ُمتاِخم  

 যঙ্গীন াঔী تدُرجة  ،تدرج  
pheasant 

 (লও না( ال تدمرى কও تْدُمري  

No body 

 কঝলফর table ترابٌزات ج تَربٌِزة  

 ফাযান্না terrace تِراس  

 ধূলরভয় য়া to (ترب(]س[ تِرب

be dusty 

 II ধূলরভয় ওযা to cover with تّرب

dust 

،أتراس  ج  تُُرس                                                                             تخم  ج تخم    تُروس 
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 III ঙ্গী য়া to be mate تارب

  V ধূলরভয় য়া to be dusty  تترَّ ب

 ভাভলয়ও أترب  ج  تِرب  
contemporary 

 ধূলরভয় dusty تِرب  

 ,ধূলর تُرب  ج تُربة  

ওফয, ভাটি, grave dust, earth 

  ً  ,ওফয ঔননওাযী تُربٌَِّة   ج  تُرِب
ggravdigger 

 ভাটি,ধূলর تِربان  ،أتِربة  ج  تراب  
earth,dust 

  ً  ভাটিয ভঢ, ধূরায ভঢ تُراب
dusty, atthlike, earthy 

 ললভন্ট cement تُرابة  

 ফুও chest ترائِب  ج تِرببة  

 দদুণা, দালযদ্র ,َمتربة     ماتارًب  ج
misery,poverty 

 ধূরাফৃঢ, dusty ُمترب  

 ফলু্ট রাকান to bolt تربسَ 

 ,ফলু্ট ترابٌص  ،ترابِس  ج تِرباس  

লঙঝলওলন bolt,latch 

 কঝলফর table تربٌزة  

 uu ورث দ্রঃ  تراث

 ঘুভলও(ওায) spangle تِرتِر  

 عن،الى) নুফাদ ওযা  ترجم

)to translate 

 নুফাদ translation تراجم  ج ترجمة  

  تراجمة  ج  ترُجمان ،تراجٌم  
নুফাদও translator 

 নুলদঢ,translated ُمترجٌم  

ػ  দঃুঔওযা  to grieve (روػ(]ً[ رو 

 IIদঃুঔলদয়া to distress رّوػ

رْوػأ  IV দঃুঔলদয়া to distress 

 V দঃুঔওযা  to grieve رزّوػ

 ,দঃুঔ, দদুণা grief أتراح  ج ترح  

distress 

 দযলচ tailor ترزٌة  ج ترزي  

 করাআওযড tailoring ترزٌة  

 ফনণিভ দ্রঃ تراس  

 II ঠার লজ্জঢ ওযা تّرس [ تترس]
to provide with shield 

،أتراس  ج  تُُرس     ঠার shield تُروس 

 ঘাওা, হুআর, ঘযওা ج  تِْرس  تُُرس  
gear, cogwheel 

 কাঢাশ্রয় ترسخانة  ،ترسانة  
shipyard 

 (تعب(]س[تِعب                              ج  تِْرس  تُُرس  
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 ফাযান্না balcony ترسٌنة  

 লযূডণ য়া to (ترع( ]س[ تِرع

become full 

 IV বযা ূডণ ওযা  to fill أترع

 নারা, ঔার تَُرعات،تُرع  ج  تُرعة  
canal(water) 

   খুখু dove,turtledove تُرُؼلّة ،تُرُؼل  

 লফরাী চীফন to (ترؾ(]س[ترؾ

live in opulence 

 IV লফরাী ওযা to provide أتْرؾ

luxarious means 

 V ুলঔ ণাওা to live in luxury تتّرؾ

،تُرفة    লফরালঢা luxury تَرؾ 

 লফরাল,luxurious تِرؾ  

 লফরাল চীফনমান living ُمترؾ  

luxurious 

 বাযযক্ষা ওযা to strut ترفلَ 

ة    ওরায কফান  تراٍق ج تْرلُوَّ
collarbone 

 ফাদ কদয়া, ঢযাক تْرن(]ن[ ترن)

ওযা to give up, to let be 

 ,ভ্রালন্ত, ফলরা neglect تْرن  

omission 

 ঈত্তযালধওায تِركات  ج. تِركة  
legacy,heritage 

 ফৃদ্ধা দাী old maid ترائِن  ج تِركة  

 াভলয়ও মুদ্ধলফযলঢ truce ُمتاركة  

 ঈত্তযালধওায َمتروكات ج َمترون

II ঢুলওণ [ترن[ تّرن  ওযা to turkicize 

X ঢুলওণ استرن  য়া to become a 

Turk 

ঢুলওণ  .التُّْرن،االتران  চালঢ the 

Turks 

  ً ঢুলওণ  ترك  Turkish 

ঢুলওণ تركٌَّة  বালা Turkish 

language 
 িাভ drum تُُرمبٌطات ج تُُرْمبٌط  

  ً  িাভ ফাদও drammer تُُرْمبطج

 কনওলডঢূরয lupine    تُْرُمس  

 أنرنج، أترج দ্রঃ تُُرْنج

 ঈলদ্রৃগ্ন ওযা to concern س[تِره]

هة   هات ج تُرَّ  ঈা mockery تُرَّ

 কনাদর,লাঝুন platoon تروب  

 নয় nine تِسع  م تِْسعة  

 এও নফভাং one أتساع  ج تُسع  

ninth 
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 ঈলন    تسعة عشر تِسع عشرة  م
nineteen 

 নব্বআ ninety تسعون

 লটাফয octobar تسرٌن االّول

 নলবম্বয November تسرٌن الثانً

تع –تعالى   দ্রঃ علو 

 

 ওলঞায লযশ্রভ (تعب(]س[تِعب

ওযা, িান্ত য়া to work hard 

 IV িান্ত ওযা to trouble أتعب

 লযশ্রভ, ওষ্ট trouble أتعاب  ج تعب  

 লযশ্রান্ত tired تعبان، تِعب  

 ুলফধা, ওষ্ট discomfort َمتاعب  

 ওষ্টদায়ও, ুলফধাচনও ُمتِعب  
troublesome 

 লযশ্রান্ত tired ُمتعب  

 কঢাঢরান stammer تعتعَ 

 নাডা to stire إتّعتع

 লড মায়া ( تعَس(]س[]ؾ[ تعس
to fàll 

 IV ুঔী ওযা,ধ্বং ওযা أتعس
to mae unhappy ,ruin 

 দলুফণাও misery تعاسة  ، تعس  

،تعس  تُعساء  ج تعٌس    দদুণাগ্রস্থ, 

ওরুন miserable, unfortunate 

رقََّ[ً(]رقَّ ) ণুণুলপরা to split 

 'II লঙঃফরা to say 'Phew رلّق

 নলঔয ভয়রা dirt under تُؾّ 

fingernail 

 অলর apple تُفّاحات ج تفّاحة  

 ফ ন্নওু gun تُفن  ج تُفكة  

 ণুণু কপরা to (تْفل( ]ن[]ض[ تفل

split 

 রারা, ণুণু split تُفال  ج تُفل  

 দুণকন্ধ ill -smelling تِفل  

 লওদালন spittoon ِمتفلة  

 নুলিঔলমাকয ( تفوه،تفاهة،تفَه(]س[ تِفه
insignificant 

 নুলিঔলয়াকযঢা, স্বল্পঢা تُفُوه  ،تفه  
insignificance 
 নুলিঔলয়াকযঢা, স্বল্পঢা تماهة  
insignificance 
 ল্প, াভানয little, trivial تافة  ، تِفه  

 ,াভানয লচলনল توافِه  ج تافِهة  

স্বল্পঢা triviality, trifle 

 لويّ  দ্রঃ تماويّ 

   تِكن  ج تِكَّة                                       أتعب
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ًّ দ্রঃ تملٌة   لل

 ুদক্ষ Master  تِمن

 IV ুদক্ষ য়া to know well أتمن

 দক্ষ skillful تِْمن  

 ,দঢৃ়ঢা, লযূডণঢা firmness تمانة  

solodity 

 লধও দঢৃ়, লধও লযূডণ أتمن  
more perfect 

 ূডণঢা, ঈrওলণঢা perfection إتمان  

 ূনণ, ঈrওলণ perfect precise ُمتمن  

 বয় ওযা to fear ( تَمَى  تْمً( تْمً

 VIII অিালও বয় ওযা to اتَّمى

fear 

  ً  কঔাদাবীরু, ধালভণও اتمٌاء  ج تم
god-fearing, pious 

 কঔাদাবীলঢ, ধালভণওঢা تْموى ،تُمًى
piety, godliness 

 দদলরঢ ওযা, ভাঢার تّن(]ن[ تنَّ )

ওযা to trample down 

 ওভযফন্ধনী waist  تِكن  ج تِكَّة  

band 

 টিওটিও ব্দ ওযা (খলড) تنَّ 
to tick 

 টিওটিও ব্দ ticking تّكات ج تِّكة  

  ফডণিভ দ্রঃ تكٌة  

 দদলরঢ ওযা to trample تْكتنَ 

down 

 কযলভ পুঝান to bubble تْكتنِ 

نَ تْكت  টিওটিও ব্দ ওযা to tick 

 টিওটিও ব্দ ticking تْكتكة  

 কওৌর tactics تْكتٌن  

 অশ্রভ monasyery تكاٌا ج تكٌة  

، تُِلل   ج  تل    ,রম্বা tall تُلول  ،أتُلل 

hill 

 ুক্ষ্ম াঢরা ওাড tulle تُل  

 ওষ্ট, ওাঠিডয hardship تُلتِل  

 ঈত্তযালধওালয প্রাপ্ত تُِلد ،تاِلد   ج  تلٌد  
inherited 

 IV খাড ঝানা to stretch [ تلع[ أتلع ]

one‘s neck 

 াাড hill, hillside تُِلع  ج تلعة  

 রম্বা, প্রালযঢ long, stretched تلٌع  

 ধ্বং য়া, কবলঙ্গ (تلَؾ(]س[ تِلؾ)

মায়া to be annihilated 

 II ধ্বং ওযা to ruin تلّؾ

 IV ধ্বং ওযা to destroy أتلؾ

لؾ  ت  ধ্বং, ক্ষলঢ ruin, loss 

 ُمتلَّه   ،تاِله                                                    تنَّ 
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 ,লফনষ্ট, প্রলয়াচনীয় ruin تْلفان

worthless 

 ভরুবূলভ َمتاِلؾ   ج  َمتْافة ،َمتلؾ  
desert 

 ক্ষলঢওয harmful ِمتُْلؾ  

 ,ধ্বং, ক্ষলঢ إتُْلفات ج  إتُلؾ  

অখাঢ destruction, damage 

 ধ্বংপ্রাপ্ত, ক্ষলঢগ্রস্থ ruined تاِلؾ  

 ধ্বংপ্রাপ্ত, ক্ষলঢগ্রস্থ ُمتلؾ  ،َمتْلُؾ  
ruined 

 ধ্বংওাযী, ক্ষলঢওয ُمتِْلؾ  
annihilator, 

 ,দলূযক্ষনলমালক কপ্রযড ওযা تَلفزَ 

দযূ দণলড কপ্রযড ওযা to 

televised 

 দযূদণড মন্ত্র television set تِلفاز

 কঝলরলপান ওযা to telephone تلفنَ 

 কঝলরলপান telephone تِِلفون

 لفً দ্রঃ تلفاء

ذلنتلَن م   ফণনাভ demonstrative 

pronoun 

  ঔাাঁচওাঝা ,أتُلم ج تلم  

 ঙাত্র য়া, ঙাত্র ওযা to تلمذَ 

take as, be pupil 

 II ঙাত্র য়া, ঙাত্র ওযা to تتلمذ

take as, be pupil 
 ঙাত্রত্রৃ apprenticeship تلمذة   

 লক্ষা, জ্ঞান learning تلماذ  

 ,ঙাত্র تُلِمذة  ،تُلِمذ   ج  تلمٌذ  

প্রলক্ষডাণী, pupil, trainee 

 ঙাত্রী female تِلمٌذات ج تِلمذة  

student 

 ফাও য়া to be (تلَه(]س[ تِله

astonished 

 ঢবম্ব at a loss ُمتلَّه   ،تاِله  

 নুযড ওযা, খঝা (تُلو(]ن[]تلو[ تُل
to follow, ensue 

 VI এলও যলও নুযড تاال

ওযা to follow one another 

لوَ تِ   (prep) লয, ঈলয after, upon 

 ডা, অফৃলঢ ওযা reading تُِلوة  

 নুযড, যফত্তীঢ,য تالٍ 
following, later 

 ধাযাফালও, িভাকঢ ُمتتتالٍ 
successive, consecutive 

 কওাঞয, লছিী sac تُللٌس  ج تلٌس  

 ম্পন্ন য়া to be (تمام(]ض[ تمَّ 

 IIূডণ ওযা to complete تّمم

ً                                                                    (تُلو(]ن[]تلو[ تُل  تنكج
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 IV ম্পন্ন ওযা to complete أتممّ 

 X ূডণ ওযা  to be استتمّ 

completed 

 মূ্পডণঢা, মূ্পডণ, ূডণাঙ্গ تمام  
completeness, whole, full 

 ঢালফচ, ভাদলুর تمائم  ج تمٌمة  
amulet 

أتمّ   ُ  লধও ূডণ,লধও মূ্পডণ 

more complete   تتْمٌم লযূযড, 

ভালপ্ত, 

লযূযও completion, supplement 

 ,লযূযড, ভালপ্ত, completion إتْمام  

supplement 

 কল ওযন, ভালপ্ত استِتْمام  
termination   

 ূডণ, ুমূ্পডণ, ওৃলত্রভ تام  
complete, consummate 

 আযানী ঢাভাও Persian تمبان  

tobacoo 

 কঢাঢরান, লপলপ ওযা تمتمَ 
stammer 

،تمرات  কঔচযু,কঢঢুর ج   تمر  تمور 
dates dried,tamarind 

ً  تمْرجٌا ،تموْرج  ً ،تٌماْرج  ً  ج   تومْرج
ুরুল নাণ,ওাযী male nurse 

 ভলরা নাণ تمْرجٌات ج تمْرجٌة  
female nurse,Practitioner 

 ফডণিভ দ্রঃ تموز

 কুলভয crocodile  تماسٌح  ج تِمساح  

  ঙা stamp تمؽة  

ن    ধান rice تُمَّ

ز    চরুাআ july تمُّ

 ফালন্না resident تُنَّاء  ج تانِئ  

 আযালন ঢাভাও Persian تُنبان،تنبن

tobacco 

 ঔালঝা,কফলঝ short تنابٌل  ج تِنبال  

 স্ঘযাম্প stamp تنابِر  ج تنبَر  

 স্ঘযাম্পওৃঢ stamped ُمتنبر  

 র lazy تنابِلة  ج تنبل  

 ালভয়ানা, ঘাাঁদনী sun roof تندة  

 ঘুলি লফলল a kind of تنانٌر  ج تنّورٍ 

oven 

স্কাঝণ تنورة    ladies skirt 

 টিন tin plate تنن

  ً  টিলনয লভস্ত্রী tinsmith تنكج

 ,াত্র, ওনলঝনায pot تنكات ج تنكة  

container 

 تان দ্রঃ تانِن

 تٌَّه                                                                                    تنكات ج تنكة  
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 কঢাঢরালনা to stammer تهتهَ 

 লবলমাক, লন্ন تُهم  ج تُْهمة  
charge, suspicion 

এঔনআ, এআ ভুহুলঢণ تًوا  
immediately, at once 

 تؤم দ্রঃ توأم

 ুদক্ষ Master رِوٖ

روٖأ  IV ুদক্ষয়া  to know well 

 বয়ওযা to fear رو٠

 VIII অিালও বয় ওযা to ارَّو٠

fear 

ََّْ  ম্পন্ন য়া to be (رٔبّ(]ٗ[ ر

ْ ّٔ  IIূডণওযা to complete ر

َّْأ رٔ  IV ম্পন্ন ওযা to complete 

َّْ  X ূডণওযা  to be completedاٍزز

প্রঢযাফঢণ (رٞة(]ٕ[ربة ন ওযা to 

repent 

 X ঢফাওযলঢফরা to call on اٍززبة

to repent 

 নুঢা, নুলাঘনা توبة  
repentance 

  নুঢপ্ত, ক্ষভাীর repentant تواب  

 নুঢপ্ত, repentànt تائب  

     تبل দ্রঃ توبل

 ভারলফযী, ভারলফযী কাঙ توت  

Mulberry tree 

[ جت وج[ توَّ    II ভুকুঝ যালনা, 

লবললি ওযা to crown 

  V বললি য়া to تتّوج

crowned 

 ভুকুঝ تٌجان ج تاج

ٌْج    ভুকুঝ,ভস্তওাফযড little crown تَتو

 লবললও crowning تتِْوٌج  

 نٌح দ্রঃ (تاح )توح

 এওফায,কওান ভয় تارة  
once,sometimes 

 ঝযললটা ,torpedo توربٌد  

 ঝাযফাআন توربٌنات ج توربٌن  

,খূডণমন্ত্র turbine 

 ঝও, লফৃঙ্খরা تورتات ج  تورتة  
pie,tart 

 অকুর (تولان،تْوق( ]ن[ ]توق[ تاق

অওাঙ্খা ওযা, দীখণ প্রঢযাা ওযা 
long, wish yearn 

لان    আচ্ছা, অওাঙ্খা توَّ
longing,desire 

 longing (الى) আচ্ছা, অা تّواق  

 longing (الى) আচ্ছা, অা تائك  
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[ sl  50-100 ঔন্ডেয  

য ]  

 

ুদক্ষ Master 

روٖأ  IV ুদক্ষয়া  to know well 

 বয়ওযা to fear رو٠

 VIII অিালও বয় ওযা to ارَّو٠

fear 

ََّْ  ম্পন্ন য়া to be (رٔبّ(]ٗ[ ر

ْ ّٔ  IIূডণওযা to complete ر

َّْأ رٔ  IV ম্পন্ন ওযা to complete 

َّْ  X ূডণওযা  to be completedاٍزز

ٌْعَة   ٌْعَات ج بِ ٌْع  ،ِب ঘাঘণ بِ  church 

ٌَْكار    ওম্পা compass بَ

ٌْل    ফর ballبِ

 যাষ্টার স্ঘযাম্প postal stampث٤َِِْخ َ

 َٕ ب ََ  ফয়ষ্ক, ফয়ষ্ক কাঙ elder, elderث٤ََِْ

tree 

ٌْلٌَة   ٌْلٌَات ج بِ  ভালফণর marble بِ

 

ََٕ  প্রওায়া (ث٤َْٖ،ث٤ََبٕ،رَج٤ََبٕ(]ٗ[َ ثَب
to come out 

ََٖ  II প্রওাওযা to make evident ث٤ََّ

َََٖ(ٓجب٣٘خ) ثَب٣َ  III লযঢযাকওযা to go 

away 

ََٕ  IV স্পষ্টওযা to explain أَثَب

ََٖ  VI যষ্পযলফলযাধীয়া to be رَجَب٣َ

different 

ََٕ زََ٘ب ٍْ  X স্পষ্ট য়া to be evident اِ

ٌْن    ৃণওীওযড, বাকওযড بَ
separation, divission 

ٌْنَ   ভলধয between, amongst بَ

(prep)  

ٌْنَ   ভলধয between, amongst َما بَ

(prep)  

ٌْنَا ٌْنََما ،بَ  ,মঔন, কমলঢু while بَ

whereas(conj.)  

 লযষ্কায, স্পষ্ট clear, plain بٌَِّن  

 ,স্পষ্টঢা clearness  بٌََانَات ج بٌََان  

obviousness 

  ً  ফযাঔযাভূরও, লফসৃ্তঢ بٌََّاِن
Explanatory, illustrative 

 স্পষ্টদষৃ্টান্ত clear proof بٌََّنَات  ج بٌََّنَة  
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 লক্ষাওৃঢ যীক্ষায clearer أْبٌَن  

 প্রদণন exposition تَْبٌَان  

ٌٌِْن     প্রদ্রণন, ফযাঔযা إِبَانَة  ،تَبَ
exposition, explanation 

 াণণওয difference تَبَاٌُّن  

ً  تَ  نِ ٌْ بَا  ৃণও, ৃণওওযড different, 

 Differing 

 

 

زَجَبَٗخ ٍْ  ,স্পষ্টওযণ, ফযাঔযা clarificationاِ

explanation 

 َٕ زَج٤َِب ٍْ  যবাটগ্রন, প্রশ্নাফরীاِ
poll,questionnaries 

 লযষ্কায, স্পষ্ট clear, plain بائِن  

 কমৌঢুও dowry بَائِنَة  

 দযূত্রৃ distance َمْبٌُْونَة  

ٌْن  ُمبِ   লযষ্কায clear 

 লবন্নযওভ, এওযভ নয় ُمتَبَاٌِن  
dissimilar, unlike 

 ,স্পষ্টঢা, যরঢা, ঢণয بٌََانَة ، بٌََان  

ফনণনা clearness, plainness, 

statement,information 

 

  

                                               اِْستَبَانَة
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 ‘ت ‗  

 ক্ষলযয নাভ تآء  

 লঢলযি ক্ষয রুল - ت

লফললয, লিয়ায 

অলক(preposition, prefixed)  

লয (affix) ফল এফং 

লযফযঢণ নীর (augmentative and 

movent)  

* লম্বাধলনয ফযয় (partiçle of 

address) রুল noun এয লয 

ফযফহৃঢ য়,( ুরুল-  َت,স্ত্রী-  ِت

 ( أنَت،أنتِ 

 ফযয় (particle of oath),ণ -*ت

কফাধও - تاهلل  অিায ণ, 

by Allah  

*বলফলযৎ ওালরয 2 
nd

 person 

verb এয প্রণলভ ফযফহৃঢ য়- 

particle of address রুল(َ َُ رَْلؼ

 ।(أٗذََ

*বলফলযৎ ওালরয verb য অলক 

স্ত্রী লঘি রুল ফযফহৃঢ য় 

(ََُ  ।(٠َٛرَلؼَ

*3
rd

 person imperative verb এ স্ত্রী-

ফাঘও লঘি রুল ت ফযফহৃঢ 

য় (  ِْلتَْفعَل ) 

*2 
nd

 person imperative verb এয 

অলক ফযয় রুল অল 

 ।(فَْلتَْفَرَحوا)

*লনযফ (quiescent) ت- লিয়ায 

কলল স্ত্রী লঘি, particle of  female 

gender ( ْلَاَمت ),এ কক্ষলত্র এটি 
pronoun । 

*লযফঢণ নীর (movent) َََ–َد

َّْ،َُهةََّ  এয য মুি  صُ
য়,অলদভূরও (ََذ َّٔ  ।( ُهثََّذَ،صُ

 কঢাঢরালভ ওযা to stammer تؤتؤ

ٌْجان  ج تَاج    ভুকুঝ  crown  تِ

 ধীযতা, কবলফ লঘলন্তرَُئكَح َ

deliberateness, slowness 

ح َ َٞ  ,নচত্রওভে,  দৃয paintingتَْبلَُوات ج  رَبْثُِ

scene,  

د ْٞ اث٤ْذَطََرَبثُ َٞ  ,ফাক্স, ঔাাঁঘা, কওৌঝাرَ

ফাধায case, box, coffine, casket 

َطَرَبطَ   ٕ  ভুকুট crownر٤َِْيا

     تار                                    تآء
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 যবজফ লঘলন্ত, ধীযঢা, ভন্থযঢাرَُئكَح َ
deleberateness, slowness 

 IV লস্থয দলৃষ্টলঢ ]تار[)اتَار( أَتَارَ 

ঢাওান(الى) to stare 

 এওদা, কওান এও ভয়, কওানربإح َ

ভয় once, sometimes, at times 

 নঢুন, নফীন fresh, new تَاَرة  

  ذَانَ  এওচন (fem.dem.pron) تَانَ 

(male) [dual nomi.  َتَانِن; 

geni.,accu.ٌْنَن  [ تَ

 تََوائُِم  ج   تَُوَءَمة   م   تُوَءم  ،تَُوأَم  
মভচ twin 

 ঘা tea تَاي  

 ব্লাও ঘা black teaتَاي أَْحَمرُ 

ٌْر  ،تَاٌُْور   ٌِ ٌَْرات  ج تَا  ভলরালদয تَاٌِ

ুযঝ লফলল  ladies suit 

 ধ্বং ওযা (تَبَاب،تَبَب،تَّب( ]ض[ تَبَّ 
to perish 

 X ুকভ য়া, লস্থয য়া اِْستَتَبَّ 
to be stabilized 

 ক ধ্বং 'ও may he تبًّا له

perish 

 ,স্বাবালফওঢা إستِتْبَاب  

লনয়ভঢালন্ত্রওঢা regularity, 

normalcy 

 

 

 ধ্বং ওযা, নষ্ট (تْبر( ]ض[ تبر

ওযা to destroy 

 স্বলডণয দরা, ভূরযফান ধাঢু تَبِر  
gold nuggets, ore 

 ধ্বং ruin, destruction تَبارً 

 ঔুলও dandruff تِْبِرٌَّة  

 নুযড ওযা to follow (رَجَغ(]ً[َرَجِغََ

 III নুযড ওযা to follow رَبثَغََ

 IV নুাযী ওযা to cause أَرْجَغََ

follow 

 V শ্চাদ্রৃাফন ওযা to follow رَزَجَّغََ

 VI মণায়িলভ খঝা to follow in رَزَبثَغََ

succession 

 VIII নুযডওযা to follow ارَّجَغََ

زَزَْ ٍْ جَغََاِ Xঅনুাযী ওযা, নুযন 

ওযলঢ ফরা t o make f ol l ow, 

ask t o f ol l ow 

 ,ঈত্তযালধওায أتْبَاع  ج تَبَع  

াযষ্পমণ(ل), লধনস্ত, নুযন, 

 تبع                                        تبّ 
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নুাযী, নাকলযও, ন্তবুণ ি ণাওা, 

প্রালঙ্গও succession, 

dependency,(pl) follower, citizen, 

partinent 

٢َ رَجَؼَِ  ধীন subordinateness 

رَجِؼَخ َتَبِعَات ج  নযণনত, দালয়ত্রৃ, 

দালয়ত্রৃীরঢা consequence, 

responsibility, responsibleness 

ٌْع    ,নুফঢী, নুাযী تِبَاع  ج تَبِ

ংমুি attending, adjunct 

 ,ধীনওযড تَبَِعٌَّات  ج تَبَِعٌَّة  

লনবণ যঢা,নাকলযওত্রৃ 
subordination,dependency,citizens

hip 

 মণায়িলভ, এওএও ওলয تِبَاًعا
successively,consecutively 

 াধনা,নুযড ُمتَابََهة  
following,persuit 

কচাযদাযওযা(ফযাওযড)intenإِتْبَاع 

sification of word 

 মুলি নুমায়ী, াধনা تَتَبُّع  

ঈত্তযালধওায following argument, 

succession, persuit 

  ঈত্তযালধওায succession تَتَابُع  

  নুযন,ম্মলঢ, প্রলঢারন إتِّبَاع 

 ,জফোিভ, প্রণভ কশ্রডীযاِرِّجَبِػ٢َ 

িালওযার classical 

 ,প্রাচীন ললল্পয নুওযডاِرِّجَبِػ٤َّخ َ

classicism 

تَاِبع  تََوابِع  ،أتْبَاع  ،تُبَّاع  ، تَبَعَة  ج    
নুযড, যফঢী, 

নুকাভী,ংমুি (  নুবূলভও ,(أتْبَاع 

 ,লযলষ্ট following , (تََوابِع  )

subsequent, subordinate, adherent, 

appositive(gram.) , appendix 

 ,কলফও (ভলরা) تََوابِع  ج تَابِعَة  

লনবণ যীর এরাওা, লনবণ যঢা (  تََوابِع) 
woman attendant, dependency, 

dependent terrirories(pl.)  

 নাকলযওত্রৃ, চাঢীয়ঢা تَابِِعٌَّة  
nationality, citizenship 

ع  ْٞ زَجُ ُٓ অনুৃত, নুাযীঢ followed, 

succeeded  

 ধাযাফালও, ঈমুণলয ُمتَتَابِع  
successive, consecutive 

 নুলষ্ঠঢ, রলক্ষঢ, ংমুি ُمتَّبَع  
observed, adhered to 

بُْوغ  ج  تِْبػ  تُ   ঢাভাও tobacco 

 ফযয় ওযা, ঔযঘ (تَْبل(]ض[ تَبَلَ 

ওযা consume 
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تَبَّلَ    II নীয় ওযা,ুস্বাদ ুওযা, 

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 ,III নীয় ওযা, ুস্বাদ ুওযা تَابَلَ 

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 ,নীয় ওযা, ুস্বাদ ুওযা تَْوبَلَ 

ভলযঘ কদয়া to spice, season 

 

 ভলযঘ spice تََوابُِل  ج  تَابَل  

 ারাদ লফলল kind of salad تَبُّْولَة  

 ীলডঢ, দফুণর sick, weak َمتْبُل  

 ,ঈমুি,ভিামুি spiced ُمتَبَّل  

seasoned 

 লঘত্র painting تَْبلَُوات ج تَْبلُْوه،تَْبلُْوه

 ঔয,ঢৃন straw تِْبن  

  ً -ারওা রুদ ফনণ, straw تِْبِن

colored, flaxen 

 ঔয. লফলিঢা straw vendor تَبَّان  

-ঔলযয কাদা straw َمتَابِن  ج ُمتَبَن  

stack 

ٟرَزْوََ]وتر[  এজওয য এও, 

মণায়িলভ successively 

 ঢাভাও tobacco تُتُن  

َُ تْجر(]ن[ تََجر ) ফযফা ওযা to 

trade 

 III ফযফা ওযা to trade تَاَجرَ 

 VIII ফযফা ওযা to trade اِتََّجرَ 

 ফযফা commerce تَِجاَرة  

 ফযফালয়ও commercial  تَِجاِري  

 ফযফা business َمتَاِجُر ج َمتَْجر  

 ফযফালয়ও commercial َمتَْجِري  

 ফযফা busines إتَِّجار  

ار  ج تَاِجر    ফযফায়ী marchant تُجَّ

 ,ভুঔাভুঔী, াভলন (prep) تَُجاهَ 

লফলযঢ in front of , opposite, face 

to face 

 লনলঘ (prep) تَْحتَ 
under,below,beneath 

 লনলঘ below,beneath (adv) تَْحتُ 

  ً  -লনলঘয-, lower,under تَْحتَاِن

 ঈায (اِتَْحاؾ( [تْحؾ[ أَتَْحؾَ 

কদয়া to presen 

 ঈলঠৌওন, ুযষ্কাযتَُحؾ   ج  تُْحفَة  
gift, present 

 মাদখুয museum َمتَاِحُؾ ج ُمتْحَ ؾ  

 تحؾ                                                    تبل
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 ঝও য়া, নষ্ট ( تَّخ،تُُخْوخ(]ن[ تَخَّ 

য়া to become sour be 

fermented 
 ,লফঙানা, কাপা bed تَُخْوت  ج تَْخت  

seat  

কফাটণ تََخت  ج تَْختَة   , কঝলফর board, 

desk 

 ঘান, ক্ষয় ওযা, কঢাঢরান تَْختَخَ 
to rot,stutter 
 ফদ চভী য়া to (تََخم(]س[ تَِخمَ 

suffer indigestion 

 IV কফী ঔায়ালনা  to surfeit أَتَْخمَ 

ََّخمَ   VIII ফদ দভী য়া to suffer اِت

indigestion 

 ফদচভ, চীডণ تَُخم  ،تُخَمات ج تَُخَمة  
indigestion, dyspepsia 

 চীডণঢায় কবাকা َمتُْخْوم  
suffering from indigestion   
 ীভা লনধণাযড ওযা (تَْخم(]ض[ تََخمَ 
to fix limit 

  III ীভায ওাঙাওালঙ য়া تَاَخمَ 
to be adjacent 

 

 ীভানা boarder تُُخْوم  ج تُْخم ، تَْخم  

 ওাঙাওালঙ adjacent ُمتَاِخم  

 যঙ্গীন াঔী تَْدُرَجة  ،تَْدُرج  
pheasant 

 ال تدمرى( কও any one  تَْدُمِري  

কও না) 

No body 

ٌَْزة   ٌَْزات ج تََربِ  কঝলফর table تََرابِ

 ফাযান্না terrace تَِراس  

 ধূলরভয় য়া to (تََرب(]س[ تَِربَ 

be dusty 

بَ   II ধূলরভয় ওযা to cover with تَرَّ

dust 

 III ঙ্গী য়া to be mate تَاَربَ 

بَ    V ধূলরভয় য়া to be dusty  تَتَرَّ

 ভাভলয়ও أَتَْرب  ج  تِْرب  
contemporary 

 ধূলরভয় dusty تَِرب  

َرب   ج تُْربَة  تُ   ধূলর, 

ওফয, ভাটি, grave dust, earth 

  ً  ,ওফয ঔননওাযী تُربٌَِّة   ج  تَُرِب
ggravdigger 

 ভাটি,ধূলর تِْربَان  ،أَتِْربَة  ج  تَُراب  
earth,dust 

 

تخم  ترب                                                                                  
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  ً  ভাটিয ভঢ, ধূরায ভঢ تَُرابِ
dusty, atthlike, earthy 

 ললভন্ট cement تَُرابَة  

ٌْبَ  ة  تََرائُِب ج تَِر  ফুও chest َماتَاِرُب     

ج َمتَْربَة    , দদুণা, দালযদ্র 
misery,poverty 

 ধূরাফৃঢ, dusty ُمتِْرب  

 ফলু্ট রাকান to bolt ] تربس[ تَْربَسَ 

ٌُْص ،تََرابُِس ج  تِْربَاس    ,ফলু্ট تََرابِ

লঙঝলওলন bolt,latch 

 

 

ٌَْزة    কঝলফর table تََربِ

    ঈত্তযালধওায inheritance تََراث  

 ঘুভলও(স্বনণ, রূা) spangle تِْرتِر  

 নুফাদ ওযা  ]ترجم [ تَْرَجمَ 

 to translate( عن،الى)

 নুফাদ تََراِجُم ج  تَْرَجَمة  
translation 

ٌْمُ  ، تََراِجَمة  ج  تَْرُجَمان    تََراِج
নুফাদও translator 

 নুফাদও translator ُمتَْرِجم  

 নুলদঢ,translated ُمتَْرَجم  

ػََ  দঃুঔ ওযা  to grieve (رَََوػ(]ً[ رَو 

ػََ  IIদঃুঔ কদয়া to distress رَوَّ

 IV দঃুঔলদয়া to distress أرَْوػََ

ػََ  V দঃুঔওযা  to grieve رَزَوَّ

 ,দঃুঔ, দদুণা grief أَتَْراح   ج  تََرح  

distress 

 দযলচ tailor تَْرِزٌَّة  ج تَْرِزي  

 করাআওযড tailoring تَْرِزٌَّة  

ًَ رَوََ ا চত্বয, ফাযান্না terrace 

سَ   II ঠার লজ্জঢ ওযা  ] ترس] تَرَّ
to provide with shield 

، أَتَْراس  ج  تُْرس    ঠার shield تُُرْوس 

  

 ঘাওা, হুআর, ঘযওা تُُرس   ج  تِْرس  
gear, cogwheel 

 َمتَْرسَ 

 ، ٌُْس  ج ِمتَْرس  َمتَاِرُس،َمتَاِرُس، َمتَاِر

ফলু্ট, প্রলঢফন্ধও bolt, barricades 

 কাঢাশ্রয় تَْرَسانَات  ج تَْرَسانَة  ،تِْرَسانَة  
shipyard 

ٌْنَة    ফাযান্না balcony تََرِس

 লযূডণ য়া to (تََرع( ]س[ تَِرعَ 

become full 

 IV বযা ূডণ ওযা  to fill أَتَْرعَ 

 ترؾ                                                ترجم 
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 নারা, ঔার تَُرَعات ،تَُرع  ج  تَُرَعة  
canal(water) 

   খুখু dove,turtledove تُْرُؼلَّة  ، تُْرُؼل  

 লফরাী চীফন to (تََرؾ(]س[ تَِرؾَ 

live in opulence 

 IV লফরাী ওযা to provide أتَْرؾَ 

luxarious means 

ؾَ   V ুলঔ ণাওা to live in luxury تَتَرَّ

 লফরালঢা luxury تَْرؾ  ، تُْرفَة  

 লফরাল,luxurious تَِرؾ  

 লফরাল চীফনমান living ُمتَْرؾ  

luxurious 

 বাযযক্ষা ওযা to ]ترفل[ تَْرفَلَ 

strut 

ة    ওরায কফান  تََراٍق ج تَْرلُوَّ
collarbone 

 ফাদ কদয়া, ঢযাক )تْرن(]ن[ تََرنَ 

ওযা to give up, to let be 

 ,ভ্রালন্ত, ফলরা neglect تَْرن  

omission 

 ঈত্তযালধওায تَِرَكات  ج تَِرَكة  
legacy,heritage 

ة  تََرائُِن ج تَِركَ   ফৃদ্ধা দাী old maid 

 াভলয়ও মুদ্ধলফযলঢ truce ُمتَاَرَكة  

 ঈত্তযালধওায َمتُروَكات   ج َمتُْرْون  

نَ  II ঢুলওণ [ ترن[ تَرَّ  ওযা to 

turkicize 

X ঢুলওণ اِْستََرنَ   য়া to become a 

Turk 

،التُّْرن ঢুলওণ االَتََران   চালঢ the 

Turks 

  ً ঢুলওণ  تُْرِك  Turkish 

ْرِكٌَّة  اْلتُ   ঢুলওণ  বালা the Turkish 

language 
ٌْط   ٌَْطات  ج  تُُرْمِب  িাভ drum تُُرْمبِ

  ً  িাভ ফাদও drammer تُُرْمبَْطِج

 কনওলডঢূরয lupine    تُْرُمس  

أُرُْوطَّأتُْرْنج،  ، تُُرْنج জানভয করফুয কাঙ 

citron 

 ঈলদ্রৃগ্ন ওযা to )تََره( ]س[ تَِرهَ 

concern 

َهات  َهة  تُرَّ ج تُرَّ  ঈা mockery 

 কনাদর,লাঝুন platoon تَُرْوب  

 নয় nine تِسع   م  تِْسعَة  

َْوََتسع َعَشَرةَ  م  ِتْسعَةَ   َػ উনন 

nineteen 

 এও নফভাং one أتَْساع  ج تُْسع  

ninth 
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 নব্বআ ninety تِْسعُْونَ 

ِؼ٤َْ٘بد َْ  নব্বই দও the ninetiesاُزِّ

غَِ ٍْ  নফভ the ninthاُزَّب

لُ  ٌُْن ااْلَوَّ  লটাফয octobar تَْسِر

ٌُْن الثَّانًِ  নলবম্বয November تَْسِر

تع  –  [ংজিرؼب٠ُ] অ, মায়া 

মাও, ঘর, ভলভালিঢ come on, let‘s 

go(imp. V), sublime َ–هللاَرَؼَبٍَ  

 

 ওলঞায লযশ্রভ (تَعَب(]س[ تَِعبَ 

ওযা, িান্ত য়া to work hard 

 

 IV িান্ত ওযা to trouble أَتْعَبَ 

 লযশ্রভ, ওষ্ট trouble أَتْعَاب  ج تَعَب  

، تَِعب    লযশ্রান্ত tired تَْعبَان 

 ুলফধা, ওষ্ট discomfort َمتَاِعب  

 ওষ্টদায়ও, ুলফধা চনও ُمتِعب  
troublesome 

 লযশ্রান্ত tired ُمتَعَب  

 কঢাঢরান stammer ]تعتع[ تَْعتَعَ 

َّْعتَع    নাডা to stire إِت

 লড ( تَعَس،تَْعس(]س[]ؾ[ تَعََس،تَِعسَ 

মায়া to fàll 

 IV ুঔী ওযা,ধ্বং ওযা أَتْعَسَ 
to mae unhappy ,ruin 

 দলুফণাও misery تَعَاَسة  ، تَِعس  

ٌْس  ،تَِعس    ,দদুণাগ্রস্থ تُعََساُء ج تَِع

ওরুন miserable, unfortunate 

 ণুণু কপরা to split (رَقَّ(]ً[َرَقََّ

قََرَلََّ  II লঙঃফরা to say 'Phew' 

 নলঔয ভয়রা dirt under تُؾّ 

fingernail 

 লওদানী splittonتَفَافَة  

  লঙঃ! লধক্ কঢাভায ঈযتُفًّا لَنَ 

phew! Fie on you 

 অলর apple تُفّاحات ج تُفَّاح  ،تُفَّاَحة  

 

 ফন্নওু gun تُفَن  ج تُْفَكة  

 ণুণু কপরা to (تَْفل( ]ن[]ض[ تَفَلَ 

split 

فَال  ج تُْفل  تُ   রারা, ণুণু split 

 দুণকন্ধ ill -smelling تَِفل  

 লওদালন spittoon ِمتْفَلَة  

 নুলিঔলমাকয ( تُفُْوه،تَفَاَهة،تَفَه(]س[ تَِفهَ 
insignificant 

 নুলিঔলমাকযঢা, স্বল্পঢা تُفُْوه  ،تَْفه  
insignificance 

 روٖ                                   تعب
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 নুলিঔলমাকযঢা, স্বল্পঢা تَمَاَهة  
insignificance 
 ল্প, াভানয little, trivial تَافَة  ، تَِفه  

 অনধও স্বল্প, অনুজল্লঔজমযাকয moreأرْلََُٚ

trival,insignificant 

 ,াভানয লচলনল تََوافِه  ج تَافَِهة  

স্বল্পঢা triviality, trifle 

تَمَاِوي     ফীজ, seed 

 ঔাদয লফলল, স্  sauce  تَْمِلٌَة  

 

ََٖ  ঈন্নঢ ওযা, দক্ষঢায় ]روٖ[َرَوَ

াচান, ঠিও to arrange skilfully, 

perfect 

 ,IV ঠিও ওযা, বার চানা أَتْمَنَ 

ঠিও য়া to perfect, to know well 

 দক্ষ skillful تِْمن  

رَْو٢َِ٘ رَْوَٕ٘ٞطَ ওানযকযী, ওালযকয(pl), 

technical,technician(pl)  

 

َطَ ٤َِّ٘بد  رَْو٤َِّ٘خ َرَْو যওৌর, লযূডণঢা 
technique, perfection 

 ,দঢৃ়ঢা, লযূডণঢা firmness تَمَانَة  

solodity 

 লধও দঢৃ়, লধও লযূডণ أَتْمَنُ 
more perfect 

 ূডণঢা, ঈrওলণঢা perfection إِتْمَان  

 ূনণ, ঈৎওলণ perfect precise ُمتْمَن  

 কপাচঢ ওযা ( وَ لَى،َوْلاٌَة (]ض[ َولَى

ওযা,যক্ষা ওযা to save, preserve, 

protect 

V বয় ওযা, যক্ষা ওযা, ঢওণتََولَّى  

য়া to be wary, to beaware 

 VIII অিালও বয় ওযা to اتَّمى

fear 

  ً  কঔাদাবীরু, ধালভণও اَتِْمٌَاُء ج تَِم
god-fearing, pious 

 অনধও কঔাদাবীরু more piousأرْو٠

 কঔাদাবীলঢ, ধালভণওঢা تَْمًوى ،تُمًى
piety, godliness 

 দদলরঢ ওযা, ভাঢার )تَّن(]ن[ تَنَّ 

ওযা to trample down 

 ওভযফন্ধনী waist  تَِكن  ج تِكَّة  

band 

 টিওটিও ব্দ ওযা (খলড) تَنَّ 
to tick 

 টিওটিও ব্দ ticking تَكَّات ج تِكَّة  

نت                                               (ولً( تولً   
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ََّ٤ ٌِ خ َرَ ধভোরা, অশ্রভ, 

অশ্রয়,যাচজনলঢও অশ্রয়, ফালড  

monastry, asylum, hospice 

 দদলরঢ ওযা to ]تكتن[ تَْكتَنَ 

trample down 

زَيََ ٌْ  ফুদ্রৃদূ ওযা, ল্প ঢাল [تكتن[ رَ

পুঝান to bubble, simmer 

 টিওটিও ব্দ ওযা to tick تَْكتِنَ 

 َ٢ ٌِ زِ ٌْ  যওৌরী, কওৌরংিান্ত  tacticalرَ

 অশ্রভ monasyery تََكاٌَا ج تَِكٌَّة  

، تَُِلل   ج  تَ  ل  تُلُْول  ،أَتَُْلل   রম্বা tall, 

hill 

 ুক্ষ্ম াঢরা ওাড tulle تُل  

 ওষ্ট, ওাঠিডয hardship تَُلتِل  

ٌْد    ঈত্তযালধওালয تَُِلد ، تاِلد   ج  تَِل

প্রাপ্ত inherited 

تلع[ أتْلَعَُ   ] IV খাড ঝানা to stretch 

one‘s neck 

 াাড hill, hillside تَُِلع  ج  تَْلعَة  

 রম্বা, প্রালযঢ long, stretched تَِلٌِع  

 ধ্বং য়া, কবলঙ্গ (تَلَؾ(]س[ تَِلؾَ 

মায়া to be annihilated 

 II ধ্বং ওযা to ruin تَلَّؾَ 

 IV ধ্বং ওযা to destroy أَتْلَؾَ 

 ধ্বং, ক্ষলঢ ruin, loss تَلَؾ  

 ,লফনষ্ট, প্রলয়াচনীয় ruin تَْلفَان

worthless 

 ভরুবূলভ َمتَاِلُؾ  ج  َمتْلَفَة ،َمتْلَؾ  
desert 

 লওলচা, ক্ষলঢওয harmful ِمتَُْلؾ  

 ,ধ্বং, ক্ষলঢ إِتَُْلفَات ج  إِتَُْلؾ  

অখাঢ destruction, damage 

 ধ্বংপ্রাপ্ত, ক্ষলঢগ্রস্থ ruined تَاِلؾ  

 ধ্বংপ্রাপ্ত, ক্ষলঢগ্রস্থ ُمتْلُؾ  ،َمتْلُؾ  
ruined 

 ধ্বংওাযী, ক্ষলঢওয ُمتِْلؾ  
annihilator, 

 দলূযক্ষনলমালক কপ্রযড ]تلفز[ تَْلفَ زَ 

ওযা, দযূ দণলড কপ্রযড ওযা to 

televised 

  দযূদণড  television تَْلفََزة  

ِْلبىَْ  যটনরনবন মন্ত্র television setرِ

 কঝলরলপান ওযা to ]تلفن[ تَْلفَنَ 

telephone 

تِِلفُْونَات ج تِِلٌفُْون ،تِِلفُْون    কঝলরলপান 
telephone 

  ً  কঝলরলপান লফলয়ও telephonicتِِلٌفُْوِن
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ِْوَبءََ  নফযীত, াভজন opposite, in frontرِ

of (prep.)  

ِْوَبئ٢َِ   আনাআনন, স্বয়ংলিয় বালফرَ

automatic, sponteneously 

ِْوَبئ٤َِّخ َ  স্বয়নিয়তা automatismرِ

 ফণনাভ demonstrative تِْلَن م ذَِلنَ 

pronoun 

  ঔাাঁচওাঝা ,أتَُْلم  ج تَلَم  

 ঙাত্র য়া, ঙাত্র ওযা] تلمذ[  تَْلَمذَ 
to take as, be pupil 
 II ঙাত্র য়া, ঙাত্র ওযা to تَتَْلَمذَ 

take as, be pupil 
 ঙাত্রত্রৃ apprenticeship تَْلَمذَة   

 লক্ষা, জ্ঞান, ালণ্ডঢয تِٰلَماذ  
learning 

ٌْذ    ,ঙাত্র تََُلِمَذة  ،تََُلِمذُ  ج  تِْلِم

প্রলক্ষডাণী, pupil, trainee 

ٌْذَات  ج تِْلِمذَة    ঙাত্রী female تِْلِم

student 

 ফাও য়া to be (تَلَه(]س[ تَِلهَ 

astonished 

 ঢবম্ব at a loss ُمتَلَّه   ،تَاِله  

 

 নুযড ওযা, খঝা (تُلُو(]ن[]تلو[ تََُل 
to follow, ensue 

 VI এলও যলও নুযড تَاالَ 

ওযা to follow one another 

وَ تِلْ   (prep) লয, ঈলয after, upon 

 ডা, অফৃলঢ ওযা reading تَُِلَوة  

 নুযড, যফত্তীঢ,য تَالٍ 
following, later 

 ধাযাফালও, িভাকঢ ُمتَتَالٍ 
successive, consecutive 

 চওচজও(কানারী, রূারী) ূঢাযر٢َِِّ

ওাড glittering febric 

ٌْس   ٌُْس ج تَِل  কওাঞয, লছিী sac تََُلِل

 ম্পন্ন য়া to be (تََمام(]ض[ تمَّ 

مَ   IIূডণ ওযা to complete تَمَّ

 IV ম্পন্ন ওযা to complete أَتْمَّ 

 X ূডণ ওযা  to be اِْستَتَمَّ 

completed 

 মূ্পডণঢা, মূ্পডণ, ূডণাঙ্গ تََمام  
completeness, whole, full 

ٌَْمة    ঢালফচ, ভাদলুর تََمائُِم ج تَِم
amulet 

 লধও ূডণ,লধও মূ্পডণ أَتَمُّ 
 

 more complete 

تم                                                                        تلو   
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ة    ات ج تَتِمَّ  ,লযূযড تَتِمَّ

ভালপ্ত,লযূযও completion, 

supplementation  

ٌْم    ,লযূযড, লযূডণঢাتَتِْم

লযভালপ্ত,ওামণওযড completion, 

perfection, consumation 

 লযূযড, ভালপ্ত, ওামণওযড إتَْمام  

completion, conclusion, execution 

  কল ওযন, ভালপ্ত اِْستِتَْمام  
termination, conclusion  

 ূডণ, ুমূ্পডণ, ওৃলত্রভ تَام  
complete, consummate 

 আযানী ঢাভাও Persian تُْمبَان  

tobacoo 

 কঢাঢরান, লপলপ ]تمتم[ تَْمتَمَ 

ওযা stammer 

خ َ َٔ زَ ْٔ  ওরওর, ফঘা, murmuringرَ

َرات  ، تُُمْور   ج  تَْمر   تَم   কঔচযু,কঢঢুর 
dates dried,tamarind 

  ً ،تَُمْوْرِج  ً ٌَْماْرِج ،تِ  ً  تََمْرِجٌَا ج   تُْوُمْرِج
ুরুল নাণ,ওাযী male nurse 

  ভলরা নাণ تََمْرِجٌَات ج تََمْرِجٌَة  

 

female nurse,Practitioner 

َْٞ ُٔ ىرَ জুরাই july 

ٌُْح ج  تِْمَساح  تََماِس   কুলভয crocodile 

  ঙা stamp تَْمؽَة  

ن    ধান rice تُمَّ

ز    চরুাআ july تمُّ

ٌُْن ج  َٖ تَنَاِئ ر٤ِِّْ٘ ড্রাকন, ানন-ননিঃযণী নর 

dragon, waterspout 

 ফালন্না resident تُنَّاء  ج تَانِئ  

،تُْنبَن    আযালন ঢাভাও Persian تُْنبَان 

tobacco 

ٌْل  ج تِْنبَال    ঔালঝা,কফলঝ short تِنَاِب

 স্ঘযাম্প stamp تَنَابُِر ج تَْنبَر  

 স্ঘযাম্পওৃঢ stamped ُمتَْنبَر  

 র lazy تَنَابِلَة  ج تَْنبَل  

 ালভয়ানা, ঘাাঁদনী sun roof تَْنَدة  

ٌُْر ج تنّْور    ঘুলি লফলল a kind of تَنَاِن

oven 

স্কাঝণ تَنُّْوَرة    ladies skirt 

 টিন tin plat تَنَن  

ٌَخ َنََكات  ج تَ  رََ٘ াত্র, ওযান, অধায 

container, can 

  ً  টিলনয লভস্ত্রী tinsmith تَنَْكِج

 

 

  تهته                                                                                                                 تمز
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ربىر٤َِ٘ي(َرَبَِٗيََٓشََ م  ذَان ) এওচন 

(ুং, স্ত্রী, লদ্রৃফঘন ر٤ِ٘يَََ ওভেফাচয, 

ম্মন্ধদ)- ভধযফঢী আলঙ্গঢ ফণনাভ  

demonstrative pronoun 

 কঢাঢরালনা to stammer ]تهته[ تَْهتَهَ 

 লবলমাক, লন্ন تَُهم  ج تُْهَمة  
charge, suspicion 

এঔনআ, এআ ভুহুলঢণ تًَوا  
immediately, at once 

َّ تََوائُِم ج تَْوَءم ، َ أ ْٞ رَ জভজ twin 

خ َ َٓ أَ ْٞ َُْ رَ ائِ َٞ طرَ যভজয় চভচ female twin 

خ َ َٓ أَ ْٞ  অংীদানযত্ব কঞন  formation ofرَ

partnership 

 َّ َ أ ْٞ زَ ُٓ অংীদানযত্ব গ্রনওাযী joined in 

partnership 

  

ة(]ٕ[ رَبةََ ْٞ ثَخ،ر ْٞ زَبة،رَ َٓ ) প্রঢযাফঢণ ন 

ওযা to repent 

زَزَبةََ ٍْ  X ঢফাওযলঢফরা to call on ا

to repent 

 নুঢা, নুলাঘনা تَْوبَة  
repentance 

اب     নুঢপ্ত, ক্ষভাীর repentant تَوَّ

 নুঢপ্ত, repentànt تَائِب  

     ভরা কদয়া  to spice تَْوبَلَ 

 ভারলফযী, ভারলফযী কাঙ تُْوت  

Mulberry tree 

جَ   ,II ভুকুঝ যালনা  ] توج[ توَّ

লবললি ওযা to crown 

جَ    V বললি য়া to تَتَوَّ

crowned 

ٌَْجان  ج تَاج    ভুকুঝ تِ

 ভুকুঝ,ভস্তওাফযড  تَُوٌَِجات ج تَُوٌِج  
little crown 

ٌْج    লবললও crowning تَتِْو

 ,লনধণালযঢ য়া  )تْوح( تَاحَ 

কদয়া to be destined, be 

granted 

 এওফায,কওান ভয় تَاَرةً 
once,sometimes 

 কওান ভয় – কওান ভয়تَاَرةً  – تَاَرةً 

-ভজয় – ভলয় at times   رَبَهحًَ-ََطَوًرا

at times 

 ভজয় – নয ভলয় at تَاَرةً – أُْفوََٟ

times – other times  

ٌْد  ঝযললটা ,torpedo تُ وْربِ
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ٌْن ٌْنَات ج تَوْرِب  ঝাযফাআন تَوْربِ

,খূডণমন্ত্র turbine 

 ঝও, লফৃঙ্খরা تُوْرتَات ج  تُوْرتَة  
pie,tart 

 অকুর (تولان،تْوق( ]ن[ ]تْوق[ تَاقَ 

অওাঙ্খা ওযা, দীখণ প্রঢযাা ওযা 
long, wish yearn 

لَان    আচ্ছা, অওাঙ্খা توَّ
longing,desire 

 longing (الى) আচ্ছা, অা تَوَّ اق  

 longing (الى) আচ্ছা, অা تَائِك  

 ূক্ষ্ম াঢরা ওাড tulle تُْول  

 ওনযা (تْوه( ]تٌه=توه[ ]ن[ تَاهَ  
daughter 

هَ   II ওনযা daughter تَوَّ

ٌْه( ]تٌه[ ]ض[ تَاهَ    ওনযা daughter (ت

 

 

 II ওনযা daughter تٌَّه

 

ٌْح(]ض[]تٌح[ تَاحَ   ,লনধণালযঢ য়া (ت

লনলশ্চঢ য়া to be destined, to 

be granted 

 IV লনধণালযঢ ওযা, নুলভাদন أتَاحَ 

ওযা , to destine 

 ধাযা, কস্রাঢ, প্রফা تٌََّاَرات ج تٌََّار  
stream, current 

 টাআনাভা, genarator َمتَار  

ٌَْزء    ভাভী, maternal aunt تِ

ٌْس     াাঁঞা, Billy goatتٌُُْوس  ,أَتٌَْاس  ج  تَ

 কফাওা, ঈন্ত্ত foolish أَتٌَْس  

ٌَْن م  ذَانَ   ,এঝা, ঐ, ঝা, এআ this تِ

that (demons pronoun) 

َُ ]تٌل[ ر٤ََََّ َُ َُ ঢায, কওফর wire, 

cable 

ٌْل    লরলরন linen تَ

ওাাঁر٤ََِْخ َ চাভার (ঢূরা) staple 

ٌْم(]ض[ تَامَ   দাল লযনঢ ওযা (ت
to enslave 

 II কভাাচ্ছন্ন ওযা to enthral تٌََّمَ 

 দা য়া,ফন্নী য়া ُمتٌََّم  
enslaved 

 

ٌْه(]ض[ تَاهَ   ালযলয় মায়া, ফলঔ (ت

মায়া, ালরলয় মায়া, কল 

য়া to get lost, perish, astray 

تاح                                                      
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 II লফণকাভী ওযা, ধ্বং ওযা تٌََّهَ 
to mislead 

 IV লফণকাভী ওযা, ধ্বং ওযা أَتَاهَ 
to mislead 

ٌْه    ভরুবূলভ, চনীন, ংওায تِ
desert, pride 

 বফখুলয, ঈদ্ধঢ stray,haughty تٌََّاه  

ٌَْهان  বফখুলয,ঈদ্ধঢ stray,haughty تَ

بءَُ َٜ  নফনিন্ন এরাওা desolate regionر٤َْ

লফভ্রান্ত, ধাাঁধাাঁ, লওংওঢণ َمتَاَهة   ফযলফভুঢ় 

 ,বফখুলয, ঈদ্ধঢ ভনলমাকী stray تَائِه  

haughty, 

 

 

 

 'ث' 

ফডণভারায ঘঢুণণ ফডণ(صآء َ،َصَب )। 

ফহুফঘন  ََأَص٤ْآء/َ َ-،صآَءاد   أَصْٞآء 

 এয ংলক্ষপ্ত (লদ্রৃঢীয়صَب٤َِٗخ َ - ث  

second) । 

 াআ কঢারা to yawn  (ثَؤَب(]ش[ ثَئِبَ 

 VI াআ কঢারা to yawn تَثَائَبَ 

 লযশ্রান্ত,াআ ثَُإبَاءُ 

 ,প্রলঢলাধ কনয়া (ثؤْر(]ؾ[ ثَؤَرَ 

প্রলঢলংা ওযা, যলিয ফদরা 

কনয়া (ب) to take blood 

revenge 

 IV লনযয প্রলঢলাধ কনয়া أَثَؤرَ 
to take one‘s revenge 

 VIII লনযয প্রলঢলাধ কনয়া إثْتَؤَرَ 
to take one‘s revenge 

، أَثآر  ،ثَؤَْرات  ج ثَؤْر    ,প্রলঢলাধ آثَار 

প্রলঢলংা revenge 

 প্রলঢলংাওাযী, প্রলঢলাধ ثَائِر  

গ্রনওাযী  avenger 

ٌُْل ج  ثُْإلُْولَة  ،ثُْإلُْول    অাঁলঘর wart ثآِل

 দাক scàrs ثَؤَى

 দঢৃ় য়া  to (ثَبَات،تُبُت(]ن[ ثَبَتَ 

stand firm 

 II ফাাঁধা to fasten ثَبَّتَ 

 IV প্রভানওযা to establish أَصْجَذََ

 V প্রভালনঢ য়া to asertain رَضَجَّذََ

زَضْجَذََ ٍْ  X কদঔান to show steadfast اِ

দৃঢ়, প্রতততিত, াী, এওতনি firm, 

established 

 صجذَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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 ,লফশ্বস্ত, দালয়ত্রৃীর reliable ثَْبت  

credible 

 ,ঢালরওা, ূঘী list أَثْبَات  ج ثَبَت  

index 

 (على ) দঢৃ়ঢা, এওলনষ্ঠঢা ثَبَات  
firmness 

 ,স্থানয়ত্ব, লস্থলঢীরঢা stabilityصَجَبِر٤َّخ َ

static nature 

ت  ثُبُوْ   স্থালয়ত্রৃ, লফঘর, ঝরঢা 
permanence, steadiness 

ِر٢َ  ْٞ  প্রভান evidenceصُجُ

 লধও লফশ্বস্ত, লধও দঢৃ় أَثْبَت  
more reliable, firmer 
ٌْت    দঢৃ়ওযড, লনলশ্চঢ ওযড تَثِْب
consolidation 

 ,ংস্থান, প্রঢযয়ন إِثْبَات  

লনলশ্চঢওযড 
establishment, attestation 

ً  إِثْبَاتِ   যাাঁ ূঘও, লনশ্চয়ঢাূঘও, 

confirmatory 

 যীক্ষা, লনলশ্চঢওযড تَثَبُّت  
examination 

 লস্থয, দঢৃ় firm, fixed ثَابِت  

 লস্থয নক্ষত্র fixed ثََوابُِت ج ثَابِت  

star 

 প্রলঢলষ্ঠঢ, লনলশ্চঢ ,প্রভালনঢ َمثُْوت  
established, proved 

 ধ্বং ওযা, to destroy ( ثْبر(]ن[ ثَبَرَ 

 ,III অগ্র  ঈদযলভ ওযা ثَابَرَ 

ঈদযভ persevere 

 ধ্বং, ক্ষলঢ ruin ثَبُْور  

 

    ধযাফায় persistance ُمثَابََرة  

ََٜ  লফরলম্বঢ ওযা to hold (صْجٜ(]ٕ[ صَجَ

back 

ََٜ   II লডলয় কনয়া to prevent صَجَّ

 ، ثُْبنَة   ثُبَن  ج  ثِبَان   ওালযয বাাঁচ 
fold of a garmnent 

َطَ َُ ََ ص٤ََِزِ ص٤ِْزَ ফনয ঙাকর a variety of 

wild goat 

 প্রমণাপ্ত বালফ প্রফালঢ (ثَّج( ]ن[ ثَجَّ 

য়া to flow copiously 

اج     মণাপ্ত প্রফালঢ ثَجَّ

 খন য়া to (ثََخانَة،ثُُخْونَة(]ن[ ثَُخنَ 

be thick 

 IV কভাঝা ওযা, দফুণর ওযা أَثَْخنَ 
to weaken 

َخانَة ، ثَِخن  ثُُخْونَة  ،ثَ   ূরুত্রৃ, কভাঝা, 

খনত্রৃ thickness 

    ثرب                                                                                ثبط

 ثرب
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ٌْن    ,খন, কভাঝা thick ثَُخنَاُء ج ثَِخ

dense 

 ,স্তন(ুং, স্ত্রী) أَثَْداء  ج ثًَدى م ثَِدي  

ফাাঁঝ breast 

صَِل٣َبٕ)ٓش(َ স্তনমুকর (ভলরা) breast(of 

woman), bosom 

 ূণে স্তনমুকর a woman large inصَِل٣َبءَُ

the ٕصَِل٣َب 

َ:َ اَٗبدَصَِل٤٣َّخَ  َٞ صَِل١َ َؽ٤ْ শুয ফাঝ   breast 

of mammals 

-ওান্নালবচা(লঘাঔ) tear ثَر  

blurred 

 লনন্না ওযা to (ثََرب(]ض[ ثَِربَ 

blame 

بَ   II ফাদ কদয়া to censure ثَرَّ

 ٣ভলদনায প্রাঘীন নাভ name ofَضِْوة

Medina 

ٌْب    ,লনন্না,  নুলমাক, লবলমাক تَثِْر

blame, censure 

 নণণও ওণা )ثَْرثََرة( ]ثرثر[ ثْرثرَ 

ফরা to chatter 

 কম নণণও ফলর ثَْرثَُرْون ج ثَْرثَار  
prattler, chatterbox 

 ,নণণও ওণা chatter ثَْرثََرة  

prattle 

 ঝুওযা ঝুওযা ওযা to )ثَْرد(]ن[ ثََردَ 

crumble 

ٌْد    লবচান রুটিয াত্র dish of ثَِر

sopped  bread 

 াত্র dish, bowl ِمثَْرد  

 অখাঢ ওযা(দাাঁঢ (ثْرم(]ض[ ثََرمَ 

 কঢারা) to knock ones tooth out 

 দাাঁলঢ পাাঁও য়া to (ثََرم(]س[ ثَِرمَ 

have gap between teeth 

 (ثََرى( ]ثري ،ثرو[ ]س[ ثَِريَ 

ধনী য়া to be wealthy 

 IV ম্পদারী য়া to be أَثََرى

rich 

 লবচা ভাটি moist earth ثًَرى

 ধডফান, ম্পদারী أَثِْرٌَاُء ج ثَِري  
wealthy 

 ফৃক্ষলযান plantations ثَِرٌَّات  

 বাকয, ম্পদ  ثََراء  ، ثَْرَوات ج ثَْرَوة  
fortune 

 ,ছাডফালঢ ثَُرٌَّات  ج ثَُرٌَّة  ،ثَُرٌَّا

ছুরন্তফালঢ chandelier 

 ধডী rich ُمثْرٍ 

ثؽو                                                                                          ثرم  
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ٌُْن ج ثُعبَان    া snake ثَعَابِ

ً  ثُْعبَ  اِن  ালয ভঢsnake like 

 কিন drain َمثَاِعُب ج َمثْعَب  

 লয়ার fox ثُعَالَة  

 লয়ার fox ثَعَاِلُب ج ثَْعلَب  

  ً  লয়ালরয ভঢ foxlike ثَْعلَبِ

 াভলনয দাাঁঢ, ভুদ্র ثُؽُْور  ج ثَؽَر  

কাঢ, ঢীয front teeth,port 

 

 ,বঙ্গ ওযা, লঙন্ন ওযা ثُؽَر  ج  ثُْؽَرة  

কঢণ , রু াফণঢয যাস্তা breach, 

rift, cavity 

 াদা ثَؽَام  

 াদা white(adj) ثَاِؼم  

 ,বযাাঁ বযাাঁ ওযা (ثُؽَاء( ]ن[ ]ثؽو[ ثَؽَا

ক্ষীডস্বলয ওণা ফরা to bleat 

কবাঁ ثُؽَاء   ডায টাও bleat 

কবাঁ ثَاغٍ  ডায টাও bleating 

 কখাডায লচলনয أَثْفَار  ج ثَفَر  

শ্চাঢবাক crupper (saddle) 

 ,ঢরালন, লর ফলষ্ট ثُْفل  

sediment, 

 ওডা যা to form (ثَفَن(]س[ ثَِفنَ 

callous 

 III ংমুি ওযা কঘস্ঘা ثَافَنَ 

ফযাঢ যাঔা to pursue 

 ওডা callus ثِفَن  ج ثَِفنَة  

 কঢায়া, ঘুরায ায়া أثَاٍؾ ج أُثِْفٌَّة  
tripod, trivet 

 ,লফশ্বা , অস্থা  trust صِوَخَ 

confidence  

 লঙদ্রওযা to puncture (صَْوت(]ٕ[ صَوَتََ

 II পুঝাওযা ,চারালনা to pierce صَوَّتََ

 IV অগুনচারালনা to kindle أَصْوَتََ

 V পুঝা য়া to be pierce رَضَوَّتََ

ْٗضَوَتََ  VII পুঝা য়া to be pierce اِ

লঙদ্র,কঢণ ثَْمب   ,puncture 

কঢণ ثُمَب  ج ثُْمبَة    hole 

مَاب ، ثَمَاب  ُعْوُد الثِّ   কভলয 

ওাঠি,কভ match-stick 

 লনষ্ঠা ثُمُْوب  

 ঔননওাযী borer َمثَالُِب ج ِمثْمَب  

 অলরা জ্বারান lighting إِثْمَاب  

লঙদ্র য়া, ন্তলবণ ثَالِب   দী,ূক্ষ্মদলৃষ্ট 
penetrating,sharp(eyes) 
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কঢণ ثَالَبَات   ওাযী borers 

 ায়া (صَوَق(]ً[ صَِوقََ

 ুদক্ষ য়া to be )صَوَبكَخ(]ى[ صَوُقََ

skillful 

 II কাচাওযা to make straight صَوَّقََ

 III লস্ত্রয কঔরাওযা to fence صَبهَقََ

  V ললক্ষঢওযা to be trained رَضَوَّقََ

ثَمَافَة    ثَمَافَات  ج  ংষৃ্কলঢ,লক্ষা 
culture,education 

  ً  ,লক্ষা লফলয়ও, াংষৃ্কলঢও ثَمَافِ

ফুলদ্ধকঢ intellectual,cultural 

ٌْؾ    প্রলক্ষন,লনদণনা,লক্ষাتَثِْم
training, instruction 

 ললওৌর,ঢলরায়ায ُمثَالَفَة  

কওৌর fencing ,sword play 

 ংষৃ্কলঢফান, ললক্ষঢ,লযশুদ্ধ تَثَمُّؾ  
cultured,educated 
 লধও চন (ثِْمل،ثَمَالَة (]ن[ ثَمُلَ 

য়া to be heavy 

َََ   II বাযী ওযা to make heavy صَوَّ

 IVঘা কদয়া to burden أَثْمَلَ 

 

 VI কফাছা য়া to be تَثَالَلَ 

troublesome 

 X বাডী ভলন ওযা to find اِْستَثَمَلَ 

heavy 

 চন, গুরুত্রৃ ,বাড أَثْمَال  ج ثِْمل  
weight, heaviness  

 লনষ্প্রবঢা,বাড,লঠরা ثِمَل  
sluggishness,dullness 

 ভানুল  চীন the human الثَّمََُلن

and the jinn 

 ুলফধা, ভযা ثَمَلَة  
trouble,inconvenience 

 লনষ্প্রবঢা, বাড, লঠরা ثَمَالَة  
sluggishness, dullness 

ٌْل    ,বাডী, ভযাূডণ ثُمََُلُء، ثِمَال  ج ثَِم

ুন্নয, গ্রনলমাকয 

 লধও বাডী, লধও أَثْمَلُ 

ঢযাঘালয more heavier 

ٌُْل ج ِمثْمَال    চন, চলনয َمثَالِ

এওও weight 

ٌْل    বাযগ্রস্থ ওযন, লফযলি ثَثِْم
burdening, molestation 

 লনষ্প্রবঢা, লঠরা تَثَالُل  
sluggishness, dullness 

          ثلّ                                                             ثمل

 ثُلث
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 বাডগ্রস্থ, ঢযাঘালযঢ ُمثْمَل  ،ُمثَمَّل  

 oppressed, burdened (ب)

 লনষ্প্রব, লঠরা sluggish, dull ُمثَثَالِل  

 লপ্রয়চন াযালনা to (ثكل( ]س[ ثَِكلَ 

lose a child 

 IV ন্তান াযা ওযা  to أَثَْكلَ 

make lose of Child 

، ثََكل    স্বচন যালনায কাও لُُكل 
mourning loss of love ones 

ثَْكَُلن   ثَْكلَى م     ন্তান লফলয়াক 

বাযািান্ত bereaved of a child 

 ন্তান লফলয়াক ثََواِكُل ج ثَاِكلَة  

বাযািান্ত (স্ত্রী) bereaved of a 

child (mother) 

 ঙাঈলন, barracks ثُْكنَات  ،ثَُكن  ج ثُْكنَة  

 ,নষ্ট ওযা,লঙলড কপরা (ثَلَل(]ن[ ثَلَّ 

ঈৎাঝন ওযা destroy, 

overthrough 

 VII ঈৎক্ষাঢ  য়া, ালযঢ اِْنثَلَّ 

য়া to beoverthrown 

 ফালনী, ফাদও দর ثُلَل  ج ثُلّة  
troops, band party 

 ,ভালরাঘনা ওযা (ثَْلب(]ض[ ثَلَبَ 

দনুণাভ ওযা  to criticize 

 কুৎা, দনুণাভ slander, defame ثَْلب  

 ,ওভলঢ, দফুণরঢা َمثَاِلُب ج َمثْلبَة  

দকুণলঢ shortcoming, disgrace 

 ভানালনওয, ওরঙ্কভয় ثَاِلب  
defamatory, salanderous 

 II লঢনগুন ওযা, লঢন ]ثلث[ ثَلَّ ثَ 

ফায ওযা to triple 

 এও-ঢৃঢীয়াং أثَُْلث  ج ثُْلث  
one_third 

 লঢন three ثََُلَث م  ثََُلثَة  

 লঢন ফায thrice ثََُلثًا

 

  ً  প্রাঔা,ঢৃঢীয় কঞন ংিান্ত ثََُلِث
tertiary 

 কঢয ثََُلَث َعَشَرةَ  م  ثََُلثَةَ َعَشرَ 
tirteen 

 ঢৃঢীয় the third الثَّاِلثُ 

 ঢৃঢীয়ঢ thirdly ثَاِلثًا

 ১/৬০কলওন্ড  ¹/60second ثَاِلثَة  

 লত্র thirty ثََُلثُْوَن،ثَلَثُْونَ 

 ভঙ্গরফায Tuesday الثَُُّلثآءُ 

 লঢন ফায three a َمثْلَث  ،ثَُُلث  

times 

  ً  লত্রক্ষীয়, লত্রদরীয় tripartite ثَُُلِث

 ثلج                                                       ثلث
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  ً ِث ٌْ  লত্রলওানলভলঢ লফলয়ও تَثِْل
trigonometric 
 লঢনগুন threefold ُمثَلَّث  

د)ج( ضََلَّ ُٓ নত্রজওান  triangle 

 লত্রলওানলভলঢ trigonometry الُمثَلَّثَات  

 ঞান্ডাওযা to snow )صِظ(َ]ٕ[َصِظ

ِِظََ)صََِظ(َ]ً[َ صَ আননন্দত য়া, ান্ত 

য়া, ীঢর য়া t o be 

del i ght ed, be gl addened  

 II ঞান্ডাওযা to freeze صََِّظََ

 

صَِْظََأََ  IV ুঔীওযা to delight 

 V লভালয়ঢ য়া to become رَضََِّظََ

icy 

 ,ফযপ, ঢুলায snow ثُلُْوج  ج  ثَْلج  

ice 

  ً  ঢুলাযভয়, চাভাঝ ফাাঁধা ثَْلِج
,snowy 

 লঢ ঞান্ডা, ফযপঢুরয icy ثِلج  

ج   ُجْون ج ثَُلَّ  ফযপ লফলিঢা ice ثَُلَّ

vendor 

َجة   َجات  ج ثَُلَّ  ,লযলেচালযঝয ثَُلَّ

ফযলপয ফাক্স,refrigerator,icebox 

 ,কওাল্ড কস্ঘালযচ َمثَاِلُج ج َمثْلََجة  

লযলেচালযঝয, ফযলপয ফাক্স, cold 

storage, refrigerator, icebox 

 ,ফযপ ঠাওা, ঢুলাযাফৃঢ َمثْلُْوج  

snow covered, iced    

 কবাঢা ওযা to blunt (ثَْلم(]ض[ ثَلَمَ 

 II ঔাাঁচ ওযা to blunt ثلّم

 V কবাঢা য়া to become تَثَلَّمَ  

blunt 

 VII কবাঢা য়া, ওরলঙ্কঢ اِْنثَلَمَ 

য়া to be defiled 

 ,ঔাাঁঘ, ওাঝা, পাঝা notch ثَْلم  

breach, rift 

 ূনযস্থান, পাাঁও gap ثُلَم  ج ثُْلَمة  

 কবাাঁঢা blunt ثَاِلمٍ 

 কবাাঁঢা, ধাযশুনয, বাঙ্গা ওন্ঠ ُمتَثَلِّم  
blunted 

 কঔালন there ثَمَّ 

 ঢঃয, ুঢযাং, ক ِمْن ثَمَّ 

ওাযলন, hence ,therefore  ,for that 

reason 

 ,ঢঔন, ক ওাযলন, লধওন্তু ثُمَّ 

যন্তু, ুনযায়, অফায then, 

moreover, again 

 ثمل                                                                      ثلم 
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ةَ  َّٔذ) ثَمَّ  কঔালন there (ص

ٌَْس  خََلَ َّٔ صَ যঔাজন নয়  there is‘nt 

 এওটি ঢৃড, খা, a grass ثَُمؤم  

د  إِثْمِ   ুভণা antimony 

 পর ধযা, পর য়া (ثَْمر(]ن[ ثََمرَ 
to bear fruit (tree) 

 IV পর ধযা, পর য়া to أَثَْمرَ 

bear fruit (tree) 

 x ভুনাপা ওযা, লফলনলয়াক اِْستَثَْمرَ 

ওযা to profit 

،ثَِمار  ج ثََمر    ,পর, লযনলঢ أثَْمار 

রাব fruits, result 

 ফযফায ওযড, রাবচনও اِْستِثَْمار  

ফযফায utilization, profitable use 

 রাবচনও, পরফান fruitful ُمثِْمر  

 ,রাবফান ُمْستَثِْمُرْون ج  ُمْستَثِْمر

কালও beneficiary 

 ,ভাঢার য়া )ثَمل(]س[ ثَِملَ 

কনাগ্রস্ত য়া to be drunk 

 IV কনাগ্রস্ত ওযা, ভাঢার أَثَْملَ 

ওযা to make drunk 

 ভত্তঢা, ঈন্ত্তঢা drunkenness ثََمل  

 ভাঢরালভা, ভত্তঢা ثََملَة  
drunkenness 

 ভাঢার, ঈন্ত্ত drunk ثَِمل  

 ফলষ্ট, কাদ, কপনা ثَُمالَة  
remnant, scum, foam  

نَ   II লাফ ওযা, লযভা [ ثمن[ ثَمَّ

ওযা to asses, estimate 

 ,ভূরয, ভান أَثِْمنَة  ، أَثَْمان   ج  ثََمن  

ঔযঘ price, value 

ٌْن    ,ভূরযফান, ফযয়ফহুর costly ثَِم

valuable 

 লধও ভূরযফাড, লধও দাভী .أَثَْمن  
more costly 

ٌْن    প্রােরন, লাফ, কডনা  تَثِْم
estimation, appraisal 

 ভূরযালয়ঢ ফস্তু object of َمثُْمْون  

vàlue 

ن    ভূরযায়নওাযী, estimator ُمثَّمِ

ن    ুযষৃ্কঢ, ভূরযালয়ঢ valued ُمثَمَّ

 দাভী, ভূরযফান ُمثِْمن  

 ভূরযালয়ঢ ফস্তু object of ُمثَْمن  

value 

 অঝ eight ثََماٍن م ثَماِنٌَة  
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ًَ َعَشَرةَ  م  ثََماِنٌَةَ عَشرَ   অঞালযা ثََمانِ
eighteen 

-এও ষ্টভাং one أَثَْمان  ج ثُْمن  

eight 

 অল eighty ثََمانُْون

 ষ্টভ eighth ثاِمنَة  م ثَاِمن  

ب٤َِْٗ٘بدا ُضَّٔ আনয দও the 

eighties(decade of a century)  

ن    অঝগুড, ষ্টলওাডী eightfold ُمثَمَّ

 কখাডায ঔুলযয করাভ ثُنَن  ج ثُنَّة  

গুচ্ছ fetlock 

 ুঃ স্তন male breast ثَنَاٍد ج ثُْنُدَوة  

 বাাঁচ ওযা to fold (ثنًِ(]ض[ ثَنَى

 IV প্রংা ওযা to laud أَص٠َْ٘

 V ফাাঁওা য়া to doubled رَض٠ََّ٘

ْٗض٠ََ٘  VII ছুলও ডা to bend اِ

زَض٠َْ٘ ٍْ  X ফাদলদয়া to except اِ

  ً  ,ফাাঁওান, খুলয মায়া, লনফাযড ثَنِ

ংযক্ষড folding, keeping 

  ً  বাাঁচ, ফাাঁও fold, bend أثْناء  ج ثِن

 ঢঔন, ক ভয় during أثْنَاءَ 

(prep.) 

 

 বাাঁচ, bend ثَنٌََات ج ثَنٌََة  

ওঢণ ثَنَاٌَا ج ثَنٌَِة   ন দাাঁঢ, রু 

যাস্তা,াফণঢয ণ incisor 

teeth,mountain trail 

 ,প্রংা, প্রংাত্মও ঈলি ثَنَاة  

গুনকাড, ঈরলব্ধ, praise, eulogy 

 দটুি এও ালণ, কচাডায় ثُنَاَء،َمثْنَى

কচাযায় two at a time 

 তদ্রৃঢফাদী, dualist ثَنَِوي  

 তদ্রৃঢনীলঢ dualism ثَنَِوٌَّة  

  ً  প্রংাূডণ, eulogistic ثنَاِئ

ءََصَُ٘آَمثْنَى ، দুই এওালণ, কচাযায় 

কচাযায়  two at time (adv)  

 ًّ  ,দআু ংঔযও, লদ্রৃগুড two fold ثُنَاِئ

double 

 তদ্রৃঢফাদ, dualism ثُنَاِئٌَّة   

 দআু two اِثْنَتَاِن م اِثْنَانِ 

َشرَ اِثْنَتَا َعَشَرةَ ج اِثْنَا عَ   ফায twelve 

ٌْنِ  ٌِْن، ااِلثْنَ  কাভফায ٌَْوَم ااِلثْنَ
Monday 

 ,লদ্রৃঢীয়, যফঢী the second الثانًِ

the next 

 
 ثنً                                                                                              ثنً
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ََٕثَانٌَِة،   صَب অনয চন, লবন্নচন an other, 

a different one 

 লদ্রৃঢীয়ঢঃ ثابًٌِا ، ثانٌَِةً )م(

লদ্রৃঢীয়ঢভ secondly 

 কলওন্ড second (time) ثََواٍن ج ثَانٌَِة  

 ,ভাধযলভও, ককৌড secondary ثَانَِوي  

minor 

 ,ুনযাফৃলত্ত, বাাঁচ ওযড تَثِْنٌَة  

প্রংা repetition,doubling 

 ফাাঁওান, নভনীয়ঢা, নযভ إْنثِنَاء
bending,flexibility 

 ,ফাাঁও, বাাঁচ bend أنثِناَءات ج إْنثِنَآَءة  

flexure 

ফযলঢিভ, ফচণ إِْستِثْنآء   ন, ফলষ্কযড 
exclusion 

  ً  ফযলঢিভী exceptional إْستِنَائِ

  ً  বাাঁচওৃঢ folded َمثْنِ

 লদ্রৃগুড, দআুগুড double ُمثنًّى

)ٖٓ(ََ ُمْستَثْنًى লযফঢীঢ, 

লযঢযাি, excluded 

ح َثًُوى ج  َّٞ ُ ص থননজদে ও কফাটণ  signpost 

ثَبٕ)]ٕ] صَبةََ  ْٞ ة،صَ ْٞ  লপলয অা to (ر

return 

ةََ َّٞ  II প্রলঢদান কদয়া to reward صَ

 IV প্রলঢদান কদয়া to repay أَصَبةََ

زَضَبةََ ٍْ  X প্রলঢদান ঘায়া to seek اِ

reward 

،أَثَْواب  ج ثَْوب    ,কালাও, ওাড ثٌَِاب 

কফ, garment, cloth 

 প্রলঢপর, ক্ষলঢূযড, ূযষ্কায ثََواب  

requital, recompense 

 প্রলঢপর, ক্ষলঢূযড  َمثَْواب  
Requital, reward 

ضَبةَ  َٓ নপজয অায স্থান, লযলাঝণ , 

লভলরলনয স্থান  place to which one 

return, resort 

 কমস্থালন ফা ভলয় َمثَابَة  

অলফবূণ ঢ, ধযন, ওায়দা time and 

place, fashion 

 VI) াআলঢারা ثَئَِب(  تَثَاَءَب =  تَثَاَوبَ 
to yawn 

ه،صََوإ( ]ٕ[ صَبهََ ْٞ  লফলদ্রা ওযা to (ص

stir 

 IV ঈলত্তলচঢ ওযা to agitate أَصَبهََ

زَضَبهََ ٍْ  X ঈওালনা to excite اِ

 

ثوى                                                                       ثوب           
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 َٕ َْٞطََصَِوا َهَ صَ ঝানা,ার ধয,লাড 

pul l ,ox 

   َْٞ َهح َصَ  ঈলত্তচনা, প্রওা, অযম্ভ 

exci t ement  

هََ َٞ هَََادَطَصَ ْٞ ََح َص  লফলফ,লফলদ্রা 
r evol ut i on 

 ,লফলফী  ِه١َ َْٞصََ 
লফলদ্রাী,r evol ut i onar y, r i ot  

َْٞ ١َ ص ِٝ ََه  নফপ্লফী, 

লফলদ্রাী,r evol ut i onar y 

 َٕ َها َٞ  ,ঈলত্তচনা,গ্নৎুাঢ صَ

প্রওা,ধুলরওডা,অফঢণ ন 

exci t ement ,out br eak 

ضََ   ,প্রলনাদনা,নুপ্রযডা, ঈদ্দীনা بهَ َٓ
i ncet i ve, st i mul us 

ح َاصَبهََ  ঈদ্দীনা, চাকযন, চারাঢন 

exci t at i on,  I r r i t at i on 

َطَصََ اه  َّٝ بئِوَ صَب ঈলত্তলচঢ , 

লফকু্ষব্ধ,ঈন্াদনা,ফাধয,  লফলফী 
exci t ed, r ebel l i ous, r ebel   

ائِوَُ َٞ ح َصَبئِوََطََصَ  ঈলত্তচনা, যাক,লফকু্ষব্ধঢা 
exci t ement  ,agi t at i on 

ض٤ِْوََ ِض٤َْادَطََٓ وَ ُٓ  ঈলত্তচনাূডণ, 
ঈলওানীভূরও,ঈলত্তচও exci t i ng, 

pr ovocat i ve,st i mul ant s 

 َْٞ ٍَ صَ  কভৌভালঙয ছাাঁও swar m 

ٍََ ْٗضََب VIاَِ I  লবড ওযা t o cr owd 

ٍَُ َٞ াকর, কফাওা mad, stأصْ upi d 

 َّ যুন garصُٞ l i c  

ََٟٞ ََٟٞ(]ٗ[ صَ ََٞاءَ،ٓضْ ١َ،صَ ْٞ  ,ফাওযা (َصُ

to stay, to settle 

ٟ َٞ  IV ফস্থানওযা to stay أَصْ

  َ١ ِٞ  অতততথ খয guest room ص

ة   লনলদণও কফাটণ ثًَوى ج ثُوَّ  sign 

post 

 ফাাফালড, লফশ্রাভস্থর مثاٍو ج مثًوى
dwelling,place of rest 

 লফধফা, লযঢযািা ثٌَِّبَات ج ثٌَِّب  
widow,divorce 

ٌْتَل    লফলবন্ন ফনয ঙাকর ثٌََاتُِل ج ثَ
variety of wild goat 

 

                    ****** 
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 " ج "   

ফডণভারায় ৫ভ ক্ষয  َْ  ِع٤ْ

* স্ত্রী লরলঙ্গয লঘি রু ফযফায 

য় (ج)-ব্দ ুরুল লরলঙ্গ 

লযফঢণ ডলমাকয লর। 

* ওলফঢায় ٟ এয লযফলঢণ  

ফযফায য়- 

 ,ফুও, ফুলওয ভধযস্থরَجآِجْئ ج ُجْإُجإْ 

চাালচয গ্রবাফ,bow, 

prow,breast bone 

 লভনলঢ (ُجَإار،َجؤْر(]ؾ[ َجؤَرَ 

ওযা,ঢীব্র প্রাণণনা ওযা to 

supplicate,prày fervently (الى) 
 শুয টাও(াম্বা) ُجَإار  ج َجؤْر  
mooing 

 কযা gas َجاَزات ج َجاز  

 ফালচ ওণা, শ্রুলঢওঝু ওণা َجاز  
jazz, balls 

 ফনবুলভ, রড, লভল ওাড َجاُزْون  

লফলল, lawn 

 ,ঈলত্তলচঢ য়া )جؤش(]ؾ[ َجؤَشَ 

প্রওলম্পঢ, লঔঘান, to agitated, 

convulsed 

 ,ঈলত্তচনা, হৃদয় temptation َجؤْش  

soul 

ٌْتَة   ٌْتَات ج َجاِك  ,চযালওঝ, কওাঝ جَ اِك

coat 

 ,ওা cup َجاَمات ج جام  

 ,বাডা َجَواِمُن ،َجاَمِكٌَّات ج َجاَمِكٌَّة  

ালযশ্রলভও pày 

ٌْس  ج َجاُمْوس    ভলল buffalo َجَواِم

 ভলল কাবী buffàlo cow َجاُمْوَسة  

 দভমণাদা, ম্মান, ভলভা [جوه[ َجاه  
rànk,dignity 

 যাআ, লযলফলল rye َجاَودَ ار  

، اْجبَاب  ج ُجب    কু well ِجبَاب 

 রম্বা َجبَائِب  ،ُجبَاب  ،ُجبَب   ج ُجبَّة  

কালাও লফলল long outer 

garments 

، أَْجبُح   ج  َجْبح   ، ِجبَاح   কভৌঘাও أَْجبَاح 
beehive 

 

 মণাস্থালন ফালনা  to (َعْجو(]ٕ[َعجَوََ

set 

 II ফালনা to set broken bone َعجَّوََ

 III ানুবুলঢয ালণওযা to َعبثَوََ

treat with kindness 

 عجو                               
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 IV ফাধয ওযা to force أَْعجَوََ

َْٗغجَوََ   VII বাাঁঙ্গায য কচাযা রাকান اِ

to be repaired 

وَ َعجَْ ংস্থান, কচাড ,ফাধযঢা,লি, 

set t i ng ,f or ce 

١َ َعْجوَِ  এরচাফলযও, ফাধযঢাভরুও 

compul sor y 

خ ََعْجِو٣ََّ    চাফাযীয়া ধভণ লফশ্বা 

,f at al i sm 

ََْٝ،َعجَبثِوَُح ،َعجَبثِوَََ بهَ َعجََََّٕطََعجَّبُه  লফার, 

তস্বযাঘাযী, gi at ,t yr ant  

ح َِعجَبهََ  াড কচাডা কদয়া bone 

set t i ng 

َعِج٤َْوح ََعجبئُِوَطَ চটা, ঘটি, ফন্ধপরও 

spl i nt  

َْٝ دَ َعجَُو  লি,তস্বযাঘায,দাঝ 

power ,mi ght  

ংওায ,ঈদ্রৃযত্রৃ prِعجَِو٣َبءَُ i de 

بهَ اِْعجََ  ফাধযওযড compul si on 

١َ اِْعجَبهَِ চফযদলস্ত ভূরও, ফাধযঢা ভূরও 

f or ced,obl i gàt or y 

ফাধযফাধওতা compulاِْعجَبِه٣َّخ َ sor i ness 

،َعبثَِ غََو  جِّوَ ُٓ াড কচাডা লফললঞ্জ 

boneset t er  

ْغجََ ُٓ،َ َْٞو  ْغجُ هَ َٓ ফাধযওৃঢ compel l ed 

زََغجِّوَ  ُٓ স্বস্বযাও, ঢযাঘাযী t yr ant  

ٌََ I ]عجٌ[ََعجَّ I  ঠাওালনা,লাষ্টায 

ওযালনা t o pl ast er , pat ch ٠ٛ ) ) 

 ٌَ লচাভ gypsum, pl ِعْج ast er  

of  Par i s 

َََ َ،ََعجَ  ٌ خ ََعجَ  ঢযভুচ wat er mel on 

َََ  ঙাাঁঘ ওযা,ওাঞালভা )عْجَ(]ٕ[]ٗ[ََعجَ
ওযা,ললা t o moul d,f or m٠ٛ) ) 

خ َِعجَََِخ ،َِعجََِِّدَطََِعجََِلَ  প্রাওৃলঢয 

লফনযা,স্ববাফ nat ur al  

di sposi t i on 

َجََأَعَْ  ٍ َطَجََ،عَِب  ٍ ََ جََعََب ফণঢ, ফণঢভারা 
mount ai n 

٢َ ََِِعجََ  ফণঢভয় mount ai nous 

١َ َعجَََلَ َِٝ ফণঢালযাী mount ai ner  

خ ََعجَََل٣ََّطَََعجَََل٣َّبدَ     গুা cave 
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ََٖ  ওাুরুল য়া(عَُجَََٖ،َعجَبَٗخًَ( ]ى[ عََجُ
t o be a cowar d(ػ٠َٖٛ) 

َََٖعجََّ I I  লনয তঢযী ওযা t o cause 

of  cowar dness ٠ٛ) ) 

ََٖرََغجََّ V লনয ফানান t o cur dl e 

،َعجَبَٗ  َٖ ُعجَْخَ  বীরুঢা cowar di ce 

 َٕ ْٞ َٖ َطُعجُ ،عْج ُعْج٘خَ   লনয cheese 

َٕ َعجََطََُعْجَ٘بءَُ  ب  বীরু,ওাুরুল 

cowar d,cowar dl y 

َٕ َعجََّ  ب  লনয ফযফায়ী cheese 

mar chant  

  َٖ َٖ  ط َعج٤ِْ َ،أَْعجَِ٘خ ،ُعجَُ  ٖ   ওার،أَْعجُ

For head 

٢َ َعج٤َِِْ٘   ম্মুলঔয,ম্মুঔ f r ont al  

 َُٖ লধও লবরু Morأَْعجَ e cr owdl y 

خ ََعجَّبَٗطَََعجَّبَٗبدَ    ওফযস্থান 

cemet r y,gr aveyar d 

ْغجََ٘خ َ َٓ ননয ওাযঔানা cheese dai r y 

َٖ رَْغج٤َِْ  লনয তঢযীওযন cheese 

maki ng 

ভুলঔাভুলঔ য়া t(عجٚ(]ف[ عََجََََٚ o 

meet ٙ ) ) 

بثَََٚعََ I I I  কভাওালফরা ওযা t o f ace َٙ)

) 

خ ََََٜعجَْطََبٙ َِعجََبدَ،ََِٜعجََ     

ওার,ভ্রু,াভলনয ালয f or eheàd, 

br ow,f r ont -l i ne 

َغبثََ  خ َََُٜٓ ভুওালফরা conf r ont at i on 

 

 

 

 

 অদায়ওযা to (ِعجَب٣َخًَ( ]ٗ[ َعج٠َ

collect 

 II কচদাওযা to prostrat َعج٠َّ

 VIII ঙন্নওযা to choose اِْعزَج٠َ

 উজিারন, ঈঞান(ঔাচনা)ِعجَب٣َّخ َ

r ai si ng(t ax) (ط)  َِعجَب٣َّبدঔাজনা 

t ax 

َغبة َطَ ْغج٠ًَٓ َٓ ঔাজনা, শুল্ক t ax 

 أجدب                                          عج٢
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যাজস্ব ংিান্ত fِعجَب٢َِٗ  i scal  

طَ َٖ َعجَبحَ  َعجِ ঔাজনা অদায়ওাযী t ax 

col l ect or  

 

اة َطَ َٞ َعبث٤َِخ ََع অফফানওা, ুকুয basi n 

pool  

ভস্তও ফন্ধনী head scarِعزَب٣َخ َ f  

 ঈৎাঝন ওযা to (عشَّ(]ٕ[ عشََّ

uproot 

 VIII কওলঝ কপরা to tear out اِْعزَشََّ

٠ٛ ) ) 

،أَعضََ َطَُعضََبس  خ َُعضََّش   কদ,ভৃঢলদ ,body, 

cadavar  

ْغزََ  شَ ُٓ লনভূণর 

upr oot ed:َُْغزَش ُٔ  ওনফতায ঙন্ন  nameاُ

of  poet i c met er  

ََ عََ ضْ  খড,ুরু t hi ck,dense 

ُِوََ طََعضَب ٤َِِْخَ  نَ ِعضْ  ওযাণলরও, pr i mat e 

of  cat hol i c 

ََْ َّْٞ،عََضْْ(]ٕ[]ٗ[ََعضَ  ফঢযন )عض

ওযা,ফা,ঈুয লয় কায়া t o 

al i ght ,si t ( ػ٠َٛ٠ِ ) 

ََٔ خ ََعضْ  লস্থয লয় ফা،কায়া si t t i ng 

mot i onl ess or  l yi ng 

َْٞ َّ ُعضََّ َ،َعبصُ ب দঃুস্বপ্ন ni ght mar e 

بََ َٔ ََٔبدَطََُٗعضْ َٕ ُعضْ ب যীয body 

بَِٗ َٔ ٢َ ُعضْ ালযলযও,কদ ম্পলওণ ঢ 
physical,corporeal 

ْ َطََ َْ عََُعضَّ بصِ  ঈফু লয় ফা,চফয 
দঔর squatting,prone 

َّٞ(]عضٞ[َ]ٕ[ََعضََب  াাঁঝু ককলড ফা )ُعضَ
to knee 

 َٞ ُ  াাঁঞু বাাঁচ ওলয ফনُعض
kneeling 

 َْٞ ح َُعضْ  লরা কাদা , roçk 
pile 

غَْ  ٠ضًََٓ াাঁঝু যাঔায কলদ , 
hassock 

َبسَ عََ াাঁঝু বাচ ওযন kneeling  
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َْٞك،عْؾل(َ]ف[ََعَؾلَََ  স্বীওাযَ)ُعُؾ
ওযা ,প্রঢযাঔান ওযা,লযঢযাক 
ওযা to negate,deny ٠ٛ ) ) 

ل ََعؾَْ  স্বীওায ,প্রঢযাঔানَ 
denial,rejection 

ك َ ْٞ  অস্বীওায, পাাঁলও, ওৃঢজ্ঞঢাُعُؾ
denial, eversion, 

ingtatitude 

بِؽل َعََ  স্বীওাযওাযী,নালস্তও 
denier 

গুায় রুওান t(عََؾَْو( ]ف[ َعؾََوََ o 

hi de i n hol e 

َْٗغؾََ وََاِ VI I  কলঢণ  প্রলফ ওযা t o hi de 

i n den 

هَ  ْٞ َطَُعْؾوَ أَْعؾََ،ُعُؾ به   কঢণ ,ুযঙ্গ 

hol e,den 

ََْ ،ِعْؾ  ُ َُ بَٕ،َاِْعَؾب ََعؾَْطََِعَؾب  ِ

ঢরুন কাধা young dunkey 

َْٞظ(]ف[َعَؾعََ কঞলর কফয য়া t )ُعُؾ o 

bul dge 

 ঢুলর কপরা to peel (َعْؾق(]ف[ َعَؾقََ

off 

 IV ক্ষলঢওযা to harm أْعَؾقََ

قَ اِْعؾََ  লফঘায, ক্ষাঢ, 
ুফণধাযনা injustice,bias  

غَْ ِؾقَ ُٓ ক্ষাঢ দষু্ট,কফঠিও,ঢয 
unjust, unfair 

َطََعؾََ  َ ََ َعْؾلََبكِ চনঢা, 
তনযফালনী,লফলষ্টচনَ
multitude,large army 

َْ َعِؾ٤َْ  অগুন,চাান্নাভَfire,hell 

َِٔ ٢َ َعِؾ٤ْ  নাযওীয় hellish 

ََـّ  ফডাআ ওযা,দলম্ভালি ]عقـ[ََع
ওযা to boast,brag  

بؿَ عََ قَّ কফণওাযী,ংওাযী 
boaster,braggart 

ك َ،َأَْعلَاك َ ْٝ ل َعََطَََعلُ  দাদা, 

َعلَّح ََعلَّادَطَ দাদী grandmother 

 কঘষ্টা ওযা to be (َعلّ،ِعلَّ(]ٗ[ َعلََّ

new 

 II নফায়ন ওযা to renew َعلَّكََ

 IV এওাগ্রল ওযা to strive أََعلََّ

earnestly 
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 V নঢুন য়া to become new تََجدَّ 

 ) X নঢুন লয় অা to be new اِْستََجدَّ 

  (هى

 কৌবাকয good luck جُدْود  ج َجد  

 গুরুত্রৃ, লনষ্ঠা, ঐওালন্তওঢা ِجد  
seriousness, eagarness 

ا  ঔুফআ,ঢযলধও, very  much ِجدًّ

ي    ,গুরুত্রৃূনণ, অন্তলযও, serious ِجّدِ

earnest 

ًٌّا   অন্তলযও বালফ,গুরুত্রৃ ِجّدِ

ওালয earnestly, seriously 

 নঢূনত্রৃ, াম্প্রলঢওঢা ِجدَّة  
recency,novelty 

 যজদ্দা(ভূদ্র ফন্নয) Jidda(sea portُعلَّح َ

in Red sea)  

ٌْد  ُجَدد  ، ُجُدد  ج َجِد  নঢুন, াম্প্রলঢও, 

ঢুরনাীন new,recent 

ٌَْدان  যাঢ-লদন day and night الَجِد

 লধও গুরুত্রৃূডণ more أََجدُّ 

serious 

ٌْد    ,নঢুন লওঙু ওযা,    নফায়ন تَْجِد

অলফষ্কায, ুনঃলনণভান creation of 

new, innovation 

নফায়ন, কযলনাাঁ, ুনচণ تََجدُّد   ন্ 
renewal, regenaration 

 ,অন্তলযও, গুরুত্রৃফ earnest َجاد  

serious 

 ,ভূর যাস্তা َجَواد ، َجادَّات ج َجادَّة  

যাস্তা main street 

 বাকযফান, কৌবাকযফান َمْجُدْود  
lucky, fortunate 

د    ,নফায়নওাযী, ঈদ্পাফও ُمَجّدِ

ংষ্কাযও reformer, innovator 

َغلَّكًا ُٓ নতুনবাজফ anew 

َجدَّد  مُ   নফায়নওৃঢ, ংষ্কাযওৃঢ 
renewed, remodeled 

 ,লযশ্রভী, ধযাফায়ী ُمِجد  

লফশ্রান্ত diligent 

 ,নঢুন, অধুলনও new ُمْستَِجد  

recent 

 শুষ্ক য়া to be (ُجُدْوبَة( ]ن[ َجُدبَ 

dry 

 IV নুফণয য়া to suffer أْجَدبَ 

from poverty 

 নাফৃলষ্ট, নুফণয, ফাাঁচা َجْدب  
drought,sterile 

جدب                                              جد    
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،جِدٌب    ফাাঁচা, নুফণয جْدباء  م  أجدب 
sterile, barren 

 নুফণয, রাবচনও নুr ُمجِدب  

াদনীর, ফাাঁচা unproductive, 

barren 

 ওফয grave أجداث ج جدث

 লিলওঝ criket ُجداجد  ج ُجدُجد  

 ঈমুি )َجَداَرة،َجدَّر(]ن[ َجُدرَ 

য়া ب), ুলমাকয য়া, 

অওালঙ্খঢ   to be appropriate, 

suitable 

 কদয়ার, কখয, ফাাঁধ ُجْدَران  ج َجْدر  

wall, dam, enclosure 

ٌْر   ٌُْرْون ج  َجِد        ُجَدَراُء، َجِد
ুলমাকয, ঈমুি, ওাাঁলঙ্খঢ, লপঝ 
worthy, proper 

 লধও ঈমুি, more suited أَْجَدر  

 ,কমাকযঢা, ঈমুিঢা َجد اَرة  

প্রফণডঢা, worthiness, fitness, 

aptitude 

  প্রাঘীয wall ُجدَران ،ُجُدر  ج ِجَدار  

 ,প্রাঘীলয লঙ্কঢ লঘত্র ِجَداِري  

mural, wall 

 গুটি ফলন্ত অিান্ত (َجَدر(]س[ َجِدرَ 

য়া to have small pox 

 II গুটি ফলন্ত অিান্ত য়া َجدَّرَ 
to have small fox 

 গুটি ফন্ত small pox ُجَدِري  

،َمْجُدْور     ফলন্তয দাক ডা  ُمَجدَّر 
infaceted with pox 

 ঔাফায লফলল a kind of ُمَجدََّرة  

dish 

        هئ ) কওলঝ কপরা (َجْدع(]ؾ[ َجَدعَ 

),to cut off ( هى) 

 লফওরাঙ্গ ওযড multilated أَْجَدع 

 মুফও, লযডঢ ِجَدَعان  ج َجَدع 

ভানুল ,young man 

 

 দাাঁড ঝানা to row (جْدؾ( ]ض[َجَدؾَ 

a boat  

 II দাাঁড ঝানা ,ধভণলদ্রাীঢা َعلَّفََ

ওযা( ػ٠َِ-َٙ ) to row, blaspheme  

ٌُْؾ ج ِمْجَداؾ    তফঞা oar َمَجاِد

 ,কাঁঘান (َجْدل( ]ن[]ض[ َجَدلَ 

াওালনা(هى)  to twist tight 

ٍََ  II কফডী ওযা to braid َعلَّ
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 to (ه)III ছকডা ওযা َجاَدلَ 

quarrel 

 VI যষ্পয ছকডা ওযা to تََجاَدلَ 

quarrel 

ছকডা, ঢওণ َجْدل   , মুলি quarrel, 

arument 

  ً লফঢলওণ َجَدِل ঢ, লফফাদূডণ 
controvertial 

،َجدَّال   লফফাদূডণ, মুলিালক্ষো্ ِمْجَدال   
disputatious 

٤َُِّخ َ  দ্বন্দনফচাযভূরও ঈলি dialecticsَعلَ

ٌْلَ  ة  َجَدائُِل ج َجِد  লফনুলন, কফডী 
braid,tress 

ٌُْل ج ِمْجَدال    ,ঢাওা- স্তম্ভ َمَجاِد

flag-stone 

 

 ,ছকডা ُمَجاَداَلت  ج ُمَجاَدلَة ،َجدَّال  

লফফাদ dispute, 

 িওলয কাঁঘান tightly َمْجُدْول  

twisted 

 লফঢন্ডাওাযী disputant ُمَجاِدل  

 ,ঔালড, কু্ষদ্র নদী َجَداِوُل ج َجْدَوال  

ঢালরওা Creek, Brook, list 

 

ه  ) ঈায কদয়া (جْود(]ن[ َجَدأَ 

 to present (على

َٙػ٠ََِ) IV ঈায কদয়া أَْعلَٟ

 to present  (ة

زََغلَٟ ٍْ  ,(٠َٛٙ) X লবক্ষা ঘায়া اِ

লভনলঢ ওযা to beg 

 ুলফধা, রাব advantage َجَداء  

 দান, ঈায, ুলফধা, রাব َجْدَوى
gift, advantage 

 ,ুনফধা, রাব advantageَعلَاءَ 

gaingainَ)ٖػ)  

 লধও দযওাযী, লধও أْجَدى

ুলফধাচনও more useful, 

advàntageous 

 

 উদায অলফদনاٍِزََغلَاءَ 

غلَ  ُٓ উওাযী, ঈলমাকী, মণামঢ 

useful, helpful 

،ِجَداء  ج َجِدي    ,লশু, ঢরুন ِجْدٌَان 

ঙাকর ঙানা kid, young billy goat 

 to cut off (هى) ওাঝা (جذّ(]ن[ َجذَّ 

 ওাকলচয ঝুওযা َجذَاذَات  ج َجذَاذَة  
slip of paper 

جدو    جذب                                                                              
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 (هى)কঝলন ধযা (َجْذب(]ض[َجذَبَ 
to pull 

 (ه) III ঝানায প্রলঢলমাকীঢা َجاذَبَ 
to contend at pulling 

 VI এলও যলও  অওলণড تََجاذَبَ 

ওযা (ه) to pull back 

 VII অওলণডীয় য়া to be اِْنَجذَبَ 

attracted ( الى )  

 to ( ه هى) VIII অওৃষ্ট ওযা اِْجتَذَبَ 

attract 

 ,অওলণড, অলফদন attraction َجْذب  

appeal 

 অওলণডীয় , ভনওাডা َجذَاب  
attractive ,fetching 

 লধও অওলণডীয়,  লধও أْجذَبُ 

লঘত্তাওলণও more attractive, 

impressive 

 অওলণড, প্রফনঢা إْنِجذَاب  
attraction, tendency 

 অওলণড, ঈলত্তচনা اْجتِذَاب  
attraction 

 অওলণডীয় , লঘত্তাওলণও َجاِذب  
attractive, charming 

 অওলণড, ঘভও,প্রফনঢা َجاِذبٌَِّة  
attraction,charm 

 অওললণঢ, লধওৃঢ, ঈন্ত্ত َمْجذُْوب  
attracted,insane 

 ,যষ্পলয অওলণনীয় ُمتََجاِذب  

লফলচ্ছদয mutually aattractive, 

inseparable 

 অওললণঢ, নুযি ُمنجِذب  
attracted, inclined 

 

 ঈrাটিঢ ওযা to (َجْذر(]ن[ َجذَرَ 

up root(٠ٛ)  

 II লনভূণর ওযা to take root َجذَّرَ 

َعْنهَ ُجذُْور  ج  ِجْذر  ، ভূর, ওান্ড, 

লবলত্ত,root, stem, base َ)أَْعنَاهَ )ط ভুনড, 

কল ং, stub(of receipt book or 

like)  

 تجذٌر   ভূরস্থ, ভূর, radical جْذري  

লফফণঢন evolution 

 মুফও young ِجذَع ،ُجذعان  ج َجذَع 

man  

 ককাযা ,কালঙয , ُجذُْوع  ،أجذاع  ج ِجْذع  

ভূর stem, trunk 

  ً  ভূরম্পওীঢ truncalِجْذِع

 

جذر  جذل                                                         
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 দ্রুঢ ঘরা to (جذؾ(]ض[ َجذَؾَ 

walk rapidly 

 II ঘারনা ওযা to row ]جذؾ[ َجذَّؾَ 

  (هى)

ٌْؾ  ج ِمْجذَاؾ    তফঞা oar  َمَجاِذ

 ুঔী য়া to be )َجذَل(]س[ َجِذلَ 

happy   

 

 অনলন্নঢ য়া to (ُجذُْول(]ن[ َجذَلَ 

be happy 

 IV ুঔী ওযা to make happy أَْجذَلَ 

  (ه)

 ٍَ َطَِعْن  ٍ ،َأْعنَا  ٍ ْٝ  ভূর (কালঙয) ُعنُ

 ঈলঞয কা খলায ঔুটি ُجذٌَِل  
wooden post for camels 

পুলঢণ َجذَل   ,ঈলদ্দনা,ুঔ 
happiness,gaiety 

 অভুলদ, অনলন্নঢ  ُجْذاَلن ج  َجِذل  
gay,cheerful 

 অভুলদ, ুঔী অনলন্নঢ َجْذاَلن  
gay, cheerful 

 ওাঝা, যালনা, to cut)َجْذم(]ض[ َجذَمَ 

off, remove (هى)  

 লওয root اَْجذَام ، ُجذُْوم  ج  ِجْذم  

ذَام  جَ   কুষ্ঠ leprosy 

 নাডা(পলরয) stubble َجذَاَمة  

 ঙ্গালন, কুষ্ঠািান্ত َجْذَمى ج أَْجذَم  
multilated, leper 
 নাডা, লওড root, stump ُجْذُمْور  

 চরন্ত ওাঞ ِجذَاء ،ِجذًى ج َجْذَوة  
firebrand 

 ,ঝানা, কাঁঘলড কনয়া )َجّر( ]ن[ جر  

ফযয়(ফযাওযড َّؽوفَاُغو) 
drawing, pulling, draging, 

preposition (gram)  

 IV চাফয ওাঝা to ruminate أََجرَّ 

 VII অওললণঢ য়া to be اِْنَجرَّ 

driven 

 VIII চাফয ওাঝা to ruminate اْجتَرَّ 

 ঝানা, কঘাঁঙডান, ফযাওযলডযَجرّ 

ঈচ্চাযড pulling, drawing, 

pronounciation(gram.)  

ة    ফয়াভ jar ِجَرار   ج  َجرَّ

ة    কযর রাআন,track ُجرَّ

ة    কযাভন্থন, চাফয cud(of a ِجرَّ

ruminant)  

ى  ওাযড because of ِمْن َجرَّ

اءِ    ওাযড because of ,due ِمْن َجرَّ

to ( ْاِء أَن   ( ِمْن َجرَّ

 جرّ              جذم
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ار    লফার huge َجرَّ

 িয়ায َجَواِرٌُر ج َجاُرْور  

(লঝলফর)drawer 

 ভৃন ওযায মন্ত্র লফলল َجاُرْوَرة  
rake(tool) 

ٌَْرة    ,যাধ, নযায় َجَرائُِر ج َجِر

কদাল, crime, guilt 

اَرة    লফঙা, রাওঝয َجَراَرات  ج َجرَّ
scorpion, tractor 

 লঘি, দলড (লাাও, কখাটায ِمَجر  

লচন) trace,tug 

ة   ات ج َمَجرَّ  কযারালক্স galaxy َمَجرَّ

 َ١ َغّوِ َٓ কযারানক্স ম্পলওণ ঢ  galactic 

ِْٗغَوِه٣َّخ َ  যনৌওা দলড ঝানায স্থানاِ

towage for watercraft 

 ম্মন্ধজদয ক্ষয (গ্রা), ফযয়َعبهَ 

preposition(gram.)  

 ঝানা(লয়লঙ), ফযয় َمْجُرْور  

লনয়লন্ত্রঢ ব্দ (ফযাওযলন  حرؾ

 drawn, towed, preposition ,(الجرّ 

governed word(gram) 

 কযাভন্থও, লঘন্তাীর ruminant ُمْجتَر  

 ,ঈলদযাক কনয়া )ُجَرأَة ،َجَراَءة( ]ن[ َجُرإَ 

ছুাঁ লও কনয়া, া ওযা  to venture 

 to take risk ,(على)

أَ    II া কদয়া to encourage َجرَّ

أَ   V স্পধণা কদঔান to dare تََجرَّ

 VIII া ওযা to be daring اِْجتََرأَ 

 ,াী, ঈদ্দাভ أَْجِرٌَاء  ج  َجِرْيء  

লফনয়ী, লনরণজ্জ bold, immodest, 

forward 

া, লনলবণ َجَراَءة  ،ُجَرأَة   ও, দ্রৃযত্রৃ, 

লঢঢrযঢা courage 

bolness,daring 

 ,াী, লঢঢৎয bold ُمْجتَِرئ  

forward  

 কঔা-াঘযা (َجَرب(]س[ َجِربَ 

য়া to be mangy 

ةََ  (ٛب)II স্বাদ কনয়া to  teste َعوَّ

ةَ َعوََ  কঔাঘ-াঘডা,ঘুরওালন 

manage,scabi es 

ِوةَ عََ াঘযা-অিান্ত mangy 

،َُعوََْ  ٕ َطَعْوثَب أْعَوةَ َََّعَوثَبءََة  াাঁ চডা 

অিান্ত mangy, scabby 
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، طََِعَواةَ َأْعِوثَخ َُعُوة   ফযাক, ভ্রভন 

ফযাক, ন্ডলওাল ঔা(ঢযফালয) 

sac, bag,scr ot um,scab-bar d 

َََطبدََُعَواثََ ُعَواة  কভাচা, 
st ocki ng,sock 

تَ َعِو٣َْ  ঘাললালমাকী চলভ, ar abl e 

l and 

خ َرَْغِوثََطَََرََغبِهةَُ  যীক্ষা  
,প্রলঘষ্টা,নুীরন,লবঙ্গঢা,প্রলরাবন,

কি t r i al ,t est , pr act i ce 

تَ رَْغِو٣َْ  যীক্ষা, কি,প্রলরাবন 

t r i al ,t r i bul at i on 

٢ََ رَْغِو٣ْجَِ যীক্ষাভূরও, যীক্ষা, 
কলফলডাভরূও 

t est ,exper i ment al ,empi r i cal  

প্রজয়াকফাদ iرَْغِوث٤َِّخ َ mpi r i csm 

ةَ ََ َغّوِ ُٓ যীক্ষও, প্রলরাবনওাযী 
exami ner , t empt er   

غََ ةَ ُٓ وَّ যীলক্ষঢ,প্রভালনঢ 

t est ed,ppr oven,man of  

exper i ence 

اِهُةَطََََ َٞ َهةَ َع ْٞ ع যভাজা st ocki ng, 

sock 

ُعْوثُيَ طَََعَواثَِيح َ বন্ড, প্রঢাযও, 

i mpost er ,swi ndl er   

ح ََعْوثِيََ প্রঢাযনা,decept i on 

ِْ٘ل٣ََّ خ ََعَوثَ  কছারা knapsack 

ََْ I]عوصْ[َرََغْوصَ I  কচান, ঈদ্গভ য়া 
t o t ake r oot , ger mi nat e 

َُْ خَ َطَََعَواص٤ِْ َٓ ْٞ َّ ،ُعْوصُ ْٞ ُعْوصُ  ভূর, ঈৎ, 

ডুচীফ r oot , bact er i a 

َطََعوََ اطَ َعَواَعبد    কযালযচ gar age 

-কডকডা ওযা,অলক )َعْوَعوََح(ََعْوعََوََ
ললঙ ঝানা,ঝানা t o gar gl e ,dr ag 

I رََغْوَعوََ I  কডকডা ওযা,অলক-ললঙ 

ঝানা,ঝানা t o gar gl e ,dr ag 

ح ََعْوَعوََ  কডকডা,বাাঁচ ওযায ব্দ 

gar gl i ng 

ِعوَ ِعوَْ লভ beans 

وَ ِعْوِع٤َْ ওদভী চরচ াও লফলল 

wat er cr ess 

অঢ ওযা,t )عََْوػ(]ف[ََعَوػََ o 

woundَ)ٙ( 
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ػََ I َعوَّ I ফালঢর ওযা,অলত্ত 

ওযাَ)٠ٛ( 

VI اِْعزََوػََ I I ংকঠিঢ ওযা,খঝান t o 

commi t )٠ٛ(  

،أْعَوا ؽََػ  ْٝ َْٝبد،ُعُو ،ُعُو ُعوػَ ََطََاػَ ِعوََػ   

ক্ষঢ,  অখাঢ wound, i nj ur y 

اؽَُ اػَ َعوَََّٕٞطََعوَّ াচণ ন sur geon 

خ َِعَواؽََ াচণ াযী sur ger y 

٢َ ِعَواؽَِ রযলফলয়ও sur gi cal  

ؼَ َعِو٠َْ٣َطََعْوؽََ অঢ , অখাঢপ্রাপ্ত 

wounded,i nj ur ed 

ؼَ رَْغِو٣َْ  াচণ াযী,ভানালন 

sur ger y,def amat i on 

بِهػَ عََ অঢ, মন্ত্রনাদায়ও ,লওাযী, 
i nj ur i ng,pai nf ul  

اِهػَُ َٞ خ ََعبِهؽََطَََع  রুন্ঠনচীফী 
াঔী,তওাযী াঔী , শু pr edat or y 

bi r d 

اهَِ َٞ ََع ػ   প্রালন্তও ঙ্গ(াঢ,া) 
ext r i mi t i ed 

َغبهَِ َْٝط٣ََْؼََُٓ ْغُو ََٓ ػ   অখাঢপ্রাপ্ত, অঢ 

i nj ur ed,hur t  

ভুি ওযা  t(عََوَْك( ]ٕ[ َعوََكََ o 

peel (٠َٛ)  

كَََعوََّ I I  ঔালর ওযা t o r emove t he 

shel l  

كََ V কঔারা,ভুি য়া tرََغوَّ o 

st r i p,get  r i d of    (ََٖٓ،َ٠ٛ

(َػٖ  

 ঔালর,ভাভুরী,ফনণনা-ঢা َعْوك َ
লরওা,bar e,t hr eàdbar e 

ِوك َعََ  কাঙারা লফীন(চলভন)  

নুফণয, wi t hout  veget at i on, 

bar r en 

طََُعوَْ أَْعَوكَََََُّعْوكَاءَُكَ   চনশুনয, 
ভাভূরী,যলক্ষঢ,কাঙলফীন 

di sol at e,open,unpr ot ect ed 

،َعَواكََ ح ََعَواكَ  ঙ্গার l ocust  

ل ََعِو٣َْ  াঢা শুনয কাঙ ,ফাদযমন্ত্র লফলল 

pal m wi t hout  l eaves,Javel i n 

ح ََعِو٣ْلََطَََعَوائِلَُ  ঢার-াঢায 

টাঝা,ঔফলযয ওাকচ,লনফন্ধ- ফআ 
pal m-l eaf  st al k, newspaper  

كَِ ْٝ ١َ أَْعُو দালডীন,ঘুরীন bear dl ess 
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َغبِهكَُ ْغوََطَََٓ ك َِٓ ঘাাঁঙলন scr aper  

ل َرَْغِو٣َْ ঈঞান,ভুিওযা,ৃণও ওযা 
peel i ng,st r i ppi ng 

حَ رَْغِو٣ْلََطَََرَْغِو٣ْلَادَ ،َرََغبِه٣ْلَُ  

লবমাডভরূও কপাণ, 
expedi t i onar y f or ce 

ك َ  ,স্বাধীনঢা, লফলচ্ছন্নঢা, নযভনষ্কرََغوُّ

f r eedom,i sol at i on,abst r act i

on 

َغوََّ ُٓ كَادَطَ َغوَّ ك َُٓ ঔালর,নগ্ন, লফশুদ্ধ, 

লনস্বাণণ. ,লিয়ায ভূর,bar e,nàcked  

,sel f l ess (ػَٖٖٓ)  ,stem of 
verb 

ك َ زََغّوِ ُٓ ননিঃস্বাথে, selfless 

ٍَُ ٍَ َعْوكََطََََعَواِك  ফারলঢ, bucket 

 َٕ م َُعوََطََِعْومَا  আাঁদযু large rat 

َطَ ُعْوَىح َُعَوى  আাঁটি, ঘুরফাাঁধায স্ঘাআর 

bundle, ponytail(hair bundle 
back)  

ًََ  ব্দ ওযা,খন্টা ধ্বলন(َعْوً(]ٗ[َعوََ

ওযী t o r i ng 

ًَََعوََّ I I  লবজ্ঞ  ওযা t o make 

exper i enced 

 ًَ  ব্দ,স্বযবলঙ্গ sound,tone عْو

َطأَْعوََ  ً ًَ ََا عَو খন্টা,কফর bell 

ٍََ خ َُعْو  দনুণাভ, ভমণাদাালন, 
defamation,disgrace 

ٍَب٣ََ ٤ٍََّخ ،بدَِعْو ٍَب٣َََطَِعْو خ َِعْو  চালণ, 
ুলয়ঝায jersey,woolen sweater 

ٍَِ ٢َ ِعْو  চালণয ওায jersey  
cloth 

ََُ (]ٕ[ََعَو  ًَ  বাঙ্গা,অখাঢ(عْو
ওযা,ললল কপরা,লফযি ওযা to 
crush,grate,grind 

َُ عََ ْو ছাচডা ওযায,ঘাাঁঙায  ব্দ  
grating,scraping sound 

َِ َعِو٣َْ  ঘূডণ,বাঙ্গা,দলরঢ 
crushed,bruised, 

َُِ اِه٣ْ َٞ َّخ َطَََع ْٝ َعبُه  কলড মন্ত্র mill 

ََٗ  রারায় শ্বারুদ্ধ )عَوٗ(]ً[ََعِو
য়া,ঢা য়া to chocke 
on own saliva,be upset 
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( َٗ ََٗ[َٕ]َ(عو َعَو  শ্বালযাধ ওযা, 
to suffocate (َٙ)  

ََٗ  IV অঙ্কা ংলওঢ ওযা أَْعَو
to alarm apprehensionَ)ٙ)  

 َ٘   নিত, বীঢ ফস্থা chokingمَِه٣ْ

 ,লকরা )عوََعَ،عوَْع(َ]ً[َ]ف[ََعَوعََ
কঠলর কপরা to swallow, pour 
dpwnَ)٠ٛ( 

লকরা  t(عوَْع( ]ف[ َعوََعََ o swal l ow 

عََ Iَعوَّ I  ককরালনা t o make swal l ow 

عََاِْعزَوََ VI I I  লকলর কপরা t o swal l ow 

 ََُعْوع ،َُعْوػََبدَطََُعْوَػخَ،َعوَػخ َ
কঠাও, বলত্তণভুঔ,লভশ্রন 
gulp,mouthful 

 াপ ওযা,লযষ্কায (عََوَْف(]ٕ[ َعوََفََ

ওযা t o sweep away (٠َٛ)  

َْٗغوَََ فََاِ VI I  লফদলুযঢ য়া,লযষ্কায 

য়া t o be swept  away 

فََاِْعزَوََ  VI I I  ভুলঙ কপরা t o sweep 

away 

দায়ভুনক্ত clَعْوفَ  eaeance  
،أَْعوََ َْٝاف  َُعُو ،ُعوَْف  فَ طَُعُوف  ঔাডা 

নদী ঢীয,ওাঝা ঢীয,ঔাডা, under 
cut bank, steep slope  

اكََبدَطََعَواكََ،ََعَواِه٣قَُ خ ََعوَّ  ভআ(চলভ 
ভান ওযায)harrow 

َغبِهفَُ ْغَوفَ طَََٓ َٓ প্রফর 
কস্রাঢ,লিারী কস্রাঢ strong 
current 

ْغَوكَخ َ ِٓ  ওলডণও,কওাদার লফলল 
shovel, mattock,trovel 

َغبِه٣ْقَُ ْغوََطَََٓ افَ ِٓ ওাদার,ঘাাঁঘলন 
shovel,scoop 

ِْٗغَوافَ   িয়, ানন ফাতা ইতযানদয নিয়াযا

পজর িয় erosion 

فَ َعبهََِ ছঞ্জাূডণ(াাড 
ধ্ব,কস্রাঢ),প্রফর,প্রঘন্ড(অলফক) 
torrential,Stormy,violent 

ََّ  াড কণলও অরাদা(عََوَّْ(]ٗ[ََعوََ
ওযা t o commi t  a cr i me (َػ٠َِا٠َُ)  

َََّعوََّ I I  যাধী ওযা t o 

i ncr i mi nat e ٙ ) ) 
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ََّأََ ْعَو I V যাধ ওযা t o commi t  a 

cr i me ( ػ٠َِا٠َُٙ ) 

ََّ VIاِْعزََو I I া ওযা t o do wr ong 

َّ عوَّْ َطََُْٝعوَُ   রম্বা,যডঢযী, 
long,barge,lighter 

،َ ّ ّ َطَْعوََأََُعُو َّ ِعوَْا যীয,কদ,বয 
body,mass 

َْٝ ّ ََطََاَْعوَََّ ،ُعُو َّ ُعوَْا যঅধ, 
া,َoffence,sin 

َََّاَلَ َعَو লনশ্চয়আ,ফযআ surely, 
certainly 

 َْ  ,ফড, কভাঝা, বাডী bulkyَعِو٣ْ

voluminous 

َُْ َََٔطَََعَوائِ خ ََعِو٣ْ যাধ, 
া,লনন্ননীয়ঢা offence, 
culpability 

 َْ  যদালাজযা, incriminationرَْغِو٣ْ

 َّ  া, যাধ, কদাল, যাধأْعَوا

প্রফডঢা crime, culpabilty 

َِٓ ٢َ اِْعَوا  যাধী ,criminal 

خ َ َٓ َغوَّ ُٓ ٍََ٘خَ  ূযা ফঙয entire year 

َْٞ ُٓ غو ْغوََِٕطَُٓ ُٓ َّ যাধী, criminal 

َْ٤ ِٓ َ،َعَوا َِٓي  يَ َعَوا া,legs 

َ َٕ َٕ ُعوَْطََاَْعَوا কফলন,ঔাভায, ভঝণ ায 
basin,morter 

 َٕ  ঈলঞয খালডয াভলনয লদও ِعَوا
front of neck camel 

َاَعَْ،ِعواء،أْعَواءَُ ،ََعوَْو   ٝ ،َِعو  ٝ َٝ طَُعْو  
াফও(শু) cub,puppy 

 

 

 ,প্রফালঢ য়া ( َجْري( ]ض[ َجَرىَ 

ংকঠিঢ য়া to flow 

ٟ  II ঘারালনা to cause flow َعوَّ

ه فً ) III এওালণ ঘরা to agree َجاَرى

  (هى

 IV প্রফালঢ ওযা to cause to أَْجَرى

flow (هى) 

 প্রফা, ধাফন, ডুালয َجِري  
course, according to 

  جري                                                                                                            جرم        
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 কঢাভায ِمْن َجَرائَِن ، ِمْن َجَرانَ 

ওাযলন, কঢাভায চনয because of 

you, for your shake 

اء    কদৌডলফদ racer َجرَّ

 তদনলন্নন ِجَراٌَات  ج ِجَراٌَة  

কযন,কফঢন rations,salary 

 ,প্রফা,ধাযা,ঈৎযন flow .َجَراٌَان  

course, stream 

 ,চরলস্রাঢ َمَجاٍر ج َمْجًرى

চরধাযা,ওযালনর, নারা, 
watercourse, stream, canal 

 খঝনা, events َماَجَرٌَات  ج ماَجِري  

 াদৃয, ঢারলভরান keeping ُمَجاَراة  

up, conformity (ل) 

 ,ওামণপ্রডারী  إِْجَراَءات ج إِْجَراء  

দলক্ষ,ডুষ্ঠানproceeding   ,steps 

 ওভেিভ, প্রলয়াককঢ operationalاِْعوائ٢َِ 

প্রফালঢ, ঘরভান, ফঢণ َجارٍ  ভান 
flowing,running,present 

 ,কভলয় َجَواٍر ،َجاِرٌَات  ج َجاِرٌَة  

িীঢদাী, ঘাওযাডী girl, slave girl, 

maid 

 

 ওাঝা,কপলর কদয়া )َجّز(]ن[ َجزَّ 

to cut off, to shear (هى)  

 VIII ওাঝা,কপলর কদয়া to cutاِْجتَزَّ 

off, to shear 

ة    ওাঝা ভ َجَزائُِز،ِجَزز  ج ِجزَّ
shorn wool 

 ,ওাকলচয ঝুওযা ُجَزاَزات  ج ُجَزاَزة  

করলফর slip of paper, label 

ভ ওঢণ ُجَزاُزْون ج َجَزاز   নওাযী  
wool shearer 

ভ ওঢণ ِمَجز   নওাযী wool 

shearer 
 ন্তুষ্ট য়া  to be (َجْزأ(]ؾ[ َجَزأَ 

contentب)  

أَ   II লফবি ওযা, ঝুওযা ওযা to َجزَّ

separate, cut up (ها)  

أَ   V লফবি য়া, লফলচ্ছন্ন تََجزَّ

য়া to be decided, separated 

  (عن)

 VIII ন্তুষ্ট য়া to be اِْجتََزأَ 

content 

ْزء  أْجَزاء  ج جُ   ং, ঈওযড, বাক, 

লফবলি part, portion, division 
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  ً  ,অংলও, াভানয ُجْزئِ

নুলিঔলমাকয, partial, unimportant, 

trival 

 ,লফস্তালযঢ, লফফযডُجْزئٌَِة   ج ُجْوئٌَِات

লফলল, লধনস্ত ং, ওনা 
detail,particular, subordinate part 

ٌْئَات  ج ُجَزْيء    ওনা, নু ُجَز
molecule 

 আননফও molecularُعَي٣ْئ٢َِ 

  ً ٌْون ج  أَْجَزائِ  লধ أَْجَزائِ

প্রস্তুঢওাযী pharmacist 

  ً  লধ أًْجَزاِجٌَّا ج اْجَزاِج

প্রস্তুঢওাযী pharmacist 

 أَْجَزائٌَِّات   ج  أْجَزاَخانَة  ،أَْجَزائٌَِّة  

লধঔানা pharmacy 

 ,লফবলি, বাক تَْجِزئَة  

ৃণওীওযড,division,partition 

 ভালনফযাক ُجْزَدانَات  ج  ُجْزَدان  
wallet 

 চলফ ওযা,ভাযা )جْزر(]ن[ َجَزرَ 

to slaughter,kill (هى)  

 

 টুফান,লড  (َجْزر( ]ض[  َجَزرَ 

মায়া to sink, fall (water) 

 চফাআ, ালনলঢ টুফা َجْزر  
slaughter sinking 
 যি দান blood sacrifice َجْزَرة  

ج َجُزْور   ُجُزر    ঈঝ চফাআ camel 

slaughter 

 ওাই ফযফা butcher‘s tradeِعَياَهح َ

ار   اُرْون ج  َجزَّ اَرة ، َجزَّ  ওাআ َجزَّ
butcher 
ٌَْرة    দ্রৃী island ُجُزر  ،َجَزائِر  ج َجِز

ٌْون ج  َجَزِري    দ্রৃীফাী َجَزِر

 َجَزارئِِرون  ج  َجَزائِِري  
অরলচলযয়ান,  দ্রৃীফাী Algerian, 

islander 

ْغِيهَ َمَجاِزُر ج  َٓ ওাইঔানা, ওাআ লকযী 
butcher house, butchery 

 ওাআঔানা  َمَجاِزر  ج َمْجَزَرة  
slàughter house 

  কাচয carrot(s) َجَزَرة  ، َجَزر  

 

 ওাঝা to cut (َعْيع(]ف[ َعَيعََ

 তধমণযাযা য়া to (َعَيع(]ً[ََعِيعََ

be anxious 

جزر   جزؾ                                                      
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عََ  V বাঙ্গা to break رََغيَّ

 ভলড লফলল onyx َجْزع 

 ক্ষলযঔা, ক্ষ axle ُجْزع 

 ,ঈলদ্রৃক, বয়, দঃুঔ anxiety َجَزع 

fear, sadness 

 ,লস্থয, ঈলদ্রৃগ্ন, restless َجِزع 

anxious 

 লস্থয, জধময, ঈলদ্রৃগ্ন َجاِزع ،َجُزْوع 
restless, impatient 

ع   ,ভালফণরওৃঢ, লফলঘত্র marbled ُمَجرَّ

variegated  

 

َُ جزؾ[ َجاَزؾ ] III মলণচ্ছবালফ ওযা, 

ুমাক কনয়া, কমনলঢন বালফ 

ওযা to act randomly , 

indiscreminately 

 লওঙু কওনা to purchase ُجَزاؾ  

certain thing 

 মলণচ্ছবালফ, এলরালভলরাবালফ ُجَزافًا
at random 

কফলযায়া, ছুাঁ ُمَجاَزفَة   লও, লবমান 
reckless, hazard 

ؾ  ُمَجازَ   লবড, কফলযায়া, 

দঃুালও, rush, adventurous 

 

  কওলঝ কপরা (َجْزل(]ض[ َجَزلَ 

 

 কফী য়া to be (َجْزل( ]ن[ َجُزلَ 

abundant 

 IV ভুিলস্ত দঅন ওযা to أَْجَزلَ 

give generously 

 VIII ংলক্ষল লরঔা to write اِْجتََزلَ 

short hand 

ٌْل  ،َجْزل          ِجَزال  ج َجِز

মণাপ্ত, প্রঘুয, ঔাাঁটি, রঙ্কাযূডণ, 
 abundant, amplen, eloquent 

 ঝুওযা,ং piece,slice ِجْزلَة  

 প্রঘুয,মণাপ্ত abundànce َجَزالَة  

 ,াাঁঝলরলওাযও ُمْجتِِزل  

stenographer 

  কঙাঝ ওফুঢয َجَواِزُل ج َجْوَزل  

young pigeon 

 

َٕ ُجْزَدان  ،  ُعْياَل ভাননফযাক, wallet, purse 

 ওাঝা, ংলক্ষপ্ত (َجْزم( ]ض[ َجَزمَ 

ওযা ,লফলফঘনা ওযা, লদ্ধান্ত ওযা 

, যাাঁ ধভী য়া, স্বযফডণীন 

ঈচ্চাযন ওযা(গ্রাভ)to cut off, cut 

 جزي                                       جزل
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short, decide, to be positive (هى ب) 

,to pronounce without vowel 

 ,ওাঝা, ুযাা ওযা, cut off َجْزم  

resolve 

)তফলষ্ট লঘি َجْزَمة     ُْ ) (লল 

ক্ষলযয ঈঘাঘাযলন ) diacritic 

marking of no vowel in 

pronounciation 

ج  جاِزم      লদ্ধাম্তভূরও جوازم   

ঘুডান্ত এওভঢ, মূ্পডণ এওভঢ 

decesive, final absolutely certai ( هى

 ( ب

 ফাদওৃঢ, ংলক্ষপ্ত, স্বডণীড َمْجُزْوم  

ফডণ(গ্রা)cut off, cut- short, 

vowelless consonant (grm) 

 ,চালচভমুি(গ্রাভা) ُمْنَجِزم  

vowelless,apocopate form (gram) 

 কচাডা চঢুা ِجَزم  ،َجْزَمات ج َجْزَمة  
pair of shoes 

  ً ً  ،َجْزَمِج  َجْزَماتٌَِّة  ج ِجَزَماتِ
চঢুাপ্রস্তুঢ ওাযও,  shoemaker* 

 প্রলঢদান কদয়া (َجَزاء(]ض[ َجَزى

to repay (هى ب/على ) 

 III ুযষ্কায কদয়া to َجاَزى

requiteهى ب)  

 

 ,IV মলণষ্ট ওযা, মণাপ্ত ওযা أْجَزى

লঢস্থান ওযা to suffics, to do 

for, replace(ه عن)  

 ,ক্ষলঢূযড, ুনঃভূরযদান َجَزاء  

কপযৎ, ালস্ত, repayment, 

compensation 

  ً  কপৌচদালয, penal َجَزئِ

اء  ،ِجًزى ج  ِجْزٌَة  ِجزَ   ওয, ঔাচনা, 

লচলচয়া ওয(মুদ্ধ ওয) 

tax,war-tax 

  ুযষ্কায تَْجِزٌَة  

 ,ুনণভূরয, প্রলঢপর requital ُمَجاَزاة  

repayme 

 ধলয কদঔা to (َجّس,َمَجَسة(]ن[ َجسَّ 

touch (هى)  

 V ঔফয ংগ্রলয কঘষ্টা تََجسَّسَ 

ওযা to try to find out (هى)  

ٌََّ َ  ) VIII লযক্ষা ওযা  to fee اِْعز

٠ٛ ) 

 স্পণওাঢয,delicate to touch جس  

 গুপ্তঘয spy َجَواِسٌُس ج  َجاُسْوس  

 عَو                                                               جسّ 



48 

  ً গুপ্ত ঘযফৃলত্ত ম্পলওণ َجاُسْوِس ঢ, of  

espionage 

 গুপ্তঘয ফৃলত্ত, espionage َجاُسْوِسٌَّة  

 

 ককালয়ন্ধালকলয spying  َجْوَسَسة  

 স্পণ ওযায স্থান َمَجس  

َجس  مِ   কপ্রাফ মন্ত্র, probe  

 ককালয়ন্ধালকলয spying تََجسُّس  

  ً  ককালয়ন্ধালকলয, ককালয়ন্না تََجسُِّس

ম্পলওণ ঢ spying, contributing to  

  ً  ,ি, ঔযঔলয, রুক্ষ rough َجاِس

rugged 
 শুলওলয় মায়া (َجَسد(]س[ َجِسدَ 

II রূদান ওযা, ভুলঢণ َجسَّدَ  ভান 

ওযা to make corporeal, give form 

 কদ body اَْجَساد  ج َجَسد  

  ً  তদলও, ালযলযও bodily َجَسَدانِ

 ফাস্তফায়ন materialization تََجسُّد  

 ,প্রওালঢ, রূালয়ঢ ُمَجسَّد  

embodied 

د    কদকঢ, তদলও corporeal  ُمتََجّسِ

 ভয় ায ( َجَساَرة،َجْسر(]ن[ َجَسرَ 

ওযা, লঢিভ ওযা,া ওযা  

to venture,to span (هى )  

ََّوََ َٙ ) II াী ওযা to encurage َع

  ( ػ٠ِ

  (على) VI া ওযা to dare تََجاَسرَ 

  (هى VIII ায য়া to cross اِْجتََسرَ 

،ُجُسْور  ج ِجْسر    ুর, ফাাঁধ أَْجُسر 

bridge, dam, ( طُجُسْوَرة  ) যফষ্টও, ক্ষ 

girder , axle 

 াী, দলুফণনীঢ, গ্রফঢী ُجُسْور  
bold,forward 

ََبَهح َ  া, দযূদলণঢা, দ্ধঢযَع
boldness, recklessness, insolence 

 াীওঢা, গ্রফঢীঢা تََجاُسر  
,boldness,forwardness 

 াী, দলুফণনীঢ, গ্রফঢী ُمتََجاِسر  
bold,forward 

 II অরয বলয ]جسطن[ تََجْسَطنَ 

কায়া to lounge , stretch lazily 

 ,ফড য়া, লফার (َجَساَمة(]ن[ َجُسمَ 

লযলভয় to be great, huge 
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 II রূদান ওযান, তঢযী َجسَّمَ 

ওযান, to make corporeal, to form ( 

  (هى

 V রূ কনয়া, ফাস্তফালয়ঢ  تََجسَّمَ 

য়া, ফাস্তফ য়া to be 

corporated, materialized (هى)   

ْسم  ُجُسْوم  ، أْجَسام  ج جِ    কদ, 

কঞন,ফস্তু body, matter, form   

  ً  তদলও, ালযলযও, ফাস্তফ ِجْسِم
physical, bodily, sustancial 

 লফার, ফড, বাযী ِجَسام  ج َجِسٌم  
big, huge 

ٌَْمات  ج ُجَسٌِم    ,ওনা, ওলনওা, ঔুদ ُجِس

particle 

 লধও ফড, লধও লফার أَْجَسم  
more voluminous,larger 

اَمة  َجسَ   কঞন, অয়ঢন, সু্থরঢা 
size,volume,stoutness 

 কদ, বড  body, mass ُجْسَمان   

  ً  ,তদলও, ালযলযও, কদকঢ ُجْسَمانِ

physical, bodily 

প্রলঢভুলঢণ تَْجِسم   , রূায়ড, লযত্রান, 

যড ওযড embodiment, relief 

 ,তদলও, ালযলযও, ফাস্তলফও ُمَجسَّم  

ঈাদান, লত্রভালত্রও  bodily, 

tangible material,3-dimentional 

 

 َ  ি য়া, ওঠিন ( َجْسو(]ن[ َجَسا

য়া to be hard, solid 

 

 ললা, বাঙ্গা, গুডা (جّش(]ن[ َجشَّ 

ওযা crush,grind (هى)  

ঔঔল করা, ওওণ ُجشَّة   ,শুষ্ক 
hoarseness   

ٌْش    ,কললঢ, ঘূনণ, দলরঢ َجِش

কুলঘলওলঘ ওযা crashed, grated 

ঔঔল, ওওণ َجشَّاء  م  أََجش   ,শুষ্ক 
hoàrse, husky,raucus 

 َ  লস্থয য়া, ফলভ )َجُسْوء(  ]ؾ[ َجَشؤ

অা, ঈত্তার য়া (ভুদ্র ) to be 

anxious, to belch  to be fierce  

 َ  II কঠকুয কঢারা to belch,burp َجشَّؤ

 َ ؤ  V কঠকুয কঢারা to belch تََجسَّ

َْؤءَ ُجَشاء ، َع উনিযণ, ফভন belching burping 

َْبهَ   শুম্পলত্ত livestockُع
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 করাবী য়া, to be (َجَشع(]س[ َجِشعَ 

greedy 

 করাব, লরপ্সা greed, avidity َجَشع  

 করাবী,লরপু্সও greedy َجِشع  

 

 ওষ্ট (َجَشاَمة،جْشم(]س[ َجِشمَ 

ওযা,কবাক ওযা,য ওযা to take 

hardship (هى)    

 II ওষ্ট ওযান, অলযা ওযান َجشَّمَ 

to make suffer (ه), to impose ( ه هئ)  

 V কবাক ওযা, ওষ্ট ওযা to تََجشَّمَ 

suffer, to undergo (هى)  

 ًًّ  নভুনা ,অদণ ,sample َجَشنِ

 II লাষ্টায ওযা to ]جّص[ َجصَّصَ 

plaster (هى)  

 َٔ  নজাভ gypsumِع

َٓ َجصَّاصون ج  ب َّٖ َع প্লাষ্টাযওাযী 

plasterer  

 II অরযবলয [جصطن[ تََجْصَطنَ 

য়ন ওযা ,অরললভ ওযা to 

lounge, stretch lazily 

 ভদ beer ِجعَة  

 

 কঠঈ কঢারা to [جعب[ َجعَّبَ 

corrogate (هى)  

 ,টিঈফ,ঢুডীয(ঢীয) ِجعَاب  ج َجْعبَة  

quiver, tube 

 ,ককারভার ওযা )جعجعة( َجْعَجعَ 

কচণ ন ওযা, ছনছন ওযা, যালক 

কডকড ওযা,  to clamor, roar, 

clatter, explode in anger 

কচণ َجْعَجعَة   ন, লঘৎওায, ওডওড 

ব্দ, roar, creak 

 ককারভারূডণ, তজঘূডণ َجْعَجاع 
clamorous, boisterous 

 

 ,ফাাঁওা য়া (َجعَاَدة،َجعُْوَدة( ]ن[ َجعُدَ 

বাাঁচ য়া, কুঘওালনা, to be curly, 

wrinkled 

 II ফাাঁওা ওযা, বাাঁচ ওযা to curl َجعَّدَ 

  (هى)

 ,V ফাাঁওা য়া, বাাঁচ য়া تََجعَّدَ 

কুঘওালনা, to be curly, wrinkled 

 ,ফলঔর, ফযয়কুন্ঠ stingy َجْعد  

tightfisted 

 

 ফাাঁওা, কুঘওান curl, ringlet َجْعَدة  

جلب                                                        جؾّ   
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 কওাওযান curly اَْجعَد ، َجْعِدي  

ٌِْدي    ,লনষ্কভণা, অিাফাচ loafer َجِع

good-for-nothing 

ٌْد    বাাঁচ, কযঔা (ভুলঔয ) تََجاِع
wrinkles, lines 

 বাাঁচ wrinkles تََجعَُدات

َغؼَل َ ُٓ বাাঁ জওৃত, কওাাঁওযালনা curled, 

wrinkled  

 ,বাাঁচওৃঢ, কওাাঁঘওালনা ُمتََجِعد  

কঠঈলঢারা wrinkled, creased 

 ফালচ ওণা, কপ্প, gosip, idle َجْعَدنَة  

tàlk 

 ায কপরা )َعْؼو(]ف[ََعؼَوََ

(চলভলঢ) to drop manure 

 ককাফলয াওা dung أَبُْو ِجْعَران

beetle 

 কঙাঝ নদী little river َجعَفَر  

 ওযা, যাঔা, ৃলষ্ট (جْعل(]ؾ[ َجعَلَ 

ওযা, অনা, to make, put, create, place 

  (هى)

 III খুল লদলঢ ঘায়া, চয় َجاَعلَ 

রালবয কঘষ্টা ওযা to seek 

tombribe, to try to win (ه ب )  

ج ُجْعل   أْجعَال    কফঢন,ুযষ্কায 
wages, pay ,prize 

 কফলয কাওা dung ِجْعَُلن ج ُجعَل  

beetle 

 কফঢন, ুযষ্কায, খুল َجعَائُِل ج  ِجعَالَة  
pay, wages, reward, bribe 

 

 শুওা, শুলও (ُجفُْوؾ،َجفَاؾ(]ض[ َجؾَّ 

মায়া to be dry 

  (هى) II শুওালনা, to màke dry َجفَّؾَ 

শুষ্কঢা, লনলচণ َجفَاؾ   ফঢা dryness, 

dullness 

ٌُْؾ ج تِْجفَاؾ    অত্মযক্ষায স্ত্র تََجافِ

 
 protective armor 

ٌْؾ    শুও ওযড, লনষ্কান تَْجِف
drying, drainage 

 শুষ্ক dry َجاؾ  

 ফর লয়ন্ট ওরভ لَلَم ِحْبر َجاؾ
ball point pen 

َغلِّقَ  ُٓ শুষ্কওাযী dryer 

 শুষ্ক,ালনশুনয ُمَجفَّؾ  
dried,dehydrated 

 শুষ্ক ঔাফায dehydràted ُمجفّفات

food 

 حفو                                                                                        حؾّ 



52 

 ণণীন,ফযণণ,লনযণণও ُجفَاء  
useless, vain 
 ধাঢফ লঘভঝা metal clamp ِجْفت  

وَ َعلَْ  বলফলৎফানী divination 

কঢণ ُجفر  ج ُجفََرة   ,লঙদ্র pit, hole 

বয়,বলয় রাপ কদয়া, ঢালযলয় 

কদয়া to be scared 

 বীঢ)ُجفُْول،َجْفل( ]ن[ ]ض[ َجفَلَ  

য়া, বলয় রাপ কদয়া, লনলক্ষ 

ওযা to start, jump with fright, to 

shy 

 ,II বীঢ ওযা, শুরু ওযা َجفَّلَ 

ঈলদ্রক ওযা to scare (ه هى)  

 ,IV বয় ায়া,বয় কদঔালনা أَْجفَلَ 

বলয় রাপ কদয়া to get scared, to 

scare away (ه)  

،َجْفل    বয়, রজ্জা fright, shying َجفُْول 

 

،أَْجفَان ج َجْفن    কঘালঔয াঢা ُجفُْون 
eyelid 

 ফাটি, দ্রাক্ষারঢা َجفَنَات،ِجفَان  ج َجْفنَة  
bowl, grapevine 
  

 ওলঞায য়া to (جْفو،َجفَاء(]ن[ َجفَا

be rough (ه) 

  

َغبكَبح(َعبك٠َ َٓ ) III লনষু্ঠয য়া to treat 

roughly 

 VI   লযায ওযা,প্রঢযাায رََغبك٠َّ

ওযা t o wi t hdr aw, avoi d َٖٙ ( ػ

) 

   ওলঞাযঢা , লনষু্ঠযঢাَعْلٞ

,ফনু্ধযঢা harshness, 

ََٞ ح ََعْل  ফনু্ধযঢা, ম্মলঢ, ছকডা 
roughness , 

disagreement 

بءَ َعلََ  ওলঞাযঢা , লনষু্ঠযঢা   
roughness,harshness 

٠أْعلََ  লধও প্রলঢকুর,লধও 
লফযঢ refraining 
more,more adverse (ٍََ٠َٛ)  

طَُعلََ عبفَ بحَ  ওলঞায,লনষু্ঠয 
harsh,rude    

ًََوََ  III ঈঢযি ওযা ]عٌو[ََعب
to tease (َٙ)  

َََّ  ভান )عَلٍ(]ٗ[َع
য়া,লফঔযাঢ য়া,লঢ ফট 
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য়া to be 
great,illustrious (ٖػ)  

َََ  II ম্মান ওযা,ভমণাদা َعَِّ
কদয়া,অফৃঢ ওযা, to 
honour,to dignify َ٠ٛ

(ػٖ ) 

َََّأَعََ IV ম্মান ওযা,ভমণাদা 
কদয়া,অলন্নঢ ওযা to 
honour,dignify (ََٙػَٖ)  

ٍََّ  VI ফড ভলন ওযা  to رََغب
deem far above (َٙ)  

َََّ زََغ ٍْ  X ফড য়া, ঈিলঢ اِ
য়া ,ঈন্নঢ য়া to be 
great,to be exalted َ(ػٖ)  

ََ عَََ  ফড,লফলষ্ট,বাযী 
greàt,bulky  

 ََ  লধওাং,কফী বাক majorُع
portion,bulk 

ََ ََِع গুরুত্রৃূডণ , ঈলিঔলমাকয,বাযী 
,important,momentous 

َطَ  َ ٠ُعََُِّعِ গুরুত্রৃূডণ লফলয়,ফদান 
,matter of great 

importance,exploit 

خ َِعَََِّ লফষ্ঠা, কফয 
(শু),dung,droppings 

َطَُعِّخ َ  َ  ককারাগুলর,কফাভাُعِ
cannonball,bomb 

خ َُعََِّ  কফবূলা,ওাড 
attire,clothings 

   ََُ َخ ،أَِعََِّ،َعََلئِ ََطَأَِعَلَّ ٤َِِْء  ََ َع  

ফড,গুরুত্রৃূডণ,ঈলিঔলমাকয 
greàt,important,signi

ficant 

ٍَ َعََلَ     দামণ,কলযভা ,ভাত্ময 
lofiness,glory,sublim

ity 

خ ََعََلََُ     দামণয,ভাত্ময,ভলভা 
loftiness,sublimity,m

ajesty 

ََُّ  লধও ফড,লধওأََع
ভৎ,লধও ভৃদ্ধ , more 
loftiness, more 

sublimity,more 

splendid 

َ َغَلَّ َغََِّدَطََٓ خ ََٓ লত্রওা,কভকালচন 
periodical,magagine 
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 ٍَ رَِغَِّخ ََ،َاِْعََل  ম্মান, 
ভমণাদা,াণণওয 
honor,distinction, 

 ََ   ককারা roseُع

ةَ ُعََلَ ককারা চর rose water 

َٖ ِعَلَر٤َِْ  কচরী jelly 

 

 অওলণড ওযা (جلب(] ن[ ]ص[ َجلَبَ 

to attract (ل هى)  

 II লঘৎওায ওযা to shout َجلَّبَ 

 (هى) IV অনা  to earn أَْجلَبَ 

 VIII ংগ্র ওযা to procure اِْجتَلَبَ 

  (هى)

 X অভদালন ওযা  to import اِْستَْجلَبَ 

  (هى)

 অনা, ংগ্র, অভদালন َجْلب  
bringing, procurement 

 অভদালনওৃঢ, লফলদী جلَب  
imported, foreign 

 ,ালন্ত, তজঘ uproàor َجلَبَة ، َجلَب  

turmoil 

 দাক scar ُجْلبَة

ٌْب    অভদালনওৃঢ, লফলদী َجِل
imported, foreign 

 লফলদী লিঢদা ُجلَبَاُء ،َجْلبَى)ج(
foreign slàve 

ب    ,অওলণনীয়, লঘত্তাওলণও َجُلَّ

অভদালনওাযও, অভদালনওাযও, 

ফযফায়ী attractive, importer, 

treder 

ٌُْب، َجَُللبٌَِّات ج َجَُلِبٌَّة    কঠারা َجُلَِل

কাাও লফলল loose shirtlike 

garment 

 

 লধও অওলণনীয়, লধও أْجلَبُ 

লঘত্তাওলণও more attractive, 

captivating 

ِلُب ج َمْجلَبَة    ,ওাযন, ঈলদ্দয ُمجَّ

ঈরক্ষ, cause, reason 

 ,ংগ্র, অভদালন اِْستََجَُلب  

যফযা, অওলণন procurement, 

import, attraction 

 ,ওাযন, ঈরক্ষ reason َجاِلب  

cause 

  .ককারা চর rose wàter ُجَُلب  
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 II ওাডাফৃঢ ]جلبب[ تَجْلبََب 

য়া, ওাড যা to be clothed 

  (ب)

ٌُْب ج  ِجْلبَاب    ,ওাড, কাাও َجَُلِب

garment,dress 

سُ َجُلَبٌِْ   লফলল ধযলনয ভাঙ ُجِلبُْوت  ج .

ধযায কনৌওা flat fishing boat[ 

 II লচরাটিলন লযডঢ ] جلتن[ تََجْلتَنَ 

ওযা  to turn to gelatin 

 প্রলঢঢ ওযা, প্রলঢধ্বলনঢ  َجْلْجلَ 

ওযা, ছাকুলন কদয়া to 

reverberate, resound (هى)  

 খন্টা, করুয করায َجَُلِجُل ج ُجلُجل  

খন্টা, Bell, cowbell 

 খন্টাধ্বলন, ঈচ্চযফ sound of َجْلَجلَة  

bell, loud 

 ,ঢীক্ষ্ম,খন্টায ব্দ ُمَجْلِجل  

প্রলঢধ্বলনওাযী piercing,ringing, 

 লঢর sesame ُجْلُجَُلن  

 

 ঝাকু য়া to bald )َجلَح(]س[ َجِلحَ 

 , ঝাওভাণা ُجلح   ج  َجْلَحآُء م أَْجلَحُ 

ঝাও bald-headed, bald 

 ধাযালরা ওযা to (جْلخ(]ؾ[ َجلَخَ 

sharpen(هى)  

 II ধাযালরা ওযা to sharpe َجلَّخَ 

 (هى)

 ান,ান-াণয(ধায َجْلخ  

কদয়ায) grindstone, hone 

 

 ,কফত্রাখাঢ ওযা )جْلد( ]ض[ َجلَدَ 

ভাযা to lash, whip(ه)  

 II ফাাঁধা,ফযপ ওযা to bind,to  َجلَّدَ 

freeze (هى)  

  (هى) III মুদ্ধ ওযা to fight َجالَدَ 

 IV ফযলপ লযনঢ ওযা to أَْجلَدَ 

freeze 

 V ওলঞায কদঔালনা, to show hardy تََجلَّدَ 

  (ه)

 VI ঢযফালয মুদ্ধ ওযা to تََجالَدَ 

engage in sword fight 

 أَْجَُلد  )ج( ভাযধয, flogging َجْلد  

ঝর,লফঘর steadfast  

 ঘাভডা, াওা أَْجَُلد ،ُجلُْود  ج ِجْلد  

ঘাভডা skin, leather.     

                                                جلد                                                                     جلجل
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 ,ঘাভডা, ঘাভডায ঝুওযা ِجْلَدة  

চালঢ, ফডণ hide,piece of 

leather,race 

 ঘভণ ংিান্ত dermàl ِجْلِدي  

ٌَْدة   ٌَْدات ج ُجلَ  লছলি, membrane ُجلَ

 ওষ্ট, নীরঢা, তধমণয َجلَد  
edurance, suffering, 

 ওঅখাঢ, ঙলডয অখাঢ َجْلَدة  
lash 

ٌْد  ُجلََداُء ج جَ  ِل  ঝর, ি, লফঘর 
steadfast, strong 

ٌْد    ফযপ ice َجِل

ٌِْدي    ফযপঢুরয, icy جل

 লঢলষ্জুঢা, তদমণয long َجلُْود  

suffering, patient 

د   ُدْون ج َجُلَّ  ঘভণ ফযফায়ী َجُلَّ
leather merchant  

 ,নীরঢা, তধমণয ُجلُْوَدة  ، َجَُلَدة  
endurance, patient 

ْجلََدة  مِ   ঙলড, wheap 

 চভা, ফযপ য়া, ভরাঝ, ফআ تْجلٌد  

ফাাঁধা freezing, 

 ,মুদ্ধ, রডাআ, battle ِجَُلد  

Fight 

 নীরঢা,তধমণ تََجلُّد  
 edurance,patience 

 ফাধনওাযী (book) binder ُمَجلِّد  

 চভান, ফাাঁধা ُمَجلََّدات ج ُمجلَّد  
frozen, bound (book) 

َجاِلد  ُمجاِلُدْون ج مُ   ভিলমাদ্ধা 
gladiator 

 রুকী patient ُمتجلِّد  

 কলচর কালঙয ফাদাভ ِجلّوزة
hazelnut 

 ফা to sit down )ُجلُوْ س(]ض[ َجلَسَ 

  (الى على)

  (ه) II ফালনা to make sit َجلَّسَ 

 III ফা(ওালযা ালণ),ালণ َجالَسَ 

ফা to sit with (ه), to keep 

company (ه)  

 IV ফলঢ ফরা to ask to sit أَْجلَسَ 

  (ه)

 ,ফায স্থান  َجلََسات  ج َجلََسة  

ভালফ, াটিণ , seat,gathering 

 ফায লনয়ভ manner of ِجْلَسة  

sitting  

ٌْس    ংগ্রনওাযী ُجلََساُء ج َجِل

(ভালফ) 

جلط                                                                             جلد  
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ٌْس   ٌَْسة  م َجِل  ঙ্গী companion َجِل

  ফা, অলযান ُجلُْوس  
sitting,accession 

س  ج َمْجلِ   ,ভালফ,র খয َمَجاِلسُ  

meeting, conference, seat,hall 

 ,াভালচও কমাকালমাক َمَجالََسة  

ম্বন্ধ, কভরালভা soçial 

intercourse 

،ُجلُْوس  ج َجاِلس   س   ফা, বায় ُجُلَّ

ংগ্রনওাযী sitting, participnts 

 ,যাকান,খলণড ওয )جَ ْلط(]ض[ َجلَطَ 

ওাভালনা, to chafe, abrade,shave 

 ,লন্ড(ভাং, যি) lump ُجْلَطةً 

clot 

 ,ঘালালড, বদ্র أَْجَُلؾ  ج ِجْلؾ  

াভালচও rude, boorish, uncivil 

 নার যান(ঔুয) to )َجْلفََطة ( َجْلفَطَ 

calk(a ship) (هى)  

 ََْ ِْْ(]ٗ[ََعَِ  ,ওাঝা, লফবি ওযা )عََ
to clip,shear off 

 ওাাঁলঘ shears أَْجَُلم  ج َجْلم  

 

 II ংযলক্ষঢ য়া to [جلمد[ تََجْلَمدَ 

be petrified 

ٌُْد ،َجَُلِمُد ج ُجْلُمْود ،َجْلَمد    ,লরা َجَُلِم

াী rock, bolder 

 দারুলঘলন পুর pomegranateُجلَّنَار  

blossom 

 ভৃড (َجْلو، َجَُلء( [جلو[ ]ن[ َجَُل 

ওযা, ঈন্িু ওযা, প্রওা ওযা, 

ফুছা, প্রস্থান ওযা, ঔালর ওযা  to 

polish,to clean (٠ٛ), to reveal, to 

depart,  

 ,নর ওযা)َجْلً( ]جلو[ ]ض[ َع٠َِ

ভৃড ওযা to polish, to burnish 

 II ঈদ্ঘাঝন ওযা, প্রওা ওযা َجلَّى

to reveàl, disclose (عن هى)  

 IV লফঢালডঢ  ওযা to remove  أَْجلَى

(٠ٛ) 

 V স্পষ্ট য়া to become تََجلَّى

clear 

 VII লযষ্কায য়া to be اِْنَجلَى

clean 

 VIII দলৃষ্ট কদয়া to reveal اِْجتَلَى

 X, লযষ্কায ওযা to disclose اِْستََجلَى

  (هى)

َعََلَاِْبِن  নফঔযাত ফযলি, ুলযলঘঢ, a 

famous, a celebrity  

وجل  جلو                                                        
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  ً  লযষ্কায, স্পষ্ট, প্রওালঢ َجِل

লনলশ্চঢ  clear, plain 

ًَّ٤ِِ بَع স্পষ্ট বালফ, স্পষ্টঢআ, 

লযষ্কাযবালফ  obviously, evidently 

 লনলশ্চঢ লফলয় sure َجَُلٌَا ج َجِلٌَّة  

thing 

 লধও লযষ্কায more  أَْجلَى

clear, clearer 

দণ ِجْلَوة   া কঔারা (ওলনয) 
unveiling (bride) 

 স্পষ্ট ওযা, ফযাঔযা ওযা َجَُلء  
clarification, elucidation 

ٌَان  َجلَ   দণন, ঈদ্ঘাঝন vision, 

revelation 

 প্রওা, ঈদ্পা َمَجاٍل ج َمْجلًى
manifestation 

 ,ঔানরওযণ, প্রঢযাায evacuationاِْعََلءَ 

withdrawal  

 প্রঢযালদ devine revelation تَْجِلٌَة  

 প্রওা, প্রঢযালদ revelation تََجلٍّ 

 ঈদ্ঘাঝন, ঈলন্াঘন اِْجتَُِلء  

,নুীরন ,  মণলফক্ষড ,  
contemplation,  revelation,  

 স্পষ্টওযড, ফযাঔযা اِْستِْجَُلء  
clarification, elucidation 

 َجَواٍل ، َجاِلٌَات  ج َجاِلٌَة  
ওলরানী(যডাণী), çolony 

(emigrants)  

  ً  লফচয়ী the winner الُمَجلِّ

 ,ুস্পষ্ট, প্রওালঢ obvious ُمتََجلٍّ 

manifest 

لُْونَات ج َجلُْونجَ   কযারন gallon 

ُع٠َُِّجلَل  ج   গুরুত্বূণে লফলয়, স্পষ্ট  

matter of great importance, explocit 

 

 চভা ওযা to (جم،َجَمام(]ض[ ]ن[ َجمَّ 

collect 

ََْ َّٔ  II প্রঘুয ঈrন্ন য়া to grow َع

luxarantly 

مَ  مَّ  V প্রঘুয ঈৎন্ন য়া to تَج 

grow luxarantly 

 X এওলত্রঢ ওযা to gather اِْستََجمَّ 

 প্রঘুয,  কনও abundant, many َجم  

 লফশ্রাভ, লঘত্তলফলনাদন relation جمام  

recreation 

 এওলত্রঢ য়ায স্থান place َمَجم  

of gathering 
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 َْ ٤ْ ِٔ   যওনফনযা-প্রণারী (ভনরা)رَْغ

hairdo(woman)  

যীয-ঘঘণ  ِجْمبَاز   া, ফযায়াভ 

gymnastics 

যীয-ঘঘণ ِجْمبَاِزي   া লফলয়ও  

 লঘংলড shrimp َجْمبَِري  

 কঢাঢরালনা (جمجمة(]جمجم[ َجْمَجمَ 
to stammer 

 II  স্পষ্ঠবালফ ওণা ফরা تََجْمَطمَ  
to articulate indistinctly 

 ,ভাণায ওঙ্কার َجَماِجُم ج ُجْمُجَمة  

ঔুলর skull, 

  ً ওলযাটি ম্পলওণ َجْمَجِم ঢ cranial 

 ঙুঝ )جَ ْمح،ُجُمْوح،ِجَماح( ]ؾ[ َجَمحَ  

ভাযা, ৃঙ্খলরঢ ওযা, ফাধয য়া 
to bolt, to be refractory 

 কস্বচ্ছাঘালযঢা, ফাধযঢা ِجَماح  
defiance, willfulness 
 কস্বচ্ছাঘালযঢা, ফাধযঢা ُجُمْوح  
defiance, willfulness 
 ,কস্বচ্ছাঘালয, ফাধয defiant َجُمْوح  

willful 

اِمح  ج  কস্বচ্ছাঘালয, ফাধয defiance, 

willfulness 

 

 চভাঝ ফাাঁধা to ( َجْمد(]ن[ َجَمدَ 

freeze 

دَ   (هى) II চভাঝ ফাাঁধান to freeze َجمَّ

دَ   V ফযপ য়া to become تََجمَّ

frozen 

 VII লভালয়ঢ য়া to freeze اِْنَجَمدَ 

up 

 ফযপ ওযড, ি ওযড َجْمد  
freezing, solidification 

 ফযপ ice َجَمد  

 ি, যাায়লনও َجَماَدات ج َجَماد  

ফস্তু solid, inorganic body 

 ,চভাঝ ফস্থা, ি, ককাঝা ُجُمْود  

লনলিয়ঢা, ঘর frozen state, 

inertia 

 ওঠিন, ি solid َجُمْوَدة  

ٌْد    ,িওযড, কচাডদায ওযন تَْجِم

solidification, reinforcement 

د    িওযড, লভ, চভাঝওযন ,تجمُّ
freezing, solidification, frost 

 লভালয়ঢ ওযড, ফযপ اِْنَجَماد  

ওযড ice formation, freezing up 

 عٔوَ                                       جمد
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 ওঠিন, ি,প্রাড َجَواِمُد ج َجاِمد  

শুষ্ক,প্রানীন hard, inanimate 

د    লভালয়ঢ, ওঠিন, ঞান্ডা ُمتََجّمِ
frozen,stiff 

 লভালয়ঢ, ওঠিন, ঞান্ডা ُمْنَجِمد  
frozen, stiff 

 ৫ভ   ُجَمادى المَنٌَة ، ُجَماِدى األُولى

লষ্ঠ অযফী ভালয নাভ, Arabic 

months (5,6th
 ) 

 এওলত্রঢ য়া to (َجْمر(]ض[َجَمَر 

meet 

رَ    (هى) II বাচা to roast َجمَّ

 VIII ধূ কাডান to burn اِْجتََمرَ 

incense 

 চরন্ত ঘুরা, ঙ্গায, ওয়রা َجْمر  
fireband, live coal, ember 

 ,চরন্ত ঙ্গায َجَمَرات  ج َجْمَرة  

ভীনায় াণয ভাযায স্থান, কপাডা 
ember, fireband, carbuncle 

 ঢার কালঙয ভজ্জা palm ُجّمار  

pith 
 ঢাম্রওায brazier َمَجاِمُر ج ِمْجَمَرة  

جَِو١َ  = َجْمِري ْٔ  নচংনড shrimpsَع

 ওয কওন্ধ, শুল্ক َجَماِرُن ج ُجْمُرن

বফন custom house 

 َ٢ ًِ ُو ْٔ  শুল্ক, শুল্ক অদায়ওাযীُع
customs, customs collector 

َغٔوىَ  ُٓ শুল্ক অদায়ওৃঢ duty paid 

َطَ ٌُ ٤ْ ِٓ ا َٞ ًَ َع ْٞ ُٓ َعب ভনল buffalo 

ٍَخ َ ْٞ ُٓ  ভনল buffalo cowعب

ََِ ُٔ ٌََ،ََع ِٔ ِْٔ(]ٗ[َ]ٕ[َع  ঘুরওাঝা (ع
to unhair 

ََِ َّٔ  II ারনওযা to pet َع

غََ َٔ غ(]ف[ َع ْٔ  চভাওযা to gather (َع

غََ ّٔ  II লঞ্জবূঢওযা to pile up َع

غََ َٓ  ,III ফা ওযা to have sex َعب

intercourse 

غََ َٔ  IV এওভঢ য়া  to agreeأَْع

غََ َٔ  VIII এওলত্রঢ য়া to come اِْعزِ

togather 

غََ َٔ زَْغ ٍْ  X এওত্রওযা to gather اِ

ংগ্র, কমামন gathering,collection, 

ْمع  جُ   ভুলষ্ঠ fist 

غَ  ْٔ  ,ংগ্র ওযণ, ংমুক্ত ওযণ, ংজমাজনَع

ংজমাক gathering, connection, joininh 

 جمل                                                       جمع 
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ِؼ٢َ  ْٔ  ,াভনগ্রও, াভালচও,কমৌণَع

collective, common 

 ,প্তা ُجمعات ، ُجَمع  ج ُجْمعَة  

শুিফায week, Friday 

 ংখ, িাফ, লভলঢ َجْمِعٌَّات ج َجْمِعٌَّة  
association, club 

ٌْع    মূ্পডণ, whole َجِم

 ُجَمع  ج َجْمعَاُء م  أَْجَمعُْوَن ج  أْجَمعُ 
মূ্পডণ, ফ  entire, whole 

ٌْعُ  ٌْعًا، الَجِم  ওলর, ফ ভানুল َجِم
altogether, all people 

 ভলষ্ট, কভাঝ aggregàte, total ُجّماع 

 ,করাও ভলষ্ট َجَماَعات ج َجَماَعة  

াটিণ , কনাদর people, group, 

trooop 

  ً  ,কমৌণ, লম্মলরঢ َجَماِعٌَّة  م َجَماِع

দরীয় collective 

 লভলরঢ য়ায َمجاِمُع ج َمْجَمع  

স্থান, ভালফ place of Union, 

assembly 

خ ََجْمعٌََة  َّٔ ػِ প্রধান ফালফ, ভুঔয 

লধলফন  general assembly,  

 

  ً  ,লক্ষায়ঢলনয দয َمْجَمِع

লক্ষালফদ  academy member, 

academician 

ٌْػ    ভালফ assembly تَْجِم

 কমৌনলভরন sexuàl ِجَماع 

intercourse 

  ঘুলি, ফণম্মঢ লদ্ধান্ত إِْجَماع 
agreement, unanimous resolution 

  (على هى)

  ً  ভলষ্টও, ফণম্মঢ إِْجَماِع
unanimous, collective 

ع   عَات ج تََجمَّ  ,এওলত্রঢ য়া تََجمَّ

ভালফ, coming togather, 

gàthering 

 ভালফ, লভরনী إِْجتَِماَعات ج إِْجتَِماع 
assembly, meeting 

  ً  ,ম্প্রদায়, দর, াভালচও إِْجتَِماِع

community, group 

 ভাচঢন্ত্র socialism إِْجتَِماِعٌَّة  

 ফযাও, প্রস্ত, াধাযন َجاِمع  
comprehensive, broad 

ات ج َجاِمعَة  َجاِمعَ   লভলঢ,  ম্প্রদায়, 

রীক association, community 

  ً  লফদযারয় ংিান্ত, স্দাঢও َجاِمِع
academic, graduate 

 جمل                                                      
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 ,াভলষ্টও , মূ্পডণ,এওলত্রঢ َمْجُمْوع 

collected, , total, gathered 

ٌُْع، َمْجُموَعات  ج  َمْجُمْوَعة    َمَجاِم
ংগ্র, ঢালরওা collection, list 

ع    ংগ্রাও, চভাওাযী ُمَجّمِ
collector, 

عَات ج   غَ ُمَجمَّ َّٔ َغ ُٓ ংত, ংকুলঘঢ, 

এওলত্রঢ, (ফহু) কমৌণ, াভলষ্টও 

consolidated, collective  

َُِٚمْجَمع   َػ٤َِْ ঐওযভতয, unanimous 

 ,ভালফ স্থর ُمْجتَِمعَات ج ُمْجتَِمع  

বাস্থর meeting place 

ٌَّة  =َجاْمكِ   َجْمِكٌَّة    কফঢন pay 

 ংলক্ষ ওযা to  ( َجْمل(]ن[ َجَملَ 

summarize (هى) 

َََ َّٔ  II ুন্নয ওযা to make َع

beautiful 

 III  কৌচনয ভূরও অঘযড َجاَملَ 

ওযা to be courteous (ه) 

َََ َٔ  IV ংলক্ষ ওযা to treat as a أَْع

whole (٠ٛ) 

لَ   V  রুজ্জা ওযা to make  تََجمَّ

pretty 

اَملَ تَجَ   VI বদ্র য়া to be 

courteous 

 ,মূ্পডণঢা, মূ্পডণ َجَمل  ج ُجْملَة  

ভলষ্ট, ফাওয (গ্রা), totally, whole, 

group, sentence 

 মূ্পডণবালফ, completely ُجْملَةً 

 লফললযভূরও ফাওয ُجْملَة  اْسِمٌَّة
nominal sentence 

 লিয়াভূরও verbal ُجْملَة  فِْعِلٌَّة  

 ংফাদভূরও ُجْملَة  َخْبِرٌَّة  
declarative 

অশ্চণ ُجْملَة  اْنَشائٌَِّة   মযলফাধও 
exclamatory 

 ফস্থাকঢ ُجْملَة  َحاِلٌَّة  
circumstancial 

ঢণُجْملَة  َشْرِطٌَّة   ভূরও conditional 

 ফযাঔযাভূরও ُجْملَة  ُمْعتَِرَضة  
parentheticàl 

ٌْل    ,ূন্নয, ুদণন beautiful َجِم

handsome 

 লধও ুন্নয more أَْجَملُ 

beautiful 

ٌْل    ুন্নয ওযড, কৌন্নমণ تَْجِم

াভগ্রী, ঙ্গযাক, beautification, 

cosmetics 



63 

ُمَجاَمُلت  ج ُمَجاَملَة     বদ্র AvPiY, 

বযঢা courtesy, civility 

 ,ংলক্ষ ওযড, ংওরন إِْجَمال  

কমাক summation, summarization 

اِلئ  إِْجمَ   ংলক্ষপ্ত, ংলক্ষ, ফণালঙ্গ 
comprehensive, summary 

 াআওালয ُمْجِملُْوَن ج ُمْجِمل  

লফলিঢা wholesaler 

 ,াযংলক্ষ, চীফনফৃত্তান্ত ُمْجَمل  

াধাযন ধাযনা summary, 

resume, 

 ঈঞ camel أَْجَمال  ،ِجَمال  ج َجَمل  

 ঈঞ ঘারও camel َجَمالُْوَن ج َجَمال  

driver 

ٕ ْٞ ُِ َٔ  ,লত্রলওান লওনাযা(ফালডয)َع

ঘাাঁদয়ালয gabble 

، ُجَمانَة     ভুিা pearls ُجَمان 

 

 ,ংগ্র ওযা (جمهرة( َجْمَهرَ 

চভালয়ঢ ওযা, to collect (ها) , to 

assemble (ه)  

 ,চনঢা, লবড, crowd َجْمَهَرة  

genaral public 

ٌُْر ج ُجْمُهْور    চনঢা, াধাযন َجَماِه

চনঢা, লবড ,crowd, general 

public 

 প্রচাঢালন্ত্রও, republican ُجْمُهْوِري  

 প্রচাঢন্ত্র ُجْمُهْوِرٌَّات  ج ُجْمُهْوِرٌَّة  
republic 

٤و١َ  ِٛ ب َٔ   জনকণ mass of peopleَع

ِو٣َّخ ِٛ ب َٔ  জন প্রচাঢন্ত্র, প্রলঢলনলধত্রৃীরَع

যাি state representing interest of 

great mass 

ُهر  تَْجمَ   ভালফ gathering 

 ,ঠাওা,রুওান(َجنُْون،َجّن(]ن[ َجنَّ 

ন্ধওায য়া,to veil, cover ( ه

 (على

 II াকর ওযা to make crazh َجنَّنَ  

  (هى) IV কঠলও কদয়া to cover  أََجنَّ 

 V াকর য়া to go mad تََجنَّنَ 

 X অচ্ছালদঢ য়া to be اِْستََجنَّ 

covered (ه) 

 ,জ্বীন, দৃয ত্তা, jinn ِجنّ 

invisible being 

  ً জ্বীন ম্পলওণ ِجنّ ঢ,  jinni 

،ِجنَّات  ج َجنَّة    চান্নাঢ, paradise ِجنَان 

 جنب                                          ِجنّ 
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ٌْنَة   ٌْنَات  ج  ُجنَ  কঙাঝ َجنَائُِن،ُجنَ

ফাকান, little garden 

  ً  ফাকানী gardener َجنَائِِن

 দঔর, ঈন্াদ, অলফِجنَّة  
possession, mania 

ُجنَّة   ُجنَن  ج  যক্ষা, অডার, অশ্রয় 
protection, sheild 

 ,হৃদয়, অত্মা heart أَْجنَان   ج  َجنَان  

soul 

 ফাকানী, gardener َجنَّان  

ٌْن    ভ্রুন, ফীচ أْجنُن  ،أَِجنَّة  ج َجنِ
foetus, seed 

 দঔর, ঈন্াদ, অলফ ُجنُْون  
possession, mania 

  ً  ,াকর, ঈন্াদ, লক্ষপ্ত crazy ُجنُْونِ

insane 

 অডার, ঠার sheild َمَجان  ج ِمَجن  

 াকরলভ madness َمَجنَّة  

  জ্বীন, jinn َجان  

ٌْن  ج َمْجنُْون    ,দঔর, ঈন্াদ َمَجانِ

অলফ possession, mania 

 

 প্রলঢঢ ওযা, যক্ষা (َجْنب( ]ن[ َجنَبَ 

ওযা, to protect, to avert (ه هى)  

 প্রলঢঢ ওযা, দলূয যাঔা to َجنَّبَ 

keep away, avert (هى ه )  

 III ালণ ঘরা,ালণ কদৌডা ,toَعبَٗتََ 

walk by side (ٙ), run parallel (٠ٛ) 

 V এডালনা, দলূয যাঔা to تََجنَّبَ 

avoid, to keep away (ه هى )  

 VI াাাল কদৌডান, াল تََجانَبَ 

ণাওা to run side by side (هى ه)  

 VIII াাাল কদৌডান, াল اِْجتَنَبَ 

ণাওা  to run side by side (هى ه) , 

 া, লযলযয أَْجنَاب  ،ُجنُْوب  ج َجْنب  

লধণও,লনওঝফত্তী, ালশ্বণ, (ফয) 

beside,  near by (pre), side, half of 

body 

َجنَبَات ج َجنَبَة     াশ্বণ, এরাওা side, 

area 

  ً  াশ্বণ, ালশ্বণও lateral, side َجنَبِ

،جنٌَّات ج َجْمبٌَِّة ،   ً ْ٘ج٤َِّخ ََجنَابِ َع ছুনয 

dagger 

 অকন্তুও, লযলঘঢ أجناب  ج ُجنُب  
stranger, impure 

 ম্মানূঘও ঈালধ title of َجنَاب  

respect, honorable 

جنح                                         جنب  
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 ,ফড ালযলযও শুদ্ধঢা َجنَابَة  

লফত্রঢা, ritual impurity 

 দলক্ষন south َجنُْوب  

 দক্ষআন লদও to the south َجنُْوبًا

  ً  দলক্ষডা southern َجنُْوبِ

 ,া, াশ্বণলদ َجَوانُِب ج َجانِب  

াাঁচয side, lateral side body 

  ً  াশ্বণ,side جانب

  ً  ,লফলদী أَْجنَبِ

লযলঘঢ, foreign, alien 

 ,ফাাঁধ, াশ্বণ নারা َجنَّابٌَِّات ج َجنَّاِبٌَّة  

ণ embankment, side channel 

 এডান, লযঢযাক إْجتِنَاب  ،تََجنُّب  
avoidance 

 াাঁচয, াশ্বণ flank, side ُمَجنِّبَة  

 লঘংলড shrimps َجْمب ِري   ،َجْنبَِري  

،ُجْمبَاز   যীয ঘঘণ ُجْنبَاز  া athletics 

যীয ঘঘণ َجْنبَاِزي   া লফলয়ও 

gymnastic 

 অওৃষ্ট য়া to ( ُجنُح(]ؾ[ َجنَحَ 

incline (ل الى)  

 II াঔা রাকালনা to provide َجنَّحَ 

wings (هى)  

IV ছুাঁ أَْعَ٘ؼََ লও ডা to incliñe (ٍَ

  (ا٠ُ

 াশ্বণ side ِجنَح  

 ,ন্ধওায, লফলাদ darkness ُجنح  

gloom 

 ওভণ, কফঅআনী ُجْنح  ج ُجْنَحة  

ওাচ, mischief, wrong doing 

، أَْجنَِحة   ج  َجنَاح    ,াঔা أْجنُح 

াশ্বণলদ wing, flank 

 যাধ, া sin, misdoing ُجنَاح  

أْجنَح     লধও প্রফন, আচ্ছওু (الى)  

more inclined (to) 

 (الى) আচ্ছওু, প্রফন inclined َجنُْوح  

 প্রফনঢা, কছাাঁও, inclination ُجنُْوح  

 ,াশ্বণলদ, াঔা, াাঁচয flank َجانِح  

side 

  ,াশ্বণলদলয াড َجَوانُِح ج َجانَِحة  

হৃদয়, ফক্ষ, rib,  heart, bosom 

 (َجَوانِحُ )

 টানামুি winged ُمَجنَّح  
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 II ঢালরওা ওযা, কনা [جند[ َجنَّدَ 

ঢরফ ওযা to enlist 

 V ঢালরওাবূি য়া to be تَجنَّحَ 

enlisted 

 তনয, কনাফালনী أْجنَاد ،ُجنُود  ج ُجْند  
soldiers, army 

 তলনও, এওান্ত ُجنُْود  ج ُجْنِدي  
soldier, private 

 াভলযও লফলয়ও military ُجْنِدٌَّة  

affair 

 ঢালরওাবূলি, ংগ্র تْجنٌِد  
enlistment 

 কনাফালনীয ওাচ, military تََجنُّد  

service 

 ফাঙাআ recruit ُمَجنَّد  

 পলডং ُجناِدب  ج ُجْنُدب  
grasshopper 

 আলস্ত্র ওযা, লঙন্ন ওযা to ]جندر[ َجْنَدرَ 

mangle (هى) 

 আলস্ত্র ওযড, ঙাাঔানা َجْنَداَرة  
mangling, press 

 

 ,ভাটিলঢ কপরা, াডা [ع٘لٍ] َجْنَدلَ 

ঢন খঝান to throw to ground, 

fell (هى)  

 াণয, ছনণা َجنَاِدُل ج َجْنَدل  

 stone, waterfall (جناِدلُ )

 II চানামা ডা  to say [جنز[ َجنَّزَ 

burial prsyer(ه)  

 ফমাত্রা َجنَائُِز،َجنَاَزات ج َجنَاَزة  
funeral procession 

ٌُْز ج ُجنَّاز    ,ভৃলঢয চনয কদায়া َجنَانِ

ফমাত্রা requiem, funeral 

procession 

ٌْل ٌْل =َجْنَزبِ  অদা ginger َزْنَجبِ

َْ٘يهَََ  ঢাভা লদলয় অফৃঢ]جنزر[ َع

য়া to be /become covered witg 

verdigris (ঢাম্রভর)  

 ,লওর, রাআন جنازٌر  ج ِجنزٌر  

chain, track (tank) 

 রাআন লফঙান ُمجنزر  

(কাডী)লফলল,track-laying 

vehicle 

 II কশ্রনীলফবাক to make [جنس[ َجنَّسَ 

alike (هى)  

ٌََ َٙ) III নুরু য়া to be akin َعبَٗ

٠ٛ)  

جنؾ                                                 جندل  
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 V চাঢীয়ঢা গ্রড ওযা to تََجنَّسَ 

acquire citizenship (ب) 

 VI  এও চাঢীয় য়া to تََجانَسَ 

be akin 

 ,প্রওায, প্রচালঢ أَْجنَاس   ج  ِجْنس  

ভাচালঢ kind, species, genus 

  ً  ,চালঢকঢ, লরঙ্গকঢ ِجْنِس

প্রচালঢকঢ generic, racial, sexual 

  ً  কমৌনরক্ষডীন asexual ال ِجْنِس

 ,চাঢীয়ঢা ِجْنِسٌَّات ج ِجْنِسٌَّة  
nationality, 

ٌْس  تَْجنِ   নাকলযও লধওায দান 
naturalization 

 ধ্বলন াদৃয assonance ِجنَاس  

 ,অত্মীয়ঢা, াদৃয, kinship ُمَجانََسة  

similarity 

নাকলযওত্রৃ চণ تََجنُّس   ন, 

acquisition  of  citizenship 

 ভত্রৃঢা, াদৃযঢা تََجانُّس  
homogeneity, resemblance 

 ًَ زِْغَ٘ب ٍْ   ওাভীতা homosexualityاِ

 ٌَ َغَّ٘ ُٓ জাযজ, ঙ্কয bastard, mongrel 

 নুরু, ংলশ্লষ্ট, ভত্রৃ ُمَجانِس  
similar, like 

 কদবূি, নাকলযও ُمتَْجنِّس  

লধওায কদয়া naturalized 

 দৃ, এওচাঢীয়, akin, of ُمتََجاِنس  

same kind 

 লফঘুযঢ য়া to  (ُجنُؾ(]ض[ َجنَؾَ 

deviate (عن)  

انَؾَ تَجَ   VI লয মামা to incline ( ،الى

  (ل

 কঢারা, চভা ওযা )َجْنً(]ض[ َجنَى

to pick, harvest (هى)  

على ) V লবমুি ওযা to accuse تََجنَّى

  (ه

 VIII চভা ওযা ,পর কঢারা اِْجتَنَى

to gather,harvest (هى)  

  ً  য ংগ্র harvest َجنِ

 পর(ঝাঝওা) fruits جنًى

ِجنَاٌَة   ِجنَاٌَات ج  যাধ 

ংকঞন,perpetration of crime 

   ً ِجنَائِ যাধ ম্পওীঢ, criminal 

 ,কঢারা পর, য  َمَجاٍن ج َمجنًى

রাব harvested, crop, profit 

 ذهر                                                                   جنً
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 লবলমাক, কদালালযা, ককান تََجنٍّ 

করনলদন, accusation, underhand 

dealing 

 চটির ভলনয جَهابِذَة  ج َجْهبَذ  

ভানুল, ফড ঞ্জানী, দীপ্ত,ফুলদ্ধভান, 

intelligent, great scholar 

 

 কঘষ্টা ওযা to strive (جْهد(]ؾ[ َجَهدَ 

  (ه)

 III প্রলঘষ্টা ওযা  to endeavor َجاَهدَ 

 IV লযশ্রভ ওযা  to strain أَْجَهدَ 

  (هى)

 ) VIII লযশ্রভ ওযা to put out اِْجتََهدَ 

  (فى

 ধওর, ঈলদযাক, কঘষ্টা ُجْوُهْود  ج َجْهد  
strain, endeavour, 

 ,ধওর, লযশ্রভ strain ُجْهد  

exertion 

ٌْد     ,ধওর, ঘা strain َجِه

 মুদ্ধ, লচাদ battle,zihad ِجَهاد  

 মুদ্ধ, রডাআ fitting ِجَهاِدي  

  মুদ্ধ, রডাআ battle ُمَجاَهَدة  

 ওলঞায প্রলঘষ্টা, লঢশ্রভ إِْجَهاد  
over exertion, exretion 

 কঘষ্টা, শ্রভ, লনযলক্ষ লদ্ধান্তإْجتَِهاد

effort, exertion  

ُٜٞك ََمْجُهودات ج  ْغ َٓ প্রজচষ্টা, াধনা, 

লযশ্রভ, ওাচ  endeavour, effort, 

exertion  

 ,কমাদ্ধা, ভুলিলমাদ্ধা ُمَجاِهد   ج ُمَجاِهُدْون
fighter, freedom fighter  

ل َ ِٜ ْغ ُٓ শ্রভাধয, ওলঞায strenuous, 

exacting 

لََ َٜ ْغ ُٓ ক্লান্ত, লঢ ঘামুি exhausted, 

overworked 

َٕطَٓ ْٝ لُ ِٜ غزَ ل َُٓ ِٜ ْغزَ নযশ্রভী, আইন নফাযদ 

deligent, legist 

 )َجَهاَرة( )ِجَهار،َجْهر( ]ن[ ]ؾ[َجُهَر, َجَهرَ  
প্রওালঢ য়া, কফয য়া, কখালডা 

ওযা, ফরা, স্পষ্ট য়া, ঈচ্চওি 

য়া to be brought to light, to 

appear, announce, to be loud,  

 III কঔারাঔুলর ফরা, স্পষ্ট ওলযَجاَهرَ 

ফরা, াধাযলনয  ফরা  to declare 

publicly, frankly  

، وَ ِجَهار  ْٜ َع প্রওায, প্রঘায publicness, 

publicity 

ًواِجَهاًرا ، ْٜ َع প্রওাজয, াধাযজনয publicly, in 

public  
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َوحًَ ْٜ  ,যঔারাঔুনর, প্রওালয openlyَع

frankly  

ِو١َ  َٜ -কুঔযাত, অনত নযনচত notorious, wellَع

known  

وَ  ِٜ   ুউচ্চ (ওি) loud (voive)َع

وَ  َٜ  নদন ওানা  day blindأْع

وَُ َٜ   অনধও ঈচ্চ louder(voice)أْع

ِه١َ  َٞ ْٜ     ঈচ্চ(ওি) loudَع

  ঈচ্চওিী loud voicedِمْجَهر  

ََٛوح َ َغب  ٓ প্রওাযতা, অওটতা  frankness  

هَ  ْٞ ُٜ ْغ َٓ ধ্বননত, ঈচ্চ  স্পষ্ট  voiced, loud 

and perceptable 

 কভলয কপরা to finish off (جْهز(]ؾ[َجَهزَ 

  (على)

َّٜيََ  II প্রস্তুঢ ওযা  to make ready  َع

(٠ٛ) 

 IV কল ওযা to finish off أَْجَهزَ 

  (على)

 V প্রস্তুঢ য়া to be furnished تََجهَّزَ 

  (ه)

، ِجَهاز  أَْجهِ  َزة  ، َجَهاَزات ج َجَهاز   
ঈওযড, মন্ত্রালঢ, equipments, 

appliance(  أَْجِهَزةsystem, দ্ধলঢ, 

মন্ত্র)  

ٌْر    ,মন্ত্রালঢ, প্রস্তুলঢ, equipment تَْجِه

preparation 

ٌِْزي    প্রস্তুলঢ ভূরও, preparatory تَْجِه

 ,প্রস্তুঢ, তঢযী, ready َجاِهز  

prepared 

يَ ِهُزْون ج ُمجَ  ِّٜ َغ ُٓ মন্ত্রানত যফযাওাযী 

supplier of equipment  

ز    লজ্জঢ, কমাকান, যফযাওৃঢ ُمَجهَّ

equipped, supplied (ب)  

 

 IV পুান(ওান্না) [خهش[ أَْجَهشَ  

ওান্নায় কবলঙ্গ ডা, to sob 

 কপাান, ওান্নায় َجْهَسات  ج َجْهَشة  

কঘালঔ ালন অা sob, out burst of 

tears 

কওাঁ إِْجَهاش   লদ কপরা out burst of 

tears 

 ,IV প্রফ ওযা ]جهض[ أَْجَهضَ 

কবণ স্রাফ, litter, to have a 

misccarriage 

কবণ ِجْهض   ঘুযঢ ভ্রুড, misccaried 

foetus 

ٌْض   কবণ َجِه ঘুযঢ ভ্রুড, misccaried 

foetus.  

 جهل                                                      جهز
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কবণ إِْجَهاض    ঘুযলঢ, কবণ াঢ, 

miscarriage, abortion 

 َ٘ ِٜ ْغ ُٓ কবে াতওাযী (লধ) 

abortifacient (drug)  

 

 ,জ্ঞ য়া (َجَهالَة،جْهل(]س[ َجِهلَ 

না চানা to be ignorant (ب هى)  

َََ َّٜ  IIঅজ্ঞ ফরা, কফাওা ওযা  to callَع

stupid to stupefy 

 VI স্বীওায ওযা, গ্রায تََجاَهلَ 

ওযা, to ignore, refuse (هى)  

 X লনলচলও জ্ঞ ভলন اِْستَْجَهلَ 

ওযা, কফাওা ভলন ওযা, to 

consider oneself ignorant, stupid 
 ,জ্ঞঢা, কফাওালভ َجَهالَة  ج َجْهل  

লনফুণলদ্ধঢা ignorance, foolishness,  

 ,জ্ঞ, কফাওা ignorant َجُهْول  

foolish 

 ,না চানা চায়কা َمَجاِهُل ج َمْجَهل  

নুৎখাটিঢ এরাওা unknown 

region 

َْ٤ ِٜ ََ رَْغ অনাভী, জ্ঞঢা  ignorance  

 ঈলক্ষা, ফভাননা تََجاُهل  
ignoring, disregard 

ل  ، َجَهلَة  ج  َجاِهل   ال  ،ُجهَّ  ُجَهَُلُء، ُجهَّ
জ্ঞ, ললক্ষঢ, কফাওা ignorant, 

illiterate 

  ً  প্রাও আরালভও মুক pre َجاِهِل

Islamic times 

 জ্ঞঢায ভয়, ভূঔণঢায َجاِهِلٌَّة  

মুক, state of ignorance 

 ,লযলঘঢ َمَجاِهٌُل ج َمْجُهْول  

unknown 

 ,চানা স্ববাফ, প্রওৃলঢ َمْجُهْوِلٌَّة  

unknown nature 

 

 ভ্রুকুটি )َجُهْوَمة،َجَهاَمة( ]ن[ َجُهمَ 

ওযা, এও দলৃষ্টলঢ ঢাওান to 

frown 

مَ   V ভ্রুকুটি ওযা, এও দলৃষ্টলঢ تََجهَّ

ঢাওান to frown (هى ل)  

 ভনভযা sullen,gloomy, glum  َجْهم  

 কভখ clouds َجَهام  

 ভনভযা বাফ َجُهْوَمة ،َجَهاَمة  
gloomy expresion 

 চাান্নাভ hell جهنَّم

  ً  নাযওী hellish جهنّم

 َ١ ِٞ َٜ   আঞ্চনরও regionalِع
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اء َطَ َٞ اء ،أْع َٞ َٞ ِع َع ফাতা, অওা, 

অফায়া লযলফ air, sky, 

weather 

ا ًٞ আওা লণ, ঢায ফাঢণَع ায় by air, 

telegraph  

 َ١ ِ ّٞ  আওা, অওা লফলয়ও air inَع

compounds, atmospherical 

ا َّٞ  ,এয ভলধয, লবঢলয in it, withinُع

inside 

ا٢َِٗ  َٞ  ,নবতজযয, অবযন্তযীড innerَع

interior  

 ٍَ ا َٞ االدَطَُع َٞ  ছারা  sackُع

ْٗز٢َِ  ا َٞ  াতজভাজা glovesُع

ثَخَ،َ ْٞ ثَبدََطَُع ْٞ َُْٞع ةُع খাখযা, স্কাঝণ  
skirt 
 ভ্রভন ওযা ( تَْجَواب, جْوب(]ن[ َجابَ 

to travel (هى)  

 III চফাফ কদয়া to reply َجاَوبَ 

  (على ه)

 IV ঈত্তয কদয়া  to answer أََعبةََ

  (َٙا٠َُػَٖػ٠ِ)

ةََ َٝ  VI অরা অলরাঘনা ওযা رََغب

to reply to one another (ة٠َٛ)  

 VII ঙলডলয় ডা to scatter اِْنَجابَ 

 ,X কানা, ঈত্তয কদয়া اِْستََجابَ 

নুলভাদন ওযা to hear, 

answer(هى)  

 ভ্রভন ওযড, লঢিভ ওযড َجْوب  
traversing, tiuring 

، َجْوبَات ج َجْوبَة   লঙদ্র, কঢণ ُجَوب  , 
opening, whole 

 ঈত্তয, চফাফ أَْجِوبَة  ج َجَواب  
answar, reply 

  ً  ঈত্তয কদয়া, answering َجَوابِ

اب    ঈত্তযদাঢা, ভ্রভনওাযী َجوَّ
answers, traveler 

 ঈত্তয, চফাফ, ূযড إَِجابَات ج  إَجابَة  

ওযা ,ম্মলঢ answer, fulfillment 

consent 

ب    ভঢঐওয, াদৃয تََجاوُّ
agreement,harmony 

 শ্রফড, চফাফ, নুলভাদন اِْستَِجابَة  
answering,hearing 

َجَواب  اْستَِجَوابَات ج اِْستِ   লচজ্ঞাাফাদ, 

শ্রফড, াক্ষাৎওায hearing, 

interrogation 

 ভিয়ূডণ harmonious ُمتََجاِوب  

ٌْب    শ্রফড, ঈত্তয, ংলফদনীর ُمْستَِج
hearing , responsive 

 جود                                              جوب
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 াঝ jute ُجْوت  

 

 ধ্বং ওযা, লালফঢ (جْوح(]ن[َجاحَ 

ওযা to annihilate, inundate (هى) 

 IV ঈচায ওযা to destroy أَجاحَ 

 (هى)

ه ) VIII ধ্বং ওযা  to destroy اِْجتَاحَ 

 (هى

 ধ্বং, ক্ষলঢ, destruction إَِجاَحة  

 ধ্বং, ক্ষলঢ, destruction إِْجتٌَِاح  

 লফধ্বংী, ঘূডণওাযী  َجائِح  
crushing 

 লফমণয়, ধ্বং َجَوائُِح ج َجائَِحة  
calmity, disaster 

 প্রস্ত ওাড cloth أَْجَواخ  ج  ُجْوخ  

 বার য়া to (ُجْوَدة، جود( ]ن[ َجادَ 

be come good. 

دَ    II বার ওযা to do better َجوَّ

  (هى) IV বার ওযা to do أََجادَ 

  (هى ) X লঘন্তা ওযা to think اِْستََجادَ 

 ঈদাযঢা, ফদানযঢা ُجْود  
generosity, liberality 

  প্রঘুয ফৃলষ্ট heavy rain َجْود  

 কশ্রষ্ঠত্রৃ, ভত্রৃ, ঈদাযঢা ُجْوَدة  
goodness, excellence         

   বার, ঠিও, ত্রুটিীন ِجٌَاد  ج َجٌِّد  
good, perfect 

 ,ুন্নযবালফ, বার well َجًٌِّدا

excellently 

 লধও বার better أَْجَود  

ٌُْد، أََجاِوُد، أَْجَواد  ج  َجَواد    ُجْود  ،أََجاِو

ঈদায, দয়ার,ু ভানুবফ generous, 

liberal 

ٌْد    কঢরায়ালঢয লনয়ভাফরী تَْجِو
art of recitation 

 ,বার, ঘভৎওায ওভণক্ষভঢাاَِعبكَح َ

ঈন্নলঢ goog, excellent performance  

ُدْون ج  ك ََجّوِ ِ ّٞ َغ ُٓ যওাযআন াঞওাযী 
The Koran  reciter 

ٌْد    ুদক্ষ, কমাকয adept, efficient ُمِج

 যাআ, য লফললَجاَوَدار   = َجْوَدار  

rye 

 ,লফলণ মায়া )َجْور( ]ن[ َجارَ  

চরুুভ ওযা, to stray (عن), oppress 

  (ه)

هََ َٝ  III াাাল ফা ওযা to َعب

be the neighbor (ٙ)  

 جور                                                      جور
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 IV অশ্রয় কদয়া to grant أََعبهََ

assylum (ٙ) 

 VI াাাল ফা ওযা to تََجاَورَ 

be neighbors 

زََغبهََ ٍْ  X অশ্রয় ঘায়া to seek اِ

refuge (َٖٓة )  

 ,লফঘায, চরুুভ, injustice َجْور  

oppression 

ٌَْران  ج جار    প্রলঢলফী, যডাণী ج
neighbor, refugee 

 প্রলঢলফী َجاَرات ج َجاَرة  
neighboress 

ٌَْرة    প্রলঢলফীত্রৃ neighborhood ِج

কঢণ ُجَور  ج ُجْوَرة   , লঙদ্র pit, hole 

 দালভলষ্কয ককারা rose ُجْوِريّ 

Damask 

 প্রলঢলফীত্রৃ, তনওঝয ِجوار  
neighborhood 

 প্রলঢলফীত্রৃ, তনওঝয ُمَجاَوَرة  
neighborhood 

 ননযািা, অশ্রলয়য লনশ্চয়ঢাاَِعبَهح َ
protection, granting of asylum 

هَ  ُٝ প্রনতজফী, ম্মন্ধ – ম্পওণرََغب , 
neighborhood, relationship  

َرة  ج َجائِر  َجاَرة  ،َجوَ   ুন্নয, 

কফঠিও, ঢযাঘাযী, ঈদ্ধঢ unjust, 

unfair, tyrannical 

 লনওঝফঢী, ডী, ওালঙয ُمجاِور  
adjacent, close by 

ٌْر    যক্ষাওাযী, ারও protector ُمِج

 মুি, ংরগ্ন, াধাযন ُمتََجاِور  

ীভান্ত এও ীভানা  having 

common boarder, 

ب  َجَواِرُب ج َجْورَ   কভাচা sock 

 তফধ (َمَجاز،َجَواز(]ن[]جوز[ َجازَ 

য়া to pass (هى)  

ىََ َّٞ  II তফধঢা কদয়া  to permit َع

(٠ٛ)  

ىََ َٝ  III লঢিভ ওযা to walk َعب

pass ( ٠ٛ) 

 IV নুভলঢ কদয়া to أََعبىََ

traverse(٠َٛا٠ُ)  

زَ   V লঢিভ ওযা to go تََجوَّ

 VI ায লয় মায়া to pass تََجاَوزَ 

  (هى)

 VIII লঢিভ ওলয মায়া to اِْجتَازَ 

run ( هى) 
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 X তফধ ভলন ওযা to deem اِْستََجازَ 

permissible (هى)  

 হৃদয়, হৃদমন্ত্র, কওন্ধ أَْجَواز  ج َجْوز  
heart, center 

 গ্রাযঢা, তফধঢা, অআনানুকঢা َجَواز  
permissibility, lawfulness 

 কভাড, ওলডলটায, রঙ্কায ُمَجاز  
crossing, corridor, metaphor 

 কারবযা, রঙ্কালযও ُمَجاِزي  
figurative 

 ,নুভলঢ, অজ্ঞা إَِجاَزات ج إَجاَزة  

রাআলন্প permission, license 

 ,কভাড, ঢযলধও .تََجاُوز  ،ُمَجاَوَزة  

ভানযঢা, ফজ্ঞা crossing, 

disregard 

ًزا  রূান্তলযঢ বালফ, প্রঢীওীتََجوَّ

বালফ in figurative sense, 

metamorphorically 

 লঢিভন, কভাড, ণ اِْجتٌَِاز  
crossing, passage 

 ,নুলভালদঢ َجائِز  ج  َجائَِزة   

অআনানুক, permitted, lawful 

 ঈায, ুযষ্কায  َجَوائُِز ج  َجائَِزة  

prize, reward 

 রাআলন্পধাযী licensed ُمَجاز  

زَ   ]زوج[ جوَّ  II লফফা কদয়া to 

give in marrige 

 মুকর couple أَْجَواز   ج  َجْوز  

،َجْوَزة    অঔলযাঝ َجْوَزات  ج  َجْوز 
walnut 

 নালযলওর coconut َجْوِز ِهْنِدي  

 কযা, কযালালরন gas gasolineَعبىَ 

 ফাচ্চা ওফুঢয َجَواِزُل ج َجْوَزل  
young pigeon 

 

 ঢিাল ওযা  to  )جْوس(] ن[َجاسَ  

look around 

 VIII ঢারা ওযা to search اِْجتَاسَ 

   (هى)

 যাচপ্রাাদ, লবরা َجَواِسُك ج َجْوَسك  
palace 

ٌَْطة    কলযও peg َجَوائُِط ج َجِو

কু্ষধাঢণ )جْوع(  ]ن[ َجاعَ   য়া to 

be hungry 

عَ  II কু্ষধাঢণ َجوَّ  ওযা to cause to starve 

  (ه)

IV কু্ষধাঢণ أََجاعَ   ওযা  to cause to 

starve 

 جول                                       جوس
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 ,কু্ষধা, নাায hunger ُجْوع 

starvation 

َػخ َ ْٞ  িুধা hungerُع

কু্ষধাঢণ ِجٌَاع   ج  َجْوَعى  م  َجْوَعان   , 

ডাাযী hungry, starved 

দলুবণ َمَجاَعات ج َمَجاَعة   ক্ষ famine 

ع  ، ِجٌَاع   ج  َجائِع   কু্ষধাঢণ ُجوَّ , 

নাাযী hungry, starved 

ٌْع    নাালয ওষ্ট ওযড تَْجِو
starving out 

 নাালয ওষ্ট ওযড إَِجاَعة   
starving out 

 পাাঁা য়া to  (جَوؾ( ]س[ َجِوؾَ 

be hollowهى)  

ؾَ   II পাাঁা ওযা to make hollow َجوَّ

  (هى)

পাাঁা, কঢণ أَْجَواؾ  ج َجْوؾ   , ঘাা  
hollow, cavity 

  ً  অবযন্তলযড, লবঢলযয, ভাটিয جوفِ

লনলঘয, interior inner, underground 

 ,পাাঁা, ঔালর جوؾ  ج جوفاء  م اجوؾ  

জ্ঞানশুনয hollow, empty 

পাাঁা, কঢণ تجاِوٌؾ  ج تجِوٌؾ    
hollow, cavity 

ؾ    পাাঁা hollow ُمجوَّ

  গুয়্বা গুল্ম guava shurbَجَوافة  

 ,দর, মাত্রা দর َجْولَات ج َجْولَة  

group 

 দর group أَْجَواق  ج َجْوق  

 

 কফডালনা to roam (جْول( ]ن[ َجالَ 

ٍََ  IV লফঘযড ওযালনা to circulate أََعب

(٠ٛ)  

لَ   V ঘেয কদয়া to roam تََجوَّ

 ,প্রদলক্ষড ণ, খূডণন َجْواَلت ج َجْولَة  

ভ্রভড circuit, round 

ال    লফঘযড, ভ্রভড, ভ্রভডওাযী  َجوَّ
wandering, traveling 

 ভ্রভডওাযী wanderer  َجَوالَة  

َجَوال  تَ   কদান্তলয কভন, লফঘযড, 

ভ্রভন migration, traveling 

 ,কদান্তলয কভন, লফঘযড َجَوااَلن  

ভ্রভন migration,traveling 

 ,চায়কা, ভাঞ َمَجااَلت ج َمَجال  

ুলমাক, লযয room, space, 

scope 

ل    খুলয কফডালনা, roaming تََجوُّ
 جوؾ                                                      جول
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ل    ,খুলয কফযালনা, ভ্রাভযভান ُمتََجّوِ

ওায roaming, ambulant 

ََٞ ال  َع   ঙারা, ফস্তা  sack  

َّ َجامات ج   َعب ওা, াঢলর cup, bowl 

 ঈাকয, gulf إَْجَوان  ج ُجْون  

 দাণণ essence [جوهر]

َٛوََ ْٞ  II দাণণ য়া toَ]عٞٛو[َرََغ

become substance 

 ,চাঢ, স্বওীয় َجَواِهُر ج َجْوَهر  

লফলয়, দাণণ intrinsic, 

ة  َجْوَهرَ   ভলড jewel 

চাঢ, াযকবণ َجْوَهِري   , কভৌলরও, 

intrinsic , substancial 

  ً  চহুলয jeweler جوهرج

 চযঢ, ভলডযত্ন jewelry ُمجهرات

َٛوَ  ْٞ َغ ُٓ যত্ন নিত, চহুযী লজ্জঢ 

decorated with jewels 

ََ١ ِٞ ٟ(]ً[َع ًٞ  বারফাায় ফা (ع

দঃুঔ অপ্লুঢ য়া to be stirred 

by love,grif 

 ,বারফাা, অলফক love جًوى

passion 

 َ١ ِٝ   যরাফান, লরায, styraxَعب

কালঙয ুকলন্ধ লনমণা   benzoin,  

كَاهَ=َ َٝ َ ٣ْلَاهعب َٞ َع যাই, য লফলল rye 

 

ءُ -  َجاءَ  ًْ ء(]جًء[ ٌَِج ًْ  ,অা (َمِج

ায়া, কৌাঁঙা, অনা to come, 

bring, get, reach 

ٌْئَة    অা, কৌঙান, coming, arrival ِج

ء   ًْ  ,অা, কৌঙান, coming َمِج

arrival 
 এঝা লচ্ছ, লচলনগুলর اْلَجائٌَِات

অলঙ the things to come 

 ,স্তন, ফক্ষ, হৃদয় ُجٌُْوب   ج  َجٌِب  

লঙদ্র, পাাঁা, ঔনন, লওঝ breast, 

hollow 

  ً ٌْبِ  লওঝ pocket َج

ٌْد    খাড neck ُجٌُْود   ,اَْجٌَاد  ج ِج

ك َ = جٌَّد ْٞ  ভত্ব, ঈদাযঢাُع
generosity, liberality 

اكَ  َٞ كَُ،أْع ِٝ ٣لَُ،أَعب ِٝ اك ََطأعب َٞ َع উদায, 

ভৎ generous , liberal 



77 

طََ ٣ْلَُ،أْع٤َبكَ،ِع٤َبكَ  ِٝ أََعب

اك َ َٞ  ,যখাযা,কখাযলদৌলডয কখাযা horseَع

race horse  

ٌْرِ   লনশ্চয়, প্রওৃঢলক্ষ surely ج

ٌْر    ঘুন lime ِج

ٌِْري    ঘুনমুি calcareous َج

 ানন কবচান নয় কম ঘুনَع٤َّبهح َ

unsalked lime  

 ঘুলনয বাটি, limekiln َجٌَّاَرة  

 II আ ওযা to endorseَع٤َّوََ

ٌُْروْ   নুলভাদন, াফযস্তওযড ِج
endorsment 
 ঈলত্তলচঢ ( َجٌََشان(]جٌش[ ]ض[ َجاشَ 

য়া, যাক ওযা, পুঝান to be 

agitated, to boil 

 II তনয ংকঠিঢ ওযা, তনযَجٌَّشَ 

অলযা ওযা to organize, 

mobilize soilders 

ََُ زََغب ٍْ  ,X ংগ্র ওযা to mobilize اِ

to raise (army) 

ٌْش     তনয troops ُجٌُْوش  ج  َج

 ঈলত্তলচঢ, অলফকূডণ َجٌَّاش  
agitated 

  ঈলত্তচনা, যাক excitement َجٌََشان  

 দকুণন্ধ ঙডালনা (جْوؾ( ]ض[ َجاؾَ 
to smell putrid 

ؾَ   II পাাঁা ওযা to be putrid َجوَّ

ؾَ    V দকুণন্ধ ঙডালনা تََجوَّ

to be stink 

ٌْل    ,চালঢ, ককাত্র nation أََجٌَال  ج ِج

tribe, 

  ً ٌَُْلتِ  অআিীভ, ice cream ِج

 উযস্ত্রান, ফভণ corseletِع٤ْٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "ح"
 

*ফডণভারায 6 
th
 ক্ষয -حآء  ، َحا 

جٌؾ    

حبّ  ُحّب(]ض[  حبّ                                                          (

 حبحب حب                                     
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 বারফাা  to love (ُحّب(]ض[ َحبَّ 

  (الى)

 II লপ্রয় ওযা to evoke love َحبَّبَ  

  (الى)

ه    ) IV ঙন্ন ওযা to love أَحبَّ 

 (هى

 V বরফাা কদঔান to express تََحبَّ 

love. (الى ) 

 VI াযস্পলযও বারফাা to تََحابَّ 

love one anothere 

 X গ্রালধওায কদয়া to prefer اِْستََحبَّ 

  ( هى)

ب  حُ   ,বারফাা, কস্দ love َمَحبَّة  ،  

affection 

  ً  ,কপ্রভ, ফনু্ধত্রৃূডণ, অন্তলযও َحبِّ

friendly, loving 

 অল, ববারবালফ ুন্নয ُحبًٌِّا

বালফ amicably, 

 ,লপ্রয়, লপ্রয়ঢভ dear أْحبَاب   ج  ِحب  

dearest 

 ঈলদ্দয, রক্ষয goal, aim َحبَاب  

،اِحبّة  ، أحِ  ٌْب  أْحبَاب  بَاُء ج َحِب  ঢযন্ত 

লপ্রয়, লপ্রয়ঢভ, চনলপ্রয়, lover, 

beloved, popular 

ٌْبَة    লপ্রয়ঢভা, লঢ লপ্রয় َحبَائُِب ج َحِب
darling, beloved woman 

 ,লধও লপ্রয়, লধও প্রাণীঢ أََحبُّ 

more desirable, dearer (ه الى) 

 !ওঢ বার!how lovely َحبَّذَا

 ,বারফাা, কস্দ love ُمَحبَّة  

affection 

 ূফণযাক, লফফাূফণ কপ্রভ تَْحبُّب  
courtship 

 ,াযস্পলযও বারফাা تََحابُب  

াদৃয mutual love, harmony 

 ,লপ্রয়ঢভ, লপ্রয় beloved َمْحبُوب  

dear 

 লপ্রয়ঢভা, darling َمْحبُْوبَة  

 ,স্বীওামণ, ম্মলঢলমাকয ُمِحبَّب  

অওালঙ্খঢ agreeable desirable 

  (الى)

 ,লপ্রয়, কপ্রলভও ُمِحبُّْون ج ُمِحب  

ওল্পনাওাযী 

 যস্পযলও বারফাা ُمتََحاب  
loving one another 

 حبر                                                                 حبب
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  প্রঢযালঢ, ুলযলঘঢ ُمْستََحب  

 ,II ফীচ তঢযী ওযা [ حّب[ َحبَّبَ 

ফীচ ফন ওযা to produce 

seed,to plant (هى)  

َحبٍَّة ،َحب   ُحبوب  ج       য, ফীচ, 

কপাস্কা, ব্রড grain, seed, acne  

 য, ফীচ, কপাস্কা, ব্রড َحبَّات ج َحبَّة  
grain, seed, acne  

 কপাস্কা, পুসু্কলয blister َحبَب  

ٌْبَة   ٌْبَات ج ُحبَ  ,কঙাঝ দানা, য ُحبَ

কপাস্কা small grain, small pimple 

  ً ِب ٌْ  দানাদায, দানামুি ُحبَ
granular, granulated 

 ঢযভুচ watermelon َحْبَحب  

 কচানালও firefly, glowwarm ُحبَاِحب  

 নুলভাদন ওযা, ুলঘন্তা [حبذ[ َحبَّذَ 

ওযা, প্রংা ওযা to approve, 

applaud 

 ! …ওঢ ুন্নয, ওঢ বার  َحبَّذَا

How nice, how lovely is…!  

ٌْذ    تَْحبِ নুলভাদন approval 

 ঔুী ওযা, ভুগ্ধ ওযা (حْبر(]ن[ َحبَرَ 

to make happy, delight (ه)  

 ,অনলন্নঢ য়া (حَ بَر(]س[ َحبِرَ 

ুঔী য়া to be glad, happy 

II লযশুদ্ধ ওযা, লযভাচণ َحبَّرَ  ন 

ওযা to embellish, refine (هى)  

 ওালর ink ِحْبر  

 ভুলরভ ধভীয় أَْحبَار  ج َحْبر  

লক্ষও a non Muslim religious 

teacher 

 ,চাওার, ঘভৎওায َحْبِري  

ভালযাূডণ fantastic, pontifical 

 ঔৃষ্টান লফলয লপ َحْبِرٌَّة  
bisops office 

 লঘি, দাক ِحبََرات ج َحبََرة  ،ِحبََرة  
mark, wale (of whip)  

 অনন্ন joy ُحبُْور  

 াভুনদ্রও প্রাডী লফলল cuttlefishُؽجَّبهَ 

 ক্ষী লফলল حبَاَرٌَات ج ُحبَاَرى

(ফড) bustard 

ه ْٞ  ফড ক্ষীয ফাচ্চা  busrard chickرْؾجُ

 কদায়াঢদান َمَحابُِر ج ِمَحْبَرة  
inkstand 
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 ,ফাধা কদয়া )حبْ س(]ض[ َحبَسَ 

ফন্ধ ওযা, to abstract, to shut off 

 (هى ه)

 ,II লফলচ্ছদয ওলয ফাাঁধা َحبَّسَ 

ধভীয় লণঢ দালয়ত্রৃ কদয়া to 

tie up inalienably, make religious 

bequest  (على هى) 

 VII লফযঢ ণাওা, ফাাঁধাপ্রাপ্ত اِْنَحبَسَ 

য়া, to be held back, be 

restrained 

 V ফাাঁধা কদয়া, অফদ্ধ ওযা اِْحتِبَسَ 

to block, confine (هى ه ) 

 ,যাঔা, ধযা, ফাধা holding َحْبس  

obstruction  

 ফাাঁধ, dam اَْحبَاس  ج ِحبس  

 লফলচ্ছদয اَْحبَاس  ج ُحْبس  

ম্পলত্ত(ধভীয় ) inalienable 

property to pious purposes 

- ফাও-প্রলঢফলন্ন, ফিৃঢা ُحْبَسة  

ঔুাঁঢ speech defect 

ٌْس    ,ফন্ধ, ফাাঁধাপ্রাপ্ত ُحبَساُء ج  َحبِ

shut off,barred 

 অফদ্ধ ওযায َمَحابُِس ج ُمْحبَس  

স্থান, কচর, ওাযাকায jail, prison 

 অঝও যাঔায َمَحابُِس ج ِمْحبَس  

ঈওযন device for blocking off 

 অশ্রভ hermitage َمْحبََسة  

 অফদ্ধ ওযড, ভাপ্ত ওযড اِْنِحبَاس  
confinement, cessation 

 ধাযড, লনললধ ওযড, ফাাঁধা اِْحتِبَاس  
retaintion, inhibition 

ٌُْس  ج َمْحبُْوس     َمَحابِ  ফন্ধ, ৃণও, 

অফদ্ধ isolated, confined 

 ধভীয় ম্পলত্ত দাঢা donar ُمَحبِّس  

of religious property 

 লনঙ্গ,ফন্ধ,লনযারা ُمنَحبِس  

secluded,shut off 

 ফযণণ য়া, বুর )ُحبُ وط(]ض[ َحبَطَ 

ওযা, ঢা ওযা to fail, to go 

wrong  

 ,ফযণণ য়া, বুর ওযা ] س[ َحِبطَ 

ঢা ওযা to fail, to go wrong 

 ,IV ফযণণ ওযা, ঢা ওযা أَْحبَطَ 

যালচঢ ওযা to frustrate, foil 

  ( على هى)

 ক্ষলঢয দাক, ওলাখালঢয দাক َحبَط  
scar, wale 

اؽزجب                                           ُمحبِّس  
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 ফযণণঢা, failure ُحبُوط  

 ,ঢাা, পাাঁ frustration إْحبَاط  

foiling 

 ি ওলয (َحْبن( ]ض[]ن[ َحبَنَ 

ফুনা, লফনুলন ওযা, কফডী ওযা, 

বাাঁচ ওযা to weave, braid (هى)  

 II কাঁঘান, ি ওযা, ফাাঁধা to َحبَّنَ 

twist, to tighten 

 ফয়ন, কঞনলফনযা, ফুনন َحْبَكة  
febric, texture 

 ,ফয়ন, ফয়নলল্প weaving ِحبَاَكة  

Weaver‘s trade 

 ,ি ওলয ফুনান, ভচফুঢ َمْحبُْون  

tightly woven, stong 

 ,কঙদ ওলয ফুনান, ঔলঘঢ ُمْحتَبِن  

intersectig, interwoven 

 যল লদয়া ফাাঁধা to (َحْبل(]ن[ َحبَلَ 

catch in a snare 

 VIII পাাঁলদ কপরা to ]حبل[ اِْحتَبَلَ 

ensnare ه هى)  

،اْحبَال   ج  حْبل   ، ُحبُول  ،اْحبُل  ِحبَال   
দলড, কওফর, ঢায, tread, rope, 

cable 

ٌُْل ج أُْحبُْولَة    ,পাাঁ, পাাঁদ أََحابِ

পাাঁয়ারা দলড rope with noose, 

net, snare 

 ,চার, পাাঁ net َحبَائُِل ج ِحبَالَة  

snare 

 ফ লফভ্রান্ত, everything َحابِل  

became confused 

কবণ (حبَل( ]س[ َحبِلَ  ফঢী য়া to 

be pragnant  

II কবণ َحبَّلَ  ধাযন ওযান to make 

pregnancy (ها)  

IV কবণ أَْحبَلَ  ধাযন ওযান, 

যাকালয়ঢ ওযা 

to make pregnancy (ها)  যাকালয়ঢ 

ওযা 

কবণ َحبَل   াফস্থা pregnancy 

কবণ َحْبَُلنَة ،ُحبَالَى ج ُحْبلَى াফস্থা 
pregnant  

 কাণ(কযাক) , ালন َحبَن  

ه ) লনওঝফঢী য়া to crawl (حبو(]ن[َحبَا

  (هى

  (ٙ) III ুলফধা কদয়া to favor َؽبثَب

 VIII া ওালড গুটিলয় ফা اِْؽزَجَب
to sit legs drawn up &wrapped in 

own garment 
 ؽزْ                                                                                             حتّ  
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 ঈায, gift َحبوة ,ُحْبَوة  ،ِحْبَوة  

 ঈায gift ِحبَاء  

 ,হৃদয়ঢা, বদ্রঢা, অনুওরয ُمَحابَاة  

ক্ষাঢ, obligingness, courtesy 

 ভুলঙ কপরা,to rub off ( حتّ (]ن[ َحتَّ 

 (هى)

 ঝুওযা, ং piece ِحتَت  ج ِحتَّة  

 ,মঢক্ষন মণন্ত না, মণন্ত حتَّى

কমভন চনয until, till, upto 

ফলচণ ُحتات   ঢ, ফচণ নওৃঢ, লযঢযি, 

এাঁলঝা scraps 

ات    ক্ষয়, corrosion تَح 

 

 অর য়া, ভূর (حَ تَد(]س[ َحِتدَ 

য়া to be of pure origin 

 ফং, ভূর, descent, origin ُمْحتِد  

 কু্ষদ্র ং, ঢুচ্ছ ফস্তু, small ُحتَْرة  

piece, trifle 
 লওনাযা, ীভান্ত ُحتُر  ج ِحتَار  
boarder, edge 

َؽزْقَ ُحتُْوؾ ج  ভৃতুয  death 

 ঘাললয় কদয়া to ( َحتْم(]ض[ َحتَمَ 

decree (هى ه على)  

ََْ  II ফাধযঢাভুরও ওযা to make َؽزَّ

necessary (٠ََٛٙػ٠ِ)  

 অলযা, ঘুযান্ত লদ্ধান্ত ُحتُْوم  ج َحتْم  
imposition, final decision 

 ,লনলশ্চঢ বালফ, কঢযা ُحتًْما

লযার্য্নবণ ালফ definitely, 

necessaryliy 

  ً  লস্থযওৃঢ, লনলশ্চঢ, ঘুডান্ত حتِْم
decided, definite 
লনলদণষ্টঢা, লযার্য্নঢণ َحتِْمٌَّة   া 
definiteness, necessity 

 , অলযালঢ, ফাধযঢাভরূও َمْحتُْوم  

লনলশ্চঢ imposed, definitive 

َحتَّم  مُ   অলযালঢ, ফাধযঢাভূরও , 

লনলশ্চঢ imposed, definitive 

 ুযাুলযবালফ প্রলয়াচনীয় ُمَحتِّم  
absolutely necessary 

 ,মঢক্ষন মণন্ত না, মণন্ত حتَّى

কমভন চনয until, till, upto(prep.)  

ََّ   ?ওতিণ মণন্ত? until whenَؽزَّب

 ,ঘারনা ওযা ( حثّ (]ن[ حَ ثَّ 

ঈলত্তলচঢ ওযা, লিয় ওযা to 

urge, incite, impel (ه على هى)  
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 VIII ঘারনা ওযা, ঈলত্তলচঢ اِْحتَثَّ 

ওযা, লিয় ওযা to urge, incite, 

impel (ه على هى)  

 X ঘারনা ওযা, ঈলত্তলচঢ اِْستَْحثَّ 

ওযা, লিয় ওযা to urge, incite, 

impel (ه على هى)  

ٌْث    দ্রুঢ, ঢাডাঢালড fast, rapid َحثِ

 যলভান hormone َحاثَة  

 ঢরালন, ঙুঝা, ছুঝা,লযঢযি ُحثَالَة  
dregs, sediment 

 ঙডান, লফলক্ষপ্ত (حثْو(]حثو[]ن[ َحثَا

ওযা to scatter, disperse (هى)  

 জ্জ ওযা, যালচঢ  (حّج(]ن[ َحجَّ 

ওযা(মুলিলঢ), to perform 

pilgrimage, to overcome (ه)  

III ঢওণ َحاجَّ   ওযা to dispute (ه هى ) 

 VI যষ্পয ছকডা ওযা to تََحاجَّ 

argue against each other 

  (ب) VIII মুলি কদয়া to plea اِْحتَجَّ 

ة  ،َحج   ات ج ِحجَّ ،ِحجَّ  ঢীণণমাত্রা ِحَجج 
pilgrimage 

ة    , মুলি, চুাঢ ُحَجج  ج ُحجَّ

ঙরনা argument, plea, pretext 

٤َّخ  ,আনধতয কদঔান, লদ্ধান্ত ক্ষভঢাُؽّغِ

ক্ষভঢাারী অঘযন, ক্ষভঢা 
demonstrative power, authority 

ة   ج  َحَجاج    ঘকু্ষলকারও ফরয় أِحجَّ
orbital ring 

 কন্তফয destination َمَحج  

ة    ঢীণণমাত্রীয কন্তফয محاج  ج َمَحجَّ

ঢীণণমাত্রায ঈলদ্দয (ফস্তু) 
destination of a pilgrimage object of 

মুলি, লফলযাধ, লফঢওণ ِحَجاج    
argument, dispute 

ج    ,মুলি ঈস্থান, ফযালঢ تََحجُّ

মুলি argumentation, pleading 

إْحتَِجات ج إْحتَِحاج      মুলিঈস্থান, 

ফযালঢ, মুলি argumentation, 

pleadingعلى)  

ٌْج  ،ُحّجاج   ج  َحاج    ঢীণণমাত্রী َحِج
pilgrim 

ْون ج  ْؾزَظَ ُمحتَجُّ ُٓ নফজিাবওাযী protester 

 অফৃঢ  (َحْجب، َحَجاب(]ن[ َحَجبَ 

ওযা to veil, cover (على هى) 

تََ  II  কঠলও যাঔা to conceal َؽغَّ

 (ٛب)

 حْجر                                                           (حّج(]ن[حج
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تََ   V রুলওলয় ণাওা to beرََؾغَّ

covered up (ٖػ)  

 VII রুলওলয় ণাওা to be اِْنَحَجبَ 

hidden 

 VIII রুলওলয় ণাওা to اِْحتََجبَ 

become hidden (عن) 

 লনঃঙ্গঢা, দলুয যাঔা َحْجب  
seclusion, keeping away 

 ,অফযন أْحِجبَة ،ُحُجب  ج ِحَجاب  

ভুডালনা, দণ া cover, drape, veil 

 দ্রৃায যক্ষীয ওক্ষ office of ِحجابة  

gatekeeper 

ঠাওন, অডার, দণ اِْحتََجب   া 
concealment, seclusion, veiling 

اب  ج َحاِجب    ,রুওান َحَجبَة ،ُحجَّ

ককান, ংযক্ষন (  اب  َحَجبَة ،ُحجَّ

যক্ষী  َُحَواِجب  ভ্রু), concealing, 

protecting   

 ,রুওালনা, অডারওৃঢ َمْحُجْوب  

concealed, veiled 

 

 ফাধা (ِحْجران،حجر،ِحْجر(]ن[ َحَجرَ 

কদয়া  to forbid (على ه )  

 ,ীভাফদ্ধঢা, ফাাঁধা, অঝও َحْجر  

লনললধ, লনললধাজ্ঞা limitation, ban, 

detention 

  ً  ,কভরা-কভা কযাধ َحْجر ِصّحِ

ঙ্গলযাধ quarantine 

 লনললদ্ধ forbiden ِحْجر  

،ُحُجْوَرة   ج) ،أْحَجار    (কখাঝওী ُحُجْور 

،ُحُجَرات ج ُحُجَرة    খয, ওক্ষ ُحجر 
room, cell 

 াভলযও َمَحاِجُر ج َمْحَجر  

াাঢার, কচরঔানা military 

hospital, prison 
 লক্ষলকারও eye َمَحاِجُر ج َمْحِجر  

socket 

 ,ভানা, লনললধ prohibition تَْحِجٌر  

ban 

ٌُْر ج مْحُجر    ,ঢত্রৃাফধালন অনা َمَحاِج

প্রাপ্ত ফয়ষ্ক 

 

وََ  ) II প্রস্তযীবূঢ ওযা to petrify  َؽغَّ

٠ٛ )  

رَ   V লরায় লযডঢ য়া to تََحجَّ

become hard  

  حجر                                                                                  حجب
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رَ اِْستَ  َحجَّ  X লরায় লযডঢ য়া 
to become hard 

:ِحَجاَرة  ،أْحَجار  ج َحَجر    ,াণয ِحَجار 

ফাঝওাযা stone, weight 

 াণুলয, লনষু্ঠয stony,stone ِحَجِري  

 ,াণযাফৃঢ, ংযলক্ষঢ stony َحِجر  

petrified 

 াণযওাঝায মন্ত্র stone َحَجار  

cutter 

 াণলযয ঔলন, ঔাদ َمَحاِجُر ج َمْحِجر  
stone quarry 

ٌْر    প্রস্তযীবূঢ ওযড, াণয تَْحِج

অযন ওযা stone quàrrying, 

petrification 

ر    প্রস্তযীবূঢ ওযড تََحجُّ
petrificàtion 

ر    প্রস্তযীবূঢ, ংযলক্ষঢ ُمتََحّجِ
petrified 

 প্রস্তযীবূঢ, ংযলক্ষঢ ُمْستََحِجر  

petrified 

 ফাধা কদয়া (َحْجز(]ن[ ]ض[ َحَجزَ  

to held back (عن)  

  (ه) VIII চভা য়া to retain اِْحتََجزَ 

 ,প্রলঢলযাধ, দভন, ফন্নী َحْجز  

ৃণওওযড, ফালচয়াপ্তওযড 
curbing, prevention 

 ,ফাধা  َحَواِجُز ج َحاِجَزة ، َحاِجز  

বাক,দণ া obstacle, partition, 

screen 

 লচলম্ম, ফন্নী ُمْحتََجز   ج ُمحتََجزون
hostage, held under arrest 

 কফডা লফলল, singlestick ُمحاجفة  

fencing 

 ,কঔাাঁডান (َحَجَُلن،َحْجل(]ض[]ن[ َحَجلَ 

রাপারালপ ওযা to hop, skip 

،ُحُجْول  ج ِحْجل    ,নুুয, ভারা أَْحَجال 

কফষ্টনী লফলল, anklet 

ِحْجلَى،  ِحْجَُلن ج َحَجلَة    লঢলঢয 

ক্ষী লফলল partridge, mountain 

partridge 

 ালভয়ানা লফলল ِحَجال  ج َحَجلَة  
canopy 

ل    নুুয, ঈজ্জর, ঢুরনাীন ُمَحجَّ
anklet, bright 

 

 ফালয ওযা to cup ( َحْجم(]ن[ َحَجمَ 

  (ه)
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IV ংকুলঘঢ ওযা, কুাঁ أَْحَجمَ  লঘঢ 

য়া, লফযঢ ণাওা to shrink, 

recoil (عن)  

 ,ফু, অয়ঢন أَْحَجام ،ُحُجْوم  ج َحْجم  

লযভান, ফযা size, bulk,volume, 

calibre 

ام    লঙ্গা কম রাকায়, cupper َحجَّ

 লঙ্গা রাকান cupping ِحَجاَمة  

 লঙ্গা َمَحاِجُم ج ِمْحَجم ، ِمْحَجَمة  

রাকালনায াত্র cupping glass 

 , লফযলঢ, লনফৃলত্ত abstaintion إْحَجام  

restraint 

 ফাওালনা to bend (  حْجن(]ض[ َحَجنَ 

 (هى)

 VIII  লনলচয ওলয যাঔা to اِْحتََجنَ 

snatch up (هى) 

 َٖ ফাাঁأؽَغ ওান,, কাঁঘান bent crooked 

 ভাণা ফাাঁওান َمَحاِجُن ج ِمْحجن  

রাঠি, অংডা, hook, crook- ended 

stick 

 বারধাযডা কালড (حْجو(]ن[ َحَجا

ওযা to have good opnion (ه)  

 III ধাাঁধাাঁ ফরাto propose a riddle  َحاَجى

 (ه)

 ,ফুলদ্ধ, কফাধলি اْحَجاء  ج ِحًجى،َحًجا

ুক্ষ্মলফঘায কফাধ intellect, 

understanding 

  ً  ঈমুি, ঠিও, মণায়ঢ َحِج
proper, appropriate 

 লধও ঈলমাকী, লধও أَْحَجى

মণামঢ more appropriàte, more 

suitable 

ًُّ ج أُْجِحٌَّة    ধাাঁধাাঁ কাঁয়ালর أََحاجٍ،أََحاِج
riddle, puzzle 

 ইহুনদ লণ্ডঢ প্রধানَؽبَفبّ = َحَجام  

chief of rabbi 

 ,লনলদষ্ট ওযা  (حّد(]ن[ ]ض[ َحدَّ 

ধাযালরা য়া to sharpen, delimit 

  (هى)

 II ীভাফদ্ধ ওযা to sharpenَحدَّدَ 

  (هى)

ه ) III লফলযালধঢা ওযা to oppose َحادَّ 

 ( هى

  (هى) IV ঢীক্ষ্ণ ওযা to sharpen أََحدَّ 

دَّدَ تَحَ   V ীভাফদ্ধ য়া to be 

delimited 

 حدّ                                                       حجن 

 حدى                                                                                                                     حدّ 
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 VIII ঢীব্র য়া to be angry اِْحتَدَّ 

  (على)

 লওনাযা, ীভান্ত, ঢীয ُحدود  ج َحد  
edge, brink, boarder 

 ধায, ঢীব্রঢা, যাক, অলফক ِحدَّة  
sharpness, keenness anger 

এওাওীত্রৃ, লনচণ ِحَدة   নঢা 

soliteriness, solitude 

 লনললদ্ধ forbidden َحَدد  

 লফরা mourning ِحَداد  

ٌَْدة    করাা iron َحَدائُِد ج َحِد

َؽِل٣ْل ََؽلَائِلَُطَ যরাায  মন্ত্রাং, 

ধাঢুলনলভণঢ দ্রফয hardware, iron 

parts 

ٌْد    ,ধাযার أِحدَّة ،أِحّداُء،ِحَداد   ج  َحِد

ঢীক্ষ্ম sharp, keen 

 লধও ধাযার sharper أََحدَّ 

ٌَْدة  َحَدائُِد ج  َحِد  করৌ ঔন্ড, ফস্তু 
piece of iron 

ٌِْدي    করৌ iron َحِد

اد    করাায ওালযকয, ওাভায َحدَّ
ironsmith 

 করৌওালযকযী, ওাভায লল্প ِحَداَدة  
smithcraft, blacksmith 

ٌْد   ٌَْدات ج تَْحِد  ,ীভাফদ্ধঢা, ফডণনা تْحِد

ীভা limitation, demarcation 

 ধাযার, ঢীক্ষ sharp, keen َحاد  

 ,ীভাফদ্ধ , কখযালনা َمْحُدْود  

bounded, boardered (ب)  

د    ধাযার, ঢীক্ষ্ম, লনলদ্দণষ্ট ُمَحّدِ

sharpened, fixed (ل)  

 ,যাকালিঢ, িুদ্ধ angry ُمْحتَد  

furious 
 লঘর, ঙ্খলঘর ِحدآن،ِحَدآء ،ِحَدأ  ج ِحَدأَة  
kite 

 দআু াশ্বণ ধাযার ِحدآء  ج ِحَدأَة  

কুঞায double-bladed axe  

 

 ,ফস্থান ওযা ( حَدى(]س[ حِديَ 

কণলও মায়া to remain, stay (ب)  

 একাযঢভ The eleventh َحاِدي عَشرَ 

 

 কুলচা য়া to  (َحَدب(]س[ َحِدبَ 

be convexed 

 II কুলচা ওযা to make convex َؽلَّةََ

(٠ٛ)  

 V কুলচা য়া to be convex تََحدَّبَ 

  XII কুলচা য়া to  be اِْحَدْوَدبَ 
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crooked (Rf.Introduction:verbs) 

 কস্দ, ভায়া, বারফাা َحْدب  
affection, fondness, love 

ফাাঁওা, নুযব্জ, কুাঁ َحَدب   লচা, 

ওরযানওাভী curve, convex, 

hunchbacked, 

ফিঢা, নুযব্জঢা, কুাঁ َحَدبَة   চ 
hunchback, curvature, hump 

 ,ফাাঁওা, নুযব্জ ُحْدب  ج حدبآُء م أْحَدب  

কুাঁ লচা, লধও ওরযানওাভী, লধও 

ফনু্ধবাফান্ন curve, convex, 

hunchbacked, kindlier, riendlier 

কুাঁ ُمَحدَّب   ব্জ,ফি, ফাাঁওা cambered, 

convex 

ْؾلُِٝكةَ  ُٓ নঢন, ভণ্ড,কুাঁ চা, লফওৃঢ 

কভরুদণ্ড mounded, hunchbacked, 

deformed (spine)  

 

 ংকঠিঢ য়া to (ُحُدوث(]ن[ َحدَ ثَ 

happen 

 

 নঢুন, নফীন য়া (ُحَداثَة(]ن[ َحُدثَ 
to be new, young 
  (ه) II ফরা to tell َحدَّثَ 

 III যষ্পয ফরা ফলর ওযা َحاَدثَ 

to speak (عن فى ه) 

 IV ংকঠিঢ ওযা to bring forth أَْحَدثَ 

  (هى)

 (الى  عن  ب هى) V ফরা to speak تََحدَّثَ 

 VI যষ্পয অলরাঘনা ওযা تََحاَدثَ 
to converse 

X প্রফঢণ اِْستَْحَدثَ  ন ওযা to introduce ( 

 (هى

   নঢুন, ঢুরনীয় أْحَداث  ج َحَدث  

ওভণ, দবুণ াকয a new, 

unprecedented thing, misdeed 

ٌْث       ُحَدثَاُء ، ِحَداث  ج َحِد  নঢুন, 

াম্প্রলঢও, লফরম্ব, অধুলনও new, 

recent, late,modern 

 ,ম্প্রলঢ, লফরলম্ব recently حدٌثًا

lately 

ٌْث   ٌُْث،ِحْدثَان  ج َحِد  ,ওণা, ফিৃঢা أََحاِد

অলরাঘনা, কল্প, ালদ speech, 

talk, gossip, Hadith 

 খঝনা, খঝন, ংকঞন ُحُدْوث  
occurance, incidence 

 নুঢনত্রৃ, কমৌফন, ঢারুডয َحَداثَة  
newness, youth, youthfulness 

 حدث                                          حدث
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كَِ َٞ ٣ْشَ َؽ যরাও কাাঁণা, রূওণা folktales, 

fairy ștory 

 লধও নঢুন, লধও أَْحَدثُ 

াম্প্রলঢও more newer,more 

recent 

ٌُْث ج أُْحُدْوثَة    ,অলরাঘনা, দলরর أََحاِد

লফলয়, কল্প discussion, chatter, 

gossip 

 ,নুৎা ُمَحاَدثَات ج ُمَحاَدثَة  

অলরাঘনা, ওণাফঢণ া, discourse, 

discussion, parley 

اث  اِْؽلََ  ঈৎাদন, ৃলষ্ট ,ঈদ্পাফন, 

ওযড, prduction, creation, 

innovation 

 ঈদ্পাফন, অলফষ্কায, ৃলষ্ট إْستِْحَداة  
invention, creation 

 খঝভান, খঝা, ওণা َحَواِدُث ج َحاِدث  

ফরায স্থান , নঢুন, খঝনা, দখুণঝনা 
occurring, talking place, event 

َحاِدثَة  َحَواِدُث ج   খঝনা, দখুণঝনা 
occurance, accident 

ث   ثُْون ج ُمَحّدِ  ,ফিা, ফযাঔযাওাযী ُمحّدِ

ভুঔাত্র speaker, spokesman 

 ,নঢুন, লফরলম্বঢ, াম্প্রলঢও ُمْحَدث  

অধুলনও new, moadern late, 

recent  

ث    ফিা, ফডণনাওাযী, ভুঔাত্র ُمتََحّدِ
speaker, narrtor, spokesman 

 ,নঢুন ُمْستَْحَدثَات ج ُمْستَْحَدث  

নঢুনত্রৃ, ঈদ্পাফন new,novelty, 

innovation 

 

 চরন্ত দলৃষ্টলঢ (حْدج(]ض[ َحَدجَ 

ঢাওান to stare (ه هى)  

 II চরন্ত দলৃষ্টলঢ ঢাওান to َؽلّطََ

stare (٠َٛٙ)  

،ُحُدْوج   ج  ِحْدج    ,বায, ঘা أَْحَداج 

দালয়ত্রৃ load, burden 

َداَجة  َحَدائُِج ج حِ   ঈলঞয লচন camel 

saddle 

 

 নাভালনা (حدر،حدارى(]ن[ ]ض[َحَدرَ 

to bring down (هى)  

  (هى) IIনঢ ওযা to incline َحدَّرَ 

 V কনলভ অা  to glide تََحدَّرَ 

down 
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 VII কনলভ অা to come down اِْنَحَدرَ 

  (من)

 দ্রুঢ কওাযঅন ঞড rapid حْدر  

recitation of Koran 

 ,ঠার, ঈঢযাআ slope َحُدْور  

downhill 

 ,অনঢ, ঠার, ঈঢযাআ slope تَْحُدر  

inclination 

 ,ঠারু, অনঢ, slope إِْنَحَدار  

inclination 

 ুরু, কভাঝা thick َحاِدر  

ر    ফলযাী, লনলঘ ঠারু ُمتََحّدِ
descending, sloping downward 

 ,লফলন্নঢা ُمْنَحِدَرات ج ُمْنَحِدر  

ঠার,ঢন,অনঢ 
depression,slope,incline,fall (river) 

 

 নুভান )َحدْ س(]ن[]ض[ َحَدسَ 

ওযা, অন্নাচ ওযা to surmise, to 

guess (  حْدس  )هى ) নুভান, 

অন্নাচ, surmise, guess 

 ভাকু(ওাড কফানায) َحدَّاؾ  
shuttle 

 

 , কফষ্টন ওযা (حْدق(]ض[ َحَدقَ 

ঢাওান, to surround, to look at ( ب ه

  (هى

 ,II কদঔা, ঔলনলওয চনয কদঔা َحدَّقَ  

লস্থয দলৃষ্টলঢ কদঔা to look,stare 

  ( الى فى ب)

 ম্য ওযা, ঝও ওযা (َؽنَّمََ=)II َحدَّقَ 
to make acid, sour, tart 

 IV কফষ্টন ওযা কদঔা, to أَْحَدقَ 

surround (ب هى) 

،َحَدلَات  ج َحَدلَة   ،َحَدق  ،أَْحَداق   ِحَداق 
কঘালঔয ভলন, এও নচয কদঔা, 

pupil, glance (إِْحَداق) 

ٌْمَة    ফাকান garden َحَدائُِك ج َحِد

 ফলযাধ, লযলফষ্টন, কখযা إِْحَداق  

encirclement, encompassment (ب)  

ْؾِلم ُٓ  অতযান্ন লফদ imminantَفَطو

danger 

 ,কঘো ওযা (َحدل،ُحُدْول(]ض[ َحَدلَ 

গুঝা, লফঘায ওযা to flatten, roll, 

treat unjustly ( على ه  هى)  

 কযারায roller َمَحاِدُل ج ِمْحَدلَة  

 

 حدم                                   حدر
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 লধও কযভ ওযা  ( َحْدم(]ض[َحَدمَ 
to heat  

 VIII ঝকফক ওযা to burn اِْحتََدمَ 

  (على)

 ীডায অলধওয, অওলস্মও إْحتَِدام  

প্রলওা paroxysm 

 ,লগ্নভণা, কিাধন্ত্ত furious ُمْحتَِدم  

enraged 

 কখাডায ঔুলযয নার ِحْدوة  
horseshoe 

 

 ককলয় ঈঞ (َحْدو،َحَداء(]ن[ َحَدا

ঘারালনা to forward by singing 

camel ( هى ) 

 V ঘযালরঞ্জ ওযা to provoke تََحدَّى

  (ه)

 কান(ওালপরা প্রধালনয) ُحَداء  

কায়া chanting of caravann 

leader 

 ঈঝঘারও camel driver َحدَّاء  

 ঈঝঘারলওয কান أُْحِدٌَّة  ، أُُدَوة  
song of camel driver 

 প্রলযাঘনা, অলত্ত, দণ تَْحِدٌَات ج تَْحدٍ 
provocation, challenge 

 ,ওালপরা প্রধান ُحَداة  ج َحادٍّ 

লবমাত্রী দরলঢ, caravan leader 

 প্রলযাঘনাওাযী, অফানওাযী ُمتََحدٍّ 
provoker, challanger 

 

 ,ফস্থান ওযা (حَدى(]س[ حِديَ 

কণলও মায়া to remain, stay(ب) 

 একাযঢভ  The  َحاِدي َعَشرَ 

eleventh  

ِؽلَّا٣َخِحدأة  = ِحَداٌَة ،  নচর, ঙ্খ লঘর kite 

ঢওণ (ِؽْنه،َؽنَاه(]ً[َؽِنهََ ণাওা to 

beaware 

II ঢওণ َؽنَّهََ ওযা to warn 

III ঢওণ َؽبمَهََ ণাওা to be cautious 

V  ঢওণ رََؾنَّهََ   য়া 

VIII ঢওণ اِْؽزِنَهََ  য়া to careful 

ঢওণ ِحْذر   ঢা,াফধানঢা 
caution,altertness 

ঢওণ َحِذر   , cautious 

 াফধান য়া beware of َحذَارِ 

ٌْر   হুলয়াযী, ঢওণ تَْحِذ ঢা, warning, 

cautioning (من)  

 حذر                                                        حدا
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াফধানঢা, ঢওণ ُمَحاذََرة   ঢা, 

াফধানী ফযফস্থা 

 কওান লফললয় َمْحذُْوَرات  ج  َمْحذُْور  

ঢওণ  ণাওা (লফদ) against 

which should be aware 

 

 ,ংলক্ষপ্ত ওযা (حْذؾ(]ض[ َحذَؾَ 

ওঢণ ন ওযা, কনয়া to shorten, 

curtail,take off (من هى)  

 II ঙাাঁঝা, কঞন ওযা,ওাঝা to َحذَّؾَ 

trim, to cut (هى)  

 ,ঙাঝ ওযড,ওত্তণন, ফালঢর حْذؾ  

ফাদ কদয়া, ঢন shortening, 

cutting off 

ٌْر  َحذَ  افِ  মূ্পনণ (কনয়া),ফ লওঙু all 

off (it)  

 

 )حذالة،ِحذق(]ض[]س[َحَذقَ ، َحِذقَ 
ুদক্ষ য়া, লওযী য়া, to be 

skillful, proficient (ك٠ََٛ٠) 

 ঝও য়া, to turn (َحُدْوق(]ن[ َحذَقَ 

sour(milk) 

 ,V দক্ষঢায বান ওযা تََحذَّقَ 

কমাকযঢায বান ওযা to feign 

propiciency 

 দক্ষ, ছওছলও, ঘারাও َحِذق  ،َحذَالَة  
skill, cleverness 

 ,দক্ষ, ুফিা ُحذَّاق   ج  َحاِذق  

ঘারাও, ঝও skillful, well-versed 

 II জ্ঞাডীয বান (تََحْذلُك(]حذلك[ تََحْذلَكَ 

ওযা to pretend to clever 

 দক্ষঢা, তনুনয, ঘাঢুযী َحْذلَمَة  
skillfulness, dexterity 

 

 নুরু ওযা to (ؽََْنٝ،َؽنَاء(]ٕ[ َؽنَا

imitate 

 III ভওক্ষয়া to be parallel َؽبمَٟ

 VI এলও লযয লফযীঢ رََؾبمَٟ

য়া to be opposite each other 

 VIII নুওযডওযা to wear as اِْؽزِنَا

footgear 

 লফলযঢ,াভনা াভলন َحْذوَ 

(ফযয়) opposite, face to face 

(prep.)  

ِذٌَة   ج  ِحذَاء  أَحْ   চঢুা, কলন্ডর, shoe, 

sandle 

-লফলযঢ, াভনা ُحذَاَء ، بِِحذَاءَ 

াভলন(ফযয়) opposite, face to 

face (prep) 

                                                  حذا                                               ؽنف

 الُمتحاِربون
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 চঢুায ওালযকয, ভুলঘ َحذَّاء  
shoemaker, cobbler 

 প্বালণ, ভান্তযার alongside ُمَحاذَاة  

of, parallel to (فى ُمَحاذَاةِ، على) 

ذَاء  إِْحتِ   নুওযড, নওর imitation, 

copying 

 ,লফলযঢ, ভুঔাভুলঔ opposite ُمَحاذٍ 

facing 
 ঈত্তপ্ত (حّر،َحَراَرة(]ن[ ]ض[ َحرَّ 

য়া, to be hot 

رَ   (ه) II ভুি ওযা to liberateَحرَّ

رَ   V ভুি য়া  to be freed تََحرَّ

  (من)

وََّاَِؽزََ VI I I  ঈত্তপ্ত য়া t o be 

heat ed 

َحرَّ اِْستِ  Xঈত্তপ্ত য়া, ঈলত্তলচঢ 

য়া,  প্রজ্জ্বলরঢ য়া   to become 

hot, be kindled, be flare up 

 কযভ, ঢা, heat, waemthَؽوَ 

ََطَََُؽوَ أْؽوََ،َ(ّ)ائُِوََؽوََ اه   

অর,লফশুদ্ধ,লবচাঢ,ভুি 

nobel ,genui ne,pur e 

ح ََؽوََّادَطََؽوََّ   াণুলয এরাওা, রাবা 
ভয়দান st ony ar ea, l ava f i el d 

 َ ٣ ٣ََّبدَطَُؽِوّ خ َُؽّوِ  

স্বাধীনঢা,ভুলি,প্রলঢলযাধয 
f r eedom, i ndi pendence 

وَ َؽِو٣َْائُِوَطََؽوََ  লল্ক,ললল্কয ওায 

si l k,si l ken war es 

١َ َؽِو٣ْوَِ  কযলভ,নযভ, ভৃড,কযভ 

ওালযকয si l ky, si l ken,si l k 

weaver  

 কযলভ,নযভ, ভৃড,কযভ َؽَوائِو١َ 

ওালযকয si l ky, si l ken,si l k 

weaver  

اهَ َؽوََّ  কযভ ওলযকয,কম কযভ ফুনন 

ওলয, si l k weaver 

ح ََؽَواهََ  ঢা,কযভ, জ্বয, ঢাভাত্রা, 
অলফক,অগ্র 
heat ,war mt h,f ever ,passi on 

حَ ُؽَو٣ْوََادَطَُؽَو٣ْوََ   ওযারলয 

cal or i e 

١َ َؽَواهَِ ঢা-ম্বন্ধী, t her mal  

خ َؽَواِه٣ََّادَطََؽَواهَِ  ওযারলয cl or i e 

َُْٝوَطََؽَوائَِ هَ َََّؽُو  কযভ ফাঢা hot  

wi nd 
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َطََِؽوَََٟ،َؽَواهََ  َٕ َؽوَََََََّّٟؽوََّاه  ا  

ঢৃষ্ণাঢণ ,অলফকী t hi r st y , 

passi onat e 

লধও কযভ, hot أََؽوَُّ t er  

ؾََ وَ ِٓ কযভ ওযায য়ন্ত্র-
স্থানা,heat i ng syst em, 

i nst al l at i on 

وَ رَْؾِو٣َْ  ভুলি,ফযালঢ, 

ংযক্ষন,ম্পাদনা l i ber at i on, 

r ecor di ng, edi t i ng 

١َ رَْؾِو٣ْوَِ  ভুলি লফলয়ও ঈদায ,লরলঔঢ 

ংযক্ষন l i ber r t i onal , 

l i ber al  

هَ  ভুনক্ত, স্বাধীনঢা lرََؾوُّ i ber at i on, 

emanci at i on 

 ,ভুনক্ত ম্মন্ধীয়, ঈন্িুرَْؾِو٣ِو١َ 

l i ber at i onal , l i ber al  

بهَ ؽََ  কযভ,ঈষ্ণ, ওাভুও, ঈৎাী ar m, 

hot , passi onat e 

َْٝ ْؾُو هَ َٓ  ফদলভচাচী, অলফকী, লগ্নভণাَ
َ,hot -t emper ed, f ur i ous 

َْٝ ُه َؾّوِ ؾَََٕطَُٓ هَ ُٓ ّوِ  ভুলিদাঢা, 
ম্পাদও,করঔওl i ber at or , 

edi t or ,wr i t er  

ؾََطَََ هَ ُٓ وَّ هََ   َؾوَّ ادُٓ  স্রষ্টায প্রলঢ 

ঈৎকণওৃঢ , লরলঔঢ, করঔা-ংগ্র, 
consecr at ed t o cr eat or , 

r ecor ded i n wr i t t i ng 

هَ  زََؾّوِ ُٓ  ভুি(ফন্ধন), 

ঈদ্ধাযওৃঢ,emanci pat ed   

 লধও কযলক ( ؽوة( ]ً[َؽَوةََ

মায়া   to be furious 

  (ه) III মুদ্ধ ওযা to fight َحاَربَ 

 VI এলও লযয ালণ মুদ্ধ تََحاَربَ 

ওযা to fight one another 

 VIII মুদ্ধ ওযা to fight اِْحتََربَ 

ْرب  ُحُرْوب  ج  م  حَ   মুদ্ধ, ংখণ, ত্রু 

war,fight, enemy (على ل ه)  

  ً  ,মুদ্ধ লফলয়ও َحْربُْون  ج حْربِ

াভলযও, কমাদ্ধা, তনয  

  াভনযও লফলয় military affairَؽْوث٤َِّخ َ

َؽْوثَخ َِحراَب ج    ফল্লভ, ফণা lance, 

spear 

              حرج                                                                               حرب
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ً  ج ِحْربَاء    ফহুরুী যীৃ ِحرابِ

(লকযলকটি) chamcleon 

ا ِحَرابَاءو  ায়!না! (লফললয়ালি) 
alas! goodness no! 

 ভলচলদয َمَحاِرٌُِب ج  ِمْحَراب  

লভযাফ mihrab of mosque()  

 ,ংখলণ, মুদ্ধ struggle ُمحاربة  

combat 

 ায¯úলযও ংগ্রাভ mutual احتراب

struggle 

 ,মুদ্ধযঢ, লফফাদভান, কমাদ্ধা ُمَحاِرب  
warring, combatant, worrior 
 লফফাদভান দর the الُمتََحاِربُْون

warring parties 

 ব্রন, গুটি brone, pill َحَرابُِش ج َحْربُْوَشة  

 ঘাল ওযা (حْرث(]ن[]ض[ َحَرثَ 

অফাদ ওযা to plow, to cultivate 

  (هى)

 ঘাল, চলভ ওলণড, অফাদ َحْرث  
plowing, cultivàtion of soil 

 ঘাললমাকয বুলভ, arable land َحْرثَة  

َراثَة  حِ   ঘালওযড, ওৃলল cultivation 

of land, farming 

 রাঙ্গর ঘালী plowman َحّراث  

ٌُْث ج ِمْحَراث    রাঙ্গর plow َمَحاِر

اث   ج  َحاِرث    রাঙ্গর ঘালী ُحرَّ
plowman 
 খলনষ্ট য়া, কঙাঝ (حَرج(]س[َحِرجَ 

য়া, ঘাা য়া, ীভাফদ্ধ 

য়া, চটির য়া to be close, 

narrow, tight, confined 

زَ    (هى) II চটির ওযা to narrow َحرَّ

 IV ওঠিন ওযা to confine أْحَرجَ 

  (هى)

 ,খলনষ্টঢা, ংলওডণঢা حَرج  

ীভাফদ্ধঢা closeness, tightness, 

restriction 

،  ات  ج َحَرجَ ، ِحَراج  اج  ،أَْحرَ  َحَرَجة  َحَرج       
খনফন, যনয, ফনবুলভ dense 

forest, woodland 

ِرج  حَ   রু, ওাঙাওালঙ, 

লনীলডঢ narrow, close, 

oppressed 

 লধও রু, লধও লনওঝ أَْحَرج  
narrower, closer 

 লনরাভ auction َحَراج  

 গুরুত্রৃ, কাম্ভীমণ, ওাঠিনয َحَراَجة  
seriousness, gravity 
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ٌْج    ফনায়ন, ফৃক্ষলযান تَْحِر
forestation, afforestation 

ج    ংমঢ, ঈদাীনঢা, গুরুত্রৃ تَْحرُّ
restraint, gravity, aloofness 

َجات  ,লঙ্গওায, ণ (االٌَمان(ُمَحّرِ

চাাঁওচভওূডণ committing, oaths 

 লফৃঙ্র, স্বলস্তওয ُمْحِرج  
disconcerting, embarrassing 
ج    الصدر(   ,লযযি (ُمتحّرِ

ঢযাঘালযঢ annoyed, oppressed 

 

 ,লফযি য়া (حَرد(]س[ َحِردَ 

যাকালিঢ য়া to be annoyed, 

angry (على)  

 ,লফযি َحَرَدان ،َحِرد ، َحاِرد  

যাকালিঢ annoyed, àngry 

 টিওটিলও lizard حراذٌُن ج ِحْرذَُون

 ংযক্ষড ওযা, যাঔা (حرز(]ن[ َحَرزَ 

to keep, protect (هى)  

 IV ংযক্ষন ওযা to keep أَْؽَوىََ

(٠ٛ)  

ىََ V ঢওণ رََؾوَّ  ণাওা to be wary 

(ٖٓ)  

 VIII দলূয ণাওা to be careful اِْؽزَِوىََ

(ٖٓ)  

 ,কখযা স্থান أَْحَراز  ج  ِحْرز  

অশ্রয়স্থর, ংযলক্ষঢ স্থান dortifed 

place, custody 

ٌْز    ভচফুঢ কখযা স্থান, লবদয َحِر

স্থান strongly fortified, inaccessible 

চণ إْحَراز   ন, ায়া, চয়রাব 
acquisition, attainment 

 ,লঘঢনঢা إْحتَِراَزات ج إِْحتَِراز  

াফধানঢা, ংযক্ষড caution, 

wariness 

চণ ُمْحِرز   নওাযী,  লফচয়ী, 

রাবওাযী obtained, winner 

 

 াাযা (ِحَرس, َحَراَسة(]ن[ َحَرسَ 

কদয়া to guard (ه هى)  

سَ   V ককালন চানায কঘষ্টা تََحرَّ

ওযা to watch ( من) 

تَِرسَ اِحْ   VIII ঢওণ  ণাওা to be ware 

 (من)

 নচয, াাযা, ঘয َحَرس  
watch, guàrd, escort 

      حرج                                 حرج  
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 াাযা, মণলফক্ষড َحَراَسة  

যক্ষডালফক্ষড guarding, watch 

 ,াফধাডঢা إِْحتَِراَسات ج  إِْحتَِراس  

লঘঢনঢা caution, wariness 

اس  ، َحَرَسة  ج َحاِرس    ,চাক ُحرَّ

লফলনদ্র, াাযাদায, ঢত্রৃাফধায়ও 
vigilant, watchful 

 ,প্রযাধীন, যলক্ষঢ َمْحُرْوس  

ংযলক্ষঢ guarded, protected 

লঘঢন, াফধান, ঢওণ ُمْحتَِرس    
cautious, wary, careful 

 

 অাঁঘড কদয়া (حْرش(]ض[ َحَرشَ 

to scratch (ه هى) 

شَ    (ه II ঈলত্তলচঢ ওযা to prod َحرَّ

 V ছকডা ফাধালনা  to pick تَحّرشَ 

a quarrel (ب)  

، ِحْرش    ,ফন ُحُرْوش،أَْحَراش  ج ُحْرش 

forest 

 কভাঝা, রুক্ষ, ঔঔল أْحَرش  ،َحِرش  
rough, coarse 

 ,রুক্ষঢা َحَراَشة ،ُحْرَشة ،َحِرش  

ভৃনঢা কভাঝা roughness, 

coarseness 

ٌْش    ঈওালন, জ্বারাঢন تَْحِر
instigation, provocation 

َشات ش   تََحرُّ ج تََحرُّ  ঈওালন, লচদ, 

নলধওায ঘঘণ া, َ)َشات)ط تََحرُّ  

যাধ, নলধওায প্রলফ 

provocation, , importunity, 

trespasses, encroachment (pl) 

 

 অাঁ(ভালঙয) َحَراِشُؾ ج َحْرَشؾ  
scales of fishes 

 

 ,আচ্ছা ওযা (ِحْرص(]س[]ض[ َحَرصَ 

ঘায়া, করাব ওযা to desire, 

want, cover (على) 

 ,করাব, আচ্ছা, কঘষ্টা greed ِحْرص  

desire 

ٌْص    ,করাবী ُحَرَصاء   ,ِحَراص   ج  َحِر

আচ্ছওু, covetous, bent 

 লধও করাবী more أْحَرصُ 

covetus 

ضَ   ,II ঈৎা কদয়া  ]حرض[ َحرَّ

ঈদ্দীলঢ ওযা, প্রলযালঘঢ ওযা, 

ঈলত্তলচঢ ওযা, to goad, provoke, 

inçite 

               حرض                                                                                                         حرؾ 
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ٌْض    ঈলত্তচনা, প্রলযাঘনা تْحِر
incitement, provocation 

  ً ٌِْض  ,ঈদ্দীও, লফযলিওয تَْحِر

প্রলযাঘও inciting, agitative 

 ঔাযা, দশু্চলযত্র, ালষ্ঠ َحاِرض  
bad, wicked, evil 

ض   ُضْون  ج  ُمَحّرِ  ঈলদ্দনা ُمَحّرِ

দানওাযী, ফিৃঢাফাচ, 

প্রলযাঘনাদাঢা inciter, 

ddemagouge agitator 

ض    প্রলযালঘঢ, প্রলডালদঢ ُمتَحَ ّرِ
induced 

 

 লপলয অা to (َحْرؾ(]ض[ َحَرؾَ 

refrain (عن)  

ؾَ   II করান, চার ওযা to distort َحرَّ

 (هى)

ؾَ   V লফলণ মায়া  to be تََحرَّ

corrupted (عن) 

 VII লবন্ন লণ মায়া to depart اِْنَحَرؾَ 

 (عن)

 VIII কাকঢ বালফ ওযা اِْحتَِرؾَ 

to do professionally (هى)  

 ,ধাযার(প্রান্ত) ِحَرؾ  ج َحْرؾ  

লওনাযা sharf edge, boarder 

)ج( ، ক্ষয, যপ أْحُرؾ  ،ُحُرؾ 
letter, consonant, particle (gràm) 

  ً  অক্ষলযও literal َحْرفِ

  আিনযও ণণ literal meaningَؽْوك٤َِّخ َ

 গুল্ম, াও লফলল pepper ُحْرؾ  

cress 

ْرفَة  ِحَرؾ  ج حِ   কা, ফযফা 
profession, vocation 

َٕطَ ِؽَوك٢َِ ِؽَوك٤ُِّٞ নল্প লফলয়ও, ফযফা, 

কাদায industrial, trade, 

professional, ٕ  যাদাযِؽَوك٤ُِّٞ

ওভীcraftsman 

ٌْؾ    কিঢা, ৃষ্ঠলালও ُحَرفَاُء ج َحِر
customer, customer, patron 

ٌْؾ    ,ওঝুকন্ধ, ছার pungent ِحّرِ

acrid 

ٌْفَات    ছার ঔাফায, ুস্বাদ ুspicy َحِر

food, delicious 

 ,ঢীক্ষ্ণঢা, ছার pungency َحَرافَة  

acridity 
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ٌْؾ   ٌْفَات ج تَْحِر লযফঢণ تَْحِر ন, 

লফওৃঢ ওযড, লফওৃলঢ, দনুীলঢ 
distortion, alteration 

 ,লফঘুযলঢ اِْنَحَرافَات  ج  اِْنَحَراؾ  

ফিঢা, ুস্থঢা deviation, 

obliquity 

ِْٗؾَواك٢َِ اِْنِحَرافٌُِّون ج  اِ নফচুযনতওাযী 

deviationist 

 কাদাযী কঘষ্টা, াধনা اِْحتَِراؾ  
professional persuit 

ؾ    দলুলঢ, লফওৃঢ(ব্দ) ُمَحرَّ
corrected (word) 

 ,ফাাঁওা, ঠারু, লফওৃঢ, লফঘুযঢ ُمْنَحِرؾ  

oblique, distorted, twisted 

 কাদায ওভী, রাবচনও ُمْحتَِرؾ  

লনলয়াক প্রাপ্ত, gainfully employed, 

professional 

 লঘত্রারা ُمْحتََرفَات ج ُمْحتََرؾ  
studio 

 দগ্ধ ওযা to burn (َحْرق(]ض[ َحَرقَ 

 (هى)

 

قَ   (هى) II কাডালনা to burnَحرَّ

 (٠ٛ) IVকাডালনা  to burnأْؽَومََ

قَ   V দগ্ধ য়া to be burnedتََحرَّ

َرقَ اِْحتِ  VIII জ্বলর ঞা to be aflame 

 ,দন, চরন, ুডন, burning َحْرق  

torture, kindling, 

 ,অগুন, লগ্নওাণ্ড  fire َحَرق  

conflagration 

 ,দন, ুডন, মন্ত্রনাদায়ও ُحْرلَة  

ঢযাঘায, মন্ত্রনা burning, stinging, 

torture 

 শুষ্ক ঔডকুঞা tinder ُحَراق  

اق    চরন্ত, দীপ্ত, অগুন, কযভ َحرَّ
burning, afire 

ٌْك   ٌْمَة  ،َحِر  ,অগুন َحَرائُِك ج َحِر

লগ্নওাণ্ড fire, conflagration 

الَة    ঝযললটা,torpedo َحرَّ

 চরন, মন্ত্রনাদায়ও ওন্ওলন َحَرلَان  
burning, smating 

 কওন্ধলফন্নু focus َمَحاِرق  ج َمْحَرق  

 ফলঘলয় কযভ ওার تَحاِرق  
hotest season 

 ,চরন, কাযড burning إِْحَراق  

combustion 

ق    ,চরন, বিীওযড burning تَحرُّ

inceneration 

                                                                         أؽوم

كات)ج     (ُمحّرِ
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 ,চরন, ~যন, অগুন اِْحتَِراق  

লগ্নওান্ড burning, fire 

 অলগ্নয়, incendiary َحاِرق  

َمْحُرلَات )ج(  জ্বলরঢ, রার َمْحُرق  

জ্বারালন burned, reddish 

 অলগ্নয় (লফাভা) ُمْحِرق  
incendiary bomb 

ْؾَومَ  ُٓ শ্মান crematory 

ْؾَوهَخ َ ُٓ অগ্নী ফলর burnt sacrifices 

 কলঢভয় Active حِرن

 

نَ   II কলঢ ঞ্চায ওযা ]حرن[ حَ رَّ

ওযা to set in motion(هى) 

نَ   V ঘালরঢ য়া to move تََحرَّ

 ,চীফন্ত, কলঢভয় َحِرن  

প্রাডফন্ত,lively,active 

 ,কলঢ, ঘরালপযা َحَرَكات ج َحَرَكة   

াযীলযও ফযয়াভ, স্বযফডণ 
mmovement, motion, vowel(gram) 

  ,কলঢ, ঘরালপযা َحَران  
mmovement, motion 

  ণ,ঘরায ণ َمْحَرن  

(লনলক্ষলঢ)path,trajectory(project

ile) 

 ,চরন্ত করাা, নভনীয় ِمْحَران  

চচু ুfire iron, poker 

  ً ٌِْك  প্রকলঢীর dynamic تَْحِر

كَ  ن  تََحرُّ ات ج تََحرُّ  অলন্নারন, 

ঘরালপযা, মাত্রা, ার কঢারা 
movement, motion, 

 স্কন্ধ-গ্রীফা লন্ধস্থান َحاِرن  
withers 

ن   كات ج ُمَحّرِ  ,কম নাডায় ُمَحّرِ

প্রস্তাফও ঈলদ্রৃও   )كات)ج ُمحّرِ

লবপ্রায়, ঈদ্দীনা, কভাঝয motive, 

incentive, motor 

ن    ঘরন্ত, ঘরভান, যওঢ ُمتََحّرِ

য়ারা(গ্রা) moving, mobile, 

vowelized (gram) 

 চাকালনা, ঈলত্তলচঢ  ]حركش[  َحْرَكثَ 

ওযা, লফযি ওযা to store up, 

agitate  

 লনললদ্ধ ওযা (ُحْرم،حْرم(]ن[]س[ َحُرمَ 

to be forbidden (  على ه )  

 حرم                                                                                         حركث           
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مَ   II লনললদ্ধ ওযা to declare sacred َحرَّ

( ه )  

 IV আযাভ ফাধা to enter into اَْحَرمَ 

state of pilgrimage 

مَ   V লনললদ্ধ য়া to be تََحرَّ

forbidden 

هى ) VIII ম্মান ওযা to honour اِْحتََرمَ 

 ( ه

 X লফত্র ভলন ওযা to اِْستَْحَرمَ 

deem holly ) هى) 

 লনললদ্ধ, লফত্র, লফত্র أَْحَرام  ج ِحْرم  

স্থান  forbidden, taboo, sacred 

م  ، ُحَرَمات  ج ُحْرَمة  ُحُرمات، ُحرَ   
লফত্রঢা, শ্রদ্ধা, ম্মান, َحرم )ج 

)ভলরা স্ত্রী, holiness reverence, 

respect, woman, lady 

 ,লনললদ্ধ, কফঅআনী ُحُرم  ج َحَرام   

অলত্তওয, খৃডয, লবমুি 

ِحَرام    أَْحِرَمة  ، ِحَراَمات ج     ভী 

ঘাদয woolen blanket 

ٌْم  ُحُرم   ج  َحرِ   লফত্র স্থান, 

ন্তঃুয, ভলরা, স্ত্রী sacred place, 

harem, woman, wife, lady 

  ً ٌِْم  ভলরালদয চনয for َحِر

women 

ً   َحَراِمٌَّة  ج  َحَراِم  কঘায, টাওাঢ 
thief, robber 

 ,ফঞ্চনা, লফলয়াক, deprivation ِحْرَمان  

bereavement 

 ,লনললদ্ধ, কফঅআনী ُمَحاِرُم ج َمْحَرم  

রঙ্ঘ্য, লফত্র forbidden, sacred, 

taboo, invioable 

 রুভার مَحاِرُم ج ُمْحَرَمة  
handkerchief 

ٌْم    ,প্রলঢললধ, লনললধ تَْحِر

লনললধাজ্ঞা prohibition, 

forbiddance, ban 

 জ্জমাত্রী কাালওয إْحَرام  

নুষ্ঠালনওঢা  

 ,শ্রদ্ধ ফাধযঢা إْحتَِراَمات ج  إِْحتَِرام  

ম্মান, শ্রদ্ধা, deference, regard, 

respect 

 ফলঞ্চঢ, লনফালযঢ, লফযঢ َمْحُرْوم  
deprived, precluded, debarred 

م    লনললদ্ধ, আরাভী ভালয ُمَحرَّ

নাভ forbidden, name of Islamic 

month 
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 জ্জ ারনওাযী, Mecca ُمْحِرم  

pilgrim in ritual 

 ,ম্মানীঢ, শ্রলদ্ধয় honoured ُمْحتََرم  

revered, respected  

 কাাও লফলল َحَراِمُل ج  َحَرَملَة  
garment (over shoulder) 

 

 এওগুাঁলয় )ُحران،ِحران(]ن[ َحَرنَ 

য়া, ফাধয য়া, to be 

obstinate 

 

 ফাধয, এওগুাঁলয় ُحُرن   ج  َحُرْون  
obstinate, relactant 

 ঢাম্রওায brazier حاُرْون  

 ,জ্বরন, যাক, ওঝুকন্ধ, burning َحُرْوة  

pungent 

 

[ َحِري  حري ] কমাকয worthy 

ى  V নুন্ধান ওযা to inquireتََحرَّ

 (هى)

 ,মণাপ্ত, ঈমুি أْحِرٌَاُء ج َحِري  

ঈলমাকী adequet, suitable 

 লধও ঈলমাকী more أَْحَرى

appropriàte,adequet 

  ীযা াাড Hira mountainِؽَواء

 নুম্ন্ধান, ঢদন্ত تََحِرٌَات ج تََحرٍ 
inquiry, investigation 

ওঢণ (حّز(]ن[ َحزَّ  ন ওযা to incise ( فى

 (هى

زَ   II ঔাাঁঘ ওাঝা to notch َحزَّ

 VIII কঔাদাআ ওলয লরঔা toاِْحتَزَّ 

indent 

ওঢণ ُحُزْوز  ج َحز   ন, শুবরক্ষড, ঠিও 

ভয়, ঙ্গীওায incision, Nick,the 

right time 

 ভাণায অফযন, দাদ, heàd َحَزاز  

scurf, ringworm 

 লংা, খৃডা, hate َحَزاَزة  

 ঔাাঁঘ, শুবরক্ষড notch, nick َمْحز  

 অলঢঢ য়া to ( َحزب(]ن[ َحَزبَ 

befall(ه)  

بَ    (ه)II দর কঞন ওযা to form party َحزَّ

 III এওলদলও মায়া to take َحاَزبَ 

one side (ه) 

بَ   V ংখফদ্ধ য়া to form a تََحزَّ

party 

 ,দর, ফালনী, troop أْحَزاب  ج  ِحْزب  

band, 

  ً  ,দরীয়, দরাদলর-প্রফন party ِحْزبِ

fractional 

حرن        حزب                                                                              

 حزم                                                  حزب
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 দরীয় ওাচ, দরফালচ, party ِحْزبٌَِّة  

activities, fràctionalism 

ٌَْزبُْون  কুৎলঢ ফুলড, টাআলন َح

ফুলড old hag 

ب    দরফালচ, factionalism تََحزُّ

ب    ,অংলও, ক্ষাঢদষু্ট ُمتََحّزِ

ক্ষীয় partial, biased, partisan 

 

 নুভান ( َمْحَزَرة،حْزر(]ن[]ض[ َخَزرَ 

ওযা, লনরুড ওযা, ধাযনা ওযা 
to estimate, appraise, guess 

 নুভান, লনধণাযড, লনরুড حْزر  
estimation, appràisal, guess 

 ধাাঁধাাঁ puzzle َحُزْوَرة  

 লনধণাযড, লনরুড َمْحَزَرة  
estimation, appràisal, guess 

  ً  যাকী, দজ্জার choleric ُحُزلّانِ

 কাঁঘলও hiccups َحاُزْولَة  ،َحُزْولَة  

َؾبِىمَُ)ج(  َٓ নাট-ফলু্ট nut(of bolts)  

 

 (هى) ফাাঁধা to tie up (َحزم(]ض[ َحَزمَ 

مَ   II ি ওলয ফাাঁধা to grid َحزَّ

 (هى)

مَ   V লনলচলও ফাাঁধা to be girded تََحزَّ

تََزمَ اِجْ   VIII কফল্ট যা to put on a belt 

  (هى)

 ,কভাডও, ফাাঁধাআ, লনরুন َحْزم  

লফঘাযলফাধ, লফঘক্ষডঢা packing, 

determination, discretion 

 , কভাডান,ফাাঁধান ُحَزم  ج َحْزَمة  

কভাডও wrapped up, bundle  

Percel 

ام  ِؽيََُحُزم ،أَْحِزَمة ، ِحَزاَمات  ج    
ওটিফন্ধ, কখয, কওাভযফন্ধ belt, 

girth, waistband 

 লধও প্রলঢজ্ঞ, লধও أَْحَزم  

লধও মুলিলফাধ more resolute, 

more judicious 

ٌْم ، َحَزَمة  ج َحاِزم    দঢৃ় ُحَزَماُء ج َحِز

প্রলঢজ্ঞ, ুলফঘাযূডণ, resolute, 

judicious 

 

 দঃুঔ কদয়া to (َحْزن(]ن[ َحَزنَ 

make sad (ه) 

ََٕ  II লফলন্ন ওযা to make grieveَعيَّ

(ٙ) 

ََٕ  IV কাওগ্রস্ত ওযা to makeأْؽَي

sad (ٙ) 
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 ,দঃুঔ, লযঢা أْحَزان  ج ُحْزن  

sadness, affection, grief 

 ,রুক্ষ, ভঢর ُحُزْون ج َحْزن  

ওঠিন বূলভ rough, rugged, 

 দঃুলঔঢ, কাওাঢ, ফযলণঢ َحِزن   
grieved,mourned 

،ُحَزنَاُء ج َحزِ  ٌْن  َحَزانَى،ِحَزان   দঃুঔ, 

কাও, কাওাঢ, sad, mourning, 

grieved 

 ,কফী দঃুলঔঢ, কফী বীঢ َحْزنَان  

কফী কাওগ্রস্থ, very sad, very 

worried 

  ً  লফলণ্ণ, াওগ্রস্ত, লনযানন্ন َحَزاٌِنِ
sad, mmournful funereàl 

ْون  কাও, কাওগ্রলস্তয অঘযন تََحزُّ
sadness, behavior ofa mourner 

 ,দঃুলঔঢ, কাওাঢ grieved ُمْحِزن  

sad 

 ,ভভণালন্তও, দঃুঔচনও مْحِزن

লফলাদভয়, grievous, tragic 

 

 (هى) নুবূলঢ to feel (َحّس(]ن[ َحسَّ 

أََحسَّ   IV নুবফ ওযা to grope, 

feel 

تَحسَّسَ      V নুবফ ওযা, কঝয 

ায়া to grope, feel (هى) 

 নুবূলঢ, ভলনাবাফ, কফাধ َحس  
perception, sensation 

   ً  ,ংজ্ঞাফ, ংলফদনীর ِحّسِ

স্পণগ্রায sensory, perceptible, 

palpable 

ٌَّات  ংলফদন, কঘঢনা ِحّسِ

ٌْس    ক্ষীড ব্দ faint noise َحِس

 ,ংলফদনীর, ক্ষভ َحسَّاس  

আলন্নযায়ড sensitive, susceptible, 

sensual 

 ংলফদনীর ংক َحسَّاَسة  
sensory organ 

ً  َحسَّاسِ   প্রলঢলিয়াপ্রফন allergic 

 ংলফদনীরঢা sensitivity َحسَّاِسٌَّة  

 শুয ধূলর লযষ্কালযয ِمَحسَّة 

মন্ত্র, ঔডযা currycomb 

ٌُْس ،اِْحَساَسات ج  اِْحَساس    أََحاِس
নুবূলঢ, কঘঢনা, feeling, sense 

 ٌَ َُّ  দূজযয নুবূলঢ remote sensingرََؾ

 ,নুবূলঢ, কঘঢনা, feeling َحاسَّة  

sense 

 حسب                                      حس
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 ,নুবূঢ, নুবফনীয় َمْحُسْوس  

স্পণগ্রায sensed, perceptable, 

palpable 
 )ِحَساب،ِحَسبَ ان،حسْ ب(]ن[]س[]ح[]ن[ َحَسبَ 
ভলন ওযা, লাফ ওযা, লবচাঢ 

য়া to compute, to be of high 

born 

 III কবলফ কদঔা to settle an َحاَسبَ 

account (ه) 

V ঢওণ تََحسَّبَ   য়া to be careful 

ٍَتََ  VI এলওলনযয লাফওযা to رََؾب

setle mutual  account 

ََتََ  VIII ধাযনাওযা  to take into اِْؽزَ

accout 

 কডনা, লাফ, লঘন্তা, ভঢাভঢ َحْسب  
computing, calculation 

  ً  َمَجاِلُس َحْسِبٌَّة  ج َمْجِلُس َحْسِب
লফবাফওত্রৃ প্রভালনয অদারঢ 
guardianship court 

 ,ভা, লযভান, ভূরয أَْحَساب  ج َحَسب  

ম্মান measure, quantity, amount, 

esteem 

 লও বালফ.. according to َحَسبََما

what… 

 ংও, ভলষ্ট arithmeticàl ِحْسبَة  

problem,sum 

ٌْب    ম্মানীঢ,ঈন্নঢ ُحَسبَاُء ج َحِس

ঘলযত্র, ঈচ্চফংীয় respected, 

esteemed, noble 

 ,কডনা, কডনা ওামণ ُحْسبَان  
counting,reckoning 

ِحَسابَات ج ِحَساب     কডনা, ললফ, 

কনডাপ্রডারী ভুরযলনধণাযন 
arithmetic, calculus, 

  ً  ,অলঙ্কও, কালডলঢও ِحَسابِ

arithmeticàl,mathematical 

 কডনা, লাফ َمَحاَسبَات ج َمَحاَسبَة  

যাঔা accounting,bookkeeping 

َساب  اِْحتِ   কডনা, লফলফঘনা, 

ংওপ্রলঢপরন, ভূরযায়ন 
calculation, reflection 

 ,কননাওাযী, ংওলফদ َحاِسب  

counter,arithmetician 

ٌُْب،َمْحُسْوبُْون ج َمْحُسْوب    َمَحاِس
নুকঢ, ালরঢ pet, obedient 

 ,ম্মানচনও ফস্থান َمْحُسْوبٌَِّة  

ক্ষালঢত্রৃ, ৃষ্ঠলালড esteem 

position, favouritism, patronage 
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 ,লাফ যক্ষও ُمَحاِسب  ُمَحاِسبُْون ج 

লনযীলও accountant, auditor 

تَ  َِ ْؾزَ ُٓ যওালাধিয  treasuror 

ََتَ  ْؾزَ ُٓ (ওষ্ট, ঢযাক, ক্ষলঢ) ঙয়াফ 

প্রঢযাায   suffering, loss(for 

which one can expect reward)  

 লংা ওযা, লফলদ্রৃল)َحَسد(]ن[ َحَسد

ওযা, লংুও য়া to envy, grad 

  ( على هى)

 VI যষ্পয লংা ওযা to تََحاَسدَ 

envy ech other 

 লংা envy َحْسد  

 লংুও envious ُحُسد  ج َحُسد  

 াযষ্পলযও লংা mutual تََحاُسد  

envy 

 লংুও, লফলদ্রৃলী َحَسَدة ،ُحسَّاد  ج َحاِسد  
envious,envier,grudger 

 লফলদ্রৃষ্ট,লদ্রৃষ্ট,লংায স্বীওায َمْحُسْود  
envied. 

 

 ,ঝানা, ডান (َحْسر(]ض[]ن[ َحَسرَ 

ভুি ওযা to remove, pull off, unveil 

 (عن هى)

 

 নুঢা (َحَسر،َحْسَرة(]س[ َحِسرَ 

ওযা, দঃুলক্ষঢ য়া (على), িান্ত 

য়া to be grieved, painted, tired 

 ,II িান্ত ওযা, লযশ্রান্ত ওযা َحسَّرَ 

দফুণর ওযা, to fatigue, tire (ه) 

 V দঃুলঔঢ য়া, ফযলণঢ تََحسَّرَ 

য়া to be grieved, pained (على) 

 ,VII ালযঢ য়া اِْنَحَسرَ 

ফলষৃ্কঢ য়া, দৃয ওযা to be 

removed, pulled away, to 

disappear (عن) 

 শ্রান্ত, কদৌফণরয, দফুণরঢা َحْسر  
fatigue, debility, weakness 

 ভনঃকু্ষন্ন, দঃুলঔঢ, বীঢ َحِسر  
grieved, sad, fatigued 

 ,দঃুঔ, কফদনা َحَسَرات ج َحَسَرة  

ভভণীডা sorrow, pain, distress 

ٌْر    ,শ্রান্ত, িান্ত َحَسَرى ج  َحِس

ক্ষীন(দলৃষ্ট)tired, weary, dull 

 দলৃষ্টক্ষীডঢা myopia ُحُسْور  

 ,নুঢপ্ত, দঃুলঔঢ ভডঃকু্ষন্ন َحْسَران  

ীলডঢ regretful, distressed, sad, 

sorry 

 حسر                             حسب

 حسن                                                    حسم



107 

অঢণ تََحسُّر   স্বয, কঔদ, দঃুঔ প্রওা 
sighing, regret 

 ,ঔালর, নগ্ন bared َحَواِسُر ج َحاِسر  

denued 

 ,ওাাঁঝা, ভালঙয ওাাঁঝা َحَسن  ،َحَسَكة  

কলযও thorns, spikes  

 ওাাঁঝামুি,ওন্টলওঢ َحَسِكئ  
thorny,prickly 

 ,ওাঝা, ৃণও ওযা ( َحْسم(]ض[ َحَسمَ 

লফলচ্ছন্ন ওযা,লস্থয ওযা,লভঝান to 

cut, sever, cut off, to decide, settle 

 VII ওঢীঢ য়া, লফলচ্ছন্ন اِْنَحَسمَ 

য়া, কল য়া to be severed, 

cut off, 

 َْ َْ  যল ওযড, ণাভা, ভালপ্তَؽ

finishing, stop, end, termination  

ام  ُحسَ   ঢযফাযী, ঢযফাযীয ধায, 

sword, sword edge 

 ,ভাযাত্মও, ওলঞায fatal ُحُسْوم  

grueling 

লদ্ধান্তওাযী, ঘ َحاِسم   ~ডান্ত decisive, 

final 

 বার য়া, ুন্নয (ُحْسن(]ن[ َحَسنَ 

য়া to be beautiful, hansome 

 II ুন্নয ওযা to beautify َحسَّنَ 

 (هى)

ََٖ ٍَ  III ুন্নয বালফ ওযা to treat َؽب

with kindness)  

 (هIV দানওযা to do right أَْحَسنَ 

 V ুলজ্জঢ য়া to be more تََحسَّنَ 

beautiful 

 X বার ভলনওযা to regard اِْستَْحَسنَ 

as righ (هى)  

 ,কৌন্নমণয, কওাভনীয়, beauty ُحْسن  

loveliness.   

 ুন্নয,ুদৃয, বার ِحَسان  ج َحْسن  
beautiful, llovely nice 

 ,বার, বারবালফ, well َحَسنًا

splendidly 

 বদ্রভলরাকড, the ladies اَْلِحَسان

 ,লধও বার أََحاِسُن ج أَْحَسنُ 

লধও ুন্নয better, more 

beautiful 

 ,কৌন্নমণ, ুন্নয ِحَسان  ج َحَسنَاء  

beautiful,      a beauty( of woman) 

ى اَْلُحْسنَات ج اَْلُحْشنَ   (األْحَسُن ) م(  

ঈত্তভ পরাপর, ুন্নয লযভালপ্ত, 

বারবালফ, the best outcome, fair 

means 
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 ,বার ওাচ, দান َحَسنَات ج َحَسنَة  

ুলফধালদ, কমাকযঢা good deed, 

charity 

ٌُْن ج َحسُّْون      -কানা َحَساِس

লবলঙ্গ(কায়ও াঔী লফলল) 
gold-finch 

 ,বার, ুন্নয َمَحاِسنُ  ج  مْحَسنَة  

ুলফধালদ, অওলণড, কৌন্নমণ, বার 

গুডাফরী nice, good, charms 

attraction, 

ٌْن   ٌُْن ج تَْحِس  ,কৌন্নমণায়ন تََحاِس

ঈন্নলঢ, ভালপ্ত, লফলাধও 
beautification, improvement, 

finishing (ٌُْن )ج  ,রঙ্কায تََحاِس

প্রাধন decoration, ornament 

 ,ফনু্ধত্রৃূডণ ফযফায, দয়া ُمحاسنة  
friendly treatmnet, kindliness 

 দান, ফদানযঢা, বার ওাচ إِْحَسان  
beneficence, charity 

 ঈন্নলঢ, ঈন্নলঢলফধান تََحسُّن  
improvement 

 ম্মলঢ, নুভলঢ, চয়ধ্বলন اِْحتَِسان  

লফঘক্ষডঢা approval, acclaim, 

discretion 

ن   نَات ج ُمَحّسِ  ,কৌন্নমণ ফধণও ُمَحّسِ

প্রাধনী, ঙ্গযাক, beautifier, 

embellishment, cosmetics 

 ওরযাডভয়, দাঢফয ُمْحِسن  
beneficent,charitable 

 ,নুলভালদঢ, ম্মঢ ُمْستَْحَسن  

স্বীওামণ, ুঔওয, Pleasant, 

approved, agreeable 

 ঘুভু কদয়া to sip (حْسو(]ن[ َحَسا

 (هى)

 V ান ওযা to drink تََحسَّى

تََسىاِحْ   VIII এও ঘুভুও ান ওযা 
to drink a sip 

 ু soup َحَساء  ،َحْسو

 এও ঘুভুও a sip َحَسَوات ج َحَسَوة  

ح َأْحِسٌَة ،ُحَسَوات ج  َٞ ََ ُؽ এও ঘুভুও, ল্প 

ালন a sip, small quantity of liquid 

 

 খাাঁ ওাঝা to mow,cut (َحّس(]ن[ َحشَّ 

  (هى)

 ,II খাাঁ লফলিঢা, mxmv কফওَحسَّسَ 

to smoke hashish 

ٌْش    ধা, অকাঙা َحَشائُِش ج َحِش
grasses, weeds 

  حسو                                                     حسن
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ٌَْشة    ললধ, কাঙডা herb َحِش

 ,ীা কফও َحشَّاُشْون ج َحشَّاش  

ধূভায়ী hashis addict,smoker 

 কল লনঃশ্বা last ُحَشاَشة  , ُحَشاش  

breath 

  ً ٌِْش  লযলটা যং(ুষ্প َحِش

লফলল) reseda-colored 

 ,ওালস্ত َمَحاش  ج ِمَحشَّة  ،ِمَحش  

অগুন-জ্বারালনা করাা, কঔাাঁঘান 

মন্ত্র sickle,fire iron,poker 

 লনডালনয মন্ত্র ِمَحشَّات ج ِمَحشَّة  
tools for weeding 

 

 ভলফঢ ওযা to gather (َحْشد(]ن[َحَشدَ 

  (ه)

َّْلََ   (٠ٛ) II চভা ওযা to store up َؽ

َّْلََ  V এওলঢঢ য়া to come رََؾ

togather 

 VIII ভলফঢ য়া to be اِْحتََشدَ 

concentrated 

 চভা ওযা, ভলফঢ ُحُشْود  ج َحْشد  

ওযা ,ঢরফ ওযা 
assembling,gathering,calling up 

 ভালফ(জনয) تََحشَُّدات ج  تََحشُّد  
concentration 

 ,ভালফ, ংগ্র إِْحتََشاَدات ج إِْحتََشاد  

cconcentration gathering  

 ,লনও, চনাওীডণ numerous َحاِشد  

crowded 

 ,চভা ওযা (َحْشر(]ن[]ض[ َحَشرَ 

ভলফঢ ওযা, কলড ওযা, বাাঁচ 

ওযা to gather, aassemble, 

squeeze,tuck ( بٌن فً هى) 

 ালযয লদন the dày ٌَْوُم اَْلَحْشرِ 

of Judgement 

 কাওা, ঢঙ্গ َحَشَرات ج َحَشَرة  
insect, insect pests 

 ঢঙ্গ ম্মন্ধীয়, ঢঙ্গবূও َحَشِري  
insectile, entomological 

 

 ভৃঢুযওালর করায় (َحْشَرَجة(َحْشَرجَ 

কড কড ব্দ ওযা to rattle 

 II কড কড ব্দ য়া to تََحْشَرجَ 

rattle in throat 

  কড কড ব্দ ওযড, কডকড ব্দَحْشَرَجة  

 

 শুলওলয় মায়া to (َحْشؾ(]ن[َحَشؾَ 

be dried 
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 V চীডণফস্ত্র যা to be تََحشَّؾَ 

dressed shabbil 

َحَشؾ    লনম্ন্ডভালডয কঔচযু inferior 

quàlity dates 

 ুরুলালঙ্গয গ্রবাক glans َحَشفَة  

penis 

َْيََ  ঠানয়া বযা, ংকুলঘঢ)َحْشن( ]ض[ َؽ

ওযা to cram, squeezesqueezeَ)َٙك٢)  

 রলজ্জঢ ওযা to shame ( َحْشم(]ض[َحَشمَ 

  (ه)

 II রলজ্জঢ ওযা to make angry َحشَّمَ 

 ( من عن)

ََْ َْ  IV রলজ্জঢ ওযা to put to أَْؽ

shame 

 V রলজ্জঢ য়া to be تََحشَّمَ 

ashamed 

 VIII রলজ্জঢ য়া to be اِْحتََشمَ 

ashame  

َْ ؽََ ْْ  বৃঢয,নুকাভী, লযলদফকণ 
ser vant s, ent our age 

ََٔ ْْ خ َِؽ  রজ্জা,লফনয় ঈমুিঢা shame 

modest y, decency ََٔ َْ ٤َْبُءَطَُؽ ِْ َْ َؽ  

লফনয়ী, রাচওু,রজ্জা modest , 

bashf ul ,shy 

 َْ ِّ َؾب َٓ  কমৌনাঙ্গ geni t al s 

ََْ ّ َ،اِْؽزِ َْ رَؾََب ُّْ  রজ্জা,লফনয়, ঈমুিঢা 
shame, modest y,decency 

ْؾزََ ُٓ َْ ِْ  লফনয়ী,রাচওু, রজ্জা modest , 

bashf ul , shy 

 কফাছাআ ওযা to fill (َحْشو(]ن[َحَشا

 II প্রদান ওযা to interpolateَحشَّا

  III ঙাডা to exclude َحاَشى

 Vান ওযা to keep away تََحشَّى

ََُ  VI লফযঢ ণাওা to abstain رََؾب

 জ্জা, বডান, ঢ়ুওান َحْشو
dressing, stuffing, insertion 

 াচ, বযড َحَشَوات ج َحَشَوة  

(াভগ্রী), প্রলফ, filling, dressing, 

load 

 ন্ত্র, লবঢলযয ঙ্গ أْحَشاء  ج َحًشا
intestine,interior 

 ন্ত্র intestine حًشى=َحًشا

 ,ফালর َحَشاٌَّا،َحِشٌَّات  ج َحِشٌَّة  

কঢালও çushion, pillow 

 ,ফযঢীঢ, ঙাডা exceptَحَشى،َحاَشا

save(following genetive, accusative 

or ٍَ) 

ُ  حَشؾ  حشو                                                                   
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 অিা না َحاَشى هللِا ،َحاَشا هللاِ 

ওরুন God forbid 

 প্রলফ ওযালনা, ঠুওালনা تَْحِشٌَة  
insertion,interpolation 

 এডান, লযায avoidance تََحاٍش 

 ,ীভানা, লওনাযা َحَواٍش ج َحاِشٌَة  

ঙ্গী,বৃঢয  َحَواٍش চটির মন্ত্র 

boarder, margin, entourage, critical 

apparatus 
 ,বযা, লজ্জঢ َمْحُشَوات ج َمْحُشو  

লযূডণ ঞাা filled, dressed, 

stuffed 

  ً  ,বযা, লযূডণ ঞাা filled َمْحِش

dressed, stuffed (food) 

 

 দযূ ওযা, বালক ( َحّص(]ن[ َحصَّ 

ডা, কওলঝ কপরা,to fall as  a 

shasre (ه), to cut (هى) 

هى ) III বাক ওযা, to share َحاَصصَ 

  (ه

 IV বাক ফযাদ্দ ওযা to allotأََحصَّ 

share (ه)  

 চাপযান, চাপযান যং ُحص  
saffron 

ة    বাক, ং ফযাদ্দ ِحَصص  ج  ِحصَّ
share, portion 

ٌْص    কওাঝা দ্ধলঢ, quota تَْحِص

system 

ة    ,ফফযাদ্দ  ংীদালযত্রৃ ُمَحاصَّ

ংগ্রন allotment, participation, 

sharing (ه) 

 

 কঠলও ( َحْصب(]ن[]ض[ َحَصبَ 

কদয়া, ঙডাআয়া কদয়া 

(নুলড,াণয লদলয়), to cover with 

gravel ( هى) 

َٖتََ  নুনড াথজয)َحْصب( ]ن[ ]ض[ َؽ

আফৃত ওযা to cover with gravel, to metal 

 াভ (حَصب(]س[ ُحِصَب،َحِصبَ 

য়া to have measless 

 II কঠলও কদয়া,  ঙডাআয়া َحصَّبَ 

কদয়া (নুলড,াণয লদলয়), to 

cover with grave ( هى) 

 নুলড, গুযা াণয, ধাঢু َحْصب  
metal, crushed rock 

 ,াণয, নুলড pabbles َحَصبَاء  

gravel 

 াভ measles َحْصبَة  

حصب                                                     حصّ   
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 ,ছড,লযলওন strom َحاِصبَة  

hurricane 

 স্পষ্ট ]حصحص[ َحْصَحصَ 

য়া,প্রওালঢ য়া  to be 

cleàr,to come to light 

 (ِحَصاد،َحَصاد،َحْصد(]ن[]ض[ َحَصدَ 

পর কঢারা,ওাঝা to harvest,reap 

 (هى)

 IV লযে য়া, পর أَْحَصدَ 

ওাঝায  ভয় য়া to be ripe 

 VIII লযে য়া, পর  اِْحتََصدَ 

ওাঝায ভয় য়া to be ripe 

 X লযে য়া, পর اِْستَْحَصدَ 

ওাঝায ভয় য়া to be ripe 

 পর কঢারা, পর ِحَصاد ،َحْصد  

কঢারায ভয়  harvesting, 

harvesting time 

ٌْد   ٌَْدة  ، َحِص  পর َحَصائُِد ج َحِص

য, ঈrন্ন ফস্তু, crop, harvest 

yield 

اد    কম পর ওালঝ, পর َحصَّ

ওাঝায মন্ত্র, harvester, reaper 

 ওালস্ত, sickle َمَحاِصُد ج ِمْحَصد  

اَدة    ওাঝায মন্ত্র ِمْحَصَدة  ،َحصَّ
mowing machine 

 যলচ্ছদও, কম পর ওালঝ َحاِصد  
reaper 

 ওাঝায মন্ত্র, কঙদও َحاِصَدة  
mowing machine, mower 

 ককারাচাঢ  পর, ওাঝা َمْحُصْود  

পর, harvested, reaped 

 াওা ripe ُمْحِصد  ، ُمْحتَِصد  

  লখলয )َحْصر(]ن[]ض[ َحَصرَ 

যাঔা, লখযা, কফষ্টন ওযা, লনফৃত্ত 

ওযা, অঝলও যাঔা, ংকুলঘঢ ওযা 

to surround, to deter, hold back (هى 

) 

 III লখযা, ফন্ধ ওযা, কফষ্টন َحاَصرَ 

ওযা to encircle,to block,detain ( ه

  (هى
 VII কফলষ্টঢ য়া ীভাফদ্ধ اِْنَحَصرَ 

য়া,to be confined, narrowed (ًب ف)  

 ীভাফব্ধ ওযন, লফযঢ َحْصر  

ওযড, লখযা, লযফৃলঢ, কফষ্টন 
encirclement, enclosure, 

 ঢযালক ক্ষভঢা, retention ُحْصر  

(urine) 

 حصر                                                حصد
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وََ َٖ  ফরজত ক্ষভঢা inability toَؽ

express, dyslogia 

ٌْر    ভাদযু mat ُحُصر  ج َحِص

ٌَْرة    ভাদযু mat َحَصائُِر ج َحِص

اُرْون ج  بهَ َحصَّ َّٖ َؽ ভাদুয ফুনডওাযী 
mat weaver 

 ,ফাধা, ফলযাধ block ِحَصار  

seige 

اَصَرة  ُمحَ   ফাধা, ফলযাধ block, 

seige 

 ,ীভাফদ্ধঢা, ফন্ধন اِْنِحَصار  

ওাযাফা limitation, confinement 

 ীভাফদ্ধ, কফলষ্টঢ, অফদ্ধ َمْحُصْور  

confined,limited (ًف) 

 ওাাঁঘা (াওা ِحْصِرم ، ِحْصِرَمة  

নয়)  ঝও  অঙ্গযু unripe 

and sour grapes 

 ুলফঘাযূডণ (َحَصافَة( ]ن[ َحُصؾَ 

য়া, লফজ্ঞ য়া, to be judicious, 

to have  sound judgement  

 ,ুলফঘায ফুলদ্ধ ম্পন্ন َحِصؾ  

লফজ্ঞ, judicious, 

ٌْؾ    ,ুলফঘায ফুলদ্ধ ম্পন্ন َحِص

লফজ্ঞ, judicious, 

 ুলফঘায, লফজ্ঞঢা َحَصافَة  
judiciousness, judgement 

 

 ফা, ঈলস্থঢ (ُحُصْول(]ن[ َحَصلَ 

ণাওা, ঈঞা, লযডঢ য়া, পরা, 

খঝা (ل ه) 

لَ  II  খঝান, চণ َحصَّ ন ওযা, কল 

ওযা to cause, to acquire 

لَ   V খঝা, ায়া, ঈঞা to تََحصَّ

result, to be obtained, be raised 

  (من)

X ায়া, চণ اِْستَْحَصلَ  ন ওযা, 

গ্রন ওযা to procure, get, obtain 

  (على هى)

 ংখঝন, খঝনা, াপরয ُحُصْول  
occurance, incidence 

ٌْلَة    , পর , অয় َحَصائُِل ج َحِص

ংকৃলঢ ং,result, rest, 

remainder, income 

 ََ َٕ ْٞ  ,িীয াওস্রী craw( bird)َؽ

bladder 

 ََ ِٖ ٣ْ َٞ  যপাষ্কা, blisterُؽ

َِخ َ ِٖ ٣ْ َٞ  যপাষ্কা blisterُؽ
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َِخ َ َٕ ْٞ  াযাং, চীফন ফৃত্তান্তَؽ

summary, resumé 

 

 ,অদায়-ফাক্স َحَصالَة  َحَصااَلت ج 

দান-ফাক্স collection box, alms 

box 

 ,পর, পরাপর, লযডাভ َمْحَصل  

কলপর result, outcome, upshot 

ٌْل   ٌَُْلت ج تَْحِص চণ  تَْحِح ন, রাব, 

লক্ষা, ংগ্র attainment, gain, 

learning 

  ً لِج ٌْ  ওয অদায়ওাযী, অদায়ওাযীتَْحِص
tax collector, collector 

 ,খঝনা, খঝন َحَواِصُل  ج َحاِصل  

লযনাভ, occurring, taking place, 

outcome ,   

 ংলক্ষ, in short اَْلَحاِصل  

 ঈৎাদড, ঈৎন্ন َحاِصَُلت)ج(

product, production 

ٌُْل ،َمْحُصْواَلت ج  َمْحُصْول    َمَحاِص
পরাপর, লযনাভ, চণ ন, result, 

outcome, ggain. 

ل   -ওয অদায়ওাযী, ফা ُمَحّصِ

ঢত্রৃাফধায়ও tax collector, bus-

coductor 

َػ٤َُِْٚمَحصَّل  আদায়ওৃত, প্রাপ্ত received, 

acquired  

ل    অভদালন, অয়, প্রালপ্ত, পর ُمتََحّصِ

revenue, return (من) 

 

 ুযলক্ষঢ য়া ( َحَصانَة(]ن[ َحُصنَ 

نَ   II প্রলঢলধও কদয়া to َحصَّ

make in accessible (هى) 

 IV ত্তীত্রৃ যক্ষা ওযা to be أْحَصنَ 

chaste (هى) 

نَ   V লিারী ওযা to تََحصَّ

strengthen 

 দকুণ, কওিা, যলক্ষঢ ُحُصْون ج ِحْصن  

স্থান, fortress, fort, stronghold 

ِحَصان   أْحِصنَة  ،ُحُصن   ج   কখাডা,  

কখাঝও horse, stallion 

ة  ِحصَ  ان  حصان، لُوَّ  শ্ব-লি, 

horse power 

ٌْن    ,কভয, কদয়ার-কখযা َحِص

লিারী, ভচফুঢ inaccessible, 

strong, fortified  

ٌْنِ   লয়ার, fox أَبُو اَْلُحِص

 ,লি, কভযঢা, লফত্রঢা َحَصانَة  
strength, inaccessibility, chastity 

 حصن                                                    حصل
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ٌْن   ٌْنَات ج تَْحِص  ,ংযক্ষড  تَْحِص

লিারী ওযড, ংঢ ওযড, 

প্রলঢলযাধী ওযড(লযাক) 
fortification, strengthening, 

immunization 
 ,দনুণাভীন, ঢী লবমুি إِْحَصان  

লফত্র chaste, blamelessness, 

unblemished 

 َٖ ُّٖ  ননযািাদান, লনলশ্চঢওযডرََؾ

securing, protection 

 َٖ َّٖ َؾ ُٓ ুযনিত, নক্তারী ওযান 

fortified, dntrenched 

َ٘خ َُمْحَصَن ،  ِٖ ْؾ ُٓ আনশ্রত, ুযলক্ষঢ, 

ঢী, sheltered, well-protected, 

chaste 

ادَطَ َٞ َٖ ح ََؽ َٞ َٖ َؽ যছাটাথয little stone 

 َ١ ِٞ َٖ  াথুজয, াণযভয় stonyَؽ

 

  াণয লনলক্ষ (َحَصا(]ض[ َحَصى

ওযা to stone 

من  ) IV কডনা ওযা to count أََحَصى

  (هى

 কলডঢ, innumerable ٌَْحَصى

 ,নুলড, কঙাঝলঙাঝ াণয َحًصى

pebbles, little stones 

 নুলড, কঙাঝ َحَصٌَات ج َحَصَوة  ، َحَصاة  

াণয, pebble, small stones 

 ুকলন্ধ গুল্ম َحَصا لُبَان ,َحَصى لُبَان

লফলল rosemary 

 ,নুলডীডণ, াণুলয stonny َحَصِوي  

pebbly 

 ,কডনা, শুভায  إَِصاَءات ج إَِصاء  

লাফ count, counting, calculation 

  ً  কডনালফলয়ও, statistical إَِصائِ

 লযংঔযানলফদ إِْحَصائٌُِّْون )ج(   
,statistician 

بئ٤َِّخ َإِْحَصائٌَِّات ج  َٖ اِْؽ নযংঔযান লফদযা 
statistics  

 ঈৎালঢ ওযা to (َحّض(]ن[ َحضَّ 

encourage 

 II ঈৎালঢ ওযা to َحضَّضَ 

encourage (َٙػ٠ِ) 

প্রফঢণ َحض   ডা, প্রলযাঘনা 
incitement, prompting 

ٌْض   ة ، ُحُضض   ج َحِض    াালডয أِحضَّ

াদলদ, লনম্নবূলভ, ধ্বংলান্ুঔ foot 

ؽََََََٖٖ   ؽ٠ٖ                                                                
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of a mountain, lowland, state of 

decay 

 ঈলস্থঢ য়া )ُحُضْور(]ن[ َحَضرَ  

to be resent (هى) 

رَ   II ালচয ওযা to make َحضَّ

ready (هى) 

 III ফিৃঢা ওযা  to give َحاَضرَ 

lecture (ه)  

هى   IV ালচয ওযা to get أَْحَضرَ 

 (ه

رَ   V য ফাী য়া  to تََحضَّ

prepare (ل) 

 VIII ালচয ওযা ,বয اِْحتََضرَ 

এরাওায় ফা ওযা to come (ه) 

  X লওঙু অনলঢ اِْستَْحَضرَ 

  brought (هى) 

  নকয ফলঢ, urban area َحْضر  

ফরা, ালচয লঢ ফরা to come 

(ٙ) to have 

 ফালন্না, ুবয, লযয َحَضِري  

ফালন্না, rresident civilized, town 

dweller 

 ঈলস্থলঢ, presence َحْضَرة  

 ,ালচযা, লযদণন ُحُضْور  

ংগ্রন, ঈলস্থলঢ, presence, 

visit,  anttendance.  

 অলফদনওাযী ُحُضْوِري  

(ঈলস্থলঢলঢ) in presence of 

litigant 

 ঙ্গঢবালফ ُحُضْوِرًٌا
contradictorily 

 ,বযঢা َحَضاَرات ج َحَضاَرة  

ংসৃ্কলঢ, প্রওা civilization, culture, 

apearance 

بِه١َ  َٚ  াংসৃ্কনতও, বযঢা লফলয়ওَؽ

cultural, civilizational 

ٌَْرة   َحَضائُِر ج  َحِض   ল্প ংঔযও 

করাও small group of people (6-12) 

 ঈলস্থলঢ, ালচযা َمْحَضر  
presence, attendance 

ٌْر   ٌَْرات ج  تَْحِض  ,প্রস্তুলঢتَْحِض

তঢযীওযড, ফানান preparing, 

readying, preapartion (ل) 

ٌِْري    ,প্রস্তুলঢভূরও preparatory تَْحِض

preparative 

 ফিৃঢা َمَحاَضَرات ج َمَحاَضَرة  
lecture 
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 ,অযড, অাদন, যফযা إِْحَضار  

অনয়ন procurement, supply 

ر    বয চীফনাঘাযড cvilzed تََحضُّ

way of life 

 ভৃঢুয, ভযড death, demise إِْحتَِضار  

  ,প্রস্তুঢ ওযড, ঈৎাদন إِْستِْحَضار  

প্রস্তুলঢ, টাওা, ভন preparation, 

making, manufacture 

،ُحضُّ  ر  ج َحاِضر  ُحُضْور   ঈলস্থঢ, 

কদায, নুফত্তী, ঈলস্থঢ ভয় 
present, attending 

 যাচধানী َحَواِضُر ج حاِضرة  

য, ফড য capital ccity 

metropolis 

 ,ওফলরঢ, লধওৃঢ َمْحُضْور  

ীওাযওৃঢ, ধৃঢ possessed, 

haunted 

ر    প্রস্তুঢ ওাযও, তঢযী ُمَحِضّ

ওাযও maker, producer, 

ر  ُمَحاِض   ফিা, ফিৃঢাওাযী 
lecturer,speaker 

 অদারলঢয নওীফ court  ُمْحِضر  

usher 

ر    বয, ংস্কলঢফান civilized ُمتََحّضِ

 ভযড, ভলযাডন্ঔু, dying, in ُمْحتََضر  

the throes of death, dying person 

 ,প্রস্তুলঢ ُمْستَْحَضَرات ج ُمْستَْحَضر  

লধ তঢযীয প্রস্তুলঢ preparation, 

medicinàl preparation 

 ,ামযাভাঈঢ َحَضَرَمُوت

hadhramaut 

  ً  ামযাভাঈঢ َحَضاِرُم ج َحَضَرِم

ফাী, a man from hadharamaut 

 কওালর ( ِحَضانَة،َحْضن(]ن[َحَضنَ 

কনয়া to nurse (ه) 

 IV যষ্পয অলরঙ্গন ওযা أَْحَضنَ 
to embrace one another 

 VIII ফাূ চলডলয় ধডা to اِْحتََضنَ 

hug (هى ه) 

 ফক্ষ, াালডয أْحَضان  ج ِحْضن  

াদলদ  breast, bosom 

(mountain) 

 ,রারন রন َحَضانَة ، ِحَضانَة  

লযলফা, raising, nursing 

ٌْن    ,অদয, চডান, hugged َحِض

embraced 

 َمَحاِضُن ج َمْحَضن  
লশুারা,children's home, nursery 

       حضن                                      حضر

  حضن
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 চডান embrace إِْحتَِضان  

 ,নাণ ওাযী َحَواِضُن ج َحاِضنَة  
nurse-maid 

 ,কস্দভয়, অদযওাযী ُمْحتَِضن  

কাাকওাযী, affectionate, hugging 

 

 নাভালনা (َحّط(]ن[ َحطَّ 

to put down (هى)  

  (هى) II নাভালনা  to put down َحطَّطَ 

 VII ওলভ মায়া to decline اِْنَحطَّ 

 (هى) VIII নাভালনা to put down اِْحتَطَّ 

 ,যাঔা, ফক্ষয়, ভূরযহ্রা, হ্রা َحط  

ভয়ণাদাালন, putting down, 

depreciation, reduction 

 হ্রা, ঈভ, ভুলি, ঢন ِحطَّة  
alleviation, relief, degradation 

 লনম্নঢয, লধও লনঘু lower أََحطَّ 

 ভূরয ওভলঢ, ভূরযহ্রা priceَؽِط٤ْطخَ 

reduction 

 লওঙু যাঔায স্থান place of َمَحطَّ 

putting something 

 ,ণাভায স্থান َمَحطَّات ج َمَحطَّة  

কস্ঘন stopping place,place, 

station 

  ,ফনলঢ, ফক্ষয় إِْنِحَطاط  

ভূরযহ্রা, ীনঢা degradation fall, 

inferiority 

  ً  লফণাত্তভ ভয় যফত্তী إِْنِحَطاِط

করঔও (নফীমুক যফত্তী), post 

classical writer 

 ,লনঘু, লনঘুস্তয, বদ্র ُمْنَحط  

ধঃলঢঢ low, low-level, 

degraded, vulgar 

 

 কুৎা যঝনা (َحْطب(]ض[َحَطبَ 

ওযা, জ্বারালন ওাঞ ংগ্র ওযা, 
to defame, to gather fire wood 

 VIII জ্বারালন ওাঞ ংগ্র اِْحتََطبَ 

ওযা, to collect fire wood 

ج حْطب   أَْحَطاب    জ্বারালন ওাঞ fire 

wood 

 ওাঞ ংগ্রওাযী wood َحطَّاب  

gatherer 

ٌْب    এও রাঠিয কঔরা লফলল تَْحِط
singlestick fencing 

ওাঝওঢণ َحاِطب   নওাযী, ংগ্রওাযী 
wood cutter 

 

حّط                            حطب                                                                                       
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 বাঙ্গা to break ( َحْطم(]ض[ َحَطمَ 

  (هى)

 II বাঙ্গা to break َحطَّمَ 

 V কবলঙ্গ মায়া to be تََحطَّمَ 

wrecked 

 VII ঘূডণ লফঘুডণ য়া اِْنَحَطمَ 

 ,কঙাঝ কঙাঝ ঝুওযা  ِحَطم  ج ِحْطَمة  

কু্ষদ্র ঔন্ড, বাঙ্গা লচলন, small 

pieced, particle 

 ধ্বংাফলল, ঔন্ড, বাঙ্গা ُحَطام  

ং, debris, rubble 

ٌْم    কণাঁঢান, ঝুঝা, লফধ্বস্ত َحِط
smashed, shattered, wrecked 

ٌْم  تَْحطِ   বাঙ্গা, ভভণালন্তও, বঙ্গ, বঙ্গ, 

ধ্বংওযড smashing, demolition, 

breaking 

 ,লফধ্বস্ত, ঝুওযা crumbling تََحطَّم  

disintegrating, crash 

 কম বালঙ্গ,ঘূডণওাযী, breaker َحاِطَمة  

م   লফমণয়,কচণ ُمَحّطِ ন 
crashing,roaring 

 বাঙ্গা (বালা) broken ُمَحطَّم  

(language) 

َمة   َمة  কম বালঙ্গ broker ُمَحّطِ ُمَحّطِ

 ফযপ ঘূডণওাযী ice breaker تَْلِجٌَّة

 

 বাকযফান য়া, to (َحّظ(]ؾ[ َحظَّ 

be lucky 

 IV বাকযফান য়া, to be lucky أََحظَّ 

 ,ং,বাক, বাকয ُحُظْوظ  ج َحظ  

কৌবাকয part, portion, fate 

ٌْظ    বাকযফান, কৌবাকযফান َحِظ
lucky, fortunate 
 ,বাকযফান, কৌবাকযফান َمْحُظْوظ  

ুঔী, অনলন্নঢ lucky, fortunate, 

happy 

 

 ,কফডা কদয়া (َحْظر( ]ن[ َحَظرَ 

লনললদ্ধ ওযা, to fence inهى)  to forbid 

  (على هى ه)

 ,লনললধ, লনললদ্ধ, forbiddance َحْظر  

prohibition 

কদয়ার, কফডা, দণ ِحَظار   া wall, 

partition, screen 

ٌَْرة    ,কখযা, লযলফষ্টন َحَظائُِر ج َحِظ

কফডা  enclosure, fence 

حطم           حظر                                                         
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 ,ফাধা, লনললধ, লনললধাজ্ঞা banرَْؾِظ٤ْوَ 

prohibition 

 ,লনললদ্ধ, অরুদ্ধ, prohibited َمْحُظْور  

embargoed 

 

 ( ُحْظَوة(]س[ ]حظً ،حظو[ َحَظى

অনুওরয কবাক ওযা, ায়া, রাব 

ওযা to enjoy favor (ه), to acquire, 

gain 

 ,ুলফধাপ্রাপ্ত ফস্থান ُحْظَوة ،ِحْظَوة  

গ্রালধওায, অনুওরয favored 

position, favor, 

 ,ঈলবাকী, ুলফধাপ্রাপ্ত enjoyingَؽِظ٢َ 

favoured(َة)  

 ঈস্ত্রী, ঈত্নী َحَظاٌَا ج َحِظٌَّة  
mistress,concubine 

 ঈস্ত্রী, ঈত্নী ُمْحِظٌَّات ج َمْحِظٌَّة  
mistress, concubine 

 লখলয যাঔা to (َحّؾ(]ن[َحؾَّ 

surround (ب هى ه حول)  

 II কফষ্টন ওযা to surround َحفَّؾَ 

  ( حول ب هى ه)

 VII লখলয যাঔা to surround اِْحتَؾَّ 

 (حول ب هى ه)

ِحفَاؾ   ج    াশ্বণ, াশ্বণলদ side أَِحفَّة   

ٌْؾ    ,ভভণযধ্বলন, ঔঘভঘালন rustle َحِف

rustling 

 ঙডান লচলন ِمَحفَّات ج ِمَحفَّة  

(ঔড), পরও, ঢিা, litter, 

stretcher 

 ঔালর রুটি plain bread َحاؾ  

 ,কখয, ীভানা َحَواؾ  ،َحافَّات ج َحافَّة  

লওনাযা enclosure, edge, margin 

فَ  ْٞ ْؾلُ َٓ নযজফনষ্টত, কখযা َُف ْٞ ؾلُ َٓ

وَِ ِٛ َقب َٔ  নফদ লযলফলষ্টঢثِبُ

surrounded by dangers 

ٌْد    ,কদৌলত্র َحفََدة  ،أَْحفَاد  ج َحِف

ঈত্তযালধওাযী grandson, 

descendant 

ٌَْدة    নাঢনী granddaughter َحِف

 

 ঔনন ওযা to dig (َحْفر(]ض[ َحفَرَ 

  (هى)

َْٗؾلَوََ VII কঢণ اِ  য়া to be 

engraved 

 VIII ঔনন ওযা to dig اِْحتَفَرَ 

ঔনন, কঢণ َحْفر    digging, 

excavation 
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কঢণ ُحفَر  ج ُحْفَرة   , পাাঁা, 
hollow,cavity 

 ,ঔনন, গ্রালপও(লল্প) excavationَحْفِري  

graphic(art)  

َحْفِرٌَّة   َحاْفِرٌَّات ج   ঔনন digging 

اُلَِو٣َّذِعْلِم  ুযাতত্ব archaeology 

َٕطَ ْٝ َؽلّبهَ َؽلَّبُه ঔননওাযী digger, 

excavator 

َؽلّبَهح ََؽلَّبَهادَطَ ঔনন মন্ত্র, drilling 

machine 

ٌْر    ঔননওৃঢ, dug, excavated َحِف

ٌَْرة    ঔননওৃঢ, excavated َحفَائُِر ج َحِف

  (هى)

ٌُْر ج  هَ أََحافِ ْٞ أُْؽلُ ঔননওৃত, ঔনন 

excavated, excavations 

ْؾلَوََ ِٓ যওাদার spade 

اكُِوَطََؽبكِوَ  َٞ  ঔুয hoofَؽ

 ঔুযয়ারা প্রাডী, ungulate َحافِِري  

 প্রাণলভও ফস্থা, ভূর َحافَِرة  

ফস্থা original condition, brgaining 

 ঈৎওীডণ, ন্তলরলঔঢ َمْحفُْور  
inscribed, engraved 

 

 ঈষ্কালন কদয়া, পূঝা ( َحْفز(]ض[َحفَزَ 

ওযা to incite, pierce, sta (    ب ه

  (الى،على

ل الى ) V প্রস্তুঢ য়া to initiate تََحفَّزَ 

 (هى

 VIII ঈলদযাকী য়া to be ready اِْحتَفَزَ 

  (ل)

 প্রস্তুলঢ, ঈদযলঢ, ঈদযভ, কুডান تََحفُّز  
preparedness, readiness,vim,weep 

 ,ঈদ্দীনা, ঈদযভ َحَوافُِز ج َحافِز  

প্রলনাদনা, spur,drive,incentive ( على

  (هى

 তঢযী, প্রস্তুঢ redy,prepared ُمتََحفِّز  

 (ل)

 

 ংযক্ষড ওযা to (ِحْفظ(]س[ َحِفظَ 

preserve (هى)  

 II ভুঔস্থ ওযলঢ ফরা to have َحفَّظَ 

memorized (ه)  

 III যক্ষা ওযা to preserve َحافَظَ 

  (على)

  (ه) IV যাকালিঢওযী to irritate أَْحفَظَ 

V ঢওণ تََحفَّظَ   ণাওা to be catious 

  (ب)

 حفظ                                      حفر
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ب ) VIII ধলয যাঔা to preserve اِْحتَفَظَ 

  (هى

 X ংযক্ষলড রাকান  to اِْستَْحفَظَ 

ask to guard (على ه هى)  

 ,ংযক্ষড, যক্ষডালফক্ষড, যক্ষা ِحْفظ  

ভচদু, ভুঔস্থ, preservation, 

protection, memorizing 

 যাক,লন্তাল লফযলিবাফ ِحْفظ ة  
anger, resentment, 

 ,ভনজমাকী, ংযক্ষডী, ারনَؽِل٤ْعَ 

যক্ষডattentive, preserving 

َؽِل٤َْظخ ََحفَائُِظ ج  অজন্তাল, যাক grudge 

ْؾلَُظخ ََمَحافُُظ ،َمْحفَُظات ج  ِمْحفََظة ، َٓ   

ফযাক, কপাল্ডায ,ব্রীপ কও, 

ভালনফযাক folder, bag, brief case 

ْؾلََظخ َ ِٓ ওযাূর capsule 

 ভুঔস্তওযা ( আর যওাযআন), ভুঔস্থرَؾِل٤ْعَ 

নুীরন,ঘঘণ া memorization drill 

 ,প্রলঢযক্ষা, যক্ষা ِحفَاَظات ج ِحفَاظ  

াাডা, প্রাধন,টি, াচন 

defense, protection, (pl  ِحفَاَظات ) 

dressing,bandage 

َؾبكََظخ َ ُٓ َؾبكَُظبدَطَ ُٓ াাডা, ংযক্ষড, 

যক্ষডালফক্ষড, প্রালনও এরাওা 
guarding, preserving, protection, 

governorate(pl َؾبكَُظبدََ ُٓ )  

 ,াফধানঢা تََحفَُّظات ج تََحفُّظ  

ঈলদ্রৃক, ংযক্ষড, caution,precaution 

ঢওণ ঢা (pl تََحفَُّظات   ) 

    ً تََحفُّظ  াফধানী, ঢওণ ঢাভূরও,  

precautionary, preventive,  

 প্রযা, যক্ষডালফক্ষড إِْحتِفَاظ  

guarding, protection (ب)  

 যক্ষও, প্রযাদায, লববাফও َحافِظ  
keeper, guardian, guarde 

স্মৃলঢ memory َحافَِظة   َحَوافُِظ    

 ভালনফযাক, কনাঝফআ )ج(َحافَِظات، 
wallet, pocketbook 

 ,যলক্ষঢ َمحفُْوَظات ج َمْحفُْوظ  

ংযলক্ষঢ, কলচ্ছঢ, লনলশ্চঢ kept, 

guarded, ensured টিনচাঢ ঔাফায, 

ংযলক্ষঢ canned goods, 

conserves(pl َمحفُْوَظات   )  

 ,লযদণও ُمَحافُِظْون ج ُمَحافِظ  

যক্ষডওাযী, মণলফক্ষডভূরও, 

 حفظ                                          حفظ
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লনয়াভও ,লযদণন keeper, 

guardian caretaker, controlling, 

observing (َػ )  

ঢওণ ُمتََحفِّظ   , চাক, লনলরণপ্ত, ঝর, 

নুলত্তলচঢ  vigilant, alert, aloof, 

sedate 

 ,ংযলক্ষঢ ُمْستَفََظات ج ُمْستَْحفَظ  

ভচদু,  reserve 

 

 ভলফঢ য়া to ( َحْفل(]ض[ َحفَلَ 

gather (ب )  

 (ب) II রঙৃ্কঢ ওযা to adorn َحفَّلَ 

 VIII ভলফঢ য়া to gather اِْحتَفَلَ 

( ب هى ه  ) 

 

 

 

 

َحْفل     ভালফ, নুষ্ঠান, লভটিং, 
gathering, meeting, performance 

 ,বা ভালফ َحْفَُلت ج َحْفلَة  

নুষ্ঠান, লভটিং, াটিণ  gathering, 

meeting, party 

ٌْل    অগ্রী, ঈলদযাকী, এওাগ্র َحِف
eage, assiduous, diligent 

 ,বা ভালফ َمَحافُِل ج َمْحِفل  

নুষ্ঠান, লভটিং, াটিণ  gathering, 

meeting, party 

 ,নুষ্ঠান, ঈrফ إِْحتَفَااَلت ج إِْحتَفَالَ 

ceremony, celebration, festival 

 ,বযা َحَوافُِل ،ُحفَّل  ج َحافِل  

প্রঘুয,লনও filled,full, abundant 

 ভঝযকাডী َحَوافُِل،َحافَُِلت ج َحافِلَة  
autobus 

)الُمْحتَِفلُْوَن( ُمْحتَِفل    ংগ্রনওাযী 
participant 
 বাস্থর assembly place ُمْحتَفَل  

  াঢালয় কনয়া,দআু )َحْفن(]ن[ َحفَنَ 

ালঢ অাঁঘলড কনয়া ,to scoop 

up with both hand 
َحْفنَة   َحْفنَات ج    ণাফা, handful 

 

 ًَ  ঔালর (َحفَاَوة(] حفو،حفً []س[ َحفِ 

ালয় াাঁঝা to receive kindly (ب)  

 V দয় অঘযড ওযা to تََحفَّى

behave with affection (ب)  

حكّ                                                حفن  
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 VIII ঔালর ালয় াঝা to اِْحتَفَى

receive cordially (ب) 

  ً  লবফাদন, স্বাকঢভ َحِف

welcoming,greeting (ب)  

 লবফাদন, স্বাকঢভ َحفَاَوة  

welcoming,greeting (ب)  

 বযণণনা, স্বাকঢ إْحتِفَاء  

লবফাদন, ঈৎমাড reception, 

welcome, celebration 

 ًَ  ঔালর ালয় মায়া ( َحفَاء(]س[ َحِف

,ালয় কপাষ্কা ডা to go barefoot, 

to have sore feet 

 নগ্নদ, ঔালর া ُحفَاة  ج َحاؾٍ 
barefoot (ed) 

 ঢয য়া to (َحّك(]ن[ ]ض[ َحكَّ 

be true (على)  

 II প্রলঢলষ্ঠঢ ওযা to establish َحمَّكَ 

 (هى)

 III অআলন রডাআ ওযা to َحاقَّ 

coeagerntend for right (ه)  

 IV লঢয লযডঢ ওযা to أََحكَّ 

enforce (ًف)  

 V ঢয প্রভাড ওযা to prove تََحكَّ 

true ( من هى ) 

 X কমাকয য়া  to be entitled اِْستََحكَّ 

 (هى)

 ঢয, ঢযঢা, ঠিও َحك  

ভালরওানা, শুদ্ধঢা, ংকঢ truth, 

corretness, rightful possesion 

পাাঁা,কঢণ ُحك    hollow, cavity 

، ُحمَك   ج  ُحمَّة   أَْحمَاق  ،ِحمَاق   কঙাঝ 

ফাক্স, কও, াত্র small box, case, 

pot (pl ُحمَك  ،ُحمَّات   চলনয এওও)  

 লধও ঈমুি, লধও أَحكُّ 

ভূরযফান worthier,more deserving 

ٌْك    ,ঈমুি, কমাকয أَِحمَّاء  ج َحِم

ভানম্পন্ন worthy, fit, competant 

ٌْمَة    ঢয, ঢয খঝনা َحمَائُِك ج َحِم
truth, fact 

ً  َحمٌِْ  ِم  অর,ঢয, প্রভানয real, 

proper, authentic 

  ً  ,অআন ম্ন্ম্ন্ন্ধীয় ُحمُْولِ

 ,ঈলওর, juristical, jurist ُحمُْولُْون)ج(

lawyer 

  ً  ঠিও, ঠিও অআনানুক َحمَّانِ
correct, right, legitimate 

 ,নযায়লফঘায, অআন justice َحمَّانٌَِّة  

law 

 حكّ                                 حكّ 
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ٌْك   ٌْمَات ج تَْحِم  ,নুধাফন تَْحِم

ফাস্তফায়ন, চণ ন, যীক্ষা, 

ঢযাঔযান realization, 

imlementation, verification (pl 

ٌْمَات   (تَْحِم

  إِْحمَالًا الَِّحكّ  :প্রফর, চয় إْحمَاق  

ঢয চমী লফ that truth may 

prevàil 

 স্পটীওযড, লনশ্চয়ঢা, প্রঢযয় تََحمُّك  
aascertainment, conviction, 

certainity 

 ,মণাণণঢা إْستِْحمَالَات ج إْستِْحمَاق  

কমাকযঢা াভণণঢা, worthiness, 

merit, payability 

 ,ভূরযফান, ুলমাকয َمْحمُْوق  

worthy,deserving,fit (ب ل)  

 ঢদন্তওাযী, লযদণও ُمَحمِّك  
investigàtor 

 ,©লনলশ্চঢ,লন্নলয D‡a ُمَحمَّك  

certain, sure  

 ঢয ফরা, ঠিও, telling the ُمِحك  

truth,right 

 প্রঢীঢ, এওভঢ, লনলশ্চঢ ُمتََحمِّك  
convinced,sure 

 লধওাযী, কবাকওাযী ُمْستَِحك  
entitled,beneficiary 

 

 ফন্ধ ণাওা to be ( َحمَب(]س[ َحِمبَ 

closed 

 VIII ণলরলঢ বযা, লঙলন اِْحتَمَبَ 

অলযাড ওযা to bag (هى)  

 ,রম্বা ভয় اْحمَاب  ،ِحمَاب  ج ُحْمب  

long period of time 

،ِحمَبَات ،ِحمَب  ج ِحْمبَة    দীখণ أَْحمَاب 

ভয়, ফয়, ভয় long time, 

period, age 

 ,ফন্ধনী লফলল اَْحمَاب  ج َحمَب  

ornamental belt 

ٌْبَة    ,ফাক্স, ভ্রভন ফযাক َحمَائُِب ج َحِم

ঘাভডায ফযাক suitcase, travel 

bag 

 লংা ওযা to (َحْمد(]س[ ]ض[َحِمدَ ،حَ مَدَ 

hate (على) 

 IV খৃডা চাকালনা to incite hatred أَْحمَدَ 

  (ه)

 , V লংা ওযা to hate تََحمَّدَ 

 VI যস্পয লংা ওযা to تََحالَدَ 

malice one another 
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 ,খৃডা, লফলদ্রৃল ُحمُْود ،أَْحمَاد  ج ِحْمد  

লফযলিবাফ hared, malice 

ٌَْدة    ,খৃডা, লফলদ্রৃল َحمَائُِد ج َحِم

লফযলিবাফ hared, malice 

 লংায় ূডণ,লফলদ্রৃলূডণ,full َحمُْود  

hatred, 

 খৃডা, লফলদ্রৃল, লফযলিবাফ َحالِد  
hared, malice 

 

 ফজ্ঞা ওযা,কয় (َحْمر(]ض[ َحمَرَ 

ওযা to despise,disdain (ه هى) 

 

 লনঘু য়া, কঙাঝ (َحمَاَرة(]ن[ َحمُرَ 

য়া to be low,be despised, 

humilated 

 II ফজ্ঞা ওযা, ধঃঢন َحمَّرَ 

ওযা, to disdain,disparge (ه)  

 ,VIII ফজ্ঞা ওযা to disdain اِْحتَمَرَ 

scorn (ه هى) 

 X খৃনয ভলন ওযা to اِْستَْحمَرَ 

regard as contempitable (ه هى)  

ٌْر    লনঘু,লনওৃষ্ট, বদ্র ُحمََراُء ج َحِم
low, mean, vulgàr 

رَ أَْحمَ   লধও লনঘু, লধও লনওৃষ্ট 
lower, more vulgàr 

 ,লনঘুঢা, বদ্রঢা lowness َحمَاَرة  

vulgarity   

ٌْر    ,ফজ্ঞা, ভান, contempt تَْحِم

humiliation 

 ,ফজ্ঞা, ভান, contempt اِْحتِمَار  

humiliation 

 খৃলডঢ, ঢুচ্ছ, ভালনঢ ُمْحتَمَر  
despised humiliated 

ْمل  ُحمُْول  ج حَ    কক্ষত্র field (oil) 

  ً  কক্ষত্র field َحمَِل

 কক্ষলঢয পলরয ভা ُمَحالَلَة  
scale of grain 

 

 ,ধলয যাঔা (َحْمن(]ن[]ض[ َحمَنَ 

অঝলও যাঔা আনলচওান কদয়া 

to hold back,detain (هى)  

 ,VIII চভা য়া, বয় য়া اِْحتَمَنَ 

অফদ্ধ য়া (যি) to become 

congested, stangulated 

 ঢযালক ক্ষভঢা, অঝলও َحْمن  

মায়া ,আনলচওন retention, 

withholding, injection 

 حنّ                                     حمن

 اْحتِكاري  
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 আনলচওান,ায়ু লণ ُحمَن  ج ُحمَنَة  

(াফান-ালন) প্রলফ ওযড, 

injection, enema 

 ললযন্চ syringe َمَحالُِن ج ِمْحمَنَة  

 অফদ্ধঢা congestion اِْحتِمَان  

(good).  

 রার য়া (অফদ্ধঢায়) ُمْحتَمَن  
redness by blood congestion 

কওাভয, কুাঁ أَْحمَاُء،  ِحمَاء   ج َحْمو ঘলও 
loin, groin 

  (هى) খলা to rub (َحّن(]ن[َحنَّ 

  (هى) IV ঘুরওান to itch أََحنَّ 

  (هى) V যীয খলা to rub تََحكَّنَ 

 VI খলা খলল ওযা to rub one تََحانَّ 

another 

 (ب) VIII যীয খলা to rub اِْحتَنَّ 

 ,খলণড, ভদণন, ঘুরওান rubbing َحن  

chafing, scratching 

 ঘুরওালন itching ِحكَّة  

 চহুলয,ভলনওায lapidary َحكَّان  

َؾيَ  ِٓ ওলষ্টাণয, touchstone 

 ঘাঘলন,ঔডযা currycomb ِمَحنَّ 

 খলণড, friction تََحان  

 খলণড,খলনষ্ট اِْحتَِكاَكات ج اِْحتَِكان  

স্পণ friction, çlose touch 

 খললণঢ,ঔয়া chafed,worn ُمَحكَّان  

away 

 কঙাঝ ফাক্স,ঝ ßmall ُحَكان  ج ُحكَّة  

box,pot 

 

 ভচদু ওযা to (َحْكر(]ض[ َحَكرَ 

hoard & withhold (هى)  

 VIII ভচদু ওযা to hoard اِْحتََكرَ 

  (هى)

 ভুলিযাচস্ব quirent, ground ِحْكر  

rent 

،َحَكر  ُحكر    ভচদু, এওলঘটিয়া, 
hoarding 

ٌََوح َ  ভজুদওযন, এওলঘটিয়াُؽ
hoarding(goods), monopply 

 কঙাঝ লব্জ ফাকান small َحاُكْوَرة  

vegetable guarden 

 ভচদুদালয,এওালধঢয اِْحتَِكار  
cornering,monopoly,buying up 

 করারু, ণণকৃদু্ব, করাবী اِْحتَِكاِري  
rapacious, ggrasping greedy 

 

 حكم                                                                حنّ 
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 ,ালন ওযা (ُحْكم،ِحْكم(]ن[ ]ن[َحَكمَ 

জ্ঞাডী য়া to pass judgement 

 ( فً على)

 II লফঘাযও লনলয়াক ওযা to َحكَّمَ 

appoint as judge (ه) 

 III লফঘালয অনা to prosecute َحاَكمَ 

  (ه)

 IV ুদঢৃ় ওযা to make firm أَْحَكمَ 

  (هى)

 V কস্বচ্ছাঙায ঘারান  to have تََحكَّمَ 

own way (ًف) 

ََْ ًَ  VI যস্পযলও লফঘালয অনা رََؾب

to appeal for legal decision (ا٠ُ) 

 VIII লফঘায ঘায়া to appeal اِْحتََكمَ 

 (فً)

 X ি য়া to be strong اِْستَْحَكمَ 

َّ   ج  ُحكم   ب ٌَ  ,লফঘায,যায় ভঢাভঢأَؽ 

লদ্ধান্ত judgement, verdict, 

openion 

  ً  অআনী, অআনলফলয়ও, legal ُحْكِم

 হুকুভদাঢা, commandant ِحِكْمَدار  

officer 

 ,ালর, লফঘাযও ُحكَّام  ج َحَكم  

arbitrator,referee 

 

خ َِحَكم  ج  َٔ ٌْ ِؽ জ্ঞান, ফুলদ্ধভত্তা, ফঘন, 

wisdom, sagacity,maxim 
  ً  নীলঢধভী, প্রফাদধভী, ংলক্ষপ্ত ِحْكِم

 ণণফ gonomic, aphoristic 

(poetry) 

 কখাডায রাকালভয َحَكَمات ج َحَكَمة  

(াচ) bit of horse's bridle 

ٌْم    ,জ্ঞাডী, লফজ্ঞ ُحَكَماُء ج َحِك

দাণলনও, লঘলওৎও wise, judicious, 

philosopher, doctor 

  ً  তচষ্ঠয লঘলওৎও  serior َحِكٌْمبَاِش

physician, surgeon 

 যওায ُحُكْوَمات ج ُحُكْوَمة  
government 

  ً  যওাযী, যওালযয ُحُكِم
governmental, state-owened 

 লধও জ্ঞাডী ,wiser أَْحَكم  

 অদারঢ, court  َمْحاِكُم ج مْحَكَمة  

 ালর, ালরী যায়, ুযস্কয تَْحِكم  

arbitration, award . )ٌَْمات )ج  দকুণتَْحِك
fortification  

 حكم                              حكم     
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 লফঘায, লফঘায লফবাকীয় ُمَحاَكَمة  

ওামণিভ hearing, prosecution, 

judicial poceeding 

 ,লযূডণঢা, ঠিওঢা إِْحَكام  
perfection,accuracy 

 ,কস্বচ্ছাঘায, তস্বয ালড تََحكُّم  

অলধঢয, arbitrariness, arbitrary 

power, domination 

  ً  ফাধ, াফণলবৌভ, , ঘযভ تََحكُُّم

ক্ষভঢাম্পন্ন arbitrary, despotic 

ام  اِْستِْحكَ   কচাযদায ওযা, ফৃলদ্ধ 

ওযা, ংঢ ওযা intensification, 

increase, consolidation 

 ,হুকুভদাঢা, লযঘারনাওাযী َحاِكم  

লনডণায়ও ruling, governing, 

decisive  )ُحكَّام ،َحاِكُمْوَن )ج, কবডণয, 

লফঘাযও,  ruler, govornor, judge 

ান, ওঢৃণ َحاِكِمٌَّة   ত্রৃ, াড-ক্ষভঢা  
domination, rule, sovereignty, 

judgeship 

ٌْهِ  َمْحُكمُ    َعلَ  দণ্ডপ্রাপ্ত,ভৃঢুযদণ্ড প্রাপ্ত 
sntenced, sentenced to death 

 ালর, ালর ُمَحكَُّمْوَن ج ُمَحكَّم  

ওাযও, লফঘাযও arbitrator, umpire, 

referee (ًف)      

 ঘাঙ্গা, ভচফুঢ, লিারী ُمْحَكم  
reinforced, fortified, strong 

 َْ ٌِّ زََؾ ُٓ ননয়ন্ত্রও, লনয়ন্ত্রড ফযফস্থা 
controller, control system 

 ঘাঙ্গা, ভচফুঢ, লিারী ُمْستََحَكم  
reinforced, fortified, strong 

لَاهَ  ْٔ ٌِ  ুন প্রধান, ওভান্ডায chiefِؽ

of polish, commandant 

لَاِه٣َّخ َ ْٔ ٌِ  ,ুনর প্রধালনয ওামণারয়ِؽ

ণানা commandant‘s  office 

 

 ,ফরা,ফনণনা ওযা (َحَكاٌَة( ]ض[ َحَكى

নুওযড ওযা to report, relate, tell 

  ( هى)

 III নুওযড ওযা, নুলরল َحاَكى

ওযা, এওযউ য়া to imitate, 

copy, to be similar (هى)  

 ,কল্প, ফনণনা story َحَكاٌَات ج َحَكاٌَة  

tale, narrative 

َحاَكاة  مَ   নুওযন, এওরূ, াদৃয, 
imitation, ssimilarity harmony 
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 ফডণনাওাযী, কল্প-ওণও َحانٍ 
narrater, storyteller 

  ً  নুওৃঢ, নুওযড,ফডীঢ َمْحِك

imitated,imitation, spoken 

 ভাধান ওযা to solve (َحّل(]ن[ َحلَّ 

 (هى)

َََ  II ভাধান ওযা  to dissolve َؽَِّ

(٠ٛ) 

َحلَّ أَ   IV ারার ওযা to discharge ( من

  (ه

 VII ঔুলর মায়া to be untied اِْنَحلَّ 

  (من)

 VIII দঔর. ওযা to settle down اِْحتَلَّ 

  (هى)

 X তফধ ভলন ওযা  to اِْستََحل  

regard as lawful (هى)  

 কঔারা,ভুলি ُحلُْول  ج َحل  

ফাাঁধনভুিওযড, ভাধান p 

untying, solution, release 

 যান্নায াত্র, cooking ِحلَل  ج َحلَّة  

pot 

 ণাভায স্থান stopping place ِحلَّة  

 ,ওাড, কাাও ُحلَل  ج ُحلَّة  

clothing,dress 

 ,নুলভালদঢ, অআনানুক َحَُلل  

permissible, lawful 

 ফাাঁধন, লস্থঢ, স্থান  ُحلُْول  

ফস্থান, কৌাঁঙা stopping, putting 

up, staying, arrival 

ٌْل   ُء ج َحِل  স্বাভী husband أِحُلَّ

ٌْلَة    স্ত্রী wife َحَُلئُِل ج َحِل

ٌْل    ভূত্রনারীয ণ opening of اِْحِل

the urethra 

ت ج َمَحلَّ  ،َمَحُلَّ  ,স্থান, চায়কা َمَحالَّ

ফলঢ, ফযফা, কদাওান place, 

location, locality.  

  ً  ,স্থানীয়, কদচ, চণ্মকঢ َمَحلِّ

কদীয় ات  )ج( َمَحلٌَِّّ   স্থানীয় 

ংফাদ, স্থানীয় ংফাদত্র nàtive, 

indigenous, local news 

 লনধণালযঢ ঢালযঔ, যফযালয َمِحل  

ঢালযঔ due date,date of deliver 

 ণাভায স্থান, কস্ঘন, ওযাম্প َمَحلَّة  
way station, station,camp 

ٌْل    লফচ্ছদ, দ্রফন, ভাধান,ঘন تَْحِل
dissolution, resolution, 

decomposition 

  ً ِل ٌْ  লফলশ্ললডভূরও, analalytical  تَْحِل

 حلب                                                      حلّ 
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 ,দ্রফন,বাঙ্গা,ঘন dissolution تََحلُّل  

breakup, disintegration 

 দ্রফন, বাঙ্গা, ঘন اِْنِحَُلل  
dissolution, breakup, disintegration 

 দঔর, লধগ্রন occupation اِْحتَُِلل  

ً  اِْحتَُِللِ   দঔরদায, দঔরংিান্ত, 

লধস্ঞাঢা occupying 

 ,ভীভাংলঢ, দ্রফীবূঢ, বাঙ্গা َمْحلُْول  

ফাাঁধন ভূি solved, dissolved, 

unfastened 

 লফলশ্ললও, analyzer ُمَحلِّلُْون ج ُمَحلِّل  

 ,ভীভাংলঢ, দ্রফীবূঢ, বাঙ্গা ُمْنَحل  

ফাাঁধন ভূি solved, dissolved, 

unfastened 

َُخ ََؽ٤َُِْ ْٞ ৃথওীওযণ, ফাধা, প্রলঢলযাধ 

separation, interruption, prevention 

 

 কদান ওযা to milk (َحْلب(]ن[ ]ض[ َحلَبَ 

  (هى)

 V কপাঝালপাঝা ডা to drip تََحلَّبَ 

  (هى) VIII কদান ওযা to milk اِْحتَلَبَ 

 X য লনংডালনা to اِْستَْحلَبَ 

squeeze juice (هى)  

 ককা-দন milking َحْلب  

 দধু milk َحلَب  

 ,কখাডলদৌলডয ণ َحلَبَات ج َحْلبَة  

ভাঞ, নালঘয ভন্ঘ Rae track, 

dance floor 

 ঝলনও লধ ُحْلبَة  

লফলল(ভলরা) tonic for child 

birth 

ٌْب    দধু milk َحِل

٤ْج٢َِ  ِِ  দুজধয তঢযী made of milkَؽ

 দগু্ধফঢী কাবী milk cow َحلُْوب  

 করুয ঔাভায dairy farmmingِؽََلثَخ َ

ب    দধু কদানওাযী  milker َحُلَّ

بَة    ককায়ালরনী, দগু্ধফঢী কাবী َحُلَّ
milkmàid, milk cow 

 ভুত্রনারী, ফৃেনারী ureter َحاِلب  

زَْؾَِتَ  َْ ُٓ ননমো(দলুধয ভঢ) emulsion 

ٌْج،َحْلج(]ن[]ض[ َحلَجَ   ঢুরা কণলও (َحِل

ফীচ ঙডা to gin (هى)  

 ঢুরা কণলও ফীচ ৃণও َحْلج  

ওযড gining of cotton 

ٌْج    ঢুরা কণলও ফীচ ৃণও َحِل

ওযড, ৃণওওৃঢ ঢুরা, gining of 

cotton, ginned cotton 
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َجة    ঢুরা তঢযীয ফযফা ِحُلَّ
timing trade 

ج    ঢুরা প্রস্তুঢওাযী cotton َحُلَّ

ginner 

 ধনুও,cotton gin َمَحاِلُج  ج  ِمْحلََجة ،ِمْحلَج  

 ঢুরায َمَحاِلُج ج َمْحلَج  

প্রস্তুঢওাযঔানা  

 

 াযড ওযা,ঢাডান َحْلَحلَ 

,ডান to remove, drive away 

 II স্থানান্তয ওযা, নাডা to تََحْلَحلَ 

move, stie 

 াভুও,কাঁঘার ssnail spiral َحلَُزْون  

 াভুও snail َحلَُزْونَة  

  ً  কাঁঘার, লণর, ফাাঁওা َحلُزْونِ
spiral,helical 

 

 স্থায়ী য়া, ণাওা( َحلَس(]س[ حَ ِلسَ 

to remain, to stay parmanently (ب)  

 ,অি য়া أَْحَُلس  ج ِحْلس  

ংলশ্লষ্ট ণাওা one addicted 

to,adhering to  

 লচন ওম্বর ُحلُْوس  ،أَْحَُلس  ج ِحاْس  
saddle blanket 

Blanket.   

 ফাদভী َحلََساُء م أَْحلَس  

যলঙ্গয(লখাডা), লঙ্গর ফলডণয 

কখাডা 
 

 ণ ওযা (َحْلؾ،ِحْلؾ(]ض[ َحلَؾَ 
to swear 

 II ণ ওযালনা to make swear َحلَّؾَ 

  (هى)

 III তভত্রীফদ্ধ য়া to Enter َؽبَُقََ

into a confedaration (ٙ) 

 VI যষ্পয তভত্রীঘুলি ফদ্ধ تََحالَؾَ 

য়া join in alliance (على)  

 X ণ ওযালনা to make a اِْستَْحلَؾَ 

swear (ه)  

 ণ, প্রলঢজ্ঞা swearing َحْلؾ  

,oath 

 ,ণ কচাঝ, ঙ্ঘ্ তভত্রী ِحْلؾ  

ংখ,sworn alliance, confedaracy 

ٌْؾ    ُحلَفَاُء ج َحِلفَات م َحِل
লভত্র,কচাঝফদ্ধ Confederate,ally 

ٌْفَة   ٌْفَات ج َحِل  লভত্র allied َحِل

ٌُْؾ ج حلوؾ    ,ফুলনা শুলয়ায َحَُلِل

ূওয wild boar,pig 

 حلٌك                                            حاحل

 حلن                                          حلك
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 ণগ্রন swearing in تَْحِلؾ  

 লভত্রঢা alliance ُمَحالَفَة  

 তভত্রীঘুলি treàty of alliance تََحالُؾ  

 ঘুলিফদ্ধ bound ُمَحلَّفُْوَن ج ُمَحلَّؾ  

by oath 

 ভাণা ভুণ্ডড ওযা (َحْلك(]ض[َحلَكَ 

go shave (هى)  

 II ঘেয কদয়া to circle in the air َحلَّكَ 

  (هى)

َحلَّكَ تَ   V ককার লয় ফা to form a 

circle 

،ُحلُك  )ج( ভুণ্ডন shaving َحْلك     أَْحَُلق 

করা, করনারী, gullet, throat 

  ً  ওিংিান্ত guttural َحْلِم

 ওালনযদরু earring َحلَك  

 লযং, কঘআন, ফৃত্ত َحلَمَات  ج َحلَمَة  
ring, circle 

  ً  ফৃত্তাওায cirçular َحلَِم

َن ج َحَُلق  َحَُللُوْ   কক্ষৌযওায, নালঢ, 

barbar 

ٌْك    ঘাাঁঘাাঁ, কক্ষৌযওভণওৃঢ shaved َحِل

 ,ভুণ্ডন, কক্ষৌযওভণ َحَُللَة  

কক্ষৌযওালযয কা 
shaving,barbar's trade 

 কাচা কু্ষয َمَحاِلُك ج ِمْحلَك  
straight razor 

ٌْك    ঈিয়ড, ঈযা (লফভান) تَْحِل
flying, flight (air craft) 

ِلكِ ِمْن َحا  ঈয লঢ from above 

 করা,করনারী َحَُللٌُم ج ُحْلمُْوم  
throat, gullet 

 

 কাঢ় ওার য়া to (َحلَن(]س[َحِلنَ 

be pitch- black 

 

 XII কাঢ় ওার য়া to be اِْحلْولَنَ 

pitch- black 

 খনওার intense black ُحْلَكة  ،َحلَن  

 কুঘকুলঘ ওার pitch black َحِلن  

 ,ঢাা, তনযায, ভনভযা َحلُْوَكة  

ন্ধওায, ওালরভা gloominess, 

darkness 

 কুঘকুলঘ ওার, ভনভযা pitch َحاِلن  

black, gloomy 

 

 ফয়ঃপ্রাপ্ত য়া, স্বপ্ন (ُحْلم(]ن[ َحلَمَ 

 কদঔা to attain puberty ( ب عن ان

 (فً

ََْ ِِ  যপজট মায়া, নষ্ট )َحلَم( ]س[ َؽ
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 য়া to be ruptured, be destroyed 

ََْ ِْْ(َ]ى[ََؽُِ  স্বধমেীর য়া, ুীর)ِؽ

য়া to be patient, to be gentle 

 VIII স্বপ্নলদাল য়া to attain اِْحتَلَمَ 

puberty 

 স্বপ্ন, ফাস্তফ, ওল্পলরাও أَْحَُلم  ج ُحلُم  
dream, utopia 

  ً স্বপ্ন ম্পলওণ ُحْلِم ঢ pertaining to 

dream 

 ফয়ঃলন্ধ, কমৌফন,প্রাপ্ত-ফয় ُحلُم  
sexual maturity, puberty 

 ,বদ্রঢা أَْحَُلم  ،ُحلُْوم  ج ِحْلم  

কওাভরঢা, তধমণয, ফুলদ্ধভত্তা 
gentleness, mildness, patience 

 কফাঝা, স্তনফৃন্ত, ভাংলীয َحلََمة  

ওম্পন, এঝুর, যচীফীওীঝ nipple, 

teat, tick, mite 

  ً  কফাঝাযভঢ, স্ত্রীস্তন ম্মন্ধীয় َحلَِم

,যাশ্রয়ী, nipple-shaped, 

mammillary, parasitic 

ٌْم    ,ঞাণ্ডা কভচাচী, বদ্র ُحلَماُء ج َحِل

তধমণযীর  mild-tempered, gentle, 

patient 

 স্বপ্নদ্রষ্টা dreàmer َحاِلُمْوَن ج َحاِلم  

 প্রাপ্ত ফয়স্ক, লফফালমাকয ُمْحتَِلم  
sexually mature, marriageable 

 

 ,লভলষ্ট য়া(َحْلو، َحْلَوان(]ن[ ]حلو[ َحَُل 

ভধুয য়া 

 ًَ  অনন্ন দায়ও( َحْلً(]س[]حلً[ َحِل

য়া, লজ্জঢ য়া to be 

pleasureable, be adorned, be 

dressed(ها) 

٢ِْ(]ٗ[َ]ؽ٢ِ[ََؽ٠َِ  ,অরিৃত ওযা)َؽ

ুন্নয ওযা to adorn, dress(ها) 

ََٝة،ُحْلَوان(]ن[]حلو[ َحلُوَ   লভলষ্ট ( َؽََلَ

য়া to be sweet 

 ,II লভলষ্ট ওযা, লজ্জঢ ওযা َحلَّى

যফযা ওযা to sweeten, adorn, 

provide 

 V লজ্জঢ ওযা,রঙৃ্কঢ ওযা تََحلَّى
to be adorned, embellished 

 X  অনলন্নঢ য়া, অনন্ন اِْستََحلَى

কঔাাঁচা, লভলষ্ট ঘায়া to find sweet, 

to be delighted 

 লভলষ্ট,ভধুযঢা,ওভনীয়ঢা َحًُل 
sweetness,pleasamtness 

حلو                                                                                               حلً             

 حّمامات ج حّمام                                          
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ُحْلَوة  م ُحْلو      লভলষ্ট, ভালয়ও, ুন্নয 

ভলনাযভ sweet,nice agreeable 

  ً ً  ج َحْل  রঙ্কায, ওফচ ُحِل
jewelry, ornament, trinket 

 াচন,জ্জা ِحلًى ج ِحْلٌَة  
decoration, adornment 

 লভষ্টান্ন, কয় কওান َحَُلَوى ج َحْلَوى

লভলষ্ট, লভঞাআ any sweetmeet, 

confectionery 

 ,লভঞাআ, ওযালন্ড seetmeat َحْلَواءُ 

candy 

ائ٢َِ  َٞ ِْ  নভনষ্টয লফলিঢা confectionerَؽ

 ,লভষ্টান্ন, কয় কওান লভলষ্ট َحْلَواتَات

লভঞাআ any sweetmeet, 

confectionery 

 ,লভলষ্ট,লভঞাআ,নুগ্র َحَُلَوة  

ওফচ,ফুলদ্ধ,ভুলিড sweet, 

candies, grace, charm,ransom 

 ালযলঢাললও, ওলভণয স্বীওৃলঢ َحْلَوان  

, ফঔল, gratuity, tip 

  ً ، ُحْلَوانِ  ً  লভলষ্ট লফলিঢা ِحلََونِ
confectioner,candy dealer 

٢َََِِما  أَُؽ٤ আহ্ লও লভলষ্ট! Oh, how 

sweet is!  

 লজ্জঢ ওযড, াচান تَْحِلٌَة  
decoration, ornamentation 

 লজ্জঢ, লভলষ্ট, কালবঢ ُمَحلًّى
decorated, sweetened 

أَْحَماء )ج(   শুয َحم   শুয 

ফাডীয অত্মীয় ,father-in-law, 

relatives of wife 

- াশুলড mother َحَمَوات ج  َحَماة  

in-law 

ة    ঈষ্ণ ফন্ত hot spring َحمَّ

 )هى( কযভ ওযা,to heat (َحّم(]ن[ َحمَّ 

 জ্বয য়া to have fever  ُحمَّ 

مَ    (هى) II কযভ ওযা to heat َحمَّ

 IV  কযভ ওযা to heat أََحمَّ 

X  َّاِْستََحم  ককার ওযা to take a 

bath 
ة    কযভ ছডণা hot spring َحمَّ

ة    ওালরভা,ওার যং,জ্বয ُحمَّ
blackness,dark coloration, fever 

 ওাঞওয়রা, ঙাআ, রাবা ُحَمم  
charcoal, ashes, lava 

ٌَات ج     ى م  ُحمَّ ُحمَّ  জ্বয, ঢা 
fever, heat 
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  ً -জ্বযািান্ত, জ্বযজ্বয, জ্বয ُحّمِ

ংিান্ত feverish, febrile 

،ؽََ خَ  َٓ ب َٔ َّ َؽ ب َٔ  খুখ,ু ওফুঢয ج ُحَمائِمُ  

dove, pigeon 

 ভৃঢুয,  death ِحمام  

ام   اَمات ج َحمَّ  ককারঔানা, ুর َحمَّ
bath, swimming pool 

اُء ج َحِمم    খলনষ্ঠ ফনু্ধ, কযভ  أَِحمَّ

ালন close friend, hot water 

اُء م  َُُّْحم  ج َحمَّ أََؽ ওার blackjack  

 কযভ ালনয কওঝলর hot ِمَحّم  

water kettle 

 ককার bathing,bath استْحمام  

 ,জ্বয জ্বয বাফ, জ্বযািান্ত َمْحُمْوم   

লক্ষপ্ত, লস্থয feverish,fever,hectic 

 

 َ  লযষ্কায ওযা(কু) )َحَمؤ(]ؾ[ َحَمؤ

to clean (هى)  

 ওাদা, ভাটি َحمآت ج َحَمؤَة  ،َحَمؤ  
mud,sludge 

( ]حمً[ ]س[ َحِمئَ  ًَّ  যাকালিঢ )َحْمً،ُحَم

য়া, ঈত্তপ্ত য়া to be angry ( على

  (ه

 

  কহ্রলাধ্বলন ওযা  )حْمَحَمة( َحْمَحمَ 
to neigh 

 কহ্রলাধ্বলন neighing َحْمَحَمة  

 

 ,প্রংা ওযা )َحَمد(]س[ حَ ِمدَ 

গুডওীঢণ ন ওযা to praise,laud 

প্রংা, গুডওীঢণ حْمد   ন praise, 

laudation 

ٌْد   প্রংালমাকয, লনলদণ َحِم াল 
praiseworthy, harmless 

 ,প্রংনীয়, প্রংলঢ َحُمْود  

laudable, praised 

 লধও প্রংনীয় more أْحَمدُ 

laudible 

 ,প্রংনীয় ওাচ َمَحاِمُد ج َمْحَمَدة  

স্তুলঢফাদ laudable act, acts 

د    প্রংলঢ, praised ُمَحمَّ

ِدي    ভুাম্মদ()ংিান্ত ُمَحمَّ
pertaining to Mohammad (s) 

ٍََ لَ ْٔ ِ ]حمدل[ َؽ  ফরা to say الَحْمُد ّلِِلَّ

Alhamdulillah  

 the formula ,‗ الحمُد هللِ  ‗ ফাওয حْمَدلَة  

‗Alhamdulillah ‗ 

 

 حمد                                                  حمم
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 II রার ওযা to redden, dye َحمَ رَ 

 (هى)

 X রার য়া to turn red اِْستَْحَمرَ 

 লঘ asphalt َحْمر  

 ,অরওাঢযাঢুরয asphaltic ُحَمِري  

tarry 

 রার redness, red ُحْمَرة  

ٌْر  ج ِحَمار   ،َحِم  কাধা أَْحِمَرة ، ُحُمر 
dunkey 

 স্ত্রী কাধা female َحَمائُِر ج ِحَماَرة  

dunkey 

ُمْور  حُ   রার, রার যং, redness, red    

 ক্ষীলফলল a kind of bird ُحَمٌَِرة  

ار   اَرة  ج ُحمَّ  কাধা ঘারও ُحمَّ
donkey driver 

 রার, রার ُحْمر  ج َحْمَراُء م أحمرُ 

যলগয, ককারাী, red, red colored, 

Rosy, pink 

 চং,ওালরছুলর smut,rust َحْمَراءُ 

 রার,লযড,ভালঙয লটভ, কু্ষদ্র ٌَْحُمْور  

লযডলফলল,ফডয কাধা red, deer, 

roe, roebuck, wild ass 

 রার য়া, রার إِْحِمَرار  
reddening,redness 

ر    ছরান,দগ্ধা roasted ُمَحمَّ

 

 ,ওাভডান, কাডান (َحْمز(]ض[ َحَمزَ 

স্বাদ কনয়া to bite, burn, taste 

 ঈদযভী য়া to (َحَمس(]س[ َحِمسَ 

become enthusiastic 

سَ   V ঈদযভী য়া to be تََحمَّ

overzelous (فً هى) 

َحِمس     াী, ঝর, প্রফা 

কযাধওাযী, অগ্রী  steadfast, 

ardent, eager 

 ,অগ্র, ঈৎা َحَماَسة  ،َحَماس  

ফযগ্রঢা enthusiasm, ardoa zeal 

  ً  ঈৎাী, ওভণঘঞ্চর, লঢয় َحَماِس

নুযি enthusiastic, ardent, 

zealous 

س    ,ফযণণ অগ্র, ঈrা تََحمُّ

লঢয় নুযাক unflinching zeal, 

enthusiasm, fantacis (ٍ)  

س    অগ্রী, লঢঈrাী ُمتََحّمِ

নুাযী, লঢয় নুযি 
enthusiastic, ardent follower, a 

fanatic 

 

 حمز           حمر
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 ঈলত্তলচঢ, লফযি )َحْمش(]ن[ َحَمشَ 

ওযা, লক্ষপ্ত ওযা to irritate, to 

excite (ه)  

 রযলঘলওৎায় ফযফহৃঢ َحْمَشة  

ুঢা লফলল catgut 

 

ٌْص( [حمص[ َحمَّصَ   ,II ছরালনা (تَْحِم

বাচা to roast, to fry 

،ُحُمَصة   ص   কঙারা,ফুঝ,ঘানা ِحّمِ
chickpea 

خ َ َٖ َٔ ْؾ ِٓ ওনপ তঢযীয মন্ত্র coffee roster 

 

 ঝও য়া, to (َحُمْوَضة(]ن[ َحُمضَ 

be sour 

 II ঝও ওযা, ম্যমুি ওযা َحمَّضَ 
to make sour, acidify, acidulate 

 এলট acid أَْحَماض  ج َحْمض  

٢َ َشَجر   ِٚ ْٔ َؽ যরফু চাঢীয় কাঙ citrus 

tree 

َحْمِضٌَّة   َحْمِضٌَّات ج   করফুয ভঢ 

পর citrus fruit 

 ঝও, ম্য sour, sourness ُحُمْوَضة  

ٌْض    ঝওওযড, ম্যীওযড تَْحِم
souring, acidification 

 ঈা , ঞাট্টা joking إْحَماض  

remark 

 َحَواِمُض )ج(  ঝও,ম্য َحاِمض  

এলট, 

 َٛ ب َٔ  ডুভুয figsَؽ

 ভূঔণ ( َحَمالَة،ُحْمك(]ن[]س[ َحُمكَ ،َحِمكَ 

য়া, ফুছ, কফকুফ য়া to be 

stupid, silly, foolish 

كَ   II ভূঔণ ভলন ওযা, to regard as َحمَّ

a fool (ه) 

كَ أْحمَ   IV ভূঔণ ভলন ওযা, to regard 

as a fool (ه) 
 VI কফাওায বান ওযা to َحاَمكَ 

pretend to be stupid 

 VII যাকালিঢ য়া, যাক اْنَحَمكَ 

ওযা, to become angry 

 X কফাওা ভলন ওযা to اِْستَْحَمكَ 

consider fool (ه) 

 ,কফাওালভ, stipidity ُحْمك  

foolishness 

 কফাওালভ, যাক, কিাধ َحَمالَة  
stupidity, anger, wrath 

 চরফন্ত small pox ُحَماق  

حمل                           حمك  
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 َحَمالَى،َحْممَى،ُحُمك  ج َحْممَاُء م أْحَمكُ 
কফাফা, কফাওা, লনলফণাধ, যাকী dumb, 

stupid, imbecile, angry 

 কফাফা, কফাওা, লনলফণাধ, যাকী َحْممَان  
dumb, stupid, imbecile, angry 

 ফন ওযা to (َحْمل(]ض[ َحَملَ 

carry (هى) 

َََ َّٔ  II ফন ওযালনা to make َؽ

carry(٠ٛ) 

لَ   (هى)V ফন ওযা to bear تََحمَّ

 VI ঘা প্রলয়াক ওযা to تََحاَملَ 

maltreat(على ه)  

 (هى) VIII য ওযা to carry اِْحتََملَ 

ফন, প্রফঢণ َحْمل   না, প্রলডাদন, প্রদান 

ওযড carrying, inducement 

 ,বায, ঘা, ভার أَْحَمال  ج ِحْمل  

cargo, load, burden 

،ُحْمَُلن  ج َحْمل    ,কবডায ফাচ্চা أَْحَمال 

কবডায ভাং Lamb 

 

ج  َحْملَة     ,অিভন(মুদ্ধ) َحَمَُلت 

অিভনাত্মও, প্রঘাযনা attack (على 

) offensive 

  ً  ালনয ওায َحْمِل

(লফলিঢা)ambulant water vendor 

ٌْل    ,জ্ঞাঢ লশু, চালভনদায َحِم

foundling, guarantor 

ٌْلَة  َعلَى মূ্পনণ লনবণ َحِم যীর, 

কফাছা completely dependant upon 

  (على)

দীখণ দলুবণ َحُمْول   াক, বদ্র, নম্র 

কভচাচ, লঢলষ্নু long suffering, 

gentle 

ال   الُْوَن ج َحمَّ  ,কুলর, ফাও porter َحمَّ

carrier 

 কুলরয ওাচ, ফযফা, কুলরয ِحَمالَة  

ফৃলত্ত work, trade of porter 

الَة    কফষ্টও, ওলড, কঞ, স্তম্ভ, ছুলরলয় َحمَّ

যাঔায ফস্তু beam, support, pillar, 

suspenders 

َحُمْولَة   َحُمْواَلت ج    ধাযড ক্ষভঢা, 

ধাযড ীভা,   ফনভূরয, load 

capacity,  load limit, portage 

 লযফায family َحَمائُِل)ج(
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، َمْحِمل  َمحَ  اِمُل ج َمْحَمل   কদারা, টুলর, 

litter কদারনা লফলল(াওলদয 

কপ্রলযঢ প্রলঢও-লজ্বয ভয়) 

 ঘাান, বাযীওযড, বযান تََحاِمل  
burdening, imposition,   

ٌْلَة   ٌُْل ج تَْحِم  লধ লফলল تََحاِم
suppositiry 

ل    ,গ্রন, দালয়ত্রৃগ্রন, ফন تََحمُّ

নীরঢা, স্থালয়ত্রৃ, ওঠিনঢা, 
taking over, bearing, endurane 

 ক্ষাঢ,কুংস্কায, যঢা تََحاُمل  
prejudices, bias, intolerance 

 ٍَ ب َٔ  ফন ওযড, কবাকওযড, কবাকاِْؽزِ

য, স্থায়ীত্রৃ bearing, suffering, 

durability 

 ,কুলরয ফান, ফাও َحَماة  ج َحاِمل  

ধাযও porter' carrier, bearer, 

holder 

 ফলনয কাডী َحاِمَُلت ج َحاِملَة  
carrier 

 ফনওৃঢ, নীয়, লচলনলয مْحُمْول  

বায, চন, ভার carried, bearable, 

weight, cargo 

ل    ,বযা, চাাঁঢান, বাযািান্ত ُمَحمَّ

ফীভূর ধযা loaded, burdened, 

heavily charged 

 নীয়, ম্ভফনাভয় ُمْحتََمل  
tolerable, probable 

َحْملَمَة(َحْملَكَ )  ঢাওান, স্থীয দলৃষ্টলঢ 

ঢাওান to stare, gaze (ًب ف) 

 লভারয়, Himalaya ِحَمَُلٌَا

 ًَ  (حمو،حمى(] س[ َحِم

ঈত্তপ্ত য়া to become agitated 

٠َّٔ  II ঈলত্তলচঢ ওযা to make hotَؽ

(٠ٛ) 

 IV ঢপ্ত ওযা to make hot أَْحَمى

  (هى)

 ঢা heat َحْمو  

 ঢা, heat ُحُمو  

 হুর, ূঘ, ওাাঁঝা ُحًمى،ُحَمات ج َحَمة  
sting, prick, spine (plants) 

  ً  ,কযভ, ঢপ্ত, ঈত্তলচঢ, hot حِم

heated, excited 

ى  ُحمَّ  জ্বয - দ্রঃ ََّْ  َؽ

 ,অগ্র, ঈৎা, ঢা, লংস্রঢা َحِمٌَّة  

কভচাচ zeal, enthusiasm, rage, 

temper 

حمً                حمل  

حمً  حمن                                  
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ٌَّا  ,ঢা, ঈলত্তvচনা, লঢ অগ্র ُحمَّ

অগুন 

 ঢা heat َحَماَوة  

 ,লগ্নকুন্ড, ঘুলি furnace  َمْحًمى

fire chamber 

 ,কযভ, ঈত্তপ্ত, অিভডাত্মও َحامٍ 

লংস্র,ঈদযভী, ওাভুও hot, heated, 

violent 

 অশ্রয় (َحِمً،َحَماٌَة(]ض[ َحَمى

কদয়া to defend (من ه هى)  

  (من هى) III যক্ষাওযা to guard َحاَمى

ىتََحامَ   VI ঢওণ  ণাওা to keep 

away (هى) 

 VIII অত্নযক্ষা ওযা to اِْحتََمى

protect ( ه هى)  

 যক্ষা, প্রলঢযক্ষা, অশ্রয়স্থর ِحًمى
protection, defence, sanctuary 

 প্রলঢযলক্ষঢ, ঔাফায, ঔাদয ِحْمٌَة  
detected, diet 

 ,প্রলঢযক্ষা ِحَماٌَات  ج  ِحَماٌَة  

ায়ঢা, লফবাফওত্রৃ, অশ্রয় 

স্থান(যাচয, ুলর) protection, 

sponsorship, protectorate 

 অশ্রয় َمْحِمٌَّات ج َمَحِمٌَّة  

স্থান(যাচয,ুলর), protectorate 

 َ٢ ِٔ َؾ َٓ আশ্রীত, যক্ষীঢ, লনযাত্তা প্রাপ্ত 

protedted, being under a 

protectorare 

 অআনচীফী, lawyer ُمَحاُمْوَن ج ُمَحامٍ 

ة  ُمَحاِمٌَ   ভলরা অআনচীফী woman 

lawyer 

 ,লনযাত্তাওাভী  ُمْحتَمٍ 

লনযাত্তাধীন, seeking protection, 

under protection 
ٌْن(]ض[ َحنَّ   কলঢ ঘায়া to (َحنِ

long (الى هى) 

 II ভুকুলরঢ য়া to bloosom َحنَّنَ 

 V ানুবূলঢীর য়া to be تََحنَّنَ 

tender (على)  

 ,ানুবূলঢ, ভলফদনা, দয়া َحنَة  

ুলফধা sympathy, compassion, 

pitty 

 ,ানুবূলঢ, বারফাা কস্দ َحنَان  

ভলফদনা  sympathy, love, 

affection 

 ভলফদনা, compassion, pitty َحنَانَة  
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ٌْن    ,অওাঙ্খা, লরপ্সা, কৃাকুরঢা َحنِ

ঢীব্র অওাঙ্খা longing, yearning, 

nostalgia 

 ,নুযি, কস্দভয়, স্পৃা َحنُْون  

বারফাা, কস্দূডণ, বদ্র 
affectionate, loving, tender, gentel 

 ,নুযি, ানুবূলঢীর َحنَّان  

কস্দূডণ, বদ্র affectionate, loving, 

tender, sympathetic 
 নুযাক, বলি, অনুকঢয تِْحنَان  
attachment, devotion, loality 

 কস্দ, ভায়া, ানুবূলঢ تََحنُّن  
tenderness, affection, sympathy 
 َ  II কভললদ যং কদয়া to dye َحنَّؤ

red with henna 

 َٕ  কভললদ hennaِؽَّ٘ب

 َ٢ِِ ْ٘جَ طََؽ  াম্বরী, pertaining toَؽَ٘جَِِخَ 

mazhab Ibn Hanbal 

٤َِِّخ َ ْ٘جِ َُْؾ  াম্বরী ভাচাফ, school ofا

Hanbalite 

دََ ْٞ  ,ভজদয কদাওান, ফায wineshopَؽبُٗ

bar 

ر٤َِّبَطَ ْٞ ر٢َِ َؽبُٗ ْٞ َؽبُٗ যদাওানদায shop 

keeper 

 ণ বাঙ্গা to (َحْنث(]س[ َحنِثَ 

break ones oath 

 V ুলডযয ওাচ ওযা, ধালভণও تََحنَّثَ 

য়া to practice piety, perform 

religious duties 

 ণ বঙ্গ, া أَْحنَاث  ج ِحْنث  
perjury, sin 

َرة  َحنَاِجُر ج َحْنجَ   করা, করলদ 
throat 

ٌْر  ج  ُحْنُجْور   َحنَاِج  করা, করলদ 
throat 

 লঙন ঢুলরয়া ]حنجل[ َحْنَجلَ 

রাপান, ধঢয কদঔান (খাডা) 
to prance, gambol 

 II নাঘা, নৃঢয, রাপারালপ   تََحْنَجلَ 

ওযা to dance, gambol, frisk 

 ,ন্ধওায যাঢ َحنَاِدس  ج ِحْنِدس  

dark night 

نَاش  ج َحنَش  أَحْ   া snake 

 II ুফালঢ ওযা,য়ত্ন ওলয َحنَّطَ 

যাঔা (ভৃঢ কদ), ওাডভুলড 

কদয়া to embalm,stuff 

 কভ wheat ِحْنَطة  
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ِْ٘ط٢َ   ,কজভয যং, কানারী – ফাদাভীِؽ

াওা wheat colored, golden-brown, 

tanned 

 ুফালঢ ওযড embalming ِحنَاَطة  

 ভলভ, ফয mummification تََحنُّط  

 ভলভ, ভলভলঢ লযডঢ ُمحنَّط
mummified 

 ,খুলয মায়া (حْنؾ(]ض[ َحنَؾَ 

এওলদলও খুলয মায়া to turn to 

one side, to send sideway 

ٌْؾ    ,ভুলরভ, ঢযলফশ্বাী ُحنَفَاُء ج َحنِ

ভ্রালন্ত কণলও ঢয লণ কখাযা 
Muslim, true believer, one who 

turns from false to true 

  ً  ,ানাপী َحنَِفٌُّون ،أَْحنَاؾ  ج  َحنَِف

ককান (লৌত্তলরও), 

Hanafites,Hanafi, pegan 

 ,ানাপী ভঢাদণ َحنَِفٌَّة  

ককানাদণ,hanafitic 

school,paganism )َحنَِفٌَّات )ج ালনয 

ওর water tap 

ٌِْفٌَّة    ঢয ধভণ (আরাভ) ,true الَحنِ

religion 

أَْحنَؾ   َحْنفَاُء م   ফাাঁওা-া 

(লফলষ্ট), crooked-footed 

 িদ্ধ য়া to be (َحنَك(]س[ َحنِكَ 

angry)على من )  

 IV যালকলয় কদয়া to أَْحنَكَ 

enrage(على من ) 

 যাক, লফলদ্রৃল, লফযলি,কিাধ َحنَك  
rage, anger, resentment, rancor.  

 ,লগ্নভণা, যাকালিঢ َحنِك  

লফযি,ঈিযি, িদ্ধ, 

furious,angry,resenful, annoyed,  

exarparated  

 ,লগ্নভণা, যাকালিঢ َحانِك  

লফযি,ঈিি,িদ্ধ,furious, 

angry,resenful,annoyed,  

exarparated 

 ,লগ্নভণা, যাকালিঢ, লফযি ُمْحنَك  

ঈিযি, িদ্ধ, furious, angry, 

resenful, annoyed, exarparated 

 ,লবজ্ঞ ওযা ( حَ ْنن(]ن[]ض[َحنَنَ 

ললক্ষঢ ওযা to make 

experienced 

 II ছানু ওযা to make َحنَّنَ 

experienced 

 حنن                         منط

 حنً            حنو
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 IV লবজ্ঞ ওযা to أَْحنَنَ 

sophiticate 

 ,ঢারু, স্বাধ, যনা أَْحنَان  ج ُحْنن  

কু্ষধা palate, sapour, feeling of 

hunger 

  ً  ঢারু ম্পওীঢ, palatal َحنَِك

ْنَكة ،ِحْنن  حُ   চাকলঢও লবজ্ঞঢা, 

লফজ্ঞঢা, ুলক্ষা, worldly 

experience, wisdom, sophistication 

 ,লবজ্ঞ, লফজ্ঞ experienced ُمَحنَّن  

wise 

 বাাঁচ (حناٌة،حْنو(]حنً، حنو[َحنَا،َحنَى

ওযা to bend )على الى هى ه)  

 IV ানুবূলঢ কদঔান to أَْحنَى

sympathize (هى) 

ىاِْنَحنَ   VII বাাঁচ ওযা,ফাাঁওা ওযা to 

twist 

 ,ফাাঁওা, ফাাঁওালনা, নভন, ফিঢা َحْنو  

াওান, াও, কাঁঘা, bending, 

flexing, twisting 

 ,ফাাঁও, াও, অনঢ أَْحنَاء   ج ِحْنو  

নঢ bend, curve, bow, twist 

 ানুবূলঢ, ভলফদনা, কস্দ ُحنُو  
sympathy, compassion, affection 

  ً  ,ফাাঁওা, ফাাঁওালনা, নভন َحنِ

ফিঢা,াওান, কাঁঘা, bending, 

flexing, twisting   
 ,ফাাঁও, কভাড, বাাঁচ bend َحْنٌَة  

curve, turn 

 ধনু, ফৃত্তাং, ফিঢা َحنَاٌَا ج َحنٌَِة  
arc,curvature 

 ,ফাাঁওান, ফাাঁও, কাঁঘান, বাাঁচান ِحنَاٌَة

কখাযান curving, curvature, 

twisting, turning, bending.  

 ,ফাাঁও, বাাঁচ, কভাড َمَحاٍن ج َمْحنًى

অনঢ, curvature, curve, bend, 

flexure 

 ,অনঢ, নঢ إِْنِحنَاَءات ج إِْنِحنَاَءة  

কৌছনযঢা bow, curtsy 

  ً  ,নঢ, ফাাঁওা, ফাাঁওান অনঢ َمْحنِ

কঢযঙা, ফি crooked, bowed, 

inclined ,bent  

 ,নঢ,ফাাঁওা,ফাাঁওান অনঢ ُمْنَحنٍ 

কঢযঙা,ফি crooked, bowed, 

inclined ,bent,  

 ,বাাঁচ, কভাড ُمْنَحِنٌَات ج ُمْنَحنًى

অনঢ, curvature, curve, bend, 

flexure 
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اء َٞ   ায়া(অ) Eve (a)َؽ

 ,বান্ডায, অধায َحوانٌت ج  جانوت  

কদাওান store, shop 

  ً  ,rওায ফযফায়ী َحنوتٌة  ج حنوت

ভযলদ কধৌঢওাযী, ওফয 

ঔননওাযী corpse washer 

mortician, grave digger 

اءُ   ায়া(অঃ)Eve (a) َحوَّ

بَ   V লফযঢ ণাওা [ حوب[ تََحوَّ

(যাধ কণলও ), ংমঢ ণাওা, 

ধালভণও চীফন মান ওযা,to 

abstain from, refrain, to lead a 

pious life 

 ,া, যাধ, চরুুভ َحْوبَة  

ঢযাঘায sin , offense, outrage 

 অত্ম soul َحْوبَاء  

ٌْتَان  ج  َحْوت    ভাঙ, লঢলভভাঙ ِح

سََ َٞ  X ভাটি ঔনন ওলয কফয ওযাاٍِزَ
to dig out of the ground 

زََؾبصَبدَطَ َْ زََؾبسَ ُٓ َْ ُٓ জীফাশ্ম fossil 

 বাফ, প্রলয়াচন, লনযাত্তা حوج
demand 

جَ  ٌْج( IIَحوَّ  লফলণ লযঘালরঢ (تَْحِو

য়া to go astray 

 IV প্রলয়াচন ণাওা, প্রলয়াচনীয়أَْحَوجَ 

ওযা, প্রলয়াচন to have need( الى

 ( هى

 VIII বাফ, প্রলয়াচন, to have اِْحتََوجَ 

need, require 

 ,প্রলয়াচন, ঘালদা, বাফ َحْوج  

দালযদ্র need, want destitution 

َحاَجة   َحَوائُِج  ج   َحاَجات، প্রলয়াচন, 

ঘালদা, ালযলযও প্রলয়াচন, দালযদ্র 

তদনলন্নন প্রলয়াচন, ফঢণ َحاِجٌَات ন, 

াত্র, ঘালদা everyday 

commodities, nescessities 

 লধওঢয প্রলয়াচন in أْحَوخ  

greater need  

إْحتٌَِاج   إْحتٌَِاَجات ج   বাফ, 

প্রলয়াচন, ঘালদা need, want, 

requirement 

ٌْج    বাফী, দলযদ্র, ঢদলযদ্র َمَحاِو
needy, poor, destitute 

 ,প্রলয়াচন, বাফ বাফী ُمْحتَاج  

দলযদ্র, বাফগ্রস্ত poor, in need, in 

want, indigent 

حور                                                          حود  
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 ,ভুঔ কপযান (َحْود(]ن[]حود[ َحادَ 

দলূয মায়া, কভড কনয়া to turn 

aside, turn away (عن) 

 কভাড, কখাযা turn, turning َحْوَدة  

 কঔাাঁঘা ভাযা to (َحْوذ( [ن][حوذ[ َحاذَ 

spur, urge (هى)  

 IV কঔাাঁঘা ভাযা to spur, urge أََؽبمََ

 X ফীবূঢ ওযা to over اِْستَْحَوذَ 

come (على ه)  

 কাডী ঘারও ُحْوِذٌَّا ج ُحْوِذي  
coachman 

ٌْة    কাডী ঘারলওয কা ُحْوِذ
driver's trade 

 ,লপলয অা (حْور(]ن[]حور[ َحارَ 

প্রঢযাফঢণ ন ওযা, লপলযয়া মায়া, 

ওভালনা, to return, to recede (الى )  

رَ  II লযফঢণ َحوَّ ন ওযা, রুান্তলযঢ 

ওযা to change, alter (هى من )  

 III ফরা, অলরাঘনা ওযা, াদা َحاَورَ 

ওযা, যং কঢারা to talk, to make 

white, bleach (ه هى)  
 IV ঈত্তয কদয়া ( না أَْحَورَ 

ফরা) to reply(with negation) 

رَ  V লযফঢণ تََحوَّ xঢ য়া, ফদলর 

মায়া, রুান্তলযঢ য়া to be 

altered, transformed, 

 VI অলরাঘরা ঘালরলয় মায়া تََحاَورَ 
to carry on a discussion 

 ,কারায(ঈাঁঘু, রুকাঙ) َحَور  

ফাওর-াওা কবাঁ ডায ঘাভডা 
poplar tree, tanned sheepskin 

 ,এরাওা, ং, বাক َحاَرات ج َحاَرة  

াশ্বণযাস্তা, রু কলর region, 

section, alley, side road 
 ঈজ্জ্বর ُحور  ج  َحَوَراُء م اْحَورُ 

াদা-ওার কঘাঔ, eyes with 

intense black-white 

 ,ঘও ঔলড, chalky roack َحَواَرة  

chalk  

 ,ঙাত্র, ললয َحَواِرٌُّْوَن ج َحَواِري   

নুাযী disciple, follower 

اَرى  ,ঘও ঔলড, ঘও َحوَّ

،ُحْوِرٌَّات ج ُحْوِرٌَّة    হুয, hur of ُحْور 

paradise (ُحْوِرٌَات) – ঙ্গার, locust 

 ,খুনীয়ভান লন َمَحاِوُر ج  ِمْحَور  

মলন্ত্রয প্রধান ং, ক্ষ, খালন 

কাঙ rolling pin, pivot, axis axletree 
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 লছনুও, কঔাায়ারা ভাঙ َمَحاَرة  

লফলল, mussels, shellfish 

লযফঢণ تَْحِوٌر   ন, ফদর, ুনঃকঞন 
alteration, change 

 ,অলরাঘনা, মুলি, লফলযাধ ِحَوار  

talk, conversation, dispute 

 ,অলরাঘনা, মুলি, লফলযাধ ُمَحاَوَرة  

talk, conversation, dispute 

 (َحٌَاَزة،َحْوز(]ن[] حوز[ َحازَ  

লধওালয ণাওা, চণ ন ওযা to 

own, gain (هى)  

ٌْز(]ض[ َحازَ   ঘারান(ঈঞ)،to (ج

drive on(هى)  

زَ تَحَ  وَّ  V ফাওান to coil (هى)  

  (هVII অরাদা ওযা to isolate اِْنَحازَ 

VIII চণ اِْحتَازَ  ন ওযা to 

possessهى)  

 ,দঔর, ধাযড, ায়া أَْحَواز  ج  َجْوز  

চণ ন possession, holding, 

attainment أَْحَواز  -  ংযলক্ষঢ 

এরাওা, লযয ীভা, enclosed 

area, boundary 

 দঔরওাযী, কবাকদঔর َحَوِزي  
possessory,tenurial 

 দঔর, ধাযড, কবাকদঔর َحَوَزة  
possession, holding 

 ,ুলমাক, লযয أَْحٌَاز  ج َحٌَّز  

এরাওা scope, range, domain 

 দঔর, ধাযড, কবাকদঔর ِحٌَاَزة  
possession, holding 

 ,ক্ষাঢ, কুংস্কায, ওা bias تََحٌُّز  

partiality, prejudice 

ٌَاز  اِْنحِ   অরাদা, ধাযনওাযী, ধাযও, 

প্রচা, বাডাটিয়া, isolation, holder, 

tenant 

 দঔরদায, ভালরও, প্রচা َحائِز  
possessor, holder, tenant 
 ক্ষাঢদষু্ট,এওলঘাঔা ُمتََحٌِّز  
prejudiced,biased 

 ,ৃণওওৃঢ,ফযপ্রাপ্ত ُمْنَحاز  

প্রঢযাাযওৃঢ secluded,retired, 

withdrawn (عن)  

 ,VIII ভুলওলর ণাওা [حوس[ اِْحتََوسَ 

লদ্রৃধাগ্রস্থ য়া,লদ্রৃধা ওযা to be in 

quandary, hesitate 

 ,ঢালডলয় কনয়া (َحْوش(]ن[َحاشَ 

ফন্ধ ওযা to round up, to stop 

 (هى)

 ؽًٞ                                                    ؽٞى
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شَ   II ভলফঢ ওযা to gather َحوَّ

 (هى)

ش   ، أْحَوش  ج َحو  ٌَْشان   কফলষ্টঢ ِح

স্থান, ংযলক্ষঢ এরাওা, প্রাঙ্গড 

enclosed area, courtyard 

 চনঢা, লবড, mob, rabble َحْوش  

  ً  ,লংস্র, ফনয, াধাযড ُحْوِش

ঈৎওঝ, দু্পঢ wild, queer,virulent 

َّبَحَشى،  َؽب ছাডা, ফযনতিভ , যক্ষা, ফাাঁঘা 

except, save- َِ ٠ََّْلِِلَّ َِ،َؽ َْبَّلِِلَّ َؽ

অিা ভাপ ওরুন! God forbid!  

ََٞ ص  َؽ  কঘাঔ কঝডা য়া(অলরায 

চনয) squinting of the eyes 

 কঝডা ُحْوص  ج َحْوَصاُء م أْحَوص  

কঘাঔা, squinting eyes 

 কখয girth ِحٌَاَصة  

 ,াওস্থরী (ালঔ) َحْوَصلَة ،َحْوَصل  

ভূত্রণলর, কলরওান(ালঔ লফলল) 
craw (of bird), bladder, pelican 

ٌِْصل    কপাষ্কা, পুঝকুলয blister َحَو

bleb 
ٌِْصلَة   ٌِْصَُلت ج َحَو  ,কপাষ্কা َحَو

পুঝকুলয blister bleb 

َِخ َ َٕ ْٞ  াযাং, চীফন ফৃত্তান্তَؽ

summary, resumé 

،أَْحَواض  ج  َحْوض   ٌَْضان  ،ِح  ِحٌَاض 
কফলন, অধায, basin, container 

 কফষ্টন ওযা to (َحْوط(]ن[ َحاطَ 

guard (ه)  

طَ   II কফডা কদয়া to build a َحوَّ

wall (هى)  

ََٛ َٝ  III কওৌলর যালচঢ ওযা َؽب

to seduce (ٙ) 

 IV লখলয কপরা to أَْحَوطَ 

surround(ب ه هى)  

طَ   (هى) V যক্ষা ওযা to protect تََحوَّ

VIII ঢওণ  اِْحتٌََاطَ  ঢা to be careful 

  ( ب هى)

ٌَْطة   ঢওণ ِح ঢা, াফধানঢা, 

দযূদলণঢা cautioness, ccautionn, 

prudence 

 কপাচঢ, যক্ষড, য়ত্ন ِحٌَاَطة  
custody, guarding, care 

ٌْط    লযলফষ্টন, কফড تَْحِو
encirclement 

 حوط                  حوش
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 ,কফড, ঈরলব্ধ, জ্ঞান اَِحاَطة  

ফকলঢ encirclement, 

comprehension, knowledge, 
ط    ফযফস্থা, মমত্ন تَات  ج تََحوُّ

ভনলমাক, াফধানঢা provision 

care, attention 

ٌَاَطات ج إْحتٌََاط  إْحتَ   াফধানঢা, 

ঢওণ ঢা, মত্ন, ভনলমাক caution 

càrefulness, attention 

  ً  ,াফদানঢাভূরও إِْحتٌََاِط

প্রলঢললধও, প্রলঢস্থান, ংযলক্ষঢ 

ঢলফর precautionary, 

prophylactic, reserve fund 

ٌَْطان ج َحائِط    প্রাঘীয َحَوائُِط،ِحٌَاط ،ِح
wall 

ٌْة : َمَجلَّة َجائِ  َؽبئِِط٢َ ِط যদয়ার লত্রওা 
wall news paper 

ٌْط    ٌَْطات ج َحِو َحِو  ঘারাও, ঘঝলঝ, 

লফঘক্ষড clevar, smart,(ج) ٌَْطات  َحِو  

লযলধ, প্রান্ত ীভা circumference, 

domin 

ٌْط   ٌَْطات ج ُمِح  ,ালযালণও ُمِح

surrounding-ُمِحٌطات লযলধ, 

লযয, প্রান্ত, এরাওা, ুলমাক 
circumference, range, scope 

 লযলফলষ্টঢ surrounded ُمَحاط  

ط   ঢওণ ُمتََحّوِ , লভঢফযয়ী, াফধান 
cautious, prudent, careful 

 ,লওনাযা, প্রান্ত, ীভানা, rim َحْوؾ  

brim, boarder 

َؽبفَ ُحفَاة ج  ঔানর া barefoot (ed)  

 ,ীভানা َحَواٍؾ ،َحَوافَات ج َحافَة  

প্রান্তীভা, লওনাযা, াড boarder, 

brim, edge, fringe 

 কফষ্টন ওযা to (َحْوق(]ن[]ض[ َحاقَ 

embrace (ب هى)  

مََ َّٞ ػ٠َِ) II কফষ্টনওযা to embrace َؽ

٠َٛٙ)  

الَ  َحْوَل -ফরা ( َحْولَلَة(]حولل[ َحْولَلَ 

ة اِالَّ بِاهللَ   ,َواَل لُوَّ

 ফ্লাক্স flask َحَوالُِل ج َحْولَلَة  

 (ِحٌَاكَ ة،ِحٌَان،َحْون( ]ن[]َحْون[ َحانَ 

ফুনান, ংরগ্ন ওযা, ওামণাধন 

ওযা, লভণযাফানান, ঈদ্পাফন ওযা 
to weave, to knit, braid, fabricate 

 ,ফুনন, ফয়ন, weaving ِحٌَاَكة  

knitting 
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 ফুননওাযী, weaver َحاَكة  ج َحائِن  

ٌْل(]ن[َحالَ  লযফঢণ (َحْول،َح ন ওযা 

to change ٌْلُْولَة  ( -الى هى  -) َح ) ফাধা 

কদয়া, স্তলক্ষ ওযা to prevent 

ٌْنَ ) to intervene ,(ُدْونَ )  (بَ

لَ  II লযফঢণ َحوَّ ন ওযা, রুান্তলযঢ 

ওযা,স্থানান্তয ওযা to change, to 

transform (الى هى ) 

   (ان) III কঘষ্টা ওযা to try َحاَولَ 

ٍََ َٞ IV লযফঢণ أْؽ ন ওযা to 

transform ( ٠َٛا٠ُ )  

V লযফঢণ تََحٌَّالَ  ন ওযা to 

transform (الى )  

 ) VI কঘষ্টা ওযা to endevour تََحاَولَ 

  (على

]حٌل[ تََحاٌال  VI কওৌর ওযা to 

deceive (على )   

 VIII কওৌর ওযা to deceive اِْحتٌََالَ 

   ( على)

 IX ফিদলৃষ্ট য়া to be اِْحَولَّ 

cross-eyed 

 X লযফঢীঢ য়া to اِْستََحالَ 

change (ا٠ُ )   

 ,ফস্থা, লযলস্থলঢ أَْحَوال  ج  َحال  

লযলফ, condition, state, 

circumstances 

মঔলন, কমআভাত্র, কয়ভূহুলঢণ َحالََما  as 

soon as 

 ,ফস্থা, লযলস্থলঢ َحااَلت  ج َحالَة  

খঝনা condition, state, situation, 

case 

 ,ফস্থা, ফস্থান condition َحالَة  

state, case, position of the affair 

(gram) during  

 ন্তফণঢী কওান ভলয়, ঢঔন -حالةَ 

during (prep)-   َْٕ َ  ,কমলঢু َؽبَُخََا

ক্ষান্তলয, যলক্ষ where as(conj) 

َِٛنَِٙ –  এ ফস্থায় under theseَؽبَُخََ

circumstance – َِٚ  এك٢ََِؽبَُ

লযলস্থলঢলঢ in case of, in the event 

of  

  ً ফঢণ َحاِل ভান, প্রওৃঢ, অধুলনও 

লফদযভান, ঢাৎক্ষলডও, present, 

current, instantaneous 

ََّ٤ُِ خ ََؽب  ফাস্তফঢা, ভয়ানুফঢণ xঢা, 

প্রালঙ্গওঢা actuality 

 حول             حال
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 ফৎয, ক্ষভঢা, লি أَْحَوال  ج َحْول  

year, migh, tower –  َة اَل َحْوَل َواَل لُوَّ

ِه  اِالَّ  بِاللَـّ অিা ঙাডা ওালযা কওান 

লি নাআ  

লযফঢণ ِحَول   ন, চায়কা লযফঢণ ন 
change, change of place  

 ,ওাঙাওালঙ, ম্মলন্ধ (prep) َحْولَ 

লওঙু, অনুভালনও, কভাঝাভুটিবালফ 
around, about, some,approximately 

  ً  , াভলয়ও, কভয়ালদ, ন্তফণঢী َحْوِل

এও ফলযয শু, অফায়া, 

কবাঁ ডা, periodic, temporary, 

yearling, lamb 

ٌْل     লি, ক্ষভঢা, কঢচ, ুরুলত্রৃ َح
strength, force, power, vigor 

ٌٌُِْل،ِحٌَل  ج ِحلَة    ,ঘারালও, ঙর, ঘার أََح

কওৌর, artifice, ruse, wile 

  ً ِل ٌْ ধূঢণ ِح , ঙরনাভয়, কয়ানা, ঘঢুয 
cunning, wily, sly, tricky 

ل  أْحٌَ   craftier, লধও ধূঢণ , লধও 

ঙরনাভয় craftier, wilier 

 কঝযা কঘাঔ, squinting َحَول  

 কঝযা ُحْول  ج َحْواَلُء م  أَْحَول  

কঘাঔয়ারা, কঝযা squin-eyed, 

walleyed 

লযফঢণ ُحُإْول   ন, রুান্তয, 

প্রলঢযক্ষা change, transformation, 

prevention (دون هى) 

ফাধা, প্রাঘীয, দণ ِحَوال   া obstacle, 

partition, screen 

 ,লফলফঘনায়, লনলভলত্ত (prep) ِحٌَالَ 

চনয, ফযালয, াভলন in view of, 

with regard to, in the face of, 

before, in front of 

 ওাচ, ঙ্গীওাযূডণ َحَوااَلت ج َحَوالَة  

কনাঝ, লফলনভয় লফর, কঘও, িাপঝ 
cheque, promissory note, bill, draft 

 ,ওাঙাওালঙ, ম্মলন্ধ (prep) َحَوالَى

অনুভালনও around, about, roughly 

ٌْلُْولَة    ,অরাদাওযন, ফাধা, বাঙ্গন َح

প্রলঢলযাধ separation, interruption, 

disruption 

 কযারায, ঘাওা, হুআর(ালনয َمَحالَة  

কু) rollar,wheel.  

ٌْل    ,রুান্তয, ওলণাওণন تَْحِو

লযফঢণ ন, ফদলর, ঈল্টান, 

حول   حول                                    
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transformation, modification, 

alteration 

ٌُْل، تَْحِوٌَُلت ج     ٌْلَة   تََحاِو تَْحِو  াঔা, 

প্রাঔা, াশ্বণ যাস্তা, branch, 

offshoot, sidetrack 

 َ٢ِِ ٣ْ ِٞ ওাযঔানা industriesرَْؾ َ٘بَػبد َٕ-َ

٤َِِّخ ٣ْ ِٞ  উৎাদন ওাযঔাো্নাرَْؾ

 ,প্রলঘষ্টা ُمَحاِواَلت ج ُمَحاِولَة  

লযফঢণ ন,  রুওাঘুলয attempt, 

endeavour, dodging 

 ,স্থানান্তয, ফন, মানফান إَِحالَة  

transfer conveyance, remittance 

ل   লযফঢণ تََحوُّ ন, রুান্তয, অভূর 

লযফঢণ ন, ফদর change, 

transformation, abrupt change, 

sudden turn 

 কওৌর ওযা, প্রঢাযডা تََحٌُّل  
making tricks, trickery 

، تَحاٌُل    ,কওৌর ওযা, ঘাঢুলয اِْحتٌََال 

লফলদ্রৃল, লফশ্বাখাঢওঢা, making 

tricks, trickery, treachery    

  ً ، تََحاٌُِل  ً  প্রঢাযডাূডণ اِْحتٌََاِل
fraudulent 

লযফঢণ اِْستَِحالَة   ন, রুান্তয, ফদর, 

ম্ভফঢা, change, transformation, 

turn, sihift, 

 ফাধা, ন্তযায় َحَوائُِل ج َحائِل  

obstacle, impediment  )ل  )ج  ُحوَّ

লযফঢণ নলমাকয, খনখন 

লযফঢণ নীর, ফন্ন 
changeable, feeble, 

ل   اَلت ج ُمَحّوِ  ,ওনবাযঝায ُمَحّوِ

রান্পপভণায (মন্ত্রলফলল) 
converter, transformer 

ٌْه ل َعلَ  নকদ যফযা cash ُمَحوَّ

on delivery (c.o.d) 

ٌْل    স্থানান্তযওাযী tranferor ُمِح

 ,লফাধকভয, ম্ভফ ُمَحال  

impossible, absurd 

ل   লযফঢণ ُمتََحّوِ নলমাকয, 

লযফঢণ নীর, changeable vaiable 

 দক্ষ, ঙরনাভয়, ঘঢুয, ঞ ُمْحتَال  
cunning, deceitful, artful 

ٌْل    ,ম্ভফ, াযওয ُمْستَِح

impossible, absurd 

ٌَُْلت  ,ম্ভফ লফলয়ভূ ُمْستَِح

impossible things 

حول           حول
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 ফৃত্তাওালয কখাযা (َحَوَمان،َحْوم(]ن[َحامَ 
to hover 

مَ  II অফলঢণ َحوَّ ঢ য়া to go 

around (ًف)  

َحْوَمة   َحْوَمات ج   মুলদ্ধয টাভালটার, 

ভূরং, লযয এরাওা, 

লফবাক,turmoil of battle, main body, 

section (city) 

 َّ ا َّٞ  নছরান glidingَؽ

خ َ َٓ ا َّٞ   যাজবয, ফান লফললَؽ

hovercraft 

َٕ َحنَاة  ، َؽب ভজদয কদাওান, ফায wine 

shop, bar 

 ভজদয কদাওান, ফায wine َحانُْوت

shop, bar 

ٌِنَات ج  َٖ َحوَّ ِ٣ َّٞ َؽ শু animal 

ًّ ،َحَواٌَة (]ض[ َحَوى  ,ংগ্র ওযা (َح

চভা ওযা,এওলত্রঢ ওযা , ভালরও 

য়া, to collect هى)  

ى  ,V াওান, কাঁঘান, to curl up تََحوَّ

to coil up(هى) 

 VIII লযলফষ্টন ওযা, চলডলয় اِْحتََوى

ধযা, ধলয যাঔা, to encompass, to 

embrace, to contain (على هى)  

ফাাঁও, কাঁঘ, কুাঁ َحَواٌَا ج َحِوٌَة   ঘওান, 

াওান, গুঝান coil, curl, roll        

ا٣َب (ج) َٞ  অন্ত্রনারী intestineَؽ

 বায ফলনয َحَواٌَات ج َحَواٌَة  

ফযফহৃঢ নযভ যাট (ভাণা, 

ললঞয) pad to support weight 

 ,াললয, ফালচওয َحَواة  ج َحاوٍ 

মাদওুয, snake charmer, juggler, 

magician 

 লফলয়ফস্তু(ফআ) ُمْحتََوٌَات ج ُمْحتًَوى
contents 

 ًَ ًَّ ،حَ ٌِ ًّ [ ٌَ ْحٌَا،حَ   (حٌو،حٌاة( ]س[ ]حٌو،ح

কফাঁলঘ ণাওা, to live 

-  ًَّ  কদঔায চনয কফাঁলঘ ণাওা to ح

live to see, experience (هى)  - 

 ًَ ٌِ  রলজ্জঢ য়া to(َحٌَاء ( ٌَْحٌَا، َح

be ashamed (من)  

 II দীখণ চীলফ ওযা to grant a َحٌَّا

long life (ه)  

 (ه) IV চীলফঢ ওযা to lend life أَْحٌَا

 ((هX ফাাঁলঘলয় যাঔা to let live اِْستَْحٌَا

  ً  ,চীলফঢ, চীফন্ত اْحٌَاء  ج َح

ালঔুী, ওভণঞ, চীফ, ঈচালঢ, 
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ভাচ, লযয এরাওা living, live 

alive active , living being, tribe, city 

area 

٠َ – আ, comeَؽ٢ََّ ِٰ ََػ َؽ٢َّ

  নাভাজম অاََُٖلح

 া snake َحٌَّات   ج َحٌَّة  

   ً أْحٌَائِ  চীফলফলয়ও,  biological, 

 চীফলফজ্ঞানী biologist أْحٌَائُْون )ج( 

  ً  রাচওু, ংয়ী,বদ্র َحٌِ
shy,modest diffident 

 ,রজ্জা ,ংয়, রাচওুঢা َحٌَاء  

বীরুঢা shame,shyness, diffident, 

 ,চীফন, চীফন্ত life َحٌََوات ج َحٌَاة  

liveliness 

 ,চীফন্ত, প্রাডফন্ত, ফর lively َحٌَِوي  

full of life vigorous 

 চীফনীলি, প্রাডফন্তঢা َحٌَِوٌَة  
vitality, vigor 

 ,জীফন, চীফন লফলয়ও lifeَؽ٤َبر٢َِ 

biological 

ٌَْوان   ٌَْوانَات  ج ح   ,চন্তু, শু, চীফ َح

animal, beast living creature 

  ً  চন্তু, চীফম্মন্ধীয়, animal َحٌََوانِ

,zoological 

ٌَْوانٌَِّة    ,ালফওঢা, শু স্ববাফ َح

bestality ,animal nature 

 কু্ষদ্র প্রাডী minute ُحَوٌِّنَات ج ُحَوٌِّن  

animal 

 লধও চীফন্ত, লধও أْحٌَى

প্রানফন্ত livelier, more vigorous 

 লবফাদন تََحاٌَا ،تَْحٌَات ج  تَِحٌَة  

,ম্ভালড greeting,salutation 

اء  اِْحٌَ   প্রাডঞ্চায  

 রজ্জা, ংয়, বীরুঢা কুিা اِْستٌَِاء  
shame, diffidence, shyness 
 ভুঔাফয়ফ, ভুঔভন্ডর, face ُمَحًٌا

ٌْثُ   ,কওাণায়, কমঔালন (conj) َح

কণায়, মঔন, কম ওাযলন, মঔন 

কণলও, কমলঢু where, whenever, 

due to fact thàt, since, whereas 

ٌُْث أنَّ   ,কমলঢু, ওাযলন since, asَح

due to 

ٌْثَُما  কমঔালনআ, কম ঔালনআ কাও َح
wherever, wheresoever 

ِثٌَة    ٌْ ٌِْثٌَات ج َح  ,দলৃষ্টলওান, ণ َح

দলৃষ্টবলঙ্গ, ভমণাদা, লফলফঘনা stand 

point, approach, dignity 

 حٌد              حٌو
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ٌْد(]حٌد[]ض[َحادَ  ٌْد،َحٌََدان،ُحٌُْود،َح      ( َمِح

লফলণ মায়া,ণভ্রষ্ট ওযা to 

deviate (عن)  

 II লনযলক্ষ ওযা  to keep َحٌَّدَ 

aside (هى)  

َٙ) III দলূয ণাওা to stay away َؽب٣َلََ

٠ٛ)  

َْٗؾبكََ  VII লফলণ মায়া to depart اِ

  (ػٖ)

ٌْد   ،َح  ,ণভ্রষ্টঢা, লফঘুযলঢ, মাত্রা َحٌََدان 

এওলদলও মায়াdeviation, 

departure,turning away 

ٌَْدة    লফঘুযলঢ, লফঘরন, নডঘড َح

লনযলক্ষঢা, deviation, departure, 

 এডালনা, লযায, avoidance َمْحٌَد  

ٌَْد  – (عن هى) َُْ٘ٚاَل َمِح َػ এটা রঙ্ঘ্নীয় 

it is unavoidable 

 লনযলক্ষঢা neutrality ِحٌَاد  

 ননযজি ওযড, প্রভনرَْؾ٤َِ٤ل َ

neutralization 

 লনযলক্ষ neutral ِحٌَاِدي  

٣َّخ َِؽ٤َبكَِ ননযজিতায নীলঢ neutralism 

 লনযলক্ষঢা neutrality ُمَحاٌََدة  

 লনযলক্ষ neutral َحائِد  

 লনযলক্ষ neutral ُمَحاٌِد  

 লনযলক্ষ neutral ُمتََحاٌِد  

ٌَْرة(]ؾ[ ]حٌر[ َحارَ  ٌَْران،َح  লফভ্রান্ত (َح

য়া, ায় য়া, 

লওংওঢণ ফযলফভুঢ়, to be confused, be 

helpless, be at loss 

 II লফভ্রান্ত ওযা, ঢবম্ভ ওযা َحٌَّرَ 

to confuse, embarass (ه)  

 ,V লফভ্রান্ত য়া, ঢা য়া تََحٌَّرَ 

ঢফুলদ্ধ য়া to be confused, 

dismayed, perplexed 

 VIII লফভ্রান্ত য়া, ঢা  اِْحتٌََرَ 

য়া, ঢফুলদ্ধ য়া to be 

confused, dismayed, perplexed 

ٌْر    ,কখডা, লযলফষ্টন enclosure َح

fence 

ٌَْرة    লদ্রৃধা,ঢফুলদ্ধঢা,লফভুঢ়ঢা َح
confusion, perplexity, 

embarrassment 

ٌَْران ٌَْرى م َح  ,লদ্রৃধাগ্রস্ত َحٌَاَرى ج  َح

লফহ্বর, ঢা, লফভূঢ় confused, 

perplexed, embarrsssed 

 حٌن               حٌر
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َؾبَهح َ َٓ ধাাঁ  ধাাঁ, ধাাঁধায ফাক্স maze, 

puzzle box 

 লদ্রৃধা, ঢফুদ্ধঢা, লফভুঢ়ঢা تَحٌُّر  
confusion, perplexity, 

embarrassment 

 লদ্রৃধাগ্রস্থ, লফহ্বর, ঢা, লফভূঢ় َحائِر  
confused, perplexed, embarrsssed 

লফভূঢ়, লওংওঢণ ُمَحٌِّر   ফযলফভূঢ়, 

ায় embarrassed, at a loss, 

helpless 

ٌْص(]ض[]حٌص[َحاصَ  ٌْصَ ة،حَ    (َمِحٌْ ص،َح

ারান, ৃষ্ঠপ্রদণন ওযা to flee, 

escape (عن هى )  

ٌْص   ٌَْصة ، َح  রায়ড, ৃষ্ঠপ্রদণন َح
flight, escape 

ٌْص    ,রায়ড, ৃষ্ঠপ্রদণন َمِح

অশ্রয়স্থর, যডাণীয অফা 
flight, escape, refuges' 

place,sanctuart 

  ( َمَحاض،َمِحٌْ ض،َحٌْ ض(]ض[]حٌض[ َحاَضتَ 

ঊঢুস্রাফ য়া to  mensturate, to 

have monthly period 
  V ঊঢুস্রাফ য়া to تََحٌَّضَ 

mensturate, to have monthly period  
ٌْؾ(]ض[]حٌؾ[ َحاؾَ   লফঘায (َح

ওযা, বূর ওযা, অখাঢ ওযা, 

ক্ষলঢ ওযা to do wrong, 

unjustly,harm (على ه)  

ٌْؾ    ,বূর,লফঘায,ক্ষলঢwrong َح

unjust, harm 

ٌْك(]ض[ ]ن[َحاقَ   লখলয যাঔাto (َح

surround (ب ه)  

 IV কফষ্টন ওযা to surround أََحاقَ 

 (ب فً ه)

ٌْك    ,পর, প্রবাফ, consequent َح

effect 

 II ফয়ন ওযা, ফুনা, to]حٌن[ َحٌَّنَ 

weave 

تََحٌَّالَ     V লযফঢণ ন ওযা to 

transform (الى ) 

ٌْلَة   ، ,َح ٌْلُْولَة ،َحٌَال  أْحٌَل   َح   দ্রঃ حول 

ٌْلَى  নভনষ্ট sweet (ؽদ্রঃِٞ) أَُح

ٌْن(]ض[]حٌن[  َحانَ   ওালঙ অা( َح

to approach (الى) 

 II ভয় ঠিও ওযা to set a َحٌَّنَ 

time (ه) 

 IV ধ্বং ওযা, লনওঝফঢী أَْحٌَنَ 

য়া, ভয় য়া  to come near, to 

destroy )ه)  

 حٌن             حٌؾ
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 V ভলয়য লক্ষা ওযা to تَحٌَّنَ 

watch for time (هى)  

 X ঠিও ভলয়য লক্ষা اِْستََحٌَنَ 

ওযা to wait for right time 

 যাআ, যাআঔানায নাঘকান َحان  
cabaret, bar 

 ,ভলদয অিা, ভলদয কদাওান َحانَة  

ানারা bar, wine shop 

دَ  ْٞ  ভজদয কদাওান  wine shopَؽبُٗ

 (ফডণিভ  দ্রঃ)  

ر٢َِ  ْٞ  ভজদয কদাওানদায  wine shopَؽبُٗ

keeper (ফডণিভ  দ্রঃ)  

ٌْن    ,ভৃঢুয, ধ্বং death َح

deatruction 

ٌْن   ٌُْن،أَْحٌَان   ج  َح  ভয়, বার أََحاٌِ

ভয়, ুলমাক time, good time, 

opertunity 

ٌْنَ  ভলয়, প্রলঢ, ম্পলওণ (prep) ِح , 

ঈলয, (cong) মঔন, কমআ ভাত্র, 

ٌْنًا  এওফায, লওঙু ভলয়য চনয ِح
once, for some time to time 

 ভালছভলধয, ওদালঘৎ أْحٌانًا

occasionally 

ٌْنَةِ  ًْ َح  ঢঔন, ক ভয়, লনধণালযঢ فِ

ভলয় then, at the time, inmdue 

time 

ٌْنِ   ণঘ whereas فً َح

ٌِْن أَنْ  ٌِْن أْن، َعٰلى َح ًْ َح  এওআفٌف

ভলয় মঔন at the same time 

when 

ٌْنِ   ঢঢক্ষড মণন্ত till اِلَى ذَِلَن الَح

then 

ٌْنَِئذٍ   ,ক ভলয়, ঠিও ক ভলয় ِح

ঢঔন at that time, then 

ٌْنَذَانَ   ,ক ভলয়, ঠিও ক ভলয় ِح

ঢঔন at that time, then 

ٌْنََما  মঔন, কমভন when, as ِح

 দ্রঃ حٌا،ٌحٌا،حٌوٌة،حٌوى،حٌوان

 حًٌ، حٌو 

                            ******* 
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ফডণভারায প্তভ ক্ষলযয নাভ  

َفبَفآء َ،َ     

(ফহুফঘড  َآء َٞ ،أف٤َآء ،أْف  (َعبآد 

ٌُْن ج َخاتُْون    ,বদ্রভলরা َخَواتِ

কডযভাডয লফলষ্ট ভলরা 

ٌُْك ج َخاُزْوق    ,কাস্ঘ, ঔুাঁটি َخَواِز

কনাংডা ঘারালও, post, pole, dirty 

trick 

ٌُْن ج َخالَان    ,লঢবায, ুরঢান َخَوالِ

ম্রাঝ overload ruler, monarch 

  ً  ,ভাটিয যং, earth- colored َخاِك

khaki 

 ٍَ ْٝ  ভাভা uncle materalُفئ

َُخ َ ْٝ ভাভায ম্পওণُفْئ  relationship of 

maternal uncle 

 ,ওাাঁঘা, ওাাঁঘাভার َخاَمات ج َخام  

প্রলিয়াচাঢ, নলবজ্ঞ, দক্ষ 
raw, unworked, rawmaterial 

ات ج َخان  َخانَ   কালষ্টর, ান্থারা, 

ভলদয কদাওান hostel, 

caravanssary, inn,pub 

 (ঔফলযয ওাকলচয) َخانَات ج َخانَة  

ওরাভ, ফকণলক্ষত্র column, square 

ٌْب،َخبَب،َخّب(]ن[ َخبَّ   স্বচ্ছন্ন ( َخبِ

কলঢলঢ ঘরা, ওদলভ ঘরা(লখাডা), 

নাডা, টুফা to amble, trot,jog, sink 

  (فً)

 ঈত্তার য়া, রুক্ষ (َخّب( ]ن[َخبَّ 

য়া(ভুদ্র) to heave, 

rough(sea) 

 V স্বচ্ছন্ন কলঢলঢ ঘরা,ওদলভ َخبَّبَ 

ঘরা, to amble, trot 

 ,VIII স্বচ্ছন্ন কলঢলঢ ঘরা اِْختَبَّ 

ওদলভ ঘরা, to amble, trot 

 ,স্বচ্ছন্ন কলঢ, ওদভ ঘার َخْبب  

amble, trot 

 خبؤ            خام
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ভুলদ্রয কচণ ِخب   ন, ফীলঢ 
surging, heaving (sea) 

 প্রঢাযও, cheater َخب  

 َ  রুলওলয় যাঔা to hide (َخْبؤ(]ؾ[ َخبَؤ

  (هى)

ََ  (٠ٛ) II ককান ওযা to cinceal َفجَّؤ

 َ  V রুলওলয় ণাওা to be hidden تََخبَّؤ

 َ  VIII অত্মলকান ওযা  to اِْختَبَؤ

hide 

 রুওালনা, hidden ِخْبء  

ٌْئَة    রুওালনা লচলন, গুপ্ত َخبَاٌَا ج َخبِ

বাণ্ডায  secret thing, cache 

 ,রুওালনায স্থান َمَخبُِئ ج َمَخبَؤ  

অশ্রয়স্থর, hiding place, shelter 

 ,ঢাফু, ঢুল أْخبٌَِة ، أَْخبِئَة  ج ِخبَاء  

কঔাা tent, husk 

 ,ফড চাাচ َخَوابُِئ ج  َخابٌَِة  ،َخابِئَة  

ফয়াভ large vessel, jar 

 ,রুওালয়ঢ, ককান লচলন ُمَخبَّآت

hidden, secret thing 

 ,রুওালনা, ককান hidden ُمْختَبِئ  

concealed 

 ককান ণাওা ( َخْبت(]ن[]ض[ َخبَتَ 
to be hidden 

 IV লফনয়ী য়া to be [خبت[ أَْخبَتَ 

humble (الى هللا)  

 ,ঔাযা য়া ( َخبَاثَة،َخْبث(]ن[ َخبَثَ 

দষু্ট য়া, লফলদ্রৃলী, দশু্চলযত্র to be 

bad, to be wicked, 

           VI দশু্চালযলত্রও অঘযড َفبثَشََ

ওযা ,লফব্রঢ কফাধ ওযা to 

behave viciously, to feel 

embrassed     

 ঔাযা, দষু্ট, লংা, দশু্চলযত্র ُخْبث  
badness, malice, wickedness 

অফচণ َخبَث   না, ভয়রা 
refuse,waste 

،ُخبَثَاُء،ُخبُث   ج  َخبٌِْ  ث  َخبَثَة ،أَْخبَاث   
লফলদ্রৃলযায়ড, ঔাযা, দশু্চলযত্র, 

াী, evil,bad, malcious,vicious 

 লধও ঔাযা, লধও أَْخبَثُ 

লফলদ্রৃলূডণ, more wicked, more 

vicious 

 াধুঢা, দদষু্টালভ َخبَاثَة  

জনলঢওঢা badness, 

wickedness, viciousness 
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 যীক্ষা ওযা to( ِخْبَرة،ُخْبر(]ن[ َخبَرَ 

try (هى)  

 ( ٠ٛ ) II চানান to notify َفجَّوََ

  (ٙ) III করঔা to address َفبثَوََ

ةَ) IV ঔফয কদয়া to notice أَْفجَوََ 

ٙ)  

 ( ه) Vঔফয যাঔা to inquire تََخبَّرَ 

 VI এলও যলও চানান to تََخابَرَ 

inform one another 

 (٠ٛ) VIII কঔাাঁচা to explore اِْفزَجَوََ

 X চানলঢ ঘায়া to inquire اِْستََخبَرَ 

  (عن ه)

 ,ঔফয, ংফাদ, লফজ্ঞলপ্ত أَْخبَر  ج َخْبر  

গুচফ news, information, 

notification, rumor 

 লবজ্ঞঢা, জ্ঞান ُخْبر  ،ِخْبَرة  
experience, knowledge 

ٌْر    লবজ্ঞ, লফললজ্ঞ, লযলঘঢ َخبِ

ٌُْر ج َخابُْور    ঔুাঁটি, লন, ককাাঁচ َخَوابِ
peg, pin, wedge 

 নুবূলঢ, চাঢ َمَخابُِر ج َمْخبَر  

কমাকযঢা, চলভচভা, َُمَخابِر 

কলফলডাকায laboratory 

ٌُْر ج ِمْخبَار    কঝষ্টটিঈফ َمَخابِ
testtube 

 ,কমাকালমাক ُمَخابََرات ج ُمَخابََرة  

লফজ্ঞলপ্ত, communication, notice 

 , লফজ্ঞলপ্ত, ঢণয, কমাকালমাক إِْخبَار  

ংফাদ notification message 

 ,ংফাদ, ঔফয news إِْخبَاِري  

information.   

 অরাালরাঘনা, কমাকালমাক تََخابُر  
negotiation, correspondaence 

 ,ঈলন্াঘড اِْختِبَاَرات ج اِْختِبَار  

ধযয়ন, যীক্ষা, প্রলঘষ্টা 
exploration, study, examination 

 যীক্ষাভূরও,প্রালয়ালকও اِْختِبَاِري  
experimental,empirial 

 প্রলয়াকফাদ, লবজ্ঞঢাফাদ اِْختِبَاِرٌَّة  
empiricism 

 ,নুন্ধান اِْستِْخبَاَرات ج اِْستِْخبَار  

ঢদন্ত, inquiry 

 ,ংফাদদাঢা ُمْخبُِرْوَن ج ُمْخبِر  

ককালয়ন্না reporter, detectiv. 

 কলফলডাকায   ُمْختَبََرات ج ُمْختَبَر  
laboratory    

 خبز             خبر
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 রুটি তঢযী ওযা ( َخْبز(]ض[ َخبَزَ 

to bake (هى)  

 VIII রুটি তঢযীওযা to bake اِْختَبَزَ 

 (هى)

 রুটি bread أَْخبَاز  ج ُخْبز  

 াঈরুটিয লণ্ড, াঈরুটি ُخْبَزة  
loaf of bread 

 রুটিয়ারা baker َخبَّاُزْوَن ج َخبَّاز  

ِز  ،ُخبَّاز    ঈলদ্পদ লফলল ُخبَاَزى، ُخبٌَّ
mallow 

 ,রুটিয়ারায ফযফা  ِخبَاَزة  
Baker‘s trade 

 রুটিয َمَخابُِز ج َمْخبََزة ، َمْخبَز  

কদাওান bakery  

 কফওাযী াভগ্রী, রুটিযَمْخبُْوَزات

কদাওালনয াভগ্রী bakery goods 

 লভালনা to mix ( خْبص(]ض[َخبَصَ 

  ( ب هى)

ب  ) II লভলশ্রঢ ওযা , to mixَخبَّصَ 

  ( هى

ٌْص   ٌَْصة  ،َخبِ  লভলশ্রঢ, লঔঘুলড َخبِ
medley, hodgepodge 

 ংয়ওাযী, লভশ্রডওাযী َخبَّاص  
who cofuses 

 ওডা নডা to (  َخْبط(]ض[ َخبَطَ 

beat (هى)  

 V অখাঢ ওযা to knock out تََخبَّطَ 

 ( ه )

  VIII ধাো রাকা to bump اِْختَبَطَ 

 খুলল, ধাো, ব্দ, লঘিালঘলি َخْبَطة  
blow, rap, noise, uproar 

 ,াকরালভা, ঈন্াদ কযাক ُخبَاط  

ভানলও লফওৃলঢ insanity, 

madness, mental disorder 

 ,এলরালভালরা ওযা ( َخْبل(]ن[ َخبَلَ 

লফহ্বর ওযা, ফাধা কদয়া, to 

confuse,to impede (هى)  

 ,II ঢফুলদ্ধ ওযা, লফহ্বর ওযা َخبَّلَ 

লফৃঙ্খরায় কপরা to confound, to 

confuse, to throw into disorder (  هى

  (ه

 VIII  লফৃঙ্খর য়া, লফহ্বর اِْختَبَلَ 

য়া to be disordered, confused 

 লফহ্বরঢা, লদ্রৃধা, ভানলও َخْبل  

লফওৃলঢ confusion, mentàl disorder 

 خبل                   خبط



56 

 ,াকর, ঈন্ত্ত, ওাণ্ড জ্ঞানীন َخبِل  

উনভান mad, insàne, crazy, 

feeble minded 

 ,াকর, ঈন্ত্ত, ওাÐজ্ঞানীন أَْخبَلُ 

উনভান mad, 

insàne,crazy,feeble minded 

 ভানলও লফওৃলঢ mental اِْختِبَال  

disorder 

 ,াকর, কফাওা, লনলফণাধ َمْخبُْول  

ঈন্াদ, ভানলও লফওৃঢ mad 

crazy insàne mentally dderranged 

 লফভ্রান্ত , ঢবম্ব, ঢা ُمَخبَّل  
confused, perplexed, dismayed 

 লনলবয়া (ُخبُّو،َخْبو(]ن[]خبو[ َخبَا

মায়া, লনবান(অগুন) to go out 

,die out (fire) 

ِفجَبءَ أَخبَائَة  ،أَْخبٌَِة  ج   দ্রঃ َخبَؤ 

 خبؤ দ্রঃ َخَواٍب ج َخابٌَِة ،َخاِبئَة  

 াভুলদ্রও ভালঙয লটভ ِخبٌَِاِري  
caviar  

 লফশ্বাখাঢওঢা ( َختْر(]ض[ َختَرَ 

ওযা , প্রঢাযডা ওযা to betray, to 

deceive (ه)  

 ,ফাধযঢা, লফশ্বা বঙ্গ َختْر  

লফশ্বাখাঢওঢা disloyalty, breach 

of confidence 

 ,লফশ্বাখাঢও, ফাধয َختَّار  

প্রঢাযও traitor, disloyal, cheat 

 লফশ্বাখাঢও, ফাধয َخاتِر  
treacherous,disloyal 

 প্রঢাযডা (َختْل،َختََُلن(]ن[]ض[ َختَلَ 

ওযা, ঞওান to dupe, cheat (ه)  

 III প্রঢাযডা ওযা, ঞওান to َخاتَلَ 

dupe, cheat (ه)  

 VIII প্রঢাযডা ওযা, ঞওান to اِْختَّلَ 

dupe,cheat (ه)  

 প্রঢাযডা, ঘারালও, গ্রা َمَخاتَلَة  ،َختْل  

ওযা deception, trickery gulling 

ঞ, ঘঢুয, ধূঢণ ُمَخاتِل    deceitful, 

crafty, foxy 

 কল ওযা to ( َختْم،َختَام(]ض[َختَمَ 

seal 

 ,Vযা, লযধান ওযা to put onتََختَّمَ 

wear 

 (هى) VIII কল ওযা to finish اِْختَتَمَ 

ختر     ختم              
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َختُْوم  ،أْحتَام  ج َختْم     ফন্ধওযড, ঙা, 

ীরলভায, ষ্টযাম্প, sealing, seal, 

signet, stamp 

 অর-কওাযঅন َختََمات ج َختََمة  

কল ওযড, recital of the whole 

Quarn 

 ,ীর-অংটি َخَواتُِم ج َخاتَم ،َخاِتم  

ীর, অংটি, ষ্টযাম্প ,অঙ্গলুরয 

অংটি  seàl-ring, seal, ring, ring, 

stàmp ( ٌِْن  ফণলল নফী – (َخاتَُم النَّبٌِِ

the last Prophet, َُْ اطَِفبر َٝ اُيَّ নফফাজয 

অংটি wedding ring, َ ُْ فبرَ

َُخَِ ْٝ  অনপজয  ীর official sealاُلَّ

 ,ীর-অংটি, ীর َخَواتُِم ج َخاتَام  

অংটি seàl-ring, seal, ring 

 ,ফন্ধওযায ভভ, ফদ্ধ, ফুচান ِختَام  

ভালপ্ত, কল sealing wax, close, 

termination 

   ً  ঘুডান্ত, কল, ভালপ্ত ِختَاِم
concluding, final 

 ,কল, ভালপ্ত, end, close اِْختِتَام  

conclusion 

ٌُْم،َخَواتُِم ج َخاتَِمة  َخوَ  اتِ  ঘুডান্ত, কল, 

ভালপ্ত concluding, final,  ٌُْم  َخَواتِ

কল মণায় finàl stage.  

 অংটি লযলঢ, adorned ُمَختَّم  

with ring 

 ঘুডান্ত, কল, ভালপ্ত ُمَختَتَم  
concluding, fina l 
 ঔাঢনা ওযা to ( َختْن(]ض[ َختَنَ 

circumcise (ه) 

تَنَ اِْختَ   VIII ঔাঢনাওৃঢ য়া 
to be circumscribed 

 ঔাঢনা circumcision َختْن  

-চাভাআ, ফয, son-in أَْختَان  ج َختَن  

law, bridegroom 

 ঔাঢনা circumcision ِختَانَة  ، ِختَان   

 খন য়া ( َخثَر،َخثَر(]ن[ ]س[ َخثَرَ 

to be solid (هى)  

  

 II খনওযা to condenseَفضَّوََ

 IV চভাঝওযা go thicken أَْفضَوََ

 V খনওযা to curdle رََقضَّوََ

 চভাঝ ফাাঁধা যি যি َخثََرة  
thrombosis 
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 ঢরালন, লর, আঢয, ঈচ্ছঙৃ্খর ُخثَار  

চনঢা sediment, dregs, reffraff, 

mob 

 ,ঢরালন, লর sediment ُخثَاَرة  

dregs, 

 চভাঝ যি coagulation تََخثُّر  

 ,চভাঝ, খন, খনীবূঢ, অঞার َخاثِر  

দআ thickened, inspissàted, 

viscous, yoghurt 

 ,চভাঝ, খন, খনীবূঢ ُمَخثَّر  

অঞার,দআ thickened, inspissàted, 

viscous, yoghurt, curdled 

 ঢবম্ব য়া to (َخَجل( ]س[ َخِجلَ 

be embarrassed (من هى ه) 

لَ   (ه) II রলজ্জঢ ওযা to shame َخجَّ

 ََ  ,রজ্জা, লফনয়, কুিা shame َفَغ

diffidence, shyness 

 রলজ্জঢ,ঢবম্ব َخِجل  

লফব্রঢ,লঢফৃলদ্ধপ্রাপ্ত, ashamed, 

embrrassed, diffident  

 ,রলজ্জঢ, ঢবম্ব লফব্রঢ َخُجْول   

লঢফৃলদ্ধপ্রাপ্ত, 

ashamed,embrrassed,diffident  

 ,রলজ্জঢ, ঢবম্ব লফব্রঢ َخْجَُلن   

লঢফৃলদ্ধপ্রাপ্ত, বীরু ashamed, 

embrrassed, diffident 

 রলজ্জঢ, রজ্জাফনঢ, ঢবম্ব َمْخُجْول   

লফব্রঢ, লঢ ফৃলদ্ধপ্রাপ্ত, ashamed, 

embrrassed, diffident 

 ,ঈলত্তলচঢ, রলজ্জঢ, রজ্জাওয ُمَخِجل   

চখনয, ভমণাদাওয ashamed, 

arousing, disgraceful 

 ,ঔাঢ(রাঙ্গর) ওযা ( َخّد(]ن[ َخدَّ 

ঘাল ওযা,to furrow, plow (هى)  

دَ   ,V ঔাাঁচ য়া, কুঘলও মায়া تََخدَّ
to be furrowed, to become wrinkled 

(skin) 

َخد   َخُدْود  ج     কার, প্বাণলদ, 

এওলদও cheek, side portion 

 ,ঔাাঁচ, রাঙ্গর কযঔাُخَدد  ج ُخّدة  ، َخد  

ঔাঢ, ঘাওায দাক furrow, rut, 

groove 

ٌُْد ج أُْخُدْود    ঔাাঁচ,রাঙ্গর أََخاِد

কযঔা,ঔাঢ,ঘাওায দাক furrow, rut, 

groove 

 কলদ, ফালর, ফায ُمَخاد  ج ِمَخدَّة  

কলদ cushion, pillow 

 خدر            خجل
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ٌْج    লযডঢ লশু immature َخِد

child 

কবণ ِخَداج   াঢ, কবণ স্রাফ 
abortion,miscaraiage 
  ফন্ন য়া (َخَدر(]س[َخِدرَ 

to be numb 

 ন্নযভলর ন্তলযন ( َخْدر(]ن[ َخَدرَ 

ওযা,অরাদা যাঔা to confine to 

womwn's quarter, to keep 

separated (ها) 

ه ) II ফ য়া to be numbَخدَّرَ 

  (هى

 IV াড ওযা to narcotize أَْخَدرَ 

  (ه هى)

 V াড য়া to be تََخدَّرَ 

ashamd 

،ُخُدْور  ج  َخْدر   ٌُْر،أَْخَدار   أََخاِد
দণ া,ভুডালনায ওাড, ভলরালদয 

স্থান, ভলরা ঔাওাভডা ,curtain, 

drape, boudoir, private room (ها)  

،ََفلَهَ   ,ফঢা , কফাধীডঢা ُفْلَهحَ 

াডঢা numbness, insensibility, 

stupor 

 ফ, াড, লনশ্চর, ধাাঁধাাঁ َخِدر  
numb, stupor, daze 

ٌْر    ,াডওযড تََخِد

anaesthetisation, 

اِدر  خَ   লনলস্তচ, ফন্ন ছরলঢ, 

কলঢণ  রুওান, রুওালনা (লং) 
limp, be numbed, hidden in den, 

lurking (lion) 

 গুটিলাওা chrysalis خاَِدَرة  

َرات ج নুবুলঢনা ُمَخِدّر    ُمَخّدِ

ফ ওযায লধ anaesthetics, 

anaesthetic drugs 

 ,ফ, ঘর, ভাঢার numb ُمَخدَّر  

insensible, drunk 

 ,অরাদা অফব্ধ (লভলয়)  ُمَخدََّرة  

kept in seclusion (girl) 

 অাঁঘয ওাঝা to (َخْدش( ]ض[ َخَدشَ 

scratch (هى) 

 (هى) II লঘড কপরা to tear َخدَّشَ 

 অাঁঘলডয أََجَداش  ، ُخُدْوش  ج  َخْدش  

দাক, খলণড scratch, abrasion 

 প্রঢালযঢ  ওযা ( َخْدع( ]ؾ[ َخَدعَ 

to cheat (ه) 

 III কধাওা কদয়া َخاَدعَ 

 to cheat (ه) 

خدع                   خدر  
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 VII প্রঢালযঢ লঢ কদয়া to اِْنَخَدعَ 

let be deceived (ه) 

 ,প্রঢাযনা ُخَدَعات ،ُخَحع  ج ُخَدَعة  

ঞওান, deception, cheating 

 ,প্রঢাযও, ঞওফাচ ُخَدَعة  

imposter,cheat 

 

ٌْعَة    ,প্রঢাযনা, ঞওান َخَدائِعُ  ج  َخِد

লফশ্বাখাঢওঢা, deception, deceit, 

betrayal 

 ,প্রঢাযও, ঞও চালরয়ালঢ َخدَّاع 

প্রঢাযডাূডণ, ভ্রালন্তওয imposter, 

cheat, delusive, deceptive 

ٌَْدع   ভযীলঘওা mirage َخ

ٌْع    ,প্রঢাযডা, ককান ওভণ أََخاِد

ঞওফাচী, deceit, underhand 

dealing, crooked practice 

َدع ،َمَخَدع َمَخاِدعُ ج ِمَخَدع ،ُمخَ    
কঙাঝখয, small room 

 ,প্রঢাযডা, ঞঢা, deception ِخَداع 

betryal, deceit 

  ً  ,প্রঢাযডাূডণ, ঞঢাূডণ ِخَداِع
deceitful, fraudulent.  

যধাাঁَفبِكع  ওাফাজ,প্রঢাযও deceiving, 

deceitful 

 প্রঢাযও, ঞওফাচ, চালরয়াঢ ُمَخاِدع 
imposter, cheater, crook 

 ি ( َخَدل،َخَدالَة،ُخُدْولَة(]س[ َخِدلَ 

য়া, ি ওলয কঢারা, ফ 

য়া, াড য়া to stiffen, to 

become rigid, numb, limp 

 কফা ওযা to ( َخْدم(]ن[ ]ض[ َخَدمَ 

serve (ه) 
ََّ  (ٙ) II লনলয়াক ওযা to employَفلَّ

ل ) X লনলয়াক ওাযী  to hire اِْستََخَدمَ 

 (ه

 কফও,কফাওাযী servants َخَدم  

 ,কফা, ঈলস্থলঢ ِخْدَمات،ِخَدم  ج ِخْدَمة  

লপ, ওাচ, লনলয়াক device, 

attendance, office, employment, 

 ুরুল কফও,ভলরা َخدَّاَمة ج َخدَّام  

কফও,খলযায়া কফও, কলফওা 
woman, sevant, male servant, 

domestic servànt, maid 

 ,ালচযা, কফা, লনলয়াক َخَداَمة  

ঘাকুলয attendance, service, 

employment 

 خدم              خدع
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 কলফওা, খলযয়া َخَداَمات ج َخَداَمة  

লফওা, কলফওা  woman servant, 

female domestic servant, maid 

ٌْم     ,ওাচ, ঘাকুলয, work تَْخِد

employment 

 ,ওালচ রাকান, ফযফায اِْستَِخَدام  

বাডা, লনলয়াক, কফা, ঘাকুলয use, 

utilisation, employment, service, 

job  

 কৃওভী َخَدَمة ، ُخدَّام  ج َخاِدم  

(ভলরা, ুরুল), ওভী, কালঝলরয 

ওভী domestic servant, worker, 

water 

 ,কলফওা, ভলরা কৃ ওভী َخاِدَمة  
woman servant, female domestic 

servant, màid 

 কফলওয ভমণাদা, ঘাওলযয َخاِدِمٌَّة  

ভমণাদা, servànts status 

ٌُْم ،َمْخُدْوُمْوَن ج َمْخُدْوم    ُمَخاِد
লনলয়াকদাঢা, employer 

 ভলরা লনলয়াকদাঢা َمْخُدْوَمٌَّة   
woman employer 

م    ُمْوَن ج ُمَخّدِ  ,লনলয়াক দারার ُمَخّدِ

প্রলঢলনলধ employment agent 

  লনলয়াকদাঢা ُمْستَْخِدُمْوَن ج ُمْستَْخِدم  

employer ( مون ج ُمستخَدمُمستخدَ   ) 

লপ ওভী official 

 ফনু্ধ friend ِخْدن  

 III ফনু্ধ য়া, ফনু্ধ ওযা to َخاَدنَ 

make friend, to be friend 

َٕ أْخَدان  ج  ِفْل খননষ্ঠ ফনু্ধ, াণী, inimate 

friend 

ٌْن    খননষ্ঠ ফনু্ধ, াণী, inimate friend ِخِد

 

 নঢ َ] َخْذإ،ُخذَُوء[(ؾ( خِذئَ ،َخذَأَ 

য়া to submit 

 ( َخْذو(]ن[ ]خذو[ خذَا، )خذى(]ح[خِذي

ছুলর কদয়া, গ্রন ওযা to hang 

down, to cut down (ear) to take to 
 ,X ভণড ওযা  اِْستَْخذَأَ، اِْستَْخذَى

ঈস্থান ওযা to subject, submit 

to (ل ه) 

 ,যাধীনঢা, ধীন ُمْستَْخِذئ  

লফনয়ী, লিঢদাুরব submissive, 

servile, subservient, obedient 

 , ফযঢা, যালধনঢা اْستِْخذَاء  

লফনয়,  subservience 

submissiveness, servility 

 خذل          خذأ
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 লফনয়ী, নুকঢ, ধীন ُمْستََخذٍ 
submissive, obedient, subservient 
ٌُْؾ ج َخْذُرْوؾ    (খূডণায়ভান) َخذَاِر

রাটিভ (spinning) top 

  ً  ,খূনণয়নীর turbinate ُخْذُرْوفِ

toplike 

 লনলক্ষ ওযা to (َخْذؾ(]ض[ َخذَؾَ 

hurl, throw, eject (ه ب) 

 গুরলঢ,sling,catpult ِمْخذَفَة  

 লযঢযাক ( ِخْذاَلن،َخْذل( ]ن[َخذَلَ 

ওযা,ফাদ কদয়া, to leave , 

abandon: passive (مجهول)- 
 ফযণণ য়া to fail ُخِذلَ 

 III লযঢযাক ওযা, ফাদ َخاذَلَ 

কদয়া, to leave , abandon 

 VI দফুণর য়া,কঢচ تََخاذَلَ 

াযান,ওলভ মায়া , to let 

up,languish 

 VII যালচঢ য়া, ায় اِْنَخذَلَ 

য়া to be defeated helpless 

 ঢাা disappointment ِخِذاَلن  

 ,শ্রালন্ত, ফাদ, দফুণরঢা تََخاذُل   

লফশ্রাভ, ম্মলঢ fatigue, 

weakness, 

 ,লযঢযি, কঙলড-অা اِْنِخذَال   

লফচণ ন, ফচণ ন, যাচয় 
abandonment, desertedness, 

defeat 

 ,দফুণর, লযশ্রান্ত, ক্ষভ ُمتََخاِذل  

লনঃলললঢ, weak, exhausted 

ٌْر(]ن[]ض[ َخرَّ   ,ওরনাদ ওযা ( َخِر

কপাঝায় কপাঝায় যা, কুলর ওযা, 
to murmur, triçkle, gargle, 

 ,ডা( َخّر،ُخُرْور( ]ن[]ض[ َخرَّ 

লঢঢ য়া, to fall, drop, fall 

down 

ٌْر    ,ছারয(ালনয), ভভণয ব্দ َخِر

purl,murmur 

 ,ায়ঔানা ওযা( َخْرء(]س[َخِرئَ 

কওাষ্ঠলযষ্কায ওযা, to defecate 

 ,ভর,লফষ্ঠা excitement َخَراء  ،ُخْرء  

feces 

 ,ধ্বং ওযা ( َخْرب(]ض[ َخَربَ 

ঘূডণলফঘুডণ ওযা, লফধ্বস্ত ওযা to 

destroy, to devastàte 
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بَ   II ধ্বং, বাঙ্ন, লফনা, ক্ষয় َخرَّ
destruction, devastation 

 IV ধ্বং,বাঙ্ন, লফনা,ক্ষয় أَْخَربَ 
destruction, devastation 

بَ   V ধ্বঃ য়া,ক্ষলঢগ্রস্ত تََخرَّ

য়া,কবলঙ্গ মায়া ,to become 

destroyed, ruined, 

ب  َخرْ   ক্ষলঢ, লফনা, destruction, 

devastation 

কঢণ ُخْرب   , ুাঁলঘয লঙদ্র, ায়ুণ 
hole, eye of needle, anus 

 ,ক্ষলঢগ্রস্থ, লফধস্ত, বাঙ্গা َخِرب  

ধ্বংপ্রাপ্ত destroyed, demolished, 

broken 

 ধ্বং স্থান, ধ্বং ِخَرب  ج ِخْربَة  
ruins, ruin 

 ,ধভণ, নাঘায, irrillgion ُخْربَة  

lawlessness 

 ধ্বং স্থান ruins َخِربَة  

 ,ফণনা, ধ্বং াধন َخَراب  

লনচণ নঢা, ruination,desolation 

 ধ্বং স্থান site of ruins أَْخِربَة )ج(

 ধ্বং َخَرائُِب، َخَرابَات ج َخَرابَة   

য়া স্থানা, ধ্বং, 

 ,ধ্বংপ্রাপ্ত, লফধস্ত, ঈচ্ছন্ন  ِخَربَان  

লফওর destroyed, wrecked, 

devastated 

 ,বাঙ্গা, ধ্বং, ক্ষয় تَْخِربَات ج تَْخِرٌب  

wrecking, destruction, demolition 

   ً  ,ন্তখণাঢভূরও ওাচ عمل تخرٌب

ন্তখণাঢ act of sabotage 

 ধ্বংওাযী, ন্তখণাঢওাযী َخاِرب  
destroyer, saboteur 

ب   بُْوَن ج ُمَخّرِ  ,ধ্বংওাযী ُمَخّرِ

ন্তখণাঢওাযী destroyer, saboteur 

 ধ্বংওাযী, ন্তখণাঢওাযী ُمْخِرب  
destroyer, saboteur 

ْوبَة    ,ীভ(ঈলদ্পদ) লফলল َخرُّ

ঙ্গার,শুটি (ঙ্গালরয) 

ْوبَة   ْوبَات ج َخرُّ   َخرُّ
ভালয(শুওনা)এওও[¹/16=0.129 

লর] a dry measure 

 ,অাঁঘয ওাঝা ]خربش[ َخْربَشَ 

ললচলফলচ ওযা (লরঔা, ওাঝা), 

ফলরাবলয করঔা to scratch, 

scribble 

ٌُْش ج َخْربُْوش    ঢাফু tent َخَرابِ

رجخ         خرب   
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 কদয়ালরয ঙলফ graffiti ُمَخْربََشات

 ,লফৃঙ্খর ওযা ]خربط[ َخْربَطَ 

গুরাআয়া কপরা, কুলিঢ, to 

disarrange, to cofuse (هى)  

 লঙদ্র ওযা, পুঝা ]خربك[ َخْربَكَ 

ওযা, নষ্ট ওযা, to perforate,spoil 

  (هى)

 পুর(কারা)কাঙ লফলল َخْربَك  
hellibore 

পুঝা ওযা, কঢণ ( َخْرت( ]ن[ َخَرتَ   

ওযা, লঙদ্র ওযা to pierce, make 

hole, bore) (هى) 

কঢণ أَْخَرات ج  ُخْرت  ،ُخُرْوت   , লঙদ্র, 

পুঝা, কফাক্ষ, কঘাঔ hole,drill eyelet, 

eye 

ٌْت    ,লবজ্ঞ, বযস্ত, দক্ষ ِخِرّ

ঈলদষ্টা, প্রদণও experienced, 

practiced, guide 

ٌْت    কণ্ডায, rhinoceros َخْرتِ

 ঘলর মায়া to (ُخُرْوج( ]ن[ َخَرجَ 

go out (من)  

جَ   II কফয ওলয কনয়া to takeَخرَّ

out (هى ه ) 

ه  ) IV কফয ওযা to move out أَْخَرجَ 

 (هى

جَ   V া ওযা to be educated تََخرَّ

  ( فً)

 VI দর কণলও কফয য়া تََخاَرجَ 
to get out 

 ,X ঘলর মায়া, ডালনা اِْستََخَرجَ 

কফয ওযা (هى من) 

 ,ঔযঘ, ফযয়, ভূরয, ঔাচনা َخْرج  

ঈমুি লওঙু, )َخُرْوَجات)ج    ঙাাঁঝা, 

ধায, লওনাযা, লপঢা 

 লচলনয ِخَرَجة  ج ُخْرج  

ণলর(লখাডায)saddlebag 

 ,মায়ায ণ َخَرَجات  ج َخَرَجة  

প্রস্থান, প্রালযঢ ফস্থা, ফীলঢ, 

ঈৎকভ, প্রলক্ষ, লন্তলষ্টলিয়া 
departure, protrusion, 

protuberance, projectionfuneral 

 ঔাচনা, ঝযাক্স tax, land tàx َخَراج  

  ً ঔাচনা ম্পলওণ َخَرِج ঢ, 

pertaining to tax 

 خرج                                خرج      
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 ,ব্রড, টিঈভায ُخَراَجات ج ُخَراج  

কপাাঁডা skin eruption, tumor, 

abscess 

ফলণ ُخُرْوج    কভন, ফাললযয ণ, 

অলফণবাফ, মাত্রা,প্রফা, 

কদান্তযকভন, অিভন, 

লফভানাভরা exit, departure, 

emigration 

ٌْج   ٌُْجْوَن ج ِخّرِ  সু্কর ওলরচ ِخّرِ

স্দাঢও, graduate of school college 

 মায়ায َمَخاِرُج ج َمْخَرج  

স্থান,রায়ন, কভনণ, রায়লনয 

ণ, ঙর, চুাঢ exit, escape, 

loophole, Dodge, excuse 
ٌْج     ,লক্ষা, প্রলক্ষড, প্রলঢারন تَْخِر

লনষ্কান,    লক্ষাদীক্ষা education, 

training, rearing, extraction, 

derivation 

 ,কনয়া, ডালনা, াযন إِْخَراج  

স্থানঘুযলঢ,ঔালর ঈলচ্ছদ, লনষ্কান 
taking out, removal, elemination 

ج    স্দাঢওত্রৃ, স্দাঢওত্রৃ রাব  تََخرُّ
graduation 

 ,ৃণওীওযড, অরাদাওযড تََخاُرج   

লফমুলিওযড 
separation,disassociation 

 ,কনয়া,ডালনা اِْستَِخَراج  

াযন, স্থানঘুযলঢ, ায়া  

লনষ্কান, (ঔলন )ঔনন, নওরওযড, 

াযংলক্ষ ওযড, moving our, 

taking out, extraction, mining 

ফাললযয, ফলণ َخاِرج    লদও, লফলদ 
outer, outward, foreign 
 ,ফাললয, ফযঢীঢ ঙাডা (prep) َخاِرجَ 

ফালদ 

 ফালয outside َخاِرًجا

  ً  ফাললযয, লফলদী, ফালয َخاِرِج

লদলওয outer, outward, exterior, 

foreign 

 ,ঔালযচী ম্প্রদায় َخَواِرج   

kharijites 

 লযঘারও ُمْخِرُجْوَن ج ُمْخِرج  
director 

 ,লনমণা, াযংলক্ষ ُمْخَرج   

লনঃযড (ভরভূত্র)extract, 

excretions 

 خرس                                 خرج
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ج   ُجْوَن ج ُمتََخّرِ  ,স্দাঢও  ُمتََخّرِ

graduate  

 ,লনমণা ُمْستَْخَرَجات ج ُمْستَْخَرج   

নুলরল, াযংলক্ষ, extract,copy 

 (من)

 নাও টাওা to ]خرخر[ َخْرَخرَ 

snore 

 ,কুভাযী য়া (َخَرد(]س[ َخَردَ 

স্পৃযা য়ালফত্রা য়া, to be 

virgin, chaste, untouched 

ٌَْدة     কুভাযী, লঙদ্র ُخُرد  ،َخَرائُِد ج َخِر

ভুিা virgin, unbored pearl 

ঙাাঁঝ ধাঢু, ফলচণ ُخْرَدة   ঢ 

করাা,)ُخْرَدَوات )ج   ঔুঘযা কঙাঝ 

কঙাঝ লচলন scrap metal, iron, 

small articles 

  ً  কঙাঝ লচলন-লত্রয ُخْرَدِج

ফযফায় dealer of small article 

 কঙাঝ ঙযণা, গুলর small shot ُخْرَدق  

(bird shot, duckshot) 
 ,লযলায ফীচ خْزَدل  ،َخْرَدلَة  

লযলা mustard seed, mustard 

 লঙদ্র ওযা, পুঝা ( َخْرز(]ن[]ض[َخَرزَ 

ওযা to bore, pierce (هى) 

،َخَرَزة    ভুিা pearl َخَرز 

 ,ুাঁঘ লফলল َمَخاِرُز ج ِمْخَرز  

ভুষ্ঠাখাঢ, awl, punch 

 কফাফা য়া to ( َخَرس( ]س[ َخِرسَ 

be dump 

  (ه) IV ঘু ওযান to silence أَْخَرسَ 

 ফাওলিীন, ভূও َخْرس   
dumbness, muteness 

      ،  أَْخَرس  م   َخرَساءُ ج  خْرس  ُخْرَسان 

কফাফা, ভূও dumb, mute 

 কফাফা, ভূও dumb,muteَخَرَسان  

 চভাঝফদ্ধ َخَرَسانَة  ،َخَرَسان  
concrete 

ٌُْؾ ج  ُخْرُشْوفَة ،ُخْرُشْوؾ    َخَراِش
ালঢলঘাও (টাাঁঝাকাঙ লফলল) 
artichoke 

 ,নুভান ওযা ( َخْرص(]ن[ َخَرصَ 

ধাযডা ওযা, লভণযা ফরা to 

guess, estimate,lie 

صَ   V লফওৃঢ ওযা, লভণযা تََخرَّ

লবলমাক ওযা to fabricate, to 

raise false accusation (على ه ) 
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اصَ   اُصْوَن ج َخرَّ  ,লভণুযও َخرَّ

লভণযাফাদী liar, slanderer 

 ,কঝলন কঢারা (َخْرط(]ض[]ن[َخَرطَ 

লঙরওা কঢারা, (করদ কভললন) 

কডা, লঢযলন্চঢ ওযা,লভণযা 

ফরা, কঙাঝ ওলয ওাঝা to pull off, 

to strip, shape (lathe), exaggerate, 

lie 

طَ   II কঙাঝলঙাঝ ওলয ওাঝা,ওাঝাَخرَّ

to cut into small pieces (هى)  

 VII লযডঢ য়া, কঠিঢ اِْنَخَرطَ 

য়া, কমাক কদয়া, প্রলফ ওযা 
ti be turned, to be shaped, to join 

  (فً)

 কঢারা(াঢা), pulling off َخْرط   

اط  خَ  اُطْوَن ج َخرَّ رَّ  কুম্ভওায, 

কঞনওাযী, কুলভায স্থানওাযী, 

করদঘারও, ধাপ্পাফাচ, দাম্ভীও, 

কল্পওায turner, lather, storyteller 

 ,ওমু্ভওালযয কা, ওমূ্ভওভণ ِخَراَطة  

কুভাযলল্প turne's trade, turnery, 

art of turning 

স্কাঝণ ُخَراَطة    skirt 

ٌَْطة  ُخُرط ،َخَراِئط  ج  َخِر  ভযা, 

ঢালরওা map, chart 

 করদ َمَخاِرُط ج َمَخَرَطة ،ِمخَرَطة  
lathe 

 প্রলফ, কমাকদান entry, joiningاِْنِخَراط  

 ভযা, ঢালরওা َخاِرَطات ج َخاِرَطة  
map, chart 

ٌُْش ج  َخْرُطْوَشة ،َخْرُطْوش    َخَراِط
ওাঢুণ চ, ীা(ললন্পর),ঔাঢা 
cartridge,lead(pencil),notebook 

 চআ,মফ oats خْرَطاال  

ٌُْم ج ُخْرُطْوم    ,ালঢযশুড َخَراِط

কভাচালফলল,trunk(elephant)),hose 

ٌْن    কওলঘাাঁ earthwarm َخَراِط

   ً ِن ٌْ কওাঁ َخَراِط লঘায ভঢ, warmlike 

ٌْط    কণ্ডায rhinocerus َخْرِط

 ঢুর ঢুলর য়া (َخَرع(]س[ َخِرعَ 
to droop 

 ,নভনীয় য়া (خَراَءة(]ن[ َخُرعَ  

ঠলর যা, ললণর য়া, কঔাাঁডা 

য়া, নযভ য়া to droop, 

become slack, limb, soft 

to be flabby 

خرؾ        جرطل
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 VII নভনীয় য়া, ঠলর اِْنَخَرعَ 

যা,ললণর য়া,কঔাাঁডা 

য়া,নযভ য়া to droop, 

become slack, limb,soft, to be 

flabby 

 VIII ৃলষ্ট ওযা, অলফষ্কায اِْختََرعَ 

ওযা, ঈদ্পফ ওযা, তঢযী ওযা to 

invent, devise, create 

to originate (هى) 

،َخِرع   ٌْع   ,নযভ, াড, ফন্ন َخِر

লিীন soft, languid, nerveless 

 কযডীয কঢলরয কাঙ ِخْرَوع  
castor oil plant 

 অলফষ্কায اِْختَِراَعات ج اِْختَِراع  
invention 

ُمْختَُرْوَن ج  ُمْختَِرع   অলফষ্কাযও 
inventor 

 অলফষ্কায invention ُمْختََرع  

 ,বীভযলঢ য়া (َخَرؾ(]س[َخِرؾَ 

বারফাায় ন্ধ য়া, দফুণরভনা 

য়া, কফাওায ভঢ ওণা ফরা to 

dote, to be feeble minded, to talk 

foolishly 

 ,ক্ষীডভলঢ, দফুণর ভন َخْرؾ  

বারফাায় ন্ধত্রৃ, ফাধণওয, 

ফারলঔরযঢা(ফৃলদ্ধয) dotage, 

senility 

 ক্ষীডভনা, ন্ধ َخْرفَان  ،َخِرؾ  

(বারফাায়),ফারলঔরয, feeble 

minded, childish, doting,dotard 

ٌْؾ     যৎওার autumn, fall َخِر

   ً ٌِْف  যৎওারীন autumnal َخِر

،أَْخِرفَة ،ِخَراؾ  ج َخُرْوؾ    কঙাঝ ِخْرفَان 

কবাঁ ডা, অফায়া  young sheep, 

lamb, wether 
 কুংস্কায ُخَرافَات ج ُخَرافَة   

রুওণা superstition, fairy tale 

   ً  ,ওলল্পঢ, ওাল্পলডও fictitious ُخَرافِ

legendary 

 ,ঘান, নণণও ওণা ُمٍخَرفَة  

কফাওায ভঢ ওণা, prattle, twaddle 

ٌْؾ    ভূঔণঢা, লফভ্রভ , কফাওায تَْخِر

ভঢ ওণা folly, delusion, foolish 

talk 
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ؾ  ُمخَ  ّرِ فُْوَن ج   লশুয ُمَخّرِ

ভঢ,কফাওা,childish,foolish -فُْون   ُمَخّرِ

ফাঘার, prattler 

 দরফদর ওযা, লভলশ্রঢ َخْرفَش  

ওযা to ßhufle, mix (هى)  

ٌُْش ج َخْرفُْوَشة     ওভদাভী ঢা َخَرافِ
low value playing card 

 লঢিভ (َخْرق(] ن[ ]ض[ َخَرقَ 

ওযা, লঙলড কপরা to tear (هى) 

  IV রুওাআয়া ফলয়া ণাওা أَْخَرقَ 
to lurk 

قَ   V লঙন্ন  য়া to be torned تََخرَّ

 VII কবলঙ্গ মায়া to  be اِْنَخَرقَ 

pierced 

 VIII লঙদ্র ওযা to Penetrate اِْختََرقَ 

 (هى)

 লঙডা, লফদীডণওযড, ওাঝা َخْرق  
tearing,rending, làceration 

 কফাওাভী, কফভানান ُخْرلَة  ج ُخْرق   

ফস্থা, awkwardness, stupidity 

 কঙাঁডা ঝুওযা,নষ্টِخَرق    ِخْرلة   ج

(ওাকচ), লযষ্কায ওযায ওাড 
tatter, sscrap polishing cloth 

 ,ওদাওায ُخرق  ج َخْرلَآُء م أَْخَرق   

লফশ্রী, কফাওা, কফঅআনী clumsy, 

awkward 

 ওঝ, কবারফালচ, প্রঢাযড َمْخَرلَة  
trickery, swindle 

 কওও লফলল pastry ُمَخاِرق   

 ,লঙদ্রওযড, বাঙ্গন اِْختََراق   

লঢিভড,লযফড penetration, 

piercing, disruption 

 ,স্বাবালফও َخَواِرق  ج َخاِرق  

াধাযড, লঢপ্রাওৃঢ, লরৌলওও 
preternatural, miracle 

 লঢিভড, কভন ণ ُمْختََرق  
passage,paageway 

 লঙদ্র ওযা to ( َخْرم( ]ض[ َخَرمَ 

pierce (هى) 

مَ    (هى) II লঙদ্র ওযা to pierce َخرَّ

 VII লঙদ্রমুি য়া to be اِْنَخَرمَ 

pierced 

 VIII ধ্বং ওযা to اِْختََرمَ 

annihilatepierced (ه) 

 পাাঁও, শুনয, gap, blank َخْرم   

 লঙদ্র, ূলঘয লঙদ্র, hole,eye of ُخْرم   

needle 

 خرق       خرؾ د 
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اَمة     লির, লঙদ্র ওযায ُخرَّ

মন্ত্রলফলল, ান্প কভলন  drill, 

gimlet 

 নালওয লঙদ্র perforàted أَْخَرم   

nasal septum 

ٌْم    লঙদ্রওযড, কঢণ تَْخِر ওযড, 

ক্ষঢওযড,লপঢা তঢযীওযড 
piercing, boring, drilling 

ٌَْمة     লপঢা, ঢালযয ুক্ষ্ম تَْخِر

ওারুওাচ lace, filigree 

 ,ফলন্নাফস্তীন ফস্থা اِْنَخَرام   

লফৃঙ্খরা, যাচওঢা disturbànce, 

disorganization 

 ,ত্রুটিূডণ, মূ্পডণ َمْخُرْوم   
defective, incomplete 

م     লচ্ছদ্র, পুঝা (স্বডণ-ঢায ُمَخرَّ

আঢযালদয ওারুওালচ), performed 

works (lace) 

 harrow , ُخْرَماَشات ج ُخْرَماَشة  

 ,ঙ্গার, ঙ্গার শুটি ُخْرنُْوب  

কওযফ লভ(রঢা লফলল)locust, 

locust pod, carob bean 

 ,ফাচ্চা ঔযলকা َخَرانُِك ج ِخْرنِك  

ও-াফও young hare, leveret 

-কযডীয কঢর কাঙ carot ِخْرَوع 

oil plant 

-লঙদ্র ওযা, এলপাাঁড )َخّز(]ن[ َخزَّ 

লপাাঁড কফাঁধা, ঙুলডওাখাঢ ওযা 
to pierce, trasfix 

زَّ اِْختَ  VIII লঙদ্র ওযা, এলপাাঁড-লপাাঁড 

কফাঁধা, ঙুলডওাখাঢ ওযা to pierce, 

trasfix 

 লল্ক,ললল্কয ওাড ُخُزْوز  ج َخز  
ßilk,silk fabric 

 লঢমণওবালফ ঢাওান (َخْزر(]ن[َخَزرَ 

to look askance (ه) 

 ওযালয়ান াকয بَْحُر الْخَزرِ 
Caspian sea 

ٌُْزَران    কফঢ, ঔাকডা, ফাাঁ َخٌَاِزُر ج َخ
cane, Reed, bamboo 

ٌُْزَرانَة     কফঢ,রাঠি cane stiçk َخ

 ওাঝা, লফবি ওযা ( َخْزع(]ؾ[َخَزعَ 

to cut, sever (هى) 

র ওণাফাঢণ ُخَزْعبَل   া, ফালচ 

ওণা idle talk, bosh  

 ,ফালচ ওণা ُخَزْعبََُلت ج ُخَزْعبَلَة   

কওৌঢুও, গুর, অচগুলফ কল্প idle 

talk, joke, fib, cock and bull story 

 خرع             خرم
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 ,ভৃঢলল্প, লযালভও ঘাআনা َخَزؾ  

ঘীনাভাটিয ফান pottery, 

porcelain 

   ً  ,ঘীনাভাটিয তঢযী َخَزفِ
porcelaneous, made of porcelain 

اؾ     ঘীনা ভাটিয লডযয َخزَّ

ফযফায়ী dealer of chinaware 

 কুভালযয ফযফা, ভৃঢলল্প ِخَزافَة   
Potter's trade, pottery 

 লঙদ্র ওযা to (َخْزق( ]ن[ ]ض[ َخَزقَ 

stab (ه هى) 

مََ  (٠ٛ) II পুঝা ওযা to pierce َفيَّ

ق  V লঙদ্র য়া to be rip apart تََخزَّ

 VII লঙদ্র য়া to be rip اِْنَخَزقَ 

apart, to be stabed, to be trasfixed 

 

 ,কঘযা, লঙাঁযা, লঙদ্র rip.rent َخْزق   

tear 

ٌْكُ  ج َخاُزْوق   َخَواِز  ণাভ, ঔুাঁটি, 

কাদা,চখনয ঘারালও post, pole, 

dirty trick 

 কওানঞাা ওযা  to corner َخْوَزقَ 

  (هى) ওাঝা to cut (َخْزل( ]ض[ َخَزلَ 

 VIII ংলক্ষ ওযা to cut اِْختََزلَ 

short (هى) 

 ,হ্রা, ংলক্ষ, াাঁঝলরল اِْختََزال    

শ্রুলঢলরঔন abridgment, 

abbreviation, shorthand, 

stenography 

 াাঁঝলরলওায, শ্রুলঢলরঔও ُمْختَِزل  
stenographer 

 ফাাঁধা, কাাঁণা, ূঢা ( َخْزم( ]ض[ َخَزمَ 

যা, ভারা কাাঁণা, to string, thread 

  (هى)

 নালওয দরূ َخَزائُِم ج َخَزاَمة  ،ِخَزام   
nose ring 

   ً  ুকলন্ধ কাঙ লফলল ُخَزاِم
lavender 

  লঞ্চঢ ( َخْزن،َخزَ انَة(]ن[  َخَزنَ 

যাঔা to keep secret (هى) 

نَ   II লঞ্চঢ  যাঔা to keep َخزَّ

secret (هى) 

 VIII ংগ্র ওযা  to store اِْختََزنَ 

 (هى)

 ,ঞ্চয়, চভা, অযড َخْزن  

গুদাভচাঢ ওযড storing, 

accumulation, storage, 

 خزن            خزق
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 ,কওালাকায, যাচলওাল, ফাক্স  َخَزنَة  

অরভালয treasure house, vault, 

wardrobe, locker 

 ,কওালাকায َخَزائُِن ،َخَزانَات ج َخَزانَة  

যাচলওাল, ফাক্স, অরভালয, লপ, 

treasure house, vault, wardrobe, 

locker 

ٌْنَة     ,কওালাকায َخَزائُِن ج َخَز

যাচলওাল, ফাক্স, অরভালয, লপ, 

treasure house, treasury , 

department, vault, wardrobe, locker 

ان   انَات ج َخزَّ ٌُْن ،َخزَّ  ,ফাাঁধ َخَزاِز

অাঁধায, কফলন, ুকুয, ঝযাংও, dàm, 

reservoir, pool,  

basin 
 ,বাণ্ডায, গুদাভখয َمَخاِزُن ج َمْخَزن  

লটলা, কদাওান store room, 

storehouse, depot, shop 

  ً  যালিয়াধীন, প্রালনয َمَخَزنِ

লধন under control of 

government , àdministation 

 ংলক্ষপ্ত যাস্তা ,ফলঘলয় َمَخاِزن  

ওাঙাওালঙ, shortest way, the 

nearest 

  ً  গুদাভ যক্ষও, নযাকায َمْخَزْنِج

যক্ষও storehouseman, warehouse 

man 

 কওালাধক্ষয trasurer َخَزْنَدار  

ٌْن    ,ংযক্ষড, গুদাভচাঢওযড تَْخِز

ংগ্র, ারা ওযড storage, 

storing, accumulation, damming 

،َخَزنَة  ج َخاِزن   ان   ,কওালাধক্ষয َخزَّ
treasurer 

 ,ংযলক্ষঢ, গুদাভচাঢ َمْخُزْون  

stored, deposited –(َمْخُزنَات)ج  

ভচদু, যলক্ষঢ, যফযা stock, 

supply 

 ,ীন য়া (َخًزا،ِخِزي( ]س[ َخِزيَ 

আঢয য়া, ভালনঢ য়া to 

be ashamed of 

 ,ভান ওযা ( َخْزي(]ض[ َخَزى

ম্মান ওযা to disgrace, 

dishonour (ه)  
ٟأَْفيََ  IV রজ্জা কদয়া to humiliate 

زََقيََ ٍْ ٟاِ  X রজ্জা ায়া to be 

ashamed 

 রজ্জা, ভান, ীনঢা َخًزا ، ِخِزي   
shame, disgrace 

 خزن               خزن    
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 ,রলজ্জঢ َخَزاٌَا ج َخْزٌَا م َخْزٌَان   

ভালনঢ, ীন  ashamed, 

shameful,vile 

 ,রজ্জাচনও ওাচ  َمَخاٍز ج َمْخَزاة  

ভালনয ওাযড disgraceful 

act(s), shameful act (s) 
 রলজ্জঢ,প্রস্তুঢ, লদ্রৃধাগ্রস্ত َمْخِزي   
ashamed, embarrassed,confused 

 ,ভমণাদাানীওয, রজ্জাচনও ُمْخزٍ  

কুঔযাঢ disgràceful, shameful, 

infamous 

  ম্মানচনও ُمْخِزٌَات ج ُمْخِزٌَة   

ওাচ, ভমণাদাানীওয ওাচ, 

চখনযঢা disgraceful act,infamy 

 ,খৃডয য়া (َخْسة،َخَساَسة]ؾ[خسَّ 

ীন য়া to be a mean 

 কঙাঝ ওযা, হ্রা ওযা (َخّس(]ن[َخسَّ 

to reduce, diminish (هى)  

 ) II লনঘ ওযা to diminish َخسَّسَ 

  (هى

 করঝু কাঙ lettuce  َخس  

 করঝুলয ভাণা head of َخسَّة  

lattuce 

 ,লনঘুঢা, চখনযঢা َخَساَسة ، ِخسَّة  

লনওৃষ্টঢা, দদুণাগ্রস্থ mean, low, 

vile, miserable 

ٌَْسة    ,লনঘুঢা, চখনযঢা َخَسائُِس ج  َخِس

কওৌঢুও base, infamy, trick   

 َ  ঢালডলয় কদয়া, to (َخْسؤ(]ؾ[ َخَسؤ

chase away(ه) 

 ,ঢাডা ঔায়া (َخَسؤ(]س[ َخِسئَ 

লফঢালযঢ য়া to be driven 

away 

 ,লধও লনঘু, লধও চখনয أَْخَسؤ   

লধও দফুণর based, meaner, 

weaker 

 ,প্রঢযাঔযাঢ, গ্রায, লনঘ َخاِسئ   

বদ্র, দফুণর rejected, spurned,low 

vulgar, weak 

 ভন্ন ফস্থা, কুর َخْستََكة  

ফস্থা ুস্থঢা , disposition 

 কুর, ুস্থ ُمَخْستَن   
indisposed, sickly, unwell 

وََ َِ َْو(]ً[ََف ََبه،ُف ََبَهح،ف  (فََوإ،َف
ক্ষলঢ য়া, to lose (٠ٛ) 

 II ক্ষলঢ ওযা, ধ্বং ওযা to َخسَّرَ 

cause a loss, destroy 
 خشب        خسر 
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 IV ক্ষলঢ ওযা, ধ্বং ওযা to أَْخَسرَ 

cause a loss, destroy 

 X লফলদ্রৃল ওযা লংা ওযা اِْستَْخَسرَ 

to grudge, envy (فً،على،ه،هى)  

 ক্ষলঢ, ধ্বং loss, damage ُخْسر  

 ক্ষলঢ, ধ্বং, ক্ষয়, দযুাঘায ُخْسَران  
loss, damage, decline, 
 ,ক্ষলঢ, ধ্বং loss َخَسائُِر ج َخَساَرة  

damage 

 ক্ষলঢগ্রস্থ, loser َخْسَران  

 ,ধ্বংপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত lost َخاِسر   

damaged, loser 

ر    ক্ষলঢওাযও, ধ্বংওাযও ُمَخّسِ
harmful, injurious, detrimental 

 ধ্বল  (ُخُسْوؾ،َخْسؾ(]ض[َخَسؾَ 

মায়া, টুলফ মায়া(ঘাাঁদ), to 

sink down-  ََخَسؾ টুফালনা, to cause 

to sink 

 VII টুলফ মায়া to sink اِْنَخَسؾَ 

 ,দনুণাভ, রজ্জা, লনঘুঢা َخْسؾ   

ভমণাদাানী, ীনঢা, baseness, 

disgràce, shame 

 ঘন্ধ গ্রন lunar eclipse ُخُسْوؾ   

 প্রলফ ওযা to ( خّش(]ن[]ض[ َخشَّ 

enter (فً هى)  

 ,ওীঝ, ঢঙ্গ, কাওা, vrmin ِخَشاش  

insects 

 ঙন্ন ওযা to ( َخْشب(]ض[ َخَشبَ 

elect 

 II ওালঞয ভঢ ি ওযা to َخشَّبَ 

lignify, ি য়া, কদয়ালর ঢিা 

রাকান to lignify, to be hard like 

wood, to winscot 

 V ি য়া to become تََخشَّبَ 

woody, hard 

 ,ওাঞ, কালঙয গুলড أْخَشاب  ج َخَشب   

wood, timber 

 ,ওালঞয ঝুওযা أَْخَشاب  ج َخَشبَة   

কালঙয ওান্ড, ঢিা, কফাটণ  piece of 

wood, a timber, plank, board 

   ً  ওালঞয, ওালঞয ভঢ, ওালঞয َخَشبِ

তঢযী, wooden, made of wood 

َخشَّاب   َخَشابَة  ج   ওালঞয ফযফvয়ী, 
timber merchant 

ٌْب     ওাঞলভাডান, কদয়ালর تَْخِش

ঢিা রাকান 
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ٌْبَة    ٌْبَات ج تَْخِش ٌُْب،تَْخِش  ,ঙাঈনী تََخاِش

ওালঞয কট barrak, wooden 

shed 

 ,ি, ওাঠিনয, ওলঞাযঢা تََخشُّب   

ওঠিনঢা, িওযড stiffness, 

rigidity, 

ب     ি, ওঠিন, দঢৃ়, চভাঝ ُمتََخّشِ
stiff, rigid, hàrd, 

 ফণা, ফিভ javelin ُخُشْوب  ج ُخْشب  

ٌُْش ج َخْشَخاَشة    অলপভ কাঙ َخَشاِخ
poppy 

 ছনছন ব্দ ]خشخش[ َخْشَخشَ 

ওযা, ঔনঔন ব্দ ওযা, ভভণযধ্বলন 

ওযা to clank, rrattle rustle 

ব্দ: ছনছন ব্দ, ঔনঔন ব্দ, 

ভভণযধ্বলন  

 খখণয ব্দ َخْشَخَشات ج َخْشَخَشة   

ওযায  কঔরনা লফলল, rattle (toy) 

َْخ َ ِق٤ْ ْْ َطََف ُِ َْبِف٤ْ  ফাচ্চালদয খখণয َف

ব্দ ওযায  কঔরনা লফলল,baby 

rattle (toy) 

 লযঢযি ঔাফায,কপলর ُخَشاَرة  

কদয়া ঔাফায, ভূরযীন ফস্তু 
leftover food, discarded (food) 

 লফনয়ী য়া to (ُخُشْوع(]ؾ[َخَشعَ 

be sudmissive 

  (ه) II লফনয়ী ওযা to humble َخشَّعَ  

 V লফনয়ী য়া to be تََخشَّعَ 

humble 

 ,লফনয়, নম্রঢা submission ُخُشْوع 

humility 
 লফনয়ী,নম্র َخَشعَة  ج َخاِشع   
submissive,humble 

 পর-পরালদ, লযাল ُخَشاؾ  

যলক্ষঢ পর various fruits, 

compote 

 ঘুডণ ওযা য ground ُخْشَكار  

grain 

 ঘভণ কযাক লফলল scab خْشكِرٌَشة  

 II ভাঢার ওযা to [ خشم[ َخشَّمَ 

intoxicate 

 নাও, ভুঔ আঢযালদ َخْشم   

লনকণভনণ 

ٌُْشْوم   ٌُْم ج َخ  নাও, পুরওা  َخٌَاِڜ
nose,gills 

 خشن              خشخٌش
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 রুক্ষ য়া, দযুন্ত ( َخُشْونَة(]ن[ َخُشنَ 

য়া, ালরন য়া to be 

rough, coarse, unpolished 

 ,II রুক্ষ ওযা, ওঠিন ওযা َخشَّنَ 

ওলঞায ওযা to roughen, coarsen 

 (ه)

 III ওলঞায য়া, বয َخاَشنَ 

য়া to be rude, uncivil 

 V ওলঞায য়া, ওাঠিনয تََخشَّنَ 

কদঔান to display rough, to be 

rough 

XII ওলঞায য়া, ওওণاِْخَشوَشنَ   

য়া, ভালচণ ঢ চীফন মান 

ওযা to be rough, coarse, to lead a 

rough life 

 ,ওলঞায, বয ِخَشان  ج َخِشن   

ভালচণ ঢ,rough,crude,coarse 

َْبَٗخ َ অবযতা, ওওণَف ঢা, ওলঞাযঢা 
roughness, rudeness 

 ,ওলঞায ُخِشن  ج َخْشنَاُء م أَْخَشنُ 

বয, ভালচণ ঢ, ালরন rough, 

crude, coarse 

 বদ্র, ললক্ষঢ ভানুল اْلَخْشنَاءُ 
uneducated people 

 ,ওলঞাযঢা, বদ্রঢা ُخُشْونَة   
roughness, rudeness 

 ًَ  বয় ওযা ( َخِشً،َخْشٌَة(]س[  َخِس

to fear (على ه هى)  

٠َّْ   (II বীঢ ওযা to frightenٙ َف

 V বয় ওযা to fear تََخشَّى

 VIII বীঢ য়া to be اِْختََشى

ashamed 

 বয়, ঈলদ্রৃক fear, anxiety َخْشٌَةً  

 লধও বলয়য, more fearful أَْخَشى

َْبح َ ْق َٓ বয়, ঈলদ্রৃক, অংওা fear, 

anxiety, apprehension  

 ,বীঢ َخَشاٌَا ج َخْشٌَا م َخْشٌَان  

অঢলঙ্কঢ, বীঢু timid, anxious, 

apprehensive 

 বীরু, বীঢু, অঢলঙ্কঢ, ঈদ্রৃীগ্ন َخاش   
timid, timorous, apprehensive 

  লনলদণষ্ট ওযা (َخُصْوص(]ن[ َخصَّ 

to  distinguish (ه)  

ََٔ َّٖ  II ঔা ওযা to specify َؽ

(٠ٛ)  

ََٔ َّٖ  V  লনলদণষ্ট য়া to be رََق

specializedََ)ٍَةَك٢) 

خشن             َ ّٔ   ف
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 ََّٔ َ  VIII লনচস্ব য়া  to اِْفز

distinguished َ)ة)  

 করঝু কাঙ, করঝু lettuce َخص  

، ِخَصاص  ج ُخص   কুাঁ أَْخَصاص  লড 

খয, ঔুলয but, lovel 

ة    নওর কপায়াযা, jet of water َخصَّ

 ,পাাঁও,পাঝা crack َخَصاَصة  

tnterval 
ٌَْصة     লফলল َخَصائُِص ج َخِص

গুডাফরী, তফলষ্ট speciality 

ُصْوًصا :ُخُصْوص  خُ   তফলষ্ট : 

লফলল তফলষ্ট specialness: 

particular spaciality 

  ً  ُخُصْوِصٌَات ج ُخُصْوِص
ফযলিকঢ,লনচস্ব private,personal 

 ,দালযদ্র, লনঃস্বঢা poverty َخَصاَصة  

destitution 

 অলযা লফলল more special أََخصَّ 

اء     খলনষ্ঠ ফনু্ধ intimate أَِخصَّ

friend 

  ً ائِون ج إِْخَصائِ بئ٢َِ أَِخصَّ َّٖ أِف নফজলজ্ঞ 

specialist 

بئ٤َِّخ َأَْخَصائٌَِّات ج  َٖ أَْف নফজলজ্ঞ 

specialist 

ٌْص     ,লফললজ্ঞঢা تَْخِص

লনলদ্দণষ্টওযড, নাভওযড, কন্তফয, 
specialization,specification,designa

tion,destination 

 লফলল লফললজ্ঞঢা  تََخصُّص  
specialization 

 ,এঔলঢয়ায اِْختَِصاَصات ج اِْختَِصاص  

লযীভা, ুলমাক jurisdiction, 

domain, previlage 

  ً  লফললজ্ঞ اِْختَِصاُصْون ج اِْختَِصاِص
specialist 

 ,লফলল, লনলদ্দণষ্ট special َحاص  

particular 

ة    ,ফযলিকঢ ম্পদ َخَواص  ج َخاصَّ

লনচস্ব ম্পলত্ত, লনচস্ব তফলষ্টয 
exclusive pproperty private 

possession, intrinsic nature 

 َخَصاِئصُ  ،َخاِصٌَّات ج َخاِصٌَّة
তফলষ্ট, প্রওৃলঢ, গুডাফরী, লফলল 

গুড, speciality, peculiarity, special 

atrribute 
ة   ة    ،ُخَوٌِصَّ  ফযলিকঢ َخاصَّ

ফযফা,ফযলিকঢ লফলয় personal 

business, personal affair 

 লফলল, special َمْخُصْوص  
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 ভলনানীঢ, ঙন্নওৃঢ ُمَخصَّص  

লনলদ্দণষ্টওৃঢ chosen, air marked, 

destined 

ম্পলওণ ُمْختَص   ঢ, ংিান্ত, লফললয় 

,ঈমুি, ভলনানীঢ, কমাকয 
pertaining, relevant, qualified 

competant 

 ঈফণয ( ِخْصب(]س[]ض[ َخَصبَ 

য়া, to be fertile  

َّٖتََ  II ঈফণয ওযা to make َف

fertile ٠ٛ) ,fertilize 

 IV ঈফণয য়া, to be fertile أَْخَصبَ 

 ঈফণযঢা,প্রঘুয,লভঢফযলয়ঢা ِخْصب  
fertility,plenty, profusion 

  ঈফণয,পরদায়ও, ওামণক্ষভ َخِصب  
fertile,productive,fat 

 ঈফণযঢা fertility ُخُصْوبَة  

بةَ  َٖ ْق ِٓ অনত ঈফণয very fertile 

ٌْب    ঈফণযঢাাধন ঈৎাদন تَْخِص

fertilization 

 ঈফণযঢা fertility اِْخَصاب  

ب   بات ج ُمَخّصِ  ায fertilizer ُمخّصِ

 ,ঈফণয,পরদায়ও ُمْخِصب  

fefertile,fat 

 ীঢর য়া to (َخَصر(]س[ َخَصرَ 

become cold 

 III কওাভয ধযা to claps َخاَصرَ 

waist(around) ( ىه ) 

 VIII ংলক্ষপ্ত ওযা, কঙাঝ اِْختََصرَ 

ওযা, াযংলক্ষ ওযা to shorten, 

summerize (هى)  

 কওাভয, লনঢম্ব ُخُصْور  ج َخْصر  
hip,waist    

َوح َ َٖ ْق ِٓ ُوَطَ ِٕ َقب َٓ  রাঠি, রাঠি 

লফলল(ুলর),দণ্ড(াও), 

যাচদণ্ড, stick, baton, scepter 

 ায ংলক্ষওযড, ংলক্ষপ্ত اِْختَِصار  

ওযড, কঙাঝ ওযড, ংলক্ষপ্তঢা 
shortening, summarization, brevity 

 ,ংলক্ষলঢ ُمْختَصَرات ج ُمْختََصر  

খনীবূঢ, কঙাঝ, ংলক্ষপ্ত, ঈদৃ্ধঢাং, 

ংলক্ষপ্তায shortened, 

condensed, excerpt, synopsis 

 লনঢম্ব, কওাভয  َخَواِصُر ج َخاِصَرة  
hip, waist 

 ,কভযাভঢ ওযা (َخْصؾ(]ض[ َخَصؾَ 

াযান, করাআ ওযা to mend, 

repair, saw (هى)  

خصم           خصب  
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 ছুলড(াঢায ِخَصاؾ  ج ِخَصفَة  

তঢযী), basket 

 গুচ্ছ, ঢারা, অাঁটি ُخَصل  ج ُخَصلَة  
tuft, bunch, lock, wisp (hair) 

 ,গুডভান, তফলষ্টয ِخَصال  ج َخْصلَة  

গুডাফরী, স্বাবালফও স্ববাফ quality, 

property, disposition 

লফঢলওণ (َخْصم(]ض[َخَصمَ   যালচঢ 

ওযা to defeat in argument (ه)  

ََْ َٕ III ঢওণ َفب  ওযা to argue(ٙ) 

 VI ছকডা ওযা to quarrel تََخاَصمَ  

  (مع

 VII ফাদ কদয়া, কওলঝ اِْنَخَصمَ 

কনয়া to be deducted 

 VIII ছকডা ওযা to quarrel اِْختََصمَ 

 ,প্রলঢক্ষ أَْخَصام ،ُخُصْوم  ج َخْصم  

লফক্ষ, প্রলঢফাদী ক্ষ opponent, 

adversary, opposing party 
 ,ফাদ কদয়া ُخُصوم  ج خْصم  

লফলয়াক ওযড,ওভ ওযড 
deduction, substraction, discount 

،ُخَصَماُء ج َخِصم    ,লফক্ষ ُخْصَمان 

প্রলঢফাদী, প্রলঢদ্রৃলন্ন adversary, 

opponent, antagonist 

লফফাদ, ঢওণ ُخُصْوَمة   , ভাভরা 
quarrel, argument, lawsuit 

 ,লফক্ষ, প্রলঢফাদী ُمَخاِصم    

প্রলঢদ্রৃলন্ন adversary, 

opponent,antagonist 

 ,ঔাল ওযা (ِخَصاء(]ض[ َخَصى

ুরুলত্রৃীন ওযা,castration 

 এওটি লফলয় কঔা أْخَصى

(লফলল জ্ঞান, to learn one 

science only 
ً   ِخْصٌَة ،ِخْصٌَان ج   َخِص  ঔাল, 

কঔাচা, ুরুলত্রৃীন a castrate, 

emasculàted 

بءَ  َٖ  ুরুলত্বীন ওযড castrationِف

  ً  ুরুলত্রৃীন castrated َمْخص

 লফললজ্ঞ اِْخَصائٌُِّْوَن ج اِْخَصائِئ  

(লফলল লফললয় দক্ষ), specialist, 

expert of particular field 

 ছাাঁকুলন কদয়া, নাডা (َخّض(َخضَّ 

কদয়া, বয় কদঔান to jolt, to 

frighten, to shake (ه هى)  

 خضؾ           خصم 
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  কখার buttermilk لَبَن َخض   

ة     ছাকুলন, নাডা, বয়, ত্রা َخضَّ
shock, jolt fear, terror 

 কঔমাফ কদয়া (َخْضل(]ض[َخَضبَ 

to dye (هى)  

  (هى) II কঔমাফ কদয়া to dyeَخضَّبَ 

 XII ফুচ য়া to be اْخَضْوَضبَ 

green 

 কিালযালপর chlorophyll َخْضب   

 যং,dye َخَضاب   

 ফুচ, ফুচ যং, ওাাঁঘা ُخُضْوب   
green, green color, greenness 

ٌْب     যংওৃঢ dyed َخِض

َّٚتَ  َق ُٓ ভাঔাজনা smeared 

 ,লফমণস্ত ওযা (َخْضَخَضة(َخْضَخضَ 

অলন্নালরঢ ওযা, এা া 

ওযা to upset, shake, rock (هى)  

 ছাাঁকুলন, ধাো َخْضَخَضة   
concussion, shock 

 ওাঝা, বাঙ্গা, to ( َخْضد(]ض[ َخَصدَ 

cut off, break off (هى)  

 যাভর য়া to (َخَضر(]س[َخِضرَ 

be green  

رَ   II ফুচ ওযা to make green َخضَّ

  (هى)

 IX ফুচ য়া to be green اِْخَضرَّ 

 XII যাভর য়া to be اِْخَضْوَضرَ 

green 

 ,ফুচ, ফুচ কাঙারা خَ ِضر   

ফুচ পর green, greenery, 

green crop 

 ুলযলঘঢ ওাল্পলনও اْلَخِضر

ঘলযত্র, a well known legendary 

figure 

 ,ফুচ, ফুচ যং green ُخْضَرة   

gr ُِ een color 

 ফলচয়ারা ُخَضِري   
greengrocer 

 ফুচ,ফুচ যং,ফুচ َخَضار   

াও-লব্জ , ললধ green, green 

color, greens, herbs 

ٌْر    ফুচ green َخِص

 ফুচ, ফুচ যং, ফুচ ُخَضاَرة   

াও-লব্জ , ললধ green, green 

color, greens, herbs 

ار     ফলচয়ারা greengrocer َخضَّ

       خضر        خضب
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 ফুচ ُخْضر  ج َخَضَراُء م أَْخَضر  
green 

 অওা the sky الَخَضَراءُ 

 াও-ফলচ, ফুচَخَضَراَوات   

ফলচ, ললধ vegetables, greens, 

herbs 

 কফলস্ত Paradise الُخَضٌَِراءُ 

 ,ঢৃডলক্ষত্র, ফনবূলভ َمْخَضَرة   

কখাডলদৌলডয ভাঞ, কালয ঘাডা, 

ফুচ চলভ meadow, lawn, turf, 

sod verdant land 

َرات     ফলচ vegitables ُمَخضَّ

 ,প্রঘুয, মণাপ্ত َخَضاِرُم ج ِخْضِرم   

ঈদাযস্ত, ঈদায abundant, 

copious, open-handed, 

 ,ঈবয় (লৌত্তলরও ُمَخَضَرم   

আরাভ) মুক কদঔা ফয়ষ্ক 

ফযলিয (ওলফ) নাভ old man of 

both ages 

 লফনয়ী য়া (ُخُضْوع(]ؾ[ َخَضعَ 

to submit (ل ه هى)  

عَ   II নুকঢ ওযা to makeَخضَّ

humble (ه)  

 IV নুকঢ ওযা to humble أَْخَضعَ 

 (ه)

ْوع ُخضُ   অনুকঢয, লফনয়, নম্রঢা 
submission, obedience, humility 

 লফনয়ী, নম্র ُخُضع  ج ُخُضْوع 
submissive, himble 

 লধনঢা, যাধীনঢা أَْخَضاع 
subjugation, subjection 

ع  ج َخاِضع   ، ُخضَّ  ,লফনয়ী ُخَضعَان 

নম্, নুকঢ, ফাধয, নঢ, যাধীন 
submissive, himble, obedient, 

liable, prone 

 লবলচ মায়া to (َخَضل(]س[َخِضلَ 

become moist 

لَ   II লি ওযা to moisten َخضَّ

  (هى)

 IV লি ওযা to moisten أَْخَضلَ 

  (هى)

َََّ َٚ  IX লবলচ মায়া to become اِْف

moist 

 লবচা, য, প্রপুি, ালঔুল َخِضل  
wet, juicy, gay, lighthearted 

 লঘফান, ওাভযান )َخْضم(]ض[ َخضَ مَ 
to munch, bbite.  

 লফার, ভুদ্র vast, sea َخْضم   

خطَّ     خطّ                                               
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 (على)করঔা to draw (َخّط(]ن[ َخطَّ 

ََٜ  II লযওল্পনা ওযা to drawَفطَّ

lines (َٟٙ )  

 VIII লযওল্পনা ওযা to plan اِْختَطَّ 

  (هى)

 ,কযঔা, রাআন ُخُطْوط  ج َخط  

কযররাআন, কমাকালয়াক রাআন, 

ালঢয করঔা ,line, stroke, 

 ,লফবাক, কচরা, এরাওা section ُخط  

district (of town, city) 

  ً  ,ালঢয করঔা, তদখণ ংিান্ত َخِط

ফণা, ফিভ handwritten, linear, 

spear 

 ,ফযাায, লফলয়, ফস্থা ُخطَّة  

লপ, ওাচ, ফস্থান matter, 

affair, office, function, 

 ফালড চনয ঔন্ড ِخَطط  ج ِخّطة  

চলভ, লচরা, নওা, লযওল্পনা, 

ওভণলযওল্পনা, a piece of land for 

housing, district, layout, plan 

 ,লরলওায َخطَّاُطْوَن ج َخطَّاط  

ওযালরগ্রাপায penman, calligrapher 

ٌْط    ,অাঁওান, দাকান, দাক تَْخِط

লনলদ্দণষ্টওযড, চলয ওযড, 

নওাওযড, লযওল্পনা ওযড, 

ruling, drawing, mmarking 

surveying 

  ً ٌِْط  ঔডা নওা, প্রণভ  تَْخِط

কযঔালঘত্র, লটচাআন rough draft, 

first sketch, ggesign.  

 স্ত করঔা, াণু্ডলরল ُمْخُطْوط  
handwritten, manuscript 

 , াণু্ডলরল َمْخُطْوَطات ج َمْخُطْوَطة  

manuscript 

 ,কযঔালঙ্কঢ, অাঁওান ُمَخطَّط  

লনলদ্দণষ্টওৃঢ,লযওলল্পঢ, লনয়লন্ত্রঢ, 

ভযা striped, ruled, marked, 

planne 

 বুর ওযা to (َخَطؤ،َخَطاء(]س[َخِطئَ 

be mistsken 

 َ ؤ  II কদাল কদয়া  to charge َخطَّ

with an offense (ه)  

 َ  IV বূর ওযা go commit an أَْخَطؤ

error( ًف)  

 াভানয বূর, ভ্রষ্টঢা, যাধ ِخْطء  
slip, lapse, sin 
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 ,বূর, ত্রুটি, যাধ  َخَطاء  ،َخَطؤ  

error, mistake, fault 

 ً  বূর ফঢ, বূলর, বূর ওলয َخَطؤ
erroneously, by mistake 

ٌْئَة    বূর, াংখালঢও َخَطاٌَا ج َخِط

বূর, যাধ, া mistake, 

blunder, offense, sin 

 বূর,ভ্রান্ত, কফঠিও ُخَطاة   ج َخاِطئ  

اِطُئ )ج( َخاِطئَة )م(َخوَ   াী, 

যাধী sinner 

 ,বূরওৃঢ, ভ্রান্ত, কফঠিও ُمْخِطئ  

mistaken, wrong, incorrect 

 ফিৃঢা ওযা (ُخَطبَة،َخَطابَة(]ن[ َخَطبَ 

to deliver public speech )ًف)  

،ِخطبَة    লফফালয প্রস্তাফ َخْطب 

কদয়া (ভলরালও) to propose a 

lady (ها)  

 (هIII ফরা to address َخاَطبَ 

 VI যষ্পয ফরা to talk to تََخاَطبَ 

one another ফিা, 

 VIII লফলয় ওযলঢ ঘায়া to اِْختََطبَ 

ask for a girls hand (ها)  

 ,লফলয়, ফযাায ُخُطْوب  ج َخْطب   

ফস্থা matter, affair, condition 

 লফলয়য ূফণ কপ্রভ, ূফণযাক ِخْطبَة  
çourtship, engagement 

 ,বালড, ফিৃঢা ُخَطب  ج ُخْطبَة  

ধভণালদ public address, 

sspeech, sermon 

 ,বালড أْخِطبَة  ،ِخَطابَات ج ِخَطاب  

ফিৃঢা, ধভণালদ public address, 

sspeech, sermon 

   ً  ,বালডংিান্ত ِخَطاِب

ফাকাডম্বযূডণ ফিৃঢা oratoaical, 

rhetorical speech 

بَاُء ج َخِطب  ُخطَ   ফিা,ঔলঢফ, 

ফিৃঢাদানওাযী ,কভাওদ্দভা 

দালয়যওাযী(লফলয়য চনয), 

ফাকদত্ত speaker, llecturer khatib, 

suitor, fiance 

ٌْبَة    ফাকদত্ত fiànce َخِط

 ধভণপ্রঘাযডা, ধভণালদ َخَطابَة  

কদয়া preaching, surmonizing 

خطر                خطب  



84 

 ,অটম্বডূডণ, ফিৃঢা ِخَطابَة  

ফালগ্ঢা,বালড ,rhetoric, oratory, 

speech, lecture 

 ,ূফণযাক, ফাকদান, courtship ُخُطْوبَة  

engagement1 
 ,বালন, ফিৃঢা ُمَخاَطبَات ج ُمَخاَطبَة  

কখালডা, ওলণাওণন, অলরাঘনা 
public address, talk, discussion 
 ,বালন, ফিৃঢা, কখালডা تََخاُطب  

ওলণাওণন, অলরাঘনা public 

address, talk, discussion 
،ُخَطبَاُء ج َخاِطب    ,ভুওদ্দভাওাযী ُخطَّاب 

খঝও suitor, matchmaker 

جََُخطَّاب  ج  ِٛ خ ََفب  ভলরা খঝও 
woman matchmaker 

 ফাকদত্তা fiancee َمْخُطْوبَة  

ثَخ َ ْٞ ْقُط ُٓ ংরাজ ংগ্রডওাযী 
conversation partner 

 ,লম্বাধীঢ, ফরা, অঔযাঢ ُمَخاَطب  

ঈচ্চালযঢ addressed, spoken to 

 লটাা octopus أُْخُطبُْوط  

 ওাাঁা to swing (َخَطَران(]ض[ َخَطرَ 

  (ب هى)

 ভজন ঈদয় য়া, ভলন]ن[ ]ض[ َفَطوََ

ডা to come yo mind 

 ,ভাযাত্মও য়া)ُخُطْوَرة( ]ن[ َفُطوََ

গুরুত্রৃূডণ য়া to be important,be  

weighty 

َٛوََ  III লফলদয ম্মুলঔন ওযা to َفب

risk (ة٠َٛ )  

ب ) IV ফকঢ ওযা go notif أَْخَطرَ 

  (هى

 V অলন্নালরঢ য়া to walk تََخطَّرَ 

with proud gait 

 VI ফালচ ধযা to make a bet تََخاَطرَ 

 ,গুরুত্রৃ, ভমণাদা أْخَطار  ج َخْطر  

পরাপর, ঢাৎমণ weightiness, 

importance, consequence, 

significance 

ر  َخطِ   লফদচনও, ছুাঁ লওূডণ, 

ভাযাত্মও, ঈলিযঔলমাকয, গুরুত্রৃূডণ 
dangerous, risky, serious 
 ,দলুরদলুর াাঁঝা َخْطَرات ج َخْطَرة   

ধাযনা, লঘন্তা swinging, idea, 

thought, notion 

 কদারও pendullum َخطَّار  

  خطؾ             خطر
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ٌْر    ,ভমণাদাূডণ, গুরুত্রৃূডণ ُخْطر  ج َخِط

ঢাৎমণূডণ, গুরুঢয, weighty, 

important, significant, serious 

 ,গুরুত্রৃ, ভমণাদা, পরাপর ُخُطْوَرة   

ঢাৎমণ weightiness, importance, 

consequence, significance 

 ,কদারায়ভান, কদারন َخَطَران   

ওম্পন, কদাদরুযভানর swinging, 

oscillation, vibration 

 লধও লফদচনও, লধও أْخَطرُ 

ছুাঁ লওূডণ, লধও গুরুত্রৃূডণ more 

dangerous, riskier, weightier 

 কলরদলূর ঘরন swinging gaitَمْخَطَرة  

 লফদ, অদ, লনষ্ট ُمَخاِطر  
dangers,prils 

ُمَخاَطَرة   ُمَخاَطَرات ج    ছুাঁ লও, 

লফলত্ত,লফদ venture, risk,hazard 

লফজ্ঞলপ্ত, ঢণয, ঢওণ اِْخَطار   ঢা 
notification, information, warning 

 ,ওল্পনা, লঘন্তা َخَواِطُر ج َخاِطر   

লফশ্বা, আচ্ছা, কছাাঁও idea, thought 

ুলমাক গ্রনওাযী, ছুাঁ ُمَخاِطر    লও 

গ্রনওাযী,one who risks, 

venturesome 

লফদচনও, ছুাঁ ُمْخِطر    লওূডণ, 
dangerous, risky 

 ,লফওাযগ্রস্থ য়া ]خطرؾ[ َخْطَرؾَ 

কচণ ন ওযা, ংরগ্ন ওণা ফরা 
to be delirious, to rave, talk 

irrationally 

লফওায, কচণ َخْطَرفَة   ন, প্ররা 
delirium, raving 

 লঙলনলয় ( َخْطؾ(]ض[]س[ َخِطؾَ 

কনয়া to snatch (هى)  

 V লঙলনলয় কনয়া  to carry تََخطَّؾَ 

away (ه) 

 VI লঙনঢাআওৃঢ য়া to تََخاَطؾَ 

be carried awayهى) 

 VII লঙনঢাআওৃঢ য়া to اِْنَخَطؾَ 

be carried away forcibly 

 VIII লঙলনলয় কনয়া to grab اِْختََطؾَ 

 (هى)

 দঔরওযড, কচাড ওলয َحْطؾ   

কনয়া,ধলণড, যড, grabbing, 

abduction, kidnaping 

 ঢডাঢালড, দ্রুঢ, চরলদ َخْطفًا
rapidly, quickly 

 خطل            خطؾ
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 ,দঔর(এওঝা) َخْطفَات ج َخْطفَة  

লঙনঢাআ, ঞাৎ নডন, a snatching 

away, a gràb, 

 ,টাওাঢ, লঙনঢাআওাযী َخطَّاؾ  

লওাযী robber, rapacious 

ٌُْؾ ج ُخطَّاؾ     ,ফডী, হুও َخَطاِط

অাঁওডা fishhook, hook 

ٌْؾ    ٌُْؾ ج َخِطّ  করাায َخطَّاِط

অাঁওডা, হুও iron hook 

 দঔর, কচাড ওলয اِْختَِطاؾ  

কনয়া, ধলণড, যড, grabbing, 

abduction, kidnaping 

 ,লংস্র লওালয َخَواِطُؾ ج  َخاِطؾ   

করারুপ, চরলদ, দ্রুঢ ravenous, 

rapacious, rapid 
َََ   ণণীন ওণাফরা (فَََطَ(]ً[ َفِط
to talk nonsense 

َََ  IV ণণীন ওণাফরা to talk أَْفَط

nonsense 

َََ  V কফণাাঁঝা  to walk with a رََقطَّ

proud 

ل  َخطَ   ফালচ ওণা, ফৃণা ফাওয, idle 

talk, prattle 

 ফাঘার, কফকুফ, কফাওা َخِطل   
garrulous, stupid, foolish 

 নাও, প্রণভ ং, গুরুত্রৃূডণ َخْطم  

লফলয় nose, first part, important 

matter 

  ً  ভাযা ঈলদ্পদ লফলল ِخْطِم
marash mallow 

 নাাফন্ধ, করায দলড ُخُطم  ج ِخَطام   

(শুয) noseband, halter 

 াাঁঝা to step )َفطَْٞ(َ]ٕ[ََفطََبَ

٠َفطََّ  লঢিভওযা to overstep 

٠رََقطََّ  V লঢিভওযা  to overstep) 

٠اِْفزَطََ  VIII দলক্ষলনয়া to step 

াাঁَفْطٞ টা, াাঁঝায ধযন gait, manner 

of walking 

ح ََُخًطى َٞ ح ،ََفْط َٞ ادَطَُفْط َٞ اد،َفَط َٞ ،فُط  

 ধা, কলঢ, রম্বা া(কলঢ)step, 

pace, stride 

ٌْئَة =َخِطٌَّة    দস্খরন, বভ্রষ্টঢা َخِط

া, বুর, যাধ slip, lapse, 

fault, sin 

َخاِطئ   ج   াী, যাধী ُخَطاة   
sinner 
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 ারওায়া to be (فََقَّ(]ٗ[ فََقََّ

light 

 II ারওা ওযা to make lighter َفلَّقََ

 V বাযভুিয়া to dress رََقلَّقََ

lightly 

زََققََّ ٍْ  X ারওাবালফ কনয়া to اِ

value lightly 

 ,ারওা, ঢুচ্ছ, ঢrযঢা ِخفَّة  

লস্থযঢা lightness, insignificance, 

agility, 

 লধও ারওা, লধওأَفقَُّ 

াভানয, লধও দফুণর lighter, 

slighter, weaker 

 ছাভাাণয َحَجُر الَخفَاِؾ ،َخفَاؾ  
pumice 

ان  ُخفَّ   ছাভাাণয pumice 

ٌْؾ    ,ারওা أَِخفَّاُء،أْخفَاُؾ،ِخفَاؾ  ج َخِف

াভানয, ল্প, াঢরা, লঢলযি, 

ওভণঢৎয 

light,slight,little,thin,spare, agile 

ٌْؾ    ,রখুওযড, চওযড  تَْخِف

ওভওযড, হ্রা, lightening, easing, 

lesening 

 ,ফজ্ঞা, ঘরঢা اِْستِْخفَاؾ  

কঙলরভানুলল disdain, scorn, frivolity 

 াঢরা, লভলশ্রঢ thin,diluted ُمَخفَّؾ  

 লনযফ য়া to (َفلَْذ(]ٕ[ َفلَذََ

become silent 

 III ঘুলঘুল ওযা  to do silently َفبكَذََ

 IV লনযফ ওযা to silence أَْفلَذََ

 VIII লনযফ য়া to become اِْفزَلَذََ

silent 

 ওভা(ব্দ) fading(radio َخفُْوت  

 ,ওলভ অা, শ্রফানাঢীঢ َخافِت  

ক্ষীড, স্পষ্ট (ব্দ), becoming 

silent, fading, faint 

 ,ক্ষীন, নযওভ, ওভ soft ُمْختَِفت   

low, faint 

 যক্ষাওযা to (َفلَْو،ِفلَبهََح(]ٕ[ َفلَوََ

guard 

 II যক্ষাওযা to guard َفلَّوََ

 V যক্ষা ওযা, াাযা কদয়া تََخفّرَ 
to guard 

 ,াাযা, নময watching َخْفر   

guard 

 ,াাযা, ঘয, যক্ষও guard َخفَر   

escort 

فلذ   خفس         
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 ,রজ্জা, বীরুবাফ, বীরুঢা َخفَر  

রাচওু বাফ shyness, timidity, 

 ,রাজুও, অত্মলফশ্বাীন bashfulَفِلوَ 

diffident 

ٌْر    ,াাযাদায ُخفََراُء ج َخِف

যক্ষাওাযী, কাটণ  watchmàn, 

protector, santry 

 াাযা, নময, াাযায ِخفَاَرة   

ওাচ যক্ষা, watch(ing),guard(ing) 

ٌْر    ,াাযায  খয َمَخافُِر ج َمْخِف

guard room 

ٌَْرةُ াাযা(যন্চাভ) َخافَِرة  َخافِ

 (الَسَواِحلِ 

 প্রযাধীন, াাযাওৃঢ َمْخْفْور  
under escort, protected 

 ,ঈা ওযা (َخْفس(]ن[ َخفَسَ 

ফজ্ঞা ওযা, ফযঙ্গ ওযা, ক্ষলঢ 

ওযা, কবাঁ লঙ্গ কপরা to ridicule, 

laugh, mock, destroy, tear down 

 দফুণর ُخْفش  ج َخْفَشاُء م أَْخفَش   

দলৃষ্টলি,ওভ দলৃষ্ট day blind, 

defective vision 

ٌُْش ج ُخفَّاش     ফাদযু bat َخفَافِ

 লনঘু ওযা to (َخْفض(]ض[ َخفَضَ 

make lower (هى)  

َََ٘فلََّ  II ওভালনা to decrease 

ََ٘  IV ওভালনা to lower أْفلَ

ََ٘  V লনঘুয়া to sink رََقلَّ

ََ٘ َْٗقلَ  VII হ্রাপ্রাপ্ত  য়া to be اِ

dropped 

 ওভান, কঙাঝওযড, ীভাফদ্ধ َخْفض  

ওযড lowering, lessening,limitation 

ٌْض    নযভ, ওলওাভর َخِف

ঘাা(ব্দ) soft, low, subdued 

 ,টুফন্ত,হ্রা,লধাকলঢ اِْنِخفَاض   

লধাকভন, ওভান, ংলক্ষপ্ত ওযড 
sinking, lessening, dropping, 

subsidence,  

 ওভওৃঢ, ওভ, নলভঢ ُمَخفَّض   
lowered, low, lowered 

 ,ওভ (ভূরয, ঈচ্চঢা ُمْنَخِفض   

আঢযালদ),নযভ,লনঘু low,soft, 

subdued 

         )فلن،فلوبٕ،فلٞف(]ٕ[َ]ٗ[ََفلَنََ 

 ওাাঁা to vibrate 

 II অফযড কদয়া to plaster َفلَّنََ

 خفً            خفض
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 IV ফযণণ য়া, to be أَْخفَكَ 

unsucessful,to go down (ًف)  

 ওাাঁন, স্পন্নন পুঝফর, চঢুায َخْفك  

লপঢা thriving, beating, vibrating, 

football 

 ,হৃদমলন্ত্রয ওম্পন َخفَمَات ج َخفَمَة  

হৃদস্পন্নন, ওাাঁন, স্পন্নন, ঈডা 
palpitation, throbbing, fluttering 

 َٕ  হৃদওম্পন, হৃদস্পন্নন, ওম্পনَفلَوَب

heart throbbing, palpitation of heart 

 ওলম্পঢ, কদারালয়ঢ, স্পলন্নঢ َخفَّاق  
palpitant, wwaving streaming 

 ছাডু, ছাাঁঝা, whisk ِمْخفَمَة  

 ফযণণঢা, ঘযভ লফলত্ত اِْخفَاق  
failure, flop 

 ওলম্পঢ, কদারালয়ঢ, স্পলন্নঢ َخافِك  
palpitant, wwaving streaming 

  ً  াভানলদস্তা, ভরভ, অস্তয َخافِِم
mortar, laster 

 َٕ  ঝাভা াণয  pumice, pumiceُفلَّب

stone 

 গুপ্তণাওা to be (فََلَبء،َفِل٤ََخ(]ً[ فََِل٢ََ

hidden 

 রুওাজনা, ককান যাঔা to]ٗ[ََفل٠َ

hide, to conceal 

٠أَْفلََ  IV ককানযাঔা to hide 

٠رََقلََّ   V রুলওলয় ণাওা to hide 

 X রুলওলয় ণাওা to hide اِْستََخفَى

  (عن)

   ً  ,রুওান, রুোলয়ঢ, ঠাওা َخِف

ককান, লদঔা 
hidden,concealed,secret 

ককানীয়ঢা, secrecy ُخفٌََّةً  - ُخْفٌَةً   

ককালন, প্রচ্ছন্নবালফ secretly, 

covertly 

 ককান লফলয়,ককান َخفَاٌَا ج َخِفٌَّة  
secret affair, a secret 

 ,ককানীয়ঢা, গুপ্তাফস্থা َخفَاء  

লনচণ নঢা secracy, hiddenness 

 ,রুওান, রুোলয়ঢ য়া إِْخفَاء   

রুওালনা ফস্তু, ঠাওন, ংফযড, স্বয 

লনঘু ওযড hiding, secretion, 

concealment 
  ঙদ্রৃলফ disguise تََخؾٍّ  

 ,ন্তধণান, দণন اِْختِفَاء   

diappearance 

 রুোলয়ঢ, অফৃঢ, ককালন َخاؾٍ  

যলক্ষঢ, ককন, দৃয hidden, 

concealed, secret 

 خلّ              خفً
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 ককান লফলয় a َخَواٍؾ ج  َخافٌَِة  

secret,-)ج( ًّ  গুপ্ত,ককৌড الَخَوافِ

ারও(াঔীয াঔায)the 

coverts, the seconadaries (bird's 

wing) 

   ً  রুওালনা, ফগুলিঢ, ঠাাঁওা َمْخِف
hidden, concealedy 

 ঙদ্রৃলফী, ঙদ্রৃলফধাযী ُمتََخؾٍ 
disguised 

 ,রুওালনা, রুোলয়ঢ, ঠাাঁওা ُمْختَؾٍ 

কঘাযালকাপ্তা, দৃয hidden, 

concealed, clandestine 

 রুওালনায স্থান hidding ُمْختَفًى

place 

َََّ ََّ(]ٕ[  َف  পুঝাওযা to pierce (َف

ََََفََِّ  II ঝও ওযা  to make sour 

 َََّ  IV রঙ্ঘ্নওযা to violet أََف

َََ  V ভধযফঢী ফস্থান ওযা to رََقَِّ

come between 

َََّ َ  VIII নষ্ট লয় মায়া to be اِْفز

defective  

ََ فََ  লবলনকায vinegar 

ََ أَْفََلَ َطَِف  ٍ  ফনু্ধ,খলনষ্ঠ ফনু্ধ 
friend,bosom friend 

َطَِفََلَ ََ َفٍََِ   পাাঁও,ন্তয, 

লঘড,পাঝর,ত্রুটি,ক্ষলঢgap,int
erval,cleft,crack 

fissure 

خ َُفََِّ َطُفََلَ   ٍ  َপ্রলয়াচন, 
ঘালদা,বাফ,- ٍَ ََلَفَِ  গুডাগুড, 
গুড,তফলষ্ট,attribute,prop
erty,characteristic 

َطَُفَِّخ َُفََِ   َ  ফনু্ধত্রৃ friendship 

طَأََ ٍَ ِفِّخَ  ِفََل  ঔননওযড, 
ককাাঁচ,ওাঠি,লন 
boring,peg,pin ِفََلاَلدَطَ-

خ َِفََلََُ  দাাঁলঢয ওাঠি 
toothprick 

 َْ٤ِِ ََ َف   َ ،ُفَلَّ  َٕ ُءَطأَِفَلَّ  ফন্ধঈ,খলনষ্ট 
ফনু্ধ friend,bosom 
friend 

٤ََِِْلَ   ٤ََِْدَطََف ِِ خ ََف  কভলয় ফনু্ধ,ভলরা 
ফনু্ধ,প্রডলয়নী girl 
friend,woman 

friend,paramour 

َ ّّ اُُقٍُِٞاُ নদীয লছনুও river 
mussel 
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ٍَ اْفََلَدَطَاِْفََلاَلَ বাঙ্গা,বঙ্গওযড, 
রঙ্ঘ্ন,যাধ,ক্ষলঢ,কড 
breach,violation,offe

nse,harm 

ٍَ اِْفزََِلَ ওভলঢ,বাফ,ত্রুটি, 
মূ্পডণঢা ,ছালভরা َ 
deficiency,defectiven

ess,imperfection 

قَََِّلدَ  قََطََُٓ ُٓ ََ َِّ  রফন-ভরা 
ংযলক্ষঢ,রফনমুিَ pickled 
, salted,- ََقَََِّل دُٓ  অঘায, 
ংযলক্ষঢ লব্জ 
pickles,pickled 

vegitable 

 ََ ِق ُٓ ভমণাদাালনওয,রজ্জাওয 
disgraceful,shameful 

ِْت(َ]ٗ[َفَِتََ  ণাফা লদলয় )فََ
কনয়া,কঙাাঁ ভাযা,to 
claws,clutch ٠ٛ) ) 

 কঢালাভদ ওলয )ِفََلثَخ(َ]ٕ[ََعَِتََ
কনয়া,প্রঢাযনা ওযা,ভুগ্ধ 
ওযা,মাদ ুওযা to 
cajole,to inveigle,to 

charm,fascinate ٙ) ) 

 III বূরাআয়া কনয়া,ভুগ্ধ َفبَُتََ
ওলয কনয়া,to cajole, 
inchant (َٙ)  

 VIII ঔাাঁভঘা লদলয় লঙলনলয় اِْفزََِتََ
কনয়া,প্রঢাযনা ওলয কনয়া to 
claws,clutch,cajole 

(٠ٛ)  

َطَأَْفََلََ تَ َفَِْة   ালঢয 
নঔ,ণাফা,নঔয fingernail, 
claw,talon 

َفَُثَوَْ َِّتَ م   লফনা কভলখ 
ফজ্রাঢ,ঢাাচনও কভাভুলিয 
ফযাায,lightning 
without downpour, 

disappointing 

disillusioning matter 

٢َ ُفَِّجَِ ঔালর empty -- ََُْي ٢َُّفَِّجََِكَ  

ওালর ওাটিণ চ blank 
cartridge 

 

ةَ  লঘত্তাওলণও,ভুগ্ধওয,অওলণডী,َفَلَّ
য়,প্রঢাযডূনণ,প্ররুব্ধওয 
captivating, 

fascinating, 

attràctive,tempting 
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خ َََلثََفَِ   অওলণড, লঘত্তাওলণন, 
ভলনযভ 
attractiattractivenes 

ـقََ  ُُِتَطََٓ ْقََِب تَ ِٓ  ণাফা,নঔয 
claw,talon 

ُِتَ  =َفب َ ةَ َفَلَّ লঘত্তাওলণও,ভুগ্ধওয,অও
লণডীয়,প্রঢাযডূনণ,প্ররুব্ধওয 
captivating, 

fascinating, 

attràctive,tempting 

ََٔ جَ ِْ  বাাঁডালভ ওযা to ]فِجٔ[ََف

clown 

 

ََٔ Iَ]فِجٔ[َرََقَِْجَ I  বাডালভ ওযা t o 

cl own 

  َٓ َْٞ ِْجُ َطََف ُٔ ََٖخ ،َفََلث٤َِْ  َفََلثِ

বাাঁড,গ,লবলনঢা cl own 

har l equi n  

  ভলন ( َخلَج،َخْلج(]س[]ن[]ض[ َخِلجَ ،َخلَجَ 

ণাওা(লরলক), লঘন্তায় ণাওা, দঔলর 

ণাওা (লন্ন,বয়), ুলফধা 

কপরা, ঈৎাটিঢ ওযা, to be on 

mind, to prepossess, preoccupy (ٙ)  

 ,III ভন অঙন্ন ওযা َخالَجَ 

ঈৎাটিঢ ওযা, to be on mind (ٙ)  

V কওাঁ تََخلَّجَ  ল ঞা, নলড ঞা, to 

be trembled, shaken 

 VIII অলরালযঢ ওযা  to اِْختَلَجَ 

tremble 

 ,অলফক, নুবূলঢ َخلََجات ج َخْلَجة  

লঞ্চাঘ, দ্রৃন্ধ emotion, sentiment, 

scruple 

٤ِِْظَ َجان  ،ُخلُج  ج ُخلِ  َف উাকয, ঔার 

bay, gulf, canal 

 

 ,লন্ন,দ্রৃণ্ত্দ, ংয় ِخَُلج   

misgiving, doubt, scruple, qualm 

 লঔাঁঘুলন, ছাকুলন, ওম্পন إْختَُِلَجة  
convulsion, jerk, tremor 

خاِلجة   َخَواِلُج  ج   অলফক, 

নুবুলঢ,দ্রৃন্ন,ওল্পনা emotion, 

sentiment,scruple,ideà 

 কদারান to ( َخْلَخلَة(]خلخل[ َخْلَخلَ 

shake (هى) 

 II অলন্নালরঢ য়া to be تََخْلَخلَ 

shaken 

 নূুয, ভারা َخَُلِخل  ج َخْلَخل  

(ালয়য) anklet 

     خلس            خلج
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ٌُْل ج َخْلَخال    নূুয, ভারা َخَُلِخ

(ালয়য) anklet 

 লফযরীওযড rarefication تََخْلُخل  

،ُمَخْلَخل     লফযর, লফযরওৃঢ ُمتََخْلِخل 
rarefied 

َْٞك(]ٕ[ََفَِلََ  ভয য়া to be (ُفُِ

everlasting 

 II ভয ওযা to make eternal َفَِّلََ

 IV ভয ওযা to make أَْفَِلََ

immortal 

 VIII ভয য়া to be immortal رَقَِّلََ

ভয য়া to be immortal 

 ,নন্ত ভয়, নন্তওার ُخْلد  

লঘযস্থায়ীত্রৃ, লঘযওার infinite 

duration, perpetuity, eternity 

 অাঁলঘর mole ُخْلد   

 ভন, হৃদয়, কভচাচ أَْخَُلد  ج َخلَد   
mind,heart,temper 

 ,নন্ত ভয়, নন্তওার ُخلُْود   

লঘযস্থায়ীত্রৃ, লঘযওার infinite 

duration, perpetuity,eternity 

ٌْد    লঘযস্থায়ী, লঘযওার, ভয تَْخِل
perpetuation, eternization, 

immortalization 

 ,লঘযস্থায়ী, শ্বাঢ, ভয َخاِلد   

ভৃঢুযীন, ককৌযফভয় everlasting, 

perpetual, immortal, glorious 

 লফনযস্ত, নুযি নুপ্রফন ُمْخِلد   
disposed, inclined, tending 

 ঘুলয ওযা, to ( َخْلس(]ض[ َخلَسَ 

pilfer (هى) 

 III ঘুলঘুলয কদঔা,অত্মাr َخالَسَ 

ওযা,to  glance furtively, embezzale 

 ,ককালন, রলক্ষয فًِ ُخْلَسِة،ُخْلَسة   

জ্ঞালঢ stealthily, furtively 

   ً  চাযচ ন্তান bastard ِخَُلِس

إِْختَُِلَسات ج إِْخِتَُلس     ঢলফর 

ঢঙরু, অত্মাৎ, 

misappropriation, defalcation 

 ,অত্মাৎওাযী ُمْختَِلس   

ঢঙরুওাযী embezzle, defàlcator 

 

ََٔ َْٞٓ(]ٕ[ََفَِ লনলবণ (َفََلٓ،ُفُِ চার 

য়া, মুক্ত যা to be pure, to be 

free 

ََٔ  II কাধন ওযা to pure َفَِّ

ََٔ  III ভান ফযফায ওযা to act َفبَُ

with integrity 
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ََٔ  IV অন্তলযও অঘযন ওযা to أَْفَِ

faithful 

ََٔ   V লনষৃ্কলঢ ায়া  to get rid of رََقَِّ

ََٔ  VI যষ্পয অন্তলযও য়া رََقبَُ
to act cordially 

ََٔ زَْقَِ ٍْ  X ঙন্নওযা to extract اِ

 ,ঈদ্ধায,ভুলি, লনষৃ্কলঢ, প্রদান ُخَُلص  

লনস্পলত্ত(লফর), প্রালপ্ত ত্র 
liberation, rescue, deliverance, 

liquidation, payment, 

 ,ঈদৃ্ধলঢ, ংগ্র ُخَُلَصات ج ُخَُلَصة  

লনমণা, াযংলক্ষ, ংলক্ষপ্তায 
excerpt, extràct, abstract, synopsis 
ٌْص    ,লফশুদ্ধ, লযষ্কায ُخلََصاُء ج َخِل

লভলশ্রঢ, অন্তলযও, লফশ্বস্ত, নুকঢ, 

pure, clear, sinceefailthfulloyal 

 ,লযচ্ছন্নঢা, লফশুদ্ধঢা ُخلُْوص  

অন্তলযওঢা, যরঢা clearness, 

purity, sincerity, rankness 

ص    ওয অদায়ওাযী tax َخُلَّ

collector 

 ,লনযাদ স্থান, অশ্রয়স্থান َمْخلَص  

ফযালঢ safe place, refuge, 

escape 

ٌْص    ,লযষ্কায ওযড, লফলাধন تَْخِل

শুলদ্ধ, কাধন, ভুলি clearing, 

purification, refining, liberation 

  (على)

  প্রালপ্ত, যলদ ُمَخالََصات ج ُمَخالََصة  
receipt 

 বলিূডণ ঈানা, কবীয إْخَُلص  

নুযলি, এওলনষ্ঠঢা, অনুকঢয 
sincere devotion, sincerity,loyality 

 ভুলি, াধীনঢা, ফযালঢ تََخلُّص  

freedom, liberation, escape (من) 

 ,লনষ্কান, ঈrলত্ত اِْستِْخَُلص   

ফাদ,ফাঙাআ, ংগ্র extraction, 

derivàtion, selection 

 ,লযষ্কায, লফশুদ্ধ ُخلَّص  ج َخاِلص  

লভলশ্রঢ, অন্তলযও, ভুি, clear, 

pure, unmixed, sincere  

 ভুলিদাঢা,liberator ُمَخلِّص  

ٌِْه( ُمَخلَّص    )َعلَ  টাওভাুর(প্রাপ্ত) 
postage(paid) 

 ,নুকঢ,অন্তলযও ُمْخِلص  

লফশ্বস্ত,ওঝ dovoted, sincee, 

Frank,loyal 

خلص    فِٔ                                                  
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 ,লনমণা ُمْستَْخلََصات ج ُمْستَْخلَص  

ঈদৃ্ধলঢ extract,excerpt 

 

ََٜ  লভান to mix (َفَِْٜ(]ٗ[َفَِ

ََٜ  II লভলশ্রঢওযা to mingleَفَِّ

ََٜ  III লভলশ্রঢওযা to mingle َفبَُ

ََٜ  VIII লভলশ্রঢ য়া to be mixed اِْفزََِ

 ,লভলশ্রঢওযড, কভালনা َخٔلط  

লভরালনা, লফভ্রান্তওযড, লফভ্রালন্ত 
mixing,  blending, confusing, 

confusion 

 ঈাদান, ingredient أَْخَُلط  ج ِخْلط  

 লভশ্রড, লভলশ্রঢ ফস্তু mixture َخْلَطة  

 ,লভলঢ, কওাম্পানী, লভশ্রড ُخْلَطة  

লভক্সায, company, mixture 

ط   َطة ، َخُلَّ َطات ج َخُلَّ  লভশ্রলনয َخُلَّ

মন্ত্র, mixer,mixing mechine 

ٌْط     ,লভলশ্রঢ, াাঁঘলভারী ُخلََطاُء ج َخِل

এলরালভলরা, লভশ্রড mixed, blended, 

mixture 

 ,লমাকী, ফনু্ধ, াণী ُخلََطاُء)ج(
associate, companion 

ٌْط   ٌَْطات ج تَْخِل  প্ররা, াকরালভা تَْخِل
insanity, delirium 

 ,লভলঢ, ংকণ, কভরালভা ُمَخالََطة  

ংখ, company, association, 

intercourse 

 ,লভলশ্রঢ ওযায ওাচ إْختَُِلط  

লভলশ্রঢ ওযড, লফভ্রালন্ত, ভানলও 

লফওৃলঢ mixing, blending, 

conclusion, 

ٌُْط ج ُمْخلُْوط    লভশ্রড, ঔাদ ُمَخاِل
mixture, alloy 

 লফভ্রান্ত,লফওাযগ্রস্থ ُمَخلَّط  
confused,disordered 

 ,অিান্ত, অঢ afflicted ُمَخالَط  

stricken 

 লভলশ্রঢ, mixed ُمْختَِلط  

 

 ঔুলর কপরা to put off (َفَِْغ(]ف[ َفَِغََ

 II লযলয় কনয়া to remove َفَِّغََ

 III ঢারাও কদয়া to divorce َفبَُغََ

  V ঔুলর মায়া to go piece رََقَِّغََ

َْٗقَِغََ  VII স্থানাঘুযঢ য়া to be اِ

displaced 

خلؾ                                              فِغ  
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 ,কনয়া, কলদঘুযঢ ওযড َخْلع  

স্থানঘুযঢ ওযড taking off, 

disposition, dislocation 

 ঢারাও divorce ُخْلع  

 ,ম্মালনয কাাও ِخْلع  ج ِخْلعَة  

robe, gown of honor  

ٌْع    ,ালযঢ, ওভণঘুযঢ ُخلَعَاُء ج َخِل

ফলচণ ঢ, লঘঢ ঘলযত্রীন 
dismissed, discharged, disowned, 

dissipated, depraved 

َ ع َفَلَّ ভালচণ ঢ, ফনয, রজ্জাীন 
unruly, wild,s hameless 

 ,াযন, ঘয়, ওভণঘুযলঢ َخَُلَعة  

ফচণ ন, ঘলযত্রীনঢা, dissoluteness, 

dissipation, depravity 

 কফাওা, লনলফণাধ fool, dolt َخْولَع  

 ,প্রলঢলযাধয, লনয়লন্ত্রঢ َخاِلع  

ঘলযত্রীনা, রম্পঝ, unrestrained, 

uinhibited, libertine 

 ,প্রলঢলযাধয, লনয়লন্ত্রঢ َمْخلُْوع 

ফাধয, দালয়ত্রৃীন, াকর 
unrestrained, uninhibited, wild, 

unruly 

 

 প্রলঢলনলধত্রৃ ওযা to (َفََلكََخ(]ٕ[ َفَِقََ

be the successor 

 II ঈত্তযালধওাযী ওযা to َفَِّقََ

appoiñt successor 

III লফঢলওণ َفبَُقََ ঢ য়া to be 

contradictory 

 IV বঙ্গ ওযা to leave أْفَِقََ

 V ললঙলয়ডা to fall behind رََقَِّقََ

 VI লবন্ন য়া  to disagree رََقبَُقََ

 VIII লবন্ন য়া to differ اِْفزََِقََ

زََقبفََ ٍْ  X প্রলঢলনলধ ফানান to اِ

appoint as successor 

ফানান to appoint as successor (ٙ) 

 ,লঙন, শ্চাৎবাক َخْلؾ  

ঈত্তযাধীওাযী, back, rear pert, 

successor- 

 ললঙ  at the (adv) ِمْن َخْلُؾ،َخْلؾُ 

the back 

 ,লঙলন,লয (prep) َخْلؾَ 

behind,after 

  ً  ,শ্চাদ্রৃত্তী,লঙন, back, rearَخْلِف

hinder 

ِِْل٤َّخ َ  টবূনভ, জনভন(ঙলফয)َف

background (of picture)  
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ؾ  أَْخَُلؾ  ج َخلِ   ফাাঁঝ,কফাঝা, স্তনফৃন্ত, 

nipple,teat 

 ,তফাদৃয, ভঢা, াণণওয ُخْلؾ  

তফলযত্রৃ, dissimilarity, disparity, 

difference 

 ,লফওল্প أْخَُلؾ  ج َخلَؾ  

ঈত্তযালধওাযী, ন্তানন্তলঢ 
substitute, successor, offspring 

ٌْفَة   َخَُلئِؾُ ، ُخلَفَاُء ج  َخِل প্রলঢলনলধ, 

ওাযী, ঈত্তযালধওাযী, ঔলরপা 
deputy, successor, representative, 

caliph 

 ,কঔরাপঢ, প্রলঢলন্ধত্রৃ ِخَُلفَة  

ঈত্তযালধওায, লমাকী caliphate, 

representative, deputyship 

ٌُْؾ ج ِمْخَُلؾ    প্রলদ,  provinve َمَخاِل

 ,াণণওয, ভঢা ِخَُلفَات ج ِخَُلؾ  

াভন্চয, াযন, লফঘুযলঢ, 

দ্রৃন্ন, ম্মলঢ difference, 

disparity,  dissimilarity, 

  ً লফঢলওণ ِخَُلفِ ঢ, disputed 

 ,ঙ্গলঢ ُمَخالَفَات ج ُمَخالَفَة  

তফযীঢয, জনওয, বঙ্গ, রঙ্ঘ্ন 

contrast, contradiction, 

inconsistency, violation 

 ,দলূয ণাওা, নুলস্থলঢ تََخلُّؾ  

কডালচয staying away, non 

appearance 

 ,াণণওয, লভর اِْختَُِلفَات ج اِْختَُِلؾ  

ভঢা, তফলঘত্র, লফলবন্নঢা, লদ্রৃভঢ, 

difference, dissimilarity, disparity, 

controverey 

 ঈলঞয লচন ُمْخلُْوفَات ج ُمْخلُْوفَة  
camel saddle 

 ,লযঢযি ُمَخلَّفَات ج ُمَخلَّؾ  

লঙুডা, left behind, ُمَخلّفَات - 

ঐলঢয, ঈত্তযালধওায, ম্পলত্ত 
heritage, legacy estate 

 ,লফণকাভী ُمَخاِلفُْون ج ُمَخاِلؾ  

যডীর াভন্চযঢা, 

ঙ্গলঢ, লফযীঢভূঔী, divergent, 

varying, different, indonsistance, 

 রঙ্ঘ্নওাযী transgressor ُمَخاِلفُْون)ج(

 

زََ ُٓ زََقِِّلَبدَطَ َقِِّقَ ُٓ অফনষ্ট, লযঢযি, 

শ্চাৎকাভী  residual, left over, 

زََقِِّلَبد)ط(َ ُٓ ঈত্তযালধওায, লযঢযি 

heritage, legacy, leftover, scraf 

 خلؾ                                                                          خلؾ
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ِِقَ  ْقزَ ُٓ নবন্ন,লফভুঔ different,   

divergent (ٖٓ( 

ٌْهِ  ٌِْه)َعلَ (ُمْختَلَؾ فِ  লফঢলওণ ঢ, 

লফঢওণ ভূরও disputed, 

controversial 

 

 ৃলষ্টওযা to make (َفَِْن(]ٕ[ َفَِنََ

 II ুফালঢওযা to perfume َفَِّنََ

 IV ক্ষয় ওলযলপরা to wear out أَْفَِنََ

 V ঘলযত্রফান য়া to be رََقَِّنََ

molded 

 VIII অলফষ্কাযওযা to invent اِْفزََِنََ

 তঢযী ওযড, ৃচন, ৃষ্ট َخْلك  
making, creation, orgination 

ُخْلك   أَْخَُلق  ج  ঘলযত্র, চাঢ 

তফলষ্ঠয, প্রাওৃলঢও স্ববাফ, প্রওৃলঢ, 

কভচাচ character natural 

disposition, innàte peculiarity 

  ً  ,তনলঢও, নীলঢাস্ত্র ম্বন্ধীয় ُخْلِم

ethicàl, moral 

،ُخْلمَان  ج َخلَك    ,ীন, লনওৃষ্ট أْخَُلق 

ভাভুরী, লযকৃীঢ(লাাও) 
shabby, threadbare, worn 

 ৃলষ্ট, চাঢ ِخلَك  ج ِخْلمَة  

ঘালযলত্রও তফলষ্ট, প্রওৃলঢ, 

  প্রওৃলঢকঢবালফ চাঢবালফ خِلمًةً 
by nature 

  ً  প্রাওৃলঢও, চন্কঢ চাঢ ِخْلِم
natural, congenital, inborn 

 কনওডা,কঙাঁডা ঝুওযা َخلَمَة  
rag,tatter 

 তফলষ্টয (ঘালযলত্রও) sign َخَُلق  

of particular quality - ُاَل َخَُلَق لَه  
দাণণ, ফালচ worthless fellow 

ٌْك    কমাকয, কমাকযঢা ُخلَمَاُء ج َخِل

ম্পন্ন , ঈমুি fit, qualified, 

suitable 

 ,দঢৃ় ঘলযত্র ম্পন্ন, ঝর َخلُْوق  

steadfast, of firm character 

 লধও কমাকয, লধও أٔخلَكُ 

মণাপ্ত, লধও স্বাবালফও more 

adequet,more appropriate 

مَ   স্রষ্টা, ৃলষ্টওাযী  creator, artistَفَلَّ

َُْقََلمَُ -ا ৃলষ্টওঢণ া, the Creator (Allah 

Almighty) 

 

 خلك                                                 خلك
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٤ْوَخَ ََخَُلِئكُ  ِِ طََف ৃলষ্ট, ৃলষ্ট চকৎ  

ৃলষ্ট(অিায) লফশ্ব, প্রওৃলঢ, চীফ 
the creation, the universe created 

by Allah , ِئُك)ج(خُل   creatures, 
ৃষ্টচীফ 

  ً  ,নীলঢাস্ত্র ম্বন্ধীয় أَْخَُللِ

তনলঢও,নীলঢাস্ত্রজ্ঞ,moral,ethical, 

ethicist 

 তনলঢওঢা, তনলঢও أَْخَُللٌَِّة  

নুীরন, morality, moral practice 

  ً  ুযাঢন ওালডয ُخْلمَانِ

ফযফায়ী, dealer in old cloth 

ৃচনীর, ৃলষ্টওঢণ َخاِلك   া, 

তঢযীওাযও creative, Creator, 

Maker (Allah Almighty) 

ٌُْك،َخاِلمَات ج َمْخلُْوق    ,ৃষ্ট, চীফ َمَخاِل

ৃষ্ট লস্তত্রৃ created, creature, 

created being 

 অলফষ্কাযও, লফওৃলঢওাযী ُمْختَِلك  
inventor ,fabricator (false) 

ُمْختَلَمَات ج ُمْختَلَك     লফওৃঢ, অলফষৃ্কঢ 

fabricated, invented – ُمْختَلَمَات 
লভণযা, লফওৃলঢ, কল্প false, 

fabrications, fictions 

ٌْن   ٌُْن ج خْلِم  ,কযভ ওযায াত্র َخَُللِ

কওঢলর, ফয়রায kettle, boiler 

 গুল্মলফলল heath َخلَْنج  

 

ح،َفََلء،ُفُِٞ(]فِٞ[َ]ٕ[ََفََلَ َٞ ِْ  ূনয  (َف

য়া, মুক্ত যা,এওাওী যা to be 

empty, to be free, to be alone 

٠َفََِّ  II ঔালরওযা t o go vacate 

٠أَْفََِ  IV এওালও য়া  to empty 

٠رََقََِّ  V ঔালর য়া to give Up 

٠اِْفزَََِ  VIII এওাওী য়া to retire 

 ভুি, ঔালর, ূনয, free, devoid of ِخْلو  

 (من)

ূনযঢা, ভুলি, ূনযকবণ ُخْلو    ফস্থা 
emptiness,freedom 

  ,ঙাডা, ফযঢীঢ except ما َخَُل ،َخَُل 

with the exception of 

ূনযঢা, ভুলি, ূনযকবণ َخَُلء    

ফস্থা, ঔালর চায়কা, emptiness, 

freedom, open space 

লনচণ َخلَِوي   ন, এওাওী, গ্রাভীড , 

কদ-গ্রাভ, িীফাী, ককাঁলয়া lonely , 

isolated, rural, rustic 
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  ً  শুনয, ঔালর, ভুি أَْخِلٌَاُء ج  َخِل

free, devoid of (من)  

  কভৌঘায beehive َخَُلٌَا ج َخِلٌَّة  

 ঔাফালযয ণলর (করায় ِمْخَُلة  

ছুরান) Nosebag 

 ঔালর ওযড, (ভর)ঢযাক تَْحِلٌَة  

ওযড, vacating, evacuation 

 ,ঔালরওযড, ঢযাকওযড إِْخَُلء  

লনষ্কাওযড emptying, voiding, 

drainimg 

এওান্ত ফা, লনচণ إِْختَُِلء   লন ফা, 

এওালওত্রৃ, লনচণ নঢা privacy 

,solitude 

 শুনয, ঔালর, ভুি, ফালযঢ َخالٍ 

free, unrestrained, devoid of (من)  

 

 ছাডু কদয়া, to sweep ( َخّم(]ن[َخمَّ 

 (هى)

 ছযা (ঘা (َخُمْوم،َخّم(]ض[ َخمَّ 

লচলন‡য ালন), দকুণন্ধ, ঘন 

ধযা to exude, foul smell, to rot 

 ভুযকীয ঔাাঁঘা, ঔাাঁঘা أَْخَمام  ج ُخم  
chicken coop, coop 

ة    ঘা কন্ধ, ঘা, ুলঢ foul َخمَّ

smelling, rottten 

 ,দকুণন্ধমুি, ঘা, ঘাকন্ধ َخامً 

stinking, rotten,putrid 

م    ,দকুণন্ধমুি, ঘা, ঘাকন্ধ ُمّخِ

stinking, rotten,putrid 

 নষ্ট ওযা, ধ্বং (خَمج(]س[ َخِمجَ 

ওযা, ঘান, ক্ষয় ওযা to spoil, 

decay, rot 

 ,ফাললয মায়া ( َخُمْود(]ن[ َخَمدَ 

লনলব মায়া, লফদলুযঢ য়া, ওলভ 

মায়া, to go out, to die, abate 

 IV লনবান, ান্ত ওযা, প্রলভঢ أَْخَمدَ 

ওযা, কল ওযা to extinguish, put 

out, calm soothe 

 ,লফলরা, ক্ষয়, জ্বযা, ফনলঢ َخُمْود  

লনস্তব্ধঢা, নডঢা extinction, 

decline, degeneration, quietness 

 ,লফলরা, লনবান, ফদভন أْخَماد  

ান্তওযড, প্রলভঢ ওযড 
extinction, putting out, calming 

 ,কঢায়ু, প্রলভঢ, ওলভ অা َخاِمد  

প্রান্ত, লস্থয, dying down (fire), 

abating, subsiding 

خلً     خمج                                                
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 কঠলও যাঔা, ককান (َخْمر(]ن[ َخَمرَ 

ওযা, রুওান to cover, hide, coceal 

  (هى)

رَ   II কঠলও যাঔা,ককান َخمَّ

ওযা,রুওান,কাাঁচান,কাাঁলচলয় কঢারা 

to cover, hide, coceal (هى) , to 

cause fermentation, to ferment 

 III ঘুয়াআয়া ডা, প্রফালঢ َخاَمرَ 

ওযা, নুপ্রলফ ওযা, লভলশ্রঢ 

ওযা, কবাকদঔর ওয, লঢিভ 

ওযা to permeate, pervade, 

mix,possess 

 IV ওরুললঢ ওযা, ঔালভয أَْخَمرَ 

(yeast) ওযা, কাাঁচান, ঈrাদন 

ওযা, কাাঁলচলয় কঢারা, অলভালদঢ 

ওযা, লফযলি নুবফ ওযা to 

leaven, ferment, to entertain, to feel 

resentment 

رَ   V কাাঁচান, ভয়দায ঢার َخمَّ

কঢারা, (ভাণা-ভুঔভন্ডর) দ্দণা 

ওযা, কখাভঝা ডা to ferment, be 

fermented, to raise (dough), to veil 

 (ها)

 VI লডমন্ত্র ওযা, লযওল্পনা َخاَمرَ 

ওযা, অাঁঢাঢ ওযা to conspire, to 

plot, to collide (على) 

 VIII কাাঁচান (ভয়দা), কাাঁচন اِْختََمرَ 

য়া, ভয়দায ঢার কঢারা, কলও 

মায়া, লযে য়া (লঘন্তা) 
to ferment, be fermented, to 

become  ripe 

 ভদ, wine, liquor ُخُمْور  ج َخْمر  

 ভদ wine َخَمَرة  

 কানারী ফাদাভী (ভলদয َخَمِري  

যং) golden brown 

َخَمِرٌَّة   َخَمِرٌَّات ج     ভাঢরালভ 

ফঘন, ওলফঢা wine poem 

،أَْخِمَرة  ج ِخَمار    ُخُمر   (ভুঔ-ভাণায) 

দ্দণা, veil (ها ) 

 ভাঢার  ফস্থা after effect ُخَمار  

of intoxication 

ٌْر    , কাাঁচান -ঔালভয(ভয়দা) َخِم

লযে, ঔালভয রুটি , levened, 

mellow, mixture, leavened bread 

٤َْوح ََخَمائُِرج  ِٔ َف ঔানভয, কাাঁচ, leaven, 

ferment, yeast 

 خمر                       خمر
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بهَ  َّٔ  ভজদয ফযফায়ী, কদাওানী wineَف

merchant 

بَهح َ َٔ  ভজদয কদাওান wine shopَف

٤ْوَ  ِّٔ  ,ভদজঔায, ভাঢার winebibberِف

drunkard 

ٌْر    ঔালভয ওযড, ঈrাদন تَْخِم

ওযন (ভয়দায ঔালভয), 

leavening, fermentation 

 ,কাাঁচন ওযা প্রলিয়া اِْختَِمار  
fermentation process 

 ,ভদয, ভাঢার drunk َمْخُمْور  

intoxicated, 

 কাাঁচানওৃঢ, কাাঁচান ওযড ُمْختَِمر  
fermenting, fermentation 

 

سَ   ,II াাঁঘগুড ওযা [ خمس[ َخمَّ

ঞ্চবূচী ওযা,াাঁঘ বালক বাক 

ওযা to multiply by five, to make 

pentagonal (هى)  

 াাঁঘ বালকয এও أَْخَماس  ج ُخْمس  

বাক, one fifth 

َخْمَسة   َخْمس  م  াাঁঘ, five 

 লনয fifteen َخْمَسةَ َعَشرَ 

 َ٢ َِ ْٔ াাঁَف চ লফলয়ও: َِ٤َّخ َِ  ٔ -ণ্চِفطَّخََف

ফানলেও লযওল্পনা five year plan 

 ঞ্চা fifty َخْمُسْونَ 

ٌْس , ٌَْوُم الَخِم ٌْس   ,ফৃষ্পলঢফায َخِم

Thursday 

اس    (এও ঞ্চভাংলয) َخَماِمَسة  ج َخمَّ

বাকঘালী, sharecropper of 1/5
th
  

  ً  াাঁঘগুড, াাঁঘ ফযঞ্জডফডণ خَماِس

(গ্রাভায)  fivefold, consisting of 

5 consonants (gram) 

ٌَْسة    ালঢয ভঢ রঙ্কায َخَم

লফলল ornament for women, kids 

against evil 

 ঞ্চভ the fifth الَخاِمس  

س    ঞ্চলওাডী pentagonal َمَخمَّ

 

 অাঁঘড (َخْمش(]ن[]ض[ َخَمشَ 

কদয়া, অাঁঘট ওাঝা to scratch 

  (هى)

 অাঁঘলডয দাক َخُمْوش  ج َخْمش  

scratch, kram 

 অঘড, দাক َخَماَشات ج َخَماَشة  
scratch, scar 

 

 خمش                                                            خمس
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 ঔালর (َخْمص،َخَمص( ]ن[]س[ َخَمصَ 

য়া, কু্ষধাঢণ  য়া to be 

empty,to be hungry 

ٌْص    ঔালর empty َخِم

 ,কনংডালনা( ُخُمْوع،خَ ْمع( ]ؾ[ َخمَ عَ 

ঔুাঁলডলয় াাঁঝা to limp 

 ,লযলঘঢ য়া (ُخُمْول( ]ن[ َخَملَ 

নুলিঔলমাকয য়া, দফুণর য়া 
to be unknown, weak 

 ,অাঁ, ওালডয অাঁ َخْملَة ، َخْمل  

nap, hairy surface (fabric) 

 দফুণর, লঠরা, লনলস্তচ, লনষ্প্রব َخِمل  
languid, dull, sluggish 

 ,স্পষ্টঢা, দফুণরঢা ُخُمْول  

ওভণনযঢা, নীা obscurity, 

weakness, apathy 

ٌْلَة    ,কছা, ছাড, ছাডু َخَمائُِل ج َخِم

ভাচন ,কাঙারা চন্ায ফাধ 

স্থান  thicket, brush, scrub,place 

(luxuriant growth of trees) 

 লঘনা, লযলঘঢ َخاِمل  

নুলিঔয unknown, obscure 

 ََ َٔ ْق ُٓ ভঔভলরয ভঢ ওাড valvet  

  ً  ভঔভলরয ভঢ,velvety ُمْخَمِل

ََٖ ََٔ َْٖٔ(]ٕ[َف নুভান ওযা  t(َف o 

guess (٠َٛ)  

ََٖ َّٔ Iَف I  অন্নাচ ওযা t o 

guess (٠َٛ)  َْ٤ ِٔ َٖ رَْق  লনধণাযড(ভূরয), 
ভূরযায়ন,ধামণওযড 

assessment ,est i mat i on 

قََ  ُٓ َٖ ِّٔ লনধণাযডওাযী, ভূরযায়নওাযী 
appr ai ser ,assesor  

ََّٖ  নালও নালও ওণা )َف٤َِْٖ٘(]ٗ[َف
ফরা, নাও লদলয় ওণা ফরা t o speak 

nasal l y 

নাওী ুয nasal  ُفَّ٘خ َ   t wang 

َٖ َف٤َِْ٘   নাওী ুলয ওণা,t wangi ng 

َٖ بُءَََََّفََّ٘  أََف  নালও নালও (লদলয়) ওণা 
ফরা, t wangi ng,speaki ng 

t hr oughbnose 

َأْفَ٘  ٕ َّْ)طَب َٖ =(ََف ُف  ভুযকীয ঔাাঁঘা 
chi cken coop 

 ,নযভ য়া )فَََ٘ش(َ]ً[ََفِ٘شَََ
কভলয়রী য়া  t o be sof t ,be 

ef f emi nat e 



104 

شََرََقََّ٘  V কভলয়রী অঘযড ওযা ,কভলয়রী 
য়া t o di spl ay ef f emi nat e 

manner s,become ef f emi nat e 

ْ٘شَ فََ   কভলয়রী,কভলয়লদয ভঢড 

womani sh,ef f emi nat e 

َطَ،َِف٠ََ٘فَ٘بصََ ْ٘ض٠َبس  ُف ঈবলরঙ্গ, লচযা 
her maphor di at e 

صَخ َ ْٞ  কভলয়লরনা effeminacyُفُ٘

ُّ٘شَ رَقَْ   কভলয়লরনা 
effeminacy 

َقََََّ٘ َُٓ ش  ঈবলরঙ্গ, লচযা, কভলয়রী, 
কঔাচা her maphor di at e, 

ef f emi nat e, i mpot ent  

ْ٘غََطَََفَ٘بِعوَُ وَ َف  কঙাযা dagger  

ْ٘قََ َٖ َف  নালও নালও ওণা ফরা t o 

nasal i ze 

ْ٘لََمََ ঔার ঔনন ওযা t ]ف٘لم[ََف o 

make a di t ch  

ْ٘لََطََََ مَ َف بِكمََُفَ٘   ঔার, নদণভা,করন্প 

di t ch,t r ench 

اَِٗ َٝ ُْ٘ي ٤َّخ َُف  াভফডী বাফ,লনলচলও ফড 

বাফায ফালঢও megal omani a 

ْ٘يََ ةَ َف  য়ঢান devi l  

ِْ٘ي٣َُْوَطََفَ٘بِى٣َْ وَ ِف শুকুয swi ne 

ح ََفَِ٘ي٣ْوََ কুযী sow 

ঔুাঁতঔুাঁজত, ঢওণَفَ٘بِى٣ِْو١َ   scr of ul ous 

ًَُاَُقََّ٘ ب  ঈালধ(য়ঢান-কম অিাহ্ 
নাভ শুনলর রায়ন ওলয)epi t het  

of  t he devi l - (wi t hdr aws 

when t he name of  Al l ah 

ment i oned) 

َطَُفَْ٘ بءٌَُ  ََ ْ٘ ٌَ أَْفََََّ٘ف  নাও কফাাঁঘা 
(কু্ষদ্র)করাও, pugnosed  

ََْ ْ٘ بهَ ِف  ডণাঙ্গ (ঈলদ্পদ লফলল) f er n 

َُٔ َٓ طَفَََِفَ٘ب٤ِْٗ ُٞ َّ٘  ফাচ্চা শুকুয 

pi gl et  

ُوَطََفَ٘ ِٕ وَ ِفَْ٘ب ِٖ  ওলনষ্ঠ অঙ্গরু 

,l i t t l e f i nger  

َْٞع(]ف[ََفَ٘غََ  ায ভানা,অত্মম্পণন )ُفُ٘

ওযা, ফযঢাস্বীওায ওযা t o 

sur r ender ,yi el d, st oop)ا٠ُ( 

َْٞعَ  َ  লফনয়ী,দাত্রৃ,নম্র َفُ٘

লধাকলঢ,লফশ্বাখাঢও, ফাধয 
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submi ssi ve, humbl e 

t r acher ous 

َْٞعَ    লফনয়,নম্রঢা,দাত্রৃ ُفُ٘

submi ssi veness,meekness,ser

vi l i t y 

 নফণয়ী, বদ্র, প্রঢাযও, ফাধযَفبِٗغَ 
submi ssi ve, sevi l e, 

t r eacher ous, di sl oyal   

 নাও লদলয় ওণা,যডন,নাওী ূয َفَ٘قَ 

t wangi ng,nasal  t wang 

ْ٘لََوََ  ,নালওুলয ওণা ]ف٘لو[ََف
কহ্রলাধ্বলন snuf f l e,snor t  

َطََفَ٘ ٌُ َََبكِ ْ٘لُ ٌَ ُفَْ٘بُء،ُف لُ  গুফলয কাওা 
dung beet l e 

শ্বালযাধ ওযা t(فَََْ٘ن(]ٕ[ََفَ٘نََ o 

çhoke (َٙ)  

بَٗنََفََ I I I  ছকডা ওযা t o 

quar r el ٙ) ) 

VIرََقبَٗنََ  লফফাদ ওযা t o 

di sput e (ٓغ ) 

َْٗقَ٘ نََاِ VI I শ্বারুদ্ধ লয় ভযা t o 

choke t o deat h 

VIاِْفزََ٘نََ I I  শ্বারুদ্ধ লয় ভযা t o 

choke t o deat h 

ْ٘نَ فََ  শ্বালযাধওযড,শ্বালযাধ 

ওন্ঠলযাধওযডst r angl i ng,t hr ot

t l i ng,st r angul at i on 

 ওলব্জ wrist َخنَمَةُ الٌَدِ 

 শ্বালযাধ, ফযণা(ফুও) ُخنَاق  
suffocation, angina- 

ٌُْك،خوانِك ج َخانُْوق   َجَوانِ লটলণলযয়া 
dipthetia 
 লফলভওাযী, শ্বালযাধওযড ِخنَّاق  

শ্বালযাধওাযী (ঢযাওাযী) 
chocking, strangling 

َمْخنَك     করা,খাড neck,throat 

 শ্বালযাধও দলড strangling ِخنَاق  

çord (neck, throat) 
 ছকডা, মুদ্ধ, াঙ্গাভা ِخنَالَة  ،ِخنَاق  
quarrel, fight row 

 শ্বালযাধ, suffocation إْختَنَاق  

 লফলভওাযী, শ্বালযাধওাযী َخانِك  
chocking, strangling 

 শ্বালযাধওৃঢ, লফলভওৃঢ َمْخنُْوق  
strangulated, suffocated 

 خنو                                   خنك
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 ,কাদাফন্ধী, চনাওীডণ ُمْختَِنك  

শ্বারুদ্ধওয crammed, crowded, 

 

ًَ ، َخنَا  ( َخنًى(]س[ ]ن[]خنى،خنو[ َخنِ

শ্লীর বালা ফযফায ওযা to 

use obscene language 

 ,IV ওঠিনবালফ অখাঢ ওযা أَْخنَى

ভাযাত্মও অখাঢ ওযা, ধ্বং 

ওযা to hit hard, to ruin (على ه هى) 

 শ্লীর বালা obscene َخنًى

language 

 'যায, লভঃ ‗ َخَواَجات ج َخَواَجة  

লম্মাধন Sir, Mr (form of address) 

ٌُْن،أْخِونَة  ج ُخَوان    কঝলফর, কটলস্রং أَخاِو

কঝলফর table dressing table 

 লক্ষও, সু্কর লক্ষও ُخْوَجة  
teacher, schoolmaster 

جَُ  خوج[ َخوَّ ] II ধ্বং ওযা, ক্ষয় 

ওযা to spoil 

 ফযআ পর, চাভ َخْوَخة ،َخْوخ  

চালঢয় পর peach, plum 

 লঔডলও, চানারয َخْوخ  ج َخْوَخة  

ভঢ কঔারা,রুকলর (দআু যাস্তা 

কমাকওাযী) sky light, window like 

opening, 

 লযস্ত্রান ُخَوذ،َخْوذَات ج ُخْوذَة  
helmet 

 

 (َخَوار(]ن[ ]خور[ َخارَ 

াম্বা টাওা(শু) to low,moo 

 ,লি ওলভ মায়া(َخَور(]س[ َخِورَ 

দফুণর য়া to decline in 

force,grow weak 

،أَْخَوار  ج َخْور   ٌَْران   ,ঔাাঁলড ِخ

ঈাকয bay, inlet 

 দফুণরঢা, ফাদ,শ্রালন্ত َخَور  
fatigue, weakness 

ار  ُخوَ   করুয াম্বা টাও, lowing, 

mooing 

ار    দফুণর, লিীন weak َخوَّ

strengthless 

 ,াদযী  parson َخَواِرنَة  ج ُخْوِري  

priest 

কায়ওদর (ঘালঘণ ُخْوُرس   য) choir 

 ,শুলর ঘডান(ভাযা) َخْوَزقَ 

কওানঞাা ওযা to impale, to 

corner 
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ٌُْك خ َخاُزْوق    ,টাও, ড َخَواِز

কুঝলওৌর post, stake dirty 

trick  

 ,কভাডালনায ওাকচ َوَرق َخْوَشك

কভাঙায ওাকচ  wrapping paper,  

blotting paper 

 ঢার াঢা palm leaves َخْوص  

 ঢার াঢায কফনী ُخْوَصة  
plaitwok of palm leaves 

 ঢার াঢায  কফনী লল্প ِخَواَصة  
art of plaiting  

 

 َخٌَاض،َخْوض(]ن[ ]خوض[ َخاضَ )

ালনয ভধয লদলয় াাঁঝা, াাঁঢায 

ওাঝা, াীওঢায ালণ 

কভাওালফরা ওযা , নুপ্রলফ ওযা 
to wade, to dive, to penetrate 

 

 ,টুফা,ছাাঁ,নুপ্রলফ َخْوض  

যীক্ষা,অলরাঘনা plunge 

rush,penetration 

 

  َمَخاَضات ، َمَخاِوُض ج َمَخاَضة  
াাঁঝুালন ford 

 

ٌْفَة،َمَخافَة،خْوؾ(]س[]خوؾ[  َخاؾَ    (ِخ

বীঢ য়া ,অঢলঙ্কঢ য়া, বয় 

ওযা to be frightened, to fear, be afraid, 

to be scared (من ه هى) 

 

فََ َّٞ   II বয় কদঔালনা  to frighten َف

  IV বয় কদঔালনা to frighten أََفبفََ

فََ َّٞ  Vবয় কদঔালনা to frighten رََق

  (من) বয়, ঙ্কা fear,dread َخْوؾ  

 বলয়, অঙ্কায়, বয় for fear َخْوفًا

   (على) fearing ,(من)

ٌْفَة     (من) বয়, ঙ্কা fear, dread ِخ

اؾ   ،َخوَّ ٌْؾ   ,ওাুরুল, বীলঢচনও َخّوِ

বীরু faint herted fearful, coward 

ََٞ افَ أَْف  লধও বীরু, লধও 

বীলঢচনও, more timorous, more 

dreadful 
বয়, ঙ্কা  fear, dreadَمَخافَة   فَة َمَخا ،

 এ বলয় কম… for rear thatانْ 

ج  َمَخافَة     ,বয়, অঙ্কা َمَخاِوؾُ  

ঈলদ্রৃক, লফদ fear, apprehension, 

anxieties, dangers 

                    خوؾ                                  فٞٗ  



108 

ٌْؾ   হুভলও, ঢচণ إَِخافَة  ج تَْخِو ন, 

বয়প্রদণন intimidation, bullying, 

cowing 
ؾ     বয়, ঙ্কা fear,dread  تََخوُّ

ؾ    ,বীলঢচনও, বীরু َخائِؾ   ج َخوَّ

ংয়ী, বীঢ ঈলদ্রৃগ্ন fearful, 

timorous, scared, anxious 

 বীঢ, লঙ্কঢ,লফদচনও َمُخْوؾ  
feared, dreaded, dangerous 

ٌْؾ    বয়ঙ্কয, বয়াফ, াংখালঢও ُمِخ
frightfull,  dreadful, horrible 

ভাটিয যং ear  َخاِكً t h col or ed 

 দাদাল Servant َخَول  

ٍََ َّٞ  II দানওযা to grantَف

، أْخَوال  ج َخال    ভাভা ُخُإْولَة ، ُخُإْول 

maternal uncle  )ٌَُْلَن  )ج    ِخ

অাঁলঘর, চলন্য দাক(ভুলঔ) mole, 

birthmark 
 ঘাঘী, aunt َخااَلت ج َخالَة  

ل    ,স্থাফয ম্পলত্ত, ম্পদ َخوَّ

ঘাওয, কভলয়রী (ুরুল)chattels, 

property, servants, effeminate 

person 

  ً  ,লযদণও, ভারী supervisor َخْوِل

gardener 

 ভাভায  অত্মীয় َخُإْولَة  

ل     ক্ষভঢাপ্রাপ্ত, নুলভালদঢ ُمَخوَّ

authorized (ب) 

 َّ بدَطََفب َٓ  ,আনজওাযা, ওাাঁঘাَفب

ওাাঁঘাভার, প্রলিয়াচাঢ, ফুচ, 

ভলরন, ফস্ত্র লফলল, লরলরন ওাড 

raw, unprocessed, lilen, calico,  (ط)َ

بدفََ َٓ ب অভনরন, ওাাঁঘাভার, আনজওাযা 

inexperienxed, rawmaterial 

ََٕ َْٕٞ،ِف٤َبََٗخ(]ٕ[]فٕٞ[َفب  লফশ্বা )َف

খাঢওঢা ওযা to disloyal 

ََٕ َّٞ  II লফশ্বা ওযা to regard asَف

disloyal 

 , V দফুণর ওযা, ক্ষলঢ ওযা تََخّونَ 

ক্ষাঢ ওযা to impair, harm, 

prejudice 

ََٕ  VIII লফশ্বা বঙ্গওযা to deceiveاِْفزَب

ََٕ زََقب ٍْ  X লফশ্বা বঙ্গওযলঢ ঘায়া اِ
to distrust 

 ,লফশ্বস্তঢা, লভণযা ِخٌَانَة  

ফাধযঢা,লফশ্বা খাঢওঢা, 

 خون                                      خول
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লফশ্বাবঙ্গ faithlessness, 

falseness, disloyalty, treachery 

 ,লফশ্বাী, লভণযাফাদী َخُإْون  

ফাধয,প্রযঢাযও faithless, false, 

disloyal 

ان    ,লফশ্বায, লফশ্বস্ত َخوَّ

নাস্থাবাচন, লফশ্বাখাঢও 
unreliable, fàithless, traitor 

 ,লফশ্বাী َخَونَة  ,ُخّوان  ج َخائِن  

লভণযাফাদী, ফাধয, প্রযঢাযও 
faithless, false, disloyal   

َفبَٗخ ََخانَات ج  নত্রওায ওরাভ, ং, 

কুঞলয colum, section, compartment 

 ,কালস্ঘর, ান্থারা َخانَات ج َخان  

যাআঔানা hostel, inn 

طَ َٗخَ  ِٞ َ،أْف ُٖ ٣ْ ِٝ َٕ أَفب ا َٞ ُف যটনফর table 

 ,ঔালর য়া (َخًوى،َخَواء(]ض[ َخَوى

কু্ষধাঢণ  য়া, to be empty ,be 

hungry, 

 

 ঔালর য়া, লফলন্ন( َخَواء(]س[ َخِويَ 

য়া ,নগ্ন,লঢঢ য়া, চনূনয 

য়া, to be empty, ready, desolate 

 ,ঔালর, কু্ষধা emptiness َخًوى،َخَواء  

hunger 
  ,ঔালর, ূনয,  লফলন্ন,  চনূনয َخاوٍ 

ধ্বং empty, vacant, deary, waste 

 III াণী য়া, কমাক [ خوي[ َخاَوى

কদয়া (ালণ) to join (ه) to 

accompany (ه) 

 কঙাঝ বাআ , little brother ُخَوي  

ْخَوة  =ُخَوة  أُ   বাঢৃত্রৃ, কৌভ্রাত্র 
brotherliness, fraternity 

 ,ভ্রাঢৃফৎ, বালয়যভঢ ُمَخاوٍ 

brotherly, fraternal 

 া, া কাঙ, ক্ষীযা ِخٌَاَرة  
cucumber 

 

ٌْبَة(]ض[]خٌب[َخابَ   ,ফযণণ য়া (َخ

ঢা য়া to fail, to be 

frustrated 

 ,II ফযণণ ওযা, ঢা ওযা َف٤َّتََ

যালচঢ ওযা to cause to 

fail,frustrate 

 ,IV ফযণণ ওযা, ঢা ওযা أََخاب

যালচঢ ওযা to cause to fail, 

frustrate 
 خٌر                                                           خٌب
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 V ফযণণ য়া, ঢা য়া تََخٌَّبَ 
to fail, to be frustrated 

ٌْبَة   ফযণণঢা, কবণ َخ ালঢঢ, 

যাচয়,ঢা failure, defeat, 

frustration   ٌْبَة بَة  م بِ  َولَُد َخ ٌْ ْنُت َخ   

ওভণা, দাণণ good for nothing 

  ফযণণ, ঢা, ওৃঢওামণ َخائِب  

 

 ঙন্ন ওযা to choose (َف٤َْو(]ٗ[َفبهََ

 

 II ওযা, কদয়া, ঙন্ন ওযা to َخٌَّرَ 

make, give,  to choose (فً بٌن) 

 III প্রলঢলমাকীঢাওযা to َفب٣َوََ

vie,compete 

 V ঙন্নওযা  to choose رََق٤َّوََ

 VIII ঙন্নওযা to choose اِْفزَبهََ

زََقبهََ ٍْ  X আঢাঔাযাওযা  toseek اِ

right choice 

ٌْر   ،ِخٌَار  ج َخ   ,বার,  ঘভৎওায أَْخٌَار 

প্রংালমাকয good, excellent,  

admirable –  )ج(  বার লচলনল ُخٌُْور 

,ভঙ্গর, রাব, ওরযান, দান, ম্পদ 
good thing, blessing, benefit, 

interest charity 

ٌِْري    ,ওরযানভূরও, লজঢলী َخ

করাওলঢওয charitable, 

benevolent, philanthrophic 

ٌَْرة   ٌَْرات ج َخ  বার  ওাচ, বার َخ

লচলন good deed, thing – 

ٌَْرات)ج(  ম্পদ, নুগ্র َخ
resources, blessings 

ٌَْرة    ফলঘলয় বার, ঙন্ন, প্রধান ِخ
the best, choice, prime 

ٌِْري    রফঙ্গকন্ধী পুর gillyflower ِخ

ٌَْرى ،أَْخٌَرُ   أََخاٌُِر ج ُخْوَرى م ِخ
লধও বার better, superior  

 ,ঙন্ন, লবরাল, স্বীওায ِخٌَار  

কযা, প্রধান choice, option, refusal 

  ,ঐলচ্ছও, কস্বচ্ছাভূরও ِخٌَاِري  

নুভলঢভূরও optional, facultative, 

voluntary 

 ঙন্ন,  লনফণাঘন إْختٌَِار  

 ,গ্রালধওায, choice  إختٌَِاَرات)ج(

election, selection, preference- 

 ,লনচ আচ্ছায়, স্বঢপ্রফৃত্ত إْختٌَِاًرا

কস্বচ্ছায় sponteneously  
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 ,কস্বচ্ছাভূরও إْختٌَِاِري   

নুভলঢভূরও,লনফণালঘঢ facultative, 

voluntary, elective 

 ,ঙন্নওযায স্বাধীনঢা প্রাপ্ত ُمَخٌَّر  

কস্বচ্ছায় লনফণাঘনালধওাযী having 

the choice, freedom to choose 

 ,কস্বচ্ছাঙন্নওাযী ُمْختَار  

কস্বচ্ছালনফণাঘনালধওায, কস্বচ্ছালফও 

having the choice (ًف) 

,volunteering 

 ,কস্বচ্ছায়, ঙন্নওৃঢ (adv) ُمْختَاًرا

কস্বচ্ছাওৃঢ, ঙন্ন,লপ্রয়,ঙন্নওৃঢ 

 ,লনফণাঘন, লনফণালঘঢ করঔা ُمْختَاَرات
selection, selected writting- 

ٌُْر)ج(  গ্রাভ দণُمَخاتِ ায, গ্রাভ প্রধান 
village chief 

ٌُْزَران طَف٤َبِىُهَ َخ  ঔাকডা, ফাাঁ 

reed, bamboo 

 

ٌْس( ]خٌس[]ض[ َخاسَ   ( َخٌََسان،َخ

বাঙ্গা, লঙন্ন ওযা, ফালঢর ওযা  to 

break (ب هى)  

ٌْش    ঘঝ,ঙারা,ওযানবা َخ
sackcloth,canvas 

ٌَْشة   ٌَْشات ج َح  ,ঘলঝয ঝুওযাِخٌَش   ،َخ

ঙারা, ঔলডয কঢালও, ঢাফু piece of 

sackcloth sraw mattress, tent 

ٌُْشْوم   ٌُْم ج َخ  নাাযন্ধ্র, পুরওা َخٌَاِش

nostril(ط) َُْ ٤ْ ِّ   নাও  noseَف٤َب

ٌْط(]ض[ ]خٌت[َخاطَ   ,করাআ ওযা )خ

to sew (هى)  

  (هى) II করাআ ওযা, to sew َخٌَّطَ 

ٌْط   ٌَْطان،أْخٌَاط ،ُخٌُْوط  ج َخ  ,ুঢা ِخ

াওান ুঢা, দলড, ঢন্তু thread, 

twine , cord fibre 

ٌُْط  ََخ َٓ أ আায অলরা a spark of hope 

  ً ٌِْط  ুঢায ভঢ, অাঁঅরা َخ
threadlike, fibrous 

 ূাঁঘ needle َخٌَاط  

ة  ِخٌَاطَ   ূলঘওভণ, করাআওযড 

,কাাও তঢযীওযড sewing, 

needlework,dressmaking 

َٛ َخٌَّاُطْوَن ج  َف٤َّب দনজে  tailor 

َٛخ ََخٌََّطات ج  َف٤َّب যাাও প্রস্তুঢওাযও, 

কভলয় দলচণ  dressmaker, seam-

stress 

 ূাঁঘ needle ِمْخٌَط  

 خٌل                                                  خٌر
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 দলজ্জণ tailor َخائِط  

ٌْل(]ؾ[ َخالَ   ওল্পনা ওযা, লঘন্তা ( َخ

ওযা, লফশ্বা ওযা, নুভান ওযা 
to imagine, think, believe 

 II লফশ্বা ওযান,(লযাক্ষবাফ) َخٌَّلَ 

ঈলদ কদয়ান,ধাযন ওযান to 

make believe (ان الى) ,suggest ( الى

  (ه هى

 IV লদ্রৃধাগ্রস্ত য়া, লন্নূডণ أََخالَ 

য়া to be dubious, doutful 

 V ওল্পনা ওযা, ওল্পনা ফস্তু تََخٌَّلَ 

য়া, লনলচয ভলন অনা to 

imagine, become the object of 

imagination, to present itself to one' 

s mind 

 VI নুভান ওযা, লনলচয َخاٌَلَ 

গুরুত্রৃ ফুছা , অত্মম্ভযী ওযা to 

pretend (ب ل ه هى)  

 ,VIII লনলচয গুরুত্রৃ ফুছা إِْختَالَ 

অত্মম্ভযী ওযা to feel slf 

importance, to behave a pompous 

 ,লফলদী অত্মা, ওল্পনা أَْخٌَلَة  ج َخٌَال  

বূঢ disembodied spirit, fantasy, 

phantom 

 বূঢ, অত্মা, ওল্পনা َخٌَااَلت ج َخٌَالَة  
phantom, ghost , fantasy 

  ً  ,ওল্পনাভয়, ওলল্পঢ, প্রাওৃঢ َخٌَاِل

ধাযনা কঢ, অচগুলফ imaginary, 

unreal, utopian 

 ,লধও অত্মালবভানী أَْخٌَل  

ংওাযী, more conceited, prouder 

ٌْل  ج أَْخٌَل    ফুচ ওাঞ أََخاٌُِل،ِخ

কঞাওডা, green woodpecker  

 ,অনভওা, দালম্ভওওঢা conceitُف٤َََلء

arrogance 

ٌْلُْولَة  ,লভওা, দালম্ভও, দালম্ভওঢা َخ

ংওায conceit, conceiteness, 

arrogance 

ٌْلَة    ,লভওা َمَخاٌُِل ج  َمِخ

দালম্ভওঢা, conceit,arrogance -

 ,আলঙ্গঢ,  লঘি, ঈকণ َمَخاٌُِل)ج(

গুডাফরী, দণন, ভানলও লঘত্র 
indicàtion, sign, symptom, 

characteristic,  vision 

ٌْل    নাঝযালবনয়, play acting تَْخٌِ

 ,ওল্পনা, লফভ্রভ تَْخٌَُُّلت ج تََخٌُّل  

ঘভৎওায ধাযনা imagination, 

phantasy, fantastic notion 

ل            خٌ                                                    خٌل         
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   ً  ওল্পনাপ্রূঢ, ঈদ্পঝ, ওলল্পঢ تََخٌُِّل
fantastic, fanciful, imaginary 

 ,কফণ, ংওায, pride اِْختٌَِال  

arrogance 

 ,লন্নূডণ, লনলশ্চঢ ُمَخٌِّلَة  

দ্রৃন্নূনণ, লফভ্রালন্তওয dubious 

uncertain, confusing 

 ََ ِق٤ْ ُٓ জন্দূণে, লনলশ্চঢ, লন্নদ্ধ 

dubious, uncertain, confused 

 ,দালম্ভও, ংওাযী ُمْختَال  
conceited, arrogant 

 

 II দ্রুঢ কলঢলঢ মায়া [ خٌل[ َخٌَّلَ 

(লখাডায়), to gallop 

ٌْل    শ্বলি horsepower ُخٌُْول  ج خ

 ,শ্বালযাী  َخٌَّالُْون،َخٌَّالَة  ج َخٌَّال  
rider 

 শ্বালযাী ফালনী, ফালনীয َخٌَّالَة  

কখাডা, তনয, 

 ,শ্বালযাী ফালনী َسِرٌَّةُ َخٌَالَة
cavalry squadron 

،أْخَوال  ج  ٍََُخُإْولَة  ،ُخُإْول  َفب ভাভা 

uncle(maternal) (ط)ِٕف٤ََْلআাঁনচর, 

চন্দাক mole, birth mark 

 ,II ঢাাঁফু কাাঁডা, ঔুাঁটি কাডা [ خٌم[ َخٌَّمَ 

ফস্থান ওযা, অলধঢয ওযা to 

settle down, stay, reign (فً ب ) 

ٌَْمات ج َخئَْمة    ,ঢাাঁফু ِخٌَم ،ِخٌَام ،َخ

লত্রর, লনকুন্চ, ফন tent, tarpaulin 

arbor, pavilion  

 ঢাাঁফু তঢযীওাযী, tentmaker َخٌَّام  

 ওযাম্প, ললফয ُمَخٌََّمات ج ُمَخٌَّم  
camp, encampment 

ٌْم    ,প্রাওৃলঢ ফস্থান, প্রওৃলঢ ِخ

কভচাচ, ঘলযত্র  natural 

disposition, nature, character 

  ফনণিভ দ্রঃ خام

 পাাঁ noose َخٌَّات ج َخٌَّة  

************** 

 

 

 

 

 

 ' د 'َ

ফডণভারায় ষ্টভ ফডণ  ٍَ  كَا

ওলয়ওটি ফলডণয ফদরা লালফ 

 ফযফহৃওঢ য় কমভনঃ (ك)

داب                                                        
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 ت এয লযফলঢণ -   

اِْزتَاَد(  -)اِْزَداَد     

 ذ  এয লযফলঢণ  – 

ًَوََ ًََو(ََ-اِْمكَ اكَّ ) 

 د  এয লযফলঢণ  –     

اْذَدَرأَ(  -ادََّرأَ  ) 

 ج এয লয  লযফলঢণ  - 

اِْجَدَمعُوا(  –اِْجتََمعُوا  )  

 কওন ভয় affix 

(pronominal) د এয 

লযফলঢণ  -এয লয د  

َجلَدُّ(  –َجلَْدُت  )  

 ز এয লয- ُجْزُد(   -       

 )ُجْزتُ 

 ط এয লযফলঢণ  َمَرَدى(  - 

-َمَرَطى)  

 

 লফযঢ (ُدُإْوب،دأَب،دأْب(]ؾ[ َدأَبَ 

 ,রালকয়া ণাওা, ংযলক্ষঢ ওযাع

িান্ত persist preserve, tireless ( ًف

 (على  هى

 বযা habit أَُدْإب  ج َدأْب  

،َدأْب   ،َدأَب   ,লফদযভানঢা, লস্বত্রৃ ُدُإْوب 

ধযাফায়, িান্তঢা, persistance, 

perseverance, tirelessness 

َدائِب  ج َدئِب     অি, নুকঢ, 

এওলনষ্ঠ, িালন্তীন, িান্ত, addicted, 

devoted, tireless (على)  

 িালন্তীন, িান্ত, লনযর َدُءْوب  
untiring, tireless, 

 লধও ধযাফায়ী, লধও أَْدأَبُ 

ঈলদযাকী, লধও এওলনষ্ঠ more 

assiduous more persistent 

 ,কলফওা, লযঘমণাওালযনী َداَدة  

ললক্ষওা, কৃললক্ষওা governess, 

nurse 

 ঢপ্ত করাায ঙযাাঁওা  َداَؼات ج  َداغ  
brand(made on cattle)  

 name of the(د)ক্ষলযয নাভ َدال  

letter (د ) 

 টালরয়া পুর কাঙ, dahlia َداِلٌَا

انَة  ،َدأَمجَ  َغبَٗبدَ  َٓ َغبَٗخ ََطكَ َٓ كَ ঔডকুটা 

কভাডা ওাাঁলঘয কফাঢর carboy 

ٌُْلَّ  = داْنِت ٌْل   চলয, লপঢা, কর َداْنتِ
lace 

دبّ    دبج                                                           
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 প্রাঘীন ভূদ্রা َدَوانُِك ج َدانَك  ،َداِنك  

লফলল ancient coin 

 ,ধাত্রী, wet nurse َداٌَات ج َداٌَة  

midwife 

ٌْب،َدّب(]ض[ َدبَّ   াভাগুলয (َدبِ

কদয়া, ফুলও বয লদলয় ঘরা, 

গ্রয য়া, প্রলফ ওযা, ঘুলয 

ওযা, ঙডাআয়া কদয়া to crawl, 

creep, advance, steal spread 

 ,II ূাঁঘার ওযা, ধায কদয়া َدبَّبَ 

লঘওন ওযা to sharpen, to point, 

to taper (هى)  
 ভদ, লফয়ায bear ِدبَبَة ،أَْدبَاب  ج ُدب  

 বালু্লও দৃয  ursineكُث٢َِّ 

 স্ত্রী বািুও she-bearُدبَّة  

 ,ফালরয কঙাঝ াাড, লটলফ َدبَّة  

টিরা sand hill, mound 

ٌْبّ   াভাগুলড, ফুলওবড লদলয় َدبِ

াাঁঝা, নুপ্রলফ, creeping, crawling, 

infiltration 

 ,রতাজনা, যীৃ creepingكَثَّبةَ 

repent 

 ঝযাংও, স্ত্রলজ্জঢ َدابَابَات ج َدبَّابَة  

কাডী tànk, armored car 

 ,শু, লযালডয চন্তু دَواب  ج َدابَّة  

animal, riding animal 

 কু্ষদ্র শু, কাওা, ঢঙ্গ ُدَوٌِبَّة  
tinny animal, insect 

ঙুাঁ ُمَدبَّب   ঘালরা, িভঃ রু 
pointed, tapered 

 

 লজ্জঢ ওযা to (َدْبج(]ن[ َدبَجَ 

decorate 

 II লজ্জঢওযা to adornكَثَّظََ

ٌْبَاج   ٌُْج ج ِد  ফুটিদায লল্ক َدبَابِ

ওাড silk brocade 

ة   ٌْبَاج  ٌْبَاج   ،ِد  ,চলয, ভুঔফন্ধ ِد

ম্মুঔবাক, ুনাভ, ম্মান 
preamble, face, renown 

ٌْج    ,জ্জা, রঙ্কযড, কঞন, করঔা تَْدبِ

লরঔন adornment, ornamentàtion, 

composition, writing 

 ওণায বূলড, ওণায ُمَدبََّجات  

রঙ্কায, ুলফনযস্ত ওণা, 
embellishments of speech 
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 ,দদলরঢ ওযা ]دبدب[ َدْبَدبَ 

প্রলঢধ্বলন ওযা, ধ্বং ওযা, 

ভাডাআয়া মায়া, ালনয ওর, 

কঝাওা কদয়া, to tread, tap 

 ,ালয়য ব্দ দধ্বলন, ওম্পন َدْبَدبَة  

ছাঝালনায ব্দ sound of 

footsteps pitapat, flapping noise 

ٌُْب ج  ثَخ ََدبَاِد ْٝ كَْثلُ ুাঁচাজরা প্রান্ত, tapered 

end  

 

 লঢফালঢ য়া (كُثُو(]ٕ[ كُثَوََ

 II ৃষ্ঠপ্রদণনওযা  to make plan كَثَّوََ

 IV শ্চাদযড ওযা أْكثَوََ

 V তঢযীয়া to be prepared رَلَثَّوََ

 VI লফলযঢ লদলও ভুঔ কপযান رَلَاثَوََ

to be enemy each other 

زَلْثَوَِ ٍْ X শ্চাদযড ওযা t اِ o 

t ur n back (َػَٖػ٠ِ)  

ََأكْثَبهَ   طَكُْثو   ৃষ্ঠপ্রদণন 

ওযড,লঙন,লঙন ং t ur ni ng 

back, post er i or ,r ea 

َْٖ َكُْثوََِِٓ  লঙলন,লঙন লদলও 

behi nd,at  t he back 

١َ كَثَوَِ   লঙলন ণানুযন, 

লফরলম্বঢ,লফরম্ব t r ai l i ng 

behi nd,bel at ed,l at e 

ح َكَْثوََ   ারা,অফঢণ ন(বাকয) t ur n 

َْٞ هَ كَثُ  শ্চভা ফাঢা, West  wi nd 

َُْٞوَطَكَثَبث٤َِْ هَ كَثُّ  ভ্রভয,কফারঢা 
hor net ,wasp 

وَ رَلْث٤َِْادَطَرَلْث٤ِْوََ  লযওল্পনা, 
ফযফস্থানা,লনলদ্দণনা,লনয়ন্ত্র ,ণণনীলঢ 

pl anni ng, 

management ,economy( طرَلَاِث٤ُْو) ফযফ

স্থা, দলক্ষ measur e, st ep 

بهَ اِكْثََ  রায়ন,কঙলন অা, 
f l i ght ,r et r eat  

 ,লঘন্তা ওযড, লঘন্তা رَلَثُّوَ 
লফলফঘনা,প্রলঢপরন  

t hi nki ng,cosi der at i on (َك٢)  

اثُوَ لََرََ  ভঢা, তফাদৃয, লফলযঢ 

di spar i t y, di ssi mi l ar i t y 

َكََ اثِو   ঢীঢ,লফকঢ, ঘুডান্ত,কল 

past ,bygone,t he ul t i mat e 
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لَثَِّ  وَ ُٓ  ফযফস্থাও,াও, দরলঢ 

manager , r ul er ,l eader  

لْثَِ  وَ ُٓ  লঙন লঢ f r om r ear - 

ْوجًَِلََ ُٓ َٝ لَْ  ثًِوآُ  লঙন লদও কণলও  

াভলনয লদও কণলও f r om t he r ear  

and f r ont  i nf r ont  

َ= ثَبَهحَ  ْٝ كُْثبَهح َكُ যফাাঁ চওা ফাাঁধায দলড, যজ্জ,ু 

দলড packt hr ead, cor d, st r i ng 

ٌَ ِكثَْ  লযা,গুাঁড, si r up,mol asses 

ٌَُ ًَ طََكَثَبث٤ِْ ْٞ َكَثُ  লন,কপটি লন 

pi n,saf et y pi n 

َطَكَثََ  ُ َأكْثَب  ِ  অফচণ না , 
j unk,r ubbi sh-َ  ِ াণযকুাঁ كْث লঘ,ঘূডণ 
াণয 

 ঘাভডা াওা )كََْثؾ(]ٕ[]ٗ[]ف[َكَثَؾََ
ওযা,ঘভণংষ্কায ওযা t o t an 

خ َِكثَبؿََ   ঘভণ াওা ওযায 

ফযফা,ঘভণংষ্কযড,t anni ng,Tanne

r ’s t r ade 

بؽ َكَثََّ   ঘভণ ংষ্কাযও t anner  

لَاثِؾَُ لْثَؾَ طَََٓ َََٓ  ঘভণংষ্কায ওাযঔানা 
t annar y 

 লফদ্ধ ওযা,করলক )كََثَن(]ً[كََثِنََ

ণাওা,লফদীডণ ওযা t o 

st i ck,adher e,cl eave (َة)  

I كَثَّنََ I  ধযা (াঔী ধযায অঞা 
লদলয়),t o cat ch (wi t h 

bi r dl i me) 

نَ ِكثَْ   াঔী ধযায অঞা bi r dl i me 

نَ كَثَِ   অঞার,st i cky,l i my 

      দঘাযনা ওযা, নাঘা )كْثي(]ٕ[َكَثَيََ
( টাফাওা ) t o st amp t he 

f eet ,t o dance (dabaka) 

ٌَخ َ  দরীয় নাঘ লফলল a gr كَْث oup 

dance 

َطَِكثََ خ َِكْثَََِ   অাঁওডা,ঙ্গযুী r i ng 

َْٞه(]ٕ[َكَصَوََ ُ  লফস্মৃঢ য়া,বূলর )كُص

মায়া,ূযাঢন য়া,ভুলঙ মায়া be 

f or got t en,obsol et e,be wi ped 

out  

I كَصَّوََ I  অফৃও ওযা,ধ্বং ওযা,t o 

cover ,dest r oy 
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 V রুওালনা (লনলচলও), লনলচলও رَلَصَّوََ

অফৃঢ ওযা t o wr ap one sel f ,t o 

cover  one sel f (َك٢)  

ْٗلَصَوََ VIاِ I  লনলব মায়া t o be wi ped 

out  

صَوََاِكََّ VI I I  লনলচলও অফৃঢ ওযা t o 

wr ap (sel f ), (ك٢)  

َطَ  بهَ ِكصََكُصُو   ওম্বর,ঘাদয 

bl anket ,cover  

هَ   ْٞ ُ لْص َٓ  ঢীঢ,প্রাঘীন 

past ,anci ent  

ধীলয ঘরাt (كََّط،كَع٤ََِْظ(]ٗ[َكَطََّ o 

wal k sl owl y 

ظََ Iكَعَّ I  লজ্জঢ ওযা,কভখাচ্ছন্ন য়া 
t o ar m,t o be over cast (sky) 

ظََ Vনিত য়া tرَلَعَّ o be ar med  

কায়ও ক্ষী লফলল t كُطَ  hr ush 

 
خَ  খন ন্ধওায,i كُعَّ nt ense 

dar kness 

بطَ كَعََ   ভুযলক,ালঔ chi ckens,f owl  

خ َكََعبعََ   ভুযলক,ংী hen, chi cken  

 প্রস্তুঢ য়া,ঢা )كَََعو(]ً[َكَِعوََ

য়া t o be embar r assed,be at  

a l oss 

 َْٞ هَ ك٣َُْغ طََك٣ََبِع٤ْوَُ    ন্ধওায, অাঁধায 

dar kness,dar k 

هَِ  ْٞ ١َ ك٣َُْغ  ভনভযা, ন্ধওাযাচ্ছন্ন 

gl oomy,dar k 

 ,প্রঢাযডা ওযা (َدْجل(]ن[ َدَجلَ 

ঞওালনা, প্রঢাযও য়া to 

deceive, cheat (على) 

لَ   II করন ওযা, করা, ঘওঘলও َدجَّ

ওযা, প্রঢাযডা ওযা, ঘাালনা to 

coat, smear, cheat, impose(على) 

 ,প্রঢাযনা, বান, ওঝ deceit َدْجل  

swindle 

ال   الُْوَن ج  َدَجالَة   م  َدجَّ  َدَجاَجلَة ، َدجَّ
প্রঢাযও, cheat 

ٌْل    ,চযু়াঘুলয, বান imposture  تَْدِج

humbug 

ََٖ  ন্ধওাযয়া to (كَعَْٖ،كُُعٖ(]ٕ[َكََع

be dusky 

ََٖ  II কালা, to domesticate كَعَّ

ََٖ  III লভলষ্টওণায়বূরান to flatter كَاَع

كعََََََََََََََََََََََََََََََ                                                              كطَّ
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ََٖ  IV ঢভাচ্ছন্ন য়া to be أَْكَع

murky 

 ন্ধওায, ঢাা, ভনভযা ُدْجنَة  

বাফ, লফলাদ darkness, gloom 

 ন্ধওায, dark أْدَجن  

 কৃালরঢ, ভনভযা, ন্ধওায َداِجن  
domesticated, dark 

 কৃালরঢ লক্ষ poultry َدَواِجن  

َطَ َٕ ْٞ ُ٘ لَعَّ ُٓ َٖ لَعَّ ُٓ আয়ি, কৃালরঢ 

tamed, domesticated 

 

 ,লফলন্ন য়া (َدجْ و(]ن[ َدَجا

ভনভযা য়া, ঠাাঁওা, অডার ওযা 
to be dark, dusky, gloomy, cover, 

veil 

 III বণ্ডালভ ওযা, ফনু্ধবাফ َداَجى

কদঔালনা, কঢালাভদ ওযা to play 

hypocrite, flatter 

 ,আাঁধায, লফলাদ, কধাাঁয়াা gloomكًُع٠

darkness 

 বণ্ডালভ , কঢালন, কঢালাভদ ُمَداَجاة  
hypocrisy, flattery 

 অাঁধায, ভনভযা dark, gloomy َداجٍ 

 II   কলরদলূরঘরা to  ]كؽلػ[َرَلَْؽلَػََ

waddle 

 কফাঁলঝ  কভাঝা, কফাঁলঝ َدْحَداح  ،َدْحَدح  
dumpy,squat 

 

َْٞه(]ف[ كََؽوََ   লফঢালযঢওযা to )كُُؽ

drive away 

 VIII ঢালডলয়দয়া to be driven اِرََّؾوََ

away 

ِْٗلَؽبَهادَطَ ْنِدَحار  اِ  اِ  প্রঢযাঔান, 

লনফণান, rejection- اِْنِدَحاَرات 

যাচয়, ধ্বং, defeat, ruin 

 ,প্রঢযাঔাঢ, ফলষৃ্কঢ َمْدُحْور  

repelled, expelled 

 

 কডান, গ্রয ]دحرج[  َدْحَرجَ 

ওযান to roll (هى)  

 II কডান, গ্রয ওযান to roll تََدْحَرجَ 

  (هى)

 নঔূর, লনষু্ঠয َدَواِحُس ج َداِحس  
Whitlow, felon 

 ,প্রলফ ওযান (َدْحش(]ؾ[ َدَحشَ 

ঠুওান, to insert, thrust in  

 VII স্তলক্ষ ওযা, কভান to اِْنَدَحشَ 

interfere,to mix 

 

 دحش                                          كعٖ
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 ,লমাকয য়া (َدْحض(]ؾ[ َدَحضَ 

ওামণওয ওযা,ফালঢর ওযা, 

লমাকয ওযা , to be invalid,to 

disprove 

 II  ওযা, ওামণওয ওযা to َدحَّضَ 

disprove, refute 

 IV ঔণ্ডন ওযা, ওামণওয أْدَحضَ 

ওযা to disprove, refute 

 ,ঔন্ডন, প্রভান, refutation َدْحض  

disproof 

 ,লমাকযঢা, দফুণরঢা ُدُحْوض  

ওামণওযঢা  invalidity, 

weakness, 
 লঢুও, ওামণওয ِمْدَحاض  
invalid, unjustified 

 

 ,ঙলডলয় কদয়া )َدْحو(]ن[ َدَحا

প্রালযঢ ওযা, ঔুলর কপরা to 

spread, to flstten, unroll 

 উঠানঔয ফাা (ভাটিলঢ) ostrichاُكِؽ٤َّخ َ

nest in the ground  
 টরন মন্ত্র, ষ্টীভ َمَداحٍ  ج  ِمْدًحى

কযারায roller, steam roller 

َخَرة ، اِدَِّخرَ   ذََخرَ দ্রঃ ُمَدِخَرة  ،ُمدَِّخر،اِّدِ

َخس  دُ   টরলপন dolphin 

 

َََ ٍ(]ٕ[ كََف ْٞ  প্রলফওযা to enter (كُُف

َََ  II প্রলফওযালনা to make enter كَفَّ

 III ংখটিঢ য়া, দঔর َداَخلَ 

ওযা, চয়ী য়া, প্রলফওযা to 

befall, seize,to come over (ه)  

َََ  IV প্রলফওযালনা  to make أَْكَف

enter 

َََ  V নযায় প্রলফওযা to رَلَفَّ

intervene 

َََ  VI নুপ্রলফওযা  to interfereرَلَاَف

 অয়,যাচস্ব, অভদালন َدْخل  

,স্তলক্ষ,লন্ন income, revenues, 

returns 

 ,লফৃঙ্খরা,ককারভার َدَخل  

বাযাভযীন, স্থলফযঢা 
disturbance, derangement, 

disorder 

 ,স্বওীয় প্রওৃলঢ, াযভভণ ِدْخلَة  

ভন,ককান আচ্ছা, intrinsic nature, 

essence,heart,soul secret intention 

 লফফালয যালত্র wedding night ُدْخلة  

 دخل                         دخل
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لَة    কায়ও ালঔ লফলল a ُدخَّ

variety of warbler 

ٌْل    ,লবঢলযয, বযন্তযীড ُدَخَُلُء ج َدِخ

ভূর, ন্তঃায inner, internal, core 

 ফলযাকঢ, লফলদী, নওর ُدَخَُلءُ -
foreigner,false, stranger 
ٌْلَة    ,লবঢলযয ত্তা َدَخائُِل ج َدِخ

বযন্তযীড প্রওৃলঢ ভূর, ন্তঃওযড 
inner self, intrinsic nature, core 

heart 

 ,প্রলফ, প্রলফ ণ ُدُخْول  

প্রলফদ্রৃায, নুভলঢ, স্বীওৃলঢ, প্রলফ 

ওযড, অিভন entry, entrance, 

admission, entering, beginning, 

invasion 

 শুল্ক,ঈশুল্ক city toll ُدُخْوِلٌَّة  

 ,প্রলফ, প্রলফদ্রৃায َمَداِخُل ج َمْدَخل  

প্রলফ ণ, প্রলফ ওক্ষ, কদঈলড, 

entrance, hallway, foyer, lobby 

 স্তলক্ষ, ংগ্রন, অগ্র ُمَداَخلَة  
interference, intervention, 

participation, interest 

 ,কনঢৃত্রৃ দান, অনয়ন اِْدَخال  

কনয়া, মৃ্পিঢা, ন্তবূণ লি, 

লন্নলফ leàding in, bringing in, 

involvement, inserrion 
ل    ,প্রলফ, প্রলফালধওায, ণ تََدخُّ

অিভন, স্তলক্ষ entry, entrance, 

interference, 

 ,স্তলক্ষ, এওলত্রঢ ওযা تََداُخل  

অলরঙ্গডাফদ্ধ, অলযান, 

interference, intervention, interlock 

লধওাযবুি, ন্তবুণ َداِخل   ি 

ংিান্ত, ঢনীর belonging, 

pertaing, included (ًف)  

 লবঢলয, ভলধয, বযন্তলয (.prep) َداِخلَ 
within, in , inside 

 ,লবঢয, লবঢয লঢ (adv) َداِخًُل 

inside, from inside  

  ً  ,লবঢলযয, লবঢয লদলও َداِخِل

বযন্তযীড, কদীয়,খলযায়া, inner, 

inwàrd, internal, domestic, home 

ٌُْل ج َمْدُخْول    ,ুস্থ َمَداِخ

স্বাবালফও, লফওৃঢ (ভানলও), 

দফুণর ঘলযলত্রয, diseased, 

abnormal, disordered (mentally)- 

ٌُْل)ج(  যাচস্ব, অয়, যলদ َمَداِخ
revenue, receipts, returns 



26 

 কফাওা  )َدْخَمَسة( ]دخمس[ َدْخَمسَ 

ফানান, প্রঢাযডা ওযা, ধুঢণ  য়া 
to fool,to cheat, to be sly 

 প্রঢাযডা, কফাওা َدْخَمَسة  

ফানান,ধুঢণ , deception, foolin, 

cunning 

 

ََٖ  ধূভালয়ঢ to be smoky (كَََفٖ(]ً[كَِف

ََٖ  II ধুভান ওযা to fumigate كَفَّ

ََٖ  IV ধুয়াাঁ ঙাডা to emit smoke أَْكَف

نَ تَ  َدخَّ  V ধুভালয়ঢ য়া to be 

smoked 

 ফাচযা(কাঙ লফলল), millet ُدْخن  

 ধুভা,ফাষ্প smoke, vapor َدْخن  

 ধুভা, ফাষ্প, ঢাভাও أْدِخنَة   ج ُدَخان  
smoke, vapor, tobacco 

 ুকলন্ধ ধু লফলল, ওারলঘ ُدْخنَة  

যলঙ্গয, incense (c.aroma) 

َدَخائُِن ج َدِخنَة     লকালযঝ cigarette 

  ً  লকালযঝ লফলিঢা َدَخاِخنِ
tobacconist 

 লঘভলন, ঘুলঙ্গ, ধুভা َمَداِخُن ج َمْدَخنَة  

লনকণঢ য়ায ঈাঁঘু লঘভলন 
chimny, smokestack, funnel 

ٌْن    ,ঈধুন, ধুভালয়ঢ  ওযড تَْدِخ

ধুভান ওযড fumigation, 

smoking 

 লঘভলন, ঘুলঙ্গ, ধুভা َدَواِخُن ج َداِخنَة  

লনকণঢ য়ায ঈাঁঘু লঘভলন 
chimny, smokestack,funnel 

ن    ধুভায়ী, smoker ُمَدّخِ

ٌُْدبَان    চাালচয ঘারও pilot of َد

ship 
ٌَْدن    বযা, নুীরন, প্রণা َد
habit, practice 

 III রাআ কদয়া, প্রশ্রয় [ ددي[ َداَدى

কদয়া, নষ্ট ওযা (ন্তান) to 

pamper, spoil 

 

 প্রঘুয য়া, মণাপ্ত (َدّر(]ن[]ض[ َدرَّ 

প্রফালঢ য়া  to be abundant, 

to flow copiously (هى) 
على.  ) IV প্রঘুয লযভালড কদয়া أََدرَّ 

 (ه هى

 X লঠর য়া to be اِْستََدرَّ 

abundant (هى) 

দধু, চণ َدر   ন, প্রালপ্ত milk, 

achievement, accomplishment 

 درّ                                                               دخن
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 ভুিা  pearls ُدر  

، ُدرَّ  ة  ُدرر  ات ج ُدرَّ  ভুিা, কঢাঢাালঔ 
pearl, parrot 

ي    ,ছওছলও, ঈজ্জর , glittering ُدّرِ

brilliant  

 ,স্তনফৃন্ত ,ফাাঁঝ ِدَرر  ج  ِدّرة  

teat,udder 

 ,প্রঘুয ফৃলষ্টাঢ, ঈrালযঢ ِمْدَرار  

ঠারন showering abundant rain, 

sprouting, pouring 

 প্রচুয ভুত্রতযাক , ভুত্রফধণও লধاِْكَهاهَ 

urination, diuresis 

 ,প্রঘুয প্রফালঢ, ঈrাদনীর َدار  

অওলণনীয়, রাবচনও  flowing 

copiously, productive, profitable 

 টাআয়ুলযটিও(প্রস্রাফ ُمِدر  

ফৃলদ্ধওাযও লধ),diuretic 

 

 প্রঢযাঔান ( َدْرء(]ؾ[ َدَرأَ 

ওযা,প্রলঢঢ ওযা to reject,to 

avert (هى)  

أ[ )اِدَّاُرإ( اِّداََرأ] در  VIII প্রলঢলমালকঢা 

ওযা, লফফাদ ওযা to contend (ًف) 

 প্রলঢলযাধ, ঢাডালনা, প্রলঢঢ َدْرء  

ওযড, repulsion, prevention, 

averting 

ٌْئَات ج  ٌْئَة   َدِر َدِر  রক্ষয, লনানা 
target 

ٌْن  ,কফডা, প্রাঘীয, railing َدَرابَِز

parapet 
 প্রলক্ষড (ُدْربَة، َدَرب(]س[ َدِربَ 

কনয়া to be practiced (ب)  

بَ   II বযস্থ ওযা to habituate َدرَّ

 (فً على ه هى)

بَ   V বযস্থ য়া to be تََدرَّ

accustomed (فٌعلى ه هى) 

 রু ণ, রু ُدُرْوب  ج َدْرب  

াাযী ণ, করন narrow pass 

(mountain), 

 বযস্ত ওযড, বযা, ঔা ُدْربَة  

ঔায়ালনা habituation, 

habituate,habit 

ٌْب    প্রণভ অদারঢ court of first َدِر

instance 

ٌْب   ٌْبَات ج تَْدِر  ,বযস্ত ওযড تَْدِر

নুীরন, প্রলক্ষন, habituation, 

training, practice 

درّ    درب                                                                     
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ب   بُْوَن ج ُمَدّرِ  ,প্রলক্ষও ُمَدّرِ

দভনওাযী (ফনযশু) instructor, 

tamer 

ب    লবজ্ঞ, প্রললক্ষঢ, বযস্ত ُمَدرَّ
trained, practiced, experienced 

ٌْن ٌْن ،َدَرابَِز  ,প্রাঘীয, railing ,  َدْربَِز

parapet 

 হুডওা রাকান, লঔর ]دربس[ َدْربَسَ 

রাকান to bolt(door) 

ٌُْس ج  ِدَربَاس    ফলু্ট, দযচায َدَرابِ

লঔর bolt, doorbolt 

 ঠাও, কঠার লফলল َدَربُكَّات ج َدَربُكَّة  
drum 

 খখণয ব্দ, লঘিালঘলি َدْربََكة  

ালন্ত, টাভালটার, rattling noise, 

uuproar turmoil 
 অলস্ত অলস্ত (ُدُرْوج(]ن[ َدَرجَ 

গ্রয য়া to go slowly (الى) 

جَ   II অলস্ত অলস্ত ঘারু ওযা to َدرَّ

advance by steps (ه) 

 ) III ঢার লভলর ঘরালনা to keep up َداَرجَ 

 (هى

IV ন্তবূণ أَْدَرجَ  ি ওযা to insert ( 

 (فً

جَ   V ধীলয ঈন্নলঢ ওযা to تََدرَّ

progress by steps (ًالى ف) 

 VII প্রলফষ্ট য়া to be inserted اِْنَدَرجَ 

 (فً)

 X অলস্ত অলস্ত কনয়া to اِْستََدَرجَ 

rise gradually (ه الى ) 

 ,প্রলফ, প্রলফন, প্রলফ ওযড َدْرج  

প্রলফদ্রৃায, লনফন্ধীওযড, লনফণ্ত্ধন, 

কভাডান ওাকচ entry, entering, 

registering, registration 

 ,িয়ায (কঝলফলরয) أَْدَراج   ج  ُدْرج  

কঝলফর  drawer, desk 

 ণ, যাস্তা, লাঁলডয أَْدَراج  ج َدَرج  

ধা, লাঁলড, route, way, steps, 

staircase 

 ণ, যাস্তা, লাঁলডয َدَرَجات ج َدَرَجة  

ধা, লাঁলড, কশ্রডী, ভাত্রা, গ্রকলঢয 

ধা, ফস্থা route, way, steps, 

staircase, grade, rate, phase, state 

اج   ٌُْج  ج  ُدرَّ  লঢলঢয ালঔ َدَراِر

লফলল francolin 

 যঙ্গীন ক্ষী লফলল تَْدُرَجة  ، تَْدُرج  
pheasant 

درج                                درج                                                         
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اَجة   اَجات ج َدرَّ  ,ফাআ াআলওর َدرَّ

bicycle 

 ঈায়, ণ, শুরুয َمَداِرج  ج مْدَرج  

চায়কা, ঈন্নলঢ, ঈডায 

ণ(লফভান)way, route, path 

starting point, growth, runway 

ٌْج    ,স্দাঢওত্রৃ, কশ্রনীলফবাক تَْدِر

িভলফনযা graduation, 

classification, gradation 

  ً ٌِْج  ,িভ, খঝভান, প্রকলঢীর تَْدِر

gradual, prograssive -ًٌْجا  ধীলয تَْدِر

ধীলয, িভািলয়, অলস্তঅলস্ত 
gradually by steps 

 ,লন্নলফষ্ট, লন্নলফ, লনকভন اِْدَراج  

লনফন্ধন, ংস্থা, প্রলফ, insertion, 

incorporation, registration, 

ج    ,িলভান্নলঢ, িভলফনযা تََدرُّ

স্দাঢও progress, gradation, 

graduation 

ْستَْدَراجَ إ  ফুছালনায াভণণয, 

ফুছালনায কওৌর 
persuasiveness, art of persuasion 

ফঢণ َداِرج   ভান,ঘরলঢ, ফযাও, 

চনলপ্রয় current, prevalent, 

widespread, popular 

ج   َجات ج  ُمَدرَّ  ,স্দাঢও, লফনযস্ত   ُمَدرَّ

িভবুি, graded, graduated- 

َجات  ,কঔারা লাঁলডাঁ, কপ্রক্ষাকৃ ُمَدرَّ

কযারালয, ফঢযন, লধাকলঢ 
open staircase, auditorium, stoop 

 ,প্রলফষ্ট, লনকলভঢ, লনফন্ধীঢ ُمْدَرج   

ংমুি inserted, Incorporated, 

registered, included (فً ب ) 

 

 দাাঁঢ াযান, কপাওরা (َدَرد(]س[ َدَردَ 

য়া to become toothless 

 দাাঁঢীন toothless أْدَرد  

 ঢরালন, লর, sediment ُدْرِدي  

ٌْس    কুৎলঢ ফৃদ্ধা ugly old َدْرَدبِ

woman 

কচণ َدْرَدَرة   ন, প্রফর কস্রাঢ, নণণও 

ওণা roar, rush, idle talk, chatter 

  ফৃক্ষ লফলল elm (কদফারু ) َدْردار  

খূডণাফঢণ ُدْرُدْور    eddy 

 নণণও ওণা idle talk َدْرَدَشة  
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 করাআ ওযা, to sew (َدْرز(]ن[ َدرَ زَ 

 অাঁঘরা, াড, কচাডাফ ُدُرْوز   ج َدْرز  

করাআ, করাআ suture, seam, hem 

 াঞওযা to wipe out (َدْرس(]ن[ َدَرسَ 

 (هى)

سَ  ه ) II লক্ষা কদয়া to teach َدرَّ

 (هى

 III াঞ ওযা to make stud َداَرسَ 

 (ه)

 VI যীক্ষা ওযা to study تَْداَرسَ 

 (هى)

َدَرسَ اِنْ   VII ভুলঙ মায়া, ফন্ধ য়া, 

লনলব মায়া to become wiped 

out, blotted out 

 ,লঘিলরা, ভুঙান ُدُرْوس  ج َدْرس  

ফন্ধওযভ, লনবান effacement, 

obliteration, extinction-   ُدُرْوس 
ধযয়ন, াঞ, ধযায়(ফআ), কশ্রনী, 

খন্টা study, lesson, chapter, class 

 ভাডাআ(য)threshing ِدَراس  

(grain) 

 ,ধযয়ন ِدَراَسات ج  ِدَراَسة  

করঔাডা studies  

  ً ধযয়ন ম্পলওণ ِدَراِس ঢ, 

pertaining to study 

ٌْس    গুল্মলফলল clover َدِر

اس   اُسْوَن ج َدرَّ  ঙাত্র student َدرَّ

اَسة    ভাডাআ ওর threshing َدرَّ

mechine 

 এও চালঢয কুকুয ِدْرَواس  
mastiff 

 ভাদ্রাা, madrasa َمَداِرُس ج َمْدَرَسة  

  ً  লফদযারয় ংিান্ত َمْدَرِس
scholastic 

ٌْس    লক্ষন, লনলদণ, লক্ষাদান تَْدِر
teaching, instruction, tuition 

 ,লনলশ্চলিঢ, ফদ্ধ َداِرُسْوَن ج َداِرس  

ুযাঢন, effected, obliterated, old 

سون ج  ًَ ُمدّرِ لّهِ ُٓ ছাত্র, লফশ্বলফদযারয় 

কলফলও, student, university, 

research worker – ًَُ اِه َٝ  ভুনছয়াكَ

কপরা, লফরুপ্ত ওযা, ুযাঢন effaced, 

obliterated  

ٍَبدَطَ لَّهِ ٍَخ َُٓ لَّهِ ُٓ নিীওা 

teacher(female)  

عَ   (هى) II ফভণ যালনা to armor َدرَّ

دحس    درع                                        
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عَ   V ফভণ লযধান ওযা to put تََدرَّ

on arm (ه) 

 VIII ফভণ লযধান ওযা to put اِدََّرعَ 

on arm (ه)  

 أْدَراع  ،أْدُرع  ،ُدُرْوع   ج  ِدْرع  
ফভণলফলল hauberk-  أْدَراع 

কলভচ(ভলরা ন্তফণা) 
chemise 

اَعة   اَعات ج َدرَّ  মুদ্ধলাঢ cruiser َدرَّ

اَعة    কঠারা কালাও ُدَراِرٌِع  ج ُدرَّ
loose outer garments 

اِرع دَ   াাঁলচায়ামুি armored 

 াাঁলচায়া َدَواِرعُ  ج  َداِرَعة  

মুদ্ধলাঢ armored cruiser 

ع   াাঁলচায়ামুি, াাঁলছায়া ُمَدرَّ

চাাচ armored, amomadillo 

َعة   َعات ج ُمَدرَّ  াাঁলচায়া ُمَدرَّ

মুদ্ধলাঢ armored cruiser 

 াশ্বণ, ধায, াঔা, ুযক্ষা side َدْرؾ  

flank, wing, protection 

 ,ওাঝ (দযচা ِدَرؾ  ج َدْرفَة  

চানারা)leaf(door) 

 কভাডালনা,ঘূডণ ওযা to ]درفل[ َدْرفَلَ 

roll, mill(metal sheet)  

ٌْل   ٌُْل ج َدْرفِ  টরলপন dolphin َدَرافِ

 ফভণ(ঘাভডা) shield َدَرلَة  

 থাইযইড গ্রলন্থ thyroid gladكََهمَ 

  ً  ফভণাওৃলঢ shield shaped َدَرلِ

َراق  دُ   ীঘ, চাভচালঢয় পর 

peaches, peach 

نَ   II ঘারু যাঔা, ফচালয় [درن[ َدرَّ

যাঔা, খনখন ডা(ফৃলষ্ট কপাঝা) 
to last, continue, to follow closely 

(rain drop) 

 ,III কৌাঁঙা, ধযা, ায়া َداَرنَ 

লঢিভ ওযা to reach, catch, 

get, outrun (ه هى) 

 IV ায়া,ধযা to attain, reach أْدَرنَ 

    (هى)

نَ   V প্রস্তুঢ য়া to be تََدرَّ

prepared 

 VI কৌাঁঙা, এলও যলও تََداَرنَ 

াওযা ওযা,ফযাঢ যাঔা, 

কভাওালফরা ওযা to reach, to seize 

one another, to face (هى)  

 درن                                           درع
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 ,X ঠিও ওযা, বূরশুদ্ধ ওযা اِْستَْدَرنَ 

ঠিওভঢ ওযা,to correct, rectify,to 

put in order 

চণ أَْدَران  ج َدَرن   ন, রাব, 

লঢিভ, ধযা,ুলর attainment, 

achievement, accomplishment- 

 ঢরা, bottom أَْدَران

  ً  ুলর policeman َدَركٌُّْون ج َدَرِك

 ,লনম্নঢভ স্তয َدَرَكات ج  دركة  

lowest level – َدَرَكاتনাভায ধা 
descending step 

ان    কমাকয,পর efficient َدرَّ

successful 

 ,ভানলও কমাকযঢা, কভধা ُمَداِرن  

নুবুলঢ mental ccapacities 

intelligence, perception 

 ,ফযাঢ বালফ (adv) ِدَراًكا

লফযলঢীন, constantly, without 

interruption 

কৌাঁঙালনা, চণ إِْدَران   ন,রাব, 

ঢওণ ঢা লঘঢনঢা reaching, 

attainment, achievement, 

awareness 

ن    িভঃ ক্ষয়, অলস্ত অলস্ত تََدرُّ

কল য়া, gradual decline 

 ,রারঢা, রার, ংলাধন إِْستِْدَران  

redness,correction,rectification 

 ,মুলিংকঢ, মুলিূডণ ُمْدِرن  

ফুলদ্ধভান, প্রাপ্তফয়স্ক, rational, 

reasonable, intelligent, pretty, 

mature (sexually) 

 ,নুধাফন, কঘঢনা, ধাযনা ُمدَرَكات

প্রলঢলষ্ঠঢ ধাযনা realization, 

notion,established cocepts 

ن    বায ঈলত্তারলনয মন্ত্র ِدّرِ
derrick crane 

 

 দাাঁঢ ডা to fall out (َدَرم(]س[ َدِرمَ 

مَ   II মত্ন কনয়া, নঔ ওাঝা, to trim nails َدرَّ

  (هى)

 

  ভয়রা য়া ওাড (دَرن(]س[ َدِرنَ 
to be dirty 

 IV ভয়রা য়া to be filthy أَْدَرنَ 

نَ   V মক্ষা য়া to suffer from تََدرَّ

tuberculosis 

ভয়রা, অফচণ أَْدَران ج َدَرن   না, মক্ষা 
dirt, filth, tuberculosis 

درس                           درن  
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 ,টিঈভায, মক্ষা َدَرنَات ج َدَرنَة  

ফলদ্ধণ ঢাং tumor, tubercle, 

outgrowth 

نِ  ً  تََدرُّ  মক্ষালফলয়ও tubercular 

ن    মক্ষািান্ত tuberculated ُمتََدّرِ

 ভুঔাত্র spokesman َمَداِرهُ ج ِمْدَره

 ভুদ্রা,চন dirhem َدَراِهُم ج ِدْرَهم

ٌِْهَمات  ভুদ্রাং penny ُدَر

যক্ষা-দণ ِدْرَوات ج ِدْرَوة   া, প্রাঘীয 
protective screen, wall 

 এও চালঢয কুকুয ِدْرَواس  
mastiff 

ٌُْش ج َدْرِوٌش    দযলফ َدَراِو
dervishh 

 

 ফকঢ ণাওা to (ِدَراٌَة(]ض[ َدَرى

know (ب هى)  

  (هIII ঘাঝুওালয ওযা to flatter َداَرى

 (هIV চানান to inform أَْدَرى

 (هVI ককান ওযা to  hide تََدارَ 

 ,জ্ঞান,ফকলঢ, knowledge ِدَراٌَة  

cognizance 

 লধও জ্ঞানী, লধও أَْدَرى

ফকঢ, লধও চানা more 

knowledgeable, better informed ( ب

 (ه هى

 লন্নফাদী, লফশ্বাী ال أَْدِري  
skeptic, infidel, faithless 

 লন্নফাদ, নালস্তওযফাদ ال أَْدِرٌَّة  

 লষ্টঢা, াভালচওঢা, বদ্রঢা ُمَداَراة  
sociability, affability 

 ফকঢ, জ্ঞাঢ, লঘঢন, চানা َدارٍ 

knowing, aware, cognizant (ب هى)  

ِمْدَرة  )ِمرًدى( ، ِمْدًرى ، ِمْدَراة   َمَداٍر ج   
ভাস্তুর, করাায লঘরুলন, লাাঁলডয 

লং, mast of boat, iron fork, bull 

horn 
ٌْنَة    টচন dozen َدّزِ

فً ) প্রলফ ওযালনা to put (َدّس(]ن[َدسَّ 

 ( ه

 II প্রলফ ওযালনা to insert َدسَّسَ 

 (هى)

 VII ঘুলালয প্রলফ ওযা to اِْنَدسَّ 

slip (ًبٌن ف)  

ٌَْسة    ,ঘিান্ত, লডমন্ত্র َدَسائُِس ج َدِس

intrigue, plot, conspiracy 
 ঘিান্তওাযী َدَساُسْون ج َدسَّاس  

লডমন্ত্রওাযী, intrigant, plotter, 

conspirator 
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 ,ম্মানচনও স্থান ُدُسْوت   ج َدْست  

ওামণারলয়য স্থান, place of honour, 

seat of office 

 কওঝলর, ফয়রায ُدُسْوت  ج ِدْست  
kettle, boiler 

 কভাডও, packet َدْستَة  

ٌُْر ج ُدْستُْور    ,ংলফধান َدَساتِ

াংলফধালনও অআন, লফধান, 

প্রলফধান regulations, by-laws, 

constitutional law, constitution 
 নুভলঢ permission ُدْستُْور  

 াংলফধালনও ُدْستُْوِري  
constitutional 

 াংলফধালনওঢা ُدْستُْوِرٌَّة  
constitutionality 

 

 কঞরা, ধাো কদয়া (َدْرس(]ن[ َدَرسَ 

to push, solve (هى) 

 ওীরও  লন dowelِدَسار   ج ُدُسر

 ঘারওাঔা propeller َداِسر  

 গ্রাভ village َدَساِكُر ج َدْسَكَرة  

م  َدسَ   ঘলফণমুিঢা, সু্থরঢা, ঘলফণ, তঢরচ 

দাণণ fatness, fat, grease 

 ,ঘলফণ, কভদ, সু্থর, ললচ্ছর, প্রঘুয َدِسم  

ভাংর fat, fatty, greasy 

 ,কফী ঘলফণ ُدْسم  ج َدْسَماُء م أَْدَسم  

সু্থর, ললচ্ছর, প্রঘুয, ভাংর fat, 

fatty, greasy 

 ,কভদপ্রফনঢা, তঢরািঢা َدَساَمة  
fattiness,greaseness 

 ,সু্থরঢা, ঐমণ, fatness ُدُسْوَمة  

richness 

 লঙল, লনফাযও plug, stopper ِدَسام  

 

 II ঘারু ওযা, অনা to [دسو[ َدسَّى

introduce, bring in (هى) 

 ,V রুলওলয় ণাওা, কঠলও ণাওা تََدسَّى

ঠুওা to bo hidden, concealed, 

penetrate (الى)  

ََُّ)َدّش( ]ن[  كَ বাো, ঘুডণওযা to crush, 

grind   

ٌْش   ٌَْشة  ،َدِش  চাঈ(মলফয) َدِش
porridge 

كَُُ ঝযনা, টু কদয়া  shower, douche 

অফচণ َدْشت   না, junk,rabbish 

َوح ََمَداِشُر، ُدُشْور  ج  ّْ كَ যছাট গ্রাভ small 

village  

 

دعب                                                      دسم  
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 II কদয়া, ঈলদ্রৃাধন ওযা [دشن[ َدّشنَ 

to hand over (هى)  

ٌْن     ,ঈৎকণ, ঈলদ্রৃাধন, dedication تَْدِش

inaugurqtion 

 َ٢ِ٘٤ْ ِّ  ,উৎকে, ঈলদ্রৃাধন dedicationرَْل

opening 

 ,V কঠাঁকুয কঢারা ]دشو[ تََدشَّى

ঈলদ্রৃযড ওযা to belch, eruct 

 ,নম্রঢা, বদ্রঢা  gentleness دعة  

meekness 

 ধভও কদয়া, প্রঢযাঔযান ওযা َدعَ 

(খৃডাবলয)to rebuff, turn down 

 

 কওৌঢুও ওযা, ভচা (ُدَعابَة(]ؾ[ َدَعبَ 

ওযা to joke, make fun (ه)  

 ,III কঔরা ওযা, ঞাট্টা ওযা َداَعبَ 

ভচা ওযা to play joke, make fun 

  (ه هى)

 ,VI এও ালণ ভচা ওযা تََداَعبَ 

কওৌঢুও ওযা to have fun togather 

 ,যলওঢাূনণ, ভচায َدِعب  

প্রপুি,ালঔুল, joking, playful, jolly 

 ,প্রপুি, ঞাট্টা ُدَعابَات ج ُدَعابَة   

যলওঢা, ভচা joking,fun, 

 ,প্রপুলিঢ, ালঔুল َدعَّاب  

অনলন্নাচ্ছর jolly, jocose, gay 

 ,কঔরা, ভচা ُمَداَعبَات ج ُمَداَعبَة  

কওৌঢুও, প্রডয় play, fun, dalliance 

 , কওৌঢুওূডণ, ঢাভাাূডণ َداِعب  

ালঔুল, অনলন্নাচ্ছর, াযওয 
joking, playful, jolly, funny 

 ,কওৌঢুওওাযী, ঢাভাাওাযী ُمَداِعب  
jokker, jester, funster 

 কফলগয লটভ frog's egg ِدْعبِل  

 ঝু, ঔাযা, ককারাওায ُمَدْعبَل  
indisposed, round 

 ওালরা ُدْعج  ج َدْعَجاُء م أَْدَعج  

কঘালঔয, ওার ফড কঘালঔয black 

eyed, black and large eye 

 ,নীলঢীন য়া (َدَعر(]س[ َدِعرَ 

r য়া to be immoral 

 জনলঢওঢা, লাবনীয়ঢা َدْعر  
immorality, indecency 

ب   دع  دعن                                                                             
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 ,ঢী, চ্চলযত্র, রুচ্চা َدِعر  

াধু, বয unchaste, immoral, 

indicent 

 জনলঢওঢা, দশু্চলযত্রঢা َدَعاَرة  

লাবনীয়ঢা immorality, 

indecency, licentiousness 

َداِعر   ُدَعار  ج    ঢী, চ্চলযত্র, 

রুচ্চা, াধ,ু বয unchaste, 

immoral, indicent 

 

 দদলরঢ ওযা to (َدْعس(]ؾ[ َدَعسَ 

tread underfootهى) 

 VII দদলরঢ ওযা to tread اِْنَدَعسَ 

underfootهى) 

 

 ,খলা,লযষ্কায ওযা ( َدْعن(]ؾ[ َدَعنَ 

ললা ،বাচ ওযা to rub, scrab, 

crash (هى) 

 

 ভণণন ওযা to (َدْعم(]ؾ[ َدَعمَ 

support 

 II ায়ঢা ওযা to support َدعَّمَ 

 (هى)

 VIII ঔুটিলঢ বয ওযা to be اِدََّعمَ 

supported (على)  

 َْ  ,জমাকীতা, ায়ঢা supportكَْػ

assistance  

 লমাকীঢা support ِدَعم  ج ِدْعَمة  

،ِدَعاَمات ج ِدَعاَمة   َدَعائِمُ   লমাকীঢা, 

কঞ, ফস্থান, কঞওালনা, স্তম্ভ 
support, stay, buttress,pillar 

 ভণণন, লিারীওযড, ংঢ تَْدِعم  

ওযড, এওত্রীওযড support, 

strengthening, consolidation 
 অফান ( ُدَعاء( ]دعً،دعو[ َدَعا

ওযা 

 III লবলমাক ওযা to challenge َداَعى

  (ه)

 VI যষ্পয প্রলঢলমাকীঢা تَداَعى

ওযা to challenge each 

ان ) VIII লবলমাক ওযা to claim اِدََّعى

 (هى

ه ) X কটলও াঞান, to call اِْستََدَعى

  (الى

 টাও, অলফদন, ঘালদা َدْعَوة  

নুলযাধ, ঢরফ, ভঅফঢণ ন call, 

appeal, request, demand, 

convocation 

 دؼش                                   دعو 



37 

اَوىَدَعاٍو،دَ  ج  َدْعَوى  দালফ, 

লবলমাক, ভাভরা, অআনী প্রলিয়া 
pretension, claim, lawsuit, case 

  ً  ারও ুত্র, চাযচأَْدِعٌَاُء ج َدِع

ন্তান, লভণযা দালফদায, প্রঢাযও 
adopted son, bastard, pretender, 

imposter 

  অহ্বান, অিালও أْدِعٌَة  ج  ُدَعاء  

টাওা, লভনলঢ, প্রাণণনা, নুলযাধ 
càll, supplication, prayer, 

invocation of Allah, request 

 লধও লযফাী, লধও أْدَعى

অলফদনী, more conductive, more 

provoking 

 প্রঘাযডা publicity َدَعاَوات ج َدَعاَوة  

 প্রঘাযডাভূরও propagandistic َدَعاِوي  

  (الى)

كََػب٣َّخ ََدَعاٌَّات ج  প্রচাযণা, propaganda, 

advertising 

 প্রচাযণাভূরও propagandisticكََػبِئ٢َ 

 ওাযন, ঈদ্দীনা, ঈদ্দীও َمْدَعاة  

লফলয়, ঈরক্ষ determining factor, 

cause, incentive, occasion 

 ঢযান্ন ঢন, যস্পয تََداعٍ 

টাওা imminant breakdown, 

mutual summoning 

َعاء   َعائَات ج اِّدِ  ,দালফ, অনুভান اِّدِ

মালঘঢ নুভান, লবলমাক 

claim, presumption, accusation- ُ  

  ভাভরা লযঘারনা االْدَعاءُ 
prosecution 

 ,টাও, লপযলঢ টাও اِْستَِدَعاء  

দাপ্তলযও ঢরফ summons calling 

back, 

 ,অহ্বানওাযী ُدَعاة  ج َداعٍ 

প্রঘাযওাযী, inviter, propagandist- ال

 এয প্রলয়াচন কনআ it is not َداِعى

necessary (ل)  

 ,অহ্বানওাযী َدَواعٍ  ج َداِعٌَة  

প্রঘাযওাযী ,one who calls, 

propagandist –  ٍَدَواع ঈরক্ষ, 

ঈলদ্দয, ওাযর motive, cause, 

occasion 
 অভলন্ত্রঢ, লঢলণ, অহ্বানওৃঢ َمْدُعو  
invited, called, guest 

 ,এলও যলও অহ্বানওাযী ُمتَدَّاعٍ 

নযলও লঘন্তায় কনঢৃত্রৃ দানওাযী, 
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বঙ্গযু, নডফলড, চীনণ evoking one 

another, one leàding to others 

thoughts, frail 

 ,ফাদী, লবলমাকওাযী ُمدَّعٍ 

লবংও, ংওাযী কফায়াদফ, 

alleged, claimer, plaintiff, 

prosecutor 

 দাফীওৃঢ مدََّعٌَات ج ُمدََّعىً 

claimed- مدََّعٌَات দাফী, নযামযদাফী, 
claims 
 অলফদনওাযী, দযঔাস্তওাযী ُمْستَْدعٍ 
aplicant, petitioner 

 ুডুলড কদয়া ]دؼدغ[ َدْؼَدغَ 

،ললা, ঘাফা, ঘফণন ওযা to tickle 

,chew(ه)  

 অিভন ( َدْؼَرى،َدْؼر(]ؾ[ َدَؼرَ 

ওযা, ঈয ডা attack, fall 

uopon (ه)  

 ,অিভন, াভরা attack َدْؼر  

assult 

 ,অিভন, াভরা attack َدْؼَرى

assult 

 ডালড, কাচা, কাচা ُدْؼِري  

াভলন steaight ahead 

 ন্ধওালয প্রলফ (َدْؼش(]ؾ[ َدَؼشَ 

ওযা  

 IV ন্ধওায য়া to be أَْدَؼشَ 

dark 

 ,ন্ধওায, ককাধূলর darkness َدَؼش  

twilight 

ٌَْشة    ন্ধওায, ককাধূলর َدِؼ
darkness,twilight 

 

 লফলষ্ফাযডন্ঔু ( َدَؼص(]س[ دَ ِؼصَ 

য়া, লযূডণ য়া to be on the 

point of bursting  

خ ََدَواِؼُص ج  َٖ كَاِؿ াাঁ টুয াড patella 

،أَْدَؼال  ج َدَؼل    ঈব্বণয ِدَؼال 

বূলভ(কালঙয), চঙ্গর land for 

luxuriant growth, bush 

 ,ছাড, প্রলফয dense jungle َدِؼل  

impenetrable 

ل  ُمْدؼِ   ছাড, প্রলফয, লফশ্বস্ত 
dense jungle, impenetrable, false 

 

هى ) IV প্রলফ ওযান to enter [دؼم[ أَ ْدَؼمَ 

  (فً

هى VIII প্রলফ ওযান to enter اِدََّؼمَ 

  (فً

  دفؤ                             كؿٔ  



39 

 َّ অন্তবূেأْكَؿب নক্ত, এওলত্রওযড 

incorporation, assimilation 

ٌْؾ(]ض[ َدؾَّ   াঔা ছাঝান (َدفِ

(াঔী) to flap wings 

 II ঢাডাঢালড ওযা, কফলকা َدفّؾَ 

মায়া  to hurry,rush 

 ,াশ্বণ,াশ্বণলদ ,side َدفُْوؾ  ج َدؾ  

lateral surface 

،ُدؾ    ,ফাদযমন্ত্র লফলল ُدفُْوؾ  ج َدؾ 

tambourine 

 ং, া, িা(দযচা) َدفَّة  
side, leaf of door/window 

 কঠারা ভী ঙদ্ফলফ ِدفٌَِّّة  
woolen cloak 

 কযভ য়া to (َدفَؤ،ُدفُْوء(]س[ َدفِئَ 

be warm 

 কযভ য়া to be(َدفَاَءة(]ن[ َدفُإَ 

warm. 

 َ  (هى) II কযভ ওযা to warm َدفَّؤ

 َ  (هى) IV কযভ ওযা to warm أَْدفَؤ

 َ  (ه) V কযভ ওযা to warm تََدفَّؤ

 َ فَؤ  (ه) VIII কযভ ওযা to warm اِدَّ

 ,কযভ, ঈষ্ণ, ঈষ্ণঢা, warmth ِدْؾء  

warmness, heat 

ء ،َدفِئ   ًْ  ঈষ্ণ, warm َدفِ

 ঈষ্ণ, warm َدفَؤى م َدفآن

 কযভ ওযড heating ِدفَاء  

 উষ্ণতা, ঈত্তা warmthكَكَبَءح َ

  কস্ঘাব, stove ِدفَاٌَات ج َدفَّاٌَة  

 কস্ঘাব, stove َمَدافُِئ ج ِمَدفَؤَة  ،ِمْدفَؤ  

تَْدفِئَة    কযভ ওযড, ঈত্তান, ঢা 

ঈৎাদন heating, generation of 

heat 

 ,কনাঝফআ, চানণার َدفَاتُِر ج َدْفتَر  

লনন্ধনফআ, ঢালরওা notebook, 

journal, ledger 

 ,কঞরা, ধাো কদয়া (َدْفر(]ن[ َدفَرَ 

কপযঢ াঞান to push, push back 

 ওঝুকন্ধ ঙডালনা to ( َدفَر(]س[ َدفِرَ 

stink 
 দকুণন্ধ, ূলঢ stench َدفَر  

فِر  دَ   দকুণন্ধমুি, ূলঢকন্ধভয় 
stinking, fetid 

 ককান ওযা, ধাো কদয়া َدفَسَ 

to hide, push (هى ه عن ) 

 ঢালডলয় কদয়া to (َدْفع(]ؾ[ َدفَػَ 

push (عن ه هى)  

دؾء   دفك                                                             
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  (ه هى ) III যক্ষা ওযা to resist َدافَعَ 

 V কফলক লনকণঢ য়া to dash تََدفَّعَ 

forward (هى)  

 VI এলও যলও কঞরা to تََدافَعَ 

push one another 

الى هى )VII ধালফঢ য়া to rush off اِْنَدفَعَ 

  (ه

  (ب هى ) X কঘষ্টা ওযা to try اِْستََدفَعَ 

 কঞরা, ধাো, ঢাডান pushing َدْفع  

back, driving away 

 ধাো, কঞরা, ঘালরওা َدفَعَات ج َدفَعَة  

লি, প্রবাফ লনকণভন, push, thrust 

,impact, drive- َدفَعَات লনকণভন 
issues (stock market) 

 কম কওান ভয় ُدفُعَات ج ُدفَعَة  

কফয য়া, কফলক অা, লপনলও, 

ঙুটিয়া মায়া issues at one time, 

burst, gush 

 ,ধাোদান, ফাধয ওযড َدفَّاع 

লবখাঢ ওযড, লঝন 
propelling, impelling, piston 

 ফন্নওু, ওাভান gun, cannon ِمْدفَع  

  ً  ,ফন্নওু, ওাভান ম্মন্ধীয় ِمْدفَِع

ফন্নওুধাযী, ওাভানধাযী 
artilleryman, gunner 

 ককারন্নাচফালনী atrillery ِمْدفَِعٌَّة  

ْلكَْؼِغ٢َ  ِٓ যকারন্দাজ কনা artillery man 

 ,ুযক্ষা, অত্মযক্ষা protection ِدفَاع 

defense (عن ه هى ) 

  ً  অত্মযক্ষাভূরও, ুযক্ষাভূরও ِدفَاِع
defensive, protective- 

 ( عن هى) অত্মযক্ষাdefense ُمَدافَعَة  

 ,কফলক ধাফন اِْنِدفَاَعات ج اِْنِدفَاع 

টুফান, ছাাঁ, ঢাডাহুডা rushing, 

plunging rushness, ourbreak 

স্বঢফুঢণ اِْنِدفَاًعا বালফ 
sponteneously 

অওললণও প্রাদবুণ اِْنِدفَاْعة   াফ, ঙলডলয় 

ডা sudden outbreak 

 ,লফঢাডও, ফলষ্কাযও, ঈদযভী َدافِع  

ঘারনক্ষভ repellent, excellent, 

propulsive, propelling. 

 ,ালযশ্রলভও َمْدفُْوَعات ج َمْدفُْوَعة  

ঝাওাপ্রদান payments 

 যক্ষাওাযী ُمَدافِعُْوَن ج ُمَدافِع  
defender 

 دفن                                                                  دفك
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 লচালয লনকণঢ (َدْفك(]ض[ ]ن[ َدفَكَ 

য়া to pour out (ب هى) 

 V কফলক লনকণঢ য়া to pour تََدفَّكَ 

forth (ًالى ف)  

 VII কফলক লনকণঢ য়া to اِْنَدفَكَ 

pour forth (الى ؾ)  

 ,ঠারা, ঈrকক্ষ pouring out َدْفك  

effusion 

 প্ররফ, কঢাড ُدفُمَات ج ُدْفمَة  

(ালনয) gust of water 

 পাটিয়া লনকণভন, কফলক َدفَّاق  

লনিান্ত, bursting forth, rushing out 

 লনকণভন, প্রফন, কফলক تََدفُّك  

গ্রয, প্রাদুণবাফ outpour, outflow, 

efflux, rush outbreak 
 ,পাটিয়া লনকণভন َدَوافُِك ج َدافِك  

কফলক লনিান্ত, bursting forth, 

rushing out 

 ,অলফকূডণ, প্রঘুয, লনকণভীর ُمتََدفِّك  

impulsive, exuberant, effusive 

 ভালঢ ওযা, ওফয ( َدْفن(]ض[ َدفَنَ 

কদয়া, রুলওলয় যাঔা to bury, to 

inhume, to hide (هى)  

 ,ভালঢ ওযড, ককায burial َدْفن  

inhumation 

ٌْن    ভালঢ, রুওালয়ঢ ُدفَنَاُء ج َدفِ
hurried, hidden 

ٌْنَة    রুওালনা ধন hidden َدفَائِن   ج َدفِ

treasure 

 ,ওফযস্থান َمَدافُِن ج َمْدفَنَة ، َمْدفَن  

ভালধলক্ষত্র buriàl ground 

 ,ঘুরা,কযভ ওযায দ্ধলঢ stove َدفَّاٌَة  

heating system 

 ,াঢরা য়া, বঙ্গযু ( ِدلَّة(]ض[ َدقَّ 

কঙাঝ য়া, লভল য়া, ূক্ষ 

য়া  to be thin, fine, delicate, 

too fine 

 ললা, গুডা ওযা, ঘূডণ ( َدقّ (]ن[ َدقَّ 

ওযা, বাঙ্গা, অখাঢ ওযা to crush, 

grind, pound, hammer, knock 

 II লভল গুডা ওযা, াঈটায َدلَّكَ 

ওযা to triturate, to reduce to 

powder 
 III মণামঢ ওযা, to deal َداقَّ 

scrupulously (ه)  

 IV ূক্ষ ওযা, াঢরা ওযা to أَدقَّ 

make fine, thin (هى)  
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 VII গুডা য়া, কবলঙ্গ মায়া اِْنَدقَّ 
to be crushed, broken 

 X াঢরা য়া, ূক্ষ য়া اِْستََدقَّ 
to be thin, fine  

 ললড, ঘূনণওযন, কণাঁঢান, ভায َدق  
crushing, bruising, grinding, 

beating 

  ً  ঢাম্রওায, াণলযয ওালযকযَدلِّ

coppersmith, stonemanson 
 ,াঢরা, কঙাঝ, ূক্ষ্ম, কু্ষদ্র small ِدق  

thin, tinny fine 

 ,প্রায, অখাঢ, ভায َدلَّات ج َدلَّة  

াঢুলয, ণাপ্পড bang, knock, stroke, 

hammer, thumping 

 ,াঢরা, ূক্ষ, কঙাঝ thinness ِدلَّة  

fineness, smallness 

 কঙাঝ ওালযয াত্র smallِدلٌَِّّة  

copper pot  

 ূক্ষ ধূলরওনা, াঈটায ُدلَك  ج ُدلّة  
fine dust, powder 

 ,ঘূডণ, লফঘূডণ, বাঙ্গা গুডা ُدلَاق  

াঈটায crushed, powder, broken 

ٌْك    ,ূক্ষ, াঢরা أِدلَّة ،ِدلَاق  ج َدلِ

বঙ্গযু, কঙাঝ thin, fine, small, fragile 

ٌْمَة    ,ওনা, ূক্ষঢা َدلَاِئكُ  ج َدلِ

লনগুঢ়ঢা, কু্ষদ্র particle, nicety, 

intricacy, minute 

كَه٤ِِْو٢َ َ ওণাভ, কু্ষদ্র particle like, 

minute 

 কলডওাযী, ঘূডণওাযী, অঝায َدلَّاق  

ফযফায়ী, মলন্ত্রয ঘারও crusher, 

grinder, flout merchant 

 অখাঢওাযী, ঔঝঔট্ ব্দ َدلَّالَة  

ওাযী knocker, rapper (door) 

 ,লধও ূক্ষ, লধও কঙাঝأَكَمَُّ

লধও াঢরা more 

delicate,smaller,thin 

 , ভগুয,াভানলদস্তা ِمَدق  

কনাডা,কভনণ,ালয়ঘরা ণ 
beetle, pounder, tràil, footpath 

 ,ভগুয, াভানলদস্তা َمَداق  ج ِمَدلَّة  

কনাডা, beetle, pounder, 

ٌْك   ঠিওঢা, স্পষ্টঢা, লনবূণ تَْدلِ রঢা, 
accuracy, precision, exactneds 

 ,ঠিও, স্পষ্ট, লনষ্ঠাফান ُمد لِّك  

ওলঞায লযশ্রভী exact, accuràte, 

painstaking, meticulous 

 دّن                                                                    دلك
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 ,মণামঢ, ঠিও precise ُمَدلَّك  

exact 

 ভৃন্য় াত্র, ওদাভাটিযَدَوالُِر ج َدالَِرة  

াত্র, ঙাত্রলদয ফৃলত্ত clay vessel, 

stipend 

 ঘূডণ াণয, নুলড crushed َدْلُشْوم  

rock, gravel 

 দলরন ওযা, ধাভা )َدلَع(]س[ َدلِعَ 

ধযা, ঘাঝুওালযঢা ওযা, দসু্থ য়া, 

দলযদ্র য়া to grovel, to cringe, 

to be miserable. 

 IV দদুণাগ্রস্ত ওযা to make أَْدلَعَ 

miseràble (ه) 

 কডদালযদ্র mass poverty اِْدلَاع 

 ,দসু্থ,ঢবাকয, miserable ُمْدلِع  

wretched 

 ভাস্তুর(চাাচ), চালঢয َدلَل  

কঔচযু লফলল  mast (ship), 

quality dates 

ٌُْك ج  بمَدلَاِم َٔ كُْه গুফজয কাওা beetle 

 ভান ওযা to (ُدكَّة،َدّن(]ن[َدنَّ 

make flat(هى)  

  (هى) II লভশ্রঢ ওযা to mix َدكَّنَ 

 VII কবলঙ্গ ডা to be leveled اِْنَدنَّ 

ْون  ج َدن  ُدكُ    ধ্বংওযড, লফনা, 

ভাটিলঢ ভান ওযড, লফধ্বস্ত 
destruction demolition, devastation 

 ঘূডণ াণয, নুলড َدكَّات ج َدكَّة  
crushed stone, ballast 

 ,অন(লফঘায) ِدَكن  ج ِدكَّة  

াচাভায লপঢা bench, trousers 

band 

ٌُْن ج ُدكَّان    অন, কদাওান َدَكاِك
bench, store, shop 

ًَّبَٗخ َ  কঙাঝ কদাওান small shopكُ

  ً  ,কদাওানী, গুদাভযক্ষও ُدّكاْنِج

shopkeeper, storekeeper 

 বাঙ্গায মন্ত্রলফলল ramrod ِمَدن  

َُ دن[ َدكَّن ] II ওভডফন্ন প্রদান ওযা 

(াচাভা) to provide waist 

band(ه)  

 ,কওাভডফন্ন, লপঢা, waist band ِدكَّة  

lace 
ة  ج ُدْكتُْور  َدَكاتِرَ   টািায doctor 

 টািালযয লটগ্রী, ঈাধী ُدْكتُْوَراة  
title of doctor 

 ওারলঘ, ওার ُدْكن  ج َدْكنَاُء م أْدَكن  

(যং) blackish, dark 
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 َٖ ًِ  ওারজচ যং dark coloredكَا

 َٕ ب ًَّ َطَكُ ُٖ ٤ْ ًِ ًَب  ,লফঘালযয অন  كَ

কদাওান bench, shop 

ًَّبَٗخ َ  কঙাঝ কদাওান small shopكُ

  ً  ,কদাওানী, গুদাভযক্ষও ُدّكاْنِج

shopkeeper, storekeeper 

ه هى ) ফুছান to show (َداَللَة(]ن[ َدلَّ 

 (على

 ,ঠগী য়া ( َداَلل(]ض[ َدلَّ 

লঙনালরূডণ য়া, কপ্রলভয বান 

ওযা, পলষ্টনলষ্ট ওযা to be 

coquettish, flirt  (ها على ه)  

  (على ه) II মুলি কদয়া to prove َدلَّلَ 

على ) IV া ওযা to make free أََدلَّ 

  (ه

 V কপ্রলভয বান ওযা to be تََدلَّلَ 

coquettish (على ه )  

 X মুলি কদয়া to ask to be اِْستََدلَّ 

shown (على)  

 ,ঠিও, ম্মানচনও অঘযড َدل  

কঙনালরনা, পলষ্টনলষ্ট, কপ্রলভয বান, 

proper, dignified conduct, coquetry, 

flirtation 

 ওলপ তঢযীয ِداَلل  ج َدلَّة  

াত্রলফলল, pot for coffee making 

 কঙনালরনা, কঙনালর, প্রশ্রয় َداَلل  
coquetry, coquettishness, 

pampering 

ٌْل   ء  ،َداَلئُِل أَِدلَّة  ج َدِل  ,রক্ষন, লঘি أَِدالَّ

ঈকণ, ণপ্রদণও, ভ্রভনওাযী 
indication, signs, symptom, guide 

ٌْلَة    ণপ্রদণও(ভলরা) guide َدِل

(female)  

ل   لُْوَن ج َدالَّ  ,লনরাভওাযী, দারার َدالَّ

প্রলঢলনলধ, ফযফায়ী auctioned, 

broker, agent, merchant 

 ণপ্রদণন, কনঢৃত্রৃ َداَلاَلت ج َداَللَة  

দান, রক্ষন, লঘি guidance, leàding, 

sign, symptom 

ة  ِداَللَ   লনরাভ, কডলফলি, দারালর, 

auction, public sale, brokery 

 ভনরা দারার woman brokerكاََلَُخ َ

 লধও আলঙ্গঢফাী, লধও أََدلُّ 

লঙ্কঢূডণ more indicative, more 

suggestive ٌٍْل على  -اََدلُّ َدِل  কশ্রষ্ঠ 

প্রভান 

 دلب                                                                       دكن  
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ٌْل    মুলি, প্রদণন, প্রভান, লনদণন تَْدِل
reasoning, proving, evidence, 

argumentation (على)  

 ٍَ  দানিওতা, কফণ arrogance, prideاِْكاَل

 ,লঙনালরডা, লঙনালর, প্রশ্রয় تََدلُّل  

না coquetry, conquettishness, 

pampering, spoiling 
 ,মুলি, প্রদণন, প্রভান اِْستِْداَلل  

লনদণন ,লদ্ধান্ত, reasoning, 

proving, evidence, argumentation 

 (على)

 ٍَ  ,অথেূণে, উজল্লঔজমাকয meaningfulكَا

significant 

َدالَّة     খলনষ্ঠঢা, স্বাধীনঢা, 

স্পধণা,াীওঢা familiarity, 

liberty, audacity, boldness 

 প্রভালনঢ proven َمْدلُْواَلت ج َمْدلُْول  

 ণণ, ভালন, কফাধ َمْدلُْواَلت -
meaning, sense 

 প্রশ্রয় প্রাপ্ত,নষ্ট ُمَدلَّل  

(লঙলর)pampered, spoiled 

 ,ংওাযী, কফয়াদফ arrogant ُمِدل  

presumptuous 

 ফৃক্ষ লফলল plane tree ُدْلب  

 কাঁলঘ কপরা to (ُدلُْوج(]ض[ َدلَجَ 

irrigate 

 IV তন ভ্রভন ওযা to set out أَْدلَجَ 

at nightfall 

 বাযী কভখ, ওালরা ُدلُح   ج  َدلُْوح

কভখ moistutre-laden çloud 

 কলরদলুর মায়া to ]دلدل[ َدْلَدلَ 

set in swinging motion 

  II কছারান, কছারা to hang تََدْلَدلَ 

، ُدْلُدل    চারু porcupine ُدْلُدْول 

 ٌََ  IIপ্রঢাযডা ওযা, চার ওযা toكََُّ

cheat, counterfeit 

 III ঙর ওযা, ঞওান to َدالَسَ 

deceive, defraud (ه)  

ٌْس    ,প্রঢাযডা, ঙরনা, deceit تَْدِل

fraud 

  ً  প্রঢাযডাূডণ fraudulent تَْدِلِس

 ,নওর, চার ঘর forged ُمَدلَّس  

counterfeit 

 রবালফ ছুলরয়া (َدْلع(]ؾ[ َدلَعَ 

যাঔা, কফয ওলয যাঔা (লচহ্বা)to 

let tongue hang out,to loll 

 دلؾ                                                                                دلج
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 II রাআ কদয়া, নষ্ট ওযা, প্রশ্রয় َدلَّعَ 

কদয়া (লঙলর) to pamper, to 

spoil 

 IV ফভলনালদ্রও ওযা, লফযি أَْدلَعَ 

ওযা,  to nauseate, disgust 

 ,VII কফয ওযা, অঝলও ণাওা اِْنَدلَعَ 

করন ওযা, রাপ কদয়া, প্রশ্রয় 

ায়া, 

 ,অদলুয নাভ, প্রশ্রয় প্রাপ্ত নাভ َدْلع  

pet name 

ع   ঢযভুচ watermelon َدالَّ

 ওাদাভাটি clay  ِدْلؽَان  

 কঙাঝ ( َدلَفَان،ُدلُْوؾ،َدْلؾ(]ض[ َدلَؾَ 

ধাল াাঁঝা, অলস্তঅলস্ত াাঁঝা, 

গ্রয য়া, নুপ্রলফ ওযা, 

পুঝা ওযা, কপাঝায় কপাঝায় ডা 
to walk heavily with short steps, to 

go slowly, to penetrate, to trickle 

ُِقَ َدَواِلُؾ ج  كَا  ধাো করলক রালপলয় 

ঞা ricochet 

ٌْن   ٌُْن ج ُدْلِف  টরলপন, dolphin َداَلفِ

 ছযা, ঠারা, to spill, to ( َدْلك( ]ن[ َدلَكَ 

pour out (هى)  

 VII ছলযয়া মায়া, ঈলঘলয় اِْنَدلَكَ 

ডা to be spilled 

ُِنَ  ْ٘لَ ُٓ প্ররনম্বত, ছুরন্ত hanging: َُُِن ْ٘لَ ُٓ

وُ ٌِ  ছুলরলঢলঙ এভন কঝ with a اُ

hanging belly 

 ,খলা, অখাঢ ওযা ( دَ ْلن(]ن[ َدلَنَ 

ললা, দরা ওযা to rub 

stroke,knead (dough) 

 স্ত মায়া, স্তলভঢ( ُدلُْون(]ن[ َدلُنَ 

য়া to set,go down 

 II খলা,ভালর ওযা, দরা,ললা َدلَّنَ 
to rub, embrocate, knead, massage 

খলণড, ভাচণ َدْلن   ড, স্পণড, স্পণ 

 ভালর liniment, massaging َدلُْون  

ىَ  ْٞ َ: অস্ত, টুফাكُُُ ٌِ َّْٔ ُىَاُ ْٞ  ুমণাস্তكُُُ

sunset 

٤ُِيَ   ,ভানরওযণ massageرَْل

emborcation 

لَُِّيَ ُمَدلُِّكْون ج  ُٓ অেভদে ও, ভালরওাযও 

masseur 

 ঙ্গভলদণওা (লম ُمَدِلَّكات ج ُمَدلَِّكة  

ভলরা ভদণন ওলয), masseuse 

 বুলর মায়া to rob (َدلَه(]س[ َدِلهَ 

 

 كُٞ                                                                     كُي   
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 নযভনষ্ক য়া ( دلَه،دلوه(]س[ دِلهَ 

(বারফাায়, ভত্ত য়া 

 II বুরান, ঈন্ত্ত ওযান to  rob َدلَّهَ 

of ones senses, bewildered 

 V বুলর মায়া to go out of تََدلَّهَ 

mind 

 ঈন্াদ (বারফাায়) ُمَدلَّه  
madly in love 

 IV ন্ধওায য়া, ওার [ دلهم[ إْدلهمَّ 

য়া, ভনভযা য়া, খন ওার 

য়া to be dark,gloomy,to be 

deep dark 

 ওার, ভনভযা, black, gloomy َدْلَهم  

 খন ওার a deep black اِْدِلَهَمام  

 ওার, ভনভযা, black, gloomy ُمْدلَِهم  

 ,II কছারান, পাাঁল কদয়া [ َدْلو[ دلَّى

ঢন খঝান, ঔাঝ ওযা to let 

hang,hang, dangle, lower (هى)  

 IV কছারান,পাাঁল কদয়া,ঢন أَْدلَى

খঝান,ঔাঝ ওযা,এও রও দঔলঢ 

কদয়া, এও নচয কদঔা, প্রওা 

ওযা to let hang, hang, dangle, 

lower (هى)  

 V কছারা, ছুলর ণাওা, লনঘু تََدلَّى

য়া, টুলফ মায়া, লনলঘ নাভা, to 

be hanged, to be suspended, to be 

lowered, to sink,to descend 

 ঘাভডায أَْداَلُء،ِداَلء ،اْدٍل ج م  َدْلو  

ফারলঢ, ফারলঢ, leather bucket, 

bucket 

ٌَّة    দরু, কদারায়ভান pendant َدالَّ

 ,লফফৃলঢ প্রদান, ঈস্থানা إِْداَلء  

ভন্চযু delivery of statement, 

statement, presentation 

 ালনয ঘাওা, করাায َدَواٍل ج َداِلٌَة  

চার water wheel,trellis 

 ,দরু,ছুরন্ত, ঈলক্ষলপ্তঢ ُمتََدلٍ 

ঢলনান্ঔু pendent, suspended, 

  টালরয়া পুর dahlia َداِلٌَا

( َدم   دماء  ج )َدَمو   যি   َبء َٓ ;َِك ঢযা 

ভাভরা homicide case 

  ً যি ম্পলওণ َدِم ঢ, যলিভ, 

যিফডণ blood-(related),sanguine 

ي  َدَموِ   যি ম্ন্ওলওণ ঢ,  

যিাি,যলিভ, যিক্ষয়ী blood- 

(related), sanguine, sanguinary 

دمج                                                                              دمّ   
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 প্রলর কদয়া, কঠলও(َدّم(]ن[ َدمَّ 

কদয়া, যং ওযা, to smear,coat 

 (ب)

مَ   II খলা, ভালর ওযা to rub,to َدمَّ

embrocate (ب)  

 ভরভ, যং, কঙা, যচলনয َدم  

ঈাদান ointment, paint,dye 

 ভরভ, যং, কঙা, যচলনয ِدَمام  

ঈাদান ointment, paint, dye 

ٌْم    ,কুৎলঢ, ওদমণ  ِدَمام  ج َدِم

লফওরাঙ্গ, ওদাওায, লফওৃঢ 
ugly,deformed 

بٓخ َ َٓ  ওদমেতা, ওদমণ  ugliness, uglyكَ

appearance 

 বদ্র য়া, নম্র ( َدَماثَة(]ن[ َدُمثَ 

য়া to be gentle,mild 

ثَ   II ভযভ ওযা, করান, কওাভর َدمَّ

ওযা to soften, mellow (هى)  

 ,বদ্র, নম্র কভচাচ َدَماث  ج َدِمث  

gentle, mild tempered 

 নম্রঢা, বদ্রঢা, অলফকপ্রফনঢা َدَماثَة  
mildness, gentleness, tenderness 

 ,প্রলফ ওযা, অা ( َدْمج( ]ن[ َدَمجَ 

মায়া, লন্নলফলঢ য়া, ন্তবূণ ি 

য়া to enter, go, come, 

incorporated 

جَ   II াাঁঝলরল ওযা to write short َدمَّ

hand  

 IV ি ওলয কাঁঘান, ভচফুঢ أَْدَمجَ 

ওলয াওান  to twist tightly, to 

twine firmly (هى)  

ظَ  ْٓ নন্নজফ, ন্তবুণكَ লি, লনকভ, লভরন 

insertion, incorporation, 

assimilation  

ٌْج    াাঁঝলরল , শ্রুলঢলরঔন short تَْدِم

hand, stenography 

লন্নলফ, ন্তবূণ إِْدَماج   লি,লনকভ  

insertion,incorporation 

 ,লনকভ, লন্নলফ, এওলত্রওযড اِْنِدَماج  

কালড,ন্তবূণ লি, incorporation, 

insertion, merger, 

بِع٢َ  َٓ ِْٗل ন্তবূণ اِ লিয পর a result of 

amalgamation  

ْدَمج  مُ   দঢৃ়, কাি firm, compact 

 ,দঢৃ়, কাি, অাঁঞাাঁঝ firm ُمْنَدِمج  

compact,tight 
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  ঔযকুঞায়  َدَمَجانَات ج َدَمَجانَة  

কভাডা ওাাঁলঘয কফাঢর, carboy 

 লফডলফড ওযা, নালর ]دمدم[ َدْمَدمَ 

ওযা, ককাাঁলকাাঁ ব্দ ওযা to mutter, 

grumble 

 ,II ধ্বং ওযা, লনঃলল ওযাتََدْمَدمَ 

লফনা ওযা to annihilate, destroy, 

ruin  

 ,লফডলফড ওযা َدْمَدَمات ج َدْمَدَمة  

নালর ওযা,ককাাঁলকাাঁ ব্দ ওযা to 

mutter,grumble 

 ধ্বং য়া to be (َدَمار(]ن[  َدَمرَ 

runied 

رَ   II ধ্বং ওযা to annihilate َدمَّ

 (هى)

رَ   V ধ্বং য়া to be تََدمَّ

destroyed  

َمرَ اِْندَ   VII ধ্বং প্রাপ্ত য়া to be 

destroyed 

 ধ্বং, ক্ষলঢ ruin, destruction َدَمار  

ٌْر    ক্ষলঢ, না, বাঙ্গন  تَْدِم
annihilation, destruction 

 ,ঙত্রবঙ্গ, ক্ষলঢ,না, বাঙ্গন اِْنَدَمار  

rout, annihilation, destruction 

َرة   َرات ج ُمَدّمِ  ,ধ্বংওাযী ُمَدّمِ

ক্ষলঢওাযও destroyer 

ْور    ফস্ত্র লফলল kind of fabric َدمُّ

ْوِري    দাম্মুলযয তঢযী màde of َدمُّ

dammur 

= اَل ت ْدَمِري    কও নয় no اَل َدْوَمِري 

body 

 ,ললযমায প্রাঘীন য تَْدُمر

ফঢণ ভান গ্রাভ) 

 কও নয় no body ال تَْدُمِري  

 -(কও, somebody تَْدُمِري  )

 অফৃঢ ওযা to (َدْمس(]ن[دَ َمسَ 

conceal 

سَ    II রুলওলয় যাঔা to buryَدمَّ

 বস্ম, ঙাআ cinder, ashes ِدْسم  

أَْدَماس  ج َدَماَسة      ন্ধওায 

darkness-   أَْدَماس  ঔুলয, কুাঁ লডখয, 

কুটিয hovels, huts, shànties 

ْوس   ٌُْس ج َدمُّ  গুা cave َدَماِم

ٌَْماس    ٌُْس ج ِد ٤َْ،ِدٌَاِم ِٓ ب َٓ ٌَُكَ ন্ধকু, 

লঔরান, কম্বুচ, vault, dungeon 

 ঔুফ ওার, ভনভযা pitch َداِمس  

dark, gloomy 

 دمر                                                                          دمج
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 বাচা ভঝযশুটি, লদ্ধ فُْول َمَدِمّس

লভ stewed beans 

 কঘালঔয ালন ডা  (َدْمع(]ؾ[ َدَمعَ 
to water 

 ,IV কঘালঔয ালন ছযালনা أَْدَمعَ 

ওান্না ওযান to cause to weep, to 

màke water (eye) 

 কঘালঔয ালন tears ُدُمْوع   ج دْمع  

 কঘালঔয যালনয কপাঝা tear َدَمعَة  

drop, teàr 

ِؼ٢َ لُْنبُلَة َدْمِعٌَّة :  ْٓ كَ  টিয়ায কযা 

কফাভ tear gas bomb 

ٌْع  ، َدِمعَة    َدَمائُِع ، َدَمعَى ج َدِم
িন্ননীর(ভলরা), ওাাঁদলুন, 

ওান্নাবযা lachrymose (woman), 

tearful, frequently weeping 

اع  ،َدُمْوع    ,ওান্নাযঢ, ওান্নালবচা َدمَّ

ওান্নাবযা watering, watery, teàrful 

 ওান্না-গ্রলন্থ নারী َمَداُمُع ج َمْدَمع   
lachrymal canal 

 ঔন্ডন ওযা ( َدْمػ(]ؾ[ َدَمػَ 

ওামণওয ওযা to repute, 

invalidate 

أَْدِمؽَة  ج ِدَماغ      ভকচ brain 

ة   َداِمؽَةُحجَّ ওাঝয মুলি cogent 

argument 

 ওাঝয াক্ষয َشَهاَدة  َداِمؽَة 
irrefutable testimony 

 

 লঙর ভাযা, ঙা ( دمػ( ]ن[ َدَمػَ 

ভাযা to stamp, hallmark 

 ঙা ভাযড, ভুদ্রাঙ্কড, ভুদ্রড َدْمػ  
stamping 

 ,ঙা, স্ঘযাম্প stamp َدْمؽَة  

hallmark 

 ীরওৃঢ ঙা ফনওাযী َمْدُمْوغ  
stamped 

 ওাাঁঘা লল্ক raw silk ِدَمْمس  

  ً  ,কযভী, কযভঢুরয silky ِدَمْمِس

silken 

بىَ  َٓ ْل ِٓ াথজযয ালড, ঝাআর row of 

stones or tiles 

 ভচফুঢ,ি, ংঢ ُمْدَمن  ،َمْدُمْون  
firm, tight, taut 

 ায কদয়া to (َدْمل،َدَمَُلن(]ن[ َدَملَ 

fertilize (هى) 

 , অলযাকয ায়া ( َدَمل(]س[ َدِملَ 

দাক য়া, to heal, heal up 

  دمً                                                                دممس
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 VII ক্ষঢ কলয মায়া, কলও اِْنَدَملَ 

মায়া, ঘান to heal, to suppurate 

لَة    َدَماِمُل ،َدَماِمئُْل ج ُدمَّ  কপাাঁডা, খা, 

টিঈভায, ক্ষঢ boil, abscess, sore, 

tumot, ulcer 

 কব্রলরঝ, ফারা َدَماِلُج ج ُدْملُج  
bracelet, bangle 

 চলভলঢ ায কদয়া (َدْمن(]ن[ َدَمنَ 

to manure (هى) 

 VII ঢযাক ওযা to give up اِْنَدَمنَ 

  (هى)

 ,ায, কফয fertilizer ِدَمن  ج ِدْمن  

dung 

 ধ্বংাফলল ِدَمن  ج ِدْمنَة  

(অফা) ফলষ্ঠাং remnant 

of dwelling, ruins 

 ায, কফয fertilizer, dung ِدَمان  

 অলি, লঢলযি, ফাআ اِْدَمان  
addiction, mania 

 َٖ ِٓ ْل ُٓ আক্ত,addicted 

بٕ = ُدَمان َٓ ْٝ  ,ার, যাটায rudderكُ

helm 

 ًَ (]س[ َدِم ًّ  যিাঢ ওযা )َدَمً،ُدِم
to bleed 

 II যিাঢ ওযান to cause to َدمَّى

bleed 

 IV যিাঢ ওযান to cause أْدَمى

to bleed 

 ,যিাঢ, যিাি bleeding َدامٍ 

bloody 
 যিাি, যি-রার ُمَدَماة  م ُمَدمًّى

ভুলঢণ ُدًمى ج ُدْمٌَة   , লত্তলর, ুঢুর, 

statue, effigy, doll 

ٌْن،َدّن(]ن[ َدنَّ   ,গুচন ধ্বলন ওযা ( َدنِ

গুন গুন ওযা (ভ্রভয), to buzz, 

to drone 

ٌْن   , َدنِ  গুচন ধ্বলন buzzing َدن 

نَان  ج َدن  دِ   ভাটিয াত্র (ভদ) 
earthen wine jag 

 ,লনঘ য়া )َدنَاَءة،ُدنُْوَءة(]ن[ َدنُإَ 

লনওৃষ্ট য়া, চখনয য়া to be 

mean, low, vile 

 َ  ওালঙ অা, লনওঝফঢী )ُدنُّو( ]ن[ َدنَؤ

য়া, খলনষ্ঠ য়া to come closer, 

to be intimate 

 ,লনঘ  য়া)ك٠ََٗ(َ]كٗٞ[َ]ً[َك٢َََِٗ

লনওৃষ্ট য়া, চখনয য়া to be 

mean, low, vile 

دّن     دنس                                  
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 ,লনঘ, লনওৃষ্ট أْدنَاء ،اَْدنٌَِاُء ج َدنًِء  

চখনয low, mean, vile 

 লধও লনঘু, লধও লনওৃষ্ট أَْدنَؤ  
lower, meaner, viler 

 লনঘুঢা, ীনঢা, চখনযঢা َدنَاَءة  
lowness, meanness, vileness 

 লপঢা, লপঢায ওাচ َدْنتِلَّة ،َدْنتُِّل 
lace, lace work 

 ক্ষদণ্ড, মা কওলন্ধ َدنَاِجُل ج ِدْنِجل  

ঘাওা কখালড, ধুয কাঙ, খালনকাঙ 
axle axle-tree 

 অআঘ লিভ ice cream َدْنُدْرَمه

 াধাযড ভানুল common َدنَاِدَشة  

people 

 ,গুণ্ত্চন ওযা , গুনগুন ওযা َدْنَدنَ 

গুন্চন ধ্বলন ওযা to buzz, 

Shum, to drone 

ٌْنَار   ٌُْر  ِد طَدنَانِ দীনায ভুদ্রা gold coin 

dinar 

 ভয়রা য়া tobe (َدنَس(]س[ َدنِسَ 

sioled (هى) 
 (هى) II ভয়রা ওযা to dirty َدنَّسَ 

 V ভয়রা ওযা to dirty was تََدنَّسَ 

 ,লযচ্ছন্নঢা, ভয়রা اَْدنَاس  ج َدنَس  

দাক, শ্লীরঢা, uncleanness, dirt, 

filth 

نََساُء،اْدنَاس  ج َدنِس  دُ   লযষ্কায, 

ভয়রা, কনাংযা, দাকমুি 
uncleanness 

ٌْس    ,দলূড, ভয়রা, লফত্রঢা تَْدنِ

ম্মান pollution, contamination, 

dishonouring 

 বীলন ুস্থ ( َدنَؾ(]س[ َدِنؾَ 

য়া to be seiously ill 

 IV বীলন ুস্থ য়া to be أَْدنَؾَ 

seiously ill 

َدنِؾ   ج   ,গুরুঢয ুস্থ أَْدنَاؾ   

seriously ill 

 দীখণ ুস্থঢা long illness َدنَؾ   

 দফুণর,ক্ষীনওায় ُمْدنِؾ  
weak,emaciated 

اُِٗنَطَكَاَٗنَ  َٝ  প্রাচীন ভুদ্রা ancientكَ

coin(1/6dirham) 

 খলনষ্ঠ (َدنَاَوة، ُدنُو(]ن[]دنو،دنً[ َدنَا

য়া to be closer  (الى من ل)  

 ًَ  ,লনঘু য়া ( َدنَاٌَة ،َدنًا(]س[ َدِن

লনওৃষ্ট য়া to be low ,mean 

                                                                 دنؾ        .  دنً
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 II ওালঙ অনা to bring closer َدنَّى

  (من ه هى)

 III লনওঝফঢী য়া to َدانَى

become  close(ه هى ) 

 IV লনওঝফঢী য়া to أَْدنَى

become close (من الى ل) 

 V এওঝু এওঝু ওলয অা to تََدنَّى

approach gradually (الى) 

 VI যষ্পয লনওলঝ অ to تََدانَى

come near each other (من)  

 VIII লনওঝফঢী য়া to اِدَّنَى

become  close 

 X ওালঙ অলঢ ঘায়া to اِْستََدنَى

wish to be nearer (هى الى) 

অলফবণ ُدنُو    াফ, লবভুঔ, লনওঝয, 

অন্নঢা approach, Advent, 

nearness, imminence 

 ,চখনয, খলনষ্ঠ اَْدنٌَِاُء ج دنِئ  

লনওঝফত্তী, নীঘ, ীন, লনওৃষ্ট, near, 

close, meàn, vile 

 চখনযঢা, লনওৃষ্ট َدنَاٌَا،َدنٌَِات ج َدنٌَِّة   

চালঢয, ভালনয, ওরঙ্ক, vile habit, 

disgraceful, infamy 

  ُدنًى م ج اَْدنَْوَن،أداٍن ج ُدْنٌَا م  أْدنَى

লধও লনওলঝ, লধও 

ওালঙলধও ীন, লধও কমাকয 
more nearer, closer inferior, 

suitable 

 

 

 

ك٤َُِٗبُدنٌٌََِات ج     (দ্রঃ أدنى)ৃলণফী, 

দলুনয়া, দলুনয়ায চীফন, ৃলণফীয 
world, life in the world, worldly.  

ৃলণফী ম্পলওণ ُدْنٌَاِوي  ، ُدْنٌَِوي   ঢ, 

ালণণফ, ধভণলনযলক্ষ, ক্ষডস্থায়ী 
worldly, earthly, secular, temporal 

 ,তনওঝয, নীঘঢা, লনওৃষ্টঢা َدنَاَوة   
nearness, lowness, baseness 

 নীঘঢা, ীনঢা, চখনযঢা َدنٌََاة   
lowness, meanness vileness 

  ক্ষয়, টুফন্ত, sinking,decline تََدنٍّ  

নীঘ,লনওঝফঢণ َدانٍ   x, খলনষ্ট 
low,close,near 
َدانٍ ُمتَ    ওলর ওাঙাওালঙ, close 

together 

،ُدُهْور  ج َدْهر    ভয়, দীখণ أْدُهر 

ভয়,ফয়, ফয়ওার, বাকয  
time, long time, life time fate 

 নালস্তওযফাদী,athist َدْهِري  
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 লঢফৃদ্ধ, লঢফয়ষ্ক ُدْهِرى   

ফলয়ালচষ্ঠয veruy old 

 ,দদলরঢ ওযা ( َدْهس(]ؾ[ َدَهسَ 

ধ্বং ওযা to trample under foot, 

to crush (هى)  

 লফস্ময়ালববূঢ (َدَهش(]س[َدِهشَ 

য়া to be ashtonished (من ل )  

 II ফাও ওযা to ashtonish َدهَّشَ 

 IV ফাও ওযা to ashtonish أَْدَهشَ 

 VII লফস্ময়ালববূঢ য়া to اِْنَدَهشَ 

be ashtonished 

 َِ ْٛ  লফস্ময়, ঢফুলদ্ধঢা, ঢাা كَ
surprise, perplexity, dismay 

 ,ঢফাও, লফস্মীঢ লফর َدِهش  

astonished, surprised 

 ,অশ্চমণ, লফস্ময়, ফাও َدْهَشة   

ঢফুলদ্ধ, অঢঙ্ক astonishment, 

surprise, dismay 

 ,অশ্চমণ, লফস্ময়, ফাও اِْنِدَهاش  

ঢফুলদ্ধ, অঢঙ্ক astonishment, 

surprise, dismay 

ُمْدِهش   ُمْدِهَشات ج   লফস্ময়ওয, 

ঢফুলদ্ধওয, surprising, perplexing, 

astonishing- ُمْدِهَشات লফস্ময়ওয 

লচলনল, লফস্মযভূ amazing thing, 

wonders 

 ঢফাও, লফস্মীঢ ُمْنَدِهش  ، َمْدُهْوش   

লফর, ঢফুলদ্ধ astonished, 

surprised, perplexed 

 ওা বলত্তণ ওযা to ( َدْهك(]ؾ[ َدَهكَ 

fill up(cup) 
 া-কফডী (যাধীলও َدَهك  

ালস্ত  কদয়ায) stocks 

বলত্তণ ِدَهاق    , বযা, full 

ٌُْن، َدَهالِنَة  ج ِدْهمَان    গুরুত্রৃূডণ َدَهالِ

ফযলি, কনঢা  man of importance , 

leader 

 ধ্বং ওযা, গুডা ( َدْهن(]ؾ[ َدَهنَ 

ওযা to crush,to mash (هى)  

 II ায়ঘালয ওযা, ধুযা [ دهلز[ تََدْهلَزَ 
to stroll about, to walk about 

ٌْز    ٌُْز ج ِدْهِل  বযণণনাওক্ষ, ফড َدَهاِل

রখয anteroom, lobby,foyer 

 ঞাৎ (دَهم،دْهم(]س[ َدِهمَ  ،]ؾ[ َدَهمَ 

অা,নাভা, প্রঢযালঢ অা to 

come suddenly, to enter suddenly 

 (هى) II ওার ওযা to blacken َدهَّمَ 

دهك   دهن                              
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 III ফালচয়াপ্ত ওযা, অিভন َداَهمَ 

ওযা, খঝা য়া(ঢা, ুঔ) 
to seize, attack, befall, come over 

some one 

 IX ওার য়া to be black اِْدَهمَّ 

 ওালরভা  blackness ُدْهَمة   

-ওার, কবীয ُدْهم  ج َدْهَماُء م أَْدَهم  

ওার  black, deep black 

 চনাধাযড,াধাযড ভানুল الَدْهَماء
the masses,common people 

 খয ঢিাল, ুলরী ُمَداَهَمة   

ঢিাল police raid, house search 

 ঔুফ ওার ,অরওাঢযা ُمْدَهم   

ওার very dark,pitch-dark 

 তঢরাি ওযা, ভালর ( َدْهن(]ن[ َدَهنَ 

ওযা ওযা, করা, খলা, to oil, to 

anoint, to rub (هى ه ب) 

 II তঢরাি ওযা, খলা, ভালর َدهَّنَ 

ওযা to oil,to anoint 

 ,III বদ্র ফযফায ওযা َداَهنَ 

বুরান,স্তাফওঢা ওযা, প্রঢাযডা 

ওযা  to treat with gentleness, to 

flatter, çheat 

 ,V তঢরাি ওযা, ভালর ওযা تََدهَّنَ 

করা, খলা, to oil,to anoint, to rub 

 (هى ه ب)

 ঘাঝুওালযঢা,করন,লঘত্র َدْهن   
oiling, greasing, painting 

،أَْدَهان ج ُدْهن   ،ُدْهنَات،ُدُهْون   ِدَهان 
ঔাফালযয কঢর, ঘলফণ, চন্তুয ঘলফণ 
oil, fat, grease 

   ً  ,তঢরাি, কঢর, কভাঝা oily ُدْهنِ

oil, fatty 

 ,ঘলফণ,ঘলফণমুি লচলন fats ُدْهنٌَِّات 

fatty sustances sustance  

 ফাডী যংওাযী, যংওাযী َدهَّان   
painter 

ٌْنَة     ,প্রাধলন লফলল, কওযাক َدِه

pomade 

 প্রাধন اْدِهنَة  ،ِدَهانَات ج ِدَهان  

লিভ, লিভ, ভরভ, comsmetic 

cream, cream,oil-   ِدهان লঘত্রওভণ, 

কায়াআঝয়া painting,white 

washing 

 ,স্তাফওঢা, ঘাঝু, বন্ডালভ ُمَداَهنَة   

প্রঢাযনা flattery, hypocrisy, deceit 

 কঢালালভাদওাযী, বণ্ড ُمَداِهن   
flatterer, hypocite 

دود                   دهور   
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 তঢরাি, ঘলফণমুি, oily, fatty ُمدِهن    

 লচালয (دْهورة(]دهور[ َدْهَورَ 

লনলক্ষ ওযা, লঙাঁ লড কপরা, 

লটওফালচ কঔলয় ডা , ঈৎাটিঢ 

ওযা to hurld down, topple, tear 

down 

رَ تََدْهوَ   II ঈল্টা আয়া ডা, ডা, 

লঢভন্না য়া, টুফা, লনলঘ ডা, 

কবীলয ঢরাআয়া মায়া to fall, to 

turn over, to slump, to be drag 

down 

هَ  َٞ ْٛ  ,ঢন, লনঢন, ফনলঢ fallرَلَ

downfall decline 

 ًَ  ঘঢুয য়া to be ( َدَهاء(]س[ َدِه

clever 

٠ََٛ  ডা,অলঢঢ  )دْهً( ]ؾ[ كَ

য়া,লঢিভ ওযা,ধলয কপরা, 

অখাঢ ওযা to befall, overtake, 

hti 

II ধূঢণَدهَّى  ফরা to pretend cunning 

VI ধূঢণ تََداَهى  ফরা to pretend to be 

smart cunning 

 ছওছলও বাফ, রাজ্জওু َدَهاء  

বাফ,লফঘক্ষডঢা, কুিা, ধূঢণ , ঞঢা 

smartness, slyness, shrewdness, 

craft, cunning 

লধও স্মাঝণ أْدَهى  ,লধও লধও 

লনুন, লধও লফঘক্ষড smarter, 

shrewder,craftier 

 ,ঘঝলঝ, ঘঢুয, লফঘক্ষড ُدَهاة  ج َداهٍ  

দক্ষ, ধূঢণ , smart, sly, shrewd, 

cunning, artful 

٤َخ َ ِٛ স্মাটেكَا  ওভী, ুযালনা লয়ার, 

কয়ানা কুকুয smart fellow, old fox, 

sly dog 

َداِهٌَة   َدَواٍه ج    দলুমণাক, লফমণয়, 

calamity, disaster- فَْلٌَْذَهْب فًِ َداِهٌَة 
ঢালও চাান্নালভ কমলঢ দা let 

him go to hell 

 কযাক, ফযালধ, ীডা [ دوء[ أْدَواء  ج َداء  
disease, malady 

اءَ أْدِوٌَة ج  َٝ كَ লধ, লযত্রাড remedy, 

medication, drug 

 াতরা ওযা, চীডণ )َدْوب( ]ن[ كَاةََ

য়া, ুযাঢন য়া to wear thin, 

be worn out 

بدوب[  دوَّ  ] II ক্ষয় ওযা to wear 

out,wear off (هى)  

دور                دود  
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 ুঢা, দলড, ফস্তা ফাাঁধায ُدْوبَاَرة  

দলড thread, rope, cord 

 ওলফঢা লফলল a rythmic ُدْوبٌَِت  

poem 

 ,Vll ফড য়া, ছুলর ডা [دوح[ اِْنَداحَ 

ঙডান to spread, to extend 

،َدْوَحة     টারাারা أْدَواح   ج دْوح 

লফলষ্ট রম্বা কাঙ, ফংনাভা tall 

tree with many branches, fàmily 

tree 

 কঔরনা লফলল child‘s toy َداَحة   

 চয় ওযা , দঢযাক (َدْوخ(]ن[ َداخَ 

ওযা to conquer (هى) , to resign 

خَ   (ه) II ফলবুঢ ওযা to conquer َدوَّ

 ভাণা কখাযা, লঘনঢা, ফলভ َدْوَخة   

ফলভ বাফ vertigo, comà diziness 

 ঢফুলদ্ধ,ভাণা লছভলছভ ওযাَدائِخ  
dizzy 

 লধনঢা, লফচয় تَْدِوخ   
subjugation,conquest    

دَ   II  কাওায় ধযা to be worm َدوَّ

eaten 

ٌَْدان  ج َدْود  ،َدْوَدة     ,কাওা worm ِد

maggot 

 কাওায ভঢ worm like ُدْوِدي  

 কাওায় ঔায়া, কাওামুি َمُدْود  
wormy, wormeaten 

 প্রায, প্ররম্বন  ُمُدْود  ج  َمد  

extension, elongation, 

dilatation 

 কখাযা to (دْور،َدْوَران )[دور[ ]ن[ َدارَ 

revolve (ب على) 

رَ   II ককারাওায কখাযা to turn in َدوَّ

a circle (ب هى) 
 III কখাাঁওা কদয়া to goَداَورَ 

arround (ه) 
 (هى) IV কখাযালনা to revolve أََدارَ 

رَ   V ককারাওায য়া to be تََدوَّ

round 

 (X প্রদলক্ষড ওযা to rotate اِْستََدارَ 

،ُدْور   ج  َدار    )الى(  ِدٌََرة ، ِدٌَاَرات، ِدٌَار 
ফাডী, দারান, স্থানা house, 

building, structure 

َرات ج َداَرة  َدا  ঘি (ঘাাঁলদয), 

ফডণফরয়, halo (moon), circle 

 ,খলযায়া,কদীয় domestic َداِرئ  

native 
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 কৃালরঢ শু, domestic َدْوِري   

animal-   ُعْصفُْور  َدْوِري ঘডুআ 
sparrow 

 ,ঘি (লঔরা أَْدَوار  ج َدْور    

াাযা), ং ফা ওালচয ারা, 

িভ, ারািভ, খলযয কভলছ 
round, role, part, rotation, period, 

floor 

ারা, অফঢণ َدْوَرات ج َدْوَرة   ন, 

ারািভ, ঘি turn, rotation,  

 ,াাযা, ঝর, ডযাফৃত্ত  َدْوِرئ  

কভয়াদী patrolling, patrol, periodic, 

occurring at intervals 

َدْوِرٌَّة   َدْوِرٌَّات ج    ঝর, ঘি, 

patrol, round 

ٌْر   ٌَْرة ، أَْدٌَار  ج َد  ,অশ্রভ ُدٌُْوَرة  ،أَِد

ভঞ, লফায monastery, convent, 

cloister 

ٌِْري    ন্নাী, ভঞম্বন্ধীয় ন্নযাী َد

ম্বন্ধীয়, monastic, ministerial, 

cloistral  

ٌَْرة    ,এরাওা, ঞ্চর, স্বলদ area ِد

region, home land 

اهَ  َٝ  ভাথাজখাযা vertigoكُ

ٌُْر ج َدَوار    ,ঢলডৎ খূলডণয়ভান َدَواِو

খূডণ, অফলঢণ ঢ, ঘেয, খূডণভান- 

٣ْوَُ ِٝ ا َٝ  ,যখয,কফষ্টনী rapidly roundingكَ

circling, spinning, rotating, 

enclosure, camp 

 ,ন্নাী, লিস্ঘান লবকু্ষ َدٌَّار  

monastic, friar  

  ً ٌَْرانِ  ,ন্নাী, লিস্ঘান লবকু্ষ َد

monastic, friar  

اَرة   খূলডণ, খূডণাফঢণ  َدوَّ , whirlpool, 

vortex 

اَهح الَهَواء َّٝ  অফায়া-াঔাكَ
weather vane 

 ,স্বলদী, কদীয়, domestic ِدٌَاِري  

native 

অফঢণ َدَوَران   ন,ারা , খূডণন, 

লযঘারন, ঘেয, turning, turn, 

rotation, revolution, circulation, 

circling 

 -লধও ফায more (times) أْدَورُ 

 লধও ফায ফরা أْدَوُر َعٰلى االَْلُسنِ 
more talked about 

 ক্ষ, খূডণ, ঘি َمَداَرات ج َمَدار  

ঘেয, ওক্ষণ, orbit, circling, circuit, 

axis,pivot 
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لَاِه١َ  َٓ খুনীয়ভান, খুডন্ত circling, in orbit 

ٌْر   -ভধযভ কলঢলঢ অর تَْدِو

কওাযঅন অফৃলঢ (ঢাচলফলদয 

লযবালা ), recitation of the 

HolyKoran at medium speed 

 ,প্রঢাযডা, বান  ُمَداَوَرات ج ُمَداَوَرة  

ঘাঢুলয, ঞওান, ঙর cheating, 

humbug, trickery, dodge, outwitting 

অফঢণ اَِداَرة   ন, লঙন কখাযান, 

ঈল্টান, ফযফস্থানা, প্রানturning, 

reverting,inversion, management, 

administration 
 ,প্রালনও اَِداِرٌُّْوَن ج اَِداِرئ  

লফবাকীয়, প্রালনও ওভণওঢা, 

ফযাফস্থাও administrative, 

departmental, administrative 

officer, manager,- اَِداِرًٌا প্রালনও 

বালফ, through administrative 

channel 

ة  اِْستَِدارَ   ফৃত্তাওৃলঢ, ককারাওৃলঢ 
roundness, circularity 

 ,অফণঢনীর, খূলনণয়ভান َدائِر  

ঘরভান, ভ্রাভযভান, tturning 

revolving, circulating, current, 

ambulant, 
 ,ফৃত্ত, ককার, প্রান্ত َدَوائُِر ج َدائَِرة  

লযলধ, লযীভা, লফবাক, লপ, 

ওাযঔানা, দবুণ াকয circle, ring, 

circumference, periphery, circuit 

office, firm, misfortune 
 ,ককারাওায , ককারাওৃলঢয َدائِِري  

ককার circular, ring-shaped, 

annular 

ِه٣َّخ ََداِوِرٌَّات ج  ِٝ كَا াাযা, কঘৌলও 

patrol, round 

ر    ,ককার, ককারাওায round ُمَدوَّ

circular 

ٌْر   ٌُْرْون ج ُمِد  ,প্রধান, যও ُمَدَراُء ،ُمِد

ফযফস্থাও, প্রাও,কবডণয chief, 

director, administrator, governor 
ٌَْرة   ٌَْرات ج ُمِد  ,ভলরা লযঘারও ُمِد

প্রাও directress, 

administratress 

ٌِْرٌَّة    ٌِْرٌَّات ج ُمِد  ,লনলদণনা ُمِد

প্রান, ফযাফস্থানা direction, 

administration, management- 

ٌِْرٌَّات  প্রধান, ভূঔয লফবাক main ُمِد

department 

 دوش              دور  

 دول             دوس
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ٌْر    ,ককার, ককারাওায round ُمْستَِد

circular 

 চরমান লফলল َدَواِرُق ج َدْوَرق   
vessel ( bulging with long neck) 
 ুয ওযা, ুয  ]دوزن[  َدْوَزنَ 

কঢারা to tune 

 ুযওযড tuning  َدْوَزنَة  ،َدْوَزان   

ٌْنَة    টচন dozen ُدْوِز

 দদলরঢ ওযা to (َدْوس(]ن[ َداسَ 

tread (هى) 

 VII লষ্ট য়া to be treaded اِْنَداسَ 

 ,দদরন, ধ্বং, treading َدْوس   

trampling 

ٌَْسة     খন ফন, চঙ্গর, dense ِد

Dorset, jungle 

 ,া-দান, যালটর َدَواَسة   

দংিান্ত padal 

 চঢুা, কলন্ডর shoe,sandle َمَداس   

، َمُدْوس      দদলরঢ,ধ্বংপ্রাপ্ত ُمَداس 
trampled, crushed 

ٌٌَْة     ,ঢণযলঞ্জ ُدْوِسٌَات ج ُدْوِسٌَة  ، ُدْوِس

দলররগুচ্ছ, পাআর dossier, file  

 লফযি ওযা, চারাঘন ]دوش[ َدَوشَ 

ওযা to irritate 

 ব্দ, তজঘ noise,up roar َدْوَسة  

 ছযনা, টু ُدْوَشات ج ُدْوش  

(লঘলওৎা) shwer, douche 

 কমৌঢুও dowry ُدْوَطة  

غَ  II দাক কদয়া, ভাওণ [ دوغ[ َدوَّ া 

ওযা to imprint a mark, to band 

ভাওণ َداَؼات ج َداغ    া, লঘি 

(করুয) 

 লভান, কমাক (َدْوؾ(]ن[ ]دوؾ[ َداؾَ 

ওযা to mix (فً هى) 

দণ ُدْوق   ায, নৃলঢ, কঙাঝ যালিয 

াও duke 

 চাাঁদলযর ভলরা, লটঈলওয ُدْولَة   

ত্নী duchess 

 লটঈলওয চলভদালয ُدْولٌَِّة   
dukedom, dichy 

    ً  লটঈও ম্বয়ীয় ducal ُدْولِ

 ঘূডণ ওযা to crash (َدْون(]ن[ َدانَ 

نَ   II ফৃণা ওণা ফরা to chatterَدوَّ
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 ,যলকর, লফৃঙ্খরা tumult َدْوَكة   

confusion 
 খুলয অা to (َدْولَة(]دول[]ن[َدالَ 

take turn 

III ণাফাঢণ َداَولَ  া ফরা to rotate, talk 

  (هى ه)

 IV ঢৃত্রৃ প্রদান ওযা to afford أََدالَ 

superiority (فً ه ) 

 VI লফলনভয় ওযা  to تََداَولَ 

alternate (هى)  

َدْولَة   ُدَول  ج    লযফঢণ ন, অফঢণ ন, 

ভলময লযফঢণ ন, যযাচফং 

কদ, াম্রাচয alteration, rotation, 

change, dynasty, statate, empire 

 ধাঢুয াত্র(ওলপ ُدْولَة   =َرَكَرة  

তঢযীয) metal vessel for making 

cofee 

  ً অন্তচণ َدْوِل ালঢও international 

অন্তচণ  ُدَوِلٌَّة   ালঢওঢা, 

অন্তচণ ালঢওঢাফাদ  
internationality, internationalism 

ٌَُْلت  কঙাঝ কঙাঝ কদ small ُدَو

countries 

ٌْنَ    মণায়িলভ, ারািলভ, এলও َدَوالَ

এলও, alternately, by turns, one by 

one 

ٌْل   অন্তচণ تَْدِو ালঢওযড  
internationalization 

 অরা ُمَداَواَلت ج ُمَداَولَة   

অলরাঘনা , ফাওযারা, যাভণ, 
parley, negotiation, consultation- 

 মণায়িলভ, এলও এলওُمَداَولَةً 
alternately , by turns 

লযফঢণ تََداَول   ন, অফঢণ ন, প্রঘরন, 

ভুদ্রা, ভুদ্রায যফযা alteration, 

rotation, circulation, currency, 

circulation of money- بِاْلتََداَول 
মণায়িলভ, এলও এলও alternately, 

byturns 

ফঢণ ُمتََداَول   ভান, ঘরভান প্রঘরলন, 

ওাঝয, াধাযন ফযফায, াধাযন 
current, circulation, in circulation, 

valid 

 ালন কঘ ঘি, ঘাওা َدَواٍل ج َداِلٌَة  
water wheel 

ٌُْب ج ُدْواَلب    ,ঘাওা, ঘি, লকয়ায َدَواِل

লকয়ায রাকান, মন্ত্রালঢ, অরভালয, 

কদযাচ wheel, tire, gears, 

 دوم        دول
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mençhinary, carbonate, locker- 

 কালওয  অরভালয ُدْواَلُب الَمْلبُْوس

 টরায dollar ُدْواَلر 

 স্থায়ী য়া (َدَوام،َدْوم(]ن[]دوم[َدامَ 
to last 

مَ   II ঘেয কদয়া to move in َدوَّ

circle (هى) 

 III করলক ণাওা to preserve َداَومَ 

  ( عل)

 IV ফযাঢ যাঔা to cause to أََدامَ 

continue (هى) 

 X ফযাঢ যাঔা to make اِْستََدامَ 

continueهى) 

 ,ধাযাফালওত্রৃ, স্থালয়ত্রৃ َدْوم   

লস্থলঢওার; ঢার চাঢীয় ফৃক্ষ 
continuation, permanence, 

duration; Theban palm (tree) 

 ফযাঢ বালফ, ফ ভয় َدْوًما
constantly, at all times 

ٌَْمة   ٌْم  ج ِد  ফযাঢ ফৃলষ্ট ُدٌُوم ، ِد
continuous rain 

 ,ভয় ওার, ধাযাফালওত্রৃ َدَوام  

স্থালয়ত্রৃ, লঘযস্থায়্ত্রৃ, ফযাঢ, 

duration, continuance, 

permanence, 

 ,লঘযস্থায়ী বালফ َدَواًما ،َعٰلى الَدَوامِ 

ফ ভয় permanently, at all 

times 

ٌُْمْوَمة    َدَوام  = َد

কঔরনা, খূডণাফঢণ َدَواَمة , খূলডণ toy, 

whirlpool, vortex 

 ,ধযাফায়, ধাযাফালওত্রৃ ُمَداَوَمة  

ভয় ওার, ধাযাফালওঢা 
persverance, continuance, 

direction, continuation 

 ,স্থায়ীত্রৃ, নন্ত,  লঘযস্থায়ী َدائِم  

ফযাঢ, লফলচ্ছন্ন, এওঝানা  
lasting, enduring, endless, eternal, 

continous 

 ফ ভয় always َدائًِما

ً  َدا ئِم  = داَئِِم  

 ভদ wine ُمَدام  

ٌْم    ,ফযাঢ, িভাকঢ ُمْستَِد

লফযলঢীন  constant, continuous, 

uninterrupted 

 ার, কনৌওায ার helm ُدْوَمان  

 নলঢ স্বীওায .(ُدْون(]ن[]دون[ َدانَ 

ওযা to give a place 
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نَ   II লরলফদ্ধ ওযা to record َدوَّ

 (هى)

ٌْوَ   ٌْن  ج ِد ان  َدَواِو  লালফয 

ঔাঢা(প্রাঘীন আরাভী 

ানাভলরয), এওও ওাফযগ্রন্থ, 

প্রালনও ওামণারয়, 

যাচবা,লফঘাযারয় account book, 

divan, collection of poems, office, 

court 

  ً ٌَْوانِ  ,প্রালনও, লপলয়ার ِد

চডালনা াঢয করঔা (ঘুলি,ত্র) 
administrative, official, cursive 

(hand-writing) 

ٌْن     লরলফদ্ধ ওযড, ঢালরওা تَْدِو

ওযড, লনফন্ধনীওযড recording, 

listing, registering 

نَة    نَات ج ُمَدوَّ  ,নলণ, লফফযডী ُمَدوَّ

কনাঝ, দলরর record, note entry- 

نَات  করঔা, প্রফন্ধ, ালঢয ُمَدوَّ
writing, literature 

 ,লনঘু, লনঘ, ঔাযা, লনম্নভান ُدْون  

দফুণর, মূ্পডণ low, bad, poor, 

inferior, meager 

 ,লনলঘ, এ াশ্বণ, ওভ, ূলফণ (prep) ُدْونَ  

ঙাডা,এয লধও below, beneath, 

under, this side of, short of 

 ঙাডা, ফাদ লদলয় بُِدْوِن  ،ِمْن ُدْونِ 
without, excluding, 

 ঙাডা without بُِدْوِن اَْن، ِمْن ُدْوِن انْ 

 ভা লফলল a square ُدْونُم  

meeasure 
 ব্দ ওযা to sound (َدَوى(]س[ َدِويَ 

ى  II প্রলঢধ্বলন ওযা to resound َدوَّ

 III লঘলওৎা ওযা to treat َداَوى

disease (٠َٛٙ ) 

 VI লঘলওৎা ওযা to be تََداَوى

cured 

 ুঔ, কযাক, ুস্থঢা أْدَواء  ج َدًوى 
sickness, illness, disease 

ব্দ,ককারভার, কচণ َدِوي     ন, 

প্রলঢধ্বলন, ফজ্রদ্রৃলন, sound, noise, 

thunder, echo 

، ِدِوي  ج َدَواة    ،ُدِوي    ওালরয  ُدَوٌَات 

কদায়াঢ, inkwell 

 ,লধ, ঈায় أَْدِوٌَة  ج َدَواء   

কভলটলন drug, remedy, medicine 

 دوي              دون
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   ً লধ ম্পলওণ َدَوائِ ঢ, লঘলওৎা 

ম্পলওণ ঢ, লনযাভয় ম্পলওণ ঢ 
medicinal, medicine, curative 

 লঘলওৎা, treatment ِدَواء  

اح َ َٝ لَا َٓ নচনওৎা treatment, therapy 

 লওঝ socket (bulb) ُدْوي

 َٝ  আজযাকয cureرَلَا

 َ ّٝ لَ ُٓ যওারারূণে, খন্টায ব্দ, ফাচন 

loud, ringing 

ٌْتّو   তদ্রৃঢঙ্গীঢ duet ُدِو

سَ َ ْٞ ً(َك٣َُّ )ك٣َُّٞ ঢীত্নীয স্বাভী, 

কুঝলন,যভডদঢূ, কায়ও াঔী 

লফলল cuckold, pimp, warbler 

هَ ك٣ََبِع٤ُْوَطَ ْٞ ك٣َُْغ অন্ধওায darkness  

َطَ  ٕ ك َِك٣ْلَا ْٝ كُ যাওা, worm  

 ঢুলভ এঔালন ! here you ُدْونَنَ 

are! 

ٌَْدبَان    ٌَْدبَانَات ج َد  ,প্রযী َدٌَاِدبَة ، َد

কাটণ  guard, sentry 

 َٕ  অবযা habitك٣َْلَا

ََخ َ  খন ফন, চঙ্গর dense forestِك٣ْ

 ًَ َ=َك٣َُّٞ س  ْٞ  ,ঢীত্নীয স্বাভী ك٣َُّ

কুঝলন,যভডদঢূ, কায়ও াঔী 

লফলল cuckold, pimp, warbler 

ٌْن   ، ِدٌََكة  ج ِد ،ُدٌُْون   ,ভুযক أَْدٌَان 

কৃালরঢ ভুযকী cock, rooster 

ٌَْماس   ٌُْس ج ِد ٌُْس، َدٌَاِم  ,ওফয َدَماِم

ন্ধকু, ভাটিয লনলঘয কঢণ , ন্ধকূ 

underground vault, dungeon(pl)  

خ َُدٌُْوم ، ِدٌَم  ج  َٔ ِك٣ْ অনফযাভ ফৃলষ্ট 

continuous rain 

خ َ َٓ ْٞ ُٔ  নহনতওার durationك٣َْ

ٌْن(]ض[ ]دٌن[ َدانَ   ধায ওযা, ঊডী (د

য়া to borrow, to be a debtor ( ب

 (ل ه هى

 III ঊন ওযা, ধায ওযা, ধায َداٌَنَ 

কদয়া, ণণ দাফী ওযা to have a 

debt, to be creditor, to claim money 

 ,IV ঊড কদয়া, ধায কদয়া أََدانَ 

ফাাঁলওলঢ লফি ওযা, লবমুি 

ওযা, কদালী ফরা to lend, to sell on 

credit, to convict 

دٌن                 دٌن  



65 

 V ঊডী য়া, ঊড ণাওা تََدٌَّنَ 

লনলচলও ঊলড চডা to be 

indebted, to have debts 

 VI যস্পয ঊড ওযা, এলও تََداٌَنَ 

লযয ওালঙ ঊড ওযা to 

contact mutual loan,borrow money 

from each other 

 X ঊড কনয়া to make اِْستََدانَ 

debts 

ٌْن    ঊড, দায়, অলণণও দাফীُدٌُْون  ج َد
debt, liability, obligation, 

ٌْنُْونَة    যায়, লদ্ধান্ত judgement َد

لدٌََّانا  লফঘাযও the judge 

ٌْنَة    َمَدائُِن ج َمِد য, নকয town, city 

ٌْنَة –  ভলদনা AL Medina الَمِد

 দণ্ডাজ্ঞা, conviction إَِدانَة  

 ঊলড চডান incurrence of اِْستَِدانَة  

debts 

 ঊডদাঢা creditor َدائِن  

  ঊডী, indebted َمْدٌُْون  

 ঊডগ্রস্থঢা, দায় مْدٌُوِنٌَّة  
indebtness, obligation 

ٌْن    ,ঊডী, দায়গ্রস্থ, debtor َمِد

indebted, obligàted 

ٌْن    ঊডদাঢা creditor ُمِد

 যাধী, লফঘাযপ্রাপ্ত, লনলন্নঢ ُمَدانَ  
convicted, judged, condamned 

ََٕ  ,নুকঢ য়া (ك٣َْٖ(]ٗ[]ك٣ٖ[َكَا

নলঢস্বীওায ওযা, বুমুি ওযা, 

ঊড কনয়া to profess to borrow َ-َ

َ َٕ َِّكَا ََل ٍْ ثِباِل  আরাভ গ্রন (ة٠َٛ)

ওযা 

 ,IIলনলচয ধলভণ ণাওলঢ কদয়া َدٌَّنَ 
to leave to one‘ s own religion 

 ,III ধায কদয়া, ধায কনয়া َداٌَنَ 

কদয়া to lend money, to take, 

give credit 

 V নুকঢ য়া, নলঢস্বীওায تََدٌَّنَ 

ওযা, বুমুি ওযা, ঊড কনয়া to 

profess to borrow 

ٌْن     ধভণ, লফশ্বা, ধভণভঢ أَْدٌَان  ج  ِد
religion, belief, creed 

   ً ٌْنِ  ধভণলফলয়ও, অধযালঢও ِد
religious, spiritual 

 ধালভণও, religious َدٌِّن   

 অরান, স্বীওায ِدٌَانَات ج ِدٌَانَة   

ওযা, ম্প্রদায়, 
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 ,ধালভণও, কঔাদাবীরু, pious َدٌَّان  

godly 

 ধভণানুযাক, বলি, ধালভণওঢা تََدٌُّن  
religiousness, piety, 
 বি, ধভণানুযাকী, ধালভণও ُمتََدٌَّن   
pious, devout, religious 
 ধালভণও ম্প্রদায়, নুকঢ ُمتََدٌِّنَة  

কশ্রনী religious community 

ٌْنَار   ٌُْر ج ِد  লদনায  (ভুদ্রায َدنَائِ

এওও)dinar- ٌْرُ َدنَا ئِ ঝাওা money 
 

 

 

' م'  

 নফভ অযফী ফডণভারায ذال 

ক্ষলযয নাভ। 

 ث ফলডণয লযফলত্তণ 

ফযফায ওযা য়    ( تَلَْعثََم

  (< تَلَْعذَمَ 

 د ফলডণয ফদলর ذ 

ফযফহৃঢ য়.        

ْذبِِهمْ  دْ بِِهْم <  فَشّرِ  Al)فََشّرِ

Qur‘an  VIII.59) 

 এআ, এআটি this, this أُوآلِء  ج  ذَا

one  (demonstrative  pronoun) 
 এঝা দ্রৃাযা, এয াালময, by بِذَا

this, bybthis means 

 ুঢযাং, ঢএফ therefore ِلذَا

 .এ বালফ so thus, so and so َكذَا

 এ বালফ, এ যওভ ওলয so َهَكذَا 

thus, in this manner 

 লও কঔালন…? লও? what َماذَا

on..? What ? 

 ঢালর কওন? কওন? Why ِلَماذَا

then? why? 

 ঐঝা, that one ِهى ِذي  م  ُهَوذَا

 – কদঔ, কঘলয় কদঔ, be hold هاَءنَذَا

 َها نَْحُن اُوالِء )ج( 

ٌَْن،تَاَن م  ذَانَ   এআ, এআটি اُْواَلئَِن ج تِ
this, this one 
 ঢঔন, ক ভয়, কআ إْذ ذَانَ  

লদনগুলরলঢ then, at that time, in 

those days 

 ,ঐ, ঐটি, that  أُْواَلئِنَ  ج تِْلنِ  م ذَِلنَ  

that one 

 বালফ,ঐ যওলভ, by that, by بِذَِلنَ 

that means 

 ঢএফ, ুঢযাং therefore ِلذَِلنَ 

 مأةََََََََََََ                 'م'

 ذّب               ذأب
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 এয য, ঢাযয, ক بَْعَد ذَِلنَ 

ওাযলন after that, thereafter, there 

upon 

 লত্রৃ, এয য, ক মাআ َمَع ذَِلنَ  

কাও yet,still, neverthless 

 এঝা, মণা that is, namely وذَِلَن أنَّ  

 ,.অয এঝা এ ওাযলন وذَِلَن اِلَنَّ  
and that is because.. 

fact that 

 ,এ বালফ, ঐ যওলভ َكذَِلنَ 

নুরুবালফ thus, in that manner, 

likewise 

 ঐঝা that أُواَل ئُِكْم )ج( تِْلُكْم )م( ذَِلُكمْ 

one 

 هُإاَل ِء )ج( َهِذي،َهِذِه )م( َهذَا

 ,এআ,এআটি this  َهاتَاِن م َهذَاِن)مث(

this one 

 কনওলডয ভঢ ( ذَأَب(]س[ ذَئِبَ 

য়া,কনওলডয বয় ায়া to be 

as wicked as wolf,to be frightened 

by wolves 

 কনওলডয ভঢ ( ذآبَة(]ن[ ذَئُبَ 

য়া, কনওলডয বয় ায়া to 

be as wicked as wolf, to be 

frightened by wolves 

 X কনওলড স্ববালফয [ذأب[ اِْستَذَأَبَ 

য়া, লনদণয় য়া to be wolf like, 

to be cruel 

،ِذئَاب   ج  ِذئْب    ,লয়ার  ذَْإبَان 

কনওলড  jakle, wolf 

 ,দলড, গুচ্ছ(ঘুর) ذََوائُِب ج ذَُإابَة   

ককাঙা tuft, wisp, strand 

 ذََوات)م ،ج( أُْولُْو،ذََوو)ج( ذَات)م( ذَا، ِذي،ذُوْ 
লধওাযী, চণ নওাযী possessor, 

owner 

 ذا দ্রঃ  ذان

[]ن[ ذَبَّ   ,শ্চাৎ ধাফন ওযা [ذَبَّ

ঢাডা ওযা, যক্ষা ওযা 

   (عن ه هى) 

،أَِذبَّة  ج ذُبَابَة    ভালঙ fly ِذبَّان 

 ,ভালঙ ذُبَابَات ج ذُبَابَة   

(ঢযফালযয)অকা flies, tip 

 ভালঙ, দলৃষ্ট, লনানা ذُبَّابَة  

(ফনু্ধলওয) flies, sight, bead ( on 

firearm) 

 ভালঙ ঢাডালনায ছাাঁঝা, fly ِمذَبَّة  

whisk 
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 ঢযা ওযা, চফাআ (ذَْبح(]ؾ[ ذَبَحَ 

ওযা, ধ্বং ওযা, ঈrকণ ওযা to 

kill, slaughter, massacre, sacrifice 

 II ঢযা ওযা, চফাআ ওযা to ذَبَّحَ 

kill, slaughter 

 চফাআওযড, চফাআ ذَْبح   
slaughtering 

 ঈৎকীওৃঢ শু sacrificial ِذْبح  

animal 

 ফযাণা pain ِذْبَحة

 ,চফাআ, ঢযা, ওাআ ذَبَّاح   

ঢযাওাযী slaughtering, killing, 

slaughterer, butcher 

ٌْح    চফাআওৃঢ, slaughtered ذبِ

ٌَْحة    ,চফাআ এয শু ذَبَائُِح ج ذَبِ

ঈrকণ, ঈায slaughter animal, 

immolation, offer 

 ,ওাআঔানা َمذَابُِح ج َمْذبَح  
slaughterhouse 

 ,কদারনায় কদারা ]ذبذب[ ذَبَذَبَ 

কদারা to swing motion, to dangle 

  (هى)

 ,II অলন্নালরঢ ওযা, কদারান تَذَْبذَبَ 

ওাাঁান, লস্থয ওযা, লদ্রৃধাগ্রস্থ 

য়া to swing, pendulate, 

fluctuate, to hesitate 

 ,কদারায়ভান কলঢ  ذَْبذَبَات ج ذَْبذَبَة  

কদারন, ওম্পড pendolous motion, 

oscillation, vibration 

 কদারায়ভান, লস্থলঢীর تَذَْبذُب  

লযফঢণ নীর লদ্রৃধাগ্রস্থ, fluctuating, 

variable, hesitant 

 কদারও oscillator ُمذَْبِذب  

 ,কদারায়ভান, লস্থলঢীর ُمتَذَْبِذب  

লযফত্তণনীর লদ্রৃধাগ্রস্থ, fluctuating, 

variable, hesitant 
 ,লযফত্তণনীর লফদযুr প্রফা ُمتَذْبِذب  

oscillating current 

 

 ঢাচা (ذُبُْول،ذَْبل(]ن[ ]ن[ ذَبَل ذَبُلَ 

বাফ াযান, ম্যান য়া, লফলরন 

ওযা, শুষ্ক য়া, ভলরন য়া, 

নুজ্জর য়া, ষ্ক ওযা, ম্যান 

ওযা to be wilted, to fade, to 

become dry, to lose luster 

 ,লছনুও(ভুিায ভা) nacre ذَْبل   

mother-of-pearl 

 ذبر                                                             مثَ
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 ,রলঢ, লরঢা (প্রদী ذَبَالَة   

রন্ঠড, কভাভফালঢ)wick 

 ,কুলঞ্চঢ, শুষ্ক ذُبُل  ج  ذَابِل   

ভলরন,দফুণর wilted,dry, daded, 

weak 

، أَْذَحال  ج ذَْحل    ,লফযলিবাফ ذُُحْول 

খৃডা, প্রলঢলাধপ্রফনঢা, resentment, 

hatred, vindictiveness 

 চফাআ ওযা to (ذَْبح(]ؾ[ذَبَحَ 

slaughter 

 II ঢযা ওযা to kill ذَبَّحَ 

 যাঔা, ংযক্ষন ( ذَْخر(]ؾ[ ذََخرَ 

ওযা, যক্ষা ওযা, to keep, preserve, 

save (هى) 

 VIII যাঔা, ংযক্ষন ওযা, যক্ষা اِذََّخرَ 

ওযা, to keep, preserve, save (هى) 

 ,ংযলক্ষঢ أَْذَخار  ج ذَْخر  

গুদাভচাঢ, ভচদু, বাণ্ডায, গুদাভ 
stored, hoarded, accumulated, 

stores, treasure 

ٌَْرة    ,বাণ্ডায, গুদাভ ذََخائُِر ج ذَِخ

যন্চাভ, যদ, ঔাদয, treasure, 

stores, provisions, food 

َخار    ংযক্ষন ওযড, গুদাভচাঢ اِّدِ

ওযড, চভাওযড, storage, hoarding, 

storing, gathering 

َفبِه١َ   ঞ্চয় savingsاِكِّ

ر   ُرْوَن ج ُمَدّخِ  ককারণ্ত্দাচ ُمَدّخِ

ওাযী, ওাযী লওালয 
assistant gunner 

َرة   َرات ج ُمَدّخِ  যফযা supply ُمَدّخِ

 লফদযুৎ ঞ্চলয়য ُمدَِّخرات ج ُمدَِّخرة  

মন্ত্র storage battery 

 লয লফলল sorghum ذَُرة  

ঙডান, লঙাঁ  ( ذَّر(]ن[ ذَرَّ  ঞান, কাঁঘন 

ওযা to stew, spread, to sprinkle 

  (ب هى)

 লফলক্ষপ্ত ওযড, ছডাআয়া ذَر   

কদয়া, কু্ষদ্র ওডা, যভানু 
sterwing, wrinkling, 

ة    ات ج ذَرَّ  ,যভানু, কু্ষদ্রওডা, ডু ذَرَّ

ওলডওা atom, tinny particle, speck 

 াযভাডলফও atomic ذَرِّ ي   

 াঈটায, powder ذَُرْور   

 াঈডালযয ভঢ, গুডা ذَُرْوِري    
powdery   
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ٌَْرة    ুকলন্ধ াঈটায ذََرائُِر ج ذَِر
fragrant powder 

ي     ফংধয  লফলয়ও ذُّرِ
pertaining to progeny 

ٌَّة    ٌَّات ج ذُّرِ  ফংধয ذَاَرِري، ذُّرِ

কুর, ম্তান 

 ঙাড,ঢযাক ওয to let, leave ذَرْ ،ٌَذَرُ 

 ঢীক্ষ্ম য়া, ওাঝা (ذََرب(]س[ ذَِربَ 

ওাঝা য়া, to be sharp, cutting 

 টাআলযয়া, diarrhea ذََرب  

 ,ঢীক্ষ্ম, ওাঝাওাঝা ذُْرب  ج ذَِرب  
sharp, cutting 

اح    ভালঙ লফলল fly ذََراٌُِح ج ذُرَّ

(Spanish) 

 ,ভাা,ঠাওা )ذَْرع(]ؾ[ ذََرعَ 

লঢিভ ওযা  ভধযস্থঢা ওযা, 
tocross, measure, to cover, 

intercede (هى)   
عَ   V ফযফায ওযা, ওালচ تَذَرَّ

রাকান, প্রলয়াক ওযা to use, apply, 

employ 

 VII গ্রয য়া, স্তলক্ষ اِْنذََرعَ 

ওযা 

 ক্ষভঢা,াভণণয power, ability ذَْرع  

  (ب )

 ,ফাহু, স্ত, arm ذُْرَؼان،أَْذُرع  ج ِذَراع 

forearm 

ٌْع    ,কঢচস্বী ঘরা, প্রাডফন্ত াাঁঝা ذَِر

ফযাও, ঢাডাঢালড ম্প্রাযডভয়, 

লফধ্বংী, ঘঝলঝ stepping lively, 

walking briskly, rapidly, quick, 

devastating 

ٌْعَة    ,ভাধযভ, ঈায় ذََرائُِع ج ذَِر

চুাঢ, ফাানা medium, pretext, 

excuse 

ٌْؾ،ذَْرؾ(]ض[ ذََرؾَ  ،ذَِر  (ذََرفَ ان،ذُرُ وْ ؾ 

প্রফালঢ ওযা, ছযান to flow, to 

shed (هى) tear 

ؾَ   II লঢিভ ওযা, ায য়া ذَرَّ

to exceed (على) 

 ,X প্রফালঢ লঢ কদয়া اِْستَذََرؾَ 

ছযলঢ কদয়া to let flow, shed 

 (هى)

 লফষ্ঠা ঢযাক (ذَْرق(]ن[ ]ض[ذََرقَ 

ওযা to drop excreta 

 IV ালঔয লফষ্ঠা ঢযাক ওযা أَْذَرقَ 
to drop excreta 

 ذرق           ذرب
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 (هى) লফষ্ঠা, ভর extreta ذَْرق   

 ঙডালনা to (ذْري،ذْرو(]ن[ذََرا

disperse (هى) 

ى  (هى) II লঙঝালনা to scatter ذَرَّ

 IV ঈডালনা, লঙঝালনা to أَْذَرى

scatter (ى) 

ى  V ঙলডলয় মায়া to be تَذَرَّ

fanned (هى) 

 X অশ্রয় কনয়া to takeاِْستَذََرى

refuge (ب) 

 বুট্টা (প্রচালঢ) corn, maize ذَْرة   

 অশ্রয়,লনযাত্তা ذًُرى 
protection,shelter 

 ু,ঘুাঁডা, ীলণ, ীলণলফন্ন ذًُرى ج ِذُرْوة   

লফণাচ্চ ীভা summit, top, climax 

culmination.  

 য ছাডায َمذَاٍر ج ِمْذَراة  ،ِمْذًرى 

মন্ত্র winnowing fork 

 বয় (ذَْعر،ذََعر(]ؾ[]س[ ذََعَر،ذَِعرَ 

কদঔালনা to frighten, )ه(বীঢ 

য়া, to be frighten (ل) 

 (ه) IV বয় কদঔালনা to frighten أَْذَعرَ 

 V বীঢ য়া to be alarmed تَذَعَّرَ 

 VII বীঢ য়া to be اِْنذََعرَ 

frightened 

 ,বয়, ত্রা, ঈৎওন্ঠা fright ذُْعر  

terror, panic 

 ,বয়, ত্রা, ঈৎওন্ঠা fright ذََعر   

terror, panic 

 ,চচীফনানীওয ভাযাত্মও ذََعاؾ  

ঢাৎক্ষলডও ভযড lethal, deadly, 

immediately killing 

 বয় কদঔান (ذَْعك(]ؾ[ ذََعكَ 

(লঘৎওায ওলয) to frighten (ٙ) 

(by screaming) 

ه ) ফ ভানা to submit (ذََعن(]س[ ذَِعنَ 

 (ل
 IV নুকঢ য়া to concede أَْذَعنَ 

 ( ل ب ه)

 অনুকঢয, ম্মলঢ, ফযঢা إِْذَعان  
submissiveness, obedience 

 নুকঢ, ম্মঢ, নম্র, ফাধয ُمْذِعن  
submissive, obedient, pliable 

 নুকঢ, ম্মঢ, নম্র,ফাধয ُمْذَعان  
submissive, obedient,pliable 

 ওঝু কন্ধ, pungent smell ذَفَر  

ن،أَْذلَان  ج )م(  ذَلَن  ذَلُوْ   ণুঢলন chin 

 ذكر            ذعر
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ذَْلُن  -   দালড beard ذُلون  ج )م( ذَْلن  

ٌْخِ   কাভযাচ(লঢি কাঙ الشَّ

লফলল) worm-wood 

 স্মযড ওযা to (ذَْكر،تَذََكار(]ن[ ذََكرَ 

remember (هى) 

ب ه ) II স্মযড ওযা to remind ذَكَّرَ 

 (هى

) III অলরাঘনা ওযা to negotiate ذَاَكرَ   ه

 ( هى

 IV  স্মযড ওলযলয় কদয়া أَْذَكرَ 

 (هى ه)

 V স্মযড ওযা to remember تَذَكَّرَ 

 (هى)

 VI যস্পয স্মযড ওযান to تَذَاَكرَ 

remind each other (هى) 

 VIII স্মযড ওযা to اِدََّكرَ 

remember(هى) 

 (هى) X ভলন যাঔা to recallاِْستَذََكرَ 

 ,স্বযড, স্মৃলঢ, স্মৃলঢযক্ষা, ুনাভ ِذْكر  

ঈদৃ্ধলঢ, ঈলিঔওযড, ফনণনা 
remembrance, recollection, 

memory, reputàtion, renown, 

citation, mentioning 

 ুরুলذُْكَران، ذُُكْوَرة  ،ذُُكْور  ج ذََكر    

male –   (ج)ذُُكْور  ুরুলাঙ্গ penis 

ًَِو١َ   ুরুল লফলয়ও masculine, maleمَ

 ,ুনাভ, ঔযালঢ reputation ذُْكَرة  

renown 

 ,স্মযড, স্মৃলঢ ِذْكَرٌَات ج ِذْكَرى

স্মৃলঢযক্ষা, ুনাভ, ঈদৃ্ধলঢ, 

ঈলিঔওযড, ফনণনা remembrance, 

recollection memory, reputàtion, 

renown, citation, mentioning 

ٌْر     আস্পাঢ steel ذَِك

 স্মযড, স্মাযও, স্মৃলঢলঘি تَْذَكار  
remembrance, reminder, moment, 

memory 

 ,স্বযড ওযায় ওাযী تَْذَكاِري  

স্মাযও, স্মৃলঢযক্ষাওাযও helping 

the memory, memorial, 

commemorative 

 স্মাযও, স্মাযওলঘি تَْذِكَرة  
reminder, momento 

 ,ঔফয, কনাঝ تَذَاِكر  ج تَْذَكرة  ،تذِكرة  

ঝুওযা-ওাকচ, টিলওঝ, ওাটণ  
message, note, card, slip, pass, 

ticket 

ذكر   ذلّ                
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ً  , تَْذَكِري      ,টিলওঝ লফওৃঢা تَْذَكْرِج

কাডীয াামযওাযী  ticket 

seller, coductor 

ٌْر    স্মযডওযড, স্মাযও, লবলত্ত تَْذِك
reminding, reminder, momento 

 ,অরাঅলরাঘনাُمذَاَكَرات ج ُمذَاَكَرة  

যাভণ, ভালফ, লক্ষা,ভুঔস্থ 

ওযড,ধযয়ন negotiation, 

consultation, conference, leàding, 

memorization, study 

 স্মৃলঢ, স্মযড, নুস্মযড تَذَكُّر  
memory,remembrance 

ভুঔ¯’ ওযড, ভুঔ اِْستِْذَكار   ’̄, 

memorizing, memorization 

 স্মৃলঢ memory ذَاِكَرة  

 ,ঈলিলঔঢ, ফলডণঢ َمْذُكْور  

mentioned, said 

 ুরুললরঙ্গ(ফযাওযড) ُمذَكَّر  
masculine (gram) 

َرة   َرات ج ُمذَّكِ  ,ভন্তফয, টিওা ُمذَّكِ

কনাঝফআ, স্মাযওলরল, স্মাযও- 

লঘি, পযভান,  প্রলঢলফদন, note, 

remark, memorandum, memorial, 

decree, report 

 (ذََكاء،ذًَكا،ذُُكو(]ن[ ]ذكو،ذكً[ َذَكا

জ্বারান, জ্বলর ঞা, ঢীব্রকন্ধ 

ঙডালনা to blaze, to flare up, to 

exude strong odour 

 ًَ  ফুলদ্ধভান য়া to (ذََكاء(]س[ ذَِك

be intelligent 

 II জ্বারান, চফাআ ওযা to ذَكَّى

blaze,to immolate (هى) 

 (هى) ,IV জ্বারান, to blaze أْذَكى

 ,X জ্বারান,জ্বলর ঞা اِْستَْذَكى

ঢীব্রকন্ধ ঙডালনা to blaze,to flare 

up, to exude strong odour 

 ,ূক্ষ্ম লফঘায লি,ফুলদ্ধভত্তা ذََكاء  

acumen, intelligence-   ذَُكاء ূমণয 
the sun 

  ًَ  ,ফুলদ্ধভান, ঘারাও أَْذِكٌَاة  ج ذَِك

দীপ্ত, ুস্বাদ ুintelligent, clever,  

bright, tasty 

 (َمذَلَّة،ِذلَّة،ذاَللَة،ذُّل،ذَلَّة(]ض[ ذَلَّ 

দস্থ য়া to be low 

  (ه هى) II দস্থ ওযা to lower ذَلَّلَ 

ه  ) IV দস্থ ওযা to lower أَذَلَّ 

 (هى
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الى ) V রালিঢ ওযা to lower تَذَلَّلَ 

  (ل

 X রালিঢ ভলন ওযা to thinkاِْستَذَلَّ 

low (ه) 

 ,লনওৃষ্টঢা, ঢুচ্ছঢা, ীনঢা ذُل  

নম্রঢা, রজ্জা lowness, 

insignificànce, ignominy, shame, 

 ,লনঘুঢা,  কু্ষদ্রঢা,  লনওৃষ্টঢা ِذلَّة  

নম্রঢা lowness, baseness, 

vileness, submissiveness 

ٌْل   ء  ج ذَِل  ,লনঘু,  ঢুচ্ছ, ফাধয أَِذلّة ، أَِذالَّ

নম্র, ঘাঝুওায low, despised, 

humble, obsequious 

 ফাধয, বদ্র, স্ত্রী-ঈঞ ذُلُل  ج ذَلُْول  
docile, gentle, female camel 

 নম্রঢা, ফাধযঢা, ফভাননা َمذَلَّة  
humbleness, submissiveness, 

humiliation 

ٌْل    ,ক্ষয়,ফনলঢ, লঢিভওযড تَْذِل

কয়ওযড, লববূঢ ওযড 
degradation, overcoming, 

 ,ফনলঢ, ভান اِْذاَلل  

degradation, humiliation 
 ,লনলচলও ীনওযড تَذَلُّل  

অত্মাফভাননা self-assement 

 ٍَ ِن ُٓ অফভাননাওয humiliating 

 ,ফণলনন্, াড ذَاَلِذلُ  ج  ذُْلذُل  

অাঁঘরা, lowest, hem (garment) 

 ওাঝা ওাঝা ذُْلؾ  ج ذَْلفَاُء م  أَْذلَؾ  

কঙাঝ ুন্নয নাও  লফলষ্ট 
having small finely chiseled nose 

 অকা, লচহ্বায অকা tip, tip of ذَْلك  

the tongue 

،ذَلَك   ٌْك   ফাওঝু, াফরীর ذَِل
eloquent, facile 

 ذَا দ্রঃ  ذَِلنَ 

ة،ذَّم(]ن[ ذَمَّ   ,ফাদ কদয়া (َمذَمَّ

লনন্না ওযা, ভালরঘনা ওযা to 

blàme, dispraise, to criticize (ه)   

مَ   II কালর কদয়া, বrণনা ওযা ذَمَّ

to rebuke, to censure (ٙ)  

 ,বৎণনা, ভমণাদাালন, censure ذَم  

dispraise 

ة    লনযাত্তা, মত্ন, লনযাত্তা ِذَمم  ج ِذمَّ

ভঞ, দালয়ত্রৃ, অলণণও দায়, লনশ্চয়ঢা, 
protection, care, convent of 

custody, responsibility, 

  ً  ,ভুলরভ স্বাধীন নাকলযও ِذِمّ

non Muslim citizen 

ذمر                                  ذّل     
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ة  ج ِذَمام    ,লধওায স্বত্রৃালধওায أِذمَّ

লনযাত্তা, লববাফওত্রৃ  

ٌْم    ,লনলন্নঢ, লনন্ননীয়, অলত্তওয ذَِم

কুৎলঢ, ঔাযা censured, 

blàmeworthy, objectionable, ugly 

ٌَْمة      লনন্না, কদালذََمائُِم ج ذَِم
blame,censure 

ات ج  خ ََمذَمَّ َّٓ نَ َٓ ননন্দা, লঢযস্কায  blame, 

censure 

 ,লনলন্নঢ, লনন্ননীয় َمْذُمْوم  

অলত্তওয, কুৎলঢ, ঔাযা 
censured, blàmeworthy, 

objectionable, ugly 

رَ   V লবলমাক, নালর [ ذمر[ تَذَمَّ
complain, grumble 

 ,লফত্র দঔর, রালরঢ নয ِذَمار  

ম্মান sacred possession, 

cherished goods, honour 

ر   َرات ج تَذَمُّ  লবলমাক, লম্তাল تَذَمُّ
complàint, grievance 

 ًَ  ভৃঢুয ভুঔাভুঔী ( ذََماء(]س[ ذَِم

য়া, to be in the throes of deàth 

 কল ম্বর,কল লনশ্বা làst ذََماء  

remnant, last breath 

 IV বূর ওযা,যাধ ]ذنب[ أْذنَبَ 

ওযা, to do wrong, to commit a sin 

 X যাধী াফযস্ত ওযা, to اِْستَذَنَبَ 

find guilty 

 ,যাধ, া ذُُمْوب  ج ذَْنب   

ওভণ offense, sin, crime 

 ,করচ, কলপ্রান্ত أَْذنَاب   ج  ذَنَب  

নুাযী, বৃঢয tail,end, follower, 

henchman 

প্রালন্তও, লযলষ্ট, লনবণ ذَنَبِئ   যীর 
caudàl, aappendages depàndant 

 ত্রফৃন্ত petiole ذَنٌَِب  

 ধূভলওঢু comet ُمذَنَّبَات ج ُمذَنَّب  

ْذنِب  مُ   যাধী, ালস্তয কমাকয, 

গুনাকায, criminal, guilty, culpàble, 

sinner 
 মায়া গ্রন (َمْذَخب،ذََهاب(]ؾ[ ذََهبَ 

ওযা, কনয়া, ভ্রভন ওযা, দলুয 

মায়া, অদৃয য়া, লফরুপ্ত ওযা, 
to go, to be take, to go away, to 

disappear, vanish (ل هى) 

  (هى) II ঘওঘলও ওযা to guild ذَهَّبَ 

 ذهب                        م٢ٓ  
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 IV মায়ালনা, ডান, দযূ ওযা أَْذَهبَ 
to cause to go, to remove 

eleminàte (عن هى) 

 II নুযড ওযা [مذهب[ تََمْذَهبَ 

 স্বডণ, স্বডণভুদ্রা gold, gold coin ذََهب  

  ً  ,কানারী, কানায, ভূরযফান ذََهبِ

ুন্নয golden, of gold, excellent 

َهِبٌَّة  ذََهبٌَِات ج ذَ   কনৌওা লফলল, 

house boat 

 কভন, মায়া, লঢিভ ذََهاب  

ওযড, ভঢাভঢ, দলৃষ্টলওান, লড 

মায়া, হ্রা, মাত্রা, going, passing, 

falling away, loss, leave, journey 

 কভন, মায়া going ذَُهْوب  

 ,কভন, মাত্রা َمذَاِهُب ج َمْذَهب  

ারালনায ণ, নুালযঢ 

অঘযন, ণ, ভঢাভঢ, অদণ, 

লফশ্বা, going, leave, departure, 

manner followed, belief, ideology, 

thought 

  ً  ,কশ্রনীকঢ, াম্প্রদালয়ও َمْذَهبِ

স্বীওালযালি লফলয়ও, secctorian, 

denominational, confessional 

 াম্প্রদালয়ওঢা, sectarianism َمئَْهبٌَِّة  

 লফকঢ, ফযঢীঢ, শুনয, লফলন ذَاِهب  

without, less - ِذَاِهُب اللَْون যংীন 
colourless, without colour 

 ,লফস্মৃলঢ َمْذُهوُب العَْمِل، َمْذُهْوب بِهِ 

ভলন না ডা, লফস্মৃঢ য়া, 

লফওৃঢ ভলস্তষ্ক out of 

mind,demented 

 কানারী gilded ُمذهَّب  

 নযভনষ্ক (ذَُهْول،ذَْهل(]ؾ[]س[ ذََهلَ 

ণাওা, বূলর মায়া, ফাদ কদয়া, 

এলডলয় মায়া to forget, to omit, 

to overlook (هى)  

 ,লফহ্বর য়া (ذَُهْول( ]س[ ذَِهلَ  

লওংওঢণ ফযলফভূঢ় য়া, অঢংলঙ্কঢ 

য়া, ফাও য়া, ঘভৎওৃঢ 

য়া, বীঢ য়া, নযভনষ্ক 

য়া, বূলর মায়া, ফলরা ওযা 
to be perplexed, dismayed, 

frightened, astonished, absent 

minded (ٖػ)  

 IV বুলরলয় যাঔা,নযভনা  أَْذَهلَ 

ওযা to baffle, to distract 

ذهب        ذهل                     
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 ,VII লফহ্বর য়াاِْنذََهلَ 

লওংওঢণ ফযলফভূঢ় য়া, অঢংলঙ্কঢ 

য়া, ফাও য়া, ঘভrওৃঢ 

য়া, বীঢ য়া, নযভনষ্ক 

য়া, বূলর মায়া, ফলরা ওযা 
to be perplexed, dismayed, 

frightened, astonished, absent 

minded (ٖػ)  

 ,ঢফুলদ্ধঢা, অাডঢা ذُُهْول  

কবফালঘওা, ঢফাও, নযভন®‹ঢা, 
perplexity, stupor, confusion, 

absentmindedness 

 ,ফলরাওাযী, অত্মবূলরা ذَاِهل  

ভনলমাকী, লনশ্চর, াড 
negligent, forgetful, absent-minded 

লওংওঢণ َمْذُهْول   ফযলফভূঢ়, ঘলওঢ, 

অঢলঙ্কঢ, লফভ্রান্ত, নযভনষ্ক 
perplexed, dismayed, condused, 

absent-minded 

 ,বূঢুূডণ, লফভ্রালন্তওয ُمْذِهل  

লফস্ময়ওয startling, baffling 

amazing 

ঢলওণ ُمْنذَِهل   ঢ, ংলঙ্কঢ, 

লওংওঢণ ফযলফভূঢ়, অঢলঙ্কঢ, লফভ্রান্ত, 

নযভনষ্ক perplexed, dismayed, 

condused, absent-minded 

 ,ভন, ফুলদ্ধভত্তা, mind أْذَهان  ج ِذْهن  

intellect 

  ً  ,ভানলও, ফুলদ্ধফৃলত্তও mental ِذْهنِ

intellectual 

 ভানলওঢা mentality ِذْهنٌَِّة  

 ذََوات)م،ج( اُولُو،ذَُوو )ج(، ذَاْت)م(، ذَا ، ِذْي ،ذُوْ 

ভালরও, লধওাযী possessor, owner 

ذََوات  ج  )م( ذَات  -    লস্তত্রৃ, ন, 

য়া, াযং, স্বীয়, স্বয়ং, ফযলিত্রৃ, 

নুরু, ভ being,essence, 

self,personality, the same 

 ফযলিকঢবালফ personally ذَاتًا

  ً  ,লনলচয, ঈমুি, স্ব-ৃষ্ট ذَاتِ

স্বয়ংওৃঢ, স্বঢফুঢণ , ফযলিকঢ 

 ,লনলচয, লনলচয দ্রৃাযা ذَاتًٌِا

ফযলিকঢবালফ, by  self, of self, 

personally 

 ,ফযনক্তত্ব, লযলঘঢ, personalityمَار٤َِّخ َ

identity 
 দাীনয, ঈদাীনঢাঢা اَلذَاتٌَِّة  
impersonality 

   ً  ঈচ্চভালনয, স্বঢন্ত্র, লফরাী ذََوائِ
high-class, exclusive, luxurious 

 ذوب            ذوب
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 ذأب দ্রঃ ذوابة

 কলর মায়া to (ذَْوب(]ن[ذَابَ 

dissolve 

بَ    (هى) II করালনা to dissolve ذَوَّ

أَذَابَ   IV করান to liquify (هى)  

 দ্রফীবূঢ ওযড, লভলশ্রঢ ওযড ذَْوب  
dissolution, solution 

 দ্রফীবূঢ ওযড, লভলশ্রঢ ذََوبَان  

ওযড, ঢযরীওযড  dissolution, 

solution, liquifaction 

ٌْب    দ্রফীবুঢ ওযন, লভলশ্রঢ تَْذِو

ওযন, লফকলরঢ ওযড dissolution, 

solution, liquifaction 

 ,দ্রফীবুঢ ওযড, লভলশ্রঢ ওযড اِذَابَة  

লফকলরঢ ওযন dissolution, 

solution, liquifaction 

  দ্রফীবূঢ, লফকলরঢ, দ্রফনীয় ذَائِب  
dissolved, melted, soluble 

  ذُو দ্রঃ ذََوات ، ذَات

 ,লফলক্ষপ্ত ওযা (ذٌََاد،ذَْود(]ن[ ]ذود[ ذَادَ 

ঢাডাআয়া কদয়া, ডালনা, যক্ষা 

ওযা to drive away, to scatter,to 

defend,to protect (عن ه هى)  

  প্রলঢযক্ষা, লনযাত্তা ذُْود  

defense,  protection  

 ,প্রলঢযক্ষা, লনযাত্তা do dense ِذٌَاد  

protection   

 ফযফস্থাও, ঔাফালযয َمذَاِوُد ج ِمْذَود  

নারী manàger, feeding  trough 

 ,প্রলঢযক্ষাওাযী ذَاَدة  ج ذَائِد  

যক্ষাওাযী defender, protector 

 স্বাদ গ্রন (ذَْوق،َمذَاق(]ن[]ذوق[  ذَاقَ 

ওযা to taste (هى) 

 IV স্বাদ গ্রন ওযান to have  أَذَاقَ 

taste (ه)  

 V স্বাদ গ্রন ওযা to taste تَذَاقَ 

 (هى)

 ,স্বাদ, নুবফনীয়ঢা أَْذَواق  ج ذََوق   

ংলফদনীরঢা, হুলয প্রবাফ, 

কচাাঁও প্রফডঢা, কন্ধ taste, 

perceptibility, urbanity, sensitivity, 

inclination, flavour 

  ً  ,স্বালদয, স্বাদ (ফুলদ্ধফৃলত্তও ذْولِ

নান্নলনও) of taste (intellectual, 

aesthetic) 

 স্বাদ taste ذََواق  

اق    কঝুও, gourmet ذَوَّ
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 স্বাদ, স্বাদ কনয়ায স্থান ফা ُمذَاق  

ভয়, taste, time or place tastin 

 স্বালদয নুবূলঢ sense of ذَائِمَة  

tàste 

َُنَ  ْٝ  নজহ্বায অকা tip of the tongueمَ

 শুলওলয় (ذُِوّي(]س[]ض[ ذِويَ ،ذََوى

মায়া, ম্যান য়া, ঢাচা বাফ 

াযান ঢাচা বাফ ালযলয় 

মায়া to dry up, to be wilt, to be 

dry 

أَْذَوى  IV শুলওলয় কপরা to dry 

 শুওনা, ম্যান withered, fade ذَاوٍ 

 ذو দ্রঃ ذَى

 ঙলডলয় ডা to (ذٌُُْوع(]ض[]ذٌع[ذَاعَ 

spread 

أَذَاعَ   IV প্রঘায ওযা to propagate ( هى

 (ب

 ,ফযাওঢা, াধাযডত্রৃ, ঙডান ذٌُُْوع 

লফস্তায, লফলক্ষ, প্রঘরন widespread 

news, commonness, spreading 

spread, circulation 

ٌُْع ج ِمْذٌَاع   কম লযয নযায় َمذَاٌِ

চানায়, দযূদী ফযলি, কযলট 

কন্টায, ভাআলিালপান, কফঢায মন্ত্র 
telltale, discreet person, radio 

station, microphone, radio set 

 ,াঢন, প্রঘায, লফস্তায إِذَاَعة  

কখালনা, প্রওানা, প্রওা, ম্প্রঘায 
spreading, ddissemination 

propagation, revelation, 

braodcasting 

যযনড, কঝলরলবন ম্পলওণاِمَاِػ٢َ  ঢ 

radio, television( in compound)  

 ,ফযাও, াধাযন, ঘরভান ذَائِع  

ফযাওবালফ চানা widespread, 

common, general, circulating, 

widely known 

ٌْع    ,প্রঘাযও, ম্প্রাযও, কখালও ُمِذ

ম্প্রঘাযওাযী, কফঢায কখালও 
spreader, ppropagator broadcaster, 

proclaimer 

ٌْعَة   ٌْعَات ج ُمِذ  ,কখাললওা (ভলরা) ُمِذ
2oman announcer 

ٌْل(]ض[ ]ذٌل[ ذَالَ   ছুলর ডা to (ذ

hang 

 II ছাডর রাকান to furnish an ذٌََّلَ 

appendix (هى)  

ٌعذ ذٌل                                                        
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أَذَالَ   IV অাঁঘর রাকান to add 

appendix (هى) 

ٌْل   ،ذٌُُْول  ج ذَ  ,লনম্নঢভ স্থান أَْذٌَال 

কলপ্রান্ত, করচ, াড(ওাড), 

ঢরলদ, কল াঢা, লযলষ্ট, করাও 

রশ্ওয, লনবণ যীর, পরাপর the 

lowest part, hem, bottom, tail, 

appendix, suite, dependent 
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 " ر''

ফডণভারায দভ ক্ষয। 

 َراآت   ,أْرَوآء  – ফহুফঘন (‘যা) َرآء ، َرا

 ل-এয লযফলত্তণ  ফযফহৃঢ য়-

 ) )نَثرَ ة ( نَثْلَ ة ، لَعَ لَّ )َرعلَّ

( وَ ِجل  ،   )وِجر 

 পুপু lung ِرئَات  ، ِرئُْون  ج  ِرئَة

পুপুলয, পুপু ম্পলওণ ِرئَِوي   ঢ 
pulmonary, pertaining to lung 

 ,কভযাভঢ ওযা ( َرأْب(]ؾ[ َرأَبَ 

াযান, ংলাধন ওযা, ঠিও ওযা 

to repair, to rectify, to set right (هى)  

  লট্ট ,patch ُرْإبَة  

 কভযাভলঢয َمَرائُِب ج  ِمَرأب  

কদাওান, কযালযচrepair shop, 

garage 

ٌْنَج    যচন (াআন কালঙয য) َراتِ

লফলল, resin 

 নযভ, কওাভর soft, tender ُرإْ د  

 , ভ ফয়লয ভানুল أَرآد  ج َرئِد  

ভাভলয়ও, man of same 

age,contemporary 

 প্রধান (ِرئَاَسة(]ؾ[]ن[  َرأََس ، َرُإسَ 

য়া, দালয়ত্রৃ প্রাপ্ত য়া, বালত্রৃ 

ওযা, ফযাফস্থা ওযা, কনঢৃত্রৃ কদয়াto 

be the head, to be the president, 

leader (هى) 

 প্রধান য়া to (ِرئَاَسة(]ؾ[ َرأَسَ 

be the president 

 II কপ্রললটন্ট ফানান to make َرأَّسَ 

president 

 V বালঢ য়া to be تََرأَّسَ 

president 

 VIII প্রধান য়া to be theاِْرتَؤَسَ 

president 

، ُرُإْوس  ج )م( َرأْس    ,প্রধান  أَُرْإس 

লযঘারও, কনঢা, ঈলযয ং, 

গ্রবাক, ভাণা, ীলণস্থান, কল, 

প্রধান ং, শুরু chief, head, 

upper part, summit, end, main part, 

beginning 

 ,যালয, ঢাৎক্ষলনও, directly َرأًْسا

immidiately 

 ,স্বাফরম্বী, স্বাধীন بَِرأَْسةِ 

স্বয়ংমূ্পডণ-  )ِعْلُم بَِرأَْسة) লনলচআ 

লফজ্ঞানভয় a science in itsef,   َرأُْس

‗ر رأس                     ‘  
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 এলও লযয ভঢ, alike one بَِرأِْس 

another) 

 শুরুলঢ, অলক, at the َعٰلى َرأِْس 

begainning of,at head of , at the 

end of 
  ً  প্রধান, ঔাাঁডা (adjective) َرأِْس
chief,vertical 

ٌُْل ج  ٍَ َهأٍَْرَساِم ب َٔ ুাঁনজ capital 

  ً  ,ুাঁলচফাদী, ধনঢালন্ত্রও َرأْسَماِل

capitalist, capitalistic 

 ুাঁলচফাদ, capitalism َرأْسَمالٌَّة  

ٌْس    ,দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত, প্রধান ُرَإَساء  ج َرئِ

লযঘারও প্রাও, ফযফস্থাও, 

ঈধণঢন in charge, head, director, 

governor, superior 

ٌَْسة    ভলরা ফযফস্থাও, diretress َرئِ

  ً ٌِْس  ,ভূর, প্রধান, ভুঔযmain َرئِ

principal, leading ٌْس- َدُوُر َرئِ  ভূর 

ং principal part 

 ,কনঢৃত্রৃ, ফযফস্থানাِرٌَاَسة  ،ِرئَاَسة  

বালঢত্রৃ, লযদণন leadership, 

management, presidency, 

supervision 

 ,লনলদণনা, ফযফস্থানা تََرُإس  

বালঢত্রৃdirection, management, 

chairmanship 

ُإْوُسْوَن ج َمْرُإْوس  َمرْ   লধন, a 

subordinate 

 দয়া (َرآفَة،َرأفَة(]ن[ َرَإؾَ ، ]ؾ[ َرأَؾَ 

কদঔালনা, দয়ারু য়া, দয় য়া 
to show mercy, to be kind, to be 

gracious (ب ه)  

 ,V দয়া কদঔালনা, দয়ারু য়া تََرأَّؾَ 

দয় য়া to show mercy, to be 

kind, to be gracious (ب ه) 

 ,ওরুনা, ভলফদনা رآفَة ،َرأْفَة  

ঈদাযঢা, হৃদয়ঢা mercy, 

compassion, graciousness 

 ,ওরুনাভয়, দয়াভয় َرُإْوؾ  

লজঢলী,ঈদায ,merciful, 

compassionate, benevolent, 

gracious 

 লধও দয়াীর, লধও أََرأْؾُ 

ঈদায, লধও লজঢলী kindlier, 

more gracious 

 ,াভ কালঙয ঢন্তু (ভাদযু َرافٌَِا

ঝুল তঢযীয)raffia palm 

 رإي             رأس
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 কভযাভঢ ওযা, াযান (رأْم(]ؾ[ َرأَمَ 

to repair, mend (هى) 

 কস্দূডণ বালফ (ِرئَْمان(]س[ رَ ئِمَ 

বারফাা, লপ্রয় য়া, কস্দলয 

অঘযন ওযা, মত্নীর য়া to love 

tenderly, be fond of, caress 
 ,াদা লযড লফলল ارآم  ،آَرام  ج ِرئْم  

white antelope 

 কস্দভয়, কওাভর َرُءْوم  
loving,tender 

 ,ঢন্তু্তলফলল, ঘীনাাঞ, fiber َراِمٌَة  

chinà jute 

 কালঙয রঢা লফলল(ঘীনা) َراَوْند
rhubardd 

 কদঔা to see (ُرْإٌَة،َرأْي(]ؾ[ َرأَى

 III করাও কদঔান to make َراَءى

show to public (ostentatiously) 

 IV কদঔালনা to show  أََرى

ى  V লঘন্তা ওযা to think تََروَّ

 VIII লফলফঘনা ওযা to اِْرتَؤَى

consider (هى) 

 ,ভঢ, দণন, ধাযনা آَراء  ج رأْي  

ঈলদ, প্রস্তাফনা opinion, view, 

idea, suggestion, proposal 

 ফযানায, ঢাওা َراٌَات ج َراٌَة  
banner, flag 

 কপ্রক্ষন, লনলযক্ষা, কদঔাওভণ ُرْإٌَة  
seeing, viewing, inspection 

 দলৃষ্ট,স্বপ্ন, vision, dream ُرًإى ج ُرْإٌَا

 দলৃষ্টলি, অলফণবাফ َمْرأًى
viewarition 

 অয়না, looking َمَراٌَا ،مراٍء  ج  ِمْرآة  

glass 

َوا٣َخ َِمَراٌَات ج  ِٓ আয়না looking glass 

 َ١ ِٝ وآ ِٓ আয়না ম্পলওণ ঢ mirror (in 

compound)  

 ,বণ্ডালভ, ওওঝবান ِرٌَاء ،ِرئَاء  

নওর hypocrisy, dissemblance, 

simulation 

 ,বণ্ডালভ, ওওঝবান ُمَراَءاة  ،ُمَراآة  

নওর hypocrisy, dissemblance, 

simulation 

 ,লযদণও َراُإون  ، َراُإن  ج  َراءٍ 

দণও observer, spectator 

 লঘত্র-লনলদণও َرائٌَِات ج َرائٌَِة  
view-finder 

  ً  ,লনযীলক্ষঢ ,দৃযভান seen َمْرئِ

visible 

 বণ্ড hypocrite ُمَراُإْون ج ُمَراءٍ 

ربؤ                                  رإي     
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  পুপু lung ِرئَات ، رئُون ج ِرئَة  

  (رأى দ্রঃ) তাওা flag, bannarَها٣َخ َ

 ভালরও য়া (َرّب، ِربَابَة(]ن[ َربَّ 
to be master 

 II রারন ারন ওযা to raise َربَّبَ 

( ههى   )  

 ,প্রবু, ভালরও أَْربَاب  ج رب  

স্বালধওাযী lord, master 

 ঈত্নী, বদ্রভলরা َربَّات ج َربَّة  
mistress 

، ِربَاب  ج ُرب    ,যন ُربُْوب 

পলরয য, ভণ্ড, Rob, fruit juice, 

mash 
ُربَّ    লনও many a-  ٍربَّ رُجل 

লনওভানুল many a man 

 কওান ভয়, ম্ভফঢ, য়ঢ ফা ُربََّما
some times, perhaps, mày be, 

possibly 

 ঘভণলযাক লফলল, skin erruption َربَّة  

 অযলফয ফাদযমন্ত্র َربَابَة  ج َربَاب  

লফলল (লফারা দৃয) fiddle 

ٌْب    ,ারওুত্র أَِربَّاء  ج َربِ

ৎুত্র,ারও লঢা, লভত্র foster 

son, foster father, stepson 

بُْوِبٌَة  َربَائُِب ج  رُ   ারও কভলয়, 

ৎওনযা, ারও ভা, ৎ-ভা foster 

daughter, step daughter, foster 

mother. 

 ,প্রবূত্রৃ, কদফত্রৃ, কঔাদায়ী ُربُْوبٌَِّة  
divinity, deity, godship 

ٌْن ج ُربَّان    َربَابِنَة ،ُربَّاِنٌَة، َربَاِب
ওযালঝন, কনৌফালনীয লধনায়ও 
captain (naval) 

ً  َربَّا نِ  ঐশ্বলযও, স্রষ্টা ম্পলওণ ঢ, 

devine, 

 ংযলক্ষঢ পর preserved ِمَربَّة  

fruit 

 ৎলঢা stepfather َراب  

 ৎভা stepmother َرابَّة  

 َ  ,ঈাঁঘুলঢ ধাযনা ওযা (َرْبؤ(]ؾ[ َربَؤ

ওলযা ম্পলওণ  লঢ ঈাঁঘু ধাযনা 

ওযা, লওঙু ওযায় ওাঈলও লঢ 

ফড বাফা, কফণ ওযা, দলূয ণাওা to 

hold in esteem, to consider one 
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high, to be proud for, stand aloof 

for 

ٌْئَة    াাযাদায guard ُربَاٌَا ج  ُربِ

 ঘাডান, অদয (َرْبت(]ض[ َربَتَ 

ওযা, অখাঢ ওযা to pat, caress, 

stroke 

 II ঘাডান, অদয ওযা, অখাঢ َربَّتَ 

ওযা to pat, caress, stroke 

 রারন ারন ওযা (َرْبت(]ض[ َربَتَ 

to caress (ه) 

 (هى) II কাাক ওযা to patَربَّتَ 

 রাব ওযা to (ِرْبح،ربَح( ]س[ َربِحَ 

profit (عن)  

هى ) II রাব কদয়া to give profitَربَّحَ 

 (ه

 IV রাবফান ওযা to allow profitأَْربَحَ 

 (ه هى)

ِهْثؼَ أْربَاح  ج  রাব, ভুনাপা, ঈওায 

gain, profit, benefit 

ٌُْح ج  ُربَّاح  َربَا بِ  ফানয monkey 

 লধও রাবচনও, লধও أْربَحُ 

অওলণডীয় more profitable, more 

lucritive 

 ,লনলদ্দণষ্ট রালব ুনঃ লফিয় ُمَرابََحة  

নকদ লফিয় resale with specified 

profit, resale with advance  
 রাবওাযী, রাবচনও ফযফা َرابِح  
gainer, profitable 

بِح  ُمرَ   অওলণডীয়, রাবচনও 
lucrative, profitable 

 ধূয ফডণ ashen )أْربَد( ُرْبد )ج(

 V ধূয য়া to becomeتََربَّدَ 

clouded 

  IX ধূয ফডণ য়া to turn أَْربَدَّ 

 ,ভলরন, ওালরভা ভয় gloomy ُمْربَد  

clouded 

 লক্ষা ওযা to (َرْبص(]ن[ َربَصَ 

wait 

 V লক্ষায় ণাওা to lie inتََربَّصَ 

wait 

 ,ন্তফণঢী ওার تََربَُّصات ج تََربُّص   

মণলফক্ষন ওার, probationary term 

 َ٢ ِٖ প্রনিন ম্পলওণرََوثُّ ঢ pertaining 

to continued training  

 প্রাণী, প্রঢযাী candidate ُمتََربِّص  

ربت   ربط                                
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 শুলয় ( َربُْوض،رْبض(]ض[ َربَضَ 

ডা, লফশ্রাভ কনয়া, প্রলঢক্ষায় ণাওা 

to lie down, to rest, lurk (ل ه) 

 ,ীভান্ত, যঢরীأَْربَاض  ج َربَض  

শুয লফশ্রাভ স্থর outskirt, suburb, 

place of rest (animal) 

 মুিওযা to bind (َرْبط(]ن[]س[ َربَطَ 

 (هى)

 III প্রস্তুঢ য়া to be lined up َرابَطَ 

 VIII মুি য়া to be bound اِْرتَبَطَ 

  (ه)

 ,ফাাঁধন, মুি ওযড, অফদ্ধওযড َرْبط  

ভান লননণয়, ভালরাঘনা binding, 

fixation,valuation 
 এরাওা,যঢরী section َربَط  

(city), suburb 

 ,লট্ট, লপঢা ُربَط ،َربََطات   ج  َربََطة  

ফন্ধনী,অাঁটি, কাাঁঝ ribbon, band, 

package 

بَاط  أْربَِطة ،ُربُط ،ِربَاَطات ج رِ   লপঢা, 

ফন্ধনী, ফযলন্ডচ, কিলং(ক্ষঢ), 

াঢওডা, প্রলঢফন্ধও band, 

ligament, dressing, shackle 

 শু ফাাঁধলনয َمَرابُِط ج َمْربِط  

চায়কা place totie up animals 

ু দলড, যজ্জَمَرابُِط  ج  ِمْربَط  

rope,hawser 

َواثََطخ َ ُٓ অফহান স্থর stationing 

(troops)  

َٜ رَوََ اثُ খননষ্ট ম্পওণ  close 

connectionَ)ٖث٤)  

 , ংমুিঢা, কমাকালমাক اِْرتِبَاط  

তভত্রী,দায়, ম্পওণ , এওঢা, দর 
connected Ness, connection, 

obligation, relation, unity, 

confederation 

ََرابُِط  ُِ اَُغؤْ ান্ত, কৌভ, বীলঢীন, 

ঢাাীন composed, fearless, 

calm 

ُط ج َرابَِطة  َرَوابِ   ফাাঁধন,লপঢা, 

কমাকালয়াক, দর, কমাকূত্র band, tie, 

connection, link, league 

 ,মুি, ফাাঁধা, লস্থঢ,  লনমুি َمْربُْوط  

লনলদ্দণষ্ট কফঢন, ফযয়ফযাদ্দ 
connected, bastened, fixed, 

appointed 

 দালয়ঢ, স্থালঢ ُمَرابِط  

posted,stationed 

 رٌع                  ربط
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 ,মুি, ফাাঁধা, লস্থঢ, প্রলঢশ্রুঢ ُمْرتَبِط  

লনবণ যীর, ঢণ মুি connected, 

linked, committed, depending (ب)  

 َٜ زَْواثِ ُٓ নননফড বালফ ফাাঁধা, খলনষ্ঠ 

দাাঁডান closely tied togather, 

standing close 

 ঘঢুণণ য়া, ফস্থান (َرْبع(]ؾ[ َربَعَ 

ওযা 

 II ঘাযগুড ওযা to quadruple َربَّعَ 

ফাা, ফাডী, home, residence 

 Vাজয়য উয া নদজয় ফা, ফা toرََوثَّغََ

sit, to si down cross-legged  

ج  َرْبع    ع ِربَاع ،   ْٞ ُهثُ  এরাওা, ঞ্চর, 

এওদর করাও region, territory, large 

group of people  

ْثغَِ:َ ٠َاُِوّ ّٔ ِهْثغَ ُؽ যওায়ানটান জ্বয 

quanran fever 

ُرْبع   أْربَاع   ج  ললও, ঘঢুণণাং, 

quarter, fourth part 

  ً  তত্রভালও, quarterly ُرْبِع

 ,ভধযভ অওৃলঢয ভানুলَرْبع  ج ُربَعَة  

middle-sized man 

 ভালয এওও লফলল,robhah ُربَعَة  

 কঔলরায়ায athlete َربَّاع 

ٌْع    ফন্তওার spring َربِ

 ঘায four أَْربَع  م أْربَعَة  

رَ أَربَعَةَ َعشَ   কঘৌদ্দ fourteen 

 ঘলি forty أَْربَعُْونَ 

 চায এওলত্র four at a timeُهثَبع

  ً  ঘাযগুন, ঘালযয ُربَاِعٌَّات ج ُربَاِع

ভিয়, ঘঢুগুণড, ঘঢুবুণ চ, ঘাযলওান 

লফলষ্ট, ঘায ক্ষলযয ব্দ(গ্রাভায) 

four fold, quadruple, qudrangular, 

tetragonal- ُرباعٌَّات কঘৌদীওলফঢা 
quatrain 

 ফুধফায, Wednesday االْربَعَاءُ 

ٌْع  ج ٌَْربُْوع   ভরুবূলভয আাঁদযু ٌََرابِ
desert rat (jerboa) 

 ঢৃডলক্ষত্র, meadow َمَرابُِع ج مْربَع  

ٌْع    ٌُْع ج تَْربِ تََرابِ  ফৃত্তাওালযয 

ললওবাক lunar quarter-  ترابٌع 

ঘাযলওানা, স্কয়ায, quadrangle, 

ssquare  

ٌُْع  ٌْعَة  تََرابِ ج تَْربِ  ঘাযলওানা, স্কয়ায, 

ঝাঈর, কভলছয ঝাআর 
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quadrangle, ssquare ঘাযলওানা, 

স্কয়ায, quadrangle, square 

  ً ِع ٌْ  ঘঢুলষ্কান ংিান্ত, ফকণলক্ষত্র تَْربِ
quadratic,square 

ابِع    ,ঘঢুণণ, the fourth الرَّ

 ঘঢুণণস্থালনfourthly َرابِعًا

 ভধযভ ঈচ্চঢায, medium مْربُْوع 

height 

 ঘাযগুন, ঘালযয ُمَربَّعَات ج ُمَربَّع  

ভিয়, ঘঢুগুণড, ঘঢুবুণ চ, ঘাযলওান 

লফলষ্ট, ফকণলক্ষত্র, four fold, 

quadruple, qudrangular, tetragonal-

ঘঢুবুণ ُمَربَّعَات চ, কঘৌদী 
quadrangular, quarlet 

 ,ঞ্চর, এরাওা ُمَربَّعَات ج ُمَربَّعَة  

লচরাarea, district 

 ওৃলল ঔাভালযয ংীদায ُمَرابٍع  
partner of agricultural firm 

 অযাভপ্রদ, অনন্নভয় َرابِػ  
pleasant, comfortable 
 পাাঁ-দলড lasso ِربَك  

،ِربَك  ج ِرْبمَة   ،ِربَاق   পাাঁ أَْربَاق 

noose 

 ,লফৃঙ্খরওযা ( َرْبن(]ن[ َربَنَ 

ঢারলকার াওান, ঢফুলদ্ধ ওযা to 

muddle, to cofuse (ه هى) 

 

 ঢফুলদ্ধ য়া to be (َربَن(]س[ َربِنَ 

confused 

 VIII ঢফুলদ্রৃ য়া to be confused اِْرتَبَنَ 

 (فً)

 ঢফুলদ্ধ ফস্থা confused َربَن  

state 

 ,লফভ্রান্ত,ভযাগ্রস্থ َربِن  

confused,troubled 

 ,মৃ্পিঢা, লদ্রৃধা اِْرتِبَاَكات ج اِْرتِبَان  

লফমণস্তঢা, কবস্তা (াওস্থলর) 
involvement, confusion, 

upset(stomach) 

 লফভ্রালন্তওয, ঈলত্তচনাওয ُمَربِّن  
confusing, disconcerting 

 ,লফভ্রান্ত, ংওঝাূনণ ُمْرتَبِن  

ঈলত্তলচঢ, চলডঢ, লফব্রঢওয 
confused, complicated, involved 

 হৃষ্টুষ্ট, ভাংর, কভাঝা َربِل  

(ভানুল)plump, fleshy, fat 

  ً  ভাংর fleshy َرْبِل

 ভাং(লদলয) َرْبَُلت ج َرْبلَة  

ربع    ربو                                    
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ٌْل    ভাংর,কভাঝা fleshy, fat َربِ

 সু্থরঢা corpulence َربَالَة  

 ফলধণঢয়া (ُربُو،َربَاء(]ربو[ ]ن[َربَا

to increase (هى)  

 II রারন ওযা, ফড ওযা to َربَّى

make grow, to raise (ه) 
 III ুলদয ওাযফায ওযা to َرابَى

practice usury 

 IV ফৃলদ্ধ ওযা to make grow أَْربَى

 V ফলধণঢ য়া to be brought تََربَّى

up 

 ,শ্বাওষ্ট, এচভা dyspnoea َرْبو  

asthma 

ُرْبَوة  ،َرْبَوة    ُربًى  ج  াাড hill 

ِرْبَوة   ِرْبَوات ج  দাচায ten 

thsound 

 ,ুদ, ুদলঔাযী রাব, usury ِربًا

usurious interest 

 ুদলঔায usurious ِربَِوي  

  লঢলযি, কঝো, অনুকুরয َربَآء  
surplus, superiority, favour 

 ,লক্ষা, ফডওযা, প্রলক্ষন تَْربٌَِة  

লনলদণনা, লণ্ডলঢনা, ারন(শু) 
education, reaching, pedagogy, 

 , ٌِْوي  ١َ تَْربِ ِٞ رَْوثَ নিা ংিান্ত, 

লণ্ডলঢনা ভূরও pedagogic, 

pedagogocal 

 াাড hill َرَواٍب ج َرابٌَِة  

 ,লক্ষও ُمَربُّْوَن ج ُمَربٍ 

লফদযালবভানী,ারও(শু)educato

r, pedagogy, breeder 

 ,লববালফওা ُمَربٌَِّات ج ُمَربٌَِّة  

লক্ষলয়ত্রী, কলফওা governess 

tutoress, nurse 

َربًّىُمَربٌَِّات ج مُ   রালরঢ, ালরঢ, 

ললক্ষঢ, ুবয, ংযলক্ষঢ পর 

 ,ংযলক্ষঢ, raised ُمَربٌَِّات

educated, well-mannered, 

preserved fruit, preserves 

 ুদলঔায usurer ُمَرابٍ 

 ুবয well mannered ُمتَْربٍّ 

 ফাও প্রলঢফলন্ধ ُرت  ج َرتَّآُء م أَرت  
with defective spee 

 

 লস্থয য়া to (َرتْب،رُ تُْوب(]ن[َرتَبَ 

be settled 

 II াচালনা to decorateَرتَّبَ 

 رتع                                       ربو 
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 V ওাঢায ফদ্ধ য়া to be تََرتَّبَ 

arranged 

ُهرْجَخ َُرتَب  ج    ভাত্রা, কশ্রনী, দ, দফী, 

কস্ঘন degree, grade, rank, 

position,  

َرتَابَة     এওলখাঁলয়লভ কঢানুকলঢওঢা 
monotony 

ب   ٌٰ  এওলখাঁলয় monotonous َرتِ

 অন َمَراتِبُ  ج  َمْرتَبَة  

(ধালযভঢ),কলদ, কশ্রনী, ভান, 

ভমণাদা step like seat ,mattress, 

degree, class 

 ,ফযফস্থাডা, িভ تَْرتِبَات ج تَْرتِب  

িভধাযা, াযম্পমণ, প্রলঢষ্ঠা, 

নওা(বফন),প্রলঢষ্ঠান,দলক্ষ 
arrangement, order, succession, 

set up,lay out , organization, step 

  ً  িভলনলদণও ordinal تَْرتِِب

 কফঢন, বাঢা َرَواتُِب ج َراتِب  

salary, yap,-  َرَواتِب ভলনালনলফ 

ওযা ফযয়াভ exercise of devotion 

ُمَرتَّب   ُمَرتَّبَات ج  অলয়ালচঢ, 

ংকঠিঢ, প্রলঢলষ্ঠঢ, arranged, 

organised, set up-ُمرتّبات কফঢন, 

বাঢা salar,pay 

 ঢারা কদয়া to lock (َرتْج(]ن[ َرتَجَ 

أَْرتَجَ   IV ঢারা কদয়া to lock 

 দযচা, প্রলফ َرتَائُِج ،ُرتُج  ج ِرتَاج  

ণ gate, gateway 

জ্জা, লযভাচণُرتُْوش   ন retouch, 

adornment 

 

 ঘলযখা (َرتْع،ِرتَاع،ُرتُْوع(]ؾ[َرتَعَ 

ঔায়া to graze (ًف) 

 IV খা ঔায়ালনা to put out أَْرتَعَ 

to graze (هى)  

 ,ঈফণয ঘাযড বূলভ َمَراتِع  ج َمْرتَع  

রারন বূলভ, ঈফণয কক্ষত্র (ঔাযা 

ওাচ) rich grazing land (ل), 

breeding ground, 

 

 ,কভযাভঢওযা (َرتْك(]ض[]ن[ َرتَكَ 

লট্টরাকান, রাআওযা to mend, 

repair, sew (هى) 

رتع               رتو                                                 
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 ,কভযাভঢ ওযড ُرتُْوق  ج َرتَك  

করাআ ওযড, কভযাভলঢ, লযু 
patching, mending, repair 

 কঙাঝ (َرتْن،َرتََكان،َرتَن(]ض[]ن[ َرتَنَ 

ধাল কদৌডান to run with sort step 

 লনয়লভঢ য়া to (َرتَل(]س[ َرتِلَ 

be regular 

 II স্পষ্ট অফৃলত্ত ওযা to reciteَرتَّلَ 

good 

 কযরলযাট rail road أَْرتَال  ج َرتْل  

ٌَُْلء  رَ  تَ  পর অফাদওাযী, য 

ংগ্রওাযী, ভাওডা, harvestmam, 

tarantula  

ٌْل    লনয়ভ ভঢ অফৃলত্ত تََراتُِل ج تَْرتِ

ওযা, recitation of Quran تََراتِل  -  

ধভীয় ঙ্গীঢ, স্তফকান hymn, 

religious song 

ٌْلَة   ٌُْل ج تَْرتِ  ফন্ননা, স্তফকান تََراتِ
hymn 
 ঈচ্চাযড ওযা, ফরা (َرتْم( ] ض[ َرتَمَ 
to say ,utter 

 কাঙ লফলল retem َرتََمة  

ٌَْمة ،َرتَْمة    ুঢাযِرتَام ، َرتَاِئُم ج  َرتِ

স্মাযও (অঙ্গলুর কাঁঘান) thread 

around finger as reminder 

 করাআ ওযা, লট্ট (َرتْو(]ن[]رتو[ َرتَا

কদয়া, লয ুওযা to mend, darn 

  (هى)

ওাঝাকুটি, লযভাচণ َرتُْوش   ন 
retouch 

ٌْنَج    কযলন, যচন resin َرتِ

ٌْنَة    ,বাস্বয অফযড َرتَائُِن ج ِرتِ

ঈজ্জর অফযড incandescent 

mantle 

 

 ,চীডণ য়া )ُرثُْوثَة،َرثَاثَة(]ض[ َرثَّ 

লঙন্নলবন্ন য়া to be ragged, 

tattered 

 ,ুযাঢন, চীডণ َرثَاث  ج َرث  
old,shabby 

 ,ুযাঢন, ফযফহৃঢ ওাড َرثَّة  

ুযাঢন লচলন, কলওলর লচলন 
old cloths, worn cloths, outmoded 

things 

ٌْث    ুযাঢন, চীডণ, old, shabby َرثِ

 চীনণঢা, লনওৃষ্টঢা َرثَاثَة  
raggedness, shahbbiness 

 رثً                                                        هرَََٞ
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 চীনণঢা, লনওৃষ্টঢা ُرثُْوثَة  
raggedness, shahbbines 

 কভযাভঢ ওযা to mend (َرتْو(]ن[َرتَا

 ( َمْرثَاة،َمْرِثٌ ة،ِرثَاء،َرثًْ(]ض[ َرثَى

লফরা ওযা, িন্নন ওযা to bewail, 

bemoan (ه)  

  (هى) II কভযাভঢ ওযা to mend َرثَّى

  ً  লফরা, িন্নন, কাও َرثْ
bewailing, bemoàning, lamentation 

 ,লফরাভান, িন্ননযঢ ِرثَاء  

নুঢা, ওরুন ওলফঢা bewailing, 

bemoàning, regret, elegiac poetry 

َرثٌَْة   َرثٌَْات ج  ফাঢ, লকঝফযাণা 
arthritis, gout 

 লফলাদ ঙ্গীঢ َمَراٍث ج َمْرثَاة  ،َمْرثٌَِة  

elegy – ٍمراث চানাচায বালন 
funeral oration 
 ওাাঁালনা to shake (َرْجج(]ن[ َرجَّ 

VIII কওাঁ اِْرتَجَّ  ল ঞা to be 

convulsed 

 ,নডন, ঠুরন, ওম্পন shaking َرج  

rocking, convulsion 

ة    ,লঔাঁঘুলন, ধাো, অলরাডন rock َرجَّ

convulsion, shock 

اج    ,ওম্পভান, স্পলন্নঢ َرجَّ

কদারালয়ঢ, trembling, quaking, 

shaking 

 ওম্পন, অলরাডন, ছাাঁকুলন اِْرتَِجاج  
shock concussion, trembling 

 অা  )َرَجاء،َرْجو،َرَجاة(]ن[ َرَجا

ওযা to hope 

أَْرَجى  IV লঠর কদয়া to postpone 

 স্থলকঢ, ভুরঢলফ, লফযলঢ اِْرَجاء  
postponement, adjournment 

 

 (َرَجب،َرْجب(]س[]ن[ َرِجبَ ،َرَجبَ 

বীঢ য়া, অঢলঙ্কঢ য়া to be 

afraid, be awed(عن من)  

 যচফ ভা 7 َرَجب
th
  month of the 

year 
 )ُرُجْوح،ُرْجَحان( ]ن[ ]ض[]ؾ[ َرَجحَ  
ছুাঁ লও ডা, চন কফী য়া, 

গ্রালধওায ায়া to incline, to 

predominate (ه) 

خَ   II প্রাধানয কদয়া to give َرجَّ

preponderance (هى على) 
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حَ   V লধও চন য়া تََرجَّ

প্রাধানয ায়া to be weightier to 

be predominant 

 VIII কদারা to swing اْرتََجحَ 

ة  َرَجاحَ  প্রয়, তধমণয, কভচালচয ভঢা 
indulgence, compsure, equanimity 

 َٕ  ,অনধওতয বাযী, প্রাধানযُهْعَؾب

কশ্রষ্ঠত্রৃ preponderance, superiority 

 লধও গ্রনলমাকয, লধও اِْرَجح  

চলন,লধও ম্ভফনাভয়, লধও 

বাযী preponderant, superior in 

weight, more preferable, more 

acceptable 

প্রাদবুণ اِْرَجِحٌَّة   াফ, প্রফরঢা, 

লধওবাযী preponderance, 

predominant, prevalance 

ٌُْح ج أُْرُجْوَحة    ,লওওর, কদারনা أََراِج
seesaw, cradle 

 লধও গ্রনলমাকয, চলন َراِجح  

লধও, লধও ম্ভফনাভয়, লধও 

বাযী preponderant, superior in 

weight, more preferable, more 

acceptable 

ٌُْح ج َمْرُجْوَحة    ,কঠলওওর َمَراِج

কদারনা, seesaw, cradle 

ح    ,ঈদীয়ভান, ওঢৃত্রৃওয ُمرجَّ

ম্ভাফয, predominant, preponderant, 

probable 
 অলন্নালরঢ (رْجرجة(]رجرج[ َرْجَرجَ 

ওযা to tremble 

 II নাডা কদয়া to sway تََرْجَرجَ 

 ,ঈলত্তলচঢ, ওম্পভান َرْجَراج  

কদারালয়ঢ, agitated, trembling, 

tremulous 

 

 যচামনাভও ঙলন্ন (َرْجز(]ن[َرَجزَ 

ওলফঢা যঘনা ওযা to compose 

in the meter (rajaj) 

VIII ভুদ্র কচণ اِْرتََجزَ  ন ওযা to 

surge sea, to compose in the meter 

(rajaj) 
ালস্ত, দলুবণ ُرْجز   ক্ষ, ভালরনয 
punishment, dirth, filth 

 ওলফঢায ঙলন্নয নাভ َرْجز  
name of poetical meter 

 যচাম ঙলন্নয ংলি أَْرَجاز  
verses in the meter rajaj 

رجح    رجع                                                            
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ٌْزُ  ج اُْرُجْوَزة    যচাম ঙলন্নয أََراِج

ওলফঢা poem in the meter rajaz  

ى ْٞ বাাঁأَهاُع ড, ভচায  ভানুল funny man  

 ,ভলরন য়া (َرَجس(]س[َرِجسَ 

কুৎলঢ য়া, রজ্জাচনও 

ওাচওযা to be dirty, to commit a 

shameful act 

ًَ  ج ِرْجس    ,ভয়রা, কনাংডাأْهَعب

ফালচ লচলন ফা ওাচ dirt, filth, 

dirty things or acts 

 ,ভয়রা,  কনাংডা dirt أَْرَجاس  ج َرَجس  

filth 

 ভয়রা, কনাংডা dirty, filthy َرِجس  

 ভয়রা, কনাংডা dirty, filthyَرَجاَسة  

اس   কচণ َرجَّ ন, ঈণার(ভুদ্র, 

ফজ্রধ্বলন roaring, surging, 

thundering 

 লপলয অা to (ُرُجوع(]ض[َرَجعَ 

come back 

عَ   II লপলযলয় কদয়া to cause toَرجَّ

return 

 III লপলয অা to come backَراَجعَ 

 IV লপলযলয় অনা to make أَْرَجعَ 

come back 

عَ   V লপলয অা to come back تََرجَّ

 VI লপলয অা to return to تََراَجعَ 

one another 

 X লপলযলয় অনা to get اِْستََرَجعَ 

back  লপযা, , লপলয অা coming 

bàck, return 

 নপযা, কপযৎ, return, comingَهْعغَ 

back 

  ً  ,প্রলঢলিয়াীর, শ্চাদভুঔী َرْجِع

যদ কমাকয reactionary,  retroactive, 

revocable 

ْعٌَّة  َرجِ   প্রলঢলিয়া ীরঢা শ্চাদভু 

ঔীঢা, প্রলঢলিয়া reactionism, 

reaction 

 ,ুনযাফৃলত্ত, প্রঢযাায, ফালঢর َرْجعَة  

যলদ, বাঈায recurrence, 

revocation, receipt, voucher 

প্রঢযাফঢণ ِرْجعَة   ন (লফফা  

লফলচ্ছলদয য) return to wife after 

divorce 

 প্রলঢলিয়াীরঢা, প্রলঢলিয়া ُرْجعَى
reactionism, reàction 

লপযা, প্রঢযাফঢণ ُرُجْوع  ন, অশ্রয়, 

প্রঢযাায, দঢযাক, অত্মম্পণড, 

 رجؾ                                                            رجع
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ুডঃ প্রলঢষ্ঠা, return, reverting, 

recourse, revocation, resignation, 

ِػ٢َ  ْٞ  বূতাজি, লঙন লদলওযُهُع

retrospective, directed backwards 

ٌْع  رَ  ِج  লফষ্ঠা, ভর excrement 

 ,লপযা, অশ্রয়স্থান َمَراِجُع ج َمْرِجع  

লঙলন লপযা, ফরম্বন, ওঢৃক্ষ,  
return, place of refuge, recourse, 

resort, authority 

 ওঢৃক্ষ, authority َمْرِجعٌََّة  

 ুনযাফৃলত্ত, লযদণন ُمَراِجعَة  

যীক্ষা, অলরাঘনা, নুলযাধ, 

অলফদন, ুডঃ যীক্ষা, ংলাধন 

(ালন্ডলরল) reiteration 

reputàtion, inspection, study, 

examination, re-examination, 

application 
প্রঢযাফঢণ اِْرَجاع  ন, প্রঢযণড, হ্রা, 

অলযাড return, refundment, 

atrribution, reduction 

 প্রঢযায, শ্ছাদাযন,ভন تََراُجع  

লযফঢণ ন, ভন্না withdrawal, 

retreat, change of mind, recession 

ূফণা স্থায় প্রঢযা ফঢণ اِْرتَِجاع  ন, 

প্রলঢলিয়া, প্রলঢলিয়াীরঢা return 

to old, reaction, reactioism 

 প্রলঢলিয়াীর reactionaryاِْهرَِغبِػ٢َ 

 ,ুনরূদ্ধায, ূডণরাব اِْستِْرَجاع 

প্রঢযাায, reclamation, recovery, 

retraction 

প্রঢযাফঢণ َراِجع   ন ওাযী, প্রঢযাকভন 

ওাযী, মণামঢ লধওাযী, 

লনবণ যওাযী returning, reverting, 

depending, 

 ,লনযীক্ষও ُمَراِجعُْوَن ج ُمَراِجع  

ভূরযায়নওাযী, ুনঃ ভূরযায়নওাযী 
checker, verifier, examiner, reviser 

ْورَِغغَ  ُٓ ুযাতন, ভাভুলর, ঘর old, stale 

 ওলম্পঢ য়া to (َرْجؾ(]ن[ َرَجؾَ 

be convulsed 

IV কওাঁ أَْرَجؾَ  ল ঞা to make 

tremble 

 VIII ওলম্পঢ য়া to be اِْرتََجؾَ 

shaken 

 ,ওম্পন, ওাাঁুলন tremor َرْجفَة  

shudder, shiver 

 رجن                                                         رجؾ
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اؾ    ,ওলম্পঢ, ওম্পভান َرجَّ

অলন্নালরঢ convulsed, trembling, 

quaking 

ٌُْؾ ج اِْرَجاؾ  أَرَ  اِج  ঢয,গুচফ 

,ালন্তওয ওণা untrue, false 

remor 

 াাঁঝা to walk (َرَجل(]س[ َرِجلَ 

لَ   II ঘুর অাঁঘডান/রম্বা ওযা toَرجَّ

comb,let down 

لَ   V ুরুল াচা to behave aتََرجَّ

man 

 VIII ঈলস্থঢ ফরা to speakاِْرتََجلَ 

off hand 

 X ুরুল য়া to become اِْستَْرَجلَ 

a man 

 ََ َطَََِّهْع  َ  া, foot, legأهُع

ِرْجل   أَْرجال  ج   ছাাঁও(ঙ্গার) 
swarm (locusts) 

 দব্রলচ কভনওাযী, ণঘাযী َرِجل  
going on foot, pedestrian 

َرُجل   َرَجااَلت ،ِرَجال  ج   ভানুল man –

 গুরুত্রৃ ূডণ ভানুল, কনঢা َرَجااَلت
important man leading, 

personalities 

  ً  ভানুললয চনয for men ِرجاِل

 ,ুরুলত্রৃ, কৌরুল masculinityُرُجْولَة  

man-hood  

  ুরুলত্রৃ, কৌরুল ُرُجْوِلٌَّة  
masculinity, man-hood 

َمَراِجُل ج ِمْرَجل     কওঝলর, ফয়রায, 

াত্র kettle, boiler 

 ঈলস্থঢ বালড اِْرتَِجال  
extemporary speech 

ً  اِْرتَِجالِ   প্রস্তুঢ, ঢাৎক্ষলনও, 

াওৃঢ unprepared, 

extemporary, improvised 

٤َُِّخ َ  ,অনযওনল্পত, প্রস্তুঢاِْهرَِغب

াওৃঢ unplanned, unprepared, 

imorovised 
،ُرجَّ ن،ُرْجَُل  الَ ال  َراِجل   ِجل   جرَ  ة ،َرجَّ দব্রচী, 

ণঘাযী, ালয় কভনওাযী going on 

foot, pedetrian 

تََجل  ُمرْ   প্রস্তুঢ, 

ঢাৎক্ষলনও,াওৃঢ unprepared, 

extemporary, improvised 

 ,াণয ভাযা)َرْجم(]ن[  َرَجمَ  

লবালদয়া, কারাকালরওযা, to 

stone, to curse (هى) 



97 

مَ   II াণযভাযা, লবা َرجَّ

কদয়া, কারাকালর ওযা, to stone, to 

curse (هى) 

َرُجْوم   ج  َرْجم      াণয লনলক্ষড 

stoning-   َرُجْوم কক্ষডাস্ত্র missile 

 লনলক্ষপ্ত ঢাযওা, ঈল্কা ُرُجم  
shooting stars, meteirite 

 ভালধ প্রস্তয ِرَجام ، ُرَجم   ج  ُرْجَمة  

tombstone 

ٌْم    ,প্রস্তযাখাঢ গ্রস্থ, লফধ্বস্ত َرِج

ভালনঢ, 

 ফডণিভ দ্রঃ تَْرَجَمة  ، تَْرَجمَ 

 ফালস্কঝ basket َمْرُجْونَة  

 

 

 

 )َمْرَجاة،َرَجاء،َرَجاة(]ن[ [َرْجو[ َرَجا

অওাঙ্খা ওযা to hope 

 (هى) V প্রঢযাা ওযা to hope تََرجَّى

 (هى) VIII অা ওযা to hope اِْرتََجى

 ,লবঢলযয কদয়ার أَْرَجاء   ج  َرًجا

াণ কদয়ার, া interior wall, side 

wall, side  ,লওনাযা, প্রান্ত –أَْرَجاء   

এরাওা peripher, total area, zone 

 ,অা, অওাঙ্খা, প্রঢযাা َرَجاء  

চরুযী নুলযাধ hope, 

expectation, urgent request (ًف)  

 ,অা,অওাঙ্খা,প্রঢযাা, hope َرَجاة  

expectation 

 ,প্রঢযালঢ, অা hoped for َرِجٌَّةً 

hope (هى) 

 অা hope َمْرجاة  

 প্রঢযাী, অাওাযী full of َراجٍ 

hope, hoping 

 ,নুরুদ্ধ, প্রঢযালঢ  َمْرُجو  

ওালঙ্খঢফস্তু hoped for, expected, 

requested 

 ًَ  লনযফ ণাওা to be (َرَجا(]س[ َرِج

silent 

ٌْم    ঔাদয,অাযdietِرِج

 ঈদাযয়া to be (َرَحب(]س[َرِحبَ 

roomy 

بَ  ب ه ) II প্রস্ত ওযা to make room َرحَّ

  (هى

بَ  ب ) V স্বাকঢ চানান to welcome تََرحَّ

  (ه

 প্রস্ত, ংওীডণ, ঈন্ুি َرْحب  
spacious, unconfined 

 رحب                                         رجو 
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 লফারঢা, প্রস্তঢা, ঈন্িুঢা ُرْحب  
vastness, wideness, 

unconfinedness 

 লফারঢা, প্রস্তঢা, ঈন্িুঢা َرَحب  
vastness, wideness, 

unconfinedness 

َحبَات ج َرْحبَة  ِرَحاب  ،رَ   চন ভা 

কলভয চায়কা, প্রস্ত চায়কা public 

square- رحاب     লফারঢা,লফসৃ্তলঢ 
vastness 

ٌْب    َرْحب   = َرح

َرَحابَة    লফারঢা, প্রস্তঢা, ঈন্িুঢা 
vastness, wideness, 

unconfinedness 

 স্বাকঢভ welcome َمْرَحبًا بِنَ 

 স্বাকঢভ, লবফাদন تَْرَحاب  
welcome, greeting 

ٌْب   বযঢণ تَْرِح না জ্ঞান, 

লবফাদন জ্ঞান, স্বাকঢভ 
welcoming, welcome, greeting 
 কওান লওঙুয ]رحرح[ َرْحَرحَ 

কবীলয না মায়া, লযাক্ষ বালফ 

ঈলিঔ ওযা, আলঙ্গঢওযা to fail 

reaching in depth, allude to 

 দ্রৃযণণ ফাওয ফরা, to َرْحَرَح بِاْلَكَُلمِ 

equivacate, 

 ,প্রস্ত,লফস্তীডণ, ফৃr رحراح ،رحرح  

ভুিচীফন, ফন্ধনীন wide, broad, 

carefree 

 ,কধায়া  )َرْحض(]ؾ[ َرَحضَ 

লযষ্কাযওযা to rinse, wash 

ٌُْض ج ِمْرَحض   َمَراِح  প্রাধনী ওক্ষ, 

ায়ঔানা, াচখয toilet, lavatory 

ٌْك    ভৃঢ, পুলরয ভধু nector َرِح

ٌْل(  [ؾ[ َرَحلَ   যনা ওযা to (رَ ِح

leave (عن) 

لَ   ) I I মায়ালনা to make leave َرحَّ

  (ه

لَ   V খুলযলফডা to roam تََرحَّ

 VIII ঘলর মায়া to leave اِْرتََحلَ 

 ,ঈলঞয লচন, কাঝরা ِرَحال  ج  َرْحل  

মাত্রালফযলঢ স্থান camel saddle, 

 ,ভ্রভন, মাত্রা, পয ِرَحلَة  

ভ্রভনলফফযডী travel, trip, tour, 

travelogue 

 কন্তফযস্থান, destination ُرْحلَة  

رحرح             رحم                                     
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ٌْل    ,মাত্রা, কফয য়া, প্রফা َرِح

ভযড departure, setting out, 

emigration, demise 

ل  ج ل   ُرحَّ َرحَّ  লফঘযড, ভ্রভনীর, 

মামাফয (ফৃলত্ত), roaming, 

migratory, nomadic 

الَة    লযব্রাচও, নুণ্ত্ধান ওাযী َرحَّ
traveler, explorer 

 ,এওলদলনয মাত্রা َمَراِحُل ج َمْرَحلَة  

মাত্রা লফযলঢ স্থান মণায় one 

day journey, way station, phase 

 মাত্রা, কফয য়া, মা মাফয تَْرَحال  

চীফন departure, setting out, 

nomadic life 

ٌْل    প্রফা, প্রস্থান, ভ্রভন تَْرِح

ন্াদন, ঈদ্রৃান, ুনণফান, 

লযফন, কপ্রযড emigration, 

deportation, evacuation, 

resettlement, trànsport, dispatch 

 ,মাত্রা, কফয য়া, প্রফা اِْرتَِحال   

ভযড departure, setting out, 

emigration, demise 

ل  ج  َراِحل    মাত্রা ওাযী, ঢযাক  ُرحَّ

ওাযী, ভ্রভন ওাযী departing, 

leaving, treveling-  ََراِحلُْون ভৃঢ, 

ভযহুভ late, deseased 

َراِحلَة   َرَواِحُل ج  ভাদী ঈঞ 

(অলযালনয) female riding 

camel 

 ََ َوّؽِ ُٓ ম্প্রচায relay(TV, Radio)  

ل   َُلت ج  ُمَرحَّ -কচযঝানা carry ُمَرحَّ

over 

ٌْل    মাত্রায চনয ঈমুি ঈঞ َراِح
camel fit for journey 

 ,দয়া ওযা)َمْرَحَمة،رَ حَمة(]س[ َرِحمَ  

ভুলি কদয়া to have, to let off (ه) 

مَ   (ه) II ফরা to say some one َرحَّ

مَ   (ه) V ফরা to say some one تََرحَّ

 VI যষ্পয যভ ওযা to love تََراَحمَ 

one another 

 X দয়া ঘায়া to ask mercy اِْستَْرَحمَ 

  (ه)

 ,চযায়ু أَْرَحام  ج )ها( َرِحم  ، ِرْحم  

ভন্ধ, অত্মীয়ঢা uterus, kinship, 

relationship 

 দয়া, ভলফদনা, ভানলফও َرْحَمة  

কফাধ, নুওরয, নুগ্র pity, 

compassion, sympathy 

مرح  رخص                                                 
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ٌْم    দয়ারু, দযদীُرُحْوم ،،ُرَحَماُء ج َرِح
merciful, compassionate 

ْحَمنُ   দয়াভয় অিাহ্ the الرَّ

merciful 

 দয়া, ভলফদনা, ভানলফও َمْرَحَمة  

কফাধ, নুওরয, নুগ্র pity, 

compassion, sympathy 

ٌُْم ج  تَْرِحم   تََراِح   িীলষ্টয় ভৃলঢয 

চনয প্রাণণনা (ভধযস্থঢা) লফলল 
intercessory prayer for dead 

 দয়া প্রাণণনা plea for اِْستِْرَحام  

mercy 

 ভৃঢ, ভযহুভ deceased,late َمْرُحْوم  

ً  ،أَْرَحاء   ج  )ها( َرًحىأَْرِحٌَة   ، ُرِح  
চাাঁঢা, কলড মন্ত্র quern, hand mill 

 খূডীয় ভান, খূডণন ীর, খূডণন َرَحِوي  

ংিান্ত 

اٌُْوَن ج  ب١هَََرحَّ ؽَّ  কক্ষডমন্ত্র grinder 

 

 ,ালনয ালণ লভালনা (َرّج(]ن[ َرخَّ 

দ্রফীবূঢ ওযা to mix with water, to 

dilute (هى)  

ة ، َرخَّ َرخَّ   ারওা ফলণড light 

shower 

ِرَخَخة  ،ِرَخاخ   ج  ُرخ     াঔী লফলল  

name of giant bird, - ِرَخَخة   

ِهَفبؿَ ، ওাওজাতীয় ওদাওায াঔী, 

দাফায কনৌওা rook,castle (chess)  

 নযভ ভাটি, অন্নভয় চীফন َرَخاخ  
soft ground, pleasant life 

 স্তা (َرَخاَصة، ُرْخص(]ن[َرُخصَ 

য়া ,নভনীয় য়া, কস্দ প্রফন 

য়া to be tender,supple, to be 

cheap 

 II নুভলঢ কদয়া, স্তাওযা َرخَّصَ 

to permit (ل فً ب)  

 IV স্তাওযা to reduce price أَْرَخصَ 

  (هى)

 V ঔুী ওযলঢ ঘায়া to be تََرخَّصَ 

willing to please (ًه ف)  

 X ল্পভূরয ভলন ওযা to اِْستَْرَخصَ 

find cheap (هى)  

 নযভ, কওাভর tender,soft رْخص  

 স্তা,cheapness ُرْخص  

 ,নুভলঢ, ঙাড ُرَخص  ج ُرْخَصة  

নুলভাদন, ঙুটি, নুভলঢ ত্র 
permission, concession, license, 

authorization 

 رخو                                                 رخص
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ٌْص    ,নযভ, কওাভর, স্তা َرِخ

ল্পভূরয, লনওৃষ্ট, লনঘু, লনঘ, অফচণ না 
tender, soft, cheapness, low priced, 

mean, low, trash 

ٌْص    ٌُْص  ج  تَْرِخ ٌَْصات، تََراِخ تَْرِخ  
নুভলঢ, ঙাড, নুলভাদন, নুভলঢ 

ত্র, ভূরযহ্রা,permission, 

concession, license, authorization 

 َٔ َوفَّ ُٓ অনুভনতপ্রাপ্ত licensed 

 

  ,স্তা, ওভভূলরযয, cheap ُمْرتََخص  

inexpensiv 

 ,নম্র য়া (َرَخاَمة(]ن[]ن[ َرَخَم ، َرُخمَ 

বদ্র য়া, লভষ্টবালী য়াto be 

soft, gentle, pleasant (voice) 

مَ   ,II নযভ ওযা, কওাভর ওযা َرخَّ

ভালফণর রাকান to soften, mellow, to 

tile with marble (هى floor) 

 কুন লফলল vulture َرَخَمة  

 ভালফণর, marble ُرَخام  

  ভালফণলরয َرَخاَمات ج َرَخاَمة  

পরও marble slab 

ٌْم    নযভ, বদ্র, ুন্নয, ভধুয َرِخ

(ওি)soft, mellow pleasant, 

melodious (voice) 
ٌْم    ংলক্ষওযড, নালভযলল تَْرِخ

ফডণফাদ কদয়া (গ্রাভায), 

shortening, apocopation 

،رُخو ًَ  ( َرَخاوة،َرَخاء(]ن[]س[ رِخ

ললণর য়া to be loose 

 ণাওা (প্রাঘুলমণ) (َرَخاء(]ن[ َرَخاءَ 
to live in opulence 
 (هى) IV লঠরা ওযা to relax أَْرَخى

 VI ললণর য়া to become تََراخَّى

lax (عن هى) 

 VIII অরকা য়া to be اِْرتََخى

loose 

 ,ললণর, কঠারা, কঔাাঁডা, াড َرْخو  

র, নযভ loose, slack, limb, 

flabby, flaccid, indolent, soft 

 ,চ, অযাভ, ুঔ, ঈন্নলঢ َرَخاء  

ভৃলদ্ধ, ওরযান, ঢঢা, লনম্নঢা 

(ভূরয) comfort, ease, happiness, 

opulence, welfare, lowness (price) 

 ভৃদ ুভন্ন ফাঢা breeze ُرَخاء  
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 ,নম্রঢা, ললণরঢা, াডঢাَرَخاَوة  
softness, flaccidty, limbness 

  ً  ,দফুণর, ওালর, ফন্ন, ললণর َرِخ

অযাভ দায়ও, ুঔওয, চ, 

feeble, weakened, languid, relaxed, 

comfortable 

 ,লনলস্তচঢা, দফুণরঢা تََراخٍ 

ফন্নঢা, ঈভ, লফলনাদন, 

ললণরঢা limpness, slackness, 

abatement, relaxation, looseness 

 ,ললণর, দফুণর, ঈভ اِْرتَِخاء  

ললণরঢা, দফুণরঢা, অযাভ, 

লনলশ্চন্তঢা, াডঢা, ফন্নঢা 
loosening, slackening, looseness, 

slackness, limpness, 

 ,ললণর, দফুণর, ঈভ اِْستِْرَخاء  

ললণরঢা, দফুণরঢা, অযাভ, 

লনলশ্চন্তঢা, াডঢা, ফন্নঢা 
loosening, slackening, looseness, 

slackness, limpness, 

 ছুরা, ঠরা sagging, drooping َراخٍ 

 ,কঔাাঁডা, ললণর, ঠরা, ফন্ন ُمتََراخٍ 

ফলরা ওাযী, র, লঠরা limp, 

flaccid, drooping, languid, 

negligent,i nsolently hg  

 লপলযলয় কদয়া to give ( رّد(]ن[ ردّ 

back (الى ه هى)  

 II ুনঃ যাফৃলত্তওযা to repeat َردَّدَ 

 (هى)

دَ  V াল্টা ঙুাঁ تََردَّ লড কদয়া to be 

thrown back (هى على) 

اِْرتَدَّ   VIII লপলয অা to withdraw 

  (الى)

 (هى) X দালফ ওযা to reclaim اِْستََردَّ 

 ,কপযৎ, ুনস্থান ُرُدْود  ج  َرد  

প্রঢযণড, অদায়, লফঢাডড, 

স্বীওায, প্রঢযাঔযান, ঈত্তয, 

প্রলঢপরন, অলযা, return, 

restoration, refund, denial, 

rejection, attribution (الى)  

 ওদমণঢা, প্রলঢধ্বলন, ঢুল, বুল َردَّة  

ugliness, echo,bran 

 (عن) ধভণঢযাক, apostasy ِردَّة  

 লধও ঈলমাকী, লধও রাব أَردُّ 

চনওmore useful, more profitable 

 অলযালঢ লফলয়, ন্তলনণলঢ َمَرد  

ওাযন, প্রঢযাঔযান fact atrributale 

to, factor underling, rejection, 

ردّ     ردب                            
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 খনখড ুন যাফৃলত্ত, খুযাখুলয تَْرَداد  
frequent repetition, frequentation 
ٌْد    ুনযাফৃলত্ত, ুনরূলি تَْرِد
repetition, reiteration 

 ,খনখন অা মায়া, খুযাখুলয تََردُّد  

লদ্রৃধা,ওম্পন, লনচ্ছাfrequent 

coming and going, hesitation, 

indecision, wavering, relatance 

 ,শ্চাদ াযড, প্রঢযাাযاِْرتَِداد  

অত্মঢযাক, ঢযাক, ধভণঢযাক retreat, 

withdrawal, ddesertion aapostasy  

 ,দাফী, ুনস্থালনয দাফী اِستِْرداد  

ুনরূদ্ধায, প্রঢযাায, প্রঢযণড 
reclamation, recovery, retrieval, 

withdrawal, 

 প্রলঢপর, প্রলঢদান, পর َمْرُدْود  
return (s) 

ْوكُِٝك٣َّخ َ َٓ রাবজনওতা profitableness 

 স্বভঢ ঢযাকী, ধভণ ঢযাকী ُمْرتَد  
turncoat, apostate 

 

 ভণণন ওযা, কঞওনা (َرْدأ(]ؾ[ َرَدأَ 

কদয়া, to support, to prop, to shore 

up 

ء  ج ِرْدء  أَْرَدا  াামযওাযী, ায়ঢা, 

াাময helper, support, help 

 ঔাযা য়া, to be (َرَداَءة(]ن[ َرُدإ

bad 

أَ   V ঔাযা য়া, লফলণ تََردَّ

মায়া to become bad, spoiled 

 ,ঔাযা করাও, লনঘু أَْرِدٌَاُء ج َرِدئ  

ভন্ন, দশু্চলযত্র, াাত্মা, লনষ্টওাযী 
bad, mean, bile, wicked, malicious 

 লধও ঔাযা, ধুও দষু্ট أَْرَدأ
more wicked, worse 

 ঔাযা, ালধঢা, ভন্নঢা َرَداَءة  
badness, wickedness, 

اِْرَدب   أََراِدُب ج  ভা লফলল, a dry 

measure 

 দীখণভয়, long period of time َرَدح  

 ,ললা, বাঙ্গা (َرْدس(]ن[]ض[ َرَدسَ 

টরা to crush, to roll (هى) 

 VIII লনলযাধ য়া, যলক্ষঢ اِْرتََدسَ 

য়া to be kept, to be prevented 

 ফাধা, লনলযাধ َرَواِدعُ ج َراِدع 

deterring-   َُرَواِدع লনলযাধও, ফাধা, 

 رده                                                 
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ঔুাঁঢ, ীভাফদ্ধঢা, লনললধ deterrent, 

impediment, limitation, inhibation 

 ,ভাটি, ওাদাভাটি, াাঁও َرْدَؼة  

mud,mire 
 লঙলন অলযা (َرْدؾ(]ن[]س[ َرِدؾَ 

ন ওযা to come next (ه هى)  

 III লঙলন অলযাডওযা to َراَدؾَ 

ride behind (ه)  

 IV লঙলন অলযাড ওযা to أَْرَدؾَ 

ride behind (ه) 

 VI এলওযলও নুযড تََراَدؾَ 

ওযা to follow one another (على) 

 ,লঙলনয অলযাী أَْرَداؾ  ج ِرْدؾ  

লঙলনয, লযয, লঙন, লঙন লদও, 

কুাঁ চ rear man (riding),  one comes 

next, follows, posterior, backside, 

hunches- ْدفَان  যাঢ-লদন )مث( الّرِ
day and night 

ِرَداؾ    করচ rump(animal 

ٌْفَة   م ٌْؾ   َرِد َرِد  লযযফযলি, ালযয 

যফঢী ফযলি, rear man ,next man 

in the line 

 ঈত্তযালধওায,ভাণণওঢা تََراُدؾ  
succession, synonymity 

 প্রলঢব্দ, ভাণণও, ভ , ُمَراِدؾ  

গুরুত্রৃ ূডণ,নুরূ synonym, 

synonymous, nonsignificant, 

analogous  

 ,ভাণণও ُمتََراِدفَات ، ُمتََراِدؾ

synynous )   প্রলঢলব্দয synonyms 

 বযাঝ ওযা to fill up (َرْدم(]ن[ ]ض[ َرَدمَ 

 (هى)

  (هى) II ঢালর কদয়া to repair َردَّمَ 

 IV ফযাঢ ণাওা not to leave أَْرَدمَ 

   (على ه)

مَ   V কভযাভঢ ওযা to be repaired تََردَّ

   (هى)

ূযড, অফচণَرْدم   না, ধ্বংাফলল, 

ফাাঁধ filling up (هى), rumble, debris, 

dam 

ٌْم    লয কৃীঢ, ীন, ভাভুলর, চীডণ َرِد
worn, sshabby threadbare 

 খুযান, কযকয ( رْدن(]ض[ َرَدنَ 

অয়াচ ওযা (লফযার), নালর 

ওযা to spin, to purr (cat), to 

grumble 

 ,অলস্তন, চাভায াঢা أَْرَدان  ج ُرْدن  
sleeve 

  ً ٌْنِ  ফণা, ফিভ spear ُرَد

رده    ردي                                    
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 ঝাকু, ুঢা ওাঝায َمَراِدُن ج   ِمْرَدن  

ঝাকু spindle 

 ,ফড খয, র, ফাযখয َرْدَهة  

ফাযান্না, প্রলফলয ফড খয, ঘত্রৃয, 

ঘাাঁদলন hàll,big room, sitting 

room,lobby,vestibule  -َرْدَهة 

 করওঘায ওক্ষ الُمَحاَضَرات

 লফনষ্ট য়া (رًدى(]س[ َرِديَ 

 II লঢঢ য়া to bring aboutَردَّى

to fall of (ه)  

 IV ধ্বং ওযা to bring to the أَْرَدى

ground (ه) 

 (هى) VIII যা to wear اِْرتََدى

 ,ধ্বং, লফনা ruin َرًدى

destruction 

ِرَداء   أَْرِدٌَة   ج  কাঈন, কঠারা 

কাাও, ঙদ্ফলফ, ভলরালদয 

কাাও, লফলল কাাও gown, 

loose outer garments, cloak, ladies 

dress, costume-  َِرَداُء الَمَساء ান্ধয 

ওালরন কাাও 

 কাাও লযলঢ dressed ُمتََردٍّ 

 গুাঁলড গুাঁলড ফৃলষ্ট ( رذّ(]ن[ َرذَّ 

য়া, ঘুয়ান, ক্ষযান to drizzle, to 

exude 

 ,IV গুাঁলড গুাঁলড ফৃলষ্ট য়া أََرذَّ 

ঘুয়ান, ক্ষযান to drizzle, to exude 

 গুাঁলড গুাঁলড ফৃলষ্ট drizzle َرذَاذ  

ফচণ (َرذَل،َرذَالَة(]س[]ن[ َرِذلَ  ন ওযা, 

নীঘ য়া to reject, to be low 

 প্রঢযাঔান ওযা, কপলর (َرْذل(]ن[ َرذَلَ 

কদয়া, ফালঢর ওযা, দালফঢযাক 

ওযা, ফজ্ঞা ওযা to reject, 

discard, disown 

  (هى)IV লনলক্ষ ওযা to reject أَْرذَلَ 

 X নীঘ ভলনওযা to regard اِْستَْرذَلَ 

as low (ه هى)  

ُرذُْول  ج  َرْذل  أَْرذَال  ،  প্রঢযাঔযান, 

লয ঢযাক ওযা, rejection, 

repudation ،ُرذُْول   -أَْرذَال   নীঘ, 

লনওৃষ্ট, দষু্ট, খৃনয, low, vile, mean 

despicable 

 رزق                                                                         رزّ 



106 

ٌْل    ,নীঘ, লনওৃষ্ট, দষু্ট ُرذَاَلُء   ج  َرِذ

খৃনয, ঘলযত্র ীন low, vile, mean 

despicable, depraved 

 ,নীঘঢা ,ীনঢা, খৃনযঢা َرذَالَة

ঘলযত্র ীনঢী lowness, meanness, 

depravity 

ٌْلَة   َرذَائُِل ج َرِذ  ধালভণওঢা, 

জনলঢওঢা, ঘলযত্রীনঢা, vice, 

depravity 

 ,নীঘ, খৃনয, দষু্ট, দশু্চলযত্র ,َمْرذُْول  

ালষ্ট ঘলযত্র ীন vile, mean, 

despicable, depraved, wicked 

أُهىَ    = ُرز   ঘার rice 

 ,প্রলফ ওযান, ঠুওান ( رّز(]ن[ َرزَّ 

কাডা to insert, to drive in (هى)  

زَ   II ঘাওলঘওয ওযা,ালর ওযা َرزَّ

to burnish,to polish (هى)  

 IV কঝলর কপান ওযা to أََرزَّ 

telephone 

ات ج َرْزة   َرزَّ  ঢায লফলল 

(অঝওালনায), স্ঘযার, ফলু্ট, 

ওব্জা, লন, স্ক্রstaple, joint pin, screw 

ٌْز    কঝলর কপান telephone اِْرِز

 

 ফলঞ্চঘ ওযা, ঈলক্ষা ( َرْزء(]ؾ[ َرَزأَ 

ওযা to deprive (فً هى ه ) pass-

) ُرِزئَ  )ٓغٍَٜٞ ক্ষলঢ য়া, 

াযান, ক্ষলঢগ্রস্থ য়া to incur 

loss, to lose, to be afflicted (ب)  

ُرْزء   أَْرَزاء  ج  কফী ক্ষলঢ, 

াংখালঢও ক্ষয়- ক্ষলঢ, লফমণয়, 

প্রাওৃলঢও দলুমণাক, heavy loss, 

serious damage, disaster,calamity 

ٌْئَة     কফী ক্ষলঢ َرَزاٌَا ج َرِزٌَة  ، َرِز

াংখালঢও ক্ষয়- ক্ষলঢ, লফমণয়, 

প্রাওৃলঢও দলুমণাক, heavy loss, 

serious damage, disaster, calamity 

 

 ,যাঔা, ধলয যাঔা ( َرْزب(]ن[ َرَزبَ 

রাকা, রালকয়া ণাওা, লরপ্ত ণাওা, 

চডাআয়া  ধযা to keep, to stick, 

ckling (هى)  

ْوَىثَخ ََمَراِزُب ج  ِٓ যরৌ দন্ড iron rod 

ْوَىاةَ َمَراِزُب ج  ِٓ ানন লনঃযডী নর, 

নদণভা, water spout, gutter(roof)  
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 ,ননজচ ডুফা)ُرَزاح ،ُرُزْوح( ]ؾ[ َهَىػََ

লনলঘ নাভা, ফাঢাল কবল ণাওা to 

sink down, to descend, to hover 

 ,ওদণভাি, লঙ্কর, চরাভয় ُمْرِزغ  

muddy, miry, boggy 

 

هى ) দান ওযা to provide (َرْذق(]ن[ َرذَقَ 

 (ه

اِْرتَذَقَ   VIII চীলফওা চণ ন ওযা go 

make a living (من)  

  X চীলফওা ঘায়া to seek اِْستَْرَزقَ 

livelihood 

ج ِرْزق  أْرَزق    চীলফওা, তদনলন্নন 

ঔাফায, অীফণাদ, ধন-ম্পদ, 

অয়-ঈামণন, কফঢন-বাঢা 
livelihood, daily bread, blessing, 

wealth, income, wages 

اقُ  زَّ  প্রলঢ ারনওাযী الرَّ

(অিাঢঅ' রায ৯৯ নালভয) 
the Maintainer 

স্ব-লনবণ اِْستِْرَزاق   য self-support 

 ,অলফণাদ প্রাপ্ত, বাকযফান َمْرُزق   

পর blessed, fortunate, 

successful 

 ঠিওাভচযু, বাডালঝ, ালরঢ ُمْرتَِزق  
hirling, hired, mercenary,kept 

 ালরঢ ফযলি, বাডালঝ ُمْرتَِزلَة  

তলনও hangerson, mercenaries 

 ,চীফনধাযলনয ঈওযন ُمْرتََزق  

চীলফওা, means of subsistence, 

living 

 

 ফাাঁধা, কলওঝ (َرزْ م(]ن[]ض[ َرَزمَ 

ওযা, কভাডালনা to bundle, to ack, 

wrap up (هى)  

 ,অাঁটি, কলওঝ, ালণর ِرَزم  ج ِرْزَمة  

যীভ (ওাকচ) bundle, pack, 

parcel, ream 

 

 ,গুরু কম্ভীয য়া (َرَزانَة(]ن[ َرُزنَ 

অলফস্ঘ য়া,ান্ত য়া, ঝর 

য়া, ধীয লস্থয য়া, স্ব-লধ 

ওাযী য়া to be grave, sedate, 

calm, composed, sel-possessed 

قَ   V ান্ত বাফ কদঔান, ধীয تََرزَّ

লস্থয য়া,স্ব-অলফষ্ট য়াto 

display grave manner 

 رسؾ                                                                   رزن
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ٌْن    কম্ভীয, ান্ত, অলফষ্ট, ধীয َرِز

লস্থয, স্ব-অচ্ছন্ন serious, sedàte, 

composed, calm, self- possessed 

 ,কাম্ভীমণ, লস্থযঢা, নুলত্তচনা َرَزانَة  

তধমণ, তস্মণ, ধীযঢা, বাযাভয 
gravity, sedateness, composure, 

self-possession, poise 

ُرْزنَاَمة     ফলণঞ্জী, almanac ُرْوْزنَاَمة  =

ٌْس    ঢাভা দ্রৃাযা কভাডালনা َرِس
covered with verdigris 

 

 টুফা )َرُسْوب(]ن[ َرَسبَ 

(ঢরলদল), ঢরায় নাভা, লণঢা 

(ালনলঢ), ফযণণ য়া, to sink in 

the bottom, settle, subside 

 II লস্থঢ ওযা, লণঢানto cause َرسَّبَ 

to settele, to precipitate (هى)  

 ,V লস্থঢ য়া, ঢরালন য়া تََرسَّبَ 
to settle, to be deposited 

 ,লর, ধঃ কক্ষ ُرُسْوبَات ج ُرُسْوب  

ঢরালন, লণঢান ফস্তু, ফযণণঢা 
sediment, deposit, precipitate, 

failure 

ث٢َِ  ْٞ ٍُ  তরানন sedimentaryُه

ٌْب    ,লণঢালনা,লর, ধঃ কক্ষন تَْرِس

sedimentation, precipitation 

 লণঢান ফস্তু, deposits تََرسُّبَات

َرَواِسُب ج َراِسب    লর, ঢরালন, কাদ, 

কধায়ালন, লণঢান ফস্তু, ফলষ্ট 
sediment, deposit, dregs, 

precipitate, residue 

 অরলঔিা(মামওলদয ُرْستَاِمٌَّة  

কাাও),cassock 

 ,লয াটি ওযা ]رستك[ َرْستَكَ 

লযষ্কায ওযা, ঠিওঞাও অলয়াচন 

ওযা, ুৃঙ্খর ওযা, to tidy, arrange 

well, put in order (هى)  

 বাচাভাং roast ُرْوْستُو،ُرْستُو

meat 

نرْستُْوَرا  কযষু্টলযন্ট, restaurant 

 লণলয়ঝায, ললনভা َمَراِسُح ج َمْرَسح  

খয, ভঞ্চ, ভালফ, াটিণ  theater, 

playhouse, stage, party, gathering 

  ً াভালচও, াটিণ َمْرَسِح , 

অনুষ্ঠালনও (কাাও) social, 

party, forma 
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 ভচফুঢ য়া to (ُرُسْوخ(]ن[ َرَسخَ 

be firm (ًف )  

خَ َرسَّ   II ভচফুঢ ওযা to make firm 

 (هى)

 IV ুদঢৃ় ওযা to make firm أَْرَسخَ 

 (هى)

ََ ـُ ٍَ أْه লধও দঢৃ় প্রলঢলষ্ঠঢ, লঢ 

কবীযভূরী more firmly established, 

more deeply rooted 

َـ  ٤ْ ٍِ  আাঁওজড ণাওা, লাঁওড কাডাرَْو
anchoring, rooting 

َـ َ ٍِ َها দঢৃ় প্রলঢলষ্ঠঢ, কবীযভূরী, 

ভাটিলঢ স্থালঢ, দঢৃ় বালফ 

অঝওান, লবজ্ঞ, ভযও লফাযদ, 

স্বচ্ছলন্ন firmly established, deeply 

rooted, well grounded, stable, 

conversant, completely at home 

 ,অঞা, অঞালরা, glue ِرْسَراس  

adhesive 

أَْرَساغ ، أَْرَساغ  ج ُرْسػ    ালঢয ওলব্জ, 

wrist 

 কঘআন  ফা )َرْسؾ(]ن[]ض[ رَ َسؾَ  

লচলণ্ত্চলয ফন্নীলদয ভঢ াাঁঝা 

য়া, অফদ্ধ য়া, ফাধয য়া, 

নঙ্গযফন্নী য়া (চাাচ) to 

walk shackled, to be bound, to be 

moored 

 

 রম্বা য়া (ঘুর) (َرَسل(]س[ َرِسلَ 

to be long 

 III ত্রারা ওযা to َراَسلَ 

correspond (هى) 

ب هى ) IV াঞান to send out أَْرَسلَ 

  ( ه الى ل

 V ধীলয ঘরা to proceed تََرسَّلَ 

slowly 
 VI লঘঠিত্র কদয়া to تََراَسلَ 

exchange letters (ب)  

 X াঞালঢ ফরা, ছুলর ডা اِْستَْرَسلَ 

to ask to send (من)  

 ,চ, বদ্র, অলয়ল াাঁঝা َرْسل  

লঠরা, রম্বা-কঔারা(ঘুর), easy, 

gentle, loose,long 

 , তধমণ, ংমভ, ধীয slowness ِرْسل  

moderation 

ٌْل   ُرَسَُلُء ج َرِس  ংফাদফাও, 

টাওফাও messenger, runner 

 ,ংফাদফাও, দঢূ ُرُسل  ج  َرُسْول  

messenger, envoy-  ُسْوُل، َرُسْوُل الرَّ

 رسل                                                    رسل
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 ,ভুাম্মদ (ঃ) هللاِ 

অিাহ্ঢাঅ'রায ফাঢণ াফাও 

  ً কযারাঢ ম্পলওণ َرُسْوِل ঢ, 

apostolic 

ِرَسالَة   َرَسائُِل ، ِرَسااَلت ج  ঘারান, 

চাালচয ঘারান(ভার), লঘঠি, 

প্রলঢলফদন, ঔফয, টাওলপ্রযড, ঘুলি, 

কফঢায ংফাদ, consignment, 

shipment, letter, report, dispatch, 

message, radio message- ِرَسااَلت 
ঈলদ্দয, টাও, অহ্বান mission, 

calling 

ٌُْل   ٌَُْلت تة()على ُرس : ُرَس   ফলরা, 

গুরুত্রৃীন বালফ ,লনষ্ঠাীন বালফ, 

not seriously 

াঘণ ِمْرَسااَلت ج ِمْرَسال   রাআঝ 
,search light 

 ,ত্রারা, কনাঝ, ংফাদ ُمَراَسلَة  

লঘঠি, কমাকালমাক correspondence, 

exchange of letter, message, letter, 

communication 

 কপ্রযড, গ্রায়ড, চাাচী أَْرَسال  

ওযড, টাওলপ্রযড sending, 

forwarding, shipping, dispatch 

اِْرَسالٌََّة   اِْرَسالٌَات ج  ঘারান, 

চাালচয ঘারান (ভার), লঘঠি, 

লযফড, লক্ষপ্রঢা, ঈলদ্দয 
consignment, shipment, letter, 

transport, expedition, mission, 

 লঘঠি করঔায তনুনয, art of تََرسُّل  

wtitting 

 ,স্বাচ্ছন্ন, স্বাবালফওঢা اْستِْرَسال  

অলয়, ফচণ ন, ঈন্নলঢ াধন, দীখণ 

অলরাঘনা naturalness, ease, 

relaxed need, abandon, 

elaboration, expatiation 

ُمَراِسل   ُمَراِسلُْوَن ج  ংফাদদাঢা, 

লযলাঝণ ায correspondent, reporter 

 কপ্রযও sender ُمْرِسل  

ُمْرِسلَة   ِسَُلت جُمرْ   কপ্রযডমন্ত্র 
transmitter 

 ,কপ্রলযঢ, যুর ُمْرَسلُْوَن   ج ُمْرَسل  

গ্রালয়ঢ, ম্প্রঘালযঢ, রম্বা কঔারা 

ঘুর, sent, forwarded, transmitted 

 ঈলদ্দয, লভন mission ُمْرَساٌَّة  

 রম্বা কঔারা ঘুর, ফনু্ধ ُمْستَْرِسل  

বাফান্ন, খলনষ্ঠ, লনলফলদঢ, লনফৃত্ত 

 رسم                                                  رسل       
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loose flowing (hair) ffriendly, 

intimate, devoted, given up 

 

 নওাওযা to draw (َرْسم(]ن[ َرَسمَ 

  (هى)

فً  ) II কটাযা ওাঝা to enter َرسَّمَ 

 (هى

 V নুযড ওযা to follow تََرسَّمَ 

  (هى)

 VIII দৃযভান য়া to be اِْرتََسمَ 

traced (على) 

َرْسم   جُرُسْوَمات ، ُرُسْوم    লঘত্রাঙ্কন 

লফদযা, drawing -  ُرُسْوَمات ،ُرُسْوم 

কযঔালঘত্র, নওা, কস্ক, ঙলফ, 

পলঝাগ্রাপ, a drawing, sketch, 

photograph –   ُرُسْوم দাক, লঘি, 

ঙা, লরল, কঔাদাআ, নলণ, দলরর, 

নওা নুষ্ঠান, অনুষ্ঠালনওঢা, 

ফযয়, ঔাচনা, trace, mark, 

inscription, records, notes, 

documents, design, ceremony, 

formality, rate, tax 

  ً  অনুষ্ঠালনও,ওভণওঢা َرْسِم
formal, ceremonial, public sevent 

 অনুষ্ঠালনওবালফ, officially َرْسِمًٌا

 ,ঘলরঢ যীলঢ َرْسِمٌَات  

অনুষ্ঠালনওঢা, লনয়ভওানুন 
formalities, ritual, rules 

َرسَّاُمْوَن ج  َرّسام    ,নওাওায م 

লঘত্রলল্পী, লল্পী draftsman, painter, 

artist 

 লবললও, লফত্র ওযড ِرَساَمة  
ordination, scantification 

 লঘি, ঙা, ঙাাঁলঘয  َرَواِسُم ج َرْوَسم  

ঙা sighn, mark, inscribed 

wooden tablet 

 লঘত্রারা studio َمْرَسم  

 ,নুষ্ঠানালদ, অনুষ্ঠালনও َمَراِسم  

লষ্ঠাঘায, নুষ্ঠান, যীলঢ, 

নীলঢভারা, লনয়ভওানুন 
ceremonies, ceremonial, retual, 

etiquette customs, principles, 

regulations 

 ,নওা, লযওল্পনা design تََرسُّم  

planning 

  লবফযলি, রক্ষন اِْرتَِسَمات ج اِْرتَِسام  
expression, mànifestation 

ٌُْم ج  ُسْوم  َمرْ  َمَراِس  লঙ্কঢ, অাঁওা, 

যলণ্ত্চঢ, লরলঔঢ দলরর, লযওলল্পঢ, 

 رشح                                                  رسم
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অলদষ্ট, যায়, যায়ওৃঢ, drawn, 

traced, painted, recorded in writing, 

planned, decreed, -  ٌُْم  ,যায় َمَراِس

অআন, প্রলফধান, ধযালদ, decree, 

regulation, act, ordinance –   ٌْم  َمَراِس
নুষ্ঠান, অনুষ্ঠালনও, লষ্ঠাঘায, 

প্রলফধান ceremonies, ceremonial, 

etiquette, regulations 

ٌُْل ج َرْسَمال   َرأس )=  ভূরধন َرَساِم

 capital ,(َمال

,أَْرَسنَة ،    أَْرُسن  ج َرَسن   ,أَْرَسان   
শুয করায দলড, পাাঁলয দলড, 

করযজ্জ ুhalter 

 

 ,দঢৃ় য়া(َرْسو،ُرُسّو (]ن[]رسو[ َرَسا

লস্থলঢীর য়া, কনাঙ্গয ওযা, 

কনাঙ্গয লনলক্ষ ওযা, ঢীলযনাভা, to 

be firm, stable, to anchor, to cast 

anchor, to disembark 
أَْرَسى  IV কনাঙ্গয ওযা, স্থান 

ওযা(নঙ্গলয) ,ঢাডাঢালড 

ওযা,িওলয ফাাঁধা to anchor, to 

fix firmly (هى)  

 কনাঙ্গযওযড َمَراٍس ج  َمْرسً 
anchorage 

ج ِمْرَساة   َمَراٍس   কনাঙ্গয anchor  ج 

 ,অফদ্ধَراِسٌَات، َرَواٍس   ج  َراٍس 

লস্থলঢীর, নডনলমাকয, প্রলঢলষ্ঠঢ, 

কনাঙ্গযওৃঢ, رواٍس )ج(   راسٌات،  

ঈাঁঘু , লস্থযফণঢ, towering, 

immovable (mountains), 

 কনাঙ্গযওযা to anchor َرَسا = َرَسى

 ঙডান, ালনয লঙঝা )رّش(]ن[ َرشَّ 

কদয়া, লঘওালয (কস্ধ) ওযা, 

কঘা, ালন কঘা, ংরগ্ন বালফ 

ফরা, কনাংডা ওযা to spatter,to 

splash, to spray, to water, to 

sprinkle, splatter, bespatter, 
 ালন লঙঝান, ঙডান, কস্ধ َرش  

ওযড, (ফরায়)ঢডফড ওযড, 

ঙযণা(াঔী, া ভাযায) 
sprinkling, watering, spraying, 

spattering, pellets 

 গুলডগুলড ফৃলষ্ট, drizzle َرشَّة  

 লঙঝান ালন গুলডলকলড َرَشاش  

ফৃলষ্ট, কডালনা spattered (liquid), 

drizzle, dribble 

 رشد                                             رشح
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 ,ালননারী َرشَّاَشات ج َرشَّاش  

কভলনকান water hose, machine 

gun 

 ুকলন্ধলস্ধ perfume spray َرَشاَشة  

 ালন কদয়ায রম্বা নলরয ِمْرّڜة  

াত্র লফলল (কালঙ) watering 

can 
 ,খাভা, পুঝা য়া ( َرْشح(]ؾ[َرَشحَ 

পুঝা ওযা, কঘাাঁয়ান, ঙাাঁওা to seat, 

filter, be leaky, percolate, filter (هى) 

 II রারন ারন ওযা, ফড َرشَّحَ 

ওযা,তঢযী ওযা, ভলনানয়ন ওযা, 

ঙাাঁওাto raise, bring up, to prepare, 

to filter 

 V প্রলঢালরঢ য়া, কমাখয تََرشَّحَ 

য়া, ভলনানীঢ য়া, ুলফধায় 

ডা to be reared,be nominated, 

be suited, to catch a cold, be 

trained 

 ক্ষযড (গ্রলন্থয), খাভ َرْشح  

ছযা, লঙদ্র লদলয় যন, লচ্ছদ্রঢা, 

ঘুয়ান, ঞান্ডা, লদণ , secretion, 

sweating, filtering,cold, catarrh  

 ঘুয়ানী, কঘায়ালনা ُرَشاَحة  
transudate, transudation 

ٌْح    ,প্রলক্ষন, প্রস্তুলঢ, ভলনানয়ন تَْرِش

প্রাণীঢা, নুলভাদন training, 

preparation, nomination, candidacy 

 নুপ্রলফ, infiltration تََرشُّح  

 নুপ্রলফ, infiltràtion اِْرتَِشاح  

َحات ج  ُمرَ  ح  ُمَرّشِ ّشِ  ঙাাঁওলন, ঙাাঁওায 

স্থানা, লযশুদ্ধ ওযায স্থানা, 
filter, filtering installation, 

purification plant 

 প্রাণী, ভলনানীঢ ُمَرَشُحْوَن ج ُمَرَشح  

ফযলি càndidate, nominee 

 

 ৎলণ ণাওা ( ُرْشد،َرَشاد(]ن[ َرَشدَ 
to be on the right way 

 II ৎণ প্রদণন ওযা to lead َرشَّدَ 

the right way (ٙ)  

 IV ৎণ প্রদণন ওযা toأَْرَشدَ 

lead the right way (ٙ)  

 X ৎণ ঘায়া to ask اِْستََرَشدَ 

guidance (ٙ)  

 মণাণণ, মণাণণঢা, লফঘক্ষন ُرْشد  

অঘযন,ঠিও কফাধ, কঘঢনা, 



114 

লযেঢা integrity, proper, 

senses, consciousness, maturity 

د  َرشَ   (অঘযলনয)ঢঢা, ওঝঢা, 

স্পষ্টাস্পলষ্ট, iinterity of conduct, 

straight-forwardness 

 ,মণাণণ, মণাণণঢা, অঘযন َرَشاد  

ঠিও কফাধ, কঘঢনা, লযেঢা, 
integrity, proper, senses,  

ٌْد    ঠিওবালফ)  ُرَشَداُء ج َرِش

লযঘালরঢ, ৎণ প্রাপ্ত, মণাণণ 

লফশ্বাী, মুলিংকঢ, 

ফুলদ্ধভান,ক্ষাঢ ভূরও, লযে 
rightly guided, having true faith, 

rational, intelligent- ََُّلَاء  ُه
প্রাপ্তফয়ষ্ক, কমৌফনপ্রাপ্ত adult, major 

 লযত্রান, ঈদ্ধায, ঢঢায َمَراِشد  

লযনাভ salvation, the result of 

right way 

ٌْد    ুণপ্রদণন, প্রাপ্ত ফয়লয تَْرِش

প্রঢযয়ন ,right guidence, declaring 

of age 

 ণ প্রদণন, ুণ اِْرَشاَدات ج  اِْرَشاد  

প্রদণন, অধযালঢও ণপ্রদণন, 

ঢদাযও, মত্ন, লযঘনা, ঈলদ, 

ঈলদদান guidànce, spiritual 

guidànce, directive, advice –   

 ,ঈলদভূ اِْرشادات

লনলদণনাফরী, avpdvices, directives 

 নীলঢ ভূরও, ঈলদ اِرشادي  

ভূরও didactic 

 ,ুণপ্রাপ্ত, (ঠিও) লফশ্বাী َراِشد  

লফঘক্ষন, মুলি ংকঢ, প্রাপ্তফয়ষ্ক, 

righteous person, sensible, adult 

ُمْرِشد    ُمْرِشُدْوَن ج  কনঢা, rণ 

প্রদণও, ঈলদ দানওাযী, 

অদ্ভালঢও ণ প্রদণও, লনলদণও, 

াআরঝ, লক্ষও, ভ্রভন লনদণও 
leader, guide, master, pilot 

 ভলরা ণ প্রদণও ُمْرِشَدة   
woman guide 

ُرْشُرش   َرَشاِرُش ج  ওভযফন্ধ belt 

 কওাভর tender َرْشَراش  

 )َرْشؾ،َرَشؾ( ]ن[]ض]س[َرَشؾَ  رِشؾَ 
ঘুভুও কদয়া to suck 

  (ه) V ঘুভুও কদয়া to suck تََرشَّؾَ 

  (ه) VIII ানওযা to drink اِْرتََشؾَ 
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َرْشفَة   َرْشفَات ج  ঘুভুও sip (of a 

drink) 
 লনলক্ষ ওযা, প্রলফ (َرْشك(]ن[ َرَشكَ 

ওযান, ঠুওান, ফাাঁধা tostrike, 

fasten, to throw (ب ه)  

 ুঞাভ য়া, ুন্নয ( َرَشالَة(]ن[ َرُشكَ 

ফয় কফয য়া, ভালচণ ঢ য়া, 

ুঢনু য়া, ঘঝলঝ য়া to be 

shapely, graceful, elegant, lissome 
 VI এলও যলও অখাঢ تََراَشكَ 

ওযা, কপলরলদয়া, to hurt one 

aanother  

ٌْك   ভালচণ َرِش ঢ, ওভনীয়, ুঢনু, 

াঢরা, ঘঝট্ elegant, graceful, 

slim, lissome 

 ,ওভনীয়ঢা, নুগ্র  َرَشالَة  

ুঞাভঢা, দ্রুঢঢা, elegance, 

gracefulness, shapeliness 

 লনানা ওযা, অঔযা ( َرْشم(]ن[ َرَشمَ 

কদয়া, লর কদয়া,  to mark, to 

seal (هى)  

 িুলয লঘিُرُشْوَمات، ُرُشْوم  ج  َرْشم  
sign of cross 

 করযজ্জ,ু ঈলঞয করায যল َرْشَمة  
halter,camel halter 

 ফঔল tip َراِشن  

 খুল কদয়া to bribe ( َرْشو(]ن[ َرَشا

  (ه)

ْرتََشىاِ   VIII খুল ঔায়া to eaccept 

bribe 

 খুল কদয়া কনয়া, দনুীলঢ َرْشو  
bribery, corruption 

ِرْشَوة   ُرًشى،َرَشاِوّي،ِرًشا ج  খুল, 

ঢঢা, খুল কদয়া কনয়া, 

দনুীলঢ bribe, bribery, corruption 

 দলড rope ِرَشاء  

 খুল অদান-প্রদান, দনুীলঢ اِْرتَِشاء  

যায়ডঢা, দনুীলঢ, venality, 

corruptibility, corruption 

 অাঁঝাাঁঝ ওলয (َرّص(]ن[ َرصَّ 

রাকান, ঞালয়া বযা, স্তুাওায ওযা 

(াণয), ংলওাঘন ওযা, 

এওালণ মুিওযা, কশ্রনী ফদ্ধ ওযা, 

কঘল াাাল যাঔা to fit 

togather firmly, to RAM, compress, 

to join togather, line up, firmly place 

side  by side (هى) 



116 

 ,IIঅাঁঝাাঁঝ ওলয রাকান َرصَّصَ 

ঞালয়া বলয খলয কনয়া, 

স্তুাওায ওযা(াণয) to fit 

togather firmly, to ramhome, 

compress, 

تََراصَّ   VI অাঁঝাাঁঝ য়া,ংকুলঘঢ 

য়া, ফস্তাফন্নী য়া, চঝরা ওযা, 
to be presses togather, be packed 

to gather, crowd togather 

 ীা, ফুলরঝ lead,bullets َرَصاص  

 ,ঙযা, কঙাঝফর َرَصاَصة  

ফুলরঝpellet, bullet 

  ً  ীা, ীায তঢযী, ীা َرَصاِص

মুি, ীা-যং lead, made of lead,  

laden, lead clored 

ٌْص    ,কঞল ফস্তা ফন্নী, ংকুলঘঢ َرِص

কাদাকালদ যলক্ষঢ, closely packed, 

jammed, compact 

 াাযা কদয়া to(رْصد(]ن[ َرَصدَ 

watch. 

دَ   II প্রস্তুঢ ওযা to provide َرصَّ

 IV তঢযীযাঔা to keep ready أَْرَصدَ 

دَ   V ভঅওা(ঢাযওা تََرصَّ

যাচী)কদঔা to practice astronomy 

َرْصد    أَْرَصاد   ج  মণলফক্ষন, 

obaervation 

 মণলফক্ষনাকায َرْصَدَخانَة  
observatory 

ْرَصاد  ج َرَصد  أَ   গুপ্তঘয মণলফক্ষন 

ওাযী, মণলফক্ষন স্থান, খাটি, 

ঢাওওায স্থান, ওফচ, ঢালফচ spy, 

watcher, observarion post, place of 

ambush, talisman 

اد     অফ ায়া লফজ্ঞানীَرصَّ
meteriologist 

ٌْد    খলয ভচদু, গ্রন أَْرِصَدة  ج َرِص

কমাকয ণণ, কচয লাফ stock on 

hand, available fun,balance 

 দযূ ফীক্ষন মন্ত্র telescope ِمْرَصد  

 মণলফক্ষন কাষ্ট, ঢাও ِمْرَصاد  

ওযায স্থান, াঁৎ াঢায স্থান 
obsevatory post, place of 

ambushcade 

 ,মণলফক্ষনওাযী ُرّصاد   ج  َراِصد  

গুপ্তঘয watcher, spy  

َراِصَدة   - ة  َراِصَدة  فَلَِكٌَّ    

দযুফীক্ষড মন্ত্র, দযুলফন telescope 

 

رصؾ      رصؾ                  
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 ,অলণণও লনযাত্তা َمْبلَػ  َمْرُصْود  

ফন্ধও security (financial) 

عَ   II ঔলঘঢ ওযা, লজ্জঢ ]رصع[ َرصَّ

ওযা ,রঙৃ্কঢ ওযা to inlay, 

adorn, decorate(هى ب)  

 ,লফঙা, কভাডা ( َرْصؾ(]ن[ َرَصؾَ 

ফাাঁধা to pave , to lay(هى)  

 িবালফ মুি (َرَصافَة(]ن[ َرُصؾَ 

য়া to be firmly joined  

 ,II ঝালর াণয ফা َرصَّؾَ 

স্থানওযা, কভাডা to lay flagstone, 

to pave (هى)  

  (هى) ফান, ফাাঁধা paving َرْصؾ  

ٌْؾ    ج  َرِص  أَْرِصفَة  ، ُرَصفَاءُ  
দঢৃ়বালফ মুি, ি, ঔন্ড firmly 

joined, firm, solid-  فةُ أرِص  াওা 

যাস্তা, পুঝ াণ, াওা কভলছ, খাঝ, 

কচটি, pavement, side way, doc 

jetty– ُُرَصفَاء ওভী colleague 

ٌْفَة   َرِصفَات ج  َرِص  ভলরা ওভী, 
woman colleague 

 ,দঢৃ়ঢা, ঔন্ডা firmness َرَصافَة  

compactness 

  (ب) ফাাঁধালনা paved َمْرُصْوؾ  

 ,দঢৃ় য়া, ি (َرَصانَة( ]ن[ َرصُ نَ 

লস্থয য়া, ান্ত য়া, স্থীযওৃঢ 

য়া to be firm, strong, to be 

sedated, composed 
ٌْن    ,দঢৃ়, নঢ়, ান্ত, লস্থয firm َرِص

unshakeable, calm, composed 

 লস্থযঢা, ান্ত, ধীযঢা, তধমণয َرَصانَة  
sedateness, calmness, composure 

 

 বাঙ্গা, ক্ষঢওযাto (َرّض(]ن[ رَ ضَّ 

crush, to bruise 
َرض   َضْوض  ج  ক্ষঢ, ওারললঝ, 

cruise 

ٌْض    লনলষ্ট, ঘুনণ, কণাঁঢান َرِض
crushed, bruished 

 রারা saliva ُرَضاب  

 বাঙ্গা to break ( َرْضخ(]ؾ[ ]ض[ َرَضخَ 

  (هى)

 VIII ফরা to speak Arabic in اِْرتََضخَ 

foreign accent 

َرْضخ  َرْضَخة  ،  াভানয ঢুচ্ছ 

ঈায a small paltry gift 
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ٌَْخة    ,াভানয ঢুচ্ছ ঈায َرِض

ফঔল, a small paltry gift, tip 

 ,অত্মম্পণন, নলঢস্বীওায ُرُضْوخ  

ম্মলঢ submission, surrender, 

compliance 

ِمْرَضاخ   َمَراِضُخ ج  াণয বাঙ্গায 

মন্ত্র stone crusher 

 

 ঝুওযা ওলয ]رضرض[ َرْضرَ ضَ 

বাঙ্গা, ললা, বাঙ্গা to braek into 

pieces, to pound, to crush (هى) 

 নুলড, gravel َرْضَراض  

 )َرَضاَعة،َرَضاع،َرْضع(]ض[]ؾ[]س[َرَضعَ  َرِضعَ 

কঘালড ওযা, কঘালা to suck 

عَ    II স্তনযান ওযালনা, to suckle َرضَّ

  IV স্তনযানওযালনা, to suckleأَْرَضعَ 

ٌْع  َرضَ   ائُِع ،ُرَضعَاُء ج َرِض স্তনযান, 

লশু, ালরঢ বাআ suckling, infant, 

foster baby 

اَعات ج اَعة   َرضَّ َرضَّ  লশুয কফাঢর 
nursing bottle 

ালরঢ ম্পওণ ِرَضاع   foster 

relationship 

َمَراِضُع  ج  ُمْرِضع  ،ُمْرِضعَة     ধাত্রী 

( কম স্তনয কদয়, ারনওাযী ভা 
wet nurse, foster mother 

َرَضهُ  َرَضى هللا َعْنهُ=   এয ংলক্ষ 

بِرًضى= ًٙ ِه ন্তুনষ্ট, ঢৃলপ্ত 
satisfaction, contentment 

 ًَ  ন্তুষ্ট য়া to (َرَضى(]س[ رِض

be satisfied 

  (ه) II ন্তুষ্ট ওযা to satisfy َرضَّى

 III ন্তুষ্ট ওযায কঘষ্টা ওযা َراَضى

to try to please (ه) 
َضىأَرْ   IV ন্তুষ্ট ওযায কঘষ্টা ওযা to 

try to please (ه) 
 V ন্তুষ্ট ওযায কঘষ্টা ওযা to تََرضَّى

seek to satisfy(ه) 
 VI যস্পয ম্মঢ য়া x toتََراَصى

come to terms 

 VIII ন্তুষ্ট য়া to be satisfiedاِْرتََضى

 (ه)

 X ঔুী ওযলঢ ঘায়া, ান্তاِْستََرَضى

ওযা, ওৃঢজ্ঞঢা প্রওা ওযা, 

লনলচলও চনলপ্রয় ওযা, to seek to 

satisfy, to conliate, to make one 

self popular 

    رطب                                   رضً
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 ,লন্তাল, ঢৃলপ্ত, ঘুলি ِرًضا،ِرًضى

ম্মলঢ, গ্রন কমাকযঢা, নুলভাদন, 

লদচ্ছা contentment, satisfaction, 

agreement, consent, acceptance. 

  ً  ,ঔুী, ঢৃপ্ত أْرِضٌَاُء ج َرِض

অনলন্নঢ, ম্মঢ satisfied, 

content, pleasant 

 ,ম্মলঢ, ঘুলি ِرْضَوان

গ্রনলমাকযঢা, ম্মলঢ, শুবআচ্চা, 

ঢৃলপ্ত consent, agreement, 

accptance, appeoval, good will, 

pleasure 

 লযঢৃলপ্ত, অনন্ন, ঢৃপ্ত َمْرَضاة  

য়ায লচলনল, satisfaction, 

pleasure 

 লযঢৃলপ্ত, ক্ষলঢুযড تَْرِضٌَة  
satisfàction, compensation 

 ঢৃলপ্ত, ঢুলষ্ট, ম্মলঢ, ভীভাংা ِرَضاء  
contentment, satisfàction, 

agreement, concillation 

 ুন্নযবালফ, অল by بِالُمَراَضاة  

fair means, amicably 

 ঢৃলপ্ত, ন্তুলষ্ট, ূডণঢা أَْرَضاءُ 
satisfaction, gratificàtion, 

fulfillment- ََصعَِب اإِلْرَضاء ন্তুষ্ট 

ওযা ওঠিন,ঔুাঁঢঔুাঁলঢ fastidious, 

hard to please 

 াযষ্পলযও ম্মলঢ mutual تََراٍض 

consent 

 অলয ভলনাবাফ, ঢুলষ্ট اِْستِْرَضاء  

াধন, অ conciliatory attitude, 

propitiation, concillàtion 

  ً  অ ভূরও استِْرَضائِ
conciliatory 

ج  َراٍض    ,ঢৃপ্ত, ঔুী, ম্মঢ ُرَضاة   

আচু্চও, প্রস্তুঢ, অনলন্নঢ satisfied, 

content, agreeing, willing, pleasant 
 ,লন্তাল চনও, ঔুী ওাযও ُمْزٍض 

অনন্ন দায়ও, মলণষ্ট satisfactory, 

satisfying, pleasant, sufficient 
 লি (َرَطابَة،ُرُطْوبَة(]س[ َرِطبَ 

য়া to be wet 

 II লি ওযা to make wet َرطَّبَ 

  (هى)

 IV অদ্র ওযা to moisten أَْرَطبَ 

 (هى)

 V লি য়া to be moisten تََرطَّبَ 
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 ,লবচা, যাাঁঢ যাাঁলঢ, ঢাচা َرْطب  

ঞান্ডা, যালরা, লস্দগ্ধ wet, damp, 

moist, fresh, cool, juicy 

، ِرَطاب   ج  ُرَطبَة    ঢাচা أَْرَطاب 

াওা কঔচযু fresh ripe dates 

ٌْب    ,লবচা, ঢাচা, কাঁঢলাঁলঢ َرِط

ঢাচা, ঞান্ডা, যার moist, damp, 

fresh, cool, juicy 

অদ্রঢা, অদণ ُرُطْوبَة   , কিদ 
dampness, wetness 

 ,লবচা, কাঁঢলাঁলঢ moistَراِطب  

damp 

ب   بَات ج  ُمَرّطِ  নাস্তা, নঢূন ُمرّطِ

ওলয লি ঞ্চয়, ারওা ানীয় 
refreshment, soft drink 

 যঢর(চলনয أَْرَطال  ج َرْطل  

ভা লফলল) ameasure of weight 

 চটিরঢায় কপরা to (َرْطم(]ن[ َرَطمَ 

envolve (فً ه هى)  

 VIII ঈল্টান,ডা,to fall,to tumble اِْرتََطمَ 

  (فً)

-ফাাঁধ, প্রওান্ড ফাাঁধ, চাাচ َمْرَطم  

খাঝা breakwater, jetty 

 ণণীন (ِرطَ انَة,َرَطانَة(]ن[ َرَطنَ 

ওণা ফরা to speakstuff words, to 

talk gibberish 

 ণণীন বালা gibberish َرَطانَة  

ٌْنَى  ণণীন বালা gibberish ُرَط

 ,চনঢা, ঈচ্ছঙৃ্খর চনঢা َرَعاع 

কাদ, গুন্ডা, ঈচ্ছঙৃ্খরফযলি, যাস্তায 

গুন্ডা mob, scum, rowdies, 

hooligans 
ঢওণ (َرعْ ب(]ؾ[ َرَعبَ   য়া,  
  

 رعب           رطب
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َঅঢংলওঢ য়া বীঢ য়া, to 

be alarmed, terrified, scared 

 II বয় কদঔালনা, অঢংলওঢ َرّعبَ 

ওযা to frighten, terrify 

 VIII অঢংলওঢ য়া, বীঢ اِْرتَعَبَ 

য়া, to be alarmed, terrified, 

scared 

 ,বয়, অঢংও, বীলঢ َرْعب  

লফদাঙ্কা fright, alarm, dismay 

 বয়ংওয, হুভলও frightening اِْرَعاب  

, intimidation 

َراِعب   َرعَّاب  ج  বয়প্রদণন ওাযী, 

বয়ঙ্কয, বীলঢওয, বয়ানও 
threatener, dreadful, horrifying, 

terrible 

  বীঢ, অঢংলওঢ, ঢবম্ব َمْرُعْوب  
,frightened, terrified 

 বয়ঙ্কয, বীলঢওয, বয়ানও ُمْرِعب  
dreadful, horrifying, terrible 

 ,ফজ্রধ্বলন ওযা (َرْعد(]ؾ[]ن[ َرَعدَ 

বীঢওযা to thunder, to apall ( ب ل

 (ه

 (ه) IV ওাাঁান to make trembleأْرَعدَ 

 VIII বলয়ওাাঁা to tremble اِْرتَعَدَ 

 ফজ্রধ্বলন thunder ُرُعْود  ج رَرْعد  

 ,ওম্পন, ওাাঁুলন tremor َرَعَدة  

shiver 

ة  َرَعادَ   তফদযুলঢও যলশ্ম electric ray 

ٌْد   ٌُْد ج ِرْعِد  ,ওাুরুললালঘঢ َرَعاِد

ওাুরুল coward, cowardly 

 কমৌফলন দাণড ]رعرع[ َرْعَرعَ 

ওযা to come to youth 

 II ফড য়া to developتََرْعَرَع 

 ূডণ লফওলঢ َرَعاِرع    ج   َرْعَرع 
in full bloom 

ََِ  ওাাঁা (َهَػٌ،َهْػِ(]ً[]ف[َهَػ
to tremble 

 IV ওাাঁান to make tremble أَْرَعشَ 

 (هى ه)

ه ) VIII ওাাঁা to be shaken اِْرتَعَشَ 

 (هى

 ওম্পন tremor ِرْعش  

 ,ওম্পন, ওম্পভান tremble اِْرتِعَاش  

trembling 

 رعً        رعب    



18 

 কাঁঘান to coil َرَعصَ 

 V কাঁঘান to writh تََرعَّصَ 

 VIII কাঁঘান to coil اِْرتَعَصَ 

 যি)َرعْ ؾ( ]س[]ؾ[ َرِعؾَ ، َرَعؾَ 

ক্ষযড য়া (নাও) to have a 

nosebleed 

،ُرَعاؾ   ٌْؾ   নালওযি ক্ষযড َرِع
nosebleed 

 নালঔয অকা tip of the َراِعؾ  

nose 

 চয়ভারয, ভারা wreath ُرَعلَة  

ٌْل    স্ত্রলজ্জঢ কনা ِرَعال  ج َرِع

ফয amry squadron  

 কঙাাঁয়ালঘ কযাক ُرَعام  

লফলল(কখাডায)glanders 

 লস্থয লঘত্ত য়া (ُرُعْونَة(]ن[ َرُعنَ 
to be light headed 
 প্রঘন্ড ূমণঢাল ( َرْعن(]ن[ َرَعنَ 

অঢ য়া to have sunstrok 

 ,খাআ, ঢা কস্গাও  ِرَعان  ج  َرْعن  

কযৌদ্রঢা লবখাঢ sunstroke - 

 াাড ঘুাঁডা mountain (ط) رَعان  

peak 

 ,ঈদ্ান্ত, লস্থয লঘত্ত, ফাঘার أَْرَعن  

ঈদাী, কফকুফ light headed, 

careless, stupid 

ُرُعْونَة   ُرُعْونَات ج  কঙলর ভানুলল 

ভূঔণঢা, ঞওালযঢা frivolity, thought 

lessness, boyishness 

 (َرْعَوى ،ُرْعَوة، َرْعو(]ن[ ]رْعو[ َرَعا

নুঢা ওযা, ঙালডয়া কদয়া to 

repent, to let off 

ْرَعَوىاِ   IX নুঢা ওযা to repent ( عن

  (من

 ,নুঢা, রূান্তয ُرْعَوى، َرْعَوى

ংাধন repentance, 

transformation, alteration 
 ঘযা (َمْرًعى، َرْعً،َرَعاٌَة(]ؾ[ َرَعى

to graze(هى) 

 III কদঔা, নময যাঔা, লনয়ন্ত্রন َراَعى

ওযা to supervise, to control (هى)  

 (هى) IV ঘযালনা to graze أَْرَعى

 VIII খা ঔায়া to graze اِْرتَعَى

 (هى)

 X অওলণড ওযা, ধযা, রক্ষযاِْستَْرَعى

ওযা to attract, to catch, to observe 
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   ً  ,প্রলঢারন, মত্ন, ঢত্রৃাফধান َرْع

যক্ষা, keeping, care, custody, 

protection-  ََرْعًٌا لَن অিা কঢাভায 

াণী ঈন! 

ا ج َرْعٌَّة  َرَعاٌَ   ার, নাকলযও herd, 

flock, citizen 

،َرَعائًِ،َرَعاِوي    মাচও َرَعِوي 

ংিান্ত, কভল ারও ংিান্ত 
pastoral, bocolic (shepherd) 

 চাঢীয়ঢা, নাকলযওত্রৃ َرَعِوٌَّة  
nationality, citizenship 

 ,ঘাযডবূলভ, ঢৃডলক্ষত্র َمَراعٍ ج َمْرًعى

খা grassland, pasture 

 ,রারন ারন, ঢত্রৃাফধান ِرَعاٌَة  

ভনলমাক, ৃষ্ঠলালওঢা, ভণণন 
keeping, custody, attention, 

sponrship 

 লফলফঘনা, াণণওয, ম্মলঢ َمَراَعاة  

ম্মান,ারন, ঈদযান, 

consideration, deference, respect, 

observance 

 ُرَعاة ، ُرعٌَان  ، ُرَعاء  ج  َراعٍ 
কভলারও, লফবাফও, যক্ষও, 

ায়ঢাওাযী, Shepherd, pastor, 

guardian, protector 

  ً  ,ালরঢ, নুলষ্ঠঢ َمِرِع

প্রলঢালরঢ observed, complied 

 ,আচ্ছা ওযা (َرَؼب،َرْؼبَة(]س[ َرِؼبَ 

অা ওযা, ঘায়া, করাব ওযা, 

নুলযাধ ওযা, ঙন্ন ওযা, ঙন্ন 

ওযা, লনচ্ছা ওযা to desire, to 

wish, tocovet, to ask, request, 

dislike, 

 ,II আচ্ছাওযালনা, অগ্রী ওযা َرؼَّبَ 

ঈৎালঢ ওযা, to make desirous, 

to excite ones interest 

 ,IV আচ্ছাওযালনা, অগ্রীওযা أْرَؼبَ 

ঈৎালঢ ওযা, to make desirous, 

to excite ones interest 

 আচ্ছা, অা, করাব, নুলযাধ َرَؼب  

desire, wish, request- َرَؼبًا و َرَهبًا 
করাব  বলয়য ভালছ। 

 ,আচ্ছা  ِرَؼاب  ،َرْؼبَات ج َرْؼبَة  

অগ্র, লযশ্রভ, ঈৎা strong 

desire, egarness, deligence, 

enthusiasm 

  رؼد                          رعً
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ٌْبَة    ওাভযফস্তু, বীষ্ট َرَؼائُِب ج َرِؼ

লচলনল, আচ্ছা, অা, desired object, 

need, wish desire. 

ٌْب    ঈদূ্পদ্ধওযড, করাবী লঢ تَْرِؼ

ঈৎালঢ ওযড, অভন্ত্রন, অওলণন 
awakening of desire, insisting to 

covetousness 

 ,অগ্রী, আচ্ছওু, ওাভনাওাযী َراِؼب  
desirous, desiring 

 ,ইলস্পঢ, অওালঙ্খঢ َمْرُؼْوب  

আচ্ছাওৃঢ, coveted, sought for, 

desired 

بَات  অওলণন, প্রলরাবন ُمْرّؼِ
attraction, temptation 

 ( ها) কঘালা, to suck (َرْؼث(]ؾ[ َرَؼثَ 

 ,দধু কদয় এভন( স্ত্রীপ্রাডী) َرُؼْوث  

female giving milk, nursing female 

(animal) 

 অন্নভয় (َرَؼاَدة(]ن[]س[  َرُؼدَ ,َرِؼدَ 

য়া, অযাভ দায়ও য়া, 

ফাাঁধনীন to be pleasant, 

comfortable, carefree 

 চ, ভুি, অনন্ন, ভালয়ও َرْؼد  
easy, carefree, pleasant, candid 

ٌْد    চ, ভুি, অনন্ন, ভালয়ও َرِؼ
easy, carefree, pleasant, candid 

 অযাভ, প্রাঘুমণ, ভৃলদ্ধ َرَؼد  
comfort, opulence 
 অযাভ, প্রাঘুমণ, ভৃলদ্ধ َرَؼاَدة  
comfort, opulence 
 কডকডা ওযা to ]رؼرغ[ َرْؼَرغَ 

gargle 

ٌُْط ، أْرَؼاَطة   ج  اُْرَؼاَطة    أََراِؼ যওী, 

ওলওর মন্ত্র (লফলল), ঢায 

গুঝাফায মন্ত্র windlass, winch 

ٌْؾ   ،أَْرِؼفَة  ج  َرِؼ ،ُرْؼفَان   রুটিয ُرُؼؾ 

লণ্ড loaf of bread 

 ফাধয ওযা to (َرْؼم(]ن[]ؾ[ َرَؼمَ 

compel (ه هى) 

 (ه هى)IV ফাধয ওযা to compelأَْرَؼمَ 

َرْعَم -লত্রৃ in spite of(prep)َرْؼمَ 

 লত্রৃَرْؼًما َعنْ ,মলদاَنٰ 

 ধূরা  ফালরdust and sand َرَؼام  

 কশ্লিাmucusُرَؼام  

 শ্বানারী,windpipeُرَؼاَمى

َُْ  অনধও ঘাল, under strongerأْهَؿ

stress 
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 ,ফাধযফাধওঢা َمَراِؼُم ج َمْرَؼَمة  

লফযাক,াধ,স্বীওৃলঢ 
compulsion,aversion,unwillingness,

distaste 

  (على)ফাধযফাধওঢাcompulsionاِْرَؼام  

 ম্মঢ,লনচ্ছওু,reluctant َراِؼم  

 কপনা (َرْؼو(]ن[ ]رعو[  َرَؼا

কঢারা,কপনালয়ঢ য়া to 

foam,forth 

 II কপনা কঢারা,কপনালয়ঢ য়া َرؼَّى
to foam,froth 

 IV কপনা কঢারা,কপনালয়ঢ أَْرَؼى

য়া to foam,froth 

َرَؼاٍو ج َرْؼَوة    কপনা, কাচরা froth, 

foam 

 ,কপনামুি, কপনাভয় foamy َرْؼِوي  

frothy 

 ফাঘার, কম কফী ওণাফলর َرؼَّاء  
garrulous 

 কপনা, কাচরা froth, foam ُرَؼاَوة  

ٌْؾ،َرّؾ(]ض[]ن[  َرؾَّ   জ্বরজ্বর (َرفِ

ওযা, ঘওঘও ওযা, ওাাঁা, াঔা 

ছাঝা, ঔুী ওযলঢ ঈলদ্রৃগ্ন 

য়া,মলত্ন কফা ওযা to gleam, 

glitter, quiver, twitch, to flap wings, 
 ,ছাাঁও(াঔী), ার(শু) َرؾ  

flight, 

،ُرفُْوؾ  ج  َرؾّ   ِرفَاؾ  ঢাও 

(কদয়ালরয),shelf 

 ,ঈজ্জর, দীলপ্তভান ছরওালন َرفَّاؾ  

ঘওঘক্ flashing, radiant, glistering 

 َ  কভযাভঢ ওযা, ঢালর (َرْؾء(]ؾ[ َرفَؤ

কদয়া, লট্ট কদয়া, ঝানা to darn 

mend, repair, drag 

 লযপুওাযী, darner َرفَّاء  

 ,লভর, বারফাা love ِرفَاء  

harmony 

َمَرافُِئ ج َمْرفَؤ     নাভায স্থান, 

াযখাঝা, খাঝ, কাঝণ , টও landing 

port, wharf, port 

 বাঙ্গা, প্রঢযাঔান (َرْفت(]ن[]ض[ َرفَتَ 

ওযা, লস্বওায, ফালঢর ওযা, ফাদ 

কদয়া to break reflect, dismiss 

 ফালঢর, ফযঔাস্ত dismissal َرْفت  

 কদাফলল,ফলষ্টাং ُرفَات  

(ভৃঢলদলয) mortal remaining 

    رطب                                                   رضً

رفت           رفض               
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 িালন্তওারীন ওাচ, দায় َرْفتٌَِة  

কভাঘন নদ transit duty, 

clearance duty 

 ,চখনয ফযফায (َرْفث(]ن[]ض[ َرفَثَ 

শ্লীর অঘযন ওযা, বফয 

ফযফায ওযা to behave obscene 

 শ্লীরঢা, obscenity َرفَث  

 ভণণন ওযা, াাময (رْفد(]ض[ َرفَدَ 

ওযা, ফন ওযা to support, aid, 

carry (هى) 

 ,IV ভণণন ওযা, াাময ওযা أَْرفَدَ 

ফন ওযা to support, aid, carry 

 (هى)

 X াাময ঘায়া, াালমযয اِْستَْرفَدَ 

অলফদন ওযা to ask for help, to 

appeal for help 

 ,ঈায, দান أَْرفَاد ،َرفُْود  ج ِرْفد  

কালওঢা present, gift, support 

 কিলং,লট্ট, লচন-কাল ِرفَاَدة  
dressing, bandage, saddle cloth 

 কাওালস্রাঢ tributary َرَوافُِد ج َرافِد  

stream 

 ,ায়ঢা, কঞওনা َرَوافُِد ج َرافَِدة  

ঔুাঁটি, support, prop 

 াঔা )َرْفَرفَة( ]رفرؾ[ َرْفَرؾَ 

ছাঝালনা, ফাঢা কদয়া, কফাঁলধ 

কদয়া (কঘাঔ)to flap the wings, to 

blow, to blind fold 

رفَرؾ   َرفَاِرُؾ ج   কলদ, যাট, 

কঘালঔয-অডালর, লযস্ত্রালনয 

ভুঔাফযড cushion, pad, eyeshade, 

visor 
ٌُْؾ ج  َرْفُرْوؾ  َرفَاِر  কঘালঔয লট্ট, eye 

bangade 

 ,দাখাঢ ওযা (َرْفس(]ن[]ض[ َرفَسَ 

রালণ কদয়া, to kick (ه) 

 VI এলও যলও দাখাঢ ওযাتَرافَسَ 
to kick one another 

 রালণ, দাখাঢ kiçk َرفََسات ج َرْفَسة  

 চরমান, রঞ্চ steamboat َرفَّاس  

 ,কফরঘা, কওাদার shovel َرْفش  

spade 
=َرفَّاس   َرفَّاص    চরমান, রঞ্চ 

steamboat 
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 ,ফাদ কদয়া (َرْفض(]ن[ ]ض[ َرفَضَ 

প্রঢযাঔান ওযা, ফালঢর ওযা to 

leave, to discard (هى) 

 IV কল ওযা to finishأَْرفَضَ 

 V ককাাঁডা য়া to be bigoted تََرفَّضَ 

 IX লফলক্ষপ্ত ওযা to disperseاِْرفَضَّ 

 ,ফাদ, প্রঢযাঔান, স্বীওাযرْفض  

dismissal, rejection, refusal 

ٌْض    ফাদওৃঢ,প্রঢযাঔাঢ,লযঢযি َرفِ
abandoned, rejected 

 ধভণান্ধঢা, fanaticism تََرفُّض  

 ,দরঢযাকী َرَوافُِض ج َرافَِضة  

স্বধভণঢযাকী, যালপদী 

ম্প্রদায়(লয়া)defectors, Rfidites 

ً   أَْرفَاض  ج َرافِِض  স্বধভণঢযাকী, 

যালপদী, ফাধয, লফলদ্রাী, ধভণান্ধ 
apostate, rafidite, disloyalty, fanatic 

 ,কঢারা, ঈঞান (َرْفع(]ؾ[ َرفَعَ 

ঈাঁঘুওযা, ঢযালিঢ ওযা, স্থান ওযা, 

ভুলঙ কপরা, প্রঢযাায ওযা, ঈায় 

ওযা, ভুিওযা, ঈস্থান ওযা, দান 

ওযা, শুরু ওযা, অলযা ওযা, ব্দ 

ওঢৃণ ফাঘয ওযা(যপা কদয়া)to 

lift(هى), raise, to make high, 

promote, place, to remove, abolish, 

put an end, to remedy, to free, 

submit, to present, to ascribe  الى

 প্রওালঢ র, কদঔা ককর (هى(  ُرفِعَ 
it appeared, came in sight 

 II ঈঞান, ঈলত্তারন ওযা, to َرفَّعَ 

raise, elevate 

 III যক্ষা ওযা, লফফাদীয َرافَعَ 

ওারলঢ ওযা,  অত্মক্ষ ভণণন 

ওযা, কটলও াঞান to act as 

defense counsel, plead one cause, 

summon 

 V লনলচলও লওঙুয ঈয ভলন تََرفَّعَ 

ওযা, লঢ কলফণঢ য়া, to be 

above something, to be too proud 

 (عن)

 VI যস্পযলও লফঘাযলওয تََرافَعَ 

ওালঙ কঝলন অনা, ওালযা ভাভরা 

লফঘাযলওয ওালঙ অনা, অদারলঢ 

চফাফ কদয়া to hale one another 

before court, to take case before 

court, to plead in court 

 VIII ঈলত্তারন ওযা, ঈলয اِْرتَفَعَ 

ঞা, ঈাঁঘু য়া, ফাডা, ফালচয়া 

رفض   رفع             
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ঞা to raise, ascend, to be higher, 

to ring 
 ,ঈঞালনা, ঈলত্তারন, ঈয ঞা َرْفع  

প্রলঢস্থান, দাাঁডওযড, ফালঢর, 

প্রঢযাায, াযন, প্রলঢওায, 

বযড, ঈস্থান, ব্দ ওঢৃণ ফাঘও 

ওযা (gram), lifting, hoisting, 

erection, abolition, lift, removal, 

submission, pronouncing word with 

nominal ending, 

 উজিারন ওযায লিয়া, ঈঞানَهْكؼَخ َ

weight liftting performance, lift 

 ,উচ্চতা, তদখণয, ঈচ্চ স্থান heightِهْكؼَخ َ

elevation, high rank 

 ,উঁচু, ঈচ্চ ফস্থালনয, ংওাযীَهك٤ِْغَ 

ভুচ্চ, ঈচ্চ ব্দ, াঢরা, ুক্ষ্ম, 

তলল্পও high, high ranking, lofty, 

exalted, loud, thin, delicate 

 লধওঢয ঈাঁঘু, লধও أَْرفَعُ 

ংওাযী, লধও ঈত্তভ higher, 

loftier, finer 

ٌْعَة    লফঘাযলওয ওালঙ َرفَائُِع ج َرفِ

ঈস্থালঢ ঢণয documents 

submitted before authorities 

ْوكَغَ  َٓ উৎফ লফলল(ঔৃষ্টান), 

carnival 

 ওলওর, ঈঞালনায َمَرافُِع ج ِمْرفَعَة  

লকয়ায crane, hoisting gear 

ٌْعَا ٌْع  تَْرفِ ت ج  تَْرفِ  লদান্নলঢ, 

কফঢনফৃলদ্ধ promotion, rise of 

salery (الى)  

ُمَرافَعَة   ُمَرافَعََُلت ج  লফফাদী ফিফয, 
speech for defense 

 ,দ্ধঢয, কফণ, ফজ্ঞা تَْرفُّع  
arrogance, pride, disdain 

ঈদ্ধণ اِْرتِفَاع  কলঢ, ঈঞা, ফৃলদ্ধ, ঈচ্চঢা, 
rise, elevation, height 

 ফাও bearer َرافِع  

َرافِعَة َرَوافُِع  ج  ঈঞালনায মন্ত্র, 

কিন lifting instrument, crane 

 কম ফনণনা যম্পযা َمْرفُْوع 

ভানফী() মণন্ত কু্ষন্ন, 

ওঢৃণ ফাঘয লফললয, traditions  

traceable to Prophet (SM), 

nominative case 

 ফাদী(ভাভরায) plaintiff ُمَرافِع  

 অগ্রাী, ঈদ্ধঢ, কলফণঢ ُمتََرفِّع  
arrogant, haughty 

 رفك           رفع
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 ঈধণভূঔী, ঈধণকাভী, ঈাঁঘু ُمْرتَِفع  
rising, elevated, ascending 

ُمْرتَفَع   ُمْرتَفَعَات ج  ঈচ্চঢা, ঈাঁঘুস্থান 

height, elevated place ُمْرتَفَعَات 
ঘুাঁডা, ঈচ্চস্থান, াাড, 

 াাময (َرْفك،َرفَك(]ن[]س[َرفَكَ ،َرفِ كَ 

ওযা, কওাভর অঘযড ওযা দয়ার ু

য়া to help, to be kind (َٙةَػ٠ِ 

) 

 III াণী য়া to be a َرافَكَ 

companion(ه)  

 IV প্রলয়াচনীয় য়া to be أْرفَكَ 

usefull (ه)  

 V ফনু্ধবাফান্ন য়া to showتََرفَّكَ 

friendly attitude (ب ه مع) 

 VI কওাভর অঘযন ওযাتََرافَكَ 

تَفَكَ اِرْ   VIII রাবওযা to profit (ب) 

 ,ফনু্ধবাফান্ন, দয়া, বদ্রঢা ِرفَك  
kindness, friendliness, gentleness 

،ِرفَاق  ج  ُرْفمَة ، ِرْفمَة   ،ِرفَك   ,গ্রু أَْرفَاق 

দর, কওাম্পালন group, company 

ٌْك   ،ُرفَمَاء  ج َرفِ  ,াণী, প্রযী ِرفَاق 

ফনু্ধ, লমাকী companion, friend, 

escort, 

ٌْمَات ج ٌْمَة   َرفِ َرفِ  ভলরাাণী, ফান্ধফী, 

ঈত্নী, প্রডয়নী woman 

companion, girl friend, mistress, 

paramour 

ِمْرفَك   َمَرافُِك ج  ুলফধা, ুলমাক-

ুলফধা, নাকলযও ুলফধা 
convenience, fàcilities(of toilet, 

kitchen etc of apartment) – َُمَرافِك 
নাকলযও ুলফধালদ, ুলমাক, civil 

attainments, convenience 

 ,কাভী, প্রযী, যক্ষও ُمَرافِمَة  

কওাম্পালন, লভলঢ escort, 

company, associate 

 ,ফযফায, প্রলয়াক اِْرتِفَاق  

ঈওাযীঢা, utilization, use, 

usefulness 

ُمَرافِك   ُمَرافِمُْوَن ج  াণীলফও, ঙ্গী, 

প্রযী, াামযওাযী companion, 

attendant, escort 

ُمْرفَك  بِهِ  ُمْرفَمَات ج    ংমুি, 

অঝওা, attached, enclosed- ُمْرفَمَات 

ংমুি, ালণ অঝওান enclosures 

 رلب                          رفل    
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 মায ঈয কঞ কদয়া ُمْرتَفَك  

য়, ভণণন, প্রাধন, ায়ঔানা one 

to lean, support, toilet latrine 

 কাাও ভাটিয)َرْفل( ]ن[ َرفَلَ 

ঈয কঝলনঘরা, কফণবলয াাঁঝা, 

দলম্ভ ঘরা to tràil, to strut 

 কাালওয ভাটিলঢ রাকা ِرْفل  

ং, train of  garment 

 ুঔী (َرفَاِهٌَة،َرفَاَهة،َرفَاه(]ن[ َرفُهَ 

য়া, অযাভ ায়া to be happy 

 II ুঔীওযা to make comfortableَرفَّهَ 

 (هى)

-ওরযাড, ভৃলদ্ধ, ুঔ َرفَاه  ، ِرْفه  

ালন্ত, ভৃলদ্ধয চীফন, লফরালঢা 
welfare, comfort, good living, luxury 

 অযাভদায়ও, লফরাী َرفَاَهة ،َرفَاِهٌَة  

চীফন, লফরা, অযাভপ্রদ 
comfortable, luxariousnlife, 

comfort, comfortableness, 

ٌْه    ,লফলনাদন, ুঔ-স্বাচ্ছন্ন تَْرفِ

লফরাীঢায বযা recreation, 

habituation to luxury 

 َ٢ ِٜ  নফরাীতা, লফলনাদনرَْوك٤ِْ

entertainment  

 ,কভযাভঢ ওযা)رْفو(]ن[]رفو[ َرفَا

লয ুওযা, াডান to darn, to 

mend)ه)  

 াঢরা য়া, নযভ (ِرلَّة(]ض[ َرقَّ 

ওযা to be thin (ه)  

 II ুক্ষ্ম ওযা to make thin َرلَّكَ 

 (هى)

 IV াঢরা ওযা to make thinأََرقَّ 

 (هى)

 (هى) V নযভ ওযা to softتََرقَّ 

 X াঢরা য়া, দাওযা to اِْستََرقَّ 

be thin, to enslave 

 ওচ্ছ, turttle ُرلُْوق  ج َرق  

 ,দাত্রৃ, দাত্রৃ ফন্ধন slavary ِرق  

bondage 

 করঔায ঈমুি শু-ঘাভডা ِرق  

parchment- ِّرق ফাদযমন্ত্র লফলল 
tambourine 

 ুরুত্রৃ, ওৃঢা, কমাকযঢা, ূক্ষ্মِرلَّة  

ঢা, নম্রঢা, বদ্রঢা, ফনু্ধত্রৃ 
thickness, slimness, fitness, 

delicacy, gentleness 

 ,রুটিয (কঘো) লন্ড ُرلَاق  

কওও loaf of bread (flat) 



27 

ٌْك   ،اَِرلَاء  ج َرلِ  িীঢদা, রুটিয ِرلَاق 

লন্ড,াঢনা, রু, নযভ, বদ্র, 

কওৌরী, লফঘক্ষড slaves, flat loaf of 

bread, thin, soft, slim, tactful, 

prudent 

ٌْمَة    স্তয, াঢরা স্তয, lamina َرلِ

 লধও াঢরা, লধও أَرقُّ 

ওৃওায়, লধও ূক্ষ্ম thinner, 

slimmer, more delicate 

 লন(খূলডণয়ভান) rolling ِمْرلَاق  

pin 

 কলি(ঔাফায) pastry َمْرلُْوق  

 িুদ্রওযণ atomizationرََوهُّنَ 

 َ  ফন্ধ য়া, কণলভ (َرْقء،َرلُْوء(]ؾ[ َرلَؤ

মায়া (শ্রু) to stop flowing 

 কদলঔ যাঔা to (َرلَابَة,ُرلُْوب(]ن[ َرلَبَ 

observeهى) 

 III মণলফক্ষড ওযা to watch َرالَبَ 

 (هى)

 V প্রঢযাা ওযা to expect تََرلَّبَ 

 (هى)

 VIII প্রঢযাা ওযা to expect اِْرتَمَبَ 

 (هى)

 ,মণলফক্ষড, লনযক্ষড, লনয়ন্ত্রন ِرلَبَة  

ভনলমাক, াফধানঢা, ঢওণ ঢা, 
observation control, attention, 

vigilance 

 – খাড, neck َرلَبَات،ِرلَاب  ج  َرلَبَة  

 দা slave ِرلَاب  

 প্রঢযাা anticipation ُرلُْوب  

ٌْب   ঢওণ ُرلَبَاُء ج َرلِ , লফবাফও, 

যক্ষও, লযদণও, ঢত্রৃাফধায়ও, 

গুপ্তঘয vigilant, watchful, guardian, 

keeper, indpector 

ঢণ ُرلٍبَى মুিদান(conditional) 

donar 

 লযদণন, লনয়ন্ত্রন, ফাঙাআ َرلَابَة  
ssuervision, control, censorship 

(press) 

 াঔীয ফাা লটভ nest َرالُْوبَة ،َرلُْوبَة  

egg 

 াাযা َمَرالُِب ج َمْرلَبَة ،َمْرلَب  

কওন্ধ, watch tower 

 দযূফীক্ষড মন্ত্র telescope ِمْرلَب  

 ,লযদণন, লনয়ন্ত্রনফাঙাআ ُمَرالَبَة  

লনয়ন্ত্রলধওায, observation, control, 

censorship, controlerehip 

 رلك            رلب
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 প্রঢযাা, expectation تََرلُّب  

 প্রঢযাা, expectation اِْرتِمَاب  

ُمَرالِب   ُمَرالِبُْون ج  লযদণও, 

লনয়ন্ত্রও observer, controler 

 লনদ্রামায়া to (َرلُْود،َرْلد،ُرلَاد(]ن[َرلَدَ 

sleep 

 II খুলভলয় যাঔা to put, to sleep َرلَّدَ 

 to (هى) IV খুলভলয় যাঔা to put أَْرلَدَ 

sleep 

 খুভ, য়ন, য়লনযবলঙ্গ َرْلَدة  
sleep, manner of lying 

 খুভ, করান ফস্থা, কায়ায ُرلَاد  

ফস্থা sleep, recumbant position 

 খুভ, করান ফস্থা, কায়ায ُرلُْود  

ফস্থা, খুভান, খুভন্ত sleep, 

recumbant position 

ٌُْد ج َرالُْود    ফড চক large jag َرَوالِ

 ,লফঙানা, কলদ َمَرالُِد ج َمْرلَد  

লফশ্রালভয স্থান, ভালধ স্তম্ভ, দযকা 
bed, coach, mosoleum 
ٌْد   ٌُْد ) প্রলর, লটভ কদয়া تَْرلِ تَْرلِ

ٌِْض   hatching eggs, layarage (البَ

 স্তয layerرََوه٤ِْلَح َ

َرالِد   رلُْود ، ُرلَّد  ج  খুভন্ত, ালয়ঢ, 

লফশ্রাভযঢ,ান্ত, sleeping, asleep, 

lying, recumbent, 

د  ُمَرلَِّدات ج ُمَرلِّ   লনদ্রাওলণও, ধুভ 

াডালন somniferous, lulling-

 খুলভয লধ soporifics ُمَرلَِّدات

 লভান, াঢরা ওযা ]رلرق[ َرْلَرقَ 

to mix, to dilute (هى)  

 ,II লঘডা, কধৌঢ য়া تََرْلَرقَ 

ঘওঘও ওযা, অলস্ত নাডা, শ্বালপরা 
to overflow, to be bathed, to glitter, 

 ,শ্রুলি, লবচা, ঘওঘলও َرْلَراق  

ঈজ্জর, দীলপ্তভান, bathed (tear), 

moist, glitterin, brilliant 

 কবীয(ালন), shallow ُرلَاِرق  

 ,লফলবন্ন যং ওযা  )َرْلش(]ن[ َرلَشَ 

লঘত্র-লফলঘত্র ওযা, ওফুণলযঢ ওযা to 

verigate, to make multicolored 

َرلَّش َُ   II লজ্জঢ ওযা, াচান to 

adorn, decorate(ه)  

 লফলঘত্র, ফহুফনণ, multicloredأَْرلَش  

ٌُْش ج ِمْرلَاش    َمَرالِ  ঢুলর, ব্রা 
brush 

ْرلٌعت                           رلاِرق
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 নৃঢয ওযা to (َرْلص(]ن[ َرلَصَ 

dance 

 II নৃঢয ওযালনা to makeَرلَّصَ 

dance (ه)  

  (ها) III নৃঢয ওযা to danceَرالَصَ 

 IV নৃঢয ওযালনা to make danceأَْرلَصَ 

 (ه)
صَ تََرالَ  VI নৃঢয ওযা to dance 

নাঘ, নঢণ َرْلص   ন dance , dancing 

 َ٢ ِٖ  নাচ ম্মন্ধীয় dancing (inَهْه

compound)  
 নাঘ, dance َرْلَصات ج َرْلَصة  

নঢণ َرلَّاص   ও, কদারনা (খলয) 
dancer, pendulum 

ভলরা নঢণ َرلَّاَصة   ওী, female 

dancer, ballerina 

 নাঘ খয dance َمَرالُِص ج َمْرلَص  

hall 

নঢণ َرالِص   ও, নাঘ, নঢণ ন dancer, 

dance, dancing 

َرالَِصة   َرالَِصات ج  নঢণ ওী, াাঁঝুযাড 
female dancer ,patella 

ভলরা ঙ্গী-নঢণ ُمَرالَِصة   ওী, 
female dancing partner 

 

 াদা কপাঝা মুি (َرلَط(]س[ َرلِطَ 

ওার যং য়া  to be spoted 

 

 দাক কদয়া, স্পঝ কদয়া [رلط[ َرلَّ طَ 
to speckleto spot 

 দাকমুি, স্পঝমুি, লঘঢাফাখ أْرلَط  
speckled, spotted 

 

 লট্ট কদয়া, to patch ( َرْلع(]ؾ[ َرلَعَ 

  (هى)

 

 কফাওা য়া to be (َرلَاَعة(]ن[ َرلُعَ 

stupid 
  (هى) II লট্ট কদয়া, to patch َرلَّعَ 

 লট্ট, ওালযয ِرلَاع ، ُرلَع  ج ُرلَعَة  

ঝুওযা, চলভলনয ঝুওযা, দাফায 

কফাটণ , ওাকলচয ঝুওযা, কনাঝ, 

ংলক্ষপ্ত ংফাদ, টিলওঝ, ফন্ড, 

স্তলরল লফলল piece of cloth, 

patch, piece of paper, piece of 

land, chessboard, note, message, 

calligraphy 

ٌْع    ,কফাওা, াফা কফা أْرلِعَة  ج َرلِ

রজ্জাীন stupid, silly, impudent- 

  ভাওা firmamentأْههِؼَخ َ

 رنّ                رفع      
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  যফাওাভী stupidityَههَبَػخ َ

 ,কঙাঁডা ঝুওযা َمْرلَِعٌَّة   ج َمْرلَعَة  

কঞাঁডাওাকচ, কনওডা tatter, rags 

ٌْع    লট্টরাকান, ঢালরলদলয় تَْرلِ

ংষ্কাযওযড patching 

 ঔলন্ডঢ ংভূ ُمَرلَّعَات
fragments 
 করঔা, কদঔালনা, লরঔায (َرْلم(]ن[ َرلَمَ 

লফলয় কদয়া, ভাওণ া ওযা, ঙ্কন 

ওযা, লনলদণ ওযা, কঢারা, কডনাওযা 
to write, to point, to brand, to mark, 

to strip (هى) 

َرْلم   أَْرلَام   ج  নম্বয, number   رلٌم 

লঘঠি, ংফাদ letter, message 

 ,অাঁওালনায কলন্পর َمَرالُِم  ج  ِمْرلَم  

ব্রা drawing pencil, brush 

ٌْم    ,কননা, লনলদণ numbering تَْرلِ

pointing 

ٌُْم ج   َمْرلُْوم   َمَرالِ  কটাযাওাঝা ওম্বর 
striped blanket 

 II বাকযযীক্ষা ওযা [رلوص[ تََرْلَوصَ 
to toss 

 

 ًَ ،ُرْلً(]س[َرلِ ًّ  অলযান ওযা (ُرلِ

to ascend (ألى فً هى)  

 II অলযান ওযান to cause to َرلَّى

ascend (ه) 

  V ঈন্নলঢওযা to progress تََرلَّى

 (هى) VIII ঈন্নলঢওযা to rise اِْرتَمَى

  ً  ,ঈন্নলঢ, গ্রকলঢ rise ُرلِ

progress 

 ,মাদভুন্ত্র, চাদ,ু spell ُرلًى ج ُرْلٌَة  

magic 

 মাদওুয, magician َرلّاء  

 ,লধও ঈাঁঘু, লধও গ্রয أَْرلَى

লধও ঈন্নঢ higher, more 

advanced, more progressed 

ِمْرلَاة   َمَراٍق ج   লাঁলড, ধাওপ্ওর, 

লরফ্ট staircase, stairs, elevator, lift 

تَْرلٌَِة   تَْرلٌَِات ج  ঈঞলঢ, লদ্দান্নলঢ, 

ঈন্নলঢ, ঈৎা, গ্রকলঢ, ফধণন, 

ফৃলদ্ধ promotion, elevation, 

encouragement, extension, 

improvement 

َرقٍّ تَ  تََرلٌَِّّات ج  ঈত্তযড, ঈধ্বণকলঢ, 

ঈন্নলঢ, গ্রকলঢ, িভঈন্নলঢ 
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ascension, ascent, advance, 

progress 

 কফলয়ঞা, ঈত্তযড, ঈধ্বণকলঢ اِْرتِمَاء  

ঈন্নলঢ, গ্রকলঢ িভঈন্নলঢ 
ascension, ascent, advance, 

progress 

 ঈঞন্ত, ঈঞলঢ, ঈাঁঘু, ঈচ্চ ভমণাদা َراقٍ 

ম্পন্ন, ঈাঁঘুস্তয ললক্ষঢ, বয, 

গ্রয ascending, rising, high, 

high grade, educated, refined, 

advanced 

 মাদওুয, magician ُرلَاة  ج َراقٍ 

 ,ঈচ্চ, ঈধণঢন, গ্রয, high ُمْرتَكٍ 

superior, advanced 

 ,অলযালনয স্থান, ঈধণকলঢ ُمْرتَمًى

অলযান, ঈন্নলঢ place of ascent, 

ascent, rise 
 দফুণর (َرَكاكَ ة،ِركَّة،َرّن(]ض[ رنَّ 

য়া, ক্ষীন য়া, নকনয য়া, 

ঢযল্প য়া tobe week, to be 

poor, to be scanty 
 ,দফুণরঢা, ক্ষীনঢা, weakness ِركَّة  

feebleness 

ٌْن    ,দফুণর, ক্ষীন َرَكَكة ،ِرَكان  ج َرِك

াঢরা, যংীন, ঢযল্প, weak, 

feeble, thin, colorless, scanty 

 দফুণর, ক্ষীড, weak, feeble ُرَكان  

 ,দফুণরঢা, ক্ষীডঢা َرَكاَكة  

লনযঙ্কাযঢা মূ্পডণঢা, যংীনঢা 
weekness, feebleness, lowliness, 

inadquacy 

 - ঢওলর, ঝাকু, ওাটিভ distaff ُركَّة  

 মাদ-ুভন্ত্রদ্রৃাযা লঘলওৎা ِطبُّ الُرَكة
treatment by means of charms 

 

 অলযান ওযা to (رُ ُكْوب(]س[ َرِكبَ 

ride animal (هى) 

 II অলযান ওযালনা to make َركَّبَ 

ride (ه)  

 IV অলযান ওযালনা to make أَْرَكبَ 

ride (ه) 

 V ংলমালচঢ য়া to be تََركَّبَ 

composed (من) 

 VIII ংকঠিঢ ওযা to اِْرتََكبَ 

commit (هى) 

 শ্বালযাী, শ্বালযাীলদয َرْكب  

কাবামাত্রা, ওালপরা, ঘয, লভলঙর, 

 ركب                                     رّن       
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rider, cavalcade, caravan, escort, 

procession 

ُرْكبَة    ُرَكب  ج  াাঁঝু knee ُرْكبَات، 

ُركب  – কযওাফ, stirrup ُرُكب  ج ِرَكب  

 ঈঞ, শু ُركبات،   َرَكائِبُ 

(অলযালনয)লযওাফ riding 

camel, animal 

 য়ালয, অলযালনয শু ُرُكْوب  
mount, riding animal 

َرُكْوبَة   َرَكائُِب ج  য়ালয, স্ত্রীঈঞ 

(অলযালনয)  mount, riding 

female camel 

 শ্বালযান, ভ্রভন, ঈঞা ُرُكْوب  

(কখাডা, াআলওর, রন), riding, 

mounting. 

 ,শ্বালযাী, চলও rider َركَّاب  

jockey 

 করাওরষ্কয, ঘয escort ُرْكبَان

 ,চাাচ, কনৌওা َمَراِكُب ج َمْرَكب  
ship, boat 

 ,লযফন ُمَرَكبَات ج  ُمَرَكبَة  

carriage 
  ً  ভালছ, কনৌওায َمَراِكبٌَِّة   ج َمَراَكبِ

ভালছ boatman 

ٌْب   ٌْبَات ج تَْرِك ٌُْب ،تَْرِك  ঈলমাকী تََراِك

ওযড, লন্নলফ, লফনযা, ফাধন, 

অলযান, কঞন, ভালফ স্থান, 

প্রস্তুলঢ, তঢযী, ওাঞালভা, (তদলও) 

কঞন fitting in, setting, assembling, 

installation, preparation, structure, 

build –  ٌُْب  ,ফাওয, ফাকধাযা تََراِك
phrase, idiom (gram) 

  ً ِب ٌْ  কঝনভূরও, কঞনকঢ تَْرِك
constructive, constructional 

 াধন, ংখঝন اِْرتَِكاب  
perpetration 

، ُركَّب  ج راِكب   ُرْكبَان   অলযন, 

ভ্রভন, riding, traveling, mounting - 

) ج(  – শ্বালযাী, rider ُرْكبَان،ُركَّب 

  .অলযাী, মাত্রী passanger ُركَّب  

ٌُْب ج َمْرُكْوب    ,অলযালনয শু َمَراِك

য়াযী riding animal, mount 

بَات  ঈাদান, componant ُمْرّكِ

ُمَركَّب   ُمَركَّبَات ج    ফাাঁধা, লভলরঢ, 

লন্নলফলঢ, ংলমালমঢ, কঠিঢ, 

mounted, fastened, inserted, fitted, 

 ركس                                     ركب       
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composed-  ُمَركَّبَات ঈাদান, 

কমৌলকও composition, a composite 

 যাধী perpetrator ُمْرتَِكب  

 

 লস্থয য়া, কলঢীন (َرُكْود(]ن[ َرَكدَ 

য়া, লস্থলঢীর য়া, to be 

motionless, still 

 লফরম্বন, ছুরন,লস্থয,ফদ্ধَرُكْود  
suspension, standstill,stagnant 

 লনশ্চর,ফদ্ধ,ভন্থযَراِكد  
stagnant,sluggish 

 

 ,ুাঁঢা(ভাটিলঢ)  )َرْكز(]ض[]ن[ َرَكزَ 

ফনওযা,স্থানওযা to plànt,toset up 

 (هى)

 (هى) II কযাড ওযা to plantَركَّزَ 

 V ভনলমাক কদয়া toتََركَّزَ 

concentrate 

 VIII কযালঢয়া to be اِْرتََكزَ 

implanted (ًف)  

 ব্দ, ধ্বলন sound, tone ِرْكز  

ًََيح َ  নফযনত, লফশ্রাভ pause, breakَه

، أَْرِكَزة  ج ِركاز    ভূরযফান ِرْكَزان 

ঔলনচ, গুপ্তধন (ভাটিয লনলঘ) 

precious minerals, buried treasures 

(earth) 

ٌَْزة    ,ধন, ণণবান্ডায َرَكائُِز ج َرِك

লমাকীঢা, কঞওা ফন্ধনী, 

শুফাাঁধায ঔুটি, স্তম্ভ, স্তু, লওনাযা, 
treasure, support, shore, shoring, 

brace, stanchion, pillar, post 

 ,ফস্থান, স্থান َمَراِكُز ج َمْرَكز  

কস্ঘন, চায়কা (ফস্থালনয), 

লপ, কট কওায়াঝণ ায, কওন্ধ 

কওন্ধীয় ওামণারয় position, station, 

post, office, central office 

 الَمْرَكِزي   -কওন্ধীয় , central َمْرَكِزي  

লফলওন্ধীয় ওৃঢ decentralized 

 -কওন্ধীয়ওযড, centralism َمْرَكِزٌَّة  

 লফলওন্ধীযওযড الَمْرَكِزٌَّة  
decentralization 

ٌْز    ,স্থান, প্রলঢস্থান, ংস্থান تَْرِك

লনলিয়ওযড, কওাঁ ন্ধীবূও ওযড 
setting up, installation, 

implantation, neutralization, 

centralization 

 এওলওন্ধীয়ঢা concerticity تََراُكز  

 লমাকীঢা support اِْرتََكاز  

 ركن                                                                    ركز      
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 ,খডীবূঢ ُمَركََّزات ج ُمَركَّز  

কওন্ধীবূঢ concentrated, 

centralized 

 এওলওলন্ধও concentric ُمتََراِكز  

 

 VIII লফলত্তয  ]ركس[ اِ ْرتََكسَ 

ম্মুঔীন য়া, ফাধা ায়া, 

প্রঢযাঔযান ওযা, ধঃলঢঢ 

য়া, ঈচ্ছলন্নমায়া, ক্ষয়প্রাপ্তয়া 
to face setback, to decline, to be 

stunted, atrophied 

 

 ,কফলকলদৌডান ( َرْكض(]ن[ َرَكضَ 

ালরলয় মায়া, ওদভ 

কলঢলঢঘরা(কখাডা) to race, to 

rush, to gallop 

 III প্রঘন্ডলফলক কদৌডান to َراَكضَ 

run a race (ه) 

 IV কদৌড প্রলঢলমাকীঢায় أَْرَكضَ 

ং কনয়া, কচালড কদৌডা, to take 

part in a race, to run fast 

 ,কদৌডলফদ, ধাফও runner َركَّاض  

racer 

 ,দ্রুঢ-কদৌড, লক্ষপ্রলদৌড َرُكْوض  

ত্রৃলযঢ fast-running, swift 

َكعَ ُرُكْوع(]ؾ[ رَ   ) যীয ফাাঁওা ওযা 

(নাভালচ), রুকু ওযা, াাঁঝুলকলড 

ফা, to bend the body, to kneel 

down 
 II াাঁঝুলকলড ফান to make kneel َركَّعَ 

down 

 IV াাঁঝুলকলডফান to make أَْرَكعَ 

kneel down 

 রুকু, ভণানঢ َرَكعَات ج َرَكعَة  

ওযড, কাচা যীয ফাওালনা 
bending of body from upright 

 ভাণা নঢওযড ُركَّع   ج َراِكع  
bowing to the ground 

 

 দাখাঢ ওযা, রালণ  )َرْكل(]ن[ َرَكلَ 

ভাযা, to kick (هى ه) 

 দাখাঢ kick َرَكالَة  

 

 ,চভা ওযা, স্তু ওযা ( َرْكم(]ن[ َرَكمَ 

ংগ্র ওযা, to pile up, heap up, to 

accumulate (هى)  
ركن    رمد                                            
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 VI চভা ওযা, স্তু ওযা, ংগ্র تََراَكمَ 

ওযা, চভা য়া (কভখ) to pile 

up, heap up, to accumulate (٠ٛ)  

 VIII চভা ওযা, চভা য়া, স্তু اِْرتََكمَ 

ওযা, ংগ্র ওযা, to pile up, heap 

up, to accumulate (هى)  

 স্তু, কাদা pile, heap َرْكم  

 স্তু, কাদা, লন্ড, চভালয়ঢ ُرَكام  

কভখ pile, heap, lump, cloud 

٢َ ُسُحب  ُرَكامٌة  : ِٓ ًَب ُه জভাজয়ত কভঔ 

 ংযক্ষন ফযাঝালয َمَراِكُم ج ِمْرَكم  
storage battery 
 ংগ্র, অযড accumulation تََراُكم  

ছুাঁ ( ُرُكْون(]ن]س[ َرَكنَ ،َرِكنَ  ওা, বড 

কদয়া, ান্ত য়া, লফশ্বা ওযা, 

লনবণ যীর য়া to lean, to 

support weight, to quit down, to be 

calm, to trust (الى)  

 IV লফশ্বা ওযা, ফরম্বন  ওযা أَْرَكنَ 
to trust, to rely, to resort 

VIII ছুাঁ اِْرتََكنَ  লওডা, বডলদয়া to 

lean, to recline, to support weight ( الى

 (على

 ,ঔুাঁটি, কঞওনা, কওাড أَْرَكان  ج ُرْكن  

কভাড, পাঝর, কভৌর, কভৌর ঈাদান, 

prop, support, nook, basis, basic 

element –   أَْرَكان ওভণঘালয ফকণ, 

staff, কভৌর ঈাদান 

  ً َضَربَة  কওালডয, of the corner ُرْكنِ

 কওালডয  লওও corner kick ُرْكنٌَِّة  

ٌْن    ,দঢৃ়, লস্থয, অত্ম লফশ্বাী َرِك

ভালধ, ান্ত, নুলত্তলচঢ firm, 

steady, confident, grave, calm, 

sedate 

লনবণ ُرُكْون   যঢা, লফশ্বস্তঢা, লফশ্বা 
reliance, confident, trust 

 কধায়ায ঝফ wash َمَراِكُن ج ِمْرَكن  

tub 

 ফাকদান, লফফালয ঘুলি ُمَراَكنَةَ 
betrothal, engagement 

লনবণاِْرَكن   যঢা, লফশ্বস্তঢা, লফশ্বা 
reliance, confident, trust 

ات ج َرْكَوة  َرَكوَ   রম্বা াঢ য়ারা 

(ওা) লফলল small cofee pot 

ة، َرّم(]ن[]ض[ َرمَّ   কভযাভঢ ( َمَرمَّ

ওযা, ূড াচ ওযা, to repair, to 

overhaul- 
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ة(]ض[ َرمَّ   ঘা, ক্ষয় ওযা, ঘন ( َرمَّ

ধযা, ক্ষয় য়া to decay, to rot 

مَ   II ঘান, ক্ষয় ওযা to decay, to َرمَّ

rot 

مَ تََرمَّ   V কভযাভঢ য়া, to undergo 

repaired 

 কভযাভঢ, repair َرم  

ة    ভৃঢলদ cadaver ِرمَّ

ٌْم    ,ক্ষলয়ঢ, নষ্ট, ঘা decayed َرِم

rotten 

 ,ক্ষলয়ঢ, নষ্ট, ঘা decayed ُرَمام  

rotten 

ة   ات ج َمَرمَّ  কভযাভঢ repair َمَرمَّ

ٌْم   ٌَْمات ج تَْرِم  ,ুনযায় াচালনা تَْرِم
overhauling 

 

-পুঝা ওযা, এলপাাঁড ( َرْمح(]ؾ[ َرَمحَ 

লপাাঁড ওযা, ওদলভ ঘরা(কখাডা) 

to pierce, to gallop(هى) 

، ِرَماح   ج ُرْمح    ,ফিভ, ফণা أَْرَماح 

রাঠি Lance, Pike, pole 

اح   اَحة  ج َرمَّ  ফিভ ধাযী, ফিভ َرمَّ

ধাযী তলনও lancer, uhlan 

 

 কঘালঔয প্রদা কযাক (َرْمد(]س[ َرِمدَ 

য়া, to have sore eyes 

دَ   (ه) II কাডান, to burn َرمَّ

دَ   V ুলডঙাআ য়া to be ashes تََرمَّ

 ঘকু্ষলযাকলফশ্ল, eye disease َرْمد  

 ঘকু্ষলফলয়ও relating to َرْمِدي  

eyes-   ٌْب  َرْمِدي  ঘকু্ষলফললজ্ঞ َطبِ
opthalmologist 

 রার কঘালঔয sore- eyed َرِمد  

 রারলঘালঔয sore- eyed أْرَمد  

 ঙাআ ashes أَْرِمَدة  ج َرَماد  

 ধুয যলগয, ঙাআ যগা َرَماِدي  
ashen, ash-coloured 

ٌْد    বিীওযড, ুডন تَْرِم
incineration 

 ,স্বাক্ষয যাঔা ( َرْمز(]ض[]ن[ َرَمزَ 

আাযা ওযা, ভাণা নাডা, লনলদ্দণ 

ওযা, নাভওযড ওযা, প্রঢীওীওযড 

ওযা, to make sign, to wink, to nod, 

to point, to symbolize, to designate 

  (الى ب)

 رمش                              رمد       
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 ,প্রঢীও, লঘি, নডা ُرُمْوز  ج َرْمز  

আাযা, ংলওঢ, রূও ফনণনা, 

কাঁয়ালর, স্মাযও sign, nod, wink, 

hint, emblem, riddle 

 াংলওলঢও symbolic َرْمِزي  

 লনয়ভাফরী, দাণণ ফযলি َرْمِزٌَّات
code, ciper 

ِي٣َّخ َ ْٓ  প্রতীওীফাদ, প্রঢীওঢা symbolismَه

ٌُْز ج َراُمْوز    নভুনা, নুলরল َرَواِم
specimen, facsimile 

 

 দাপনওযা to (َرْمس(]ن[ ]ض[َرَمسَ 

bury (ه) 

 VIII ালনলঢ টুলফ মায়া to اِْرتََمسَ 

be immersed in water 

،ُرُمْوس  ج  َرْمس    ,ওফয أْرَماس 

grave 

 ওফয, grave َراُمْوس  

 অঙ্গরুলদলয় ( َرْمش(]ن[]ض[َرَمشَ 

কনয়া, রও কপরা, আাযা ওযা to 

take with fingertips, wink, blink (هى) 

 কঘালঔযপ্রদা inflammation of َرَمش  

eye 

 ,কঘালঔয রও, আাযা blink َرْمَشة  

wink 

 ভ্রু eyelashes ُرُمْوش  ج ِرْمش  

 কঘালঔয াদা য ক্ষযড َرَمص  
white secretion of the eye 

 

 ুলডমায়া to be (َرَمض(]س[َرَمضَ 

burnt 

 VIII দঃুঔ ায়া to be اِْرتََمضَ 

consumed by grief 

 লফশুষ্কঢা, ছরালনা َرَمض  

(ঢাল) parchedness 

 কযৌদ্রঢপ্ত ভাটি sun-baked َرْمَضاء  

ground 

 ,নফভ ভালয নাভ َرَمَضان  

Ramadan 

 ,ঢালওলয় ণাওা (َرْمك(]ن[ َرَمكَ 

লফলফঘনা ওযা to look, regard ( هى

 ( ه

كَ   هى ه) II ঢালওলয় ণাওা to lookَرمَّ

) 

كَ    (هى) V লক্ষাওযা to wait تََرمَّ

 رنن                                          رمل           
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 চীফলনয কল أَْرَماق  ج َرَمك  

স্পন্নন, কল লনশ্বা, last spàrk of 

life, last breath of life 

 ,লফলফলঘঢ, দলণঢ য়া َمْرُمْوق  

লঘলিঢ, ঈলিযঔলমাকয, কলফণঢ, 

regarded, looked at, noted, 

remarkable lofty, proud 

 খূয, খূয যং ash َرْمَكاُء م أَْرَمن  

color 
، َرَمَكات  ج َرَمَكة   ،ِرَمان   ،أَْرَمان 
কখাঝওী, শ্বা mare 

 

 ফালর কদয়া to (َرْمل(]ن[ َرَملَ 

sprinkle with sand (هى)  

لَ   II লফধফা ওযা to become  aَرمَّ

widower (هى) 

 IV লফধফাওযা to become  aأَْرَملَ 

widower 

لَ   V ফালরলদয়া to sprinkle withتََرمَّ

sand 

 ফালর sand ِرَمال  ج َرْمل  

  ً  ফালরভয়, sandy َرْمِل

 ঙলন্নয নাভ (ওলফঢা) َرَمل  

ال    ,ফালর লফলিঢা,sand-seller َرمَّ

geomancer 

 লফত্নীও widower أََراِمُل ج أَْرَمل  

 লফধফা أراملَة ،أَراِمُل ج  أَْرَملَة  
widow 

 ফালরযফাক্স sand box ِمْرَملَة  

ل    তফধফয widowhood تََرمُّ

بٗبدهَُ انَة   ّٓ ، ُرمَّ ان  ج  ُرمَّ টালরভ 

pomegranate-   َٕ ب َّٓ ُه তযফানযয াঢলরয 

ভাণা(ককার) , নফ pommel, knob- 

َرَمانَة   ٌََدِوٌَّة     াঢলফাভা hand 

granade 

 

 লনলক্ষ ওযা (َرَماٌَة,َرْمً(]ض[ َرَمى

to throw (هى ب) 

 (IV কপলর কদয়া to throw أَْرَمى

 (هى ب(هى ب)

 VI এলও যলও লনলক্ষ تََراَمى

ওযা to pelt one another (على) 

 VIII কপলর কদয়া ভাটিলঢ اِْرتََمى

to throw (على)  

  ً  ,লনলক্ষ, প্রলক্ষ, গুলর throwingَرِم

flinging, shooting 

٤َخ َ َٓ  ননজিণ, ঈলধ্বণ লনলক্ষড, গুলরَه

throw, toss, shot 
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٤َّخ َرماٌَا ج  ِٓ َه যঔরায শু game 

animal(being shot at)  

ب٣َخ َ َٓ   গুনরওযণ (কঔরা) shooting(sport)ِه

 ,রক্ষয, কল, ঈলদ্দয َمَراٍم  ج  َمْرًمى

রক্ষযফস্তু aim, end, purpose, goal 

امٍ تَرَ   লফারঢা, লফসৃ্তলঢ, vastness, 

expanse 

 লনলক্ষড, লনলক্ষ ُرَماة  ج  َرامٍ 

ওাযী, রক্ষয কবদী, ফন্নওু ধাযী 
throwing, thrower, marksman 

 َ٢ ِٓ ْو َٓ ভাটিজত লল কপরা, ভাটিলঢ 

কপরা, লনলক্ষ ওযড thrown down, 

smashed to the ground 

 ,প্রস্ত, লফসৃ্তঢ, wide ُمتََرامٍ  

extensive 

 

ٌْن(]ض[ َرنَّ   ,ওাাঁদা, দঃুঔ ওযা (َرنِ

লফরা ওযা, প্রলঢধ্বলন ওযা, ফাচান 
to cry, wail, lament, to ech, ring 

رنَّة   َرنَّات ج  লঘৎওায, প্রলঢব্দ 
scream, reverberation, echo 

ٌْن    লফরা, দঃুঔ, প্রলঢধ্বলন,ফাচা َرنِ
lament, wailing, echo,ring 

 َٕ  ফাজনা, প্রলঢধ্বলন, ঈচ্চ ব্দَهَّٗب

ringing, resonant, high-sounding 

ِمْرنَان     নুনাদও, নুনাদী 
resonator, resounding  

 স্বনূর, ফাচালনায মন্ত্র َرنَّانَة  

লফলল tunning fork 

 II কনায়ালনা to make]رنح[ َرنَّحَ 

stagger (ه)  

 V ঝরলঢ ঝরলঢ ঘরা to stagger تَرنَّحَ 

 চাালচ ফা গ্রবাক prow َمْرنََحة  

(ship) 

ـََ  IIফি ওযা, প্রফা ফন্ধ]رنخ[ َهَّٗ

ওযা to stagnate, cease flow(water)  

 ঔুাঁটিলয় কদঔা to scan ]رندح[ َرْنَدحَ 

 কখারা য়া to be (َرنَك(]س[َرِنكَ 

muddy 

  (هى) II কখারা ওযা to cloudَرنَّكَ 

 কখারা, turbid نَْنك  

 ,কৌন্নমণয, কচৌরু َرْونَك  

অওলণনীয়ঢা glamor, beauty 

 

 কান ওযা to sing (َرنَم(]س[ َرنِمَ 

  (ب)II ুয ওযা to intone َرنَّمَ 

  (ب) V ুয ওযা to intone تََرنَّمَ 

 رهب                                                                                  رنح     



40 

ٌَْمة   ٌُْم ج تَْرِن  ,কান, ফন্ননা কীলঢتََرانِ

স্তুলঢকান, প্রংা, anthem, song 

 

 এও দলৃষ্টলঢ (رْنو،َرنًا (] رنو[ ]ن[ َرنَا

ঢাওাআয়া ণাওা to gaze (الى)  

 ,II ঔুী ওযা, অনলন্নঢ ওযা َرنَّى

প্রপুি ওযা to please, delight 

 IVঔুী ওযা,অনলন্নঢ أْرنَى

ওযা,প্রপুি ওযা to please,delight 

 বীঢ (َرَهب ُرْهب،َرْهب(]س[ َرِهبَ 

য়া to be frightened 

 (ه) II বয় কদঔালনা to frighten َرهَّبَ 

 (ه) IV বয় কদঔালনা to terrorizeأَْرَهبَ 

 V বয় কদঔান,ন্নযাী য়া تََرهَّبَ 
to threaten, to become a mock 
 বয়, অঢংও, লফদাঙ্কা َرْهبَة  
fear,teror alarm 

 বয় fear َرْهبَى

 বীলডবয়, অঢংও, ত্রা َرْهبُْوت  
fear, fright, teror 

ٌْب    ,বয়াফ, বীলঢওয َرِه

াংখালঢও,কম্ভীয, ভাযাত্মও 

dreadful, awful, fearful, solemn, 

grave 

ٌْب    হুভলও intimidation تَْرِه

 ,হুভলও, বয়প্রদণন, াালন اِْرَهاب  

ত্রা, ন্তখণাঢ intimidation, 

threatening, frightening, terror, 

sabotage 

   ً اِْرَهابُْوَن ج اِْرَهابِ  ন্ত্রাী, ন্ত্রা 

ভূরও, ন্তখণাঢ, terrorist, terrorist, 

sabotage 

 ন্নযাী monk ُرْهبَان  ج َراِهب  

 ,বয়াফ, বীলঢওয terrible َمْرُهْوب  

dreadful 

 

 II ন্নযাী য়া to [ رهبن[ تََرْهبَنَ 

be a monk 
 ন্নযাফাদ, তফযাকয َرْهبَانٌَِّة ، َرْهبَنَة  
monasticism 

 ধূরা dust رْهج  

ََٔ  IVনবিী স্পান ওযা, দঢৃ় ওযাأْهَؽ
to lay foundation, to make firm 

َٓ اِْرَهاَصات ج  َٛب اِه নবিী, ভূরওাচ, 

গ্রীভ অদায় foundation, ground 

work, down payment  

م ره                            رهج  
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 কযকয ব্দ)َرْهط(]ؾ[  َرَهطَ 

ওযা,াগ্রল কঠাও লকরা to 

gobble,gulp 

أََراِهطُ، أَْرُهط  ،أَْرَهاط   ج  َرْهط   ُط،أََراِهٌْ   
দর, গ্রু, কনাদর groupof people, 

troop 

 ঘাভডায কালাওِرَهاط   ج َرْهط  

লফলল leather loin- cloth 

 

 ,াঢরা য়া (َرَهافَة( ]ن[ َرهُؾَ 

ঢীক্ষ্ম য়া, to be thin, be sharp 

 (هى)

 াঢরা ওযা, ঢীক্ষ্ম (َرْهؾ(]ؾ[ َرَهؾَ 

ওযা to make thin, sharp (هى)  

 IV াঢরা ওযা, ঢীক্ষ্ম ওযা أَْرَهؾَ 

to make thin, sharp (هى)  

 াঢরা thin َرِهؾ  

ٌْؾ    াঢরা, ক্ষীড, ধাযার, ঢীক্ষ্ম َرِه
thin, fine, sharpened, sharp 

 ঢীক্ষ্ম ওযড sharpening اِْرَهاؾ  

 ,াঢরা, ধাযার, ঢীক্ষ্ম thinُمْرَهؾ  

sharpened, sharp 

 

 ,লঢিভ ওযা (َرَهك(]س[ َرِهكَ 

চয়ী য়া to overtake, come 

over 

 ,III কৌাঁঙা, কমৌফনপ্রাপ্ত য়া َراَهكَ 

ফয়ল কৌাঁঙা to approach (ه هى), 

to be adolescent   

 IV যাস্ত ওযা, ীড ওযা, দভন أْرَهكَ 

ওযা, কফাছা ঘাান to bring down, 

to make suffer, tomburden ( ه هى

  (ب

 ফয়ঃ লন্ধ puberty ُمَراَهمَة  

 ঘা, চরুুভ, বাড(ওালচয) اِْرَهاق  
pressure, oppression, suppression 

 ফয়ঃ লন্ধ puberty ُمَراِهك  

 ওষ্টওয (কফাছা, ঢা) ُمْرِهك  
oppressive 

َٛنَ  ْو ُٓ অতযাচানযত, লধওশ্রান্ত 

oppressed, overstrained 

 

 নযভ য়া, ঢুরঢুলর (َرَهل(]س[ َرِهلَ 

য়া, ফীঢ য়া, কভাঝা য়া to 

be flabby, soft, bloated 

رهن       روث                                               
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 V নযভ য়া, ঢুরঢুলর  تََرهَّلَ 

য়া, ফীঢ য়া, কভাঝা য়া 
to be flabby, soft, bloated 

 নডফলড, ঢুরঢুলর, নযভ َرِهل  
flaccid, flabby, soft 

 ,কভাঝা, সু্থরঢা, fatness تََرهُّل  

obesity 
ل    ,নডফলড, ফীঢ ঢুরঢুলর ُمتََرّهِ

নযভ, bloated, flaccid, flabby, soft 

 গুডুগুলডফৃলষ্ট ِرَهم  ،ِرَهام   ج  ِرْهَمة  
drizzlw 

 ভরভ, িীভ َمَراِهُم ج َمْرَهم  
ointment, cream 

 ফন্ধও যাঔা to (َرْهن(]ؾ[ َرَهنَ 

pawn, mortgage (هى ه)  

 III ফালচধযা, ফন্ধও দাঢা to َراَهنَ 

bet (هى)  

 (ه) IV ফন্ধও যাঔা to pawn أَْرَهنَ 

 VIII ফন্ধও কনয়া to receive اِْرتََهنَ 

mortgage (ه) 

 X ফন্ধও ঘায়া to ask اِْستَْرَهنَ 

mirtgage (ه هى ) 

ج  َرْهن   ِرَهان   ، ُرُهْون  ات ،ُرُهْونَ ফন্ধও, 

লনযাত্তা, ঙ্গীওায mortgaging, 

pledging, pledge, security (ب) – 

ََٖ ْٛ অভীভাংনত, লনবণَه য ওলয pending, 

depending on 

ْهنٌَِّة  رَ   ফন্ধও (দলরর) 

ٌْن    ,ফন্ধওওৃঢ, ফন্ধওী, pawned َرِه

mortgaged 

ٌْنَة   َرَهائُِن ج َرِه   ফন্ধও, ঙ্গীওায, 

লনযাত্তা, লচলম্ম mortgage, 

security, hostage 

 ,ড, প্রলঢলমাকীঢা, bet ِرَهان  

compitition 

 ,ফালচ, ড bet ُمَراَهنَات ج ُمَراَهنَة  

wager 

 ,ফন্ধওদাঢা, ঙ্গীওাযী َراِهن  

প্রলঢলষ্ঠঢ, স্থায়ী, লঘযস্থায়ী, ফঢণ ভান, 

প্রওৃঢ mortgage, pledger, 

established, permanat, current, 

actual 

 ফন্ধওী, ফন্ধও ওৃঢ, ফন্ধ َمْرُهْون  

ওীভ াচন pawned mortgaged, 

pawnbroker 

 স্বচ্ছন্ধ কলঢলঢ (َرْهو(]ن[ ]رهو[ َرَها

ঘরা,to amble 
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ج َرْهو  ِرَهاء      ান্ত, ালন্তডূণ, 

প্রান্ত, ালন্ত, quiet, calm, peaceful, 

tranquil, peace, tranquillity –  ِرَهاء 
াযাঔী crane 

 শ্ব, কখাঝও, ঝাটু্ট (ঘালরয) َرْهَوان  

কখাডা, ambler, palfrey 

 স্বচ্চন্ন কলঢলঢ ঘরা َرَهَونَ 

(কখাডা)to amble(horse)  

 II স্বচ্চন্ন কলঢলঢ [ رهون[ تََرْهَونَ 

ঘরা (কখাডা) to amble (horse)  

 

 চভাঝ ফদ্ধ ওযা to (َرْوب(]ن[ َرابَ 

curdle (هى)  

بَ   II খনীবূঢ ওযা to curdle َروَّ

 (هى)
 IV খনীবূঢ ওযা to curdle أََرابَ 

 (هى)

 ,চভাদধু, দলধ curdled milk َرْوب  

curds 

٣ْتَ  ِٝ জভাটফাাঁرَْو ধা coagulation 

 চভাঝফদ্ধ (দধু) curdled َرائِب  

 কিলংকাঈন أَْرَواب ج َرْوب  
dressing gown 

 স্বপ্নঘালযঢা, খুলভয ভলধয َرْوبََصة   

চাগ্রঢ ফযলিয ভঢ ঘরা কপযা 

ওযা sleepwalking, somnambulism 

 স্বপ্নঘালযঢা, খুলভয ভলধয تََرْوبُص  

চাগ্রঢ ফযলিয ভঢ ঘরা কপযা 

ওযা sleepwalking, somnambulism 

 

 কফয কপরা (َرْوث(]ن[ ]روث[ َراثَ 
to drop dung 

 ,কফয, লফষ্ঠা(শু) أَْرَواث   ج َرْوث  

dung, droopings 

 

 ঙলডলয় ( َرَواج(]ن[ ]روج[ َراجَ 

মায়া, অফলঢণ ঢ ওযা, প্রঘালযঢ 

য়া, বার ফাচায ায়া, প্রানফন্ত 

য়া, চরবয য়া to be 

spread, to circulate, to sell well, to 

be brisk, to be available 

جَ   ,II ঙডালনা, প্রঘালযঢ ওযা َروَّ

অফলঢণ ঢ ওযা (ঝাওা, ংফাদ), 

প্রঘাযনা ওযা, লফিয় ওযান, 

ফাচালয কনয়া, to spread, to 

circulate, to sell, tombring on the 

market, to promote 

روث          روح                                      
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অফঢণ َرَواج   ন, লফিয় কমাকযঢা, 

লফিয় circulation, salability, sales 

 লধও প্রস্থ, লধও أَْرَوج  

াধাযন, লধও লফিয়, more 

widespread, more common, more 

selling 

ٌْج    ,প্রঘায, লফস্তায, লফিয় تَْرِو

লফঢযড, গ্রকলঢ spreading, 

propagation, promotion 

 ঘরলঢ, ঘারু, ফহুলফসৃ্তঢ, লফিয় َرائِج  

কমাকয, বারফাচায, প্রানফন্ত 
circulating, widespread, salable, 

selling well, 

 রার যং লফলল rougeُرْوج  

 

 ঘলর (َرَواح(]ن[ ]رٌح، روح[ َراحَ 

মায়া to go away 

حَ    (هى) II প্রপুি ওযা to refresh َروَّ

 III ন্ধযায় মায়া to go in the َراَوحَ 

evening (ه)  

 IV দকুণন্ধ ঙডালনা to smell bad أَْرَوحَ 

حَ   V লনলচলও ফাঢা ওযা to تََروَّ

fan 

 VI ঞানাভা ওযা to fluctuate تََراَوحَ 

  (بٌن)

 VIII অনলন্নঢ য়া to be اِْرتَاحَ 

pleased (الى)  

 X অযাভ ায়া to be اِْستَْرَوحَ 

refreshed (هى)  

 ভদ wine َراح  

ٌْح   ، ِرٌَاح   ج  ِر ،أَْرَواح   ,ফাঢা أَْرٌَاح 

ফাঢওভণ, াদ, কন্ধ, wind, ffart 

flatus, smell 

 ছলডা, ছটিওাূডণ windy َرٌِّح  

 ,চীফলনয শ্বা أَْرَواح   ج  ُرْوح  

অত্মা, চীফনী লি, ফন্নলুওয নর 
breath of life, soul, spirit, gun barrel 

ً   ُرْوِحٌَّات ج ُرْوِح  অধযালঢও ،

spritual –ُرْوِحٌَّات অধযালঢও 

লফলয়ালদ spritual things 

 নফ-ফরায়ন refreshment َرْوح  

 পয, ান্ধযওাচ ُرْوَحات ج ُرْوَحة  
journey, errand in the evening 

َراَحة   َراح  ، َراَحات ج  লফশ্রাভ, 

লফলনাদন, ফয, ঙুটি, rest, 

 روح                                             روح       
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recreation, vacation–  راح ালঢয 

ঢারু, াঢ palm, hand 

ٌَْحة    কন্ধ smell ِر

 ,অধযালঢওঢা, ভানলওঢা ُرْوِحٌَّة  

ভলনয কঞন, ভনন spirituality, 

mentality, frame of mind 

 ,মাত্রা, মায়া, ঢযাক ওযা َرَواح  

লপযা, লফশ্রাভ, departure 

َرٌَّاح   َرٌَّاَحات ج   ফড কাঁঘ-নারা 

(ালন) large irrigation cannal 

 ,লধওলস্থয, লধওীঢর أَْرَوح  

অযাভদায়ও more calming, more 

soothing 

  ً  ,ভৎ, ঈদায, generous أَْرٌَِح

liberal 

 ,ভত্রৃ, ঈদাযঢা generosity أَْرٌَِحٌَّة  

liberality 

ٌُْن ج ٌَْحان   َرٌَاِح َر  ঈলদ্পদলফলল 

sweet basil ٌْنُ   ুকলন্ধকাঙ  -َرٌَاِح
aromatic plants 

 অধযালঢওঢা, রুান্তযড ُرْوَحانٌَِّة  
sprituality 

 ান্ধযওালরন লযদণলনয َمَراح  

স্থান- ،َمَراح   ُمَراح    ঢৃডলক্ষত্র, লদলনয 

ঘাযডবূলভ pasture, daytime 

pasture 

َمَراِوُح  ج ِمْرَوَحة     াঔা, ফায়ুযন্ধ্র, 

ফাঢায়ড, fan,ventilator 

 ,াঔা, ফায়ুযন্ধ্র, ফাঢায়ড ِمْرَواح  

fan, ventilator 

 ফায়ু ঈৎাদও(ঔাফায) ِمْرٌَاح  
causing flatulence (food) 

ٌْح    ফাঢা, ফায় ুঘরন, ুনঃ تَْرِو

ন্চীফন, লযঢুলষ্ট, লঘত্তলফলক্ষ 
fanning, ventilation, refreshment, 

diversion, 

ٌَْحة     াাঁঝা, ায়ঘালয walk, stroll تَْرِو

ٌْحِ    َصَُلةُ التََّراِو  ঢাযালফয ারাঢ 

 

ٌْح    تَْرٌِ  (মন্ত্র)স্থানা, ফালনা, লপঝ 

ওযা, প্রলফ ওযান installation, 

fitting in insertion 

 ,লন্তালষ্ঠ, লযঢৃলপ্ত, অনন্ন اِْرتٌَِاح  

satisfaction, gratification, pleasure 

 ,ফায়ু ঘরন, ফাঢা কনয়া اِْستِْرَواح  

শ্বাপ্রশ্বা ventilàtion, air intake, 

respiration 

اِْستَِراَحة   اِْستَِراَحات  ج   লফশ্রাভ,  

লফলনাদন, rest, relaxation )ج(
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 ,ঙুটি, ওভণলফযলঢ اِْستَِراَحات

াফলরও লফশ্রাকায pause, rest, 

public resthouse 

: رائِح َرائِح  وَؼادٍ    অলক-লঙলন 

মায়া going back and forth 

 কন্ধ, ুকন্ধ, ুকলন্ধ َرَوائُِح ج َرائَِحة  

smell, fragrance, perfume-  ُروائِح 
কন্ধদ্রফয, ভরা (ঔালদযফযফহৃঢ) 
perfumes, flavourings (in baking) 

ٌْح    ,ালন্তূডণ, ান্ত, ঞান্ডা ُمِر

অযাভদায়ও restful, calming, 

soothing, comfortable 

  

 ,লফশ্রাভযঢ, লফশ্রাভ, লনরুদ্রৃীগ্ন ُمْرتَاح  

ান্ত, লনলশ্চন্ত, ঢৃপ্ত, অনলন্নঢ 
resting, relaxed calm, rreassured 

satisfied, pleased 

ٌْح    ,লফশ্রাভযঢ, লফশ্রাভ ُمْستَِر

লনরুদ্রৃীগ্ন, ান্ত, লনলশ্চন্ত, ঢৃপ্ত, 

অনলন্নঢ resting, relaxed calm, 

reassured satisfied, pleased 

 কধৌঢাকায, ঝয়লরঝ water ُمْستََراح  

closet, toilet 

 

 ন্ধান ওযা to walk (َرْود(]ن[ َرادَ 

about (هى)  

 III যালচ ওযালনা to seek to َراَودَ 

win )على   ه)  

  (هى) IV ঘায়া to want أَْرَودَ 

 VIII নুন্ধান ওযা to اِْرتََدادَ 

explore (هى)  

 নুন্ধান, লিলড َرْود  
exploration 

 নুন্ধান, লিলড َرٌَاَدة  
exploration 

ًٌْدا  ,অলস্ত অলস্ত, নম্রবালফ slowly ُرَو

gently 

 কলন্পর, ওাঠি َمَراِوُد ج ِمْرَود  

(কঘালঔ ুযভা) pencil, small stick 

(to use Kohl over eyelid) 

 আচ্ছা, ফানা اَِراَدات ج اَِراَدة  

wish,desire- اِرادات আচ্ছালি, 

অলদ, লটলি (ালওয) will 

power, decree 

 ,আচ্ছাওৃঢ, লনচ আচ্ছায় إَِراِدي  

intentional, voluntary 

 ,লযদণন, নুন্ধান, visit إِْرتٌَِاد  

exploration 

 روس                      روح    

       روع                                      روس
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اد  ج َرائِد    ,লযদণও, ফয়স্কাঈঝ ُروَّ

নুন্ধানী, কনঢা, অঘযড 

নীলঢভারা visitor, boyscout, 

explorer, leader, rules 

ٌْد    ,নুাযী, ঙাত্রনুফঢী ُمِر
follower, disciple 

 ,আলস্পঢ, অওাঙ্খীঢ, লবলপ্রঢ ُمَراد  

ঈলদ্দয, লবপ্রায় desired, wanted, 

intended, purpose, intention 

 ,নযভ, ওলঘ soft ُرْإد   = ُرْود  

tender 

 ,চন ওযা )َرْوز(]ن[]روز[ َرازَ 

যীক্ষা ওযা, লফলফঘনা ওযা, to 

weigh,to examine,to consider (هى)  

 ফলণলন্চওা almanac ُروْزنَاَمة  

 

سَ   ,II ধায ওযা, ঢীক্ষ্ম ওযা [رأس[ َروَّ

শুঘালরা ওযা, ললযানাভ কদয়া to 

sharpen, to taper, to put with a title 

 ,ললযানাভ, নাভ, heading تَْرِوٌس  

title 

 কদৌলডয রাআন race track ِمْرَواس  

ٌْس  কখাড কদৌলডয কখাডা َمَراِو
race horses 

 لحم روستو – বাচা, fried ُرْوْستُو  

কযাস্ঘ fried meat 

زَّخ َ ِّ ْٝ  নচনওৎওা ত্র medicalُه

prescription  

َرْوَشن   َرَواِشُن ج  অওালয অলরা 
skylight 

 

 কালা to(َرْوض،ِرٌَاَضة(]ن[َراضَ 

domesticate 

ضَ    (هى) II কালা to domesticate َروَّ

 III কঢালালভাদওযা to try to َراَوضَ 

bring round (ه) 
ضَ   V বযস্থয়া to practice تََروَّ

 VI দযাদলযওযা to تََراَوضَ 

bargain( لىع )  

 VIII নুীরড ওযা to practice اِْرتَاضَ 

  (ب)

 X অনলন্নঢ য়া to be اِْستَْرَوضَ 

glad 

ٌَْضان   ،َرٌَ ،ِر ة  َرْوضَ ج  َرْوض  ات،َرْوضَ اض   
ঈদযান, ঢৃডলক্ষত্র garden, meadow 

 ,নুীরন ِرٌَاَضات ج ِرٌَاَضة  

বযা, াাালযলযও ফযায়াভ, 

কঔরাধূরা, practice, exercise, sports 



48 

 ,ধভীয় নুীরন ِرٌَاَضات–

অত্মলনলয়াক religious exercise 

ً   ِرٌَاُضْون ج ِرٌَاِض  অলভাদলপ্রয়, 

sportive  ,কঔলরায়ায  -ِرٌَاُضْونَ 

কলডঢ ংিান্ত sportsman, 

mathametical 

 কলডঢাস্ত্র mathematics ِرٌَاِضٌَات

ٌْض    কঔরাধূরা sports تَْرِو

 

 বয় কদঔান to (َرْوع(]ض[ َراعَ 

frighten 

عَ    (ه) II বয় ওযান to frighten َروَّ

  (ه) IV বয়ওযান to frightenأَْرَوعَ 

عَ    (ه) বীঢয়া to be frighten تََروَّ

 VIII বীঢয়া to be اِْرتَاعَ 

frightened 

 ,বয়,লফদাঙ্কাَرْوع 

অঢঙ্ক,fright,alarm, dismay –  ُرْوع 

হৃদয়, ভন, অত্মা heart, mind, soul 

ة  رْوعَ   বয়, লফদাঙ্কা, অঢঙ্ক, 

লফশ্ময়, ঢবম্বঢা, কৌন্নমণ, fright, 

alarm, fear, awe, astonishment, 

perplexity, beauty, 

 লধওলফশ্ময়ওয, লধও أَْرَوعُ 

অনন্ন দায়ও, লধও ুন্নয, লধও 

স্পষ্ট more wonderful, more 

charming, more delightful, more 

obvious 

 ,লফদাঙ্কা, অঢঙ্ক, ধাো إِْرتٌَِاع 

লবখাঢ alarm, dismay, shock 

ائِغَ هََ চভৎওায, প্রংনীয়, লফশ্ময়ওয, 

াধাযন, লঘত্তাওলণও, লদফা 

করালওয ভঢ স্পষ্ট splendid, 

admirable, wonderful, glorious, 

magnificent 

 এও ঝাভলনায َرَوائُِع ج َرائِعَة  

ভলচলনল an imposing thing 

ع   ,বয়াফ, বীলঢওয, terrible ُمَرّوِ

dreadful 

ع   ,বীঢ, অঢংলওঢ, ংলওঢ ُمَروَّ

ঈদ্ান্ত frightened, terrified, 

alarmed 

ٌْعَ   ُمِر বয়ঙ্কয, বয়াফ, বয়ানও 
dreadful, terrible, horrible 

 ,বীঢ, অঢংলওঢ ُمْرتَاع 

ংলওঢ,ঈদ্ান্ত frightened, 

terrified,alarmed 

 روق                                                              روع
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 (َرْوغ، َرَواَؼان(]ن[ رَ اغَ 

ফযঔাস্ত ওযা, ঙর ওযা, রায়ন ওযা 

to turn off (ػ٠َََٖٖٛٙٓ) 

غَ   II ঔালদয কঢর কদয়া to add oil َروَّ

 (هى)
 III কধাওা কদয়া to fraudulent َراَوغَ 

 (ه)

 ,ঙর, ফদর, ওাযঘুল, Dodge َرَواغ  

shift, artifice 

اغ    ুঘঢুয, কুঝফুলদ্ধ, প্রঢাযডা َروَّ

ূনণ, ধূঢণ  sly, wily, insidious, crafty 

 ,ফদর, ওাযঘুল, ঙর Dodge ُرَوٌِؽَة  

shift, artifice 

লধওধূঢণ أْرَوغُ  , লধও 

প্রঢাযডাূডণ, more cunning, more 

insidious 

 ,ফালঢরওযড, ঘাঢুযী, ঙরনা َرَوَؼان  
turning off, dodging, evasion 

ُمَراَوَؼة   ُمَراَوَؼات ج  কয়ানা, ককান 

করনলদন, ঘাঢুলয, ওাযঘুল, ধুঢণ -

اتُمَراَوؼَ   লফওৃলঢ, ঞাঝ, লভণযা 
distortions, lies, tricks 

 ,লফশুদ্ধ য়া  (َرْوق(]ن[ َراقَ 

লযষ্কায য়া, কশ্রষ্ঠঢয য়া to 

surpass, to be clear (على)  

قَ   II লযষ্কায ওযা to clearify َروَّ

 (هى)

  (هى) IV প্রফালঢ ওযা to flow أََراقَ 

قَ   V নাস্তাওযা to have break تََروَّ

fast 

 স্তয, ধা َرالَات ج َراق  
layer,stratum 

 ফাযান্না, ৃঙ্গ أَْرَواق   ج َرْوق  
portico, horn 

 ুন্নয,ঘভৎওায, ঘঝলঝ َرْولَة  
beautiful , pretty, handsome 

ঢাফু,দণأْرَولَة   ج  ِرَواق   া,ঢাফুয 

ং, ফাযান্না, ঈন্িু কযারালয, 

ফাস্থান, tent, curtain, flap of tent 

portico, open gallary 

 

  ً -লনলফণওায, stoical َرَوالُْون ج َرَوالِ

 তফযাকী, লবকু্ষ, a stoic َرَوالُْون

 তফযাকযফাদ (কচলনায َرَوالٌَِّة  

ভঢফাদ) stoicism 

 লপল্টায filter َراَوُوق  
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ٌْك    ,ঙাাঁওা, লযস্রাফন, কাধন تَْرِو

লফশুদ্ধওযড filtration, clarification, 

purification 

ٌْمَة    প্রাঢঃ যা, নাস্তা تَْرِو
breakfast 

 ,ঈঘালনা, ছযা, ঈলঘডা إَِرالَة  
pouring out, shedding, spilling 

 লযষ্কায, লফশুদ্ধ clear, pure َرائِك  

ْونِ   ,চনাধাযলনয ম্পলত্ত َماِل الرُّ

public property 

 

لَ   II রারা কপরা, ভুলঔয [رول[ َروَّ

রারা কপরা 

 রারা, slaverَرَوال  

 

 অা )َرْوم،َمَرام(]ن[ ]روم[  َرامَ 

ওযা, ঘায়া, করাব ওযা, কঔাাঁচা to 

wish, desire, tomwant, covet, to 

look(هى)  

 আচ্ছা, অা, wish, desire َرْوم  

َمَرام   َمَراَمات ج  আচ্ছা, অা, করাব, 

প্রঢযাা wish, desire, longing, 

craving 

الُرْوم ااْلْرَوام ج  কযাভান, গ্রীওচালঢ, 

কযাভ াভাজ্র the Romaeans-

লণণা টক্স ঘালঘণ االْرَوام য 

নুাযী -بَْحِر الُرْوم বূভধয 

াকয the Mediterranian 

  ً  কযাভান, গ্রীওأَْرَوام   ج ُرْوِم
Romaean, 

 কযাভ (নকযী) Rome َرْوَمة ،َرْوَما

 কযাভ Rome ُرْوِمٌَة  

َمانالُروْ   কযাভান, কযাভফাী the 

Romans, the Romanic people 

  ً  ,কযাভান, কযাভানীয় ُرْوَمانِ

কযাভালনয Roman, RRomanian 

Romanic 

 রুভালনয়া, Romania ُرْوَمانٌَِا

 

 ,লি য়া (ِرّي،ِرّي(]س[ َرِويَ 

কঘন ওযা to quence thirst 

 ফরা, ংফাদ )َرَواٌَة(]ض[ َرَوى

কদয়া, ফডণনা ওযা to tell, report, 

relate 

ى  II ঢৃষ্ণা লনফাযড ওযা to َروَّ

quence thirst (هى)  

 روي                                                         رون 
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 (ه) IV লি ওযা to drink أَْرَوى

ى عن. ) V লঘন্তা ওযা to draw تََروَّ

 (هى

 VIII লি য়া to be اِْرتََوى

watered 

 ঢৃপ্তওযড (ঢৃষ্না) ِري  

quenching, fulfilling (thirst)-  َّري 
কঘ, ালন কঘন, লবচান watering, 

irrigation, wetting 

 ুকলন্ধ fragrance َرًٌّا

 -ঢৃষ্না লনফাযন thirst َرِوي  

quenching 

 লঘঠি (ওলফঢায ঙলন্ন) َرِوي  
letter with rhythm of poem 

 কৌন্নমণয,কৌভঢা, ভলনাভুগ্ধ ওযَرَواء  
prettiness, calmliness, 

 ধীযঢা, প্রলঢপরন, লফলফঘনা َرِوٌَّة  
deliberation, reflection, 

َرَواٌَة   َرَواٌَات ج  কল্প, ফনণনা, 

লফফযড, নলবর, িাভা, ঙলফ, 

ঙায়ালঘত্র tale, story, report, novel, 

film 

  ً  কল্পওায, নাঝযওায, করঔও َرَوائِ
novelist, dramatist, author, write 

 ূনণঢৃপ্ত ِرَواء  ج َرٌَّا م  َرٌَّان

(ালনালন) ,বার বালফললঞ্চঢ, 

বার বালফ লবচান, প্রঘুয, ভদয, 

ফুচ, যাভর, যার, ুন্নয sated 

with drink, well-watered, well 

irrigated, verdant, luxariant 

 ধীযঢা, প্রলঢপরন, লফলফঘনা تْرِوٌَة  
deliberation, reflection, 
  ً কঘম্পলওণ إِْرَوائِ ঢ, ললঞ্চঢ 
irrigation, irrigated 

 ধীযঢা, প্রলঢপরন, লফলফঘনা تََروٍّ 
deliberation, reflection, 

 প্রঘাযও َرَواة  ،َراِوٌُْوَن ج َراوٍ 

(ওলফঢায), ম্প্রঘাযযও, 

ফডণনাওাযী, কল্পওায transmitter, 

related, narrator, storyteller 

 ,কল্প, ফডণনা tales, reports َمْرِوٌَات

stories 

 লযয়ার,riyal ِرٌَااَلت ج َيِِرَ  

 

ٌْب(]ض[]رٌب[ َرابَ   ান্ত ওযা (َر

ঢওণ  ওযা, লফযলঢ কদয়া, ওাঈলও 

ণালভলয় লঘন্তা ওযা, ান্ত ওযা, 

লন্ন ওযা, লন্ধগ্ধ ওযা, to 

 رٌب                           رإي       
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disquiet, to give a pause, to 

suspect, to make uneasy 
IV ান্ত ওযা ঢওণ أََرابَ   ওযা, 

লন্ধগ্ধ ওযা to disquiet, to cast 

suspicion (ه) 

 V লন্নগ্ধ য়া, to be تََرٌَّبَ 

suspicious (ًب ف) 

 VIII লন্নগ্ধ য়া,to be اِْرتٌََبَ 

suspicious(ًب ف) 

 X লন্নল ণাওা, লন্নগ্ধ اْستََرابَ 

য়া,to be suspicious (ًب ف) 

ٌْب    ,লন্ন, লনশ্চয়ঢা, doubt َر

suspicion, uncertainity 

ة  ِرٌَب  ج ِرٌَبَ   লন্ন, লফশ্বা, 

doubt, distrust 

 ,লন্ন, লফশ্বা, doubt  اِْرتٌَِاب  

distrust 

ٌْب    লন্নচনও, লন্ন ُمِر

ৃলষ্টওাযী arousing suspicion, 

suspicious 
 ,লন্নূনণ, লন্নচনও ُمْرتَاب  

লন্নপ্রফন, লন্নফাদী doubting, 

doubtful, skeptic, skeptical-     ُْرتَاب م

 লন্নূডণ, লফশ্বালয )فٌه،به(

লমাকয doubted, questionablen 

ٌْب    ,লন্নূডণ, লন্নচনও ُمْستَِر

doubtful,in doubt 

 ,লন্নবাচন ُمْستََراب) فٌه(

লন্নূডণ suspect, suspicious 

 

ٌْث(]ض[]رٌث[  َراثَ   ,লদ্রৃধাওযা (ر

কদযী ওযা, to hesitate, delay 

ثَ تََرٌَّ   V লদ্রৃধা ওযা, কলডভল ওযা, 

ুলফলফঘনা ওযা , ণাভান, ফস্থান 

ওযা, তধমণযধযা, কদযী ওযা to 

hesitate, to tarry, to give through 

consideration, to stop, wait 

ٌْثََما  মঢক্ষন, মঔন, মঢক্ষননা َر
asking as, while, when, until ( conj)  

ٌْش(]ض[ ]رٌش[ َراشَ   ারও ( ر

কালবঢ ওযা, ধডী য়া to 

provide with feathers, to become 

wealthy  

 II ারও কালবঢ ওযা, ারও َرٌَّشَ 

কচান to provide with feathers 

 V ারওমুিওযা, ধডীয়া تََرٌَّشَ 
tonfledge, to become wealthy 

 شبب                                                           رٌش
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ٌْش   ٌَْشة ، ِر  أَْرٌَاش   ، ِرٌَاش  ج  ِر
ারও, রও মুি ওযড, লক্ষাদ্গভ, 

ারও, ওালযয ঝুওযা, কফবূলা, 

কু্ষদ্র ি করাভ feathers, ffeathering 

clothes, attire, bristles 

ٌَْشات ج ٌَْشة   ِر ِر  রও, াাঁলয 

ারও, (ারলওয) ওরভ, ওরভ 

ব্রা, লঔরান feathers, plectrum, 

quill, writing pen brush, làncet 

  ً ٌِْش  ,রও, রওমুি ِر

রওয়ারা, ক্ষর, টানায়ারা 
feather, feathered, pinnate 

 ,কৃস্থারী দ্রফযালদ, অফাফِرٌَاش  

মন্ত্রালঢ households, furnitures 

 َِ َو٣َّ ُٓ াঔামুক্ত feathered 

ٌْعَان  ،ِرٌَ اع ،ُرٌُوْ ع ،َرٌْ ع(]ض[ ]رٌع[ َراعَ   ( َر

ফৃলদ্রৃ ায়া, চন্ান, লফওলঢ য়া, 

ফাডা to increase, grow, flarish, to 

thrive 

 II ফৃলদ্ধ ওযা,ফাডালনা to  َرٌَّعَ 

increase, to augment (هى)  

ٌْع    ,ঈৎন্ন ফস্তু, রাব ُرٌُْوع  ج َر

অয়, রালবয ং, ভুঔয,প্রধান 
yield, profit, returns, profit share, 

prime (of youth) 

 ,ভূঔয (ভয়) prime ِرٌَعَان  

choicest part 

ٌْع    ঢপলর,বূলভচলয تَاِر
cadastre,land survey 

 লদফালরালওয ভঢ লযষ্কায رائِع  

clear as daylight 

فًِ َرائِعَةُ   - :নদফাজরাও daylightَهائِؼَخ َ

 লদলনযঅলরায় in broad النََّهارِ 

daylight  

ٌْؾ    ঈফণয, ঘাল ওযা  أَْرٌَاؾ  ج ِر

চলভন, িী ঞ্চর, fertile, cultivated 

land, country side 

ً  رِ  ٌِْف  গ্রাভীন, ওৃলও, গ্রাভয, ঘালী, 
rural, rustic, peasant 

 ,যকাঁজয়া প্রওৃলঢ, কদালঢ অঘযডِه٣ِل٤َّخ َ

গ্রাভয অঘযড rustic manner, 

countrified nature 

 

ٌْك(]ض[ ]رٌك[ َراقَ   জ্বরজ্বর ওযা (َر

,ঘওঘও ওযা, কফয য়া, ঠারা to 
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shine,to glister, glow, to flow out 

pour forth 

 IV ঠারা, ছডান, to pour out, to أََراقَ 

shed 
ٌْك     ٌْمَة  ،أَْرٌَاق   ج ِر ,ِر  রারা, ণুঢু 

saliva, spittle 

َرٌَّك    ূনণলফওা, full bloom-  فً َرٌَُّك

 কমৌফলনয ূডণ লফওাল in the الشَّبَابِ 

full bloom of youth 

 

ٌْل(]ض[ َرالَ   রারা কপরা, to ( َر

slobber 

لَ َرٌَّ   II  ফালধরারালপরা, to slobber 

 এলপ্রান, apron َمْرٌَلَة  

 রারা অঝওালনায  َمْرٌَُول  

ওাড(করায) bib 

 

ٌْم(]ض[ ]رٌم[ َرامَ   ,দলূয মায়া ( َر

ঘলর মায়া, ঢযাক ওযা to go away, 

to move to leave 

 II ফস্থান ওযা, ণাওা, ধাপ্পা َرٌَّمَ 

ফালচওযা to stay, to remain,to 

bluff 

ٌْم    কপনা forth  ِر

ٌْم    ধাপ্পা, প্রঢাযডা, ধৃঢ়প্রলঢজ্ঞা تَِر
swaggering, bluffing 
ٌْم  = ِرئْم    ,লযড, াদা লযড ِر

addax, white antilop 

 

ٌْن(]ض[ ]رٌن[ َرانَ   ,দঔর কনয়া (َر

লনলঘ নাভা, যাচত্রৃ ওযা, ঘারু ণাওা 
to take possession, to descend, to 

reign, to prevail 

ََ َرٌَّا   م  َرٌَان   اء  َٝ طِه াননজত ঢৃপ্ত, 

বারবালফ ঘালওৃঢ, মণাপ্ত ালন লি 

sated with drink, well-watered, well 

irrigated  

 

               **********  

رٌل                                                                 رٌن  
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 ى""َ

 একাযঢভ ক্ষয নাভ 

] ণফা  زأي   َزا ,ًزاآء ,زَ 

ايْ زَ , اي  زَ , ] 

 ص، س এয ফদলর ফযফহৃঢ 

য় (  ْصُدُق~ٌَ ْزِدُل ٌَ  ~ ْسِدلُ ٌَ 

ْزُدقُ ٌَ  )। 

 

ٌْر،َزأر(]ض[]ؾ[ َزأَرَ  কচণ ( َزئِ নওযা, 

লঘৎওায ওযা to roar 

ٌْر   কচণ َزئِ ন, নদণন roar, roaring, 

bellowing 

 

 ককারভার ওযা, to (ِزئَاط(]ؾ[ َزأَطَ 

clamor 
ٌْؽَان  ج َزاغ   ِز  ওাও crow 

 ফৃক্ষ লফলল beech َزان  

َزانَات ج َزانَة      ফণা, ওাষ্ঠদন্ড 
spear, pole 

 ভাযওালয mercury َزاُوْوق  

ُزب   أَْزبَاب  ج  ুংলরঙ্গ penis 

ٌْبَة   ٌْب  ، َزبِ  শুওনা অঙ্গযু, লওলভ َزبِ
dried grapes, raisins 

 কযাভ, কও ُزب  ج َزبَّآُء م أََزب  

অফৃঢ, hairy, shaggy 

 

 ভাঔন কঢারা to churn (َزْبد(]ن[ َزبَدَ 

milk 

 II দলুধয য ডান, কপনা কঢারাَزبَّدَ 
to foam to cream 

 IV কপলনর য়া to be forth أَْزبَدَ 

 কপনা foam أَْزبَاد  ج َزْبد  

 ,ভাঔন, িীভ butter ُزبَد  ج ُزْبَدة  

cream-  ُزبَد ঈত্তভ ভয়, লবচাঢ, 

লনমণা, ভূর লফলয় prime time, 

cream, elite, extract, essence 
ْبِدٌَّة  َزبَاِدي  ج  زَ   ফাটি bowl 

 কন্ধ ককাকুর, কন্ধমুি(দাণণ) َزبَاد  
civet,civet cat 

 (لبن( زباديّ  চভাঝ ফদ্ধ, দআ َزبَاِدي  
curdled milk 

 ভন্থন churn َمَزابِدُ  ،ِمْزبََدة  ج ِمْزبَد  

 

 ধভও কদয়া, to (َزْبر(]ض[]ن[َزبَرَ 

scold(ه)  

 ুংলরঙ্গ penis َزْبر  

ُزْبَرة   ُزبَر  ج  করৌঔন্ড piece of iron 

 زبر                                                
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 প্রাণণনা ঙ্গীলঢয ফআ َزبُْور  

(ফাআলফর) psalms 

 ,রঙ্কায, রঙ্কালয াচান َزْبِرج  

াচ, প্রাধন, রঙ্কযড ornament, 

ornamentàtion, embellishment 

 ভলড(কঙাঝ) chrysolite ِزْبِرَجد  

 َُ  

 যাাঁওযাাঁও টাওা (َزْبط(]ض[ َزبَطَ 

(ালঢা) to quack 

ط  َزبْ   ওাদা- ভাটি, াাঁও mud, mire 

 কঔচযু গুচ্ছ bunch of dates َزبَاَطة  

 ছড, ালযলওন َزَوابُِع ج  ُزْوبَعَة  
storm, hurricane 

 

 ,ঈৎাটিঢ ওযা (َزْبك(]ض[]ن[ َزبَكَ 

লঙাঁ লডয়া কপরা, ঈযাআয়া কপরা to 

tear out, pluck out (٠ٛ)  

 VII লঙরান, পওাআয়াاِْنَزبَكَ 

মায়া, to slip in 

 

 II ককাফয কদয়া, ায [زبل[ َزبَّلَ 

কদয়া to dung, manure 

 ককাফয ায, ায ِزبَلَة  ج ِزْبل  

 যাস্তা লযচ্ছন্ন ওভী street ِزبَال  

sweeper 

ভয়রা, ফচণ ُزبَالَة    rubbish, garbage 

ُمْزبَلَة   َمَزابُِل ج  ভয়রাযাঔায াত্র 
garbage can  

َزبُْون   َزبَائُِن ج  রালণভাযা(ঈঞ), 

ঈত্তপ্ত, লংস্র, িুদ্ধ, কফাওা, কফকুফ 
kicking, hot, fierce, cruel, stupid, 

foolish-  َُزبَائِن কিঢা, customer 

 ন্তফণা, underware ُزبُْون  

 ঔলযদ্দায, ৃষ্ঠলালওঢা, যীলঢ ِزبَانَة  
clintele, patronage, custom 

 ওাাঁওডা লফঙায নঔয, ফাকদা ُزبَانَى

লঘংলডয নঔয clàw of scorpion, 

crayfish 

ُزبًى ج ُزْبٌَة     ঈাঁঘুবূলভ elevated 

place 

 লনলক্ষ ওযা to throw َزتَّ 

 

 লনলক্ষ ওযা to throw ( َزّج(]ن[ َزجَّ 

  (هى)

جَ   II কঘালঔয াঢায় যং َزجَّ

রাকান,ওাাঁঘ রাকান to pençil, to 

coat with glass (هى)  

 زجر                                                                                                زبط  
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 ,রাঠিয ফণা, ঢীয ِزَجاج  ج ُزج  

ফিলভয টকা, ferrule, arrowhead, 

spearhead 

اُء  م   أََىطَ ُزج   ج  َزجَّ ুন্দয ধনুওাওায 

ভ্রুয(কঘালঔয) লধওাযী having 

beautifully arched eyebrows  

 ওাাঁঘ, স্বচ্ছ glass, glassy ُزَجاج  

 ওাাঁঘলভলস্ত্র glazier ِزَجاَجة  

ج  ভীনায ওাচওযা ُمزجَّ
enameled 

 

 ঘলর মায়া, ধভও (َزْجر(]ن[َزَجرَ 

কদয়া to drive away, prevent ( عن

  (ه

 VII লঢযষৃ্কঢ য়া to be اِْنَزَجرَ 

rebuked 

 VIII ধভও কদয়া to drive away اِْزَدَجرَ 

 (ه)

 ,কচাডূফণও ফাধা, ঘাান َزْجر  

কালর, লঢযষ্কায forcible prevention, 

suppression, rebuke 

 ুডণকঞন ভূরও, দন্ড লফলয়ও زجري  
reformatory, penitentiary 

 দযূত্রৃ distance مْزَجر  

 ,ফাধাদান ওাযী, ধভও দাঢা َزاِجر  

ূডণঢা,ফাধা impediment, 

obstacle, handicap 
َزاِجَرة   َزَواِجر  ج  দভন, ফাধা, 

ীভাফদ্ধঢা check, restriction, 

limitation 

 

 কমলঢ কদয়া, ভুলি ( َزْجل(]ن[ َزَجلَ 

কদয়া, কঙলড কদয়া to let go, 

release, 

 ,অযফী ওলফঢা أَْزَجال  ج َزَجل  

লজ্বলনয ব্দ arabic poem, humming 

sound of jinn 

ال    অফৃলঢ ওাযও (ওলফঢায) زجَّ
reciter 

اِجلِ  -ফাও ায়যা, খয َحَماُم الزَّ

লপযলঢ ায়যা carrier pigeon, 

homing pigeon 

 

 কঞলর কদয়া, লচদ (َزْجو(]ن[ َزَجا

ধযা, কলড ওযা, লঘা to drive, to 

squeeze (هى ه)  

 II ঢালডলয় কদয়া to shove َزجَّى

 (هى ه)

زجر                                                                           زجو                          
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 ,IV কঞলর কদয়া to shove أَْزَجى

push( ه هى) 

 ,াভানয, ল্প, নুলিঔলমাকয ُمْزًجى
little, scanty, insignificant 

 

ٌْر(]ض[]ؾ[ َزَحرَ  অঢণ (ُزَحار،َزِح নাদ 

ওযা, লফরা ওযা to groan, moan 

ٌْر   অঢণ َزِح নাদ, লফরা 
groan,moan 

 লফরা, িন্নন, অভায় ُزَحار  
groan, moan, dysentry 

 ,ডান )َزْحَزَحة(]زحزح[ َزْحَزحَ 

লঙাঁডা, কঘযাto move, to tear, rip ( عن

  ( هى

 ,II নডান, ডান to budge تََزْحَزحَ 

to move (عن) 

 

 াভাগুলড (َزْحؾ(]ؾ[ َزَحؾَ 

কদয়া,াভলন মায়া, গ্রয 

য়া to crawl, to advance, to 

màrch (على)  

ُزُحْوؾ  ج َزْحؾ      গ্রয,মাত্রা 

advance, march –  ُزحوؾ তলনও 

ফৃলত্ত, তনয soldiery, army 

اؾ    াভাগুলড, crawling َزحَّ

افَات ج افَة   َزحَّ َزحَّ  যীৃ, ভাটি 

ভান ওযড, ভঢর ওাযী reptile, 

leveler, leveling of the ground 

َزاِحؾ   َزَواِحُؾ ج  ফুলও বয লদলয় 

ঘলর, রলঢলয় মায় crawling, 

creeping, crawler  যীৃ  -َزَواِحؾُ 
raptile 

 

 লয অা (َزْحل، ُزُحْول(]ؾ[ َزَحلَ 

to withdraw (عن)  

لَ   II দযূ ওলয কদয়া to remove َزحَّ

  (ه هى)

لَ   V লয অা to withdraw تََزحَّ

  (عن)

 লনগ্র planet saturn ُزْحل  

 

 ,গুঝান, কযারওযা ]زحلك[ َزْحلَكَ 

লঙরাআয়া কদয়া to roll, slide 

 ,II ডাআয়া কদয়া تََزْحلَكَ 

লঙরাআয়া কদয়া to glide, slide 

  স্কী লযয়া ঘরা, কস্কটিং ওযা تََزْحلُك  

 

starting, skiing 

رخرؾ                      زحلك
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 লবড ওযা, ধাো ( َزْحم(]ؾ[ َزَحمَ  

কদয়া to push, crowd (ه)  

 III লবড ওযা, ধাো কদয়া to َزاَحمَ 

push, crowd (ه) 

 VI লবডওযা, এলও লযয تََزاَحمَ 

ালণ প্রলঢলমালকঢা ওযা to be 

closely packed (ًف)  

 VIII লবড য়া to be اِْزَدَحمَ 

crowded (ب)  

 লবড, crowd َزْحَمة  

 লবড,crowd ِزَحام  

 ,প্রলঢলমাকীঢা ُمَزاَحَمات ج ُمَزاَحَمة  

লফলযাধীঢা competition, rivalry 

 প্রলঢলমাকীঢা, competition تََزاُحم  

 ,লবড, চনঢা, ঘা اِْزِدَحام  

লঢলযি লবলডয ঘা crowd, 

crush, over crowded ness 

ُمزاِحم   ُمَزاِحُمْون ج  প্রলঢলমাকীঢা 

ওাযী, লফলযাধী competitor, rival 

اِحَمة  ُمزَ   ভলরা প্রলঢলমাকী female 

competitor 

 ,লঢলযি বডা, বলত্তণ ُمْزَدِحم  

লযূডণ, ঞাা overcrowded, 

packed, teeming, crammed (ب)  

ة    ات ج َزخَّ َزخَّ  ফলণড, বাডী ফলণড 
downpour, heavy shower 

 

 ,ফীঢ য়া (ُزُخْور،َزْخر(]ؾ[ َزَخرَ 

ফৃলদ্ধ ায়া, কফণ ওযা, দম্ভ ওযা to 

swell, rise, to be overfill, to boast, 

vaunt 

، َزاِخر   ار   ূডণ, ফীঢ, ওানায় َزخَّ

ওানায় বডা, লালফঢ, প্রায়বলত্তণ, 

ালনলঢ কখযা, লঢলযি, ঢযলধও, 

ঈচ্ছ্বালঢ full, brimfull, filled to 

overflow, abounding in water, 

excessive, exuberant 

 

 লজ্জঢ ওযা (زَ ْخَرفَة(]زخرؾ[ َزْخَرؾَ 

to adorn (هى)  

 (هى) II াচান to adorn تََزْخَرؾَ 

 জ্জা, প্রাধন َزَخاِرُؾ ج ُزْخُرؾ  

রঙ্কায, বূলড decoration, 

ornament, makenup 

 ,জ্জা, রঙ্কযড َزْخَرفَات ج َزْخَرفَة  

decoration, ornamentation 
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  ً  রঙ্কালযও, জ্জা ংিান্ত ُزْخُرفِ
ornàmental, decorative 

 জ্জাওাযী (লবঢলযয) ُمَزْخِرؾ  
decorator 

 লজ্জঢ, রঙৃ্কঢ ُمَزْخَرؾ  
decorated, ornamented 

 

 ধাো কদয়া to (َزْخم(]ؾ[ َزَخمَ 

thrust back (ه)  

দকুন্ধণ )َزَخم(]س[ َزِخمَ   ঙডালনা to 

stink 

দকুন্ধণ َزِخم   মুি strinking 

َخم  أَزْ   দকুন্ধণ মুি strinking 

 ঢায াচালনায মন্ত্রলফলল َزْخَمة  

(ফীডা) plectrum 

 

 কফাঢাভ রাকান, সু্ক্র (َزّر(]ن[ َزرَّ 

ফান, কুঘাঁওালনা, ঘাান, ধাো 

কদয়া to button (cloth), toscrew, 

contort, thrust, compress 

رَ   II কফাঢাভ রাকান to button up َزرَّ

 (ه)

ِزر   ج أَْزَرار     কফাঢাভ, াঢলরয 

ককারভাণা, কুাঁ লড(পুলরয), ুঢায 

পুর button, knob,tassel 

 

 প্রফালঢয়া, to (َزَرب(]س[ َزِربَ 

flow 
بَ   II ফন্ধ ওযা, কঔাাঁয়ালয কদয়া َزرَّ

ً  ج ُزَربٌَِّة    ওালণঝ, ওম্বর ُزَرابِ
carpet, rug 

ٌْبَة    ,শুয কঔাাঁয়ায َزَرائُِب ج َزِر

যাকায cattle pen, burn 

ٌُْب ج َزاُرْوب    ,রম্বা, রুকলর َزَواِر

করন long narrow lane 

ٌُْب ج ِمْزَراب    ,কফলক লনকণভন َمَزاِر

চর প্রডারী, নদণভা spout, water-

course, gutter 

 

 ,শ্বালযাধ ওযা, লকরা (َزْرد(]ن[ َزَردَ 

গ্রা ওযা to choke, strwngle, 

swallow (هىذ) 

 (هى) VIII গ্রাওযা to swallow اِْزَدَردَ 

 লভলষ্টঔাফায লফলল sweet َزْرَدة  

dish 

زخرؾ  زرع                                    
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َزَرد   ُزُرْود   ج  লযং(কঘআন), 

ring(link of a chain) 

 লওলরয এওটি লযং ring َزَرَدة  

(link of a chain) 

 লা, াডাল লফলল pliers َزَرِدٌَّة  

 করা, throat َمْزَرد  

 লওলঘয লভলঘয ]زرزر[ زْرَزرَ 

ওযা, ভলনয ঔুীলঢ ওণা ফরা to 

chirp, chatter 

، ُزْرُزر   ٌُْر ج  ُزْرُزْور   َزَراَر
াঔীলফলল starling 

 ধূয যং  াদা দাক ُزْرُزْوِري  

লফলষ্ট কখাডা gray-white spotted 

horse 

 

 ( هى) ফন ওযাto sow (َزْرع(]ؾ[ َزَرعَ 

 (هى) VII কযাড ওযা to plant اِْنَزَرعَ 

 VIII কযাড ওযা to plant اِْزَدَرعَ 

 (هى)

 ُزُرْوع  -ফন, sowing ُزُرْوع   ج َزْرع 

ফীচ, ফুচয, নফীনয-কাঙ, 

অফাদ, চলভ (অফাদী) young 

crop,  green crop, plantation, 

ওৃলল, ওলণড, ঘাল, ফদ্ধণ ِزَراَعة   নীর, 

agriculture, farming, tilling, 

cultivàtion, grow ing, 

  ً  ওৃলললফলয়ও, agricultural ِزراِع

ٌْعَة    কযালঢ, মালযান ওযা َزِر

লয়লঙ, য planted, crop 

اع  اُعْون ج َزرَّ اَعة  ،َزرَّ  ,ঘালী َزرَّ

ওৃলও, ফনওাযী peasant, farmer, 

planter 

 চলভন land َمْزَرع 

 ,ঘাললয ভাঞ, পাভণ َمَزاِرع   ج َمْزَرَعة  

ঘাল, পলরয চলভন fieldunder 

cultivàtion, farm, lantation 

  ً  ,ঘালী, ওৃলললফদ farmer َمْزَرَعانِ

agronomist 

 ওৃনলজাত ওযড(কদ)رَْيِه٣ْغَ 

agriculturalization( a country)  

َياَهَػخ َ َٓ াভনয়ও ওৃললঘুলি temporary 

sharecroping contact 

اع   ج  َىاِهع ُزرَّ ওৃলও, ঘালী peasant, 

farmer, seedman 

ع  ْٝ ْيُه َٓ চালওৃত planted 

 زرى                                                             ِزرع
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َػخ ََمْزُروَعات ج  ْٝ ْيُه َٓ ফজ য, 

ঘালওৃঢ চলভ green crop, planted 

land 

َياِهع َمَزاِرُعْوَن ج  َٓ ওৃলও, চালীওৃনলনফদ 

peasant, farmer, agronomist 

َْ٘يِهع  ُٓ ওৃনলজনভ, ঘালওৃঢ চলভ 

farmland, planted land 

 ,ওলভটি, ফলট, গ্রু َزَرافَات ج َزَرافَة  

body, committee, group of people 

 লচযাপ َزَرافَى، َزَرائُِؾ  ج   َزَرافَة  
giràffe, camelopard 

 াঔীয লফষ্ঠা (ذْرق(]ض[]ن[  َزَرقَ 

কপরা to drop excrement (of bird). 

 অখাঢ ওযা, পুঝা ওযা [ٕ]  َزَرقَ 
ঔনন ওযা, লনলক্ষ ওযা to hit , to pierce ( ه

ب  ) 

 আনলচওান, injection (in َزْرق  

comp) 

ٌُْك ج ِمْزَراق    ফণা, কচলবলরন َمَزاِر
javelin 

]َ س[ )َزَرق( َزِرقَ  নীর য়া to be 

blue  

  IX নীর য়া to be blue اِْزَراقَّ 

 ,নীর, নীরাবঢা, নীরযং blue َزَرق  

blueness 

 ,নীর, নীরাবঢা, নীরযং blue ُزْرلَة  

blueness 

 

 ,নীর ُزْرق   ج  َزَرلَاُء م  أَْزَرق  

ওার-যং blue, dark-colored 

 ,নীরাবঢা, নীর اِْزِرلَاق  

bleness,blue 

 ঈজ্জর রার যং(এওটি) a َزْرلُْون  

bright red  

 াচান, রঙৃ্কঢ ]زركش[ َزْرَكشَ 

ওযা to embellish,to adorn 

 চলয, কানা  রূায ূলঘ َزْرَكش  

লল্প embroidery, gold and silver 

embroidery 

 ,চলযয ূলঘওভণ লজ্জঢ ُمَزْرَكش  

adorned with brocade embroidery 

ٌْخ    অযললনও arsenic ِزْرنِ

 

 ,লঢযষ্কায ওযা (ِزَراٌَة(]ض[ َزَرىَ 

কালর কদয়া, ধভও কদয়া, বূর 

ধযা, ঔফণ ওযা, ঈকা ওযা to 

rebuke, scild, find fault, to 

detract,to ridicule (ب)  
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 IV লনন্না ওযা, ঔফণ ওযা to أْزَرى

derogàte, detract (ب)  

ى  ,V লঢযষ্কায ওযা, কালর কদয়া تََزرَّ

ধভও কদয়া, বূর ধযা , ঔফণ ওযা, 

ঈা ওযা to rebuke, scild, find 

fault,to detract,to ridicule (ب)  

 VIII ঈলক্ষা ওযা, ম্মান أِْزَدَرى

ওযা, ারওা ওযা, স্পধণা ওযা, to 

slight, to make light, defy (ب)  

 ঈলক্ষা ওযা, ম্মান اِْستََزَرى

ওযা, ারওা ওযা, স্পধণা ওযা, to 

slight, to make light, defy (ب)  

 ,ঔাযা, নকনয, কাঘনীয়, ধৃনয َزِري  

ঈায bad, poor, miserable, 

contemptible 

 ,খৃনা,ফজ্ঞা, contempt ِزَراٌَةً 

disdain 

 ,খৃনা, ফজ্ঞা, contempt اِْزَراء  

disdain 

 ,অফজ্ঞা, ফলরা disdainاِْىِكَهاءَ 

contempt 

 ,খৃনয, ঈায, despicable ُمْزًرى

contempitable 

 ,প্রঢাযডা ওযা ]زعبر[ َزْعبَرَ 

ঞওালনা to deceive, to cheat (على)  

ٌُْط ج َزْعبُْوط    ,কযভী কাাও َزَعابِ

woolen febrics, woolen garment 

  

 ,লফযি ওযা (َزْعج(]ؾ[ زَ َعجَ 

ুলফধা ওযা, ঈঢযি ওযা, 

ঈৎীযন ওযা, ালন্ত ওযা, ঈঞান, 

লিয় ওযা to disturb, trouble, to 

molest, to alarm, disquite, rouse 
 ,IV লফযি ওযা, ুলফধা ওযা أَْزَعجَ 

ঈঢযি ওযা, ঈৎীযন ওযা, ালন্ত 

ওযা, ঈঞান, লিয় ওযা to 

disturb, trouble, to molest, to alarm, 

disquite, rouse 

 VII লিয় য়া, চাগ্রঢ اِْنَزَعجَ 

য়া to be stirred up, be roused 

  (عن)

 স্বলস্ত, লফশ্রাভীন َزْعج  
uneasiness, unrest 

 লফৃঙ্খরা, ছালভরা اِْزَعاج  
disturbance 

 زعر                        زدر
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 ,ুলফধা, ছালভরা, ালন্ত اِْنَزَعاج  

লদ্রৃধা inconvenience, trouble 

disturbance 

 লফযলিওয ুলফধা ُمْزِعج  

চনও, ুন্নয, ালন্তওয, 

লনলশ্চওয annoying, 

troublesome, inconvenient, 

unpleasant, unsettling 

 াঢরা ঘুলরয, thin-haired زِعر  

 ,াঢরা ঘুর লফলষ্ট َزْعَراُء  م  أْزَعر  

করচীন thin-haired, tailless  

ج أَْزَعر   ُزْعَران    ফাঝাড, চালরয়াৎ, 

আঢয highwayman crook, 

scoundrel 

 লফলদ্রৃল যায়ডঢা, নীঘঢা َزَعاَرة  
màlaciousness, meanness 

ٌُْر ج ُزْعُرْور    ,ফদযাকী َزَعاِر

কস্বচ্ছাঘাযী, লঔঝলঔলঝ illtempered, 

peevish, testy 

 

 কচালড  নাডা ]زعزع[  َزْعَزعَ 

কদয়া, অলন্নালরঢ ওযা, ছাাঁকুলন 

কদয়া, রঝ ারঝ ওযা  to 

shàke violently, convulse, to shake, 

upset 

 II অলন্নালরঢ য়া, লঠরা تََزْعَزعَ 

য়া, ছাকুলন কদয়া, ঝরভরওযা 
to be convulsed, to be loose 

ٌْح  َزْعَزع  ٌْح  َزْعَزَعان  ، ِر  প্ররফর ِر

ফাঢা, ালযলওন violent Gale, 

hurricane 

عُ  ج  َزْعَزَعة  َزَعازِ   লঔাঁঘুলন, ধাো, 

অলরডন convulsion, concussion 

 رٌح  زْعزع  দ্রঃ  َزْعَزَعان  

 কযাকা, ঘলফণীন, াঢরা َزْعُزع 
lean, skinny 

 ,অলরালযঢ, অখাঢ প্রাপ্ত  ُمَزْعَزع 

লফমণস্ত, লস্থয convulsed, 

shocked, upset 

 ,লস্থয, নডফলড, বগ্নপ্রায় ُمتََزْعِزع 

ঘর, লনলশ্চঢ unsteady, shahky, 

tottering, uncertain 

 

 ঢালডলয় কদয়া to )َزْعط( َزَعطَ 

drive away 

 

 ালণ ালণ কভলয (َزْعؾ(]ؾ[ َزَعؾَ 

কপরা to kill instantly (ه)  
زعم               زعزع   
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 IV ালণ ালণ কভলযলপরা to أَْزَعؾَ 

kill instantly (ه)  

 ,চীফনানীওয ফীল َسم   ُزَعاؾ  

deadly poison 

 চাপযান saffron َزْعفََران  

 

 ওাাঁদা, লঘৎওায (َزْعك(]ؾ[ َزَعكَ 

ওযা, অঢণ নাদ ওযা to cry, to yell, 

to  

লঘৎওায, ওান্না, অঢণ َزْعك   নাদ 
crying, shouting 

َزْعمَة   زَعالَات ج  লঘৎওায, তজঘ, 

ওান্না, অঢণ নাদ crying, shouting 

ٌْك    ,লঘৎওায, তজঘ, ওান্না َزِع

অঢণ নাদ crying, shouting 

 ,ওান্না, তজঘ َزْعمَات ج َزْعمَة  

লঘৎওায cry, outcry, yell 

ٌْك    ,ককারভার, লঘৎওায, ওন্নন َزِع

clamor, shouting, crying 

 

 লফযি য়া to be (َزَعل(]س[ َزِعلَ 

bored, (من) 

 (ه) II লফযি ওযা to annoy َزعَّلَ 

  (ه) IV লফযি ওযা to annoy أَْزَعلَ 

 ,অন্তুলষ্ট, লফযলি, চারাঢন َزْعل  

displeàsure, annoyance, irritation 

 ,লফযি, যাকালিঢ, ঈীলযঢ َزِعل  

annoyed, angry, vexed 

 ,যাক, লফযলি, ঈৎীযড َزاُعْولَة  

যযালন annoyance, anger, 

irritation, vexation 

 

 ারন ওযা, যক্ষা (َزْعم(]ن[ َزَعمَ 

ওযা, ফচায় যাঔা, স্বলক্ষ মুলি 

কদঔালনা, দাফীওযা, লফশ্বা ওযা, 

কনয়া to maintain, to claim, to  

belive, to declare, totake (ل ان)  

 V প্রলঢলষ্ঠঢ য়া, কনঢৃত্রৃ تََزعَّمَ 

কদয়া, অলদ কদয়া, কনঢাভলন 

ওযা (লনচ), কনঢায বাফ কদঔান 
to set up self, to lead, command, to 

pretend to be leader, pose as 

leader 

 ,লবলমাক, দালফ alligation زْعم  

claim 

ٌْم    কনঢা, লনশ্চয়ঢা দাঢা َزِع
leader, gurantor  

ٌْم    কনঢৃত্রৃ, কনঢৃত্রৃ ُزْعَماة  ج  َزِع

স্থানীয় leadership, leading position 

 (زفوؾ،زّؾ(]ض[ زؾَّ                                         تزعَّم
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خ َ َٔ উাজেَىِػ٤ْ নওাযী, কযাচকায ওাযী 
provider, breadwinner 

خ َ َٓ  কনঢৃত্রৃ, কনঢাস্থানীয়َىَػب

leadership  

 َْ َياِػ َٓ অনবজমাক, অলত্ত, নুভান 

allegation, claim, pretension 

 ,বান ওৃঢ, ওৃলঢভ, দাফীওৃঢَمْزُعْوم  

লবমুি pretended, clàimed, 

alleged, 

 ,ূডণ , দর, চনঢা َزَعانُِؾ ج ِزْعنِفَة  

আঢয, নীঘ, চখনয, pack, mob, 

horde, riffraff, low mean  ُزعانِؾ 
ভালঙয টানা,ক্ষ (প্রাডীয 

াাঁঢালযয ) fins, flippers 

 নযভ, কওাভর, লভল (ঘুর) َزَؼب  
sown, fluff, fuzz(hair) 

 কওাভর করাভ, লভল, কওাভর َزِؼؾ  

লভল ঘুলর অফৃঢ downy hair, 

fuzzy hair, covered with fuzz 

 করাভ অফযন, ওালযয َزْؼبَر  

ঈলযয অাঁ, nap (fabric) 

 

 ওনুআ লদলয় গুঢা (َزؼْ د(]ؾ[ َزَؼدَ 

কদয়া,কঔাাঁঘা কদয়া, to nudge, 

poke (ه )  

 

 নচয যাঔা, রক্ষয ( َزْؼر(]ؾ[ َزَؼرَ 

ওযা, অাঁডলঘালঔ কদঔা, to leer, to 

eye (الى ل ه ) 

  

        অনলন্ন ক্ষলন ( َزْؼَرَدة ( َزْؼَردَ 

ক্ষলন ঈগ্র ব্দ ওযা(অযফ 

ভলরা) to utter thrilling sound 

ٌْد  زَ  َؼاِر  ঈগ্র অনন্ন ধ্বলন shrill, 

thrilling cries of joy 

 َزْؼردَ   =  َزْؼَرطَ 

ٌْط   ٌْد  =  َزَؼاِر  َزَؼاِر

 ,ককান ওযা, রুওান ]زؼزغ[ َزْؼَزغَ 

লডুলড কদয়া to hide, conceal 

  ( هى ه)

 লাঁঘলও hiccup ُزُؼطَّة  

 

 ,ঠারা, চার ওযা ( َزْؼل(]ؾ[ َزَؼلَ 

কবচার কদয়া to pour, to 

counterfit, adultrate 

 ঝাওা চার ওযড َزَؼل  
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َمْزَؼل   َمَزاِؼُل ج  লঙদ্রণ, ারালনায 

ণ, loophole 

 

 ছরল মায়া, to ]زؼلل[ َزْؼلَلَ 

dazzale 

ٌْل  ج  ُزْؼلُْول    ,ঘঝলঝ َزَؼاِل

কঙাঝলশু, কফফী baby, infant –

 ওফুঢয ফাচ্চা young زؼالٌل

pigeon 

 

 ঢাডাঢালড (ُزفُْوؾ،َزّؾ(]ض[ زَ ؾَّ 

ওযা to hurry 

 

 কাবামাত্রা (ِزفَاؾ،َزّؾ(]ن[ َزؾَّ 

ওযা(লফলয়) ,ঔফয কদয়া, ফরা 
to coduct in solemn procession, to 

inform, to tell 

 লভলঙর, লফফালয নুষ্ঠান َزفَّة  
procession, wedding ceremony, 

 এওফায once َزفَّةً 

 লবড, চনঢা ُزفَّة  

 লফফালয নুষ্ঠান, লফফা ِزفَاؾ  
wedding, wedding ceremony 

 ঈঞাঔী, ফয, লক্ষপ্রকলঢ َزفُْوؾ  

(ঈঞ) ostrich, fleet, swift 

ٌْؾ    রায়ন, ব্দ (ালঔয) َزفِ

(ফাঢালয) flight of a bird, 

soughing (wind) 

 লফলয়যারলও,  bridal sedan ِمَزفَّة  

(chair) 

 লঘ pitch ِزْفت  

 II লঘঠারা to smearwith pitch زفّتَ 

 লঘ pitch (asphalt) ِزْفت  

 লঘ কদয়ায মন্ত্র ِمْزفَتَة  
asphàlting machine 

ٌْت    লঘলদয়া, asphating تَْزفِ

 

ٌْر(]ض[ َزفَرَ   ,দীখণশ্বা ঙাডা (َزْفر،َزفِ

াাঁান, ওাাঁদা to sigh deeply, to 

pant, moan 

َزْفَرة   َزفََرات ج  দীখণশ্বা, িন্নন 
sigh,moan 

ٌْر    ফাষ্পলনকণঢ ওযা, ফাষ্প َزفِ

লনকণভন, প্রশ্বা, দীখণশ্বা, িন্নন 
exhaling, exhalation, expiration, 

sighing, moaning 

  (هى) II কঢরভাঔা to soil grease َزفَّرَ 

 লগ্রঙ, চন্তুয ঘলফণ, তঢরাি َزفَر  

ঔাফায grease, greasy food 

 زلل                                                زّؾ      
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 ,ঘলফণমুি, কনাংযা, ভয়রামুি َزفِر  

কন্ধমুি, লফস্বাদ geasy, unclean, 

stinking, rancid 

 কালা ব্দ (ফাঢালয) َزْفَزفَة  
soughing 

 নাঘা, চযু়া কঔরা to  )َزْفن(]ض[ َزفَنَ 

dance,to gambol 

ٌْر    াঢরা ওাড লফলল ِزفِ
zephyr cloth 

 

 ঔায়ান, অায ওযান (َزّق(]ن[ َزقَّ 

(ফাচ্চালও) to feed (ه) 

،أَْزلَاق   ج  ِزق    ، ُزلَّان   ,ঘভণ ِزلَاق 
skin 

 ,রুযাস্তা, প্রনারী أَِزلَّة  ج ُزلَاق  

ফাযান্না lane, strait, corridor 

 

লঘাঁ (َزْلَزلَة(َزْلَزقَ  লঘাঁ  ওযা, ঈাঁলও 

কদয়া, লওলঘয লভলঘয ওযা 

(অনলন্ন), ভুিওযা(াঔীঙানা) 
to peep, chirp, to feed 

 লঢলঢয ক্ষী lapwing َزْلَزاق  

 ,টান্ডা, কদা, কু্ষদ্রদণ্ড ُزْللٌَّة   ،ُزْللَة  

কঙাঝ কভাঝারাঠি, club, trancheon 

 রুযাস্তা, ণ narrow َزلَائُِل ج ُزلِلَة  

road, path 

 

  (هى) লকরা to swallow (َزْلم(]ن[ َزلَمَ 

 IV লকরালনা to make swallow أَْزلَمَ 

  (ه)

 (ه)VIII লকরা to swallow اِْزَدلَمَ 

 চাান্নালভয কাঙ َزلُّْوم  

(লঢিপলরয-অর কওাযঅন), 

zaqqum (iternal tree) 

 

 ,ওাাঁদা, ওাওা ব্দ ওযা (َزْلو(]ن[ َزلَا

লওলঘয লভলঘয ওযা to cry, crow, 

peep 

 ওা ওা ব্দ ওযড crowing(of aُىهَبءَ 

rooster)  

 

 বলত্তণওযা, to fill up (َزْكب(]ن[ َزَكبَ 

  (هى)

ٌْبَة  َزَكائُِب ج َزكِ   ঙারা, ফস্তা, ফযাক, 

sack,bag 

 ফাদয মন্ত্র লফলল ُزَكر  ج ُزْكَرة  
music instrument  

 ঞান্ডারাকা to catch ]مجهول[ ُزِكمَ 

acold(Passive)            زلل  زّل                               
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 ঞাণ্ডা, লদণ cold, catarrh ُزَكام  

 ঞাণ্ডা, লদণ cold, catarrh َزْكَمة  

 َّ ْٞ ًُ ْي َٓ ঠান্ডায় অিান্ত য়া suffering 

from a cold  

 লফঘায-ফুলদ্ধ, নুবূলঢ َزَكانَة  
conscience, intuition 

 

 ফলধণঢ (َزَكاء(]ن[]زكو،زكً[ َزَكا

য়া, লফত্র য়া, কমাকয য়া to 

be righteous (ب)  

 ফলধণঢ )َزَكى( ]س[ ]زكً[ َزِكٌَ ن

য়া, লফত্র য়া, কমাকয য়া to 

be righteous (ب)  

 

 II লফত্র ওযার to make َزكَّى

righteous (هى )  

 IV ফৃলদ্ধ ওযান to cause toأَْزَكى

grow (هى)  

 V লফত্র য়া, to be purifiedتَذَكَّى

 =  ً ً   أَْزِكٌَاُء )ج( ذَِك َزِك  লফত্র, 

লফশুদ্ধ, যাধীন, াশুনয 
pure, guiltless, sinless 

 ,ফৃলদ্ধ, তনলঢও লফত্রঢা َزَكاء  

ঔণ্ডঢা, ঢঢা, growth 

 ,লফত্রঢা َزَكَوات،َزكاً ج )َزَكَوة( َزَكاة  

ঔণ্ডঢা, ঠিওঢা, ঢঢা, 

মণাণণঢা, নলচয, দান purity, 

justness, justification, vindication, 

charity 

 ,লধও লফত্র, লধও কমাকয أَْزَكى

লধও বার more purer, more 

befitting, more appropriàte, better 

ة  تَْزِكٌَ   লফশুলদ্ধ ওযড, ঔণ্ডঢায 

কখালনা, বার ওালচয প্রঢযয়ড, 

purification, pronouncement of 

integrity, attestation of honour 

 

 ,বূর ওযা ( َزْلل، َزّل(]ض[ ]ؾ[ َزلَّ 

লঙরান, দস্খলরঢ য়া to slip, 

to make a mistake, to stumle 

 নরঔাকডা লফলল a kind of َزل  

reed 

ة  َزلَّ   লঙরান, দস্খরন, ভ্রষ্টঢা 

এডান, ত্রুটি slip, lapse, 

 ,দস্খরন, বুর, লঙরান َزلَل  

লফঘুযলঢ, রায়ন slip, slipping, 

lapse, mistake 

 ঞান্ডাালন cold water ُزاَلل  

  ً  এরফুলভন দৃয, albuminous ُزاَلِل

 زلؾ                         زلل  
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َزاَلبٌَِّة   َزاَلبٌَِّات ج  ঔাফায লফলল 

(যলকািা), daughtnut 

 

 ,দ্রুঢ ঘরা (ُزلُْوج،َزلَج(]ض[]س[زِلج

লঙলর মায়া to slip 

 V লঙলর মায়া to slip تََزلَّجَ 

 VII লঙলর মায়া to slip اِْنَزلَجَ 

 ললচ্ছর, slippery َزْلج  

ٌْج    ললচ্ছর, slippery َزِل

ٌُْج ج ِمْزاَلج    চঢুা (ফযলপ َمَزاِل

কঔরায চনয, কস্কঝ), skate 

ٌْجُ  ِمْزاَلج   ج َمَزاِل  হুযওা, লঔর, 

দযচায লঔর sliding door bold 

 ফযজপ কঔরা, স্কীং skiingرََيُُّظَ 

زََيُِّظَ ُمتََزلُِّجْون ج  ُٓ স্কী-ওাযী skier 

ٌْج    ,ঘীনা ভাটিয লঘলত্রঢ াত্র ُزلَ

ঝাআর faience,tile 

  ً ٌِْج  ,ঘীনা ভাটিয লঘলত্রঢ াত্র ُزلَ

ঝাআর faience, tile 

 

 নাডা, অলরালযঢ ]زلزل[ َزْلَزلَ 

ওযা, ওাাঁান to shake, to 

convulse, tremble (هى ه)  

 ,দস্খলরঢ য়া )مجهول( ُزْلِزلَ 

কাাঁঘঝ ঔায়া, কদারায়ভান য়া 
to stumble, to oscllate (passive)  

 II ওলম্পঢ য়া to quake تََزْلَزلَ 

 বূওম্পন earth َزاَلِزُل ج  َزْلَزلَة  

quake 

 ওম্পন, অলরাযন, বূওম্পন َزْلَزال  
concussion, earth quake 

 َ٢ُِ َُْيا  বূওম্পন ংিান্ত sesmicَى

 

 লকরা, গ্রা ওযা, to (َزْلط(]ن[ َزلَطَ 

swallow (هى)  

 ,II ঢুলর কপরা, কালাও কঔারা  َزلَّطَ 
to strip, undress 

 নগ্নঢা, nakedness ُزْلط  

 নুলড, gravel َزلَط  ،زلََطة  

 াত্রলফলল, চায jar ِزلَع  ج َزْلعَة  

ٌُْم ج َزْلعُْوم    করা, throat َزاَلَع
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ٌْؾ،َزلَؾ،َزْلؾ(]ن[ َزلَؾَ   গ্রয ( َزِل

য়া, এলকলয় মায়া, লনওঝফলত্তণ 

য়া, to approach, to go near (الى)  

 ,II ফাডান, লঢযলণ্ত্চঢ ওযাَزلَّؾَ 

ঈডাআয়া কদয়া, ফীঢ ওযা to 

exaggerate, to blow up ( ىفً ه ه )  

 ,V স্তাফওঢা ওযা, ধাভাধযা تََزلَّؾَ 

নুগ্রবাচন ওযা, to flatter, to 

fawn, ingratiate (الى)  

 ,িীঢ দা ুরব স্তাফওঢা َزْلؾ  

ঘাঞুওাযীঢা, কভাালফা, servile 

flattery, syncophncy, toadyim 

ُزْلفَة   ُزْلفَى ،   িীঢ দা ুরব 

স্তাফওঢা, ঘাঞুওাযীঢা, কভাালফা, 
servile flattery, syncophncy, 

toadyim 

 স্তাফও, কভাালফ, ঘাঝুওায ُمتََزلِّؾ  
sycophant, toady 

 লঙলর কদয়া to (َزْلك(]ن[ َزلَكَ 

slide 

 

 লঙলর মায়া to (َزلَك(]س[ َزِلكَ 

slide 

 II লঙলর কদয়া, ললচ্ছর ওযা َزلَّكَ 

to make slippery, to slide (ًهى ف )  

 IV লঙলর কদয়া to cause to أَْزلَكَ 

slide (ه)  

 (الى) V লঙলর মায়া to slide تََزلَّكَ 

 VII লঙলর ডা to slipe from اِْنَزلَكَ 

  (عن)

 ললচ্ছর slippery َزِلك  

 ,দস্খরন, বূর, লঙরান, slipَزْلمَة  

skid 

 ললচ্ছর slippery need َزاَللَة  

لَات ج لَة   َزالَّ َزالَّ  ফযলপয 

কালডলফলল, কেচকাডী, নদণভা 
sledge, gutter 

 ,ললচ্ছরস্থান َمَزاِلُك  ج  َمْزلَك  

লঙরান, slippery spot, slide-  مزاِلك 

লফশ্বাখাঢও, লফদচনওভাটি, 

লফদ, ত্রুটি  treacherous, 

perilous ground 

ْيَُنَ  ِٓ ফযজপ ঘরায ফান skate 

ِمْزلَمَة   َمَزاِلُك  ج  ফযলপয কালড 

লফলল,কেচ কাডী sledge, 

toboggan 

 زمّ                                                              زلؾ   
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 মা লঙরায়, কডায় اِْنِزاَلق  
slidding, skateing 

 মা লঙরায় , কডায়  ُمْنَزِلك  

slidding (door)-  ِبَاُب ُمْنَزِلك কডালনা 

দযচা slidding door 

ٌُْم ج َزلَم   َزاَلِل  ভাণা াঔাীন 

ঢীয(বলফলযৎ কডনায), arrow with 

out head and feathers 

ٌُْم ج ُزلُّْوَمة  َزالَ  ِل  শুড (ালঢয) 
trunk 

 ,ফাাঁধা, িওলয ফাাঁধা )َزّم(]ن[ زَ مَّ 

অাঁটি ফাাঁধা to fasten, to truss (هى) 

مَ   II রাকাভ রাকা (ঈঞ),to bridle َزمَّ

ة  ج  ِزَمام    ,করায দলড(ঈলঞয) أَِزمَّ

নালওয দলড, রাকাভ, লনফন্ধন ফআ, 

ভাটি camel halter,nose rope, 

bridle, register, ground 

 

تَ    V প্রধান য়া, যা]زمت[  تََزمَّ

বাযী য়া নভনীয় য়া to be 

sedated, to be prime 

ت    প্রাধানঢা, কম্ভীয, ধীযলস্থয تََزمُّ
primeness, gravity 

ت    ,ঙ্গীন, ওলঞায, যাবাযী ُمتََزّمِ

ভূঔয, ংওীনভনা grave, staid, 

narrow minded 

 

 ধভও কদয়া, লক্ষপ্ত (َزْمَجَرة(زَ ْمَجرَ 

য়া, প্ররা ফওা to scold, to 

rage, to rave 

 

ٌْر(]ن[]ض[ َزَمرَ   ফাাঁীলঢ (َزْمر،َزِم

ূযলঢারা ,to paly blowing 

رَ   II ফাাঁীলঢূযলঢারা, to paly َزمَّ

blowing 

পুাঁ َزْمر    - কদয়া, াভানযফাঢা, 

কঔরা ওযা(পুরালনায কঔরনা) , to 

blow, to play(wind instrument)  

 ফাঢাল ঘারনায ُزُمْور   ج   َزْمر  

মন্ত্র, a wind instrument 

 দর, গ্রু, তনয ُزَمر  ج ُزْمَرة  
group, troop 

ار    ,ঘারও(মন্ত্র), ফংীফাদওَزمَّ

player, piper 

اَرة   ٌُْر ج  َزمَّ  ফাাঁীয ভঢ মন্ত্র َزَماِم

লফলল skins of wind instrument 

 زمن                                       زمجر
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 ফাাঁীয (এওনারা) wind ِمْزَمار  

instrument 

ٌُْر  ج  َمْزُمْور    ধভণঙ্গীঢ َزَماِم
Psalm 

 

 ,গুযগুয ওযা ]زمزم[ َزْمَزمَ 

ফজ্রধ্বলন ওযা to rumble,to thunder 

 প্রঘূয, লফত্র চভচভ কু َزْمَزم  
abundant, Jamjam well 

 ালনয কফাঢর water flask َزْمَزِمٌَّة  

َزَماِزمُ   ج  َزْمَزَمة   ফজ্র ধ্বলন, লংলয 

কচণ ন roll of thunder, roar of lion 

 

 ারান, পলও মায়া ]زمط[  َزَمطَ 
to escape 

عَ   II  ভনস্থ ওযা to decide [زمع[  َزمَّ

  (على هى)

على ) IV লস্থয ওযা to resolve أَْزَمعَ 

  (هى

 লস্থযওৃঢ, াফযস্ত ُمْزِمع  
determined, resolved 

 

 ফন ওযা to carry (َزْمل(]ن[ َزَملَ 

 III ালণ ণাওা to keep company َزاَملَ 

 (ه)

 VI খলনষ্ঠ ঙ্গী য়া to be تََزاَملَ 

close companions 

 দর, ককাষ্ঠী, party, company  ُزْملَة  

ٌْل    ঙ্গ, াণী, নুাযী ُزَمَُلُء ج َزِم
companion, associate 

 দযঢা, ালণত্রৃ, ংীদাযী َزَمالَة  
membership, fellowship 

ٌْل   ٌُْل ج أَْزِم  ফাঝালর, chisel أَزاِم

 

 দীখণ ুস্থণাওা to (َزَمانَة(]س[ َزِمنَ 

be chronically ill 

 IV ফহুলদন ণাওা to stay long أَْزَمنَ 

  (ب)

 ,ভয়, ওার, time أَْزَمان ج َزَمن  

period- َزَمنًا লওঙু ভলয়য চনয 
for some time 

 ভয়ওার period of time َزَمنَة  

، َزِمن   ٌْن   স্থায়ীবালফ َزْمنَى ج  َزِم

ুস্থ chronically ill 

 ,ভয়, স্থালয়লত্রৃযওার أَْزِمنَة  ج َزَمان  

বলফলৎ, বাকয time, duration, 

fortune 

 زنر                                        زمن         
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  ً  ভয়কঢ, ভয়, ঢাৎক্ষ َزَمنِ

লনও, ালণণফ, ক্ষডস্থায়ী, tempral, 

time, worldly, traient 

  ً  ,াভলয়ও, ভয়, ালণফ َزَمانِ

ক্ষডস্থায়ী, tempral, time, worldly, 

traient 

 ভলয়য,লনলদ্দষ্ট ভয় َزَمانٌَِّة ،َزَمِنٌَّة  
period of time, given time 

بَٗخ َ َٓ  দীধেস্থায়ী কযাক chronic illnessَى

 َٕ ب َٓ ْي ِٓ মন্ত্র লফলল chronoscope 

 َٖ ُٓ  ফস্থান simultaneousرََيا

existance 

ِمن  ُمزْ   দীখণস্থায়ী, স্থায়ী, ুযাঢন, 

কবীলয,াওা lasting, enduring, old, 

deep-seated 

 َٖ ِٓ زََيا ُٓ ভাভনয়ও, মুকৎ 

simultaneous, contemporary 

 রার য়া, রারাব য়া, to َزْمَهرَ 

become red, flashed 

 রার য়া, রারাব [ىٜٓو[IVَ اِْزَمَهرَّ 

য়া, to become red, flashed 

ٌْر    প্রঘন্ডীঢ, evere cold َزْمَهِر

 

 গুনগুন ওযা to drone (َزّن(]ن[َزنَّ 

 গুণ্ত্চন ধ্বলন,drone َزن  

 َ  ীভাফদ্ধ য়া, লনললদ্ধ ]زنء[ َزنَؤ

য়া, ংকুলঘঢ য়া, কওান ঞাা 

য়া to be limited, be restricted, 

be confined 

 II দম্ভ প্রওা ওযাٌ[زنبر[ تََزْنبَرَ 

,দালম্ভও অঘযন ওযা to show 

pride, to display haughty manner 

  (ػ٠ِ)

ٌُْر ج ُزْنبُْور    ভ্রভয hornet َزنَابِ

 ধাঢফস্ধীং, metal َزنَابُِن ج َزْنبََرن  

spring 

 দ্ফপুর lily َزنَابُِك ج َزْنبَك  

ٌْل   ٌُْل ج َزنَِب  ণলর লফলল busket َزنَابِ

of palm leaves 

 লনলগ্রা, Negro(es) ُزنُْوج   ج  ٍزنَج  

  ً  লনলগ্রা, Negro (es) زْنِج

ِْٗغ٤َّخ َ  ননজগ্রা ঘলযত্র, লনলগ্রা দযَى
member of Nigroid race, character 

ٌْل    অদা ginger َزْنَجبِ

 

 কঝাওা ভাযা (অঙ্গলুরয), to َزْنَجرَ 

flip 

 ঢাম্রভর verdigris ِزْنَجر  
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 লন্নুয ফডণ cinnabar ُزْنُجفر

ٌُْر ج زِ  ٌْر  َزنَاِج ْنِج  লওর chain 

 

দকুন্ধণ (َزنَخ(]س[ َزنِخَ   য়া to be 

rancid 

দকুন্ধণ َزنِخ    rancid  

 প্রাঘীন অগুনُزنُْود  ،ِزنَاد  ج َزْند  

চারালনায ঈওযড primitive 

device for kindling fire 

ِزنَاد   أَْزنَِدة  ج  অগুন চারালনায 

করাা, যাধূনী, ফন্নলুওয খুাঁডা, fire 

steel, cook, hammer 

 ,II ধভণলদ্রাী [زندق[ تََزْنَدقَ 

লফশ্বাী, zendik, atheist 

ْٗلَهَخ َ  ননযশ্বযফাদ atheismَى

ٌْك    ,লফশ্বাী, atheist َزنَاِدلَة  ج ِزْنِد

unbeliever 

 II এও দলৃষ্টলঢ ঢালওলয় َزنَّرَ 

ণাওা,to glare at (ه)  

ٌُْر، ُزنَّاَرة  ج  ُزنَّار    َزنَانِ  কফল্ট, 

ওভলযয দলড belt, rope arround 

waist 

ِزنََزانَة   ِزنََزانَات  ج  কচরঔানায ওক্ষ 
prison cell 

 

 িওলয ফাাঁধা to (َزْنك(]ض[ َزنَكَ 

tighten (هى)  

 II িওলয ফাাঁধা to tighten َزنَّكَ 

 (على)

 ,রুকলর, করন ِزنَمَات ،ِزنَك  ج َزنَمَة  

কলরয কল ভাণা narrow steet, lqne 

dead-end street 

 ওরায, neckband  ِزنَاق  

যায়ফালখনী, ভদণ َزْنَمْرَدة   ানী স্ত্রীলরাও 
virago 

ٌْم    নীঘ, ঢুচ্ছ, চন্া, চাঢ َزنِ

অকন্তুও, low, sepised, bastard, 

stranger 

 

 ফযলবঘায (ِزنَاء،ِزنًا،ِزنًى(]ض[ َزنَى

ওযা  to commit adultery 

 ফযলবঘায, adultery ِزنًى

ء  ِزنَا  ফযলবঘায, adultery 

 ফযলবঘাযী, adulterer ُزنَاة  ج َزانٍ 

 ,কফযা, ঢী َزَواٍن ج َزانٌَِة  

ফযলবঘালযনী whore, adulteress 

  লফযঢ ণাওা to (ُزْهد،َزَهاَدة(]ؾ[ َزَهدَ 

abstain (فً عن هى)  

زهر                                                                     زنر    
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ُٛلََ  নফযত ণাওা, নযাী য়া to]ن[ َى

be abstain, abandon 

 ঢযাক ওযা to (ُزْهد، ُزَهادَ ة(]س[ زِهدَ 

abandon (فً عن هى) 

 II লফযঢযাঔা to induce to abstai َزهَّدَ 

  (ه)

 V ন্নাী য়া to practice تََزهَّدَ 

asceticism 

 X ল্পভলন ওযা to deem اِْستََزَهدَ 

little 

লফচণ ُزْهد   ন, নালি, লফযলঢ, 

renunciation, indifference, 

abstinance (ًف)  

ٌْد      ,ল্প, ভধযভ, াভানয َزِه

ল্পলযভান little, moderate, a 

little, a small amount 

 কু্ষদ্রঢা, লনঘুঢা, ভধযভ َزَهاَدة  
lowness, smallness 

 তফযাকয, asceticism  تََزهُّد  

َزاِهد   ُزهَّاد   ج   লভঢাঘাযী, 

লযাযও, লফযঢ, ঢা 
abstemious, abstinent, ascetic 

 

 ,ঈজ্জর য়া (ُزُهْور(]ؾ[ َزَهرَ 

ঘওঘও ওযা to shine 

 IV ঈজ্জর য়া to shine أَْزَهرَ 

 VIII কফীঈজ্জ্বরয়া to اِْزَدَهرَ 

shine brightly 

ْهر  زَ ر  ج ُزُهوْ  ،أََزاِهُر، أَْزهَ ُر،أََزاِهٌْ   ،أَْزُهر  ار  পুর, 

flowers 

َزْهَرة   َزْهَرات  ج   পুর, চাওচভও, 

কৌন্নমণয flowers, splendor, beauty 

 কভধা, ঈজ্জ্বরঢা, কৌন্নমণয ُزْهَرة  
brilliancy, brightness, beauty 

َهَرة    শুিগ্র the venus الزُّ

 ললপলর syphilis ُزَهِري  

 পুরদানী flower vase َزْهِرٌَّة  

 ভারী florist َزهَّار  

 প্রপুি, অনন্নভয়, যঙ্গলপ্রয় َزْهَراِوي  
gay, cheerful, merry 

 ,ঈজ্জ্বর, দীলপ্তীর, ঘওঘলও أْزَهر  

প্রবাফারী shining, luminous, 

radiant, bright 

ِمْزَهر   َمَزاِهُر ج  প্রাঘীন অযফী 

ঢালযয ফাদযমন্ত্র, m usical 

instrument (14-17 
th
 century) 

 পুরদানী flowerpot ِمْزَهِرٌَّة  

ٌْر    ,ুষ্প, প্রলঢপ্রবা bloom تَْزِه

flurescence 

 رهو                                           زهر 
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 প্রলঢপ্রবা, flurescence اِْزَهار  

 ,ঈদয়, প্রলঢপ্রবা, দীলপ্ত اِْزِدَهار  

ূডণলফওা flourshing, flurescence, 

bloom 

 ,ঈজ্জর, দীপ্তভান, ঘওঘলও َزاِهر  

shining, liminous, bright 

 ,প্রষু্ফটিঢ, ঈজ্জ্বর, দীপ্তভান ُمْزِهر  

ফুলদ্ধভান, ুন্নয  
blooming,shining,luminous 

 ভৃঢুযয ভুলঔাভুঔী (ُزُهْوؾ( ]ؾ[ َزَهؾَ 

য়া,to be on the verge of death 

 VIII ভৃঢুযয ভুলঔাভুঔী اِْزَدَهؾَ 

য়া,to be on the verge of death 

 

 ,ভযা, ঘলর মায়া (ُزُهْوق(]ؾ[َزَهكَ 

কল য়া to die, to run out  َزَهبَْت

 ভযা, লফযি نَْفَسهُ ، َزَهبَت ُرْوُحهُ 

ওযা, িান্ত য়া, ঈঢযি য়া to 

die, to weary, to be disgusted 

 IV ধ্বং ওযা, কভলয কপরা, to أَْزَهكَ 

destroy, to annihilate 

 দকুণন্ধ offensive smell ُزُهم  

 ুাঁলঢকন্ধভয়, fetid َزِهم  

 দকুণন্ধ offensive smell ُزْهَمة  

 

 প্রফুটিঢ য়া to (زهو(]ن[َزَها

bloosom 

 IV কফণ ওযা to bloosom أَْزَهى

 VIII কফণ ওযা to bloosom اِْزَدَهى

  (ب)

َزْهو ،ُزُهو  পুর ধযা ফস্থা, পুঝা, 

প্রলঢপ্রবা, ঘভৎওায, কৌন্নমণয, 

াযত্রৃ, কওৌঢুও, দালম্ভওঢা bloom, 

flurescence, beauty, vanity, fun, 

arigance 

  ً  ,ঈজ্জ্বর, ছরভলর, ঘভrওায َزِه

brillianr, splendid, magnificent 

 দীলপ্ত, ঈজ্জ্বরঢা, চভওার َزَهاء  
radiance, brilliany, splendor 

 ,ংঔযা, লযভান ُزَهاء  

number,amounr-  َُزَهاء কভাঝালভাটি, 

প্রায়, লওঙু, roughly, about, 

 লধও ঈজ্জ্বর, লধও أَْزَهى

কলফণঢ, more flourshing, p rouder 

 ,প্রষু্ফটিঢ, প্রলঢপ্রবা, ঈজ্জ্বর اِْزِدَها

চাাঁওচভও, ছওছলও, কফণ, প্রবা 
bloom, florescence, shining, 

glittering, splendor, pride 

زوج                                                           زهو        
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 ,ঈজ্জ্বর, ঘওঘলও, দীলপ্তভান َزاهٍ 

ঘভৎওায, প্রদীপ্ত, ুন্নয shining, 

brilliant, radiant, glowing, beautiful 

 ,কলফণঢ, দালম্ভও, ঈদ্ধঢ َمْزُهو

ঈন্নালও proud, haughty, cocky, 

supercilious 

ثَؼَخ َ ْٝ  ঝড, ালযলওন strom, hurricaneُى

 

من ب ) II লভলরঢওযা to couple زّوج

  (هى

 III কচাডাওযা to form a pair زاوج

 (بٌن)
 V লফফালঢ য়া to get تزّوج

married (ه على ب من)  

 VI যস্পযলফফাওযা to pair تزاوج

 VIII যস্পযলফফাওযা to ازدوج

pair 

  স্বাভী, স্ত্রী أَْزَوج      ج  َزْوج  

কচাডায এওটি, স্বাভী, স্ত্রী, ঙ্গী, 

কচাডা, husband, one of the pair, 

husband, wife, mate, partner, pair-

 মুকর couple َزْوَجان)مث(

 স্ত্রী, wifeَزْوَجات ج  َزْوَجة  

ٌَْجة    লফফা, wedding ِز

  ً মুি, কচাডা ম্পলওণ َزْوٍج ঢ, 

তফফালও paired, maritial, 

metrominial, 

  ً ٌِْج  দাম্পঢয, তফফালও, লফফা ِز

ম্পলওণ ঢ conjugal, marital 

 ,লফফা َزْوِجٌَّات ج زَزْوِجٌَّة  

marriage 

 লফফা, লযডয়, marriage َزَواج  

  (من)

 খনখন লফফা, frequently ِمْزَواج  

marrying 

ج  تَْزِوٌْ   লফলয়ফন্ধ marrying off (of a 

woman) 

 লদ্রৃকড, লদ্রৃত্রৃ, ঈভা, াদৃয ِزَواج  
doubling, duplication, parallelism 

 ,মুিওযড, কচাড ফাাঁধন ُمَزاَوَجة  

খলনষ্ঠ ফন্ধন pairing, ciupling 

ج    লফফা marriage تََزوُّ

 অন্তঃ লফফা intermarriage تََزاُوج  

 কচাডা, দআুফায, মুি اِْزِدَواج  
doubling, pairness 

اِع٤َّخ َ َٝ ِك  স্বদ্বততা, লদ্রৃগুডاِى 

twofoldedness, doubleness 

ج    লফফালঢ, married ُمتََزّوِ

زوغ                                     زود         
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ج    লদ্রৃগুড, double ُمْزَدّوِ

 কন্ধও vitriolَىاطََ

 ,দূজয মায়া]ض[ ]ن[ ]زٌح ،زوح[ َىاػََ

ঘলর মায়া  to go away 

دَ   IIযফযা ওযা to supply ]زود[َزوَّ

 (ه هى)

ه ) IV যফযা ওযা to supply أَْزَودَ 

 (هى

دَ   V যফযা ায়া to be تََزوَّ

supplied (ب)  

 ,যফযা أَْزِوَدة  ،أَْزَواد  ج  َزاد  

ভচদু, যদ provissions, 

supplies, stores 

اد    যদ provissions ُزوَّ

ادة    ,যদ provissions ُزوَّ

ُد ج ِمْزَود   َمَزائُِد ،َمَزاّوِ  যলদযণলর 
provision bag 

 যলদয ণলর provision bag َمَزاَدة  

ٌْد    ,যফযা, যদ, মন্ত্রালঢ تَْزِو

ভৃলদ্ধ supply, provison, 

equipment, manning (ship) 

ُدْوَن ج د   ُمَزّوِ ُمَزّوِ   ঠিওাদায, 

যফযাওাযী, ম্পাদনওাযী 
contractor, supplier 

د    ,যফযা ওৃঢ, ম্পালদঢ ُمَزوَّ

লজ্জঢ, ংমুি, নুকলভঢ 
provided, supplied, 

furnished,connected (ب)  

 

 লযদণন ওযা (َزْور،َزٌَاَرة(]ن[ َزارَ 

to visit (ه)  

رَ   II লভণযা াচালনা to falsify َزوَّ

 (هى)

 VI যষ্পযলযদণনওযা to تََزاَورَ 

exchange visit 

  (عن) IX দলূযণাওা to turn awayاِْزَورَّ 

  (ه) X লযদণন অা ওযা اِْستََزَورَ 

 ফুলওয ঈলযবাক, upper part َزْور  

of the chest 

 লভণযা, ঢয lie, untruth ُزْور   

 ফর, লি force ُزْور  

 ,কছাাঁও, কুটিরঢা, লভণযা َزَور  

প্রঢাযনা, লঢমণওদলৃষ্ট inclination, 

crookednesw, falseness, squint 
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ج َزْوَرة   َزْوَرات  লযদণন, াক্ষাr 

visit,call 

ِزٌَاَرة   ِزٌَاَرات ج  াক্ষৎ, লযদণন 

(লঘলওৎও) visit,call 

ُزْور  ج  َزْوَراُء  م  أَْزَور     নুযি, 

কুটির,কঝযা, inclined, crooked, 

squint 

َمَزار   َمَزاَرات ج  লযদণলনয স্থান, 

ভাচায, লফত্রস্থান,p lace of visit, 

Shrine, holy place 

ٌْر    ,প্রঢাযনা, লভণযা, forgery تْزِو

falsification 

 ,কখাযা, লফযাক, ঙন্ন اِْزِوَرار  

লফস্বাদ, রুলঘ turning away, 

aversion, dislike, distaste 

ار  ، َزائُِرن ج                زائِر   ُزوَّ   

ر   ج  َزائَِرة  )م(  َزائَِرات ,َزوَّ

লযদণও, াক্ষাৎওাযী, লঢলণ 
visitor ,caller, guest 

 লযদলণঢ, visited َمُزْور  

ر   ُرْوَن ج ُمَزّوِ  ,চারীয়াঢ ُمَزّوِ

লভণযাফাদী , forger, layer 

প্রঢাযনায চণ ন, forged, false, 

faked 

 কনৌওা, ফাআলঘয َزَواِرُق ج َزْوَرق  

কনৌওা, boat, row-boat 

 

 লফঘুযঢ (َزْوغ،َزَوَؼان(]ن[ ]زوغ[ َزاغَ 

য়া to depart (عن) 

 VI লফঘুযঢ য়া to turn تََزاٌَػَ 

aside 

 ুকলন্ধরঢা লফলল ُزْوفَى،ُزْوفَاء  
hyssop 

قَ   II লজ্জঢ ওযা to adorn ]زوق[ َزوَّ

   (هى)

 ,জ্জা, রঙ্কযড, ূক্ষ্মওাচ َزَواق  

ভুঔালর, ঙ্গযাক, embelishment, 

ornamentation, finery, face 

paintting, cosmetics 

ق    লজ্জঢ, রঙৃ্কঢ, ুরলরঢ ُمَزوَّ

(ফাওয) adorned, decorated, 

flowery, 
 অরাদা (َزَوال(]ن[ ]زٌل ,زول[َزالَ 

য়া, ঢযাক ওযা, ফাদ কদয়া, 

দৃয য়া, কল য়া to go 

away, to withdraw, to disappear, to 

come to an end 

 

 زوي                                                زوغ     
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 ণাভা, কল ওযা to (َزٌَل(]س[ َزٌِلَ 

cease 

لَ    (هى) II যালনা to remove َزوَّ

 ,II ৃণও ওযা, বাঙ্গা to separateَزٌَّلَ 

break up 

  (هى) III কঘষ্টা ওযা to pursue َزاَولَ 

 IV লফরুপ্ত ওযা to cause to أََزالَ 

stop (هى)  

 VI দলূয ণাওা to pass away تََزاٌَلَ 

 ফযলি, যালত্র ওালরন أَْزَوال  ج َزْول  

অলফবণ াফ, বূঢ, অত্মা person, 

nightly apparition, ghost, spirit 

 ,কল, কভন, অন্তধণান َزَوال  

স্তমায়া, দুুয end, passage, 

disappearance, setting, noon 

  ً  ভধযান্নওারীন, ভধযান্ন ওার َزَواِل

ম্মন্ধীয়, afternoon 

ً  ج َزَوِلٌَّة    ওম্বর লফলল َزَواِل
knotted rug 

ِمْزَولَة   َمَزاِوُل ج  ূমণখলড sundial 

 াধনা, অলফদন, এওাগ্র َمَزاَولَة  

ধযয়ন, নুীরন pursuit, 

application, assiduous study, 

practice 

 ,ডা, াযন, removal اَِزالَة  

elemination 

 ভলয়ও, ক্ষডস্থায়ী, ল্পওারীন َزائِل  
transitory, passing, short lived 

 

 ককাাঁলকাাঁ ওযা, কুকুলযয (َزْوم(]ن[ َزامَ 

কচণ ন ধ্বলন, কচণ ন ওযা to growl 

مَ   II ফুঝ স্বলয ফরা tomumble َزوَّ

 য, ায, প্রাডয أَْزَوام  ج َزْوم  
juice, extract, manur 

 

 দলূয যাঔা, কুলঞ্চঢ (َزِوّي(]ض[ َزَوى

ওযা to wrinkle (هى) 

ى   II লনবৃলঢ মায়া to go corner َزوَّ

ى  V লনবৃলঢ মায়া to go تََزوَّ

corner  

 VII লনবৃলঢমায়া to go اِْنَزَوى

corner  

 ফয, অরদা, লনংঙ্গঢা اِْنِزَواء  
retirement,    isolation 

 কওান, কওাডা, কঙাঝ َزَواٌَا ج َزاِوٌَة  

ভলচদ, এফাদলঢয খয, corner, 

angle, small mosque, prayer room 

লনচণ ُمْنَزوٍ  নঢা লপ্রয়, লনচণ ন, 

ফযপ্রাপ্ত, স্বঢন্ত্র, দযূফঢী, স্পষ্ট, 

 زٌد                                      زوي       
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লণযফাললয seclisive, secluding, 

remote, obscure 

 

 II কাাও যা toَ]ى١ّ[ََى٣َّب،َى٠َّ٣

dress (ة) 
 V কাাও যা to تََزٌَّا،تََزٌَّى

dress,to be dressed (ب)  

 ,কাাও, লযচ্ছদ أَْزٌَاء  ج ِزي  

কাালওয ধযন, পযান,  clothing, 

dress, fashion, style, custume 

ٌْبَك    াযদ mercury ِز

 

 II ললচ্ছর ওযা, কঢর [زٌت[ َزٌَّتَ 

কদয়া, to olil, lubricate, to grease 

ٌْت    কঢর oil ُزٌُْوت  ج َز

  ً ٌْتِ  তঢরাি, কঢরলফলয়ও, কঢর َز
oily,of oil,oil 

 কঢলরয ঠিওাদায, oil dealer َزٌَّات  

ٌْتُْون  চরাআ কাঙ, চরাআ olive َز

tree, olives 

ٌْتُْونَات ج ٌْتُْونَة   َز َز  চরাআ কাঙ, 

চরাআ olive tree, olives 

  ً ٌْتُْوِن  চরাআ ম্মন্ধীয়, চরাআ َز

যং, চরাআ ফুচ olivaceous, 

olive colored, olive green 

 ,কঢলরযাত্র, তঢরকূ oilcan ُمْزٌَتَة  

oiler 

ت  ُمَزٌَّ   তঢরাি, কঢরলদয়া oiled 

ٌْج    ভান্তযার কযঔা ِز

(যাচলভলস্ত্রয), াঁলণ্ত্চওা, কচযালঢ 

লফণদযা ফলণলণ্ত্চ leveling line 

(masons), ephimeris, astronomical 

almansc 

 

ٌْح( ]ض[]زٌح[ َزاحَ  ٌَْحان،ُزٌُْوح،َز   )َز

ঘলর মায়া , মাত্রা ওযা, to go away, 

depart 

 IV যান, লফঢাযন ওযা, কঔদান أََزاحَ 
to remove, to drive away, banish 

  (هى)

 ,VII ঘলর মায়া, মাত্রা ওযা اِْنَزاحَ 
to go away, depart 

ٌْح    যর কযঔা straight أْزٌَاح   ج  ِز

line 

 ধভীয় কাবা َزٌَّاَحات ج َزٌَّاح  

মাত্রা, religious procession 

 زٌػ                                                                     ردد
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 াযন, ফালঢর ,ঈলচ্ছদ أََزاَحة  
removal,abolition 

 

 ফৃলদ্ধ ায়া to (ِزٌَاَدة(]ض[]زٌد[ َزادَ 

become more, g row (على عن )  

 II ফৃলদ্ধ ওযা to increase َزٌَّدَ 

 III লধওভূরয ঘায়া to َزاٌَدَ 

makeheigher bid (ه) 

 VIII ফলধণঢ য়া to grow اِْزَدادَ 

 X লধও ঘায়া to ask more اِْستََزادَ 

 ( هى ه)

اَدة  َزٌَ   ফৃলদ্ধ, ঈদ্রৃতৃ্ত, ফধণন, লঢলযি 

কফঢন, কমাক increase, surplus, 

enhacement, extra pay, addition 

 ,লধও লঢলযি, লধও ঈাঁঘু أَْزٌَد  

লধও ফড more excessive, 

heigher, greater  

َمَزاد   َمَزاَدات ج  লফিলয়য টাও, 

auction 

ٌْد    লঢয়, লঢলযি, ফড َمِز

লযয, ঈুাঁঘুভাত্রা, লফণাচ্চ, ঘুডান্ত, 

াঔা (লিয়ায, ফযাওযন) an 

exceeding,  excess, high degree, 

large extent, maximum, excessive, 

derivate stem (verb,grammer) 

ُمَزاٌََدة   ج  ,কডলফিয়, টাও ُمَزاٌََدات 

auction 

 ,ফালডলয় করঔা, স্বংলমাচন تََزٌُّد  

ঈওণা, কল্প exaggeration (in 

repot), own addition, tales, fables 

 ফৃলদ্ধ, ফধণন,  increase,growth تََزاٌُد  

 ফৃলদ্ধ, ফধণন, ঢীব্রঢা, ঈন্নলঢ اِْزِدٌَاد  
increase, growth, rise, 

intensification 

 ফাডলঢয কঘষ্টা, কফী اِْستََزاَدة  

ায়ায াধনা, ঢলযি 

ায়ায নুলযাধ, আচ্ছা striving 

for more,pursuit for an 

increase,request for more 

 ,লঢলযি, লধও َزائِد  

প্রলয়াচনীয়, excess, increasing, 

redundant, superflous (عن)  

 ,ফাডলঢ, লঢলযি, লযলষ্ট َزائَِدة  

ংলমাচন appendage, appendix, 

residue, surplus 

 কম লনরাভ টালও, bidder ُمَزاٌَد  

 িভঃ ফধণনীর, ফীলঢ ُمتََزاٌِد  
steadily increasing, swelling 

ْيكَاك َ ُٓ উজাত (নাভ) born  
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 II ফন্ধ ওযা (কফাঢাভ) [زٌر[ َزٌَّرَ 
to close 

ٌْر   ، أَْزٌَار  ج ِز  ালন যাঔা ِزٌَار 

যচায (ভাটিয), large jar to store 

water 

ٌْر    ফাদয মলন্ত্রয ঢায লফলল, s ِز

tring of a kind of musical instrument 

ٌَْزان  ج زٌز    , গুটিলাওা ِز

কাওালফলল, chrysalis , cicada, 

ٌَْزفْون  ,ফাঢালফ করফুয কাঙ َز

linden tree 

 

ٌْػ(] زٌػ[]ض[ َزاغَ   ,এডান (َزٌَؽَان،َز

লড মায়া, ঘলর মায়া, ভুঔ 

লপযান, খুলয কফডা, to turn aside, to 

depart, to turn back, to roam  

 IV লড মায়ালনা to cause أََزاغَ 

to deviate 

ٌْػ   ٌْؽَان ،َز  ,এডান, লফঘুযলঢ, মাত্রা َز
turning aside, deviation, departure 

 লফণকাভী, কম নয লদলও َزائِػ  

মায়, লভণযা, বূর, লফওৃঢ, লফওায গ্রস্থ 
divergent, deviating, false, 

wrong,distorted 

 

ٌْؾ،ززُ ٌُْوؾ(] زٌؾ[]ض[َزاؾَ   চার (َز

য়া, ওৃলত্রভ য়া, to be false, to 

be spurious 

  (هى) II চার  য়া to be false َزٌَّؾَ 

ٌْؾ   ُزٌُْوؾ  ج ز  ঢযঢা, দম্ভ,          

falseness, pride-   ُزٌُْوؾ লভণযা, 

ওৃলত্রভ, চার false, spirious, 

counterfeit 

 লধও লভণযা, লধও ওৃলত্রভ أَْزٌَؾُ 
falser,more spurious 

ٌْؾ    চালরয়ালঢ, forgery تَْزٌِ

 ,লভণযা, চার, ওৃলত্রভ false َزائِؾ  

counterfeit, spurious 

 ,চারওাযী, চালরয়াr forger ُمَزٌِّؾ  

couterfeiter 

 ,ঘর, ওৃলত্রভ, চার forged ُمَزٌَّؾ  

spurious false 

َي٣َّلَخ َ ُٓ নফর, কনাঝ note 

 

 ,II ওডওড ব্দ ওযা [زٌك[ َزٌَّكَ 

ওওণ  ব্দ ওযা, to crunch, to 

scream 
ٌْك    করাফন্ধ, ওরায أَْزٌَاق  ج ِز
neckband, collar 

 

 زٌنكو                                                             زائِػ  
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 দযূ য়া, লফরুপ্ত ]س[ ]ن[ ]زٌل[ َزالَ 

য়া, ক্ষান্ত য়া, লনযস্ত্র য়া to 

go away, withdraw, abandon 

 

ٌْل[َزٌَّلَ   II ৃণও ওযা go separate [َز

 III প্রলঘষ্টা ওযা, প্রলয়াক ওযা toَزاَول

persue, to apply 

َََ  VIনফনিন্ন য়া , ংরগ্ন য়াرََيا٣َ

ণাওা, কল য়া to be disjointed, 

incoherent 

ٌْن[]ض[َزانَ  ٌْن( ]ز  াচালনা to ( َز

decorate (هى) 

  (هى) II লজ্জঢ ওযা to adorn َزٌَّنَ 

 V লজ্জঢ য়া to be تََزٌَّنَ 

decorated 

 VIII লজ্জঢ য়া to be اِْزَدانَ 

decorated 

ٌْن    কৌন্নমণ, ুন্নয, ভলনাযভ َز
beauty, beatiful, pretty 

ٌْنَة   ٌْنَات ج ِز  ,জ্জা, রংওায ِز

প্রাধন adornment, decoration, 

ornament 

 ুন্নয, beatiful َزٌَان  

 জ্জা, রংওায, প্রাধন ِزٌَان  
adornment, decoration, ornament 

 কক্ষৌযওভণ barber‘s trade ِزٌَانَة  

ٌٌَْن    জ্জা, রঙ্কযড, াচ, লফশ্বা تَِز

ওযান, নওর, বন্ডালভ adorning, 

decoration, excuse, false 

 নালঢ, barber ُمَزٌِّن  

َي٣َِّ٘خ َُمَزٌِّنَات ج  ُٓ ভনরা নালঢ female 

hair dresser  

 লজ্জঢ, রঙৃ্কঢ, নুগ্র প্রাপ্ত ُمَزٌَّن  
decorated, ornamented, graced 

 َٕ ْيكَا ُٓ নিত, রঙৃ্কঢ, ুযষৃ্কঢ 

decorated, adorned, graced 

ٌْْنُكو  দস্তা zinc ِز

                                                                       

******** 
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'ً' 

 অযফী ফডণ ভারায 

ফাযঢভ ক্ষয-   ٌْن  ِس  

 ব্দ কঞলন ফাডলঢ ফডণ 

(letter of augmentation) 

লালফ ফযফহৃঢ য়- 

 ।(Form X, ফাফ) اِْستَْفعلَ 

 কওান কওান ভয় ص 

 এয লযফলঢণ ش  

ফযফহৃঢ য়(   َصمر  < َسْمر

ْنج  َسْطرَ ْنج  <ِشْطرَ   )। 

 ً  অফযয় (particle) রুল 

ফঢণ ভান ওালরয লিয়ায 

অলক ফল লনওঝ বলফলযৎ 

ওালরয রূলদয় (ََْ ٤ٍَْلؼ  

) 

  س –َسْوَؾ   (লিয়ায 

বলফলযৎ ওারজ্ঞাও 

ঈকণ) এয ংলক্ষপ্ত  

রূ। 

 - ٍب ভয় (hour) এয ংলক্ষপ্ত 

রূ।  

سؤْب   ُسُإْوب  ج  ফড ঘাভডায ফযাক 
large leather bag 

ٌَْجان ج َساج   ِس  কগুনকাঙ, ওাঞ, 

ওকাঙ teak, oak 

 ি ওাঞ ফা ালঢয দাাঁঢ َساَجات  

লনলভণঢ ওযঢার লফলল, castanets 

 ,াধাযন, এও যংলকয simple َساَدة  

unicolored 

 

 কণলও মায়া, ফাদ (َسئَر(]س[ َسئِرَ 

ডা to remain, to be left 

 ,ফাাঁলও, ফলষ্ট, rest أسآر  ج ُسإر  

remainder 

 ফাাঁলও, ফলষ্ট, কমৌফলনয ُسإَرة  

লঘি(লল) rest, remainder, 

vestige of youthful vigor 

 ,ফাাঁলও, ফলষ্ট, কণলও মায়া َسائِر  

ওলর rest, remainder, all 

 লঠরা কওাঝ, sac coat َساْكَوة ، َسُكو  

 

 سءل                                        
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 লচজ্ঞাা (ُسَإال،َمْسؤَلَة،تَْسآل(]ؾ[َسؤَلَ 

ওযা to ask (عن ه هى)  

 III লচজ্ঞাা ফাদ ওযা to ask َساَءلَ 

 (ه)

 ( (هIV ূযডওযা to fulfillأََسؤَلَ 

لَ   V লবক্ষাওযা to beg تََسوَّ

 VI যষ্পয লচজ্ঞাা ওযা to تََساَءلَ 

ask one another (عن) 

 ঘালদা, নুলযাধ, আচ্ছা ُسإل  
demand, request, wish 

 ঘালদা,নুলযাধ,আচ্ছা ُسْإلَة  
demand, request, wish 

 ,প্রশ্ন, নুলযাধ, ঘালদা أْسئِلَة  ج ُسإال  

নুন্ধান, দাফী question, reqiest, 

demand (عن )  

 ,প্রশ্ন ওযলঢ কদয়া َسؤَال  

নুলন্ধৎু , কওৌঢুরী to ask 

question, inquistive, curious 

  ُ  ,প্রশ্ন ওযলঢ কদয়া َسُإْول 

নুলন্ধৎু, কওৌঢুরী to ask 

question, inquistive,curious 

 ,প্রশ্ন, ভযা َمَسائُِل ج )َمَسؤَلَة   َمَسئَلَة   

লফলয়, নুলযাধ question, 

problem, issue, request 

   ,প্রশ্ন, লচজ্ঞাাফাদ ُمَساَءلَة  

questioing,interrogation 

ل    লবক্ষা, লবক্ষাফৃলত্ত, ঘযভ দালযদ্র تََسوَّ
begging, beggary 

 অত্মলচজ্ঞাা, লচজ্ঞাাফাদ تََساَإل  
self-directed questin, questioning 

، َسائِلُْون ج َسائِل    ,লবকু্ষও َسؤَلَة ، َسَإال 

প্রশ্নওাযী, অলফদনওাযী, begger, 

questioner 

 ,দায়ী, চফাফলদলভূরও َمْسُإْول  

দালয়ত্রৃূডণ responsible, 

answerable, accountable 

 ,দালয়ত্রৃ َمْسئُْوِلٌَّات ج َمْسئُْوِلٌَّة  

responsibility 

لُْوَن ج ل   ُمتََسّوِ ُمتََسّوِ   লবকু্ষও 
beggar 

 াভ(নূ(অঃ)এয কচষ্ঠয َسام

কঙলর, eldest son of Nuuh (puh) 

ً   َساِمٌُّْوَن ج َساِم  কলভটিও, semetic 

 কলভটিও বালা, language السَِّمٌَّة  

-আহুলদ লফলদ্রৃল anti اْلَُلَسِمٌَّة  

semitism 

 سئم                                                  سإل  
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 ,লফযি য়া (سآَمة، َسؤَم(]س[ َسئِمَ 

িান্ত য়া to be tired, to be bored 

  (من هى)

 IV লফযি ওযা to cause أَْسؤََمرَ 

boredom (ه) 
 িান্ত, লফযি, tired,bored َسئِم  

 ,লফঢৃষ্ণ, শ্রদ্ধ disgusted َسُإْوم  

fed up 

 লফঢৃষ্ণা, লফযলি, িালন্ত এও سآَمة  

কখলয়লভ weariness, disgust, 

boredom 

 

 কালর কদয়া to (َسّب(]ن[ َسبَّ 

abuse (ه)  

 (هى) II ৃলষ্ট ওযা to cause َسبَّبَ 

 III যষ্পয কালর কদয়া to َسابَّ 

exchange insult (ه) 

 V ংকঠিঢ য়া to be caused تََسبَّبَ 

  (عن)

 VI যস্পযকালর কদয়া to تََسابَّ 

exchange insult 

 VIII যস্পযকালর কদয়া to اِْستَبَّ 

exchange insult 

 ,ফযফায, ভান, a buse َسب  

insult 

 এওঝা ভয়, দীখণভয় a َسبَّة  

period of time, long while 

 ,ভমণাদাানী, ভমণদা, রজ্জা ِسبَّة  

ম্মান disgrace, shame, 

dishonour 

 ,দলড, ঢাফুযদলড أَْسبَاب  ج   َسبَب  

কওান লওঙু ায়ায ঈায়, 

ওাযন, ঈলদ্দয rope, rope of tnet, 

reason, motive,means of getting 

some 

ة  َسبَِبٌَّ   ওামণ  ওযলনয ম্পওণ  
causality 

 ঢযাঘালয, ফযফায, কম َسبَّاب  

কারাকালর কদয়, abuser, swearer 

 ওলনষ্ঠ অঙ্গরু index finger َسبَّابَة  

ٌْب    ঘুলরয দলড, s trand of hair َسبِ

َمَسبَّة   َمَسبَّات ج  ফযফায, 

ভান abuse, insult 

ٌْب    ভধযস্থঢা ওযন mediate تَْسِب

causation 

 ,ফযফায, ওঝুলি abuse ِسبَاب  

vituperation 

 ,ফযফায, ওঝুলি abuse ُمَسابَّة  

vituperation 

 سبح                                       سب  
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 কদালী, কম শুরু ওলয, করঔও ُمَسبِّب  
causer, originator, author 

 খটিঢ, caused ُمَسبَّب  

 কদালী, ওাযন, ঔুঘযা ُمتََسبِّب  

লফলিঢা কঙাঝ কদাওানদায 
causer, cause, retailer, small store 

keeper 

 রঢাাঢা, াও spinach َسبَانَخ  

 

 অযভ ওযা, to rest (َسْبت(]ن[ َسبَتَ 

 /IV লফশ্রাভ ওযা, লনফায أْسبَتَ 

যলফফায প্রলফ ওযা to rest, to 

enter on rest day (sabbat) 

 ,রঢা, ঢন্ধা lethargy ُسبَات  

sleep 
 র, ওভণনয, কলঢীন ُمْسبِت  
inactive, motionless 

  ً  চলযভা ংিান্ত, অরয ُسبَاتِ

ংিান্ত lethargic 

 ছুলড, busket أْسبِت  ج َسبَت  

 ুকলন্ধরঢা লফলল dill ِسبِت  

 

 ,াাঁঢায ওাঝা (ِسبَاَحة،َسْبح(]ؾ[ َسبَحَ 

বান to swim, float 

 II প্রংা ওযা, স্তফওযা to َسبَّحَ 

praiese, to glorify 
 ,াাঁঢায, ন্তযড a swim َسبََحة  

swimming 

، ُسبَُحات ج ُسْبَحة    ভলভা ُسبَح 
majesty (of Allah ST) 

َُِٚسْبَحاَن  اَُِـّ ভান অিাঢায়ারায 

প্রংা!  praise the Lord!  

 াঢারু swimmer َسبَّاح  

 এওচন বারাঢারু a َسبُْوح  

good wimmer 

 াাঁঢলযযওরা- কওৌর, art ِسبَاَحة  

of swimming 

ُمْسبَح   َمَسابُِح ج  ুআলভংুর 
swimming pool 

স্তফভারা, ঘালঘণ َمَسابُِح ج ِمْسبََحة   য 

প্রাণণনা লফলল rosary 

ٌْح   ٌَْحات ج تَْسِب ٌُْح،تَْسبِ  تََسابِ
প্রংা(অিা ঢায়ারায), 

glorification 

ٌَْحة   ٌَْحات ج تََسِب ٌُْح ،تَْسبِ  প্রংা تََسابِ

(অিা ঢায়ারায), প্রংা 

ূঘও কান glorification, song of 

praise 

  سبع                                      سبح        



90 

 প্রংা ূঘও কান ,song تَْسبَِحة  

of praise 

، َسابُِحْوَن ج  َساِبح    ُسبََحاُء، ُسبَّاح 
াঢারু, ককারওাযী swimmer, 

bather 

ٍَبثَِؾخ َ ফনওাযী,ভারফাী, glider, cargo 

glider 

 

 বান্ত, বাভানَسَوابُِح، َسابَِحات

(লখাড কদৌলডয কখাডায 

ঈালধ) floating (race horses) 

ঢচণ ُمَسبَِّحة   নী index finger 

 প্রংা (অিা َسْبَحلَة  

ঢায়ারায) 

 

 বারখুভ য়া, লফশ্রাভ (َسْبخ(]ن[َسبَخَ 

ওযা to have sound sleep, to be in 

rest 

 II াযলদয়া, ঈফণযওযা, to َسبَّخَ 

manure, to fertilize 

 ককাফয, ায, dung, fertilizer َسبَخ  

 করানাভাটি, briny soil َسبِخ  

، َسبََخات ج َسبََخة    করানচরা َسبَاج 

বূলভ, salt marash 

 ,ককাফয, ায, dung أَْسبََخة  ج ِسبَاخ  

fertilizer 

ٌْخ    ওাাঁঘাঢুরা , unspun َسبَائُِخ ج َسِب

cotton 

ٌْخ    কবীযখুভ, বারখুভ sound تََسِب

sleep, deep sleep 

 

 রালদলয় ( َسْبر(]ض[]ن[ َسبَرَ 

যীক্ষা ওযা, ভাা, ঈলন্াঘনওযা, 
to examine with a probe,to 

measure, toexplore 

 ,রা কদয়া, নুধাফন َسْبر  

ঈলন্াঘন, যীক্ষা probbing, 

exploration, examination 

ِسبَار   ُسبُر  ج  রা probe 

কেঝ, ব্লওলফাটণ َسبُّْوَرة    slate,black 

board 

ِمْسبَر   َمَسابُِر ج  রা probe 

ٌُْر ج ِمْسبَار   َمَسابِ  রা probe 

 ফাচনায মন্ত্র লফলল ِسْبس  
musical instrument 

 َ٢ َِ ْج ٍِ নকাজযট cigarette 

 َ٢ َِ ٍَج٤ِْ নকাজযট cigarette  
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 ,II ক্ষীডয়া (ঘুর) [سبسب[ تََسْبَسبَ 

শ্রুডা to be feeble (hair), to 

flow tears 

 ,ভরুবুলভ َسبَاِسب  ج َسْبَسب  

লঢঢচলভ desert, waste land 

 

 ক্ষীঘুলরয (َسبَاَطة،ُسبُْوَطة(]ن[ َسبُطَ 

য়া to be feeble haired 

 ক্ষীডঘুর feeble hair ِسبَاط  ج َسِبط  

ِسْبط   أَْسبَاط  ج  নাঢী grandson 

ٌُْط ج َسبَّاط   َسبَابِ  চঢুা shoe 

 গুচ্ছ, কছাাঁওা َسبَاَطة  

(পলরয)bunch 

ٌُْط ج َسابَاط    লঔরান, কঢাযড َسَوابِ
arcade 

ٌْبَاط    লঔরান,কঢাযড arcade ِس

 

 প্তভ য়া to be (َسْبع(]ن[]ؾ[َسبَعَ 

7th 

 II াঢগুড ওযা to make َسبَّعَ 

seven fold (هى)  

 লওাযীُسبُْوَعة ، ُسبُْوع  ،أَْسبُع   ج َسْبع  

শু, লং predatory animal, lion 

 াঢ seven َسْبع  م َسْبعَة  

َسْبعَةَ َعَشرَ  م  লঢয َسْبَع َعَشَرةَ  
seventeen 
 াঢ বালকয أْسبَاع  ج ُسْبع  

এওবাক 1/7 
th
 part 

  ً  াঢংঔযায, াঢফয ُسبَاِع

ফয় consisiting of seven letter, 

seven years old 

 ত্তয seventy َسْبعُْونَ 

  ً  প্তলঢয ফৃদ্ধ َسبُْونِ
septuagenerian (70-79) 

ٌْنَات   ালঢয দও theالَسْبِع

seventies 

ٌُْع ج أُْسبُْوع   প্তা week أََسابِ

  ً  প্তাল প্তাল أُْسبُْوِعٌَا،أُْسبُْوِع
weekly, 

 প্তালও তফলষ্ট weekly اُْسبُْوِعٌَّة  

feature 

 প্তভ the seventh السَّابِعُ 

 

 রম্বা  প্রস্ত ( ُسبُْوغ(]ؾ[]ن[ َسبَػَ 

য়া, মণাপ্ত য়া, প্রঘুয য়া to 

be long and wide, to be abundant 

     سبك                                                          سبّع
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 IV প্রস্ত ওযা, কল ওযা, ফলণড أَْسبَػَ 

ওযা, ধায কদয়া, গুড অলযা ওযা 
to make wide, to shower, t o 

attribute 

 কঠারা  রম্বা َسَوابُِػ  ج  َسابِػ  

কাাও, মূ্পডণ, প্রঘুয long and 

loose garment, full, abuntant 

 

 ,য়া, অা   )َسْبك(]ن[]ض[ َسبَكَ 

মায়া, ায়া, অলক, াভলন 

মায়া, অলক কৌাঁঙা, ধাযনা ওযা, 

স্বঢফুঢণ  বালফ ওযা to be, come, 

go get,before, procede, arive 

before, to anticipate, to do 

sponntaneously 

 ,III ায়ায কঘষ্টা ওযা َسابَكَ 

াযালনায কঘষ্টা ওযা, কদৌডান, 

প্রলঢলমাকীঢা ওযা to try to get, to 

try to defeat, to run 

 VI এলও লযয অলক تََسابَكَ 

মায়ায কঘষ্টা ওযা, এলও 

লযয ালণ প্রলঢলমাকীঢা ওযা 
to try to get ahead of one another, 

try to compete one another 

 VIII এলও লযয অলক اِْستَبَكَ 

মায়ায কঘষ্টা ওযা, এলও 

লযয ালণ প্রলঢলমাকীঢা ওযা 
to try to get ahead of one another, 

try to compete one another 

 ,ূফণফত্তীঢা, গ্রকডযঢা َسْبك  

প্রাধানয antecedence, precedence, 

priority 

ফালচ, ছুলওাঁ أَْسبَاق  ج َسبَك    stake 

 বূর, লফঘুযলঢ slip َسْبمَة  

ফালচ, ছুলওাঁ ُسْبمَة    stake 

 ,অকাভ, ূফণফত্তী, anticipatory َسبَّاق  

precursory 

 লধওঅলক, ূফণফঢী, অলকয أَْسبَك  
earler, previous, former 

 ,প্রাধানয, গ্রালধওায أَْسبَِمٌَّة  

কচযষ্ঠঢা priority, precedence, 

seniority 
 প্রলঢলমাকীঢা, কদৌড ِسبَاق  
contest,race 

ُمَسابَك   ُمَسابَمَات ج  কদৌড, 

প্রলঢলমাকীঢা, race, competition 

 প্রলঢলমাকীঢা,  competition تََسابُك  

 سبل                                        سبك
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َساِبك   َسابِمُْوَن ،ُسبَّاق  ج  ূফণকাভী, 

গ্রফঢী, প্রািন, ফযপ্রাপ্ত 
antecedent, foregoing, former, 

retired 

َسابِمَة   َسَوابُِك ج  প্রাধানয, গ্রালধওায, 

ূফণফঢী প্রওানা priority, 

precedence َسَوابِكُ -  ূফণ লযঘয়, 

ূফণ প্রঢযয় antecedents 

 ূফণ َسابِِمٌَّةُ المََصد) ূফণ َسابِِمٌَّة  

লযওল্পনা premeditation 

ٌَْر  مَ َؼ ْٞ جُ َْ َٓ অবূতূফে unprecedented 

ََجَّنَ  ُٓ ূফেফতী, অলকয, occuring 

before, preceding, previous-  

 ً  অলক অলক, অকাভ, in ُمسبّما

advance 

ٌْمُْوَن ج ُمَساِبك    ,প্রলঢলমাকী ُمَسابِ

কদৌডলফদ, competator, contestant 

 প্রলঢলমাকী, competator ُمتَْساِبك  

نَث( ُمتَْسابِمَات ج ُمتَْسابِمَة    (femaleُموَّ

প্রলঢলমাকী competitor (fem.)  

 ঠারাআ ওযা to (َسْبن(]ن[]ض[ َسبَنَ 

cast 

 II ঙাাঁলঘ ঠারাআ ওযা to caste َسبَّنَ 

  (هى)

 VII ঠারাআ য়া to be cast اِْنَسبَنَ 

 স্থান, ঠারাআ, তঢয়ায, কঞড َسْبن  
founding, smelter casting, cast 

formulation, shaping 

  কম করায়, ঠারাআয়ারা َسبَّان  
founder, smelter 

 ,ঠারাআয়ারায ফযফা ِسبَاَكة  
founders trade 

ٌَْكة    াঢর, ফাঝ َسبَائُِن ج َسبِ
haft,handle 

 ঠারাআলয়য َمَسابُِن ج َمْسبَن  

ওাযঔানা, ঠারাআ-লফদযা foundry  

ٌْن   -বা লদলয় লদ্ধ ওযা, ঘা تَْسِب

ঠাওা লদলয় যাাঁধা stewing  

ًَبد ْٞ جُ َْ َٓ ঢারাই ওাযঔানায াভগ্রী 
foundry products 

 

 II ছুলরলয় কদয়া, য়াওপ ওযা  َسبَّلَ 

to dedicate (هى)  

 IV ছুরলঢ কদয়া to let hang أَْسبَلَ 

dow (هى)  

  ঔাদযয ীল, ears of cereal َسبَل  

ل       سب  ستؾ                                    
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 ককাফয,ায manure,dung َسْبلَةّ 

 ককাাঁপ mustache ِسبَال  ج َسبَلَة  

 ,যাস্তা, দ্রৃায  أَْسبِلَة  ،ُسبُل  ج َسبَل  

ঈায়, ম্ভফনা way, road, access-

 চনা ধাযলনয চনয ছযনা أََسبِلَة  

public fountain- ِسْبَُلن কফদইুন কদয 

াআ লফলল clay pipe  

 এও চনলকাষ্ঠী a public َسابِل  

 ণঘাযী the pussers-by السَّابِلَة  

 লনঘু, নঢ lowered, down َمْسبُْول  

 ভারা ভালরয ِسبِْنَسات ج ِسبِْنَسة  

কাডী baggage car 

 বীভযলঢ, ক্ষীড ভলঢ dotage َسبَه  

 ক্ষীডভনা feeble َعْمل  َمْسبُْوهُ 

mindness 

 এলরালভলরা বালফ, at random َسبَْهلًَُل 

 কফওায people with out َسبَِهلَة  

work 

 

 ফন্নী ওযা to (َسْبً،ِسبَاء(]ض[ َسبَى

be captivated ( هى ه)  

 VIII ফন্নী ওযা to be اِْستَبَى

captivated ( هى ه )  

 ,ফন্নীদা, ফনু্ধত্রৃ captivity  َسْبً

capture 

  ً  ফন্নী, মুদ্ধফন্নী َسبَاٌَا ج َسِب
captive, prisoner 

ٍَج٤َِّخ َ ফন্দীনী prisoner(fem.)  

ٌَْداج    াদা ীা, লপদা white ِسبِ

lead, ceruse 

 লনঢম্ব, লঙন, ায়ু ণ اِْست  

buttocks, back side, anal orifice 

م ِستَّة   ِست    ঙয় six 

 কলার (ِستَّ عشرةَ  م( ِستّةَ َعشر
sixteen 

 লাঝ sixty ِستُّْونَ 

  ً  ললষ্ঠড(60-69) ِستُّْونِ

sexagenerian 

 ভলরা lady ِستَّات  ج ِست  

 লষ্ঠঢভ sixth َسات  

 লক্ষও, ধযাও اََساتِذَة  ج اُْستَذ  

teacher, full professor 

 

 কঠলও যাঔা to cover (َستْر(]ن[َستَرَ 

  (عن ه هى)

عن ه ) II কঠলও যাঔা to be cover َستَّرَ 

  (هى
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 VIII রুলওলয় যাঔা to hide اِْستَتَرَ 

 (على)

، ُستُْور  ج ِستْر   দণ أْستَار  া, ঠাওনা, 

অশ্রয়, চুাঢ curtain, covering, 

shelter, excuse 

 চযালওঝ jacket ُستَر  ج ُستَْرة  

 বাড, কওৌঢুও লবলনঢা ُستَِري  
clown,joker 

দণ ُستُر  ج ِستَار   া, ঠাওনা, অশ্রয়, 

চুাঢ curtain, covering, shelter, 

excuse 

 অফযডওাযী the coverer السَّتَّار  

(Allah st) 

দণ َستَائُِر ج ِستَاَرة   া, ঠাওনা, অশ্রয়, 

চুাঢ curtain, covering, shelter, 

excuse 

 অফযড cover تََستُّر  

تِر  َسا  দণ া, কভাডালনা দণ া screen, 

foding screen 

 ,রুওান, দৃয , َمَساتُِر ج َمْستُْور  

ঠাওা, ত্রুটিীন, লফত্র hidden, 

invisible, masked, chase chaste 

ََزِّوَ  زَ ُٓ যফনাভী, নাভ না চানা 
anonymous 

 রুওান, ঠাাঁওা, ঈয, নুলভঢ ُمْستَتِر  
hidden, concealed, latent, implied 

 (هp) II ালচলয় যাঔা to store u َستَّؾَ 

ٌْؾ    চভা, ভচদু, কস্ঘায تَْسِت
stacking, storge 

( َستْه    ,লনঢম্ব أَْستَاه  ج )إِْست 

লঙনলদও buttock, backside 

 َسَجاٌُِر،َسَجائُِر،َسَجاَرات ج ِسَجاَرة  
লকালযঝ cirette 

 

ح  َسْجَحاُء م  أَْسجِ   ুন্নয কঞলনয, 

ুন্নয towell-shaped, beautiful 

 নঢ ওযা, ভাণানঢ (ُسُجْود(]ن[ َسَجدَ 

ওযা (প্রাণণনায়), কচদা ওযা to 

bow down,to wrship 

 কচদা prostration َسْجَدات ج َسْجَدة  

in prayer 

ُسُجود   َساِجد  ج   প্রডলঢ, ঈানা, 
prostration, worship 

اد   اُدْون ج َسجَّ  ,কচদাওাযী َسجَّ

এফাদঢওাযী worshipper 

اَدة   اد (،َسجَّ  নাভালচয َسَجاِجٌُِد ج)َسجَّ

লফঙানা, ওম্বর, ওালণঝ prayer mat, 

carpet 

سجم                                                ستة  
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 ভলচদ, mosque َمَساِجُد ج َمَسِجد  

 

 জ্বারালনা to heat, to (َسْجر(]ن[ َسَجرَ 

fire up (هى)  

رَ   II ঈঘান, ঈত্তপ্ত ওযা to َسجَّ

cause to heat, to overflow (هى)   

ر    রম্বা কঔারাঘুর long flowing ُمَسجَّ

hair 

 

سَ   (ه) II ল্টান to upset  َسجَّ

 ,কুচন ওযা (َسْجع(]ؾ[ َسَجعَ 

ফাওফাকুভ ওযা, কদযঙলন্ন ওণা ফরা 
to coo, to speak in rythmic prose 

عَ   II কদযঙলন্ন ওণাফরা, to speak َسجَّ

in rythmic prose 

 ঙন্ন-কদয rythmic أْسَجاع  ج َسْجع  

prose 

 ঙন্ন-কলদযয এওটি স্তফ a َسَجعَة  

passage of rythmic prose 

 ঙন্ন-কদয যঘলয়ঢা َساِجع  
composer of rythmic prose 

ع  ْٞ ُغ َْ َٓ ছন্দ-কজদয যলঘঢ composed in 

rythmed prose 

،أَْسَجاؾ  ج َسْجؾ   দণ ُسُجؾ  া, কখাভঝা, 
curtain ,veil 

 

 কঠলর কদয়া to pour (َسْجل(]ن[ َسَجلَ 

water 

لَ   II নলণবুি ওযা to register َسجَّ

   (هى)

  (ه) III প্রলঢদ্রৃলন্দঢা ওযা to riva َساَجلَ 

 ,লনফন্ধন ফআ ِسِجَُلت ج ِسِجل  

ঢালরওা, registrer, list- ِسِجَُلت 

কযওটণ , নলণত্র, records, archives 

ِغ٤َْتَْسِجَُلت  ج  َْ ََ رَ প্রলফ, প্রলফত্র, 

লনফন্ধন, দলরর, entering, entry, 

registration, documentation  

 َ٢ِِ ِغ٤ْ َْ   প্রাভানয documentaryرَ

 ٍَ َغب ٍِ প্রনতজমাকীতা contest 

ََبَعَِخ ََمَساَجَُلت ج  َٓ যযনজষ্ট্রায, লনফন্ধও 

registrar, notary public- 

ََبَعََلد َٓ যট কযওটণ ায tape recorder 

ل    লনফলন্ধঢ, registred ُمَسجَّ

 ,প্রফালঢ ওযা (ِسَجام،ُسُجْوم(]ن[ َسَجمَ 

কফয ওযা to flow, to well forth 

 

 ,ছডান (َسَجَمان،ُسُجْوم( ]ض[ ]ن[ َسَجمَ 

to shed 

 IV ছডান, to shed أَْسَجمَ 

سجم                    سحب                                                          
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 VII প্রফালঢ ওযা, ফাওঝু اِْنَسَجمَ 

য়া, লভর ওযা to fow, to be 

fluent, to harmonize 

 ,লভর, লফযাভ, flency اِْنِسَجام  

harmony 

 এওঢান, দৃয ُمْنَسِجم  
harmonious 

 

 কচর কদয়া, অফদ্ধ (َسْجن(]ن[َسَجنَ 

ওযা to jail, to imprison (ه)  

 ,অঝও, কচর detention َسْجن  

imprisonment 

 ,কচর, ওাযাকায ُسُجْوَن ج ِسْجن  

prison, jail 

ٌْن    ,ফন্নী, অফদ্ধ َسْجنَى، ُسَجنَاُء ج َسِج

কচরফাী imprisoned, jailed, 

prison mate 

 ভলরাফন্নী female َسِجنَات ج َسِجنَة  

prisoner 

ان    কচরওঢৃ ক্ষ, কচরযক্ষী َسجَّ
jailer, jail guard 

ٌُْن ج َمْسُجْون    ,ফন্নী, অফদ্ধ َمَساِج

কচরফাী imprisoned, jailed, 

prison mate 

ٌْنَات ج  ٍَِغ٤َْ٘خ ََسِج ভনরা ফন্নী female 

prisoner 

 َٕ ب ٍَغَّ যজরায, ওাযাযক্ষী jailer, prison 

guard 

 ,ান্ত য়া ( ُسُجو،َسْجو(]ن[ َسَجا

লনযফ য়া to be calm, to be quit  

 ,II ঠাাঁওা, ফাচ্ছাদন ওযা َسجَّى

ফগুন্ঠন ওযা to cover, shroud 

 ওাড লদলয় ঠাাঁওা, to cover تََسجَّى

with garment 

ج َسِجٌَّة   َسَجاٌَا،َسِجٌَات  স্ববাফ, 

প্রওৃলঢ, প্রাওৃলঢও, কভচাচ, ঘলযত্র, 

nature, natural, disposition, 

character 

 ান্ত, লস্থয, ন্ধওায (যাত্রী) َساجٍ 
calm, quite, dark 

 কভাডালনায ওাডলদলয় ُمَسجًّى

ঠাওা, ফাচ্ছালদঢ, াঢা, 

ঔাঝা(ফ) covered, shrouded, 

laid out 

[]ن[ َسحَّ ُسُحْوح،َسّح(]ض ) লনলঘ 

প্রফালঢ ওযা, প্রফালঢ ওযা, ধাফন 

ওযা, বালয়া ঘরা to flow down, to 

flow, to stream 
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 ঝালনয়া কনয়া (َسْحب(]ؾ[ َسَحبَ 

কনয়া, লঙাঁ ঘডাআয়া কনয়া, 

প্রঢযাায ওযা, লপলযলয় অনা, 

কঢারা, কনয়া to drag, trail, 

withdraw, pull out,  

VII লঙাঁاِْنَسَحبَ  ঘডাআয়া কনয়া, 

লঙলন লপযা, ঢুলর কনয়া, লঙলন 

ডা, লড অা, চালড ওযা to 

drag, to withdraw, to fall bck, to be 

applied (ًعل) 

 ,প্রঢযাায ُسُحْوبَات ج َسْحب  

ঝান(রঝাযী) withdrawal, 

drawing- ثَبد ْٞ ٍُُؾ রটাযী ওযা 

 কভখ clouds َسَحاب  

ُسُحب  ج َسَحابَة  َسَحابَات،َسَحائُِب ،   
কভখ cloud -َسَحابَات   ঙাঢা 
umbrella 

 মাফৎ, ধলয during, in the curse َسَحابَةَ 

of 

কঘালঔয দণ ُسَحابَة   া, filmon the eye 

اب    লচায zipper َسحَّ

 ঈৎ(ভৃদফুাঢা) source َمْسَحب  

(of breeze) 

 ,প্রঢযাায, লঙু কপযা, ঝান اِْنِسَحاب  

ঔালর ওযড, দঢযাক, প্রাযন, 

withdrawal, retreat, evacuation, 

extension 

 প্রঢযাায ওাযী, গ্রন ওাযী ساِحب  
drawer 

ََِؾتَ  ْ٘ ُٓ অজমাকয, ালযঢ 

disqualified, eliminated 

 লনললদ্ধ, জফধ أَْسَحات ج ُسْحت  

দঔর, জফধ ম্পদ, banned, illegal 

possession, illegal property 

 

ভুলঙ কপরা, কঘাঁ (َسْحج( ]ؾ[ َسَحجَ  লঘাঁ  

কপরা, অাঁঘড কদয়া, ঢুলর কপরা to 

scraff off, rub off, to graze, strip off 

جَ  II ভুলঙ কপরা, কঘাঁَسحَّ লঘাঁ  কপরা, অাঁঘড 

কদয়া to scraff off, rub off, to 

graze 

 কযাঁদা, ভৃন ওযায َمَساِحجُ  ج ِمْسَحجَ 

মন্ত্র plane 

 ভৃন ওযায মন্ত্র َمَساِحُج ج ِمْسَحَجة  
planning machine 

ٌُْج  ج  ِمْسَحاج    কযাঁদা, ভৃন َمَساِح

ওযায মন্ত্র plane 

  سحر                                      سحب
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 খাঢ, কপাডা, ক্ষঢ ঘাভডা َمْسُحْوج  
raw, sore 

 ,ভুগ্ধ ওযা, ঢুষ্ট ওযা (ِسْحر(]ؾ[ َسَحرَ 

ফাও ওযা, প্রঢালযঢ ওযা to 

coax, to charm, to enchant 

رَ   II ভুগ্ধ ওযা, ঢুষ্ট ওযা, ফাও َسحَّ

ওযা, প্রঢালযঢ ওযা to coax, to 

charm, to enchant 

رَ   V ারওা ঔাফায ঔায়া toتََسحَّ

have a light meal 

،ُسُحر  ج َسْحر    পুপু lung أْسَحار 

 ,ভুগ্ধঢা, ভুগ্ধ ওযড أْسَحر   ج ِسْحر  

কছাাঁও, কভা, enchantment, 

fascination-  أَْسَحار ،  ু,চাদ ُسُحْور 

কভলচও, মাদভুন্ত্র, ওফচ socery, 

magic, charm 

মাদ ুম্পলওণ ِسْحِري   ঢ, magical 

 ,কবায, ঔুফ-ওার أَْسَحار  ج َسَحر  

early mrning, dawn 

 ললয(যভমান) last meal ِسُحْور  

bore daybreak 

اُرْوَن ج ار   َسحَّ َسحَّ মাদওুয, 

কভলচলয়ান magician 

اَرة    ভলরা মাদওুয witch َسحَّ

ٌْرُ  اَرة  َسَحاِح اَرات  ج َسحَّ ،َسحَّ  াাঁলওা, 

ুর culvert ٌْرُ  -َسَحاِح  ঔা, ফাক্স, 

ওাঞালভা, case, box   

،َسَحَرة  ج  َساِحر   ار   ,ভলনায ُسحَّ

চাদূূডণ, charming, enchanting-  

،َسِحَرة    চাদওুয, কভলচলয়ান ُسّحار 
charmer, magician 

  মাদ ুwitch َسَواِحُر ج  َساِحَرة  

ٍَؾََقََ  াভাগুনড কদয়া, to crawl]ؾ[ 

 ললা, বাঙ্গা, ঘূনণ ( َسْحك(]ؾ[َسَحكَ 

ওযা, কণাঁঢান, ধ্বং ওযা, ভুলঙলপরা, 

ঔুলর কপরা  to crush, pound, 

annihilate, wear out, wipe out 

 

 দলূয (ُسوْحك(]ن[]س[ َسُحكَ ،َسِحكَ 

মায়া, to be distant 

كَ   II ঘূনণ ওযা, কণাঁঢান, ধ্বং ওযা َسحَّ
to crush, annihilate 

كَ   ,V কলড য়া, কবলঙ্গ মায়া تََسحَّ

ঘূনণ য়া, ধ্বং য়া to be 

crushed, to be pounded 

 ,ললড, কণঢান ُسُحْوق  ج َسْحك  

crushing, bruising-   ُسحوق ডা 

  سحل                                                         سحك     
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কাাও, লঙন্ন ফস্ত্র worn garment, 

rag, tatter 

 ,দযূত্রৃ, দযূফত্তীঢা, কবীযঢা ُسْحك  

লফারঢা dstance, vastness, 

remoteness 

ٌْك    ,লনওদলূয, দযূফত্তী, দযূ َسِح

কবীড, ঢরাূনয far away, distant, 

bottomless 

 ,ভওালভ ِسَحاق  ج ُمَساَحمَة  

স্ত্রীভওালভঢা  lesbianism 

 নূঢা, নুলাঘনা اِْنِسَحاُق اْلمَْلبِ 
repentance 

 নুঢপ্ত, নুঢাী ُمْنَسِحُك المَْلبِ 
repantant 

 ,চূণেওাযী, প্রফর, দফুণায crushingَساِحك  

overwhelming  

ََبِؽ٤ُْنَطَ مَ َٓ ْٞ ُؾ َْ َٓ ানর ওযা, 

ground, grated- ََبِؽ٤ْنََُ َٓ াউডায 

powder  

 

 ,ঘাাঁঘাাঁ, লযষ্কায ওযা (َسْحل(]ؾ[ َسَحلَ 

ভৃড ওযা, ভঢর ওযা to scrape 

off, remove, file, to make smooth 

 (هى)

 ভৃডওৃঢ ফসূ্তয গুডা file ُسَحالَة  

dust 

 টিওটিলও lizard َسَحاٍل ج ِسْحِلٌَّة  

 ভৃডওযায মন্ত্র َمَساِحُل ج ِمْسَحل  
file, plane 

 ,ঈকূর, ভূদ্রঢীয َسَواِحُل ج  َساِحل  

কাঢাশ্রয়, littoral, seashore, harbor 

  ً  ঈকূরফত্তী َسَواِحلَة   ج  َساِحِل

costal –  َسَواِحلَة ঈকূর ফাী 
costal ihabitant 

 ,ওালরভা, ওার যং, blackness َسَحم  

black color 

 ,ওালরভা, ওারযং blackness ُسْحَمة  

black 

 ,ওালরভা, ওারযং blackness ُسَحام  

black 

 ওার, black ُسْحم  ج َسْحَماُء م أْسَحم  

 

 ,ললা, ঘূডণ ওযা (َسْحن( ]ؾ[ َسَحنَ 

কণাঁঢান, খলল ভৃড ওযা to cush, 

pound, grind, smooth 

 ,ফয়ফ َسَحنَات ج َسَحنَة ،َسْحنَة  

ভুলঔয বাফ, বাফবঙ্গী appearance, 

fascial expression, mien 

 াভানলদস্তা pastle َمَساِحُن ج ِمْسَحنَة  

  سخؾ                       سحل         
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 ভলস্তলষ্কয লছিী َسَحاٌَا ج َسَحاٌَة  
cerebral membrane 

 َمَساحٍ ج ِمْسَحاة  
কফরঘা(লরাায)shovel 

 

 ( َمْسَخر،ُسُخَرة،ُسُخر، َسَخر،َسْخر( ]س[ َسِخرَ 

াা, ঈা ওযা, লফদ্রু ওযা, 

কওৌঢুও ওযা to laugh, mock, to 

make fun 

رَ   ,II নুকঢ ওযা, ধীন ওযাَسخَّ

লনলয়াক ওযা, ফযফায ওযা, রাব 

ওযা to make sbservient, to 

employ, utilize, to profit 

رَ ت سَ  خَّ  V িীঢদা ওযা, ঈা 

ওযা, টিঝওাযী ওযা subjugate, 

scoff, ridicule,  make hooting 

 ,ঈালয াত্র, ংলফলধ শ্রভ ُسْخَرة  

ফাধযঢাভূরও শ্রভ target of hooting, 

statute labor, forced labor 

 ,ঈালয াত্র, ংলফলধ শ্রভ ُسْخِري  

ফাধযঢাভূরও শ্রভ target of hooting, 

statute labor, forced labor 

 ,ফলরা, ফঙ্চা, ঈা ُسْخِرٌَّة  

ঈালয াত্র, লফদ্রু taunt, 

mockery, contempt, object of 

derision 

 ,ঈালয াত্র مَساِخُر ج َمْسَخَرة  

াযওয, ঙদ্ফলফ target of 

derision, ludicrous, disguise 

ٌْر    ধীনঢা,যাধীনঢা تَْسِخ
subordination, subserviency 

ر    ঢযাঘাযী, ঈৎীডও ُمَسّخِ
oppressor 

 ,লফযি য়া (َسَخط(]س[ َسِخطَ 

ন্তুষ্ট য়া, কযলক মায়া, to be 

annoyed, be displeased, be angry,  

 ,IV যাক ওযা, ন্তুষ্ট ওযা أْسَخطَ 

লক্ষপ্ত ওযা to grievance, anger, to 

infuriate 

طَ تَسَ  خَّ  V লফযি য়া, ন্তুষ্ট 

য়া, কযলক মায়া, to be annoyed, 

be displeased, be angry.  

 ,লন্তাল, লফযলি, কিাধ ُسُخط  

লঢিঢা, লফযলি বাফ annoyance, 

agger, dicontent, grivance 

 ,লফযলিয ওাযন َمَساِخُط ج َمَسَخَطة  

যালকয ওাযন, object of anger 

ٌُْط ج  َمْسُخْوط  َمَسا ِخ  চখনয, খৃনয, 
dammed, heinous 
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ط    ,জ্বারাঢন, লফযলি, ন্তুলষ্ট تََسخُّ

যাক, ঈৎাঢ irritation, 

annoyance, anger, bother 

 

 ল্পফুলদ্ধয )َسَخافَة،َسْخؾ([ ن[ َسُخؾَ 

য়া, ভূঢ় য়া, কফকুফ য়া, 

ফুছ য়া to be foolish, stupid 

 ,দফুণরভনা, কফাওা, চডফুলদ্ধ سْخؾ  

ণণীডঢা, ফালচ ওণা, কফাওালভ, 

feeble mindedness, nonsense  

ٌْؾ    ,ভূঢ়, কফকুফ, দু্পঢ ِسَخاؾ  ج َسِخ

ম্ভফ, াযওয, খৃডয strange, 

damned heinous, inconceivable 

 ,দফুণরভনা َسَخافَات ج َسَخافَة  

feeblemindednesss –ٍََقبكَبد  
ভূঔণঢা, কঙলরভানুলী, ঢাভাা 
silliness, folly, 

 ণণীন লচলনল silly َسَخائِؾ  

things 

 ,কভলাফও َسَخال  ج َسَخلَة  

কবডাযফাচ্চা lamb 

مَ   II ওার ওযা, to mke [سخم[ َسخَّ

black 

مَ   V খৃডাওযা, কযলক মায়া to تََسخَّ

hate, to be angry (على) 

 ওালরভা blabkness َسْخم  

 ,ওালরভা, খৃডা, লন্তাল ُسْخَمة  

লফযলিবাফ blackness, hatred, 

discontant, dissatisfaction   ُسخام 
ছুর, ওালরছুরী, stoop, lampback 

 ,খৃডা, লন্তাল َسَخامئُِم ج َسِخَمة  

লফযলিবাফ blackness, hatred, 

discontant, dissatisfaction 

   ]س[ ]ن[ ]ن[ َسِخنَ ، َسَخنَ ،سُخن

انَة،سُُخْونَة(ُسْخنَة،َسخَ ) কযভ য়া to be 

hot 

نَ   II কযভ ওযা to heat َسخَّ

 IV কযভ ওযা to heat أَْسَخنَ 

 কযভ, ঈষ্ণ, hot, warm ُسْخن  

 কযভ, ঈষ্ণঢা hot, warmth َسَخانَة  

 কযভ, ঈষ্ণঢা hot, warmth ُسُخْونَة  

انَات ج  َٕ َسخَّ ب ٍَقَّ কযভ ালনয অাঁধায, 

ালন কযভ ওযায াত্র boiler, hot-

water tank 

انَة   انَات ج َسخَّ  ,কযভ ালনয কফাঢর َسخَّ

কযভ ালনয ছযনা hotsprings 

 ُسدد  ج ُسّدة                   سخافات ج سخلفة  
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 hot water bottle  

ان  ج َساِخن    ,কযভ, ঈষ্ণ hot ُسخَّ

warm 

 (شخى،سخو(]ن[سخا

 (سخاوة(]ن[سُخو

 ًَ  দানীর য়া to (سخاء( ]س[ سِخ

be liberal (على) 

 IV দানীর বানওযা to أْسَخى

show generous 

 V দানীরঢায বানওযা to تََسخَّى

show generous 

 VI দানীরঢায বানওযা to تََساَخى

show generous 

 ঈদাযঢা, ফদযানযঢা, ভত্রৃ َسَخاء  
liberality, generosity, majesty 

  ً  ঈদায, ঈদায أَْسِخٌَاُء ج َسِخ

তনলঢও, ঈদাযঢা কদঔান,ঔযলঘ 

liberal, being magnificent (ب) 

 ,ভত্রৃ, ফদযানযঢা, দামণ َسَخاَوة  
nobility, generosity, majestically 

 (هى) ফন্ধ ওযা to close (َسّد(]ن[ َسدَّ 

دَ   II কাচা ওযা to be to pointَسدَّ

  (هى)

 IV ঠিও ওাচ ওযা to do right أََسدَّ 

دَ   V লযঘালরঢ য়া to be guided تََسدَّ

 (الى)

 VII ফাধাপ্রাপ্ত য়া to be اِْنَسدَّ 

blocked 

 ,ফন্দ্ধ,ণাভান,ফাধা, অদায় َسد  

লনষ্পলত্ত, ঢৃলপ্ত closing, payment, 

sttlement, satisfaction 

 ফাধা, ফন্ধন, প্রলঢফন্ধও, ফাাঁধ َسدَّة  
barrier, obstruction, barricade 

 ,দযচা, ককঝ, ীভা ُسَدد  ج ُسدَّة  

অন, মযা, door, gate, seat 

 ,ফাধা, লফগ্ফ obstruction سَدد  

blockage 

 অদায়, লনষ্পলত্ত, ফযফা গুটিলয় َسَداد  

কপরা, ঠিও, ঠিওঢা payment, 

appropriateness, settlement 

 নাও ফন্ধ য়া, obstruction of ُسَداد  

nose 

লঙল, ওওণ أِسدَّة  ج ِسَداد   , stoper, 

cork 

লঙল, ওওণ ِسَداَدة   , stoper, cork 

ٌْد    ,রক্ষযলবদ, মণামঢ, প্রালঙ্গও َسِد

ঠিও, hittig the object, relevant, 

pertinant, appropriate 

 سدن            سدّ 
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ك َ ْٝ ٍَلُ ফন্ধ, দঢৃ়, অাঁঝাঝ tight, sealed 

 লধও মণামঢ, লধও أََسد  

প্রালঙ্গও more relavant, more 

pertinant 

ٌْد    ,অদায়, লনষ্পলত্ত تَْسِد

গুঝান(ফযফা), লনকণভন, payment, 

settlement, liquidation, repayment, 

لَاك َ َِ ْٗ لاكَُ : চন, লফনষ্ট ওরা infractاِ َِ ْٗ اِ

ِْتَِ  হৃদমজন্ত্রয কীঘন cardiacاُوَ

infract 

 ,প্রলঢফন্ধওঢা, ফাধা দায়ও َسادّ 

obstructive 

 ফন্ধ, অফদ্ধ closed َمْسُدْود  

 কঘাঔ ছরল (َسَداَرة( ]س[ َسِدرَ 

মায়া, ঢফুলদ্ধ য়া, লফভঢূ় য়া, 

প্রঢালযঢ য়া to be dazzeled, 

confused, be cheated 

, ِسْدَرات ج  ِسْدر،ِسْدَرة     ُسُدْور،ِسَدر 
দ্ফ, lotus tree 

 ভাণায ঝুল লফলল َسَدائُِر ج ِسَداَرة  
a kind of cap 

 কফলযায়া, ঈদ্দাভ, প্রভত্ত َساِدر  
reckless, frenzid, uncontrollable 

 ,II ঙয়গুড ওযা [ سدس[ َسدَّسَ 

লডবূচাওায ওযা, to mltiply by 

six, to make hexagonal 

ُسُدس  أَْسَداس  ج   ঙয়বালকয এওবাক one 

sixth 

  ً  ঙয়গুড sixfold ُسَداِس

 লষ্ঠ sixth الَساِدسُ 

 লস্তর, ফন্নওূ, লযবরফায ُمَسدََّسة  
pistol, gun, revolver 

 ,ন্ধওায, ওালরভা اْسَداؾ  ج َسَدؾ  

ককাধূরী, ওারলঘ, darkness, twilight 

 ওালরভা, ককাধূরী,দ্দণা ُسَدؾ  ج ُسْدفَة  
darkness, twilight, curtain 

 ছুলরলয় কদয়া (َسْدل(]ن[]ض[َسَدلَ 

obstrutio to let hang (على) 

 II কঙলড কদয়া to let hang َسدَّلَ 

 IV ছুলরলয় কদয়া to let hang أَْسَدلَ 

 V ছুলরলয় মায়া, লনঘু য়া toتََسدَّلَ 

hang down, to be lowered 

   (على) VII লনলঘনাভা to descend اِْنَسَدلَ 

،ُسُدْول  ج ِسْدل    দ্দণা, curtain أَْسَدال 

 নষ্ট য়া to be (َسَدم(]س[ َسِدمَ 

waste 

مَ    II নষ্ট ওযা ালন to dry upَسدَّ

 سرر                                         سدن  
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 ,দঃুঔ, লফলন্নঢা,লফলাদ gloom َسَدم  

misery, sorrow 

ٌْم    ,কুয়াা, ষ্পষ্ট ُسُدم  ج َسِد

লনালযওা fog, vapor, nebula 

  ً ٌِْم  লনালযওা লফলয়ও َسِد
nebular 

 দ্রৃায যক্ষীয ওামণারয়(ওাফা ِسَدانَة  

যীপ) office of the gatekeeper 

 ,লববাফও, যক্ষী َسَدنَة  ج َساِدن  

ংযক্ষও custodian, keeper, 

curator -َسَدنَة   ওভীফৃন্ন(ঝযাংও 

আঢযালদয) crew 

 II দান ওযা to ]سدي ، سدو[ َسدَّى

confer (الى) 

 (ل الى) IV দান ওযা to confer أْسَدى

 কভাডও, ধাযাফালও أَْسِدٌَة  ج َسًدى

ূত্র wrap, continuous thread or 

trait 

 কভাডও, ধাযাফালও ূত্র َسَداة  
wrap, continuous thread or trait 

 ,ফযণণঢা, নণণওঢা futilety ُسًدى

uselessness 

 নুঢা, লধী কাঙ লফলল َسذَاب  
regret, sorrow, a kind of herb 

 ,যরঢা, লনযীঢা َسذَاَجة  

ফাস্তুীনঢা, যাধীনঢা 
simplicity, innocence, meekness, 

non-guilt 

 াধাযন, যর, এও ُسذَّج  ج َساِذج  

যলগয, লল্পীন, ঙরনা ীন 
straight, plin, inartist, plain, simple 

 প্রধান- ِسرَدار প্রধান, head َسر

কনালঢ supreme commander 

ة،ُسُرْور( ]ن[ َسرَّ  ة،تَِسرَّ  ুঔী (َمَسرَّ

ওযা, অনলন্নঢ ওযা to make 

happy  َّه(  -ُسر(  ুঔী য়া to be 

happy (ل من) 

رَ   II ুঔী ওযা, অনলন্নঢ ওযা toَسرَّ

make happy (ه) 

III লনবণَسارَّ  য ওযা(লকান লফললয়) 
to rely on a secret 

 ,IV ঔুী ওযা, ককান যাঔাأَسرَّ 

ককালন ফরা, ওালনওালন ফরা to 

make happy, to keep secret, to 

wisper 

ى  V ঈত্নী কনয়া, to take as تََسرَّ

a mistress[  ٌَّة  [ها(]ُسّرِ
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 ,X রুওালনায কঘষ্টা ওযা اِْستََسرّ 

রুলওলয় ণাওা, ঈত্নী কনয়া to 

try to hide, to be hidden, to take as a 

mistress (عن ها) 

 ,ককান, ককান লঘন্তা أْسَرار  ج ِسر  

হৃদয়, ককানীয়ঢা, যয, secret, 

secret tought, riddle 

ي    ,ককান, ফযলিকঢ, ককাডীয় ِسّرِ

যযভয় secret, private, 

confidential 

ج ُسر   أِسر    নাবীযজ্জ ূumbilical cord 

 স্তলযঔা line of palm ُسُرر  

 নাবীযজ্জ ুumbilical cord ُسُرر  

ة ج  ِسَرار   ٌُْر،أِسرَّ  স্তলযঔা, line أََساِر

sof the palm ة ٌُْر،أِسرَّ  ,অওৃলঢ  -أََساِر

ভুলঔয বাফ features, fascial 

expression 

অনন্ন, ূঔ, ঈৎপুি, পুলঢণ ُسُرْور    
happiness, joy, deligbt, pleasure, 

exhilaration 

ٌْر   ة ج َسِر ،أَِسرَّ  ,ঔাঝ, ারঙ্ক ُسُرر 

লফঙানা, লংান, ঈাঁঘুঅন 
couch, cot, bed, throne 

 ,ককান, ককান লঘন্তা َسَرائِر  ج َسِرَرة  

ভন, হৃদয়, অত্মা secret, mind, 

heart, soul 

اء    ,ুঔ, ঈন্নলঢ,happiness َسرَّ

opulence 

ٌَّة    ঈত্নী concubine َسَراِريُّ ج ُسِرّ

ة   ات ج َمَسرَّ  ,অনন্ন, ূঔ َمَسرَّ

ঈৎপুি, পুলঢণ  happiness, 

joy,deligbt, pleasure, exhilaration 

ة    কঝলরলপান ِمَسار  ج ِمَسرَّ
telephone 

 লফফালঢ স্ত্রী-ুরুললয تََسرٍ 

ফা,  concubinage 

 লফফালঢস্ত্রী-ুরুললয اِستَسَرار  

ফা,  concubinage 

 ,লন্তালচনও, অনন্ন দায়ও َسار  

অনন্ন, ঈৎপুলিঢ, satisfying, 

gratifying, jouous, flad, cotentful 

 অনন্ন, ুঔ, অনলন্নঢ, ঢৃপ্ত َمْسُرْور  
glad, satisfied, peased 

 ,লন্তালচনও, অনন্ন দায়ও ُمِسر  

অনন্ন, ঈৎপুলিঢ, satisfying, 

gratifying, jouous 

 سرب                     سرّ 
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 ককানওযায স্থান place ُمْستََسر  

of concealment 

 ,ফড ঢাফু ُسَراِدلَات ج ُسَراِدق  

অচ্ছাদন large tent, pavilion 

 ,ণ, যাস্তা, path ِصَراط  = ِسَراط  

road 

 যাচপ্রাাদ palace َسَراي

 যাচপ্রাদ palace َسَراٌَات ج َسَراٌَة  

 ঝলও ডা to ( َسَرب(]س[ َسِربَ 

run out, flow water  

بَ   II এওদর ওলয াঞালনা to َسرَّ

send in groups ( ه  هى  الى) 

بَ   V ালরলয় মায়া to run out تََسرَّ

  (الى)

 VII ালরলয় ণাওা to hide اِْنَسَربَ 

ج  َسِرب  أَْسَراب    ার, শুার, দলরয 

ং, গ্রু, াঔা, কঞড, হৃদয়, ভন 
herd, flock, squadron, formation, heart, 

mind 

গুপ্ত অশ্রয়, কঢণ أَْسَراب  ج ِسْرب   , 

বূকবণ স্থ যাস্তা, ুডঙ্গ gole, selter, 

den, under ground passage, tunnel 

 ,ার, শুযার ُسَرب  ج ُسْربَة  

ছাাঁও, herd, flock, swarm, crowd 

 চ্ছায়া, বূঢ, কিলনয َسَراب  

ভয়রা apparition, ghost, sewage 

 ,লযিভা َمَساِرُب ج ُمْسَرب  

কলঢণ, নদীয ঢরলদ, কিন, নদণভা 
gutter, drain, path, way, dtrection, 

river bed 

 ুস্পষ্ট, দৃযভান, কদঔা মায় َساِرب  

এভন obvious, evident, visible 

 যীৃ raptile َسَواِرُب ج َساِرب  

 ,অফৃঢ ওযা )َسْربَلَة( ]سربل[ َسْربَ لَ 

কালাও ডান, ফভণযা, কভাডান, to 

cothe, cover, to wrap, to put on 

armor (ِسْربَال)  

 II যা, অফৃঢ য়া, কভাডা تََسْربَلَ 

ফভণ যা, কাাও যান to put on 

armor (ِسْربَال), to wear, be clothed, to 

dress up (ب) 

ٌُْل ج ِسْربَال    চাভা, কাাও َسَرابِ
shirt, garment 

 (ب ) ধনয blessed ُمتََسْربِل  

ٌْج( ]سرج[ َسَرجَ   ,লফনুনী ওযা )تَْسِر

ফুনান to tress, braid 

جَ   ,II লফনুনী ওযা, ফুনান to tressَسرَّ

braid 

 سردب               سربل       
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 IV লফনুনী ওযা, ফুনান, অলরাأْسَرجَ 

জ্বারান to tress, braid to light 

ُسُرْوج    ج   َسْرج      লচন(লখাডা) 
saddle 

 ,ফালঢ, রাআঝ, lamp ُسُرج   ج ِسَراج  

light 

 ,লচন তঢযীয ফযফা ِسَراَجة  

কখাডায কযাক লফলল sddler‘s 

trade, glanders 

 লভণযা, lie أُْسُرْوَجة  

 ,ফালঢ َمَساِرُج  ج  ِمْسَرَجة   

ফালঢদালন lamp, lamp stand 

ٌْن    ,ককাফয, ায dung ِسْرِج

fertilizer 

 লড মায়া, ঘলর (ُسُرْوح( ]ؾ[ َسَرحَ 

মায়া, কখাযা, ঘডা (শু) লফভ্রান্ত 

য়া to mve away, to go away, to 

graze, to be confused 

حَ   ,II ঢৃডলক্ষলত্র াঞান, াঞান َسرَّ

কমলঢ কদয়া, ফালঢর ওযা 

(লফফা), ঙুটি ভণ্ত্চযূ ওযা, ফযঔাস্ত 

ওযা, দযূ ওযা(বয়), লবমানফন্ধ 

ওযা to send to grassy field, to 

dismiss, to grant, to release, to 

demobilize (army), 

 ,VII কবীয লঘন্তায় ডা اِْنَسَرحَ 

নযভনষ্ক য়া, লফক্ষীপ্ত লঘন্তা 

ওযা to be in deep thought, be 

unmindful, to wander in thought 

 ফালঢর(লফফা), ভূলি سَسَراح  

release by divorce(ها), release 

ٌْح  سَ  ِر ٍَو٣ؼَِ،  ثَبئُِغَ ওায, 

কপলযয়ারা, াআওায hawker, 

packman 

 কনওলড wolf ِسْرَحان   

 ,ঢৃডলক্ষলত্র, ভঞ্চ َمَساِرُح  ج  َمْسَرح  

মাত্রাকান meadow, theater, stage 

  ً নাঝওীয়, নাঝও ম্পলওণ َمْسَرِح ঢ, 

নাঝলওয ভঞ্চ theaterical, 

dramatical 

َرِحٌَّة  َمْسَرِحٌَّات ج  َمسْ   ভঞ্চালবনডয় 
play 

ٌْح   ٌُْح ج  تَْسِر  ,ফালঢর, লযঢযাক تََساِر

dismissal, liberate ٌْحُ    -تََساِر
নুভলঢ, ওঢৃত্রৃ দান, applause,  

 কও লফনযা تَسِرَحات ج تَْسِرَحة  
comb-out, hairdo 

سرق                                                 سرح           
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 ফাধ লফঘযন(শুঘাযন) َساِرح  
freely, unbidined (grazing, roaming, 

thinking) 

 ,ওলফঢায ঙলন্নয নাভ ُمْنَسِرح

name of poetic meter 

 যলওঝ rocket َسَواِرُخ  ج  َشاُرْوخ  

 ,লঙদ্রওযা (َسْرد،ِسَراد(]ن[]ض[َسَردَ 

যয ফরা (কল্প), ঢুলর ধযা, 

ঈস্থান ওযা to perforate, to tell 

off one another, to present (هى) 

دَ   (هى) II লঙদ্র ওযা to pierce َسرَّ

 কননা, ঈদ্রৃঢৃ ওযা, ূনণাঙ্গ َسْرد  

ঈস্থানা, অফৃলত্ত, ুংরগ্ন, 

enumeration, presentation, 

reciration, compitable 

ٍَِو٣ْلَح َ ফণেনা discourse: ٍََُِو٣ْلَح

ُِلَِ ْٞ َٔ  ভানফী() চীফনীاُ

ফডণনা(চন্লদলন)  

 ূঘীত্র (ফআ) index َمْسَرد  

ٌُْب،َسَراِدُب  ج  ِسْرَداب   َسَراِد  বুকবণ স্থ 

বাণ্ডায, লবলত্ত cellar, basement 

ٌُْن ج َسْرُدْون    ভুযকী, cock َسَراِد

ٌْن    ,াভুদ্রীও ভাঙ লফলল َسْرِد

sardines 

 ( َسَرطَ ان،سَ ْرط(]س[]ن[ ]ض[ َسِرطَ ، َسَرطَ 

লকরা, কঠাও লকরা to swallow (هى)  

طَ   V লকরা, কঠাও লকরা to swallow تََسرَّ

 (هى)

َرطَ اِْستَ   VIII লকরা, কঠাও লকরা to swallow 

 (هى)

 ,ফাকদা লঘংলড َسَرَطانَات ج َسَرَطان

ওযান্পায cray fish, cancer(med)  

َٛ ِصَراط  =  َوا ٍِ থ, ন্থা road, way 

 দ্রুঢ ঘরা to (ُسَرَعة ، ِسَرع (] ن[ َسُرعَ 

be quick 

عَ    (هى) II দ্রুঢ ওযা to hurry َسرَّ

 (الى) III দ্রুঢ ওযা to hurryَساَرعَ 

 IV দ্রঢকাভী য়া to be fast أَْسَرعَ 

 (الى)

عَ    (ا٠ُ) V ঢলডৎ ওযা to hurry تََسرَّ

  (ا٠ُ) VI ঢলডৎ ওযা to hurry تََساَرعَ 

 রাকাভ, যা أَْسَراع   ج  ُسْرع ، ِسْرع 
reins, bridle 

 ,কলঢ, কফক, দ্রুঢঢা, ত্রৃযা ُسْرَعة  
speed, velocity, quickness urgency 

 َسْرَعاَن َما ، ُسْرَعاَن َما ، ِسْرَعاَن َما

ওঢ ঢডাঢালড..! নলঢলফরলম্ব, 

লফরলম্ব 
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ٌْع    ,দ্রুঢ ِسَراع ، ُسْرَعان  ج َسِر

ঢাডাঢালড, quick, prompt 

ٌْعُ   ওলফঢা ঙলন্নয নাভ السَِّر
poetic meter 

ٌْعًا  দ্রুঢ, ঢাডাঢালড, দ্রুঢঢায َسِر

ালণ, ীঘ্র, quicky, rapidly, promptly 

 লধও দ্রুঢ, লধও أَْسَرعُ 

ঢাডাঢালড, faster, more rapid 

ٌُْع ج  ع ٌََساِر ْٝ ُو َْ َ٣ শুয়াজাওা cater-pillar 

 ঢাডাঢালড, ফযস্ত quickly, in a ِسَراًعا

hurry  

ِو٣ْغَ  َْ   কনত, ত্রৃযড accelerationرَ

 ,ত্রৃযড, ফযস্তঢা acceleration اَِسَراع 

hurry 

ع تََسرُّ   ত্রৃযা, hastiness, hurry 

ََبُهع   যফক, ত্রৃযড velocityرَ

ََبِهع  ُٓ যফক ফধণও accelerator 

ع   ,দ্রুঢ গ্রকাভী, ত্রৃযালিঢ ُمتََسّرِ

ত্রৃলযঢ, প্রঘণ্ড কফলক প্রস্থান, প্রঘণ্ড  ত্রৃযা 

ূডণ, quick, prompt, rapid, rash, 

precipitate 

 IV ঘয় ওযা to ]سرؾ[ أَْسَرؾَ 

extravagant (ًف)  

 ,লঢযন্চন اِْسَراؾ  ،َسْرؾ  

ভাত্রালধওয, লধওয, লযলভঢ, 

লধও, ঘয়, লভঢফযলয়ঢা, 

ফযয় exaggration, 

extravagance, waste, 

immoderateness 

 ফযয়ী, লভঢফযয়ী ُمْسِرؾ  
immoderate, extravagant  

 

 )َسَرلَة،َسَرَق،َسِرق،سِرلَة،َسْرلَان(]ض[َسَرقَ 

ঘুলয ওযা to steal (من هى ه) 

قَ   II ঘুলযয লবলমাক  ওযা to َسرَّ

accuse of theft (ه)  

 III কঘালঔয রলও ঘুলয ওযা َساَرقَ 

to steal at a glance (ه) 

من ) VII ঘুলয ওযা to steal اِْنَسَرقَ 

 (هً

من ) VIII ঘুলয ওযা to steal اِْستََرقَ 

 (هً

 ,ঘুলয, যন َسِرلَات ج َسِرلَة  

দুযঢা, stealin, pfering, robbery-

 ,ঘুলয, যন theft سِرلَات  

abduction 

اق    কঘায thief َسرَّ

 سري                            سرق        
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اِرق  سَ ن ج َساِرلُوْ ة ،  َسَرلَ ة  م سُّراق  ، َساِرلَ اِرُق ج َسوَ   
কঘায thief 

 ঘুলযয ভার َمْسُرْولَات  ج  َمْسُرْوق  
stolen good 

 কম কল  ফস্থায় ُمْنَسِرق  

মায়( ةِ ُمنْ  َسِرُق المُوَّ  লযশ্রান্ত, tired, 

weary)  

ٌْن    কফয, ায dung, manure ِسْرلِ

 কূযদ্রৃায, anus أَْسَرام  ج ُسْرم  

بٕ َٓ ٍُْو পনডং dragonfly 

 ,পুযন্ত ভয়, লঘযওার َسْرَمد  

নন্তওার endless time, forever 

 ,লঘযওালরয, নন্ত ওালরয َسْرَمِدي  

eternal, forever 

ة  ،َسْروَسْروَ   লঘযলযৎ কদফদারু কাঙ 

লফলল evergreen cypress 

 দানীর (َسْرو،َسَراء،َسَراَوة( ]ن[ َسُروَ 

য়া to be benevolent 

 দানীর য়া (َسَراء،َسَرى(]س[َسِريَ 
to be benevolent 

ى  II কঙাাঁডা, দঃুঔ দযূ ওযা to ridَسرَّ

of sorrow-  َُي َعْنه  ُسّرِ

 VII ভুি য়া, দযূয়া اِنَسَرى

(দঃুঔ, দদুণা আঢযালদ) to be 

relived (of worries and the like)-

  اِْنَسى عنه

 َسَراة ، أَْسِرٌَاُء، ُسَرَواء   ج  َسَرى

ভানুবফ, ঈচ্চভমণাদায, ভান, 

generous, magnanimous, high 

minded, - َ ٍََواح  লবচাঢ 

ঈচ্চলশ্রনী elite, high class 

َسَراة  َسَرَوات ج   াায, ফণঢ, 

লঙন, প্রধান hill,back,chief 

 লফলনাদন, অলভাদ تَْسِرٌَات ج  تَْسِرٌَة  

প্রলভাদ, ফয লফলনাদন lark, 

entertainment, amusement 

، ِسْرَوال   ٌْل   ,াচাভাَسَراِوُل ج ِسْرِو

রাঈচায, যান্ট, চালঙ্গয়া, যালন্ট 
trusers, pants, drawers, pantise, 

shorts, underwares 

 (َمْسًرى،َسَرٌَان، ُسًرى( ]ض[ َسَرى

যালঢ ভ্রভন ওযা, মাত্রা 

ওযা(যালঢ),প্রঘায ওযা, প্রফালঢ 

য়া, ঙডান, তফধ য়া, তফধঢা 

ণাওা, অা, ওামণওয য়া, কচাড, 

প্রলয়াক ওযা, লঘদ্র ওযা, ঔলঘঢ ওযা 
to travel by night, to circulate, to 

spread, to be valid, to emanate, to 

occupy 

سطر                         سرى   
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 IV যালঢ ভ্রভন ওযা, to travel by أَْسَربَ 

night 

ى  V ুঔী ওযা, অনলন্নঢ ওযা to تََسرَّ

make happy 

 ,কঙাঝঔাাঁলড ُسْرٌَان، أَْسِرٌَة  ج  َسِري  

কঙাঝনদী ditch, rivulet,  

 কনাদর, ফিলভয َسَراٌَا ج َسِرٌَة  

টকা, লঔরান, ানাদায দর body of 

troops, rounded sparhead, arch, 

raiding company 

 ,লফস্তায, অলশ্লল, মণাণণঢা َسَرٌَان

ঈলমাকীঢা, ওামণওযয়া 
spread, pervasion, justness, 

কভযালচ ঈদ্ধণ َمْسًرى াওাল মায়ায 

স্থান (লচরুচালরভ) point o departure 

at ―Miraj‖ 

 যালঢয ভ্রভন nocturnal اِْسَراء  

journey-  ُاألْسَراء ভানফী(ঃ) এয 

যালত্র ওালরন ভ্রভন midnight 

journey of Mohammad (sm) 

 যালঢ ভ্রভনওাযী, যালঢয ُسَراة  ج َسارٍ 

ভ্রভন, যালত্রয পুলঢণ ফাচ, যালঢয 

ফাচাঔী(রুিনওাযী), ওামণওয 

night taveller, night playboy, nght 

plunderer 

 ,ফযাপ্ত লযলফ َسَواٍر ج َساِرٌَة  

ফঢণ ভান কভচাচ prevailing atm 

osphere, present tem per-  ٍَسَوار 
স্তম্ভ, চাালচয ভাস্তুর pillar, ship- 

mast 

 াণলযয কফলঞ্চ, ঝুরলফলল stone َمْسَطبَة  

bench 

 ,ঙডালনা (َسْطح( ]ؾ[  َسَطحَ 

ঔুলরলপরা, ভান ওযা, ভৃড ওযা, 

ভাটিলঢ  কপরা, বূালঢঢ ওযা 
spread, to  smooth, to  through, to 

floor 

 

 

 

َسطَّحَ َََ II ঙডালনা, ঔুলর কপরা, ভান 

ওযা, ভৃড ওযা, spread, to make 

sm ooth, 

 ,V ঙলডলয় ডা, ঔুলর মায়া تََسطَّحَ 

ওায ললঞ কায়া to be spraed out, 

to be leveled, to lie down on ones 

back 
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 ,VII ঙলডলয় ডা, ঔুলর মায়াاِْنَسَطحَ 

ওায ললঞ কায়া, লঘৎ য়া to be 

spraed out,to be leveled, to lie 

down on ones back, to be supine 

،أَْسِطَحة ،ُسُطْوح  ج َسْطح    ,ঢর أَْسُطح 

ভঢর, surface, plane-

،أْسِطَحة    ,ঙাদ, ঘত্তয, কাান أْسُطح 

কটও roof, courtyard, deck of ship 

ْطِؾ٢َ ٍٍَََِطِؾ٤َّبدَطَ ফনে জদ, ফাললযয 

ঈলযবাক, ভঢর external, 

superficial, flat 

ٍَِطِؾ٤َّخ َ ভতরতা, ফলণ যঙ্গঢা, 

কবীযঢা flatness, superficiality  

ٍَِط٤ْؼَ  ভতর, প্রালযঢ, ঙডালনা, 

কুাঁ লড, ঈুড flat, spread out, 

supine 

 ভাডাআ ওযায স্থান ِمْسَطاح  

threshing floor-ُسُطوح ঙাদ, ঘত্তয 

  ً   ফাললযয, ফালয سطِحٌات ج سطح

 ,ভান, ভঢর ُمَسطََّحات ج ُمَسطَّح   

plane, flat 

 ,রাআন ঝানা, করঔা (َسْطر( ]ن[ َسَطرَ 

যঘনাওযা, to line, to write, to make up, 

، ُسُطْور  ج َسْطر   ،ُسُطور  ،أْسَطار   أْسُطر 
রাআন, ালড line, row 

ٌُْر ج َساُطْور    ঙুলয, দা َسَواِط
chopper, hatchet 

ٌُْر ج أَْسُطْوَرة    ,ঈওণা أََساِط

লওংফদলন্ত, শ্রুলঢ, ওলল্পঢ কল্প tale, 

heresay, legand, fabulous story 

 ,ূযাওণা, কৌযালডও اُْسُطْوِري  

ওাল্পলনও mythical, legendary, 

ُطِو٣َّخ ٍْ ُ  অরীওত্ব mythologismا

 রুরায, দাক َمَساِطُر ج ِمْسَطَرة  

কাচা ওযায ওাঠি ruler 

 ,কুলনণ(যাচলভলস্ত্রয) ِمْسَطار  

trowel 

ٌْن    ,কুলনণ (যাচলভলস্ত্রয) ُمْسَطِر

trowel 

ٌْر   করলঔ কপরা, করঔা, কযওলটণ تَْسِط ং 
writing down, recording 

 করঔায ং, দলরর, ওাকচ ُمَسطَّر  
piece of writing, paper, document 

 ,ঈঞা (َسُطْوع،سْطع( ]ؾ[ سَ َطعَ 

ঙডালনা, ঘওঘও ওযা, ঈজ্জ্বর য়া, 

স্পষ্ট য়া, to rise, to spread, to 

shine, to be brilliant 

ًُ ج أسطورة    ساعد            أساط
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 ঈজ্জরঢা, লদপ্তী, জ্জ্বরয َسْطعْ 
brightness, radiance 

 খা-ভযা, ধুভওলয অখাঢ َسَطع  

ওযা, ধ ওলয ডা, thump, plump 

 ,প্রলঢবা, জ্জ্বরয, ঈজ্জ্বরঢা ُسُطْوع 
brilliance, splendor, brightness, 

luster, glossiness 

 লধও ঈজ্জ্বর, লধও أَْسَطعُ 

প্রলঢবাফান, লধওস্পষ্ট more 

brilliant, more bright, more evident 

 ,লদপ্তীভান َسَواِطُع ج َساِطع  

প্রলঢবাফান, ুস্পষ্ট, যর effulgent, 

evident, brilliant, plain 

 ভাঢার ওযা, ঈলদ্রৃর (َسْطل( ]ن[ َسطَ لَ 

ওযা, to drink, to intoxicate(ه) 

 VII ভাঢার য়া, ঈলদ্রৃর اِْنَسَطلَ 

য়া, to be drunk, to intoxicated 

،أَْسَطال  ج َسْطل    ,ফারলঢ ُسُطْول 

যাঔাযাত্র kibble, bucket 

 ,লঙল, লনফাযও cork, plug ِسَطام  

tap 

 কফলক (َسْطَوة،َسْطو( ]ن[] سطو[ َسَطا

মায়া, রাপ কদয়া, অিভন ওযা, 

লাঁদওাঝা (ঘুলয)to rip, rush, jump, 

attack, hit, to burgle 

 ,অিভন, ভাযা, াভরা ওযা َسْطو  

লাঁলদর ঘুলয, onfall, assult, invasion, 

burglary 

 ,অিভন, াভরা َسْطَوات ج َسْطَوة  

প্রবাফ, ওঢৃত্রৃ, নুভান, কফণ, লি 
invasion authority, control, 

presumption, boast, might, force 

ٍَؼَخ َ প্রস্ততা, ফযপ্তী wideness, extent 

 ুকলন্ধ গুল্মলফলল wild َسعَتَر  

thyme 

َسعَاَدة،َشعَد( ]س[ َسِعدَ )  ুঔী য়া, 

বাকযফানَয়া, to be happy  ُسِعد

 লওঙু ায়ায কৌবাকয- (ب)

 III াাময ওযা, লমাকীঢা َساَعدَ 

ওযা, কদয়া, দান ওযা, ঈৎা 

কদয়া ায়ও য়া, to help, to 

support, to contribute, to patronize, 

to be favourable (ك٢ٍََػ٠ِ) 

 IV ুঔী ওযা, াাময ওযা to mke أَْسعَدَ 

happy 

 কৌবাকয, good luck ُسعُْود  ج َسْعد  

 

 سعل            سعد
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ٌْد    ,ুঔী, ঈজ্জ্বর ُسعََداُء ج َسِع

বাকযফান, ুঔূডণ, effulgent, lucky, 

pleasant, happy 

 ,ুঔ, ললদ্ধ, কৌবাকয, ঈন্নলঢ َسعَاَدة  

happiness, fulfilment, good fortune, 

progress 

ٌَْن ج َسعََدان    ,ভূঔণ, কফাওা, dope َسعَاِد

ediot 

 স্তনফৃন্ত, ফাাঁঝ َسعََدانَات ج َسعََدانَة  
nipple, tit, teat 

دُ أْسعَ   লধওঢয ুঔী, লধও 

বাকযফান happier, luckier 

 ,াাময, ঈrা َمَساَعَدات ج َمَساَعَدة  

ঈন্নলঢ, help, encouragement, 

progress 

 াঢ forearm َسَواِعُد ج َساِعدَ 

 ঈনদী, াঔানদী َسَواُعُد ج َساِعَدة  
effluent, tributary 

ٌْد  ج َمْسعُْود    ,ুঔী, বাকযফান َمَساِع

happy, fortunate 

 বাকযফান lucky ُمْسعَد  

  (هى) জ্বারান to fire (َسْعر(]ؾ[ َسعَرَ 

  (ه) III দয ওযা to burgainَساَعرَ 

 (هى(  IV জ্বারান to fire أَْسعَرَ 

 (هى) VIII কাডান to burnاِْستَعَرَ  

 ,ভূরয, লফলনভয় ভূরয أَْسعَار  ج ِسر  

ঈদৃ্ধলঢ, price, rate, quotation 

 ,ঈন্ত্রৃঢা, ঈন্াদডঢা, কঝুও ُسْعر  

lunatic, madness, greed, voracity 

 ঈন্াদডঢা, ঈন্ত্রৃঢা ُسعُر  
madness, frenzy 

 কঝুও, ঈদগ্র কু্ষধা, voracity ُسعَار  

ٌْر    ,জ্বরজ্বলর লঔা, অগুন ُسعُر  ج َسِع

জ্বরজ্বর, চাান্নাভ, blazing flame, 

fire, hell 

اَعر  َمَساِعُر ج ِمسَ   অগুনজ্বারালনায 

রা, অগুলন কঔাাঁঘা ভাযায 

করাায রা fire iron 

ٌْر    ভূরযায়ন, ভূরয লনধণাযন تَْسِع
picing, fixation of price 

ٌَْرة    ভূরযায়ন, ভূরয লনধণাযন تَْسِع
picing, fixation of price 

 ঈদৃ্ধলঢ(ভূরয) quotation تَْسِعَرة  

 াকর, ঈন্ত্ত, mad, crazy َمْسعُْور  

 নঃলশ্বঝানা to snuff (َسْعط(]ؾ[ َسعَطَ 

tobacoo 

 VIII লনঃশ্বা  ঝানা to snuff اِْستَعَطَ 

tobacoo 
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 নঃলশ্ব snuff َسعُْوط  

 নঃলশ্বয ফাক্স snuffbox ِمْسعَط  

 III লযলরপ কদয়া (َسْعؾ(]ؾ[ َسعَؾَ 

to aid (ه) 

 (ه) III াময কদয়া to help َساَعؾَ 

 IV কভলন কনয়া to comply with أَْسعَؾَ 

 (ه ب)

 ঢারাঢা palm َسْؽفَات ج َسْعؾ  

leaves 

 ,লযলরপ, াাময أْسعَافَات ج أَْسعَاؾ  

লঘলওৎা াময relief, help, 

medical assistance 

 ওাা to (ُسعَال،ُسْعلَة( ]ن[ َسعَلَ 

cough 

  ওা cough ُسْعلَة  

 ওা,cough ُسعَال  

 ভলরা তদঢয, female ِسعَلٌََات ج ِسْعلَى

monster 

 ভলরা তদঢয, female َسعَاٍل ج ِسْعَُلة  

monster 

 

 ায াঔী, marabou أَبُْوُسْون  

 কদৌডান to run (َسْعً(]ؾ[ َسعَى

 VI লফভ্রান্ত লয় কদৌডান to تََساعَّى

run about in confusion 

  ً  কদৌড, কলঢণ, কলঢ, কলঢ َسِع
run, path, pathway 

 ফাদ, লনন্না, ঘযভ ِسعَاٌَة  
aspersion, blame, climax 

 কঘষ্টা, প্রলঘষ্টা effort َمَساعٍ ج َمْسعًى

 ,ংফাদ ফাও ُسعَاة  ،َساُعْوَن ج َساعٍ 

লয়ন, লনন্নওু, messanger, office 

boy, aspersioner 

 

কু্ষধাঢণ (َسؽَب( ]س[ َسِؽبَ   য়া, 

অওঙ্খী য়া to be hungry, to 

hnger(ل)  

َسؽَب  (    ) কু্ষধা, নাায hunger, 

starvation 

 ,কু্ষধা, নাায hunger َسؽَابَة  

starvation 

দলুবণ مْسؽَبَة   ক্ষ, famine  

কু্ষধাঢণ َساِؼب   , নাাযী, hungery, 

sterving 

 IV লনলঘ নাভা to descend [سفؾ[ أَسؾَّ 

 (الى)

 VIII লধ লকলর কপরা اِْستَؾَّ 

 سفر                                            سعل    
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 ললধ াঈটায medicinal َسفُْوؾ  

powder 

ٍَلَبئِقَ  ননজচয inferior  

 ,কু্ষদ্রঢা, ক্ষয়, ওলণ اِْسفَاؾ  
triviality, eroskon, decline 

 

 ঠারা, ঈলঘ (َسْفخ،ُسفُْوح(]ؾ[ َسفَحَ 

ডা, ছযান to pour out (هى) 

 III ফযলবঘায ওযা to fornicate َسافَحَ 

 (ه)

 VI ফযলবঘায ওযা to fornicate تََسافَخَ 

 (ه)

 াদলদ ُسفُْوح   ج  سْفح  

(াালডয), foot of (mountain)-

 ভঢর াণুলয ُسفُْوح  

স্থান(ঢর) 

 ঢযা ওাযী, যিাঢ ওাযী َسفَّاح  
killar, sheader of blood 

 ফযলবঘায adultery ِسفَاح  

 কমৌনওভণ (ِسفَاد(]س[]ض[ َسِفدَ  ، َسفَدَ 

ওযা to cohabit woman 

ٍَلَّلََ II ললওলফদ্ধ to lug on skewer 

 ,III ঠাওা কদয়া, ফা ওযাَسافَدَ 

ঈলয ঞা to cover, to cohabit (ها)  

to mount (ها) 

ٌْد  ج َسفُّْود    ঙু্ক, ওাঠি, ণুণু َسفَافِ
skewer, probe, pin, spit 

 

 ,কখাভঝা কঔারা (ُسفُْور،َسْفر(]ض[ َسفَرَ 

ঘওভও ওযা to unveil ( عن وْجِهها) to 

shine 

 (هى) II কখাভঝা কঔারা to unveil َسفَّرَ 

 III ভ্রভন ওযা to travel َسافَرَ 

 IV ঘওঘও ওযা, কখাভঝা কঔারা أَْسفَرَ 

to unveil (هى) to shine 

 VII ঞা, লভলরলয় মায়া to اِْنَسفَرَ 

rise, to disappear 

 ,ভ্রভন ওাযী, the  treaveller السَّْفرُ 

the passanger 

 ফআ, book أَْسفَار  ج ِسْفر  

মাত্রা, departure أَْسفَار  ج َسْفَرة   أْسفَار  -  

ভ্রভন, কফডান, journey, tour 

 ,মাত্রা, ভ্রভন, পয َسفََرات ج َسْفَرة  

মণঝন journey, travel, tour 

 ঔাফালযয কঝলফর dinning ُسفَر  ج ُسْفَرة  

table 

 سفن             سافر
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  ً  ঔাফালযয ُسْفَرِجٌَّة  ج ُسْفَرِج

লযলফড ওাযী, waiter 

ٌْر  ُسفَرَ  اُء ج َسِف  ভধযস্থঢা ওাযী, 

প্রলঢলনলধ, mediator, ambassador 

 নাফৃঢ ওযনُسفُْور  

(ভুঔভন্ডর),দণ া যান 
uncovering face, unveiling 

 ,ভধযস্থাওাযীয ওামণারয় ِسفَاَرة  

ভধযস্থঢা, দঢূাফা office of the 

mediator, embassy, 

 ভুলঔয নাফৃঢ ং َمَسافِر  
uncovered part of the face 

 কম নাফৃঢ, ঔালর َسفََرة  ج  َسافِر  

ভুলঔয, ুস্পষ্ট unveiled, barefaced, 

evident (  َسفََرة লরলওায, করঔও 
penman, writer 

 ,ভ্রভনওাযী, মাত্রী ُمَسافُِرْون ج ُمَسِفر  

লঢলণ traveler, passanger 

 নাালঢ দৃয َسفَاِرُج  ج َسفَْرَجل  

পর লফলল quince 

কুঢওণ َسْفَسَطات ج َسْفَسَطة   , কূঝঢওণ  
sophistry 

 ,ণণীন ওণা سفاِسؾ ج  سفساؾ  

লচফালচ ওণা, লনওৃষ্ট ওাড 
pointless talk, silly talk, poor cloth 

 ,ণণীন, ফালচ َسفَاِسُؾ ج َسفََساؾ  

লনওৃষ্ট, কঙাঁডা, াভানয, ভাভুলর 
meaningless, silly, stale, trivial, 

poor 

 ছুলড, দাাঁলড ািা أَْسفَاط  ج َسفَط  
basket, measure 

 ,ছরান (َسْفع( ]ؾ[ َسفَعَ 

কাডান(কযভ ফাঢাল), াঔা 

ছঝান, অখাঢ ওযা, ঘযভাযা to 

parch, toburn, to flap the wing, to 

hit, to cuff 

 কাডা দাক, burned spot َسْفع  

 ওারদাক, ফাদালভ ُسفَع  ج ُسفَعَة  

লফফডণঢা, blck spot, brown pallor, 

discoloration 

 কাঢ় ফাদাভী, dark َسفَعَاُء م أَْسفَع  

brown 

 ফন্ধ ওযা, ধযাভ ওলয (َسْفك(]ن[ َسفَكَ 

ফন্ধ ওযা (দযচা), to shut, slam 

 ,যি ছযালনা (َسْفن( ]ن[ ]ض[  َسفَنَ 
to shed blood 
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 VI এলও যলও ঢযাওযা تََسافَنَ 
to kill each other 

 VII যি ছযা, to be shedاِْنَسفَنَ 

 ছযা shed َسْفن  

 কম যি ছযায়, ঔুডী, যিাঢ َسفَّان  
shedder, blood shedding 

 ]ن[ ]ن[]س[ َسفُلَ ،َسفَلَ ،َسِفلَ 

ل،َسفَل(ُسفُوْ ال،َسفَالَة، َسفَ  ) লনঘু য়া, লনলঘ 

মায়া to be low,to be below (هى) 

 ঈল্টান, to turn downward َسفَلَ 

 ,লনঘুয়া ( سفالة(سفُل،)سْفل( سفَل

ীন য়া to be low, base 

 V ভানালন ওযা, ীনঅঘযন تََسفَّلَ 

ওযা to insult, to abase, to act a 

base manner 

 ঢরলদ, ঢরা, bottom ُسْفل  

  ً  লনলঘ, লনঘ, ঢরলদল lower, at ُسْفِل

the bottom 

 াদাভাঝা ভানুল, আঢয lowly ِسْفلَة  

people, vile 

 লনঘুঢা, ীনঢা, লনওৃষ্টঢা َسفَالَة  
lowness, dirtiness, beastliness 

 ঢরলদ, ফণলনম্নস্থান lowest ُسفَالَة  

part, bottom 

 ,লনলঘয أََسافُِل ج ُسْفلَى م أَْسفَل  

লনম্নঢভ lower, lowest 

 ,লনলঘ, ঢলর under أَْسفَلَ  

underneath, below (prep) 

ج َسافِل   َسفَلَة    নীঘ, ীন, আঢয, চখনয 
lo, mwan, base, damn, vile 

 লঘ লদলয় ঠাওা, to cover with َسْفلَتَ 

asphalt 

ٍَْلَِزَخ َ নচ কভাডা asphalt paving 

 লঘ asphalt أَْسفَْلت  

ََلََِذَ  ُٓ নচ দ্রৃাযা ঠাওা paved with 

asphalt 

 কা কভাঙা sponging َسْفلَمَة  

 যচীফী sponger ِسْفَُلق  

 ললযল ওাকচ sand paper َسفَن  

ٌْن    চাাচ ship َسِف

ٌْنَة    ,চাাচ, কনৌওা ُسفَائُِن،ُسفُن  ج َسِف
ship, boat 

 ,চাাচ তঢযীয ওালযকয َسفَّان  

চাাচ লনভণাঢা shipbuilder, 

shipwright 

 চাাচ লনভণান shipbuilding ِسفَانَة  

،َسفَْنج    স্পণ্ত্চ sponge اِْسفَْنج 

 سفً       سفن
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 কফাওা (َسفَاَهة،َسفَه(]ن[ ]س[َسفُهَ ، َسِفهَ 

য়া, কফায়া য়া to be stupid, 

to be shameless, brassy 

ه ) II কফাওা টাওা to call stupid َسفَّهَ 

هى  ) 

 VI কফাওায বান ওযা to تََسافَهَ 

pretend fullish 

 ,কফাওালভ, রজ্জাীনঢা َسفَه  

লনফুণলদ্রৃঢা, foolihness, obtuseness, 

shamelessness 

ٌْه    ,কফাওা, ঢফুলদ্রৃ ِسفَاه ،ُسفََهاُء ج َسِف

ঞ্জ, লমাকয, রজ্জাীন foolish, 

stupid, blant, rude 

 ,কফাওালভ, রজ্জাীনঢা َسفَاَهة  

লনফুণলদ্রৃঢা, বদ্র, কফয়াদফ 
foolihness, obtuseness, 

shamelessness, stupidity 

 কঢারা  ঙলডলয় (َسْفً( ]ض[ سفَى

কদয়া (ফাঢালয ধুরা) to raise 

and out spread (هى) 

 IV কঢারা  ঙলডলয় কদয়া أَْسفَى

(ফাঢালয ধুরা)  to raise and 

out spread ( هى)  

 ধুরা dust َسافٌَِاء  

 (هى) খুযান whirled up َمْسفًى

ٌْن    ককাচ (ওাঞ, ধাঢু), ওীরও َسِف
wedge 

 লকালযঝ cigarette ِسَخاَرة  = ِسمَاَرة  

 ভাঘা, ভঞ্চ scaffold َسمَالَة  

 চাান্নাভ hell َسمَر  

 কুচন, লওলঘযলভলঘয ব্দ َسْمَسمَة  
chattering, chirping 

 লনলঘডা to fall down ( ُسمُْوط(]ن[ َسمَطَ 

 (على)

ه ) IV লনলঘ ডলঢ কদয়া to let fallأَْسمَطَ 

  (هى

 VI লনলঘ ডা to fall down تََسالَطَ 

 (الى)

 ললয, নীায dew َسْمط  

কবণ ِسْمط   ঘুযঢ ভ্রুড miscarried 

foetus. 

 ঘওভলও াণলযয ফুলরঙ্গ َسْمط  
sparks from fliant 

 ,ওালচয লচলনল أَْسمَاط  ج َسمَط  

অফচণ না, চন্চার worthless thing, 

rubish, refuse 

  ً  ,কনওডা লফিয়ওাযী َسْمِط

অফচণ না ংগ্রওাযী junk dealar, 

ragpicker 

 سمؾ             سفه      
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 ঢন, হ্রা, লফধ্বস্ত ُسمُْوط  

(লফভান) ধ্বং, লঙরান, ত্রুটি 
fall, crash, ruin, slip, defects 

ٌْط    চাান্নাভ, hail َسِم

 দযচায হুযওা door latch َسمَاَطة  

 ,লওঙুডায স্থান َمَسالُِط ج  َمْسمَط  

চরপ্রাঢ, ছযনা water fall, place 

of landing (object) 

 লনাঢন, গুলর ওলয কপরান اِْسمَاط  

(লফভান), কবণ ঘুযলঢ, কবণ াঢ, 

লফলয়াচন, ফাঝা, হ্রা overthrow, 

shooting down, miscarraige, artion, 

deduction, discount 

 হ্রা loss, damage تََسالُط  

 ,ভ্রষ্ট, ীন, আঢয, খৃডয ُسمَّاط  ج َسالِط  

কুঔযাঢ, লনরুলদ্দষ্ট, নুলস্থঢ, 

লফস্মৃঢ, corrupted, base, mean, 

vile, notorious, missing, oblivious 

-ভয়রা, scrap َسالَِطات ج َسالَِطة  

 কলডওা, ভ্রষ্টভলরা َسالَِطات
prostitute, fallen woman 

 ঘডভাযা to slap, to cuff (َسْمع( ]ؾ[ َسمَعَ 

 ঔাফায লফলল a kind of ُمَسمَّعَة  

dish 

 ঙাদ কদয়া to roof (َسْمؾ(]ن[ َسمَؾَ 

 (هى)

 II ঙাদ কদয়া to roof َسمَّؾَ 

،ُسمُْوؾ  ج َسْمؾ   ،ُسمُؾ   ঙাদ أَْسمُؾ 

য়ারা কযারালয , অচ্ছাদন, অশ্রয় 
roffed gallery, roofing, shelter 

ِو٤ْلَخ ََسمَائُِؾ ج  ٍَ ছাদ কদয়া ণ, 

কযারালয roofed passage 

ٌْؾ     ,অচ্ছাদন, ঙাঈলন, roofing تَْسِم

covering 

 ঠাাঁওা, ঙাদ কদয়া َمْسمُْوؾ  
covered, roofed 

 িীষ্টান أََسالُِؾ،أََسالِفَة  ج اُْسمُؾ  

ধভণমাচও bishop 

 ওাঈলও লনলঘ কপরা ]سملب[ َسْملَبَ 

to throw dwown (ه) 

 ূস্থ (َسمَم، ُسْمم( ]س[]ن[ َسِممَ ،َسمُمَ 

য়া, াঢরা য়া, কযীফ য়া, 

প্রঘুয য়া to be ill, to be thin, 

poor, to be scant 

 II ুস্থ ওযা to make sicksick َسمَّمَ 

 (ه)

 IV ুস্থ ওযা to make أَْسمَمَ 

sicksick (ه) 

 سمً               سمؾ    
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 ,ুস্থঢা, শুওনা أَْسمَام  ج ُسْمم  

াঢরা, sickness, thinness, 

leanness 

 ,ূস্থঢা, শুওনা ,أَْسمَام  ج َسمَم  

াঢরা, sickness, thinness, 

leanness 

ام  َسمَ   ুস্থঢা শুওনা, াঢরা, 
sickness, thinness, leanness 

ٌْم    ,ূস্থ, ীলডঢ ُشمََماُء،ِسمَام  ج َسِم

দফুণর ালি ায, শুওনা ত্রুটিূডণ, 
sick, ill, skinny, weak, faulty 

(language) 

 ,গুরুঢয বালফ লিষ্ট ِمْسمَام  

স্থায়ীবালফ ীলডঢ, দফুণর seriously 

suffering, constantly ailing, infirm 

 কখাডায কযাক লফলল ِسمَاَوة  
glanders 

 ,কদয়া, ান ওযা (َسْمً( ]ض[ َسمَى

ান ওযালনা, ালন কদয়া, কঢারা 
to give, to drink, to make drink, to 

draw 

 ,III কদয়া, ান ওযা,  to give َسالَى

to drink, বাডাঘুলি ওযা (ه هى) 

 IV কদয়া, ান ওযা, ান أَْسمَى

ওযালনা, ালন কদয়া, কঢারা to 

give, to drink, to make drink (هى) 

 VIII ালন ান ওযলঢ اِْستَمَى

ঘায়া, ালন কঢারা, ংগ্র ওযা 

(ংফাদ) to ask for drink, to 

water (cattle, land), to draw ( من هى

 (ه

 ,X ালন ান ওযলঢ ঘায়া اِْستَْسمَى
to ask for a drink 

  ً  ালন লঞ্চন, কঘ, চরলঘন َسِم
watering, irrigation 

 َ١ ِٞ ٍَوَ যাঁচ ম্পওীঢ irrigational 

 ,লবলস্ত أََساٍق،أَْسِمٌَات،أَْسِمٌَة  ج ِسمَاء  

lether bag 

 ালনফলনয َسمَاُءْوَن ج ِسمَاء  

অাঁধায, চরঘয ক্ষী লফলল water 

carrier, pelican 

 কঘলনয নারা َمَساٍق ج ِمْسمىَ 
irrigational cannal 

 পর ঈৎাদনলযয ُمَسالَاة  

ংীদালয ঘুলি, এও কভৌূলভয 

চনয lease contact of share on 

plantation, only for one corp period 
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 যীলযয কওান ং اِْستِْسمَاء  

পূলর ঞা কযাক লফলল dropsy- 

 ফৃলষ্টয, নাভাচ َصَُلة اِستسماء
prayer fo rain 

  ً  কাণলযাক ংিান্ত اِْستِْسمَاِئ
dropsical 

 ,াত্রফাও, cup bearer ُسمَاة  ج َساقٍ 

saki 

 ভলদয কদাওালনয َسَواٍق ج َسالٌَِة  

লযলফললওা, barmaid  ,কঙাঝনদী  -َسَواقٍ 

ঔার, কলঘয অধায, ালনয ঘাওা, ালন 

কঘনী rivulet, irrigational cannal, 

water wheel 

 ,ফন্ধ ওযা (سّن،سَكن( ]ن[]س[َسنَّ 

হুডওা কদয়া, ঙা কদয়া, ভুদ্রায় 

লযনঢ ওযা to lock, to bolt, 

toimpress, mint, to coin- سَكن 
ফলধয য়া, to be deaf 

 VIII ফলধয য়া, to be deaf اِْستََكنَ 

ٍَيَ  টাওাজর ঙা কদয়া, minting (of 

coins)  

 ,ঙাাঁঘ(ভুদ্রায), ভুদ্রা ِسَكن  ج ِسكَّة  

যাস্তা, করন die, dice, coin, road, 

sde phath 

 যাটায, ার ُسكَّانَات ج ُسكَّان  
rudder 

 ফলধয deafُسنَّ ج َسكَّاء م أََسن  

 ভুদ্রা, নারায َمْسُكْوَكات ج َمْسُكَكة  

কঢণ , coin, drain hole 

 লকালযঝ cigaretteَسَكائُِر ج ِسَكاَرة  

 ,ঠারা, ছযালনা (َسْكب( ]ن[ َسَكبَ 

ঈঘালনা to pour,to shed,to 

ooze,to exude 

 VII ছযা, ঈলঘ ডা, to be اِْنَسَكبَ 

shed, spilled 

ٌَتَ  ٍَ ফায়ুযাকী ুষ্প লফলল anemone 

٤ْتَ  ٌِ ٍَ ঝযান, ছযা spilled 

٤ْجَخ َ ٌِ ٍَ ানীয় কদয়া drink offering 

 ,করাফায াত্র َمَساِكُب ج َمْسَكب  

করন াত্র, melting pot, crucible 

ٌَبةَ  َِ ْٗ  উৎজি effusionاِ

 ,করাফায াত্র, করন াত্র َمْسُكْوبٌَِّة  

melting pot, crucible 

 লবলনকালয যান্না ওযা َسْكبَاج  

ভাং meat xooked in vinegar 

 লনযফ (ُسكَ ات  ،ُسُكوْ ت،َسكْ ت( ]ن[ َسَكتَ 

য়া, ঘু ওযা, ান্ত য়া, ঈত্তয 

 سكً            سمً
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না ওযা, to be silent, to be calm, to 

not to answer –  َُسِكت কস্ঘাওয়া 
to have a stoke(passive)  

 ,II লনযফ ওযা, ান্ত ওযাَسكَّتَ 

প্রলভঢ ওযা, ান্ত লঢ অলদ 

ওযা, to silence, calm, to appease 

  (ه هى)

 ,IV লনযফ ওযা, ান্ত ওযা أَْسَكتَ 

প্রলভঢ ওযা, ান্ত লঢ অলদ 

ওযা, to silence, calm, to appease 

 (هى)

 লনযফঢা, লভঢ বালীঢা َسْكت  
silence, reticence 

 ,লনযফঢা, লনফণাও, ান্ত َسْكتَة  

ক্ষাখাঢ, ন্নযা কযাক লফলল, 

silence, quit, stoke, apoplexy, 

 লনযফঢা, লভঢ  বালীঢা ُسَكات  
silence, reticence 

 লনযফঢা, লভঢবালীঢা ُسُكْوت  
silence, reticence 

ً  ُسُكوْ  تِ  লভঢবালী, reticent 

 লভঢবালী, reticent َسُكْوت  

ٌت    ,বযাকঢ বালফ লনযফ ِسّكِ

habitually silent 

 ,লনযফ, কফাফা, লনফণাও ساِكت  

লভঢবালী, ান্ত, প্রান্ত, লস্থয, 

নুচ্চালযঢ(ক্ষয), silent, mum, 

mute, reticent, calm, quite, 

unpronounced 

 ফন্ধ ওযা, ঢারা (َسْكر( ]ن[ َسَكرَ 

কদয়া, হুযওা কদয়া to shut, 

close, bolt ( هى)  

 II ফন্ধ ওযা, ঢারা কদয়া, হুযওাَسكَّرَ 

কদয়া to shut, close, bolt ( هى) 

 ,ভাঢার য়া (ُسْكر، َسَكر( ]س[ َسِكرَ 
to be drunk 

 IV ভাঢার ওযা, ভাঢালনা to make أَْسَكرَ 

drunk 

 VI ভাঢালরয বান ওযা, to تََساَكرَ 

pretend to be drunk 

 কনা, ভত্তঢা, ভাঢা, ভাঢরালভা ُسْكر  
intoxication, sottishness, 

drunkenness 

 ভদ, ভাদওদ্রফয wine, a َسَكر  

intoxicant 

 ,কনা, ভত্তঢা َسَكَرات ج َسَكَرة  

ভাঢরালভা intoxication, 

sottishness, drunkenness 

 ساِكؾ              ساِكت  
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 ,ভাঢার ُسَكاَرى ج َسْكَرى م َسَكَران  

drunk 

ٌْر    ভদয, াংখালঢও ভদান ِسِكّ

ওাযী, drunkard, heavy drinker 

 ভদ, ভাঢার ওযা ُمْسِكَرات ج ُمْسِكر  

ানীয় wine, intoxicating liquor 

 ,II লঘলন কদয়া, লঘলন লঙঝান َسكَّرَ 

লঘলন লদলয় ংযক্ষড ওযা to 

sugar, to spray with sugar, to 

preserve with sugar ( ىه ) 

 ,লভলষ্টদ্রফয, রলচন্প َسَكاِكُر ج ُسكَّر  

লভলষ্ট ঔাফায sweetmeats, cndies, 

confectionary 

 ,লভলষ্ট, লঘলনয ভঢ ُسكَِّرٌَّات ج ُسكَِّري  

sugar, sugary- ُسّكرٌات লভলষ্ট 

ঔাফায sweetmeats, cndies 

ٌَِّو٣َّخ َ ٍُ নভনষ্টয াত্র sugar bowl 

ٌََّواد ََ ُٓ নভনষ্টয কদাওান confectionary 

 ফীভা, insurance ِسُكْرتَاء

 নষ্টঢুরা cotton waste ِسَكْرتُو

َجة   ٌُْج ج ُسُكرُّ  কাভরা, ণারা َسكاَِر
bowl, plate 

 াী, দফুণর ( َسْكَسَكة(]سكسن[ َسْكَسنَ 

য়া to be brave 

 II দা ুরব অঘযন ওযা تََسْكَسنَ 
to behave in rervile manner 

 কু্ষদ্র টানায়ারা কায়ও ُسْكُسَكة  

াঔী লফলল, wren (?) 

 দাত্রৃ, servility تََسْكُسن  

 ,V ঈলদ্দযযীন খুযা ]سكع[ تََسكَّعَ  

অরলয ওাঝান, to loiter, to potter 

 ,চঢুা তঢযী ওাযও َسكَّاؾ  

shoemaker 

 চঢুা তঢযীয ফযাফা, চঢুা َسَكفَة  

তঢযী ওযড shoemaker‘s trade, 

shoe making 

،إْسَكاؾ  أَ   ً َسِكفَة  ج إْسَكافِ  চঢুা তঢযী 

ওাযও, shoemaker 

 ীভা, কদাড ককাডা, কঘৌওাঞ اُْسُكفَّة  
limit, threshold, entrance, lintel 

 কঘৌওাঞ, ছনওাঞ lintel َساِكؾ  

 ,ণাভা, ান্ত য়া (ُسُكْون(]ن[ َسَكنَ 

লফশ্রাভ ওযা, ালওন য়া 

(গ্রাভায)to be still, to be clam, to 

be vowelless (gram) (عن الى، ل ) 

 سكن                   سكسن
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 ,ফা ওযা (ُسْكنَى، َسَكن( ]ن[ َسَكنَ 

ফফা ওযা, লধফা ওযা, 

লধফাল য়া to live, inhabit 

 II ান্ত ওযা, দযূ ওযা, ালওনَسكَّنَ 

ওযা (গ্রা) to calm, to alleviate 

 III এওলত্র ফা ওযা to liveَساَكنَ 

togather 

 IV ফাস্থান কদয়া to giveأَْسَكنَ 

living quarters 

 VI এওলত্র ফা ওযা to shareتََساَكنَ 

quarter 

 লফশ্রালভয ভয়, ফা, কৃ, খয َسَكن  

ফঢ, ফঢফালড, ঙাআ, ঔাও time 

for rest, dwelling, house, inhabited 

area, ashes 

  ً  ,ধূয, ঙাআ যং gray, adust َسَكنِ

ashen, ash-gray 

نَة  َسِكنَات ج َسكِ   ফাস্থান, ফাডী 
residence, home 

 ,প্রান্ত, লনস্তব্ধঢা, ালন্ত ُسُكْون  

লনযফ, স্বযফডণীন (গ্রা) calm, 

tranquility, placid, sober, mum, 

peaceful 

 ঙুলয লফলিঢা cutler َسكَّان  

 ার, যাটায, কনৌওায ার ُسكَّان  
rudder 

ن   ٌُْن ج ِسّكِ  ঙুলয knife َسَكاِك

ٌْنَة  َسَكا ئُِن ج َسِك  ালন্ত, প্রালন্ত, ভলনয 

ালন্ত ুলস্থয, tranquility, calmness, 

peace of mind 

نَة    ঙুলয, knife ِسّكِ

 ,ফফা, অফা, ফস্থান ُسْكنَى

াভলয়ও অফা, াভলয়ও 

ফস্থান living, inhabitation, stay, 

temporary residence 

  ً ٌْنِ  ঙুলয লফলিঢা, cutler َسَكاِك

َمْسَكن  ،َمْسِكن   َمَساِكُن ج  ফঢ ফাডী, 

ফাস্থান, ফাডী, খয, স্থায়ী ফাস্থান 
dwelling, lodging, occupancy, 

home, residence, domicile 

ٌْن    ,প্রালন্ত, ালন্ত স্থান تَْسِك

freshness, tranquilization, 

pacification 

 ,প্রলঢষ্ঠান, ত্তলন إْسَكان  

ঈলনলফ, ফাা ফযাদ্দ, settling, 

settlement, allocation of living 

houses 

َسَواِكُن م َسَكنَة ، َساُكنُْون ج َساِكن  

 ,ান্ত, নড, লস্থয,َساِكن  



32 

স্তব্ধ,ফদ্ধ(ালন) peaceful, placid, 

motionless, stagnant, standstill, 

frowzy, 

 ,ফলঢূডণ, ধুযললঢ َمْسُكْون   

চনফহুর colonized, inhabited, 

populated 

 ৃলণফী, the world الَمْسُكْونَة  

ن   نَات ج ُمَسّكِ  ,অযাভদায়ও ُمَسّكِ

ঞাণ্ডাওাযী comforter, soother-

نات  খুলভযলধ, sedative ُمسّكِ

 প্রলঢলফী ُمَساُكْون ج ُمَساِكن  

নাকলযও, প্রলঢলফী, fellow citizen, 

neighbor 

 কঝলন কফয ওযা, লপলযলয় (َسّل(]ن[ َسلَّ 

কনয়া, ডালনা, to draw, to pull 

out, to withdraw, move 

 V রায়ন ওযা to steal awayتََسلَّلَ 

 VII ালরলয় মায়া to escape اِْنَسلَّ 

 VIII কওালভুি ওযা to pull out اِْستَلَّ 

 ছাাঁল, ছুলড busket َسل  

،ُسل    ফযয়, ঔযঘ, মক্ষা ِسل 
consumption, expense, 

tuberculosis 

 ছাাঁল, ছুলড busket ِسَُلل  ج َسلَّة  

ٌْل    ,ফালযওৃঢ (ঢযফালয) َسِل

ফংধয, ন্তান ন্তলঢ, drawn 

(sword), dscendant, son, breed 

ٌْلَة    ,স্ত্রীফংধয, ন্তানন্তলঢ َسِل

drawn (sword), dscendant 

ل    ছুলড প্রস্তুঢওাযও, ছুলড َسُلَّ

ফুননওাযী, basketmaker, weaver 

 ,ফংধয ُسَُلاَلت ج ِسَُللَة  

ন্তানন্তলঢ, লযফায, চালঢ, ফং, 

ভচঢু, dscendant, son, breed,  

  ً  লযফায, ফং, কুর, লবচন ُسَُلِل
family, aristrcracy 

 ফডূাঁঘ, large َمَساّل،ِمَسَُلت ح ِمَسلَة  

needle 

 নুপ্রলফ, infiltration تََسلُّل  

ل  َمْسلُوْ   ক্ষয়ওাযী, মক্ষািান্ত 
consumptive, infected with 

tuberculosis 

ت ج ُمْستَلَّة    ঙাালনা ঙলফ ُمْستَُلَّ

(প্রফলন্ধয)  

 লযষ্কায ওযা, কাধন (َسل( ]ؾ[ َسًُل 

ওযা to clarify (هى) 

 লযলাধীঢ ভাঔন أَْسِلئَة  ج ِسَُلء  
clarified butter 

 سلب              سكن      
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  রারীা red lead َسَُللُْون

 রুন্ঠন ওযা, লঙলনলয় (سَ ْلب(]ن[َسلَبَ 

কনয়া, ঔুলর কপরা,ফলঞ্চঢ ওযা, 

লভভাংা ওযা, রুঝঢযাচ ওযা, 

অঝওাআয়া যাঔা, স্বীওায ওযা to 

steal, to strip, to deprive, to 

withhold, to deny 

 ,যা, কাও ওযা (َسلَب( ]س[ َسِلبَ 

কাওালববূঢ ায়া to put on, to 

mourn, to be in mourning 

 VIII রুন্ঠন ওযা, লঙলনলয়اِْستَلَبَ 

কনয়া, ঔুলরলপরা, ফলঞ্চঢ ওযা, 

লভভাংা ওযা, রুঝঢযাচ ওযা, 

অঝওাআয়া যাঔা, স্বীওায ওযা to 

steal,to strip, to deprive, to 

withhold, to deny 

 ,যন, রুঝঢযাচ, টাওালঢ َسْلب  

plundering, looting, robbing 

  ً  ,কনলঢফাঘও, াড, লনলিয় َسْلبِ

negative, passive 

 ,কনলঢফাঘও ভলনাবাফ َسْلبٌَِّة  

negative attitude 

 ,রুঝ, যন أَْسَُلب  ج َسلَب  

অডার ওযা, রুওান, কঞংলঝ 

(চফাআওৃঢ শুয), দলড, ওালঙ, 

যজ্জ ুloot, plunder, defilade, foot 

and belly of a slaughtered animal, 

ropes, cords  

 ,ওার কালাও, লফরা ُسلُب  ج ِسَُلب  

কাও  black clothing, lanent, 

moan 

ب    ,টাওাঢ, রুঝায, রুিও َسُلَّ

রুলঝযা  bandit, plunderer, robber, 

looter 

ٌْب    ,হৃঢ, লঙনঢায় ওৃঢ, stolen َسِل

wrested  

ٌُْب ج أْسلُْوب    ,যাস্তা, দ্ধলঢ أََساِل

ঈায়, অঘযন, ধযন, ওায়দা way, 

method, procedure, style, fashion 

 ,লফধ্বস্থ, টাওালঢ, রুঝ اِْستَُِلب  

লঙনঢাআ, looting, spoliation, robbing 

 ,কনলঢফাঘও َسَواِلُب ج َساِلب  

neagtive 

 ওৃঢওামণ unsuccessful َمْسلُْوب  

 কটি, কফল্ট(লখাডায َسلَبَْند

ালচয)লফলল martingale of 

harness 

 سلخ                        سلب
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 ,লনষ্কান ওযা (َسْلت(]ن[ ]ض[ َسلَتَ 

কঢারা, ৃণওওযা, ওাঝা to extract, to 

expel, pull out,to shred, to chop (هى) 

 VII ঘুযা ওযা, লঙলর মায়া اِْنَسلَتَ 
to steal, to thieve, to glide, to slide 

away 

ه )ভরঢযাক ওযা to excreat (َسْلح(]ؾ[ َسلَحَ 

 (هى

ه ) II স্ত্রলজ্জঢ ওযা to arm َسلَّحَ 

 (هى

  ( ه) V স্ত্রলজ্জঢ ওযা to arm تََسلَّحَ 

 VI মুদ্ধ ওযা to engage in battle تََسالَحَ 

 ,ভর, কফয, লফষ্ঠা dung ُسَُلح  ج َسْلح  

droppings 

 ,স্ত্র, ালঢয়ায, ফভণ أَْسِلَحة  ج ِسَُلح  

স্ত্রস্ত্র, করাা কঢারায ধযায 

ালঢয়ায arm, wapon, arms, armor, 

steel gripper 

 ,ঢযফাযী ধাযী, ফভণধাযী ِسَُلْحَدار  

ٌَْحات ج ٌْح   تَْسِل تَْسِل  স্ত্রলজ্জঢ ওযড, 

লজ্জঢ ওযড, যডজ্জা, মুদ্ধ 

ঈওযড, কচাযদায ওযড, arming, 

armament, rearmament, armoring, 

reinforcem ent 

 যডজ্জা, মুদ্ধ ঈওযড, ূডণ تََسلُّح  

যডজ্জা armament, rearmament 

 ,স্ত্র লনভণাঢা, স্ত্র কভযাভঢ ওাযী ُمَسلِّح  
armorer 

 ,স্ত্রলজ্জঢ, াাঁলচায়া মুি, armed ُمَسلَّح  

armored 

ِسلَْحفَاة  ، َسلَْحفَاة   َسَُلِحُؾ ج  ওচ্ছ, 

ওালঙভ turtle 

 অরলযওাঝান, idling َسلَْحفَائٌَِّة  

 ঔুলর কপরা, লফচ্ছন্ন (َسْلخ(]ن[]ؾ[َسلَخَ 

ওযা, ভয় ওাঝান to pull off skin 

 (عن هى)

 II ঘাভডা কঔারা to peelpeelتََسلَّخَ 

 (هى)

من ) VII ঔুলর ডা to be stripped اِْنَسلَخَ 

 (عن

 ,লফলচ্ছন ওযড, ঘাভডা ঙডান َسْلخ  

কঔার, নষ্ট ঘাভডা, ভালয কল 

ভয় detaching, skinning, slough, 

end of the month 

َـ  ِْ ٍَ নযভ ওাঞ soft wood 

 ওাআ, butcher َسَُلُخْون ج َسَُلخ  

 سلط             سخل
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ٌْخ    ,ঙাডান, ঔার কঢারা(ঙার) َسِل

স্বাদীন, লফয, skinned, 

decoticated, unpleasant(هى) 

ٌَْخة    ঘীনা কাঙ লফলল chinese َسِل

cinnamon tree 

 ওাআঔানা َسْلَخانَات ج َسْلَخنَة  
slaughter house 

 ালয ঘাভডা, কঔার, ভযা ِمْسَُلخ  

ঘাভডা  snakeskin, slough, 

exuvie 

 ভালয কল end of the ِمْنَسلَخ  

month 

 ,ফাধয য়া (َسَُلَسة،َسلَس( ]س[ َسِلسَ 

স্বচ্ছন্ন য়া, ভধুবালী য়া, লস্দদ্ধ 

য়া to be smooth, to be 

obedient, to be free, to be equable 

 ,IV স্বচ্ছন্ন ওযা, নুকঢ ওযা أَْسلَسَ 

চ ওযা, লস্দগ্ধ ওযা to make 

smooth, to mke tractable, to make 

obedient 

 ফণদা ভুত্র ছডা, incontinence َسلَس  

of urine 

 ,ফাধয, নম্র, নভনীয়, স্বচ্ছন্ন َسِلس  

smooth, obedient, free, equable, 

tractable 

 ,ফাধযঢা, নম্রঢা, নভনীয়ঢা َسَُلَسة  

ম্মলঢ  tractability, obedience, 

compliance, flexibilty 

 লধও ফাধয , লধও أَْسلَسُ 

নভনীয়, লধও নুকঢ, লধও 

লস্দদ্ধ more tractable, more pliable, 

more smooth, more flexible 

ٌْل    ,কফললস্তয ছডণায নাভ َسْلَسبِ

ছডণা, name othe spring in the 

Paradise, spring 

 এওত্র ওযা, এওালণ ]سلسل[ َسْلَسلَ 

মুি ওযা, লওরাফদ্ধ ওযা, 

ালয়লফডী কদয়া, ঠারা to link 

togather, to chain up, to fetter, to 

shackle, to trammel, to impade 

 ঞাণ্ডা লফশুদ্ধ ালন cool َسْلَسل  

fresh water 

 ,করাায লওর َسَُلِسُل ج ِسْلِسلَة  

লওর, িভ(কল্প, প্রফন্ধ)iron chain, 

chain, series 

 ,যম্পযা, িভ تََسْلُسل  

ঈত্তযালধওায, sequence 
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 ,লওর ডা, লওরা ফদ্ধ ُمَسْلَسل  

িভাকঢ, এওঝানা, লফলচ্ছন্ন 
chained, continuous 

َََِخ َُمَسْلَسَُلت ج  ِْ ََ ُٓ ধাযাফানও, িলভও 

serial (TV)  

 ,িভাকঢ, এওঝানা ُمتََسْلِسل  

লফলচ্ছন্ন(নম্বয) chained, 

continuous 

 ঈদ্ধঢ য়া to be (َسلَط(]س[ َسِلطَ 

arrogant 

 II ক্ষভঢা দান ওযা to impowerَسلَّطَ 

 (على)

 ,V ঈৎযান, লঢিভ ওযাتََسلَّطَ 

লববূঢ ওযা, to overcome, 

overpower, overwhelm (ػ٠ِ) 

 ,ক্ষভঢা, লি ُسلَط ،ُسلَُطات ج َسلَطة  

কচাড, ওঢৃক্ষ, প্রবাফ, াফণলবৌভ 

ক্ষভঢা, লধলক্ষত্র power, strength, 

impact, sovereign power, juridiction 

 চযালওঝ, jacket َسْلَطة  

ٌْط    ,ভচফুঢ, ি, ওঠিন, দঢৃ় َسِل

রজ্জাীন, চাঢ, ঢীক্ষ্ণ, লঙ্কর 

(লচহ্বা) strong, solid, firm, easy, 

vicious, 

 ,াফলররঢা, রজ্জাীনঢা َسَُلَطة  

ফন্ধনীনঢা, easiness, glibness, 

samelessness, 

 ,প্রবূত্রৃ, প্রবাফ, অলধঢয تََسلُّط  

যক্ষডালফক্ষড, লনয়ন্ত্রন, supremacy, 

impact, reign, upkeep, control 

 ারাদ salad َسَُلَطة ،َسلََطة  

 III ঈদায য়া to be [ سلطح[اِْسلَْنَطحَ 

broad, wide 

 ঈদায wider ُسَُلِطح  

 ুরঢান ( َسْلَطنَ ة(]سلطن[ َسْلَطنَ 

ফানান to proclaim sultan 

 II ুরঢার য়া to be sultan تََسْلَطنَ 

 যাচত্রৃ sultanate َسْلَطنَة  

ٌُْن ج ُسْلَطان  ,ক্ষভঢা, লি َسَُلِط

হুকুভান, অলধঢয, যাচত্রৃ, 

ওঢৃত্রৃ, লধওায, তফধঢা  power, 

mandate strenth, authority rule, 

kingdom, legality )ب(  

ٌْنُ   ুরঢান, াও sultan, rulerَسَُلِط

 ম্রাঞ্জী, sultaness ُسْلَطانَة  

 سلؾ             سلط     
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  ً  ,াফণলবৌভ, াভাচয ংিান্ত ُسْلَطانِ

যাচওীয় imperial, royal, sovereign 

 ,ুয ফাটি, ফড ণারা ُسْلَطانٌَِّة  

কাভরা soup bowl,tureen 

 কপলঝ মায়া, পাঝালনা (َسلَع(]س[َسلَعَ 
to be  burst, to crack 

 VII কপলঝ মায়া to be burst اِْنَسلَعَ 

 ,পাঝা, লঘড, পুঝা, cleft ُسلُْوع  ج َسْلع  

fracture, cleavage 

 ,ডয, ফযফায়ীডয ِسلَع  ج ِسلَعَة  

কপাাঁডা, অফ, টিঈভায merchandise, 

commodity, corcial article, cyst, tumor 

 

 লফকঢ য়া to be (َسلَؾ(]ن[َسلَؾَ 

past 

  (هى ه ) II ঊড কদয়া to lendَسلَّؾَ 

 (هى) IV লগ্রভ কদয়া to loanأَْسلَؾَ 

 (من) V ধায ওযা to borrowتََسلَّؾَ 

 (من) VIII ধায ওযা to borrowاِْستَلَؾَ 

-করও brother-in أَْسَُلؾ  ج ِسْلؾ  

law 

  কলরওা sister-in-law َسِلفَة  

 ,ূফণূযী, ূফণুরুল أَْسَُلؾ  ج َسلَؾ  

লঢা-লঢাভ predecessors, 

forefathers 

 ,লগ্রভ অদায়, ুদলফীন ঊড- َسلَؾ  

advance payment, nointerest 

bearing loan 

 লগ্রভ, ূলফণ, অলকবালক, in َسلَفًا

advance, beforehand 

 ,ঊড, লগ্রভ loan َسلَِفٌَّات ج َسلَِفٌَّة  

advance 

َََِِّل٤َّخ َ  ম্প্রদায়(লভলযয কভাঃঅবূ্দاُ

নুাযী) a movement in Egypt by 

Abduh(1849-1905) 

ٍََِِل٢َ َسلَِفٌُّْون ج   ারাপী belonging to 

Salfiya 

 ঊড, লগ্রভ, লবঢলযয ُسلَؾ  ج ُسْلفَة  

অফযন(চঢুায), চঢুায 

লবঢলযয ঢরা, loan, advance, 

inner lining of shoe, inner sole of 

shoe 

َُلفَة ،ُسَُلؾ  سُ   ফণালধও ঙলন্নয 

ভদ, choicest wine 

 ূফণুযী, predecessors ُسلَفَاء  

 চলভলঢ লদফায ভআ harrow ِمْسلَفَة  

 سلن            سلن      
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ٌْؾ   ٌْفَات ج تَْسِل  ,ফাাঁলও, লগ্রভ تَْسِل

credit, advance- ুলদযায rate of 

interest 

ٌْفَة    ,ফাাঁলও, লগ্রভ, credit تَْسِل

advance 

،ُسلَّؾ  ،َسلَؾ  ج َساِلؾ  َسَواِلُؾ   
ুফণফঢী, ুফণকাভী, অলকয, ঢীঢ, 

ূফণূযী, preceding, former, bygone, 

predecessor -َساِلفاً   ূলফণ, কওালর, 

আঢঃূলফণ formerly, previously 

 লঘ ঠারা to asphalt ]سلفت[ َسْلفَتَ 

 (هى)

ِْلَزَخ َ ٍَ নচ ঠারালনা asphalt paving 

  লঘ ashfalt ُمَسْلفَات

 লদ্ধ ওযা too cook in (َسْلك(]ن[ َسلَكَ 

boiling water (ه) 

 (هى) V ঈলয ঞা to ascend تََسلَّكَ 

 লব্জয ারাদ লফলল, a variety of َسْلك  

slad 

ق    মযঢ ইা (অঃ)এয الُسُلَّ

অলযান ascension of Haz.Isa (a) 

 ৎ লচহ্বা, লফদ্রৃলুডণ বালা َسَُللَة  
vile tongue, wicked language 

ٌْمَة    ঔাফায লফলল a kind of َسَُلئُِك ج َسِل

dish 

  ً  টার কুত্তা, লওাযী কুকুয َسَُللِ
greyhound, hunting dog 

  ً  টার কুত্তা, লওাযী কুকুয َسلُْولِ
grey hound, hunting dog 

 ঈলয ঞা, climbing تََسلُّك  

 ,যান্না ওযা, লদ্ধ ওযা, cooked َمْسلُْوق  

biloed 

ٌُْك ج َمْسلُْولَة    ু, ুরুয়া, কছার َمَساِل
juice, pottage, broth 

 

 ,নুযন ওযা (َسْلن،ُسلُْون(]ن[َسلَنَ 

গ্রন ওযা, প্রলফ ওযা, অকান, 

ঠুওান, এায ায ওযা to, take, 

to enter, to proceed, to follow ( هى

 (فً

  (هى) II লযষ্কায ওযা to cleanَسلَّنَ 

 (هى) IV ঠুওান to insertأَْسلَنَ 

 ,ুঢা, দলয, ঢায أَْسَُلن  ج ِسْلن  

প্রলঢষ্ঠান, কা, লফবাক, দালর 
thread, string, wire, organization, 

profession 

  ً  ঢালযয, ঢায by wire, wire ِسْلِك
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   ً  ,কফঢায, কযলট, ম্প্রঘায ال ِسْلِك

কফঢায লফললঞ্জ wireless, radio, 

broadcasting, radiospecialist 

 ,ঢায, ুঢা, দলড wire ِسلَن  ج ِسْلَكة  

thread, string 

 অঘযন, ফযফায, ভলনাবাফ ُسلُْون  
behavior, conduct, attitude 

 َ٢ ًِ ْٞ ٍُُِ ফযফানযও behavioral 

٤َّخ َ ًِ ْٞ ٍُُِ ফযফানযও লফঞ্জান behavioral 

science 

 ,যাস্তা, ণ, ওভণন্থা َمَساِلُن ج َمْسلَن  

ওভণনীলঢ, ঈায় way, road, course 

of action, policy  

  ً  ,কাকঢ, লল্পচাঢ, ফযাফা َمَسلَِك
professional, industrial, trade 

ٌْن    লযষ্কায ওযড, লযচ্ছন্ন تَْسِل

ওযড clearing, cleaning 

َ  َساِلن   َٕ ْٞ ٌُ ُِ ب طٍَ ঘরনআ, ওযড 

কমাকয, ওযায ভঢ, প্রলফষ্ট passable, 

practicable, affixex (course)َ

ََٕ ْٞ ٌُ ُِ ب ٍَ- ধভণলণ কম ঘলর one follows 

spritual path 

ىَ  ْٞ ُِ َْ َٓ চরনই practicable 

 

 লনযাদ (َسَُلم ،َسَُلَمة(]س[ َسِلمَ 

ণাওা, ফাদভূি ণাওা, to be 

safe, to be blameless(من) 

 ,II লনযাদ যাঔা, যক্ষা ওযাَسلَّمَ 

কদয়া, অত্মম্পণন ওযা, ম্ভালন 

ওযা, স্বীওায ওযা to safe (من) to 

submit, to surrender, to gereet, to 

admit (الى ل من) 

 III ালন্ত যক্ষা ওযা to keep peace َسالَمَ 

 (ه)

 ,IV লযঢযাক ওযা, টুফ কদয়া أَْسلَمَ 

ঢযাক ওযা, ভণড ওযা, আরাভ 

গ্রন ওযা to commit, to resign ( ه

،هلل )  

 V রাব ওযা, গ্রন ওযা, কনয়া تََسلَّمَ 

to get, to obtain (هى) 

 VI যষ্পয ালন্ত স্থানওযা تََسالَمَ 
to make peach one another 

 ,VIII স্পণ ওযা, গ্রন ওযা اِْستَلَمَ 

ায়া to receive, to touch (هى) 

 X অত্মভণন ওযা, ণاِٰستَْسلَمَ 

কদয়া, লনলচলও লডলয় কনয়া, 

কমাক কদয়া, ভাযা মায়া to 

 سلم              سلن
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surrender, to abandon (self), to 

give,to succumb 

 ালন্ত, peach َسْلم  

 ালন্ত, আরাভ ধভণ, peace, the ِسْلم  

religion of Islam 

  ً  ,ালন্তুনণ, ালন্তফাদী peach full ِسْلِم

pacifist 

 লগ্রভ িয়, ফাফরাকাঙ َسلَم  
advance  bying, forward buying, 

acacia (tree) 

ٌُْم ،َسَُلِلمُ  ج  ُسلّم    ,ধা, ভআ َسَُلِل

লাঁলডয ধা, লাঁলড, ঘরন্ত কফাটণ , কস্কর, 

ladder, rake, stair case, stair, running 

board 

 ধা, লাঁলড, step, stair ُسلََّمة  

 ,ুস্থঢা, দফুণরঢাীনঢা, ালন্ত َسَُلم  

ালন্থুনণঢা, লনযাত্তা, লনশ্চয়ঢা 
soundness, wellness, 

unimpairedness, peace, 

peacefuness, safety 

 ,লনন্নাীনঢা, ত্রুটিীনঢা َسَُلَمة  

ঔুাঁঢীনঢা, ুস্থঢা, ক্ষঢঢা, 

লনযাত্তা blamelessness, 

defectlessness, soundness, 

intactness, security 

 ,লনযাদ, লনলশ্চঢ, ভুি ُسلََماُء ج َسِلم  

ত্রুটিীন, ুস্থ, াংখালঢও ক্ষলঢগ্রস্থ, 

ধ্বংলয ভুঔাভুলঔ safe, secure, 

free, unhurt, faultless, seriously 

damaged 

 াড(াঢ,া) ُسُلَمٌَات ج ُسَُلَمى
bones (hand, foot) 

 লধও লনযাদ, লধও أَْسلَمُ 

স্বাবালফও, লধও ুস্থ safer, freer, 

healthier 

ً  َسلَ  َمانِ  ক্ষায, ভাযওালয, corrodent, 

corrosive, mercury 

ٌْم    ,স্তান্তয, খুযালনা, ঈায تَْسِل

ফলণ ম্পণন, কপযৎ, নলঢ, ম্মান, 

লবফাদন,ঙাড, ঢযাক, ম্মলঢ, 

গ্রন, ক্ষভা handing over, gift, 

extradition, flexion, admission, 

acceptance 

 ,ভীভাংা, লভর াধন, লন্ধ ُمَسالََمة  

conciliation, pacification 

 ভানা, নভন, ম্পণড, ভীভাংা اِْسَُلم  
submission, surrender (to will of 

Allah (st) 

 আরাভ ধভণ  the Islam ااِلْسَُلمُ 

  ً  আরালভও Islamic اِْسَُلِم

 سلو               سلم 
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 ,আরাভী ভঢাদণ, Islamism اِْسَُلِمٌَّة  

the idea of Islam 

 ,যলদ, প্রালপ্ত, কনয়া, লযগ্র تََسلُّم  

ভাদয receipt, acceptance, 

assum ption, felicitation, 

appreciation, acceptance 

 ,যলদ, প্রালপ্ত, কনয়া, লযগ্র اِْستَُِلم  

ভাদয receipt, afelicitation, 

appreciation, acceptance  

 ,অত্মম্পণড,ফযড اِْستَُِلم  

গ্রন,লযগ্র, capitulation 

surrender, assumptiom, taking over 

 ,লনযাদ, ংঢ, নলশ্চঢ َساِلم  

ওরঙ্কীড, নাঢ, ত্রুটিীন, 

ক্ষঢ, লফওৃঢ,  ূস্থ, াস্থযফান,  

ূডণাঙ্গ, মূ্পডণ, লনয়লভঢ (লিয়া) 
safe, secure, free, unimpaired, 

unhurt, sound, whole, perfect, 

regular ( verb) 

 ,নাঢ, ত্রুটিীন, ক্ষঢ ُمَسلَّم  

লফওৃঢ, কৃলঢ, প্র লঢদ্রৃন্নীঢা 

কমাকয, প্রলঢদ্রৃন্নী, লফঢওণ ডীয়, 

লফঢওণ  চনও unimpaired, 

unhurt, accepted, uncontested, 

incontestable, indisputable, 

incontrovertible 

 ,ালন্তলমাকয, ালন্তূডণ ُمَساِلم  

ালন্তলপ্রয়, নম্র কভচাচী, বদ্র 
peaceable, peaceful, peaceloving, 

gentle 

 ভুলরভ, muslim ُمْسِلُمْون ج ُمْسِلم  

  প্রাও, recipent ُمْستَِلم  

 (سلو،سلوان، ُسلِ ً( ]ن[ ]س[ ]سلو[ َسَُل ، َسِلىَ 

লফসৃ্মঢ য়া, অয লঘন্তানা ওযা to 

forget, to tink no mor (عن ه هى) 

 II বারালনা, ান্তনা কদয়া, ঘাঙ্গা َسلَّى

ওযা, নযভনষ্ক ওযা to console,to 

make forge (عن ه)   

 ,IV ান্তনা কদয়া বারালনা أَْسلَى

ঘাঙ্গা ওযা, নযভনষ্ক ওযা to 

console, to make forge (عن ه)  

 V ঢৃলপ্ত ায়া, ান্তনা রাবتسلّى

ওযা, অনন্ন ায়া, নয ভনা লঢ 

ঘায়া to have agood time, to 

cosole(self) to gate pleasure )ب)   

 ,প্রলফাধ, ান্তনা, অনন্ন َسلََوة  

লফনা, ধ্বং comfortconsolation, 

fun, waste, destruction 
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 ,প্রলফাধ, ান্তনা, comfort َسْلَوى

consolation, 

 কঙাঝ াঔী َسَُلَوى ج َسْلَوى،َسْلَواة  

লফলল quail 

 ,লফস্মৃলঢ, বূলর মায়া ُسْلَوان

ান্তনা, প্রলফাধ, forgetting, 

foregetfullness, consolation, 

comfort 

অনলন্নয ফস্তু, পুলঢণ َمَساٍل ج َمْسَُلة   , 

কওৌঢূও, লফলনাদন, লফনা, প্রলফাধ, 

ান্তনা object of amusement, 

entertainment, fun, diversion, 

consolation,  

ান্তনা, পুলঢণ  تَْسِلٌَة   , লফলনাদন 
consolation, diversion amusement, 

 ,ভচাদায, লঘত্তাওলণও ُمَسلٍّ 

লফলনাদও, ান্তনাদায়ও, ঢৃলপ্ত দাঢা, 

ান্তনা দাঢা amusing, 

entertaining, consoling, consoler 

  ً  যান্নায ভাঔন cooking َمْسِل

butter 

 ,নাভ,দলফ أََسام ٍ،أسماء  ج اِْسم  

কঔঢাফ, ুনাভ, ভান-ভমণাদা, 

লফললয(গ্রা) appeanage, 

nickname, reputation, honor  

 ,লনলদণাত্মও ফণনাভ اسُم ااِلَشاَرةِ 

demonstrative pronoun 

ٌْرِ   ংকুলঘঢ লফললয اِْسُم التَْصِؽ
diminutive noun 

 ংঔযা ূঘও লফললয اِْسُم العََددِ 
numerical 

 ফস্তুফাঘও নাভ اِْسُم الَمْعنَى
abstract noun 

ٌْنِ  ভুঢণ اِْسُم العَ নাভ, ফস্তুকঢ নাভ 

concrete noun 

ٌْلِ   অললক্ষও লফললয اِْسُم التَْفِض
eletive noun 

 লিয়া লফললয verbal اِْسُم الفَِعلِ 

nun  

লিয় (ওঢণ اِْسُم الفَاِعلِ  া)দ, 

ওঢৃওাযও active participle, 

subject,  

 ,লিয়(ওভণ)দ اِْسُم الَمْفعُْولِ 

ওভণওাযও passive participle 

ةِ   ওারফাঘও লফললয اِْسُم الَمرَّ
noun ot time (gram) 

  ً  নাভলফলয়ও, লফললযুঘও اِْسِم

nominal (gram)- ًّ  নাভভাত্র َمْبلَُػ اِْسِم

 مسامٌّة            سلوان
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ভূরয, লযভান par,amount,  ُُجْملَة

 নাভ প্রধান ফাওয nominal اِْسِمٌَّةِ 

clause, sentence, ٌَْمةُ  اِْسِمٌَّةِ  لِ  
লরলঔঢভূরয face value, nominal 

value 

 লফল কদয়া, ুডরুদ্ধায (َسّم(َسمَّ  

ওযা, কভযাযঢ ওযা, লভর ওযা, to 

put poiso (هى) 

مَ   II লফল কদয়া, to put poiso  َسمَّ

   (هى)

 লফলাি য়া, লফলঔায়া to تََسمَّ 

be poisoned, 

 লফল, লঙদ্র, কঘাঔ ِسَمام ،ُسُمْوم  ج َسم  

(ুাঁলঘয), poison, opening, 

hole,eye (needle) 

 কযভ ফাঢা, কযভ َسَمائُِم ج َسُمْوم  

ফারুছড, ভরুছড hot wind, hot 

sandstrom, simoom 

ات ج َمَسام    করাভকু pores َمَسامَّ

(skin) 

  ً  ছাাঁচযা, porous َمَساِم

 লঙদ্র, লঙদ্রঢা َمَساِمٌَّة  
porousness, prosity 

م    লফলপ্রলয়াক, লফলড, ংিভন تََسمُّ
poisoning, toxication, sepsis 

 লফলাি, লফলদষু্ট, লফলধয َسامّ 
poisonous, toxic, venomous 

 লফল লভলশ্রঢ, লফলাি َمْسُمْوم  
poisoned, poisonous 

 লফলাি, লফলধয, লফলদষু্ট ُمِسم  
poisonous , venomous, toxic 

  ً  নীরঅওা, অওাী َسَماْنُجْوِن

নীর, ঈজ্জর নীর যং, কাঢ়নীর sky-

blue, azure, midnight blue, 

cerulean 

 নুভান ওলয (سْمت(]ن[]ض[ َسَمتَ 

ণ ঘরা to way on assumption 

 III লবন্ন লদও য়া, ঈল্টা َساَمتَ 

য়া to be on other, side, to be 

opposite (ه)    

 ,ণ, যাস্তা, দ্ধলঢ ُسُمْوت  ج َسْمت  

ধযন way, road, system, manner, 

style 

 ,কুৎলঢ য়া (َسَماَجة( ]ن[ َسُمجَ 

লফযলিওয য়া, লফঢৃষ্ণা চনও 

য়া, to be ugly, disgusting, 

bothersome 

 سمح           سّم   
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جَ   II ওদাওায ওযা to make ugl َسمَّ

  (هى)

، سْمج    َسَماَجى ،  ِسَماج   ج  َسِمج   
কুৎলঢ, লফঢৃষ্ণাওয, লফযলিওয, 

ugly, revolting, disgusting 

ٌْج    ُسَمَجاُء ،َسَماَجى ،ِسَماج  ج َسِم
কুৎলঢ, লফঢৃষ্ণাওয, লফযলিওয, 

ugly, revolting, disgusting 

 ,ওদমণঢা, চখনযঢা, খৃডযঢা َسَماَجة  
ugliness, hatefullness, damnness 

 ঈদায ( َسْمح،َسَماح،َسَمَحاة(]ن[َسُمحَ 

য়া to be generous 

 ,নুভলঢ কদয়া (َسَماح( ]ؾ[ َسَمحَ 

নুলভাদন ওযা, ক্ষভঢা কদয়া, to 

grant, to permit, to authorize 

حَ   II দয়া ওযা, দয় লয় ওযা to َسمَّ

act with kindness (ًه هً ب ف) 

 ,III নুগ্র ওযা, প্রশ্রয় কদয়া َساَمحَ 

ভাপ ওযা to treat kindly, to 

forgive, to do with favor ( ب فً ه

 (هى

 VI দয় য়া to be tolerant تََساَمحَ 

 (فً مع ه)

 X ক্ষভা ঘায়া to ask اِْستََسَمحَ 

forgiveness (ه)  

 ,ঈদাযঢা, ভানুবফঢা, দয়া َسْمح  

ফদানযঢা greatness, 

geraciousness, generocity, 

kindness 

 ু,ঈদায, দয়ার ِسَماح  ج َسَمح  

ভানুবফঢা, magnanimity, 

generous, kind, liberal 

 ,ভানুবফঢা, ঈদাযঢা, দয়া َسَماح  

ফদানযঢা, নীরঢা, ক্ষভা, 

নুভলঢ greatness, 

geraciousness, generocity, 

kindness 

 ,ভানুবফঢা, ঈদাযঢা, দয়া َسَماَحة  

ফদানযঢা, নীরঢা, ক্ষভা, 

নুভলঢ greatness, 

geraciousness, generocity, 

kindness 

ٌْح    ু,ঈদায, দয়ার َسَمَحاء  ج َسِم

ভানুবফঢা, ক্ষভাীর, ভুিস্ত 
magnanimity, generous, kind, 

liberal, forgiving 

ٌْفَة  السََّمَحاء    ঢয  নীর الَحنِ
the true and tolerant (Islam) 

 سمر                  سمح     
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ক্ষভা, ভাচণ ُمَساَمَحات ج ُمَساَمَحة   না, 

pardon, forgiveness- محاتُمسا   
ঙুটি, ঙুটিযলদন vacation, holiday 

 ,অনুওরয, প্রশ্রয়, নীরঢা تََساُمح  
favor, indulgence, tolerance 

 নুলভালদঢ, নুলভাদন َمْسُمْوح  بِهِ 

কমাকয, গ্রনলমাকয, allowed, 

permitted, admissible 

 ,ংমঢ, প্রশ্রয়ীর ُمتََساِمح  

তধমণীর, indulgent, tolera 

 

 ংওায ওলয (ُسمُ ْود(]ن[ َسَمدَ 

ভাণা ঈাঁঘুওযা, লফহ্বর য়া toraise 

headproudly, to be perplexed 

دَ    (هى ) II ায কদয়া to fertilize َسمَّ

 ,কফয, ায, dung أَْسِمَدة  ج َسَماد   

fertilizer 

ٌْد    ,ঈফণযওযড, ায কদয়া تَْسِم
meuring, fertilizing 

أِس: َسا ِمد  َساِمُد الرَّ  ঈন্নঢ লয, with 

head erect 

َدات    ায fertilizer َمَسِمّ

ٌُْر ج ُسْمُدْور    ,ভাণা কখাযা َسَماِد
dizziness 

 ঢাভালঝ য়া to be (ُسَمَرة(]ن[ َسُمرَ 

brown 

 

 যালঢ (ُسُمْور،َسْمر( ]ن[ َسَمرَ 

ওণাফরা, ওলণা ওণন ওযা to 

talk, to chat a night or evening 

رَ   (الى ه) II কলযও ভাযা to nail َسمَّ

 III যালঢ অলরাঘনা ওযা to َساَمرَ 

spend night in conversation (ه) 

رَ   V কলযও লফদ্ধ য়া to be تََسمَّ

nailed 

 VI যালঢ অলরাঘনা ওযা to تََساَمرَ 

spend night in conversation 

 IX ঢাভালঝ য়া to be اِْسَمرَّ 

brown 

 ওণা, যালঢয أَْسَمار  ج َسْمر  

অলরাঘনা, ওলণাওণন, যাঢ, 

ন্ধওায talk, chat, nightly chat, 

night, darkness 

 লঙ্গরঢা, ফাদাভীযং ُسْمَرة  
brownness, brown colour 

بِه١َ  َٔ ٍَ ফনয াাঁ লফলল a variety of 

wild duck 

ٌْر    ,যালঢয অনন্ন ঙ্গী َسِم

অলরাঘনায ংীদায, অনন্নদান 

 سمع                                         سمر    
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ওাযী, companion in nightly 

entertainment, coveersation 

partner, entertainer 

ٌَْرة    যালঢয অলরাঘন ঙ্গী َسِم

(ভলরা), ভলরা লফলডাদন 

ওাযীলযনী, ভলরা ঙ্গী (ওলণা 

ণলন) woman partner in nightly 

conversation, woman entertainer 

woman companion (in lively 

conversation 

اُء م أَْسَمر  َسَمَراَوات م ُسْمر  ج  َسَمرَ   
ফাদাভী, ফাদাভীযং এয ভলরা, 
brow, brown skinned woman 

 ,যালঢয লফলনাদন(কল্প َمَساِمرُ 

কঔরা, অফৃলঢ, কল্পফরা), nightly 

entertainment 

ٌُْر ج ِمْسَمار    ,কলযও, লন َمَساِم

কচার,ালয়য ওডা nial, peg, 

pin,corn (toes) 

 ওীরওায ফডণভারা الَخط  الَمْسَماِري  
cuneiform writing, wedge-shaped 

 ,যালঢয কঔাকল্প ُمَساَمَرة  

অরাঘালয, ওলণাওণন nightly 

chat, conversation, talk 

ار  ج َساِمر    ,যালঢয অনন্ন ঙ্গী ُسمَّ

ভলনাযন্চও companion in nightly 

entertainment, entertainer 

 লফলনাদন ন্ধযা, াভালচও َسَواِمرُ 

ন্ধযা লম্মরন, evening of 

entertainment, social evening(pl.)  

ر    ,কলযলও অঝ ওালনা ُمَسمَّ

কলযও ভাযা, কলযও অাঁঝা 
fastened with nails. nailed on, 

hobnailed 

 ,যালঢয কল্প ফরায ঙ্গী ُمَساِمر  

কল্প ফরায াণী companion in 

nightly entertainment, conversation 

partner 

 

 ,দারারী ওযা ]سمسر[ َسْمَسرَ 

কব্রািাযী ওযা to act as 

middleman, broker 

 দারারী, brokerage َسْمَسَرة  

ٌُْر،َسَماِسُر،َسَماِسَرة  ج ِسْمَسار    َسَماِس
দারার, প্রলঢলনলধ broker,agent 

 খঝও match maker َسْمِسَرة  

 লঢর,লঢলরয কাঙ sesame ِسْمِسم  



47 

 কযভ ালনয কঙাঁওা (َسْمط(]ن[َسَمطَ 

কদয়া, প্রস্তুঢওযা to scald.to 

prepare (هى)  

  ,ঢায, ুঢা, string ُسُمْوط   ج  ِسْمط  

thread 

 أَْسِمَطة ، ُسُمط ، َسَماَطات ج ِسَماط  
দস্তযঔান, ঔাফায, অায cloth to 

serve food, meal, diet 

 কযভ ালনলঢ َمَساِمُط ج َمْسَمط  

কধায়ায খয(চলফ ওযা প্রাডী) 
scalding house 

 দ্রাক্ষার ঢাযঔুটি, vine َمَساِمُط ج ِمْسَمط  

pillar 

 (َمْسَمع،َسَماَعة،َسَماع،َسْمع(]س[  َسِمعَ 

কানা, কঔা, ভনলমাক কদয়া, 

অাঁলডাঢা, to listen, to 

payattention, to learn, to over hear, 

to hear (َٙة٠َٛ) 

عَ   II শুনলঢ কদয়া to let hear َسمَّ

  (هى ه)

َمعَ أَسْ   IV শুনান  to let hear (ه هى)   

عَ   (الى ل )(V শুনা to give ear تََسمَّ

 VI করাওশ্রুলঢ to hear from تََساَمعَ 

one another 

  (الى    ل على) VIII কানা to hear اِْستََمعَ 

 ,কানা, ওান hearing أَْسَماع  ج َسْمع  

ears-  ওান ear أسماع 

  ً  শ্রফলডলন্ধয় ংিান্ত, ধ্বলন َسْمِع

ম্মন্ধীয়, ঐলঢযকঢ, কঢানূ কলঢও 
auditory, acoustic, traditional, 

ুনাভ, চণ ُسَمعَة   ন, নাভ 
reputation, credit, name 

ُء( السَّْمعَةِ  ًّ  দনুণাভী, কুঔযাঢ َرِدْيُء)َس
ill-reputated 

 ,কানা, শ্রফন, hearing َسَماع 

listening, audition 

  ً  শ্রফলডলন্ধয় ংিান্ত, ধ্বলন َسِمِع

ম্মন্ধীয়, শ্রাফয, শ্রফনলমাকয, 

ঐলঢযকঢ, লরলঔঢacoustic, 

audible. traditional. unwritten 

ٌْع    ,কানা, শ্রফন ُسَمعَاُء ج َسِم

শ্রফনওাযী listenibg, hearing, 

hearer 

ٌْعُ   অিা ঢায়ারায গুড السَِّم

লফলয়ও নাভ, one of the attributes 

of Allah (st)  

 ,আয়াযলপান َسَماَعات ج َسَماَعة  

লযলবায, কস্ঘলণালওা earphone, 

receiver, stethoscope 

كرسم        سمع         
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 কানায দযুত্রৃ,hearing ِمْسَمع  

distance 

 ,ওান, লযলবায َمَساِمُع ج ِمْسَمع  

কস্ঘলণালওা , receiver, 

stethoscope 

কঝলর কপালনয আ ِمْسَمعَة   অয লঘ 
earpiece (telephone) 

  ,শ্রফনওাযী, কশ্রাঢা َساِمعُْون ج َساِمع  
hearer, listener 

 শ্রফনলমাকয, কফাধকভয َمْسُمع  
audible, perceptable 

 ,শ্রফনওাযী ُمْستَِمعُْون ج ُمْستَِمع  

কশ্রাঢা,  hearer, listener -الُمْستَِمعُون   

কশ্রাঢৃভণ্ডরী the audience 

 ,ঈাঁঘু য়া ( ُسُمْوق( ]ن[ َسمَ كَ 

ংওাযী  য়া, to be high.to be 

lofty 

 ,লঢঈাঁঘা, রম্বা  কযাকা َسُمْوق  
very high, tall and lanky 

 ঔুফ ঈাঁঘু, ংওাযী, লঢ ঈাঁঘু َساِمك  
very high. lofty 

اقّ   ফীচ লফলল highly acid ُسمَّ

seeds 

نَ   II কভাঝা ওযা to make [سمن[ َسمَّ

thick(هى)   

 ঙাদ, roof َسْمن  

 ুরুলত্রৃ, খনত্রৃ thickness ُسْمن  

 ভাঙ fish ِسَمان  ج َسَمن  

 এওটি ভাঙ a fish َسَمَكة  

  ً  ভালঙয ভঢ, fishy َسَمِك

ان    কচলর fisherman,fisher َسمَّ

ٌْن    ুরু,খন thick َسِم

 খনত্রৃ thickness َسَماَكة  

 ভালঙয গুদাভ fish stores َمَساِمنُ 

 টিন লভলস্ত্রয ফযফা, টিলনয َسْمَكَرة  

ওালযকলয tinsmith‘s  trade, 

tinsmithing 

 টিলনয লভলস্ত্র َسْمَكِري  
tinsmith‘s,tinner 

 টিলনয লভলস্ত্র কা work َسْمَكَرٌَّة  

of tinsm ith 

 ,ঈডাআয়া কপরা (َسْمل(]ن[ َسَملَ 

কঘাঁ লঘাঁ  কপরা, লঙাঁ লড কপরা to scoop 

out, to uproot, to tearout 

 

 (ُسمول،ُسُمْولَة ، َسْمل( ]ن[ َسَملَ 

ঈযাআয়া  কপরা, কঘাঁ লঘাঁ  কপরা, চীডণ 

য়া, লঙন্নলবন্ন য়া to be ragged, 

old, tatttered 

 سمو         سمل    
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 IV চীডণ য়া, লঙন্নলবন্ন য়া أَْسَملَ 
to be ragged, old, tatttered 

VIII ঈডাআয়া কপরা, কঘাঁ اِْستََملَ  লঘাঁ  

কপরা, লঙাঁ লড কপরা to scoop out, to 

uproot, to tearout 

 ,চীনণওাড, নাডা أَْسَمال  ج َسْمل  

তঢযীলঢ ণাওা কল চরীয় worn 

garment, tatters last remainder of a 

liquid in vessel 

 

 কভাঝা য়া (َسَمن،َسَمانَة(]س[ َسِمنَ 
to be obese, to be fat 

نَ    (ه) II কভাঝা ওযা to make fa َسمَّ

  (ه) IV কভাঝা ওযা to make fat أَْسَمنَ 

ُسُمْون ج  َسْمن       লযলালধয ভাঔন, 

যান্নাখলযয ভাঔন carried butter, 

cooking butter 

 সু্থরঢা, নাদুনুদু বাফ, কভাঝা ِسمن  
fatness, fleshing, obesity 

نَة    ুঔাদয কঙাঝ ালঔলফলল َسَماِمُن ج سُمُّ
quail 

ٌْن    ,কভাঝা, সু্থর, ভাংর ِسَمان  ج َسِم

সু্থরওায়, fat, fleshy, stout, obese 

 ুঔাদয কঙাঝ ালঔ লফলল ُسّمان  
quail 

ان    ভাঔন ফযফায়ী, butter ُسمَّ

merchant 

 ুঔাদয ُسَمانٌََات ج ُسَمانَاة  ،ُسَمانَى

কঙাঝ ালঔ লফলল quail 

ن    কভাঝা fat ُمَسمَّ

َ٘ذََ ْٔ ٍَ  নজভন্ট রাকান to]سمنت[ 

cement (ٙ)  

ْ٘زُٞ ِٔ ٍِ নজভন্ট cement 

ً  َسمَ  ً   ،َسَمْنُجْونِ اْنُجْوِن  অওাী নীর, 

নলবা নীর, ঈজ্জর নীর, কাঢ় নীর, 

ুনীর Sky-blue, azure, deep blue, 

mazarine 

 যীৃ চাঢীয় َسَمْنَدر،َسَمْنَدل

ঈবঘড প্রানী লফলল slamander 

 রম্বা  ফরফান, লঢ َسْمَهِري  

রম্বা, তদঢযাওায tall and 

robust,extremely tall 

 

 ঈলদ্রৃণ ঞা  to (ُسُمو(]سمو[ ]ن[ َسَما

be elevated 

 III প্রলঢলমাকীঢা ওযা to seek َساَمى

to surpass (ه)  

  (هىه ) IV কঢারা to lift أَْسَمى

 سنّ                                                          سمو   
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 VI ফড য়ায تََساَمى

প্রলঢলমাকীঢা ওযা to vie for glory 

 )عن(

ُسُمو     ঈচ্চঢা, ঈচ্চস্বলয, ভমণাদা ূডণ, 

ভত্ত্ব, height, altitude, lodgings, 

 ,অওা(َسَمَوات( َسَماَوات ج َسَماء  

ঘাাঁদলন, ালভয়ানা, ঙাদ, কভখ sky, 

Haven, moonlight, roof, cloud 

  ً  স্বকীয়, অওাী নীর, নলবা َسَمائِ

নীর, ঈজ্জর নীর, কাঢ় নীর, ুনীর 
Sky-blue, azure,deep blue, 

mazarine 

 ,অওাী নীর, নলবানীর َسَماِوي  

ঈজ্জরনীর, কাঢ়নীর, ুনীর, ভুি-

ফাঢা, কঔারা অওালয নীলঘ, 

লফত্র, ধভণ ম্পলওণ ঢ sky-blue, 

azure,deep blue, mazarine, open 

air, under open sky, divine, 

pertaining to religion 

  ً  ,ঈাঁঘু, ঈচ্চ, ভলভালিঢ, ঢুযচ্চ َسِم

ুভান  high, elevated, lofty, 

exalter 

َمىأَسْ   লধও ঈাঁঘু, লধও 

ভলভালিঢ, ঈচ্চঢয, লধও ভান 

heigher, more exalted, heigher, 

more eminant 

 ,ঈাঁঘু, ভুন্নঢ, ভুচ্চ ُسَماة  ج َسامٍ 

লফলষ্ট, high, elevated, eminant, 

exalted 

ْور    ٌُْر ج  َسمُّ  ,কনঈর চাঢীয় প্রাডী َسَماِم
sable 

 ,II নাভওযড ওযা, টাওা [سمً[ َسمَّى

অঔযাঢ ওযা, to name, to designat 

  (ه هى ب)

 IV টাওা, নাভওযড ওযা, to أَْسَمى

cal(ب ه هى)  

 V নাভ য়া, অঔযালয়ঢ تََسمَّى

য়া to be called 

 اسم   :দ্র َسمَّ 

  ً  ,লভঢা, এওআ নালভয ফযলি َسِم

namesake, of the sme name 

 ,নাভ ওযন تَْسِمٌَات ج تَْسِمٌَة  

ঈালধ, নাভ, নাভাফরী, লযবালা, 
naming, disignation, nomenclature, 

name 

بَْسَملَ    ' লফলভিা ‘ ফরা to say 

 ' بِسِم هللِا'

بَْسَملَة     ‘ লফলভিা‘ এয ফযফায 

use of the‘بسم هللا '  
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 নাভও, নালভ, লনধণালযঢ ُمَسمًّى
called, named, determined 

َسنَة  َسنََوات، َسنُْون  ج   ফৎয, year 

 ফাৎলযও, yearly َسنَِوي  

 ফাৎলযও বালফ, ফঙয ُمَسانََهةً 

ফঙয yearly, anually 

 ধায কদয়া, ঢীক্ষ্ণ ( َسّن(]ن[ َسنَّ 

ওযা, ওাঞালভা ওযা, কডা to form, 

to shape, to sharpe (هى) 

 II ান কদয়া, ঢীক্ষ্ণ ওযা to َسنَّنَ 

sharpen, tohon (هى)  

 IV দাাঁঢ কচান to grow ones أََسنَّ 

teeth 

 VIII দাাঁঢ লযষ্কায ওযা to اِْستَنَّ 

clean teeth 

 ,লনলদণ, ূঘনা, (অআন)চালয َسن  

prescription, introduction, 

enactment 

 ,দাাঁঢ أَُسن  ، أَِسنَّة ، أَْسنَان  ج ِسن  

ওযালঢয দাাঁঢ, ঔাাঁচ, ঘাওায দন্ত, 

ালঢয দাঢ, ালয লফলদাাঁঢ, 

লনফ(ওরলভয), কলযলওয ভাণা 
tooth, tusk, fang, nib of pen, tip of a 

nail-أسنانফয় age 

 ,বযা কঢ নুীরন ُسنَّة  

দ্ধলঢকঢ ঘঘণ া, লনয়ভ, ঐলঢযকঢ 

ফযফায habitual practice, 

customary procedure,norms 

  ً  ,ুন্নালঢয নুাযী ُسنٌَِّّة   ج  ُسنّ

ুন্নী, sunnite 

 ,বযা কঢ নূীরন َسنَن  

বযা, ফযফায, যীলঢ, লনয়ভ 
customary  practive, usage, rule, 

habit 

 ,ফিলভ যটকা أَِسنَّة  ج ِسنَان  
spearhead 

 দাাঁলঢয ভামন, tooth powder َسنُْون  

 ফয়স্ক, older أََسن  

،ِمَسنَّات ج   ِمَسن    ান, ান َمَسان 

াণয, কু্ষয ঘাভালঢ (ান 

কদয়ায ফস্তু) whet-stone, 

grindstone, razor strop 

 ,নূলভালদঢ, ঢীক্ষওৃঢ َمْسنُْون  

ানওৃঢ, রু, prescribed, 

sanctioned, sharpened, pointed 

 َٖ َََّ٘ ُٓ দাাঁ ত য়ারা, toothed 

 ,দাাঁঢয়ারা ঘাওা ُمَسنَّنَات ج ُمَسنَّنَة  
cogwheel 

سّن           سند               
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،ُمِسنُّْوَن ج ُمِسنَّ   ,ূযাঢন, ফয়ষ্ক َمَسان 

অআনঢ ফয়ঃপ্রাপ্ত, old, aged, of 

legal age 

ٌُْر ج  ِسنَّاَرة    ফডল, ভাঙ ধযায َسنَانِ

অাঁওডা, fishhook 

 ানাণয grind stone ُسْنبَاذَج  

ٌُْك ج ُسْنبُْوق    ,ফচযা, যডঢযী َسنَابِ

কনৌওা, barge, boat 

 ,কু্ষয, লন, ভুষ্ঠাঘ্ঢ َسنَابُِن ج ُسْنبُن  

ঢুযুন, লিলরং কভলন leg, hoof, 

awl, pin, punch, borer 

 কচার, ঢীক্ষ َسنَابُِل،ُسْنبَُُلت ج ُسْنبُل  

অকা (য), spike (grain) 

  ً  কচালরয ভঢ ুাঁঘার ُسْنبُِل
spiciform 

 ওালরছুলর, ছুর soot ِسنَاج  

 ধুয ওাঞলফডার gray ِسْنَجاب  

squirrel 

 ًّ  ধুযং, ash color, ashen ِسْنَجاِب

ُك ج َسْنَجك  َسنَاجِ   ভানদণ্ড, ঢাওা, 

ফযানায standard, flag, banner 

 খঝা, ভলন (َسنُْوح،ُسْنح( ]ؾ[ َسنَحَ 

য়া, কমাকান কদয়া, ওাযন 

কদঔান to occur,to cometo mind, to 

afford, to argue (ل ب عن)  

 ,টান া খুযান َسَوانُِح ج  ساِوح  

নুকূর, ভঙ্গচনও, turning to right 

side to viewer, auspicious, 

favorable-سوانِح বার রক্ষন, বার 

ংলওঢ, good omens, auspicious 

signs 

 ূলমাক opportunity َسانَِحة  

 ,দাাঁলঢয ককাডা أَْسنَاخ  ،ُسنُْوخ ج ِسْنخ  

দন্তভূর, socket of a tooth, root 

 ,কন্ধ, গুভঝ rankness َسنَخ  

fastiness 

 লফস্বাধ, গুভঝ rancid, fusty َسنِخ  

 ,গুভঝ, কন্ধ rankness َسنَاَخة  

fastness  

 কঞ কদয়া to suppor (ُسنُْود(]ن[ َسنَدَ 

  (الى)

 II কঞ কদয়া, াাময ওযা to َسنَّدَ 

suppor (الى)  

  (ه)III াাময ওযা to suppor َسانَدَ 

IV লনবণ أَْسنَدَ  য ওাযালনা to make 

support الى ه) )  

VI যস্পলযয ঈয লনবণ تََسانَدَ  য ওযা 
 سنه                                        سند      
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 VIII ূত্র ঈলিঔ ওযা to اِْستَنَدَ 

support (الى على هى)  

 ,কঞ, লফশ্রাভ َسنََدات،أَْسنَاد  ج َسنَد  

ৃষ্ঠলালওঢা, support, back –  أَْسنَاد 

ফডণনা ূত্র যম্পযা, chain of 

authorities  ,দলরর, প্রভান  -َسنََدات

ওাকচ-ত্র, document, deed, 

papers 

ٌُْن ج ِسْنَدان    ওাভালযয কনাআ َسنَاِد

(মায ঈড করাা লঝান 

য়)anvil 

 ,তঞ, লফশ্রাভ, ফালরَمَسانُِد ج ِمْسنَد  

কলদ support, rest,cushion, pillow 

ٌُْد ج إْسنَاد    অলযান,ফডণনা ূত্র أََسانِ

যম্পযা, chain of authorities  ٌُْد  أََسانِ

দলরর, প্রভান, ঢণযূত্র document, 

proof, records   إٌتناد করান, 

লনবণ যঢা, leaning,dependence (ًال)  

  ফনণনা লফঞ্জান َمَسانُِد ج ُمْسنَد  

(ালদ) science of ascription 

 লফলধয় predicate (gram) الُمْسنَدُ 

ٌْهِ    লফললয, ঈলদ্দয subject الُمْسنَُد اِل

লফশ্বা, অস্থা, লনবণ ُمْستَنِد   য 

relying,trustin (الى على)  

 ,ওাযন, ঈলদ্দয ُمْستَنََدات ج ُمْستَنَد  

cause, motive-ُمستندات দলরর, 

ওাকচ, প্রভানত্র document, 

paper, deed 

 ফুটিদায কযভী ُسْنُدس  

ওাড(চলডয ওাচ) silk brocade 

  ً  ফুটিদায কযলভয তঢযী ُسْنُدِس

(made of) silk brocade 

ٌَان  ِسْندِ   ও কাঙ evergreen oak 

ٌُْر ج ِسنَُّور  লফডার cat َسنَانِ

ٌُْر ج  ِسنَّاَرة    ফডল, fishing hook َسنَانِ

 অাঁলঘর wart َسْنَطة  

  কযভগুটি, silk worn ِسْنؾ  

 টিলনয ওালযকয َسنَاِكَرة  ج َسْنَكِري  
tinsmith 

 

 কলচলয় ঞা to grow (َسنَم(]س[ َسنِمَ 

 

 V অলযান ওযা,ঈলয [سنم[ تََسنَّمَ 

ঞা to ascend, moun (هى)  

 ঈচ্চঢা, ঘূডা, height, peak َسنََمة  

سهر              سنه       
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কুাঁ أَْسنَِمة  ج َسنَام   চ (ঈলঞয) 
hump 

 লংালন অলযান تََسنُّم  
accession to the thron 

 ঈত্তর, লঔলরন, কঢাযন ُمَسنَّم  
convexed, arched 

 রফন কদয়া, লদ্ধভাঙ َسنَُمْوَرة  

লফলল] salted and smoked fish 

 লধও ফয়ী য়া (َسنَه(]س[ َسنِه  
to become spoil, food 

 V ফাল য়া, নষ্ট য়া [سنه[ تَسنَّهَ 
to become spoiled 

 ফাৎলযও, প্রলঢ ফঙয ُمَسانََهةً 
annualy,yearly 

 ঘওভও (َسْنى،َسْنو(]ن[ ]سنً،سنو[ َسنَا

ওযা, ঈজ্জর য়া to shine 

  (هى) II চ ওযা to facilitat َسنَّى

  (ل) V চ য়া to be eas تَسنَّى

 ,প্রবা, দীলপ্ত, চাাঁও চভও َسنًا، سنًى

ছরও, ঘভও, ঘাওলঘওয brilliance, 

resplenence, flash, sparkle 

 ,প্রবা, দীলপ্ত, চাাঁওচভও, ছরও َسنَاء  

ঘভও, ঘাওলঘওয, ভমণাদা, ঈচ্চস্থান, 

brilliance, resplenence, flash, 

sparkle, exaltedness 

  ً  ,ঈঘু, ভুচ্চ, ভলভালিঢ, high َسنِ

exalted 

 লধও ঈজ্জর, লধও أَْسنَى

দীলপ্তভান, লধও প্রলঢবাফান 
more sublime, radiant, brilliant 

 ালন ঙাাঁওলন water َسَواٍن ج َسانٌَِة  

scoop 

َات ج ُمَسنَّاة    ,চাাচ খাঝা, ফাাঁধ ُمَسنٌَّ

চাঙ্গার jetty,dam 

 ,ফাৎলযও, প্রলঢফঙয َسنَِوًٌا، َسنَِوي  

yearly,per annum 

 IV দীখণ অলরাঘনা ]سهب[أْسَهبَ 

ওযা to talk in detail (عن)  

 ভঢর প্রান্তয, steppe ُسُهْوب  ج ُسْهب  

region 

 ,লফদঢা, ফাগ্বাহুরয اِْسَهاب  

elaboration,  prolixity-  بَاَسَهابলফদ 

বালফ, লফস্তালযঢ বালফ elaborately, 

in deatail 

 ,দীখণ  ব্দ ফহুর, লফস্তালযঢ ُمْسِهب  

লফদ prolix, elaborate 

 যাঢ চাকা, খুভ না (َسَهد(]س[ َسِهدَ 

য়া, to be sleepless 

 سهم             سهر   
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دَ   II যাঢ চাকান to make sleepless َسهَّ

   (ه)

دَ   V যাঢ চাকান to تََسهَّ

makesleepless 

 লনদ্রাীনঢা ُسهد  
sleeplessness   

  লনদ্রাীন insomnic ُسُهد  

 লনদ্রাীনঢা ُسَهاد  
Sleeplessness 

 ,লফলনদ্র, চাগ্রঢ, sleepless َساِهد  

awake 

 চাগ্রঢ ণাওা to pass (َسَهر(]س[ َسِهرَ 

night  

sleepless to make sleepless 

  (ه) IV যাঢ চাকান أَْسَهرَ 

 ,লফলনদ্রঢা, লফলনদ্রা, চাগ্রঢ َسَهر  

ঢওণ , sleeplessness, wakefulness, 

watchfull 

 ন্ধযা, ন্ধযায َسْهَرات ج َسْهَرة  

অলয়াচন, ন্ধযা প্রদণনী, evening, 

evening party, evening show 

লফলনদ্র, চাগ্রঢ, ঢওণ َسْهَران   , 
sleepless, wakeful, vigilant 

 ,লফলনদ্রঢা, খুভীনঢা ُسَهار  

ঢওণ ঢা sleeplessness, insomnia, 

vigil 

ار    কম বযাফঢ খুলভয َسهَّ

ভলধয াাঁলঝ a nightthawk 

 যালঢয িাফ night َمَساِهُر ج َمْسَهر  

club 

লফলনদ্র, চাগ্রঢ, ঢওণ َساِهر   , ন্ধযা, 

যাঢ, যালঢয কফরা, sleepless, 

awake, vigilant, evening, night, 

nightly 

ঢৃষ্ণাঢণ (َسَهؾ( ]س[ َسِهؾَ   য়া, to 

be thirsty 

 প্রঘন্ড ঢৃষ্ণা violent thirst ُسَهاؾ  

 নযভ য়া to be (ُسُهْولَة(]ن[ َسُهلَ 

smoot (على)  

لَ    (هى) II নযভ ওযা to smoot َسهَّ

 III ক্ষভাীর য়া to be َساَهلَ 

indulgent (ه)   

 IV াঢরা ায়ঔানা য়া أَْسَهلَ 
to purge 

لَ   (ل) V চ য়া to be easy تََسهَّ

 VI ক্ষভাীর য়া to be تََساَهلَ 

indulgen (مع ل ه)   
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 X চ ভলন ওযা to deem اِْستَْسَهلَ 

easy (هى)   

 ,ভৃন, ভঢর, নযভ ُسُهْول  ج َسْهل  

চ, ুলফধা চনও, াধাযন, 

াফলরর smooth, even, soft, 

clnvenient, plain-    ُسُهْول ভান 

নযভ ভাটি, ভঢর level, sft 

ground, plain 

 লযওল্পও, planer َسْهلَة  

 কওাষ্ঠ নযভওাযী purgative َسُهْول  

 ,চ, ুলফধা easiness ُسُهْولَة  

facility 

 লধওঢয চ, লধ أَْسَهلُ 

ওভঢর, লধও ভৃন, লধও 

ুলফধা চনও more smooth, 

evener, more convenient 

 ,ায়ঢা تَْسِهَُلت ج تَْسِهل  
fascilitation 

َهال  إسْ   টাআলযয়া diarrhea 

 ,প্রশ্রয়, তধমণয, ক্ষালন্ত تََساُهل  

াফধানঢা, ফলরা  
indulgence, forbearance, tolerance, 

negligence 

 কযঘও লধ, কঝ ُمْسِهَُلت ج ُمْسِهل  

নযভ ওযায লধ purgative, 

laxative 

 টাআলযয়া অিান্ত, suffering ُمْسَهل  

from diarrhea 

اِهل  ُمتَسَ   ংমঢ, ক্ষভাীর, কওাভর, 

নীর, তধমণীর indulgent, 

enduring, extravagant, patient 

 ,চ, াফরীর easy ُمْستَْسَهل  

simple, natural 

 লফফডণ (ُسُهم،ُسُهْوَمة(]ؾ[]ن[ َسَهمَ 

য়া to look grave 

   (ه) III রঝালয ধযা to draw َساَهمَ 

ل ) IV ং কদয়া to give share أَْسَهمَ 

   (فً

 ,ঢীয ُسُهْوم ، ِسَهام ، أْسُهم ،ِسَهام  ج َسْهم  

া কফলক মায়া, dart,arrow-أسُهم 

ং, বাক, ভা লফলল portion, 

share, 

  ভাযাত্মওঢা, দঃুঔ, কাও ُسُهْوم  
graveness, sadness, mourning, 

lamentation 

  ً  ,ং, ভচঢু(মুিবালফ) أْسُهم

share-,stock, 

 سوء           سهم    
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ং গ্রন, ংَ ُمَساَهَمة  
paticipation, share 

  ংীদায, ভচদুদায ُمَساِهم  
shareholder, stockholder 

 নযভনষ্ক (َسْهو( ]ن[]سهو[ َسَها

য়া, ফলরা ওযা,  বূলর মায়া 
tobe absent minfed, to neglect, 

forget 

 ,ফলরা, ভডলমাকীঢা َسْهو  

লফস্মৃলঢ  inattentiveness, absent 

mindedness, negligence 

 ঙায়াকুন্চ, লফলল এওান্ত َسْهَوة  

স্থান a kind of alcove 

 ,ভনলমাকী, নযভনষ্ক َسْهَوانُ 

বূলরা, লফস্মযড ীর  inattentive, 

distracted,absent minded, forgetful 

 ,ভনলমাকী, নযভনষ্ক, বূলরা َساهٍ 

লফস্মযডীর   inattentive, 

distracted, absent minded, forgetful 

 ঔাযা(َسْوء(]ن[]سوء[ َساءَ 

য়া,কাও ওযা, ীলডঢ ওযা, 

অখাঢ ওযা, মন্ত্রডা কদয়া,  ন্তুষ্ট 

ওযা to be bad,to grieve, to 

hurt,torment,to displease 

أَ  ) َسوَّ )سّوء   II ক্ষলঢ ওযা to do badly 

  (هى)

 IV ঔাযা বালফ ওযা to doأََساءَ 

badly(الى) 

 VIII লফযি য়া to goاِْستَاءَ 

through rough times(من) 

 ,ঔাযা, ীলডঢ,ভأَْسَواء  ج ُسْوء  

অখাঢ, দবুণ াকয, evil, ill, inequity, 

misfortune 

 রজ্জা,ভমণাদাَسْوَءات ج  َسْوأَة ، َسْوَءة ، 

ালন,ভমণাদাানী ওয 

ওাচ,কমৌনান্ধীয়,ককান ং  
shame, disgrace, derogative act 

ِء ، سٌِّئ   ًّ  ভন্ন,ঔাযা,লনওৃষ্টَس
bad,ill,foul 

 া,যাধ,ঔাযাَسٌِّئَات ج سٌِّئَة  

ওাচ,ুলফধা sin,offence, 

misconduct, 

َمَساَءة   َمَساِوُئ ج  ঔাযা ওাচ,চখনয 

ওাচ,  evil deed,vile action-

  ুলফধা, দফুণরঢা, ঔায লদওَمَساِوئُ 
disadvantage, badsides 

 ,ঔাযা ওাচ, যাধ إَساَءة  

ভান misdeed, offense, insult 

 سٌد                                  سٌب
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 ,ন্তুলষ্ট, ঔুল, লফযলি إْستٌَِاء  

চারাঢন, dissatisfaction, 

displeasure, annoyance,  

 ,অিভনাত্রৃও, ক্ষলঢওয ُمِسًء  

ুলফধা চনও, ভান ওয 
dissatisfaction, displeasing, 

insulting 

 ,অিান্ত, ন্তুষ্ট, লফযি ُمْستَاء  

ঈঢযি offended, displeased, 

 শ্বালযাী, শ্বালযাী َسَواِري  

ফালনী, horse man, cavalry 

 ব্রা, কভলয়লদয ُستٌَِانَات ج  ُستٌَِان

যীলযয ঈলযয ংলযলালাও 
brassiere, corset, bra 

 ,ভ্রভড ওযা (َسْوح( ]ن[ ]سوح[ َساحَ 

খুলয কফডা, to travel, to roam 

 কঔারা َساح  ،َساَحات ج َساَحة  

চায়কা, ঘত্রৃয, ভাঞ courtyard, open 

space, open square 

 ,ভ্রভড ওাযী َسَواُحْوَن  ج  َسَواح  
traveler 

اح  ،ُسٌَّاح  ،َسائُِحْون ج سائح    ভ্রভড ُسوَّ

ওাযী, মণঝও, পলওয-দযলফ, 

traveler, tourist 

 ওদণভাি (َسْوخ( ]ن[ ]سوخ[  َساخَ 

য়া, নযভ, ললচ্ছর য়া 

(ভাটি), ভয়দা যঢালরয ভঢ 

য়া,to become muddy, to be soft, 

slippery 

 ওালরা য়া to be (َسَود(]س[َسِودَ 

black 

دَ   II ওালরা ওযা to make blac َسوَّ

  (هى)

 IX ওার য়া to be black اِْسَودَّ 

َسَواد   أَْسِوَدة   ج  ওারযং, ওার, 

ওালরভা, (  أَْسِودة ( ওার কাাও, 

কাও), অফাদী চলভ, লবঢলযয 

ং, ংঔযা গুরু, black cor, black, 

blackness, black clothing, arable 

land, inner part, multitude-  الَسَواُد

 ,ফৃত্তভ চনলকাষ্ঠী األْعَظمُ 

 াধাযন ভানুল َسَواُد النَّاِس 
common people 

ٌْنِ   কঘাঔ eye ball َسَواُد العَ

ٌْنَةِ   ঈয suburb َسَواُد الَمِد

ٌْلِ   ফড,ন্ধ ওাযযাঢ َسَواُد اللَّ
long, dark night 
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 ,ওার َسْود   ج  َسَوَداُء  م أَْسَود  

ওারযং, black, black colored 

 এওওার, লনলগ্রা a َسَوَدان  ج أْسَود  

black, Negro 

 ওয়রা ওার, কচঝ-ব্লাও أَْسَوُد فاْحمِ 
coal black, jet black 

 ব্লাও ফাআর (প্রাঘীন লধ َسْوَداء   

লফলল), ঢাা, দঃূঔ, লফলাদ 
black bile, melancholy, sadness 

ٌْداء    ব্লাওফাআর (প্রাঘীন লধ ُسَو

লফলল), ঢাা, দঃূঔ, লফলাদ 
black bile, melancholy, sadness 

 ,ঢাা গ্রস্ত, লফলন্ন َسْوَداِوي  

লনযানন্ন melancholic, depressed, 

broody 

ٌْد    ঔডা নক্সা, ঔডা করঔা تْسِو
rough draft 

َدة    ,ঔডা করঔা, ঔডা নওা ُمَسوَّ

কনাঝ, rough copy, rough sketch, 

note 

 প্রধান (ُسْإُدد،ِسٌَاَدة( ]ن[ ]سود[ َسادَ 

য়া, ীলণওঢণ া য়ায়, স্বাধীন 

য়া, ান ওযা, যাচত্রৃ ওযা, 

প্রবাফ লফস্তায ওাযী য়া to be 

head, chief, to rule, predomonate   

   (على ه هى )

دَ   ,II প্রধান ওযা, াও ওযা َسوَّ

স্বাধীনওযা to make head, chief, 

sovereign 

 ,বদ্রলরাও َساَدات، َساَدة ،أَْسٌَاد  ج  َسٌِّد  

লভষ্টায, যায, প্রধান, 

ভানফী(ঃ)ধস্তন ফং ধাযা 
gentleman, mister, sir, chief, direct 

descendants of Haz. Mohammed 

(sm) 

 বদ্র ভলরা, লভল َسٌَِّدات ج  َسٌَِّدة  
lady, mistress 

 ,ওঢৃত্রৃ, অলদ, প্রাধানয, ফডত্রৃ ِسٌَاَدة  

াধীনঢা command, mastery, 

supremacy, rule 

 ,ওঢৃত্রৃ, অলধঢয, যাচত্রৃ ُسْإُدد  

অআন, ক্ষভঢা, স্বাধীনঢা dominion, 

domination, power 

 ওঢৃত্রৃওাযী (ভঢ, নুবূলঢ) َسائِد  
prevailing (openion, feeling)  

رَ   II কফযা কদয়া to wall [ سور[َسوَّ

in, to enclose (هى)  

   (ه) III রুলপ কনয়া to leap,grip َساَورَ 

رَ    ( هى) V কফলয় ঞা to scale تََسوَّ

 سٌع                                                                                        سٌد     



60 

 ,প্রাঘীয, কদয়ার أَْسَرار  ج ُسْور  

কখযা, কফডা wall, enclosure, 

fencing 

 অরলওাযঅলনয ُسَور  ج َسْوَرة  

ূযা, ধযায় sure, capter 

 প্রঘন্ডঢা, লি, কচাড, ঢীব্রঢা ُسْوَرة  
violence, force, fierceness, 

هَ  َّٞ ََ ُٓ ফযা কদয়া surrounded by 

fanced 

َوار  أَساِوَرة ،أََساِوُر،أَْسِوَرة ، ُسْور   ج  سِ   
ফারা, ওাাঁওন,  কব্রলরঝ, ঘুলড 
bracelet, armlet, wrist band 

 ,ান ওযা (َسٌَاَسة(]ن[]سوس[ َساسَ 

প্রবালফঢ ওযা, কনঢৃত্রৃ কদয়া to 

govern, to lead (هى ه)  

 ,কাওায় ঔায়া (َسَوس( ]س[ َسِوسَ 

দাঢ নষ্ট য়া, লঘ মায়া to 

be worm eaten,to become carious 

سَ َسوَّ   II কাওায় ঔায়া worm 

eaten 

سَ   V কাওায় ঔায়া worm تََسوَّ

eaten 

ٌَْسان ج ُسْوس    ওালঞয কাওা, ভণ ِس

কাওা, wood worm, mothworm 

 ,প্রান ِسٌَاَسات ج ِسٌَاَسة  

ফযফস্থানা, নীলঢ administration, 

management, policy 

  ً  َساَسة  ، سٌاِسٌُّون  ج   ِسٌَاِس
যাচজনলঢও, কুঝজনলঢও, political, 

diplomatic,   َسٌَاِسٌَّة যাচনীলঢলফদ, 

কুঝনীলঢও, যাি নায়ও polititian, 

diplomat, statesman 

س    দাাঁঢ ক্ষয়লযাক dental تََسوُّ

caries 

،َساَسة  ج  َسائِس   اس   ُسٌَّاس  ،ُسوَّ

অস্তাফলরয লযঘারও, ল, 

ফযফস্থাও, লযঘারও stableman, 

groom, manager 

 লচায zipper ُسْوَستَة  

 কফঢ ভাযা, প্রায (َسْوط(]ن[ َساطَ 

ওযা to lash, to whip 

ِسٌَاط ، أَْسَواط  ج َسْوط     কফঢ, ঘাফুও, 

whip, scourge 

 ঙলড, ঙলডয ভঢ ঈওযড ِمْسَوط  
stick and alike 

 ,ল্প ভয় َساع ، َساَعات ج َساَعة  

খন্টা, কঝলফরখলড, খলড, time, while, 

hour, time piece, clock, watch, 

 سوق               سعد
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 ,ূডণ ঈত্থান ভয়, এঔন السَّاَعةَ 

এআভলয়, এক্ষলন, ঢাৎক্ষলনও now, 

immidiately, at this moment 

 ক ভলয় in that hour َساَعتَئِذٍ 

  ً  খলড লনভণাঢা watchmaker َساَعاتِ

ٌْعَة   ٌْعَات ج َسَو  ,ল্পভয় َسَو

এওঝুক্ষড little hour, little while 

 লকরলঢ (َسْوغ، َمَساغ(]ن[]سوغ[َساغَ 

চ য়া, নুভলঢ কমাকয 

য়া, নুলভাদীঢ য়া to be 

easy to swallow, to be allowed (ل ه)   

غَ  ل ) II নুভলঢ কদয়া to permit َسوَّ

  (هى

 IVলচ লকরা to swallow,easily أَساغَ 

   (هى)

  (هى) V ধায কদয়া to leaseتَساغَ 

  X চ াঘযভলন ওযা to اِْستََساغَ 

regard as easy to swallow (هى) 

 ,লচ প্রলফ, ম্তফনা َمَساغ  

নুভলঢ, easy access, possibility, 

perm ission  

ٌْػ    ,বাডা কদয়া (আচাযায়) تَْسِو

আচাযা hiring out on lease, leasing 

 ,লচ লকরায ভঢ, ূস্বাধু َسائِػ  

রুলঘ ওয, নুলভাদন কমাকয, 

নূলভালদঢ, easy to swallow, tasty, 

acceptable, permitted 

غ   َؼات ج  ُمَسِوّ  নযামযঢায ُمَسّوِ

ওাযন, নযামযঢা, গ্রন কমযাকয 

ওাযন justifing factors, 

justification, 

 ,লচ লকরায ভঢ, ূস্বাধু ُمْستََساغ  

রুলঘওয, easy to swallow, tasty 

 II ফাদ কদয়া, ফালঢর [سوؾ[ َسوَّ ؾَ 

ওযা, কদলয ওযা to put off, to 

postpone,to delay (هى)  

 এয – س) ঢুলভ কদঔলফ سْوؾَ 

ংলক্ষপ্ত রূ), ‘ যপ ‘-বলফলযৎ 

ওালরয, you will see  َسْوَؾ تََرى-  

 ,দযূত্রৃ َمَساِوؾ  ،َمَسافَات ج َمَسافَة  

ন্তয, distance, interval 

ٌْفَات  ج   ٌْؾ  تَْسِو تَْسِو  ভুরঢলফ ফস্থা, 

কদলয, postponment, deferral, delay 

  ً ِف ٌْ  ,দীখণুত্র, লফরম্ব,  delaytory تَْسِو

late, delaying, delayed 

 سوم             سوق
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 ,ঘারান, াঞান (َسْوق،ِسٌَالَة(]ن[ َساقَ 

ঈদৃ্ধঢ ওযা, to drive (هى ه)   

قَ   (هى) II লফিয় ওযা to market َسوَّ

 III এওলঙ্গ ঘরা to َساَوقَ 

accompany (ه)  

 VI এওলঙ্গ ঘরা to تََساَوقَ 

accompany 

 VII ঘালরঢ য়া to be driven اِْنَساقَ 

  (هى) VIII ঘারনা ওযা to drive اِْستَاقَ 

 ভঝয কাডী ঘারান, ফাধয َسْوق  

ঢায লনলয়াক (জনয), তনয 

লযঘারনা driving car, 

conscription, mobilisation 

 কওৌর strategy َسْولٌَِّة  

، ُسْوق  ج َساق   ٌْمَان   ,কঞং,ঈরু, া ِس

ভূর, ককাযা(কাঙ) shank, thigh, 

leg,stem 

 ,শ্চাদবাক যক্ষী তনয َسالَة  

লঙলনয াাযাদায rear guard 

-ফাচায, াঝ أَْسَواق   ج  ُسْوق  

ফাচায,কভরা bazzar, market, fair 

 চনঢা, লবড rabble, mob ُسْولَة  

  ً  ,ফাচায ংিান্ত, ফযাফায়ী ُسْولِ

াধাযন, আঢয relating to market, 

market trader, common, vulgar 

ٌْك    চাঈ ঔাফায লফলল, kind of َسِو

mush 

ٌِك    ওান্ড, ককাডা َسِولَة  ، ُسَو

(কালঙয), stem, stalk 

ٌْمَة    কঙাঝ ফাচায small market ُسَو

 ঈত্তযালধওায, িভ, ুত্র, প্রঙ্গ ِسٌَاق  
succession, sequence, thread, 

context 

اق   الُْوَن ج  َسوَّ  ,খারও, িাআবায َسوَّ

driver, 

 ,প্রফডঢা, ঈন্নয়ন, গ্রকলঢ َمَساق  

trend, development, progress 

ٌْك    ফাচাযচাঢ ওযড, কওনা تَْسِو

কফঘা marketting, sale 

ٌْمَة    দয ওলাওলল, ুলফধা চনও تَْسِو

িয়, bargain, chaffer, barter, 

aangeous purchase 

ঙ্গলঢ, অন্তঃম্পওণ تََساُوق   , 

কমাকালমাক, প্রঙ্গ, এওঢা 
contiguity, interrelation, 

communication, cotext, condormity 
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 ,ঘারনা َسالَة ، َسائِمُْوَن  ج  َساِئك  

ঘালরওালি driving, driving frce-

 ,ঘারও(শু) َسالَة ،َسائِمْونَ 

িাআবায, াআরঝ (লফভান) 

,কালযায়ান(শু), ল, শ্বালযাী 

(লখাডা) driver, pilot 

 কভয়াও (َسْون(]ن[َسانَ 

ওযা,লযষ্কায ওযা, to rub, to srcub 

  (هى)

نَ   II দাাঁঢ লযষ্কায ওযা to clean َسوَّ

  (هى)

 কভয়াও, small ُسْون  ج  ِسَوان  

(tree) branch stick with soften tip to 

clean, polish teeth 

ٌُْن ج  ِمسَوان    কভয়াও, small َمَساِو

(tree) branch stick with soften tip to 

clean, polish teeth 

 লনফন্ধন ওযা, ফীভা ]سوكر[ َسْوَكرَ 

ওযা, কযলচিী ওযা to insure, to 

register (هى)  

 লনফন্ধীঢ, কযলচিীওৃঢ ُمَسْوَكر  
insured, registered 

لَ   II প্ররুব্ধ ওযা to argue [سول[ َسوَّ

  (ل)

ََّل( َل)تََسؤ  V লবক্ষা ওযা, to begتََسوَّ

ل    ,লবক্ষা, ঘযভ দালযদ্র begging تََسوُّ

beggart 

ل   لُْون ج ُمتسّوِ  লবকু্ষও beggar ُمتََسّوِ

 ,ফাচালয কঢারা (َسْوم(]ن[ َسامَ 

অলযা ওযা to offer to  sale, 

toimpose (ه هى)  

مَ  ه ) II অলযা ওযা to impose َسوَّ

  (هً

  (هى) III দয ওযা to burgain َساَومَ 

 IV খা কঔলঢ কদয়া to let أََسامَ 

graze freely (هى)  

  (هى) VIII দযওযা to bargain اِْستَامَ 

خ َ َٓ ٤َب ٍِ অনবজলও ordination 

 ,দয ওলাওলল َمَساَوَمات ج َمَساَوَمة  

bargaining 

 ভান য়া to )َسَوى(]س[ َسِويَ 

be equal (هى)    

ى  II ভঢা লফধান ওযা to َسوَّ

equal 

 III ভান য়া to be equal َساَوى

  (هى)

 VI এও যওভ য়া to be تََساَوى

similar 

 سوب              سوم  
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 VIII কাচা য়া to be اِْستََوى

straight 

 ভঢা, এওরূ, equality, same ِسَوىً 

ness 

 ভান, ভঢা equal, equality َسَواء  

 কাচা, ঠিও, ঝুঝু أَْسِوٌَاُء ج َسِوي  

ণাওা, মু্পনণ, স্বাবালফও কডড, 

দৃ, straight, right, unimpaired, 

regular  

 ,মুিবালফ, এওলত্র, nointle َسِوًٌا

ভঢা equality َسَواٌَا ج  َسِوٌَّة    -سِوٌَّةً 

 কমৌণবালফ, togather, jointly 

  ً  ,ভান, এওযওভ أَْسَواء  ج  ِس

এওরু equal, similar, alike 

 ,লফললঢ, লনলদ্দণষ্টবালফ ال ِسٌََّما

লফললবালফ, প্রধানঢ, ভূঔযঢ 
especially, in partucular, mainly 

 ভান, এওভঢ equal, alike َسَواِسٌَّة  

 ,ভঢর ওযড, ফলন্নাফস্ত تَْسِوٌَة  

ফযফস্থা, ভিয় ওযা (লফলযাধ) 
leveling, settlement, arrangement, 

adjustment 

 ,ভঢা, াভয, ভ লধওায ُمَساَواة  

ফলন্নাফস্ত, equality, equinalence, 

eaqual right 

 ,ভঢা, াভয, ভ লধওায تََساوٍ 

ফলন্নাফস্ত, equality, equinalence, 

eaqual right 

 যরঢা, ভঢা, লনয়ভ اِْستَِواء  

ঢান্ত্রীওঢা, এওাগ্রঢা, ওরঢা, 
straightness, evenness, levelness, 

steadiness 

  ً  লনযক্ষীয়, গ্রীি প্রধান اِْستَِوائِ
equitorial, tropical 

 ,ভ, ভান, এওরু equal ُمَساوٍ 

equivalent, similar 

 ,ভান, নুরু এওরু ُمتََساوٍ 

এও চলনয equal, similar, alike 

 ,কাচা, নযায়যায়ড, ঔাাঁডা ُمْستَوٍ 

ভান, ভৃড, ুরু, াওা, াফা! 

(বারযান্না) straight, upright, 

erect, smooth, well done (cooking) 

 ,ঈচ্চঢা, ভান, levek ُمْستًَوى

standard 

 চনাফ سٌِّد، َسٌِّدى =ংলক্ষপ্ত রূ ِسً
Mr. Sir 
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 ধনুলওয ফাাঁওালনা লদও سٌات ج سٌة  
curved part of the bow 

ٌْب(]ض[ َسابَ   ,প্রফালঢ য়া (َس

দ্রুঢ াাঁঝা, লয ডা, ঢযাক ওযা, 

ফলরা ওযা, ভুি ওযা to flow, to 

run along, to walk hurry, to give up, 

to neglect, to let go (ه هى)  

 VII প্রফালঢ য়া to  flow اِْنَسابَ 

  ( الى)

 ,বাকা, ফাধয, ভুি, লঠরা َسائِب  

রম্পঝ, luckless, lost, lax, un 

restarained 

 II কখডা, কফডা কদয়া, to [سٌج[ َسٌَّجَ 

fence in 

 V কখডা, কফডা কদয়া, to fence تََسٌَّجَ 

in 

،أَْسِوَجة ، َسٌَاَجات ج َسٌَاج    ,ফাধা أَْسٌَاج 

কফডা কদয়া, কফডা, কখযা, 

fencing, fence, hedge, eclosure 

ٌْح( ]ض[ َساحَ  ٌَْحان،َس  প্রফালঢ (َس

ওযা, করান to flow, run(water) 

 ভ্রভন ওযা to(َسٌَاَحة(]سٌح[]ض[ َساحَ 

travel 

 II প্রফালঢ ওযা to makeَسٌَّحَ 

flow(هى) 

 IV প্রফালঢ ওযা to make flowأََساحَ 

  (هى)

 VII লফসৃ্তঢ য়া to spreadاِْنَساحَ 

 ,ভ্রভন, মণঝন َسٌَاَحات ج َسٌَاَحة  

travel, tourism 

 ভ্রভনওাযী, মণঝও َسٌَّاُحْون ج َسٌَّاح  
traveller, tourist 

،َسائُِحْون ج َسائِح    ,ভ্রভনওাযী ُسٌَّاح 

মণঝও, traveller, tourist 

 ঢযর, কটাযা ওাঝা (ওাড) ُمَسٌَّح  

fluid, liquid, striped (garment) 

ٌْخ( ]ض[ ]سٌخ[  َساخَ  ٌَْخان،َس  টুলফ (َس

মায়া, ফল মায়া (ওাদা-

ভাটিলঢ) to sink on to mud, 

ground 

ٌْخ    ঙু্ক, কঝকুয়া, ারওা রু أَْسٌَاخ  ج ِس

ঢযফালয, ফডঘাকু skewer, rapier, 

large knife 

ٌُْرْورَ ة،سٌَْ ر( ]ض[ َسارَ  ٌْرَ ة،َمِسٌْ ر،َس  )تَْسٌَ ار،َمِس

ঘরা, মাত্রা ওযা, ঘডা, ঢযাক ওযা, 

কদৌডা, কভলন ঘরা(ًٌْرا  ,(অঘযন َس

ওযা, to set out, to move, to tvel, to 

ride, to leave, to act (على) 

 سٌر             سٌب     
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 II ঘারালনা, াঞান, কটাযা ওাঝা َسٌَّرَ 

(ওাড) to set in motion, to send, 

to stripe (هى) 

  (ه) III লঙ্গ ঘরা to go along َساٌَرَ 

هى ) IV ঘারান to set in motion أََسارَ 

  (ه

ٌْر    ,ভ্রভন, মাত্রা, াাঁঝা, গ্রকলঢ َس

ওামণিভ, নুীরন, অঘযন, কঘষ্টা 
trip, travel, progress, procedure, 

practice, conduct, behavior, 

pursuance 

ٌْر    ,কফল্ট (ঘাভডায) ُسٌُْور  ج َس

লযলধ, কখয, ঘারলওয কফল্ট belt 

(leather), girth, drive belt 

ٌَْرة    ,ঘরনবলঙ্গ, কলঢণ َس

ওামণযম্পযা gait, course 

ٌَْرة    ,অঘযন, াফবাফ ِسٌَر  ج ِس

ফযাফায, চীফনাঘাযন, চীফনী, 

(আলঢা,)   ُسٌُور  প্রঘাযনা, 
campaigns ) conduct, attitude, 

behavior, way of life, biography, 

history, 

ٌَْرةُ   মযঢ কভাাম্মদ(ঃ) الّسِ

চীফনী, life of Hazt. Mohammad 

(sm) 

 ,খনখন পয, ঘরায ঈয َسٌَّار  

ঘরভান traveling frequently, 

always on the move, continually 

moving 

 ,াাঁঝা, ঘরা, কদৌডা, ভ্রভনওাযা َسائِر  

মণঝও, কম খলয কফডায়, লযলঘঢ, 

মণাপ্ত, ঘরলঢ going, walking, 

running, walker, wanderer, traveler 

 ,লযঘালরঢ ُمَسٌُِّرْون ج ُمَسٌِّر  

লনয়লন্ত্রঢ, প্রদলণঢ, দযূফত্তী -

লনয়ন্ত্রন directed, guided, 

controlled, remote-controlled 

ٌَْراس    অঞা, অাঁঞার দাণণ, glue ِس

ٌَْرج    লঢলরয কঢর, sesame oil ِس

  ً ٌِْس ٌِْسٌَات ج ِس ،ِس  ً  ঝাটু্ট, ঝাটূ্ট ِسٌَاِس

কখাডা, কঙাঝ আদযু pony, young rat 

ٌَْطرَ   অলদ ওযা, লনয়ন্ত্রন ]سٌطر[ ِس

ওযা, ভালরও য়া, ক্ষভঢা ায়া, 

দঔর ওযা to command, dominate, 

control, to be master, to gain power 

ٌَْطرَ   II প্রবালফঢ ওযা, অলধঢয تََس

ওযা, লনয়ন্ত্রন ওযা, ভালরও য়া, 

ক্ষভঢা to, reign, command, 

                         سٌم                سٌر
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dominate, control, to be master, to 

gain power 

ٌَْطَرة    ,লনয়ভ, যাচত্রৃ, লধওায َس

অলদ, শ্রষ্ঠযত্রৃ, ক্ষভঢা, লদ্ধান্তওাযী 

প্রবাফ rule, domonion, 

dominagion, power 

ٌْؾ   ،ُسٌُْوؾ  ج َس   أِسٌُؾ  ،أَْسٌَاؾ 

ঢযফালয, াভলযও লি, sword, 

sabre 

ٌْؾ    ,কূর, াড shore أَْسٌَؾ  ج َس

bank, coast 

 খাঢও, চিাদ executioner َسٌَّاؾ  

 লযলফষ্টনী, কফডায ঈাদান ُمَساٌَفَة  
fancing 

َهرَبح َ ْٞ ٌُ ٤ْ ٍَ ফীভা, insurance 

ٌْل(]ض[َسالَ  ٌَُْلن،َس  প্রফালঢ (َس

য়া, ঢযর য়া, করান to flow, 

to be lquid, to melt 

 II প্রফালঢ ওযা to make flow َسٌَّلَ 

 (هى)

 IV প্রফালঢ ওযা to make flow أََسالَ 

 (هى)

ٌْل    ,ফনযা, লাফন, চরলস্রাঢ ُسٌُْول  ج َس

প্রফা flood, innundation, torrent, 

stream 

ٌْلَة    চরপ্রফা, প্রফা stream َس

 ,ঢযর ফস্থা liquid state ُسٌُْولَة  

liquidity, 

 ,প্রফালরঢ, প্রফর, ভুলর ধালয َسٌَّال  

ঢযর, প্রফা, ধাযা streaming, 

stream, liquid flui,-  ِلَلَُم َسٌَّال চ 

ওরভ,াফরীর তরী simple pen, 

fluent style 

 ,কঙাঝনদী, লওঝ, কহ্বয rivulet َسٌَّالَة  

pocket 

 ,ঘরভান, প্রফা, দ্রফন َسٌََُلن  

কলনালযয়া (লমৌনলযাক) flowing, 

flow, liquifaction, gonorrhea 

ٌْل    কঙাঝনদী, নদীঢর َمَساٌُِل ج َمِس
rivulet, river bed 

 ,ঢযর, চরফৎ, fluid َسَوائُِل ج َسائِل  

liquid, a fluid, a liquid - ( َُسَوائِل) 

 ,ঢযরঢা, ঢযরাফস্থা, fluidity سائِلٌّة  

liquid state 

ٌَُْلن    ,ভলড (কাযলনঝ াণয) ِس

garnet  

ٌَْمى ٌَْما( ِس ٌَْماُء ،)ِس ،ِس ٌَْمت   ِسٌَم  ج  ِس
লঘহ্ণ, লনদণন, তফলষ্ট, বাফবঙ্গী, 

কঘাযা, mark, sigh, expression, 

appearance, outlook 
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ُ"  ''                              
ফণ যভারায ক্ষতযতভ ১৩ তভ অক্ষয। 

  ّبهع ডও, যািা          

( ংন্ডক্ষ – ُ( 

 ক্ষওানন্ডওান ভয স্ত্রী 

ফ যনাভ )َِى(  এয 

তযফন্ডত য ব্যফহৃত য-

َ~ََهأ٣َََزُيََِهأََ ِِ ٣زُ    

 ّؤٕ              
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 এ ছাডা )ً  ط ( এয 

ফদন্ডর ব্যফায ওযা য-

لََ ظَ ُٓ َََّّٓٓ لَ ُٓ َ~ َِ  

ََََََََََََََََََ  ُ ْٞ ُْ َ~ََعْؼ  ً ْٞ َُ  َعْؼ

 ََّ َ) َّبحَ  َطَ)َ ٤َبحَ  ٍِ اح ،َ َٞ بءَ ِّ  ক্ষভল, ক্ষবডী 

sheep, ewe 

َْٞ ُّْئثُ َطََ ةَ ّآث٤ِْت   প্রফর ফলণড, ফৃলষ্ট, 

downfall, rain, shower 

َّبِكهَ   ঢাফু, বান্ডায, গুদাভ, লত্রওা, 

াভলয়লও tent, storehouse, 

wirehouse, magazine 

ََٝ إَّبمَْه  কপায়াযা, fountain 

خ ََّؤْكََ  লাঁওড root 

َْٞ ًُ ب َّ َ،  ُ ْٞ ٌُ ٍَ َطَ ُِ ٤ْ ًِ ا َٞ َّ َُ  ভগুয, 

াঢুযী hammer 

ََّ َّباَلدَطَ ٤ََْلَٕ،َ ِّ ٍَ ب  ার, ঘাদয 
shawl, kerchief 

َْ٤ُِ َّب َٜبدَطَ ٤ْ ُِ َّٚب  লওায ওযায 

খয, তওঢ কওলফন hunting cabin, 

shooting cabin 

ََّ َّبَء  III শুব রক্ষন কদঔা   ]ّؤّ[َ

to perceive an evil omen (َٖٓة) 

َََّ]ّؤّ[َ َْبَء رَ  VI অশুব ভন্ডন ওযা, অশুব 

অনুভফ ওযা, বলফলযৎ ফাডী ওযা, 

কুংষ্কাযাচ্ছন্ন য়া, ঢাাফাদী 

য়া to perceive an evil omen, to 

be speristitious, to be pessimistic 

   (ةَٖٓ)

ََّ َ ؤ َْ زَ ٍْ  X শুব রক্ষন কদঔা to  اِ

perceive an evil  

Omen ( ة)  

َّ ُّئَْ   দূন্ডম যাক, দূব যাগ্য, অশুব, calamity, 

bad luck, evil omen 

  َّ َ ؤ ّْ ٠َََّأ َٓ ُّْئ  অসুপ্রন্ন, অশুব, অযা, 

তফন্ন, দব যাকা inauspicious, ill 

omened, omnious, clamitous, 

unlucky 

ََْ َّ رَ بُإ  ঢাা, দঔুঃফাদ passimism 

 َّ ْٝ ُئ ْْ َٓ َ، ّ ْٞ ُْ َٓ َُْطَ َْبئِ َٓ  ুপ্রন্ন, 

শুব, য়া, লফন্ন, দবুণ াকা 
inauspicious, ill omened, omnious, 

clamitous, unlucky, unfortunate 

ََْ زَ ُٓ َْ بئِ  ঢাাফাদী, দঔুঃফাদী 
pessimist 

َْٝ َٕ ُُّئ ْ ؤ َّ َطَ  ٕ  লফলয়, ফযাায, ঈলদ্রৃক, 

লযলস্থলঢ, প্রওৃলঢ, ঘলযত্র, গুড, 

ঢাৎমণ, ম্মান, ভমণাদা, matter, 

affaier, concern, circumatances, 

nature, - َْٝ َٕ ُُّئ  শ্রু tears 
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ْٗزََ بطَ َّب  হুভলও, blackmail 

َّبٙ َ  যাচা (ঢালয) king 

(chess) 

َٛبَِٗ ٢َ َّب  ম্রাচয ম্পলওণ ঢ, imperial 

 َٖ ٤ْ ِٛ ب َّ َطَ ُٖ ٤ْ ِٛ ا َٞ َّ  বাযঢীয় ইকর 
Indian falcon 

َّؤْٝ(َ]ٕ[]ّؤٝ[َّآ ) লঢিভ ওযা 

(লদৌড) to overtake 

َٝ َّؤَْ  ঘুাঁডা, রক্ষয, লবরা summit, 

goal, object 

ََٓ ْه ُٝ َّب ، خَ  َٓ ْه ِٝ خ ََّب   ওয়রায় বাচা 

কবাঁ ডায ভাং charcoal broiled 

mutton 

 َُ َٝ  লয়ন, দালযায়ান, যক্ষী ّب
office boy, doorman, gate keeper  

ب١ََّ  ঘা tea 

َّتََّ َّج٤ِْجَخ(]ٗ[َ ٤َََّبة، ) ফয়ঃপ্রাপ্ত 

য়া to be young man, to grow 

up 

َّتََّ َّجَبة(َ]ٕ[َ]ٗ[َ َّج٤ِْجَخ، ) ছাাঁ 

কদয়ায ভঢ াভলনয ালঢারা, 

ঈাঁঘু ওযা, লঙলনয রাপান 

(খাডা) to raise, the fore legs as 

to jump, o rear, to prance (horse) 

َّتََّ َّّت(َ]ٗ[َ ة، ْٞ ُّجُ ) কাডান, 

জ্বারান  burn, to blaze 

َّتََّ َّّت(َ]ٕ[َ ة، ْٞ ُّجُ ) জ্বারান, to light 

(٠ٛ) 

َّجَّتََ  II কপ্রলভয ওলফঢা করঔা to 

rhapsodize about beloved woman  

َْجَّتََ  V কপ্রলভয ওলফঢা করঔা, ঞাr رَ

জ্বলর ঞা to rhapsodize about 

beloved woman, to blaze up 

تَ صََ  মুফা, মুফও, youth, young man, 

 পঝলওলয (এরুলভলনয়ালভয صَتَ 

তঢযী দাণণ) alum 

خ َصَجََّ  মুফা ভলরা, young woman 

 লযডঢ, ফয়প্রাপ্ত (ূডণ ফয়ষ্ক صجَتَ 

ফরদ) fully grown (steer) 

بةَ َّجََ  কমৌফন, মুফও, লওলায, 

ঢরুন youth, youthfulness, young, 

mn, adolescent 

٢َ صَجَبثَِ   ক্ষমৌফনদীপ্ত, তরুন ংক্রান্ত 

jeuvenile, youthful 

َْٞ ةَُّّجُ  ংখটিঢ য়া out break 

(war) 

خ َّجَّبثََ  নরঔা কডায ফাাঁী, reed 

flute 

 ّجش             ّبٙ

 ّجغ                                                  ّجش
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خ ََّج٤ِْجََ  কমৌফন, কমৌফনদীপ্ত youth, 

youthfulness 

َطَّبةَ    ٕ ُّجّب ، َّجَبة  َّجَجَخ ،  ক্ষমৌফনদীপ্ত, 

তরুনংক্রান্ত, যুফও, তরুন jeuvenile, 

youthful, young man 

َّبثََّ َّبثَّبدَطَ ، اة  َٞ خ ََّجَبئُِت،ّ  মুফ 

ভলরা, ঢরুনী, কভলয়, young 

woman, girl 

 َْٞ جُ ْْ ةَ َٓ  প্রজ্জ্বতরত, জরন্ত, দীপ্ত, জরভান, 

সুন্দয lighted, kindled, flaming, 

burning, beautiful 

َّجِشَ    সুকন্ধী রতা তফন্ডল,শুরপা, dill 

َِّجشََ َّجَش(]ً[َ ) চডাআয়া ণাওা,ি 

ওলযয়া ধযা, অঝওান,ংমুি 

ওযা to cling, cleave, to hold fast 

َْجَّشََ  V চডাআয়া ণাওা, ি رَ

ওলযয়া ধযা, অঝওান, ংমুি 

ওযা to cling, cleave, to hold fast 

َّجََ َطَ  ٕ ْجضَب شَ ِّ  ভাওডা spider 

ََ جُّشَ رَض  লচদ, ংলি, ংমুলি, ংরগ্ন, 

লফশ্বস্তঢা, ঢঢা, এওগুলয়ভী 
tenacity, attachment, fidelity, 

loyalty, obduracy 

ََ زَض جِّشَ ُٓ  অনভনীয, ংযুক্ত, রাকান্ডনা, 

এওগুঁন্ডয rigid, attached, adherent, 

rigid, obdurate 

َّجَْ َطَ ػ  ْٞ ُّجُ ، جَبػ  ّْ ؼَ أ  স্পষ্ট, ফুঝ 

কঞন, চ্ছায়া, বূঢ, দঃুস্বপ্ন, 

ফয়ফ blurred, indistinct shape, 

incarnation, ghost, spirit, figure 

َّجَوََ  লফখঢ লদলয় (َّجَْو(]ٕ[]ٗ[َ

ভাা to measure with span of 

hand (٠ٛ) 

َّجَّوََ  II লফখঢ লদলয় ভাা to 

measure with span of hand 

َطَ جَبه  ّْ ْجوَ أَ ِّ  তফখত )ন্ডতয( span of 

the hand 

َْٞ جُّ َّ َهادَطَ ْٞ َّجُّ هَ َّجَبث٤ُِْو،  টঙ্কা, কবাঁ ু 
trumpet 

هََ ْٞ َّجُّ َهح ،َ ْٞ ح َّبثُ কুয়াা,খন কুয়াা 
fog, mist 

 

َّْجَومََ  ঝুওযা ঝুওযা ওলয ]ّجوم[َ

লঙাঁডা, to tear to pieces 

خ ََّْجَوهََ  াত ঔযচ pocket money 

جَْ ِّ َطَ ت  ِّ تَ َّجَب ِْ  কঙন্ডর, ঘটি, 

slipper 
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ََٜ]ّجٜ[َ َّجََ  অাঁওলড ধযা, লফদীনণ 

ওযা, ধলয যাঔা to cling, to 

cleave, to hold on (ك٢) 

 َٛ ُّجَب  কেব্রুয়াযী, February 

 

َّجِغََ جََغ(]ً[َ ِّ َّجَْغ، ) ঢৃপ্ত য়া, 

মণাপ্ত ায়া, দফুণর য়াto be 

satisfied, to be full (٠َٖٛٓ) 

َّجَّغََ  II ঢৃপ্ত ওযা to gratify ( ٠َٛٙةَ ) 

جَغََ ّْ ةََٙ) IV ঢৃপ্ত ওযা to gratify أَ

٠ٛ) 

َْجَّغََ  V লযঢৃপ্ত য়া to be filled رَ

 (ة)

ْجغَ ََّ  মণাপ্তঢা, ঢৃলপ্ত, লযূডণঢা, 

ূডণঢা sufficiency, satiety, 

saturation, fullness 

ْجغَ  ِّ  মা ঢৃলপ্ত কদয়, মা ূডণ ওলয, 

that fills, satisfies 

َّجَغَ   মূ্পডণঢা, saturation 

خ َُّْجؼََ  এওটি ূডণ লযভান a fill 

 َٕ َّْجؼَب َّْجؼ٠َََّ جَبَػ٠َطََ ِّ جَبع َ، ِّ  ঢৃপ্ত, 

ূডণ, ধনী stisfied, full, rich 

جََ ّْ بع اِ  ঢৃলপ্ত, বলত্তণ , ূডণঢা,  লন্তাল, 

লযঢৃলপ্ত, saturation, filling, 

satisfaction, gratification 

َْجََّ غَ ُٓ  ঢৃপ্ত, লযূডণ, বযা, satiated, 

saturated, filled (ة) 

َّجِنََ َّجَن(َ]ً[َ ) ওাভুও য়া, 

করাবী য়া, নীঘ য়া to be 

lewd, lustful, lecherous 

نَ َّجََ  ওামুওতা, ক্ষরাব, রাম্পটয, নীচতা 

lewdness, lechery, lust 

 ওামুওতা, ক্ষরাব, রাম্পটয, নীচতা ّجَِو٢َ 

lewdn, lechery, lustfull 

َّجِنَ  ওাভুও, রম্পঝ, করাবী  lewd, 

lustfull 

َّجَيََ َّجَْي(]ٗ[َ ) চডালনা to interjoin 

(٠ٛ) 

َّجَّيََ  II চডালনা to interjoin (ٖ٠َٛث٤) 

َْجَّيََ  V চলডঢ য়া to be رَ

interjoined 

َْبثَيََ  VI চলডঢ য়া to be رَ

interlaced 

زَجَيََ ّْ  VIII চলডঢ য়া to be اِ

interwoven (ك٢) 

 ّجََََََََٚ                                                       ّجنَََ
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جَََ  ٌََِّ َّجَ ٌَبدَطَ َّجَ ، خ َبى   জার, তফস্তৃত-

ওাঠান্ডভা, পাুঁদ net, netting, net-work, 

snare 

 ٌَِ ٢َ َّجَ  জান্ডরয ভত, জার ংক্রান্ত net 

like, of framework 

ََّ٤ٌَ خ ََّجِ  কযটিনা (লঘালঔয) retina 

ٌَخَََّبثَئُِيَطَ ِج٤ْ َّ জানর, ঝাাঁ ঝনয lattice grating 

ُّجََّ بىَ َّجَبث٤ُِْيَطَ  চার, লফসৃ্তলঢ, 

লফনুলন, ছাাঁছলয, গ্রীর, চানারা, কু্ষদ্র 

দযচা, nettig, network, plait worl, 

grill, wicket 

جََ  ْْ ِٓ َْبثُِيَطَ يَ َٓ  আঁওডা, তন, চুন্ডরয 

তন, তি hook, pin hair pin, clip 

ََْ بثُيَ رَ  দ্রৃন্ন, লনকূঢ়ঢা, স্পষ্টঢা, 
occultness, secracy, cofusion 

زَجََ ّْ بىَ ا  চডান, চটিরঢা, াঢাালঢ 

ংখলণ, ধস্তাধলস্ত, envolvement, fray, 

tussle 

َْجََّ ُٓ ٌَبدَطَ َْجَّ يَ ُٓ  ফুনা, ফুনন ওাচ, 

plaited, plaitwork- ٌََ َْجَّ بدُٓ  ফুনন 

লল্প লজ্জঢ (ছাডর) চানারা, 

দযচা, window, door decorated 

with plaited lattice work 

زََ ْْ جِيَ ُٓ  জতডত, জটির, তফজতডত 

etangled, involved, complicated  

زَجََ ْْ يَ ُٓ  ফুনন ওাচ, কছা ছাড 
plait work, thicket 

 

َََ جَ ّْ َ  IV মত্ন কনয়া, কদঔা [ّجَ[َأ

কানা ওযা to look after, to take 

care 

جَْ ِّ َطََ  ٍ جَب ّْ َ ََ أ  লং াফও, lion cub 

ِج٤َْ َّ َٖ َّجَب٣َِٖطَ  ফলঘয় বার ভানুল, 

ফযফনু্ধ, ধভণলঢা godfather, best 

man, groomsman, 

ِج٤َْ٘خ ََطَّج٤َِْ٘بدََ َّ  ধভণ-ভা, ওলনয 

ঔী, ালণ good mother, 

bridesmaid 

 َٖ ج٤ِْ ّْ َطَاِ ُٖ َّبث٤ِْ  ফলঘয় বার أَ

ভানুল, ফযফনু্ধ, ধভণলঢা godfather, 

best man, groomsman, 

ج٤َِْ٘خ َ ّْ  ধভণ-ভা, ওলনয ঔী, ালণ اِ
good mother, bridesmaid 

 

َّجَََّٚ  ,II ভান ভান ওযা [ّجٚ[َ

ঢুরনা ওযা, to make equal, -ُّجََِّٚ - 

লন্নূডণ য়া, লনলশ্চঢ য়া, 

স্পষ্ট য়াto be doubtful, 

uncertain, obscure (ة٠َٛ) 
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َّبثَََٚ  III কদঔলঢ এও য়া to 

resemble (٠َٛٙ) 

جَََٚ ّْ َٙ ) IV এওরু য়া to resemble أ

٠ٛ)   

َْجََّ ََٚرَ  V ঢুরনা ওযা to compare 

 (ة)

َْبثَََٚ  VI দৃ য়া to resemble رَ

one another ( ٢ٛ) 

زَجَََٚ ّْ  VIII দৃ য়া to resemble اِ

one another(ك٢) 

ْجٚ َ ِّ طَ جَبَٙ  ّْ  াদৃয, লভর, ঙলফ, এও أَ

যওভ similarity, likeness, image, 

طَّجٚ َ  াদৃয, লভর, ঙলফ, এও أّجبَٙ 

যওভ similarity, likeness, image, 

خ َ َٜ ُّْج َٜبدَطَ ُّْج  স্পষ্টঢা, লন্ন, 

বালরা মুলি, কুঢওণ  লফঘালযও বূর 
obscurity, suspicion, specious 

argument, sophism, judicial error 

ََٜ َٕ َّجَ ب  ব্রা brash 

ِج٤ْٚ َ َّ طَ جَبَٙ  ِّ  দৃশ্য, এওরু similar, 

like (َٙة٠َٛ) 

جََُٚ ّْ  লধও াভন্চয ুডণ, লধও أَ

লভর, লধও অদৃয more 

similarity, more like 

َْبثِٚ َٓ  লভর, ম্পলওণ ঢ ধাযা 
similarity, related traits 

ِج٤َْ ْْ ٚ َرَ  ঢুরনা, রূও ফনণনা, 

অিাঢারায প্রলঢ ভানূললয 

গুডাফরী অলযা ওযা, 
comparison, allegory, ascription of 

human characteristic to Allah (st) 

َٜبدَ َْجِ َْبِثٚ ََطُٓ ُٓ  াদৃযঢা, লভর, 

লবন্নঢা resemblance, similarity 

َْبثُّٚ َ  নুওযড imitaion رَ

ََْ بثُٚ َرَ  াদৃযঢা, নুরুঢা, 

স্পষ্ঠঢা, চ্ছঢা, দলুফণাধযঢা, 
resemblance, similarity, 

vagueness, obscurity 

زِجََ ّْ بٙ َا  াদৃযঢা, এওরুঢা, 

লবন্নঢা, লন্নূডণঢা, চ্ছঢা, 
resemblance, similarity obscurity, 

doubtfulness 

َْٞ جُ ْْ ََٓ ٙ  লন্নপ্রফন, লন্নবাচন, 

কুঔযাঢ, এওচন নবাচলন্ন 
suspicion, suspect, doubtful, 

notorius, 

ََْ بثِٚ َُٓ  দৃ, নুরু similar   

َْبثِٚ َ زَ ُٓ َٜبدَطََ َْبثِ زَ ُٓ  স্পষ্ট, 

কওাযঅলনয কম অয়াঢ ুস্পষ্ট 

 ّجَََٞ                                                                          ّجََٚ
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বালফ কফাধকভয নয়, obscure, not 

clearly understable passages in the 

Koran 

َِٚ ِك٤ْ ْزجََٚ  ُٓ  লন্ন প্রফন, লন্ন 

বাচন, এওচন লন্নবাচন 
suspicion, suspect, doubtful,  

َّجًب  অকা, টকা tip  

َّجََ ادَطَ َٞ بح ََّجَ  টকা, অকা, দলড, tip, 

point, sting  

 

 লফলক্ষপ্ত য়া to  (ّز٤ذ(]ٗ[َّذَّ

be scattered 

َّذََّ  IV লফলক্ষপ্ত ওযা to disperse أَ

(٠ٛ) 

َْزَّذََ  V লফলক্ষপ্ত য়া ঙলডয় ডা رَ

to disperse (٠ٛ) 

َّشَّ َطََ زَبد  ّْ  ,ঙডলনা, লফলক্ষপ্ত أَ

ৃণও, দ্রলফবূঢ disperesed, 

separated, dissolved 

َّزَبدَ   ঙডলনা, লফলক্ষপ্ত, ৃণও, 

দ্রলফবূঢ disperesed, separated, 

dissolved 

َِّز٤ْذَ  َّز٠ََّطَ  ঙডলনা, লফলক্ষপ্ত, ৃণও, 

দ্রলফবূঢ disperesed, separated, 

dissolved – ََّ٠ّز  লঢলযি, 

আঢযালদ, অনযানয sundry, 

miscellinious, rect 

بَ َٓ َ َٕ َََُّٕٛٔزَّب َّزَّب َ:َُْٜ  লও ফড 

দআুটিয ৃণণওয grear 

ِز٤َْرََ ذَ ْْ  তফন্ডক্ষ, দ্রফন,বাঙ্গন, ফন্ধপরও, 

dispersion, dissolution, disruption 

َّزَوََ َّزْو(]ٗ[َ (َকওলঝ কপর, লঙাঁ লড 

কপরা to cut off, to tear off 

َََ زَ َّ َّزَْ(َ]ٗ[ََ ) কযান ওযা, ফন 

ওযা, to plant (٠ٛ) 

َّزَِْخ َ َطَ  ٍ ْٞ ُ ُّز َ، َُ َّزَبئِ  ঘাযা,ফীচ, 

প্রলঢস্থান seedling, transplant 

 ََ َ ز ْْ َٓ ََُ طَ َْبرِ َٓ  নাণাযী nursery 

ََْ زَ َّ َّزْْ(َ]ٗ[َ]ٕ[َ ) করাকালর ওযা, 

লনন্না ওযা, ভানালন ওযা, ধভও 

কদয়া to abuse, condemn, vilify, 

snub, bluff 

ََْ َّبرَ  III করাকালর ওযা, লনন্না ওযা, 

ভানালন ওযা, ধভও কদয়া to 

abuse, condemn, vilify, snub, bluff 

ََْ َْبرَّ  ,VI এলও লযয লনন্না ওযা رَ

এলও যলও কারাকালর ওযা, 

এলও যলও লবা কদয়া 

 ّزََََََََََََََََََََََََََََْ                                          ّّذَََ

 ّغو                                                          ّزَََََََٞ
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to condemn one another, t bjse one 

another, to curse upon one another 

َْ َّزَْ  কারভন্ন, লনন্না, abuse, 

defamation 

َّ َّزََّ ب  কম ফণদা যলনন্নায় লরপ্ত, 

কফায়া, ঈদ্ধঢ, ফভাননাওয 
constant abuser, shameless, 

arrogant, offensive, 

َْ َّز٤َِْ  ভালনঢ, লনমণালঢঢ, 

লনলন্নঢ,  abused, insulted, vilified 

ََٔ ز٤ِْ َّ َُْطَ خ ََّزَبئِ  ভান, দনুণাভ, 

লনমণাঢন abuse, valification, 

offense 

ََٔ َْبرَ خ ََٓ  লনন্নাফাদ, কালর, valification,  

 

َّزَب َّزَْٞ(]ٕ[]ّزٞ[َ )  ীঢ ওাঝান to 

pass winter(ة) 

٠َّزََّ  II ীঢ ওাঝান to pass winter 

َْزََّ ٠رَ  V ীঢ ওাঝান to pass 

winter(ة)  

زََ ِّ َطَ ُّز٢ِ  ، ز٤َِخَ  ّْ َ بءَ أ  ীঢওার, ফলণা, 

ফলণাওার, winter, rains, rainy 

season 

  َ١ ِٞ َّزَ  ীত, ীতওান্ডরয, ীরওার তফলযও  

wintery, hibernal 

َْْ َٓ َطَ َْبد  ز٠ًَٓ  ীঢওারীন 

ফাস্থান, ীঢওারীন ফওাস্থর 
winter residence, winter resort 

بدَ ََّ  ীঢওারীন, wintery 

ََْ ز٠ًَٓ  ীঢওারীন ফাস্থান, 

ীঢওারীন ফওাস্থর winter 

residence, winter resort 

َّزََّ ٠ّز٤ذَطَ   তফতিন্ন, ছডান্ডনা 

dispersed, scattered 

َّظَََّّّظ(َ]ٗ[َ َ]ٕ[ ) বাঙ্গা, লঘলয 

কপরা, লফদীডণ ওযা to break, split, 

cleave, fracture 

خ َ َّغَّ َطََ ََّغبط   ভাণায লস্থ বাঙ্গা, 

লস্থ ঈন্িুওাযী ভাণায ক্ষঢ 
heaf wound exposing skull, skull 

fracture 

 

ََّغتََ َّْغت(َ]ٕ[َ ) লফনা ওযা, 

ধ্বং ওযা, ঢীক্ষ্ম ভালরাঘনা 

ওযা, to ruin, to destroy, to criticize 

sharply 

تََ َّغَّ  II লফনা ওযা, ধ্বং ওযা, 

ঢীক্ষ্ম ভালরাঘনা ওযা, to ruin, to 

destroy, to criticize sharply 
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َّْغتََ  IV ীলডঢ ওযা,ওষ্ট ায়াأَ
to  distress, to grieve(self) , to get 

into trouble 

تَ َّغَْ  ধ্বং, ললড, destruction, 

crushing 

َغتَ ََّ  দঃুঔ, কাও, ঈলদ্রৃক, 

মণ্ত্ত্রনা,লযঢা, sorrow, grief, 

anxiety distress, 

غََ ِّ َطَ بةَ ُُّغت   ওাড কদয়ালর 

ছুরালনায অাঁওডা    clothes 

hook 

َغتَ   ْْ ِٓ َْبِعُتَطَ َٓ  ওাড ক্ষদযান্ডর 

ঝুরান্ডনায আঁওডা, আরনা clothes hook, 

clothes rack 

ََّغوَََ[ٕ(]وَّغَْ ) খঝা to happen 

َّبَعوََ  III ছকডা ওযা to 

quarrel,argue (َٙٓغ) 

َْبَعوََ  VI লফলযাদ ওযা, ছকডা رَ

ওযা to quarrel, argue (َٙٓغ) 

زََغوََ ّْ  VIII লফলযাদ ওযা, ছকডা اِ

ওযা to quarrel, argue (َٙٓغ) 

َّغََ َطَ َغو  ّْ وَ أَ  কাঙ, কছাছাড, গুল্ম 
trees, plant, bushes 

ََّغَوح َ  ََّغَوادَطَ  কাছ, ক্ষঝাঝাড, গল্ম 

trees, plant, bushes 

ِغوَ ََّ   অযণ্যভয, ওাঠতনতভ যত, বৃক্ষািাতদত 

woody, wooded 

َِّغ٤َْ وَ َُّغَواء َطَ  ঔাযা ঘয, 

ঔাযা ংস্রফ bad company, bad 

companion 

َُّغ٤ْوََ ح ََُّغ٤َْوادَطَ  চঙ্গর, কছাছাড, 

bush 

غََ بهَ ِّ  হুযওা, কযাদ, লঔর,ফলু্ট 
wooden bar, bolt 

ّْغََ وَ ََّغَواُءََََّأَ  যডযভয়, 

ফৃক্ষাচ্ছালদঢ, woody, wooded 

ِغ٤َْ ْْ وَ رَ  ফৃক্ষলযাড, ফনৃচন, 

afforestation 

بهَ َّغََ  দ্রৃন্ন, মুদ্ধ, ছকডা, লফলযাধ, 

মুলি fight, quarrei, dispute, 

َْبَعَوح َ ُٓ  দ্রৃন্ন, মুদ্ধ, ছকডা, লফলযাধ, 

মুলি fight, quarrei, dispute, 

ََْ وَ ُٓ غَّ  কাঙারায ঙলফ লম্মলরঢ, 

figured with design of plants 

َْْ ِغوَ ُٓ  কাঙারা ভৃধ্ব, affluent in 

tress 

إََّغوََ  ওাাঁঘা ঘাভডা (লখাডা, 

কাধা) shagreen 

 ّغوََ                                                 ّغتََ
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َُّغغَََ[ى(]خََّغبػََ ) াী য়া to 

be courageous 

غََ َّغَّ  II া কদয়া to encourage 

غََ َْغَّ  া ঞ্চয় ওযা,াী رَ

য়া to pluck up courage, to be 

courageous 

َغبع  ِّ َُّغبع َ،َ ََّغؼَخَّطََ ،  ٕ َُّغؼَب        
াী, লফলযাঘীঢ  কচাযালরা, 
robast, brave, valiant 

غََ غَ َِّغ٤َْطَََََُّغؼَبءَُبٕ،َُّْغؼََبِئُغََََّطَُّغََبع ،ِّ  
াী, লফলযাঘীঢ কচাযালরা, 
robast, brave, valiant 

خ َََّغبػََ  া, ালওঢা, 

লনলবণ ওঢা,স্পধণা , bravery, 

audacity, boldness,  

َغغَُ ّْ َّْغؼَبُءََََّأَ  াী, 

ঈদ্ধঢ,স্পলধণঢ brave, bold, 

audacious 

َغغَُ ّْ َّبِعُغَطََأَ  )আঙ্গুন্ডরয তকযা )াড أَ

phalanx of the fingure 

ِغ٤ْغَ  ْْ  ,ঈৎা, চীফঢা, ক্ষাঢ رَ

ঈন্নয়ন, গ্রকলঢ encouragement, 

animation, favoring, promotion, 

development, prosperity 

َْغَِّ  غَ ُٓ  উৎাদানওাযী, াযতাওাযও, 

াায্যওাযী, ভথ যও, encourager, 

adovocate, promoter, supporter 

 

ََٖ َغ َّ َّغَْٖ(]ٕ[َ ) দঃুঔ কদয়া to 

sadden(ٙ) 

ََٖ َِّغ ََّغٖ(]ً[َ ) দঃুঔ ায়া to be 

sad 

َََّٖغََّ  II দঃুঔ কদয়া to sadden  

ََٖ َغ ّْ َ  IV দঃুঔ কদয়া to sadden أ

َّغََ َطَ  ٕ ْٞ ُُّغ ،  ٕ َغب ّْ َٖ أَ  ঈলদ্রৃক, 

ঈৎওিা, দঃুঔ, কফদনা, worry, 

anxiety, grief, sorrow, distress 

 

َّبطََ َّغَْٞ(]ٕ[َ ) ঈলদ্রৃগ্ন ওযা to 

worry 

 

َِّغ٢ََ  ঈলদ্রৃগ্ন য়া to be (ّغب(]ً[َ

worried 

٠َّغََّ  II কঙাাঁয়া, ডান, ধযাto touch, 

to move, to grip 

ّْغََ ٠أ  IV দঃুঔ কদয়া to grieve(ٙ)  

ََّ َّ ظ ََِّغ٤َخَ   ঈলদ্রৃগ্ন, দঃুলঔঢ, লঘলন্তঢ, 

লঙ্কঢ, agitated, apprehensive, 

worried, anxious 

 ّؾنَََََََََََ                                        ّغََََٞ
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َٞ َّغَْ  দঃুঔ, ওষ্ট, ঈলদ্রৃক, বয়, অলফক, 

াাওায, grief, distress, anxiety, 

sadness, wailing 

 َ١ ِٞ ََّغ  উতিগ্ন, দুঃতঔত, তচতন্তত, তিত, 

agitated, apprehensive, worried, 

anxious 

ًّغبًَّغ٠،َ  শ্বাওষ্ট (করায় লওঙু 

অঝলও মায়া চলনঢ) 
breathing inhibition (due to foreign 

body in throat)-َّْٞغ  ,অলফক ًّغب،َ

ঘাঞ্চরয, হৃদয়স্পী নুবূলঢ, 

emotion, touching mood 

َِّغ٢َ   ঈলদ্রৃগ্ন, দঃুলঔঢ, লঘলন্তঢ, 

লঙ্কঢ, ভভণস্পী agitated, 

apprehensive, worried, anxious, 

touching 

ََْ ّظ َُٓ  ভভণস্পী, হৃদয়স্পী, 

কফদনাদায়ও, moving, touching, 

gripping 

 

َّؼََّ ُّؼَّ(]ٕ[]ٗ[َ ) ওৃড য়া, লনয়ন্ত্রন 

ওযা to be stingy, to limit, stint (َػ٠َِة

٠ٛ) 

َّبػََّ  III ওাডণয ওযা, লভঢফযয়ী 

য়া, to be spearing, to stint (َػ٠ِ

  (ة٠َٛ

ُّؼَ   ব্যযকুণ্ঠা, ক্ষরাব, তরপ্সা, অথ যগৃন্ধুতা, 

স্বল্পতা, ভন্দা stinginess, greed, 

covetousness, sparsity 

ؾََّبئُِؼََّطََّؾََ ِّ ،أَ ؾََّبء  ِّ ؾََخ ،َأَ َطَِّ ؼَ ِؾ٤َََّْبػ   

ফতঔর, কৃণ, তওটা, ধনন্ডরাবী, 

ক্ষরাবী,দরব য, তফযর, stingy, tight-fisted, 

covetous, parsimonious, scarce, 

rare 

َْبؽََّ خ َُٓ  প্রততন্ডমাকীতা ক্ষমাগ্য, তফন্ডযাধন্ডমাগ্য, 

contastable َْك٢ِ َْبَؽخَ  ُٓ ُِيَََ-اَلَ مَ  টা 

তফফাদন্ডমাগ্য )আতিওয( নয। 

 

َََّؾتََ ثَخ(َ]ف[َ]ٕ[]ى[َ ْٞ ُُّؾ ة، ْٞ ُُّؾ ) 

কপওাল য়া, লফফডণ য়া, 

ূলওলয় মায়া, কযাকা য়া  to 

be pale, emaciated, ill, sickly 

َْٞ ةَ ُُّؾ  ম্যানতা, াণ্ডূয, তফফণ যতা, ক্ষীণতা, 

ক্ষযাকা, paleness, sallowness pallor, 

emaciation 

 ََّ اِؽُتَطَ َٞ بِؽتَ َّ  তফফণ য, াণ্ডুয, তনন্ডিজ, 

ীণ য, তনষ্প্রব, pale, wan, emaciated, 

dull  
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ََّؾذََ ََّؾنََ=َ  ঘায়া, লবক্ষা ওযা, 

ঔয়যাঢ ঘায়া to beg, to ask for 

charity 

بدَ  َّؾَّ َٕطَ ْٞ زُ َّؾَّ َ، برَخَ  َّؾَّ  তবক্ষুও, 

beggar 

 

ََّؾنََ َّْؾن(َ]ف[َ ) ধায কদয়া, ান 

কদয়া,লিারী ওযা, লবক্ষা 

ঘায়া to sharpen, to whet, to 

strengthen, to ask for alms 

َّؾََّ َطَ َٕ ْٝ بمُ بم ََّؾَّ  লবকু্ষও, beggar 

بمَادَطَ بمَح ََّؾَّ َّؾَّ ভনরা লবকু্ষও 

beggar(female)  

ح َََّؾبمََ  লবক্ষাফৃলত্ত beggary 

ْْؾََ ِٓ َ،  َ َؾنَح ْْ ن َِٓ  ান-াণয, whet- 

stone 

 

وََ َّؾَّ  II ওালরছুলর ভাঔান, to [ّؾو[َ

blacken with soot 

بهَ ُّؾََّ  ছুরওালর, soot 

ْْؾََ وَ َٓ  ওাঞওয়রায বাটি, স্তু, 

কাদা, ারা charcoal kiln, pile 

َؾوَِ ْْ َٓ َ١  ওাঞয়রায ঘুলি, charcoal 

burner 

َْٝ ُّْؾُو هَ ََّؾبِه٣ُْوَطَ  কায়ও ালঔ, 

কওালওর চাঢীয় ালঔ thrush, 

black bird 

َْؾََّ وَ ُٓ  ছুরভয়,বূা-ংিান্ত sooty 

 

ََٜ ََّؾ َّؾَْٜ(]ف[َ ) দলূয ণাওা,খলা 

কদয়া(লদয়ারাআ ওাঠি), ঢীলয 

লবাঁ ডা, অঝলও মায়া, চরভগ্ন 

ঢীলয মায়া(চাাচ) to be far 

away, to strand, to strike , to run 

aground 

ََٜ َّؾَّ II অঝলও যা, অঝওান, লবাঁ ডা 
to be stranded, to strand 

َّْؾَطخ َ َّْؾَطبدَطَ  লপঢা, 

লফনুলন(ওালড) stripe, braid 

(uniform) 

َٛخ َ ب َّؾَّ َٛبدَطََ ب َّؾَّ  কদয়ারাআ, 

কদয়ারাআলয়য ওাঠি, match 

٤َْطخ َ ُّؾَّ  কদয়ারাআ, কদয়ারাআলয়য 

ওাঠি, match 

ََّ َٜ بِؽ  দূযফতী, দূযস্থ, প্রাতন্তও, তফতিন্ন 

distant, remote, stranded 

 

ََْ َُّؾ خ(َ]ى[َ َٓ ََّؾب ) কভাঝা য়া, to 

be fat 

 ّْٜ                                                                   ّؾذََََََََََََ
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ََْ َّؾَّ  II কঢর কদয়া, ললচ্ছর ওযা, 

to grease, to lubricate (٠ٛ) 

 َْ ّ َطَّْؾ ْٞ ُُّؾ بد،َ َٓ ْٞ ُُّؾ   চতফ য, জন্তুয 

চতফ য, চাওায রাকান্ডনায জন্য চতফ য 

ََٔ خ ََّْؾ  চতফ যয টুওযা a piece of fat 

َِٔ ٢َ َّْؾ  চতফ যযুক্ত, চতফ য ংক্রান্ত fatty, 

sebaceous 

خ َ َٔ َؾ ْْ ِٓ َُْطَ َْبِؽ َٓ  চতফ যয ফাক্স, grease 

box 

ِؾ٤َْ ْْ َْ رَ   ততির ওযন, ক্ষতর ভাঔান )ন্ডভতন্ডন( 

lubrication, greasing, oling (٠ٛ)  

 َْ ـ َْؾُّ  ,স্থুরতা, ক্ষভদাতধওযতা fatness رَ

obesity 

ََْ ُٓ َْ ؾَّ  চতফ য, চতফ য  যুক্ত, ততরাক্ত fat, fatty, 

greasy 

ََْ ِؾُْٓ  নযভ, ক্ষওাভর, সুস্বাদযুক্ত 

 

ََٖ ََّؾ َّؾَْٖ(]ف[َ ) বযা, বলত্তণ ওযা, 

ঢালডলয় কদয়া, to repeal (ٙ), to fill 

up (ة)   

ََٖ َّبَؽ  III খৃডা ওযা, লফফাদ ওযা, to 

fight, to hate (ٙ)  

ََٖ َؾ ّْ َ IV বলঢণ أ  ওযা to fill up (َة

٠ٛ) 

ََٖ َْبَؽ  VI যষ্পযলও খৃডা ওযা to رَ

hate each other 

َٖ َّؾَْ  বডণ, ক্ষফাঝাই, জাান্ডজ 

বযণ,ণ্যম্ভায, ভার, ভান্ডরয বাডা, বায 

loading, shipment, 

َّْؾَ٘خ َ َّْؾَ٘بدَطََ  ভার, লচলনলত্র, 

বাডা cargo, freight, charge 

ْؾَ٘خ َ ِّ  ুলর, ুলরলয লি 
police, police force 

بءَ َّْؾََ٘  অলিা, খৃনা, লংা, 

ত্রুঢা, লফফাদ, লফঢওণ  grudge, 

rancor, hatred, enimity 

َْبؽََ ُٓ َْبَؽَ٘بدَطَ خ َََُ٘ٓ   অলিা 

 َٖ َّبِؽ  বযা, কফাছায় ওৃঢ, 

ফনওাযী loaded, laden, freighted 

َّبِؽََ٘ خ ََّبِؽَ٘بدَطَ  রাও, রলয, 

ভারফাল কালড truck, lorry, 

laggage car 

 َٕ ْٞ ُؾ ْْ َٓ َٗبدَطَ ْٞ ُؾ ْْ َٓ  বযা, কফাছায় 

ওৃঢ, ফনওাযী loaded, laden, 

freighted 

  

هََ َٞ َّْؾ  ওানর ছুলর ভাঔা, ওার]ّؾٞه[َ

ওযা to soot, blacken with soot 

هَ  َٞ َّْؾ যওানওর চাঢীয় ক্ষী blackbird 

اهَ  َٞ ُّْؾ ওানর, ছুলর soot 

 ّؾٖ                                             ّؾَََْ

 ّق٢َٖ 
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ََـّ َّ َ]ٕ[َ) ـّ َّ (প্রস্রাফ ওযা to uninate 

َـ  َّ প্রস্রাফ urine 

ََّقبؿَ  প্রস্রাফ urine 

َقَقخ َ ْْ ِٓ াধাযজনয কৌঘাকায public 

lavatory 

ََّقتََ  প্রফানত য়া, ঠারা to]ف[َ]ٕ[َ

flow, stream, pour forth 

ََٜ َّْقجَ  ননজনফনজ করঔা to]ّقجٜ[َ

scrible 

هَ  ْٞ ُ َّْقز َ، َهحَ  ْٞ ُ َّْقز ََّقبر٤ُِْوَطَ  ফড 

ওালঞয ফাচণ , ফচযা, large wooden 

barge 

 

ََّقوََ َّْقو(]ٗ[ ) নাও টাওা, কহ্রা 

ধ্বলন ওযা, কাধায টাওা to 

snore, neigh, to bray 

 

ـََ َْ ْق َّ  ,ঔনঔন ওযা  ]ّقْـ[َ

খযখয ওযা, ছনছন ওযা, to 

ratle, clatter 

ََْقخ َ َّْق ঝুভঝুনভ, ফাচ্চালদয ছুভছুলভ 

rattle, baby‘s rattle 

٤ْقََ ِْ ُّْق َخ َطَ ـَُ  ِّ ََّقب  কঔরনা 

লফলল, অওালয অলরা, rattle 

(toy), sky light 

 

ََٔ َق َّ َْٞٓ(]ف[َ ُُّق )  ঈলয 

ঞা,ংওাযী য়া, প্রলঢয়ভান 

য়া, এ দলৃষ্টলঢ ঢাওান, to be 

lofty, to appear, to stare, to rise (َا٠ُ

ٍ)  

ََٔ َّقَّ  II প্রলঢলনলধত্রৃ ওযা, নাি 

ওযা, লবনয় ওযা (নাঝও), to 

identify, to act ( play), represent 

(٠ٛ),  

ََٔ َق ّْ َ  IV াঞালনা, কপ্রযড ওযা to أ

send out, off, to dispatch (ٙ)   

ََٔ َْقَّ  V অলফণবূঢ য়া, to appear رَ

(ٍ)  

ََّ َطَ  ٓ َقب ّْ ،أَ  ٓ ْٞ َٔ َُّق ْق  ব্যতক্ত, চতযত্র 

)নাটও(,ক্ষওউ, ক্ষওান ব্যতক্ত individual, 

person, character, someone, some 

body 

َ ِٖ ٢َ َّْق  ব্যতক্তকত, তনজস্ব, ক্ষকানীয 

personal, private 

 ََّ٤ ِٖ ْق َّ ٤َبدَطَ ِٖ خ ََّْق  ব্যতক্তত্ব, তনজস্বতা, 

আরাদা স্ববাফ, চতযত্র personality, 

individuality, distinctive character 

بَِٗ َٖ ٢َ َّْق  অবান্ডনতা, ক্ষওৌতুও অতবন্ডনতা 

actor, comedian 

لكّ                                                ّقََٔ  
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ِق٤َْ ْْ َٔ رَ  লনদষৃ্ট ওযড, ফযলিরূ 

দান, লঘলিঢ ওযড, লবনয়, 

personification, specification, 

identification, acting, performance 

َ ِٖ ِق٤ْ ْْ ٢َ رَ  রক্ষন, সূচও diagnostic 

 َٔ َّبِف َطَ ُٔ اِف َٞ َّ  লস্থয,ঝর,এও 

নময কদঔা, ঔুাঁটি, কভরু fixed, 

glace, pole َُٔ اِف َٞ َّ- যরৌদন্ড, কার 

rod, pole 

 َٔ َّْقِ ُٓ َٕطَ ْٞ َْقُّ ُٓ  লবলনঢা, 

প্রলঢলনলধ, actor, player, 

representative 

خ َ َٖ َّْقِ ُٓ َٖبدَطَ َّْقِ ُٓ  লবলনত্রী, 

ফযলিত্রৃ actoress, player, 

personality 

ََٖ َّْقِ بدُٓ  তফতষ্ট, গণাফরী factors, 

characteristics 

 

ََٜ ََّق   লঘৎওায ওযা, কখঈ কখঈ 

ওযা, কচণ ন ওযা to shout, bark, 

below  

 

َََ َّْقَِ   ঝুনঝুন ওযা, টুনটুন ওযা, ছনাতর 

ওযা, প্রণন্ডয প্রতাযনা ওযা to jinkle, 

tinkle, to coquet  

٤َِْخ َ ِِ ُّْق  ছুনছুন ব্দ, খন্টাধ্বলন 
jingle, tinkling 

َّلََّ َّلّ(]ٕ[]ٗ[َ لَّحَ،َ ِّ ) ি য়া, 

ি ওলয ফাাঁধা to be firm َ-ّلَّ  

িওযা, ি ওলয ফাাঁধা, ফাাঁধা, 

ওাখাঢ ওযা, লচন ডান, গুরুত্রৃ 

কদয়া, to tie, fastenmlash, saddle, 

emphasis 

َّلَّكََ  II কচডদায ওযা to strenghten 

(٠ٛ)   

كَََّّب  III ঢওণ  ওযা to urgue (ٙ)  

َْلَّكََ  V ি য়া,রুঢ়رَ

য়া,ঈদ্দাভ য়া to be had, 

harsh, violent (ػ٠ِ)   

َْبكََّ VI যষ্পয ঢওণ رَ  ওযা to 

urgue one another 

زَلََّ ّْ  VIII ওঠিন য়া to be hard اِ

  (ػ٠ِ)

زَلََّ ّْ َّبِػلَُُٙاِ নক্তারী য়া to become 

vigorous 

َّل ََشدَّ الَحْبِل :  দনড ঝানাঝালন 

প্রলঢলমাকীঢা tag of war 
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َّلَّح ََّلَّادَطَ ক্তওযণ, ঝানাঝালন, 

দঢৃ়ঢা, তদ্রৃঢ লঘি (গ্রাভায) 

strengthening, pulling, tightnessَ

-َّلَّاد  তদ্রৃঢওযড doubling 

consonant 

لَّح ََّلَائِلَُطَ ِّ নক্ত, লিভত্তা, লি, 

ন্ত্রা প্রফরঢা strength, 

forcefulness, intensity -َّلَائِلَُ দবুণ াকয, 

তদনযদা, ওষ্ট, ওাঠীনয  misfortune, 

misery, distress 

طَ لَّحَ  ِّ َّلَاك َأ উজঠয চীলন ঘডা ridding 

saddle(camel)  

لَّاُءَطَ ِّ ،َأ لَاكَ  َِّل٣ْل َِّ ক্ত, লিারী, 

ঔাযা, ভন্ন, দদূণাগ্রস্থ  strong, 

powerful, bad, evil, calamitous  

َِّل٣ْلَح ََّلَائِلَُطَ দুবে াকয, দলুমণাক, ুলফধা 
misfortune, calamity, adversity 

َّلَُّ  ,অনধও লিধয, লধও ঢীব্রأَ

লধও ওঠিন stronger, more 

intense, harder 

ُّل َ  ,ালযলযও ূডণাঙ্গঢা, ুরুলত্রৃ أ

physical maturity, virlity 

َْلََّ َََْطادَِٓ ل َِٓ  ক্ষভযন্ডদয অন্তফ যা, ওাুঁচুতর 

corset, bra, stays 

ِل٣َْ ْْ ل َرَ  কচাডদায ওযা, লিারী 

ওযা, লব্দয ঢালদদ কদয়া 

(ফযা) intensification, 

strengthening, doubling of 

consonant (gram) 

َْبكََّ ح َُٓ  ফাওযলফলনভয় , ছকডা  

মুলি ,লফফাদ, দ্রৃন্ন, ংখাঢ 
exchange of words, argument, 

quarrel 

زِلَاك َ ٍْ  ফৃলদ্ধ, ফনলঢ, লধাকলঢ اِ
aggravation, intensification, 

increase, deterioration 

ك َ ْٝ َْلُ َٓ  ঝানঝান, অাঁঝাঝ, ঝান ওলয 

ফাাঁধা, tense, tifht, taut 

ََْ ك َُٓ لِّ  ফৃলদ্ধওাযী, ফনলঢওাযী 
aggravator, intensifier 

َْلَّك َ ُٓ  কচাযার, ঢীব্র, ফলধ্বণঢ 

ক্ষয, ঢালদদ মুি ক্ষয, 

emphatic, intense, doubled (gram) 

ك َ َْلِّ زَ ُٓ َٕطَ ْٝ كُ َْلِّ زَ ُٓ  ওন্ডঠায ভতাফরম্বী, 

proponent of stern view point 

 

َّلَؿََ َّلَْؿ(]ف[ ) কবলঙ্গ কপরা, ঘুযভায 

ওযা, ধ্বং ওযা to break, 

shatter, to crash 

 ّنََََََََّ                                              ّلََََََّ
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َّلَّؿََ  II কবলঙ্গ কপরা, ঘুযভায ওযা, 

ধ্বং ওযা to break,shatter,to 

crash 

ََّ اِكُهَطَ َٞ بِكهَ َّ  ঢাফু, গুদাভখয, 

নযাকায, tent, store house, 

warehouse 

َْٝ َّبكُ اِك٣ُْقَطَ َٞ فَ َّ  ওৃলল কাঁঘ 

ফযফস্থা লফলল, shadoof 

 

َِّلمََ ََّلَم(]ً[  ) ঘডা কঘায়ার 

য়া to broad jowl 

َْلَّمََ  ,V ফড ভুলঔ ওণা ফরা رَ

নণণও ওণা ফরা to announce 

boastfuly, to chatter 

َّلَِ َطَ لَام  ّْ مَ أَ  ভুলঔয কওান, 

কঘায়ালরয াড crner of the 

mouth, jawbone 

لََ ّْ مَ َّْلهَبُءََّأَ  ফড ভুঔয়ারা 
large mouthed, having alarge 

mouth 

ََْ زَ ُٓ َٕطَ ْٞ هُ َْلِّ زَ مَ ُٓ لِّ  দম্ভওাযী, ফডাআ 

ওাযী  braggart, boaster 

 

ََٕ َّلَ َّْلٕ(َ]ٕ[َ ) প্রলঢালরঢ য়া 
to b weaned 

ََّ َطَ ُٕ اِك َٞ َّ َٕ بِك  তযণ াফও gazelle 

fawn 

 

َّلَََٙ َّْلٙ(َ]ف[َ ) লফভ্রান্ত ওযা, ঢফুলদ্ধ 

ওযা,to confuse, to perplex 

لَهََ ْْ ََٓ ٙ  লফভ্রান্ত, লওং ওঢণ ফযলফভূঢ় 
confused, perplexed 

 

َّلَا َّْلٝ(َ]ٕ[َ]ّلٝ[ََ ) কান ওযা, 

লক্ষা কনয়া, ললক্ষঢ য়া to 

sing, to have education, to be 

educated 

 ََّ َٝ ْل  কান, ঙ্গীত, বজন song, chant 

َّبكَ  َٕطَ ْٝ َّبكُ  ললক্ষঢ, প্রললক্ষঢ, 

educated, trained 

خ ََّبِك٣ََ  কায়ও singer 

َّبم َ َطَ ُّنَّامَ  ام ،َ َٞ َّ  ৃণও, ৃণওওৃঢ, 

লবন্ন, লনয়লভঢ, াধাযন, 

লঙঝগ্রস্থ isolated, separated, 

detached, eccentric irregular, 

unusual 

امََ َٞ ادَّ  লফললত্রৃ, কভচালচয তফলষ্ট 
pecularities, idiocyncrasies 

 

 ّوةَََََََََ                              ّنة 
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َّنَةََ َّْنة(َ]ٕ[َ]ٗ[َ ) ওাঝা, ঙাাঁঝা, 

ভানান, লযফত্তণন ওযা to cut 

off,sever,to trim,to adapt, to modify 

َّنَّةََ  II ওাঝা, ঙাাঁঝা, ভানান, লযফত্তণন 

ওযা to cut off,sever, to trim, to 

adapt, to modify 

َْنَّهَََّنه[ رَ  ] V লফলক্ষপ্ত য়া, 

ঙলডলয় যা, ঙডান to be 

scattered, to be dispersed, to 

disperse 

َّنَهََ ،ّنََهادَطَ ه  ْٝ ح ََّنُ  ওড, কু্ষদ্র 

ং, বাঙ্গা ং, particle, tiny 

pieces, fragment 

َٝ َّنَْ  ওস্তুযীয কন্ধ, fragrance of 

musk 

نًاََّ  কন্ধ, ুকন্ধ fragrance, scent 

١َ َّنَِ  ুকন্ধী, কন্ধমুি fragrant, 

aromatic 

 

ََّوََّ َّّو(َ]ٕ[َ]ً[َ ح، وَّ ِّ ) ঔাযা 

য়া,লফলদ্রৃলী য়া,দশু্চলযত্র 

য়া, ৎ য়া to be bad, 

vicious, immoral, evil, polluted 

ََّ َطَ ه  ْٝ وَ ُُّو  ঔাযা, দলুমণাক, 

লফঘায, ভঢা, ক্ষলঢ, অখাঢ, 

জনলঢওঢা, লফলদ্রৃলূডণঢা, evil, 

calamity, inequity, damage, 

wickedness, viciousness َواهَ  ّْ -أَ  
ঔাযা, াাত্মা, দষু্ট, দঃুশ্চলযত্র, 

লফলদ্রৃলী,  

اَِٗ ٢َ َّوَّ  ঔাযা, দশু্চলযত্র, লফলদ্রৃল 

যায়ড evil, omnious, vicious, 

malicious 

ح َ وَّ ِّ  ঔাযা, দলুমণাক, লফঘায, 

ভঢা, ক্ষলঢ, অখাঢ, 

জনলঢওঢা, লফলদ্রৃলূডণঢা, ঘরঢা 

(ঢারুডয), ঈৎা evil, calamity, 

inequity, damage, wickedness, 

viciousness, vivacity, liveliness, 

enthusiasm 

َِّو٣َْ اُءَطَ وَّ ِّ وَ أَ ভন্ন, ঔাযা, 

লফলদ্রৃলূডণ, দশু্চলযত্র, লফলদ্রৃলযায়ড 
bad, evil, malaxious, 

٣وَ  ّوِ ِّ  ঔুফ ঔাযা,ঔুফ দষু্টঔুফ 

দশু্চলযত্র, very bad, very vicious, 

very wicked 

هَ َّوََ  ফুলরঙ্গ sparks 

ََّوِه١َ    ফুলরঙ্গ sparks 

ََّواهَ   ফুলরঙ্গ sparks 
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ََّواَهح َ ََّواَهادَطَ  ফুলরঙ্গ spark 

اهَ  َّوَّ  ফুলরঙ্গ ঙডান, emitting  

sparks 

َوأةََّ ّْ ِوئْجَبة(َ]ّوة[َاِ ٍْ  XI কদঔায)اِ

চনয খায ফাডালনা, অড ঘালন 
to stretch neck to see, to have a 

stolen glance, to leer(ٍَ،ا٠ُ)  

ُّوََّ اثَبدَطَ اةَ ُّوَّ  কভাচা, socks 

 

َِّوةََ ُّوَْة(]ً[َ ْْوََة،َ َٓ ) ান ওযা 

to drink (٠ٛ)  

ةََ َّوَّ  II ান ওযা to drink ( ٠ٛ) 

َّبَهةََ  III ান ওযা (লঙ্গ) to 

drink (ٙ)  

َّْوةََ  IV ান ওযলঢ কদয়া to أَ

give to drink ( َٙ٠ٛ)  

ةَ َّوَْ  ানওযড, ান, কালড 
drinking, drink, absorption 

خ َُّْوثََ  ান, ঘুভুও, লকরা, লধ 
drink, sip, swallow, medicine (dose)  

ُُّوثَخ َ ُُّوثَبدَطَ  ান, চুমুও, তকরা,লধ 

drink, sip, swallow, medicine (dose)  

َّوََ طَ ِوثَخَ  ّْ اةَ أ  ানীয়, ভদ, পলরয 

য, লযা, যফঢ beverage, 

drink, wine, juice 

اةَ َّوََّ  ভাতার, ভদ্য drunkard, heavy 

drinker 

َِّو٣ْتَ   ানলমাকয, কয় drinkable, 

potable 

اثَخ َ ُّوَّ ََّواِه٣ُْتَطَ  কযভ গুচ্ছ, 

tassel, taft, bunch 

٣ْتَ  ّوِ ِّ  ভাঢার, ভদয drunkard, 

heavy drinker 

َوةَ  ْْ َٓ َْبِهُةَطَ َٓ  ানীয়, drink – 

َْبِهةَُ َٓ  ান ওযায স্থান, ালনয 

ঈৎ, কযষু্টলযন্ট, place of drinking, 

water hole, restaurant 

َْْ َٓ َْبِهُةَطَ َوثَخ ََٓ  ান্ডনয স্থান, উৎ, 

ঝন যা, place of drinking, water hole, 

fountation 

َوثََ ْْ َٓ َوث٤َِّخ ،َ ْْ خ ََٓ  ওালঞয চানারা 

লফলল, লঘলর কওাঞা, পুরদালন, 

ফদনা (ালন ালনয), a kind of 

wooden window, attic room, garret 

room, flower vase, ewer 

ِو٣ْتَ  ْْ তৃনপ্ত, ূলঢণرَ  impregnation(for 

water)  

ََْ ةَ رَ وُّ  কালড, কঘালড absorption, 

soaking  

ََٞ َْٝاِهُة،َّ ،ُُّو ،َََّة  َْْٞوة  بِهةَ ََََّٕطَََّبِهثُ  
ানযঢ, ায়ী, ানওাযী, drinking, 

 اْٗوػ                                                            أّوة

  ّوػَََََََََََ                                        ّوػََََََََ
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drinker-    ٕاِهثَب َٞ َّ اِهُةَ،ََ َٞ َّ )  

লদ্রৃফঘন) কভাঘ mustache 

ةَ  ْٝ ُو ْْ َٓ ثَبدََطََ ْٝ ُو ْْ َٓ  ানীয, যফত 

drink, beverage 

ُّْوثََ ثَخ ،َ ْٞ ُّ ُّْوثَبدَطََ ثَبدَ،َ ْٞ خ َُّ  
ুরুয়া , soup 

ُّوََّ اثَبدَطَ اةَ ُّوَّ  কভাচা, sock, 

stocking 

 

َّْوثَيََ  ,চডান, পাাঁলদ কপরা ]ّوثي[َ

চঝ াওালনা, to entangle, embroil, 

complecate 

َّوََ َطَ َواط  ّْ طَ أَ  পাাঁ, লঙদ্র, কফাঢালভয 

খয, লযং,ায়ু ণ loop, ring, 

buttonwhole, anus 

٢َ ََّوعَِ  াযুথ ম্পতও যত anal 

 

ََّوػََ َّوَْػ(]ف[َ ) পালর ওলয ওাঝা 

to cut slices (٠ٛ)  

ػََ َّوَّ  II পালর ওলয ওাঝা to cut slices 

(٠ٛ)  

ََْوػََ ْٗ  VII কঔারা ভলনয য়া to اِ

be open minded 

َّْوػَ  َََطََ ػ  ْٝ ُُّو   উস্থানা, 

ব্যাখ্যা,তফদ ফন যনা, presentation, 

illustration,  َػ ْٝ ُُّو  বাষ্য, commentary 

٢َ َّْوؽَِ  ফযাঔযা ভূরও, লফদ 

ফনণনাভুরও explanatory, 

illustrative 

خ ََّْوؽََ  রম্বা,াঢরা ঝুওযা, ূকুয 

ভাংলয পালর lond, thin slice, 

rasher 

َِّو٣َْؾخ َ ََّوائُِؼََطََ  রম্বা,াঢরা 

ঝুওযা, ূকুয ভাংলয পালর, লচলনয 

লপঢা, কখয lond,thin slice, rasher, 

girth  

َوؽََ ْْ خ ََٓ  ালযন ওক্ষ, কঝলফর, 

ঝল ওক্ষ operation rooom, 

autopsy room 

ِو٣ْؼَ  ْْ -ফযফলচ্ছদ, যীযঢত্রৃ, ফ رَ

যীক্ষা, ভয়না ঢদন্ত, dissection, 

anatomy, autopsy 

ِو٣ْؾَِ ْْ ٢َ رَ  ফযফলচ্ছদ ম্পলওণ ঢ, 

dissecting, disseectional, 

anatomical    

وََ ِْ ْٗ اػَ ا  লফশ্রাভ, অনন্ন, পুলঢণ  
relxation, joy, delight 
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َّبهَِ  ََطََ ػَ ُّّواػ   ব্যাখ্যাওাযী, ক্ষদাবালী, 

ভন্তব্যওাযী explainer, interpreter, 

commentator 

ََْ ػَ ُٓ ّوِ  যীযতত্ব  তফন্ডলঙ্গ  

 

ََّوؿََ ؿ(َ]ٕ[َ ْٝ ُُّو ) কমৌফন প্রাপ্ত 

য়া, ফাচ্চা কণলও ফড য়া to 

become youth, to grow from 

childhood  to maturity 

ْوؿَ ََّ  জীফন্ডনয ফন্ত, ক্ষমৌফন্ডনয প্রাযম্ভ, 

spring of life, prime of youth 

 

ََّوؿََ َّْوؿ(َ]ف[َ ) লঘলড মায়া, 

কবলঙ্গ মায়া, বাঙ্গা to become 

cracked, to crack 

َّوَْ َطَ ؿ  ْٝ ؿَ ُُّو  পাটা, তচডা, বাঙ্গা, পাটর, 

crack, break, fracture 

 

ََّوكََ َْٝك(]ٕ[َ ُُّو َّوَْك، ) া লফলক 

মায়া (খাডা), ালরলয় মায়া 
to bolt, to flee 

َوكََ ّْ َ  IV ঢালডলয় কদয়া to chase أ

away (ٙ)  

كََ َْوَّ  V খুলয কফডান to roam رَ

ك َ ْٝ ُُّو طَ ُُّوكَ   ঘলর মায়া, 

লফণকাভী, স্খলরঢ, ণভ্রষ্ট, দূ্পঢ, 

running away, straying, atray, 

debiant 

ك َ ْٝ ُُّو  খুলয কফডান,লফঘযড, 

roaming, straying, wandering 

ل ََِّو٣َْ  রাঢও, লনফণালঢ, প্রফাী, 

ফলষৃ্কঢ, অিাফাচ, বফখুলয, 

fuitive, expatriated, expelled, loafer, 

vagrant 

ِو٣َْ ْْ ل َرَ  লনফণান, ঈলচ্ছদ, বফখুলযলভ, 

মামাফযত্রৃ expulsion, eviction, 

vagrancy 

ك َ َْوُّ  ,বফখুলযলভ, মামাফযত্রৃ رَ

vagrancy, vagabondage 

َّبِهك َ طَ ُُّوكَ  ك ،َ ُّوَّ اِهكُ،َ َٞ َّ  রাঢও, 

লনফণালঢ, বীঢ, ায়, 

অিাফাচ, বফখুলয, স্খলরঢ, ণভ্রষ্ট, 

straying, astray, frightened, 

helpless, deviant, fugitive, loafer, 

vagrant 

َّبِهكََ اِهكَُطَ َٞ ح ََّ  লফললত্রৃ, ফযলঢিভ, 

লনয়ভ, ফযঢযয়, violation 

peculiarity, anomaly, exception 

ك َ َْوَّ ُٓ  রাঢও, ঈদ্রৃাস্তুল, 

ঈলচ্ছদওৃঢ, ফললরঢ, fugitive, 

refugee, displaced, neglected 

    ّوٛ                                                   ّوكَََََََ
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ََْ زَ ُٓ َٕطَ ْٝ كُ َّْوِ زَ ك َُٓ ّوِ  ঈদ্রৃাস্তু, বফখুলয, 

মামাফয, কঝালঝাফাচ homeless, 

vagrant, vagabond, tramp 

 

َْْوكَمََ  II বূর ওলয কঠাও [ّوكم[َرَ

লকরা(শ্বা ফন্ধ য়া),শ্বা 

কযালধ ভৃঢুয ফযন ওযা, to 

swallow wrongly,to choke 

 

ََّ َْْومَ  II ঔাাঁচ ওাঝা, ওযালঢয [ّومّ[َرَ

ভঢ ভৃড য়া, ফনু্ধয লওনাযা 

মুি, ংবৃঢ intented, notched, 

jagged 

ََٓ ْوِم ِّ َُّطَ ََّواِم ،ُْ خ َََّواِم٣ْ  কু্ষদ্র দর, 

াটিণ , small group, gang, 

 

ًََ ِو َّ ََّوً(َ]ً[َ ٍَخ، ََّوا ) 

দশু্চলযত্রফান য়া, ৎ য়া, 
to be vicious, malacious 

ًََ َّبَه  VI ছকডা ওযা, to quarrel 

   (ٓغ)

ََّ َ= ٍَخَ  ًَ ََّوا َو  দশু্চলযত্র, r, ফদ 

কভচাচী, ফনয, অিভডাত্মও 
vicious, malacious, ill tempered 

Wild, ferocious 

 

ٍََ خ َََّوا  দাঘায, দলুঝঢা,যলংা 

জনলঢওঢা, দষু্টালভনীঘঢা, 

চখনযঢা, ছকডালঝ, wickedness, 

viciousness, malice, meanness, 

baseness, 

وََ ِّ ًَ ا  আঁঠা, glue 

َْٞ ٍُ ُّْو ٤ُْقَطَ ٍِ فَ ََّوا  বুন্ডওয নযভ াড, 

rib cartilage 

٤ِْل٢َ  ٍِ ََّو  উন্ডযয ক্ষট ম্পতও যত, 

pertaining to gastrium, epigastric 

 

ََُ َّوَّ  II ভুলরাৎাঝন ওযা [ّوُ[َ
to take root 

َطَ  ُ ْٝ َُ ُُّو ْو ِّ  ভূর root 

َْٞ ٍُ ُّْو ٤ُْوَطَ ِّ هَ ََّوا  ক্ষী লফলল 
claffinch, nutcraker 

َْ٤ ِّ وَ َّْو ফনয াাঁ wild duck 

و ِّ ََّوا  অত্মা, স্ববাফ soul, nature 

ََّ َّْو ُقَطَ ِّ قَ ََّوا  লফঙানায ঘাদয 
bed sheet 

 

ََٛ ََّو َّوَْٛ(]ٕ[]ٗ[ ) লঙাঁডা, ওাঝা, 

অাঁঘড কদয়া, ঢণ  ওযা to tear, 

to incise, to slit, to impose 

conditions (obligation) 

                  ّوٛ                                         ّوََََََََٛ

  ّواػ٢َ 
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ََٛ ََّو  II লঙন্ন ওযা, ঢণ  ওযা to 

tear (٠ٛ)  

ََٛ َّبَه  III ঢণ  লনধণাযন ওযা to fix 

condition (ٙ)   

ََٛ َْوَّ V ঢণ رَ  অলযা ওযা to 

impose condition 

ََٛ زََو ّْ VIII ঢণ اِ  অলযা ওযা to 

impose condition (َََٟٙٙػ٠ِ) 

ََّ ٛ َطَ ْٝ َٛ ُُّو ْو  ওাটা, তচযা, ত য, ন্ডত যয 

তফলয inxision, cut, slit, condition, 

promise 

ََٛ ََّو জতে  under condition of (prep.)  

ََّ ٛ َطَ َوا ّْ َٛ أ َو  তচহ্ন, পূফ য রক্ষন sign, 

indication, symptom 

َِٛ ٢َ َّْو  ত য ম্পতও যত conditional 

َِٛ ٤َّخ ََّْو  তনযভত্র, চুতক্ত, ভন্ডঝাতা চুতক্ত 

coeact, agreement, 

َٛخ َ َّْو ٛ َطَ ُُّو  ক্ষযঔা, দাক, রাইন, 

াইন্ডপন, ক্ষড, stroke, line, hyphen 

ٛ َطَ َٛخ ََُّو ُّْو  ুলর, police 

َِٛ ُّْو َٕطََ ْٞ ُ٤ ِٛ ٢َ ُّْو  ুলর, ুলরলয  

করাও, কাটণ , police man, guard 

َِّو٣َْ ٜ َطَ ََّواِئ َٛخََ،َ ِو ّْ َ َٜ أ  তপতা, তযফন, 

ব্যাে, সুতা, দতড, ক্ষযর রাইন, তপল্ম band, 

ribbon, tape, cord, string, thong,rail 

line, film 

خ ََِّو٣ْطََ  ত য, condition 

َِّو٣َْطخََ জতে  under the conditions of 

(prep.)  

وََ ْْ َٓ َٛ  ওাম যসূচী, program 

وََ  ْْ ِٓ َُٛطَ َْبِه َٓ َٛ  তচতওৎন্ডওয ছুতয 

scalpel 

ِو٣َْ  ْْ َٜ رَ  ওত যন, ওাটা, আত্মতযাক incision, 

sacrification 

 ََٛ َْبَه خ َُٓ  চুতক্ত, ফন্ডন্দাফি agreement, 

arrangement 

َٛبدَطََ زَِوا ّْ زِوََاِ ّْ َٛ اِ ا  ঢণ , লনয়ভ, 

লফলয় (ঘুলিয), condition, 

provision, stipulation 

ََّوعََ َّْوع(]ف[ ع،َ ْٝ ُُّو ) মায়া, শুরু 

ওযা,, কঔারা, রাকান, লফধান কদয়া 

to enact law (ك٢َػ٠ِ'٠َٛة)   

عََ َّوَّ  II অআন ওযা to legislate 

  (ػ٠َِٙ)

َوعََ ّْ    (٠ٛ) IV প্রস্তুঢ ওযা to train أَ

زََوعََ ّْ VIII অআন প্রফঢণ اِ ন ওযা to 

introduce law (٠ٍَٛ)  

َّْْوع   প্রতযান্ডদ, ধভীয তফতধতফধান, the اُ

Revelation 

ٍَْوِػ٢َ   তফধ, আইনানূক, lawful,legal 
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َّْوِػ٤ًب আইনানুক বালফ lawfully 

َّْْوِػ٤َخ  ধভীয় অদারঢ religious courtاُ

َّْوِػ٤َّخ َ  তফধতা, আইনানূকতা, 

lawfulness, legality 

خ ََّْوػََ  তায,তপতা,চাবূও string, strap 

ْوػََ خ َِّ  আইন – َ َّْْوَػخ  তযযন্ডতয আইন اُ

the law of Islam 

وََ ِّ ُُّوع ََطََ ِوَػخ ،َ ّْ اع أَ  ার, ফাদাভ, 

তাবু sail, tent 

٢َ ََّواػَِ  ারন্ডতারা, sailing 

اػََ خ ََّوَّ  ঈাঁলও কদয়ায চানারা, 

লঙদ্র peep hole, peep window 

َْٝ ع ُُّو  শুরু, অযম্ভ, ঈলদযাক, প্রলঘষ্টা 
begaining, start, attempt 

َِّو٣ْؼَخ ََطََّوائُِغَََََ  ালনয 

ঈৎ,ালনালনয স্থান, water hole, 

drinking place  

َِْو٣ْؼَخَُ  লযয়লঢয অআন  the اُ

law of Islam 

َوَػخ َ ْْ َٓ َْبِهعَُطََ َٓ  ালনয 

ঈৎ,ালনালনয স্থান   water 

ge, drinking palace 

ِو٣َْ ْْ غَ رَ  অআন legislation 

ِو٣ْؼَِ ْْ ٢َ رَ  অআন প্রডয়ন ম্পলওণ ঢ, 

legislative 

زَِواِػ٢َ  ّْ অআন প্রডয়ন ম্পলওণ اِ ঢ, 

legislative 

َّبهَِ َطََ َٕ ْٞ ع َّبِهُػ  লফধানওঢণ া, 

অআন প্রলনঢা legislator 

ع  ْٝ ُو ْْ َٓ  তফধ, অআনানুক, 

নুলভালদঢ, নুলভাদন কমাকয, legal, 

lawful, permisible, allowed 

ِػ٤َّخ َ ْٝ ُو ْْ َٓ  তফধ্যতা, legitimacy 

ََْ ُٓ َٕطََ ْٞ ُػ َّْوِ ع ُٓ ّوِ  আইন প্রণযন ওাযী, 

আইনপ্রন্ডণতা, lawgiver, legislator 

ع  َّْوِ زَ ُٓ  , অআনপ্রলডঢা, অআনজ্ঞ 
lawgiver, legislator, jurist 

زَِوع  ْْ ُٓ َٕطََ ْٞ زَِوُػ ْْ ُٓ  অআনপ্রলডঢা, 

অআনজ্ঞ lawgiver, legislator, jurist 

 

ََّوفََ ََّواكَخ(]ٕ[َ]ى[َ َّْوف، ) কশ্রষ্ঠ 

ভমণাদাফান য়া to be noble high 

breaded 

فََ َّوَّ  II কশ্রষ্ঠ ওযা, ভমণাদাফান 

ওযা, to make noble, eminant (ٙ) 

َّبَهفََ  III ভম যাদায প্রতত ক্ষমাকীতা ওযা to 

vie for precedence for honour (ٙ)  

َّْوفََأََ  IV ঈাঁঘু য়া, ঈলয ঞা, 

রম্বা য়া, অলদ ওযা, লনলঘ 

 ّوفَََ                          ّوعَََََ
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ঢাওান, এলডলয় মায়া, মণলফক্ষড 

ওযা, ভুঔাভুঔী য়া to be high, 

tall, to rise, to supervise, to be lofty 

  (ػ٠ِ)

فََ َْوَّ  V ম্মালনঢ য়া to be رَ

honoured (ة) 

َْْوفََ زَ ٍْ  VIII ঈলয ঞা to look اِ

up (ا٠ُ)  

َوفَ ََّ  ঈাঁঘু স্থান elevated place 

فَ َّوََ  ঈাঁঘু ভমণাদা, অলবচাঢয, 

তফলষ্ট, ভমণাদ, ম্মান, কলযভা high 

rank, novility, distinction, 

٢َََّّوكَِ  ম্মান সুচও, ভম যাদা ম্পতও যত 

honorary 

ُّْوكَخ َ َُّوكَبدَطََ ُُّوكَبدَ، َُّوفَ،  
লরন্ন, ফাযান্না balcony 

كَب كَخ َُّوَّ ُّوَّ دَطَ  কযারালয, ফাযান্না 
balcony, gallery 

َِّو٣َْ َُّوكَبُءَطَ َ، َواف  ّْ قَ أَ  লফলষ্ট, 

ভলভালিঢ eminent, sublime, 

honorable 

وََ ْْ َٓ َْبِهُفَطََ فَ َٓ  উচ্চতওত, উচ্চ, উঁচু 

তনন্ডদ যনাস্থান, elevated, height 

commanding place- ََُْبِهف َٓ  উচ্চতা, 

উঁচু স্থান, াায তঔয, elevations, 

heights, hills 

ِو٣ْلَخ َ ْْ ِو٣ْلَبدَطَرَ ْْ  ,ম্মানওযড رَ

ম্মান প্রদান honouring, granting, 

bestowal of honours- ََِو٣ْل ْْ بدرَ  
অঘায-ংিান্ত, নুষ্ঠান, লনয়ভ-

নীলঢ ceremonial, ettiqutte 

ِو٣ْلَبرَِ ْْ ٢َ رَ  অনুষ্ঠালনও, লনয়ভ লফলধ 

ওভণওঢণ া, ceremonial, protocol chief 

َْبَهكَخ َ ُٓ  যক্ষনান্ডফক্ষণ,তদাযতও  

supervision, managership (ػ٠ِ)  

َوافَ  ّْ  ,যক্ষনালফক্ষড, ঢদাযলও اِ

ায়ঢা, supervision, 

managership, patronage 

ََّ اِهُفَطَ َٞ بِهفَ َّ  ঈঞ কখাঝওী 
camel mare 

ِوفَ  ْْ ُٓ  লযদণও, ঢদাযওওাযী 
supervisor, superintendent 

َوفَ  ْْ زَ ْْ ُٓ  ঘত্তয, কাান terrace 

 

َِّومََ ََّومََ،َ ََّوم(]ٕ[]ً[َ َّْوم، ) 

ঈলদঢ য়া, বলয মায়া,- َََِّوم  

বুর ওলয লকরা, শ্বা ফন্ধ য়া 

to rise, to shine, to choke (ة)  

َطَ ُّوكبء  ّو٣قَ أّواؽ ، طَ                      ِْوه٢َ ْٓٓبِههخَ   
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مََ َّوَّ  II ভাং কযৌলদ্র শুওান to dry 

in the sun (٠ٛ)   

َومََ ّْ  IV ঈজ্জর য়া to shine أَ

مََ َْوَّ  ,V ূমণ ঈদলয় কযৌদ্র কাান رَ

to get sun light on raising sun 

َومََ ْْ زَ ٍْ  X প্রাঘয কদীয় য়া  to اِ

be oriental 

مَ َّوَْ  সূম যউদয, পূফ য, প্রাচয sunrise, east, 

the orient 

هًبَّوَْ  ূফণ লদলও eastward 

َّْوه٢َِ  َطَ َٕ ْٞ َّْوه٤ُِ  ূফণ, প্রাঘয, 

ূফণলদীয়, প্রালঘযয লধফাী, 

প্রাঘযম্পলওণ ঢ, eastern, oriental,  

وََ امَ ِّ  াআন ওাঞ লফলল  pine 

wood (pitchy) 

مَ  ْٝ ُُّو  উদয )সূম য( rise(sun) 

٢َ ََّواهَِ  ক্ষেঁচ ফত যবত জতভ )তফন্ডল( 

,unirrigated land (of Nile river) 

امَ َّوََّ  চুলণ মন্ত্র তফন্ডল suction pump 

َْبهَِ ََْْٓ َٓ ِومَ ُمَطَ  সূন্ডম যাদন্ডযয স্থান, পূফ য 

place of sunrise, east 

ِوهَِ ْْ َٓ طَ َْبِههَخَ  َٓ َ٢  ূফণলদীয়, 

প্রালঘযয, eastern, oriental- َ َْبِههَخ َٓ  

এও প্রাঘযলদীয় an oriental 

ِو٣َْ ْْ نَ رَ  প্রাঘযওযড, কদীয়ওযড 
easternization 

وََ ّْ امَ اِ  দীলপ্ত, জ্জরয, লফলওযড 
radiance, radiation 

َوامَُ ْْ زِ ّْ  প্রাঘযলদীয় কলফলডা ااِل
oriental studies 

ِومَ  ْْ ُٓ  ছওছলও, ঈজ্জর,জ্বরজ্বলর 
lustrous, radiant, shining 

زََ ْْ ُٓ َطَ َٕ ْٞ ِوهُ ْْ زَ ْْ ِومَ ُٓ ْْ  প্রাঘযফীদ, 

orientalist 

ََّوْهوََ ،َ مَ ََّوْهَوام   ফুচ 

ওাঞলঞাওডা green wood-pecker 

َِّوىََ ًََخ(]ً[ ْو ِّ ًََخَ، َِّو ْوى،َ ِّ ) যীও 

য়া to be partner (َٙك٢) )  

َّبَهىََ  III ং কনয়া to share (ََٙك٢

٠ٛ)   

َوىََ ّْ  IV ংীদায ফানান to أَ

make partner (ٙ) 

َْبَهىََ  VI ংীদালযত্রৃ কনয়া to رَ

enter into partnership (َٙٓغ)  

زََوىََ ّْ  VIII ংীদালযত্রৃ কনয়া to اِ

enter into partnership (َٙٓغ)  

ْوىَ  ٍِ  ংীফাদ, প্রলঢভা ূাঁচা, 
polytheism, idolatry 

 ّوىَََََََََ                       ّومَََََََ
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ََّ َطَ ُُّوى  َ، َواى  ّْ َواى،أَ َوىَ ِّ  জার, পাুঁদ 

net, trap 

ُُّوىَ   কৃতত্রভ, ক্ষবজার, তভথ্যা spurious, 

unsound, false 

ًََ َِّو ًَخ ،َ ْو ِّ ًَبدَطَ خ ََِّو  অংীদাতযত্ব, 

partnership- ًََ بدَِّو  তভতত, ক্ষওাম্পানী, 

ব্যফায়ী প্রততিান association, 

company 

وََ ِّ َطَ ُُّوى  ، ُوى  ّْ َواى،أَ ّْ اىَ أَ  জুতায 

তপতা shoelace 

َِّو٣َْ ًَبُءَطَ َُّو ، َواى  ّْ يَ أَ  অংীদায, 

ক্ষদায, অনুচয, দষ্কন্ডভ য ন্ডমাকী partner, 

participant, accomplice 

َُّو٣ْيَ   ততন্ডরয তঠা sesame cake 

ََّ ًََََّوائُِيَطَ خ َِو  ভতরা অংীদায, 

woman partner 

ِو٣َْ ْْ يَ رَ  ক্ষজাট, তভত্রী, ঐওয alliance, 

unity 

ًََ َْبَه خ َُٓ  অংীদাতযত্ব, ন্ডমাকীতা, কুওন্ডভ য 

ন্ডমাকীতা, partnership, 

cooperation, complicity 

زَِواىَ  ّْ ًَبدَطَاِ زَِوا ّْ  ,ংীদালযত্রৃ اِ

ংগ্রন, লমাকীঢা, ম্মলঢ, 

ঘাাঁদা, partnership, participation, co 

operation, subscription- اِِّزواًبد 
ঘাাঁদায ায subscription rate 

 َ٢ ًِ زَِوا ّْ َٕطَاِ ْٞ ُ٤ ًِ زَِوا ّْ  ,ভাজতন্ত্রী اِ

ভাজতান্ত্রীও, socialist, socialistic 

٤َّخ َ ًِ زَِوا ّْ  ভাচঢন্ত্র, socialism اِ

َْْ ُٓ َطَ َٕ ْٞ ًُ ِو ْْ ِوىَ ُٓ  ফহুত্রৃফাদী, 
polytheist 

زََ ْْ ُٓ َطَ َٕ ْٞ ًُ زَِو ْْ ِوىَ ُٓ  ংগ্রনওাযী,  

ঘাাঁদা দানওাযী participant, 

subscriber 

زَوََ ْْ ىَ ُٓ  াধাযন, কমৌণ, common, 

combine, joint 

 

ََّ ََّو َّْوّ(َ]ٗ[َ ) কঘযা, পালর ওযা, 

লফদীডণ ওযা,লফবি ওযা, to split, 

slit (٠ٛ)  

ََّ ّ َطَ ْٝ َّ ُُّو ْو  লঘড, পাঝর, কঙাঝ 

ঔালড, নারী cleft, crack, slit, small 

baymcreek, inlet 

 َّ َو ّْ بُءََّأ َٓ َّْو  লফওৃঢ নাও লফলষ্ট, 

কঞাাঁঝ ওাঝা disfigured nose, 

harelipped 

 

ََٜ َٓ َّْو কওলঝ কপরা, লঙাঁ ]ّوٜٓ[ََ লড কপরা 

to shred (٠ٛ)   

 ّوءََََََََ                                   ّوىَََََ
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 ََٛ ْٞ ُٓ ْو َّ َُٜطَ ٤ْ ِٓ خ َََّوا  ক্ষনওডা,  ওান্া, 

ক্ষফশ্যা, তছনার, ফাযাঙ্গনা rag, tatter, 

whore prostitute 

َّْوَٗوَخََ ََّواُِٗنَطَ  কযভ গুটি, 

কাওায গুটি, ালয কঔার 
cocoon, chrysalis, slough of snake- 

اِٗنََُّوََ  কাাঁচা, কাাঁচায ফীলঘ, hemp, 

hemp seed 

 

َِّوََٙ ََّوٙ(َ]ً[َ ) করাবী 

য়া(ঔাদয), করালবয ালণ 

ঔায়া, কঝুও য়া,to be greedy, 

to be voracious, gluttonous 

َوٙ َََّ  লঢলবাচন, কবাচন লফরা, 

করাব, রারা gluttony, voracity, 

greediness, greed 

َِّوٙ َ  করাবী, কঝুও, লরপু্স, করারু  
greedy, covetous, voracious 

َٛخ َ ََّوا  অততন্ডবাজন, ক্ষবাজনতফরা, ক্ষটুও, 

ক্ষরাব, ক্ষুধা, তরপ্সা, অততআগ্র gluttony, 

voracity, greed, avidity, 

covetousness 

 َٝ  ভধু honey ّْو

 ٍَ ا َٝ ْو ِّ َطََ َُ ٣ْ ِٝ ََّوا  াচাভা, যান্ট, 

চালঙ্গয়া trousers, pants, drawers 

 

ََّوٟ ًوٟ(]ٗ[]ّو١[ ِّ وََاء، ِّ ) িয় 

ওযা, লফিয় ওযা, কযৌলদ্র শুওালনা 
to buy, to sell, to expose to the sun 

َّٟوََّ  II কযৌলদ্র ছরান to expose 

to sun for drying (٠ٛ)  

زَوََ ّْ ٟاِ  VIII িয় ওযা to purchage 

(٠ٛ)  

وََ ْْ زَ ٍْ ٟاِ  X ঔাযা য়া to 

become worse 

َّْو١َ    উদ্ভীদ তফন্ডল, colocynth 

طَ ِو٣َخَ  ّْ ًوٟأَ ِّ  িয়-লফিয়, কওনা-

কফঘা, দযওযড, 

ًَّوٟ  ঘভণলযাক লফলল skin 

eruption 

َواءَ  ِّ  িয়, কওনা purchage, 

buying 

وََ ائ٢َِ ِّ িয় ম্পনওে ত purchasing :َُح َّٞ هُ

َوائ٤َِّخَِ ِّ িয় ক্ষভঢা purchaging power 

ح َ َٝ ْو ِّ  িয়, কওনা purchage, 

buying 

ََّٟ َٝ ْو  লনযয ালণ লভর অলঙ 

এভন, a thing that is like another 

ْو٣ََ ِّ َطَ ُٖ بََّٕوا٤ِْ٣  যিনারী artery 

ّيهََ                         ّو١َََََََََََ  
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٢َ َّْو٣َبَِٗ   যক্তনারী ম্পতও যত arterial 

زَِواءَ  ّْ  ,িয়, কওনা purchage اِ

buying 

ََّ طَ بهَ َُّواحَ   লফলিঢা, কিঢা, 

ঔলযদ্দায, salesman, vendor, 

purchaser, customer 

زَوَ  ْْ ُٓ  লফলিঢা, কিঢা, ঔলযদ্দায, 

salesman, vendor, purchaser, 

customer 

زَِو١َُّ ْْ ُٔ  ফৃষ্পলঢগ্র Jupiter اُ

زَِو٣َبدَ ْْ زَََطَُٓ ْْ ًوُٟٓ  ঔলযদওৃঢ, 

িয়ওৃঢ, িয়, চণ ন purchased, 

purchase, acquisition 

 

ََّيهََ  ফি দলৃষ্টলঢ কদঔা (ّْيه(َ]ٗ[َ

to look akew at (ٙ) 

َّْيًهاََ:َ َّْيًهاََٗظَوَ ফিবাজফ ঢাওান, 

লঢমণওবালফ ঢাওান to look askance  

َ  ٖ ََّيهآءََُػ٤ْ নতমেও যচাঔ, ফি কঘাঔ an 

eye looking distrustfully;  َ ََٗظَوح

ََّيهآءَُ জন্দজনও ঢাওান, লন্ন 

ভূরও distrustful, suspicious glance 

غَ ََّ ٍِ ب  লনও দযূ, লনও, 

প্রস্ত,দীখণ, প্রঘুয distant, remote, 

wide, large, huge, vast 

َْقََ بَّٕ  প্রহৃঢ beaten up,rifled 

ََْقبَٗخَِ َّْ َِِؾخَُاُ ٍْ َ  স্ত্র, ফন্নওু أ
firearms 

ْْقٖ َْ ُٓ  প্রহৃঢ, rifled 

ََٔ ْْ خ ََّ  ঝয়লরঝ, প্রাধনী,  toilet, 

lavatory 

َِ٘ ْْ ِّ َ٢  নভূনা, ওালঙ্খঢ ফস্তু 
sample, specimen 

َطَ  ٓ ْٞ ُٖ ُّ َٔ ِّ  ফডল, fishhook 

َوح َ َٖ َّ  লযড লফলল a kind of 

gazelle 

َّٜ َّ،ََْٞ ََّٜٗ[]ٕ(]ُُّٛط َّ َ] ) কফীদলূয 

ণাওা to go to far,  ro go to 

extremes (ك٢) 

َّٜ زَ ّْ  VIII দলূয ণাওা to go toاِ

extremes(ك٢) 

ََّ ٛ َطَ ْٞ َٜ ُُّط  ঢীয, তওঢ bank, 

seasore, beach 

خ ََّطََّ  এও চাঢীয় ভলযঘ a kind of 

pipper 

 ّظقَ                                                            ّطتَََ



98 

َّطَّخ َ  লঢলযি ,নলধওায বঙ্গ 

প্রলফ,রঙ্ঘ্ন, বঙ্গ excessive, 

excess, encroachment, violation 

 َٜ ََّط অনতনযক্ত that which is 

excessive 

َِّط٤َْطخ َ  এও চাঢীয় ভলযঘ a kind 

of pipper 

ئَ  ِٛ َّب ُئَطَ ِٛ ا َٞ َّ ُّطإٓ،  ঢীয, 

কফরাবূলভ, তওঢ, seashore, beach 

 

ََّطتََ َّْطت(َ]ٕ[َ ) ঝুওযা ওলয 

ওাঝা,পালর ওলয ওাঝা, অখাঢ 

ওযা, কঘাঁ লঘাঁ কঢারা, ভুলঙ কপরা, 

ফালঢর ওযা to cut into pieces 

ostrips, to strike out, to erase 

َّطَّتََ II ওাঝা, বাক ওযা, অখাঢ 

ওযা, ভূলঙ কপরা, ফালঢর ওযা to 

make incission, to erase, to cancel 

ْطتَ ََّ   ওাটা, ক্ষত, ওতযন, যদ, ক্ষভাছা 

ফততর, cut, incision, erasure 

ََّ َطَ ة  ْٞ ْطتَ ُُّط  রম্বা, ফন্ধনী )চাভডা(, 

ফতরি, ফরফান tall, strapping, stong, 

robust 

ِط٤َْ ْْ تَ رَ  তরতফদ্ধ ওযণ, ক্ষরঔা )ঔততযান( 

posting ( to ledger) 

 

ََّطؼََ َّْطؼ(َ]ف[َ ) রক্ষীড খুযা, 

লফণকাভী য়া to roam, stray 

َّْطؾََ خ َََّطَؾبدَطَ  রাযন, তনষ্কৃতত, মুতক্ত 

escapade, flight 

 

ََّطوََ َّطَْو(]ٕ[َ ) বাক ওযা, লধণও 

ওযা, ওাঝা to devide, halve (٠ٛ)  

ُوَُٙ َٖ ََّطَوَثَ ه(َ]ٕ[َ ْٞ ُُّط ( এওলঘাঔা 

য়া to be squint eyed 

ََّطوََ ه(َ]ٕ[َ ْٞ ُُّط َهح،َ ْٞ ُُّط ََّطبَه،َ ( 

প্রতযাায ওযা (তনন্ডজন্ডও), তফতিন্ন ওযা to 

withdraw, disasaociate (َٖػ) 

َُّطوََ ََ]ٕ[চতুয য়া, লফঘক্ষড য়া, 
to be sly, shrewd  

َّطبهحًَػُُّٖطٞهًَ ُُّطٞهحًَ، اَ،  ঢুলর 

কনয়া, প্রঢযাায ওযা to 

withdraw 

َُّطوََ ََّطبَهح(]ى[ََ ) ধূঢণ  য়া, 

কুরী য়া, ঘারাও য়া to be 

sly, cunning, clever, skillful 

َّطَّوََ II ভবাক ওযা to halve  

َٛوََ َّب III ভবাক ওযা to halve equal(َٙ

٠ٛ) 
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َْطَّوََ  V ঘারাও য়া to manifestرَ

cleverness 

ََْطوََ ْٗ   (٠ٛ) VII বাক ওযা to splitاِ

َّطَْ َطََ ُّْطو  ،أ ه  ْٞ وَ ُُّط  লফবাচন, 

বাক, ৃণওওযড, partition, 

separation, halving-  َُطو ّْ ،أَ ه  ْٞ ُُّط  
লধণওাং, বাক, লদও, a half, 

portion, lot, share 

َّْطوََ নদজও, প্রলঢ in the direction of, 

towards 

ح َْطوَََِّ  লদও, ং side, half 

ح َََّطبهََ  ঘঢুযঢা, ধূঢণ ঢা, দক্ষঢা, 

ঘঝলঝ  slyness, cunningness, 

smartness, cleverness 

ح ََِّط٤ْوََ  দআু ংলয ভলধয ডা, 

ণাওা, যানটুআঘ sandwich 

َٛوََ َْب ح َُٓ  ংগ্রন, participation, 

sharing 

طََ ِْ ْٗ بهَ اِ  লফবাচন, বাকওযড,  

fission, splitting, division 

ََّ َطَ وَ ُّطَّبه  ِٛ ب  ধূঢণ , ঘঢুয, আঢয, 

াচী, ঘারাও, ঘঝলঝ, কুরী sly, 

cunning, scroundrel, clever, smart, 

skillful 

َطَوَْٗ ظَ ِّ  দাফা chess 

ََّطقََ َّْطق(َ]ٕ[َ ) কধৌঢ ওযা, 

লযষ্কায ওযা to rinse, to wash 

witn water (٠ٛ)  

ُّْطلَخ َ َطََ َُّطق   অং, ঔে, তণ্ড peace, 

loaf, mass, lump- ََقَ ُّط  চভতও াথয 

তফন্ডল flint 

ْطلََ خ َِّ  ফরও, ঝুওযা, splinter, chip  

ََٖ ََّط َّْطٖ(َ]ٕ[َ ) ফাাঁধা, এও ালণ 

অঝওান to tie, bind, attachattach (ة) 

٤َْٖطَ ِٛ َٕ ٤ََّب ٤ََّْطب য়তান devil 

ََّظقََ َّْظق(َ]ٕ[َ ( ঔাল ওযা, to 

castrate)  

َظب ََّظقَ ِّ َطَ ف   লস্ত, ওরঝ, 

চ্ছরঢা, ওলঞাযঢা discomfort, 

hardship, ardous 

ِظقَ ََّ  ওলঞায, ওষ্টওয, শ্রভাধয, 

ঈগ্র hard, rough, rugged, violent 

 

ََِّظ٢ََ َّظ٠ًَ(]ً[َ ) কবলঙ্গ মায়া to 

splintered 

َْظ٠َّ  V কবলঙ্গ মায়া to رَ

splintered 

                ّؼتََََََََََ      ّظقََََ
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َِّظ٤ََّ َطَ َِّظ٢  خ َََّظب٣َب،َ  পরও, কুলঘ, 

ঝুওযা, াড splinter, chip, bone 

 

ََّغََّ َّْؼغ(َ]ٗ[َ ؼَبع، ِّ ) ঙডান, লফলক্ষপ্ত 

ওযা, লফলওযন ওযা(যলশ্ম) to 

disperse, scatter, to beam 

غََّ ّْ  ,IV লনকণঢ ওযা, যলশ্ম ঙডান أَ

ওযা, to emit (rays), spread, 

eradiate (٠ٛ) 

َْؼَّغََ  V লনকণঢ য়া, লফচ্ছলুযঢ رَ

য়া 

غَ َُّ   যতিআন্ডরাও, যতি, ক্ষপাও rays, 

beams, spokes 

بع ُّؼََ  লফভ্রান্ত, লওংওঢণ ফযলফভুঢ়, 

লন্নগ্ধ,ঢবম্ভ distracted, 

confused, perplexed 

ُّؼَبع  طَ ؼَخَ  ِّ  ,যলশ্মঅলরাও, যলশ্ম أَ

কস্পাও, ওালঞয ওাচ লফলল rays, 

beams, spokes, wooden works (on 

doors) 

ُّؼَبِػ٢َ  নফনওযণ ম্পলওণ ঢ radiation  

ؼَبع  ّْ ؼَبَػبدَطَاِ ّْ  ,লফলওযন اِ

লফচ্ছযূড, radiation, eradiation 

ؼَبِػ٢َ  ّْ  ,লফলওযডওয, লফলওযডীয় اِ

লফলওযড লফলয়ও radiative, 

radiational 

َْؼَُ غَ رَ  লফলওযড, লফচ্ছযুড radiation, 

eradiation 

َِْ غَ ُٓ  লফলওযডওয, emitting rays 

 

َّؼَتََ َّؼَْت(]ف[َ ) এওলত্রঢ ওযা to 

gather (ْٛ) 

َّؼَّتََ  II াঔা ওযা to form branches ( 

٠ٛ) 

َْؼَّتََ  V াঔা কঞন ওযা to form رَ

branches (ٖػ) 

ؼَتََ ْْ زَ ٍْ  VIII াঔায় লফবি ওযা اِ
to branches 

َّْؼتََ َطَ ة  ْٞ ُّؼُ  ভানুল, জনাধাযন, জাতত, 

ক্ষকাত্র, ম্প্রদায people, nation, tribe, 

race 

٢َ جََِّؼَْ  চাঢীয়, াধাযলনয, চনলপ্রয়, 

চনকডংিান্ত national, folksy, 

emocratic,  people‘s, popular 

خ ََّْؼج٤ََِّ  চনলপ্রয়ঢা popularity 

َطَ ؼبة  ؼتَ ِّ ِّ  াাযী ণ,ংওীডণ, 

কবীয ঔাদ, লকলযঔাঢ, ঈাকয, 
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প্রফার প্রাঘীয  mountain path, 

ravine, gulf, reef 

ؼجخ َ ِّ  প্রফার প্রাঘীয,reef 

ُّْؼجََ َطََ ُّؼَت  َ، ؼَبة  خ َِّ  াঔা, টার, 

টানা, ঙ্গ, 

ُّْؼجََ َطََ ُّؼَت  َ، ؼَبة  خ َِّ   াঔা, টার, 

টানা, ঙ্গ, ঙু্কয, লফসৃ্তলঢ, িফ, 

লফবাক, ঞ্চর, ং, branch, 

bough, ramification, soot, division, 

portion- ََتَ ُّؼ  শ্বানারী, ব্রঙ্কা 
bronchus 

٢َ ُّؼَجَِ  শ্বানারী ংিান্ত brinchial 

تَ َِّؼ٤َْ  লফমণস্ত, লফনযস্ত, লফলক্ষপ্ত, 

ঙডালনা, disrupted, disunited, 

disorganised 

َٕ َّْؼجََ ب  াফান, লঝভ ভালয নাভ 
name of the 8th month of calander 

ؼَجَِ ّْ ٢َ أَ  ঘযভ লওঝা, করাবী, extrem 

ly miserly, greedy 

ؼَبةَ  ْْ ِٓ যরৌদন্ড, রাঠি rod stick 

ؼُّتَ  ْْ  াঔা লফনযা, ঘুডণলফঘুডণ رَ

ফস্থা, ramification, branching, 

disruption 

ؼَبةَ  ِْ ْٗ  াঔা লফনযা, ঘুডণলফঘুডণ اِ

ফস্থা, ramification, branching, 

disruption 

تَ  َْؼِّ ُٓ যল য়া exhaust 

تَ  َْؼِّ زَ ُٓ  াঔািলফঢ, নানালফধ, 

লফলফধ, ramified, manifold 

نَََّْؼجََ  চাদ ুফযফা ওযা, 

কবারফালচ ওযা, to practice masic, 

jugglery 

ح ََّْؼجَنََ  মাদ,ু কবারফালচ, কভলচও 
jugglery, sleight of hand, magic 

 

َِّؼشََ َّؼَش(َ]ً[َ ) লযচ্ছন্ন য়া, 

এলরালভলরা য়া,চঝ-

াওান(ঘুর) to become 

uncleand, be disheveled, matted 

(hair) 

َّؼَّشََ II ঘুর লফনযস্ত ওযা to 

dishevel(٠ٛ)  

َْؼَّشََ  ,V লযচ্ছন্ন য়া رَ

এলরালভলরা য়া, লঙন্নলবন্ন য়া, 

ক্ষয় য়া to be ruffled, rugosed, 

to be disintegrated 

 ّؼوََََََََََ                     ّؼتََََََ

 ّؼق                                      ّؼوَََََََََ
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َِّؼشَ   লনলচয ালয় দাাঁডান, 

getting back on  feet 

شَ َّؼَِ  চঝগ্রস্থ, লযচ্ছন্ন, matted, 

unkempt (hair) 

ؼَشَ  ّْ َّْؼضَبء ََّأَ  চঝগ্রস্থ, লযচ্ছন্ন, 

matted, unkempt (hair)   

 

َّؼَوََ َْٞه(]ٕ[َ ُّؼُ ) ঈরলব্ধ ওযা to 

know (ٕةَا) 

ؼَوََ ّْ  IV ঈরলব্ধ ওযলঢ কদয়ারto أَ

let know (ٙ) 

ؼَوََ ْْ زَ ٍْ ةَ) X নুবফ ওযা to feel اِ

٠ٛ) 

َّؼَْ َ، ؼَبه  ِّ َطَ ه  ْٞ وَ ُّؼُ  ঘুর, করাভ, 

ভ, শুঘভণ, hair, bristle, fur, pelt 

َّْؼوََ ح ََّْؼَوادَطَ  এও ঘুর, a hair-َال

َّْؼَوحَِ  এও ঘুর লযভান নয় هَْلَهَ
not by a hairs breadth 

١َ َّْؼوَِ  করাভ, ঘুরমুি hairy 

َّْؼِو٣ََّ خ ََّْؼِو٣َبدَطَ  ঢালযয চার 
wire grille 

خ ََّْؼِو٣ََّ তাজযয গ্রীর, চার wire grille, 

neting 

ْؼِو٣ََّ خ َِّ  কভাআ vermicelli 

َّْؼَوا٢َِٗ   করাভ, ঘুরমুি hairy 

ؼَْ ِّ َطََ ؼَبه  ّْ وَ أَ  ঞ্জান knowledge – 

ؼَبهَ  ّْ  ওলফঢা poetry أَ

ْؼوَِ ِّ َ١  ওালফযও poetic 

ْؼَوٟ ِّْ  রুব্ধও ঢাযা, Sirius, Dog اُ

star 

ؼََ ِّ ؼَبهادَطََ ِّ ِؼَوح ،َ ّْ بهَ أَ  ংলওঢ 

ব্দ, ফাডী, লঘি, লফলল লঘি 
passward, motto, sign, 

وَ َِّؼ٤َْ  ফালরণ, মফ, মলফয দানা 
barley, barleycorn 

َِّؼ٤َْوح ََّؼَبئُِوطَ ধভীয় নুষ্ঠান religious 

ceremony 

ُّؼ٤ََْوح َُّؼ٤ََْوادَطَ যছাট ঘুর, কঙাঝ 

ধ্বভলন little hair, capillary vessel  

خ ََِّؼ٤ِْو٣ََّ  কভাআ vermicelli 

هَ  ْٞ ُّؼُ  ঞ্জান, লঘঢনঢা, নুবূলঢ, 

ংলফদনীরঢা, knowledge, 

cognizance, conciousness, 

pception, sensation 

ِه١َ  ْٞ ُّؼُ  লঘঢন, কঘঢন, 

অলফকপ্রফড concious, emotional 

َّٟؼَبهََ  ঙাকর (ফহুফঘড) goats 
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َٕطَ ْٝ َّؼَبُه َّؼَبهَ َّؼَبِػ٤ُْو،َ ুরুল নাঘুলন 

male dancer 

َِّؼ٤َْوح َ َّؼَبئُِوَطَ  ধভীয় নুষ্ঠান, 

এফাদলঢয স্থান religious 

ceremony, place of worship 

ؼَوَ  ّْ  ,করাভ, রম্বা ঘুরয়ারা, hairyأَ

long-haired 

َْٝ ُه ْٞ هَ ُّؼُ  নকনয ওলফ, দযফ ঘলয়ঢা, 

ফু ওলফ, versifier, rhymester, 

poetmaster 

٣ِْؼوَ  َٞ ُّ   নকনয ওলফ, দযফ ঘলয়ঢা, 

ফু ওলফ, versifier, rhymester, 

poetmaster 

ؼََ ْْ َٓ َطَ َْبِػو  وَ َٓ  লজ্বয লফত্র 

স্থানভূ, নুবুলঢয আলন্ধয়ভূ, 

signs of Hajj, sensory organs- 

ََْ بِػوَ َٓ  নুবূলঢ, কঘঢনা, ংলফদন 
senses, sensations, feelings 

ؼَبهَ  ّْ ؼَبَهادَطَاِ ّْ  ,লফঞ্জলপ্ত, ঔফয اِ

কনাটি, notification, information, 

notice 

َّبِػوَ ُّؼََواُءَطَ অন্তে জ্ঞানী  knowing with 

intution- ُّؼََواءََُ ওনফ, কল্পওায poet, 

narrator 

َّبِػَوادَطَ اِػُو،َ َٞ َّبِػَوح ََّ ভনরা ওলফ 

poetess 

َّبِػِو١َ  ওানফযও poetical 

َّبِػِو٣ََّ خ ََّبِػِو٣َّبدَطََ ওাফয, ওালফযও 

ওভণ, ওালফযও কভধা, poetical work, 

poetical talent 

ََٞ اِػوَ َّ  অিভন, ুদীখণ লফঢওণ , 

ওরঙ্ক, দনুণাভ attacks, diatribes, 

calumnies, defamation 

 َْٞ ؼُ ْْ هَ َٓ তফবক্ত, পাটা, াকর, উন্িবুদ্ধু 

cracked, divided, insane, crazy, 

idiot 

ؼََواَِٗ ْْ ُٓ َ٢  করাভ, hairy 

 

ََْغََ َّْؼ  ালন কভালনা,াঢরা [ّْٜغ]َ

ওযা(ালনয়), ঘওভও ওযা to 

mix with water, to dilute, to shine 

ََْ َْْؼ غَ ُٓ  ধণ ভাঢার, প্রভত্ত, half 

drunk, frenzied, intoxicated 

 

ََٜ َّؼَ  ুযান, বিওযা, াড [ف[َ

ওযা to burn, to sear, to singe 

َّْؼلََ َطَ ؼَبف  خ َِّ  ঘুডা, ঈয, ীলণ 
top, summit, peak 
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َََ َّؼَ َّْؼَ(َ]ف[َ ) জ্বারান, প্রজ্জলরঢ 

ওযা, to ligt, to kindle, to blaze (٠ٛ) 

َََ َّؼَّ  II জ্বারান, প্রজ্জলরঢ ওযা, to 

ligt, to kindle, to blaze (٠ٛ) 

َََ ؼَ ّْ  IV জ্বারান, প্রজ্জলরঢ ওযা, to أَ

ligt, to kindle, to blaze ( ٠ٛ) 

َََ زَؼَ ّْ  VIII অগুন ধযা, অগুন اِ

রাকা, to catch fire, to start burning, 

to blaze 

ُّْؼََِ َطَ  َ خ َُّؼَ  আগন, তঔা, আন্ডরাওিটা, 

ভার fire, flame, blaze, torch 

 ََ َْؼَ َٓ َْؼََِخ ،َ َٓ َطََ َُ َْبِػ َٓ  ভার, 

torch 

َْؼََ ِٓ ٍَ ب  ভার torch 

َْبِػَِِ َٓ طَ ٤َِِّخَ  َْبِػ َٓ َ٢  ভারফাী, জল্লাদ, 

torch bearer, hangman 

ؼََ ّْ ٍَ ا ب  জ্বারান, ধযান, অগুন 

ধযান, অাঁঘ, প্রজ্জরন, ফাঢা কদয়া 
lighting, kindling, ignition, fanning 

زِؼََ  ٍْ ٍَ اِ ب  প্রজ্জরন, প্রদা, জ্বরন, দন, 

ক্ষাডা ignition, inflammation, 

combustion, burning 

زََ  ْْ ُٓ ََ ِؼ  জরন্ত, ফতহ্নভান, burning, 

ablaze 

اءَ  َٞ َّْؼ  ফড অওালয, ফণধ্বংী 
large scale, devastating everything 

 

ََٞمََ َّْؼ  ,চাদ ুওয  ]ّؼٞم[َ

কবরলওফালচ ওযা, practice of 

magic, sleight of hand 

امََ َٞ َّْؼ مَادَطَ َٞ ح ََّْؼ  চাদ,ু 

কবরলওফালচ, প্রঢাযনা আন্ধচার 
jugglery, magic, sleight of hand, 

swindle, tricks  َ مَح ِٞ ْؼ ْْ ُٓ  
ফালচওয(ভলরা) , কবরলওফাচ, 

কভলচলয়ান, প্রঢাযও juggler, 

conjurar, magician, swindler 

 

ت،َّـَتََ ـِ ـْت(َ]ً[]ف[َّ َّـَت،ّ ) 

ালন্ত ওযা, ুলফধা ওযা, দাঙ্গা 

ফাধা, ঈলত্তলচঢ ওযা, দন্ন ঈৎা 

কদয়া to disturb peace, to make 

trouble, 

َّبَؿتََ  III দাঙ্গা ওযা, ালন্ত ওযা, 

লফলদ্রা ওযা to make  trouble, to 

disturb the peace 

ـْتَ تَ َّـََ َّ ،  ালন্ত, ভযা, লফলদ্রা, 

ছকডা, তজঘ, ঢওণ  unrest, trouble, 

riot, brawl, row, disorder 

ّؼََ  ّؼت                        
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بةَ َّـََّ  ভযাওাযী, ঈলত্তচনা ৃলষ্ট 

ওাযী, লফলদ্রাী troublemaker, 

agitator, subverter 

ةَ  ْٞ َّـُ  ঈচ্ছঙৃ্খর, ঈন্ত্ত, লস্থয 
unrest, turbulent, teoublous 

ََْ بِؿتَ َٓ  ভযা, ককারলমাক, লফলক্ষাব 
troubles, disorder, disturbances 

َْبَؿجََ ُٓ َْبَؿجَبدَطََ خ َُٓ  লফৃঙ্খরা, 

ককারলমাক, লফলদ্রা, লট্টাকর, জনওয 
disorder, trouble, disturbance, 

discord 

َْبِؿتَ  ُٓ َٕطَ ْٞ َْبِؿجُ ُٓ  ভযাওাযী, 

ককারলমাক ৃলষ্ট ওাযী ঈলত্তচনা 

ৃলষ্ট ওাযী, লফলদ্রাী troublemaker, 

agitator, subverter 

َّـَوََ ه(َ]ٕ[َ ْٞ ُّـُ ) যলক্ষঢ য়া, 

ভুি য়া, ঔালর ণাওা (স্থান) 
to be devoid of protection, to be 

unorotected to free free, open 

َْٞ هَ ُّـُ  ঔালর (স্থান), vacancy 

بِؿوَ ََّ  ঔালর  যলক্ষঢ (লদ), 

ভুি, ঔালর, নলধওৃঢ empty and 

unprotected, free, vacant 

ََٞ اِؿوََُّ  ঔালর, ওভণঔালর vacancies 

 

َّـَقََ ـْق(َ]ف[َ َّ ) লফভুগ্ধ ওযা, 

কভালঢ ওযা, fascinate, attract, 

enamour 

َْـَقََ ْٗ َْـََقَ VII অলফলকয ালণ اِ ْٗ اِك

َِٚ  (٠َٛٙ) to love passionately ثِ

ـَقَ ََّ  হৃদলন্ড-অফযনী, অলফকূডণ 

বারফাা, অলফক, কভা, প্রফর 

ঈদ্দীনা, ঔ, প্রফর ঈrা, 

paricatdium, passionate love, 

illusion, infatuation, craze, passion, 

zeal 

ؾَ ََّ ـِ  কবীয বারফাায়, কভাগ্রস্থ, 

ভুগ্ধ, frenzied, fascinated (ة) 

بفَ َّـََ  হৃদললন্ডয লছলি, 

pericardium 

َْٞ ـُ ْْ فَ َٓ  অলফকূডণ ঙন্ন, প্রভত্ত 

বারফা, ভুগ্ধ, কভালঢ 
passionately fond, madly in love, 

glamored, attracted, fascinated 

َََ َّـَ ـََْ(]ف[َ َّ ) ফযস্ত ওযা, ুলফধা 

ৃলষ্ট ওযা, কনয়া, দঔর ওযা, to 

occupy, to give trouble, to take up, 

َََ َّـَّ  II লনমুি ওযা to employ, to 

busy (٠ٛ) 

ّـوََ   ّـََََََََََََََََََ                                    
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َََ َّبَؿ  III দঔলর যাঔা, লফভ্রান্ত ওযা, 

লফভুঔ ওযা to keep occupied, to 

divert, distract ( ٠َٛٙ) 

َََ ـَ ّْ  IV ফযস্ত যাঔা, লনলয়াক ওযা أَ

to occupy, employ (٠ٛ) 

َََ َْبَؿ  VI ফযস্ত যাঔা, ফযস্তঢায বান رَ

ওযা to occupy, to pretend to be 

busy 

َََاَِ َْـَ ْٗ  VII ফযস্ত যাঔা to occupy (ة) 

َََ زَـَ ّْ ك٢َ) VIII  ফযস্ত যাঔা to occupy اِ

 (ة

 ََ ـْ َّ দঔর, বডড occupancy, filling 

ـَْ َّ َطَ  ٍ ـَب ّْ ،ََأَ  ٍ ْٞ ََ ُّـُ  দঔর, বযা, 

কনয়া, অঝও, লফভুঔ, প্রলঢলযাধ, 

occupancy, filling, taking up- َ،  ٍ ْٞ ُّـُ

َ ٍَ ـَب ّْ أ  দঔর, ওামণওরা, ওাচ, 

ফযফা, occupation, work, activity, 

business 

 ٍَ َّـَّب  ঔুফ ফযস্ত, ওলঞায লযশ্রভী, 

ধযাফায়ী, very busy, hard 

working, laborious- ٕ ْٞ َّـَبُُ  )ط(َ
ওভী, শ্রলভও, worker, worksman 

َّـَبَُخ ََّـَبالدَطَ ভনরা ওভী female 

worker 

َْ٤ َّـِّ طََ ٤َِْخَ  ََ َّـِّ  শ্রলভও, ওভী, 

ওভণঘাযী worker, worksman, 

laborer 

 ٍَ ْٞ َّبُؿ ভূর ীঝ (চাাচ লনয়ন্ত্রলড) 

mainsheet (sailing vessel)  

 ََ ـَ ْْ َٓ َطَ َُ َْبِؿ َٓ  ওাযঔানা, ওভণারা 
workshop, workhouse 

ـََِخ َ ْْ َٓ َطَ َُ َْبِؿ َٓ  কা, ওাচ, 

ওামণিভ, ফযফা, কঘষ্টা, লঘত্তলফলক্ষ, 

লফৃঙ্খরা occupation, activity, 

business, concern, work, 

disturbance 

َْ٤ ـِ ْْ ََ رَ  লনলয়াক, কা, বাডা, কঔারা, 

শুরু,  ঈৎাদন, তঢযীওযড, 

লফলনলয়াক, employment, 

occupation, hiring,opening, 

satrating, production, 

manufacturing, making, investment 

َْبؿََ ْٗ ٍَ اِ ب  ফযস্ত, ফযস্তঢা, কা, ফৃলত্ত, 

ফাডলঢ ওাচ, অঙ্কা, ঈলদ্রৃক 
occupied,occupation,overwork,appr

ehension 

             ّـذََََََََََََََََ              ّـَََََََ
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 ٍَ زِـَب ّْ  ফযস্ত, কা, ফৃলত্ত, ওাচ, এও اِ

ব্দ অয এওটি প্রবালফঢ যড 

(ফযাও) occupied, occupation, 

government of one word by 

another(grm) 

 ََ َّبِؿ َطَ َُ اِؿ َٞ َّ  মা ফযস্ত 

যালঔ,ওাচ, ফৃলত্ত, ঈলদ্রৃলকয ওাযন  
that preoccupies, occupation, - 

ََٞ ََُّ اِؿ  লঘত্তলফলক্ষ, ঈন্না, অচ্ছন্ন, 

distraction, preoccupied 

َْٞ ـُ ْْ َٓ ٍَ  ফযস্ত, লফলক্ষপ্তলঘত্ত, নযভনষ্ক, 

কৃলঢ (অন), প্রলিয়াওৃঢ 
bussy, distrated, diverted, 

processed (ػَٖة) 

َُِ ْٞ ـُ ْْ ٤َّخ ََٓ  ঈলদ্রৃক, অঙ্কা, anxiety, 

apprehension 

 ََ َْـَّ ُٓ ওভী, ওভণঘাযী employee, 

worker 

 ََ ـِ َ ز ْْ ُٓ  ফযস্ত, ওালচ যঢ busy, 

occupied 

َّلََ طَ لَبَٙ  ِّ ادَ،َ َٞ خ ََّْل  , কঞাাঁঝ, লযলধ, 

কফয, লওনাযা, প্রান্ত lip, rim, edge 

َّلَبِئقَُ َّلَب٣ُِق،  কঞাঝ, lips 

ََّقََّ َْٞف(َ]ٗ[َ ُّلُ َِّل٤ْق، َّْلق، ) 

াঢরা য়া, স্বচ্ছ, প্রওা ওযা, 

প্রঢাযডা ওযা to be thin, to be 

transparent, to reveal, betray (ٖػ) 

زَقََّ ّْ  ,VIII ান ওযা, লনওা ওযা اِ

ঔালর ওযা to drink up, drain, 

empty ( ٠ٛ) 

ََْ زَ ٍْ قَّاِ  X লবঢয লদলয় কদঔা, এও 

নময কদঔা, ঘওভও ওযা, ঈরলদ্ধ 

ওযা to look (through a febric to 

asses quality), to glimpse, to shine 

ََّ َ، ق  ِّ َطَ ف  ْٞ قَ ُّلُ  স্বচ্ছ ওাড, 

লছলিয ভঢ ওাড, কচ 
transparent fabric, diaphanous 

fabric, gauze 

لَقَ ََّ  স্বচ্ছঢা, transparancy, 

قَ َِّل٤َْ  াঢরা, স্বচ্ছ, tran- sparaent, 

diaphanous 

فَ ُّلَُ ْٞ  স্বচ্ছঢা, transparancy 

خ َُّلَبكََ  ফলষ্ঠাং (গ্পাল) the 

rest in the glass 

بفَ َّلََّ  াঢরা, স্বচ্ছ, thin, 

trsnsparent 

َّلَّبك٤َِّخ َ  স্বচ্ছঢা, transparancy 

لَْ ِّ َطَ د  ْٞ ذَ ُّلُ  লঘভঝা, াাঁডাী, ন্না 
pincers, tweezers 
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ْلزََوََ]ّلزو[َ َّ   লফযলি বাফ ওযা, 

ভুঔ ককাভডা ওযা, ভান ওযা, to 

huff, sulk, pout 

هََ ْٞ ح ََّْلزُ  কভাঝা কঞাাঁঝ thick lip 

لََ ّْ َ وَ َّلَََْطَبهَ أ  কঘালঔয াঢায 

লওনাযা edge of the eyelid 

لَبهَ  ح ََّْلوَََطَادَّْلوََ،ِّ  ফড ঘাকু, কব্লট 

large knife, blade – لبه ِّ  লওনাযা 
edge 

وَ َِّل٤َْ  কঘালঔয াঢায লওনাযা 
margin of the eyelid 

َْبكُِوَ لَََطَٓ ْْ وَ ِٓ  শুড, শুণ্ড, রলম্বঢ 

নালওা (প্রাডী) 

لَْ وَ ِّ  নকনয ফযলি, ফস্তু, ংলওঢ 

লরল cypher, code 

ْلوَِ ِّ َ١  ংলওলঢ করঔা, coded 

ْلَوح َ ِّ   নকনয ফযলি, ফস্তু, ংলওঢ 

লরল cypher, code 

 

َْقََ َّْل  ,শুওান, তাতর ক্ষদযা  ]ّلْق[ََ

তনওা ওযা to drh, to parch, to drain 

(٠ٛ) 

 

ََٜ لَ َّ َّْلٜ(َ]ٕ[ََ (  কঘালা, কালন 

ওযা, কল ওযা, ঘুভুও কদয়া, 

নওা ওযা to dry, to parch, 

drain, sip 

َٛخ َ َّلَّب َٛبدَطَ َّلَّب  লনকণভন মন্ত্র 

লফলল siphon 

َّلَغََ َّلَْغ(]ف[ َّلَبَػخَ،َ ) লদ্রৃগুড ওযা, 

ংমুি ওযা, নুলভাদন ওযা to 

double, enclose, grant َ٠َٛة–

 ভধযস্থাঢা ওযা, ুালয )ّلبػخ (

ওযা to mediate, to use good 

office 

َْلَّغََ ك٢َ) V ভধযস্থঢা ওযাto mediate رَ

 (ا٠ٍَُ

َّلَْ لَبع َطَ ّْ لَبع َ،أَ غَ ِّ  কচাড ংঔযা, 
even number 

غَ َّلَْ  দঝুা কদঔা (লযাক লফলল), 

double vision 

٢َ َّْلؼَِ  কচাড (নম্বলযয) even (of 

a number) 

خ َُّلَؼََ  অকাভ িয়ালধওায right of 

pre-emption 

َِّل٤َْ غَ ُّلَؼَبُءَطَ  ভধযস্থঢাওাযী, 

ুালয ওাযী, ঈলওর, অকাভ 

 ّلن                                                                ّلو
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িয়ওাযী mediator, advocate, pre- 

amptor 

َّْبكِِؼ٢َ   াপ‘য়ী ভাচাফ shafii اُ

school of theology 

َطَ َٕ ْٞ َّّبكِِؼ٤ُّ اكُِغ،َ َٞ ٢َ َّبكِؼَََِّ  াপ‘য়ীয 

নুাযী, shafietic 

ع  ْٞ لُ ْْ َٓ  নুকলভঢ, ঈলস্থঢ, ংমুি 
followed, attended, combined 

 

َِّلنََ ََّلَن(]ً[َ ( ক্ষেীর য়া to be 

pity (ػ٠ِ) 

لَنََ ّْ  IV কস্দ ওযা, ানুবুলঢ أَ

কদঔান, ঈলদ্রৃগ্ন য়া, লযায 

ওযা, ঢওণ  ণাওা to be 

concerned, to favour sympathize, 

to pity (ػ٠ََٖٛٓ٠ِ) 

نَ َّلََ  ান্ধয অবা, ককাধূরী, evening 

glow, dusk 

خ ََّلَوََ  ভলফদনা, দয়া, ানুবূলঢ, 

অদয, কস্দ compassion, pity, 

sympathy, tendernesss 

َْٞ مَ َّلُ  দয়াীর, ানুবূলঢীর, 

কস্দপ্রফন, দয়ারু compassionate, 

sympathetic, affectionate, tender 

kind 

َِّل٤ْنَ   দয়াীর, ানুবূলঢীর, 

কস্দপ্রফন, দয়ারু, নুনয়ী 
compassionate, sympathetic, 

affectionate, tender kind 

لََ ّْ بمَ ا  ভলফদনা, দয়া, ানুবূলঢ, 

অদয, কস্দ, কস্দপ্রফনঢা, মত্ন, 

নুলযাধ, ঈলদ্রৃক, ঈrওিা, 
compassion, pity, sympathy, 

tendernesss, concern, worry, 

apprehension 

 َٖ َّبكِ  কলফণঢ proud 

َّبكَََٚ  (ٙ) III ফরা, to speak [ّلٚ[َ

َِٜ ٢َ َّلَ  ভুঔ ম্পলওণ ঢ, oral -َ ُّ٢ ِٜ َّْلَ -اُ  

কভৌলঔও the orals (exam, test, 

present) -٤ًب ِٜ َّلَ  ভূলঔ, কভৌলঔও 

বালফ orally 

ًٛب لَب ِّ  কভৌলঔও বালফ, orally 

 َ٢ ِٛ لَب ِّ  কভৌলঔও, oral (exam, test, 

present) 

خ َ َٜ َْبكِ ُٓ  কভৌলঔওবালফ orally 

 

ل٠َ ّْ  ,IV খলনষ্ঠ য়া [ّلٞ[َأ

ওাঙাওালঙ য়া to be very 

closed, on the brink of (ػ٠ِ) 

 ّقَّ                                                  ّلنَ 
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ََّ لَبء َطَ ّْ لًبأَ  লওনায, ধায, ীভানা 
edge, rim, boarder 

١َ َّلََ ِٞ  কভৌলঔও, oral(exam)- ََ٣ًبَّل ِٝ ب  

কভৌলঔও বালফ, orally 

َْْ قَ ُٓ  ভৃঢুযয ভঔাভুঔী, moribund 

 

َّل٠ََ لََبء(]ٗ[َ ِّ ) অলযাকয দান 

ওযা, ুডরুদ্ধায ওযা to cure, to 

restore – َََُِّل٢  অলযাকয ওযান to 

be healed (passive) 

َْلََّ ٠رَ  V অলযাকয ায়া to  be cured 

    (ة)

زَلََ ّْ ٠اِ  VIII অলযাকয to be cured (ة) 

لََ ْْ زَ ٍْ ٠اِ  X অলযাকয ঘায়া to seek 

cure 

لََ ِّ طَ ِل٤َخَ  ّْ َ َ،أ َّبف  بءَ أَ  অলযাকয, ঢৃলপ্ত 

cure, satisfaction- ََِل٤ ّْ َ،أ َّبف  خ َأَ  
প্রলঢওায,, অলযাকয, লঘলওৎা, লধ 
remedy, medication, medicine 

لََ بئ٢َِ ِّ  অলযাকয দায়ও, অলযাকয 

ভূরও, অলযাকয চনও, অলযাকযওাযী 
curative, healing, medicative 

َْْ ُٓ َطَ َْبف  ل٠ًَٓ  াাঢার hospital 

ََْ ّقَ رَ  প্রলঢলালধয ঢৃলপ্ত, লযঢৃলপ্ত, 

ঢুলষ্ট gratification of revenge, 

satisfaction 

لََ ْْ زِ ٍْ بءَ اِ  অলযাকয ঘায়া, অলযাকয, 

লঘলওৎা seeking cure, cure, 

treatment 

بفَ ََّ  অলযাকয, অলযাকযভূরও, স্বাস্থয 

ফধণও, লন্তালচনও, দ্রৃযণণীড,  

healing, curative, satisfactory 

َْْ زَ َْ ُٓ ل٤ََبدَطَ ْْ زَ َْ ل٠ًُٓ  াাঢার 
hospital 

 

ََّنََّ ََّنَّ(]ٕ[َ َْٞمَ، ُّوُ َْوّخ،َ َٓ ) লফদীডণ 

ওযা, লঘডা to tear, to split ََ)ٙ(  َ–َ

َْٞ ُّوُ (َم)  ঈঞা, কফয য়া, ঈrকভ 

য়া, ঙু্কলযঢ য়া to sprout, 

shoot up,erupt َْوّخ،َ َ-َّّن(َٓ )বাডী 

য়া, ঢযাঘাযভূরও য়া, 

য য়া, ঢযাঘায ওযা, to 

be heavy, oppressive, to molest, to 

visit (ػ٠ِ) 

َّوَّنََ  II লফদীডণ ওযা to split (٠ٛ) 

َْوَّنََ  V লফদীডণ য়া, কপলঝ মায়া رَ

to besplit (٠ٛ) 

 ّلن                                                 ّل٢
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َْنََّ ْٗ  VII লফদীডণ য়া, প্রঢযাায اِ

ওযা, স্বীওায ওযা to be split, to 

withdraw 

زَنََّ ّْ   VIII ঈৎন্ন ওযা, ব্দ কঞন اِ

ওযা  to derive word (ٖػ)  

 ََّ َطَ م  ْٞ نَ ُّوُ  পাটর, তচড, পাুঁও, ফুটা, 

অন্ডধ যও, তফদাযন, তফবাজন, পাটা fissure, 

crack, cleft, half, fission, 

splitting,cleavage 

نَ  ِّ  অন্ডধ যও, অং, প্বা য, ওষ্ট, অসুতফধা 

half, side, portion, trouble, difficulty 

خ ََّوََّ  পুঝা, লঘড, পাঝর, পুওয rift, 

tear, cleft, crevice 

و َ ِّ َطََ وَن  ِّ ،َ وَبم  خ َِّ  এও অন্ডধ যও, অং, 

ঝান্ডভরা, ওাঠিন্য, ঝান্ডভরাপূণ য ভ্রভন, কন্তব্য 

)মাত্রায(, দূযত্ব, a half, truoble, difficult 

journey, destination, distance 

ََطَ ُّوَن  وّخ ََّوَّبد،َ ِّ  ফাা, ফ্লাট, ওাভযা, 

appartment, flat, ccompartment 

 

ُّوَّخ َ َطَ ُّوَن   ভস্যা,ঝান্ডভরা, ওাঠিন্য, মাত্রা, 

কন্তব্য )মাত্রায(, দূযত্ব,  truoble, difficult 

journey, destination, distance 

 

َّوَِ َطََ وَّخَ  ِّ وَّبء ،َأَ ِّ َ نَ ٤َْأ  এও অং,দই 

বান্ডকয এওবাক a half, moiety- 

وّخ ِّ ،أ وَّبء  ِّ  বাই, ভাত়ৃকুর  ততৃকুন্ডরয أ

বাই, এও জাতীয ফনফুর brother, 

brother on maternal and paternal 

side, anemone 

َِّووَخ َ ِو٤ْوَبدَطَ َّ َّوَبِئُن،َ  কফান, 

ভাঢ ৃ কুর  লঢৃকুলরয কফান, 

অধওালর ভাণাধযা, sister , sister 

on maternal and paternal side, 

hemicrania, migrane 

َّنَُّ  লধও ভযামুি, লধও أَ

ওষ্টওয, লধও ওঠিন more 

troublesome, more tiresome, more 

diffiicult, 

وََ بمَ ِّ  জনওয, ভঢজদ্রৃঢ, disunity, 

dissension 

َْوُّوَبدَطَ َْوُّنَ رَ رَ পাটর, পাাঁও fissure, 

cleavage 

وََاَِ ِْ بمَ ْٗ  লফলচ্ছদ, ৃণওীওযড, 

ভঢজদ্রৃঢ, জনওয separa-tion, 

segregation, dissociation, disunion 

وَبه٢َِ  ِْ ْٗ নফনিন্ন ম্পলওণاِ ঢ splitting in 

compound 

زِوََ ّْ بمَ اِ  ঈৎলত্ত, ফূৎলত্ত (ব্দ), 

derivation, etymology 

زِوَبه٢َِ  ّْ  উৎকত derrived(from rootاِ

word)  

ّٞو                                             ّونََََ   
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بمَ ََّ  লফযলিচনও, ওষ্টওয, 

ওষ্টাধয, troublesome, tiresome, 

tedious, ardous 

مَ  ْٞ وُ ْْ َٓ ৃথও, ঔলন্ডঢ separated, 

parted 

َْوَّنَ  ُٓ পাটা cracked 

َْبمَ  ُٓ  াম্প্রদ্রাতযও, communal, 

schismatic 

زََ ْْ ُٓ زَوَّبدَطَ ْْ نَ ُٓ  বুযৎন্ন derrivative 

 

وَؼََ ّْ  ,IV লনও দলূয াঞান [ّوؼ[َأَ

দলূয যান to send far aay, to 

remove to a distant area (ٙ)  

 

َِّووََ َّوَُو، َّوَو(َ]ى[]ً[َ َهح، ْٞ ُّوُ  ) 

ুন্নয (লকাযা) কায়য যং 

য়া, ূন্নয ঘুলরয য়া, 

স্বডণলওী য়া, to be of fair 

complexion, fair-hair 

وَوَ ََّ  লঙ্গর ফডণঢা, স্বডণলওীঢা, 

রারঢা fair-complexionedness, 

blondness, redness 

وَوَ  ّْ َ َّوََواُءََّأ َطََ ُّْوو   ুন্নয 

(লকাযা) কায়য যলগয,ূন্নয 

ঘুলরয ,স্বডণলওী ,fair 

complexioned, fair-haired 

 

َّْووََمََ  ভওাতভ যা, প্রফুল্ল ]ّووم[َ

যা, আনন্দভয যা, যঙ্গতপ্রয যা, to 

be gay, cheerful, joufull 

َْنََ ْو َّ  ,লওলঘযলভলঘয ওযা ]ّوْن[َ

ওলয ফরা, ঈাঁলও ভাযা,অলফার 

ঢালফার ফরা,to twitter, to peep, to 

blabble 

َْوََ َّْو َْوَبدَطَ خ ََّْو  লওলঘয লভলঘয, 

অফার ঢালফার, চল্পনা, twittering, 

peeping, prattle- َََْو بدَّْو  ংরগ্ন 

ওণা, ওনণণও ওণা  rambling talk 

ُنَ ِّ وَََّوَب ِْ ْل ِّ خ َطَ  ঈলঞয ওন্ঠনারীয 

ালনয ফযাক, fauceal bag of the 

camel 

َّوَقَ   ভৃঢালত্রয বাঙ্গা ঝুওযা 
shard 

َّوَبكَخ َ  ভৃঢালত্রয বাঙ্গা ঝুওযা 
shard 

ْوََِتََ َّ  ঈল্টান,  to turn ]ّوِت[َ

upside down 
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َْْوَِتََ  II ভভণাঢ য়া, লফমণযস্ত رَ

য়া, লটওফালচ ঔায়া to be 

upset, to be toppled 

َّْوَِجَخ َ َّْوَِجَبدَطََ  লটক ফালচ 
somersault 

 

َّوََب َّْوٞ(َ]ٕ[َ]ّو٢،َّوٞ[َ ) ঔুী 

ওযা  ,দদুণাগ্রস্থ ওযা, to make 

unhappy, miserable 

َِّو٢ََ ح(]ً[َ َٝ َّوَب ح، َٞ َّْو َّوَبء، ) ঔুী 

য়া, দদুণাগ্রস্থ য়া, to be 

unhappy,be miserable 

َّْ َ ٠وََأ IV ঔুী ওযা to make 

unhappy 

َّوََ بءَ َّوًبَ،  দব যাগ্য, মন্ত্রনা, ওষ্ট, 

misfortune, distress, pain, hardship 

َّوَِ ِو٤َبُءَطَ ّْ َ ٢َ أ  ঔুী, বাকা, 

দঃুচনও, দদুণাগ্রস্থ, নযাধভ, 

যালধ, ঢবাকয unhappy, 

unlucky, distresse, criminal, nasty 

 

ََٞ ح ََّْو  দব যাগ্য, দদ যা, নষ্টাতভ misfortune, 

distress, misery 

ََٝ ح ََّوَب  দবুণ াকয, দদুণা, নষ্টালভ, 

ফাধযঢা, misfortune, misery 

 

ََّيََّ ََّيَّ(]ٕ[  ) লফদ্ধ ওযা, পূঝা ওযা, 

লন্ন ওযা,to pierce (ك٢َة٠َٛ)  

ٌَّيََ َّ  II লন্ন তঢযী ওযা to make 

doubt (َٙك٢)  

ََّ َطََ ى  ْٞ ٌُ يَ ُّ ন্ডন্দ, অতনশ্চযতা, আিা 

doubt, uncertainity, suspicion 

ٌََّ خ ََّ  ঙূলয ওাখাঢ, ধাো, stab, thrust 

ٌُّيَ  َْ  ,লন্ন, ংয়ফাদ doubt رَ

skepticism 

َّبىَ   লবঙ্কা, লন্নভূরও, 

লন্নচনও, ংয়ী doubting, in 

doubt, skeptical 

َْٞ ٌُ ْْ ىَ َٓ  লন্ন, ংয় doubt, 

skepticism 

َِٚ ىَك٤ِ ْٞ ٌُ ْ َٓ লন্নচনও, ংয়ভুরও,   

লনলশ্চঢ doubtful, dubious, 

uncertain 

ٌَّيََ َّ َّّي[َ [II ফাাঁলওলঢ িয় ওযা, 

ফাাঁলওলঢ লফিয় ওযা, ধায ওযা 
to sell on credit, to buy on credit, to 

borrow 

ٌُيَ  ُّ  ফাাঁলওলঢ on credit 

ٌَوََ َّ َ]ٕ[َ) و  ٌْ ُّ َوإ، ٌْ ُّ ) ধনযফাদ 

কদয়া,ওৃঢজ্ঞ  য়া,প্রংা 

 ٌٌََََََََََّ                                                         ّوََٞ
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ওযা to thank, to be thankful, to 

praise 

وَ  ٌْ ُّ َطَ ه  ْٞ ٌُ ُّ  ওৃঢজ্ঞঢা, ধনযফাদ, 

স্বীওৃলঢ, প্রংা thankfulness, 

thanks, acknowledgment, praise 

ِو١َ  ٌْ ُّ  ধন্যফান্ডদয, ধন্যফাদাখ য of thanks, 

thanking 

َوإ ٌْ ُّ  ওৃঢজ্ঞঢা, ধনযফাদ, স্বীওৃলঢ, 

প্রংা thankfulness, thanks, 

acknowledgment, praise 

ه ْٞ ٌُ َّ  ঢযন্ত ওৃঢজ্ঞ very 

thankful 

وَ  ًِ َّب  ওৃঢজ্ঞ, thankful 

هَ  ْٞ ٌُ ْْ َٓ  ধনযফালদয কমাকয, প্রংায 

কমাকয, কভধাফান worthy of thanks, 

praiseworthy, meritorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

َ 

ٌَبهَََ حِّ  ণলর, ঘলঝয ণলর, sack, 

gunny sack 

 

ٌََ ٌِ َّ َ،ٌََ ٌُ َّ ٌٌَ(َ]ى[]ً[َ َّ ٍَخ، ٌَب َّ ) 

লফলদ্রৃলযায়ড য়া, লংুও 

য়া, ছকডালঝ য়া, লফযি 

য়া, ফদলভচালচ য়া to be 

malacious, spiteful, quarrelsome, 

petulant, ill tempered 

ٌََ ًَ ب َّ  III ছকডা ওযা,to quarrel (ٙ)  

ٌََ ًَ ب َْ  VI এলও লযয ছকডা  رَ

ওযা,  ঝকডালঝ য়া, জধমণয 

য়া to quarrel with one another, 

to be querulous, petulant 

ََّ َطَ  ٌ ٌْ ُّ ٌَ ٌِ  লফদ্রৃলযায়ড, 

ছকডালঝ, ফদলভচাচী, অন্ধওাযাচ্ছন্ন, 

ককাভডাভুলঔা, কওান্নলর, ফনু্ধুরব  
malicious, uerulous, etulant, 

lltempered, unfriendly 

ٍََ ٌَب خ ََّ  লফলদ্রৃল,  ঝকডালঝ, 

ফদলভচাচ, লনষু্ঠযঢা, ফনু্ধীনডঢা, 
malice, spite, uerulousness, ill-

ٌٌََّ                                               ٌّٞ 
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tempered ness, friendliness, 

etulance 

َََ ًَ ب َْ َٓ ََبدَطَ ًَ َْب خ ََٓ  কডা, লফফাদ, 

লডমন্ত্র, লফভলণঢা, ধৃষ্টঢা, quarrel, 

controversy, dispute, sadness, 

ulleness 

ََْ ٌَ رَ ٌُ  ণণীডঢা, াভণ্ত্চযঢা 

জনওয, অভঢা, irrelevance , 

nonsense, absurdity,  

 ٌَ ًَ ب َْ َٓ ঝকডাজট quarrelsome 

َََ ٌَ َّ ]ٕ[)ٌََْ َّ ) কন্নূডণ য়া, 

স্পষ্ট য়া, স্বযলঘি কদয়া to be 

dubious,to be vague, o vowel 

َََ ٌَّ َّ  II কন্নূডণ য়া to be 

dubious (٠ٛ )  

ًََ ََّب  III এওযওভ to be same (٠ٛ )  

َََ ٌَ ّْ َ  IV লন্নূডণ য়া to be أ

dubious (٠ٛ)  

َََ ٌَّ َْ َ ٍَ) V কঠিঢ য়া to be formed ر

ٙ)   

َََ ٌَ ْْ َ ز ٍْ  X লন্নূডণ য়া to be اِ

dubious (٠ٛ)   

 ََّ َطَ  ٍ ٌَب ّْ َ ،أ  ٍ ْٞ ٌُ ُّ ََ ٌْ  াদৃশ্য, 

তভর,ফাতিও রূ, ধযন, প্রওায, স্বযতচতহ্নত 

ওযণ, similarity, outward 

appearance, type, mode, pattern, 

vowelization 

ٌَِِْ َّ ٤َِِبدَطَ ٌْ َّ َ٢  অনুষ্ঠালনও, formal 

– ََ٤ِِ ٌْ بدَّ  অনুষ্ঠালনওঢা 
formalities 

ََّ٤ِِ ّ ٌْ خ ََّ  করৌলওওঢা, প্রণা formalism,  

 ََ ٌِ ِّ  লঙনালর, প্রডলয়য বান, 

লঙনালরডা  conquetry, 

conquettishness 

َِخ َ ٌِ َّ  লঙনার ভলরা conquettish 

woman 

ٌَِِْ ُّ َ٢  ফদলভচাচী, ছকডালঝ stingy, 

peevish, conten-tious, quarrelsome 

ٌَباَلَ ِّ ،  َ ٌُ ٌَََدُّ ِّ ٍَ طََ ب প্রলঢফন্ধও 

(ালয়য কফলড), লওর, লচলঞ্জয, 

অলযালনয শুয া ৃঙ্খলরঢ 

ওযা কঘআন fetter, hobble 

 ََ ٤ْ ٌِ ْْ ٤ََْلدَطَرَ ٌِ ْْ  কঞন, কযড, তঢযী رَ

ওযন, াচান forming, formation, 

shaping, building up- َ٤ََْل ٌِ ْْ درَ  
ংস্থা, লভলঢ, ৃচন, লনভণান, 

organization, formations 

ََِ٤ْ ٌِ ْْ خ َرَ  যওভালয ডয (বাণ্ডায), 

লনফণাঘন, তফলঘত্র, কঞন assortment, 

ٌَََّ                                                          ٌَََََََََّ 
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accumu lation, store, selection, 

formation 

َُٕ ٤َِِّخَُ:ََاُلَُ٘ٞ ٤ْ ٌِ ْْ ٢َِِ اُزَّ ٤ْ ٌِ ْْ رَ চারুওরা fine 

arts 

ًَََِ َْب خ ََٓ  াদৃয, লভর similarity, 

resemblance 

َِخ َ ًِ َّب َطََ َُ ًِ ا َٞ َّ  দ্ধলঢ, প্রডারী, ণ 

way, manner- ََُ ًِ ا َٞ َّ  প্বাণলদ, 

া, কুাঁ ঘলও flank, side, groin 

 ََ ٌَّ َْ َٓ  লবন্ন, লফলঘত্র, লফলফদ, 

স্বযলঘলিঢ different, diverse, 

miscellaneous, vowelized 

َْْ ُٓ ََ ٌِ  কখারালঝ, লনলশ্চঢ, 

লন্নচনও, ওঠিন, ভযা, চটির, 

ওাঠিনয turbid, dubious, difficult, 

problem, difficulty 

ََِ ٌِ ْْ ُٓ ََلدَطَ ٌِ ْْ ُٓ ، َُ ًِ ب َْ خ ََٓ  ভযা, 

লভভাংলঢ চটিরঢা, ওাঠিনয 
problem, unsolved matter 

 

ََْ ٌَ َّ َ]ٕ[َ)ٌْْ ََّ ) রাকাভ রাকান, খুল 

কদয়া, লনযফ য়া, ঞাট্টা ওযা, 

ভুঔফন্ধ ওযা to bridle,to bribe, to 

scilence, gag, muzzle 

خ َ َٔ ٤ْ ٌِ َّ َُْطََ بئِ ٌَ َّ ، ْ ٌُ ُّ ،  ْ ٤ْ ٌِ َّ  
প্রলঢফন্ধও, কখাডায রাকালভয 

ভুলঔয ং, খৃনা, ফঞ্জা, লচদ, 

এওগুলয়লভ, া, ঘুলি, mouth 

piece of a bit, curb, resistance, 

disdain, contempt, courage, 

convant – ٌََ ََُّْ بئِ  কব্রও, ভন্থযওাযী 
break ( of a wheel),  

 

ًَََٚ َّب َ]ٌّٚ] III এওযওভ য়া to be like 

(٠ٛ)  

ٌْٟٞ،ٌّٞ(]ٕ[ٌّب  (٤ٌّخ ،ُ،ًِب٣خٌَّبح،ّ

লবলমাক ওযা to complain (ٍََٖٓ

٠َٛٙ )  

٠ٌَّ َْ  V লবলমাক ওযা to رَ

complain (٠ٛ)  

ًََ َْب ٠رَ  VI যষ্পযলও লবলমাক 

ওযা to complain one another (٠ٛ)  

ٌََ زَ ّْ ٠اِ  VIII লবলমাক ওযা to 

complain 

ََّ ادَطَ َٞ ٌْ َّ ،َ ٌَبء  ح َِّ َٞ ٌْ  অতবন্ডমাক, 

অন্ডন্তাল, complaint, grievance- َ ٌَبء ِّ

ََٞ ٌْ َّ اد،  তবতি, চাভডায থতর )াতন, দধ 

যাঔায(, water-skin 

 ِّق                                                  ٌَّٞ
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ََٞ ٌْ َّ َٟطَ َٝ ٌَب َّٟ  লবলমাক, ওষ্ট, 

লন্তাল, complaint, suffering, 

grievance 

ٌَبح َ َّ  অতবন্ডমাক,ওষ্ট, অন্ডন্তাল, 

complaint, suffering, grievance 

ٌَب٣َّخ َ ِّ  লবলমাক, ওষ্ট, লন্তাল, 

complainr, suffering, grievance 

٤َّخ َ ٌِ َّ  লবলমাক, ওষ্ট, লন্তাল, 

complainr, suffering, grievance 

ٌََّ بءَ َّ  নুলমাকওাযী, লবলমাক 

কদয়া  querulous, given to 

complaining 

ٌَبح َ ْ ِٓ ادَطََ َٝ ٌَب ْْ ِٓ  খন্ডযয ক্ষওান)ফাতত 

যাঔায(, উযুক্ত জাযকা, ফাতত, ঝুরন্ত ফাতত 

nook, corner, lamp, pendent lamp 

بىَ ََّ  অতবন্ডমাকওাযী, ফাদী complainant, 

plaintiff 

ََٓ َٞ ٌُ ْْ  লবমুি, অাভী, লফফাদী 

accused, defendant (َُْٚ٘ ِٓ )  

زَيَ  ْْ ُٓ  লবলমাকওাযী, ফাদী 
complainant, plaintiff 

َِٚ ٠ًٌَػ٤َِْ ْْ ُٓ  লবমুি, অাভী, 

লফফাদী, প্রলঢফাদী, যক্ষও, accused, 

defendant, protector 

اَلرََ ْٞ ٌُ خ َُّ  ঘওলরঝ chocolate 

 

َََّ ََّ ََّ(]ف[َ ََّ َ،ََََِّ ) ক্ষাখাঢ গ্রস্থ 

য়া, শুওালনা, to be crippled 

 

َََّ َّ َ]ٕ[َ) َّ َّ )ক্ষাখাঢ ওযা to paralyze 

(٠ٛ)  

ََّ  IV ক্ষাখাঢ ওযান to cause أّ

crippled (٠ٛ)  

ََّ  VII ক্ষাখাঢ গ্রস্থ য়া to اْٗ

be paralysed 

 কন্তফয স্থর (মাত্রায) ِّّخ
destination 

َطَ  َ ِّخ َِّ ِّ  কযার, নাঝাআ, চঝ 

(ুঢায), ওলয়র, ক্ষ, দর, গ্রু 
roll, skein, spool, coil, group, party 

 ََ ِّ ক্ষাখাঢ, ওভডণযঢা, 

ফঢা, paralysis, palsy, 

paralyzation 

ٍَ َّلادَطَ َّل  ঙালন, চপ্রাঢ 
cataract, waterfall 

َََّّّلء ََََّ أّ  ক্ষযপ্রাপ্ত, কফ যওায, অফ, 

ক্ষনংডা, ক্ষঔাডা withered, stunted, 

paralyzed 

ْٓ ٍَِٞ  ক্ষাখাঢগ্রস্থ, কঔাডা 
paralyzed, lame, 
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 কফবূলালপ্রয়ঢা, কৌলঔন ِّج٢َ 

পুরফাফু, ঙঝলঝ, ুন্নয, ুদণন 
dandyish, foppish, handsome, 

beautiful 

 

 II রালণ ভাযা to kick [ِّذ[َِّّذ

ََ ََِّز ََِّزَبدَطَ َ، َِذ  خ َِّ  কলদ, কঢালও 
mattress 

ََِّؼََ ِْؼ(َ]ف[َ َّ ) ঔুলর কনয়া 

(লাাও),to take off 

ََِّّؼََ  II কাাও কঔারা, নাফৃঢ 

ওযা, রুঝঢযাচ ওযা to undress, 

disrobe, to rob,to ravage 

ََِ ْْ َٓ ُُِؼَطَ َْب ؼَ َٓ  রম্বা ঙদ্ফলফ, 

কাত্রাফযড (ভ ফা ঈলঞয 

ঘুলরয, স্বডণঔলঘঢ) cloak of wool 

andgold embroided. 

َْ٤ِِ ْْ ؼَ رَ  রুঝঢযাচ, রুঝাঝ, টাওালঢ  
eobbing, plundering, ravaging 

َََِّْ ؼَ َٓ  জ্জা ওক্ষ, কিলং রুভ 
dressing room 

َََ ََْ ِْ َّ َ]َِّْ[ ছলডয়া ডা, 

কপাঝায় কপাঝায় ডা to dribble, 

to trickle 

ِْلََ خ َِّ  কব্লট, blade 

 

ََِّنََ ِْن(َ]ٕ[َ َّ ) রম্বা রলম্ব 

লঘডা,লঙাঁডা to split length wise ( 

٠ٛ)  

ِْنَ  َّ  ঔন্ডডয ারা, ক্ষফর bale (of hay) 

َُوَِ ْٞ َّ َ٢  ুন্নয দাাঁঢয়ারা ভানুল 
person with sweet tooth 

ََّْلء َطَ َٞ أَ ِْ ِّ  ভৃঢলদ, লযলযয নষ্ট 

ং, ওলঢণ ঢ  াঢ-া corpse, 

stump of a limb 

َْ٤ِِ يَ َّ  স্গলফযী strawberries 

 

ََّْ َّ َ]ً[]ٕ[)َْْ٤ ِٔ َّ ، ّْ ََّ ) ঘ্রাড রয়া to 

smell 

 

ََّْ َّ ْ(]ف[َ َٔ َّ ) কলফণঢ য়া, 

ঈন্নালও য়া, ঙ্কালয য়া 
to be proud, supercilious 

ََْ َّٔ َّ  II ঘ্রাড লনলঢ কদয়া to give 

to smell (ٙ) 

ََّْ َّ َ  IV ঘ্রাড লনলঢ কদয়া to give أ

to smell 

ََْ َّٔ َْ َ  V কলন্ধয স্বাধ কনয়া,কন্ধ ر

কনয়া to svor the smell (٠ٛ) 

ََّْ َ ز ّْ  (٠ٛ) VIII ঘ্রাড রয়া to smell اِ

  ّٔذ                                                              ِّن
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ََّ َْ  কন্ধ, smelling, 

خ َ َّٔ َّ  এও লঘভটি নলয, কন্ধ, ঘ্রাড 
pinch of snuff, smell, odor 

 َ٢ ِّٔ َّ  ঘ্রাড-ংিান্ত olfactory 

  َْ َٔ َّ  কফ য, উন্নাতওতা, অংওায pride, 

supercilliousness, haughtiness 

ََّٔ َّ َٕطَ ْٞ ُٓ ب َّٔ َّ َّ ب  নলয গ্রন ওাযী 
snuffer 

خ َ َٓ ب َّٔ َّ  ওস্তুযী, ঔযভুচ musk-nelon, 

cantaloupe 

 ََّْ َّ َ بُءَََّأ َّٔ َّ ْ َطََ ُّ  ংলফদনীর 

নাও, ংওাযী, কলফণঢ, ঈচ্চফংীয়, 

ঢযন্ত ম্মানীঢ having a 

sensitive nose, haughty, proud, 

highborn,most honorable 

َُّ ب َٔ ّْ  ঈ-ওায আ-ওায  ااِل

ঈচ্চাযড ওযা the pronounciation 

of  u with trace of  i (gram) 

  কন্ধানুবূলঢ,olfaction ّبٓخ َ

 َّ ْٞٔٓ ওস্তুযী, ভৃকনাবী, নষ্ট 

ঔাফায, কন্ধ musk, spoiled food, 

scent 

 

َ ؤَىََّ َٔ ؤَّى(َاِّ َٔ َّ)QIV ংকুলঘঢ ওযা, 

শ্চাদাযন ওযা, ওলম্পঢ 

য়া, খৃনা বলয লযায ওযা 
to contract, to srink, recoil, 

shudder, abhor 

ئْيََ ِٔ ّْ اىَ اِ  ওম্পন, লফঢৃষ্ণা, লনচ্ছা 
shudder, disgust, antipathy, 

repungance 

ئِيَ  َٔ ْْ ُٓ  লফঢৃষ্ণ, লফভুঔ, লফযি 
disgusted 

 

ذََ ِٔ َّ برََخ(]ً[ََ َٔ َّ ََٔبد،َ َّ  ) লফলদ 

অনলন্নঢ য়া, স্বাদ কনয়া to 

rejoice at misfortune, to savor  

ذََ َّٔ َّ  II ঢা ওযা to disappoint 

(ٙ)  

ذََ َٔ ّْ  IV লনযয লফলদ ঔুী أَ

ওযান to cause to take pleasure 

(ٙ)  

بدَ  َٔ َّ  লযয দদুণায় অনন্ন, 

maliciousjoy 

برَخ َ َٔ َّ  লযয দদুণায় অনন্ন, 

malicious joy 

ذَ  ِٓ َّب ََطَ بد  َّٔ ُّ ُذَََّطََ ِٓ ا َٞ َّ  লনযয 

দবুণ ালকয ুঔ, enjoying other‘s 

misfortune 

 

 ََََِّٔ                          ّٔذ



23 

ـََ َٔ َّ َْٞؿ(]ف[ ُٔ ُّ َْٔـ، َّ ) ঈাঁঘু য়া, 

ফঞ্জা ওযা, to be high, to disdain 

  (ػ٠ِ)

ـََ َٓ ب َْ  ,VI ঈাঁঘু য়া, কলফণঢ য়া رَ

ঈদ্ধঢ য়া to be high, to be 

proud 

ََْ َـ رَ ُٓ ب  কফণ, দালম্ভওঢা, ংওায, 

pride, arrogance 

ََّ َطَ ـ  َّٔ ُّ َ، ـُ ِٓ ا َٞ َـ َّ ِٓ ب  ঈাঁঘু, রম্বা, 

কলফণঢ, ঈদ্ধঢ, ঈন্নালও, tall, high, 

proud, snobbish, supercilious 

َـ  ِٓ ب َْ زَ ُٓ  ঈাঁঘু, রম্বা, কলফণঢ, ঈদ্ধঢ, 

ঈন্নালও, tall, high, proud, 

snobbish, supercilious 

 

وََ َٔ َّ َْٔو(]ٕ[َ َّ ) দলম্ভ ঘরা to move 

proudly 

وََ َّٔ َّ  II এওত্র ওযা, গুঝালনা, কঢাযী 

ওযা, প্রস্তুঢ য়াto gather up, to 

prepare, to get ready 

وََ َّٔ َْ  V ঢাডাঢালড ওাচ শুরুرَ

ওযা to work briskly 

ََٔ وَ َّ  কাঙ লফলল, fennel 

ََْ وَ ُٓ ِّٔ  ফযস্তঢায ালণ ওভণযঢ 
busily at work in 

َْٝ ُو ْٔ ُّ ََطََ ـ  بِه٣ْ َٔ ؿَ َّ  টাাঁঝা  

কঔচযূগুচ্ছ, লফলষ্ফাযও দ্রফয stalk 

with date cluster, detonator 

 

ٌََ َٔ َّ َ]ٕ[َ)ً ْٞ ُٔ ُّ بً، َٔ ِّ ) ঈদ্ধঢ 

(লখাডা), ফাধয to be arrogant, 

restive 

 

ٌََ ْٔ َّ َ، ٌَ ِٔ َّ َ]ٗ[َ]ً[َ)ً ْٞ ُٔ ُّ بً، َٔ ِّ ،ٌ َٔ ََّ ) 

ূমণওলযাজ্জর (লদন) য়া, to be 

sunny 

ٌََ َٔ ّْ َ  IV ূমণওলযাজ্জর (লদন) أ

য়া, to be sunny 

ٌََ َّٔ َْ َ  V কযৌদ্র রাকালনা, কযালদ ফা ر
to sun, to sit kn the sun 

َْٔ َّ َطَ  ً ْٞ ُٔ ُّ ٌَ  সূম য 

 َ٢ َِ ْٔ َّ  ূমণ ম্পলওণ ঢ,solar 

٤َّخ َ َِ ْٔ َّ ٤َّبدَطَ َِ ْٔ َّ  ঙাঢা, umbrella, 

sunshade 

 ًَ ْٞ ُٔ َّ ٌَُٔطَ ُّ  ঈদ্ধঢ (লখাডা), 

ফাধয to be arrogant, restive 

 ٌَ ِٓ ب َّ  কযৌদ্রও কযাজ্জর লদন 
sunny day 

َََِّٔ                                                                         َّٔ 
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 ٌَ ِٔ ْْ ُٓ  কযৌদ্রও কযাজ্জর লদন 
sunny day 

 

ََْ ََْ ْٔ َّ  َ]ّْْٔ[ক্ষাুঁওা, to sniff (٠ٛ)  

 

ََٜ ِٔ َّ َ]ً[َ)ٜ َٔ َّ ) ে ঘুরয য়া, 

ধূয কওলও য়া to be gray-

haired 

ََٔ ّْ َ َطبُءََّأ ْٔ َّ ٜ َطَ ْٔ ُّ َطبٕ، ْٔ ُّ َٜ  
েলও, াদা ঘুর gray haired 

 

غََ َّٔ َّ    II কভাভ রাকান to wax [ّٔغ[َ

َْٔ َّ ع َطَ ْٞ ُٔ غَ ُّ  কভাভ, কভাভফালঢ,  

wax, candle, 

ؼََ َٔ خ ََّ  কভাভফালঢ candle 

ؼَخ َ َّٓ َّب ওাজযয ঢাও, ঝুলয ঢাও 

clothes rack, hat rack 

 ,কভাভয ভঢ, কভালভয তঢযী ّٔؼ٢َ 

কভাভ লফলয়ও waxy, waxen, 

made of wax 

ََّٔ بع َّ  কভাভফালঢ তঢযীওাযও, 

লফলিঢা maker, seller of  candles 

بَػخ َ َّٔ َّ  ওাড যাঔায ঢাও, 

অরনা, ককাাঁচ  clothes rack, 

clothes peg 

ََّٔ َْ ُٓ ؼَبدَطَ َّٔ َْ غَ ُٓ  ালনলযাধী, 

waterproof, impermeable- ؼَبد َّٔ َْ ُٓ  
ালনলযাধীফস্তু, লচলন waterproof 

material 

بَػلََ َٔ َّ بَػلَادَطَ َٔ َّ بِػلَُ، َٔ إَّ  
কভাভফালঢ candlestick 

َََ َِٔ َّ َ،َََ َٔ َّ َ]ً[َ]ٕ[َ)َ َٔ ََّ َ،ََْٔ َّ ،ٍَْٞ ُٔ ُّ ) 

ধাযন ওযা, ধযা, কফাছা, প্রওা 

ওযা, প্রবালফঢ ওযা, to contain, to 

comprehend, to enclose, to imply 

َََ َّٔ َْ َ  V কভাডান,ধাযন ওযা,এওলত্রر

চডান, to wrap, to contain, 

implicate, 

َََ َٔ زَ ّْ  VIII কভাডান,ধাযনاِ

ওযা,এওলত্র চডান, to wrap, to 

contain, implicate, 

 ََ ْٔ َّ  এওত্র ওযড, চভালয়ঢ, 

এওঢা, uniting, gathering, unity, 

ََِ َٔ َّ ََلدَطَ َٔ خ ََّ  ঙদ্ফলফ, াকলড, 

cloack,  turban 

ََُ بئِ َٔ َّ  বার গুড, বার ঘলযত্র,বার 

প্রওৃলঢ  good qualities, character, 

nature 

 ّ٘قََََََ                                                       ّٔب٢َُ 
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ََٔ ّْ َ ََ أ  লধও কফাধকভয, লধও 

ফযাও, লধও াধাযন, লধও 

াফণচলনন more comprehensive, 

more general, more uinversal 

ََّ ََ ِٓ ب  ফযাও, মূ্পডণ, াধাযন, 

াফণচলনন comprehensive, 

general, universal, inclusive 

 ٍَ ْٞ ُٔ ْْ َٓ  ধযা, অন্তবৄযক্ত, প্রবাতফত,  

contained, comprised, included, 

implied 

 ََ ِٔ َ ز ْْ ُٓ  ংীবূঢ, মা লনলয় কঠিঢ  

, ধাযনওাযী, লভঢ, মাা ফা কম 

 comprising, containing, 

including 

ََٔ زَ ْْ ُٓ ََ  কুটিয cottage 

ََلَ َٔ زَ ْْ دُٓ  াভগ্রী, ূঘীত্র contents 

ََٔ ّ ٍَ ب  ঈত্তয, ঈত্তযা ফায়ু, ফাভ 

লঢ, ফাভ লদও, ফাভ- َباًل َٔ َّ দনিন 

লদলও,  ٍَ ب َٔ ِّ ফাভ লদও, َباًل َٔ ِّ ফাভ লদলও, 

بٍ َٔ َّْ   ফাভاُ

بَُِ َٔ َّ َ٢  ঈত্তযা, ঈত্তয, ফাভ লদলও 

(ফলস্থঢ) northern, north, 

situated on the left 

َْٞ ُِ ْٔ ُّ َطَ َُ ٤ْ ُِ ب َٔ َّ ٍَ  ল্প লযভান 
small quantity, amount 

 

ََّٖ ََّ َ]ٕ[َ) ّٖ َّ ََؿبهح  : ( َّٖ َّ  অখালঢয 

চনয to make an invasion, 

ََّٖ َّ َ  IV=I   অখালঢয চনয, to mke أ

an invasion, 

ََّ َٕطَ ْٞ ُُّ٘ َٖ  লবলস্ত leather bag, 

water skin 

ََّْ٘خ َ ِٓ াতরীন ছুলড basket without 

handle 

 

ََ ََّ٘ؤ  খৃডা ওযা, to hate (ّ٘إٓ(]ف[َ

ََّ٘تَ  َطَ َ٘بة  ّْ  কভাঘ mustache أ

 

َِّ٘ظََ َََّ٘ظ(]ً[ ) ংকুলঘঢ ওযা, 

লঔাঁঘুলন য়া to contract, to suffer 

convulsion 

ََّْ٘ظََ  V ংকুলঘঢ ওযা, লঔাঁঘুলন رَ

য়া, ছাাঁলও কদয়া to contract, 

to suffer convulsion 

َُّْ٘ظَ    ংন্ডওাচণ, ওম্পন, ঝাুঁতও,তীব্র رَ

ংন্ডওাচন contraction, shriveling,  

convulsion, spasm 
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ََْ ُِّ٘غ٢َ رَ  কী ংলওাঘন, লফযলঢীন 

ংলওাঘন, লফযলঢ ংলওাঘন 
spastic, paraxysmal, convulsion 

 

ََّّ٘وََ  II লনন্নাওযা to blame [ّ٘و[َ

بهَ َََّ٘  ভমণাদাানী, ভান 
disgrace 

خ ٤ََِّْ٘طََ  লকডা, পাাঁknot, noose 

ْ٘طََ َّ ٜ َطََ خ ََُّ٘  ুঝলওআ, ফযাক, 

suitcase, travelling bag 

َُّ٘غََ ََّ٘غ(]ى[َ ََّ٘بَػخ،َ ) কুৎলঢ 

য়া, চখনয য়া, লফযলিওয 

য়া, to be ugly,to be heinous, 

repulsive 

 

ََّ٘غََ ْ٘غ(]ف[ ٍَ ) লনন্না ওযা to be 

ugly 

ََّّ٘غََ  II কারাকালর  ওযা, লনন্না ওয 

to revile, to defame (ػ٠ِ)  

ْ٘غَ ََّ  কুৎলঢ, লফযলিওয, লফবৎ 
repulsive, ugly, disgusting 

ْ٘ؼََ خ َُّ  ওদমণঢা, লফবৎঢা 
ugliness, repulsi- veness  

غَ ٤ََِّْ٘   কুৎতত, তফযতক্তওয, তফবৎ 

repulsive, ugly, disgusting 

ََّ٘بَػخ َ  ওদমণঢা, লফবৎঢা 
ugliness, repulsi- veness  

َ٘غَ  ّْ َ ََّ٘ؼَبُءَََّأ  কুৎলঢ, লফযলিওয, 

লফবৎ repulsive, ugly, disgusting 

ثَخ َ ْٞ ْ٘ـُ ُّ ََّ٘بِؿ٤ُْتَطَ  ওাাঁঝা, ওন্টও, 

কচার, কলযও, thorn,spike 

 

ََّ٘قََ ََّْ٘ق(]ٕ[]ٗ[ ) খৃডায দলৃষ্টলঢ 

ঢাওান  too look with hatred 

 

ََّّ٘قََ  II অনন্ন কদয়া [ّ٘ق[َ

(শ্রুলঢ)to please the ears 

ََّ َطَ ف  ْٞ ْ٘قَ ُُّ٘  ওানফারা, ভাওলড 
earring 

 

َ٘نََ َّ ْ٘ن(]ٕ[َ َّ ) ছুরান, পাাঁল কদয়া, 

to hang (ٙ)  

ْ٘نَ ََّ  ছুরন, hanging 

َ٘نَ ََّ  দলড,rope 

َ٘وََ ْْ ِٓ َْبُِٗنَطَ خ ََٓ  পাাঁলওাষ্ঠ gallows 

َََْٓٞ ُ٘ مَ ْْ  কছারান hanged 

 

 ّٜلَََََََََ                                                          ّ٘ق
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َََ ٌََ ْ٘ َّ َ]ٌَّ٘[  অঝওালনা, কাাঁঘঝ 

ঔায়া, করগ ভাযা, ধলয যাঔা to 

trip up, to hook up, to stumble 

ٌََ ْ٘ َّ َطَ َُ ًِ ََ ََّ٘ب  লি (ওাড 

ছুরালনায), অাঁওডা clips 

(clothes), hook 

 

َٜنََ ْ٘ َّ  কাধায ডাওা  to bray ]ّٜ٘ت[ََ

(donky) 

َٜتَ  َّ  ধুয যং, ধুয gray colour, 

gray 

جَخ َ ْٜ ُّ  ধুয যং, ধুয gray colour, 

gray 

بةَ  َٜ ِّ َطَ ُٜت  ُّ جَبٕ، ْٜ ُّ  লঔা, 

অলরাওচ্ছঝা, অগুন, লফলক্ষপ্ত নক্ষত্র, 

ঈল্কা, ঢাযওা flame, blaze, 

meteorite, falling star, star 

ٜتَ  ّْ جَبُءََّأ ْٜ َّ َطَ ت  ْٜ ُّ  ধূয gray  

   

لََ ِٜ َّ َْٞك(]ً[ ُٜ ُّ ) াক্ষী কদয়া, াক্ষী 

য়া, ঈলস্থঢ ণাওা, to witness 

بكَحََ َٜ َّ َ)٠ٛ) ঢযালয়ঢ ওযা, াক্ষী 

কদয়া, লনলশ্চঢ ওযা,to testify, to 

confirm (ة٠َٛ)  

َٛلََ َّب  III লনলচ কদঔা to see with 

own (٠ٛ)   

لََ َٜ ّْ َ  IV াক্ষী টাওা to call as أ

witness (ٙ) (passive) ََل ِٜ ّْ ُ  ীদ ا

য়া 

ٍَْ لََاِ َٜ ْْ زَ  X াক্ষী টাওা to call as 

witness َٙة) (passive) 

َْْ ُ ز ٍْ ُ لا َََُِٜ ীদ য়া 

ََّ طَ بكَ  َٜ ل َِّ ْٜ  ভধু, ভধুয ঘাও, 

কভৌঘাও honey, honeycomb  

لََ ْٜ ح ََّ  ফহুভুঔী কপাাঁডা, carbuncle 

َْ٤ ِٜ َّ لَاُءَطَ َٜ ل َُّ  াক্ষী, ীদ, 

wwitness, martyr 

٤ْلَح َ ِٜ َّ  ভলরা ীদ woman 

martyr 

بكََ َٜ َّ بكَادَطَ َٜ ح ََّ  াক্ষয, লফফৃলঢ, 

নদত্র,লযলঘঢ testimony, 

witness, stateman, identification 

 َٜ ْْ َٓ لَُطَ ِٛ َْب ل ََٓ  ভালফলয স্থান, র 

খয, place of assembly, assembly 

ََٜ ّْ بكَادَطَاِ َٜ ّْ بك َاِ  লরলঔঢ নদ ত্র 
written certificate 
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ََٜ ْْ ِّ ز ٍْ بك َاِ  ঈদৃ্ধলঢ, াাদাৎ, লদী 

ভৃঢুয quotation, death of a martyr 

َ ٚ ِٛ ُّٜٞكَطََّب ، لَ  ّٜ ُّ  ঈলস্থঢ 

present-  َ)ط( كَ  ْٞ ُٜ ُّ بك ،َ َٜ ّْ َ  ,াক্ষী (أ

কনাঝাযী াফলরও – ََٞ لََُّ ِٛ ا  

ঢযায়ন, ঈদৃ্ধলঢ, াক্ষয (ػ٠ِ)  

لََ ِٛ َّب لَُطََ ِٛ ا َٞ ح ََّ  স্মৃলঢস্তম্ভ, ঢচণ নী 

(অঙ্গরু), নওর, নুলরল, 

tombstone, index finger, true copy- 

َُ لَح ِٛ َّْب  ৃলণলফ the earth اُ

ك َ ْٞ ُٜ ْْ َٓ  াক্ষীয ঈলস্থলঢলঢ ওৃঢ, 

লফুর ংঔযও ঈলস্থলঢলঢ য়া, 
taking place in presence of 

witness, well attended 

َ َٕ ْٝ لُ ِٛ َْب ََْطَُٓ ل َُٓ ِٛ ب  লযদণও, দণও 
observer, spectator 

لَا ِٛ َْب َُِٓٛ َْب ُٓ ل َدَطََ  দৃযভান, 

নুবফনীয়, visible, perceptible- 

لََ ِٛ َْب ادُٓ  মা কদঔা লয়লঙ, দণডীয় 

লচলন things that are seen, 

visible things 

 

وََ َٜ َّ َْٜو(]ف[ َّ ) লফঔযাঢ ওযা, ঝানা, 

কফয ওযা to make famous (٠ٛ), 

to draw,to unsheathe (weapon)-

وََ ِٜ ُّ  লফঔযাঢ য়া to be famous 

وََ َّٜ َّ  II লফঔযাঢ ওযা to make 

famous (٠َٛٙ)  

َٛوََ َّب  III বাডা ওযা to hire ( ٠ٛ)  

وََ َٜ ّْ َ  IV কখালনা ওযা to proclaim أ

وََ َٜ زَ ّْ  VIII লফঔযাঢ য়া to be اِ

famous (ٖػ)   

ََّ َطََ ُٜو  ّْ َ ،َأ ُٜو  وَ ُّ ْٜ  নঢূন ঘাাঁদ, 

নঢূন ভা new moon, new month 

وَِ ْٜ َّ َ١  ভাল ভাল, ভালও 

monthly- ِو٣ًب ْٜ َّ  ভাল ভাল, প্রলঢ 

ভাল monthly, per month 

ِو٣َّخ َ ْٜ َّ  ভালও কফঢন monthly 

salary 

وََ ْٜ ح َُّ  ুনাভ, ুঔযালঢ, ম 
reputatation, repute, fame 

َْ٤ ِٜ وَ َّ  ুলযলঘঢ, লফঔযাঢ, কুঔযাঢ, 

ফদনাভী widely known, famous, 

renowned, notorius, ill reputated 

وَ  َٜ ّْ َ  লধও লযলঘঢ, লধও أ

ফযাওবালফ লযলঘঢ more 

known, more widely known 

 ّٜوََََََََََََََ                                                          ّٜلََ

 َََََََََََََََََََََََََََََََََّٜٞ            ّٜوََََََََ
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َٛوََ َْب ُٓ ََٛوادَطََ َْب ح َُٓ  ভালও কফঢন 

monthly salary- َََٛو َْب ادُٓ  ভালও 

কদয় monthly payments, 

allowances- َََٛو َْب حًَُٓ  লভলও, 

প্রলঢভাল monthly 

ََٜ ّْ بهَ اِ  লফঞ্জলপ্ত, অলদ, কখালনা, 

লনরাভ, প্রঘাযনা announcement, 

declaration, auction, publicity 

َْٞ ُٜ ْْ َٓ َطَ ٤ْو  ِٛ َْب هَ َٓ  ুলযলঘঢ, 

লফঔযাঢ, কুঔযাঢ, ফদনাভী, ফযাও 

লফসৃ্তঢ, কৃলঢ, প্রলঢলষ্ঠঢ well 

known, widely known, renouned, 

notorius, ill-reputed, accepted 

وَ  َّٜ َْ ُٓ  ুলযলঘঢ, ফযাও লযলঘঢ, 

লফঔযাঢ, কুঔযাঢ, well-known, 

widely kwnown, notorius 

 

َٜنََ َّ ٤ْن(]ٗ[َ]ف[َ ِٜ َّ ) কাধায টাও 
to bray (donkey)        

نََ ِٜ َّ َٜنََ،َ َّ ٤َْن(]ٗ[]ف[]ً[َ ِٜ َّ ََٜبم، ُّ َٜبم، ْْ   )رََ
শ্বা কনয়া, দীখণশ্বা কনয়া, 

লফরা ওযা, ওাাঁদা, কপাাঁান, কঠাও 

লকরা to inhale, to sigh deeply, to 

moan,sob 

َٜنََ ّْ َ  IV কবলঙ্গ ডা- to burst into أ

tears ََِنَثِبُجَُيء َٜ ّْ َ  أ

وََ ْٜ خ ََّ  কপাাঁান, ককাঙ্গালন, লফরা, 

ঠাও maning, groaning, gulping 

َْ٤ ِٜ نَ َّ  কাধায টাও, িন্নন, 

কাঙ্গালন, দীখণশ্বা braying, sighs, 

sodbbing, 

ََّ ُنََطََ ِٛ ا َٞ ََِّٛ نَ ب  ঈচ্চ, কলফণঢ, 

ঢুযচ্চ (াাড, লফলল্ডং) high, 

lofty, towering 

ِٛنَُ ا َٞ َّ  ঈচ্চঢা, ঈঘঘস্থান 

 

َََ َّٜ َّ َ]َ ْٜ َّ ] II ঢডালিঢ ওযা,কলঢ 

ফাডা, ঢালডঢালড ওযা to 

accelerate, to speed up, to hurry off 

(َٙ٠ٛ) 

ََّ ََ ِٜ  ঢাডাঢালড, ঢলযৎ swift, 

quick 

ََِ ُٜ خ َُّ  নীরাব-ওার যং (লঘাঔ) 
bluish-black color of the eyes 

َََ ََ َٜ ّْ َ ََلُءَََّأ ْٜ َّ  নীরাব-ওার 

যলঙ্গয কঘাঔ য়ারা, having bluish-

black color of the eyes 
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ََّ ّ ََطَ ب َٜ ِّ َْ ْٜ  ঢীক্ষ্মদলৃষ্ট ম্পন্ন, 

প্রাঞ্জ, াল, বদ্র,  perspicacious, 

wise sagacious, bold, noble, 

ََٓ ب َٜ خ ََّ  ালণ্ডঢয, দঢৃ়ঢা, অদণ, 

বদ্রঢা sagacity, audacity, vigor, 

decency 

 

ََ٢ ِٜ َّ ََٞح(]ً[]٢ّٜ[َ ْٜ َّ ) করাব ওযা  

to desire (٠ٛ)  

 

ََٜب َّ ََٞح(]ٕ[]ّٜٞ[َ ْٜ َّ  ) করাব ওযা to 

covet (٠ٛ)  

ََّٜ َّ٠  II প্ররুব্ধ ওযা to make covetous 

(ٙ)  

ََّٜ َْ َ ٠ر  V ওাভনা ওযা to be greedy 

(٠ٛ)  

ََٜ زَ ّْ ٠اِ  VIII ওাভনা ওযা to be  

greedy (٠ٛ)  

ََٞ ْٜ َّ ادَطَ َٞ َٜ ح ََّ  ক্ষরাব, আা, ইিা, 

আন্ডফক, প্রবৃতি greed, desire, wish, 

passion, lust 

ََّ َ١ ِٞ ْٜ  ওামুও, তফরাী, ইতিযযাযণ, 

lustful, sensual 

ََٞ ْٜ َّ ََّٟ َٞ ْٜ َّ َٟطَ َٝ ب َٜ إَّ  করাবী, 

রম্পঝ, ওাভুও, লফরাী, 

আলন্ধয়যায়ড, covetous, greedy, 

licentious, lustful 

ا٢َِٗ  َٞ ْٜ َّ  ক্ষরাবী, রম্পট, ওামুও, তফরাী, 

ইতিযযাযণ, covetous, greedy, 

licentious, lustful 

َِٜ َّ َ٢  অনন্নদায়ও, গ্রনলমাকয, 

ওালঙ্খঢ, ুস্বাধু, pleasant, 

agreeable, desirable, tasty 

ََّ٤ ِٜ خ ََّ  প্রফৃলত্ত, কু্ষধা, appetite 

ََْ َّٚ رَ  করাব, লরপ্সা, কু্ষধা, ঢীব্র 

অওাঙ্খা, আচ্ছা, greed, avidity, 

craving, appetency 

بءَ  َٜ زَ ٍْ  করাব, লরপ্সা, কু্ষধা, ঢীব্র اِ

অওাঙ্খা, আচ্ছা, ফযগ্রঢা, greed, 

avidity, craving, egarness 

appetency 

 ََّْٚ ُٓ  ঔায়ায আচ্ছা ফৃলদ্ধওযড, 

appetizing ََّ٤ ِٜ َْ بدُٓ  ঔায়ায আচ্ছা 

ফৃলদ্ধওাযও, appetizers 

 َٚ َ ز ْْ ُٓ  করাবী, রম্পঝ, ওাভুও, 

লফরাী, আলন্ধয়যায়ড, covetous, 

greedy, licentious, lustful 

٠ًٜ زَ ْْ ُٓ ٤َبدَطَ َٜ زَ ْْ ُٓ  অনন্নদায়ও, 

গ্রনলমাকয, ওালঙ্খঢ, ুস্বাধ,ু 

 ّٞهََ                          َََََََّٜٞ
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pleasant, agreeable, desirable, 

tasty- ََ٤ َٜ زَ ْْ بدُٓ  অওালঙ্খঢ ফস্তু 
object of desire 

َّبءَ  طََ ٤َبَٙ  ِّ َ، اَٙ  َٞ ِّ  কভল, কবাঁ ডা, 

কবাঁ লড, sheep, ewe, nanny-goat 

ََٞ ُّ ااَلدَطَ َٞ ُّ ٍَ ا  ণলর 

(চীফলদলয) sack 

َّبةََ ة(َ]ٕ[َ]ّٞة[َ ْٞ َّ ٤َبة، ِّ ) 

লভান, দলুলঢ ওযা, নষ্ট ওযা to 

mix, to adultrate, spoil, polute 

ةَ ََّ ْٞ  লভশ্রড, ওরলঙ্কঢ ওযড, 

কনাংডা ওযড, কখারা ওযড, ক্ষলঢ, 

ত্রুটি, কযভ ফাঢা mixture, any 

thing mixed, tarnishing, rendering 

turbid, defect, flaw, hot wind 

َّبئِجََ ائُِتََطَ َٞ خ ََّ  ভয়রা, যং, ত্রুটি, 

বূর, লন্ন, লন্নলয ওাযন, dirt, 

stain, deficiency, suspicion, 

ةَ  ْٞ ُْ ٓ লভলশ্রঢ, দলুলঢ, ওরুললঢ, 

লফওৃঢ  mixed, adultrated, 

corrupted, soiled, defiled 

ؽََ ْٞ خ َُّ  লঘর, ঙ্খলঘর kite 

 ংগ্র collection [ّٞه]

هََّٞه َّٞ َّ َ]  ] II আাযা ওযা, ঈলিঔ 

ওযা to signal, to point out (ََ)٠ٛ

هََ َٝ َّب  III যাভণ ঘায়া, অলরাঘনা 

ওযা to ask advice (ٙ)   

هََ َٞ ّْ َ ا٠َُ) IV আাযা ওযা to signal أ

ٍ )  

هََ َٝ َْب  VI যাভণ কনয়া, অলরাঘনা رَ

ওযা to consult,  to take advice (َك٠

  (ٓغ

هََ َٞ ْْ زَ ٍْ  X যাভণ ঘায়া to ask اِ

for advice (ٙ)  

َّبهََ ح ََّبَهادَطَ  তচহ্ন, স্মাযও, াথ যওাযী 

তনানা, ক্ষফ, ফাতন্ডযয ক্ষফ, ক্ষাাও 

sign, mark, guise,shape,outer 

appearance 

َهٟ ْٞ ُّ  অলরাঘনা, যাভণ কনয়া, 

যাভণ, ঈলদ consultation, 

taking counsel, counsel, discourse, 

advice 

هَِ ْٞ ُّ َ١  উন্ডদষ্টা, উন্ডদ-ংক্রান্ত, 

ভণ্ত্ত্রনামুরও advisory, consultative 

ََٞ ْْ ِٓ ٣ُْوَطَ ِٝ َْب اهَ َٓ  প্রলযঢ ফাঢণ া 
errand 

 ُّٞ                                     ّٞه
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ُهَطَ ِٝ َْب َََٓٞ ْْ ِٓ ، ه  َٞ ْْ اهَ ِٓ  ভধু ংগ্রলয 

মন্ত্র instrument of collecting honey 

هََ َٞ ْْ َٓ َهادَطَ َٞ ْْ ح ََٓ  যাভণ, 

ওলণাওণন, রা-যাভণ, ঈলদ 
consult-ation, conference,  

َهح َ َٝ َْب ُٓ َهادَطَ َٝ َْب ُٓ  যাভ য, 

ওন্ডথাওথন, রা-যাভ য,  consult-

ation, conference,  

وح َاّاّوادَطَ  তচহ্ন, স্মাযও, ংন্ডওত, 

াথ যওাযী তনানা, ইতঙ্গত, াংন্ডওততও 

তফফযণ, স্মযণতচহ্ন )তনযফ(, উন্ডদ, 

তনন্ডদযsign, mark, signal, intimation, 

symbolic exression, silent 

reminder, advice, order 

 ,লকনারভযান اِّبه١َ 

signalman 

 লকনারভযান, signalman اِّبْهِع٢َ 

ََْ هَ رَ ُٝ ب  কমৌণ অলরাঘনা,অরা 

অলরাঘনা, লফলফঘনা, joint 

consultation, cosideration 

َْبهََ  زِ ٍْ َْبَهادَطَاِ زِ ٍْ ح َاِ  যাভ য, উন্ডদ 

চাযা, উন্ডদ, তনদ যনা advice, a 

seeking of advice, guidance 

َْبهَِ  زِ ٍْ ١َ اِ  উন্ডদষ্টা, উন্ডদ তফলযও, 

উন্ডদও consultative, advisory 

َْب هَ َُُٝٓ  ঈলদও, ঈলদষ্টা, adviser, 

consultant  

َْ٤ ِْ وَ ُٓ  ঞ্জাও, লযঘায়ও, ঈলদও, 

ঈলদষ্টা indiccative, adviser, 

consultant 

ََْ زَ َْ بهَ ُٓ  ঈলদষ্টা, যাভণদাঢা, 

অঘামণ advisor, conselor, 

chancellor 

َهثََ ْٞ ُّ َهثَبدَطََ ْٞ خ َُّ  ু, soup 

ٍَبءَُ ْٞ ُّ َطََ  ً ْٞ ُّ ، ًُ ِٝ ب َّ َ ًَ ََأ ْٞ ُّ ََّأَ  
কলফণঢ, াী, ঈদ্ধঢ, ছুাঁ লওূডণ 
proud, bold, risky 

ََُ َّٞ َّ َ]ُّٞ ] II লফৃঙ্খরা ওযা. to 

disturb (٠َٛػ٠ِ)  

ََُ َّٞ َْ َ  V লফৃঙ্খরা য়া to be ر

disturbed 

 َُ ب َّ  ভূলরন ওাড muslin wite 

cloth 

َّخ َ َّب  াদা ওাড,muslin 

٤َخ َ ِّ َّب َطَ ُّ٢ ِّ ا َٞ َّ  াকডী লফলল, 

ঝুল head gear 

َّخ َ ْٞ ُّ  ঘুলরযয গুচ্ছ, ছুটি, কছাাঁঝন 
taft of hair,crest 
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 َُ ا َٞ َّ জন্দ, লফৃঙ্খরা confusion, 

disorder 

 َِ ٣ْ ِٞ ْْ َ  ,জন্দ, লফৃঙ্খরা confusion ر

disorder 

ََّٞ َْ ُٓ َُ  লফৃঙ্খলরঢ, লফনযস্ত, 

লফযি, jumbled, confused 

َْٞ َّ ٛ َطَ ا َٞ ّْ َ َٛ أ  রন্ডক্ষয ধাফন, রন্ডক্ষয  

ক্ষৌছান্ডনা, ক্ষঔরায দপা ফা ধা, আফতযন 

race (to a aim), phase, round 

(game), goal, aim 

َٛخ َ ْٞ َّ যপ্লক, ভাভাযী plague, 

pestilence 

ََٞ اظَ ُّ  লঔা, অগুন, ঈৎা, 

অলফক, flame, fire, spit, favor, 

warmth 

 

فََ َّٞ َّ  II ালর ওযা, লজ্জঢ [ّٞف[َ

ওযা, কভলয় কদঔান to ardon, to 

deck out woman (ٛب)  

فََ َّٞ َْ  V প্রলঢক্ষা ওযা to look out رَ

expectantly (ا٠ُ)   

َْٞ فَ َّ  ভই, harrow 

كََ ْٞ خ ََّ  দৃশ্য, ভন্ডনাযভ দৃশ্য, sight, view 

كَبٕ ْٞ ُّ  জই )স্য দানা( oat 

 

َّبمََ َْٞم(]ٕ[ َّ ) খুী ওযা, আনতন্দত ওযা, 

আগ্রী ওযা  to delight, to please (ٙ)   

مََ َّٞ َّ  II ঈৎাী ওযা to fill with desire 

(ٙ)  

مََ َّٞ َْ  (ا٠ُ) V অগ্রী য়া to long رَ

زَبمََ ّْ  ) VIII অগ্রী য়া to long اِ

   (ا٠ُ

َْٞ َّ َطَ ام  َٞ ّْ َ مَ أ  আওাঙ্খা, ইিা, াধ, 

lonfing, yarning, wish 

٤َِّّنَ   আওাঙ্খা, ইিা, াধ,জভওার, 

টওটন্ডও, উজ্জর lonfing, yarning, wish, 

brilliant, grgeous, splendid, 

excellent 

َْ٣ ِٞ ْْ نَ رَ  াদ যা, ক্ষঝাুঁও, আগ্র জন্ান, 

উন্ডিজনা সৃতষ্ট, arousing desire, 

fascination, awakening of 

excitement, 

مَ  ُّٞ َْ  ,অওাঙ্খা, আচ্ছা, াধ, কছাাঁও رَ

অগ্র lonfing, yarning, wish, 

inclunation, eagerness, 

ز٤َِبمَ  ّْ  ,অওাঙ্খা, আচ্ছা, াধ اِ

কছাাঁও,অগ্র lonfing, yarning, wish, 

inclination, eagerness, 

َّبئِنَ  উিীফনী অওাঙ্খা, ঈজ্জ্বর, 

অওলণডীয় arousing longing, 

brilliant 

   َٛ ّٞ ّٞىََََََََََََََ                                        

 ّٞىَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّٞمََََََ
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مَ  ِ ّٞ َْ ُٓ  াদ, কছাাঁও, অগ্র চন্ান, 

ঈলত্তচনা ৃলষ্ট, অওাঙ্খা, আচ্ছা, 
lonfing, yarning, wish, arousing 

desire, fascination, awakening of 

excitement, - مَ  َّٞ ْ ُٓ  লবরালী, 

আচ্ছওু, করাবী, desirous,covetous 

زَبمَ  ْْ ُٓ  অওাঙ্খা, আচ্ছা, াধ, কছাাঁও, 

অগ্রী, আচ্ছওু, করাবী longing, 

yarning, desirous, covetous 

 

َّبىََ َْٞى(]ٕ[]ّٞى[َ َّ ) লফদ্ধ ওযা, 

অঢ ওযাto prick, to injure (َٙة)  

ىََ َّٞ َّ  II ওাাঁঝামুি য়া to thorny 

(٠ٛ)  

ىََ َٞ ّْ َ  IV লফদ্ধ ওযা to prick أ

ىَ  ْٞ َّ َطَ اى  َٞ ّْ َ  ,ওাাঁঝা, কলযও أ

ূাঁঘ,ভালঙয ওাাঁঝা, ওাাঁঝাঘাভঘ 
thorns, sikes, fishbone, forks 

ًَخ َ ْٞ َّ  ওাাঁঝা, কলযও, ূাঁঘ, ভালঙয 

ওাাঁঝা, ওাাঁঝাঘাভঘ thorns, sikes, 

fishbone, forks 

 َ٢ ًِ ْٞ َّ  ওাাঁঝামুি, ওাাঁঝায়ারা 
thorny, spiky, spiny 

ىَ  ِٞ َّ  ওাাঁঝামুি, ওন্টলওঢ 

ওাাঁঝায়ারা thorny, prickly, spiky, 

spiny 

َّبئِيَ   ওাাঁঝামুি, ওন্টলওঢ 

ওাাঁঝায়ারা thorny, prickly, spiky, 

spiny- 

َّبئِي ِْيَ ٍِ  তল্ক silk ٌََ َّبئِ ٍََْلىََ خ)ط(َأ  

ওাুঁটা তায 

ًَوََ ْٞ إَّ  লফলরঢা লফলল poison 

Hemlock (conium maculatum) 

 

ٍََ َّب اَلَٕ(]ٕ[ ْٞ َّ ،ٍَْٞ َّ ) ঈলত্তারন ওযা, 

ঈলত্থঢ য়া, to raise ( ة٠َٛ)   

ٍََ َّٞ َّ  II ওভ য়া to be short in 

supply 

ٍََ َٝ ب َّ  III অিভন ওযা to attack (ٙ) 

ٍََ َٞ ّْ َ  IV ঈলত্তারন ওযা to raise أ

(٠ٛ)  

ََّ ٍَ ِٞ  দ্রুতকাভী, ত্বতযত, তণপুন, তক্ষপ্রকতত, 

swift, expeditious, quick 

َُخ َ ْٞ َّ ওভা লঘি comma 

ََََٞ َّ ااَلدَطَ َٞ َّ َ،َ َُ ٣ْ ِٝ ا َٞ َّ ٍَ ا  ায়ার 

ভালয নাভ month of shawal 
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ََْ َٓ ٍَ ب  ফন, লযফন, ফনভূরয, 
carrying, carriage, transportation, 

carry-ing charge 

ُْوَِ َٞ َّ َ٢  ুন্নয দাাঁঢয়ারা, of sweet 

tooth 

ََٓ ْٞ خ َُّ  রাঠি, কদা stick, 

 

ََٕ َّٞ َّ َ]ّٕٞ ] II ভচদু ওযা, 

গুদাভচাঢ ওযা to store (٠ٛ)  

َٗخ َ ْٞ ُّ َٗبدَطَ ْٞ ُّ ،َ  ٕ َٞ ُّ  গুদাভ খয, 

store house 

 

ََٙ ِٞ َّ ]ً[)ٙ َٞ ََّ ) কুৎলঢ য়া to be 

uugl 

َّبََٙ َ]ٕ[)َْٙٞ َّ ) কুৎলঢ য়া to be 

ugly 

ََٙ َّٞ َّ  II লফওৃঢ ওযা todisfigure (ٙ)  

ََٙ َّٞ َْ  V কুৎলঢ য়া to be ugly رَ

َََّ ٙ َٞ  ওদমণঢা, চঘনযঢা, 

লফওরাঙ্গঢা, লফণকভড, ugliness, 

malformation, preservaion 

ََٞ ّْ َٛبُءَََّأ ْٞ َّ َطََ  َٙ ْٞ َُّ ٙ  লফওরাঙ্গ, 

ফলধয কুৎলঢ, লফণকাভী, 
deformed, perverted, defaced, 

deformity 

َْْ ٣ْٚ َرَ ِٞ  ওদমণঢা, চঘনযঢা, দনুণাভ 

লফওরাঙ্গঢা, লফণকভড, ugliness, 

malformation, preservaion 

َ ٙ ُّٞ ْْ  ,ওদমণঢা, চঘনযঢা رَ

লফওরাঙ্গঢা, লফণকভড, ugliness, 

malformation, preservaion 

بئِٚ َََّ  ওদাওায, লফওরাঙ্গ, কুৎলঢ, 

লফণকাভী  misshappen, 

malformed, ugly, prverted 

َ ٙ َّٞ َْ ُٓ  লফওরাঙ্গ, ফলধয কুৎলঢ, 

লফণকাভী, deformed, perverted, 

defaced, deformity, ugly 

 

ََٟٞ َّ َ]ٗ[َ)٢َّّ ) ভাং বাচা, বূনা 

ওযা to broil, girlled, roast 

 َ٢َّ বূনাওযণ broiling 

اءَ  َٞ ِّ বূনাওৃত broiled 

ََّ َ،َ  ١ ِٞ ْْ َٓ َ١ ِٞ  বাচা broiled 

ََٞ َّ َطَ ًٟ َٞ اح ََّ  ভাণায ঔুলর, ঘাভডা, 
scalp 

ا٣ََ َّٞ خ ََّ  করাায ছাাঁছলয, বাচায 

াত্র, gridiron, frying pan 

اح َ َٞ ْْ ِٓ َطَ  ٝ َْب َٓ  করাায ছাাঁছলয, 

বাচায াত্র, gridiron, frying pan 

 ٤ّـ                                                                        َََّٞٙ
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َّبءََ ٤ْئَخ(َ]ف[]٤ّؤ[َ ِْ َٓ ) ঘায়া, আচ্ছা 

ওযা, to want, to wish (ا٠َٕٛ)  

َْ٢َّ ٤َبء َطَ ّْ ءَ أَ  লচলনল, কওান লওঙু 
thing, some thing 

٤َّْئَ   বীষ্ট, ফস্তুকঢ, প্রওৃঢ, 

ফাস্তলফও objective, real 

٤َّْئ٤َِّخ ََال  লস্তত্রৃীন , noexistance 

٢َُّءَ   াভানয লচলনল a lttle thing, 

trifle 

٣َّخ َ َٞ ُّ  এওঝু, াভানয, alittle, a bit 

٤ْئََ ِْ خ ََٓ  আচ্ছা, অা, wish, desire 

 

َّبةََ ٤ْت(]ٗ[َ ِْ َٓ ٤َّْجََخ، ٤ََّْت، ) 

শুভ্র য়া to grow old 

٤ََّّتََ  II াদা ওযা to make white 

haired (ٙ)  

٤َتََ ّْ  IV াদা ওযা to make white أَ

haired (ٙ)  

٤َّْتَ   কওূভ্রঢা, ফৃদ্ধ ফয়, 

ফলয়াচাষ্ঠয, grayness of hair, old 

age 

ََ٤ ّْ َ ٤َّْجَبء ََََّأ تَ طََ  َْ٤ تَ ِّ  াদা 

ঘুলরয, ফলয়াচাষ্ঠয, ফলয়াচাষ্ঠয ভানূল 
gray-haired, old, old man 

٤ْتَ  ِْ َٓ  কওূভ্রঢা, ফৃদ্ধ ফয়, 

ফলয়াচাষ্ঠয, grayness of hair, old 

age 

َّبئِتَ   াদা চুন্ডরয, ফন্ডযাজািয, ফন্ডযাজািয 

ভানূল gray-haired, old, old man 

٤ََّّبد জুতায ওালর bootblack 

shoeshiner 

٤ََّّؼَََ[٤ّؼ ] II শুলওলয় কপরা to dry 

َّبػََ  IV ভুঔ লপযালনা to turn away أَ

(face) 

بػَ ٤َََّ  কব্লাটিং কায, কঘালা 

ওাকচ, lotting paper 

َّبؿََ ٤ََّْـ(َ]ٗ[َ]٤ّـ[َ فََخ، ْٞ ُ٤ُّ فََخ، ْٞ ٤َُّْق ) 

ফয় য়া, ফৃদ্ধ য়া to be od, 

grow old 

َْ٤ َّ ََطَ ؿ  ْٞ ُ٤ ُّ ، ٤َبؿ  ّْ ،أَ ـُ ب٣ِ َْ َٓ ، ـُ بئِ َْ َـ َٓ  
ফলয়ালচষ্ঠয, প্রধান, elderly, chief, 

head of 

٤َّْقََ خ ٤َََّْقبدَطَ  ফয়ষ্ক ভলরা an 

elderly woman 
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خ ٤َََّبفََ  দভমণাদা, position 

فََ ْٞ خ ٤ََُّْق  ফৃদ্ধ ফয়,ফাধণওয ,old 

age, senility 

فَِ ْٞ ٢َ ٤َّ ُق  লযডঢ ফয় ম্পলওণ ঢ, 

of old age 

٤َقََ ْْ َٓ ٤ََقبدَطَ ْْ َٓ ، ـُ َْب٣ِ خ ََٓ  ভমণাদা 

(প্রধালনয), প্রালনও এরাওা 
dignity ( of head.) administrative 

area 

 

َّبكََ ٤ََّْل(]ٗ[َ ) লনভণান ওযা to 

erect 

٤ََّّلََ  II লনভণান ওযা to erect 

َّبكََ  IV লনভণান ওযা to erect أَ

ل ٤َََّْ  লাঝায, কভাঝণ ায plaster of 

paris, mortar 

َْ٤٤ِ ْْ ل َرَ   লনভণান, স্থান, erection, 

biulding 

َّبكَح َ  ,প্রংা, ুালয, praise اِ

glorification, laud 

٤ََّْل َ ُٓ  ঈাঁঘু, ঢুযচ্চ, ঈন্নঢ, ভলনাযভ 
high, loftty, attractive 

َْ٤ ِّ َِ  াঢ (ধাঢুয), ঢযফালয 

লফলল, foil, rapier 

َْخ َ ٤ْ ِّ  হুোয কফাঢর লফলল 
bottle of hookah 

 

ََٛ ب َّ َ]ٗ[)َْٜ٤َّ ) কাযান to burn 

food 

ََٜ َّ٤َّ  II ল্প কাযান to burn slightly 

(٠ٛ)  

ََٛ َّب َ  IV ল্প কযভ ওযা to burn أ

slightly 

ََٜ َّ٤ َْ  V কাযান to burn food رَ

ََٛ َْب زَ ٍْ  X যালক ুলড মায়া to be اِ

fuming with rage 

 

ََٖ ٤َْط َْ  II য়ঢালনয ভঢ [ ٤ّطٖ[َرَ

অঘযন ওযা to behave like a 

devil 

َْ٤َّ َطَ  ٖ ٤ْ ِٛ َٕ ٤ََّب َطب  য়ঢান, saitan  

٢َ ٤ََّْطبَِٗ  য়ঢালন, য়ঢালন ভূরও 
satanic 

٤ََّْطَ٘خ َ  চখনয ঘারালও dity trick 

 

َّبعََ ٤َّْغ(]ٗ[]٤ّغ[َ َْٞع، ُ٤ُّ ) ঙডান, 

প্রওালঢ য়া, নুযন ওযা to 

spread, to be devulged, to become  

public, to follow 

 

 ٤ّغَََ                                                     ٤ّـ
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َّبعََ  ঙলডলয় ডা to be (٤ّغ(]ٗ[

spread 

٤ََّّغََ  II লফদায় ওযা to see off (ٙ)  

َّب٣َغََ  III নুযন ওযা to follow 

   (ػ٠َِٙ)

٤َغََ ّْ ةَ) IV ঙলডলয় ডা to spread أَ

٠ٛ)  

٤ََّْغََ ٍَ) V ক্ষ কনয়া to take sides رَ

  (ك٠

َْب٣َغََ  VI এওভঢ য়া to come to رَ

agreement (ػ٠ِ)  

٤ْؼََ ِّ ََطَ ٤َغ  خ َِّ  নুাযী, ংী, 

ঙাত্র,দর followers, disciples,party 

– ٤ْؼََ ِّْ خاُ  লয়া ম্প্রদায় – ََ٤ ّْ َ بع أ  

নুাযী followers 

٤ِْؼ٢َ  ِّ َٕطَ ْٞ ٤ِْؼ٤ُ ِّ  তযা ম্প্রদায shiitic 

٤َبع  ِّ  ম্প্রদায় community 

َْٞ ع ٤ُُّ  প্রচাযণা, ছডান্ডনা, ম্প্রচায 

publicity, spread, circulation 

ٕ ْٞ ِػ٤ُ ْٞ ُ٤ََُّْٞ ُ٤ُّ ِػ٢َ طََ  ওলভঈলনষ্ট 
communist 

ِػ٤ََّ ْٞ خ ٤َُُّ  ওলভঈলনচভ communism 

َْ٤٤ِ ْْ غَ رَ  লন্তললষ্ট লিয়া, ভালঢ 

ওযড burial, funeral 

َْب٣َؼََ خ َُٓ  ক্ষাঢ partisanship 

َّبَػخ َ  ,ঙডালনা, প্রওানা, ম্প্রঘায اِ

গুচফ, ঔফয, spreading, publication, 

circulation, news, rumor 

َّبِػ٤ََّ خ َاِ  কমৌণ ভালরওানা ফাদ 
collectivism 

َُّ٤َْ غَ رَ  ক্ষাঢ partisanship 

بئِغَ ََّ  ফযাও লফসৃ্তঢ, ুলযলঘঢ, 

াধাযন, াফণচলনন, কমৌণ 
wisdespread, well known, common 

َّبئِؼََ َّبئِؼَبدَطَ ائُِغ، َٞ خ ََّ  গুচফ, rumor 

َْب٣َْ غَ ُٓ  অংলও, নুকঢ, ক্ষাঢ 
partial, partisan 

َْبع  ُٓ  ফযাও লফসৃ্তঢ, ুলযলঘঢ, 

াধাযন, াফণচলনন, 

কমৌণভালরওানা, চনম্পদ 
wisdespread, well known, common, 

joint property , public property 

َِّ٤َْ زَ غَ ُٓ  অংলও, ক্ষাঢ partial, 

partisan 

زََ  ْْ بع ُٓ  অংীদায,  ভাতরও partner, 

co- owner 

٤ََّّقََ  II পর ওাঝা to slice ]ّجق[َ

ََ٤ ّْ َ بفَ أ  পালর, slices 

 ٤َََََََّْ                                       ٤ّغ

 ٕت                                               ٤َََََََّْ
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٤ْيَ  ِّ  ঘঝওদায tidiness 

٤َيَ  ّْ َ  ঔুফ ঘঝওদায very trim أ

 

ٍََ َّب ََ]ٗ[َ)َ٤َّْ ) ফন ওযা, 

প্রফালঢ ওযা, ঈঞানto carru, 

convey, raise, 

ََِ٤َّْ خ ٤ََََّْلدَطَ  বাড, চন, load, 

burden 

٤ََّبَُخ َ  ফনওযড, ফন, লযফন, 

লযফন ভূরয carrying, carriage, 

tranpora-tion, carrying charge 

ََّ٤َّ َٕطَ ْٞ ٤ََّبُُ ٍَ ٤ََّّبَُخ ،َ ب  ফাও carrier 

خ ٤َََّّبََُ  কভাচা অঝওালনায লপঢা 
suapender 

 ٍَ ب َْ َٓ  ফনওযড, ফন, লযফন, 

লযফন ভূরয carrying, carriage, 

tranpora-tion, carrying charge 

 

ََّ َّب َ]ٗ[)ْ٤َّْ ) কদঔা, ঘকু্ষ কভলর 

কদঔা, মণলফক্ষড ওযা, অা ওযা, 

to look out, towatch, to hope (٠ٛ)  

ََٔ ٤ْ ِّ ْ َطََ َ٤ خ َِّ  প্রওৃলঢ, স্ববাফ, কভচাচ 

যীলঢ, ঘলযত্র, বযা 
nature,temper,character,habit 

ََٓ َّب بدَطَ َٓ َّب َ، ّ خ ََّب  অাঁলঘর, চন্ 

দাক, mole, birthmark 

ََ٤ ِٔ ٤ْ ِّ َطَ  ٢ ِٓ ٤َب خ َِّ  খূলডণ, খূডণাফঢণ  
vortex, whirlpool 

خ َ َٔ ٤ْ ِْ َٓ َُْطَ َْب٣ِ َٓ  চন্পুর, placenta 

ََٕ َّب َ]ٖ٤َّْٖ(َ]ٗ[َ]٤ّ ) ওদাওায 

ওযা, ভান ওযা to disfigure, 

dishonour 

ََٖ َّ٤َّ  II ওদাওায ওযা, ভান 

ওযা to disfigure, dishonour 

َْ٤َّ َٖ  ওদাওাযওযড, ম্মানওযড, 

ভমণাদাালন, রজ্জা disfigurement, 

disgrace, shame 

ََّ َٖ بئِ  ম্মানচনও, ভমণাদা 

ালনওয, dishonourable, 

disgraceful 

 َٖ ّ ِ٤َْ َٓ  ম্মানচনও, 

ভমণাদাালনওয, dishonourable, 

disgraceful 

 

''ٓ'' 

ফণ যভারায 14তভ অক্ষয ‘َ بك َٕ ‗ 
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 ক্ষওান ক্ষওান ক্ষক্ষন্ডত্র ) ً( এয 

তযফন্ডিয ব্যাফহৃত য। 

َُٕ ٤ْجَبَٕطََ ِٕ ٤ئْجَبٕ، اةَ ئََِٕ  ঈকুলনয 

লটভ, লনলও, nit 

بطَ  َٕ  াঢরা টিন, ঔাফায যাঔায 

াত্র thin iron sheet, bread tin 

بؽ َََٕ  মণামঢ, ঠিও, অর, 

লনয়লভঢ, দলফ in prder, right, 

proper, regular 

بََُ َٕ باَلدَطَ خ ََٕ  ফড খয,র খয 
large room, hall 

 

ؤََٟ َٕ ؤ١ْ) [ٗ[َ]ف[َ َٕ )  তওতচয তভতচয  

ওযা, ভন্ডনয সুঔ ওথা ফরা to twitter, 

chirp (bird) 

ََٕ تَََّّٕت(َ]ٕ[َ ) ঠারা, ঠারাআ ওযা, 

ঔালর ওযা, বলত্তণ ওযা, অলযা 

ওযা to pour, to fill, to empty 

 

تََّ َٕ ََٕتَّ(]ٗ[ ) কলড ডা, ঈলয 

ডা,  
to be  poured, to come upon 

 

ِجتََ َٕ جَبثَخ(]ً[َ َٕ ) কবীয বালফ 

বারফাা to be in love   

جَّتََرََ َٖ  V কঠলর কদয়া to pour 

َٖتََّ ْٗ  VII কলড ডা to be poured أ

تَ ََٕ  ঠারা, ঠারাআ, প্রফা, ফলণ কঢ, 

কপ্রভভুগ্ধ,  

pouring, casting, flow, outpour, 

enamored 

جََ َٕ َطَََ جَبة  ْٕ تَ أَ ঠার, অনঢ,াাযী 

এরাওাslope, incline,hillside 

ج٤َِْ تَ َٕ  ছডা, ডা, যিছডা, 

যিাঢ, খাভছডা poured, shed, 

blood shed, sweatting, 

جَبثََ خ ََٕ  আকুর ক্ষপ্রভ,কবীয প্রতযা hot 

love, ardent longing 

جَبثََ خ ََٕ  ফাাঁওী, ফলষ্ট rest, 

remnant 

َٖتَ  َٓ جَّبدَطَ َٖ َٓ ، بة  َٖ َٓ  ফাললযয 

ণ, ঢায়ন, লনশ্ওালড, নদীয ভুঔ, 

কিন, লঘভলন outlet, drain, river 

mouth, drain, funnel 

َْٞ جُ ْٖ َٓ ثَبدَطَ ْٞ جُ ْٖ ةَ َٓ  ধাতুয ততযী 

তজতনল-ত্র lead, metal goods 

 

ََ جََؤ َٕ ء(َ]ف[ ْٞ جُ ُٕ ْجؤً، َٕ  ) কচান, চন্ান 
to grow (tooth, plans) 

 إجؼَ                                                                          ٕجبثخ َ
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ََ جَؤ َٕ নপজয মায়া, প্রঢযাফঢণ]ف[َ ন 

ওযা to turn (ا٠ُ)  

ًءا(َ]ى[َٕجُئََ ْٞ جُ ُٕ ْجؤً، َٕ ) ধভণ 

লযফঢণ ন ওযা to change religion 

جَؤََاََُِ َٕ٠  প্রঢযাফঢণ ন ওযা, খুলড 

অা to turn toward 

بثِئَ  َٕ َٕطَ ْٞ ُ بثِئ َٕ  ভাদাআন, াফালয় 

(ম্প্রদায়), sabian بثِئَخ َ َّٖ -اُ ) 

ালফয়ান চালঢ, কভলাঝলভয়ায 

(ককান-ঔৃষ্টান-চদুা-

ঞ্জানফাদী)।Sabians &Mandaeans 

of Mesopo-tamia 

 

جَؼََ َٕ جَْؼ(]ف[ َٕ ) ওালর ান 

ওযান to  

offer morning draught (ٙ)  

 

جُؼََ َٕ جَبَؽخ(َ]ى[َ َٕ ) ুন্নয য়া, 

স্মাঝণ  য়া, বাকযফান য়া to 

be beautiful, pretty, 

جَّؼََ َٕ  II ওালর ান ওযান to 

offer morning draught (ٙ) 

بثَؼََ َٕ  III ফণদা ওযা to do mrning 

and evening 

جَؼََ ْٕ  IV ওালর ঞা, ওালর أَ

অা to wake up, to enter upon 

morning 

َطجَؼََ ْٕ  VIII ওালর ান ওযা to اِ

have a morning draught 

جَؼََ ْٖ زَ ٍْ  X লদন শুরু ওযা to اِ

begain the day 

جَْ  ُٕ َطَ جَبػ  ْٕ ؼَ أَ  প্রতুযল, ক্ষবায dawn 

ْجَؾخ َ ُٕ  ওান্ডরয ঔাফায, নাস্তা 
morning, breakfast, morning meal 

بػَ جََََٕ  ওার, morning جَبًؽب َٕ  

ওালর, ওার কফরা in the 

morning 

جَبؽَِ َٕ َ٢  ওালরয, morning (adj) 

جََ ُٕ ْجَؾبٕ، ُٕ ْجَؾ٠ََّ بػَ َٕ  ঘভৎওায, 

ুন্নয, ান্ত, ঘঝলঝ pretty, 

polished, fine, beautiful, smart 

جَبؽََ خ ََٕ  কৌন্নমণ, দয়া, beauty, grace 

َْٞ جُ ػَ َٕ  প্রাতুঃ ওান্ডরয ভত সুন্দয, 

উজ্জ্বর,বাস্বয beautiful as the early 

day 

جََ ْٖ ِٓ بث٤ُِْؼَطَ َٖ بػَ َٓ  ফাতত, আন্ডরা, ক্ষড 

রাইট lamp, light, luminary 
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جَؼَ  ْٕ  ওার morning اِ

جَبػََ ْٖ زِ ٍْ  ,দীতপ্ত, প্রজ্বরন illumination اِ

lighting 

جَِ ْٖ ؼَ ُٓ  ওান্ডর প্রাপ্ত found in the 

morning 

ُٖٓجَؼَ  ওার morning  

 

جَوََ َٕ جَْو(]ٗ[َ َٕ ) ফাাঁধা, তধমণয ধাযন 

ওযা  

to tie, to be patient (ػ٠ِ) 

جَّوََ َٕ  II ফুয ওযান to ask to be 

patient (ٙ) 

بثَوََ َٕ  III তধমণয ধযায প্রলঢলমাকীঢা 

ওযা to vie in patience (ٙ)  

جَّوََ َٖ  V তধমণয ধযা to be patient رَ

َطجَوََ ْٕ  VIII তধমণয ধযা to be اِ

patient 

ْجوَ  َٕ  ফাধাপ্রদান, াঢওডা 

ডালনা, তধমণ, দঢৃ়ঢা, অত্মলনয়ন্ত্রন, 

নীয়ঢা fettering, shackling, 

ptience, firmness, self control 

جَِ وَ َٕ  খৃঢকুভাযী (লবচ 

লনমণা) কাঙ লফলল, aloe 

ْجوََ ح ََٕ  ঢযলধও ঞান্ডা severe 

cold 

ْجوََ ح َُٕ  ারা, কাদা, heap, pile  

ْجَوحًََُٕ  ংলক্ষ, ফ লভলর 
summarily, as a whole 

جََّ بهَ َٕ  তধমণীর, লষু্ণ, ধযফায়ী 
patient, tolerant, perseverant 

جَََّ ُٕ ، جَبه  ُٕ ، ج٤َّْو  ُٕ بهَ ، বাযঢীয় টুভুয 
fig 

هَ  ْٞ جُ َٕ َطََ جُو  ُٕ  তধমণীর, লষু্ণ, 

ধযফায়ী patient, perseverant 

tolerant, 

ج٤ِْوََ ْٖ ح َرَ  ূফণালিয ারওা ঔাফায, 

light meal in the forenoon, a snack 

ِطجَبهَ  ْٕ  তধমণ, তস্মণ, ধযফায় اِ
patience, tolerance, endurance 

بثِوَ  َٕ  তধমণীর, লষু্ণ, ধযফায়ী 
patient, tolerant, perseverant 

جَّبهََ َٖ ادُٓ  ংযলক্ষঢ ঔাদয, 

টিনচাঢ ঔাদয conserves, canned 

goods 

 

جَّوََ َٕ  ,II বাযাভয অনাَ]ٕجو[ََ

লস্থয যাঔা (চাালচয)  

to ballast  

 ٕجغ                                                ٕجؼ
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َهح َ ْٞ بثُ َٕ  ঔালর চাালচয বায 

কওলন্ধয ভার  (বাযালভযয), 

bullast of a ship 

 

جَغََ َٕ ْجغ(َ]ف[َ َٕ ) অঙ্গরু লদলয়  

ক্ষদঔান, আঙ্গুর ঢুওান to point with 

finger, to insert fibger 

بثُِغََ َٕ جَغَ أَ ْٕ طَاِ  আঙ্গুর,ান্ডযয আঙ্গুর 

finger, toe 

جَبع  ُٕ  আঙ্গুর,ান্ডযয আঙ্গুর finger, toe 

ع  ْٞ جُ ْٕ ُ بث٤ُِْغَطَا َٕ  আঙ্গুর,ান্ডযয আঙ্গুর أَ

finger, toe 

جَّغَ  َٖ ُٓ  করাায চার, গ্রীর grill 

 

جَؾََ َٕ جَْؾ(]ٕ[]ٗ[]ف[َ َٕ ) যগ ওযা, 

টুফান,  

to dye, to emmerse 

َطجَؾََ ْٕ  VIII যলঞ্জঢ য়া to be اِ

dyed 

جَْ َٕ جَبؽ َطَ ْٕ ؾَ أَ  যং, ফণ য, উজ্জল্য, তফন্যা, 

color, dye, varnish, make-up 

ْجـَخ َ ِٕ  যং,ফণ য, রঁজও দাথ য, স্ববাফ, চতযত্র, 

তফন্যা, ধভ য color, dye, tinge, nature, 

character, paint, religion 

جَبؽ َ ِٕ طَ جِـَخَ  ْٕ َ যং, ফণ أ য, ভরা, আচায, 

, রুতচফধ যও dye, color, spice, 

pickles, condiment, sauce 

جََّ بؽ ََٕ  যাঁচও dyer 

جَبؿََ خ َِٕ  যগওাযীয ফযফা, যলগয 

ওাচ, dyer‘s trade 

بثِؾَ ََٕ  যংওাযী, যাঁচও, দীক্ষাগুরু 

(ঔৃষ্ট)dyer, baptist 

َْٞ جُ ْٖ ؽ ََٓ  যতিত, দাককৃত, াংশুর, 

প্রবাতফত, অনুপ্রাতণত dyed, stained, 

influenced, inspired 

َََٖ[ٕجٖ جَّ َٕ  ] II াফান ভাঔান to 

rub  

with soap (٠ٛ)  

َْٞ بثُ َٕ َٕ  াফান soap 

َٗخ َ ْٞ بثُ َٕ  াফান লণ্ড soap (cake) 

َِٗ ْٞ بثُ َٕ َ٢  ললচ্ছর, াফালনয ভঢ, 

াফালনয তঢযী, soapy, sopa-like, 

made of soap 

 َٕ جَّب َٕ  াফান প্রস্তুঢওাযও,soap 

boiler 

جََ٘خ َ ْٖ َٓ  াফালনয ওাযঔানা soap 

works 

 

جُٞ(َ]ٕ[]ٕجٞ[ ٕجب  ُٕ جَْٞ، َٕ جََبء، َٕ جًب، ِٕ ( 

তশুয ভত যা, নত ওযা, আনত  

 ٕجَََََََََََََََََََََََََََََََََََٞ                               ٕجؾ

  ٕجؼ                                                            ٕج٢
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ওযা, আগ্র ওযা, ওাভনা ওযা, ক্ষচষ্টা ওযা 

to be childish, to incline, desire, to 

strive, to aspire (ا٠ُ)  

 

ِج٢ََ َٕ جَبء(َ]ً[َ َٕ جًب، ِٕ ) লশুয ভঢ  

যা, তশুসুরব আচযন ওযা to be 

childish, to act childish 

جََّ َٕ٠  II ূডঃলমৌফন দান ওযা to 

rejuvenate 

ج٠َّ َٖ  ,V ফারলওয ভঢ ওাচ ওযা رَ

ালডপ্রাথ যনা ওযা, প্রণয প্রাথ যনা ওযা, প্রলুব্ধ 

ওযা, তফন্ডথ চাতরত ওযা to behave like 

child, to court (ٛب), to tempt 

بثََ َٖ ٠رَ  VI ফারলওয ভঢ ওাচ ওযা  
to behave like child 

جََ ْٖ زَ ٍْ ٠اِ  X ফারলওয ভঢ ওাচ 

ওযা  to  

behave like child 

ََٕ ادَطَ َٞ جَ َٕ جَبُء، ْٕ جًبأَ  ূফারী  

ফাতা east wind 

َ ِٕ ج٠ً، جًبِٕ  তশুওার, ফাল্যওার, ক্ষমৌফন, 

তারুণ্য, ক্ষঝাুঁও, আগ্র, ইিা, আা 

childhood, boyhood, youth, 

inclination, desire 

 ,তশুওার, ফাল্যওার, ক্ষমৌফন ٕجبءَ  

তারুণ্য, childhood, boyhood, youth 

ح َََٕ َٞ ْج  কমৌফলনয অলফক, 

ওালভাচ্ছা, কমৌনআচ্ছা, লশুুরব 

অঘযড youthful passion, sensual 

desire, childish manner 

ح َ َٞ جُ ُٕ  লশুওার, ফারযওার, 

কমৌফন,ঢারুডয childhood, 

boyhood, youth, 

جَِ َٕ ْج٤َبٕ، ُٕ ج٤َِخ ، ْٕ َ جَِأ َٕ طَ ٢َ ٤َخَ   ফারও, 

মুফও, কঙাঝ কঙলর, ঢরুড, কঙাওযা 
boy, youth, lad 

ِج٤ََّ َٕ جَب٣َبَطََ خ ََٕ  কভলয়, ঢরুডী girl, 

young girl 

ْج٤َبَِٗ ِٕ َ٢  ফারওুরব, লশুুরব, 

লশুয boyish, childish, children‘s 

بةَ ََٕ  ঢারুডী, লওলাযী, ঞওাযী, 

লঘন্তালিীড  youthful, juvenile, 

thoughtless 

 

ََٕؼََّ ََٕؼَّ(]ٗ[َ خ، َٕؾََّ ) ুস্থ য়া, 

স্বাবালফও  

যা, গ্রনীয যা, অনঢ় যা, তয 

যা, কৃতওাম য  যাto be healthy, 

true, firm, authentic, successful 

ؼََ َٕؾَّ  II ুস্থ ওযা to cure (٠َٛٙ)  
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ؼََ َٖؾَّ  V শুদ্ধ য়া to be رَ

emended 

ؼََّ َٖ زَ ٍْ  X স্বাস্থয লপলয ায়া to اِ

recover health (ٖٓ)  

ؾََّ خ َِٕ  স্বাস্থয, ত্রুটিীনঢা, ঠিওঢা, 

লনবূণ রঢা, তফধঢা health, 

faultlessness, rightness, validity, 

legality  

ؾَِّ ِٕ َ٢  স্বাস্থযওয, ণয, স্বাস্থযলফলয়ও, 

wholesome, healthy, about health 

ِؾ٤ْؼَ  َٕ َ طََ ِٕ بُء، ؾَّ ِٕ خ َبػَ ؾََأَ ؾَّ ِٕ ،َأ ুস্থ, 

াস্থযফান, ূনণাঙ্গ, ঠিও, অর, 

লফশ্বালমাকয, তফধ, লিারী, দফুণর 

ক্ষযীড healthy, sound, 

ccomplete, entire, truthful, valid, 

legal, without weak letters (verb) 

ؼَُّ َٕ  অতধও স্বাস্থযফান, অতধওঠিও, অতধও أَ

আইনানূক more, healthier, more 

correct 

َؾبػَ  ْٕ  ধভীয়গ্রলন্থয ধযায়(ঔৃঃ) أ
chapter of Religious script (chr) 

ََٖ َٓ بدَطَ َٖؾَّ ؼَ َٓ  স্বাস্থয- তনফা 

sanatorium  

َٖؾََ خ ََٓ  স্বাস্থযওয, মা স্বালস্থয চনয 

ঈওাযী, স্বাস্থয লনফা that which 

promots health, sanatorium 

ِؾ٤َْ ْٖ ؼَ رَ  ংলাধন, ভালরাঘনা 
ংষ্কযণ, correction, rectification, 

critical revision 

ََٖ ؼَ ُٓ ّؾِ  কস্কর লফলল vernier scale 

 

ِؾتََ َٕ ْؾجََخ(]ً[ ُٕ ) াণী য়া, মুি 

ওযা,  

to be company, to associate (٠َٛٙ)  

بَؽتََ َٕ  III ালণ ণাওা to keep  

company (ٙ)  

َؾتََ ْٕ   IV ালণ াঞান to send أَ

along (ٓغ)  

بَؽتََ َٖ  ফনু্ধ য়া to be friend رَ

َطَؾتََ ْٕ   VIII াণী য়া to be اِ

company (ٙ)  

َؾتََ ْٖ زَ ٍْ   X ঙ্গী কনয়া to take as اِ

companion 

ْؾجََ خ َُٕ  ফনু্ধত্রৃ, ঙ্গী, াণী, ঙ্গ 
friendship, companion, friend, 

association, associates 

 ٕؾقََََََََََََََ                                    ٕؾتََََََ
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َؾبثَخ َ َّٖ  ভানফী (াঃ)এয াণী اُ
companions of the Prophet 

Mohammad (sm)  

َؾبثَِ َٕ َ٢  ভানফী (াঃ) এয 

এওচন াণী a companion of the 

Prophet Mohammad (sm) 

بَؽجََ َٖ خ َُٓ  ঘয, কাভী, 
accompanying, escort 

َطَؾبةَ  ْٕ  ঘয, কাভী, ঙ্গ اِ
accompanying, escort, association 

ْؾجَخ َ ْؾجََ،ُٕ َؾبثََ،بُٕٕ ،ََٕخ ،َٕ ؾََْؾت  ْٕ َطَأَ بِؽتَ ََٕبة   

ঙ্গী, াণী, ফনু্ধ, নুাযী, 
associates, companion, follower, 

friend 

اِؽجََ َٞ اؽَِبد،َٕ َٞ بِؽجََُت،ََٕ بِؽجََبدَطََٕ خ ََٕ  
ভলরা াণী, woman companion  

َ ٣ِْؾت  َٞ ُٕ  (ঙু্কলঘঢ ََ بِؽت  َٕ )ফনু্ধ 
friend 

ََٞ ُٕ ٣ِْؾجَبدَطَ َٞ ُٕ بِؽجَخ (َ ٣ِْؾجَخ ََٕ  
ঙু্কলঘঢ) কভলয় ফনু্ধ girl friend 

ةَ  ْٞ ُؾ ْٖ َٓ  নুকলভঢ, ংমুি, 

ভলিঢ, যফযাওৃঢ 
accompanied, attended, 

associated, provided 

ؾََ ْٕ ْؾَواُءََّأَ وَ َٕ  ভরুবূলভয  ভঢ, 

উলয, চনূনয desert like, barren, 

bleak 

َؾوَََصْحَراَواتٌ،َصَحاَرى،َصَحاٍرٌجٌ اءََُٕ ভরুবূলভ, 

প্রান্তয desert ََْؾو َٕ َ١ ِٝ ا  ভরুবূলভ, 

চনূনয, desert, desolate 

ّؾبهََ َٕ َؾبِؽ٤ُْوَطََ ح ََٕ  ফাক্স, লন্নওু  
case, box,chest 

قَََ[ٕؾق َٕؾَّ ] II লফওৃঢ ওযা, বূর 

ডা, বর উচ্চাযন ওযা to distort, 

misred, misspell (٠ٛ)  

قََ َٖؾَّ  V লফওৃঢ য়া, বূর ঠিঢ رَ

য়া, বর উচ্চাতযত যা to distort, 

misred, to be misread  

ْقلَََ َٕ َطَ َؾبف  خ َِٕ  ফর, তড, bowl, dish 

َؾ٤ْلََ خ َُٕ  ললযঘ, লট saucer 

ِؾ٤ْلََ َٕ َطَ ُُٕؾق  َؾبئُِقَ، خ ََٕ  াঢা, 

কনাঝ ফআ,লত্রওা, চানণার,ত্রৃলওয 

ঈলযবাক,ফলণ ঢর, ঈলযঢর 
notebook, page, newspaper, 

journal, surface 

ُؾلَِ ُٕ َٕطَ ْٞ ُؾِل٤ُ ُٕ َ٢  ঔফলযয ওাকচ  

ম্পলওণ ঢ, ঔফয ম্পলওণ ঢ, 

 ٕٞػَ                                      ٕؾقَََََ
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াংফালদওঢা ংিান্ত  

journalistic, news related- ٕ ْٞ ُؾِل٤ُ ُٕ  

َؾبكََ خ َِٕ  াংফাতদওতা, ঔফয ব্যাফা, 

ছাাঔানা journalism, news business, 

the press 

َؾبكَِ ِٕ َ٢  াংফালদওঢা লফলয়ও, 

াংফালদও, লত্রওায ওভী, 

ঔফযওভী, journalistic, journalist, 

newspaperman, newsman 

َؾبك٤ََِّ خ َِٕ  ভলরা াংফালদও woman 

journalist 

بفَ  َٕؾَّ ঔফজযয ওাকচ লফলিঢা 
newspaper seller 

َؾقَ  ْٖ ُٓ بِؽُقَطَ َٖ َٓ  অর-

কওাযঅলনয নুলরল, ফআ book, 

copy of the Holt Kur‘an (ََؾق ْٖ ُٓ

َِّو٣ْق )   

ِؾ٤َْ ْٖ قَ رَ  তফলষ্ট ূঘও লঘি 

প্রলয়ালকয বূর, বূর ফানান, 

ফযাওযলনও বূর, লফওৃলঢ 
misplacement of diacritical 

markings, misspelling, grammatical 

mistake, alteration 

ََٕ ََ َؾ  ওওণ  করাযব্দ hoarse, 

casty voice 

ََٕ َطَ  ٕ ْٞ ُؾ ُٕ َ، ِؾَ٘خَ  ْٕ َٖ أ ْؾ  ফর, াত্র, 

কলঝ, ঔাফায, ঘত্রৃয, ঙ্গন, ঢর, 

bowl, dish,food, meal, courtyard, 

surface ِؾَ٘خ َ ْٕ -أَ  ঙলফ, নলণ, দলরর 
photograph, record 

َْٞ ُؾ ْٖ َٓ َٕ  ললা, লফঘুডণ ,বাঙ্গা, 

কুলঘকুলঘ ওলয ওাঝা pounded, 

crushed,grated 

ْؾََ٘ بح ََٕ  াভুলদ্রও কানাভাঙ লফলল 
sardine 

ِؾ٢ََ َٕ َٕؾًَب(]ٕؾ٢[َ]ً[َ ) লযষ্কায 

য়া, ঈজ্জর যা, ক্ষভখশূন্য যা to 

be clear, cloudless, bright 

 

َٕؾََب َٕؾَْٞ(َ]ٕؾٞ[َ]ٗ[ ) চাক 

য়া to gain conciousness 

ؾََّ َٕ٠  II চাকান to wake up 

ؾََ ْٕ بأ  IV লযষ্কায য়া, কচলক 

ঞা to be clear, wake up 

ْؾََٕٞ  কভখূনযঢা, ঈজ্জরঢা, 

ঢওণ ঢা, স্পঝঢা, লঘঢনঢা, 

কযৌদ্রওলযাজ্জ্বর cloudlessness, 

brightness, crity, altertness, sunny 
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ََٞ ْؾ ح ََٕ  চাগ্রঢ য়া, জ্ঞানলপযা, 

লঘঢনঢায ভাত্রা, awakening, 

recovery of concious-ness, state of 

conciousness 

بػ َ َٕ َٕطَ ْٞ بُؽ َٕ َ، َؾبحَ  ُٕ  উজ্জ্বর, 

ক্ষভখশুন্য, তযষ্কায bright, cloudless, 

clear- ََُْٕٞ بُؽ َٕ َ، ٕؾبحَ   জাগ্রত, ন্ডচতন, 

জ্ঞান, বদ্র awake, watchful, alert, 

concious, sobar 

 

َِٕقتََ ََٕقت(َ]ً[َ ) লঘৎওায ওযা, 

তজঘ ওযা, ধভও ক্ষদযা, যাক ওযা to 

shout, cry, roar, scold, rage 

َطَقتََ ْٕ   VIII কওারারূডণ اِ

যা, আন্ডফকপূণ য  যা, কজযন ওযা, 

robustious, tumultous, rage, noisy 

تَ َٕقََ  লঘৎওায ,ওান্না, অঢণ নাদ, 

কচণ ন shouting, roaring, yelling, 

raging 

ِقتَ  َٕ  লঘৎওায , ওান্না, অঢণ নাদ, 

কচণ ন shouting, roaring, yelling, 

raging 

قََّ بةَ َٕ  ওরযফূডণ, তজঘূডণ, 
clamorous, boisterous 

ِطقََ ْٕ بةَ اِ  ব্দ, ককারভার, িা, তজঘ, 

লঘrওায noise, clamor, uproar, roar 

بِفتَ ََٕ  ঈচ্চযফ, লঘrওাযওাযী, 

ককারভারওাযী, ওরযফূডণ, তজঘূডণ, 
clamorous, boisterous, roarinh, 

raging 

َطَقتَ  ْٖ ُٓ  ব্দ, ককারভার, িা, তজঘ, 

লঘৎওায, কচণ ন noise, clamor, 

uproar, roaring, raging 

َْٞ ُق ُٕ َقَواد، َٕ ، ه  ْٞ ُق ََُٕٕ طَ ْقوَ َهحَ   
াণয, নুলড, কফাল্ডায, লরা, ওঠিন 

লরা rocks, solid rock, boulder 

ْقَوح َ َٕ  কফাল্ডায, লরা, solid rock, 

boulder 

ْقوَِ َٕ َ١  লরাভয়, প্রস্তযভয় rocky, 

stony 

ِقوَ  َٕ  লরাভয়, প্রস্তযভয় rocky, 

stony 

 

ََٕلََّ ََٕلَّ(]ٕ[ ) লফযঢ যাঔা to turn  

away (ٖػ)   

لَّكََََٕ  II ুাঁচ য়া to suppurate 

لََّ َٕ  IV ুাঁচ য়া to suppurate أَ

لَّكََ َٖ  V কভাওালফরা ওযা to confront رَ

(ٍَٙ)  

 ٕلََََّ                                                             ٕقت
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ل َََٕ  ফযাঢ ওযড, প্রলঢঢ ওযড, 

ফাধা, লফযাক, প্রলঢলযাধ, averting, 

checking, stoping, obstraction, 

prevention, resistance, aversion 

لَك َ َٕ  তনওঝয, ালন্নধয, ঈলদ্দযয, 

ম্মান, ঈলদ্রৃক, অলরাঘনায লফলয় 
nearness, proximity, intention, 

respect, concern- (prep) ََلَك َٕ  
লফলযঢ, াভলন opposite, in font 

of ََلَك َٖ لَكََ،ثِ َٕ َ٠ ِٰ  َػ

ِل٣َْ ل ََٕ  ুাঁচ, ভয়রা,pus,matter 

٤ْلَِ َٕ َ١  ুাঁচমুি, ুাঁচবলঢণ , 
suppurative, purulent 

ل َ َٖ َٓ لَّادَطَ َٖ َٓ ননচু low 

ل َ َٖ ِٓ ফাম্পায bumper(railroad)  

لُإََ َٕ لَاءََح(]ى[َ َٕ ) চং ধযা to be 

rusty 

ِلئََ َٕ  ভলযঘা, চং ধযা (ٕلََأ(]ً[َ
to be rusty 

لَّأََ َٕ  II ভলযঘা ওযা to make rust 

(٠ٛ)  

لَأ َ َٕ  ভলযঘা, ওালরছুলর, কালঙয 

কযাক লফলল rust, oxidation, smut, 

لَا ح َءَََٕ  ভলযঘা, দদুণাগ্রস্থঢা, ভলরন, 

rustiness, 

لَِ ئَ َٕ  ভতযচাগ্রস্থ, ভযরা, rusty, 

لَأ َ ْٖ ُٓ  ভলযঘাগ্রস্থ, ,rusty 

لَػََ َٕ ْلػ(َ]ف[َ َٕ لَاػ، َٕ ) কান ওযা, 

বচন ওযা, to chant, play 

لََ ػَ َٕ  লনান banner 

 

لَهََ َٕ َْٝه(]ٕ[]ٗ[َ لُ ُٕ ) মায়া, 

গ্রয য়া, চালয য়া, 

প্রওালঢ য়া to step out, to 

publish, to go out (َٖٖٓػ)  

لَّهََ َٕ  II াঞান to send 

بكَهَََ َٕ  III চব্দ ওযা, ঢযাঘায 

ওযা to opress, to seize( ٠ٛ)  

لَهََ ْٕ    (٠ٛ) IV াঞান to send أَ

لَّهََ َٖ  V কনঢৃলত্রৃ ণাওা, কপ্রলযঢ رَ

য়া to preside, to be sent 

لَهََ ْٖ زَ ٍْ  X ায়া(লফঘায اِ

ب ًٔ  চালয ওযা (ধযালদ,(ُؽٌ

ََٓ ْٞ ٍُ ْو بَٓ ), to issue, to obtain (٠ٛ)  

 ٕله                                                            ٕلأ
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ْلهَ  َٕ َطَ ه  ْٝ لُ ُٕ  ফুও, াভলনয ং, 

ওলফঢায প্রণভ কশ্লাও, কনঢা, 

শুরু,প্রণভ ভয়, উলা, chest, front 

part, first hemistich, early 

period, dawn 

ْلهَِ َٕ َ١  ফুও ম্পলওণ ঢ pectoral 

لَاهََ ح َِٕ  াঢওাঝা চাভা, কওাভয 

কওাঝণ , ওাঁ ঘুলর (ভলরা লবঢলযয 

কাাও) vest, waist  coat, bodice 

لَاَهح َ َٕ  প্রাধানয, বালঢত্রৃ, প্রণভ 

স্থান precedence, presidency, first 

place َْٝ لُ هَ ُٕ  প্রওা য়া, প্রওা, 

অলফবণ াফ, প্রওানা, লনকণভন 
coming out, appea-rance, 

publication, 

ََٖ لَََٓ ْٖ َٓ هَ بِكُهَطَ  শুরুয স্থান,ঈৎ, 

লিয়া লফললয (ফযা) starting 

point, origin, source, 

ِل٣َْ ْٖ ِل٣َْوادَطَرَ ْٖ وَ رَ  াঞান, গ্রায়ন 

ওযা, প্রাণলভও ওণা (ফআ), 

লনকণভড sending, dispatch, 

forwarding, predace, issuanceَ

ِل٣َْواد ْٖ َ-رَ যপঢালন ডয export 

goods 

ب َٖ ح َكَهََُٓ  ফালচয়াপ্ত ওযড, seizure 

لََ ْٕ اهَ اِ  যপ্তালন, লনকণভন ,অনায়ন 

প্রওানা,ংষ্কযড exportation, 

export, edition, publication, 

issuance 

لَاه ْٖ زِ ٍْ  প্রওা ওযড, লনকণলভঢ ওযাاِ
issue, issuance  

بِكهَ ََٕ  লনকণঢ লচ্ছ এভন, ঈৎকঢ 

লচ্ছ এভন, প্রওালঢ, লনকণলভঢ, 

যপ্তালন, going out,originating, 

issued, published, 

َْٝ لُ ْٖ هَ َٓ  ুস্থ (ফুলওয), 

মক্ষাগ্রস্থ, affected with pectoral 

sickness, tubercular 

ََٖ هَ ُٓ لِّ  যপ্তালন ফযাফালয়, 

যপ্তালনওাযী, export mchant, 

exporter 

لَعََ َٕ ْلع(َ]ف[َ َٕ ) লফদীডণ ওযা, 

বাঙ্গা, বাঙ্গালনা, লঢিভ ওযা, 

চয় ওযা(ফাধা) to  split (٠ٛ) to 

crack, to conquer 

لَّعََ َٕ  II ীডা কদয়া, ভাণা ধযালনা 
to molest, to cause headache 

ٕلع             ٕلع                                                                  

 ٕلم



51 

لَّعََ َٖ  V কপলঝ মায়া to get رَ

spitted 

لَعََ َٖ ْٗ  VII কপলঝ মায়া to be اِ

splitted 

لَْ َٕ ع َطَ ْٝ لُ ع ُٕ  পাঝর, লঘড, বাঙ্গন, 

fissure, crack, cleft 

لََ اع ُٕ  ভাণা ধযা headache 

لُّع  َٖ  বাংকা, পাঝা breach, riftرَ

َْٝ لُ ْٖ ع َٓ  লঘড ঔায়া, ঘুডণ য়া, 
to be cracked, broken 

لَاؽ َطَ ْٕ ْلؽ َأَ ُٕ  ররাঝ, ওালরয 

া (লঘ) ,temple 

ْلؿَِ ُٕ َ٢  ররাঝ (লঘ) ম্পলওণ ঢ 
temporal 

 

لُفََ َٕ َْٝف(]ٗ[]َى[َ ُٕلُ َٕلَْف، )  

মুঔ ক্ষপযান, এডান, তফযত থাওা, তযায 

ওযা to avoid,to shun (ٖػ)  

بكَفََ َٕ  III ঞাৎ ায়া to find 

unexpectedly (٠َٛٙ)  

لَّفََ َٖ  V লফযঢ য়া to turn رَ

away (ٖػ)  

بكَفََ َٖ  VI ঞাৎ খঝা to happen رَ

by chance 

)ح ( لَف  َٕ ََطَ لَاف  ْٕ  লছনুও, ঙ্খ أَ
pearl oyster, sea shell 

لَكَِ َٕ َ٢  লছনূও লফলয়ও sea-shell, 

shell 

ْلكَخ َ ُٕ َطَ ُٕلَف   ুলমাক, 

এলরালভলরা,-খঝনা, প্রঢযালঢ 

-খঝনা, chance, haphazard, 

coincidence, unexpected –ََ

ْلكَخًَ ُٕ ুলমালক, খঝনািলভ, by 

chance, accidentally 

بكَكََ َٖ ُٓ بكَكَبدَطَ َٖ خ َُٓ  ফাধা, ুলমাক, 

এলরালভলরা, -খঝনা, প্রঢযালঢ 

-খঝনা, enccounter, chance, 

haphazard, coincidence, 

unexpected coincidence –ًَبكَكَخ َٖ ُٓ  
ুলমালক, খঝনািলভ, by chance, 

accidentally 

بِكفَ  َٖ ُٓ  কাভী, ভফঢী, 

নুরূ,-খঝনা orresponding, 

concourrent, coinc-idence ( ٍ)   

 

لَمََ َٕ لَْم(]ٕ[ ِٕ َْٕلف، ) ঢয ওণা 

ফরা to speak truth 

 ٕلّ                                               ٕلم
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لَّمََ َٕ  II ঢয ভলন ওযা to deem 

truth (٠َٛٙ)  

بكَمََ َٕ  III ঢযালয়ঢ ওযা to 

confirm true 

لَمََ ْٕ  IV কভাযানা ধামণ ওযা to أَ

fix a dower (ٛب)  

لَّمََ َٖ  V াদওা কদয়া to donate رَ

  (ػ٠ِ)

ْلمَ  ِٕ  ঢয, ঢযঢা,ঢযফাদীঢা, 

লনষ্ঠা, যরঢা, ওঝঢা, truth, 

trueness, truthfulness, frankness 

ْلهًب ِٕ  প্রওৃঢ, ঢয, প্রওৃঢলক্ষ truly 

,really, in truth 

لَهََ َٕ لَهَبدَطَ خ ََٕ  দান,নুদান, 

ঈায almsm, gift, charity 

لََ ِٕ ِلهَْخََطَ ْٕ ،َأَ امَ ُٕلُم  ক্ষমৌতুও, dower 

ِلهَخَْ ْٕ َ  তফফা চুতক্ত, ওাতফননাভা marriage أ

contact 

لَهَب لَاهَََٕ َٕ خ َدَطَ  ফনু্ধত্রৃ friendship 

ِل٣َْ َٕ ِلهَبُءَطََ ْٕ لَهَبُء،َأَ ُٕ ْلهَبٕ،َ نَ ُٕ  
ফনু্ধ, ফনু্ধুরব, friend, friendly 

َْٝ لُ مَ َٕ  ঢযফাদী, ঢযলনষ্ঠ, ৎ, 

লনষ্ঠাফান truthful, veracious, 

honest, sin-cre 

َْ٣ لِّ نَ ِٕ  ওলঞায ঢযলনষ্ঠ, ৎ, 

ধালভণও, strictly veracious, honest, 

righteous- َُ٣ْن لِّ ّ ِٖ  প্রণভ ঔলরপা اُ

মযঢ অফু ফওয (যাঃ)এয 

ঈাধী ephithe of Islam 

لَمَُ ْٕ  লধও ঢয, লধও লনষ্ঠা أ

ফান more truer, sincerer 

لََ ْٖ امَ ِٓ  লনলশ্চঢওযড, ভণণন, 

ওলষ্টাণয, লনডণায়ও, confir-mation, 

rorobo-ration, touchstone, 

ِل٣َْ ْٖ نَ رَ  লফশ্বা, ম্মলঢ, ঘুলি, 

নূলভাদন, প্রংাত্রদান, 

ঢযালয়ঢ, যীক্ষা belief, faith, 

agreement, approval, sanctioning, 

certification, verification (ةَػ٠ِ) 

بكَهََ َٖ خ َُٓ  ম্মতত, চুতক্ত, অনূন্ডভাদন, 

প্রংাত্রদান, তযাতযত, যীক্ষা 

consent agreement, approval, 

sanctioning, certification, 

verification (ةَػ٠ِ)  

بكُمَ  َٖ  ,তফধওযড, ঢযালয়ঢওযড رَ

leagalization, authentication 

بِكمَ ََٕ  ঢয, ঢযফাদী, লনষ্ঠাফান, 

এওলনষ্ঠ, লফশ্বস্ত, অর, নুলভালদঢ 
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true, truthful, veracious, sincre, 

reliable, true, genuinw, authentic 

هََ لِّ َٖ خ َُٓ  প্রংাত্র, ঢযায়ন, 

প্রঢযায়ন certificate, certif-ication, 

attestion 

لَّمَ  َٖ ُٓ  লফশ্বস্ত, লফশ্বাী, প্রঢযয়লমাকয 
credible, reliable, trustwarthy 

 

ََّ لَ َٕ لَّْ(]ٗ[َ َٕ )ধাো কদয়া to 

bounce (َٙ٠ٛ)  

ََّ بكَ َٕ  III অখাঢ ওযা to knock (َٙ

٠ٛ)  

ََّ بكَ َٖ  VI ংখাঢ ওযা, অখাঢ رَ

ওযা to collide   

ََّ َطلَ ْٕ  VIII ংখাঢ ওযা, অখাঢ اِ

ওযা to collide ( ةَٓغ)  

ََٓ ْل َٕ بدَطَ َٓ ْل خ ََٕ  ধাো, কঞরা, 

অখাঢ, ভভণাঢ, ভানলও অখাঢ, 

ফাধা, ুলফধা push, thrust, low, 

upset, psychic shock, obstacle 

 َّ لَا ِٕ  ংখলণ, কবলঙ্গডা, collision, 

collapse 

َََُٓٓ بكَ َٖ ُٓ بدَطَ َٓ بكَ خ ََٖ  ংখলণ, লফফাদ, 

প্রবাফ collision, clash, impact 

 َّ بكُ َٖ  ,ংখলণ, লফফাদ, প্রবাফ رَ

ভভণাঢ, ভানলও অখাঢ 
collision, clash, impact, upset, 

shock 

 

ََِٕل١ََ لََٟ(]ً[َ َٕ ) ঔুফ লাাঢণ  

য়া to be very thirsty 

لََ ْٕ ٟأَ  IV প্রলঢধ্বলন ওযা to echo    

لََّ َٖ ٟرَ  V দঔর ওযা to occupy (َا٠ُ

ٍ)   

لًَ َٕ لًاَ، َٕ لَاء َطَ ْٕ ٟأَ  প্রলঢধ্বলন, 

echo 

ِل٣ََ ْٖ خ َرَ  াঢ ঢালর hand clapping 

 

وََّ َٕ ََٕوَّ(]ٕ[ ) ঔযঔয ব্দ ওযা, 

ফাাঁধা, ধাো কদয়া to shove, to tie 

up 

وََّ َٕ  IV ীডাীলড ওযা to insist أَ

  (ػ٠ِ)

وََّ ُٕ َطَ ح ََُٕوه   ণলর (ঝাওায) , 

ফযাক, ভুলড, কলওঝ, bag, purse, 

bundle, packet 

ِو٣ْوَ  َٕ  কুচন (ালঔয), ঈৎপুি, 

লঘাঁ লঘ (লছাঁ লছাঁ  কাওায) 
squealing, chirping, warbing 

 ٍوػََََ                                                           ٕلّ
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وََ اهَ َٕ  লছাঁ লছাঁ  কাওা cricket 

ِو٣َْوح َ َٕ  ণলরলঢ কভাডান য়া 
coin wrapped in a purse 

َواهَ  ْٕ  ,ধযাফায়,ঈদযভ أَ

ঐওালন্তওঢা persistance, 

perseverance (ػ٠ِ)  

 

َوػََ َٕ َٕوَْػ(]ف[ ) ফযাঔযা ওযা to 

explain (٠ٛ)  

ُوػََ َٕ َوَػ،َ َٕ ُوَٝؽخ،َٕواؽََخ(]ٕ[َ]ى[ ُٕ ْوػ، َٕ ) 

ঔাাঁটি য়া to be pure 

ػََ َٕوَّ  II ফযাঔযা ওযা to explain ( 

٠ٛ)  

بَهػََ َٕ  III ফযাঔযা ওযা to explain 

(٠ٛ)   

َوػََ ْٕ  IV স্পষ্ট ওলয ফরা to make أَ

clear (٠ٛ)  

بَهػََ َٖ  VI স্পষ্ট য়া to beclear رَ

َوػََ َٖ ْٗ   ,VII স্পষ্ট য়া to be clear اِ

وَْ َٕ ََطََ ػ  ْٝ ُو ػَ ُٕ  প্রাাদ, লফার 

ট্টালরওা castle, place 

اػَ ُٕوََ  ঔাাঁটি, কবচারশুনয, লযষ্কায, 

স্পষ্ট, ওঝ, ঈদায, ভুিভনা 
pure, aunadultrated, clear, frank, 

openhrated َََواؽ خ ََٕ  লযচ্ছন্নঢা, 

স্পষ্টঢা, লনষ্ঠা, ভুিভন, clearness, 

plainness, sincerity, 

openheartedness- َََواؽ خًََٕ  লযষ্কায 

বালফ,স্পষ্টবালফ, কঔারালঔালর বালফ, 

ভুিভলন clearly, sincerely, openly, 

frankly, opreheartedly 

َوػَُ ْٕ  লধও লফশুদ্ধ, লধও أَ

লযষ্কাযক্, লধও লনষ্ঠাফান 
purer, clearer, sincerer 

ِو٣َْ  ْٖ ِوَؽبدَطَرَ ْٖ بِه٣ُْؼَ،َرَ َٖ ؼَ رَ  তফবৃতত, 

ক্ষখালনা, অনুভতত, াযতভট statement, 

declaration, permit 

بَهَؽخ َ َٖ ُٓ যঔারাঔুনর, লনষ্ঠা openness, 

sincerity 

ػَ  وَّ َٖ ُٓ ননফন্ধীওৃত, registered 

َوؿََ َٕ َُٕواؿ(َ]ٕ[َ ِو٣ْـ، َٕ ) ওাাঁদা, 

লঘrওায ওযা, াালমযয চনয 

ওাাঁদা, টাওা  to cry, to yell, to cry 

for help 

َوؿََ ْٖ زَ ٍْ  ,X াালমযয চনয ওাাঁদা اِ
to cry for help 

 ٕوعََََََََََََََََََََََََََََ                                ٕوػ
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ْوفََ َٕ ْوَفبدَطََ خ ََٕ  ওান্না, লঘৎওায, 

াালমযয অলফদন crying, yell, 

call for help 

اؿَ ُٕوََ ওান্না, লঘৎওায, ককারভার 
crying, yelling, screaming 

َـ  ِو٣ َٕ  ওান্না, লঘrওায, ককারভার 
crying, yelling, screaming 

وََّ  اؿَ َٕ  ওান্নাওাযী, তচৎওাযওাযী, crier, 

screamer 

َْٝ بُه َٕ َطَ ـُ اِه٣ْ َٞ ؿَ َٕ  যলওঝ, rocket 

بِهؿَ ََٕ  চাাঁওার, ঘঝওদায, জ্বরজ্বলর, 

লযলালধঢ, ঈচ্চব্দওাযী 
gaudy, shining, fascin-ating, crude, 

noisy 

وَْ ك ََٕ  ঢীব্র ঞান্ডা, severe cold 

اك َ ُٕوَّ  বাভান কভখ, drifting 

clouds 

٣ْل َ وَّ َٕ  বাভান কভখ, drifting 

clouds 

 

ََٕوََ ْو َٕ ভভ]ٕوٕو[ََ যন্ডবদী ওান্না ওযা, 

to let out a piercing cry 

وَ  َٕ ْو َٕ ََ  ঢীব্র, ঞান্ডা ফাঢা ِه٣ْؼ 
ciolent, cold wind 

َُٕ ُوَطَ ِٕ َوا ُٕوَ َٕ ْو  কঢরালাওা, 

লছাঁ লছাঁ  কাওা  (a vriety) of 

cockroach, cricket 

هَ  ْٞ ُٕ ْو ُٕ ٤ُْوَطَ ِٕ َوا َٕ  কঢরালাওা, 

লছাঁ লছাঁ  কাওা  cockroach, cricket 

ََٕ ْو بهَ َٕ  লছাঁ লছাঁ  কাওা cricket 

ؼَخ َ َٕ ْو َٕ উৎপুল্ল, লঘৎওায chirp, 

scream 

وََ ِٕ َٛ ا  ণ, যাস্তা, যীলঢ, wau, road, 

path 

 

َوعََ َٕ َٕوَْع(]ف[َ َوع، ْٖ َٓ ) অঙাড 

কদয়া, কপরা to throw down, to 

fell- ََُِٕوع  ভৃকী কযাক য়া, লপঝ 

য়া to be epileptic 

بَهعََ َٕ  III কুলস্ত ওযা to wresling (ٙ)  

بَهعََ َٖ  VI যষ্পয কুলস্ত ওযা to رَ

wrestle one another 

َوعََ َٖ ْٗ  VII বূালঢঢ য়া to 'go اِ

mad' 

َطَوعََ ْٕ  VIII যষ্পয কুলস্ত ওযা to اِ

wrestle one another 

ْوع ََٕ  ভৃকী কযাক epilepsy  

ع ُٕوَْ  রাকাভ rein 

 ٕوفََََ                                                           ٕوعََََ
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ِو٣َْ َٕ ْوَػ٠َطَ غَ َٕ  লভটিলঢ ডা, 

ভৃকী কযাকগ্রস্থ, াকর thrown to 

fhe ground, epileptic, mad 

وََ ْٖ َٓ بِهعَُطَ َٖ ع َٓ  মুদ্ধ কক্ষত্র, ধ্বং, 

ভাযাত্মও দখুণঝনা, ভৃঢুয, যীলযএ 

কূরুত্রৃূডণ ঙ্গ battle ground, ruin, 

death, fatal accident, vital part of 

the body 

وََ ْٖ ِٓ بِه٣ُْغَطَ َٖ اع َٓ  দযচায ািা, 

কশ্লাওাধণ (ওলফঢায) leaf of a 

door, hemistich 

وََ اع ِٕ  ভিমুদ্ধ, প্রলঢলমাকীঢা 
wrestling, fight 

بَهَػخ َ َٖ ُٓ  ভিমুদ্ধ, প্রলঢলমাকীঢা 
wrestling, fight  

ِطوََ ْٕ اع اِ  দ্রৃন্ন, ংখলণল, মুদ্ধ, 

লফঢওণ ,  struggle, conflict, 

controversy 

َْٝ ُو ْٖ ع َٓ  ভাটিলঢ যা, বূালঢঢ, 

ভৃকী কযাকগ্রস্থ, লফওৃঢ ভলস্তষ্ক, 

thrown to the ground, epileptic, 

insane 

ََٖ بِهع ُٓ  ভিলমাদ্ধা, কমাদ্ধা wrestler, 

fighter 

 

ََٕوفََ َٕوَْف(]ٗ[ )াল্টান, দলূয 

যাঔা, ফযয় ওযা, দলূয াঞান, ঙুটি 

কদয়া, ভনলমাক খুযান to spend, 

turn away, divert, to grant leave(َٖػ

 (٠َٛا٠َُػ٠َِٙ

- ِو٣َْق(َ]ٗ[َََ َٕ ) ওডওড ব্দওযা to 

creak 

فََ َٕوَّ II প্রফা(ালন)ফন্ধ ওযা, 

লযফঢণ ন ওযা,াঞান, ঝাওা 

লযফঢণ ন ওযা, ফাচাযচাঢ ওযা, 

কল ওযা(ভার), to cause to flow 

off,to change 

money,dispatch,market 

فََ َٖوَّ  V স্বাধীন বালফ ওাচ ওযা رَ

to act independently (ك٢)  

ََٖوفََ ْٗ VII লপযান, লযফঢণ اِ ন ওযা,  

ফন্ধ ওযা,ফাদ কদয়া, ঘলর 

মায়া, অত্মলনলয়াক ওযা, গ্রয 

য়া, ঔযঘ য়াto turn away, to 

depart, proceed, to devote, to be 

spent flow off (ػ٠َٖٛ)   

وَْ َٕ ََطَ ف  ْٝ ُو فَ ُٕ  ফযাঢ ওযড, 

যান, ঔযঘ, ফযয়ওযড, প্রলয়াক 

ওযড (ভয়, কঘষ্টা), ঝাওা 
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লযফঢণ ন, লনকণভন, আুযওযড, 

লনষ্কালন, প্রঢযয়  লফবলি, ধাঢু 

 ব্দরূ (গ্রা) averting, 

turning away, expend-iture, 

expense, issuance, money 

changing, inflection (gram) – 

َْٝ ُو فَ ُٕ  প্রলঢকুরঢা, দবুণ াকয 

adversities, misfor-tunes َِْػ

َّْٖوفَُ  ব্দ লফজ্ঞান morphology اُ

(gram) 

وَْ فَ ِٕ  প্রওৃঢ ,অর, কবচার- 

ীন, pure, unadutte-rated, unmixed 

ْوك٤ََِ بدَ َٕ  ালযশ্রলভও, প্রদান, মা 

লফঢযন ওযায payments, 

disbursments 

ِو٣َْ قَ َٕ  লঘাঁ লঘাঁ ব্দ, ওযাাঁঘ ওযাঘাঁ 

ওযাঘাঁ ব্দ squeaking, creaking 

وََّ افَ َٕ  কাদ্দায, ভুদ্রা ফযাফায়ী 

ওযালয়ায, ফযংওায money 

exchange,cashier,banker 

اكََ وَّ خ ََٕ  ভলরা কওালাধক্ষয woman 

treasure 

٤َْوفَ  َٕ ٤َبِهُفَطَ َٕ  কাদ্দায, ভুদ্রা 

ফযাফায়ী ওযালয়ায, ফযংওায, 

কওালাধক্ষয money exchange, 

cashier, banker 

ط٤ََْٕوك٢َِ  ٤َبِهكَخَ  َٕ  কাদ্দায, ভুদ্রা 

ফযাফায়ী ওযালয়ায, ফযংওায, 

কওালাধক্ষয money exchange, 

cashier, banker 

ِو٣ْلََ َٕ َوائُِقَطََ خ ََٕ  ঔাকডা-ভাদলুযয 

কুাঁ লডখয reed-mat hut 

َطَ بِهف  َٖ ِوفَ َٓ ْٖ ٓ  নদণভা, কঘৌফাচ্চা, 

লযঔা, কিন, ফযাংও, অদায় 

ওামণারয়, অদায়-স্থান drainage 

canal, ditch, drain bank, collection 

booth 

ِو٣َْ ْٖ قَ رَ  ালন ঝানা, ালন 

অনয়ন, লফনন, লফঢযন, ঔুঘযা 

লফিয়, লযফঢণ ন, ধাঢু  ব্দরূ 

(গ্রা) drawing off, sale, drain, 

change, inflection, declension 

(gram) 

فَ  َٖوُّ كَبدََطََرَ وُّ َٖ  ভুি رَ

লফলরফযফস্থা, যফযা, স্তান্তলযয 

লধওায, অঘযন,াফবাফ 

প্রান, ওভণদ্ধলঢ, প্রফা, লনকণভন 

লযভান free disposal, right of 

  ٕوّ                                                          ٕوفَََََََ
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disposal, administration, way of 

action, behaviour- ََك وُّ َٖ بدرَ  ফযফস্থা, 

লফনযা, ফযফস্থান, লফলধ 
measures, disposi-tions, 

revulations 

وََ ِٖ ْٗ افَ اِ  মায়া, ঢযাক, মাত্রা, ঙুটি, 

ফওা, লপযান, ফাধা, লনফৃলত্ত 

অত্মঢযাক going away, leave, 

departure, aversion, avertness (ٖػ)  

َْٝ ُو ْٖ َٓ بِهُفَطَ َٖ فَ َٓ  নুকঢ, ঔযঘ, 

ণণফযয়, devoted,money spent, 

expenditure- ََٖ بِهفََُٓ  ফযয়, ঔযঘ 
expenses, expenditure, costs 

ََٖ زَ فَ ُٓ ّوِ  প্রাও, প্রালঘন ঢুলওণ  

অযফ প্রাও admin- istrator ,  

ك٤َِّخ َ ّوِ َٖ زَ ُٓ  প্রালওয এরাওা 
juridiction of mutasarrif 

ََٖ ْ٘ ِوفَ ُٓ  ূডণ রূান্তলযঢ fully 

inflected, triptotical (gram) 

وََ َٖ ْ٘ فَ ُٓ  মাত্রা, ঙুটি, মায়া 

departure, leave, - َُْٚ٘ َوَفََػ َٖ ْ٘ ُٓ  الَ
লযামণ, চরুযী indispensable, 

 

ََّ َو َٕ ُٕوَّْ(]ٗ[ َٕوَّْ، ) ওঢণ ন ওযা 

to cut (٠ٛ)  

 

ََّ ُو َٕ ََٓخ(]ى[ َوا َٕ ) ঢীক্ষ্ণ য়া to 

be sharp 

ََّ وَّ َٕ  II ওাঝা to cut off (٠ٛ)  

ََّ وَّ َٖ  V কঢ য়া to be past رَ

ََّ َو َٖ ْٗ  VII কঢ য়া to be past اِ

ََٕ َّ ْو  লফলচ্ছদ, ৃণওীওযড 
separation, severance 

ََٓ ْو ِٕ ّ َطَ َو خ َِٕ  ঈলঞয ার heard 

of camels 

ََٓ َوا خ ََٕ  ঢীক্ষ্মঢা, প্রঔযঢা, 

ওলঞাযঢা, লনদণয়ঢা, ফনু্ধূরবঢা, 
sharpness, kennness, severity, 

harshness, unfriendliness 

ََٔ ِو٣ْ خ ََٕ  কখাডায রাকাভ horse 

bridle, reins 

ََٓ بَه َٖ خ َُٓ  লফলচ্ছদ, বাঙ্গন, 

লফলযাধীঢা, ত্রুঢা separa-tion, 

break, antagonism, hostality 

ََٕ َّ بِه  ঢীক্ষ্ম, ওওণ , ওলঞায sharp, 

harsh, unkind 

ََٖ ْ٘ ُٓ َّ ِو  লঢিান্ত, লফকঢ, elapsed, 

pastaway, crossed 

ؼلٕ                                                      ٕوّ  
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ََٓ ْو َٕ ّ َطَ َو خ َُٕ  চঢুা, shoe 

ب٣ََ َٓ َو ُٕ برَبدَطََ َٓ َو ُٕ ،  ٢ ِٓ َوا خ ََٕ  রার 

ফা রুদ ঘাভডায চঢুা shoe of 

red or yellow leather 

ََٕ ، بِه٣َخَ  َٕ َطَ اه  َٞ بهَ َٕ  ভাস্তুর, ণাম্বা, 

কার mast, pole 

َطجََ ْٖ ُٓ ُتَطَ ِٛ ب َٖ خ ََٓ  াণলযয কফঞ্চ 
stone bench 

َْٞ ُط ْٖ َٓ ٍَ  কফাওা, fool 

 

ؼُتََ َٕ ثََخ(]ى[َ ْٞ ؼُ ُٕ ) ওষ্ট ওয য়া, 

দঃূঔচনও য়া, লফযলিওয 

য়া to be shocking, 

embarrassing, to be hard (ػ٠ِ)   

ؼَّتََ َٕ  II ওঠিন ওযা, ওষ্টওয ওযা, 

to make hard, make difficult (ٍََٙ

٠ٛ)  

ؼَّتََ َٖ  V ওষ্ট ওয য়া to be رَ

hard (٠ٛ)   

بَػتََ َٖ  VI ওষ্ট ওয য়া to be رَ

hard 

ؼَتََ ْٖ زَ ٍْ  X ওষ্ট ওয ভলন ওযা to اِ

find difficult (٠ٛ)   

ََٕ َطَ ؼَبة  ْؼتَ ِٕ  ওঠিন, ওষ্টওয 

hard, difficult- ََؼ بةَ ِٕ  
ুলফদাভূ, difficulties 

ثََ ْٞ ؼُ خ َُٕ  ুলফধা difficulty 

بِػتَ  َٖ َٓ  ুলফদাভূ, difficulties 

ْؼزَوَ  َٕ  চংরী ুকলন্ধ ত্রগুল্ম 

লফলল wild thyme 

 

ِؼلََ َٕ ََٕؼَل(]ً[ َْٞك، ؼُ ُٕ  ) অলযান 

ওযা, ঞা to rise (٠ٛ)  

ؼَّلََ َٕ  II ঈলয ঞা, ঈলয ঈঞান 
to ascend, to cause to rise, ascend 

(ٙ)  

ؼَلََ ْٕ َ  IV ঈলয ঞান to make أ

ascend (ٙ)  

ؼَّلََ َٖ  V ফাষ্পীবূঢ য়া to رَ

evaporate 

بَػلََ َٖ  VI ঈলয ঞা to rise رَ

ْؼل َََٕ  ঈচ্চঢা, height 

ْؼلَح َ َٕ ْؼلَادَطَ َٕ  ঈত্থান, ঈদয়, 

অনঢ, নঢ, ঠার rise, incline, 

slope 

َْٞ ؼُ ك َُٕ  ঈঞান, ঈলত্তারন, লধ-

কযান, ঈিয়ন, অলযান, 

 ٕـو                                                ٕؼل
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গ্রকভন act of rising,lifting, 

ascending, take-off, aascent, 

advance 

َْٞ ؼُ ك َُٕ  ঔাডা াাড steep hill 

ِؼ٤َْ َٕ طََ ْؼلَ  ل َُٕ  ঈাঁঘুবূলভ,high land 

ُٕؼَلَاءَُ  কবীয শ্বা sigh 

ؼََ ْٖ َٓ بِػلَُطَ َٖ ل ََٓ  ঈত্থালনয 

স্থানpoint of ascent 

ؼََ ْٖ ِٓ بِءكَُطَ َٖ ل ََٓ  ঈলত্তারও,lift 

ؼَلََ ْٖ ح َِٓ  লরফ্ট lift 

بُػل ْٖ  ফৃনদ্ব, ফধণন growth, increaseرَ

بُػِل١َ  َٖ  ,ফাডন্ত, ঈঞলঢ growingرَ

progressive  

اِءكَُطَٕ َٞ بِػل ََٕ  ঈঞন্ত, ঈঞলঢ, 

ঈদীয়ভান rising, ascending 

بِػل َ َٖ زَ ُٓ  ঈঞন্ত, ঈঞলঢ, ঈদীয়ভান 
rising, ascending 

 

ِؼوََ َٕ ََٕؼَو(]ً[ ) লফযি য়া to 

be awry 

ؼَّوََ َٕ  II ভুঔ লপলযলয় কনয়া 

(খৃনায়) to move face hatefully 

 

ؼَنََ َٕ بِػوََخ(]ف[ َٕ ) অখাঢ ওযা 

(ফজ্রাঢ), ধ্বং ওযা, লঘঢন 

ওযা, to strike down (thunder, 

lightning) , to make unconcious  

ِؼنََ َٕ ْؼن(]ً[َ َٕ ؼَوَخ، َٕ ) ফজ্রাঢ 

য়া, জ্ঞান য়া to be 

thunderstuck, to be unconcious- 

ُِٕؼنََ - ফজ্রাঢ য়া, (passive) 

ؼَنََ ْٕ  IV অখাঢ(ব্দ)ওলয কপলরأَ

কদয়া (ফজ্রাঢ), জ্ঞান ওযা, 

ঢযা ওযা to smite, to overwhelm 

with sound 

ؼَنََ َٖ ْٗ  VII ফজ্রাঢ য়া to struck اِ

by lightening 

ْؼنَ ََٕ  ফজ্রধ্বলন, কভলখয কচণ ন 
thunder 

ِؼنَ ََٕ  ফজ্রাঢ, লফস্মলয় ঢফাও 
thunderstuck, dumfou-nded 

بِػوََ َٕ اِػُنَطَ َٞ خ ََٕ  ফজ্র, লন, 

thunderbolt, bolt of lightning 

َْٞ ؼُ ْٖ مَ َٓ  অঢ (ফজ্র), লঘঢন, 

ঢফাও, ঘুডণ, লনলষ্পষ্ট, লফধস্ত stuck 

by lghtning, thunde-struck, 

crushed, destroyed 
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ٌََ ؼََِ خ ََٕ  কখাযালপযা,ভয় কক্ষড, 

lingering, loafing 

َْٞ ْؼُِ ُٕ َطَ ٤ُِْي  ؼَب ىَ َٕ  লনঃস্ব, লবকু্ষও, 

ায় destitutem, have-not, poor 

 

ََٕـُوََ ـَو(]ى[َ ِٕ ـَبهََح، َٕ ) কু্ষদ্র য়া, 

লফডয়ী য়া, কঙাঝ য়া to be 

small 

 

ـَوََ َٕ ـْو(]ٕ[َ َٕ ) ওভ ফয়ী য়া, 

to be younger (َٙة)  

ـَّوََ َٕ  II কঙাঝ ওযা to make small 

بَؿوََ َٕ  VI কঙাঝ য়া to be sevile 

ـَوََ ْٖ زَ ٍْ  X কঙাঝ ভলন ওযা to اِ

deem small (َٙ٠ٛ)   

ـَوَ  ِٕ  কু্ষদ্রঢা, ল্পঢা, স্বল্পঢা, 

ঢুচ্ছঢা, কমৌফন, তওলায 
smallness, scantiness, insign-

ificance, youthfulness, 

ـْوََ ح َِٕ  ফলঘলয় কঙাঝ, youngest 

َْ٤ ـِ َٕ َطَ ـَبه  ِٕ وَ ُٕـََواُء،  কঙাঝ, 

অংলও, ঢুচ্ছ, কু্ষদ্র, ওভ ফয়ষ্ক, 

প্রাপ্তফয়ষ্ক, small, little, scanty, 

tiny, young, juvele, a minor 

ـَب ٤ْوَََٕ ـِ َٕ ح َئُِوَطَ  কঙাঝ বূর , 

অভানয বূর minor mistakes 

ـَبهََ ح ََٕ  কু্ষদ্রঢা, স্বল্পঢা, লনয-

ঙ্কাযঢা, নম্রঢা, বদ্রলঢ littleness, 

scant-iness, lowliness, humility 

ـَوَُ ْٕ ـَْوَََّٟأَ ُٕ بِؿُوَطَ َٕ  লধও أَ

কঙাঝ,লধও ওভ ফয়ী, smaller, 

younger 

٤ْوَ  ـِ ْٖ  ,হ্রা, ফনলঢ, ওভ ওযড رَ

হ্রাপ্রাপ্ত diminution, lessening, 

reduction 

ـَبهَ  ْٕ  ,ফজ্ঞা, খৃনা, ভান اِ

ঈলক্ষা disdain, contempt, 

neglect, 

ََٖ بُؿوَ رَ  ধভঢা, দাত্রৃ, ধাভাধযা, 

ওন্ননযঢ, রজ্জাওয servility, 

toadying, groeling, tadying 

بِؿوَ ََٕ  লনঘু, নম্র, খৃলডঢ, দস্থ, 

ভনভযা, লফডয়ী, িীঢদাূরব low 

,lowly, despised, humiliated, 

dejected, submissive, servile 

ـَّوَ  َٖ ُٓ  হ্রাপ্রাপ্ত, ওভান লয়লঙ 

এভন, reduced, diminished 

 

 ٕقَّ                                                     ٕـوَََََََ
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ـََب َٕ ـَْٞ(]ٕ[]ٕـ٢،َٕـٞ[َ َٕ ) ছুলও 

ডা to incline (ا٠ُ)  

ََ٢ ـِ َٕ ـ٠ََ(]ً[ َٕ ) ছুলও ডা to 

incline (ا٠ُ)  

ـََ ْٕ ٠أَ  IV শ্রফন ওযা,ভনলমাক 

কদয়া to listen, pay attention (ا٠ُ)  

ـَْ َٕ ـًبَ، َٕٞ  কছাাঁও, প্রফডঢা, 

ংলমাক, ুনাভ inclination, 

tendency, attachment, good will 

ـََ ْٕ بءَ اِ  ভনলমাক,লবলনলফষ্টঢা 
attention, attenti-veness 

بؽ َََٕ  অনঢ, নঢ, ভনলমাকী, কশ্রাঢা, 
attentive, listener 

ََٖ ؾ َُٓ  ভনলমাকী, কশ্রাঢা, attentive, 

listener 

 

َٕقََّ ََّٕق(]ٕ[ ) ালযফদ্ধ ওযা, 

াচান, to set up in row (٠ٛ) 

لَّقََ َٕ  II ালযফদ্ধ ওযা to set up in 

row (٠ٛ)   

بفََّ َٖ  VI ালযফদ্ধ ওযা to set up رَ

in row 

َطقََّ ْٕ  VIII ালযফদ্ধ ওযা to set اِ

up in row 

ََٕ َطَ ف  ْٞ لُ قَ ُٕ  কশ্রনীফদ্ধ 

ওযড,arranging a row – َْٞ لُ فَ ُٕ  

রাআন, ালড, কশ্রনী row, line, file, 

grade 

لََّ ُٕ َطَ خ َُٕلَق   ঠারাআ (াণয),স্তয 
casting (stone) moulding, layer, tier 

ِف، ْٝ لَّبُفَاَُؾُو لَّبفَ ََٕ ُٕ ওলম্পালচঝায, 

compositor 

ََٖ َٓ َطَ َٖبف  قَ َٓ  ফস্থান 

(লনা), মুলদ্ধয রাআন, রাআন, 

ওলম্পাচ লস্ঘও  position(of 

army), battle line 

 

لَؼََ َٕ لَْؼ(]ف[ َٕ )কঘো ওযা to 

broaden (٠ٛ)  

لَّؼََ َٕ  II কঘো ওযা to broaden 

(٠ٛ)  

بكَؼََ َٕ  III াঢ কভরান, কঙাাঁয়া, কভাঙা 

to shake hand, to touch, brush (٠ٛ)  

لَّؼََ َٖ  V মণলফলড ওযা, ফাঙাআ رَ

ওযা, to examine, to scrutinize (٠ٛ)  

بكَؼََ َٖ  VI াঢ কভরান to shake رَ

hand 

 ٕللََََََََََََََََََََََََََ                          ٕقَّ
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لَؼََ ْٖ زَ ٍْ  X ক্ষভা ঘায়া to ask اِ

forgiveness (ٙ)  

ََٕ َطَ لَبػ  ْلؼَ ِٕ  ক্ষভা, ভাচণ না, ভা 

pardon, foregiveness- ََل بػَ ِٕ  া, 

ঢর side, surface 

ْلؾََ َٕ ْلَؾبدَطَ خ ََٕ  ফালয, ফলণ লদ, 

ঢর,াঢা, outside, exte-rior, plane, 

surface, page, leaf 

ِل٤َْ ؼَ َٕ  প্রস্ত া, করাায াণ, 

টিলনয াঢ, broad side, iron 

sheet, tin sheet 

ِل٤ْؾََ َٕ لَبئُِؼَطَ خ ََٕ  কলঝ, লঝ, াঢা, 

ভঢর াণয,াণলয করঔা 

পরও(ভালধ) plate, sheet, leaf, 

flag, ledger stone (tomb) 

 َْٞ لُ ػَ َٕ  ক্ষভাীর, খুফ দযালু generous, 

very forgiving 

لََّ  ُٕ لّبَؽبدَطََ ُٕ لَبك٤ُِْؼَ، بػَ َٕ  াতা, 

তট, টাতর াথয, াথয পরও plate, 

sheet, leaf, flagstone 

ِل٤َْ ْٖ ؼَ رَ  করন, plating 

ََٖ لُّؼَ رَ  যীক্ষা, ফাঙাআ,  

examination, scrutiny 

لََّ َٖ ؼَ ُٓ  অফৃঢ (প্রস্ত, ভঢর 

ধাঢু) ,ধাঢুঅফৃঢ, াাঁলচায়ামুি, 

ফভণলযলঢ, broad, flat plated,  

foliated, armored, armorclad 

لَّؾََ  َٖ ُٓ لََّؾبدَطَ َٖ خ َُٓ  াুঁন্ডজাযা কাডী, 

armored car 

 

لَلََ َٕ ْلل(َ]ٗ[َ َٕ  ) ফাধাআ 

ওযা,অফদ্ধ ওযা, লওর ডান, 

প্রলঢফন্ধ ওযা, ালয় কফডী কদয়া 
to bind, shackle, fetter 

لَّلََ َٕ  II ফাধাআ ওযা, অফদ্ধ ওযা, 

লওর ডান, প্রলঢফন্ধ ওযা, ালয় 

কফডী কদয়া to bind, shackle, 

fetter 

لَلََ ْٕ  ,IV ফাধাআ ওযা, অফদ্ধ ওযা أَ

লওর ডান, প্রলঢফন্ধ ওযা, ালয় 

কফডী কদয়া to bind, shackle, 

fetter 

لََ َٕ طَ لَبكَ  ْٕ ل َأَ  ফন্ধন, ুত্র, ফন্ধনী, 

ম্মন্ধ, প্রলঢফন্ধও bond,tie, fetter, 

obstacle 

لََ بك َِٕ  ফন্ধন, ফন্ধনী, প্রলঢফন্ধও 
bond, tie, fetter 

 

 ٕوغ                                                ٕللََََََ
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لَوََ َٕ ِل٤َْو(]ٗ[ َٕ ) ল কদয়া, 

লল ওযা (া), কূচন 

ওযা (াঔী), অঢণ নাদ ওযা,  to 

whistle, to hiss, to chirp,to scream 

(siren) 

لَّوََ َٕ  II ল কদয়া to whistle 

ِل٤َْ وَ َٕ  লটি ভাযা, ল কদয়া, 

ল whistling 

لَّبَهح َ َٕ لَّبَهادَطَ َٕ  ফাাঁল, লাঁটি, 

াআলযন whistle, siren 

لَّوََ َٕ  II রুদ যং ওযা to dye 

yellow 

لَوََ ْٖ زَ ّْ  I X রুদ য়া to turn اِ

yellow 

ْلوَ  ُٕ  লণর, ঝাওা-য়া brass, 

money 

لَوَ ََٕ  চলন্ড jaundice 

ْلوََ ح َُٕ  রুদ যং, রূদ, কপওাল 
yellow, pallor 

لَبهَ  َٕ  রুদ যং, কপওাল yallow 

color, pallor 

لَّبهَ  َٕ طَ لَّبَهحَ  َٕ  লঢলরয ওালযকয 
worker in brass 

لََََ ْٕ َ لََواُءََََّأ َٕ َطََ ْلو  وَ ُٕ  রুদ, 

কপওাল,লফফডণ, yellow pale, wan 

لَوََ اءََُٕ  লত্ত, কানা, কানারী যং, 
bile, gold 

ِل٤َْ وَ َٕ  কানারী ারলওয (াঔী) 

লফলল, oriole 

لَبِه٣َّخ َ ُٕ  ানারী ারলওয 

(াঔী) লফলল, oriole 

ْلوََ َٕ َ١ ِٝ ا  লত্ত ম্পলওণ ঢ, তলত্তও 
bilious 

ِلوََ ْٕ اهَ اِ  রলদ ওযড, রুদ, 

কপওাল, াণ্ডয yellowish, 

yellow,palor 

لَّوَ  َٖ ُٓ  রুদ যংলঙ্গয, কপওাল 
yellow-colored, pale 

 

ِلوََ َٕ ََٕلَو(]ً[ ) ঔালর য়া to be 

empty 

لَّوََ َٕ  II ঔালর ওযা to empty 

لَوََ ْٕ  IV ঔালর ওযা to empty أَ

، لُو  ُٕ ، ْلو  َٕ َطَ لَبه  ْٕ ْلوَ أَ ِٕ  ঔালর, 

শুনয,ভুি empty, void, free (ٖٓ)  

ْلوَ  ِٕ  ূনয, zero 

لََ ْٕ َ وَ أ ঔালর, ূনয, empty, void 

 ٕلٞ                                                                ٕلنَََ
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َْٖ ِلوَ ُٓ  ায়, লনঃস্ব, ম্পদীন, 

empty-handed, destitute 

َأََ لَبه  لَوَطْٕ َٕ পয, ভালয নাভ 
name of the 2nd month 

ََٖ ْل بفَ َٕ  কাঙ লফলল willow 

ََٖ ْل قَ َٙ  ভঢর, ভান, 

অফচণ না,লঢঢ, ঔালর, ূনয even, 

level, disolate waste, empty 

 

لَغََ َٕ ْلغ(َ]ف[َ َٕ ) ঘলঝাখাঢ, ণাপ্পয, 

ঘড cuff, slap (ٙ)  

لَؼََ خ ََٕ  ঘড,ণাপ্পয, খুলল slap, cuff, 

blow 

 

لَنََ َٕ َْٕلن(َ]ٗ[َ ) ঘড ভাযা, 

লচালয অখাঢ ওযা, to slap, 

smack 

 

لُنََ َٕ لَبهَخ(]ى[َ َٕ ) বাডী, ভচফুঢ 

য়া (ওাড) to be heavy, 

thick (cloth) 

لَوَخ َ َٕ لَوَبدَطَ َٕ  াঢ কভরান, ঘুলি 

ম্পন্ন ওযা, to handclasp, 

colnclusion of contact 

لَبمَ  ِٕ َطََ ُٕلُن   ত্রৃও, কলঝয লচিী 
dermis, peritonium 

ِل٤َْ َٕ َطَ لَبم  نَ ِٕ  খন, ুরু, ভচফুঢ  

কডন (ওাড) thick, heavy, 

close taxture (cloth) 

لَبهََ خ ََٕ  লনরজ্জণঢা, দালম্ভওঢা, ধৃষ্টঢা, 

কফায়াডা impudence, insolence, 

shameless 

ِل٤َْ َٖ نَ رَ  ওযঢালর, প্রংা, 

লবনন্নন hand clapping, 

applause, acclaim 

ََٖ ـَ َٕ ـْٖ(َ]ٗ[َ َٕ ) এও া বাাঁচ 

ওলয দাাঁডান (লখাডায), লঘন্তা 

ওযা, ধযান ওযা, বাফা, to stand 

with one foot flexed, to ponder, 

brood 

لََ َٕ لَبَٕطَ ْٕ َٖ أَ  ন্ডলওাল, scrotum 

 

لََب َٕ ْلٞ(َ]ٕ[]ٕلٞ[َ َٕ َ، ّٞ لُ ُٕ لَبء،َ َٕ َ(َ 

লযষ্কায য়া, লফশুদ্ধ য়া to 

be clean, to be pure 

لََّ َٕ٠  II লযষ্কায ওযা to make 

clear (٠ٛ)   

بكََ َٕ٠  III অন্তলযও য়া to be sincere 

(ٙ)    
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لََ ْٕ َ ٠أ  IV অন্তলযও য়া to be 

sincere (ٍَٙ)  

بكََ َٖ ٠رَ  V যষ্পয অন্তলযও য়া 
to be sincere each other 

َطلََ ْٕ ٠اِ  VIII ঙন্ন ওযা to choose 

(٠ٛ)   

زََ ٍْ لََاِ ْٖ٠  X অন্তলযও য়া to be 

sincere 

لَْ َٕ َٞ  লযষ্কায, স্বচ্ছঢা, কভখভুিঢা, 

ভযাীনঢা, লফশুদ্ধঢা, ুঔ, 

অনন্ন, লনলফণগ্ফঢা, লনরুদ্রফ 
clearness, ckarity, untroubledness, 

cloudlessness, hapiness, pleasure, 

clear 

ح َ َٞ ْل َٕ  ফলঘলয় বার, ং, প্রধান, 

াযাং, লবচাঢ the best, oart, 

prime, quintessence, elite 

لًب َٕ لَبح (َ َٕ ادَطَ) َٞ لَ َٕ  াণয stone 

ََٞ ْل إَٕ াণয stones 

ح َ َٞ ْل ِٕ  খলনষ্ঠ ফনু্ধ, বার ফনু্ধ best 

friend 

لَبءَ  َٕ  লযষ্কায, স্বচ্ছঢা, কভখভুিঢা, 

ভযাীনঢা, লফশুদ্ধঢা, ুঔ, 

অনন্ন, লনলফণগ্ফঢা, লনরুদ্রফ, 

অন্তলযওঢা, ঈrপুিঢা, ঢঢা 
clearness, ckarity, untroubledness, 

cloudlessness, hapiness, honesty, 

pleasure, clear  

ِل٤َبءَ  ْٕ َ لَََِأ َٕ ٢َ طََ  তযষ্কায, স্বিত, 

ক্ষভখমুক্তত, ভস্যাীনত, তফশুদ্ধ,- ِل٤َبءَ  ْٕ  أ

খতনি ফন্ধু, বার ফন্ধু clear, untroubled, 

cloudless, pure, best friend 

ِل٤ََّ َٕ لَب٣َبَطَ خ ََٕ  কনঢায বাক 

(প্রধান ং) ,লংলয বাক 
leader‘s share of, lion‘share of the 

booty 

ل٠ً ْٖ َٓ  লযপাআনাযী refinery 

ل٠ًَ ْٖ ِٓ ঘারনী, ঙাাঁওা seive, bilter 

لََ ْٖ ِٓ َطََ َٖبف  بح ََٓ  ঙাাঁওনী,ঙাাঁওনী 

ওাড লযপাআনাযী, লফশুদ্ধওযড 

লান্ট strainer, filter, strainer cloth 

ِل٤ََ ْٖ ِل٤َبدَطَرَ ْٖ خ َرَ  লফশুলদ্ধওযড, 

াপাআ, লযষ্কযড, দলূযওযড, 

লনষ্পলত্ত, াঝন,ভিয়, কূঝান, 

ভূরযহ্রা লফিয় clarification, 

clearance, purification, elemination, 

settlement, clearance, liquidation, 

ٕل٢َ طَََ إٔل٤بءَ   ٕوؼخ َ                                               
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بكََ َٖ بح َُٓ  অন্তলযওঢা, লভর, শুলবচ্ছা 
cordiality, harmonay, good 

will,sincere attitude 

ََٖ بفَ رَ  ালন্তূডণ লনষ্পলত্ত, অলাল 
peachful  settlement, compromise 

  (ث٤ٖ)

زَلََ ٍْ بءَ اِ  ফাঙাআ, লনলদ্দণষ্টওযড, স্বঢন্ত্র 

ওযড sclection 

لَبءَ  ْٖ زِ ٍْ  আরাদা ওযা ম্পলত্তاِ

sequestration of property 

بفَ  َٕ  লযষ্কায, স্বচ্ছঢ, কভখভুিঢ, 

ভযাীনঢ, লফশুদ্ধ, clear, 

untroubled, cloudless, pure, 

ََٖ ّقَ ُٓ  দাপ্তলযও গ্রনওাযী, 

লিয়ালযং এলচন্ট, কাধনওাযী, 

কাধনওাযী প্রলঢলনলধ official 

receiver, clearing agent, clearer 

لَِّ َٖ ًَُٓ٠  লযলাধীঢ, লফশুদ্ধ, 

লযষ্কায, লনভণর  purified, pure, 

clear, limpid, 

َطل٠ً ْٖ ُٓ  ঙন্ননওৃঢ, লনলদ্দণষ্ট, 

chosen, selected- َََطل ْٖ ُٔ ٠اُ  
ভানফী (ঃ) এয ঈাধী 

وَبََُ َٕ َطَ َُ وَبئِ خ ََٕ  ঈাঁঘু ভঞ্চ, 

ঘরালপযায ণ scaffold, gangway 

بهَتََ َٕ  III ওালঙ মায়া ]ٕوت[َ

,মায়া, প্রলঢলফী য়া, to 

aroach, to go, to be neighbors (ٙ)   

بهَتََ َٖ ُٓ  প্রফডঢা, ম্মন্ধ affinity 

ََٕ َطَ ه  ْٞ وُ ُٕ َ، وُو  ْٕ ْووَ أَ  ফাচাঔী 
falcon, hawk 

َْٞ بهُ هَ َٕ  াণলযয কুডার, stone axe 

 

وَغََ َٕ ْوغ(َ]ف[َ َٕ ُٕوَبع، ) ওা ওা ব্দ 

ওযা- َُصِمع ঢুলাযাফৃঢ য়া to 

be covered with frost, snow 

وَّغََ َٕ  II ফযলপয ভঢ ঞাণ্ডা য়া 
to be ice – cold 

ْوغَ  ُٕ وََ طَ ْٕ َ بع أ  এরাওা, ঞ্চর, 

লফবাক, লচলর, কদ, অঞ্চলরও 
area,region, district, locality 

وَؼََ خ ََٕ  ঢূলায, ঢুলন, ঞাণ্ডা, forst, 

severe cold 

ِو٤ْغَ  َٕ  ঢুলায, ফযপ, frost, ice 

وَغَُ ْٕ  লধও ফাওঝু more أَ

elo1ueng 

 ِٕتََََََََََ                  ٕوغ
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وَغَ  ْٖ ِٓ بهُِغَطَ َٖ َٓ  ফাওঝু, ফাগ্ী, 

ঈচ্চওি  eloquent, loud- voiced, 

 

َََ وَ َٕ وَبٍ(]ٕ[ َٕ وََْ، َٕ ) ালর ওযা, 

ুন্নয ওযা to polish (٠ٛ)  

َََ وَ َٖ ْٗ  VII ুন্নয য়া, ভৃন য়াاِ
to be smooth 

ََٕ ََ ْو  লর ওযড,ভাচণ ন, polishing 

ِو٤َْ َٕ ََ  ভালচণ ঢ,লরওৃঢ, ভৃড, 

ঈজ্জর, polished, 

وََّ َٕ ٍَ ب  লরওাযী, polisher 

 ََ ط٤َْٕوَ ٤َبهَِِخَ  َٕ  লরওাযী, 
polisher 

وَََِ ْٖ ِٓ َطَ َُ بهِ َٖ خ ََٓ  ফালডণওাযী 
burrnisher 

َْٞ وُ ْٖ َٓ ٍَ  ফালডণওৃঢ,লরওৃঢ 
polished 

 

يََّ َٕ ََّٕي(]ٕ[ ) অখাঢ ওযা, ভাযা, 

দযচা ফন্ধ ওযা to strike, to shut, 

lock 

َطيََّ ْٕ  VIII ওাাঁা to knock اِ

togather, 

ُٕيَ  يََّأ َٕ َطَ ى  ْٞ ٌُ ُٕ ، ٌَبى  ِٕ ،  ঘুলি 

ত্র, document of contact deed 

 

َََّ َٕ َ]ٗ[َ)َ٤ِِْ َٕ ) ফাচান, ব্দ 

ওযা, ঔনঔন ব্দ ওযা to ring, to 

rattle 

َََّ َٕ َطَ  ٍ ََل ْٕ ،أَ  ٍ ََل ِٕ  লফলধয া 

লফলল viper 

 ََ ٤ْ ِِ َٕ  ঔনঔন ব্দছনছন ব্দ 

(য়া) rattle, jingling 

 

َُِتََ َٕ ََلثََخ(]ى[]ً[ َٕ ) ওঠিন য়া 
to be hard 

َِّتََ َٕ  II ওঠিন ওযা to make hard (َ٠ٛ

ٙ)  

َِّتََ َٖ  V ওঠিন কদঔান to show رَ

one self hard 

َط ُِت  ْٕ ،أَ ََلة  ْٕ تَ ََُِْٕأَ  কভরুদন্ড, 

কওাভয spinal cord, loins 

٤ِِْتَ  َٕ  ি, ওঠিন, দঢৃ় hard, firm, 

solid 

ََلثَخ َ َٕ  ওাঠিনযঢা, লনভণভঢা, 

ঈদালনয, ি য়া, ককাঝা, 

কচদীঢা, এওগুয়লভ,লষু্ণঢা  



69 

hardness, induration, callousness, 

firmness, obstinancy, intolerance 

ُِّتَ  َٖ  ,ওলঞাযঢা, লনদণয়ঢা رَ

লনভণভঢা, hardness, callousness, 

hardening 

ََٖ زَ ِِّتَ ُٓ  নভনীয়, ওঠিন, লনদণয় 
unyielding , infle-xible, unkind, 

renless 

 

َِتََ َٕ ِْت(َ]ٗ[َ َٕ ) িল ঢযা 

ওযা, িলয লঘি তঢযী ওযা to 

crucify, to make the sign of cross, 

ِْتَ ََٕ  িওালঞ ভৃঢুয crucifixion 

َْ٤ِِ َٕ ِْجَبَٕطَ ُٕ ، ُِت  تَ ُٕ  িু cross 

٤ْجَِ ِِ َٕ َ٢  িু ম্পলওণ ঢ, َُة ْٝ اَُؾُو

٤ْج٤ََّخَِ ِِ َّٖ  িূললটয মুদ্ধ the اُ

crushades َْٞ ٤ْج٤ُِ ِِ َّٖ ٕاُ  িুলটাযযা 
crushaders 

ََِّ َٖ تَ ُٓ  যাস্তায ংলমাক স্থর, 

crossing of roads 

 

ُِذََ َٕ رََخ(]ىَ[َ ْٞ ُِ َٕ ) ঈজ্জর য়া to 

be glossy 

َِذََ ْٕ  IV কওালভুি ওযা to be أَ

drawn 

ُِؼَََ َٕ ُِؼَ ]ٕ[]ف[]ى[ ُٕ ََلَِؽ٤َخ، َٕ ََلَػ، َٕ

ৎ য়া to be honest 

ََِّ ؼَََٕ  II ঠিও ওযা, ংলাধন ওযা, 

ঈন্নলঢ ওযা to put in order, to 

improve 

بَُؼََ َٕ  III ালন্ত অনা, অলাল ওযা 
to make peace, to make a 

compromise (ٖث٤)  

َِؼََ ْٕ    (٠َٖٛٓ) IV ঠিও ওযা to put in order أَ

بَُؼََ َٖ  VI যষ্পয ালন্ত স্থান رَ

ওযা to make peace 

َِؼََ َٖ ْٗ  VII ঠিও ওযায লক্ষায় اِ

ণাওা to be put in order 

َطَِؼََ ْٕ  VIII যষ্পয ালন্ত স্থান اِ

ওযা to make peace (ػ٠ِ)   

َِؼََ ْٖ زَ ٍْ  X বার ভলন ওযা to اِ

deem good (٠ٛ)  

ِْؼَ   ُٕ  াতন্ত, তভরাধন, পুনতভ যরন, কঠন, 

াতন্তস্থান peace, roncili-ation, 

settlement, comlosition 

ِْؾَِ ُٕ َ٢  ালন্ত লফলয়ও, ালরল, of 

peace, arbitrational 

َلػَ                                             ٤ِٕج٢َ  ْٕ َلؽبدَطَاِ ْٕ   اِ
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ََلَ ػَ َٕ  ঈৎওলণ, বারগুন, 

ফযফাযলমাকযঢা, মলণামুিঢা, 
ন্যামযতনিতা, াদৄতা ধাতভ যওতা, বতক্ত, তনিা, 

goodness, rightness, usabilty, 

practicability, usefulness, piety 

َِؼَُ ْٕ  ,লধও বার, লধও ঠিও أَ

লধও ধালভণও, লধও ঈমুি 
better, more proper,more stable, 

more pious, 

ُُِؼَ ب َٖ َِؾَََطَٓ ْٖ خ ََٓ  লফলয়, লফলয়ফস্তু, 

প্রলয়াচন, মা ঈওালয, ুলফধা, 

রাব, ওামণযারয়, লফবাক, ওঢৃক্ষ, 

প্রান matter, affair, that which is 

beneficial, helpful, office, authoity, 

administration 

ِؾَِ ْٖ َٓ َ٢  প্রালনও, দাপ্তলযও, 

administrational, 

 َْ٤ِِ ْٖ ٤َِِْؾبدَطَرَ ْٖ ؼَ رَ পুনরুদ্ধযায, 

ক্ষভযাভত,ংষ্কায,উন্নযন,restoration,men

ding,repair, improvement 

َِؾََ  ْٖ خ ََٓ  াতন্ত, আন্ডা, তনষ্পতি peace, 

concilliation, settlement 

ََلػَ   ْٕ ََلَؽبدَطَاِ ْٕ ুনরুদ্ধণ اِ ায, 

কভযাভঢ, ংষ্কায, ঈন্নয়ন, ৃঙ্খরা- 

ুনরুদ্ধায, ালন্ত স্থান, অলা, 

লভভাংা, restoration, mending, 

repair, improvement, restoration of 

oder, establ-ishment of peace, 

reconciliation, settlement 

ََلؽَِ ْٕ ٢َ اِ  ংলাধনভূরও , 

ংলাধনওাযী, reformatory, 

reformist 

ََلِؽ٤َّخ َ ْٕ ََلِؽ٤َّبدَطَاِ ْٕ  ংলাধন اِ

ফাদ reformism- ََلِؽ٤َّبد ْٕ  اِ

ংলাধন ভূরও, ংলাধনাকায 
reformatory,  correction home 

بُُؼَ رََ َٖ  অলা-লভভাংা 
roconciliation 

ِطََلَ ْٕ ِطََلَؽبدَطَاِ ْٕ ػَ اِ  ঘুলি,তফঞও, 

লধলফন, যীলঢনীলঢ, প্রঘরন, 

ফযফায agreement, convention, 

practice, customs 

ِطََلِؽ٢َ  ْٕ  ,প্রঘলরঢ, কঢানূকলঢও اِ

ওালযকযী conventional, technical 

ََلَ ْٖ زِ ٍْ ػَ اِ  ুডরুদ্ধায, ঘালা-অফাদ 
reclamation, cultivation 

ََٕ ُُِؼَطَ ا َٞ ُِؼَ َٕ ب  বার, ঠিও, 

ধালভণও, ফযাযলমাকয, ঈওাযী 
good, proper, virtuous, pious, 

 ِٕغ                                                             ِٕؼ



71 

useful- ََٞ ُِؼََُٕ ا   ুলফধা,রাব,ওরযান 
advntage, benefit, welfare 

ُِؾََ ب َّٖ بداُ  বার ওাচ good deed 

ََٖ ُِؼَ ُٓ ب  ালন্তস্থন ওাযী ,ালর-

ওাযী,  peacemaker, conciliator 

ِِؼَ   ْٖ ُٓ  াতন্তস্থনওাযী ,াতর-ওাযী, 

পুনক যঠন ওাযী, রফন, 

peacemaker,conciliator,  

طََ ْٖ ُٓ َطََلدَطَ ْٖ َطََُِٓ ْٖ ُٓ ،َ ِٚ ؼَ َِؼََػ٤َِْ  
াধাযনবালফ কৃলঢ, াধাযনবালফ 

নুৃঢ, প্রঘলরঢ, generally 

accepted, universally followed, 

conventional- َدَُٖٓطََل  ওালযকযী 

লযবালা technical term 

 

َِلََ َٕ ََلكََح(َ [ٗ[]ى[َ َٕ َْٞك، ُِ ُٕ ََِْٕل، ) 

ওঠিন, ি, দঢৃ় (ভাটি) য়া 
to be hard, solid, compact 

َِلََ ْٕ َ  IV ওঠিন য়া to be hard أ

ِْل َ َٕ طَ ََلكَ  ْٕ  ,ওঠিন, ি, দঢৃ় أ

নুফণয, প্রানশুনয, লনলচণ ফ hard, 

solid, firm, barren, rigid, lifeless 

كََ ْٞ ُِ ح َُٕ  ওাঠিনয, দঢৃ়ঢা, ি 
hardness, firmness, solidity 

(ground) 

خ َ َٖ َِ َٕ َٖبدَطَ َِ َٕ ،  ٔ َِ َٕ  , 

sauce 

َََ ََٖ ِْ َٕ َ]َِٖٕ[ ব্দ ওযা, ঔনঔন 

ওযা to ring, to  rattle 

ََِ َٖ ِْ خ ََٕ  ঔনঔন, ছনছন, খখণয ব্দ 

 ٍَ ب َٖ ِْ َٕ  ুওনা ভাটি, ভৃন্য় 

(ভাটি) dry clay,argillaceous 

 

ِِغََ َٕ َِغ(]ً[ َٕ  ) কঝলওা য়া to be 

bald 

ِْغَ ََٕ  কঝলওা, করাভীড baldness 

َِؼََ خ ََٕ  কঝলওা ভাণা bald head 

ِْؼََ ََُِٕ ْٕ َ َِؼَبُءََّأ َٕ َطَ ِْغ  ُٕ غَ بٕ،  ঝাও 

(ভাণা) bald-headed 

٠َِّٰهللاَُ)ংলক্ষল ারাভ ِٕؼْ َٕ

ٍَِّْ َٝ َ ِٚ  abbreviation of (َػ٤َِْ

anthem, eulogy 

 

ِِقََ َٕ َِق(َ]ً[َ َٕ ) কফণ ওযা, ফডাআ 

ওযা to boast, to brag 

َِّقََ َٖ  V কফণ ওযা, ফডাআ ওযা to رَ

boast,to brag 

ِْقَ  َٕ  কফণ, ংওায, দম্ভ 
boasting, pride, vanity 

 َّْٕ                                                         ِٕغَََََََََ
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ََٕ َِلَبُءََطَ ِِقَ َٕ  ঈদ্ধঢ, ংওাযী, 

দাম্ভীও proud,lofty, fastidious 

َُِّ َٖ قَ ر  ংওায, দম্ভ vainglory, 

boastful, arrogance 

ِِّقَ  َٖ زَ ُٓ  ঈদ্ধঢ, ংওাযী, দাম্ভীও 
proud, lofty, fastidious 

ىَصلَّ  [صلو  ] II নাভাম ডা to pray 

ح َ  َٞ َِ َٕ ََلح ،َ َٕ ادَطَ َٞ َِ َٕ  ারাত, ওল্যান, 

ভঙ্গর salat, blessing, grace 

ََٖ ُٓ ََّ  প্রাণণনা, ারাঢ অদায়ওাযী  
prayer, worshiper 

ََِّ َٖ ًَُٓ٠  ারালঢয স্থান, ঈানা 

কৃ place of payer, oratory 

َْٞ ُِ َٕٕ  বযণণনা ওক্ষ, তফঞওঔানা 
reception room, salon, parlor 

٠ََِ َٕ ]ٗ[)٢ََِْٕ ) দগ্ধ ওযা to burn 

ََ٢ِِ َٕ ]ً[)٠َََِٕ ) ঢপ্ত ওযা to burn 

ََِّ َٕ٠  II দগ্ধ ওযা to make burn 

ََِ ْٕ َ ٠أ  IV দগ্ধ ওযা to make burn 

ََِّ َٖ ٠رَ  V অগুলন কযভ য়া to 

warm  

َطََِ ْٕ ٠اِ  VIII অগুলন কযভ য়া 
to warm 

َط٠ًِ ْٖ ُٓ  ঘুলি, fireplace 

 

ََّْ َٕ ]ٕ[)ّْ ََٕ ) লঙল কদয়া to put 

lead on bottle  

ََّْ َٕ]ً[َ)ْ َٔ َٕ،َّْٕ) ফলধয য়া 
to be deaf 

ََْ َّٔ َٕ  II ফলধয ওযা to make deaf (َٙ

   (ػ٠ِ

ََّْ َٕ َ   (ٙ) IV ফলধয য়া to be deaf أ

ََّّ ب َٖ  VI ফলধয য়া to be deafرَ

  (ػٖ)

ََّٔ خ َِٕ  লঙল, ওওণ , plug, stopper 

ََٕ َْ َٔ ফলধয,ফলধযঢা deafness 

بدَط َٓ ب َٔ َِٕ َّ ب َٔ ِٕ  লঙল, ওওণ , বাল্ব 
plug, stopper 

ََٓ ب َٔ خ َِٕ  এলম্বালরচভ, যিলণ্ড 

অঝলও মায়া embolism ُْ  

َْ٤ ِٔ َٕ َْ  ন্তস্থর, ন্তঃওযড, হৃদয়, 

ঢয, অর innermost, core, 

heart, true, genuine 

َِٔ ٤ْ ِٔ َٕ َ٢  অন্তলযও, হৃদয়খন cordial, 

hearty 

ََّْ َٕ َ بُءََّأ َّٔ َٕ ْ َطَ ُٕ بٕ، َّٔ ُٕ  ফতধয, ক্ত 

 ওঠিন, deaf, hard and solid- ََك٤

 ٕٔغَََََ                       َّْٕ
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ততন ফন্ডণ إًَْ যয তক্রযা )মায তিতীয  

তৃতীয ফণ য এও( )ব্যা(। 

َْ٤ ِٔ ْٖ َُْطََرَ ٤ْ ِٓ ب َٖ َْ رَ  তনরূণ, তনণ যয, 

তদ্ধান্ত, অনুযন determ-ination, 

resolution, decission, 

pursuirmaccomplishment- َْ٤ ِٓ ب َٖ َُْرَ  

প্ল্যান, তযওল্পনা, নক্সা, অিন plan, 

design, sketch 

ََٖ ُٓ َْ ِّٔ  ংওলল্পঢ, লনরূলঢ, লস্থযওৃঢ 

determined  (ػ٠ِ)  

 

ذََ َٔ َٕ د(]ٕ[ ْٞ ُٔ َٕ ذ،َ ْٔ َٕ ) ঘু ওযা 
to be silent 

ذََ َّٔ َٕ  II লনযফ ওযা to silence (ٙ) 

ذََ َٔ ْٕ  ٙ )IV লনযফ ওযা to silence أَ

)  

ذَ ََٕ ْٔ  লনযফঢা  

ذَ  ِٓ ب َٕ َطَ د  ْٞ ُٔ ُٕ  লনযফ, লনশু্চ, 

কভৌন silence 

دَ  ْٞ ُٔ َٕ  লনযফ, লনশু্চ, কভৌন, 

লভঢবালী silence, taciturn 

ََٔ ْٖ ذَ ُٓ  এওরূ, াদা, নভুনাীন, 

এও লচলনললয তঢযী, ংঢ, 

ভচফুঢ uniform, unpattern, made 

of singke material, solid 

 

لََ َٔ َٕ َْٔل(]ٕ[ َٕ ) গ্রন ওযা, কভযাভঢ 

ওযা, মায়া, to betake, to repair, to 

goَ ك ْٞ ُٔ ُٕ -  টিও ণাওা, স্পধণা ওযা, 

া ওযা, মায়া, to withstand, 

to defy,  brave 

لََ َٔ َٕ ل(َ]ٗ[ََ ْٔ َٕ ) অঝওান, ফন্ধ 

ওযা to close, to plug (٠ٛ)    

لََ َّٔ َٕ  II ফরম্বন ওযা, গ্রন ওযা, 

মায়া to betake, to go (ٙ)  

لََ َٓ ب َٕ  III ভাযাভালয ওযা to 

fight,come to blow (ٙ)   

َْٔ ل ََٕ  প্রবু, লঘযস্থায়ী, নন্ত, অিা 

ঢয়ারায নাভ (গুড) lord, 

everlasting, eternal, etepithe of 

Almaighty Allah 

بكََ َٔ ح َِٕ  ভস্তওাফযনী, headcloth 

(men) 

لَا٢َِٗ  َٔ ٕ লঘযস্থায়ী,নন্ত, 

everlasting, eternal, 

 

ََْ ََٖ ْٔ َٕ َ]ْٖٕٔ[ রালকয়া ণাওা, 

স্থায়ী ফস্থায় ণাওা, to persist 

   (ك٢)

 ٕطؾ                                              ٕٔؾ
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ؼََ َٓ ْٞ َٕ ُغَطَ ِٓ ا َٞ خ ََٕ  ভলচলদয ঘূডা, 

লভনায, ঔাদয গুদাভ, ন্নাীয কর 
minaret, silo, monk‘s cell 

ؾََ َّٔ َٕ  II অঞা লদলয় রাকান [ٕٔؾ[َ

to paste, gum (٠ٛ)   

ؾََ َٔ ْٕ َ  IV অঞা ফালয ওযা to أ

exude gum ( tree) 

ََٕ ؽ َطَ ْٞ ُٔ ؾَ ُٕ ْٔ  অাঁঞা, gum, resin 

ؼَِ ْٔ َٕ َ٢  অাঁঞার, অাঁঞায ভঢ 
gummy, gum like 

َْ٤ ِٔ ْٖ ؾَ ر  অাঁঞা লদলয় রাকান, অাঁঞা 

রাকান gumming, resinification 

 

َََ َٔ َٕ َ]ٕ[َ)َ ْٔ َٕ ) ি য়া, ওঠিন 

য়া, ঝর ণাওা,ঠিলও ণাওা to 

bfirm, hard, stand firm, endure 

ََٕ ََ ْٔ  দঢৃ়ঢা, ওাঠিনয, rigidity, 

stiffness- ََِِع٤ْل  َ ْٔ َٕ َ٢  ভৃঢলদলয 

ওাঠিনয, rigor mortis 

َُخ َ ْٞ ُٓ ب َٕ َطَ َُ ٤ْ ِٓ ا َٞ َٕ  নাঞ-ফলু্ট, 

লযলঝ, কচার nut (of bolt), revet 

ََلَ ْٔ ِٕ َطَ ـُ ٤ْ ُِ ب َٔ ؿَ َٕ  ওালনয ঔআর, 

ওডণভর earwax 

 

٠ََٔ ْٕ  IV প্রানখাঢী [ ٠ٕٔ[َأَ

অখালঢ ডা, প্রানখাঢী অখাঢ 

ওযা to deal with fatal blow, to hit 

fatally 

ََٕ َٖ  ছুলড basket 

ّ٘خ َ ِٕ  ফকলরয দকুণন্ধ, odoe from the 

armpit 

َُٕ٘بدَ   ফকলরয দকুণন্ধ, odoe from 

the armpit 

ّ٘بهََ ِٕ َ٘ب٤ُِْٗوَطَ ح ََٕ  ফডী, ূও, ভাঙ-

ফডী hook, fishhook 

َْٞ ْ٘جُ ُٕ َ٘بث٤ُِْوَطَ هَ َٕ  ালনয ওর, কঝ 
water tap 

َ ِٕ َ٘بِك٣ْلَُطَ ل َِْ٘ل٣ََْٕ  কনঢা, াী, লফয, 

লনলবণ ও leader, brave, valiant 

مَ  ْٝ ْ٘لُ ُٕ َ٘بِك٣ُْنَطَ َٕ  ফাক্স, ফুও, 

প্বাণলদ, ঝাওায ফযাক, লপ, 

কওালাকায box, chest, trunk, 

money bag, office, treasury 

ْ٘لََ َٕ َطَ ٍُ َ٘بِك َٕ ٍَ  ঘন্নন ওাঞ, 

sandalwood- ََ٘ ٍََُٕ بِك  ফচযা, 

প্রলভাদঢযী barge 

 

 ٕ٘قَََََََََ                                             ٕ٘غ
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َ٘غََ َٕ َْ٘غ(]ف[ َٕ ) তঢযী ওযা, ফযফস্থা 

ওযা, to make,to arrange (٠ٛ) 

َّ٘غََ َٕ  II লল্পালয়ঢ ওযা to 

industrialized (٠ٛ)  

بَٗغََ َٕ  III ায়ঢা ওযা, কঢালাভদ 

ওযা, খুল কদয়া to cooperate, to 

cajole, to bribe (٠َٛٙ)  

َّ٘غََ َٖ  V বান ওযা,ঙর ওযা to رَ

pretend (َٙة)  

َْٕ َطَ٘غََاِ  VIII যঘনা ওযা, তঢযী 

ওযা, লনলদণ ওযা, প্রঢাযনা ওযা, 

বান ওযা, to order,to create, 

make, pretend (٠ٍََٛٙ )  

َ٘غََ ْٖ زَ ٍْ  X তঢযী ওযলঢ ফরা to اِ

have one to make (٠ٛ)  

ْ٘غَ ََٕ  ঈrাদন, ওালযকলয দক্ষঢা, 
production, workma-nship 

ْ٘ؼَِ َٕ َ٢  ওৃলত্রভ, artificial  

ْ٘غَ َُٕ  ঈওায, রাব benefit, 

ْ٘ؼَخ َ َٕ  ওাচ, ওালযকলয দক্ষঢা, 

ফযাফা, কা, ফালনচয work, 

workmanship, trade,business, 

occupation 

ََ٘ بع َٕ  দক্ষ skilled – َ٘بعَُا٤َُل َٕ  

َ٘بػََ ِٕ َ٘بَػبدَطَ َٕ َ٘بئُِغ، خ ََٕ  লল্প, 

দক্ষঢা, কা, art, skill, trade, 

business 

َ٘ب ئِِؼ٢َ َٕ  ওৃলত্রভ, ওালযকলয দক্ষঢা, 

স্তলল্পী artificial, workm-anlike, 

handicraft 

َْ٤ِ٘ غَ َٕ  ওাচ, ওভণ, খঝনা, বার 

ওাচ, ঈওায, চীফ, ঔফায, কবাচ 
action, acting, deed, good deed, 

benefit, meal, kbanquet 

٤ِْ٘ؼَخ َ َٕ َطَ َ٘بئِغ  َٕ  ওাচ, ওভণ, খঝনা, 

বার ওাচ, ঈওায, চীফ, ঔফায, 

কবাচ action, acting, deed, good 

deed, benefit, 

ََ٘ ْٖ َٓ َطَ بِٗغ  َٖ غَ َٓ  ওাযঔানা, লভর, 

স্থানা, ফড স্থানা  factory, 

plant, establishment, firm-  َبِٗغ َٖ َٓ  
ফড স্থানা, large installations 

خَِٖٓ٘ؼ٤ََّ  কফঢন, ভচলুয wages,pay 

َْ٤ِ٘ ْٖ غَ رَ  লল্পায়ন industrialization 

ََٖ غَ َُّ٘رَ  বণ্ডালভ, ওঝঢা, লফললযীলঢ 
hypocrisy, mannerism 
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ِطَ٘بػَِ ْٕ ٢َ اِ  ওৃলত্রভ, নুওযন, নওর 
artificial, imitation 

ََٕ َٕطَ ْٞ بِٗؼُ َٕ َّ٘بع َ، بِٗغَ ُٕ  প্রস্তুঢ 

ওাযও, তঢযীওাযও,  শ্রলভও, 

ওভণঘাযী makermproducer, 

manufacturer, worker, 

ع  ْٞ ُ٘ ْٖ َٓ َػبدَطَ ْٞ ُ٘ ْٖ َٓ  ডয, product 

ػََ – ْٞ ُ٘ ْٖ بدَٓ  লল্প-ডয, প্রস্তুঢওৃঢ 

ডয products, manufactured 

goods 

َطََ٘ ْٖ غَ ُٓ  ওৃলত্রভ, নুওযডওৃঢ, চার, 

ভলও, ছুঝা artificial, imitated, 

bogus 

 

َّ٘قََ َٕ ََْٕ٘ق[َ ] II কশ্রনী ফদ্ধ ওযা, 

ফাঙাআ ওযা to classify, sort (٠ٛ)   

َ ِٕ َ، ْ٘ق  َٕ َطَ َ٘بف  ْٕ ،أَ ف  ْٞ ُ٘ قَ َُْٕ٘  
প্রওায, নভুনা, লচলনল, kind, sort, 

specimen, article- ََ٘ بفًََٕ  দ্রলফযয 

ফদলর, দ্রলফয, in kind(not cash) 

َْ٤ِ٘ ْٖ ب٤ُِْٗقَطََرَ َٖ قَ رَ  কশ্রনীলফবাক, 

কঞড, ংওরন, লরঔন, 

classification, compositiom, 

compilation, writing- َْب٤ِٗ َٖ قَُرَ  
ালঢয ওভণ, literary work 

٤ِْ٘لََ ْٖ خ َرَ  ফাঙাআ, ংগ্র selection, 

assortment 

ََٖ ِّ٘قَ ُٓ  করঔও, author 

ََّ٘ َٖ ُٓ َّ٘لَبدَطَ َٖ قَ ُٓ  ালঢয ওভণ 
literary work 

ْ٘لََوََ َٕ  লযীল ওাকলচ খলা]ٍ٘لو[
to rub with sandpaper 

ْ٘لََ وَ َٕ  লযীল ওাকচ, ওাাঁলঘয গুডা 
emery 

ََٕ ّ َطَ َ٘ب ْٕ َ َْ أ َ٘  প্রলঢভা, প্রলঢভূলঢণ , 

ঙলফ idol, image 

إَطَ َٞ ْ٘ ِٕ ،َ َ٘آء  ْٕ َٞ أ ْ٘ ِٕ  দআু চলনয 

এওচন, চভচ বাআ one of two, 

twin brother 

ثََ ْٞ وَ َٕ٘  াআন কাঙ লফলল, কস্ঘান 

াআন stone pine 

َٕٚ  ঘু !hush! quiet! 

تََّ َٜ ْٕ  IX রারলঘ য়া to [ٕٜت[َاِ

be reddish 

بةََّ َٜ ْٕ  XI রারলঘ য়া to be اِ

reddish 

٤ٕتََََََََ                                              ٕ٘لو
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ََٕ َ، ت  ْٜ َٜتَ ُٕ ْٕ جَبُءََّأ ْٜ  রারলঘ 

reddish- َُجَبء َٜ َّٖ  ভদ اُ

 

لََ َٜ َٕ ل(َ]ف[َ ْٜ َٕ ) কাডান 

(লযৌদ্র),to burn (sun) 

ل َ  ْٜ ِٕ  ভায, প্রায beat 

َْ٤ ِٜ ل ََٕ  দগ্ধান, জ্বরা scorching, 

blaze 

ك َ ْٞ ُٜ ُٕ  দগ্ধান, জ্বরা scorching, 

blaze 

 

وََ َٜ َٕ َْٜو(]ف[ َٕ ) করান, লভান to 

melt, to fuse (٠ٛ) 

َٛوََََٕ ب  III তফফালও ম্পলওণ ঢ 

য়া to be related by 

marriagemarriage(ك٢)َ 

وََ َٜ ْٕ َ IV তফফালও ম্পলওণ أ ঢ 

য়া to be related by marriage 

   (ا٠َُةَٙ)

وََ َٜ َٖ ْٗ  VII লভান to fuse اِ

َْٜ ِٕ َطََ به  َٜ ْٕ َ وَ أ  তফফালও ম্পওণ  

metromonial ralation – ََٜ ْٕ َ بهَ أ  
চাভাঢা, বগ্নীলঢ son-in-law, 

brother-in-law 

َوادَطَ ْٜ َوح َِٕ ْٜ ِٕ ানরওা sister-in-law 

َْ٤ ِٜ وَ َٕ  কলরঢ molten 

وَ  َٜ ْٖ َٓ ُوطَ ِٛ ب َٖ َٓ  ধাঢফ করালনায 

ঘুলি blast furnances 

وََ ِٛ ب َٖ ح َُٓ  তফফালও ম্পওণ  
relationship by marriage 

ََٜ ِٖ ْٗ بهَ اِ  করান-প্রলিয়া mlting 

process 

و٣ظَ ٕٜبه٣ُظََطََ ْٜ ِٕ  ফড ঝযাংও 
large tank 

 

َََ َٜ َٕ ٤َْ(َ]ٗ[َ]ف[ََ ِٜ َٕ ) কহ্রস্রা 

ধ্বলন ওযা(লখাডা) to neigh 

 ََ ٤ْ ِٜ َٕ  কহ্রস্রা ধ্বলন neighing 

َْٞ ْٜ َٕ ادَطَ َٞ ْٜ َٕ ، بء  َٜ ح َِٕ  লঙন লদও 

(লখাডা), back (of a horse) 

 

بةََ َٕ َْٞة(]ٕ[ َٕ ثَخ،َ ْٞ ٤ْجُ َٕ ) অখাঢ 

ওযা, ঠিও য়া to hit, to be right, 

pertinant 

 

بةََ َٕ ٤َْت(]ٗ[ َٕ ) ঠিও রাকা to hit 

rightly 

ةََ َّٞ َٕ  II ঢাও ওযা to aim (ا٠َٛ٠ُ)  

 ٕٞهَََ                          ٕٞةََََ
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ةََ َٞ ْٕ    (٠ٛ) IV অখাঢ ওযা to hit أَ

ةََ َٞ ْٖ زَ ٍْ  X নুলভাদন ওযঅ to اِ

approve (٠ٛ)   

َْٞ ةَ َٕ  লনলদণনা, মা ঠিও 

direction, that which is right -  ََة ْٞ َٕ  

(prep)প্রলঢ, towards, to 

َِّ٤ تَ َٕ  ফৃলষ্ট কভখ,ফাদর কভখ rain 

cloud 

بثََ َٕ بثَبدَطَ خ ََٕ  পর harvest 

ََٞ اةَ َٕ  মা ঠিও, ঠিও, ওাযন, 

কভধা, ভন, ভনন proper, correct, 

reason, intellect, mmind, 

conciousness 

ث٤َِّتَ  َٞ ْٕ  যমৌনক্তওতা, মুলি মুিঢাأ
advisability, expediency 

٣ْجَبدَطَ ِٞ ْٖ َْٖرَ ٣ْتَ رَ ِٞ ননজদ্দে  ওযড, 

ঈলিঔ ওযন pointing, aimingَ

٣ْجَبد ِٞ ْٖ َ-رَ শুলদ্ধওযড, কবর ংলাধন 

correction, rectification 

بٗجَبدَطَ َٕ بثَخ َاِ َٕ اِ রিয, অখাঢ, ক্ষঢ, 

ুস্থঢা, দখুণঝনা goal, hit, accident, 

sickness 

اةَ  َٞ   অনুভনত নুলভাদনاٍِزِٖ

approval 

بئِتَ  َٕ উমুক্ত, ঠিও, pertinent, right 

٤ْجَخ َ ِٖ ُٓ جَبدَطَ ِٖ ُٓ بئُِت،َ َٖ ُٓ দুবে াকয, 

দলূমণাক misfortune, calamity 

بةََ َٖ ُٓ জজে নযত, দঔুঃওষ্ট, অিান্ত 

befallen, stricken 

ثَخ َ ْٞ َٕ ঘুরা  stove 

بدََ َٕ َْٞد(]ٕ[]ف[َ َٕ ) অয়াচ 

ওযা to sound 

دََ َّٞ َٕ  II অয়াচ ওযা to sound, 

কবাঝ কদয়া to vote (election) 

َْٞ َٕ ادَطَ َٞ ْٕ دَ أ  ব্দ, স্বয, ুয, 

ঢান, ুনাভ, কবাঝsound, voice, 

melody, tune, vote, - ََٞ ْٕ َ ادأ  
ন্তবণ াফভূরও ব্দ interjection 

(gram) 

رَِ ْٞ َٕ َ٢  ব্দ ম্পলওণ ঢ, ধ্বলন 

ম্মন্ধীয় sound-(compound), 

relatic to sound, vocal, acoustic 

ر٤ََِ ْٞ بدَٕ  ধ্বলনলফজ্ঞান phonetics 

ََٞ ادَ ُٕ  িন্নন, লঘrওায, crying, 

shouting 

٤ْذَ  ِٕ  ম্মান, ভমণাদা, ুনাভ, ফডত্রৃ 
repute, prestige, came, 

famousness 
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ََّ٤ ذَ َٕ  ঈচ্চ ওলন্ঠয, loud voiced 

ََٞ ْٖ ادِٓ  ভাআলিালপন, ভাআও 
microphone 

َْ٣ ِٞ ْٖ ذَ رَ  কবাঝ, লনফণাঘন 
vote,voting, polling 

بئِذَ  َٕ  ব্দ (মুি অওালয) 
sound-( in compound) 

ََٖ دَ ُٓ ِ ّٞ  কবাঝায, কবাঝদানওাযী 
voter 

 

ػََ َّٞ َٕ  II শুলওলয় মায়া to [ٕٞػ[َ

dry 

ػَ   َّٞ َٖ ُٓ  শুষ্ক dried (herbs etc) 

 

بؿََ َٕ َْٞؿ[َ]ٕ[َ َٕ ] প্রলফ ওযা to 

enter 

بؿََ َٕ   (ا٠ٍَُ) IV কানা to listen أَ

    

هََ ِٞ َٕ ه(]ً[ َٞ ََٕ ) ফাাঁওা য়া to 

bent 

 

هََ َّٞ َٕ  II রূ কদয়া, যং ওযা, ঙলফ 

অাঁওা to form, to shape (٠َٛٙ)  

هََ َّٞ َٖ  ,V রূ কদয়া, যং ওযা رَ

ঙলফ অাঁওা to form, to shape (َٙ

٠ٛ)  

هَ  ْٞ ُٕ  কবাঁ ু, horn 

هََ ْٞ ُٕ َطَ ه  َّٞ ح َُٕ  কঞন, অওায, ঙলফ 
form, shape, picture 

ِه١َ   ْٞ ُٕ ، ِه١  ّٞ ُٕ  আনুিাতনও, ফাতিও, 

তভথ্যা, প্রতাযণামুরও, কৃতত্রভ formal, 

superficial, false, artificial 

َْ٣ ِٞ ْٖ وَ رَ  ঙ্কন, ঙলফ, drawing, 

painting 

٣ْوََ ِٞ ْٖ ٣ُوَطَرَ ِٝ ب َٖ ح َرَ  ঙলফয অওালয, 

ঙলফ pictorial representation, 

picture, image 

ََٖ َهادَطَرَ ُّٞ ْٖ هَ رَ ُّٞ  ওল্পনা, ধাযনা 
imagination, conc-eption, idea 

َُّٞ َٖ ِه١َ ر  ওাল্পলনও, প্রওৃঢ 
imaginary, fictitious 

ََٖ ُٓ َٕطَ ْٝ ُه ِ ّٞ َٖ هَ ُٓ ِ ّٞ  কঞনওাযী, 

অওৃলঢদানওাযী, স্রষ্টা, ংওনওাযী, 

অলরাওলঘত্রওয, ওযালভযাভযান 
former, creator, painter, 

photographer, cameraman- َُه ّٞ َٖ ُٓ

ٌَبئََِ٘ بداُ  লফশ্ব-স্রষ্টা Creator of the 

Universe 

هََ ِ ّٞ َٖ ح َُٓ  ওযালভযা camera 

ََّٞ َٖ هَ ُٓ  লঘত্র illustrated 

 ٕٞفََََََََََََََََ                                 ٕٞه
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َْٞ ُٕ بَٕطَ َٖ ٤ْ ِٕ َٓ  ভুযকীয ফাচ্চা 
young chicken 

٠َٕ ْٞ َٕ َ]٢ٕٕٞ[ ঈাঁলও ভাযা,    

লঘাঁ লঘাঁ ওযা to peep, squeak 

عَََٕٞع[ َٞ َٖ ْٗ اِ ] VII ভানয ওযা, ণন 

ওযা, কদয়া, ুলমাক কদয়া, াআট 

কদয়া to obey, to give in, submit 

(٠ٍََٛٙ)  

 ََٕ ع ََطََ َٞ ْٕ اع ،أ َٞ ْٕ َ ٤ْؼَبٕ،َأ بع ِٕ  ছা‘ 

(জন্ডনয এওও তফন্ডল( a cubic 

measure 

بػََ خ ََٕ  করুন, এওান্ত ওক্ষ salon, 

parlor 

 

بؽََ َٕ ؽ(]ٕ[َ]ٕٞؽ[َ ْٞ َٕ ٤َبَؿخ، ِٕ ) 

কঞন ওা, অওৃলঢ কদয়া, তঢযী 

ওযা, ব্দ কঞন ওযা, অলফষ্কায 

ওযা, লভণযা যঘনা ওযা to form, 

to shape, to create, to coin, to 

invent, to make up  

ؽ َََٕ ْٞ  কঞন, অওায, তঢযীওযড 
forming, shaping, creating 

٤ْـَخ َ ِٕ َطَ ٤َؾ  ِٕ  কঞন, অওায, 

তঢযীওযড forming, shaping, 

creating-  َ٤َؾ ِٕ  অওৃলঢ, ফয়ফ, 

ধযন,ফালযও অওায  shape, 

form, external form 

٤َبؿََ خ َِٕ  লরঔন, লফযঘন, কঞন, 

ঈলমাকীওযড, স্বডণলল্প 
composing,wording, fashioning, 

goldsm-ithery 

ََٖ بؽ ََٓ  রঙ্কায ,ভলডযত্ন,চযঢ, 

স্বডণ, রূায রংওায, রংওায 
jewelary,gold arti-cles, silver 

articles 

ََٕ ٤َّبؽ ََطََ ُٕ بَؿخ ، َٕ اؽ ، َّٞ بئِؾَ ُٕ স্বণ যওায  

goledsmith, jeweler 

ؿََ ْٞ ُٖ بدَ َٓ  ক্ষানা  রূায অরংওায, 

jewelry, goldsmithery 

َْٞ ُٕ َطَ اف  َٞ ْٕ َ فَ أ  ঈর, ভ wool 

كَِ ْٞ ُٕ َ٢  উন্ডরয,ন্ডভয, সূপী )ফাদ( of 

wool, sufi (ism) 

ك٤ََِّ ْٞ خ َُٕ  সুপী জীফন way of sufies 

كََ ْٞ بُٕٕ শুষ্ক ঔডকুটা  tinder 

كَبَٗخ َ ْٞ ُٕ  শুষ্ক ঔডকুটা  tinder 

ََّٞ افَ َٕ ভ ব্যাফাযী wool merchant 

ََٖ فاُزَّ ُّٞ সুপীফাদ sufism 

كََ ِ ّٞ َٖ َ ز ُٔ خ َاُ সুতপ the sufis 

ٍََ ب َٕ ََُخ(]ٕ[]ٍٕٞ[ ْٞ َٕ ٤ََبٍَ، ِٕ ،ٍَْٞ َٕ ( 

 ١ٕٞ                                       ٕٞف
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রাতপন্ডয় ডা,আক্রভন ওযা, to jump,to 

attack (ػ٠ِ)  

ٍََ َّٞ َٕ II ালন লদলয় লযষ্কায ওযা 

to wash out (٠ٛ)  

ٍََ َٝ ب َٕ IIIপ্রলঢলমাকীঢা ওযা to compete 

(ٙ) 

اَلد ْٞ ََََُٕ ْٞ َٕ خ َطَ অিভন, 

ঢযাঘায,চরুুভ attack, assult, 

tyranny 

 

ََّ ب َٕ َ]ّٕٞ[َ]ٕ[َ)ّ ْٞ َٕ ٤َبّ، ِٕ ) লফযঢ 

ণাওা, লযায ওযা,নাালয 

ণাওা to abstain,to fast 

ََٕ َّ ْٞ  লফযঢ, লযায, নাায 
abstention, fasting, fast in 

Ramadan 

ََ٤ َٕ َّ ب  নাায, fast, fasting 

 َِٓ ٤َب ِٕ َ٢  ক্ষম ক্ষবান্ডজ ভাং তযন্ডফতত 

যনা, তনযাতভ ক্ষবাজ lenten fare 

 َْ َّ٤ ُٕ َ،  ّ َّٞ َٕ ََََ ْ بئِ َٕ ََٕطََ ْٞ ُٔ بئِ َٕ  
নাাযী, fasting, faster, one who 

fasts 

 

ََٕ ب َٕ َ]ٕٕٞ[]ٕ[)َْٕٞ َٕ ٤َبَٗخ، َٕ  ) 

ংযক্ষড ওযা, যক্ষা ওযা to 

preserve, to protect, guard (ػ٠َٖٛ) 

ََٕ َّٞ َٖ َ  V লনযয ম্মান ঈলধ্বণ ر

যাঔা, ধালভণও(ভলরা) to up hold 

ones honour, virtuously(woman) 

ََٕ َٕ ْو  ংযক্ষণ, যক্ষাওযণ, মত্ন, 

preservation, protection, care 

 َٕ ا َٞ ِٕ طَ َٗخَ  ِٞ ْٕ  আরভাতয, ফাক্স أ

cupboard, case 

 َٕ ا َّٞ َٕ  ঘভলও াণয, গ্রানাআঝ 
granite, flint 

ا٢َِٗ  َّٞ َٕ চভতও াথয যন্জাভ flints 

implements 

ََٕ َٖ بئِ  ংযক্ষডওাযী, ারনওাযী, 

লববাফও, যক্ষাওাযী, preserver, 

maintainer, sustainer 

َْٞ ُٖ َٓ َٕ  সূংযক্ষীত, যক্ষীত, তফত্র 

)ভতরা( well-protected, guarded, 

virtuous 

 

 

ََ١ ِٞ َٕ َ]ً[)ٟ َّٞ َٕ ،ٟ ًٞ َٕ ) শুওান, 

ঢাচা বাফ াযান to dry up 

ٟ َٞ َٕ َ]ٗ[َ)١ّ ِٞ ُٕ  ) শুওান to dry 

up 

 ٕٞهََََََََََََ                                                ١ََََََٕٞ
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َ١ٕٞ[]ََّٞ َٕٟ II শুওান to dry up-

ٟ َٞ ُٕ  উঁতও ভাযা, তিঁতিঁ ওযা to peep, 

squeak 

ََّٞ ُٕ َٟطَ ًٞ ح َُٕ  াথন্ডযয তচহ্ন, থতচহ্ন 

stone landmark, trail mark 

 

بػََ َٕ ٤َْؼ(]ٗ[ َٕ ٤َبػ، ِٕ ) ওাাঁদা, 

লঘৎওায ওযা, টাওা, to cry, to 

scream, call out (َٙة) 

زَّؼََ َٕ  II ঈচ্চস্বলয ওাাঁদা, লঘৎওায 

ওযা to cry loud,to bawl 

ب٣َؼََ َٖ  VI যষ্পয লঘৎওায ওযা رَ
to shout at one another 

٤ْؼَ  َٕ  ওান্না, লঘৎওায crying, 

clamor 

٤ْؾََ َٕ ٤َْؾبدَطَ خ ََٕ  িন্নন, লঘrওায, 

তজঘ cry, shout, outcry 

٤َبػَ  ِٕ  িন্নন, লঘৎওায , তজঘ, cry, 

shout, outcry 

ََّ٤ بػَ ِٕ  ওাাঁদলুন, ঈচ্চওিী, ককারলভলর, 

লঘৎওায ওাযী crier, loud-mouthed, 

noisy, vociferous 

ََٖ ب٣ُؼَ رَ  ওান্না, লঘৎওায , তজঘ, 

crying, clamor, roar 

بكََ َٕ ٤َْل(]ٗ[]٤ٕل[َ َٕ ) পাাঁদ াঢা, 

ধযা, লওায ওযা to trap, to 

catch, hunt 

َطبكََ ْٕ  VIII কখারা ালনলঢ ভাঙ اِ

লওায ওযা  to fish in trouble 

waterَ)و ٌِ بِءَاُؼَ َٔ َطبكََك٢َِاُ ْٕ   (اِ

َْ٤ ل ََٕ  লওায, অওয, কঔরা 
hunting, hunt, prey, game, quarry 

ََّ٤ َٕ َٕطَ ْٝ ٤َّبكُ بك ََٕ  লওাযী, 

ভাঙলওাযী hunter, fisher 

٤َلََ ْٖ ِٓ ب٣ِلَُطَ َٖ ح ََٓ  পাাঁদ, চার, 

লওালযয যণ্ত্চাভ trap, net, 

٤َلََ ْٖ ِٓ ب٣ِلَُطَ َٖ ح ََٓ  ভৎঔাভায, fishery 

٤ْلَََُ خ ََٕ  লধ প্রস্তুঢওাযলওয 

কা, ললধয কদাওান, 

লধলফজ্ঞান apothecary, 

pharmacy, pharmacology 

٤ْلََُِ َٕ طَ ٤َبِكَُخَ  َٕ َ٢  ওম্পাঈন্ডায, 

লধলফিঢা, লধপ্রস্তুঢওাযও 
pharmacist, druggist, apothecary 

٤ْلاََل٢َِٗ  َٕ  ওম্পাঈন্ডায, 

লধলফিঢা, লধপ্রস্তুঢওাযও 
pharmacist, druggist, apothecary 

 ٤ََََٕٞ                                   ٤ٕو
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ََّ٤ُِ ٤ْلَ َٕ ٤َُِّبدَطَ ٤ْلَ خ ََٕ  লধাকায, 

ললধয কদাওান pharmacy, drug 

store- ََّ٤ُِ ٤ْلَ بدَٕ  লধ, লধ 

প্রস্তুঢলফদযা drugs, pharmaceutics 

بهََ َٕ ٤َْو(َ]ٗ[َ]٤ٕو[ََ َٕ هََح،َ ْٝ ٤ُْو َٕ ٤َْو، ِٖ َٓ ] 

 য়া,শুরু ওযা, খঝা, কনয়া, 

অা, কৌাঁঙা, গুঝান, কল ওযা to 

become (٠ٛ), to begin, to 

commence, to come to the point 

where, to betake, to arrive, to end 

٤ْوَ  ِٕ  পাঝর (দযচা), কঙাঝ ভাঙ 

(লরানা) crack, small salted fish 

هََ ْٝ ٤ُْو ح ََٕ  লওঙু য়ায প্রলিয়া, 

ঈন্নয়ন প্রলিয়া, পরাপলরয প্রস্তুলঢ  
act of becoming, development, 

result 

َْ٤ ِٖ َٓ ب٣ُِوَطََ َٖ وَ َٓ  ঈন্নয়ন, গ্রকলঢ, 

development, progress- َِب٣ َٖ وََُٓ  
কন্তফযস্থর, কল, পর, place of 

arrival, end, result, outcome 

َْ٤ِ٤ ْٖ وَ رَ  ভণড, স্থানান্তয cession,  

resignation, transfer 

ََ٤ ِٖ ٤ْ ِٕ َطَ  ٓ ٤َب خ ََٕ  কভাযলকয 

ালয়য লঙলনয নঔয spur of 

rooster 

 

َٕبفََ ٤ََْٕق(]ٗ[ ) গ্রীি ওার 

ওাঝান to spend summar 

زَّقََ َٕ  II গ্রীি ওাঝান to spend 

summar 

٤َّقََ َٖ  V গ্রীি ওাঝান to spendرَ

summar 

َط٤َّقََ ْٕ  VIII গ্রীি ওাঞান to spend اِ

summar 

َْ٤ َٕ َطَ ٤َبف  ْٕ قَ أَ  গ্রীি summer 

٤ْلَِ َٕ َ٢  গ্রীলি ঈলমাকী  

ب٣ُِقَطَ َٖ ٤ْقَ َٓ ِٖ َٓ  গ্রীিওার, 

গ্রীিওার ম্মন্ধীয়, গ্রীিওারীন 

ফাডী, summer, of summer, 

summer- residence, resort 

٤ْ٤ْقَ  ْٖ  গ্রীিওালরন ঙুটিওাঝানرَ
summer vacationing, 

ِط٤ََ ْٕ بفَ اِ  গ্রীিওালরন ঙুটিওাঝান 
summer vacationing, summering 

بئِلَخ َ َٕ  গ্রীি (ওার) summer 

(time) 
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َٕطَ ْٞ ٤ِّلُ َٖ ٤ِّقَ ُٓ َٖ ُٓ গ্রীষ্মওারীন 

ঙুটিলবাকওাযী summer vacationer 

َطبفَ  ْٖ ُٓ َٕطَ ْٞ َطبكُ ْٖ ُٓ  গ্রীিওারীন 

ফওাস্থর, summer resort- 

َْٞ َطبكُ ْٖ ُٕٓ  ঙুটিলবাকওাযী, 

গ্রীিওারীন মণঝও vacationist, 

visitor 

ٖ٤ْ ِّٖ  ঘীন, ঘীনলদ, China, the اُ

Chinese- َْ٤ ِّٖ ٖثَََلكَُاُ  ঘীনলদ, 

ঘীনলদীয়, ঘীনাভাটিয তঢচলত্র 
china, procelain 

َِ٘٤ْ ِٕ َطََ ا٢ِٗ  َٞ ٤َّخ ََٕ  ফড ওালযয 

াত্র লফলল (রুটি তঢযীয) 

large meta, pte for baking-  َا٢ِٗ َٞ َٕ  
ঘীলনভাটিয তঢচলত্র, কপ্রাালরন 

াত্র chinaware, pcelain ware 

ََََٕٞ ٤ْ ِٕ َطَ ُٖ ٣ْ ِٝ ا إَٞ  ফড ঢাফু, ললফয 
large tent, pavilion 

                     ************ 
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َ''ٗ'' 

بك َ َٙ ১৫তভ ক্ষয। অযফী বালায় 

তফলষ্টযূডণ ক্ষয।  

কওান কওান ভয় নয ক্ষলযয 

লযফলঢণ  ফযফহৃঢ য়: 

 عَُ :َد وَّ َٚ ُعَ~٣ََزَ وَّ َّٚ َ٣ 

 َٓ:ََ  ٓ َ٘ب َٓ َ~َ  ٗ َ٘ب َٓ  

 ٍَََََ:َََََُْطَغَغ َطَغَغَ~َاِ ْٙ اِ  

ٍََ ُئ َٙ آَُخ(َ]ى[َ َٙ ،ٍ ْٝ ُئ َٙ ) কঙাঝ য়া 
to be small 

ٍََ بَإ َٚ  VI কঙাঝ য়া to be small رَ

 

تََّ َٙ َّٙت(َ]ٗ[َ ) ঘুণাওা to take 

hold 

جَّتََ َٙ II ি ওলয দযচা রাকান to 

bold the door 

بةََّ َٚ  VI কুয়াাচ্ছন্ন য়া to beرَ

foggy 

 

ََٜ جَ َٙ َْٙجٜ(]ٕ[]ٗ[َ ) লনয়ন্ত্রনওযা 
to grab 

ََٜ  VII লনয়ন্ত্রলনণাওা to be held اٗٚج

ٛ َطَ ْٞ جُ ْجُٜٙ َٙ ননয়ন্ত্রন, ফন্নী ওযড, 

অঝও, ঠিওঢা, ঈচ্চাযড capture, 

arresting, seizure, 

vocalization  َٛ ْٞ جُ ُٙ-َ ভুালফদা, 

লনখণন্ট, ন্তবুণ লি, লনফন্ধন protocol, 

munutes, registry 

جًطب َٙ মথামতবাজফ, ঠীওভঢ accrately, 

exactly 

ْجِط٤َخ َ َٙ থানা, ুলর কষ্টন, ুলর 

police station, police 

َطَ ُ٘ بثِ َٚ جََطخ ََٓ ْٚ َٓ ভুালফদা, লনখণন্ট, 

ন্তবুণ লি, লনফন্ধন protocol, 

munutes, registry 

جَبٛ ِٚ ْٗ  ৃঙ্খরা, disciplineاِ

٤َّخ َ ِٛ جَب َٚ ْٗ  ননয়নন্ত্রত অঘযড disciplinedاِ

behavior  

َطَ جَّٜ ُٙ ،َُٜ اثِ َٞ َٕ َٜ بِث َٙ ননয়ন্ত্রন, লনয়ন্ত্রড 

ওাযী মন্ত্র controlling device, controlَ

جَّٜ ُٙ-َ ওভণওঢণ া officer ََُٜ اثِ َٞ َٕ-

াধাযড লনয়ভ, তনলঢও লফলধ 

genaral rule, moral order 

اثَُِٜطَ َٞ بِثَطخ ََٙ َٙ ুনর police ََُٜ اثِ َٞ َٙ-َ

দভনওাযী লি curbing force 

 ٙقْ                                                                     ٙقَ
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 َٛ ْٞ جُ ْٚ َٓ ঠিও, মণামঢ, accurate, 

precise 

جَبع ََطََََ ِٙ ، جُغ  ْٙ ْجغَ أ َٙ াজয়না hyena 

ََٖ جَّ َٙ  II ফকলর ধলয যাঔা to [ٙجٖ[َ

take under arm 

 َٖ ْج ِٙ ফকর armpit 

 

ত তঘ ওযা, পুলঢণ (ٙظَّ(]ٗ[ ٙظَّ ফাচ 

য়া t o be noi sy,boi st er ous 

Iأٙظ V ত তঘ ওযা t o be noi sy 

خ َغََََّٙ  ওান্না,লঘৎওায,ওরযফ, দাঙ্গা 
cr y,yel l , out cr y, 

cl amor ,r ow,r i ot  

غَِ  ظَ ٤ََْٙ ওান্না,লঘৎওায,ওরযফ, দাঙ্গা 
cr y,yel l , out cr y, 

cl amor ,r ow,r i ot     َََْٙٞ   طَ ُغ

কচণ নীর  ,িাফাচ, 

িন্ননীর,িন্ননযঢ r oar i ng, 

cr yi ng, scr eami ng 

بطَ غََََّٙ  প্রঘণ্ড কচণ নযঢ, প্রফর 

িাফাচ, িন্ননীর,িন্ননযঢ 

r oar i ng, cr yi ng, scr eami ng 

ََِٙغوََ َََٙغو(]ً[  )রুষ্ট য়া,ঔূী 
য়া, ঈলদ্রৃগ্ন য়া, লফযি য়া t o 

be angr y,di ssat i sf i ed,, 

wor r i ed,t r oubl ed 

غََ ْٙ وََأَ I V রুষ্ট ওযা, ঈঢযি ওযা,ওষ্ট 

কদয়া, দঃুঔ কদয়া t o anger ,t o 

t or t ur e,di squi t  

ََٚ وََغََّرَ V  রুষ্ট য়া,ঔূী য়া, 
ঈলদ্রৃগ্ন য়া, লফযি য়া t o be 

angr y,di ssat i sf i ed,, 

wor r i ed,t r oubl ed 

ْؾوَ ََٙ  লফযলি,চারাঢন,যাক,ন্তুষ্ট, 

দঃুঔ,কফদনা annoyance, 

i r r i t at i on, anger , 

di ssat i sf act i on,sor r ow,gr i e

f  

ِغوَ ََٙ  লফযি,ঈঢযি, যাকালিঢ, 

ন্তুষ্ট, লস্থয, বীঢ,দঃুলঔঢ  

annoyed, i r r i t at ed, angr y, 

di ssat i sf i ed,uneasy 

r est l ess,wor r i ed 

ِغوََ ْٚ ُٓ লফযলিওয,ঈলত্তচনাওয,িালন্ত
ওয,কবাকালন্তওয 

annoyi ng,i r r i t at i ng, 

t edi ous,vexi ng 

زََ َََُٓٚ و  ّغِ লফযি,ঈঢযি, যাকালিঢ, 

ন্তুষ্ট, লস্থয, বীঢ,দঃুলঔঢ  

annoyed, i r r i t at ed, angr y, 
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di ssat i sf i ed,uneasy 

r est l ess,wor r i ed  

َغغََ َٙ َْٞع(]ف[  ُغ ُٙ ََٙغَْغ، ) য়ন 

ওযা,এওাল য়ন ওযা, খভুান, t o 

l i e,t o l i e on si de,t o seep 

بَعغََ َٙ I I I  এওলত্র য়ন ওযা,ফা 

ওযা  t o l i e t ogat her ,t o have 

i nt er cour se (  ٛب ) 

غََ َٚ ْٗ غََاِ VI I  য়ন ওযা ,এওাল 

য়ন ওযা, খুভান, t o l i e,t o l i e 

on si de,t o seep  

َطغََ ْٙ َغغََ،غََاِ َّٙ اِ VI I I য়ন ওযা  
,এওাল য়ন ওযা, খুভান, t o 

l i e,t o l i e on si de,t o seep 

خ َْغؼََََٙ  কায়ান ফস্থা,কায়ান, শুয় 

ণাওা, l yi ng 

posi t i on,r ecumbancy 

ْغؼََ  خ َُٙ কমলদযী ওলয লঞ,র, 

অরল l at e r i ser , l azy,i ner t  

 ,কমলদযী ওলয লঞ,র ٢َ ؼَِغََُْٙ 

অরল l at e r i ser , l azy,i ner t  

ِغ٤َْ  غَ َٙ লফঙানা-ঙ্গী,ফনু্ধ, াণী one 

shar i ng bed,bed 

f el l ow,compani on 

َْٚبِعُغَطَََََٚٓ  غَ غَََٓ ারঙ্ক,লফঙানা 
coch,bed 

 ََٚ بِعؾَ ُٓ লফঙানা-ঙ্গী bedf el l ow 

َطغَِ  ْٚ  ারঙ্ক,লফঙানা coch,bed غَ ُٓ

ََٚؼََ ََْٙؾ  ওাাঁান,লভঝলভঝ]ٕؾٖؼ[َ

ওযা(ভলযলঘওা), ঘুডণলফঘুো্ ডণ ওযা,বাঙ্গা, 
t o vi br at e, 

shar r er ,br eak,cr ush 

ََٚ ََٚرَ ؼََْؾ I I  ওাাঁান,লভঝলভঝ 

ওযা(ভলযলঘওা) t o 

vi br at e,f l i cker  

ؾَْ  بػَ َََٚٙ কবীয,shal l ow 

ََِٙؾيََ ََْٙؾي(  ]ً]  ْؾي، ِٙ ََِٙؾي، ) 

াা, ফযঙ্গ ওযা,ঈা ওযা,ফজ্ঞা 
ওযা t o l augh,t o j eer ,t o 

mock,t o scr on 

ؾََّ  يَََٙ I I  াালনা t o make l augh ٙ )

)  

بَؽيََ َٙ I I I  কওৌঢুও ওযা t o j oke ٙ )

 )  
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ؾََ ْٙ يََأَ I V াালনা. t o make 

l augh ٙ ) )  

بَؽيََ َٚ VIرَ  াা t o l augh 

ؾََ ْٚ زَ ٍْ يََاِ X াালনা. t o make 

l augh ٙ ) )  

ْؾيَ ََٙ  াল,াা l aught er , 

l aughi ng 

 ٌََََٙ ٌََبدَطَْق ْؾ خ ََٙ াল l augh 

 ٌََََٙ خ َْؾ ঈালয াত্র,obj ect  of  

r edi cl e 

ؾَُ  ىَ ََْٞٙ দা াযওাযী,কম ফ ভয় 

াল f r equent l y or  

const ant l y l aughi ng 

 দা াযওাযী,কম ফ ভয় بىَ ؾََََّٙ

াল, বাাঁড, পেয f r equent l y or  

const ant l y 

l aughi ng,cl own,j oker  

ًََبِؽُيَطَََٙأََ  ْٞ ُؾ ْٙ ُ خ َا  ঈালয 

াত্র,লিয়ালওৌঢুও, বাাঁঢা, কওৌঢুও 

obj ect  of  r edi cl e, f un,spr ee, 

bl uf f ,j oke 

َؾيَُ  ْٙ  লধও াযওয,লধওأَ

কওৌঢুওূডণ mor e 

r i di cul ous,mor e 

comi cal ,mor e l aughabl e 

 ََٞ بِؽيَ ََٙاِفُيَطََٙ াযভয়, াল 

ঈলদ্রকওয l aughi ng 

َْٚ ِؾيَ ُٓ াযওয,ভচায,কওৌঢুওাফ 
r edi cul ous,f unny,com

i cal  

 ََٙ ََ ْؾ কবীয, shal l ow 

َؾب َٙ َْٙؾٞ(]ٕ[َ ُُٙؾٞ، (َকযাদ কাান, 

দৃযভান য়া to be visible 

ِؾ٢ََ َٙ ًؾب(]ً[َ َٙ ( দৃযভান য়া 
to be visible 

َٙؾ٠َّ  কুযফালন ওযা to sacrifice 

َؾ٠ ْٙ  IV য়া, প্রওা ওযা to be, toأَ

bring to light 

ََََٙٞ ح َََٙادَطَْؾ َٞ  ওার,প্রাঢঃওার ْؾ

f or enoon,mor ni ng 

 ওার,প্রাঢঃওার ًُٙؾ٠ 

f or enoon,mor ni ng 

ؾََ  ِؾ٤َّخ َبَطَب٣َََٙ َٙ চফাআওযায শু, 

যিভূরয,লওায, ফলর sl aught er  

ani mal ,bl ood 

sacr i f i ce,vi ct i m 
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 ,চফাআ ওযায শু ًؾ٠َْٙأََ 

যিভূরয,লওায, ফলর sl aught er  

ani mal ,bl ood 

sacr i f i ce,vi ct i m 

َطَََٙأََ  ِؾ٤ََّبِؽ٢ُّ ْٙ ُ  ,চফাআ ওযায শু خََا

যিভূরয,লওায, ফলর sl aught er  

ani mal ,bl ood 

sacr i f i ce,vi ct i m 

 َْٚ ِؾ٤َخ َبدَطَرََِؾ٤ََرَ ْٚ চফাআ ওযা,ফলর 

দয়া, ঈৎকণ 
sacr i f i ci ng,i mmol at i on 

بػ َ   َٙ ঈদ্পালঢ,অলরালওঢ 

exposed,i l l umi nat ed 

 ََََََٙٞٙ طَ بِؽ٤َخ َاػَ  ঘাযা, 

অা,যঢরী sur r oundi ngs, 

out ski r t s, subur b 

 ٠ َٚؾًّ ٓপ্রাঢঃযালয স্থান pl ace of  

br eakf ast  

ََـّ َٙ ـَّ( ]ٕ]  ََٙ  ) ঈৎালযঢ 

য়া,কফলক কফয য়া(ালন) t o 

spout ٠ٛ  ) ) 

قََّ  َٚ قََِّٓ َٚ ِٓ خ َبدَطَ লঘওাযী 
(মন্ত্র),াম্প spr ay,pump 

ََْ ََُٙق خ(]ى[َ َٓ قََب َٙ )স্থুর ওায় য়া, ফড 

য়া, বডী য়া t o be l ar ge,t o 

bul ky,heavy 

قََّ َََْٙ I I  পুরান t o i nf l at e ٠ٛ ) )  

ََْرََ قَّ َٚ V পুলর ঞা t o become 

i nf l at ed 

قََ  ّ َطَِٙ َْ ب ْق َٙ ফড, কভাঝা,বাডী, 
লনলবণ ও, লনও,লফার,  

ঘভৎওায,চাাঁওার,লফরা ফহুর 

l ar ge,bul ky,heavy, 

st out ,huge, vast , 

magni f i cent , 

gor gi ous,l uxar i ous 

قََ  بح ََٙ ফডত্রৃ, প্রস্থঢা, অয়ঢন, 

স্থুরঢা ,লনলবণ ওঢা, লযূডণঢা, 
স্থুরওায়ঢা, চাাঁওচভও ,bi gness, 

gr eat ness, havi ness, 

vol ume,f ul l ness st out ness, 

obesi t y, spl endor ,l uxur y 

قَِ ْٚ َْ رَ ٤ْ ফৃলদ্ধওযড,কপারান 

i nf l at i ng 

َْ رََ قُّ َٚ ফৃলদ্ধ,ফীলঢ,ভুদ্রাফীলঢ,ম্প্রায
ন i nf l at i on, expansi on, 

i nf l at i on 
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 ََٚ ََُٓٔ َْ بدَطََّقِ ّقِ َٚ ُٓ লযফধণও, 

ম্প্রাযও ampl i f i er   

بكََّ َٙ لَّ[  َٙ ]I I I  লফলযাধী 
য়া,লফলযঢ য়া,লফলযালধঢা 
ওযা, রঙ্ঘ্ন ওযা, যষ্পয লফলযাধী 
য়া, t o be  opposed,t o be 

cont r adi ct or y,t o 

ant agoni ze,t o vi ol et َٙ٠ٛ ) ) 

بكََّ َٚ VIرَ  যষ্পয লফলযাধী য়া, t o 

be opposed each ot her  

ََّٙ طََلََأَ ل َاكَ  ِٙ লফলযঢ,দটুি লফলযঢ 

লণণয ব্দ, লফলযাধী, প্রলঢদ্রৃন্দী, 
প্রলঢললধও an opposi t e,wor d 

wi t h t wo opposi t e 

meani ng,opponent , 

adver sar y,ant i t oxi n 

لََّ  ِٙ (pr ep)লফলযঢ,লফলক্ষ 

agai nst َِّٚػََِٰ ًَََٕب –   ََِْٖٓ ل٠َََّاُ

ُِيََمََ নযঝা লঘন্তা ওয, লবন্ন বূলভওা 
না। ََّ٣ لِّ خ َِٙ লফরুদ্ধঢা,লফলযাধীক্ষ, 

ত্রুঢাoposi t eness, 

opposi t i on,host al i t y, 

enmi t y 

ُٓٚلّح َ তফলযঢয,তফভয,াণণওয 
cont r ast , cont r adi ct i on 

بك َََٚرََ  তফলযঢয,তফভয,াণণওয 
cont r ast , cont r adi ct i on 

ََٚ ََٚادَطَبكََُٓ بك َُٓ লফলযাধী, 
প্রলঢলযালধঢ , লফলযঢ, লফভুঔ, 
opposed, opposite,contrary- 

ََٚ بكَادُٓ প্রলঢললধও antidote 

زََ  بك َُٓ َٚ লফলযঢ,ঈল্টা,যটি 

contrary,opposite 

وََّ َٙ ََٙوَّ(]ٕ[ )ক্ষলঢ ওযা, ক্ষলঢওয 

য়া, t o har m,t o be har mf ul َٙ

٠ٛ ) ) 

وََّ هَََٙ I I  ক্ষলঢ ওযা t o har m 

بهََّ َٙ I I I  ক্ষলঢ ওযা t o har m 

ََٙ وََّأَ I V ক্ষলঢ ওযা t o har m 

وََّ َٚ ْٗ VIاِ I  ক্ষলঢগ্রস্থ য়া t o be 

damagedd 

طََ ْٙ وََّاِ VI I I  ফাধয ওযা t o 

compel ُطوََّ ْٙ -أُ ফালধঢ য়া t o be 

f or ced ا٠ُ  ) ) 

وَ ،وَ ََٙ  ُٙ ক্ষলঢ,লধষ্ঠ, হ্রা,ুলফধা 
damage, 

har m,l oss,di sadvant age 
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وَ   ِٙ লদ্রৃঢীয় স্ত্রী গ্রন  addi t i on of  

a second wi f e 

َوائِوَُ ادَطََٙ وَّ َٙ ح َ،َ وَّ َٙ প্রথভ স্ত্রী ঙাডা 

নয স্ত্রী  wi f e ot her  t han t he 

f i r st  

 َْٙ ََٙوََأَ َطَ َوهَ اه  ক্ষলঢ,নষ্ট, 

হ্রা,ুলফধা damage,l oss, 

di sadvant age 

اءَُ  وَّ َٙ মন্ত্রডা,কফদনা,দদুণা 
di t r ess,adver si t y 

وَِ  ٣ْوَ َٙ ন্ধ bl i nd 

 َْٝ ُو وَُهَََٙ َٙ َهح ََْٝادَطَ প্রলয়াচন, 

ঘালদা,ফাধযঢা,দদুণা,ওলঞাযঢা 
necessi t y,const r ai nt ,need,d

i st r ess,aust er i t y, 

َْٝ ُو َهحًََٙ কঢযা,ফাধযঢাভূরওবালফ 

necessar i l y 

ِه٣ََّ  ْٝ ُو ََْٙٝ ُو َٙ ِه١َ بدَطََ প্রলয়াচনীয়, 

ফাধযঢাভূরও,লযামণ,necessar y

,i ndi spensabl e,- 

ِه٣ََّ ْٝ ُو بدَٙ প্রলয়াচনীয়(লচলনল)neces

sar i es 

 ََٚ َََٓٚ َٓ ، ََٚوََّبه  َٓ ح َادَطَ وَّ ক্ষলঢ,নষ্ট,  

হ্রা,ুলফধা har m,damage, 

l oss,di sadvant age 

 َْٙ ِطَواهَ اِ ফাধযফাধওঢা, প্রলয়াচন, 

চরুযী,ঙ্গীওায compul si on, 

necessi t y, 

r equi r ement ,pl i ght ,pl edge,e

mer gency 

ِطَواِه١َ   ْٙ  ,ফাধযঢাভূরওاِ

ফাধযওাযী,লনফামণ,প্রলয়াচনীয় 

compel l i ng,compul sor y,neces

sar y  

بهَ   َٙ ক্ষলঢওয,লনষ্টওয,স্বাস্থযওয, 

ুলফধাচনও, har mf ul , 

i nj ur i ous, 

noxi ous,di sadvant ageous 

ََٚ َطََُٓ و  ফালধঢ, ওষ্টওৃঢ, ফাধয,কযীফ, 

দসূ্থ,বাফী f or ced,compel l ed, 

obl i gat ed,poor ,dest i t ut e 

وََةََ َٙ ََْٙوة(]ٗ[َ )ভাযা, গুলর 

ওযা,ফাচান,কান তঢযী ওযা,ঝাআ 

ওযা,লরঔা, ওাভডান,ৃণও ওযা, 
ঘাান,t o beat ,st r i ke, 

shoot ,f i r e,pl ay,make a 

musi c,t ype,st i ng,t o i mposeَ

( ٠ََٛٙةَػ٠ِ َوَةََػٖ-( َٙ   লপযা,ফাদ 
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কদয়া to turn 

away,leave,abandon- 

وََ ثَبَٕٙ স্পলন্নঢ ওযা,  অখাঢ ওযা, 
খুযা, প্রস্থান ওযা, ঘলর মায়া to 

pulsate,to move,move, 

cruise,migrate َواةََ ِٙ 

ঠাওা,অলযান ওযা,to 

cover,mount 

وََّ ةَََٙ I I  কভান,, ভঢলবদ ওযা 
ভযা ৃলষ্ট ওযা t o mi x,t o sow 

di ssensi on,t o cause 

t r oubl e ( ث٠ََٕٖٛ٤ ) 

بَهةََ َٙ I I I  প্রলঢলমাকীঢা ওযা t o 

cont end ٙ ) )  

َْٙ َوةََأ I V ফাদ কদয়া t o t ur n 

away (  ػٖ )  

ََٚ بَهةََرَ VI ভাযাভালয ওযা t o f i ght  

one anot her  

َطَوةََ ْٙ VIاِ I I  ছকডা ওযা, ান্ত 

য়া t o be get  i nt o t ur moi l  

 َْٙ ََٙوََأَ َطَ ة  ْٝ ُو ُٙ ،َ ةَ وَْاة  ভায, 

অখাঢ ওযড,গুলরওযড, 

ৃলষ্টওযড,ফানন,ঙাান beat i ng, 

st r i ki ng, 

shoot i ng,coi ni ng,f or mat i on,

mi ni t i ng(money)- 

َْٝ ُو ةَ ُٙ প্রওায,ধযন,ki nd,var i et y- 

وََ ْٙ اةَ أَ নুরু,si mi l ar  

وَْ  وَْثَََٙ َٙ ثَخ َبدَطَ খুলল,ধােো্ , 
ছাাঁলও,অখাঢ,গুলর,দদুণ ল, 

মন্তাযনা,ালস্ত 

bl ow,knock,t hr ust ,j ol t ,st r ok

e, shot , 

t r i bul at i on,puni shment  

َواةَ   ِٙ ঙ্গভ(প্রাডী)copul at i on 

وَِ ٣ْتَ َٙ প্রযৃঢ,অখাঢপ্রাপ্ত,নুরূ 

beat en,st r uck,si mi l ar  

ِو٣ْجَخ َائُِتَطَوََََٙ  َٙ অলযা, 

ওয,শুল্ক,ঘলযত্র, স্ববাফ 

i mposi t i on,l eavy,t ax,char ac

t er ,nat ur e 

ََََََٓٚٓ ََْٚبِهُةَطَ ِوة  ঙাঈলন 

এরাওা,ঙাঈলন,স্থান,করাওারয়,ণ,ফ
ড ঢাফ ু camp,camp 

si t e,spot ,pl ace,l ocal i t y,way

,pat h,l ar ge t ent  

وََبِهُةَطَََََٚٓ  ْٚ ةَ ِٓ ফড 

ঢাফ,ুকলবলরয়ন,ফযাঝ,কযলওঝ,ছাাঁঝা,l
ar ge t ent , 
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pavi l l i on,bat ,r acket ,whi sk,s

weeper  

 َْٚ َوََِٓ اة  ফযাঝ,কযলওঝ 

bat ,r acket (bal l ) 

بهََ  َٚ بهََثََُٓ َٚ ُٓ ثَخ َبدَطَ নুভান 
(ফাচায),লনলরণপ্ত ংীদাযীত্রৃ, ীলভঢ 

ংীদালযত্রৃ 

specul at i on,si l ent  

par t ner shi p,l i mi t ed 

par t ner shi p 

وََ  ْٙ َْٙاثََاِ َواةَ بدَطَاِ অখাঢ st r i ke 

بُهةَ رََ َٚ প্রলঢক্ষ,লফলযাধ,াভন্চয,
মূ্পডণঢা, ংখলণ,ভঢলবদ 

opposi t i on,cont r adi ct i on,di

scr epencymi ncompi at bi l i t y,

conf l i ct ,cl ash 

 َْٙ َِْٙطَواثََاِ ِطَواةَ بدَطَاِ ছালভরা, 
লন্ন,দন্ন ুলফধা, লফৃঙ্খরা, 
লফমণয়, ালন্ত,লস্থযঢা, 
di st ur bance,di sor der ,di sor g

ani zat i on,t r oubl e,unr est , 

r est l essnes  

ََََٙاِهُةَطَََََٞٙ بِهة  ঢাডন,প্রায 

beat i ng,st r i ki ng-  َ٤َْٛو 

اِهةَُ َٞ َٙ ভ্রভনীর াঔী mi gr at or y 

bi r d 

َْٚ ةَ َٓ ْٝ ُو লনয়াকওৃঢ,লনলদ্দণষ্ট,লনলশ্চঢ 

appoi nt ed,f i xed, det er mi ned 

وََّ َٚ ثَخ َُٓ কঢাও,কর,অযাভদায়ও 

mat t r esa,qui l t ,comf or t er  

بِهثَُ  َٚ بِهةَ َٕطََُْٞٓ َٚ ُٓ স্পাআ, 
specul at or  

زََ   بِهةَ ُٓ َٚ যষ্পযলফলযাধী, 
লমাকয,লফবি(ভঢ),লফলযাধী 
conl i ct i ng, i ncomp-i t abl e, 

di vi ded, cont r adi ct or y 

َطِوةَ   ْٚ ُٓ লফযি, লফৃঙ্খলরঢ, 
লফনযস্ত,লনধণালযঢ,লদ্রৃধালিঢ,লফ
মণস্ত, ঈঢযি,ঈলত্তলচঢ,দফুণর 
disturbed,disorded,confused, 

upset,agitated,axious,weak 

َطوََ  ْٚ ةَ ُٓ কঔরাযভাঞ playground 

وََطََ َٙ َٙوَْط(]ٕ[َ ) যি যলঞ্জঢ ওযা t o 

st ai n bl ood 

وََّ طَََٙ I I  যি যলঞ্জঢ ওযা t o st ai n 

bl ood 

ََٚ طََرَ وَّ V রার যং ভাঔা t o be 

r edden 
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طَ   وَّ َٚ ُٓ যলন্চঢ,st ai ned- ََّو َٚ  طَُُٓ

ٖا٤َُل٣ََْ যক্ত যলন্চঢ াঢ 

َْٙ ََِٙوؽََأَ وَِوََخ ، َٙ ٣ْؼَ ائُِؼَطَ ওফয,ভালধ 

gr ave,t omb 

ًََ وََ َٙ ََْٙوً(]ٗ[ )ওাভয কদয়া(ি 

ওলয) t o bi t e f i r ml y ٙ ) ) 

ًََ ََِٙو ََٙوً(]ً[ ) দাাঁঢ কবাঢা য়া 
(ঝলও) t o  be dul l  t eet h 

ًََََٙ وَّ I I  কবাঢা ওযা  t o dul l  

t eet h 

وََ ْٙ ًََأَ IV কবাঢা ওযা t o r ender  

dul l   

ََ ِٙ ًَ وَُ  ْو ََُْْٙٝٙ َوًََ،أَ  ً طا আদন্ত 

mol ar  t oot h 

بهَِ  َٚ ٌَ رَ ٣ْ কদারন,কদারা 
undul at i on,el evat i on 

ََٛ وََ َٙ َٙوَْٛ( ]ٗ]  و٣ََِْٜ، َٙ ُٙوََاٛ، ) 

ফাঢওভণ ওযা, ায়ুলণ ফায়ু 
লনকণঢওযা t o pass f l at us, t o 

br eak wi nd 

وَْ َٙ ، ٛ ْو خ ََََٛٙ ফাঢা,ফাঢওভণ,wi nd, 

f ar t  

  َٛ َوا ُٙ ফাঢা,ফাঢওভণ,wi nd 

ََِٙوعََ ََُٙوعََ، وََعََ،  َٙ وََاػََخ(]ٕ[]ف[]ً]  َٙ َََٙوع، )  

লফডয়ী য়া,য়যালন ওযা,নুলযাধ 

ওযা,ঘায়া to be humble,to 

humiliate,implore,beg  

بهََ عَََٙ IIIএওরু য়া, ভান 

য়া t o be si mi l ar ,equal  

عََ وَّ َٚ  V ভালনঢ ওযা, লভডলঢ ওযাرَ
t o beg, t o humi l i at e 

َطَوعََ ْٙ VIاِ I I  ভালনঢ ওযা, 
লভডলঢ ওযা t o beg, t o 

humi l i at e 

وََ  وَُِٙ ُٙ ْوعَ ع َطََْٝاع َ، َٙ শুয 

স্তন,ফাাঁঝ,t eat  

ْوعَ   ِٙ এওরু,ভঢ si mi l ar  

وََ اَػخ ََٙ লফডয়,নম্রঢা,লবক্ষাফৃলত্ত,লভনলঢ 

sumi ssi veness,humbl e-ness, 

beggi ng, sol i ci t at i on 

بهََ  َٚ َػخ َُٓ াদৃয,লবন্নঢা,লভর 

si mi l ar i t y,r esembl ance 

 ََٖ عَ رَ وُّ ঘায়া,লবক্ষা,লবক্ষাফৃলত্ত,লভডলঢ 

i mpl or i ng, 
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beggi ng,suppl i cat i on,si i t at

i on 

بِهعَ   َٙ দফুণর,ণফণ,চযাগ্রস্থ f r ai l  

بِهعَ   َٚ ُٓ এওরু, 

بِهعَ   َٚ ُٓ এওরু,মূ্পডণ,ফঢণ ভান  

বলফলৎ ওার(গ্রা)si mi l ar , 

i mper f ect (gr am) 

وََ ََُْٙ َََٙاِؿ َْ طَ ْوَؿ লং,l i on 

ْوؿََ ََِٙ ّ ب  ََٔ َواِؿ طَخ ََٙ  লং l i on 

ََّ ََِٙو َََٙوّ( ]ً]  ) অগুন ধযা, 
কাডা,জ্বরা,মুদ্ধ রাকা, t o cat ch 

f r e,be on f i r e,bl aze,t o f l ar e 

up(war ) 

ََََّٙ وَّ I I  ফালঢ জ্বারান,জ্বারান t o 

ki ndl e,l i ght  

وََ ْٙ ََّأَ I V ফালঢ জ্বারান,জ্বারান t o 

ki ndl e,l i ght  

ََٚ ََّوََّرَ Vকাডান,দাঈ দাঈ ওলয 

জ্বরা,ুলড মায়া,জ্বলর মায়া t o 

bur n,f l ar e,be abl aze 

ََّ َطَو ْٙ VIاِ I I  অগুন ধযা, 
কাডা,জ্বরা,মুদ্ধ রাকা, t o cat ch 

f r e,be on f i r e,bl aze,t o f l ar e 

up(war ) 

 َّ َوا ِٙ কাডা,জ্বরা,অগুন,লগ্নওাণ্ড 

bur ni ng,bl aze,f i r e,i nf er no 

 َْٙ َّ ِطوََاِ  ,কাডা,জ্বরা ا
অগুন,লগ্নওাণ্ড bur ni ng, 

bl aze,f i r e,i nf er no 

َْٚ ُٓ َّ َطِو চরন্ত,জ্বরভান, 

bur ni ng,f l ami ng,on f i r e 

ِو١ََ َٙ ََٙوََٝآح( ]ً]  ََٝح، وََا َٙ ََٙوََٟ، ) 

করলক ণাওা,বযস্থ য়া,প্রললক্ষঢ 

য়া  t o be 

devot ed,accust omed,t r ai ned 

ََ١ وََّ َٙ I[ٙوٝ[  I  ংখললণ ঈৎা 
কদয়া, বযস্ত ওযা,রাকান t o set , 

t o pr ovoke a f i ght ( ة٠ََٛٙ ) 

وََ  ،َأََِٙ َطََْٙاء  َٝ و  ْو ِٙ লওাযী, লওাযী 
কুকুয hound, hunt i ng dog 

وََ  ح ََٙ َٝ ا করাব,ণণকৃনু্ধঢা, 
gr eed,vor aci t y 

بهَ ََ  َٙ َط  اه  َٞ َٙ ণণকৃনু্ধ,করারু, 

লংস্র, বয vor aci ous, 

covet us,r apaci ous,f ar oci ous

, savage, unci vi l i zed- 
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اهَ  َٞ َٙ লওাযী শু pr edat or y 

ani mal  

ََٚغََ ََْٙؼ লঙাঁ]ٙؼٚغ[َ লড কপরা,গুলডয় 

কদয়া t o t ear  down, 

demol i sh ٠ٛ ) ) 

َََٚ ْؼ َٚ I  غََرَ I  ক্ষলয় মায়া, দফুণর 

য়া,লফলচ্ছন্ন য়া t o 

decl i ne,t o become weaker ,t o 

f al l  apar t  

ََٚ ْؼ ؼَخ ََٙ ধ্বং,লফনষ্ট, কালড,দফুণরঢা 
demol i t i on,sappi ng,debi l i t y 

غَ   ِٚ ْؼ َٚ زَ ُٓ ঘা,দফুণর,লফনয়ী, নম্র 

decayed,debi l i at ed, 

week,humbl e, 

ؼُقََ َٙ ؼَقََ، َٙ َٙؼُق (]ٕ[]ى]  ؼَْق، َٙ ) 
লদ্রৃগুড ওযা t o doubl e ٠ٛ ) )  

بػََ قَََٙ I I I  লদ্রৃগুড ওযা t o 

doubl e ٠ٛ ) ) 

بكَغََ َٚ VIرَ  লদ্রৃগুন য়া,ফহুগুন য়া 
t o be doubl e,t o be 

mul t i pl i ed 

 َْٙ َطَؼََأَ ِؼقَ بف  َٙ লদ্রৃগুন,গুনড, 

ওালডয বাচ doubl e, 

f ol d,f ol dof  gar ment - 

َْٙ ؼَبفَ أَ পাাঁও,ূনযস্থান 

i nt er st i ces,space 

ََٚ بِػ٤ْقَُرَ লফলয়াফরী,লফলয়ফস্তু, 

বাাঁচ,দআু রাআনলনয ভধযস্থর ( فً ), 

cont ent s,t ext ,f ol ds,spaace 

bet ween l i nes 

بػََ  َٚ بػََبدَطَلََُٓ َٚ خ َلََُٓ লদ্রৃত্রৃ, 

ফহুগুডত্রৃ,লভশ্রড doubl i ng, 

mul t i pl yi ng,compoundi ng- 

بػََ َٚ لَبدُٓ চটিরঢা 
compl i cat i on(dsease) 

بِػقَ ََٚرََ  লদ্রৃত্রৃ, ফহুগুডত্রৃ,লভশ্রড 

doubl i ng, mul t i pl yi ng 

ََٚ ؼَقَ ُٓ লদ্রৃগুড,গুলডঢ,লভলশ্রঢ,ফহুগুড 

ফলধণঢ t wof ol d,doubl e, 

mul t i pl i ed,compounded,i ncr e

ased many t i mes 

ََٙؼُقََ ُْٙؼق(]ى[ )দফুণর য়া t o be 

weak 

ؼََ ْٙ قََأَ I V দফুণর ওযা t o weaken 

ؼََ ْٚ زَ ٍْ قََاِ X দফুণর ভলন ওযা t o deem 

weak 

 ََٙ، َُٙؼَْْؼق  ق  দফুণরঢা,ক্ষীডঢা, 
ওৃওায়ঢা, weakness, 
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f eel eness,f r ai l i t y,debi l i at

i on 

ؼََ ُٙ ، ؼَبف  ِٙ بُءَطَلََٙؼلخ ، ط( ّ)ٙؼبِئُقَ   

ؼَِ ٤ْقَ َٙ দফুণর,ওৃওায়,লনফণর,ুরুলত্রৃী
ন, ত্রুটিমুিweak,f eebl e, 

debi l i at ed, 

i mpot ent ,def i ci ent  

 َْٙ ؼَبفَ اِ দফুণরঢা,ক্ষলঢ, ক্ষয়ওয 
debiliated,impairment,weakenin

g 

 ََٚ َْ ؼَقَ ُٓ দফুণর,লনমণালঢঢ,দঃুস্থ, 

দদুণাগ্রস্থ deemed 

weak,weak,oppressed,miserable 

ـََشََ َٙ ـْش( ]ف]  ََٙ ) লফভ্রান্ত ওযা, 
ঢফুলদ্ধ ওযা ,গুরাআয়া 
কপরা,কভাআয়া কপরা to 

confuse,mix up ٠ٛ  ) ) 

ـَب  ْٙ ـْشَ طََسَ أَ ِٙ গুচ্ছ, পুলরয 

কঢাডা,ঢফুলদ্ধ, লফৃঙ্খরা,লফভ্রালন্ত 

bunch,bouquet,jumble,embarras

sment,chaos, maze- َْٙ بُسَـََأ

ّاالؽََلَ ঈল্টাাল্টা স্বপ্ন,দঃুস্বপ্ন 

confused dreams 

ََٜ ـََ َٙ ـَْٜ(]ف[ َٙ ) লঘা,ফাধয ওযা, t o 

pr ess,t o squeeze (  ٠ََٛٙػ٠ِ ) 

ََٜ ـَ َٚ ْٗ VIاِ I  ফাধয য়া t o be 

pr essed 

  َٜ ـْ ٙঘা,কচাড কদয়া, 
ঢযাঘায,ঈলত্তচনা pr essur e, 

emphasi s, 

oppr essi on,t ensi on 

ـَْطخ َ  َٙ ঘা pr essur e 

بؿَُ َََْٙٞ ٛ দঃুস্বপ্ন ni ght mar e 

  َٜ بَؿ َٚ ঘা,comprرَ essi on  

 ََٚ ْٗ َٛ اِ ـَب ঘা লযয ক্ষভঢা, 
লস্থলঢস্থাওঢা compr ess-i bi l i t y 

 َٜ بِؿ َٙ  : ংলওাঘওাযী - خَآََُ

بِؿطََ خ ََٙ ংলওাঘনমন্ত্র compr essor  

  َٛ ْٞ ـُ ْٚ َٓ ংকুলঘঢ 

compr essed(ai r آء َٞ َٛ )  

ََٖ ـَِ َٙ ـَٖ(]ً[ َٙ )ত্রুঢা কালড 

ওযা,লফযি য়া   t o har bor  

hat r ed,t o r esent ( ٠ػِ ) 
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ََٚ ََٖرَ بَؿ VI  যষ্পলযয প্রলঢ ত্রুঢা 
কালড ওযা t o har bor  gr udge 

agai nst  one anot her  

  َْٙ َٖ ـََأ ـْ ِٙ َطَ  ٕ ب লফদ্রৃল,অলিা, 

ত্রুঢা,ুব, আচ্ছা 
r i var y,r ancor ,gr ude, i l l  

wi l l  

  َٖ ـِ َٙ লফলদ্রৃলযায়ড, 
ত্রুঢাূডণ,লংুও,কু্ষব্ধ mal aci ous, 

r ancor ous, 

r esent f ul ,mal evol ent  

٤َْ٘ـََََٙ  ـِ َٙ َطَ ُٖ خ َبئِ লংা, 
লফলদ্রৃল,ত্রুঢা, যলংা,  খডৃা 
r ancor ,gr adge,mal i ce, hat r ed 

لَّخ َََٙ লবড,চঝরা, 
cr owd,j am(peopl e) 

لََ  َطَِٙ لَّخ َبف  ِٙ ঢীয,কফরাবূলভ, 

াড,লওনাযা, bank,shor e, coast  

لَقَ ََٙ দালযদ্র,লনঙ্গঢা,ঘযভ দালযদ্র 
poverty,destitution 

لَْ ِلعَ ِٙ কফগ frog 

لَوََ  َٙ ْلو(]ٗ[ َٙ )কফডী ওযা,দলড 

কাঁঘান t o br ai d,t o t wi ne(r ope) 

لَّوََََٙ I I  কফডী ওযা  ,দলড কাঁঘান t o 

br ai d,t o t wi ne (r ope) 

بكََ وَََٙ I I I  াাময ওযা t o hel p 

ََٚ بكَوََرَ VI  যষ্পয াাময ওযা t o 

hel p each ot her  

لَُ  َطََُْٞٙ ْلوَ ه  َٙ কখয(লচলনয) 

gi r t h(saddl e) 

لُوَ   َََُٙٙ  কখয(লচলনয) بهَ لََطَ

gi r t h(saddl e) 

لََ  ِل٤َْبئُِوَطََٙ َوح ََٙ কফনী,লফনুনী, 
লফনুনীওভণ, লপঢা, ুঢায  দলড 
plait,braid,plaitwork,lace,strand 

ََٙلَب ََْٙلٞ(]ٕ[ )কফী য়া t o be 

abundant  

َْٙ ل٠َأَ I V ঈদায  দান ওযা t o al l ot  

gener ousl y ( ػ٠َٛ٠ِ ) 

ح َ  َٞ لَ َٙ অযাভদায়ও easy, 

comf or t abl e َُح َٞ لَ اُؼ٤َِْ َٙ ুন্নয 

চীফন 

بفَ  َٙ প্রঘুয,মণযাপ্ত,লফস্তালযঢ,ফযাও 

abundant ,ampl e,det ai l ed,ext

ensi ve 
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َََّ َٙ ََلَََُخ(]ٗ[ َٙ ََََٙلٍ,  )লফলণ মায়া 
t o go ast r ay ( ػَٖٙ ) 

َََََٙ َِّ I I  লফণকাভী ওযা t o l ead 

ast r ay ٙ ) )  

َََّأََ َٙ I V লফণকাভী ওযা t o l ead 

ast r ay ٙ ) ) 

  ََ ُٙ বূর er r or  

ََلَ  َُخ ََٙ এওটি লফণ কভন,বূর  a 

st ayi ng f r om t he t r ut h,er r or  

ََلَ  خَ َََُٙ বূর er r or  

بَُِ  َٙ ٤َََُْأَ ْٞ ُِ ْٙ َطَأ خ ََُ বূর er r or  

 ََٚ َِّخ َُٓ এওটি ম্ভফনা ফা স্থান লফলণ 

মায়ায,বূলরয ওাযন pl ace i n 

whi cht he way i s easi l y 

l ost ,cause of  er r or  

 َْٚ ََ رَ ٤ْ ِِ ভ্রান্ত ণপ্রদণন 

mi sgui dance 

 َْٙ ٍَ ََلَاِ ভ্রান্ত ণপ্রদণন 

mi sgui dance 

َطَََََٞٙ   ٍ ٍَ ا ب َٙ লফণকভন,খুলয 

কফযান,ণভ্রান্ত, ভ্রভাত্মও 

st r ayi ng,r oami ng,ast r ay,er r

oneous,  

بَُّخ َََٙ  ফহুর প্রঢযালঢ রক্ষয, এওটি 

লফণকাভী শু obj ect  of  l ong 

desi r ed wi sh,a st r ay ani mal  

 

 ََ ِِّ َٚ ُٓ ভ্রান্ত,ভ্রান্তীূডণ,প্রঢাযডাডূণ,mi sl

dadi ng, decept i ve 

  ََ ِٚ ُٓ ভ্রান্ত,ভ্রান্তীূডণ, 
প্রঢাযডাূডণ,mi sl dadi ng, 

decept i ve 

ِِغََ َٙ َِغ(]ً[  َٙ ِْغ، َٙ )ফাাঁওা ওযা t o 

cause bend 

َََِٙغََ ِْغ( ]ف]  ََٙ ) লপলয অা ,ওায 
লদলও মায়া, ণভ্রষ্ট ওযা,t o si de 

wi t h, t o devi at e,t ur n away 

ُِغََ َٙ ََلَػخ(]ى[  َٙ ) ি য়া t o be 

st r ong 

ِِغََ َٙ َِغ(َ]ً[َ َٙ ( ফাাঁওা য়া 

َِّغََََٙ I I  ফাাঁওা ওযা t o cause 

bend ٠ٛ ) )  

َِّغََرََ َٚ V াযদী য়া t o be 

ski l l ed ٠ٛ ) )  
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َطَِغََ ْٙ VIاِ I I  াযদী য়া t o be 

ski l l ed ( ة )  

ََِ ْٚ زَ ٍْ غََاِ X াযদী য়া t o be 

ski l l ed ٖٓ ) )  

ِْغَ   َٙ নুযাক,ঝান, ভভঢা, 
af f ect i on,achment  

 َْٙ َََُِلَأَ ُٙ ،َْٞع ، ِْغ  ِٙ ، َِغَ ع َطََأُِٙغ  ِٙ     

াাঁচয, লনকণভধণ, াশ্বণ(লত্রবুচ) 

r i b,out l et ,si de 

 َِِ ٤ْغَ َٙ ি,দঢৃ়,জ্ঞানফান, লবজ্ঞ 

st r ong,st ur dy,knol edgeabl e,

exper i enced 

ََلَػخ َ َٙ লি,ফলরষ্ঠঢা,ুঞাভঢা 
st r engt h,st r ongness, 

r obaust ness 

زََ ِِّغَ ُٓ َٚ লফাযদ, 

লবজ্ঞ,ঈমুি,ুলযলঘঢ,expar t , 

ski l l ed, 

f i mi l i ar ,pr of i ci ent  

ََّْ َٙ ]ٕ[)َّْ َٙ )লভরালনা,ংগ্র ওযা, 
অলরঙ্গন ওযা t o br i ng t o 

gat her ,col l ect , 

gat her ,uni t e,embr ace ( ا٠َٛ٠َُٙ

)  

ََٚ ََّّرَ ب VI  লভরালনা t o br i ng t o 

gat her ( ا٠ُ ) 

ََٚ ْٗ ََّْاِ VI I  এওত্র ওযা t o cl ose ( ا٠َُ

) 

  َْ َٙ ংমুলি,চভালয়ঢ,কমাকদান, 

লভশ্রন,স্বীওৃলঢ,স্বযফডণ ( وُ  ) 

addi t i on, gat her i ng, 

j oi ni ng,admi ssi on,t he 

vowel (u) 

 ََََََّٙٔٙ خ َبدَطَ َّٔ স্বযফডণ’ঈ’, t he 

vowel (u),- بدََٙ  َّٔ অলরঙ্গন, অদয 

embr ace,hug 

 َََََْٙٔ٤ ِٔ َٙ َُْطَ خ َبئِ َٔ কমাক,মূ্পযও, 

ফৃলদ্ধ,ফাডলঢ addi t i on, 

suppl ement ,i ncr ease 

َّ رََ  ب َٚ এওলঙ্গ j oi nt l y (  ٓغ )  

 َّ ب َٔ َٚ ْٗ  ,ংলমাচন,কমাকاِ

লভলঢ,ন্তবুণ লি 

annexat i on,j oi ni ng,uni on, 

ent r y ( ا٠ُ ) 

 َُٔ ْٚ َٓ َّ ْٞ ফন্ধ ,ভচফুঢ, লবদয 
অঝওান, ংকুলঘঢ(ভুঔ) cl osed, 

t i ght , compr essed (mout h) 



101 

َََّ َؾ َٔ ْٙ َؾََلٍ(َ]ٙٔؾَ[َاِ َٔ ْٙ  QIV)اِ

দৃয য়া,লফলরন য়া,কলর 

মায়া,ওলভ মায়া,t o di sappear , 

vani sh,f ade,mel t  away,t o 

decr ease 

  ٍَ ْؾَل ِٔ ْٙ  ন্তধণান, লম্রয়ভান, ম্যানاِ
disappearance, fading 

 ََٔ ْٚ ُٓ ََ  ,দৃয, ক্ষডস্থায়ী, লনয ِؾ
ওভ vanishing , fading,damped 

ـََ َٔ َٙ ـ( ]ٕ]  ْٔ ٙ) কঢর 

ভাঔান,খলা,ুকন্ধী ভাঔান to 

oil,rub,perfume ( ة٠ََٛٙ )  

ََٔلََ َٙ ل( ]ٕ] ]ٗ]  ْٔ ََٙ ََٔبك،َ ََٙ )াচান, 

ফযালন্ডচ ওযা to dress,bandage 

لََََٙ َّٔ II াচান, ফযালন্ডচ ওযা to 

dress,bandage 

  ََٔ بك َِٙ ফযালন্ডচ ওযড, 

ফযালন্ডচ,ফাাঁধন,এওালধও কপ্রলভ ভত্ত 
য়া 
bandaging(wound),bandage,ban

d,ligature,carrying on sveral 

love affair 

 ََٔ حَ بكََِٙ রঙ্কযন, জ্জীওযন,ফযালন্ডচ 

dressing(wound) 

 ََٚ لَ ُٓ ِّٔ নাণ(ুরুল), nurse(male) 

لَح َ   ِّٔ َٚ ُٓ নাণ nurse 

و ُٔ ََٔوََ،َٙ َٙ ُٔو( ]ٕ[]ى[  ُٙ و، ْٔ ُٙ ) 

শুলওলয় মায়া, ংকুলঘঢ ওযা t o be 

l ean 

وََََٙ َّٔ I I  শুওান t o make l ean 

وََ َٔ ْٙ Iأَ Vককান ওযা,শুওান t o 

make l ean 

ََٚ وََرَ َّٔ Vশুলওলয় মায়া t o be 

l ean,emaci at ed 

ََٔ َٚ ْٗ وََاِ VI I  শুলওলয় কপরা t o dr y up 

وَ ََٙ  ْٔ ক্ষীনঢা, ওৃঢা, শুওনা 
emaci at i on,l eanness,t hi nnes

s 

 َُٔ  ক্ষীনঢা, ওৃঢা, শুওনা هَ َُْٞٙ
emaci at i on,l eanness,t hi nnes

s 

بهَ   َٔ ِٙ ঔাযা bad  َٖ بهَ  ك٣َْ َٔ ِٙ ঔাযা 

ঊড bad debt  

 َََََِٙٔٔ َٙ ٤ْوَ بئُِوَطَ হৃদয়,ভন, 

লফলফও,ফণনাভ(গ্রাভা) hear t ,mi nd, 
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consci ence,per sonal  

pr onoun(gr am) 

 َْٚ ِٓ ٤ُْوَطَ ِٓ ب َٚ بهَ َٓ َٔ কখাডলদৌলডয 

ভাঞ,কদৌডণ, ওভণলক্ষত্র, 

এরাওা,লযলধ r ace cour se,r ace 

t r ackmar ena,f i el d of  

act i vi t y,f i el d 

 َْٙ بهََاِ َٔ ঠাওন,কঠলও যাঔা, ভানলও 

যংক্ষডীরঢা,conseal ment ,supr

r esi on, ment al  r eser vat i on 

وَ   ِٓ ب َٙ ক্ষীন,াঢরা,শুওনা 
l ean,t hi n,sl i m 

وَ   َٔ ْٚ ُٓ ককান,রুওালয়ঢ,ৃণও 

ফণনাভ(গ্রাভ) hi dden,secr et , 

i ndi pendent  pr onoun(gr am) 

ََٖ ِٔ ََٙ بٕ(]ً[  َٔ ََٙ ،ٖ َٔ ََٙ )  দালয় য়া, 
চালভন য়া,দীখণস্থায়ী কযাকািান্ত 

য়া t o gi ve secur i t y,be 

l i abl e ( ة ) 

ََّٔ َََٖٙ I I  লনশ্চয়ঢা ায়া t o have 

i nsur ed ٠َٖٛٓ ) )  

ََٚ ََٖرَ َّٔ V ালভর ওযা t o 

i ncl ude ٠ٛ ) ) 

ََٖ َٓ ب َٚ VI কমৌণবালফ দায়ী য়া tرَ o 

be j oi nt l y l i abl e ٠ٛ ) ) 

  َٖ ْٔ ِٙ লবঢয,লবঢলয,i nsi de, 

i nt er i or - ََٖ ْٔ ِٙ (pr ep) 

লবঢলয,লবঢয,ভলধয,i nwi t hi n,i ns

i de of ,among-

ً٘ب ْٔ ِٙ (adv)ফণফযাী,লযাক্ষবালফ 

i ncl usi vel y, i mpl i ci t l y 

 َِ٘ ْٔ ِٙ َ٢ অন্তবূে ক্,উয,রুওালয়ঢ, 

ন্তলনণলঢ,i ncl uded,,hden,i mpl i

ed 

 ََٙ َٕ ب َٔ দালয়ত্রৃ,লনশ্চয়ঢা,লনযাত্তা, 
ফীভা r esponsi bi l i t y, 

secur i t y,saf eguar d,i nsur anc

e 

 ََٔ ٤َْبُءَطََُ٘ٙ ِٔ ََٙ  ٖ দালয়ত্রৃীর, 

চফাফলদীভূরও,দায়ী,চালভনদায,লন
শ্চয়ঢাদানওাযী r esponsi bl e, 

answer abl e,l i abl e,war ant or

(  ة ) 

ََٔ َبََٗٙ خَ  লনশ্চয়ঢা,লনযাত্তা, 
ফন্ধওী,চালভন guar nt y, 

war ant y,col l at er al ,secur i t y 
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 َْٙ َٖ أَ َٔ বার লনযত্তা 
কদয়া,of f er i ng bet t er  

guar nt y 

 َٖ ٤ْ ِٔ  নিয়ায ফযফায (ম্মন্ধ লদ)رَٚ

use of  aver b wi t h 

pr eposi t i on 

  َٖ ُٓ ب َٚ  ,বাকাবালক, কমৌণদালয়ত্রৃرَ

কমৌণদায়, ংলঢ mut ual i t y, 

j oi nt  l i abi l i t y, sol i der i t y 

 َ٢ِ٘ ُٔ َٚ ঐওযতা ম্পজওেرَ  sol i dar y 

 َََٙ  ٖ ِٓ ب দায়ত্রৃীর, চফাফলদীভূরও, 

দায়ী,চালভনদায,লনশ্চয়ঢাদানওাযী 
r esponsi bl e, answe-r abl e, 

l i abl e, war ant or (  ة ) 

 َِٓ ب َٚ ََْٓ٤َُٔ ْٚ َٓ َطَ ُٖ َٕ ْٞ লনশ্চয়ঢাপ্রাপ্ত, 

লনলশ্চঢ,guar ant ed,esur ed 

َُٖ ٤ْ ِٓ ب َٚ َٓ লফলয়ফস্তু,লযভান,াযভভণ,
ণণ(ভালন)cont ent ,essence,meani

ng 

 ََٚ ُٓ َٖ َّٔ ন্তবূণ ি,উয 
i ncl uded,i mpl i ed,under st ood  

زََ  ُٓ َٖ ِٓ ب َٚ যষ্পয,ূযও, ংলঢ,এওয 
mut ual , 

r eci pr ocal ,sol i der i t y, 

ََّٖ َٙ َّٖ(]ف] ]ٗ]  ََٙ ) কণলও 

মায়া,ফাদ ডা, ফলঔর য়া t o 

keep back,t o be spr i ng,be 

st i ngy 

َََََٙ:   ًّٙ٘بَ)ة(ََ ًّٖ ফাদ কদয়ায চনয 
i n or der  t o spar e 

 َِ٘ َٙ َٖ ٤ْ লওলঝ,লভঢফযয়ী, 
ংমঢ,ল্প,াভানয,st i ngy,sar i n

g,economi cal ,scant y,poor , 

ََُٙ٘يََ ََْٙ٘ي( ]ى]  ًََخ، َ٘ب َٙ ) অফদ্ধ 
য়া,ফন্নী য়া,দফুণর য়া,িান্ত 
য়া to be cramled,confined,to 

be weak,be exhausted 

ْ٘يَ ََٙ  দালযদ্র,দঃুঔ, poverty,distress 

بِٗيَ ََٓ  َٚ ওষ্ট,ভুলওর weak,misery 

ِ٘يَ   ْٚ ُٓ দফুণর,িান্ত weak,exhausted 

  َٞ ْ٘ َٙ ন্তানযা,কঙলর কভলয়, children 

ََ٢ِ٘ َٙ ]ً[)٠َََ٘ٙ )ীড য়া,লফলাদূডণ 
য়া t o be l ean,be consumed 

(gr i ef ) 

َْٙ ٠َ٘أَ I V দফুণর ওযা, ীডণ ওযা, 
দঃুলঘন্তাগ্রস্থ ওযা t o weeken,t o 
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emaci at e,t o consume (of  

axi et y) 

  َٖ َٙ াঢরা,ক্ষীড,শুওনা, 
িান্ত,দঃুঔবাযািান্ত,ক্ষয়প্রাপ্ত l ean, 

eci at ed, 

wast ed,exhaust ed,consumed 

wi t h gr i ef  

٠ً٘ َٙ দফুণরঢা,ওৃওায়ঢা,লনলস্তচঢা,িা
লন্ত,ক্ষীডঢা, লফলাদ 

weakness,f eebl eness,debi l i t

y, exhaust i on, gr i ef  

 ٠ً٘ ْٚ ُٓ ীডণ,ওৃওায়, 

ক্ষয়প্রাপ্ত,িান্ত,ক্ষয় য়া, শুওাআয়া 
মায়া l ean, 

emaci at ed,wast ed,exhaust ed,

wast i ng away 

لََ َٜ َٙ ل(]ف[ ْٜ ََٙ )লনমণাঢন ওযা t o 

oppr essed ٙ ) )  

طََ ْٙ لََاِ َٜ VI I I  লনমণাঢন ওযা t o 

oppr essed 

 ََٜ ِط ْٙ َْٙبكََاِ ََٜادَطَاِ بكَ ِط ঘাাঘাল, 

লনমণাঢন,দাত্রৃফন্ধন suppr es-

si on, oppr essi on, per -

secut i on,ensl avement  

 َِٜ َط ْٚ ل َُٓ ঢযাঘাযী,লনমণাঢনওাযী 
oppr essor ,t yr ant ,per secut or  

َُٜ َطََْٞٙ وَ ه  ْٜ َٙ ীলণ,ঘূডা summi t ,t op 

 

[٠َََٛٙ] ٢ٜٙ ب I I I  নুরু 

য়া,ঢুরনা ওযা, নুওযন ওযা t o 

be al i ke,t o compar e,t o 

i mi t at e ( ػ٠َََٛٙ٠َِث٤َٖةََََََ ) 

 ٠ًٜ َٙ যচস্রাফ ফন্ধ য়া, 
menopause 

  َ٢ ِٜ َٙ নুরু ,এওভঢ, াল্টা 
si mi l ar ,al i ke,cor r espondi g, 

anal ogous 

َٛبح َ  ب َٚ ُٓ াদৃয,লবন্নঢা, 
লভর,াভয,ংকলঢ,ঢুরনা 
si mi l ar i t y, l i keness, 

anal ogy,compar i son 

 ََٚ ُٓ َٙ  ,নুরু ,এওভঢ, াল্টা ب
si mi l ar ,al i ke,cor r espondi ng

, anal ogous, 

بءََ َٙ ء(]ٕ[ ْٞ ََٙ )ঈজ্জর য়া t o shi ne 

أََََٙ َّٞ I I  ঈজ্জর ওযা t o l i ght ٠ٛ  ) )  

بءََََٙأََ I V ঈজ্জর ওযা t o l i ght  
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ََٚ أََرَ َّٞ V ঈজ্জর ওযা t o l i ght  

بءََ َٚ زَ ٍْ  X, ঈদ্পালঢ য়া, অলরাاِ
ঘায়া t o seek l i ght ,t o be 

i l l umi -nat ed (  ة ) 

َطَ اء  َٞ ْٙ ءَ أ ْٞ َٙ আজরা, ঈজ্জ্বরঢা 
l i ght , l i ght ness 

ئ٢َِ ََٙ  ْٞ অলরা-ম্পলওণ ঢ,অলরায 

ঈৎ,l umi nar y - َ٘ َْٞ خٍََُ ئ٤َِّخََِٙ অলরাও 

ফলণ l i ght  year  

 َ ٤َبءَ ِٙ প্রজ্জরন,ঈদ্পালন,প্রদীলপ্ত  

l i ght i ng,i l l umi nat i on 

ََٙ  প্রজ্জ্বরন,ঈদ্পান,অলরাওজ্জা  بَءح َاِ
l i ght i ng,i l l umi nat i on 

 َْ٢ ِٚ ٤ئَ ََٓ)ءَ ُٓ ْٚ ) ঈজ্জর, বাস্বয, দীলপ্ত, 

ঙঝা shi ni ng, l umi nous, gl ow 

ََٙبهََ ه(]ٕ[ ْٞ ََٙ )ক্ষলঢ ওযা,ক্ষাঢ, 

কু্ষধা ায়া,অভৃঢুয নাালয ণাওা  
t o har m, t o i nj ur e,t o 

pr ej udi ce,t o suf f er  

hunger ,t o st ar ve t o deat h 

ََّٞ َٚ هََرَ V ফযণায় ঙঝপঝ ওযা t o 

wr i t he wi t h pai n 

ََٙبعََ ع(]ٕ[ ْٞ ََٙ )ঙলডলয় কদয়া ,কন্ধ t o 

spr ead 

ََّٞ َٚ عََرَ V ঙলডলয় কদয়া ,কন্ধ t o 

spr ead 

 َْٞ هَ َٙ প্রঘন্ড কু্ষধা vi ol ent  hunger  

بءَ ََٙ َٙ ْٞ(ََََٕٙ ( ؤ َْٞ ব্দ,তজঘ nol se, 

upr oar  

  ََٙ٠ ًٙ ْٞ ব্দ,তজঘ noi se, 

upr oar  

بعََ َٙ َْٞع( ]ٕ]  ََٙ ) ঙডান,ুকলন্ধঢ 
য়া,ুকন্ধ লনৃঢ য়া               
to spread,to be fragrant, 

exhalemfragrance 

ََٚ عََََّٞرَ V ঙডান,ুকলন্ধঢ 
য়া,ুকন্ধ লনৃঢ য়া  to 
spread,to be fragrant, 

exhalemfragrance 

َٟ َٞ ََٙ  ]١َّ(]ٗ] ]١ٞٙ ِٞ َٙ ،٢ّ َٙ ) 

ََ١ ِٞ ََٙ َ]ً[َফরম্বন ওযা, াাময 
কনয়া, অশ্রয় ায়া t o 

r esor t ,t o t akw up,adopt  ََ١ ِٞ َٙ-

ক্ষীন য়া,ীডণ য়া,স্থায য়া  
t o be l ean,ski nny 
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َْٙ ٟأَ َٞ I V দফুণর ওযা, ক্ষলঢ ওযা 

 t o weaken,t o har m ٠َٛٙ ) )  

ََٞ َٚ ْٗ ٟاِ VI I  কমাক কদয়া,নুযন 

ওযা,ভালফ ওযা t o j oi n,r al l y, 

f ol l ow (   ا٠ُ ) 

  َٝ ب َٙ াঢরা ,ীডণ,লস্থায 

l ean,t hi n,shi nny 

بهََ َٙ ٤َََْٙو( ]ٗ]  ) ক্ষলঢ ওযা, t o 

har m,damage  

٤ْوَ ََٙ   ক্ষলঢ, ধ্বং, বুর, অিভন, 

ভঢা har m, 

damage,i nj ur y,wr ong,of f ence 

خَُ َٔ َْ ٤ََْهِ ٟيََِٙ : ভবাক unj ust     

ََٙبعََ ٤َََٙبع(]ٗ[  ٤ََْٙغ، ) ালযলয় মায়া 
t o get  l ost  

ََّ٤ غَََٙ I I  নষ্ট য়া t o r ui n 

بعََأََ َٙ I V নষ্ট য়া t o r ui n 

٤ْغَ   َٙ ক্ষলঢ  , l oss 

 ََ٤ ٤ََْبعَ ِٙ َٙ ؼَخ َطَ বূম্পলত্ত, এরাওা, গ্রাভ 

est at e,smal l  vi l l age 

٤َبعَ ََٙ  ক্ষলঢ,ধ্বং,l oss, 

r ui n,dest r uct i on 

َْٚ ٤َبعَ ِٓ লভঢফযয়ী,ফযয়ী 
wast er ,wast ef ul  

ََ٤ ْٚ ٤ْغَ رَ ফযয়,ফলরা,বুর 

wast e,negl ect  

 ََٙ  ফযয়,ফলরা,বুর خ َبػََا

wast e,negl ect  

 َ َط٤َََِٙ ٤َّغ  ُٙ ببع ، ئِغَ َٙ ক্ষলঢগ্রস্থ, কযীফ, 

ঢবাকয,দঃুস্থ l oosi ng, 

poor ,unl ucky,  

٤َبعَ  َٙ িনত, ধ্বং l oss r ui n 

٤َغَُ ْٙ অনধও দদুণাগ্রস্থ morأ e 

mi ser abl e 

٤َبعَ  ْٚ ِٓ অনভতফযয়ী, ঘয়ী pr odi gal , 

wast ef ul  

 َْ٤ ِٚ ؼَخ ََٓ ধ্বং,ক্ষলঢ 

r ui n,dest r uct i on,l oss 

ََّ٤ َٚ غَ ُٓ ফযয়ী,লভঢফযয়ী,ঈডনঘন্ডী
, wast er , wast ef ul , 

squander i ng 
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بفََ َٙ ٤ََبكَخ(]ٗ[  ِٙ ٤ََْٙق، )লঢলণ 

য়া, লফযলঢ ওযা t o be 

guest ,t o st op 

٤َّقََََٙ I I  লঢলণ কনয়া t o t ake 

guest ٙ ) )  

بفََ َٙ Iأَ V লঢলণ কনয়া t o t ake 

guest ٙ ) )  

ََٚ ْٗ بفََاِ VI I  কমাক ওযা t o add ( ا٠ُ )  

 َْٙ ٤َُ٤ََأَ ُٙ ، َََْٙٞبف  َطَ ٤ْقَ ف  লঢলণ, 

লযদণও guest ,vi si t or  

٤َبكَخ َ  ِٙ বযণণনা,লঢলণ 

অযায়ন,স্বাচ্ছন্ন 

লফধান,চায়কা,অলঢলণয়ঢা 
r ecept i on,ent er t ai nment , 

accomodat i on, hospi t al i t y 

٤َبفَ  ْٚ ِٓ লঢলণযায়ড,লঢলণযায়ড 

ওঢণ া hospi t abl e, hospi t abl e 

host بكَخ َََٓ  َٚ ঙাত্রাফা,লঢলণারা, 
host el ,guest house 

 ََ٤ ْٚ لَخ ََٓ লঢলণারা,খয 

guest house,guest  r oom 

بكَخ َ  َٙ ংলমাচন,ন্তবূণاِ লি, 

দঔর,ফযাদ্দ,ফন্টন, ম্মন্ধদ 

কঞন(গ্রাভায) 

addi t i on,annexat i on,assoni g

nment , al l ocat i on 

 

লঢলযি,াামযওাযী,প্রধানاِٙبك٢َ 
, অনুললঙ্গও, addi t i onal , 

supl ememt ar y,auxi l l i ar y, 

অললক্ষওঢা, r ٙبك٤ّخ َاَِ  el at i vi t y 

٤قَ   ِٚ ُٓ  লঢলণলফও host  

٤ٚٓকলফওা,লফভানফারা hostلخ َ  ess 

ُٓٚبفَ   ংমুি,মুি, কমাচন (গ্রাভ) 

added, j oi ned, const r uct  

st at e(gr am) 

 ংঙ্কীডণ(٤ٙن(]ٗ[ٙبم
য়া,কফদনাভয় য়া, কফী রু 

য়া, িান্ত য়া t o be nar r ow,t o 

be angui shed,t oo nar r ow,ََٙة

٠ٛ ) ) 

٤َّنََََٙ I I  ংঙ্কীডণ ওযা,ঢযাঘায ওযা, 
কফষ্টন ওযা, t o make nar r ow ٠ٛ ) )  

ب٣ََ نَََٙ I I I  লফযি ওযা, ঢযাঘায 

ওযা t o annoy,t o oppr ess ٙ ) ) 
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ب٣ََ َٚ نََرَ VI  ংঙ্কীডণ য়া, লফযি 

য়া, যাকালন্তঢ য়া t o be 

nar r ow, t o be annoyed 

نَ ٤َََْٙ  ংওীনণঢা, তনওঝয, ওভ,চরুূভ, 

ঢযাঘায,মন্ত্রনা, লফন্নঢা, 
দঃুলঘন্তা,মত্ন,বাফ, চারাঢন,লফযলি 

nar r owness,t i ght ness,l i mi t a

t i on, 

oppr essi on,angui shmwor r y,ca

r e,i r r i t at i on,annoyance 

٤ْنَ ََٙ রু,ঘাা,কঙাঝ,ীভাফদ্ধ, 

ংওীডণ,লনয়লন্ত্রঢ,nar r ow,cr amped,

conf i ned, r est r i ct ed 

٤ْوَخ َ  َٙ দালযদ্র, দসু্থ ফস্থা, 
লফযলি,pover t y,st r ai t ened 

ci r cumst ances, angui sh 

َْٙ  লধও   রু,লধও ঘাা ٤َنَُأَ
nar r ower ,t i ght er  

 َََََٓٚ ِٚ َٓ ب٣ُِنَطَ َٚ َٓ  ٤ْنَ بئُِن،

চরপ্রডারী,লকলযংওঝ,লকলয ণ, 

ঙ্কীডণ,লঘা st r ai t ,mount ai n 

pass, def i l e,nar r ow 

 ََ٤ ْٚ نَ ٤َْرَ  ঙ্কীডণ,ঘাা, 
ীভাফদ্ধঢা,ঢযঘায,চরুুভ 

nar r owi ng,l i mi t at i on,oppr es

si on 

 ََٚ ََٚب٣َوََُٓ ُٓ ب٣َوَخ َبدَطَ কফদনা, 
দঃুঔ,ফাধা,য়যালন,ঈৎলডন,যাক,লফ
যলি,ুলফধা, mi ser y, 

di st r ess,obst r uct i on, 

di st ut bance,mol est at i on,ang

er ب٣ِنَ   َٚ ُٓ লফযলিচনও,ক্ষলঢওয 

t r oubl esome,nui sance 

َََُٓٚ ب٣ِنَ زَ লফযি,ঈঢযি,যাকালিঢ, 

লফন্ন annoyed, i r r i t at ed, 

angr y, cr ushed 

ََّ ب َٙ ]ٗ[)ْ٤ََْٙ )নযায় ওযা,ক্ষলঢ ওযা 
t o har m ٙ ) )  

ََٚ زَ ٍْ ََّاِ ب X নযায় ওযা, লফঘায ওযা 
t o har m ٙ ) )  

 َْٞ ُ٤ َْ ّ َطَُٙ ٤ْ َٙ বূর, ভঢা, 
লফঘায,ক্ষলঢ,ধ্বং,অখাণ,ক্ষঢ 

wr ong,i nequi t y,i nj ust i ce,ha

r m,damage,i nj ur y 

               ********* 
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ٛ''  
কলারঢভ ফডণ  ََٛآء  

 د *এয লযফলঢণ  ফযাফহৃঢ 

য়َََ  ফালফ। ,اِْكزَؼَ

 ك এয ফদলর ফযাফহৃঢ 

য়  َََاُُؾُوٝف َّٜ اُُؾُوٝفَََ~ََٓ ٓلََّ    

َٛبثَخ َ َٛبثَبدَطَ  ফর ball 

هَ  ْٞ بثُ َٛ اث٤ُِْوَطَ َٞ َٛ  ফালনী, কনাদর, 

রাআন battlion, line 

َٛبِث٤َخ َ اة َطَ َٞ َٛ  দকুণ, কওিা, কপাঝণ , 

প্রাাদ fortress, fort, castle, 

 َٖ َٛبِع َطَ ُٖ اِع َٞ َٛ  বাচায ওডাআ 
frying pan 

خ َ َٓ َٛبِه بدَطَ َٓ َٛبِه  ালভয়ানা, ফুণ, 

কওলফন canopy, booth, cabin, 

َٛبَىح َ  নঢুন, কওাভর, কে 
new,tender,fresh 

َٛبَىطَ   কে,নঢুন fresh, new 

 ًَ ْٝ َٛبُإ ،  ً ْٝ ُٝ ب َٛ َطَ ٌُ ٣ْ ِٝ ا َٞ َٛ  ভয়ুয 
peacock 

 

ََ َٛؤ َ ؤ َٛ  ফাওান, নাডা to ]ٛءٛء[ََ

bend,tilt 

ئَ  ِٛ َ َطؤ ُٓ َٛؤَ،َ َ َطؤ ُٓ  নঢভাণা with 

bwed head  ًَأ َٛؤََاُوَّ َ طؤ ُٓ-  নঢভণা 
with bowed head 

َٛبمَ  َٛبهَبدَطَ ،َ  ٕ ٤ْوَب ِٛ  স্তয,ণয layer, 

stratum 

َٛبهَخ َ َٛبهَبدَطَ  চানারা window 

َٛبه٤َِّخ َ َطَ ام  َٞ َٛ َ،َ اه٢ِ  َٞ َٛ  াদা 

লভয ঝুল white cotton cap 

َُخ ِٝ َٛب  কঝলফর table 

 

َٛتََّ ُّٛت(]ٕ[َ[ٗ[ تَّ، ِٛ ََّٛت، َ) 

লঘলওৎা ওযা to treat medically (َٙ

٠ٍََٛ)  

َٛجَّتََ  II লঘলওৎা ওযা to treat 

medically (٠ٍََٛٙ)  

 V লনলচয লঘলওৎা ওযা to رََطتََّ

receive treatment 

زََطتََّ ٍْ  X লঘলওৎা ঘায়া to seek اِ

treatment (ٙ)  

تَ  ِٛ  লঘলওৎা, লধ, লঘলওৎা 

লফজ্ঞান, medical treatmnet, 

medicine, medical science 

ج٢َِّ  ِٛ  লঘলওৎা লফলয়ও medical 

 ٛجـ                                                  ٛجوَََََ
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َٛجَّخ َ َٛجَّبدَطَ  কলদ,লঙল, cushion, 

plug, stopper 

جَّبءَُ ِٛ ،أ جَّخَ  ِٛ َ َِٛج٤ْتَ َأ طَ  লঘলওৎও, 

টািায physician, doctor 

َٛج٤ِْجَخ َ  ভলরা টািায female dctor 

جَبثَخ َ ِٛ  লঘলওৎা , লঘলওৎা কা 
medical treatment, medical 

profession 

 লঘলওৎা কা, অলযাকয رَْطِج٤ْتَ 

কওৌর medical profession, 

healing art 

زََطِج٤ْتَ  ُٓ  াঢুলয লঘলওৎও quack 

ـََ َٛجَ َْٛجـ(َ]ف[]ٕ[َ ) যান্নাওযা to 

cook (٠ٛ)  

ـََ َْٗطجَ  VII যান্নাওৃঢto be cooked اِ

َـ  ْج َٛ  যান্না, াওপ্রডারী, যন্ধন, 

যান্নাওযা ঔাফায cooking, 

cookery, cooked food 

َْٛجَقخ َ  যান্নাওযা ঔাফায cooked, 

food, dish 

َٛجَّبؿَ   াঘও cook 

َـ  َٛج٤ِْ  যান্নাওযা ঔাফায cooked 

food 

جَبَفخ َ ِٛ  যন্ধনলল্প, াওপ্রডারী 
cookery, culinary art 

ْطجَظَ  َٓ َطَ ـُ َطبثِ َٓ  যান্নাখয kitchen 

َـ  ْطجَ ِٓ َطَ ـُ َطبثِ َٓ  যান্নায াভগ্রী 
cooking apparatus 

َٛجَوَ   কুঞায ax, hatchet 

َٛجَْوكَاهَ   লযঔাঔনন ওাযী তলনও, 

প্রলওৌরী তলনও sapper 

َهح َ ْٞ ُ َْٛجض  ঘও, chalk 

َٛجَبِص٤ْوَ   ঘও, chalk 

َٛجَبِص٤ِْو١َ   ঔলযভয়, ঘওম্মন্ধীয় 
chalky, cretaceous 

 

َْٛجَطتَ   ,কডকডা ওযা ]ٛجطت[َ

অদযওযা, অখাঢওযা to gurgle, 

to caress, stroke 

َٛجََطبثَخ َ  ফযাঝ, কযলওঝ bat, racket 

َٛجَغََ َْٛجغ(]ف[ ) ঙাান, ঙাভাযা, 

লঙরভাযা to print,to impress (َ٠ٛ

  (ػ٠ِ

َٛجَّغََ  II প্রললড কদয়া to train n 

(٠ٛ )  

 V বযস্থ য়া to assume رََطجَّغََ

 ٛؼظ                                              ٛجـ
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َْٗطجَغََ  VII ভুলদ্রঢ য়া to be printe اِ

َْٛجغَ ََ  جَبع َطَ ِٛ جَبع َ،َ ْٛ أَ  ঙাালনা, 

ঙা, printing,print جَبعَ  ِٛ-َ  ঙা, লর, 

লফললত্রৃ, প্রওৃলঢ, ঘলযত্র, স্ববাফ 
impression, stamp, characteristic 

mnature disposition- ََِْٛجؼًب،َِثبَُطْجغ  
স্ববাফঢ by nature, naturally 

َْٛجؼَخ َ َْٛجؼَبدَػَ  ঙাান, ঙা, 

ংষ্কযন, printing, print, impression, 

edition 

َٛجَّبع   ঙাায মন্ত্র, printer 

جَبَػخ َ ِٛ  ঙাায লল্প, art of printing- 

جَبػََ خَِآُخَُاُّطِ  ঙাাঔানা printing 

press 

َٛجَبِػ٢َ   ভুদ্রডলফলয়ও typographical 

َٛج٤ِْؼَخ َ َٛجَبئُِغَطَ  স্ববাফ, প্রওৃলঢ, 

লফললত্রৃ, প্রওৃলঢ লফজ্ঞান nature, 

natural, pecularity, character, 

natural science 

َٛج٤ِِْؼ٢َ   প্রওৃলঢ লফলয়ও, চাঢ, 

স্বাবালফও, প্রাওৃলঢও, প্রওৃলঢ 

লফজ্ঞানী, দাণণলফজ্ঞানীnature‘s, 

natural,inherent, physical, 

physicist, natuaral scientists 

ْطجَغَ  َٓ  ঙাাঔানা printing office, 

press 

ْطجَؼَخ َ َٓ َطبثُِغَطَ َٓ  ঙাাঔানা printing 

office, press 

ْطجَِؼ٢َ  َٓ  ভুদ্রড লফলয়ও 
typhographical 

ْطجَْؼِغ٢َ  َٓ  ঙাাযমন্ত্র printer 

ْطجَؼَخ َ ِٓ َطبثُِغَطَ َٓ  ঙাাযর্য্নন্ত্র, 

ঙাাঔানা printing machine, 

printing press 

َٛبثِغَ   লপ্রন্টায, ঙাাযমন্ত্র 

printe َ-َٛبثَغَ  লর, লরলভায, ঙা, 

স্বাক্ষয, স্ববাফstamp, seal, signet, 

mark, character, postage 

ع  ْٞ ْطجُ َٓ َػبدَطَ ْٞ ْطجُ َٓ  ভুলদ্রঢ, লঙ্কঢ, 

printed imprinted- َػبد ْٞ ْطجُ َٓ  
ভুলদ্রঢফস্তু, ওাকচ, ভুদ্রড  printed 

materials,prints 

 

َْٛجنَ   ণারা plate 

 

َٛجَّنََ َْٛجن[ ] ঠাাঁওা, অফৃঢওযা, 

াভঞ্জওযা, বাাঁচওযা, নারযান 

(লখাডা), াধাযন য়া, লফসৃ্তঢ 

 ٛجن                                                           ٛجغََََََََََ
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য়া, ঙডান to cover, to cause to 

coincide, fold,shoe (horse), to be 

common, widespread, to spread-

ُٛجِّنََ  (passive) প্রলয়াকাধয, ঈমুি 
to be aplicable, effective 

َٛبثَنََ  III নুরু ওযা, ঈলমাকী 

ওযা, এও াণ ওযা, ম্পলওণ ঢ 

ওযা, লভরান, এওভঢ ওযা to 

make congruent, to cause to agree, 

concide, corelate (ٖث٤)  

جَنََ ْٛ  ,IV ফন্ধওযা, ঠাওা, লখলযযাঔা أ

এওভঢয়া, এওভঢওযা to 

close, to cover, to agree, 

 V ফন্ধয়া to be closed رََطجَّنََ

َْٗطجَنََ  ,VII প্রলয়াকলমাকয য়া اِ

ঈমুি য়া, ফন্ধয়া, 

ঢযয়া, এওভঢ য়া to be 

closed, be applicable, fit, to be 

true,to agree 

ْجنََ ِٛ  (prep) নুালয, নরু 
according to, in aordance with 

َٛجَنَ  َطَ جَبم  ْٛ  ,ঠাওনা, ণারা, লট أَ

ভয়রায াত্র lead, cover, dish, 

plate,ash tray, bowl – 

َٛبثَنَ  কাদা,স্তযীবূঢ piles, layers, 

جَبهًب ِٛ এওটি যটিয ঈলয one on 

the top of the other 

 

َٛجِوَخَِ  ফদ্ধাঢ closed hand ٣َلَ

َٛجَوَخ َ َٛجَوَبدَطَ  স্তয (ভাটি, ফায়ু) 

,কশ্রনী (ভাচ), ঢরা, ঙাদ, প্রচন্ 
stratum (air, earth, society), floor, 

class, generation َطخ- ٍِّ َٞ زَ ُٔ اُطَّجَوَخََاُ  
ভধযভলশ্রনী 

যশ্রনী ম্পলওণَظجَِو٢َ  ঢ class in 

compound 

َٛبثِنَ  اثُِنَطَ َٞ َٛ  আঝ(ফড), ঢরা, 

কফ্লায (লফলল্ডং) large bricks, 

floor 

َٛبثَبمَ  اث٤ُِْنَطَ َٞ َٛ  ফডআঝ, াণয 
latrge bricks 

جَبمَ  ِٛ  ওণা নুালয, াভন্চয 

ূডণ বালফ in accordance with, in 

conformity with 

َٛج٤ِْنَ   ওণা নু ালয, াভন্চয 

ূডণবালফ in accordance with, in 

conformity with 

َطج٤ِْنَ  َٓ নযষ্কায থারা ফাজনয আরভানয,কযও 

racks for rinsed dishes 
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 ,লবলমাচন, ংস্থান, ভিয় رَْطِج٤ْنَ 

প্রলয়াক adaptation, 

accommodation, application  

 ,প্রলয়াকওৃঢ, ফযফালযও رَْطِج٤ِْو٢َ 

applied, practical-  ََُِّرَْطج٤ِِْو٤َّخ ْٞ  ُػُِ
ফযফালযওলফজ্ঞান 

َطبثَوَخ َ ُٓ  ঘুলি, াদৃয, agre-ement, 

correspondance 

 ঙ্গলঢ, লভর, াভন্চয رََطبثُنَ 
congruence, harmony, coherence 

َطبِثنَ  ُٓ  ঙ্গলঢূডণ, নূরু, 

ঈলমাকী, congrous, conformable 

ْطِجنَ  ُٓ  মূ্পডণ, ূনণাঙ্গ, ূডণ entire, 

complete, total-  َْطجَن ُٓ  ংঙু্কলঘঢ, 

কভাডান, ন্ধকূ, ভাটিয লনলঘযখয 
pressed, coated, dungeon, 

undergroun chamber 

َٛجَبمَ   ঢাভাও tobacco 

 

َََ جَ َٛ َْٛجَ(]ٕ[ ) কঠার ফাচান to beat 

a drum (ٍَٙ)   

َََ َٛجَّ  II কঠার ফাচান to beat a drum 

(ٍَٙ)   

 ََ ْج َٛ ََطََ  ٍ ْٞ ُٛجُ َ،  ٍ جَب ْٛ َ  কঠালরয أ

ফাচনা, কঠার ফাচালনা drumming, 

drumbeat  ٍَ ْٞ ُٛجُ ََ،  ٍ جَب ْٛ َ َ-أ  কঠার 
drum 

ْجَِخ َ َٛ َْٛجََلدَطَ ،  َ ُٛجَ  ঢারা lock 

 َ٢ِِ َْٛج  কঠালরযভঢ drum shaped 

َْٛجَِخ َ যঢার, িাভ drum 

َْٛجََلدَطَ ،َ  َ ْجَِخ َُٛجَ َٛ কুরু, ঢারা 
padlock 

 ٍَ َٛجَّب َٕطَ ْٞ َٛجَّبُُ  কঠারফাদও 
drummer 

 ََ َطجَّ ُٓ  লবচা, যাাঁঢযাাঁলঢ, moist, 

damp 

ْجَِخ َََٛ َٛ ْجََلدَطَ  কঝলফর table 

٤َِِّخ َ َْٛج ٤َِِّبدَطَ َْٛج  ককারলনঘুলঝলফর low 

round table 

 

ََٖ جِ َٛ َٛجَٖ(َ]ً[َ ) ঈজ্জর য়া, 

ফুলদ্ধভান য়া 

 َٖ َٛجِ  ঈজ্জর, ফুলদ্ধভান bright, 

intelligent 

َٗخ َ ْٞ َٛبثُ َٗخ ،َ ْٞ َٛجُ َٗبدَطَ ْٞ َٛجُ  কফওাযীলঢ 

ফযফামণ ঘুলি লফলল small jar 

shaped oven 

 ٛؾٖ                                                  ٛجن
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 َٕ َٛجَّب َٛجَّبَٗبدَطَ  ঘাওায ঝায়ায tire 

َْ٘غخ َ جَ َٛ َْ٘غبدَطَ َٛجَ  লস্তর pistol 

 َٖ َٛبِع َطَ ُٖ اِع َٞ َٛ  বাচাযাত্র, যান 
frying pan 

 

َْٛؾَطؼََ  ,বাঙ্গা to break ]ٛؾطؼ[َ

smash (٠ٛ)  

 ََ ُْٛؾ  লণঢালন, ঢরালন,  sediment 

 ٍَ َؾب ِٛ َؾباَلدَطَ ِٛ ،  َ ُُٛؾ  লীা spleen 

 َ٢ُِ َؾب ِٛ  লীা ম্পলওণ ঢ splenic 

ُْٛؾُِتَ  ُُِتَطَ ََٛؾب  ালন করা 
water moss 

 

ََٖ َؾ َٛ َْٛؾٖ(]ف[ ) ললল কপরা, ধ্বং 

ওযা, চীনণ য়াto grind, to crush, 

to wear out 

ََٖ  VI এলও লযয ালণ رََطبَؽ

ছকডা ওযা to quarrel with one 

another 

 َٖ ْؾ ِٛ  ভয়দা, ঔাফায flour, meal 

 َٖ َِٛؾ٤ْ  ভয়দা, ঔাফায flour, meal 

َِٛؾ٢ِ٘٤َْ   ভয়দায নযায়, কশ্বঢাযূডণ 
mealy, farinaceous 

َِٛؾ٤ِ٘٤َّْخ َ  লভলষ্ট ঔাফায লফলল a 

sweet food 

َِٛؾ٤َْ٘خ َ  ঔাফায লফললa kind of food 

 َٕ ب َٛؾَّ  লভলরয শ্রলভও, লভলরয 

ভালরও miller 

ََٛ َطَ ُٖ اِؽ٤ْ َٞ َٛ َٗخ ،َ ْٞ َٕ َٛبُؽ ْٞ بُؽ  লভর, 

কলড মন্ত্র mill, grinder 

ْطَؾَ٘خ َ ِٓ َطََ ُٖ َطبِؽ َٓ  লভর, কলড মন্ত্র 
mill, grinder 

ْطَؾَ٘خ َ َٓ َطَ ُٖ َطبِؽ َٓ  লভর, কলড মন্ত্র 
mill, grinder 

 

 َٖ َٛبِؽ  কলওদাাঁঢ, কলডওাযী 
molar tooth, grinde 

َٛوََّ َّٛو(]ٕ[َ ه، ْٝ ُُٛو ) ান কদয়া, 

ান-াণয কদয়া, কচান, ঞা 

(দালড, কভাঘ) to sharpen, hone, 

to grow, to come out (mustache, 

hair) 

اًَ ُٛوَّ  ফায়, ফাআলভলর altogather, 

one and all 

ح َ ُٛوَّ اَهحََْطَ ُٛوَّ  রও, ঘূডণকুন্তর 

(ওারয ঈলযয ঘুর 

গুচ্ছ),রূভার forelock, kerchief 

 ٛوة                         ٛؾََٖ
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ُّٛواهَ  طَ  ,ফাদযমন্ত্র ফাদও ّٛواهحَ 

লফলল, দফৃুত্তণ , বফখুলয tambourine 

player, rogue, scoundrel 

 

ََٛوأََ َْٛوء(]ف[ ء، ْٝ ُُٛو ) ফঢযন 

ওযা, খঝা, ঞাৎ অা, to dtoscend, 

to occurcome unexpectedly- َبمَا َٓ

َِٚ ََٛوأَََػ٤َِْ  ঢায মা লয়লঙ, ঞাৎ 

ওলয লয়লঙ। 

َوأََ ْٛ  IV লঢপ্রংা ওযা to praise أَ

excess 

َِٛو١ْءَ   নঢূন, ঢাচা, লফশুদ্ধ new, 

fresh 

َٛبِهئَ   ফাললযয, লফলদী, 

স্বাবালফও, অওলস্মণও, 

প্রঢযালঢ, বাফনীয়, নঢুন 

লফলয়, ঞাৎ foreign, unusual, 

unforeseen, unexpected 

اءَ  ُٛوَّ َطَ  ,প্রঢযালঢ ٛبِهئ 

বাফনীয়, unexpected, accidental 

َٛبِهئَ  اِهُئَطَ َٞ َٛ َٛبِهئَبد،َ  
প্রঢযালঢ খঝনা, দলুমণাক, দখুণঝনা 
unexpecte calamity, unexpected 

event 

َٛوآ٢َِٗ   চানা, ফনয of unknown 

origin, wild 

 

َِٛوةََ ََٛوة(]ً[ ) ঈিলঢ য়া to 

be delighted 

ةََ َٛوَّ  II ঈিলঢ ওযা to delight (ٙ)   

َْٛوةََ  ) IV ঈিলঢ ওযা to delight أَ

ٙ)   

ََٛ َطَ َواة  ْٛ ْوةَ أَ  অনন্ন, ঢৃলপ্ত, 

লফলনাদন, কান-ফাচনা joy, 

pleasure, entertainment, music 

َِٛوةَ  َطَ َواة  ِٛ  ঈিলঢ, লফবূঢ, 

অনলন্নঢ moved, touched, 

delighted 

ةَ  ْٝ َُٛو  প্রপুি, ঈিলঢ, অনলন্নঢ, 

চীফন্ত cheerful, youthful, lively, 

happy, cheerful 

 ,লধও অনন্ন দায়ও أَْطَربُ 

লধও ুভধুয, লধও বারকান 

যঘনা ওযড, লধও বারফাদও 

য়া, more delightful, more 

melodius, making better music, 

being a better musician 

 ٛوػ                                                           ٛوةَََ
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َواةَ  ْٛ  ,অনন্ন, লফলনাদন اِ

লঘত্তলফলক্ষ, ভলনাযন্চন delight, 

enjoyment, entertainment, 

satisfaction 

ْطِوةَ  ُٓ  অনন্নদায়ও, অনন্নচনও, 

ওভনীয়, ভধুয, কায়ও, ুযওায, 

ফাদও delightful, charming, 

melodious, singer musician 

ْطِوثَخ َ ُٓ  কায়ও, লকলয়ওা, ুযওায, 

ফাদও , singer, sngstress, 

musician 

ََٛوث٤َِْيح َ  কঝলফর, table 

 َُ ْٞ َْٛوثُ  ঝুললফলল tarboos cap 

 

ََٛوػََ َْٛوػ(]ف[ ) লনলক্ষওযা, ডান, 

কদয়া, লক্ষালদয়া, ভণড ওযা, 

ফাদ কদয়া, কবণ াঢ ওযা to 

remove, tothrow, to deduct, to 

miscarry, to surrender, to teach, to 

present,  

ػََ َٛوَّ  II কবণ াঢ ওযা to cause 

miscarriage (ٛب)  

َٛبَهػََ  III ফদর ওযা to exchange (َ٠ٛ

ٙ)  

ػََ  V লডমায়া to drop رََطوَّ

 VI এলও লযফদর ওযা رََطبَهػََ

to exchange one another (٠ٛ)  

َْٗطَوػََ  VII প্রঢযাঔাঢ য়া to be اِ

rejected 

ََّٛوػََ  VIII ফহুদলুয লনলক্ষ ওযা to اِ

throw far away (٠ٛ)  

ْوػَ  ِٛ  কবণ  ালঢযভ্রুড miscarried 

foetus 

َْٛوَؽخ َ َطَ ُْٛوػ   কনওাফ, ভাণায 

অফযন veil, headcloth 

َِٛو٣ْؼَ  َْٛوَؽ٠َطَ  কপলরলদয়া, কপলর 

কদয়া ভার, ভাটিলঢ কপরালনা, 

ফলষৃ্কঢ, ফাদ, ফলচণ ঢ, ঢযাচয 
thrown down, dumped, expelled, 

rejected, disowned 

َِٛو٣َْؾخ َ  ওাচ, ওঢণ ফয assignment, 

task- َِـََْثِبُطَِّو٣َْؾخ ُّ  ওালচয স্থান 
place of work 

َّٛواؽََ خ َََٛواِه٣ُْؼَطَ  কলদ, mattress 

َؽخ َ ْٝ ُو ْٛ ُ  কলফলনা ত্র thesis أ

ْطَوػَ  َٓ َطبِهُػَطَ َٓ  অাঁস্তাকুড, ভয়রায 

ঔায চায়কা,স্থান, এরাওা, 

করাওারয় অন (রখয) a 

 ٛيى                                                      ٛوػ
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dump, place, locality, seat( 

auditorium) 

َواػَ  ِّٛ  প্রঢযাঔান, লযঢযাক اِ
rejection, abandonment 

ػَ  ْٝ ْطُو َٓ  লযঢযি, কপরান, কপলর 

কদয়া dumped, thrown down, 

discarded, rejected. 

 

ََٛوكََ َْٛوك(]ٕ[ ) ঢাডালনা, 

প্রঢযাঔানওা, দাফযান, নাঙন্নওযা, 

ফালঢরওযা to drive away, to rject, 

to chase to dismis 

كََ َٛوَّ  II ঢাডালনা, প্রঢযাঔান ওযা, 

দাফযান, নাঙন্ন ওযা, ফালঢর ওযা 
to drive away, to rject, to chase to 

dismiss (َٖٓ٠َٛٙ )  

َٛبَهكََ  III অিভন ওযা, 

লঙুঢাডাওযা, নুযনওযা, 

লিলড ওযা to assult, attack, to 

persue, (٠َٛٙ)  

ََّٛوكََ  ,VIII ঢাডান (রুলঝযভার اِ

শু), লনয়লভঢ য়া, লফলচ্ছন্ন 

য়া, ফযাঢ প্রফালঢ য়া, 

এওঝায য এওঝা ঈৎযান, পর 

য়া to drive away as booty, to 

be continuous, to be consecutive, 

succeed one another 

زََطَوكََ ٍْ  X ফরলঢ ণাওা to continue اِ

talking 

َْٛلهَ   ঢাডলনা, লফঢাযড, ফলষ্কযড, 

ঈলচ্ছদ, ফালঢর, লঙু কনয়া, ছাাঁও 

(লভৌভালঙ) driving away, eviction, 

dismissal, hunt, swarm (bees) 

َْٛوِك١َ   কভাডও লফলয়ও, কাাঁঝফন্নী 

লফলয়ও (মুিবালফ), কভাডলওয 

ভঢ package, parcel (in 

compound), like a parcel  

َْٛوكَح َ  এওঝাঢাডা, লফঢাডন, এওঝা 

দাফাড, লফঢাডড, ঈলচ্ছদ a driving 

away, repulsion, eviction 

َِٛو٣ْل َ  ফলষৃ্কঢ, ঈলচ্ছলদঢ, লফঢালযঢ, 

লনফণালঢ expelled, evicted, 

banished, ousted 

َِٛو٣ْلَح َ ََٛوائِلَُطَ  কঔরাযশু, কঔরা 
game animal, game 

اك َ َٛوَّ  মুদ্ধচাাচ, ফাাঁধ cruiser,dam 

اكَح َ َٛوَّ  মুদ্ধ চাাচ cruiser 
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َواك َ ِٛ  াধনা, শ্চাদ্ধাফধন pursuit, 

chase 

َطبَهكَح َ ُٓ  লনফণান, লফঢাডন, াধনা, 

শ্চাদ্ধাফধন, লওায, নুন্ধান, 

repulsion, expulsion, pursuit, hunt 

َواك َ ِّٛ  ,লফযলঢীন, ঘরভানঢা اِ

ধাযাফালওঢা uniterrupted, 

regular, continuity 

زِْطَواك َ ٍْ زِْطَواكَادَطَاِ ٍْ  ,ফান্তযঢা اِ
diversion 

َطبِهك َ ُٓ  াধনা ওাযী, লওাযী 
pursuer, hunter 

طَِّوك َ ُٓ  এওঝানা, লফযলঢীন, লনয 

লফলচ্ছন্ন, াযাক্ষন, uninter-rupted, 

continuous, constant 

ىََ َٛوَّ  II রঙৃ্কঢ [ٛوى[َ

ওযা(ূঘলল্প), ুলালবঢ 

ওযা,ঔাফায াচান to embroider, 

to embollish, to garnish 

َْٛوىَ  َطَ ى  ْٝ ُُٛو  ধযন, ভলটর, যওভ, 

প্রওায, পযান, তরী type, model, 

sort,knd, fashion, style 

َْٛوِى١َ   পযান ম্মন্ধীয়, related to 

fashion 

َواىَ  ِٛ َواَىادَطَ ِٛ ، ُُٛوى  ِوَىح ، ْٛ  ,ধযন اِ

ভলটর, যওভ, প্রওায, পযান, তরী, 

স্থাঢযজরী, ূলঘওভণ type, model, 

sort, knd, fashion, style, 

architectural style, embroidery 

 রঙৃ্কঢ ওযড, ূঘীলল্প رَْطِو٣ْيَ 
embroidering, embroidery 

 ًَ ْو ِٛ َطَ  ً ْٝ ُُٛو َ،  ً َوا ْٛ    ,াঢাأَ

ওাকচ sheet, paper 

 

ََُ ِو َٛ ََٛوُ(َ]ً[َ ) ফলধয য়া to 

be or become deaf 

 

ََُ ََٛو َْٛوُ(َ]ٕ[َ ) ফলভওযা, ঈদ্গীনণ 

ওযা to vomit, to throw up 

ََُ َٛوَّ  II ফলধয ওযা to deafen (ٙ)  

 َُ ْو َٛ  ঘুনওাভ whitewashing 

 َُ ْو َٛ َُطَ ْٝ ُُٛو  ার (শু), 

ছাাঁও hard, flock 

 َُ َو َٛ  ফলধযঢা deafness 

َّخ َ ُْٛو  ফলধযঢা,deafness 

 َُ َو ْٛ َ َّبُءََّأ ْو َٛ َطَ  ُ ُْٛو  ফলধয 
deaf 

  ٛوفَََََََََََََ                                                ٛوى
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 َُ َطّوِ ُٓ  ফভন-ঈলদ্রকওাযী emetic, 

vomitive 

َ َ٢ ِّ ُْٛو  লভশ্র অঘায mixed pickles 

 

َٛوََ ْو َٛ  ফডাআ ওযা, দলণ ]ٛوٛو[َ

কফডান to boast, swagger 

هَ  ْٞ ُٛ ُْٛو ٤ُْوَطََ ِٛ ََٛوا  ঈাঁঘুঝুল লফলল 
high cap 

هَ  ْٞ ُٛ َو َٛ ،َ ه  ْٞ ُٛ ََٛوا  ঔাফায লফলল 
a kind of food 

 

ََِ َٛ َْٛو  ,লঙটিলয় কদয়া ]ٛوِٛ[َ

লবলচলয় কদয়া to splash 

(building, wall) 

َْخ َ َٛ َْٛو  চকালঔঘুলড a mess 

 

ََٛوفََ َْٛوف(]ٗ[ ) লভটিলভটি ওযা, 

রও কপরা, ঢাওান, লঢমণও বালফ 

ঢাওান to blink, to squint 

 

َُٛوفََ ََٛواكَخ(]ى[ ) নঢূন ায়া, 

লফযর য়া to be new acquisition 

َْٛوفََ  ,IVনঢূন লওঙু ওযা, ফরা أَ

কদয়া to tell, intruduce, give 

some thing new 

فََ  V ঈগ্রফাদী য়া to be رََطوَّ

extrmist 

ََٛ َطَ َواف  ْٛ ْوفَ اِ  কল এরাওা, 

লফবাকপ্রান্ত, অকা, লওনাযা, ীভানা, 

া outermost point end, tip, 

boarder, side limit, area, section-

َوافَ  ْٛ  াঢ-া, limbs اِ

ََٛوفََ  (prep) ওালয, , প্রলঢ, 

াল with, at, side of. 

َْٖ ِٓ ََٛوَفَ  ং, গ্রু, দর, লওঙু a 

part of, some, party 

َوك٢َِ ََٛ যল প্রালন্ত, ঈলিঔয being at the 

outermost extrimity, prominent 

ََٛوكَخ َ  রও twinkling-  َٖ  ثَِطَوكَِخََػ٤ْ

এও কঘালঔয রলও 

ُْٛوكَخ َ َطَ ُْٛوف   নঢূনত্রৃ, লবনফত্রৃ, 

কওৌঢুর, লফযরফস্তু, কযাওভণ, পর 
novelty, rarity, curiosity, rare object, 

master piece, hit 

 ٛومََََََََََََََََََ                                ٛوف
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َِٛو٣ْقَ   কওৌঢুরী, দূ্পঢ, লবনফ, 

নঢুন, লফযর, াধাযন curious, 

strange, novel, rare, uncommon 

َِٛو٣ْلَخ َ ََٛوائُِقَطَ  লফযর, ূক্ষ্ম, 

াধাযন ফস্তু rare, uncommon 

objects َ-ََٛوائِقَُ  কওৌঢুর, 

াধাযনগুড curiosities, 

uncommon qualities 

ََٛواكَخ َ  নূঢনত্রৃ, াধাযনঢা, 

লফললত্রৃ, কওৌঢুর, কভৌলরওত্রৃ 
novelty, uncommonness, curiosity, 

originality 

ْطَوفَ  ِٓ  ার, ভীঘাদয shawl, 

woolen wrapper 

َْٛوفَُ  অনধও কওৌঢুরী, লধওأ

লফিয়ওয  more curious,more  

peculiar 

فَ   ,লঢলযি, লঢলযিঢা رََطوُّ

ভাত্রাীনঢা, ফযয়, ঘযভন্থা, 
excess, excessiveness, 

immoderation, extravagance, 

extrimisim 

َٛبِهفَ   নূঢনলচণ ঢ, নূঢন ায়া 
newly aquired 

فَ  زََطّوِ ُٓ  প্রান্তবাক, কললয, ঘযভন্থী, 

ঘযভ, এওঘয ভন্থী outmost, of the 

outermost point, extreme, 

extremist, an extremist 

زَْطَوفَ  َْ ُٓ অাধাযন কনয ওযা, ূফণ 
considered unusual, unique 

 

ََٛومََ َْٛوم(]ٕ[ ) ওডানাডা, 

অখাঢওযা, কৌাঁঙা, যালঢ অা to 

knock, to hammer, to befa ll, to 

come by night (َٙة٠َٛ)  

مََ َٛوَّ  II াঢুলয অখাঢ ওযা, লনভণান 

ওযা to hammer, to forge 

َومََ ْٛ  IV ভাণালনঘু ওলয ণাওা to أَ

bow head down 

مََ  V ঠুওলঢ ঘায়া to seek to رََطوَّ

access (ا٠ُ)  

َْٛوهَخ َ ََٛوهَبدَطَ  খা, অখাঢ, 

ঞওঞওব্দ, খুলল, এওঝা (ح وَّ َٓ ) 
knock, raping, blow(one time)-  

َْٛوهَز٤َْٖ  দআু ফায খুলল 

ُْٛوهَخ َ  ণ, যাস্তা, কলর, ওলযলটায 
way, road, passage, corridor 

ٛومَََََََ  ٛؼْ                               
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َِٛو٣ْنَ  َطَ ُُٛوم   ণ, ডও, যাস্তা, 

ফডযাস্তা,দ্ধলঢ, ন্থা way, road, 

highway, method, path 

ِو٣ْوَخ َ َٛ ََٛوائُِنَطَ َِٛو٣ْوَبد، ، ُُٛوم   
প্রডরী, দ্ধলঢ, ঈায়, ণ, ন্থা, 

লনয়ভ, যীলঢনীলঢ, লফশ্বা, অঘায, 

অঘযন, ধভণmanner, means, mode, 

way, procedure, system, religion, 

faith - ََٛ ، ِو٣ْوَبدُُٛوم   ধভীয় ভ্রাঢৃত্রৃ 
religious brotherhood 

ُُٛوه٢َِ  َٕطَ ْٞ ُُٛوهزُ  ধভীয় ভ্রাঢৃলত্রৃয 

নুকাভী adherent of a religious 

brotherhood 

ْطَومَ  ِٓ ْطَوهَخ ، ِٓ َطبِهُمَطَ َٓ  াঢূলয 
hammer 

ْطَوامَ  ِٓ  ফহুভুঔী, ফহুভুঔী প্রলঢবায, 

দক্ষঢায versatile, of varied 

talents, skills 

َواهَخ َ ْٛ  ভাণানঢ ওযড اِ

(এওফায) a bowing of the head 

زِْطَوامَ  ٍْ  ,লযফলনয নুভলঢ اِ

ভুিঘরাঘর transitpermission, free 

pssage 

َٛبِهمَ  َطَ ام  ُٛوَّ  অখাঢ, ঔঝঔঝব্দ, 

ভায, যালঢয অকন্তুও knocking, 

striking, beating, nocturnal visitor 

َٛبِههَخ َ اِهُمَطَ َٞ َٛ  দবুণ াকয, লফদ, 

দলুমণাক, misfortune, disaster, 

calamity 

مَ  ْٝ ْطُو َٓ  লধও খন খন মায়া, 

লধও ভ্রভনওৃঢ much 

frequented, mich traveled  

ْطِومَ  ُٓ  নঢ, bowed َ ًِ أ ْطِومَاُوَّ ُٓ  

নঢলয, bowed head 

 

َْٛوهَغََ  বাঙ্গা, ভঝওান, পাঝান, to ]ٛوهغ[َ

crack (ة٢َٛ)  

َْٛوهَؼَخ َ পাটা, অখাঢ crack, smack 

خ َ َٓ َٛبِه بدَطَ َٓ َٛبِه  কদাওান, কওলফন, 

খয cabin, stall 

 

جَخ َ  ْٓ ُُٛو جَبدَطَ ْٓ ُُٛو াম্প pump 

ََٝ َُٛو ََٛواءََح(َ[ٛوٝ،ٛو١[َ]ً[]ى]  ََٝح, ََٛوا َ)َ 
ঝাঝওা য়া to be fresh 

ََٝ َٛوَّ  II ঢাচা ওযা to make fresh 

(٠ٛ)    
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ََٝ َو ْٛ َ  IV ঈচ্চলঢ প্রংা ওযা to أ

praise highly (ٙ)  

َِٛو١ََ  ঢাচা, নূঢন, লবচা, ওলঘ, 

নযভ fresh, new, moist, tender, 

soft 

ح َ َٝ  নফীনত্রৃ, লি, ঢাচা, কওাভর َٛوا

ঢলরফঢা, freshness, tenderness, 

moistness, softness 

ِو٣َخ َ ْٛ  কভাআ vermicelli اِ

َواءَ  ْٛ  ,প্রংা, কঢালাভদ,  flattery اِ

praise 

ُُِنَ ُْٛيُُنَ ََٛيا طَ  দাফযন (লকাডা 

কণলও াাঁঝু মণন্ত)gaiter 

َْذَ  ِٛ ََطََ د  ْٞ َُ ُٛ  কফলন, াঢ 

কধায়ায াত্র basin, washing-bowl  

ْْذَ  َٛ َطَ د  ْٞ ُْ ُٛ  কফলন, াঢ 

কধায়ায াত্র basin, washing-bowl 

 

َِنََ ْٖ َٛ  ,কফঠিও বালফ ওযা ]ِٖٛن[َ

লফৃঙ্খর বালফ ওযা, করালপরা 

বালফ ওযা to do inaccurately,to 

mismanage 

َِوَخ َ ْٖ َٛ  কফঠিও, inaccurate 

 

ََْ َِٛؼ َْٛؼْ(]ً[ ) ঔায়া, স্বাদ কনয়া, 

কবাকওযা to eat, taste, enjoy 

ََْ َٛؼَّ  II কালঙ ওরভ রাকান, টিওা 

কদয়া, ঔলঘঢওযা (ওাঞ) to 

graft, to vaccinate, to inlay(wood 

with ivory) 

ََْ ؼَ ْٛ ) IV ঔায়ালনা to feed أ َٛٙ٠ )  

ََْ   (٠ٛ) V স্বাদ কনয়া to taste رََطؼَّ

ََْ زََطؼَ ٍْ  X ঔাফায ঘায়া to ask food اِ

 َْ ْؼ َٛ ّ َطَ ْٞ ُٛؼُ  স্বাদ, ুস্বাদ, কন্ধঘ্রান, 

ূঘ্রান, taste, flavor, 

٤َّخ َ ِٔ َْٛؼ  ঔাফায লফলল kind of food 

 َْ ُْٛؼ ّ َطَ ْٞ ُٛؼُ  খুল, কঝা, প্রলরাবন 

পাাঁদ, graft, bribe, trap, enticement, 

temptation  َّ ْٞ َ-ُٛؼُ  প্রলঢ কলধও 
vaccine 

 َْ ِؼ َٛ  স্বালদয, ূস্বাদ,ু ঢৃলপ্তওয 
tasty,delicious 

خ َ َٔ ُْٛؼ ْ َطَ ُٛؼَ  ঔাফায, করাব 

নীয়ফস্তু, ঔাদ, food, bait, quarry 

 َّ َٛؼَب طَ خَ  َٔ ِؼ ْٛ َ  ঔাফায, ঔাফায أ

ঈাদান, food, nutrient 

 ٛؼْ                                                             ٛؼْ
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 َْ ْطؼَ َٓ َُْطَ َطبِػ َٓ  ঔাফাযখয, 

কযষু্টলযন্ট, কভ eating room, mess, 

restaurant 

 َّ ؼَب ْٛ  ঔায়ান, কবাচন, প্রলঢ اِ

ারন feeding, 

 َّ ْٞ ْطؼُ َٓ  লযলক্ষঢ, অস্বালদঢ tasted 

 

ََٖ َٛؼَ َْٛؼٖ(َ]ٕ[َ]ف[َ ) কঔাাঁঘাভাযা, 

লঙদ্রওযা, ঙুলয ওাখাঢ ওযা, দনুণাভ 

ওযা, ঔাযা ওণা ফরা, ুনঃ 

অলফদন ওযা, লবমুি ওযা, 

ঔন্ডন ওযা, নুপ্রলফ ওযা to 

pierce, thurst, defame, speak evil, 

appeal, refute, prnetrate 

ََٖ  VI এলও যলও رََطبَػ

কঔাাঁঘাভাযা, যষ্পয ভাযাভালয 

ওযা to thurst each other, to battle 

each other 

 َٖ ْؼ َٛ َٕطَ ْٞ ُٛؼُ  কঔাাঁঘাভাযা, এলপাাঁড-

লপাাঁড, অলফদন, অলত্ত, 

প্রলঢলমালকঢা, ফাদ piercing, 

transfixation, appeal, challenge, 

contestation, impeachment -ٕ ْٞ ُٛؼُ  

দনূণাভ, ওরঙ্ক, অিভন defamation, 

attack, scandal 

َٛؼََ٘خ َ َٛؼََ٘بدَطَ  ঙুলযওাখাঢ, কঔাাঁঘা, 

অিভন, ওরঙ্ক stab, thurst, 

scandal abuses 

 َٕ ْٞ َٛبُػ ََطََ ُٖ اِػ٤ْ َٞ َٛ  কলক, ভাভাযী 
plague, epidemic 

َُٖ َطبِػ َٓ  ,অিভন ভূরও (ط(َ

লনমণাঢন invasive,  

َ  ٖ َٛبِػ َ، ََِٖ ّ َِ َك٢َِاُ ُٖ َٛبِػ  ফয়ষ্ক, ফৃদ্ধ 
aged, old 

 َٕ ْٞ ْطؼُ َٓ  কলক-অিান্ত plague 

infected 

 َّ َٛـَب  াধাযন ভানুল, চন 

াধাযন, নুলিঔয, ঢুচ্ছ common 

people, insignificant 

خ َ َٔ ُْٛؼ  দর, গ্রু troop, group 

 

َٛـَب َٛـ٠ََ،َ]ٛـ٢،ٛـٞ[َ]ٕ[ ـ٢ْ(َ]ف[َ َٛ )ََ]ً[َ،

ََ٢ ـِ َٛـ٠ً( َٛ ـ٤ََْبٕ، ُٛ (ীভা লঢিভ 

ওযা,লঢযাি য়া, ওলঞায 

য়া,ঈত্তার য়া (ভুদ্র), 

লালফঢ ওযা,ফালচয়াপ্ত ওযা, 

ঢযাঘায ওযা, প্রাধানয লফস্তায 

 ٛلؼَََََََََََََََََََََََََََََ                                    ٛـ٢ََ
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ওযা(َٛـ٠َ ) to exceed proper 

bounds, to be rough, to rage, to 

overcome, to seize, to oppresss,to 

dominate 

ـ٠َ ْٛ  অফাধযতায  ভলধয কপরা, নযায় ওযান toأ

mislead into wantonness 

إ َٞ ـْ َٛ  ফনযা, লাফন flood, 

innundation 

َٛبؽ َ طَ ـَبحَ 
ُٛ  ঢযাঘাযী, চালরভt 

yrant, oppressor 

َٛبِؿ٤َخ َ  ঢযাঘাযী, চালরভ, নযশু, 

কলযরা tyrant, oppressor, brute, 

gorilla 

دَ  ْٞ َٛبُؿ  এওভুলঢণ , এওলভণযাপ্রবূ an 

idol, a false god 

 

َٛقََّ َّٛق[َ ] II ওভ ওযা, ওৃন য়া 
to make scanty, to be close-fisted 

َِٛل٤ْقَ   কঙাঝ, কু্ষদ্র, ল্প, াভানয, 

নুলিঔলমাকয, গ্রনলমাকয small, 

little, insignificant, 

ِل٤ْقَ رَطَْ  ওৃডঢা, ওাণডযঢা 
stigness 

 

َِٛلئََ ء(]ً[]ٛلؤ[ ْٞ ُٛلُ ) কল য়া, 

লনলব মায়া to die down, to be 

extinguish 

ََ لَؤ ْٛ َ  IV লনফণালঢ ওযা to put out أ

(٠ٛ)  

ََ َْٗطلَؤ  VII লনলব মায়া to beاِ

extinguish 

َٛلَّب٣َخ َ َٛلَّب٣َبدَطَ  অগুন লনবালনায 

ঈওযন fire extinguishing device 

ْطلَؤَح َ ِٓ َطبكُِئَطََ َٓ  অগুন লনবালনায 

ঈওযন fire exting-uishing 

equipments 

لَبءَ  ْٛ  লনবালনা, extingu-ishing اِ

لَبئ٢َِ  ْٛ  অগুন লনবালনায ওভী اِ
fireman 

لَبئ٤َِّخ َ ْٛ  অগুন-লনফণাড লফবাক اِ
fire department 

ْطلَؤ َ ُٓ  লনফণালঢ extinguished 

 

َٛلَؼََ ػ(]ف[ ْٞ ُٛلُ َْٛلؼ، ) ঈলঘডা to 

flow over 

َٛلَّؼََ  II ওানায় ওানায় বডান, 

ঈলঘলপরা to fill to brim, to cause 

to overflow 

 ٛـََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٞ                      ٛـوََََََ
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لَؼََ ْٛ  IV ওানায় ওানায় বডান to أَ

fill to brim 

َْٛلؼَ   লঢপ্রাঘুমণঢা,লযূনণঢা, 

ঘভণলযাক abundance, repletion, 

skin erruption 

َْٛلَؾخ ََْٛلَؾبدَطَ চভেজযাক, ঔুচরী skin 

eruption, rash 

َْٛلِؾ٢َ   লফলফাযডীর eruptive 

ػَ  ْٞ ُٛلُ  লঢপ্রাঘুমণঢা,লযূনণঢা, 
abundance, repletion, 

ُٛلَبَؽخ َ  কপনা, য skimming, foam  

 َٕ ْلَؾب َٛ َْٛلَؾ٠ََّ  ঈয লদলয় 

প্রফাাঢ য়া, ওানায় ওানায় ূডণ, 

লযূডণ flowing over, brimful, 

ْطلََؾخ َ ِٓ উওনয skimmer 

َٛبكِؼَ  উয লদলয় প্রফালঢ, লযূডণ 
flowing over, overfull 

 

َٛـَوََ َْٛلو(]ٗ[َ ) রাপ কদয়া to 

jump 

َْٛلَوح َ  ছাাঁ, রাপ, রম্ফ, ঈধণকলঢ, 

ঞা jump, leap, bounce, upswing, 

rise 

َْٛلَوحًَ-  এওরালপ in one leap 

 َٕ َْٛلَوا  ওাঙ্গার, ওদণওূনযফযলি 
poor, have-not 

َٛلَوَ   লচলনয শ্চাৎবাক صَلَوََ =َ
crupper 

 

ََِ لَ َٛ َْٛلِ(َ]ٗ[َ )ারান, ালরলয় 

মায়া to run away 

 

َِٛلنََ َٛلَن(َ]ً[َ ) শুরু ওযা, ঞাৎ 

ওযা, to begin, to do suddenly 

 

َََ َٛلَّ  II নলধওায প্রলফ [ٛلَ[َ

ওযা, অলযা ওযা, কভাঙা, লনযয 

ঈয চীলফওা লনফণা ওযা, to 

intrude, to impose, to sponge, to 

live at other people‘s expense 

َََ  V অভন্ত্রন ঙাডা অা, লফযি رََطلَّ

ওযা, ভলয় অা, নুপ্রলফ ওযা, 

কচদী য়া to arrive uninvited, 

disturb, intrude, to be obtrusive 

 ََ ْل َٛ  নফীন, কওাভর, কুভালযয 

ওাদা-ভাটি, tender, soft, potter‘s 

clay 

 ََ ْل ِٛ َطَ  ٍ لَب ْٛ  লশু, ফাচ্চা, কঙাঝলঙলর أَ
infant, baby, child 
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 َ٢ِِ ْل ِٛ  লশুুরব, লশুম্মন্ধীয় 
childish, of child 

 ََ ْل ِٛ  তফ, লশুওার, ফারযওার 
infancy, boyhood, childhood 

ْلَِخ َ ِٛ  কুভালযয ওাদা-ভাটি potter‘s 

clay 

 ٍَ ُٛلَب  কুভালযয ওাদা-ভাটি, ভৃলত্তওা, 
potter‘s clay 

َٛلَبَُخ َ  তফ, লশুওার, ফারযওার, 

প্রাণলভও ফস্থা, কবায, প্রাণলভও 

ভয় infancy, boyhood, childhood, 

initial stage, period, dawn 

َُخ َ ْٞ ُٛلُ  তফ, লশুওার, ফারযওার 
infancy, boyhood, childhood‘ 

children 

٤َُِّخ َ ْٞ ُٛلُ  তফ, লশুওার, ফারযওার 
infancy, boyhood, childhood 

 َ٢ُِ ْٞ ُٛلُ  লশুুরব, লশুম্মন্ধীয় 
childish, of child 

 َ٢ِِ ُٛل٤َْ ٤َِِبدَطَ َٛل٤َْ  নাভলন্ত্রঢ 

ঢালণ, নুপ্রলফ ওাযী, লযষ্কায 

ওাযী, যচীলফ uninvited guest, 

intruder, sponger, parasite ٤َِِبد -َٛل٤َْ  
যচীলফ, যান্নলবাচী parasites 

 ََ زََطلِّ ُٓ  যচীলফ, লযষ্কাযওাযী, 

নাভলন্ত্রঢ লঢলণ parasite, 

sponger, uninvited guest 

 

َٛلَب َْٛلٞ(َ]ٕ[َ]ٛلٞ[َ ، ّٝ ْٞ ُٛلُ ) বাা, 

প্রফালঢওযা, টুফান, ঈলযঞা, to 

float, drift, to emerge 

ح َ َٝ َٛلَب  মাবাভান, মাপ্রফাভান, 

ফডণফরয়(ঘন্ধ-ূলমণয)that floating, 

drifting, halo 

َٛبفَ   বাা-বাা, কবীয 
superficial 

َٛبك٤َِخ َ  বাভান লভজর floating 

iceberg 

 

َٛنََّ َّٛن(َ]ٕ[َ ) বাঙ্গা, পাঝান, 

লব্দঘড ভাযা to crack,to burst, 

to flap 

 

ٌََ وَّ َٛ  II অলদ ওামণওয ওযা [ٛوٌ[َ
to introduce order 

ٌََ  V প্রণা ারন ওযা to  رََطوَّ

perform a ritual  

 ِٛت                                                                    ٛلٞ



127 

 ٌَ ْو َٛ َطَ  ً ْٞ ُٛوُ  অফায়া, চরফায়ু 

weather, climate ً ْٞ ُٛوُ  -অঘায, 

যীঢীনীলঢ, rite, religious ritual 

 

َْٛوَطنََ  ,বাঙ্গা, ললা ]ٛوطن[َ

ওডওড লব্দবাঙ্গা to crack, crush 

َْٛوَطوَخ َ ঔনঔন ব্দ, ঘডঘড ব্দ rattle, 

crackle 

٤ُْنَط ِٛ هَخ َََٛوَب ْٞ ْوُط َٛ  কলড, বাঙ্গন 

crash, crack -َُ٤ْن ِٛ َٛوَب  
াদাললধকান, চনলপ্রয়কান ditty, 

popular song 

 

ََْ وَّ َٛ  II কখাডায রাকাভ রাকান[ٛوْ[َ
to bridle, to harness 

 َْ ْو َٛ ّ َطَ ْٞ ُٛوُ ، خَ  َٓ ْٞ ُٛوُ ،َ ْ وَ ْٛ َ  أ
কৌচনযভূরও দ্রফযালদ, কাাও, 

অফাফ, complementary objects, 

suit (clothes), set (utensils) 

 َْ َٛبهِ  নালফও, চাালচয ওভী 
crew(ship) 

 

َََّ َٛ (َ]ى[َ َّ َٛ ) ললয লি ওযা, 

যিাঢ ওযা, to bedew, to shed 

blood (without retaliation) 

 

َََّ َٛ َ]ٕ[) َّ َٛ ) লনকণঢ য়া, ঈঞা, 

অলফবুণ ঢ য়া, toemerge, rise, 

appear 

َََّ َٛ َ]ً[َ]ٗ[) َّ َٛ ) প্রলঢলাধ ীন 

ণাওা to be unavenged 

َََّ َٛ  ,IV লনলঘ কদঔা, অলদ ওযাأ

কদলঔ না কদঔা, প্রাধানয ওযা, 

কঔারা, কদয়া, কদঔা, কদঔান to look 

down, command, dominate, open, 

give, look out 

 ََ َٛ َطَ  ٍ ََل ِٛ  ললয, ভৃদ ুফৃলষ্ট, 

গুলডগুলড ফৃলষ্ট dew, fine rain 

،أََ  ٍ ْٞ َطُُِٛ  ٍ ََل َْٛ ََ َِ َٛ  ধ্বংাফলল, 

ruin, remains 

 ٍَ ْٞ ْطُِ ُٓ  প্রলঢলাধ ীন unavenged 

 

ََِٛتََ ِْت(]ٕ[َ َٛ ْطَِت، َٓ ) কঔাাঁচ ওযা, 

ঠিও ওযা, নূলযাধ ওযা, অহ্বান 

ওযা, অলদ ওযা, ধযয়ন ওযা to 

look, to set out, to request, to call, 

to command, to study (َٖٓا٠ََٛٙ٠ُ)  

َٛبَُتََ  III দালফ ওযা, to reclaim (ََٙة

٠ٛ) 
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 V দযওাযয়া to require رََطَِّتََ

(٠ٛ) 

َْٗطَِتََ  VII কঔাাঁচওযা to look اِ

ََِٛتَ  ََِٛجَبدَطَ  নূন্ধান, search, 

pursuit َ-ََِٛجَبد  দালফ, অভন্ত্রন, 

প্রাণণনা, অা, নূলযাধ, অলদ, 

নূন্ধান demand, claim, call, 

request, application, study 

ِْجَخ َ َٛ  প্রাণণনা prayer 

ِِجَخ َ َٛ  অা, আচ্ছা, নূলযাধ, দালফ, 

অলফদন desire, wish, request, 

demand, apllication 

ََِٛج٤َِّخ َ ََِٛج٤َِّبدَطَ  অলদ order 

ةَ  ََٛلَّ  ফযাঢ ঘায়া 
persistantly claiming 

ْطَِتَ  َٓ ُُِتَطَ َطب َٓ  নুন্ধান, search-   

ُِتَُ َطب َٓ  ঘালদা, নুলযাধ, আচ্ছা, 

দাফী, ভযা demand, request, 

wish, claim,  

َطبَُجَخ َ ُٓ  দাফী, অলফদন, ঘালদা  
demand, appeal, claim 

ُِتَ  َٛب َطَ ة  َُٛلُّ ََِٛجَخ ،  প্রাণী, প্রলঘষ্টা 

ওাযী, দাফী ওাযী, অলফদনওাযী, 

ঙাত্র, ডুয়া seeker, pursuer, 

claimer, applicant, student, scholar 

ُِج٢َِ  َٛب  ঙাত্রফৃন্ন, ঙাত্রলফলয়ও 
studemts, of te sudents, study 

ث٢َِ  ছাত্র ম্পলওণُظَلَّ  students‘( in 

compound)  

ةَ  ْٞ ْطُِ َٓ ثَبدَطََ ْٞ ْطُِ َٓ ٤ُُِْت، َطب َٓ  প্রালণণঢ, 

লযলালধঢ (ঝাওা), চানা 

(লযভান) wanted, owed, 

unknown ٤ُِْتَُ َطب َٓ-  আচ্ছা, অা, দাফী 

wish, desire, claimsثَبد ْٞ ْطُِ َٓ  ঊড, 

দায়, কদনা liabilities 

ُِتَ  َطب ُٓ দালফদায, claimer, َطبَُتَ  ُٓ  

দায়ী one accountable 

زََطَِّجَبد ُٓ  ঘালদাভূ, 

প্রলয়াচনীয়ফস্তু requirements 

 

  

 َْٛ                                                  ِٛتَََََ
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ََِٛؼََ َََٛلػ(َ]ٕ[َ ) দষু্টয়া, য়ঢান 

য়া to b wicked, evil 

َطَ ػ  ْٞ ِْؼَ ُُِٛ َٛ  ওরাকাঙ, ওরা banna 

tree, banana 

ِِْؾ٤َّخ َ َٛ َطَ َََٛلِؽ٢   ওাকলচয াঢা 
sheet of paper 

٤َِِْؾخ َ َٛ  ওাকলচয যীভ ream of 

paper 

ُِؼَ  َٛب  ঔাযা, য়ঢান, াী, 

দশূ্চলযত্র bad, evil, wicked, vicious 

 

ٌََ َِ َٛ َ]ٗ[َ)ٌِْ َٛ ) ভুলঙলপরা, লফরুপ্ত 

ওযা, শুওাআয়া কপরা to efface, 

oliterate, blot out 

 ٌَ ِْ َٛ  ভুঙন, লফরুলপ্ত efface-ment, 

obliteration 

 ٌَ ِْ ِٛ  লনলশ্চলিঢ, লফরুপ্ত, শুললঢ, 

effaced, oliterated, blotted  

ٍَخ َ َََٛل নযষ্কায ওযায কনওডা erasing 

rag 

َطَ ٌُ ُِ ٌَِأٛب ْٛ أ ওাড লফলল, 

ভানলঘত্রাফরী  satin(febric), volume 

of geographical maps - ٌَُ ُِ  أٛب
ভানলঘত্রাফরী 

ََبَٗخ َ َِ َٛ  প্রাঘীলযয ঈলডয কাাঁণলন 
coping 

 َْ َْ َِ ِٛ بدَطَ َٔ َْ َِ ِٛ ،َُْ ٍِ َََٛل  লরলভায 

লফলল, seal 

 

ََِٛغََ ْطَِغ(]ٕ[ َٓ ع، ْٞ ُُِٛ ) ঈলয ঞা, 

অলযান ওযা, অলফবুণ ঢ য়া, 

কচান, মায়া, প্রওালঢ য়া, 

ঞাৎঅা, লঢিভ ওযা to 

rise,ascend, appear, erupt, cone 

out, to come suddenly be visible 

 (ػ٠ٍََِٖٓ)

َٛبَُغََ  III ফআডা, কঘষ্টা ওযা, কদঔা, 

লযলঘঢ ওযা, ফনণনা ওযা, to read, 

to persue, to acquaint, explain (٠ٛ) 

َِغََ ْٛ َ  ,IV দাাঁঢঞা,লযলঘঢ ওযা أ

ফকঢ ওযা, কদঔালনা, to erupt, to 

acquint, to inform, demonstrate 

 (ػ٠َِٙ)

 V কঘাঔ যাঔা, লক্ষা ওযা رََطَِّغََ

নময যাঔা, কঘষ্টা ওযা, এওনময 
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ঢাওান, to have an eye on,  to wait, 

watch, strive, gaze (ٖا٠ََُٙػ)  

ََِّٛغََ  ,VIII কদলঔ যাঔা, ধযয়ন ওযা اِ

ফকঢ য়া, যীক্ষা ওযা, কফয 

ওযা, to gaze, to study, be 

acquainted, find out (ػ٠ِ) 

زََطَِغََ ٍْ  ,X  ঈলন্াঘন ওযলঢ ঘায়া اِ

অগ্র ওযা, নুন্ধান ওযা to 

seek to discover, inquire, to show 

curiosity (٠ٛ) 

ِْغَ  َٛ  ুলষ্পাদকভ (ঢারকাঙ), 

যাক inflorescence (palm), pollen 

ِْؼَخ َ َٛ  কঘাযা, appearance 

َُِٛؼَخ َ  অগ্রী, curious 

ع  ََٛلَّ  ঈচ্চাওাঙ্খী, ংগ্রাভী, অগ্রী, 
striving, aspiring, curious 

ع  ْٞ ُُِٛ  ঈলযঝা, অলযান, 

ঈধণকভন, ঈদয় rising, ascending, 

ascension, rise 

٤ِِْؼَخ َ َٛ َََٛلئُِغَطَ  াভলনয ালয, 

গ্রদঢূ front row, pioneer,-ََََُٛلئِغ  

গ্রদঢূ, লনদণন, রক্ষন, ঈকণ, 

ূরু pioneers, indications, 

symptoms, begaining 

ْطَِؾَ  َٓ ُُِغَطَ َطب َٓ  ঈদয়, ঈদলয়য ভয়, 

ঈঞায স্থান, শুরুয স্থান, মাত্রায 

স্থান, শুরু, কল, রুয ওণা, লাঁলড, 

ধা rise, time of rising, point of 

start, preface, ladder. 

َطبَُؼَخ َ ُٓ  ডা, ঞন, ধযয়ন 
reading, study 

 ,কঘষ্টা, াধনা, অওাঙ্খা, রক্ষয رََطُِّغَ 

কভধা, জ্ঞান, ফকলঢ, লযলঘলঢ 
striving, aspiration, aim, curiosity 

ََّلع  ِٛ َِّؼَبدَطََاِ ِٛ  ,ডা, ধযয়ন اِ

যীক্ষা, কঘষ্টা, াধনা, অওাঙ্খা, 

রক্ষয, কভধা, জ্ঞান, ফকলঢ, 

লযলঘলঢ study, examination, 

persual, intelligence, knowledge, 

cognizance, familiarity 

زِْطََلع  ٍْ  ,ধযয়ন, কলফলনা اِ

নুন্ধান, লফলশ্ললড, study, 

research, investigation, exploration, 

زِْطََلِػ٢َ  ٍْ  কলফলডা, কলফলডা اِ

লফলয়ও, ধযয়ন লফলয়ও relating 

research, relating study 

 ِٛن                                                                                        ِٛغَََََ
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ُِغَ  َٛب ُُِغَطَ ا َٞ َٛ  ঈঞন্ত, ঈদীয়ভান, 

অলযানযঢ, rising, ascending, 

ascendant 

ُِؼَخ َ َٛب  ুত্রাঢ, শুরু, begaining, 

start 

ُِغَ  َطب ُٓ  াঞও, reader 

زََطِِّغَ  ُٓ  অগ্রী, অওাঙ্খী, উrাী 
curious, eager 

ِِغَ  طَّ ُٓ  দণও, ফকঢ, লযলঘঢ, 

viewer, acquainted, familiar 

 

ََِٛنََ َََٛلم(]ٕ[ ) লফফা লফলচ্ছদ 

য়া to be divorced َِِوَذَْ-ٛب ُٛ  

প্রলফ ণাওা to be in labor 

 

ِِنََ َٛ ََِٛن(]ً[ ) দলূয মায়া to set 

loose 

 

ُِنََ َٛ َََٛلهَخ(]ى[ ) ঈৎপুি য়া, 

ঢারাও প্রাপ্ত য়া to be cheerful, 

to be divorced  

ََِّٛنََ II ভূি ওযা,কঙলড কদয়া ,ঢযাক 

ওযা, ঢারাও কদয়া to set free, to 

leave,- َِٚ ُِِّٛوَْذََػ٤َِْ  লফলচ্ছদপ্রাপ্ত 
granted a divorce 

َِنََ ْٛ  IV কঙলড কদয়া, াঞান, কমলঢ أَ

কদয়া, ঈচ্চাযন ওযা, গুলর ওযা, 

কপলঝ যা (াল), ঢারাও 

কদয়া, ঈালধ কদয়া to free, to 

let go, to send out, to fre, shoot, 

emit, divorce (ػ٠ََٛٙ٠ِ) 

 V প্রপুি য়া to be brighten رََطَِّنََ

with joy 

َْٗطَِنََ  VII ভুি য়া to be free اِ

زََطَِنََ ٍْ  X কওাষ্ঠ নডাঘডা ওযা toاِ

have bowel movement 

ِْنَ  َٛ  প্রফ কফদনা, ভুি, কঔারা, 

নাফদ্ধ, নরুদ্ধ  labor pains, free, 

open, unconfined, unrestrained 

ِِنَ  َٛ  নুভলঢলমাকয, গ্রনলমাকয 
permissible, admissible 

ََِٛنَ  ََْٛلهَبدَطَ ،أَ ََْٛلم   ,কদৌড أَ

কদৌডান, কদৌড প্রলঢলমাকীঢা run 

race,- ، ََْٛلهَبدَأَٛلم  َأَ  গুলর shot 

ِِنَ  َٛ  াফলরর, নকণর fluent, easy 

َََٛلمَ ََ  লফফা লফলচ্ছদ divorce 

ََِٛوَخ َ ََِٛوَبدَطَ  গুলর shot 
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٤ِِْنَ  َٛ َُِٛوَبُءَطَ  ভুলিপ্রাপ্ত, স্বাধীন, 

ভুিভানুল freed, released, 

freeman 

َََٛلهَخ َ  চঢা, লনরুলদ্রৃগ্নঢা, 

প্রপুিঢা relaxedness, 

cheerfulness 

٤ْوَخ َ ِِ َٛ  ঢারাও প্রাপ্ত ভলরা 
divoreced woman, divorcee 

هَخ َ ْٞ ُِ َٛ َََٛلئُِنَطَ  কলডওা, stallion 

ََْٛلمَ   ,ভুলি, স্বালধনঢা, কপ্রযড اِ

অলফদন freeing, liberation, 

dispatch, application- ََلهًب ْٛ  মূ্পডণ اِ

রুল absolutely 

ِْٗطََلمَ  লফলফাযড, প্রাদবুণ اِ াফ, ভুলি, 

স্বাধীনঢা outbreak, outburst, 

release, liberty 

ْٗزََِلهَخ َ  ,শুরু, ূঘনা startاِ

outset(development)  

ُِنَ  َٛب  ঢারাও প্রাপ্ত divorced 

ْطَِنَ  ُٓ  ভুি, ীভাীন,ূডণ, free, 

unlimited, absolute- ْطَِوًب ُٓ  ূডণবালফ, 

কমলওান ফস্থায় absolutely, inder 

any circumstances 

زََطِِّنَ  ُٓ  ঈৎপুি, ঔুী cheerful, 

happy 

َْ٘طَِوَبدَطَ َْ٘طَِنَ ُٓ ُٓ শুরুয স্ান, মাত্রায 

স্থান starting point, point of 

departure 

خ َ َٔ ْطَِ ِٓ  খুডন্তলন, rolling pin 

جَخ َ ْٔ ُُِٛ جَبدَطَ ْٔ ُُِٛ  প্ম্প pump 

 

ٌََ َٔ ِْ َٛ َ]ٌِٔٛ[ ভ্রুকুটি ওযা, 

কঘাঔযাঙ্গান, এও দলৃষ্টলঢ ঢাওান, 

ভুঔ ককাভডা ওযা to frowm, to 

scowl, glower 

 

٠ََِٛ َ]٢ِْ(]ٗ[]ِٛٞ،٢َِٛ َٛ ) প্রলর 

কদয়া to (ة٠َٛ)  

َْٗط٠َِ  VII প্রঢালযঢ য়া to اِ

deceived 

ََلءَ  ِٛ  প্রলর, ওবাযওযড, যংওযড, 

কভওঅ coating, covering, 

makeup 

ءَ  ََٛلَّ  অযাভপ্রদ, ভানানআ, ুন্নয, 

ঘভৎওায pleasant, becoming, 

pretty 

َٖٛٔ                                  ِٛن
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 َ٢ِِ َٛ আফৃত, াফরীর (বালড) coated, 

smooth, elegant(speech)  

ح َ َٝ َََٛل  কৌন্নমণ, নুগ্রীরঢা, 

নুগ্র, ওভনীয়ঢা beauty, grace, 

gracefullness, elegance 

 

ََّْ َٛ ]ٕ[)ّ ْٞ ُٔ ُٛ ، ّْ َٛ ) লালফঢ ওযা to 

overflow (٠ٛ)  

ََّْ َْٗط  VII লালফঢ ওযা to overflow اِ

 َْ ِٛ  কফী লযভান, ভূদ্র large 

quantity, sea 

خ َ َّٓ َٛب بدَطَ َٓ َٛب  দলূমণাক, লফমণয় 
calamity, disaster 

َٛخ َ ب َٔ َٛ  ঝলভলঝা tomato 

 

ََٖ َٓ ْ ؤ َٛ ،ََٕ َ ؤ ْٔ َٛ  ,ান্ত ওযা ]ْٛءٕ[َ

প্রলভঢ ওযা, অশ্বস্ত ওযা, লনলশ্চঢ 

ওযা to calm, to soothe, to assure 

  (ا٠َٛ٠َُٙ)

ََٖ َٓ ْ  II ান্তওযা to calm رََطؤ

ََّٕ َ ؤ َٔ ْٛ  ,IV ান্ত ণাওা, ান্ত য়া اِ

লনলশ্চঢ য়া, অশ্বস্ত য়া, লফশ্বা 

ওযা, লনবণ য ওযা, লনলশ্চঢ ওযা, to 

to be quit, to be sure, to have 

cofidence, to trust, to depend, to 

remain quietly (ك٢َا٢ُ)  

َْٖ َٓ ْ  VI ান্ত ওযা, প্রলভঢ]ٖٛٔ[َرََطؤ

ওযা , অশ্বস্ত ওযা, লনলশ্চঢ ওযা 

to calm, to soothe, to assure (َا٠ُ

َٙ٠ٛ)  

ؤ٤َِْْٗ٘خ َ َٔ ُٛ  প্রালন্ত, ালন্ত, ালন্ত ূডণঢা, 

লনশ্চয়ঢা, ভলনয প্রালন্ত, অস্থা, 
calm, peace, peacefulness, 

traquility, peace of mind, trust 

 َٕ ئَْ٘ب ِٔ ْٛ  ,প্রালন্ত, ালন্ত, ালন্ত ূডণঢা اِ

লনশ্চয়ঢা, ভলনয প্রালন্ত, অস্থা, 
calm, peace, peacefulness, 

traquility, peace of mind, trust 

 َٖ ئِ َٔ ْط ُٓ  লনঘু, ান্ত, ালন্তূডণ, লনলশ্চঢ, 

লনযাদ, লফশ্বস্ত, low lying, calm, 

quiet, peaceful, safe, certain, 

confident 

 

شََ َٔ َٛ شَََ]ٕ[َ ِٔ َٛ ش(َ]ً[َ ْٔ َٛ ) ঊঢুস্রাফ 

য়া to menstruate 

 

شََ َٔ َٛ ش(َ]ٗ[َ]ٕ[َ ْٔ َٛ ) কুভাযীত্রৃনা 

ওযা,to deflower (ٛب)  

ذَ  ْٔ َٛ  ঊঢুস্রাফ, menstruation 

 ٌَََََََََََََََََََََََََََََََََََٛٔ     ْٛءَََََََٕ
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ؼََ َٔ َٛ ػ(َ]ف[َ ْٞ ُٔ ُٛ ) কপযান, 

লযলঘলরঢ য়া, প্রঢযাল ওযা, 

ফাাঁওা য়া, কঘষ্টা ওযা, করাবী 

ওযা, ডান to turn, be directed, to 

aspire, strive, covet, remove 

ػَ  ْٞ ُٔ ُٛ  প্রলঘষ্টা, অা, করাব, আচ্ছা, 

ঈচ্চাা, striving, endevor, desire, 

coveting, ambition, aspiration 

بػَ  َّٔ َٛ  ঈচ্চাওাঙ্খী, ঢীব্রঅওাঙ্খা, 

করাবী, লবরালী, করাবাঢুয, ফযগ্র 
high aiming,ambtious craving, 

covetous, desirous, avid, eager 

ؼَ  َٔ ْط َٓ ُؼَطَ ِٓ َطب َٓ  ওাঙ্খীঢফস্তু, 

প্রঢযালঢ রক্ষয, ঈচ্চাওাঙ্খা, 

প্রফরআচ্ছা object of striving, gl, 

ambition, burning desire 

ؼَ  ِٓ َٛب  ঈচ্চাওাঙ্খী, ঢীব্রঅওাঙ্খা, 

করাবী, লবরালী, করাবাঢুয, ফযগ্র 
high aiming, ambtious craving, 

covetous, desirous, avid, eager 

 

وََ َٔ َٛ و(َ]ٗ[َ]ٕ[َ ْٔ َٛ ) ওফয 

কদয়া,ূডণ ওযা to bury, to fill up 

(٠ٛ)  

وَ  ْٔ ِٛ َطَ و  َٔ ْٛ َ  ুযাঢন লঙাঁডা أ

ওায old tattered garment 

وَ  ِٔ ِٛ  (কখাড কদৌলডয) কখাডা, race 

horse 

وَ  َٔ ْط ِٓ  লভলস্ত্রয দলড builder‘s cord, 

line 

هَ  ْٞ ُٔ ْط َٓ  ন্তলবৌভল, অন্ডায 

গ্রাঈন্ড, ভাটিয ঢরবূলভ 
underground 

َهح َ ْٞ ُٔ ْط َٓ ٤ُْوَطَ ِٓ َطب ُٓ  ভাটিয লনলঘয 

প্রলওাষ্ঠ, underground store 

 

وََ َّٔ َٛ  II কখাডা যীয টলর [ٛٔو[

কদয়া,, ব্রা ওযা to curry comb, 

rub down 

بهَ  َٔ َٛ  ব্রা brush 

ٌََ َٔ َٛ َ]ٗ[َ]ٕ[)ٌ ْٔ َٛ ،ً ْٞ ُٔ ُٛ ) ভুলঙ 

মায়া, নষ্ট য়া to be erased 

ٌََ َٔ َٛ َ]ٕ[َ)ٌ ْٔ َٛ ( ভুঙা, নষ্ট ওযা 
to erase,destroy 

ٌََ َٔ َْٗط  VII ভুলঙ মায়া to be اِ

erased  

 ٌَ ْٔ َٛ  লঘিলরা, লফলরা 
effacement, obliteration 

ٌٔٛ                                           َّٖ ٛ 
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 ًَ ب َٔ  ,ধযা-কঙাাঁয়ায ফালয اِِٗط

কভযঢা, নলধকভযঢা, 

ককানীয়ঢা, incognizablness, 

secracy 

 ٌَ ِٓ ب َٛ  রূপ্ত, ভৃঢ, স্পষ্ট, কভয, 

ককান  obsolete, dead, blurred, 

indistinct, obscure 

َٛخ َ ب َٔ َٛ  ঝলভলঝা, tomato 

 َْ ِٛ ب َٔ َٛ  ঝলভলঝা, tomatoes 

ب٢َِّٗ َٔ ُط ْٔ ُٛ  ফফণযুরব, অলদভ, 

ললক্ষঢ, ভূঔণ barbarous, 

uneducated 

 

غََ ِٔ َٛ غ(]ً[ َٔ َٛ ) করাব ওযা, অা 

ওযা, কঘষ্টা ওযা to covet, desire, 

strive (ك٢َة) 

 

غََ ُٔ َٛ بَػخ(]ى[َ َٔ َٛ ) করাবীয়া, to b 

covetous 

غََ َّٔ َٛ  II অওাঙ্খী ওযা, অশ্বা 

কদয়া, ঈৎা কদয়া to  make 

desirous (َٙك٢)  

غََ َٔ ْٛ َ  IV অওাঙ্খী ওযা, অশ্বা أ

কদয়া, ঈrা কদয়া to make 

desirous (َٙك٢) 

غَ  ْٔ َٛ بع ََطََ َٔ ْٛ َ   ,করাব, ঈচ্চালবরাল أ

greed, ambitous  desire 

بع  ّٔ ٛ করাবী, আচ্ছওু,লবরালী, 

ণণলরাবী greedy, covetous, 

desirous, mammonish 

بِػ٤َخ َ َٔ َٛ  করাব, লরপ্সা, avidity greed 

غَ  َٔ ْط َٓ ُغَطَ ِٓ َطب َٓ  করালবয ফস্তু, করাব 

নীয়ঢা, আচ্ছা, অা, coveted object, 

covetousness, desire- َُغ ِٓ َطب َٓ  
ঈচ্চাওাঙ্খা, প্রয়া, প্রঢযাা 
ambition, aspration, desires 

ؼَخ َ َٔ ْط ِٓ  কঝা, প্রলরাবন lure, 

temptation, enticement 

بع  َٔ ْط ِٓ  করাবাঢূয, লবরাল-ভগ্ন, 

লঢ ঈচ্চাওাঙ্খী filled with greed, 

obsessed by ambition 

 

ََٖ َّٔ َٛ ]ٖٔٛ] II ান্তওযা to calm 

ََٖ َٓ ْ  ,VI ান্ত য়া,নঢ য়া رََطؤ

লণঢান to be calm down, low, 

subside 
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 َٕ ب َٔ َٛ  ান্ত, কৌভ, ালন্ত, অস্থা, 

বযা ভানলও প্রালন্ত, প্রঢযাা 
calm, quite, peacefulness, 

reassurance, trust 

 َٖ ٤ْ ِٔ  ঢুলষ্ট, প্রভন, ঈভ رَْط
gratification, mitig-ation 

 َٖ ُٓ  শ্রিাীর ভলনাবাফ respectfulرََطب

attitude 

 َٖ ِٓ زََطب ُٓ  নীঘ, ীন low 

ََٔب َٛ َ،٠ََٔ َٛ َ]ٕ[َ]ٗ[َ)ٞٔٛ،٢ٔٛ)  

 প্রফালঢ য়া to flow over 

 َ٢ ْٔ َٛ  লরভাটিয ওাদা, লর 

alluvial mud 

ََّٖ َٛ ]ٗ[)ٖ٤َِْ٘ٛ ) কফলচ ঞা, গুন্চন 

ওযা (লাওা) to ring to drone 

ََٖ ََّ٘ٛ  II কফলচঞা to ring 

 َٖ ٤َِْ٘ٛ  লযং, লননাদ, গুন্চন, ব্দ 
ring (ing), peal, drone 

 َٕ ََّٛ٘ب  ধ্বলনঢ, গুন্চনযঢ, ব্দ, 

লননালদঢ, লফঔযাঢ, ুপ্রলদ্ধ 
ringuning, sounding, dronong, 

famous, celetrated 

 

ََّٛ٘تََ  II ফস্থান ওযা, স্থায়ী [ٛ٘ت[

য়া to remain, settle down (ة)  

َ٘تََ ْٛ  ,IV লঢলযি য়া أَ

লঢলযি ওযা, to overdo, to be 

excessive (ك٢)  

ُُٛ٘تَ  َطَ َ٘بة  ْٛ  ঢাাঁফুয দলড, ভাং أَ

কী, tent rope, muscle, tendon 

َ٘بةَ  ْٛ  ,ঢুযলি, লঢযন্চন اِ

ফাগ্বাহুরয, exaggeration, 

amplification flourish 

 

ََٖ َْ٘ط َٛ  ব্দওযা, গুনগুন ]ٛ٘طٖ[َ

ওযা, গুন্চন ওযা, কচণ ন, হুঙ্কায to 

ring, to hum, to drone, to roar 

َْ٘طَ٘خ َ َٛ  ব্দ, কভৌভালঙয ব্দ, 

গুন্চন, কচণ ন, হুঙ্কায ring (ing) , 

hum (ing) , drown (ing) ,roar (ing) 

فَ  ْٞ ُُ٘ٛ ، َ٘بف  ْٛ ُُٛ٘قَ َأَ طَ  ঘূডাাঁ, ীলণ, 

স্তয peak, summit, layer 

 

وََ َٜ َٛ ُٜوََ، َٛ و(]ى[َ]ٕ[ ْٜ ُٛ بَهح، َٜ َٛ  ) 

লফত্র য়া to be cleaned 

وََ َّٜ َٛ  II লফত্র ওযা to clean (َٙ٠ٛ)  

َّٖ ٛ                ََٖٜٛ 
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َٛوََ َٛب  III ভুরভালন ওযা to 

circumscise (ٙ)  

وََ َّٜ  V লযষ্কায ওযা to clean رََط

وَ  ْٜ ُٛ  লযষ্কায-লযচ্ছন্নঢা, 

লফশুদ্ধঢা, লফত্রঢা cleanness, 

purity, chastity 

هَ  ْٞ ُٜ َٛ  ঔাৎনা, কাধও, 

লযষ্কায,লযচ্ছন্ন, লফশুদ্ধ circumc-

ission, cleansing, detergent, clean, 

pure 

بَهح َ َٜ َٛ  লযচ্ছন্নঢা, শুদ্ধঢা, 

লফত্রঢা, ধালভণওঢা, ঔাrনা 
cleanness, purity, sanctity, 

circumcission 

وَ  َٜ ْط َٓ  প্রায়লশ্চত্ত ভূরও, refining 

َوح َ َٜ ْط َٓ ُوَطَ ِٛ َطب َٓ  াচখয, ফাণরুভ 
washroom , bathroom 

٤ْوَ  ِٜ  ,লযচ্ছন্নওযড, শুলদ্ধ, কাধন رَْط

চীফানু ভুি ওযড, ঔাৎনাcleaning, 

cleansing, purification, disinfection, 

circumcision 

٤ِْو١َ  ِٜ  ,লযচ্ছন্নঢা লফলয়ও رَْط

লযলাধও, লযচ্ছন্ন ওযড 
cleaning, detergent, of cleanliness 

وَ  ِٛ َٛب َطَ به  َٜ ْٛ َ  ,লফত্র, লযচ্ছন্ন أ

ঢী, শুদ্ধাত্মা, ারীন, clean, pure, 

chaste, modest 

وَ  ِّٜ َط ُٓ َوادَطَ ِّٜ َط ُٓ  এওটি কাধও, 

চীফান ুনাও, লযষ্কাযও a 

detergent, an atiseptic 

وَ  َّٜ َط ُٓ  লফত্র,লযাটি pue, orderly  

 

نََ َّٜ  V কয়জ্ঞান ওযা [ ٜٛن[َرََط

despise (ٖٓ) 

 َْ َّٜ َط ُٓ  মণাণণ ুন্নয (লখাডা) a 

perfect beauty 

ََٜب َٛ َ]ٜٞٛ،٢ٜٛ[]ٕ[)ٞ ْٜ َٛ ،٢ّ ِٜ ُٛ ،٢ ْٜ َٛ ب٣َخ، َٜ َٛ )  

যান্না ওযা, বাল লদ্ধ ওযা, বাচা, 

কাঁওা to cook, braise, to fry, to 

bake (٠ٛ) 

٠ًٜ ُٛ  যান্নওযা ঔাফায cooked 

meal 

ب٣َخ َ َٜ َٛ  যন্ধনলল্প cook‘s trade 

٠ًٜ ْط َٓ  যান্নাখয kitchen 

 َٙ ب َٛ طَ بحَ  َٜ ُٛ  াঘও, যান্নাওাযী cook 

 َ٢ ِّ ا َٞ َٛ طَ ٤َخَ  ِّ ا َٞ َٛ  লচডা, নুংও, 

কঔাচা hermaph-ordite, impotent 

ا٣َخ َ َّٞ َٛ  বাচায াত্র frying pan 

 ٜٛو                                                   َََََََْٜٛ



26 

 

ةََ َّٞ َٛ  II ুন্নয ওযা to [ٛٞة[َ

beautify 

ث٠َ ْٞ ُٛ  কৌবাকয, ুঔ, স্বকণুঔ, 

ঘযভুঔ happiness, compla-

cency, blessing, heavenly blessing 

 َ١ ِٝ ثَب ْٞ ُٛ আনেফাদুষ্ট blessed 

٣َّخ َ ِٝ ُٛٞثَب আনেফাদুষ্টতা blessedness 

 ুন্নযওযড, কৌন্নমণযফধণন رطج٤تَ 
beautification 

)ح( ة  ْٞ ُٛ  আঝ, brick (s) 

اةَ  َّٞ َٛ  আলঝযঘুলি, আঝজঢযীওাযও 
brick burner,brick-maker 

 

َٛبػََ ػ(]ٗ[]ٕ[]٤ٛؼ،ٛٞػ[ ْٞ َٛ ٤َْٛؼ، ) 

ালযলয় মায়া, ভলয মায়া, ণ 

াযান, লফলণ মায়া, লনলক্ষ ওযা, 
to be perish, to de, to go astray, to 

throw (ة) 

٤ََّٛؼََ II াযালনা, লনলক্ষ ওযা, ফন 

ওযা, প্রলযালঘঢ ওযা to cause 

perish, to throw, to tempt (ا٠َُة) 

َٛبػََ  IV ফাদ কদয়া, ফন ওযা, লঘলয أَ

কপরা, কওলঝ কপরা to discard, to 

carry away, to rip away , to chop off 

 (ة٠َٛ)

 V ডা, ফাদ ডা, লনলক্ষপ্ত رََط٤َّؼََ

য়া, খুযাখুলয ওযা, কদারাto fall, to 

be thrown, to wander, to swing 

ائَِ َٞ ؼَُٛ  দদুণা, প্রলঢকুরঢা 
aversities 

َؽخ َ ِ ّٞ َط ُٓ َؽبدَطَ ِ ّٞ َط ُٓ  লবমান, 

দঃুালও ওাচ advanture 

 

كََ َٞ َْٗط  ,VII ঈিীন য়া [ٛٞك[َاِ

ঈলয ঈডা, to soar up, to rise in air 

طََ اكَ  َٞ ْٛ َ ك ََأ ْٞ َٛ  ঈাঁঘুাাড 
mountain 

َْ٘طبك َ ُٓ ٤ْلَُطَ ِٛ َ٘ب َٓ  কফরুন ballon 

 

هََ َّٞ َٛ  ,II লফওলঢ ওযা [ٛٞه[َ

ঢযালিঢ ওযা to advance, to 

develop َ)٠ٛ(  

هَََ  َّٞ رََط V লফওলঢ য়া, লযফত্তীঢ 

য়া to be evolved, be developed 

هَ  ْٞ ُٛ َطَ اه  َٞ ْٛ َ  ,ফায(এও), ভয় أ

ফস্থা, ীভা, স্তয, ভাত্রা, দা time 

(one), state, condition, limit, stage, 

degree, phase 
        ٛٞعَََ                                   ٛٞهَََ
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هَ أ ْٞ ُٛ َطَ اه  َٞ ْٛ  ফণঢ mountain 

ِه١َ  ْٞ ُٛ  ফনয wild  

اهَ  َٞ َٛ  পুঝাণ, ালয়ঘরাণ 
footpath 

َها٢َِٗ  ْٞ ُٛ  ফনয wild 

٣ْوَ  ِٞ  ,উন্ননত, ঈন্নয়ন developmentرَْط

promotion 

هَ  ُّٞ َهادَطَرََط ُّٞ ঈন্নয়ন,লফফঢণرََط ন, 

িভলফওা development, 

evolution َهاد ُّٞ َ-رََط লফফঢণ লনয 

স্তয,ঈন্নয়ন evolutionary phases 

ِه١َ  ُّٞ লফফঢণرََط ন ভূরও,লফওা 

ম্মন্ধীয় evolutional, evolutioary 

َٛبهَ  َٛبَهح ، ঘি,ওডা, লযং,ঘাওা, 

ঝায়ায,ring, hoop, tire,wheel 

ُْٛٞهِث٤ْل ُْٛٞهِث٤ْلَادَطَ ََٛواث٤ِْلَُ،  

ঝযললটা  torpedo 

ِه٣َخ َ ْٞ ُٛ َطَ اِه١  َٞ َٛ লনডালন 

(ভাটি,খা) weeding tool 

ُْٛٞىُُن া(লকাডালর)ঠালওফায লট্ট 
gaiters 

 

ًََ َّٞ َٛ َ]ًٞٛ] II লজ্জঢ ওযা to 

adorn (٠ٛ) 

ٍَبدَط ًَ ََٛب ب َٛ َ، ٍَخَ  ب َٛ  ান ওযায 

ওা লফলল a knd of drinking cup 

 ًَ ْٝ ُٝ ب َٛ َطََ ٌُ ٣ْ ِٝ ا َٞ َٛ  ভয়ুয peacock 

 ًَ َّٞ َط ُٓ  লজ্জঢ, চাাঁওালরা ornate, 

ostentatious 

ََُٛ َّٞ َٛ َ]َُٞ ] II পুরুলত্বীন ওযা to 

castrate (ٙ) 

 َ٢ ِّ ا َٞ َٛ طَ ٤َخَ  ِّ ا َٞ ٛ নুংও 
impotent 

 

َٛبعََ َْٞع(َ]ٕ[َ َٛ ) ভানা, নুকঢ য়া 

to obey, be obedient (ٍَٙ) 

عََ َّٞ َٛ  II ভানান, ধীন ওযা, 

লিঢদা ওযা to render obey, to 

subjugate (ٍَٙ) 

عََ َٝ َٛب  III নুকঢয়া, ভানা to 

comply with, be obedient (َٙػ٠َِك٢) 

َٛبعََ  (ٙ) IV অনুকঢযওযা to obey أَ

عََ َّٞ  V কস্বচ্ছায়ওযা to do رََط

voluntarily (ٍَة٠َٛ) 

َْٗطبعََ  (٠ٍَٛ) VII ভানা to obey اِ

 ٛٞفَََََََََََ          ٛٞعَََََ
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زََطبعََ ٍْ  X ভণণ য়া to be able اِ

(٠ٛ) 

ع  ْٞ َٛ  অনুকঢয, স্বঢঃফুঢণ ঢা, 

নুকঢ, obedience, obedient- ًػب ْٞ َٛ  

স্বঢঃফুঢণ বালফ voluntarily 

ِػ٤ًّب ْٞ َٛ  স্বঢঃফুঢণ বালফ voluntarily 

٤َِّٛغَ   নুকঢ, obedient 

َٛبَػخ َ َٛبَػبدَطَ  অনুকঢয, 

obedience –   َٛبَػبد  বার ওাচ 
pious deed 

اع  َٞ ْط ِٓ  নুকঢ, obedient 

َػخ َ َٝ َطب َٓ ম্মনত, প্রলঢারন compliance 

َٛبَػخ َ  অনুকঢয, obedience اِ

ع  ُّٞ স্বঢঃফুঢণ رَط ঢা, কস্বচ্ছাভূরও, 

কস্বচ্ছালফা voluntariness, 

volunteering, vluntary service (ك٢) 

زَِطبَػخ َ ٍْ  াভণণয, ম্ভফনা اِ
capability, possibility 

َٛبئِغَ   নুকঢ, obedient 

ع  ِٝ َطب ُٓ  নুকঢ, নভনীয়, নম্র 
obedient, pliable, humble 

طَِ ٤ْغَ ُٓ  নুকঢ, obedient 

ع  ِ ّٞ زََط ُٓ طََ َػخَ  ِ ّٞ زََط ُٓ  কস্বচ্ছালফও 
volunteer 

زََطبع  َْ ُٓ  ম্ভফ, াধয possible, 

feasible 

 

ََٛبفََ ف(َ]ٕ[َ]ٛٞف[َ ْٞ ََٛ ََٞاف، َٛ كََبٕ،ََ ْٞ َٛ ( খুলয 

কফডান, লযলঘঢ য়া, চানা, to 

walk about (٠ٛ), to be 

acquanted,to know (ة٠ََٛٙ) 

فََ َّٞ َٛ  II ওা‘ফা ঢয়াপ ওযা, 

ঘালযলদলও কখাযালনা to walk about 

ؤَفََ ْٛ  IV লখলয যাঔা to surround أَ

 (ة)

فََ َّٞ  V কখাযা, to move about رََط

فَ أََ ْٞ َٛ َطَ اف  َٞ ْٛ ঘেয, ফৃত্ত, কখযা 

round, circle, enclosure افَ  َٞ -أَٛ  
কঘৌলও, াাযা, লযভ্রভন patrol 

افَ  َٞ َٛ  ঘেয, ফৃত্ত, ঘিাওালয খুযন, 

ঘিাওালয ভ্রভন, ঘিাওালয ওা‘ফা 

প্রদক্ষীড, round, circuit, round trip, 

cicumbulation of Kaaba 

افَ  َّٞ َٛ  ভ্রাভযভান, লবফাী, 

ঘিাওালয ভ্রভনীর ambulant, 
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migrant, going in rounds-( اكَخ َ َّٞ )طََٛ  
লঘঠিযফাক্স mail carrier 

افَ  َٞ َٛ ََّ اكَخَ  َّٞ َٛ  নুকঢ বৃঢয 
devoted servant 

اكَخ َ َّٞ َٛ اكَبدَطَ َّٞ َٛ  কঘৌলওদাযী কনৌওা 
patrol boat 

َطبفَ  َٓ  লযভ্রভনস্থান, ঘেযদয়ায 

চায়কা, ককারাওায প্রদলক্ষড- ََخاتََمةُ 

َطبف َٔ  ,লযভ্রভলনয কলস্থান اُ

place of going round, round trip, 

riding about 

افَ  َّٞ  ,ফালযফালয কখাযা, প্রদলক্ষন رََط

ঘেয, ভ্রভন repeated round, 

traveling, wandering 

َٛبئِقَ   ভ্রভনওাযী, ঘেযদান ওাযী,  

ওা‘ফায ঢয়াপওাযী, লবফাল 
ambulant, one rounds Kaaba, 

migrant, itinerant 

َٛبِئلَخ َ ائُِقَطَ َٞ َٛ  ং, বাক, ংঔযা, 

দর, গ্রু, ছাাঁও, ার(শু), কশ্রনী, 

ককাষ্ঠী, ম্প্রদায়, দর part, portion, 

number, troop, group, swarm, 

drove, class, sect, party 

َٛبئِِل٢َ   বগ্নাং, ম্প্রদালয়ও, 

কশ্রডীকঢ, স্বীওালযা লিলফলয়ও 
confessional, fractional, sectarian 

َٛبئِِل٤َّخ َ  াম্প্রদালয়ওঢা, কশ্রনীফাদ, 

sectarianism, demoni-nationalism 

َٕطَ ْٞ كُ ِ ّٞ َط فَ ُٓ ِ ّٞ َط ُٓ  ভোকাআট, 

লনলদণ লওা Mecca guide, pilgrim‘s 

guide 

َٛبمََ م(]ٕ[]ٛٞم[ ْٞ َٛ ) াভণণ য়া 
to be able 

مََ َّٞ َٛ II করায় ভারা ফা ওরায 

কদয়া, কফষ্টন ওযা, ঘি যা to 

put collar, necklace arround neck, 

to encircle, to hoop, sorround 

َٛبمََ  IV াভণণয়া to be able أَ

مَ  ْٞ َٛ  াভণণয, দক্ষঢা, কমাকযঢা, 

নীরঢা, ওরায, করাযভারা, 

ওডা, ঘি ability, faculty, power, 

potency, endurance 

ه٢ََِّ ْٞ َٛ  ওরালযয ভঢ, ওডায ভঢ, 

লযংএয ভঢ, collar like, ring like 

َٛبمَ  َٛبهَبدَطَ ٤َْٛوَبٕ،  লঔরান, কঢাযন 

arch,- َٛبهَبد  স্তয, যঢ, stratum, 

layer 

 ٍٛٞ                                                 ٛٞفَََََ
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َٛبهَخ َ َٛبهَبدَطَ  চানারা window 

َٛبهَخ َ َٛبهَبدَطَ  াভণণয, দক্ষঢা, 

কমাকযঢা, লি, অগ্র ability, 

capacity, capability, power, potency 

٣ْنَ  ِٞ ٣ْوَبدَطََرَْط ِٞ  ,লযফৃলত্ত, কফষ্টন رَْط

কখযা, অাঁওডাফদ্ধ ওযড 
encirclement, enclosure, 

encompassment, ringing 

مَ  َّٞ َط ُٓ  ফনখুখু ring dove 

َطبمَ  ُٓ  নীয়, tolerable 

ٍََ َٛب َ]ٕ[َ]ٍٞٛ[َ)ٍ ْٞ ُٛ َ) রম্বা য়া, 

লঢিভ ওযা to be long, to 

surpass 

ٍََ َّٞ َٛ II রম্বা ওযা to make long 

ٍََ َٝ ب َٛ III প্রলঢলমাকীঢা ওযা to vie 

(for power (ٙ) 

ٍََ َٛب َ  (٠ٛ) IV রম্বাওযা to make longأ

ََٝ ٍََرََطب  VI রম্বা য়া, প্রালযঢ ওযা, 

অিভন ওযা, দলুফণনীঢ য়া to 

be long, দঃূা ওযা, নুভান 

ওযা to be long, to stretch, to 

attack, to be insolent, pretend 

ٍََ زََطب ٍْ  X রম্বা য়া, নুভানী اِ

য়া, অগ্রালনয অঘযন ওযা to 

be long, presumptous, display 

aggressiveness 

ب َٔ َٛبَُ بَ، َٔ  ,প্রায়আ, often ََُطبَُ

frequently 

 ٍَ ْٞ َٛ ََطَ  ٍ ا َٞ ْٛ َ  ,অওায, অয়ঢন أ

ঈচ্চঢা, size, height 

ٍَِ ْٞ اَلَ،َثِبُطَّ ْٞ َٛ  তদখণযনুমায়ী, 

রম্বারম্বী lenghthwise, 

longitudinslly 

ٍََ ْٞ ُٛ  ধলযয়া, কওানভয় during 

(prep)  

ٍَِ ْٞ ُٛ َ٠ ِٰ  ,কাচাুলচ َػ

ফললল,াাাল straight ahead, 

at last, finally, along 

ب َّٓ َ ٍُ ْٞ َٛ  মঢক্ষডas long as 

 َ٢ُِ ْٞ ُٛ  তদখণযলফলয়ও, রম্বারম্বী of 

length, longitudinal 

 ٍَ ّٞ ُٛ  চরঘয াঔী 

লফলল(চরকুটু্টঝ) waterfowl 

ٍََ ا َٞ َٛ  (prep) ভয়, কওানভয়, 

াাাল, ঢঢক্ষন during, 

throughout, along 

ٍََ ]ٗ[٢ََّٛ(ٟٛٞ                        ٛٞا ) 



31 

 ََ ٣ْ ِٞ َٛ َطَ  ٍ ا َٞ ِٛ  রম্বা, ফড, ঈাঁঘু, দীখণ 

long,large, big, tall, high-  ََُ ٣ْ ِٞ  اُطَّ
ওলফঢাযঙন্ন,ًَ٣َْل ِٞ َٛ  (adv)রম্বা long 

 ٍَ ا َٞ ُٛ রম্বা long 

اَُخ َ َٞ ُٛ اَلدَطَ َٞ ُٛ  লস্থলঢীর stable 

٤َِْخ َ ِٛ  ভয়, কওানভয়, ঢঢক্ষন 
during, through out, 

اَل٢َِٗ  ْٞ ُٛ  তদখণম্পলওণ ঢ, রম্বা রম্বী 

ভাা, রম্বারম্বী of length, 

measured lengthwise, longitudinal 

ٍَُ َٞ ْٛ َ ٠َََََُّأ ْٞ ُٛ  লধও রম্বা, লধও 

ফড, ঢযলধও রম্বা, কফী রম্বা 
longer, larger, bigger, taller, 

extremely tall, very long 

 ََ ٣ْ ِٞ  ,দীখণালয়ঢ ওযড, প্রাযড رَْط

ম্প্রাযড, ম্প্রাযডঢা, ফাদ 

গ্রস্থঢা, ফাগ্বাহুরযঢা, াডম্বযঢা 
lengthening, elongation, 

elaborateness, exhautiveness, 

proxility 

َٛبَُخ َ  ,দীখণালয়ঢ ওযড, প্রাযড اِ

ম্প্রাযড, ম্প্রাযডঢা, ফাদ 

গ্রস্থঢা, ফাগ্বাহুরযঢা, াডম্বযঢা 
lengthening, elongation, 

elaborateness, exhautiveness, 

proxility 

زَِطبَُخ َ ٍْ  ,ঈদ্ধঢ, ভলনাবাফ, ংওায اِ

দালম্ভওঢা overbearing, proud, 

attitude, houghtiness, arrogance 

 ََ َٛبئِ  রম্বা, প্রঘুয, লফার, লনও, 

মণাপ্ত, ফযফায, ঈওায, লি, 

ক্ষভঢাlong, huge, ample, 

enormous, use, avail, power 

َِخ ََٛبئَِ  ক্ষভঢা, লি, প্রলঢলংা, 

প্রলঢলাধ, ফদরা might, power, 

vengeance, revenge, retaliation 

 ٍَ َّٞ َط ُٓ  ম্প্রালযঢ, লফস্তালযঢ, ভগ্র 
elaborate, dtailed, exhaustive 

 ٍَ ِٝ زََطب ُٓ  দীখণপ্রালযঢ, দীখণালয়ঢ, 

ুদীখণ  long-extended, prolonged, 

lengthy 

زَِط٤َْ َْ ُٓ ََ  রম্বা, অয়ঢাওায, 

প্রালযঢ, অয়ঢলক্ষত্র, দলুফণনীঢ, 

কফয়াদফ long, oblong, elongated, 

rectangle, a sausy, a presumptous 

بهَ  َٓ ْٞ ُٛ ٤ُْوَطَ ِٓ ا َٞ َٛ  াওান, ককাঝান 
roll, scroll 
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ٟ َٞ َٛ َ]ٗ[)َّ٠ٛ) বাাঁচ ওযা, ফন্ধ 

ওযা, ককান ওযা, রারন ওযা, 

কভাডান, লভঝান, এওভঢ য়া, 

লঢিভ ওযা, লঢফালঢ  ওযা, 

দঔর ওযা, to fold, to close, harbor, 

envelop, settle, to traverse, spend, 

possess 

 

ََ١ ِٞ َٛ َ]ً[)ٟٞٛ) কু্ষধা রাকা to be 

hungry 

ٟ َٞ ْٛ  IV কু্ষধা রাকা to be hungry أَ

ٟ َّٞ  V কাঁঘালনা to coil snake رََط

ٟ َٞ َْٗط  ,VII বাাঁচ য়া, ফন্ধ য়া اِ

অফৃঢ য়া, রুওালয়ঢ য়া, ধাযন 

ওযা, to be folded, be shut, be 

hidden, be covered, to contain 

 َ٢َٛ اء َطََ َٞ ْٛ َ  ,ককান, রুওালনা أ

concealment, hidding اءََ َٞ ْٛ َ َ-أ  বাাঁচ, 

fold 

٤ََّٛخ َ ٤ََّٛبدَطَ  বাাঁচ fold 

٤َّخ َ ِٛ  ঈলদ্দয, নওা intention, 

design 

ٟ ًٞ َٛ  কু্ষধা, hunger 

٣ْخ َ ِٞ َٛ ا٣َبَطَ َٞ َٛ  বাাঁচ, ভলনয 

অরওণা, ঈলদ্দয, লফলফও fold, 

true mind, thoughts, intention, 

conscience 

ا٣َخ َ َّٞ َٛ ا٣َبدَطَ َّٞ َٛ  বাচায াত্র, 

fraying pan 

ٟ ًٞ َط َٓ َطَ  ٝ َطب َٓ  কঙাঝঙুযী, ঘাকু 

pocket knife –  َٝ َطب َٓ  বাাঁচ folds 

اح َ َٞ ْط ِٓ  কঙাঝঙুযী, ঘাকু pocket knife 

اءَ  َٞ ِْٗط  ন্তণভুলঔঢা, introversion اِ

ائ٢َِ  َٞ ِْٗط  ন্তণভুঔীঢা, introverted اِ

 َٝ ب َٛ  ননযঢ, কু্ষধাঢণ  sarved 

 َ١ ِٞ ْط َٓ  বাাঁচওৃঢ, ককাঝালনা folded 

up, rolled 

 َٞ َْ٘ط ُٓ  কওলন্ধও(অত্ম), গুঝান 

centered, absorbed- َِٚ َِ ٠ََْٗل ِٰ ََػ  ٞ َْ٘ط ُٓ  
অত্মলওলন্ধও, কমলনলচলও গুটিলয় 

যালঔ self-absorbed 

 

َٛبةََ  ٤َْٛت([٤ٛت[َ]ٗ[َ ٤َْٛجَخ،َ (  বার 

য়া, ুস্বাধ ুয়া, ঔুী ওযা, 

ভনঃুঢ য়া, কলও মায়া, স্বাস্য 

ুনরুদ্ধায য়া to be good, to 

ٟٞٛ)ََ١َٞٛ]ً[  ٤ِّٛجبد                                   (
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be delicious, to please, to ripen, to 

regain health 

٤ََّٛتََ  II বার ওযা, ুস্বাধ ুওযা, ঔুী 

ওযা, ুকলন্ধঢ ওযা, লফশুদ্ধ 

ওযা(ালন, ফায়ু), অলযাকয ওযা 
to make good, pleasant, delicious, 

sweet, to perfume, ti sanitate, cure 

(٠ٛ) 

َٛب٣َتََ  III কওৌঢুও ওযা to jok (ٙ)  

َٛبةََ  IV বার ওযা to make good أَ

(٠ٛ) 

 V ুকলন্ধ ভাঔা to perfume رَط٤َّتََ

زََطبةََ ٍْ زََط٤َتََاِ ٍْ ،اِ  X বারভলন ওযা to 

deem good (٠ٛ) 

٤ْتَ  ِٛ َطََ ة  ْٞ ُ٤ُٛ  ুকন্ধ, scent, 

perfume 

٤َِّٛتَ   বার, ুন্নয, অনন্নদায়ও, 

ুস্বাদ,ু ফনু্ধ ুরব, ুস্বাস্থযফান 
good, pleasant, delocious, friendly, 

healthy 

٤َِّٛجَبد  ঘভৎওায , অনন্ন দায়ও, 

nice, pleasant things 

٤ْجَخ َ ِٛ  বার, ধালভণওঢা, বার স্ববাফ, 

ঈদাযঢা, দয়াীরঢা, goodness, 

kindness, benovilence 

ث٠َ ْٞ ُٛ  কৌবাকয, ুঔ, happiness, 

blessing, blessedness  

٤ََٛبةَ   দলঔনা ফাঢা north wind 

٤ََّٛبةَ  َٕطَ ْٞ ٤ََّٛبثُ  ঙ্গভদণনওাযী, 
masseur 

٤ُتَ  ْٛ َٛب٣ُِتَطَأَ  ,ঈত্তভ (ং) أَ

অনন্ন ুঔ, ুস্বুাদ,ু যান্না the best 

part, pleasures, comforts, 

delicacies, 

َطب٣ِتَ  ُٓ  ুঔ,ঈওযড 

(চীফলনয)comforts, aminities 

َطب٣َّجَخ َ ُٓ َطب٣َّجَبدَطَ ُٓ  লযা, কওৌঢুও, 

টিঝওালয mock, joke, tease 

َٛبئِتَ   নালত্তওয, দলূডীয় 
unobjectionable 

َط٤َّتَ  ُٓ  পুলরয কঢাযা bouquet 

 

َٛبػََ ٤َْٛؼ(َ]ٗ[]٤ٛؼ[َ ) ভুলঙ কপরা, 

ভাযা to perish, die 

٤ََّٛؼََ  II াযানto lose (٠ٛ) 

 

٤ََْٛوإ(َ]ٗ[َ]٤ٛو[َٛبه َ) ঈডা, 

ঢাডাঢালড ওযা, অনলন্নঢ য়াto 

fly, to hurry, to be jubilant 

 ٛبئِو                          ٤ِٛخ َ
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٤ََّٛوََ  II ঈডান, াঞান, ঢাডাঢালড 

কপ্রযন ওযা, ফাদ কদয়া to make 

fly, send, to dispatch, rush, knock 

 (ا٠ُ)

َٛبهََ  (٠ٛ) IV ঈডালনা to make fly أَ

 V শুবরক্ষড কদঔা to see رََط٤َّوََ

evil omen (َٖٓة) 

 VI ঙলডলয় ডা to be رََطب٣َوََ

dispersed 

زََط٤َوََ ٍْ  ,X ঈলড কদয়া, ঢা ওযা اِ

ঈঢযি ওযা, to make fly, to upset, 

to agitate 

٤َْٛوَ أََ َطَ ه  ْٞ ُ٤ُٛ َ، ٤َبه  ْٛ  াঔী, ূফণরক্ষড 
birds, omen 

٤ََْٛوح َ  ভানলও লফমণয়, ঈলত্তচনা, 

ঈিয়ন, স্ত্রীাঔী confusion, upset, 

flight, female bird 

٤ََْٛوح َ  ুবরক্ষড, omen 

٤ََٛبَهح َ ٤ََٛبَهادَطَ  ভলরা তফভালনও, 

লফভান, খুলড woman pilot, aircraft, 

kite 

ََٛ َٕ ٤َْوا  ঈডা, অওা লণ কভন, 

লফভানঘানা, লফভানঘারন লফদযা 
flying, flight, aviationaeronautics 

َطبهَ  َٓ َطبَهادَطَ َٓ  লফভানফন্নয, 

লফভানলক্ষত্র airfield, airport 

َطبَهح َ َٓ  লফভানফন্নয, লফভানলক্ষত্র 
airfield,airport 

ِط٤ْوَ  َٓ  লফভানলক্ষত্র, লফভানফন্নয 
airfield, airport 

 ঢাা, দঃুঔফাদ pessimism رََط٤ُّوَ 

َٛبئِوَ   ঈডন্ত, ঈিয়নওাযী, 

লফভানঘারও, াআরঝ fying, flayer, 

pilot 

َٛبئَِوح َ َٛبئَِوادَطَ  লফভান, অওামান 
airplane, aircraft 

زََط٤ِّوَ  ُٓ  ঢাাফাদী pessimist 

زَِط٤ْوَ  َْ ُٓ  অন্ন, বয়প্রদণন 

ভূরও(লফদ) লফলক্ষপ্ত, ঢাাফাদী 
imminant, treatening (disaster), 

scattered, pessimist 

ًََ ب َٛ َ]ِ٤ٌَْٛ(َ]ٗ[َ]٤ٛ َْبٕ، ٤َْٛ ) 

লযফত্তণনীর য়া, ঘর য়া, 

াঢরাফুলদ্ধয য়া, লঘন্তাশুনয 

য়া, ঈদ্দাভ য়া, লফভ্রান্ত য়া, 

ায় য়া, ঈলদ্দযীন য়া, 

লফলণ মায়া to be inconstant, 

 ظ٘وَََََََََََََََََََََََ              ٤ٛو
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fickle, thoughtless, reckless, 

aimless, helpless, to atray 

 َِ ٤ْ َٛ  লস্থযঢা, ঘাণ্ত্ঘরযঢা, 

ঈদ্দাভঢা, ফুলদ্ধীনঢা, ঘরঢা, 

কঙলরভানুলল inconstancy, 

fickleness, recklessness, 

headlessness, boyishness, 

impudence 

 َٕ ب َْ َ٤ ِٛ  লস্থযঢা, ঘাণ্ত্ঘরযঢা, 

ঈদ্দাভঢা, ফুলদ্ধীনঢা, ঘরঢা, 

কঙলরভানুলল inconstancy, 

fickleness, recklessness, 

headlessness, boyishness, 

impudence 

َّخ َ ٤َب ِٛ  লস্থযঢা, ঘাণ্ত্ঘরযঢা, 

ঈদ্দাভঢা, ফুলদ্ধীনঢা, ঘরঢা, 

কঙলরভানুলল inconstancy, 

fickleness, recklessness, 

headlessness, boyishness, 

impudence 

 

 َِ َٛبئِ  লযফত্তণনীর, ঘর, 

াঢরাফুলদ্ধয, লঘন্তাশুনয, ঈদ্দাভ, 

লফভ্রান্ত, ায়, ঈলদ্দযীন 
inconstant, fickle, thoughtless, 

reckless, aimless, helpless 

َٛبفََ ٤َْٛق(َ]ٗ[َ]٤ٛق[َ ) স্বলপ্নলদঔা 

to appear in sleep (ٙ) 

٤َْٛقَ  َطَ ٤َبف  ْٛ ،أَ ف  ْٞ ُ٤ُٛ  লদফাস্বপ্ন, 

ওল্পনা, বূঢ, চ্ছায়া, fantasy, 

phantasm, blaze 

٤َِْٛل٢َ   বূঢুলয, ফনণালর-ফীক্ষড 

ংিান্ত, spectral, spectroscopic 

ْط٤َبفَ  ِٓ  ফডণারী ফীক্ষডমন্ত্র 
spectroscope 

هَِ ِ ّٞ َٖ ُٓ ْط٤َبفَُ  ِٓ  ফডণারীলরঔ, 

spectrograph 

ََبٕ َِ٤ْ َٛ طَ ََخَ  ٤ََٛبَُ  কাাও লফলল a 

kind of garment (head+shoulder) 

 َٖ ٤ْ ِٛ  নযভ ভাটি clay 

ََٖ َّ٤َٛ َII ভাটিয প্রলর কদয়া to coat 

with clay 

 َٖ َط٤َْٛ  ٕ ٤َب ْٛ َ  ,ভাটি, কুভালযয ভাটি أ

লবলত্ত, লবঢ clay, potter‘s clay, bas, 

foundation 

٤ََْٛ٘خ َ  াভানলদস্তা ফনওাযী, 

াত্রফন ওাযী morter carrier, 

potcarrier 

 

****** 
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  'ظ'

লঢযঢভ ক্ষয  َظآء 

 ফাফ َََ  এয 'د' - اِْكزَؼَ

লযফলঢণ  ফযফহৃঢ য় 

কমভন: ََ~ََْ َِ ََْاِظَّ ََْ~َاِْظَظَِ اِْظزََِ  

 

َطَِظئْوَ  ،أْظُئه  ،ُظُئه   ারও أظآه 

ভাঢা, ধাত্রী-ভা, নাণ(লবচা), 

foater mother, wet nurse 

 লযডdeer, gazelle ِظجَبء َطََظج٢َِ 

 ুাঁঘালরা াণয, ঘওভলও াণয ِظوَ 
sharp-edged stone, flint 

َطََظِوثَبٕ ُٖ ،َظَواث٤ِْ  ,ঔট্টা َظَواث٢ِ 

gazelle 

 

 ,সুন্দয য়া  )َظَواكَخ،َظْوف(]ى[ََظُوفََ

জীফ য়া, ভাতজযত য়া  to be nice, 

elegant  

فََ  ,II লজ্জঢ ওযা, লযাটি ওযা َظوَّ

কভাডলও ঠাওা, অফৃঢ ওযা to put 

in cover, to adorn 

    ظلو                                      ظج٢َََ
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فََ  V যলও াচা, চীফ য়া رََظوَّ
to affect charm, to be lively 

 VI যলও াচা to affect رََظبَهفََ

charm 

زَْظَوفََ ٍْ  X ুন্নযভলন ওযা to deem اِ

elegant 

َطََظْوفَ  ف  ْٝ  ,ওভনীয়ঢা ُظُو

ওৃঢজ্ঞঢা, নুগ্র, চীফঢা 
elegance, gracefulness, grace, 

liveliness فَ  ْٝ َ-ُظُو  াত্র, অধায, 

কভাডও, ঔাভ, লফলললনয 

লফললন(গ্রাভায), লযলফ, ফস্থা 
container, envelop, adverb(gram), 

conditions 

 ,লিয়া—লফলললডও َظْوك٢َِ 

adverbial 

ভালচণ َظَوائُِقََُّظَوكَبُءَطََظِو٣ْقَ  ঢ, 

ওভনীয়, ভুগ্ধওাযী, চীফ, ঈত্তভ 
elegant, charming, graceful 

 ,ওভনীয়ঢা, ক্ষভা َظَواكَخ َ

ক্ষভাীরঢা, ঘারুঢা, ভালচণ ঢবাফ, 

অওলণন, চীফঢা elegance, 

grace-fulness, grace, charm, 

sagacity, intelligence 

 লফদগ্ধঢা, লফজ্ঞঢা, লফদগ্ধ رَْظِو٣ْقَ 

 ফুলদ্ধভান অঘযন, humor-

ousness, brilliant and humarous 

manner 

 

فَ   ,নুগ্রীরঢা, নুগ্র رََظوُّ

ওভনীয়ঢা, অওলণড, কৌন্নমণ, 
gracefulness, grace, egance, 

charm 

فَ  ْٝ ْظُو َٓ َطَ َظبِه٣ْق  َٓ  ঔাভ, envelop 

فَ  زََظّوِ ُٓ  ভালচণ ঢ, লফদগ্ধ, লপঝপাঝ, 

প্রলঢব elegant, adonis, dandy 

زََظَوفَ  َْ ُٓ  ভালচণ ঢ, লফদগ্ধ, elegant  

 

ََٖ  ঘলর মায়া, to (َظْؼٖ(َ]ف[ََظؼَ

depart 

 َٖ  ,মাত্রা, প্রস্থান, মণঝন departureَظْؼ

journey 

َطََظِؼ٤َْ٘خ َ  ٖ ،ُظؼُ  ٕ  ঈজঞয ললঞয أَْظؼَب

কঘয়ায (ভলরালদয) camel-

borne chair 

 َٖ  াভলয়ও, ক্ষডস্থায়ী َظبِػ
transient, transitory 

 

 ظِْ                                                               ظلو
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 পর য়া, লফচয়ী (ظلَو(]ً[َظلَوََ

য়া, বার ায়া, দঔর ওযা, 

য়াto be successful, to be 

victorious, to get the better, to 

seize, to get (ػ٠َِة) 

 II পর ওযা to grant victory َظلَّوََ

 (ةَػ٠َِٙ)

 IV পর ওযা to grant victory أَْظلَوََ

 (ةَػ٠َِٙ)

 VI ঘুলিফদ্ধ য়া to enterرََظبكَوََ

into alliance ( ػ٠ِ) 

ـْوَ َأََظبكُِو،أَْظلَبهَ  ،ُظ ،ِظْلو  طَُظلُو   নঔ, 

অঙ্গরুয নঔ, ণাফাnail, fingernail, 

claw 

 লফচয়, victory َظلَوَ 

 ,লফচয়ী, পর َظِلَوإَطَظِلوَ 

victorious, successful –َٕظِلَوا 
মুফও, কমৌফন young man, youth 

هَ  ْٞ  নঔ, ণাফাnail, claw أََظبك٤ُِْوَطَاُْظلُ

 লফচয়ী, পর, লফলচঢা َظبكِوَ 
victorious, successful, victor 

َظلِّوَ  ُٓ  লফচয়ী, পর, victorious, 

successful 

 

َََّ ٍ،َظََلَُخ(]ً[ََظ ْٞ ،ُظُِ َّ  ,য়া (َظ

লযফত্তীঢ য়া, ণাওা, ফযাঢ 

যাঔা, to be, to turn into, to 

continue, to remain 

َََ  ,II ঙায়া কদয়া, অশ্রয় কদয়া َظَِّ

কঠলও যাঔা, ংলণন ওযা, যাঔা, 

লযঘমণা ওযা to shade, to shelter, 

protect, screen, maintain (٠َٛٙ) 

َََّ  ,IV ঙায়া কদয়া, অশ্রয় কদয়া أََظ

কঠলও যাঔা, ংলণন ওযা, যাঔা, 

লযঘমণা ওযা to shade, to shelter, 

protect, screen, maintain (٠َٛٙ) 

َََ  V ঙায়াফৃঢ য়া to be shaded رََظَِّ

 (ة)

ٍَْ َََّاِ زََظ  X ঙায়াফৃঢ য়া, ঙায়াফৃঢ 

ওযা, ঙায়াফৃঢ লঢ ঘায়া to be 

shaded, to sed, to seek the shadow 

 ََ َطَِظ  ٍ ،ِظََل  ٍ ْٞ ،ُظُِ  ٍ  ,ঙায়া أَْظََل

প্রচ্ছায়া, অশ্রয়, অশ্রয়, লনযাত্তা, 

ৃষ্ঠলালওঢা, অবা, shadow, 

shade, shelter, protection, 

patronage, 

َط  َ ُظِّخ ََُظَِ  ালভয়ানা, ঢাফ,ু অশ্রয়, 

canopy, tent, shelter 

 ظْءََََ                 ظَََََََِْ
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 ََ ٤ْ ِِ  ঙায়াভয়, ঙায়ামুি, ঙায়াফহুর َظ
shady, shaded, umbrag-enous,  

َظَِّخ َ ِٓ َظَِّخ ،َ َٓ َظََلدَطَ ِٓ ،،  ٍ َظب َٓ  ঙাঢা, 

অঢত্র, ালভয়ানা umbralla, 

sunshade, canopy 

 َ٢ّ ِِ َظ ِٓ َٕطَ ْٞ َظُِّ ِٓ  যাযাূঝ ফলনীয 

তলনও paratrooper 

 ََ َظِِّ ُٓ  ঙায়াভয়, ঙায়াফৃত্ত, 

ঙায়াদানওাযী shady, shadowy, 

shading, causing shadow 

 ََ ِظ ُٓ  ঙায়াভয়, ঙায়াফৃত্ত, ঙায়াদান 

ওাযী shady, shadowy, shading, 

causing shadow 

 

ِْغ(َ]ف[ََظَِغََ  কঔাাঁডাআয়া াঝা to (َظ

limp 

ُِغَ   কঔাাঁডা, নযাংডা lame َظب

ِْقَ  َطَِظ ف  ْٞ ،ُظُِ  ঔুয, শ্বঔুয أَْظََلف 
cloven hoof 

ََْ ِْْ(]ٗ[َظَِ ِْْ،ُظ  চরুুভ ওযা, বূর (َظ

ওযা, ঔযা অঘযন ওযা, ক্ষলঢ 

ওযা, দভন ওযা, লনীডন ওযা to 

oppress, to do wrong, ill-treat, 

harm, to tyrannize 

ََْ ِِ  ,ন্ধওায য়া (َظَِْ(]ً[َظ

ন্ধওায ওযা, ওালরভাভয় য়া, 

ষ্পষ্ট য়া, to be dark, muddy, 

gloomy, 

ََْ  IV ন্ধওায য়া,ন্ধওায أَْظَِ

ওযা, ঢভাচ্ছন্ন য়া, ষ্পষ্ট 

য়া, to be dark, muddy, gloomy, 

ََْ  V লবলমাক ওযা to complain رََظَِّ

(ٖٓ)   

ََْ َْٗظَِ  VII চরুুলভয স্বীওায য়া to اِ

suffer injustice 

ََْاِْظطََ َِ /َاِظَّ َْ َِ  VIII চরুুলভয স্বীওায 

য়া to suffer injustice 

 َْ ِْ  ,বূর,ভঢা, লফঘায ُظ

নাঘায, লনলডন, দভন wrong, 

inequity, injustice, unfairness, 

opression, suppression, tyranny 

خ َ َٔ ِْ بدَطَُظ َٔ بد،ُظُِ َٔ بد،ُظَِ َٓ ْ ،ُظبْ  ُظَِ
ন্ধওায, স্পষ্টঢা, দলূফণাধযঢা, 

জ্ঞঢা darkness, duskiness, 

obscurity, fogginess, ignorance 

بءَ  َٔ ِْ  ন্ধওায, darkness َظ
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 َّ  ,ন্ধওায, স্পষ্টঢা, ছাা َظََل

ন্ধওা যাচ্ছন্নঢা darkness, 

duskiness, markiness 

 َّ  ,দফৃুণত্ত, াচী, প্রঢাযও َظَلَّ

ঢযাঘাযী, evildoer, scoundrel, 

oppressor 

َْ ِظَِْ ٤ْ ِِ بَٕطََظ َٔ  ুরুল ঈঞাঔী 
male ostrich 

خ َ َٓ بدَطَُظََل َٓ  ,ঔাযা ওাচ ُظََل

বূর, ভঢা, নযায়, লফঘায, 

ঢযাঘায misdeed, wrong, 

inequity, injustice, tyranny 

َُْ  লধও ন্ধওায, লধও أْظَِ

ওারলঘ, লধও স্পষ্ট, লধও 

কুঔযাঢ, লধও খৃডয more darker,  

more duskier, murkier, more 

infamous, viler 

خ َ َٔ ِِ ْظ َٓ َُْطَ ُِ َظب َٓ  ঔাযা ওাচ, বূর, 

নযায়, লফঘায, ঢযাঘায 
misdeed, wrong, inequity,outrage 

 َّ  ,ন্ধওায, ওালরভা, স্পষ্টঢা اِْظََل

ওালরভা dakness, gloom 

بدَطَ َٔ َْ رََظُِّ رََظُِّ অনবজমাক complaint 

َْٞ ُٔ ُِ ّ ،َظب خ ،ُظََل َٔ َْ َظَِ ُِ َٕطََظب  নযাময, 

নযায়, নুলঘঢ,  লনলডনভূরও, 

লনলডও, ঢযাঘাযী, যাধী, 

অগ্রাী, াী unjust, unfair, 

iniquitous, tyrannical , oppressor, 

tyrant, transgrassor, sinner 

 َّ ْٞ ْظُِ َٓ  ঢযাঘাযীঢ, নযায়ওৃঢ, 

লনলডীঢ ill-treated, unjustly 

treated, tyrannized 

 َْ ِِ ْظ ُٓ  ন্ধওায, ওালরভাভয়, স্পষ্ট, 

dark, dusky, gloomy 

 

ئََ ِٔ بء(]ً[ََظ َٔ ؤ،َظ َٔ ঢৃষ্ণাঢণ (َظ  য়া 
to be thursty 

ئََ َّٔ II ঢৃষ্ণাঢণ َظ  ওযা to make 

thirsty 

ءَ  ْْ ؤ،ِظ َٔ بء ،ظ َٔ  ঢৃষ্ণা thirst َظ

 َٕ ؤَََّْٟظٔآ َٔ ঢৃষ্ণাঢণ َظ  thirsty 

ئَ  ِٓ ঢৃষ্ণাঢণ َظب  thirsty 

 

ََّٖ (]ٕ[ََظ ّٖ  নুভান ওযা, লঘন্তা (َظ

ওযা, লফশ্বা ওযা, লফলফঘনা ওযা, 

লন্ন ওযা, to assume,to think, 

believe, presume, to hold,to 

suspect (٠ََٛٙة)  

ٓطِغ(]ٕ[ِٛغُُِٛٞع،  اٍِزِْطَلِػ٢َ                              (

 ظٜو                                                ظْء
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ََّٖ   (ٙ) IV লন্ন ওযা to suspect أََظ

ََٖ  V নুভান ওযা to guess رََظّ٘

 َٖ َطََظ  ٕ ْٞ  ,ভঢাভঢ, ধাযনা ُظُ٘

নুভান, দণন, লফশ্বা, লন্ন, 

লনশ্চয়ঢা openion, idea, view, 

belief, supposition, doubt 

 ,নুভান ভূরও, ধাযনা ওৃঢ َظ٢َِّ٘ 

ওাল্পলনও assumptive, 

presumptive, supposed, 

hypothetical 

َطَِظَّ٘خ َ  ٖ  লন্ন, অঙ্কা ِظَ٘
suspicion, doubt, mistrust 

 َٖ  ,লন্ন চনও, লন্ন ওৃঢ َظ٤ِْ٘

লফশ্বা কমাকয, এওলন্ন বাচন 
supicious, suspected, unrelisble, a 

suspect 

 َٕ ْٞ  ,লন্নচনও, অস্থাীন َظُ٘

লন্নান suspicious, distrustful 

ِظَّ٘خ َ ِٓ َطَ  ٕ َظب َٓ  প্রঢযালঢ ভয় ফা 

স্থান, ম্ভাফয চায়কা, expected time 

or place, presumpted place 

ْظَُ٘ َٓ َٕ ْٞ  নুলভঢ, ম্ভাফয, 

ধাযনাওৃঢ, লন্ধগ্ধ, লন্নচনও 
supposed, presumed, suspicious, 

suspected 

ةَ  ْٞ ْ٘جُ  ,চঙ্ঘ্ালস্থ َظَ٘بِث٤ُْتَطَُظ

ালয়যনলর shinbone 

وََ َٜ ه(]ف[ََظ ْٞ ُٜ  ,ষ্পষ্ট য়া (ُظ

দৃযভান য়া, প্রাদবুণ াফ য়া, 

প্রওালঢ য়া, ঈঞা, অলযান 

ওযা, লধওায ায়া, লফচয়ী 

য়া, চানা, জ্ঞান চণ ন ওযা, to be 

visible, to be apparent, to break 

out, to ascend,to overcome, to 

come to know, 

 

وََ ِٜ َٜو(]ً[َظ  লঞফযণা ওযা to (َظ

get back pain 

وََ َّٜ  II নুলভাদন ওযা to endorse َظ

(٠ٛ)  

َٛوََ  (ٙ) III াাময ওযা to assist َظب

وََ َٜ  IV দৃযভান ওযা, কখালনা أَْظ

ওযা, প্রস্তুঢ ওযা (লপল্ম), 

লফচয়ী ওযা, ূরু ওযা, ংফাদ 

কদয়া, ফযাঔযা ওযা, to make 

visible, to announce, to dvelop, to 
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grant victory, to initiate, give 

information, to explain (َٙػ٠ِ) 

َٛوََ  ,VI প্রদণড ওযা, বাড ওযা رََظب

এলও য কও াাময ওযা to 

show, to demonstrate, to pretend, 

to help one another (ة)  

وََ َٜ زََظ ٍْ  ,X প্রদণড ওযা, ভুঔস্থ ওযা اِ

াাময ঘায়া, চয়ওযা, to show, 

demonstrate, to memorize, to seek 

help, to conquer (ػ٠َِة٠َٛ)  

وَ  ْٜ  ঙাাঁলঘ ঠারাআ করাাcast iron َظ

وَ  ْٜ َطََظ ه  ْٞ ُٜ َ،ُظ ُٜو   লঙন, লঙন أَْظ

লদও, ঈল্টা, ঈলযয ং, ঈয, 

back, rear, rear side, reverse, 

upper part, top َهادَ ْٞ ُٜ -َظ  াভলয়ও 
temporary 

وَ  ْٜ َطَُظ به  َٜ  দুুয, দুুলযয নাভাচ أْظ
noon, noon prayer 

بِه١َ  َٜ َطََظ ِو١  ْٜ  ফললরঢ, ঈলঞয َظ

লচন, neglected, saddle-camel 

٤ْوَ  ِٜ  ,াাময ওাযী, ওাযী َظ

ৃষ্ঠলালও, পযভান, অলদ 
assistant, helper, backer, 

ordinance, 

هَ  ْٞ ُٜ ُٛ  অলফবণ াফ, দলৃষ্টলকাঘযঢা, 

ুস্পষ্টঢা, চাাঁওচভও, ধূভধাভ, দম্ভ 
appearance, visibility, 

conspicuousness splendor, luxury 

بَهح َ َٜ ফালয, ফলণ ِظ লদ, টান া, 

ওম্বর outside, right side, blanket 

٤َْوح َ ِٜ    ,দুূয, লদ্রৃপ্রয, ভধযাি َظ

midday,noon 

وَُ َٜ  লধও স্পষ্ট, লধও أَْظ

প্রওালঢ, লধও লযষ্কায more 

distinct, clearer 

وَ  َٜ ْظ َٓ ُوَطََ ِٛ َظب َٓ  কঘাযা, 

ফালযওরু, অঘযড, ফযফায, দৃয, 

াদৃয, appearance, external 

make-up, conduct, behavior, sight, 

view, 

٤ْوَ  ِٜ  নুলভাদন, াফযস্থওযড رَْظ
endorsment, approval 

بهَ  َٜ  লচায (চারী মুলকয ِظ

লফফা লফলচ্ছদ), pre Islamic form 

of divorce 

ََٛوح َ َظب ُٓ ََٛوادَطَ َظب ُٓ  ায়ঢা, 

াাময, ৃষ্ঠ কালওঢা 
assistance, support, backing 

 ظٜوَََََ                   ظٜوََََ
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ََٛواد َظب ُٓ  ভালফ, চনবা 
demonstration 

بهَ  َٜ  ,উস্থান, ঈন্িু ওযডاِْظ

ঈদ্ঘাঝন presentation, exposition, 

revelation 

َُٛوادَطَ ُٛوَ رََظب رََظب বন্ডানভ, াভানয,  
hypocrisy, dissembalanceَ

َُٛواد -رََظب   প্রদণনী (কড), ভালফ 

demonstration, rally 

ُٛوا َُٛوح َرََظب دَطَرََظب  প্রদণনী (কড), 

demonstration (public)  

ُوطَ ِٛ ا َٞ وَ َظ ِٛ َظب জ্ঞাত, চানা, দৃযভান, 

স্পষ্ট, নুলভঢ, ফাস্তফ knowing, 

visible, clear, apparent, 

substantive(gram) َُو ِٛ ا َٞ -َظ ফনে  জ্ঞান, 

ালব্দও ণণ external sense, literal 

meaning  

ًوا ِٛ  ফানযও, অাঢদলৃষ্টলঢَظب

externally, seemingly  

ِو١َ  ِٛ ফাললযয, ফলণ َظب লদীয়, 

ফাললযয লদও, বাা-বাা, outside, 

outer, external, outward, superficial 

َوح َ ِٛ ُوَطََظب ِٛ ا َٞ  আলদ্রয় গ্রায َظ

ফযাায, ফস্তু, ফাযভূলঢণ , ফায 

লনদণন, phenomenon, external 

idication  

وَ  ِٛ زََظب ُٓ َٕطَ ْٝ ُو ِٛ زََظب ُٓ  প্রদণও, 

প্রওাও demonstrator 

       ************ 
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 ''عَََ―

 

অঞায ঢভ ক্ষয  َٖ  । َػ٤ْ

 ءَ،َػَ،ؽ এয লযফলঢণ  

ফযফহৃঢ য়– َ، ْٖ إٔ~ػ

 َّ ّ ~ُػََل َ،ََُؿََل ْجغ  ُٕ ~ ُْٕجؼ   

 কওান ভয় এওআ লব্দ ػ   

এয ালণ ফযফযহৃঢ য়না, 

ঢলফ মুি َ–َ ব্দ ঙাডা। 

কমভনঃ) َََ +َػ٠َِ(ََ=ََؽ٤ْؼَ َ)َؽ٠َّ  

 

 এও লনশ্বাল ান (َػّت(َ]ٕ[ََػتََّ

ওযা, to drink in one breath (٠ٛ)  

 ফুও লওঝ breast pocket ُػتَ 

 ,ভুলদ্রয কঠঈ, প্রফর ফৃলষ্টাঢ ُػجَبةَ 

ফনযা, ঔডলস্রাঢ ocean waves, 

torrents, waves, floods  

ةَ  ْٞ  ঔডলস্রাঢা নদী torrential ٣ُْؼجُ

river 

 

ََ  ালচলয় যাঔা to (َػْتء(]ف[َػجَؤ

array- َِبََػجَؤََة َٓ  গুরুত্রৃীন not to 

pay attention 

ََ  ,II তঢযী ওযা, াচান, কঞন ওযাَػجَّؤ

বলত্তণ ওযা, লভলশ্রঢ ওযা, to 

prepare, to array,to mobilize, to fill, 

to blend 

 ,কফাছা, বাড, ঘা أَْػجَبء َطَِػْتءَ 

load,burden (ػ٠ِ)  

طََػجَبءَ   ,ভী অরলঔিা أَْػجِئَخَ 

কচাব্বা woolen wrap (cloak like) 

 ,ংলঢ, ভালফ, ঔডা رَْؼجِئَخ َ

লভশ্রড, বলত্তণ mobilization, drafting, 

filling 

 কঔয়ার ওাযী, ভনলমাকী َػبثِئَ  

observant, attentive :َؿ٤ْوََػبثِئ 
ঈদাীন, লনলরণপ্ত indifferent, aloof 

 

 কঔরা ওযা (َػجَش(]ً[ََػِجشََ

(ায), কওৌঢুও ওযা, াঢান, 

ফযা ফায ওযা,যাধ ওযা, 

ভানয ওযা,অঢ ওযা   to 

play( foolish), to joke, tohandle, to 

abuse, to commit an offense, to 

violet, to injure (ة٠َٛ)   

 ػبثِش                                     ع
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 ,III পুঢী ওযা, টিঝওাযী ওযাَػبثَشََ

কওৌঢুও ওযা to amuse, to joke, 

to tease 

 ,কঔরা, অনন্ন, কওৌঢুও, play َػْجشَ 

amusement,joke- َػجَضًب ফৃণা, 

লনষ্ফরবালফ uselessly, futilely 

ؼَبثَضَخ َ ُٓ ؼَبثَضَبدَطَ ُٓ  টিঝওাযী, কওৌঢুও, 

প্রন, ঢাভাা teasing, 

joke,banter 

 কমলওৌঢুও ওলয, কওৌঢুও َػبثِشَ 

ওাযী, ফুলঢণ ফাচ, অিভনওাযী, 

াীয যলপ্রয়, ৎঘলযত্র, 

কঙফরা, কঙলর ভানুলল ূডণ jokig, 

jocular, offender, sinner, wanton, 

frivolous, 

 

كَح،ِػجَبكَح(]ٕ[َػجَلََ ْٞ ِك٣َّخ،ُػجُ ْٞ  এফাদঢ (ُػجُ

ওযা to worship 

 ,II দা ফানান,ঈন্নলঢ ওযাَػجَّلََ

ংষ্কায ওযা to enslave, to 

improve, (٠َٛٙ)  

لََرَؼَجََّ  V এফাদঢ ওযা to devote to 

worship 

زَؼَجَلََ ٍْ ٙ(َ X দা ফানান to enslave اِ

طََػْجل َ  ,দা, বৃঢয slave ُػْجلَإ،َػج٤ِْلَ 

servant- َ ِػجَبك দা (অিা 

ঢায়ারায), ভানুল servant (of 

Allah s.t), human being; اُؼَْجبك 
ভানফঢা, ভানফচালঢ hmanity, 

mankind 

١َّػْجلاََلَ ِٝ َ،ػْجلَاََُل  ١ ِٝ এও চালঢয 

ঢযভুচ a kind of melon 

 দাী, woman slaveَػْجلَادَطََػْجلَح َ

:ََػجَّبك َ ٌِ ْٔ َّْ ،َػ٤َّبكَحََُاُ ٌِ ْٔ َّْ  َػجَّبكَُاُ
ূমণভুঔী পুর sunflower 

 ,এফাদঢ,ফন্ননাِػجَبكَادَطََِػجَبكَح َ
worship, adoration -

 এফাদলঢয দ্ধলঢ,  act ofِػجَبكَاد

devotion 

كَح َ ْٞ  ,শ্রদ্ধা, আফাদঢ, ঈানা ُػجُ

অযাধনা, ককারালভ, respect, 

adoration, worship, slavery 

ِك٤٣َّْخ َ ْٞ  ,শ্রদ্ধা, আফাদঢ, ঈানা ُػجُ

অযাধনা, ককারালভ, respect, 

adoration, worship, slavery 

ْؼجَل َََ َٓ ؼَبثِلَُطَ َٓ  আফাদলঢয স্থান, 

house of Allah 

 ػجّو                                      ػجل
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 দাত্রৃ, ধীনঢা, ফাাঁধান رَْؼج٤ِْل َ

যাঢা, পুঝাণ enslavement, 

subjugation, paving, pavement 

 ,ধালভণওঢা, ধভণলনষ্ঠা, অযাধনা رَؼَجُّل َ

বলি, ঈানা, আফাদঢ piety, 

devotion, worship 

 উানা লফলয়ও pertaining toرَؼَجُِّل١َ 

devine worship 

زِْؼجَبك َ ٍْ  দাত্রৃ, ধীনঢা, অযলঢ اِ
enslavement, subjugation 

َٕطََػبثِل َ ْٝ  আফাদঢ َػجَلَح ،ُػجَّبك ،َػبثِلُ

ওাযী, ঈাও worshiper, adorer 

ك َ ْٞ ْؼجُ َٓ  মায এফাদঢ ওযায়, 

ঈায, প্রবু worshiped, deity, idol 

ؼَجَّل َ ُٓ ভৃন, ভঢর levelled, paved 

زَؼَجَّل َ ُٓ  ভৃন, ঈন্নঢ(যাস্তা), ঘরায 

ঈমুি smooth, passable, 

improved 

زَؼَجِّل َ ُٓ  ধালভণও, নুকঢ,ধালভণও 

ঈাও pious, devout, righteous, 

religious 

 

ه(]ٕ[َػجَوََ ْٞ  ায য়া,ালয়(َػْجو،ُػجُ

কাঁলঝ ায য়া, াাঁঢায ওাঝা, 

ভলয মায়া to cross, to ford, 

swim, to pass away, die 

 

 িন্নন ওযা to shed (ػجَو(]ً[َػجِوََ

tears 

 II ঢাrমণ ফযাঔযা ওযা, নাভَػجَّوََ

ওযড ওযা, চন ওযা, to explain, 

to dsignate, to weigh (coin) 

VIII লক্ষাগ্রন ওযা,ঢওণ اِْػزَجَوََ  

য়া, লফলফঘনা ওযা, নুভলঢ 

কদয়া, স্বীওায ওযা, শ্রদ্ধা ওযা,to 

be taught lesson, be warned, to 

alow, to acknowledge, to regard(َٖ ػ

ةٍَََٙ )  

زَؼَجَوََ ٍْ  X ওাাঁদা to shed tear اِ

 লঢিভ, কভন, ঘরাঘর, ালয় َػْجوَ 

ঘরা crossing, transit, passage- 

 ,লদলয়, ঈয, ঢায লয (prep)ػجَوََ

য াল, across, over, beyond, 

on the other side 

هَ  ْٞ  ,লঢিভ, কভন, ঈত্তযড ُػجُ

ঘরাঘর, ালয়ঘরা cossing, 

traversing, transit, 

 ,ুফা, ুকন্ধ, fragranceَػج٤ِْوَ 

perfume 

  ػجوََََََََََ       ػجو
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َٕطَِػْجِو١َ  ْٞ  আহুলদ, আহুলদ চালঢ ِػْجِو٣ُّ

ম্মন্ধীয় Hebrew, Hebraic-َ ٓؼجل 

এওচন লব্রু a Hebrew-

 ,লব্রুবালা, লব্রু اُِؼْجِو٣َّخُ،اُِؼْجِو١َُّ

Hebrew, the Hebrew language 

،َػْجَوادَط ِػْجَوح ََِػجَو   শ্রু tear 

َطَِػجوح َ ঈলদ, ঢওণ ِػجو  ফাডী, 

ঈদাযন, লক্ষা, লনয়ভ, লফলফঘয, 
admonition, warning, example, 

lesson, rule, that to consoder 

 ,ফযাঔযা, বালয ِػجَبَهادَطَِػجَبَهح َ

প্রওাবঙ্গী, ব্দ, ফাওয, ধাযা, 

নুলফলধ, ফাওয, ফুলর, ফাগ্বধাযা 
explanation, interpretation, mode, 

word, sentence, clause, phrase, 

idiom 

 ,আহুলদ, আহুলদচালঢ, Hebrew ِػْجَوا٢َِٗ 

Hebraic এওচনলব্রু a hebrew-

 লব্রুবালা, লব্রু اُِؼْجَو٣َّخُ،اُِؼْجَوا٢َُِّٗ
Hebrew, the Hebrew language 

ْؼجَوَ  َٓ ؼَبثُِوَطَ َٓ  ায য়ায স্থান, 

াযাায, ঘরাঘর, লঢিভ, ণ, 

(ালয়ঘরা) াাঁঝুালন, লকলযঙ্কঝ 

crossing point, traverse, passage 

(way), ford, ravine 

 ,ফযাঔযা رَؼَبث٤ُِْو،رَْؼِج٤َْوادَطََرَْؼِج٤ْوَ 

বালয, কখালনা, প্রওা, 

interpretation, declaration َ-رَْؼج٤َِْواد  
প্রওা, লবফযলি, expression-

بث٤ِْوَُرَؼََ  প্রওা, লবফযলি, ফাওযাং, 

ফুলর, লযবালা expression, 

phrase, term 

 ,বাফূডণ, লবফযলিূডণ رَْؼج٤ِِْو١َ 

অলফকূডণ expressive, emotive 

 ,ম্মান, শ্রদ্ধা اِْػزِجَبَهادَطَاِْػزِجَوَ 

শ্রদ্ধফাধযঢা respect, regard-

 ,লফলফঘনা, শ্রদ্ধা, প্রলফণ اِْػزِجَبَهاد

দলৃষ্টবঙ্গী, দলৃষ্টলওাড consideration, 

regard, approach, out look, view 

point 

ম্পলওণ اِْػزِجَبِه١َ  ঢ, ম্বন্ধমুি, 

অললক্ষও relating, relativeَُّق٤ّٖخ

 ,অআন- ংিান্তফযলিاِػ٤ِجبه٣ّخَِ

অআনকঢ ফযলি 

َٕطََػبثِوَ  ْٝ  ,লঢিভওাযী َػبثُِو

দ্রুঢকাভী, াযাায ওাযী, 
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লঢিান্ত, লঢফালঢ (ভয়), 

traveller, crossing, by gonepast 

(time)ٕ ْٝ  লণও, ণঘাযী-َػبثُِو
passer-by 

ؼَجِّوَ  ُٓ  বালযওায, বাফূডণ, 

ঈলিঔলমাকয interpreter, 

expressive, significant 

ك َ ْٝ  ,কাদাফন্নওু, ফন্নওু musket َػْجُو

gun 

 

ٌََ ً،َػْجٌ(]ٗ[ََػجَ ْٞ  ভ্রুকুটি (ُػجُ

ওযা, এওদলৃষ্টলঢ ঢাওান, কঘাঔ 

যাঙ্গান to frown, knit brows, to 

browbeat, to gaze 

ٌََ  II ভ্রুকুটি ওযা to frown, knitَػجَّ

brows 

 ًَ ْٞ  ,ভ্রুকুটি, কঘাঔ যাঙ্গা, ভন ভযা َػجُ

লফলন্ন, লনযা, ওলঞায, শুব, 

frowning, browbeating, gloomy, 

harsh, evil 

 ًَ ْٞ  ,লফলন্নঢা, লফলাদ, ওলঞাযঢা ُػجُ

ওৃচ্ছঢা, প্রঔযঢা gloominess, 

gloom, harshness, austerity, 

severity 

ٍَخ َ ْٞ  ,ভ্রুকুটি, কঘাঔযাঙ্গা ُػجُ

এওদলৃষ্টলঢ ঢাওালনা, ভনভযা বাফ, 

ওলঞায ভুঔবঙ্গী, frown, browbeat, 

glower gloomy look, harsh mien, 

evil 

 ٌَ  ,ভ্রুকুটি ওাযী, কঘাঔ—যাঙ্গা َػبثِ

ভনভযা, ওলঞায, ওৃচ্ছ frowning, 

brow—beating, austere gloomy, 

harsh 

 َٜ  ,কফাওা, লনলফণাধ, ভূঔণ ُػجََطبُءَطََػج٤ِْ

অম্মও, stupid, imbecile, idiotic, 

foolish 

ًٛب  এলরালভলরা বালফ, রক্ষীন اِْػزِجَب

বালফ, মলঢচ্ছবালফ, আচ্ছাভঢ at 

random, arbitrarily 

 চডাআয়া ধলযয়া (َػجَن(َ]ً[ََػجِنََ

ণাওা, দীখণওার ণাওা(ঘ্রান), 

ুকলন্ধ য়া, ুকন্ধ ঙডান, ুযলবঢ 

য়া to cling, to linger, to be 

fragrant, 

 ুকলন্ধ, কন্ধমুি, ুকন্ধ ঙডান َػجِنَ 
fragrant, perfumed, exhaling 

gragrance 

 ঘা, দভফলন্ধয নুবূলঢ َػْجوَخ َ
pressure, feeling of suffocation 

ؼجِّو ُٓ  [ػجٞ[ػجّؤ                                             
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 ,ুকলন্ধ, কচাযালরা কন্ধমুি َػبثِنَ 

ুকন্ধ লনঃৃঢওাযী, fragrant, 

redolent, exhaling fragrance 

 রূওণায কদ, অচফ কদ َػْجوَوَ 
fairyland, wonderland 

َٕطَََػْجوَِو١َ  ْٞ ،َػْجوَِو٣ُّ  যঙ্গীন َػجَبهَِوحَ 

ভাদযু, ওালণঝ, প্রলঢবা ারী, দয়, 

colorful carpet, ingenious, genial-

َ،ٕ ْٞ ػْجوَِو٣ُّ  ,প্রলঢবাারী ফযলিَػجَبهَِوحَ 

প্রলঢবা 

 ঈদ্পাফনীদক্ষঢা, প্রলঢবা َػْجوَِو٣َّخ َ
ingenuity, genius 

 লভয ফস্ত্রলফলল woolenَػجَيَ  

febric 

 ََ َطََػْج  ٍ  নাদু নুদু, ককারকার ِػجَب
plump, fleshy, cheesy 

 ٍَ  ফনয ককারা পুর লফলল َػجَب
wild rose 

 ََ  গ্রানাআঝ াণয, granite أْػجَ

 

ََ  (ة٠َٛ) II বডান to fill [ػجٞ[َػجَّؤ

ح َ َٞ ادَطَُػجُ َٞ  ুঝলর, কাাঁঝ, যালওচ ُػجُ
package, container 

   ভীচবু্বা, ঘাদয woolen wrap َػجَب٣َّخ َ

 

ْؼزَت(]ٗ[]ٕ[ََػزَتََ َٓ  লনন্না (َػزْت،

ওযা, লঢযষ্কায ওযা, লঔঘলভঘ ওযা 
to blame, reprove, to nag at 

 ,II আঢঃস্তঢ ওযা, কদলয ওযাَػزَّتََ

ধীযকলঢ য়া to hesitate, to be 

slow, to slow 

 III লনন্না ওযা to blameَػبرَتََ

বৎণ َػزْتَ  না, নুলমাক, লঢযষ্কায 
reprobation, blame, reproach 

،َػزَتَ  طَََػزَجَخ َ  ,কদাযলকাডাأْػزَبة 

প্রলফস্থর, ীভা, কঘৌওাঞ লাঁলড 
doorstep, lintel, stair 

বৎণ ِػزَبةَ  না, নুলমাক, লঢযষ্কায 
reprobation, blame, reproach 

ؼَبرَجَخ َ ُٓ  বৎণ না, নুলমাক, লঢযষ্কায 
reprobation, blame, reproach, 

 

 প্রস্তুঢ য়া to (َػزَبكَح،َػزَبك(]ى[ََػزُلََ

be ready 

 IV প্রস্তুঢ ওযা to prepare, toأَْػزَلََ

make ready (٠ٛ) 

طََػزَبك َ ،َأَْػزُلَ   َ  ,যন্চাভ أَْػزِلَح

মন্ত্রালঢ, াভগ্রী (মুদ্ধ), 

equipment, material (war) 

 ػزن                                     ػجََََََََٞ
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 ,প্রাঘীন, প্রস্তুঢ, প্রফীন, তঢযী َػز٤ِْل َ
ready, prepared, ancient, elderly 

َّوَ  ؼَز ُٓ  লকাঙার, লঙ্কর, কফাওা, 

ঢবাকয careless, muddy, 

unfortunate 

 

 ুযাঢন য়া (َػزَبهَخ،َػزَن(]ى[َػزُنََ
to be old 

 ফয়ষ্ক য়া, লযডঢ (َػزْن(]ٗ[َػزَنََ

য়া, ভুি য়া(লকারাভ) to be 

older, to be liberated 

  (ٙ) IV কঙলড কদয়া to set free أَْػزَنََ

ْٗؼَزَنََ  (ٖٓ) VII ভুি ওযা to freeاِ

 ফয়, ঢীলঢয দ্রাক্ষা ِػزْنَ 

ংগ্র(ভলদয) স্বাধীনঢা, ভুলি, 

age, vintage, liberty, freeing 

 ,ূযাঢন, প্রাঘীড, লযডঢ َػز٤ِْنَ 

ূযাওালরয প্রণা, প্রঘলরঢ, ভুি, 

স্বাধীড, লবচাঢ old, ancient, 

matured, of ancient, obsolete, free, 

noble 

 ফয়, ূযাঢন দ্রাক্ষা َػزَبهَخ َ

(ভলদয)age,vintage 

 ,ভুলি, স্বাধীনঢা, freeing اِْػزَبمَ 

liberation 

ْٗؼَزَبمََ   আত্মভুনক্ত self liberationاِ

ارُِنَطََػبرِنَ  َٞ  ওাাঁধ shoulder َػ

ؼَزَّنَ  ُٓ  লযডঢ, ূযাঢন(ভদ), 

প্রাঘীন matured, old, ancient 

ؼَزِنَ   ُٓ  ভুলিদাঢা, স্বাধীন ওাযী, 
emancipator, liberator 

 

 অিভন ওযা, to (َػزْي(َ]ٗ[ََػزَيََ

attack 

 ,লযষ্কায, লফশুদ্ধ, স্বচ্ছ clearَػبرِيَ 

pure, 

 

َََ  ফন ওযা, to (َػزَْ(َ]ٗ[َ]ٕ[ََػزَ

carry 

 ٍَ  ফাও, কাডী, কফয়াযা, কুলর َػزَب
carrier, laborer 

َطََػزََِخ َ  َ  াফর crowbar َػزَ

 কুলরয ফযফা, দালযায়ানী ِػزَبَُخ َ
carrier‘s trade 

 

ََْ  লদ্রৃধা ওযা to (َػزْْ(]ٗ[ََػزَ

hesitate 

ََْ  II লদ্রৃধা ওযা to hesitateَػزَّ

 ػزََََََََََََََََََََََََََََََََٞ                                     ػزيَََ
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ََْ  IV লদ্রৃধা ওযা to hesitateأْػزَ

 َْ  ফনয চয়ঢুন কাঙ wild olive ُػزْ

tree 

خ َ َٔ  ,ন্ধওায, অাঁধায, লঢলভয َػزْ

স্পষ্টঢা dark, darkness 

خ َ َٔ  যালঢয প্রণভ এওঢৃঢীয়াং َػزَ
first 3rd of the night 

بدَطَػََ َٓ خ ََػزَب َٓ زَب  কখারা, স্পষ্টঢা, 

opacity بدَ َٓ -َػزَب  ন্ধওায, 

অলরাীনঢা darkness 

 َْ  ,ন্ধওায ওযড, স্পষ্ট ওযড رَْؼزِ

কভখাচ্ছন্ন ওযড darkening, 

obscurion, clouding 

 َْ ْؼزِ ُٓ  ন্ধওায dark 

 

َٛخ ،ُػزَٚ(]ً[ََػِزََٚ  ُػزََِٚ passive (َػزَب

(passive) ভূঔণ য়া, লনলফণাধ য়া, 

দফুণরভনা য়া, ঈন্াদ য়া, 

লফওৃঢফুলদ্ধ য়া to be idiotic, 

imbecile, feeble-minded, insane, 

crazy 

 ,ভূঔণঢা, চডঢা, ক্ষীডফুলদ্ধ َػزَٚ ،ُػزْٚ َ

দফুণরভনা idiocy, imbecility, feeble 

mindedness 

َٛخ َ  ,ভূঔণঢা, চডঢা, ক্ষীডফুলদ্ধ َػزَب

দফুণরভনা idiocy, imbecility, feeble 

mindedness 

َ ٙ ْٞ ُ ْؼز َٓ ؼَبر٤َُِْٚطَ َٓ  ভূঔণ, লনলফণাধ, 

দফুণরভনা, ঈন্াদ ফযলি, লফওৃঢ 

ফুলদ্ধয ফযলি    idiotic, imbecile, 

feeble-minded, insane person, 

crazy person 

 

(َ]ٕ[َ]ػز٢،َػزٞ[ََػزَب ّٞ  (ِػز٢ِّ،ُػز٢ِّ،ُػزُ

দালম্ভও য়া, দলুফণনীঢ য়া, 

ফাধয য়া, অগ্রাী য়া, ফনয 

য়া, যাকী য়া to be proud, 

insolent, unruly, violent, angry 

َّب  ,V দালম্ভও য়া, দলুফণনীঢ য়াرَؼَز

ফাধয য়া, অগ্রাী য়া, ফনয 

য়া, যাকী য়া to be proud, 

insolent, unruly, violent, angry 

 َٞ ُ  ,নুভান, দ্ধঢয, ংওায ُػز

দালম্ভওঢা, ফাধযঢা, লংস্রঢা 
presumtion, isolence, arrogance, 

unruliness 

 ,নুভান, দ্ধঢয, ংওায ُػز٢َِ 

দালম্ভওঢা, ফাধযঢা, লংস্রঢা 

 ػغبعخ َ                                                ُػز٢َ 
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presumtion, isolence, arrogance, 

unruliness 

 ,ঈদ্ধঢ, দালম্ভও أَْػزَبء َطََػز٢َِ 

ফাধয,ফনয haughty, insolent, 

unruly, wild 

طَََػبدَ   ,কফয়াদফ, রজ্জাীন ُػزَبحَ 

দলুফণনীঢ, ঈদ্ধঢ, লংস্র, লগ্নভণা 
presumptous, impudent, insolent, 

violent, fierce 

َطَُػضْخ َ  ভণলাওা moth worm ُػضَش 

سَ  ْٞ ْؼضُ َٓ  ভণ অিান্ত moth eaten 

 

ه(]ٕ[َػضَوََ ْٞ  ফলঢ (ِػضَبه،َػضْو،َػضُ

ওযা to come across 

 

 কাাঁঘঝ (ػضْو،ِػضَبه،ػض٤ِْو(]ٕ[]ٗ[َػضَوََ

ঔায়া  to stumble 

 

ه(َ]ٕ[ََػضَوََ ْٞ  ,অা, অখাঢ ওযা (ُػضُ

ায়া, অলফষ্কায ওযা, to come, 

strike, stumble, discover 

 ,II কাাঁঘঝ ঔায়ান, কপলর কদয়াَػضَّوََ
to cause to stumble, to make fall 

 IV কাাঁঘঝ ঔায়ান, লযলঘঢأَْػضَوََ

ওযান, ণ কদঔানto cause to 

stumble, to acquaint, lead 

 V কাাঁঘঝ ঔায়া, কঢাঢরান, toرَؼَضَّوََ

stumble,to stutter 

 ,কাাঁঘঝ, লঙরান َػضََوادَطََػضََوح َ

ডন stumbling, slip, fall 

هَ  ْٞ ُ  অলফষ্কায, নান্তওযড ُػض
discovery, detection 

 ধূরা, লভলফালর dust, fine ِػض ٤َوَ 

sand 

هَ  ْٞ ُ اص٤ُِْوَطََػبص َٞ  বূর, ুলফধা َػ
inaccuracy, pitfall, difficulty 

ِّوَ  زَؼَض ُٓ  কম হুভলড ঔায়, কঢাঢরা 
stumblig, stuttering 

 َٕ ْٞ ُ َطَُػضْ٘ ُٖ  দালড, beard َػضَب٤ِْٗ

  

 [ػض٢،ػضٞ[(ِػض٢ِ،ُػض٢ِ(]ٗ[]ف[َػض٠َ

ক্ষলঢ ওযা, কলণ (ػضٞ(َ]ٕ[َػضب ঢ ওাচ 

ওযা to do harm, to act wickedly 

 

 ,ওান্না ওযা (َػِغ٤ْظ،َػّظ(َ]ٗ[ََػظََّ

লঘৎওায ওযা, তজঘ ওযা, যাক ওযা, 

ফজ্রধ্বলন ওযা, ছাাঁওফাাঁধা to cry, 

roar, to rage, thunder, swarm 
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ظََ  II ঈলত্থঢ ওযা, খুলডণঢ ওযাَػغَّ

(ধূরা) to raise, to eddy, whirl 

 ,িন্নন, লঘৎওায, তজঘ َػظَ 

ককারভার crying, roar, 

خ َ  লটভবাচা omelet ُػغَّ

 ,িন্নন, লঘৎওায, তজঘ َػِغ٤ْظَ 

ককারভার crying, roar, 

بطَ   ধূরা, ধূভা dust, smoke َػغَّ

 ,ধূলর-কভখ َػَغبَعبدَطََػَغبَعخ َ

ধূভাযঢ যঙ্গ  cloud of dust, roll of 

smoke 

بطَ   ,িন্নন, লঘৎওায, তজঘ َػغَّ

ককারভার, তজঘওাযী, ককারভার 

ওাযী, ঈত্তার(ভুদ্র) crying, 

roaring, boisterous, exalted 

 

 লফলস্মঢ য়া to (َػَقت(]ً[َػِغتََ

be astonished 

تََ  II লফলস্মঢ ওযা to make َػغَّ

wonder(ٙ) 

 IV লফলস্মঢ ওযা to make wonder أَْػَغتََ

(ٙ) 

تََ  V লফলস্মঢ য়া to be رَؼَغَّ

astonished (ٖٓ) 

زَْؼَغتََ ٍْ  X লফলস্মঢ য়া to be اِ

astonished 

 কফণ, অত্মকফণ, লভওা ُػْغتَ 
pride, egoism, vanity 

َطََػَغتَ   লফস্ময়, ঘভও أَْػَغبة 

ashtonishment, bloom -  أَْػَغبةَ 
অশ্চমণ, লফস্ময় surprise, 

ashtonishment 

 ,লফস্ময়ওয, দূ্পঢ ُػَغبةَ 

অশ্চমণচনও wongerful, 

marvelous, amazing 

ِغ٤ْتَ ػََ  লফস্ময়ওয, দূ্পঢ, 

অশ্চমণচনও, প্রংালমাকয 
wongerful, marvelous, admirable, 

amazing 

 ,লফস্ময়ওয লচলনল َػَغبئُِتَطََػِغ٤ْجَخ َ

প্রওান্ড তদঢয, লরৌলওও খঝনা, 

লফস্ময় wondrous thing, prodigy, 

miracle َ-َػَغبئِتَُ  ঈলিঔলমাকয 

লচলনল, নুলন্ধৎা, দষু্প্রায 

লচলনল remarkable things, 

curiosities 

 ػغو                                    ػظ
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 লধও লফস্ময়ওয, লধও أَْػَغتَ 

অশ্চমণয চনও more wonderful, 

more astonishing 

ثَخ َ ْٞ  লফস্ময়ওয أََػبِع٤ُْتَطَأَْػُغ

লচলনল, প্রওান্ড তদঢয, লরৌলওও 

খঝনা, লফস্ময় wondrous thing, 

prodigy, miracle 

 ,প্রংা ঈলদ্রকওযন رَْؼِغ٤ْتَ 

প্রজ্ঞাড, প্রঘাযনা arousing 

admiration, publicity 

 ,প্রংা, অনন্ন, ঢৃলপ্ত, কফণ اِْػَغبةَ 
admiration, pleasure, satisfaction, 

تَ   লফস্ময়, অশ্চমণ رَؼَغُّ
astonishment, amazement 

زِْؼَغتَ  ٍْ  লফস্ময়, অশ্চমণ اِ
astonishment, amazement 

ْؼِغتَ  ُٓ  প্রংা ওয, লফস্ময় ওয, 

প্রংনীয় admirable, praise 

worthy 

ْؼَغتَ  ُٓ  প্রংাওাযী, কলফণঢ, ফযণণ 

admirer, proud, vain (ة٠َٛ) 

 ফৃলদ্ধ, ঈফৃলদ্ধ, ফীলঢ, প্রলক্ষপ্ত َػَغوَ 
outgrowth, protuberance 

 ফুচ, ওাাঁঘা green, unripe َػْغوَ 

َطَُػْغَوح َ  লকযা, ফৃলদ্ধ, ফীলঢ ُػَغو 
knot, knob, protuberance 

هَ  ْٞ  এওচালঢয ফুচ ঢযভুচ ُػغُّ
green melon 

 ,II কফয়াদফ য়া [ػغوف[َرَْؼْغَوفََ

ংওাযী য়া, ঈদ্ধঢ য়া 

 নুভান, যাক, ংওায َػْغَوكَخ َ
presumption, arrogance 

 

 ক্ষভ য়া, দফুণর (َػْغي(]ٗ[َػَغيََ

য়া to be incapable 

 

 ক্ষভ য়া, দফুণর (َػَغي(]ً[ََػِغيََ

য়া to be incapable 

 

ى(]ى[َ]ٕ[َػُغيََ،ََػَغيََ ْٞ  ফৃদ্ধ ( ُػُغ

য়া to be aged)  

يََ  (ٙ) II ক্ষভ ওযা to weakenَػغَّ

 ,IV ক্ষভ ওযা, ম্ভফ য়াأَْػَغيََ

ুন্নয ওলয ওণাফরা to weaken, 

to be imposible, to speak in 

wonderful manner (ٙ) 

زَؼَْ ٍْ َغيََاِ  X ক্ষভ ভলন ওযা to 

deem incapable (َٖٙػ) 

ػغَ                                   ػغوفََََََ
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 ,দফুণরঢা, ক্ষভঢা, ফযণণঢা َػْغيَ 

নুংলঢা weakness, incapacity, 

failure, impotence 

،َػْغيَ  َطَََػُغي   ,লঙনলদও أَْػَغبى 

শ্চাৎবাক back side 

ىَ  ْٞ  ফৃদ্ধফয় old age ُػُغ

ىَ  ْٞ ،َػَغبئُِيَطََػُغ  ,ফৃদ্ধভলরা ُػُغي 

ফৃদ্ধুরুল, ফলয়াফৃদ্ধ old woman, 

old man, advenced age 

 লঙনলদও, াঙা(ভলরা) َػِغ٤َْيح َ
posterior, buttocks  

 নুওযনীয়ঢা, লফস্ময়ওয اِْػَغبىَ 

(অরলওাযঅন)inimitability, 

wondorous (Al Koran) 

اِعُيَطََػبِعيَ  َٞ  ,দফুণর, ক্ষীড َػ

ক্ষভঢাীন, ুরুলত্রৃীন, ভণণ 
weak, feeble, powerless, impotent-

ু ালযলযও দফুণরঢা,ঙ্গ (ط(ََػَغَيح َ

physically weak, disabled (ٖٓ) 

ْؼِغيَ  ُٓ  লরৌলওও, কভা‘কচচা 
miracle(by prophet) 

ْؼِغَيح َ ُٓ  (এওঝা লরৌলওও লফলয়) 
one miracle (by a prophet) 

কচণ َػَغؼَظَ  ন ওযা, হুঙ্কায ওযা, to 

bellow, roar 

خ ََػَغْؼغََ  ককারভার, হুঙ্কায, কচণ ন 
uproar, bellowing, roar 

َطََػْغلَبُءَََّأَْػَغقَ   ,াঢরা َػَغبف 

ক্ষীড, শুওনা, কযাকা slender, slim, 

lean 

 

َََ  ,ঢাডাঢালড ওযা (َػَغَ(]ً[َػَغ

কফলক গ্রয য়া, to rush, to 

hurry (ا٠ُ) 

َََ  II ঢাডাঢালড ওযা, নুকুরَػغَّ

ওযা, লগ্রভ অদায় ওযা, to hurry, 

to expediate, to pay in advance 

(٠ٛ)  

َََ  III ঢাডাঢালড ওযা, লঢিভَػبَع

ওযা, নুভান ওযা, to hurry, to 

overtake, to anticipate (ة) 

َََ  IV ঢাডাঢালড ওযা, কপ্রযনাأَْػَغ

কদয়া, লিয় ওযা to hurry, to 

urge, to impel 

َََ  V ঢাডাঢালড ওযা, নুভান رَؼَغَّ

ওযা, গ্রয য়া, গ্রন ওযা to 

 ػغَ                                              ػغََََََ
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be in hurry, procede, to receive (َا٠ُ

٠ٛ) 

َََ زَْؼَغ ٍْ  X ঢাডাঢালড ওযা, ঢলডৎ اِ

ঘায়া to hurry, to wsh t expediate 

(٠ٛ) 

 ََ َطَِػْغ  ٍ ْٞ  ীর seal ِػَغَِخ ،ُػُغ

 ََ  ,ত্রৃযা, দ্রুঢঢা, ঢাডাহুডা َػَغ

ক্ষীপ্রঢা, hurry, haste 

 ََ  ,দ্রুঢ, দ্রুঢকাভী, ত্রৃলযঢ quick َػِغ

fast, prompt 

 ত্রৃযা, দ্রুঢঢা, ক্ষীপ্রঢা, ধঃ َػَغَِخ َ

কক্ষড, লনলঘডা hurry, hasten, 

downfall 

 ঘাওা, াআলওর َػَغََلدَطَََػَغَِخ َ
wheel, bicylcle 

 ََ َطََػِغ٤ْ  ٍ  ,ঢাডাঢালড, ত্রৃলযঢ ِػَغب

লক্ষপ্র, দ্রুঢকাভী quick, fast, swift, 

rapid 

 ٍَ ْٞ َطََػُغ  َ  ,ঘঝলঝ, ত্রৃলযঢ ُػُغ

ঞওাযী, ঢাডাহুডা ওাযী, ধঃ 

লক্ষপ্ত, লনলঘ লঢঢ prompt, quick, 

fast, hasty, precipitate 

 ,ঢাডাহুডা ওলয ওযা ওাচ ُػَغبَُخ َ

ঢাডাহুডায  ওাচ quickly 

prepared work, rush job 

،َػَغب٠ََُطََػْغ٠َََََِّػْغََلٕ  ٍ  ِػَغب
দ্রুঢকলঢয, লক্ষপ্র,  দ্রুঢ 

ম্পন্নযাযী, ঢাডাহুডা ওাযী,  ত্রৃযা 

ম্পন্ন, ঢডফলড quick, swift, 

speedy, rapid, hurried 

ََُ َطَُػغ٠َََِّأَْػَغ  َ  ,লধওদ্রুঢ ُػْغ

লধও ত্রৃযাওাযী, quicker, faster, 

hastier 

 ََ  ত্রৃযন, কলঢ কফকফৃলদ্ধ  رَْؼِغ٤ْ

ওযড, ত্রৃযালিঢ ওযড aceleration, 

expediting, speeding 

 ٍَ زِْؼَغب ٍْ  ঢাডাহুডা, ধঃলক্ষ, দ্রুঢ اِ
hurry, haste, precip-itance  

 َ٢ُِ زِْؼَغب ٍْ  ,দ্রুঢ, দ্রুঢঢা ম্পন্ন اِ

াভলয়ও, ঢণ ূডণ speedy, 

expeditious, temporary, provisional 

 ََ  ,প্রালণণফ, দ্রুঢ, লক্ষপ্র َػبِع

াভলয়ও,ঢাৎক্ষলডও worldly, 

temporary, immidiat -َػبِعًَلَ  ীঘ্র, 

এক্ষনআ soon, at once 

 ػغَٞ                         ػغَ
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َآِعًَلَ ْٝ  ওঔলনা ওঔলনা, অচ না اَ

কাও ওার,sooner or later 

 দ্রুঢকাভী করন fast trainَػبِعَِخ َ

 ََ ؼَغَّ ُٓ  চরুযী, ওার ে urgent, 

pressing, premature 

ًَلَ ؼَغَّ ُٓ  গ্রীভ, advance 

 ََ زَؼَّغِ ُٓ  ঢাডাহুডা ওাযী, দ্রুঢফকী, 

ধঃলক্ষপ্ত, লণঢান hasty, rash, 

precipitate 

 ََ زَْؼِغ َْ ُٓ  ত্রৃযাওাযী, ঢডফলড 
hurried, in hurry 

 ََ زََغ َْ ُٓ  ত্রৃযালিঢ, দ্রুঢঢা ম্পন্ন, 

চরুযী, ধঃলক্ষপ্ত, ওারীন 
expeditious, speedy, urgent, 

pressing, precipitate 

 

ََْ  যীক্ষা ওযা, কঘষ্টা(ػغْ(]ٕ[َػَغ

ওযা, যওঢ কদয়া to test, to try, 

to put sign to a letter (٠ٛ)  

ََْ  IV যীক্ষা ওযা, যওঢ أَْػَغ

কদয়া to test (٠ٛ)  

ََْ ْٗؼََغ  VII স্পষ্ট য়া to be اِ

obscure (ػ٠ِ) 

ََْ زَْؼَغ ٍْ  X নাযফ য়া to be non اِ

arab 

 َْ   নাযফ nonArabs َػْغ

خ َ َٔ াণয, কঢণ َػَغ , ফীলঘ (পলরয) 
stone, pip, seed (fruit) 

 َ٢ ِٔ ّ َطََػَغ  নাযফ non Arab أْػَغب

خ َ َٔ  ,বূর অযফী ফরা ُػْغ
incorrectness 

ادَطََػْغٔآءَُ َٝ ب َٔ  শু beast َػْغ

 َْ بُءَََّأَْػَغ َٔ َُْطََػْغ  বূর অযফী أََػبِع

ফরা, কফাফা, নাযফ, লফলদী, 
speaking incorrext arabic, dump, 

non-Arab 

٢َ أَػَْ ِٔ َغ  নাযফ, লফলদী, non 

arabic, foreigner 

 َْ ْؼَغ ُٓ ََُْطَ ؼَبِع َٓ  দলুফণাধয, কভয, 

স্পষ্ট, রুপ্ত, কনাওঢা কদয়া 
impassable, illegible, obscure, 

putting mark َُْ ؼَبِع َٓ- লবধান, 

ব্দলওাল, ালব্দও লবধান 
dictionary, lexicon 

 َ٢ ِٔ ْؼَغ ُٓ অনবধান ম্মন্ধীয় 

lexicographic 
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ََٖ  ললা, লিওযা ( َػْغٖ(]ٕ[]ٗ[َػَغ
to knead,to soak 

 َٕ  কলযলনয়া, দআু ঈরুয লন্ধ َػَغب

স্থর, perinium 

 َٕ ََّػَغب  ভয়দায ঔালভয َػَغبَٗخَ 

কলও dough kneader 

 َٖ  ,ভয়দায ঢার, পাঝান ভয়দা َػِغ٤ْ
dough, batter (noodles, vrmicelli 

etc) 

َطََػِغ٤َْ٘خ َ ُٖ  ,ভয়দায ঢার َػَغبئِ

অদ্রলভশ্রড, নযভ লচলনল dough, 

soft mass َُٖ  লালস্ঘও platics-َػَغبئِ

 ভয়দায ঢার, অঞা, অঞার َػِغ٢ِ٘٤َْ 
dgh, dughy,past,pasty 

 َٖ ْؼَغ ِٓ َطَ ُٖ ؼَبِع َٓ  কলডমন্ত্র 
kneadling machine 

 َٕ ْٞ ْؼُغ َٓ َطَ ُٖ ؼَبِع٤ْ َٓ  কষ্ট, লিভ, ভাচন 

(দাাঁলঢয)paste, cream, majoon 

َ٘بد ؼَغَّ ُٓ  ফডা, লঞা ঔাফায লফলল 
pastry (pot) 

ح َ َٞ  ,ঈত্তভ শ্রনীয কঔচযু َػْغ

অচয়া, pressed dates 

 

 কডনা ওযা, লফলফঘনা (َػلّ(]ٕ[ََػلََّ

ওযা, কদঔা, লঘন্তা ওযা to count, to 

regard, think- ََُّػل(pass) লফলফলঘঢ 

য়া to be considered (٠ٛ)  

 II কডনা ওযা, এওালধও ওযা َػلَّكََ

to make numerous (٠ٛ)  

 ,IV তঢযী ওযা, কল ওযা أََػلََّ

অলয়াচন ওযা, লভভাংা ওযা to 

make ready, to prepare, finish, 

dispose 

 V এওালধও য়া, ফলধণঢ رَؼَلَّكََ

য়া to be  numerous, to 

proliferate 

 VIII লফলফঘনা ওযা, কদঔা, লঘন্তা اِْػزَلََّ

ওযা, লজ্জঢ ওযা, ঢযাক ওযা, 

আদ্দঢারন ওযা, to consider, look, 

think, put down, equipe, to observe 

‗iddat‘for (woman) (ٍَةَػ٠ِ )  

زَؼَلََّ ٍْ  X প্রস্তুঢ য়া, প্রস্তুঢ ণাওা اِ
to get ready, to stand prepared 

 ,কডনা, শুভায, ঢালরওা ওযডَػل َ

লনরুড ওযড counting, listing, 

calculating 

 ػلَََََََََََََََّ                   ػلَََََّ
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طَُػلَّح َ  প্রস্তুলঢ, ঈদযলঢ ُػلَكَ 

readiness, preparedness-َ ُػلَك 
মন্ত্রালঢ, অফাফত্র, ঝুর, 

চাালচয দলড, ার, কখাডায 

রাকাভ, equipments tools, 

instruments, tackle, sails, harness 

 ,নম্বয, লনও, ফহু, number ِػلَّح َ

many, several, numerous (- َِهَعب  ٍ

 লনও ভানুল (ِػلَّح َ

طَِػلَّك َ  ,নম্বয, ংঔযাকঢ أَْػلَاكَ 

ংঔযা, ঙ্ক, লযভান, number, 

numeral, figure, digit, quantity 

 ,ংঔযাকঢ, ংঔযা ূঘও َػلَِك١َ 

নম্বয ম্পলওণ ঢ nuerical, 

mumeral, relating to number 

 ,কডনাওৃঢ, লনও, নম্বয َػِل٣ْل َ

লনও লযভান, ভান counted, 

numerous, number, large quantity, 

equal 

 কডও, লভঝায َػلَّاكَادَطََػلَّاك َ
counter, meter 

ْؼلَاك َ ِٓ ؼَبِك٣ْلَُطَ َٓ  কডনায মন্ত্র 
abacus 

 ,কডনা, শুভায, লযকডনা رَْؼلَاك َ

ংঔযা, ঢালরওা ওযড, লাফ 
counting, count, enumeration, 

listing, calculation 

اك َِػلََ  ংঔযা, লযভান number, 

quantity 

 ,প্রস্তুলঢ, অলয়াচন, স্থান اِْػلَاك َ

তঢযীওযড, ঙ্কন, ঔডাওযড 
prepeartion, arranging, settimg, 

making, drawing, drafting 

 প্রস্তুলঢ ভূরও, preparatory اِْػلَاِك١َ 

 ,প্রওায, তফলঘত্র, লফলবন্নঢা رَؼَلُّك َ

ফহুভালত্রওঢা, ফডংঔযা, লফযাঝ 

ংঔযা variety, diversity, multitude, 

great number 

অস্থা, প্রঢযয়, লনবণ اِْػزِلَاك َ যঢা, 

বযা, লফশ্বা confidence, 

reliance, trust 

زِْؼلَاك َ ٍْ زِْؼلَاكَادَطَاِ ٍْ  ,প্রস্তুলঢ, আচ্ছা اِ

ঈদযলঢ readiness, preparedness 

زِْؼلَاكَاد ٍْ  কছাাঁও, প্রফডঢা, প্রফৃলত্ত-اِ
inclination, tendency, propensity 

زِلَاِك١َ  ٍْ  প্রস্তুলঢ ভূরও preparatory اِ

 ػلٍ                                                             ػلَّ
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ك َ ْٝ ْؼلُ َٓ  কডনাধয, কডনলমাকয, স্বল্প-

ংঔযও, ল্প, লওঙু, াভানয 
countable, numreable, limited 

number, little, few, some, a few 

كَح َ ؼَلِّ ُٓ  (বাডাওৃঢ) ভলরা ফারা 

ওাযী female mourner 

ؼَل َ ُٓ  ূফণলনধণালযঢ, লবষ্ট, 

লবলপ্রঢ, প্রস্তুঢ destined, 

intended, prepare (٠ٍَٛ)  

ؼَلَّادَ  ُٓ  মন্ত্রালঢ, লচলনলত্র 
equipment, material 

ك َ زَؼَلِّ ُٓ  নানালফধ, এওালধও, লনও, 

লফলবন্ন প্রওায, ওলঢয়, manifold, 

mulriple, numerous, divers, varied 

زَِؼل َ َْ ُٓ  প্রস্তুঢ, তঢযী, আচ্ছওু 

prepared, ready, inclined (ٍ)   

 ًَ  ভুযওরাআ lentil (s) َػلَ

ٍَخ َ ٍَبدَطََػلَ  করন্প, ফড ওলয  َػلَ

কদঔায করন্প, lenns, magnifing 

glass 

 َ٢ ٍِ  করলন্পয ভঢ ঈব-ঈত্তর َػلَ

লচলনল, bi-cojecnvex object 

 

ٍََ  নযাময ওযা, ভান (َػْلٍ(]ٗ[َػلَ

বালফ to act justly, equitably 

ٍََ  নযাময য়া, ভান)َػلَاَُخ(َ]ى[ََػلُ

য়া to be just, equitable 

ٍََ  II কাচা ওযা, লনয়ভ ঢালন্ত্রওَػلَّ

ওযা, ংলাধন ওযা, নযাময ওযা, 

লযফত্তণন ওযা, ঈন্নঢ ওযা to 

straighten, to set in order, to 

change, improve (٠ٛ)  

ٍََػََ بكَ  III ভান ওযা, য়া to 

equal 

ٍََ  IV কাচাওযা to straighten أْػلَ

ٍََ  V কাচা য়া, লযফলত্তণঢرَؼَلَّ

য়া, ংলালধঢ য়া, to be 

straighten, modified, changed 

ٍََ  VI ভান ভান য়া, এলও رَؼَبكَ

লযয বাযাভয ওযা to be 

equal, to offset one another 

ٍََاِْػزَلََ  VIII কাচা ওযা to straighten 

 ٍَ َطََػْل  ٍ ْٝ  ,কাচা, যরঢা ُػلُ

ওঝঢা, নযায়লফঘায, ক্ষাঢ-

শুনযঢা, ঢঢা, straightness, 

straight forwadness, impartiality 

 ػلّ                                     ػلٍََ
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,honest  ٍَ ْٝ -ُػلُ ভান, ৎ, মণাণণ, 

ম্মানীঢ ফযলি, just, equitable, 

honest, reputated person 

 َ٢ُِ  ,অআন ম্মন্ধীয় forensic ػل

legal 

 ٍَ َطَِػْل  ٍ ،أَكَا  ٍ ْٝ  ,ভ লযভান ُػلُ

ভান tantamount, equal 

 ٍَ ،أَكَا  ٍ ْٝ  ঙারাফস্তা sack, bag-ُػلُ

 ََ َطََػِل٣ْ َُ  ভান, এওভঢ, ভ َػلَائِ

লযভান, eual, like, tantamount –

ََُ  বলগ্নলঢ َػلَائِ

 ٍَ ْٝ লফযঢ, লনফৃঢ, লফচণ ُػلُ ন, 

ঢযাক,লযঢযাক refraining, 

abstention, resignation, 

abandonment 

 ,নযায়লফঘায, স্বচ্ছঢা َػلَاَُخ َ

কস্বচ্ছাঘাযীনঢা, লফশুদ্ধঢা, াধুঢা, 

ঢঢা, কৌন্নমণ, ঠিও অঘযন 

বারওাচ justice, fairness, 

impartiality, honesty 

ٍَُ  লধও লনয়ভ, লধও أْػلَ

লনয়লভঢ, লধও নযায়ূডণ, লধও 

ৎ , লধও লফশুদ্ধ more regular, 

juster, honest 

 ََ  কাচা, ঠিও رَْؼِل٣ََْلدَطَرَْؼِل٣ْ

লফনযা, straightening, setting right-

 ,লযফত্তণন, লযফধণন رَْؼِل٣ََْلد

লস্থযওযড, ঈন্নলঢ, change, alter-

ation, modification, settlement 

ؼَبكََُخ َ ُٓ  অত্তীওযড, ভূরযায়ন, ভিয়, 

ভঢা, ভবায, ভীওযড 
assimilation, approximation, 

adjustment, balance, equality 

 ٍَ  ,বাযাভয, ভঢা رَؼَبكُّ

অনুালঢওঢা, রঝালয, ভান 
balance, equilibrium, equality, 

draw, tie 

 ٍَ  ,ঊচঢুা, ঔাডা, প্রাযঢা اِْػزِلَا

ভঢা, ংমভ, নীরঢা 
straightness, evenness, 

moderation 

 َ٢ُِ  লফলুফলযঔা ংিান্ত اِْػزِلَا
equinoctial 

 ٍَ  ,নযায় যামড, ধালভণও, ৎ َػبِك

ওঝ, just, fair, relig-ious, honest, 

straightforward, 

 ٍَ ْٝ ْؼلُ َٓ নযফতীত, transformed 
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 ٍَ ؼَلَّ ُٓ َطَ  ٍ ؼَلَّ ُٓ  কড লযভান, 

ভাছাভালছ, কড average, average 

amount, 

 ٍَ ؼَبِك ُٓ  ভান, ভভমণাদায, ভক্ষভ 

ঢাম্পন্ন equal, of equal right, of 

equal status 

 ٍَ ْؼزَِل ُٓ  কাচা, ভান, অনুালঢও, 

এওভঢ, ভধযন্থী, নম্র, ভৃদবুাফান্ন 

(অফায়া) straight, even, 

proportionate, moderate, mild 

 

ََّ  ফলঞ্চঢ য়া, ওভ (َػلَّ(]ً[ََػِل

য়া, াযান to be depr-ived, to 

be defi-cient, toloss  -ََّ  (passive) ُػِل

ালযলয় মায়া, ওভলঢ য়া to 

be lacking, to be missing 

ََّ  IV ফলঞ্চঢ ওযা, াযান, ধ্বং أَْػلَ

ওযা, লনলশ্চহ্ণ ওযা, ওামণওয ওযা, 

কযীফ য়া, to deprive, to 

destroy, to annihilate, to be poor to 

miss (ٙ) 

ََّ ْٗؼَلَ  ,VII ফলঞ্চঢ য়া, ওভ য়া اِ

াযান to be depr-ived, to be defi-

cient, to loss 

 َّ َٛلَ ّ َطَ  ,লস্তত্রৃীন, নলস্তত্রৃ أَْػلَا

নালস্তফাদীঢা, বাফ, নুলস্থলঢ, 

nonexistance, nothingness, 

nehility, lack, want -  َّ  أْػلَا
ওামণওযঢা, ঢুচ্ছঢা, ঢুচ্ছ nullility, 

insign-ificant, trifle 

 َ٢ ِٓ  নালস্তফাদী nehilist َػلَ

٤َّخ َ ِٓ  ,লস্তত্রৃীন, নলস্তত্রৃ َػلَ

নালস্তফাদীঢা, বাফ, নুলস্থলঢ, 

nonexistance, nothingness, 

nehilism 

 َّ  ,মায লওঙুলনআ, ঈদাীন َػِل

বাফী, ফলঞ্চঢ, ঔালর not having, 

lacking,  wanting, dprived, devoid 

 َّ  ধ্বং, না, প্রাডদণ্ড, পাাঁল اِكَا
destruction, annihili-ation, 

execution 

٤َّخ َ ِٓ  ভাণায ওাড (লালওয اِْػلَ

লঘি লফলল) head cloth 

 َّ ِْٗؼلَا  ,নুলস্থলঢ, বাফ اِ

লস্তত্রৃীনঢা sbscence, lack, non-

existance 

 َّ َُّطََػبِك اِك َٞ  ,লস্তত্রৃীন, ধ্বংপ্রাপ্ত َػ

লফনষ্ট, ূন রুদ্ধায কমাকয, 

 ػل١                                    ػلَََّ
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দাফী কমাকয, non-existance, lost, 

unrestorable, irrclaimable َُّ اِك َٞ -َػ  
ফযয়, প্রঢযাঔযান, এাঁলঝা waste, 

refuse, scraps 

 َّ ْٝ ْؼلُ َٓ  লস্থত্রৃীন, বাফূডণ, 

ঈদাীন, নুলস্থঢ, ধ্বং প্রাপ্ত, 

লফরুপ্ত nonexistance, wantig, 

lacking, lost, annililated 

 َّ ْؼِل ُٓ  কযীফ, লনঃস্ব, দলযদ্র, poor, 

destitute, unprevileged 

 َٕ  কফলস্ত, paradise َػْل

 َٕ ْؼِن َٓ َطَ ُٕ ؼَبِك َٓ  ঔলন, অওয, ধাঢুঔ 

লনযকু্ষদ্র াঔা, ধাঢু, ঔলনচ, গুপ্তধন 

mine, lode, metal, mineral, hidden 

treasure 

 َٕ ْؼلَ َٓ  ঔুফবার! কফ ওলযঙ! 
very good!well done! 

ْؼِل٢َِٗ  َٓ  ধাঢফ, ঔলনচ, metallic, 

mineral 

 َٖ  ঔনন, ঔলনঔনন, ঔলনচলল্প رَْؼِل٣ْ
mining, mining of mineral, mining 

industry 

 َٕ ؼَلِّ ُٓ  ঔলনওভী minner 

 

 ,কদৌডান, দ্রুঢ কঙাঝা (ػلٝ(َ]ٕ[َػلَا

ধাফন, ফাদ কদয়া, লঢিভ ওযা, 
to run,gallop, race, abandon, 

transcend, (ػَٖةَا٠ََٛٙ٠ُ)  

،َػلاء،ػلٝ(َ]ٕ[ََػلَا ّٝ  ( ِػؼلٝإ،ػلٝإ،ُػلُ

অগ্রাী ওালচ চডান, নযায় 

ওযা, ত্রূঢা ওযা, বুর ওযা, 

ভাযা, to envolve in aggressive 

action, to commit a hostile, to 

attack, wrong, (َٙػ٠ِ)  

 ,ুলফধা ওযা )َػْلٝ(]ٕ[ََػلَا

লফঘুযলঢ ওযা,ফাধা কদয়া to 

handicap, to obstruct, to prevent 

  (ػَٖٙ)

 II লঢিভ ওযান, ওভণ َػلَّٝ

ওলিয়া ওযা (গ্রা),ফাদ কদয়া 
to cause go cross, to make 

transitive verb, to abandon (َػ٠َٖٛ

ٙ)  

 III ত্রুঢা ওযা, ত্রুযَػبكَٟ

অঘযন ওযা, মুলদ্ধলরপ্ত য়া, 

লড মায়া, রঙ্ঘ্ন ওযা, ভানয 

ওযা, to treat as enemy, to show 
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animity, be at war, to fall out, 

disobey (٠َٛٙ)  

 IV ংিলভঢ ওযা to infect أْػلَٟ

(َٖٙٓ)  

 V ীভা লঢিভ ওযা to رَؼَلَّٟ

cross (ا٠َٛ٠َُػ٠ِ)   

 VI যষ্পয ত্রু য়া to be رَؼَبكَٟ

mutual enemy 

ْٗؼََ لَٟاِ  VII ংিলভঢ য়া to be 

infected (َٖٓة)  

 VIII লঢিভ ওযা, লনষু্ঠয اِْػزَلَٟ

অঘযন ওযা, অনযায়, অিভন 

ওযা, ফযলবঘায ওযা to cross, to 

act brutally, unjustly, attack, violet 

(woman) (٠ٛ)  

زَْؼلَٟ ٍْ  ,X াালমযয অলফদন ওযা اِ

ঈলত্তলচঢ ওযা to appeal for 

assistanc, to stire up, incite (َٙػ٠ِ)  

بََػلَا،َََػلَا َٓ بََػلَا،َ َٔ  ফযলঢঢ, ফালদ ك٤ِْ

except, with the exception of- َب َٔ ك٤ِْ

ُِيََ  লধওন্তু besides َػلَاَمَ

 যদৌড, run race, runingَػْلٝ

ح َ َٝ  া, ঠার, ঢীয, কফরাবূলভ ُػْل
side, slope, bank, shore 

َََّأََػبكَ  حَ  َٝ َٝ ػلُ َطََََػلُ ،َُػلَاح ،ََُػلًٟ،َِػلًَٟ،أَكَاء   
ত্রু, দুভন enemy 

 অগ্রাী, অিভডাত্মও َػِل١َ 
aggressive 

  ত্রুঢা, প্রলঢকুরঢা, অিভডَػلَاءَ 
enmity, hostility, aggression 

 ,আিভণাত্বও, আগ্রাী hostileَػلَائ٢َِ 

aggressive  

কদৌডফাচ, ফাঢণ َػلَّاءَ  াফ, runner, 

racer 

 ,কদৌডফাচ َػلَّاءادَطََػلَّاَءح َ

ফাঢণ াফ, runner, racer 

 

 ,ত্রু, ঘযভত্রু enemy أْػلَٟ

worst enemy 

ٟ َٝ  প্রদা, ংিাভন infection َػْل

contagion 

ح َ َٝ ادَطََػلَا َٝ  ,ত্রুঢা َػلَا

প্রলঢকুরঢা, enmity, hostality 

آءَُ َٝ  ,ফাধা, প্রলঢফন্ধওঢা ُػلَ

ুলফধা, অদ, ঈদ্রফ 
hindrance, impediment, nuisance, 

handicap,  

 ػل١َََََََََََََََََََ                                          
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 َٕ ا َٝ  ,ত্রুঢা, অগ্রান ُػْل

প্রলঢকুরঢা, প্রওায লফঘায 
enmity, hostality, gross injustice 

ا٢َِٗ  َٝ অগ্রান ম্পলওণ ُػْل ঢ, 

অগ্রালনয নীলঢ (َ ا٤َِّٗخ َٝ ُػْل ٍَخَ  ٤َب ٍِ ) 
policy of aggression 

ْؼلًٟ َٓ  ফযালঢ, লযায, যদ, 

ফালঢর escape, avoidance 

ؼَِل٣َّخ َ ُٓ ؼَبِك٣َّبدَطَ ُٓ  কপযী, কপযীলনৌওা 
ferry, ferryboat 

 াযাায, কঔয়া, ওভণ رؼل٣خ َ

ওলিয়ায় রূান্তয (গ্রাভা) 
ferrying, ferry service, traformation 

into transitve (gram) 

 ,ায, ঈত্তযড رَؼَِل٣َبدَطَرَؼَلَّ 

লঢিভড, cossing, overtaking- 

٣َبد  ,রঙ্ঘ্ন, ভানয, অগ্রান رَؼَلِّ

লঢিভন, অআন রঙ্ঘ্ন, অিভন, 

াভরা violation, attack 

 ,াভরা, অিভন اِػزِلَائَبدَطَاِْػزِلَاءَ 

ানা attack, assult, raid 

،ػبك٣بدَطَػبك٣خ َ  ,বূর, অিভন ػٞاك 

ঔাযাওাচ, কিাধ, দবুণ াকয, 

ফাধাwrong, offense, misdeed, 

obstacle-  َػٞاك বাকয লযফত্তণন 

ؼَِل٣َّبدَطَ ؼَِل٣َّخُٓ ُٓ যপযী, কপযীলনৌওা  
ferry, ferry-boat 

ؼَبكَ  ُٓ  ত্রু বাফান্ন, ত্রুঢা ূনণ, 

প্রলঢকুর, ত্রু ঢাযায়ড hostile, 

inimical 

ْؼلَ  ُٓ  িাভও contagious 

ْؼزَلَ  ُٓ َٕطَ ْٝ ْؼزَلُ ُٓ  াভরা ওাযী, 

অগ্রান ওাযী assilant, 

aggressor 

 

 

ثَخ(]ى[ََػنُةََ ْٝ  লভলষ্ট য়া, ুন্নয (ُػنُ

য়া, ভালয়ও য়া to be 

sweet, pleasant  

 

 ,ফাধা কদয়া (َػْنة(َ]ٗ[َػنَةََ

ুলফধা ওযা, to hinder, handicap 

 

 কাঁরায় বলয (َػنَة(َ]ً[ََػِنةََ

মায়া to overspread with green 

moss (water) 

 II ওষ্ট কদয়া, ালস্ত কদয়া, toَػنَّةََ

pain,to punish 

 ػنه                          ػلٝ
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 V ালস্ত ায়া,ফযণা ায়া رَؼَنَّةََ
to be punished, to feel pain 

زَْؼنَةََ ٍْ  X লভলষ্টভলন ওযা, ুন্নয اِ

বাফা to find sweet, to think 

beautiful 

َطََػْنةَ   লভলষ্ট, ুন্নয, নভনীয় ِػنَاة 
sweet, pleasant, agreeable 

،َػنَاثَبدَطََػنَاةَ   ,ফযণা, ওষ্ট أَِمثَخَ 

কফদনা, ালস্ত, pain, agony, 

punishment 

ثَخ َ ْٝ  লভলষ্টত্রৃ, কওাভরঢা, ভাধুযী ُػنُ
sweetness 

 লধও লভলষ্ট, লধও أَْػنَةَُ

ওভনীয়, weeter, more pleasant 

 লযঢা, দঃুঔ, মন্ত্র رَْؼِن٣ْتَ 

নাদায়ও, লফযলিওয, ঢযাঘায, 

ালস্ত, affiction, painful, agonizing, 

tortring, punishment 

 

 ভাপ ওযা, তওলপয়ঢ (َػْنه(]ٗ[ََػنَهََ

কভলন কনয়া to excuse (َٙك٢) 

 IV ভাপ ওযা, তওলপয়ঢ কভলন أَْػنَهََ

কনয়া to excuse (َٙك٢)  

 V ওঠিন য়া,ফাস্তফ رَؼَنَّهََ

য়া to be difficult, impracticable 

زَنَهََاِػَْ  VIII ক্ষভা ওযা to excuse 

  (ا٠ٍَََُٖٓ)

زَْؼنَهََ ٍْ  X ক্ষভা ঘায়া, ক্ষভা اِ

ঘায়ায আচ্ছাওযা to wish to be 

excused, to make apology 

َطَُػْنهَ  أَثক্ষভা, ভাপ excuseَُٞ أمَاه 

 দায়ী, responsible for  - ُػْنه

 কুভাযীত্রৃ, virginity ُػْنَهح َ

َطَِػنَاهَ   কার, নযভ করাভ, প্রণভ ُػنُه 

ঞাদালড, লচলনয কালরয ং 
cheek, first grown beard, cheek 

part of harness (horse) 

 কুভাযী, virgin َػنَاَهَٟطََػْنَهآءَُ

ْؼِنَهح َ َٓ ؼَبِمُهَطَ َٓ  ক্ষভা, ভাপ, excuse, 

foregiveness 

ْؼنَاهَ  ِٓ ؼَبِم٣ُْوَطَ َٓ  ঙুঢা, প্রশ্রয়, 

চুাঢ excuse, plea 

نُهَ رَؼَْ  ুলফধা, ম্ভফঢা, 

ফাস্তফঢা difficulty, impossi-bility, 

impracticabilty 

 ػية                                             ػنهَََََََ
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 ,ক্ষভা প্রাণণনা, তওলপয়ঢ اِْػزِنَاهَ 

ঙুঢা apology, excuse, plea 

هَ  ْٝ ْؼنُ َٓ  ক্ষভাপ্রাপ্ত, ভলণণঢ, 

ক্ষভালমাকয excused, justified, 

excusable 

هَ  زَؼَنِّ ُٓ  ওঠিন, ম্ভফ, ফাস্তফ 
difficult, immposible, impracticable 

َطَِػْنمَ   ,কণাওা, গুচ্ছ, ছাড أْػنَام 

কণা bunch, cluster 

 

ٍََ  ,কদালা কযা ওযা (َػْنٍ(]ٕ[ََػنَ

বৎণনা ওযা to blame, to 

reproach 

ٍََ  II কদালালযা ওযা, বৎণনাَػنَّ

ওযা to blame, to reproach 

 ٍَ  কদালালযা, কালর, বৎণনা َػْن
blame, censure, reproach 

 ٍَ ْٝ  ওঠিন ভালরাঘও, কালর َػنُ

দান ওাযী, rebuked, critic 

 ٍَ َطََػبِم  ٍ َََُّػنَا َطََػبِمَُخَ  َُ ائِ َٞ  َػ

নান্নাওাযী,  লঢযষ্কায ওাযী, 

বৎণ না ওাযী, ভালরাঘনা ওাযী, 
deprived, censured, critic 

 

 (َػن١َ،َػْنٝ(َ]ً[َ]ٕ[ََػِن١ََ،ََػنَا

স্বাস্থযওয (অফ ায়া) য়া, 
to be halthy (climate) 

 

 রলজ্জঢ য়া, ভমণাদা (َػّو(]ٕ[ََػوََّ

ালন য়া, ম্মান ওযা, ভমণাদা 

ালনওয to be a shoe, to be a dis- 

grace, to dishonor, disgraced ( َ٠ٛ

ٙ)  

ح َ  ,ঘভণলযাক লফলল (লখাডা) ُػوَّ

ককাফয, রজ্জা চনও লচলনল 
scabies, dung, a shamful thing 

 ,ঘভণলযাক লফলল (লখাডা َػَوهَ 

শু) , ওচ্ছ,ু াঘডা scabies, 

mange,psora 

ح َ ؼَوَّ َٓ  রজ্জা, ভান, ওরঙ্ক, ওালরভা, 
some, disgrace, blemish, scandal 

ْؼزَوَ  ُٓ  দদুণাগ্রস্থ, ঢবাকয, াচী, 

নীঘভনা, miserable, wretched, 

scoundrel 

 

ةََ  ,II অযফীলঢ নুফাদ [ػوة[َػوَّ

প্রওা ওযা, কখালনা ওযা, 

লযষ্কায ওলয ফরা, লগ্রভ কদয়া 
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to make Arabic, ArabicaIized, to 

express, state clearly, to advance 

 IV অযফীলঢ নুফাদ ওযাأَْػَوةََ

to make Arabic- (َٙ)٠ٛ 

ةََ  V অযফ য়া to become رَؼَوَّ

an Arab 

زَْؼَوةََ ٍْ  X অযফ য়া to become اِ

an Arab 

َطَػَوةَ  ة  ْٝ ،ُػُو ،ُػْوثَبٕ،أَْػُوة   أَْػَواة 
অযফ, তফদআুন Arabs, Beduin 

 অযলফয লধফাী, এওচন َػَوث٢َِ 

অযফ Arabian, An Arab,َ اُؼََوث٤َِّخ 

অযলফয বালা the language of 

Arabs 

 ,কস্রাঢলস্বনী নদী َػَوثَبدَطََػَوثَخ َ

swift river-   َػَوثَبد কাডী, ফান, 

ওঝ, ওায carriage, vehicle, cart, 

car 

 কাডী, ফান َػَوث٤َِّبدَطََػَوث٤َِّخ َ
carriage, vehicle 

 ,কাডী ঘারও َػْوثَِغ٤َّبدَطََػْوثَِغ٢َ 

কওাঘ coachman, cab 

 কযাযাচ, garage َػْوثََقَ٘خ َ

اةَ  َٕطََػوَّ ْٞ اثُ  ,ৃষ্ঠ কালও َػوَّ

sponsor 

اثَخ َ  ৃষ্ঠলালও, sponsor َػوَّ

َطَأػَْ َواث٢َِ أَْػَواة   ভরুবূলভয অযফ, 

এওচন ফদআূন an Arab of te 

dsert, a Beduin 

ثَخ َ ْٝ  ,অযফ চাঢীয়ঢা ফাদ ُػُو

অযফী ঘলযত্র Arabism, Arab 

character 

 ,অযফীলঢ নুফাদ رَْؼِو٣ْتَ 

translation into Arbic 

 কখালনা, ঈচ্চাযন, প্রওা اِْػَواةَ 
decleration, proclamation, 

pronouncement 

ؼََ ةَ ُٓ ّوِ  অযফী নুফাদও 
translator into Arabic 

ةَ  ؼَوَّ ُٓ  অযফী নুফাদ ওৃঢ, 

অযফলদী য়া , translated into 

Arabic 

ْؼَوة ُٓ  রূান্তয কমাকযব্দ (গ্রা) 
inflectable (gram) 

ةَ  زَؼَّوِ ُٓ আযফী য়া Arabicized 

زَْؼِوةَ  َْ ُٓ  অযফী লফললজ্ঞ arabist 

 

 ,ছকযালঝ য়া ]ػوثل[ََػْوثَلََ

দাম্ভীও, দাঙ্গাফাচ to 

bequarrelsome, boisterous,  riotous 

 ػوةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                     ػوةََََ

  ػوُ                                                                            ػوط
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 ,ছকযালঝ, ওর যায়ডঢা َػْوثَلَح َ

তজঘ, কন্ডলকার, দাঙ্গা quarrel-

someness, contentiousness, 

uproar, riot 

 ,ছকযালঝ, ওরযায়ড ِػْوث٤ِْل َ

তজঘলপ্রয়, কন্ডলকারলপ্রয়, দাঙ্গাফাচ, 

দাম্ভীও quarrel-some, contentious, 

uproarer, riotious, boisterous 

ؼَْوثِل َ ُٓ  ছকযালঝ, ওরযায়ড, 

তজঘলপ্রয়, কন্ডলকারলপ্রয়, দাঙ্গাফাচ, 

দাম্ভীও quarrel-some, contentious, 

uproarer, riotious, boisterous 

 

ٌََ  ,লফমণস্ত ওযা ]ػوثٌ[ََػْوثَ

লফযি ওযা, লফৃঙ্খর ওযা, গুরাআয়া 

কপরান to upset, to disturb, to 

confuse (ٙ)  

 

ََٖ  ,গ্রীভ অদায় ওযা ]ػوثٖ[ََػْوثَ

ফায়নায ঝাওা কদয়া to pay 

advance, handsel, 

 َٕ ْٞ َطَُػْوثُ ُٖ  ,ফায়নায ঝাওা َػَواث٤ِْ

গ্রীভঝাওা, ঙ্গীওায, ফন্ধওী, 
handsel, earnest money, pledge, 

pawn,  guarantee 

 

ط(]ٕ[ََػَوطََ ْٝ  ,অলযান ওযা (ُػُو

ঘডা to ascend 

 ঙ্গ ুয়া, কনগডা (َػَوط(َ]ً[ََػِوطََ

য়া to be lame, 

طََ  II কভাড কনয়া, ণাভা, কঔাাঁডাَػوَّ

ওযা, ঙ্গ ুওযা, অাঁওাফাাঁওা ওযা to 

lame, to turn, to stop, toparalyze, to 

zigzag (ػ٠ِ)  

  (ٙ) IV কঔাাঁডা ওযা to lame أَْػَوطََ

طََ  Vঅাঁওাফাাঁওা ণ নুযন رَؼَوَّ

ওযা, অাঁওাফাাঁওা য়া to be 

crooked, to follow course 

ْٗؼََوطََ  VII ফাাঁওা য়া to be اِ

curved 

 নযাংডালভা, নযাংডা, lameness َػَوطَ 

َََطَََػْوَعبُءََََّأَْػَوطَ   ُػْوَعبٕ،ُػْوط 
কঔাাঁডা,রযাংডা lame, limping 

ْؼَوطَ  َٓ ؼَبِهطَُ طََ َٓ ঈদ্ধণ ালযালনয 

স্থান,অলযালনয ণ palce of 

aent, route of ascent 

ْؼَوطَ  ِٓ ؼَبِهُطَطَ ِٓ  লাঁলড, ladder 
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ْؼَواطَ  ِٓ ؼَبِه٣ُْظَطَ َٓ  লাঁলড, ْؼَواط ِٔ  اُ

লভযালচয ভ্রভন journey of Miraj-

night, ladder 

 ,ফাাঁও, ফাাঁওা, বাাঁচ, কাঁঘ رَؼَبِه٣ْظَُ

কঠঈলঢারা, ালয ভঢ কাঁঘান 
bend, curvature, curvetures, turn, 

twist, sarpentine 

طَ   ফাাঁওান, কাঁঘান, কাঁঘয়ারা رَؼَوُّ
winding, twisting, tortous 

طَ  زَؼَّوِ ُٓ  ফাাঁওাওৃঢ, ফাাঁওা, কাঁঘা, 

কাঁঘয়ারা crooked, curved, 

twisted 

ْ٘ؼَِوطَ  ُٓ ফাাঁ ওাজনা,বাাঁচওৃঢ  crooked 

ْ٘ؼََوطَ  ُٓ ْ٘ؼََوَعبدَطَ ُٓ  ফাাঁও, ফাাঁওা, 

বাাঁচ, কাঁঘ, কাঁঘান bend, curvature, 

curvetures, turn, twist, angle 

(roads) 

 ٍَ কুাঁ ِػْوَىا লডখড hut 

 

ًََ  II লফফা ওযা to marry [ػوً[َػوَّ

ًََ  IV লফফা কবাচ ওযা to أَْػَو

arrange wedding feast 

 ًَ ،َُػْو  ً َطَُػُو  ً ،أَْػَوا ٍَبد   ُػْو
লফফা, লফফা কবাচ marriage, 

weddingfeast 

َطَ  ً ًَ أَْػَوا ِػْو  স্বাভী, স্ত্রী husband, 

wife 

 ًَ ْٝ ََ)ّ(ََطَُػُو ٌُ ،َػَوائِ  ً  ,ফয ُػُو

bridegroom َ-َػَوائٌِ  ওলড bride- 

ٍَبٕ ْٝ  ফয-ওলড اُؼَُو

ٍَخ َ ْٝ َطََػُو ٌُ  ওলড, ুঢুর َػَوائِ
bride, doll 

 ٌَ  ফয bridegroom َػِو٣ْ

 ٌَ ٣ْ লংলযকঢণ ِػّوِ  lions den 

 

 َُ  ভাঘা তঢযী (َػْوُ(]ٗ[]ٕ[ػَََو

ওযা to erect treellis 

ََُ  II ঙাদ কদয়া to roof over َػوَّ

 َُ َطََػْو  ُ ْٝ ،ُػُو  ُ  أَْػَوا

লংান,ঢাফু, ঙাদ, ককাত্র throne, 

tent, roof, tribe 

 َُ َطََػِو  ُ ،ُػُو ُِ  ,ফাা, কুন্চ َػَوائِ

কুাঁ লডখয, ঔুলয, ঈলঞয অন 

(ভলরা) bower, hut, booth, 

camel-saddle (woman) 

َْخ َرَؼَبهَِ َطَرَْؼِو٣ْ ُِ ٣ْ  চালর, অফা, 

কুণ্ত্চফন, trellis, lattice work, arbor 

 

 ػوٗ                                          ػوََََُ
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ََٓ  ,প্রাডফন্ত য়া (َػَوٓ(]ً[َػِو

প্রপূি য়া, ুলঘঢা য়া to b 

lively, to be merry, happy 

خ َ َٕ َٕبدَطََػْو ،َػْو  ٓ  ,ঔালর أَْػَوا

ঘত্রৃয, vacant lot, courtyard 

 َٓ ؼَوَّ ُٓ  কুঝলন, লফধ প্রডলয়য 

দারার, ংগ্রাও, যভডদঢূ, ঢী 

স্ত্রীয স্বাভী pimp, collector, cuckold 

ََٗ َٙخ(]ى[َػُو  প্রস্ত য়া to (َػَوا

be wide 

 

ََٗ  ,দৃয য়া (َػْوٗ(َ]ٗ[ََػَو

খঝা, ডা, লপলয অা, মত্ন 

কনয়া, মায়া, গ্রন ওযা, কদঔান, 

যাঔা, ণডওযা, লযদণন ওযা, 

ূনযায় কদঔা, to b visible, to bfall, 

to occur, to turn to, take care, 

attend, show, to offer, to inspect –

ََٗ  ঈন্াদ য়া, to (passive) ُػِو

be mad 

ََٗ  II প্রস্ত ওযা to make wide َػوَّ

ََٗ  III লফলযাধীঢা ওযা, ফাধা َػبَه

কদয়া, এলডয় মায়া, ফাদ 

কদয়া, দাফীনা ওযা, ভুঔলপলযলয় 

কনয়া to offer resistance, to 

resist, oppose, protest, to avoid, 

abandon, disclain 

ََٗ  IV ঈলক্ষা ওযা,ফাদ أَْػَو

কদয়া, নাদাফী ওযা to avoid, to 

discard, ro disclaim 

ََٗ  V ফাধা কদয়া, প্রলঢফাদ رَؼَوَّ

ওযা, ভধযস্থঢা ওযা, দলৃষ্ট অওলণন 

ওযা, ঈন্িু ওযা, ঈন্িু য়া, 

া ওযা, ছুাঁ লও কনয়া, 
tooppose, to resist, raise objection, 

interfer, to expose,be exposed, to 

risk 

ََٗ  VI এলও লযয প্রলঢফাদ رَؼَبَه

ওযা, যষ্পয লফলযাধী 

য়া,ভঢলফলযাধ ওযা, 

াভন্চযূডণ য়া, to oppose 

one another, to be contradictory, 

ََٗاَِ ْػزََو  VIII ফাধা কদয়া, লনলচলও 

ঈস্থান ওযা, কনয়া, মায়া, 

প্রলঢফাদ ওযা, to brtake, to pesent, 

tto go, to object, resist, oppose, to 

block way 

ََٗ زَْؼَو ٍْ  ,X প্রদণড ওযলঢ ফরা اِ

ুনলফ কফঘনা ওযও, স্মযড ওযা, 
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কদঔা, লফলফঘনা ওযা, যীক্ষা ওযা, 

ধ্বং ওযা, লনষু্ঠয বালফ এলকয় 

মায়া to ask to be shown, ro 

review,to vsualize, tomexamine, to 

massacre, to proceed ruthlessly 

 َٗ َطَََػْو  ٗ ْٝ  ,প্রস্থ, কখয ُػُو

ঈস্থানা, প্রদণন, প্রস্তাফনা, নয 
width, breadth, presentation, 

demonstration, submission, 

display, merchandise 

 َ٢ ِٙ  ,কঢযঙা, অডাঅলড َػْو

ঢীমণও, নূবুলভও, ভঢর, 

transverse, cross, horizental 

 َٗ َطَاِْه  ٗ  ,ম্মান, ুনাভ أََها

ভমণাদা honor, good nme, dignity 

 َٗ  াশ্বণ, ভধযside, middle ُػْو

ب٢َِٗ  َٙ  ,অডাঅলড, রম্বারম্বী  َػْو

অডাঅলড বালফ, transverse, 

longitudinal, transversial, 

 َٗ َطَََػَو  ٗ  ,অওলিও أَْػَوا

খঝনািলভ, লনলশ্চঢ, প্রলয়া 

চনীয়গুড, contingent, accedental, 

nonessential -

ب ًٙ ،َػْو ِٗ  খঝনািলভ, ঞাৎثِبُؼَْو

incidentally, by chance 

 َ٢ ِٙ  ,দখুণঝনা িলভ َػَو

প্রলয়াচনীয়, অওলিও, লনলশ্চঢ, 

তনভলত্তও accendental, unessential, 

incidental, coningent, causal- 

٤َبد ِٙ  প্রলয়াচনীয় َػَو

খঝনা,দখূণঝনািলভunessential 

incidents 

خ َ َٙ  ,লবপ্রায়, ঈদ্পালঢ, দায়ীُػْو

ঈলমাকী, মণামঢ intent, 

exposed, liable, suitable, 

 َٗ ْٝ َطَُػُو ُ٘  ঙন্ন, ঙন্নঃ أَػبِه٣ْ

াস্ত্র prosody – َُ٘أَػََ بِه٣ْ  প্রণভ 

(ওলফঢায) কশ্লাওা কধণযলল last 

of first hemistich 

 َ٢ ِٙ ْٝ  ,ঙন্নকণ (ওলফঢা) َػُو

prosodic 

 َ٘ َطََػِو٣ْ  ٗ  ,প্রস্ত, লফসৃ্তঢ ِػَوا

লফার broad, extensive vast 

خ َ َٚ َطََػِو٣ْ ُ٘  দযঔাস্ত, অলফদন َػَوائِ
prttition, application 

 َٗ ْؼِو َٓ َطَ ُٗ ؼَبِه َٓ  প্রদণ নীযস্থান, 

কদাওান, অন, কভরা place of 

 ػوَََََٗ                                                    ػوَََََٗ

 ػوف                                                 ػوََٗ
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exhibition, show room, stage, 

exhibition 

 َٗ ْؼَو ِٓ  লফফালয কাাও, wdding 

gown 

 َٗ ْؼَوا ِٓ  ঈলদ্দযীন বালফ 

casually- َِٚ ِٓ ًَََل َ ِٗ ْؼَوا ِٓ َك٢َِ ٍَ  هَب
ঈলদ্দয ীন বালফ ঈলিঔ ওযা 

 আলঙ্গঢ, ংলওঢ, রক্ষন رَْؼِو٣ْل َ
intimation, sign, indication, 

indication  

خًَ َٙ ؼَبَه ُٓ  লফলযাধীঢা, প্রলঢলযাধ, 

তফযীঢয, অলত্ত, ফযলঢিভ, 

প্রলঢফাদ opposition, resistance, 

contradiction, objection, exception, 

protest 

 َٗ  লযায, ঘাঢুযী, লনচ্ছা اِْػَوا
avoidance, evasion, reluctance 

 َٗ  ,লফলযাধ, ংখলণ, ঙ্গলঢ رَؼَبُه

লফলযঢয conflict, clash, 

contradiction, 

 َٗ َٙبدَطَاِْػزَِوا  ,ফাধা اِْػزَِوا

লফলযাধীঢা, অলত্ত, ফযলঢিভ,াল্টা 

মুলি, প্রলঢফাদ resistance, 

opposition, objection, exception, 

counter argument, rejoinder, 

protest 

 َٗ زِْؼَوا ٍْ  ,যীক্ষা, চলয اِ

ুনলফণলফঘনা, ফাদযমন্ত্র প্রদণনী, 

কীলঢনাঝয examination, survey, 

review, musical show, revue 

 َ٢ ِٙ زِْؼَوا ٍْ  কীলঢনাঝয লফলয়ও اِ
revue like 

 َٗ َٕطََػبِه ْٞ ُٙ َ،َػبِه ُٗ اِه َٞ  ,প্রদণওَػ

demonstrator–َُٗ اِه َٞ  ,ফাধা َػ

াভলয়ও ুলফধা, ককারলভলর 

ফস্থা, অিভন, অওললণও, 

প্রলয়াচনীয়, ভুলঔযা obstacle, 

temporary disturbance, accidental, 

nonessential, side of the face 

خ َ َٙ َٙبدَطََػبِه  ,ভলরাপ্রদণও َػبِه

female demonstrator – َُٗ  ػٞاِه
ভুলঔযা, দযচা-চনারাযফাচ,ু 

ফীভ side of the face, jamb, beam 

 َ٢ ِٙ  ,অওললণও, লনয়লভঢ َػبِه

accidental, casual 

 َٗ ْٝ ْؼُو َٓ َطَ ُ٘ ؼَبِه٣ْ َٓ َٙبدَ، ْٝ ْؼُو َٓ  
ফনণনা, লফফযযন, স্মাযও, দযঔাস্তঢ 
exposition, report, petition –

َٙبد ْٝ ْؼُو َٓ  প্রস্তাফনা, প্রস্তাফত্র, 

প্রদণনী proposal, tender, exhibits 
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 َٗ ؼَبِه ُٓ  লফলযাধী, লফলযাধীঢা ওাযী 
opponent, oposer 

 َٗ ْؼزَِو ُٓ  অডাঅলড, লফলযাধী, 

ফাধাদানওাযী lying across,  

transversal, opponent, oposer 

 َ٢ ِٙ  কনাঙাঈলন armycamp ُػْو

ْؼِوكَخ(]ٗ[ََػَوفََ َٓ  ,কঘনা (ِػْوكَبٕ،

ঘলঢন ণাওা, লযলঘঢ য়া, 

অলফষ্কায ওযা, কফয ওযা, স্বীওায 

ওযা, নুভলঢ কদয়া,াণওণ য ওযা 
to know, to be aware, be 

acquainted, to dscover, to 

concede, approve, distinguish (ٍَ ةَ

٠ٛ)  

فََ  II কখালনা ওযা, ফকঢَػوَّ

ওযা, লযলঘঢ ওযা, লনধণাযন 

ওযা, স্বীওায ওযা, toannounce, to 

introduce, determine, confess (ٍََة

َٙ٠ٛ)  

فََ  V লযলঘঢ য়া, াক্ষাৎ رَؼَوَّ

ওযা, লযলঘলঢ প্রওা ওযা, চানা, 

কঔাাঁচা, কফয ওযা, লনলদ্দণষ্ট লদয 

য়া (গ্রা) to be acquainted, to 

meet, to disclose identity, to 

explore, trace, to be definite (gram) 

  (ا٠َُػ٠َِة) ,

 VI এলও লযয লযলঘঢ رَؼَبَهفََ

য়া, to be acquainted, (ة٠َٛ)  

 VIII স্বীওৃলঢ কদয়া to اِْػزََوفََ

confess (ٍَة٠ََٛٙ)  

زَْؼَوفََ ٍْ  X নাি ওযা to اِ

recognize (٠ٛ)  

 ,ুকলন্ধ, ুফা fragrance َػْوفَ 

perfume 

ََطََُػْوفَ   ,দয়া, ফযফায أَْػَواف 

বযা, যীলঢ, প্রণা, ঐলঢয, 
kindness, custom, practice, 

tradition َ-أَْػَوافَ   ছুাঁ টি, লঘরুলন, 

কওয (লখাডায) crest, comb, 

mane (horse) 

 ,প্রণাকঢ, ঘলরঢ, বযাকঢ ُػْوك٢َِ 

ধভণলনযলক্ষ অআনলা ম্পলওণ ঢ, 

ফযলিকঢ traditiona, usual, 

customary, habitual , pertaing to 

secular legal practice 

 ,জ্ঞাঢ, কম ফকঢ ُػَوكَبُءَطََػِو٣ْقَ 

লঘঢন, ওঢৃক্ষ, লফললজ্ঞ, 

লক্ষা ওাযী cognizant aware, 

  ػوف                                                                       ػوف
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authority, specilalist, teaching 

assistant 

 কডও, বাকযকডনা ওাযী َػَوافَ 
deviner, fortuneteller 

اكَخ َ  ভনরা কডও, বাকযকডনা ওাযীَػوَّ
female deviner, fortuneteller 

 অযাপাঢ ফণঢ mountainَػَوكَبد

Arafat 

 ,কঘঢনা, তঘঢনয, জ্ঞান ِػْوكَبٕ

নুবূলঢ, ঞায, লবজ্ঞান, স্বীওৃলঢ 
cognition, knowledge, perception, 

recognition 

 ,লধও চানা, লধও কঘঢনা أْػَوفَ 

লধও জ্ঞান, লধও জ্ঞাঢ knowing 

better, more cgnizant, more 

knowledgeable, more acquainted 

–َػَوكَبُءَ)ّ(َ   ছুাঁ টিয়ারা, 

কওযয়ারা (লখাডা) 
crested,maned (horse) 

ؼَبِهفَُ ْؼِوكَخ َََٓ َٓ طَ  জ্ঞান, লক্ষা,ঢণয, 

দক্ষঢা, কঘঢনা, ঈরলব্ধ, 

চানালানা, লযলঘঢ ফযলি, ফনু্ধ, 

লনলদ্দণষ্ট লফললয (গ্রা) 
knowledge, learnig, cognition, skill, 

perception, reiation, acquaintance, 

acuainted person, friend, definite 

noun (gram) -َُؼَبِهف َٔ  াংষৃ্কলঢও اُ

লফলয়াফরী, লক্ষা cultiral affairs, 

education 

ؼَبِهفَُ َٓ  ভুঔাফয়ফ, কঘাযা, তফলষ্টয 
face, expression, features 

 ,কখালনা, লফজ্ঞলপ্ত رَؼَبِه٣ُْقَطَرَْؼِو٣ْقَ 

কমাকালমাক, ঢণয, লনলদণনা, 

াভালচও লযলঘলঢ, ংজ্ঞা, 

লনরূড, লনলদ্দণষ্ট ওযড, লফললয 

লনলদ্দণষ্ট ওযড(গ্রা)announcement, 

notification, information, instruction, 

defination, identification, 

transforming definite  noun (gram) 

 ,লফজ্ঞলপ্ত رَؼَبِه٣ُْق،رَؼَبِه٣ْلَبدَطََرَْؼِو٣ْلَخ َ

ঢণয, notification, information -

 শুল্ক, শুলল্কয رَؼَبه٣ُْق،رَؼَبِه٣ْلَبد

ঢালরওা, ভূরয ঢালরওা tariff, price 

list 

 

فَ   ,চানালানা, ঈলন্াঘড رَؼَوُّ

মণলফক্ষন কঘঢনা, জ্ঞান, নুবূলঢ, 

নুবফ acquaintance, exploration, 

study, cognition, realization, 

perception 
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 ,লস্বওৃলঢ, গ্রন, নুলভাদন اِْػزَِوافَ 

recognition, acceptance, 

confession 

فَ َػبهَِ  লযলঘঢ, জ্ঞ, লফললজ্ঞ, 

লবজ্ঞ,  acquainted, familiar, 

expert, master 

 লফজ্ঞ, লবজ্ঞ, জ্ঞানীclear َػبِهكَخ َ

headed, wise man 

فَ  ْٝ ْؼُو َٓ  জ্ঞাঢ, ুলযলঘঢ, গ্রনীয়, 

লবর, ঈওাযী, দয়া, ফনু্ধত্রৃ, 

ফদানযঢা, কৌচনয, ওঢৃণ ওাযও 

(গ্রা) known, well-known, 

accepted, good, beneficial, 

kindness, active voice( gram)  

َٕطَ ْٞ كُ ؼَّوِ فَ ُٓ ؼَّوِ ُٓ নফচাযজওয াভলন 

ঈলস্থঢ ফযলি one who presents to 

the judge  

فَ  ؼَوَّ ُٓ নননদ্দে ষ্ট, ীলভঢ (গ্রা) definite, 

determinate(gram) – ََؿ٤ِْو

ف ؼَوَّ ُٓ অনননদ্দে ষ্ট indefinite  

زَؼَبَهفَ  ُٓ  াধাযন, প্রণাকঢ, ভাভুলর, 

ঢূচ্ছ common, customary, trival, 

insignificant 

ْؼزَِوفَ  ُٓ  স্বীওাযওাযী confessor 

َِٚ  ,কৃলঢ, স্বীওৃঢ ٓؼزَوفَثِ

নুলভাদীঢ, recognised, accepted, 

granted 

 

م(]ٗ[َػَومََ ْٝ  প্রলফ ওযা to (َػُو

enter 

 

 লনঃলল ওযা to (َػْوم(]ٕ[َػَومََ

finish totally 

 

 খাভালনা, to make (َػَوم(]ً[َػِومََ

sweat, 

مََ  II খাভালনা, ালন কভান, ভূলরَػوَّ

অখাঢ ওযা, লওড কাডা to 

make sweat, to take root 

 IV লওড কাডা to get root أَْػَومََ

مََ  V লওড কাডা to get root رَؼَوَّ

َطَِػْومَ  م  ْٝ  ওাণ্ড, লযা, ঈত্তযা ُػُو

লধওায প্রঢযায়ন, ফডণ, ফং, 

ফংধয stem,vein, hereditary, 

dispoition, race, tribe, family, 

descent 

 খাভ, sweat َػَومَ 

 ,কঙাঝ চানারা, ফযকা rafter َػَوهَخ َ

transom 

 ػوهَ                                     ػوفََ
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 ঢুরায ঝুল লফলল coton َػَوه٤َِّخ َ

skull-cap 

-দৃঢ়নবনি, প্রাঘীন ঐলঢয deepَػَواهَخ َ

rootedness, ancient character 

 ঢুরায ঝুল লফলল coton َػَواه٤َِّخ َ

skull-cap 

 দঢৃ়ভূর deep rooted َػِو٣ْنَ 

 লধও দঢৃ়ভূর more deep أْػَومَُ

rooted 

مَ  ْٝ ْؼُو َٓ  ওৃওায়, শুওনা 
emaciated,lean 

مَ  ؼَّوِ ُٓ  খাভালনায লধ, promoting 

sweat 

مَ  ؼَوَّ ُٓ  লযামুি, veined 

ْؼِومَ  ُٓ  িভূরী firmly rooted 

 

 কঔাাঁডা ওযা ]ػوهت[ََػْوهَتََ

(ালয়য যক কওলঝ) to hamstring 

(animal)  

ةَ  ْٞ  ,কলভলষ্টং যক َػَواه٤ُِْتَطَُػْوهُ

ালয়য ভাংলীয যক (লঝনটন) 
archiles tendon, hamistring 

ث٢َِ  ْٞ  ,লভণযা, প্রঢাযনা ভুরও falseُػْوهُ

deceitful 

 

َََ  ওঠিন ওযা, চটির ]ػوهَ[ََػْوهَ

ওযা, ফাধা কদয়া, কদযী ওযা, চব্দ 

ওযা to make difficult, complicate, 

to hinder, obstruct, to delay (٠َٛٙ)  

َََ  II কুলঢ য়া, ঈৎালঢ رَؼَْوهَ

য়া, ওঠিন য়া, ফাধাপ্রাপ্ত 

য়া, কদযী য়া to be 

aggravated, to be hindered, be 

obstructed, be delayed 

َطَػََ َُ ْوهَبح ََػَواه٤ِْ  লফভ্রান্ত ওযড, 

ফযাঢ ওযড, বাযগ্রস্থ ওযড 

impending, hindering -ََُ َػَواه٤ِْ  ফাধা, 

দায়, ওঠিডয, encumbrance, 

imediment, difficulty 

 

 ,খলণড ওযা, খুযান (َػْوى(]ٕ[َػَوىََ

রাকআ ওযা, ভাযাত্মও ক্ষলঢ ওযা, 
to rub, to turn, to adjust 

 

 লিারী য়া (َػَوى(َ]ً[ََػِوىََ

(মুলদ্ধ)  to be strong in battle 

 III মুদ্ধ ওযা to fight َػبَهىََ

 VI যষ্পয মুদ্ধওযা to fight رَؼَبَهىََ

one another 

 ػوٕ                                              ػوهَ
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 VIII যষ্পয মুদ্ধওযা to fight اِْػزََوىََ

one another 

 লবজ্ঞঢা, experience َػْوىَ 

ًَخ َ  মূদ্ধ, ংখলণ, ংগ্রাভ َػْو
struggle, battle 

ٌَخ َػََ ِو٣ْ  ভনন, ভানলওঢা, কভচাচ, 

স্ববাফ, mind, temper, nature 

ًَخ َ ْؼَو َٓ ؼَبِهُىَطَ َٓ  মুদ্ধলক্ষত্র, মুদ্ধ 
battle field,battle 

 ,ংখলণ, মুদ্ধ, ংগ্রাভ fight ِػَواىَ 

battle 

ًَخ َ ؼَبَه ُٓ  ংখলণ, লফফাদ, মুদ্ধ, ংগ্রাভ 
struggle, battle,fight 

ْؼزََوىَ  ُٓ  মূদ্ধলক্ষত্র battle ground 

 

ََّ  ওলঞায য়া (َػْوّ(]ٕ[]ٗ[َػَو
to be crude 

 

ََّ  ওলঞায য়া to be (َػَوّ(]ً[َػِو

crude 

ََّ  II স্তু ওযা to heap upَػوَّ

ََّ  VII এও কযাঔা য়া to be اِْػزََو

stubborn 

 َّ  ,দশু্চলযত্র, লিারী, লংস্র َػِو

ক্ষভঢাফান, ফাাঁধ, লযঔা vicious, 

strong, violent, powerful, dam, ditch 

 َّ  ,দশূ্চলযত্রঢা, লংস্রঢা ُػَوا

প্রঘনণ্ডঢা viciousness, violence, 

furiousness 

خ َ َٓ ّ َطَُػْو  ারা, লঠলফ, লনও ُػَو

লযভান, ফহুগুড heap, pile, large 

amount, 

 َّ  ,দশু্চলযত্র, লংস্র, প্রঘণ্ড, লনও َػبِه

াধাযন, প্রঘুয vcious, violent, 

fierce, tremendous, enormous, 

huge 

 َّ َو ْٓ  লিারী, লংস্র, প্রঘণ্ড ػَو
strong,violent, fierce 

 অনস্থ ফৃলদ্ধ bony outgrowthَػَوٕ

َٖ ُػُوَٕطَ َػِو٣ْ নংজয কটযা, কছা, 

ছাড, , লংলয কঢণ  thicket, 

lions‘den 

َطََػِو٣َْ٘خَ  ُٖ   ফনয প্রাডীয কটযাَػَوائِ
lair of wild animal 

 

 lair of wild animal 

 َٖ َطَِػْو٤ِْٗ ُٖ  নাাদণ্ড, নালওয َػَوا٤ِْٗ

ঈলযবাক bridge of the nose 

 ػّيَََََََََََ                                                ػوََََََٕ
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 ًَ َطََِػْوَٗب ٌُ  ,ঝাকু, ঢওলর َػَوا٤ِْٗ

ুঢাওঝায ঝাকু spindle, reel, 

 

 এল যা to befall (َػْوٝ(]ٕ[َػَوا

 VIII এল যা to befall اِْػزََوٟ

ح َ َٝ  ,কফাঢাভ খয, পাাঁ ُػًوَٟطَُػْو

াঢর (াত্র),ফন্ধন buttonhole, 

loop, handle, tie, bond 

 

 কনংঝা (ُػْو٣َخ،ُػْو١(َ]ً[ََػِو١ََ

য়া, ভুি য়া, ঔালর য়া, to 

be ncked, nude, bare 

ٟ  II ওাড ঙাডান, নাফৃঢَػوَّ

ওযা, ঔালরওযা, কঔারা, ফলঞ্চঢ 

ওযা, লযঢযাক ওযা, to undress 

,to strip, uncover, to give up 

 কনংঝা, নগ্নঢা, লচনভুি ُػِو١َ 

(লখাডা) nakedness, dnudity, un-

saddled (horse) 

 ,অফযডীনঢা, নগ্নঢা ُػْو٣َخ َ
nakedness, nudity 

 অফযডী নঢা, নগ্নঢা, ঔালর َػَواءَ 

চায়কা, nakedness, nudity, open 

space 

 َٕ  নগ্ন, ঔালর, কাাও َػَوا٣َبَطَُػْو٣َب

ীন nude, naked, undressed 

 নগ্নঢা, nudism ُػْو٣َب٤َِّٗخ َ

ؼَبِه١َّ ْٔ  যীলযয কঔারা ংاُ
uncovered parts (body) 

طََػبهَ   ,নগ্ন, ঔালর, কাাওীন ُػَواحَ 

ভুি, ফলঞ্চঢ, ঢবাকয, ূনয nude, 

naked, undressed, free, destitute, 

deprived, blank 

 

ح،َػّي(]ٗ[ََػيََّ  ফর (َػَياَىح،ِػيَّ

য়া, ম্মানীঢ য়া, দষু্প্রায 

য়া, লপ্রমবাচন  য়া to be 

strong, to be respected, to be rare, 

to be dear, 

ىََ  ,II ফর ওযা, লিারী ওযাَػيَّ

লনলশ্চঢ ওযা, ংঢ ওযা, 

িওযা, ায়ঢা ওযা, 

ম্মানওযা, লঢ ভূরযফান 

ভলনওযা, ঈিীঢ ওযা, লপ্রয়বাচন 

ওযা to make strong, to reinforce, 

to slidify, to support, to cnsolidate, 

to raise in esteem, to make dear 
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 ,IV ফর ওযা, লিারী ওযা أْػيََّ

ম্মান ওযা, ভূরযফান ভলন ওযা, 

ি ওযা, বারফাা, ুযষ্কায 

কদয়া to make strong, to re 

inforce,to harden, to love, to 

esteem, to prize (٢َٛٙ)  

ىََ  V ফর য়া, লিারী رَؼَيَّ

য়া, ি য়া, লিারী 

য়া, কলফণঢ য়া to be strong, 

be powerful, be solidified, be proud 

 VIII ফর ভলন য়া, কলফণঢ اِْػزَؼَيََّ

য়া, ম্মানীঢ য়া, লপ্রয় 

য়া, ভূরযফান য়া tofeel 

strong, to be honoured, to br proud, 

زَؼَيََّ ٍْ  X লববূঢ ওযা, লিারী اِ

য়া, ম্মানীঢ য়া, ভূরযফান 

য়া, to overwhelm, to b powerful, 

honoured, esteemed 

 ,ক্ষভঢা, লি, ফর, ম্মান ِػيَ 

ককৌযফ, কলযভা, ঈচ্চভমণদা, ম, 

ঔযালঢ power, might, force, honor, 

glory, high rank, fame 

ح َ  ,ক্ষভঢা,লি, ফর, ম্মান ِػيَّ

ককৌযফ, কলযভা, ঈচ্চভমণদা,  ম, 

ঔযালঢ power, might, force, honor, 

glory, high rank, fame 

آُءَطََػِي٣ْيَ  ح ،،أَِػيَّ  ,ক্ষভঢাফান أَِػيَّ

লিারী, ম্মানীঢ, ভূরযফান, 

লফযর, ওঠিন, দাভী, লপ্রয়, ফনু্ধ, 

াও mighty, pwerful, respected, 

esteemed, rare, hard, costly, 

beloved, friend, ruler 

 লধও লিারী, লধও أَػيََّ

ক্ষভঢাধয, লধও লপ্রয়, mghter, 

more pwerful, dearer 

ح َ ؼَيَّ َٓ  ভূরযফান, শ্রদ্ধঢা, কস্দ, 

বারফাা esteem, affection, love, 

regard 

رَْؼِي٣ْيَ رَْؼِي٣َْيادَطَ  কচাড দাযওযড, 

ংলঢ, লমাকীঢা, ৃষ্ঠ কালওঢা 
strengthening, consolidation, 

support 

 ,কচাডদাযওযড, ংলঢ اِْػَياىَ 

বারফাা, কস্দ, ঈচ্চভূরয, শ্রদ্ধা 
strengthening, consolidation, love, 

affection, esteem, regard 

  (ة) কফণ pride اِْػزَِياىَ 

 ػيَّ                                                  ػّيَََ
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ْؼزَيَ  ُٓ  কলফণঢ, ক্ষভঢাধয, লিারী 
proud, mighty, powerful 

 

ة(َ]ٕ[َ]ٗ[ََػَيةََ ْٝ  দযূফলত্তণ (ُػُي

য়া, বূলর মায়া (ভলন), to be 

far, to escape (ٖػ) 

َطََػَيةَ  ة   ,লফলফলঢ أَْػَياُة،ُػيَّ

নূঢ়া unmarried, single 

َطَِػْيثَخ َ  ,িী এরাওা ِػَية 

গ্রাভাঞ্চর, ঔাভায country estate, 

farm 

 কওৌভামণ, নূঢ়াফস্থা ُػْيثَخ َ
bachelorhood 

ثَخ َ ْٝ  কওৌভামণ, নূঢ়াফস্থা ُػُي
bachelorhood 

 লফফালঢ, নূঢ় أْػَيةَ 
unmarried, bachelor 

ةَ  ؼَيَّ ُٓ  কঔ, অলভয sheik 

 

 লনন্না ওযা, ওায (َػْيه(]ٗ[َػَيهََ

ালণ কওান লওঙু ওযলঢ 

স্বীওায ওযা, দভন ওযা, ফাধা 

কদয়া, to rebuke, to refuse to do, 

to restrain, prevent 

هََ  II লনন্না ওযা, ওায ালণ َػيَّ

কওান লওঙু ওযলঢ স্বীওায ওযা 
to rebuke, to refuse to do with 

some one 

 ফাদ,দনুণাভ, বৎণনা َػْيهَ 
blame,rebuke 

 ,ফাদ, দনুণাভ, বrণনা رَْؼِي٣ْوَ 

ালস্ত, ান blame, rebuke, gruel, 

punishment 

 স্বৃঙ্খরা self discipline اِْػزَِياهَ 

 ,অচযাআর (অঃ) َػْيَهائ٤َِْ

Azrael (A) 

 

 ফাচা, কান ওযা (َػْيف(َ]ٗ[ََػَيفََ

to play, to make musicl (ٍ) 

 

ف،َػْيف(َ]ٕ[َ]ٗ[ََػَيفََ ْٝ  (ُػُي

লফযঢ ণাওা, লফভুঔ য়া to 

abstain, be averse (ٖػ)   

َْٝ فَ َػُي  লফভুঔ, কুলিঢ disclined, 

aversed 

ْؼَيفَ  ِٓ ؼَبِىَُفَطَ َٓ  ঢালযয 

(ফাদয)মন্ত্রলফলল, লয়ালনা, 
musical instrument, piano 

 মন্ত্রফাদও player َػبِىفَ 

ٍَ                                       ػّيه َطَٓؼِي ٍُ  ٓؼبِى
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كَخ َ ْٝ ْؼُي َٓ كَبدَطَ ْٝ ْؼُي َٓ  নুষ্ঠান, 

ংকীঢানুষ্ঠান music, performance 

 

 লনডালন ওযা )َػْيم(َ]ٗ[ََػَيمََ

(কাঙ), কঢণ ওযা, বাঙ্গা, লঠরা ওযা 
to hoe, dig, loosen, 

ْؼَيهَخ َ ِٓ ؼَبِىُمَطَ َٓ  লনডালন, কওাদার 
grubber, weeding tool,hoe 

ٍََ  ,অরাদা ওযা (َػْيٍ(]ٗ[َػَي

ডান, ফাদ কদয়া, ভুি ওযা to 

separate, to remove, discharge (َٖ ػ

٠َٛٙ) 

ٍََ  IV দঢযাক ওযা to give up أَْػَي

position 

ٍََ ْٗؼََي  VII লফলচ্ছন্ন য়া to be اِ

isolated 

ٍََ  VIII দলূযযাঔা, ফয কনয়া اِْػزََي

to retire, tokeep away (ػ٠ََٖٛٙ)  

 ٍَ  ,াযন, লফলচ্ছন্নঢা َػْي

ৃণওীওযড, প্রঢযায়ন, ফযালঢ, 

removal, separation, isolation, 

deposition, dismissal 

 ٍَ  ,স্ত্রীনঢা, প্রযাীনডঢা َػَي
unarmedness, defenselessness 

 ٍَ  অস্ত্রীন, লনযাত্তাীন unarmedُػَي

defenseless 

ফয, লনচণ ُػْيَُخ َ নঢা, প্রস্থান, 

ককানীয়ঢা, ৃণওীওযড, অফযড, 

retirement, privacy, separation, 

privacy, segregation, insulation, 

 ٍَ  ,অফাফত্র, স্থাফযম্পদ ِػَيا

ভারত্র furniture, households 

moveable goods 

ََ  ٍ ٍَ  طَػْيالُءََََّأْػي  ,স্ত্রীন ُػْي

লনযাত্তাীন  unarmed, 

defenseless 

 ٍَ ْؼِي َٓ َطَ ٍُ ؼَبِى َٓ  ফয মালনয 

স্থান, লপলয অায চায়কা, 

ৃণওীওযড, ৃণওস্থান place of 

retirement, isolation, isolation 

cabin, ward (hospital)  

 ٍَ ِْٗؼَيا  ,লফলচ্ছন্নঢা, ৃণওীওযড اِ

ঠাওালনা, ন্তযড, detac-hement, 

segregation, insulation, 

٤َُِّخ َ ِْٗؼَيا  লফলচ্ছন্নঢাফাদ اِ
isolationaism 

 ٍَ  ফয, প্রস্থান, ককানীয়ঢা اِْػزَِيا
retirement, retreat, privacy 

 ػيٝ                                       ػيٍََََ
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 ٍَ  ন্তযও, অফযড ওলয কম َػبِى

insulator 

، ٍُ اِى َٞ َػبِىاَلدَطََػبِىَُخ ََػ  ন্তযও 
insulator 

 ٍَ ْٝ ْؼُي َٓ  দযুফত্তী, ৃণও 

ওৃঢ,ন্তযীঢdistant,isolated,insulat

ed 

 ٍَ َْ٘ؼِي ُٓ  ৃণওওৃঢ, লনচণ ন, এওাওী, 

লফলক্ষপ্ত, ংঢ isolated, single, 

sporadic 

ْؼزَِيَُخ ُٔ  ভুঢালচরা ভঢফাদ اُ
mutajila school 

ْؼزَِيٍ ُٓ ননজে নফাী living alone 

 ٍَ ْؼزََي ُٓ ْؼزََياَلدَطََ ُٓ  লনচণ নঢা 

(স্থান), ফলযয (স্থান) 
solitude (place of), retirement 

(place) 

 

ََّ خ(]ٗ[َػَي َٔ  ,ঙ্কল্প ওযা (َػْيّ،َػِي٣ْ

লদ্ধান্ত কনয়া, অভন্ত্রন ওযা to 

decide, to resolve, to invite 

ََّ  II মাদ ুওযা to enchant َػيَّ

ََّ  VIII ঙ্কল্প ওযা, লদ্ধান্ত اِْػزََي

কনয়া to decide, to resolve 

 َّ  লনরূন, দঢৃ়আচ্ছা, লদ্ধান্ত, লি ػْي
determi-nation, firm will, decision, 

energy 

خ َ َٓ  লদ্ধান্ত, ভাধান, ওলঞায َػْي

অলদ decision, resolution, strict 

order 

 َّ ْٝ  ,লদ্ধান্তওৃঢ, ভাধানওৃঢ َػُي

াফযস্ত, ংওলল্পঢ, ঝর 
determined,  resolved, resolute 

خ َ َٓ ْٝ  ,অভন্ত্রন, কবাচ invitation ُػُي

banquet 

خ َ َٔ َُْطَََػِي٣ْ  ,ংওল্প, দঢৃ়আচ্ছা َػَيائِ

লবপ্রায় determination, firm will- 

َُْ  লদ্ধান্ত, ওফচ, মাদভুন্ত্র َػَيائِ

 ,resolution, decision (ػ٠ِ)

charm, spell 

 َّ  ,লস্থযংওল্প, লদ্ধান্তওৃঢ, লনডীঢَػبِى

determined, resolved 

 َّ ْؼزَِي ُٓ  াফযস্ত, লস্থযওৃঢ, প্রলঢজ্ঞ 

determined, reso-lved (ػ٠ِ)  

 

 (َػْي١(]ٗ[]ػي١،َػيٝ[ََػَيٟ

ম্পলওণ ঢ য়া, ন্ধান ওযা, 

অলযা ওযা, কদালালযা ওযা to 

be related, to tce, to blame 
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ম্পলওণ (َػْيٝ(]ٕ[َػَيا ঢ য়া 

ন্ধান ওযা, অলযা ওযা, 

কদালালযা ওযা to be related, to 

trace, to blame 

 (َػَياء(]ٕ[َػَياَ،(َػَياء(َ]ً[ََػِي١ََ

তধমণয ধাযন ওযা, ান্তনা ায়া, 

ানুবুলঢ কদঔান, to take 

patience, console, express 

sympathy 

ٟ  II ান্তনা কদয়া to console َػيَّ

ٟرَؼَيََّ  V ান্তনা কদয়া to console 

  (ػٖ)

ْٗؼََيٟ  VII ান্তনা কদয়া to اِ

console (ة)  

 VIII ফংলয য়া to trace اِْػزََيٟ

descend (ا٠ُ)  

 َٝ  ,শ্চাদানূযন ওযড, অলযা َػْي

লবলমাক, লনন্না trcing back, 

attribution, accusation 

ح َ َٝ  উৎলত্ত, ফং ancestry ِػْي

 ,তধমণ, লস্থযঢা, প্রালন্ত, ান্তনা ػَياءَ 

কাওস্মযড নুষ্ঠান comosure, 

comfort, consolation, ceremony of 

mourning 

َطَرَْؼِي٣َخ َ  ান্তনা, প্রালন্ত, কাও رَؼَبى 
consolation, comfort, condolence 

ؼَيَ  ُٓ  প্রালন্ত দাঢা, ান্তনা দাঢা 
comforter, consoler 

 

ٌََّ (َ]ٕ[ََػ ٌّ  যালঢ াাযা কঘৌলও (َػ

কদয়া to patrol by night 

 ٌَ ََ  কঘৌলও, াাযা patrol َػ

ََّخ َ  প্রযী, guard َػ

٤ْت َِ َطَػؼَ َُت   করলচযাড ُػ

(লখাডায), tail bone of the horse- 

َُتَ   ঢারকালঙয টার(াঢা-ُػ

ঙডান), a palm branch 

ةَ  ْٞ َُ ٤ُْتَط٣ََْؼ ٍِ  ,ুরুল কভৌভালঙ ٣َؼَب

গুন্চন ধ্বলন, লফলষ্ট, প্রধান, কনঢা 
male bee, drone, notable, chorf, 

leader 

َغل َ َْ  স্বডণ gold َػ

َغِل١َ  َْ  কাডারী golden َػ

َغل َ َْ ؼَ ُٓ  কাডারী gilded 

 

َُوََ ََبَهح(]ى[َػ َُو،َػ  ,ওঠিন য়া (ُػ

প্রলঢকুর য়া to be hard, be 

adverse (ػ٠ِ) 

 ػَو                                   ػياََََََ
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وََ َِ ََو(َ]ً[ََػ  ,ওঠিন য়া (َػ

প্রলঢকুর য়া to be hard,  be 

adverse (ػ٠ِ) 

  

ََوََ َْو(]ٕ[]ٗ[َػ  ,ঘাাঘাল ওযা (َػ

কচাড ওযা, ফাধয ওযা, ওলঞায 

য়া, দভন ওযা to press, force, 

compel, be hard, (ػ٠ِ)  

ََّوََ  II ওঠিন ওযা, লফলযাধীঢাَػ

ওযা, চরুুভ ওযা, to make hard, to 

act hostlely, to oppress (ػ٠ِ)  

ٍَوََ  III ওলঞায অঘযন ওযা to َػب

treat hardly (ٙ)  

ََوََ  IV ওাঠিলনয ণাওা, দালযদ্র أْػ

য়া to be in distress 

ََّوََ  V ওঠিন য়া to be difficult رَؼَ

ٍَوََ  VI ওঠিন য়া to be رَؼَب

difficult 

ََوََ زَْؼ ٍْ  X ওঠিন ভলন ওযা, প্রলঢকুর اِ

বাফা to find difficult 

وَ  َْ  ,ওাঠিডয, ওষ্ট ওয ফস্থা ُػ

লফদ চনও ফস্থা, ঙ্গীওায, 

ঈৎলডন, মন্ত্রনা, দালযদ্র, difficulty, 

distessful situation, commitment, 

molestation, distress, poverty 

وَ  َِ  ,ওঠিন, ি, ুলফধা চনও َػ

প্রলঢকুর hard, difficult, distressing, 

adverse 

٤ْوَ  َِ ওঠিন, ি, ওওণ َػ , difficult, 

hard, harsh 

ََوَ   ,ফাভাঢা, লধও ওঠিন أَْػ

লধও ি, লধও ওষ্টওয left 

hnded, harder, more difficult 

ََوَ   ,দালযদ্র, অলণণও দদুণা اِْػ

স্বাচ্ছরয, poverty, insolvency 

وَ  َِ ْؼ ُٓ  দদুণা গ্রস্থ ফস্থা, কযীফ 
poverty-stricken circumstances, 

poor, 

وَ  َِّ زَْؼ ُٓ  ওঠিন, ি, প্রলঢকুর, 

ওষ্টওয  hard, distressing, 

difficult, adverse 

ٌََ ؼَ َْ  ,ন্ধওায ওযা ]ػَؼٌ[ََػ

ওার ওযা, ওার য়া, to darken, 

to grow dark 

 

  ػٌَو                         ػَو
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ََقََ َْق(]ٗ[َػ  লনয়ন্ত্রন ীন (َػ

ওাচ ওযা, চরুুভ ওযা to treat 

unjustly, to at recklessly 

ََّقََ  II লঢলযি কফাছা ঘাান َػ
to overburden 

ََقََ  IV লঢলযি কফাছা ঘাান أْػ
to overburden 

ََّقََ  V কস্বচ্ছাঘাযী য়া, আচ্ছাভঢ رَؼَ

ওযা, এলরালভলরা বালফওযা, ণভ্রষ্ট 

ওযা, লফণকাভী ওযা to do at 

random, to deraviate, stray (ٖةَػ)  

ََقََ  VIII আচ্ছাভঢ ওযা اِْػزَ

কস্বচ্ছাঘাযী য়া, এলরালভলরা বালফ 

ওযা, ণভ্রষ্ট ওযা, লফণকাভী 

ওযা to do at random, to deraviate, 

stray, to do haphazardly (ٖةَػ) 

َْقَ   লফঘায, চরুুভ, ঢযাঘায َػ
injustice, oppression,  

فَ  ْٞ َُ   ,ঢযাঘাযী, লনীডও َػ

oppressor, tyrant 

ََّبفَ    ,ঢযাঘাযী, লনীডও َػ

oppressor, tyrant 

َُّقَ   উদায, বালায শুদ্ধ رَؼَ

ফযফায, ফযলঢিভ, লফঘুযলঢ liberal, 

inaccurate use of language, 

aberration, deviation 

َُِّل٢َ   আচ্ছাভঢ, ফাধ, ঢযাঘাযী رَؼَ
arbitrary, tyrannical 

ََبفَ   ,ণভ্রষ্টঢা, লফঘুযলঢ, স্খরন اِْػزِ

ফাধযফাধ ওঢ, straying, deviation, 

aberration, compulsion 

ٌَوَ  َْ ُوَطََػ ًِ ََب  ,কনা, তনয َػ

তনযফালনী army, troops 

ٌَِو١َّ َْ ُوطَػ ًِ ََب  কনা ম্পওীঢ َػ

pertaining to army َُو ًِ  ,কনা-ػَب

ুলর soilder, polishman 

ٌَِو٣َّخ َ َْ  কনালফা, াভলযও َػ

ফস্থা military service, 

ٌَوَ  َْ ؼَ ُٓ ٌََوادَطَ َْ ؼَ ُٓ  কনাঙাঈলন, 

ওযাম্প army camp 

 

َََ ََ ََْ(]ٕ[]ٗ[ََػ  ভধু লভান to (َػ

mix honey 

َََ ََّ  II ভধু লভান to mix honey َػ

 ََ َْ َطََػ  ٍ ََب ،أَْػ  ٍ ْٞ َُ  ভধু honey ُػ

 َ٢ِِ ََ -ভধুয যং, ফাদাভী honey َػ

colored, brownish 

 ػْت                                               ػٌَوَََ
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 ٍَ ب ََّ  ভধুংগ্র ওাযী, কভৌভালঙ َػ

ঘালী gatherer of honey, bee-

keeper  

ََّب َُخ ََػ  কভৌঘাও beehive 

ََََلٕ  ওঘুলয ানা hyacinth َػ٤ْ

َََِخ َ ْؼ َٓ  কভৌঘাও beehive 

٤َِْخ َ َِ  ,ঢন্ধা, লছভানী nap رَْؼ

drowsiness 

 ٍَ ْٞ َُ ْؼ َٓ  ভধু লভলশ্রঢ honeyed 

ُِظَ  َْ ُُِظَطَُػ ََب  ঙু্কয, ওলঘিফ َػ
shoot, small twig 

طَ  ْٞ ُِ َْ ٤ُُِْظَطَُػ ََب  ঙু্কয, ওলঘিফ َػ
shoot, small twig 

٠ََ  ম্ভফঢঃ possibly َػ

ََ٢ َِ  ,মণামঢ, ঠিও appropriate َػ

proper 

َ  ً  শুওনা, শুষ্ক dry, withered َػب

 

ََِ َّْ [َػ ِّ  II ালঔয ফাা তঢযী [ػ

ওযা to nest 

ََِّ َ  VIII ালঔয ফাাজঢযী ওযা اِْػز
to nest 

 َِ َطَُػ  ُ ب َْ ،أَْػ  ُ َْب َْخ ،ِػ َْ  ালঔয ِػ

ফাা nest 

َطَػَُ  ِ َْ َّْخ َُػ  কুটিয, অফা, ঔুলয, 

hut, hovel, arbor 

 

تََ ِْ َْت(َ]ً[ََػ ُْتََ ،(ػََ َْبثََخ(َ]ى[ََػ  (َػ

ঢৃড অচ্ছালদঢ য়া to be grass 

covered 

َّْتََ  II ঢৃড অচ্ছালদঢ য়া toَػ

be grass covered 

ْْتَ  َطََُػ َْبة   খা, ঢৃড, কাঙ أَْػ
grass, plants 

جَخ َ ْْ  কাঙ, ললধ plant, herb ُػ

ج٢َِ ػَُ ْْ  রঢাাঢা ংিান্ত 
herbeaceous, herbal 

تَ  ِْ  ঢৃডভয়, যাভর, grassy َػ

َْبثَخ َ  প্রঘূয কাঙারা abundant َػ

vegitation 

تَ  ِْ ْؼ ُٓ  যাভর, প্রঘূয কাঙারা 
abundant vegitation, grassy,  

 

َْوََ ْْو(]ٕ[َػ  দবাক ওযা to (َػ

divide into tenths 

َّْوََ  II দবাক ওযা to divide into َػ

tenths 

َّوََ  III ঙ্গী য়া to be َػب

associate 

 ػْن                                   ػْوََ
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َّوََ  VI এলও লযয ঙ্গী رَؼَب

য়া, এও কত্রফা ওযা to be 

associate with one another, to live 

togather  

وَ  ْْ َطَُػ َْبه  ،أَْػ ه  ْٞ ُْ  দবালকয ُػ

এওবাক one thenth part 

ِو١َ  ْْ  কটললভর, দলভও decimal ُػ

َْبِه١َ أَػَْ  কটললভর, দলভও 
decimal 

ََْوح َ  ,ংখ, খলডষ্ঠঢা, াঘমণয ِػ

াভালচও ম্পওণ , তফফালও 

ম্পওণ  association, intimacy, 

relation, conjugal relation 

ََْوح َ َََّػ و  ْْ ْْو– দ tenػ  اُؼَ

ভুাযযভ ভালয এণভ দলদন 
the first ten days of Muharram 

ََْوحَََ َْوََصَََلَسََػ َّصَلصَخَََػ  কঢয 
thirteen 

ََْواد  ,লওঙুদ, দও tens َػ

decades 

َْبهَ  কবণ ِػ ফঢী মুফা young, 

pragnant 

َْبِه١َ   দগুণ ten foldُػ

َّْبهَ   অদায় ওাযী (দভাং) َػ
collector  

٤ْوَ  ِْ ََْوآُءَطََػ  ,াণী, ঙ্গী,ফনু্ধ ُػ

লমাকী fellow, friend, associate 

َِْ َْبئُِوَطََػ ٤َْوح ََػ  ফং, লনওঝাত্মীয়, 

ককাত্র clan,near rlatives, tribes 

َْبئِِو١َ   কফদআূন, ভরুফাী َػ
Bedouin 

َهاءَُ  ْٞ ُّ َهاُء،ََػب ْٞ ُْ  অশুযা Asura َػ

ََٕ ْٝ ُو ْْ  লফ twenty ِػ

َْوَ  ْؼ َٓ ُوَطََ ِّ ؼَب َٓ  লভলঢ, 

ওলভঈলনটি, গ্রু society, 

community, group 

َْبهَ  ْؼ ِٓ  এও দ ভাং one tenth 

part 

ََّوح َ ؼَب ُٓ  লভলঢ, ন্তযঙ্গঢা, 

াভালচও ম্পওণ , াঘমণয 
association, intimacy, social 

relation, companionship 

وَ  ِّ ؼَب ُٓ  াণী, ফনু্ধ, নুাযী, 

লমাকী companion, fellow, friend 

 

نََ ِْ ْْن(]ً[ََػ  কপ্রভওযা to love (َػ

passionately (٠َٛٙ)  
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َّْنََ  II খলনষ্ঠফন্ধন ওযা to join َػ

closely (٠ٛ)  

َّْنََ   (ٛب) V কপ্রভওযা to love رَؼَ

ْْنَ   ,বারফাা, প্রভ, অলফক love ِػ

passion 

٤ْنَ  ِْ  প্রলভও lover َػ

وَخ َ ِْ  প্রলভওা beloved َػ

٤ْنَ  ِّْ    কপ্রলভও lover ِػ

٤ْوَخ َ ِْ ٤ُْنَطَرَْؼ ِّ  ,ি ংলমাচন رَؼَب

মুগ্ীওযড coupling, tight inter-

junction 

نَ  ِّ َطََػب َٕ ْٞ وُ ِّ ،َػب َْبم   ,কপ্রলভও ُػ

ন্ধবি lover, fan 

مَ  ْٞ ُْ ْؼ َٓ  কপ্রলভও, lover 

هَخ َ ْٞ ُْ ْؼ َٓ  কপ্রলভওা beloved 

 

َْب ْْٞ(]ٕ[َػ  দফুণর দলৃষ্ট য়ারা to (َػ

be dim-sighted 

 

ََ٢ ِْ ٠َْ(]ً[ََػ  দফুণর দলৃষ্ট য়ারা (َػ
to be dim-sighted 

٠َّْ  II দফুণর দলৃষ্ট য়ারা to َػ

makedim-sighted (ٙ)  

٠َْ  IV দফুণরদলৃষ্ট ওযা to make أْػ

dim-sighted (ٙ)  

٠َّْ  V যালঢয ঔাফায ঔায়া to رَؼَ

dine or supper 

ًْب -যাঢওানা, ক্ষীডদলৃষ্ট dimَػ

sightedness, night-blindedness 

ََ٢ ِْ  ন্ধযা evening َػ

َْبءَ  طََػ ٤َخَ  ِْ  যালঢয ঔাফায أَْػ
dinner 

َْبءَ   ন্ধযা, যালঢয নাভাচ ِػ
evening, evening prayer 

ح َ َٞ ْْ  ,ন্ধওায, ওার, ভলরন َػ

অাঁধায, যালঢয ঔাফায, তনলবাচ 
darkness, dark, gloom, dinner, 

super 

ح َ َٝ َْب -যাঢওানা, ক্ষীডদলৃষ্ট dim َػ

sightedness, night-blindedness 

٤َّخ َ ِْ ٤َّبدَطََػ ِْ َْب٣َب،َػ  লফকঢ ন্ধযা َػ
late evening 

اءَ  َٞ ْْ  ,ন্ধওায, অাঁধায َػ

স্পষ্টওার darkness, dark, gloom 

٠َّ اُءََّأَ َٞ ْْ  ,ক্ষীড দলৃষ্টয َػ

যাঢওানা, ন্ধ, ঈদ্দযীন, 

এলরালভলরা, লনয়ৃঙ্খরাীনdim-

      ػ٢ََََََََََََََََََََْ                   ػْنََََ
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sighted, night-blind, blind, aimless, 

desultory 

ائ٢َِ  َٞ ْْ  িভাকত বালফ, লযওল্পীঢَػ

random, without plan 

ََّٔ (َ]ً[َػ ٌّ َٖٔ،َػ  ,ক্ত য়া)َػ

ওঠিন য়া to be hard, haeden 

 َٔ َٖ  ুচ্ছালস্থ (াড) coccyx ُػ

 

َٖتََ ْٖت(]ٕ[َػ  ফাাঁধা, কভাডা, বাাঁচ (َػ

ওযা, to bind, wind, fold, wrap (ػ٠ِ) 

َّٖتََ  II কাঁলঘলয় ফাাঁধা to bind َػ

arround (٠ٛ)  

َّٖتََ  V ফযলন্ডচ ফাাঁধান to apply رَؼَ

bandage (ػ٠ٍََِٓغ)  

َٖتََ  VIII দরকঞন ওযা to form اِْػزَ

a group  

َٖتَ  َطََػ َٖبة   স্দায়ু, nerve أَْػ

ج٢َِ  َٖ স্দায়ু ম্পলওণ َػ ঢ pertaining 

to nerve 

ج٤َِّخ َ َٖ ٤َّبدَطَََػ َٖ  ,স্দাযু়লফও কদৌফণরয َػ

ীঢৃকুলরয অত্মীয়ঢা, relationship on 

fathers‘ side, nervousness- (٤َّبد َٖ  (َػ

ক্ষালঢত্রৃ, ককাাঁডালভ, ধভণান্ধঢা, 

ন্ধলফশ্বা লমাক-স্পৃা, চালঢয় 

ঢাফাদ, ককাত্রফাদ, partisanship, bigotry, 

fantacism, team sirit, nationalism, 

tribalism 

جَخ َ ْٖ َطََػ ت  ْٖ  ,ভাণায ওাড ُػ

ফন্ধনী (লফলল) a kind of head 

(cloth) band  

، َٖت  جَخ َُػ َٖ جَبدَطََػ َٖ جَخ ،َػ ْٖ ُػ  
ংখ, আঈলনয়ন, রীক, লভলঢ, দর, 

তঢৃও ম্পওণ  union, league, 

association, paternal relation 

٤ْتَ  ِٖ  ংওঝূডণ, গুরুত্রৃূডণ, ঢপ্ত َػ

(ভয়) crucial, critical hot(time) 

بةَ  َٖ  ,ফন্ধনী, ফাাঁধড, কিলং ِػ

ফযালন্ডচ band, ligature, dressing, 

bandage, 

بثَخ َ َٖ بئُِتَطَِػ َٖ  ,ফন্ধনী, ফাাঁধড َػ

কিলং, ফযালন্ডচ, ভাণাযফন্ধনী, 

ওালরযলট্ট band, ligat- ure, 

dressing, bandage, head band, 

brow bandِػٖبثبد- ংখ, আঈলনয়ন, 

রীক, লভলঢ, দর, তঢৃওম্পওণ  
union, league, association 

ُّٖتَ   ধভণান্ধঢা, ককাাঁডাভী, ধভণান্ধ رَؼَ

ঈদ্দীনা, দরীয়না, ক্ষালঢত্রৃ, 

 ػٖوَََ                                                                                 ػٖت



91 

স্বচালঢওঢা, ককাত্রপ্রীলঢ fanaticism, 

bigotry, fanatical enthusiasm, 

partisanship, racialism 

بةَ  َٖ بثَبدَطََاِْػزِ َٖ  ধভণখঝ اِْػزِ
strike 

تَ  ِّٖ زَؼَ ُٓ  ধভণান্ধ, ঈদযভীর, ককাাঁডা, 

কচদী fanatic, enthu-siast, bigot 

٤ْلَح َ ِٖ  কষ্ট (ঔাফায) লফলল a َػ

kind of paste 

 

وََ َٖ و(]ٗ[ََػ ْٖ  লনংডালনা, লঘা (َػ
to squeeze, to compress 

وََ َٕ  III ভ াভলয়ও য়া to be َػب

concomittant (ٙ)  

وََ َّٖ  V লনলষ্পললঢ য়া to be رَؼَ

pressed 

وََ َٖ ْٗؼَ  VII লনলষ্পললঢ য়া to be اِ

pressed 

وََ َٖ  VIII লনংডালনা to sqeeze اِْػزَ

(٠ٛ)  

وَ  ْٖ َطَََػ ُٖو  ،أْػ ه  ْٞ ُٖ ،ُػ به  َٖ  ,লঘাأَْػ

ওরান, লনংডান act of pressing, 

squeezing-  َو ُٖ ،أَْػ ه  ْٞ ُٖ ،ُػ به  َٖ   أَْػ

ফয়, ভয়, ওার, লফলওর, লফলওলরয 

(অয) নাভাচ age, time, 

period, afternoon, afternoon prayer 

(Asar) 

َْٖ َٕطََػ ْٞ ِو٣ُ ْٖ ِو١َ َػ  অধুলনও, 

াম্প্রলঢও, ফঢণ ভান, ভাভলয়ও 
modern, recent, present, 

contemporary- ٕ ْٞ ِو٣ُ ْٖ   َػ

ভাভলয়ও,  

ِو٣َّخ َ ْٖ  অধুলনওঢা modernism َػ

٤ْوَ  ِٖ  মা কপ্রললঢ, চু, য, লনমণা َػ

that is pressed, juice, extract 

٤َْوح َ ِٖ  য,লনমণা juice َػ

بهَ  َٖ  ,প্রাডয, লনমণা juice, sap ُػ

بَهح َ َّٖ بَهادَطََػ َّٖ  লনলষ্পলড ওাযী َػ

(লঢর, অঔ আঢযালদ) , লনংডালনায 

মন্ত্র squeezer, wringer 

 َّ ْٞ بِه٣ََ١ََ َٖ  এও লফলওর oneَػ

afternoon 

بهَ  َٖ ٤ُْوَطَاِْػ ِٕ  ,খূডীছড أََػب

ঝযলনলটা, াআলিান, ালযলওন 
whirlwind, typhoon, tornedo, 

cyclone, hurricane 

َوح َ َٖ ْؼ ِٓ ُوَطَ ِٕ ؼَب َٓ  লনলষ্পলড ওাযী 

(লঢর, অঔ আঢযালদ), sque-ezer, 

 ُػٖٔخ َ                                   ُػٖبهادَطَُػٖبٝح َ
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ِو١َ  َٖ ْؼ َٓ  এও প্রওায কঢর লফলল 
a kind of oil 

وَ  ِٕ ؼَب ُٓ  ভাভলয়ও, contemporary 

 

َٖقََ ْٖق(َ]ٗ[ََػ  ( ,ُعُصْوف،ػ

ছডফা, িুদ্ধ য়া, ঢীব্র 

বালফফায়ু প্রফালঢ য়া to 

storm, to rage, to blow violently 

قَ  ْٖ -ছড, ফাঢা, লযয াঢা َػ

টাাঁঝা streaming, blowing, stalk 

and leaves of grain 

لَخ َ ْٖ  ফাঢালয ছাঝা, gust of َػ

wind 

بكَخ َ َٖ  ঢুল, ঔড husk, straw َػ

قَ  ِٕ  প্রফর বালফ প্রফালঢ َػب
blowing violently 

لَخ َ ِٕ ُقَطََػب ِٕ ا َٞ  ,প্রফর ফাঢা َػ

প্রঘণ্ডছড, ছড, ালযলওন violent 

wind, tempest, storm, hrricane 

لُوَ  ْٖ  কুুভ (কাঙ)safflwer ُػ

لَوَ  ْٖ ؼَ ُٓ  কুুভ কণলও তঢযী যলঙ্গ 

যলণ্ত্চঢ, dyed with safflower-dye 

هَ  ْٞ لُ ْٖ بك٤ُِْوَطَُػ َٖ  ,কঙাঝাঔী َػ
soarrow, small bird  

َهح َ ْٞ لُ ْٖ  ,স্ত্রী াঔী, ওালঞযলকাাঁচُػ

ককাাঁচ,লন ,female sparrow, 

wedge,peg,pin 

ِه٣َّخ َ ْٞ لُ ْٖ  াকরা কাযদ ُػ
madhouse 

 

َََ َٖ َ(َ]ٕ[ََػ ْٖ  ,ফাাঁওান, কভাডান (َػ

কভাঘডান to bend, twist, wrap 

 

َََ ِٖ ََٖ(َ]ً[ََػ  ,বাাঁচ য়া ( َػ

চডান to be twisted, be wraped 

 

ََْ َٖ ْ(]ٗ[َػ ْٖ  ধলয যাঔা, লফযঢ (َػ

ওযা, ফাধা কদয়া, ংযক্ষড ওযা, 

যক্ষা ওযা, অশ্রয় কদয়া, to hold 

back, to restrain, to preserve, to 

protect, toshelter 

ََْ َٖ  VIII চডাআয়া ধযা, করলক اِْػزَ

ণাওা, যক্ষা ওযা, ংযক্ষড ওযা, 

অশ্রয় ঘায়া to adhere, cling, to 

preserve, to guard, to seek shelter 

ََْ َٖ زَْؼ ٍْ  X চডাআয়া ধযা, করলক اِ

ণাওা, যক্ষা ওযা, ংযক্ষড ওযা, 

 ػ٢ٖ                     ػَََََْٖ
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অশ্রয় ঘায়া to adhere, cling, to 

preserve, to guard, to seek shelter 

خ َ َٔ ْٖ  করায ভারা neckleace ُػ

 ,ফাধা, প্রলঢলযাধ, ংযক্ষড ِػٖٔخ َ

প্রলঢফন্ধওঢা, াাযা, যক্ষা, 

অত্মযক্ষা, প্রযা, লফত্রঢা, ঢঢা, 

াীনঢা hindering, hindrance, 

prevention, preservation, defense, 

protection, chastity, modestity 

 َّ ب َٖ طََػ خَ  َٔ ِٕ َ ْ ،أ ُٖ ّ ،ُػ ب َٖ  ,ঘাফুও ِػ

ঘাভডাযলপঢা strap, thong 

 َ٢ ِٓ ب َٖ  ,অদণ, প্রলণঢচা, লফলষ্ট ِػ

স্ব প্রলঢষ্ঠ noble, eminant, 

dtinguished, self-made 

٤َّخ َ ِٓ ب َٖ -অত্মওৃঢ পরঢা self ِػ

made success 

 َْ َٖ بُءََّأَْػ َٔ ْٖ ْ َطََػ ْٖ  ,ুন্নয ُػ

ভূরযফান, ফহুভূরয excellent, 

valuable, precious 

 َْ َٖ ْؼ ِٓ َُْطَ ِٕ ؼَب َٓ  ওলব্জ wrist 

 َْ َٖ ْؼ َٓ َُْطَ ِٕ ؼَب َٓ  রালপও অআলরন্ড 
traffic island 

 َّ ب َٖ  ,করলক ণাওা, ংযক্ষড اِْػزِ

প্রাযা, অত্মযক্ষা adherence, 

preservation, maintainance, 

 َْ ِٕ  ,যক্ষাওাযী, লববাফও َػب

potector, guardian 

خ َ َٔ ِٕ َُْطََػب ِٕ ا َٞ  যাচধানী capital َػ

city, metropolice 

 َّ ْٞ ُٖ ؼَ ُٓ  রঙ্ঘ্ন কমাকয, ংযলক্ষঢ, 

া শুনয, লনষ্পা, নফদয 
invioable, sinless, protected, 

innocent 

٢ََطَ]ػٖٞ[َ ِٖ ،ُػ  ٔ بأْػ ًٖ َػ যড, রাঠি 

rod, stick 

 َ بح َٖ  যট, রাঠি rod, stickَػ

٤َّبدَطَ َٖ ٤َّخ َُػ َٖ ُػ যছাট রাঠি little stick 

٠َٖ ٢(]ٗ[َػ ْٖ ٤َخ،ََػ َٖ ْؼ َٓ ٤َبٕ، ْٖ  (ِػ

লফলযাধীঢা ওযা, ভানয ওযা, 

স্বীওায ওযা, লফলদ্রা ওযা to 

oppose, to disobey, to refuse, to 

rebel (٠َٛٙ)  

٠َٕ  III লফলযাধীঢা ওযা, ভানয َػب

ওযা, স্বীওায ওযা, লফলদ্রা ওযা 
to oppose, to disobey, to refuse, to 

rebel (٠َٛٙ)  
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 َ٠َّٖ رَؼَ  V ওঠিন য়া to be 

difficult 

٠َٕ  VI ওঠিন য়া to be رَؼَب

difficult )ػ٠ِ(ََ  

 ََ٠َٖ اِْػزَ  VIII ওঠিন য়া to be 

difficult 

٠َٖ زَْؼ ٍْ  X প্রলঢলযাধ ওযা, লফলদ্রা اِ

ওযা, লফরূ য়া, ওঠিন য়া, 

স্পধণা ওযা,ফযণণ য়া, নালযা 

কমাকয য়া to defy, to resist, to 

adverse, to be hard, to fail, to be 

malignant 

 َ٢ ِٖ َٕطََػ ْٞ ُ٤ ِٖ ٤َبُء،َػ ِٖ  ,লফলদ্রাী أَْػ

ফাধয rebel, rebellious 

 َٕ ٤َب ْٖ  ,ফাধযঢা, ভানযঢা ِػ

লফলদ্রা, যািলদ্রা disobedience, 

insubordination, revolt, sedition 

٤َّخ َ ِٖ ْؼ َٓ  ফাধযঢা, ভানযঢা, 

লফলদ্রা, যািলদ্রা disobedience, 

insubordination, revolt, sedition 

بءَ  َٖ زَْؼ ٍْ  ,কঞাঁঝালভা , ফাধযঢা اِ

লবদযঢা, ওাঠিনযঢা, বয়ফঢা, 

ওামণ ওযঢা naughtiness, 

rebelliousness, refractoryness, 

difficulty, virulance, malfunction 

َ  ٓ طََػب بحَ  َٖ  ,ফাধয, লফলদ্রাী ُػ

যািলদ্রাী, disobedient, 

rebellious,seditious 

َ  ّٔ زَؼَ ُٓ  ওঠিন, চটির, ংলশ্লষ্ট, 

চলডঢ, নালযাক কমাকয, difficult, 

intricate, involved, incurable 

َ  ٔ زَْؼ َْ ُٓ  ওঠিন,চটির, ংলশ্লষ্ট, 

চলডঢ, নালযাক কমাকয, difficult, 

intricate, involved, incurable 

 

ََّ٘ (]ً[َػ ّ٘ ٤ْ٘،َػ ِٚ  ওাভড (َػ

কদয়া, ওাভলড ধযা to bite (َػ٠ِ

  (ة٠ََٛٙ

ََ٘ َّٚ  II ি ওলয ওাভডালনা to َػ

bite fiercely (٠َٛٙ)  

 َ٘  ওাাঁঝা মুি কঙাঝ কছাছাড ِػ
prickly bush, shurb 

خ َ َّٚ  এও ওাভড a bite َػ

 َٗ ب َّٚ  লধও ওাভডায় َػ

এভন,ওাভডাআয়া ধলয এভন, হুর 

পূঝা কনাও ণাফলর এভন biting, 

mordacious 

 ػٚل                        ػََََٖٞ
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تَ  ْٚ  স্পষ্ট, লঢি (লচহ্বা, ওণা) َػ
sharp, caustic (tongue) 

 

لََ َٚ ل(]ٕ[ََػ ْٚ  ,ায়ঢা ওযা (َػ

াাময ওযা, ুালয ওযা to 

assist, to support, to advocate 

 

لََ ِٚ َٚل(]ً[َػََ  ফাহুলঢ ফযণা (َػ

য়া to get pain arm 

لََ َّٚ  II ায়ঢা ওযা, াাময َػ

ওযা, ুালয ওযা to assist, to 

support, to advocate 

لََ َٙ  III ায়ঢা ওযা, াাময َػب

ওযা, ুালয ওযা to assist,to 

support, to advocate 

لََ َٙ  ,VI যষ্পয াাময ওযা رَؼَب

ালঢ ালঢ ওাচ ওযা to support 

one another 

ل َ ْٚ  ,াাময, লমাকীঢা َػ

লমাকী, ায়ঢাওাযী help, 

assistance, supporter, helper 

ل َ ُٚ طََػ بكَ  َٚ  ,ফাচ,ু লি, ফর أَْؿ

কঢচ, কচায  arm, strength, 

power, vigor 

٤ْل َ ِٚ  ,াাময, লমাকীঢা رَْؼ

ায়ঢা help, aid, assistane 

لَح َ َٙ ؼَب ُٓ  াাময লমাকীঢা, 

ায়ঢা, ৃষ্ঠ কালওঢা help, aid, 

assistane, backing 

ل َ ُٙ  ,াযষ্পলযও াাময رَؼَب

াযষ্পলযও লমাকীঢা mutual 

aid, mutual cooperation 

ِل١َ  ُٙ  ,লমাকীঢা লফলয়ও رَؼَب

ভফায়, cooperative 

ل َ ِٚ ْؼ ُٓ  াাময ওাযী, ায়ঢা 

ওাযী, ভণণও, ৃষ্ঠ কালও helper, 

assistant, supporter, backer 

َََ ِٚ ََٚ(]ً[َػ  ভাংর য়া to (َػ

be muscular 

 

َََ َٚ َ(]ٗ[]ٕ[َػ ْٚ  লফযঢ যাঔা (َػ

(লফলয় কণলও) to prevent from 

marrying (ٛب) 

َََ َٚ  IV ওঠিন য়া, ভযায أَْػ

য়া to be difficult, be 

problematic 

َََ َّٚ  V ক্ষভ য়া, লফহ্বর য়া رَْؼ
to be puzzled 

 ػطو                                    ػَََٚ
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 ََ ِٚ  ,ফরফান, কীফহুর َػ

muscular, robust 

َِخ َ َٚ َََٚلدَطَََػ ،َػ  َ َٚ  ভাং َػ

কী muscle 

 َ٢ِِ َٚ ভাং কী ম্পলওণ َػ ঢ 
muscular 

 ٍَ ب َٚ  ,দক্ষ, াওা, লযে ُػ

দযূালযাকয, skilled,, ripe,veteran, 

incurable 

 ََ ِٚ ْؼ ُٓ  ওঠিন, ভযামুি, 

ঢফুলদ্ধওয, যযভয়, difficult, 

problematic, puzzling, mysterious 

َِخ َ َٚ ْؼ ُٓ ََلدَطَ ِٚ ْؼ ُٓ ،َ َُ ِٙ ؼَب َٓ  
ওাঠিনযঢা, ভযা, ঈবয় ংওঝ, 

ধাাঁধাাঁ, difficulty, problem, puzzle 

بٙ َٚ  ওাাঁঝা মুি কছাছাড ِػ
thorny bush 

 َٞ ْٚ بء َطَُػ َٚ  াঢ-া, ঙ্গ أَْػ

(যীলযয), দয (লভলঢ) 
limb, organ (body), member 

(association) 

اد َٞ ُٚ  ভলরা দয female ُػ

members 

 َ١ ِٞ ْٚ  তচফ organic ُػ

٣ّخ َ ِٞ ْٚ ٣َّبدَطَُػ ِٞ ْٚ  দযঢা, চীফ ُػ
membership, organism 

 

 ধ্বং য়া to be (َػَطت(]ً[َػِطتََ

destroyed 

 ,II ধ্বং ওযা, ক্ষলঢ ওযা َػطَّتََ

নষ্ট ওযা, ভরা কদয়া, লভলশ্রঢ 

ওযা to destroy, to impair, to 

injure, to spice, to mix 

 IV ধ্বং ওযা to destroy أَْػَطتََ

 V ধ্বং প্রাপ্ত য়া to be رَؼَطَّتََ

destroyed 

 VIII ধ্বং য়া to be اِْػزََطتََ

destroyed 

 ,ফণনা, ধ্বং, ক্ষলঢ َػَطتَ 

অখাঢ, চঔভ destruction, ruin, 

damage, injury 

 ,ক্ষলঢলবাক, করাওান, ধ্বং رَؼَطُّتَ 

লফনা a suffering of damage, 

impairment, ruin 

 ,ক্ষলঢওয, লফনষ্ট ওাযী رَْؼِط٤ْتَ 

ধ্বং, damaging, ruining, 

destruction 

 

   ػطقَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                               ػطوََََََ
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 ুকন্ধমুি য়া to (َػَطو(]ً[َػِطوََ

be perfumed  

َٙ) II ুফালঢ ওযা to perfume َػطَّوََ

٠ٛ)  

 V ুফালঢ ওযা (লনলচলও) رَؼَطَّوََ
to perfume 

َطََِػْطوَ  ه  ْٞ َهاد،ُػُط ْٞ  ,ুকলন্ধ ُػُط

কন্ট perfume, scent 

 ,ুকলন্ধ, লভলষ্টকলন্ধয fragrant َػِطوَ 

sweet-smelling 

 ,কন্ধলফলয়ও, লভলষ্টকন্ধ ِػْطِو١َ 

ুকন্ধ, কৌযবমুি relating scent, 

sweet-smelling, fragrant, aromatic 

٣َّبدَطَِػْطِو٣َّخ َِػْطوَِ  কৌযবমুি, 

ুকলন্ধ, কন্ট aromatic, perfume 

 ুকলন্ধ ফযফায়ী, লধ َػطَّبهَ 

ফযফায়ী perfumer, druggist 

 ূকলন্ধ ফযফা, লধ ِػطَّبَهح َ

ফযফা perfumeries, drugs 

وَ  ِٛ -ুকলন্ধ, ুফালঢ sweet َػب

smelling, fragrant, aromatic 

ؼَطَّوَ  ُٓ  ুফালঢ, perfumed 

 ফুধগ্র Mercury ُػَطبِهك َ

 

ٌََ  াাঁলঘ (َػْطٌ،ُػَطبً(]ٕ[]ٗ[َػَط

কদয়া to sneeze 

ٌََ  II াাঁলঘ কদয়ান to make َػطَّ

sneeze 

ََخ َ  এওফায াাঁলঘ a sneeze َػَط

 ًَ  নয (ঢাভাও) snuff ُػَطب

 ٌَ ْؼِط َٓ َطَ ٌُ ِٛ ؼَب َٓ   নাও nose 

 

ََِ ঢৃষ্ণাঢণ (َػَطِ(]ً[َػِط  য়া, 

ঢৃষ্ণাঢণ  ওযা to be thirsty 

ََِ II ঢৃষ্ণাঢণ َػطَّ  ওযা to make 

thirsty 

ََِ IV ঢৃষ্ণাঢণ أَْػَط  ওযা to make 

thirsty 

ََِ V ঢৃষ্ণাঢণ رَؼَطَّ  য়া to be 

thirsty 

 َِ  ঢৃষ্ণা thirst َػَط

 َِ ঢৃষ্ণাঢণ َػِط , শুষ্ক thirsty, dry 

 َٕ ب َْ ٠ََََّْػْط َطََػْط  ُ ٠َْ،ِػَطب  َػْط
ঢৃষ্ণাঢণ , করাবী, লবরালী, লরপ্সা, 

কু্ষধা thirsty, covetpus, desirous, 

craving (ا٠ُ)   
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 َِ ِٛ ঢৃষ্ণাঢণ َػب , করাবী, লবরালী, 

লরপ্সা, কু্ষধা thirsty, 

covetpus,desirous, craving (ا٠ُ)   

 َِ زَؼَّطِ ُٓ  করাবী, লবরালী, লরপ্সা, 

কু্ষধা thirsty, covetpus, desirous, 

craving (ا٠ُ)   

ِْْغ٢َ ػَََ طََػَط ِغ٤َّخَ  ْْ َط  ঘুলিয 

(ওয়ারা) কমাকানদায, গ্নী 

লনফণাড ওভী fireman 

 

ََٜ  ,লঘৎওায ওযা ]ػطؼٜ[َََػْطؼَ

ককারলভলর য়া to clamor, to be 

noisy 

 

 ,ফাাঁওা য়া (َػْطق(]ٗ[َػَطقََ

ছুাঁ ওা, নঢ য়া, ুলফ ধাভঢ 

লফনযস্ত য়া, ংমুি য়া, কস্দ 

যায়ড য়া, ানুবূলঢীর 

য়া, লড মায়া, ানুবূলঢীর 

চাকান to bend,to incline,to be 

disposed, be attached, to harbor 

affection, sympathy 

 ,II ফাাঁওা ওযা, বাাঁচ ওযা َػطَّقََ

ানুবূলঢীর চাকান, ভনচয় 

ওযা to make fold, double, to 

soften ones heart, to awaken 

sympathy 

 V ফাাঁওা য়া, ংমুি رَؼَطَّقََ

য়া, নুযাকী য়া, 

ানুবূলঢীর য়া, লযওল্পনা 

ওযা to bend, to be attached, be 

fond, be sympathized, to plan (َػ٠ِ

 (ة

َٛقََ  VI যষ্পয ানুবূলঢীর رَؼَب

য়া to harbor mutual affection 

ْٗؼََطقََ  ,VII ফাাঁওা য়া, নঢ য়া اِ

বাাঁচ য়া, ংমুি য়া, খুলয 

মায়া, ানুবুলঢীর য়া to 

be bend, be inclined, to bow, to 

turn, to be attached, to sympathize 

 VIII ফাাঁওা য়া to bend اِْػزََطقََ

زَؼََطقََ ٍْ  ,X ানুবূলঢ ঘায়া اِ

নুনয় ওযা, ান্তওযলঢ ঘায়া, 

ফনু্ধলঢ ঘায়া, অওলণলনয কঘষ্টা 

ওযাচয়ী য়া to ask for 

sympathy, to solicit, to seekto 

satisfy, to win, to seek to be friends 

 ػطق                                    ػّطق



99 

 ,ফাাঁও, বাাঁচ, ফিঢা, কওাড َػْطقَ 

ানুবুলঢ, কস্দ, ংলমাক bending, 

curvature, corner, sympathy 

affection 

َطَِػْطقَ   া, াশ্বণলদ أَْػَطبف 
side (body) 

،َػَطلَبدَطَََػْطلَخ َُػطََ ق   কভাড, খূডণন, 

অফঢণ ন, কভাঘড, াওান, াও, 

ফাাঁওা, কাঁঘ, ফাাঁও turn, turning, 

twist, bend- َػَطلَبد،  ُػَطق 
ওানাকলর, এওলদও ফন্ধ কলরণ 
blind alley, end 

َطَِػَطبفَ   ,কওাঝ أَْػِطلَخ ،ُػُطق 

ঙদ্ফলফ, কাত্রাফণযড coat, cloak 

فَ  ْٞ  ,দয়াীর, ানুবুলঢীর َػُط

কস্দ প্রফন, দয়ারু compass-ionate, 

sympathetic, affectionate, kind 

كَخ َ ْٞ  কস্দ, দয়াীরঢা, শুবআচ্ছা ُػُط
affection, benovelence, good will 

ْؼَطقَ  ِٓ ُقَطَ ِٛ ؼَب َٓ  কওাঝ, বায 

কওাঝ, েও (কুাঁ লঘলদয়া) coat, 

overcoat, frock 

ِْٗؼَطبفَ   ,ফাাঁও, বাাঁচ, ফিঢা, কওাড اِ

ানুবুলঢ, কস্দ, ংলমালকা 

bending, curvature, 

corner,sympathy affection 

زِْؼَطبفَ  ٍْ  ,নুনয়ী, লভনলঢডূণ اِ

প্রাণণনা, কস্দূডণ, ফনু্ধত্রৃ ূডণভলনা 

বাফ solicitous, praying, prayer, 

tender, friendly attitude 

قَ  ِٛ  ,দয়াীর, ানুবুলঢীর َػب

কস্দীর, দয়ারু merciful, 

sympathetic, affectionate, kind 

لَخ َ ِٛ َطََػب ق  ِٛ ا َٞ  ,প্রডয়ী বারফাা َػ

কস্দূনণ দয়াীরঢা, ঈৎওিা, 

ানুবুলঢ, দয়া, কস্দ passionate 

affection,affectionate benovelence, 

anxiety, sympathy, compassionm, 

af-fection 

ِل٢َ  ِٛ  ,বাফপ্রফড, অলফকপ্রফড َػب

কস্দূডণ, কপ্রভভয়, sentimental, 

emotional, tender, affectionate, 

loving 

ِل٤َّخ َ ِٛ -বাফ প্রফডঢা, অলফক َػب

প্রফডঢা, কস্দূডণঢা, senti-mentality, 

emoti-onalism, tenderness 

َْ٘ؼَطقَ  ُٓ َْ٘ؼَطلَبدَطَ ُٓ  ফাাঁও, কভাড, 

খূডণন, কাঁঘালনা, বাাঁচালনা, রুণ, 

লঘওন যাস্তা turn, curve, turning, 

 ػطٖ                        ػطقََََََ
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winding, tortuosity, twist, lane, 

narrow street 

زَْؼِطقَ  َْ ُٓ  নুনয়ী, লনফণন্ধ, দয়ারু, 

কস্দভয় appealing, solicitous, 

tender, affectionate 

 

َََ  কফওায ণাওা to be (َػَطَ(]ً[َػِط

without work (ٖٓ)  

َََ  ,II ফলরা ওযা, কফওায যাঔা َػطَّ

ফাধা কদয়া, স্থলকঢ ওযা, ক্ষলঢ 

ওযা, ধ্বং ওযা, ফন্ধ ওযা, to 

neglect, to leave idle, to hinder, to 

stop, to sspend, to dmage, to shut 

off 

َََ  V কফওায ণাওা, ফাধাপ্রাপ্ত رَؼَطَّ

য়া, কদযী য়া, ণাভান, 

ক্ষলঢগ্রস্থ য়া, ফন্ধ ণাওা, 

ওামণওয য়া to be jobless, to 

be idle, to be impeded, be dlayed, 

be damaged, be closed 

 ََ ায়, ফলচণ ُػْط ঢ, ত্রুটিূডণঢা, 

ক্ষলঢগ্রস্থ ফস্থা, ক্ষলঢ, destitute, 

devoid, dctiveness, damage, 

 ََ  ওভণীনঢা, unemp-loyment َػَط

،ُػْطََلدَطَُػْطَِخ َ  َ  ,ওভণীনঢা ُػَط

ফয, ঙুটিয লদন unemploymen, 

holidar, cvacation- ُػْطََلد،  َ  ُػَط

ঙুটিযলদন, ওভণীনলদন, holiday, off 

day 

 ওভণীনঢা, unemp-loyment َػَطبَُخ َ

 ََ  ফাধা, লফলত্ত, াভলয়ও رَْؼِط٤ْ

লনলধাজ্ঞা, স্থলকঢ ওযড, ক্ষলঢ, 

ধ্বং, ণাভান, ফন্ধওযড, 

obstruction, suspension 

damaging,  destruction, stoppage, 

closure 

 ََ  ,ওভণীনঢা, ওভণনযঢা رَؼَطُّ

রঢা, ফযণণঢা (মালন্ত্রও), ঘর 

ফস্থা unemployment, inactivity, 

(mechanical) failure  

 ََ ِٛ ায়, ফলচণَػب ঢ, ওভণনয, 

র, ওভণীন, কফওায, destitute, 

devoid, inactive, jobless, 

unemployed 

 ََ ِٛ ا َٞ  ,ঙুটি, ঙুটিয লদন vacation َػ

holidays 

 ََ ؼَّطِ ُٓ  কঔাদালদ্রাী who denies 

Allah (ST) attributes 

 ػطْ                                                             ػطََٖ
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 ََ ؼَطَّ ُٓ  র, কফওায, ওভণীন, নষ্ট 

(মন্ত্র), ফন্ধ  idle, jobless, 

unemployed, shut-down, 

 

ََٖ  রফন ভাঔালনা (َػْطٖ(]ٕ[ََػَط

(ঘাভডায়) to soak for tanning 

 

ََٖ  ঘা to rot (َػَطٖ(]ً[َػِط

ََٖ  II রফন ভাঔা ঘাভডায় to َػطَّ

soak for tanning 

 َٖ  ,ঘা, দকুণন্ধ মুি putrid َػِط

rancid 

 َٖ  ,ঘা, দকুণন্ধমুি putrid َػِط٤ْ

rancid 

 َٕ  ,ঘাভডায ওলা, tan for hide َػَطب

tan bark 

 

٠َٛ  III কদয়া, স্তান্তয [ػطٞ[َػب

ওযা, নুলভাদন ওযা, দানওযা, to 

give, to hand over, to bestow,- 

 ,ায়া, গ্রনওযা (passive) اُْػِط٢ََ
to get,receive] 

 IV কদয়া to give أْػَط٠

 V াাময ঘায়া to ask for رَؼَط٠َّ

charity (ٙ)  

٠َٛ  VI লকরা, কনয়া, লনলচলও رَؼَب

দঔরওযা, লফলবাড য়া, ফযস্ত 

য়া to swallow, to get, to be 

occupied, to be engaged 

زَؼََط٠ ٍْ  X াাময ঘায়া to ask اِ

for charity 

ًَ  ঈলঠৌওন, ঈায act of َػطب

giving, gift, present 

 ,ঈলঠৌওন أَْػِط٤َخ ،أْػَط٤َبدَطََػَطبءَ 

ঈায act of giving, gift, present 

 ণড, লণঢফস্তু, ভূরয - أَْػِط٤َبد

প্রস্তাফ offer, tender 

بَطََػِط٤َّخ ََػَطب٣ََ  ঈলঠৌওন, ঈায 
act of giving, gift, present 

َٛبح َ ؼَب ُٓ  াধনা, নুীরন, বযা, 

ঘঘণ া practice, exercise, persuit 

 ,ঈলঠৌওন, দান, নুদান أِْػَطبءَ 

ুযষ্কায donation, presentation, 

award 

 َٛ ঘঘণ رَؼَب া, াধনা, নুীরন 
practice, pursuit 

زِْؼَطب ٍْ ءَ اِ  লবক্ষা, লবক্ষাফৃলত্ত, লবকু্ষ 

কওয চীফন begging,  

 َٜ ْؼ ُٓ  দাঢা, doner, 
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ْؼًط٠ ُٓ ْؼَطبدَطَ ُٓ  মা কদয়া য়লঙ, 

given –ْؼَطبد ُٓ  কদয়া লযভান 
given quantity 

 َٜ زَْؼ َْ ُٓ  লবকু্ষও beggar 

 

َََ  ,III ুনরুলি ওযা [ػظَ[ََػبَظ

নুরা ওযা repetation, to use 

tautologism 

 

ََْ خ(]ى[َػُظ َٓ  ,লফযাঝ য়া (ػَََظب

ক্ষভঢাধয য়া, লফার য়া, 

লনও য়া, ওঠিন য়া, 

কফদনা দায়ও য়া মণন্ত to be 

be great, mighty, powerful, huge, 

enormous, hard, painful 

ََْ  ,II লফযাঝ ওযা, ভান ওযাَػظَّ

ক্ষভঢাধয ওযা, লফার ওযা, 

ফডওযা, ঈন্নঢ ওযা, ঈজ্জর ওযা, 

ম্মানীঢ ওযা, to make great, 

powerful, imposing, to enlarge, 

enhance, glorify, exalt (َٙ٠ٛ)  

ََْ  ,IV লফযাঝ ওযা, ভান ওযা أَْػَظ

ক্ষভঢাধয ওযা, লফার ওযা, 

ফডওযা, ঈন্নঢ ওযা, ঈজ্জর ওযা, 

ম্মানীঢ ওযা, াধায নভলন 

ওযা, ওষ্ট ওযভলন ওযা, ঢযাঘায 

ভলন ওযা to make great, 

powerful, imposing, to enlarge, 

enhance, to regard huge, distress, 

toglorify, to exalt (َٙ٠ٛ)  

ََْ  V কলফণঢ য়া, অগ্রাী رَؼَظَّ

য়া, ঈদ্ধঢ য়া to be proud, 

to b arrogant, haughty 

ََْ  VI কলফণঢ য়া, ঈদ্ধঢ رَؼَبَظ

য়া, চাাঁওার য়া, ফড য়া, 

চলন ভান ওযা, বাডী য়া 
to be proud, arrogant, to equal in 

weight 

ََْ زَْؼَظ ٍْ  ,X কলফণঢয়া, ঈদ্ধঢ য়াاِ

চাাঁওার য়া, ফড য়া, ফড 

ভলনওযা, to be proud, arrogant, 

haughty 

 َْ ْ َطََػْظ ّ َ،َأُظ  াড bone ِػَظب

 َ٢ ِٔ াড ম্পলওণ َػْظ ঢ relating to 

bone 

َْ ِػظََ  ফডত্রৃ, লি, ক্ষভঢা, 

তফলষ্ট,ভূরয greatness, power, 

might, significance, importance 
 ػظْ                                                           ػظَََْ
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خ َ َٔ  ালডয ঝুওযা, াড piece of َػَظ

bone, bone 

خ َ َٔ  ,ভলভা, কফণ, অগ্রান َػَظ

ভুচ্চঢা, ভাত্ময, majesty, pride, 

arrogance, exaltedness 

دَ  ْٞ ُٔ  ,ফডত্রৃ, চাাঁওচভও, লি َػظ

ক্ষভঢা graetness, luxary, power, 

might 

 َْ بُءَطََػِظ٤ْ َٔ ّ َ،ُػَظ ُْ،َػَظب  ,ভান َػَظبئِ

ফড, লিারী, ক্ষভঢাধয, 

গুরুত্রৃূডণ, চাাঁওার, ঈদ্ধঢ, ঈিলঢ, 

গুচায, ঘভrওায, ঝওঝলও, প্রঘুয, 

চখনয, ওঠিন, বয়ঙ্কয, ঢযাঘাযী 
great, big, large, srong, poerful, 

grandiose, exalted, huge, vast, 

splendid, gorgeous, hard, 

gruesome 

خ َ َٔ َُْطََػِظ٤ْ  এও বাস্ময় ওয َػَظبئِ

লচলনল, ভাদবুাকণয, দলূমণাক, a 

wonderful thing, great misfortune, 

calamity,  

 َ٢ ِٓ  ঈচ্চ ফংলয, অদণ, ঈন্নঢ ِػَظب

ঘলযত্র ম্পলওণ ঢ, অদণ ভানুল 
pertsaining to noble, of noble 

deascent, 

 َْ ٠ََّأَْػَظ َٔ َُْطَُػْظ  ,লধও ফড أََػبِظ

লধও ভান, লধও গুরুত্রৃূনণ, 

ফ কঘলয়ফড, ফলঘলয় গুরুত্রৃূনণ 
greater, bigger, more significant, 

more important, graetest, most 

significant 

 َْ  প্রংা, ভলভািয়ন, াভলযও رْؼِظ

লবফাদন glorification, exaltation, 

military salute 

 َْ ؼَظَّ ُٓ  ুঔযাঢ, ঈন্নঢ, ভলভালিঢ, 

ঘভৎওায, লস্থায  glorified, 

exalted, subkime, splendid, bony 

 َْ ْؼَظ ُٓ  প্রায় ফায়, কফীযবাক, 

লধওাং mst of them, majority 

 َْ زَؼَبِظ ُٓ  কলফণঢ, ঈদ্ধঢ, ংওাযী, 
proud, arrogant, haughty 

 ,লফযঢ ওযা (َػلَبف،ِػلَّخ(]ٗ[ََػقََّ

লফত্র য়া, লফযঢ য়া, ধালভণও 

য়া, to refrain, abstain (ٖػ) to be 

decent, virtous, abstinent 

 ,V লফত্র য়া, লফযঢ য়া رَؼَلَّقََ

ধালভণও য়া, রলজ্জঢ য়া to be 

decent, virtous, abstinent, rto be 

shy 

 ػْقََََََََََََََََََََََََََََََََ                    ػّقََََََََ
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 ,ধভণঘাযী, ঢী, লফডয়ী, ধালভণও َػقَ 

ৎ, ঢযন্থী virtous, chaste, 

modest, rightous, honest 

 ,লফযলঢ, ঢীত্রৃ, ধালভণও, লফত্র ِػلَّخ َ

ৎ, ঢঢা, ঢযন্থা absti-nance, 

virginity, virtuousness, purity, 

honesty, rightousness 

 ,ঢী, লফনয়ী أِػلَّخ ،أَِػلَّبء ََطََػِل٤ْقَ 

ধালভণ, লফত্র, ৎ, ঢযন্থী virtous, 

chaste, modest, rightous, honest 

 ,লধও ৎ, লধও লফনয়ী أََػقَُّ

লধও ধালভণও, লধও ারীন, 

chaster, more vituous, more decent 

 ,লফযলঢ, ঢীত্রৃ, ধালভণও رَؼَلُّقَ 

লফত্র, ৎ, ঢঢা, ঢযন্থা absti-

nance, virginity, virtuou-sness, 

purity, honesty, rightousness 

زَؼَلِّقَ  ُٓ  ঢী, লফনয়ী, ধালভণ, লফত্র, 

ৎ, ঢযন্থী virtous, chaste, 

modest, rightous, honest 

 ধূলরভয় (َػْلو،َػلَو(]ٗ[]ً[ََػلَوََ

য়া to cover with dust (٠َٛٙ)  

 II ধূলরভয় য়া to cover with َػلَّوََ

dust (ٚٛى)  

َطََػْلوَ   ধূরা dust أَْػلَبه 

 ধূরা dust ُػلَبهَ 

 লঘওাযী, কস্ধ َػلَبَهادَطََػلَبَهح َ
spray, atomizer 

 ধূরা যং, ধূয যং َػْلَواُءَطَأْػلَوَُ
dust color 

هَ  ْٞ  ধূয যলঙ্গয লযন ٣َؼَبك٤ُِْوَط٣ََْؼلُ
earth colored gazelle 

 ধূলরভয় ওযড, ধূরা বডান رَْؼِل٤ْوَ 
dusting, spraying with dust 

(powder) 

 

 II য়ঢালনয ভঢ [ػلود[َرَْؼلََودََ

অঘযড ওযা to behave like devil 

 ,লফলদ্রৃল যায়ড َػلَبِه٣ُْذَطَِػْلِو٣ْذَ 

দষু্ট, ঘঢুয, ধূঢণ , তদঢয, য়ঢান, 

দষু্টলঙলর malacious, mischievous, 

sly, canning, demon, evil, naughty 

child 

خ ََػْلِو٣ْزََ  াাঁডল (ঈঞালনায) jack 

(lifting) 

 য়ঢালন, কনাংডা ঘারালও َػْلَورَخ َ
devil-worship, dirty trick 

 َّ  ফা! বার লয়লঙ! well َػلَبِه

done! 

 

 ػل٢َََََ                                      ػلِ



105 

ََِ  চভাওযা, ংগ্র (َػْلِ(]ٗ[ََػلَ

ওযা, to gather, collect (٠ٛ)   

 َِ ফচণ َػْل য, ভয়রা, অফচণ না, 

ভারাভার, অফাফ ত্র refuse, 

rubbish, trash, baggage, furniture 

َّخ َ  ওভণা, worthless ُػلَب

 َٔ  ভাচপুর, কম পলরয যল َػْل

দাক লদফায ওলর য়, অলর gall, 

gallnuts, apples 

 َٔ  ,ঈৎওঝ, ওঝুকন্ধ َػِل

ছার, ওষ্টা, লঢঢা sharp, pungent, 

acrid, astringent, bitter 

خ َ َٕ ْٞ  ,ঢীব্রঢা, ঢীক্ষ্মঢা, ওঝূকন্ধ ُػلُ

ছার, ওলালঝ sharpness, 

pungency, scridity, astringency 

 

ََٖ ٕ،َػلَٖ(َ]ً[ََػِل ْٞ  ,লঘ মায়া (ُػلُ

কলওলর য়া, ফাল য়া, to ro, 

to b rotten, to be outdated, to be 

musty 

 َٖ  ,ঘন, ক্ষয়, ঘনঢা َػلَ
rottenness, decay, putridity 

 َٖ  ঘা, কলরঢ, ফাল, ক্ষয়প্রাপ্ত َػِل
rotten, decayed, ptrid, musty 

َٗخ َ ْٞ  ,ঘা, ঘনীরঢা, ক্ষয় ُػلُ

লফনষ্টঢা rottenness, putridity, 

decay, spoiledness 

 َٖ  ,ঘা, ঘন ীরঢা, ক্ষয় رَؼَلُّ

লফনষ্টঢা rottenness, putridity, 

decay, spoiledness 

 َٖ زَؼَلِّ ُٓ  ঘা, ঘনীরঢা, ক্ষয়, 

লফনষ্টঢা rottenness, putridity, 

decay, spoiledness 

 লফরুপ্ত (َػلَبء،َػْلٞ(]ٕ[]ػلٞ[ََػلَب

য়া, ভুলঙ মায়া, লফরুপ্ত ওযা, 

ভাপ ওযা, লফযঢ ওযা, to be 

effaced, to be wiped out, to efface, 

to excuse , to abstain (ػ٠ٍََٖٛ)  

ػ٠َِ) II লফরুপ্ত ওযা to effaceَػل٠َّ

٢ٛ)  

 ,III স্বাস্থয ুডঃ রুদ্ধায ওযাَػبك٠َ

াাযা কদয়া, ফক্ষা ওযা,  ভাপ 

ওযা, ফাদ কদয়া, অলযাকয ওযা 
to restore health, to guard, exe, 

protect,  

 IV ফযালঢ কদয়া to أَْػل٠َ

dismiss 
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 VI স্বাস্থয ুডঃরুদ্ধায ওযা to رَؼَبك٠َ

restore health (ٙ)  

 VIII কদঔা ওযা to call on to اِْػزَل٠َ

obtain (ٙ) 

زَْؼل٠َ ٍْ  X ক্ষভা ঘায়া, দঢযাক اِ

ওযা to ask pardon, to resign (ٖٓ) 

 َٞ  ,লঘিলরা, করা, ক্ষয়, ক্ষভা َػْل

দয়া, অনুকূরয effacement, 

oblteration, pardon, kindness, 

amnesty –ا ًٞ  অলভ ক্ষভা ঘাআ َػْل

 َٞ  ওভ ফয়ী কাধা ِػلَبء َطَػْل
young dunkey 

١َ ػََ ِٞ ْل  স্বঢঃষু্ফঢণ , sponteneous 

٣َّخ َ ِٞ স্বঢঃষু্ফঢণ َػْل ঢা, spontaneity  

 ি, ফর, কঢচস্বী, িাভণণ َػِل٢َ 
strong, vigorus, robust 

 ,কভাঘন, লফরুলপ্ত, ধ্বং, ঢন َػلَبءَ 

ধূরী effacement, obliteration, ruin, 

fall dust 

 ,যভাচন, ফন্ধ ওযড obliterationرَْؼِل٤َخ َ

effacement 

ؼَبكََ بح َُٓ  ফযালঢ, ভাপ, লফধান 
exemption, excuse, provision 

بءَ اِْػلََ  ফযালঢ, ভাপ, exemption, 

dismissal, excuse 

زِْؼلََ ٍْ بءَ اِ  ক্ষভায নুলযাধ, ক্ষভা, 

দঢযাক request for pardon, 

excuse, resignation 

بفَ ػََ  লনশ্চালিঢ, ালযঢ, 

কভালঘঢ effaced, eleminated, 

wuped out 

خ ََػبك٤ََِ  ুস্বাস্থয, প্রাডলি, চীফনীলি 
good health, vigor, vitality 

ؼََ ل٠ًُٓ  ফযালঢ প্রাপ্ত, ভুি, 

ক্ষভাপ্রাপ্ত exempted, free, excused 

 

 ,কঘযা, লফবি ওযা (ػََّن(َ]ٕ[َػََنََّ

পাাঁডা, লঙাঁডা, to split, cleave, rip 

(٠ٛ)  

َػنََّ(َ]ٕ[)ُػوٞمَ ফাধয য়া, 

বদ্র য়া to be disobedient, 

disrespectful (ٙ(ُػوٞهًب،ٓؼوّخً)اثب লঢায 

ফাধয disobedient toward his 

father 

نَ ػََ  ফাধয, শ্রদ্ধাীর, ওঢফণয 

যায়ন, disobedient, disrespectful, 

undutiful 

 ػوتَََََََََ                           ػلََََََََََٞ
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 যলিভাব রার carnelian red َػِو٤ْن

َْٞ مَ ُػوُ  ফাধযঢা, দভযঢা, দদুণভ 

নীয়ঢা disobedience, unruliness, 

 লধও ফাধয,লধও দষু্টأَْػنَُّ
more disobedient, naughtier 

 ফাধয, শ্রদ্ধাীর, ওঢ َػبمَ 

ফণযযায়ন, disobedient, 

disrespectful, undutiful 

 

 ,লঙলন অা (َػْوت(]ٕ[]ٗ[ََػوَتََ

নুযন ওযা to follow (٠َٛٙ)  

 II নুযড ওযা, ঈন্িু َػوّتََ

ওযা, ংলাধন ওযা, ুন 

লফলফঘনা ওযা, ভালরাঘনা ওযা 

to follow (٠َٛٙ) to expose, to 

revise, to criticize (ػ٠ِ) 

III লযফঢণ َػبهَتََ ন ওযা, ালস্ত 

কদয়া, নূযন ওযা to 

alternate, to punish (َٙػ٠َِة)  

 IV নুযড ওযা, লঢা أَْػوَتََ

য়া, কঙলর রাব ওযা , বার 

য়া, ংলাধন ওযা, বারবালফ 

কল ওযা tofollow, to hve a son, 

to be the father, to be good, to 

reform (٠َٛٙ)  

 V লঙলন নুযন ওযা to رَؼَوَّتََ

follow (٠َٛٙ)  

 VI এলওয য এও رَؼَبهَتََ

অা,যয অখাঢ ওযা, 

িভাকঢ ওযা to follow one after 

another, to attack successively, 

  (ػ٠ِ)

َطََػِوتَ   ,ককাডারী, প্রান্ত أْػوَبة 

যফত্তী, নালঢ, ফংধয, heel, end, 

subsequence, grandson, offspring- 

 াভানয য,যফত্তী (prep) ػِوتََ
immidiately after, subsequent to 

َطَُػْوتَ                     ,কল, পরাপর أػوبة 

লযনলঢ, ফলষ্টাং, ভুলয                      

(যলদ) end, outcome, result, 

consequence, remnant,  

َطََػوَجَخ َ  ,ঔাডাযাস্তা, ঔাডাঠারু ِػوَبة 

াাডীণ, steep road, steep 

incline, mountain road,-  ,ফাধা ِػوَبةَ 

ুলফধা obstacle, difficulty 

 কম ফা মা লয অল that is َػِو٤ْتَ 

subsequent 

 ػول                          ػوت
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َطَُػوَبةَ   ইকরক্ষী ِػْوجَبٕ،َأهُت 
eagle 

 ইকর লফলয়ও relating to ُػوَبث٢َِ 

eagle 

 ফাচ্চাইকর a small eagle ُػوَب٣ِّتَ 

ثَخ َ ْٞ ثَبدَطَُػوُ ْٞ  ,ালস্ত, চলযভানা ُػوُ

দণ্ড punishment, penalty ثَبد ْٞ -ُػوُ  

ালস্ত ভূরও ফযফস্থা punitive 

masures 

                         ****** 

 

 

 

 

ث٢َِ  ْٞ ালস্ত ম্পলওণ ُػوُ ঢ, ালস্তভূরও 
penal, punitive 

 ,কল, কল প্রান্ত, পরাপর ُػْوج٠َ

ভযা, প্রবাফ, পর,লযডলঢ  end, 

outcome, issue, effect, result 

ة ْٞ  াাডী কওালয়র ٣َؼَبه٤ُِْتََط٣َََْؼوُ

াঔী (ুরুল), male mountain 

quail 

 ,াধনা, নুযন رَْؼِو٤ْجَبدَطَرَْؼِو٤ْتَ 

শ্চাদধ্বান, ঢদন্ত, ুনঃঅলফদন 

(লফঘায) pursuit, case, 

ivestigation, appeal 

ؼَبهَجَخ َ ُٓ ؼَبهَجَبدَطَ ُٓ  ালস্ত প্রলয়াক, 

ালস্ত application of tnumhsknup-

ؼبهَجَبد ُٓ  লনললধাজ্ঞা sanctions 

 ালস্ত প্রলয়াক, ালস্ত, দন্ড ِػوَبةَ 
application  of punishment, 

punishment 

ালস্ত ম্পলওণ ِػوَبث٢َِ  ঢ, ালস্তভূরও 
penal, punitive 

 াধনা, শ্চাদ رَؼَوُّجَبدَطَرَؼَوُّتَ 

ধাফন, ঢদন্ত, নুন্ধান pursuit, 

chase, investigation 

 ঈত্তযালধওায, succession رَؼَبهُتَ 

٠َاُؼَبهُتَِ ধাযাফালও َػبهِتَ  ِٰ - َػ

ধাযাফালও বালফ successively 

اهُِتَطََػبهِجَخ َ َٞ  ,কল, কলপ্রান্ত َػ

পরাপর, ভযা, প্রবাফ , পর, 

লযডলঢ end, outcome, issue, 

effect, result, 

ؼَبهِتَ  ُٓ  এওান্তয, লঢলযি, 

ালস্তদাঢা alternate, punisher 

 ػول                                     ػول
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زَؼَبهِتَ  ُٓ  ধাযাফালও বালফ, যয, 

ঈমুণলয, লফযলঢীন, ঘরভান 
successive, consecutive, 

unintrrupted 

 

 ,লকডা কদয়া, ফাাঁধা (َػْول(]ٗ[ََػوَلََ

এওত্র ওযা, কুাঁ ঘওান (ভ্রু), 

লনলদ্দণষ্ট ওযা, অলয়াচন ওযা, 

ভাপ্ত ওযা, ঘুলিওযা (ঊড) to 

knot, to fasten, join, to contract 

(brows), to fx, to hold, to conctact, 

to conclude 

 ,II লকঝ কদয়া, চভাঝ ফাধা َػوَّلََ

চলভ মায়া, খন য়া to tie, to 

coagulate, thicken, 

 IV চভাঝ ফাাঁধান to congulate أَْػوَلََ

 V লকঝমুি য়া চভাঝ رَؼَوَّلََ

ফাধা, চলভ মায়া, খন য়া to 

to be knoted, to tie, to coagulate, 

thicken, 

 ,VI যষ্পয লকঝমুি য়া رَؼَبهَلََ

ঘুলি ওযা, যষ্পয এওভঢ য়া 
to be knoted, to make a contact, to 

come to mutual agreement 

 ,VII লকঝমুি য়া, ঘুলি ওযা اٗؼول

অহ্বান ওযা চভাঝ ফাধা,চলভ 

মায়া, খন য়া to be knoted, to 

tie, to coagulate, thicken, to 

contact, convene 

 VIII দঢৃ়লফশ্বা ওযা to اِْػزَوَلََ

believe 

طََػْول َ كَ  ْٞ  ,ফুনন,লকঝ কদয়া ُػوُ

ফাাঁধা,মুি ওযন, ধাযন, অহ্বান, 

ভালপ্ত, কুাঁ ঘওান, knitting, knotting, 

tying, holding, convening, 

contraction- َ ك ْٞ  ,ঘুলি, ফযফস্থা ُػوُ

অআনী করনলদন, দলরর, প্রভান, 

লঔরান, ধনুওাওৃলঢয ঙাদ, দও 
contract, agreement, legal act, 

deed, document, vault, ach, 

decade 

طَِػْول َ كَ  ْٞ  ভারা necklace ُػوُ

طَُػْولَح َ  ,লকযা, চলয়ন্ট, ফীলঢ ُػوَلَ 

ঈফৃলদ্ধ, ঘুলি, অাঁঝাাঁঝ, ভযা, 

চটিরঢা, ধাাঁধাাঁ, knot, joint, swelling, 

outgrowth, compact, contract, 

problem riddle 

 এওচন দলড প্রস্তুঢ ওাযওَػوَّبك َ

 লফলিঢা a producer of cords 
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 ফস্ত্র-বূললনয ঈৎাদন ِػوَبكَح َ
manufactureof trimmings  

 ,ঘুলি ওাযীক্ষ ُػوَلَاُءَطََػِو٤ْل َ

ঠিওাদালয, ঠিওাদায cotracting 

party, contractant, contractor 

 মালঢ লফশ্বা ওযা َػوَبئِلَُطََػِو٤ْلَح َ

য়, নীলঢ, অদণ, লফশ্বাধভণ article 

of faith, doctrine, creed, belief, 

অদলণও, লফশ্বা ম্পলওণ َػوَبئِِل١َ  ঢ 
idiological 

 ,লধও লকডামুি َػْولَاُءََّأَْػوَلَُ

লধও চটির, লধও ওঠিন 
more knotted, more complicated, 

more tuuminfpََػْولَاء-  লকডামুি, 

লকডায়ারা knotty, knotted 

ْؼِول َ َٓ ؼَبهِلَُطَ َٓ  ফাাঁধাযস্থান, লভলরঢ 

ফায স্থান, ংলমাক স্থর place of 

tying, joints, a juncture 

 ,চটিরঢা, খুযলাঁঘ complexity رَْؼوُّل َ

complication 

رَؼَبهُل َرَؼَبهُلَادَطَ চুনক্তয ভালপ্ত 

conclusion of contact 

بهُِل١َ رَؼََ চুনক্ত ম্পওীঢ contract in 

compound 

 ,লভটিং, লধলফন meeting اِِْٗؼوَبك َ

session 

 দঢৃ়লফশ্বা, অস্থা, প্রঢযয়, firm اِْػزِوَبك َ

belief, faith , trust, conviction 

َٕطَاِْػزِوَبِك١َ  ْٞ  ঈদ্ধঢ, ককাযাভী اِْػزِوَبِك٣ُ

ফাদী dogmatic, dogmatist 

 ঘুলি ওযলঢ অআন কঢ ػبهِل َ

কমাকয competant to contact 

(legally) 

 ,লকডামুি, ফুনা, ফয়ওৃঢ knit ٓؼوٞك َ

knotted 

ؼَوَّل َ ُٓ  লকডামুি, গ্রলন্থমুি, চটির, 

লফচলযঢ, ওঠিন , knotted, knotty, 

involved, difficult 

ؼَبهِل َ ُٓ  ঘুলি ওাযীক্ষ, ঠিওাদায, 

ঠিওাদালয contracting party 

contractant, contractor 

زَؼَبهِل َ ُٓ  ঘুলি ওাযীক্ষ contracting 

party 

ْؼزَوَل َ ُٓ ْؼزَوَلَادَطَ ُٓ  লফশ্বা ওৃঢ 

belived –ْؼزَوَلَاد ُٓ  লফশ্বালয লফলয়, 

লফশ্বালয নীলঢ ভারা, লফশ্বা, 

অদণ, ধভণ article of faith, principle 

of faith, doctrine, creed, religion 

 ػؤَََََََََََََََََ                           ػول
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 ফন্ধযা (َػوَْو،َػوَبَهاح(]ٗ[]ى[َػوَوََ

য়া to be sterile 

 

 ক্ষঢ ওযা, to wound (ػْوو(َ]ٗ[ََػوَوََ

(٠َٛٙ)  

 III অি য়া to be َػبهَوََ

addicted (٠ٛ)  

  (ٙ) IV ঢবম্ব য়া to stun أْػوَوََ

 ফন্ধযাত্রৃ, ভধয, কওন্ধ َػْوُو،ُػْووَ 
sterility, middle, center 

 ক্ষলঢূযড (িীঢ দাীয ُػْووَ  

ালণ জফধ কমৌন লভরলনয), 

লনঃন্তান করাও indemnity fo illicit 

sex (slave), childless man 

 ,স্থাফয ম্পলত্ত َػوَبَهادَطََػوَبهَ 

স্থাফয, বূম্পলত্ত, চলভচভা 
immovable properties, immovables, 

real estate 

 ফলষ্ট residue ُػوَبهَ 

স্থাফয ম্পলত্ত ম্পলওণ َػوَبِه١َ  ঢ 
pertaining to immovable property 

هَ  ْٞ  লভণযাফাদী, করারু, কঝুও َػوُ
liar, rapacious, varacious 

 ,লধ, অলযাকয َػوَبه٤ُِْوَطََػوَّبهَ 
drug, remedy 

 ফন্ধযাত্রৃ sterility َػوَبَهح َ

 ওি voice َػِو٤َْوح َ

 ফন্ধযা (ভলরা) sterile َػبهِوَ 

(woman) 

 ,লফঙা, ফৃলশ্চও, হুর َػوَبِهُةَطََػْوَوةَ 

ঢারা scorpion, sting, lock 

ؼَْوَوةَ  ُٓ  ে, াওা, লদ্ধ, ফাাঁওা, 

কুাঁ ওডান, crooked, curved, curled 

 

ََٔ  ফুনন ওযা, কফনী (َػْؤ(َ]ٗ[ََػوَ

ওযা (ঘুর) to braid, plait 

خ َ َٖ َطََػِو٤ْ ُٔ ،ََػوَبئِ  ٓ  ,ফুনন اِهَب

কফনী, কঔাা, braid, plait 

 ক্ষী লফলল َػوَبِػُنَطََػوَؼَنَ 
magpie 

 

 বাাঁচ ওযা to bend (َػْوق(]ٗ[َػوَقََ

(٠ٛ)   

  (٠ٛ) II বাাঁচ ওযা to bend َػوَّقََ

خَ َػوَلَََبدَطَػوَلََ পাাঁ,লযং,কফাঢালভয 

খয,দলড loop,ring,button hole 

   ػوََََََََََ                                     ػوؼنََََََ
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 ,কাঁঘান, ফাাঁওান َػْولَبُءََََّأَْػوَقَ 

রাকালন crooked, bent, hooked 

ْؼِوقَ  َٓ  ঘঢূলষ্কাডী ফন্ধনী square 

bracket 

فَ  ْٞ ْؼوُ َٓ  ফাাঁওা, ফি, অকাফাওা, 

কঢযঙা bent, hooked, crooked 

َْ٘ؼِوقَ  ُٓ  ঘঢূলষ্কাডী ফন্ধনী square 

bracket 

 

َََ  ঈলঞয া দলড লদলয় (َػْوَ(]ٗ[َػوَ

চডান, ীভাফদ্ধ ওযা, ফন্নী ওযা, 

লনলক্ষ ওযা (লঔরায়), যিভূরয 

কদয়া, মণামঢ য়া, ঈরলব্ধ 

ওযা, কফাছা to hobble, to confine, 

arrest, to throw, to pay bood 

money, to be reasonable, to 

understand 

َََ  II মুলিমূি ওযা to make َػوَّ

resonable , intelligent (  ٙ)  

َََ  V ফুলদ্রৃভান য়া to be رَؼَوَّ

intelligent 

َََ  VIII ফলন্ন ওযা, দঔর ওযা to اِْػزَوَ

arrest (ٙ)  

 ََ َطََػْو  ٍ ْٞ  যিভূরয, blood money ُػوُ

–ٍ ْٞ  ,জ্ঞান, মুলি, ফুছ ُػوُ

কমৌলিওঢা, ফুলদ্ধ, প্রজ্ঞা sense, 

reason, understanding, rationality, 

intellect 

 َ٢ِِ َٕطََػْو ْٞ ُّ٤ِِ  লফঘায লি َػْو

ম্বন্ধীয়, ভানলও মূলিমূি, 

কমৌলিও, reasonable, rational, 

mental ٕ ْٞ ُّ٤ِِ َ-ػْو  মুলিফাদী, এওচন 

ফুলদ্ধচীফী rationalist, an 

intellectual 

٤َُِّخ َ  ভানলওঢা, ভলনাবাফ َػوَب
mentalitty, mental attitude 

َطَُػْوَِخ َ  َ  ,লকডা, ফীলঢ, কাাঁআঝ ُػوَ

কমাক-লন্ধ, চলয়ন্ট, গ্রলন্থ knot, 

knob, joint, articulation, knackle 

 ٍَ َطَِػوَب  َ  দলড (ঈলঞয ُػوُ

াফাাঁধায), ভাণা ফন্ধনী লফলল 

(ঈলঞয ঘুলরয) cord, head band 

 ٍَ ْٞ  ,ফুলদ্ধ, মুলিমুি, ুফূলদ্ধূডণ َػوُ
understanding , resonable, 

sensible 

َطََػِو٤َِْخ َ َُ  ফলঘয়বার  স্ত্রী the َػوَبئِ

best  wife 
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ََُ  ,ঈজ্জরঢয, লধওঠঝলঝ أْػوَ

লধও ফুলদ্ধভান brighter, smarter, 

more intelligent 

 ََ ْؼِو َٓ َطَ َُ ؼَبهِ َٓ  অশ্রয়স্থর, লনবৃঢ 

অফা, বয়াযনয, দকূণ, refuge, 

sanctuary, stronghold, fort 

ْؼوَُِخ َ َٓ َطَ َُ ؼَبهِ َٓ  যিভূরয, blood 

money 

 ََ  ,ফুলদ্ধফৃলত্ত, দযুদলণঢা, জ্ঞান رَؼَوُّ

লফজ্ঞঢা, discernment, prudence 

intellect, wisdom 

 ٍَ  ,ফলন্ন, অঝও اِْػزِوَباَلدَطَاِْػزِوَب

অঝওাফস্থা, কঔাঁঘুলন, arrest, 

detention, cramp, spasm 

 ََ َٕطََػبهِ ْٞ ،َػبهُِِ  ٍ  ফুলদ্ধ ُػوَََلُء،ُػوَّب

ম্পন্ন, মুলিমুি, ুফূলদ্ধূডণ, 

ফুলদ্ধভান, লফঘক্ষড,  লফঘায কফাধ-

ম্পন্ন, জ্ঞানী, uderstandin, 

resonable, sensible, 

 যিভূরয কদয়ায় প্রলঢজ্ঞ َػبهَِِخ َ

কফদইুন ককাষ্ঠী a clan of Bedouin 

to pay blood money 

 ٍَ ْٞ ْؼوُ َٓ  মুলিমুি, লফঘক্ষন, ফুলদ্ধকভয, 

কফাধকভয, মুলিূডণ, কফাধিা, ফুলদ্ধ, 

ফুলদ্ধফৃলত্ত, লফলঘযূডণঢা, লফঘায, যায়, 

াধাযনজ্ঞান reaso-nable, 

sensible, intellifible, understanable, 

logical, rationalmintellect, sense, 

judiciousness, common sense 

٤َُِّخ َ ْٞ ْؼوُ َٓ  কফাধ লি ম্পন্নঢা, 

লফঘক্ষনঢা, মুলিমুিঢা, লফজ্ঞঢা, 

মুলিমুি, লফজ্ঞ, নযামযঢা 
comprehensibilty, inmlogical, 

tlelligiblity, logicality, rational, 

rationality, 

 ََ ْؼزَوَ ُٓ ْؼزَوَََلدَطَ ُٓ  ফলন্নারা, 

ফলন্নওযাম্প, ফলন্নললফয, 

ভালধলিয়া ওযাম্প 
cconcentration camp, prison camp 

 

ََْ  ফন্ধযা ( َػْوْ،َػوَْ،ُػْوْ(]ٕ[]ً[]ى[َػوَ

য়া to be sterile 

ََْ  ফন্ধা ওযা torender (َػْوْ(َ]ٗ[ََػوَ

sterile 

ََْ  II ফন্ধযা ওযা to make sterile َػوَّ

(َٙ٠ٛ)  

ََْ  V ফন্ধযা য়া to be sterile رَؼَوَّ

 َْ  ফন্ধযাত্রৃঢা, sterility َػْو

خ َ َٔ  ফন্ধযাত্রৃঢা, sterility ُػوُ

 ٍَ ٌَوَ                                       أػزِوبالدَطَأػزِوب  ػ
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 َْ ْ َطََػِو٤ْ ّ ،ُػوُ  ,ফন্ধযা, ওালচয ِػوَب

প্রায, পরীন, ওামণযওয, 

লনষ্ফরা sterile, useless, 

unavailable, fruitless, ineffective, 

unproductive 

 َْ  ,ফন্ধযাত্রৃওযড, চীফানুভুিওযড رَْؼِو٤ْ

sterilization, disinfection 

 َْ ؼَوِّ ُٓ  চীফানু নাওমন্ত্র disinfector 

 َْ ؼَوَّ ُٓ  চীফানুভুি, disinfected 

 

 ,কুয়াাচ্ছন্ন য়া (َػّي(َ]ٗ[ََػيََّ

গুলভাঝ য়া, to be muggy, to be 

fuzzy 

 ,কুয়াাচ্ছন্ন, গুলভাঝ muggy َػيَ 

fuzzy 

٤ْيَ  ٌِ  ,কুয়াাচ্ছন্ন, গুলভাঝ muggy َػ

fuzzy 

 

وََ ٌِ ٌَو(]ً[ََػ  কখারা য়া to be (َػ

turbid 

ٌَّوََ  II কখারা ওযা to make turbid َػ

 (ػ٠َِٛذ)

ٌَّوََ  V কখারা য়া, লফযি ওযা رَؼَ
to be turbid, to disturb 

ٌَوَ   ,কখারা, ওদণভািঢা, লণঢালন َػ

trbidity, muddiness, sediment 

وَ  ٌِ  ,কখারা,ওদণভাি,ককারলভলর َػ

turbid, muddy, troubled 

ٌَبَهح َ  লণঢালন, ঢরালন, sediment َػ

٤ْوَ  ٌِ  ,কখারাওযড, ওদণভrুি ওযড رَْؼ

ুলফধা, লফৃঙ্খরা rendering 

turbid, muddyingmdistirbance, 

derangement 

ٌَّوَ  ؼَ ُٓ  কখারা, ঢরালনডা, ওদণভাি, 

লফযি, ভযামুি turbid, 

sedimentous, muddy, disturbed 

 

ٌَّيََ  V বড কদয়া [ػٌي[َرَؼَ

(রাঠি)to lean (٠ٛ)  

ٌَّبىَ  ٌَّبَىح ،ُػ ٌَّبَىادَطََػ ٤ُْي،َػ ًِ ٌَب  ,রাঠি َػ

দন্ড, িা stick, staff, cratch 

 

ٌََ ٌََ ٌٌْ(]ٗ[َػ  ,ঈল্টান (َػ

প্রলঢপলরঢ ওযা to reverse, to 

reflect (٠ٛ)  

ٌََ ًَ  III লফলযাধীঢা ওযা, লফযি َػب

ওযা, ঢযাঘায ওযা, ঈঢযি ওযা 
to oppose, to molestmto disturb 

(َٙ٠ٛ)  
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ٌََ ًَ  VI ঈল্টা য়া to be رَؼَب

reversed 

ٌََ ٌَ ْٗؼَ  VII ঈল্টা য়া to be اِ

reversed (ػ٠ِ)  

 ٌَ ٌْ  ,ঈরঝান, প্রলঢপরন, লফযীঢ َػ

reversal, contrary, opposite 

 َ٢ َِ ٌْ  ,লফলযাধ ংিান্ত, লফযীঢ َػ

লফরূ antithetical, adverse, 

opposite 

 ٌَ ٤ْ ٌِ  স্তয,ঙু্কয layer, shoot َػ

ََخ َ ًَ ؼَب ُٓ ََبدَطَ ًَ ؼَب ُٓ  ুলফধা, 

ঈঢযলি, য়যালন, প্রলঘষ্টা, ংগ্রাভ, 

মুদ্ধ disturbance, molestation, 

harassment, struggle, fight, battle 

 ًَ ب ٌَ ِؼ ْٗ ٍَبدَطََاِ ٌَب ِْٗؼ  প্রলঢপরন اِ

reflexion –ٍَبد ٌَب ِْٗؼ  লবফযলি اِ
reflex (action) 

 ٌَ ًِ দণ َػب া, অডার (ফালঢয), 

ঙায়া, প্রলঢপরও sreen, lamp 

shade, reflector 

ََخ َ ًِ  ,প্রলঢপরও, ফালঢয ঙায়া َػب

কঘালঔয ঙায়া reflector, lamp 

shade, eye shade 

 ٌَ ًِ ب َٜ ُٓ  লফযীঢ ম্পলওণ ঢ 
relating to counter 

 ٌَ ًِ زَؼَب ُٓ  লফযীঢ, লফলযাধীঢ, 

যষ্পয লফলযাধী oppsite, 

opposed, conflicting 

 ٌَ ٌِ َْ٘ؼ ُٓ  প্রলঢলফলম্বঢ reflected 

 চফুুণুফুবাফ, অনালডনাَعَكَشة  
awkwardness, clumsiness 

 

ٌَقََ ٌْق(]ٕ[]ٗ[َػ ف،َػ ْٞ ٌُ  অফদ্ধ (ُػ

যাঔা, চলডয় ধযা, অি য়া, 

অলফষ্ট য়া, ফযস্ত য়া, 

ফাধাীন ণাওা, ফয কনয়া, 

লফযঢ যাঔা, দলূয যাঔা, to adhere, 

to clinge, to be addicted,, be 

obssessed, to remain 

uninterrupted, to retire, to hold 

back, to restrain (َٙػَٖػ٠ِ)  

ٌّقػ  II ধলযযাঔা to hold back (َٖػ

ٙ)  

ٌَّقََ  V ফন্নীণাওা, ফলয ণাওা رَؼَ

to remain isolated (ٖػ)   

ٌَقََ  VIII লনলফলদঢ ণাওা to اِْػزَ

devote (ا٠ُ)  

 ػِتََ                                      ػٌق
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قَ  ِٓ َٕطََػب ْٞ وُ ًِ ،َػب ف  ْٞ ٌُ ،ُػ ٌَّق   ُػ
অি, অলফষ্ট, প্রদত্ত, নলভঢ, ফযস্ত 
addicted, given, obssessed, bent, 

busy 

ََْ ٌَ ٌْْ(َ]ٗ[ََػ  ,অাঁটি ফাাঁধা (َػ

এওালণ ফাাঁধা, যালওঝ ওযা to 

bunddle up 

َََّ ،َػ ََّ  ম্ভফঢ, য়ঢফা (যপ) َُؼَ
perhaps, may be 

 

َََّ (]ٗ[َػ َّ  ীলডঢ য়া to be (َػ

ill 

َََ  II দঔরওযা, ফযস্তণাওা to َػَِّ

occupy, busy (َٙة)  

َََ   (ة) V দঔর ওযা to occupy رَؼََِّ

َََّ َ  VIII ীলডঢ য়া, চুাঢ اْػز

ওযা, নলচয কদয়া, বানওযা, to 

be ill, weak, to make an excuse, to 

instance, offer,to pretend 

دَطَِػَِّخ َ ،ِػَلَّ  َ  ,ুস্থঢা, কযাক ِػَِ

দফুণরঢা, কু্ষঢ, ত্রুটিূডণঢা, illness, 

sickness, disease, deficiency, 

defect, defectiveness- ََِِػ ََ  ওাযন, 

চুাঢ, বান, অলফদন caise, 

reason, excuse, pretense, plea 

دَطََػَِّخ َ  ঈ স্ত্রী, নাকযী َػَلَّ
concubine 

 ََ ٤ْ ِِ  ,ীলডঢ, ুস্থ أَِػََلء َطََػ

ুস্থফযলি, রুকী, কওাভর, বদ্র, 

অযাভপ্রদ sick,ill, sick person, 

patient, soft, gentle, pleasant 

 দখুণঝনা csuality ػ٤َِِّّخ َ

٤َِْخ َ ٕ،َُػ٤َِِّّخ ،ِػ ْٞ  ,ঈচ্চঢা, রম্বা ِػ٤ُِِّّ

ঈধ্বণঢা, লফযাঝত্রৃ, ভাাত্রৃয, height, 

elevation, altitude, gretness, 

sublimity 

 ,অযাভ, ান্তনা, ফলষ্ট ُػََلَُخ َ

ফাাঁলও comfort, consolation, 

remnant, rest 

 ََ ٤ْ ِِ ٤ََِِْلدَطَرَْؼ  ,লফলনাদন, লফঘুযলঢ رَْؼ

ঔণ্ডন, কপ্রযডা, ফযাঔযা 
entertainment, diversion, 

justification, motivation 

دَطَرَِؼَِّخ َ  ,বান, চুাঢ رَِؼَلَّ

ঈমূি, প্রলঢলনলধ, লফওল্প 
pretense, excuse, expedient, 

surrogate, sustitute 

 ٍَ  ,ুস্থঢা, ীডা, কযাক اِْػزََِل

দফুণরঢা, ত্রুটিূডণঢা illness, 

sickness, disease, weakness 

 ػِن                ػِّت



26 

 ٍَ ْٞ ْؼُِ َٓ  ীলডঢ, ুস্থ, কযাকগ্রস্থ ill, 

sick, ailing 

 ََ ؼَ ُٓ  ীলডঢ, ুস্থ, কযাকগ্রস্থ ill, 

sick, ailing 

 ََ َ ْؼز ُٓ  ীলডঢ, ুস্থ, কযাকগ্রস্থ, দফুণর 

ক্ষয (গ্রা), ত্রুটিমুি ব্দ 

(গ্রা) ill, sick, ailing, weak letter 

(gram), defective word (gram) 

 

ِْت(]ٕ[َػَِتََ  দাক কদয়া to mark (َػ

skin 

 II কওৌঝায়বডা to can َػَِّتََ

ِْجَخ َ َطَُػ ،ُػَِت   ফাক্স, কওৌঝা, টিন ِػََلة 
box, can, tin 

 III লঘলওৎা ওযা, ভগ্ন]ػِظ[ََػبَُظََ

ণাওা, ঘাল ওযা, লযঘমণা ওযা, 

কঘষ্টা ওযা, প্রবাফলফস্তায ওযা, 

কফাছান, to treat, to occupy, to 

attend, to cultivate, to process, to 

endeavor 

 VI লঘলওrা ধীনণাওা to be رَؼَبَُظََ

under treatment 

 VIII ধ্বস্তাধলস্ত ওযা to اِْػزََِظََ

wrestlee 

ِْظَ  َطَِػ ط  ْٞ নালস্তও, ভালচণ ُػُِ  
infidel, rugged, vulgar 

ؼَبََُغخ َ ُٓ  লঘওাৎা, কফা, লযঘমণা 
treatment, nursing, handling 

 ,লঘলওৎা, প্রলঢওায, অলযাকয ِػََلطَ 
medical treatment, cure 

অলযাকয ম্পলওণ ِػََلِع٢َ  ঢ, 

লঘলওৎা লফদযাকঢ curative, 

therapeutic  

 কভলটলওর লঘলওৎা رَؼَبُُظَ 
medical treatment 

 

ِْق(َ]ٗ[ََػَِقََ  অায ওযান (َػ

(শু)to feed ( ٛ٠ )  

َطََػَِقَ  ،أَْػََلف   ,শুঔাদয ُػُِلَخ ،ِػََلف 

অায fodder, food 

فَ  طََػَلَّ كَخَ   শুঔাদয লফলিঢা َػَلَّ
seller of fodder 

كَخ َ ْٞ َ،ََػََلئُِقَطََػُِ  শু-ারায় ُػُِق 

ঔায়ালনা শু, stall-fed animal- 

 শুঔাদয fodder ُػُِقَ 

ْؼَِقَ  ِٓ ُُِقَطَ ؼَب َٓ  াত্র, শুয কবাচন 

াত্র manger, tub, basin 
 ػَََِْ                            ػِن
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فَ  ْٞ ْؼُِ َٓ  শুারায় অাযওৃঢ, 

কভাঝা কাঝা stall-fed, fattened 

 

ِِنََ م،َػََلهَخ،ََػَِن(]ً[َػ ْٞ  ছুলরলয় (ُػُِ

যাঔা, অঝওাআয়া যাঔা, to hang-

م،َػََلهَخ َ ْٞ  যাঔা, শুরু ওযা, ংমুি (ُػُِ

ণাওা, ভগ্নণাওা- ِِوَبدَْلُوْ )عُ  م(ََػ  

কবণ ফঢী য়া to become 

pragnant 

II ছুলরলয় যাঔা, ঢণَػَِّنََ মুি ওযা, 

ভন্তফয ওযা, গুরুত্রৃ অলযা ওযা 
to hang, to make conditional, to 

comment, to remark 

 IV ছুলরলয় যাঔা to hang أَْػَِنََ

 ,V ছুলরলয় ণাওা, করলকণাওা  رَؼََِّنََ

ভগ্নয়া, লনবণ য ওযা, ঈলিঔ 

ওযা, ম্পওণ  মূি ওযা to be 

suspended, to stick, adhere, to be 

devoted, to depend, to refer 

ِْنَ  َطَِػ  ,ভূরযফান লচলনল أْػََلم 

precious object 

 যিলঘালা َػَِوَبدَطََػَِنَ 

(লঘলওrা) , কছাাঁও, চভাঝ 

ফাধাযি medicinal leech, leech, 

blood clot 

ِْوخ َ  ,ভায, প্রায, কফঢভাযা ػ

যভাডাআ, (এওঝা) লঝুলন 
beatung, a threshing, flagellate 

٤ِِْنَ   ,শুঔাফায, ঔাদয ػَلئُِنَطََػ

অায, খা fodder, grass, feed 

 ,রঢালনা কাঙ-কাঙডা ُػ٤َِِّنَ 
climbing plants, herbs 

 চঙ্গর, কছা-ছাড bush ُػ٤َِِّوَخ َ

مَ   কওাঝ ছুরালনায ঈওযন, coatَػَلَّ

hanger 

طََػََلهَخ َػََلئُِن،َػََلهَبدَ  ংমুলি, 

লনষ্ঠা, কস্দ, ফন্ধন attachment, 

devotion, affection, bond – َػََلئُِنََ  

ম্মন্ধ, ম্পওণ , ম্মন্ধী ওযড, 

ফন্ধন, কচাঝ, ঘুলি, ংলমাক 
relation, affiliation, association, 

connection- َػََلهَبدَ ম্মন্ধ, ঢণ  
relation, condition(social, 

economic)  

 লপঢা, ছুরাআয়া َػََلئُِنَطَِػََلهَخ َ

যাঔায লপঢা a strap  
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هَخ َ  ,কওাঝ ছুরালনায ঈওযন َػَلَّ

coat hanger 

 লধও অওলণন, লধও أَْػَِنَُ

কছাাঁও more incline 

ْؼََلمَ  ِٓ ٤ُُِْنَطَ ؼَب َٓ  কঙাাঁ (ভাযা) 
pluck (of animal)  

٤ْنَ  ِِ ٤ِِْوَبدَطَرَْؼ ٤ُُِْن،رَْؼ  ,ছুরন্ত رَؼَب

াভলয়ও লনফৃলত্ত, ঈভ, hanging, 

temporary stay, remission- 

٤ِِْوَبد ٤ُُِْن،رَْؼ  ,ভন্তফয, বালয رَؼَب

মণালরাঘনা ভূরও ভন্তফয, ছুরন্ত 

ফালঢ commentary, comment, 

explanatory remarks, suspended 

lamp 

٤ْوَخ َ ِِ ٤ِِْوَبدَطَرَْؼ ٤ُُِْن،رَْؼ  ,টীওা, কনাঝ رَؼَب

টীওাটিপ্পনী, ভন্তফয note, comment, 

annotation 

 ,ংমুলি, লনষ্ঠা, কস্দ, ংলমাক رَؼَُِّنَ 

ম্মন্ধ, কমাকালমাক attachment, 

devotion, affection,connection, 

relationship 

ؼَِِّنَ  ُٓ  ভন্তফযওাযী commentator 

ؼََِّنَ  ُٓ  ছুরন্ত, ঈলদ্রৃগ্ন, স্থলকঢ, 

লনধণালযঢ, লনবণ যীর, ঢণ মুি 

suspending, in abeyance, 

dependant, conditional 

ؼََِّوَخ َ ُٓ ؼََِّوَبدَطَ ُٓ  প্রাঘীযত্র, কাষ্টায, 

placard, poster –ؼََِّوَبد ُٔ  প্রাঘীন اُ

অযফী ওলফঢা_ংগ্র 

زَؼَِِّنَ  ُٓ  ংমূি, লনভগ্ন, ম্মলন্ধঢ, 

ম্পলওণ ঢ  attached, devoted, 

connected, related 

 َْ ِْوَ َُْطَََػ  ,লঢঢা কাঙ লফলল َػََلهِ

very bitter pant, colocynth 

 

ِْي(َ]ٗ[َ]ٕ[َََػَِيََ  লঘফান to (َػ

chew 

ِْيَ   অঞালফলল mastic ِػ

 

ََْ ِِ ِْْ(]ً[َػ চানা, ঢওণ (ِػ  য়া, 

লযলঘঢ য়া, ৃণও ওযা to 

know, to be aware, to periceive, to 

distinguish (َٖٓة٠َٛ)  

ََْ  II লক্ষা কদয়া, লঘলিঢ ওযা َػَِّ

to teach, to designate (ة٠َٛ)  

ََْ  ,IV চানালনা, ঈলদ কদয়া أَْػَِ

ফকঢ ওযান, লযলঘঢ ওযান 

to let know, to advise, to aquint (َة

َٙ٠ٛ)  

 ػِْ                                                ػِّْ
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ََْ   (٠ٛ) V লঔা to learn رَؼََِّ

ََْ زَْؼَِ ٍْ  X  লচজ্ঞাা ওযা, ফকঢ اِ

য়া, to ask, to be informed 

ّ َطَِػَِْ ْٞ َْ ُػُِ  জ্ঞান, লক্ষা, কঘঢনা, 

ঈরলব্ধ knowkedge, learning, 

cognizance, perception-   َّ ْٞ  ُػُِ
লফজ্ঞান science- َُّ ْٞ ُ  প্রওৃলঢ اُؼُِ

লফজ্ঞান the ntural science 

 َ٢ ِٔ ِْ  ,লফজ্ঞান লফলয়ও, লফদ্রৃান ِػ

ললক্ষঢ scientific, learned 

٤َّخ َ ِٔ ِْ  নফজ্ঞাননও প্রওৃলঢ scientific natureِػ

 َْ ّ َطََػَِ  ,লনদণন, লঘি, তফলষ্ট أَْػََل

ওাঝা-কঞাঝ, যাস্তায লঘি, ঢাওা, 

এও লফলষ্ট ফযলি, এও ঈলিঔ 

কমাকয ফযলিত্রৃ, এওচন ওঢৃক্ষ, 

ফযলি নাভ (গ্রা) sign, token, 

mark, road sign, flag,a 

distinguished man, an authority, 

proper name (gram)- 

ٍَْ َْ اِ ََُْػَِ ٍْ َطَاِ ِّ بُءََاالَْػََل َٔ  ফযলিনাভ 
proper name 

 َْ َٕطََػبَُ ْٞ ُٔ َُْ،َػبَُ ُِ ا َٞ  ৃলণফী, লফশ্ব َػ
world, universe 

 َ٢ ِٔ  ,দলুনয়াফী, লফশ্বলফলয়ও َػَِ

ককুরায, ধভণীন worldly, secular, 

relating to world 

٤َّخ َ ِٔ অন্তচণ َػبَُ ালঢওঢা 
internationality 

ََٔ ب٢َِٗ َػَِ َٔ ،َػَِ ب١  َٔ َٕطََػبَُ ْٞ ب٤ُِّٗ  াধাযন 

করাও, আলরৌলওও, ধভণলনযলক্ষ,  

laic,lay- ٕ ْٞ ب٤ُِّٗ َٔ  ভূঔণলরাও, ুযলঢ َػَِ

নয় এভন করাও layman (in 

distingtion from clergy) 

 َْ ٤ْ ِِ بُءَطََػ َٔ  ,জ্ঞানী, ললক্ষঢ, জ্ঞ ُػَِ

লফদ্রৃান knowing, cognizant, 

learned, -َُْ ٤ْ ِِ  ফণজ্ঞ (অিা اُؼَ

ঢায়ারায গুড লফলষ্ট নাভ) the 

Omniscient 

 َّ  ূডণজ্ঞাঢ, লঢজ্ঞানী, লফদ্রৃান َػَلَّ
very learned, erudite man 

خ َ َٓ  লঢলফদ্রৃান, লঢজ্ঞানী َػَلَّ
very learned, erudite man 

خ َ َٓ بدَطََػََل َٓ َُْ،َػََل  ,লঘি َػََلئِ

লনদণন, ফযাঘ, প্রলঢও, তফলষ্ট, 

াণণওযওাযী লঘি, ঈকণ sign, 

mark, badge, emblem, 

distinguishing mark 
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 َْ ٤ْ ِِ َُْطََػ ُِ  ,ভূরয প্রলঢলফদন َػ٤َب

tender –َُْ ُِ  ালন ূডণকূ, ভূদ্র َػ٤َب
well(water full), sea 

خ َ َٓ ْٞ َُْطَُػُِ ٤ْ ُِ  যাস্তা-লঘি, াআন أََػب

কাষ্ট, লনলদণনা প্রলঢও road sign, 

sign post, guide post 

خ َ َٓ  লঢলফদ্রৃান, লঢজ্ঞানী رِؼَََل
very learned, very erudite 

 َْ ؼََِ َٓ َُْطَ ُِ ؼَب ُٓ  স্থান, ণ, দাঙ্ক, লঘি, 

তফলষ্ট, যাস্তায লঘি, াআন কাষ্ট, 

লনলদণনা লঘি, place, spot, track, 

trace, land mark, mark, road sign, 

sign post –َُْ ُِ ؼَب ُٓ  নুলন্ধৎা, 

তফলষ্ট লঘি, ফয়ফ (যীয) 
curiosities, traits, contours 

خ َ َٔ ؼََِ َٓ بدَطَ َٔ ؼََِ َٓ  লফশ্ব কওাল 
ecyclooedia 

 َْ ٤ْ ِِ بدَطََرَْؼ َٔ ٤ْ ِِ َُْطَرَْؼ ٤ْ ُِ  ,ঢণয رَؼَب

ঈলদ, লনলদণনা, লক্ষা, প্রলক্ষড, 

ঙাত্রত্রৃ information, advice, 

inatruction, teaching, training –َُْ ٤ْ ُِ  رَؼَب
লনলদণনা, অলদ, কখালনা, ঢণয 
instructions, directives 

 َ٢ ِٔ ٤ْ ِِ  লক্ষা লফলয়ও, educational رَْؼ

 َّ  ,প্রজ্ঞান, ঈলদ, ঢণয اِْػََل

কনাটি notification, advice, 

information 

 َ٢ ِٓ  প্রজ্ঞান লফলয়ও, ঢণয اِْػََل
communications in compound, 

information  

 َْ লক্ষাচণ رَؼَُِّ ন, জ্ঞানাচণ ন, ডাশুনা 

ওযড, লক্ষা, learning, studying, 

study, education 

 َّ زِْؼََل ٍْ بدَطَاِ َٓ زِْؼََل ٍْ  ,নুন্ধান اِ

inquiry –بد َٓ زِْؼََل ٍْ  ঢণয اِ
informations 

 َْ ُِ بُءَطََػب َٔ  ,কমচালন, জ্ঞানী ُػَِ

লযলঘঢ, ফকঢ, লফললজ্ঞ, 

কাচীফী, knowing, familiar, 

acquainted, professional –َُُػِٔبء 
জ্ঞানী, লফদ্রৃান, লণ্ডঢ, লফজ্ঞানীয 
learned, erudite, scholar, scientist 

خ َ َٔ ُِ  ,জ্ঞানী ভলরা, কালয়ওা َػب
woman scholar, singer 

٤َّخ َ ِٔ ُِ  ,ালণ্ডঢয, লক্ষায লটগ্রী َػب

ভমণাদা learedness, erudition, 

wisdom, rankof scholar (ship), 

education 

 ػَََِْ                        ػِْ

 ػ٢ِ                           ػِٖ
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 َْ  লধও জ্ঞানী, লধও ললক্ষঢ أَْػَِ
more knowledgable, more learned 

 َّ ْٞ ْؼُِ َٓ بدَطَ َٓ ْٞ ْؼُِ َٓ ،ُْ ٤ْ ُِ ؼَب َٓ  চানা, 

লনলদ্দণষ্টওৃঢ, প্রদত্ত, ফযআ! 

লনশ্চয়! কওান লন্ন কনআ! চান 

লযভান, ওভণফাঘয (গ্রা) known, 

determined, given, of course! 

Certainly! sure! active voice (gram) 

–  َُْ ٤ْ ُِ ؼَب َٓ  লনলদ্দণষ্ট ংও, লনলদ্দণষ্ট 

অয়, ঝযাক্স, ঔযঘ fixed sim, fixed 

income, tax, cost بد َٓ ْٞ ْؼُِ َٓ-  জ্ঞান, 

লক্ষা, ঈরলব্ধ, অলফষ্কায, চণ ন, 

ফলঢলচলনল, ঢণয, ঈাত্ত, ঔফয 
knowledge, learning, perception, 

facts, information, news 

 َْ ؼَِِّ ُٓ َٕطَ ْٞ ُٔ ؼَِِّ ُٓ  লক্ষও, ঈলদও, 

teacher, instructor 

خ َ َٔ ؼَِِّ ُٓ بدَطَ َٔ ؼَِِّ ُٓ  ভলরা লক্ষও, 

woman teacher 

 َْ ؼََِّ ُٓ  প্রললক্ষঢ, ঈলদ্দষ্ট, ললক্ষঢ, 

trained, taught, instructed 

 َْ زَؼَِِّ ُٓ  লক্ষানলফ, ললক্ষঢ, এওচন 

ললক্ষঢ করাও apprentice, 

educated, an educated man 

ََٖ ََٖ،ََػَِ ََٖ،َػُِ ِِ  ( ػَِٖ،ُػُِٞ،ػَل٤ٗخ(]ٕ[]ى[]ً[ََػ

প্রওা ায়া to be known 

ََٖ ةَ) III প্রওা ওযা to disclose َػبَُ

ٙ)  

ََٖ  ,IV প্রওা ওযা, কখালনা ওযা أَْػَِ

লফজ্ঞলপ্ত কদয়া, াক্ষী কদয়া, 

লফশ্বা খাঢও ঢাওযা to 

proclaim, to notice, to give 

evidence, to betray, to disclose 

(٠ٛ)  

ََٖ  VIII প্রওা ায়া to be اِْػزََِ

known)  

ََٖ زَْؼَِ ٍْ  X প্রওা ায়া, প্রওা اِ

ওযলঢ ঘায়া to be known, to 

seek to disclose 

 ,কঔারা কভরা, চন ভলক্ষ َػًَِ٘ب

openly, publicly 

 ,কঔারা, ঈন্িু, প্রওায open َػ٢ََِِ٘ 

overt, public 

 উনু্ক্ততা opennessَػ٤ََِِّ٘خ َ

 َٖ ِِ  ,কঔারা, ঈন্িু, প্রওায, স্পষ্ট َػ

open, overt, public, patent َ َػََل٤َِٗخ 
ওঝঢা, লঙ্কাঘ, যরঢা, 

প্রঘায, প্রওা openness, publicity -  

 ,কঔারাঔুলর, প্রওালয َػََل٤َِٗخًَ
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ুষ্পষ্টবালফ openly, publicly, 

patently 

 َٕ  ,প্রওানা, কখালডা اِْػََلَٗبدَطَاِْػََل

ঈদ্ঘাঝন, কখালনা, লফফৃলঢ, প্রজ্ঞাড, 

লফজ্ঞান, প্রঘায, কাষ্টায 
publication, revelation, 

manifestation, decleration, 

statement 

 َٖ ِِ ْؼ ُٓ َٕطَ ْٞ ُِِ٘ ؼ ُٓ  কখালও, announcer 

 َٖ ْؼَِ ُٓ  লনভলন্ত্রঢ, summoned (in 

court) 

 ঈাঁঘু (ُػُِٞ(ََ]ػ٠ِ،ػِٞ[َ]ٕ[َػَل

য়া, ঈলয ঞা, রম্বা য়া, 

লঢিভ ওযা, ঈল্টান, ঈয 

ডা, দওর ওযা, to be high, to rise 

high, to be taller, to be located 

heigher, to exceed, to overcome, to 

befall, seize( ٠ََٖٛٙٓ)  

  (٠َٛٙ) II ঈলয ঞালনা to rise َػ٠َِّ

 ,IV ঈলয ঞা, কচাড কদয়া أَْػ٠َِ

ঈন্নীঢ ওযা, to rise, to stress, 

promote 

 V ঈলয ঞা, ঈাঁঘু য়া, to رَؼ٠ََِ

rise, to be high 

 ,VI ঈলয ঞা, ঈাঁঘু য়া رَؼَب٠َُ

লনলচলও ফড বাফা, দলূয ণাওা, to 

rise,to deem one above, to stay 

away 

ز٠ََِاِػََ  VIII ঈলয ঞা to rise 

زَؼ٠ََِ ٍْ  X ঈলয ঞা, দঔর কনয়া اِ
to rise, to take possession 

ََُ ََػ ْٖ ِٓ  ঈয লঢ from above 

 َٞ  ,ঈচ্চঢা,রম্বা,ফডত্রৃ,ভুচ্চঢাُػُِ

ভাাত্ময height, tallness, 

greatness,exaltedness,sublimity 

 َ١ ِٞ ِْ  ,ঈয-লফলয়ও, ঈলযয ُػ

ঐশ্বলযও upper, heavenly 

 َ١ ِٞ  ,ঈলযয, স্বকীয়, লফত্র َػَِ

ঐশ্বলযও upper, heavenly, devine 

 ,ঈচ্চঢা, রম্বা, ফডত্রৃ, ভুচ্চঢা ُػ٠ًِ

ভাাত্ময, ঈচ্চদফী height, tallness, 

greatness, exaltedness, sublimity, 

high rank 

 ,ঈয, ঈলয, প্রলঢ (prep) َػ٠َِ

দ্রৃাযা, লঙ্গ, লঢ, মলদ, নুালয, 

এঙাডা, ফলর, চনয, নুালয, upon 

with, for, at, from, in addition to, 

 ػَّْ             ػ٠ِ
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inspite of upon, by virtue of, due to, 

according to 

 َ٢ِِ َطَََػ ٤َِْخَ   ,ঈঘা, রম্বা, ঈলত্থঢ ِػ

ভুন্নঢ, ভলভালিঢ, কলফণঢ, 

ম্মানীঢ, high, tall, elevated, 

exalted, sublime, lofty- َ ٤َِْخ  ِػ
ঈচ্চশ্রনী, লফলষ্টভানুল, upper class, 

people of distinction 

َطَُػ٤َِِّخ َ  ٢ُِ  ঈয ঢরায খয َػََل
upstair room 

ٕ ْٞ  ,লফণাচ্চ কফলস্ত, প্তভলফলস্ত ِػ٤ُِّّ

কফলস্ত য কব্বণাচ্চ স্থান, ওরযান 

প্রাপ্ত uppermost heaven, the 

seventh haven, the blessed 

 ঈচ্চস্থান, কশ্রষ্ঠঢা, অলবচাঢয َػََلءَ 
high rank, nobility 

 ওাভালযয লনাআ َػًَلَطََػََلح َ

(লঝালনায করৌঔন্ড) anvil 

٤َِْبءَ   ,ঈদাযঢা, দামণ, ভুচ্চঢা َػ

ভাাত্ময, কফলস্ত loftiness, 

exaltedness, sublimity, heavens 

ح َ َٝ  ,কমাক, ফৃলদ্ধ, ফাডলঢ ِػََل

লঢলযি ালযলঢালও, বঢুণ লও 
addtion, increase, raise 

 ,ঈচ্চঢা, দামণ, height ِػََل٣َخ َ

loftiness 

٤َِْبََّأْػ٠َِ ،ُػ٠ًَِطَُػ  ٍ  লধও أَػب

ঈাঁঘু, লফণাচ্চ, ঈচ্চঢয, heigher, 

highest, upper-  ٍَ  ,লফণাচ্চ স্থান أَػب

লফণাচ্চ ঘুাঁডা highest part, peaks 

 ٍَ ؼَب َٓ  অদণ, লবচাঢ noble 

٤َِِخ َ  ,ঈচ্চঢা, ফধণন, ফৃলদ্ধ, ঈিা رَْؼ

ঈলত্তারন elevation, enhancement, 

uplift, lifting 

 ,ঈচ্চঢা, ফধণন, ফৃলদ্ধ, ঈিা اِْػََلءَ 

ঈলত্তারন elevation, enhancement, 

uplift, lifting 

অলযান, ঈদ্ধণ اِْػزََِلءَ  ালযান, 

ascension 

زِْؼََلءَ  ٍْ  শ্রষ্ঠযত্রৃ, ফডত্রৃ superiority اِ

 ٍَ  ঈাঁঘু, রম্বা, ঈলত্থঢ, ঈচ্চ َػب

(ওি), ঈচ্চঢয, ঈদায, 

ভলভালিঢ, ঈচ্চলদয, ঈচ্চভালনয, 

ঔুফবার high, tall, elevated, loud, 

heigher, lofty,exalted,high ranking, 

excellent 

 ٍَ زَؼَب ُٓ  ঈাঁঘু, রম্বা, ঈলত্থঢ, ঈদায, 

ভলভালিঢ, ধ্বলনঢ, ফাচন high, 
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tall, elevated, lofty, exalted, ringing- 

َُّ٢ُِ زَؼَب ُٔ  ব্বণলশ্রষ্ঠ (অিা اُ

ঢায়ারায গুড) the Most High 

 

ংলক্ষপ্ত =ٓػْ ٌْهِ  ََََُّعلَ ََََّل اُ অনায 

ঈয ালন্ত ফললণঢ ঈও  

ََّْ ّْ=ػٖ+ٓب[َ)ػّٔٞ(َ]ٕ[ََػ  ]ػ

াধাযন য়া, প্রবাফারী য়া, 

লফস্তায ওযা, চয়ী য়া ( َٛ(٠   

ََّْ -]ٕ[ََػ কঞন ওযা, ন্তবূণ ি ওযা, 

প্রবাফ লফস্তায ওযা, অলাল ওযা, 

লফস্তায ওযা, অলরঙ্গ ওযা, 

প্রালযঢ ওযা, লফস্তালযঢ য়া, to 

be common, be prevalent, to 

spread, prevail-to incude, 

comprise, extend, be prevailing 

(٠ٛ)  

ََْ َّٔ  ,II াধাযন ওযা, ঙডান َػ

চনলপ্রয় ওযা, াকলড ডান to 

generalize, to spread, to 

popularize, to attire with turban 

ََْ َّٔ  V াকলড ডা to wear turban رَؼَ

ََّْ َ  VIII াকলড ডা to wear اِْػز

turban 

 َْ ّ َطََػ ْٞ ُٔ ّ ،ُػ ب َٔ  ঘাঘা, fathers أَْػ

brother 

خ َ َّٔ بدَطََػ َّٔ  পুপু paternal aunt َػ

ََّٔ خ َِػ  াকলড turban 

 َْ ٤ْ ِٔ  ,াধাযন, াফণচনীন, ফযাও َػ

প্রবাফারী, general, common, 

prevalant, comprehensive 

 َّ ْٞ ُٔ  ,াধাযনত্রৃ, াফণচনীনঢা ُػ

ূনাঙ্গ, মূ্পনণ, মু্পনণঢা, কমাক 
generality , iniversslity, prevalence, 

whole, total, totality – ّ ْٞ ُٔ  চন اُؼَ

াধাযন the public -  ب ًٓ ْٞ ُٔ  َػ

াধাযন বালফ, generally 

 َ٢ ِٓ ْٞ ُٔ  চনাধাযলনয, াফণচ ُػ

নীন, াধাযন, কফাভলযও public, 

universal, general, civil 

خ َ َٓ ْٞ ُٔ  লঢৃ-বাঢৃত্রৃ unclehood ُػ

خ َ َٓ ب َٔ َُْطَِػ بئِ َٔ  াকলড turban َػ

 َْ ٤ْ ِٔ াধাযনী ওযড, অন্তচণ رَْؼ াঢাওী 

ওযড, কডঢান্ত্রী ওযড, চনলপ্রয় 

ওযড generalization, 

universalization 

 ػٔل              ػَّْ
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 َّ  ,চন াধাযন, াফণচ নীন َػب

াধাযন  public, universal, 

common 

بح َ َّٔ َُّطََػ ا َٞ  ,াধাযনত্রৃ, চনলকাষ্ঠী اُؼ

চনকন generality, the masses, the 

people 

خ َ َٓ  -াধাযন বালফ,generally -َػب

َُّ ا َٞ  াধাযন ভানুল the commonاُؼَ

people 

 َ٢ ِّٓ  াধাযন, বদ্র, আঢয, যাস্তায َػب

করাও, ঔযাঢ করাও common, 

vulgar, vile, ordinary person 

٤َّخ َ ِّٓ  ,ঘলরঢবালা, াধাযন বালা اُؼَب
colloquial language, popular 

language 

 َْ َّٔ ؼَ ُٓ  াকলড লযলঢ turbaned 

 

لََ َٔ ل(]ٗ[َػ ْٔ  ায়ঢা ওযা, আচ্ছা (َػ

ওযা, কভযাভঢ ওযা, মায়া, 

কযয য়া, ফঢযন ওযা, 

ঔৃষ্টান ওযা to support, to intend, 

to repair, approach, go, embark, 

baptize 

لََ َّٔ  II তঢযী ওযা to build َػ

لََ َٔ  IV াাময ওযা to support أَْػ

لََ َّٔ  V আচ্ছা ওযা, ওযা, ভীফত্তী رَؼَ

য়া to intend, to approach 

لََ َٔ  VIII আচ্ছা ওযা, করান اِْػزَ

কদয়া, অস্থা যাঔা, লনবণ য ওযা, 

ওালচ রাকান, লনলশ্চঢ ওযা, ধায 

কদয়াto intend, lean, to rely, to 

depend, to use, to confirm   

ل َ ْٔ  ,লবপ্রায়, আচ্ছা, ঈলদ্দয َػ

ফানা, intention, intent, purpose- 

لًا ْٔ  আচ্ছাওৃঢ বালফ, ঈলদ্দয َػ

ভূরও, intentionally, on purpose 

 আচ্ছাওৃঢ, কস্বচ্ছাওৃঢ ػٔل١َ 
intentional, deliberate 

لَح َ ْٔ طَُػ لَ  َٔ  ,ায়ঢা, ভূরলফলয় ُػ

support, main subject َ ل َٔ -ُػ  গ্রাভ 

প্রধান, কৌয প্রধান village chief, 

mayor 

بك َ َٔ طَِػ لَ  ُٔ ،ػ  َ لَح ِٔ  ,ায়ঢা, ফন্ধনী أْػ

কঞওালনা, স্তম্ভ, লরায, কার,ঔুাঁটি 
support, buttress, bracket, post, 

pillar, pole 

بكَح َ َٔ  অধযজিয ওামণারয় office of deanِػ

(ػٔو،ػٔبهاح(]ٕ[]ً[ػٔو                        اػزٔل

  



36 

 ায়ঢা, প্রধান, কট ُػٔلاُءَطَػ٤ٔل َ

ভাষ্টায, লপ্রলন্পার, support, chief, 

headmaster principal 

٤ْلَحََ ِٔ  লপ্রন্পার, কটলভলি, ভলরা َػ

লযঘারও principal, hea- 

dmistress, directress 

ك َ ْٞ ُٔ طََػ لَحَ  ِٔ ل ،أْػ ُٔ  ,ঢাওা দন্ড ُػ

ঔুাঁটি, কাষ্ট, ঢীয, কঞওনা, ফালঢয 

ঔুাঁটি, লরায flagpost , lamppost, 

pale, post, buttress, shore- َ لَح ِٔ  أَْػ
লত্রওায ওরাভ column of news 

paper 

ك َ ْٞ ك =َػؼُ ْٞ ُٓ ٤ْلَُطَػب ِٓ ا َٞ  ,ঢাওা দন্ড َػ

ঔুাঁটি, কাষ্ট, ঢীয, কঞওনা, ফালঢয 

ঔুাঁটি, লরায flagpost , lamppost, 

pale, post, buttress, shore 

ِك١َ  ْٞ ُٔ  স্তলম্ভয ভঢ, ঔাডা, pillar َػ

shaped, vertical 

٤ْل َ ِٔ  িীষ্টান কদয নুষ্ঠান رَْؼ
baptism 

ل َ ُّٔ  লবপ্রায়, ঙ্কল্প, ঈলদ্দয رَؼَ
intention, determination, purpose- 

لًا ُّٔ ،رَؼَ ل  ُّٔ  আচ্ছাওৃঢ বালফ, স্বআচ্ছায় ثِزَؼَ
intentionally, deliberately 

ِل١َ  ُّٔ  ,আচ্ছাওৃঢ, কস্বচ্ছাওৃঢ رَؼَ

intentional, deliberate 

بك َ َٔ بكَادَطَاِْػزِ َٔ অস্থা, লনবণ اِْػزِ যঢা, 

লফশ্বা, লনশ্চয়ঢা, নুলভাদন, 

প্রলঢলনলধত্রৃ, reliance, dependence, 

confidence, بكَاد َٔ  ,ঊড, করান -اِْػزِ

credit, loan 

ل َ ِّٔ زَؼَ ُٓ  কস্বচ্ছাওৃঢ, আচ্ছাওৃঢ, 

deliberate, willful 

ل َ َٔ ْؼزَ ُٓ  লফশ্বস্ত, লনবণ য কমাকয, অস্থায 

ফস্তু, ায়ঢা, নুলভালদঢ, 

প্রলঢলনলধত্রৃ, reliable, depenable, 

support, approved, authorized, 

proxy, representative 

ِل٣َّخََ َٔ ْؼزَ ُٓ  দঢূলপ্রযড legation 

 

وََ ُٔ وََ،َػ َٔ بَهاح(]ٕ[]ى[َػ َٔ و،َػ ْٔ  ফঢী (َػ

ওযা, দীখণচীলফ য়া to live long, 

build home 

وََ  ُٔ بَهاح(]ى[َػ َٔ  লফওা রাব (َػ

ওযা, ঈন্নলঢ ওযা, লফওলঢ 

য়া, চনফহুর য়া, ূডণ য়া 
to thrive, to prosper, flarish, be 

inhabited, be filled 

 ػٔو                                        ػٔوََََََََََََ
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وََ - َٔ  ,চীফন বযুয ওযা]ٕ[ََػ

লফওলঢ ওযান, ঈন্নলঢ ওযান, 

ফা ওযা, ফযাপ্ত ওযা, অলধঢয 

ওযা (ভলন), তঢযী ওযা, 

ুনরুদ্ধায ওযা to fill with life, to 

cause to thrive, make prosperous, 

to inhabit, to pervade, to build 

وََ َّٔ  ,II ফাাঁঘলঢ কদয়া, চীফন্ত যাঔাَػ

চীফন দীখণালয়ঢ ওযা, চনফ হুর 

ওযা, তঢযী ওযা, যফযা ওযা, 

ূডণ ওযা to let live, to preserve 

life, to prolong life, to populate, to 

build, to provide, to fill, 

وََ َٔ  IV ভযা ওযা, ফঢী ূডণ أَْػ

ওযা to perform umra, to populate 

وََ َٔ  VIII লযদণন ওযা, ভযা اِْػزَ

ওযা to visit, to perform Umra 

وََ َٔ زَْؼ ٍْ  X ফলঢ ওযা to settle اِ

وَ  ْٔ َطَُػ و  َٔ  চীফন, চীফলনয أْػ

ভয়, অয়ুষ্কার, ফয় life, life time, 

age 

َوح َ ْٔ  াকলড, কভযাভলঢ ওাচ َػ
turban, repair work 

َوح َ ْٔ  ভযা ওযা to perform ُػ

Umra 

َوٟ ْٔ  চীফলনয দান, ঘালাফাদ ُػ
gift for life, cultivation 

بَهح َ َٔ  ফয (লনৌ), feet (naval) َػ

بَهح َ َٔ بَهادَطََِػ َٔ بئُِوَ،ِػ َٔ  َػ
দারানলওাঞা, স্থানা,স্থাফয ম্পলত্ত 
building, structure, real estate 

َوإ ْٔ  ,ফলঢ, ওাচ, কফলয ঞা ُػ

লফওলঢ য়া, ঈন্নলঢ ওযড, 

ঈন্নঢ, ঈন্নলঢ, ংষৃ্কলঢ, বযঢা, 

দারান, স্থানা inhabit-edness, 

activity, prosperity, civilization 

culture 

َوا٢َِٗ  ْٔ  াংষৃ্কলঢ লফলয়ও, বযঢা ُػ

ম্পলওণ ঢ cultural, pertaining to 

culture 

بِه٣َّخ َ َّٔ  ঈলঞয কদালন অলযান َػ

ওালযনী কুভাযী (মূদ্ধমাত্রী) 
camel-borne sedan with virgin in 

battle 

وَ  َٔ  লধও ফলঢ ূডণ, লধও أَْػ

চনফহুর, লধওবয, লধও 

লফওা ভান more inhabited, more 

populated, more cutivated 
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بهَ  َٔ ْؼ ِٓ তঢযী ওাযও,স্থলঢ, 

builder,architect 

بِه١َ  َٔ ْؼ ِٓ طَ بِه٣َّخَ  َٔ ْؼ ُٓ  স্থাঢয লফলয়ও 

achitectural َ بِه٣َّخ َٔ ْؼ ُٓ - তঢযীওাযও, 

স্থলঢ builder, architect 

٤َْوٙ َ ِٔ  ,কঞন, তঢলযওযড, স্থান رَْؼ

কভযাভঢ, ংষ্কযড, বযড, 

ূনংষ্কযড building, construction, 

repair, filling,  

٤َْوح َ ِٔ  বযড, বলত্তণওযড filling رَْؼ

بهَ  َٔ زِْؼ ٍْ  ফলঢ ওযড, ঈলনলফ اِ

স্থান, ঈলনলফ ফাদ colo-

nizing, colonization, colonialism 

 ,ঈলন কফ লফলয়ও اٍِزِؼٔبه١َ 

ঈলনলফওাযী, colonial, colonizer 

 াভাচয ফাদঈ লন اٍِزِْؼٔبه٣ّخ َ

কফফাদ imper-ialism, colonialism 

وَ  ِٓ ধুযললঢ, বলত্তণ ػب , মণাপ্তপ্র দত্ত, 

বয, ওললণঢ, লফওা ভান, 

ঈন্নলঢীর inhabited, populated, 

filled, amply provided, civilized, 

cultivated, thriving, prosperous 

وَ  ِّٔ ؼ ُٓ وَٕٝطَ ِّٔ ؼ ُٓ  লনলফলও, 

colonist 

وَ  َّٔ ؼَ ُٓ َٕطَ ْٝ ُو َّٔ ؼَ ُٓ  কচষ্ঠয (লঔরায়) 
senior (sports) 

وَ  ِٔ زَْؼ َْ ُٓ  লনলফলও, াভাচয 

ফাদী, লফলদল লফলচঢা colonial, 

imperialistic, colonist 

ََٔ زَْؼ َْ ُٓ َوادَطَ َٔ زَْؼ َْ َوح َُٓ  ঈলনলফ, 

ফলঢ colony, settlement 

 َِ َٔ  ঘকু্ষলযাক গ্রস্থ affected with أَْػ

eye disease 

 َٓ ب َٔ ُ  ঘকু্ষপ্রদা discharge of eyes ر

 

نََ ُٔ ن(َ]ى[ََػ ْٔ بهَخ،ُػ َٔ  কবীয য়া ( َػ
to be deep 

نََ َّٔ  II কবীয ওযা, to make َػ

deeper  

نََ َٔ  IV কবীয ওযা, to make أَْػ

deeper  

نََرََ َّٔ ؼَ  V কবীলয প্রলফ ওযা, 

কাললঢ য়া to penetrate 

deeply, to be absorbed (ك٠َٛ٢)  

نَ  ْٔ َطََػ بم  َٔ  কবীযঢা, ঢরলদ أَْػ
depth, bottom 

٤ْنَ  ِٔ  কবীয (নুবূলঢ) deep َػ

 ػَٔ                                                            ػٔو
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َََ ِٔ َ(َ]ً[َػ َٔ  ওযা, ঢৎয য়া (َػ

, প্রস্তুঢ ওযা, ওামণওযী ওযা, 

লযওল্পনা ওযা, রক্ষযঠিও ওযা, 

নুীরন ওযা, কঘষ্টা ওযা, ওষ্ট 

ওযা, প্রবালফঢ ওযা(গ্রা) to act, 

to do, produce, execute, plan, 

pursue, to aim, to take pain, to 

process, to affect (gram) (َػ٠ََٛٙ٠ِ

  (ك٢ٍَ

َََ َّٔ  II প্রাও লনলয়াক ওযা, লঘ َػ

মায়া, to appoint a governor, to be  

purulent ( َٙػ٠ِ  )  

َََ َٓ  III প্রলয়াক ওযা, গ্রয َػب

য়া, ফযফা ওযা, to apply, to 

proceed, to trade (ة٠ََٛٙ)  

 IV  ওালচরা কান, লযঘারনা أػََٔ

ওযা, to put to work, employ, use, 

operate (ػ٠َِك٢َة)  

َََ َّٔ  ,V ভযায় ডা, ওষ্ট ায়া رَؼَ

লনও কঘষ্টা ওযা to go in 

trouble, to take pain, to effort much 

َََ َٓ  VI ফযফা ওযা, ফালনচয رَؼَب

ওযা to trade (ٓغ)  

َََ َٔ  VIII ওাচ ওযা, লিয় اِْػزَ

য়া, লযঘারনা ওযা to work, 

be active, operate (٢َٛٙ)  

َََ َٔ زَْؼ ٍْ  X প্রলয়াক ওযা, ফযফায اِ

ওযা, লযঘারনা ওযা, প্রধান 

ওযা,স্থান ওযা to apply, use, to 

operate, to place at the head of 

some thing, to install (َٙػ٠ِ) 

 ََ َٔ َطََػ  ٍ ب َٔ  ,ওযা, ওাচ أَْػ

ওামণওরা, ওালচয িভ, ওালচয 

ণ, নুীরন, চণ ন, ঈৎাদন, 

ওামণ ম্পাদন, ফাস্তফ ওাচ, 

কঞনপ্রডারী, নুীরন doing, 

practice achievement, production, 

wrkmanship, prctical work, 

practice  ٍَ ب َٔ -أْػ  ওাচ, ওভণ, ঘুলি, 

চণ ন, ম্পালদঢ ওাচ, কা, 

ফযফা, ফালনচয, লল্প, প্রলদ, লচরা, 

প্রালনও এরাওা act, action, 

work, deed, acheivement, exploit, 

occupation, business, 

administrative area 

َٔػ  ػَٔ        
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  َ٢ِِ َٔ ওাচ ম্পলওণ َػ ঢ, pertaining 

to work- ٤ًِِب َٔ  ফাস্তলফ, ওামণঢ َػ
practically 

٤َِِّخ َ َٔ ٤َِِّبدَطََػ َٔ  ,ওাচ, ঘাকুযী, ওভণ َػ

ওামণওরা, ঈৎাদন, প্রলিয়া, 

কওৌর, work, job, acion, activity, 

manufacture, production, method, 

tech-nique 

َِخ َ ْٔ  ঔাযা ওাচ evil deed َػ

َِخ َ ْٔ  কফঢন, ালযশ্রলভও, ঝাওা, ণণ ُػ
wage, pay, currency, money 

 ََ ٤ْ ِٔ ََلُءَطََػ َٔ  ,প্রলঢলনলধ, এলচন্ট ُػ

দারার, কিঢা, লমাকী, রুকী, 

ভলের ,representative, agent, 

customer, pron, patoent, client 

٤َِْخ َ ِٔ  ভলরা কিঢা, ভলরা ভলের َػ
female customer, female client 

باَلَ َٔ بَُخ ََػ َٔ دَطََػ  কফঢন, ালযশ্রলভও, 

ওলভন, লচরা, প্রলদ, প্রালনও 

এরাওা pay, wages, commision, 

district, province, administrative 

area 

َُخ َ ْٞ ُٔ  ,দারালর, ওলভন brokerge َػ

commission 

 َ٢ُِ ب َٔ  ,শ্রভম্মন্ধীয়, শ্রলভও, ওভী ُػ
relating to works, labor, workers 

ََٓ ََ َٔ ْؼ َٓ َطَ َُ ِٓ ؼَب  ওাযঔানা, লভর, 

স্থানা, প্রলঢলঞান, কলফলনা কায 
factory, mill, workshop, institution, 

laboratory- ََُ ِٓ ؼَب َٓ  লল্প ওাযঔানা 
industrial plant 

َِخ َ َٓ ؼَب ُٓ ََلدَطَ َٓ ؼَب ُٓ  লঘলওৎা, ফযফস্থা, 

ওামণ প্রডারী, াভালচও চীফন, 

অঘযন, করনলদন, াযষ্পলযও 

ম্পওণ  treatment, procedure, sol 

life, behavior, transaction, mutual 

relation –َََٓلد ؼَب ُٓ  খাঝাখাটি 
handling 

 ََ ُّٔ  বান, বলঙ্গ, ঔুাঁঢঔুাঁলঢ, ধযন رَؼَ
pose, affectation, guise, 

mannerism 

 ََ ُٓ ফযফালয়ও ম্পওণ رَؼَب , ফযফা, 

অঘযন, করনলদন, trade relation, 

trade, dealings, transections 

 ٍَ ب َٔ زِْؼ ٍْ  ,ফযফায, ওাচ, প্রলয়াক اِ

লিয়া ওরা, খাঝাখাটি, াঢান 
use, employment, application, 

operation, handling 

 ػ٘جو              ػَٔ
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 ََ ِٓ َطََػب  ٍ ب َّٔ َ،ُػ َُ ِٓ ا َٞ  ,লিয় َػ

ওামণওযী, active, effective  –ََُ ِٓ ا َٞ  َػ

ঈাদান, ওামণওাযন, ফালওয 

লযফত্তণন ওাযী (গ্রা) factor, 

causative factor, word govetning 

another in sentence 

-  ٍَ ب َّٔ  ,প্রস্তুঢ ওাযও, ঈrাদও ُػ

তঢযী ওাযও, করঔও, ওভী, শ্রলভও, 

ওভণঘাযী, লযঘারও,াও, 

producer, maker, manufacturer, 

author, worker, employee, 

governor, 

َِٚ َثِ  ٍ ْٞ ُٔ ْؼ َٓ  ওামণা ওযী, তফধ, প্রয়াক 

ওৃঢ, ফযফালয লনলয়ালচঢ effective, 

valid, applied, in use 

 ََ ِٓ ؼَب ُٓ  গুডাঙ্ক  co efficient 

 ََ ِٔ زَْؼ َْ ُٓ  ফযফাযওাযী user 

 ََ َٔ زَْؼ َْ ُٓ  লনয়াকওৃঢ, ফযফহৃঢ 
employed, used 

ََلهَخ َ ْٔ طَِػ ُِوَخَ  ب َٔ  ,লফযাঝ, লফার َػ

প্রঘুয, এওদানফ gigantic, huge, 

giant, a giant 

َْٖ َّٔ (َ=َػ ْٖ َٓ + ْٖ  ( َػ

ََٚ ِٔ ٚ(َ]ً[ََػ َٔ  ,খুলযলফডা (َػ

লফণকাভী য়া to wander 

about, to stray 

ََ٢ ِٔ ٢(َ]ً[ََػ َٔ  ,ন্ধ য়া (َػ

স্পষ্ট য়া to be blind, to be 

obscure 

٠َّٔ  ,II ন্ধ ওযা, স্পষ্ট ওয َػ

ধাাঁধাাঁমূি ওযা to blind, to 

obscure, to renedr mysterious 

٠َٔ  ,IV ন্ধ ওযা, স্পষ্ট ওয أَْػ

ধাাঁধাাঁ মূি ওযা to blind 

٠َّٔ  V ন্ধ য়া to become رَؼَ

blind 

٠َٓ  VI ঘকূ্ষফন্ধ ওযা, লন্ধয رَؼَب

বান ওযা to sut eyes, to pretend 

not to see 

َْٖ  ,আলঢ, দলূয, ফালদ, ম্মলন্ধ (prep) َػ

ঈয, নুালয, লযফলঢণ  off, from, 

out of, about, on, according to 

ََّٖ (َ]ٕ[َ]ٗ[ََػ ّٖ  প্রঢীয়ভান (َػَٖ٘،َػ

য়া, য়া to appear, to occur 

(ٍ)  

 নুংঢা impotence (male) ُػَّ٘خ َ

 َٕ  কভখ clouds َػَ٘ب
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 َٕ طََػَ٘ب  রাকাভ bridle أَْػَ٘خَ 

 َٖ  নুং impotent (male) ِػ٤ِّْ٘

 অঙ্গযু grapes أَْػَ٘بُةَطَِػَ٘تَ 

 কুর, কুলরয য, পরলফলল ُػَ٘بةَ 
jujube 

ْ٘جَوَ   লঢলভ ভাঙ চাঢ َػَ٘بثُِوَطََػ

ুকলন্ধ লফলল (perfume) 

ambergris َػَ٘بثِوَُ-  sperm whale লঢলভ 

লফলল 

ْ٘جَِو١َ   লঢলভ ভাঙচাঢ ুকলন্ধ َػ

লফলল perfumed with ambergris 

ْ٘جَوَ   ,গুদাভ, রখয َػَ٘بثُِوَطََػ

াাঢার য়াটণ , ফযাযাও store 

house, hall, ward barrak 

ِ٘ذََ  ওষ্ট ায়া, া (َػَ٘ذ(]ً[َػ

ওাচ ওযা to be in distress, to 

commit asin 

 II ফাধয ওযা ওঠিড ওালচ toَػَّ٘ذََ

force to difficult task 

 IV ওলষ্ট কপরা, ওলঞায أْػَ٘ذََ

ফযফায ওযা, to distress 

 ,V ওষ্ট অনা, লফযি ওযা رَؼََّ٘ذََ

প্রলশ্ন লফব্রঢ ওযলঢ ঘায়া, ছকডা 

ওযা to bring trouble, to cause 

annoyance, to seek to cofuse with 

questions, to pick quarrel 

 ,দঃুঔ, কফদনা, ওষ্ট, দদুণা َػَ٘ذَ 

প্রলঢকুরঢা, ুলবধা, ওাঠিনয 
distress, affiction, hardship, misery, 

adversity 

 ,য়যালন, ঈrলডন, প্রঢাযডা اِْػَ٘بدَ 

ুলফধা, harassment, deception 

molestation, constraint 

 লচদ, নভনীয়ঢা, এওগুয়ভী رَؼَُّ٘ذَ 
tenacity, rigidity, obduracy 

زَؼَِّ٘ذَ  ُٓ  এওগুলয়, কচদী, obdurate, 

obstinate 

ْ٘زَوََ  ফীযত্রৃ কদঔান to َ]ػ٘زو[ََػ

display heroism 

٤َّخ َ ِٜ ُْ٘غ  দ্ধঢয, অত্মকলযভা, কফণ ُػ
haughtiness, self-importance, pride 

 )ػ٘ٞك(َ]ٗ[َ]ٕ[َ]ً[َ]ى[ََػَ٘لََ،َػِ٘لََ،َػُ٘لََ
কলঢ ণ লযঢণ ন ওযা, লফলণ 

মায়া, এওগুলয় য়া, to deviate, 

to swerve, to be obstinate 

ْ٘لََ  ,প্রলঢ, লনওলঝ, দ্রৃাযা,  (prep)ِػ

ঈয, ভলঢ, চনয at, near, by, with, 

on, upon, in  view of, in the openion 

of 

ْ٘ل٢َٓ           (ػَ٘ذ(]ً[ػِ٘ذ  ػ
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ْ٘لََٓب  মঔনআ, মঔন, কমভন as ِػ

soon as, whenever, when, as 

َِٚ  লনলচয প্রঘষ্টায়, লনচভন َٖٓػِ٘ل٣َبرِ

কণলও, লনলচয ঈদ্পাফন brown 

from his own mind,of ones own 

accord, his own brain child 

ْ٘لَئِنَ   ,ঢঔন, ক ভয়, ক ালণ ِػ

ঢৎওাযলন, মায পলর then, at that 

time, thereupon, with that, thereby 

طََػ٤ِْ٘ل َ  ,কচদওলয কঞওান ُػَ٘لَ 

কচদী, এওগুলয় resisting stubbonly, 

obdurate, obstinate, 

 ফাধা, লফলযাধীঢা, এওগুলয়ভী ِػَ٘بك َ
resistance, opposition, obstinancy, 

obduracy 

ؼَبَٗلَح َ ُٓ  ফাধা, লফলযাধীঢা, এওগুলয়ভী 
resistance, opposition, obstinancy, 

obduracy 

ؼَبِٗل َ ُٓ  কচদ ওলয কঞওান, কচদী, 

এওগুলয় resisting stubbonly,  

obdurate, obstinate (٠ٍََٛٙ)  

ْ٘لََُخ َ  ালয়ায কান song of the َػ

nightingale 

٤ُِْتَ  ْ٘لَ َطََػ ٍُ  ালয়া َػَ٘بِك
nightingale 

ْ٘لََ َّ َػ  রার যং লফলল red dyestuff 

 َ٢ ِٓ ْ٘لَ  খনওার (যং) deep-red َػ

َطََػَ٘يَ  ،أَْػُ٘ي  ى  ْٞ ،ُػُ٘  ঙাকর goat ِػَ٘بى 

َْ٘يح َ َْ٘يادَطََػ  ঙাকর goat َػ

 ফণা (লঙাঝ), spear َػََ٘يح َ

 ٌَ َطََػبِٗ ٌُ اِٗ َٞ  লঘযকুভাযী, ফয়ষ্ক َػ

কৃওভী spinster, old maid 

وَ  ُٖ ْ٘ ُوَطَُػ ِٕ  ,ঈৎলত্ত, চালঢ َػَ٘ب

ফং, চলঢকঢ তফলষ্ট, ঈাদান, 

origin, race, breed, ethnic 

element,component- َُو ِٕ  َػَ٘ب
চালঢয়ঢা nationalities 

ُِٖو١َ  ْ٘  চালঢ-ফডণ লফলয়ও ُػ
pertaining to race, racial 

ِو٣َّخ َ ُٖ ْ٘  ,চালঢ, চালঢয়ঢা race ُػ

nationality 

 ََ ُٖ ْ٘ َطَُػ َُ ِٕ  দ্ফ চাঢীয় কাঙ َػَ٘ب

লফলল squill   

ْ٘ؼََ٘بد  ঐলঢয, traditions َػ

 َٖ ْ٘ؼَ ؼَ ُٓ  স্তান্তলযঢ, কপ্রলযঢ 
transmitted, handed over 

ْ٘ق،َػبَٗبكَخ(]ى[ََػُ٘قََ  ওলঞাযঢা (َػ

ওযা to deal roughly  

 ػ٘نَََََََََََََََََََََ           ػ٘و
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 II ওলঞাযঢা ওযা to deal َػَّ٘قََ

roughly  

 IV ওলঞাযঢা ওযা to deal أَْػَ٘قََ

roughly  

ْ٘قَ   ,প্রঔযঢা, লনদণয়ঢা, ওলঞাযঢা ُػ

লংস্রঢা, লঢিঢা, ফলরষ্ঠঢা 
severity, harshness, bluntness, 

roughness, violence, bitterness, 

toughness 

 ,ওলঞায, লনষু্ঠয, বদ্র, কবাাঁঢা َػ٤ِْ٘قَ 

লংস্র, শ্রভাধয, ওঠিন stern, 

severe, harsh, ungentle, blunt, 

violent, strenuos, dfficult 

َٕ ُػَْ٘ ا َٞ لُ  প্রাডলি, ঢারুডয, ঠিও 

(ভয়) vigor, bloom, prime 

 লধও ওলঞায, লধও أْػَ٘قَُ

ঢীব্র, লধও ওওণ , লধও িুদ্ধ 
sterer, severe, harsher, fiercer 

 ি নুলমাক, ওলঞায رَْؼ٤ِْ٘قَ 

লঢযষ্কায, ঢীব্র বর্rনা 
reprimand, stern castigation, 

rebuke 

ْ٘ن(]ٕ[َػَ٘نََ  লযলচ্ছদ ওযা to cut (َػ

neck 

 খাডলভাঝা য়া to (َػَ٘ن(]ً[ََػِ٘نََ

be with broad neck 

 II খাড ধযা to grab by neck َػَّ٘نََ

 VI এলও লয করা أَْػَ٘نََ

চডাচলড ওযা to embrace each 

other 

 VIII চলডলয়ধযা to embrace اِْػزََ٘نََ

َطَُػُ٘نَ   খায neck أَْػَ٘بم 

،أَْػَُ٘ م  ْٞ َطََػَ٘بمَ ُػُ٘ ن   ঙাকলরয স্ত্রী-ফাচ্চা, 

ল্প ফয়ী ঙাকী she-kid,young she-

goat 

 ওাল্পলনও কূন griffon ػ٘وَبءَ 

 অলরঙ্গন, কাাক, প্রংা ِػَ٘بمَ 
embrave, hug admiration 

ؼَبَٗوَخ َ ُٓ  অলরঙ্গন, কাাক, প্রংা 
embrave, hug admiration 

 গ্রন, ারন, ফযড اِػز٘بمَ 
acceptance, adtation 

ك َ ْٞ ْ٘وُ  গুচ্ছ, ঙডা, অঙ্গলুযয َػَ٘به٤ِْلَُطَُػ

ঙডা cluster, bunch, bunch of 

grapes 

 َُ ْ٘وَب  কপযীয়ারা hawker ِػ

د ْٞ ٌَجُ ْ٘ ُتَطََػ ًِ  ভাওডা, spider َػَ٘ب

 ঈলদ্রৃগ্ন ওযা (َػَ٘ب٣َخ(]ػ٘ٞ[َ]ٗ[َػ٠َ٘
to worry 

 ػ٘ٞ           ػ٘نَََََ
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(َ]ٕ[]ػ٘ٞ[َََػَ٘ب  ٞ  ,লফডয়ী য়া (ُػُ٘

নম্র য়া, নূকঢ য়া to be 

huble, submissive, servileََ)ٍ(

 ,কচাড ওলয কনয়া ( ػ٘ٞح(]َٕ[َػَ٘ب

 ,ালন্ত ওযা ]ػ٢٘[]ٕ[ََػَ٘ب

ুলফধা ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, 

প্রবালফঢ ওযা, to disturb, disquiet, 

concern, to affect 

 ঈলদ্রৃগ্ন য়া,ান্ত(َػَ٘بء(]ً[ََػ٢ََََِ٘

য়া,ভলন যাঔা to be worried, be 

disquiet 

٢ْ٘(َ]ٗ[ََػ٠َ٘  ভলন ওযা, লবপ্রায় (َػ

ওযা, to have in mind, to mean (ََٙة

٠ٛ)  

َػ٠َََّ٘)ػ٢٘( II লনমণাঢন ওযা to 

harass (ٙ)  

  (٠ٛ) III যওযা to suatain َػب٠َٗ

 V ওষ্ট ওযা to toil رَؼ٠ََّ٘

 VIII মত্ন কনয়া to be اِْػز٠ََ٘

solicitous ( ٠ٛةَ )  

ح َ َٞ ْ٘  ফর, কচাড, ফাধযঢা, অগ্রান َػ

force, compulsion, violence-( ًَح َٞ ْ٘  (َػ

ফরূফণও 

 َٕ  নম্র, নুকঢ, ফন্নী, লফদগ্রস্তَػب

humble, subservient, captive 

ََٕ َٞ ْ٘  ঠিওানা কমাক ওযা to ]ػٕ٘ٞ[َػ

furnish with address 

َ َٕ ا َٞ ْ٘ َطََُػ ُٖ ٣ْ ِٝ َػَ٘ب  ঠিওানা, দফী, 

ংলক্ষপ্ত ায, নভূনা, স্বাক্ষয 
address, title, model, epitome, sign 

 َٕ َٞ ْ٘ ؼَ ُٓ  ঠিওানা মুি, ন্তলরণলঔঢ, 

দফীমুি addressed, inscribes, 

entitled 

 অান্ত ওযা, লনযয)ِػَ٘ب٣َخ(َ]ٗ[ََػ٠َ٘

ভলন ণাওা, অঙন্ন ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, 

লফলফঘনা ওযা to disquit, to be on 

some‘s ones mind, to regard 

 উনদ্বগ্ন য়া, শ্রভ)َػَ٘بء(َ]ً[ََػ٢ََِ٘

ওযা, to be worried, to labor 

٢ْ٘(َ]ٗ[ََػ٠َ٘  ভজন যাঔা, ভলন)َػ

ওযা, to have in mind, mean 

٢ِ٘   মণা, that is (i, e) ٣َْؼ٢ِ٘،َأْػ

–passive ََِػَ٘ب٣َخ(َُػ٢ِ٘) ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, 

ঈলদ্রৃগ্ন য়া, অগ্র ওযা, মত্ন 

কনয়া to worry, to be concerned, 
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to take interest, to take care (ة) in, 

of, to 

َػ٠َََّ٘)ػ٢٘( II লনমণাঢন ওযা to 

harass (ٙ)  

  (٠ٛ) III যওযা to suatain َػب٠َٗ

 V ওষ্ট ওযা to toil رَؼ٠ََّ٘

 VIII মত্ন কনয়া to be اِْػز٠ََ٘

solicitous (ة٠َٛ)  

 

 ,ওষ্ট, লুফধা, লযশ্রভ, দঃুঔ َػَ٘بءَ 

ভভণীডা pains, trouble, toil, 

distress 

 ,ঈলদ্রৃক, মত্ন, ঈrওিা, ওষ্টওয ِػَ٘ب٣َخ َ

ুঙ্খানুুঙ্খঢা, ভনলমাক, অগ্র, ওদয 
concern, care, solicitude, pains-

taking, meticul-ousness, attention, 

regard 

ْؼ٠ً٘ َٓ َطَ  ٕ ؼَب َٓ  নুবূলঢ, ণণ, 

ঢাৎমণ, পলরঢাণণ, ধাযনা, 

লবপ্রায়, লঘন্তা, রঙৃ্কঢপ্রওা 
sense, meaning, 

significance,concept, thought, 

import, rhetorical expression 

 َ١ ِٞ ْؼَ٘ َٓ  নুবূলঢ ম্পলওণ ঢ, ণণ 

ম্পওীঢ, পলর ঢাণণ ম্পলওণ ঢ 

(ব্দ, ফাওয) relatingto sense, 

meaning, import 

٣َبد ِٞ ْؼَ٘ َٓ  অদণ, ফস্তুকঢ লফলয়, 

তনলঢও, ideal, immaterial things, 

moral 

ؼَبَٗبح َ ُٓ  কঘষ্টা effort 

 َّٖ  ,কফদনা, ওষ্ট, ুলফধা, লযশ্রভ رَْؼ

ককারাভী pains, trouble, toil, 

slavery 

 ,কমাকান, প্রদান, ঈrওিা اِْػزَِ٘بءَ 

ঈলদ্রৃক, মত্ন, ঢওণ ঢা, অগ্র 
providing, solicitude, concern, 

maintainance, nursing, carefulness, 

interest 

 َٕ  ওরুড, দদুণাগ্রস্থ, অুলফধায় َػب
miseable, distressed, in trouble 

ْؼ٢َِ٘  َٓ  ঈলদ্রৃগ্ন, অিান্ত, অগ্রী, 

cncerned, affected, interested ة))   

ؼ٠ًَّ٘ ُٓ  ঙন্নভয় ওলফঢা umetrical 

poem 

 َٖ َ ْؼز ُٓ  ঈলদ্রৃগ্ন, ঈrওলিঢ, মত্নফান, 

ঢওণ , লঘন্তাূডণ, ভনলমাকী 
concerned, solictous, careful, 

mindful, thoughtful, attentive, 

 ػٜل               ػ٘ٞ
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لََ ِٜ ل(]ً[َػ ْٜ  ,ফকঢ য়া (َػ

বারওলয কদঔা, ভনলমাক কদয়া, 

লফশ্বা ওযা, প্রলঢলনলধ ওযা, 

অলযা ওযা, to know, be 

acquainted, familiar, attend, 

entrust, deligate, observe closely, 

impose (َٙا٠َُة٠َٛ)  

َٛلََ  ,III ঘুলি ওযা, প্রলঢজ্ঞা ওযা َػب

to make a contact (ػ٠َِة٢ََٛٙ)  

لََ َّٜ  ,V ায়ঢা ওযা, যঔ ওযা رَؼَ

ভলন যাঔা, ভনলমাক কদয়া, মত্ন 

কনয়া, লনলয়াক ওযা, ফাধয ওযা, 

প্রলঢজ্ঞা ওযা to support, to 

observe, to keep in mind, to pay 

attention, take care, engage, 

obligate, promise ( ػ٠َِة٠ٍََٛ)   

لََ َٜ زَؼَ ٍْ X লনবূণ اِ র বালফ প্রলঢজ্ঞা 

কনয়া, ঘুলি স্বাক্ষয ওযান to 

exact written commitment, to have 

signed a contact 

ل َ ْٜ طََػ كَ  ْٞ ُٜ  ,জ্ঞান, চানা, ঘুলি ُػ

খলনষ্ঠ মণলফক্ষড, লনষ্ঠাূডণ  

অনুকঢয, ূডণওযড, প্রলঢ লনলধদর, 

নযস্তওযড, লফশ্বা ওযড, 

knowledge, contact, close obse-

vation, deligation, veing, entrustin-

ك َ ْٞ ُٜ  ,প্রলঢশ্রুলঢ, ফাধযফাধ ওঢা ُػ

বায, দায়, ণ, ঘুলি, ভয়  
cmmitment, obligation, 

responsibility, liabilty, promise, 

contact, time 

لَح َ ْٜ  ,ঘুলি কঢ ফাধযঢা, দালয়ত্রৃ ُػ

লববাফওত্রৃ, লনশ্চয়ঢা, cntractual 

obligation, responsibility, 

guardianship, guaranty 

٤ْل َ ِٜ  ,লভত্র, ুহৃদ, তভত্রীফদ্ধ ally َػ

confederate 

ل َ َٜ ْٜ َٓ لَُطَ ِٛ ؼَب َٓ  স্থান, এরাওা, 

প্রলঢষ্ঠান, লম্মরন place, locality, 

institution, seminar 

َٛلَح َ ؼَب َٓ َٛلَادَطَ ب َٜ َٓ  ঘুলি, ফযফস্থা, 

কচাঝ, agreement, accord, alliance, 

treaty 

ل َ ُّٜ ُّٜلَادَطَرَؼَ  ,ওারলঢ, ায়ঢা رَؼَ

মত্ন, লচম্মা, লব বাফওত্রৃ, মত্ন, 

দালয়ত্রৃ গ্রন, ঙ্গীওায advocacy, 

support, care,guardi-anship, 

assumption ُّٜلَاد -رَؼَ  প্রলঢজ্ঞা, 

عبطَ        ٜٓبٛلادَطَٓؼبرلح َ ِٞ   اِػ
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ঙ্গীওায, দায়, দালয়ত্রৃ promise, 

pledge, liability, duty 

ك َ ْٞ ُٜ ْؼ َٓ  চানাশুনা well-known 

لَح َ ِّٜ زَْؼ ُٓ َٕطَ ْٝ لُ ِّٜ زَْؼ ُٓ  ঠিওাদায, 

ঈলদযািা, contractor, entrepreneur 

ل َ ِٛ زَؼَب ُٓ  ঘুলিওাযীদর- ٕالُمتَعَاِهُدوْ   

ঠিলও দাযীদর ভূ the 

contracting parties 

وََ ِٜ وََ،َػ َٜ بهََاح(]ف[]ً[ََػ َٜ ََٜو،َػ َْٜو،َػ و،ِػ ْٜ  )ػََ
ফযলবঘায ওযা to commit 

adultary ب(َ َٜ -ا٤َُْ )ভলরায ালণ 

َٛوََ  III ফযলবঘায ওযা to commit َػب

adultary (ٛب) 

وَ  ْٜ  ,ফযলবঘায, কফযারয় adultery ِػ

prostitution 

وَ  ْٜ  ফযলবঘাযী, adulterer ػ

بَهح َػََ َٜ  ফযলবঘায, কফযারয় 
adultery, prostitution 

وَ  ِٛ َطََػب به  َّٜ ُو،َُػ ِٛ ا َٞ  ফযলবঘায َػ

ওযড, কদলফলি ওযড, committing 

adultery, whoring-  َبه َّٜ  ,ফযলবঘাযী ُػ

কফযা adulterer, prostitute- َُو ِٛ ا َٞ  َػ

ফযলবঘালযডী, কফযা adulteress, 

prostitute, 

ُوَػََ ِٛ ا َٞ َوح ََػ ِٛ َوادَطََػب ِٛ ب  
ফযলবঘালযডী, কফযা  adulteress, 

prostitute, 

 ََ ِٛ َطََػب َُ ِٛ ا َٞ  ,াফণলবৌভ َػ

যাচকুভায, াও, যাচা 
sovereign, prince, ruler, 

 َٖ ْٜ  ভ (যঙ্গীড) wool ِػ

َُٖ ِٛ ا َٞ :َػ  ٖ ِٛ َطََػب ُٖ ِٛ ا َٞ  ,াঢ-া َػ

ঢার কালঙয াঔা-প্রাঔা, limbs, 

palm branches 

طََ ِٞ ََٞط(]ً[َػ  ,ফাাঁওা য়া (َػ

কাঁঘান, বাচ য়া, to be curved, 

be twisted 

 ,যাস্তা ফন্ধ ওযা [ٕ[]ػٞط[َػبطََ

নয লণ ডা, ণাভা to turn off, 

to stop 

طََ َّٞ  II ফাাঁওা ওযা to bend َػ

طََ َّٞ  V ফাাঁওা য়া to be curved رَؼَ

طََّ َٞ  IX ফাাঁওা য়া to be curved اِْػ

طَ  َٞ  ,কুটিরঢা, কাঁঘালনা, ফিঢা ِػ

অডঢ ওযড, ভঢরঢা, লফঘূযলঢ, 

crookedness, twistedness, 

bending, unevenness 

 কচদন্ত, ালঢয দাাঁঢ, ivory َػبطَ 

 ػٞكََََََ             ػٞطََََ
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 কচদন্ত, ালঢয দাাঁঢ, ivory َػبِع٢َ 

طَ  َٞ َعبُءَََّأْػ ْٞ َطََػ ط  ْٞ  ,ফাাঁওা ُػ

কাঁঘান, লফওৃঢ, দূ্পঢ, ঈrওঝ 
crooked twisted, vitalated, odd 

َعبطَ  ِٞ  ,কুটিরঢা, ফিঢা اِْػ

ফাাঁওাওযড, ভঢরঢা, লফঘুযলঢ 

ফাাঁওা ণ crookedness, 

curvature, bending, unevenness, 

deviation 

َعخ َ َّٞ ؼَ ُٓ َعبدَطَ َّٞ ؼَ ُٓ  াঢনমন্ত্র, retort 

طَ  َٞ ْؼ ُٓ   ফাাঁওালনা, কাঁঘালনা, 

কভাঘডালনা লফওৃঢ, দূ্পঢ, ঈrওঝ 
crooked twisted, vitalated, odd 

ك(]ٕ[]ػٞك[ََػبكََ ْٞ كَح،ََػ ْٞ ؼَبك،َػ َٓ ) লপলয 

অা, ঈল্টা প্রফালঢ য়া, 

লঙলন মায়া, ম্পলওণ ঢ ওযা, 

লনযয ংল ডা, ফাদ কদয়া, 

য়া, ুনযাযম্ভ ওযা, নঢুন লওঙু 

ওযা to come back, to flow back, 

to go back, to fall into ones share, 

to pertain, to grow, to abandon, to 

bring back, to resume (ٍَا٠ُ)  

 কদঔলঢ মায়া (ِػ٤َبكَح(َ]ٕ[ََػبكََ

(রুকী), লঘলওৎাধীন ণাওা, to 

visit, to have under treatment 

كََ َّٞ  II বযস্ত ওযান to accustom َػ

  (ػ٠َََِٙ)٠ٛ)

كََ َٝ  III লপলয অা to come back َػب

(٠َٛٙ)  

كََ َٞ  ,IV লপলয অনা, ুনযায় ওযা أَْػ

ুডরুজ্জীলফঢ ওযা, ুডলফলফঘনা 

ওযা to cause return, to repeat, to 

revive, to reviem (ا٠َُػ٠َٛ٠ِ)  

كََ َّٞ  V বযস্ত য়া to be use d رَؼَ

  (ػ٠َٛ٠ِ)

كََ َٞ  VIII বযস্ত য়া to be used اِْػزَ

كََ َٞ زَْؼ ٍْ  X  লপলয ঘায়া, লপলয اِ

ায়া, ভন ওযা to demand back, 

to regain, to remind (٠َٖٛٓ)  

 

ك َ ْٞ طَُػ اكَ  َٞ  ,ওাঞ, রাঠি, যট ِػ٤ْلَإ،أَْػ

াঔা, ওান্ড, টাাঁঝা , যীয, কঞন, 

লি, কচাড wood, stick, rod, 

branch, stem, stalk, body, build, 

strength, force 
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ك َ ْٞ  ,লপযা, ুডযাফৃলত্ত, return َػ

repetition, recurrence 

كَح َ ْٞ  লপযা, return َػ

ائِلُ،َػبكَادَطََػبكَح َ َٞ  ,বযা, যীলঢ َػ

নুীরন, habit, custom, practice – 

 াধাযনঢঃ, াধাযন বালফ َػبكَحًَ

usually, ordinarily- َُائِل َٞ  ,ওয َػ

ঔাচনা, পী taxes, duties, fees 

 ,াধাযন, কঢানুকলঢও َػبِك١َ 

স্বাবালফও, লনয়ভ, usual, customary, 

common, regular- َػبِك٣َبد প্রাঘীন 

লল্পওভণ antiques 

 ুডযাফৃলত্ত, repetition ِػ٤َبك َ

 ,লযদণন (রুকী) ِػ٤َبكَح َ

টািালযয কদঔা visit (patient), 

doctors call -ِػ٤َبكَاد লিলনও, 

লপ, clinic, office 

اكَح َ َّٞ اكَادَطََػ َّٞ  ভলরা ফংী َػ

ফাদও woman lutist 

ؼَبك َ َٓ  লপযা, কপযায স্থান, কৌাঁঙায 

স্থান, ruturn, place of returs, place 

of destination- َُؼَبك َٔ  যওালরন اُ

চীফন the hereafter 

٣ْل َ ِٞ  ,বযা, বযস্তয ওযড رَْؼ

accustoming, habit-uation (ػ٠ِ)  

 ,লপলয কদয়া, কপযৎাঞান اَِػبكَح َ

ুডস্থান ,ুডযাফৃলত্ত, ুডরুদ্ধায 
giving back, sending back, reinst-

allation, restoration, repetition 

ك َ ُّٞ  বযা, যীলঢ habituation رَؼَ

 বযা, যীলঢ habit-uation اِْػز٤َِبك َ

বয ম্পলওণ اِْػز٤َِبِك١َ  ঢ, 

াধাযন, যীলঢকঢ, বযাকঢ 
relating to habit, custom 

زِؼَبكَح َ ٍْ  ,ুডরুদ্ধায, ুডলফচয় اِ

ুডদাফী recovery, reclaimation, 

regaining 

َٕطََػبئِل َ ْٝ اك ،َػبئِلُ َّٞ  َػبئِلَادَ،َُػ
প্রঢযাফঢণ ন ওাযী , লযদণও 

(রুকী), প্রঢযা ফঢণ নীর 

(ভুনাপা), অফত্তণনীর, returning, 

visitor (patient), recurrent –ٕٝػبئِل 
প্রঢযা কঢ লবফাী, returning 

emigrant –َ اك َّٞ  লযদণও ُػ

 ػٞم               ػٞك
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(রুকী) visitor -َػبئِلَاد ওয, ঝযাক্স, 

অয় revenues 

 ,রাব, ভুনাপা, ুলফধা ػٞائِلَُطَػبئِلح َ

চণ ন benefit, pofit, advantage, 

gain (ػ٠ِ)  

 লধওালযয (লওঙু) َػبئِِل٣َّخ َ

,লধওায বূি, ংী, দযদ a 

belonging (to), a being art, 

membership 

ك َ َّٞ ْؼ ُٓ  ফযফহৃঢ, বযস্থ, াওা, used, 

accustimed, seasoned (ػ٠ِ)   

ِؼ٤ْل َ ُٓ َٕطَ ْٝ ِؼ٤ْلُ ُٓ  ুডযাফৃলত্ত ওাযী, 

প্রলক্ষও, প্রলক্ষড লধলফন ভূ 
repititor, tutor, trainig sessions 

ؼَبك َ ُٓ  গ্রায়ডওৃঢ forwarded 

ك َ ِ ّٞ زَؼَ ُٓ  ফযফহৃঢ, বযস্থ, াওা, used, 

accustimed, seasoned (ػ٠ِ)   

ْؼزَبك َ ُٓ ফযফহৃঢ,বযস্থ,াওা,াধাযন,

যীলঢকঢ,স্বাবালফওused, 

accustimed, seasoned, usual, 

customary, normal (ػ٠ِ)   

م(]ٕ[]ػٞم[ََػبمََ ْٞ ؼَبم،َِػ٤َبك،ََػ َٓ ) অশ্রয় 

ঘায়া to seek protection (َٖٓة)  

مََ َّٞ  II অশ্রয় কদয়া to make َػ

protection (َٖٓة)  

مََ َٞ  IV অশ্রয় কদয়া to make أََػ

protection 

مََ َّٞ  V অশ্রয় ঘায়া to seek رَؼَ

protection 

مََ َٞ زَْؼ ٍْ  X অশ্রয় ঘায়া to seek اِ

protection (ة)  

م َ ْٞ  অশ্রয় গ্রন ওযড taking َػ

refuge 

م َ َٞ  ,অশ্রয়, অশ্রলয়য স্থান َػ

প্রঢযাফঢণ ন, লনযাত্তা অশ্রয় 
refuge, place of refuge, retreat, 

asylum 

مَح َ ْٞ طَُػ مَ  َٞ  ওফচ, ভাদলুর, চাদভুন্ত্র َػ
amulate, talisman, spell, magic 

 অশ্রয় গ্রন, refuge ِػ٤َبم َ

ؼَبم َ َٓ  অশ্রয়, অশ্রলয়য স্থান, 

প্রঢযাফঢণ ন, লনযাত্তা অশ্রয় 
refuge, place of refuge, retreat, 

asylum- َِؼَبمََهللا َٓ  অিায ানা 

ঘাআ!Allah forbid! 

٣ْن َ ِٞ ٣ْنَُطَرَْؼ ِٝ  ,ওফচ, ভাদলুর رَؼَب

চাদভুন্ত্র amulate, talisman, spell, 

magic 

 ػٞىََََََََََََََََََ           ػٞم
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٣ْنَح َ ِٞ  বূত ঢাডালনা exorcismرَْؼ

 লদ্রৃধা  (َػ٤ْو(]ٗ[]ػٞه[ََػبهََ

অা মায়া ওযা to move 

doughtfully 

ه(]ػٞه[َ]ٕ[ََػبهََ ْٞ  এও কঘাঔ (َػ

ওানা ওযা to loss one  eye 

هََ ِٞ ه(َ]ً[ََػ َٞ  এও কঘাঔ ওানা (َػ

য়া to loss one  eye 

هََ َّٞ  II এও কঘাঔ ওানা ওলয َػ

কদয়া to make loss one  eye (َٙ

٢ٛ)  

هََ َٞ   (٠َٛٙ) IV ধায কদয়া to lend أَْػ

هََ َٝ  VI এওঝায যয কনয়া رَؼَب

to take alternately (٠ٛ)   

هََ َٞ  VIII এলও এলও অা to اِْػزَ

befall alternately (ٙ)  

هََ َٞ زَْؼ ٍْ  X ধায ঘায়া to borrow اِ

(٠َٖٛٓ)  

َهح َ ْٞ اَهادَطََػ َٞ  ,ত্রুটিূডণঢা, ওভলঢ َػ

দফুণরঢা, ূডণঢা defectiveness, 

faultyness, imperfection- اَهاد َٞ  َػ
কমৌনাঙ্গ, দফুণরঢা, দফুণর স্থান 
gentals, weak sot, weakness 

اهَ  َٞ  ,বূর, ত্রুটি, ূডণঢা fault َػ

defect, imperfection 

اهَ  َّٞ  করধঃ ওযড swallow (variety) َػ

 লভণযা, নওর (দাাঁঢ, ঘূর) ِػ٤َْوح َ
false, artificial (teeth, hair) 

هَ  َٞ َهآُءََّأَْػ ْٞ َطََػ ه  ْٞ  এওলঘাঔা, one ُػ

eyed 

ধায, ওচণ اَِػبَهح َ  lending 

ধায ম্পলওণ اَِػبِه١َ  ঢ pertainin to 

landing -  ََزَج ٌْ اِْػِو٣َّخ ََٓ خَ   করলন্ডং 

াঞাকায landing library 

هَ  ُٝ  লযফত্তণন, াণণওয, ঞা-নাভা رَؼَب
alteration, variation, fluctuation 

زِؼَبَهح َ ٍْ  ধাযওযড, ঈভা, রুও اِ
borrowing, metaphore 

زِؼَبِه١َ  ٍْ  ঈভা লফলয়ও, ঈভা اِ

ভুরও metaphorical 

َطَػبِه٣َخ َ اه  َٞ ধাযওৃঢ, ওচণ َػ  
borrowed, loan 

ِؼ٤ْوَ  ُٓ  ধাযদান ওাযী lender 

ؼَبهَ  ُٓ  ধাযওৃঢ, loaned 

زَِؼ٤ْوَ  َْ ُٓ  ধাযওাযী borrower 

زَؼَبهَ  َْ ُٓ  ধাযওৃঢ, ঈভা ভূরও 

ফযফহৃঢ, নওর (দাাঁঢ) 

  ػٞٓ       ػٞىََ
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borrowed, used, metaphorically , 

false ( teeth) 

ىََ ِٞ ى(]ً[ََػ َٞ  কযীফ য়া to be (َػ

poor 

ى(]ٕ[ََػبىََ ْٞ   (٠ٛ) ঘায়া to seek (َػ

ىََ َٞ  IV কযীফ য়া to be poor أَْػ

ىَ  َٞ  ,বাফ, ওভলঢ, প্রলয়াচন َػ

দালযদ্র, দঃূস্থ, lack, need, want, 

necessity, poverty, destitution 

ىَ  ِٞ  ,দলযদ্র, বাফী, ায় poor َػ

needy, destitute 

 ,বাফ, ওভলঢ, প্রলয়াচন َػبَىح َ

দালযদ্র, দঃূস্থ, lack, need, want, 

necessity, poverty 

ىَ  َٞ  দলযদ্র, বাফী, ায় اِْػ
poor, needy, destitute 

٣ْيَُ ِٝ  poor (ط(কযীফَ أََػب

اىَ  َٞ  ,ওভলঢ, প্রলয়াচন বাফ أَْػ

দালযদ্র, দঃূস্থ, lack, need, want, 

necessity, poverty, destitution 

 ,দলযদ্র, বাফী, ায় poor َػبئِيَ 

needy, destitute 

ىَ  ِٞ ْؼ ُٓ َٕطَ ْٝ ُى ِٞ ْؼ ُٓ  দলযদ্র, বাফী, 

ায় poor, needy, destitute 

ََٕ ْٝ ُى ِٞ ْؼ ُٓ  - কযীফ ভানুল, ওাঙ্গার, 

লনস্ব poorman, destitute, pauper 

ََٓ ِٞ ٓ(َ]ً[ََػ َٞ  ওঠিন (ِػ٤َبٓ،َػ

য়া, চটির য়া দলুফণাধয য়া 
to be difficult, be complecated 

ََٓ َٞ  VIII ওঠিন য়া, চটির اِْػزَ

য়া, দলুফণাধয য়া to be 

difficult, be complecated 

 َٔ ٣ْ ِٞ  ,ওঠিন, চটির, দলুফণাধয َػ

স্পষ্ট difficult, comtplecate, 

obscure 

 َٓ  ওাঠিনযঢা, dificult اِْػز٤َِب

ََٗ ٗ،َػ٤ََبٗ(]ػٞٗ[َ]ٕ[ََػب َٞ َْٞٗ،ِػ  ( َػ

প্রলঢদান কদয়া, প্রলঢস্থান ওযা, 

লফওল্প লালফ কদয়া ক্ষলঢূযড 

কদয়া, লনযাদ ওযা, to reward, to 

replace, to compensate, to 

indemnify (َٖٓةَػ٠ََٖٛٙ)  

ََٗ َّٞ  II প্রলঢদান কদয়া, প্রলঢস্থানَػ

ওযা, লফওল্প লালফ কদয়া 

ক্ষলঢূযড কদয়া, লনযাদ ওযা, 
to reward, to replace, to 

compensate, to indemnify (ََٖٓة

٠َٛػَٖٙ )  

 ػٞم                ػٞٗ
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ََٗ َٝ  ,III প্রলঢদান কদয়া َػب

প্রলঢস্থান ওযা, ক্ষলঢ ূযড 

কদয়া, লনযাদ ওযা, to reward, to 

replace, to compensate, to 

indemnify (َٖٓةَػ٠ََٖٛٙ) 

ََٗ َٞ  ,IV প্রলঢদান কদয়া أَْػ

প্রলঢস্থান ওযা, ক্ষলঢূযড 

কদয়া, লনযাদ ওযা, to reward, to 

replace, to compensate, to 

indemnify (َٖٓةَػ٠ََٖٛٙ)  

ََٗ َّٞ  V লফলনভয় কনয়া, লফওল্প رَؼَ

লালফ কনয়া, to take sustitute 

  (َٖٓة)

ََٗ َٞ  VIII লফওল্পলালফ কনয়া اِْػزَ
to take sustitute 

ََٗ َٞ زَْؼ ٍْ  ,X লফওল্প লালফ কনয়া اِ

ক্ষলঢ ূযড কনয়া, লনযাত্তা 

ায়া to take as sustitute, to 

receive compensation, be 

indemnified 

 َٗ َٞ  ,লফওল্প, ক্ষলঢ ূযড ِػ

লনযাত্তা, লফলফঘনা, কপযr, ভঢূরয 
substitute, compensation, 

indemnitt, consideration – َب ًٙ َٞ ِػ

 লফওল্প লালফ as a (ػَٖٖٓ(َ

substitute for 

 َ٘ ٣ْ ِٞ َٚبدَطَرَْؼ ٣ْ ِٞ  ,প্রলঢস্থান رَْؼ

প্রলঢওল্পন, ক্ষলঢূযড, লনযাত্তা, 

ুডঃস্থাড, ফলঢ, replacement, 

substitution, compensation, 

indemnification, restitution –

َٚبد ٣ْ ِٞ  কপযৎ, লফলফঘন, ক্ষলঢ رَْؼ

ূযড, ন্তুলষ্ট, লনযাত্তা return, 

consideration,substitute,indemnity 

 َ٢ ِٚ ٣ ِٞ  লফওল্প লফলয়ও, ক্ষলঢ رَْؼ

ূযড লফলয়ও substit-utional, 

compensatory 

خ َ َٙ َٝ ؼَب َٓ َٙبدَطَ َٝ ؼَب َٓ  লফলনভয় ঘুলি 
commutative contact 

خ َ َٙ زِؼَب ٍْ  ,প্রলঢস্থান, লফওল্প اِ

লফলনভয় replacement, 

substitutuon, exchange 

م(]ٕ[]ػٞم[ََػبمََ ْٞ  ,ফাধা কদয়া (َػ

লফযঢ ওযা, ধলয যাঔা কদযী 

ওযা, ঔুলর কপরা to prevent, to 

hinder, restrain, to hold bck, delay, 

put off (ػ٠ََٖٛٙ)  
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مََ َّٞ  ,II ফাধা কদয়া, লফযঢ ওযা َػ

ধলয যাঔা, কদযী ওযা, ঔুলরলপরা to 

prevent, to hinder, restrain, to hold 

back, delay, put off (ػ٠ََٖٛٙ)  

مََ َٞ  ,IV ফাধা কদয়া, লফযঢ ওযা أَْػ

ধলয যাঔা, কদযী ওযা, ঔুলর কপরা 
to prevent, to hinder, restrain, to 

hold bck, delay, put off (ػ٠ََٖٛٙ) 

مََ َّٞ  V ফাধা প্রাপ্ত য়া, কদযী رَؼَ

য়া, ফাদ মায়া to be 

prevented, be impeded, delayed, 

defferred 

مََ َٞ  VIII ফাধা কদয়া, লফযঢ اِْػزَ

ওযা, ধলয যাঔা, কদযী ওযা, ঔুলর 

কপরা to prevent, to hinder, 

restrain, to hold bck, delay, put off 

 (ػ٠ََٖٛٙ)

مَ  ُٞ  ,ফাধা, লফযঢ ওযড, অঝওান َػ

ণাভান, ফালঢর, লফরম্ব hindering, 

detaining, checking, stopping, 

delaying 

 ,ফাধা, লফযঢ ওযড, অঝওান اَِػبهَخ َ

ণাভান, ফালঢর, লফরম্ব hindering, 

detaining, checking, stopping, 

delaying 

َطََػبئِنَ   ,ফাধা, লফলত্ত ُػ٤َّبم 

hindrance, obstacle –  ُػ٤َّبمَ 
প্রলঢব, ঘভrওায rattling, 

excellent, fantastic 

ائُِنَطََػبئِوَخ َ َٞ  ,ফাধা, লফলত্ত َػ

ন্তযায়, প্রলঢফন্ধও hindrance, 

impediment, obstruction 

ٍََ ٍ(]ٕ[ََػب ْٞ  ,লফঘায ওযা (َػ

ঠিও ণলণলওলড মায়া, 

কফীঘা কদয়া to oppress, to 

deviate from right path, to wigh 

heavily (ٙ)  

ٍََ ٍ،ِػ٤َبَُخ(َ]ػٍٞ[ََػب ْٞ  বযড َ)َػ

কালড ওযা to support (ٙ)  

ٍََ َّٞ II অঢণ َػ নাদ ওযা to wail (ػ٠ِ)  

ٍََ َٞ IV অঢণ أَْػ নাদ ওযা to wail – 

ٍََ  ,III বযড কালড ওযাأََػب

ায়াঢা ওযা to support, to feed 

(ٙ)  

 ٍَ ْٞ  লফরা, িন্নন, ায়ঢা, বযড َػ

কালড, াাময ওাযী, moaning, 

wailing, helper 

  ٍَ َٞ লফশ্বা, লনবণ ِػ যঢা, অস্থা, 
confidance, dependence, trust 

 ػََََََََََََََََََََََََََََََٕٞ             ػٍٞ
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 ََ طََػ٤ِّ ،َػبَُخَ   ٍ  লযফায ِػ٤َب

(লালয),লশুfamily, little child - 

،َػبَُخ َ  ٍ লনবণ َػ٤ِّب যীর dendants 

 ঘাাঁলদায়া (ফৃলষ্ট লনফাযন) َػبَُخ َ
shelter from rain 

 ََ ٣ْ ِٞ লঘৎওায, িন্নন, অঢণ َػ নাদ, 

লফরা, ভাঢার, যচীফী moan, 

mourning, howling, crying, sponger 

parasite 

 ٍَ َٞ ْؼ ِٓ َطَ ٍُ ِٝ ؼَب َٓ  ঔলন্ত, ঔননমন্ত্র 
pickax, spud 

 বযড কালড, ধাযন, ফযফস্থা أََػبَُخ َ
sustenance, support, arrangement 

 ََ  -বযডলালড ওাযী, কঔাযাও َػبئِ

ংগ্র ওাযী breadwinner 

،َػبئََِلدَطََػبئَِِخ َ َُ ائِ َٞ  ,লযফায َػ

ফাডী, লযচনফকণ family, 

household 

 َ٢ِِ লযফায ম্পলওণ َػبئِ ঢ, 

ালযফালযও familial, domestic 

 ٍَ ِ ّٞ ْؼ ُٓ  লনধণালযঢ, লস্থযওৃঢ 

determined, resolved ( ٍَ َ–ػ٠ََِ َّٞ ْؼ ُٓ ) 

অস্থাযফস্তু, অস্থা, লনবণ যঢা 
reliance, dependence 

 ََ ِؼ٤ْ ُٓ  বযড কালড ওাযী, কঔাযাও 

ংগ্রওাযী suatainer, breadwinner 

ََّ ّ(َ]ٕ[َ]ػّٞ[ََػب ْٞ  াাঁঢযান, বাাঁা (َػ
to swim, to float 

ََّ َّٞ  II বাান, প্রালফঢ ওযা to float َػ

(ship), to flood (٠ٛ)  

 َّ ْٞ  াাঁঢায swimming َػ

 َّ ّ َطََػب ا َٞ  ফঙয, ফrয year أْػ

ئِنَ  َٓ  ক ফঙয in that year َػب

 َّ ا َٞ  বারাাঁঢারু good swimmer َػ

خ َ َٓ ا َٞ بدَطََػ َٓ ا َٞ  ,ফয়া, ঔয়ালনৌওা َػ

বাভান ফস্তু buoy, pontoon, float 

 َْ  ,াাঁঢযান, বাান swimming َػبئِ

floating 

َ،َُّ خ ََػٞا َّٓ َػب দ্রঃَ َّْ  ػ

ََٕ َٝ  III াাময ওযা to [ػبٕٝ[َػب

help (َٙك٢َػ٠ِ)  

ََٕ َٞ َٖٓ) IV াাময ওযা to help أَْػ

ٙ)  

ََٕ َٝ  VI যষ্পয াাময ওযা to رَؼَب

help one another 

ََٕ َٞ زَْؼ ٍْ  X াাময ঘায়া,ফযফায اِ

ওযা, ফরম্বন ওযা to seek 

  ػ١ٞ                                      ػٕٞ
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forhelp, to resort, to make use (َة

  (ػ٠ِ

َٗخ َ ْٞ إَطََػ َٞ  ,াাময, য়ঢা أَْػ

দান, লযলরপ help, aid, rhhmhpruin-

إ َٞ  ,ায়ঢা ওাযী, লমাকী أَْػ

যক্ষী, লয়ন helper, assistant, 

servant 

َٗخ َ َٞ  ফাধযশ্রভ, forced labor َػ

 নাবীয লনঘ (ঘুর ঞ্চর) َػبَٗخ َ
pubic region 

 َٕ ا َٞ  ভধযফয়ী middle aged َػ

إ َٞ ْؼ ِٓ َطَ ُٖ ٣ْ ِٝ ؼَب َٓ  াাময ওাযী, কম 

ফণদা াাময ওলয, ম্পদ, 

ফরম্বন, াাময helper, who 

frequently helps, help, resort, 

َٗخ َ ْٞ ؼُ َٓ  াাময, দান, ায়ঢা, 

ৃষ্ঠলালওঢা help, aid, 

assistance, backing 

َٗخ َ َٝ ؼَب َٓ  াাময, দান, ায়ঢা, 

ৃষ্ঠলালওঢা help, aid, 

assistance, backing 

 ,াাময, দান اَِػبَٗبدَطَاَِػبَٗخ َ

ায়ঢা, ৃষ্ঠলালওঢা help, aid, 

assistance, backing اَِػبَٗبد - 

বঢুণ লও, নুদান, াাময susidy, 

contribution, aid 

 َٕ ُٝ  লমাকীঢা cooperation رَؼَب

 َ٢ِٗ ُٝ  ,লমাকীঢা লফলয়ও رَؼَب

লমাকীঢা ভূরও cooperative 

(society)-َ ٤َِّٗخ ُٝ َرَؼَب ؼ٤ََّخَ  ِٔ  কওা َع

ালযটিব কাাআটি 

٤َِّٗخ َ ُٝ  ,লমাকীঢায ভলনাবাফ رَؼَب

লমাকীঢা cooperative spirit, 

cooperation 

زِؼَبَٗخ َ ٍْ  ,াাময ঘায়া, ফরম্বন اِ

ফযফায act of seeking help, 

resoting, utilization 

 َٕ ِٝ ؼَب ُٓ  াাময ওাযী, ায়ঢা 

ওাযী, ওাযী ,ূলর প্রধান 
helper, assistance, aide 

٤َِّٗخ َ ِٝ ؼَب ُٓ ٤َِّٗبدَطَ ِٝ ؼَب ُٓ  ণানা, police 

station 

َ]ػٞٙ[َ خَ  ْٛ َٜبدَطََػب  ,কযাক, দঃুঔ َػ

দফুণরঢা, চযা, ঙ্গতু্রৃ disease, 

infirmity, disablement 

َ ٙ ْٞ ؼُ َٓ  ক্ষয় কযাকগ্রস্থ, ঙত্রাও 

অিান্ত, লবপ্ত blighted, blasted, 

mildew-affected 

 ػ٤ذََََََََ             ػ١ََََََََََََٞ
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َ ٙ ْٞ ْؼ٤ُ َٓ  ক্ষয়লযাক গ্রস্থ, ঙত্রাও 

অিান্ত, লবপ্ত blighted, blasted, 

mildew-affected 

ٟ َٞ اء(]ٕ[ََػ َٞ কচণ (ُػ ন ওযা 

(লনওলড, কুকুয), to howl 

ٟ َٝ III কচণ َػب ন ওযা অঢণ নাদ ওযা 

(ٙ) to howl 

ٟ َٞ زَْؼ ٍْ X কচণ اِ ন ওযান, অঢণ নাদ 

ওযান (ٙ) to make howl 

اءَ  َٞ কচণ َػ ন ওযড, কচণ ন howling 

٣َخ َ ِٝ ؼَب ُٓ  কম কুকুযী লভরলনয চনয 

লঘৎওায ওলয bitch that howls in 

heat 

 ক্ষভ য়া to (َػ٢ّ،َػ٤َبء(]ً[ََػ٢ََّ

be iincapable (  ًُّ َع َُ  ،     )  

 ,IV ক্ষভ ওযা, শ্রান্ত য়া أْػ٤َب

স্বীওায ওযা, ফযণণ য়া, 

ওাচনা ওযা to make incapable, 

to be tired, to defy, to fail (ٙ) 

 ,ভণণঢা, কঢাঢরালভ, শ্রালন্ত ِػ٢َ 

িালন্ত বীলঢ incapbility, stammer, 

fatigue, 

 ,ভণণ, কমৌনাক্ষভ أَْػ٤َبء َطََػ٢َ 

ক্ষভঢাীন, দফুণর, শ্রান্ত incapable, 

impotent, powerless, weak, 

exhausted 

٤َبءَ ػََ  ভণণঢা, ক্ষভঢা, দফুণরঢা, 

লযশ্রান্ত incapability, inability, 

weakness, fatigue 

 َٕ  ,ভণণ, লমাকয, শ্রান্ত,িান্ত َػ٤َّب

ীলডঢ incapable, unable, tored, 

weary, fitgued, sick 

 শ্রালন্ত, িালন্ত, দফুণরঢা, কমৌন اِْػ٤َبءَ 

ক্ষভঢা, ায়ঢা, ক্ষভঢা ীনঢা 
weariness, fatigue, weakness, 

impotence, helplessness, 

powerlessness 

ْؼ٢ َ ُٓ  শ্রান্ত, িান্ত, লনফণর, ফন্ন 
tired, fatigue, exhausted, 

debiliated, 

 ,ত্রুটিমুি য়া (َػ٤ْت(]ٗ[َػبةََ

ত্রুটিমুি ওযা, ত্রুটিমুি ায়া, 

বূলরয চ ুাঢগ্রন ওযা, 

ম্মান ওযা, কদালালযা ওযা 
to be defective, to render defective, 

to find defective, to take excuse, to 

dishonour, to blame 
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 II কদালমুি ওযা, নষ্টওযা, বূর َػ٤َّتََ

ায়া, কদাল কদয়া, লঢযষ্কায 

ওযা, to.render defective, to spoil, 

to find fault, to blame, to rebuke 

َطََػ٤ْتَ ُػ٤َُ ة  ْٞ  ত্রুটি, বূর, কু্ষঢ, 

ওরঙ্ক, ূডণঢা, দফুণরঢা, রজ্জা, 

ভান fault, defect, scandal, 

imperfection, weakness, shame 

،َػ٤ْجَبدَطََػ٤ْجَخ َ ،ِػ٤ْت   ঘাভডায ِػ٤َبة 

ফযাক, ফাক্স, ত্রুটি, বূর, ওরঙ্ক, 

ভমণাদা leather bag, suitcase, 

fault, blemish, defect, disgrace 

ؼَبةَ  َٓ ؼَب٣ُْتَطَ َٓ  ত্রুটি, বূর, কু্ষঢ, 

ওরঙ্ক, ূডণঢা, দফুণরঢা, রজ্জা, 

ভান fault, defect, scandal, 

imperfection, weakness, shame 

ؼَب٣ُِتَطَ ؼَبثَخ ََٓ َٓ ত্রুটি, লমাকযঢা, 

দফুণরঢা fault, defect, weakness  

ْؼ٤ِتَ  َٓ  ত্রুটিমুি, মূ্পডণ, ওরলঙ্কঢ, 

রজ্জাচনও, ভমণাদাালনওয 
defective, deficient, blemished, 

shamful, disgraceful 

ؼ٤َِّتَ  ُٓ  ভালরাঘও, বূরলনলদ্দণ 

ওাযী, critic, faultfinder 

 দলুমণাক (َػ٤ْش(َ]ٗ[َ]ػ٤ش[ََػبسََ

ৃলষ্ট ওাযী, ধ্বংওাযী, কিাধ 

ৃলষ্টওাযী to create dsaster, to 

cause favage,rage ( ك٢)   

 ,II এলরা কভলরা ওণা ফরা َػ٤َّشََ

াঢযালনা (লন্ধযভঢ) to 

fumble, to grope 

 II ঈৎফ ারন ওযা to [ ػ٤ل[َػ٤َّلََ

celebrate (ػ٠ِ) 

 III চ ওযা to felicitate َػب٣َلََ

طََِػ٤ْل َ  ,কবাচ, কবালচয লদন أْػ٤َبكَ 

ঙুটিয লদন feast, holiday 

 ,ঈায, ঈলঠৌওড gift ِػ٤ِْل٣َّخ َ

present 

ؼَب٣َلَح َ ُٓ ؼَب٣َلَادَطَ ُٓ  লবনন্নন 

লফলনভয় exchange of 

falicitation ؼبَا٣َلَاد ُٓ-َ   লবনন্নন 

ফাঢণ া congratulatory call 

 লদ্রৃধা  কখাযা to (َػ٤ْو(]ٗ[َػبهََ

wonder 

 ػ٤ِ            ػ٤ش
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 ,II বৎণনা ওযা, কদাল কদয়া َػ٤َّوََ

া কদয়া to rebuke, blame 

  (ػ٠َِة٠ََٛٙ)

 III ভাা to gauge َػب٣َّوََ

 VI এও য কওা কদয়া رَؼَب٣َوََ
to revile each other 

َطََػبهَ   ,রজ্জা, ভমণাদা أَْػ٤َبه 

ম্মান shame, disgrace, 

dishonor 

َطََػ٤ْوَ   ফনযকাধা wild asss أَْػ٤َبه 

 ভরুমাত্রী দর ِػ٤َْوادَطَِػ٤ْوَ 
caravana 

 ,ভা লফলল ِػ٤َبَهادَطَِػ٤َبهَ 

কৌন্নমণয (লানা, রুায কনা) 
measure, fineness of gold, silver 

articles –َ ِػ٤َبَهاد,أَِػ٤َْوح গুলর 

(যাআলপর) shot 

َٕطَِػ٤َبهَ  ْٝ  ,অিাফাচ ِػ٤َبُه

ফদভালয়, বফখুলয  loafer, 

scoundrel, vagbond- ٕ ْٝ  কিন ِػ٤َبُه
crane 

ْؼ٤َبهَ  ِٓ ؼَب٤ِْ٣ُوَطَ َٓ  ভাওযড, ভা 

measuring, measure ؼَب٤ِْ٣وََُ َٓ-َ লনলদ্দণষ্ট 

লযভা standard measure  

ؼَب٣ِوَ  َٓ  বূর, ওরঙ্ক, ঔযালঢ, ফকুলন, 

faults, rap, vices, infamies 

ؼَب٣ََوح َ ُٓ  ঢযায়ন verification 

ََُ ََْخ،َػ٤َِْ(]ػ٤ِ[َ]ٗ[ََػب ِؼ٤َِْ،ِػ٤ْ َٓ ؼََبُ،َ َٓ ََْخ،َ ِؼ٤ْ َٓ ) 

চীফন মান ওযা to live 

ََِ   (ٙ) II কফাঁলঘ যাঔা to keep alive َػ٤َّ

ََِ  III এও ালণ ফা ওযা to َػب٣َ

live togather (ٙ)  

ََُ  IV কফাঁলঘযাঔা to keep alive أََػب

ََِ  V কযাচকায ওযা to earn رَؼ٤ََّ

bread (ٖٓ)  

ََِ  VI এওলত্র ফফা ওযা to رَؼَب٣َ

live togather 

ََِ  VIII এওলত্র ফফা ওযা to اِْػز٤ََ

live togather 

 َِ  ,চীফন, চীফন মালনয ণ َػ٤ْ

ঈায়, চীফলনয ঈওযড, life, way 

of life, livelihood, 

َْخ َ  ,চীফন, চীফন মালনয ণ ِػ٤ْ

ঈায়, life, way of life, 
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 َُ  ঔফায লফলিঢা bread َػ٤َّب

seller 

 َُ ؼَب َٓ َّبدَطَ ؼَب َٓ  চীফন, চীফন 

মালনয ণ, ঈায়, চীফলনয ঈ 

ওযড, অয় life, way of life, 

livelihood,- َّبد ؼَب َٓ   ফয বাঢা, 

ওরযান ঢলফর নুদান 

َْخ َ ِؼ٤ْ َٓ َطَ ُِ ؼَب٣ِ َٓ  চীফন, চীফন 

মালনয ণ, ঈায়, চীফলনয 

ঈওযড, লযফায life, way of life, 

livelihood, household 

 َ٢ ِْ ِؼ٤ْ َٓ  চীফন মান ম্পলওণ ঢ 
pertaining to way of life 

َْخ َ ؼَب٣َ َٓ  াফস্থান coexistence 

َّخ َاِػََ ب  কঔাযাও, ুলষ্ট, ঔাফায 
sustenance, nutrient, food 

 َِ  াফস্থান coexistence رَؼَب٣ُ

 َِ  ,চীলফঢ, চীফন্ত, স্বচ্ছর َػبئِ

ঈন্নলঢীর living, alive, well to do, 

prosperous 

ََٜ  ,II লঘৎওায ওযা [َػ٤ْٜ[ََػ٤َّ

অঢণ নাদ ওযা, ওাাঁদা, toyell, to 

scream, cry 

 َٛ লঘৎওায , অঢণ ِػ٤َب নাদ , িন্নন, 

yelling, screaming, crying 

 (َػ٤َلَبٕ،ِػ٤َبف،َػ٤ْق(َ]ٗ[َ]ف[ََػبفََ

খৃডা ওযা, লফঢৃষ্ণা নুবফ ওযা, 

to loathe, to feel disgust (٠ٛ)  

 ,লফঢৃষ্ণা, খৃডা, লফযাক, digust َػ٤ْقَ 

horror, loathe, aversion 

 বলফলযদ্রৃানী (াঔীঈডায) َػ٤َّبفَ 
augur 

فَ َػ٤َُ ْٞ  কফীঢ, খৃডাূডণ proud, 

disdainful 

 ,লফঢৃষ্ণা, খৃডা, লফযাক, digust ػ٤َلَبٕ

horror, loathe, aversion 

مَ  ْٞ  কফবূলা লপ্রয়, পুরফাফু َػ٤ُّ
foppish, dandy 

ٍََ ٍ(]ٗ[َػب ْٞ  দলযদ্র য়া to(َػ٤َِْخ،ُػ٤ُ

be poor 

َََ  II লযফায ফড য়া to haveَػ٤َّ

large family 

َََأَْػ٤ََ IV লযফায ফড য়া to have 

large family 

َ ََ ََػ٤ِّ  ٍ ،ِػ٤َب ،َػبَُخَ  َػبئَِِخَ  দ্রঃٍَٞػ 

 ََ  ,কযীফ, বাফী, লনঃস্ব poor َػبئِ

needy, destitute 

 ََ ؼ٤ََّ ُٓ ،  َ ِؼ٤ْ ُٓ  লযফালযয লববাফও 
father of a family 

 ػ٤َََََٖ             ػ٤ََََََََِ

 ػ٤ٖ            ػ٢٘٤َ 
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ََٖ  ুন্নয কঘাঔ য়া (َػ٤َٖ(]ً[َػ٤ِ
to have beautiful eyes 

ََٖ  ,II লনধণালযঢ ওযা, লনলয়াক ওযাَػ٤َّ

ফযাদ্দ ওযা, ভলনানীঢ ওযা to 

individualized, to assign, to 

appoint, to specify (ٍَك٠َٛ٢) 

ََٖ  III কদঔা to viewَػب٣َ

ََٖ  V লনলদ্দণষ্ট য়া to beرَؼ٤ََّ

earmarked 

 َٖ َطََػ٤ْ  ٕ ْٞ ،ُػ٤ُ  ٖ  ,কঘাঔ, কুনচয أَُػ٤ْ

ছযনা, ছযনায ঈৎ, স্কাঈঝ, লঙদ্র, 

চার, পুর, ঙন্ন eye, evil eye, 

spring, fountain-heah, mesh, flower 

  َٕ  গুরুত্রৃূডণ ফযলি, স্থাফয أَْػ٤َب

ম্পলত্ত, ভূরযফান ফস্তু important 

man, moveables, valuable object 

 ,ঘকু্ষলফলয়ও pertaing to eye َػ٢ِ٘٤َْ 

ocular 

– লযঘয় identity َػ٤ِ٘٤َّْبدَطََػ٤ِ٘٤َّْخ َ

 কঘাঔয ং, কঘালঔয eye َػ٤ِ٘٤َّْبد

piece, ocular 

َ َٖ َػ٤ِّ  িন্ননযঢ, শ্রুূডণ,লশুযভঢ 

িন্ননওাযী crying, tearful cry-

babyish 

ََػ٤َِّ٘بدََطََػ٤َِّ٘خ َ নভূনা, sample 

 নভূনা স্বরূ serving smple َػ٢ِِّ٘٤َ 

٣َْ٘بد َٞ  ঘভা, টাাঁটিীন ঘভা ُػ
spectacles, pince-nez 

 َٖ ِؼ٤ْ َٓ  ছযনা spring 

 َٖ  ,লনলদ্দণষ্টওযড رَْؼ٤ِْ٤َ٘بدَطَرَْؼ٤ِْ٤

ংওল্প, ফযাদ্দ, লনলয়াক, ফন্টন, দঔর 
specofication, fixation, 

appointment, apportionment, 

appropriation رَْؼ٤ِْ٤َ٘بد-  কযন, ঔাফায 
ration, food 

ؼَب٣ََ٘خ َ ُٓ  কদঔন, যীক্ষা, ঢদন্ত, 

লযদণন, লনয়ন্ত্রন, মণযলফক্ষড 
viewing, examination, inspection, 

control, observation 

 َٕ  াক্ষয কদয়া, কদঔা, দণন َػ٤َب

লিয়া, ষ্পষ্ট, ূস্পষ্ট witnessing, 

seeing, viewing, clear,  

ঘকু্ষ ম্পলওণ ِػ٤َب٢َِٗ  ঢ relating to 

eye-  ََػ٤َب٢ِٗ َٛلَ   ঘাকু্ষ াক্ষী eye ّب

witness 

 َٖ ؼ٤ََّ ُٓ َبدَطَ ؼ٤ََّ٘ ُٓ  লনলদ্দণষ্ট, লস্থযওৃঢ, 

লনলয়াকওৃঢ, ফডীঢ, fixed, 

determined, assigned, pescribed 
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َبد ؼ٤ََّ٘ ُٓ  লনলদ্দণষ্ট লযভান, 

লনলদ্দণষ্টঝাওা fixed sum 

 َٖ ؼَب٣ِ ُٓ  দণনওাযী, দণও spectator 
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 ''ؽ"

ফডণভারায ঈলনঢভ ক্ষয  َٖ  َؿ٤ْ

 এয ফদলর ফযফহৃঢ ع  ؿ *

য় -ََ<َََ َّٖ ؿطوَث٤لََٙ>َََفطوَُـ
ََّٖ    ُؼ

،ؿبثب٢َٗ   ওাশ্মীযী ার, a ؿجب٢ٗ 

fabric  

 ,কযা,কলরার gas ؿبىادَطَؿبهَ 

petroleum 

কযা ম্পলওণ ؿبى١َ   ঢ gaseous 

 ঢারা padlockؿبالدَطَؿبٍ

 এওলদন যয অা ؿتَّ

(জ্বয) to come every other day 

 ,কল, লযনলঢ, পর, end ِؿتَ  

outcome, result- ََِّؿت (prep) লয 
after  

َطَؿجتَ    করওম্বর (কফালদ أؿجبة 

শুয), করায ফীঢ ভাং(াঔী, 

ভুযক) dewlap, wattle 

 ,কল, লযনলঢ, পর ٓـجّبدَطَٓـجّخ َ 

end, outcome, result 

 ঠারা, লনলঘ ঞ্চারন (ؿّت(َ]ٕ[َؿتََّ

ওযা, ককাগ্রাল ালন ান ওযা to 

pour down, to ss down, to drink 

avidly 

 লকরা, কঠাও, এও ঘুভুও ُؿجّخ َ
swallow, gulp, draught  

 লফকঢ য়া to be (ُػجٞه(]ٕ[ؿجو

past, bygone 

َٙ ) II ধূলর ভাঔা to cover soilؿجّو

٢ٛ) 

 IV ধূলর ভাঔা to cover soilأؿجو

 V ধূলর ভলরন য়া to beرـجّو

covered 

 IV ধূলর ভাঔালনা to be dustاؿجوَّ

colored 

-X ধূয য়া to be dustاٍزـجو

colored 

 ধূয dust-color ُؿجوح َ

 ধূরা dustؿجوح َ

طَؿجبهَ   ধূরা, কভখ dust,cloud أؿجِوحَ 

َطََؿْجواُءَََّأؿجوَ   ,ধূয যলঙ্গয ُػْجو 

ধূলরভয় dust colored, dust covered 

 লফদ্রৃল, লংা, লন্তাল اِؿجِواهَ 
grudge, animosity, resentment 

 ঢীঢ, লঢিান্ত ؿٞاثُِوَطَؿبثِوَ 
past, elapsed 

 ػجّٜ            ع
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 َِ َطَؿج  ُ -ন্ধওায, কখায أْؿجب

কখায, উলা(ূমণ ঞায), ককাধূরী 

(ূমণাস্ত) darkness, duskiness, 

twilight before sun rise, shadow of 

night 

 َِ  উলা(ূমণ ঞায) twilight ؿجِ

(dawn) 

َطَؿْجْبءََّأ  ِ َِ ُؿْج ْؿج ওার, 

ন্ধওায(যালত্র),কখারালঝ dark 

night,opaque 

 লংা ওযা to(ػْجٜ(َ]ٗ[َؿجٜ

envy (ػ٠ََٛٙ٠ِ) 

 II লংুও ওযা, বাকযফান ভলনػجّٜ

ওযা, ুঔী ফরা, to make 

enviousmto deem fortunate, to call 

happy 

 VIII অনলন্নঢ য়া, প্রপুি اِؿزجٜ

য়া, ঈিলঢ য়া, ূঔী য়া 
to be glad, happy exultedm, 

delighted 

 ,ুঔী ফস্থা, ুঔ, ঈিা ِؿجطخ َ

অনন্ন, state of happiness, hapiness, 

delight, 

 َٛ  ,অনন্ন, ুঔ, ঈিা, চয় أؿزِجب

ঢৃলপ্ত, joy, delight, exultation, 

jubilation, hapiness, satisfaction, 

 َٛ  ,ুঔী, বাকযবান, নুকৃীঢ ٓـجٞ

happy, lucky, fortunate, blessed 

 

 ,প্রঢাযডা ওযা (ؿجٖ(َ]ٗ[َؿجٖ

ঞওান, নাকার ধযা, অলযা ওযা 
tocheat, to overreach, to impose 

 (ك٢َٙ)

 َٖ َطَُؿْج  ٕ  ,প্রঢাযডা, বণ্ডালভ ُؿجٞ

ক্ষলঢ, বূর, ূফণধাযনা, কুংষ্কায 
fraud, hypocrisy, damage, wronf, 

prejudice 

 َٖ কফাওাভী, জ্ঞঢা, লনফলদ্ধণ ؿجَ ঢা, 
stupidity 

 َٖ  াষ্পলযও প্রঢাযডা mutual رـبثُ

cheating 

  َٕ ـ٤ْٞ ٓ প্রঢালযঢ, ংষ্কাযগ্রস্থ, 

ক্ষাঢদষু্ট, ভ্রান্থ, অখাঢপ্রাপ্ত 
decevedmcheatedmprejudiced, 

wronged, injured 

،ؿبثب٢َٗ   ওাশ্মীযী ার, a ؿجب٢ٗ 

fabric  

 

 ؿشَ                اِؿزجٜ
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 (ؿجبٝح(َ]ً[َ]ؿج٢،َؿجٞ[َؿج٢ََِ

লযলঘঢ য়া, হৃদয়ঙ্গভ না 

ওযা, জ্ঞান ণাও, to be unknown, 

unfamiliar, not to comprehend, to 

have no knowledge, be ignorant (َٖػ

 (ػ٠َٛ٠ِ

 VI নফলঢ ণাওা, জ্ঞ رـبث٠

ণাওা, ভনলমাকী য়া to be 

unmindful, to take no account, to 

be ignorant 

 ,ভূঔণ, লনলফণাধ أْؿج٤ِبء َطَؿج٢َ 

লফলফঘও, জ্ঞ, কফাওা, unwise, 

unjidicious, ignorant foolish, stupid 

 জ্ঞঢা, কফাওালভ, ভূঔণঢা ؿجبءَ 
ignorance, foolishness, stupidity 

 জ্ঞঢা, কফাওালভ, ভূঔণঢা ؿجبٝح َ
ignorance, foolishness, stupidity 

ح َ َٞ  ধাাঁধাাঁ, কধাাঁওা riddle, puzzel ؿْج

 লধও কফাওা, লধও যর أؿج٠
more foolish, stupider, more simple 

 

 ,ঘা কদয়া (ػّذ(َ]ٕ[َؿذََّ

শ্বালযাধ ওযা, করালঘল ধযা, 

ঘুফান, কটাফান to press, to choke, 

throttle, to immerse 

 াঢরা(ؿْٞصخ،ؿْبصخ(]ف[َ]ً[َؿشََّ

য়া, ওৃওায় য়া, দফুণর য়া 
to be lean, to be skinny- 

                            

 ঘা য়া, ূাঁচ (ؿض٤ش(َ]ٗ[ََؿشَّ

লনকণঢ ওযা to be suppurate, to 

discharge pus 

 ,াঢরা, শুওনা, দফুণর, স্বল্প ؿشَ 

দলযদ্র, ঢবাকয lean, thin, meager, 

scanty, poor, unlucky 

 ,াঢরা, শুওনা, দফুণর, স্বল্প ؿض٤شَ 

দলযদ্র, ঢবাকয lean, thin, meager, 

scanty, poor, unlucky 

 ,াঢরা, শুওনা, leanness ؿضبصخ َ

skinniness 

 ,লফভ্রান্ত ওযা (ؿض٢(َ]ٗ[َؿض٠

ঢফুলদ্ধ ওযা, to confuse, to 

muddle -  

،َُُٚ  (ؿض٤بٕ،ؿض٢(َؿضَْذََْٗل

(َُٚ   ফলভ ফলভ ( ؿض٤بد(َؿض٤َِْذََْٗل

বাফ ওযা,ুস্থ রাকা to feel 

vomitinf,َto feel sick 

 ফলভফলভবাফ,َুস্থঢাَnauseaؿض٢َ 

sickness 

 أؿلم             ؿض٤شَ 
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ফলভফলভবাফ,ুস্থঢাَ ؿ٤ْبٕ
nausea ,َsickness 

 কাদ, ঢরালন sediment, scumُؿْبءَ 

 II ধভও কদয়া, কার [ؿغو[َؿّغو

ভন্ন ওযা to abuse, য scold 

َطَؿغو١َ    ,বফখুলয, মামাফযؿَغو 

ঙন্নঙাডা gypsy,َbohemian 

 ধভও,কারাকালরয বালাرـغ٤وَ  
scolding,abusive language 

 কফালদ শুয ভডও cattleؿلك َ 

epidemic 

طَؿلّح َ   গ্রলন্থ glandؿبككَ 

গ্রলন্থম্পলওণؿلك١َ   ঢ gndular 

 লফশ্বাখাঢলওয(ؿله(َ]ٕ[َ]ٗ[َؿنه

ভঢ ওযা,প্রঢাযনা ওযা, 

লফশ্বাখাঢওঢা ওযা to act 

tracherously, to deceive,betray (َك٢

 (ة

 III ঘলর মায়া, লফদায় কনয়াؿبمه

to leave, to dapart (ا٠َٛ٠ُ-) 

 লফশ্বাবঙ্গ treason, breach of ؿْلهَ 

faith, betrayal 

َطَؿل٣وَ   ,ুকুয, চরায় ُؿلهإ،َُؿلُه 

কটাফা, ুষ্কযডী, নদী, কু্ষদ্র নদী 
pond, pool, puddle, brook, river 

 ,কফডী, লফনুলন ؿلائُِوَطَؿِل٣وح َ

শুকুলযয করচ, queue, tress (hair), 

pigtail 

 ,লফশ্বাীন, ফাধয, প্রফঞ্চও ؿلاهَ 

লভণযা, প্রঢাযও faithless, disloyal, 

treacherous, false, deceitful 

 লস্তর pistol ؿلاهادَطَؿلاهح َ

 ,লফশ্বাীন, ফাধয, প্রফঞ্চও ؿبِكهَ 

লভণযা, প্রঢাযও faithless, disloyal, 

treacherous, false, deceitful 

َطَُؿْلكخ َ  ভাণায রুভার ُؿلَف 
headcloth 

 ওাও, দাডওাও crow, raven ؿلافَ 

 ,প্রঘুয য়া (ؿلَم(]ُ[ؿلم

ছডা(ফৃলষ্ট) to  be heavy, pour 

down 

 IV প্রঘুয য়া, লনও أؿلم

কদয়া, ফলণড ওযা, বডান, ঈদায 

দান ওযা to  be heavy, to give 

generously, to shower, load, to 

date liberally (ػ٠ََٛٙ٠ِ-) 
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প্রচুয, ম ؿِلمَ   যাপ্ত copious , abudant 

ـِلمَ   ُٓ  প্রঘুয, মণাপ্ত copious, 

abudant 

ََٕ  XII ঘুর ফাধ রম্বা [ؿلٕ[َاِْؿلٝكَ

ওযা to grow long and luxariant 

(hair) 

 َٕ  ,ফন্নঢা, লনলস্তচঢা ؿْل

কওাভরঢা, ললণরঢা goneness, 

languor, lassitude, fatiguity, 

limpness 

 ,ফন্নঢা, লনলস্তচঢা ُؿلٗخ َ

কওাভরঢা, ললণরঢা goneness, 

languor, lassitude, fatiguity, 

limpness 

 َٕ  ওাডশুনয ককাাঁচ cathless ِػلا

peg  

 َٕ ـلَِٝك ُٓ  প্রঘুয, ফাধ, রম্বা 
luxariant, long(hair) 

 

 ওালর (ُؿلٝ،ؿلٝح(]ٕ[]ؿلٝ[َؿلا

ওযা, মায়া, কদৌডান, to be in early 

morning 

 II ওালরয নাস্তা কদয়া toؿلَّ

give breakfast (ٙ) 

 III ওালর মায়া to go inؿبكٟ

early morning (ٙ) 

 Vওালরয নাস্তা ায়া toرـلّٟ

get breakfast 

 ؿلًا -যলদন, morrow, tomorrow ؿن َ

যলদন, অকাভী এও লদন on a 

future a day, tomorrow 

طَؿلاءَ َأؿل٣خََ  ওালরয নাস্তা, 

দুুলযয াওা ঔাফায breakfast, 

lunch 

 প্রাঢঃওার, ওার ؿلٝادَطَؿلاح َ
early morning 

ح َ َٝ  ঔুফ ওার, প্রাঢঃওার ُؿلًَٟطَُؿْل
early morning 

ح َ َٝ  ,ভধযািলবাচ ؿلٝادَطَؿْل

দুুলযয ারওা ঔাফায, ওালরয 

ঔফয lunch, morning errand 

ـْلًٟ ٓ ওালর মায়ায স্থান 
place to go in the morning 

 ,ঘান, ুাঁচূডণ য়া (ؿنّ(َ]ٗ[َؿنََّ

লঘ মায়া to suppurate 

 IV ঘান, ুাঁচূডণ য়া, লঘأؿنَّ

মায়া, ঢাডাঢালড ওযা, কচাড 

 اِؿزنٟ           ؿِلمَ 
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ওলয মায়ান  sppurate, to 

hasten, to make forced journey 

 

 ,ঔায়ান (ؿنٝ(َ]ٕ[]ؿنٝ[َؿنا

প্রলঢারন ওযা to feed, 

nurturenurtureَٙة) ) 

 ,II ঔায়ান, প্রলঢারন ওযাؿنّٟ

যফযা ওযা, কমাকান কদয়া to 

feed, nurturenurture (َٙة), ro 

provide, supply (ة٠ََٛٙ) 

 V প্রলঢালরঢ য়া, লযুষ্ট رـنّٟ

য়া to feed, nurtured (َٙة) to 

provided, supplied (ة٠ََٛٙ) 

 ,VIII প্রলঢালরঢ য়া اِؿزنٟ

লযুষ্ট য়া to be fed, nurtured 

 (ة٠ََٛٙ) to provide, supply ,(ةَٙ)

 َٝ  ,ঔায়ান, প্রলঢারন ؿْن

ুলষ্ট,রারন feeding, nourishment, 

nutririon, nurture 

ط َأْؿِن٣خَ   ,ঔায়ান, প্রলঢারন ؿناء 

ুলষ্ট,রারন, ঔাদয feeding, 

nourishment, nutririon, nurture 

 ,ঔাদয, ঔাদযদ্রফয, যদ food أْؿِن٣خ َ

foodstuffs, sustenance 

ঔাদয ম্পলওণ ؿنائ٢َِ  ঢ, ুলষ্টলফলয়ও 
nutritional, alimentary 

 ,ঔায়ালনা, ুলষ্ট, ঔাদযলমাকান رـِن٣َخ َ

ঔাদয, যফযা, ফযস্থাওযড feeding, 

nourishment, nutrition, alimentatio, 

supply 

 কধাওাَকদয়া to (ؿَُوٝه(]ٕ[َؿوَّ

deceive (ة) 

 II কধাওা কদয়া, প্রলরালবঢؿّوه

ওযা,লফলদ কপরা, to deceive (ة) 

,to duce, to endanger (ة)  

 VIII কধাওা ঔায়া to be deceivedاؿزوَّ

  (ة)

 X ঞাr অা to comeاٍزـو

unexpectedly (ٙ)  

 ঢযফালযয ধায edge of a ؿوَ 

sword 

َطَِؿوَ   ,নলবজ্ঞ, নঢুন, ফুচ أؿواه 

ভডলমাকী, ুলফধাচনও, ঢওণ  
inexperience, new, green, 

inattentive, inadvertant 

َطَُؿّوح َ  কখাডায ভুলঔয াদা ُؿوه 

দাক, ফলঘলয় বার, দষৃ্টলকাঘয 
white spot (horse‘s face), the best 

 َٝ  ؿواهح َ            ؿْن
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ুলফধা, ঢওণ ِؿّوح َ ঢা, 

ভনলমাকীঢা, ভনলমাক, যলক্ষঢ 

ভয়, ভয় inadvertency, 

heedlessness, inattentiveness, 

inattention 

ছুাঁ ؿوهَ  লও, লফলত্ত, লফৃঙ্খরা, লফদ 
risk, hazard, jeoperdy, danger 

 প্রঢাযডা, লফভ্রভ, ভায়া ُؿوٝهَ 

ংওায, লফদ deception, 

delusion, illusion, vanities, danger 

 ,প্রঢাযডাভূরও, ভ্রালন্তচনও َؿوٝهَ 

ভায়াভয় deceptive, delusive, 

illusive 

طَأؿو٣وَ   ,প্রঢালযঢ أِؿّوُء،ْؿوحَ 

বূরলণ ঘালরঢ, প্ররুব্ধ deceived, 

misled, tempted- َ أِؿّوُء،ْؿوح 
নলবজ্ঞ, াদালদা, যর, ওৃলত্রভ, 

লঢযর inexperienced, naive, 

ingenuous, wide-eyed 

 ঢযফালযয ধায edge of aِؿواهَ 

sword – ؿواًها ঢাডহুডায ভলধয, 

ঢাডঢালড in a hurry 

 ,প্রঢাযডাভূরও, ভ্রালন্তচনও ؿّواه

deceptive, delusive, 

 ,ানুবূলঢীরঢা ؿواهح َ

লঘন্তাশুনযঢা, নাফযওঢা, 

ভডলমাক, ফলরা inattention, 

negligence, inconsiderateness, 

thoughtlessness, needlessness 

هح َؿوائُِوَطَِؿوا  ফস্তা(ঔাদয, য) 
sac (grain) 

أؿوَ  َطَؿّواُءََّأؿو   াদা ُؿو 

দাকয়ারা (লখাডা), ুন্নয, ভr, 

ঈদায, অদণ, ম্মানীঢ 
blazed(horse), beautiful, 

handsome, generous, noble 

 ,প্রঢালযঢ, লফলণ ঘালরঢ ٓـوٝهَ 

প্ররূব্ধ, ছরলঢ, ন্ধ, দালম্ভও, 

ঈন্নালও deceived, misled, 

tempted, dazzled, blind, conceited, 

snobbish 

 

 স্ত মায়া, ঘলর (ُؿوٝة(]ٕ[ؿوة

মায়া, প্রঢযাায ওযা to go 

away, to withdraw 

 

 ,অকন্তুও য়া (ؿواثخ(َ]ى[َؿُوةََ

লযলঘঢ য়া, দূ্পঢ য়া, 

স্পষ্ট য়া, ফুছলঢ ওষ্ট য়া 

 ؿواثخ َ           ؿوائُِوَطَِؿواهح َ
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to be a strangermto be strange, 

obscure 

 ,II স্ত মায়া, ঘলর মায়াؿّوة

কদ কণলও ফলষ্কায ওযা to go 

away, to leave, to epel from 

homeland (ٙ) 

 IV অণময ওাচ লওঙু ওযা أؿوة

ফা ফরা, ীভা লঢিভ ওযা to 

say a strange, to exceed bound 

 (ك٢)

 V লফলদ মায়া to go رـّوة

foreign 

 VIII লফলদ মায়া to go to اؿزوة

foreign 

 ,X ম্ভফ অা ওযাاٍزـوة

দূ্পঢ লওঙু কদঔা, নুলভাদন ন 

ওযা to deem absurd, to find 

strange, to disapprove 

 ,লশ্চভ, লশ্চভ লদও ؿوةَ 

প্রঘণ্ডঢা, লংস্রঢা, ঈদ্দাভঢা west, 

vehemence, violence,  

 ,লশ্চভা, লশ্চভলদীয় ؿوث٠َ  

আঈলযাীয়ান, western, occidental, 

European 

 ,প্রফাী, নুলস্থলঢ (লদল) ُؿْوثخ َ

লনফণা, immigrants, expartriation, 

exile 

 ,ওাও أؿوثخ ،أْؿُوة،ِؿوثبَٕطَُؿواةَ 

দাাঁডওাও, ভাণায লঙনলদও, 

ওাঝায কব্লট crow, raven, occiput, 

blade 

 ,লযলঘঢ, লফলদী ُؿوثبُءَطَؿو٣تَ 

ফলযাকঢ, দূ্পঢ, স্বাবালফও, 

কফভানান, স্পষ্ট, অাধাযন, 

লফযর strange, foreign, 

extraneous, odd, unusual, obscure, 

uncommon – َُأؿواة،َُؿوثبء 
অকন্তুও, লফলদী, মাযা কদলয 

ফাললয ফা ওলয stranger, 

foreigner, those live abroad 

 লফললত্রৃ, এও ؿوائُِتَطَؿو٣جخ َ

লফস্ময়, ফাও লফলয়, ঈদ্পঝ 
pecularity, a strange, oddity, 

 স্ত মায়া(ূমণ, ঢাযওা) ؿوٝةَ 
setting (the sun, a star) 

 ,লফললত্রৃ, লযলঘলঢ ؿواثخ َ

নুলন্ধrা, স্বাবালফওঢা 
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pecularity, curiousness 

strangeness, oddness 

 লধও লযলঘঢ, লধও أؿوةَُ

দূ্পঢ, লধও স্বাবালফও more 

alien, stranger, mor unusual 

 ূমণালস্তয ভয় ফা ٓـبِهُةَطَٓـِوةَ 

স্থান, লশ্চভ, ন্ধযায নাভাচ place 

or time of sunset, Magreb prayer 

طَٓـبِهث٢َ   ঈত্তয অেীওান ٓـبِهثخَ 

North African – َ ٓـبِهثخ এও চন 

ঈত্তয অেীওান  

 লনফণান, ফলষ্কযড رـو٣تَ 
expatrition 

 ,ৃণওীওযড(লদ কণলও) اِؿزواةَ 

লবফান, আঈলযাীয়ফাদ 
separation of homeland, 

immigration, westernism 

 লফস্ময়, দূ্পঢ, অওলস্মও اٍزـواةَ  

লফস্ময়  wonder, srprise, 

astonishment 

 ওাাঁলধয লন্ধস্থরػٞاِهُةَطَؿبِهةَ  

(শ্ব,ঈঞ) withers- َُػٞاِهةছুাঁ টি  
crests 

ـّوةَ  ُٓ  লনফণালঢ, কদঢযাকী ফযলি 
extartriated, expatriate, 

ـْزِوةَ  ُٓ  অকন্তুও, লফলদী, প্রফাী 
stranger, foreigner, immigrant 

َزـِوةَ  ُٓ  লশ্চভা অঘযলনয 
westernized 

َزـَوةَ  ُٓ  দূ্পঢ, স্বাবালফও, 

ঈrওঝ strange, odd, peculiar 

 

َََ  ঘারুলন লদলয় ঙাাঁওা to(ؿوثِخ(َؿْوث

sieve, to riddle (٠ٛ) 

 ٍَ َطَِؿوثب  َ  ঘারুলন sieve,bolterؿواث٤

 ঘারূলন ؿواث٤ِِّخ ،َؿواث٤َِِّٕٞطَؿواث٢َِ 

প্রস্তুঢওাযও, ঘারুলন ফযফায়ী 
sieve maker, sieve merchant 

 

 কান ওযা(ালঔ) (ؿَوك(َ]ً[َؿِوك

, কুঙন ওযা, লওলঘযলভলঘয ওযা 
to sing, to chirp, to twitter 

 II কান ওযা(ালঔ), কুঙনؿّوك

ওযা, লওলঘযলভলঘয ওযা to sing, 

to chirp, to twitter 

 V কান ওযা(ালঔ), কুঙন رـّوك

ওযা, লওলঘযলভলঘয ওযা to sing, 

to chirp, to twitter 

رـو٣ل َ        أؿوةَُ
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 ,কান ওযড, কান, লওলঘযলভলঘযؿَوك َ

কূচন (ালঔয) singing, song, 

twitter, chirping 

طَؿْوك  ,ফালরয়ালড, াাড ُؿوٝكَ 

লযফঢণ নীর ফালরয াাড 
dune, hill, shifting dune 

٣ل َ  কান কায় এভন, লওলঘলযলঘয ِؿّوِ

ওযা াঔী, কুচনযঢ ালঔ 
singing, twittering, warbling bird 

طَاُْؿوٝكح َ  লওলঘযলভলঘয أؿزو٣لَ 

ওযড, কূচন, কান (ালঔ) 
twittering, chirping, song (bird) 

 ,কানওযড, কান, লওলঘযলভলঘয رـو٣ل َ

কূচন, কান (ালঔ) twittering, 

chirping, song (bird) 

ك َ  ,কানযঢ, লওলঘযলভলঘযওাযী ٓـّوِ

কায়ও(াঔী) singing, twittering 

 ,পুঝা, কঙাযা ভাযা (ؿوى(َ]ٗ[َؿوى

ওযা, কঠাওান, টুফান, স্থান ওযা, 
to prick, insert, sink, to stab, to 

plant (ك٠َة) 

 ,II কঔাাঁঘা ভাযা, কঠাওান, টুফানؿّوى

স্থান ওযা, to prick, insert, sink, to 

stab (ك٢َة) 

 ,কঔাাঁঘা ভাযা, কঠাওান, টুফান أؿوى

স্থান ওযা, to prick, insert, sink, to 

stab (ك٢َة) 

 ,V কবীলয ঠুওান, প্রফ ওযা رـّوى

পুঝা ওযা, লন্নলফষ্ট য়া, 

প্রলফলঢ য়া, লফদ্ধ য়া to be 

pierced, to pnetrate deeply, to pierce, 

to be inserted ( ك٢) 

VII কঢণ اٗؼوى  ওযা, পুাঁ ঝা ওযা, 

টুফান,   to bore, to pierce, to sink 

 (ك٢)

 ,VIII কবীলয প্রলফ ওযা اؿزوى

প্রলফলঢ য়া, লন্নলফলঢ য়া, 

লফদ্ধ য়া to penetrate deeply, 

pierce, be inserted, be stuck (ك٢) 

 ঘাভযায কযওাফ ؿْوىَ 

(শ্বালযাীয া যাঔায স্থান) 
leather stirrup 

َطَُؿْوىح َ  করাআ stiich ُؿَوى 

 প্রওৃলঢ, প্রওৃলঢও ؿوائُِيَطَؿو٣يح َ

স্ববাফ, প্রাওৃলঢও লফনযা, প্রফডঢা 
nature, natural disposition, instinct 

প্রওৃলঢ ম্পলওণ ؿو٣ي١َ  ঢ natural, 

pertaining to nature 

ك َ ًَ        ٓـّوِ َطَٓـِو ًُ  ٓـبِه
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 ,ফাস্তফ, কওৌঢুও ٓـبِهُىَطَٓـوىَ 

কওৌঢুও joke, practical fun 

 ,কযাড ওযা (ؿوً(]ٗ[ؿوً

স্থান ওযা, প্রলফ ওযান, ঠুওান 

to, place, insert, to plant (ك٠َٛ٢) 

ك٢َ) IV কযাড ওযা to plantأؿوً

٠ٛ) 

 VII কযাীঢ য়া, স্থালঢ اٗـوً

য়া, টুফা to be implanted, to 

sink in 

 ًَ َطَؿْو  ً ،أْؿوا  ً  ,স্থালঢ ؿوا

planted-  ًَ ،أْؿوا  ً  ,ঘাযা কঙ ؿوا

স্তয, ঈলদ্পদ নাণালয, ফীচফড 
plant, layer, nursery 

  ًَ َطَِؿْو  ً  ,ঘাযা কাঙ, স্তয أؿوا

ঈলদ্পদ নাণালয, ফীচ-ঘাযা plant, 

layer, nursery 

 কাঙ(ঘাযা), plant ؿوٍخ َ

 ًَ  ঘাযা কাঙ, কযালনয ভয় ِؿوا
plant, planting time 

 ঘাল, ফৃলদ্ধওযড, রারনারন ؿواٍخ َ
cultivation, growing, 

َطَؿو٣َخ َ ٌُ ،ؿوائِ  ً  ঈলদ্পদ ِؿوا

নাণালয, স্তয, ঘাযা nursery pant, 

seedling 

 ًَ َطَٓـِو ًُ  কম স্থালন লওঙু ٓـبِه

কাাঁঢা য়, নাণালয, ফনায়ন, 

কযান, ঘাযা কযালনয অস্তযড 
place where (plants) inserted 

,nursery, plantation, bed 

 প্রাত্র বডান to (ؿوٗ(]ٗ[ؿوٗ

fill in 

 আচ্ছওু য়া to (ؿَوٗ(]ً[ؿِوٗ

be interested 

 ঝাঝওা (ِؿَوٗ،ؿَواٙخ(]ى[َؿُوٗ

য়া to be fresh 

IV রক্ষয চণأؿوٗ ন ওযা, to 

attain 

 V এওলল য়া to beرـّوٗ

partial (ٍ) 

 َٗ َطَؿَو  ٗ  ,রক্ষয, ঈলদ্দয أؿوا

লবপ্রায়, প্রালণণঢ ফস্তু, অগ্র, 

কছাাঁও, প্রফডঢা, target, aim, goal, 

object of desire, interest, bias- 

 َٗ  ,লনঢয ফযফামণ লচলনলত্র أؿوا

every day articles of use 

  رـّوم             (ؿوٗ(]ٗ[ؿوٗ
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কছাাঁও-প্রফডঢা ম্পলওণ ؿو٢َٙ  ঢ 
pertaining to tendency 

 َ٘ َطَؿو٣ ُ٘  ,ঢাচা, ঢরুন أؿبه٣

কওাভর fresh, tender 

 َٗ  ,ক্ষাঢ, ূফণধাযনা رـوُّ

এওলদদলণঢা prejudice, bias 

 َٗ ـِو ُٓ ُٓـوَٕٙٞطَ  ক্ষাঢদষূ্ট, 

ক্ষাঢূডণ, ক্ষাঢী partial, 

biased – ُٕٞٙٓـو  ক্ষাঢদষূ্ট 

ফযলি biased person 

 ,কডকডা ওযা (ؿوؿوح(َؿوؿوََ

পুঝান(াত্র) to gurgle, to bubble 

 II কডকডা ওযা, to [ؿوؿو[َرـوؿو

gurgle, 

وَ ِؿْوؿَِ  কভাযক চাঢীয় াঔী 

লফলল guinea fowl  

 কডকডা ওযড, কডকডা ؿْوؿوح َ
gargling, gargle 

 ঘাভঘ বলড (ؿوف(]ٕ[]ٗ[َؿوف

কঢারা to spoon full (٠ٛ)  

 VIII ঘাভঘ বলড কঢারা to اؿزوف

spoon full (٠َٖٛٓ)  

َطَُؿوكخ َ ،َُؿوكبدَ،ِؿواف   এও ُػوف 

ঞ্জলরূডণ ালন, handfuk of 

water ،َُؿوكبدػَُ وف  - ঈলযয ঢরায 

খয upstairs room 

 ালন লাঁঘায ؿواه٣ُقَطَؿوافَ  

ওর (শু ঘালরঢ), water wheel 

ـوكخ َ ِٓ  ফড ঘাভুঘ, াঢা ٓـبِهُفَطَ
big spoon,ladle 

 ,টুলফ মায়া (ؿَوم(]ً[ؿوم

লনভলজ্জঢ য়া, কাললঢ য়া, 

ালযয় মায়া, ফযস্ত য়া to be 

drowned, be immersed, be 

absorbed, be wholly engaged (ك٢-) 

 II টুফান, লালফঢ ওযা to ؿّوم

immerse, to flood (ك٢)  

 IV টুফান, লালফঢ ওযা to أؿوم

immerse (ك٢)  

 V টুলফ মায়া to be sunk رـّوم

 ,X টুফা, টুলফ মায়া اٍزـوم

কালন ওযা, ফযস্ত ওযা, গ্রন 

ওযা, ূযড ওযা, দঔর ওযা, to 

sink, to be immersed, to absorb, to 

engage, take, fill, occupy (ك٠ََٛٙ٢) 

َّ              اٍزـوم ـو ُٓ  
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َهمََ ْٝ  XII বলয মায়া (اْؿو٣وام(َاؿَو
to sink 

 ,টুফা, লনভলজ্জঢ ؿوه٠َطَؿو٣نَ 

লনভলজ্জঢ ফযলি, কাললঢ drowned, 

a drowned man, absorbed 

 লনভলজ্জঢ drowned ؿيهبٕ

 ,টুফন্ত, লনভজ্জন, লাফন رـو٣نَ 

drowning, sinking, inundation, 

flooding 

 ,টুফন্ত, লনভজ্জন, লাফন أؿوامَ 

লঢলযিঢা, অলঢময, ফযয়, 

লঢলয়ালি drowning, sinking, 

inundation, flooding, exaggeration, 

immoderation, extravagance 

 ,লনভগ্ন, টুলফা, লনভলজ্জঢ ؿبِهمَ 

কাললঢ sunk, drowned, 

immersed, engorged (ك٢) 

ـِومَ  ُٓ  লনভগ্ন, টুলফা, লনভলজ্জঢ, 

কাললঢ sunk, drowned, 

immersed, engorged (ك٢) 

َزـِومَ  ُٓ  লনভগ্ন, টুলফা, লনভলজ্জঢ, 

কাললঢ sunk, drowned, 

immersed, engorged (ك٢) 

َطَُؿوُخ َ  ٍ  ুংলরলঙ্গয গ্রবালকয ُؿو

ঘাভডা prepauce, foreskin 

ّ َ،ؿوآخ،َؿْوّ(َ]ً[َؿوّ  (  ٓـو

চলযভানা কদয়া, ক্ষলঢ য়া to  

pay (fine) 

 II চলযভানা ওযা to imposeؿّوّ

fine (ٙ) 

 IV চলযভানা ওযা to impose أؿوّ

fine (ٙ) 

 V চলযভানা কদয়া to be رـّوّ

fined 

  َّ  ক্ষতত, নষ্ট damage, loss ُؿو

 َّ  কভা, অলফক, বারফাা, প্রফর ؿوا

আচ্ছা, ক্ষলঢূযড, চলযভানা illusion, 

love, passion, ardent dsire, penalty, 

fine 

প্রডয় ম্পলওণ ؿوا٢َٓ  ঢ, ওাভাঢণ , 

অলফকূডণ, কপ্রভভূরও, প্রডয়খটিঢ 
amatory, passionate, impassioned, 

erotic 

 َْ  ,ঊডী, কদনাদায ُؿَوٓبُءَطَؿو٣

ঔাঢও, ঊডদাঢা, লফলযাধী, 

ভানওাযী debtor, creditor, 

opponent, insultor 
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و٣ٔخ َؿ  ভলরা লফলযাধী, ভলরা 

প্রলঢক্ষ female opponent 

 ,চলযভানা ؿؤُبدَطَؿوآخ َ

দায়লভাঘড, ক্ষলঢূযড, ক্ষলঢ, ালস্ত 
fine, indemnity, compensation, 

punishment 

 َّ َُّطَٓـو  ,ক্ষলঢ, ঊড, দায় ٓـبِه

চলযভানা damage, debt, liability, 

penalty 

 َّ ـو ُٓ  কপ্রভভুগ্ধ, প্রভত্ত in love, 

frenzid, besotted 

 َٖ  ওাদা ভাটি, mud ؿو٣

 ায ালঔ ؿوا٤ُٗنَطَُؿْوٓٞمَ 
crane 

ََؿوا٤ٗنَُ  ায ালঔ طَِؿو٤ٗن 
crane 

 অঞা লদলয় রালকলয় ( ؿوٝ(]ٕ[ؿوا

কদয়া to glue (ٙ) 

 II অঞা লদলয় রালকলয় কদয়া ؿّوٟ

to glue(ٙ)  

 IV প্রলযালঘঢ ওযা, লনমুি أؿوٟ

ওযা,অনা, ওযা, to induce, to set, 

to bring auout (َٙة٠َٛ) 

ََٝ  লফস্মলয়য লওঙু না no الَؿْو

wonder 

 অঞা glue ؿًوا

 অঞা,glueِؿواءَ 

 ,এাঁলঝর, অঞার adhesiveِؿوائ٢َِ 

sticky 

 َ١ ِٝ  ,এাঁলঝর, অঞার adhesive ِؿو

sticky 

 লফস্মলয়য লওঙু না no الَؿْوٟٝ

wonder 

 অঞায াত্র glue ؿّوا٣بدَطَؿّوا٣خ َ

pot 

ؿواءَ اَِ  ঈওালন, প্রলযাঘনা, প্রযডা, 
instigation, incentive, stimulus 

ـوَ  ُٓ  ঈলত্তলচঢ ওযড, প্রলযাঘনা, 

ঈলত্তচও, প্রলযাঘও, প্ররুব্ধও 
enticing, tempting, inciter, 

instigator, tempter 

ـو٣بد ُٓ  কঝা, প্রলরাবন, entice, 

temptation 

 IV ওাাঁঝামুি য়া to be  [ؿّي[َأؿيَّ

thorny 

 َ١  কচ gauze ؿّيِ

 َٖ ٍَ              ؿو٣  ؿَي



78 

 ,প্রঘুয য়া (ؿياهح،ؿْيه(َ]ى[َؿُيه

মণাপ্ত য়া, to be plentiful, 

copious 

 প্রাঘুমণ, ফহুরঢা, প্রঘুয, লনও ؿْيهَ 

লযভান, abundance, plenty, large 

quantity 

َطَؿي٣وَ   ,প্রঘুয, লনও, মণাপ্ত ؿياه 

লনলফড ফলড ঞা much, plentiful, 

abundant, densely growing 

 ,প্রাঘুমণ, মণাপ্তঢা, প্রঘুয ؿياهح َ

লনও লযভান abundance, 

copiousness, plenty, large quantity 

 এও চালঢয ওফুঢয ؿياه١َ 
pigeon 

 ুঢা ওাঝা to spin (ؿيٍ(]ٗ[ؿيٍ

(٠ٛ) 

 কপ্রভারা ওযা to (ؿَيٍ(]ً[َؿِيٍ

make love (ة) 

 III কপ্রলভয ওণা ফরা toؿبىٍ

speak of love (ٛب) 

 V কপ্রভ ওযা to make love رـّيٍ

 (ة)

 VI এলও লয কপ্রলভয বান رـبىٍ

ওযা to flirt with one another 

 (٠ٛ) VIII ুঢা ওাঝা to spin اؿزوٍ

 ٍَ َطَؿْي  ٍ  ূঢা ওাঝনা, ওাঝা ُؿيٝ

ূঢা, spinning, looped thread 

 ٍَ  ,লঙনার, লঙনারী, বারফাা ؿَي

কপ্রভূনণ ওণা, বারফাায ওলফঢা, 

ঈদ্দীও ওলফঢা conquette, 

conquettish, love, words of love, 

love poetry, 

 ,প্রডয় ম্মন্ধীয়, প্রডয়ী ؿي٢َُ 

প্রডয়ঈদ্দীও, ওাভাঢণ , ঈদ্দীও, 

বারফাা passionate, loving, 

lovestruck, lascivous, erotic, love 

 ٍَ طَؿيا  লযড deer ِؿيالٕ،ِؿيُخَ 

 ٍَ  ূঢা ওাঝায মন্ত্র, ওাঝনী ؿّيا
spinner,spinster 

 ,স্ত্রী লযড, লযডী ؿياُخ َ

ূমণ(ঈঞন্ত), লচলনয গ্র(ঈঞ) 
female deer, hind, sun (rising), 

pommel (saddel) 

 ভাওডা spider, spinner ؿّياُخ َ

 ٍَ ِي ـْ َطَٓ ٍُ  লস্পলনং লভর ٓـبِى
spinning mill 

 ٍَ ـْي ِٓ َطَ ٍُ  ঝাকু, ঘযওায ঝাকু ٓـبِى
spindle, 

ٌَ              ؿي٢َُ    ُؿ
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ـبىالدَطَٓـبىُخ َ ُٓ  লঙনার, লঙনারী, 

রীরা, প্রডয়রীরা, লফায, conquette, 

conque-ttish, tardiness, play 

 ٍَ  ,লঙনার, লঙনারী, রীরা رـيُّ

প্রডয়রীরা, লফায, conquette, 

conque-ttish, tardiness, play 

 ,কঘষ্টা ওযা (ؿيٝ(َ]ٕ[َ]ؿيٝ[َؿيا

ওাভনা ওযা, ভনস্থ ওযা to 

syrive, to aspire, to mean (٠ٛ) 

 অিভন (-ؿَيٝإ،ػيٝ(َ]ٕ[َؿيا

ওযা, অগ্রান ঘরান, চয় ওযা, 

লঢিভ ওযা to make a raid, to 

ommit aggression, to attack, 

invade, conquer (َٙ٠ٛ) 

 َٝ  ,রািনা, অিভন, ানা ؿْي

অগ্রান, লফচয়, চয়, দঔর assult, 

onslaught, raid, aggression, 

conquest, attack 

 াভলযও ؿيٝادَطَؿيٝح َ 

লবমান, অিভন, লফচয়, লফচয় 

লবমান military exploration, raid, 

conquest, adventure of conquest 

 াভলযও ؿيٝادَطَؿياح 

লবমান, অিভন, লফচয়, লফচয় 

লবমান military exploration, raid, 

conquest, adventure of conquest 

ـًْيٟ َطَٓ  ,ণণ, ভালন, ঢাrমণ ٓـبى 

তনলঢও ঈলদ(খঝনায), গুরুত্রৃ, 

লযডলঢ, sense, meaning, 

significance, moralteaching, 

consequence 

ـْياح َ َطَٓ  ,াভলযও লবমান ٓـبى 

অিভন, লফচয়, লফচয় লবমান  
military exploration, raid 

طَؿبىَ   াভলযও ؿياحَ 

লবমানওাযী, অিভনওাযী, 

নুপ্রলফওাযী, অগ্রাী, দঔরওাযী 
one carries military advanture, 

invader, aggressor, conqueror 

َطَؿبى٣خ َ ভলরা নঢণ ؿٞاى  ওী 
woman dancer 

 ٌَ  ,দাণণ useless ُؿ

incompetent 

ََنَ   ন্ধা, ককাধূলর, ন্ধওায ؿ
dusk, twilight, dark  

 কধৌঢ ওযা to(ؿََ(]ٗ[َؿََ

wash (َٖٓة٢َٛ) 

ََّ  II মূ্পডণ লযষ্কায ওযা toؿ

wash throughly (٠َٛٙ) 

ََنَ  ََِّ              ؿ   ِؿ
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 (ٙ) VIII কধৌঢ ওযা to wash اؿزََ

 ََ َطَُؿَ  ٍ  ,কধৌঢওযড, কধায়া أؿَب

ালন (লধৌঢ ওযায) washing, 

ablution, wsahing water 

 ََ َْ  কধায়ায ালন wash water ِؿ

ََْلدَطَْؿَِخ َ  এওটি কধৌঢ ؿ

ওযায ওাচ a cleaning, a wash 

 ََ  ,লযষ্কাযওৃঢ, ওায ؿ٤َ

কধৌঢওযায ফস্ত্রালদ  washed, 

cloths, washing 

 ٍَ  ,কধায়ায ালন, লযষ্কাযও ؿَٞ

wash water, detergent, cleansing 

aent 

 ٍَ  াফান soap ؿبٍٞ

َّبٍ  ,ধূী, কধৌঢওাযও, washer ؿ

washerman 

 ,ভলরা ধূী ؿَبالدَطَؿَبُخ َ

ভলরা কধৌঢওাযী, কধৌঢমন্ত্র 
washer, washerwoman, washing 

mechine 

 ভয়রা ালন(লধায়া)dirty ُؿَبُخ َ

ter (washed) 

َ َِ َطَٓـ َُ ٍِ  ,কধায়ায খয ٓـب

প্রক্ষারন ওক্ষ washroom, lavatory 

 ََ ـَ ِٓ  প্রক্ষারন াত্র, washbowl 

ـَِْخ َ َطََٓ َُ ٍِ  অরনা, কধায়ায ٓـب

চক, াত্র যালঔফায অফাফ 

লফলল, wash stand 

 ََ ـَ ِٓ  প্রক্ষারন াত্র, কধায়ায াত্র 
washbowl, washbasin 

َطَٓـَِخ َ َُ ٍِ  অরনা, কধায়ায ٓـب

চক, াত্র যালঔফায অফাফ 

লফলল, wash stand 

ـزََ ُٓ  কধায়ায  খয, প্রক্ষারন 

ওক্ষ washroom, lavatory 

َِّ (]ٕ[َؿ ِّ  ,r ওাচ ওযা(ؿ

প্রঢাযডা ওযা, কবচার কদয়া to 

act dishonestly, to deceive, 

adultrate (٠َٛٙ) 

ِّْ  II r ওাচ ওযা, প্রঢাযডাؿ

ওযা, কবচার কদয়া to act 

dishonestly, to deceive, adultrate (َٙ

٠ٛ) 

َِّ  VII প্রঢালযঢ য়া to be اٗـ

deceived 

َِّ  VIII প্রঢালযঢ য়া to be اؿز

deceived 
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َِّ  X r ভলন ওযা to اٍزـ

regard as dishonest (ٙ) 

ََِّ  ,কবচার কদয়া, দডুীলঢ ؿ

প্রঢাযডা adultration, corruption, 

fraud 

ََِّ  ,অস্থাীনঢা, ফাধযঢা ِؿ

প্রঢাযডা, প্রফঞ্চনা faithlessness, 

disloyality, cheating, fraud  َُ ب ّْ  ؿ
প্রঢাযডাওাযী, প্রফঞ্চনাওাযী, 

প্রঢাযডাূডণ, প্রফঞ্চনাওয, কুঝ, লভণযা 
fraud, cheat, deceptive, deceitful, 

false 

 َُ  ,প্রঢালযঢ, দলুলঢ, লফওৃঢ ٓـْٞ

নষ্ট deceived, cheated, polluted, 

adultrated, 

 ,নযায় ওযা (ؿْْ(]ٗ[َؿْْ

ঢযাঘায ওযা, to treat unjustly, to 

oppress 

 VI জ্ঞঢায বান ওযা to رـبّْ

fein ignorance 

 X জ্ঞ ভলন ওযা to اٍزـْْ

regard as ignorant 

  َْ ْْ জুলুভ, তনীডন, অতযাচায, তনম ؿ যাতন, 

দব্যযফায, oppression, restraint 

repression, harassment 

 ,নযায়, নযাময ؿّْٞ

ঢযাঘাযূডণ, ঢযাঘাযী, লনীডও, 

wrong, immoral, unfair, oppressor, 

extortioner 

 َْ  ,নলবজ্ঞ, জ্ঞ ُؿْٔبُءَطَؿ٤ْ

কফাওা, নঢুন, নফীন, ললক্ষঢ, 

ওাাঁঘা, প্রলিয়াচাঢ inexpe-

rienced, ignorant, foolish, stupid, 

new, uneducated, raw, crude 

 নলবজ্ঞঢা, কফাওাভী ؿْٞٓخ َ
inexperience, stupidity 

 َْ ِّ  ,নযায়, নযাময ؿب

ঢযাঘাযূডণ, ঢযাঘাযী, লনীডও, 

wrong, immoral, unfair, oppressor, 

extortioner 

 (ؿْٞ،ؿ٠ْ(]ٕ[]ؿ٢ْ،ؿْٞ[َؿْب

অকভন ওযা to come 

ََ٢ ِْ  ,ঠাওা, কভাডান (ؿْبٝح(َ]ً[َؿ

অডার ওযা, রুওান to cover, 

wrap, hide 

ََ٢ ِْ  ,অা (ِؿ٤ْبٕ'ؿ٤ْبٕ(َ]ً[َؿ

কদঔলঢ ময়া, টাওা, খুভান, অফৃঢ 

ওযা, ঙ্গীওায ওযা, াধন ওযা, 

কদয়া to come, to call, to go to 

 َُ  ِؿْبٝح َ            ٓـْٞ
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see, to cover, to commit, to 

perform, to give (poor) 

٠ّْ  ,II অফৃঢ ওযা, ঠাওা, কভাডানؿ

অডার ওযা, রুওান to cover, 

wrap, hide 

 IV ন্ধওায য়া, কঠলও أؿ٠ْ

কদয়া, কভাডান to be dark, to 

cover, wrap 

٠َّ  V কঠলও কদয়া to cover رـ

 X ভাণা কঠলও কদয়া to اٍزـ٠ْ

hide ones head 

  َ٢ ِْ  অন্ডচতনতা, অজ্ঞান যা ؿ

unconsciousness, fainting 

٤َخ َ  ِْ ভুঙণ ؿ া মায়া, জ্ঞান য়া 
fainting, syncope, faint 

ٞح َ ْْ দণ ؿ া, অফযন, ঘাদয veil, 

cover, wrap 

طَِؿْبءَ   ,ঘাদয, কভাডও, ঔাভ أؿ٤َْخَ 

অফযন, দ্দণা, ছাযর cover, 

covering, wrap, wrapping, film, 

membrane 

দণِؿْبئ٢َِ  া লফলয়ও perta-ining to 

membrane 

দণ ِؿْبٝح َ া, কভাডও, ঘাদয, 

অচ্ছাদন veil, cover, wrap 

 َٕ  লঘঢনঢা, জ্ঞান য়া ؿ٤ْب
unconsciousness, fainting 

٠ًْ  কন্তফযস্থর, ভ্রভলনয স্থান ٓـ
place of arrival, place of visit 

َطَؿب٤ّخ َ  ُ  ,হৃদললন্ডয লছলি ؿٞى

দবুণ াকয, দলূমণাক, ভূঙণ া, লফাধযঢা, 

অযদালর, ঘাওয, লয়ন, 

pericardium, misfortune, calamity, 

faint, servant, arrendents 

 

َّٔ َٖٔ(]ٕ[]ً[َؿ ،ؿ ّٔ  (ؿ

শ্বারুদ্ধ য়া, লঢলযি কফাছাআ 

য়া, চঝ রাকা to be 

overloaded, jammed, to be 

chocked (ة) 

َّٔ  IV শ্বা রুদ্ধ ওযা to أؿ

chocked (ٙ) 

َّٔ  VIII বলড মায়া to be اؿز

overcrowded 

خ َ ّٖ ُٙ ّٖبدَطَ َ،ُؿ  ٔ  ,মন্ত্রডা ُؿٖ

কি, ঘাাওান্না, মা শ্বারুদ্ধ ওলয 
agony, misery, suffering, distress, 

that causes chocking 

 َٓ চনাওীডণ, চঝরা, বলঢণ ؿب , ঞাা 
crowded, jammed, packed, stuff (ة) 

 

 َٕ                    أؿضٖ                                      ؿ٤ْب
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 কচাড ওলয (ؿٖت(]ٗ[َؿٖت

কনয়া, লঙনঢাআ ওযা, টাওালঢ 

ওযা, ফাধয ওযা, ধলণড ওযা, চয় 

ওযা to take away by force, to rob, 

to force, to rape (َٙٛبَػ٠َٛ٠ِ) 

 ,VIII কচাড ওলয কনয়া اؿزٖت

লঙনঢাআ ওযা, টাওালঢ ওযা, ফাধয 

ওযা, ধলণড ওযা, চয় ওযা to 

take away by force, to rob, to force, 

to rape ( ػ٠َٛ٠ََِٙٛب ) 

تَ  ْٖ  ,ফরাধয, জফধয দঔর ؿ

কচায অদায়, কচাড, 

ফাধযফাধওঢা, forcible, extortion, 

force, compulsion 

 ,ফরাধয, কচায অদায় أؿزٖبةَ 

টাওালঢ, জফধ দঔর, রঙ্ঘ্ন, 

ধলণন, কচাড, ফাধযফাধওঢা 
forcible, extortion, intrusion, 

infraction,viplation, rape, 

compulsion 

تَ  ِٕ جَٕٞطَؿب ِٕ ،ؿب ّٖبة   ُؿ
দঔরওাযী supplanter, occupier 

 জফধ কস্বচ্ছাঘাযভুরও ٓـٖٞةَ 

দঔরওৃঢ, ফরপ্রলয়াকওৃঢ, ফাধযওৃঢ, 

acquired by unlawful way, extored, 

forced, compelled 

تَ  ِٖ ـز ُٓ  দঔরওাযী, অগ্রাী, লনষু্ঠয 
usurper, supplanter, violent, bloody 

 

 কালঙয টার ( ؿٖٖ(]ٗ[َؿٖٖ

ঝানা to pull branches 

ّٖٖ  II টার কচান to put forthؿ

branches 

 IV টার কচান to put forth أؿضٖ

branches 

 َٖ  ,িফ, ঙ্গ أؿٖبٕ،ُؿَٖٕٞطَُؿٖ

াঔা, টার pulse, twig, projection, 

limb, branch 

٘خ َ ْٖ  িফ, ঙু্কয, ওলঘ িফ ُؿ
twig, germination, sprout 

 

ََّ٘  (ؿٚبٙخ،ؿٚٞٙخ(َ]ف[َ]ٗ[َػ

ঢাচা য়া, লফশুদ্ধ য়া, লস্দগ্ধ 

য়া, ওলঘ য়া to be fresh, 

tender 

ََّ٘ (َ]ٕ[َؿ ّ٘  লনঘু (ؿٚبٙخ،ؿ

ওযা, ফনলভঢ ওযা, কঘাঔ 

ডাআয়া কনয়া, ালন ওযা  to 

cast down, to lower (glance), to 

diminish, to derogate 

 َٖ ج٠ََّػٚجبٕؿٚب            أؿٖبٕ،ُؿَٖٕٞطَُؿٖ ْٚ َطَؿ ث٠،ِػٚبة   
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 َ٘  ডালনা (লঘাঔ), লফভুঔঢা ؿ
disclination 

 َ٘  ঢাচা, যার, ওলঘ, প্রঘুয ؿ
fresh, juicy, tender, abundant 

خ َ ّٚ  ,ওভলঢ, দফুণরঢা, ত্রুটি ُؿ

deficiency, defect, fault 

 َ٘  ঢাচা, যার, ওলঘ, প্রঘুয ؿ٤ٚ
fresh, juicy, tender, abundant 

 ,নফীনঢা, লঢচঢা ؿٚبٙخ َ

যঢা, দবুণ রঢা, ত্রুটি, কু্ষঢ, 

ভান রজ্জা freshness, 

juiciness, tenderness, fault, defect, 

shame 

 ,নফীনঢা, লঢচঢা ؿٚٞٙخ َ

যঢা, freshness, juiciness, 

tenderness 

َٚت(]ً[ؿٚت  ,যাক ওযা (ؿ

দাাঁডান, যক্ষা ওযা to  be angry, to 

stand up, to defend (َٙ٠ٍََٖٛٓ) 

 III ঈলত্তলচঢ ওযা, যাকালিঢؿبٙت

ওযা  to annoy (٠َٛٙ) 

 IV যাকালিঢ ওযা to make أؿٚت

angry (ٙ) 

ّٚت  V যাক ওযা, দাাঁডান, যক্ষা رـ

ওযা  to  be angry, to stand up, to 

defend(َٙ٠ٍََٖٛٓ) 

 কিাধ, যাক, rage, anger ؿٚتَ 

تَ  ِٚ  ,কিাধূডণ, যাকালিঢ, িদ্ধয ؿ

ঈত্তযি, লফযি, angry, furious, 

enraged, vexed, annoyed 

َْٚ جخ َؿ  যালকয ভুচ্ছণ া, প্রঘন্ড যাক, 

টিঈভায, াণয a fit of anger, 

tumor, rock 

 লঔঝলঔলঝ, লফযি, এওলযাঔা ؿٚٞةَ 
irriatble, resentful, obstinate, 

 ,লঔঝলঔলঝ, লফযি, এওলযাঔা ػٚبث٢َ 

ন্ধওাযাচ্ছন্ন (ভন), লফলন্ন 
irriatble, resentful, obstinate, 

obsessed, bored 

ج٠ََّػٚجبٕؿٚبث٠،ػَِ ْٚ َطَؿ ٚبة   
কিাধূডণ, যাকালিঢ, িদ্ধয, ঈত্তযি, 

লফযি, angry, furious, enraged, 

vexed, annoyed 

 ,কিাধ, প্রকুলঢ, ঈঢযলি أؿٚبةَ 

চারাঢন, প্রলযাঘনা, anger, excited, 

vexation, irritation, incitement 

َّٜ                      أؿٚبةَ   (ؿط٤ٜ(َ]ٗ[َؿ
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تَ  ِٙ  ,কিাধালিঢ, কিাধূডণ ؿب

যাকালিঢ, িদ্ধয, ঈত্তযি, লফযি, 

angry, furious, enraged, vexed, 

annoyed 

ـْٚٞةَ  ٓ যালকয ফস্তু, প্রলযঢ, 

ঢুচ্ছ, ভালনঢ object of anger, 

beaten, despised, violated 

 

 ,লপলয মায়া (ؿٚو(َ]ٗ[َؿٚو

লপযা, to turn away, to turn (َػَٖػ٠ِ

ٙ) 

 

و ِٚ َٚو(َ]ً[ؿ  ধডী য়া, প্রঘুয ( ؿ

য়া, ভৃদ্ধ য়া, ঐশ্বমণারী 

য়া to be rich, to be abundant, 

to be, luxarious, luxariant 

وَ  ِٚ  ,প্রঘুয, মণাপ্ত, ভৃদ্রৃ ؿ

ঐশ্বমণারী abundant plentiful, 

luxarious, luxariant, 

 ঢাচা,ফুচ(কাঙ), নফীনؿ٤ٚوَ 
fresh, green 

 ,চীফঢা, প্রাঘুমণ, ভৃলদ্ধ ؿٚبهح َ

ঐমণয freshness, prosperity, 

opulance 

 ঢরুডালস্থ ؿٚبه٣ُقَطَؿٚوٝفَ 
cartilage 

 

 (ؿٖٚ،ِؿٚبٕ(]ٕ[]ٗ[َؿٖٚ

অঝলও যাঔা to prevent 

ّٖٚ  (-٠ٛ) II বাচ ওযা to foldؿ

 III প্রডলয়য দলৃষ্টলঢ ঢাওানؿبٖٙ

to wink amorously (ٛب) 

ّٖٚ  V বাচ ওযা, বাাঁচ য়া رـ
to fold, to be wrinkled 

 َٖ বাাঁচ, কুাঁ ُؿَٕٚٞطَؿٚ লঘ, 

ছালভরা, ওাঠিনয, ুলফধা wrinkle, 

fold, trouble, harship, 

ْ٘لوَ   লং lion ؿٚ

 IV ওালযা কঘাঔ ফন্ধ [ؿٚٞ[َأؿ٠ٚ

ওযা, রও কপরা, প্রশ্রয় ায়া, 

ক্ষালন্ত কদয়া ঈলক্ষা ওযা to 

close ones eyes, to wink, cease, 

have indulgence, to ignore (ػ٠َٖٛ) 

 VI ফলরা, না ফুছায বান رـب٠ٙ

ওযা to pretend not to notic (ٖػ) 

٠ًٚ  ,নীয় (ফস্থা) ؿ

িওালঞয ভরু কাঙ unbearable 

(situation), speciece of desert tree 
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  ঈলক্ষা, প্রশ্রয়, লনফৃলত্ত أؿٚبءَ 
overlooking, favor, relief 

َ  ٗ   ঈলক্ষা, প্রশ্রয়, লনফৃলত্ত رـب
overlooking, favor, relief 

 

َّٜ ّٜ(]ٕ[َؿ  টুলফলয় কদয়া to (ؿ

immerse (ك٢) 

 

َّٜ  নাও টাওা to (ؿط٤ٜ(َ]ٗ[َؿ

snore 

َّٜ  IV টুলফলয় কদয়া to immerse أؿ

  (ك٢)

َّٜ  VII  টুলফ মায়া to be اٗـ

immersed 

 َٜ  নাও টাওা snoring, snore ؿط٤

 কুয়াা fog ؿط٤طخ َ

 ভাণায ওাডُؿطوح َ

লফলল(অযফ), headcloth worn 

by Arabs   

 

ًََ  ঈদ্ধঢ য়া, ংওাযী ؿطو

য়া, অত্রৃকফী য়া to haughty, 

arrogant, selfimportant 

 II ঈদ্ধঢ য়া, ংওাযী رـْطوً

য়া, অত্রৃকফী য়া to haughty, 

arrogant, selfimportant 

 ,দ্ধঢয, দালম্ভওঢা ؿْطوٍخ َ

ংওায, অত্মকফণ haughtiness, 

arrogance, self importance 

 ٌَ َطَِؿطو٣ ٌُ  ,ঈদ্ধঢ ؿطبه٣

ংওাযী ,অত্রৃকফী  to haughty, 

arrogant, self-important 

 ًَ زؼْطِو ُٓ  ঈদ্ধঢ,  ংওাযী, 

অত্রৃকফী  to haughty, arrogant, 

self-important 

 ؿطبِهكخ ،ؿطبِهُف،ؿطبه٣ُقَطََِؿو٣قَ 
এওচন  অদণ, এওচন লফঔযাঢ 

করাও a noble,a famous man 

 

 ,লনভলজ্জঢ ওযা (ؿطٌ(]ٗ[َؿطٌ

লনভলজ্জঢ য়া to immerse, be 

immersed (ك٢) 

 II লনভলজ্জঢ ওযা to immerseؿّطٌ

 (ك٠ََٛٙ٢)

 Vটুফ কদয়া, ককার ওযা رـّطٌ

to dive, bathe (ك٢) 

َّٜ  (ؿطٞ(]ٕ[َؿطب                                                  أؿ
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 ٌَ  ,কঘাফান, টুফান, টুফন, ভজ্জন ؿْط

diving 

dipping, immersion, diving 

ًَ ؿ ّطب  টুফুলয, ায়যা, ানলওৌলড 
diver 

 ٌَ َطَٓـط ٌُ ِٛ  ককালরয ঝফ ٓـب
bathtab 

 ٌَ ـْط٤  ,লনভজ্জন, টুফন, dipping ر

immersion 

 ٌَ ِٛ  নওা(চাালচয)draft ؿب

 

(َ]ٗ[َؿطِ  ِ  ন্ধওায (ؿْط

য়া, to be dark 

 

ََِ  ,স্পষ্ট য়া (ؿَطِ(َ]ً[َؿِط

ক্ষীডদলৃষ্টয য়া to be dim, be 

dim-sighted 

 V স্পষ্ট য়া, ক্ষীডদলৃষ্টযرـّطِ

য়া to be dim,be dim-sighted 

 َِ  ক্ষীডদলৃষ্টযম্পন্ন, deem ؿط

sightedness 

 َْ  ,লফার (ভূদ্র), প্রঘুয ِؿط

প্রওান্ড vast (ocean), huge 

 

 ন্ধওালয কঠলও (ؿطٞ(]ٕ[َؿطب

মায়া to be dark (٠ٛ) 

 ,II ঠাওা, লিারী য়া ؿّط٠

দঢৃ়ংওল্প য়া to be stronger, 

be decisive, to cover (َٙة٠َٛ) 

 V অফৃঢ য়া to be رـّط٠

covered 

 VIII অফৃঢ য়া to be اؿزط٠

covered 

طَِؿطبءَ   ,ঠাওন, ঠাওনা أؿط٤خَ 

অফযড, কভাডও, ঔাভ, covering, 

cover, wrap, wrapper, envelop 

 ,ঠাওনা, কভাডও cover رـِط٤َخ َ

covering 

 

 দঔর ওযা, to grab (ؿّق(َ]ٗ[َؿقَّ

 (ػ٠ِ)

 

 ক্ষভা (ُؿلوإ،ؿْلو،ٓـلوح(]ٗ[َؿلو

ওযা to forgive 

 II কঠলও যাঔা to guardؿلّو

ٍَ) VIII ক্ষভা ওযা to forgive اؿزلو

٠ٛ) 

 رـلَّ                          ؿّط٠
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 X ক্ষভা ঘায়া to ask اٍزـلو

pardon (٠ٍََٖٛٓ) 

 ,ক্ষভা, ভাপ pardon ؿْلوَ 

forgiveness- ؿلًوا অভালও ভাপ 

ওয! I bg your pardon 

 লঢ ক্ষভাীর ؿلٞهَ 

(অিাঢায়ারায গুড), much 

forgiving 

 ,ক্ষভা, ভাপ pardon ُؿْلوإ

forgiveness 

 ,ক্ষভা, ভাপ pardon ٓـِلوح َ

forgiveness 

ـْـٞهَ  ٓ ক্ষভাপ্রাপ্ত forgiven 

 

 II াাযা কদয়া, নময[ؿلو[َؿلّو

যাঔা to guard, to watch (ػ٠ََٛٙ٠ِ) 

 ঠাওনা, কভাডও cover, lid ُؿْلوح َ

 ,জনও, প্রঘুয, লফার ُؿلواُءَطَؿل٤وَ 

numerous, abundant, many َُُؿلواء-

দালযায়ান, কাটণ , াাযাদায guard, 

watchman 

 ভাণায রুভার ؿلبئُِوَطَِؿلبًهح َ
kerchief for head 

ـلوَ  ِٓ  লযস্ত্রাড helmet ٓـِلُوَطَ

 ঢন্ধা, াঢরা খুভ slumberؿْلوخ َ

 

ঢওণ (ُؿلٍٞ،ؿلِخ(]ٕ[ؿلَ  ণাওা, 

ফলরা ওযা, ভনলমাকী য়া, 

বুরাভলনয য়া to ignore, to be 

inmindful, to neglect (ٖػ) 

 II ফলরা ওযান, ভনলমাকীؿلَّ

ওান to make unmindful to make 

careless (ٙ) 

 ,III ফলরায ুলমাক কনয়াؿبكَ

ফাও ওযাto use negligence (ٙ) 

IV ঢওণ أؿلَ  ণাওা, ফলরা 

ওযা to ignore, be jnmindful (٠ٛ) 

 V ফলরায ুলমাক কনয়া رـلَّ
to use negligence 

 VI ফলরায বান ওযা to رـبكَ

pretend to be careless 

 X ফলরায ুলমাক اٍزـلَ

কনয়া, কফাওা ভলন ওযা, to use 

negligence, to regard as a fool (ٙ) 

 ََ ঢওণ ُؿل , ভনলমাকী, নাভীন, 

শুনয careless, unmindful, 

annonymous 

ََّ                                                   رـبكَ  اٗـ
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 ََ  ,ফলরা, াফধানঢা ؿلَ

ভনলমাক, ঢওণ ঢা negligence, 

inttention, carelessness 

 ,ফলরা, াফধানঢা ؿْلِخ َ

ভনলমাক, ঢওণ ঢা, কফাওাভী  
negligence, inttention, 

carelessness, stupidity 

 ,ফলরাওাযী, াফধান ؿْلَلٕ

ভনলমাকী, ঢওণ ঢ, ঢন্ধারু  
negligent, inttentive, careless, dozy 

 ََ  কফাওা ফনান stupefication رـل٤

 ٍَ  ,ফলরা, ম্মান, বুর اِؿلب

এডালনা neglect, disregard, 

omission, skipping 

 ََ  ফলরা, neglect رـبكُ

 ََ ،ؿبكَِِٕٞطَؿبكِ  ٍ ،ُؿلٞ  َ  اُكّ
ফলরাওাযী, াফধান, 

ভনলমাকী, ঢওণ ঢ, negligent, 

inttentive, careless, 

 ََ ـلّ ُٓ  ঈদাী, লনস্পৃ, ভনলমাকী, 

লঢযর, apathetic, indifferent, 

inattentive, naïve 

 ََ ـل ُٓ  নাভীন annonymous 

 ََ زـلِّ ُٓ  লনলফণাধ, কফাওা blockhead, 

bonehead, 

 

 ঢন্ধা (ُؿلُٞ،ؿْلٞ(َ]ٕ[َ]ؿل٢،َؿلٞ[َؿلب

মায়া, খুভান to snooze, nap 

 

 ঢন্ধা মায়া, খুভান (ؿل٤خ(]ً[ؿِل٢ََ
to snooze, nap 

 IV ঢন্ধা মায়া, খুভান to أؿل٠

snooze, nap 

 ঢন্ধা, কবীয ؿلٞادَطَؿْلٞح َ

খুভslumber, nap, doze 

 ঢন্ধা, কবীয খুভ أؿلبءح َ
slumber, napdoze 

 

ََّ ,،َُؿٍِٞ(]ٕ[ََؿ َّ  ,প্রলফ ওযান (ؿ

ঠুওান, লঙদ্র ওযা, াঢওডা ডা, 

পরান(পর)to penetrate, insert, 

to handcuff 

 

ََّ َ(]ٗ[ؿ َّ   লফলদ্রৃলী য়া (ِؿ

to be hatred 

 (ٙ) II কফডী ডান to handcuffؿَِّ

ََّ  IV ঈrাদন ওযা to produce أؿ

(٠ٛ) 
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ََّ  V প্রলফ ওযা,লঙদ্র ওযা to رـ

enter, to penetrate (ك٠َٛ٢) 

ََّ  VII প্রলফ ওযা, লঙদ্র ওযা to اٗـ

enter, to penetrate (ك٠َٛ٢) 

ََّ  X ুলফধা কবাক ওযা,অয় اٍزـ

ওযা(চলভ), লফলনলয়াক ওযা, রাব 

ওযা to gain, to receive proceeds, 

to profit (٠ٛ) 

 ََ  ,খৃডা, লফদ্রৃল, লংা, hatred ِؿ

grudge, malice 

 ََ َطَُؿ  ٍ ٍَ  -ঢৃষ্ণা, thirst أؿَل  أؿَل

াঢওডা, লওর handcuff, chain 

 ঢৃষ্ণা thirst ُؿِّخ َ

َ،َؿَّلد  ٍ ؿَل  ,পর, পরন طَؿِّخَ 

য, অয়, ঈামণন, yield, 

proceeds, crops, returns (farm) 

 ََ َطَؿ٤ِ  ٍ  ঢৃষ্ণা, প্রলঢলাধ ِؿَل

স্পৃা, লফলদ্রৃল, ঔাযা আচ্ছা  আচ্ছা, 
thirst, desire for revenge, hatred, ill 

will  ٍَ ঔুফ ঢৃষ্ণাঢণ -ِؿَل  very thirsty 

َطَِؿَلُخ َ َُ  কভয়লদয ফগুনঞন ؿَلئِ

(লস্পন), চাভায ভঢ কালাও 
veil, shirtlike garment 

 ٍَ  ফযফায, ঈন্নয়ন, লনযয اٍزِـَل

ম্পলদয ক্ষলঢ, ফযফায 
utikization, development, misuse of 

other property, abuse 

ـَْل٢َُ  কালড ম্পলওণ اٍزِ ঢ, 

কালডভূরও exploitative 

 ٍَ  ফন্নী, ৃঙ্খলরঢ, ঢৃষ্ণায় ٓـِٞ

ওাঢয, ঔুফ ঢৃষ্ণাঢণ  shackled, very 

thirsty 

 ََ ـِ ُٓ  পরদায়ও, পরপ্রূ, ঈফণয 
productive, fruitfil, fertile 

 ََ ـِ َز ُٓ  কালও, ফযফাযওাযী, 

ফরলবাকী exploiter, utilizer, 

beneficiary 

 ََ মা ঈাচণ َٓزـَلدَطَََٓزـ ন 

কদয়, অয়, রাব, ঈrাদন that 

produce proceeds, profit, crops, 

income 

 

 চয়ী (ؿِت(]ٗ[َؿِت

য়া,যালচঢ ওযা,প্রবূত্রৃ 

ওযা,দঔর ওযা, লঙলনলয় কনয়া, 

টাওালঢ ওযা, প্রাধানয ওযা to 

conquer, to dfeat, to master, to 

ََّ  ؿِجخ َ                                                   اٍزـ
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aeize, to snatch, to rob, to 

dominate (٠ََٛٙ)ػ٠ِ)  

 II লফচয়ী ওযা, প্রাধানয রাবؿِّت

ওযান, পর ওযান, to make 

conquerer,to make get upperhand, 

to make success ٠َٛ(ػ٠َِٙ )  

 III যালচঢ ওযায কঘষ্টা ؿبُت

ওযা to try to defeat (٠َٛٙ)  

 V লফচয়ী য়া to triumph رـِّت

  (ػ٠ِ)

 VI যষ্পয মুদ্ধ ওযা to رـبُت

wrestle each other 

 ,লফচয়, চয়যাচয় ؿَِتَ 

লঢিভওযড coquering, 

defeating,overcoming 

 ,লফচয়, ণণীড ওণা victory ؿِجخ َ

idle talks 

 َ١ ِٝ  ফাঘার, কম ফালচ ওণা ؿِجب

ফলর talkative, windbag 

 ,লফচয়ী, পরওাভ victorius ؿَّلةَ 

successful 

 লধওাং, প্রায় ফ greater أؿِتَ 

ption, majority 

 লধওাং, প্রায় ফ أؿِج٤ّخ َ
greater ption, majority 

 ,লফলযাধীঢা, মুদ্ধ , ংখণল ِؿَلةَ 

ংগ্রাভ fight, battle, conflict, 

combating, 

ـبُجخ َ ُٓ  লফলযাধীঢা, মুদ্ধ , ংখণল, 

ংগ্রাভ fight, battle, conflict, 

combating, 

 ,লঢিভ ওযড, অলধঢয رـُِّتَ 

প্রবূত্রৃ overc-omming, supremacy, 

authority  

ُِتَ  طَؿب ِِجخَ   ,প্রবাফারী ؿ

লধওাং, dominant, majority َ ِِجخ  -ؿ

লফলচঢা conquerer 

ُِجًب  ,লধওাং ك٢َاُـبُت،َؿب

লধওাং কক্ষলত্র, প্রায়, ভূরঢ, 

ফহুর বালফ, াধাযনঢ, াধাযন 

বালফ  mostly, most of, the 

majority of, largely, genarally, in 

general 

 ,কফীয বাক, লধওাং ؿبُج٤ّخ َ

majority, greater part 

ـِْٞةَ  ٓ যালচণ, লধওৃঢ, 

লববূঢ defeated, bewildered, 

conquered 

 َ١ ِٝ  (ِؿَلظخ،ِؿِظخ،ِؿَِع(]ى[َؿُِع                                  ؿِجب
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 ٌَ  যালঢয ন্ধওায darkness ؿِ

of night 

َُْطَؿِٖٔخ َ ِٕ  ,লরলচহ্বা ؿَل

ঈলচহ্বা uvula, epiglottis 

 

ِِٜ  বূর ওযা to (ؿَِٜ(]ً[َؿ

mistake 

 II বূর ওযান, বুলরয লবলমাকؿِّٜ

ওযা  to make other to mistake, to 

accuse of a mistake (ٙ)   

 III বূর ওযলঢ ঘায়া, বূর ؿبُٜ

ওযান, প্রঢাযডা ওযা, ঞওান য to 

make other to mistake, to seek to do 

mistake (ٙ)  

 IV বূর ওযান to make  mistake أؿِن

(ٙ)  

 VI এলও যলও বূর ওযান رـبُن
to make  mistake each other 

 َٜ ٛ َطَؿِ  বূর, ত্রুটি, লফভ্রভ أؿَل
mistake, error, blunder 

ٛ َ،أْؿِطبدَطَؿِطخ َ  ,বূর, ত্রুটি أْؿَل

লফভ্রভ mistake, error, blunder 

ِْطبٕ  ,ত্রুটিওাযও, কম বূর ওলয ؿ

বূর, ভ্রান্ত one who commits 

mistake, mistaken wrong 

َُٜ،أؿِٞٛبدَطَأ ؿِٞٛخ َأؿب٤ُ  ফৃr 

প্রশ্ন broad question 

ـبُطخ َ ُٓ ـبُطبدَطَ ُٓ  প্রঢাযডা, ঞওান, 

প্রঢাযও, প্রঢাযড, লভণযা, লফভ্রালন্ত 
cheating, deceit, 

fraudmfalsification, fallacy 

 

 ি (ِؿَلظخ،ِؿِظخ،ِؿَِع(]ى[َؿُِع

য়া, ওলঞায অঘযন ওযা to be 

rude, to great harshly (ػ٠ِ) to be 

tough 

 ,ওলঞায য়া (ؿِع(]ٗ[ؿِع

ওলঞায অঘযন ওযা to be rude, 

to great harshly ( ػ٠ِ)  

 ,II ি ওযা, ওঠিন ওযা ؿِّع

কভাঝা ওযা to make rough, to 

coarsen, thick (٠ٛ)   

 IV ি বালা ফরা to use أؿِع

rude language (ٙ)  

 ,X ি য়া, ওঠিন য়া اٍزـِع

কভাঝা য়া, ি বালা ফরা, ি 

ায়া, ওঠিন ায়া, কভাঝা 

ায়া, to be rough, coarsen, thick 

ِْلبُءََّأْؿِقَ          (ؿِع(]ٗ[ؿِع ِْل ظَؿ  ُؿ
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(٠ٛ)  to find rough, coarse, thick, to 

use rude language 

 ,কভাঝা, ভৃডঢা, শুদ্ধঢা ِؿَِعَ 

ওলঞাযঢা, রুক্ষঢা, thickness, 

grossness, roughness, harshness 

 ,কভাঝা, ভৃডঢা, শুদ্ধঢা ِؿِظخ َ

ওলঞাযঢা, রুক্ষঢা, thickness, 

grossness, roughness, harshness 

الظ َطَؿ٤ِعَ َِ  ক্ষভাটা, আঠার, ক্ত, আঁার, 

অভশৃণ, রুক্ষ, ওন্ডঠায, thick, fat, viscus, 

coarse, rough, harsh, 

 ,কভাঝা, ভৃডঢা, শুদ্ধঢা ِؿَلظخ َ

ওলঞাযঢা, রুক্ষঢা, thickness, 

grossness, roughness, harshness 

 লধও কভাঝা, লধও أؿِعَ 

ভৃড, লধও শুদ্ধ, লধও 

ওলঞায, লধও রুক্ষ, thickner, 

grosser, more rough, more harsh 

ـِّعَ  ُٓ  দঢৃ়, প্রঘন্ড, ওলঞায strong, 

vehement, severe 

 

ِْـِخ(ؿِـَ  লবঢলয ঠুওা, টুলফ (ؿ

মায়া, to penetrate, to be 

immersed (ك٢)  

 II প্রলফ ওযা, নাভা, লবঢলয رـِـَ

ঠুওা, টুলফ মায়া, to penetrate,  to 

be immersed (ك٢)   

 ََ ـِ ِْ زـ ُٓ  ফযাও  লফসৃ্তঢ, 

কবীযবালফ ঔলঘঢ widely 

embeded, deeply embeded 

 

ِِق  ঔাrনা না ওযা to (ؿَِق(]ً[ؿ

be not cicuscribed  

 

 অচ্ছালদঢ ওযা to (ؿِق(]ٕ[َؿِق

cover 

 

 II কভাডান, ঠাাঁওা, অফৃঢ [ؿِق[َؿِّق

ওযা to wrap, cover, to envelope 

  (٠َٛة)

 ুরুলালঙ্গয গ্রবালকয ُؿَلكخ َ

ঘাভডা, feskin, prepauce 

َطَِؿَلفَ   ,ঘাদয, ঠাওনা ُؿُِق 

অফযন, কভাডও, ফাক্স, ঔাভ cover, 

covering, wrap, wrapping 

ِْلبُءََّأْؿِقَ  ِْل ظَؿ  ,ঔাrনাীন, বদ্র ُؿ

uncircumcised, rude 

َُٓ ـِّلبدَطَ ـِّقَ ُٓ  ঔাrনাীন, 

uncircumcised- ـِّلبد ُٓ  ঘাদয, 

ـِّقَ  ُٓ ـِّلبدَطَ ُٓ  (ُؿِٞ(]ٕ[َ]ؿِٞ[َؿَل                               
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অফযন, ঠাওনা, কভাডও, ঔাভcover, 

covering, wrapper 

 

ِْن(َ]ٗ[َؿِن  ফন্ধ ওযা, দযচা (ؿ

ফন্ধ ওযা, to shut, to cose, bolt 

 

ِِن  ফালচয়াপ্ত য়া, চব্দ (ؿَِن(]ً[ؿ

য়া to  be forfeited, be subdued 

 ,II ফন্ধ ওযা, দযচা ফন্ধ ওযা ؿِّن
to shut, to cose, bolt 

 IV ফন্ধ ওযা, দযচা ফন্ধ أؿِن

ওযা, to shut, to cose, bolt 

 VII ফন্ধ য়া to be closed اٗـِن

 X ষ্পস্ঘ য়া, চটির اٍزـِن

য়া, ওঠিন য়া to be 

obscured, to be difficult, 

complecated 

َطَؿِنَ   ঢারা, lock أؿَلم 

ِِنَ   ,স্পষ্ট, ন্ধওায, ছাা ؿ

লন্নচনও, দলুফণাধয obscure, 

dark, ambeguous, dubious, 

complicate 

 লযলাধীঢ ঈদ্রৃতৃ্ত unpaid ِؿَلهخ َ

balance 

ـَلمَ  ِٓ  ঢারা lock ٓـب٤ُُنَطَ

 ফন্ধওযড, ঢারা রাকান اْؿِنَ 
closing, locking, shutting 

َلمَ  ـِ  ,স্পষ্টঢা, লফাধযঢা اِٗ

দলুফণাধযঢা ,obscurity, ambiguity 

ـِنَ  ُٓ  ফন্ধ, ঢারাফদ্ধ, ন্ধওায, 

স্পষ্ট, লফাধয, দলুফণাধয, closed, 

locked, dark, obscure, ambiguous 

ِِنَ  َزـ ُٓ  স্পষ্ট, ন্ধওায, যযূডণ, 

দ্রৃযণণও,  obscure, dark, ambiguous, 

eqivocal 

 

ََْ ِِ  করাবাঢুয (ؿِٔخ،ؿَِْ(َ]ً[َؿ

য়া to be excited lustfully 

 VIII করাবাঢুয য়া to be اْؿزِْ

excited lustfully 

 َْ ِِ   ,করাবাঢুয, lustful ؿ

ِْٔخ َ  করাব, রারা lust, greed ُؿ

 َّ  ,ওালায, ফারও ِؿِٔخ ،ِؿِٔبَٕطَُؿَل

ঘাওয, লযঘাযও (লালঝর), boy, 

youth, servant, waiter 

 ,মুফা, কমৌফন youth ُؿَل٤ّٓخ َ

youthfulness 

 َْ  ুরুল ওচ্ছ male tortoise َؿ٤ِْ
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 ,মুফা, কমৌফন youth ُؿِٞٓخ َ

youthfulness 

 

 ীভা রঙ্ঘ্ন (ُؿِٞ(]ٕ[َ]ؿِٞ[َؿَل

ওযা, লঢলযি য়া to exceed 

bound, to be excessive 

 

 লধও ভূলরযয (ؿَلء(َ]ٕ[َؿَل

য়া, লঢলযি য়া, কফীদযূ 

মায়া to be excessive, to be 

expensive, go go far 

٠ؿَِّ II ভূরয ফৃলদ্রৃ ওযা to raise 

price (٠ٛ)  

 III ীভা রঙ্ঘ্ন ওযা to ؿب٠ُ

exceed bound (ك٢)  

 IV ভূরয ফৃলদ্রৃ ওযা to raise أؿ٠ِ

price (٠ٛ)  

 VI ীভা রঙ্ঘ্ন ওযা to رـب٠ُ

exceed bound (ك٢) 

 Xভূরয ঘডা ভলন ওযা to اٍزـ٠ِ

find excessive (٠ٛ) 

 َٞ  ,ীভা রঙ্ঘ্ন, লঢলযি ُؿُِ

ফযয়, ফাডাফালড exceesing 

boundery, extravagance 

 ঈচ্চ ভূরয, high price ؿَلءَ 

 ,ীভা রঙ্ঘ্ন, লঢলযি ُؿِٞاءَ 

ফযয়, ফাডাফালড exceesing 

boundery, extravagance 

 লধও ভূলরযয, লধও أؿ٢َِ 

ভূরযফান, more costly, more 

valuable 

ـبالح َ ُٓ  ীভা রঙ্ঘ্ন, লঢলযি, 

ফযয়, ফাডাফালড exceesing 

boundery, extravagance 

ঈচ্চ প্রংা, স্তুলঢ, ওীঢণ اِؿَلءَ  ন 
laudation, glorification, high praise 

 ٍَ  ফযয়ফহুর, ঈচ্চভূলরযয, ভূরযফান ؿب

লপ্রয়, লপ্রয়ঢভ expensive, costly, 

high priced, beloved 

 

 পুঝালনা,ঘড (ؿ٤ِبٕ،ػ٢ِ(]ٗ[َؿ٠َِ

ধযান, কাাঁচান (ভদ), to boil, to 

ferment 

 (٠ٛ) II পুঝালনা  to boil ؿ٠ِّ

 (٠ٛ) IV পুঝালনা  to boilأؿ٠ِ

 পূঝান boiling ؿ٠ِ

 পূঝান boiling ؿ٤ِبٕ

َّْ                                      (ؿَلء(َ]ٕ[َؿَل  اؿز



96 

 َٕ ٞ٤ِْ َطَؿ ُٖ  ,ালনয নর ؿَل٤٣

ধুভালনয নর water pipe, 

smoking pipe 

 ,পুঝালনায াত্র ؿَّل٣بدَطَؿَّل٣خ َ

কওঝলর boiler, kettle 

 ূকলন্ধ লফলল(ওস্তুযী  ؿب٤ُخ َ

ম্বলযয তঢযী) a perfume 

 ,কছার, ভাংলয কছার juice ٓـ٢َِ 

broth 

 

َّْ َّْ(]ٕ[ؿ  ঠাওা, রূওান, দঃুঔ (ؿ

কদয়া to cover, veil, to pain (ٙ) 

ْ ّٔ  (٠ٛ) II ঠাওা to coverؿ

 IV কভখাচ্ছন্ন য়া, দঃুঔ أؿَّْ

কদয়া to be overcast (sky), to 

pain 

َّْ  ,VII লফলন্ য়া, বীঢ য়া اٗـ
to be sad 

َّْ  ,VIII লফলন্ য়া, বীঢ য়া اؿز
to be sad 

 َْ ّ َطَؿ  দূুঃঔ, তনগ্র, তফদ, দতশ্চন্তা ُؿٔٞ

grief, sadness, anxiety, 

خ َ ّٔ  দঃূঔ, লনগ্র, লফদ, দলুশ্চন্তা ُؿ
grief, sadness, anxiety, 

 َّ َُْطَؿٔب  কভখ clouds ؿٔبئِ

َُْطَؿَِ ٔبٓخ َؿٔبئِ  কঘালঔয 

ঞুলর(লখাডায), ককাভাআ(শুয 

ভূঔ ফন্ধ) blinder (horse), muzzle 

(animal) 

 َْ  খড ঘুলর ঠাওা, খড ؿٔبُءََّأَؿ

(লভখ) covered (hairy), thick 

(clouds) 

 َّ  ,চীফননাও, ওষ্টওয, দঃুঔূডণ ؿب

কুয়াাচ্ছন্ন grevious, distressing, 

painful, muggy 

 َّ ـْٔٞ ٓ দঃলঔঢ, লফযি, বীঢ, দঃুঔ 
grieved, distresses, worried, sad 

 َْ ـز ُٓ  দঃলঔঢ, লফযি, বীঢ, দঃুঔ 
grieved, distresses, worried, sad 

 

 ,কওালফদ্ধ ওযা (ؿٔل(]ٕ[]ٗ[ؿٔل

ঔাল ঠুওান(ঢযফালয), কঔাঘা 

কদয়া, লযলফষ্টন ওযা, লনযাদ 

ওযা to sheathe,to put in 

scabbard, to thrust, to cover, to 

ptotect (٠ٛ) 

 

ل(]ً[ؿٔل َٔ  ন্ধওায য়া to (ؿ

be dark 

 َْ ّ َطَؿ  ِؿٔبهَ                                      ُؿٔٞ
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ل ّٔ  II যাধ কঠলও যাঔা to ওলযؿ

conceal offensive (ٙ) 

 IV কওালফদ্ধ ওযা to sheathe أؿٔل

(٠ٛ) 

ل ّٔ  (ٙ) V কঠলও যাঔা to cover رـ

ل َ ْٔ طََِؿ  কভাডও, ঔা ُؿٔٞك،أؿٔبكَ 
sheath, scabbard 

 

 টুফান to overflow (ؿٔو(]ٕ[ؿٔو

(٠ٛ) 

 

و ِٔ و(]ً[ػ َٔ  লফলদ্রৃল ূডণ য়া (ؿ
to be full of hatred 

 

ُٔو  মণাপ্ত য়া to be (ؿٔبهح(]ى[ؿ

plentiful 

 ,III ছুলও কনয়া, লনলক্ষ ওযাؿبٓو

to venture (ة٠َٛ) 

 VIII টুলফ মায়া, কঠলও اؿزٔو

কপরা to cover (٠ٛ) 

وَ  ْٔ طَؿ ،ِػٔبه   লাফড, টুফন أؿٔبه 

flooding, overflowing -  ُؿٔٞه،ِػٔبهَ 
ভালাফন, ফনযা, ঈদায, flood, 

generous-  َأؿٔبه নলবজ্ঞ, নফীন, 

াদালদা, inexperience, gteen, 

simple 

،ؿٔوادَطَؿٔوح َ  ,ভালাফন ؿٔبه 

ফনযা, ঈদ্দীনা, deluge, flood-দদুণা, 

ফনযা, প্রলঢকুর, প্রাঘুমণ, adversities, 

flood, hardships, abundance 

وَ  ُٔ َطَؿ -াঢা-বযা, ঔাদা أؿٔبه 

বযা armfull 

ছুাঁ ِؿٔبهَ  লও, লফলত্ত risk, hazard 

ـبٓوح َ ُٓ ـبٓوادَطَ ُٓ  ছুাঁ লওূডণ, লফলত্ত, 

লফদ hazardous, risk, hazard 

وَ  ِٓ  ঈচ্ছ্বালঢ, মা ঈয লদলয় ؿب

প্রফালঢ, ফণগ্রাী, প্রঘুয, ঔলর, 

চনশুনয overflowing, all-engulfing, 

plentiful, empty, barren, 

depopulated 

ـٔٞهَ  َٓ  স্পষ্ট, চানা vague, 

unknown 

وَ  ِٓ ـب ُٓ  ঈদ্দাভ, কফলযায়া, ঞওাযী 
reckless, adventurer 

 

 স্পণ ওযা, ইাযা(ؿٔي(]ٗ[ؿٔي

ওযা to touch, to twinkle (ة٠ََٛٙ) 

ـبٓوح َ ُٓ ـبٓوادَطَ ُٓ                                                             َ٘  ُؿٔ
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 VI যষ্পযলও ইাযা ওযাرؼبٓي
to signal one another 

 VIII ঔালঝা ওযা to belittle اؿزٔي

(٠ٛ) 

يح َ ْٔ يادَطَؿ ْٔ  ,ংলওঢ, আাযা ؿ

রও, লফদ্রু, ঈা sign, signal, 

twinkle, ridicule, taunt 

بىح َ ّٔ  কঝার dimple ؿ

 ফযণণঢা, ত্রুটি, দফুণরঢা, ওরঙ্ক ؿ٤ٔيح َ
faoling, fault, shortcoming 

ُيَط ِٓ ب َٔ َٓـ ـْٔي  ٓ ফযণণঢা, ত্রুটি, 

দফুণরঢা, ওরঙ্ক, ত্রুটি মা ঈা 

ওযায় failing, fault, s hortcoming , 

faults that arouse taunts  

 

ك٢َ) টুফালনা to dip(ؿٌٔ(]ٗ[ؿٌٔ

٠َٛٙ) 

ٌّٔ  II টুফালনা to dipؿ

 VII টুলফ মায়া  to be اٗـٌٔ

sunk (ك٢) 

 শুব, লফজ্জনও, ফণনাা ؿًٔٞ
risky, omnious, disastrous 

 টুলফা, লালফঢ immeresed ٓـًٔٞ

 (ك٢)

 

ْٔٔ(َ]ٗ[َؿٔٔ  ারওা ওলয (ؿ

কনয়া, ফজ্ঞা ওযা taking 

lightly, disdain,  ignore (َٙ٠ٛ) 

 ,ছাা-কঘাঔা mope-eyed أْؿٔٔ

blear-eyed 

 

 ,রুওান (ُؿٔٞٗ(]ٕ[]ى[ؿٔ٘

দুণ লফাধয য়া, ছাা য়া to b 

hidden, to be obscured, blurred, 

diffixult to understand  

ّ٘ٔ II দুণؿ লফাধয ওযা, ফন্ধ ওযাto 

make obscure, to close 

 IV ছাা ওযা to make أؿٔ٘

blur (ٖػ) 

 VII কঘাঔ ফন্ধ ওযা to اٗـٔ٘

close eyes 

 VIII খুভান  to be asleep اؿزٔ٘

 َ٘  ঘূভ sleep ُؿٔ

 ,লভঝলভঝ, রও, twinkle ؿٔٚخ َ

blink  

 َٗ  ,লভঝলভঝ, রও, twinkle ِؿٔب

blink, 

 َٗ  ,স্পষ্টঢা, স্বচ্ছঢা ؿٔٞ

দলুফাধণঢা, লনশ্চয়ঢা, যযভয়ঢা 

 رـّ٘ظ                                                              ؿٔٚخ َ
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ambiguousness, obscureness, 

mystrousness, uncertainity 

 ,স্পষ্টঢা, স্বচ্ছঢা ؿٔٞٙخ َ

দলুফাধণঢা, লনশ্চয়ঢা, যযভয়ঢা 
ambiguousness, obscureness, 

mystrousness, uncertainity 

 َ٘  লধও স্পষ্ট, লধও أؿٔ

যযূডণ more obscure, obscurer, 

more hidden 

 َ٘ ِٓ َطَؿب  ٘ ِٓ  ,রুোলয়ঢ, স্পষ্ট ؿٞا

যযূডণ, ন্ধওায, hidden, 

obscure, occult, mysterious 

ٚخ َ ِٓ ٚبدَطَؿب ِٓ َ،ؿب  ٘ ِٓ  ,ধাাঁধাাঁ ؿٞا

ভাধানওৃঢ ভযা, যয 
riddle, unsolved problem, mystery 

 

ٜ،َؿٜٔ ِٔ  বজ্ঞা (ؿٜٔ(َ]ً[َ]ٗ[َؿ

ওযা, ারওা ওলয কনয়া, 

ভূরযায়ন ওযা to despise, to 

take lightly, to under value (ٙ) 

 

ََْ ـ ْٔ  ফুঝ স্বলয ওণা ফরা to ؿ

mump 

ـٔخ َ ْٔ َُْطَؿ  ,ওান্না, মুলদ্ধয াাঁও ؿٔبِؿ

মুদ্ধওালর টাও cry, battle-cry 

 

نََ ِٔ ن،َؿٔن،ؿ ُٔ   (ؿٔن(]ى[َ]ٕ[َ]ً[َؿ

যাাঁঢলাঁলঢ য়া, লবচা য়া to 

be damp, be wet, moist 

نَ  ِٓ    ন্ধওায dark ؿب

ِظ ْٔ  ,ঘর, লস্থ, লস্থলঢীর ؿ

fickle,,unstable,inconsistant 

َلط ْٔ  ,ঘর,লস্থ, লস্থলঢীর ُؿ

fickle, unstable, inconsistant 

 

 ঙাদ কদয়া to(ؿ٢ٔ(]ٗ[ؿ٠ٔ

provide roof (٠ٛ) 

٠ّٔ   II কঘাঔ ফাাঁধা to blindfoldؿ

 IVংজ্ঞাীন য়া to be أؿ٠ٔ

unconcious ٢ ِٔ ٢ََٓـ ِٔ  জ্ঞান (أُؿ

 

َّٖ (]ف[ؿ ّٖ  নালও নালও ওণা (ُؿّ٘خ،ؿ

ফরা to speak, nasally 

 َٖ  নালওয ব্দ(ঈচ্চাযড), nasal ؿ

pronounciation 

 নালওয ُؿّ٘بدَطَُؿّ٘خ َ

ব্দ(ঈচ্চাযড), nasal 

pronounciation ُؿّ٘بد-নালওয ব্দ 
nasal sound 



100 

 َٖ  ,নালও(স্বয) ভধুয ؿّ٘بُءَََّأؿ

ভৃদ্ধ nasal, luxariant 

 

ْ٘ظ(]ً[َؿِ٘ظ  লঙনালর ওযা to (ؿ

coquet (ٛب) 

 V লঙনালর ওযা to coquet رـّ٘ظ

ْ٘ظَ   লঙনালর, লঙনালর অঘযড ُؿ
coquetry, coquettish behavior 

 লঙনালরুডণ, এও লঙনালর ؿِ٘غخ َ
cquettih, a coquette 

ـ٘بطَ  ِٓ  লঙনালরুডণ, coquettish 

 

 II পুরফাফু য়া to  [ؿ٘له[َرـ٘له

play dandy 

 কভাঝা, হৃষ্টুষ্ট fat, nourished ُؿ٘لُهَ 

طََؿ٘لٝهَ   পুরফাফু, প্রলঢব ؿ٘بِكهحَ 
dandy 

ْ٘لْهِغ٢َ   ফন্নওুলনভণাঢা gunsmith ُؿ

 ঘন gangrene ؿ٘ـو٣٘ب

 

ْ(]ً[َؿِْ٘ َٔ  কনীভঢ (ؿْ٘،ُؿْ٘،َؿ

ায়া to capture war booty (٠ٛ) 

 (٠َٛٙ) II দান ওযা to bestow ؿّْ٘

 IV কনীভঢ কদয়া to give as أؿْ٘

booty (٠َٛٙ) 

 VIII কনীভঢ কনয়া to take اؿزْ٘

war booty (٠ٛ) 

 َْ ْ٘ কনীভঢ, চণ্ত্চার, রূন্ঠন, চণ ُؿ ন, 

রাব, ুলফধা, ঈওায booty, 

spoils, loot, gain, profit, benefit 

 َْ ّ َطَؿَ٘ কবাঁ أؿ٘ب ডা, কঙাঝ কফালদ 

শু sheep, small catle 

 َّ  কভলারও shepherd ؿّ٘ب

َُْطَؿ٤٘ٔخ َ  কলনভঢ, রুঝ, রুলঝয ؿ٘بئِ

ভার, চণ্ত্চার, রূন্ঠন, চণ ন, রাব, 

ুলফধা, ঈওায booty, spoils, loot, 

gain, profit, benefit 

 َْ  পর, ওৃঢওামণ successful ؿبِٗ

 

 ,ধনী য়া (ِؿ٠٘،ؿ٘بء(]ً[ؿ٢ََِ٘

লদলঢ ভণণ য়া, প্রলয়াচনীন to 

be free, beable to dispense, have 

no need (ٖػ) 

 (ة٠َٛ) II কান ওযা to singؿ٠ّ٘

 ,IV ধনী ওযা, মলণষ্ঠ য়া أؿ٠٘

মণাপ্ত য়া, ওালচয য়া, ঢৃপ্ত 

ْ٘ظَ   ِؿ٘بءَ                                                   ُؿ
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ওযা, ঔুী ওযা, লফওল্প য়া, 

তঢযী ওযা, যক্ষা ওযা to make 

rich, to be enough, to be of use, to 

stisfy, to be a substitute, to make 

up, to save (ػ٠ََٖٛٙ) 

 V কান ওযা,প্রংা ওযা to رـ٠ّ٘

sing, to praise (ة٠ََٛٙ) 

 VIII ধনী য়া to be rich اؿز٠٘

 (ة)

 ,X ধনী য়া, প্রলয়াচনীন اٍزـ٠٘

লদলঢ ভণণ, ঔুী, ঢৃপ্ত to be rich, to b 

able give, have no need, be stisfied 

 (ػَٖة)

٤ْ٘خ ، ِؿ٤٘خُؿ  ম্পলদয ফস্থা, ভৃলদ্ধ, 

ধনাঠযঢা state of wealth, opulence 

 ,ধনী, ম্পদারী أْؿ٤ِ٘بُءَطَؿ٢َِ٘ 

চ্ছর rich, wealthy, prosperous 

 কায়া, কান, singing, song ِؿ٘بءَ 

কান ম্পলওণ ِؿ٘بئ٢َِ  ঢ, কায়া, কান, 

relating, to song, singing, song 

،أؿج٤بدَطَاَِ  ٕ ؿ٤ِ٘خ ،اُػ٘جَّخ َأؿب  কান, ূয, 

স্বয, ধ্বলন song, melody, tune 

َطَٓـ٠ً٘  ٕ  ফলঢ, ফাস্থান, ফাা ٓـب
habitation, house, home 

َ،ؿب٤ٗبدَطَؿب٤ٗخ َ  ٕ  ুন্নযী ؿٞا

ফালরওা, ুন্নযী ভলরা, কৌন্নমণ 
pretty girl, beautiful woman, beauty 

 َٖ ـ ُٓ  কায়ও singer 

ـ٤٘خ َ ُٓ  কালয়ওা female singer 

ُتَطَؿ٤ْٜتَ  ِٛ  ,ন্ধওায, ওার ؿ٤ب

ককাধূরী, অাঁধায darkness, dark, 

duskiness, gloom, opaque, 

 

س ّٞ  II াালমযয পলযয়াদ [ؿٞس[َؿ

ওযা to call for help 

 IV াালমযয চনয মায়া أؿٞد

to go for help (ٙ) 

 X াালমযয পলযয়াদ ওযা اٍزـٞس

to call for help (َٙػ٠َِة) 

سَ ؿ ْٞ  াালমযয অলফদন, াাময 
call for help, help 

 াাময, ায়ঢা help, aid ؿ٤بسَ 

 াাময, ায়ঢা help, aid أؿبصخ َ

 াালমযয অলফদন, call for اٍزِـبصخ َ

help 

ـ٤شَ  ُٓ  াামযওাযী helper 

 কদলফ মায়া, কবীলয ( ؿٞه(]ٕ[ؿبه

ঠুওা to penetrate deeply (ك٢) 

 ؿبئِوَ                                                               ِؿ٘بئ٢َِ 
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 ,ডা, টুফা ( ؿٞه(َ]ف[َ]ٕ[ؿبه

কঘায়ান, শুওান to fall in, to 

percolate away, seep away 

ه ّٞ  II টুলফ মায়া to sink inػ

 IV ভ্রভন ওযা to travel in low أؿٞه

land (ػ٠ِ) 

َطََؿٞهَ   ,ঢরলদ, ঠার, লনঘু أؿٞاه 

কবীয bottom, inclination, 

depression, depth 

 ,অিভন, ানা ؿبهادَطَؿبهح َ

অগ্রান, ঈলঞয াাঁঝায ধযন 

লফলল raid, invasion, attack, gait 

of camels 

 গুা, cave ٓـبهَ 

ُهَ،َٓـبهادَطََٓـبهح َ ِٝ  ,গুা ٓـ٤ُو،ٓـب
cave 

ـٞاهَ  ِٓ ٣ُوَطَ ِٝ  দ্রুঢকাভী, দ্রুঢ ٓـب

কদৌলডয কখাডা, অিভনওাযী, 

অগ্রাী, াী, লনবীও, স্পলধণঢ 
speedy, swift-running (horse), 

making attack, aggressive, bold, 

daring- َُ٣و ِٝ  ওভালন্ডা ٓـب
commandos 

 অিভন attack أؿبهادَطَأؿبهح َ

 (ػ٠ِ)

লনঘু, টুফা, লনভগ্ন, কঢণ ؿبئِوَ   low-

lying, sun, hollow 

ـ٤وَ  ُٓ  অিভনওাযী, অগ্রাী 
assilant, aggressor 

٣ْخ َ ِٞ ٣ْبدَطَؿ ِٞ َؿ ُِ [ؿٞا٣ ] ওাাঁওড 

লফলল, ফারা bracelet, bangle 

 ( [ؿٞٓ،ؿ٤بٓ،ؿ٤بٕخ(]ٕ[]ؿٞٓ

 

 ) টুলফ মায়া to be immersed ؿبٓ

  (ك٢

ٓ ّٞ  ) II টুফান to make immerrsedؿ

 (ك٢

 َٔ  কবীয deepؿ٣ٞ

 َٓ ا ّٞ إَٕٞطَؿ ّٞ -টুফুলয, ভুিা ؿ

টুফুলয diver, pearl diver 

 াফলভলযন ؿٞإبدَطَؿٞإخ َ
submarine 

 َٓ  টুফলনয স্থান diving place ٓـب

 

ٛ ّٞ  কবীয ওযা to deepen ؿٞٛ[ؿ

(٠ٛ) 

ٛ ّٞ  V কঝ লযষ্কায ওযা to رـ

evacuate bowel 

ـ٤وَ  ُٓ  اٍزـٟٞ                                               
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 َٛ ْٞ ٛ َطَؿ ٛ ،َُؿٞ ٛ َ،أْػٞا  ِؿ٤طبٕ،ِؿ٤ب
কঢণ , পাাঁা, লনঘু, ঘাা  avity, 

hollow, depression 

 َٜ ٣ْ ِٞ  কবুয deep َؿ

 َٜ  লফষ্ঠা (ভানুললয), ভর ؿبئِ
feces 

 ,চনঢা, বীড, ককারভার ؿبؿخ َ

ঘীrওায, দাঙ্গা mob, noise, clamor, 

clatter, riot 

ؿبءَ   ْٞ  ,চনঢা, বীড, ককারভার ؿ

ঘীrওায, দাঙ্গা mob, noise, clamor, 

clatter, riot 

 লঙলনলয় (ؿٍٞ(]ٕ[]ؿٍٞ[َؿبٍ

কনয়া, লনঃলশ্বল ওযা to snatch, to 

destroy (٠ٛ) 

 VIII লঙলনলয় কনয়া, লনঃলশ্বল اؿزٍٞ

ওযা , ধ্বং ওযা, ঔুন ওযা,  to 

destroy, to murder, to snatch (٠ٛ) 

 ٍَ  ঢারা lockؿبالدَطَؿب

 ٍَ َطَُؿٞ  ٍ  ,লাঘ ؿ٤َلٕ،َأؿٞا

নযবুও, দলুমণাক, লফমণয় demon, 

ghoul, disaster, calamity 

 ঢযা assassination ِؿ٤ِخ َ

 ٍَ  ঢযাওযড, ঢযা أؿز٤بالدَطَأؿ٤٘ب
murdering, assassination 

َطَؿبئِِخ َ َُ  ,দলুমণাক, লফমণয় ؿٞائِ

ধ্বং, লফদ calamity, disaster, 

ruin, danger 

 

ٟ َٞ  লফভ্রান্ত ওযা (ؿ٢ّ،ؿٞا٣خ(]ٗ[َؿ

to mislead (ٙ) 

 

ََ١ ِٞ  লফভ্রান্ত য়া to (ؿٟٞ(]ً[َؿ

be mislead ( َٙة) 

ٟ ّٞ  (ٙ) II লফভ্রান্ত  ওযা to misleadؿ

 IV লফভ্রান্ত  ওযা to mislead أؿٟٞ

(ٙ) 

ةَ) X লফভ্রান্ত  ওযা to mislead اٍزـٟٞ

ٙ) 

 ,নলধওায প্রলফওাযী ؿ٢َ 

যাধ, বূর, া, ণভ্রষ্ট ওযা, 
trespassing, offence, error, sin, 

temptation 

 বূর,ত্রুটি, া, কছাাঁও ؿ٤بدَطَؿ٤خ َ
error, sin, inclination 

 যাধ, বূর, া, ণভ্রষ্ট ؿٞا٣خ َ

ওযা, offence, error, sin, temptation 

َ  ١ ِٝ ٣خ َأؿب ِٞ طَاُؿ  পাাঁদ, trap 

 ِؿ٤بث٢َ                          ؿ٢َ 
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 ,প্রলরাবন, প্রলযাঘনা أؿٞاءَ 
temptation, enticement 

 َٝ طَؿب  প্রলযাঘও, প্রলরাবনওাযী ؿٞاحَ 

tempter, seducer – َ ؿٞاح 
লাদায, ন্ধবি, কপ্রলভও  
amateur, fan 

اح َ ّٞ ـ ُٓ ٣بدَطَ ّٞ ـ ُٓ  পাাঁদ trap 

 

 ঢাওা কঢারা to host a [ؿ٢ّ[َؿ٠ّ٤

flag 

ন্ডফ ؿب٣بدَطَؿب٣خ َ  যাচ্চ ীভা, রক্ষয, 

উন্ডদশ্য, অতবপ্রায, ঠিওানা, extreme limit, 

aim, goal, intention, purpose, 

design, destination 

 লন্তভ দা, কল ওণা ؿبئ٤ِخ َ
finality 

 ( [ٓـ٤ت،ؿ٤جٞثخ،ؿ٤بة،َؿ٤ت،ؿ٤جخ(]ٗ

 নুলস্তঢ ণাওা, দৃয [ؿ٤ت[َؿبة

য়া, রুওান, ককান য়া, to be 

absent, to disappear, to hide (ََٖٙػ

  (ك٢

 II যান, কালয়ফ ওযা, ককান ؿ٤ّت

ওযা, বূরান to lead away, to 

remove, to disappear, to hideto 

make forget 

 V নুলস্তঢ ণাওা, দলূয رـ٤ّت

ণাওা, কঔরা to be absent, to play 

  (ػ٠ََٖٛٙ)

 VIII লভণযা ওরঙ্ক কদয়া to اؿزبة

slander (ٙ)  

 X নুলস্থলঢ লভণযা ওরঙ্ক اٍزـبٍ

কদয়া to slander (ٙ)  

َطَؿ٤تَ   ,নুলস্থলঢ, রূওালয়ঢ ُؿ٤ٞة 

hidden, concealed-  َُؿ٤ٞة মা 

ককান, that invisible 

 ককাড, রূওালয়ঢ, দৃয ؿ٤ْج٢َ 
secret, hidden, invisible 

،ؿبثبدَطَؿبثخ َ লনঘু বূলভ, কঢণ ؿبة  , 

পাাঁা, ফড, ওাঞ, চঙ্গর, কছা low 

ground, depression, hollow, forest, 

wood, thicket, jungle 

 নুলস্থলঢ, ন্তযার, দৃযঢা ؿ٤ْجخ َ
absence, concealment, invisibility 

  ফাদ, দনুণাভ, ওরঙ্ক ِؿ٤ْجخ َ
blame, defamation, scandal 

 নুলস্থলঢ, ূমণাস্ত, দযূফত্তী ِؿ٤بةَ 
absence, setting, being away 



105 

নুলস্থঢ ম্পলওণ ِؿ٤بث٢َ  ঢ, 

relating to absence – ًَ  ؿ٤بث٤ب
নুলস্থলঢলঢ in absentia 

 ঢরলদ, কবীযঢা ؿ٤بثبدَطَؿ٤بثخ َ
bottom, depth 

জ্ঞাীডঢা, ভুঙণ ؿ٤جٞثخ َ া 
unconciousness, stupor 

 ,নুলস্থলঢ, ূমণাস্ত absence ٓـ٤تَ 

setting (sun) 

 ,নুলস্থলঢ, দলূয ণাওা رـ٤تَ 
absence, staying away 

  ফাদ, দনুণাভ, ওরঙ্ক اؿز٤بةَ 
blame, defamation, scandal 

،ؿبئِجَٕٞطََََؿبئِتَ  ،ؿ٤ت   ؿ٤بة 
নুলস্থঢ , ককান, রূওালয়ঢ, 

দৃয, ঢৃঢীয় ূরুল (গ্রা) 
absent, hidden, unseen, thrid 

person (gram) 

ـ٤ِّجبد ُٓ  জ্ঞানওাযী লধ, 

narcotics 

ـ٤ّتَ  ُٓ ـ٤جبدَطَ ُٓ  ককান, রুওালয়ঢ, 

দৃয hidden, concealed, invisible  

ـ٤تَ  ُٓ ؼ٤جخ ، ُٓ  লফধফা, মায ফাভী 

নুলস্থঢ, widow 

زـ٤ّتَ  ُٓ  নুলস্থঢ absent 

ـزبةَ  ُٓ  দনুণাভওাযী, লনন্নওু,   

slanderer, reprover 

 

 ফৃলষ্টলঢ (ؿ٤ْش(َ]ٗ[َ]ؿ٤ش[َؿبس

লবচান, ফৃলষ্ট কদয়া, 

(অিাঢায়ারায) to rain , to send 

rain 

َطَؿ٤شَ  ،ُؿ٤ُٞس   ,ফৃলষ্ট (প্রঘুয) أؿ٤بس 

rain (abundant) 

 খাড নুলয় মায়া to (ؿ٤َل(]ً[ؿ٤ِل

be curve neck 

 II কলরদলুর াাঁঝা to walk رـ٤ّلََ

graceful, swinging 

 ক্ষওাভরতা, াতরা, ক্ষরফতা, নযভতা ؿ٤َل 

)ভতরায(, delicacy, slender, 

tenderness, softness 

 ঢরুডী young girl ؿبكادَطَؿبكح َ

 ঢরুন  ূক্ষ্ম ِؿ٤ل ،ؿ٤ْلاء ،أؿ٤ل َ

young and delicate – اُـ٤ل ঢরুডী 
the young ladies 

 

 ,ইলণা ওযা (ؿ٤ْو(]ً[ؿبه

ওাভনাওাযী য়া to be jealous, 

be solicitous (ػ٠ِ)  

II লযফঢণ ؿ٠ّ٤ ন ওযা to alter (ٖٓ)  

خ َؿ٤بثبدَطَؿ٤بث  ؿ٤و٣ّخ َ                        
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٣وؿب  III লফাদৃয য়া, লযফঢণ ন 

ওযা, ফদর ওযা to  be dissimila 

to change, to exchanger (َٙ٠ٛ)  

 IV ইলণা ওযান to make jealous أؿبه

(ٙ)  

 VI  লদ্রৃভঢ ওযা লবন্নরু رـب٣و

য়া to differ 

 লবন্ন, নযরু, না, নয় other ؿ٤وَ 

than, different from, no, not –ََؿ٤ْو 

(prep) ফযঢীঢ, লওন্তু, ফালদ except, 

save, but 

 লযাওাযী obliging ؿ٤و١َ 

 লযা ওাযফাদ altruism ؿ٤و٣ّخ َ

ঈত্থান-ঢন, লযফঢণ ِؿ٤َوَ  ন 
change, changing 

  

 ؿ٤٘خ َ                                       ِؿ٤َوَ 
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 ,লংা, লনষ্ঠাূডণ অগ্র َؿ٤َْوح َ

অগ্র, ঈৎাী jealousy, zeal, 

earnest concern, enthusiatic 

َطَ هَ ُؿ٤ُو  ْٞ َؿ٤ُ নংা, অগ্র zealous, 

eager 

هَ=َؿ٤َبَهَٟطََؿ٤َْوَََََّٟؿ٤َْوإَ ْٞ َؿ٤ُ  

 

 ,লযফত্তণন رَـ٤ِْ٤ََوادَطَرَـ٤ِْ٤َوَ 

লযফধণন, প্রলঢস্থান, changing, 

modification , replacement 

ـ٤ِْ٤َْوح َ লফলনভয়, লযফঢণ رَـَب٤ِْ٣ُوَطَرَ ন, 

প্রলঢস্থান, exchange, change, 

replacement 

লফলনভয়, লযফঢণ ِؿ٤َبَهادَطَِؿ٤َبهَ  ন, 

প্রলঢস্থান, exchange, change, 

replacement 

লযফঢণ رَـ٤ََُّوادَطَرَـ٤َُّوَ  ন, ফদর 
alteration, change 

 ,াথেওয, অাভন্জয differenceرَـَب٣ُوَ 

dissimilarity  

ـَب٣َوَ  ُٓ  জনলঢও, ুন্নয, লাফন 
immoral, indicent 

زـ٤َِّ وَ ُٓ  লযফত্তণনীয়, changeable 

ََٗ ـَبٗ،َؿ٤ْ٘(َ]ٗ[َ]ؿ٤٘[ََؿب َٓ ) 

ওভান, ওভ য়া to decrease, to 

bcome less  

 َ٘  লযডঢ চন্ কনয়া َؿ٤ْ

ভ্রুড, prematurely born fetus 

خ َ َٚ بدَطََؿ٤ْ َٚ ،ِؿ٤َ  ٗ ،ِؿ٤َب  ٗ  أَْؿ٤َب
কছা-ছাড, চঙ্গর thicket, jungle 

 َٜ  ভাঞ field َؿ٤َْطبَٕطََؿ٤ْ

 

 যালকলয় কদয়া to (َؿ٤ْع(]ٗ[َؿبظََ

anger (ٙ)   

 II যালকলয় কদয়া to anger َؿ٤َّعََ

 IV যালকলয় কদয়া to anger أََؿبظََ

َٖٓ) V কযলক মায়া to be angery رَـ٤ََّعََ

ٙ)   

ْٗـَبظََ  VII কযলক মায়া to be اِ

angery 

 VIII কযলক মায়া to be اِْؿزَبظََ

angery (َٖٙٓ)  

 যাক, কিাধ anger, rage َؿ٤ْعَ 

 যাক, কিাধ anger, rage اِْؿز٤َِبظَ 

ْ٘ـَبظَ  ُٓ  যাকালিঢ, িুদ্ধ, লগ্নভণা 
angry, enraged, furious 
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٤ْعَ  ـِ ُٓ  যাকালিঢ, িুদ্ধ, লগ্নভণা 
angry, enraged, furious 

ْ٘ـَبظَ  ُٓ  যাকালিঢ, িুদ্ধ, লগ্নভণা 
angry, enraged, furious 

 

ـْزَبظَ  ُٓ  যাকালিঢ, িুদ্ধ, লগ্নভণা 
angry, enraged, furious 

 

 ََ َطَِؿ٤ْ  ٍ  কছা-ছাড thicket أَْؿ٤َب

 ٍَ   ঢারা lock َؿباَلدَطََؿب

 

ََّ  কভখাচ্ছন্ন য়া to ( َؿ٤ْْ(]ٗ[ََؿب

be cloudy 

ََْ  II কভখাচ্ছন্ন য়া to be cloudy َؿ٤َّ

ََّ  IV কভখাচ্ছন্ন য়া to be أََؿب

cloudy 

 َّ ْٞ َْ َُؿ٤ُ طََؿ٤ْ  কভখ, কুয়াা clouds, 

fog 

 َْ  কভখাচ্ছন্ন clouded َؿبئِ

 َْ زَـ٤َِّ ُٓ  কভখাচ্ছন্ন clouded 

 َٖ ٕ،َؿ٤َْ٘بدَطََؿ٤ْ ْٞ  ক্ষলযয أَْؿ٤َبٕ،ُؿ٤ُ

 নাভ name of the letter (ؽ

 কালরয কঠা dimple (cheek) َؿ٤َْ٘خ َ

 (ف٘ي٣يَؿ٢٘٤  (লকলনলক َؿ٢ِ٘٤َْ 
guinea pig  

             ******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ؿ٤ٖ
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 '' ف

 

লফঢভ ক্ষয –  َكَآء এফং 

কভৌলরও 

 َْفَؽو  ( particle) 

লালফ ফযফহৃঢ 

য় । ঢলফ ফালওযয 

লব্দয (ওাযলও) 

লযফত্তণন ওলয না 
। 

 adjunctive 

(কমাচও) লালফ 

লঢন বালফ 

ফযফায য় –  

وَ َ-َٝ    - ْٔ كَؼَ ََى٣ْلَ  َّ هَب  এয ভঢ (িভ 

কফাধও)  

- ٠ٌَ َوثََُٚكَجَ َٙ  (ওাযন কফাধও)  

-  َٖ َِ ْؾ ُٓ َْٗذَ َرزَُيْه٢َِٗكَؤ ْٕ  লণয)  اِ

ূযও ফা complement of codition) 

কওান ভয় ََّْ ُ - এয ণণ কদয় ص

ـَخََ ْٚ َٔ ََفَِْوَ٘بَاُُّْ٘طلَخَ.....كََقَِْوَ٘بَاُ ّْ ُ  ص

কওান ভয় ٝ এয ভঢ 

conjugation (ংলমাচও) রুল 

ফযফায য় – َآِء َٔ ؼَُِ ُٔ َاُ َٖ ُذَث٤َْ َْ َعَِ

َّٛبكَِ  كَبُيُّ

লনশ্চয়ঢায ূঘওরুল লণয 

ূলফণ (prefix) ف ফযফহৃঢ য় – 

رِيََ  كَجِِؼيَّ

লঢলযি ফা (নাফযও) 

রুল ف ফযফহৃঢ য় – َأَُفَٞى

ِعلََ ُٞ  ণণفََٛنَاََ এঔালন) كَ

কফাধও) 

কওান কওান ভয় س এয 

লযঢলঢণ  ফযফহৃঢ য়। কমভনঃ 

ََّْ ُ ََّْ~ََص كُ  عآَءَى٣لَ 

 

 ,ঢাযয, এফং ঢাযয (conj) ف

এফং ঢাআ, এবালফ, ঢঃয, 

ুঢযাং লওন্তু ঢাযয, ঢাযয, 

মাও, চনয, ওাযড, মালঢ then, 
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and then, and so, thus, hence, 

therefore, but then, then however, 

for, because, so that 

ََّٕ  ওাযন, চনয for, because كِب

كِئَخ َكِئِبدَطَ গ্রু, কশ্রনী, াটিণ  group, 

class, party 

ُ 

ٌَبدَطَكَبْثِو٣ْوَخ ،َكَبْثِو٣ْوَخ َ  كَجَبِهُى،كَبْثِو٣ْ

পযাটযী, স্থানা factory, plant 

 

 VIII  লভণযা ফরা, ভানয [كؤد[َاِْكزَؤَدََ

ওযা, অগ্রাী ওাচ ওযা to tell 

lies, violet duty (ػ٠ِ)  

ََ بدَ اِْكزِئ  চরুুভ, ঢযাঘায, লংস্রঢা 
oppression, violence 

كَبرِْو٣َْ٘خ َكَبرِْو٣َْ٘بدَطَ প্রদেনী অরভালয, 

showcase  

طََكَُئاك َ  হৃদলন্ড heart أَْكئِلَحَ 

,َكَؤَْهح َ  আাঁদযু mouse, rat كِئَْوإَطََكَؤْه 

 আাঁদযু mouse, rat ك٤َِْوإَطَكَبهَ 

 -আাঁদযু mouse, rat كَبَهادَطَكَبَهح َ

 কযাঁদা plane (tool) كَبَهاد

 ًَ ْ َطَكَؤ  ً ْٝ ،َكُُئ  ً  কুঞায, লনডালন أَكُْئ
ax, hoe 

ز٢َِ  َْ ِّ  এও তস্বযাঘাযী a fascist كَب

ز٤َِّخ َ َْ ِّ  পযালফাদ fascism كَب

 َ٢ ِّ  এও তস্বযাঘাযী a fascist كَب

٤َّخ َ ِّ  পযালফাদ fascism كَب

ََ  কঢাঢরান to stammer كَؤْكَؤ

َطَ  ٖ ٤ْ ًِ ا َٞ َٕكَ ْٞ ًُ كلَب  কযর ওায, কওাঘ 
car, coach 

 

ٍََ  VI শুব ভলন ওযা to [كؤٍ[َرَلَبَء

regard as good omen (ة٠َٛ)  

 ٍَ ْ ََطََكَؤ  ٍ ْٝ ،َكُُئ  ٍ  ,শুব রক্ষড أْكُئ

অা, রক্ষড, ংলওঢ good omen, 

hope, omen sign 

 ٍَ  অাফাদ optimism رَلَبُإ

 ََ زَلَبئِ ُٓ  অাফাদী, অাফাদী ফযলি 
optimistic, optimist 

 َّ  দর, গ্রু group كِئَب

 ,ককন্চী كَبئََِلدَطَكَبِئََلَ،كَبِِّٗخ َ

undershirt – كَبََِٗلد চালঙ্গয়া, 
underwear 

 ًَ ْٞ َطَكَبُٗ ٌُ ا٤ِْٗ َٞ  রন্ঠন lantern كَ

দর, কশ্রনী, াটিণ كِئَبدَطََكِئَخ َ , 

তনযদর, ওয, ঔাচনা, ভূরয, ঘাাঁদা  
geoup, party, platoon, rate, tax, 

price 

 كزؼَ                            كبُ



21 

 দফুণর ওযা, ক্ষলঢ (كّذ(َ]ٕ[َكَذََّ

ওযা, ঘুলল কনয়া to weaken, to 

undermine, to sap 

 II কঙাঝ কঙাঝ ঝুওযা ওযা to كَزَّذََ

break into small pieces 

 V কঙাঝ কঙাঝ ঝুওযা ওযা to رَلَزَّذََ

break up into fragments 

ْٗلَذَّ  VII কঙাঝ কঙাঝ ঝুওযা ওযা اِ
to break up into fragments 

َّخ َ  নবজা রুটিয ুরুয়া broth withكَز

pieces of soaked bread 

 টুওযা crumbsكُزَبدَ 

 টুওযা রুটি crumbled breadكِز٤َْذَ 

 রুটিয কছার লফলল a kind ofكَز٤َْزَخ َ

bread soup 

 

ََ  না ণাভা, কল না (كَْذء(]ف[َكَزَؤ

ওযা not to cease  (٠ٛ) 

 লফযঢ যাঔা, কল (كََذء(َ]ً[َكَزِئََ

ওযা to refrain, to cease 

 

 ,ঈলন্াঘন ওযা (كَزْؼ(]ف[َكَزَؼََ

পরঢা কদয়া, ক্ষভঢা কদয়া, 

কৌবালকযয দযচা কঔারা, ঈলদ্দপ্ত 

ওযা (অিাঢায়ারায), কঔারা, 

ঘারু ওযা, ঔনন ওযা, লনভণান 

ওযা, শুরু ওযা, চয় ওযা, অ-

ওায  ঈচ্চাযড ওযা (গ্রা) 
to open, to awitch on, to dig, to 

bgin, to disclose, to grand victory, 

to give power, to give fortune, to 

inspire, to pronounce with vowel-a 

(gram) 

  (٠ٛ) II কঔারা, to open كَزَّؼََ

 III প্রণলভ ফরা, ঈলদ্রৃাধনী ওণা كَبرَؼََ

ফরা, ঈলন্াঘন ওযা, প্রওা ওযা 

to adress first (ك٢)  

 V কঔারা, ঈলন্াঘীঢ য়া to رَلَزَّؼََ

open, to be opened 

ْٗلَزَؼََ  VII কঔারা, ঈলদ্রৃাধন ওযা, শুরু اِ

ওযা, দঔর ওযা to open, to 

inaugurate, to capture 

زَْلزَؼََ ّْ  X শুরু ওযা, অিায اِ

াাময ঘায়া, লফচয়য চনয 

অিায ওালঙ লভনলঢ ওযা to 

begin, to seek assistance of 

Allahta‘ala, to beg to Allahta‘ala for 

victory 

 كزؼ                                     كزغ
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َطََكَزْؼَ  ػ  ْٞ ُ َؽبٕ،كُز ْٞ ُ  ,কঔারা, ঈলদ্রৃাধন كُز

শুরু, opening,introduction, 

beginning  

ػَ   ْٞ ُ َؽبٕ،كُز ْٞ ُ  ,লফচয়, চয় success -كُز

victory- َٕؽب ْٞ ُ  দান, নুদান كُز
alms, donation 

 অ-ওায (স্বয ফডণ), the كَزَْؾخ َ

vowel-a (gram) 

َطَكُزَْؾخ َكََ زََؾبد،َكُزَؼ   কঔারা, লঙদ্র, 

পাাঁও, পাঝর, পুঝা, ঔার opening, 

aperture, breach, hole, gap, canal 

َّبػَ   কৌবাকয দাঢা (অিা كَز

ঢায়ারায গুড) opener (fortune) 

َّبَؽخ َ  কম াত্র কঔালর can opener كَز

ْلزَبػَ  ِٓ لَبر٤ُِْؼَطَ َٓ  ঘালফ, ুআঘ আঢযালদ 
key,switch etc. 

ْلزَْؾِغ٢َ  ِٓ طَ ْلزَْؾِغ٤َّخَ  ِٓ  ঘালফ যক্ষও 
switch man 

لَبرََؾخ َ ُٓ  অলরাঘনায ঈলদ্রৃাধনওাযী 
opener of conversation 

َ=َ ِْٗلزَبػَ رَلَزُّؼ  اِ উনু্ক্ত লচ্ছ এভন, অন্ন 

unfolding, emerging 

 ঈলদ্রৃাধন, শুরু, অযম্ভ اِْكزِزَبػَ 
inauguration, introduction, begining 

ْكزِزَبِؽ٢َ اَِ  শুরু ম্পলওণ ঢ, relating to 

beginning 

 ম্পাদওীয়, প্রধান اكزِْلزبِؽ٤َّخ َ

প্রলঢলফদন, ংফাদ লত্রয  ভূঔয 

প্রফন্ধ, প্রণভ প্রস্তাফ , editorial, 

leader (news), first proposal 

زِْلزَبػَ   ٍْ  শুরু, অযম্ভ, ূঘনা, ূঘনা اِ

ভূরয, ফায়নায ওাওা Start, 

commencement, inception, earnest 

money, hansel  

 শুরুওাযী, লফচয়ী, ারওা كَبرِؼَ 

(যং) opener, victor, light(color) 

 -ারওা-ডীর light أَْىُهمََكَبرِؼَ  –

blue 

ارُِؼَطَكَبرَِؾخ َ َٞ  ,ূঘনাওাযী كَ

শুরুওাযী, অযম্ভওাযী, ূঘনা, 

ভুঔফন্ধ, বূলভওা, beginner, opener, 

introducer, inceptor, introduction, 

pface, preamble 

ػَ  ْٞ ُ ْلز َٓ  কঔারা, ঈন্িু opened, 

open 

لزِّؼَ  ُٓ لَزَِّؾبدَطَ ُٓ  কু্ষধাফধণও, 

ভুঔলযাঘও, appetizing – لزَِّؾبد ُٓ  

কু্ষধাঈলদ্রও ওয ানীয় aperitif 

       كزِ                                               كزؼَََ
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ْلزَزَؼَ  ُٓ  শুরু, অযম্ভ, ূঘনা, কঔারা, 

ঈলদ্রৃাধন, start, beginning, 

comencement, inception, 

inauguration 

 

 লফখঢ দ্রৃাযা ভাা to (كَزْو(]ٕ[َكَزَوََ

measure with palm 

 

ه(]ٕ[]ٗ[كَزَوََ ْٞ ُ  ,প্রলভঢ ওযা (كُز

দফুণর য়া to abate, lax 

 II লনলস্তচ ওযা to cause abate كَزَّوََ

(٠ٛ)  

 IV লনলস্তচ ওযা to cause أَْكزَوََ

abate (َٙ٠ٛ)  

 V লনলস্তচ য়া to be abated رَلَزَّوََ

َطَكِزْوَ   ল্প চায়কা, কওাড أَْكزَبه 
samll space, corner 

 ,ফাদ, লফলন্নঢা كَزََوادَطََكَزََوح َ

দফুণরঢা, ক্ষীডঢা, ঞান্ডা, ঈদাীনঢা, 
lassitude, sluggishness, weakness, 

coolness, impassivity  كَزََواد- 

ভলয়য ফযধান, লফযলঢ, ভয় 

লওঙুক্ষড interval of time, pause, 

period 

هَ  ْٞ ُ  ,ফাদ, লফলন্নঢা, দফুণরঢা كُز

ক্ষীডঢা, ঞান্ডা, ঈদাীনঢা, 
lassitude, sluggishness, weakness, 

coolness, impassivity 

 ,ফন্ন, দফুণর, লঠরা, ললণর كَبرِوَ 

লনষ্প্রব, ফদ্ধ, কুুভ কযভ 
exhausted, weak, feeble, tepid 

ِّوَ  زَلَز ُٓ  লফযাভ, ক্ষলডক্ষলড 
intermitant 

 

ََِ َ  যীক্ষা ওযা to (كزِ(]ٗ[َكَز

investigate 

ََِ َّ  ,II যীক্ষা ওযা, ফাঙাআ ওযা كَز

নুন্ধান ওযা, ঈলন্াঙন ওযা, 

ঢদাযও ওয, লনয়্ন্ত্রন ওযা, to 

investigate, to examine, to search, 

to supervise, control 

 َُ َّب  ুঙ্খাডুুঙ্খ যক্ষাওাযী, নু كَز

ন্ধান ওাযী,ঈলন্াঘন ওাযী, 

কলফলডাওাযী examiner, invest-

igator, explorer, researcher (َٖػ

٠ٛ)   

 َِ َطَرَْلِز٤ْ ُِ  ,যীক্ষা, ফাঙাআ رَلَبِر٤ْ

নুন্ধান, ঢদন্ত, ঢত্রৃাফধায়ন, 

লযদণন, চলয, লনয়ন্ত্রন ওঢৃক্ষ, 
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exmination, scrutiny, inquiry, 

supervision, inspection, survey, 

control board 

 َ٢ ِْ নুন্ধান ম্পলওণ رَْلِز٤ْ ঢ, 

নুন্ধানভূরও relating to 

investigation, investigatory 

 َِ ِّ لَز ُٓ  লযদণও, ঢত্রৃাফধায়ও 
investigator, supervisor 

٤َّخ َ ِْ ِّ لَز ُٓ  লযদণও এরাওা, দপ্তয 
inspectorate 

 ,ককালন ওণা ফরা ]كزلذ[َكَزْلذََ

ঝুওযা ঝুওযা ওলয বাঙ্গা to 

speak secretly (ا٠ُ) , to crimble 

(٠ٛ) 

رَخ َ ْٞ  ঝুওযা, ঝুওযা রুটি كَزَبكُِذَطَكَزْلُ
crumb, morsel (bread) 

 

 লঙাঁডা, করাআ ঔুলর (كزن(]ٕ[َكَزَنََ

কপরা to unsew, rip (٠ٛ)  

 II করাআ ঔুলর কপরা to unsew كَزَّنََ

 V ঔুলর মায়া to be unsew رَلَزّنََ

ْٗلَزَنََ  VII লঙন্ন য়া, ঔুলর মায়া اِ
to be unsew 

َطَكَزْنَ  م  ْٞ ُ  ,পাঝা, কঙদা, লঙাঁডা, লঘড كُز

rip, rent, tear, cleft, fissure, hole, 

slit 

 পাঝর, াযলনয়া rupture كِزَبمَ 

hernia 

 ,করাআলফীন, পাঝা, লঙদ্র ك٤َِْ٘نَ 

কঙাঁডা, াযলনয়ায রুকী  
unstitched, ripped, slit, rent, torn, 

patient of hernia 

 

 ,ঢযা ওযা ( كَزْي(َ]ٗ[َ]ٕ[َكَزَيََ

কভলয কপরা, ধ্বং ওযা, লনভুণর 

ওযা, ঝাৎ অিভন ওযা, to 

assassinate, murder, destroy, to 

aack suddenly 

 ,ঢযা, লনভুণর assassination كَزْيَ 

murder annihilation, destruction 

ََ ٌَبدَ كَز  ধ্বং, রুঝাঝ, াঙ্গাভা 
devastation, ravage, havoc 

َّبىَ   ,ভাযাত্মও, চীফননাও كَز

deadly, lethal (ة)   

 লধও ভাযাত্মও, লধও أَْكزَيَ 

ক্ষলঢওয deadlier, more destr 

uctive 

َطََكَبرِيَ   ঢযাওাযী, ঔুলন كَزَبى 
murderer, killer 

 

َََ َ  ) কাঁঘালনা to twist،َ(كَزَْ(]ٗ[َكَز

٠ٛ)  

 كزٖ                كزلذَََ
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َََ َّ   (٠ٛ) II কাঁঘালনা to twist كَز

َََ َّ  V কাঁলঘলয় মায়া to be رَلَز

twisted 

َََ َ ْٗلَز  VII কাঁলঘলয় মায়া to be اِ

twisted  

َطََكَزَِْخ َ  َ َ  কাঁঘালনা, ফনান, ফুনন كِز

ওযড, twisting, plaitng ََكِز- ুঢা 
thread 

 ََ ،كَز٤ََِْلدَطَكَِز٤ْ َُ  ,কাঁঘান كَزَبئِ

লফনলুনওৃঢ, াওালনা, ফয়নওৃঢ, 

ফুননওৃঢ twisted, plaited, 

wreathed, woven 

  

،كَز٤ََِْلدَطَكَِز٤َِْخ َ َُ  লরঢা, লফদযুঢ كَزَبىِ

ফালঢয লপরালভন্ট wick, filament 

(vulb) 

 ََ َ َِّ  দলডপ্রস্তুঢ ওাযও , rope كَز

maker 

 ٍَ ْٞ ُ ْلز َٓ  ফাাঁধন, ফলরষ্ঠ, ওলঞায, 

মণলফক্ষড খয strapping, strudy, 

watch tower 

 

ََٖ َ  লপলযলয় নয়া (كُزُٖ،كِزَ٘خ(]ٗ[َكَز

(ভুঔ), অওৃষ্ট ওযা, কপঢনায় 

কপরা to attract, to turn away, 

tempt, 

ََٖ َّ   (ٙ) II প্ররুব্ধ ওযা to seduce كَز

ََٖ    (ٙ) IV ভুগ্ধ ওযা to charm أَْكزَ

ََٖ َ  ,VIII ভুগ্ধ য়া, প্ররূদ্ধ ওযা اِْكزَز

কপৎনায় কপরা to be charm, to 

tempt 

َطَكِزَْ٘خ َ  ٖ َ  ,প্ররাবন, অওলণড كِز

লফলদ্রা, দাঙ্গা temptation, charm, 

attractiveness, dition, riot 

 َٕ َّب  ,লঘত্তাওলণও, ঘভওপ্রদ كَز

প্ররুব্ধওাযী, ংবাদদাঢা, 

যলনন্নওুয tempter, fascinating, 

charming, informer, slanderer 

 َٖ َ  লধও ঘভওপ্রদ, লধও أَْكز

অওলণডীয় লধও অন্নখন more 

charming, more attractive 

 َٖ لَبرِ َٓ  ঘভওপ্রদ গুডাফরী, ঘভও, 

চাদভুন্ত্র,  চাদওুলয লি 
charming qualities, charms,  

َطَكَبرِتَ  ُٖ ارِ َٞ  ,প্ররুব্ধওয, অওৃষ্টওয كَ

ঘভওপ্রদ, ভুগ্ধওাযী, প্ররুব্ধওাযী, 

অওৃষ্ট ওাযী tempting, seductive, 

fascinating, tempter, seducer 

 كزٞ                                                  كزٖ
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ٕ ْٞ ْلزُ َٓ  লফভুগ্ধ, অওৃষ্ট, চাদভুুগ্ধ, 

কঔলদান্ত্ত, ঈন্াদ fascinated, 

captivated, charmed, manic,  

madman (ة)  

 

 (كَزَبء،كَز٠َ(َ]ً[]كز٢،َكزٞ[َكَز٢ََِ

কমৌফনদীপ্ত  য়া, মুফও য়া 
to be youthful, young 

 ,IV অআনী ভঢাভঢ কদয়া أَْكز٠َ

ঢণয কদয়া to give a legal 

openion, to give information 

زَلَز٠َ ٍْ  X ভঢাভঢ ঘায়া to ask for اِ

openion (َٙك٢)  

 ,মুফা, কমৌফন كِز٤َْخ ،كِز٤َْبَٕطَكز٠ً

লওলায, মুফও, ওৃঢদা, ফীয 
youth, young man, adolescent, 

juvenile, sve, hero ٕكِز٤ِخ ،كِزَب- মুফও 

ভানূল, ওালায, ঢরুড young 

people, adolescents, juveniles 

 মুফা ভলরা, লওলাযী كَز٤ََبدَطَكَزَبح َ 
young woman, young girl 

 ,কমৌফন, তওলায youth كَزَبءَ 

adolescence, 

 ,মুফ লফলয়ও, কমৌফনূনণ كَز٢َِ 
relating to youth, youthful 

 ঢারুডয, তওলায كَز٤َِّخ َ
youthfulness, jucenility 

ٟ َٞ َطَكَزْ  ٝ ٟ،كَزَب َٝ  পঢুয়া, অআনী كَزَب

ভঢাভঢ fatwa, leagl openion 

 অআনী ভঢাভঢ fatwa, leagl كُز٤َْب

openion 

ح َ َٞ ُ  ,কমৌফন, তওলায, ভঢয كُز

ঈদাযঢা, ভুলরভ বাঢৃত্রৃ, বাডালঝ 

গুন্ডা, ছকযালঝ, ঈৃঙ্খর youth, 

adolescence, magnanimity, 

generosity, islamic brotherhood, 

bully, rowdy 

 ,পঢুয়াদান ওাযীয লপ اِْكزَبءَ 

অআনী ভঢাভঢ দান, ঈলদ 
office of mufti, deliverance of 

openion, advice 

زِْلزَبءَ  ٍْ  ,ভঢাভলঢয অলফদন اِ

ভঢাভঢ, যাভণ, কডলবাঝ request 

for lgal openion, cosulting, 

consultation, referendum 

ْوذَ  ُٓ َٕطَ ْٞ ْلزُ ُٓ  অআনী ভঢাভঢদান 

ওাযী, ভুপলঢ,  mufti 

 

ََ  লনবান, ণাভান (كَْشء(]ف[َكَضَؤ

(কু্ষধা, ঢৃষ্ণা) to quench,to quell 

 كْغوَ                                        اِكزبءَ 
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 দআু া পাাঁও ওযা to (كَّظ(]ٕ[َكَظََّ

straddle 

 IV রম্বা া কপরা to stride أَكَظََّ

َطَكَظَ   যাস্তা, দুাালডয كَِغبط 

ভালছয যাস্তা way, road between 

two muntains 

 ,ওাাঁঘা, ফুচ, াওা নয়, কবাাঁঢা كِظَ 

বদ্র (ওণা) unripe, green, 

blunt (speech) 

ََ  (  كَْظء،كَُغؤَح،كَُغبَءح(]ً[َ]ٕ[َكَِغَئ،َكََغؤ

ঞাৎ অা to come suddenly 

ََ  III ঞাৎ অা to come suddenly كَبَعؤ

(ٙ)  

 ,ঞাৎ, প্রঢযালঢ كََغؤَح َ

াফধনঢা ফঢঃ, জ্ঞাঢ ালয 
suddenly, unexpectedly, 

inadvertantly, secretly 

 ,ঞাr, প্রঢযালঢ كغبءحًَ

াফধনঢা ফঢ, জ্ঞাঢ ালয 
suddenly, unexpe-ctedly, 

inadvertantly, secretly 

 ,অওলস্মও, প্রঢযালঢ كَُغبئ٢َِ 

লফশ্ময়ওয sudden, unexpected, 

marvelous 

لَبَعؤَح َ ُٓ لَبَعآدَطَ ُٓ  লফশ্ময় surprise 

 ,অওলস্মও, প্রঢযালঢ كَبِعئَ 

লফশ্ময়ওয sudden, unexpected, 

marvelous 

لَبِعئَ  ُٓ لَبِعئَبدَطَ  ُٓ  অওলস্মও, 

প্রঢযালঢ, লফশ্ময়ওয sudden, 

unexpected, marvelous لَبِعئَبد ُٓ - 

লফশ্ময়ওয খঝনাফরী surprising 

events 

 

  (٠ٛ) পাঝান to cleave (كغو(]ٕ[كََغوََ

 

 া ওযা to do (كُُغٞه(َكََغوََ

immoral 

وََ  II যাস্তা তঢযী ওযা, লফলষ্ফালযঢ كَغَّ

ওযা, লঘযা to explode, to split, to 

create a outlet (٠ٛ)  

 IV ফযলবঘায ওযা to commit أَْكَغوََ

adultery 

وََ  V কপলঝ যাto burst out رَلَغَّ

ْٗلََغوََ  ,VII কওলঝ ডা, কপলঝ যাاِ

লালফঢ য়া to go off, to burst 

out,to overflow (ة) 



28 

 কবায, ওার, শুরু, ওালরয كَْغوَ 

নাভাচ dawn, morning, beginning, 

morning prayer 

هَ  ْٞ  ,জনলঢওঢা, ভঢা كُُغ

ফঞ্চনা, রাম্পঝয, ঘলযত্রীন চীফন, 

ফযলবঘায, কফযালকলয immorality, 

inequity, deprivation, moral 

corruption licentiousness, 

fornication, prostitution 

وَ  ঙডাআয়া ডা, প্রাদবুণ رَلَغُّ াফ, 

ফালয য়া, গ্নুৎাঢ outbreak, 

eruption 

ْٗلََغبهَ  ْٗلََغبَهادَطَاِ  ,ঙডাআয়া যা اِ

প্রাদবুণ াফ, ফালয য়া, গ্নুrাঢ 
outbreak, eruption 

ْٗلََغبِه١َ   লফলষ্ফাযও, লফনাও اِ
explosive, bursting 

َطَكَبِعوَ  به   ,ঘলযত্রীনা كََغَوح ،َكُغَّ

ফযলবঘাযী, লভণযাফাদী, দলুফণনীঢ, 

রজ্জাীন, লনরজ্জণ bad character, 

adulterer, liar, insolent, shameless, 

immodest 

اِعُوَطَكَبِعَوح َ َٞ  ,ফযলবঘালযনী, কফযা كَ
adulteress, whore 

وَ  زَلَّغِ ُٓ  লফলষ্ফাযও, লফনাও 
explosive, bursting 

ْ٘لَِغوَ  ُٓ  লফলষ্ফাযও, লফনাও 
explosive, bursting 

 

 ওষ্ট কদয়া to inflict (كَْغغ(]ف[َكََغغََ

grief (ٙ) 

غََ  II ঢযাঘায ওযা to tortureكَغَّ

(َٙ٠ٛ) 

غََ  V ঢযাঘলযঢ য়া to be رَلَغَّ

distressed mentally 

 ,লঢলবাচন edacity كَْغؼَخ َ

gluttony 

كََغبَػخ َكََغبئُِغَطَ  লঢলবাচন 
edacity, gluttony 

 ,অনতজবাজী, কঝুও voraciousكَْغؼَبٕ

glutton voracious 

 ,কফদনাদায়ও, ভভণালন্তও, প্রঘন্ড كَبِعغَ 

লফযলিয painful, grievous, 

distressful 

اِعُغَطَكَبِعؼَخ َ َٞ দবুণكَ াকয, দলুমণাক, 

misfortune, disaster 

ؾَ   লফযলি, মন্ত্রডা, ভানলও رَلَغُّ

স্বলস্ত, দঃুঔ, ওষ্ট agony, mental 

distress, suffering, grief 

 كغَََََََََٞ                               كغو
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দবুণ كٞاِعُغَطَكبعؼخ َ াকয, দলুমণাক, 

অওলস্মও লফলত্ত, দঃুঔচনও 

খঝনা misfortune, disaster, 

accident, tragedy 

غَ  لَّغِ ُٓ ؼَبدَطَ لَّغِ ُٓ  লফলবলীওা, ন্ত্রা 
horros, terrors 

 

ََٖ  ,ককাগ্রাল ঔায়া ]كغؼٖ[َرَْلْغؼَ

কঝুও য়া to eat greedily, to be 

voracious 

 লঢলবাচন gluttony رَلْغؼََ٘خ َ

 ,ফাঘার, লঢবালী, দম্ভী كَْغلَظَ 
garrulous, proud, boaster 

 ,ফাঘার, লঢবালী, দম্ভী كَْغلَبطَ 
garrulous, proud, boaster 

 ََ َطَكُْغ  ٍ ْٞ  ,ভূরা radish كُُغ

 

 কঔারা(দযচা) (كَْغٞ(َ]ٕ[َ]كغٞ[َكََغب
to open 

ح َ َٞ ادَطَكَْغ َٞ  ,কঔারা, লঙদ্র كَِغبء ،كَْغ

বাঙ্গা, পাাঁও, ভালধপ্রস্তয opening, 

aperture, breach, gap, tombstone 

 

 ললস্ ( كَِؾ٤ْؼ،كَّؼ(َ]ٗ[َ]ٕ[َكَؼََّ

ব্দ ওযা(া), কাাঁলাাঁ ব্দ 

ওযা(ছড) to hiss (snake), to 

wistle (storm) 

 

ََِ  ,লঢলযি য়া (كُْؾِ(]ى[َكَُؾ

চখনয য়া, নৃং য়া, শ্লীর 

য়া, রজ্জাীন য়া to be 

excessive, damned, atrocious, 

indicent, shamless 

ََِ  IV শ্লীর বালা ফযফায أَْكَؾ

ওযা to use obscence language 

ََِ  VI শ্লীর য়া to be رَلَبَؽ

shameless 

 َِ  ,চখনযঢা, নৃংলঢা, যাধ كُْؾ

ফযলবঘায, কফযালকলয damnness, 

atrocity, crime, adultery, 

fornication, prostitution 

 َُ ب  ,শ্লীর, রজ্জাীন oscence كَؾَّ

shamless 

 َِ  ,চখনযঢা, স্বাবালফওঢা رَلَبُؽ
damnness, oddity, unusualness 

 َِ  ,লফওঝ, লযলভঢ كَبِؽ

লঢলযি, ম্ভফ, ণণীন, চখনয, 

নৃং, ফালচ, লনরজ্জণ, কফায়া 
monostrous, inordinate, ,excessive, 

absurd, nonsensical, atrocious, 

dirty, foul, vile, shamless 

 كؾَََََََََََََََََََََََ                                كغٞ
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َْخ َ َطَكَبِؽ ُِ اِؽ َٞ  ,ফযলবঘাযী, কফযা كَ

whore, prostitute َُِ اِؽ َٞ  ,চখনযঢা -كَ

নৃংলঢা, যাধ, ফযলবঘায, 

কফযালকলয damnness, atrocity, 

crime, adultery, fornication, 

prostitution 

َْخ َ ْلِؾ ُٓ  কফযা, prostitute 

 

ََٔ  ,অাঁঘলয কঢারা (كَْؾٔ(َ]ف[َكََؾ

যীক্ষা ওযা,ফাঙাআ ওযা, 

কঔাাঁচা,ঢণয ঘায়া, to scrah up, to 

examine, to investigate, srutinize 

 (ػ٠ََٖٛٙ)

ََٔ  V লিলড ওযা, ঢণয رَلَؾَّ

ঘায়া, যীক্ষা ওযা to inquire, to 

sk information, to examine (ََٖٙػ

٠ٛ) 

 َٔ َطَكَْؾ  ٓ ْٞ  ,যীক্ষা, নূন্ধান كُُؾ

ঢদন্ত test, examination, 

investigation, inquiry 

 َٓ ْٞ َطَأْكُؾ ُٔ  লটভ াডায أَكَبِؽ٤ْ

স্থান, ালঔয ফাা nesting place, 

breeding place 

 

َََ زَْلؾََ ٍْ  X বয়ঙ্কয য়া to [ كؾَ[َاِ

be dreadful (ػ٠ِ) 

 ََ َطَكَْؾ  ٍ ْٞ َُخ ،َكُُؾ ْٞ  ,ভদ্দা(শু) كَُؾ

ঈলিঔলমাকয ফযলিত্রৃ, ঢাযওা, অদণ 
male (animal) importanr 

personality, star, a paragon (of) 

َُخ َ ْٞ  ঈrওৃষ্ট, লযূডণঢা كُُؾ
excellence, perfection 

 ٍَ زِْلَؾب ٍْ  ,বয়ঙ্কযঢা, াংখালঢওঢা اِ

কম্ভীযঢা, ওাঠিনযঢা dreaddulness, 

terribleness, gravity, seriousness, 

diffulty 

 ََ زَْلِؾ َْ ُٓ  বয়ঙ্কয, াংখালঢও, কম্ভীয, 

ওঠিন, ফাধাীন, dreadful, terrible, 

grave, serious, rampant 

 

ََْ ّ(]ى[َكَُؾ ْٞ خ ،كَُؾ َٓ ْٞ  ওৃষ্ণ ফডণ (كُُؾ

য়া to be black 

 

ََْ  ঢফাও য়া, চফাফ (كَْؾْ(]ٕ[َكََؾ

লদলঢ ফযণণ  য়া to be unable 

to answer 

ََْ  II ওৃষ্ণ ফডণ য়া, ওার যংكَؾَّ

ওযা to be black, to make black 

(َٙ٠ٛ) 

 كقو                                                              كؾَ
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ََْ  IVঢফাও ওযা, লনযফ أَْكَؾ

ওযা(মুলিলঢ) to dumfound, to 

silence with argument 

 َْ بدَطَكَْؾ َٓ ْٞ  ওাঞওয়রা كُُؾ
charcoal 

خ َ َٔ بدَطَكَْؾ َٔ  ওয়রায লণ্ড lump كََؾ

of coal 

 َ٢ ِٔ  ওার লফলয়ও, ওয়রা ওার كَْؾ
relating to black, coal-black 

 َْ  ওার black كَِؾ٤ْ

 َّ  ওয়রায ফযফায়ী, ঔলন ওভী كََؾب
coal merchant, miner 

 َْ  ওার black كَبِؽ

ٟ َٞ اء ،كَْؾ َٞ  ,নুবূলঢ, ণণ, গুরুত্রৃ كَؾ

অভদালন, াযভভণ, sense, 

signification, import, substane 

(letter, speech) 

َـ  َطَكَ ،َكَِقبؿ  ؿ  ْٞ  পাাঁদ, চার trap كَُق

 

 লঙদ্র ওযা, পুঝা (كَْقذ(ََ]ف[ََكََقذََ

ওযা to perforate, to pierce 

طَكَْقن َ ঈরু, া(লবাঁ أَْكَقبمَ  ডায 

ভাং), thigh, leg (mutton)  

া(লবাঁ كَْقنَح َ ডায ভাং) leg 

(mutton)  

 )কফণ ওযা to pride (كَْقو،كََقبه(]ف[كََقوََ

 (ة

  

 ফজ্ঞা ওযা to (كََقو(َ]ً[َكَِقوََ

disdain  

 III কলফণয ালণ প্রলঢলমাকীঢা كَبَفوََ

ওযা, কলফণঢ য়া to be proud (َة

ٙ) 

وََ  V কফণ ওযা to pride رَلَقَّ

 VIII কফণ ওযা to pride اِْكزََقوََ

زَْلَقوََ ٍْ  X বার ভলনওযা to find اِ

excellent (٠ٛ) 

 কলযভা, কফণ, ঈদ্রৃঢ কলফণয كَْقوَ 

ওলফঢা (ঙন্নযীলঢ) glory, pride, 

poetry 

কলযভা ম্পলওণ كَْقِو١َ  ঢ, 

ম্মানুঘও relating to pride, 

honorory 

 কলযভা, কফণ glory, pride كُْقَوح َ

 কলযভা, কফণ glory, pride كََقبهَ 

هَ  ْٞ  দালম্ভও, কলফণঢ boastful, proud كَُق

 (ة)

 كلػ                                                   كقوََ
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هَ  ْٞ  দালম্ভও, কলফণঢ, ঈদ্ধঢ كَُق

boastful, proud (ة) 

  দম্ভওাযী, অষ্ফানরওাযী, দঠৃ كَِق٤ْوَ 

প্রলঢজ্ঞ, দালম্ভও boastinf, boastful, 

prideful, supercilious  

بهَ   ভাটি, ভাটিয তঢযী كَقَّ

লচলনলত্র, ফানত্র, ভৃrলল্প clay, 

earthenware, crockery, pottery 

بِه١َ   ,কুভালযয ভাটি, কুভায كَقَّ

ভৃৎলল্পী potter‘s clay, potter 

َهح َ ْٞ  ভৃৎলল্প, কুম্ভওাযারা كَبُف
pottery, earthenware factory 

لَبَفَوح َ ُٓ  কফণপ্রলঢলমাকীঢা, অষ্ফারন 

ংওায, কফণ  boasting, 

bragging, pride 

 َٞ  কফণ, অষ্ফারন, ংওায رَلَبُف
boasting,bragging,haughtiness 

 কফণ, ংওায, দম্ভ, দলম্ভালি اِْكزَِقبهَ 

অষ্ফারন, অত্মশ্লাখা, pride, 

haughtiness, boasting, bragging, 

vanity 

 ,কলফণঢ, ংওাযী, দালম্ভওكَبِفوَ 

ঢযন্ত বার, ঘভৎওায, ভলভালিঢ, 

ঐশ্বমণফান proud, haughty, 

boastful, excellent, splendid, rich  

 

ـََ  ,দালম্ভও য়া َ]كقلـ[ََكَْقلَ

ংওাযী য়া, কফণ ওযা, 

দলম্ভালি ওযা to be boastful, 

haghty, to boast, to brag 

 ,চাাঁওচভও, প্রদণনী كَْقلََقخ َ

ফাকাডম্বয, luxury, vanity, pomp 

 

ََْ خ(َ]ى[ََكَُق َٓ  ,ঘভৎওায য়া (  كََقب

ভr য়া to be splendid, 

magnificent 

ََْ  ,II প্রফর ওযা, ম্মান ওযাكَقَّ

াণণওয ওযা, লচালয ঈচ্চাযন 

ওযা to intensify, to honormto 

show difference, to pronounce with 

force 

 َْ  ,ভলভালিঢ, ঘভrওায كَْق

ভৎ,চাাঁওার splenid, magnificent, 

gorgeous 

خ َ َٓ  ভত্রৃ, চাাঁওচভও, ঈচ্চ كََقب

ভমণাদা, ভলভলভ লঘত্তাওলণও 
stateliness, splendor, attractive, 

Excellency, 
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 َْ  কচাড লদয় লদলয় ফলডণয رَْلِق٤ْ

ঈচ্চাযন emphatic pronounciation 

 َْ لَقَّ ُٓ  ম্মালনঢ honored 

 

 ঘা কদয়া, কফাছা (كَْلػ(َ]ف[َكَلَػََ

কদয়া, বায কদয়া to oppress, 

burden, weigh (ٙ) 

زَْللََ ٍْ ػََاِ  X বাযী ভলন ওযা, 

কফদনাদায়ও ভলন ওযা to regard 

buden, to deem painful 

 ঢযাঘালয, দফুণ, গুরুবায كَلَاَؽخ َ
oppressiveness, heavy, weighty 

 লধও ঢযাঘালয, লধও أَْكلَػَُ

বাযী, লধও গুরুত্রৃূডণ, more 

oppressive, more serious, more 

burdensome, more heavier 

 কফাছা, ঢযাঘালয, ভাযাত্মও كَبِكػَ 

ওঠিন(বূর), ফড(ক্ষলঢ), 

oppressive, burdensome, serious, 

heavy 

اِكُػَطَكَبِكَؽخ َ َٞ দবুণ كَ াকয, দলুমণাক 
misfortune, disater 

 

 বাঙ্গা, গুডা ওযা to (كْلؿ(َ]ف[َكَلَؿََ

break, to smash (٠ٛ) 

َطَكَلَهَ  ه  ْٝ  লযনদৃ াফণঢয كلُ

ঙাকর, লযলনয ঘাভডা a hilly 

goat, doeskin, chamois 

 ভরুবূলভ, লঢঢ বূলভ كَلَاكِلَُطَكَْلكَل َ
wasteland, desert 

 

ََّ  (ٙ) পুঝা ফন্ধ to seal (كَْلّ(َ]ٗ[َكَلَ

 َّ ّ َطَكَْل  ভন্য, লঠভা, াফা كَلَا
sluggish, dull, stupid 

 

ََٕ   (ٙ) II কভাঝা ওযা to fatten ]كلٕ[كَنَّ

َٕ أَْكِلََٗ َطَكَلَّا ُٖ خ ,َكَلَاِك٣ْ  করুয কচায়ার 

yoke- َ أكِلٗخ ভা(চলভ) লফলল, a 

square measure 

 َٕ َطَكَبِك ُٕ اِك َٞ  ,রন, রন দলড كَ

কদারও plummet, plumb bob 

 )كِلًٟ،ؿلاء(]ٗ[َكَلَٟ

ভুলিড কদয়া, ঢযাক ওযা to 

ransom, to sacrifice (ة٠َٛ) 

 (ة) III ঢযাক ওযা to sacrificesكَبكَٟ

IVَٟرَلَبك  ঢওণ  ণাওা, দলূয ণাওা, 

ভুলি ায়া, প্রলঢলযাধ ওযা to 

guard, to get rid of, to prevent, to 

keep away (ٖٓ) 

كن ََ                                                       كلػَََََ  
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 ,VIII ভুলিড কদয়া, ায়া اِْكزَلَٟ

চণ ন ওযা to ransom, to obtain 

 (ة٠َٛ)

 ,ভূলি, ঔারা, ভুলিড كِلًٟ

কঔাযৎ, ঢযাক salvation, ransom, 

compensation, sacrifice 

 ভুলিড, কঔাযৎ كِلًٟ،كِْل٣َبدَطَكِْل٣َخ َ
ransom, compensation, 

 ভুলিড, কঔাযৎ, লফলডভয় كِلَاءَ 
salvation, ransom, compensation, 

َٕطَكِلَائ٢َِ  ْٞ ُّ  কদলয চনয كِلَائِز

চীফন ঈৎকণওাযী, who sacrifices 

for nation 

 অত্মঢযালকয নুপ্রযডা كِلَا٣َّخ َ
spiritnof self-sacrifice 

لَبكَاح َ َٓ  ঢযাক sacrifice 

 ক্ষলঢূযড দাঢা, ভুলিডদাঢা كَبكَ 
redeemer 

ْلِل١َ  َٓ  মায চনয অত্মঢযাক, লপ্রয়, 

ওালঙ্খঢ object of self sacrifice, 

dear 

طَكن َ  ,এওা,ধুভাত্র, কওফর كنٝم ،أكنامَ 

এওও, ননয, াধাযন aone, 

only, single, singullar, unique – َ أكنام 

াধাযন ভানুল, extraordinary 

people 

 ,ংলক্ষপ্ত ায, চীফনফৃত্তান্ত كْنٌُخ َ

চলয, রূলযঔা summary, 

abstract, resume, survey, outline 

 

 ারায়ন to flee كّو،كِواه(]ٗ[كوَّ

(ٖٓ) 

 

 IV ালরলয় কদয়া to put to أكوَّ

flight ( ٙ) 

 VIII কঔারা, দাাঁঢ কদঔান to اكزلوَّ

open up (ٖػ) 

 রায়ন flight كِواهَ 

 লবঢলযয ফস্থা, ওভ ফয়ী كُواهَ 

ঙাকর(শু) inner worth, young 

(animal) 

 ,রাঢও, এওচন রাঢও كّواهَ 

দরঢযাকী, াযদ fugitive, afugitive, 

defector, mercury 

 কঔরনা লফলল, রাটিভ كُو٣وح َ
teetotum 

 রায়ন, escape ٓلوَ 

 كواه٣ُظَطََكّوٝطَ                         كْنٌُخ َ
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طَؿبهَ   রাঢও, এওচন كبّهحَ 

রাঢও fugitive, a fugitive 

 ফনয কাধা, wild أكواء َطَكَوأ ،كوآءَ 

ass 

 ফনয কাধা wild ass كواءَ 

 ূডণ কালাও, রম্বা كواًبدَطَكواىَ 

কওাঝ full dress, longcoat 

ُخ َ ُٝ  স্গলফযী strawberry كوا

 ,াঢর, অাঁওডা buckle كُور٤ٌخ َ

clasp, 

 পাাঁও ওযা, ৃণও (كوط(]ٗ[َكوط

ওযা, লঙাঁডা, পুঝা ওযা, ারান, 

ান্তনা কদয়া to open,to split, to 

make opening, to dispel, to solace 

(٠ٛ) 

 (٠َٛػ٠ِ) II কদঔালনা to show كّوط

 (ػٖ) IV কঙলড কদয়া to free أكوط

 V পাাঁও য়া, ৃণও পাাঁও رلّوط

ওযা, লঙাঁ লড মায়া, ারান, ান্তনা 

ায়া to be opened, to be  

splited, opening, to be dispelled, to 

be solaced (ػََك٢) 

 VII পাাঁও য়া, ৃণও পাাঁও اٗلوط

ওযা,  লঙাঁ লড মায়া, ারান, ান্তনা 

ায়া to be opened, to be  

splited, opening, to be dispelled, to 

be solaced (ٖػ) 

َطَكْوطَ كَُ وٝط   লঙদ্র, পুঝা, পাওা, স্ত্রী-

ককাডাঙ্গ opening, aperture, gap, 

female private area, vulva 

 ,দঃুঔ-ভুলি, অনান্ন, ঢৃলপ্ত كَوطَ 

ভুলি, চ, ুঔ, অযাভ freedom 

from suffering, joy, relaxation, 

pleasure, comfort 

 ,ুঔাফস্থা, ঢৃলপ্ত, অনন্ন كُْوٝعخ َ

happiness, pleasure, delight-  َكُوط 
লঙদ্র, পুঝা, পাওা, মণলফক্ষড, 

লযদণন, দৃয, ভলনাযভ দৃয 
opening, aperture, gap, opening, 

aperture, hole, watching, sight 

 ভুযকী, ভুযকীয كواه٣ُظَطََكّوٝطَ 

ফাচ্চা chick, young chicken 

 ভূযকী লফলিঢা seller كواْهِع٢َ 

(chicken) 

 লনফৃলত্ত, ললণর, অ ٓلبُهُطَطَْٓلوطَ  

নন্নখন ভালপ্ত relief, relaxation, 

happy ending 

ْهِع٢َ كوا ََطَََكوؿَ                                             ،أكواؿ   كوٝؿ 
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 ,ভুিওযড, ভুলি, ঙাড اِكواطَ 

ফাধাীনওযড, freeing, release, 

unblocking 

طَ   ,লযদণন, মণলফক্ষড رلوُّ

inspection, watching 

 ললণরঢা, relaxation اِِٗلواط

زلِّوطَ  ُٓ  লযদণনওাযী, 

মণলফক্ষনওাযী, ঢদাযওওাযী, 
viewer, observer, supervisor 

ْ٘لِوطَ  ُٓ  বারবালফ কঔারা, ললণর, 

প্রপুি wide open, relaxed, jovial 

 ওম্পা, লফবাচও كِْوَعبهَ 
compass, dividers 

 َٕ ْٞ  ,ঔডযা, ব্রা curry-comb كِْوَع

brush 

 

 অনলন্নঢ ( كََوػ(َ]ً[َكَِوػََ

য়া,ঔুী লয়, প্রপুি য়া, to 

be glad, happy, gay (ٍَة) 

অনন্ন, ঈিা, পূলঢণ كََوػَ  , ুঔ, 

লফফা gladness, cheer, rejoice, 

happiness, wedding-   َأَْكَواػ অনন্ন 

কবাচ, ঈদমান, নুষ্ঠান, লফফা 

কবাচ feast of amusing, 

celebration, wedding feast  

 অনন্ন joy كَْوَؽخ َ

 ,প্রপূি, অনলন্নঢ, ঔুী كَِوػَ 

ঈিলঢ, ুঔী, ঢৃপ্ত cheerful, joyful, 

glad, happy, blessed, pleased, 

 ,প্রপূি, অনলন্নঢ, ঔুী كَِوَؽبٕ

ঈিলঢ, ুঔী, ঢৃপ্ত cheerful, joyful, 

glad,happy, blessed, pleased, 

لَبِهػَ  َٓ  অনন্ন কবাচ, অনন্নখন 

নুষ্ঠান feast of amusing, 

delighful events 

পুলঢণ رَْلِو٣ْؼَ  , লঘত্তলফলনাদন, অলভাদ, 

cheer, recreation, festivity 

 ,প্রপূি, অনলন্নঢ, ঔুী كَبِهػَ 

ঈিলঢ, ুঔী, ঢৃপ্ত cheerful, joyful, 

glad, happy, blessed, pleased, 

ْلِوػَ  ُٓ  অনন্নদায়ও, অভুলদ, 

অনন্নভয়,ঔুীওয, ঢৃলপ্তওয, ভধুয 
gladdening, cheering, delightful, 

amusing 

 

ؿََ  ,II ফাচ্চা পুঝান, কচান  [كوؿ[َكَوَّ

ঙডান to hatch youg ones, to 

germinate, to spread 

 كوك                                  كوؿ
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 IV ফাচ্চা পুঝান, কচান, ঙডানأَْكَوؿََ
to hatch youg ones, to germinate, 

to spread 

ََطَََكَْوؿَ  ،أَْكَواؿ  ؿ  ْٝ  ,ালঔয ফাচ্চা كَُو

কচান াঢা, ঙু্কয young bird, 

sprout(plant) 

َطََكَْوَفخ َ  ,ালঔয স্ত্রী-ফাচ্চা كَِواؿ 

ভুযকী  young female bird, hen  

 কৃালরঢ লক্ষ, া-ভুযকী -كَِواؿَ 
domestic fowls, poultry 

 

كَح(]ٕ[]ى[َكَُوكََ ْٝ  এওাওী য়া (كُُو
to be alone 

 

ك(َ]ٕ[َكََوكََ ْٝ  ,প্রঢযাায ওযা (كُُو

ৃণও ওযা, প্রঢযাফত্তণন ওযা to 

withdraw, to separate, to retire 

 ,IV ৃণও ওযা, লড যাঔা أَْكَوكََ

অত্মলনলয়াক ওযা to set a side, to 

separate, to devote (ٍَة) 

كََ  V এওাওী য়া, এওালও رَلَوَّ

ওযা, ঢুরনাীন য়া, এওাআ 

লধওায ওযা to be alone, to 

possess alone, to be matchless 

ْٗلََوكََ  VII এওাওী য়া, এওালও اِ

ওযা, ঢুরনাীন য়া, এওাআ 

লধওায ওযা to be alone, to 

possess alone, to be matchless 

 (ة)

زَْلَوكََ ٍْ  X এওাওী ায়া, ৃণও اِ

ওযা to find alone, to isolate (٠ٛ) 

طَكَْوك َ  ,এওা, এওও كَُواكَٟ،أَْكَواكَ 

এওভাত্র, কওফর, এওাওী, লনচণ ন, 

এওও, ঢুরনাীন, ননয, এও, 

ভ, এওও ফযলি, লফলচাড, 

এওফঘন (গ্রা) alone, single, 

sole, only, solitary, lone, lonely, 

singular, unique, matchlessmone, a 

single person, odd (number), 

singilar (gram) –اُلَْوك যচফ ভালয 

নাভ -َ كَِواك এও, দলুয়য এও, one, 

one of a couple -َ ك ْٝ كَح ،كَُو ْٝ  ,লস্তর كُُو

pistol – كَْوكًََكَْوكًا এওঝায য 

এওঝা, এও এও ওলয, one by 

one,separately 

 এওাং, দলুয়য এও, কচাডায كَْوكَح َ

এওঝা one part, one half, one of 

the pair 
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এওা, এও-ম্পলওণ كَْوِك١َ  ঢ 
pertaining to one (single)  

 ,ফযলিস্বাঢন্ত্রঢা كَْوِك٣َّخ َ

ফযলিস্বাঢন্ত্রফাদ individuality, 

individualism 

 ,এওা, এওাওী, এওও, ননয كَِو٣ْل َ

ঢূরনাীন, alone, lone, solitary, 

singular,unique, incomparable 

 ভূরযফান ভুিা, দালভ كَوائِلَُطَكَِو٣ْلَح َ

চহুয, এওাওী, লদস্তা(ওাকচ) 
precious pearl, precious gem, 

solitaire, quire, pestle 

 এলও এলও, এওঝায য كَُواكًا

এওঝা, separately, one by one 

 এলও এলও, এওঝায য كَُواكَٟ

এওঝা, separately, one by one 

 ,লফদ, এওঝা এওঝা ওলয رَْلِو٣ِْل١َ 

দপা নুমায়ী detailed, throughly, 

itemwise 

ِْٗلَواك َ  ,এওাওীত্রৃ, ৃণওীওযড اِ

অরাদাওযড, loneness, isolation, 

ِْٗلَواِك١َ  স্বঢন্ত্র ভস্পলওণ اِ ঢ, 

ফযলিত্রৃফাদী, তস্বযাঘাযী, 

লফলচ্ছন্নঢাফাদী, individual, 

individulistic, autocratic, 

isolationistic  

ْلَوك َ ُٓ  এওও, এওাওী, ৃণও, 

াধাযন (গ্রা), এও লব্দয 

ফাওয, এওফঘন(গ্রা) single, 

solitary, isolated, simple(gram), 

consist lf one wardonly, 

singular(gram) –ْلَوكَاد ُٓ  ব্দ, 

লযবালা word, words, terms 

(technical) 

ْ٘لَِوك َ ُٓ নফনছন্ন, অরাদা, ৃণও isolated,  

طََكِْوكَح َ  ওয, ঔাচনা tax كَِوكَ 

ً ْٝ َطَاُِلْوكَ ٌُ  কফলস্ত كََواِك٣ْ
paradise 

 َ٢ ٍِ ْٝ  কফলস্তী,heavenly كِْوكَ

 ৃণও ওযা, লনৃঢ .(كَْوى(]ٗ[كََوىََ

ওযা, ফাঙাআ ওযা, যীক্ষা ওযা, to 

secrete, to sort, to examine,  to 

separate (٠ٛ) 

ىََ  (٠ٛ) II ৃণও ওযা to separate كَوَّ

 ,IV ৃণও ওযা,লনৃঢ ওযাأَْكَوىََ

ফাঙাআ ওযা, যীক্ষা ওযা, to 

secrete, to sort, to examine,  to 

separate (٠ٛ) 

 كوً                                                كوك
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 ,লফলচ্ছদ, লফলচ্ছন্নঢা كَْوىَ 

ৃণওীওযড, লনঃযড, লনকণভন, 

ফাঙাঙাআ, যীক্ষা, লনলদ্দণষ্টওযড 
separation, isolation, sorting, 

examination, selection 

اَىح َ - ৃণও ওযড separating كَوَّ

 ফীচ অরাদা ওযায كََواَىحَُآ٤َُْخَِّ

মন্ত্র     

ْلَوَىح َ  َٓ لَبِهُىَطَ َٓ  দর, লফলচ্ছন্নঢা, 

ফালনী, group, troop, detachment 

 ,লনঃযন, লনকণভন اِْكواَىادَطَاِْكَواىَ 

ক্ষযড, কশ্লَিা-লনকণভন, কঘায়ালনা 
secretion, excretion, expectoration, 

exudation 

 লঘঢনঢা, comma كَبِهَىح َ

لَوَىاد ُٓ  লনঃযন, লনকণভন, ক্ষযড, 

কঘায়ালনা secretion, excretion, 

exudation 

ََٕ  II ভন্ত্রী য়া দাফায [كوىٕ[َرلَْوَى
to be queen 

َطَكِْوَىإ ُٖ  দাফায যানী كََواِى٣ْ
queen (chess) 

 

ًََ  ,লওায ওযা(كَْوً(]ٗ[َكََو

লফলচ্ছন্ন ওযা to hunt, to tear (٠ٛ) 

ًََ  V ফাঙাআ ওযা to scrutinize رَلَّو

 (ك٢ََٛٙ٢)

ًََاِْكزَََ َو  VIII লওায ওযা, ধলণন 

ওযা to hunt, rape (٠َٛٛب) 

َطَأَْكوََ  ً ًَ كََا َو  কখাডা, কখাঝওী, 

দাফায কখাডা  horse, mare, 

knight (chess) 

ٍََ خ َكََوا  শ্বালযাীঢা, শ্বালযাড 

লফদযা horsemanship, manage, 

equitation 

ٍََ خ َكَِوا  স্বচ্ছদলৃষ্ট, স্বচ্ছদলৃষ্টম্পন্নঢা, 

ূক্ষ্মলফঘায লি, ফুলদ্ধফৃলত্ত, ন্তদৃণ লষ্ট 

ফাঙলফঘায discrimination, insight, 

acumen, perspicasity, intellect, 

intuition 

َطَكَوََ ٌُ ََخ َائِ كَِو٣ْ  লওায 

(ফনযপ্রানীয) prey 

ٍَِ َ،كَْو  ٢ََِ ٣ْ ٢َ كَّوِ  পাযী pharisee 

ٍََ ْٝ خ َكُُو  শ্বালযাীঢা, শ্বালযাড 

লফদযা,  horsemanship, manage, 

equitation, heroism 

 كوَََََََََََََََُ                           كوً
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زََّ ٍِ ْٝ خ َكُُو  শ্বালযাীঢা, 

শ্বালযানডলফদযা, ফীযত্রৃ  I can‘t 

type , manage, equitation, heroism 

ََٞ ،كَ ًُ ٍََاِه ًَ كََبَٕطَكُُو بِه  শ্বালযাী, 

ফীয horseman, cavalier, hero 

ََٞ ،كَ ًُ ٍََاِه بٕكُُو - শ্বালযাী ফালনী 
cavalry 

ٍََ ٍََكَببدَطَكَبِه خ َِه  ভলরা শ্বালযাী, 

ভদণ ালন কভলয় horsewoman, 

amazon 

ْلزََ ُٓ ًَ ِو  করারু, ফুবুক্ষ(শু) 
rapacious, ravenous, hungry 

 

ََُ  (كَوَُْ،كِوََاُ(]ٕ[]ٗ[َكَََو

লফলঙলয় কদয়া, কঠলও কদয়া, to 

spread, to cover (٠ٛ) 

 II লফলঙলয় কদয়া, কঠলও كّوُ

কদয়া, to spread, to cover ( ٠ةَٛ ) 

 VIII লফলঙলয় কদয়া, ব্রা اكزوُ

ওযা, কায়া, খুভান (ভলরায 

ালণ) to spread, to lie down, to 

sleep (ٛب)  brush (٠ٛ) 

  َُ  আফাফত্র, খন্ডযয كُوَُٝطَكْو

আফাফ, ভাদয, ওান্ড যট, তবতি furnitire, 

carpet, mt, foundation 

َّخ َ َّبدَطَكَْو  লফঙানা, কঢাও كَْو
bed, mattress 

  َُ  ,ঘাওা(ওাযঔানায লভর) كََوا

প্রচালঢ, কাওা, ভণ 
wheel,butterfly,moth 

َّخ َ   ভণ ,প্রচালঢ, লস্থয كََوا

লঘত্ত,ঘর ফযলি moth, butterfly, 

fickle minded, fickle person 

 َُ َطَكَِوا  ُ َّخ ،كُُو  ,কঢাও أَْكِو

ফালর, ওম্বর, কলদ, লফঙানা 
cushion, pillow, blanket, cover, 

mattress, bed 

 َُ ا  ঘাওয, ওাযী, কৃওভী কম كَوَّ

ওালণঝ লফঙায়, servent, attendant, 

house keeper 

 َُ ْلَو ِٓ َطَ ُُ لَبُه َٓ  কঝলফর িণ, কঝলফর 

ওবায, ঘাদয table cloth, table 

cover, cover 

َّخ َ ْلَو ِٓ َطَ ُُ لَبِه َٓ  লচলনয ওম্বর 
saddle blanket 

ََََََََََََََََٗكو                             كوُ  
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 َُ ْٝ ْلُو َٓ  অফৃঢ তঢযী covered, 

furnished َّبد ْٝ ْلُو َٓ  ,অফাফ (ة(َ

furniture 

 

ََُ  II ব্রা ওযা to brush [كوُ[َكَوَّ

َّخ َ َطَكُُو  ُ  ব্রা, যলঙ্গয ব্রা كَُو
brush, paint-brush 

َّبح َ  ,ব্রা, যলঙ্গয ব্রা brush كُْو

paint-brush 

َّب٣َخ َ  ব্রা brush كُْو

 

َّؼََ ََّؾخ(]كوّؼ[َكَْو  দআু া পাাঁও (كَْو

ওলয দাাঁডান to straddle 

 দআু া পাাঁও, straddleفَْرَشَحة  

ََٓ  ওাঝা to cut (كَْوٓ(]ٗ[كََو

ََٓ  II ঙুটি ওাঝান to makeكَوَّ

holidays 

خ َ َٕ َطَكُْو  ٓ  ুলমাক, ঙুটি, ঙুটিয كُُو

লদন opportunity, holiday, vacation 

خ َ َٖ َطَكَِو٣ْ ُٔ  ওাাঁলধয লডয كََوائِ

লনলঘয ভাংলী flesh under 

shoulder blade 

 َٓ لَّوِ ُٓ  ঙুটিলবাক ওাযী, ভ্রভনওাযী 
vacationist, tourist 

بك َ َٕ  ঢুন্তপুর, ঢুন্ত কাঙ, ভারলফযী كِْو
mulberry, mulberry tree 

 

ََٗ  ,পযম ওযা (كَْوٗ(]ٗ[كََو

লনধণাযন ওযা, অলদ ওযা, 

লনলয়াক ওযা, ফযাদ্দ ওযা, 

অলযা, নুভান ওযা, to decree, 

to order, to assume appoint, 

allocate, impose (٠ٍََٛػ٠ِ)  

ََٗ  II ওাঝা, ঔাাঁচ ওাঝা to make كَوَّ

incisions (٠ٛ)  

ََٗ  VIII অলযা ওযা, লফধান اِْكزََو

ওযা, অলদ ওযা, নুভান ওযা 
to impose, prescribe, to order, to 

assume 

 َٗ َطَكَْو  ٗ ْٝ  ,ওাঝা, ঔাাঁচ, হুকুভ كُُو

অলদ, লনলদ্দণ, ওঢণ ফয, ধভীয় 

ওঢণ ফয, অআনকঢ ং, নুভান 

প্রস্তাফনা notch, incission, duty, 

religious duty, injunction, order, 

command, assumption 

  َ٢ ِٙ  ,প্রওলল্পঢ, অনুভালনও كَْو

hypothetical, suppositionalal 

٤َّخ َ ِٙ  প্রওল্প, প্রভালনয চনয মা كَْو

ঢয ভলন ওযা য় hypothesis 
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خ َ َٙ َطَكُْو  ٗ  ,ঔাাঁচ, ওাঝা, পূঝা كَُو

পাাঁও, পাঝা, ভূদ্রফন্নয, ফন্নয 

য, নদী ফন্নয notch, incission, 

opening, gap, seaport, port town, 

river port 

خ َ َٚ َطَكَِو٣ْ ُ٘ ধভীয় ওঢণ كََوائِ ফয, 

ফাধযওঢা ভূরও এফাদঢ, religious 

duty, obligatory prayer َُ٘  -كََوائِ

ম্পলত্তয লনধণালযঢ ং, hshare 

of estate 

 َٗ  নূভান, প্রওল্প, প্রভালনয اِْكزََوا

চনয মা ঢয ভলন ওযা য় 
assumption, postulate, hypothesis 

 َ٢ ِٙ  ,নুভানলবলত্তও اِْكزَِوا

hypothetical 

 َٗ  ,ফৃদ্ধ, ফলয়ালচষ্ঠ old كَبِه

advanced in years 

 َٗ ْٝ ْلُو َٓ َٙبدَطَ ْٝ ْلُو َٓ  নুলভঢ, 

কৃীঢ assumed, supposed 

ওঢণ ٓلوٝٙبد ফয, ফাধযফাধ ওঢা 
duties, obligations 

ََٛ  অলক (كَْوٛ(]ٕ[]ٗ[كََو

মায়া,রায়ন ওযা, ালযলয় 

মায়া, ওফলরা ওযা, ঔুলরয়া 

কপরা to procede, to escape, to 

neglect, to strip  

ََٛ  ,II লযঢযাক ওযা, ৃণও ওযা كَوَّ

ফলরা ওযা, ীভা রঙ্ঘ্ন ওযা, 

লঢলযি ওযা, ফযয় ওযা  
to leave, abundan, to separate, to 

neglect, to exceed boundary, to be 

excessive, to waste 

ََٛ  IV ীভা ায য়া, ফযয় أَْكَو

ওযা to exceed bounds 

ََٛ ْٗلََو  VII লফলচ্ছন্ন য়া, কবলঙ্গ اِ

ডা to be detached, 

 َٛ  ,লঢলযি, লঢযঞ্জন excess كَْو

exagaration 

 َٛ  ূদ interest كََو

َٛخ َ  ভুদ্রা, coin كََوا

 َٜ  ফলরা, ফজ্ঞা رَْلِو٣ْ
negligence, neglect 

 َٛ   লঢলযি, লঢযণ্ত্চন اِْكَوا
excess, exagaration 

 َٛ  ঢীঢ, লফকঢ, লঢিান্ত كَبِه
elapsed, past, last 

 َٛ ْلِو ُٓ  লঢযলঞ্জঢ, লঢলযি 
excessive, exaggaration 

 كوعَََََ                                                        كوٛ
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َٛؼََ  ,প্রালযঢ ওযা ]كوٛؼ[َكَْو

কঘো ওযা to broaden, flatten 

(٠ٛ)  

َٛؼَ  لَْو ُٓ  প্রস্ত, কঘঝা, কভাঝা, ফীঢ  
flat, broad, flattened, fatswollen 

 

ع،كَْوع(]ف[َكََوعََ ْٝ  লঢিভ ওযা (كَُو

to surpass (ٙ)  

عََ َٖٓ) II াঔা ওযা to branches كَوَّ

ٛ٠ )  

عََ  V াঔা লফসৃ্তঢ ওযা to رَلَوَّ

ramify 

 VIII ুষ্পীন ওযা, কুভাযীত্রৃ اِْكزََوعََ

নষ্ট ওযা to deflower 

ع ََطََكَْوع  ْٝ কুাঁ أَْكُوع ،كُُو লড, াঔা, 

াঢ-া, লফবাক, ভকুভা, াঔা 

ওামণারয়, ঔা প্রাঔা twigs, 

branch, limb, section, subdivision, 

branch offfice 

াঔা ম্পলওণ كَْوِػ٢َ  ঢ relating to 

branch 

 রম্বা, লরওলরলও tall كَْوَػبُءَََّأَْكَوع 

ع  ادَطَرَلَوُّ  ফহুভলুঔঢা, লফলঘত্র ভলুঔঢা رَلَوُّ

versatility – اد  াঔা প্রাঔা, াভানয رَلَوُّ

লফলয়  

 ,রম্বা, কলফণঢ, ঈতু্তঙ্গ, লরওলরলও كَبِهع 

াঢরা, ুন্নয, ঘঝলঝ, ঘভrওায 
tall, towering, high-grown, slender, 

slim, beautiful, 

ع  لَوَّ ُٓ  লফবি, াঔালফনযালঢ 
ramified, branching 

َػبد زَلَّوِ ُٓ  অনুলঙ্গও লফলয়, 

াভানয লচলনল secondary thing, 

minor factors 

ؽ(]ٕ[]ف[َكََوؽََ ْٝ  ঔালর (كََواؽ،كُُو

য়া, ম্পন্ন ওযা, ম্পন্ন য়া, 

অত্মলনলয়াক ওযা, ভনলমাক 

কদয়া, ঈলস্থঢ য়া, ফযস্ত ণাওা 
to be empty, to be finished, to 

finish, to devote, to attend, occupy 

  (َٖٓا٠ٍَُ)

ؽََ  ,II ঔালর ওযা, ঠারা to empty كَوَّ

to pour out 

 ,IV ঔালর ওযা, ঠারা to empty أَْكَوؽََ

to pour out 

ؽََ  V ওভণীন ণাওা, ফযস্ত ণাওা رَلَوَّ

to be unoccupied, to occupy self (ٍَ

 (ا٠ُ

زَْلَوؽََ ٍْ  X ঔালর ওযা, ফলভ ওযা to اِ

empty, to vomit 

 كوكََََََََََََِ                                                           كوؽ



44 

 ঔালর, শুনয, ঈনযঢা, ঔালর كَِوؽ َ

স্থান, পাাঁওা, ভণড ওযা, লফশ্রাভ, 

ফয void, vacancy, vacuum, 

empty space gap, rendition, give 

up, vacation 

٢َ كََواؿَِ  শুনযঢা, শুনযঢা লফলয়ও 
relating to vacuum 

ؽ َ ْٝ  ,শুনযঢা, ফওা, ঔালর كُُو

ফলষ্কায, ফাদ vacancy, 

emptiness, termination, tiredness 

 কম ঔালর ওলয emptier أَْكَوؽ َ

 ,ঔালরওযড, শুনযওযড رَْلِو٣ْؾَ 

াযন, লনকণভন , empting, 

unloading, evacuation,  

 ,ঔালরওযড, শুনযওযড أَْكَواؽ َ

াযন, ঠারা , empting, 

unloading, evacuation, 

زَْلَواؽ َ  ٍْ  ,ঔালরওযড, শুনযওযড اِ

াযন, ফলভ ওযা, empting, 

unloading, evacuation, vomiting 

اؽ ََطََكَبِهؽ َ  ,ঔালর, শুনয, পাাঁওা كُوَّ

নলধওৃঢ, র, empty, void, 

vacant, idle 

َِٓ ؽ ََ ْٝ ْلُو ََُْٓٚ٘  মূ্পডণ, লস্থযওৃঢ, 

ফাদগ্রস্থ finished, settled, 

exhausted 

ؽ َ لَّوِ ُٓ  ঔালরওাযী, শুনযঢা ৃলষ্টওযী 

emptying, cteating vacuum-  َآَُخ

َؿخ َ لَّوِ ُٓ  কবকুয়াভ াম্প vacuum 

pump 

ؽ َ لَوَّ ُٓ  ঔালরওৃঢ, শুনযওৃঢ, 

ফাদগ্রস্থ, শুনযঢা, পাাঁা 
emptied, vacated, exhausted, 

vacuum, hollow 

ْلَوؽ َ ُٓ  ঙাাঁঘ cast, matrix, form 

 

 লনলচলও ছাাঁলও ]كوكو[َكَْوكَوََ

কদয়া (শু,াঔী) to shake 

itself 

،َكُْوكُْوهَ  ه  ْٞ  কঙাট্ট ালঔ small كُْوكُ

bird 

ِه١َ  ْٞ َ،ََكَْوكُ ِه١  ْٞ ـْلُ  ঘীনাভাটিয كَ

ফান  fine porcelain 

  ,যিফডণ purple كِْوك٤ِْوَ 

 

ََِ  ,ুডরুজ্জীলফঢ ওযা كََْوكَ

ুডরুদ্ধায ওযা, to revive, recover 

 كوم                        كوكِ
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َْخ َ  অযাভ, ুলফধা, ফয كَْوكَ
comfort, vacation, oppertunity 

 যিফডণ purple كِْوك٤ِْوَ 

 

 অরাদা (كَْوم،كُْوهَبٕ(]َٕ[]ٗ[كََومََ

ওযা, লফবি ওযা, াণণওয ওযা, 

বাক ওযা (ঘুর)to separate, to 

differentiate (ٖث٤) to part (٠ٛ ) hair)  

 

 বীঢ য়া, ঢা (كََوم(َ]ً[َكَِومََ

য়া to be afraid, dismayed (ٖٓ)  

مََ  ,II অরাদা ওযা, লফবি ওযা كَوَّ

াণণওয ওযা, বাক ওযা (ঘুর), 

ঙডান, লফঢযন ওযা, বয় কদঔান 
to separate, to distribute, to 

differentiate, to terrify, disperse (َٖث٤

  (hair ( ٠ٛ) part (٠َٛك٢َػ٠ِ

 ,III অরাদা ওযা (লনলচলও) كَبَهمََ

লপলযলয় কনয়া, ফাদ কদয়া to 

separate, to withdraw, to leave 

مََ  V অরাদা য়া, লফবি رَلَوَّ

য়া, ঙলডলয় মায়া to be 

separate, be dispersed, dissolved 

ْٗلََومََ  VII অরাদা য়া, ৃণও اِ

য়া, ফাদ কদয়া to be 

separate,be disunited, disengaged 

 VIII অরাদা য়া, ৃণও اِْكزََومََ

য়া, ফাদ কদয়া to be separate, 

be disunited, disengaged 

َطََكَِومَ  م  ْٝ  ,লফলচ্ছদ, লফবাক كُُو

লফবাচন, ৃণওীওযড, ঘুর বাক 

ওযড, separation, division, 

disicerimination, partig (hair)- مَ  ْٝ  كُُو
াণণওয, াদৃয, কঙাঝ কঙাঝ 

লযফত্তণন, ভুদ্রা difference, 

dissimilarity, small change, coins 

 ,ং, বাক, লফবাক, দর, গ্রু كِْومَ 

ার ছাাঁও portion, division , unity, 

pary, group, herd, flock 

 বয়, ত্রা fear terror كََومَ 

 ,বীঢ, বীরু, ওাুরুল feaful كَِومَ 

coward, cawardly 

َطَكِْوهَخ َ  ,ং, লফবাক, এওও كَِوم 

দর, গ্রু, িা, part, portion, 

section, group, unit, party, class 

 ,লফলচ্ছদ, জনওয separation كَُوهَخ َ

disunity 

 كوٗظ                                   كوم
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َطَكَِو٣ْنَ  م  ْٝ  ,দর اَْكِوهَبُء،اَْكِوهَخ ،كُُو

কনাদর, ঈদর, দভমণাদা party, 

troop, team, rank 

مَ  ْٝ  ঢযন্ত বীঢ, বীরু, ওাুরুল كَُو
very fareful, coward cowardly 

مَ  ْٝ مَُ – বীরু fearful كَبُه ْٝ  اُلَبُه

ঢয-লভণযায াণণওযওাযী 

(মযঢ ভয যা. ঈাধী), 

াণণওযওাযী গুডও, াণণওয, 

তফাদৃয distinctive fctor, 

difference, dissimilarity 

 – প্রভান, াক্ষয, proof, evidenceكُْوهَبٕ

 আর কওাযঅন the Koranاُلُْوهَبٕ

مَ  لَّوِ ُٓ  লফঢযনওাযী, ঔুঘযা 

লফলিঢা, টাও ফাও distributor 

mretailer, postman 

مَ   لوَّ ُٓ  ঔুঘযা retail 

َ، ْلِوم  َٓ َطَ لَبِهم  ْلَومَ َٓ َٓ ংজমাক স্থর, 

crossroads  

رَْلِو٣ْنَ طََرَلَبِه٣نَُ নফবনক্ত, বাক, প্রাঘীয, 

ৃণওীওযড, তফভয, লফঢযন 

separation, partition, 

differenciation, distribution – 

 ,এওও, এওাওী, ৃণও singleرَلَبِه٣نَُ

separate,  

 ৃথওীওযণ নীলঢ  policyرَْلِو٣ِْو٢َ 

aeparation 

 ,নফবনক্ত, বাক, প্রাঘীযرَْلِوهَخ َ

ৃণওীওযড, তফভয, লফঢযন 

separation, partition, 

differenciation, distribution 

لَبَههَخ َ ُٓ  ৃণওীওযড,লফদায়, ঙাডা 

ঙালড, ঙুটিগ্রন, াভন্চয, 

াণণওয separation, leave-taking, 

departure, dissimilarity, distinction 

 ,লফলচ্ছদ ,লফদায়, ঙাডা ঙালড كَِوامَ 

ঙুটিগ্রন, াভন্চয, াণণওয 
separation, leave-taking, departure, 

dissimilarity, distinction 

م  ,লফলচ্ছদ ,লফদায়, ঙাডা ঙালড رَلَوُّ

ঙডান, ভালফ separation, 

dispersal,, deployment  

 লফলচ্ছদ, কফলভর, লফবলি اِْكزَِوامَ 

separation, disunion, division 

اِهُمَطَكَبِهمَ  َٞ  ,ৃথওওাযী, াণণওযওাযীكَ

distinguishing, distinctive - َُاِهم َٞ  كَ
াণণওযওাযী লফলয়, াণণওযওাযী 

ঘলযত্র, াভন্চযঢা, ভঢা 
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distictive factor, dissimilarity, 

disparity 

مَ  لَّوِ ُٓ নফতযনওাযী, টাওফাও 

distributor, postman  

مَ  لَوَّ ُٓ ঔুচযা retail 

مَ  زَلَّوِ ُٓ هَبدَطََ زَلَّوِ ُٓ  লফলক্ষপ্ত, 

ঙডানলঙঝান, ংঢ scattered, 

sporadic- هَبد زَلَّوِ ُٓ  লফলফধ, লফলবন্ন 
miscellany, miscellaneous, sundry 

ْلزََومَ  ُٓ  াযাায, লফবলি, ঙ্গভ, 

crossing, intersection, junction 

 

 ,বাঙ্গা, পাঝান (كوهؼخ(َ]كوهغ[َكَْوهَغََ

লফলষ্ফালযঢ ওযা to crack, burst, 

explode 

 

 II লফলষ্ফালযঢ ওযা to [كوهغ[َرَلَْوهَغََ

explode 

 ,পাঝা, পঝপঝব্দ, লননাদ كَْوهَؼَخ َ

লফলষ্ফাযন, crack, shoot, report (firm 

arm), explosion 

لَْوهِغَ  ُٓ  লফলষ্ফাযও, লফনাও, 

explosive, destructive, bursting- 

لَْوهِؼَبد ُٓ  লফলষ্ফাযও দ্রফয, 

অঢফালচ explosives, fire-works 

دَطَكَْوهَِِّخ َ  ঙলড (শু كَْوهَِلَّ

ঘারনায) whip 

 

 খলণড ওযা to rub (كَْوى(]ٕ[َكََوىََ

(٠ٛ)  

ىََ   (٠ٛ) II খলণড ওযা to rub كَوَّ

مََ  V খললণঢ য়া to be rubbed رَلَوَّ

ْٗلََوىََ  VII খললণঢ য়া to be اِ

rubbed 

 খললণঢ, যান্না ওযা কভ كَِوىَ 
rubbed, ccoked wheat 

ْلَواىَ  ِٓ  াওান ঙলড, harden stick 

 

ََِ ًَ  ,লফনযস্ত ওযা ]كوًِ[َكَْو

লযচ্ছন্ন ওযা, লফৃঙ্খর ওযা, 

লঙাঁডা (ঘুর) to make dirty, dis 

arrange, flurry, tear (hair) 

 

ََّ  ঙাঝ ঙাঝ ওলয ( كَْوّ(]ٗ[َكََو

ওাঝা to cut into pieces 

ََّ  II ঙাঝ ঙাঝ ওলয ওাঝা to cut كَوَّ

into pieces 

خ َ َٓ ْلَو ِٓ  ভাং কলডমন্ত্র meat 

grinder 

 كزو                                                          كوٗظََََ
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 َّ ْٝ  কঙাঝ ওলয ওাঝা finely cut ْٓلُو

خ َ َٓ ّ َطَكُْو  ,ঙাাঁঘ, কঞন mold كَُو

structure 

َََ َٓ  ,যেও ওযা  to brake( car]كوَٓ[َكَْو

train)  

َِخ َ َٓ َطَكَْو َُ ِٓ  কব্রও (ঘাওা) كََوا
brake 

ِِْغ٢َ  َٓ طَكَْو ِِْغ٤َّخَ  َٓ  কব্রও كَْو

লনয়ন্ত্রনওাযী  brake man 

 َٕ  ঘুলি, oven أْكَوإَطَكُْو

 َٕ ا  রুটিয়ারা baker كَوَّ

 

 II আঈলযাীলদয ভঢ [كوٗظ[َرَلَْوَٗظََ

য়া to imitate European 

ْٗظَُ  আঈলযা ফাী, the ااِلْكَو

Europeans 

ِْٗغ٢َ   আঈলযাীয় European اْكَو

ِْٗغ٢َّ  ললপলর syphilis ا٩ْكَو

 আঈলযাীয় কদয নুওযড رَلَْوُٗظَ  
immitation o the Europeans 

زَلَْوِٗظَ  ُٓ  আঈলযাীয় Europeanized 

ْٗل َ  ঢুরনাীন ওভণজরীয كََواِٗلَُطَكِِو

ঢযফালয, matchleds sword 

ْٗلَح َ ْٗلَادَطَكََو  ফাযান্না, veranda كََو

 

ٌََ  পযাী ওযা to ]كوٌٗ[ََكَْوَٗ

make French, 

ٌََ  II পযাীলদয নুওযন رَلَْوَٗ

ওযা to imitate the France 

ََخ َ ْٗ ََب،كََو ْٗ  োন্প France كََو

 َ٢ َِ ْٗ َٕطَكََو ْٞ ُّ٤ َِ ْٗ  োলন্পয كََو

লধফাী Frence man 

 َ١ ِٞ ََ ْٗ َ،كََو  ١ ِٝ ََب ْٗ  োন্প France كََو

ٌَُ ٤ْ َِ ْٗ  োন্প the France اُلََو

 ,ওভণঢৎয, ঘঝলঝ pragmatic كَِوٙ َ

lively, 

َٛخ َ  ,প্রাডফন্তঢা, ঘরঢা كََوا

ঢৎযঢা, দ্রুঢঢা (শুয), 

liveliness, speedy, quickness, 

swiftness 

 প্রাডফন্ত, ঘর, ঢrযঢ, দ্রুঢ كَبِهٙ َ

(শু), ান্ত, ুনফলরষ্ঠ ,ফড 
levely, speed, quicke, swift, 

comely, strong 

ح َ َٝ  ভ, ঘভডা, করাভ كَِواء َطَكَْو

শুঘভণ fur, skin, peltry 
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ح َ َٝ  ভ, ঘভডা, করাভ শুঘভণ كَْو
fur, skin, peltry, hide, leather 

اءَ   করাভ ফযফায়ী, লভয كَوَّ

কালাও লনভণাঢা, furrier,  

 

 ,রম্বারলম্ব কঘডা (كَْو١(]ٗ[َكََوٟ

ওাঝা, ওাটিয়া কপরা, চার ওযা, 

ঈদ্পাফন ওযা to cut, to split, 

fabricate, invent (٠ٛ)  

ٟ  II রম্বারম্বী ওাঝা to cut length كَوَّ

wise (٠ٛ)  

 IV রম্বারম্বী ওাঝা to cut أْكَوٟ

length wise (٠ٛ)  

 ,VIII লভণযা ঈদ্পাফন ওযা اِْكزََوٟ

চার ওযা, যলনন্না ওযা, ফাদ 

কদয়া to invent falsely, scandal, 

to defame, to fabricate ( ػ٠ِ)   

 ,লভণযা, যলনন্না كًِوَٟطَكِْو٣َخ َ

ফাদ lie, falsehood, scandal, 

defamation 

 ,নলচয লফীন unprecented كَِو١َ 

exponent 

ْلَواح َ ِٓ  ভাং কলড মন্ত্র meat 

grinder 

 লভণযা, যলনন্না, ফাদ اِْكزَِواءَ 
lie, falsehood, scandal, defamation 

ْلزَوَ  ُٓ  যলনন্নাওাযী , ফাদদান 

ওযী slanderer, reprover 

لَْ زَِو٣َبدُٓ  লভণযা, যলনন্না, ফাদ 
lies, falses, scandals, defamations 

طَكَِو٣ْيَ   اِْكِو٣ْيَ  দ্রঃ أَْكِوَىحَ 

 রালপলয় ঞা‘বীঢ (كَّي(]ٕ[َكَيََّ

য়া, বয় কদঔান, অঢলঙ্কঢ ওযা 
to jump up, to be terrified, to 

frighten, to scare away ( َٙػ٠َٖٛ)  

ػَٖ ) IV বয় কদঔালনা to frighten أَكَيََّ

َٙ٠ٛ) 

ىََ  V লস্থয য়া to become رَلَيَّ

restless 

زَلَيََّ ٍْ  X ঈলত্তলচঢ ওযা to agitate اِ

  (ػٖ)

ح َ  শুরু, রাপ ঞাৎ ধাফন كَيَّ
start, jump, dash 

زِْلَياىَ  ٍْ زِْلَياَىادَطَاِ ٍْ  ,ঈলত্তচনা اِ

ঈষ্কালন, প্রলযাঘনা instigation, 

atation, provocation 

زَِ ٍْ ْلَياِى١َ اِ  ঈলত্তচও, ঈষ্কালনভূরও, 

প্রলযাঘ নাভূরও, জ্বারাভয়ী 

 كيعََََََََََََََََََََََََََََََََ                                 كيَّ
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agitative, instigativemprovocative, 

inflammatory 

 

লঙাঁ (كَْيه(]ٕ[َكََيهََ লড কপরা, পুঝা 

ওযা, লফলষ্ফাযন ওযা to tear, to 

rent, burst (٠ٛ)  

هََ V লঙাঁ رَلَيَّ লড মায়া, কপলঝ মায়া, 
to be torn, be splitted 

ْٗلََيهََ VII লঙাঁ اِ লড মায়া to be torn 

 স্ত্রী-লঘঢা feomale leopard كََياَهح َ

َهح َ ْٝ اِى٣ُْوَطَكَيُّ َٞ  ধাাঁধাাঁ riddle كَ

 বয় ায়া, অশ্রয় ( كََيع(]ً[كَِيعََ

কনয়া, যডাণী য়া to take 

refuge, seek asylum, to be afraid 

(ٖٓ) 

   

 বয় ায়া to (كِْيع،كَْيع(َ]ف[َكََيعََ

be afraid (ٍَٖٓ)  

عََ  II বয় কদঔান, বয় অখাঢ كَيَّ

ওযা to frighten, to strike (ٙ)  

  (ٙ) IV বয় কদঔান to frighten أَْكَيعََ

عََ  V বীঢ য়া to be terrified رَلَيَّ

 ,বয়, অঢঙ্ক, ঢাা أَْكَياع ََطََكََيع 

ঈলদ্রৃক, fear, fright, anxiety,  

 ,বীঢ, অঢলঙ্কঢ, ংলওঢ, ত্রস্ত كَِيع 

ঢাাগ্রস্থ frigjtened, terrified, 

alarmed, dismayed, fearful 

 ,বীঢ, অঢলঙ্কঢ, ংলওঢ كَْيَػبٕ

ত্রস্ত, ঢাাগ্রস্থ frigjtened, terrified, 

alarmed, dismayed, fearful 

اَػخ َ  ,কম কফী বয় ওলয كُْيَػخ ،َكَيَّ

ংয়ী, ল্প ওালডয ভুলঢণ  

(াঔী ঢাডালনায) one fears 

much, suspicious, fearful, 

scarecrow 

ْلَيع  َٓ  অশ্রম স্থান, বয়াযডয 
place of refuge, sanctuary 

ْلَيَػخ َ َٓ  অশ্রম স্থান, বয়াযডয, 

ল্প ওালডয ভুলঢণ  (াঔী 

ঢাডালনায) place of refuge, 

sanctuary, scarecrow 

ْلِيع  ُٓ  বয়াফ, বীলঢওয, 

অঙ্কাূডণ, terrible, dresdful, 

alarming 

ْلَيع  ُٓ  বীঢ, অঢঙ্কীঢ, ন্ত্রস্ত, 

terrified, frigjtenedm alarmed 

 كَلَََََََََََََََََ                                       كيعَََََ
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 َٕ زَب َْ َطَكُ ُٖ ََبر٤ِْ  কাাও كَ

(ভলরায), েও women‘ s dress, 

frok 

زَنَ  َْ َ،كُ زُن  َْ  কস্তা ফাদাভ كُ
pistachio nut  

 

َُؼََ ََبَؽخ(]ى[َكَ َؾخ،َكَ َْ   ,প্রস্ত য়া (كُ
to be wide 

 

ََؼََ َْؼ(َ]ف[َكَ  প্রস্ত ওযা, চায়কা (كَ

ওযা to make room (٠َٛك٢)  

ََّؼََ  II প্রস্ত ওযা to make wide كَ

(٠ٛ)  

ََؼََ  IV চায়কা ওযা to make room أَْك

(ٍ)   

ََّؼََ  V প্রস্ত য়া to be wide رَلَ

ََؼََ ْٗلَ  VII প্রস্ত য়া to be wide اِ

َؾخ َ َْ  ,প্রস্তঢা, মণাপ্তঢা كُ

ফযাওঢা,মণাপ্ত ম্ভফনা, ফযফস্থা 

কনয়ায ুলমাক মণাপ্ত ভয়  
wideness, apleness, spaciousness, 

enough time 

َؾخ َ َْ َْؼَطَكُ َؾبد،كُ َْ  ,প্রলফ ওক্ষ كُ

রখয, কঔারা চায়কা ballway, 

entrance hall, courtyard 

َطَ ََبػ  ٤ْؼَ كِ َِ كَ প্রস্ত, মণাপ্ত, wide, 

roomy, broad 

ََبػَ  ِْٗل  ,প্রস্তঢা, মণাপ্তঢা, ফৃলদ্ধ اِ

ম্প্রাযন, wideness, extension, 

expansion 

ََؼَ  ْ٘لَ ُٓ  প্রস্তঢা,মণাপ্তঢা, ফৃলদ্ধ, 

ম্প্রাযন, wideness, extension, 

expansion 

ـََ ََ َْـ(]ف[َكَ  ,স্থানঘুযঢ ওযা (كَ

কঙাঁডা, ফালঢর ওযা, ভুলঙ কপরা, 

ঔালর ওযা to dislocate, to cancel, 

to sever, to void 

 

ـََ َِ ََـ(َ]ً[َكَ  ,যং ঘলর মায়া (كَ

ারওা য়া, to lose color, to fade 

ـََ ََّ II লঙাঁ كَ লড ঝুওযা ওযা to tear to 

pieces (٠ٛ)  

ـََ ََّ  V কবলঙ্গ ঝুওযা ওযা to رَلَ

break into fragments 

ـََ ََ ْٗلَ  VII ফালঢর য়া to be اِ

canceled 

َـ  َْ  ফালঢর, ফালঢরওযড, প্রঢযাায كَ

দ্রফীবূঢ, যদ, ঈলচ্ছদ, জফধঢা, 

ঔালরওৃঢ cancellation, revocation, 

 كَلٌَََََ          كَل
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abolition, invalidation, dissolved, 

voided 

ِق٢َ  َْ  যদ-লফলয়ও relating to كَ

abolition, aboli-tionary revocatory 

َقخ َ َْ  ওালঞয ঝুওযা, ঘঝা, রূা كَ
splinter (wood), chip, silver 

َـ  ٤ْ َِ  কঙাঝ করানা ভাঙ salted كَ

fish 

َـ  َِّ زَلَ ُٓ  ক্ষয়প্রাপ্ত degenarated 

 

ََلََ َُل(]ٕ[]ٗ[َكَ ََبك،كُ  ঔাযা (كَ

য়া, লঘ মায়া, নষ্ট য়া, দষু্ট 

য়া, দনুীলঢপ্রস্থ য়া to be bad, 

wickwd, rotten, ocrrupted 

ََّلََ  II নষ্ট ওযা, লফওৃঢ ওযা, to كَ

spoil, to corrupt (٠ََٛٙػ٠ِ)  

ََلََ  IV নষ্ট ওযা to spoil أْك

ََلََ ْٗلَ  VII ঔাযা য়া, লঘ اِ

মায়া, নষ্ট য়া, দষু্ট য়া, 

দনুীলঢপ্রস্থ য়া to be bad, 

wickwd, rotten, ocrrupted 

ََبك َ  ,ঘালন, ঢয, নষ্ট, ণ্ড كَ

লফনষ্ট, ঘন, ফদলভচাচ, ওরঙ্ক, 

চ্চলযত্রঢা, জনলঢওঢা ঔুাঁঢ, 

লফওৃলঢ, immorality, rottenness, 

decomposition, deacy, putrification, 

viciousness, pervetedness 

ََلَح َ ْل َٓ لَُطَ ٍِ لَب َٓ  দনুীলঢয ওাযন, 

ভানালনওয দলরর, ঔযা ওাচ 
scandalous deed,cause of evil, 

heinous act- َُل ٍِ لَب َٓ  চখনয ঘারালও, 

ক্ষলঢওয ওাচ, dirty trick, 

malacious act 

ََبك َ  ,ফযাঢওযড, ফযণণওযড أَْك

ন্তখণাঢ, ধ্বংওযড, impeding, 

hampering ,defeating, sabktaging 

ل َ ٍِ َْلََٟطَكَب  ,ঔাযা, ঘা, দশু্চলযত্র كَ

ৎ, নীলঢভ্রষ্ট, ঔালর, লভণযা, 

লনযণণও, র, ত্রুটিূডণ bad, foul, 

rotten, corrupt, vicious, immoral, 

vicious, idle, imperfect, 

 

ََوََ َْو(]ٕ[]ٗ[َكَ  ,ফযাঔযা ওযা (كَ

ভন্তফয ওযা to explain (٠ٛ)  

ََّوََ  II ফযাঔযা ওযা, ভন্তফয ওযা to كَ

explain 

ََّوََ  V ফযাঔযা কনয়া, লফফৃঢ য়া رَلَ
to be explained, to have explanation 

  (ةَػٖ)
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ََوََ زَْل ٍْ  X ফযাঔযা ঘায়া to ask for اِ

explanation (ٖػ)  

٤ْوَ  َِ ٤ُْوَطَرَْل ٍِ  ,ফযাঔযা, বালয, ভন্তফয رَلَب

স্পষ্টওযড, expla-nation, 

elucidation, interpretation 

٤ِْو١َ  َِ ফযাঔযা ম্পলওণ رَْل ঢ 
explanatory 

َوح َ َِ  ভুলত্রয নভুনা (রুকীয) رَْل
urine specimen 

ََبَها زِْل ٍْ ََبهَ اِ زِْل ٍْ دَطَاِ  নুন্ধান, 

প্রশ্ন inquiry, question 

وَ  َِّ لَ ُٓ  বালযওায, ভন্তফযওাযী 
commentator 

 َٛ َطب َْ َُٜطََكُ ٤ْ ِٛ ََب  ,ঢাফু, ললফয كَ

ালভয়ানা tent, canopy, pavilion 

 

لَوََ َْ  ,ওলম্পঢ ওযা ]كَلو[َكَ

ন্ধওালয জ্বরা, প্রফুযড ওযা, 

কপনালয়ঢ য়া to 

phosphoresce, effervesces 

لَوََ َْ  II ন্ধওালয জ্বরা, ওলম্পঢ رَلَ

ওযা, প্রফুযড ওযা, কপনালয়ঢ 

য়া to phosphoresce, 

effervesces 

 ٌَ لَ َْ َطَكَ ٌُ ََبكِ  ঙাযলাওা, bedbug كَ

ٍَخ َ ْٞ لُ َْ َطَكَ ٌُ ََبك٤ِْ পুকুাঁ كَ লড pimple 

ََبءَ  ٤ََِْل  কভাচাআও, কভাচাআও লল্প كُ
mosaic, mosaic work 

 

ََنََ م(]ٕ[]ٗ[َكَ ْٞ َُ َْن،كُ  া (كِ

ওযা, লফলণ মায়া, ফযলবঘায 

ওযা to act unlawfully, to stray, to 

fornicate (ٖةَػ)  

ََّنََ  II পালও য়া to be a fasik كَ

َْنَ   ,জনলঢওঢা, াূডণঢা كِ

ধালভণওঢা, তনলঢও ফক্ষয় 
vicipusness, sinfulness, dishonesty 

مَ  ْٞ َُ  ,ঢযাঘায, চরুুভ, নযায় كُ

লফঘায outrage, inequity 

ََوَخ َ ْل َٓ ُنَطَ ٍِ لَب َٓ  কফযারয় brothel 

نَ  ٍِ َطَكَب ََّبم  ََوَخ ،كُ  ,াী كَ

কঔাদালদ্রাী, রম্পঝ, দশু্চলযত্র, 

যাধী, ফযলবঘাযী sinful, 

godless, vicious, sinner, fornicator 

ِو٤َّخ َ َْ ِو٤َّبدَطَكَ َْ ،كَ ََبه٢ِ   ছনণা, কু كَ
fountain, well 

ّْبهَ                                                   ك٤َُِْلَبءَ   ك
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 ََ َْ َطَكَ  ٍ ْٞ َُ  ,নীঘ, ীনচাঢ, আঢয كُ

লভণযা, প্রঢাযনাূডণ low,vile, mean, 

false, deceitful 

َُخ َ ْٞ َُ  নীঘা, ীনঢা, দফুণরঢা كُ
lowliness, weakness 

٤َِْخ َ َِ َطَكَ  َ ٤ْ َِ ،كَ َُ ََبئِ  ণারকালঙয كَ

ঘাযা, ওলঘ ঘাযাকাঙ  

ََِغخ َ َْ  যীযঢত্রৃ লফদযা كَ
physiology 

َِِغ٢َ  َْ  যীয লফলয়ও, যীযঢত্রৃ كَ

লফলয়ও physiological 

 

ََب َْٞ(َ]ٕ[َ]كَٞ[َكَ ََبء،كَ  লনঃব্দ (كُ

ফাঢা লনকণঢ ওযা (ায়ুলণ), 

ফাঢওভণ ওযা, to emit wind 

soundlessly 

٤ٍََبءَ   গুফলয কাওা dung beetle كَب

 

ََِّ (َ]ٕ[َكَ ِّ  কপারা ওভান, হ্রা (كَ

ায়া, to cause to subdide, to 

subside 

ََِّ ْٗلَ  হ্রা ায়া, ান্ত  য়া اِ
to subside, to go down 

َّْخ َ َطَكِ  ِ َْ   পুপু lung كِ

 

ـََ َْ ْْـ(]ف[َكَ  রম্বা া কপলর ঘরা (كَ
to stride  

ََْقخ َ ََْقبدَطَكَ  রম্বা ধা large كَ

step, stride 

 

َْوََ ْْو(]ٕ[كَ  ,দলম্ভালি ওযা )كَ

কফণবলয ঘরা to boast, to swagger 

وَ  ْْ  অফারন, দভফালচ, দম্ভ, দণ كَ
bragging, vain, boastign 

َْبهَ   অফারন, দভফালচ, দম্ভ, দণ كُ
bragging, vain, boastign 

َْبهَ   বুট্টায তঔ popcorn كِ

َّْبهَ   ,অফারনওাযী, দভফাচ كَ

দম্ভওাযী, দণওাযী braggart, 

swaggerer, boaster 

 َُ لَب ْْ  পুপু lung كَ

َْيَ  ওাঢুণ كِ চ, কঝাঝা cartridge 

 

َََ ِْ ََْ(]ً[َكَ  লনযা য়া, বীরু (كَ

য়া, ওৃঢওামণ য়া to 

despair, to be disappointed, to be 

unsuccessful 

َََ َّْ  II লফপর য়া to thwart كَ

 كٖؼََََََ                                                  كْلََََِ
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َََ َْ  ,IV লফপর য়া to thwart أَْك

frustrate (٠ٛ)   

َََ َّْ  V ফযণণ য়া to be failed رَلَ

 ََ َْ  ,ঢাা ,ফযণণঢা كَ
disappointment, failure 

 ََ ِْ ،كَ  َ ْْ  ,দফুণর, দফুণর লঘলত্তয, বীরু كَ

ওাুরুল weak, faint-hearted, 

spineless, ignoble 

 ََ ِّ  ফযণণ, ওৃঢওামণ, ওভণা كَب
failein, unsuccessful, worthless 

 

ََْب ُْٞ(]ٕ[]كْٞ[َكَ ٢ّ،َكُ ِْ ْْٞ،كُ  পাাঁ (كَ

য়া, লফস্তায ওযা, ঙডান to 

spread, circulate, be disclosed 

٠َْ IV ঙডান, লঙাঁ أَْك ঝান, ঈন্িূ 

ওযা, to spread, to disseminate, to 

disclose 

٠َّْ  V ঙলডলয় ডা to spread رَلَ

َّ  ِ ঙলডলয় ডা, প্রাদবূণ رَلَ াফ, 

ঙলডলয় মায়া spreading, 

outbteak, spread 

ََّٔ  ,II ভূর ফস্তু, অংটিয াণয كَ

কঘালঔয ভলড stone of ring, brain 

joint 

ََٔ َّٖ  II ফলযাফযড ঙাডান to رَلَ

remove the outer shell (٠ٛ)  

ََّٔ ََطَكَ  ٓ ْٞ ُٖ  ,অংটিয াণয كُ

যুলনয কওায়া, ওভরালরফুয 

কওায়া, কচাডা, stone (ring), clove 

(garlic), segment (orange), joint 

 

ؼََ ُٖ بَؽخ(]ى[َكَ َٖ  ফাগ্ী য়া to (كََ

be eloquent 

ؼََ َّٖ  II  অযফী শুদ্ধ ওযা, বালাযكَ

লরলঔঢ রু কদয়া to make 

correct Arabic, to write (language) 

َٖؼََ  IV লনঔুঢ অযফীলঢ প্রওা أَْك

ওযা to express in flawless Arabic 

  (ػٍَٖ)

ؼََ َّٖ  V ফাগ্ী াচা to affect رَلَ

eloquence 

ؼََ َٕ  VI ফাগ্ী াচা to affect رَلَب

eloquence 

٤ْؼَ  ِٖ َؾبء َطَكَ َٖ ،َكُ بػ  َٖ   লফশুদ্ধ كِ

অযফী, ঠিও াললঢযয বালায় 

দক্ষ, স্পষ্ট, যর, ফুলদ্ধম্পন্ন 

(ওণা), াফলরর, ফাওঝু pure, 

good Arabic, skllful in correct 
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language, cleare, pure, dictict, 

intelligable (speech), fluent, loquent 

بَؽخ َ َٖ  ,লফশুদ্ধঢা (বালায) كَ

াফলররঢা, ফাগ্ীঢা purity 

(language), fluency, eloquency 

ؼَُ َٖ َؾ٠ََّأَْك ْٖ  লধও ূদ্ধ, লধও كُ

ফাগ্ী purer, more eloquent 

بػَ  َٖ  ,লনঔুাঁঢ াললঢযয অযফী اِْك

ওঝ ফিফয, ঈন্িু কখালনা, 

লফফৃলঢ flawless, literary language, 

frank statement 

ؼَ  ِٖ ْل ُٓ  স্পষ্ট, যর, ফুলদ্ধদীপ্ত, 

কভখভুি, কযৌদ্রওলযাজ্জর, ঈজ্জর 

(লদন) clear, pin, intelligible, 

cloudless, sunny, bright (day) 

 

لََ َٖ بك(]ٗ[َكَ َٖ ل،كِ ْٖ  লঙ্গা রাকান (كَ

to open blood vein (ٙ)  

لََ َّٖ   V ঝ ঝ ওলয ডা to drip رَلَ

لََ َٖ ْٗلَ  VII লঙ্গা রালকলয় কনয়া to اِ

undergo bleeding 

ل َ ْٖ যিাঢওযড, যিনারীওঢণ كَ ন 
blood letting, venesection 

بك َ َٖ যিাঢওযড, যিনারীওঢণ كِ ন 
blood letting, venesection 

بكَح َ َٖ بئِلَُطَكَ َٖ  ,যিাঢওযড كَ

যিনারীওঢণ ন blood letting, 

venesection 

ل َ َٖ ْل ِٓ لَُطَ ِٕ لَب َٓ  ঙুলড, কঙাডা small 

knife 

 

َََ َٖ َ(]ٗ[َكَ ْٖ  ৃণও ওযা, বাক ( كَ

ওযা, ওাঝা, কঔারা, ফলষ্কায ওযা, 

ভুি ওযা, লদ্ধান্ত কনয়া, ভূরয 

লনধণাযন ওযা to separate, to 

devide, to cut, to discharge, to 

decide, to relieve (َٖٖٓث٠َٖٛ٤ََػ)  

َََ َّٖ  II কশ্রনীফদ্ধ ওযা to classify كَ

  (ٛىذ)

َََ َٕ  ,III ৃণও ওযা, ৃণও য়া كَب

দযাদলয ওযা to separate, be 

separated, to bargain (ػَٖػ٠ِ)  

َََ َٖ ْٗلَ  ,VII ৃণও ওযা, ৃণও য়া اِ

ফলষৃ্কঢ য়া, দঢযাক ওযা, 

ঢযাক ওযা to separate, to be 

separated, be discharged, to retire 

  (ػَٖٖٓ)

 ََ ْٖ ٍَ  طَََكَ ْٞ ُٖ  ,বাকওযড كُ

লফলচ্ছদওযড, লফলচ্ছদ, ওত্তণড, 

  كَٖ                                   كٖؼَََََ

َّٔ                                                 كَََََٖ  ك
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ৃণওীওযড, লফবাক, লফবাচন, 

ফলষ্কযড, লদ্ধান্ত parting, 

disjunction, separation, division, 

partition, dismisal-  ٍَ  ,লফবাক كٖٞ

ং, ধযায়, প্রফন্ধ, িা, section, 

part, article, class 

َْٖ َِخ َكَ  ওভা, comma 

َِخ َ ْٖ  ,প্রফলন্ধয ঙাা ওল كِ

ুনঃভূলদ্রঢ ওল orint, reprint 

 ََ ٤ْ ِٖ َطَكَ  ٍ ب َٖ ََلٕ،كِ ْٖ  ল্প ফয়ী كُ

ঈঞ young camel 

َِخ َ ِٖ َطَكَ َُ بئِ َٖ  ,চালঢ, প্রচালঢ كَ

লযফায, লফলচ্ছন্নঢা, দর, গ্রু 
genus, species, family, group, 

 ََ َٖ  ালর, লফঘাযও, লফঘায ك٤َْ
judge, arbitrator, judgement 

 ََ ِٖ ْل َٓ َطَ َُ ِٕ لَب َٓ  লস্থলন্ধ, joints 

 َ٢ِِ ِٖ ْل َٓ  লন্ধ লফলয়ও articulad 

 ََ ٤ْ ِٖ ٤ََْلدَطَرَْل ِٖ ََُ ،رَْل ٤ْ ِٕ  رَلَب
লফস্তালযঢ ফনণনা, লনলদ্দণষ্ট-ওযড, 

লফদঢা, ূডণাঙ্গঢা, ওাঝা ওাড 
detailed statement, particular-

ization, elaborateness ََُ ٤ْ ِٕ -رَلَب  
লফস্তালযঢ, লনলদ্দণষ্ট detail, particular 

 َ٢ِِ ٤ْ ِٖ লফদঢা ম্পলওণ رزَْل ঢ, 

লফশ্ললডভূরও, লফশ্ললডধভী 

pertainingto  detailin ٤ًِِب ٤ْ ِٖ -رَْل  অরাদা 

অরাদা, এওঝা এওঝা separately, 

one at a time 

 ٍَ ب َٖ ِل ْٗ  ,ৃণওীওযড, অরাদাওযড اِ

প্রঢযাায, যড, লড অা 
separation, dissociation, withdrwal 

 َ٢ُِ ب َٖ ِْٗل َٕطَاِ ْٞ ُّ٤ُِ ب َٖ ِل ْٗ  লফলচ্ছন্নঢা اِ

ভূরও separatistic – ٕ ْٞ ُّ٤ُِ ب َٖ ِْٗل  اِ

লফলচ্ছন্নঢাফাদী, sepratists 

٤َِِّخ َ َٖ ِل ْٗ  লফলচ্ছন্নঢাফাদ separatism اِ

 ََ ِٕ  ,ৃণওওাযী, বাকওাযী كَب

লফলচ্ছন্নওাযী, ন্তযীডওাযী, প্রাঘীয, 

লদ্ধান্তভূরও, গুরুত্রৃূডণ, 

লদ্ধান্তূঘও, ৃণওীওযড, ফাধা 
separatory, separating, dividing, 

insulating, decisive, conclusive 

َِخ َ ِٕ ََطََكَب َُ ِٕ ا َٞ  ,লফবাচন, লফবাক كَ

বাক, লফযাভ, ভধযফঢী স্থান, ভয়, 

মলঢলঘি (ওভা), কল, ঘযলনয 

(অর কওাযঅন) ঙন্ন-লভর 
partition, division, interspace, 



58 

punctuation mark (comma, dash), 

rhyme of Al Koranic verse 

 ََ َّٖ لَ ُٓ  লফস্তালযঢ, লফদ, detailed, 

elaborate ًََل َّٖ لَ ُٓ  লফস্তালযঢ বালফ, 

ূঙ্খানুুঙ্খরূল in detail, 

elaborately 

َِخ َ َّٖ ُٓ َََّٖلدَطَ لَ ُٓ  ওব্জা, hinge  

 ََ ِٖ ْ٘لَ ُٓ  ৃণও, লফলচ্ছন্ন separate, 

detached 

 

ََْ َٖ ْ(َ]ٗ[َكَ ْٖ  ,বাঙ্গান, বাঙ্গা (كَ

পাঝান, লঘডা to cause t crak, to 

crack, to split 

ََْ َٖ ْٗلَ  VII কবলঙ্গ মায়া, লঘড اِ

মায়া to becrackes, be split 

 َْ ْٖ بدَطَكَ َٓ ْٞ ُٖ কঢণ كُ , কওান, ঔুলয, 

hole space, recess, 

 َّ ب َٖ ِل ْٗ  লঘড, পাাঁও split اِ

 

٠َّٖ  V ভুি য়া to [ك٢ٖ[َرَلَ

shake off (ٖٓ)  

 

ََّ٘ (]ٕ[َكَ ّ٘  বাঙ্গা, লঙঝান, পুঝা (كَ

ওযা, ফন্ধ ওযা, কল ওযা, লনষ্পলত্ত 

ওযা, (কঘালঔয ালন) কপরা to 

break, to shed, disperse,to pierce, 

ro close, to settle (٠ٛ)  

ََ٘ َّٚ  II রুায প্রলর কদয়া to كَ

coat with silver 

ََّ٘ ْٗلَ  VII কবলঙ্গ মায়া, লফলক্ষপ্ত اِ

য়া, ফন্ধ য়া tobe broken 

ََّ٘ َ  VIII কুভাযীত্রৃ নষ্ট ওযা to اِْكز

deflower (ٛب)  

 َ٘  ,কঔারা, বাঙ্গা, ঙডালনা, লফলক্ষ كَ

লফলক্ষপ্তওযড, ফলন্নাফস্ত, ভীভাংা 

ওযড (লফলযাধ), লদ্ধান্ত, ফন্ধ, 

ভালপ্ত opening, breaking, 

dispersion, settlement, settling 

(dispute), conclusion, closure 

خ َ َّٚ  রূা silver ِؿ

 َ٢ ِّٚ  রূা লফলয়ও pertaining to كَ

silver 

 َ٘ لَ ِٓ  কঔারায ঈওযড, মন্ত্র 
device for opening 

 َٗ ب َٚ ِل ْٗ  ,লফলচ্ছদ, বঙ্গ, ঈন্িু اِ

ভালপ্ত, ফন্ধ, ঈংায, dissolution, 

end, close, conclusion, ending 

 َٗ ب َٚ  কুভাযীত্রৃনা defloration اِْكزِ

 

َّ٘   ٓلٚٞػَ                        اكز
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ؼََ َٚ ؼ(]ف[َكَ ْٚ  প্রওা ওযা (كَ

(লদাল), ঈলন্াঘন ওযা, দীপ্ত 

য়া, ফযলবঘায ওযা, 

লফশ্বাখাঢওঢা ওযা to disclose, 

to outshine, to violate, to betray 

 (٠َٛٛبَٙ)

ؼََ َٚ ْٗلَ  VII প্রওালঢ য়া, লনলন্নঢ اِ

য়া to be exposed, to be 

disgraced 

ؼََ َٚ  ,VIII ওলর চানলঢ াযা اِْكزَ

চানাচালন য়া, প্রওালঢ য়া 
to become public, to be exposed 

ؼَ  ْٚ  ,ঈলন্াঘড, নাওার, ভান كَ

ংমভ, ঢন, ভানওযড, 

ম্মানওযড  exposure, 

humiliation, patience, mortif-ication, 

disgracing,  

 ,ঈলন্ালঘঢ, লভভাংীঢ ك٤ٚؼَ  

ভালনঢ, রলজ্জঢ, exposed, 

compromised, humiliated, shamed, 

disgraced, disgraceful, shameful 

٤َْؾخ َ ِٚ بئُِؼَطَكَ َٚ  ,ঈলন্াঘড, নাওার كَ

ভান, ংমভ, ঢন, 

ভানওযড, ম্মানওযড  

exposure, humiliation, patience, 

mortif-ication, disgracing, َُكٚبئِؼ- 

রজ্জাচনও, ভানওয, রজ্জা, 

ভান ওরঙ্ক disgraceful, 

shameful, shame, infamy 

بػَ  َّٚ  ,প্রওালঢ ককান লফলয় كَ

ঈলন্াঘীঢ রজ্জাওয লফলয় 
exposing secrets, unearthing 

shameful things 

بػَ  َٚ  ,ীডঢা, ভমণাদা, ওরঙ্ক اِْكزِ

কুওীলঢণ  ignominy, scandal, infamy 

ؼَ  ِٙ  ,ভমণাদাানীওয, রজ্জাওয كَب

কুঔযাঢ, ীড, ম্মানওয, 

ওরঙ্কচনও disgraceful, shamful 

infamous, dishonourable, 

scandalous 

ػَ  ْٞ ُٚ ْل َٓ  রলজ্জঢ, ভালনঢ, 

দস্থ, ভমণাদাালনওয, রজ্জাওয, 

কুঔযাঢ, ওরঙ্কচনও shamed, 

disgraced, dishonoured, 

disgraceful, shameful, infamous 

 َٗ لب ْٚ  প্রস্ত, কঠারা, ঠরভলর ك

(লাাও), প্রঘুয, মণাপ্ত, কভাঝা 

(লভয়), ফীঢক্যয়, ফাকাডম্বয, 

ٚل٘ك       كَٚ                                           

ََُ  أكٚ
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চভওালরা (ওণা) widw, loose, 

ample, abundant, corpulante, high-

sounding 

 

َ(َ]ٕ[َ]ً[كَٚ ْٚ  ,বার য়া (ك

লঢ বার য়া, লঢলযি 

য়া to be good, to be excess, be 

suplus 

َّٚ  II গ্রালধওায কদয়া to ك

prefer (ػ٠ََٛٙ٠ِ)  

 III ভমণযাদায চনয كبَٙ

প্রলঢলমাকীঢা ওযা to contend for 

superiority (ٙ)  

 IV নুগ্র ওযাউায أكَٚ

কদয়া to bestow, award (َٙػ٠ِ)  

َّٚ ػ٠َِ) V নুগ্র ওযা to bestow رل

ٙ)  

 ََ ْٚ َطَكَ  ٍ ْٞ ُٚ  ,লঢলযি, কফী كُ

লযঢযাি, ফলষ্ট, ওভগুরুত্রৃূডণ 

লফলয় surplus, excess, lft-over, 

remainder, less important matter –

 ٍَ ْٞ ُٚ  ,লঢলযি, লযঢযাি كُ

লগ্রালধওায, নুগ্র, দয়া , 

ালণ্ডঢয, ংষৃ্কলঢ, লযলাধন, 

excess, waste, priority, grace, 

kindness, - ب َٚ ٍَ أَْك  কভধা, কমাকযঢা, 

নুওম্পা, ঈায, ঈলঠৌওড 

merit, quallity, favour, gift ( ػ٠َِك٢)  

َِخ َ ْٚ ََلدَطَكَ ْٚ  ফলষ্ঠাং, ঈদ্রৃতৃ্ত كَ

, লঢলযি, লযঢযি, ফচণ য, 
remnant, residue, surplus, waste, - 

ََْٚلد  লনঃাযড, লফষ্ঠা, ভর كَ
excretion, excrement 

 ٍَ ْٞ ُٚ  ,কওৌঢুর, নুলন্ধrা كُ

নলধওাযঘঘণ া, ঈমাঘওঢা 
curiosity,  meddling, unrightfulness 

 َ٢ُِ ْٞ ُٚ  ,কওৌঢুরী, নুলন্ধrু كُ

নলধওাযী, ঈমাঘও, ফাঘার, 

নুনভলদঢ প্রলঢলনলধ curious, 

inquisitive, unauthorized, babbler, 

unauthorised agent 

 ,কওৌঢুর, নুলন্ধrা ك٤ُّٞٚخ َ

লচদ, দযূদীঢা curiosity, 

iuquisitiveness, tenacity, 

unauthorization, short-sightedness 

 ََ ٤ْ ِٚ ََلُءَطَكَ َٚ  ঈলিঔলমাকয, ঢযন্ত كُ

বার, লফলষ্ট, জ্ঞাডী, লফদ্রৃযান 
outstanding, eminany, very good, 

distinguished, learned, educated 

 كٖٞ                                                كَٚ
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بَُخ َ َٚ باَلدَطَكُ َٚ  ,ফলষ্ঠাং كُ

ঈদ্রৃতৃ্ত, লঢলযি, লযঢযি, 

ফচণ য,অফচণ না remnant, residue, 

surplus, waste, 

٤َِْخ َ ِٚ َطَكَ َُ بئِ َٚ  ,দু্গন, ূনয, কভধা كَ

ঈন্নঢ তনলঢও গুড, ুলফধা, কশ্রষ্ঠত্রৃ, 

ূক্ষঢা virtue, merit, excellent 

quality, advantage, excellence, 

fineness 

ََ٤َِ ْٚ ََُأكََبدََّكُ ِٙ َْٞ،ب ُِ ْٚ ٢ََِٕطََكَ ْٚ ََََّٚكُ ََُأَْك  
লধও বার, ফলঘলয় বারলঢ 

ঘভrওায, ফািনীয় better, best, 

more excellent- ََُ ِٙ  ঢযন্ত أَكَب

ঘভৎওায , ললক্ষঢ ফযলি very 

excellent, learned man 

٤َِِّخ َ َٚ  ,গ্রালধওায, গ্রনলমাকযঢা أَْك

ক্ষাঢ precedence, priority, 

favourism 

 ََ َٚ ْل ِٓ  প্রলদ্ধ, ফণলশ্রষ্ঠ, লঢ 

ঈদায, glorious, best, supreme, 

very generous 

َِخ َ َٚ ْل ِٓ َطَ َُ ِٙ لَب َٓ  লনঢয ফযফামণ 

কাাও, ফাডীয কাাও every 

day dress, house dress 

 ٍَ ب َٚ ْل ِٓ  প্রলদ্ধ, ফণলশ্রষ্ঠ, লঢ 

ঈদায, glorious, best, supreme, 

very generous 

ََ رَلَْ ٤ْ ِٚ  গ্রালধওায, গ্রনলমাকযঢা, 

ক্ষাঢ, ঈচ্চভান, ঈচ্চভূরযায়ন 
precedence, priority, favourism, 

esteem, high estimation 

َِخ َ َٙ لَب َٓ  ঢুরনা, চন comparison, 

weighing 

 ََ ُّٚ  ,নূওম্পা, বদ্রঢা, লষ্ঠাঘায رَلَ

কৌচনয, কৌচনযঢা, নুওম্পা, 

দয়া, compasion, sympathy, 

etiqutte, civility, courtesy, 

curteousness, favor, grace 

 ََ ُٙ  তফভয, ভঢা, প্রাধালনযয رَلَب

দ্রৃন্ন, দভমণাদায দ্রৃন্ন disparity, 

dispute of advantage, 

 َ٢ِِ ُٙ  ,াণণওয লফলয়ও رَلَب

াণণওযভূরও relating to difference, 

differncial 

 ََ ِٙ  ,ফলষ্ঠ, লঢলযি كَب

ঢযলধও surplus, eftover, 

excessive- ََُ ِٙ ا َٞ  ,ফালও, ফলল كَ

লঢলযি, ফাডলঢ remainder, 
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excess, surplus -َََُلء َٚ ٕ،كُ ْٞ ُِ ِٙ  كَب
লফলষ্ট, লফলল, লঢ বর, 

ঈচ্চভমণাদা, কশ্রষ্ঠ, জ্ঞাডী, গুডী, বয, 

লযভালচণ ঢ outstanding, eminant, 

excellent, superior, learned, 

refined, cultured   

 ََ َّٚ لَ ُٓ  গ্রালধওায কমাকয, 

গ্রালধওাযপ্রাপ্ত preferable, 

preferre 

 

ب َٚ ُٚٞ(]ٕ[َكَ بء،كُ َٚ  ,ঈন্িু য়া(كَ

ঔালর য়া to be wide, empty 

٠َّٚ   (٠ٛ) II ঔালর ওযা to void كَ

٠َٚ  ,IV কৌাঁঙা, ঔফয কদয়া أَْك

কখালনা ওযা (ا٠َََُة) to 

arrive, to inform, to announce 

٠َّٚ  V ফয ণাওা to have رَلَ

free time (ٍ)  

بءَ  َٚ  ,লফার চায়কা, ঔালর স্থান كَ

ভাচাকলঢও শুনযঢা, অওা, 

লফারঢা,শুনয vast space, empty 

space, space, cosmic space, sky 

بئ٢َِ  َٚ ভাশুনয ম্পলওণ كَ ঢ, 

pertaing to space - ب َٚ ئ٤َِّخٍََِِل٤َْ٘خَُكَ  
ভাওামান space ship 

َ  ٗ  ,ঔালর, ঔালরওৃঢ, ূনয كَب

দঔরীন, ফলয লফশ্রালভ empty, 

vacqted, vacqnt, unoccupied, at 

leisure 

 

 ,লফলঙলয় কদয়া (كَْطؼ(]ف[كََطؼََ

প্রস্ত ওযা to spread out (٠ٛ)  

 II লফলঙলয় কদয়া, প্রস্ত ওযা كَطَّؼََ

to spread out (٠ٛ)  

لَطََّ َطَأَْكَطؼَ ُٓ ؼ   কভাঝা ভাণা, broad-

headed 

 ََ َطَكَِطْؾ َُ  ,গুরুত্রৃূডণ كََطبِؽ

ঈলিঔলমাকয, কনঢৃস্থানীয় ফযলিত্রৃ, 

মস্বী ফযলি 

  

ه(َ]ٕ[َكََطوََ ْٞ  লফদীডণ ওযা (كَْطو،كُُط

to splitَ)ه ْٞ  ,কযাচা বাঙ্গা  (كُُط

আপঢায ওযা, নাস্তা ওযা- (  

 ,ৃলষ্ট ওযা, তঢযী ওযা( كَْطو

লস্তত্রৃ কদয়া 

(অিাঢায়ারায), to make, to 

َ  ٗ  اٗلطٌ                                    كب
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create, to bring forth (٠ٛ) by 

Almighty) 

 IV আপঢায ওযা, নাস্তা ওযা أَْكَطوََ
to break the fast 

 V লফদীডণ য়া, কবঙ্গ মায়া رَلَطَّوََ
to be split 

ْٗلََطوََ  VII লফদীডণ য়া to be split اِ

َطَكَْطوَ  ه  ْٞ  ,পাঝা, পাাঁও, লঘডা كُُط

কঙাঁডা, কপলঝ মায়া crack, 

cleavage, fissure, rupture 

 -আপঢায breaking fast  كِْطوَ 

 দান, কপঢযা alams اُلَْطو

 ,ভারুভ, ঙত্রাও mushroom كُْطوَ 

fungi 

 ঙত্রাও লফলয়ও relating to كُْطِو١َ  

fungi 

َطََكِْطَوح َ  كَِطوَ  -ৃলষ্ট creation كَِطو 

প্রওৃলঢ, স্ববাফ, কভচাচ, ন্তলনণলঢ 

স্ববাফ, প্রফৃলত্ত nature, disposition, 

temperment, innate character, 

instinct (- ًَكِْطَوح ) প্রওৃলঢকঢ বালফ 
by nature 

প্রওৃলঢ ম্পলওণ كِْطِو١ََّ ঢ, natine, 

native 

 প্রওৃনতকত স্ববাফ inbornكِْطِو٣َّخ َ

character 

هَ  ْٞ  নাস্তা breakfast كَُط

ِط٤ْوَ كََ  লভলশ্রঢ, লযনঢ, বাচা, 

ঢাচা, নঢূন, লাঁওা রুটি mere, 

immature, unbacked, new, 

unleavened bread , 

َٛبئُِوَطَكَِط٤َْوح َ  রুটি, রুটি ভাঔন كَب
bread, cake, 

طَكََطب٣ِِو١َ   রুটিপ্রস্তুঢ كََطب٣ِِو٣ّخَ 

ওাযও, লফলিঢা maker a seller of 

bread 

 আপঢায breaking fast اِْكَطبهَ 

وَُ ِٛ  the Creater (Almighty Allah s.t) اُلَب

 

ٌََ ً(]ٗ[َكََط ْٞ  ভাযা মায়া to (كُُط

die 

ٌََ   (ٙ) II ঢযা ওযা to kill كَطَّ

ٌََ ْٗلََط  VII ঘযাো য়া to be اِ

flattend (nose) 

 ٌَ  শ্বালযাধ, ওিলযাধ كَِط٤ْ
suffocated, choke 

ََخ َ َطَكَِط٤ْ  ٌ  ফলদ, ভৃঢলদ كََطبئِ
corpse, body 

 كظغ                                       كطٌ
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 ٌَ  কবাাঁঢা নাও লফলষ্ট flat اِْكَط

nosed 

 

ََْ  লশুয দধু ঙাডালনা (كَْطْ(]ٗ[َكََط

to wean (ٙ)  

ََْ ْٗلََط  ,VII লশু দধু ঙাডা য়া اِ

লযায ওযা to be weaned, to 

abstain (ٖػ)  

 َّ  দধু ান weaning كَِطب

 َْ ْ َطَكَِط  দধু (ফুলওয)ঙাডা كُُط
weaned  

 

ََٖ ََٖ،كَُط ََٖ،كَِط  [ٕ[]ً[]ى[َكََط

 (كَْطٖ،كََطٖ،كِْطَ٘خ ،كََطبَٗخ (

ফুলদ্রৃভান য়া, ঘঝলঝ য়া, 

প্রাজ্ঞ য়া, ুন্নয য়া, 

নুধাফন ওযা, কফাছা, লঘঢন 

য়া to be wise, clever, 

intelligent, sagacious, to realize, 

understand, to be aware (ةٍََا٠ُ) 

ََٖ  II ফুলদ্রৃভান ওযা, ফুছান, ফযাঔযা كَطَّ

ওযা, স্মযড ওযান to make 

intelligent, to explain, to remind (َة

 (ٍََا٠ُ

ََٖ   (ٍ) V ফুছা, to understand رَلَطَّ

 َٖ  ,ঘারাও, ঘঝলঝ, প্রাজ্ঞ, ঈজ্জর كَِط

ফুলদ্ধভান clever, smart, segacious, 

bright, intelligent 

َطَكِْطَ٘خ َ  ٖ  ,ঘারাও, লফঘক্ষডঢা كَِط

ফুলদ্ধভত্তা, ুক্ষ্ম লফঘায লি, 

ধীলি cleverness, sagacity, 

acumen, intelligence 

 َٖ  ,ঘারাও, ঘঝলঝ كَُطَ٘بء َطَكَِط٤ْ

ঈজ্জর, ফুলদ্ধভান clever, smart, 

bright, intelligent 

 ,ঘঢুযঢা, ঘঝলঝ cleverness كََطبَٗخ َ

smartness 

ََٖ  ফুলদ্ধভত্তা, কফাধ, ঈরলব্ধ رَلَطُّ
intelligence, perception 

 ,লালধঢ, বদ্র أَْكَظبظ َطَكَعَ 

কভাঝা, কবাাঁঢা, বয, ললক্ষঢ 
crude, rude, carse, blunt, uncivil, 

uneducated , 

 ,শুদ্ধঢা, বদ্রঢা, কভাঝা كََظبَظخ َ

কবাাঁঢা, বযঢা, লষ্ঠঢা, 
crudeness, rudeness, coarseness, 

bluntness, impoliteness 

 ,চখনয য়া (كََظبَػخ(َ]ى[َكَُظغََ

খৃলডঢ য়া, কুৎলঢ য়া, 



65 

নযাোয চনও য়া, বয়ঙ্কয 

য়া to be henious, be hated, be 

ugly, be disgusting, be shocking, 

be horrible 

زَْلَظغََ ٍْ  X চখনয ায়া, খৃলডঢ اِ

ায়া, চখন ফরা, খৃলডঢ ফরা ti 

find henious, hated, to call henious, 

hated 

 ,চখনয, খৃলডঢ, কুrলঢ كَِظغَ 

নযাোযচনও, বয়ঙ্কয henious, 

hated, ugly, disgusting, shocking, 

horrible 

 ,চখনয, খৃলডঢ, কুrলঢ كَِظ٤ْغَ 

নযাোযচনও, বয়ঙ্কয   henious, 

hated,ugly, disgusting, shocking, 

horrible 

خ َكََظبئُِغَطَكََظبػََ  চখনযঢা, 

ঢালচ্ছিঢা, ওদমণঢা, ফীবrঢা, 

লনভণভঢা ,অঢঙ্ক,  henious, 

disdainness, ugliness, 

repulsiveness, atrocity, horror, 

 লনভণভঢা atricities -كََظبئِغَُ

ْلِظغَ  ُٓ  চখনয, খৃলডঢ, কুrলঢ, 

নযাোযচনও, বয়ঙ্কয henious, 

hated, ugly, disgusting, shocking, 

horrible 

 

َََ  ওযা, প্রবালফঢ ওযা (كَْؼَ(]ف[َكَؼَ

to do, to act (ك٢َة٠َٛ)  

َََ  II ওযালনা, ঔুাঁটিলয় কদঔা to كَؼَّ

make done, to scan 

َََ  VI প্রলঢলিয়া ওযা, এওলত্রঢ رَلَبكَ

ওযা to interact, combine 

َََ ْٗلَؼَ  VII ম্পন্ন য়া, প্রবাফালিঢ اِ

য়া, ঈলত্তলচঢ য়া, ঢা 

য়া to be done, to be 

influenced, be agitated, be upset 

َََ  ,VIII ৃলষ্ট ওযা, চার ওযা اِْكزَؼَ

লভণযা ফরা to invent, to fabricate, 

to falsify (٠ٛ)  

 ََ َطََكِْؼ َُ ،اَكَبِػ٤ْ  ٍ َ،َأَْكؼَب  ٍ ،كِؼَب  َ      أَْكؼَ
ওামণওরা,  ওাচ, ওযা, ওভণ, 

ওভণক্ষভঢা, লিয়া activity, doing, 

work, action, performance, function 

 ٍَ ،كِؼَب  َ দলরর, ওীলঢণ -أَْكؼَ , ওাচ, ওভণ, 

প্রবাফ, deed, act, action, impact- 

 ٍَ ََُ-  লিয়া, verb (gram) أَْكؼَب  اَكَبِػ٤ْ

ফড ওীলঢণ , ওীলঢণ ওরা great 

deeds, glorious deeds 

 كؼَ                                                            كظؾََََََ
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 َ٢ِِ ওভণ ম্পলওণ كِْؼ ঢ, অর, প্রওৃঢ, 

ওামণওয, ফাস্তফ, লিয়াফাঘও (গ্রা) 
pertaining to doing, actusl, factual, 

practical, verbal (gram)  

ওীলঢণ كَْؼََلدَطَكَْؼَِخ َ , ওাচ, ওামণ 
deed, act, action 

 ٍَ  ,ওামণওয, দক্ষ effective كَؼَب

skilled 

٤َُِّخ َ  ,ওামণওযঢা, দক্ষঢা كَؼَب

ওামণক্ষভঢা, ওামণওরা 
effectiveness, efficacy, efficiency 

ََُ  লধও ওামণওয, লধও দক্ষ أْكؼَ
more effective, more skilled 

 ََ َطَرَْلِؼ٤ْ َُ  ওলফঢায ঙন্ন رَلَبِػ٤ْ

(ভাত্রা) meter (poetry) 

 ََ  ,লভণলিয়া رَلَبُػََلدَطَرَلَبُػ

যাায়লনও লফলিয়া interaction, 

chemical reaction 

ْٗلَِ ٍَ اِ ؼَب  অিান্ত, প্রবাফালিঢ, 

লনলিয়ঢা, affected, influenced, 

passivity ( ِْٗلؼَباَلد  ,ঈৎওন্ঠা (-اِ

ঈলত্তচনা, অলন্নারন agitation, 

excitement, excitation 

 َ٢ُِ ِْٗلؼَب অলফক ম্পলওণ اِ ঢ, 

ঈলত্তচনাওয, ঈঢযলিওয, 

ংলফদনীর relating to passion, 

excitable, irritable, susceptable 

٤َُِّخ َ ِْٗلؼَب  ,বাফপ্রফডঢা, লফযি اِ

কযালপ্রফডঢা excitablity, ireitability  

 ََ َٕطَكَبِػ ْٞ  ,ওামণওয, ওভণক্ষভ كَبِػُِ

দক্ষ, effective, efficacious- ٕ ْٞ  كَبِػُِ

ওঢণ া, ওলভণয ওঢণ া, যাধী doer, 

actor, perpetrator –َ كَؼََِخ ওভী, 

করফায workwer, laborer,—— ওঢণ া 

লফললয লিয়া লদয (গ্রা), 

active subject of vebal clause 

٤َِِّخ َ  ,ওামণওালযঢা, ওামণক্ষভঢা كَبِػ

ওামণওরা, effectiveness, efdicacy, 

activity 

 ٍَ ْٞ ْلؼُ َٓ  রলক্ষঢ ফস্তু, object (gram), 

َِٚ ٍَثِ ْٞ ْلؼُ َٓ  রলক্ষঢ ফস্তু,object – 

ََُ لَبِػ َٓ  প্রবাফ, ঙা, তফধঢা, 

ওামণওালযঢা effect, impression, 

validity 

 ََ ْ٘لَِؼ ُٓ  ঈলত্তলচঢ, লফযি, ঢাাগ্রস্থ, 

excited, upset, agitated 

 كول                                                    كؼَ
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 ََ ْلزَؼَ ُٓ  ওৃলত্রভ, চার, লভণযা, artificial, 

fabricated, false 

 

ََْ  কাদাফন্নী ওযা, চঝ (َكَْؼْ(]ف[َكَؼَ

রকা, ূডণ, ওযা, to jam, pack, fill up 

ََْ  IV লযূডণ ওযা, কাদাফন্নী أَْكؼَ

ওযা, চঝ রকা, to fill up, over 

flowing 

 َْ ْلؼَ ُٓ  ওানায় ওানায় ূনণ, মূ্পনণ 

বডা brimful, filled to capacity (ة)  

َطََ)ّ(َأَْكؼ٠ً  ,লফলধয া أَكَبعَ 

বাআায adder, viper 

ـْو(]ف[]ٕ[َكَـَوََ  ভুঔ া ওযা to (كَ

open mouth 

ْٗلَـَوََ  VII ভুঔ ূডণ কঔারা to open اِ

widely 

ـَْوح َ َطَكُ  ঈঢযওায ভুঔ كُـَو 
mouth of a valley 

 কভললদ henna bossom كَبِؿ٤َخ َ

  

ََ  ,ঈযাআয়া কপরা (كَْنء(]ف[َكَوَؤ

পাঝান to uproot, to open abscess 

ََ  V পাঝান to burst رَلَوَّؤ

َطَكَوََؾخ َ  কূযদ্রৃায anus كَوَبػ 

 

 ,নষ্ট ওযা, াযালনা (كَْول(]ٗ[َكَوَلََ

ফলঞ্চঢ য়া to destroy, to lose, 

to be deprived 

 IV াযালঢ কদয়া, ফলঞ্চঢ ওযা أَْكوَلََ

to cause to loss,to deprive (ٛىذ) 

 V নুন্ধান ওযা, যীক্ষা رَلَوَّلََ

ওযা, ঢদন্ত ওযা, লযদণন ওযা 
to search, to examin, to investigate, 

to inspect 

 VIII নুন্ধান ওযা, যীক্ষা اِْكزَوَلََ

ওযা, ঢদন্ত ওযা, লযদণন ওযা 
to search, to examin, to investigate, 

to inspect  

زَْلوَلََ ٍْ     (٠َٛٙ) X াযান to miss اِ

 ,াযালনা, লফলয়াক (লপ্রয়চন) كَْول َ

ফলঞ্চঢ ফস্থা loss, bereavment 

 কঔায়া, াযান, লফনষ্ট, ভৃঢ, ভৃঢ كَِو٤ْل َ

ফযলি lost, mossing, dead, 

deceased person 

 াযালনা, লফলয়াক كِْولَإ

(লপ্রয়চন), ফলঞ্চঢ ফস্থা loss, 

bereavment 

  كوٜ                                          كول
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 ,যীক্ষা, কলফলডা رَلَوُّلَادَطَرَلَوُّل َ

চলয, লযদণন, ঢদন্ত, কদঔলঢ 

মায়া examination, study, survey, 

inspection, ivestigation, vist 

নযদেন ম্পলওণرَلَوَِّل١َ  ঢ inspection in 

compound 

 ,যীক্ষা, কলফলডা, চলয اِْكزِوَبك َ

লযদণন, ঢদন্ত, কদঔলঢ মায়া 
examination, study, survey, 

inspection, ivestigation, vist 

 ,ঔালর, শুনয, লনঃস্ব كَبهِل َ

লফলয়াকলফধুয, ফলঞ্চঢ, কাওাঢণ  

devoid, destitute, bereaved (٠َٛٙ)  

ك َ ْٞ ْلوُ َٓ  লনরুলদ্দষ্ট, নুলস্থঢ, 

াযালনা, প্রালঢণ ঢ, াযালনা ফযলি 
missing, absent, lost, wanting, lost 

person 

ل َ زَلَوِّ ُٓ  লনয়ন্ত্রও,লযদণও controller, 

inspector 

 

 লঙদ্র ওযা, এায (كَْوو(]ٗ[َكَوَوََ

ায ওযা to pierce (٠ٛ)  

 

 লঙদ্র ওযা to bore (كَْوو(]ٕ[َكَوَوََ

(٠ٛ)   

 

 কভরুদলণ্ড ফযাণা (كَوَو(]ً[كَِووََ

ায়া to get pain spine 

 দলযদ্র য়া to be (كَوَبَهح(]ى[َكَوُوََ

poor 

 II দলযদ্র ওযা to make poor كَوَّوََ

(٠ٛ)  

 VIII দলযদ্র য়া to be poor اِْكزَوَوََ

   (اٍ)

 দালযদ্র, বাফ poverty, want كَْووَ 

َطَكَْوَوح َ   ,কভরুদলন্ডয লস্থ كِوََواد،كِوو 

লফবাক, নূলচ্ছদ, প্রফন্ধ vertebra, 

section, article 

 কভরুদন্ড লফলয়ও كَْوِو٣َبدَطَكَْوِو١َ 
spinal 

 কভরুদলন্ডয লস্থ, কভরুদলন্ডয كَوَبهَ 
vertebra, vertibral column, spine 

 ,কভরুদন্ড লফলয়ও spinal كَوَبِه١َ 

vertibral 

 কযীফ, ঢদলযদ্র, কযীফ كُوََواُءَطَكَِو٤ْوَ 

ভানূল poor, poverty-stricken, poor-

man 

 প্রলয়াচন, বাফ, ঘালদা اِْكزِوَبهَ 
need, requirement, want 



69 

ٌََ  লটলভ ঢা কদয়া to َ]ٗ[َكَوَ

hatch, break open 

 ًَ ْٞ  া, ক্ষীযা cucumber كَوُّ

ْلوََ ِٓ َطَ ٌُ لَبهِ َٓ ٌَ  আনকুলফঝায, মন্ত্র 

লফলল incubetor 

ََِ  বাো, ধ্বং ওযা to break, crush]ٗ[َكَوَ

 َِ  ফাদাভ, ওাচ ুফাদাভ লফলল  thinكَْو

shell almonds 

ََٔ  II তডন্ডভ তা' ক্ষদয়া to [كؤ[كَوَّ

hatch (٠ٛ)  

 َٓ ْٞ  া cucumber  كَوُّ

 َٔ  লটভ পুঝান, hatching رَلَِو٤ْ

َََٜ ]كوٜ[َكَوَّ II ংলওয(ংঔযা) য 

‗ূধু ভাত্র‘ করঔা, ংও ফানান 

ওলয করঔা, to write ‗oonly‘after 

figure, to spell out figure   

 َٜ  শুধুভাত্র, ফণলভাঝ only, total كوَ

 ঈজ্জর য়া, কপলঝ (كَْوغ،كُوُغ(]ف[َكَوَغََ

মায়া to be bright,burst 

 II ভঝ ওলয বাঙ্গা to crack كَوَّغََ

ْٗلَوَغََ  VII কপলঝ মায়া to burst اِ

َطَكُوَّبَػخ َ  ফুদফুদ bubble كَوَبه٤ِْغ 

 ,ঈজ্জর রূদ, ঈজ্জর, ঘওঘলও كَبهِغَ 

প্রাডফন্ত bright yellow, bright, 

brilliant, vivid 

َطَكَبهِؼَخ َ اهِغ  َٞ পুকুাঁ كَ লড, কপাডা, 
vesicle, pustule 

  

ََْ  নাও ভুলঔ ধযা to hold (كَْوْ(]ٕ[كَوَ

by nose and mouth 

 

ََْ  ঔুফ ঔাযা য়া to (كَوَْ(]ً[كَِو

be very bad 

 

ََْ خ(]ى[كَوُ َٓ  ঔুফ ঔাযা য়া to (كَوَب

be very bad 

ََْ  VI ঔুফ ঔাযা য়া to be رَلَبهَ

very bad 

 َْ  লর (চরচ প্রাডী) seal كُوَّ

 َْ  ফৃলদ্ধ, ফাডলঢ aggravation رَلَبهُ

 َْ زَلَبهِ ُٓ অনত ভাযাত্মও, ক্ষলঢওয  highly 

dangerous, threatening 

 

 ,ফুছা, নুধাফন ওযা (كِْوٚ(]ٕ[َكَِوََٚ

to understand (٠ٛ)  

 

 ফুলদ্রৃভান য়া to (كِْوٚ،كَوَٚ(]ً[َكَِوََٚ

have   knowledge 

 كّيَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                                كوغََََََََََ
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َٛخ(]ى[كَوََُٚ  ফুলদ্রৃভান য়া, জ্ঞানী (كَوَب

(অআন) য়া to have 

knowledge 

ََ   (ك٢َٙ) II লক্ষা কদয়া to teach كَوَّٚ

ََٚأَْكوََ  IV লক্ষা কদয়া to teach 

 V ফুছা, ধযয়ন ওযা, জ্ঞান رَلَوَََّٚ

চণ ন ওযা, অত্মলনলয়াক ওযা to 

understand (٠ٛ) to study, to aquire 

knowledge, to devote to study (self 

  (ك٠َٛ٢ )

 ফুলদ্ধ, ফুলদ্ধফৃলত্ত, জ্ঞানীন كِْوٚ َ

understanding, knowledge- ٚاُلو 
আরাভী অআনলফজ্ঞান islamic 

jurisprudence 

 َ٢ ِٜ بُءَطَكِْو َٜ  অআনজ্ঞ, লফললজ্ঞ ُؿوَ
legist, expert 

 

 ,ৃণও ওযা, বাঙ্গা (كَّي(َ]ٕ[َكَيََّ

ওাঝা, কঔারা, কচাডা কঔারা, ফাাঁধন 

কঔারা, ঈলয কঢারা, ভাধান 

ওযা, লযফঢণ ন ওযা (ঝাওা) to 

separate, to break, to oen, to untie, 

to raise, to solve to change 

 

ٌَبى،َكَّي(َ]ٕ[َكَيََّ  ক্ষলঢূযড (كِ

কদয়া, ঔারা ওযা, ভুি ওযা to 

ransom, to liberate 

 

ى،كَّي(َ]ٕ[َكَيََّ ْٞ ٌُ  ঔারা ওযা, ভুি (كُ

ওযা, ঈদ্ধায ওযা to redeem (٠ٛ) 

ٌَّيََ  ,II ললণর ওযা, ঔুলর কদয়া كَ

ঔুলর কনয়া, কবলঙ্গ কপরা to  

loosen, to unfasten, to tke apart, to 

disrupt 

 ,V ঔূলর কপরা, কবলঙ্গ মায়া رَلَيََّ

লফলচ্ছন্ন য়া, কপলঝ মায়া, কলর 

মায়া to disassembled, be 

shatered, be split, be dissolved 

ْٗلَيََّ  VII ৃণও য়া ঔূলর মায়া اِ
to be separated, toundone 

 ,VIII ঔারা ওযা, করান, বাঙ্গা اِْكزَيََّ

ৃণও ওযা, লঙলনলয় কনয়া to 

redeem, to disolve, to separate, to 

snatch away (٠َٖٛٓ)  

َطَكَيََّ ى  ْٞ ٌُ  ভুলি, ঈদ্ধায, ঔারা كُ

redemption – ىَ  ْٞ ٌُ  ,কঘায়ার كُ

কঘায়ালরয াড mandible 

ٌَّخ َ  ল্পভুলরযয ভুদ্রা coin كَ

ٌْو١َ                                      كٌي  كِ
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ٌَبىَ   ,ভুলি, স্বাধীনঢা, ঔারা كِ

ক্ষলঢূযড redemption, liberation, 

release, ransom 

لَيَ  ِٓ ٌَّبدَطَ لَ ِٓ  ঘারও driver 

٤ْيَ  ٌِ  ঝুওযা ঝুওযা ওযড, ঘড رَْل
fragmentation, decomposition 

ٌُّيَ   ,ঝুওযা ঝুওযা ওযড رزَلَ

লফলচ্ছন্ন, দ্রফন, ংলঢ, কপলঝ 

মায়া, লঘযা, ঘড fragmentation, 

breakup, dissolution, rupture, split, 

decomposition 

ٌَبىَ  ِْٗل  লফলচ্ছন্নওযড اِ
disengagement 

 ভুলি redemption اِكزِلَبىَ 

ىَ  ْٞ ٌُ ْل َٓ  কঠারা loose 

ٌَّيَ  لَ ُٓ  লফলচ্ছন্ন, কঔারা, ংরগ্ন, 

(ওণা) disconnected, incoherent, 

 

ٌَوََ ٌْو(]ٗ[]ٕ[َكَ ٌْو،كَ  ,কবীয লঘন্তা (كِ

ধযান ওযা, বাফা, লঘন্তা ওযা to 

reflect, mediate, to think over (ك٢) 

ٌَّوََ  II লঘন্তা ওযা, স্মযড ওযা to كَ

think over (َٙك٠َٛ٢)  

ٌَوََ  IV লঘন্তা ওযা to think over أْك

  (ك٢)

ٌَّوََ  ,V লঘন্তা ওযা, নুলঘন্তড ওযা رَلَ

ধযান ওযা to think over, to reflect, 

mediate ( ك٢) 

ٌَوََ  VIII লঘন্তা ওযা, কবীয লঘন্তা اِْكزَ

ওযা, ধযান ওযা, স্মযড ওযা to 

think over, to reflect, mediate, to 

remember ( ك٢)  

وَ  ٌْ َطَكِ ٌَبه   লঘন্তা, ধযান, কবীয اَْك

লঘন্তা, ভধযস্থঢা, নুভান, লফলফঘনা, 

বাফনা, ভঢ, ধাযনা, ভঢাভঢ, দণন 
thinking, reflection, mediation, 

speculation, consideration, ia, 

thought, concept 

َوح َ ٌْ َطَكِ ٌَو   ,ধাযনা, ভঢ, লঘন্তা كِ

ংলওাঘ, লদ্রৃধা, লফলফলওয দংড 
concept, view, idea, thought, 

hesitation, qualm 

ِو١َ  ٌْ লঘন্তা-ধাযনা ম্পলওণ كِ ঢ 
pertaining to idea 

٤ْوَ  ٌِّ  ধযানভগ্ন, লঘন্তাভগ্ন, কঘঢনাভয় كِ
mediative, cognitive, thoughtful 

٤ْوَ  ٌِ  ,লঘন্তা, ধযান, প্রলঢপরন رَْل

নুভান, লফলফঘনা, বাফনা, ভঢ, 

ََّ                                             كٌو   ك
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ধাযনা, ভঢাভঢ, দণন thinking, 

reflection, speculation, 

consideration, idea, thought, 

concept 

ٌُّوَ   ,লঘন্তা, কঘঢনা, ধযান, নুলঘন্তা رَلَ

ধাযনা, লফলফঘনা thinking, 

cognition, mediation, speculation, 

consideration 

وَ  ٌِّ لَ ُٓ  লঘন্তা, নুলঘন্তা, ধযান, 

লফলফঘনা, ধযানভগ্ন, কঘঢনাূডণ, 

লঘন্তাওাযী thinking, reflecting, 

mediating, mediative, cognitive, 

thinker 

َوح َ ٌِّ لَ ُٓ َّوادَطَ ٌِ لَ ُٓ  কনাঝফআ notebook 

َّواد ٌِ لَ ُٓ - লঘন্তা, লফলফঘনা thoughts, 

considerations 

 

ََِ ٌَ ٌِْ(]ٕ[َكَ  ভঘওালনা to sprain (كَ

ََِ ٌَ ْٗلَ  VII ভঘলও মায়া to be اِ

sprained 

 

ََٚ ٌِ ٌَٚ(]ً[كَ َٛخ،كَ ٌَب  যলও য়া to (كَ

be humorous 

ٌَََّٚ   (ٙ) II অনন্ন কদয়া to amuse كَ

ًَََٚ  (ٙ) III ঞাট্টা ওযা to joke كَب

ٌَََّٚ  V অনন্ন ায়া to be amused رَلَ

  (ة)

َ ٚ ٌِ  ,প্রপুি, তঔয়ারী, কওৌঢুওূডণ كَ

ভচাদায  cheerful, joyful, gay, 

humorous 

َٛخ َ ٌَب  ,ঢাভাা, ঞাট্টা, কভচাচ كَ

কঔয়ার joking, humor 

 َ٢ ِٛ ٌَب ভন-কদ ম্পলওণ كَ ঢ, 

কঔয়ারী, কওৌঢুওূডণ  যাত্মও, 

কভচাচী, যলও humarous, humor, 

relating to humor 

َٛخ َ ْٞ ٌُ ٤َُْٚطَاُْك ًِ  ,কওৌঢুও, ঞাট্টা, ভচা أكَب

যলওঢা, কভচাচ joking, jesting, 

humor- َُٚ٤ْ ًِ  ,কওৌঢুলওয ফস্তু,ঞাট্টা أكَب

লফদ্রুলয ফস্তু  jokes,jests, antics 

خ َ َٜ ٌِ  ,লযঢৃলপ্ত, ঈিা, প্রপুিঢা رَْل

লঘত্তলফলনাদন, অনন্ন amusement, 

pleasure, delectation, 

خ َ َٜ ًِ لَب ُٓ  লফদ্রুভূরও ওণা, কওৌঢুও, 

বাাঁঢা facetious talks, joking, 

bluffing 

َ ٌُّٚ  ,অনন্ন, ভচা, যভড رَلَ

কওৌঢুওূডণ ওলণ, ঞাট্টা, 
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লফদ্রু,লযা delight, enjoyment, 

amusement, humerous talk, joking, 

banter 

َ ٚ ًِ  ,প্রপুি, অহ্লালদঢ, ঈিলঢ كَب

ভচায, কভচাচী  festive, gay 

joyous, funny, humorous 

خ َ َٜ ًِ َُٚطَكَب ًِ ا َٞ  পর fruits كَ

ب٢َِٗ  َٜ ًِ  পর লফলিঢা, fruit seller كَب

 

َََّ (]ٕ[كَ َّ কঢণ )كَ  ওযা, ঔাাঁচ ওযা, 

কবাাঁঢা ওযা, বাঙ্গা, ারান to 

dent, notch, blunt, break, to flee 

َََ II কঢণ كََِّ  ওযা, ঔাাঁচ ওযা, কবাাঁঢা 

ওযা to dent, notch, blunt,  

،أَْكََلَ  ٍ ََ كَُلَّ َطَكَ  ٍ ْٞ ،كَُِ  ٍ  কঢণ , ঔাাঁচ, 

dent, notch   ٍَ ْٞ ُ ،كَِ  ٍ ،أْكََل  ٍ  -كَُلَّ

যালচঢ, লফধ্বস্ত defeated, fallen 

 ٍَ ْٞ ْلُِ َٓ  কঢণ ওৃঢ, ঔাাঁচওৃঢ, কবাাঁঢা 
dented, notched, blunt 

 ََ ،كُ  َ  লঙল cork كِ

دَطَكَِِّخ َ  ঈদযান বাডী, গ্রালভন كَِلَّ

ফাডী villa, country house 

 

 রায়ন ওযা, ভুি (كََِْذ(]ٗ[َكََِذََ

য়া, to escape, to be freed (َٖٓ

٠ٛ)  

 ,IV রায়ন ওযা, ভুি য়া أَْكَِذََ

to escape, to be freed (٠َٖٛٓ)  

 ,V রায়ন ওযা, ভুি য়া رَلََِّذََ

to escape, to be freed (٠َٖٛٓ)  

ْٗلََِذََ  ,VII রায়ন ওযা, ভুি য়া اِ

to escape, to be freed (٠َٖٛٓ)  

 ভুলি escape كََِذَ 

 ,প্রঢযালঢ খঝনা كََِزَبدَطَكََِزَخ َ

ফযয়, দস্খরন, বূর, ক্ষলঢ, 

unexpected event, lapse, error, slip 

ِْزَخًَ–  ঞাৎ, প্রঢযলঢ বালফ كَ
suddenly, unexpectedly 

طَكَََلر٢َِ   ,রম্পঝ, চ্চলযত্র كَََلر٤َِّخَ 

ঘলযত্রীনা, ওাভুও, ওভণা 
unchaste, libertine, passionate 

 রায়ন escape اِْكََلدَ 

ِْٗلََلدَ   রায়ন, escape ا

ُِذَ   ,রাঢও, ভুি, স্বাধীন كَب

escaped, free –َُكَُِزَبء রম্পঝ, 

চ্চলযত্র, ঘলযত্রীনা, ওাভুও, 

 اٍزلِؼ                                                كَِّ
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ওভণা unchaste, libertine, 

passionate 

ط(]ٕ[كََِظََ ْٞ ِْظ،كُُِ  পাঝালনা, লঘডা to (كَ

split (٠ٛ)  

 

ِِظََ  ক্ষাখাঢগ্রস্থ (ং) (كََِظ(]ً[َكَ

য়া to be semiparalyzed 

  (٠ٛ) II পাঝালনা to split كََِّظََ

ْٗلََِظََ  VII ক্ষাখাঢ গ্রস্থ (ং) اِ

য়া to be semiparalyzed 

ِْظَ  َطَكَ ط  ْٞ  ,পাঝর, লঘড, লন্ধলন্ধ كُِ

পাাঁও, ফযফধান, পুঝা, crack, split, 

rift, cleft, fissure 

ُِظَ   এওলদও ক্ষাখাঢগ্রস্থ كَب
hemiparalysed 

طَ  ْٞ ْلُِ َٓ  এওলদও ক্ষাখাঢগ্রস্থ 
hemiparalysed 

 

ِْؼ(]ف[َكََِؼََ  ঘাল ওযা, লঘডা, পাাঁও (كَ

ওযা to plough, ti split, cleave 

   (ك٢) IV ঈন্নলঢ ওযা to prosper أَْكَِؼََ

زَْلَِؼََ ٍْ  X ঈন্নলঢ ওযা to prosper اِ

  (ك٢)

 ঈন্নলঢ, ভুলি, ওরযান, াপরয كَََلػَ 
prosperity, dalvation, success, 

welfare 

 ,ঘালাফাদ, ওৃলল, ওৃললওাচ كَََلَؽخ َ

শুারন cultivation, sgriculture, 

farming, husbandary 

َٕطَكَََلػَ  ْٞ َؽخ ،َكَََلُؽ  ,ওৃলও, ঘালী كَلَّ

ওৃললচীফী farmer, peasant, 

hisnandman 

 ভলরা ঘালী كَََلَؽبدَطَكَََلَؽخ َ
peasant woman  

ঘাল ম্পলওণ كَََلِؽ٢َّ ঢ, relating to 

farming 

ُِؼَ   বাকযফান, পর, ওৃঢওামণয كَب
lucky, successful, fortunate 

ِِؼَ  ْل ُٓ  বাকযফান, পর, ওৃঢওামণয 
lucky, successful, fortunate 

ِْنََ ِْنَح َأَْكََلم ،كَِِن ،كِ ادَطَكِ  ভাংলয 

ঝুওযা piece( of meat) 

ِِن َ ِِنَّادَطَكِ  ধাঢু metal كِ

 

ٌََ  II কদঈলরয়া কখালনা [كٌِ[َكََِّ

ওযা, চ্ছর ফরা to declear 

bankrupt 

ِْطؼَ                                                                         كَلػَ  ل ُٓ  
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ٌََ  IV কদঈলরয়া য়া, চ্ছর أَْكَِ

য়া, ফযণণ য়া, ধ্বং য়া to 

be bankrup, to fail, to be ruined 

َط  ً ْٞ ٌَ َكُُِ ِْ كَ  ল্প ভূলরযয ভুদ্রা 

লফলল small coin 

 ٌَ ٤ْ ِِ  কদঈলরয়ালত্রৃয কখালডা رَْل

declaration of bankruptcy-  ٌَ ٤ْ ُِ  رَلَب
কদঈলরয়া, চ্ছরঢা, ফযণণঢা 
bankruptcy, insolvency 

 ٌَ ِِ ْل ُٓ َطَ ٌُ ٤ْ ُِ لَب َٓ  কদঈলরয়া, চ্ছর, 

bankrupt, insolvent 

َِْط٤ْٖ  কলরঝাআন palastine كَِِ

 َ٢ِ٘ ِط٤ْ َْ َٕطَكَِِ ْٞ ُّ٤ِ٘ ِط٤ْ َْ  কলর ঝাআন كَِِ

ফাী plas-tinian- ٕ ْٞ ُّ٤ِ٘ ِط٤ْ َْ  كَِِ

এওচন কলর ঝাআন ফাী a 

Palastinian 

 

ََقََ ِْ  দাণলনও ঢত্রৃ ]كَِق[ََكَ

কদয়া to philosophize 

ََقََ  II দাণলনও ঢত্রৃ কদয়া to رَْلَِ

philosophize 

ََلَخ َ ِْ ََلَبدَطَكَ ِْ  দণনাস্ত্র كَ
phylosophy 

ََِل٢َ  ِْ দণন ম্পলওণ كَ ঢ relating to 

phylosophy 

فَ  ْٞ َُ طَك٤ََِْ لَخَ  ٍِ  দাণলনও كَََل
phylosopher 

قَ  َِ ِْ ل ُٓ َٕطَ ْٞ لُ َِ ِْ ْل ُٓ  দাণলনও 
phylosopher 

قَ  َِ ِْ ْ٘لَ ُٓ  দণনলফললজ্ঞ 
phylosophist  

 

ِْط ؼََ  প্রস্ত ওযা, কঘো ]كِطؼ[َكَ

ওযা to make broad, flatten (٠ٛ) 

ِْطبَػَ   প্রস্ত, কঘো flat, broad كِ

َِْطؼَ  لَ ُٓ  প্রস্ত, কঘো flat, broad 

ِْغ(]ف[كََِغََ  ,লফদীডণ ওযা, কঘডা (كَ

লফলচ্ছনন ওযা  to split, tear, to 

apart 

 (٠ٛ)  

  (٠ٛ) II লফদীডণ ওযা to split كََِّؼََ

ِْغَ  ع ََطَكَ ْٞ  ,পাঝা, লঘডা, পাাঁওা كُُِ
split, crack, fissure 

 

َََ ِْلَ  ভলযঘ কদয়া to ]كِلَ[ََكَ

pepper 

 ََ ِْلُ  ভলযঘ pepper كُ

 كٌِٖ                                                        كِغََََ
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 َ٢ِِ ِْلُ  ভলযঘ লফলয়ও, ছার, ভলযলঘয كُ

ভঢ relating to pepper 

 ََ ِْلَ لَ ُٓ  ভলযঘমুি peppered 

 

ِْن(]ٗ[َكََِنََ  লফদীডণ ওযা, যালঢয (كَ

অাঁধায দযূ ওযা 

(অিাঢায়ারায) to split, to 

dispel night (of Allah s, t) 

II লফদীডণ ওযা, লঙাঁ كََِّنََ লড মায়া, 

লফলচ্ছন্ন ওযা to be  split, to 

cleave, asunder 

 V লফদীডণ য়া, কবলঙ্গ ময়া رَلََِّنََ
to be split, be cracked 

ْٗلََِنََ  VII লফদীডণ য়া, কবলঙ্গ اِ

ময়া, কপলঝ মায়া be split, be 

cracked َِِِْٗنا لَ - চাান্নালভ মা!go 

to hell!  

ِْنَ  َطَك م  ْٞ  ,পাঝা, লঘডা, পাাঁওা, split كُُِ

crack, fissure 

 কবায, ঈলা dawn, morning كََِنَ 

ِْوَخ َ َطَكِ  লধণও one half كَِِن 

 কফঢ ভাযায ভয় كََِوَخ َ

যাধীয া ফাাঁধায ঈওযড 

লফলল a device to hold legs of 

sinner while whipping 

مَ  طَكََلَّ هَخَ   ,টাওাঢ, দুয robber كََلَّ

bandit 

ُُِنَطَك٤َِْنَ   কনা দর military unit ك٤ََب

 

 ,II বলফলৎ ফাডী ওযা [كِي[َكََِّيََ

ফৃত্তাওায স্তলনয য়া to 

prophesy, to have round breasts 

(girl) 

َطَكََِيَ   ,কচালঢষ্কভন্ডর أْكََلى 

ভাওালয ফস্তু, ঢাযা, ফৃত্ত zodiac, 

celestial body, star, orbit 

ِْيَ   চাাচ, নূ (অঃ)এয كُ

চাাচ ship, Haz, Nuh‘ s(a) ship 

 َ٢ ٌِ অওা ম্পলওণ كََِ ঢ relating to 

space, astronomical- َ ٤َّخ ٌِ  ভাওা كََِ

লফজ্ঞানী astronomer 

ىَ  ْٞ ْلُِ َٓ  বাকা, ঢবাকা, দবুণ াকা 
unlucky, unfortunate 

لَِِّيَ  ُٓ  ককার স্তলনয কভলয় girl with 

round breast 

ًَخ َ ْٞ  ,লটঙ্গা, কনৌওা vessel كَََلئُِيَطَكَُِ

boat, shallop 

 َ٢ ٌِ  ভালছ boatman كَََلئِ

َّٖ                                       كََََََِْ  ك
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ََٖ ٌَ ِْ  ঢা লদলয় কন্ধও কভান to كَ

vulcanise (٠ٛ) 

 َْ ِْ ّ َطَكِ  ,লপল্ম, ঙায়াঙলফ film أَْكََل

motion picture 

 َٕ َّكََُل  ,নাভ না ফরা করাও كََُلَٗخَ 

পারনা  unspecifed person 

 নুলিঔয গুড unnamed كَََل٢َِٗ 

adjectives ََّبَػِخَاُلَََل٤َِِّٗخَ -ك٢َِْاُ   এভন 

এভন ভলয় at suxh and such 

time 

 َٞ ِْ ،َكِ  ٞ ٟ،أَْكََلُءَطَكُُِ َٝ  শ্বাফও كَََل
colt, foal 

ادَطَكََلًَ َٞ  শুষ্ক ভরুবূলভ أَْك٦ُء،كََِ
waterless desert 

 َ٢ُِ لَب َٔ  ঘাযডবূলভ grazing ground اُ

هََ]كِٞه[َ َٞ ِْ رَلَ প্রনতপ্রবাভয় ওযা fluoresce 

هَُ ِٞ ِْ لَ َٓ প্রনতপ্রব fluorescent  

٢ِْ(]ٗ[َك٠ََِ  ঈকুন কঢারা, ঈকুন (كَ

কঔাাঁচা, নুন্ধান ওযা, যীক্ষা 

ওযা to delouse, to investigate, 

examine (٠ٛ)  

 II ঈকুন কঢারা to delouse ك٠ََِّ

(٠ٛ)  

 V ঈকুনভুি য়া to be رَل٠ََِّ

deloused 

٤َُِخ َ  ককাফলয কাওা লফলল dung كَب

beetle 

 َٖ ٤ْ ،َكِِّ ٤َْ٘خَ  লঙল , ওওণ كَِِّ  cork 

ّ َ،َط َْ َكُٞ كَ اٙ َََ  َٞ ّ َ،َأَْك ب َٔ أْك  ভুঔ, লঙদ্র, 

গুাভুঔ, পুঝা, প্রলফ ভুঔ mouth, 

aperture hole, orifice,  

 

ََٖ [َكََّ٘ َّٖ  ,II লফলবন্ন যওভ ওযা [ كَ

লঘত্রলফলঘত্র ওযা, ওফুণলযঢ ওযা,  

লভলশ্রঢ ওযা to diversify, to 

variegate, to mix 

ََٖ  ,V লফলবন্ন যওভ য়া رَلََّ٘

ফহুভুঔী য়া, লফললজ্ঞ য়া to 

diversified, to be versatile, to be 

expart (ك٢)  

ََّٖ َ  ,VIII লফলবন্ন যওভ য়া اِْكز

ফহুভুঔী য়া, লফললজ্ঞ য়া to 

diversified, to be versatile, to be 

expart (ك٢)  

 َٖ َطَكَ  ٕ ْٞ ،كُُ٘  ٕ ،أَْكَ٘ب ُٖ  ,যওভ, তফতবন্নতা أَكَب٤ِْٗ

প্রন্ডবদ, নমুনা specimen, kind, variety- 

َُٖ  ,তফতবন্নতা, তফতবন্ন তদও diversity أَكَب٤ِْٗ

various sides-  َٕ ْٞ ُ  ,কন্ডফলণা শৃঙ্খরা كُ٘



78 

ওভ যন্ডক্ষত্র, তফতষ্টতা scientific 

discipliline, field of work, speciality 

লফললজ্ঞ, তফলষ্টয ম্পলওণ ك٢ََِّ٘  ঢ 
specialist, relatic to speciality 

 ওারুওামণ, লল্পওভণ, artistry ك٤ََِّّ٘خ َ

 َٖ َطَكََ٘  ٕ   াঔা, টার, িফ أَْكَ٘ب
branch, twigs (tree) 

ٕ ْٞ َٕ َكََ٘بُٗ طَكََّ٘ب  লল্পী artist 

 ভলরা লল্পী artist كََّ٘بَٗخ َ

 َٕ ْٞ َطَاُْكُ٘ ُٖ  াঔা, িফ branch أَكَب٤ِْٗ

(tree) 

 َٖ  ,লফলবন্নঢা, তফলঘত্র, যওভ رَلَُّ٘

প্রলবদ, ফহুঢা, ংঔযালধওয, 

ফহুভুলঔনঢা, লফলফধ ওভণ, 

লফললজ্ঞঢা, দক্ষ diversity, variety, 

multiplicity, versatility, various 

activity, specialisty, skillful 

 َٕ  ,লফলবন্নঢা, তফলঘত্র, যওভ اِكزِ٘ب

প্রলবদ, ফহুঢা, ংঔযালধওয, 

ফহুভুলঔনঢা, লফলফধ ওভণ, 

লফললজ্ঞঢা,দক্ষ diversity, variety, 

multiplicity, versatility, various 

activity, specialisty, skillful 

 َٖ زْلَِّ٘ ُٓ  ফহুভুলঔনঢা, লফলফধাণণঢা, 

ফহুভুঔঢা mny sided, many-

sidedness 

 َٖ َ ْلز ُٓ  দক্ষ, লফললজ্ঞ, expert, 

specialist 

 ফালঢখয lighthouse كََ٘بَهادَطَكََ٘بهَ 

 َٕ َْ٘غب َْ٘غبَٗخ ،َكِ َطَكِ ُٖ  ওা, ওলপ كََ٘بِع٤ْ

ওা cup, cofee cup 

 

َْ٘غوََ  ঢাওান, প্রস্ত ওযা ]ك٘غو[ََكَ

(লঘাঔ), এওদলৃষ্টলঢ ঢাওান to 

open wide (eye, to stare,) (ك٠ََٛٙ٢)  

 

ـََ ْ٘ـ(]ف[كََ٘  ,লঘা, ফালঢর ওযা (كَ

বাঙ্গা (ঘুলি) to squeze, to void, 

to break (contact) 

 

 II লভণুযও ফরা, ঔন্ডনَ]ك٘ل[َكََّ٘لََ

ওযা, কশ্রনীফদ্ধ ওযা, লনলদ্দণষ্ট ওযা, 

লফদ ওযা,লফস্তালযঢ ওযা to call 

a liar, to disprove, to classify, to 

specify, to detail (ٙ)  

َّٖ   ك٘ٞ                               ك



79 

 IV বূর প্রভান ওযা, ঔন্ডন أَْكَ٘لََ

ওযা to prove wrong, to 

disprovedisprove (َٙ٠ٛ)  

ْ٘لُمَ   কালঝর hotel كََ٘بِكُمَطََكُ

ََٜ  II লফস্তালযঢ ফডণনা ওযা [كٜ٘[َكََّ٘

to detail (٠ٛ)  

َطَ ٌُ ٤ْ ِٛ ًَ كََ٘ب َْ٘طب كِ াননয ঝযাংও  water 

tank 

ََخ َ ِْ٘ط٤ْ َطَكِ ٌُ ٤ْ ِٛ  ,শুণ্ড(শুকুলযয) كََ٘ب

প্রাডীলদয রম্বা নাও snout 

(swine), broad nose of animal 

ـَْوافَ  ـَْواكَبدَطَكُُ٘  ঙলফ كُُ٘
photograph 

 

 V চ্ছন্ন  ভৃলধ্বলঢ [ك٘ن[َرَلََّ٘قََ

চীফনমান ওযা to lve in 

affluence 

 

 ধ্বং য়া, লনলব (كََ٘بء(]ً[َك٢َََِ٘

মায়া, লযশ্রান্ত য়া, ক্ষয়প্রাপ্ত 

য়া, মূ্পডণ লভল মায়া to  

perish, to come to an end, to be 

extin-guished, to be exhausted, to 

be absorbed (ك٢)  

 ,IV ধ্বং ওযা, কল ওযা أَْك٠َ٘

ঔযঘ ওযা, লনঃলল য়া to 

annihilate,to exhaust, spend, be 

consumed, ( َٙ٠ٛ)  

 ,VI যষ্পযলও ধ্বং ওযা رَلَب٠َٗ

লনঃলল য়া, ঈrকণ ওযা to 

destroy each other, to be consumed, to 

dedicate (ك٢)  

طَكََ٘بءَ   ফাযান্না, ঔালর চায়কা أَْك٤َِ٘خَ 

(াভলন, লঙলন), প্রলফ ভলঔয 

াভলনয ফড খয courtyard, 

open space, hall room 

 লনভরূ, ধ্বং, লফনা اْكَ٘بءَ 
annihilation, destruction, ruin  

 َٕ  লনলচযা লনলচযা ধ্বং رَلَب

য়া, অত্মঢযাক, স্ব-স্বীওায, 

ওৃচ্ছাধন mutual annihilation, 

self-sacrifice, self-denial 

 َٕ  ,নফরীয়ভান, নশ্বয, িণস্থায়ী, ফৃি evanescentكَب

transitory, very old 

َٛخ َ ب َٜ  ,দফুণরঢা, ুরুলত্রৃীডঢা كَ

ধ্বচবঙ্গ weakness, impotance 

 كْٜ                                             كٖء
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ل َ ْٜ طَكَ ُٜلَ  ،أَْك كَ  ْٞ ُٜ  লফডার চাঢীয় كُ

ঢীক্ষ্ণদলৃষ্ট প্রাডী (লঘঢা, যান্থায) 
lynx, cheetah, panther 

ًََ َو ْٜ َوً(َ]كٜوً[َكَ ْٜ  ফআলয়য )كَ

ূলঘ করঔা, to compile ndex of a 

book 

ٍَخ ََ ِو ْٜ ٍَذَ،كِ َطَكِِٜو  ً ًَ َكٜبِه ِو ْٜ ،كِ  
ূঘীত্র, ঢালরওা table of contents, 

index,  

ٍَخ َ َو ْٜ  তানরওা তঢযীওযডكَ

cataloguing(books)  

خ َ ٍِ ِو ْٜ   জীফনফৃিান্ত bibliographyكِ

 َ١ ِٞ َِ ْٜ  ,চারাও, দক্ষ, ফুলদ্ধভান cleverكَ

skillful, intelligent  

 

ََْ ِٜ ْ(]ً[َكَ ْٜ  ,ফুছা, ঈরলব্ধ ওযা (كَ

নমলয কনয়া, শুনা, ফকঢ 

য়া, to understand, to note, to 

hear, to learn, be informed 

ََْ َّٜ   (٠ٛ) II ফুছান to make understand كَ

ََْ َٜ  IV ফুছান to make understand أَْك

(٠ٛ)  

ََْ َّٜ  V ফুছলঢ কঘষ্টা ওযা, ফুছলঢ رَلَ

াযা, নুধাফন ওযা to try to 

understand, to pathom (٠ٛ)  

ََٛ ََْرَلَب  VI এলও যলও ফুছা, 

ভলছাঢা ওযা, ফুছা to 

understand one another (ػ٠َِٓغ) 

ََْ َٜ    (٠ٛ) VIII ফুছা to understand اِْكزَ

ََْ َٜ زَٰل ٍْ ػَٖ) X লচজ্ঞাা ওযা to ask اِ

  (ٓغ

 َْ ْٜ ّ َطََكَ ب َٜ  ফুছ, ঈরলব্ধ, ফুছায أَْك

ক্ষভঢা, কফাধলি, ধীলি, ন্তদলৃষ্টণ, 

ফুলদ্ধভত্তা understanding, 

comprehension, perceptive 

facultymintellect, acumen, 

intelligence 

 َْ ِٜ -ঢীক্ষ্ণফুলদ্ধ ম্পন্ন, sharp كَ

witted, quick-witted 

 َْ ٤ْ ِٜ بُءَطَكَ َٔ َٜ  ,লফঘাযলফাধ ম্পন্ন كُ

লফঘক্ষড, ফুলদ্ধভান  judicious, 

sensible, intelligence 

خ َ َٓ ب َّٜ  ,ঢযন্ত ানুবূলঢীর كَ

কবীয ন্তদৃণ লষ্ট ম্পন্ন, কফাধলি 

ম্পন্ন very understanding, 

extremely sympathetic 

 َْ ِٜ  লক্ষাদান, কফাছান رَْل
instruction, induction 

 كٞػَََََََََ                                                  كَََْٜ
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 َْ ُّٜ  ,কফাধলি, ঈরলব্ধ, ফুছ رَْل

understanding, comprehension, 

grasping 

 َْ ُّٛ  াযষ্পলযও ফূছ, াযষ্পলযও رَلَب

ঘুলি, ঘুলি, ফযফস্থা mutual 

understanding, mutual contact, 

accord, understanding 

 َّ ب َٜ زِْل ٍْ  কঔাাঁচ, নুন্ধান, প্রশ্ন اِ
inquiry, question 

 َ٢ ِٓ ب َٜ زِلَ ٍْ প্রশ্ন ম্পলওণ اِ ঢ, প্রশ্নলফাধও 
interrogative 

 َّ ْٞ ُٜ  ,ঈরদ্ধ, ফুছা, প্রঢীঢ ْٓل

কফাধকভয, ফুলদ্ধকভয, চানা, নবুুলঢ 

জ্ঞান, ভালন, ঢাrমণ  understood, 

comprehensible, intelligible, 

understandable, sense, known 

ح َ َّٞ  রঢা কাঙ (যং তঢযীয) كُ

লফলল madder, foxglove 

 

د(]كٞد[]ٕ[كَبدََ ْٞ اد،كَ َٞ  ভলয (كَ

মায়া, ঢীঢ য়া, ারান, ফাদ 

কদয়া, নুভান ওযা, লঢিভ 

ওযা to pass away, to vanish, to 

escape, to abandon, to anticipate, 

to excees 

دََ َّٞ  ,II রালঢ াাময ওযা كَ

বালকলয় কদয়া, ঈলক্ষা ওযান, 

ৃঢ য়া (পুর), লফলচ্ছন্ন 

ওযা to make escape, to let pass, 

to fade away, alienate (َٙ٠ٛ)  

 IV ালরলয় কদয়া to make أَكَبدََ

escape ( ٠ََٛٙ )  

دََ َٝ  VI লবন্ন যওভ য়া to be رَلَب

different 

 VIII লফলযঢ ওযা, কঔলয় اِْكزَبدََ

ফাাঁঘা, to act contrary (ػ٠ِ)   

دَ  ْٞ ادَطَكَ َٞ  দযূত্রৃ, াণণওয, লফযলঢ أَْك
distance, difference, interval 

ادَ  َٞ  ঢভালদ, ায lapse, passing كَ

٣ْذَ  َٞ  শুধু লনচ ভঢাভঢ, লনলচয كَ

ভঢ ওযা own openion only, 

acting in own way 

٣ْذَ  ِٞ ٣ْزَبدَطَرَْل ِٞ  ,লফলচ্ছন্নঢা رَْل

স্থানান্তয, লফিয় alienation, 

transfer, sale 

دَ  ُٝ  ,াণণওয, াদৃয, ভঢা رَلَب

লভর, তফলযঢয difference, 

dissimilarity, disparity, contrast 
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 ,কদলদ্রাীঢা, লফলদ্রা اِْكز٤َِبدَ 

অিভড treason, offence, betrayal 

 ,লফকঢ, লফকঢ ভয় كَبئِذَ 

াভলয়ও, ক্ষডওারীন, স্থায়ী, 

ণঘাযী past, elapsed, transitory, 

transient, passerby 

دَ  ِٝ زَلَب ُٓ  অরাদা, লবন্ন, different 

ر٤ِْخ َ ْٞ ر٤َِبدَطَكُ ْٞ  ,অযাভ কওদাযা كُ

াঢয়রা কঘয়ায armchair 

َْٞ َطَكَ اط  َٞ طَ أْك  দর, গ্রু, কনাদর 
grup, crowd, troop, battelion –  

اًعب َٞ  দলর দলর in crowds أْك

 

ػ(َ]ٕ[َ]كوػ[كَبػََ ْٞ َؽبٕ،كَ ْٞ  ুকন্ধ (كَ

ঙডান, ুকন্ধী য়া, ঙডান, 

লফওীনণ ওযা to diffuse an aroma, 

to befragrant, to spread, to diffuse 

َؽخ َ ْٞ  ুকন্ধ, ুঘ্রান breath o كَ

fragrance 

اػَ  َٞ  ঙডান, লনকণঢ ওযড كَ

(ুকন্ধ) exhaling, diffusing 

ك َ ْٞ طَكَ كَ  َٞ  ,ওালরয াশ্বণলদ أَْك

ওালরয াশ্বণলদলয ঘুর, temple, 

hair arround temlle 

 

َهإ(]كٞه[َ]ٕ[َكَبهََ َٞ ه،كَ ْٞ  ,কপাঝা (كَ

ফুদ্রৃদু কঢারা, জ্বলর ঞা, কপলঝ 

মায়া, ঞাr ালন ঞা to boil,to 

bubble, to flare up, to burst, to gush 

forth 

هََ َّٞ  ,II কপাঝালনা, ঈলত্তলচঢ ওযা كَ

নাডা to make boil (٠ٛ) ti excite, to 

stir up 

 (٠ٛ) IV কপাঝালনা to make boilأكَبهََ

ىَ  ْٞ  ,ফুটান, ফিুদওযণ, boilingكَ

bubblingًها ْٞ  এক্ষনই, এঔনই,এ -كَ

মুহুত য,ক্ষদযী না ওন্ডয at once,right 

aeay,with out delay 

ِه١َ  ْٞ  ,ঢলডr,ীঘ্র, ঢাrক্ষলডও كَ

লঙ্গলঙ্গ, অশু, ফযফলঢ, ডালড 
prompt, instanteneous, instant 

َهح َ ْٞ  লফলষ্ফাযড, প্রঘণ্ড কিাধ out كَ

burst, tantrum 

اهَ  َّٞ  ,পুঝন্ত, পুটিলঢলঙ এভন كَ

ফুদ্রৃদুূডণ, কপনালয়ঢ, এওলযাঔা, 

ভাণা-কযভ hot-headed, obstinate 

 كٞٗ                                    كٞكَََََ
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اَهح َ  َّٞ  ,ছনণা, প্রস্রফন, ঈr fountain كَ

spring 

َهإ َٞ  পুঝন্ত, ফুদ্রৃদুভয়, ফুঝন, জ্বলর كَ

ঞা, লফলষ্ফাযড boiling, bubbling, 

flare-up, outburst 

 ,তজঘ, াঙ্গাভা, ঈলত্তচনা كَبئَِوح َ

ঈন্াদনা uproar, riot, agitation, 

excitement 

٤َْ٘خ َ ِّ    ঘুলরয ওাাঁঝা hairpin كُْٞه

 

ى(]كٞى[]ٕ[َكَبىََ ْٞ  ,পর য়া (كَ

লফচয়ী য়া, ায়া, চণ ন ওযা, 

যালচঢ ওযা, রায়ন ওযা to 

be successful, be cictorious,to 

attain, gain, to defeat, escape (َػ٠ِ

 (ة

ىََ َّٞ  II ভরুবূলভ ায য়া toكَ

cross desert 

ىَ  ْٞ  ,পরঢা, লফচয়, ায়া كَ

চণ ন, ম্পাদন, রায়ন success, 

victory, obtainment, attainment, 

escape 

لَبَىح َ َٓ لَبَىادَطَ َٓ ُىَ، ِٝ لَب َٓ  ভরুবূলভ 
desert 

 ,পর, ওৃঢওামণ, লফচয়ী كَبئَِيح َ

লফলচঢা successful, victorious, 

winner 

 ভলরা লফলচঢা victress كَبئَِيح َ

  

ََٗ َّٞ  II ক্ষভঢা প্রদান ওযা [كٞٗ[َكَ

to entrust (َٙا٠ٍََٛ٠ُ) 

ََٗ َٝ  III অলরাঘনা ওযা, দযফায كَب

ওযা, to negociat, to parley (َك٢َٓغ

ٙ) 

ََٗ َٝ VI অলরাঘনা ওযা, ওণাফঢণرَلَب া 

ফরা  to negociate, to parley (َؿ٢

 (ٓغَٙ

٠َٙ ْٞ  ,লফৃঙ্খরা, লফনযা, দ্রৃন্ন كَ

ককারভার, যাচকঢা disorder, 

disarray, confusion, chaos, anarchy 

 َ١ ِٞ َٙ ْٞ লফৃঙ্খরা ম্পলওণ كَ ঢ, 

লফৃঙ্খরাূডণ, যাচকঢাভুরও 
relaing to disorder, anarchic 

٣َّخ َ ِٞ َٙ ْٞ  তনযাচযফাদ anarchism كَ

 َ٘ ٣ْ ِٞ  ,অস্থা, লফশ্বা, যলঢশ্রুলঢ رَْل

প্রযড, নুলভাদন, ওঢৃত্রৃ, অলদ, 

প্রলঢলনলধত্রৃ entrustment, 

commitment, consignment, 

  ك٤نَََ                           كٞٗ
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athorization, authority, mandate, 

power 

خ َ َٙ َٝ لَب َٓ َٙبدَطَ َٝ لَب َٓ  অরা 

অলরাঘনা, ওণাফাঢণ া, লম্মরন, 

ংীদালযত্রৃ negociation, parley, 

conference, partnership  

 َٗ َّٞ لَ ُٓ  নুলভালদঢ প্রলঢলনলধ, 

ওাযী, ফাধযঢাভূরও, aurhorized 

agent, deputy, mandatory 

ََّ٤ ِٕ َّٞ لَ ٤َّخ َُٓ ِٙ َّٞ لَ ُٓ بدَطَ  দঢূ প্রযড, 

প্রলঢলনলধ কপ্রযড, তনা যদ 

যফযাওাযী লফবাক legation, 

commissatiat 

َٛخ َ ْٞ ٛ َطَكَ َّٞ ফলণ كُ ফা, কাভঙা, 

কঢায়ালর, apron, napkin, towel 

َػخ َ ْٞ  কমৌফলনয ভূর ভয়, ফন্ত كَ
prime (of youth) 

 

ام(]كٞم[َ]ٕ[َكَبمََ َٞ م،ك ْٞ  ,শ্রষ্ঠ য়া(كَ

লঢিভ ওযা, চন কফী ওযা, 

স্মযড ওযা  

To surpass, to overtop, to be 

superior, to overweigh, to 

remember 

مََ َّٞ  ,II ঢাও ওযা, প্রাধানয কদয়াكَ

চাকা, চাক ওযা, ভলন ওযা to 

wake up, to clear (head), remind, to 

aim (ا٠َٛ٠ُ) 

 ,IV জ্ঞান লপলয পায়া, চাকা أَكَبمََ

লঘঢন য়া, চাকান, ঈঞান, 

নাডান to convalesce, to wake up, 

to be awake, be clear (head) 

مََ َّٞ  V কশ্রষ্ঠ য়া, ুন্নয ওাচ رَلَ

ওযা, দক্ষঢা কদঔান, যীক্ষায় 

বার পর ওযা to be superior, to 

do excellent job, to pass with 

distinction (َٖٓػ٠ِ) 

زَلَبمََ ٍْ  ,X জ্ঞান লপলয পায়া, ঞা اِ

চাকা, to convalesce, to get up, to 

be awake (ٖٓ) 

مَ  ْٞ  ,ঈলয, ঈযঢরা, ঈয up كَ

upstair, above – ََم ْٞ  ,ঈলয (prep)كَ

ঈয, ঙাডাআয়া, লঢলযি above, 

over, on, beyond, more than 

هَب٢َِٗ  ْٞ  ,ঈলয ফলস্থঢ, ঈযওায كَ

ঈধ্বণঢন, ঈচ্চঢয, ঈদ্ধণ ঢয, 

ঈদ্ধণ স্থ,ঈলয located hegher, 

higher, upper 

 ك٤ؤ                كٞم
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 ,দালযদ্র, বাফ, প্রলয়াচনীয়ঢা كَبهَخ َ

দীনঢা poverty, want, neediness, 

indigence 

امَ  َٞ  ললও, লো, ভৃঢুযয ব্দ كُ
hiccup, death rattle 

)ط(َك٤َْوَخ َ ٣ْن  ِٝ  করুয দধু أكَب

(ভধযফঢী), নুগ্র, অলণফাদ, 

ফয, দয়া, milk (in between 

milkings), blessing, kindness, 

benediction 

 ,ঈদ্ধায অলযাকযরাব, চাকা اِكَبهَخ َ

ূডরূজ্জীফন recovery, 

convalescence, awamening, revival 

مَ  ُّٞ  ,কশ্রষ্ঠযত্রৃ, অলধওয, অলধঢয رَلَ

প্রলঢবা superiority, 

preponderance, supremacy, talent 

 ,ফড, কশ্রয়, বার, ূক্ষ্ম, লফলষ্ট كَبئِنَ 

ঈলিঔলমাকয, ফণলশ্রষ্ঠ, মুলদ্ধ লফচয়ী, 

াধাযন, চাগ্রঢ suerior, 

exquisite, excellent, outstanding, 

remarkable, preeminant, 

extraordinary, awake 

ِل٤ْنَ  ُٓ  চাগ্রঢ, লনদ্রাবঙ্গ, চাকলযঢ 
awake, awakeful 

مَ  ِ ّٞ زَلَ ُٓ  ফড, কশ্রয়, বার, ূক্ষ্ম, 

লফলষ্ট, ঈলিঔলমাকয, ফণলশ্রষ্ঠ, মুলদ্ধ 

লফচয়ী, suerior, exquisite, 

excellent, outstanding, remarkable, 

preeminant, 

زَِل٤ْنَ  َْ ُٓ  চাগ্রঢ, লনদ্রাবঙ্গ, চাকলযঢ 
awake, awakeful 

 ٍَ ْٞ اَلدَطَكُ ْٞ   লভ bean كَ

 ٍَ ا َّٞ   লভ লফলিঢা كَ

اَلم َ ْٞ  করৌ, ষ্টীর steel كُ

اَلِم١َ   ْٞ َ،َكُ  ষ্টীলরয, ষ্টীলরয ভঢ كََُلِم١ 
of steel, steely (adj) 

ُذ ْٞ  কবাল্ট(লফদযুৎ) volt كُ

 

ٙ(]ٕ[]كٞٙ[َكَبََٙ ْٞ  ঈচ্চাযন ওযা to utter (كَ

  (ة)

ََٙ َّٞ  V ঈচ্চাযন ওযা to utter رَلَ

اَٙ)ط َٞ ٣ُْٚ،َأَْك ِٝ َْ (َأَكَب كَ ) কৌযবমুি, 

ভরামুি aromatics, spices 

ح َ َّٞ  রঢাচাঢীয় কাঙ (যং كُ

ওযায) লফলল madder 

َٛخ َ ْٞ َٛبدَطَكُ ْٞ ،َكُ اَٙ  َٞ ائِٚ ،أَْك َٞ  ,ভুঔ كَ

প্রলফ ণ, লঙদ্র, পুঝা, কঢণ ,জ্বরাভুঔ, 

ফন্ধভুঔ, পাঝর,ঔাঢ, ালনয 
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ওর(যাস্তায) mouth, opening, 

aperture, hole, vent, muzzle, crater, 

water tap 

َ ٙ َٞ  প্রস্ত-ভুলঔয broad- mouthed أَْك

َ ٙ َّٞ لَ ُٓ ফাওযফাকী,ফাওঝু,eloquent,fl

uent 

 ,লবঢলয, ঈয, লনওলঝ (prep) ك٢َِْ

দ্রৃাযা, ভলধয, ধলযয়া, ভয়, ালণ, , 

ম্পলওণ , ঈয, ংিান্ত, লফললয়, 

চলনয, ওাযলন, লক্ষ, নুালয, 

নুালঢ in, at,  on, nsar, by, 

within, during, among, with, about, 

in the company of, with respect to, 

for the sake of, brcause of, 

according to 

 

 লপলয অা to (ك٤َْئ(]ك٤ؤ[]ٗ[َكَبءََ

return 

ََ  II ঙায়া প্রদান ওযা to afford ك٤ََّؤ

shadow 

 IV দান ওযা to give as booty أَكَبءََ

 (ػ٠َٛ٠َٛ٠َِٙ)

ََ  V ঙায়া প্রদান ওযা to afford رَل٤ََّؤ

shadow (ك٠َٛ٢) 

ء ،َأك٤ََبء َطَك٢َْءَ  ْٞ  ঙায়া shadow ك٤ُُ

 ,ুকলন্ধ, লভলষ্টকলন্ধয ك٤ََْؾبء ََََّأْك٤َؼَ 

প্রস্ত, লফার, লফসৃ্তঢ fragrant, 

sweet-smell, vast, wide 

 ঢীব্র কলন্ধয strong-scented ك٤ََّبػَ 

 

 IV ঈওায ওযা, াাময[ك٤ل[َأَْك٤َلََ

ওযা, ওালচয য়া, ঈওাযী 

য়া, কঔান, চানান, ঈলদ 

কদয়া, ঔফয কদয়া, লযলঘঢ 

ওযান, চণ ন ওযা, চানান, ভুনাপা 

ওযা, খুযা, ুলফধা ওযা to benefit, 

to help, to avail, be ueful, to teach, 

to notify, advise, acquintminform, to 

let know, to acquire, to profit, to 

turn 

زَلَبكََ ٍْ X ঈওায ায়া, চণ اِ ন 

ওযা, ফকঢ য়া, রাব ওযা, 

ওালচ রাকান, ংগ্র ওযা to 

derive benefit, to acquire, to learn, 

to profit, to make use, to gather 

 লধও ওালচয, লধও أَْك٤َبكَُ

রালবয more useful, more 

profitable 

 ,প্রলয়াচনীয়ঢা, রাব, ুলফধা أَكَبكَح َ

লফজ্ঞলপ্ত, কমাকালমাক, ঔফয, 

 كََََََََٞٓ                                            ك٢ءَََ
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usefulness, benefit, advantage, 

information, notice, message 

زِلَبكَح َ ٍْ  ফযফায, use اِ

ائِلَُطَكَبئِلَح َ َٞ  ,প্রলয়াচনীয়ঢা, রাব كَ

ুলফধা, চণ ন, ভুনাপা, ফযফায, 

লক্ষা utility, benefit, mgain, profit, 

interest, lession, use 

ِل٤ْل َ ُٓ  ওালচয, ঈওাযী, 

ুলফধাচনও, ঈমুি, রাবচনও 
useful, beneficial, advantageous, 

peofitable 

لَبك َ ُٓ  ূঘীত্র, াভগ্রী, লফলয়ফস্তু, 

ণণ, ভালন, contents, substance, 

meaning 

ىَ  ْٝ َ،َك٤َُْو َىط  ْٝ  লপলযাচা ك٤ُِْو
turquoise 

 َُ  ংওাযী, দম্ভী, অত্মকফী ك٤ََّب

ফযলি braggart, self inflated 

person 

 

ََٗ ٗ(]ٗ[َكَب ْٞ بٕ،ك٤ُُ َٚ  ূডণ (ك٤َْ٘،ك٤ََ

য়া, টূলফ মায়া, প্রফালঢ 

য়া, ঈঘাআয়া ডা, প্রঘুয 

য়া, ঘালযঢ য়া to overflow, 

toinundate, flood, to flow, to 

emanate, to abound, be abundant, 

to spread 

ََٗ  ,IV ূডণ ওযা, ঈঘাআয়া ডা أَكَب

ঠারা, ডা(শ্রু),িলফঢ য়া, 

ফাদ কদয়া, ফাকাডম্বযূডণ ওণা 

ফরা, লফসৃ্তঢ ফরা, স্পল্ট ওলয ফরা 
to pour forth, to fll, to overflowing, 

be prolix, be wordy, to abundaon, 

to seak extensively, to pronounce 

distinctly 

ََٓ زَلَب ٍْ  ,X লালফঢ ওযা, ঠারা اِ

ঙডান,মণাপ্ত য়া, ফাস্তালযঢ 

য়া, to flood, to pour forth, to 

spread, to be abundant, to be 

elaborate 

 َ٘  ,ফনযা, লনকণভন, প্রাঘুমণ, flood ك٤ْ

emanation, abundance, plenty 

 َٗ ْٞ ُ  প্রফা stream-ك٤ُ

 َٗ  ,লনকণভনীর, ঈচ্ছালঢ ك٤ََّب

ঈলঘ প্রফালঢ, 

লফস্তালযঢ,লযশ্রালন্তওয, প্রঘুয, ঈদায  
overflowing, effusive, elaborate, 

exhaustive, bountiful, liberal 

 َٕ ب َٚ  ফনযা, লাফন, ভালাফন ك٤ََ
flood, innudation, deluge 

 ك٤ٜن                                                ك٤َََََ٘
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 َ٘ ِل٤ْ َٓ  লনকণভন, কিন, ফযালঢ, 

ভুলি, কফয য়ায ণ outlet, 

drain, escape, way out 

خ َ َٙ  লফদঢা, লযশ্রান্তঢা اِكَب
elaborateness, exhaustiveness 

خ َ َٙ زِلَب ٍْ  প্রাঘুমণঢা, প্রঘুয, প্রাঘুমণ اِ
abundant, plenty, exuberance 

 َ٘ َطَكَبئِ ُ٘ ائِ َٞ  ,প্রঘুয, মণাপ্ত كَ

লঢলযি abundant, plentiful, 

profuse َُ٘ ائِ َٞ  রাব, ভুনাপা-كَ
interest 

 َ٘ زَِل٤ْ َْ ُٓ  লফস্তালযঢ, ফযাও, ভগ্র, 

মূ্পডণ elaborate, detailed, 

extensive, exhaustive 

 ুদ usury كَب٣ِعَ 

 ুদলঔায usurer كب٣ِْظِغ٢َ 

َطَك٤َْلَبءَ   ভরুবূলভ desert ك٤ََبف 

 

ٍََ َُخ(َ]ٗ[َ]ك٤َ[َكَب ْٞ َُخ،َك٤ُُ ْٞ  বূর (ك٤َُِْ

কদঔা to be erroneous (view)  

 ََ َطََك٤ِْ ،ك٤ََِِخَ   ٍ ْٞ ،ك٤ُُ  ٍ  াঢী, দাফায أَْك٤َب

কচ(ালঢ) elephant, 

bishop(chees) 

َ َطَك٤َِْلَّ د   ,গ্রাভীড ফাডীললবরা ك٤َِْلَّ

কুটিয villa 

َطََك٤َََِْغخ ،َك٤ََِْظَ  ُِظ   গুটি (লযভ) ك٤ََب
cocoon (silkworm) 

فَ  ْٞ َُ طَك٤ََِْ لَخَ  ٍِ  দাণলনও كَََل
philosopher 

ََْ بَ=َك٤ِْ َٔ  কওন, কওান ওাযলন, লও ك٤ِْ

চনয, ঢএফ wherefore? Why? 

 ,ভয়, ক্ষড, ঢাrক্ষলডও ك٤ََْ٘بدَطَك٤ََْ٘خ َ

ভুূঢণ  time, instant, moment 

 َٕ  ুন্নয, প্রাঘুমণূডণ ঘুলরয ك٤َْ٘ب

লধওাযী, প্রাঘুমণূডণ রম্বা ফঢা 

ঘুর having beautiful luxariant hair, 

luxariant long flowing (hair) 

 ًَ ْٞ  শুি গ্র venus ك٤ُِْ٘

 

نََ َٜ  ,II িলফঢ য়া [ك٤ٜن[َرَل٤َْ

ফস্থাকঢ য়া, এওলখাঁলয় য়া, 

দীখণশ্বামুি য়া, লনওদযূ 

কদৌডালঢ াযা to be prolix, 

circumstantial, irksome, long-

winded 

وَخ َ َٜ  ফাগ্বাহুরযঢা, এওলখাঁয়ভী ك٤َْ
prolixity, long-windedness 
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  "م"

ফডণভারায একুঢভ ক্ষয  َهَبف। 

 ى এয লযফলঢণ  কওান 

ভয় ফযহৃঢ য় - ََ٘ ًْ ُ ََََخَُأ

أُْهَ٘خ َََ~ََ   

كه٤وخ َمَ=َََ লভলনঝ এয ংলক্ষপ্ত 

 রু।َََ  ূলফণمَ=َهَْجَِخَ 

= مَظَ]  َ ََ وهَْج ْٜ اَُظ ূফোহ্ন A. M, َ ََ هَْج

٤ََْلكَ=َمََّ ِٔ    খ্রীষ্টূফে before Christاُ

B. C ]  

 

ً ْٝ َطَهَبكُ ٌُ اِك٣ْ َٞ  ,কঘলন, কাঁঘমন্ত্র هَ

ালন ঘি scoop, water-wheel 

bucket 

َّبَِٗ ٢َ هَب  ঘীনাভাটিয ফান 
procelain 

 এরাঘ cardamom هَبهَُِّخ َ

َْ هََ بهُ  নকুর চাঢীয় চন্তু লফলল 
ermine 

ُُِتَطَهَبََُ ا َٞ تَ هَ  ওাঞালভা, কঞন, ঙাাঁঘ, 

নওা, চঢুায পভণা, form, mold, 

model, shoe tree 

َْٞ ُهَبُُ  কাভফুঝ, overshoe 

َْٞ ُٓ َطَهَب ٌُ ٤ْ ِٓ ا َٞ ًَ هَ  ভুদ্র, লবধান, 

ব্দলওাল ocean, dictionary, 

lexicon 

ُوَهَبٕ َٔ  খন-রার, যি রার أْؽ
blood-red, deep-red 

َ،َهَبِٗئَ   ٕ  খন-রার, যি রার هب
blood-red, deep-red 

َْٞ َطَهَبُٗ ُٖ ا٤ِٰٗ َٞ َٕ هَ  প্রলঢলষ্ঠঢ নীলঢ, 

কভৌলরও লনয়ভ, অদণ, ভান, লফলধ, 

লফধান, অআন, অলদ, ংলফলধ, 

ফাদযমন্ত্র লফলল established 

principle, basic rule, norm, 

regulation, ordinance, statute, law, 

stringed musical instrument 

َِٗ ْٞ ٢َ هَبُٗ  লনয়ভ-নীলঢ ম্পলওণ ঢ 
canonnical, relating to rules, legal 

٤ََِّٗهَب ْٞ خ َُٗ  তফধযঢা, অআননানুক 
legality, lawfulness 

خ َهََ َٓ ْه ِٝ ب  ওাঝা যান্না ভাং 

(করু,ঙাকর) cut and braised 

muttom, beef 

،ََهََ م  ْٝ ُٝ ٣ُْنَطََهَب ِٝ ا َٞ مَ هَ ُٝ ب  াকলড 

লফলল(শু করাভচ 

ফস্ত্র)headgear 

َْٝ ُٝ َٕ هَب  ঢযভুচ, melon 

 هجظََََ                                                  م
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 َِ َطَهَب٣ِ ُِ ا٣ِ َٞ  ,ঘাভডায লপঢা هَ

কফল্ট, কখাডায কটি, কু্ষয ান 

কদয়ায ঘাভডা leather throng, 

strap, belt, girth, strop 

 

 ওাঝা, লফলচ্ছদ (هَّت(َ]ٕ[َهََتََّ

ওযা(াঢ), ঔাডা ওযা,ঈলড 

কঢারা,করাভ ঔাডা ওযা to cut, to 

chop off, to straighten up, to rise, to 

bristle 

َطَ تَ هََأَهُت   নালব, কওন্ধলফন্ন,ু 

ঘিলওন্ধ, বাযলত্তারন দণ্ড hub, 

navel, nave, lever 

خ َطَهُجََّ بةَ ،َِهجَََتَ هُجََ   কম্বুচ, ককারাওায 

কম্বুচ, কম্বুচাওৃলঢয স্থানা dome, 

copula, dome-shaped structure 

خ َهَجَّبدَطََهَجََّ  ওরায(―চাভায) 
collar 

،َهََ ََطََهَْجظ  جَظَ هِجَبط   লঢলঢয চাঢীয় 

ক্ষী লফলল  a kinde of partridge 

 কুৎলঢ (هَجَبؽََخ،َهُجَْؼ،َهَْجؼ(]ى[َهَجُؼََ

য়া, লফযলিওয য়া, 

ওরঙ্কচনও য়া, কুঔযাঢ য়া, 

রজ্জাচনও য়া, ফদ, ঔাযা, নীঘ 

য়া, কালর কদয়া to be ugly, 

repulsive, infamous, shameful, foul, 

vile, mean  

 II কুৎলঢ ওযা, লফওৃঢ কঘাযা هَجَّؼََ

ওযা, ওালযা ওালচয ভালরাঘনা 

ওযা, কালর কদয়া to make ugly, 

to disfigure, to dnounce, to rebuke 

زَْوجَؼََ ٍْ  ,X কুৎলঢ ভলন ওযা اِ

লফযলিওয বাফা, ওরঙ্কীঢ, 

রজ্জাীন, কুঔযাঢ, ীন, ফদ ভলন 

ওযা to find ugly, repulsive, 

ignominious, infamous, vile, vile, 

mean (َٙ٠ٛ) 

َ، هْجؼَ هُْجؼ   ওদমণঢা, ভান, ওরঙ্ক, 

চখনযঢা, রজ্জাীনঢা ugliness, 

ignominy, shamefulness 

ََطََهَِج٤ْؼَ    ,কুৎলঢ هَْجؾ٠،َهَجَبَؽ٠،هِجَبػ 

লফযলিওয, ওরঙ্কচনও, কুঔযাঢ, 

রজ্জাওয, ফদ, ঔাযা, নীঘ, কফায়া, 

রজ্জাীন, দালম্ভও, ধৃষ্ট, to be ugly, 

repulsive, infamous, shameful, foul, 

vile, mean, imudent, shamless, 

insolent 

هجٌََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                                     هجؼََََََََ
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،هَجَبئِؼَُ طَهج٤ؾخ َ  ,ওদমণঢা هِجَبػ 

রজ্জাওয ওাচ, কুৎলঢ ঘারালও, 

নীঘ ওাচ ugliness, shamful deed, 

dirty trick, low act 

خ َهَجَبؽََ  ওদমণঢা, চখনযঢা, ীনঢা, 

দনুণাভ, রজ্জাীরঢা ugliness, 

contempt, infamy, shamefulness 

بػَُأَْهجََ  লধও ওদমণ, লধও 

কুঔযাঢ, লধও কনাংডা, লধও 

দশু্চলযত্র more infamous, uglier, 

viler, fouler 

وََ بثِؼَ َٓ  কুৎলঢ লঘযত্র, লফযলিওয 

স্ববাফ repulsive qualities, ugly 

character 

بهَ هَجََّ  ওাাঁঝা কাঙ লফলল caper 

 

وَجَو،هَْجو(َ]ٗ[َ]ٕ[َهََجَوََ َٓ ) ওফয 

কদয়া, to bury (َٙ٠ٛ) 

َطَهَجَْ ه  ْٞ وَ هُجُ  ওফয, ককায grave 

ْوجُوََ َٓ وَبثُِوَطَ ح ََٓ  ওফযস্থান, ককাযস্থান 
graveyard, cemetry, burial ground 

ْوجُوَِ َٓ َ١  ওফযস্থালনয ঢত্রৃাফধায়ও, 

ওফযঔনন ওাযী care taker of 

graveyard, grave digger 

 কায়ও াঔী লফলল, lark هُجَّوَ 

 

ٌََ  গ্রন ওযা, ধায (هَْجٌ(]ٗ[َهَجَ

ওযা, দত্তও কনয়া, লযগ্র ওযা, 

to take over, to adopt, (ٖٓ) 

ٌََ  VIII গ্রন ওযা, গ্রন ওযলঢ اِْهزَجَ

ঘায়া, জ্ঞান চণ ন ওযা, ধায 

ওযা, দত্তও কনয়া to seek to 

take, sek to acquire knowledge, to 

borrow, to adopt (َٖٖٓػ) 

ٌَ جََهََ  চরন্ত ওয়রা firebrand 

ََخ َ  চরন্ত ওয়রা firebrand هَْج

َْٞ ًَ هَبثُ  দঃূস্বপ্ন noghtmare 

ًَ اِْهزِجََ ب  লক্ষা, চণ ন (জ্ঞান), 

ধাযওযড, ঊডওযড, ঊড, দত্তওগ্রন, 

গ্রন ওযড, গ্রনলমাকযঢা, ঈদ্রৃলৃঢ, 

kearning, acquisition, loaning, loan, 

adoption, taking over, quotation, 

َََ ْوزَجَ بدَ ُٓ  ধায, ঊড, loan borrowings 

 

ََٔ  এও লঘভটি ( هَْجٔ(َ]ٗ[َهَجَ

কনয়া, to take a pinch (٠ٛ) 

ََٖ خ َهَْج  লঘভটি লযভান amounting 

a pinch 

 هج٘                           هجٌَََ
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ََ٘  ওব্জা ওযা, দঔর (هَجَْ٘(]ٗ[َهَجَ

ওযা, অাঁওড ধযা, কগ্রপঢায ওযা, 

গ্রন ওযা, ংগ্র ওযা, ঢযাঘায 

ওযা, ঢা ওযা to seize, to grip, 

grag, clasp, to arrest, to collect, to 

receive, to oppress 

ََ٘  II ঙু্কলঘঢ ওযা, লধওালয هَجَّ

কদয়া, ভূরয কদয়া, ঢযাঘায 

ওযা, ঢা ওযা to  give to ones 

position, to pay price, to oppress, 

to depress 

َََ٘ رَوَجَّ V ঙু্কলঘঢ য়া, ওলা য়া 

(ভর) to be contracted, to be 

constipated 

ََ٘ ْٗوَجَ  VII ঙু্কলঘঢ য়া, ভুঔ ফন্ধ اِ

ওযা, ভনভযা য়া to be 

contracted, be constipated, be 

depressed 

َ٘ هَجَْ  অাঁওডান, ধযা, দঔওযড, 

গ্রা, অত্মাৎ , গ্রপঢায, অংঙ্কা, 

গ্রনওযড, কওাষ্ঠওাঠিনয, ংলওাঘন 
grippind, grasping, appropriation, 

apprehension, arrest, receiving, 

contrictin 

ََٚ َٚبدَطََهَْج خ َهَجَ  দঔর, গ্রা, ধাযন, 

ধযা, অাঁওড, দঢৃ়ভুলষ্ঠলঢ ধাযন, 

ণাফা, তদলখণযয ভা(লঃলভঃ) 
seizure, grip, hold, clasp, grap, 

handful, linear measure-  َٗ  هِجَب
াঢর, টাাঁঝ handle 

َطَ  ٘ َ٘ هُجَ هُْج  ণাফা, ভূলষ্ঠ, এওভুঞা 
handful 

ََٙ خ َهِجَب  ঈঞান, ংগ্র, ঈলত্তারন 
raising, collecting 

ََٚ ب٣َّبدَطَهَجَ َٚ ب١َ هَجَ  িাঢ, কচাড, 

ফলরষ্ঠ, নভনীয়, ভস্তান, ঈrীডও 
strong arm, tough, bully 

 َ٘ ْوجَ ِٓ َطَ ُ٘ وَبثِ َٓ  াঢর, টাাঁঝ 
handle 

 َ٘ ْوجَ ِٓ َطَ ُ٘ وَبثِ َٓ  াঢর, টাাঁঝ, াাঁঝায 

রাঠি handle, walking stick 

ِْٗوجََ َٗ اِ ب  ংলওাঘড, কওাষ্ঠওাঠিডয, 

ঢযাঘায, চরুুভ, ঈলদ্রৃক, ঈrওিা, 

লফলন্নঢা, স্বল্পঈদযভ, লফলাদ  
contraction, constipation, 

operession, anxiety, depression, 

gloom 
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َ٘ هََ بثِ  কওালঞওাঠিনয ওাযী, 

কওালঞফদ্ধওাযী (লধ), 

াংখালঢও, ভাযাত্মও, দঃুঔদায়ও, 

যওয, গ্রনওাযী, ধাযও, কম 

ধলয, ণাফা, নঔয constipating, 

costive, grievious, stressing, 

embrassing, receiver, gripper, 

claw, catcher, holder 

َْٞ ْوجُ َٓ َطَ ُ٘ وَبث٤ِْ َٓ َٗ  ফন্নী, arrested- 

وَبث٤َِْ ََُٓ٘  ওয, revenue 

ْ٘وََ ُٓ َ٘ ِج  ঢযঘালযঢ, বীঢ, 

ঈদ্দভীন, ভভনভযা, ঢা, 

oppressed, worried, dispirite 

 

ََٜ -II ঙু্কলঘঢ ওযা, ভ্রু [هجٜ[َهَجَّ

কুাঁ ঘওান to knit the brows 

َطَهُْجطََ ُٖ ٤ْ ِٛ َ٘خ ،َهَجَب ِٛ َٕ هَجَب ب  (চাালচয) 

কওলেন captain 

 

ع(َ]ف[َهَجَغََ ْٞ  (هُجَغ،هِجَبع،هَْجغ،َهُجُ

কঢালালভাদ ওযা, ালয়য ঈয 

ফা, ঈফু য়া, ফা 

 কখাাঁঢ কখাাঁঢ ওযা (هُجَغ،هِجبع،هْجغ(

(শুকুয), টঙ্কা ফাচান, ঠও ঠও 

ওলয ালন ান ওযা to  flatter, 

to squat, sit, to grunt, trumphet 

هُْجغَ هُجّبع َطَ অাভানজও ফযলি hedgehog 

خ َهُجَّؼَبدَطَهُجَّؼََ  ঝুল, করালভয ঝুল 
hat, cap, felt cap 

وَجََّ غَ ُٓ  ঝুল লযলঢ hatted 

 

 ফীঢ য়া, পুলর  ]هجوت[َهَْجوَتََ

ঞা, to swelk, bulge 

بةَ هَجَبه٤ُِْتَطَهَْجوََ  ওালঞয ঔযভ 
wooden clog 

٢َ هَجَبه٤ِْجَِ  কলযও nail, tack 

 

َََ  এলকলয় অা to come ( هَجََْ(]ٕ[َهَجِ

 

َََ ٍَْٞ،هجَبََُخ(]ً[هَجِ ٍَْٞ،هُجُ  ,গ্রন ওযা ( هَجُ

লবফাদন ওযা, স্বীওায ওযা, 

ারন ওযা, অনুকঢয ওযা to 

accept, to give reception, to admit, 

to obey (٠ََٛٙةَك٢) 

َََ  (٠َٛٙ) II অদয ওযা to kissهَجَّ

َََ  III ভুঔাভুঔী য়া, কভাওালফরাهَبثَ

ওযা, কদঔা ওযা,লযদণন ওযা, 

াক্ষাৎওযা,এওলত্রঢ য়া, গ্রন 

َطَ ُ٘ َٗ ٓوبث٤ ٓوجٞ  روجَّ                                      
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ওযা, কপযঢ কদয়া, ঢুরনা ওযা, 
to be face to face, to meet, to 

confront, to call on, to interview, to 

receive, to repay, to compare 

َََ  IV ওাঙাওালঙ অা, খুলয أَْهجَ

দাযান, গ্রয য়া, 

ঞা(চাাচ), ভনলমাক কদয়া, 

অত্মলনলয়াক ওযা, দঔর ওযা, 

অগ্র কনয়া, মায়া, অা, মণাপ্ত 

য়া, শুরু ওযা  

to come close, totirn, to ebark, to 

devote, to take, interest, to occupy, 

to dedicate, to babundant, to go, to 

come, to begin 

َََ  ,V গ্রন ওযা, ম্মঢ য়া رَوَجَّ

কানা, নূলভাদন ওযা, to accept, 

to receive, to hear, to grant 

َََ  ,VI যষ্পয ভঔাভুঔী য়া رَوَبثَ

এওলত্রঢ য়া, ঢূরয য়া, to 

face to face each other,to get 

togather, to b compared 

َََ  VIII গ্রন ওযা, ঔুীলঢ اِْهزَجَ

লনলয়ালচঢ য়া  to accept, to 

apply one self gladly 

َََ زَْوجَ ٍْ  X ভুঔ লপলযলয় কনয়া, কদঔা اِ

ওযা, কভাওালফরা ওযা, কনয়া, 

ফাকঢ চানান, to turn face, to 

meet, to take upon, to receive 

guest 

ََُ  ,ূলফণ, অলক (ظوف  adv) هَْجًَلَ،َهَْج

আলঢূলফণ, কওালর previously, 

fromerly, earlier, before 

 ,ূলফণ, অলক, আলঢূলফণ, কওালর هَْجَِئِنَ 

এওদা, এওফায previously, 

fromerly, earlier, before, once 

َََ   লওঙূক্ষড ূলফণ, অলক (عبهprep) هُج٤َِ
shortly before, prior to- 

َْٕ  লওঙুক্ষড ূলফণ (ؽوف conj) كُج٤َََِأ
shortly before 

ََ هُجَْ  অলকয ং, াভলন, fore 

part, front part – ََُهُج ْٖ ِٓ ََ  াভলন, 

াভলন কণলও infront, from the 

front 

 ََ  ,ক্ষভঢা, াভণণযঢা power هِجَ

ability-  

َََ  ,ঈলস্থলঢলঢ, াভলন (عبه prep) هِجَ

লনওলঝ, প্রলঢ in the presence of, 

before, near, towards 

،َهُْجََلدَطَهُْجََِ  َ خ َهُجَ  ঘুভ ুkiss 

 هجَ                           هجَ
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خ َهِْجََِ  লওফরা, নামাচ অদালয়য 

লদও kibla, directon in praying 

٢َ هِجَِِْ  দলক্ষড south 

َْٞ ٍَ هَجُ  বযণণনা, স্বাকঢভ, 

গ্রনলমাকযঢা, স্বীওৃলঢ, নুলভাদন 
reception, welcome, acceptance, 

approval, consent  

ََ هَج٤َِْ  লনশ্চয়ঢা দানওাযী, 

চালভনদায, যওভ, প্রওায, নভুনা, 

ককাত্র gurantor, bailsman, kind, 

specimen, tribe 

َطَهَج٤ََِِْ َُ خ َهَجَبئِ  ককাত্র tribe 

٢َ هَجََِِ  ককাত্র ম্পলওণ ঢ, ককাত্রীয় 
tribal 

خ َهَجَبََُ  চালভন, লনশ্চয়ঢা, ঘুলি, 

ম্মলঢত্র bail, guranty, contact 

agreement 

خ َهِجَبََُ  ধাত্রীলফদযা, obstetrics 

 ভুলভাভুঔী, ানা (عبهprep) هُجَبَُخََ

াভলন, াভলন, ঈল্টালদলও face to 

face, infront 

ََ رَْوِج٤َْ  ঘুভ ুকদয়া, ঘুভু kissing 

ٍََ  ভুলভাভুঔী, ানা (عبه prep) هِجَب

াভলন, াভলন, ঈল্টালদলও face to 

face, infront 

وبثِخ َ ُٓ  ভুওালফরা, রডাআ, াক্ষাr, 

অলরাঘনা, কশ্রাঢা, বযণণনা, ঢূরনা, 
encounter, meeting, conversation, 

discussion, audience, comparison, 

reception 

ٍَ اِْهجََ ب  ওালঙ ঝানা, অকান, 

লবকভন, কৌাঁঙা, খূযড, অলফদন, 

ভনলমাক, াডা, ঈলদ্রৃক, লঘলদা, 

কৌবাকয, ঈন্নলঢ approach, 

advance, arrival, turning, plication, 

attention, concern, demand, 

prosperity 

ََ رَوََ جُّ  ধাযডক্ষভঢা, ংলফদনীরঢা, 

কঘঢনা  receptivity, susceptibility, 

ٍَ اِْهزِجََ ب  বযণণনা reception 

زِوجََ ٍْ زِْوجَباَلدَطَاِ ٍْ ٍَ اِ ب  বযণণনা, 

লফলযাধীঢা, বলফলযৎ reception, 

opposition, the future – ََزِْوج ٍْ باًلَاِ  
বলফলযলঢ in future 

ََ هََ بثِ  প্রূলঢলফদ লঘলওৎও, ধাত্রী, 

অলঙ (ভা), দায়ী, ধাযলন 

 هذَّ                                هجََََ
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ভণণ, লফনযস্ত obstetrician, coming, 

responsible, disposed 

،هَبثََِلدَطََهَبثََِِ َُ اثِ َٞ خ َهَ  ধাত্রী, প্রলফ 

ায়ঢাওাযী, midwifem -ََُ اثِ َٞ هَ  

অধায, াত্র, ধাযও, ূরু, ুত্রাঢ, 

অযম্ভ, নুষ্ঠান receptacle, 

container, beginnings  

٤َِِّخ َ  ,ক্ষভঢা, াভণণয, প্রফনঢা هَبثِ

ক্ষভঢা, লফনযা, দায়, আচ্ছা 
power, capacity, ability, disposition, 

aptitude, fitness, tendency, lbility, 

َْٞ ْوجُ َٓ ٍَ  গ্রনলমাকয, মুলিংকঢ, 

ন্তুষ্টচনও, নুকঢ, নভনীয়, 

ঙন্ননীয়, স্বাকঢ acceptable, 

reasonable, satisfactory, pleasing, 

aminable, welcome, well-being 

وَجََِّلَ دُٓ  রুঘীফধণও aopetizers 

 ََ وَبثِ ُٓ َٕطَ ْٞ وَبثُِِ ُٓ  লবভুঔ, লফলযঢ, 

ভুলঔাভুঔী, ঈল্টা, ভানুালঢও, 

ভচলুয, ালযশ্রলভও, facing, opposit, 

equivalent, wage, 

renumerationrenumeration – (prep) 

َََ وَجِ ُٓ নফযীত, লযফলঢণ , াভলন 

opposite,instead of, infront of 

(prep)  

 ََ ْوجِ ُٓ  অলঙ, লযয(ভা, 

লদন)coming, next 

ْوزَجََ ُٓ ََ  প্রাযম্ভ, শুরু, ভূঔয prime, 

early, beginning 

زَْوجَِ َْ ُٓ ََ  গ্রাও, গ্রনওাযী মন্ত্র 
receiver, 

زَْوجََ َْ ُٓ ََ  াভলনয ং, াভলন, 

ম্মুঔ বাক, বলফলযৎ front part, 

front, face, future 

 َ٢ِِ زَْوجَ َْ ُٓ বনফলযৎ future (adj.)  

٤َِِّخ َ زَْوجَ َْ ُٓ বনফলযতফাদ futurism  

ََٖ  II চন ওযা(চন [هجٖ[َهَجَّ

মন্ত্র), to weigh (٠ٛ) 

 َٕ  চন মন্ত্র, চন ওযায ভঞ্চ هُجَّب
stellyard, platform scale 

طَهَجََ بءَ أَْهج٤َِخَ   ফাললযয দীখণ কালাও 

লফলল an outer garment 

 

 ,লঔরান ওযা ( هْجٞ(َ]ٕ[هَجَب

ধনুওাওৃলঢ ওযা, কঢাযড ফানান 

ফাাঁওালনা, বাাঁচলনা to vault, to arch, 

to bend (٠ٛ) 
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طَهََأَهَْ َٞ ج٤َِخَ  ْج  লঔরান, লঔরান মুঢ 

ঙাদ, বূকবণ স্থ বান্ডায, ুযঙ্গ, 

ুযঙ্গণ vault, vaulted roof, cellar, 

tunnel, adit 

ََٞ ح َهَْج  লঔরান, vault 

بءَ هِجََ  লফযঢা, ভধযফলত্তণ স্থান 
interval, interspace 

كََ ْٞ إهَجُ  ওযালেন captain 

 

 লভণযা ফরা, বূর ফনণনা (هََّذ(]ٕ[َهََذََّ

ওযা, বূর নুফাদ ওযা, যলনন্না 

ওযা to tell a false-hood  to render 

falsely, to caluminate 

 VIII ভূলরাৎাঝন ওযা, লনভূর اِْهزَذََّ

ওযা, to uproot, to annihilate 

 ,যলনন্নওু, slanderer هَزَّبدَ 

defamer 

ََ َطَهَز تَ أَْهزَبة   লণ্ড, দরা, কুাঁ চ lump, 

hunch, loaf 

ََ بك َهَز  কাঙ(ওাাঁঝায)লফলল 
Astragalus 

 

َْٞه(]ٕ[]ٗ[َهَزَوََ ُ  ,ওাডয ওযা (هَزَْو،هُز

ওৃড  য়া, লভঢফযয়ী য়া to 

be stringy, to be economical 

 ,II ওাডয ওযা, ওৃড  য়া هَزَّوََ

লভঢফযয়ী য়া to be stringy, 

economical 

 ,IV ওাডয ওযা, ওৃড  য়া أَْهزَوََ

কযীফ য়া, লভঢফযয়ী য়া, 

দালযদ্র ীলডঢ য়া  to  be 

stringy, parcimonious, to be poor 

زْوَ هََ  ওৃডঢা, লভঢফযয়ীঢা 
stringiness,  parsimony 

ح َهَزَوََ  ধূরা dust 

ََ بهَ هُز  কন্ধ, ঘ্রাড(ঔাফায) smell, 

aoroma 

 ওৃডঢা, লভঢফযয়ীঢা رَْوِز٤ْوَ 
stringiness,  parsimony 

برِوَ هََ  ওৃঝড, লওঝা, লভঢফযয়ী 
stinginess, parsimony, mmiserly 

ْوزِوَ  ُٓ ، ِّو  وَز ُٓ  ওৃড, লওঝা, লভঢফযয়ী  
stinginess, parsimony, mmiserly 

َََ َ  ঢযা ওযা, ঈভ (هَزََْ(]ٕ[َهَز

ওযা, দযূ ওযা, লভলশ্রঢ ওযা, 

 لتل                                           هذَّ
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চানা, to kill, to mitigate, to mix, to 

know (َٙة٠َٛ) 

ََّ َََهَز  II ঢযা ওযা, ধ্বং ওযা, 

ঢযারীরা ওযা to kill, to massacre, to 

carnage (ْٛ) 

َََ  (ٙ) III মুদ্ধ ওযা to battle هَبرَ

َََ  VI এলও লযয ালণ মুদ্ধ رَوَبرَ

ওযা to battle one another 

َََ َ  VIII এলও লযয ালণ মুদ্ধ اِْهزَز

ওযা to battle one another 

َََ زَْوزَ ٍْ  X চীফন লফন্ন ওযা, ভৃঢুয اِ

ঈলক্ষা ওযা to risk ones life 

ََ هََ زْ  ঢযা, ঔুন, নযঢযা killing, 

murder, homicide 

َطَ  َ ََ أَْهزَ هِزْ  ত্রু, প্রলঢদ্রৃন্দী, লফক্ষ 
enemy, opponentmrival, foe 

ََ هَز٠ََِْطَهَز٤َِْ  ঢযাওৃঢ, লনঢ 

(মুলদ্ধ),লঢঢ killed, killed in 

battle, fallen 

ََّ ٍَ هَز ب  ঔুনী, ঔুন ওলয এভন, প্রাড 

নাও, ভাযাত্মও murderous, fatal, 

mortal 

 লধও ভযাত্মও, লধও أَْلتَلُ 

প্রাডনাও, more lethal, deadlier 

 ,ঔুন, ভৃঢুয, ভাযাত্মও মুদ্ধ َمْمتَل  

murder, death, deadly battle –  َُممَاتِل 
প্রাডখাঢী ঙ্গ, নাচওু ঙ্গ 

প্রঢযঙ্গ, vital body part, mortal organ 

 ওাআঔানা, লনষু্ঠয َمْمتََُلت ج َمْمتَلَة  

ঢযারীরা, ঢযা, লনধন, ঢযরীরা, 

ধ্বংমজ্ঞ  butchery, slaughter, 

massacre, carnage, 

 মুদ্ধ, দ্রৃন্ন, যড, ংখাঢ لِتَال  
combat, war, struggle, battle 

 َ٢ُِ  মুি, ভাযাভালয fighting, battleهِزَب

وَبرََِخ َ َٓ ংখলে, মুদ্ধ, দ্রৃন্দ, যড, ংখাঢ 
combat, war, struggle, battle 

 fight,   

 াযস্পলযও দ্রৃন্দ mutual تَمَاتُل  

struggle 

 ,ভাযাত্মও لَتَلَة ، لُتَّال   ج لَاتِل  

ভযডীর, প্রডখাঢী killing, killer, 

murdere, mortal fatal -  لَتَلَة ،لُتَّال কম 

ভালয, ঢযাওাযী, ঔুডী, গুপ্তখাঢও 
killer, mdere, assassin 

 প্রাডখালঢ ফস্তু lethal agent لَاتَُِلت

 هؾََََََََََََََََََََََََََََََٜ                 لتل       
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ََّ وَز ُٓ ََ  লবজ্ঞ, নুীলরঢ, যীলক্ষঢ 
experienced practiced, tried 

 ,কমাদ্ধা, প্রলঢদ্রৃলন্নঢাওাযী ُممَاتِل  

তনয, মুদ্ধ, মুলদ্ধয fighter, 

conbatant, worior, relating to battle 

(compound) 

وَبرَِِخ َ ُٓ  কমাদ্ধা, প্রলঢদ্রৃলন্নঢাওাযীকড, 

তনযকড, woriors, fighters 

وَبرََِِ ُٓ وَبرََِلدَطَ خ َُٓ  মূদ্ধ লফভান, 

কফাভারু লফভান combat plane, 

light bomber 

ْوزََ ُٓ ََ زَ  মুদ্ধলক্ষত্র, মুদ্ধ ভয়দান battle 

ground, battle field 

زَوَْ َْ ُٓ ََ زِ  ভৃঢুযবয়ীড, াী death-

defying, 

 

ََْ َ ّ(َ]ٕ[َهَز ْٞ ُ  ধূরা ঈডান to rise (هُز

(dust) 

ََْ زَْوزَ ٍْ  IX ওারলঘ য়া, ওার যলঙ্গয اِ

য়া to be dark, to blackish 

خ َ َٔ  ,ওারলঘ, ওার, ভলরন blackish هُزْ

dark gloom 

 َّ  ,ওারলঘ, ওার, ভলরন blackish هَزَب

dark gloom 

َُْ  ওার যলঙ্গয, ওারলঘ, ওার أْهزَ
dark-colored, blackish, black 

 َْ َُْطَهَبرِ ارِ َٞ  ওার, black, dark هَ

 

 ,কঝলন অনা, লঙাঁডা (هََشَّ(]ٕ[َهَشَّ

লনভূণর ওযা to pull out, tear out, 

uproot (٠ٛ) 

 VIII কঝলন অনা, লঙাঁডা, লনভূণর اِْهزَشََّ

ওযা to pull out, tear out, uproot 

(٠ٛ) 

ََّ بءَ هِض  া, াকাঙ cumcumber 

 

 ওাা, ওাল কদয়া to cough هََؼََّ

َطَ َـ أَْهَؾبػ  هُ  লফশুদ্ধ, লভলশ্রঢ, 

দলূডীড, অর genuine, pure, 

unmixed, unadultrated 

َطَهُْؾجََ خ َهَِؾبة   কফযা, লঙনার, 

ফাযাঙ্গনা whore, prostitute 

 

ََٜ ََٜ،َهَِؾ  (هََْؾٜ،هَََؾٜ(]ف[َ]ً[َهََؾ

ফৃলষ্টীন য়া to be rainless year 

ََٜ  ,II যাকায়ন ওযা, ঘাাঁঘা هَؾَّ

লযষ্কায ওযা to pollinate, to 

scrape (٠ٛ) 

 َٜ  هلّك                                         هْؾ
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ََٜ  IV ফৃলষ্টীন য়া to be أَْهَؾ

rainless year 

َٜ هََ ْؾ  লফলষ্টয বাফ, ফৃলষ্টীন, 

শুষ্কঢা, দঃুলবণ ক্ষ, বাফ, 

rainlessness, dryness, famine, 

want 

 

 গ্রা ওযা, ভুলঙ (هَؾَْق(]ف[هََؾقََ

নয়া, ফন ওযা to swallow, to 

sweep away, to carry away (٠ٛ 

river) 

 ,VIII গ্রা ওযা, ভুলঙ নয়া اِْهزََؾقََ

ফন ওযা to swallow, to sweep 

away, to carry away (٠ٛ river) 

َطَهِؾََ ف  ْٞ ،هُُؾ قَ هَِؾلَخ ،أَْهَؾبف   ভাণায 

ঔুলর, skull 

بفَ هُؾََ  কস্রাঢলস্বনী (নদী) 
torrential (river) 

 

َََ  শুষ্ক য়া, to be (هََؾَ(َ]ً[َهَِؾ

dry 

ََ هَؾََ  শুষ্কঢা, dryness 

 ََ  শুষ্ক dry هَِؾ

ََ هََ بِؽ  শুষ্ক dry 

ح َهَْؾََلَ  শুষ্ক dry ( ّ) 

َُخ َ ْٞ   শুষ্কঢা, dryness هُُؾ

 

ََْ  IV কঞলর কদয়া, কঝলন [هؾْ[َأْهَؾ

কনয়া, চলডঢ ওযা, ঞালয়া বডা 

to push, to involve, to jam-pack (َك٢

ٙ) 

ََْ  VIII টুফান, টুলফ মায়া, কফলকاِْهزََؾ

মায়া, বাঙ্গা, পাঝান, নুপ্রলফ 

ওযা,ছাাঁ কদয়া, লবডা, স্বীওায 

ওযা to immerse, to break,to 

invade, to burst, to jump, to rush, to 

embark (٠ٛ) 

ََٔ ْ َطَهُْؾ خ َهَُؾ  ভাযাত্মও ওাচ, লফদ, 

লফলদ ধালফঢ য়া, ওাঠিনয, 

ধ্বংওয লচলনল, দলুবণ লক্ষয ফঙয 
danger, difficulty, a rushing to 

danger, destructive thing, year of 

famine 

ْوؾََ ِٓ َُْطَ وَبِؽ٤ْ َٓ َّ ب  কফলযায়া, কম 

কফলযায়া লফলদয ছূাঁ লও কনয়, 

দঃুাী, ঞওাযী reckless, 

daring, imprudent 

َّ اِْهؾََ ب  মৃ্পিঢা, ঝানা, চলডঢওযড 
dragging, implicating, involement 

 هلهَََََََََََََََََََََََََ                                     هل



102 

َّ اِهزِؾََ ب  বাঙ্গড, কফলক প্রলফ, 

ফরূফণও প্রলফ, নুপ্রলফ, 

ফলযািভন, ছড ফা breaking, 

inrush, irruption, invasion, 

incursion, stroming 

ََٞ إأهَبِؽ٠،أَهَبػ ََطََاِْهُؾ  ুকলন্ধ কাঙ, 

পুর কাঙ লফলল camomole, 

daisy 

 আলঢভলধয, এআভাত্র ( ؽوفparticle) هَلَْ

(ঢীঢ ওালরয ওালচয অলক), 

ম্ভফঢ, কওান ভয় 

(বলফলযৎওালরয ওালচয অলক), 

already (past), some times, may, 

might (present) 

 

 ওাঝা(রম্বারম্বী),কচ্ছদ (هََلّ(]ٕ[هََلََّ

ওযা, এায ায ওযা to cut, to 

chop off 

 II ওাঝা (রম্বারম্বী), কচ্ছদ هَلَّكََ

ওযা, এায ায ওযা to cut, to 

chop off 

ْٗوَلََّ  VII কপলঝ মায়া, লফলষ্ফালযঢ اِ

য়া to split, to burst 

 VIII ওাঝা(রম্বারম্বী), কচ্ছদ اِْهزَلََّ

ওযা, এায ায ওযা to cut, to 

chop off 

طَ هِل َأَهُلَ   পালর (ঘাভডায), লপঢা 
strip, thong 

طَهِلََّهَِ ح َلَكَ   কস্কর, কযর, কাচা ওযায 

দন্ড, রুরওাঞ, ং, ঝুওযা, দর, 

গ্রু ruler, rail, scale, parts, 

groups 

ل َهَِل٣َْ  ওাঝা  শুওনা ভাংলয 

ঝুওযা, cut and dried meat 

طَهََ كَ  ْٝ ل َهُلُ  ওাঞালভা, কডড, কেভ, 

অয়ঢন,লযভান, shape, build, 

frame, volume, bulk, quantity, size 

 

 ,লঙদ্রওযা, পুঝা ওযা (هَْلػ(َ]ف[َهَلَػََ

ফাদ কদয়া, দনুণাভ ওযা, কালর 

কদয়া, লঢযষ্কায ওযা, প্রঢযাঔান 

ওযা, ক্ষলঢ ওযা,কঙাঝ ওযা,ঔফণ 

ওযা, রঙ্ঘ্ন ওযা, অিভন ওযা, 
to slander,to defame, to rebuke, to 

rejec, to impair, to violate, to offend 
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 VIII অগুলন নাডা কদয়া اِْهزَلَػََ

(যলটয) ,লফলফঘনা ওযা to 

strikr fire (flint), to consider 

ْلػَ هََ  ফাদ, দনুণাভ, লনন্না, ওরঙ্ক, 

কালর, ফক্ষয়, ক্ষলঢ, হ্রা slader, 

calumny, defamation, disrepute, 

censure, depreciation, detraction, 

impairment 

 ، ََطَأَهَبِك٣ُْؼ،أَْهلَاػ  ،هِلَاػ  هِْلػَ أَْهلُػ   ঢীয, 

ঢীযদন্ড arrow, arrow shaft 

َطَهََ  لَػَ أَْهلَاػ   ালন ঔায়ায াত্র, 

ওা, চলনয এওও(অযদাফ) 
drinking bowl, cup, glass, a dry 

measure 

،َهَلََّ اػَ هَلَّاَؽبدَطَهَلَاَؽخَ   অগুন 

জ্বারালনায ওঠি, লরআঝায (অগুন 

জ্বারালনা) flint, fire iron, steel 

ْولَؽََ خ َِٓ  অগুন জ্বারালনায করৌদন্ড, 

fire iron 

 

 ঠিও ওযা, অলদ (هَْله(]ٕ[]ٗ[هَلَهََ

ওযা, বাকয করঔা 

(অিাঢায়ারয) to decide, to 

decree, ordain 

ْولَُهح ،هُْلَهح (َ]ٗ[َهَلَهََ َٓ ْولََهح، َٓ ْوِلَهح، َٓ ),  

 ,ক্ষভঢা যাঔা, ণাওা ( هَلَه(َ]ً[َهَِلهََ

াভণণয ণাওা, ভান য়া, লওঙু 

ওাযায ম্ভফনা ণাওা, কমাকয 

য়া to possess strengt, power, 

to have the possibility to do, be 

capable (ٕػ٠َٛ٠َِا) 

 ,II ঠিও ওযা , লনলদ্দণষ্ট ওযা هَلَّهََ

বাকয করঔা, অলদ ওযা, ূলফণ 

লনধণাযন ওযা (অিাঢায়ারায) 

নুভান ওযা, ওয লনধণাযন ওযা, 

প্রঢযাা ওযা, ঈচ্চ ভূরয ঘায়া, 

স্বীওায ওযা, ায়ঢা ওযা, 

অবা কদয়া(গ্রা)to appoint, 

assign, determine, ordain, decre,  

pre ordain, predetermine (act of 

Allah s.t), to asses, to estimate, to 

appraise, to aticipate, to gues, to 

esteem high value, to enable, to 

imply an expression(gram) (ٍََ٠ٛ

 (إَػ٠َِة

ػ٠ََِٙ) IV ক্ষভ ওযা to enable أَْهلَهََ

٠ٛ) 

 ,V লনমুি য়া, লনলদ্দণষ্ট য়া رَوَلَّهََ

লনধণালযঢ য়া, বালকয ণাওা, to 

 هلهَََََََََ               هله
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be apointed, determined, fated, 

decreed 

 ,VIII ক্ষভঢা যাঔা, ণাওা اِْهزَلَهََ

াভণণয ণাওা, ভান য়া, লওঙু 

ওাযায ম্ভফনা ণাওা, কমাকয 

য়া to possess strengt, power, 

to have the possibility to do, br 

capable (ٕػ٠َٛ٠َِا) 

زَْولَهََ ٍْ  X ক্ষভঢা ঘায়া اِ

(অিাঢায়ারায ওালঙ) to ask 

for strength (Allah s.t) 

َطَهَلَْ هَ أَْهلَاه   ফযালপ্ত, ুলমাক, লযভান, 

ভা, ায, কশ্রডী, ভাত্রা, ভূরয, ভমণাদা, 

বাকয, ঢওলদয extent, scope, 

amount, rate, measure, amount, 

degree, worth, rank, divine decree, 

fate 

َطَهَلَْ هَ أَْهلَاه   ঢওলদয, বাকয, লনয়লঢ, 

ওালরয লরঔন devine 

foreordainment, fate, destiny, lot 

خَُاُوَْلِه٣ََّ  ওালদলযয়া ম্প্রদায় a 

misled theological school adserting 

man‘s free will dening lot 

َطََهِلَْ ه  ْٝ هَ هُلُ  যান্নায াত্র, কওঝলর, 

cooking pot, kettle 

َطَهِْلَهح َ  ,যান্নায াত্র, কওঝলর هِلَه 

cooking pot, kettle 

 

ح َهُْلهََ  ক্ষভঢা, লি, ওামণওযঢা, 

কমাকযঢা, াভণণয, অগ্র, ীভ 

ক্ষভঢা (অিাঢায়ারায)power, 

strength, potency, capability, 

aptitude, omnipotence 

 িভতাধাযী, লিারী, ভণণযهَِل٣ْوَ 
powerful, potent, capable 

هَُأَْهلََ  লধও লিফান, লধও 

ক্ষভঢাফান, লধও ভণণ more 

pwerful, mighter, more cpable 

ْولَُهح َ َٓ  ক্ষভঢা, লি, ওামণওযঢা, 

কমাকযঢা, াভণণয, অগ্র, ীভ 

ক্ষভঢা (অিাঢায়ারায) 
power, strength, potency, 

capability, aptitude 

ْولََ ِٓ وَبِك٣ُْوَطَ اهَ َٓ  ভা, স্থান  

ভয়য লযলধ, ুলমাক, ফযালপ্ত, কচ, 

ায, ভাত্রা, লযলধ, লযভান 
measure, extent, scope, scalr, rate, 

amount, quantity 

وَ رَوَبِك٣ُْوَ،رَْوِل٣َْوادَطَرَْوِل٣َْ  নুভান, 

ভূরযলনধণাযধন, ভুরযায়ন, 

 هلًََََََََََََََََ                        هله
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ওযালযাড, ায লনধণাযড, ভূরযভান, 

ঈচ্চভূরয, ধাযনা, ফাওযকঞন 

ম্পলওণ  অবা(গ্রা)estimation, 

appraisal , assessment, rating, 

calculation, esteem, appriciation, 

implication of sytax (gram)-  

ادرَْوِل٣ْوََ  ভাড লনধণায, 

ভূরযায়ন(ঙাত্র), grading, 

evaluation (students)-  

ًوارَْوِل٣َْ  লযাক্ষবালফ, ফস্তুঢ, 

implicitly, virtually 

 ,ক্ষভঢা, লি, ওামণওযঢা اِْهزِلَاهَ 

কমাকযঢা, াভণণয, অগ্র, ীভ 

ক্ষভঢা (অিাঢায়ারায) 
power, strength, potency, 

capability, aptitude 

بِكهَ هََ  ক্ষভঢাধয, লিারী, 

ক্ষভঢাারী, powerful, potent, 

mighty, 

هََ ْٝ ْولُ وَبِك٣ََْادَٓ َٓ ََْٝوَُ،َ ْولُ َٓ هَ طَ  
বাকযলনলদণ, লনধণালযঢ, decreed, 

fated – َْوَبِك٣ وََُٓ  বাকয, ওালরয 

লরঔন destiny, fate – 

وَْ هَََٓ ْٝ ادلُ  াভণণয, কমাকঢা, ক্ষভঢা, 

ঈওযড capability, ability, 

resources 

وََ هَ ُٓ لِّ  ভূরযলনধণাযও, ওযালযা ওাযী 
appraisal , taxer 

وَلََها ُٓ وَلََََّدرَوَبِك٣ُْو، ُٓ هَ طَ  
বাকযলনলদ্দণলঢ, লফলধলরলঔঢ, উহ্, 

ন্তলনণলঢ, ফস্তুঢ(ফাযঢ নয়) 
decreed, predestined, implied, 

implicit, virtual – وَلَهََ ادُٓ  বাকয, 

লযডলঢ, ভূরযলফঘায fates, 

destinies, estimates 

 ভূরযানয়ত, নুলভঢ estimatedرَْوِل٣ِْو١َ 

 িভতা, লি, াভণণয, কমাকযঢাاِْهزِلَاهَ 
might, power, strength, ability 

 ,নক্ত, ক্ষভঢাধযهَبِكهَ 

লিারী,possessing power, 

potent, powerful 

وَبِك٣ُْو، ْولُٝهادََٓ هَ ََٓ ْٝ ْولُ َٓ طَ ননধোনযত, ূফণ 

লনধণালযঢ decreed, predestined, 

fated وَبِك٣ْوَُ َٓ- বাকয, লনয়লঢ destiny, 

fate ْولُٝهاد َٓ- াভথেয, কমাকযঢা 
capability, ability 
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هَ  وَلِّ ُٓ ননধোযও,ভূরযলনডণায়ও, 

ওযলনধণাযও estimated, taxer 

وَلَّهَ  ُٓ وَلََّهادَطَ ُٓ নডিীওৃত, লনধণালযঢ, 

ন্তলনণলঢ, বাকয, নুভান decreed, 

implied, fates, destinies 

ْوزََ ِلهَ ُٓ  ক্ষভঢাধয, লিারী, দক্ষ, 

ভণণ, ফুদ্ধভান possessing power, 

strenght, powerful,  potent, 

capable, talented 

ًََ ٍََخ،هُلًَْ(]ى[َهَلُ  লফত্র য়া (هَلَا
to be pure 

ًََ  ,II লফত্র ওযা, ভণন ওযা هَلَّ

লফত্র কখালনা ওযা 

(অিাঢায়ারালও), to sanctif, to 

dedicate, to  glorify (Allah s.t) 

ًََ  V লফত্র য়া to be sacred رَوَلَّ

ًَ هََ ْل  শুলঘঢা, লফশুদ্ধঢা, লযচ্ছন্নঢা, 

লফত্রঢা, holiness, sanctity, purity 

 ًَ  ,অশ্রয়স্থর, খয sanctuary -أَْهلَا

shrine 

 َ٢ ٍِ  ,লফত্রঢা লফলয়ও, লফত্র هُْل

লফত্র ফযলি, relating to holiness, 

holy, sacred, saint 

٤َّخ َ ٍِ  লফত্রঢা, লফশুদ্ধঢা, শুলঘঢা هُْل
holiness, sacredness, sanctity 

ٍَبدَطَهُلََّ َ،هُلَّا ٌُ ًَ هَلَاِك٣ْ ا  িীষ্টানলদয 

তনলবাচ ফণ mass 

ٍَخ َ  লফত্রঢা, লফশুদ্ধঢা, শুলঘঢা هَلَا
holiness, sacredness, sanctity 

َْٝ ًَ هُلُّ  ফলঘলয় লফত্র most holy – 

ًَُ ْٝ  অিাঢায়ারায গুড the اُوُلُّ

Most holy (Allah s.t)  

َْ٣ َٕطَهِلِّ ْٞ ُْ ٌَ هِِل٣ّْ  লফত্র, শুদ্ধ, িীষ্টান 

াধু holy, saintly, saint 

ًَ أَْهلََ  লধও লফত্র, লধও শুদ্ধ 
more hollowed, more sacred 

ََٔ ْوِلًث٤َُْذ(َاُ  ) কচরুচালরভ 
Jerusalem 

 ٌَ  ,শুলদ্ধওযড, লফত্র ওযড رَْوِل٣ْ

অত্মলনলয়াক, ঈrমান, অযাধনা, 

ঈানা sanctification, hollowing, 

dedication, celebtation, worship 

وََ ُٓ ًَ لِّ  শ্রদ্ধ, বলিূডণ respectful, 

reverent 

وَلََّ ُٓ ًَ  লফশুদ্ধ, শুলঘঢাপ্রাপ্ত, লনষ্ঠ, 

লফত্র,শুদ্ধ hallowed, dedicated, 

 هلََََّ                 هلًَََََ
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holy, sacred – ٍََ وَلَّ بدُٓ  লফত্র 

লচলনল, sacred things 

 ًَ زَوَلِّ ُٓ  লফশুদ্ধ, শুলঘঢাপ্রাপ্ত, লনষ্ঠ, 

লফত্র, শুদ্ধ hallowed, dedicated, 

holy, sacred 

 

ََّ َّْٝ(]ٕ[هَلَ  অকালনা to procede (هَلَّْ،هَُلُ

(ٙ)  

 

ََّ ّ(]ً[هَِل ْٝ بٕ،َهُلُ َٓ ْولَّ،هِْل َٓ ) অা, 

কৌাঁচা to come, arrive 

 

ََّ ََٓخ(]ى[َهَلُ  ,ুযাঢন য়া (هِلَّ،هَلَا

প্রাঘীন য়া to be old 

ََّ  ,II এগুলঢ কদয়া, অলক াঞানهَلَّ

অলক ওযা,  প্রাধানয কদয়া, 

লফবাফও ভলনানীঢ ওযা, তঢযী 

ওযা, প্রস্তাফ ওযা, প্রদণন ওযা, 

স্তান্তয ওযা, ক ওযা, 

অত্মলনলয়াক ওযা, ঈস্থান ওযা, 

যীক্ষা কনয়া, অদারলঢ ালচয 

ওযা, বযস্ত যান, ভলয়য অলক 

মায়া to make proceed, to send 

forward, to dispatch, to give 

precedence, to prefer, to appoint 

legal guardian, prepare, to keep 

ready, to offer, to submit, to file, to 

bring to tribunal, to make 

acquanted, to be fast in time 

ََّ  ,IV াী য়া, ঈদ্ধঢ য়া أَْهلَ

াী ওযা, অিভন ওযাto be 

bold, to make bold, to attack 

ََّ  V গ্রয য়া, ওাঙাওালঙ رَوَلَّ

অা, কভাওালফরা ওযা, অলফদন 

ওযা, অলদ ওযা, to come closer, 

to proceed, to meet, to apply, to 

order 

ََّ  VI কলওলর য়া, ফৃদ্ধ য়া رَوَبكَ
to be antiquated, to be old 

ََّ زَْولَ ٍْ  X অলঢ ফরা to ask to come اِ

(ٙ) 

 َّ  ,লফকঢ ভয়, লনওঝ ঢীঢ هِْل

অনালদওার, ীভ ওালরয, 

লনযন্তনঢা, ওারীনঢা 

(অিাঢায়ারায) remote 

antiquity, infinte pre-exsistance, 

timelessness (Allah s.t) 

ّ َطَهَلَْ َّ أَْهلَا  া, ধা, ওদভ foot, 

step 

 هلّ                           هلّ
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 َّ ُ  াভনা াভলন মায়া to go هُل

forward 

بُءَطََهَِل٣َْ َٓ ٠،هُلَ ِٓ ُْ،هُلَا َْ هَلَائِ  ূযাঢড, 

প্রাঘীন,-َُْ  ,নালদওালরয اُوَِل٣ْ

নন্ত(অিাঢায়ারায গুড) old, 

ancient, antique, existing- from 

imemorial, the Eternal (Allah s. )  

َْٝ َّ هُلُ  অা, কৌাঁঙা, coming, arrival 

َْٝ ّ َطَهُلُ َّ هُلُ  াী, ঈদ্ধঢ, লনলবণ ও, 

bold, audacious, courageous 

َُْطَ ّ َ،هَلَائِ َّ َهُلُ ْٝ َهُلُ  ফাঝালর chisel 

َّ لََّهَُ ا  াভলনয ং, াভলন fore 

part- َََّ هلَّا   (prep عبه)  াভলন 
infront of 

 

َْٝ َّ ه٤َْلُ  চাাচ ফা লফভালনয 

গ্রবাক pow, bow 

َُّأَْهلََ  লধও ুযাঢন, লধও 

প্রাঘীন older, more ancient 

ََّ٤ ِٓ خ َأَْهلَ  তচষ্ঠঢা seniority 

ْولَُ َٓ َّ  অা, কৌাঁঙা, অলফবণ াফ 
coming, arrival 

وَْ ِٓ َّ لَا  াী, ঈদ্ধঢ, লনলবণ ও, 

াভলযও দফী bold, audacious, 

courageous, a military rank 

َُْ َْ طَرَْوِل٣ََْروبك٣  াঞান, কপ্রযড ওযা, 

ঈস্থানা, কদয়া, লনষ্ঠা, প্রস্তাফ, 

ভূরযলফদন, স্মাযও, sending, 

dispatching, presentation, offer, 

dedication, tender, memorial – 

َُْرَوَبِك٣َْ  লববাফওত্রৃ guardian ship 

ََٓ خ َرَوَِل  প্রস্তা, ভূরযপ্রলঢলফদন, লনষ্ঠা, 

লযলঘলঢ, ঈস্থানাঈrকণ, ফলর, 

offer, tender, dedication, 

introduction, presentation, oblation 

 َّ  ,াীওঢা, ঈদ্ধঢা اِْهلَا

লনলবণ ওঢা, বয়ীনঢা, কূঢবয়, 

া, ঈলদযাক boldness,audacity, 

daring,fearlessnessdauntless, 

courage, enterprise 

َّ رَوَلََّ  গ্রকনযঢা, ুলফধা, লযঘারনা, 

ধাো, গ্রকলঢ, ঈন্নলঢ priority, 

advantage, advance, push, 

progress, advancement 

َِٓ ٢َ رَوَلُّ  প্রকলঢীর, প্রকলঢফাদী 
progressive, progressionist 

 هنعََََََ               كلََّ
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َّ رَوََ بكُ  ঢভালদ(ভয়), গ্রকলঢ 
lapse of time 

 َّ َٕطَهَبِك ْٞ ُٓ ّ ،هَبِك ْٝ ّ ،َهُلُ  ,কম কৌাঁঙর هُلَّا

কৌাঁঙা, অকন্তুও, অলঙ(ফঙয) 
arriver, arrival, coming (year) 

وََ ُٓ َّ لِّ  ঈস্থানওাযী, দানওায, কম 

কদয়, ভূরযলফদনওাযী, দাঢা offerer, 

tenderer, giver, donar 

 َّ وَلَّ ُٓ  ূফণলনলদ্দণষ্ট, াভলন, াভলনয 

ং, চাাচ ফা লফভালনয 

াভলনয লদও, লযদণও, াভলযও 

দফী prefixed, front, face, front 

part, bow, how, supervisor, a 

military rank-  

وَلََّ بُٓ ًٓ  অলক কণলও, গ্রীভ in 

advance, beforehand 

خ َ َٓ وَلَّ ُٓ بدَطَ َٓ وَلَّ ُٓ  াভলনয ং, 

চাাচ ফা লফভালনয াভলনয 

লদও, ফডদফী গ্রদঢু, বূলভওা, 

ঈস্থানা, ঈিভডলনওা, front, 

face, front part, bow, how, foremost 

rank, ambassador, preamble, 

froreword, preface 

زَوََ ُٓ َّ لِّ  ূফণফত্তী, াভলন গ্রযভান, 

গ্রকাভী, াভলনয, াভলনয ংল, 

ফায াভলন, ূফণফডীঢ, গ্রফত্তী, 

তচষ্ঠয preceding, moving forward, 

well advanced, infront, ahead, 

aforesaid, senoir 

 

 ঈত্তভ স্বালদয (هَلَْٝ(]ٕ[]هلٝ[َهَلََا

য়া  to be savory 

 

ََٝح(]ً[]هل١[َهََِلٟ  ঈত্তভ (هَلًٟ،هَلَا

স্বালদয য়া  to be savory 

ٟاِْهزَلََ  VIII নুকাভী য়া to follow 

( ٠َٛٙةَ ) 

َْٝ ح َهُلُ  নভুনা, ধযন, ঈদাযন 
model, pattern, example 

ِل١َ هََ  স্বালদয,ুস্বাদ ুtasty, palatable 

اءَ اِْهزِلََ  নুওযড, imitation – َةاِْهزِلَاًء  

নভুনা নুমায়ী following model 

طَهُنََّ ح َهَنَام ،َهُنَمَ   ঢীলযয াঔা, 
feather of arrow 

 

 ,ভয়রা য়া (هَنَاهََح،هََنَه(]ٕ[َهَنََهََ

লযষ্কায য়া to be dirty 

 

 ভয়রা য়া to be (هنَه(]ً[َهَِنهََ

dirty 
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 II ভয়রা ওয, ওরুললঢ ওযা to هَنَّهََ

make dirty 

زَْونَهََ ٍْ  X ভয়রা ভলন ওযা to اِ

deem dirtyand 

طَهَنَهَ َاهَ أَْهنََ  লযচ্ছন্ন, লফত্রঢা, 

uncleanliness, impurity – اهَ أَْهنََ  
ভয়রা, কনাংডা, লযষ্কায, লফত্র, 

dirth, filth, 

ِنهَ هََ  ভয়রা, লযষ্কায, লফত্র, 

কনাংডা dirty, unclean, impure, 

filthy 

َْٝ هَ هَنُ  ুস্বাদ,ু ঔুাঁঢঔুাঁলঢ, dainty, 

choosy, tasteful 

ح َهَنَاهََ  লযচ্ছন্নঢা, ভলরনঢা, 

লফত্রঢা, dirtiness, uncleaniness, 

impurity 

 َْٝ هََهَبمُ ْٝ ح ََهادَطََهَبمُ  ভয়রা, কনাংডা, 

লফলচ লচলনল, অফচণ না, 

লফত্রঢা(জনলঢও)dirt, filth, rubbish, 

garbage, unholiness (moral) 

وََ بِمهَ َٓ  ভয়রা লচলনল, ভয়রা, 

কনাংডা dirty things, dirt, filth 

 

 দনুণাভ ওযা, ক্ষলঢ (هَْنع(]ف[َهَنَعََ

ওযা, লনন্না ওযা, কীফঢ ওযা to 

defame, malign,vilify, backdite 

 

 লনলক্ষ ওযা, ফাদ (هَنَْف(]ٗ[َهَنَفََ

কদয়া, ধাো কদয়া, কঞরা, তফঞা 

ফায়া, দাাঁড ঝানা,দযূ ওযা, 

ফলষ্কায ওযা, ঔালর ওযা, কপলর 

কদয়া, দনুণাভ ওযা, লবমুি ওযা  
to thro, fling, to push, shove, to 

row, oar, to eject, to drop, to 

defame, to accuse (ة٠ََٛٙ) 

 II দাাঁড ঝানা to row هَنَّفََ

 VI এলও লযয লদলও رَوَنَّفََ

লনলক্ষ ওযা to pelt one another 

(٠ٛ) 

ْٗوَنَفََ  VII লনলক্ষপ্ত য়া to be اِ

thrown 

ْنفَ هََ  দনুণাভ, ফাদ, লভণযা 

লবলমাক, দাাঁড ঝানন, defamation, 

calumny, false acusation, rowing, 

oraing 

٢َ هَْنكَِ  ওরঙ্কূডণ, লনন্নাূডণ, 

কুৎাভূরও slanderous, libelous, 

defamatory 

 هّوَََََََََََََََ                         هنفََََ
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افَ هَنََّ  কফাভারু bomber- َََّهَن اكَخ ٤َََٛبَهحَ   

কফাভারু লফভান  

خ َهَنَائُِقَطَهَِن٣ْلََ  লনলক্ষলমাকয, কফাভা, 

ওাঢুণ চ, লফলষ্কাযও দাণণ projectile, 

bomb, shell, detonator 

وَب ْونَََٓ ِٓ فَ ِمُفَطَ  তফঞা, দাাঁড oar, 

paddle 

  

قَ رَْوِن٣َْ  দাাঁড ঝানা, তফঞা ফয়ান 
rowing, oaring 

خ َهَبِمكََ  লনলক্ষওাযী thrower 

كَخ َ ْٝ ْونُ َٓ ، ف  ْٝ ْونُ َٓ وَبِم٣ُْقَطََ َٓ كَبدَ، ْٝ ْونُ َٓ  
লনলক্ষলমাকয, কক্ষনাস্ত্র projectile, 

missile 

َطَهَنََ  ٍ ٍَ أَْهِنَُخ ،هُنُ ا  ভাণায ঘালন্ন 
occiput 

 

 ভয়রা য়া to (هَنًَٟ،هن١ََ(]ً[َهََِن١ََ

be dirty 

ٟأَْهنََ IV লফযি ওযা,মন্ত্রনা কদয়া, 

য়যান ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন ওযা to 

anno, to vex 

نًٟهََََ কু্ষদ্র ফস্তু যা(লঘালঔ), 

ধূরাওডা, foreign body in the eye, 

mote 

هِنًٟأَْهنَاء َطَ  ূক্ষ ওডা, ফালরওডা 

fine dust – ََاءَ أَْهن  বাভান ধূলরওডা 
floating particles 

 

 ,স্থায়ী য়া (هَوََاه(]ً[]ٗ[]هّو[َهََوََّ

স্থায়ী ওযা, ফা ওযা, ণাওা, to be 

settle, to settle, live, stay 

هََ  ,II লস্থয ওযা, লনধণাযন ওযهَوَّ

লদ্ধান্ত ওযা, লনলশ্চঢ ওর্, ঔফয 

কদয়া, স্বীওায ওযলঢ ফাধয 

ওযা, to decide, to determine,to 

decide, to confirm, to inform, to 

force to confess, 

 ,IV স্থায়ী ওযা,  যক্ষা ওযা, ফা أَهَوََّ

প্রলঢষ্ঠান তঢযী ওযা, স্থান ওযা, 

ম্মঢ য়া, স্বীওায ওযা, to 

settle, to safeguard, to sit, to set 

up, to install, to agree, to confess 

هََرَوَوََّ  V স্থায়ী য়া, লনলদ্দণষ্ট য়া 
to be settled, to be determined 

زَوَوََّ ٍْ  ,X স্থায়ী য়া, লফশ্রাভ ওযা اِ

ফা ওযা, লস্থলঢীর য়া, 

ুংঢ য়া, প্রলঢলষ্ঠঢ য়া 
to be settle, to rest, to to live, to be 

 هوَّ                                                              هوَّ
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establilized, be consolidated, be 

established 

وَ هََ  ঞাণ্ডা, ীঢর cold, cool 

 ঞাণ্ডা, ীঢরঢা, cold, coldness هُوَ 

ح َ  ঞাণ্ডা, ীঢরঢা, cold, coldness هِوَّ

َِٖ ُْؼ٤َْ حَُا  কঘালঔয প্রালন্ত هُوَّ
coscolation for the eye 

اهَ طََهَوَََادهََواهََ   ঈলফষ্ট, স্থায়ী, 

লনলদ্দণষ্টঢা, দঢৃ়ঢা, স্থায়ীত্রৃঢা, লস্থযঢা, 

লফশ্রাভ, ভয়ওার, অফাফ, ফাা, 

ফাশ্রাভস্থর, ালত্রয ঢরা 
sedentariness, fixedness, 

steadiness, stabilit, rest, duration, 

dwelling, residence, resting place-  

লদ্ধান্ত decision 

ح َهََواهََ  ঢরা, লনঘু বূলভ, কঝার, 

কবীযঢা bottom, low ground, 

depression, depth 

وَ هَِو٣َْ  ুঔী, ঢৃপ্ত, অনলন্নঢ, ঔুী 
happy, gratified, delighted, glad 

َهح ْٝ اِه٣ُْوَطَهَبُه َٞ  রম্বা করায  هَ

কফাঢর long necked bottle 

وََ َٓ َطَ وَبه  وَ َٓ  অফা, ফা, ফাডী, 

ংযক্ষলডয স্থান, ফায স্থান, স্থান, 

কস্ঘন , ফস্থান domicile, 

dwelling, residence, storage place, 

seat, place, station, position 

وَ رَْوِو٣َْ  ত্তন, প্রলঢষ্ঠা, ত্তলন, 

পয়ারা, লনমুলি, ওাচ, ফীলধ, 

ফযাফস্থানা, লদ্ধান্ত, ঘুলিয লফলয় 
establishment, settlement, 

appointment, assignment, regution, 

arrangement, decission, stipulation, 

condition  

اهَ اِْهوََ  ত্তন, ংস্থান, লবলত্ত, স্থালঢ 

ফস্তু, লনশ্চয়ঢা লফধান, লনশ্চয়ঢা, 

স্বীওৃলঢ, settling, settlement, 

institution, establishment, 

execution of confirmation, 

confirmantion, confession 

زِْووََ ٍْ اهَ اِ  ঈলফষ্টঢা, স্থায়ীত্রৃ, 

ফস্থানওযড, ভানযওযড, 

কদযীওযড, ত্তলন, ংস্থান, 

ধাযাফালওঢা, িওযড, ংলঢ, 

লস্থলঢীর, লস্থলঢীরঢা, লফশ্রাভ, 

sedentariness, remaining, abiding, 

lingering, settling, continuance, 

strengthening, stabilization, 

stability, rest 
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بهَ هََ  ঈলফষ্ট, স্থায়ী, ফালন্না, 

স্থায়ীফালন্না, লনলদণষ্ট, ঞান্ডা, ীঢর, 

sadentary, settled, resident, 

permanent, fixed, cool, cold 

ادَطَهَبهََّ ح َهَبهَّ  ভালদ, ভূরবূঔন্ড 
continent, mainland 

هَ  وَّوِ ُٓ َٕطَ ْٝ ُه وَّوِ ُٓ  ংফাদদাঢা 
reporter 

وَوَِّ هَ ُٓ  প্রলঢলষ্ঠঢ, স্থায়ী, লধলষ্ঠঢ, 

লস্থয ওৃঢ, লদ্ধান্তওৃঢ, লনলয়াকওৃঢ, 

লনয়ন্ত্রীঢ, অলদওৃঢ established, 

settled, fixed, determine, 

appointed, regulated, decreed –

هََ وَوَّ ادُٓ  াঞযিভ, লদ্ধান্ত 
curriculum, decission 

زََ َْ ِووَ ُٓ  অীন, স্থায়ী, ফালন্না, দঠৃ, 

স্থায়ী, দঢৃ়ভূর, লনলদ্দণষ্ট, নড, স্থায়, 

ভচফুঢ, ি, টিওআ, লস্থলঢীর 
sedentary, settled, resident, firmly 

eablished, deep-rooted, fixed, 

immobile, firm, durabble, stable 

زَوَِ َْ وَ ُٓ  অফা, ফাস্থান, ফলঢ, 

ফাডী, ফস্থালনয চায়কা, 

লফশ্রাভস্থর domicile, dwelling, 

habitation, residence, seat, resting 

place 

  (هوأ،هِواءح،هُوإٓ(]ف[]ٕ[َهََوأََ

 

  

 

 

 

 

 ডা, অফৃলত্ত ওযা, নুধাফন  هَوََأ

ওযা, ধযয়ন ওযা to recit, 

declaim, persue, study ٍََ٠ٍََٛػ٠ََٛ

 (ػ٠ِ(َٟ

أأَْهوَََ IV ডালনা, কঔান to make read ( َٙ

٠ٛ) 

زَْوَوأََ ٍْ  X ডলঢ ফরা, লফলশ্ললড ওযা اِ

to ask to rea (٠َٛٙ) 

ء َط ْٝ ءَ هُوَََهُُو  ঊঢূস্রাফ menstruation 

-অফৃলত্ত, ডা, অর هَِواَءادَطَهَِواءَ 

কওাযঅন ডায লনয়ভ ফীলধ 
recitation, reading, manner of 

recitation (punctuation, 

vocalization) 

 অর-কওাযঅন the Koran اُوُْوإٓ

٢َ هِْوآَِٗ  কওাযঅন ম্মন্ধীয় 
pertaining to Koran 

َزِووَ  ُٓ  اهزوة                                     
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زَْووََ ٍْ زَْوَواَءادَطَاِ ٍْ اءَ اِ  ঢদন্ত, যীক্ষা, 

ঈদ্ঘাঝন investigation, 

examination, exploration 

َٕطََهََ ْٝ اء ،َهَبِهُء بِهئَ هُوَّ  াঞও, 

অফৃলত্তওাযও reader, reciter 

َْٝ ْوُو ءَ َٓ  ঠিঢ, চাঞয, াঞলমাকয 
read, readable, legible 

ْوِوئَ  ُٓ  অফৃলত্তওাযী (লওাযঅন) 
reciter of the Koran 

اطَ هََواَعبدَطَهَوََ  কযালযচ garage 

 (ٓووثخ،َهُوة،هُوثبٕ(]ى[]ً[َهَوَُةََ،هَِوةَََ

 ওালঙ অা, ওালঙ ঝানা to 

come near ( ا٠َََٖٛٙٓ٢ُ) 

ةََ  II ওালঙ অনা, ধাযনা স্পষ্ট هَوَّ

ওযা, দান ওযা (অরিায 

চনয) to cause to come nea, to 

sacrifice (ا٠َََٖٛٙٓ٢ُ) 

 III লনওঝফত্তী য়া, ভান هَبَهةََ

য়া, প্রায় ওযা, এওত্র ওযা, to 

be nea, to be about to do,to bring 

to gatherfavor (٠َٛٙ) 

ةََ  V ওালঙ অা, লমাকীঢা رَوَوَّ

ঘায়া to get near, to seek favor 

 (ا٢ُ)

 VI যষ্পয ওালঙ অা to رَوَبَهةََ

come near each other 

 VIII ওালঙ অা to get near اِْهزََوةََ

(ٖٓ) 

زَْوَوةََاَِ ٍْ  X ওালঙ ভলন ওয (٠ٛ) 

 তনওঝয, ওাঙ, ালনধয هُْوةَ 
nearness, vicinity, closeness 

 ,লনওলঝ, প্রলঢ near (عبه prep) هُْوةََ

toward 

َ،هِْوثَبدَطَهِْوثََ خ َهِْوة   লবলস্ত, ালনয 

ফযাক(ঘাভডায)waterskin – َْةَ هِو  

ফাদযমন্ত্র লফলল bagpipe   

٠هُْوثََ  ম্পওণ , অত্মীয়, ম্মন্ধ 
relation, relationship, kinship 

تَ هَِو٣َْ  লনওঝ, লনওঝফঢী, ালঢয 

ওালঙ, লনওলঝ, খলনষ্ঠ, ওাঙাওালঙ, 

লচ কফাধকভয, near, nearby, in 

the vicinity, cose, adjacen -أَْهِوثَبءَ   

অত্মীয়, ম্পওণ  relative, relation 

جًبهَِو٣َْ - ীঘ্র, নলঢলফরলম্ব, 

নলঢওালরয ভলধয, ম্প্রলঢ, 

আদালনং, ঔুফ কফী অলক না, নয 

লদন soon, before long, shortly, in 

 هوةَََََََ                                    هوةََََ
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the near future, recently, lately, not 

long ago, the other day 

َطََهِوََ اةَ أَْهِوثَخ ،هُُوة   ঔা, ঢযফালযয 

ঔা, অধায, াত্র, ঠাওনা sheath, 

scabbard 

ম্পওণ هََواثَخ َ , অত্মীয়, ম্মন্ধ 
relation, relationship, kinship 

خ َهَُواثََ  প্রায় almost 

َطَهُْوثََ ُٖ بٕهََواث٤ِْ  ঢযাক, ঈৎকণ, 

ফলরদান, sacrifice, offering, oblation 

خ َهُْوثَبََٗ  লনভন্ত্রনওঢণ া, host 

َٕطَأَْهوََ ْٞ ةَ أَهَبِهُة،َأَْهَوثُ  লধও 

লনওঝ, ফলঘলয় ওালঙ, লনওঝফত্তী, 

লধও ম্ভফনাভয়, ম্ভাফয, ম্ভফঢ 
nearer, nearest, next, more 

probable, probabe, likely- َ،ٕٞأهوث

ম্পওণ أهَبِهةَُ , অত্মীয় relations, 

relatives 

ْووََ َٓ وَبِهُةَطَ ةَ َٓ  ফলঘলয় লনওঝ, কয় 

ওভ দযূত্রৃ, ংক্ষল nearest, 

shortest way, short cut 

ْوَوثََ خ ََٓ  তনওঝয, খলডষ্ঠঢা, ালন্নধয, 

লনওঝফঢীঢা, nearness, closeness, 

intimacy, proximity 

تَ رَْوِو٣َْ  ভূরযায়ন, ওালঙ অনয়ন 

approximation – ثًبرَْووَِ  ওাঙাওালঙ, 

প্রায়আ, অনুভালনও, approximately, 

almost, roughly 

٢َ رَْوِوثَِ  অনুভালনও, কভাঝালভাটি 
approximate, approximative 

ةَ   লবকভন, ওাঙান, লন্নওলঝ رَوَوُّ

অনয়ন approach, approximation

  

بُهةَ رَوََ  াযষ্পলযও লবকভন, 

াযষ্পলযও লন্নওলঝ অা 
mutual approach, mutual 

approximation 

اةَ اِْهزِوََ  লবকভন, ওাঙান, একন 
approach, approximaiton 

وَوََّ ُٓ َٕطَ ْٞ ثُ وَوَّ ةَ ُٓ  খলনষ্ঠ লমাকী, 

লপ্রয়চন, অন্তলযও, এওান্ত close 

companion, favorite, intimate 

وََ ةَ ُٓ بّهِ  ওাঙাওালঙ, নুলভঢ, ভধযভ 

ভালনয approximate, estimated, 

medium quality 

زَوََ ةَ ُٓ بّهِ  যষ্পয ওাঙাওালঙ, 

যয, ধাযাফালও, যফঢী close 

togather, cosequtive, successive, 

subsequent – ََزَو ُٔ بِهةَُاُ  ওলফঢায 

 هوك           هوة
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ঙলন্নয নাভ name of a poetical 

meter  

اِهُةَطَهََ َٞ بِهةَ هَ  কনৌওা, boat 

اِهثَِ َٞ ٢َ هَ  ভালছ boatman 

َْٞ َطََهََوثُ ٌُ ًَ هََواث٤ِْ  কখাডায লচলনয 

গ্রবাক pommel of a saddle, 

saddle-bow 

خ َهَْوث٤ََِْ٘  ফন্নওু, শ্বালযাী তলনযয 

ফন্নওু carbine, carabine, rifle 

 

 অঢ ওযা to (هََْوػ(]ف[َهََوػََ

wound 

 অঢ য়া, ক্ষঢ (هَََوػ(]ً[َهَِوػََ

য়া to be wounded, to be 

ulcerous 

ػََ  II অঢ ওযা to wound هَوَّ

ػََ  V ক্ষঢ য়া to ulcerate رَوَوَّ

 VIII ঈদ্পাফন ওযা, ংষ্কায اِْهزََوػََ

ওযা, প্রস্তাফ ওযা to invent, 

improvise, to propose, ulcerate 

(٠ٛ) 

ػَ  ْٝ ْوػَ طَهَََهُُو  খা, অখাঢ, ক্ষঢ, 

কপাডা, wound, ulcer, sore 

ِوػَ هََ  ক্ষঢগ্রস্থ, ক্ষঢমূি, ক্ষঢওাযী, 

ঘনওাযী ulcerous, ulcerated, 

ulcerrating, decomposing 

َطَهَْوَؽخ َ  ,ক্ষঢ, কপাডা, ulcer هَِوػ 

boil 

اػَ هَوََ  লফশুদ্ধ, লনভণর, pure, clear 

 লফশুদ্ধ, লনভণর, pure, clear هَِو٣ْؼَ 

خ َهََوائُِؼَطَكَِو٣ْؾََ  প্রাওৃলঢও লফনযা, 

স্ববাফ, প্রলঢবা, কভধা, ভনন, দান 
natural disposition, innate 

character, genius, talent, gift 

ػَ رَوََ وُّ  ক্ষঢ ulceration 

اػَ اِْهزِوََ  অলফষ্কায, ঈন্নলঢওযড, 

invention, improvisation –اِْهزَِواَؽبد 
প্রস্তাফনা, ঈলদ, ঈস্থাড 
proposition, suggestion, motion 

ػَ  زَوَّوِ ُٓ   ক্ষঢগ্রস্থ, ক্ষঢমূি, 

ক্ষঢওাযী, ঘনওাযী ulcerous, 

ulcerated, ulcerrating, 

decomposing 

ػَ  زَوَوَّ ُٓ  ক্ষঢগ্রস্থ, ক্ষঢমূি, ulcerous, 

ulcerated 

ْوزََوػَ  ُٓ ْوزََوَؽبد طََ ُٓ  প্রস্তাফনা, 

ঈলদ, ঈস্থাড proposal, 

suggestion, motion 
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طَهِوَْ ك ،َهِْوكَحَ  ْٝ ك َهُُو  ঈিুও, ফানয 
givvon, ape, monkey 

 এাঁঝর (লাওা) tick هُْوك َ

 এাঁঝর (লাওা) tick هِْوكَإَطَهَُواك َ

َْٝ ْوُو ك ََٓ  শ্রান্ত exhausted 

  লঘংলড ভাঙ shrimp هَُو٣ِْلً

ًََ  ঞান্ডা ঢীব্র য়া (هَََوً(]ً[َهَِو
to be severe cold 

ًََ  চভাঝ ফাাঁধা to be (هَوًَْ(]ٗ[هََو

frozen 

ًََ  II চভাঝ ফাাঁধান to be freeze هَوَّ

ًَ هََ بِه  ভাযাত্মও, ওঠিন, লংস্র, 

ওাভড, ঢীব্র, ঢযন্ত ঞাণ্ডা, চভাঝ 

ফাাঁধান ঞাণ্ডা, চভাঝ, লভালয়ঢ 
severe, fierce, bitting, very cold, 

feezing, frozen 

ََُ  দাাঁঢ ওডভড (هَوَُْ(]ٕ[]ٗ[َهََو

ওযা, ঘাফান to gnash, chew 

ََُ II চীলফওা চণ هَوَّ ন ওযা to 

make a living 

ََُ VIII চীলফওা চণ اِْهزََو ন ওযা to 

make a living 

َطَهِوَْ  ُ ْٝ َُ هُُو  াঙ্গয shark َْٝ َُ هُُو - 

ঢুলওণ  ভুদ্রা (ায়াঝায) piaster 

 ٌَ  কওাযাআ ককাত্র, Koreish هَُو٣ْ

 َ٢ ِّ কওাযাআ ককাত্র ম্পলওণ هَُو ঢ, 

pertaining to the Kareish 

،هَِو٣َْ َْخَ  َِ هَِو٣ْ  ঝও লনয sour 

cheese 

وَْ ُٓ َُ ِو  ধনী, স্বচ্ছর, ম্পদারী, 

চ্ছর, ণণফান rich, prosperous, 

wealthy 

ََٓ  ,লঘভটি ওাঝা،َ(هَوَْٓ(]ٕ[هََو

অাঁঘয ওাঝা, ওাভডা, পুঝা(হুর) 
pinch, to scratch, bite, sting 

ََٓ  II লঘভটি ওাঝ, অাঁঘডা, ককার هَوَّ

ওযা (ভয়দায লণ্ড) to pinch 

َطَهُوَْ  ٓ َٓ أَْهَوا  ককার কঘো 

ভয়দায লণ্ড, কালনয কযওটণ  

লটস্ক, ফলড, রলচন্প phongraph 

disc, tablet, lozenge 

َ ِٕ ٢َ هُْو  ঘাওলঢয ভঢ disk shaped 

خ َ َٕ َطََهُْو  ٓ  ককার কঘো هَُو

ভয়দায লণ্ড round flat loa of 

bread, 

ََٕ َٕبدَطَهُْو خ َهََو  লঘভটি, কঔাাঁঘা, 

ওাভড, হুর পুঝা, াফর, লঘভঝা 

 هوَََََََََََََٓ       هوكً

 هوٛ                    هوٗ
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pinch, nip, bite, sting, crowbar, 

pinch bar 

َْ٣ َٔ هُوَّ  ওাাঁঝা কাঙ, লফঙুটি চাঢীয় 

কাঙ লফলল stinging nettle 

ََٕ ا خ َهَوَّ  লঘভঝা, pincer, forceps 

ََّ٤ ِٕ خ َهََوا  ফযআ, লওলভ, কভানাো, 

অরুলফাঔাযা, কফা plums, prunes 

َٓ هََ بِه  ওাভডাআয়া ধলয এভন, 

মন্ত্রনাদায়ও, ওনওলন, টিলয়া 

ধাযী, ীডাদায়ও (ঞাণ্ডা) biting, 

stinging, painful, nipping, 

tormenting 

ََ٘ َٕ خ َهَْو  চরদুযঢা, কবীয ভূলদ্র 

টাওালঢ, দুযঢা piracy, robbery 

on deep seas 

ََٕ َطَهُْو ُٖ ِٕ ،هََوا ُٖ ٤ْ ِٕ َٕ هََوا ب  চরদুয, 

দধুলণ করাও pirate, freebooter 

ََٗ  ওাঝা, ঔুাঁটিয়া (هَوَْٗ(]ٗ[َهََو

ঔায়া, ওাভডালনা, লঘফা, ক্ষয় ওযা 
to cut, to nibble, to champ, corrode 

(٠ٛ)  

ََٗ  ,II ওাঝা, ঔুাঁটিয়া ঔায়া هَوَّ

ওাভডালনা, লঘফা, ক্ষয় ওযা to cut, 

to nibble, to champ, corrode (٠ٛ)  

ََٗ  (ٙ) IV ঊড কদয়া to loan أَْهَو

ََٗ  VI প্রলঢলমাকীঢা ওযা to رَوَبَه

compete 

ََٗ ْٗوََو  VII লফরুপ্ত য়া to be اِ

perished, to be extinct 

ََٗ  VIII ঊড ওযা to borrow اِْهزََو

(ٖٓ)  

ََٗ زَْوَو ٍْ  X ঊড ঘায়া to ask for اِ

loan (ٖٓ)  

َطَ  ٗ ْٝ َٗ هََهُُو ْو  ঊড loan 

 َ٘  ওলফঢা poetry هَِو٣ْ

ََٙ َٙبدَطَهَُوا خ َهَُوا  বাচা অরুয 

কুলঘ, ঝুওযা, ভুন্ডন, কক্ষৌযওভণ, এাঁলঝা, 

ওাঝা, বযড chips, shreds, 

shavings, scraps, filing, cutting 

ََٙ ا خ َهَوَّ  ওালডয ওীঝ (ভ) 
cloth moth 

ْووََ ِٓ َطَ ُ٘ وَبِه٣ْ َٓ َٗ ا  ওা লঘ, scissors 

َٗ اِْهزِوََ ا  ঊড loan 

زَْووََ ٍْ َٗ اِ ا  ঊড কনয়া, ঊড raising 

a loan, loan 

وَْ ُٓ ََٕطََ ْٞ ُٙ ْوِو ُٓ َٗ ِو  ঊডদাঢা 
money lender 
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ََٞ َُٗاُوَ اِه  ঢীক্ষ্ণ দাাঁলঢয প্রানী the 

rodents 

ْ٘وََ ُٓ َٗ ِو  রুপ্ত, ধুনারুপ্ত, দযূবীঢ, 

ভৃঢ extincg, perished, dead 

ََٛ  কুলঘকুলঘ ওলয ওাঝা (هَوَْٛ(]ٕ[َهََو

to cut into pieces (٠ٛ)  

ََٛ  II কুলঘকুলঘ ওলয ওাঝা, নয هَوَّ

কনয়া, ঙাাঁঝা, ঘায়া, ওলঞায 

য়া, ভান ওযা, অিভন 

ওযা, াভানয কদয়া, ফলঔর 

য়া, ওৃওড য়া to cut into 

pieces 

to snuff, to trim, to urge, to be 

stern, to harrass, be stringy (َٙػ٢ِ)  

ٛ َطَ ٛ ،أَْهَوا ٛ ،َهَِوا َه ْٞ َٛ هُ هُْو  ওালনয 

দরু, ভাওলড, ওানফারা earring, 

pedent 

َُٜطَرَْوِو٣ْطََ خ َرَوَبِه٣ْ  ঘাদয, ভলরালদয 

ঘাদয, wrapper 

ََٛ َطَهِْو ٌُ ٤ْ ِٛ ًَ هََوا ب  ওাকলচয াঢা, 

ওাকলচয ফযাক sheet of paper, 

paper bag 

ََٛ ٌَ هَْو  ওাকচ, ওাকলচয াঢা 
paper, sheet of paper 

ََْ َٛ  ওাঝা, কঙদন ওযা to ]هوْٛ[َهََْو

cut off (٠ٛ) 

َ،َ ْ ِٛ َْ هِْو ُٛ هُْو  চাপযাধ ফীচ 
saffron-seed 

ََٛ َّ هِْو ب  কুষ্ঠ leprosy 

ََٔ َٛ بٕهُْو  চআ, মফ চাঢীয় 

যদানা, কাঙ oats 

 

ظََ  II প্রংা ওযা to praise [هوظ[َهَوَّ

(ٙ)  

َوظَ هََ  ফাফরা চাঢীয় কাঙ াঢা 

(ঘাভডা যং ওযায চনয) sant 

tree 

عَ هَِو٣َْ  প্রংা, স্তুলঢফাদ, praise, 

tribut 

 

 ওডা নাডা, অখাঢ (هَوَْع(]ف[َهََوعََ

ওযা, to knock (ػ٠َِة٠َٛ)  

 

 ঝাও য়া, ঔালর (هَََوع(]ً[َهَِوعََ

য়া to be bald heade, to be 

empty 

عََ  II লঢযষ্কায ওযা, কদাললযা هَوَّ

ওযা, to rebuk, to scold, blame 

هبِهػخ َهٞاِهعَُطَ                                                  هَوظَ   
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  (ٙ) III ভাযাভালয ওযা to fight هَبَهعََ

بَهعََرَوََ  VI এলও লযয ালণ 

ংখণল ওযা to clash against each 

other (َٙػ٠ِ) 

 VIII বাকয যীক্ষা ওযা to اِْهزََوعََ

draw lots 

ْوع هََ  নাডন, অখাঢওযড, ফাচাড 
knocking, beating, ringing 

ْوع هََ  কুভডা কাঙ, রাঈ কুভডা 
pumpkin, gourd, cucubit 

ع هَوََ  ঝাও, শুনযঢা, নগ্নঢা, 
baldness, emptines, bbareness 

خ َهَْوػََ  ব্দ (ঞও ঞও), ধাো, 

কঞাওা, খা, খাঢ, রাঈ, কুভযা, 

ভাণায ঔুলর, ভাণা knock, stroke, 

blow, gourd, pumpkin 

٢َ هْوػَِ  রাঈ ম্পলওণ ঢ relating to 

gourd 

خ َهُْوع ََطََهُْوػََ  ঘভণলনলভণঢ, ঘাভডায 

ফযাক, লনয়লঢ, রঝাযী, ফলঘয় বার 

লচলনল, ফাধযঢাভূরও কনাদলর 

কমাকদান, ফাঙাআ leathern, leather 

bag, lot, conscription, recruitment 

 ঘভণলযাক লফলল skin هَُواع 

disease, ringworm 

غَ هَِو٣َْ  লনফণালঘঢ, লঢঈrওৃষ্ট 

greatest, select  َِو ْٛ  ঢায هَِو٣ُْغَاُلَ

ভলয়য কশ্রষ্ঠ ফীয  

ع أَْهوََ  ঝাও, ঝাওভাণা, ঔালর, ঔুলও, 

ভাভলয, কনাংডা, কঔা াঘডামুি 

(ঘভণলযাক) bald, baldheaded, 

empty, sloughy, dandruff 

ْوَوَػخ َ ِٓ وَبِهعََُطََ َٓ  কঝাওাদান ওাযী, 

অখাঢওাযী (দযচা), ঘাফুও, 

ুআঘ, টান্ডা, রাঠি, ভুকয knocker, 

door knocker, whip, rod, stick 

 ,বৎণনা, ধভও, লঢযষ্কায رَْوِو٣ْغَ 

ফওা censure, chiding, snubing, 

rebuke 

وَبَهػََ خ ََٓ  দ্রৃন্ন, মুদ্ধ, ংখণ fight, 

struggle 

اع اِْهزَِواَػبدَطَاِْهزِوََ  ফাচাআওযড, 

কমাকদান, কবাঝ, লনফণাঘন balloting, 

recruitment, vote, election 

اِهعَُطَهَبِهػََ َٞ خ َهَ  দবুণ াকয, লফদ, দদুণা 
misery, calamity, misfortune 
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 ঙার কঢারা to peel (هَوَْف(]ٗ[َهََوفََ

(٠ٛ) 

 লফযলি কফাধ, খৃডা (هَوف(]ً[َهوف

ওযা, to loath, to feel disgus (٠ٛ) 

فََ  II ঙার কঢারা, খৃলডঢ য়া هَوَّ

to peel, to be loathsome (٠ٛ) 

 III প্ররুব্ধ ওযা to let to هَبَهفََ

temptation  (٠ٛ)  

 ) VIII ংখটিঢ ওযা to commit اِْهزََوفََ

٠ٛ)  

َوفَ هََ  খৃডা, লফযলি, রুলঘ 
loathing, disgust, detestation 

َطَهِْوكََ خ َهَِوف   য, ফাওর, ি 

অফযন, কঔা-ঘাভডা, ভাভলড 

(ক্ষলঢয ভযা ঘাভডা), দারুলঘলন 
rind, film, bark, scale, crust 

 ,ককাযস্থান, ভালধস্থর هََواكَخ َ

cemetry, grave yard 

ِوكَخ َهََ  ফদ-স্ববাফ, ফদ-কভচাচ ill-

humor, ill-temper 

َٕ هَْوكََ ب  লফযি, ূস্থ, ফলভফলভ 
disgusted, sick, nauseated 

افَ اِْهزِوََ  ওযায ওাচ, াধন 

(যাধ) commission, 

perpetration 

وَْ ِوفَ ُٓ  খৃলডঢ, লফযলিও, ফলভফলভ, 

চখনয, লফঢাযও, লফস্বালদয 
loathsome, disgusting, repulsive 

وزِوفَ  ُٓ ংকঞও, াধনওাযী, 
perpetrator (crime) 

 

ََٔ  ভাটিলঢ ালয়য ]هوكٔ[ََهَْوكََ

ঈয ফা to squat on the ground 

بءَ  َٖ  ালয় ফা, squatting هُْوكُ

ٍَ هَْوكََ ب  কঙারা chichpea 

 ওও ব্দ ওযা )هَْوم(]ٕ[َهَوََمََ

(ভুযকী) to cluck 

َٕ هَْوهَنََ ا  ওাঞলফডার squirrel  

 ,কভাডান (هَْوهَوََح(َ]هوهو[َهَْوهََوََ

গুডগুড ব্দ ওযা (লঝ), টাওা 

(ঈঞ), ফাওফাকুভ ওযা 

(ওফুঢয), লভঈ ওযা (লফডার) 
to roll, to rumble, to bray, to coomto 

purr 

 গুযগুয ব্দ, কযকয هََواهُُوَطََهَْوهََوح َ

ব্দ, ঈলঞয টাও, ওফুঢলযয টাও, 

 هوَََََََََََََََّ               هوفََََََ



َََ                                          ََََ05َ  

লফডালরয টাও rumbling, girgle, 

braying, cooing, purring 

َْٞ َطَهَْوهُ ُِ َُ هََواه٤ِْ  নযভ লস্থ 
cartilage 

ََّ  লঘফান, ঔূটিয়া ( هَْوّ(]ٗ[هََو

ঔুটিয়া ঔায়া to masticat, to 

chew, to nibble (٠ٛ)  

ّ َطَهَوَْ ْٝ َّ هُُو  লাড-কখাডা 

(প্রচনলনয), ভলনফ, ভালরও stud-

horse, master 

َّ هِوََ ا  ওম্বর, ওালণঝ, দণ া blanket, 

carpet, curtain 

ْووََ ِٓ َُّطَ وَبِه َٓ َّ  লফঙানায ঘাদয, bed 

cover 

ّ َطَ هُوٓخ َهُو  কালঙয ককাডা, ওালঞ 

ঔন্ড, ভাং ওাঝায ঔন্ড tree 

stump, block of wood, chopping 

block 

 প্রলর কদয়া, অস্তযন هْوٓلََ

কদয়া, ঝাআর লদলয় কভাডান to 

plaster, to cover with tiles (٠ٛ) 

 অস্তয, লাঝায ফ কলয كْوٓل َ
plater, plaster of Paris 

هِو٤ٓل َهوا٤ٓلَُطََ  আঝ, ঝাআর, 

লাঝায ফ কলয brick, tiles, 

plaster of Paris 

ُٓي  ভযা ঢঙ্গ লফলল (যং هو

ওযায় ফযফহৃঢ), kermes 

ي١َ  ِٓ  ,রার যন্চও দাণণ هو

ঝওঝলও রার, carmine, scarlet 

٠َاُووٓي٣ ّٔ خاُُؾ  অযি  জ্বয 
scarlet fever 

ََِ  শুওনা লওঙু ঔায়া কুলড هْوٓ

কুলড ঔায়া, ওডভড ওলয 

ঔায়া to eat dry, to creak, to 

nibble 

 َِ وْوٓ ُٓ  শুওনা, ভঘভলঘ dry, crisp 

ََُٜطَ َُٓهوا٤ٓ َٛ هْو ٞ  যাখফ কফায়ার, 

ভাঙ লফলল a variety of sheatfish 

ََٕ  মুি ওয, লমাকী ,(هَوَْٕ(]ٗ[َهََو

ওযা, কমাক ওযা, এওলত্র ছাাঁলও 

কদয়া, এও ালণ ফাাঁধা to 

connec, to associate, to hitch 

togather, to bind togather (َا٠َٛ٠ُ

  (ة

 هوََََََََََََََََََٕ                هوََََََّ
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ََٕ  III এওলত্রঢ ওযা, মুকঢ هَبَه

য়া, ভওারীন য়া, ঢুরনা 

ওযা to unite, to be simulteneous, 

to compare (ٖة٠َََٛٙث٤ٖ،ث٤٘٤َّٖ٤)  

ََٕأَهَْ َو  IV লভলরঢ ওযা, ম্পলওণ ঢ 

ওযা to combine, to interrelate (َٖث٤

ٖ٤ٍ٘) 

ََٕ  ,VIII মুি য়া, এও য়া اِْهزََو

লফফালঢ য়া, to be connecte, 

be bund togather, ro be married, to 

marry (ٖةَث٤)  

ََٕ زَْوَو ٍْ  X কলও মায়া (লপাাঁডা اِ
to ripen abscess 

َطَهََ  ٕ ْٝ َٕ هُُو ْو  লং, শুঙ্গ, প্রাডীলদয 

শুয়া, ঘুাঁডা, ীলণস্থান, (ূমণ ঈদলয়) 

প্রণভ দৃযভান ং horn,  

tentacle, antenna, top, summit, first 

part seen at sun rising  

٢َ هَْوَِٗ  লং ম্পলওণ ঢ relating to 

horn, horn like 

َطَهِوَْ  ٕ َٕ أَْهَوا  লফক্ষ (মুলদ্ধ), এও 

ভান,ভওক্ষ, এও কচাডা, াণী, 

লমাকী, ঙ্গী এওরু, opponent, 

an equal, associate, mmate, fellow 

َطَهُْوَََٗ  ٕ خ َهَُو  প্রধান কওাডা, কখাাঁচ, 

কওাড, corner, angle 

 َٖ  ,ংমূি, কচাডা هَُوَٗبُءَطَهَو٣ْ

এওলত্রঢ, লমাকী, ম্মন্ধমুি, াণী, 

কচাড, নুাযী, স্বাভী, স্ত্রী 
connected, joined, combined, 

affiliated, husband, wife, fellow 

َُٖهَوََ خ َ,هَِو٣َْ٘بدَطَهَِو٣َََْ٘ائِ  স্ত্রী, স্বাভী, 

কচাডা, ফনু্ধ, ভলরা তদঢয, প্রফ 

লঔাঁঘুলন wife, husband, spouse, 

friend, mate, female demo, 

eclampsia - َُٖهَوََ ائِ  ংলমাক, ঐওয, 

ম্পওণ , ম্মন্ধ, লভলঢ, নলচয, 

connection, union, association, 

affiliation, relation 

َٕ هَْوَٗبُءََّأَْهوََ  লংয়ারা, লংমুি, 

মুিভ্রু  (লঘাঔ) লফলষ্ট hornes, 

one with joined eyebrow 

 َٕ  ,খলডষ্ট ঐওয, দঢৃ় ংলমাক هَِوا

লভরন, লফফা close union, close 

connection, marriage 

وَبَهَٗبدَط وَبَهَََُٗٓ خ َُٓ  ঢূরনা, 
comparison 

 هوٝ           هوََََََََََٕ



َََ                                          ََََ05َ  

َٕ اِْهزِوََ ا  কমাক, ংলমাক, ঐওয, ম্মন্ধ, 

লভরন, ংমুিঢা, মুকণ 

কমাকালমাক নঢুন ঘাাঁদ, লফফা 
connection, union, association, 

affiliation, connectednes, new mon, 

wedding 

 َٕ ْٝ وَُو َٓ  ংমুি, কচাডা রাকান, 

এওলত্রঢ, ংখফদ্ধ, ম্মন্ধমুি 
connected, joined, united, 

associated, affiliated 

وََ ُٓ َٕ بِه  ঢুরনাভুরও comparative 

َٜ هَْوَٗج٤َِْ  পুরওল cauliflower 

ََ هََ ْٗلُ َو  রফঙ্গ, ীঢর ফডণ clove, 

carnation 

َْٞ وُ ْٛ اَلدَطَهََو ْٞ وُ ْٛ ٍَ هََو  ণানা police 

station 

ٟ  V নুন্ধান ওযা to [َهوٝ[َرَوَوََّ

follow up 

زَْوَوأََ ٍْ  X নুন্ধান ওযা, কঘষ্টা اِ

ওযা, যীক্ষা ওযা to follow up, to 

pursue, to examine 

َطَهََ  ٝ َٝ هُُو ْو  নারা, ালনয নারা 
channel, watering trough 

زِْووََ ٍْ اءَ اِ  নুন্ধান, যীক্ষা, 

অলফন investigation, 

examination, induction 

َّ زِْوَوائِ ٍْ ٢َ اِ  নূভানভূরও, নুভান 

ম্পলওণ ঢ, inductive 

 লঢলণ অযায়ন (هَوَْٟ(]ٗ[َهَوََٟ

ওযা to entertain (ٙ)  

ٟاِْهزَوََ  VIII লঢলণ অযায়ন ওযা 

to entertai (ٙ) 

 লঢলণ অযায়ন, াদয هًِوٟ

বণ যণনা reception, entertainment 

 গ্রাভ, কঙাঝ য هًُوَٟطَهَِو٣َخ َ

village, small town- ََ بٕاُوَِو٣َز  ভো 

 ঢাআপ, َََاُوُو ّّ ُ ٟا  ভো 

َْٞ ُّ٣ ِٝ ١َ طَهَوَََٕهََو ِٝ  গ্রাভ লফলয়ও 

relating to village- َْٞ ُّ٣ ِٝ ٕهََو  
গ্রাভফাী, villager, countryman 

ََّ٣ ِٝ خ َهََو  ভলরা গ্রাভফা, ভলরা 

ঘালী country woman , peasant 

خ َهََوا٣َبَطَهَِو٣ََّ  ঈঞান, ঘত্রৃয, গ্রাভ yard, 

village 

وَْ ًوِٟٓ  লঢলণযায়ন, hospitable 

ْوَواءَ  ِٓ  লঢলণযায়ন, hospitable 

 هوََََََٝ        هوََٝ
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بهَ هََ  গ্রাভফাী villager 

 ًَ  লঘংলড shrimp هَُو٣ِْل

 

 (هََّي،هََياىََح(]ٕ[]ٗ[ هَيََّ

খৃডা ওযা, বার না রাকা to 

loathe, detest (ػ٠ََٖٛٙ)  

ىََ  (٠ٛ) II ঈজ্জর ওযা to glaze هَيَّ

ىََ  V লফযি ভলন ওযা, ফভলনচ্ছা رَوَيَّ

য়, খৃডা ওযা to feel disgust 

  (ػَٖٖٓ)

َطَهََ ى  ْٝ يَ هُُي  লল্ক silk 

اىَ هِيََ  ওাাঁঘ glass 

اىَ هَيََّ  লল্ক ফযাফায়ী silk 

merchant 

ح َهََيائُِيَطَهَِياىََ  কফাঢর bottle 

ىَ رَوََ يُّ  খৃডা, লফযলি, লফস্বাদ, loathing, 

aversion, diagust 

َٕ هَيََ ا  ফড কওঝলর, ফয়রায kettle, 

large boiler 

 

ػََ  II রঙৃ্কঢ ওযা to [هيػ[َهَيَّ

embellish (٠ٛ) 

َ ًُ ْٞ هَُيػ َهُ  যংধনু rainbow 

 ফায় ুঢালডঢ, ঘুলরয ককাঙা windهََيع 

driven, tuft of hair 

 ফাভন dwarfهَُيَػخ َ

 চুজরয ককাঙা a tuft of hairهَِي٣ْؼَخ َ

  (٠ٛ) বাঙ্গা to crack ]هيهي[َهَْيهَيََ

ٍَ يََهََ  কঔাাঁডান limping 

 َّ ّ َطَهََي  ফাভন, াভানয أَْهَيا

ওভী, লঘংলড, ঈদ্ধঢ ফারও 
dwarf, little fellow, gamin 

ٌََّ (َ]ٕ[هَ ٌّ  ,ঘায়া, কঘষ্টা ওযা (هَ

প্রঢযাা ওযা to  seek, to pursue, to 

aspire (٠ٛ) 

ٌََ ََّ  V ঘায়া, কঘষ্টা ওযা, প্রঢযাা رَوَ

ওযা to seek, to pursue, to aspire 

(٠ٛ) 

،هََ  ٌ َطَهِ  ً ْٞ َُ ،هُ  ٌ َُ ٌَ هُ  ূলযালঢ, 

াদযী, priest, clergyman 

َََّ ًَ هَ ب  যলনন্নওু slanderer 

َََّ ،هُ َََّبء  َََّخ ،أَهِ ٍََبٕ،هُ ِٝ ََب َْٞخ ،هَ َُ ٤ْ َِ ٤ََْٕطَهِ َِّ ٌَ هَ  
ূলযালঢ, াদযী, priest, clergyman 

ََوََ ََْو(]ٗ[َهَ  ,কচাড ওযা (هَ

ফাধযওযা, দভন ওযা, চয় ওযা, 
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িীঢদা ওযা to force, compel, 

constrain, conquer, subjugate 

ََوََ  ,VIII কচাড ওযা, ফাধযওযা اِْهزَ

দভন ওযা, চয় ওযা, িীঢদা 

ওযা to force , compel, constrain, 

conquer, subjugate 

وَ هََ َْ  কচাড, ফাধযওযড, দভন ওযড 

force, compulsion, constrain -  ََْ اوًَهَ  
ফাধযঢাভূরও বালফ, কঢযা, 

ফযম্ভাফী রূল compulsorily, 

forcibly, necessarily, inevitably 

َََ زِ ٍْ بهَ اِ  লফচয়, লধনঢা, conquest, 

subjugation 

ََٜ ََ  চরুুভ ওযা (هَٜ،هَُٞٛ(]ٗ[َهَ
to injustice 

ََٜ ََّ  II লফঢযন ওযা, লওলস্ত ওযা هَ
to pay in installation, distribution 

ََٜ ََ  IV ভবালফ ওযা to actأَْه

equitably  

ََْ َٜ هِ  লফঘায, ঢঢা, ভঢা, 

ঠিওঢা, ঠিও, লফশুদ্ধ, মণাণণ 
justice, fairness, equity, rightness, 

just, fair, right 

َٜ هََ ََ  কচাডা নড য়া 

(যীয) stiffness, of joints 

َُٜ ََ  লধও ঠিও, লধও أَْه

ুন্নয, লধও লফশুদ্ধ juster, more 

crrect, fairer 

َْ٤ َِ َٜ رَْو  লওলস্তলঢ কদয়, payment in 

installation 

 َٜ َِ ْو ُٓ  কম ঠিও ওলয, মণাণণ 

ওাযী, নযায়ওা acting justly, doing 

right 

َْطََوََ  মণাণণঢা মাঘাআ ]هَطو[ََهَ

ওযা (ভুদ্রা) to test ggeninness 

(coin) 

َْطََ َطَهُ ٌُ ٤ْ ِٛ ََب ًَ هَ ب  দাাঁলডািা, 

বাযাভয, ঢুরাদন্ড balance, 

scales 

َْطََ َطَهَ َُ ِٛ ََب ََ هَ  ালনয নর water 

pipe  

َْطََ ََ هَ  ফাদাভ chestnut 

ََْ ََ ََْْ(َ]ٗ[َهَ  বাক ওযা, বাকয (هَ

লনলদ্দণষ্ট ওযা (অিা ঢায়ারা) 
to devid, to foreordain (Allah s.t) 

  (ػ٢ٍََِك٢)

ََْ َُ خ(]ى[َهَ َٓ ََب َََبّ،هَ  ুন্নয য়া (هَ
to be beautiful 

ََْ ََّ  II বাক ওযা to devide devid هَ

(٠ٛ)  

هَٜ   هَََََََََََََْ                       
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ََْ ٍَ  III বাকাবালক ওয, প্রলঢজ্ঞাফদ্ধ هَب

ওযা to share, to bing by oath (ََٙ

٠ٛ)  

ََْ ََ ةَ) IV ণ ওযা to take oath أَْه

 (ػ٠ََٛٙ٢ِ

ََْ ََّ  V লফবি য়া, ফলন্টঢ رَوَ

য়া, কপ্রলযঢ য়া, ঢাডাআয়া 

কদয়া, য়যান ওযা to be divide, 

be distributed, be parceled, to drive 

away, to harass (٠ٛ)  

ََْ ٍَ  VI যষ্পলযয ভলধয বাক رَوَب

ওযা to devide among themselves 

(٠ٛ)  

ََْ ََ ْٗوَ  VII লফবি য়া to be devided اِ

(٠ٛ)  

زَْاِهَْ  VIII লনলচলদয ভলধয বাক 

ওযা to devide among themselves 

(٠ٛ)  

ََْ ََ زَْو ٍْ  X বাক ঘায়া, বাকয اِ

চানলঢ ঘায়া to seek oracle, to 

seek dividen 

ّ َطَ ََب َْ أْه َْ هِ  ং, বাক, ফযাদ্দ, 

লফবাক, গ্রু, লচরা, ণানা, 

প্রালনও ওলভটি, লফবাক, প্রওায, 

ধযন part, share, portion, 

subdivission, divission, police 

station, administrative units, 

kind,short 

ََٔ َْ خ َهِ  বাকওযড,বাক, লফঢযন, 

ফযাদ্দ, dividing, division, allotment- 

 َْ ََ  ং, বাক, কয়া, ফযাদ্দ, বাকয هِ

(অিাঢায়ারা প্রদত্ত) part, 

portion, share, allotment, fate 

 َْ ََ ّ َطَهَ ََب – ণ oath أَْه ًَٔ ََ بهَ  

অলভ ণ ওযলঙ I swear – َب ًٔ ََ ه

 অলভ এয ণ ওযলঙ !I ة

swear by…! 

خ َ َٔ ََ بدَطََهَ َٔ ََ  ,তফলষ্টয, কঘাযা هَ

ঙ্গলযঔা look, appearance, 

feature 

 َّ ب ََ طَهَ خَ  َٓ ََب  কৌন্নমণয, ওভনীয়ঢা هَ
beauty, elegance 

 َْ ٤ْ َِ بُءَطَهَ َٔ ََ بُء،هَ َٔ َِ  ংীদায,  أَْه

ংীদায, ংগ্রন ওাযী 
partner, copartner, participant- 

ََٔ َِ بءَُأَْه  ং, বাক, ফযাদ্দ, 

 هَٞ            هَََََْ
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লযূযও ং part, allotment, 

counterpart 

خ َ َٔ ٤ْ َِ َُْطََهَ ََبئِ  যলদ, প্রালপ্তত্র هَ
receipt, coupon 

َْ٤ ٍِ ٤َََُْْرَوَب َِ بدَطَرَْو َٔ ٤ْ َِ َْ ،رْو  বাকওযড, 

বাক, লফবাক, লফবাচন, লফঢযন, 

ফযাদ্দ dividing, division, partition –

٤َْرَوَب ٍَُِْ  ওাঞালভা, কঞন, নুাঢ 
structure, build, proportion 

ََٔ ٤ْ َِ َُْطَرَْو ٤ْ ٍِ خ َرَوَب  মন্ত্রাং (ফাদয) 

লফলল piece of instrument 

ََٔ ٍَ وَب خ َُٓ  ংী দালযত্রৃ, ং গ্রন, 

partnership, participation 

َََ ِْٗو َّ اِ ب  লফবাক, লফলচ্ছদ, বাঙ্গন, 

লফঘুডণ, লফলবদ division, difference, 

split, disruption 

َََ َّ اِهزِ ب  লফবলিওযড, লফবাক, 

লফঢযন doviding, division, 

distribution 

َْ هََ ٍِ ب  লফবাচও, লফঢযডওাযী, 

বাচও divider, distrivutor, divisor 

َْٞ َُ ْو َٓ َّ  রবযাং dividen 

  َْ َِّ وَ ُٓ  লফবাচও, লফঢযডওাযী, 

বাচও divider, distrivutor, divisor 

وََ ٍَُِٓ َْ ب  ংীদায,  ংীদায, 

ংগ্রন ওাযী sharer, partner, 

participant 

َََب ََْٞ(]ٕ[]َهَٞ[َهَ ََٞح،هَ َْ ََٝح،هَ ََب  ( هَ

ওলঞায য়া, ওওণ  য়া, লনষু্ঠয 

অঘযন ওযা to be crue, ro be 

harsh, to hndle cruelly (َٙػ٠ِ)  

َََّ ٠هَ  II ি ওযা to harden (٠ٛ)  

ٍََ ٠هَب  III য ওযা to bear (٠ٛ)  

َََ ٠أَْه  IV ি ওযা to harden (٠ٛ)  

َٞ هََ َْ  ওাঠিনয, ওাঠিনযঢা, ওলঞাযঢা, 

লনদণয়ঢা, hardness, harshness, 

severity, austerity 

ح َ َٞ َْ  ,ওাঠিনয, ওাঠিনযঢা هَ

ওলঞাযঢা, লনদণয়ঢা, hardness, 

harshness, severity, austerity 

ح َ َٝ ََب  ,ওাঠিনয, ওাঠিনযঢা هَ

ওলঞাযঢা, লনদণয়ঢা, hardness, 

harshness, severity, austerity 

٢َ هََ َِ  ি, ওঠিড, দঢৃ়, ভচফুঢ 
hard, solid, firm 

َََ ٠أَْه  লধও ি, লধও ওওণ , 

ওলঞাযঢয, লধও লনষু্ঠয, লধও 
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ওষ্টাধয harder, harsher, severer, 

more difficult 

ٍََ وَب بح َُٓ  কাান, যওযড, 

কবাকওযড, ন, ফন, undergoing, 

suffering, enduring, bearing 

طَهََ ََبحَ  َهُ  ً ب  ওঠিন, ওওণ , বয়ানও, 

ওলঞায, রূঢ়লনষু্ঠয, দয়াীন, ওঠিন 
hard, harsh, terrible , rough, cruel, 

difficult 

ََِّ (]ٕ[]ٗ[َهَ ِّ  ংগ্র ওযা, চভা (هَ

ওযা, কঢারা, শুষ্ক য়া, to collect, 

gather, pick up, to be dry 

ََِ َّْ  II এঔান ঐঔান কণলও هَ

কনয়া to take of this and that 

َِ هََ  ঔড, ঢুচ্ছফস্তু straw 

َّْخ َ  এওটি ঔড a straw هَ

َْ٤ ِْ َِ هَ  ফচণ য, অফচণ না, ভয়রা, 

চণ্ত্চাাঁর, লযঢযি ফস্তু 
sweepings, rubbish, garbge, waste 

وََ َّْخ َِٓ  ছাডু, ছাাঁঝা broom 

َْْ َطَهِ َْبة  تَ أَْه  লফল poison 

َْ٤ ِْ َطَهَ ُْت  تَ هُ  নঢূন, লযচ্ছন্ন, 

কাবন, ঘওঘলও new, clean, 

pshed, burnished 

لََ َْ ْْل(]ٕ[َهَ  ,ড কঢারা (هَ

অাঁঘডাআলয় কনয়া to skim, to 

take off (٠ٛ) 

لََ ْْ ح َهِ  ননী, িীভ creams  

ََْوََ َْو(]ٕ[]ٗ[]ً[ هَ َْْو،هََ  ( هَ

ঙার কঢারা to peel (٠ٛ)  

َّْوََ   (٠ٛ) II ঙার কঢারা to peel هَ

َّْوََ  V ঙারীন য়া to be رَوَ

peeled 

َْوََ ْٗوَ  VII ঙারীন য়া to be اِ

peeled 

َْْ َطَهِ ه  ْٞ ُْ وَ هُ  কভাডও, ফলযাফযড , 

ঔাভ, কঔার ঙার, ক্ষলঢয ি 

অফযন, কঔাা cover, envelop, 

shell, peel, scab, scales-  َه ْٞ ُْ  هُ
অফচণ না, ফচণ য, ঢুচ্ছ ফস্তু, ফলণ  

অং, অনুষ্ঠালন ওঢা, কু্ষলও 
trash, farbage, trivialities, 

externeals, formalities, dandruff 

وََ ْْ ح َهِ  কঔাা, ঙার, কঔার, ি 

ঘাভডা, ভযা ঘাভডা peel, rind, 

shell, crust, scab 

وَِ  ْْ ١َ هِ  অাঁ, কঔাা ম্পলওণ ঢ 
scaly, scirfy 

 هََََْٜ            هََََٞ
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َْ٤ ِْ وَ رَْو  ঙার ঈঞান, কঔাা ঙডান, 

ঘাভডা ঙডান, ভুণ্ডন peeling, 

shelling, skinning, shaving 

ََٜ َْ َْْٜ(]ٕ[]ٗ[َهَ  ,ঙাডালনা (هَ

কনয়া, অাঁঘডালনা to remove, to 

take of, to scrap (ػ٠َٖٛ)  

ََٜ َّْ  ,II ঙডালনা, যন ওযা هَ

রুঝাঝ ওযা to remove, to rob, to 

plunder 

ْْطََ خ َهَ  ননী, cream 

ََْ َٛ هِ ب  ঘাফুও, লপঢা, ওাখাঢ, কফল্ট 
strap, thong, belt, whiplash 

ََْ َٛبدَطَهُ َْب َٛ هُ ب  ঝুওযা, ং, chip, 

piece 

ََْ ْو ِٓ َُٜطَ ِّ وَب َٓ َٜ  কভাঙায ঈওযন, 

যাফায eraser 

َْطََ ْو ِٓ َُٜطَ ِّ وَب خ ََٓ  ঘুডণওযায মন্ত্র, 

লভলরয ভালরও milling machine, 

miller 

َْغََ َْْغ(]ف[َهَ   ,লফলক্ষপ্ত ওযা (هَ

َْغََ  IV লফলক্ষপ্ত ওয, ঢালডলয় أَْه

কদয়া to scatte, to chase away  

َّْغََ  V লফলক্ষপ্ত য়া, লফঢালযঢ رَوَ

য়া to be scattered, to be driven 

away 

َْغََ ْٗوَ  VII লফলক্ষপ্ত য়া, লফঢালযঢ اِ

য়া to be scattered, to be driven 

away 

َْؼَوََّ  ,Q IV ওাাঁা (বয় [هْؼو[َاِْه

ঞান্ডা) to shiver 

ؼَِو٣ْوََ ْْ ح َهُ  ওাাঁুলন, ওম্পন, নডড, 

ছাাঁকুলন, ওম্পজ্বয shudder, tremor, 

trembling, shakes, ague 

ؼََ ْْ َُْطَهَ َْبِػ َْ هَ  লং, lion 

َِْ ؼَ ْْ َه ُّّ ُ  ালয়না, দলুমণাক, দদুণা ا
hyena, disaster, calamity 

 

َْقََ َقَ،هَ ِْ َْبكََخ(]ً[]ى[ هَ ََْق،هَ  (هَ
দদুণাগ্রস্থ য়, কনাংডা ঘভণ 

লফলষ্ট য়া, লযচ্ছন্ন ণাওা to 

be in misery, to have dirty skin, to 

be unclean, to be in misery 

َّْقََ   II কনাংডা  ঘভণ  লফলষ্ট هَ

য়া, লযচ্ছন্ন ণাওা to make 

in miser, to have dirty skin, to be 

unclean 

َّٔ                                    هََََْٜ  ه
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َّْقََ  V দদুণাগ্রস্থ য়া,  কনাংডা رَوَ

ঘভণ লফলষ্ট য়া, লযচ্ছন্ন 

ণাওা to make in miser, to have 

dirty skin, to be unclean 

َطَ َْق  ْْقَ هِ هِ  ি অফযন 

(রুটিয) crust 

ُّْقَ رَوََ  নযাফাদ, চ  অলদভ 

চীফন মান monkhood, simple 

and primitive way of life 

زَوََ قَ ُٓ ِّْ  ঢস্বী, ঔঔল কনাংডা 

ঘভণ লফলষ্ট saint, roughened and 

rude skined 

ََِ وَ ْْ  ,অলযাকযরাব ওযা]هْوِ[َهَ

ভুলঙ কপরা, to cure, to sweep away 

(٠َٖٛٓ)  

َََ ِْ ََْ(َ]ً[َهَ  কযীফ য়া, লনঃস্ব (هَ

য়া to be poor, to be penniless 

ََِ ْْ َطَهَ  َ َْ خ َهِ  ফযাযাও, াাঢার 
barracks, hospitals 

َْْ ََلَهُ ْْ مَ ََلهَبدَطَهُ  াভলযও ফযাযাও 
millitary barrack 

َْْ َِ هِ ِٔ  লওলভ currants 

ََّٔ (]ٕ[هََ ّٔ  ওাঝা, ঙাাঁঝা to cut off (هََ

(٠ٛ)  

ََٔ َّٖ  II ওাঝ, ঙাাঁঝা to cut off, to هَ

trim (٠ٛ)  

ََّٓ  III প্রলঢলাধ কনয়া, ালস্ত هَب

কদয়া to aveng, to punish 

ََٔ َّٖ  V নুযন ওযা to follow رَوَ

(ones tracks) 

ََٔ َّٖ  VIII নুযন ওযা go اِْهزَ

follow  (ones tracks)  

َٔ هََ  ওঢণ ন, ঝুওযা, লঙন্নাং, এাঁলঝা, 

ফুলওয াড, clippings, cuttings, 

snips, shreds, sternum (breast 

bone)  

َّٖبدَطَ خ َهَ َّٖ هَ ধযন, স্ঘাআর cut (of 

dress, hair 

َطَ  ٔ َٖ ،هُ  ٓ ب َٖ خ َهِ ّٖ هُ  ঘুনণকুন্তর, 

রও forelock, cirrus of hair 

 َٔ َٖ خ َطَََهِ ّٖ هِ  ওাঝায ধযন, 

manner of cutting –  َٔ َٖ  ,ওালনী هِ

কল্প, খঝনা narrative, story, tale 

 َٔ َٖ ওঢণ هَ ন, ঝুওযা, লঙন্নাং, 

এাঁলঝা, ফুলওয াড, ওালনী, কল্প, 

খঝনা  

clippings, cuttings, snips, shreds, 

narrative, story, tale 

َّٔ  هٖت        ه
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ََٖ َٕطَهَ ْٞ ُّ٤ ِٖ َٖ ٢َ هَ ِٖ  ওালনী 

ম্পলওণ ঢ, ভাওাফয ম্মন্ধীয় 
pertaing to tales, nareative- 

ٕ ْٞ ُّ٤ ِٖ َٖ  ,কল্প ওণও, নযলও هَ

করঔও storyteller, novelist 

خ َ َٕ ب َٖ َٕبدَطَهَ ب َٖ ওঢণ هَ ন, ঝুওযা 

(ংফাদত্র) ,লঙন্নাং, ঈলচ্ছষ্ট 

(ওাকচ), clippings, cuttings, 

snips, shreds, 

ََّٖ َٕطَهَ ْٞ ُٕ ب َّٖ َٓ هَ ب  ংীদায, 

নুযন ওাযী, করঔও, 

নযালও, sharer, tracker, writter, 

novelist 

ََٕ ْٞ ُٖ َطَاُْه ُٔ ٤ْ ِٕ خ َأَهَب  ওালনী, কল্প, 

ঈনযা story, tale, novel 

وََ ِٓ َطَ  ٓ وَب َٓ َٔ  এও কচাডা ওাাঁলঘ, 

কচাডা লস্ধং pair of sissors, 

springs 

ََٖ َٓ هِ ب  প্রলঢলাধ, প্রলঢলংা, ালস্ত, 

লাফযক্ষড, লাফ ঘুডান্তওযড 
reprisal, retaliation, punishment,  

خ َ َّٕ وَب ُٓ  লাফযক্ষড, লাফ 

ঘুডান্তওযড, লভঝভাঝ, ভিয়, 

ক্ষলঢূযড accounting, settlement 

of accoun, balancing, adjustment, 

compensation  

َُٔ ٤ْ ِٕ وَب َََْٓٞ ُٖ ْو َٓ َٓ طَ  চরল, 

ছুরল, lovelock, sidebroads 

ََٕ ْٞ ُٖ ْو خ ََٓ  য কঢারায াঢা, 
skimming ladle 

ََٖ بَعبدَطَهُ َٖ بطَ هُ  াাঁডাল মন্ত্র, 

লঘভঝা pincers, nippers 

َٖتََ َْٖت(]ٗ[َهَ  (٠ٛ) ওাঝা to cut up (هَ

َّٖتََ  II ঘুর কওাাঁওডা ওযা to curl هَ

(٠ٛ)  

َٖتَ هََ  অঔ, কফঢ, নরঔাকডা, 

কালঙয টাাঁঝা, কানা রুায ঢায, 

চলয, কযলভয ওাচওযা ওাড 
sugar cane, reed, stalks, gold a 

silver threads, embroidery 

جَخ َ َٖ جَبدَطَهَ َٖ  ,কফঢ, নরঔাকডা هَ

নর, ঝাঈফ, করঔায ওরভ, তদলখণয 

ভা, দকূণ, যাচধানী, য, শ্বানারী 
cans, reeds, pipe, tube, writing 

pen, citadel, capital city, metripolis, 

windpipe 

بثََ َٖ خ َهِ  ওাআ ফযফা butchery 
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٤ْجََ َٖ خ َهُ  চআ, মফদৃয ঔাদযয 
oats 

بةَ  ّٖ  ওাআ butcher هَ

بثََ ّٖ خ َهُ  নরঔাকডা, কফনুফাাঁ reed pipe, 

reed 

ََّٖ وَ تَ ُٓ  কানা-রূায ওারুওাচ 

(ওাড) embroidered with gold 

and silver 

لََ َٖ َْٖل(]ٗ[َهَ  ,কাচা মায়া (هَ

টাও, কনয়া, আচ্ছা ওয, কঘষ্টা 

ওযা, ঈলদ্দয ওযা, ভধযভ ন্থা 

গ্রন ওযা, লভঢফযয়ী য়া, 

নুযন ওযা, নুওযন ওযা to 

go straight away, to call, to take, 

to aspire, to aim, to adopt a middle 

course, to be economical, to follow, 

imitate (ا٠َُة٠ََٛٙ)  

لََ َٖ  IV নুলপ্রযডা কদয়া to أَْه

induce to go, ওালদা যঘনা ওযা 

to compose poem (َٙا٠ُ)   

لََ َّٖ  V যাকালিঢ য়া to be رَوَ

angry (ٙ) 

لََ َٖ ْٗوَ  VII কবলঙ্গ মায়া to be اِ

broken 

لََ َٖ  VIII ভধযন্থা ফরম্বন ওযা اِْهزَ

to adopt a middle course (ٖث٤)  

ل َهََ ْٖ  কঘষ্টা, অওাঙ্খা, আচ্ছা, 

লবপ্রায়, লযওল্পনা, ঈলদ্দয, রক্ষয, 

ংমভ, লভঢফযলয়ঢা endevor, 

aspiration, intention, design, 

purpose, goal, mortification, thrift 

لَِ ْٖ ١َ هَ  আচ্ছা ম্পলওণ ঢ, আচ্ছাওৃঢ 
relating to intention, intentional 

ََٖ بك َهُ  াভলন, ভুঔাভঔূী infront of, 

opposite 

ََٖ لَُأَْه  লধও কাচা, ফলঘলয় 

কাচা more direct, most direct 

َْ٤ ِٖ ل َهَ  আচ্ছাওৃঢ, লবপ্রালয়য, 

ত্রুটিীড, intended, disered, 

faultless 

لََ ِٖ طَهَ بئِلَ  َٖ ح َهَ  ওালদা, প্রাঘীন 

অযফী ওলফঢা, kasida, ancient 

arabic poem 

لَُطَ ِٕ ل َٓوب ِٖ ْٓو  মাত্রায স্থান, 

লবপ্রায়, ঈলদ্দয, রক্ষয, রক্ষযফস্তু, 

ভালন, ণণ, ঢাৎমণ destination, 

intention, goal, purpose, object, 

meaning, significance 

  هٖوَََََََََََ       هٖتَََََََ
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ََٖ بك َاِْهزِ  ঞ্চয়, লভঢফযয়ীঢা, savin, 

thriftiness, economy 

بكَِ َٖ ١َ اِْهزِ  লভঢফযয় ম্পলওণ ঢ, 

লভঢফযয়ী, relating to economy 

ل َهََ ِٕ ب  কাচা, কাচাযাস্তা, যর, 

ভৃড, অনন্নদায়ও, ংলক্ষপ্ত direct, 

straight, smooth, short 

َْٞ ُٖ ْو ك ََٓ  ঈলদ্দয, লস্থযওৃঢ রক্ষয, 

আচ্ছাওৃঢ, লযওলল্পঢ, ুলঘলন্তঢ 
aimed, intended, intentional, 

designe, deliberate 

 

وََ ُٖ َٖو(]ى[َهوَ و،هِ ْٖ بهََح،هَ َٖ  ঔাঝ (هَ

য়া, মণাপ্ত য়া to be short 

وََ َٖ ه(َ]ٕ[َهَ ْٞ ُٖ  ,ফযণণ য়া (هُ

ভণণ য়া to miss, fakl short 

 

وََ َٖ َْٖو(]ٕ[]ٗ[َهَ  ,ঔাঝ ওযা.(هَ

ফাধা কদয়া, লফযঢ ওযা 

ীভাফদ্ধ ওযা, অঝওান to make 

shor, to restrain, lock, limit 

وََ َٖ و(َ]ٕ[َهَ ْٖ بَهح،هَ َٖ  ওাড (هَ

কধায়া , াদা ওযা, যংলঢারা to 

bleach, whiten 

وََ َّٖ  ,II ঔাঝ ওযা, ফযণণ য়া هَ

ভণণ য়া, ভান না য়া, 

লঙলন ডা, ফলরা ওযা, লফযঢ 

য়া to make short, to miss, to to 

be unable, to fall behind, to be 

negligent, to refrain (ػَٖك٢)  

وََ َٖ  ,IV ঔাঝ ওযা, লফযঢ য়া أَْه
to make short, to refrain, to be in 

capable (ٖػ)   

وََ َٕ  VI কঙাঝ য়া, ভণণ رَوَب

য়া, লফযঢ য়া, to become 

smaller, to be incapable, to refrain 

  (ػٖ)

وََ َٖ  VIII ীভাফদ্ধ য়া to be اِْهزَ

confined (ػ٠ِ)  

وََ َٖ زَْو ٍْ  X কঙাঝ ভলন য়া to find اِ

short (٠ٛ)  

وَ هََ ْٖ  কঙাঝ, ভণণযঢা, মণাপ্তঢা, 

ফলরা, দফুণরঢা, অরয, কঙাঝ 

ওযড, ংলওাঘন ওযড, ীভাফদ্ধ 

ওযড, shortness, smallness, 

kncapability, laxity, laziness, 

shotening, reduction, lilimtation 

 هٖو                      .(هٖو(]ٕ[]ٗ[َهٖو
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َطَهََ ه  ْٞ ُٖ وَ هُ ْٖ  দকূণ, প্রাাদ, castle,  

palace 

وَِ َٖ َطَهَ به  َٖ خ ٣َََّهَ  াত্র, পুরদালন, খলয 

প্রস্রাফ যাঔায াত্র pot, flower 

popot, chamber pot 

ََٖ وَ هِ  কু্ষদ্রঢা, ংলক্ষপ্তঢা smallness, 

brevity 

وَ هََ َٖ  লফরা, অরযঢা, 

লনলিয়ঢা negligence, laxity, 

inertness 

ََّٖ بهَ هَ  াদাওাযী, কধাা bleacher, 

fuller 

هَ  ْٞ ُٖ  ,াভণণযঢা, াযকঢা هُ

ম্পূডণঢা, ওভলঢ, ওভালনা, রঢা, 

লনলিয়ঢা, নাফারওত্রৃ, incapability, 

inability, deficiency, reduction, laxity, 

negligence, indolence, minority, 

nonage 

َْ٤ ِٖ َطَهَ به  َٖ وَ هِ  ঔালঝা, কঙাঝ, লনঘু 
short, small, low 

بهََ َٖ ح َهِ  কধাায ফযফা, কা 
trade of fuller or bleacher 

بهََ َٖ ٟهُ  ীভা, কল ীভা the 

utmost, the limit (power) 

ََٖ وَُأَْه  লধও কঙাঝ shorter 

َْ٤ ِٖ وَ رَْو  কঙাঝওযড, ংলক্ষপ্তওযড, 

ীভাফদ্ধওযড, ভণণঢা, 

াযকঢা, ূডণঢা, লনঘুঢা, 

ফলরা, অরয, রঢা, ত্রুটি, 

দফুণরঢা, ওভলঢ shortening, 

curtailment, reduction, diminution, 

restriction, inability, inadequacy, 

laxity, negligence, defect fault 

ٕ ْٝ ُو ِٕ ،هَب و  َّٖ وَ طَهََََهُ ِٕ ب  ভণণ, 

ীভাফদ্ধ, যক্ষীঢ, ালওা লিয়া 

(গ্রা)incapable, unable, limited, 

restricted, reserved, intrasitive (gram)- 

ٕ ْٝ ُو ِٕ ،هَب و  َّٖ  নাফারও, minor هُ

َْٞ ُٖ ْو هَ َٓ  ফদ্ধ, ীভাফদ্ধ, অফদ্ধ 
confined, restricted, limited 

هََ ْٞ ُٖ ْو َٓ َهادَطَ ْٞ ُٖ ْو َٓ ٤ُْوَ، ِٕ وَب ح ََٓ  ওক্ষ, 

কুঝলয, কওলফলনঝ, অরভালয, ফাক্স, 

এওান্ত ওক্ষ cabinet, closel, box  

وَ  ِّٖ وَ ُٓ  র, ফলরাওাযী, 

ভডলমাকী slack, negligent 

ْوزََ وَ ُٓ ّ ِٖ  ীভাফদ্ধ, লনয়লন্ত্রঢ, অফদ্ধ 
limited, restricted, confined 

َ،ْٓوَٖلدَطَ          هٖوََ َُ ِٕ ْوٖٓوب ِخ َِٓ  
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ََٖ ْوزَ وَ ُٓ  ংলক্ষপ্ত, ল্প, ংলক্ষ, ায 

ংলক্ষ short, brief, concise, 

summary 

 

ََٖغََ غ(َ]ف[َهَ ْٖ  ঠও ঠও ওলয (هَ

ান ওযা, ককরা, করধঃ ওযড ওযা, 

ঢৃষ্ণা লনফযন ওযা, ললা, কলড 

ওযা to drink in avid gulps, pour down, 

to quenc, to grind 

ؼَخ َ َٖ َٖؼَبدَطَهَ ،هَ غ  ْٖ بع ،هِ َٖ  ফড هِ

ওালঞয াত্র, কওঝলর large wooden 

bowl, kettle 

َٖقََ َْٖق(]ٗ[َهَ  বাঙ্গা, অিভন (هَ

ওযা, দস্ত ওযা, কচণ ন ওযা, 

ফজ্রধ্বলন ওযা, গুডগুড ওযা, to 

break, to harass, oppress, to 

thunder, to rumble 

َٖقََ َْٞف(]ٕ[َهَ ُٖ َْٖق،هُ  ( هَ

উৎফ ওযা, প্রাচুন্ডম যয জীফন মান ওযা to 

feast, to live a opulant  

قََ ِٖ َٖق(]ً[َهَ  বঙ্গযু য়া to be (هََ

frail 

َّٖقََ  II ঘুডণ ওযা to break هَ

َّٖقََ  V কবলঙ্গ মায়া to be رَوَ

broken 

َٖقََ ْٗوَ  VII কবলঙ্গ মায়া to be اِ

broken 

قَ هََ ْٖ  কচণ ন, ফজ্রধ্বলন, তজঘ, 

অনন্ন হুলিাড thunder, roar, 

revelry, carousal  

قَ هََ ِٖ  বঙ্গযু, ূক্ষ, বাঙ্গা frail, 

delicate, broken 

٤ْقَ  ِٖ  ,বঙ্গযু, ূক্ষ, বাঙ্গা frail هَ

delicate, broken 

َْٞ ُٖ فَ هُ  তজঘ-অনন্ন, ত-হুলিাড 
revelry, carousal 

ََٖ ْو َٓ ُقَطَ ِٕ وَب قَ َٓ  লযচ্ছন্নঢা ওক্ষ, 

ঔফায খয, প্রলভাদ ওক্ষ, 

refreshment room, canteen, casino, 

bar 

ََٔ وَ ْٖ  বাঙ্গা, গুডা ]هٖؤ[َهَ

ওযা, ওাঝা, ঙাাঁঝা, to break, shatter, 

to snip, to trim (٠ٛ)  

 

َََ َٖ ََْٖ(]ٗ[َهَ ওঢণ (هَ ন ওযা to 

cut off (٠ٛ)  

َََ َٖ VIII ওঢণ اِْهزَ ন ওযা to cut off 

(٠ٛ)  
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ََ كََ َٖ  ঢুল, বূলল, শুয়ালাওা, টাাঁঝা 
roughage, husk, maggot, awn 

(grain), stalks 

ََّٖ ٍَ هَ ب  ধাযার, প্রঔয, কঘাঔা sharp, 

cutting 

َْ٤ ِٖ ََ هَ  মফ, ফালরণ barley (winter)  

 ََ َٖ ْو ِٓ  ধাযার, প্রঔয, কঘাঔা sharp, 

cutting 

ََِ َٖ ْو ِٓ َََٖلدَطَ ْو ِٓ ،َ َُ ِٕ وَب خ ََٓ  ওঢণ ন 

মন্ত্র, লযলচ্ছদ মন্ত্র guillotine 

 ََ ِٕ  ,ধাযার, প্রঔয, কঘাঔা sharp هَب

cutting 

 

ََْ َٖ ْ(]ٗ[َهَ ْٖ  কবলঙ্গ কপরা to ( هَ

break 

ََْ َّٖ  V কবলঙ্গ মায়া to be broken رَوَ

ََْ َٖ ْٗوَ  VII কবলঙ্গ মায়া to be اِ

broken 

َْ هََ ِٖ  বঙ্গযু, ক্ষডবঙ্গযু brittle, 

fragile 

 َْ ٤ْ ِٖ  ,বঙ্গযু, ক্ষডবঙ্গযু brittle هَ

fragile 

َُْطَهََ ِٕ ا َٞ َْ هَ ِٕ ب  ধ্বংওাযী, 

কবলঙ্গলপলর এভন breaking, 

crushing 

ََٖب بء(]ٕ[]هٖٞ،ه٢ٖ[َهَ َٖ َْٖٞ،هَ  (هَ

দলূয  মায়, to be far away (ٖػ)  

ََ٢ ِٖ ٠ًٖ(]ً[]هٖٞ[َهََ ََٖب،َه  দলূয (هََ

মায়া to be far away (ٖػ)  

ََٖ ٠أَْه  IV ফহু দলূয কনয়া ঢালডলয় 

কদয়া, ফফাদ কদয়া, কল ীভায় 

কৌাঁঙা  to take far away, to drive 

away  (َٙػ٠َٖٛ)  

ََّٖ ٠رَوَ  V ফহু দলূয মায়, কবীলয 

মায়া, ঢনন্ত ওযা to go far away 

(٠ٛ) 

ََٖ زَوَ ٍْ ٠اِ  X কবীলয মায়া, যীক্ষা 

ওযা, ঢনন্ত ওযা to penetrate 

deeply,  examine (ٖػ)  

بء َ،َهََ َٖ بهَ ًٖ  দযূত্রৃ, দকুণভ distance, 

remoteness 

بء َطَهََ َٖ ٢َ أَْه ِٖ  লনও দযূ, 

দযূফঢী, দযূলস্থঢ far away, distant, 

remote 

ََٖ ََّٟأَْه َٞ ْٖ َطَهُ  ٓ ٠أَهَب  লধও 

দযূ, লধও দযূফত্তী, ফলঘলয় দযূ, 

লব্বণাচ্চ দলুযয ং, ঘযভ more 

distant, remorter, remotest, utmost 

 هٖٞ                           هَٖ
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َرَوََ  ٔ  ূডণাঙ্গ যীক্ষা, খলডষ্ঠ 

লনযীক্ষা, ূক্ষ ঢদন্ত through 

examination, close study, minute 

investigation 

بءَ  َٖ زِوَ ٍْ  ূডণাঙ্গ যীক্ষা, খলডষ্ঠ اِ

লনযীক্ষা, ূক্ষ ঢদন্ত through 

examination, close study, minute 

investigation 

َٕطَهََ ْٞ ُٕ بء ،هَب َٖ َاَْه  ٓ ب  লনও  

দযূ, দযূফঢী, দযূলস্থঢ far away, 

distant, remote 

 

ََّ٘ (]ٕ[َهََ ّ٘  লঙদ্র ওযা, পুঝা (هََ

ওযা, ঝুওযা ওযা, লঙাঁডা, to pierce, 

to break into pieces 

ََ٘ ِٚ َٚ٘(]ً[َهَ  ,রুক্ষ য়া (هَ

ওলঞায য়া, ি য়া to be 

rough, rude, hard 

ََّ٘  ,IV রুক্ষ য়া, ওলঞায য়া أهَ

ি য়া to be rough, rude, 

hard 

ََّ٘ ْٗوَ  ,VII লনলঘ নাভা, টুফ কদয়া اِ

অখাঢ ওযা, কফলক মায়া, কবলঙ্গ 

মায়া, ডা to descend, to dive, 

to rush, to be broken, to fall 

َ٘ هََ  নুলড, াণয, ওাাঁওড pebbles, 

gravel 

خ َ َّٚ  ,নুলড, াণয, ওাাঁওড pebbles هِ

gravel 

 َ٘ ٤ْ ِٚ  ,নুলড,াণয, ওাাঁওড pebbles هَ

gravel 

ََٚ ْٗوَ َٗ اِ ب  নাভা, কঙাাঁ ভাযা, টুফ 

ভায, কফলক ধাফড, অিভন, falling 

down, dive, pounching, onrush, 

assult 

َٚتََ َْٚت(]ٗ[َهَ  ওাঝা ঙাাঁঝা to (هَ

cut off, to trim (٠ٛ)  

َّٚتََ  II ওাঝা ঙাাঁঝা to cut off, to trim هَ

(٠ٛ)  

َٚتََ  VIII ওাঝা ঙাাঁঝা, ংলক্ষ اِْهزَ

ওযা, ঈলস্থঢ ফরা, to cut off, to 

abridge, to extemporise, to trim 

(٠ٛ)  

تَ هََ ْٚ  ঔায়ায কমাকয কাঙডা edible 

herbs 

َْ٤ ِٚ جَبَٕطَهَ َٚ تَ هَ  ওাটি টার, িফ, 

রাঠি, যট, টন্ড, ুরুলাঙ্গ, কযর ণ 
cut off branch, twigs, stick, rod, penis, 

rail road 

بثََ َٚ خ َهُ  ওঢৃঢ, মা ওাঝা লয়লঙ, 

ঙাাঁঝা cut off, trimmings 

َّ٘  هٚٞ            ه
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ََٚ ْو تَ ِٓ  ওাঝায হুও, ওাাঁলঘ purning 

knife, hook 

ََٚ بةَ اِهزِ  ংলক্ষপ্তওযড, াযংলক্ষ, 

ংলক্ষপ্তঢা, ঈন্নঢওযড abridgment, 

digest, brevity, improvisation 

ََٚ ْوزَ تَ ُٓ  ংলক্ষপ্ত, ঈন্নঢ, ঢাrক্ষলডও, 

অওলস্মও, প্রস্তুঢ short, brief, 

extemporaneous, unprepared- 

َٚجَبد ْوزَ ُٔ  ংলক্ষপ্ত ঔফয short ne اُ

items  

َٚتَُ ْوزَ َٔ  ওলফঢা ঙলন্নয নাভ اُ
name of poetic meter 

غَ هََ ْٚ  লত্তূর কফদনা colic 

بع  َٚ  লত্তূর কফদনা colic هَ

ُٚقََ ْٚق(]ى[َهَ بكَخ،هَ َٚ  াঢরা (هَ

য়া, ীডণ য়া to be lean,thin 

ََْ ِٚ ،َهَ َْ َٚ َْٚ(َ]ٗ[َ]ً[َهَ ْ،هَ ْٚ  (هَ

ওাভলড ঔায়া, ঔুাঁলঝঔুাঁলঝ ঔায়া 

to chew, to nibble (٠ٛ) 

ََٓ ب َٚ خ َهَ  করানা ফাদাভ, assorted nut 

٠ََٚ ََٚبء(َ]ٗ[َهَ  যায় ক্ষদয়া, ক্ষল (ه

ওযা, ফন্ধ ওযা, ারন ওযা, অজযন ওযা, 

পূযণ ওযা, ন্তুষ্ট ওযা, তযন্ডাধ ওযা, ভয 

ায ওযা, ভন্ডয মাযা, বাগ্য তনধ যাযন ওযা, 

(আল্লাতাযারায(, তফচায ওযা, তফচাযও 

যা, দাতযত্ব ক্ষদযা, প্রন্ডযাজনীয ওয, 

ফাধ্য ওযা, চাযা, ঈৎাঝন ওযা, নষ্ট 

ওযা, কভলয কপরা, ঢা ওযা to 

settl, to finish, to carry out, to 

comply, to satisfy, to settle, die, to 

foredain (Allah s, t), to pass 

judgement, to compel, to demand, 

to kill, root out, to frustrate 

ََّٚ ٠هَ  II ওামণওলয ওযা to carry out 

(٠ٛ)  

ََٙ ٠هَب  III লফঘায ওযা, লফঘালযয 

চনয অনা, to prosecute (َٙة)  

ََّٚ ٠رَوَ  V কল য়া to be 

completed 

ََٙ ٠رَوَب  VI ভাভরা ওয, দাফী ওযা 

to litigate (٠َٖٛٓ)  

٠َٚ ْٗوَ  VII কল য়া, ভয় ায اِ

য়া to be expired, to be completed, 

(َٙ٢ٛ)  

ََٚ ٠اِْهزَ  VIII দাফী ওযা  to demand 

(٠ٛ)  

ََٚ زَوَ ٍْ ٠اِ  X দাফী ওযা to demand (َٙ

٠ٛ)  

٠ًٚهََ  লফঘায, ালস্ত, লদ্ধান্ত, অলদ 
judgement, sentence, decission, ruling 

َّٜ                 ه٢ٚ  ه
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ََ٤ ِٚ َََٚخ َأَْه بءَ طَهَ  ভাপ্তওযড, ারন 

ওযড, ূযডওযড, লফধান, ম্মলঢ, 

অদায়, াযওযড, বাকয, লফঘায, 

লফঘায লফবাক, অলদ, নযায় 

লফঘায, ওভণলযলধ, লফঘাযওত্রৃ, 

লফঘাযওযড, ালস্ত প্রদান, ঢযা 

ওযড, ফযণণ ওযড, ঢাা settling, 

ending, carrying out, fulfilment, 

provision, payment, passing, fate, 

destiny, judgement, sentence, 

juridiction, judgeshi, judiciary, 

judging, rendering  judgement, 

sentencing, annihilation, frustration 

– লচরা, প্রলদ district, province 

ََٚ بئ٢َِ هَ  লফঘায ম্পলওণ ঢ, 

pertaining to judiciary 

٣َّخ َهََ ِٞ َٚ  ীভা, এওলঢয়ায, লধলক্ষত্র 
juridiction 

ََّ٤ ِٚ ب٣َبَطَهَ َٚ خ َهَ ভাভরা, প্রশ্ন, ভযা, 

ঢত্ত্ব law suit, litigation, question, 

threorem 

بح َ َٙ وَب ُٓ  শুনানী, trial, hearing 

ََٚ ِْٗو بءَ اِ  লঢফান, কক্ষড, 

াযন, লনঃলল, লফলরা expiry, 

passing, expiration, extinction 

ََٚ بءَ اِْهزِ   প্রলয়াচনীয়ঢা, প্রলয়াচন, 

লদা necessity, need, requirement 

 َ  ٗ ا َٞ ََََٚهَ َطَهَََبح َ،هُ  ٗ ب  লদ্ধান্তওাযী, 

ভাযডত্মও, decessive, deadly – ََٚ بح َهُ  

চজ্, কভলচলিঝ, লফঘায judge, 

magistrate, justice َ  ٗ ا َٞ  ঘালদা – هَ
requirements 

وَْ  َٓ َ٢ ِٚ  লভভাংীঢ, মূ্পডণ, ওৃঢ,  

ভাপ্ত settled, finished, done, 

completed 

 َ  ٗ زَوَب ُٓ َٕطَ ْٞ ُٙ زَوَب ُٓ  ভাভরাওাযী, 

ভওদ্দভাওাযী litigant 

 ٠ًٙ زَوَب ُٓ  ভাভরায লফলয় subject 

to legal prosecution 

ََ٤ َٚ ْوزَ ْوزَََبدُٓ ُٓ ٠ًٚطَ  প্রলয়াচনীয়, 

ঢযাফযওীয় required, necessary 

– ََ٤ َٚ ْوزَ بدُٓ প্রলয়াচন,প্রলয়াচনীয়ঢা, 

ঘালদা requirements, 

necessity,need 

٠َٚ ْوزَ ُٔ  ,নুালয (عبه prep)ثِ

নুমায়ী according to 

َُّٜهََ  ওলঔান না(দা, লঘযওার-  

ঢীঢওালরর না লণণ) never 

َّٜ  كطوََ           ه
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ََّٜ ّٜ(]ٕ[َهََ ওঢণ(هََ ন ওযা,    ধাযার 

ওযা to cut, trim, to sharp ٠ٛ) ) 

ََٜ II কঙাঁهَطَّ লঝ লযাটি ওযা, বাস্কামণ 

ওযা, কঔাদাআ ওযা to carve, turn 

(wood) 

ََّٜ َ  VIII ুাঁঘালরা ওযা to sharpen اِْهز

ََّٜ  ঔালঝা  কওাাঁওডা short and هَ

curly 

َٛ هَطََّ ب  কুম্ভওায, কুাঁ দওায turner 

ٜ َطَهََ ٛ ،َِهَطَطخ ،َهَِط َٜ هَِطب  হুলরা 

লফডার, ুরুল লফডার male cat 

خ َهِطََّ  স্ত্রী লফডার female cat 

خ َهَُط٤ْطََ  লফডার ঙানা kitten 

 

 চভা ওযা to (هَطَْت(]ٗ[َهََطتََ

gather 

ة،هَْطت(َ]ٗ[َهََطتََ ْٞ  ভ্রুকুটি (هُُط

ওযা to contract the eyebrows 

 II ভ্রুকুটি ওযা, এওলত্র করাআهَطَّتََ

ওযা to knit the brows,to sew 

togather (٠ٛ) 

رَوَطَّتَََ V ঢা য়া to become 

gloomy 

زَوََطتََ ٍْ  X কভরুওযড ওযা toاِ

polarize 

َطَهُطَْ تَ أَْهَطبة   ক্ষ, ক্ষলযঔা, 

কভরু, ওীরও, দরলঢ, ওঢৃক্ষ, 

কনঢাুরব ফযলিত্রৃ, axis, pole, 

pivot, leader, authority, leading 

personality 

٢َ هُْطجَِ  কভরু ম্পলওণ ঢ polar 

خ َهُْطجََ  করাআ stitch 

َْٞ ةَ هُُط  ভ্রুকুটি ওযড, ভ্রুকুঞ্চন, 

কঘাঔ যাঙ্গান, এওদলৃষ্টলঢ ঢাওান 
frowning, gazing, scowling 

زِْوطََ ٍْ بةَ اِ  কভরুওযড polatization 

جََ ِٛ خًَهَب  ফ এও ালণ, ফ, all 

togather, one and all 

 কপাঝায় কপাঝায় (هَطَْو(]ٕ[َهََطوََ

ডা to fall in drops 

 II কপাঝায় কপাঝায় ডলঢ هَطَّوََ

কদয়া, লপল্টায ওযা, ঈলঞয এও 

ালড ওযা to let fall in drop, to 

filter, to file camel in one line 

 V কপাঝায় কপাঝায় ডা to رَوَطَّوََ

fall in drops (ا٠ُ) 
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َٛوََ  VI দলর দলর অা to come رَوَب

in successive groups (ا٠َُػ٠ِ) 

زَْوَطوََ ٍْ  X ঝ ঝ ওলয ডা to اِ

dribble(٠ٛ) 

وَ طَهَطََْهَ هَِطب  ঝ ঝ ওলয ডড, 

কপাঝা কপাঝা ডা dribbling, 

dripping-  هَ هَِطب কপাঝা, ফৃলষ্টয কপাঝা 
drops, rain 

َهادَطَهََ ْٞ ْطوَ هُُط  করন train 

ْوِع٢َ هَطََ  কযলরয ুআঘ যক্ষী 
switchman 

َطَهُطَْ وَ أَْهَطبه   এরাওা, কচরা, কদ, 

ফযা, কওাডালওালড, লঙদ্র region, 

quarter, district, country, diameter, 

diagonal, bore 

١َ هُْطوَِ এরাওা ম্পলওণ ঢ, অঞ্চলরও, 

relating to region, regional 

 খৃঢকুভাযী কাঙ(লধী هُْطوَ 

কাঙ) aloes-wood 

ح َهَْطَوادَطَهَْطوََ  কপাঝা, drop 

ح َهَُط٤َْوادَطَهَُط٤ْوََ  ছলয ডা কপাঝা, 

াভানয লযভান droplet 

،ِهَطبَهادَطَهِطََ بهَ هُُطَواد،هُُطو   কযর 

কযাট, করন, ঈলঞয এও রাআন 

(rail)train, train of camel 

ح َهَطَّبهََ  কপাঝা কপাঝা কপরালনায 

াআ, ললঝ dropping tube, 

pipette 

إهَْطوََ  অরওাঢযা tar 

وطََ ِٓ ُوَطَ ِٛ وَب وَ َٓ  ধুাধায, ধুনুলঘ 
censer 

ْوَطَوح َ ِٓ ُوَطَ ِٛ وَب َٓ  ধুাধায, ধুনুলঘ, 

কফলড(ালস্ত কদয়ায) censer, 

stocks 

وَ رَوَِط٤َْ  াঢন, লফলাধন, লযস্রাফড 
filtering, distilling, filtration, 

distillation 

زِوَطََ ٍْ بهَ اِ  াঢন, াঢনওযড 
distilling,distillation 

وََ ِٛ َوادَطَهَب ِٛ ح َهَب  ঞ্চযডীর মন্ত্র, 

কযর ফকী, লটলচর locomotive, rail 

car, diesel 

َهاد ْٞ ْوُط َٓ  কম কাডীলও নয কাডী 

ঝালন, অনুকলভও trailers, truck 

trailers 

وَطَّوََ ادُٓ  লস্পলযঝ spirits 

هط٤وح َهط٤وادَطَ   اٗوطغ            
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٤ْيَ  ِٓ  ওাাঁলঘয কফাঢর, চায هَْطَو
glass bottle, jar 

ََٕ  অরওাঢযায ]هطوٕ[ََهَْطَو

প্রলর কদয়া to tar, to smear with 

tar (٠ٛ) 

إهَْطوََ   অরওাঢযা tar 

 ওাঝা, এায ায( هَطَْغ(]ف[َهََطغََ

ওাঝা, বাঙ্গা, ফাধা কদয়া, কঙাঝ 

ওযা, লফলচ্ছন্ন ওযা, লনললধ ওযা, 

ফলঞ্চঢ ওযা, প্রবাফ কপরা, 

লঢিভ ওযা, লফদভুি য়া, 

ভয় ায ওযা, ফযফায ওযা, 

নলনলশ্চঢ ওলয ফরা, প্রভান ওযা 
to cut of, to tear, break, interrupt, 

prevent, deprive, immpress, to 

cross, survive, spend, consume, 

aassert, prove (ٕػَٖؿ٠ََٛٙ٢َةَثؤ) 

 ,II কঙাঝ কঙাঝ ওলয ওাঝা هَطَّغََ

লঙাঁডা, ফাধা কদয়া to cut into 

pieces (٠ٛ) 

َٛغََ  III লফলচ্ছন্ন ওযা, লনলচলও هَب

ৃণও ওয, ফয়ওঝ ওযা, ংলক্ষ 

ওযা, to dissociate, separate one 

self, to boycott, to cut short (talk)  

 IV ওাঝালনা, ফযাদ্দ ওযা, ায أَْهَطغََ

য়া (নদী), ফয়ওঝ ওযা, ৃণও 

ওযা to make to cut, to boycott, to 

separate (self) (٠َٛٙ) 

 ,V কওলঝ মায়া,কবলঙ্গ মায়া رَوَطَّغََ

ঝুওযা লয় কওলঝ মায়া to be 

cut off in pieces 

َٛغََ  VI এলও লযয কণলও ৃণও رَوَب

য়া to get separated from each 

other (ٓغ) 

ْٗوََطغََ  VII কওলঝ মায়, কবলঙ্গ اِ

মায়া, ফন্ধ য়া to be 

disconnected, to be cut off (َٖٖٓػ) 

 ,VIII কওলঝ কনয়া (কলল্পয اِْهزََطغََ

লঙাঁ লড কপরা(ফআ), দঔর কনয়া 
to take a par, to tear, take 

possession 

زَْوَطغََ ٍْ  Xফাদ কদয়া to deduct an اِ

amount (٠ٛ) 

َْٞ ،َأَْهَطبع َطَهَْطغَ ع هُُط  ওাঝন, ওঢণ ন, 

লফলচ্ছন্ন ওযড, কপলঝ মায়া, 

বাঙ্গড, ফাধড, লফলচ্ছন্নওযড, ফাধা, 

ফলঞ্চঢওযড,ায য়া, কবাকওযড, 

 هطغ                             هطغََََََ
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ওভান, cutting off, chopping off, 

blockage, interruption, preventio, 

deprivarion, crossing, deduction – 

 অওায, অয়ঢন (ফআ) أَْهَطبع 

format, size – َْٞ ع هُُط  ং section -

بهَْطؼًَ  লনলশ্চঢবালফ, definitely 

٢َ هَْطؼَِ  লস্থযও ৃ ঢ, াফযস্ত, ঘুডান্ত, 

decided, definite, final – ََْطِؼ٤ًبه  
লস্থযওৃঢবালফ, লনলশ্চঢবালফ 
decidedly, definitely 

خ َهَْطِؼ٤ََّ  লনশ্চয়ঢা, মণাণণঢা, 

ফযম্ভালফঢা certainty , 

definiteness, psitiveness 

َطَهِْطؼََ خ َهِْطغ   ঝুওযা, বগ্নাং, ং, 

লফবাক, ফৃত্তাং, এওও piece, 

fragment, part, section, division unit 

،هُُطؼَبدَطَهُْطؼَخ َ  এওটি ওাঝা هُْطغ 

ং, এও ঔন্ড চলভ, a cut, plot of 

land 

،هََطؼَبدَطََهََطؼَخ َ গুলড, ওলঢণ هَْطغ  ঢ 

কালঙয গুলড stump 

بع هَِطبَػبدَطَهِطََ  ং, লফবাক, াঔা 
section, sector 

ع هَطَّب   মা লদলয় ওাঝা য় cutter 

٢َ ثِبُوَطَّبػَِ   ঔুঘযা লফিয় bu retail, 

retail 

غَ أَْهَطبع ،هُْطؼَبٕ،هَِطبع َطَهَِط٤َْ  দর 

(শু), ার, group (animal), floxk, 

hard 

خ ٤َْؼََطَهَطََِبئِغَ هَطََ  বাঙ্গন, ঘঝা, পাওর, 

লফলচ্ছো্ন্নঢা, লফলচ্ছদ, অত্মীয়লদয 

ভলধয ত্রুঢা, rupture, break, 

breach, rift, alienation, separation, 

enimity (relatives) – َُهََطبئِغ 
চায়কীয, াভন্তঢালন্ত্রও বূলভ fief, 

feudal estate 

غَُهََطؼَبُءََّأَْهطََ  লধও লফশ্বালমাকয, 

লধও প্রঢযয়চনও more 

convincing, more conclusive َُهََطؼَبء- 

াঢওাঝা, এওালঢয ভানুল, ভূও, 

ফফা amputee,one armed, dump, 

mute 

ْوطََ َٓ َطَ غ  ِٛ وَب غَ َٓ  কভাড, কঘৌভাণা,ায 

য়া, ণ, লফবাক, শুয দর, 

crossing, crossing pnt, traverse, 

passage, section, division, group of 

animals 

ْوطََ ِٓ ُغََطََ ِٛ وَب غَ َٓ  ওাঝায মন্ত্র 
cutting instrument 

 هطغََََ            هطغ
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غَ رَْوِط٤َْ  ঝুওযা ওযড, ওাঝা, বাক, 

লফবাক, লফবলিওযড, প্রলঢফন্ধও, 

বাঙ্গন, লফযলঢওযড, লত্তূর 

কফদনা, fragmentation, cutting up, 

disruption, gripes, colic -  َْ٤ ِٛ غَ رَوَب  
তদলও ঈচ্চঢা, ওাঞালভা, কডন, 

ং, লফবাক stature, figure, 

shape, form, parts, portion 

َٛؼََ وَب َٓ َٛؼَبدَطَ وَب خ َُٓ  লফলচ্ছদ, 

লফলচ্ছন্নঢা, বাঙ্গড, মত্ন, ফলরা, 

ফয়ওঝ, লফযলঢ separation, break, 

indifference, unlovingnessg 

َٛؼَبد وَب ُٓ-َ  এরাওা, ঞ্চর, বাক, 

লফবাক, প্রলদ area, region, 

section, district,province 

بع أَْهَطبَءادَطَأَْهَطبَءح ،َأَْهطََ  চায়কীয, 

াভন্তঢালন্ত্রও বূলভ, চায়দাযী বূলভ 
fief, feudal estate 

َٕطَاِْهَطبػَِ ْٞ ٢َ اِْهَطبِػ٤ُّ  প্রবূ, ম্রাঝ, 

চায়কীযলবাকী, াভন্তঢালন্ত্রও 

ভালরও liege, feudatory, feudal, 

feudal lord 

خ َاِْهَطبِػ٤ََّ  াভন্তফাদ feudalism 

غَ رَوَطُّؼَبدَطَرَوَطَُّ  প্রলঢফন্ধও, ফাধা, 

লফযাভ intrupption, 

ُٛغَ رَوََ ب  ম্পওণ লচ্ছন্নঢা, কভাড, কমাক, 

লম্মরন severance of relation, 

crossing,  junction 

ِْٗوطََ بع اِ  লফলচ্ছদ, ওঢণ ন, বাঙ্গড, 

রঙ্ঘ্ন, পাঝর, ফাধা, কলওযড, 

ণাভা, ভালপ্ত, লফরম্ব, নুলস্থলঢ 

প্রঢযাায separation, severance, 

break, breach, rift, interruption, 

disruption, cessation, suspension, 

conclusion, absence, withdrawal 

ِْٗوَطبِػ٤ََّ خ َاِ  লফলচ্ছন্নঢাফাদ separatism 

ِزْوطََ ٍْ زِْوَطبَػبدَطَاِ ٍْ بع اِ  ওঢণ ন, ফাদ 
cut, deduction 

غَ هََ ِٛ ب  ওঢণ নওাযী, প্রঔয, ধাযার, 

লফশ্বাচনও, ওাঝয, লদ্ধান্তভূরও, 

লস্থযওৃঢ, লনলশ্চঢ, ধনাত্মও, 

ভ্রালন্তীন, লন্নীড, ঘুডান্ত, ঝও 
cutting, sharp, convincing, cognet, 

conclusive, decesive, decided, 

definite, positive, unequivocal, final, 

sour – َُغ ِٛ ا َٞ লফবাচও, দণ هَ া 
partition, screen 

ؼََ ِٛ خ َهَب  ফাধাদাঢা, interrupter 
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َْٞ ْوُط َٓ َع طََ ٤ْغَُ  ِٛ وَب َٓ  ওলঢণ ঢ, ওাঝা, 

ঔলন্ডঢ, cut off, severed, chopped – 

َِٚ عََثِ ْٞ ْوُط َٓ  লদ্ধান্তওৃঢ, ভাপ্ত 

decided, finished َُ٤ْغ ِٛ وَب َٓ-  কঙাঝ 

ওলফঢা short poem 

ََٓ ِػ٤َّبدَطَ ْٞ ْوُط َٓ ٤ُْغَ، ِٛ وَب ِػ٤َََّٓ ْٞ خ َْوُط  ং 

(কালনয)piece of music 

وَطََّ غَ ُٓ  লঙন্ন, লফলঙন্ন torn shredded 

ْوِطغَ َُٓ  চায়কীয দাঢা liege lord –  

وَْ َطغَ ُٓ  চায়কীযলবাকী, ওযদ 
feudatory, feudal tenant 

زَوََ غَ ُٓ ّطِ  ওলঢণ ঢ, লঙন্ন, পাঝা, লফলচ্ছন্ন, 

ফাধাপ্রাপ্ত, লফলচ্ছন্ন, ংরগ্ন, cut off, 

torn, ruptured, disrupted, 

interrupted, disxontinuous, 

incoherent 

غَ  ِٛ زَوَب ُٓ ংজমাক intersecting(streets)  

ْ٘وََ ِطغَ ُٓ  ওাঝা, লফলচ্ছন্ন, লফবি, 

ওলঢণ ঢ, দআুবালফ লফবি, বাঙ্গা, 

ফাধাপ্রাপ্ত, ফন্ধ, রগ্ন, লফযাভ, 

দযূফঢী, নূকঢ, লনলফলদঢ cut off, 

severed, dtached, chopped off, cut 

into two, broken, ruptured, 

disrupted, blocked, disconnected, 

remote, devoted 

زَْوَطغَ  َْ ُٓ  ওভ, ঙাড, ফাদাদ, ওঢণ ন 
cut, deduction 

ف،هَْطق(َ]ٗ[َهََطقََ ْٞ  ,কঢারা (هُُط

ংগ্র ওযা, অযন ওযা, লঙাঁডা, য 

কঢারা, অাঁঘযালনা to pick, gather, 

harvest, to pluck off, tear, to skim, to 

scratch (َٙ٠ٛ) 

 II কঢারা, ংগ্র ওযা, অযন هَطَّقََ

ওযা, লঙাঁডা, য কঢারা, অাঁঘযালনা 
to pick, gather, harvest, to pluck 

off, tear, to skim, to scratch (َٙ٠ٛ) 

 ,VIII কঢারা, ংগ্র ওযা اِْهزََطقََ

ফাঙাআ ওযা, ঙন্ন ওযা, to pick, 

gather, pluck, select, choose (َٖٓ

٠ٛ) 

َََْٞ طَهَْطقَ َفَ هُُط  কঢারা, picking – 

َْٞ فَ هُُط  অাঁঘড scratch 

َطَهِْطقَ  ف  ْٞ  কঢারা পর picked هُُط

fruit 

بفَ هِطََ  কঢারা, ংগ্র, অযন, পর 

কঢারায ভয় picking, gathering, 

harvest, picking season 
 هطٖ             هطغَََ



َََ                                          ََََ05َ  

فَِ ْٞ َاُوُُط  অয়লত্তয ভলধয, লচ كَا٢ُِّٗ

ফযফাযলমাকয with on reach, easy to 

use 

َْٞ َطَهَُط فَ هُُطق   ধীযকলঢয, ধীয 
short stepped, slow 

خ َهَِط٤ْلََ  ভঔভর velvet 

بئِقَُهََطب٣ُْقَ،هَطََ  ঔাফায লফলল 

(পর, ভধু) dish a dish 

ْوطََ ِٓ ُقَطَ ِٛ وَب قَ َٓ  পর কঢারায মন্ত্র 
fruit picker 

ْوطََ َٓ ُقَطَ ِٛ وَب قَ َٓ  ছুলড basket 

ْهزَِطبفَ اَِ  কঢারা, ংগ্র, অযন, 

লনলদ্দণষ্টওযড, ঙন্ন choice, picking, 

gathering, harvest, selection 

ْوزَطََ ُٓ ْوزََطلَبدَطَ قَ ُٓ  লনধণালযঢ, 

লনধণাযন selected, selection 

ََٛ ْٞ خ َهَْطوُ  মুফঢী কভলয় young girl 

َََ  কওলঝ কপরা to (هَطََْ(]ٕ[]ٗ[َهََط

cut off (٠ٛ) 

َََ  (٠ٛ) II কওলঝ কপরা  to cut off هَطَّ

خ َهَِط٤ََِْ  কঢায়ারা, কভলছ কভাঙায 

কনওডা towel, floor rag 

ََْ  ওাঝা, বাঙ্গা to cut (هَْطْ(َ]ٗ[َهََط

off, to break (٠ٛ) 

َْ هََ ْط  ঔন্ড, ঝুওযা, ওাভড, গ্রা 
piece, mouthful, slice, bite 

َْ٤ ِٔ وَ هِْط  কভাডও, অফযন(ঔচযু 

ফীলঘ) pellixle covering date pit 

ََٖ َْٕٞ(]ٕ[َهََط  ফা ওযা to live (هُُط

 (ك٢)

ََٖ  II  ফফা ওযলঢ কদয়া toهَطَّ

make live ة) )  

 َٖ  লঙলনয ং (লওাভয) هََط
small part of the back(lumber 

region) 

َطَهُطَْ  ٕ َٖ أَْهَطب ঢুরা,cotton 

 ঢুরা cotton هُْط٢َِّ٘

َطَهُْط٤ََِّ٘ خ َهََطب٢ِٗ   ওরাআ,লভ চাঢীয় 

াও pulse,legumes 

خ َهَُطب٤ََِّٗ বূট্টা,Indian corn 

َٕ هَطََّ ب  ঢূরা ঈrাদও, ফযফায়ী 
cotton manufacturer, marchant 

َٖ ٣َْوِط٤َْ  রাঈ চাঢীয় ঢযওালয 
squash 

ْوَطََ٘ خ ََٓ  ঢুরা ঘাল cotton plantation 
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 َٖ ِٛ َطَهَب  ٕ  ফালন্না, স্থায়ী هُطَّب

ফালন্না, লধফাল resident, 

domiciled, inhabitant 

َطَه٤ِْطََ ُٖ ٤ْ ِٛ َٕ ه٤ََب ب  দলড, লফনুলন, লপঢা 
cord, braid, lace 

 চংরী াাঁ লফলল ( هََطبح (َهًَطب
sand-grouse  

َْٞك(]ٕ[َهَؼَلََ  ফ, লক্ষায় শুলয়(هُؼُ

ণাওা, লফযঢ য়া to sit down, to 

lie in wait (ٍَٙ) 

 (ٙ) IV ফালনা to make sit أَْهؼَلََ

 V আচ্ছা না ওয, কণলভ মায়া رَوَؼَّلََ

to refrain (ٖػ) 

 VI আচ্ছা না ওযা, কণলভ رَوَبَػلََ

মায়া to refrain (ٖػ) 

 (٠ٛ) VIII ফা to sit down اِْهزَؼَلََ

ح َهَؼَلََ  ফা, লঙন, অন, লনঢম্ব, 

শ্চালদও, ফায স্থান, sitting, 

backside, seat, buttocks, 

posteriors, seating space 

ح َهِْؼلََ  ফায ধযন, ফা, বলঙ্গ, 

কদবলঙ্গ, ফায চায়কা manner of 

sitting, seat, pose, posture, sitting 

space 

ح َهُؼَلََ  ফভয় ফা, ঈলফষ্ট, স্থায়ী 

ফা, র, ওভণনয, constantly 

setting, seated firmly, lazy, inert 

 ফভয় ফা, ঈলফষ্ট, স্থায়ী هُْؼِل١َ 

ফা, র, ওভণনয, constantly 

setting, seated firmly, lazy, inert 

ك َ ْٞ َطََهَؼُ  َ  ঈঞ هَؼَبئِلُ،هِْؼلَإ،هُْؼل ،أهِْؼلَح

(ওভ ফয়লয) young camel 

َْٞ ك َهُؼُ  ফা, ঈলফন, লফযলঢ, 

লনফৃলত্ত, ংমভ, লযঢযাক, স্বত্রৃঢযাক 
sitting 

ل َهَِؼ٤َْ  ঙ্গী, এওলত্র ফায ফায 

াণী, ংযক্ষও, লযদণও, 

লববাফও লযঘারও, ক্ষভ, 

ওভণডয, companion, keeper, 

guardian, servisor, crippked, infirm 

ح َهَؼَبئِلَُطَهَِؼ٤ْلََ  ভলরা ঙ্গী, স্ত্রী 
woman companion, wife 

وَؼََ َٓ وَبِػلَُطَ ل ََٓ  ফায স্থান, ফায 

চায়কা, কঘয়ায, কফণ্ত্ঘ, কাপা palce 

to sit on, chair, bench, sofa,  

ْوؼَلََ َٓ وَبِػلَُطَ ح ََٓ  লঙন লদও, াঙা, 

শ্চাৎ back side, buttock, 

posteriors 

  هؼوغ                             هؼلَََ
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بُػل َرَوََ  ংফযন, ফাধা, ঈদাীডঢা, 

কাম্ভীমণয, ফয, restraint, 

aloofness, reserve, retirement 

طَهََ كَ  ْٞ اِػلَُ،هُؼَبك ،هُؼُ َٞ بِػل َهَ  ফা, 

ফাফস্থায়, ওভণীড, র, sitting, 

seated, inactive, idle, lazy- 

َْٝ ٕهَبِػلُ  লনষ্কভণা, লক্ষভান কনা 
idler, shirker (military in war) 

اِػلَُ َٞ  কম ভলরায ন্তান ধাযন- هَ

ভয় কনআ menopausal  

اِػلَُطَهَبِػلََ َٞ ح َهَ  লবলত্ত, ভাটিয লনলঘয 

ওাচ, ফুলনয়াদ, ায়ঢা, লবঢ, 

ভূরলদ, স্তম্ভভূর, নীলঢ, লনয়ভ, ুত্র, 

অঘযন, নওা দ্ধলঢ, foundation, 

groundwork, basis, base, dupport, 

precept, rule, principle, formula, 

method, model 

ََبَؽخَُاُوَبِػلَحَِ َٓ  লবলত্ত, লবলত্তঢর 
base, basal surface 

ْوؼَِ ل َُٓ  ফন্ধ,স্তব্ধ, ফন্নী, কঔাাঁডা, 

লফওরাঙ্গ, ঙ্গ,ুক্ষভ  stopped, 

arrested, lame, xrippledmdisabled, 

infarm 

وََ بِػل ََٓ  ফযপ্রাপ্ত, বাঢাবূকী 
retired, pensioner 

 

 কবীয ওযা to make (هَؼَْو(]ف[هَؼَوََ

deep 

 কবীয য়া to be (هَؼَبهََح(]ى[َهَؼُوََ

deep 

 II কবীয ওযা, ওাাঁদ্, লঘrওায هَؼَّوََ

ওযা to make deep (٠ٛ)  

 IV কবীয ওযা to make deep أَْهؼَوََ

(٠ٛ)  

V কঢণ رَوَؼَّوََ  য়া, লনলঘ ফা 

ঢরলদল নাভা to be depresse, to 

descend to the bottom 

َطَهَْؼوَ  ه  ْٞ  ,ঢর, ঢরলদ, কবীযঢা هُؼُ

চাালচয ঢরী, কঢণ , পাাঁা, কহ্বয, 

লনম্নঢা bottom, depth, kell of ship, 

pit, hollow, cavity 

কঢণ هَؼََوح َ , পাাঁা, কহ্বয, লনম্নঢা 
bottom, depth, pit, hollow, cavity 

هَ  ْٞ  কবীয deep هَؼُ

وَ هَِؼ٤َْ  কবীয, deep 

وؼوَ  ُٓ  নঢ, লনঘু, টুফা, লনম্ন, কবীয, 

পাাঁা, ফাাঁওা, ফাাঁওান, স্পষ্ট 

(বালা) depressed, sunk, low, 

hollow, deep, concave, curved, 

obscure 
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ٌََ  ওফুঢলযয ভঢ (هََؼٌَ(]ً[َهَِؼ

ফুও য়া to be pigeon breasted 

ٌََ  VI ফলরা ওযা, দলূয رَوَبَػ

ণাওা, নীা ওযা to be 

reluctant, to neglect 

ٌََ ََ ْ٘  XIV ওফুঢলযয ভঢ ফুও اِْهؼَ

য়া to be pigeon breasted 

ٌَ أَْهؼََ  ঈঘু ফুলওয  pigeon 

chested 

 ٌَ  ফলরা negligence رَوَبُػ

زَوََ ُٓ ٌَ بِػ  লদ্রৃধািীঢ, লদ্রৃধাগ্রস্থ, 

লনচ্ছওু, ফলরাওাযী, াফধান, 

র hesitant, reluctant, 

negligent, careless, idle 

 ,ছনছন ওযা (هَْؼوَؼَخ(َ]هؼوغ[َهَْؼوَغََ

ঔনঔন ওযা to clatter, to rattle 

غَ هَْؼوََ  ফাঘার magpie, chatterbox 

ََطََهَْؼوَؼَخ َ  ছনছন ব্দ, ঔন هَؼَبهِغ 

ঔন ব্দ, ব্দ clatter, rattle, - ََغَ ؼَبهَِه  

ঈচ্চধ্বলডয ব্দ high sounding 

words 

ف(َ]ٕ[َهَقََّ ْٞ  শুওান, শুওাআয়া (هُلُ

মায়া, কুাঁ ঘলও মায়া, করাভ ঔাডা 

ওযা to be dry, to dry up, to 

contract, to bristle 

َطَهُلَّخ َ  ফড ছুলড, ককার কনৌওা هُلَق 
large basket, round boat 

 জ্বলযয ওম্পন feverish shiver هُلّخ َ

 দাঙ্ক নুযন ওযা to (هَلَْو(]ٕ[َهَلَوََ

follow 

 ঔাদয ওলভ মায়া to (هََلَو(]ً[َهَِلوََ

be reduce 

 IV লনঃস্ব য়া, চনূনয أَْهلَوََ

য়া, লযঢযি ওযা to be empt, 

to be uninhabited, to abandon (َٖٓ

٠ٛ)  

 VIII দাঙ্ক নুযন ওযা to اِْهزَلَوََ

follow (ٙ)  

َطَهََهَلََ ْلوَ به   ভরুবূলভ, লযঢযি 

বূলভ, ঔালর, চনীন, ক্ষলঢগ্রস্থ, 

অফচণ না, ায় desert, 

wasteland, empty, deserted, 

lifeless, uninhabited, waste, 

destitute 

 ভরুবূলভ, লঢঢ هَْلَوادَطَهَْلَوح َ

চলভ, চনূনয এরাওা desert, 

wasteland, desolate region 

وَ هَِل٤َْهُْلَوإَطَ  কভৌঘাও beehive 

 هلغَََََََ               هؼوغَََ
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بهَ اِْهلََ  ঔালর, শুনযঢা, চনশুনযঢা, 

লফধ্বং emptiness, desolateness, 

devastation 

ْوِلوَ  َٓ  ঔালর, চনূনয, স্পন্ননীন, 

লফধ্বং, অফচণ না ায়, লনঃস্ব 
empty, deserted, lifeless, 

uninhabited, devastated, destitute 

 ,ছা কদয়া (هَلََيإ،هَْلي(َ]ٗ[َهََلَيََ

রাপ কদয়া to jump, leap 

 V াঢ কভাচা ডা to wear رَوَلَّيََ

gloves 

ْليَ هََ  রাপান, jumping 

ح َهَلََيادَطَهَْليََ  ছা, রাপ jump, 

leap 

طَهَِل٤َْ يَ أَْهِلَيحَ   চন লফলল a dry 

measure 

ْوِليَ ََٓ  রাপালনায কফাটণ  spring 

board 

ََِ  ,ংগ্র ওযা (هَْلِ(َ]ٕ[َ]ٗ[َهَلَ

চভা ওযা, দঔর ওযা, অলফষ্কায 

ওযা to collect, to gather, to seize, 

to discover 

ََْ َِ طَهَََبدهَلَ ْل  লনযণণও ওণা ফরা, 
chatter 

- ََْ بدهَلَ  কওৌঢুও jokes 

َطَهَلََ  ٓ َٔ أَْهلَب  ালঔয ঔাাঁঘা, 

ভুযলকয ঔাাঁঘা, ছুলড, ফুও birdcage, 

basket, coop, chest 

ََٖ خ َرَوَِل٤ْ  ভুযলকয ঔাাঁঘা, কৃালরঢ 

ক্ষীয ঔাাঁঘা poultry coop 

َطَهُْلطََ ُٖ ٤ْ ِٛ بٕهَلَب  রম্বা কাঈন, 

ফাললযয কালাও লফলল an 

outer garment 

কুাঁ (هََلَغ(]ً[َهَِلغََ ঘলও মায়া to be 

wrinkled (٠ٛ)  

II কুাঁ هَلَّغََ ঘওালনা to shrival (٠ٛ)  

V কুাঁ رَوَلَّغََ ঘলও মায়া to be wrinkled 

(٠ٛ) 

ْلغَ هََ  লনলযাধও মন্ত্র লফলল 
testudo (beseizing mechine)  

 ীলঢ ওাাঁা to (هْلولخ(َ]هلوق[َهَْلوََقََ

shiver with cold 

 II ীলঢ ওাাঁা to shiver with رَوَْلوَقََ

cold 

َََ ٍَْٞ(]ٕ[]ٗ[َهَلَ  লপলয অা to (هَلُ

come home 

َََ  ফন্ধ ওযা, ঢারা (هَْلَ(َ]ٗ[َهَلَ

কদয়া, ভচদু ওযা to shut, 

close, to hoard 

ََّ               هلغَََََ    ه
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َََ  ,II ঢারা কদয়া, ফন্ধ ওযা هَلَّ

কওলঝ কদয়া to lock, to cut off 

َََ  ,IV ঢারা কদয়া, ফন্ধ ওযা أَْهلَ

কওলঝ কদয়া to lock, to cut off, 

close 

َطَ  ٍ ٍ،أهلَب ْٞ ََ هُلُ هُْل  ঢারা, হুডওা, লঔর 
lock, bolt 

ٍَ هَلََ ب  ঢারায ওালযকয locksmith 

ٍَ اِْهلََ ب  ফন্ধওযড, ঢারা রাকালনা, 

ফাধা কদয়, ফাধা shutting, 

closing, locking, barring, 

obstruction 

طَ ،َهَبكَِِخَ   ٍ ََ هََهَلَب بكِ  কম ফাডী লপলয 

অল, ুনফণালঢ ফযলি home 

comer, home-coming, repatriate 

َطَهَبكََِِ َُ اكِ َٞ خ َهَ  ওালপরা, স্তম্ভ, ফয 

(াাযা)cravan, column, convoy 

 লঙলন ঘরা to follow (هَلَْٞ(]ٕ[َهَلََب 

٠هَلََّ  II নুযন ওযালনা, লভত্রাক্ষয 

ওলফঢা করঔা, to rhyme,  to make 

follow (َٙة)  

٠اِْهزَلََ  VIII লঙলন ঘরা to follow 

َطََهََ ،أَْهِل٤َّخَ  ،أَْهلَبء ،أَْهق  لًبهَِل٢   খায, 

ঘালন্ন, ভাণায লঙন nape, 

occiput,back of the head 

بءَ ْهزِلََاَِ  নূযন, নূওযন 
travking, imitation 

َ اف  َٞ خ َهَبك٤َََِطهَ  লভত্রাক্ষয ওলফঢা, 

দ্রৃযণণও ব্দ প্রলয়াক,  খাড rhyme, 

pun, nap 

َََّ َ(]ٗ[َهَ َّ  ওভ য়া, নূলিঔ (هِ

কমাকয য়া, ওভান, ঈঞান, ফন 

ওযা to be little, to be insignificant, 

to raise 

َََ َٖٓ) II ওভ ওযা to make little هََِّ

٠ٛ)  

َََّ َٖٓ) IV ওভ ওযা to make little أَهَ

٠ٛ)  

ٍََّ  VI ফজ্ঞা ওযা to disdain رَوَب

(٠ٛ)  

َََّ زَوَ ٍْ  X াভানয ভলন ওযা, স্বাধীন اِ

য়া, কঢারা, ফন ওযা, অলযান 

ওযা to find insignificant to be 

independent, to raise, carry, to rise  
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ب َٔ  ,ওদালঘৎ (ؽوف cong)هبَُّ

লফযরবালফ, ওভআ seldom, rarely, 

hardly 

 ََ  ,স্বল্পঢা, কু্ষদ্রঢা, াভানয, ঢুচ্ছঢা هِ

লফযরঢা, এওঝা ল্প ংঔযা, 

ওম্পন  littleness, smallness, 

insignificance, sparseness, 

insufficienc, a small number, 

tremor 

خ َهَََِّ  অলযাকয, ুনরুদ্ধায, 

ুনঃপ্রলঢষ্ঠা (ভৃলদ্ধ) recovery, 

restoration (prosperity) 

َطَهََِِّ  َ خ َهَِِ  ল্পঢা, স্বল্পঢা, কু্ষদ্রঢা, 

াভানয, ঢুচ্ছঢা, লফযরঢা, রখুঢা, 

নাফারওত্রৃ, বা, ঘালদা, ওভলঢ, 

প্রাদবুণ াফ, littleness, smallness, 

insignificance, sparseness, 

insufficienc, scarcity, want, lack, 

insufficiency 

َِٚ ٤َّزِ  মূ্পডণবালফ, ূডণাঙ্গবালফ ثِِوِِّ
completely, wholly 

 ََ ٤ْ ِِ ء َطَهَ ،أَهَِلَّ  َ ،هَََلئِ  ٍ  ,ল্প, াভানয هََِل

ঢুচ্ছ, নকনয, কু্ষদ্র, প্রঘুয, ঢযল্প, 

কঙাঝ ংঔযা, এওঝু, লফযর, little, 

few, insignificant, small, scant, 

spare, insufficiant, rare, a little 

ََّ  ,লধও ল্প,লধও ল্প أه

লধও লফযর fewer, smaller, 

rarer 

أه٤ِِّّخ َأه٤ِّّبدَطَ  লধও ল্প ংঔযা, 

smaller number – أه٤ِّّبد ংঔযারখ ু
minority 

 ََ  ,হ্রা, ফনলঢ, রখুওযড رو٤ِ

হ্রাওযড decrease, diminution, 

reduction 

 ٍَ  ,হ্রা, ফনলঢ, রখুওযড أهَل

হ্রাওযড decrease, diminution, 

reduction 

 ٍَ  স্বাধীনঢা, স্বাঢন্ত্র اٍزِوَل
indipendence 

স্বাঢন্ত্র ম্পলওণ اٍزَِل٢َُ  ঢ 
pertaining to indipendence 

 ََ ِو ُٓ  ম্বরীন, লনংস্ব, দসূ্থ, কযীফ, 

ায় propertyless, poor, 

destitute 

ىَ َ ْٝ ُٝ ظ ،َهَََل ْٝ ُٝ هَََل  নালফও, ঘারও 
ships crew,pilot 

 ,লপযালনা, ভুঔ খুযান (هََِْت(]ٗ[َهََِتََ

দঔর ওযা, লযফঢণ ন ওযা, 

ِْج٢َ               هِّخ َ   ه
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লফলডভয় ওযা to turn arroun, to 

capsize, to change, to exchange 

(٠ٛ)  

 II ঈলল্ট কদয়া , লপযালনা, ভুঔ هََِّتََ

খুযান, দঔর ওযা, লযফঢণ ন ওযা, 

লফলডভয় ওযা, যীক্ষা ওযা, ঢদন্ত 

ওযা to turn arround, to capsize, to 

change, to examine, investigate, to 

exchange (٠ٛ)  

 ,V খুলয মায়, লভভাংা ওযা رَوََِّتََ

to dispose, to be turned, (ك٢)  

ْٗوََِتََ  VII খুলয মায়া, ঞাr ওযা اِ
to be turned, to proceed suddenlt 

to do 

ِْتَ هََ  লযফঢণ ন, যদ ওযড, ঈল্টান, 

রুানাঢয, স্থানান্তয, ুডণকঞন, 

লফনাওযড, ঈল্টালনা inversion, 

overturn, conversion, transposition, 

change, alteration, overthow 

َطَهََِْ ة  ْٞ تَ هُُِ  হৃদয়, ভাছ, কওন্ধ, 

ন্তস্থর, ফলঘলয় ঙলন্নয 

স্থান,ভন, অত্মা,heart, middle, 

center, core, the best part, mind, 

soul 

ِْجَِ ٢َ هَ  হৃদয় ম্পলওণ ঢ, pertaining to 

the heart 

تَ هَُِْ  ঢার কালঙয ঢরু ভজ্জা, 

ওাাঁওন, ওঙ্কড palm core, bbracelet 

ِْجََ ِْجَبدَطَهَ خ َهَ  ধাযনলিয ভা a 

measure of capacity 

 ,ওভণদক্ষ, নুকুর, লবলমাচয هُِّتَ 

ফহুভুঔী, ফহু লফলয় লবজ্ঞ agile, 

adaptable, versatile, multipurpose 

ُُِتَطَهَبََُ ا َٞ تَ هَ  ঙাাঁঘ, নভুনা, াদওুায 

পভণা, form, model, boot tree 

َْ٤ِِ طَهَ ِْجَبٕ،هُُِت،أَْهَِجَخَ  تَ هُ  কু well 

ةَ  ْٞ  ,ওভণদক্ষ, নুকুর, লবলমাচয هَُِ

ফহুভুঔী, ফহু লফলয় লবজ্ঞ agile, 

adaptable, versatile, multipurpose 

ةَ  লযফঢণ هََلَّ নলমাকয, 

লযফঢণ নীর, লস্থলঢীর, 

changeable, variable, inconstant, 

revarsible,  

ثََ خ َهََلَّ  অলন্নারও, প্রঘাযও, 

নাডাঘাডা ওযায মন্ত্র afitator, 

stirring machine 

 هِتَََََََََ
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ْوََِ َٓ ُُِتَطَ وَب تَ َٓ  ঘিান্ত, লডমন্ত্র, 

অাঁস্তাকুড, কওৌঢুও intrigue, plot, 

dump, joke 

ْوََِ ِٓ ُُِتَطََّ وَب تَ َٓ  লনডালন hoe, 

grubber 

َْ٤ِِ تَ رَْو  কবীয মণলফক্ষড close 

inspection, examinarion 

লযফঢণ رَوَُِّجَبدَطَرَوَُِّتََ ন, রূান্তয, 

লস্থলঢীরঢা (ভূরয),ঈত্থান-

ঢন alteration, transformation, 

change, fluctuation رَوَُِّجَبد-  ঈত্থান-

ঢন ups and downs 

ِْٗوََلَ ةَ اِ  লফলফ, লনাঢন, যাস্ত, 

লযফঢণ ন, রূান্তয, য়ঢান্ত লফন্ন ু

(ূলমণয দযূঢভ ফস্থান) 
revolution, overthrow, alteration, 

transformation, solstice 

َْٞ ْوُِ ةَ َٓ  ঈল্টালনা, লফমণস্ত, লফলযঢ, 

ঈল্টা, বাাঁচওৃঢ, ভানুালঢও 
turned over, inverted, infolded, 

reciprocal 

ثَخ َ ْٞ ْوُِ َٓ ভাংজয থারা, dish of meat, rice 

زَوََ ِِّتَ ُٓ  লযফঢণ নীর, লস্থয, দঢৃ়, 

ঔাভলঔয়ারী, ঘঞ্চর changeable, 

variable, inconstan, unsteady, 

capricious 

ْ٘وَََِ تَ ُٓ  ভৃঢুযয লযয স্থান, ঘুডান্ত 

ঠিওানা the hereafter, final destiny 

ؼَ ََِهََ  রলদ দাাঁঢ yellowness of the 

teeth 

 রলদ দাাঁঢ yellowness of the هََُلػَ 

teeth 

 II ভারা ডান, লফদ্রু [هِل[َهََِّلََ

ওযা, লফলনলয়াক ওযা, লনলয়াক 

ওযা,প্রদান ওযা, অস্থা যাঔা, 

ক্ষভঢা কদয়া, নুযন ওযা 

(ন্ধবালফ), নওর ওযা to put  

necklace (ٛب) gird, to invest, 

appoint, award, give power, to follo, 

to forge  

 V ভারা ডা , লফদ্রু رَوََِّلََ

ওযা,নুভান ওযা, ওঢৃত্রৃ কনয়া 

to put  necklace (ٛب) to gird, to 

assume, to take over 

ح َهَََلئِلَُطَهََِلكََ  ভারা necklace  -ََُهَََلئِل  

ঢীব্র ওলফঢা exquisite poems 

٤ُِْلَُ وَب ْوََََِٓ ِٓ ل َطَ  ঘালফ key 

ْوََلك َ ِٓ ُِلَُطَ وَب َٓ  ঘালফ key 

 هِؼٜ            كِلََََََََََ
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َْ٤ ِِ ٤ُِْلَُطَرَْو ل َرَوَب  নওুযন, নওর, ন্ধ-

নুযন, imitation, copying, blind, 

blind follwing  – َُ٤ْل ُِ  ,যীলঢ, অঘায رَوَب

বযা  tradition, convention, 

custom 

٤ِِْلَِ ١َ رَْو  যীলঢ-নীলঢ ম্পলওণ ঢ 
relating to  tradition 

َّ ِِ وَ ل َُٓ  নুওযডওৃঢ, নুওযড, 

চারওৃঢ, নওর, লভণযা, লনয়ভানুক 
imitation, imitated, forged, fake, 

false, tradion-bond 

وََِّل َ ُٓ অনুওযণ, নওর, লভণযা imitation, 

fake, false 

َْ٤ِِ ٤ُِْلَُطَاِْه ل َأَهَب  ঘালফ key 

ٌََ ٌِْ(َ]ٗ[َهََِ  কঠকুয কঢারা, to ( هَ

blech 

ٌََهََ َِّ  II নঢ য়া, কওৌঢুও ওযান 

to bow, to make fun (ٍَػ٠ِ)  

َطَهََِْ  ً ْٞ ٌَ هُُِ  দলড, যজ্জ ুrope 

ََِ  II কঔার ঙাডা to molt هََِّ

َْ٤ِِ َِ رَْو  ছযান, ঙডান molting, molt 

ََٔ َْٞٓ(]ٗ[َهََِ  ,ংকুলঘঢ ওযা (هُُِ

ওভান, কঙাঝ য়া, ক্ষয়প্রাপ্ত য়া 

to diminis, to contract, to be 

receded, to decline 

ََٔ  ,II ংকুলঘঢ ওয, এওত্র অনা هََِّ

গুঝান to draw togather, to rollup,to 

make diminished, 

ََٔ  ,V ংকুলঘঢ ওযা, ওভান رَوََِّ

কঙাঝ য়া, ক্ষয়প্রাপ্ত য়া to 

diminis, to contract, to be receded, 

to decline 

َٔ أَْهََِ  লধও কঙাঝ shorter 

َٔ رَوََُِّ  ংলওাঘড, কুাঁ ঘন, cotraction, 

shrinking 

ِْغ(]ف[َهََِغََ ঈলড কপরা,  লঙাঁ (هَ লড 

কপরা, ঔুলর কনয়া to pluck ou, 

tear out 

 II ঈলড কপরা to pluck out هََِّغََ

(٠ٛ)  

 IV ার কঢার, ঈডা, লফযঢ أَْهَِغََ

ওযা, ফাদ কদয়া  to take off, to 

sail, to anstain,to abandon (ٖػ)  

 VIII ঈলড কপরা to pluck out اِْهزََِغََ

(٠ٛ)  

ِْغَ  ع ََطَهِ ْٞ  ার sail هََِلع ،َهُُِ

ع ،هََِلع َطَهََِؼََ ْٞ خ َهُُِ  দকূণ, অশ্রয়স্থর, 

বযাস্থর forress, fort, citadel 

 هِّْ               هِقََََََََ
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ع هََُلَ  ভুলঔয ক্ষঢ কযাক, thrush 

٢َ هََُلػَِ  ভুঔ  ালয়য কযাক 

(ক্ষঢ) foot and mouth disease 

ْوََِ َٓ ُُِغَطَ وَب غَ َٓ  ঝাণলযয ঔাদ, অওয 
stone quarry 

ْوََلَ  ِٓ ٤ُُِْغَطَ وَب ع َٓ  গুরলঢ (লনলক্ষ 

ওযায) sling shot 

ع اِْهََلَ  ার কঢারা, যনা, ঈডা, 

ভুদ্র মাত্রা, sailing, departure, 

take-off 

ََٜ ِْؼَ  ভয়রা ওযা, কনাংডা ]هِؼٜ[ََهَ

ওযা to soil, sully  

 َٛ ِْؼٞ  ালণ্ড a heretic هُ

ِْق(َ]ٗ[َهََِقََ  ফাওর কঢারা to ( هَ

strip the bark of a tree 

ِْق(]ٕ[َهََِقََ  ভুরভানী ওযা, to (هَ

circumcise 

قَ هَِِْ  ঙার, ফাওর bark (of tree) 

ِْلََ َطَهُ خ َهَُِق   ুরুলালঙ্গয ঘাভডা 
foreskin 

خ َهَََلكََ  ঙার, ফাওর bark, 

قَ أَْهََِ  ভুরভানী ওৃঢ 
uncircumcised 

قََهَََِّ  II নার যান to spur, calk 

 নার যালনা calking هَََلكَخ َ

خ َهََِلََ  শ্রলভও, ওলভণ foreman, labour 

ََٜ ِْلََ  নার যান, করা ]هِلٜ[ََهَ

ওলয ওযা, ওাচ ওযা, বূর ওযা 
to calk, to scamp, to mismanage 

َْٞ ،َهََِلُ ٤َِٗخَ  ْٞ ٕهََِلُ  যচন resi 

ِِنََ  ,ঈলদ্রৃগ্ন য়া (هَََِن(]ً[َهَ

ঈলত্তলচঢ য়া, লনদ্রাীন য়া 
to be anxiou, to be sleepless 

 ,IV ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, লফযি ওযা أَْهَِنََ

লস্থয ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা to 

worr, to disturb, to make restless 

 ,লস্থযঢা ালন্ত, ঈলত্তচনা هََِنَ 

ঈলদ্রৃক, ঈৎওিা, বয়, লনদ্রাীনঢা, 

জধময unrest, uneasiness, 

aagitation, anxiety, apprehension, 

sleeplessness 

ِِنَ هََ  অস্বচ্ছন্ন, ান্ত, বীঢ, ঈলদ্রৃগ্ন, 

ঈলত্তলচঢ, জধমণয, লফযি, লস্থয, 

লনদ্রাীন, uneasy, appreh-ensive, 

apprehe-nsive, লস্থয anxious, 

excited, restless, sleepless 

مَ  ْٞ  লস্থয restless هَُِ
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مَ ََلَاِهَْ  ালন্তওয, ঈলদ্রৃকচনও, 

লফযলিওয, ফযাকুরঢা, লফৃঙ্খরা 
disquieting, troubling, disturbance 

ِِنَ  ْو ُٓ  লডমন্ত্রওাযী, 

ুলফধাৃলষ্টওাযী plotter ,trouble 

maker 

ِْوََ ٍَبدَطَهُ ِْوَب ًَ هُ ب  অরু variety of patato 

َََ ِْوََ  নডা, ওাাঁা, লফযি ]هِوَ[َهَ

ওযা, ভান ওযা, ান্ত ওযা, 

ঈলত্তলচঢ ওযা, ঈওালন 

কদয়া,ঠিও ঈচ্চাযড ওযা 

 ,to move, shake, to disturb(م)

trouble, alarm, excited, agitate, to 

pronounce accurately (م) 

َََ ِْوَ  II ওলম্পঢ য়া, লফযি رَوَ

য়া, ঈলত্তলচঢ য়া, লফলদ্রাী 

য়া, ঢওণ  য়া to be 

convulsed, be agitated, be 

shakened, be excited, be rebellious 

ِْوَََِ َطَهَ َُ خ َهَََلهِ  লস্থয, ঈলত্তচনা, 

অলন্নারন, ওাাঁুলন, ছাাঁকুলন, 

লফৃঙ্খরা  unrest, excitement, 

ahitation, convulsion, disturbance 

ِْوََ وَ َٓ ََ  ঈত্তলচঢ, অলরালডঢ, 

লস্থলঢীর, লযফঢণ নীর, লস্থয 
agitated, shaken, unstable, 

unsteady 

ََْ  ওাঝা to cut (هََِْْ(]ٗ[َهََِ

ََْ  II ওাঝা to cut هََِّ

ّ َطَهََِْ َْ أَْهََل  ওরভ, লরঔন, করঔা, 

ালঢয করঔা, লপ, লফবাক, 

চানারা, কযঔা, রাআন, ঘলঝাখাঢ 
pen, writing, handwriting, office, 

department, streak, line, slap in the 

face 

 َ٢ ِٔ   াজতয লরঔা handwrittenهََِ

ََٓ بدَطََهََل َٓ خ َهَََل  ঙাাঁঝ, ওনণ, ওলঢণ ঢ 

ং, নঔ ওাঝায মন্ত্র clippings, 

cuttings, nail cuttings 

ََٔ ْوَِ ِٓ بدَطَ َٔ ْوَِ خ َِٓ  ওরলভয ফাক্স pen 

case 

َْ رَْو٤َِْ  ওাঝা, ঙাাঁঝা, াপওযড 
clupping, trimming, pruning 

وَََِّ ُٓ َْ  ঙাাঁঝা, ওাঝা, কটাযাওাঝা, 
clipped, trimmed, streaked, striped 

ََْ  বযস্থ ওযান, ঔা ]أهِْ[ََأْهََِ

ঔায়ালনা to acclimate, to adapt 

  هََََََٔٞ             هَََِْ
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ََْ  II ান, ভানান to acclimatize رَؤَْهَِ

(ٙ) 

َْ٤ِِ َُْطَاِْه ٤ْ ُِ َْ أَهَب  এরাওা, ঞ্চর, প্রলদ, 

area, region, provine  َْ٤ُِ َُْاُوَب  কদ, 

গ্রাভ country, country side 

َِٔ ٤ْ ِِ ٢َ أَْه  এরাওা ম্পলওণ ঢ relating to 

area 

ْ٘لََ اهَ هََِ  বফখুলয দযলফ wandering 

dervish 

ٌََ َ٘ ِْ  II ঝুল লযলয় কদয়া [هٌِ٘[َرَوَ
to wear cap 

،هَََِْ٘ ٤َخَ  َِ ْ٘ َطَهََِ  ٌ ِٗ ،هَََل  ٌ ح َهَََل٤ِْٗ َٞ َُ  রম্বা 

ঝুল লফলল, ঝুল tall headgear, 

cap 

ِْٞ(]ٕ[ََ]ه٢ِ،َهِٞ[ََهَََلَ   ( هَ

٠ِْ(َ]ٗ[َه٠َِ  ،َ(ه

বাচা, কাঁওা to fry, bake- 

ََ٢ِِ ٤َِِخ،هَََلء،ه٠ًِِ(َ]ً[َهَ ْو َٓ )  

٢ِْ(َ]ٗ[ه٠ََِ  ،(ه

 খৃডা ওযা, ঙন্ন (هَََلء،هًَِل(َ]ٕ[َهَََلَ

ওযা, to hate, loath (٠ٛ)  

ٞه٠ًِِ،هَِِْ   ক্ষায alkali 

١َ هَِِْ ِٞ  ক্ষায লফলয়ও relating to 

alkali, alkaline 

خ َهَََل٣ََ  বাচায াত্র frying vessel 

ْو٠ًِ ِٓ ْوََلح ،َ ِٓ َطَ  ٍ وَب َٓ  বাচায াত্র 
frying 

٤َِِخ َ  স্ লফলল sauce ( a kind رَْو

of) 

ىََ َٞ ِْ  যাঁচান to twist spirally]هِٞى[َهَ

ََٞظََ ِْ  মুি ওযা, এও ালণ ]هِٞظ[َه

কচাডা কদয়া to screw to gather 

ظ َ ْٝ ُٝ  চাালচয ঘারও ship‘s هَََل

pilot 

ََّْ ّْ(]ٕ[هََ  (٠ٛ) কভাঙা to sweep (هَ

ََّٔ ْ َطَهِ َٔ خ َهِ  ঘুডা, ীলণ স্থান, ভাণা 
top, summit, peak, apex 

ََٓ ب َٔ خ َهُ  ভয়রা, অফচণ না, ফচণ য 
rubbish, refuse, garbage 

َُْ بئِ َٔ ভয়রা, অফচণ هَ না, ফচণ য 
rubbish, refuse, garbage 

ََّٔ وَ ِٓ ّ َطَ وَب خ ََٓ  ছাডু broom 

ئََ ُٔ بَءح(َ]ٕ[َه َٔ  ভানয য়া, ধকনয (هَ

য়া, খৃনয য়া, ঢুচ্ছ য়া, 

নীঘু ভলন ওযা (লনচ), লনলচলও 

ওভণনয বাফা to be little, lowly, 

despicsble, despised, to feel 

inferior 
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ئَ هََ ِٔ  নীঘ, ঢুচ্ছ, নকনয, ভূরযীন 
lowly, little, small, of lw value 

بءََ َٔ ح َهَ  নীঘঢা, কূ্ষদ্রঢা, নুলিঔযঢা, 

ীডঢা, খৃডযঢা, lowliness, littleness, 

smallnes, inferiority  

ؼََ َّٔ  II লওঙু ং কদয়া to [هٔؼ[َهَ

pay an installation (ٙ)  

ؼَََ َٔ أَْه IV াওান to ripen 

 َْٔ ؼَ هَ কভ wheat 

ؾَِ ْٔ ٢َ هَ  ককাধূলর ফডণ wheate-colored, 

wheaten 

ؾََهََ ْٔ َؾبدَطَهَ خ َْٔ  ঔাদয য grain 

بػ َٔ َواَهِ ْٜ َّ  কফী ললঢয ভা the 

coldest (two) winter months 

ََّٔ بػَ هَ  য ফযফায়ী grain 

merchant 

وََ َٔ َْٔو(]ٗ[َهَ  ফালচ ধযা to (هَ

gamblemerchant (ٙ) 

وََ َّٔ   (٠ٛ) II রুটি বাচালনা to toast هَ

وََ َٓ  III ফালচ ধযা, ছুলও কনয়া هَب

to gamble,to risk (َٙة)  

وََ َٔ  IV ঘাাঁদলন যাঢ য়া to be أَْه

moonlight 

وََ َٓ  VI যষ্পয চযু়া কঔরা to رَوَب

gamble with one another 

وَ  َٔ َطَهَ و  َٔ  ,ঘাাঁদ, ঈগ্র moon أَْه

satellite- ََو ْٔ إاُوَ  ঘাাঁদ  ূমণ sun 

a moon 

َوادَ َٔ وََََطهَ َٔ ح َهَ  ঘন্ধাওৃলঢ 

(প্রলঢও), ঘাাঁলদয অলরা 
crescent, moonlight 

وَِ َٔ َطَهَ بِه١  َٔ ١َ هَ  এও চালঢয খুখু 
a kind of turtledove 

َوح َ ِٔ هَ  ঘাাঁদনী যাঢ monlight ٤ََُِْخَ 

night 

ِو٣ََّ  ْٔ ِو٣َّبدَطَهَ ْٔ خ َهَ  কঙাঝ চানারা, 

অওালয অলরা small window, 

skylight 

وََ َٔ اءَ هَ  ঘাাঁলদয অলরা moonlight 

َْ٤ ِٔ َطََهَ به  َٔ وَ أَْه  চযু়ায ঙ্গী 
gambling partner 

ََٔ َواُءََّأَْه َٔ وَ هَ  ঘন্ধালরালওঢ (যাঢ), 

ঈজ্জ্বর , াদা moonlit, bright, 

whitish 

وَ  َٔ ْو َٓ َ، َوحَ  َٔ ْو َٓ ُوَطََ ِٓ وَب َٓ  চযু়াঔানা 
gambling house 

ََٔ بهَ هِ  চযু়া, ফালচ, ড gambling, 

bet, wager 

                    هٔيََ      هٔئ
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وََ ِٓ وَب ح َُٓ  চযু়া gambling  

وَْ وَ ُٓ ِٔ  ঘন্ধালরালওঢ, ঘাাঁদনী 

(যাঢ)moonlit (night) 

وََ َٔ َوادَطَهَ َٔ ح َهَ  নঙ্গয-স্থান, কওলফন, 

berth, cabin 

َطَ ُومَ هٔبهم  ْٔ هُ  শুল্ক লফবাক 
customs 

يََ َٔ ي(َ]ٗ[]ٕ[هَ ْٔ  অঙ্গরু লদলয় (هَ

লওঙু কনয়া, to take with the 

fingertips (٠ٛ)  

ٌََ َٔ ٌ(َ]ٗ[َ]ٕ[َهَ ْٔ  ,টুফ কদয়া (هَ

ঘুফান, লবচান, ঔাডা ওযা to dip, 

immerse, soak, steep (ك٠َٛ٢)   

َْٞ ُٓ َطَهَب ٌُ ٤ْ ِٓ ا َٞ ًَ هَ  ভূদ্র, লবধান, 

ব্দলওাল, ব্দাণণুস্তও ocean, 

dictionary, lexicon 

ََٓ ْٞ َطَهَ ٌُ ِٓ ا َٞ ٌَ هَ  ভূদ্রয কবীযঢা 
depths of the sea 

ٌَُ ِٓ ا َٞ দবূণ -هَ াকয, দখুণঝনা mishaps, 

misfortune 

 

ََِ َٔ َِْٔ(]ٕ[]ٗ[َهَ  ,চভা ওযা ( هَ

ংগ্র ওযা to colect, gather (٠ٛ) 

ََِ َّٔ  II চভা ওযা to colect هَ

ْخ َ ِٔ َُ طَََأه هُٔب  ফচণ য, অফচণ না, 

rubbish, garbage – َ ْخ ِٔ  ,ফুনন أه

ফস্ত্র ভারাভার fabric, cloth, 

material 

 َُ ب ّٔ  ফস্ত্র ফযফায়ী cloth ه

marchant 

َْخ َ ْٔ  ঘাফুও, লপঢা, ঘাভডায ه

ঘাফুও, ককাঘভণ strap, thong, leather 

whip, cowhide 

[هٔٔ،هُٔبٓ،هِٔبٓ(]ٕ ]) 

 

 দ্রুঢ মায়া রালণ [ٗ[َهٔٔ

ভাযা, রাপ কদয়া, to jump 

ّٔٔ  ,II রাপ কদয়া to jump ه

 َٔ ْٔ  দ্রুঢ কঙাঝা, ুবলফয দ্রুঢ ه

কলঢ gallop 

II চাভা যান to clothe with shirt 

ّٔٔ  V চাভা যা, লজ্জঢ য়া رو

ঙদ্ফলফ কনয়া  to be  clothed 

with shirt (٠ٛ) to closk (self) 

َطَ  ٔ ُٔ ٖخ ،هُ ِٔ َٔ هُٖبٕ،َأه ه٤ٔ  চাভা, 

কালাও, কাঈন, অফযন, কভাডও, 

هٔغهٔغ(]ف[َ            هٌََََََٔ ) 
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চযালওঝ shirt, dress, gown, 

covering, wrap 

َ،َ  ٔ ُّٔ َٔ رو رؤَ  অত্মায স্থানান্তয 
metempsychosis, migration of souls 

 

ََٜ َٔ َْٜٔ(]ٕ[]ٗ[َهَ  ফাচ্চালও ওালড (هَ

চডালন, ফাধা কদয়া, ৃঙ্খলরঢ 

ওযা, ফযালন্ডচ ওযা to swaddle, to 

barrier, to shackle (ٙ)   

ََٜ َّٔ  ,II ফাচ্চালও ওালড চডালন هَ

ফাধা কদয়া, ৃঙ্খলরঢ ওযা, 

ফযালন্ডচ ওযা to swaddle, to 

barrier,to shackle (ٙ)   

َْٔ ٛ َطَهِ ب َٔ َٜ أَْه  দলড, যজ্জ,ু প্রলঢফন্ধও 
rope, obstacle, fetter 

طََ ْٔ خ َهَ  রুভার লফলল kind o 

kerchief 

ََٔ َٛبدَطَهَ ب َٔ ٜ َ،َهَ ُٔ َطخ ،َهُ َٔ َٛ أْه ب  ট্টী 

লদলয় চডালনা, ফুটিদায কঢায়ারা 
swaddle, fancy work, diaper  

ََٔ ُوَطَهِ ِٛ ب َٔ ْطوَ هَ  ফযাক লফলল, ফআ 

ফাঙাআলয়য ফযাক receptacle for 

shorting books 

 

َْٔغ(]ف[َقََمعٌَ  দভন ওযা, ফাধা (هَ

কদয়া to prevent, to curb, (ََٖٙػ

٠ٛ)  

غ ّٔ  II পলরয ককাডায ভূর ওাঝা ه
to remove hairy base of fruit, to cut 

upper end (of okra, lady's finger) 

غََ َٔ  IV দভন ওযা, ফাধা কদয়া أَْه

to prevent, to curb, (ػ٠ََٖٛٙ)  

غَ  ْٔ  ,লনীডন, লনগ্র, দভন, প্রলঢলযাধ هَ

নুকঢওযড, যালধনঢা 
repression, supression, curbing, 

taming, subjection 

َْٔ ،َهِ غ  ْٔ ع ََطََهَ ْٞ ُٔ بع ،َهُ َٔ غَ أْه  ঘুলঙ্গ, 

ধুভধারী, লঘভলন funnel – َْٞ ُٔ ع هُ  

পলরয ককাডা stem of fruit 

ََْ وََ ْٔ  লবলমাক ওযা, নালর ]هٔوْ[ََهَ

ওয to complain,to grumble 

ََْ وَ ْٔ  II লবলমাক ওযা, নালর ওয رَوَ
to complain, to grumble 

َْٔ ،هُ خَ  َٔ وُ َٔ َُْطََهُ بهِ َٔ َْ هَ وُ  রম্বা খালডয 

কফাঢর long necked bottle 

َََ ِٔ َ(َ]ً[َهَ َٔ  ঈকুন অিান্ত (هَ

য়া to be lice-infested 

ََ هََ ْٔ  ঈকুন louse 

َّٖ             هٔغ  ه
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ََ هََ ِٔ  ঈকুন অিান্ত lice-infested 

 ََ َّٔ وَ ُٓ  ঈকুন অিান্ত lice-infested 

نٌَ  V ভনস্থ ওযা, ঈলদ্দয [هٖٔ[َتَقَمَّ

ওযা to intend, purpose (٠ٛ)  

َٖ هََ ِٔ  ভূরযফান, কমাকয worthy, 

deserving (٠ٛ) 

َْ٤ ِٔ َٖ هَ  ভূরযফান, মণাপ্ত, মণামঢ, 

ঈমুি, ভণণ worthy, adequet, 

appropriate, suitable, capable (ة)  

ََٔ ْو َٓ َٖ  মণাপ্ত, মণামঢ, ঈমূি, 

adequet, appropriate, suited 

َْ٤ ِٔ ٤َْ٘خ ،هَ ِٔ ٤َْ٘بدَطَهَ ِٔ َٖ هَ  ঘুলি furnance 

َطَ  ٕ َٖ هَِ٘ب هُ ভুযকীয ঔাাঁঘা chicken house 

 َٖ طَهِ ،َأَهِّ٘خَ   ٕ  িীঢদা, দায়ফদ্ধ أْهَ٘ب

ওৃলও  slave 

،هَُّ٘بدَطَهََُّ٘  ٖ ،هَُ٘  ٕ ،َهَِ٘ب  ٕ ْٞ خ َهُُ٘  াালডয 

ঘুডা mountain top 

َٗخ َ ْٞ  দাত্রৃ, slavery هُُ٘

َطَه٤َِّْ٘٘خ َ  ٕ  কফাঢর, ফ্লাক্স, ওাাঁলঘয هََ٘ب

কফাঢর bottle, flask 

ََٖ َّٖ[َهََّ٘  II অআন তঢযী ওযা to make [ه

law 

َْٞ َطَهَبُٗ ُٖ ا٤ِْٗ َٞ َٕ هَ  নুান, প্রলঢলষ্ঠঢ 

লনয়ভ-নীলঢ, ওানুন, লফলধ, 

প্রলঢলষ্ঠঢ ঢয, অআন, ংলফলধ, 

শুল্ক, ওয canon, established 

principle, rule, axiom, regulation, 

law, statute, tax 

َِٗ ْٞ ٢َ هَبُٗ  অআন ম্পলওণ ঢ relating to 

law, legal 

ََّ٤ِٗ ْٞ خ َهَبُٗ  অআনানুকঢা, legality 

َْ٤ِ٘ َٖ رَْو  অআন, ফযফস্থান, অআনজঢযী 

ওযড, অআনংগ্র legislation, 

lawmaking, condification 

وََ ُٓ َٖ ِّ٘  ফযফস্থাও, লফধালনও, 

অআনদাঢা, অআন প্রলডঢা, 

লফধানওঢণ া legislative, lawmaking, 

lawgiver, lawmaker, legislator 

وَََّ٘ ُٓ َٖ  লস্থযওৃঢ, লদ্ধান্তওৃঢ, লনলদ্দণষ্ট 
determined, fixed 

٢َ هَبَِٗ  যি-রার, খন রার যং 
blood-red, deep-red 

َطَهَْ٘ ة  ْٞ تَ هُُ٘  পূলরয ফৃলঢ, 

ুষ্পদরাফযন, calyx, fence, 

covering 

َََ ّٖ  ه٘ٔ             ه
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تَ هََُّ٘  কাাঁচা, বাং marijuana, hemp, 

canabis 

 কাাঁচায তঢযী hempen هِّ٘ج٢َ 

ْوََ٘ ِٓ وَبُِٗتَطَ تَ َٓ  শ্বালযাী তনয 
troop of horeseman 

جُوَ هََ٘بثُِوََطََهَُْ٘  কায়ও াঔী লফলল, 

lark 

ْ٘جُوََ ح َهََ٘بثُِوَطَهُ  কফাভা bomb 

٘جٞهَ هَُ  কুাঁ চ hump 

ْ٘جََ بىَ هََ٘بث٤ُِْيَطَهُ  রম্বা কাাও, কাঈন 
long garment (men) 

ْ٘جََ ْ٘جََِخ ،َهَ َطَه َُ ََ هََ٘بثِ  শ্বালযাী তনয 
troops of horse man, troop 

 

ْ٘جََ  ) কফাভা ভাযা, to bomb ]ه٘جَ[َهَ

٢ٛ)  

ْ٘جََِخ َ  যফাভাফলেণ bombardingهَ

ْ٘جَََِ َطَهُ َُ خ َهََ٘بثِ  কফাভা, ওাভালনয, 

ককারা, কগ্রলনট, ওাঢুণ চ, কঔার 
bomb, bombshell, grenade, shell 

جِِ خ َ ْ٘ وَ ُٓ بئَِوح (َ َٛ ِْ٘جَلدَطَ) وَ ُٓ  কফাভ 

ফলণডওাযী, bombers ِْ٘جَلد وَ ُٓ - কফাভ 

ফলণডওাযীকড bombers 

َٜ هَُّ٘ج٤َِْ  পূরওল cauliflower 

د(]ٕ[هََ٘ذََ ْٞ  ,নুকঢ য়া (هُُ٘

লফনয়ী য়া to be obedient, 

humble  

َْٞ دَ هُُ٘  অিায অনূকঢয, বলি, 

obedience to Allah S.t, piety 

طَهََ كَ  ْٞ ْ٘ل َهُُ٘  ি দানাদায hard 

crustalline mass 

وَََّ٘ ُٓ ك ، ْٞ وَُ٘ ل ََٓ  লভলষ্ট ঘওলরঝ, ওযালন্ড 

َ،َهَُْ٘  ً ْ٘لُ لُىَ هُ  ঈবঘয প্রানী লফলল,  
beaver  

ْ٘لََ مَ هََ٘بِكُمَطَهَ  ফন্নলুওয ফাঝ, riffle 

butt 

ِْ٘ل٣َْ َطَهَ َُ ََ هََ٘بِك٣ْ  ফালঢ, ফালঢদালন 
candle,candle stick 

ُْ٘يَػخ َ  ঘুলরয ককাঙা, ভুযক هََ٘بِىعَُطَهَ

ছুাঁ টি tuft of hair, cock‘s comb 

ََٔ  লওায ওযা to (هََْ٘ٔ(]ٗ[َهََ٘

hunt (٠ٛ)  

ََٔ َ  ٘  ,VIII লওায ওযা, ধযা اِْهز

ুলফধা কনয়া to hun, to take 

advantage, to get hold 

َٔ هََْ٘  লওায, hunting 

َٔ هََ َ٘  ঔাদ, কঢণ , ঢলর, কঔরা quarry, 

Pit, bag, game 
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طَهََّ٘ب خَ  َٕ َٓ هََ٘ب  লওাযী hunter 

َطَهََ  ٓ َٔ هََّ٘ب بِٗ  লওাযী hunter 

ََٖ َطَهَبِٗ ُٔ اِٗ َٞ خ َهَ  করা, ওন্ঠ gizzard 

neck 

َْٞ ْوُ٘ َٓ َٓ  কঢণ , ফযাক, ঔাদ quarry, catch, 

bag 

َََٜ ََٛخ(َ]ى[َهََ٘ َ٘ب َْٞٛ(َ]ٕ[]ٗ[َ،)هََٜ٘(َ]ً[َ،)هَ                 )هُُ٘

লনযা য়া to be disheartened 

ََٜ  II লনযা ওযা to drive to despair هََّ٘

(ٙ)  

ََٜ  IV লনযা ওযা to drive to despair أَْهَ٘

(ٙ)  

ٛ ،َهََ ْٞ َٜ هُُ٘ َ٘  লনযাা, ঢাা, তনযায 
despair, hopelessness, 

despondency 

ٛ ،َهََ ْٞ َٜ َِ٘هَُ٘  ভলযয়া, ঢা, লনযা, 

লঢাদ্দয, ভনভযা desperate, 

despondant, disheartened 

 َٜ  ,ভলযয়া, ঢা, লনযা, লঢাদ্দয هَبِٗ

ভনভযা desperate, despondant, 

disheartened 

ْ٘طََ وَ هَ  কঢাযড ওযা, লঔরান ওযা, 

to acch, to vault (٠ٛ)  

َْ٘طوََ ح َهََِ٘طُوَطَهَ  ফাওাাঁলনা ব্রীচ, 

কঢাযড, কঢাযড যাস্তা, লঔরান, 

চাঙ্গার, ফাাঁধ arched bridge, arch, 

vault, arch-way 

َْ٘طِو١َ   েীজজয ভঢ like the arch of aهَ

bridge  

ْ٘طََ وَ وَ ُٓ  লঔরানওৃঢ, কঢাযডওৃঢ 
arched, vaulted 

ْ٘طََوََ  লনও ধন যাঔা to ]ه٘طو[ََهَ

posses much riches 

ْ٘طََ ٤ُْوَطَهِ ِٛ بهَ هََ٘ب  ওানঢায 

(চলনয ভা) kantar 

َْٞع(]ف[هََ٘غََ  ঢুষ্ট য়া to be (هُُ٘

satisfied (ة)  

 ,II কঠলও কদয়া, অফৃঢ ওযা هََّ٘غََ

দণ া ওযা to  veil, to mask (ٛب،٠ٛ)  

  (ٙ) IV ঢুষ্ট ওযা to satisfy أَْهَ٘غََ

  V কঠলও যাঔা to be veiled رَوََّ٘غََ

 VIII ঢুষ্ট য়া to be اِْهزََ٘غََ

content(ة)  

ْ٘غَ   স্ত্র, arms أَْهَ٘بع َطََهِ

َ٘غَ هََ  ন্তুলষ্ট, ংমভ, লভঢাঘায 
contentment, content, frugality, 

temperance 

ه٘غ                                  هََََََ٘ٔ
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خ َهََ٘بػََ  ন্তুলষ্ট, ংমভ, লভঢাঘায 
contentment, content, frugality, 

temperance 

ِ٘غَ هََ  ন্তুষ্ট, ঢৃপ্ত, ংমভী, লযলভঢ, 

নীয় satisfied, contented, 

temperate, modest 

َطَهَِ٘بع   – স্ত্র, arms, weapons هُُ٘غ 

দণ هَِ٘بَػبد،َأْهِ٘ؼَخ َ া, ভাণায দণ া, 

ভূলঔা, হৃদললন্ডয লছলি veil, 

head veil, mask, pericardium 

َْٞ َطَهَُ٘ ع هُُ٘غ   ঢৃপ্ত,ঔুী,ন্তুষ্ট, লাফী, 

লভঢফযয়ী, ংমঢ  satidfied, 

content, economical, modest, 

temparate 

ْوََ٘ غَ َٓ  মণাপ্তঢা sufficiency 

بع اِْهََ٘  লন্তালচনও, ন্তুষ্টওয, 

লন্তাল, প্রলযাঘনা, লফশ্বালমাকয, 

প্রঢযয়, লফশ্বা satisfying, 

satisfication, persuation, 

convincing, conviction 

ُّ٘غَ رَوََ  ঙদ্ফলফ, াযওয নুষ্ঠান 
disguise, mummery 

بِٗغَ هََ  ঢৃপ্ত, ঔুী, ন্তুষ্ট satisfoed, 

content (ة) 

وَََّ٘ غَ ُٓ  দণ াওৃঢ, অফৃঢ, ভুলঔা 

লযলঢ veiled, masked 

وَِ٘غَ  ُٓ নফশ্বাজমাকয convincing 

ْوزَِ٘غَ  ُٓ  ঢৃপ্ত, ঔুী, ন্তুষ্ট, প্রঢীঢ, 

লনলশ্চঢ satisfied, content (ة) 

طَهَُْ٘ لُن َهََ٘بكِنَ   াভালচও করাও 

unsocial man - َهُ٘لُنَُاُجَْؾِو،ََهُ٘لُنَُثؾو١ّ

،ََ আাঁদযু, কবাাঁদয, চর নকুর, 

ঈদলফযার, অযলঘন (াভুলদ্রও), 

ফীফয (দাাঁঢয়ারা), চারু 

চাঢীয় প্রানী লফলল, mouse, rat, 

ottar, beaver, urchin, procupine  

ْ٘وََ وَ هَ  ওযাঙ্গারু kangaro 

ََْ  লফস্বাদ য়া, লঘ (هََْ٘(َ]ً[َهَِ٘

মায়া, দকণন্ধ য়া  

ََٓ ْٞ خ َهَُّ٘  ভাঙ লফলল sacred fish 

َْٞ َُْطَاُهُ٘ َّ أَهَبِٗ  কভৌলরও ঈাদান, 

basic element  

ََٞإ(]ٕ[]ه٘ٞ[َهَََ٘ب ْ٘  ,রাব ওযা (هََْ٘ٞ،هُ

চণ ন ওযা, to acquire 

রাব ওযা, চণ ( ه٢َْ٘(]ٗ[ه٠ََ٘ ন 

ওযা to acquire 

  هٜوَ               ه٘غَََََََََ
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 অওলডলফদ্ধ য়া to (هَََ٘ب(]ً[ه٢َََِ٘

be hooked 

٠هَََّ٘  II ঔনন ওযা to dig 

٠اِْهزَََ٘  VIII রাব ওযা to acquire 

 َٞ ْ٘ إ،َأْهَ٘بُءَطَهُ َٞ ٤َْ٘بٕ،َهُُ٘  কঔচযু গুচ্ছ هُ
bunch of dates 

ََٞ ْ٘ ح َهُ  দঔর ওযড, গ্রা ওযা, 

শুম্পদ, ম্পদ, বাকয, 
appropriation, acqusiaition, wealth, 

fortune 

ََ٤ْ٘ خ َهُ  লধগ্রন, গ্রা, ম্পদ 
acquisation, property 

اد،هَِ٘بء ،ه٠ًََ٘طَهَََ٘ َٞ ،هََ٘ بح َه٤َََ٘بد   ফণা, 

ফিভ, নর, াআ spear, lance, 

tube, pipe – ََأْه٤ِ٘، خ َه٤َََ٘بد   নারা, 

ছডণাধাযা, চরণ canal, strem, 

waterway 

خ َهََ٘ب٣َبدَطَهََ٘ب٣ََ  কঙাঝ নদী, নারা 
small rivulet, canal 

٠أَْهََ٘  ফাাঁওা, ফি, কুঘলও bent, 

curved, crooked 

بءَ اِْهزََِ٘  িয়, চণ ন, purchage, 

acquisition 

طَهََ َٕ هَب٤ََٗخَ  ب  ভালরও, লধওাযী 
possessor, owner 

ْوز٠ًَ٘ ُٓ ْوز٤َََ٘بدَطَ ُٓ  লচণ ঢদ্রফয, 
acquisition, acquirements 

وََ َٜ و(َ]ف[َهَ ْٜ  ধীন ওযা, চয় (هَ

ওযা, যালচঢ ওযা, ফফাধয ওযা, 

কচাড ওযা to subjugate, 

conquer, defeat, force, 

َْٜ وَ هَ  ধীনঢা, দভন, ফাধযঢ, কচাড, 

লফযলি, ুলফধা, দঃুঔ, কফদনা, 
subjection, compulsion, force, 

annoyance, sorrow – وًَ ْٜ اهَ  
কচাডূব্বণও, লনত্নো্ঢ forcely, of 

necessity 

َوح َ ْٜ  ,ফাধযফাধওঢা, ঘা, প্রলয়াক هُ

ফাধযঢা compulsion, constraint, 

force 

وَِ ْٜ ١َ هَ  কচাড ম্পলওণ ঢ, relating to 

compulsion  

وَ هََ ِٛ ب  প্রফর, চফযদস্ত, লিভান, 

লনফামণ, দভনীয়, চয়ী, লফচয়ী, 

লফলচঢা forcible, cognet, 

overpowering, conqueror, victor 

َِٛ واُوَب  ভঙ্গরগ্র the planet Mars 

ََّٜ بهَ هَ  লঢিভ ওাযী, যাবূঢ 

ওাযী connquering, vanquishing 

 ه٢َََََٜ            هٜوََََ
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بهَُ َّٜ  যভ যািভ ারী اُوَ

(অিাঢায়ারায নাভ), the 

Subduer (Allah s.t) 

ََٓ َو ْٜ طََهَ خَ  َٓ بِه َٜ بٕهَ  ফযফস্থাও, 

ভযালনচায, ঔানাভা steward, 

manager, butler 

بََٗ َٓ َو ْٜ خ َه  কৃওভী (ভলরা) 
woman house keeper 

وََوََ ْٜ  লঙলন মায়া, লঙুা ]هٜوو[َهَ

য়া, প্রঢযাায ওযা, ললঙ ডা, 

ফনলঢ ওযা, ফক্ষলয়ঢ য়া, 

ধঃলঢঢ য়া to move back, 

to retreat, withdraw, recede, to 

degenarate, 

وَوََ ْٜ  II লঙলন মায়া, লঙুা رَوَ

য়া, প্রঢযাায ওযা, ললঙ ডা, 

ফনলঢ ওযা, ফক্ষলয়ঢ য়া, 

ধঃলঢঢ য়া to move back, 

to retreat, withdraw, recede, to 

degenarate, 

وَوََ ْٜ ح َهَ  লঙন কলঢ, শ্চাদযড, 

ভন্না, লঙন কপযা, ফক্ষয় 
backward movement, recession, 

retrograssion, decline, degenration 

وََوٟ ْٜ  ,লঙন কলঢ, শ্চাদযড هَ

ভন্না, লঙন কপযা, ফক্ষয় 
backward movement, recession, 

retrograssion, decline, degenration 

وُوَ  ْٜ প্রঢযাফঢণ رَوَ ন, ভন্না, প্রাধানয, 

শ্চাদাযন, ললঙ ডা,প্রঢযাায  
regress, recession, recedence, lag, 

retreat  

وََََٚ ْٜ  ট্টাল কদয়া, to ]هٜوٚ[َهَ

laugh boisterously 

َْٜ ََٜهَ خ َوَ  ট্টায, ওওণ  ট্টাল 
loud laughter, horselaugh 

َِٝ ب َٜ ١ََََٞ هَ ْٜ ح َطَهَ  ওলপ cofee – َِٝ ب َٜ ١َ هَ  

ওলপ াঈ cofee house 

ارَِ َٞ ْٜ طَهَ ار٤َِّخَ  َٞ َٜ ٢َ هَ  ওলপ াঈলয 

ভালরও coffeehouse owner 

ِع٢َ  َٞ ْٜ  ,ওলপ াঈলয ভালরও هَ

ওলপ তঢয়াযীওাযও  
coffeehouse owner, ccofee cook 

٠ًٜ ْو َٓ بح ،َ َٜ ْو َٓ ٙ َطَ وَب َٓ  ওলপ াঈ 
cofeehouse  

ب٣َخ َ َٜ ْو َٓ  ওলপ াঈ coffeehouse  

ََ٢ ِٜ ٢َٜ(َ]ً[َهَ  রুঘী ওভ য়া ( هَ

to have little appetite (ََٖٓه٢ٜ

    (اُطؼبّ

 هٞك                ه٢ٜ
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٠َٜ  IV রুঘী ওভ য়া to have أَْه

little appetite  

َٙ هََ ب  যফযাওৃঢ (ুলফধা ), 

চীফন্ত, চরন্ত supplied with 

fascilities, lively, fiery 

َْٞة(]ٕ[َهَبةََ  ঔনন ওযা to (هَ

dig,excavate (٠ٛ)  

ةََ َّٞ   (٠ٛ) II ঔনন ওযা to dig هَ

 IV কবলঙ্গ কঔারা to break open أَهَبةََ

(egg) 

بةَ هََ  াভানয দযূত্রৃ, ল্প ভয়, 

small distance, short span 

َْٞ َطَهُ اة  َٞ ةَ أَْه  ফাচ্চা াঔীভুযকীয 

ঙানা young bird, chick 

ثََ ْٞ ،َهُ ثَخَ  ْٞ َطََهُ ة  َٞ بءَ هَ  ঘভণলযাক 

লফলল titter (erruption) 

َْٞد،ه٤ََِبد(]ٕ[]هٞد[َهَبدََ  ( هَ
ঔায়ালনা, ায়ঢা ওযা to feed, 

to support (ٙ)  

دََ َّٞ  II ঔায়ালনা to feed هَ

 IV ঔায়ালনা to feed أَهَبدََ

دََ َّٞ  V ঔায়া, ায়ঢা ায়া to رَوَ

be fed, to be supported ( ة)  

  (٠ٛ) VIII ঔায়ালনা to feed اِْهزَبدََ

بدَ هََ  গুল্ম লফলল (াঢা 

লঘফালনা, ঈলত্তচও) shurb, plant 

َْٞ َطَهَ اد  َٞ دَ أَْه  ুলষ্টওয দাণণ, 

ঔাফায, ঔাদয nutriment, 

nourishment, food  

٣ْزَخ َ ِٞ  স্দযাও, snackرَْو

َُّٞ دَ رَوَ  ুলষ্ট, ঔাফায nutrition, 

nourishing 

ِو٤ْذَُ ُٔ  কযলচও দাঢা اُ

(অিাঢায়ারা) the Feeder 

(Allah s.t) 

ػ(]ٕ[]هٞػ[ََهَبػََ ْٞ  ,ঘান, পুরান (هَ

কভাঙা, to decompose, to swell, to 

sweep 

ػََ َّٞ   (٠ٛ) II কভাঙা, to sweep هَ

ػََ َٝ  III ছকডা ওযা to quarrel هَب

ػََ َّٞ  ,V লঘ মায়া, পুলর মায়া رَوَ
to  decompose, to swell 

َطَهَبَؽخ َ ػ  ْٞ    ঘত্রৃয courtyard هُ

وَبكَح(]ٕ[]هٞك[َهَبكََ َٓ َْٞك،ه٤َِبكَح،َِه٤َبك،  ণ (هَ

প্রদণন ওযা, ঘারান (লফভান, 

কাডী), কুঝলনলকলয ওযা 

ٍهٞ               هٞك  
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(ফযলবঘালযয) to lead, to drive, 

pilot (٠ٛ) to pimp 

 IV াল্টা দুণফযফায ওযালনা to أَهَبكََ

cause to retaliate 

ْٗوَبكََ  , VII লযঘালরঢ য়া اِ

নুযন ওযা, ঈস্থান ওযা to 

be guided, to be led, to folloe, obey 

(ٙ) 

 VIII ঘারান to lead اِْهزَبكََ

زَوَزَبكََ ٍْ  X াল্টা দুণফযফায ওযা to اِ

retaliate 

َْٞ ك َهَ  কনঢৃত্রৃ, কুঝলনলকলয leadership, 

pimping 

ك َهََ َٞ  প্রলঢলাধ retaliation 

اك َ َّٞ  কুঝলন, জফধ প্রডয় দঢূ هَ
pander, pimper 

َْٝ ك َهَُئ  ফাধয, নভনীয়, নম্র, নযভ 
tractable, amenable, soft, tender 

بك َه٤ََِ  কনঢৃত্রৃ, ণপ্রদণন, ঘারনায 

দলড guidance , leadership, 

leading rope  

ك َ َٞ  নভনীয়, amenableأْه

ح َه٤َِبكََ  কনঢৃত্রৃ, ণপ্রদণন, ঘারনা, 

কালড ঘারনা, অলদ 

 ,যনতৃত্ব, কনঢৃত্রৃ লফলয়ও leadingهَب٣َبِك١َ 

guiding 

ََٞ ْو ِٓ كَُطَ ِٝ وَب ك ََٓ  লযঘারন দলড, 

ঘারনায হুআ, leading rope, steering 

wheel 

ِْٗو٤َبك َ  ,আনুকতয, নভন obedienceاِ

submission 

طَ اكَ  َّٞ ،هَ  َ ،هَبكَح كَ  َّٞ هَبئِل َهَ যনতা, লযঘারও, 

ফযফস্থাও leader, director, 

manager 

هََ َّٞ II ককারাওায কঢণ]هٞه[َهَ  ওযা, 

অাঁঘলয কঢারা, ককার ওলয ওাঝা to 

make a round hole, scoop out, 

hollow out, to cut out in round form 

هََ َّٞ   V কাঁঘালনা to coil (snake)رَوَ

َه،َاِْهزَبهََ َٞ VIII  কঢণاِْهزَ  ওযা, অাঁঘলয 

কঢারা, ককার ওলয ওাঝা to make a 

round hole, scoop out, hollow out, 

to cut out in round form 

 নচ, অরওাঢযা Pitch, tarهَبهَ 

،هَبَهادَطَ ه  ْٞ هَبَهح َه٤َِْوإ،َهُ াাড hill 

َهح َ َٞ ْو ِٓ কজ, ফাঝালর লফলল gouge 

٣ْوَ  ِٞ কতেرَْو  ওযা hollowing out 
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٣َْوح َ  ِٞ  জাভা আঢযালদয করাرَْو
neckline(garment)  

هَ  َّٞ وَ َٓ যকার ওাঝা cut out in round form 

خ َ َٓ ْه ُٞ  ওাটা ভাং যান্না লফলল muttonهَ

or beef cut in pieces braised 

 

ًََ َِٞ ًََٞ(]ً[ هَ ফাাঁওা য়া t(هََ o be 

bent  

ََّٞ ًََهَ I I  ফাাঁওা য়া, ফাুঁওা ওযা  t o be 

bent , t o bend cur ve 

ًََ َّٞ V ফাাঁওা য়া tروَ o be bent  

َطَ  ً ا َٞ َ،أْه  ٢ َِ ًَ هُ ْٞ هَ ধনুও, bow, 

l ongbow 

 ًَ ا َٞ ধনুও তঢযীওাযী bowmakerهَ , 

bowman 

ً َّٞ وَ ُٓ ফাাঁ ওাজনা,কঔরান  bent , 

cr ooked, ar ch 

َطَ  ُ ا َٞ َُ أْه ْٞ هُ যখাডায শ্চাঢবাক 

(কখাযায লচলনয) , ঘাফুও, কখয 

cr upper , st r ap, gi r t h 

َطَ ُِ ٣ْ ِٝ ا َٞ ُهَ ْٝ ُٝ هَب যজজরয কুঞুলয 

pr i son cel l  

ََٗ َْٞٗ(]ٕ[]هٞٗ[ هََب  গুলডলয় কদয়া(هََ
t o demol i sh 

ََّٞ ََٗهَ I I  গুলডলয় কদয়া t o 

demol i sh 

ََّٞ ََٗرَوَ Vকবলঙ্গ মায়া t o be 

demol i shed 

 َ٘ ٣ْ ِٞ  গুডান, বাঙ্গন, ধ্বং ওযডرَْو

demol i t i on, anni hi l at i on 

خ َ َٙ َٝ وَب ُٓ ফদর, লফলনভয় exchange 

ٛ َطَ ا َٞ َٛ أْه ْٞ هَ যবাঁ ডায ার f l ock of  

sshee 

ََٛ ْٞ خ َهَ  কঙাঝ পলরয ছুলড small 

basket for fruit 

ََٛ ْٞ خ َهُ  ঝলভলঝা tomatoes 

ع ،ه٤ِْؼَبَٕطَهَبع َ]هٞع[ َٞ اع ،أَْه َٞ  ,ভঢন أَْه

লনঘুবূলভ, লনম্নঢভ ং, ঢরলদ, 

plain, lowland, bottom, lowest part 

خ َهَبَػبدَطَهَبػََ  ঘত্রৃয, প্রলফ ওক্ষ, 

ফাযান্না, র  courtyard, corridor, 

hall 

م(َ]ٕ[َ]هٞم[َهَبمََ ْٞ  ওক্ ব্দ ওযা (هَ

(ভুযকী) to cackle 
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مََ َّٞ  II ওক্ ব্দ ওযা (ভুযকী) هَ
to cackle 

بمَ ه٤ِْوَبَٕطَهََ  দাাঁড ওাও raven 

َْ٣ َٞ ََهُ ّّ ُ نَ ا  কাঁঘা owl 

هَغََ ْٞ  II কঔারল কঠাওা to pull]هٞهغ[َرَوَ

back into one‘s shell  

هََ ْٞ غَ هَ  লছনুও seashell 

هَؼََ ْٞ اهُِغََطََهَ َٞ خ َهَ  াভুও snail 

ٍََ ٍَْٞ(]ٕ[]هٍٞ[َهَب  ফরা, ঈচ্চাযন (هَ

ওযা, ওণা ফরা, ফনণনা ওযা, 

ভণণন ওযা, ুালয ওযা, 

াাময ওযা, লফলক্ষ ফরা, ভণণও 

য়া to say, tell, speak, defend, 

advocate, support, be the 

proponant, to allege 

ٍََ َٝ III অলরাঘনা ওযা, লফঢওণ هَب  

ওযা, ঘুলি ওযা, দযওলা ওলল 

ঘুডান্ত ওযা, to negotiate, to make 

a deal, to colude a bargain  

ٍََ َّٞ V ওণাফাঢণ رَوَ া ফরা, গুচফ 

ঙডালনা, ধাযনা ওযা লবলমাক 

ওযা, to talk, to spread rumour 

ٍََ زَوَب ٍْ  X কফঢালয ওণা ফরা, আস্তপা اِ

কদয়া,  to render voice by radio,  

to resign,  

َه٤ََِْٝهَبٍ،ََهَبٍََٝه٤َِْ  দীখণ 

অলরাঘানা বা, ফালচ ওণা, 

যঘঘণ া, কল্প long palaver, idle 

talk,gossip 

 ফিৃঢা, অরা speech, talk هَبَُخ َ

َْٞ َطَهَ  ٍ ا َٞ ،أَْه َُ ٣ْ ِٝ ٍَ أَهَب  ব্দ, ফিৃঢা, 

ওণা, ঈলি, ঈচ্চাযন, ফলফফৃলঢ, 

কখালনা, ংফাদ, নীলঢ, লক্ষা word, 

speech, saying, uttarance, remark, 

statement, decleration, report, 

account, teaching – ٍا َٞ  াক্ষয أْه

testimony – َْ٣ ِٝ ََُأَهَب  ঈলি, প্রফাদ 
sayings, proverb 

ََُ ْٞ خ َهَ  ফাঘড, ঈচ্চাযন, ভন্তফয, 

কখালনা, অলদাফরী, প্রফঘন 
utterance, remark, pronouncement, 

dictum 

ََُ َٞ خ َهُ  ফাঘার, ফাওঝু garrulous, 

eloquent  

 هّٞ              هٍٞ
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 ٍَ ا َّٞ  ফাঘার, ফাওঝু, ভ্রাভযভান هَ

কায়ও garrulous, eloquent, 

itinerant singer 

 ََٞ ْو ِٓ َطَ ٍُ ِٝ وَب َٓ ٍَ  ক্ষপান্ডনাগ্রাপ, গ্রান্ডভান্ডপান 

phonograph, grmophone 

وََ َٓ ٍَ ب  ফিৃঢা, প্রস্তাফ, লফঢওণ , লফফাদ, 

লক্ষা, ভঢফাদ, প্রফন্ধ, ঘুলি, করঔা 
speech, proposition, contention, 

teaching, doctrine, article, treatise, 

piece of writing 

وَبََُ َٓ وَباَلدَطَ خ ََٓ  প্রফন্ধ, যঘনা, ঘুলি, 

করঔা article, essay, treatise, piece of 

writing 

ََُ َٝ وَب خ َُٓ  ওণা, অলরাঘনা, ফাওযারা, 

লম্মরন, লফফাদ, ঘুলি, ফলন্নাফস্ত, 

ফফস্থা, ম্মলঢ, দযওলা, করনলদন, 

ঙ্গীওায talk, conversation, 

parley, conference, dispute, 

contract, agreement, deal, 

 ٍَ ُّٞ اَلدَطَرَوَ ُّٞ  ,ওণন, ওণা, গুচফ رَوَ

ফালচ ওণা talk, rumor, gossip 

َطَهََ  ٍ َّٞ ََ هُ بئِ  ঈলি, ওন, ওণও, 

ভণণও, প্রফিা saying, telling, 

teller, narrator, advocate, 

proponent 

َْٞ وُ َٓ اَلدَطَ ْٞ وُ َٓ ٍَ  ফরা ওণা, ফাঘন, 

ঈলি, ফিৃঢা, saying, uttarance, 

word, speech 

وََ ُٓ ٍَ ِٝ ب  ঠিওাদায, লফলল্ডং ঠিওাদায 
contactor, building contractor  

َْٞ ٍَ هُ  কনা লফবাক army unit 

َُتََ ْٞ ছাাঁ]هُٞت[َهَ চ লনভণাড ওযা to mold, 

form 

َُجَخ َ ْٞ  ,ঢারাই ওযড, কঞন ওযড castingهَ

forming 

َُؾََ َٞ ُُِؼََطََهَ ا َٞ خ َهَ  ওাণ্ড, লল (বূট্টা 

আঢযালদ)cob of corn and like 

 

ََّ َّْٞ،ه٤ََِبّ(]ٕ[]هّٞ[َهَب  ,দাাঁডান, ঈঞা (هَ

to stand up َِٚ ََػ٤َِْ َّ  লফরুলদ্ধ -هَب

দাডান َََُُٚ َّ  ম্মান প্রদণলন - هَب

দাডান, মাত্রা ওযা, ওযা, ভণণন 

ওযা, মত্ন ওযা, ফযয় ওযা to rise 

in honor, to depart, to begin, to 

advocate, support, to take care, to cost 

ََّ َّٞ  II কাচা ওযা, কঢারা, কঞন هَ

ওযা, ফযফস্থা ওযা, ংলাধন ওযা 
to set uprigh, lift up, to create, 

arrange, reform 
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ََّ َٝ  III লফলযাধীঢা ওয,  ভান هَب

য়া, ফাধা কদয়া, to oppose, to 

resis, be equal 

ََّ  IV কাচা ওযা, ঈঞান, ঠিও أَهَب

ওযা, শুরু ওযা, লনধণাযন ওযা,  

লনলয়াক ওযা, ভলনানীঢ ওযা to 

make correct, to straigjten, to make 

raise, lift up, to start, to detrmine, to 

appoint,  

ََّ زَوَب ٍْ  ,X কাচা য়া, কঝলন ঞান اِ

ঞ, ঠিও য়া, করলক ণাওা to 

rise, to straighten up, to draw up, 

be right, to stick (ك٢)  

 َّ ْٞ ّ َطَهَ ا َٞ  ,ককাত্রীয় াণী, অত্মীয় أْه

ককাত্র, চালঢ, ম্প্রদায় tribes men, 

kin, tribe, race, nation, people 

ََٓ ْٞ خ َهَ  ঈত্থান, অলরাডন, লফলদ্রা 
rising, uprising, revolt 

َِٓ ْٞ ٤َّبدَطََهَ ِٓ ْٞ ٢َ هَ  চাঢীয়, চালঢকঢ, 

ম্প্রদায়কঢ, চালঢ ম্পলওণ ঢ 
national, ethnic, racial, pertaining to 

race – ََّ٤ ِٓ ْٞ بدهَ  চালঢয় তফলষ্ট 

national traits َ ٤َّخ ِٓ ْٞ  কনা আঈলনঝ- هَ

লফলল cavalry troop 

٤ََّهََ ِٓ خ َْٞ  চাঢীয়ঢাফাদ চাঢীয়ঢা 
nationalism, nationality 

ََٓ خ َهَب  কঞন, ধযন, কঘাযা, ওাঞালভা, 

তদলখণয ভা stature, figure, build, 

frame, fathom 

َْ هََ ِّ٤  ভূরযফান, কাচা, ঠিও, 

ঢত্রৃাফধায়ও, যক্ষও, valuable, 

straight, right, caretaker, curator 

خ َ َٔ ْ َطَه٤ِ  ,ভূরয, দাভ, লযভান ه٤َِ

ংঔযা, value, worth, amount, 

quantity 

َِٔ ٠َ ه٤ِْ  ভূরয-ভান ম্পলওণ ঢ relating to 

value 

ََٞ َّ هَ ا  দাাঁডান ফস্থা, কাচাুলচ, 

ওাঞালভা, তদলও কঞন, কডড, 

ঠিওঢা, মণাণণঢা, ঠিও ফস্থা, 

লি, কচাড, দঢৃ়ঢা, ফরম্বন, 

চীলফওা, চীফন্ত upright, posture, 

straightness, stature, physique, 

build, figure, rightness, strength, 

vvigor, livelihood, living 

ََٞ َّ هِ ا  ায়ঢা, ফরম্বন, লবলত্ত, 

ভচদু, যফযা, চীলফওা, support, 

prop, foundation, stock, 

subsistance  

 هََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّٞ     هَََّٞ
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 ََّٞ َّ هَ ا  ফযফস্থাও, লযঘারও, ঢত্রৃাফ 

ধায়ও, যক্ষও, লবফাফও 
manager, caretaker, 

superintendent, guardian 

خ َ َٓ ا َٞ  লববাফওত্রৃ guardianship هِ

 َْ ٣ْ ِٞ ّ َطَهَ  ,কাচা, ঔাডা, ঠিও ه٤َِب

মণামঢ, ঢয, দঢৃ়, ওঠিন straight, 

upright, errect, right, proper, true, 

firm, solid 

َّ ه٤ََِ ب  ঈত্থান, বুত্থান, স্থায়ী, ঔাডা, 

লস্তত্রৃ, প্রাদবুণ াফ, মাত্রা, ম্পাদন, 

প্রলঢারন, ফযয়, ায়ঢা, ফরম্বন, 

চীলফওা raising up, standing, 

outbreak,  departure, execution, 

support, livelihood 

ََٓ خ َه٤َِب  ুঃরুত্থান, হুলিাড, লফলফ, 

ঈৎাঝন, লববাফওত্রৃ, 

resurrevpction, turmoil, revolution, 

overthrow, guardianship 

َْٞ َُّاُو٤َُّ  লঘযস্থায়ী (অিা 

ঢায়ারা), the everlasting, the 

Eternal (Allah s.t)  

ََٞ َّ أَْه  লধও কাচ, লধও ঠিও, 

লধও মণাপ্ত, লধও মণামঢ 

more straigjt, more correct, more 

adequet, more appropriate 

ََٞ ْو ِٓ َّ  নাঙ্গলরয াঢর plow handle 

وَب َٓ َّ وَب َٓ بدَطَ َٓ  স্থান, ফস্থান, 

ফস্থা, চায়কা, লযলস্থলঢ, কস্ঘন, 

দাাঁডান, ভমণাদা, লফত্র স্থান, ঘালফ, 

স্বয, ঢান(কান) location, 

position, spot, place, situation, 

station, dignity, sacred place, 

tonality 

خ َ َٓ وَب َٓ بدَطَ َٓ وَب َٓ  ঈলফন, 

লধলফন, লধলফন, অযফী 

ঙন্ন-কদয যীলঢ sitting, session, 

meeting, a style of arabic ruthmic 

prose 

َْ٣ ِٞ َُْطََرَْو ٣ْ ِٝ َْ رَوَب   ঈঞা, ফা, ঊচঢুা, 

ঔাডা ওযড, ভূরযায়ন, ংলাধন, 

লযভাচণ ন, ুনঃকঞন, ুঃনলফনযা, 

নঃলনভণান, লযফধণন, ন, বূলভ 

চলয, বূলফদযা, ভচঢু-কননা, 

ফলণলণ্ত্চ, ওারলন্চ raising, 

sitting up, erection, appraisal, 

assesment, estimation, rtification, 

reorganization, adaptation, land 

survey, geograhph, stock-taking, 

calander, chronology 

 ه٤َََََْ               هَََّٞ
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خ َ َٓ َٝ وَب ُٓ  ফাধা, লফলযাধী ক্ষ, মুদ্ধ, 

লফফাদ, ংগ্রাভ resistance, 

opposition, struggle, battle, fight 

خ َ َٓ  ,ঈঞান, ঈলয কঢারা, ঈঞান أَهَب

দাড ওযান, লদ্রৃঢীয় অমান ( 

নাভালময ূলফণ),     ংস্থান, 

ওামণওাযীওযড, ওাচ, ধাযড, 

অহ্বান, ঈৎমান, ঈত্থান raising, 

lifting up, elevation, erection, 

establishment, execution, 

convocation, holding, staging, 

resurrection, second call of salat 

(immidiately before)  

ََٓ زَوَب ٍْ خ َاِ ঊচঢুা, লনষ্ঠা, লনষ্ঠঢা, ঢঢা, 

ঔন্ডঢা, ঞাওঢা straightness, 

fairnes, sincerity, righteousness, 

integrity, honesty, 

ّ ََطََهََ َّٞ ْ ،َهُ ّ ،َه٤ُُّ ا َّٞ ّ ،هُ َْ ه٤َُّب بِئ  
দন্ডায়ভান, ঈদীয়ভান, কাচা, ঔাডা, 

দাডান, লফদযভান, দৃযভান, দঢৃ়, 

ওালয়ভ, লফলদ্রাওাযী, লফলদ্রাী  
rising, standing, upright, erect, 

exsisting, visible, steadfast, 

unflinching, revolting, rebelling 

وََ َٔ َّ هَبئِ ب  প্রালনও প্রধান 
administrative head 

ََّ٤ ِٓ وَب َٔ خ َهبئِ  প্রালনও এরাওা 
administrative district 

ََٔ ُْ،ََهَبئِ ائِ َٞ َََٔبدهَ خ َطَهَبئِ  া, ায়া, কু্ষয, 

ঔুয, ওদভ, দ,কঞং, ঔুটি, কঞওনা, 
leg, foot, paw, post, pillar, support,-

ََٔ بدهَبئِ  ঢালরওা, লনফন্ধন, ূলঘ, 

ঢপলর, লযওল্পনা, লফর list, 

register, schedule, bill 

وََ ُٓ َّ طَ ِ َّٞ ب  َٓ ِ ّٞ وَ دُٓ  ভূরয লনধণাযও, 

লননণায়ও রয estimator, assessor- 

بد َٓ ِ ّٞ وَ ُٓ  কমৌলকও ঈাদান, কভৌলরও 

লচলনল, অলফষ্কাযও মন্ত্র 
constituents, basic fctors, detector 

ََََََٓ َّٞ وَ َََّٞطَبدُٓ وَ ُٓ َّ  ভূরযফান, 

লঢদাভী, valuable, valued – 

ََٓ َّٞ وَ بدُٓ  ভূরযফান ম্পদ, ম্পলত্ত, 

ফস্তু valuable, assets, valuables 

وََ ُٓ َّ ِٝ ب  ফাধাদায়ও, প্রলঢলযাধী, 

লনচ্ছওু, লফভুঔ, লফলযাধী resisting, 

resistent, relictant, averse, 

opponent 

ِو٤َْ ُٓ َْ  ঈঞান, কঢারা, লফলনভণান 

ওযড, ফলষ্ট, ওায়ভী, ভালনয়া 

ঘলর এভন, স্থায়ী, ফালন্না, স্থায়ী 

 ه١ٞ             هّٞ
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ফালন্না raising,lifting up, erecting, 

remaining, abiding, permanent, 

persistant, living, resident, domicile 

َِٔ ِو٤ْ ُٓ َ٢  অফা ম্পলওণ ঢ, অফালও 
relating to resident, residential 

ََّ٤ ِٔ ِو٤ْ خ َُٓ  অফালওত্রৃ, অফা 
residentship, residency 

زَِو٤َْ َْ ُٓ َْ  ঔাডা, কাচা, দাাঁডান, ভযায 

ভঢ কাচা, কাচা াভলন, ঠিও, 

প্রলঢভ, ভানূালঢও, ৎ, 

ম্মালনঢ upright, erect, dead 

straight, directed straight ahead, 

correct, right, symmatrical, 

proportionate, honest, honourable- 

بد َٔ زَوَ َْ ُٓ  এওটি কাচ, কাচা কযঔা, 

কওাষ্ঠ rectum, a straight, straight 

line, 

 

ََٙ َّٞ II অঢণ [هٞٙ[َهََ নাদ ওযা, ওাাঁদা, to 

scream 

 

ََ١ ِٞ ح(]ً[]ه١ٞ[هََ ََّٞ  লিারী (هُ

য়া, প্রবাফ ণাওা, লনয়ন্ত্রলন ভণণ 

য়া, to be strong, to have 

influence, to be able to tackle-

َِٞ ا٣َخ،ه٢ِّ(َهَ َٞ ١ََهَ ) চনশুনয য়া, 

ভরুবূলভ য়া to be 

depopulated,- َِٞ ٟ(َه ًٞ ١ََهَ ) নাালয 

ণাওা, প্রঢযাঔযাঢ য়া to be 

starved, to be denied 

ََّٞ ٟهَ  II লিারী ওযা to make 

strong ( ٠َٛٙ)  

ٟهََ َٝ ب  III লিয প্রলঢলমাকীঢা ওযা 

to compete in strength (ٙ)  

ََٞ ٟأَْه  IV কযীফ য়া to be poor  

ََّٞ ٟرَوَ  V লিারী য়া, াী 

য়া to be stron, to take courage 

ََٞ ٟاِْهزَ  VIII লনলচয চনয ঘায়া to 

claim for sel 

ََٞ زَوَ ٍْ ٟاِ  X লিারী য়া to be 

strong, 

اءَ  َٞ َ،هَ  ভরুবূলভ, লঢঢবূলভ ه٢ِ 
desrt, waste land 

ََٞ َٟ،هَ ًٞ اءَ ه  কু্ষধা, নাায hunger, 

starvation 

ََََٞ ٟ،َهُ ًٞ ح َََطَادهُ َٞ هُ  লি, কঢচ, 

ফলরষ্ঠঢা, ওভণলি, প্রফরঢা, 

লংস্রঢা, া, াভণণয, প্রফডঢা, 

কমাকযঢা, মণাণণঢা, তফদযুলঢও লি, 
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কনাদর strength, vigor, power, 

intensity, violence, currage, ability, 

effciency, electrical power- اد ّٞ  هُ
কনাদর, armed forces 

٣َبء َطَهََ ِٞ ١َ أَْه ِٞ  লি ম্মন্ধীয়, 

লিারী, ক্ষভঢাারী, অগ্রাী 
relating to strength, strong, potent, 

mighty, powerful  

ََٞ ٟأَْه  লধও লিারী stronger 

ََ٣ ِٞ خ َرَْو  িাারীওযড, 

কচাডদাযওযড, ংঢ ওযড, 

ঈৎালঢওযড  strenghteing, 

fortification, consolidation, 

encouragement 

١َ رَوََ ِٝ ب  ফীচ(ফড) seed 

ََٞ اءَ أَْه  চনূনযওযড, শুদ্ধ 

লভত্রাক্ষয ঙন্ন imperfect rhyme 

 َ ّٞ و ُٓ  িীফদ্ধণ ও, ফযদায়ও 

প্রাডলি দায়ও, দঢৃ়ওাযও 
strengthening, fortifying, 

consolidating – ٣َبد ِّٞ وَ ُٓ  ঞ্জীফনী 

ুধা, ঝলনও a restorative  tonic 

ٟ ًّٞ و ُٓ  ঘাঙ্গাওৃঢ, লিফলধণঢ, ফলরষ্ট, 

ক্, ওঠিন strengthened, 

reinforced,stiff 

 ফলভ ওযা to (ه٢َْء(َ]ٗ[َ]ه٢ء[َهََبءََ

vomit 

ََ  II ফলভ ওযান to cause to vomit ه٤ََّؤ

ََ  V ফলভ ওযা to vomitp رَو٤ََّؤ

بءَ ه٤ََُ  ফলভ vomit 

وََ ُٓ و٤َِّئَبدَطَ ٤ِّئَ ُٓ  ফলভ ওাযও 

(লধ) a vomitive, an emetic ََط

ه٤ِْزَبهَ َ َهح ،َه٤ََبر٤ُِْوَه٤ِْزَب   লকঝায, guitar 

 কলও মায়া (ه٤َْؼ(]ٗ[]ه٤ؼ[َهَبػََ
to be purulent 

 II কলও মায়া to be purulent ه٤ََّؼََ

 V কলও মায়া to be purulent رَو٤ََّؼََ

َطَ ػ  ْٞ ٤ْؼَ هََه٤ُُ  ুাঁচ, pus 

٤ُّؼَ رَوََ  ঘন, কলও মায়া 
suppuration, purulence 

ْوزَو٤ََِّ ؼَ ُٓ  ঘনীর,ুাঁচবলত্তণ , ুাঁচমুি 
suppurative, purulent 

 ,II ফন্নী ওযা, ফাধা [ه٤ل[َه٤ََّلََ

াঢওডা ডান, ীভাফদ্ধ ওযা, 

ওাঠিনয অলযা ওযা, ঢণ  

 ه٤ل                ه١َََٞ
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কদয়া, লনলদ্দণষ্ট ওযা, ফনণনা ওযা, 

লনফন্ধন ওযা, দাফী ওযা, to bind, 

to shackle, to impose restriction, 

set bounds, to fx to write, to 

register, to charge 

 V ফন্নী ওযা, লনফন্ধন ওযা to رَو٤ََّلََ

register, to bind, 

طَه٤ْل َ كَ  ْٞ ،ه٤ُُ  ,াঢওডা, লঙওর أْه٤َبكَ 

লপঢা, ফন্ধনী, লনফন্ধনওযড, 

লনলদ্দণষ্টওযড, ীভাফদ্ধওযড, 

ঢণয,কমাকযঢা, ঢণ , ংযক্ষড, 

লযভান, ভা, ভাত্রা, দযূত্রৃ shackle, 

chain, thong, strap, recording, 

registration, registry, specification, 

limitation, restriction, qualification, 

condition, amount, measure, 

degree, distance 

 লনলঘ, প্রলঢালরঢ (عبه prep) ه٤َْلََ

লর, (লিয়ায) ওভণ,  প্রলিয়ায়, 

স্তলয under, subject to, the object 

of, in the process of, in the stage of 

١َ ه٤َْلَِ  লনফন্ধন, লনফন্ধনওযড, 

লনফন্ধন লফলয়ও registration, 

relating to registration 

ل َرَوَب٤ْ٣ِلَُ،َرَْو٤ْ٤ِلَادََطَرَْو٤ِ٤َْ  ফন্নীওযড, 

ফাাঁধন, ংযক্ষড, গুড, ীভাফদ্ধঢা, 

ওাযাফা, ফলন্নদা, ংলক্ষপ্তওযড, 

লনফন্ধীওযড, shackling, tying, 

reservation, limitation, restriction, 

confinement, registry 

٤ُّل َرَو٤َُّلَادَطَرَوََ  দালয়ত্রৃ, ওঢণ ফয, ফন্ধন, 

ীভাফদ্ধঢা, ফলন্নদা obligation, 

tie,bond, restriction, limitation, 

confinement 

وََ ٤َّل َُٓ  ফন্নী, াাঢওডা লযলঢ, 

ফাাঁলধঢ, ীভাফদ্ধওৃঢ, ফদ্ধ, 

লনফন্ধীওৃঢ fettered, shackled, 

tied,   bound, limited, confined, 

registered 

   (٠ٛ) II ীঘ ঠারা to pitch [ه٤و[َه٤ََّوََ

َ،َهََ بهَ ه٤ِْو   ীঘ, tar 

َُٜطَه٤ِْوََ َٛ هََواِه٣ْ ا  তদলখযয ভা, আলঞ্চ, 

ফলকণয ভা, চলনয ভা 

(লওযাঢ 1=0.195g) ,a measure 

ًََ  ভাা, ভা (ه٤ٌََْ،ه٤َََبً(]ٗ[َهَب

কনয়া, চন ওযা, ঢুরনা ওযা, 
to measure, to weigh, to  compare 

ٌََ  (٠ٛ) II ভাা to measure ه٤ََّ

 ه٤ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ٘       ه٤لََََََََََََ
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ٌََ  III ঢুরনা ওযা to compare هَب٣َ

  (ث٤ٖ)

ًََ  ,VIII ভাা, নুওযন ওযা اِْهزَب

নুযন ওযা to follow, to 

immitate, to measure (٠ٛ) 

ََخ َ ٍَبدَطَه٤َََاْه٤َ ًَ ،ه٤ََب ب  ভা, 

লযভান, ভাত্রা, ািা, ঈদাযন, 

নভুনা, প্রঙ্গ, ম্পওণ , ঢুরনা, প্রভান, 

measure, measurement, 

scale,reference, relattion, 

comparison 

ٍَِ ٢َ ه٤َِب  ঈভা ম্পলওণ ঢ, relating to 

analogy, 

ًَ ه٤َََّ ب  বূলভ চলযওাযী land 

surveyor 

ٌَُ وَب٤ِْ٣ ْو٤ََََٓ ِٓ ًَ طََ ب  ভা, লযভা, 

লযভান, ভাত্রা, লযভাড, অয়ঢন, 

অওায, এওও, লফঘালযয এওও  
measure, measurement, gauging, 

standard, unit of measure 

وََ َٓ ٍَبدَطَ وَب َٓ ًَ ب  লযভাওযড, ভা, 

ভাা, অয়ঢন, অওায measuring, 

gauging, dimension, size – ٍََ وَب بدَٓ  
ভাত্রা dimensions 

َََ وَب٣َ خ ََٓ  লযভা ওযড, ভাা, 

ঢুরনা ওযড, লনধণাযড, ভুরযায়ন, 

ঢুরনা ভূরও লযলভলঢ, ফনণনা, 

দয,লযভান ভূরযায়ন, 

ঢালরওাওযড, measuring, gauging, 

comparison, alpraisal, estimation, 

rate, speication, relation 

ََِو١َ  ُوَطََه٤َْ ٍِ ،ه٤ََب َوحَ  ٍِ  ফড ه٤ََب

ম্পলওণ ঢ, লফযাঝ, লনও relating 

to large measure 

ََبِه٣ََّ ُوَطَه٤َْ ٍِ خ َه٤ََب  ফডলফলল্ডং 

(ুলফধাদী ) large building with 

markets, etc 

َْبَِٗ ٢َ ه٤َْ  লঘলনভাটিয (জঢচ) 
procelin 

ََٗ  ,বাঙ্গা, পাঝা (ه٤َْ٘(]ٗ[َهَب

লফলনভয় ওযা to break 

ََ٘  ,II লনদ্দণষ্ট ওযা, লনধণাযন ওযা ه٤ََّ

কপ্রযন ওযা (অিাঢায়ার), to 

destine, foredain ( by Allah s.t),  

ََ٘  III ফদলর কদয়া, লফলনভয় هَب٣َ

ওযা to exchange 
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 ,V কবলঙ্গ কদয়া, কবলঙ্গ মায়া رَو٤ََّلََ

ডা, to get broken, to brake, to fall 

in 

ََٗ ْٗوَب  VII কবলঙ্গ কদয়া, কবলঙ্গ اِ

মায়া, ডা, to get broken, to 

brake, to fall in 

َ٘ هََ ٤ْ  লটলভয কঔাা, লফলনভয়, 

লফলনভলয়য ফস্তু eggshell, 

exchange, article of exchange 

َٗ ه٤َََ ب  লফলনভয়, exchange 

ََٚ وَب٣ْ خ َُٓ  লফলনভয়, ডযলফলনভয় 

ফালনচয, ফযফা, ক্ষলঢূযড, লফলনভয় 

ফালনচয exchange, barter trade, 

compensation, barter deal 

 ,তাদা য়া)ه٤َْع(]ٗ[َ]ه٤ع[َهَبظََ

প্রঘন্ড কযভ য়া to be blistering 

hot(day)  

عَ ه٤ََْ  ঢাদা (গ্রীলিয),ঔাযা 

লদন,ঔযা, শুষ্কঢা, high summer, 

drought, 

ِو٤َْ عَ َٓ  গ্রীিওারীন অফা, summer 

residence 

بئِعَ هََ  ভধয-গ্রীিওারীন কযভ 
midsummery 

 ,II নুযন ওযা [ه٤ق[َه٤َََّقََ

মণলফক্ষড ওযা, নুন্ধান ওযা 
to follow, to study, to investigate 

خ َه٤ََبكََ  নুযনওযড (কভনণ), 

কাাও, কফ, tracking, guise, 

costume 

تَ ه٤َْوََ  ফৃক্ষ লফলল maple 

ٍََ َُخَ،هَبئَِِخ،ه٤َََْ(]ه٤َ[َ]ٗ[َهَب ْٞ  (ه٤ََِْ،ه٤َُِْ

লদফা লনদ্রা মায়া to take midday 

nap 

َََ  II লদফা লনদ্রা মায়া to take ه٤ََّ

midday nap 

ٍََ  IV ফালঢর ওযা to repeal أَهَب

ٍََ زَوَب ٍْ  X ফালঢর ঘায়া to demand اِ

cancellation 

َطَه٤َِْ  ٍ ََ أَْه٤َب  নৃলঢ, প্রধান princeling, 

chief 

ََُ ْٞ خ َه٤َُِْ  লদফালনদ্রা, ভধযািওারীন 

লনদ্রা midday nap 

ِو٤َْ َٓ ََ  ফয কনয়ায স্থান, resting 

place 

خ َأَهَبََُ  ফালঢরওযড, যদওযড, 

প্রঢযাায, যদ, াক্ষয, এচাায, 

ফালঢরওযড, ফযঔাস্তওযড 

 ه٤ٖ             ه٤٘
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cancellation, revocation, abolition, 

desposition, dismissal, 

زِوَبََُ ٍْ خ َاِ  দঢযাক, প্রঢযাায, ফয 
resignation, withdrawal, retirement 

خ َبئََِِهََ  লদফালনদ্রা, midday nap, 

زَِو٤َْ َْ ُٓ ََ  দঢযাকওৃঢ, ফযপ্রাপ্ত, 

ফযঔাস্ত ওৃঢ reaigned, retired, 

discharged 

ََْ  II ভূরযায়ন ওযা, ভন্তফয ওযা]ه٤ْ[َه٤ََّ
to evaluate, to interpret  

 َْ  ভূরযায়ন, লফললজ্ঞ ভঢাভঢرَْو٤ْ٤ِ

evaluation, expert openion 

 

َ  ٕ ْٞ َٖ طَه٤ََْه٤ُُ  ওাভায blacksmith 

خ َه٤َِبٕ،ه٤ََْ٘بدَطَه٤َََْ٘  কালয়ওা, ম্ভ্রান্ত 

ভলরায কলফওা singer, lady‘s 

maid 

و٤ََِّ٘خ َ ُٓ  ম্ভ্রান্ত ভলরায কলফওা 
singer, lady‘s maid 

**********প্রণভ ধণও ৃষ্ঠা header 

ঠিও ওযলঢ লফ। page no   
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 "' ى "

একুঢভ ক্ষয  ًَبف 

 লফলললযয( noun) 

ূলফণ(prefix) ফযফহৃঢ ى 

কও  َِٚ َّْج٤ِ  ঢুরনা) ًبُفَاُ

ভূরও)ফা ى  of 

comparison ফরা য়।- 

يًَََنََُِ  এভন, এরূ  such / 

ََٔ بًَ  কমভন, কমরু like as 

(লরঙ্গ  ফঘন নুমায়ী 

লযফঢণ নীয়)  

 Pronoun এয ূলফণ prefix 

লালফ ى  of comparison 

ফযফহৃঢ য়। ََْٗذ بًَؤَََٗأ  

কমভন অলভ। ْٗذًَََََأَٗب ؤ  

ঢুলভ কমভন 

 

 ى Particle (َؽوف ) of 

addressing লম্বাধন 

( ََٞ إُػُ٘ ) লালফ ফযফহৃঢ 

য়। কমভন: 

َطلَئِي.) ْٕ َهللاَأ ّٕ َُْا ِو٣ْ َٔ َ٣َ2::3َ)  ……. 

 ى Preposition (عبه) লালফ 

ফযফহৃঢ য়। 

 ,কমভন, ভঢ, ফ লওন্তু, মঢ as ى

like, abut, as good as, as – ََّٝ ًٍََِبالَ  
ূলফণয ভঢ as before, َأَٗب َْ ِِ َْ ُٔ ًَ আনভ 

ভুলরভ I as a Muslim 

ََّٕ بَ،ًؤ َٔ ًَؤَّٗ  (cong َُ٤َّخ ِٔ ٍْ  ,কমন ( -اال

মলদ, লঙর কমন as if, as though, 

it was as of  

ًَنَا  ুঢযাং, এবালফ, ঐলদলও, ঢাআ, 

ঢাআ লনও, ভুও - ভুও, 

এভন  এভন so, thus, that way, so 

and so, such and such- ًَََن اًَنَاََٝ ঢাআ 

এফং ঢাআ so and so 

ُِيََ ًَنَا  ুঢযাং, এভন, এঝায ভঢ, 

এবালফ ভানবালফ, এরূল so, like 

this, thus, equally, likewise 

ب َٔ ًَ  (cong-  َُ٤َُِّخ  কমভন, এআ (اُلَؼَب

যওভ, as, justas, as also, likewise - 

ََّٕ ٤َّخَُ -cong) ًٔبَأ ِٔ ٍْ  কমভন, এআ (اال

যওভ, কমভন অয, নুরূবালফ    

بَٛٞ- َٔ ًَ  কমভন অলঙ, such as it 

is, as things are 

زئِتَ         ى ٌْ ُٓ  

ًؤةَ  ًؤكَََََََََََََََََََََََََََََََ       
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ًَؤْة(]ً[ًَئِت ًَؤْثََخ،  লনযা (ًآثَخ،

য়া, বীঢ য়া, to be worried, 

to be dejected (ٍَػ٠ِ) 

ئَتََ ًْ  ,IV লনযা ওযা, বীঢ ওযা أ

কু্ষদ্ধ ওযা, দঃুলঔঢ ওযা, to 

sadden, to worry, to arrieve (ٙ) 

زَئَتََ ًْ  VIII লনযা য়া, বীঢ أ

য়া, ভনভযা য়া to be 

dejected, to be worried, to be 

gloomy (ٍَػ٠ِ) 

ًَؤْةَ  ، ًَؤْثَخَ  ،ًَآثَخ ، زِئَبة  ًْ  ,দঃুঔ, লফলাদ أ

দদুণা, লফলণ্ণঢা, লফভলণঢা, লনযাা, 

ভনভযা sorrow, grief, distress, 

depression,melancoly  

ًََ ، ئِتَ ًَئ٤ِْت   দঃুলঔঢ, লনরুrালঢ, 

ভনভযা, লফলণ্ণ, ফদলভঢ, 

লফলাদগ্রস্থ, sad, dejected, 

depressed, gloomy 

زَئِتَ  ٌْ ُٓ  দঃুলঔঢ, লনরুৎালঢ, 

ভনভযা, লফলণ্ণ, ফদলভঢ, 

লফলাদগ্রস্থ ওার যলঙ্গয, ওারলঘ, 

ন্ধওাযভয়, কফদনাদায়ও, sad, 

dejected, depressed, gloomy, 

black-colored, blackish, dismal 

ًَبِف٤ََ اؿ َطَ َٞ خ ًَ  ঔানাভা, ককাভস্তা 
butler, sreward 

بك ًَََ  ওাচফুাদাভ কাঙ, লচলর 

ফাদাভ কাঙ cashew tree 

ًَؤَكََ ًَؤْك(َ ) দঃুলঔঢ য়া, লনযা 

য়া, বীঢ য়া, to be worried, 

to be dejected (ٍَػ٠ِ) 

اءَ ًَؤْكََ  লফলণ্ণঢা, কফদনা, দঃুঔ, দদুণা, 

বয়,ন্ধওায যালত্র sadness, 

sorrow, distress, fear, dark night 

َْٝ ك ًََُئ  ফাধা, obstacle 

ًََ بهَ ًَبَهادَطَ  ওাচ, ঘাকুযী, কা, 

ফযফা, work,job, bussiness, 

profession, trade 

َْٞ ُ ًَبْهر َٗبدَطَ ْٞ ُ َٕ ًَبْهر  লঘলফাটণ , ওাঝুণ ন 

ওাঝণ  cardboard, cartoon  

ًَبى  কযা gasَؿبى=

 ًَ ْ ؤ ًَ َطََّ  ً ْٝ ًَُئ ًَئَبً، ٍَبد، ًَؤْ  ওা, 

ালনয  গ্পা, ুষ্পদর cup, 

drinking glass, calyx 

 َٜ ًَبِؿ َُٜطَ اِؿ َٞ ًَ ওাকচ paper 
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َْٞ هَ ًَبكُ  ওুণয, ওুণয কাঙ camphor 

tree ًَُُّٞب َٛبدَطَ ْٝ ُّٞ ًَبُ  
ওড(ালয়য) corn (on toes) 

َْٞ ِ٤ًَْ َطَ ُٖ ٤ْ ُِ ا َٞ ًَٕ  ঢারা 

(দযচায)lock 

 َِ٘٤ْ ُِ ا َٞ ًَ َ٢  ঢারাঘালফয লভলস্ত্র 
locksmith 

 ًََ َطَ ـُ ِٓ ا َٞ َـ ًَ ِٓ ب  অঘায, জ্, 

লবলনকায pickle, sauce, vinegar 

َْ٤ ِٓ ٚ ًََب  দাভী াণলযয ওাচ 

precious stone, cameo 

رِْ ِٝ ًَب َْبدَطَ رْ ِٞ ًَ  যফায rubber 

َْبد رْ ِٞ ًَ-َ যাফায ফর rubber ball 

ًََتََّ ًََّت(]ٕ[َ ) ঈুড ওযা, ঈুয 

য়া, কচদা কদয়া, যাবুঢ 

ওযা, ঠারা to overturn, to topple, 

to pour out 

ًَجَّتََ  II লন্ড ফানান, কাঁঘান to rol, 

to ball 

ًَتََّ IV ছুাঁ أ লও ডা, অত্মলনলয়াক 

ওযা to bow down 

ٌَتََّ ْٗ  ,VII ঈুয ওযা, ঈুয য়া اِ

কচদা কদয়া to bend oneself, to 

fall prostrate (ػ٠ِ) 

تَ ًََ  প্রডলঢ, কচদা, ঈল্টালনা, 

ফাাঁওাওযড, ওাঢওযড, করান 
prostration, overthrow, bending, 

tilting, inclination 

ًُجََّ َطَ خ ًَُجَت   ফর, ুঢায গুলর, 

ভাং-ফর(ঔাফায লফলল) 

ভাং-ফর ball, clew, meatball 

بةَ ًجََ  বাচা ভাং, ভাংফর fried 

meat, meat-ball 

خ ًََجَبثََ  ওাফাফলঘলন (কাঙ) cubeb 

ًَجَّب٣ََ خ ًََجَّب٣َبدَطَ  ালনয গ্পা drinking 

glass ٌََ ِٓ ٌَجَّبدَطََ ِٓ َ ٌَبة  تَ َٓ  ুঢায 

গুলর ball of thread 

جََ ًْ بةَ اِ  বলি, লনষ্ঠা, এওলনষ্ঠঢা, 

কা, াধনা devotuon, 

dedication, occupation, persuit 

جَبةَ  ٌِ ْٗ  ,বলি, লনষ্ঠা, এওলনষ্ঠঢা اِ

কা, াধনা devotuon, 

dedication, occupation, persuit 

 ًبثو              ًتَّ
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تَ  ٌِ ُٓ  লনলফলদঢ, লনষ্ঠ, অি, 

লবলপ্রঢ, ভলনপ্রালড চলডঢ 
devoted, dedicated, addicted, 

intent 

ٌَتَ  ْ٘ ُٓ ননফনদত, নুযি, dedicated, 

addicted 

ًَجَبِه٣ْٚ َ َٜبدَطََ ًَجَبِه٣ْ যাআঔানা 
cabaret, inn, public house 

ًَجَذََ ًَْجذ(َ]ٗ[َ ) ধ্বং ওযা, 

ফদলভঢ ওযা, লফযঢ ওযা, দভন 

ওযা to put down, crush, supress, 

restrain, inhibit 

ذَ ًَجَْ  দভন, ঢযাঘায suppression, 

repression 

دَ  ْٞ جُ ٌْ َٓ দানত, ঢা, দলভঢ 

subdued, frustrated 

َْٞ ًَجُّ دَ ًَجَبث٤ُِْذَطَ  ঠাওনা, কখাভঝা, 

ভস্তওাফযন মুি অরলঔিা, 

মানফালনয ঙাঈলড hood, cowl, 

carriage top 

ََُ ْٞ ُ خ ًََْجز  ঘাওা, ফর, দনা, ফটিওা 
lump, ball, pillet 

ٌَْجزََ ُٓ ََ  ককার round 

ًَجَؼََ ًَْجؼ(َ]ف[َ ) রাকাভ ডান, 

লনয়ন্ত্রন ওযা, ফাধা কদয়া, ধলয 

যাঔা to rein in, to control, to 

hinder, to hold back 

ؼَ ًَجَْ  দভনওযড, লনয়ন্ত্রনওযড, দভন, 

ফাধা, ঘাাঘাল, প্রলঢলযাধ cirbing, 

checking, suppression, hindering, 

prevention 

جََ ٌْ ؼَ ِٓ  কব্রও(কাডী) brake 

ًَجَلََ ًَجَْل(]ٕ[]ٗ[َ ) ওঠিন ওষ্ট 

কদয়া, চীনণ ওযা, ফন্ন ওযা 
to  afflict gravely, to wear out 

ًَجَّلََ  II ফন ওযালনা, ওষ্ট কদয়া, 

ঘুডান্ত ভাত্রায় কৌাঁঙা to cause 

(losses), to bear, to culminate (َٙ

٠ٛ) 

ًَبثَلََ  III য ওযা to bear (٠ٛ) 

ٌَجّلََ  V য ওযা, ফন ওযা, ঘুডায় رَ

ণাওা to bear, to endure, to be ithe 

zenith 

ًََ طَ جَبكَ  ًْ ك ،أَ ْٞ جِل ًَُجُ  লরবায, াঝণ , 

ভধযস্থর, কওন্ধস্থর liver, heart, 

middle, center 

ًَجَوََ ًَجَْو(]ٕ[َ  )ফড য়া, ফয়ষ্ক 

য়া to be older 
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ًَجُوََ ًُْجو(َ]ى[َ جَو، ًِ ًَجَبَهح، ) ফড য়া, 

ফৃলদ্ধ ায়া, লফঔযাঢ য়া, 

ফজ্ঞা ওযা, ঢযাঘাযী য়া, 

য য়া, ওঠিন য়া to be 

grea, to be famous, be oppressive, be 

burdensome, be difficult 

ًَجَّوََ II ফড ওযা, ফৃলদ্ধ ওযা, ফাডান, 

লঢলযি ওযা, ঔাযা ওযা, 

প্রংা ওযা, অিাহু অওফায 

ফরা, to make older, to magnify, to 

increase, to exaggarate, to make 

worse, ti exclaim Allahuakbar (٠ٛ) 

ًَبثَوََ  III ফজ্ঞা ওযা, লঢিভলনয 

কঘষ্টা ওযা, প্রলঢলমাকীঢা ওযা, 

লফলযাধীঢা ওযা, স্বীওায ওযা 
to treat with disdsin, to try to 

surpass, to oppose, to renounce (ٙ) 

جَوََ ًْ  IV ফড ভলন ওযা, প্রংা أَ

ওযা, ম্মান ওযা, to consider 

great, to praise, to show respect 

ٌَجَّوََ  ,V কলফণঢ য়া, দলম্ভ ঘরাرَ

ঈদ্ধঢ য়া  to be proud, 

haughty, arrogant (ػ٠ِ) 

ٌَبثَوََ  ,VI কলফণঢ য়া, দলম্ভ ঘরা رَ

ঈদ্ধঢ য়া  to be proud, 

haughty, arrogant ( ػ٠ِ) 

جَوََ ٌْ زَ ٍْ  X ফড ভলন اِ

ওযা(লনলচলও), কলফণঢ য়া, 

ঈদ্ধঢ য়া to deem great, be 

proud,haughty (ػ٠ِ) 

ْجوَ ًَِ  ফডত্রৃ, ভত্রৃ, ঈদাযঢা, কশ্রষ্ঠত্রৃ, 

গুরুত্রৃ, ম্মান, াধুঢা, কফণ, 

ংওায, দ্ধঢয bigness, 

gratness, eminance, significance, 

prestige, nobility, pride, 

haughtiness 

ًُْجوَ   ফডত্রৃ, ভত্রৃ, ঈদাযঢা, কশ্রষ্ঠত্রৃ, 

অওায, ফযলপ্ত, ক্ষভঢা, লি, ম, 

ককৌযফ, ম্মান, াধুঢা, ভুর ং 
greatness, eminenc, bigness, size, 

extent, power, might, glory, fame, 

nobility, main part 

جَوَ  ًِ  ফডত্রৃ, লফারত্রৃ, ভত্রৃ, ফৃদ্ধ 

ফয় bigness, greatness, 

eminebce, old age  

ًَْجَوح َ  ফৃদ্ধ ফয় old age 
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َطَ جَبه  ًِ ،َ وَ ًَج٤ًََُِْجََواء   ভান, ফড, 

লফার, বাডী, কভাঝা, প্রস্ত, লফসৃ্তঢ, 

ঈলিঔলমাকয, লনও, ক্ষভঢাারী, 

প্রবাফারী, লফলষ্ট, গুরুত্রৃূডণ, ফৃদ্ধ 
great, big, large, sizable, bulky, 

spacious, extensive, significanr, 

huge, vast, powerful, important, old 

ًَج٤َِْوح َ ًَج٤َِْوادَطَ ًَجَبئُِو، ، ًُجُو   ফডা, 

ফড যাধ, চখনয যাধ 
great sin, grave offense, 

بهَ ًُجََ  লঢ ফড, প্রঘুয, প্রওান্ড very 

great, very big, huge 

ًََ،)ّ(ًََُْٟجو٣َََبدَطًَُْجوَِ َْٝبثُِو،َأَ جَُو ًْ جَََٕطَأَ ًْ وَُأَ    

লধও ফড, ফৃত্তয, লফার, লধও 

ফয়ষ্ক greater, bigger, larger,old 

ج٤َِْ ٌْ وَ رَ  লযফধণন, ফৃলদ্ধ ফাডান, 

ফডওযড, ফধণ, ফৃলদ্ধ, লঢযণ্ত্চন, 

ফধণও, প্রংা,‘অিাহু অওফয ‗ 

ফরা, enlargement, increase, 

augmentation, magnification, 

enhancement, exaggeration, 

agmentative, praise 

ٌَبثَوََ ح َُٓ  ংওায, ঈন্নালওঢা, 

লভত্রৃ, লচদ, এওগুলয়ভী, 

haughtiness, self-importance, 

fastidiousness, pertinancy 

جََ ًْ بهَ اِ  প্রংা, ম্মান, শ্রদ্ধা, ঈচ্চ 

ভমণাদা, ঈচ্চভূরয admiration, 

respect, regard, honor, reverence 

ٌََ ُٓ ٌَجَِّوادَطَ جِّوَ ُٓ  ম্প্রাযও(লফদযুr), 

amplifier(elctrical) 

ٌَجَِّوح َ  ُٓ ٌَجَِّوادَطَ ُٓ  ফৃত্তযীওযড 

ওাাঁঘ,magnifying glass 

ٌَجََّ وَ ُٓ লফফালযঢ,ফডওৃঢ,enlarged, 

magnified 

 ٌََ بثِوَ ُٓ  কফয়াদফ, ঈদ্ধঢ, ংওাযী, 

ছকডালঝ, এওগুাঁলয়, লনয়ভানুফঢী, 
undisciplined, arrogant, haughty, 

Quarrelsome, obstinate, orderly 

 ٌََ زَ جِّوَ ُٓ ংওাযী, কস্বচ্ছাঘাযী, 

ঈদ্ধঢ,ঈন্নালও proud, imlerius, 

haughty, supercillous 

جَوَ ًََ  রম্ফ,রাপ,রাপান গুল্ম 
capers,caper shrub 

 

ًَْجوََدََ  কন্ধলওয অফযন]ًجود[َ

ওযা,to vulcanize (٠ٛ) 

دَ ًَج٤ِْوََ  ভযাঘ, ারপায matches, 

sulfur 

 ًجو            أًجو
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ْجِو٣ْزََ  خ ًَِ ভযাঘ, ভযালঘয ওাঠি 
match,matchstick 

ْجِو٣ْزَِ  ًِ َ٢ ারপায ম্মন্ধীয় relating 

to sulfur 

ْجِو٣ْزََ  بدًِ ারলপঝ sulfate 

ًُجَْ َطَ ِو١َ ًَجَبِه١  কঢু bridge 

ٌََ جَ ًَ ًَجٌَْ(]ٗ[َ ) ঘা প্রলয়াক ওযা, 

লঘা, অিভন ওযা, ংযক্ষড 

ওযা, অঘায ওযা to exert 

pressure, to squeeze, to attack, to 

preserve 

ٌََ ًَجَّ  II ি ঘা কদয়া, লঘা, 

কলড ওযা, ভালর ওযা to press 

hard, to sqeeze hard, to massage 

(٠َٛٙ) 

ًََ ٌَ ْج  ঘা, লঘা, কলড, অিভন, 

ংযক্ষড, চাযড ওযড pressure, 

squeeze, attack, preservation, 

pickling 

َََ ْج خ ًََ  অিভন, লফস্ময়, attack, 

surprise 

ًَ ًَجََّ ب  ঘাদন্ড, piston 

 ٌَ ًَج٤ِْ  ংযলক্ষঢ, চাযডওৃঢ, 

preserved, pickled 

َْٞ ًَبثُ َطَ ٌُ اث٤ِْ َٞ ًَ ًَ  দঃুস্বপ্ন, বূঢ, 

চচুফুুলড nightmare, phantom, 

poker 

جََ ٌْ ِٓ َطَ ٌُ ٌَبثِ َٓ ٌَ  কপ্র, কলডদন্ড 
press, piston 

ٌَج٤َِْ ٌَ رَ  ভালর, ভদণন massage 

َََ ًَبثِ خ َآَُخَ  ওভলপ্রায compressor 

َْٞ جُ ٌْ َٓ ٍَبدَطَ ْٞ جُ ٌْ َٓ ًَ  অিান্ত, দলরঢ, 

ংযলক্ষঢ, চাযডওৃঢ attacked, 

pressed, pickled ٍَبد ْٞ جُ ٌْ َٓ  - 

টিনচাঢ দ্রফয, canned goods 

َْٞ َُ ْج ًَ ، َُخَ  ْٞ َُ ْج ًَ ٍَ  ওযাুযর, কঝাঝা, 

লফলষ্ফাযও দ্রফয, capsule, cap, 

detonator 

ََِ جَ ًَ ًَْجِ(َ]ٕ[َ ) াঢ বত্তী কনয়া, 

ধযা to take ahandful, to graps 

(٠ٛ) 

َطًَجَْ  ُ جَب ًِ ،  ُ جَب ًْ َ َِ أ  ুরুল কবডা, 

দণ ায, কনঢা, male sheep, chief, 

leader – َْٞ َُ ًَجُ  ংখলণ 

প্রলঢলযাধও(লযর রাআন) bumper 

(rail road) 

َاُوََوَْٗ ُُ ْٞ ًَََِجُ لُ  রফঙ্গ, cloves,  

 ًزت        ًجَِ
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ََْ خ ًََجَ  এও াঢ বযা, দঢৃ়ভুলষ্ট a 

handful, grasp 

ََْ ْج خ ًََ  কফরঘা, ঘাভঘা scoop, ladle 

ََْ ْج ًُ َطَ  ِ خ ًَُجَ  অাঁওডা, লাাঁডাল, 

ফন্ধলন hook, clamp, brace, 

ٌََتََ ًَْج  ,লটকফালচ ঔায়া ]ًجٌت[َ

রঝান, ঈঘান  to topple, to 

over tur, to spill 

َََ ًَجَ ًَجََْ(َ]ٗ[َ )ালয় কফলড কদয়া, 

কদযী ওযান to put in shackle, to 

keep waitting (٠َٛٙ) 

َََ ًَجَّ  II ফন্নী ওযা, করঔালনা to make 

write, to shackle (ٙ) 

َََ ًَبثَ  III অঝলও যাঔা, ভুরঢলফ 

ওযা, ফন্ধ ওযা to keep waiting, to 

defer 

ًََ َطَ  ٍ ْٞ ََ ًُجُ ْج  া-কফযী, লওর, 

াঢওডা leg iron, chain, shackle 

َطًَج٢َُٞ  َُ اث٤ِْ َٞ ًَ  ঢাও, ছুরালনা 

ঢাও, ঘারা, অফদ্ধ ঙাদ bracket, 

shed, pent roof 

ًَجََب ًَْجٞ(َ]ٕ[َ]ًجٞ[َ ، ّٞ ًُجُ  ) ঈুয লয় 

ডা, কাাঁঘঝ ঔায়া, লঙলর ডা, 

ঔাাালর ওযা, াঢরা য়া, দীলপ্ত 

াযান, ধূরা ঈডা to fall on face, 

to stumble, to slip, to empty, to be 

fade, to lose luster 

جَب ًْ َ  IV লফপর য়া, অলরা أ

চারালঢ ফযণণ য়া to fail, to fail 

to light 

ٌَجَب ْٗ  VII ঈুয লয় ডা, কাাঁঘঝ اِ

ঔায়া, লঙলর ডা, to fall on face, 

to stumble, to slip 

ََٞ ْج ح ًََ  ডা, লটকফালচ, কাাঁঘঝ, 

লঙরান, ধূরা fall, tumble, 

stumble, slip, dust 

بةَ ًََ  লনষ্প্রব, লনলস্তচ, ানু্ডয, লফফডণ, 

দফুণর, লটলর, ভৃঢ, dull, dim, pale, 

slac, dead, weak 

ًََذَّ ًَذَّ(َ]ٗ[َ ) গুন্ গুন্ ওযা, to 

hum, buzz 

ًَذَ  َ، ًَز٤ِْذ   গুন্ গুন্ ব্দ 
humming 

ًَزَتََ زَجَخ(]ٕ[َ ًِ زَبثََخ،َ ًِ ًَزَْت، ) করঔা, 

লফধান ওযা, লনধণাযন 

ওযা(অিাহ্), to write, to 

foreordain ( of Allah s.t) 

ًَزَّتََ  II করঔালনা to make write 
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ًَبرَتََ  III কমাকালমাক যাঔা, লঘঠি 

লফলনভয় ওযা  to keep up 

correspondance 

زَتََ ًْ َ  IV করঔালনা to dictate to make أ

write 

ٌَبرَتََ  VI যষ্পযলও করঔা to write رَ

each other 

ٌَزَتََ ْٗ  VII ঘাাঁদা কদয়া to subscribe اِ

(٠ٛ) 

زَتََ ًْ  ,VIII নওর ওযা, ঘাাঁদা কদয়া اِ

লরলফদ্ধ য়া to copy, to 

sudscribe, to be recorded 

زَتََ ٌْ زَ ٍْ  ,X লরঔলঢ ফরা, করঔালনা اِ

ওল ওযান to ask to write (٠َٛٙ) 

زََ ًِ َطَ بةَ ًُزُت   করঔা, লঘঠি, কনাঝ, 

কযওটণ , দলরর, ঘুলি, ফআ piece of 

writing, rrecord, paper, letter, 

document, deed, book – َُزَبة ٌِ  اُ
অর কওাযঅন the Koran 

ًُزُجَِ طَ ٢َ ًُزُج٤َِّخَ   ফআ লফলিঢা, 
bookseller 

زَبْثَقبََٗ ًِ َ، خ ًَُزُْجَقبَٗخَ   রাআব্রযী, ফআলয়য 

কদাওান library, bookstore 

ًُزََّ بةَ ًُزَبر٤ُِْتَطَ  প্রাণলভও লফদযারয় 
primary school 

٤ِّتَ ًُزََ  ুলস্তওা booklet 

زَبثََ خ ًَِ  লরঔন, লরঔায লনয়ভ, লরল, 

স্তলরল, দলরর, act of writing, 

system of writing, script, piece of 

writing, fecor, paper – ََزَبث بدًِ  করঔা, 

ালঢয, যঘনা, writings, essays- 

زَبثََ خًًَِ  করঔায়, লরলঔঢ অওালয  in 

writing 

زَبثَِ ًِ َ٢  লরঔা ম্পলওণ ঢ, ঐীলওঢাফ 

ম্পলওণ ঢ, অলর লওঢাফ relating 

to writing, relating to the revealed 

Sctriptures 

ِز٤ْجََ ًَ خ ًََزَبئُِتَطََ  কনাদর, লরঔন, 

ালঢয, লরল, দলরর, কযওটণ  
batallion, writing, paper, documen, 

record 

زََ ٌْ َٓ ٌَبرُِتَطَ تَ َٓ  লপ, সু্কর, লফবাক 
office, school, department 

زَجََ ٌْ َٓ زَجَبدَطَ ٌْ َٓ ٌَبرُِتَ، خ ََٓ  রাআলব্রযী, 

ফআলয়য কদাওান library, bookstore 

زََ ٌْ بةَ ِٓ  ঝাআযাআঝায typewriter 

 ًزقَََََََََََََ            ًزتَ
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ٌَبرَجَخ َ ُٓ  লঘঠি লফলনভয়, কমাকালমাক 
exchange of letter, correspondence 

زِزَبثََ ًْ َََبداِ زِز ًْ بةَ طََاِ  ঢালরওাওযড, 

লনফন্ধীওযড enrollment, 

registration – زِزَبثََ ًْ بداِ  ঘাাঁদা, নুদান 
subsc- ription, contribution 

زََ ٌْ زِ ٍْ بةَ اِ  লনলদণনা, dictation 

زبث٢َ  ٌْ آُخَ -ফাডীগ্রাী recording اٍزِ

زَبِث٤َّخ َ ٌْ زِ ٍْ  ফাডীগ্রাী মন্ত্র اِ
dictaphone 

ًََ َٕطَ ْٞ برِجُ ًَ ، ًُزَّبة  برِتَ ًَزْجَخ ،َ  করঔও, 

কলিঝাযী, ওাযী, writer, 

secretary, clerk, typist 

ًَبِرجَخ َ ًَبرِجَبدَطَ  ভলরা কলিঝাযী 
woman secretary 

َْٞ ُ ز ٌْ ةَ َٓ  লরলঔঢ, নলণবূি, লনধণালযঢ, 

written, recorded, fated, fordained 

ٌَبر٤َِْ – تََُٓ  করঔা, ঔফয, কনাঝ, লঘঠি a 

writing, message, letter 

ٌََ برِتَ ُٓ  ংফাদদাঢা, লযলাঝণ ায 
correspondent, reporter 

زََ ٌْ زِتَ ُٓ  দাঢা, নুদ্ন দ্ঢা 
subscriber 

زََ ًْ َطَأ غَ ًُزْغ   লফওরাঙ্গ(অঙ্গরু), এও 

ালঢয crippled fingured, one 

armed 

ًَزَقََ زََبف(]ٗ[َ ًِ ًَزْق، ) ফাাঁধা to tie 

(٠ٛ) 

ًَزَّقََ  II াঢ কভাডা ফাাঁধা to tie hand 

behind 

ٌَزَّقََ  V াঢ কভাডা ওযা to fold رَ

arms 

ٌَبرَقََ  VI ওাাঁলধ ওাাঁলধ দাাঁডান to رَ

stand shoulder to shoulder 

زَقََ ٌْ زَ ٍْ  X াঢ কভাডা ওযা to fold اِ

arms 

ًَزِقَ  َطَ زَلَخَ  ًِ َ،ََ زَبف  ًْ  ওাাঁধ, ওাাঁলধয أَ

াড, াালডয ঠার shoulder, 

shoulder bone, mountain slope 

زََ ًِ َطَ بفَ ًُزُق   লওর, াঢওডা,া 

কফডী shakle, handcuff 

زََ ًْ َطًَزلَبء ََّأ قَ ًُزْق   ঘডা ওাাঁলধয 
broad shouldered 

ٌََ ذَ ًَزْ  কযলভয কপাঁ লা, কযভ 

ফচণ য silk waste 

٤ُْذَ ًِ َََْٞطًَزَب ٌُ زْ دَ ًَ  ভুযকীয ভাং, 

ভুযকীয ফাচ্চা chicken, chick 
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َََ زَ ًَ ًَزََْ(]ٕ[َ ) এওীবূঢ ওযা to 

conglumerate (٠ٛ) 

َََ ٌَزَّ  V এওীবূঢ য়া to be رَ

heaped up 

ًُزََِْ َطَ  َ خ ًَُزَ  দরা, ঘাওা, ব্লও, কঘৌওাঝ, 

ওলডওাঞ, lump, clot, mass, beam, 

lintel 

زََ ٌْ ِٓ َطَ َُ ٌَبرِ َٓ ََ  ফড ছুলড large 

basket 

ٌََ ََ رَ زُّ  প্রলঢফন্ধও তঢযী ওযা 
formation of block 

ٌََ زَ ُٓ ََ ِّ ز  চভাঝফদ্ধ, দরা, গুচ্ছফদ্ধ, 

লন্ডীবূঢ, খনওৃঢ, ুঞাভ কদ 
clotted, lumpy, clustered, massed, 

concentrated, heavily built (body)  

ََْ زَ ًَ ََٔبٕ(َ]ٕ[َ ًَِزْ ًَزَْْ، ) রুওালনা, দভন 

ওযা, শ্বা ফন্ধ ওযা, ওন্ঠলযাধ 

ওযা, ওন্ঠস্বয লনম্ন ওযা to hide, 

to suppress, to hold breath, to 

choke, 

ََْ ًَزَّ  II রুলওলয় যাঔা to make hide 

(٠ٛ) 

ََْ ًَبرَ  III রুলওলয় যাঔা to make hide (َ٠ٛ

ٙ) 

ََْ ٌَزَّ  V লনযফ ণাওা to keep silent رَ

ََْ َ زَز ًْ  VIII রুলওলয় যাঔা to make hide اِ

(٠ٛ) 

ََْ زَ ٌْ زَ ٍْ  X ককান যাঔলঢ ফরা to اِ

ask to confide (٠َٛٙ) 

 ًََ بٕ،َ َٔ زْ ًِ َْ زْ  ক্ষকানীযতা, ঢাওন, অন্তযার, 

তনুঃস্বযন, তনযফতা, তনযন্ত্রন, দভন 

secracy, concealment, secretion, 

silence, control, suppression 

َْ ًَز٤َِْ  লবদযবালফ ফন্ধ, লবদয, 
tightly sealed, impenetrable 

 َّ ْٞ ُ ًُز  স্বল্পবালী, কম্ভীয, 

ঘাাস্ববালফয, লভশুও, এওাওী 
reticent, reserved, 

uncommunicative, discreet 

زََ ًِ َّ ب  কওাষ্ঠওাঠিনয constipation 

ٌََ َْ رَ زُّ  ককানীয়ঢা, ফাওংমভ, 

ংমঢফাও, কম্ভীয, secrecy, 

reticence, reserve, 

ََ زِز ًْ َّ اِ ب  ন্তযার, ঠাওন, লনঃস্বযড, 

ককানীয়ঢা, লনযফঢা 
concealment, secretion, secracy, 

silence 

ًََ َْ برِ  ককান, ফযলিকঢ private, 

prsonal  

وَُ َِّ َُْاُ ًَبرِ  ফযলিকঢ লঘফ private 

secretary ًْضو            ًز 
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َْٞ ُ ز ٌْ َٓ َّ  রুওালয়ঢ, অডারওৃঢ, 

যলক্ষঢ, ফলক্ষঢ, কওাষ্ঠফদ্ধ hidden, 

concealed, kept, preserved, 

constipated 

ََٖ ًَزِ ًَزَٖ(]ً[َ ) ভয়রা য়া, কনাংডা 

য়া, to be dirty, be soiled 

ََٖ ًَزَّ  II ওালরছুলর ওযা, ভয়রা ওযা 
to soot, soil 

ًََ َٖ زَ  ভয়রা, ওালরছুরা, ওার দাক 
dirt, soot 

 َٕ ًَزَّب  নফস্ত্র, াঝফস্ত্র flax, lnen 

٢َ ًَزَبَِٗ  লনয, ালঝয (জঢযী ফস্ত্র) 
made of linen 

خ ًََز٤ََِْ٘  খলডয কঘআন (watch) chain 

ًَشََّ ًَضَش(ََ]ف[َ]ٗ[ََ ًَضَبصَخ،َ رَخ،َ ْٞ ُ ًُض ) 

খন য়া (ঘুর) to be thick 

ضَشَ ًََ  খনত্রৃ denseity 

ًََ َ، شَ ًَض٤ِْش   খন, কনবালফ ঈৎওীডণ 
ddensely crowded, dense 

تَ ًَضََ  তনওঝয, ালন্নধয, ওাঙ 
nearness, proximity 

ًََ طَ ضِجَخَ  ًْ ،أَ ًُضُت  ضِتَ ًُضجَبٕ،َ  ফালরয়ালড, 

ফালরয াাড sand dunes, sand 

hill 

ًَضَوََ ًَضَْو(]ٕ[َ ) ংঔযায় লঢলযি 

য়া to exceed in number (َٙ٠ٛ) 

ًَضُوََ ًَضَبهََح(]ى[َ ًَضْوََح، ) কফী য়া to 

be much (ٖػ) 

ًَضَّوََ II ফৃলদ্ধ ওযা to increase (٠ٛ) 

ًَبصَوََ III ংঔযা লঢিভ ওযা to 

out number (٠َٛٙ) 

ضَوََ ًْ  IV কফী ওযা, কফী কদয়া أَ

to do much (ٍََٖٓك٢) 

ٌَبصَوََ  VI  দরফদ্ধ য়া to form aرَ

gang (ػ٠ِ)  

ضَوََ ٌْ زَ ٍْ  X কফী ভলন ওযা to اِ

regard as to much 

وَ ًُضَْ  কফী লযভান, প্রাঘুমণ, প্রঘুয, 

কফী বাক, large quantity, 

abundance, plenty, major portion 

ح ًََضْوََ  কফী লযভান, লনও 

ংঔযও, প্রাঘূমণ, ুনযাফৃলত্ত, 

ংঔযালধওয, লধওাং, large 

quantity, great number, 

abundance, frequency, majority, 

ِض٤َْ ًَ َٕطََ ْٝ ًَض٤ُِْو ،َ ضَبه  وَ ًِ  লনও, 

ফহুংঔযও, প্রঘুয, লফযাঝ ং, 

লনও লনও much, many, 
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numerous, abundant, frequent – 

ٌَض٤ِْوَُ   লধওাং the most part اُ

ًواًَض٤َِْ  লনওাংল, লনও, প্রায়আ, 

খন খন to alarge extent, often, 

frequently 

اءَ ًَض٤ِْوََ  কাঙ লফলল (অঞা 

ংগ্রলয) tragacanth 

ضََ ًْ َ وَُأ  লধও, লধও খন খন, 

লধও ভৃদ্ধ, লধও ফড, 

লধওাং more, oftener, more 

frequently, more numerous, major 

portion 

ضَِو٣ََّ ًْ خ َأَ  ফহুরাং, ফৃদাং majority 

ضََ ٌْ بهَ ِٓ  লঢ ফাঘার, very talkative 

ض٤َِْ ٌْ وَ رَ  ফৃলদ্ধ, ফলধণঢওযড, ফহুরীওযড, 

প্রাযন, প্রঘুয যফযা increase, 

augmentation, multiplication , 

propagation, abundant supply 

ضَبهَ  ًْ  ,ফৃলদ্ধ, ফলধণঢওযড, ফহুরীওযড اِ

প্রাযন, প্রঘুয যফযা increase, 

augmentation, mulriplication, 

propagation, abundant supply 

ٌََ بصُوَ رَ  ফৃলদ্ধ, গ্রকলঢ, ংঔযাফৃলদ্ধ, 

ম্প্রাযন, ফধণন growth, increase, 

multiplication, propagation, 

proliferation 

ٌَْ ضِوَ ُٓ  ধনী, স্বচ্ছর rich  

ٌََ ز بصِوَ ُٓ  লনও, লফসৃ্তঢ, ফহুলফধ, 

নানালফধ, ফহু numerous, 

extensive, mainfold, multiferous,  

ًَضُقََ ًَضَبكََخ(]ى[َ ) খন য়া, খন 

ওযা to be thicken 

ًَضَّقََ  II খন ওযালনা, ি ওযান, 

ধাযন ক্ষভঢা ফৃলদ্ধ ওযা to 

make thick, to solidify, to increase 

capacity 

ٌَضّقََ  V খন য়া to be thicken رَ

ٌَبصَقََ  VI খন য়া, খন ওযা to رَ

be thick, to thicken 

ًَض٤ِْقَ  َطَ ضَبف  ًِ  খন, ুরু, ংঢ, 

ঘাা, বাডী, ভৃন, লালধঢ, 

অঞার thick, dense, compact, 

heavy, coarse, crude, viscous 

خ ًََضَبكََ  খনত্রৃ, ূরুত্রৃ, বাড, ওঠিনঢা, 

দঢৃ়ঢা, ঔন্ডঢা, ুরুঢা, খনত্রৃ, 

ফযাওঢা, অঞারঢা, ান্ধঢা 
thickness, density, compactness, 

heaviness, solidity, fullness, 

consistancy, viscosity 

ٌضبهَ َِٓ  ًّؾذ             
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ض٤َِْ ٌْ قَ رَ  ঘা, খনত্রৃ, খনীওযড, 

ংলওাঘন compression, 

concentration, condensation, 

solidification 

ٌَبصُقَ   ,ঘা, খনত্রৃ, খনীওযড رَ

ংলওাঘন compression, 

concentration, condensation, 

solidification 

ٌََ ُٓ ٌَضَّلَبدَطَ ضَّقَ ُٓ  ওযাালঝয, 

ওনলটনায capacitor, condensor 

 ٌََ زَ بصِقَ ُٓ লন্ডওাযও, খনীবূঢওাযী, 

ভালফওাযী, খন, massing, 

concentrating, gathering, dense 

َََِيََ ٌَ  II ওযাণলরও য়া to [ًضِي[َرَ

be catholic 

  َ٢ ٌِ ٤ْ ُِ ْٞ ُ ًَض طَ ٌَخَ  ِِ ًَضْ  ওযাণলরও,এও 

চন ওযাণলরও Catholic, a 

Catholic 

ٌَخ َ  ِِ ٌَضْ  ওযাণলরও ভঢফাদ اُ
catholicism  

اءَ ًَض٤ِْوََ কাঙ লফলল(অঞা তঢযীয) 
tragacanth gum 

ًََؼََّ ًَّؼ(َ]ٕ[َ ) ওাল কদয়া,to cough 

خ ًَُؾََّ ওা cough 

ًََؾذََ ًَؾَْذ(]ف[َ )ঘাাঁঘাাঁ to scrape off 

ذََ ًَؾَّ  II ঘাাঁঘাাঁ to scrape off 

ٌََؼََ]ًؾٌؼ[َ ًَْؾ ওাা, াভানয ওাা 
to cough, cough slightly 

ٌَؾََ خ ًََْؾ  াভানয শুওনা ওাল 
short dray cough 

َََ ًََؾ ًَْؾَ(]ف[َ]ٕ[َ ) খলা, যং, 

ভাঔালনা, করা,  to rub,paint, smaer 

َََ ًَؾَّ  II খলা, ুযভা কদয়া to rub, 

paint, smaer (with antimony) 

َََ ٌَؾَّ  ,V ুযভা কদয়া to paint رَ

smaer (with antimony) 

َََ زََؾ ًْ  ,VIII ুযভা কদয়া to paint اِ

smaer (with antimony) 

ًُؾَْ َطَ  ٍ َؾب ًْ ََ أ  ুযভা, কঘালঔয কট 
antimony, eye-lid sheds 

ًََ ََ َؾ  ওার যং ওযড (লঘালঔয 

াঢা) black coloring of eyelids 

ًََ ََ ِؾ  ুযভা যলণ্ত্চঢ, ওারওৃঢ 
darkene with antimony, dyed black 

(eyelids) 

٢َ ًَْؾَِِ  খন ডীর, অওাী যং dark 

bue, navy blue 

خ ًَُْؾََِ  কভযাভঢ ওযড (লদয়ালরয 

কচাডা, কঢণ -যাচলভস্ত্রী ওাচ), 

repairing (masonry) 

 ًلَّ            ًؾٌؼَََََََ
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ًْؾََ ًَْؾََلُءََّأ ََطَ  َ ََ ًُْؾ  ুযভা 

যলণ্ত্চঢ কঘাঔ antimony colored 

eye – ََُ َؾ ًْ  ফাহুয যিনারী arm ا٧

vein 

ًَِؾ٤َْ َطَ َُ ََ ًََؾبئِ  ওার, ওারওৃঢ, 

ুযভা যলন্চঢ, ঈন্নঢ চালঢয 

কখাডা black, dyed black, dyed with 

antimony, best breed horse 

 ٍَ ْٞ ًُُؾ  এরলওার, লস্পলযঝ alcohol, 

spirit, 

 َ٢ُِ ْٞ ًُُؾ  ভদয, alcoholic 

ًَِؾ٤َِِْ ٢َ ًَِؾ٤ََْلَٕ،  ঈন্নঢ চালঢয 

কখাডা beat breed horse 

ؾََ ًِ ٍَ ب  ুযভা, antimony powder 

ٍَ ًَؾََّ ب  কঘালঔয টািায eye doctor 

ٌْؾََ ِٓ ،َ  ٍ َؾب ٌْ ِٓ ََ  ুযভায ওাঠি, 

কলন্পর (লঘাঔ যন্চন) stick, 

pencil for eye lid 

ٌَْ ُٓ َطَ  َ ٌَبِؽ ُؾِخ ََٓ  ুযভাদানী, 

যাআলপর, ফন্নওু antimony 

container, rifle, gun 

ِؾ٤َْ ٌْ ََ رَ  (ুযভা লদলয়) ঘকু্ষ 

লঘলওৎা treatment of eye with 

antimony powder 

ًََ َطَ َُ اِؽ َٞ ًَ ََ بِؽ  ককাডালরয াড, 

ককাডলর ankle bon, ankle 

َ، ًَبِف٤َخَ  َطَ اؿ  َٞ ْق٤خ ًََ ًِ  ঔানাভা, 

ওামণাধক্ষয steward, butler 

ًََلَّ ًََلّ(]ٕ[َ ) ওলঞায লযশ্রভ ওযা, 

িান্ত ওযা, িান্ত য়া, to work hard, 

to tire (ٙ)  

ًَلَّكََ  II ধায়া ওযা to chase away 

(ٙ)  

زَلََّ ًْ  (ٙ) VIII  ঢাডা ওযা to drive اِ

ٌَلََّ زَ ٍْ  ,X কঞলর কনয়া,ুালয ওয اِ

িান্ত য়া to urge, to drive,to tire 

(ٙ) 

 ওষ্ট, দঃূঔ, শ্রভ, ওলঞায লযশ্রভ ًل َ
trouble, pains, labor, hard work 

َْٝ ك ًََلُ  লযশ্রভী, ওলঞায লযশ্রভী, 

ধযাফায়ী industrious, hard-

working, diligent 

َْٝ لُ ٌْ ك ََٓ  িান্ত, চীডণ, ওামণবাযািান্ত 
worn -out, exhausted, overworked  

ًَلَػََ ًَلَْػ(]ف[ ) প্রলযশ্রভ ওযা, ওষ্ট 

ওযা, ককারালভ ওযা to work, toil, 

to slave 

ًلًَ                             ًل َ  
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زَلَؿََ ًْ VIII চীলফওা চণ اِ ন ওযা to 

earn a living 

ػَ ًَلَْ  শ্রভ, লযশ্রভ, ঔাঝুলন, কঘষ্টা, 

ককারালভ exertion, labor, toil, 

slavery 

ًَلُهَََ ًَِلهََ،َ ًَلَاهََح(]ٕ[]ً[]ى[ََ ًََلَه، ًَلَْه، (

ًَلَهََ،َ  কখারা য়া, ওাদাভয় ওযা, 

ূঔী য়া, যাকালিঢ য়া to 

be turbid, be muddy, unhappy, 

angry 

ًَلَّهََ  II কখারা ওযা, ভযা ওযা, 

লফযি ওযা, দঃুঔ ওযা, কাও 

ওয, ঈলত্তলচঢ ওযা, ঈঢযি ওযা 
to render turbid, to trouble, to 

disturb, to grieve, to molest, irritate 

ٌََ لَّهََرَ  V কখারা য়া, যাক ওযা,  

লফযি য়া, ঔুী য়া to be 

turbid,to be angry, annoyed, 

displeased, 

ٌَلَهََ ْٗ  VII কখারা য়া, ওাদাভয় اِ

য়া, কঙাাঁ ভাযা (ালঔ) to be 

turbid, to be muddy, to swoop 

dwon  

ًَلَهَ   স্বচ্ছঢা, ওদণভািঢা, কখারা, 

ঈলদ্রৃক , দঃুঔ, কাও, স্বলস্ত, লফযলি, 

চারাঢন turbidity, cloudness, 

worry, sorrow, distress, irritaion,  

ًُْلَهح َ  স্বচ্ছঢা, ওদণভািঢা, কখারা, 

লফত্রঢা, লফফডণ যং, লফফডণঢা  
turbidity, muddyness, impurity, off 

colour, offness 

ح ًَُْلهََ  অফচণ নায কঠরা clod of dirt 

ًََ َ، وَ ِل٣ًََِْله   কখারা, ওাদাভয়, লফফডণ, 

ভলরন যং বীঢ, ঈদ্রুঢ ঈঢযি 
turbid, muddy, grimy color, worried, 

troubled 

لَهَُ ًْ ًَْلَهاُءََّأ َطََ ًُْله   লফফডণ, ভলরন, 

ওার যলঙ্গয, ওারলঘ, dingy, dark 

colored 

ِل٣َْ ٌْ وَ رَ  ুলফধাওযড, কখারাওযড 

ীডাদায়ও, ভমণাদা, ভান, 

যাধওযড ম্মান roilin, 

offending troubling, offense, 

indignity 

ٌََ زَ هَ ُٓ لِّ  যাকালিঢ, লফযি, ঈিঢয, 

লফকু্ষব্ধ  irritated, annoyed, angry, 

offended 

 

   ًوَّ            ًلً
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ًََ ًَلَ ًَلًَْ(]ٗ[ ) স্তু ওযা, এওালণ 

ঘা কদয়া, লঘা to heap up, to 

press togather, to compress 

ًََ ًَلَّ  II স্তু ওযা, এওালণ ঘা 

কদয়া, লঘা to heap up, to press 

togather, to compress 

ًََ ٌَلَّ  V স্তুওৃঢ য়া, ঘা رَ

কদয়া, ঞাা to be heaped up, to 

press, to get crammed 

ًُلَْ َطَ  ً لَا ًْ ًَ أ  ারা, কাদা, স্তু, 

heap, pile, lot 

ًََ ًُلَّا َطَ ٌُ ًَلَاِك٣ْ  ারা, কাদা, স্তু, 

heap, pile, lot 

ٍَخ َ ًَلَا  ারা, কাদা, স্তু, heap, pile, 

lot 

ِل٣َْ ٌْ ٌَ رَ  চভাওযড, অযড, কাদা 

ওযড accumulation, stacking 

ََُ ًَلَ ًَْلُ(َ]ٗ[َ ) চণ ন ওযা, অয় 

ওযা to gain, earn 

ًَِل٣َْ َطَ  ُ َِ ًُْل  ঝাটু্ট কখাডা, কযাকা 

কখাডা, nag, jafe, pony 

 

ََّ ًَلَ ًَْلّ(َ]ٕ[]ٗ[َ ) ওাভড কদয়া, 

ওারললঝ কপরান, to bite, to bruise 

ََٓ ًَلَ بدَطَ َٓ خ ًََلَ  ওাভড , ওারললঝ, 

bite, bruise, 

 

ًَِل١ََ ًَْل١(]ٗ[ ) ল্প কদয়া, াভানয 

কদয়া, ংমভ ওযা, ওাণনয ওযা 
to give little, skimp 

ًَلَّٟ  II প্রাণণনা ওযা, লবক্ষা ওযা to 

beg 

ًْلَٟ  IV ল্প কদয়া, াভানয أَ

কদয়া, ংমভ ওযা, ওাণনয ওযা 
to give little, skimp 

خ ًَُْل٣ََ  লবক্ষাফৃলত্ত, লবক্ষাওযড beggin 

ًَنَةََ ًَِنة(]ٗ[َ نَْة، ًِ ًَْنثَخ، ) লভণযা 

ফরা, প্রঢাযনা ওযা to deceive, to 

lie, 

ًَنَّةََ  II লভণযায লবলমাক ওযা to 

accuse of lying (ٙ ) 

نَةََ ًْ  IV লভণযা ফরান to cause to أَ

lie (ٙ)  

ًََ ، ِنةَ ًَْنثَخَ   লভণযা, প্রঢাযনা, ঢয 
lie, deceit, untruth, falsehood 

ةَ  ْٝ ًَنُ  লভণযাফাদী liar 

ًَنَّاةَ   লভণযাফাদী, প্রঢাযও, লভণযা, 

ঢযফাদী, লফশ্বাী, প্রঢাযনাূডণ 
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liar, swindler, lying, untruthful, 

deceitful 

نَُ ًْ ُ َطََأ ِن٣ْت  ًْ ثَخ َأَ ْٝ  লভণযা lie 

نََ ًْ ةَُأَ  এও লধও লভণযা, লধও 

লভণযাফাদী,a greater liar, more 

ficticious 

ِنةَ رََ ٌْ  স্বীওায denial 

بِمةَ ًََ  লভণযাফাদী, কভওী, কূঝ, 

প্রঢাযনাূডণ, ভ্রালন্তচনও, নওর, বান 
liar, lying, false, deceptive, 

delusive, sham, pretending 

َْٝ نُ ٌْ ةَ َٓ  ঢয, লফভ্রালন্তওয, unteue, 

fabricated 

ًََوََّ ًََّو(]ٕ[َ ه،َ ْٝ ًُُو َواه، ٌْ  লপলয (رَ

অা ,প্রঢযাায ওযা, to come 

back,  

ًَوََّ ًَِو٣ْو(َ]ف[َ ) কর্ কর্ ওযা to 

rattle in throat 

هََ ًَوَّ  II ুনঃযাফৃলত্ত ওযা, ফালয 

ফালয প্রশ্ন ওযা, স্পষ্ট ওযা, 

ংলাধন ওযা, কাধন ওযা,  

লফত্র ওযা to repeat, to ask 

repeatedly, to rectify, to purify 

هََ ٌَوَّ  ,V ুনঃঈিলঔঢ য়া رَ

লযশুদ্ধ য়া, লফত্র য়া to 

repeated, be rectified, be purified 

وَ ًََ  অিভন, াভরা attack, 

charge 

ح ًََوَََّطَادًَوََّ    অিভন, প্রঢযাফঢণ , 

ূনযাফৃলত্ত, attack, return, 

recurrance – ادًَوََّ  এও ফায, one 

time ََّحًًََو - কওান ভয়, এও ালণ 
sometimes, at a time 

هَ  ْٝ ًُُو  প্রঢযাফঢণ ন, কপযা, লপলয 

অা, ূনযাফৃলত্ত, াযম্পমণ, 

নুিভ, িভ return, ccomeback, 

recurrence, succession, sequence 

وَ ًَِو٣َْ  কর্ কর্ ব্দ (করায়) 
rattle in throat 

خ ًَََواِه٣ََّ  নাঝাআ, ুঢায চডালনায 

নলর, spool, reel 

ٌََ َٓ ٌََوادَطَ وَ َٓ  নাঝাআ, যীর reel 

ِو٣َْ ٌْ وَ رَ  ুনযাফৃলত্ত, ুনরূলি , 

স্পষ্টীওযড, ংলাধন, লফত্রওযড, 

ুন্নযওযড, repetation, reiteration, 

clarification, rectification, 

purification 

 ًوة                ًوَّ
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َواهَ  ٌْ  ,ুনযাফৃলত্ত, ুনরূলি رَ

repetation, reite- ration 

وََ ٌْ اًهارَ  ফাযফায, ুনঃুনঃ, খনখন 

repeatedly, frequently -َ َٝ َواًهاََ ِٓ

َواهًَ ٌْ  ফালযফালয, ভলয় ভলয় رَ
repeatedly, time and again 

ٌَوََّ هَ ُٓ  ুনরূি, লযলালধঢ, 

লযলাধীঢ, শুদ্ধ, ংষৃ্কঢ repeated, 

reiterated, mrectified, purified 

ٌََ زَ هَ ُٓ ّوِ  অফঢণ ও, ফালয ফালয অল 

এভন, অফঢণ নীর, ূনফণযি, 

ুনরূলিভূরও, ফায ফায খলঝ 

এভন recurring, reiterated, 

reiterative, recurrent, frequent 

ًََواطَ  ًََواَعبدَطَ  কযালযচ, garage 

ًَوََ اهَ ًََواَهادَطَ  কষ্টাযরুভ, গুদাভ 

খয storeroom 

َّخ ًَََ َواكِز  কনওঝাআ, করায় ফাাঁধায 

রুভার necktie, cravat 

ًََوةََ ًََْوة(]ٕ[َ ) ওষ্ট কদয়া, ঈলদ্রৃগ্ন 

ওযা, ুলফধা ওযা, বাযািান্ত 

ওযা to oppress, to distress, to 

worry, to trouble,  

ًَْوةََ  IV দ্রুঢ ওযা to hurry أَ

ٌََوةََ ْٗ  VII ঈলদ্রৃগ্ন য়া বীঢ اِ

য়া to be worried, to be anxious 

ًََ َطَ ة  ْٝ ْوةَ ًُُو  ঈলদ্রৃক, লঘন্তা, দঃুঔ, 

কফদনা, বয়, মন্ত্রনা, ঢযাঘায, 

লনমণাঢন, ীডন worry, sorrow, 

grief, anxiety, fear, distress, 

trouble, torture, agony 

ًُْوثَخ َ َطَ ًَُوة   ঈলদ্রৃক, লঘন্তা, দঃুঔ, 

কফদনা, বয়, মন্ত্রনা, ঢযাঘায, 

লনমণাঢন,ীডন worry, sorrow, 

grief, anxiety, fear, distress, 

trouble, torture, agony 

َْٝ ُو ٌْ ةَ َٓ  দঃুলঔঢ, বীঢ, কফদনাঢণ , 

লঙ্কঢ, ঈলদ্রৃগ্ন, ধীয, ঈদ্রুঢ, 

অঢলঙ্কঢ, লফভ্রান্ত  worried, 

drieved, sorrowful, fearful, troubled 

زَِوةَ  ٌْ ُٓ  দঃুলঔঢ, বীঢ, 

কফদনাঢণ ,লঙ্কঢ, ঈলদ্রৃগ্ন, ধীয, 

ঈদ্রুঢ, অঢলঙ্কঢ, লফভ্রান্ত worried, 

drieved, sorrowful, fearful, troubled  

ِوةَ ًََ  কি ওাড crepe 

َْٝ ُو ًَ َ، ث٢ِ  ْٝ ًَُو َٕطَ ْٞ ثُ ْٝ ًَُو َ، ْ ث٤ِْ ْٝ ةَ ًَبُه  
স্বকীয় দঢূ, cerub 

 ًلً           ًوة
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ًُْوثَبطَ  ًََواث٤ُِْظَطََ  ঙলড, ঘাফওু, whip, 

lash,  

وَْ ًِ َطَ ٌُ ًَ ثًََََواث٤ِْ ب  াদা ওাড 

লফলল a white fabric 

َوثََ ًِ َطَ َُ ٍَ ًََواث٤ِْ ب  ঢুরায ধনুও, 

ঘারুলন bolter, teasing bow 

وََ ًْ ادَ أَ  কওাাঁওডা (ঘুর) curly 

ََٖ ًَْورََ  মণলফক্ষলন যাঔা to ]ًورٖ[ََ

put under quarantine 

ََٖ ٌَْورَ  ,II মণলফক্ষলন ণাওা رَ

মণলফক্ষলন যাঔা to put under 

quarantine, to be quarantined 

ًََوسََ ًَوَْس(]ٕ[]ٗ[َ ) ঢযাঘায 

ওযা, মন্ত্রনা কদয়া, লফযি ওযা, 

ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, প্রবালফঢ ওযা    
to oppress, to distress, to concern, 

to trouble, 

ًَْوسََ  IV ঢযাঘায ওযা, মন্ত্রনা أَ

কদয়া, লফযি ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, 

প্রবালফঢ ওযা to oppress, to 

distress, to  concern, to trouble, 

زََوسََ ًْ  ,VIII ভনলমাক কদয়া اِ

ভনলমাক কদয়া, অগ্র ওযা, ভলন 

to care, to pay attention, take an 

interest (ٍ)  

شَ ًَِو٣َْ  ঢযাঘালযঢ, দদুণাগ্রস্থ, 

কফদনাণণ, বীঢ, লফদগ্রস্থ, ঈত্তযি, 

লফযি oppressed, distressed, 

anguished, worried, annoyed 

اسَ ًَوََّ  কাঁয়াচ onion 

زِوََ ًْ اسَ اِ  ভনলমাক, মত্ন, ঈলদ্রৃক, অগ্র 
attention, care, concern, interest 

بِهسَ ًََ  ঢযাঘাযী, চালরভ, 

ীডনওাযী, কফদনাদায়ও 
oppressive, depressing, paunful 

ًَبِهصََ اِهُسَطَ َٞ خ ًََ  লফলত্ত, 

অওলস্মওদলুমণাক catastrophe 

ًََوَفبََٗ ًََوَفبَٗبدَطَ َ، ُٖ خ ًَََواِف٤ْ  
ওাযঔানা, পযাটযী, কফযাঔানা 
workshop, factory, brothel 

ْٗغَِ ٢َ ًَْوَفب  লল্পী, ওালযকয, artist, 

craftsman 

ْوكََ ًِ َطَ  ٖ َٕ ًََواِك٣ْ ا  করায ভারা 
necklace 

ًََ ًَْوكََ  ারা ওযা, স্তু ওযা, চভা 

ওযা, এওলত্রঢ ওযা, to heap up, 

pile up, to crowd togather 

 ًوعَََََََََََََََََََََََََ      ًوى
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ًََ ٌَْلكَ  II চভা য়া, এওলত্রঢ رَ

য়া, স্তু য়া to be heaped 

up, pilled up, crowd togather 

ًََوىََ ى(َ]ٗ[َ ْٝ ًُُو ) রুওান, অশ্রয় 

ঘায়া, to hide, to seek refuge 

ًَوََىََ ًَْوى(َ ) প্রঘায ওযা, ঙডান to 

preach, spread 

، ىَ ًَوًَََََْواَىحَ   ধভণলালদ sermon 

ِو٣َْ ٌْ ٌَبِه٣ُْيَطَرَ يَ رَ  ফয, স্বলস্ত ফঘন 
benediction (christans‘)  

ًَبِهىَ   প্রঘাযও preacher 

ىَ ًَوََ  কঘযী, চাভ চাঢীয় পর, 

রারঝুওঝুলও cherry 

١َ ًََوىَِ  কঘযী-রার cherry-red 

 

ًََ  II লবঢ কদয়া, to lay [ًوً[ًََوَّ

foundation 

ًََ ٌَوَّ  V এওলত্র ণাওা to stick رَ

togather 

ٍَِ ًُْو َطَ ُّ٢ ٍِ ًََوا ،  ً ٢َ ًََوا  কঘয়ায, 

লংান, াদলফদী, লবলত্ত chair, 

throne, pedestal, base 

ٍَخ َ ا ًُوَّ ٍَبدَطَ ا ًَوَّ َ، ٌُ ًََواِه٣ْ  লদস্তা 

(ওাকচ), ুলস্তওা, কনাঝফআ, কু্ষদ্র 

ফআ quire, booklet, notebook 

ًََ ًَوَّ  ,II ভণন ওযা [ًوً[َ

ঈলদ্রৃাধন, শুদ্ধ ওযা, অত্মলনলয়াক 

ওযা, to dedicate, inaugurate, 

sanctify devote  

ِو٣َْ ٌْ ٌَ رَ  ভণন, ঈrকণ, লনষ্ঠা 
dedication, devoting, devotation 

ٌَوََّ ُٓ ًَ  লনলফলদঢ, ঈrকণওৃঢ 
dedicated, devoted, sacrified 

َْٞ ٍُ ًُْو ٤ُْغَطَ ٍِ ع ًََوا  ওলব্জ, wrist bone 

ٍََ قًَََْو  শুয া ফাাঁধা , 

ওরভদালনলঢ ঢুরা কদয়া  to tie 

(animal), to hock (animal), to put 

cotton into (inkstand) 

ََّ٘ ٍِ ْو خ ًَِ  কঙারা লফলল a kind of 

vetch 

ََُ ِو ًَ ًََوُ(َ]ً[َ  ) কুাঁ ঘলও মায়া, 

কুাঁ লঘঢ য়া, to be wrinkled 

ََُ ًَوَّ  II ভ্রু কুাঁ ঘওান, ওার কুাঁ ঘওান 
to wrinkle ones face, to knit eye brows 

ََُ ٌَوَّ V কুাঁ رَ ঘলও মায়া, কুাঁ লঘঢ 

য়া, to be wrinkled 

 ًوََََّ            ًوعَََ
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،  ُ َوا ًْ َُ َأَ ْو ًِ َ،  ُ ًَِو َُطَ)ّ(َ ْٝ ًََُُو

কঝ, াওস্থলর belly 

ََّ ْو خ ًَِ  নাডীবূলড intestine 

ََْ خ ًََِو٣ْ  াঢরা ওাড, কি 

ওাড (ম্প্রাযনীর) thin 

febric, crepe 

 َُ ِو ٌْ َُٓ َُ َو ًْ ،َأ  বূলডদা, 

কভাঝাললঝয 

َِٗ ْٞ ُّ ٢َ ًََو  ললযয় ক্ষলযয অযফী 

করঔা Arabic written Syriac 

character 

ًَِوعََ ًَْوع(َ]ً[َ]ف[َ ع، ْٝ ًُُو ) ল্প 

ল্প ান ওযা, to sip 

عََ ٌَوَّ  V া কধায়া, চযু চনয া رَ

কধায়া, ঈলদ্গযড ওযা, ঈদ্গায কঢারা 
to wash feet, to blech 

خ ًَََوػََ  এওঝু এওঝু ান, ঘুভুও, 

লকরা, করধ্বওযড sipping, swallow 

ًُوََ طَ ُوعَ  ًْ ًَبِهعُ،َأ اع أَ  া (রু 

ং-কবাঁ ডা, লাড), কওান লওঙুয 

প্রান্তবাক, কখাডা trotter (slender part of 

leg-sheep, oxen),  extrimities of 

anuthing, horses 

ِو٣ْؼََ ٌْ خ َرَ  ঈলদ্গরড, eruation 

اِهع  َٞ ًًََََََ بِهع طَََ  া, ককাডালর, 

ককাডালরয াড, trotter, ankle, 

ankle bone – َِاه َٞ ع ًَ  কবাঁ ডা া 

লদলয় তঢযী ঔাফায, dish prepared 

of sheep‘ s trotters 

ٌَ ًَوََ ْك  াও লফলল celery 

ًُْوىَ   ভ fur 

ًََ خ ًََْو  াঢন ওযায ফ্লাক্স, াঢন 

মন্ত্র distilling flask 

ََط  ٢ ًِ ٢َ ًََََوا ًِ ًُْو  ায ালঔ 
crane 

ًََ ا ًَوَّ ًَبدَطَ ا خ ًََوَّ  কিলচং কভলন 

(নদীয ঢরা াাঁঘায মন্ত্র), 

ওাযাকায, ংলাধ নাকায   
dredging machine, penitentiary 

ًََتََ ًَْو  ,লফৃঙ্খরায় কপরা ]ًوًت[ََ

লফভ্রান্ত ওযা, লফমণস্ত ওযা to 

disorder, upset, confuse 

ًَجََ خ ًََْو  লফৃঙ্খরা, লফভ্রালন্ত, এলরালভলরা 
disoredr, confusio, jumble 

ًَلََّ ًَْٕو  কণ্ডায rhinoceros  

ََثَْؾوَِ  ٕ ًَلَّ ١َ ًَْو  ফৃৎ লঢলভ লফলল 
narwhal 
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ًََوََ ًَْو  ,ুনযাফৃলত্ত ওযা ]ًوًو[َ

ুনরূলিঔ ওযা, ফায ফায ওযা, 

গুডগুড ব্দ ওযা (লঝ), 

ুডুলড কদয়া to repeat, 

reiterate, to eumble, to tickle 

ًَوََ ح ًََْو  ট্টাল, গুড গুড ব্দ 
loud laughter, rumbling (stomach) 

 َْ ًُ ًُْو  রুদ turmeric 

ًََ ْ٘ل ًََْو  করদা লঘংলড lobster 

َْٞ ًُ ىَ ًَْو  ঙায়া কঔরা shadow play 

َْٞ ًُ ًَْٕو  ণানা police station 

ََّ ًََو ََٓخ(]ى[َ ًََو ََٓخ، ًََوا ) ভrয়া, 

অদণ য়া, ভানুবফ য়া, 

ঈদায য়া to be noble, to be 

generous, magnanomous, liberal 

ََّ ًَوَّ  II ভৎ ফরা, প্রংা ওযা 

ম্মান ওযা to call noble, to exalt, 

bestow honour 

ََّ ًَبَه  III ভলত্রৃয প্রলঢলমাকীঢা ওযা 
to vie in generosity 

ََّ َو ًْ َ  ,IV ভৎ ফরা, ম্মান ওযা أ

মলত্নয ালণ ফযফায ওযা, ণন 

ওযা, লনলচলও ভৎ প্রভান ওযা 
to call noble, to deal politely,to 

prove one self generous, to present 

  (ثٚ)

ََّ ٌَوَّ  V ভলত্রৃয বান ওযা, বার رَ

গুড কদঔান, ভৎ য়া, ফনু্ধ 

য়া, দয়ারু য়া, ণন ওযা, 

নুগ্রওলয দান ওযা to be 

generous, to feign generosity, to be 

friendly, to present, to bestow 

grciously (ةَػ٠ِ)  

ًََ ّ َطَ ْٝ َّ ًَُو ْو  অঙ্গযু, অঙ্গযু কাঙ, 

দ্রাক্ষারঢা, দ্রাক্ষালক্ষত্র, ফাকান, পলরয 

ফাকান, grapes, grapevines, 

vineyard, garden, orchard 

خ َ َٓ ًَْو ّ َطَ ْٝ ًُُو  অঙ্গযু কাঙ, 

দ্রাক্ষারঢা vine, grapevine 

ًََ َّ َو  অদণ স্ববাফ, ঈন্নঢ 

ভানলওঢা, ঈদাযঢা, দয়া, ফনু্ধত্রৃ, 

হৃদয়ঢা, noble nature, high-

mindedness, genorosity, kindness, 

friendliness, amicabilty – ََبًَو ًٓ  
ফলঘলয় ওরযানওাভী most kindly 

بًٗبَََُ َٓ ًُْو خًَََُي،َ َٓ يًََُْو  কঢাভায ম্মালন, 

কঢাভায চনয for your shake, in your 

honour 

 ًوٌٓ       ًوّ
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ََٓ ًََوا َخ َطََ بد  َٓ ًََوا  অলবচাঢয, 

ভত্রৃ, ভমণযাদা, ফদানযঢা, ঈদাযঢা, 

ম্মান, ম্ভ্রভ, ম্মালনয লনদণন  
nobility, liberality, honor, dignity, 

respect, mark of honour – بد َٓ ًََوا  
লরৌলওও খঝনা miracle 

 َّ َوا ًِ بُءَ، َٓ ًَِو٣ًََََُْو َْ طََ  ঈন্নঢ ঘলযত্র, 

লবচাঢ, ঈলিঔলমাকয, ঈদায, 

লঢলণযায়ড, ওরযানভয়, 

লঢওাযী, দয়ার,ু ফনু্ধুরব, বদ্র, 

ম্মালনঢ, ভূরযফান, গুডালিঢ 
noble, generous, liberal, 

hospitable, beneficent, benefactor, 

kind, obliging, valuable, 

ََٔ ًَِو٣ْ َُْطَ خ ًَََوائِ  ভূরযফান লচলনল, 

ভূরযফান, ওনযা, যীলযয ভূরযফান 

ঙ্গ precious thing, valuable, 

daughter, vital part of the body 

 َّ ا ًَوَّ َٕطَ ْٞ ُٓ ا ًَوَّ  ভলদয দ্রাক্ষা ঘালী 
winegrower 

َُّ َو ًْ َُّطَأ ًَبِه  ,লধও ঈন্নঢ ঘলযত্র أَ

লধও লফলষ্ট, লধও ভূরযফান, 

লধও ম্মানীঢ, ফলঘয় ঈদায, 

লঢ ঈাঁঘুভনা nobler, more 

distinguished, more precious, more 

vluable, more hnorabl, most 

generous 

وََ ٌْ َٓ خ ،َ َٓ َو ٌْ َٓ َُّطَ ٌَبِه َٓ َّ  ঈন্নঢ চাঢ, 

ঘভrওায গুড noble trait, excellent 

quality 

ََٓ ُو ٌْ َٓ َُّطَ ٌَبِه خ ََٓ  ঈত্তভ ওাচ good 

deed 

ِو٣َْ ٌْ ،رَ خَ  َٓ ِو ٌْ َْ رَ  ম্মানওযনড, শ্রদ্ধা, 

ম্মান honoring, tribute, honor-

بََََُُٕٚ َٓ ِو ٌْ  ঢাাঁয ম্মালন in his ر

honor 

وََ ًْ َّ أَ ا  ম্মান, শ্রদ্ধা, অলঢলণয়ঢাূডণ 

বযণণনা, অলঢলণয়ঢা, দয়া, 

ম্মাননা honor, respect, tribute, 

kindness 

ََّ٤ ِٓ َوا ًْ َ ٤َّبدَطَأ ِٓ َوا ًْ خ َأَ  ম্মানী, কফানা 
honorarium, bonus 

ٌَوََّ ُٓ َّ  ম্মানীঢ, শ্রলদ্ধয়, শ্রদ্ধাবাচন 
honored, venerated, venerable 

خ َٓ ٌَوَّ ُٔ  ভোযীলপয ঈালধ اُ
epithet of Holy Mecca 

ََِ َٓ ًَْو  কুলঞ্চঢ ওযা, বাচ ]ًوِٓ[َ

ওযা, to pucker, fold, crinkle 

 ًوٝ            ًوٌٓ
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ََِ َٓ ٌَْو  ,II কুলঞ্চঢ ওযা, বাচ ওযা رَ
to pucker, fold, crinkle 

ََْ َٓ خ ًََْو  বাাঁচ, ফলর, কুাঁ ঘন, ফয়ন 
fold, crease, wrinkle 

ْٗتَ  ًََو ، ًُوُٗت   ফাধাওল cabbage 

ْٗجَخ َ ًُُو  ফাধাওল cabbage 

ًُْوََٗ بفَ ًََوا٤ُِْٗقَطَ  ঢার কালঙয 

ককাডা palm stum 

ًُوَٗبكَخ َ ًُْوَٗبكَبدَطََ  ফন্নলুওয ককাডা, 

যাআলপলরয ফাাঁঝ gunstock, rifle 

butt 

َِ ًَوََ ًُْو٤ِْٗ ،َ ُِ ٤ِْٗ ْه ْٞ ًُ َطَ ُِ ا٤ِْٗ  ওালনণ, 

লরা স্তয, ঙাাঁঘলনভণান, ঢাও, 

ঈকুলরয যাস্তা, cornice, ledge, 

molding, shelf, coast road 

ًَِوََٙ ًَوَْٙ،ًواٛخ(]ً[َ ) ঙন্ন ওযা, 

লফঢৃষ্ণ য়া, খৃডা ওযা, to dislike, to 

feel disgust 

ًَُوََٙ َٛخ(]ى[ ًََوا ) অিভডাত্মও য়া, 

খৃডয য়া, চখনয য়া to be 

offensive, hateful, odious 

ََٙ ًَوَّ  II খৃলডঢ ওযা to make hate (َػ٠ِ

ٙ)  

َوََٙ ًْ ػ٠َِ) IV ফাধয ওযা to compel أَ

ٙ)  

ََٙ ٌَوَّ  V খৃডা ওযা, লফযাক য়া to رَ

feel digust to have an aversion 

(٠ٛ)  

َوََٙ ٌْ زَ ٍْ  ,X খৃডা ওযা, লফযাক য়া اِ

ফাধয ওযা to feel disgust, to hate 

ْوٙ ًَََ  খৃডা, লফযাক, ঙন্ন, লফঢৃষ্ণা, 

খৃডাওযড, hatred, hatemaversion, 

disgust, loathing 

َُْٚ٘ ِٓ َ  ٙ ًُْو ٙ ،َػ٠ََِ ًُْو ًٛبَ،ََػ٠ََِ ًَْو  
লনচ্ছাওৃঢ বালফ, কচাডূব্বণও 
unwillingly, forcebly 

ِوٙ ًَََ  খৃলডঢ, প্রলঢকুর, অিভনাত্মও 
loathsome, repungent, offensive 

ٚ ًََِو٣َْ  চন্ননীয়, ম্মলঢওয, 

অিভনাত্মও, ঔাযা, লফযলিওয, 

কুৎলঢ, চখনয, খৃলডঢ, unpleasant, 

disagreeable, offensive, bad, 

repugnant, hateful 

ََٛ خ ًَََوا  খৃডা, লফযলি, ঙন্ন, 

লফঢৃষ্ণা, রুলঘ,  hatred, hate, 

aversion, dislike, disgust 



َََ                                          ََََ05َ  

ََّ٤ ِٛ خ ًَََوا  লফযলি, ঙন্ন, লফঢৃষ্ণা, 

রুলঘ,  hatred, hate, aversion, dislike, 

disgust 

ََٜ ًَِو٣ْ خ ًَََوائَُِٚطَ  লফলদ্রৃল, দবুণ াকয, 

দলুমণাক, adversity, calamity, 

misfortune 

وََ ٌْ ََٓ ٙ  খৃডয লচলনল,নীয় 

ফস্থা , hateful things, unpleasant 

situation 

ََٛ َو ٌْ خ ََٓ  খৃডা, চখনযঢা, লফঢৃষ্ণা 
hatred, hate, 

ٌَبِهٙ َ َٓ দুজমোক, প্রলঢফন্ধওঢা adversities, 

calamities  

وََ ًْ ٙ َاِ  ফাধযফাধওঢা, ফাধযঢা, কচাড, 

লিয কচাড য় compulsion, 

constraint, force,- وََ ًْ اٙثِبال  কচাড 

ওলয by force  

َِٛ َو ًْ ٢َ اِ  ফাধযঢাভূরও, কচাডওৃঢ, 

ফরূফণও compulsory, forced, 

enforced 

ٙ َرََ ٌَوُّ  লফঢৃষ্ণা, লফযাক, ঙন্ন, 

লফযি, খৃডা aversion, dislike, 

disgust, loathing 

بِهٙ ًَََ  লনচ্ছওু, লফভুঔ, লফযাকী, 

লফলযাধী relucatnt, unwilling, 

opponant, 

َْٝ ُو ٌْ ََٓ ٙ  খৃলডঢ, খৃডয, খৃডাখণ, 

লফঢৃষ্ণাচনও, নযাওায 

চনও,ঙন্ন নীয়, লনন্ননীয় 
hated, hateful, odious, disgusting, 

unpleasant, -  

ََٛ ْٝ ُو ٌْ َٓ َ،  َٙ ْٝ ُو ٌْ خ ََٓ  ুলফধা , 

ালন্ত, অদ, ঈদ্রফ, দখুণঝনা,  
inconvenience, discomfort, 

nuisance, accident,  

وََ ٌْ َُٓ ٙ  ফরওৃঢ, ফাধয forced, 

compelled 

َ ٙ ٌَّوِ زَ ُٓ  লনচ্ছওু, ম্মঢ, unwilling, 

relactant 

ًََوٟ ًَْو١(َ]ٗ[َ]ًو١[َ ) 

ًََوا ًَْوٝ(َ]ٕ[َ]ًوٝ[َ ) ঔনন ওযা to 

dig (٠ٛ)  

 َٝ ঔনন ওযড, ঔনন, কঢণ ًْو  
digging, exacavation 

ًَُوح َ ًََوادَطَ ًًَوٟ،  ৃলণফী, ফর 
globe,ball 

ًَُو٣ََّ طََ خ ًَُِو٣َّخَ   ফটিওা pillet 

ًوىَََََََََََََََََََََ                                         ًوٙ
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َِٝ ًَُو ٣َبدَ،َ ِّٝ ١َ ًََو  ককারাওায 

ম্পলওণ ঢ globular, relating globe 

ََٝ ًََو إَ،َ َٝ ٤َْو إًِ  টিলট্টব ক্ষী 
plover(a kind of bird) 

ٍََ ْٝ ًَُو ٍَبدَطَ ْٝ خ ًََُو  কালড, কাডীয 

ওভযা carriage, coach 

 َ٢ ًِ ْٝ ٤َّبدَطًَُو ًِ ْٝ  ,নওা, লযলরঔ ًُو

ঔযা, sketch, draft 

٣َب ْٝ ًََو  কওডা, caraway 

ًَو١َََِ ًَوًَٟ(]ً[َ ) খুভ অা, খুভান to 

sleep, be aslpeep 

ًََوٟ ًَْو١(َ]ٗ[َ ) ঔনন ওযা to dig 

(٠ٛ)  

ًَٟبهََ  III বাডা কদয়া to rent (َ٠ٛ

ٙ) 

وََ ًْ ٟأَ  IV বাডা কদয়া to rent (َٙ

٠ٛ) 

ٟ ٌَوَّ  V খুভ অা to sleep رَ

زَوََ ًْ ٟاِ VIII বাডা ওযা to rent 

وََ ٌْ زَ ٍْ ٟاِ  X বাডা ওযা, লনলয়াক 

ওযা to rent, to employ 

ًوًََٟ  খুভ, ঢন্ধা sleep, snooze 

وََ اءَ ًِ  বাডা, লরচ, কফঢন rent, 

اءَ ًوَََِ  বাডা, বাডাওযড, বাডা 

কদয়া, আচাযা renting, rent, lease, 

leasing 

زََواءَ   ًْ  বাডা,বাডাওযড, বাডা اِ

কদয়া,আচাযা renting, rent, 

lease,leasing 

ٌَب ُٓ َٕطَ ْٝ ٌَبُه هَ ُٓ  বাডাওাযী, কাধা 

ঘারও, ঔচ্চযঘারও hirer, donkey 

driver, mule driver, muleteer 

وَ  ٌْ ُٓ  বাডাওাযী, আচাযাদায, বূলভয 

ভালরও hirer, lessor, landlord 

ٌَْ ًوُٟٓ  বাডাওৃঢ, rented heired out 

ٌَْ زَ َْ ُٓ ،َ زَو  ٌْ وَ ُٓ  বাডাটিয়া, 

বাডাগ্রলঢা, আচাযাগ্রলঢা renter, 

tenant, lessee 

١َ ًَوَِّ  ঢযওালয curry 

ًَِو٣ْطََ َُٛطَ خ ًَََواِه  ভারফাী কাডী, 

ওাভযা cart, wagon 

َِٛ ٢َ ًََواِه  ফাও, ককালযায়ান, কাডী 

ঘারও carrier, carter, driver 

يَ ًُِو٣َْ  কফরঘা shovel 

ًَيََّ ًَّي(َ]ٕ[َ َىح، ْٝ ًَُي ًََياَىح، ) শুলওলয় 

মায়া, ঘুল মায়া, লফযাক 

 ًَؼ                              ًيَّ
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য়া, লফঢৃষ্ণ য়া, মায়া, to be 

dry, dry up, shurnk, to contract, to 

have aversion, disgust  

ًََ َطَ يَ ًُي   শুওনা, শুষ্ক, কুাঁ ঘওালনা, 

ি dry, dried up, shriveled, rigid, 

ىَ ًَيََ  ওৃডঢা, ফযয়কুন্ঠঢা 
miserliness, avarice 

اىَ ًُيََ  ধনুষ্টং ওায কযাক tetanus 

ح ًَََياىََ  শুষ্কঢা, ওাঞানয, দঢৃ়ঢা, 

লনষ্প্রবঢািালন্ত dryness, stiffness, 

rigidity, dullness, tediousness 

ح ًَُْيثَوََ  ধলনয়া coriander 

ََٗ ْٝ خ ًَََيُه  যান্নায ালঢর cooking 

vessel 

ََتََ ًَ ََْت(]ٗ[َ ًَ ) চণ ন ওযা রাব 

ওযা, ংগ্র ওযা, ায়া to gain, 

earn profit, gather, (٠ٛ)  

ََّتََ ًَ  II চণ ন ওযান, ং কদয়া, 

রাব কদয়া, to let profit, to let 

share, to let gain, obtain 

ََتََ ًٰ IV চণ أَ ন ওযান, প্রদান ওযা, 
to let gain,to impart 

ََّتََ ٌَ V চণ رَ ন ওযা, ায়া to gain 

(٠ٛ)  

ََتََ زَ ًْ VIII চণ اِ ন ওযা, ায়া, 

লধওায ওযা to gain (٠ٛ) to 

own 

ََْ جًََُ َْ ًُ ، خ َت   ঔআর oil cake 

َََ ٌْ َٓ جَخ ،َ َِ ٌْ َٓ ُتَطَ ٍِ ٌَب تَ َٓ  চণ ন, রাব 
gain, profit 

ٌَْ َُّتَ رَ  চণ ন, ায়া, রাব 
earning, profit, gaining, gain 

চণ اًِزَِبةَ  ন, ায়া, রাব 
earning, profit, gaining, gain 

ٍَِ تَ ًَب  লফচয়ী, চণ নওাযী, 

ঈাচণ নওাযী, দাঢা winner , 

earner, provider 

تَ  َِ ٌْ ُٓ  রাবচনও, অওলণনীয় 
profitable, luctive 

ََجَبد زَ ٌْ ُٓ অজে ন, রাব attainments, 

achievements  

جَوََ َْ ح ًَُ  ধলনয়া coriander 

زُجََ َْ ًُ َطَ ُٖ ََبرِِج٤ْ بًَٕ  করাআলয়য চনন 

অঙ্গলুরয কঝায, ঙ্গলুরত্রান 
thimble 

زََ َْ ًُ ز٤ُِْي،َ َْ ًُ ََبرُِيَطَ يَ ًَ  খলডয 

কঘআন watch chain 

زَُِِ َْ ٤ْزَخ ًَُ  ওাঝলরঝ, ঘপ্ cutlet, chop 



َََ                                          ََََ05َ  

زََ٘بء َْ ًَ  ফাদাভ chestnut 

زَََ٘ َْ بئ٢َِ ًَ  কভরুন যং, ফাদাভী, লঙ্গর 

ফডণ maroon, brown 

ََؼََ ًَ ََْؼ(]ف[َ ًَ ) লযষ্কায ওযা 

কভাঙা, to sweep, ro clean 

ؼََ َِ ًَ ََؼ(]ً[َ ًََ ) ঙ্গ ুয়া to be 

lame, crippled 

َََّ ؼًَََ  II ফাাঁওালনা to bend (٠ٛ) 

ََؼََ زَ ًْ  ,VIII াপ ওলয কনয়া اِ

যান, লালফঢ ওযা, ঈলঘলয় 

ডা, ঙলডলয় ডা, লঙলনলয় 

কনয়া, রুঝঢযাচ ওযা (দঔলর) 

to sweep away (٠ٛ) to remove, to 

flood, to spread, plunder, seize 

َََ ٌَ َْ ؼَ ًَ  লযষ্কাযওযড, 

লযচ্ছন্নওযড, ডান, ঔালরওযড 

ঙ্গতু্রৃ, ফন্নঢা sweeping, 

cleaning, clearing, paralysis, palsy 

َََ بػَ ًَ  লযলওঝ (লযাক) ricket 

ََبؽََ خ ًََ  অপচণ না, লযঢযি 

লচলনল, ভয়রা, ফচণ য, যালফ 
sweeping, refuse,  garbage, rubish 

َْ٤ َِ ؼَ ًَ  কঔাাঁডা, ক্ষাখাঢগ্রস্থ, lame,  

paralysis, crippled 

ََؼَ  ًْ َ   ,কঔাাঁডা, ক্ষাখাঢগ্রস্থ, lame أ

paralysis, crippled 

ََؾََ ٌْ خ َِٓ  ছাডু broom 

َََ زِ ًْ بػَ اِ  াযন, লযষ্কায ওয, 

লযষ্কায, ডান, লালফঢওযন, 

ঈঘান, লনভলজ্জঢওযড, 

ফালচয়াপ্তওযড, দলণড, জফধ 

লধগ্রন a swewping away, 

sweep, removal, flooding, 

submersion, seizure, rape, 

deposition, 

ؾََ ٍِ خ ًََب  লযচ্ছন্নওাযী sweeper 

َََّ ٌَ ؼَ ُٓ  ঙ্গ,ু কনংডা, ক্ষাখাঢগ্রস্থ 
crippled, lame, paralytic 

َُلََ ًَ ََلََ،َ ًَ ََبك(َ]ٕ[َ]ى[َ ًَ ك، ْٞ َُ ًَ ) বার 

ফাচায না ায়া, ভন্না য়া, 

ফদ্ধ য়া, লনলস্তচ য়া, র 

য়া (ফযফা) to find inert 

market, ball selling,   

ََلََ ًْ َ  IV লনলস্তচ য়া, র য়া أ

(ফযফা), ভম্দা য়া to be 

stagnant, dull, lazy (market) 

وَ             ًٌََؼَ  َْ ً 



َََ                                          ََََ05َ  

َََ بك ًََ  ভন্না, ণণজনলঢও লনলস্তচঢা, 

রঢা (ফাচায), ফদ্ধঢা 

(ফযফা) recession, economic 

depression, dullness of market 

ٍَلَح َ ٌَب ُٓ  ঔারাওযড dumping 

ًََ َ، ٤ْلَ  َِ ل ًََ ٍِ ب  ভন্না ফাচায, ঘালদা-

ওভলঢ, র ফাচায bad selling, 

short of demand, dull mrket 

*************** ******* 

 

 

 

 

ََوََ ًَ ََْو(]ٗ[ ًَ )বাঙ্গা, কবলঙ্গ কঔারা, 

কচাড ওলয কঔারা, রঙ্ঘ্ন ওযা, 

ক্ষলঢ ওযা, ধ্বং ওযা, যালচঢ 

ওযা, স্বযলঘি কদয়া (গ্রা) to 

break, to break open, to viokate, 

destroy, to annihilate, to give vowel 

sign (gram) 

َََّ ًَ٠  II ঝুওযা ঝুওযা বাঙ্গা to 

break into pieces (٠ٛ)   

ََّوََ ٌَ  V কবলঙ্গ মায়া, ুবয য়া رَ
to be broken, to be civilized 

ََوََ ٌَ ْٗ  VII কবলঙ্গ মায়া, যালচঢ اِ

য়া, বাঙ্গা, লভরান, ওভান, 

লনফালযঢ য়া (ঢৃষ্ণা) to be 

defeated, to be broken, to break, to 

abate, to be quenched 

وَ ًََ َْ  বাঙ্গড, ধ্বংওযড, breaking, 

shattering – َْٞ َُ هَ ًُ  লফযলঢ, রঙ্ঘ্ন, 

বঙ্গ, পাঝা, পাঝর break, breach, 

crack, fracture (bone)- 

َهاد ْٞ َُ ًُ ، ه  ْٞ َُ ًُ  বগ্নাং fraction 

وَ ًََ َْ  ঢাও (খলযয), কুরলঙ্গ, 

পাঝর, লনচণ ন স্থান nook, niche, 

crack 

وََ َْ ح ًََ  যাচয়, কবলঙ্গ ডা, বাঙ্গন, 

ধ্বং  য়া, ওাযা (আ-ওায) 

কদয়া, খলযয কুরলঙ্গ, ঢাও 
defeat, breakdown, vowel (i), nook 

of the house  

وََ َْ ًِ َوادَطَ َْ ًِ ،َ و  َْ ح ًَِ  বাঙ্গাঝু ওযা, 

এওঝা কঙাঝ ঝুওযা, পালর (রুটিয) 
fragment, a small piece, slice of bread 

َْ٤ َِ ًَ َوَٟطَ َْ ًَ ََبَهٟ، وَ ًَ  বাঙ্গা, পাঝা, 

গুডাওৃঢ, ঝুঝা, যালচঢ, যালচঢ 

 ًَقَََََََََََ       ًَو
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broken, shattered, fractured, 

defeated 

ََّبهََ ح ًََ  ুালড বাঙ্গায মন্ত্র 
nutcarcker 

وَ ََٓ َِ ٌْ  ি, ভচফুঢ, দঢৃ় hard, firm, 

robust 

َْ٤ َِ ٌْ وَ رَ  বাঙ্গন, বঙ্গ, লফলচ্ছদ, পাঝন, 

ঝুওযা, ঘুডণলফঘুডণ ওযড, breaking, 

fracturing, shattering, 

fragmentation 

ٌََ َُّوَ رَ  বাঙ্গা, কবলঙ্গ লকলয়লঙ এভন, 

বঙ্গ, প্রলঢযন (অলরায) a 

being broken, breakin, refraction 

ََبهَ  ٌِ ْٗ  ,কবলঙ্গ মান, বাঙ্গা اِ

বঙ্গযুঢা, বাঙ্গন, লস্থবঙ্গ, লফলচ্ছদ, 

পাঝর, ক্ষীনঢাযাচয়, লঢাদযভঢা, 

লফলাদ, প্রলঢযন (অলরায) 
being broken, brokenness, 

breaking, fracture, breach, rupture, 

fragility, defeat, dejection, 

refraction 

وَ ًََ ٍِ َََٞب ًَ وَ طََ ٍِ ا  কম বালঙ্গ, ঘুডণলফঘুডণ 

ওাযী, ধ্বং ওাযী breaker, 

breking, shattering- َُو ٍِ ا َٞ ًَ  করারু, 

করাবী, বয়ঙ্কয, লংস্র rapacious, 

ferocious 

َْٞ َُ ٌْ هَ َٓ  বাঙ্গা, ঝুওডাওৃঢ, পাঝান, 

লফধ্বং, যালচঢ, ওৃঢওামণ, 

ঢাাগ্রস্থ, ঊডলঔরাল, ওাযামুি 

(গ্রা) broken, fractured, 

shattered, fragmented, defeated, 

frustrated, bankcraft, having a 

kasra (gram) 

َََّ ٌَ وَ ُٓ  ঝুওডাওৃঢ, লফধ্বং, লফধস্ত, 

বাঙ্গা fragmented, shattered, 

broken 

َْ٤ َِ ًْ وَ اِ  লধ, স্পণভলড elixir 

وََ َْ ًِ طَ َوحَ  ٍِ ًَب َ ُوَ،َأ ٍِ ًَب َ ٟأ  াযয 

ম্রালঝয ঈাধী designation of the 

Persian king 

ََغََ ًَ َْغ(َ]ف[َ ًَ ) ধায়া ওযা, 

ঢালডয় কদয়া, অখাঢ ওযা, 

ধাো কদয়া, রালণ ভযা 

(লঙনলণলও) to chase away, to 

strike, push, kick (ٙ) 

ََغََ زَ ًْ  VIII দ'ুালয়য ভালছ করচ اِ

যাঔা to put tail between legs (ة) 

ََقََ ًَ َْٞف(]ٗ[َ َُ ًُ ) ন্ধওায য়া 

ভনভযা য়া, যাহুগ্রস্থ য়া, 

ুমণগ্রন য়া, লঢযষ্কায ওযা, 

 ًَٞ            ًَق
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রজ্জা কদয়া to become dark, 

gloomy, eclipsed, censure, to 

shame 

ََقََ ٌَ ْٗ  ,VII ঘন্ধ ূমণয গ্রন য়া اِ

রলজ্জঢ য়া, ভুলঔ রার কঙা 

ডা(রজ্জায়) to be eclipsed, to be 

shamed, to blush 

َْقَ ًََ  ন্ধওায, ন্ধওায, অাঁধায, 

ওালরভা darkening, exlipse, dark, 

darkness, gloominess 

َْٞ َُ فَ ًُ  গুপ্তবাফ, গ্রা, ূমণগ্রন, 

ন্ধওায, secracy, eclipse, solar 

eclipse 

ََبفَ   ٌِ ْٗ  ,গুপ্তবাফ, গ্রা, ূমণগ্রন اِ

ন্ধওায, secracy, eclipse, solar 

eclipse ًََ َق ٍِ ب  লনরুrালঢ, 

ভনভযা, দঃুলঔঢ, বীঢ, ভভণাঢ, 

লনযানন্ন dejected, sad, worried, 

grieved, gloomy 

ٌََ ٌَ َْ ًَ َ]ًٌٌَ[ ঘূডণ ওযা, ভাডা, 

ললা, লঙলন মায়া, লঙলন যা, 

যঢযাায ওযা to pound, grind, 

to retreat, fallback, withdraw 

َُٞ ٌُ ًَُ ،َ  ٌ ٌُ َْ ًُ  অলেওায ঔাফায 

লফলল(ঙাঢুয) dish of groats and 

water 

ٌََ َْ ًُ ًَ ب  ঘারলন sieve 

َََ َِ ًَ َ]ً[)َََ ًََ ) রঢা ওযা to be 

lazy 

َََ ََّ ًَ  II র ফানান to make 

negligent (ٙ) 

َََ ٍَ ب ٌَ   VI রঢা ওযা to be lazy رَ

ًََ ََ َْ  রঢা, ওভণডযঢা, 

শ্রভলফভুঔঢা, ফলরা laziness, 

idleness, inactivity, indolence, 

negligence 

ًََ َ،َ  ٍ ْٞ َُ ًَ ََ َِ  র, কফওায lazy, 

idle  

ََلَ َْ ًَ َََّ ََلحَ  َْ ًَ ،٠َِ َْ ًَ ََب٠ََُطَ ًَ ،٠َََِ ًَٕ  
র, লঠরা, কুলড, কফওায, ওভণীন 
lazy, sluggish, indolent, inactive 

َََ ٌْ ِٓ ٍَ ب  লনষ্কভণা, শ্রভলফভুঔ, র, 

কফওায loafer, idler, sluggard 

ٌََ ََ رَ ٍُ ب  রঢা, লঠরভী, শ্রভলফভুঔঢা 
laziness, indolence, sloth 

ٌََ زَ ُٓ ََ ٍِ ب  র, লঠরা, শ্রভলফভুঔ, 

কুলড lazy, sluggish, indolent 
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ََْ ََ ًَ َ]ٗ[)ََْْ ًَ ) চীলফওা চণ ন 

ওযা to make living 

ََْ ََّ ًَ  II অওৃলঢ কদয়া, কঞন ওযা 

to give a shape, to form (٠ٛ)  

 ًََ َْ َْ ছাুঁট, স্টাইর,পযান,ধযন কডন,যীতত 

cut,style, fashion,shape, manner 

َْ٤ َِ ًَ َْ  ওয, দয, ঔাচনা duty, rate, 

tax 

َْ٤ َِ ٌْ َْ رَ  কঞন, কযন, অওৃলঢ, 

াচওযড forming, shaping, 

fashioning 

َََّ ٌَ ُٓ َْ  ুকঠিঢ, ুঞাভ well-shaper, 

shapely 

َََب ًَ َ]ًََٞ،٢ًَ[]ٕ[)ََْٞ ًَ ) যালনা, 

ওাড যালনা, কাাও যান, 

ছুরান, ঠাওা to dress, to hang, to 

ctover, attire (٠َٛٙ)  

َََ ًْ َ ٠أ  IV যালনা to dress (٠َٛٙ)  

َََّ ٌَ َ ٠ر  V কাাও যা to be dressed 

  (ة)

َََ زَ ًْ ٠اِ  VIII কাাও যা, া 

পাটিয়া মায়া to be dressed, to 

burst 

َََ ًِ طَ ٤َخَ  َِ ًْ َ بءَ أ  কাাও, ওাড, 

ফন, াচ garment, dress 

ََ٤ َِ ٌْ خ َرَ  ওাড, কাাও, বূলড, 

ঘাদয, অফয, ঔা, াচ,রঙ্কযড, 

clothing, dressing, draping, casing, 

facing 

ََِّ ًََ َ]ٗ[) ِّ ًَ ) লঙান, ড অা 

to recoil (ٖٓ)  

ََّْ خ ًََ  ঘুলরয চঝ lock of hair 

زُجََ ْْ ًُ َطَ ُٖ َْبرِِج٤ْ بًَٕ  করাআয়য চনয 

অঙ্গলুরয কঝায, ঙ্গলুরত্রান 
thimble 

 

َْؼََ ًَ َْْؼ(]ف[ ًَ ) ত্রুঢা কালড 

ওযা, ঢালডলয় কদয়া to disperse, 

to harbor enmity, (ٙ) 

َّؼََ ًَب  III লফলদ্রৃল কালড ওযা to 

harbor enmity 

َْؼََ ٌَ ْٗ  VII ঙলডলয় মায়া, ঙডান اِ

ালযঢ য়া to be dispersed, 

to be dispelled, to disperse 

 ًََ َطَ ػ  ْٞ ُْ ؼَ ًُ ْْ  ক্ষওাভন্ডযয শ্চাদ তদও, 

ার্শ্যন্ডদ, ক্ষওাভয flank, back at the 

hip, waist 

 ًَٞ            ًَق
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َْبؽََ خ ًَُ  ককান ত্রুঢা, অলিা, 

অলত্ত, খৃডা secret enimity, 

grudge, rresentment, hate 

ؼَ ًََ ِّ ب  ককান ত্রু secret enimy 

 

َْوََ ًَ َْْو(]ٗ[َ ًَ ) দাাঁঢ লঔঘালনা, কঘাঔ 

যাঙ্গান, ওলঞায লবফযলি প্রওা 

ওযা to scowl, to show grim 

expression, to grin, grimace 

َّْوََ ًَ  II দাাঁঢ লঔঘালনা, ভুঔ লফওৃঢ 

ওযা, কঘাঔ যাঙ্গান, ওলঞায 

লবফযলি প্রওা ওযা to scowl, 

to show grim expression, to grin, 

grimace 

َوح َ ْْ ًِ  ভুঔলফওৃলঢ, কবংলঘ grimace 

٤ْوََ ِْ ٌْ ح َرَ  দাাঁঢ ছরও flash of teeth 

وَِ ِّ ٌَب ُٓ َ١  প্রলঢলফী neighbor 

 

ََٜ ََْ ًَ َ]ٗ[َ)ْْٜ ًَ ) ঔুলর কনয়া 

(অফযন), কঢারা, কভাঙা, ডান, 

অাঁঘডান to take off, to pull off, to 

erase, to remove (٢َٛة)  

ََْ ٌْ ِٓ َٜ  ভুলঙ পরায ঘাকু erasing 

knife 

 

َْقََ ًَ َْْق(]ٗ[َ ًَ ) কঔারা, ঈঞান 

ডান, কদঔান, প্রওা ওযা, ফাঙাআ 

ওযা, যীক্ষা ওযা to remove, to 

open, to reveal,to scrutinise, to 

examine, to raise (٢ٛ)  

َّقََ ًَب  III অলফষ্কায ওযা, প্রওা 

ওযা, কদঔান চানান, ফলঢ ওযা 
to reveal, to demonstrate, show, to 

make known 

َّْقََ ٌَ  V ঈলন্ালঘঢ য়া, কদঔলঢ رَ

ায়া, to be uncovered, to be 

opened up 

َْقََ ٌَ ْٗ  VII ঈঠিলয় কপরা, ালযঢ اِ

য়া, ঈলন্ালঘঢ য়া to be 

removed, to uncover,  to be raised 

(veil) 

َْقََ زَ ًْ  ,VIII অলফষ্কায ওযা, কফয ওযা اِ

ঔুলর কপরা to find out, discover, 

detect (٠ٛ)  

َْقََ ٌْ زَ ٍْ  X অলফষ্কায ওযলঢ اِ

ঘায়া, লিলড ওযা ,কঔাাঁচা to 

see to discover, to explore, to 

inquire, search out 

 ًٌََََََََِْ       ًْق
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َْٞ ُْ ْْقَ ًَََطَفَ ًَ  ঈলন্াঘন, 

প্রওাওযড, ফগুন্ঠড ভুিওযড, 

ঈদ্ঘাঝন, নুন্ধান, ঢদন্ত, যীক্ষা, 

কলফলডা, মণলফক্ষন, ফয় স্কাঈঝ 

অলন্নারন uncovering, disclosur, 

unveiling, iinvestigation, invsearch, 

examination  َْٞ ُْ فَ ًَ  অলফষ্কায 
discoveries 

لَِ ْْ ًَ َ٢  ফয় স্কাঈঝ ম্পলওণ ঢ, 

relating to boy scouts 

َّْبفَ  ًَ طَ َّْبكَخَ  ًَ  অলফষ্কাযও, 

ঈদ্পাফও, ঈলন্াঘও, ফয় স্কাঈঝ 
discoverer, inventor, explorer 

َْبكََ خ ًَِ  ঈলন্াঘন, লযদণনওযড, ফয় 

স্কাঈঝ অলন্নারন, explor-ation, 

inspection, boy scout movement 

َْبكَِ ًَ َ٢  ফয় স্কাঈঝ লফলয়ও 
relating to boy scout 

ََْ زِ ًْ بفَ اِ  ঈলন্াঘন ওযড, প্রওা, 

নাি ওযড, স্থান লননণয়ওযড, 

স্থান uncovering, disclosure, 

detection, spotting َََْبك زِ ًْ بداِ  
তফজ্ঞালনও অলফষ্কায discovery 

َْبفَ  ٌْ زِ ٍْ  ,ঈলন্াঘনওযড اِ

স্পলষ্টওযড, ফযাঔযা, অলফষ্কায, 

লনলফড মণলফক্ষড, লনযীক্ষড, 

স্কাঈটিং unvovering, clarification, 

discovery, observation, scouting 

َْبكَِ ٌْ ٢َ اٍِزِ  অলফষ্কায ম্পলওণ ঢ 
relating to discovery 

ًََ طَ َْلَخَ  قَ ًَ ِّ ب  ঈলন্াঘন ওাযী, 

প্রওা ওাযী, ায়ও লচলনলত্র 

(অলফষ্কালযয, ঢদন্ত, যীক্ষা) 
uncoverong, revealing, exploratory 

equipments (discovery, 

examination) 

َْٞ ُْ ٌْ فَ َٓ  ঈন্িু, কঔারা, নাফলযঢ, 

ঠাওনাীন, কনংঝা bared, exposed, 

uncovered, open, coverless 

زََ ٌْ قَ ُٓ ِْ  অলফষ্কাযও, ঈঈলন্াঘও 
discoverer, explorer 

َْلََ زَ ٌْ بدُٓ  অলফষ্কায dicoveries 

َطَ َْبى  ًْ َ يَ أ ْْ ًُ  গ্রীিওারীন অফা, 

কুলডখয, ঘারাখয,স্ঘর, ফুণ 
summer house, cabin, hut, booth, 

stall 

َْْ يَ ًِ  ঔাফায লফলল a dish 

 ًؼتََََََََََََََََ                         ًٌٍَََٞ



23 

ََِ ٌََ ْْ ًَ َ]ًٌِْ[ ভভণযধ্বলন ওযা 

ালরলয় মায়া, বাাঁচ ওযা to 

rustle, to flee, to pleat 

ٌََ ْْ ًَ َطََ ُِ ًِ َْب ًَ َِ  াড, ালডয 

কচাডা, লওনাযা, ধায hem, edge, 

seam, boarder 

َْٞ ٌُ ْْ ًَ ٍَ  লবকু্ষলওয ছুলর, ঔফলযয 

ওাকচ ওাটিং, এরফাভ begger‘ s 

bag, scrapbook, album 

َْْ ًِِ ِٔ  লওলভ currants 

ََ٘ ْْ ًُ٠  ভূয, কঙারা lentil tare, 

vetch 

ََ٘ َّٚ ٌَ َ [َر ّ٘ ًَ [ََ V প্রাঘুমণূডণ য়া, 

লযূডণ য়া, বাযািান্ত য়া 
to be repete, overfulk, overburden 

ٌََ َ٘ رَ ُّٚ  লঢশ্রভ, ভাত্রালধও 

ঔাঝুলন, ঢযলধও ঘাড 
overexertion, overstrain, 

overburdening 

ًَعََّ ًََعَّ(]ٕ[َ ) ঈলঘাঁ বযা, বযা 

বাযািান্ত ওযা, to overfill (٠ٛ) 

ظََّ خ ًَِ  লফঢৃষ্ণা, লঢলবাচ, অলঢময 
redundancy, feeling digust,   

overfeeding 

عَ ًَِظ٤َْ  ওানায় ওানায় বডা, 

লঢলবাচনওৃঢ, লভঢঘালযঢ 
over filled, sirfeited, overfeeded 

زََ ٌْ عَ ُٓ  চনাওীডণ, লখাঁলচ, কাদা ওলয 

বডা, ওানায় ওানায় ূডণ, 
overcrowded, jampacked, 

crammed full 

ََْ ًََظ ًَْظْ(َ]ٗ[َ ،ّ ْٞ ًَُظ ) রুলওলয় 

যাঔা, লনশু্চ য়া, লনযফ য়া 
to cnceal, to be mum, to be silent 

ًََ َْ ِظ  যাকালিঢ, কিাধূডণ angry, 

filled with anger 

ًَؼَتََ ة(]ٗ[]ٕ[ ْٞ ًَؼُ ) ককার  ূডণ 

য়া (স্তন), পুলর ঞা, to be full 

and round, be swelling 

ًَؼَّتََ  II খনাওৃলঢ ওযা, খনলক্ষত্র ওযা, 

কঘৌওাওৃলঢ ওযা to make cube, cubic, 

dice 

ؼَب ًِ ة، ْٞ ًَؼًَُْؼُ َطَ تَ ة   লকাঁঝ, কাাঁআঝ, 

কচাডা, ককাডালর, ককাডালরয াড, 

রাঠিয করাায ঝুল, খনলক্ষত্র, ঈচ্চ 

ভদণ ামা, ম, ম্মান, ঔযালঢ knot, 

knob, node, joint, heel, ankle, ankle 

bone, ferrule, cube, high rank, 

fame, honor 
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تَ ًُؼَْ  স্তন, ফক্ষ breasts, bosom 

ًَْؼجَبدَطًَْؼجَخ َ  খনলক্ষত্র, খনওাওৃলঢয 

ওাঞালভা cube, cubic structure – 

ٌَْؼجَخَُ  লফত্র ওা‘ ফা লযপ the اُ

Holy Kaa'ba 

٢َ ًَْؼجَِ  খনওাওৃলঢয cubic 

خ ًَُْؼجََ  কুভাযীত্রৃ, virginity 

بةَ ًَؼََ  ুলঠৌর স্তলনয, ককারকার 

(লভলয়) having swelling breast, 

buxom, rotund 

ِؼ٤َْ ٌْ تَ رَ  খডলক্ষত্র, খডলক্ষত্রওযড, 

কঘৌওাওৃলঢ ওযড cubing, dicing 

ِؼ٤ْجََ ٌْ خ َرَ  চালর, করাায চার, রঢা 

চন্ালনায ভাঘা lattice, espalier 

ِؼ٤ْجَِ ٌْ ٢َ رَ  খনওাওৃলঢ cubic 

ًََ اِػُتَطَ َٞ بِػتَ ًَ  ুকঠিঢ ফক্ষ, 

ুলঠৌর স্তলনয ককারকার (লভলয়), 

well developed full round chest, 

having swelling breast buxom (girl) 

–  

ََٞ اِػتًََُ  ককারকার কভলয় buxom 

girl 

ٌَؼَِ تَ ُٓ  খনওা ওৃলঢয, খনলক্ষত্রা 

ওায, cube shaped, cubiform –َ)ط(

ٌَِؼجَب دُٓ  খনলক্ষত্র cube 

هََ ْٞ ًُجُ َهح ،َ ْٞ ًُْؼجُ ح ًََؼَبثُِوَطَ  অাঁলঘর, 

লকঝয়ারা, গুরলঢ, গ্রলন্থর wart, 

kotty excrescence, knot, knobbed, 

knotty, gnarled 

ٌَؼَجَّوَ  ُٓ  লকঝয়ারা, গুরলঢমুি, 

গ্রলন্থর, গ্রলন্থ, knobbed, knotty, 

gnarled 

 

َََ ًَْؼجََ  কাাঁঘঝ ঔায়ান, বূর ]ًؼجَ[ََ

ওযান to triup up, to make stumble 

(ٙ)  

 

ََْ ًَؼَ ًَْؼْ(]ف[ ) ভুঔ ফন্ধ ওযা 

(ঈলঞয), ওন্ঠলযাধ ওযা, ফন্ধ 

ওযা (লফাঢর) to 

muzzle(camel), to gag, to cap 

(vessel) 

 َّ ؼَب ًِ নছন, gag, muzzle 

 -ংলক্ষল লওলরাগ্রাভ ًـْ

ْؿَواّ ْٞ ُِ٤ْ ًِ  kkilogram (kg) 

  ًقَّ                       ًؼتَ
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ًَقََّ ًََّق(]ٕ[َ ) লখলয কদয়া, লওনাযা 

কভাডান (ওাড) , 

তফযত ওযা, ফাদ ক্ষদযা, to boarder, to 

refrain, to frgo (ػ٠َٖٛ)   

ًَلَّقََ  II ভুলড করাআ ওযা to 

hem,boarder ( ٛ٠ )  

ٌَلَّقََ  V লবক্ষা ঘায়া to beg رَ

ٌَقََّ ْٗ  VII লফযঢ য়া to refrain اِ

  (ػٖ)

ٌَقََّ زَ ٍْ  ,X াঢ াঢা, লবক্ষা ওযা اِ

লখলয ধযা, কুন্ডরী াওান to hold 

out hand to beg, to coil, to surround 

(٠ٍََٛٙ)  

قَ ًََ  লফযঢ ওযড, লনফৃঢওযড, 

ভাপ্তওযড, ভুরঢফী, ণাভা, কল 
refraining, abstaining, cessation, 

suspension – 

َْٞ ًُلُ ، ف  ْٞ ًُ فَ أَ  ালঢয ঢারু, া, 

ঘলঝাখাঢ, ভাায কস্কর,ািা, 

াঢবলত্তণ , এআ লদস্তা (ওাকচ) 
palm of the hand, foot, slap, sacle, 

handul, quire 

ّلََ ًِ َطَ لَق  ًِ ، لَبف  خ ًَِ  ালঢয ঢারু, 

ািা palm of the hand, sacle 

لََّ خ ًَِ  ণলর pouch 

بفَ ًَلََ  মণাপ্তঢা, চীফন ধাযলনয 

মণাপ্ত ঈওযড  sufficiency, 

sufficient means of (living) 

لََ بفَ ًِ  লওনাযা, াড,ভুলড boarder, 

edge, hem 

لَبكََ خ ًَِ  ভুলড কদয়া, ভুলড 
hemming,hem 

قَ ًَِل٤َْ  ন্ধ blind 

ِل٤ْلَخ ًََِل٤ْلَبدَطَ ًَ অন্ধ ভলরা blind 

woman 

ٌَلُّقَ   নবিাফৃনি beggary, mendicancyرَ

خ ًََلََّ  মূ্পডণ বালফ, ফ, চনভন্ডরী 
entirely, all, the people 

خًًََلََّ  ফযলঢিভ ঙাডা ফাআ, ওলর, 

এওলত্র, ংখফদ্ধ বালফ all without 

exception, altogather, collectively 

َْٞ لُ ٌْ َٓ َطَ ٌَبك٤ِْق  فَ َٓ  ন্ধ blin 

ََ ًََلَؤ  লপলয অা to turn (ًلؤ(]ف[َ

around 

ََ ًَبكَؤ  III ুযষৃ্কঢ ওযা, লপলযলয় 

কদয়া, ুলললয় কদয়া, ভান 

য়া, ঢুরনা ওযা to return, to 

 ًلذ            ًلؤ
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reward, to compensate, to compare 

  (ََٖٓٙة)

ََ لَؤ ًْ َ  IV লপলয অা to turn around أ

(٠ٛ)  

ََ ٌَبكَؤ  VI ভান য়া, ঠিও رَ

ভঢুরয য়া to be equal, be 

perfectly matched 

ََ ٌَلَؤ ْٗ VII লঙলন ডা, লযফলঢণ اِ ঢ 

য়া, লঙলন মায়া , লড 

মায়া, লটকফালচ ঔায়া to be  

turned aside, to b changed,to 

retreat, to fall dwm, to topple 

ْقءَ  ًِ لَبء َطَ ًْ لَبء ،َأَ ًِ  ভান, এওরু, 

মণাপ্ত, মণামঢ, ঈমুি, ভণণয, 

কমাকয equal, alike, adequet, 

suitable, qualified 

َْٞ ًُلُ َ،َ ءَ ًُْلئ   ভান, ঢুরনালমাকয, 

লভরন equal, comparable, amatch 

لََ بءَ ًِ  ভঢুরয an equivalent 

بءَ ًَلََ  ভঢা, মণাপ্তঢা, equality, 

adequecy 

ًَلَبءََ ح ًََلَبَءادَطَ  ভঢা, মণাপ্তঢা, 

কমাকযঢা, ঈমুিঢা, াভণণঢা, 
equality, aquacy, fitness, suitability, 

ability, capability – ََادًَلَبء  
কমাকযঢা, াভণণয qualifications, 

capabilites 

َْ ٌَبكَؤ َٓ ٌَبكَئَبدَطَ ح ََٓ  ালযশ্রলভও, ক্ষলঢ 

ূযড, দায়ভুলি, ুযষ্কায, বাঢা 
remuneration, compensation, 

indemnity, reward 

ئَ ٌَبكَُرََ  াযষ্পলযও কমাকালমাক, 

াভয, ভঢা, ভত্ত্বঢা, mutual 

correspondence, equivelence, 

homogenecity 

لََ ٌِ ْٗ بءَ اِ  লঙুলন মায়া, লঙুঝান, 

প্রঢযাায retreat, withdrawal 

ٌَبكَِ ئَ ُٓ  ভান, এওরু, ভচাঢীয়, 

ভঢুরয, ঢূরয equal, alike, 

homogenous, commensurate, 

equivqlent 

ٌَبكِئَ  زَ ُٓ  ভান, এওরু, ভচাঢীয়, 

ভঢুরয, ঢূরয equal, alike, 

homogenous, commensurate, 

equovqlent 

 

ًَلَذََ ًَْلذ(َ]ٗ[َ ) লফযঢ ওযা, 

খুযান, ফাধা কদয়া, ধলয যাঔা to 

restrain, to turn away, prevent (ٖٓ)  

    ًلَََََََ                  ًلؼََََ
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ًَلَّذََ  II ফান, ঔলঘঢ ওযা to plate, 

to inlayL (٠َٛة)  

لَْ ذَ ًِ  যান্নায াত্র cooking pot 

خ ًَُْلزََ  ভাংলয ঔাফায লফলল a kind 

of food 

ِل٤َْ ٌْ ذَ رَ  ফাাঁধালনায ওাচ, াঢ 

ফালনায ওাচ inlay work, 

platework 

ٌَلََّ ذَ ُٓ  ঔলঘঢ, ালঢ কভাডান, 

কভাডান inlaied, plated, coated 

 

ًَلَؼََ ًَْلؼ(َ]ف[ ) কভাওালফরা ওযা, to 

confront 

بكَؼًََََ  III কভাওালফরা ওযা, মুদ্ধ ওযা, 

যক্ষা ওযা, to confront, to fight, to 

defend 

لَب ًِ ، ٌَبكََؾخَ  ػَ ُٓ   লফলযাধী দর, মুদ্ধ, 

ংগ্রাভ, লফফাদ, লফঢওণ , ত্রুঢা 
opposition, fightmstrugle, battle, 

contention 

ًَلَوََ ًَلَْو(]ٗ[َ ًُْلَوإ، ه، ْٞ ًُلُ ) রুলওলয় 

যাঔা , কঠলও যাঔা, ধালভণও 

য়া, নালস্তও য়া, লবা 

কদয়া, ণ ওযা, ওৃজ্ঞ য়া 

to hide, cover, to be irreligious, be 

infidel, to curse, to oath, to be 

ungrateful (ة)  

ًَلَّوََ  II রুলওলয় যাঔা, অলক্ষ ওযা, 

ংলাধন ওযা, ভাপ ওযা, নালস্তও 

ওযা, স্বীওায ওযা, to cover, to 

repent, to amend, to forgive , to 

make an infidel, to hide (ػَٖة)  

لَوََ ًْ  IV ওালপয ওযা to make an أَ

infidel (ٙ)  

ًَلَْ َطَ ه  ْٞ وَ ًُلُ  কঙাঝ গ্রাভ, িী, small 

village, throp 

ًُلَْ وَ ًُْلَوإَ،َ  লফশ্বা, নালস্তওঢা 
unbelief, infidelity 

هَ ًَلَّب  নালস্তও, লফশ্বাী infidel, 

unbeliever 

ح ًََلَّبهََ  অলক্ষ, প্রায়লশ্চত্ত, ক্ষলঢূযড, 

ভৃঢুয ওালরন দান (ওাফ্পাযা) 
sorrow, atonement, reparation, 

expiratory gift 

ِل٤َْ ٌْ وَ رَ  শ্বাঢযাক, ভৃঢুয, প্রায়লশ্চত্ত, 

অলক্ষ, নীলঢভ্রষ্ট ওযড, নালস্তও 

ফানান, লফশ্বালয ফাদ 
death, expiation, atonement, 

sorrow, seduction (infidelty), 

 ًلٞ             ًلَّ
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ًَبكِوَ  َٕطَََ ْٝ ًَبكُِو ، ًُلَّبه  ًَلََوح ، ،َ لَبه  ًِ  
ধালভণও, ফাশ্বাী, নালস্তও, 

ওৃঢজ্ঞ irreligious, unbelieving, 

unbeliever, infidel, ungrateful  

ٌََ لَ ًَ ًَلٌَ(َ]ً[َ )ফাাঁওা া য়া 

(লশু), লফওৃঢ া য়া, ro 

have crooked leg(child)  

ٌََ ًَلَّ II ফাাঁওা া য়া(লশু), 

লফওৃঢ া য়া,ro have crooked 

leg(child)  

لََ ًْ َ ََبُءََّأ ًَْل َطَ  ٌ ٌَ ًُْل  ফাাঁওা ালয়য, 

লফওৃঢ ালয়য crook-legged 

ٌََقََ ًَْل  অঝলও ]ًلٌق[ََ

যাঔা(ওান্না) to hold back (tears) 

َََ لَ ًَ ًَلَبََُخ(]ٕ[َ ًَلََْ،  ) বযন কালড 

ওযা to feed 

َْٞخ،ًَلَبََُ [ْلَ(َ]ٕ[َ]ٗ[َ]ً[َ]ىًٍََ،ًُلُ  )  

ََ،َََ ِل ًَ ،َََ لَ ًَ  চালভন য়া, 

লনশ্চয়ঢাদাঢা য়া, লবফাফও 

য়া, লনযাদ ওযা, ূযড ওযা 
to be guaranty, responsible, 

guardian, to secure, to guarantee, 

to cover 

َََ ًَلَّ  II বযন কালড ওযা, 

লনশ্চয়ঢা লদলঢ যালচ য়া 

(চালভন) to feed, to admit as 

aguaranty (ٙ) 

َََ ًَبكَ  III ঘুলি ম্পন্ন ওযা to make  

a contact (ٙ) 

َََ لَ ًْ َ  IV চালভন ওযা to appoint asأ

security (ٙ) 

َََ ٌَلَّ  ,V চালভন য়া to be security رَ

go bail (ٍَة) 

َََ ٌَبكَ  VI যষ্পলযয চালভন য়া رَ
to guarantee each other 

ًََ ََ ْل  চালভন, চালভন নাভা 
giaranty, warranty 

 ََ ْل ًَ َطَ  ٍ لَب ًْ َ،أَ  ٍ ْٞ ًُلُ  শ্চাদ্পাক, াঙা, 
rump, buttocks 

خ ًََلَبََُ  চালভন,চাভানঢ, চালভননাভা, 

ঙ্গীওায, লনশ্চয়ঢা, bail, guaranty, 

warranty, pledge, surety 

ِل٤َْ ًَ ََ ًُلَََلُءَطََ  দালয়ত্রৃূডণ, দায়ী, 

চালভনদায, লনযাত্তা, লনশ্চয়ঢা, 

লববাফও responsible, bailman, 

surety, security, guarantor, 

guardian 
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ٌََ ََ رَ بكُ  াযষ্পলযও দালয়ত্রৃ, এওঢা, 

াযষ্পলযও ম্মলঢ mutual 

responsibility , soliderity, mutual 

agreement 

 ََ ًَبكِ َطَ  َ ًُلَّ  ঈাচণ নওাযী, 

ায়ঢাওাযী, যফযাওাযী, 

চালভন, লনশ্চয়ঢা, লনযাত্তা, 

লববাফও breadwinner, 

supporter, provider, bailsman, 

security, sponsor, protector, 

guardian 

َِٚ َثِ  ٍ ْٞ لُ ٌْ َٓ  লনশ্চয়ঢা প্রাপ্ত, অফৃঢ, 

guaranteed, covered 

ََٖ ًَلَ ًَْلٖ(َ]ٗ[َ ) ওাপন(ওাড), 

ওাড(ফাচ্ছাদন) লদলয় 

কভাডান to dress for the grave, to 

shroud 

ََٖ ًَلَّ II ওাপন(ওাড), 

ওাড(ফাচ্ছাদন) লদলয় 

কভাডান, কভাডা, অফৃঢ ওযা to 

dress for the grave, to shroud, to wrap, 

cover 

 َٖ ْل ًَ  রফনীন saltless 

ًَلَْ  لَبَٕطَ ًْ َٖ أَ  ফাচ্ছাদন ফস্ত্র, 

কভাডালনায ওাড shroud, 

winding sheet 

ًْلٜوًََّلٜو[َاَِ َواه(َ[ ِٜ ًْ  Q IV ওার(اِ

য়া, ন্ধওায য়া, ভনভযা 

য়া, লফলন্ন য়া to be dark, 

darken, gloomy 

وََ ْٜ ِل ًْ اهَ اِ  ন্ধওায, অাঁধায ওালরভা, 

ধূয, স্পষ্ট, স্পষ্টঢা darkness, 

dark, dusk, gloom, gloominess 

وَ  ِٜ لَ ٌْ ُٓ  স্পষ্ট, লফলন্ন, কভখাচ্ছন্ন, 

ন্ধওাযাচ্ছন্ন, ঢা, ভনভযা dim, 

dusky, gloomy, clouded, 

melancholy 

ًَل٠ََ ًَلَب٣ََخ(]ٗ[َ ) মণাপ্ত য়া, যক্ষা 

ওযা, to be sufficient, to save (ٙ) 

٠ًَبكََ  III মণাপ্ত য়া, ক্ষলঢূযন 

কদয়া, ূযষ্কায কদয়া, to be 

sufficient (ٙ) 

زَلََ ًْ ٠اِ  VIII ন্তুষ্ট য়া,  to be 

content 

لَب٣ََ خ ًَِ  মণাপ্ত (লযভান, ভাত্রা, 

লযলধ),মণাপ্তঢা, াভণণয, 

ধাযনক্ষভঢা, কমাকযঢা, মণাণণঢা, 

  ٢ًِ             ًل٢ََََ
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দক্ষঢা sufficient (amount, degree, 

extent), ssufficiency, capability  

ِل٢َ ًََ  মণাপ্ত, মলণষ্ট sufficient, 

enough 

ٌَبكََ بح َُٓ  ুযষ্কায, লযঢৃলপ্ত, ঢৃলপ্ত 
reward, appeasement 

زِلََ ًْ بءَ اِ  ন্তুলষ্ট, লন্তাল contentment, 

contentedness. 

ًََ طَ بفَ ًُلَبحَ   মলণষ্ট, মণাপ্ত, মণামঢ, 

ঈলমাকী, ভণণ, কমাকয, দক্ষ, 

sufficient, enough, adequet, 

suitable, capable, skillful 

زََ ٌْ قَ ُٓ  ন্তুষ্ট, লন্তাল 
contented,content 

بر٢َ ََلًََِ ًِ ِْزَبَََّ ًِ َ،َ٢َِْ ًِ َّ  ঈবয়আ 
both 

َََّ ًَ َ]ٗ[) َّ ًََ ) িান্ত য়া, ফন্ন 

য়া, দফুণর য়া, লবফযলিীন 

য়া, কবাাঁঢা য়া to be tired, 

fatigue, languid, blunt 

َََ َِّ ًَ II ভুকুঝ যালনা, লফফা 

নুষ্ঠান লযঘারনা ওযা, কবাাঁঢা 

য়া to crown, to coduct 

marriage ceremony 

َََّ ًَ َ  ,IV িান্ত ওযা, য়যান ওযাأ

মন্ত্রনা কদয়া to make fatigue, to 

torment 

َََّ َِ ٌَ   V ভুকুঝ যা, লফফালঢ য়াرَ
to be crowned,to be married 

ًََ ََ  িালন্ত, লযশ্রালন্ত, ক্ষীডঢা, 

কবাাঁঢা,দফুণরঢা (ভন) 
weariness, tiredness, fatigue, 

dullness 

َِّخ َ ًِ دَطَ َلَّ ًِ َ،  َ َِ ًِ  াঢরা দণ া, দণ া, 

ভালয thin veil, curtain, mosquito 

net 

 ََ َِ ًَ ،َ  ٍ ًَََل َ، ًَََلَُخَ   িালন্ত, লযশ্রালন্ত, 

ক্ষীডঢা, কবাাঁঢা, দফুণরঢা (ভন) 
weariness, tiredness, fatigue, 

dullness 

َْ٤ِِ ًَ ََ  িান্ত, ফন্ন, শ্রান্ত, বীরু, 

দফুণর, কবাাঁঢা exhausted, tired, 

weak, dull 

َْ٤ِِ ًْ َطَاِ  َ ٤ْ ُِ ًَب َ ،أ َِخَ  ًِ َ ََ أ  ভুকুঝ, 

ললযাবূলড, ভারা, লফলয়য নুষ্ঠান, 

ঙত্রুষ্প crown, chaplet, wedding, 

marriage ceremony 

َْ٤ِِ ٌْ ََ رَ  লবললও, ভুকুঝ ডান 
crowning, coronation 

 ًِتََََ            ٢ًِ
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ًََ ٍَ ب  লযশ্রান্ত, িান্ত, দফুণ, ফন্ন 
tired, fatigued, faint 

ٌَََِّ ُٓ ََ  চয়ভারয বূললঢ, লফফালঢ 
crowned, married 

 ََ ًُ  াকুরয, মূ্পডণঢা, প্রলঢযলও, 

ফায়, কম কও এওচন, মূ্পডণ, 

ফায় totality, enty, tireeveryone, 

eachone anyone, whole, entire, all  

ٌَُ ُْ َ ََُّا  ফায়, ফলওঙু the whole, all, 

everything 

ََٔ بًَُِّ  মঔন, এওআ বালফ কমভন… 

whenever, in yhe same measure 

as….  

ًَُِِّ َ٢  মূ্পডণ, ভগ্র, ঘালযলদলও, 

লফণালয, ফণালঙ্গ, লনলফণঘায, 

াফণচনীন, ঘযভ, মূ্পডণ, ফযাও, 

ুদযুপ্রালযঢ universal, emtire, all 

round, overall, aweeping, come, 

prehensive, 

٤ًُِّّخ َط٤ًََُِِّّبد  াকুরযঢা, মু্পডণঢা, 

ঔন্ডঢা, লবন্নঢা, লফলচ্ছন্নঢা, 

ূডণাঙ্গঢা totality, entirety, integrity, 

wholeness, completeness – ََّبد٤ًُِِّ  
নূলদ, লফদযারয়, সু্কর  ঈচ্চ 

লক্ষাপ্রলঢষ্ঠান faculty, school, 

college, institute 

ََّ٤ّ ِِ بدًُ  ূডণাঙ্গ ওাচ, the xomplete 

works 

٤ًَُِِّبحًَ  মূ্পডণবালফ, ূযাুলয, 

ঘযভবালফ wholly, entirely, totally, 

absolutely 

ًََُِّ َطَ  َ خ ًََُِ  গুলর, ফুলরঝ , ককারা, 

কগ্রলনট, ভালফণর bullet, cannon ball, 

shell, granade 

َّلًَََ  কভালঝআ নয়, লফলযলঢ, 

কওানবালফআ নয়! ফযআ নয়! 

ওঔন নয়!না! not at all, on the 

contrary, by no means certainly 

not! never! no!  -  َ ًََلَّ َ َّْ ُ َص ًََلَّ  এও 

াচায ফায না, কভালঝআ না a 

thsound times no! not at all!  

ََ٨َ ًَ ًَََلءََح(َ]ف[َ ََلَء، ًِ ،َ٨ًَْ ) যক্ষা ওযা, 

ংযক্ষন ওযা, রক্ষয যাঔা, to 

preserve, to watch, to guard, to 

protect 

ََ ز٨ََ ًْ  VIII খুভ না অা to find no اِ

sleep 
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َ ٨ًََ ًََْلء َطَ  ,খা, াওাঢা أَ

ঘাযডবূলভ, grass, herbage, gassy, 

fiele 

ئَ ًََُِ  লনদ্রা, চাকনা, চাগ্রঢ 
sleeplessness, awake 

ٌَِ ٍِ ََل ًِ َ٢  লফণাত্তভ, classic 

ًَْ ًَََل ََبدَطَ ًْ ٌَ ًَََل  কবাঁ ু,নণ 

(ভঝযকাডী) horn (automobile) 

ِِتََ ًَ ًَََِت(]ً[َ  ) চরাঢঙ্কগ্রস্থ য়া, 

াকর য়া, করাবী কঝুও য়া 
to be hydrophobic, to b mad, covet 

greedily 

ٌَبَُّتََ  ,VI কযলক মায়া,প্ররাভ ফওা رَ

ডা, কফলক গ্রয য়া, কঙাাঁ 

ভাযা, লববূঢ ওযা, এলও 

যলও লববূঢ ওযা  to 

rage, rave, to fall, rush, pounce, 

assail to assail each other 

ٌََِتََ زَ ٍْ  ,X কিাধলন্াত্ত য়া اِ

ভৃকীলযাকগ্রস্থ য়া, লক্ষপ্ত য়া, 

াকর য়া, প্রভত্ত য়া to be  

raging, ravid, mad, furious 

ًََ َطَ ََلة  ِْتَ ًِ  কুকুয dog 

ِْجََ ًَ ِْجَبدَطَ خ ًََ  কুকুযী bitch 

ِْجَِ ًَ َ٢  কুকুয মম্মন্ধীয় canine 

تَ ًَََِ  চরাঢঙ্ক, চারাভয় ঢৃষ্ণা, 

করাব hydophobia, burning thirs, 

greed 

ِِتَ ًََ  চরাঢঙ্কগ্রস্থ, াকর, করাবী 
rabid, mad, greedy 

َ ًَُلَّ ، ة  ْٞ ُِّ ًَ ٤ُُِْتَطَ ةَ ًَََل  অাঁওডা, 

লঔাঁঘুলন hook, cramp 

ثََ ًََلَّ ثَبدَطَ خ ًَََلَّ  লঘভঝা, forceps, 

tongs 

٤ِِْتَ ًََ ًَ ِْج٠ََطَ  চরাঢঙ্কগ্রস্থ, াকর, 

ঢচণ ন-কচণ ন ওযড, rabid, mad, 

greedy 

ٌََ بُُتَ رَ  ভাযাত্মও ংখলণ, দাঙ্গা, 

ছকডা, লরপ্সা, করাব fierce struggle, 

riot, avidity, greed 

ةَ  ْٞ ُِ ٌْ َٓ  চরাঢঙ্কগ্রস্থ, প্রভত্ত, াকর, 

অচ্ছন্ন rabid, frenzid, covered 

ًَََِ َِ ْج  াঢওডা handcuffs 

 

ًََِذََ  ঠারা, কঠলর কপরা (ًِذ(]ٗ[َ

to pour, pour out (٠ٛ) 

 ًِق            ًِت
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ًََِؼََ َْٞػ(]ف[َ ًُُِ ًََُلَػ، ) ভ্রুকুটি ওযা, 

ভনভযা বাফ কদঔা to look 

gloomy, to frown 

َِؼََ ًْ  IV ভ্রুকুটি ওযা, ভনভযা বাফ أ

কদঔা to look gloomy, to frown 

 

ٌََِّؼََ  V ভ্রুকুটি ওযা, ভনভযা বাফ رَ

কদঔা to look gloomy, to frown 

خ ًَََِؾََ  ভূলঔয ঘাযা, ভুঔবাফ 
zone around the mouth, fascial 

expression 

ُِؼَ ًََ ب  ভাযাত্মও, ঈগ্র, ওলঞায, 

ন্ধওাযাচ্ছন্ন, লফলন্ন, লফফল্ড, 

াংশুফডণ, ম্যান, ভলরন grave, 

depressed, violent, livid, faded 

َـ ًََِْ  ফড শুরপা চাঢীয় কাঙ 

লফলল fennel 

ٌََ ِّ ًَ َ]ًٌِ] II াদা যং ওযা, 

কায়াআঝয়া ওযা, ঘুলন লযনঢ 

ওযা to whitewash, plaster with 

lime, 

َِْ ًِ ٌَ  ঘুন lime 

َِْ ًِ َ٢ َِ  ঘুন ম্পলওণ ঢ relating to 

lime 

ٍََ خ ًَََلَّ  ঘুলনয বাটি limekiln 

ٌَََِّ ُٓ ٌَ  ঘুলন লযনঢ calcified 

َََ ِْ ًَ ََبدَطَ ِْ خ ًََ  কভাচা stocking 

ًََٕ ْٞ َُ ِْ ًَ َٗبدَطَ ْٞ َُ ِْ  কদযাচ, িয়ায 
drawers 

٤ْطََ َِ ِْ ًَ َُٜطَ ٍِ خ ًََََل  কভাচা stocking 

 

ِِقََ ًَ ًََِق(َ]ً[َ ) ভুঔভন্ঢর ফদাভী 

রার য়া, ব্রডমুি(ভুঔ) য়া, 

ঙন্ন ওযা, নঢ য়া, এওাগ্র 

য়া, বারফাা, to be brownish 

red (face), frickled, to like, bent, 

intent, love (ة) 

ًََِّقََ  II দাভ ধযা, অস্থা যাঔা, 

লনলয়ালচঢ ওযা, ফযয় ওযা, to 

charge, entrust, to assign, to cost 

 (ة٠ََٛٙ)

َِقَ ًََ  ব্রড, frecles 

ِِقَ ًََ  প্রলভও, খলডষ্ঠ, নুযাকী, in 

love, very close, very fond of (ة) 

ِْلََ ًُ َطَ خ ًََُِق   স্বলস্ত, ুলফধা, 

অনুষ্ঠালনও, নুষ্ঠান, 

অনুষ্ঠালনওঢা, ঞাওঞভও, ঔযঘ, 

 ًَََََِْ              ًِق
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ফযয়, রঙ্কায, বদ্রভলরায 

লযঘালযওা, discomfort, ceremonial, 

formality, deceptive show, ornamets, 

ladie‘s maid 

َ فَ ًََلَّ  দঢৃ় াঢ, ডাআঔানায 

ভালরও, stable hand, hobesteler 

كَِ ٢َ ًََلَّ  কাধা বাডাওাযী hirer of 

donkey 

ًَََُِِْ ًْ َ َّأ ِْلَبحَ  ًَ َطَ قَ ق   ফাদাভী রার, 

লঙ্গর ফডণ,  ব্রডমুি, দাকমুি 
brownish red, freckled, russet, 

َْ٤ِِ ٌْ ٤ُُِْقَطَرَ ٌَب قَ رَ  বাযািান্তওযড, 

লফযিওযড, ভূরযলনধণাযন, ঘা, 

বায, ওঢৃত্রৃদান লফযলি, ুলফধা, 

স্বলস্ত, লনয়ভঢালন্ত্রওঢা, ফযয়, ঝযাক্, 

লটঈটি burcening, bothering, 

troubling, charging, formalities, 

burden, bother, trouble, 

expenditire, ecpenses, tax, duty 

ٌََُِّ قَ رَ  ফাধযঢা, স্বাবালফওঢা 

(অঘযড), বান, অলফকূডণ 

অঘযড, বণ্ডালভ, কুটিরঢা 
constraint, unnatural (manner), 

affectef behavior, hypocrasy 

ََّ ٌَب فَ ُٓ  ওঢৃত্রৃপ্রাপ্ত, ধামণযওৃঢ, ফাধয, 

দায়ী, ওযলমাকয,ভণণ 

(অআনীবালফ)authorized, 

charged, liable, responsible, 

obligated, taxable 

َِّلََ ٌَ ُٓ ٌََِّلَبدَطَ خ َُٓ  কু্ষদ্রওায় কুকুয 
terrier 

ٌَََِّ قَ ُٓ  অনুষ্ঠালন, অঘায িান্ত, 

প্রবালফঢ, ফাধযওৃঢ, নওর, ওৃলত্রভ 
ceremonial, ceremonious, affected, 

forced, false, artificial 

ًَََِ ٌَبدَطَ َِ يَ ًَ  ঘাভডায কবরা 

(ফাঢাল কপারান), কনৌওা, কবরা, 
raft (of inflated skins) 

َْ٤ ًِ غَ ًَََل  ঝুওযা, ঘুডণ fragments 

َََ ٌَ َِ ًَ  ওডা যা to be callous 

َََ ٌَ ِْ ٌَ َ  II ওডা যা to be callous ر

ٌَََِْٗبَءَ ِْ ٌَ ٚث  ওলঞায লনমণাণন ওযা, 

ওঠিন বাড ঘাান 

ٌََ ِْ ًَ َطَ َُ ًِ ََ ًَََل  ফুও, chest 

ٌََِخ َ ِْ ًَ  ওডা, ঘলভণয ওাঠিডয 
callosity, callous 

ٌََ ِْ ٌَ ُٓ ََ  ওডা callous 
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ََْ َِ ًَ َ]ٗ[]ٕ[)ًََِْْ ) অঢ ওযা to 

hurt, wound 

ََْ َِّ ًَ  II লম্বাধন ওয, ফরা, ওণা ফরা 

to speak, to address (ٙ)  

  (ٙ) III ওণা ফরা to speak َكالَمٌَ

ََْ َِّ ٌَ  V ওণা ফরা, যওা ওযা to رَ

express, to speak (ٓغ)  

ًََ ّ َطَ ْٞ ًُُِ ، ّ ََل ًِ َْ ِْ  ক্ষঢ, ওাঝা, wound, 

cut 

ََٔ ِِ ًَ بدَطَ َٔ ِِ خ ًََ  ব্দ, ফিফয, বালড, 

ভন্তফয, ফঘন, কখালনা, ংলক্ষপ্ত ঘুলি, 

কূরুত্রৃ, চন, প্রবাফ, ওঢৃত্রৃ word, 

speech, address, remark, maxim, 

importance, influence, authority 

َّ ًَََلَ  ফরন, ফরা, ওন, ওণন, 

ফাঘন, বালা, প্রওাবলঙ্গ, 

ওণাওণন, অলরাঘনা, লফঢওণ , 

লফলযাধ, লফফৃলঢ, ভন্তফয, ফাওয 

(গ্রা), ফাওাং (গ্রা) talking, 

speaking, speech, language, style, 

discussion, words, statement, 

maxim, phrase, sentence (gram), 

clause (gram) 

ََِٓ ٢َ ًَََل  ব্দ ফা ওণা ম্পলওণ ঢ 
pertaininh to word, speech 

٠َطَ َٔ ًََِ َ،َْ٤ِِ ًَ َْ ًُِٔبءَ   আত, injured – 

ًُِٔبءَ  লম্মাধীঢ ফযলি, ফিা, ভুঔাত্র, 

ভুঔনর person addressed, 

speaker, spokesman, mouth piece  

َِٓ ب َٔ َِ ًََّ٢  ূফিা, ফাওযফাকী, 

াফরীর ফিৃঢাওাযী   
eloquent, fluent speaker 

ََٓ ََل ٌْ ،رِ  ّ ََل ٌْ خ َرِ  ফাওযফাকী, ুফিা, 

ফাওঝু, ফাঘার eloquent, good 

talker, talkative, garrulous 

ََٔ ٌَبَُ خ َُٓ  ওণা, ওলণাওণন, 

অলরাঘনা talk, conversation, 

discussion 

َْ ٌََرََ ُِّ  ফরন, ওণা, ওলণাওণন, 

ফিৃঢা speaking, talk, 

conversation, speech 

ٌََ زَ ُٓ َْ ِِّ  কম ফলর, ফিা, ভুঔাত্র, ঈত্তভ 

ুরুল (গ্রা), ভুলরভ ধভণঢত্রৃলফদ 
speaking, speaker, first prson 

(gram), muslic theologian 

ََّ ًُ ب= َٔ ًَُِّ  

٤َِْخ َ ًُ ح ، َٞ ِْ ًُ ٠ًًَُِطَََ  লওটলন kidney 

ًَُِْ َ١ ِٞ  লওটলন ম্পলওণ ঢ 
pertaining to kidney 

ًِْ      ًََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِْ                 
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َْ٤ ِْ ٤ ِِ ًِ َٜبدَطَ ٤ْ ِْ ٤ْ ِِ ًَِ ٚ  স্তা, চীডণ 
twopenny, cliché 

َْ٤ِِ ًِ طَ خَ  َٔ ِِ ًْ َ َْ أ  ওালণঝ, ওম্বর carpet, 

rug 

ًَََْْ  ওঢ? লও লযভান? ওঢ! 
How much! how many?   

َّْ ًَ  লযভান, ংঔযা, amount, 

quantity 

َِّٔ ًَ َ٢  লযভানকঢ, quantitative 

٤َّخ َ ّ ِٔ ًَ ٤َّبدَطَ ِّٔ ًَ  লযভান, ংঔযা, 

লফারঢা amount, quantit, 

magnitude 

َّْ ًَ َ]ٕ[َ)ّْ ًَ (ঢাওা, রুওালনা to cover, 

cover up 

 ََْ َّٔ ًَ IIফন্ধ ওযা, লঙল কদয়া to 

muzzle, gag 

ََّْ ًَ  IV াঢা রাকালনা (ওাড) toأ

provide with sleeve( a garment)  

ََٔ ّ ََطًََِ ب َٔ ًْ َ خ ،أ ََّْٔ ًُ  াঢা, অলস্তন 
sleeve, ladle 

ّ َطَ ب َٔ ًْ َ ،َأ خَ  َّٔ ًِ َ ّ ،أ ب َٔ ًِ ، ُْ ٤ْ ِٓ ًَب َ َْ أ ًِ  ফৃলঢ, 

ুষ্পদরা ফযড calyx 

ََٔ ًِ َّ ب  ভুঔফন্ধনী muzzle 

خ َ َٓ ب َٔ ًِ بدَطَ َٓ ب َٔ ًِ ،ُْ بئِ َٔ ًَ  ভুঔফন্ধনী, 

ভুলঔা, ভাক্স  muzzle, mask 

َطَ ًْءَ أًٔئ   ভারুভ, ঙাঢা, ঙত্রাও 
mushroom, truffles 

ََٔ بًَٕ  কফারা violin 

ْٗغَِ ب َٔ ًَ َ٢  ওাভানাচা ফাদও player 

of َْ٘غخ َٔ ًَ  

ج٤ُِٞ ْٔ ًَ  ভুদ্রা লযফঢণ ন, লযফঢণ লনয 

ায money exchange, rate of 

exchange 

ذََ َٔ ًَ ذ(]ٕ[َ ْٔ ًَ ) দভন ওযা to 

suppress (anger) 

٤ِذَ  َٔ ًُ  রারলঘ ফাদাভী, কাঢ় 

ঢাম্রফডণ, লঙ্গর ফডণ, লঙ্গর ফলডণয 

কখাডা, ফাদাভ raddish-brown 

,maroon, bay chestnut 

ضْوََ َّٔ ًُ ضَْواح ،َ َّٔ ًُ ضَِو٣َبدَطَ ّٔ ًُٟ  নাালঢ 
pear 

ؼََ َٔ ًَ َْٔؼ(]ف[َ ًَ ) রাকাভ কঝলন ধযা, 
to pull up (rein)  

ؼََ َٔ ًْ َ  IV রাকাভ কঝলন ধযা to pull أ

up rein 

ـََ َٔ ًَ َْٔـ(]ف[َ ًَ ) দালম্ভও য়া, নাও 

ঈাঁঘা ওযা to be haught                                                                

 ًََََََََََِٔ           ًٔـ
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ـََ َٔ ًْ َ  IV দালম্ভও য়া to be أ

haughty 

ََٔ بؿَ ًُ  কফণ, ংওায, লভওা 
pride, haughtiness 

ب َٔ ًُ َطَ ـُ ِٓ ا َٞ ؿَ ًَ  লবলনকায স্, 

অঘায, লভশ্র অঘায  vnegar 

sause, prickle, mixed prickle 

قََ ْٔ بًَ  ললল্কয ওাড silk febric 

لََ ِٔ ًَ ل(]ً[َ َٔ ًََ ) দঃুলঔঢ য়া , 

 ভতরন যা, ক্ষনাংডা যা, যং নষ্ট যা, 

তফফণ য যা to be sad, to be smutty, 

to be fade 

لََ َّٔ ًَ  II কযভ কাঁও কদয়া to apply 

hot compress 

لََ َٔ ًْ َ   (ٙ) IV দঃুঔ কদয়া to sadden أ

لََ َٔ ٌْ زَ ٍْ  X ধুয য়া, কনাংডা اِ

য়া, ওালরঘ য়া to be dark, 

smutty, to become swarthy 

لَح َ ْٔ ًُ ل ،َ َٔ ًَ ل ، ْٔ ً ওারলঘ যং, 

লনষ্প্রবঢা, দূযঢা, ওৃওায়ঢা, 

দঃুঔ, কফদনা dull, dullness, swathy, 

swarthines, grief 

، ل ٤ًَٔلَ  ِٔ ً  দঃূলঔঢ, কফদনাঢণ , বীঢ, 

ভনভযা, ওলরভাভয় sad, grieved, 

worried, gloomy 

َ، ٔبك ًَٔبكحَ  ًِ  ঘাা, কফাাঁঘওা 
compress, pack 

 ওার যলঙ্গয, ওারলঘ, ওৃওায় أًٔل
dark-colored, blackish, swarthy 

٤ل َ ِٔ  কযভ কাঁও প্রলয়াক, কাঁও رٌ
application of hot compresses, 

fomentation 

ل َ ِٓ দঃূলঔঢ, কফদনাঢণ ًب , বীঢ, 

ভনভযা, ওলরভাভয়, ওৃওায়, ওার 

যলঙ্গয sad, grieved, worried, 

gloomy, swarthy, dark-colored 

ل َ ّٔ ٌ ُٓ َ، لحَ  ّٔ ٌ ُٓ لادَطَ ّٔ ٌ ُٓ  ঘাা, 

কফাাঁঘওা  compress, pack 

ََٔ ًَ َطََ به  َٔ ًْ َ وَ أ  কফল্ট belt 

وََ َٔ ًَ َوادَطَ َٔ ح ًََ  ওলডওাঞ, করাায 

ছাাঁছলয, াঢর beam, iron grider, 

arm 

َْٞ ُٔ ٌْ هَ َٓ  ঔাফায লট লফলল a 

dish of meat and vegetables 

بِهُىَطَ َٔ ُوىَ ًَ ْٔ ًُ  শুল্ক, ূল্কবফন 
customs, customhouse 

ًَِ ُو ْٔ ًُ َ٢  শুল্ক লফলয়ও relating to 

customs 
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ََبهَِ ْٔ ًُ طَ ََبِه٣َّخَ  ْٔ ًُ َ١  লযফাফাী 

(লযর, কাডী) conductor (railroad, 

streetcar) 

ََِ َٔ ًَ َ]ٕ[)َِْٔ ًَ ) ধযা, দঔর ওযা, to 

grip to seize (٠ٛ)  

ََِ َّٔ ٌَ َ V কুাঁ ر ঘলও মায়া, ঘুল 

মায়া, ংকুলঘঢ য়া to 

contact, to shrink, to be wrinkled 

ََِ َٔ ٌَ ْٗ VII কুাঁ اِ ঘলও মায়া, ঘুল 

মায়া, ংকুলঘঢ য়া, অাঁঝ 

ওযা, ফাধাপ্রাপ্ত য়া, গুটিয় 

মায়া, ঈন্না য়া, অত্মভগ্ন 

য়া, লি ঞ্চয় ওযা to 

contact, to shrink, to be wrinkled, 

be cramped, to rcoil, be 

reoccupied, be self absorbed, to 

gather ones strength 

ََْ ْٔ خ ًََ  এও ণাফা a handful 

 َِ ِٔ ًَ ،َ  ِ ٤ْ ِٔ ًَ  দক্ষ, লনুন skilled, 

skillful, crafty 

َّخ َ ب َّٔ ًَ َّبدَطَ ب َّٔ ًَ  লঘভঝা pincers 

ََٔ ٌِ ْٗ َُ اِ ب  কালড, ঢন্ভয়ঢা, 

অত্মভগ্নঢা  absorption, 

preoccupation, self absorption 

ٌََ ْ٘ ُٓ َِ ِٔ  কওাাঁওডান, অফদ্ধ, ওলম্পঢ, 

কাললঢ, ঢন্য়, ওলম্পঢ, অত্মভগ্ন 
shurnk, cramped, convulsed, 

absorbed, pre-occupied, self-

absorbed 

غََ َٓ ًَب  ,III খুভান, চলডলয় ধযা [ًٔغ[َ

ফা ওযা to sleep to embrace, 

to have sexual intercourse (ٙ)  

َْ٤ ِٔ غَ ًَ  লফঙানাঙ্গী bedfellow 

َََ ِٔ ًَ ٍَْٞ(]ٕ[]ً[]ى[َ ُٔ ًُ ََٔبٍ، ًَ  ) 

ূডণ য়া, মণামঢ য়া, কল 

য়া, to be perfect, to be whole, to 

be concluded 

َََ َّٔ ًَ  II ূডণ ওযা, কল ওযা, 

ওামণওযী ওযা, লনবূণ র ওযা, 

মূ্পডণ ওযা to finish, to wind up, 

to execute, to perfect, to 

complement 

َََ َٔ ًْ َ  ,IV ূডণ ওযা, কল ওযা أ

ওামণওযী ওযা, লনবূণ র ওযা, 

মূ্পডণ ওযা to finish, to wind up, 

to execute, to perfect, to 

complement 

ًََََََِٔ             ًَٔ 
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َََ َٓ ب ٌَ VI ূডণ য়া, লনবূণ رَ র য়া, 

ভাপ্ত য়া, লযে ওযা, be 

finished, to mature, to be perfect   

َََ َٔ زَ ًْ VIII ূডণ য়া, লনবূণ اِ র য়া, 

ভাপ্ত য়া, লযে ওযা, be 

finished, to mature, to be perfect   

َََ َٔ ٌْ َ ز ٍْ  ,X ূডণ ওযা, কল ওযা اِ

ওামণওযী ওযা to finish, to 

complete, to carry out 

باَلَ َٔ ًَ ٍَ ب َٔ ًَ دَطَ  লযূডণঢা, ূডণাঙ্গঢা, 

লযূযড, লযভালপ্ত, ঈংায 

লযেঢা, perfection, 

completeness, completionion 

 َ٢ُِ ب َٔ ًَ ٤َُِبدَطَ ب َٔ ًَ  লফরালঢা, লফরাী, 

luxury, luxurious- ََ٤ُِ ب َٔ بدًَ  
লফরাদ্রফয, লফরা, লফরালঢা 
luxuries, luxuey 

بََُ َٔ خ ًََ  মা ূডণ ওলয, ূযও, 

ংলমাচন, মূ্পযও that completes 

, a complement, addition, 

supplement 

ََٔ ًْ َ ََُأ  লধও মূ্পডণ, লধও ঠিও 
more complete, more perfect 

َْ٤ ِٔ ٌْ ََ رَ  মূ্পডণঢা, ূযডওযড, 

ভান, লযূডণ, ঈংায, 

লযভালপ্ত, ম্পাদন completion, 

complementing, perfecting, 

perfection, conclusion, 

consummation, 

َِِْ٤ ِٔ ٌْ ٢َ رَ  ূডণঢা ম্পলওণ ঢ relating 

to completion 

ََِ ِٔ ٌْ خ َرَ  ূযও, মূ্পযও 
complememt, supplement 

 ٍَ ب َٔ ًْ  ,মূ্পডণঢা, ূযডওযড اِ

ভান, লযূডণঢ, ঈংায, 

লযভালপ্ত, ম্পাদন completion, 

complementing, perfecting, 

perfection, conclusion, 

consummation, 

ٌََ ََ رَ ُٓ ب  ভিয়, এওলত্রওযড, 

integration, unifi-cation 

 َ٢ِِ ُٓ ٌَب  ভন্বয়ী,ুংঢ  integrativeرَ

ََٔ زِ ًْ ًٍَاِ ب  ূডণঢা, লযেঢা, 
completion, maturity 

ََٔ ٌْ زِ ٍْ ٍَ اِ ب  ঈংায, লদ্ধান্ত, 

ভালপ্তওযড, কলওযড conclusion, 

termination, finishing 

ًَََََََََٔ                   َََََََََََََ ّٖ ً 
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ًََ طَ َِخَ  َٔ ًَ ََ ِٓ ب  লনবূণ র, ওৃলত্রভ, 

ূডণাঙ্গ, ভাপ্ত, ূডণ, ফঝা, ওলফঢায 

ঙলন্নয নাভ perfect, genuine, 

complete, full, completed, whole, 

entire, name of a poetic meter  

خَ  ِِ ِٓ ب ٌَ  মূ্পডণ রূল, ূডণাঙ্গবালফ ث

রম্বা wholly, totally 

ََلدَطََ ِّٔ ٌَ ُٓ ََ ِّٔ ٌَ ُٓ অনতনযক্ত accessories 

ٌََ زَ ُٓ ََ ِٓ ب  লনবূণ র, ুংঢ, মূ্পডণ, 

লফলচ্ছদয perfect, integrative, 

complete, integral 

ََٖ ِٔ ًَ َ، َٖ َٔ ًَ َ]ً[]ٕ[)َْٕٞ ُٔ ًُ ) রুওান, 

রুলওলয় ণাওা, ুপ্ত ণাওা খাটি 

ভাযা to be hide, to hide, to be 

latent, to ambush (ك٢)  

ََٖ َّٔ ٌَ َ  V শুলয় লক্ষা ওযা, াঁৎ ر

কলঢ ণাওা to ambush, to wait 

lying (ٍ)  

ََٖ َٔ ٌَ َ ز ٍْ  X রুলওলয় শুলয় ণাওা اِ

রুলওলয় যাঔা, to hide, to lie 

concealed 

َ٘خ َ ْٔ ًُ  ঙালন (লঘালঔয) cataract 

َْٞ ُّٔ ًُ َٕ  লচযা, লচলয cumin 

 َٖ ٤ْ ِٔ ًَ َ٘بُءَطَ َٔ ًُ  রুোলয়ঢ, াঁrকলঢ 

শুলয় ণাও, াঁৎাঢা, ককান 

অিভন hidden, lying in ambush, 

ambush, secret attack 

ََٔ ٌْ َٓ َطَ  ٖ ِٓ ٌَب َٓ َٖ  রুওালনায স্থান, 

অিভলনয ককান ফস্থান 
place of hidding, ambushscade 

ًََ َٖ ِٓ ب  রুোলয়ঢ, ুপ্ত, ককান 
hidden, latent, secrate 

ْ٘غََ َٔ ًَ، َْ٘غخَ  َٔ بًَ  ঢালযয মন্ত্র, 

ফাদযমন্ত্র, বাআলরন য় stringed 

instrument, violin  

ٚ َٔ ًَ অন্ধত্ব blindness 

بُءََََّ َٜ َٔ ًَ طَ  َٚ ْٔ ًَُ ٚ َٔ ًْ أ জন্ান্ধ born blind 

 َ٢ ِٔ ًَ طَ بحَ  َٔ ًُ ، بء  َٔ ًْ َ  ,স্ত্র লজ্জঢ أ

াী, ফীয, aemed, heroic, brave 

ٕ ْٞ ُ٤ ِٔ ًَ َٗبدَطَ ْٞ ُ٤ ِٔ ًَ  রলয, রাও lorry, 

truck 

ََّٖ ًَ َ]ٕ[) ّٖ ًََ َ،ََْٕٞ ًَُ٘  ) রুলওলয় যাঔা, 

কঠলও যাঔা, অশ্রয় কদয়া রারন 

ওযা, লভলরলয় মায়া to hide, to 

cover, to shelter, to abate (ٍَ٠ٛ) 

ََٖ ًََّ٘  II রুলওলয় যাঔা, ান্ত ওযা, to 

calm, quiet,  to hide (٠ٛ)   

ََََ ّٖ  ً٘ي             ً
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ََّٖ ًَ َ  IV, যাঔা, রুলওলয় যাঔা to keep أ

secrate (٠ٛ)  

ًَْ ََّٖاِ زَ  VIII রুলওলয় ণাওা, ককালন 

ণাওা to be hidden 

ََّٖ ٌَ َ ز ٍْ  X রুলওলয় ণাওা, অশ্রয় اِ

ঘায়া, ান্ত য়া, অযালভ কায়া 
to be hidden, to seek shelter, to lie 

comfortably, to calm down 

،  ٖ ًَ َ٘بَٕطَ ًْ ،أَ َّ٘خَ  ًِ َٖ أ ًِ  অশ্রয় স্থান, 

ঠাওলন, অশ্রয়, লবকভন, ফাা, 

ফালড, অফা place of shelter, 

asylum, cover, refuge, home, 

house, habitat 

ًَََّ٘ َطَ ُٖ خ ًَََ٘بئِ  ুত্রফধু, ারী 
daughter-in-law, sister-in-law 

ََّ٘ خ ًَِ  ঠাওলন, cover 

ًََُّ٘ ًَُّ٘بدَطَ َ٘بَٕ، خ ًَِ  ঙাউলন, ঙাদ 
shed roof, roof 

َ٘بَٗ ًِ َ٘بَٗبدَطَ ًِ ،َ ُٖ خ ًَََ٘بئِ  ঢীলযয ঢূডীয 
quiver 

َْٞ ًَبُٗ َطَ ُٖ ا٤ِْٗ َٞ ًَٕ  ঘুরা stove 

َْٞ ًَبُٗ َََ:ٍَ َّٝ َٕاال ْٞ ًَٕبُٗ  লটলম্বয ভা 
December 

َْ٤ًَِ٘ َٖ  রুোলয়ঢ, ঠাওা, ংযলক্ষঢ 
hidden, concealed 

 َٕ ْٞ ُ٘ ٌْ َٓ ঢাওা, রুওালনা hidden, 

concealed 

ًََ٘بهَ   লওনাযা, ধায, াড edge, 

hem, boarder 

تَ ًَََ٘  ওডা, callosity 

ًََ ،َ ِ٘ت  ٌْ ِ٘تَ ُٓ  ওডা ডা ঘভণ 
callous (skin) 

َْ٘غوَُ ًٝ  ওযাঙ্গারু kangaroo 

َْٞ ك ًَُُ٘  ওৃঢজ্ঞঢা ingratitude 

َْٞ ك ًََُ٘  ওৃঢজ্ঞ ungrateful 

ْ٘لُهَ  ًُ  যচন, রফান, resin benzoin 

ْ٘لُهََ ًُ ح ًَََ٘بِكُهَطَ  চঢুা shoe 

ًَُْ٘ َُ لُ  ফাঘার talkative, blabber 

ًََ٘يََ ًََْ٘ي(]ٗ[َ ) লঞ্চঢ ওযা 

(ভাটিলঢ কাাঁঢা), চভা ওযা, 

ারা ওযা, ংগ্র ওযা, ংযক্ষড 

ওযা to accumulate, to store 

(under ground), ro heap up, ro 

collect, to save 

زََ٘يََ ًْ  VIII ওঠিড য়া, ফলরষ্ঠ اِ

য়া, ংগ্র ওযা, রুলওলয় যাঔা 
to be firm, be sturdy, to collect, 

hide 

ىَ  ْٞ ًًَََُُْ٘٘ يَ طَ  ধন, ম্পদ treasure 
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ِ٘يَ ًََ  ি, ঘাা, ফলরষ্ঠ, ুঞাভ 
strong, strudy 

زَِ٘بىَ  ًْ  ,ফলরষ্ঠ, ুঞাভ, ফলরষ্ঠঢা اِ

ফরফত্তা, strong, strudy, strudiness, 

stoutness 

زََ ٌْ ِ٘يَ ُٓ  ঘাা, ি, লিারী, ফলরষ্ঠ, 

ংকুলঘঢ, বাযী, firm, compact, 

strong compressed, massive 

زََ ٌْ َ٘يَ ُٓ  চভাওৃঢ, রুওালয়ঢ, কপ্রালণঢ 
accmulated, hidden, buried 

ٌََ َ٘ ًَ ًَْٞ(]ف[َ ًُُ٘ ) ছাডু কদয়া to 

sweep  (٠ٛ) 

ٌََ ًََّ٘  II ছাডু কদয়া to sweep  

ًََ ٌَ ْ٘  লযষ্কাযওযড, লযচ্ছন্নওযড 
sweeping, cleaning 

ًَََّ٘ ًَ ب  ছাডুদায sweeper 

ٍََ خ ًَََ٘ب  ফচণ য, ভয়রা, অফচণ না, 
refuse, sweepings, garbage 

َْ٤ًَِ٘ ٌَ  নাও ফযাক nose bag 

َْ٤ًَِ٘ ٌَ  ললনকগ্ synagogue 

َََ ٤ِْ٘ ًَ َطَ ٌُ خ ًَََ٘بئِ  কীচণ া, ললনকগ্, 

ভলন্নয church, synagogue, temple 

ََِ ًََ٘ َ،َ  ٢ َِ ٢َ ًََ٘بئِ  মাচওীয়, clerical 

َََ َ٘ ٌْ ِٓ َطَ ٌُ ٌَبِٗ خ ََٓ  ছাডু broom, 

ًََُّ٘ َ، َّخَ  َُ ًَُّ٘ب ب  কওলঝ কনয় ঙলফ 

(ঔফলযয ওকচ) scrapbook 

ََّ بدًََ٘ب  কভৌলরও লফলয়, নীলঢভারা 
fundamentals, principles 

ْ٘ـََ وًَ  ওযাঙ্গারু kangaroo 

ًََ٘قََ ًََْ٘ق(]ٕ[َ ) াাযা কদয়া, লখলয 

কদয়া, াাময ওযা to guard, to 

sureound, to assist (ٙ)  

ًَبَٗقََ  III অশ্রয় কদয়া, যক্ষা ওযা, 

ায়ঢা ওযা to shelter 

َ٘قََ ًْ  IV অশ্রয় কদয়া to shelter أَ

زََ٘قََ ًْ  VIII লখলয কদয়া, অফদ্ধ اِ

ওযা to surround, to enclose (٠ٛ)  

ًََْ٘ َطَ َ٘بف  ًْ قَ أَ  া, প্বাণলদ, াঔা, 

ঙায়া, অশ্রয়, লফফডণ, বাাঁচ, ফক্ষ 
side, flank, wing, shdow, shelter, 

pale, fold, bosom 

ًَُ٘بكَخ َ ًَُ٘بكَبدَطَ  ঔাফায লফলল a 

kind of snaks 

َْ٤ًَِ٘ َطَ قَ ًُُ٘ق   ায়ঔানা, ঝয়লরঝ, 

toilet, washroom 

زَََ٘ ٌْ قَ ُٓ  কখযাওৃঢ, ফদ্ধ, লখযা 

surrounded, enclosed (ة)  

ًٌَََََََ٘              ًَََََََٞ٘ 



43 

ٌََ ًََ٘ ٌَبدَطَ خ ًَََ٘  ওলপ যাঔায াত্র 
coffee pot, 

ََٖ ٌََ ْ٘ ًَ َ]ًٌٖ٘[ ফাায় ণাওা, ফাা 

ফাাঁধা, স্থায়ী য়া, অলরঙ্গন ওযা 
to stay at home, to sttle down, to 

nestle, to cuddle up 

زََََ٘ٚ ًْ  ,VIII প্রওৃঢ ফস্থা ফুছা [ً٘ٚ[َاِ

নুধাফন ওযা, ঢদন্ত ওযা, 

ককাডায় মায়া, to pursue, to 

investigate, to understand 

throughly 

َََٚ٘ ٌْ زَ ٍْ  X ঈদ্ঘাঝন ওযলঢ ঘায়া اِ
to seek to explore 

َ ْٚ٘ ًُ  ঘযভ, ঢযন্ত, ভূর, াযভভণ, 
extreme, core, essence 

َٜبد ٌَُّ٘ َ٘بدَ=ََرَ َٜ ٌَ  رَ

زََِ٘ ٍْ َ،اِ َ٘بء  ًْ بءَ اِ  নুধাফন ওযড, 

কবীলয প্রলফওযড, ঈদ্ঘাঝন 
persuing, penetration, exploration 

ًَََ٘ب َ٘ب٣ََخ(]ٗ[]ٕ[]ً٘ٞ،٢ً٘[َ ًِ ) আলঙ্গঢ 

ওযা, রক্ষন লালফ কনয়া to allude 

   (ةَػٖ)

٠ًَََ٘ ٤ََْ٘خ(]ٗ[َ ًُ ) ঈনালভ টাওা to 

call by surname (٠ٛ)  

ًَََّ٘٠  II ঈনালভ টাওা to call by 

surname (٠ٛ)  

ٌَََّ٘ ٠رَ  V ঈনালভ লযলঘঢ য়া 

to be known by surname (ة)  

زَََ٘ ًْ ٠اِ  VIII ঈনালভ লযলঘঢ য়া 

to be known by surname (ة) 

ََ٤ْ٘ ًُ خ ٠ًًََ٘طَ  টাও নাভ, ঈনাভ 
surname 

َ٘ب٣ََ خ ًَِ  লযাক্ষ লবফযলি, আrলঙ্গঢ, 

আাযা, লযাক্ষয কখালনা, লবপ্রায় 
indirect expresion, allusion, indirect 

declaration 

َُْٚ٘ ٢ََِّ٘ػ ٌْ َٓ  রক্ষন লালফ প্রওালঢ 
metonymically expressed 

ٌََ ُٓ٠ًّ٘  টাও নাভওৃঢ surnamed 

وََةََ ْٜ ًَ  ,লফদযুঢালয়ঢ ওযা]ًٜوة[ََ

সু্থরানু ওযা to electrify, to ionize 

َوةََ ْٜ ٌَ  II লফদযুঢালয়ঢ য়া to be رَ

electrified, ro be ionized 

َوثََ ْٜ خ ًََ  তফদযুঢীওযড, লফদযুৎ 
electrification, electrocity 

وََ ْٜ ًَ بِهُةَطََ َٜ ةَ ًَ  আলরওরন elctron 

َوث٢َِ  ْٜ ًَ ইজরওট্রিনয়ান, আলরওলরও 

electrician, electric 

ًٞ٘                  ًَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٖٜ 
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َوث٤َِخ ْٜ ًَ নফদুযৎ electricity 

٤ِْوةَ  َٜ ًُ ٤ِْوثَبدَطَ َٜ ًُ   আলরওরন 
elctron 

٤ِْوث٢َِ   َٜ ًُ  আলরওরন ম্পলওণ ঢ 
pertaining to electron 

َوثََ ْٜ ُوثَبَ،ًَ ْٜ بءَ ًَ  রুদাব াণয, 

লফদযুৎ amber, electricity – 

ْوثَبءَُ َٜ ٌَ  কাডী, রলর car, trolly اُ

ُوث٤ًَََََّ ْٜ ًَ َ، ُوثَبئ٤َِّخَ  خ َْٜ  লফদযুৎ , eletricity 

وََ ْٜ ٌَ ةَ ُٓ  লফদযুঢায়ীঢ,  eletrically 

charged 

 َ٢ َِ ٤ْ ِٛ َو ْٜ ًَ  আলরওলরা কভক কনটিও 
electromagnetic 

ََٓ َو ْٜ بًَٕ  রলদ াণয amber 

َْٜ ًَ َطَ ف  ْٞ ُٜ قَ ًُ  গুা, কঢণ , কহ্বয 
cave, hollow, cavity  

َََ َٜ ًَ ٍَْٞ(]ف[]ٕ[ ُٜ ًُ ) ভধযফয়ী য়া 
to be middle aged 

َََ ُٜ ًَ ََُخ(]ى[َ ْٞ ُٜ ًُ ) ভধযফয়ী য়া 
to be middle aged 

َََ َٜ زَ ًْ  VIII ভধযফয়ী য়া to be اِ

middle aged  

َطَ  َ َّٜ ًُ ََ ْٜ ًَ ভধযফয়ী middle-aged 

َُخ َ ْٞ ُٜ ًُ  ূডণাঙ্গঢা (ফয়) maturity of 

age 

ًََ َطَ َُ ِٛ ا َٞ ًَ ََ ِٛ ب  ললঞয ঈলযয 

লদও, লশ্বয স্কলন্ধয লন্ধস্থর 
withers, upper part of back 

ََٓ ب َٜ خ ًََ  লনষ্প্রবঢা, নীযঢা, 

ফন্নঢা, দফুণরঢা dullness, 

bluntness, weakness 

ََٖ َٜ ًَ بََٗخ(]ٕ[]ف[َ َٜ ًَ ) বলফলযৎ ফরা 
to tell the future 

ََٖ َّٜ ٌَ َ  V অকাভ ফরা, বলফলযr ফরা ر
to prophesy, to predict 

بََٗ َٜ خ ًََ  নুভান, বফীলযদ্রৃাডী 
prediction, prophesy 

بََٗ َٜ خ ًَِ  বলফলযr ওণন, বাকযফরা 
divination, fortunetelling 

َْٞ ُ٘ ْٜ دَ ًَ  মাচওলকলয, গুরুলকলয 
priesthood 

رَِ ْٞ ُ٘ َٜ ًَ َ٢  মাচওুরব, মাচওীয় 
priestly, clerical 

ََٜ ٌْ َٓ َٖ  প্রঢযালদ, তদফফাডী oracle, 

prophecy 

َ٘بدَطَرََ ُّٜ ٌَ َُّٜرَ ٌَ َٖ  নুভান, 

বলফলযদ্রৃাডী , predicrion, prophecy 

 ًََ َطَ  ٕ ب َٜ ًُ َ٘خ ، َٜ ًَ َٖ ِٛ ب  তদফযজ্ঞ, বলফলযr 

ফিা, মাচও diviner, fortune taller, 

priest 

 ًٞهَََََََََََََََ              ًَََٜٖ
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ٌََ زَ ُٓ َٖ ِّٜ  বলফলযr ফিা, তদফজ্ঞ 
diviner, fortuneteller 

َ٘خ َ ْٜ ًُ  কনওডা, লঙন্নাং, ঝুওযা, 

অফচণ না, লঙাঁযা, চীনণ rag, shreds, 

scrap, junk, tattered 

َ٘غَِ ْٜ ًُ َ٢  কনওডা ংগ্রওাযী, 
ragpicker 

ََّٞ ًُ ادَطََ َّٞ ًُ ،ٟ ًٞ اء َ،ً َٞ ح ًَِ  লঙদ্র, কঙাঝ 

চানারা aperture, skylight, small 

window 

َِ٘٤ْ ُِ ا َٞ ًَ طََ ٤ِ٘٤َْخَ  ُِ ا َٞ ًَ َ٢  ঘালফয লভলস্ত্র 
locksmith 

َْٞ ًَ َطَ اة  َٞ ًْ َ ةَ أ  ালন ালনয গ্পা 
drinking glass 

ًُْٞثوَِ ١َ ًَجَبِه١َطَ  ব্রীচ bridge 

ث٤َِْ ْٞ ًَ ََ  পুঝাঢ pavement 

رََ ْٞ ًُ ارُِوَطَ َٞ وَ ًَ  ওঢণ নওাযী, কনৌওা, 
cutter, yawl 

صَوَ  ْٞ ًَ  প্রঘুয, মণাপ্ত, মণাপ্ত , কফী 

লযভান much, abundant, plentiful, 

large quantity 

صََ ْٞ ًَ ََ  চাালচয শ্চাদবাক stern 

of ship 

ٌََبكَُ ًَبكََ-٣ََ  ,লওঙু ওযায ভুলঔ )ًٞك(َ

লনওঝফঢী য়া, প্রায়আ to be on 

the point of, be about –  

ٌَبكََ ًَبكََ،اَلَرَ بَ َٓ  ওদালঘৎ, মঔন.. 

ঢঔনআ hardlt, no sooner…  

ٌَبكَِ ُْ ًَبكََ:َثِب  প্রায়, ওালঙ almost, 

nearly 

 

كََ َّٞ ًَ  II স্তু ওযা, কাদা ওযা to [ًٞك[َ

pile up 

كََ ْٞ ًَ طَ اكَ  َٞ ًْ ح َأ  কাদা, ারা heap, pile 

ك١َ  ْٞ ًُ ংজওজত লরঔা, ংলওঢ লফলয়ও 

encoded 

هََ َّٞ ًَ  ,II কাঁঘালনা, কভডালনা  [ًٞه[َ

কুন্ডলর ওযা, দঠৃভুলষ্টলঢ ধযা to 

roll up, to wwind, to clench 

هََ َّٞ ٌَ V ককারাওায য়া, কুাঁ رَ ওলডলয় 

ণাওা, এও ালণ লভান (ফর) 
to be round, to be curled up, ro 

form ball 

َْٞ ًَ َطَ اه  َٞ ًْ َ ،أ ه  ُٞ ًْ َ ٤َْوإ،أ هَ ًِ  ঈলঞয 

লচন,, ওাভাযারা, ঘুলি, ায 

(ওাভালযয) camel saddle, forge, 

furnance, bellows 

 ًََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّٞ     ًٞه
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هََ ْٞ ًُ َطَ ه  َٞ ح ًَُ  কচরা, গ্রাভ, কঙাঝ 

য, ফর ddistrict, village, small 

town, ball    

اهََ َٞ ًُ ائُِوَطَ َٞ ح ًََ  কভৌঘাও beehive 

 َِٝ َه ْٞ ًُ َ١  ককারাওায ম্পলওণ ঢ, 

relating to globe, globular 

ََٞ ٌْ ِٓ َ، َهحَ  َٞ ٌْ هَ ِٓ  াকলড turban 

ََّٞ ٌَ هَ ُٓ  ফলরয ভঢ, ককারাওায bball 

saped, globular 

َهعََ ْٞ ٌَ ُْ خ َثِب  ভলষ্ঠও বালফ, াআওালয 
in the bulk, wholesale 

َْٝ ًُْٞهكُ َٗبدَطَ ْٝ َٕ ًُْٞهكُ  কফষ্টনী, লপঢা, 

লফনুলন, াচালনা cordon, rribbon 

lace, braid, trimming 

َْ٤ ٍِ ًُْٞه َٜبدَطَ ٤ْ ٍِ ًُْٚٞه  ওাাঁঘুলর, ব্রা, 
corset 

هَِ ْٞ ًُ ، ِه٣ْي  ْٞ ىَ ًُ  ফরূফণও ওাচ forced 

labor 

َْٞ ًُ َطَ اى  َٞ ًْ َ ،أ  ٕ ٤َْيا ىَ ًِ  ভক, কঙাঝ চায, 

চক  small jug, mug 

َْٞ ًُ ٍَبدَطَ ْٞ ًُ ًَ  কঙাঝ িাভ small 

drum 

ََٞ ًُ ٌَ ِّ٣  ুন্নয, বার, ান্ত, ঘঝলঝ 
nice, ffine, beaytiful, handsome 

ََٞ ًْ َ ًَ أ  লধও ুন্নয, লধও 

ঘভৎওায, লধও ভলনাযভ more 

beautiful, nicer prettier 

ٍَظَ  ْٞ ًَ  াভুলদ্রও ভাঙ লফলল 
swordfish 

ََُ َّٞ ًَ IIজভা ওযা, ারা ওযা to heap 

up, garher up 

ََّ ْٞ ًُ َطَ  ُ َٞ خ ًَُ  বাটি, ঘুলি klin 

َْٞ ًُ اع ََطََ َٞ ًْ َ ٤ْؼَبٕ،أ ع ًِ  ওলব্জয াড, 

কুনআ, কওান, বাাঁচ(াআ), ফফাাঁওা, 

কভাড (যাস্তা)  wristbone, 

elbow, angle,bend, curve, turn, 

bend(road)  

فََ َّٞ ٌَ  V এওালণ ফাাঁধা to [ ًٞف[َرَ

band togather 

كَِ ْٞ ًُ َ٢  কুপায লধফাী, কুপায 

করঔা, Kudic, Kkufic writing –  

َْٞ ك٤ُِّ ْٞ ٌُ ٕاُ  কুপায ফযাওযডলফদ the 

Kufic gramamarians 

ك٤َِّخ َ ْٞ ًُ ِك٤َّبدَطَ ْٞ ًُ ًُل٤َِّخ ،  ভাণায রুভার 

লফলল kerchief (headdress)  

ًََ ْٞ ًَ ُتَطَ ًِ ا َٞ تَ ًَ  ঢাযা, কঘালঔয 

ঙালন star, opacity of cornea (eye) 
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ََٞ تَ ًَ ًِ ًَجَََا ْٞ ًَ خ َطَ  ঢাযওা, গ্রু, 

কনাদর, াটিণ  star, group, troop -  

ََٞ تَ ًَ ًِ ا  কনাদর squadron 

ًَجَِ َٞ ًَ َ٢  ঢাযওায ভঢ, ঢাযওা 

লফলয়ও pertaining to star 

 ََ ز٤ِْ ًْ ًُٞ  ওওলঝর, লভলশ্রঢ ভদ 
coktail 

ًّٞ]َََّ َّٞ ًَ ] II  স্তু ওযা to pile up 

(٠ٛ) 

ََّ َّٞ ٌَ َ  ,V স্তুওৃঢ য়া, বাাঁচ ওযা ر

ধ্বল স্তু য়া to be piled up, 

to crumple, ro collapse in a heap 

َْٞ ًَ ّ َطَ ا َٞ ًْ َ بَٕ،أ َٔ ٤ْ ًِ َّ  ারা, কাদা, স্তু 

heap, pile – ََٔ ٤ْ بًِٕ  অফচণ না স্তু, 

ফলচণ য স্তু garbege pile, refuse 

pile 

خ َ َٓ ْٞ ًَ بدَطَ َٓ ْٞ ًَ ّ َطَ َٞ ًُ َ،َ ّ ا َٞ ًْ َ  ,ারা أ

কাদা, স্তু heap, pile 

ْٗغَِ ْٞ ُ٤ َْ ِٓ ْٞ ًُ َ٢  ওলভন ফযফায়ী 
commission merchant 

ِك٣َُْ٘ ْٞ ُٓ ْٞ ًُٞ  লফঙানায ালয  

কঝলফর bedside table 

 

ََٕ ًَب ََٗخ(]ٕ[َ ْٞ ُ٘٤ْ ًِ ٤ََبٕ، ًِ ،َْٕٞ ًُ ) য়া, 

ণাওা, খঝা to be , exist- 

ََٕ ًَب + ভানুফ(লফলধয়) =লওান লওঙু 

য়া 

ََٕ ًَب +ভাদী = ভাদী ফাইদ (past. 

perf)  

 ভুদালযয়া = ঢীলঢয ভয় +ًبٕ

প্রওাও 

َ+َ َٕ ًٍَب  লধওালয য়া ro 

belong to - َََُُٚث٤َْذ َٕ ًَب  

ٍَ+ َٕ ًَب  =লমাকয be qualidied for 

َْٖ ِٓ َ+َ َٕ ًَب   = লধওালয য়া ro 

belong to 

َ+ََػ٠َِ َٕ ًَب  = অলযালঢ, অলঢঢ 
incumbent on, 

َ+َا٠َُِ َٕ ًَب   = ফযাদ্দ, অলযালঢ 
assigned to, share of   

ََٕ َّٞ ًَ  II তঢযী ওযা to make 

ََٕ َّٞ ٌَ َ  ,V তঢযী য়া, কঠিঢ য়া ر

ঈৎন্ন য়া    to be created, 

to be formed 

ََٕ ٌَب زَ ٍْ  X লফনয়ী য়া, দঃুস্থ اِ

য়া, লনলচলও ভণড ওযা, 

লনলচলও লযঢযাক ওযা to be 

ًّٞ          ًٕٞ 
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humble, miserable, surrender, 

abandon 

ٕ ْٞ ًَ إَطَ َٞ ًْ َ  ,ত্তা, লস্তত্রৃ, ন أ

খঝনা, being, existance, event, 

incidence –  

َْٞ ٌَ ُْ ٕا  লফদযভানঢা, ফাস্তফঢা, 

ৃলণফী, লফশ্বভ্রভাণ্ড the exsiatant, 

realiry, the world, the universe 

 َ٢ِٗ ْٞ ًَ  লফশ্বভ্রভাণ্ড ম্পলওণ ঢ 
relating to the universe 

 َٕ ٤َب ًِ  লস্তত্রৃ, ত্তা, প্রওৃলঢ, াযাং, 

being, exsistance, essence nature 

َْٞ ٌُ ٕا٤َُ  কমাকপর the sum total 

ٌََ َٓ طَ َ٘خَ  ٌِ ْٓ َ ٖ،أ ًِ ب َٓ َٕ أَ ب  দাডলনায স্থান, 

স্থান, কুস্থর, স্থর, ফস্থান, 

ঠিওানা, প্রফন্ধ (ফআ),ফায 

চায়কা, ভমণাদা, গুরুত্রৃ, ঈলস্থলঢ, 

ফস্থা, লযলস্থলঢ  place to stand, 

pplace, site, spot, location, locality, 

passage, importance,position, 

ppresence, situation , circumstance 

ٌَبََٗ َٓ ٌَبَٗبدَطَ خ ََٓ  চায়কা, স্থান, 

ঠিওানা, লযস্থলঢ, ফস্থান, ভমণাদা, 

ওঢৃক্ষ, প্রবাফ place, location, 

situation, position, authority, 

influence, rank, dignity 

ٌَبَِٗ َٓ َ٢  স্থানীয় local 

ٌَب٤َِّٗخ َ َٓ  স্থালনও spatiality 

َْ٣ ِٞ ٌْ َٖ رَ  কঞড, অওায, কঞডওযড, 

ৃলষ্ট, ঈৎলত্ত  forming, shaping, 

formation, creation, origination – 

 َٖ ٣ْ ِٝ ب ٌَ  ৃচন, স্তযভলষ্ট (লরা) رَ
formation 

َُّٞ ٌَ َ َٕ ر  ৃলষ্ট, চন্, ূঘনা, ঈদ্পফ, 

ঈন্নয়ন,  কঞন, genesis, birth, 

origin, rise, formation 

ٌَبََٗ خ َاٍِزِ  নলঢ, দঢযাক, লনলিয়ঢা 

প্রদানওযড submission, 

reaignation, passivity, yielding 

ًََ َٖ بئِ  লস্তত্রৃ, লফদযভান, লস্তত্রৃীর, 

ফলস্থঢ, ৃলষ্ট, এওঝা ত্তা, চীফ 
being, exsisting, existent, ssituated, 

located, aaentity, vreature, cteation 

بدًَبئََِ٘ –  লচলনল, মা ফঢণ ভান  
thing, skmething, exsisting 

ٌََ ُٓ َٕ ِّٞ  স্রষ্টা creator 

 َٕ َّٞ ٌَ ُٓ  ৃষ্ট, ৃলষ্ট, কঠিঢ, তঢযী 
made, cteated, composed, made 

up (ٖٓ)  

ًٕٞ                 َََََْ٤ً 
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َْ٤ ٌِ زَ َْ ُٓ َٖ  দস্ত, লনমণালঢঢ, 

দঢযাকওৃঢ, লফনয়ী humiliated, 

oppressed, resigned, ssubmissive 

ْٗزَْوارَُّ ًٞٞ  ঘুলি, ঐওয, ঠিওা, 

ঐওযভঢয agreement, accord, 

contract 

ٌُْوكَارَُ ْٗ ًُٞٞ ফলন্নাফস্ত,কঞন, যপা 

(দাঢা,গ্রলঢা) settlement, 

composition 

ََٟٞ ًَ َ]ٗ[)٢ًََّ ) দগ্ধ ওযা, কঙাঁওা 

কদয়া, কঙাঁওায লঘলওrা  ওযা, 

ওাভডান, কাডান, ঘাা, আলস্ত্র ওযা, 

ভাওণ া ওযা to burn, to cauterize, 

to ttreat with cautery, to bite, to 

burn, press, to iron, to brand 

ََٞ زَ ًْ ٟاِ  VIII দগ্ধ য়া, কঙাঁওা 

ঔায়া, কললঢ য়া, আলস্িওৃঢ 

য়া to be burned, be cauterized, 

pressed, be ironed 

ًََ َ٢  কাডড, ওলষ্টও দন, কলড, 

আলস্ত্রওযড burning, cauterization, 

pressing, ironing 

خ ٤ًََََّ  এও কাডা, এও ভাওণ া a 

burn, a brand 

اء َّٞ ًَ  যলনন্নওু, লনন্নাওাযী, কম 

আস্ত্রী ওলয, কলডওাযী slanderer, 

ironer, presser 

ا٣ََ َّٞ خ ًََ  ভলরা আস্ত্রী ওাযী, আস্ত্রীওাযী 
ironing woman, ironer 

٣َخ َ ِٞ ًَ  ঘা, বাাঁচ (ওাড) press, 

crease 

ََٞ ٌْ ِٓ ،ٟ ًٞ ٌْ َٓ َطَ  ٝ ٌَب اح ََٓ  আলস্ত্র, কযভ 

করাা, ওঝালয flatiron, hot iron, 

cautery 

ٌَْ َٟٓ ًٞ  আলস্ত্রওযায স্্না ironing 

establiahment 

ِع٢َ  َٞ ٌْ َٓ  কম আস্ত্রী ওলয, কলডওাযী, 

ধূী ironer, pfessor, laundryman 

٢ٌَ ُِ ،َ٢ًَ  মাালঢ, মলদ, মালঢ, মালঢ 

ওলয, ঈলদ্দলয so that, in order that, 

in order to 

 َ ح َٞ ًُ َٟطََ ًٞ ًُ লঙদ্র, কঙাঝ চানারা 
aperture, small window  

٢ًََاَلَ ٢ٌََاَل،َ ُِ  মালঢ না ওযলঢ, 

ালঙ…  in order not to, lest…. 

ب َٔ ٤ًَْ بَ،َ َٔ ٤ٌَْ ُِ  মাালঢ, মলদ, মালঢ, 

মালঢ ওলয, ঈলদ্দলয so that, in 

order that, in order to 

 ٤ًق             ٢ً
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، ٤ًََّخَ  ََ=َٟ ًٞ ًُ َ٢ًَ নছদ্র apperture, small 

window  

َْ٤ًَ ذ٤ًََََْذََٝ  ঢাআ ঢাআ, ভুও 

ভুও, এআবালফ এআবালফ so and 

so, such and such, thus and thus 

 

ًَبكََ ك(]ٗ[]ًٞك[َ ْٞ ًََ َ) লনওঝফত্তী 

য়া to be nearer 

ًَبكََ ٤ًََْل(]ٗ[]٤ًل[َ ٤ْلَحَ، ٌِ َٓ ) প্রঢাযনা 

ওযা, লডমন্ত্র ওযা, ক্ষলঢ ওযা to 

deceive, to conspire, to harm 

ًَب٣َلََ  III প্রঢাযনা ওযা to deceive 

ًََ طَ ٤َبكَ  ٤ْل ًَِ  ঙর, কওৌর, ওাযঘুল, 

ঘারালও, প্রঢাযনা, কওৌঢুও 
evasion, trick, artifice, slyness, 

deception, dodge 

٤ْلََ ٌِ َٓ ٌَب٣ِلَُطََ ح ََٓ  কওৌর, ওাযঘুল, 

কওৌঢুও  ঘারালও, লফঘক্ষড নীলঢ, 

লডমন্ত্র, evasion, ruse, aartidice, 

prudent policy 

َْ٤ ًِ َطََ ٤َو  ًْ ٤َْوإَ،أَ وَ ًِ  ায bellows 

ًََ ًَب ٍََخ(]ٗ[]٤ًٌ[َ ٤َب ًِ ،ٌَْ٤ًَ  ) 

ঘঢুয য়া, ুন্নয য়া, ান্ত 

য়া, অওলণনীয় য়া, to be 

clever, ffine, handsome, attractive 

ََّ٤ًٌَََ  II ওভনীয় ওযা, ভালচণ ঢ ওযা, 
to refine, to make elegant 

َْ٤ًَ ٌَ  ঘওঘও বাফ, ঘারাও, 

ফুলদ্ধভান, বার, ভালচণ ঢ smartness, 

cleverness, intelligence, elegance 

ٌََ َّ٤ًَ IIফযাজক বডালনা, to pack in 

bags 

َْ٤ ًِ َطَ  ً ٤َب ًْ َ ََخ ،َأ َ٤ًَ ٌَ  কছারা, ফযাক, 

ঝাওায ণলর sac,bag, purse,  

 ٌَ ٤ْ ًَ চারানও, ছওছলও বাফ, ফুলদ্ধ ভত্তা 
smartness, cleverness 

ًََ َطَ  ً ٤َب ًْ َ ٠ََ،َأ ٤ْ ًَ َّ ََخَ  ّ ِ٤ًَ َطَ  ً ٤َب ًِ ٌَ ِّ٤  
কয়ানা, ফুলদ্ধভান, লফঘক্ষড, প্রাজ্ঞ, 

দদক্ষ, বার,  ুন্নয, ভালচণ ঢ, 

অওলণনীয়, ান্ত,sly, smart,skillful, 

nice, fine, elegant, attractive, 

comely 

ٍََ ٤َب خ ًَِ  ধূঢণ ঢা, ঘাঢুযী, দক্ষ, 

ছছওছলও বাফ, লফঘক্ষনঢা, 

ঘঢুযঢা, ালন্ডঢয, বদ্রঢা, বযঢা, 

ওৃঢজ্ঞঢা, ওভনীয়ঢা, ঘঢুযঢা 
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deception, skill, smartness, 

skyness, sagacity, courtesy, 

gracefulness, elegance 

َََََّ٠ََ ًِ َطََ  ٌ ٤ْ ًٌَُِ َ٤ ًْ َ أ চটজট, 

কয়ানা, smart, sly - ٌَُ َ٤ ًْ َ  লধও أ

ফুলদ্ধভান, লধও ঘঢুয, লধও 

দক্ষ, লধও ঘভৎওায smarter, 

slier, more skillful, nicer 

ٌََ ُٓ َ،َ ََبر٢ِ  ِّ٤ٌَ ُٓ ٌَ ِّ٤  ককার ওযায 

ওাযী, ঙ্গভদণও bath attendant, 

masseure 

ََّ٤ٌَ ُٓ ٌَ  লফঘক্ষন, য়ানা, ঘঢুয, 

ফুলদ্ধভান  smart, sly, shrewd 

 

٤ًَََّقََ  রূ কদয়া, লযলভঢ [ ٤ًق[َ

ওযা, ঈলমাকী ওযা, লনয়ন্ত্রন 

ওযা, ঈিলঢ ওযা, ভাঢার ওযা    
to shape, to fit,  modify, to 

rregulate, to exhilarate, to 

intoxicate  

٤ٌََّقََ  V রূ কনয়া, ভালনয়া رَ

কনয়া ঈিলঢ য়া, ঈদ্ঘাঝন 

ওযা, াভানয, ভাঢার য়া, 

ধূভান ওযা to be shaped, to be 

adopted,be cheerful, ro reveal, be 

intoxicated, to smoke 

ق٤ًََََْ  (প্রশ্নলফাধও, অশ্চমণলফাধও 

যপ) কওভন? কওভন…!-َ٤ًََْق

 ?ঢুলভ কওভন অঙ َؽبُُيََ

(iinterrogative, exclamtory particle) 

how? How...! 

ََٔ ب٤ًَْلَ  মালাও, কমলওান ঈালয়আ 

ঈও however, howsoever 

َْ٤ًَ قَ طَ  َْٞ فَ ٤ًُُ  ফস্থা, দা, কভচাচ, 

ভলনয ফস্থা, বার কভচাচ, 

অনন্ন state, ccondition, 

mood,humor, state of mind, 

pleasure َْٞ فَ ٤ًُُ  কঘঢনানাও, 

অলপং narcotics, opiate 

٢َ ًَِل٤ْلَِ  ঔাভলঔয়ারী, গুডকঢ, 

স্বচ্ছাভূরা, লফলফঘনাভুরও arbitrary, 

discretionary, optional, qualitative 

خ ٤ًََِْل٤ََّ  অঘযড, কভচাচ, ম্পদলগুড, 

প্রওৃলঢ, ফস্থা, দা manner, 

mode, pproperty, quality, nature, 

condition 

َْ٤ِ٤ ٌْ قَ رَ  কঞডওযড, কডন, 

লনভণানওযড, কঞন, লবলমাচন, 

 ٤ًَ            ٤ًق
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ন, ভিয়, লযফঢণ ন, 

নুকুনওযড লনয়ন্ত্রন, ফনণনাভুরও, 

ঈাধী, কমাকযঢা, forming, shaping, 

fashioning, formation, adaptation , 

adjustmentmmodification, 

regulation, conditioning 

٤ِّلََ ٌَ ُٓ ٤ٌَِّلَبدَطَ خ َُٓ  এয়ায ওলন্ডালনং 

স্থানা, এয়ায ওলন্ডনায (َُ٤ٌَِّلَخ ُٓ

اءَِ َٞ َٜ  airconditioning installation (اُ

, air conditioner 

كََ ُِ َّ٢ٌ بدَ ُٓ  কঘঢনা নাও, অলপং 
narcotics, opiates 

ٌََ ٤ْ ًَ َطَ  ٢ ًِ خ ٤ًَََب  লটভ, egg 

ٍََ ًَب ٌََبٍ(]ٗ[]٤ًَ[َ َٓ ،ََْ٤ًَ ) ভাা, 

ফযাদ্দ ওযা, ংবাক ওযা to 

measure 

َََ َّ٤ًَ  II ভাা to measure 

َََ ًَب٣َ  III ভান লফলনভয় কদয়া to 

return like for like 

َْ٤ًَ َطَ  ٍ ٤َب ًْ َ ََ أ  ভা, ধাযড ক্ষভঢা 
measure, hholding capacity 

ََِ٤ْ ًِ ٤ََْلدَطَ خ ًَِ  ভা লফলল 

(লওরা-য) a dry measure 

َِِْ٤ًَ َطَ  َ ٤ْ ٌِ َٓ َ٢  ভালমাকয, অয়ঢন 

লযভা ম্পলওণ ঢ measurable, 

volumetric 

ََّ٤ًَ ٍَ ب  চনদানওাযী, কম ঠিও 

চন ওলয, বূট্টা চনওাযী 
mmeasurer, who determines the 

weihgt  

َط َُ ٌَب٤ِْ٣ ََََٓ٤ ٌْ ِٓ ٍَ ب  ভা, লযয চন 
measure, a dry measure 

َْٞ ُٔ ٤ْ ًًَ  াঘও য gastric juice 

ََ٤ ِٔ ٤ْ بءًِ  যায়ন লফজ্ঞান chemistry 

ََٕ ًَب ]ٗ[)َْٖ٤ًَ ) লফনয়ী য়া to be 

humble 

ََٕ ٌَب زَ ٍْ  X লফনয়ী য়া to be اِ

humble 

ََٞ ٤ْ إًَ  লন গ্র planrt Saturn 

ث٤َِْ ْٞ ل٤ً  ুন্নয cupid 
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 "ٍ'' 

কঢআঢভ ক্ষয  َّ  । اَل

 ফৃলদ্ধ ফা প্রফধণলনয 

(augmentation) ক্ষয 

লালফ ফযফহৃঢ য়। 

 যপ (particle) রূল َ،ال

َ، ٍٍََِ  এয ফযফায : 

o ََُ٘بَك٢. অভালদয অলঙ 

(দালফ)… we have 

o ََ..ًََُُٚنَا  ঢায 

(লধওায) অলঙ he 

shall have 

o ََُُٚএয ফা ঢায অলঙ he 

or it to have 

o َََٓبَََُ٘ب  (লও ওাযন, ালণ) 

অভালদয লও অলঙ ফা 

লয়লঙ ? -  َََٓ َََُٗوََبََُ٘بَأالَّ برِ ...  

(ূযা 2:247) 

o َُُٚ ালণ, with 

o ٠ُِ  অভায to me 

o َََٓيََََُب  কঢাভায ওা লয়লঙ?  

What happed to you?  

 

o ُٜب এঝায চনয for it 

o ٍَِ  লবঢলয, ভলধয (ك٢ ণণ 

কদয়) in, within 

o ٠ُِ  অভায চনয for me 

ٍ                  
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o ٍَِ  ফালদ, লয, যফঢীলঢ 

( لََث٤ََْ ণণ কদয়) after, 

afterward 

o ٍَِ  লনওলঝ, ওাঙ, (ََْ٘ل  ِػ

লণণ) near, nearby – َ ٤َََِِْخَ  ُِ

ذََْفََِ  

o ٍَِ  , ালণ, চনয with, 

along with, for  - َِِْلَ'٣وخ ُِ  
ঈদ্ধালযয চনয, ত্রাড  

o ٍَِ  ঈলয, ঈয, লঢণ , 

নুালয (َػ٠َِ লণণ) 
upon, over, above, 

according to. َِٕ  ভুলঔয َُِْلَكْمهب

ঈয (ূযা 17:188-9)  

o ٍََ  লফজ্ঞলপ্ত ভূরও 

ِزَّْج٤ِ٤ذَِ) ُِ)ফা for the 

‗purpose of notifying‘ the 

addressed  ََكلًََُٟي 
কঢাভায চনয ভুলিড 

কদয়া লয়লঙ। 

o ٍََ  অশ্চমণ কফাধও, 

(exclamatory) ََي٣ْل ََُظَوك  
মালয়দ ওঢ বার! How 

excellent, is Zeyad!  

o ٍَِ  লঢলযি (redundant) 

– ফালওযয না-কফাধও 

ায়ও َََ ٤َُِلَْؼَ َ َٕ ًََب  ٓبَ

ওযলঙর না 

o ٍ.. ْٕ             লনশ্চয়=  ا

( ََّٕ اَ-(ণণলদয়ا ْٝ ًَبكُ ََْٕ ا َٝ
َٗيََ ْٝ زَِليُّ َْ َ٤ ُِ  লনশ্চয় ঢাযা 

কঢাভালও লফঢালযঢ ওযঢ 

(ূযা 17:76) 

o َُّا٩ ٍَََ-ْثزِلآء(َال   ) শুরুয ফা 

ٍ of inception (before 

subject)-লনশ্চয়ঢা, কচাড 

কদয়ায চনয(emphesis) 

جوَْ- ًْ ًْوََُهللاَِأ  লনশ্চয় অিায স্বযডআََُِٝن

কশ্রষ্ঠ। 

o ٍ - লফঘুযঢ ফা displaced 

( َياْؽَِوََ ُٔ ذَُاُ ) (শুরুলঢ َّٕ  آ

ণাওলর)– َُجََو ًْ ُوَهللا٥َِِ ًْ َِم ََّٕ  اِ

o ٍ চফাফ ( ََََُّٞال اةَِاَُغ ), 

লণয চফাফ    

ংলক্ষপ্ত ٍَ]-ٍََ٣ََب، َى٣ْلَ –ََى٣لَ ٣بَََُي٣ْل  ٍَ ٣َبَآ  এয 

ংক্ষ, লময়ালদয লযচন] 

 ٍ        ى٣ْلَ 
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o ٍََ  (কচাড কদয়ায 

 ,প্রওৃঢ লক্ষ -(ؽوف

ঢযআ, ফযআ, লনশ্চয়আ 
truly, verily, certainly, 

surely 

o ٍََ  (লমাকী ُٞال) মলদ 

না (َََِي َٜ  মলদ ُٞالَربةََُ

না ঢফা ওযঢ, ক 

ধ্বং ঢ) 

o ٍََ  (লমাকী ُٞ) মলদ 

ْٗلَغَْ) َََٕأ ٌَب َٛنََاَََُ َََْ ًَْ٘ذَرَْلؼَ َُٞ 

মলদ ওযঢ ঢলফ 

ঈওাযী ঢ) 

o ٍََ   লণয (ؽوف)َ ُوىَََ  ْٔ -َُؼَ  

কঢাভায চীফলনয ণ! 
by your life 

o ٍََ  ণগ্রন ওাযী ََُّال)

َ ََّٖ َِْ(َ-َٝهللا٧ََِْؽَظ َََ رَََِو٢َِّاُوَ

َ َٕ ٤ْْاُوُوآ ٌِ اَُؾ  অিায 

ণ, অলভ অর 

কওাযঅন ভুঔস্থ ওযফ।  

o ٍَِ ফযাঔযাভূরও َْ٤ِِ -(ََِاُزَْؼ

ََٜ ٧ََِْْك ফুছায চনয  

o ٍَِঅলদভূরও َُّ ا٧ٓوَِال -

( زََ ٌْ تَْرَ  ঢুলভ লরঔ, write)  

o ٍَِ  চনয, লক্ষয, প্রলঢ, 

ওাযলন, স্বালণণ, ভলয়, মঔন, 

কমভন, দ্রৃাযা, for, on behalf 

of,  in ffavour of, for the 

sshake offor the purpose 

of, at the time of, when, 

as,by 

o ََِ  ,ওাযলন, চনয ٧ِْع
because of, for 

o َْٕ ؽوفَ ংলমাকী) اِل

conjugation) কম, মালঢ, 

মালঢ ওলয, মাালঢ, that, 

so that, in order to 

ُِئََّلَ  মালঢ না ওলয, ালঙ খলঝ 

ঢাআ in order not to,lest 

o ََّٕ ٧ِ (ংলমাকী ؽوف)এ 

প্রক্ষালঝ কম, ওাযলন, চনয 
on the ground that, 

because, for 

o ََُِيََُِن  ুঢযাং, ঢএফ, এআ 

ওাযলন, therefore, hence, 

that is why, for that reason 

اُثب٤ُّخ َالَ                   َ، َّٖ ًِ ًَِال ٖال  
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o ََٔ ٤ٌَ ٌََب،َُِ َُِْ٢  (ংলমাকী 

 লম, মালঢ, মালঢ(ؽوف

ওলয, that, so that, in 

oorder that, in order to 

o ُِٔب  (ংলক্ষল ََْ ُِ) কওন? 

লও চনয? লও ওাযলন? 

Why? Whrefore? For what 

reason? 

o ََبم َٔ اُِ  কওন? Why? 

o ََن َٜ اُِ  ুঢযাং, ঢএফ, কম 

ওাযলন, therefore, hence, 

that is why, for that reason 

 ,না -(যপ particle, adverb) ال

কভাঝআ না , নয়, এওটি  না, 

এফং না, not, no (particle) , not, 

never, nay, not at all, neither, nor 

(adverb) 

 

o ٤خُ(َال ِٛ  ,Prohibitive (  اُّ٘ب

লনললধ ভূরও- َٛتَْالَ ٣َْن  কম 

 না don‘t go  

o َاَُّ٘بك٤َِّخََُال) ) Negative, না-

ূঘও – ََُْال َٜ أْك  অলভ ফুলছ 

না  

o ال(না-ূঘও, চালঢকঢ َاُّ٘بك٤ِخ َ)َ

ٌْ٘(َََالَاََُٚ ِِْغ ُِ-    

o ال(ংলমাচনী لَخََُال ِٛ اُؼب )conj 

ل َ– ِٓ َالََؽب  ٍَ  َفَوَطَثََِل

o ََّ٤ُِ خ َالَاُثَب  ঈদালনঢা, মত্ন, 

ঈদালন অঘযড 
indiffetence, indifferent 

attitude 

o َّبِػ٢ َٔ  অাভানজও asocialالَاِْعزِ

o َأْفََله٢َِ ال অনননতও amoral 

o ََٕطََال أْكِه١َ الَأْكِه٣ُّٞ ংয়ী 

skeptic 

o ََّخ َالَأْكِه٣  ংয়ফাদ, 

specticism 

o َ الاَّٗب٤َِّٗخ স্বাণণীনঢা, স্বাণণ 

যায়ডঢা, unselfishness, 

selflessness,  

o َبئ٢َِ ال َٔ ْٗزَ أ এওননষ্ঠতা লফীন 

uncommited 

o َََب٢َِٗ ال ْٗ اِ অভাননফও inhuman  

o َبصَُال َٔ رَ অভতা asymmetry  

o الَرََ٘بُظو অভতা asymmetry 

o ََّ٤ َِ ْ٘ خ َالِع  মায কওান 

চাঢীয়ঢা নাআ , যািীন 
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being with out nationality, 

statelessness 

o َِؽيث٢َِ ال দরীন independent  

o َِ٘٢َ الِك٣ْ  ধভণীন, without 

religion  

o ََّخ َالِك٤ِ٘٣ْ  ধভণীনঢা, 

কঔাদাীনঢা irreligion, 

goodlessness 

o َِٓ ٍَب ٢َ ال  ললভটিও লফলযাধী, 

আহুলদ লফলযাধী anti 

semitic 

o ََّ٤ ِٓ ٍَب خ َال  আহুলদ লফলদ্রৃল anti-

semitism 

o ٌَِ ِْ ٍِ ٢َ ال  কফঢাযমন্ত্র, কযলট 

 ম্প্রঘায, কযলট, 

কযলট ফাঢণ া wireless, 

radio, rradio broadcasting 

o َُه ْٞ ُّؼُ  ,লঘঢন ফযলি اال

বলঘঢন ভন, লঘঢনঢা 
the unconcious, 

uunconcious 

mind,unconciousness 

o َِه ْٞ ُّؼُ ١َ ال  লঘঢন, জ্ঞ, 

নফলঢ unconcious, 

unaware 

o َِّ ئَ ال  লওঙুআ না, ঢুচ্ছ, ূনয 
nothing, light, nil 

o ََّ٤َّْئ٤ِ خ َال  লস্বত্রৃীন, 

ওামণওযঢা 
nonexistance, nullity 

o َ٢َِِ ال َػْو অজমৌনক্তও irretional 

o َكَْوِو١َ ال অজভরুদন্ডী প্রাডী 
invertebrate 

o َ٢َِٗ ال ْٞ هَبُٗ অনফধ, কফঅআলন 

unlawful 

o َبِك٣َّخ َال َٓ অফস্তুফাদ 

immaterialism 

o َال،َ ٤َُِّخَ  جَب ُٓ جَباَلَال ح َُٓ  লনলফণওায 

অঘযড, ঈদাীনঢা 
indifferent attitude, 

indifference 

o َال َٙ زََ٘ب ُٓ অীভ infinite  

o ََٛج٤َِّخال ْن َٓ আদনেও াণণওয 
ideological difference 

o ًَََِّي٣ ْو َٓ خ َال  লফলওন্ধীওযড, 

decentralization 

o ََّ٤ُِ ْٝ ُئ َْ َٓ خ َالَ  দালয়ত্রৃীনঢা, 
irresponsibility 
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o َِغ٢َ َِٓال َٜ ْ٘ ননয়ভ 

ফলণ বূঢ(াঞযিভ) 

extracurricular  

o َ٠ال ًٔ ْ٘زَ ُٓ স্বাধীনতা, ভুলি 

freedom 

o ََالَِٗظ َّ ب  লনয়লভয বাফ, 

লফৃঙ্খরা lack of system, 

confusion 

o ََٜ ب٣َخ َاََُلِٗ  ীভ, ভান 

অিাঢায়ারায গুড, the 

infinite, the Almighty (s.t)  

o ََٜ بئ٢َِ الِٗ  নন্ত, ীভ 
infinite  

o َبئ٤َِّخ َال َٜ ِٗ অীভতা infinite 

o َاع َال َٝ অজ্ঞাণ unconcious 

o اََُلِٝػ٢জ্ঞাণীনতা  

unconciousness 

o ََاَلدএটা নয় it is not, it was 

not– َ َٖ َالَدَِؽ٤ْ  ٓ َ٘ب َٓ  ঢঔন 

পাাঁলওয ভয় লঙর না  there 

was no time for evasion 

o َْه َٝ ك َالُى  নলবানীর, অওাী 

নীর, azure 

o ََٝ ْهك١َ الىُى  নলবানীর, 

অওাী নীর, ুনীর, 

কাঢ়নীর azure, aazure-

blue, cerulean 

o َ ْهم٣ّخ َٝ  ,নীর যং الُى

অওালয নীর azure, 

blue of the sky 

o َْ٤ ٍِ ٚ َاَل  লপঢা, দলড lace, 

cord 

 IV দঢূ কপ্রযন ওযা to [٧ى[َأ٧َََىََ

send a messenger (ا٠ُ)   

ََ،َ َِي  َٓ ََلئُِيَطَ َٓ َ، ٌَخَ  ََلئِ َََٓ٨ْ ىَ َٓ  
কপলযঢা, দঢূ, ংফাদ ফাও 
abgel, messanger, envoy 

ٌَِ ََلئِ َٓ َ٢  কপলযঢা ংিান্ত, লফত্র, 

ঐশ্বলযও  pertaining to angel, 

heavenly 

،َاَلَ َّٖ ًِ ٖاَل ًِ  মালাও, এঔন , এঔন 

মণন্ত, লওন্তু however, yet, but 

ََ  ঘওঘক্ ওযা, ছরও (٧٧ح(٧ََْ٧ََ

কদয়া, ঘওভও ওযা, লভঝলভঝ 

ওযা, জ্বরজ্বর ওযা, নডান 

(লরচ), to shine, glitter, sparkle, 

glimmer, beam, to wag, to nod 

 ٧ّ             ٧٧ح
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ََ  ,II ঘওঘক্ ওযা, ছরও কদয়া ر٧َْ٨ََ

ঘওভও ওযা, লভঝলভঝ ওযা, 

জ্বরজ্বর ওযা, to shine, 

glittermsparkle, glimmer, beam 

ََ ح ٧َْ٧ََ  ঘওভও, দীলপ্ত, অবা, ঈদ্পা, 

ঈজ্জ্বরঢা, প্রলঢবা, প্রবা, ছরও, 

দযুলঢ, লভঝলভঝ shine, glow, 

brightness, brilliancy, flash 

ََ ءَ ٧َْ٧َ  লঘওলঘও, ছরও, অলরা, অবা, 

জ্বরয, লওযড, ঠিও অনন্ন, 

লনলদণ াল পূলঢণ , ভুিায ফযফায়ী 
glitter, flash, light, gleam, perfect 

joy, unfrilled gaiety, dealer in pearls 

َطَُُْئُُئَْ  ٢ُِ ٥ ভুিা, pearls 

 ভুিা লফলয়ও relating to ُُئُُِئ١َ 

pearls 

 জ্বরজ্বলর, জ্জ্বরয, দীলপ্ত ر٨ََُُْئَ 
shining, radiance, brilliance 

ز٨َََُِْ ئَ ُٓ  ছওছলও, লঘওলঘলও, 

লধলওলধলও, ছরওালন, ঘভওালন 
glistening, glittering, flashing, 

sparking 

 

ََّ َ  ,ফযালন্ডচ ফাাঁধা (٧ََّْ(]ف[٧ََ

কভযাভঢ ওযা, ছারাআ ওযা to 

dress, to repair, to weld 

ََّ خ،َُْئّ(َ]ى[ََُُئ َٓ خ،٥ َٓ َ٨ْ َٓ ) আঢয 

য়া, নীঘ য়া, ীন য়া, 

চখনয য়া, য়ঢান য়া to 

be ignoble, lowly, base, mean, vile, 

evil 

ََّ٥ III এওভঢ য়া, ভানানআ 

ওযা, মণাপ্ত য়া, মণামঢ য়া, 

অলাল ওযা, ালন্ত স্থান ওযা, 

ঐওযভঢয অনা, to fit, be suitable, 

be adequet, be adapted, to make  

peach, make harmony, to bring 

about reconciliation,  

ََّ َ  IV কভযাভঢ ওযা, ীনবালফ أ٧ْ

ওযা to be repaired, to act meanly 

ََّ َ ُْزَؤ  VIII ভযাভঢ য়া, ংলালধঢ اِ

য়া, ছারাআওৃঢ য়া, এওভঢ 

য়া, এওালণ য়া, লনযাভয় 

য়া (ক্ষঢ), ভলফঢ ওযা, 

লভলরঢ য়া to be repaired, 

corrected, bewelde, be in harmony, 

to agree, to go togather, to unite, to 

gather, to meet 

 ُّتََََ                                    ٧ّ
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َْ٧َ َّ  জ্জীওযড, কিলং, মুিওযড, 

কচাডা, ংলমাক, কভযাভঢ dressing, 

bandaging, joining, xonnection, repair 

َّ ُُئَْ  ীনঢা, লনঘুঢা, চখনযঢা, 

দষু্কঢা, নষ্টালভ, ওৃনঢা, ভঢা, 

লযচ্ছন্নঢা baseness, 

meanness, vileness, wickedness, 

miserliness, untidiness, iniquity 

َْ ُِئَْ  ালন্ত, ঘুলি, লভরন, ঐওয, এওঢা, 

াদৃয, দঢৃ়ঢা, ভিয় peace, 

aagreement, union,unity, 

conformity, consistancy, harmony 

ََٓ خ ٧ََْ  ফভণ, কচাডা ফভণ vuirass, pair 

of cuirasses 

ّ َطَََُئ٤َِْ ُِئَب ،َ بء  َٓ بٕ،َُُْئ َٓ َْ ُُْئ  ম্মান 

চনও, নীঘ, লনওৃষ্ট, ীন, চখনয, দষু্ট, 

ওণয, ভলরন, লওঝা lowly, low, 

base, mean, vile, wicked, filthy, 

dirty, miserly 

ََٓ ََلْء خ ََٓ  াদৃয, মণাণণঢা, 

ঈমুিঢা, কমাকযঢা, ালন্ত স্থান, 

অলাল, ঐওয, ভলভরন, ঘুলি, 

ঐওযঢান adequacy, 

appropriateness, suitability, fitness, 

peacemaking, union, harmony 

ََلَ ُٓ َْ ئِ  লবলমালচঢ, ভালনঢ, 

ঈমুি, মণামঢ, ভানানআ, 

ুলফধাচনও, নুকুর, প্রন্ন, আচ্ছওু, 

লভর, দৃয, adapted, appropriate, 

suitable, fit, convenient, favorable, 

agreeing, harmonizing 

ََٓ باَل  রাভা (প্রাডী লফলল) llama 

َْٞ ُٛ دَ اَل  প্রবূত্রৃ, কদফত্রৃ diety, 

godhood, divinity 

َُٛ رَِال ْٞ َ٢  অধযালঢও, ধভণঢত্রৃলফদ 
theological, theologian  

اءَ  َٝ
ْ٧َ ওঠিন মন্ত্রনা, ঘযভ দদুণা 

severe distress, hardship 

 َ١ْ٧ ভন্থযঢা, ভন্নকলঢ, ধীযঢা 

দীখণূত্রঢা, িালন্তওযঢা slownwss, 

tardiness , tediousness 

ٌَِ ٢َ اَلئِ  াধাযন করাও, ধভণলনযলক্ষ, 

াংালযও, লাদায, আলরৌলওও 
layman, secular, laic, lay 

 আলরৌলওও ঢাফাদ laicism الئ٢ٌَِ 

 ,ণাওা, ফস্থান ওযা (َُجَّذ(َ]ٕ[َََُتََّ
to remain, stay 

 ،(ُجَت(َ]ً[ََُجِتََ
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 ,লফঘক্ষন য়া (َُجَبثَخ(]ى[ََُجُتََ

মুলিঙ্গঢ য়া, ফুলদ্ধভান য়া 
to be sensible, resonable, 

intelligent 

 II াাঁ কফয ওযা, লযয َُجَّتََ

ভুরফস্তু তঢযী ওযা to karnel, to 

produce karne (grain) 

 V লনলচলও তঢযী ওযা, লজ্জঢ رََِجَّتََ

ওযা to prepare one self, to gird 

one self 

َطَََُ ة  ْٞ تَ ُُجُ  াাঁ, লযয ভূরফস্তু, 

লবঢলযয, ভজ্জা, কওন্ধফস্তু, কভৌলরও, 

কওলন্ধয় kernels, core, the 

innermost, marrow, prime – اُجبة 
হৃদলন্ড, ভন, ফুলদ্ধভত্তা, ওাযন, কফাধ 
heart, mind, iintellect, reason, 

understanding 

َطََُجََّ خ ََُجَّبد   ফুলওয ঈলযয ং, 

করা (শুয), কম ংল শু 

মলফ ওযা য়, কখাডায ফলভণয 

ফুলওয ং, কটী upper part of 

the chest, throat (animal), site of 

slaughtering, breast collar of 

horse‘s harness, martingle, 

بةَ ُُجََ  ভজ্জা, ভূরফস্তু, ায, াাঁ, 

প্রধান, বার ং  marrow, core, 

gist, prime 

ُِجَّبُءَطََُج٤َِْ َ تَ أ  কফাধ, মুলিঙ্গঢ, 

লঘঢন, লফঘক্ষড, ফুলদ্ধভান 
understanding, 

ِج٤َْرَََلَ ِْ تَ ِث٤ُْتَطَرَ  করাফন্ধ, ফন্ধনী 
collar 

جَُئح ََُجَُئادَطَََُ  লংী lioness 

خ ََُْجزََ  কানা ভাঙ carp 

 লদ্রৃধা (َُجَبس،َُجَش،ُُْجش،َُْجش(َ]ً[ََُجِشََ

ওযা, কলডভল ওযা, কভলন ঘরা, 

ফস্থান ওযা, ণাওা, ওযলঢ ণাওা, 
to hesitate, tarry, to abide, remain 

 ,V লদ্রৃধা ওযা, কলডভল ওযা رََِجَّشََ

কভলন ঘরা, ফস্থান ওযা, ণাওা, 

ওযলঢ ণাওা, to hesitate, tarry, to 

abide, remain 

ََُ، ،ُُْجش  جَشَ َُْجش   লদ্ধধা, কলডভল, কদযী, 

ফস্থান, hesitation, delay, stay 

خ َُُْجضََ  ল্প কদযী, লফযলঢ, াভলয়ও 

ফস্থান, short delay, ppause, 

temporary stay 

ُجلََََََََََََََََََََََََ               ُجئََََ  
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ََُ، ـ  َـ َُْج جَ  ফাফরা চাঢীয় কাঙ a 

vriety of acacia tree 

خ ََُجََقبدَطََُجَقََ  প্রলর, ঈভওাযী 

প্রলর ointment, emollient plaster 

َـ َُج٤َِْ  সু্থর, ভাংর, নাদুনুদু 
muscular, obase, robast, ffleshy 

ك(َ]ٕ[َََُجَلََ ْٞ  ,লফদ্ধ ওযা, রাকা (ُُجُ

অঝলও যাঔা, অঝলও মায়া, 

কভলন ঘরা, ফস্থান ওযা, ণাওা, to 

stick, adhere, abide, remain 

 II অঝলও যাঔালনা, চভাঝ َُجَّلََ

ফাাঁধান (ভ), বলঢণ  ওযা, to 

cause to adhere, mat ttogather, to 

felt(wool, to full (٠ٛ)   

ُْجَلََ  ,IV ি ওলয চডাআয়া ধযা أْ

করলক ণাওা, অঝলও কদয়া to 

cling firmly, adhere, stick (٠ٛ)  

 ,V িওলয চডাআয়া ধযা رََِجَّلََ

করলক ণাওা, অঝলও কদয়া, এও 

ালণ করলক ণাওা, চঝফদ্ধ য়া, 

কললঢ য়া, কখারালঝ য়া, 

কভখাচ্ছন্ন য়া, ভনভযা য়া to 

cling firmly, adhere, stick (٠ٛ), to 

stick togather, to be feltedm, be 

comoressed, clouded, overcast, be 

gloomy  

طَ كَ  ْٞ ُْجَبك ،ُُجُ َ ْجل َأ ُِ  চভাঝফাধা ভ 

(শু) felt 

جِل َََُ  ভ wool 

جِل َََُ  লনলফড, ংঢ, ঞাা, দঢৃ়, কম 

স্থান কণলও লডনা compact, 

dense, integrated, one does not 

quit his place 

 ভানুললয চঝরা, দীখণায়ুয ُُجَل َ

রূও প্তভ কুন a mass of 

men, seventh vultire(a metaphor of 

longivity)  

ُِْجلََ طَ ح َُِجَلَ   লং ফা কখাডায 

কওয, লভয ঝুল, mane (lion, 

horse), felt hat 

طَُُْجلََ ح َُُجَلَ   চভাঝফদ্ধ ভ ফা 

ঘুর,শু করালভয চভাঝ matted 

wool or hair, felt 

 শু করালভয চভাঝজঢযী َُجَّبك َ

ওাযী, শু করালভয চভাঝ 
feltmaker, felt 

ح َُُجَّبكَادَطَُُجَّبكََ  লচলনয ওম্বর, 

কখাডায ওম্বর horse blanket, 

saddle blanket 

ُجٌ           ُجلَََََ
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َِجَّلََ ُٓ  কভখাচ্ছন্ন, খন কভলখ ঠাওা 

অওা overcast, heavily clouded 

sky 

ٌََ  ,লযধান ওযা (ََُجَش،َُُْجش(]ً[ََُجِ

লজ্জঢ ওযা, কাাও যা tto pt 

on, wear, dress ( ٛ٠ )   

ٌََ  ,II কাাও যা, ঠাওা, কভাডান َُجَّ

কঔাদাআ ওযা, াচান, দঔর ওযা, 

ঙাআয়া কপরা, স্পষ্ট ওযালনা, 

মৃ্পি ওযান, চটির ওযালনা, 

প্রঢাযনা ওযা, to wear, to attire, to 

cover, to inlay, to overcast (self 

with pallor), to make iinvolved, 

complicated ( ة٠َََٛٙ)  

ٌََاَلثََ  III কভরালভা ওযা, খলনষ্ঠ 

ফনু্ধ, খলনষ্ঠ কমাকালমালক ণাওা, 

লযলফষ্টন ওযা (লযলফ) to 

be inimate, to be in close contact, 

to sorround (٠َٛٙ)  

ٌََ ُْجَ َ  IV কাাও যা, ঠাওা, অফৃঢ أ

ওযা, to wear, to cover, line (٠َٛٙ)  

ٌََ  V কাাও যা, অফৃঢ رََِجَّ

য়া, চলডয় ডা, ভাণা 

খাভান,জ্ঞাঢ য়া, স্পষ্ট ফরা 
to wear,be covered, to be involved, 

to meddle, be obscure, be 

equivocal ((ةَٙ)َػ٠ِ  

ٌََ ُْزَجَ  VIII ষ্পস্ঘ য়া, লভলশ্রঢ اِ

ওযা, বূর ওযা to be equivocal, to 

get mixed up, to mmistake ( َػ٠َِة

َٙ٠ٛ) 

ََُ،  ٌ ََخ ،َُُْج ٌَ جَُُْْج  চঝ, লফৃঙ্খরা, দন্ন, 

চটিরঢা লনশ্চয়ঢা, ম্ভফঢা, 

স্পষ্টঢা, tangle, confusion, 

obscurity, uncertainity 

ُِجَْ َطَ  ً ْٞ ٌَ ُُجُ  ওাড, কাাও, 

লযচ্ছদ, কওান লফলল কাাও 
clothes, clothings, dress, aapparel, 

custume 

َََ ْج خ َُِ  কাাও যায ধযন, লফলল 

কাাও, manner of ddressing, 

custume 

ُِجََ طَ ََخَ  ُْجِ َ ًَ ا ب  ফস্ত্র, লযচ্ছদ, কাাও, 

কফ, চাভা ওাড, রম্বা কাাও, 

ফন clothes, clothings, custume, 

apparel, garment, dress 

 ُجنََ              ُجٌ
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 ٌَ  ফযফহৃঢ ওাড, ডা চাভা َُج٤ِْ

ওাড, কানা ভাঙ worn clothes, 

second hand clothes, Nile carp 

َْٞ ًَ َُجُ  কাাও, ওাড, ায়ঔানায 

দ্রৃালয ফযফালযয লধ লফলল 
clothing, clothes, suppository 

ِْجََ َٓ َطَ  ٌ ََلِث َٓ ٌَ  কাাও, চাভা, 

লযধান, কাাও লযচ্ছদ, 

এওযওভ কাাও, garments, 

dress, apprel, suit –  ٌَ ََلِث َٓ  ফস্ত্র, 

ওাড, লফলল কাাও clothing, 

clothes, custumes 

ِْجَِ ٌَ رَ ٤ْ  ায়ঔানায দ্রৃালয ফযফালযয 

লধ লফলল clothing, clothes, 

suppository 

ََخ َ ََلثَ ُٓ  কমৌডফা, খলনষ্ঠ ম্পওণ , 

লনলফড কভরালভা, intercourse, 

intimate relation, close association 

- َََ ََلثَ بدُٓ  ম্পওণ , ম্মন্ধ, কাভী, 

লযলফ,াশ্বণ লযলফ relations, 

cconnections, concomitants, 

enviornment 

ُْجََ ًَ اِ ب  জ্জীওযড, অচ্ছাদনওযড, 

রঙ্কযড, কাাও যড 
clothing,dressing, garbing 

ٌَ رَََِ جُّ  ালঢনালঢ ধৃঢ, caught red 

handed  

ُْزِجََ ًَ اِ ب  দ্রৃন্ন, লন্ন, লফভ্রালন্ত, 

চটিরঢা, স্পষ্টঢা, লনশ্চয়ঢা, 
confusion , tangle, illusion, 

intricacy, ambiguity 

َْٞ ِْجُ َٓ ًَ  লযলঢ, ফযফহৃঢ 

(লাাও, লধওৃঢ, ঈচ্ছস্বীঢ, 

word, used (clothes), possessed, 

religious exuberant -  ٍََ ْٞ ِْجُ بدَٓ  
লযলধয়, লযচ্ছদ articles of 

clothing, clothes 

 َََ ِجَّ َِجَََّبدُٓ ُٓ ٌَ طَ  চলডঢ, চটির, 

স্পষ্ট, ঔলঘঢ, অফৃঢ, involved, 

intricate, obscured, inlaid, coated- 

ََبد َِجَّ ُٓ  রলচন্প, ওযলন্ড bonbon, 

candy 

زَََِ ُٓ ٌَ جِّ  ালঢনালঢ ধৃঢ redhanded  

 ٌَ ِْزَجِ ُٓ  চলডঢ, চটির, স্পষ্ট, 

ঔলঘঢ, অফৃঢ, involved, intricate, 

obscured, inlaid, coated 
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ََٜ  লনলক্ষ ওযা, to throw (َُْجٜ(َ]ٕ[ََُجَ

(to the ground) 

ََٜ  রালণ ভাযা, দ্রুঢ (َُْجٜ(َ]ٗ[ََُجَ

মায়া, to kick, to gallop(animal) 

 ফুলদ্রৃভান য়া, লনুড (َُجَبهََخ(]ى[ََُجُنََ

য়া, দক্ষ য়া, ফহুভুঔী য়া, 

ভালচণ ঢ য়া, বয অঘযলনয 

য়া to be clever, be adroit, 

skillful, versatile, elegant, to have 

refined manner 

 ফুলদ্রৃভান য়া, লনুড ( َُجَن(]ً[ََُِجنََ

য়া, দক্ষ য়া, ফহুভুঔী য়া, 

ভালচণ ঢ য়া, বয অঘযলনয 

য়া, রাকআ য়া, ভানানআ 

য়া (লাাও) to be clever, 

be adroit, skillful, versatile, elegant, 

to have refined manner, to fit, suit 

(clothes)  

 II ঈমুি ওযা, ভানানআ َُجَّنََ

ওযা, to fit,adjust (٠ٛ)  

جَنَ ََُ  ঘারালও, ঘঝলঝ, ঘঢুযঢা, 

ধূঢণ ঢা, দক্ষ, ফাওঝুঢা, ওৃলত্রভঢা, 

ভুঔণঢা, ভালরওানা, কৌচনযঢা, 

ারীনঢা cleverness, smartness, 

slyness,skill, adroitness, 

ingenuinity, decency,    

 ,ঘারালও, ঘঝলঝ, ঘঢুযঢা َُجَبهَخ َ

ধূঢণ ঢা, দক্ষ, ফাওঝুঢা, ওৃলত্রভঢা, 

ভুঔণঢা, ভালরওানা, কৌচনযঢা, 

ারীনঢা cleverness, smartness, 

slyness,skill, adroitness, 

ingenuinity, decency, elegance, 

good manners 

نَ َُجَِ  ঘারাও, ঘঝলঝ, ঘঢুয, ফাওঝু, 

লনুন, দক্ষ, দক্ষঢাূডণ, ফহুভুঔী, 

ভালচণ ঢ, বদ্র, ভানানআ, ঈমূি, 

ুন্নয clever, smart, sly, skillful, 

adroit, elegant, fitting, pproper, 

pretty 

 ,ঘারাও, ঘঝলঝ, ঘঢুয, ফাওঝু َُج٤ِْنَ 

লনুন, দক্ষ, দক্ষঢাূডণ, ফহুভুঔী, 

ভালচণ ঢ, বদ্র, ভানানআ, ঈমূি, 

ুন্নয clever, smart,sly, skillful, 

adroit, elegant, 

fitting, pproper, pretty 

 লভলশ্রঢ ওযা, এওলত্র (َُجَْي(]ٕ[ََُجَيََ

কভান, লফভ্রান্ত ওযা, লফৃঙ্খর 

ওযা, to mix, to intrmix, to confuse, 

to jumble 

  ُجَََََََََََٖ                                 ُجيَََََ
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 ,লফভ্রান্ত য়া (٤ََُي(َ]ً[ََُجِيََ

লফৃঙ্খরায় ডা, লফনযস্থ য়া, 
to get confused, be disarrangd, be 

disorganised 

 II লভলশ্রঢ ওযা to mix َُجَّيََ

 V লফভ্রান্ত য়া, লফৃঙ্খরায় رََِجَّيََ

ডা, লফনযস্থ য়া, to get 

confused, be disarrangd, be 

disorganised 

ُْزَجَيََ  VIII লফভ্রান্ত য়া, লফৃঙ্খরায় اِ

ডা, লফনযস্থ য়া, to get 

confused, be disarrangd, be 

disorganised 

ََُ، ٌَخَ  ْجيَ َُْج  লভশ্রড, লফভ্রালন্ত, লফৃঙ্খরা, 

লফহ্বরঢা, কভান mmixture, 

confusion, muddle, jumble 

 কাাক ওযা, অদয ]ُجِت[ََُْجََِتََ

ওযা, ঘুম্বন ওযা to fondle, caress 

  (ة)

تَ َُْجََِ  কস্দভয়, নুযি, কওাভর, 

নযভ  affectionate, tender 

ةَ َُْجََلَ  লঘযলযr রঢা লফলল, লভ 

(লভযী) English ivy, Egyptian beam 

٤ُُِْتَطَََُ ْجُِتَ َُجَب  নঢুন ঙু্কয, নঢূন 

কচান, অঙ্গযূ কাঙ, দ্রাক্ষারঢা 
young shoot, sprout, vine, ggrape 

vine 

ََٖ  ,দধু ান ওযান (ََُْجٖ(]ٕ[]ٗ[ََُجَ

to drink milk 

ََٖ  II আঝ ফানান to make brick َُجَّ

ََٖ ُْزَجَ  VIII দধু ান ওযা to suck اِ

milk 

،  ٖ ْج ُِ َٖ َُجِ  ক্ষঢ আঝ, াওা আঝ 

uunhurnt brick, adobes 

خ ََُجَِ٘بدَطََُِجََ٘  আঝ, াওা আঝ brick, 

adobe 

ُْجَبَٕطََُجَْ ،أ  ٕ َٖ ُِجَب  দধু, ঝও চভাঝ 

দধু, ঝও দলধ milk, coagulated 

sour milk -   ََُْج بٕأ  ককাারায ডয, 

দগু্ধ ডয dairy product, milk 

product 

٢َ َُجََِ٘  দধু ম্পলওণ ঢ, দলূধ তঢযী 
relating to milk, milky 

 দলুধ তঢযী ঔাফায a dish of َُج٤ََِّ٘خ َ

milk 

بدَُجَََ٘  রযাওলঝঝ, দধু লনৃঢ য়া 
lactate 

َٕ َُجََ ب  স্তন breast 

             ُّظََََ             ُجٖ
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َٕ ُُجََ ب  রফান, ধুলনা, ধুনা,াআন কাঙ, 

ধুনা চাঢীয় ুকন্ধী কালঙয অঞা 

লফলল resin, benzoin, pine 

َٕ ُِجََ ب  ঘুলড, রারন, লযললফা ওযড, 

কনৌওা ঝানায গুড sucking, 

nursing, towline 

َٕ َُجََّ ب  আঝপ্রস্তুঢ ওাযও, দধুয়ারা 
brickmaker, milkman 

َ،ُُجَبَٗبدَطَُُجَبََٗ  ٕ خ َُُجَب  আচ্ছা, অওাঙ্খা, 

রক্ষয, ঈলদ্দয, ফযফা, প্রলঢশ্রুলঢ, 

লঙ্গওায, ঈলদযাক desire, wwish, 

aim, goal, business, enterprise 

خ َبَٗجَََُِ  প্রস্তুঢ ওযড, লফিয় ওযড 

(দগু্ধচাঢ দ্রফয), কদাারা 
selling, production of milk product, 

dairy 

،ََُجََََُ ُٖ َطََْٞجَُخ ،َََََُْٗٞجَُبئِ َُجَِ٘خ َٕ   দগূ্ধফঢী, 

দলুধর, কম দধু কদয় milch, giving 

milk 

 ,কাঙ লফলল (লরায ُُْج٠َََ٘

ুকলন্ধ লনমণা) storax tree 

 َٖ ِْجَ َٓ  লভলষ্ট দ্রফয লফলল (লঘলন, 

বূট্টায) a sweet pf corn and sugar 

 কদাারা dairy ِٓج٘خ َ

ادَطََُُ َٞ ح ََُجَ َٞ ْج  লংী lioness 

 II নুযন ওযা, াডা [ُج٢[ََُج٠ََّ

কদয়া, ভানা, ওযা, ারন ওযা, to 

respond, to ccomply, carry out 

٤ِيَََُجََّ  অলভ ঈলস্থঢ, অলদ ারন 

ওযলঢ! Here I am!atyour service 

ِْج٤ََِ خ َرَ  নুযন, ভানযওযড, 

ঈৎমান, চফাফ, াডা, প্রলঢারন, 

ম্মলঢ following, obeying, 

observance, response, compliance 

 ,ঘুডণ ওযা, ভাডা (َُّش(َ]ٕ[َََُشََّ

অখাঢ ওযা,ালনলঢ কভান, 

ললা, গুঝান, কভাডান, লনযণণও 

ওণা ফরা, লওলঘয লভলঘয ওযা to 

pound, crush, to mix with water, to 

ggrind, to roll, coat, tweet 

شَ ََُ  ফালচ ওণা, ওঘালনা, ওলওলঘয 

লভলঘয idle talk, prattle, tweet 

 ,ুদ্ধ ঈচ্চাযড ওযা (َُضَؾ(َ]ً[ََُضِؾََ

ফুঝ ঈচ্চাযড ওযা (ً স্থলর 

 to pronounce wrongly, to lisp ,(س

خ َُُضْـََ  ফূঝ ঈচ্চাযড, ুদ্ধ 

ঈচ্চাযড defective, lisping 

 ُظَّ             ُّظَ
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ُْضََ َطَُُضْـَبُءََّا ؾَُُُضْؾ   কঢাঢরা, ফুঝ 

ঈচ্চাযড ওযড, ঈচ্চাযড ওাযী 
having defective speech , lisping, 

lisper, stammerer 

ََْ َ  ঘুম্বন ওযা, অখাঢ (ََُضْْ(]ٗ[ََُض

ওযা, অঢ ওযা, to kiss (٠ٛ) to hit, 

injure (٠ٛ)  

ََْ َّ   (٠ٛ) II ঠাওান to veil َُض

ََْ َّ  V ভুঔ ঠাওা to veil face رََِض

ََْ َ ُْزَض  VIII ভুঔ ঠাওা to veil face اِ

ََٔ خ ََُضْ  ঘুম্বন kiss 

ُِضَْ ُِضَبدَطَ خ ََُض٠ً،  ভালড (দাাঁঢ)gums 

١َ ُِضََ ِٞ  ভালড স্পলওণ ঢ pertaining to 

gums 

 এওলযাঔা (َََُغظ،ََُغََبط(]ً[َ]ٗ[َََُظََّ

য়া, এওগুাঁলয়, লচদ ওযা, ঈদযভ 

ওযা, কচায ওযা, ফযাঢ যাঔা, 

ওষ্ট ওযা, লফযি ওযা, ফন 

ওযা, ওঠিন অখাঢ ওযা, চীনণ 

ওযা, দফুণর ওযা, লনঃলল ওযা, 

মন্ত্রনা কদয়া, য়যান ওযা to  be 

stubborn, to ebdevor, to persist, to 

continue, trouble, bother, to bear 

down, hit, weaken, exhaust, 

ttorment, harass (ةَػ٠َِك٢)  

طََّاَلَ  III এওগুলয়ভী ঢওণ  ওযা to 

urgue obstinately (ٙ)  

ُْزَظََّ  VIII  ক্ষ কনয়া, কওারারূডণ اِ

য়া to be noisy, partial 

خ ،َ َطَُُغَّ ،َُُغظ  ُُظَ َُِغبط   ভুলদ্রয  

কবীযঢা,  ঈাকয, াঢার, পাঝর, 

কবীযঢা,  depth of the sea, gulf, crack, 

underworld, abyss 

٢َ ُُغَِّ  ঢর (ভুদ্র), বীলড কবীয 

(ভুদ্র) bottomless, of profound 

depth 

خ ََُغََّ  ককারভার, কওারার, লঘrওায, 

ট্টলকার outcry, noise, uproar 

خ َََُغبعََ  ছকডা প্রফডঢা, ঢওণ  প্রফডঢা, 

কচদীনা, এওগুলয়ভী, ধযাফায় 
disputatipusness, obsrinancy, 

diligence , chestiness 

َْٞ َطََُُغ طَ اَلط   এওগুাঁলয়, ফাধয, 

কচদী, লফযলিচনও, ঈমাঘও 
obstinate, chesty, troublesome, 

officious 

 ،(ََُغؤ(َ]ً[ََُِغئََ
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ََ ء،َُْظء(َ]ف[َََُغؤ ْٞ  ,অশ্রয় কনয়া (ُُُغ

ফরম্বন ওযা, লঙু ঝা, ঢণয 

ঘায়া, অলযা ওযা to take 

refuge, resort, to fall bavk, to refer 

  (ا٠ُ)

ََ ؤ  II ফাধয ওযা, কচাড ওযা, to َُغَّ

compel, to force (ا٠ُ)  

ََ َُْغؤ  ,IV ফাধয ওযা, কচাড ওযা أَ

অশ্রয় কদয়া, যক্ষা ওওযাাাযা 

কদয়া, লফশ্বা ওযা, ম্পাদন 

ওযা (লনলচয ওাচ) to compel, 

to force, to sshelter, protect, guard, 

entrust, commit (one‘s cause) (ا٠ُ)  

ََ ُْزََغؤ  VIII রায়ন ওযা, অশ্রয় اِ

কনয়া, ফরম্বন ওযা ro flee, to 

take refuge, to rresort (ا٠ُ)   

َِْغؤ َ َٓ ََطَ ََلِعئ  َٓ  অশ্রয় স্থর, অশ্রয়, 

যডাণী ললফয, বয়াযনয, ফাা, 

খাাঁটি, অশ্রলয়য ঔাদ, কঢণ  place of 

refuge,shelter, ssanctuary, home, 

base, bunker, dug out 

ُْزِغََ بءَ اِ  ফরম্বন ওযড, অশ্রয়গ্রন 

ওযড resorting, seeking refuge 

ئَ اَلعَِ  অশ্রয়গ্রন ওাযী, যডাণী, 

কদান্তযী, one seeking refuge, 

reugee, emigrant 

ِِْغئَ  ُٓ প্রজয়াজনীয়তা necessity 

ِْزَغَِ ئَ ُٓ  অশ্রয়প্রাণী, এওচন 

যডাণী, one seeking refuge, a 

refugee 

تَ َُغََ  ককারভার, ট্টলকার, লফার, 

প্রফর তনযফালনী  noise, uproar, 

huge, terrible army 

ِغتَ ََُ   তজঘূডণ, ককারভার ূডণ, 

লফকু্ষদ্ধ uproarious, noisy, 

clamorous 

 ,কঢাত্লালভ ওযা ]ُغِظ[ََََُْغََِظََ

কঢাঢরান to stammer, stutter 

 ,II কঢাত্লালভ ওযা, কঢাঢরান رََِْغَِظََ

ওণা ফরলঢ এও ব্দ ফায ফায 

ফরা, ঈঘাঘাযলন ফাধাপ্রাপ্ত য়া 
to stammer, stutter 

خ ََُْغَِغََ  কঢাররান, ঢাঢরালভ stutter, 

stammering 

َِْغََِ ظَ ُٓ  ফযাঢবালফ ূনরুি, 

ুনফযি repeated constntly, 

reiterated, rehearse 

 ُؾل              ُغِظََ
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ََْ  করাআ ওযা to sew (َُغَْْ(]ٕ[َََُغ

(٠ٛ) 

ََْ  ,II রাকাভ রাকান, লফযঢ ওযা َُغَّ

দভন ওযা, লনযফ ওযা to rein a 

horse, to restrain,curb, silence 

ََْ َُْغ َ  ,IV রাকাভ রাকান, লফযঢ ওযা أ

দভন ওযা, লনযফ ওযা to rein a 

horse, to restrain, curb, silence 

ُِغََ طَ خَ  َٔ ُِْغ ْ ،أَ َّ ُُُغ ب  রাকাভ, ফরকা,যা 
bridle, rein 

َْٞ ُِْغ َٓ ،َ ْ َِْغ ُٓ َّ  রাকাভ লযলঢ, 

দলভঢ, ফভণবূললঢ  bridled, curbed, 

harnessed 

ََٖ  অাঁওড ধযা, করলক (ََُغٖ(َ]ً[ََُِغ

ণাওা, অঝলও to cling, adhere (ة) 

،َُْغَ٘بدَطََُْغََ٘  ٕ َُِغب ،  ٖ خ ََُِغ  লযলদ, 

ংদ, ওলভন, ওলভটি board, 

ccouncil, commission, committee 

َٖ َُُغ٤َْ  লরবায silver 

٢َ َُُغ٤َِْ٘  লরবায লফলয়ও, 

লরবালযয ভঢ relating to  silver 

 খলনষ্ঠ য়া to be (َُّؼ(َ]ٕ[ََُؼََّ

close 

 ,IV লভনলঢ ওযা, নুলযাধ ওযা أََُؼََّ

লচদ ধযা, কফষ্টন ওযা, চারাঢন 

ওযা, য়যান ওযা to implore, 

request, iinsist, beset,pester, 

harass 

َََُ،َ ِؾؼَ اَلػ   খলনষ্ঠ, লনওঝ, ংওীনণ, 
close, narrow 

َْٞ ػَ َُُؾ  এওগুাঁলয়, কচদী, ঝর,  

obstinate, stubborn, persistent 

ُْؾََ بػَ اِ  অহ্বানওযড, ঢাডডওযড, 

ত্রৃযা, কচদ, কচাড, চরুযী অহ্বান, 

লনফণন্ধ নুলযাধ urging, 

pressing, insistance, emphasis, 

urgent solicitation, earnest request 

ِِؼَ  ُٓ  ঢাডডওাযী, ত্রৃলযঢ, ঢাডা 

ওলয এভন, ,ঝর, লচদূডণ, 

কচাযার, কচদী pressing, urgent, 

persistant, insistent, emphatic, 

obstusive 

ِؽتَ اَلَ  কঔারা, মায়ায কমাকয 

(যাস্তা) open, passable 

 ,ওফয ঔনন ওযা (َُؾَْل(]ف[َََُؾلََ

ওফয কদয়া, প্রলফ ওযা, লফলণ 

মায়া, লফশ্বা ঢযাক ওযা, স্বধভণ 
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ঢযাক ওযা, ছুলও ডা, to dig a 

grave, to bury, to deviate from right 

way, ro abandon faith, ro 

apostatize, to lean 

َُْؾلََ  IV ওফয ঔনন ওযা, ওফয أَ

কদয়া, প্রলফ ওযা, লফলণ 

মায়া, লফশ্বা ঢযাক ওযা, স্বধভণ 

ঢযাক ওযা, ছুলও ডা, to dig a 

grave, ro bury, to deviate from right 

way, ro abandon faith, ro 

apostatize, to lean 

ُْزََؾلََ  VIII লফলণ মায়া, ধভণঢযাকী اِ

য়া, ফাশ্বাী য়া ছুলও 

ডা to deviate, to abandon faith, 

to apostatize, be a uunbeliver, be 

incl ined (َٙا٠ُ)  

طَََُ كَ  ْٞ َُْؾبك ،َُُُؾ ْؾل َأَ  ককায, ওফয, 

ভালধ grave, tomb 

بك َ  ওফয ঔনন ওাযী grave َُؾَّ

digger 

ُْؾََ بك َاِ  ধভণঢযাক, প্রঘলরঢ ধলভণয 

লফলযাধীঢা, apostasy, heterodoxy 

َُْؾبِك١َ   নালস্তওঢা লফলয়ও اِ
relating godlessness 

َِْ ِؾل َُٓ  লফশ্বাী, প্রঘলরঢ ভলঢয 

লফলযাধী unbeliver, unbelieving, 

heretical ََلِؽلََ -ح َُٓ  ধভণঢযাকী, 

দরঢযাকী apostate, defector 

 

ٌََ  কঔলয় কপরা (َُْؾٌ(َ]ف[َََُؾ

(লাওায়), লকরা to eat away, 

devour (٠ٛ)  

ٌََ যঔজয় কপরা, কুাঁ]ف[َََُؾ লড কুাঁ লড 

ঔায়া (কাওায) to eat 

away,devour  

ٌََ ََخ ،َُْؾٌ(َ]ً[ََُِؾ َِْؾٌ،ُُْؾ َٓ ) ঘাঝা, 

ঘাটিয়া ঔায়া, করন ওযা to lick 

up, lick out (٠ٛ) 

َْٞ ُِْؾ َٓ ًَ  করনওৃঢ, চডফলদ্ধগ্রস্ত, ভুঔণ 
licked, imbecilic 

 লফলফঘনা (ََُؾَظبٕ،َُْؾع(َ]ف[َََُغعََ

ওযা, দণন ওযা, ফকঢ য়া, 

লযদণন ওযা to regard, to view, 

to observe 

 III লফলফঘনা ওযা, কদঔা, দণনاَلَؽعََ

ওযা, ভন্তফয ওযা, ফরা, লফলফঘনা 

ওযা, ভনলমাক কদয়া, লযদণন 

 ُؾق           ُؾلَََ
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ওto regard, য to look, to observe, 

to notice, remark, say, suprevise,  

َُْؾبظ َطََُؾَْ عَ أَ  কঘাযা, বলঙ্গ, দলৃষ্ট, 

ঘালন look, glance 

خ َََُؾَظبدَطََُْؾظََ  কঘাযা(জনভলত্তও) 

, ঘালন, ছরও, ভুূঢণ ,ঢাৎক্ষলডও 
look, glance, glimpse, moment 

এআ ভুহুলঢণ َُْؾَظزَئِنَ  , এঔন at the 

moment 

ََلِؽُعَطَ َِْؾعَ َٓ َٓ ভন্তফয, ফিফয, 

মণলফক্ষড observation, remark, 

statement 

ََِؾظََ ُٓ ََِؾَظبدَطَ خ َُٓ  ঞায, প্রক্ষড, 

লনযীক্ষা, ফকঢ য়া, নুবফ, 

মণলফক্ষড, ভন্তফয, ঈদযান, 

ভনলমাক, লফলফঘনা, লযদণন, 

লনয়ন্ত্রন noticing, seeing, 

perception, observation, comment, 

observance, supervision, control 

اِؽع َطَاَلِؽظََ َٞ خ ََُ  ঘকূ্ষ, নচয, কঘাযা, 

দলৃষ্ট, দৃয eye,look, glance 

ُِْؾعَ ََٓ  লঘলিঢ, লফলষ্ট, ুলযলঘঢ, 

ঈলিঔলমাকয noted, prominent, 

familiar, remarkable 

ظََ ْٞ ُِْؾ َٓ َظبدَطَ ْٞ ُِْؾ خ ََٓ  মণলফক্ষড, 

ভন্তফয, টিওা, লঘি observation, 

remark, note 

ََلَ ِؽعَ ُٓ  লযঘারও, ঢঢত্রৃাফধায়ও, 

লযদণও, ভুঔযওভী director, 

superintendent, supervisor, 

foreman 

ََلؽََ عَ ُٓ  স্পষ্টঢ, ম্ভফঢ obviously 

 

 ঠাওা, কভাডান to (َُْؾق(َ]ف[َََُؾقََ

cover, wrap (ٙ)  

َُْؾقََ  IV ঠাওা, কভাডান, নুলযাধ أَ

ওযা, ঘায়া to cover, wrap (ٙ) to 

request 

قََ  V ঠাওা, কভাডান to cover, wrap رََِؾَّ

(ٙ) 

ُْزؾق  ,VIII ঠাওা, কভাডান to cover اِ

wrap (٠َٛة)  

قَ ُِؾََ  াালযয াদলদ foot of a 

mountain 

ُِؾََ َطَ ُِْؾلَخ ،َُُُؾق  بفَ أَ  ঘাদয, ওম্বর, 

মযাফযডী, কর, কঢাও, কভাডও 
cover, blanket, coverlet, quilt, wrap 

ِْؾََ ِٓ ، َِْؾلَخَ  ِٓ ََلِؽُقَطََ قَ َٓ  ঘাদয, 

ওম্বর কভাডও cover blanket, wrap 

 ُؾن              ُؾق
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ُْؾََ بفَ اِ  লনফণন্ধঢা(অলফদনওাযীয), 

কচদীডা importunity 

ِْزََ ِؾقَ ُٓ  অফৃঢ, কভাডালনা covered, 

wrapped (ة)  

 

 ,ধযা, স্পণ ওযা (َُؾََن(]ً[ََُِؾنََ

চলডলয় ধযা, করলক ণাওা, কমাক 

কদয়া, এও ালণ অা, নুযন 

ওযা, পর য়া, এওলত্রঢ ওযা, 

মায়া, প্রলফ ওযা, প্রবালফঢ 

ওযা, যাস্ত ওযা, ীলডঢ ওযা, 

অলযালঢ য়া, এল ডা to 

catch up, to overtake, to touch, to 

cling, to adhere, to join, to follow, to 

enter, to overcome, to afflict, to be 

incumbent (ة٠ََٛٙ)  

 III লঙলন লঙলন অা, কঘষ্টা اَلَؽنََ

ওযা, ঢাডা ওযা, to fallow, to 

persue, to chase (ٙ)   

َُْؾنََ  ,IV মুি ওযা, ংমুি ওযা أَ

ফৃলদ্ধ ওযা, দয ওযা, বলঢণ  

ওযা, ানা কদয়া, ওযা (ক্ষলঢ) 
to annex, toconnect, to increase, to 

admit as member, 

 VI এলও যলও নুযন رَََلَؽنََ

ওযা, to chase each other 

ُْزََؾنََ  ,VIII কৌাঁঙা, ধযা, দভন ওযা اِ

কমাক কদয়া, প্রলফ ওযা, দয 

য়া, গ্রন ওযা (দালয়ত্রৃ) , 

নুকঢ ণাওা, ংমুি ্ঔা join, 

catch up, to join, enterto be a 

memberl, to take up (ة٢ََٛة)  

َِْؾنََ زَ ٍْ  X মুি য়া to be اِ

annexed) 

َطََُْؾنَ  َُْؾبم   ফনযা লালফঢ أَ

ারলরও ঘাললমাকয চলভ cultivablee 

soil after flood 

٢َ ََُؾوَِ  ালরচ ম্পলওণ ঢ relating to 

allvial (land) 

بمَ ُِؾََ  ংলমাচন, ন্তবূণ লি, প্রলফ, 

কমাকদান, লনলয়াক, দযদ 
aaccession, entry entrance, 

enrollment, membership ( ة)  

ََلَؽوََ ُٓ ََلَؽوَبدَطَ خ َُٓ  প্রলঘষ্টা, অআনী 

ওামণিভ, persuit, legal procecution 

ُْؾََ نَ ا  কমাকদান, ংলমাক, ংমুলি, 

মুিওযড, ফৃলদ্ধওযড, বলত্তণ য়া, 

ঢালরওাবূলি, যাচজনলঢও দঔর 
ُؾْ                  ُؾن
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joining, junction, attachment, 

annexation, admission, enrollment, 

political anexation 

ُْزِؾََ بمَ ا  প্রলফওযড, ন্তবূণ লি, 

প্রলফ, কমাকদান, লভলঢ 
entering,entry, entrance, joining, 

association 

َِْؾبمََ زِ ٍْ ন্তবুণ اِ লি, লঢৃলত্রৃয 

স্বীওৃলঢ annexation, confession of 

paternity 

ِؽنَ اَلَ  কৌাঁঙান, কৌাঁঙালচ্ছ এভন, কম 

ঙালডলয় মায়, যফঢী, ংমুি, 

লফদ্ধ,মুি, রাকালনা, ংমুি, 

reaching, overtaking, ssubsequent, 

added, affixed, appended, attached 

ِؽوًباَلَ –  যফত্তীলঢ subsequently 

اِؽُنَطَاَلِؽوََ َٞ خ ََُ  মাা ংমুি 

লয়লঙ, ংলমাচন, লযলষ্ট 

appendage,adjunct- َُاِؽن َٞ َُ 
লচলনত্র, ঈওযডালদ, লযলষ্ট, 

লনবণ যঢা accessories, adjuncts, 

dependencies 

ََلَ ََلََِؽنََُٓ ُٓ َِْؾوََ،َ ُٓ ،َ ِْؾَََبدَؽن  ُٓ نَ طَََ  
ংমুি, লনফদ্ধ,লযলষ্ট, ফন্ধ,ংরগ্ন, 

লরলঔঢ (লওনালয), প্রান্তীয়, 

ন্তবুণ ি, প্রালঙ্গও, কাভী, মুি 
added, aaffixed, appended, 

enclosed, adjoining, adjacent – 

ََلَ ِؽنََُٓ  ঈাঙ্গ, লযলষ্ট, কিাডত্র, 

ুনশ্চ লরঔন, লঢলযি ওাকচ, 

লযফলষ্টঢ (ঔালভ), ংমুি 
appendix, addition, post script, 

supplement, extra sheet, annex – 

َْٞ ََلَؽوُ ُٕٓ  ওাযী, assistant 

- َِْؾوََ بدُٓ  ংমুি প্রলদ, যাচয, 

এরাওা, ঈলনলফ annex 

territories, dependencies 

زَََلَ ِؽنَ ُٓ  ধাযাফালও, িভাকঢ, 

যয, ফযাঢ, এওঝানা 
successive,consecutive,uninterrupt

ed, continuous 

َِْؾِو٤َّخ َ ُٓ াঔা (লপ, এভলফল) 

attache‘s section of an embassy  

ََْ  কভ যাভঢ ওযা, লট্ট (َُؾَْْ(]ٕ[َََُؾ

রাকা, ছারাআ ওযা to mend, to 

patch, to weld 

ََْ  ,অঝলও মায়া (َََُؾْ(]ً[ََُِؾ

কভাঝাঢাচা য়া ro get sruck, to 

be healthy 

 ُؾ٢                ُؾََََََْ
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ََْ  ,II কভযাভঢ ওযা, ছারাআ ওযা َُؾَّ

যাং ওযা, to solder, to mend (َ)٠ٛ

ٗ) 

ََْ  VI মুলদ্ধ মায়া, এওলত্র رَََلَؽ

ঢযাওান্ড ওযা, যষ্পযলও 

অাঁওলড ধযা, এওলত্র ণাওা, 

এওলত্রঢ য়া to joinn battle, to 

cling togather, to stick togather, to 

be joined 

ََْ ُْزََؾ  ,VIII ালণ ণাওা করলক ণাওা اِ

খলনষ্ঠ কমাকালমালক ণাওা, দঢৃ়বালফ 

এওালণ ণাওা, ফন্ধ ওযা, 

অলযাকয য়া, দাক ডা to be in 

close contact, ro cling togather, to 

stick ttogather, to close, heal up, to 

scar over 

ّ َطَََُ ْٞ ّ ،ُُُؾ َْ َُِؾب ْؾ  ভাং, meat 

ََٔ خ ََُْؾ  এও ঝুওযা ভাং a piece of 

flesh 

ََٔ ْ َطَُُْؾ خ ََُُؾ  ওালডয লডন, 

লডলনয ুঢা, চার, লদ্ধান্তওাযী 

লফলয়, প্রধান প্রঙ্গ (লল্প, 

ালঢয),woof, weft (of fabric), 

decisive factor, motif- ََٔ خ َُُْؾ  ম্পওণ , 

অত্মীয়ঢা relationship, kinship 

ََّ٤ ِٔ خ ََُْؾ  কঘালঔয লছলি conjunctiva 

ََُ َْ ِؾ  ভাংর, সু্থরওায়, ভাংাী 
fleshy, corpulant, carnivorous 

ُِؾََ بدَطَ َٓ َّ َُِؾب ب  যাংছারাআওযড, 

ছারাআওযড, ছারান স্তয, ছারান 

কচাডা, ছারাআ ওযায যাং 
soldering, welding, soldered joint, 

solder 

َّ َُؾََّ ب  ওাআ, ছারাআওাযী, butcher 

welder 

َْ َُِؾ٤َْ  ভাংর fleshy 

ََٓ خ َََُؾب  সু্থরঢা, ভাংরঢা 
corpulence, ffleshiness 

ََٔ َِْؾ َٓ َُْطَ ََلِؽ خ ََٓ  যিাি মুদ্ধ, ঢযা, 

ফযাও ঢযা, প্রঘন্ড মুদ্ধ bloody 

battle, fierce battle, slaughter, 

massacre, 

ُْزِؾََ َّ اِ ب  খলনষ্ঠ ম্পওণ , ংলমাক, 

ংলি, লভরন, কমাকালমাক, ঙ্গলঢ, 

ংফদ্ধঢা, ংখলণ, ংগ্রাভ,মুদ্ধ, 

union, cohesion, conjunction, 

connection, struggle, fight, combat 

ََٔ ِْزََؾ خ َُٓ  কঘালঔয লছলি conjunctiva 
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ََٖ ٕ،ََُؾَْٖ(]ف[َََُؾ ْٞ  ( ََُؾبَٗخ،ُُُؾ

শুদ্ধ অযফী ফরা to speak 

ungrammatical Arabic 

ََٖ  ফুলদ্ধভান য়া to (َََُؾٖ(]ً[ََُِؾ

be intelligent 

ََٖ  II ুয কদয়া to set to music َُؾَّ

َطََُؾَْ  ٖ َُْؾ ،َأَ  ٕ ْٞ َٖ ُُُؾ  ুয, ঙ্গীঢ, 

ফযাওযডকঢ বূর, ভাচঢন্ত্র, 

ফফণযঢা, tune, melody, 

grammatical, solecism, barbarism 

ََُ َٖ ِؾ  ফুলদ্ধভান, কফাধ, লফঘক্ষড 
intelligent, uunderstanding, 

sensible 

رِؾ٤ٖىَرَل٤َٖٓ  কান যঘনা, কান 

অলয়াচন musical composition, 

musical arrangement 

 َ٢٘٤ٌِْ  কায়াযভঢ singable ر

َْٞ ُِْؾ ُٓ َٕ  শুদ্ধ, ফযাওযড ফলবূণ ঢ 
incorrect, ungrammatical 

ََِ ُٓ َٖ ّؾِ  যঘডাওাযী composer 

 

 ,কালরলদয়া (َُؾَْٞ(]ٕ[َ]ُؾ٢،َُؾٞ[ََُؾََب

ভান ওযা, to insult, to abuse 

(ٙ)  

 কালর কদয়া to (َُؾ٢َْ(]ف[َََُؾ٠

insult 

 VI এলও যলও কালর رَََلَؽ٠

কদয়া to heap abuses on each 

other 

ُْزََؾ٠  VIII দালড যাঔা to grow اِ

beard 

 َٞ َ،َُْؾ  ,ভান, কারাকালর َُْؾ٢ 

দনুণাভ insult, abuse, blame, 

defamation 

ََُِ ََٓشَ  ٕ ؼ ََطَََُْؾ٤َب
ُْ ،أ خ َْؾ٤ََُُِؾ٢   ভালড 

(ভুলঔয)jaw bone 

ُِْؾ٤ََ خ ًَُُؾ٠َطَ  দালড, beard  

بءَ ُِؾََ  ডুঢায ওাড, কালঙয 

অংলয তঢযী ওাড bast of 

trees 

ُْؾََ ٠أ  রম্বা দালড long bearded 

زَؼ َ
ِْ ُٓ  দালডয়ারা bearded  

 

ََٔ  ,II ংলক্ষ ওযা [ُقٔ[ََُقَّ

ঈদৃ্ধলঢ কদয়া, নওা অাঁওা to 

summarize, to sketch 

ََٔ  V ংলক্ষপ্ত য়া to be رََِقَّ

summarized 

 ُلََََََََٕ       ُؾٞ
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ِِْق٤َْ َٔ رَ  ংলক্ষপ্তওযড, াযংলক্ষ, 

ংলক্ষপ্তায, ংলক্ষপ্ত, স্বল্পস্থায়ী 
condensation, summary, synopsis, 

brief 

َِقََّ ُٓ َٖبدَطَ َِقَّ ُٓ َٔ  ংলক্ষপ্ত, 

খনীবূঢ, কাঢ় summerized, 

ccondensed – ََٖ َِقَّ بدُٓ  লনমণা, 

াযভভণ, াযওণা extract,, 

essence,gist 

ـََ  ওাাঁালনা, ছাাঁওান, নাডা ]ُقِـ[ََُْقَِ

to shake (٠ٛ)  

ـََ  II ওাাঁালনা, ছাাঁওান, নাডা to رََِْقَِ

shake (٠ٛ)  

َِْقََِ َـ ُٓ  লস্থয, নডফলড, কদারায়ভান 
shaky, unsteady, trumbling 

ََٔ خ َََُق  লঠরা, লফশ্রী, কওফরা, ওদাওায 
sluggish, awkward, clamsy 

َٖ َُقََ  ঘা দকুণন্ধ putrid ill smelling 

ُْقََ َطََُْقَ٘بُءََّأَ  ٖ َٖ ُُْق  দকুণন্ধমুি, 

ঔাৎনাওৃঢ (কালর লালফ) 
stinking, uncircumscribed 

 

 ঢুভুর ছকযা ওযা to (ََُلّ(]ٕ[َََُلََّ

quarrel fiercely (ٙ) 

 II দনুণাভ ওযা, ঢফুলদ্ধ ওযা, to َُلَّكََ

defame to baffle 

 V লদলাযা য়া, ঢফুলদ্ধ رََِلَّكََ

য়া to be perplexed, be 

confused 

ك ََُلََ  ঢুভুর লফফাদ, লংস্র দ্রৃন্ন 
vehement altercation, violent 

quarrel 

َْٝ طَُلَّاُءََّأََُل ،ََُلُ ُِلَاك ،َُُلَ  ُِلَّاُءَ، ك َأَ  লংস্র, 

প্রঘন্ড, বমানও, ওঠিন, বয়ঙ্কয 
violent, ffell, angry, horrible 

زَََِ ك َُٓ لِّ  এওগুাঁলয়, ফাধয, লফলদ্রাী 
obstinate, rebellious 

 হুর পুঝান, ওাভডান (َُْلؽ(َ]ٕ[ََُلَؽََ

(া), লফদ্রু ওযা, ক্ষলঢ ওযা, 

কু্ষব্ধ ওযা 

خ ََُْلؿََ  হুর, ওাভড sring, bite 

ؾَ َُْلَؿ٠،ُُلََؿبُءَطََُِل٣َْ  দংলঢ, ওাভডান 
stung, bitten 

ََٕ َٗخ،ََُلَاََٗخ(]ى[ََُلُ ْٝ  ,কওাভর য়া (ُُلُ

নভনীয় য়া, প্রাডফন্ত য়া, 

লস্থলঢস্থাও য়া to be soft, to 

be flexible, be elastic 
 ُنَّ             ُلََٕ
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ََٕ  ,II কওাভর ওযা, লিীন ওযা َُلَّ

ান্ত ওযা, ঈভ ওযা to soften, 

to attenuate, temper, mitigate ( ٠ٛ) 

َط  ٕ َٕ َََُُِلَإ،َُُْل ْل  নযভ, বদ্র, নভনীয়, 

লস্থলঢস্থাও, লাটিও soft, gentle, 

pliable, plastic 

،اَلَ  ٕ َٕ اَلكَ ِك  অলপলভয লনমণা 
tincture of opium 

،َُلَاََٗ َٗخَ  ُٝ خ َُُلُ  কওাভরঢা, 

লস্থলঢস্থাওঢা, নভনীয়ঢা 
softness, flexibility, pliability, 

elasticity 

ائَُِٖلََ  লালষ্টও দ্রফয plastics 

 ,প্রলঢ, দ্রৃাযা, লনওঝ (عو prep) َُلُٕ

ওালঙ, ঈলস্থলঢলঢ, , াভলন, ূলফণ, 

লধওালয at,by, near, close to, 

in presence of, in front of, before, 

with, in possesion of – 

َََُ ْٖ لُِٕٓ  আলঢ, ঢঔন কণলও, লক্ষ, 

ঢযলপ, ওামণওালর from, on the part 

of, since – َُُٕلَُٕا আলঢ, ঢঔন 

কণলও, লক্ষ, ঢযলপ, ওওামণওালর 
from, on the part of, since 

٢َ َُلَُِٗ  যযভয়, গুপ্ত (জ্ঞান) 
mystic (intuition) 

َُٟلََ  (prep عو) প্রলঢ, দ্রৃাযা (ভয়, 

স্থান), ঈলস্থলঢলঢ, াভলন, ূলফণ, 

ালণ at, by(time, place) in the 

presence of,  in front of,before with 

 প্রলয়াচলন, মলদ দযওায َُلََٟاَُؾبَعخ َ

য়, in case of need, of necessary 

ََُِٚل٣ََْ  ঢায অলঙ he has 

بََُل٣َْيََ َٓ  কম ফস্থায় ঢুলভ অঙ, 

কঢাভায ভলনয অফস্থায় the 

condition you are in, your state o 

mind 

ب َٓ ََُل٣ََْ٘بََؿ٤ُْوَ ٌَ ٤َُْ. অভযা ঢায কণলও 

কফী চালননা we know no more 

than what…. 

 ,ুস্বাদ ুয়া (َُنََّ،َُنََام،َُنَامََح(َ]ً[َََََُنََّ

লভলষ্ট য়া, ঢৃলপ্তদায়ও য়া, 

অযাভপ্রদ য়া to be sweet, 

delicious, delightful, pleasant 

 ,II কবাক ওযান, ঢৃপ্ত ওযান َُنَّمََ

অনলন্নঢ ওযান, অননাদ কদয়া, 
to gratify, to please, todelight, to 

give pleasure 
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 ,IV কবাক ওযান, ঢৃপ্ত ওযান أََُنََّ

অনলন্নঢ ওযান, অননাদ কদয়া, 
to gratify, to please, todelight, to 

give pleasure 

 V ঈলবাক ওযা, অনলন্নঢ رََِنَّمََ

য়া, ঢৃপ্ত য়া, অনন্ন ায়া, 

কবাক ওযা to be gratified,  be 

pleased, to find pleasure, enjoy 

ُْزَنََّ  VIII ঈলবাক ওযা, অনলন্নঢ اِ

য়া, ঢৃপ্ত য়া, অনন্ন ায়া, 

কবাক ওযা to be gratified,  be 

pleased, to find pleasure, enjoy (َة

٠ٛ )   

زََِنََّ ٍْ  X ুস্বাদ ায়া, অনন্ন اِ

কনয়া to find delicious, to take 

pleasure ( ٠ٛ)  

ح َطََُنََََُّنَّاد  অনন্ন, যভানন্ন, ুঔ, 

রারা, আলন্ধয় যায়ডঢা joy, 

bliss, pleasure, dlight, lust, 

voluptuousness 

طَََُنَامََ ح ََُنَام ،َُُنَ   লভষ্টঢা, ভাধুমণ, 

কৌন্নমণ, ুঔ, যভানন্ন, ভচা, 

অনন্ন, ুরও sweetness, charm, 

bliss, enjoyment, pleasure, delight 

ََلَ َِنَََّٓ َٓ ََلمَادَطَ َٓ ح َم ،  অনন্ন, ুঔ, 

লষ্টঢা, লফনয়, ান্তনা, 

অনন্নদায়ওঢাূডণ, ভচা, পুলঢণ , 

আলন্ধয় যায়ডঢা joy, pleasure, 

amenity, comfort, dlight-fulness, 

enjoyment, voluptuousness 

زَََِ م َُٓ نِّ  ান-কবাচন অি  

 

 দগ্ধ ওযা, কঙাঁওা (َُنَْع(َ]ف[ََُنَعََ

কদয়া, ছারাআ ওযা, দঃুঔ কদয়া 

(ওণায়), ভান ওযা,   ন্তুষ্ট 

ওযা to burn, to brand, cauterize, 

hurt, insult, offend (٠َٛٙ ) 

 V দগ্ধ ওযা to burn رََِنَّعََ

ْنع ََُ  জ্বরন, দন, লগ্নওাণ্ড, অগুন 
burning, combustion, fire 

اع َُنََّ  দাও, লঢ কযভ, ওঝুকন্ধ, 

ঢীক্ষ্ম,ওঝু, ওাভডাআয়া ধলয এভন 

(ওণা)burning, very htot, 

scorching, acrid, sharp, biting 

(words) 

مََ ْٞ َُ،َ مَِػ٢  ْٞ ع َُ  প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, লফদগ্ধ, 

প্রঢুযৎন্নভলঢ, প্রলঢব, 

 ُيَّ             ُنََََّ
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ssagacious, ingenious, witty,  

quick-witted 

مََػ٤ََ ْٞ خ َُُ  লফঘক্ষডঢা, ফুলদ্ধভত্তা, 

ঈদ্পাফনী দক্ষঢা, ফুলদ্ধ, প্রঢুযৎ 

ন্নভলঢঢা, sabacity, ingenuity,wit, 

quick-wittedness 

ِمع اَلَ  দনওয, ওঝুকন্ধ, ছাাঁচালরা, 

ওনওলন, ঢীব্র, ধাযার burning, 

pungent, acrid, biting, sharp 

اِمع َطَاَلِمػََ َٞ خ ََُ  লফদ্রু, খৃডা, ঈা 
hatred, taunt 

 

 করলক ণাওা, ংরগ্ন (َُنًٟ(َ]ً[َََُِن١ََ

য়া to adhere, cleave (ة)  

 ,ফাাঁধা, মুি ওযা, রাকান (ََُّي(]ٕ[ََُيََّ

এওত্র ওযা to tie, to connect, 

unite (ة٠َٛ)  

ىََ  II ি ওলয রাকান, ঢাডন َُيَّ

ওযা, ঘা কদয়া, লনকৃীঢ ওযা 
to connect firmly, to uurge, press, 

suppress (ا٠ُ)  

ىََ  V মুি য়া to be united رََِيَّ

 VI এও ালণ কঞল ণাওা to رَََلىََّ

be crammed togather 

ُْزَيََّ  ,VIII মুি য়া, করলক ণাওা اِ

ংরগ্ন ণাওা to be united, to adhere, 

cleave ( ة)  

َََُ، حَ  يَ َُيَّ  ফলু্ট,  কস্ঘর 

(অঝওালনায ঢায), াাঁডাল 
bolt, staple, cramp 

َِيََّ ىَ ُٓ  এওালণ কঞল ফা, খলনষ্ঠ 

অফদ্ধ, দঢৃ়, ওঠিন, অাঁঝাাঁঝ, ংঢ 
crammed ttogathermclosly united, 

firm, solid, compact 

ة(َ]ٕ[َََُيةََ ْٝ  দঢৃ় য়া, ি (َُُي

ওলয ধযা, করলক ণাওা, ংরগ্ন 

ণাওা, অঝলও ণাওা to be firm, 

hold fast, to adhere, to ccleave, to 

stick 

 ,ুংঢ য়া (ََُية(َ]ً[ََُِيةََ

এওলত্র ংরগ্ন য়া, এএওলত্র 

অঝলও ণাওা to cohere, cleave 

togather,  

َطَََُ ِيةَ َُِياة   কঙাঝ little 

َطََُْيثََ خ ََُِية   দবুণ াকয, দলুমণাক 
misfortune, calamity 

ةَ اَلىَِ  কম করলক ণালও, ংলশ্লষ্ট, দঢৃ়, 

দঢৃ়বালফ ঞর sticking, adhering, 

firm, fiemly fixed 

  ُيّ             ُيةََََ
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ط،ََُيط(َ]ً[ََُِيطََ ْٝ  ,অঞার য়া (ُُيَُ

াওাআয়া মায়া, দলডয ভঢ , 

কাাঁণা, রাকা, করলক ণাওা to be 

sticky, ropy, to stick, get stuck 

ِيطَ ََُ  অঞার, এাঁলঝর, অঞামুি, 

ঘঝঘলঝ sticky, gluey, adhesive 

عََ ْٝ خ َُُُي  লস্থযঢা, ঘঝঘলঝ, অঞামুিঢা, 

অঞার stickiness, viscidity 

َْٝم(]ً[ََُِيمََ  ,করলক ণাওা ( ُُيَُ

চডাআয়া ণাওা, ংরগ্ন য়া, 

অঝলও ণাওা, to adhere, cling, 

stick (ة)  

مََ  ,II রালকলয় কদয়া, ঝর ণাওা َُيَّ

ফৃলদ্ধ ওযা, এওলত্র রাকান, ঢয ফলর 

ঘারান to affix, to stick on, to paste 

togather (٠ٛ)  

َُْيمََ  IV ঝর ণাওা, রালকলয় أَ

কদয়া, ফৃলদ্ধ ওযা to paste on, to 

stick on, to affix 

ُْزََيمََ  VIII করলক ণাওা, চডাআয়া اِ

ণাওা, ংরগ্ন য়া, অঝলও ণাওা, 

to adhere, cling, stick (ة)  

ُِْيمَ   ংরগ্ন, লন্নলঢ, লনওঝস্থ 
adjoining, adjacent 

ِيمَ ََُ  অঞার, এাঁলঝর, sticky, gluey 

خ ََُْيهََ  ঘা, ংলওাঘন, কলড, ঘুন, 

লাস্ঘায compress, plaster 

امَ ُِيََ  অঞার, অঞামুি, অঞা, 

ললভন্ট, aadhesive, glue, cement 

َْٝ َ،ََُُي م  ْٝ مَ اَلُى  ঘা, ংলওাঘন, কলড, 

অঞার, লাষ্টায compress, adhesive, 

plaster 

ََّ َُِياّ(]ً[ََُِي ،َّْٝ  ,রালকয়া ণাওা (ُُُي

চলডলয় ণাওা, ন্তকণঢ য়া, 

লযঘমণা ওযা, কভন ওযা, 

ফযাঢ ণাও, ংযক্ষড ওযা, 

স্থায়ী ণাওা, লফলচ্ছদয য়া, 

প্রলয়াচনীয় য়া, ফযারনীয় 

য়া to be attached to cling, 

adhere, stick, to belong, to persist, 

preserve, to be inseparable, to stay 

permanantly, to be necessary, be 

incumbent 

ََّ  ,III ালণ ণাওা, কাভী য়া اَلَى

করলক ণাওা, অঝলও ণাওা, কঘষ্টা 

ওযা, ফযাঢ বালফ ালণ ণাওা, 
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লফলচ্ছদয য়া, লফযঢ করলক 

ণাওা, অলযালঢ য়া, ংযক্ষন 

ওযা, ওাচ প্রদণন ওযা to attend, 

accompany, to adhere, stick, to 

persue, to be constantly persistant, 

to be imposed, to accompany, be 

inseparable, to preserve, to display 

activity 

ََّ َُْي َ  ,IV ফাধয ওযা, ঘা কদয়া أ

কমাক কদয়া, অলযা ওযা, 

অওযওীয় ওযা to force, 

compel, ppress, enjoin, obligate 

ََّ  ,VI এলও লনযয ালণ ণাওা رَََلَى

এলও লযয চনয লনলফলদঢ 

য়া, লফলচ্ছদয য়া to be 

attached to each other 

ََّ ُْزََي  ,VIII রালকয়া ণাওা, এাঁলঝ ণাওা اِ

অঝলও ণাওা, ফযাঢ বালফ 

ণাওা, ংযক্ষন ওযা, কভলন ঘরা, 

লনয়ভ ওযা, লনলচয ঈয 

অলযা ওযা, লনলচয চনয 

ঢযাফযওীয় ওযা, প্রলঢজ্ঞাফদ্ধ 

য়া, ফাধয য়া, দালয়ত্রৃফান 

য়া, এওলঘটিয়া ওযা      

be attached, to adhere, stick, 

persist, ppreserve, abide, to 

mmake a rule, to impose upon self, 

to undertake, to obligate one self, 

to pledge, be liable, be forced, be 

responsible, to monopolize (َة

 (ٛىذ

ََّ َِْي زَ ٍْ  ,X প্রলয়াচনীয় ভলন ওযা اِ

ঘায়া, প্রলয়াচন ণাওা, to deem 

necessary, to require, to be in need 

ََٓ بدَطََُْي َٓ خ ََُْي  নুভলঢ ত্র, 

নুভলঢ,  কবাঝালধওায license, 

franchise 

 َّ  ,প্রলয়াচন, ঘযভাফস্থা, ঘালদা ُُيٝ

বাফ, অফযও ফস্তু  necessity, 

exigency, requirement, need,  

 َّ ُِيا  প্রলয়াচনীয়, লযামণ, 

অফযও, ঢযাফযও, দালয়ত্রৃ, 

ওঢণ ফয necessary, requisite, 

necessity, obligation 

َُّ َُْي  লধও প্রলয়াচনীয়, ফলঘলয় أ

কফী প্রলয়াচনীয় more 

necessary, most necessary 

ََٓ َِْي َٓ َُّطَ ََلِى خ ََٓ  ধযায়, স্বাক্ষয ফা 

লঘি(পভণা)  section,sign 

 ُيََََََََََََّ       ُيّ
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َُّ ََلِى ََََٓٓ َِْي ِٓ خ َطَ  লবা, প্রলফাজ্ঞা, 

ঙাাঔানা,  visa, press 

 َْ ِِْي٣  যটন্ডায লফজ্ঞলপ্ত awarding openرَ

contract invitation 

 

ََٓ ََلَى خ َُٓ  অাঁটিয়া করলক ণাওন, 

দঢৃ়ংরগ্নঢা, ংরগ্ন, রাকন, অঝলও 

ণাওা, ফলষ্ট, ফস্থান, ফফা, 

খলনষ্ঠ ম্পওণ , লনবণ যঢা, 

লফলচ্ছন্নঢা, প্রলঘষ্টা, ধযাফায় 
adhesion, clinging,  sticking, 

remaining, dependence, pursuit, 

perseverance 

 َّ َُْيا  ,ফরপ্রলয়াক, ফাধযফাধওঢা اِ
force, compulsion 

َِٓ َُْيا ٢َ اِ  ফর প্রলয়াক ওৃঢ, ফাধযঢা 

ভূরও, প্রলয়াচনীয়  forced, 

compulsory, required 

ُْزَِ بدَطَاِ َٓ ُْزَِيا َّ يََاِ ا  প্রলয়াচন, 

ওওঢণ ফয, দালয়ঢয, প্রলঢশ্রুলঢ, 

দায়বায, ঘুলি, ঙাড, নুভলঢপ্ত্র, 

কবাঝালধওায, এওলঘটিয়া 
necessity, duty, obligation, 

commitment, liability, contract, 

license, franchise,monopoly 

َّ اَلَ ِى  চাঢ, ন্তলনণলঢ, স্বওীয়, 

লফলচ্ছদয, প্রলয়াচনীয়, লযামণ, 

অলযালঢ, ফাধযঢা, ফাধযঢাভূরও, 

ওভণও লিয়া (গ্রা) inherent, 

intrinsic, inseparable, iinevitable, 

obligatory, intransitive (gram)  

ََٓ خ َاَلِى  লনলদ্দণষ্ট গুড, লফললড, 

ঈত্তযালধওায ম্পলত্ত, fixed 

attribute, inherent peoperty 

ََٞ ََُُّ اُى  প্রলয়াচনীয়, লফলচ্ছদয গুড, 

প্রলয়াচনাদী, ঢযাফয ওাদী, 

অনুললঙ্গও ঈওযড necessary, 

inseparable attributes, necessities, 

requirements, accessaories 

َْٝ ُِْي َٓ َّ  ফাধয, দায়ী obligated, liable 

ََّ٤ ِٓ ْٝ ُِْي خ ََٓ  দালয়ত্রৃ, ফাধযঢা, প্রলঢশ্রুলঢ, 

দায় duty, obligation, commitment, 

liability 

ََلَ ُٓ َّ ِى  নভনীয়, ওঠিন, ংরগ্ন, 

ংযক্ষড, অঝওান, িান্ত, ফলষ্ট, 

ফাধয, লফলচ্ছদয, খলডষ্টবালফ মুি, 

কাভী, নুফঢী, নুঘয, মা করলক 

ণালও, নুকঢ, নুাযী, ক্ষীয় 
tenacious, clinging, keeping, 

preserving, persisting, abiding, 

 ََََََُٖ                    ُيَّ
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attending, accompanying, 

adherent, follower, partisan 

ِْزََ ُٓ َّ ِي  ফযস্ত, প্রলঢজ্ঞ, ফাধয, এওচ্ছত্র 

লধওাযী, ঠিওাদায engaged, 

committed, obligated, holder of 

monopoly 

ِْزَيََ ُٓ بدَطَ َٓ ِْزََي ُٓ َّ  প্রলয়াচন, দযওায 
requirement, need 

ََٓ َِْي زَ َْ بدُٓ  প্রলয়াচনীয় ঈওযড, 

ূফণঢণ , প্রলয়াচনীয় requirements, 

pre requisites, nnecessary 

ََُ،ََ زِي  َْ زِيَ َُ َْ  যফায, ভুলঙ কপরায 

যফায rubber, eraser 

ََغََ َْغ(َ]ف[ََُ َُ) হুর পুঝান, 

ওাভডান, কাডান, অখাঢ 

ওযা(ওণায়) to sting, to burn, to 

hurt (words) (٠َٛٙ)  

ؼََ َْ خ ََُ  হুর, ওাভড, লফদ্রুওয ওণা 
sting, bite, biting words 

َْ٤ َِ َْؼ٠ََطََُ ََؼَبُءََُ غَ ُُ  হুরলফদ্ধ, দংলঢ 
stung, bitten 

غَ  ٍِ  ,হুরলফদ্ধ ওযড, চরভান اَل

চরন্ত, ওাভডান, ওঝু, ছার, ওঝুকন্ধ, 

ঢীব্র stinging, bitting, burning, 

pungent, sharp 

ََٖ َِ ََُ]ً[َ)ََٖ ََُ) ুবালী য়া to 

be eloquent 

ََٖ ََّ َُ II ধাযালরা ওযা, ুাঁঘালরা ওযা, 

to sharpen, to taper (٠ٛ)  

ََُ َٖ ََ  ফালগ্ঢা eloquence 

ََََُ،  ٖ ََ ُْ َ َ٘بُءََّأ َْ َطََُ  ٖ َْ ُُ َٖ َِ  ফালগ্, 

ফাওযফাকী eloquent 

َََ ُِ طََ ٘خَ  َِ َ،أُ  ٖ َُ َٕ أُ ب  লচহ্বা, বালা, 

ভুঔাত্র, ভুঔস্বরু, ভঢ প্রওালয 

ভাধযভ tongue, language, 

mouthpiece, 

organ(party,newspaper)  

ََبَِٗ ُِ َ٢  বালা ম্পলওণ ঢ, কভৌলঔও, 

pertaining to language, oral, verbal 

 َٕ  লভণযাফাদী liar ٓبٍْٞ

َْب ََُ]ٕ[)َْٞ َُ) চখনয য়া, নীঘু 

য়া to be vile 

ََّ ٠اَل  III ধ্বং ওযা, ফদলভঢ 

ওযা, to destroy, to annihilate 

ََّ ٠رَََل  VI ফদলভঢ য়া, ধ্বং 

য়া, ঢা য়া, দৃয ওযা, 

লফফডণ ওযা, কপওাল ওযা to be 

suppressed, be crushed, befrustrated, 

to vanish, fade 

 ُٖن             ََََُٖ
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ََّ ََل بءَ ُٓ  ধ্বং, না, ক্ষলঢ 
annihilation, destruction 

َ  ُ  ,ধ্বং, ফণনা, লফনা رَََل

ফযণণঢা, ঢাা, দৃযঢা, ন্তধণান, 

ক্ষয়, ঢন annihilation, ruin, 

faikure, frustratation, 

disappearance, decline 

زَََلَ َُٓ  ُ  ক্ষলয়ষু্ণ, ক্ষয়ীর, ভযডীর, 

ক্ষয়ভান, লফনালমাকয, স্থায়ী, 

ল্পক্ষডস্থায়ী dwindling, 

waning,destructable, transient 

ََّٔ َََُ]ٕ[َ) ّٔ ََُ) ঘুলয ওলয ওযা, 

ককালন ওযা, ঘুলয ওযা, টাওালঢ 

ওযা to do stealthily, to rob, to 

steal 

ََٔ َّٖ  V কঘায য়া to become a رََِ

thief 

 َٔ ُِ َطَ  ٓ ْٞ ُٖ ُُ،َ  ٓ ب َٖ ُْ  ,কঘায أ

টাওাঢ thief, robber 

ََّ٤ ِٕ ْٞ ُٖ خ َُُ  ঘুলয, টাওালঢ thievry, 

robbery 

زَََِ ُٓ َٔ ِّٖ  কঘালযয ভঢ ওযা, 

কঘালযয ভঢ thievish 

َٖنََ َْٞم(]ً[ََُ ُٖ َْٖن،ُُ َُ) করলক ণাওা, 

ংরগ্ন য়া, অঝলও ণাওা, 

চডাআলয় ণাওা to stick, cling, 

cleave, stick (ة)  

َّٖنََ َُ II এওলত্র করলক যাঔা to 

paste togather 

َٕنََ  III ংমুি ওযা, ংিাভও اَل

য়া, ংস্পলণ ণাওা, ালণ ণাওা 
to be in touch, to adjoin, be 

contageous, 

َٖنََ ُْ َ  ,IV ংমুি ওযা, রাকান أ

অঝওান, অঞা লদলয় রাকান, 

অনা, ঘাান, ফন্ধ ওযা, to bring,, 

to press, to stick, to attach, to stick, 

to glue,to close 

نََ َٕ  VI এওলত্র করলক ণাওাএওলত্র رَََل

চডাআয়া ণাওা, লন্ডীবূঢ ওযা, 

লভান to stick togather, to cling 

togather, to coglumerate, to blend 

َٖنََ ُْزَ  ,VIII ছুলর ণাওা, করলক ণাওা اِ

চডাআয়া ণাওা to stick, to cling,  to 

get stuck 

نَ  ْٖ ُِ  করলক ণাওা, ংরগ্ন,চডান,  

adhering, clinging, cleaving 
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نَ ََُ ِٖ  অঞার, ঘঝঘলঝ, এাঁলঝর, 

অঞালরা, নভনীয়, sticky, gluey, 

adhesive, tenacious,  

َْ٤ ِٖ نَ َُ  কম করলক ণালও, কম চলডয় 

ণালও, ংমুিওাযী, ংরগ্ন, প্রঢযন্ত, 

লনওঝফঢী, াশ্বণফঢী, 

কখাঁলা,ংিাভও, অাঁঝাঝ 

(লাাও) one who cleave, 

adjoining, adjacent, boardering, 

neighbouring, abutting, skintight 

(dress) 

َْٞ ُٖ مَ َُ  প্রলর, লাষ্টায plaster 

وََ َٕ ََل خ ََٓ  ংলমাক, কমাকালমাক, ঘুলি, 

লভলঢ, ালন্নধয, লন্নলঢ ফস্থা 
junction, connection, contact, 

union, contiguity 

ََٖ ُْ بمَ اِ  প্রাঘীযত্র, লফর poster, bill 

َ،َرَََلَ بم  َٖ ُْزِ ُٕنَ اِ  ংলমাক, অাঁটিয়া 

রালকয়া ণাওা, ালন্নধয, কমাকালমাক, 

ংরগ্নঢা cohesion, adhesion, 

contiguity, cotact, coherence 

نَ  ِٕ ََل ُٓ  লনওঝফঢী, াশ্বণফঢী, খলনষ্ঠ 

কমাকালমাক, াণী,কখাঁলা, প্রলঢলফী, 

ংরগ্ন adjoining, adjacent, 

abutting, boardering, neighbouring, 

companion 

ََٖ ِْ نَ ُٓ  ংমুি, লনফদ্ধ, অঝলও 

ডা, অঝওালনা, অঞায় 

অঝওালনা, অফদ্ধ,ওালঙ অলনঢ, 

মুি attached, affixed, pasted on, 

fastened, connected – ََو َٖ ِْ بدُٓ  
প্রাঘীয লঘত্র, কাষ্টায, লফর poster, 

bill 

زَََلَ نَ ُٓ ِٕ  এওালণ এাঁলঝ ণালও 

এভন, লভশ্রড, ংরগ্ন  sticking, 

cohering, blending 

ِْزََ نَ ُٓ ِٖ  ংমুি, লনফদ্ধ, অঞার, 

করলক ণালও এভন, ংলমাক ওলয 

এভন, লনওঝফঢী, াশ্বণফঢী, খলনষ্ঠ 

কমাকালমাক, াণী, কখাঁলা, প্রলঢলফী, 

ংরগ্ন attached, aaffixed, 

adhesive, sticking, aadjoining, 

boardering, neighbouring, 

connected, in contact 

َْٞ ُٚ ِْ َٓ َّ  খন, কাদা (ালয), খলনষ্ঠ 
dense, close 

ـََ  ভয়রা ওযা, লঙাঁটিলয় (َُطَْـ(]ف[َََُط

কদয়া to soil, to spatter (ة)  

 ُٖقَََََ       ُٖن
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ـََ  II ভয়রা ওযা, লঙাঁটিলয় কদয়া َُطَّ

to soil, to spatter (ة)  

ـََ  V ভয়রামুি য়া to be رََِطَّ

soiled 

خ َََُطَقبدَطَُُْطقََ  দাক, যগ, ওরঙ্ক, 

ভান smear, sstain, blemish, 

disgrace 

،َُُطَقبدَطََُُطقََ ـ  خ َُِِط٤ْ  কাধা, কফাওা, 

লনলফণাধ ফযলি ass, fool, muggins 

ٌََ  অখাঢ ওযা to (َُْطٌ(َ]ٕ[َََُط

hit (ٙ)  

ِْطََ ِٓ َطَ ٌُ ٤ْ ِٛ ََل َٓ ًَ ب  ঔন্তা, ঔুলন্ত, 

ঔননমন্ত্র grubber, pickaxe 

ََِ  অখাঢ ওযা, ভাযা (َُْطِ(َ]ٕ[َََُط

to strike, to hit (ٙ)  

 ,অখাঢ ওযা, ভাযা (َُْطغ(َ]ف[َََُطغََ

ভূলঙ কপরা to strike, to hit (ٙ) to 

erase 

خ ََُْطؼََ  ওরঙ্ক, দাক, ওালরভা, ত্রুটি, 

কদাল blot, stain 

 

 দয়া ওযা, ফনু্ধ (َُطَْق(]ٕ[َََُطقََ

ুরব য়া to be kind, feiendly 

 করন ওযা to (َََُطق(]ً[ََُِطقََ

leak 

 কওাভর (ُُُطق،ََُطبكََخ(]ى[ََُُطقََ

য়া, াঢরা য়া, ুক্ষ্ম য়া, 

ক্ষভাূডণ য়া, ভালচণ ঢ য়া, বদ্র 

য়া, নভনীয় য়া to be, 

delicate, thin, graceful, elegant, be, 

amenable 

 ,II কওাভর ওযা, বদ্র ওযা َُطَّقََ

লভটিলয় কদয়া, চ ওযা, ান্ত 

ওযা, ওভ ওযা, to make soft, 

gentle, temper,  

َٛقََ  III দয়ারু অঘযন ওযা, নযভ اَل

য়া, বদ্র য়া, লযাওাযী 

য়া, প্রংা ওযা, স্তুলঢ ওযা, 

ধাভা ধযা, নুযাকী য়া, কালা, 
to treat with kindness, be polite, 

obliging,to flatter, to fondle, pet 

 ,V নম্র য়া, ঈভ ায়া رََِطَّقََ

বদ্র য়া, দয়ারু য়া, ঈলদ 

কদয়া, কস্দীর য়া, ঢওণ ঢায 

ালণ ওযা, ককালন ওযা to be 

polite, be kind, be tempered, be 

 ُزقََََََََََََََََََََََََََََ        ُطقَََ
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tender, to do ccarefully, to do 

secretly, (ةَك٢)  

َٛقََ  VI নম্রঢা কদঔালনা, বদ্র رَََل

য়া to be polite 

زَََِطقََ ٍْ  X ুন্নয ভলন য়া, ঙন্ন اِ

ওযা, অনন্নদায়ও ভলন ওযা to 

find nice, to find pretty, pleasant, to 

like 

َطَ َُْطبف  ُُْطقَ أ  দয়া, দয়াীরঢা, 

ফনু্ধত্রৃুরবঢা, বদ্রঢা, বযঢা, 

ফদানযঢা, নম্রঢা, দয়াদ্রঢা, নুগ্র 
kindness, benevolence, 

friendliness, gentleness, 

courteousness, gracefulness, 

grace 

 ,াঢরা, ুন্নয, দয়াদ্রঢা ََُطبكَخ َ

ওভনীয়ঢা, দয়া, দয়াীরঢা, 

ফনু্ধুরবঢা, নম্রঢা, লযলাধন, 

thinness, fineness, delicateness, 

gracefulness,  kindness, loveliness, 

benevolence, politeness, 

refinement 

َطََُِط٤َْ َُِطبف  قَ َُُطلَبُء،َ  াঢরা, ুক্ষ্ম, 

কঙাঝ, নুলিঔয, বদ্র, নযভ, ভলনাযভ, 

গ্রনলমাকয, ফনু্ধুরব, দয়ারু, ুন্নয, 

দদয়াীর, ংষৃ্কঢ, বয, দয়, 

ফুলদ্ধভান, কভধাফী, ভালচণ ঢ 
thin,ffine, delicate, little, 

insignificant, gentle, pleasant, soft, 

agreeable, genial, courteous, 

graceful, refined, brilliant, elegant 

خ َََُطبئُِقَطََُِط٤ْلََ  ঢাভাা, কওৌঢুও, 

ভলনাালযত্রৃ,  wittcism, joke, nicety, 

slimness 

ُْطََ قَُأَ  লধও ুক্ষ্ম, লধও দয়ারু, 

লধও ভালচণ ঢ লধও বার, 

finer, more ddelicate, kinder, more 

elegant 

َٛلََ ََل َٛلَََبدُٓ ََل ُٓ خ َطَ  নভনীয়ঢা, 

বদ্রঢা, ফদানযঢা, হৃদয়ঢা, নম্রঢা, 

ফনু্ধুরবঢা, দয়াীরঢা, দয়া, 
amiability, civility, courteousness, 

politeness, friendliness, 

benevolence, kindness- َََٛل ََل بدُٓ  
প্রডয়স্পণ, অদয, কাাক caresses 

طُّقَ رَََِ  ফনু্ধুরবঢা, নম্রঢা, 

হৃদয়ঢা ক্ষাঢ, অনুকুরয, 

বযঢা, বদ্রঢা, friendliness, 

amiability, favoring, ffavoritism, 

civility, politeness 

 ُؼت             ُطق
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َ ق  َِّطِ ُٓ لََ طَََ َِّطِ بدُٓ  খুভ াডালনা 

লধ sedatives 

ََْ  ,াঢ লদয় ভাযা (َُْطْ(َ]ٗ[َََُط

ণাপ্পয ভাযা, দযু ওযা, প্রলক্ষ 

ওযা, ধাো, কদয়া, অখাঢ ওযা, 
to strike with hand, slap, to eject, to 

jolt, to hit, 

ََْ َٛ  ,VI খুাখুল ওযা, মুদ্ধ ওযা رَََل

ধাো রাকা, ংখণ ফাধান to 

exchange blows, fight, battle, to 

collide, clash 

ََْ ُْزََط  VIII ধাো রাকা, ংখলণ اِ

ফাধান to collide, clash 

ََٔ بدَطََُْط َٔ خ َََُط  খুল, ণাপ্পয, ধাো, 

কঞরা blow, slap, jolt, thrust 

 َْ  ,ভাঢা-লঢাীন, এলঢভ َُِط٤ْ

parentless 

ِْطََ َٓ َْ  কার cheek 

ِْزَطََ ِ ُٓ َْ  ংখলণ , দাঙ্গা, লফৃঙ্খরা, 

ককারভার clash, tumult,turmoil 

 কাডা, দাঈ দাঈ (ًَُظ٠(َ]ً[َََُِظ٢ََ

ওলয জ্বরা, to burn, to flare, blaze, 

be ablazed 

 V কাডা,দাঈ দাঈ ওলয رََِظ٠َّ

জ্বরা, to burn, to flare, blaze, be 

ablazed 

ُْزََظ٠  কাডা, দাঈ দাঈ ওলয اِ

জ্বরা, to burn, to flare, blaze, be 

ablazed 

٠ظًَََُ  কনকলন অগুন, অলরাওঙঝা,  

লগ্নলঔা, bblazing fire, blaze, 

flame 

 রারা ছযালনা to (ََُْؼت(]ف[ََُؼَتََ

slaver 

 ,কঔরা ওযা (َُؼَِت،ُُؼَْت(]ً[ََُِؼتََ

কওৌঢুও ওযা, প্রঢাযনা ওযা to 

play (ة) 

 II কঔরালনা, নডালনা to make َُؼَّتََ

play, to wag 

 ,III কঔরা ওযা কওৌঢুও ওযা اَلَػتََ

ঞাট্টা ওযা, to play, to have fun, 

jest 

ُْؼَتََ   (ٙ) IV কঔরালনা to make play أ

 V, কওৌঢুও ওযা, কঔরা ওযা رََِؼَّتََ
to play  
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 ,VI কঔরা ওযা, া ঝানা رَََلَػتََ

ঈা ওযা to play, mock, to 

pull leg (َٙة)  

،ََُْؼتَ  ،ََُِؼت  ُِْؼت  َطَ ُْؼَبة   ,কঔরা    أ

কওৌঢুও, ঞাট্টা, অনন্ন, লফলনাদন, 

কঔরাধূরা play ,ٖٓ , fun, 

aamusement, diversion, sport 

ِؼتَ ََُ  াযওয, লফলঘত্র, ভচাদায, 

funny, amusing 

خ ََُْؼجََ  কঔরা, কঔর, ঙর, game, trick 

َطَُُْؼجَخ َ  ,কঔরনা, ুঢুর, লিয়া ُُْؼت 
toy, doll,  sport 

َ،َُُْؼجََ َ،ََُؼَبة  خ َُِِؼ٤ْت   ঢযন্ত 

কওৌঢুওূডণ, িীডনীর very 

playful 

بةَ ُُؼََ  রারা, ণুণ,ু ভুলঔয রারা, লও 
saliva, spittle, cuckoo, 

٢َ ُُؼَبثَِ  ভুঔরারা ংিান্ত regarding 

saliva 

خ َُُؼ٤َْجَبدَطَُُؼ٤َْجََ  ুঢুর doll 

َْٞ ةَ َُؼُ  লস্থযলঘত্ত, লঙনারীূডণ, 

কওৌঢূওভয়, ঢুচ্ছ flighty, 

coquettish, playful, trifling 

ثَََأاَلِػ٤ُْتَط    ْٞ ُْؼُ ُ خ َا  কঔরনা, কঔরায 

াভগ্রী, িীডা, কঔরা, কওৌঢুও, toy, 

playthings, play, sport, fun 

ِْؼََ َٓ ََلِػُتَطَ تَ َٓ  কঔরায ভাঞ, 

কস্ঘলটয়াভ, লণয়ঝায, াওণ ালয লযং, 
play ground, theater, stadium, 

circus ring- َََل ِػتََُٓ  প্রলঢদ্রৃলন্নঢা, 

লনলদ্দণষ্ট কওান কঔরা matches, 

events 

ِْؼَجََ خ ََٓ  কঔরনা, কঔরায ঈওযন 
toy, plaything 

ِػتَ رَََلَ  কঔরা, চযু়া, ছুাঁ লও,game, 

gamble 

ِػتَ اَلَ  কঔরা, কঔলরায়ায, ফযয়াভলফদ, 

লিযালফদ playing, player, 

sportsman, gymnast 

َْٞ ِْؼُ َٓ ََلِػ٤ُْتَطَ ةَ َٓ  ণুণ ুূডণ, রার 

কপরালনা (লঙলর),ঙর, কওৌঢুও, 

ঘারালও, ওাযঘুল splitting, 

slobbering, prank, trick, ruse, 

artifice 

ََلَ ِػتَ َٓ   কঔলরায়ায, প্রঢাযডাূডণ 
co player, fellow player, fraudulent 

 ُؼِغ              ُؼت
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ََْ  ,লদ্রৃধা ওযা  (ُؼضٔخََ)]ُؼضْ[ََُْؼضَ

কঢাঢরান to hesitate, to falter, 

stammer 

ََْ  II লদ্রৃধা ওযা, কঢাঢরান, to رََِْؼضَ

hesitate, to stammer 

ََٔ ْ َ،ََُْؼضَ ُ خ َرََِْؼض  লদ্রৃধা , ঢলঢািালভ, 

hesitatiob, stammering 

َََ ِِ ُْ َا ُْ زََِْؼضِ زََِؼَْبُٕٓ ُٓ َ، َْ ضِ  কঢাঢরালভ 
stammering 

 ফযণা কদয়া, ক্ষঢ (َُؼَْظ(]ف[َُؼَظََ

ওর্, কাডান to hurt, to sore, burn 

 III ওষ্ট কদয়া, ঢযাঘায اَلَػظََ

ওযা, ীডন ওযা, মন্ত্রনা কদয়া 
to oppress, ro distress, to agonize 

(ٙ)  

خ ََُْؼغََ  ফযণা, কফদনা, pain 

اِػُظَطَاَلَ َٞ ِػظَ َُ  দনওয, ঈদ্দীপ্ত, 

ঈত্তপ্ত ardent, burning – ََٞ اِػظََُُ  

ঈলদ্দপ্ত বারফাা, অকুরঢা 

(বারফাায) ardent love, ardor 

ُْؼََ ََبُءََّأَ ٌَ َُْؼ  রার যলঙ্গয কঞাাঁঝ 

লফলষ্ট red-lipped 

 করন (ُُْؼوَخ،َُْؼوَخ،َُؼَن(َ]ً[ََُِؼنََ

ওযা, ঘাঝা, to lick (٠ٛ)  

خ َُُْؼوََ  ঘাভঘ বলত্তণ , spoonful 

َْٞ مَ َُؼُ  ফলর, licking, electuary 

ِْؼَوََ ِٓ ََلِػُنَطَ خ ََٓ  ঘাভঘ spoon 

ََ َُؼَْ  কাঢ় স্বচ্ছ রার ঈযত্ন 

লফলল, ঢাভলড garnet 

প্রলঢধ্বলন ওযা, কচণ َُْؼَِغََ ন ওযা 

, ছনছন ওযা to roar, resound, 

clang 

 II লভঝলভঝ ওলয জ্বরা, ঘওভও رََِْؼَِغََ

ওযা, বূি ণাওা, ঢৃষ্ণাঢণ  য়া, 

শ্রান্ত য়া to gleam, to shimmer, 

to be starved, ro be thirsty, be 

exhausted 

َطََُْؼََِ ُِغ  غَ َُؼَب  ভলযলঘওা, ফাষ্প 

(লঢ কযলভ, কনওলড mirage, 

vapour from excessive heat, wolf 

ََٖ  ,লবা কদয়া (َُؼَْٖ(]ف[ََُؼَ

খৃডা ওযা, to curse, to loathe (ٙ)  

ََٖ  III লনন্না ওযায ণ ওযা اَلَػ
to uttar the oath of condemnation 

 ُـّٜ               رِؼِغ
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ََٖ  VI এলও নযলও লবা رَََلَػ

কদয়া to curse one another 

َٖ َُؼَْ  বাা, খৃডা, cursing, 

loatheing 

خ َُِؼَبَٕ،َُْؼَ٘بدَطََُْؼََ٘  লবা, খৃডা, 

ভঙ্গর curse, execration, 

imprecation 

خ َُُْؼََ٘  লবপ্ত, খৃলনঢ, লওংওঢণ ফয 

লফভুঢ়, চখনয damned, cursed, 

confounded, henious, vile 

بُِٕؼََ  লবলমালকয ণ ওযা 
oath of adultery 

،َٕ ْٞ َِؼُ َٓ َطَ ُٖ ََلِػ٤ْ ََٓ َٖ َُِؼ٤ْ  লবপ্ত, 

খৃলনঢ, লওং ওঢণ ফয লফভুঢ়, চখনয, 

লনফণালঢ, লযঢযাি(খৃডা ), 

লবালমাকয damned, cursed, 

confounded, henious, outcast, 

damnable, hated 

زَََلَ ُٓ َٖ ِػ  যষ্পযলও লবা     

দানওাযী, ত্রুবাফান্ন, ক্ষলঢওাযও 
cursing each other, hostile, harmful 

 কঢাভায ঈত্থান ও!may َُؼًبََُيََ

you rise again! 

َْٞ ةَ ُُـُ  িালন্ত, ফাদ, ফন্নঢা, 

কফদনা, ুলফধা, eexhaustion, 

languor, fatigue, pains, 

َطَاَلَ ِؿتَ ُُـُّت   ফন্ন, শ্রান্ত, িান্ত 
languid, fatigue, tired 

ُْـَبكَ  ك،أ ْٞ ك ،َََُُـُ ْٝ ـََُْـَبِك٣ْلَُطَُُـَلُ ل َطَُُ  
ণুঢলনয লনলঘয ভাং flesh under 

chin 

ـَْي(]ٕ[ََُـَيََ َُ)ধাাঁ ধাাঁ ফরা to speak 

in riddles 

 III ধাাঁ ধাাঁ ফরা to speak in اَلَؿيََ

riddles 

ُْـَيََ  IV ধাাঁ ধাাঁ ফরা to speak in أَ

riddles 

َطَ ُْـَبى  ـْيَ أَ ُُ  কাঁয়ালর, ধাাঁধাাঁ, লব্দয 

ধাাঁধাাঁ, যয, ককান riddle, puzzle, 

mystery, secret 

ِْـََ يَ ُٓ  লফযলিওয, ককারলভলর, 

যযভয়, ন্ধওায, স্পষ্ট, 

লন্নচনও puzzling, mysterious, 

dark, obscure, equivocal 

ََٜ ـَْٜ(]ف[ََُـَ ُِـَبٛ،ََُ ) কাচ্চায য়া, 

ককারভার ওযা, তজঘ ওযা, লঘrওায 

ওযা to shout, to be clamorous, to 

shout 

 ُقَّ             ُـََٜ
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ََٜ  II কাচ্চায য়া, ককারভার َُـَّ

ওযা, তজঘ ওযা, লঘrওায ওযা to 

shout, to be clamorous, to shout 

ََٜ ُْـَ  IV কাচ্চায য়া, ককারভার أَ

ওযা, তজঘ ওযা, লঘrওায ওযা to 

shout, to be clamorous, to shout 

ٛ َطَََُ ُْـَب َٜ أ ـْ  ব্দ, ওরযফ, ককারভার, 

লঘৎওায, তজঘ, ালন্ত, দদাঙ্গা 
noise, shouting, clamor, uproar, 

turmoil, riot 

ََْ ـَْْ(]ف[ََُـَ َُ) ভাআন াঢা to mine 

(٠ٛ)  

ّ َطَ ُْـَب َْ أ ـْ ُُ  ভাআন mine 

َََُ، ّ ُْـَب َْ اِ ـْ  ঔনন mining (٠ٛ)  

ََْ ُْـَ  IV লভান to amalgamate أَ

َّ ُُـَب  কপনা, কাাঁছরা froth, foam 

ُْـََ َّ اِ ب  লভলশ্রঢ ওযড amalgamation 

ـَْٞ(]ٕ[]ُـٞ[ََُـََب َُ) ওণা ফরা 

ওামণওয য়া to speak, to be 

null 

٢ََ،ََُـَب ـِ ِْـَبح،ُـ٠ً،اَلِؿ٤ََخ(]ً[]ٕ[]ُـٞ[َََُ َٓ ) 

ফালচ ওণা ফরা, বুর ওযা 

(ওণায়) to talk nonsence, to 

mistakes 

ُْـََ ٠أَ  IV ফালঢর ওযা, ঈলচ্ছদ ওযা, 

প্রঢযাায ওযা to render 

ineffectual, to cancel, abrogate, 

withdraw 

ََُ َٞ ـْ  ফালচ ওণা, ণণীন ওণা, 

বূর, লফভ্রভ, ফযাওযন ফলণ বুঢ 

বালা foolish talk, nonsense, 

mistake, blunder, ungramatical 

language 

خ َُُـَبدَطَُُـََ  বালা, স্থানীয় বালা, 

ফাকধাযা, ভাঢৃবালা, াম্প্রদালয়য 

বালা, বালা, ব্দ, প্রওা, 

language, dialect, idiom, vernicular, 

lingo, jargon, word- ََُُِْـ َ خَُا  লফণাত্তভ 

অযফী classical arabic 

ََٞ ـْ ح ََُ  স্থানীয়বালা, ফাকধাযা, 

ভাঢৃবালা dialect, idiom, vernicular 

 َ١ ِٞ ـْ ُُ বালা লফলয়ও, pertaining to 

language, linguistic 

ُْـبءَ   ,ফালঢরওযড, ফালঢর اِ

লফলরাওরড, প্রঢযাায, 

ফচণ ন,ওামণওয ওযড, 

abolishment, abolition, abrogation, 

eelemination, annulment 
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ؽ َاَلَ  যলঢ, ফালঢরওৃঢ, যদওৃঢ, 

ওামণওয, ঔালযচ abrogated 

repealed, annulled, null and void  

ِؿ٤َخ َاَلَ  ফযাওযড কঢ বূর, 

ফযাফায grammatical 

mistake,incorrect usage  

ِْـ٠ً ُٓ  যলঢ, ফালঢরওৃঢ, যদওৃঢ, 

ওামণওয, ঔালযচ, কভয়ালদাত্তীডণ, 

দলভঢ abrogated repealed, 

annulled, null and void, expired, 

suppressed 

 গুঝান, কভাডান, বাাঁচ (ََُقَّ(]ٕ[َََُقََّ

ওযা, ফাাঁওা ওযা, ঔালভ বযা, মুি 

ওযা, খন চন্ান, লযদণন ওযা, 

ফাাঁও কখাযা to wrap up, roll up, to 

fold up, to wind, twist,envelop, 

cover, to make visit, to make a 

turning 

 II গুঝান to wrap up َُلَّقََ

 V অফৃঢ য়া to be رََِلَّقََ

wrapped 

ُْزَقََّ  ,VIII অফৃঢ য়া, গুঝান اِ

ফাওান, খুযা, কভাড খুযা, ভলফঢ 

য়া, খন চন্া, ধযা, লখযা, 

অলরঙ্গন ওযা, to be wrapped, to 

wind, twist, ccoil, turn, to make a 

turn,to grow densly, to gather, 

assemble, clasp, encircle, embrace 

    (ةَػ٠َِك٠ََٛٙ٠)

ُْلََ َ طََُقَ َبفَ أ  গুঝান, কভাডাড, 

বাাঁচওযড, প্রঢাযনা, খুযড, ঙর, 

ঘাঢুমণ, চুাঢ winding, rolling, 

coiling, folding, deception, detour, 

dodge, excuses ََُْل َ بفَ أ  লট্ট 

কদয়ায ওাড, কাভঙা, কঢায়ালর 
swaddling clothes, diapers 

َطََ ُْلَبف  ُِقَ أ  খডচন্া কাঙ densly 

growing trees – ََُْل َ بفَ أ  ছাড, কছা, 

কঙাঝ কছা thicket, brushwood 

خ ََُلَّبدَطََُلََّ  কভাড, খুডণন, অফঢণ ন, 

কাঁঘ, গুঝান,যাজওঝ, ফালন্ডর, কুন্ডরী 

াকলড turn, rotation, coil, twist, 

convolution, roll, pack, package, 

bundle, turban 

خ ََُلَبئُِقَ،َُلَبكَبدَطََُلَبكََ  কভাডালনা, 

অফৃঢওযড, অফযন, ঔাভ, কভাডও, 

ওাড, ফযালন্ডচ, টি, লকালযঝ 
wrapping, covering, cover, envelop, 

 ُّقَ           ُقَّ
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wrapper, wrap, bandage, ccigarette 

بئِقََُُلََ –  বান guise (٠ٛ)  

قَ َُِل٤َْ  ভলফঢ, এওলত্রঢ, চনাওীনণ, 

লবডওযড, চনঢা, লবড, ছাাঁও, গুচ্ছ, 

দর gathered, aassembled, 

crowded, crowd, swarm, cluster, 

ggroup 

خ ََُِل٤ْلََ  ফালন্ডর, যালওঝ, লকালযঝ 
bundle, package, cigarette 

أَُقَ َُلَّبُءََّ  সু্থরওায়, ভাংর stout, 

plump  

َِقَ  ِٓ َِلَّبدَطَ ِٓ  নাঝাআ, ঘযওা, ওলয়র, 

গুঝান, কভাডান, অফৃঢওযড, ওম্বর, 

ঘাদয, কভাডও, অফযন(ফআ) 

ঔাভ, পাআর, দলররত্র reel, coil, 

winding, wrapping, covering, 

blanket, cover, wrapper, envelop, 

folder, letter file, dossier 

ِْلََ فَ بِٓ  কভাডান, অফৃঢওযড, 

অফযড wrapping, covering, cover 

ِِْل٤ْقَ   ,গুঝান, কুন্ডরী رَََلك٤ُِْقَطَرَ

াওান, ঘিাওালয াচান, 

winding, coil, twist, concolution 

whorl – َْقَُرَََلك٤ِ  নুুযও ( ك٢) 

এয য )- َِك٢َرَََلك٤ِْق কবীলয 
in the depth of 

ُْزِلََ بفَ اِ  কভাড, এলডলয় মায়া, 

অফৃঢওযড, কফষ্টনওযড tirn, 

bypassing, envelopment, 

surrounding 

َْٞ ِْلُ فَ َٓ  কুন্ডরীওৃঢ, কফলষ্টঢ, অফৃঢ, 

কাঁঘান, কভডান, এওালণ কভাডান, 

ংফঢণ , ঝাওান, কভাঘডান, কফষ্টন, 

ফাাঁধা, ংমুি, ভাংর, সু্থরওায়, 

ফাাঁধাওল wound, ccoiled, 

wrapped, rrolled up, rolled 

togather, twisted, attached, stout, 

cabbage 

ِْزََ قَ ُٓ  কুন্ডরী ওযড, াওান, 

কাঁঘান, কুন্ডরীওৃঢ, কুন্ডলরঢ, 

গুঝান, এওালণ গুঝান,লফচলযঢ, 

চডান, ংকৃলঢ, ভলফঢ, এওলত্রঢ, 

চাঝাচা টি, কখযা , winding, 

twisting, coiling, wound, ccoiled, 

rolled up, interwined, gathered, 

assembled, grouped, clasping, 

enclosing 

 ,কখাযা, ফাাঁওা ওযা (َُلَْذ(]ٗ[ََُلَذََ

ওাঢ ওযা, করান, লপলয কদয়া, 

 ُلؼََ                ُّقََ
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প্রলঢঢ ওযা, to turn, bend, tilt, 

incline,to turn away, to avert 

ُْلَذََ  IV কখাযা, ফাাঁওা ওযা, ওাঢ أَ

ওযা, করান, লপলয কদয়া, প্রলঢঢ 

ওযা, to turn, bend, tilt, incline, to turn 

away, to avert 

 V কখাযা, খুলয ঢাওান এও رََِلَّذََ

নচয কদঔা, to turn, to turn ones 

face, to glance arround 

ُْزَلَذََ  ,VIII কখাযা, খুলয ঢাওান اِ

লম্বাধন ওযা, এও নচয কদঔা, 

ভনলমাক কদয়া, লঘন্তা বাফনা 

ওযা, লফলফঘনা ওযা, মত্ন কনয়া, 
to turn, to turn ones face, to glance 

arround, to address, to pay 

attention, to heed, to consider, to 

take care, 

ِْلَذََ زَ ٍْ  ,X অওলণন ওযা, দাফী ওযা اِ

চাগ্রঢ ওযা, চাকান to 

claim,arouse, awaken 

ذَ ُِلَْ  ারকভ turnip 

خ ََُْلزََ  খুলযয়া দাাঁডান turn about- 

بدَُْلزََ  ফাাঁও, খূডণন, ঙ্গবলঙ্গ, ঘালন, 

turn, turning, gesture, glance 

َ،ََُلََ د  ْٞ بدَ َُلُ  ফদ কভচাচী, 

ওওণ ওন্ঠী, ন্ধওাযাচ্ছন্ন ill-

tempered, surly, sullen 

ُْلََ َ َطََُْلزَبُءََّأ ذَ ُُْلذ   ফাভ াঢা left 

handed 

ُْزِلََ بدَ اِ  ফাাঁও, করান, খূডণন, ভনলমাক, 

লফজ্ঞলপ্ত, লঘন্তা বাফনা, লফলফঘনা, 

মত্ন,ঈৎওন্ঠা turn, inclination, 

turning, attention, nnotice, 

consideration, care, solicitude  

ُْزِلَبرََ خ َاِ  খুডন, কঘাঔ খুযান, ঘালন a 

turning, turn of the eyes, glance 

ِْلََ زِ ٍْ بداِ  ভনলমালক ঈৎা, 

stimulation of attention 

ََ خ َاَلكِز  স্মাযও sign 

َِْ ِلذَ ُٓ  অওলণনওাযী, attracting 

ِْزََ ِلذُٓ  ফাাঁও, কদঔা, লফলফঘনাূডণ, 

ভনলমাকী, মত্নফান, লফলফঘও 
turning, looking, regardful, 

attentive, heedful, careful, 

considerate 

 ,কাডান, দগ্ধান (َُْلَؾبٕ،َُْلؼ(َ]ف[ََُلَؼََ

ারওা অখাঢ ওযা, স্পণ ওযা, 

ছাডু কদয়া to burn, scorch, to 

strike lightly, touch, brush (٠ٛ)  

 ُقَّ                        ُـؼَََ
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خ ََُْلَؾبدَطََُْلؾََ  অগুন, ঢা (জ্বয ) fire, 

heat 

َْٞ َ،َُلُ اكُِؼَطَاَلكِؼ  َٞ ػَ َُ  দনওয, 

জ্বরভান, দাও, burning, afflicting 

 লনলক্ষ ওযা to (َُلَْع(]ٗ[ََُلَعََ

throw 

 V ভুলঔ ফরা to articulate رََِلَّعََ

ُْلَبظ َطََُلَْ عَ أَ  লবফযলি, লযবালা, 

ব্দ, ওণনযীলঢ, কঞন, ঈচ্চযাড, 

expression,term, word, wording, 

formulation, aarticulation َُْلًظب - 

অক্ষলযও বালফ literally 

٢َ َُْلظَِ  ব্দ ম্পলওণ ঢ, কভৌলঔও 
pertaining to word, oral 

خ ََُْلَظبدَطََُْلظََ  ফাঘন, ঈলি, ব্দ 
word, utterance, saying 

عَ َُِل٤َْ  লনকণঢ, লফওীনণ, ঈচ্চালযঢ, 

ejected, eemitted, pronounced 

ُِلُّعَ رََ  ঈচ্চাযড, কখালডা, স্পষ্ট 

ঈচ্চাযড pronounciation, 

ennunciation, articulation 

ظَ  ْٞ ِْلُ َٓ  লনলক্ষপ্ত, নলনকণঢ, ঈচ্চালযঢফ, 

ফডীঢ, ejected, emitted, 

pronounced, uttered 

 অচ্ছালদঢ ওযা to (َُلَْغ(]ف[ََُلَغََ

cover 

٠َٛ) II অচ্ছালদঢ ওযা to cover َُلَّغََ

  (ة

  (ة) V কভাডালনা to wrap رََِلَّغََ

ُْزَلَغََ   (ة) VIII কভাডালনা to wrap اِ

ِْلََ غَ ِٓ  ার (ভাণায), ভাপরায 
head shawl, muffler 

 করাআ ওযা to sew (َُلَْن(]ٗ[ََُلَنََ

 ,II অলফষ্কায ওযা, ফালনলয় ফরা َُلَّنََ

লভণযা াচান, াভলয়ও লভঝাআয়া 

কপরা to fabricate, to concoct, to 

falsify, patch up (٢ٛ)  

ِِْل٤َْ نَ رَ  অলফষ্কায, লফওৃলঢ, লবলন্ধ, 

লফওৃলঢওযড invention, fabrication, 

concoction, falsification 

ِِْل٤ْوَخ َ ِِْل٤ْوَبدَطَرَ  ,অলফষৃ্কঢ কল্প, গুর رَ

কাাঁচাঔুলয কল্প, কযাাঁচালনা invented 

story, yarn, flam, fib 

ََِ لِّنَ ُٓ  অলফষৃ্কঢ, লফওৃঢ, নওর, 

াচান, ওলল্পঢ, ঢালর, াচালনা 

লভণযা invented, fabricated, fake, 

concocted, contrived, embellished  

 ُوٜ             ُوتَََََََ
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 ,গুঝালনা, কভাডান ]ُلِق[َََُْلََِقََ

অফৃঢ ওযা ,to wrap up, to 

envelop, to cover (٠ٛ)  

 II কঠলও যাঔা (লনলচলও) رََِْلَِقََ

to cover (ؿ٢َة)  

ُْل٠ََ َ  IV কদঔলঢ ায়া to find [ُلٞ[َأ

(َٙ٠ٛ)  

٠رََِلََّ  VI ঠিও ওযা, ভযাভঢ ওযা, 

ংলাধন ওযা, দযূ ওযা, 

প্রলঢওায ওযা, খাঝলঢ ূযডওযা 

to put right, to correct, repair (٠ٛ), 

to remedy, to make up 

ََلكََ بح َُٓ  ংলাধন, ভিয়, দযূওযড 
correction, adjustment, elimination 

فَ رَََلَ  কভযাভঢ, ংলাধন, 

লনাদন, াযন, প্রলঢওায, 

প্রলঢলফধান repair, correction, 

elimination, removal, remedy 

 

 II টাওা, ঈনাভ ধলয [ُوت[ََُوَّتََ

টাওা to call, to surname (َٙة)  

 V ঈনাভ কনয়া to be رََِوَّتََ

surnamed      ( ة)  

َطَََُ ُْوَبة  وَتَ أَ  লঢলযি নাভ, 

ঈনাভ, ঈালধ, নালভয কল 

ং, ালযফালযও নাভ agomen, 

nickname, title, last name, 

surname, family name  

َِوََّ تَ ُٓ  ঈনাভ প্রাপ্ত, টাওনাভ 

প্রাপ্ত, লঢলযি নালভ লফলঢ 
sunamed, nicknamed, called by 

nickname 

 

কবণ (َُوَْؼ(]ف[ََُوَؼََ ফঢী ওযা, 

যাকালয়ঢ ওযা, ঘাযা রাকান, 

ওরভ রাকা, টিওা কদয়া, 

প্রলঢললধও কদয়া to impragnate, 

to pollinate, to graft, to inoculate, to 

vaccinate  

কবণ (ََُوَؼ،َُوََبػ(]ً[ََُِوؼََ ফঢী য়া 
to be pregnant 

II কবণ َُوَّؼََ ফঢী ওযা, যাকালয়ঢ 

ওযা, ঘাযা রাকান, ওরভ রাকা, 

টিওা কদয়া, প্রলঢললধও কদয়া 
to impragnate, to pollinate, to graft, 

to inoculate, to vaccinate  

 VI এলও যলও যাকায়আঢ رَََلهَؼََ

ওযা to cross-pollinate 
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ْوؼَ ََُ  কবণ ধাযড, কবণ গ্রন, যাকায়ড 
impregnation, pollination 

بػَ َُوََ  ফীচ, শুিানু, ফীমণ, যাক, 

কবলক্সন seed, semen, sperm, 

pollen, vaccine 

ِِْو٤ْؼَ  কবণ رَ ধাযড, কবণ গ্রন, 

যাকায়ড, ওরভ রাকান, ঙু্কলযঢ 

ওযড, ভুকুলরঢ ওযড, টিওাদান  
impregnation, pollination, ggrafting, 

budding, vaccination 

اهِؼَِ َٞ َِ
ُْ  যাক pollen كَه٤ُِْنَا

َِوََّ ؼَ ُٓ  টিওাপ্রাপ্ত, প্রলঢললধও প্রাপ্ত 
inoculated, vaccinated 

ََُ ٌَ ِو  লফযি, ঈত্তযি 
annoyed,vexed 

 

ََٜ  ংগ্র ওযা, কঢারা, to (َُوَْٜ(َ]ٕ[ََُوَ

gather, pick up (٠ٛ)  

ََٜ  ,II ংগ্র ওযা, কঢারা, to gather َُوَّ

pick up (٠ٛ)  

ََٜ  V ংগ্র ওযা, কঢারা, to رََِوَّ

gather, pick up (٠ٛ)  

ََٜ ُْزَوَ  VIII ংগ্র ওযা, কঢারা, গ্রন اِ

ওযা, কনয়া, ঙলফ কনয়া to gather, 

pick up (٠ٛ)  

ََُ َٜ وَ  মা ংগ্র ওযা লয়লঙ, কঢারা 

লয়লঙ, ফলল,লযঢযি, ঈাঁচ্ছফৃলত্ত, 

কঝাওান that is collected, leftovers, 

gatherings, gleanings 

 ,মা ংগ্র ওযা লয়লঙ َُْوَطخ َ

কঢারা লয়লঙ, ফলল, লযঢযি, 

ঈাঁচ্ছফৃলত্ত, কঝাওান, কুডান, ায়া 

লচলনল, দযাদলয, that is collected, 

leftovers, gatherings, gleanings, 

bargain,  

،َُُوََ َٛخَ  َٛ ُُوَب ب  মা ংলগ্রীঢ ফা 

কুডান, লযঢযি (য), 

অফচণ না, ফচণ য that is picked up, 

leftover (grain), garbage,  

َٜ ُُوََطبُءَطََُِو٤َْ  মা কঢারা লয়লঙ, 

ায়া, কুলডলয় ায়া লশু 

(জ্ঞাঢ) picked up, found, 

foundling, stray 

 কুলডলয় ায়া লশু َُِو٤َْطخ َ

(জ্ঞাঢ, কভলয়) foundling 

(female)  

ِْوََ ِٓ َُٜطَ ََلهِ َٓ َٜ  লঘভঝা, াাঁডাী, কঙাঝ 

লঘভঝা tongs, pincers, pincette, 

nippers 

 ُوََََََََْ                        ُوٜ
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ُْزِوََ َٛ اِ ب  ংগ্রওযড, ংগ্র, কুাঁ ডান, 

গ্রন gathering, picking, taking up, 

reception 

َٜ اَلَ هِ  গ্রন ওাযী, ংগ্র ওাযী, 

কঝাওাআ receiving, receiver, 

gatherer, gleaner 

ِْزََ ُٓ َٜ ِو  অলফষ্কাযও, কম কয়লঙ 
finder, spotter, discoverer 

 লনলক্ষ ওযা, ফালঢর (َُْوغ(َ]ف[ََُوَغََ

ওযা to throw away, discard (٠ٛ) 

 ঢাডাঢালড (ََُْوق،ُوَلًَبٕ(]ً[ََُِوقََ

ধলয কপরা, দঔর ওযা, লঙলনলয় 

কনয়া, ধযা, to seize quickly, to 

grab, snatch, catch(ػذ٠َٛ)  

 ,V ঢাডাঢালড ধলয কপরা رََِوَّقََ

দঔর ওযা, লঙলনলয় কনয়া, ধযা, 
to seize quickly, to grab, snatch, 

catch (ػذ٠َٛ)  

ُْزَوَقََ  ,VIII ঢাডাঢালড ধলয কপরা اِ

দঔর ওযা, লঙলনলয় কনয়া, ধযা, 
to seize quickly, to grab, snatch, catch 

  (ػذ٠َٛ)

 ,ছনছন ব্দ ওযা ]ُوِن[ََُْوََِنََ

খখণয ব্দ ওযা, ওরওর ওযা to 

clatter, babble 

ُُِنَطََُْوََلَ ،َََُْوَََُِوَب نَ م   ায ালঔ 
stork, crane 

خ ََُْوَِوََ  ায ালঔয ব্দ, ছনছন 

ব্দ ওযা, খখণয ব্দ ওযা, 

ওরওর ওযা, যঘঘণ া, কল্প to 

babble, clatter (strok), gossip 

ََْ  ফাধা কদয়া, ফন্ধ ওলয (َُوَْْ(]ٕ[َُوَ

কদয়া to block, obstruct (٠ٛ) 

ََْ  লকলর কপরা to eat (ََُْوْ(]ً[ََُِو

(٠ٛ)  

ََْ  ,II এওঝু এওঝু ওলয ঔায়লনা َُوَّ

বডান (গুলর) to fed bit by bit, to 

load (gun) 

ََْ ُْوَ َ  IV লকলর কপরালনা, এওঝু এওঝু أ

ঔায়ালনা to make swallow, to feed 

bit by bit (ٙ)  

ََْ ُْزَوَ   (٠ٛ) VIII লকলর কপরা to eat اِ

خ َ َٔ ْ َطَُُْو  ,ওাভড, ভুঔবঢী, ঝুওযা ُُوَ
bite, mouthful, little piece 

ََٔ بدَطَُُو٤َْ َٔ خ َُُو٤َْ  নাস্তা, ল্পল্প, ঝুওযা 
snack, bit 

 ُو٢              ُوََََْ
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 َْ  এও গ্রা ঔাফায a mouthful ofَُِو٤ْ

food 

ََِ ُٓ َٕطَ ْٞ ُٔ َِوِّ ُٓ َْ وِّ  ওাযী করন্নাচ, 

ফারুদ বলঢণ ওাযী, gunner loader 

َِٔ َ،ََُْو  ٢ ِٔ ٢َ اَلْه  ঢালরয ঢালড,ভদ palm 

wine 

ََٖ  ,ললঔ কনয়া (ََُْوٖ،ََُوَٖ(]ً[ََُِو

ঈরলব্ধ ওযা, ংগ্র ওযা, লদ্ধান্ত 

ওযা, to understand, grasp, gather, 

infer (َٙ٠ٛ) 

ََٖ  II লঔালনা, ডান, প্রলফ َُوَّ

ওযান, ঈrালঢ ওযা, ওঝাক্ষ 

ওযা, ঈলদ কদয়া, ওালনওালন 

ফরা  to teach, to instruct, infuse, 

to inspire, insinuate, suggest (َٙ٠ٛ)  

ََٖ  ,V ললঔ কনয়া, ঈরলব্ধ ওযা رََِوَّ

ংগ্র ওযা, লদ্ধান্ত ওযা, গ্রন 

ওযা, ফলঢ য়া to 

understand, grasp, gather, infer (َٖ ٓ

٠ٛ)  

خ ََُوَب٤َِٗخ ،َََُوَبََٗ  ঢলডৎ ফুছা, ঈরলদ্ধ 

ওযা quick understanding, grasp 

ِِْو٤َْ َٖ رَ  লনলদণনা,লযঘারনা, কপ্রযনা, 

অলদ, ঈৎা, লযাক্ষ আলঙ্গঢ, 

ঈলদ, instruction, insinuation, 

direction, inspiration, suggestion 

 َٖ َِوِّ ُٓ  ায়ঢাওাযী, ঈদ্রৃদু্ধওাযী, 
prompter, inspirer 

ََٞ ح ََُْو  ভুঔভন্ডলরয ভাং কীয 

াডঢা fascial paralysis 

ُِوََبء(]ً[َََُِو٢ََ  (ُُْو٢،ُُْو٤َخ،ُُو٠ً،ُُْو٤َبٕ،

লভলরঢ য়া, কভাওালফরা ওযা, 

ঔুলচ প্য়া, য ওযা, ংীদায 

য়া, to meet, to encounter, to 

meet, to find, to suffer, to take ones 

share 

٠اَلهََ  III কভারাওাঢ ওযা, কভাওালফরা 

ওযা, য ওযা, লভলরঢ য়া, 

গ্রন ওযা to meet, to encounter, 

to suffer, to receive,  

ُْوََ َ ٠أ  IV ঙুাঁ লড কপরা, ফালঢর ওযা, 

ঈস্থান ওযা, লফফৃঢ ওযা, 

অফৃলত্ত ওযা, ফিৃঢা কদয়া, 

প্রঘালযয চনয ঈস্থান ওযা, 

লফলনভয় (শুলবচ্ছা)  ওযা, 

 ٌُؤ             ُو٢ََ
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ঘাান to throw, discard, to 

submit,to report, to recite, to 

present (broadcast), to give 

lecture,to impose, to extend 

greetings ( ا٠ُ،ػِىٚ،٠َٛ)  

٠رََِوََّ  V গ্রন ওযা, কঔা, ফকঢ 

য়া, ললক্ষঢ য়া, লনলদ্দণলঢ 

য়া to receive, to take, to learn, 

be instructed, be taugt 

٠رَََلهََ  VI এলও লযয ালণ কমাক 

কদয়া to join each other 

ُْزَوََ ٠اِ  VIII লভলরঢ য়া, এওলত্রঢ 

য়া, এওলত্র অা to meet, to 

come togather 

ِْوََ زَ ٍْ ٠اِ  X ঙুাঁ লড কপরা, য়ন ওযা 
to lie, to throw 

ُْوَبء َطَََُ و٠ًأَ  লযঢযি, গ্রায 
discard, abandon 

خ َُُْو٤ََ  ভূওালফরা, াক্ষাৎ, এওলত্রঢ 

য়া, ুডলভণরন, encounter, 

meeting, reunion ََخ ََُِو٤َخ ،ُُْو٤ -লওঙু 

ায়া, এওঝা ায়া লচলনল some 

thing  found, a find 

 ,ভূওালফরা, াক্ষাৎ, encounter ُُْو٤َب

mmeeting 

ُِوَب٣َخ َ  ভূওালফরা, াক্ষাৎ, লওঙু 

ায়া, এওঝা ায়া লচলনল, 

encounter, meeting, some thing  

found, a find 

ُِْو٤ََ ُ خ َا  ধাাঁধাাঁ, প্রললরওা riddle, 

enigma 

وَبءرَِِْ  (prep عو) লফযীঢ, াভলন 
opposite, in front of 

ِْوََ بئ٢َِ رِ  স্বয়ংলিয়, স্বঢফুঢণ  

automatic, sponteneous - ِْوَبئ٤ًِب  رَ
স্বয়ংলিয় বালফ, স্বঢঃফুঢণ  বালফ 
automatically, sponteneously 

َطَ ِْو٠ًََٓلم  ٓ  লভলরঢ ফায স্থান, 

ংমাকস্থর, কভাড, যাস্তায কভাড 
meeting place, junction, ccrossing 

ُِوَآ ءَ ُِوَآءادَطَ  ভুওালফরা, বা, 

াক্ষাৎ, লভরন, ুডঃ লভরন, 

encounter, meeting, get-togather, 

reunion 

ُِوَبء  (prepعو) লফলনভলয়, ফদলর, চনয, 

ঈয, লফললয় in exchange for, for, 

on  

ِِوَبءَِ ُْ -লফদায় এঢক্ষড good ا٠ََُِا

bye, so long! 
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ََلهََ بح َُٓ  ভুওালফরা, বা, াক্ষাৎ, 

লভরন, ুডঃ লভরন, encounter, 

meeting, get-togather, reunion 

ُْوََ بءَ اِ  ঙুাঁডা, লনলক্ষড, লনলক্ষ, লফলর,  

ণড, লনলদণনা, অফৃলত্ত, ফডণনা 
theowing, casting, throw, ddelivery, 

dictation 

ّنَ رََِْ  যলদ,বযণণনা, ভাদয, গ্রন, 

চণ ন,লক্ষড,প্রলঘষ্টা 
receipt,reception,acceptance, 

acquisition, learning, pursuit 

 ,ভুওালফরা, বা, াক্ষাr, লভরন رَََلمَ 

encounter, meeting 

ُْزِوَآءَ   ,াক্ষাৎ, ূডঃলভরন meeting اِ

reunion 

ِْو٠ً ُٓ  লনলক্ষপ্ত, লযঢযি, ফালঢরওৃঢ 
thrown, discarded 

ِْزَو٠ً ُٓ ِْزَو٤ََبدَطَ ُٓ  বাস্থর, লভরন 

স্থান, ংগ্রলয কওন্ধ, কভাড, 

meeting place, gathering place, 

collection center, junction 

 

 ,খুলল ভাযা, ঘডা ভাযা (ََُّي(]ٕ[ََُيََّ

to hit with the fist, to slap (ٙ) 

ُْزَيََّ  ,VIII কঞল বযা, কাদা য়া اِ

চনাওীনণ য়া, বুর ওযা, শুদ্ধ 

ওণ ফরা to be thickly set, tobe 

jammed,to make mistakes, speak 

ungrammatically 

َطََُيََّ ٌَبى  ُْ َ َ،أ ى  ْٞ ٌُ ُُ রাঔ, রক্ষ, এওঢ 

াচায, lac, one hundred thsound 

يَ ُُّي،ََُ  ধূ, যচন, রক্ষ, কভাভ resin, 

lac, sealing wax 

 

ََ ٌَؤ  অখাঢ ওযা to strike (َُْيء(]ف[ََُ

ئََ ٌِ ٌَؤ(]ً[ََََُ ََُ) ফা ওযা, ভানা, 

ণাওা, to stay, to abide, to remain 

  (ة)

ََ ٌَّؤ  ,V কলডভল ওযা, আঢস্তঢ ওযা رََِ

to be delatory, to hesitate (ك٠َٛ٢)  

ََ ٌَؤ ح َُُ  লদ্রৃধাগ্রস্থ, শ্লণ, কঔরাল, ধীযকলঢ 

ম্পন্ন hesitant, tardy, ssluggish, 

defaulting 

 

ٌَيََ ٌْي(َ]ٕ[ََُ َُ) খূল ভাযা, রালণ 

ভাযা, কঔাাঁঘা ভাযা to steike with 

the fist, to kick, to thrust (ٙ)  

يَ  ٌِ َُ ওাঝা, ফলঔর miserly, stingy 

         ٌَُٖ                                ٌُؤَََ

َّْ  أُ
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ٌََ بىَ ُِ  লন, কলযও, ককাাঁচ pin, nail 

َْ٤ ٌِ ٌَؼَآء َطََُ غَ ُُ  লনঘু, ীন, ওরঙ্কচনও, 

ভমণাদাালনওয, দষু্ট, কফাওা mean, 

base, ignominous, wicked, foolish 

ٌَبءََ ح ََُ  ীনঢা, লনঘুঢা, ভন্নঢা, 

াধুঢা meanness, baseness, 

wickedness, dishonesty 

 

ََْ ٌَ ََُ]ٕ[)ٌَْْ َُ) খুলল ভাযা to punch 

ََْ ًَ  III ভুলষ্টমুলদ্ধ ফযস্ত য়া to اَل

engage in boxing (ٙ)  

 ََٔ ٌَ خ ٌَُٔبدَطََُ ঘুত,মুিাখাত box with 

fist,punch 

ٌِ خ َِٓ  ভুলষ্ঠমুলদ্ধয দস্তানা, boxing 

gloves 

خ َ َٔ ًَ ََل ُٓ  ভুলষ্ঠমুদ্ধ, ভুলষ্ঠমুদ্ধ 

প্রলঢলমাকীঢা, boxing match 

ََلَ ُٓ َْ ًِ  ভুলষ্ঠলমাদ্ধা boxer 

ََٖ ٌِ ََُ]ً[)ٌَٖ َ٘خ،ُُ ٌْ َٗخ،ُُ ْٞ ٌُ َٗخ،ُُ ْٞ ُ٘ ٌْ ُُ) ুদ্ধ 

ওণা ফরা, বয ওণা ফরা, 

কঢাঢরালভ ওযা to speak 

incorrectly, to stammer 

َ٘خ َ ٌْ ُُ কঢাঢরালভ, ুদ্ধ ফযফায, 

ফযাওযডীন বালা, ুদ্ধ ঈচ্চাযড 

stutter, stammer, incorrect usages, 

ungrammatical language, incorrect 

pronounciation 

ٌَبََٗ خ ََُ  ত্রুটি, বূর defect, fault 

 َٖ ٌَ ُْ َ َ٘آُءََّأ ٌْ َطََُ  ٖ ٌْ ُُ শুদ্ধ ফরা, 

কঢাঢরালভ, speaking incorrectly, 

stammering 

َطَََُ  ٕ ٌَب ُْ َ َٖ أ ٌَ  কাভরা, ঢাভায কাভরা 
basin, copper basin 

ََّٖ ٌِ َُ،ٖ ٌِ َُ দ্রঃ ًَِ ٖاَل মাজাও, ঢণাল, 

লওন্তু however, yet, but 

ٌََ ُِ ب،َ َٔ ٤ٌَُِْْ٢  (conj) কম, ুঢযাং, চনয 

that, so that, in order to দ্রঃ ٍَِ  

َْْ َُ (part (ؽوف ) না, not 

بَ=َ َٔ ََُِْ ُِ  দ্রঃ ٍَِ  

 

ََّْ ََُ]ٕ[)َّْ َُ) চভা ওযা, ুনঃ এওলত্রঢ 

ওযা, াচান, কভযাভঢ ওযা, to 

gather, to reunite, to arrange, to 

repair – َ)َٜٓغ(ََّْ ُُ ভানলও 

লফওৃলঢলঢ অিান্ত য়া 

(াভানয)to suffer from slight 

mental illnes 
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ََّْ  IV ংখটিঢ য়া, অলঢঢ أََُ

য়া, দযূ ওযা (ুলফধা), 

াক্ষাৎ ওযা, ফস্থান ওযা, কমৌন 

ফা ওযা, অলরাঘনা ওযা, 

ংলক্ষল ফনণনা ওযা, লযলঘঢ 

য়া, যাধ ওযা, ঔায়া to be 

fall, to visit, stay, to have sexual 

intercourse, discuss, to sstate 

briefly, to be familiar, to commit 

(crime), to consume food 

ََّْ َ ُْز  VIII এওলত্রঢ য়া, াক্ষাr اِ

ওযা to gather,to visit 

ََّٔ ّ َطََُ ب َٔ خ َُِ ংগ্র,এওতত্রতওযণ, ভান্ডফ, 

াক্ষাৎ, দব যাগ্য,দন্ডম যাক, ভান্য ভানতও 

তফকৃতত collection, gathering, 

assembly,visit, misfortune,calamity, 

slight mental derrangement 

ََّٔ ُِ ْ َطَ َٔ خ َُِ  কওাাঁওডা, কুলঞ্চঢ কুন্তর, 

curl, ringlet 

ََّٔ خ َُُ  লযব্রাচও দর, গ্রু traveling 

party, group 

ََٔ َُ َْ  াভানয ভানলও লফওৃলঢ 
slight mental illness 

ََٔ بُِ ًٓ ب  ওঔন  ওঔন , ওদালঘr, 

ওদাঘ, ওদাল, ভলয় ভলয় 

occasionally, rarely, seldom, from 

time to time  

 َّ ُْٔب  ,জ্ঞান, ফকলঢ, লযলঘলঢ اِ

knowledge, cognizange, familarity 

بد– َٓ ب َٔ ُْ  চলড, ীভা, না, ায اِ

ংলক্ষ, ssurvey, outline, summary 

ََّٓ خ َاَل  ফদ নময, ঔাযা দলৃষ্ট evil 

eye 

َْٞ ُٔ ِْ َٓ َّ  ংলগ্রীঢ, চভাওৃঢ, খনীবূঢ, 

াভানয লফওাযগ্রস্থ collected, 

gathered, concentrated, slightly 

insane 

 َْ ِِ ُٓ  মূ্পডণ লযলঘঢ, জ্ঞাঢ, 

লফললজ্ঞল ccompletely familiar, 

conversant, expert  

ََّٔ ِِ ُٓ بدَطَ َّٔ ِِ خ َُٓ  দবুণ াকয, দলুমণাক, 

লফমণয় misfortune, calamity, 

disaster 

ب َّٔ َُ(conj ؽوف) ওঔন, মঔন, কমভন, 

য, কণলও, কমলঢু, না, এঔন  

নয় when, as,after, since, 

whereas, not, not yet 

جََ ْٔ خ ََُ  ফালঢ, টিঈফ (লযলট) 
lamp, tube 

 

َّْ  أُٔؼ                                                              اُز

 ٌُٔ                                                ُٔؼَََََ
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ظََ َّٔ  V নাস্তা ওযা to have a [ُٔظ[َرََِ

snack 

غََ ْٔ خ َُُ  কু্ষধাফধণও, রুলঘ, নাস্তা 
appetizer, relish, snack 

 

ؼََ َٔ َْٔؼ(]ف[ََُ َؾبٕ،ََُ َٔ بػ،َُ َٔ ِْ  ,ঢাওান (رَ

কদঔা, ধাযন ওযা, ফকঢ য়া, 

ছরওাআয়া ঞা, ঘওভও ওযা to 

glance, to see, to notice, be aware, 

to flash, to shimmer 

ؼََ َّٔ َُ II ওঝাক্ষ ওযা, ন্তযঙ্গ ওযা, 

আলঙ্গঢ ওযা, ফুছলঢ কদয়া, ঈলিঔ 

ওযা to hint, to insinuate, intimate, 

refer 

ؼََ َٓ  III ঘুলালয কদঔা to cast a اَل

furtive  glance (ٙ)  

ؼََ َٔ ُْ َ  IV ঘুলালয কদঔা to glance أ

casually (َٙا٠ُ)  

َْٔ ؼَ َُ  ছরও  কদঔা, ঘালন, ভুহুঢণ , 

ঢাৎক্ষলডও quick look, glance, 

moment, instant 

ؾََ ْٔ َؾبدَطََُ ْٔ خ ََُ  ঢাডাঢালড, ওাযলন 

কদঔা, ঘালন, রও, অলরায অবা, 

অলরা, ঈজ্জরঢা, ছরও  quick, 

casual look, wink, flash 

ََٔ بػَ َُ  লধলওলধলও, লভটিলভটি, জ্বরজ্বলর 
shimmering, gleaming, shining 

ََلَ ؼَ َٓ ِٓ   তফলষ্ট, ঙ্গলযঔা, কঘাযা, 

প্ররক্ষড, feature, traits, appearance, 

look 

َْ٤ ِٔ ِْ َطََٗ ٤ْؼ  ِٓ ؼَ َََٗل  আাযা, আলঙ্গঢ, 

লযাক্ষ আলঙ্গঢ,  allusion, intimation, 

insinuatio ًؾب- ِٔ ِْ رَ  লযাক্ষবালফ 
indirectly 

 

يََ َٔ ي(]ٗ[َ]ٕ[ََُ ْٔ َُ) ওাঈলও আাযা 

ওযা, কদালালযা ওযা, বূর ধযা, 

ভালরাঘনা, দনুণাভ ওযা to give a 

wink, to blame, to ccritisize, 

censure 

يََ َٔ َُُ،َ بى  َّٔ ح ََُ  কদালালযাও ওাযী, 

ভালরাঘনা ওাযী, লঙদ্রালিলড 

ওাযী nigger, fault finder, critic 

 

ٌََ َٔ ََُ]ٗ[]ٕ[)ٌَْٔ َُ) কঙাাঁয়া, aware 

নাডঘাডা ওযা, ঘায়া, কদঔা, 

নুবফ ওযা, ফকঢ য়া, to 

touch, to hhandle, to see, to 

perceive, be aware 
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ٌََ َٓ  III কমাকালমাক যাঔা, স্পণ اَل

ওযা, কমৌনফা ওযা, to be in 

touch, to touch, to have sexual 

intercourse (ٛب) 

 

ٌََ َّٔ  ,V স্পণ ওযা, নুবফ ওযা رََِ

এলরাভলরা ওণা ফরা, লচজ্ঞাা ওযা, 

লিলন ওযা to search, to touch, to 

fumble, to ask (٠ٛ)   

ٌََ َٓ  VI যষ্পযলও কঙাাঁয়া to رَََل

touch each other 

ٌََ َٔ ُْزَ  VIII নুলযাধ ওযা, লচজ্ঞাা اِ

ওযা, ঘায়া, চরুযী নুলযাধ 

ওযা, কদঔা লিলড ওযা to 

request, to ask, to beg, ssolicit, 

look, search (ََٖٓٙ٠ٍَٛ)  

ََُ ٌَ ْٔ  নুবূলঢ, নুবফ, 

শ্রনীলফনযা,স্পণওযড, স্পণ 
feeling, grouping, touching, touch 

ََِ ْٔ َُ َ٢  স্পণ ম্পলওণ ঢ pertaining 

to touch(sense) 

ََّ٤ َِ ْٔ خ َُ  াওায ভয় য় নাআ 

এভন কঔচযু date that not 

attained rippen 

ََبدَطَََُ ْٔ ََََُ خ َْٔ  স্পণ, কঙাাঁয়া touch – 

َََ ْٔ بدَُ  ুনঃ স্পণ retouch 

َْ٤ ِٔ َُ ٌَ  নযভ স্পণ soft of the touch 

ََٔ ِْ َٓ َطَ ٌُ ِٓ ََل َٓ ٌَ  স্পলণয স্থান, 

কমাকালমালকয কওন্ধ  place of 

touch, point of touch 

ََِ َٔ ِْ َٓ َ٢  স্পণ ম্পলওণ ঢ  relating 

to touch 

َََ َٓ ََل خ َُٓ  স্পণওযড, স্পণ, ংলমাক, 

নুবূলঢ, কমৌনফা 
touching,ttouchcontact, feeling, 

sexual intercourse 

ٌََ ُّٔ  ,িলড, নুন্ধান search رََِ

investigation 

ََٔ ُْزِ ًَ اِ ب  নুলযাধ, নুনয়, অলফদন, 

request, solicitation, application 

َْٞ ُٔ ِْ َٓ ٍَبدَطَ ْٞ ُٔ ِْ َٓ ًَ  স্পণওৃঢ, 

নুবূঢ, লধকভয,  touched, felt, 

attainable – ٍََ ْٞ ُٔ ِْ بدَٓ মা স্পণলমাকয 
things percetable 

 ٌَ َٔ َ ِْز ُٓ ََبدَطَ َٔ ِْزَ ُٓ  নূলযাধ, 

অলফদন request, application 

 

َُٓلَٓخ َ  أ٤ُّٔخ َ                                                              
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ََٔ َٔ ََُ]ٕ[َ)ْٔٔ َُ) কখডা কদয়া, 

কঞওনা কদয়া, , ভূঔ কবংঘান, 

ভুঔবলঙ্গ ওযা, শ্বঢায ঔায়া 
to rail, to make face, to eat strarch 

(ٙ)  

 

عََ َٔ ع(َ]ٕ[ََُ ْٔ َُ ) লনলচয কঞাঝ ঘাঝা, 
to lick ones llips 

عََ َّٔ  V লনলচয কঞাঝ ঘাঝা, to lick رََِ

ones llips 

 

غََ َٔ َْٔغ(]ف[ََُ َُ) ঈজ্জ্বর য়া, লঘও 

লঘও য়া, লছওলছও ওযা, প্রদীপ্ত 

য়া, ছওছও ওযা, ছরভর ওযা 

ঘওভও ওযা, to glitter, to glean, 

twincle, flash, shine 

غ ّٔ ُ II ঘওঘও ওযালনা, লছওলছও 

ওযালনা, ছরভর ওযালনা, চরয 

কদয়া, to cause to shine, to give 

bbrightness, to polish 

 IV াঢ নাডা, কদলঔলয়য أُٔغ

কদয়া, ঈলিঔ ওযা, খলনষ্ঠ ওযা, 

ওঝাক্ষ ওযা, আলঙ্গঢ ওযা, to wave 

hands 

 VIII ঘওঘও ওযা, লফওীডণ اُزٔغ

ওযা, ছরভর ওযা, লঘওলঘও ওযা, 

ঈজ্জর য়া to shine, to sparkle, 

glitter, gleam 

ُٔغَ ُٔؼبَٕ،َ  জ্বরয, দীলপ্ত, ঘাওলঘওয, 

অলরা, ঘওভও luster, sheen, 

shine, glow, brightness, light 

َطَ ُُٔؼخ َُِٔبع ،َُُٔغ   জ্বরয, দীলপ্ত, 

ঘাওলঘওয, অলরা, ঘওভও, লঘওলঘও 

প্রলঢবা, টিওাটিপ্পনী, াভনয, এওঝু  
luster, sheen, shine, glow, 

brightness, brilliancy, luater, polish, 

small, a little  

بع  ّٔ ُ ঈজ্জ্বর, দীলপ্তভান, ঘওঘলও, 

ঘভওদায, জ্বরজ্বলর, দীলপ্তীর, 

ছরছলর bright, brilliant, lustous, 

sparkling, flashing, radiant,shining 

ََٔ ُْ َ َ،أ ِؼ٢  َٔ ُْ َ غَ أ  প্রাজ্ঞ, ঘঝলঝ, লফঘক্ষড, 

ঘারাও, ঈজ্জ্বর, ফুলদ্ধভান, 

sagacious,smart, shrewd, cclever, 

brigjt, intelligent  

- ََٔ ُْ َ غَُأ লধও ঘাওলঘওযভয়, লধও 

ঈজ্জ্বর more lusterous, shinier 
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ََّ٤ ِٔ ُْ َ خ َأ  লফঘক্ষডঢা, ালন্ডঢয, 

ছওছলওবাফ,  লফজ্ঞঢা, ঘঢুযঢা, 

ফুলদ্ধ sagacity, smartness, 

shrewdness, cleverness, 

intelligence 

٤ْغَ  ٌِ ِْ ভাচণ رَ ন ওযড, ভৃড ওযড, 

ভৃড polishing, polish 

بػََ َٔ ُْ خ َاِ  আাযা, আলঙ্গঢ allusion, hint 

َِٓ ُغَطَاَل ِٓ ا َٞ غَ َُ  দীলপ্তভান 

,জ্বরচরায়ভান,  ঈজ্জ্বর, 

ঘাওলঘওযভয়,  brilliant, lusterous, 

shining, gleaming 

غَُ ِٓ ا َٞ ؼََََُ ِٓ خ َطَاَل  ভাণায ঔুলরয দফুণর 

স্থান fontanel  - َُغ ِٓ ا َٞ َُ দীলপ্ত, 

জ্জ্বরয  gloss, shine 

زَََِ غَ ُٓ ِّٔ  দীলপ্তভান, ঈজ্জ্বর, ছরছরায় 

ভান, ঘাওলঘওযভয় radiant, brilliant, 

shining, lustrous 

 

ََْ َِ ْٔ َََُ]ُِْٔ[ ভলফঢ ওযা, চভা ওযা to 

gather ( ٠ٛ)   

ََٔ ِِ ْٔ َِ خ َُٓ  শুড (ালঢয) trunk , 

proboscis 

َْٖ َُ (coju, ؽوف) না (বলফলযৎ 

ওালরয) not (future) 

تََ ِٜ َٜت(]ً[ََُ ْٜت،ََُ ََٜبة،َََُ ٤َْت،َُُ ِٜ جََبٕ،َُ َٜ َُ জ্বলর 

ঞা to flame 

َّٜتََ َُ II জ্বারান to kindle, light 

َٜتََ ُْ   (٠ٛ) IV জ্বারান to kindle أَ

َّٜتََ  V জ্বলর ঞা to be kindled رََِ

َٜتََاَِ ُْزَ  VIII জ্বলর ঞা to be 

inflammed 

ََُ، ٤ْت  ِٜ َُ، بة  َٜ َٜتَ ُُ  লঔা, অলরাওচ্ছঝা, 

লগ্নওান্ড, দাঈদাঈ জ্বরা flame, 

blaze, flare 

 َٕ جَب ْٜ ج٠ََََُّ ْٜ َطََُ بة  َٜ َُ প্রঘন্ড ঢৃষ্ণা 
intense thirst 

ََٜ ُْ بةَ اِ  প্রজ্বলরঢওযড, জ্বারান, 

প্রজ্বরন, প্রদা kindlind, lighting, 

ignition, inflammation 

بةَ  َٜ  ,প্রজ্বরন, প্রদা , burning اُِزِ

inflammation 

بثَِ َٜ ُْزِ ٢َ اِ  প্রদা লফলয়ও relating to 

infla-mmaton, inflammatory 

ِْزََ تَ ُٓ ِٜ  জ্বরভান, দনওয, জ্বলরঢ, 

প্রজ্বলরঢ, জ্বরজ্বলর, ঢুযজ্বর, ঈদ্ধায 

 ُٜش                 ٌُغ

 ُٜنَََََََََ                                     ُٜظ
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ঈদীপ্ত, ুডা, ঈত্তপ্ত, ঈলত্তলচঢ,ঈজ্বর 
birning, flaming, blazing, inflamed, 

heated ,excited, glowing 

َْٞ ُٛ داَل  ফডণিভ দ্রঃ  

 

َٜشََ ْٜش(َ]ف[ََُ َٜبس،َُ َُ) ঢৃষ্ণায় লচহ্বা 

শুলওলয় মায়া, াাঁললয় মায়া, 

িান্ত য়া, দভ পুযাআয়া াান 
to loll tongue with thirst, to gasp, 

pant 

بسَ  َٜ ُُ, াাঁান, িান্ত য়া, দভ 

পুযাআয়া াান  gasping, 

panting, out of breath,  

 َٕ ضَب ْٜ ض٠ََََُّ ْٜ َُ ঢৃষ্ণাঢণ , াাঁান, িান্ত 

য়া, দভ পুযাআয়া াান 
gasping, panting, out of breath, 

thirsty 

ظََ ِٜ َٜظ(]ً[ََُ ََُ) ঈৎকণ ওৃঢ য়া, 

ংমূি য়া, নুযাকী য়া, 

কপ্রলভ ডা, অগ্রী য়া, াকর 

য়া to be devoted, be 

dedicated, be attached, be in love, 

be eggar (ة٠َٛ)  

َٜظََ ُْ َ IV ায়া, চণ أ ন ওযা to elicit 

ََٜ ُْ بطََّاِ  XI চভাঝ ফাাঁধান, দআ ফাধান 
to curdle, coagulate 

غََ ْٜ خ ََُ  লচহ্বায অকা, লচহ্বা, ওণা 

ফরায ধযন, ুয, অঞ্চলরও বালা, 

ভাঢৃবালা, বালা tip of the tongue, 

tongue, manner of speaking, tone, 

dialect, vernicular, language 

َغخ َ ْٜ ُُ কূ্ষধাফধণও appetizer 

 

لََ َٜ ل(َ]ف[ََُ ْٜ َُ) লঢলযি বায 

ঘাান,লঢপ্রলয়াক ওযা 

overburden,overexert ( ٙ)  

نََ ْٜ َُ َّ  ঢীক্ষ্ম, ুাঁঘার pointed, sharp 

 

ََََُٜ َٜ ٜ(َ]ف[ََُ ْٜ ) ণাপ্পয কদয়া to 

slap 

 

قََ ِٜ َٜق(َ]ً[ََُ َُ) দীখণশ্বা কনয়া, 

নুঢা ওযা, দঃুঔ ওযা, লফরা 

ওযা, কাও ওযা, জ্বারাঢন ওাযা, 

লঘন্তা ওযা to sigh, to regret, 

deplore, grieve, disturb, to think 

  (ػ٠َٛ٠ِ)

َّٜقََ  V দীখণশ্বা কনয়া, নুঢা رََِ

ওযা, দঃুঔ ওযা, লফরা ওযা, 

 ٢ََََََُٜ                                                             ُِٜنَََََ
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কাও ওযা, জ্বারাঢন ওাযা, লঘন্তা 

ওযা  to sigh, to regret, 

deplore,grieve, disturb, to think 

                           (ػ٠ٍَِ)

لَخ َ ْٜ َُ দীখণশ্বা, নুঢা, ঈলদ্রৃক, বয়, 

দঃুঔ, কফদনা, অওাঙ্খা, আচ্ছা, ররা, 

জধময sigh, lament, anxiety, 

concern, longing, desire, 

impatience 

 َٕ لَب ْٜ ل٠ََََُّ ْٜ ل٠ََطَََُ َٜ َُ، ُٜق  ُُ দীখণশ্বা 

ওাযী, নুঢপ্ত, দঃুঔ, দঃুলঔঢ, 

অঢলঙ্কঢ, ভনঃকু্ষন্ন, অওাঙ্খী, লরপু্স 
sighing, regretful, sad, sorry 

worried, grieved, longing, yearning 

٤ْقَ  ِٜ َطََُ َٜبف  ُِ  নুঢপ্ত, দঃুলঔঢ, দঃুঔ 

অঢলঙ্কঢ, ভনঃ কু্ষন্ন, regretful, sad, 

sorry worried, grieved 

ِٛقَ   ,অঢলঙ্কঢ, লফলন্ন, বীঢ اَل

ঈলদ্রৃগ্ন, ঈৎওলিঢ, করাবী, অগ্রী 
worried, depressed, apprehensive, 

cconcerned, anxious, covetous, 

eager 

قَ  ِّٜ زََِ ُٓ  করাবী, অগ্রী, ঈলদ্রৃগ্ন, 

অগ্রী, জধমণয longing, yearning, 

anxious, eager, impatience 

 

نََ ِٜ َٜن(]ً[َََُ َُ) ঢুলায ধফর য়া 
to be snow-white 

 

ََِنََ ْٜ  ঢৃষ্ণায় লচহ্বা শুওাআয়া ]ُِٜن[َُ

মায়া, to loll  tongue with thirst 

 

ََْ ِٜ ََُ]ً[)َْٜ ََُ،َْْٜ َُ) লকলর কপরা to 

swallow up (ٛىذ) 

ََْ َّٜ  V লকলর কপরা to swallow up رََِ

(٠ٛ) 

ََْ َٜ َ ُْز  VIII লকলর কপরা to swallow up اِ

(٠ٛ)  

ََْ َٜ ُْ َ  IV লকরালনা, ঈrালঢ ওযা to أ

make swallow, to inspire (َٙ٠ٛ)  

ََْ َٜ ِْ َ ز ٍْ  X ঈলদ ঘায়া, ায়ায اِ

কঘষ্টা ওযা, প্রাণণনা ওযা to ask for 

advice, to try to get, to pray (َٙ٠ٛ)  

ََََُ، ّ ْٞ ُٜ َُ َْ ِٜ  করাবী, কঝুও, greedy, 

covetous, voracious 

ََٜ ُْ بدَطَاِ َٓ ب َٜ ُْ َّ اِ ب  ঈৎা , ঈদ্দীডা,  

প্রফৃলত্ত inspiration, instinct 

ََٜ ِْ ُٓ َْ  ঈৎালঢ inspired 

ََٜب ََُ]٠َُٜ،ُٜٞ[]ٕ[)َْٜٞ َُ،٢ ِٜ ٤َبٕ،ُُ ْٜ ُِ  ) 
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লফলনাদন ওযা, ভলডাযণ্ত্চন ওযা, 

ভয় ায ওযা, কঔরা, করালপরা 

ওযা, ঈলবাক ওযা, কওৌঢুও 

ওযা, ভনলমাক যান, বূরান, বুরা, 

ভাপ ওযা, বলনালমাকী য়া to 

amuse, to ddivert, to pass time, to 

play, to triffle, to enjoy (ا٠َُة) to 

turn attention, to foreget, forgive, to 

be inattentive (ػ٠َٖٛ)  

ََ٢ ِٜ ََََُ]ُٜٞ[َ]ً[)٠َٜ ََُ) বারফাা, 

ঙন্ন ওযা, অি য়া, প্রভত্ত 

য়া, কপ্রলভ ডা, ভনলমাক যান, 

বুলর মায়া, ফাদ কদয়া, গুরুত্রৃ 

না কদয়া, ঢওণ  য়া to 

love, to be fond of, be in love, to 

turn attention, to forget, give up, tto 

be incautious (ػَٖة) 

ََََُّٜ٠  II অনন্ন ওযা, পুলঢণ  ওযা, 

লফলনাদন ওযা, ভনলমাক যা, 

নযভনষ্ক ওযা to delight, to 

amuse to divert attention, to make 

oblivious 

ََٛ ٠اَل  III লনওঝফত্তী য়া to be 

near (ٙ)  

ََٜ ُْ َ ٠أ  IV অনন্ন ওযা, পুলঢণ  ওযা, 

লফলনাদন ওযা, ভনলমাক যা, 

নযভনষ্ক ওযা to delight, to 

amuse to divert attention, to make 

oblivious 

ََّٜ ٠رََِ  V ভত্ত য়া, ভয় ওাঝান, 

অনন্ন ওযা, লফলনাদন ঘায়া to 

amuse, to pass time, take 

pleasure, to seek distraction (َة

 (ػٖ

ََٛ ٠رَََل  VI ভত্ত য়া, ভয় ওাঝান, 

অনন্ন ওযা, লফলনাদন ঘায়া to 

amuse, to pass time, take 

pleasure, to seek distraction (َة

 (ػٖ

ََٜ ُْزَ ٠اِ  VIII ভত্ত য়া, ভয় ওাঝান, 

অনন্ন ওযা, লফলনাদন ঘায়া, 

কঔরা ওযা, করা কঔরা ওযা to 

amuse, to pass, time, take 

pleasure, to seek distraction, to p, 

ay ( ٖةَػ) 

 َٞ ْٜ ُ অনন্ন, লফলনাদন, কঔরা, 

কওৌঢূও, লিযা amusement, 

entertainment, ddistraction, sport, 

fun, play 

 ُٞطََ                    َُٜٞ
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ََُ، بء  َٜ َََُٜ ادَطََُ َٞ ْٜ ٤َبد،َُ ِٜ ََُ،٢ ِٜ ب،ُُ بح ًَٜ  
অরলচব uvula 

ََُ َ١ ِٞ َٜ  অরলচব ম্পলওণ ঢ 
pertaining to uvula, velar 

بح َ َٜ ِْ َٓ  অনলন্নয ফস্তু, াযয 
object of delight, comedy 

ََٓ ٙ َطََ ََل َٓ٠ًٜ ِْ  লফলনাদলনয স্থান, 

অনন্ন কওন্ধ, অনন্ন, লফলনাদন, 

কওৌঢুও, place of entertainment, 

amusement centre 

ٙ َطَ ََل َٓ٠ًٜ ِْ ِٓ  কঔরায ুঢুর, কঔরনা, 

playing toy-   َََََََل َٔ ٠ًٛآاَلدَاُ  
ফাদযমন্ত্র musical instrument   

ََ٤ ِٜ ِْ خ َرَ  লঘত্তলফলক্ষ, লঘত্তলফলনাদন, 

অনন্ন distraction, amusement 

َٙ اَلَ  ঢওণ , ভলনালমাকী, বূলরা, 

নযভনষ্ক  incautious, inattentive, 

oblicipus, forgetful 

 َٚ ِْ ُٓ  ভচাদায, অনন্নদায়ও, 

লঘত্তলফলনাদনওয, ঢৃলপ্তদায়ও 
amising,entertaining, diverting, 

pleasant 

َْٞ َُ (conj  ؽوف) মলদ if (ঢণ ভূরও 

ফালওযয শুরুলঢ) 

ََّٕ َا ْٞ َُ মলদ if (লফললয ভূরও 

ফালওয) 

اَلَ ْٞ َُ মলদ না if not 

اَلَٗب ْٞ َُ মলদ এঝা অভালদয চনয 

না ঢ if it were not for us 

َْٞ بََُ َٔ  কওান ওাযলন in case that ك٤ِْ

َْٞ َُ َٝ  মলদ  even if, although 

َْٞ َُ (অওাঙ্খাভূরও) মলদ শুধু if 

only..  

ث٤ََِ ْٞ بَُ  লভ bean 

 

َْٞس(]ٕ[َاَلسََ َُ) ভয়রা ওযা, ওরলঙ্কঢ 

ওযা, কনাংযা ওযা to soil, to 

tarnish, tosully (٠ٛ)  

سََ َّٞ  (V ভয়রা মুি য়া to be stained رََِ

  (ة

سََ َٞ ُْزَ  VIII ধীযকলঢয য়া, লফভ্রান্ত اِ

য়া, চটির য়া to be slow, to 

be cconfused, be complecated 

 (ػ٠ِ)

صَخ َ ْٞ َُ যং, দাক, stain, spot 

صََ ْٞ خ َُُ  ফাদ, শ্রালন্ত, ফন্ন, 

লনচীফঢা, অলফক, দফূণরঢা 
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languor, lassitude, ffatigue, 

passion, weakness (ك٢)  

٣ْشَ  ِٞ   দূলণ, contaminationرَِ

سَ  ُّٞ  ভয়রা, দলূড dirtiness, pollutionرََِ

ََّٞ َِ سَ ُٓ  যন্চীঢ, ওরলঙ্কঢ, ভয়রাওৃঢ, 

লযচ্ছন্ন, ওলরযা অিান্ত, 

ভাভাযী siained, tranishd,soiled, 

unclean, straicken with colera, 

pestilence 

ِْزََ بسَ ُٓ  ভানলও লফভ্রান্ত mentally 

confused 

طَ  ْٞ َعبدَطََُُ ْٞ َُُ، اط  َٞ ُْ َ  ,লণলয়ঝায ফক্স أ

কুলরয খয theater box,lodge 

َْٞػ(]ٕ[َ]ُٞػ[َاَلػََ َُ) ালচয মায়া, 

প্রদণনী ওযা, অলফবূণ ঢ য়া 

দৃযভান য়া, ঘওঘও ওযা, 

জ্বলরয়া ঞা, ছরওাআয়া ঞা, 

ছওছও ওযা, প্রলঢবাঢ য়া, 

লফফডণ ওযা, ছরান, ঢাভালঝ ওযা 
to appear, show, come to light, to 

sshine, flash, sparkle, to wither,to 

parch, to tan  

ػََ َّٞ َُ II ইাযা ওযা, খলনষ্ঠ ওযা, 

ওঝাক্ষ ওযা, ফুছা, প্রওা ওযা, 

অলন্নালরঢ ওযা, ফৃদ্ধ য়া, 

কাডান, ঢাভালঝ ওযা, ঢিা 

লফঙান(লভলছ) to make a sign, to 

signal, to intimate, insinuate, to 

understand, to brandish, to turn 

gray, to burn, to tan, to plank floor 

IV অলফবূণ أاَلػََ ঢ ওযা, ভালন 

অনা, ঘওভও ওযা,জ্বরজ্বর 

ওযা,ছওছও ওযা, অলন্নালরঢ 

ওযা,প্রওা ওযা to appear, to 

come in sight, to shimmer, to flash, 

to brandish (٠ٛ)  

َْٞ َطَََُ اػ  َٞ ُْ ،أ ٣ْؼ  ِٝ ػَ أاَل  কফাটণ , ব্লাও 

কফাটণ , কেঝ, ঢলি, ণারা, ঢিা, কঙাঝ 

ঢত্তা, ওাাঁলধয াড board, black 

board, slate, tablet, plate, plank, 

small board, shoulde blade 

(scapula) 

َؽخ َ ْٞ َؽبدَطََُ ْٞ َُ، اػ  َٞ ُْ َ কফাটণ أ , ব্লাও 

কফাটণ , কেঝ, ঢলি, কলঝ, ালণ, 

ওালঝয যালনর, ভঢর, ৃষ্ঠঢর, 

দণ া, কলওাটণ , কাষ্টায, ঙলফ, লঘত্র 
board, black board, slate, tablet, 

plate, pane, panel, plane, surface, 

screen, placard, poster, picture 

 ُٞمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ         ُٞػ
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 ََٞ اػَ َُ  লফধ্বংল, ভাযাত্মও, ছরান, 

কাডান, দাও destructing, 

signeing, parching, scorching 

٣َْؾبدَطَرََ ِٞ ِْ ػَ رَ ِٞ ِْ  ঙ্গলুরলরন, 

অলন্নালরঢ ওযড, ঈদ্পান, লঘি, 

ংলওঢ, রও, আাযা, জ্ঞান, 

আলঙ্গঢ, লযাক্ষ আলঙ্গঢ, beckkning, 

waving, brandishing, sign, signal, 

wink, allusion, intimation, 

insinuation- ََ٣ْؾ ِٞ ِْ بدرَ  লনদণ, ঈদৃ্ধলঢ, 

ভন্তফয, টীওা, ঈান্ত টীওা hints, 

references, remarks, annotations, 

marginal notes 

،اَلئَِؾبدَطَاَلئِؾََ ائِؼ  َٞ خ ََُ  কপ্রাগ্রাভ, 

প্রওল্প, লফর, ধযালদ, অলদ, 

যায়, অআন, লফলধ, program, pject, 

bill, motion, order, decree, 

oordinance, regulation – ََٞ ائِؼَ َُ  
ফাললযয দৃয, কৌন্নমণ, ফাললযয 

লনদণন outward appearance, 

looks, sig 

ؽََ ِّٞ َِ خ َُٓ  ংলওঢ, লঘি signal 

ِْزََ بػَ ُٓ  কযালদ কাডা, sunburned 

 

م(َ]ٕ[]ُٞم[ََاَلمََ ْٞ ام،ُُ َٞ  অশ্রয় (٤ََُبم،َُ

কনয়া, অশ্রয় ঘায়া, ফরম্বন 

ওযা, ওালঙ ণাওা to take refuge, 

seek shelter, have resort, to be 

close (ة٠ََٛٙ)  

ََلَ م ََٓ  অশ্রয়স্থান, লনযাত্তা, অশ্রয়, 

বয়াযডয, যক্ষাওাযী refuge, 

protection, shelter, asylum, 

sanctuary, protector 

 অশ্রয়প্রাণী, যডাণী one اَلئِن َ

seeking shelter, refugee 

ْمع  ْٞ ََُ، ْمِػ٢  ْٞ َُ দ্রঃ َََُنَع 

هَ  ْٞ ُُ কঝা, প্রলরাবন, অওলণড enticement, 

lure  

 

ىََ َّٞ َْٞى[ََُ َُ] II ককারাওায ফর ফানান 

(ঢুরা) , ফাদাভ বডান, to form 

boll (cotton), to stuff with almonds 

َْٞ ىَ َُ  ফাদাভ, লট্ট (চঢুা) 
almond, patch (shoe)  

ىََ ْٞ َىادَطََُ ْٞ ح ََُ  ফাদাভ almond 

ِى١َ  ْٞ َُ ফাদাভ ম্পলওণ ঢ, relating to 

almond  

ًََ ً(َ]ٕ[َ]ًُٞ[َاَل ْٞ َُ ) স্বাদ কনয়া 
to taste 

 ٤ُظ             المََ
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ََٓ َْٞٓ[َاَل ُ[َ]ٕ[)َْٓٞ َُ) ঈাঁলও 

কদয়া to peep 

ََٓ َٝ  III ঈাঁলও কদয়া, ঢাওান, লস্থয اَل

দলৃষ্টলঢ কদঔা, প্রঢাযনা ওযা to 

peep, to stare, gaze,deceive (ََٙا٠ُ

٠ٛ)  

ََلَ ُٓ َٓ ِٝ  ঘঢূয ধূঢণ , কূঝফুলদ্ধ sly, 

ccunning, wily 

ََٛ ٛ(َ]ٕ[َ]ُٞٛ[َاَل ْٞ َُ) অঝলও ণাওা, 

চলডলয় ধযা, অাঁটিয়া ণাওা, ভাটি 

লদলয় করনর ওযা, অস্তয ওযা 
to stick, to cling, to adhere, to coat 

with clay, to plaster 

َِٛ ْٞ ُُ َ٢  ায়ুওাভী sodomite 

ََٞ ُِ َ، َٛخَ  ا َٞ ُِ َٛ ا  ায়ুওাভ, ুরুললয 

ভওালভঢা  sodomy 

 

 লফযি য়া (٤ََُْغ(]ٗ[َ]٤ُغ[َاَلعََ
to be annoyed 

 

ع(]ٕ[َ]ُٞع[َاَلعََ ْٞ ََُ) ান্ত য়া, 

জধমণয য়া, কযাকী য়া, দঔর 

ওযা,  লববূঢ ওযা, ীডন ওযা, 

দফুণর ওযা, কযালদ কাডা to be 

impatient, restive, be ill, to torment, 

overwhelm, to tan 

عََ َّٞ َُ II ঢযাঘায ওযা, লফযি ওযা 
to torture, to aagonize 

عََ َٞ ُْزَ  VIII জ্বরলঢ ণাওা, প্রজ্জ্বলরঢ اِ

য়া, লস্থয কফাধ ওযা 

বারফাায় দফুণর য়া to be 

burning, inflammed, to be 

languishing, to feel anxiety 

ػََ ْٞ خ ََُ  বারফাায ফযগ্রঢা, ওাভাঢণ  

যভানন্ন, বারফাায় ঈন্াদনঢা, 

ফযাণা, দঃুঔ, ঈলদ্রৃক ীডন, 

ঢযাঘায ardor of love, rapature, 

love sickness, pain grief, anxiety, 

torture 

ُْز٤ََِ بع اِ  জ্বরভান, কাডা, 

যভানলন্নঢঢা, কাডালনা ঈলদ্রৃক, 

মন্ত্রডা, কফদনা, ওষ্ট  burning, 

enrapturedness, burning anxiety, 

anguish, pain 

ََلَ ع َٓ ِٝ  ঘঢুয, কওৌরী, কূঝ, 

cunning, willy, sly, artful 

 

ف(َ]ٕ[]ُٞف[َاَلفََ ْٞ َُ) ঔায়া, লঘফান 

to eat, chew ( ٠ٛ) 

ُٕٞ                  ُٞعَََ
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َْٞ فَُُّ  রাঈ dishcloth, luffa 

ََٞ ِْ ِٓ ُمَطَ ِٝ ََل مَ َٓ  কঘো ঘাভুঘ, 

কস্পঘুরা spatula 

 

ى(َ]ٕ[َ]ُٞى[َاَلىََ ْٞ َُ) লঘফান, 

ফযাঢ ফলর ণাওা, দনুণাভ 

কুডান, to chew, to talk constantly, 

to bring discredit  

ْٗلََ ًَب ْٞ ْ٘لَح ،َُُ ًَ ْٞ ْٗلَادَطَُُ ًَب ْٞ َُُ ٙ  ান্থারা, 

কালঝর inn, hotel 

ََُ ْٞ ُُِتَطََُ ا َٞ تَ َُ  কাঁঘ, স্ক্র, খূলডণ, প্রাযন 

লস্ধং, ক্ষ, ওীরও, লবঝ, screw, 

spiral, eextension spring, acle,  

pivot 

َُج٢َِ  ْٞ َُ সু্ক্রয ভঢ, কাঁঘালনা, কাঁঘার 
screw shaped, spiral, helical 

 

ََّ َّْٞ(]ٕ[َاَل َُ) কালর কদয়া to blam 

  (ك٢َػ٠َِٙ)

ََّ َّٞ َُ II লনন্না ওযা to censure (ٙ)  

ََّ ك٢َػ٠َِ) IV কালর কদয়া to blame أاََل

ٙ)  

ََّ َّٞ  ,V লনলচলও কালর কদয়া رََِ

কলডভল ওযা, লঠলরলভ ওযা, to 

blame self, to linger 

ََّ َٝ  VI যষ্পযলও কালর কদয়া رَََل
go blame each other 

ََّ َٞ ُْزَ  VIII লনন্না ায়া to be اِ

censured 

ََّ زَََل ٍْ  X লনন্নায কমাকয য়া to اِ

deseve blame 

َْٞ ََُ، خَ  َٓ ْٞ َُ َّ  লনন্না, কালর, ফাদ, 

ccensure, rebuke, blame 

ََٓ َّٞ ََُ، ّ ا َّٞ خ ََُ  ওঠিন ফাদওাযী, 

ওলঞায ভালরাঘও, লঙদ্রালিলী 
severe censurer, sstern critic, 

captious 

ََلَ َٓ خ ،َ َٓ ََل َٓ َُّطَ ِٝ ََل َٓ َّ  ফাদ, কালর, 

কদালালযা, লনন্না, নুলমাক 
censure, rrebuke, blame 

َْٞ ُِ َٓ ،  ْ ٤ْ ِِ َٓ َ، ّ ََل ُٓ َّ  লনলন্নঢ, ফাদগ্রস্থ, 

লনন্ননীয়, লঢযষৃ্কঢ blamed, 

blameworthy, cencured 

 َٕ ب َٓ ْٞ َُ ওাযাকায, ংলাধ নাকায 
jail, prison, penitentiary 
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ْٗغَِ ب َٓ ْٞ َُ َ٢  অাভী, ওাযাকালযয 

লধফাী  convict, prosoner, 

inmate 

ََٕ َّٞ ََُ]ُٕٞ[ II যলঞ্জঢ ওযা, লঘত্র 

লফলঘত্র ওযা, যং ওযা, াচালনা, 

ভুলঔ যং ওযা to make colorful, to 

variegate, to color, paint rouge 

ََٕ َّٞ  ,V যলঙ্গন য়া, যং ওযা رََِ

ফডণীন য়া, লফলঘত্র যলঙ্গয 

য়া, যং ফদরান, লস্থয য়া 
to be colorful, to color, cchane 

color, be discolored, to be fickle 

َْٞ إَطََُ َٞ ُْ َ َٕ ا  যং, যন্চন, অবা, 

কঙা, ফফডণ, প্রওায, কবদ, প্রচালঢ 
color, coloring, tinr, hue, 

complexion, species, sort, kind 

َِٗ ْٞ َُ َ٢  যঙ্গীন, যণ্ত্চীঢ, ফলফলঘত্র 

যলঙ্গয, colored, colorful, tinted, 

many colored 

٣َْ٘بدَطَ ِٞ ِْ َٖ رَ ٣ْ ِٞ ِْ َ ر যং ওযড coloring, 

painting 

 َٕ َّٞ َِ ُٓ  যঙ্গীন, যণ্ত্চীঢ, লফলঘত্র 

যলঙ্গয, লঘত্রাব, colored, colorful, 

tinted, many colored, 

 َٕ ِٞ زََِ ُٓ  যঙ্গীন, যণ্ত্চীঢ, লফলঘত্র 

যলঙ্গয, লঘত্রাব, ফুলরঙ্গ, লযফত্তণন 

ীর, লস্থয, লঔভলঔয়ারী, ঘঞ্চর 
colored, colorful, tinted, many 

colored, inconstant, iridescent, 

changeable, unsteady, whimsical 

ِْٗغ٢َ  ِٞ َََُ،َ ِْٗغ٢  ِٝ  ,াামযওাযীاَل

ককাঙলরয াাময ওাযী 
attendent, bath attendant  

ِْٗغ٤َّخ َ ِٞ َُ াাময ওাযী, ককাঙলরয 

াাময ওাযী, কৃওভী, ভলরা 

কৃওভী,  attendent, bath attendant, 

servant, house maid 

ْٗلََ َٞ اَُ  ূকন্ধী কাঙ lavender  - َبِء َٓ

ْٗلَا ِٞ  রাফান্না ুকলন্ধ ালন اَُِ

 

ٟ َٞ ٤ُ،١َََِّٞبٕ(]ٗ[ََََُ ُُ،٢ََُّ) ফাাঁওান, 

কভাডান, কাঁঘান, ঠাওা, লফওৃঢ 

ওযা, লপযান, ফাধা কদয়া, 

লঙলনয লঘন্তা ওযা, মত্ন ওযা, 

লফযি ওযা, ভনলমাক কদয়া, to 

bend, tocrrok, twist, to wrap, 

distort, turn away, to think back, 

care, bother, to pay attention 

ََََُٕٞ                             ُٟٞ 
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ََّٞ َُٟ  II কাঁঘান, ফাাঁওান, করান, 

কভাডান লফওৃঢ ওযা, চটির ওযা 
to bend, bow, ccrrok, twist, curve, 

distort, complicate 

ََٕ َٞ ُْ َ  ,IV কাঁঘান, ফাাঁওান, করান أ

কভাডান, লপযান, ঢাওা ঈডান, 

যান নাডান (াঢ) to bend, 

bow, crok, twist, curve, to avert, to 

flag, to eave (hand)  

ََٕ َّٞ V ফাাঁওা য়া, কওাাঁওডা, কবাঁ رََِ লচ 

মায়া, াও ঔায়া, কুঝফুলদ্ধ  

ঘঢুযঢা কদঔান, to be twisted, 

tortous, bent, crooked, to weithe, to 

display shrewdness and cunning 

ََٕ َٞ ُْزَ  ,VIII ফাাঁওা য়া, কওাাঁওডা اِ

কবাঁ লচ মায়া, াও ঔায়া, 

ফাাঁওান, কভাডান, লপযালনা, চলডলয় 

যা, চটির য়া be twisted, 

tortous, bent, crooked, to weithe, ro 

twist, wrap, to turn away, be 

difficult, involved 

ََُ َ٢  নভন,াওান,কভাডান, কভাঘডান 
bending, twisting, turning 

َٟط٤ََََُّ ًٞ خ َُِ  ফাাঁও, বাচাঁ , কভাড, 

ফহুলাঁঘয়ারা, লণরঢা, ফাাঁওালনা 

অফঢণ ন bend, fold, flexture, twist, 

tortuosity, sinuosity, turn, curve 

اء َطَََُ َٞ ُْ َ ٟأ ًٞ  লত্তূর কফদনা, য 

ফযাণা, কফদনা, ওষ্ট geipes, ccolic 

pain, hardship 

اء َطَ َٞ ُْ َ ٣َخ ،أ ِٞ ُْ َ ٟأ ًٞ ُِ  ফিঢা, ফাাঁওা 

ফস্থা curvature 

اءَ  َٞ ُِ طَ ٣َخَ  ِٞ ُْ َ ،أ ٣َبد  ِٞ ُْ َ  ঢাওা, ফযানায أ

ফ্লাক, লনান, কনাদর, প্রলদ, 

এরাওা flag, banner, standardm 

brigade, province, district 

َِْ ِٓ َطَ  ٝ ََل َٟٓ ًٞ  াাঁডল লফলল, কযঞ্চ 
spanner, wrench 

ََٞ ُْزِ اءَ اِ  ফিঢা, ফাাঁও, ফাাঁওা, কভালডা, 

ফহুলাঁঘয়ারা, লণরঢা, ফি, 

কুটিরঢা, লফওৃলঢ, লফওৃঢ 

ভানলওঢা, ণণীনঢা 
curbedness, curvature, bend, 

tortuosity, sinuosity, curve, 

absurdity, crookedness, wryness 

اءََ َٞ ُْزِ اَءادَطَاِ َٞ ُْزِ ح َاِ  এওঝা ফাাঁও, 

বাাঁচ, কভাঘড a bending, flexing, 

twist 

 ٤ُنََََََََ                               ُٟٞ
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طَاَلَ احَ  َٞ ُُ َٝ  ফাাঁও, কভাঘড, কভাড 
turning, twisting 

ََٓ َ١ ِٝ بْ  কুটির, ফাাঁওা, বাাঁচওৃঢ, 

ফাাঁওান, কভাঘডান, ঠাাঁওা, কওাাঁওডান, 

ফহুলাঁঘওৃঢ, ঢযলঙ্গঢ, লফওৃঢ, 

দূ্পঢ, ণণীন crooked, bent, 

twisted, wraped, curled, tortous, 

sinous, perverted 

ِْزََ ُٓ َٟٞ ِٞ ِْ َٓ َ=  

ِْزََ ُٓ ادَطَ َٞ ِْزَ ُٟٓ ًٞ  কভাড (যাস্তা), 

ফাাঁও, ফিঢা turn, curve, curvature 

بءَ ٤ََُِّ  াঙ্গয লফলল shark 

٣َب٤َََُْذ،٤ََُْذَََ (part ؽوف) মলদ 

অিা! মলদ শুধু would Allah, if 

only..!  

َط٤ََُْشَ  س  ْٞ ُ٤ُُ লং lion 

٤ُِْوََ ٤َُِْوح ،َ ا٤َُِْوادَطَ  লরযা (ভুদ্রা), 

pound 

َْ٤ٌَََُ  না,না লঢ not, not to be  

 

ٌََ ٤ٌََُ(َ]ً[٤ََُِ ) াী য়া, to be 

brave 

ََبُءََّاَُْ َط٤ََُْ  ٌ ٤ْ ُِ ٌَ َ٤  াী, ফীয 
valiant, brave 

 

 II অাঁ দ্রৃাযা খলল ]٤ُق[٤َََُّقََ

লযষ্কঅয ওযা to rub with palm 

fibers (٠ٛ )  

 V ঢন্তু লফলষ্ট য়া to be ر٤َََِّقََ

fibrous 

َط٤َََُْقَ  ٤َُْبف   ঢন্তু  fibres أَ

خ ٤ََُْلََ  ঢন্তু, ঢন্তুয গুচ্ছ, ব্রা fiber, 

tuft of fibres, brush 

َ،٤ََُْلَُِِلََ ٢َ ب٢ِٗ   ঢন্তুমুি, ঢন্তুয fibred, 

fibrous 

٤ُّقَ رَََِ  ওম্পন, ললযাল 

(লরবালযয ুঔ) fibrillation, 

cirrhosis  

 মণামঢ )٤َُْن(َ]ٗ[َ]٤ُن[َاَلم

য়া, ঈলমাকী য়া, ওালচয 

য়া to be proper, suited, be 

worthy (َٙة) 

 

ُِوََ َطَ خ ٤ََُِن   ঢুরা ফা ুঢায গুচ্ছ 

(ব্রা), ওাদাভাটি, াভানলদস্তা, 

অঞা লফলল tuft of cotton, putty, 

mortar 

خ ٤ََُِبهََ  ভালরওানা, মণালমাকযঢা, 

ারীনঢা, াভণণ, দক্ষঢা, মলমাকযঢা, 
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ঠিও ফযফায, ববার অঘযন 
propriety, suitableness, decorum, 

capability, efficiency, correct 

behavior, good coduct 

نَ ٤ََأََُْ  ঈলমাকী, মণালমাকয, ওালচয, 

ওাঙ্খীঢ suitable, proper, worthy, 

deserving 

 ََ َط٤ََُْ  ٢ُِ  ,যালঢয ভয়, যাঢ ٤ََُب

night time, night, َُِ٢َ ٤ََُب - লফলল 

ওন্ঠজরী vocal style 

ًَل٤َََُْ  যালঢয কফরা, যালঢ at ninght 

ََ ئِنَ ٤ََُِْز  কআ যালঢ, ক ন্ধযায় in 

that night, that evening 

َِِْ٢َ ٤َُ  যাঢ ম্পলওণ ঢ relating to 

night  

ََٔ ٤ْ ُِ بَٗبدَطَ َٔ ٤ْ بُِٕ  কাঢাশ্রয়, কাঝণ , 

ওাযাকায port, prison 

ٕ ْٞ ُٔ َٗبدَط٤ََُْ ْٞ ُٔ ٤َُْ করফু lemon 

 

ََٕ  নযভ (٤ََُبٕ،٤َُْن(َ]ٗ[]٤ُٖ[ََاَل

য়া, দয়াীর য়া, নভনীয় 

য়া, ুলমাক কদয়া, ান্ত য়া, 
to be ssoft, tender, mild, flexible, 

give way, to  calm down 

ََٖ َّ٤َُ II নযভ ওযা, প্রলভঢ ওযা, 

লফদলূযঢ ওযা, লভটিলয় কদয়া, to 

soften, aally, soothe, mitigate 

ََٖ  III বদ্র অঘযন ওযা, দয়ারু اَل٣َ

য়া, ফনু্ধত্রৃুরব য়া to treat 

gently, to be kind 

ََٕ  ,IV নযভ ওযা, প্রলভঢ ওযা أاََل

লফদলূযঢ ওযা, লভটিলয় কদয়া, to 

soften, aally, soothe, mitigate 

َْ٤ُِ َٖ  লস্দগ্ধঢা, কওাভরঢা, বদ্রঢা, 

নভনীয়ঢা, ম্মলঢ, করফঢা 
softness, tenderness, gentleness, 

flexibility, compliance  

 َٖ َٕط٤َََُِّ ْٞ ٤َْ٘بُء،٤ََُُِّ٘ ُِ  /ََأ

َٕط٤ََََُْ ْٞ ُ٘٤َُْ َٖ  নযভ, ঢুরঢুলর, দয়া, 

বদ্রঢা, নভনীয়ঢা, নম্রঢাভ 
softness, gentleness, flexibility  

َٗخ َ ْٞ ُ٤ُُ লস্দগ্ধঢা, কওাভরঢা, বদ্রঢা, 

নভনীয়ঢা, ম্মলঢ, করফঢা 
softness, tenderness, gentleness, 

flexibility, compliance  

ََل٣ََ٘ خ َُٓ  ফনূ্ধ বাফান্নঢা, দয়া 
friendliness, kindness 

ََِ ُٓ َٖ ِّ٤  কওাভর ওাযী, ঈভ ওাযী, 

দ্রফড ওাযী, লফলযাঘও softening, 
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softer emolient, dissolvent, aperient 

٤ََِْ٘بد ُٓ  – লফলযাঘও লধ 

(লওাষ্ঠওাঠিনয) লধ laxatives 

َْ٤ُِ َٖ  নম্রঢা, টাআলযয়া softness, 

diarrhoea 

ُْؼََ َا َٖ ِٓ َ ُٕ َ ٤َُِِٖب ٤ْ  চ চীফন easy 

life 

َ٘خ ٤ََُِْ  নম্রঢা, দফুণরঢা, ঢারকাঙ 
softness, wweakness, palm tree 

                 *************  



123 

 

 

 

 

 

 ―ّ‖ 
ঘলব্বঢভ ক্ষয  َْ ٤ْ ِٓ  

 ব্দ ফলধণঢ ওযায  

ক্ষয লালফ ফযাফহৃঢ 

য়।  

َِّ َ=َٖ ِٓ  

َّّ َ=َّّ ُ   أ

بَ+اٍَْاُظوف َٓ   ( adverbial noun 

ালণ মুি ওলয ঢণ ভূরও 

াধাযন তফলষ্ট ায়) কমভন: 

ََٔ بأ٣ََْ٘  মঔনআ whenever 

ََٔ ُ بَع٤ْض  মঔনআ এফং মঔনআ 
whenever and whenever 

ب َٓ  মঢক্ষন while ََذ ْٓ َؽ٢ًَّٓبَكُ মতিণ 

অলভ ফাাঁলঘ 

 

  - )noun টিয ক্ষুদ্রতা বুঝায (  ٓبَ+اٍْ

ََّٓ َ بأَْهة   াভান্য চাযা some little want  

 

১.      =ََب َََّٓ লও? প্রশ্নলফাধও 

َ২.  َ(عو)-َب َٓ  preposition এয লয 

অলর- 

o ب َٓ  ?কওাণা কণলও ا٠ََُِ

কওাণায়? কওান লদলও? 

লও বালফ Whereto? 

Where? Which way? 

whither?  

o ََْ ُِ  কওন, কওান ওাযলন?  

Why?  Wherefore?  

o ََْ  লওলয ালণ? লওলয ثِ

দ্রৃাযা ? কওাণায়? with 

what? wherewith 

o ب َٓ  ওঢ দযূ ? কওান َؽز٠ََّ

ঔালন ? how far? To 

which point?  

o ََٔ بثِ  ওাযন because, for 

that ب َٔ ٕ-ثِ ْٞ َُوُ ا٣ََْل ْٞ ًَبُٗ  ওাযন 

ঢাযা লঢিভ ওলযলঙর 

(অর কওাযঅন)। 

৩. ََٓب  না-ূঘও, ؽوف particle 

(predicate অলক অল)- َُُٚٓبَََهأ٣ز

 ٓب                              ّ
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َِٕ ب َٓ ْٞ ْن٣َ ُٓ  অলভ ঢালও দআু লদন 

কদলঔ নাআ   

৪). ٓب (প্রশ্নলফাধও pronoun)-লও?  

o َُِب َٔ  কওন? লও চনয? লও 

ওাযলন?  

o ََبم آَ  লও? what?  

o َب امَآَ (অতীত লিয়া ূলফণ) – 

মলদ, লওনা if, whether 

o ََبم َٔ اُِ  কওন? Why? 

o ََبََُي َٓ  কঢাভায লও লয়লঙ? 

এঝা লও? What‘s the 

matter with you? what is it? 

o ٠ُِ بَ َٓ بَََُي,َ َٓ  – (লিয়ায 

ূলফণ)  - কওন? লও চনয, লও 

ওাযলন? Why? Wherefore? 

what.. for? 

o ب َٓ (নিয়ায ূলফণ) – মা the  fact 

that (َََُِٚٓبَكَؼ)  

o ََُُٚب َٔ بَأَْع َٓ  ক ওঢ ুন্নয! 
how handsome he is! 

o َبًَض٤ِْوا َٓ প্রায়ই, often  

৫). ٓب (ম্মন্ধমুি relative 

pronoun)- মা, মা লওঙূ, মাআ ও, 

ওর that which, something 

which, what ever, all that 

৬). ٓب (লনলদ্দণষ্ট ফণনাভ) 
indefinite pronoun) - indefinite noun 

এয য-লওঙু, কওান some, a 

certain – ََٓ َ و  ْٓ باِل  কওান ওাযলন। 

৭). ٓب(স্বীওৃলঢ negation) - না not 

َ)َ.. ْٕ   …মঢক্ষড না (ٓبَاِ

৮) ٓب(ংলমাচনী conj,ؽوف)-মঢ 

লদন, মঢক্ষন মণন্ত না as long 

as َ–ٓبَكَُٓذَؽ٤ًبَ মঢক্ষন  অলভ ফাাঁলঘ 

৯) ب َٓ (লিয়ায ূলফণ) - মঔনআ, কম 

কওান ভয়, মঢ দযূ ম্ভফ, লওঙু 

দযূ whenever, as long as, to the 

extent that ( ارَز٢َِْ٘ َٝ اُلَُوٓٓبَ মঔনই 

অভায ূলমাক অল)।  

 

ز٤َِْ َْ بِع وَ َٓ  ভাষ্টায (লটলগ্র) academic 

degreee 

ََٞ ََْٓٞ بُف َٓ هَ اِف٤ُْوَطَ  কফযারয় brothel 

زََ ٍْ بِه بَٕٓ  ঈন্াদ নাকায lunatic 

asylum 

ئخَِك٢َ          ٓب ِٔ اُ  
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ًَخ َ بْه َٓ ًَبدَطَ بْه َٓ  লঘি, লনদণন, 

প্রলঢও sign, mark, token 

ََٓ َ، ٍَخَ  ب َٓ ًَ ب  ীযা diamond 

 َ٢ ٍِ ب َٓ  ীযা ংিান্ত diamond 

هََ ْٞ ٍُ ب َٓ ٤ُْوَطََ ٍِ ا َٞ ح ََٓ  াআ, টিঈফ, 

ালনয াআ, ফন্নলূওয নর, াআ 

রাআন pipe, tube, water pipe, gun 

barrel, pipeline 

ََٓ ُيَطَ ِّ ا َٞ يَ َٓ ِّ ب  াডাল, লঘভঝা, 
tongs 

 

ََٓئِنََ ؤَم(َ]ً[َ َٓ ) পুাঁ ান to sob 

ََ ؤ َٓ َطَ آم  مَ َٓ  কঘালঔয লবঢলযয 

কওান inner corner of the eye 

ؤْهََ خ ََٓ  ওওালন, কপাালন sobbing 

ئَْ ُٓ َطَ بم  َٓ مَ آ  ভুঔ লফনযা, কভওঅ 
make up 

٤َْ٘خ َ ٌِ َٓ ٤َْ٘بدَطَ ًِ ب َٓ َ، ُٖ ٌَِئِ َٓ  কভলন 
machine 

ََٓ ؤْ ؤَٓ  ফযা-ফযা ধ্বলন (লবাঁ ডায 

টাও) to bleat 

 

ََٕ َ ؤ َٓ ؤْٕ(َ]ف[َ َٓ ) ফন ওযা, ংস্থান 

ওযা, ঔায়ান, ঔাদয যফযা 

ওযা to sustain, to supply, victual 

ؤََْٗ َٓ ؤَْٗبدَطَ َٓ َ،  ٕ ْٝ ُئ خ َُٓ  নাবী, নাবীলদ 
uubilicus, umbilical region 

ْئََٗ ُٓ َٗخ ،ََ ْٝ ُئ ُٓ َطَ  ٕ َئ خ َُٓ  ংস্থান, ঔাদয, 

গুদাভ, ভচদু, যফযা, ঘা, 

ুলফধা, ভযা, ওষ্ট, প্রলঘষ্টা 
ptovision, ffood, store, sstock, 

supply, bburden, inconvenience, 

trouble,  

ُْٗغٞ ب َٓ  অভ, অভকাঙ mango, 

mango tree 

َْٞ ُْٗغ ب ٍْذَٓ  কফলচ, নকুর mongoose 

٤َُِب ْٞ بُٗ َٓ  কভনলকালরয়া(পুর কাঙ) 
mangolia 

ٌََ ب٤ِْٗ َٓ ٌَبَٗبدَطَ ب٤ِْٗ َٓ َٕ ب  ভলটর, পপযান 

ভলটর  model, fashion mmodel 

ََّ٤ ِٛ ب خ ََٓ  গুড, াযভভণ, প্রওৃলঢ, কফঢন, 

অয়, quality, essence, nature, 

salary, income 

بئََ َٓ ئَخ ،َ ِٓ َٕطَ ْٞ ُ٘ ِٓ ، ئَبد  خ َِٓ  ঢ 

hhundred -  َُْئخَِك٢َا ِٔ  ঢওযা per 

cent (%) 

 ٓزغ                         ٓئَََََََٞ
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َ،َ  ٢ِ٘ ئ٤ِْ ِٓ َ١ ِٞ ئَ ِٓ  ঢাং ম্পলওণ ঢ, 

ঢাংলও relating hundredth, 

percentile 

 

ذََّ َٓ ّذ(َ]ٕ[َ َٓ ) ঙডান, প্রালযঢ 

ওযা, ম্পওণ   ঘায়া (লফফা), 

ম্পলওণ ঢ য়া (জফফালও), to 

spread, stretch, to seek relation, to 

be related (by marriage) 

برََّ خ ََٓ  খলনষ্ঠ ম্পওণ , ালযফালযও 

ফন্ধন, অত্মীয়ঢা close ties, family 

ties, kinship 

 

زَؼََ َٓ زْؼ(َ]ف[َ َٓ  ) কু কণলও ালন 

কঢারা to draw (water) from well 

زَْ ِٓ َطَ زَبه  ْٓ وَ أَ  লভঝায (জদলখণয 

ভা) meter 

زِْو١َ  ِٓ  লভঝায লফলয়ও relating to 

meter 

زَغََ َٓ زْغ(َ]ف[َ َٓ َْٞع، زُ ُٓ زْؼَخ، ُٓ ) লনলয় 

মায়া, ি য়া, ওঠিন য়া 
to be strong, to take away, carry 

away 

زَّغََ َٓ  II ঈলবাক ওযালনা, লজ্জঢ 

ওযা, যফযা ওযা, কভাযান 

কদয়া, চলযভানা কদয়া to make 

enjoy, to furnish, to supply, to give 

compensation (َٙٛبَة)  

زَغََ ْٓ  IV ঈলবাক ওযালনা, লনযয أَ

ম্পদ কবাক ওযান, ভূঢা লফফা 

ওযা to make enjoy, to have 

usufract marraige (َٙة)  

زَّغََ َٔ    (ة) V ঈলবাক ওযা to enjoy رَ

زَغََ َٔ زَ ٍْ  X ঈলবাক ওযা to enjoy اِ

  (ة)

َطَ زْغ  زْؼَخ َُٓ ُٓ  অনন্ন, ঔুল, ঢৃলপ্ত, 

ক্ষলঢূযড, ভূঢা লফফা 
enjoyment, delight, pleasure, 

compensation, muta marriage 

طَٓزَبع  زِْؼخَ  ْٓ َ  ,অনন্ন, ঔুল, ঢৃলপ্ত أ

ঢৃলপ্তয ঈওযড, চীফলনয 

ঈওযড,ম্পদ, লধওৃঢ াভগ্রী, 

ভার,অফাফ, প্রলয়াচনীয় 

ঈওযডাদী enjoyment, delight, 

pleasure, object of deligjt, 

pproperty, good, ccommodities, 

furniture, baggage, useful articles 

زََ ْٓ غَُأ  লধও ঈলবাকয, লধও 

অনন্ন দায়ও, লধও লফলনাদন 
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ভূরও more enjoyable, more 

delightful, more recreative 

زََ ْٓ بع اِ  অনন্ন, ঔুল, ঢুলষ্ট, pleasure, 

dlight, gratification 

ََٔ زُّغَ رَ  ভচা, অনন্ন, যভড 
enjoyment 

زَِ ٍْ زََاِ بع ْٔ  অনন্ন, আলন্ধয় ুঔ, 

কবাকফাদ enjoyment, love of 

pleasure, epicureanism 

برِغَ ََٓ  াধ, ি ওলয কাঁঘালনা 

(দলড), খন রার (ভদ), 

ঘভৎওায long, well twisted (rope, 

intensly red (wine, eexcellent 

ََٔ زِّغَ ُٓ  অনন্ন দায়ও, রুলঘওয, 

ঈলবাকয, অনন্নভয়, ঢৃলপ্তদায়ও 
pleasant,delicious, enjoyable, 

delightful, gratifying 

ََٔ زَّغَ ُٓ  অনন্নদায়ও, দঔর enjoying, 

in possession 

َْٔ زِغَ ُٓ  অযাভপ্রদ, ুস্বাদ,ু রুলঘওয, 

ঈলবাকয, অনন্নভয়, ঢৃলপ্তদায়ও 
pleasant, delicious, enjoyable, 

delightful , gratifying 

 ানতয শুড, ধড(কাওায)َٗزْيَ 

proboscis, trunk(of insect)  

ََٖ ُ ز َٓ زَبََٗخ(]ى[َ َٓ ) ভচফুঢ য়া to be 

firm 

ََٖ زَّ َٓ  II ভচফুঢ ওযা, ংঢ ওযা 

to make firm (٠ٛ) 

ََٓ َطَ  ٕ ْٞ ُ ز ُٓ ،َ  ٕ زَب ِٓ َٖ زْ  লঙলনয  ং, 

কঙলনয লদও (শু) , ভূর  

ং (ফআ) half, side of bback, 

back(animal) , main part, text(book)  

زَْ َٓ َ،  ٖ ز٤ِْ َٓ َٖ  ি, দঢৃ় ভচফুঢ, ওঠিন, 

লিারী firm, strong, solid 

زَبََٗ خ ََٓ  দঢৃ়ঢা, ওাঠিনয, লি, খনত্রৃ, 

আচ্ছালি, ংওল্প, লঙলনয াড, 

লডদাডা, ঘালযলত্রও দঢৃ়ঢা, 

লযলফষ্টন, firmness, stregth, 

solidity, wwill power, determination, 

firmness, of character, 

surroundedness 

َُٖ زَ ْٓ َ  অনধও দঢৃ়, লধও ি, লধওأ

ওঠিন more firmer, more solid 

ز٤َِْ ْٔ َٖ رَ  িওযড, ংলঢ ওযড 
strenghtening, consolidation 

زََ َٓ٠  (প্রশ্নলফাধও ؽوف/ ংলমাক 

ফযয়)  ওঔন? কওান ভয়? 

When? At what time? 

 ٓضَ                                      ٓزؾَ
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ز٠َ َٓ ز٠ََ،ََؽز٠َََّ َٓ  ?ওঔন মণন্ত ا٠ََُِ

How long?(প্রশ্ন কফাধও)। 

ب  َٓ ز٠ََ َٓ মঔনআ whenever (ংলমাক 

ফযয়  َؽوُفَػطق)।   

ضَبسَ  َٓ ভরভ, প্রাধনী cream, 
cosmetic 

َََ ضَ َٓ ضَْ(]ٕ[َ َٓ ،ٍَْٞ ضُ ُٓ ضَِْخ،َ ُٓ ) দৃ 

য়া, নুওযন ওযা, ঢুরনা 

ওযা, প্রলঢলনলধত্রৃ ওযা, কাচা লয় 

দাাঁডান, াভলন অা, লনলচলও 

ঈস্থান ওযা, এলকয় অা, ঠিও 

ওযা, কঙদন ওযা, ঈদাযন ৃলষ্ট 

ওযা, to be like,to imitate, ccopy, to 

compare, to represent, to stand 

erect, appear before, to come 

forward, appear, to multilate, to make 

example (َٖٙةَث٤ )  

َََ ُ ض َٓ ٍ(َ]ى[َ ْٞ ضُ ُٓ ) াভলন অা, 

দাাঁডান to appear, stand (ٖث٤)  

َََ ضَّ َٓ  II নুরু ওযা, ঈদাযন 

কদয়া, ঢুরনা ওযা, ালস্ত কদয়া, 

কঙদন ওযা, ঙলফ লদলয় কদঔান, 

ঙলফ অাঁওা, ভুলঢণ  তঢযী ওযা, 

লবনয় ওযা, ভণ্ত্ঘায়ড ওযা, 

তঢযী ওযা to make similar, to 

give example, to compare, to 

punish, to multilate, to present 

pictorially, to portray, to sculpture, 

to appaer as actor, tp stage, to 

form 

َََ بصَ َٓ  III লনযয ভঢ ওযা, দৃ 

য়া, ঢুরনা ওযা to resemble 

ones, to compare (٠َٛٙ)  

َََ ضَّ َٔ  ,V নুরু য়া, দৃ ওযা رَ

ওল্পনা ওযা, ঈদ্রৃলৃঢ কদয়া, 

দৃযভান ওযা, ভুঢণ  ওযা, এলকলয় 

অা to be simiarَ)ة), to 

assimilate, to iimagine, to give 

example, be visible, to stand 

َََ بصَ َٔ  ,VI এলও লযয ভঢ য়া رَ

এওভঢ য়া, এও ালণ মায়া 
to resemble each other, to agree, 

to go tother 

َََ َ زَض ْٓ  ,VIII ঈদাযন লালফ কনয়া اِ

ঈস্থান ওযা, নুওযন ওযা, 

কভলন ঘরা to imitate, to take as 

model, to submit, obey 

َرٔضَّ َطَ                َُ ََ رٔبص٤ِ ض٤ ْٔ ٗ  
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َطَ  ٍ ضَب ْٓ َ ََ أ ضْ ِٓ  এওভঢ, াদৃয, 

াদৃযঢা, ঙায়া, ভঢুরয, similar, 

resemblance, similarity, image, 

equivalent 

َََ ض ِٓ ضَْ  ِٔ ًَ ،ََِعو(َ  prep) এও যওভ, 

এওআ রু, মঢ কফী ম্ভফ 
similar to, like, just as, as much as 

ب َٔ ضَِْ ِٓ  (conj,ػطق) কমভন as 

ضَِِْ ِٓ َ٢  লযফঢণ ন কমাকয 
replaceable 

ضََِْ ُٓ٠  দ্রঃ ََض ْٓ  أَ

ََٓ َطََ  ٍ ضَب ْٓ َ ََ أ ضَ  ঈভা, াদৃয, 

প্রফাদফাওয, প্রফঘন, ঈদাযন, 

ঈলদ, লক্ষা, অদণ likeness, 

metaphore, proverb, example, 

llesson, model – 

ضََ َلًََٓ  ঈদাযন, ঈদাযলনয চনয 
for example 

ضََ ِٓ طَ ضَِِخَ  ْٓ َ ،َأ  َ ُ ض ُٓ ٍَ ب  ভান, এওভঢ, 

ঈদাযন, ধযন, ভান, নুওযনীয় 

ালস্ত, অদণ, ঙলফ, equal, similar, 

eexample, standard 

ضَبَُِ َٓ َ٢  াদৃয ম্পলওণ ঢ relating to 

simile 

ضََّ َٓ َٕطَ ْٞ ضَّبُُ َٓ ٍَ ب  বাষ্কয sculptor 

ضَباَلَ َٓ ، َُ ضَبئِ ضَََدَٓ َٓ خ َبََُطَ  নুওযডীয়ঢা, 

লযূডণঢা, প্রাধানযঢা 
exemplariness, perfection, 

superiority - َضَباَل َٓ ، َُ ضَبئِ دَٓ  লক্ষা, 

ঈলদ, ওাচ lesson, task 

 ََ ض٤ِْ َٓ َطَ  َ ُ ض ُٓ  এওরু, দৃয, 

নুরু, ভান, like, similar, 

analogous, equal 

َْٞ ُ ض ُٓ ٍَ  কাচা ঔাডা, কঘাযা, 

ঈস্থানা,কশ্রাঢা standing 

erect,appearance, presentation, 

audience 

ََُ ْٞ ُ ض ْٓ ُ اَلدَطَأ ْٞ ضُ ْٓ ُ َ،أ َُ بص٤ِْ َٓ خ َأَ  ঈদাযন, 

ঢওণ ঢা, লক্ষা, ঈলদ, প্রফাদ, 

ওাচ example, warning, llesson, 

proverb, task 

ضََ ْٓ َ ض٠َََِّْأ ُٓ َطَ َُ بصِ َٓ َ ََ أ  লযূডণঢায 

লনওঝফত্তী, অদলণয ওাঙাওালঙ, 

অদণ, নুওযডীয়, লনবূণ র near 

perfection, near ideal, ideal, model, 

examplary, perfect 

ضََ ْٔ َطَرِ َُ بص٤ِْ َٔ ٍَ رَ ب  প্রলঢওৃঢ ভুলঢণ , ভূলঢণ , 

বাষ্কমণ sculptured image, statue 

 ٓغظََََََََََ                           ٓضَََََََ
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ض٤َِْ ْٔ َطَرَ َُ بص٤ِْ َٔ ََ رَ  ঈদৃ্ধলঢ, ঈদাযন 

ওযড, ঢুরনা, এওলত্রওযড, লঘত্রাঙ্কন, 

ফডণনাওযড, ফডণনা, প্রলঢলনলধত্রৃ, 

লবনয়,  প্রদণডী, নুওযডীয় 

ালস্ত quotqtion, exemplification, 

comparison, assimilation, 

representation, performance, show, 

examplary punishment 

ضََِِ ْٔ ٢َ رَ  লবনয়, ভঞ্চ ম্পলওণ ঢ 
pertaining to stage, theater 

ََّ٤ِِ ض٤ِْ ْٔ خ َرَ  মাত্রানুষ্ঠান opera 

بصَََِ َٔ خ َُٓ  প্রলঢচ্ছায়া, াদৃয, াদৃযঢা,, 

কমাকালমাক, ঈভা, হুফহু াভযঢা 
resemblance, similarity, likeness, 

correspondance, analogy 

ََٔ ََ رَ ضُّ  লযাও assimilation, 

digestion 

ََٔ ََ رَ ُ بص  লভরা, লভরওযড, ম্মলঢ,ঘুলি, 

কমাকালমাক, াদৃয, াদৃযঢা, 

ঈদ্ধায, ভুলি, অলযাকয matching, 

agreement, correspondance, 

similarity, recovery 

ََ زِض ْٓ ٍَ اِ ب  অনুকঢয, ম্মলঢ, 

obedience, consent 

ََٓ ََ بصِ  দন্ডায়ভান, াভলন 

দন্ডায়ভান, স্থালঢ, প্রদলণঢ, 

প্রওাভান, ঈদীয়ভান, লনলচলও 

ঈস্থাড ওযলঙ এভন standing, 

standing forth, displayed, 

emerging, aarising, appearing 

بصَِِخ َ َٓ  ফালঢ, lamp 

ََٔ ُٓ ََ ِّ ض  প্রলঢলনলধত্রৃওযড, প্রলঢলনলধ, 

প্রলঢলনলধত্রৃ ভূরও  representing, 

rrepresentative, representational  

ٕ ْٞ ضُِِّ َٔ ُٓ  - প্রলঢলনলধ, লবনয়ওাযী, 

কঔলরায়ায, কওৌঢুও লবলনঢা 
resentative, performer, player, 

comedian 

ضََِِّ َٔ ُٓ ضََِّلدَطَ َٔ خ َُٓ  লবলনঢা actress 

ََّ٤ِِ ضِّ َٔ خ َُٓ  প্রলঢলনলধত্রৃ, অডঢ, 

অডঢদালয representation, 

agency 

ََٔ ُٓ ََ َّ ض  ফডীঢ, লঘত্রালয়ঢ, লনলফলদঢ, 

লম্মলরঢ, লযাওওৃঢ, depicted, 

portrayed, represented, assimilated 

ب َٔ ُٓ ََ صِ  নুরু, এও যযওভ, দৃয, 

ঢুরনীয় resembling, similar, 

corresponding, analogous  
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ََٔ زَ ُٓ ََ بصِ  এলও লযয নুরু, 

এওভঢ, এও প্রওায, লবন্ন, 

লযাও ওলয এভন, লযাওী 
resembling, similar, identical,  

aassimilating, assimilative 

ضَِ َٔ ُٓ ََ  নুকঢ, ফাধয, লফডয়ী, 
obedient, ssubmissive 

ضَبََٗ َٓ ضَبَٗبدَطََ خ ََٓ  ভুত্রণলর urinary 

bladder 

 

ََٓظََّ ََّٓظ(]ٕ[َ ) কপলর কদয়া, ফলভ 

ওযা লনকণঢ ওযা, প্রঢযাঔান ওযা, 

ফালঢর ওযা to eject, to vomit, 

ddischarge, reject, discard (٠ٛ)  

ظََ غَّ َٓ  II কলও মায়া to be ripe 

غََ  ُٓ ، َغبَعخَ  بطَ ُٓ  থুথু, রারা, য split, 

saliva, juice  

َغلََ َٓ َغبكََح(َ]ٕ[]ى[ َٓ ََْٓغل، ) ভমণাদাফান 

য়া, ককৌযফালিঢ য়া, 

ম্মাডীঢ য়া to be glorious, 

illustrious,  

لََ غَّ َٓ  II প্রংা ওযা ভমণাদাফান 

ওযা , ঈৎমান ওযা to glorify, 

to laud, to celebrate 

َغلََ ْٓ  IV প্রংা ওযা ভমণাদাফান أَ

ওযা, ঈৎমান ওযা to glorify, to 

laud, to celebrate 

لََ غَّ َٔ  V ভমণাদাফান য়া, ম্মানীঢ رَ

য়া, প্রংীঢ য়া, কফণ ওযা, 

কলযভা ওযা to be glorified, to be 

praised, to boast,to glory 

ََٓ طَ َغبكَ  ْٓ ِغل َأَ  কলযভা, চাাঁওচভও, 

অলবচাঢয, ম্মান, ভমণাদা glory, 

splendor, nobility, honor, distinction 

ِغلَِ َٓ َ١  ভমণাদা ম্পলওণ ঢ relating 

to glory , glorious 

غََ ْٓ ِغ٤ََْبك َأ َٓ ل َطَ  ককৌযফালিঢ, প্রলদ্ধ, 

ুপ্রলদ্ধ, ভভলভালিঢ, প্রংীঢ, 

প্রংালমাকয, প্রংনীয়, ঘভrওায, 

অদণ glorious, illustrious, 

celebrated, famous, admirable, 

excellent- َ غبك ْٓ  গুরুত্রৃূডণ أ

,ঈলিঔলমাকয ভানূল distinguished 

people 

ِغ٤َْ  ْٔ ل َرَ  প্রংা, গুডকান, 

ভলভািয়ন, praise, glorification, 

exaltation 

 ٓغََََََََََََََََََََََََََٖ                                              ٓغل
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غََ ْٓ بِعلَُطَأَ َٓ لَُأَ  লধও ভলভালিঢ, 

লধও গুরুত্রৃূডণ, লধও প্রলদ্ধ 
more glorious, more illustrious, 

more distinguished 

ل َ غُّ َٔ  আত্ম প্রংা self praiseرَ

 

َغوََ َٓ ْغو(َ]ٕ[َ َٓ ) ঢৃষ্ণাঢণ  য়া, 

ঢৃষ্ণাঢণ  ওযা to be thirsty, to thirst 

غَْ وَ َٓ  লনও (জনয) numerous 

َْٞ بُع َٓ اِع٤ُْوَطَ َٞ هَ َٓ  ককার ভাটিয 

কাভরা earthen tub 

َغوَ ََٓ  ভা, চন লফলল small 

weight 

ََطََ  َ ْغ َٓ ،  ٍ َغب ْغََِِٓ خ ََٓ  কপাষ্কা blister 

 ََٓ َطَ َُ اِع َٞ َٓ ََ بِع  কঘৌফাচ্চা, ালনয 

অধায cistern 

ََٔ ْغ َٔ ظَ ُٓ  স্পষ্ট, লফাধয indistinct, 

illegible 

 

ََٖ َغ َٓ َغبََٗخ(]ٕ[َ َٓ ،َْٕٞ ُغ ُٓ ) ঈা ওযা 
to joke 

ََٖ بَع َٓ  III কওৌঢুও ওযা, ঈা 

ওযা to jest (ٙ)  

ََٖ غَّ َٔ  V দ্রৃঢযূডণ কওৌঢুও ওযা رَ
to make insolent jokes 

ََٖ بَع َٔ  VI যষ্পযলও ঈা ওযা رَ
to mock each other 

َغبََٗ َٓ َغبَٗبدَطَ خ ََٓ  বাাঁডালভ, mimicry 

َغبَٗبد َٓ কওৌঢুও, গ pank, antic 

ََٕ ب غَّ َٓ  রজ্জাীন, ংমঢ, কওৌঢুও, 

ওাযী, ঞাট্টাফাচ বাাঁড, লফলনভূরয 
impudent, unrestrained, jester, 

prankster, free – َغبًٗب َٓ َ،ََ ِٕ ب غَّ َٔ ُْ  ثِب
লফনাভূলরয, ভলন-ভলন free of 

charge, fornothing 

ب٢َِٗ  غَّ َٓ  লফলন ভূরয, লফলন ভূলরয, 

লবলত্তীন, প্রভানীন free, free of 

charge, gratuitous 

ب٤ََِّٗ غَّ خ ََٓ  লবলত্তীনঢা, ঘাাঁদা 

ফযালঢ, ঘাাঁদা ঈভ  
gratuitiousness, exemption from 

fees, remission of fees 

 َٕ ْٞ ُغ ُٓ  বাাঁডালভ, রজ্জাীনঢা 
mimicry, shamelessness 

َِٗ ْٞ ُغ ُٓ َ٢   লঙদ্রালিলী, fault-finder 

ََٓ َطَ  ٕ ب غَّ َٓ َٖ بِع  রজ্জাীন, লনরণজ্জ, বাাঁড 
impudent, joker 

 ٓؾََََ٘                                          ٓغَََََََٖ
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ََٓ َطَ  ٖ اِع َٞ َٓ َٖ بِع  কঘৌফাচ্চা, ালনয 

অধায cisturn 

ؼَ ََٓ  চীডণ, ভাভূরী, নীয, লনওৃষ্ট 
worn off, threadbare, shabby, 

ragged 

َـ  ُٓ  টলঘলয় বার, ায, ঙন্ননীয় 

ং, লটলভয কুশুভ the best, 

choicest part, gist, egg yolk 

 

ََٔ َؾ َٓ ؾَْٔ(]ف[َ َٓ ) লযষ্কায ওযা, 

লফশুদ্ধ ওযা to render, clear (٠ٛ) 

ََٔ ؾَّ َٓ  II লযষ্কায ওযা, ংলাধন 

ওযা, যীক্ষা ওযা to render clear, 

to rectify, to examine (٠ٛ)  

ََٔ َؾ ْٓ  IV অফায অা to أ

reappear 

ََٔ ؾَّ َٔ  V অফায অা, লফশুদ্ধ رَ

য়া, লযষৃ্কঢ য়া to reappear, 

to be purified, be clarified 

ََٔ َؾ َٔ ْٗ  VII লযষ্কায য়া to be اِ

clarified 

ِؾ٤َْ َٓ َٔ  ঈজ্জর, ঘওঘলও 

(ঢযফালয) shiny, flashing 

ِؾ٤َْ ْٔ َٖبدَطَرَ ِؾ٤ْ ْٔ َٔ رَ  কাধন, 

লযষ্কাযওযড, যীক্ষড, যীক্ষা 
clarification, testing, examination 

 

ََ٘ َؾ َٓ ؾَْ٘(]ف[َ َٓ ) অন্তলযও য়া 

to be sincer ( ٠َٛٙ)  

 

ََ٘ ُؾ َٓ َٙخ(َ]ى[َ ْٞ ُؾ ُٓ ) বার ফংলয 

য়া, লফশুদ্ধ য়া, দলূডভুি 

য়া, লনষ্করু য়া to be of pure 

descent, to be pure, be 

unadultrated 

ََ٘ َؾ ْٓ َ  IV অন্তলযও য়া to be أ

sincere (٠َٛٙ)  

ََ٘ ؾَّ َٔ  V লনলফলদঢ য়া to be رَ

solely devoted (ٍ)  

ؾَْ َٓ َ٘  বার ফং, লফশুদ্ধ যি, 

লভলশ্রঢ, দলুলঢ, প্রওৃঢ, কাচা 

(লভণযা) of pure ddescent, pure 

blood, unmixed, unadultrated, 

genuine, outright – ََٓب ًٚ ْؾ  শুধুভাত্র, 

কওফর, কওফর ভাত্র, only, solely, 

exclusively 

ََٙ ْٞ ُؾ ْٓ ُ خ َأ  অন্তলযও ঈলদ 
sincere advice 

       ٓؾَ                    ٓؾََََََََ٘
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َؾنََ َٓ ؾَْن(]ف[َ َٓ ) ভুলঙ কপরা, দযূ 

ওযা, ধ্বং ওযা, to efface, 

eradicate, annihiliate 

َؾنََ ْٓ  IV দৃয য়া, লনঃলল أَ

য়া to perish, to be invisible 

(moon) 

نََ ؾَّ َٔ  V ভুলঙ মায়া, ধ্বং প্রাপ্ত رَ

য়া to  be effaced, be 

annihiliated 

َؾنََ َّٓ َؾَن،اِ َٔ ْٗ  VII ভুলঙ মায়া, ধ্বং اِ

প্রাপ্ত য়া to  be effaced, be 

annihiliated 

زََؾنََ ْٓ  VIII ভুলঙ মায়া, ধ্বং প্রাপ্ত اِ

য়া to  be effaced, be 

annihiliated 

ْؾنَ ََٓ  লঘিলরা, লফলরাাধন, 

ধ্বং, ক্ষয়, করা effacement, 

obliteration, annihiliation, 

destruction  

ؾََ بمَ َٓ  ঘাাঁদ টুফা waning of the 

moon 

  

َؾيََ َٓ ؾَْي(]ف[َ َٓ ) ফাদানুফাদ ওযা, 

লফফাদওয য়া, to be  

quarrelsome, be ccontentious, to 

dispute, quarrel 

  

ِؾيََ َٓ َََٓؾي(]ً[َ ) ফাদানুফাদ ওযা, 

লফফাদওয য়া, to be  

quarrelsome,be contentious, to 

dispute, quarrel 

بَؽيََ َٓ  III ছকযা  শুরু ওযা, ছকযা 

ওযা, ঢওণ  ওযা go pick a quarrel 

َؾيََ ْٓ  IV ফাদানুফাদ ওযা, লফফাদওয أَ

য়া, to be  quarrelsome, be 

contentious, to dispute, quarrel 

 

يََ ؾَّ َٔ  V ফাদানুফাদ ওযা, লফফাদওয رَ

য়া, to be quarrelsome, be 

contentious, to dispute, quarrel 

ِؾيَ ََٓ  লফফাদওাযী, ছকডালঝ, লফঢওণ  

লপ্রয়, লফফাদূডণ  ফযলি, ওরওাযী 
quarrelsome, contentious, wrangler 

ٌََ بَؽ خ َُٓ  কুাঁ চযানা, ওরলপ্রয়ঢা, 

ওর, ছকডা, quarrelsomeness, 

disputatiousness, quarrel,dispute 

بِؽيَ  َٓ َ،َ بِؽي  ُٓ  লফফাদওাযী, ছকডালঝ, 

লফঢওণ  লপ্রয়, লফফাদূডণ 

 ٓقٞ                          ٓؾَ
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ফযলি,ওরওাযী quarrelsome, 

contentious, wrangler 

 

َََ َؾ َٓ َؾبٍ(]ف[َ َٓ َ،ٍ ْٞ ُِ ُٓ ؾََْ، َٓ ) নুফণয 

য়া  দলুবণ ক্ষ য়া, ঘিান্ত 

ওযাto be barren, to intrigue, plot ( 

 (ة٠ََٛٙ

 

َََ ُؾ َٓ َؾبٍ(]ى[َ ِٓ َؾبَُخ،َ َٓ ْؾَ،َ َٓ ) নুফণয 

য়া দলুবণ ক্ষ য়া, ঘিান্ত ওযা 

to be barren, to intrigue, plot ( ََٙة

٠ٛ) 

 

َََ ِؾ َٓ َ]ً[)ٍَْٞ ؾ ُٓ ؾََْ، َٓ ) নুফণয 

য়া দলুবণ ক্ষ য়া, ঘিান্ত ওযা 

to be barren, to intrigue, plot (ََٙة

٠ٛ)  

َََ َؾ ْٓ َ  IV নুফণয য়া,লফরলম্বঢ أ

য়া,না য়া (ফৃলষ্ট) to be 

barren,to be overdue, to fail to set 

(rain) 

َََ ؾَّ َٔ  V ঘারালও ওলয কলঢ رَ

ঘায়া, প্রঘাযনা ওযা  to seek to 

attain by cunningto advertise 

ََٓ ََ ْؾ  নূফণযঢা, শুষ্কঢা, দলুবণ ক্ষ, 

ঘঢুয, প্রঢাযডা bareness, drought, 

famine, cunning, deceit 

َؾبََُ َٓ َطَ  ٍ َؾب خ ََٓ  ওলওর, 

াচযন্চাভ pulley, equipments 

ؾََ ِٓ ٍَ ب  ঘঢুযঢা, ধূঢণ ঢা, ঙরনাূনণঢা 
cunning, slyness, insidiouness 

ََٓ ََ بِؽ  নুফণয, ঔালর, ফাাঁচা 

লনযানন্ন, ফডণীন barren, bare, 

bleak 

 ََ ِؾ ْٔ ُٓ  নফুণয, ফাাঁচা barren, 

sterile 

 

ََٖ َؾ َٓ ْؾٖ(]ف[َ َٓ ) যীক্ষা, কঘষ্টা 

ওযা,ীলডঢ ওযা  to try, to afflict 

ََٖ زََؾ ْٓ  ,VIII যীক্ষা, কঘষ্টা ওযা اِ

ীলডঢ ওযা to try, to afflict 

ْؾََ٘ ِٓ َطَ  ٖ ْؾ خ َِٓ  ওলঞায যীক্ষা, দদুণা, 

দঃুঔ, ওষ্ট, দবুণ াকয ordeal, 

tributlation, affliction, hardship 

 َٕ زَِؾب ْٓ زَِؾبَٗبدَطَََاِ ْٓ  ,যীক্ষা اِ
examination 

زََ ْٔ ُٓ َٖ ِؾ  যীক্ষও examiner 
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زََ ْٔ ُٓ َٖ َؾ  যীলক্ষঢ, যীক্ষাণী 
examined, examinee 

ؾََب َٓ  ,ভুলঙ কপরা, দযু ওযা (ٓؾٞ(]ٕ[َ

to wipe off,to eleminate (٠ٛ) 

ؾََّ َٓ٠  II কভাঘন ওযা, লনবান to 

wipe out, to extinguish 

ؾََّ َٔ ٠رَ  V ভুলঙ মায়া, দৃয য়া 
to be effaced, wipped out 

ؾََ َٔ ْٗ َؾ٠٠اِ َّٓ ،اِ  VII ভুলঙ মায়া, দৃয 

য়া to be effaced, wipped out 

زَؾََ ْٓ ٠اِ  VIII ভুলঙ মায়া, লনলব 

মায়া দৃয য়া to be 

effaced, wipped out 

ََٓ َٞ ْؾ  লঘিলরা, লফলরা, ভুঙন, 

দযূওযড, লফদযূড, যদ, ফালঢর 
effacement, oblite-ration, deletion, 

elemination, abolition 

ؾََ ْٔ ِٓ َ، ب٣َخَ  ؾَّ بح ََٓ  যফায eraser 

َؾبح َ ِّٓ  লফলরা, লফধ্বং, লফনা اِ
extinction, extirpation 

بؽَِ ٤َخ ََٓ  যফায eraser 

َطَ َقبؿ  ِٓ َقبح ، ِٓ َـ اِ ُٓ  কব্রআন, ভজ্জা, 

প্রধান কওন্ধ,, লফশুদ্ধ  ঙন্ননীয় 

ং brain, marrow, medulla, 

core, purest and choicest part 

قَِّ ُٓ َ٢  ভলস্তষ্ক লফলয়ও relating 

cerebral 

َقوََ َٓ ْقو(َ]ف[َ َٓ ه، ْٞ ُق ُٓ ) ঘাল ওযা, 

নডান, ওাঝা, লঘডা, লঢিভ ওযা 

(চাাচ) to plow, to move, to 

cut, to travese 

بِفوَ ََٓ  ভুদ্র লঢিভ ওযড 
plowing the sea 

بِفوََ َٓ اِفُوَطَ َٞ ح ََٓ  চাাচ ship 

َْٞ بُف َٓ اِف٤ُْوَطَ َٞ هَ َٓ  কফযারয় brthel 

 

ْقَومََ َٓ  ফডাআ ওযা, কফণ ]ٓقوم[ََ

ওযা, ঢাযডা ওযা to brag, to 

swindle 

 

ََ٘ َق َٓ قَْ٘(]ف[]ٕ[]ٗ[ َٓ ) ভাঔন 

কঢারা,   ি ওলয নাডা কদয়া 

to churn, to shake violently (٠ٛ)  

قََ ََ٘بٗ(]ً[َٓ ِق َٓ ) ন্তান প্রলফ 

ণাওা to be in labor 

ََ٘ قَّ َٔ  V ন্তান প্রলফ ণাওা, ফন رَ

ওযা, অনা, ঈন্লণঢ য়া, তঢযী 

 آلَََََََََََََ              ٓقوََََََ
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ওযা to be in labor, to 

bring,produce, to be churned(milk) 

قََ َٓ َٗ ب  প্রফ কফদনা labor pains 

ِق٤َْ َٓ َ٘  কখার, ভাঔন কঢারা দধু 
buttermilk 

ََٔ َََٓٙ ب قَّ َٓ ، خَ  َٚ َق ْٔ ِٓ َطَ ُ٘ خ َبِف  ভাঔন 
churn 

 

ََٜ َق َٓ ْقٜ(َ]ٕ[َ]ف[َ َٓ ،ٛ ْٞ ُق َٓ ) নাও 

ছাডা to blow nose 

ََٜ قَّ َٔ  V নাও ছাডা to blow nose رَ

قََ َٓ َٛ ب  কশ্লিা snot, phlegm 

 َ٢ ِٛ َقب ُٓ  কশ্লিা লফলয়ও relating to 

snot, snotty 

 

ْقَطوََ َٔ  II কলরদলুর াাঁঝা to [ٓقطو[َرَ

walk with swinging gait 

َطَ  ٍ َقب ْٓ ،أَ  ٍ ْٞ ُق ُٓ ََ ْق ُٓ  বায ঈলত্তারন 

দন্ড, লঘলম্ন্ঝ ফায, াফর lever, 

pinch bar, crowbar 

ْقََِ ِٓ َقََلح ،َ َٓ َطَ  َ َق ِٓ ،  ٢ُِ َقب خ ََٓ  করায় 

ছুরান ঔাফালযয ণলর (লখাডায) 
nosebag 

ََٔ ْق َََٓ٘  ভূঔ লযষ্কায ওযা to rise 

mouth 

 

لََّ َٓ ََٓلّ(]ٕ[َ ) ফৃলদ্রৃ ওযা, প্রালযঢ 

ওযা, ঝানা, ফীঢ ওযা লফঙান, 

ভয় কদয়া, ফৃলদ্ধ ায়া, াাময 

ওযা, প্রলয়াক ওযা, to expand, to 

expand, stretch, to draw oout, to 

lay out,to spread, to grant a delay, 

to assist, to provide, to reinforce 

لَّكََ َٓ  II প্রালযঢ ওযা, রম্বা ওযা, 

ফীঢ ওযা, ুাঁচ কফয ওযা, কলও 

মায়া to extend, to stretch, to 

discharge pus, to ssuppurate 

بكََّ َٓ  III কদযী ওযা to delay 

لََّ َٓ  IV াাময ওযা, যফযা أَ

ওযা, ম্পাদন ওযা, ধায কদয়া, 

প্রলয়াক ওযা, ফালঢর ওযা, কদযী 

ওযা to help, ro provide, to furnish, 

to lend, to reinforce, to postpond, to 

delay 

لَّكََ َٔ  V প্রালযঢ  য়া, প্রালযঢ رَ

ওযা, রম্বা ওযা to be spread, ro 

distend, stretch 

زَلََّ ْٓ  VIII প্রালযঢ য়া, স্থালঢ اِ

য়া, প্রালযঢ ওযা, ফীঢ ওযা 

 ٓلَََََََّ             ٓلَََََََّ
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রম্বা ওযা, রম্বা য়া, ফড য়া 
to be spread, to be laid, to extend, 

stretch, to be long 

لََّ َٔ زَ ٍْ  ,X াাময ঘায়া, ায়া اِ

কনয়া, ধায ওযা, to ask for help, 

to take, to get, to borrow 

ل َ َٓ طَ كَ  ْٝ لُ َٓ  প্রায, ফীলঢ, প্সাযড, 

ম্প্রাযড, ফৃলদ্ধওযড, রম্বাওযড, 

স্বয প্ররম্বীঢ ওযা (স্বযফলডণয), 

ালন ফৃলদ্ধ ায়া, যফযা 
extension, distension, dilation, 

stretching, lenghtening, drawing of 

voice of vowel, supply, rising – 

لََّ َٔ فَاُ ْٝ  দীখণ ঈচ্চাযলনয যপ ُؽُو

 ,‘litterae productionis ‘( ََٟٝا )

letter production 

لََّ ح ََٓ  অলরলপয ঈয ভদ্দ 

লঘি(آ), prlongation sign over alif 

لََ طَِٓ لَاكَ  ْٓ ل َاك ،أ ُٓ  ভা লফলল a dry 

measure 

لََّ ح َِٓ  ুাঁচ, ঘা লচলনল pus, 

purulent matter 

لََّ ُٓ طَ لَكَ  ح َُٓ  ভয়, ভলয়য লযলধ, 

ভধযফঢী  ভয়, লস্থলঢওার, লনলদ্দণষ্ট 

ভয়, period, interval, duration, 

limited time – 

لََّ  َٓ حََك٢َ  ভলধয, ভলয়, ভয় within, 

in the course of,during 

لََ َٓ طَ لَاكَ  ْٓ ك َأَ াাময,লমাকীঢা, 

ায়ঢা, লিফৃলদ্ধ help, aid, 

assistance, support, reinforcement- 

لََ ْٓ اك َأَ  ম্পদ, ালয়ওা ভূ 
resources, auxilliaries 

لََ اك َِٓ  ওালর, ফালঢয কঢর, ায, 

কফয, ধযন, তরী, যীলঢ ink, lamp 

oil, fertilizer, manure, dung, pattern, 

styl 

ِل٣َْ - َٓ طَ لُكَ  ل َُٓ  ম্প্রালযঢ, প্রালযঢ, 

প্ররলম্বঢ, রম্বা, ফড, রু, ঈাঁঘু, 

extended, stretched, elongated, 

long, tall, big, slender, high – َِْل٣ َٔ لاُ  
ওলফঢায ঙলন্নয নাভ poetical 

meter 

لََّ اك ََٓ  কফলয় লঞ এভন গুল্ম, 

(এও) রঢালনা কাঙ a creeping 

plant 

 

 

لََّ ِٓ ح َأَ  কভাঘযান ওাড warp of a 

fabric 

 ٓلػ                                                 ٓلَّ
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ِل٣ْلَادَط  ْٔ ِل٣ََْرَ ْٔ ل َرَ  রম্বাওযড,দীখণালয়ঢ 

ওযড, ফধণন, ম্প্রাযড  

lenghtening, elongation, p 

prolongation, extension 

لََ ْٓ لَاكَادَطَاِ ْٓ اك َاِ  াাময, াাময, 

লমাকীঢা, ায়ঢা, help, aid, 

assistance, support, لَاكَاد ْٓ  اِ
ম্পদ, ালয়ওা ভূ, লিফৃলদ্ধ 
resources, auxilliaries, 

reinforcement 

 ,ম্প্রাযন, ঙডালনা رٔلُّك َ

ফলধণঢওযড, প্রালযঢ ওযড, 

ফীলঢ, প্রাযড, প্রস্তওযড 
extension, spreading, expansion, 

stretching, distention, widening 

زِلَاك َ ْٓ  ,প্রালযঢ ওযড, প্রাযড اِ

ম্প্রাযড, ম্প্রাযনঢা, 

প্রস্তওযড, ফীলঢ, রম্বাওযড, 

লফস্তায, তদখণয, অয়ঢন, ফযলপ্ত, ীভা, 

ুলমাক stretching, stretxh, 

extension, extensibility, widening, 

lengthening elongation, length, 

size, extent, spread,  

َْٔ زِ ٍْ اك َلََاِ  ায়ও  দ্রফযালদয  

িয়ওযড, লিারী ওযড, 

যফযা procurement of support, 

bringing reinforcement,supply  

بك َََٓ  প্রালযঢ ওযড, ম্প্রাযড 

ওযড, লফস্তায, রঢালনা stretching, 

expanding, sspreading, creeping 

بكََّ َٓ طَ اكَ  َٞ ح ََٓ  ঈাদান, দ্রলফযয 

লধওযড, ফস্তু, দ্রফয, ঈওযড, 

লফলয়, ধযয়লনয লফলয়, লফবাক, 

লফলয় ফস্তু, প্রফন্ধ, নুলচ্ছদ stuff, 

matter, substance, component, 

subject, school subject, discipline, 

article, paragraph 

َْٞ ُّ٣ بكِّ بكَََِّٕٓ َٓ ١َ طَ  ফস্তু ম্পলওণ ঢ 

relating to matter – َْٞ ُّ٣ بكِّ َٕٓ  
চডফাদী, তফললয়ও materialist, 

objective 

بِك٣ََّ خ ََٓ  প্রওৃলঢফাদ, চডফাদ 
materialism 

َْٝ لُ ْٔ ك ََٓ  ম্প্রালযঢ, প্ররলম্বঢ, 

দীখণালয়ঢ, প্রালযঢ,ফযাও, 

লফসৃ্তঢ,ফড, ভাদ্দামুি(গ্রা) 
extended, elongated, prolonged, 

extensive, large, provided with 

madda (gram) 
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لََّ َٔ ك َُٓ  লফস্তায, প্রায, প্রালযঢ, 

ম্প্রালযঢ, দীখণালয়ঢ, রম্বা 
spread, extending, stretching, 

extended, elongated, long 

زََ ْٔ ل َُٓ  প্রালযঢ, ঙডান, লফঙান, ফযাপ্ত, 

ম্প্রাযড, লফস্তায, ফযাও, লফসৃ্তঢ, 

ফড extended, spread, laid out, 

extending, stretching, extensive, 

wide, large, 

ََٔ زَ َْ ل َُٓ  কৃলঢ, ঈৎালযঢ taken, 

derived 

لَاَُِ َٓ ٤َُِبدَطَ لَا ٤َخ ََٓ  দও, কভলটর 
medal 

ٕ ْٞ ُ٤ُِ لَا َٓ  রলওঝ, দরূ, ওডণবায 
locket, eardrop 

 

لَػََ َٓ ْلؽََخ(]ف[ََ ِٓ لَْػ، َٓ ) প্রংা ওযা, 

ঈচ্চ প্রংা ওযা, ওলফঢায় স্তুলস্ত 

ওযা, to praise, to extol, to 

celebrate in poems (ٙ)  

لَّػََ َٓ  II প্রংা ওযা, ঈচ্চ প্রংা 

ওযা, ওলফঢায় স্তুলস্ত ওযা, to 

praise, to extol, to celebrate in 

poems (ٙ)  

لَّػََ َٔ  V অওললণঢ য়া, প্রংলঢ رَ

য়া, কফণ ওযা, কলযভা ওযা to 

be commended, be praised, to 

boast, to pride (ة) 

زَلَػََاَِ ْٓ  VIII প্রংা ওযা, ঈচ্চ 

প্রংা ওযা, ওলফঢায় স্তুলস্ত ওযা, 
to praise, to extol, to celebrate in 

poems (ٙ)  

ْلػَ ََٓ  প্রংা, শ্লাখা, ওীঢণ ন, প্রংন, 

ঢালযপ, প্রংাূডণ ালঢয, 
commendation, laudation, 

glorification, laudatory literature 

لَائِؼَُ ِل٣َََْٓ َٓ ؼَ طَ  প্রংা, ওীঢণ ন, 

প্রংাূডণ ওলফঢা, প্রংাত্মও 

ঈলি, স্তুলঢ praise, laudation, 

laudatory poem, eulogy, tribute 

ؽََ ْٝ لُ ْٓ ُ بِك٣ُْؼَطَأ َٓ خ َأَ  প্রংা, প্রংাূডণ 

ওলফঢা, প্রংাত্মও ঈলি, স্তুলঢ 
praise, laudatory poem, eulogy, 

tribute 

ََٔ لُّػَ رَ  প্রংা, অত্ম-প্রংা, 

ংওায, দম্ভবলয ঘরা  
glorification, self-praise, 

swaggering 

 ٓل١                                     ٓلػََ
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ََٓ ،َ لَّاػ  بِكػَ َٓ  স্তাফও, ঘাঝুওায 
eulogist, ecomiast 

لََ هَ َٓ  ওাদাভাটি, ভাটিয ভন্ড clay, 

clods of earth 

لَهََ ح ََٓ  ভাটিয ভন্ড, ওাদাভাটি clod 

of earth,mud 

ِل٣َْ ُٓ لََهاء َطَ وَ ُٓ দ্রঃ كٝه 

لَْ ُِِٖٓ  ভধযভ ভালনয of medium 

quality 

 

ََٕ لَّ َٓ  II নকযায়ন ওযা to [ٓلٕ[َ

urbanize 

ََٕ لَّ َٔ  -V বয য়া to be civilized رَ

ََٖ ْل٣َ َٔ  বয য়া, নাকলযও رَ

ুলফধা কবাক ওযা  

ِل٣ََْ٘ َٓ َطَ  ٕ لُ ُٓ ،َ ُٖ لَائِ خ ََٓ  য, নকয 
town, city 

لََِٗ َٓ َ٢  য ফা নকয ম্পলওণ ঢ, 

হুলয, নাকলযও relating to town, 

urban, citizen 

ل٤َََِّٗ خ ََٓ  বযঢা civilization 

ِل٣َِْ٘ ْٔ ٢َ رَ  বয, বযঢা, বযঢায 
civilizing, civilization, civilizational 

ِل٣َْ ْٔ َٖ رَ  বযওযড, বযঢা, ষৃ্কলঢয 

ঈন্নয়ন, ভানলফওযড, লযশুদ্ধওযড, 

তনলঢও ঈঈন্নয়ডম civilizing, 

civilization, advancement of 

cculture, improving morals 

ََٔ ْل٣َُٖ،َرَ َٔ لُّٕرَ  বযঢা, াভালচও 

ংষৃ্কলঢ লফশুদ্ধ ওযড civilization, 

refinement of social culture 

َِ لُّٗ َٔ ٢َ رَ  বয civilized 

ََٔ زَ ُٓ َٕ لِّ  বয, বদ্র, ংষৃ্কঢ, ললক্ষঢ 
civilized, sophisticated, refined  

ََٔ زَ ُٓ َٕ لِّ  বয, বযঢায ুলফধাপ্রাপ্ত 
civilized, pprovided with amenities 

of civilization 

ََٖ ْل٣َ َٔ  II বয য়া to be ]ٓل٣ٖ[َرَ

civilized - দ্রঃٕٓل     

[َٓلٟ ] দযূত্রৃ distance 

بكََٟ َٓ  III ভয় কদয়া to allow [ٓلٟ[َ 

delay ( ٙ)   

لََ ْٓ ٟأَ  IV ভয় কদয়া to allow 

delay 

بكََ َٔ ٟرَ  VI ফযাঢ ণাওা, কল 

মণন্ত মায়া, to persist, to keep, to 

continue (ك٢َةَػ٠ِ)   

لًٟ َٓ  প্রায,  লফস্তায, লযলধ, ুলমাক, 

দযূত্র, ভধযফঢী  ভয়, ভাত্রা, 

 اٍزٔوَّ                         ٓلٟ
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লযভান, নুাঢ, ঘুডান্ত মণায়, 

ভাত্রা, ীভা, extension, stretch, 

spread, compass, range, scope, 

ditance, interval, extent, llimit,  

ٟلََََٓ  (prepعو ) ভয়ওালরয চনয, 

স্থালয়ত্রৃওার চলুড, লনলদ্দণষ্ট  ভলয়, 

ফযালয়া, প্রলিয়ায় for the duration 

of, during, in a given period, in 

course of 

ْل٣َخ َ ُٓ ْل٣َخ ،َ َٓ لًَٟطَ ُٓ ْل٣َبدَ،َ ُٓ  ওাআলয়য 

ঙুলয butcher‘s knife 

لَْ َٓ ،  ١ ِٝ لَ ِٓ ،  ١ ِٝ لَ ُٓ َ١ ِٝ  ঙুলযলফলিঢা 
cutler 

ََٔ بكَ رَ  লযললল, কল মণন্তয in the 

long run 

نَْ ََُْٓ٘ ُٓ نَُ=َ  কণলও, আলঢ since 

 

ِنهََ َٓ ََٓنَه(]ً[َ ) লঘ মায়া to be 

rotten, addle 

نَّهََ َٓ  II ঙলডলয় ডা to scatter 

نَّهََ َٔ  ,V লঘ  মায়া to be written رَ

addle 

نََ َٓ هَََّنََهَ  এঔালন  কঔালন ঙলডলয় 

ণাওা, scattered here and there 

ِنهَ ََٓ  নষ্ট, ঘা spoiled, rotten 

نَمََ َٓ ْنم(َ]ٕ[َ َٓ ) ালন  কভান to 

mix with water 

ْنمَ ََٓ  লন কভান  ভদ watered 

wine 

ِن٣َْ نَ َٓ  লভলশ্রঢ, ালন লভলশ্রঢ, ালনয 

ভঢ diluted, mixed with water, 

watery 

نََّ َٓ بِمُمَ، َٔ امَ َٓ  ভনলমাকী, লনষ্ঠাীন, 

কুটির insincere, hypocritical 

 

ٍََ ََِٓن نٍَ(َ]ً[َ َٓ نَاٍ، َٓ  ) উলন্াঘন  

ওযা, প্রওা ওযা to 

reveal,disclose (ة)  

 

َٛتََ ٰن َٔ  II মায়া go go [ٓنٛت[َرَ

 

ََٓوََّ ََّٓو(]ٕ[َ َْٝه، ُو َٓ ََّٔو، َٓ ) ঘলর মায়া, 

অা, মায়া, লঢিভ ওযা, ঢযাক 

ওযা, ফযাঢ যাঔা, ঈলড মায়া 
to pass, to come, go, pass, leave, 

continue, fly (ؿ٢،ة،َػ٠ِ،َكٞم)   

هََ وَّ َٓ  II কমলঢ কদয়া to let pass 

وََّ َٓ  ,IV কমলঢ কদয়া to let go by أَ

pass 

 ّٓوَََََََََََََََ                 ٓوَّ



37 

وََّ َٔ زَ ٍْ  ,X ঘরলঢ ণাওা, ঠিলও ণাওা اِ

করলক ণাওা to go on, to endure, to 

adhere 

লঢিভ ওযড, ঘলর মায়া, ণ, 

কভন, রূান্তয  লঢিভন, 

গ্রকলঢ,  প্রলিয়া, ঢভালদ, লযিভা 

(ভয়) passing, going by, 

transit, transition, ccrossing, 

progression, processlapse, course 

of time  

وََّ َٓ ادَطَ وَّ َٓ ، َواه  ح َِٓ  ভয়, ারা 
time, turn 

وََّ حًََٓ  এওফায once 

وََّ ادَ َٓ  ফালয  ফালযলনও  ফায, 

প্রায়আ rrepeatedly, several time, 

quite often 

وََ اًهآِ  লনও ফায, এওালধও, 

প্রায়আ, ভালছ ভালছ, মঔন ঢঔন, 

ওঔন  ওঔন , কওান কওান 

ভয় several times, more than 

once, quite often, at times, now 

and  then, occasionally, sometimes 

َْٝ ُو هَ ُٓ  ঘরন্ত, ক্ষডস্থায়ী, যালযট, কুঘ 

ওায়াচ, কভন, মাত্রা, লযফন, 

কভাড, কঘৌযাস্তা, ঈডার ণ, 

রুদ্ধ-িভ, লনযলফলচ্ছন্ন  িভ, 

ঘরাঘর, গ্রকলঢ,  প্রলিয়া, 

ঢভালদ(ভয়)  passing, 

pparade, parch past, journey, 

transit, crossing, fly over, 

uninterrupted sequence, traffic, 

progression, process 

وََّ َٔ ََٔادََٓ َٓ وَ طَ  ঘরন্ত, ঘলর মায়া, 

ায লয় মায়া, ঢভালদ, 

লঢিান্ত (ভয়, রূান্তয, প্রলফ, 

passing, going by, eelapsing, 

lapse, expiration, transition, 

crossing –  ََّو َٔ ادَٓ  ণ,কলর, 

ফাযান্না, লকলযণ, passage, 

corridor,mountain pass 

وََ ْٓ اهَ اِ  ঘলর মায়া, লন্নলফ,  

passing through, insertion 

َواهَ  ْٔ زِ ٍْ  ,ফযালপ্তওার, লস্থলঢওার اِ

ধাযাফালওঢা, কঝওা, লস্তত্রৃ, 

duration, continuity, continuation, 

survial, persistance 

ٕ ْٝ بهُّ َٓ ح ، بهَّ بهَ ََٓ َٓ طَ  ঘরন্ত, ঘরনীর, 

ঘরড, গ্রযড, ঘডড, অলযান, 

ঢীঢ passing, going, walking, 

 ٓوط                              ٓوَّ
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riding,past ٕ ْٝ بهُّ َٓ ح ، بهَّ َٓ  -লণও, 

ণঘাযী, ভ্রভডওাযী passer by, 

pedestrian  

زََ َْ وَ ُٓ ِٔ  স্থায়ী, লঘযস্থায়ী, নীয়, 

ফযাঢ, লফগ্ফীন, lasting, 

parmanant, enduring, cconstant, 

uniterrupted 

 

وََّ َٓ َواَهح(َ]ف[]َٕ[َ َٓ  ) লঢঢা য়া, 

লঢি য়া to bitter 

هََ وَّ َٓ  II লঢি ওযা, ro make bitter 

وََّ َٓ  IV লঢঢা য়া, লঢি ওযা to أَ

be come bitter, to mmake bitter 

وََّ َٓ  VI যষ্পয লফফাদ ওযা, মুদ্ধ رَب

ওযা to fight, to dispute 

ََٔ زَ ٍْ وَّاِ  X লঢি ভলন ওযা to think 

bitter 

َطَ َواه  ْٓ وَ أ ُٓ  লঢঢা, লঢি, ঢীক্ষ্ম, 

কফদনাদায়ও, লঢিঢা, কন্ধয, 

ফৃক্ষচ অঞা লফলল bittermsharp, 

painful, bbitterness, 

myrrh,mucilage 

وََّ ِٓ َطَ َوه  ح َِٓ  লত্ত, লত্ত য bile 

َواهَ  ْٓ  লি, ক্ষভঢা power, strength-أَ

َواهََ َٓ َوائُِوَطَ ح ََٓ লঢিঢা,লত্তণলর, 

লত্তয,লবঢযঢভ,হৃদলন্ড 
bitterness, gall, gallblader, 

innermost, heart 

ِو٣َْ َٓ َوائُِوَطَ وَ َٓ  ি, ওঠিন, 

নভনীয়, ঝর, কবীলয ফলস্থঢ, 

লনলফড, কবীয strong, firm, 

tenacious, deep seated, deep 

ِو٣ْوََ َٓ َوائُِوَطَ ح ََٓ  ওাঠিডয, ঙ্কল্পলঢচ, 

প্রাডলি, লচদ, লস্থযঢা firmness, 

determination, vigor, energy, 

tenacity, steadiness 

ََٓ َ وَُّأ  লধও ি, লধও ওঠিন, 

লধও লঢি firmer, strongerer, 

bitterer 

َْٝ ُو ْٔ هَ َٓ  তলত্তও, কফাওা, ঈন্ত্ত,ভুঔণ 
bilious, foolish, crazy, fool 

 

ُوإََ َٓ  ،( َٓواَءح(َ]ى[َ

َوأََ َٓ ِوئ،َ َٓ َواَءح(َ]ً[]ف[َ َٓ ) ঈওাযী 

য়া, স্বাস্থযওয য়া, ভুঔলযাঘও 

য়া to be wholesome, healthful, 

palatable 

ُوْإَءح(]ى[َُٓوإََ ُٓ  ) ুরুলূরব য়া 
to be manly  
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ُوإََ َٓ َوأَْءح(]ى[ََ َٓ ) স্বাযফান য়া, 

স্বাস্থযপ্রদ য়া  to be healthy, to 

be slutiferous 

َوأََ َٓ ََْٓوأ(]ف[َ ) ঔায়া, স্বাদ কনয়া 
to taste, to eat 

َوأََ َٔ زَ ٍْ  X বার স্বাদ রাকা, ঈলবাক اِ

ওযা, চভ ওযলঢ ভণণ য়া, 

ঢৃলপ্ত কনয়া to find tasty, to 

enjoy, to be able to digest, derive 

pleasure (٠ٛ،ة)  

َوء َ) َٓ َوأ ،اِ َٓ ،َا ُوإ  ْٓ وَْاٍاِ َٔ ُْ ء(=ا  এওচন 

ভানুল a man – َْو َٔ َاُ ُّٖ ء٣َُظ  এওচন 

বাফলফ, কও ভলন ওযলফ one 

would think 

َوأَح َ  ْٓ َوأْح= ا َٔ  ভলরা, স্ত্রী اُ
woman,wife 

َْٝ ُو ُٓ َ، حَ  َّٝ ُو َءح َُٓ  ুরুলত্রৃ, া, 

াীওঢা, virility, manhood, 

courage, bravery 

ِو١َْ  ءَ َٓ  ুরুল ুরব, ফীমণফান, 

স্বাস্থযূডণ, স্বাস্থয ফান, স্বাস্থয ওয 
manly, virile healthful, healthy 

ِو١َْ َٓ طَ ِوئَخَ  ْٓ ،أَ ء  ْٝ ُو ءَ ُٓ  ঔাদযনারী 
oesophagus 

 

َوسََ َٓ ْوس(َ]ٕ[َ َٓ ) ঘুলা, ওাভডান, 

নযভ যও, বাঙ্গা, লবচান to suck, 

bite, soften, crush, to soak (َٙ٠ٛ)  

وَْ َٓ ََطَ ط  ْٝ ُو طَ ُٓ  খাল ঠাওা প্রান্তয, 

ঘাযডবূলভ, ঢৃডবূলভ grass covered 

land, pasture land  

ْوط َٓ َْٛوطََٝ  লফৃঙ্খরা, লভশ্রড 
cnfusion, jumble 

وَْ طَ َٓ  লফৃঙ্খরা, লভশ্রন, াঙ্গাভা 
confusion, disorder, jumble 

ْوعََ بَٕٓ  কঙাঝ ভুিা, প্রফার small 

pearl, ccorals 

ْوَعبَِٗ َٓ َ٢  প্রফার ম্পলওণ ঢ 
coralline, rrelating to coral 

 

ْوعََؼََ َٓ  ,অলন্নালরঢ ওযা ]ٓوعؼ[َ

ঠুরান to rock 

ْوَعؼََ َٔ  ,II াভলন লঙলন কদারা رَ

কদারলওয ভঢ কদারা, ছুলর ণাওা, 

স্থলকঢা ফস্থায় ণাওা, to swing, 

back and forth, to pendulate, to be 

in abeyance 

 

ِوػََ َٓ َوػ(َ]ً[َ َٓ ) অভুলদ য়া, 

প্রপুি য়া,   ঔুী য়া, 

 ٓوك         ٓوطَََ
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অনলন্নঢ য়া             
to be gay, cheerful, be glad, happy 

وَْ ػَ َٓ  অনন্ন, প্রপুিঢা, পুলঢণ , 

প্রাডফন্তঢা cheerfulness, joy, 

gaiety, liveliness 

ِوػَ  َٓ ْوَؽ٠ طَ َٓ َواَؽ٠،َ َٓ অনন্নভয়, 

ঔুী, অনন্নদায়ও, চীফন্ত, ালঔুল, 

ঈচ্ছ্বলঢ ,delightful, happy, 

cheerful, exuberant 

وََ اػَ ِٓ  ঈচ্ছ্বা, ঈদ্দীনা, ঈrফ, 

ফুলঢণ  exuberance, hilarity, festival 

ِو٣ْؼَ  َٓ  অনন্নভয়, ঔুী, 

অনন্নদায়ও, চীফন্ত, ালঔুল, 

ঈচ্ছ্বলঢ, delightful, happy, 

cheerful, exuberant 

ْوؽََ َٓ٠  াফা! Well done! 

وََ ْٔ اػَ ِٓ  অভুলদ, প্রপূি, পুলঢণ ফাচ, 

প্রালডাচ্ছর cherful, blithe, happy 

 

ْوؽََتََ َٓ   স্বাকঢ চানান to ]ٓوؽت[َ

to welcome 

 

َوؿََ َٓ ْوؿ(َ]ف[َ َٓ ) কঢর ভাঔান, ভদণন 

ওযা, to oil, to rub 

ؿََ وَّ َٓ  II কঢর ভাঔান, ভদণন ওযা, to 

oil, to rub 

ؿََ وَّ َٔ  V কঢর ফা ভরভ ভাঔা, to رَ

rub oil or ointment to the body 

ِوؿَ ََٓ  নযভ, ঢুরঢুলর, কঠা soft, 

flabby, flaccid 

ؿ ْٝ ُو َٓ ভরভ ointment  

ؿَ   ভঙ্গরগ্র, Mars ّٓوِ

َوكََ َٓ ك(]ٕ[َ ْٝ ُو َٓ ) ، 

ُوكََ َٓ َواكَح(َ]ى[َ َٓ كَح، ْٝ ُو َٓ ) ফাধয 

য়া, কফলডায়া য়া, লফলদ্রাী 

য়া to be refractory, rebellious,  

كََ وَّ َٓ  II কালঙয াঢা লঙাঁডা, অস্তযন 

ওযা, ভরভ রাকান, াভানলদস্তায় 

ললা to strip(leaves plant), to 

poster, to moter 

كََ وَّ َٔ  V লফলদ্রাী য়া, লফলদ্রা رَ

ওযা, দলুফণনীঢ য়া, to be 

refractory, to revolt, to be insolent, 

to arrogant 

ْوِك١َ  ُٓ َطَ َواِك١  َٓ  ক্ষধুযা, কনৌওায 

নঙ্গয, ূও pole, boat hook 

َواِه٣ْلَُ وََََّٓ َٓ َواك ،َ َٓ اك َطَ  খাড neck 

 ٓوَََََََََََََََََََٗ                               ٓوك
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ِو٣َْ َٓ َوكَاء ََطَ ل َُٓ  লফলদ্রাী, ফাধয, 
refractory, rebelloius 

وََ ْٔ طَرِ بِه٣ْلَ  َٔ اك َرَ  খুখুয ফাা 
dovecot 

وََ ْٓ ْوكَاُءَََّأَ َٓ طََ ْوكَ  ك َُٓ  দালডীন, 

াঢাীন (কাঙ)শুষ্ক, ক্ষয়প্রাপ্ত 
beardless, leaveless, withered 

ََٔ ك َرَ وُّ  ফাধযঢা, ভানযঢা, লফলদ্রা, 

refractionainess, disobedience, 

mutiny, revolt 

بهَِ َٓ َٕطَ ْٝ بِهكُ َٓ َوكَح ،َ َٓ اك ،َ وَّ ك ََٓ  ফাধয, 

লফলদ্রাী,  য়ঢান, লঘা 
refractory, defiant, rebel, demon, 

devil 

ََٔ زَ ك َُٓ ّوِ  ফাধয, লফলদ্রাী, 

ভানযওাযী, লফলদ্রাভূরও, 

লফলদ্রাওযী, স্পলধণঢ refratory, 

disobedient, mutinous,rebellious  

 

ًََ َو َٓ وًَْ(]ٕ[َ َٓ ) কঘালা to soak (٠ٛ)  

ًََ بَه َٓ  III ঘঘণ া ওযা, কঘষ্টা ওযা, 

লনফণা ওযা, লনলয়ালচঢ ওযা, to 

exercise, ro pursue, to carry out, to 

apply self, to goin, to tray (٠ٛ)  

ًََ وَّ َٔ V খা, ুলফধা য়া, ঘচ্চণ رَ া 

ওযা, কঘষ্টা ওযা, ওাচ ওযা to 

rub, to have trouble, to exercise, to 

pursue, to work (ة) 

ًََ بَه َٔ  VI এলও লযয ালণ رَ

প্রলঢলমাকীঢা ওযা to contend with 

each other 

 ًَ ْو َٓ  ূনণাঙ্গবালফ লচঢা, game 

woned by all tricks 

ََٓ َطَ  ً َوا ْٓ ًَ أَ ِو   নুীলরঢ, 

লবজ্ঞ, ুযানা seasoned, 

experienced, practiced 

ٍََ َو َٓ َطَ  ً َوا ْٓ خ َأَ  দলড, যল, যজ্জ,ু ফর, 

rope, cord, cable 

 ًَ َو ِٓ طَ ٍَخَ  َوا َٓ  লি , ভত্তা, power, 

strength 

َََ ِو٣ْ خ ََٓ এও প্রওায ভদ  kind of 

beer 

 َ٢ َِ ِو٣ْ َٓ  কযভ দলক্ষডা ফাঢা hot 

south wind 

ٍََ بَه َٔ خ َُٓ  প্রলঘষ্টা, নুীরন, ঘচ্চণ াওযড, 

ওামণওযীওযড, প্রলয়াক, 

লবজ্ঞঢা,ঘচ্চণ া, ওভণূঘী,অলরাঘনা 
pursuit, exercise, practicing, 

execution, implementation 

 ٓوؽ                                     ٓوٗ
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ََٔ ًَ رَ وُّ  ঘচ্চণ াওযড, ঘচ্চণ া, practicing, 

practice  

 ٌَ ٣ْ ّوِ َٔ زَ ُٓ  ঘঘণ াওৃঢ, লবজ্ঞ, ছানু 
practiced, experienced, veteran 

ٖ٤ْ ٍِ ْو َٓ ুন্নয পুলরয গুল্মলফলল, 

কভলদ কাঙ myrtle 

 

ََُ َو َٓ ْوُ(َ]ٕ[َ َٓ ) অাঁঘয কদয়া,to 

scratch (٠ٛ)  

وَْ ُٓ َٓ াংলওলঢও লরঔন দ্ধলঢ 
morse(code) 

 

ََٗ ِو َٓ َََٓوٗ(]ً[َ ) ুস্থ য়া to 

be sick 

ََٗ وَّ َٓ  II ুস্থ ওযা to make ill (ٙ)  

ََٗ َو ْٓ َ  IV ুস্থ ওযা to make ill أ

(ٙ) 

ََٗ وَّ َٔ  V ুস্থ য়া to be infirm رَ

ََٗ بَه َٔ  VI ুলস্থয বান ওযা to رَ

feign illness 

ََٓ َطَ  ٗ َوا ْٓ َٗ أَ َو  ুঔ, কযাক, 

ুস্থঢা, কযাকগ্রস্থঢা disease, 

mmalady, illness, sickness 

وَْ َُٓ  ٗ  দ্রঃ ََ٢ ِٙ  ه

َ ِٙ َو َٓ َ٢  ুঔ ম্পলওণ ঢ relating 

to disease 

وَْ َٓ َ،٠َٙ َوا ِو٣ََْٓ َٓ َ٘ ٠ََٙطَ  ীলডঢ, 

ুস্থ, ুস্থ ফযলি, রুকী sick,ill, 

diseased, sick person, patient 

وََ ْٔ ِٓ َٗ ا  কযাকা, ীলডঢ, বগ্ন স্বাস্থয 
sickly, ailing, in poor health 

ِو٣َْ ْٔ َ٘ رَ  ুলস্থয কফাওযড sick-

nursing 

وَِّ َٔ ُٓ َٗ  ুরুল নাণ, াাঢালরয 

ওাযী, এম্বুলরন্প ঘারও, 

গ্নীলনফণাও ওভী, লঘলওৎলওয 

ওাযী sick nurse, aattendent, 

fireman, ambulance man, doctors 

assistance 

ََٙ ّوِ َٔ خ َُٓ  ভলরা নাণ female nurse 

ََّٔ َ ز ُٓ َٗ ّوِ  কযাকালঝ, দফুণর স্বালস্থযয, 

ুস্থ sickly, in poor health,ailing 

 

ََٛ َو َٓ وَْٛ(]ٕ[َ َٓ ) ঢুলর কপরা, লঙাঁ লড 

কপরা, to pluck outto tear out, 

ََٛ وَّ َٓ  II ঢুলর কপরা, লঙাঁ লড কপরা, to 

pluck out (٠ٛ) 

 ٓوٕ                                     ٓوؿوَََ
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ََٛ وَّ َٔ  V লড মায়া to fall out رَ

(٠ٛ) 

ِو٣َْ َٓ َ،َ ٛ َو ْٓ َ َٛبُءََََّأ ْو َٓ ٛ َطَ ْو ُٓ َٜ  
ঘুরূনয, ঝাও (ভালণ) hairless 

 

َوعََ َٓ ْوع(َ]ف[َ َٓ ) ভাঔা, ভরভ রাকান 

to rub, to anoint (٠ٛ)  

وَْ َٓ ُوع َطَ ْٓ َواع َ،أَ ْٓ ع أَ  ঘাযডবূলভ 
pasture 

ْوػََ خ َُٓ  কঢর, গ্রীচ oil, grease 

ِو٣َْ غَ َٓ  ঈফণয, ঈৎাদনীর (চলভ) 
fertile, productive 

وََ ْٔ اع ِٓ  ফধণনীর, ঈন্নলঢীর, ঈন্নঢ 
thriving, flourshing, prosperous 

 

َوؽََ َٓ وَْؽ(]ف[َ َٓ ) ঘলয কফডালনা to 

grassing 

 

ِوؽََ َٓ َََٓوؽ(]ً[َ  ) ম্মান নষ্ট ওযা 
to defame 

ؽََ وَّ َٓ  II ধূরায় কডাকলড ওযা to 

roll  in dust (٠ٛ)  

َوؽََ ْٓ  IV ভয়রা ওযা to make dirty أَ

(٠ٛ)  

ؽََ وَّ َٔ  V কডাকলড কদয়া, কদারা, to رَ

roll, to waver 

 َٖ  ,ওৃলত্রভ ভাঔন margarine ٓوؿو٣

marge 

 

َومََ َٓ َْٝم(]ٕ[َ ُو َٓ  ) লঙদ্র ওযা, এায 

ায, লফলক ধাফন ওযা, 

ঢাডাহুয ওলয মায়া, লনানা বূর 

ওযা, ণভ্রষ্ট ওযা, to pierce, to go 

through, to rush, to hurry away 

مََ وَّ َٓ  II কায়া to sing 

وَْ َٓ َ، َوهَخَ  مَ َٓ  কছার, য, ুরুয়া, 

ভাংলয য broth, juice, gravy 

هَِ ْٝ ُو ُٓ َ٢  অর কওাযঅন 

কঢরায়াঢ ওাযী (ঈনাভ), 

ক্বাযী nickname of professional Al 

Koran reciter (Tunisian, 

ََٓ َطَ ام  وَّ ُٓ َوهَخ ،َ بِهمَ َٓ  লফণকাভী, 

ণভ্রষ্ট, ধভণঢযাকী, ালণ্ড straying, 

apostate, atheist 

ََٔ بِهمَ ُٓ  দালম্ভও, দলুফণডীঢ, রজ্জাীন 
insolent, impudent 

 

ًَيََ ْو َٔ  ,II ভলনালনলফ ওযা [ٓوًي[َرَ

লস্থযওযা, ুপ্রলঢলষ্ঠঢ ওযা, লওড 

কাাঁডা, ংঢ ওযা (ফস্থান), 
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অওললণঢ য়া to gain footing, to 

settle, to take root, to consolidate 

(position) 

ًََ ْو َٔ يَ رَ  এওাগ্রঢা, ুংঢওযড 
concentration, consolidation 

ٕ ْٞ ُط َٓ ْو َٓ َ,ٕ ْٞ زُ ِٓ ْو َٓ َٗبدَطَ ْٞ ُ ز ِٓ ْو َٓ  যান্না 

ওাযী kitchen boy 

وََ َٓ ْو َٓ  ,যাকালিঢ য়া (ٓوٓوح(َ

লঢি য়া to be angry, to be 

bitter 

وََ َٓ ْو َٔ  II যালক লফডলফড ওযা to رَ

grumble, murmur 

ََٓ ْو وَ َٓ  ভালফণর marblel 

ِو١َ  َٓ ْو َٓ  ভালফণলরয of marbel 

 

ََٜ ََٓ ْو َٓ  নষ্ট ওযা, ধ্বং ওযা ro 

spoil, damage (٠ٛ)  

ٌَِٓ٤ْ ِٓ ْو  কণ্ডায rhinoceros 

 

ََٕ َو َٓ َ]ٕ[)َْٕٝ ُو ُٓ َواََٗخ، َٓ َٗخ، ْٝ ُو َٓ ) 

লস্থলঢস্থাও য়া, নভনীয় য়া, 

বযস্ত য়া to flexible, elastic, 

to be accustomed 

ََٕ وَّ َٓ  II বযস্থ ওযা, প্রলক্ষড 

কদয়া, ঘচ্চণ া ওযান, বযস্থ য়া, 

প্রলক্ষীঢ য়া, ঘলচ্চণ ঢ য়া, to 

to train, drill, exercise, prectise, be 

trained, be drilled, be accustomed, 

accustom,  

ََََٓ َٕ ِو  নম্র, নভনীয়, ফি, 

লস্থলঢস্থাও, কওাভর, নুফঢী, 

লফনয়ী pliant, flexible, bending, 

plastic, ssupple, compliant 

َواََٗ َٓ ، َٗخَ  ْٝ ُو خ ََٓ  নভনীয়ঢা, লস্থলঢস্থা 

ওঢা, দ্রুঢঢা, pliability, flexibility, 

plasticity, agility 

ِو٣َْ ْٔ ِو٣َْ٘بدَطَرَ ْٔ بِه٣ْٖ،َرَ َٔ َٖ رَ  নুীরন, 

ঘচ্চণ া, প্রলক্ষড,ফাস্তফ লবজ্ঞঢা, 

দক্ষঢা, লক্ষানলফলয ভয় 
exrecise, practice, training, drill, 

expertness, skill, probation 

وََ ِٓ َٕ ا  দক্ষঢা, নূীরন, ঘচ্চণ া, 

প্রলক্ষড, বযস্থঢা, বযা, ফাস্তট 

লবজ্ঞঢা, ওভণঢালরওা 
expertness, skill, exerxise, practice, 

habituation, hhabit, practical 

experience, routine 

 ٓيطَََََََََََََََََََََ                         ٓوٕ
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ََٔ َٕ رَ وُّ  নুীরন, ঘচ্চণ া, প্রলক্ষড 
exercisempractice, training 

ََٔ ُٓ َٕ ّوِ  প্রলক্ষও, কওাাঁঘ, লনলদ্দণও, 

trainer, coach, instructor 

وََّ َٔ ُٓ َٕ  নুীলরঢ, লবজ্ঞ, 

প্রলক্ষীঢ, দক্ষ, বযস্ত practiced, 

experienced, trained, skilled, 

accustomed (ػ٠ِ) 

 َٕ ّوِ َٔ زَ ُٓ  নুীলরঢ, লবজ্ঞ, 

প্রলক্ষীঢ, দক্ষ, বযস্ত practiced, 

experienced, trained, skilled, 

accustomed (ػ٠ِ)  

ََٓ َٝ ْو  নুলড, ঘওভলও ঝাণয pebble, 

flint 

 

بهََٟ َٓ III ঢওণ َ]ٓو١[َ  ওযা to 

argue (ٙ)  

زَوََ ْٓ ٟاِ  VIII লন্ন ওযা, to doubt 

  (ك٢)

ْو٣ََ ُٓ ْو٣َخ ،َ خ َِٓ  লন্ন, ছকডা, ঢওণ , 

লফফাদ doubt, quarrel, wrangle, 

dispute 

وََ اءَ ِٓ  ছকডা, লফফাদ, ঢওণ ,  লন্ন 
quarrel, argument, dispute, doubt 

ََََْٓ ْو٣َ , ম্মানীঢ কুভাযী (মযঢ 

ভলযয়ভ অ.) 

ََّ٤ ِٔ ْو٣َ خ ََٓ  বূআ ঢুরল কাঙ sage 

 

يََّ َٓ َ]ٕ[َ)  ঘুলা, to suck (ٓيَّ

يََّ ُٓ  ঝও, ঝলওয ভঢ sourish 

يََّ َٓ ادَطَ يَّ َٓ ، حَ  بىَّ ح ََٓ  রুলঘফধণও 
appetizer 

 

َيطََ َٓ يََاط(]ٕ[َ َٓ يَْط، َٓ ) লভান, to mix 

( ٠ث٤َٖةَٛ )  

بَىطََ َٓ  III লভল মায়া লভশ্রন তঢযী 

ওযা, লনলচলও বযস্থ ওযা, to be 

mixed, to mmake a mixture (ٙ) 

بَىطََ َٔ  ,VI যষ্পলয লভল মায়া رَ

যষ্পয লভান to be intermixed, 

to intermixed 

زََيطََ ْٓ  VIII লভলশ্রঢ য়া to be mixed اِ

 (ة)

يَْ طَ َٓ  লভশ্রড, mixing 

ِيَعخَ  ْٓ يََأ ِٓ اطَ طَ  লভশ্রদাণণ, লভশ্রড, 

কভচাচ, স্ববাফ, ভানলও কঞন, 

তদলও কঞন mixture, blend, 

temperment, temper, nature,  

ٌَّ                           ٓيط ٓ 
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frame of mind, mood, physical 

constitution, 

ِي٣َْ ظَ َٓ  লভলশ্রঢ,লভশ্রড, ভাায, ঙ্কয 

ধাঢু compound, mixture, 

combination, alloy 

ََٔ بُىطَ رَ  এওত্র কভান, লভশ্র, যষ্পয 

লভশ্রড intermixing, intermixture 

اطَ آِزِيََ  লভশ্রড, লভলশ্রঢ ফস্তু 
mixture, blend 

 

َيػََ َٓ يَْػ(]ف[َ َٓ )ঞাট্টা ওযা to joke 

بَىػََ َٓ  III ঞাট্টা ওযা to joke (ٙ)  

غََ َٓ َ، َغبػ  ِٓ ، َياَؽخَ  بػَ ُٓ  কওৌঢুও ওযড, 

কওৌঢুও, ঞাট্টা, লিয়া,  joking, joke, 

jest fun 

يََّ َٓ ،َ بِىػ  اػَ َٓ  কওৌঢুও ওাযী, বাাঁড, 

ঞাট্টাফাচ, গ joker, jester 

ْيهَ  ِٓ  ভদ লফলল a kind of beer 

 

َيعََ َٓ يَْع(]ف[َ َٓ ) দ্রুঢ ঘরা, কদৌডান, 

রাব কদয়া, লঙাঁডা, পাঝা to run, 

to gallop, to bound, to tear, to rip 

(َٖٓ٠ٛ)  

عََ يَّ َٓ  II কঢারা to pluck cotton (٠ٛ)  

َيػَََُٓ ُٓ خ َْيع َطَ  ঝুওযা, ং, লয 

ার, piece, bit, flock of wool 

 

َيمََ َٓ ْيهََخ(]ٕ[]ٗ[َ َٓ يَْم، َٓ ) লঙাঁ লড 

কপাঁ লড কপরা, to tea, to rip (٠ٛ)  

مََ يَّ َٓ  II লঙাঁ লড কপরা, কপাঁ লড কপরা 

to tear, to rip (٠ٛ)  

مََ يَّ َٔ V লঙাঁ رَ লড মায়া, কপলঝ 

মায়া, to be teared, be burst open 

ْيمَ ََٓ  লঙন্নওযড, লফদীডণওযড, 

লঙাঁন্ন,পুঝা, পাঝা tearing, rending, 

tear, rent, rupture 

ْيهََ ِٓ َطَ َيم  خ َِٓ  লঙন্নাং, ঝুওযা, shred, 

piece torn off 

ِي٣َْ َٔ نَ رَ  লঙন্নওযড, লফদীডণওযড, 

ঝুওযা ওযড, teraing, rending, 

fragmentation 

 

ََٓيََ ْي َٓ  ঘূভুও কদয়া to sip ]ٓيٓي[َ

يَْ ُٓ َٕ  ফৃলষ্ট-কভখ rain clouds 

ِي٣ََّ َٓ ِي٣َّبدَطَ َٓ َيا٣َب،َ َٓ ، بِى٣َخَ  خ ََٓ  ুলফধা, 

লফলল ুলফধা, কশ্রষ্ঠত্রৃ, কভধা, 

কমাকযঢা, গুড advantaged, 

previlage, excellence, merit, virtue 

ٌَّ  َٓؼ          ٓ
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ٌََّ َٓ (]ف[ ٌّ ََٓ ) নুফব ওযা, অঙ্গরু 

কদয়া, নাডাঘাডা ওযা, ভানয  

ওযা, রঙ্ঘ্ন ওযা, ফা ওযা 

অলঢঢ য়া to feel, to fingure, 

to handle, to violet, to infringe, ro 

cohabit, to befall (ٛب٠ََٛٙ )  

ًََّ ب َٓ  III স্পণ ওযা, ালণ ণাওা to 

touch, be in touxh 

ًََّ ب َٔ  V এলও যলও স্পণ ওযা رَ
to touch each other 

 ٌَ َٓ  স্পণওযড, স্পণ, ংস্পণ, 

দলুমণাক, অিভন, লঘঢন 

(ুঔ) াকরাভী, দঔরর 
touching, touch, contact, calamity, 

attack, madness, fit 

َََّ خ ََٓ  স্পণ touch 

َََ َٓ ًَ ب  স্পণওযড, নুবফওযড, 

ঙ্গলুর ঞ্চারন, ভানযওযড, 

অলঢঢ য়া, দঔর, কমাকালমাক, 

ম্পওণ , ংস্পণ touching, feeling, 

handling, violation, iinfringement, 

encroachment, cconnextion, 

contact, 

َْ٤ َِ َٓ ٌَ  স্পণওযড, স্পণ 
touching,touch 

َََّ َٔ خ َُٓ  স্পণ, ংরগ্নঢা, ালন্নধয, 

ংস্পণ touchin, adjacency, 

contiguity, contact 

ََٔ ًَ رَ ب  ংস্পণ, কমাকালমাক contact 

ََٓ ًَ ب  স্পণও, স্পণ, ংরগ্ন, চরুযী, 

গুরুত্রৃূডণ tangent, touching, 

adjacent, urgent, important 

َْٞ َُ ْٔ َٓ ًَ  স্পলণঢ, স্পৃযভানলও, 

লফওৃঢ,ঈন্াদ touched, tangible, 

mentally detanged, insane 

ََٔ ُٓ ًَ ب  কওাডয নুাঢ tangent 

(math)  

زَْوكَح َ َْ ُٓ  লযলা mustard 

زََِِّ َْ َٓ دَطَ زَِلَّ َْ خ ََٓ  ঝব, কাভরা, 

ককালরয খয tub 

 

ََؼََ َٓ ََْؼ(َ]ف[َ َٓ ََبَؽخ، َٓ ) াঢ লদলয় 

অখাঢ ওযা, ভুলঙ কপরা, খলা, 

ভরভ রাকান, ফলঞ্চঢ ওযা, লঙলনয় 

কনয়া, প্রঢযাায ওযা, চলয 

ওযা,  ঢপলরী চলয ওযা to 

wipe off, to stroke with the hand, to 
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ru, to anoint, deprive, take away, 

withdraw, to survey, make a 

candastral survey 

ََّؼََ َٓ  II ভুলঙ কপরা, খলা, ভরভ 

রাকান, বূরান, ঝান to wipe off, to 

rub, anlint, to cajole, persuade (َٙ

٠ٛ)  

ٍَؼََ ب َٓ  III কঢাাভদ ওযা, বূরান, 

ঝান, to persuade, cajole (ٙ)   

ََّؼََ َٔ  ,V কভাঙা (লনলচলও) رَ

প্রলযালঘঢ ওযা, ছকডা ফাধান to 

wash, ro provoke, to pick up a 

quarrel ( ة)  

ؼَ ََٓ َْ  ভুঙড, লযষ্কায ওযড, খলণড, 

ভালরওযড, চলভ চলড, ঘাঝু 

ফাওয wipping cleaning, rubbing, 

embrocation, land ssurvey 

ََْ ِٓ َطَ ػ  ْٞ َُ ؼَ ُٓ  কভাঝা লভয 

ওাড, ঘুলরয ওাড coarse 

woolen fabric, hair cloth – ََُ ػَ َُْٞٓ  
ন্নাীয কাাও লফলল 
monastic grab 

ََؾََ خ ََٓ  এওটি ভাচণ ন, ভালরওযড, 

ঘাঝুফাওয, দাক, ঙায়া, কঘাযা, লঘি, 

স্পণ  a rubbing, embrocation, 

unction, tinge, shade, appearanve, 

trace, touch 

َََّ بػَ َٓ  অভীন, চলভ ভাওাযী, চঢুা 

ালর land suveyor, shoeshine 

َََ ََبؽَََٓ َٓ خ َبَؽبدَطَ  ঢর, ভঢর, 

কক্ষত্র, কভলছ, লযলধ, চলযওযড, 

চলয, ঢপলর, বূকলডঢ plane, 

surface, area, floor, extent, 

surveing, surver, geodesy, 

candastre 

َْ٤ َِ َٓ َََؾبء َطَ ُٓ ََْؾ٠،َ ؼَ َٓ  ভালরওৃঢ, 

লনালদঢ, লযষৃ্কঢ, ভৃড 
anointed, wiped, clean, smooth 

ٍَِ ب َٔ َََِٓ ْٔ ِٓ ، َََؾخَ  ْٔ ِٓ ؼَ ُؼَطَ  ধূরা কভাঙা 

ওাড, ালঢর কভাঙা ওাড, 

কভলছ কভাঙা ওাড, ঘাাঁঘলন dust 

cloth, dish rag, floor rag, scraper 

ؼَ ََٓ ٍِ ب  চঢুা ভালরওাযী shoe 

shine 

ػَ  ْٞ َُ ْٔ َٓ  লনালদঢ, লযষৃ্কঢ, 

ভৃডওৃঢ, ভানওৃঢ, ালরওৃঢ, 

ভালরওৃঢ, খললণঢ wiped,clean, 

cleaned, polished, planed, 

smoothed, anointed, abraded 

 َٓيَََََََََََََََ                        َٓؼ
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ََبؽََ ْٔ َطَرِ ٤ْؼ  ٍِ ب َٔ خ َر  কুলভয crocodile 

 

ـََ ََ َٓ َْـ(َ]ف[َ َٓ ) রূান্তয ওযা, 

লযফলঢণ ঢ ওযা, লভণযা ফরা, 

লফওৃঢ ওযা, নষ্ট ওযা transform, 

trasmute, covert, falsify, distort, 

spoil 

ََْ َـ َٓ  রূান্তয ওযড, নয ভূলঢণ লঢ 

লযফঢণ ন, রূান্তয, লফওৃঢওযড 
transformation, transmutation, 

falsification, distortion 

َََ َٓ ََطَ ؿ  ْٞ َُ َـ ُٓ  প্রাডীলঢ  

রূান্তযীঢ, লফওৃঢ, লফওৃঢ কঘাযা, 

কুrলঢ, ঔাভলঔয়ার, লফওঝ ভুলঢণ , 

তদঢয transformed into an animal, 

deformed, disfigured, ugly, freak, 

monstrosity, monster 

َْقََ خ َُٓ  ভুঔা লবনলয়য লবলনঢা, 

বাাঁড herliquin, clown 

َْ٤ َِ َـ َٓ  রূান্তলযঢ, লফওৃঢ (ঘাযা, 

কুৎলঢ, স্বাদীন, লফয 
transformed, disfigured, deformed, 

ugly, tasteless,  

َْٞ َُ ْٔ ؿَ َٓ  রূান্তলযঢ, লফওরাঙ্গ ওা, 

নষ্ট ওযা, লফওৃঢ, কুrলঢ 

transformed, mutilate, spoiled, 

disfigured, ugly 

 

َقوََ  َْ َٓ  কওৌঢুও (َٓقوح(]َٓقو[َ

ওযা, ঈা to mock, redicule (ٙ) 

َقوََ َْ َٔ  II কওৌঢুও ওযা to make رَ

fun (ػ٠ِ)   

 

ََلََ َٓ ََْل(]ٕ[َ َٓ ) াওালনা to twist rope 

ََّلََ َٓ  II ভালর ওযা to massage 

ل َ َْ َٓ طَ بكَ  َٓ ، ََبكَ  ْٓ َ  ,ঢারকালঙয ঢন্তু أ

palm fibres 

٤ْل َ ِٔ  ভালর massage رَ

ََْطوََ َٓ ُوَطَ ِٛ ََب ح ََٓ  নভুনা, লনদণন 
sample, specimen 

 

ََيََ َٓ ََْي(]ٕ[]ٗ[َ َٓ ) ধযা, অঝলও 

ণাওা, করলক ণাওা, to grab,to cling, 

adhere) ( ة٠َٛ)  

ََّيََ َٓ  II ওস্তুযী লদলয় ুকন্ধ ওযা, 

অাঁওলড ধযা, to scent with musk, 

to grab 

َََ ْٓ َ يََأ  IV অাঁওলড ধযা, লফযঢ ওযা, 

দলূয যাঔা to grab, to refrain, keep 

away 

َٓيََََََََََََََََََََََََََََٓيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  
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ََّيََ َٔ  V ধলয ণাওা, ফযাঢ رَ

ণাওা, করলক ণাওা, অঝলও ণাওা 
to hold on, to persist, adhere, cling 

  (ة)

ٍَيََ ب َٔ  ,VI এওালণ অাঁওলড ধযা رَ

যষ্পয অফদ্ধ য়া, লনলচলদয 

এওলত্রঢ ওযা, ান্ত ণাওা, লনবণ লয় 

ণাওা, িবালফ ণাওা, লফযঢ 

যাঔা to hold to gather, to remain 

undaunted, calm, to be in 

ppossession, to refrain ٖةَ(ػ )  

ََيََ ْٔ زَ ٍْ  X করলক ণাওা, অঝলও اِ

ণাওা, ধযা, লফযঢ ওযা, দঔর 

ওযা to adhere, ro stick, grab, to 

refrain (ػَٖة)  

يَ ََٓ َْ  দঔর, গ্রা, ধযা, অঝও  
seizure, hold, grip, detention 

ٌََ َْ َٓ ٌَبدَطَ ََ خ ََٓ  দঢৃ়ভূলষ্ট, ধাযন 
grip, hold 

ََْ ِٓ َْيََّ يَ ُٓ  ওস্তুযী, ওস্তুযী ভৃক 
musk 

ٌََ َْ خ َِٓ  াভানয, এওঝু কঙাাঁয়া, এও 

নময, এও পুাঁ  a littele, a touch, a 

glimpse, a wiff (ٖٓ)  

، ٌَخَ  ََ َُيَ ُٓ ُٓ  করারু, করাবী, 

ণণলরাবী grasping, greedy, 

avaricious 

َطَ ََي  َُيَ ُٓ ُٓ  াঢর, ধাযন, ভুলষ্ঠ, 

ভণণন  handle, hold, grip, 

support 

ٌََ َْ ِٓ ٌَخ , َْ ُٓ ، ًَخَ  ََب خ ََٓ  ণণলরপ্সা 
longing, avarice 

ٌَبٕ َْ ُٓ অগ্রীভ ভূরয, ঙ্গীওায earnest 

money, pledge 

َََ بىَ ِٓ  ফাাঁধ, চাঙ্গার, াড, ীভান্ত 
dam, bank, mound, ridge, boarder 

َْ٤ َِ يَ َٓ  নভনীয়, ওঠিন, ণণলরপু্স, 

ওৃড, ালনলযাধী tenacious, 

avaricious, moserly, waterproof 

َََ ْٓ بىَ اِ  দঔর, ফাধা, লনয়ন্ত্রড, অঝও, 

লফযলঢ, ণণলরপ্সা, কওাষ্ঠওাঠিনয, 

লদলনয কম ভয় কণলও যভমান 

শুরু seizure, restraint, detention, 

abstinence, greediness, 

constipation, time at which 

Ramazan begain 

ََّ٤ ًِ ََب ْٓ خ َاِ  যভমান ভালয লদনণ্ত্চী 
calander of the Ramazan month 

 َٓؼ                         َٓي
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ََٔ َُّيَ رَ  ংলশ্লষ্টঢা, লনষ্ঠাযায়ডঢা 

লনষ্ঠা, ংমুলি, লরলঔঢ প্রলঢজ্ঞা, 

ংলঢ adherence, devotedness, 

devotion, attachment, commitment, 

consolidation, 

ََٔ ٍُيَ رَ ب  এওলত্র ধযা, অঞারঢা, 

ংরগ্নঢা, ওাঠিনয, নভনীয়ঢা, 
holding togather, cohesiveness, 

ccoherence, firmness, tenacity 

َََ ْٔ زِ ٍْ بىَ اِ  অনুকঢয, লফশ্বস্তঢা 
adhwrence, loyalty 

َََّ َٔ يَ ُٓ  ওস্তুযীয ভঢ, ওস্তুযীয 

কন্ধমুি, ুকলন্ধঢ misky, musk-

scented, perdumed 

َْٔ يَ ُٓ َِ  লধলষ্ঠঢ, কম অাঁটিয়া ধলয, 

চডাআয়া ধাযনওাযী, লনলযাধওাযী, 

লফযঢ ওাযী, লভঢফযয়ী, এওলযাঔা, 

করাবী, ণণলরাবী holding, 

clutching, checking, restraining, 

economical, thrifty, greedy 

ََٔ زَ يَ ُٓ َِّ  দঢৃ়বালফ ধাযনওাযী, ছুরন্ত, 

ংরগ্ন, ংলশ্লষ্ট, নভনীয়, দঢৃ়, 

ওঠিন holding fast, hanging over,  

clinging, adhering, tenacious, solid 

ََٔ زَ يَ ُٓ ٍِّ ب  এওলত্র ধাযনওাযী, ংরগ্ন, 

ংলমাচও, এওলত্র ছুরাআয়া যালঔ 

কম,দঠৃ ংমুি, যষ্পয অফদ্ধ, 

লফলচ্ছন্ন, দঢৃ়, ওঠিন, নভনীয় 
holding togather, coherent, 

cohesive, hanging togather, firmly 

connected, interlocked, firm, solid 

زََ َْ يَ ُٓ َِ ْٔ  ধীযলস্থয, 

ান্ত(ভন)composed, calm 

ٌَبرَِ َْ ُٓ َ٢  ভদ লফলল a kind of wine 

 

َََٖ ٌََ َْ َٔ  ,II কযীফ য়া ]ٌَٖٓ[ََرَ

ম্পদ ওলভ মায়া, কযীলফয 

বান ওযা, লফডয়ী য়া, নঢচানু 

য়া, ধাভা ধযা to be poor, to 

pretend to be poor, to be 

submissive, be cringing 

ٌَََ٘ َْ خ ََٓ  দালযদ্র, দদূণা, বদ্রঢা, নম্রঢা, 

নভনীয়ঢা poverty, mmissery, 

humbleness, humility,  

َْ٤ ٌِ َْ ِٓ َٕطَ ْٞ ُ٘٤ْ ٌِ َْ ِٓ ،َ ُٖ ٤ْ ًِ ََب َٓ َٖ  দলযদ্র, 

দদুণাগ্রস্থ, লবকু্ষও, নম্র, নভনীয়,  

poor, miserable, beggar, humble 
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٠َََّ َٓ َ]َٞٓ,َ٢َٓ] II শুব ন্ধযা ফরা 
to wish good evening 

٠ٍَ ب َٓ  III  ন্ধায় ওযা to do in 

evening 

َََ ْٓ َ ٠أ  IV ন্ধযায় য়া to be in the 

evening 

ََبءَ  َٓ ََبء َطَ ْٓ َ ٤َبدَ،َأ َِ ْٓ َ  ন্ধযা أ
evening  

َََ بءًََٓ  ন্ধযায় in the evening 

َََ ِء١َ بَٓ  ন্ধযা ম্পলওণ ঢ relating 

to evening 

ََبئ٢َِ  َٓ ন্ধযা evening 

َ  ٌ ْٔ ُٓ ন্ধযা ওাঝান spending the 

evening 

٠ًَ ْٔ ُٓ ন্ধযায ভয় evening time 

ََّ٤ َِ ْٓ ُ َطَأ  ٢ ٍِ ب َٓ ٤َّبد،َأَ َِ ْٓ ُ خ َأ  ন্ধযা, 
evening 

 

٠َََ َٓ َ]ٗ[َ)٢َْ َٓ ) শুওান, ারওা 

াঢরা ওযা to make lean, to 

emaciate 

َُ٤ َْ ِٓٞ  লভঃ, চনাফ Mr, sir 

 

ََِّ َٓ َ]ٕ[َ) ِّ َٓ ) ালডয ভজ্জা কঘালা, 

নযভ ওযা, ালনলঢ লবচান to 

suck the marrow, to macerate, to 

soak in water 

 َِ ِٓ  কখার, ভাঞা cream whey 

َْٞ ُْ َٓ َُ  কাভঙা, কঢায়ালর napkin, 

towel 

َْ٤ ِْ ظَ َٓ  চননলওাল germ cell 

َْؼََ َٓ ْْؼ(]ف[َ َٓ ) কঢালালভাদী ওাযা, 

(কযালকয) তঢর ভালর ওযা, to 

anoint oil, to  make  adulation, to 

aadminister unction 

َؾخ َ َْ َٓ  কঢালাভদ extreme 
unction 

 

ََٜ َْ َٓ ]ٗ[]ٕ[)َْْٜ َٓ ) লঘরুলন ওযা 
to comb 

ََٜ َّْ َٓ  II লঘরুলন ওযা to comb 

ََٜ َّْ َٔ َ  V ঘুর অাঁঘযালনা to comb ر

ََٜ َْ زَ ْٓ  VIII ঘুর অাঁঘযালনা to comb اِ

ٛ َطَ  ب َْ ْٓ َ ٛ ،أ َْب ِٓ َٜ ْْ ُٓ  তচরুতন ভই, 

comb, rake 

ْْطَِ ُٓ َ٢  দাাঁঢয়ারা, ঔাাঁঘ ওাঝা, 

লঘরুলনয ভঢ, toothed, indented, 

comblike  

َْ٤ ِْ ْٔ َٜ رَ  লঘরুলনওযড, ঘডান 
combing, carding 

ْٜٓ      َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََْٞٓ 
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ََٓ َٜ ِّ ب  নালঢ, কক্ষৌযওায barder, 

hairdresser 

طََ ِّ ب خ ََٓ  বদ্রভলরায ওালযনী, 

নযুন্নয lady‘s maid, hairdress 

َََّ َٔ ُٓ َٜ  অাঁঘডালনা, ধুলনঢ combed, 

carded 

 

َْنََ َٓ َْْن(]ٕ[َ َٓ ) প্রালযঢ ওযা, কঝলন 

কফয ওযা, লঘরুলন ওযা, লঙাঁডা, 

কফঢ ভাযা, to extend, ro draw out, 

to comb, to tear, to whip (٠ٛ) 

َّْنََ َٔ V লঙাঁ رَ লড মায়া to be torn 

َْنََ زَ ْٓ  VIII লঙলনলয় কনয়া, ঢযফালয اِ

ঈন্িু ওযা, to unsheath, to 

snatch away (٠َٖٛٓ)  

ََٓ َطَ َْبم  ْٓ َ ْْنَ أ  নভূনা, ধযন, model, 

pattern 

ْْنَ  ِٓ  াঢরা, ারওা,ঢিী slender, 

slim, elegant 

وََ ْْ ِٓ َطَ ْْن  خ َِٓ  লভয কফাছা, 

ঢুরায কফাছা, কনওডা, লঙন্ন 

ওাড, ঝুওযা, লডয ফলচণ ঢাং 
flock of wool, rag, clout, shred, 

scrap of hemp, flax 

َْ٤ ِْ نَ َٓ  াঢরা, ারওা, ঢিী 
slender, slim, elegant 

َْبمَ  ُٓ  লডয(ডকাঙ)ফলচণ ঢাং, 

গুড, দলড scrap of hemp, flax, tow 

َْبهَخ َ ُٓ  লডয(ডকাঙ) ফলচণ ঢাং, 

গুড, দলড scrap of hemp, flax, tow 

ََْ زِ ْٓ بمَ اِ  ক্ষীডঢা, slenderness 

َْٞ ُْ ْٔ مَ َٓ  রু, াঢরা, ারওা, ঢিী 
slender, slim, svelte, elegant 

َْٞ ُِ ْْ ىَ ِٓ  পরলফলল, ঔুফালন(অলর 

চাঢীয়) apricot, raspberry 

َِٓ َِ ِٔ ْْ  ঔুফালন পর, ঔুফালন কাঙ 
apricot tree 

َ َلَّ ُٔ ْْ ُٓ  কঔাফালন কাঙ  পর 
medlar 

َِخ َ ُٔ ْْ ُٓ  কঔাফালন কাঙ  পর 
medlar 

 

٠ََْ َٓ َ]َْٞٓ،٢َْْ(]ٗ[]٢ْٓ َٓ )ালয় 

াাঁঝা, মায়া, ঢার যাঔা, রম্বা ধা 

কপরা, াভলন মায়া, ভাঘণ  ওযা 
to go on foot,to walk, to go, to 

pace, to proceed,to march 
ْٞٓ                                  َّٔ ٓ 
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ََّْ َٓ٠  II কমলঢ কদয়া,ঔা 

ঔায়ালনা, to let go,to adapt (َٓغ

٠ٛ)  

ََّ ب َٓ٠ III ালণ ালণ মায়া, এও 

ভনা য়া to keep pace (ةَ  ), to 

be like minded َ(ك٢  )  

ََْ ْٓ َ ٠أ IV কমলঢ কদয়া to let goٙ)  

ََّْ َٔ َ ٠ر V ালয় াাঁঝা, অলস্ত অলস্ত 

াাঁঝা, ালণ ালণ াঝা, মণামঢ 

য়া, নীলঢ ভঢ অকান, নীলঢ 

কভলন ঘরা to go on foot,to walk 

slowly,to pace, be fit, appropriate, 

to proceed as principle, to follow 

principle 

َْْ َٓ َٞ  কওাষ্ঠলযষ্কালযয লধ a 

laxative, 

َِْ َٓ َ٢  মায়া, াাঁঝা,দব্রলচ ভ্রভন 
act of walking,,going, walk 

ََ٤ ْْ خ َِٓ  াাঁঝায ধযন, ঘরন, ধা, 

ফন, য়ালয manner of 

walking,gait, step, carriage 

ََّْ َٓ َٕطَ ْٞ َّْبئُ بءَ َٓ  বার াাঁটিলয়, 

ভ্রভনওাযী, কঔলরায়ায good walker, 

َّْب٣َخ َ َٓ َّْب٣َبدَطَ َٓ  রম্বা লঘওন 

ওালণঝ, ফাঢণ াফাও, 

ওলযলটায,ফাযান্না,ালয় ঘরা ণ, 

ণ long narrow carpet runner, 

hallway, corridor, footpath 

ََْ ْٔ َٓ َطَ  ُ ب َٔ َٓ٠  ফাযান্না, ওলযলটায, 

ণ, কলরণ, ালয়ঘরা ণ, 

কঘৌযাস্তা, ুর, চাালচয ুর, 

ফাঢণ াফ, কঙাঝ ওম্বর hallway, 

corridor, passage, footpath, 

crossing, brigde, bridge of a ship, 

runner, small rug 

غََ َٓ ٤ًبَ ِّْ َٔ  নুালয, in according to رَ

ََٓ طَ َْبحَ  ََٓ  ُ ب  মায়া, াাঁঝা, ণঘাযী, 

দালঢও তনয, going, walking, 

pedestrian, foot soilder -  

ًَ٤ ِّ ب بَٓ  ালয় াাঁঝা on foot 

َْ٤ ِّ ب َٓ َطَ  ُ ا َٞ خ ََٓ  শুম্পলত্ত, 

কফালদশু livestock, cattle 

ََّٔ ََٓ َ]ً[]ٕ[) ّٔ ََٓ ) কঘালা, ঘুভুও 

কদয়া, ঘাঝা, বাাঁচ ওযা to suck, 

to sip, leak, to lap up 

ََٔ َّٖ َٔ َ  V এওঝু এওঝু ওলয ান ر

ওযা  to sip gradually 
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ََّٔ َ ز ْٓ  ,VIII কঘালা, ঘুভুও কদয়াاِ

ঘাঝা, বাাঁচ ওযা, কালড ওযা, 

লকরা to suck, to sip, leak, to lap 

up,  to soak up, swallow 

ََٓ َٔ  কঘালড, স্তনযান, কালড, 

লফলালড sucking, suction, suck, 

soak, absorption 

ََّٖ خ ََٓ  কঘালড, ঘূলা, ঘুভুও, স্তনযান 
sucking, suck, suction, sip 

ََّٖ َٓ َٓ ب  কঘালডওাযী, স্তনযায়ী, 

যিলঘালা, ঢযাঘাযী, ুদলঔায one 

who sucks, sucker, bloodsucker, 

extortioner, usurer 

ََٕ ب َٖ خ ََٓ  মা কঘালা য়, কঘালায 

লচলনল tthat which one sicks, 

some thing to suck 

ََٕ ب َّٖ خ ََٓ  রক্ষী কাঁঘা, যিলঘালা 
screech owl, vampire 

َْ٤ ِٖ َٓ َٔ  লবচা, কাঁঢলাঁলঢ moist, 

damp (ground)  

َْ٤ ِّٖ ِٓ َٔ  দলড, ঢায, াওান ুঢা, 

কুন্ডরী, কফাাঁঘওা ফা ফাাঁধায দলড 
string, twine, packthread 

ََٔ ِٓ َٔ  কঘালায নর, কঘালডওাযী, 

ায়ী, স্তনযায়ী suction, sucker 

 َٓ ب َٖ زِ ْٓ  ,কঘালড, স্তনযান اِ

কালড,লফলালড sucking, suction, 

suck, soak, absorption 

َْٞ ُٖ ْٔ َٓ َٓ  কাললঢ,ফালঢ, িান্ত, 

ওৃ, াঢরা, ালিায soaked up, 

drained, exhausted, emaciated, 

lean, skinny 

زََ ْٔ ُٓ َٔ  কালডওযড, কালডওাযী, 

লফলালও, soaking up, absorbing, 

absorbent, absorptive, skinny  

 

وََ َٖ َٓ َْٖو(َ]ٕ[َ َٓ ) লনংডালনা to milk 

the last drop 

وََ َّٖ َٓ  II নকযায়ন ওযা to build 

town (٠ٛ) 

وََ َّٖ َٔ  V য কলড ঞা to be a رَ

metrololis 

َطَ به  َٖ ْٓ َ وَ أ ْٖ ِٓ  ফড য, 

যাচধানী big city, capital 

َْ٤ ِٖ َٓ طَ َوحَ  ِٖ ْٓ َ َوإ،أ ْٖ ُٓ ، ُٖ بِه٣ْ َٖ وَ َٓ  
নাডীবূলড, লযাওঢন্ত্র gut, 

intestine 

٤ٖوَ  ْٔ  ,প্রলঢষ্ঠান, ফলন্নাফস্ত ر

ভীভাংা, ঈলনলফন, বযঢা, 

َّٔ ٓ             َّ٘ ٓ 

َّ٘ ٓ                      ََََََََََََََََََ ّ٘ ٓ              
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settlling, settlement, colonization, 

civilization 

 

ََٖٓ]ٕ[َ)َٖٓ) দলধ ফানান, ঙাাঁওা 
to ccurdle, to filter 

َطَ  ٍ ُٖٞٓ ََ ْٖ ٓ  কখার whey – 

 ٍَ ُٖٞٓ  যিয serum 

 َ٢ِ ِٖ ٓ যিয ম্পলওণ ঢ relating 

to serum 

 

ََٔ ٔ ْٖ ٓ কঘালা, ঘুলল কনয়া, 

কালড ওযা, ঘুভুও কদয়া  

ভুলঔ নাডান(ালন), এওঝু এওঝু 

ওলয ান ওযা, to suck, to suck 

up, to soak up, to sip and turn 

arround (٠ٛ) 

ْٖٔٔ  II ঘুভুও কদয়া ভুলঔرٔ

নাডান(ালন), এওঝু এওঝু ওলয 

ান ওযা, to sip and turn arround 

 

ََّ٘ َٓ َ]ٕ[) ّ٘ ََٓ ) ওষ্ট কদয়া, অখাঢ 

ওযা, কাডা, হুর পুঝান, ঢযাঘায 

ওযা, য়যানী ওযা,,ঈত্তযি ওযাto 

hurt, to burnsting, harass, torment, 

molest 

 

ََّ٘ َٓ ْٚ٘(َ]ف[َ َٓ ،٘٤ْ ِٚ َٓ خَ، َٙ ب َٚ َٓ ) 

ফযাণা ায়া, ঢযাঘালযঢ য়া, 

বীঢ য়া, to be in pain, feel 

pain, to be distressed, worried 

ََّ٘ َٓ  ,IV ওলষ্টয ওাযন য়া أ

ঢযাঘায ওযা, লফযি ওযা, ওষ্ট 

কদয়া, মন্ত্রনা কদয়া to cause 

pain (ٙ), to torture, agonise 

ََٓ َ٘  ফযাণা,ীডন, ঢযাঘায, 

লফযলি, কফদনাদায়ও, চারাভয়, 

জ্বরন,মন্ত্রডা, মন্ত্রডাদায়ও, জ্বারালন 
pain, torment, torture, agony, 

painful, burning, stinging, smarting 

ََٚ َٓ َ٘  ফযাণা, ওষ্ট, ীডন, 

ঢযাঘায, মন্ত্রনা, লফযলি, 

ভভণীডা, ঝও দধু pain, suffering, 

torture, torment, agony, distress, 

sour milk 

ََٚ ُٓ َٗ ب  করানা ালন, ভুদ্র salt 

water,  brine 

ََٙ ب َٚ خ ََٓ  মন্ত্রনা, ঢযাঘায agony, 

torture 

 َ٘ ِٔ ُٓ  মন্ত্রনাদায়ও, ীযনওয 
agonizing, tormenting 
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وََ ُٚ َٓ وََ،َ َٚ َٓ وَ ِٚ َْٚو(َ]ً[َ]ٕ]]ى[َٓ َٓ َْٞه، ُٚ َٓ  

َُٓ َٚو،َ َٓ ُٚو)  ঝও ওযা (দধু)to 

turn sour(milk) 

ََٓ َ،َ و  ِٙ ب وَ َٓ ِٚ  ঝও(দধু)sour (milk)  

َٚو ُٓ  ভুদাযলদয বালা,অযফী ُُـَخَ 

বালা the language of Mudar, the 

Arabic language 

 

ؾََ َٚ َٓ ؾ(َ]ٕ[َ]ف[َ ْٚ َٓ ) লঘফান to 

chew 

 َْٚ ؾَ َٓ  লঘফান, দাাঁঢ লদলয় ঘুডণ 

ওযা chewing, mastication 

ـََ َٚ ُٓ َطَ ؾ  َٚ خ َُٓ  ঘলফণঢ, ওাভড, 

ঝুওযা, কঙাঝ ভাংলয ঝুওযা 
chewed, bite, bit, small bit of meat 

بؿََ َٚ خ َُٓ  ঘলফণঢ, ঘাফালনা, লঘফলনা 
chewed, chew  

ََٔ ْٚ َٓ َ٘  কধায়া, লযষ্কায ওযা to 

rinse 

٠َٚ ََٓ َ]٢(]ٕ[]ٗ[َ]٢ٚٓ ِٚ ُٓ ) 

 ঘলর মায়া, ঢযাক ওযা,  ারান, 

কনয়া, ডান, লঢিভ ওযা, 

কল য়া, গ্রয য়া, এলকলয় 

মায়া, লিলড ওযা,ঘঘণ া ওযা, 

কবীলয প্রলফ ওযা, গুঝান,ভাপ্ত 

ওযা, ওালমণ লযডঢ ওযা to go 

away,to leave, to abscond, to 

remove, to expire, run out(time), to 

advance, to pursue, practice, to 

penetrate deep,to wind up, to 

execute (ك٠َٛ٢) 

ََّٚ َٓ٠  II কমলঢ কদয়া, ভয় ায 

ওযা to make pass, to pass time 

ََٚ ْٓ َ ٠أ  IV লঢফালঢ ওযা, 

ওামণওয ওযা, ভাপ্ত ওযা,ল 

ওযা  to spend, to carry out, to 

pass, to undersign 

َ ِٚ ُٓ َ٢  মাত্রা, ঘলর মায়া, লঢিভ, 

ঢভালদ, লঢিান্ত, কলওযড, 

লফযাভঢা, কবীলয প্রলফ ওযড, 

লনফণা, ওামণওযওযড, 

প্রলঘষ্টা,departure, leave, ppassing, 

elapsing, deep ppenetration, 

execution, pursuit 

ََٚ بءَ َٓ  ঢীক্ষ্মঢা, লনষ্ঠা, প্রলফওযড, 

ফুলদ্ধভত্তা, লি sharpness, 

keenness, penetration, sagacity, 

energy  

 ٓطو                            ٢ٚٓ
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ََّٚ ْٓ ٠أ  লধও ঢীক্ষ্ম, লধও 

ধাযার, লধও ওামণওয more 

incisive, sharper, more effective 

َ ِٚ ْٔ ٤َخ َرَ  ওামণওযওযড, ওাচ, 

ভাপ্তওযড, লঢফালঢওযড, ায 

ওযড execution, performance, 

completion, spending, passing 

ََٚ ْٓ بءَ اِ  অদায়, ম্পাদন, 

ভাপ্তওযড, স্বাক্ষযওযড, 

realization, execution, completion, 

signing 

َ  ٘ ْٔ ُٓ  স্বাক্ষযওাযী, signatory 

َْٔ ُٓ٠ًٚ  লওৃঢ, স্বাক্ষলযঢ 
undersigned, signed 

 

ََّٜ َٓ َ]ٕ[)ّٜ ََٓ ) প্রালযঢ ওযা, অাঁঝা, 

ওত্ত ওলয ফাাঁধা, to stretch, 

tighten 

ََّٜ َٓ  II প্রালযঢ ওযা, রম্বা ওযা, 

ধভও কদয়া, কারাকালর ওযা to 

expand, stretch, scold, abuse 

ََٜ طَّ َٔ  ,V প্রালযঢ য়াرَ

প্রাযলমাকয, লস্থলঢস্থাও be 

expanded, be expandable, elastic 

 َٜ َٓ  ম্প্রাযড, ফলধণঢওযড, 

দীখণালয়ঢওযড, ফীঢওযড, 

expansion, extension, stretching, 

distension 

طََّ  َٓ َٛ ب  ম্প্রাযডলমাকয, 

প্রাযডাধয, লস্থলঢস্থাও, 

ফীলঢওয, যাফালযয ভঢ 
expandible, extensible, elastic, 

rubbery 

ََٔ َٜ رَ طُّ  ম্প্রাযনঢা, প্রাযনঢা, 

লস্থলঢস্থাওঢা expandability, 

extensibilty, elasticity 

 

َطوََ َٓ َََٓطو(]ٕ[َ طَْو، َٓ  ) ফলণড ওযা, 

ঠারা, ালন লি ওযা, ওাায 

বার ওযা, ঢাডাঢালড 

কদৌডালনা(লখাডা) to rain, to pour 

out, douse, to do to render a favor, 

to run (horse)  

َطوََ ْٓ  IV ফলণড ওযা,কাদ ওযা, to أ

rain, to heap 

َطوََ ْٔ زَ ٍْ  X ফৃলষ্ট ঘায়া, অনুওরয اِ

ঘায়া, আচ্ছা ওযা, অা ওযা, 

টাওা to wish, to ask for rain, to 

call 
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طََ َٓ َطَ َطبه  ْٓ وَ أَ  ফৃলষ্ট rain 

ْطَوح َ َٓ ْطَوادَطَ َٓ  ফলণড, ফৃলষ্ট 
downpour, rain 

طََ ْٔ ِٓ َ، َطَوحَ  ْٔ ِٓ ُوَطَ ِٛ ب َٔ وَ َٓ  ফৃলষ্ট-চাভা 
rain coat 

وَ ََٓ ِٛ ب  ফাদরা, ফৃলষ্টভুঔয rainy 

ِطوَ  ْٔ ُٓ  ফাদরা, ফৃলষ্টভুঔয rainy 

 

ََٕ ْطَو َٓ  নকলয লযনঢ  ]ٓطوٕ[َ

ওযা to raise to rank of metropolis 

ََٕ ْطَو َٔ  IIনকলয লযনঢ য়া to رَ

be instated as metropolis 

 َٕ ْطَوا ُٓ طَ َطبِهَٗخَ  َٓ ، ُٖ َطبِه٣ْ َٓ  ভানকয 
metropolitan 

ْطَوََٗ خ ََٓ  ভানকলযয ভমণাদা, 

ভানকলযয লপ dignity of 

metropolitan 

 

طَّنََ َٔ  V কন্ধ কনয়া to ]ٓطن[رَ

smack one's lips 

 

َََ َط َٓ طََْ(]ٕ[َ َٓ ) রম্বা ওযা, প্রালযঢ 

ওযা, াঢুলয লঝা ওযা, চার 

ওযা, ফালঢর ওযা, কদযী ওযা, ফন্ধ 

ওযা to lenghten, to strectch, to 

hammer, forge, pospone, delay 

(٠ٛ) 

َََ َٛ ب َٓ  III কলডভল ওযা, লনযয 

ভয় নষ্ট ওযা, কপলর যাঔা to put 

off, to linger (ة) 

َْٞ ُط َٓ ٍَ  কদযীওযড, কলডভলওযড, 

েণ, ধীয deferring, delaying, 

procastinating, tardy, slow 

ِط٤ََِْ َٓ َطَ َُ َطبئِ خ ََٓ  ওাযওানায় তঢযী 

করাা wrought iron 

َٛبََُ ب َٔ خ َُٓ  স্থলকঢওযড, কদযীওযড, 

দীখণূত্রীঢা, কদযী postponment, 

procastination, delay 

 

طََب َٓ طَْٞ(]ٕ[َ َٓ )ঢাডা ঢালড াাঁঝা, 

ঢাডাহুডা ওযা to walk fast, hurry 

طََ ْٓ ٠أَ  IV অলযান ওযা,ঘডা, to 

ride)٠ٛ). 

طََّ َٔ ٠رَ  V প্রালযঢ য়া, কলফণয 

ালণ ঘরা, to be stretched, to walk 

peoudly 

زَطََ ْٓ ٠اِ  VIII ঞা, অলযান ওযা to 

board,to mount (٠ٛ) 

 ٓغَََ                               ٓطو
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ح َ َٞ ْط َٓ  খন্টা, ভয়, ভুূঢণ  hour, 

time, moment 

ِط٤ََ َٓ َطب٣َبَطَ َٓ ، ِط٢  خ ََٓ  ঞা, ঘডা 

(শু), ঈমুি, মন্ত্র, মন্ত্রালঢ 
mount, riding, expedient, 

instrument, tool 

 ,, ালণ, এওালণ ( عوprep) ٓغ

ালশ্বণ, লত্রৃ, প্রলঢ, ম্পলওণ  with, 

simultinious mith, togather with, 

aaccompanied by, in spite of, 

toward, in relation to 

 ,এওালণ, এওআ ভলয় ٓغًَ

াণালণ, যষ্পলযয লঙ্গ 
togather, at the same time, 

simultinously, with one another 

ِؼ٤ََّ خ ََٓ  ঙ্গ, ঙ্গীদর, ঘয, যক্ষও, 

নুঘয, করাও রষ্কয company, 

escort, entorage, attendents 

 

ؼَظََ َٓ ؼَْظ(]ف[َ َٓ ) ঈত্তার য়া to be 

rough 

ؼَّظََ َٔ  V ঈত্তার য়া to be roughرَ

 

ؼَلََ  َٓ ِؼلَ(َ ُٓ ( কলঝ ফযাণা ওযা, 

কলঝয ুঔ ণাওা to have 

ggastric ailment, dyspepsia 

ِؼلََ َٓ طَ ِؼلَ  ح ََٓ  াওস্থলর stomach 

ِؼلَِ َٓ َ١  াওস্থলর ম্পলওণ ঢ, relating 

to stomach 

َْٞ ؼُ ْٔ ك ََٓ  কলঝয ুলঔ কবাকা 
suffering from gastric disease 

 

ِؼوََ َٓ ََٓؼَو(]ً[َ )ঘুর লয মায়া to 

fall out  

ؼَوََ ْٓ  IV কযীফ য়া, to be poorأَ

ـَّوََ َٔ  V ঘুর লয মায়া to fall out رَ

ؼََ بهَ َٓ  দম্ভওাযী, ংওাযী, tinhorn, 

braggart 

ؼَْ يَ َٓ ِعٌَ٘ )  চালঢ)َঙাকর goat 

(genus)  

ِؼ٤ْي، ٓٞاِػيََُٓ َََٓ بِػيَ طَ  ঙাকর goat 

ؼََ بىَ َٓ  ঙাকারও goatherd  

ََٔ ؼَ َٓ ْؼٔ(َ]ف[َ َٓ ) ভালর ওযা, 

খা, ধ্বং ওযা to rub, to crush 

(٠ٛ) 

 

ََ٘ ِؼ َٓ ََٓؼَ٘(]ً[َ ) লফযি য়া to 

be annoyed 

ََ٘ زَؼَ ْٓ  VIII লফযি য়া, যাকলিঢ اِ

য়া to be annoyed, be angry 

 ٓؼٔغ                                   ٓؼٞ

 

 ٓـطٌََ                     ٓؼٖ
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زِؼََ ْٓ َٗ اِ ب  যাক, লফযলি, ন্তুলষ্ট , 

ঈলত্তচনা, anger, annoyance, 

displeasure, excitement 

زََ ْٔ ُٓ َ٘ ِؼ  লফযি, যাকালিঢ, ঢা, 

ঈলত্তলচঢ annoyed, angry, upset, 

excited 

 

ََٜ ؼَ َٓ ْؼٜ(َ]ف[َ َٓ ) লঙাঁ লড কপরা, ঝানা, 

কঢারা, to tear out, pull out,  

َ، ٜ ؼَ ْٓ ؼََطبُءَََّأَ َٓ ٜ َطَ ؼ ُٓ َٜ ِؼ ُٓ  ঘুরশুনয, 

ঝাও hairless, bald 

 

ؼَيََ َٓ ََْٓؼي(َ]ف[َ ) ভালর ওযা to rub 

(٠ٛ) 

ؼََ َٔ ْؼ َٓ َطَ غ  ِٓ خ َٓؼب  দ্রৃন্ন, ংয়, লভশ্রড, 

তজঘ, লঘrওায, confusion, jumble, 

uproar, turmoil- ََؼ غَ َٓ ِٓ ب  মূদ্ধ, wars 

ؼََ َٔ ْؼ بَٕٓ  কচণ ন, হুঙ্কায, তজঘ, উচ্চঢা, 

ঘযভীভা raging, roar, turmoil, 

geight, climax  

ََٖ ؼَ ْٓ  ,IV ভনলমাকী য়া [ٓؼٖ[َأَ

অত্মলনলয়াক ওযা, খলনষ্টবালফ 

যীক্ষা ওযা, অগ্রী য়া,ফাঙাআ 

ওযা, ঘযভ ীভায় মায়া, 

লঢলযি ওযা to be devoted, to 

be keen, be eager, to examine 

closely, scrutinize, to overdo (َك٢

٠ٛ) 

ََٖ ؼَّ َٔ  ,V বারবালফ কদঔা, ভত্ত য়া رَ

কবীয বালফ যীক্ষা ওযা, ফাঙাআ 

ওযা, to examine carefully, look 

closely, scrutinize (ك٠ََٛٙ٢) 

َْٞ بُػ َٓ َطََ ُٖ اِػ٤ْ َٞ َٓ َٕ  ফাস্তফায়ন, 

তঢচত্র, মন্ত্রালঢ, াত্র, ওাকলচয 

যীভ  implement, utensil, 

containm of paper  

ؼََ ْٓ َٕ اِ ب  যীক্ষা, ঢওণ  মণলফক্ষড, 

ফাঙাআ, অত্মলনলয়াক, মত্ন, 

ভনলমাকীঢা, ভনলমাক examination, 

careful study, scrutiny, fevotion, 

care, attentiveness, attention 

ََٔ َٖ رَ ؼُ  খলনষ্ট মণলফক্ষড, ঢওণ  

যীক্ষা, ফাঙাআ, মত্ন, ঢওণ ঢা close 

examination, ccareful study, 

scrutiny, care, carefulness,  

ؼَب َٓ ؼَبء(َ]ٕ[َ]ٓؼٞ[َ َٓ ) লভঈ লভঈ 

ওযা (লফডার) to mew 
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ؼَبء ، ِٓ ؼَبُءَطَ ْٓ ِؼ٤َخ ،َأ ْٓ ؼ٠ًأ ِٓ  নালডবূাঁ লড, 

intestines 

 َ١ ِٞ ؼَ ِٓ  নালডবূাঁ লড ম্পলওণ ঢ, 

pertaining to intestines 

ِؼ٤ََّ خ ََٓ দ্রঃ ٓغ 

ـََ َٓ ـَْوح ،َ وَ ُٓ  রারলঘ যং, reddish  

color 

ـََ ْٓ وَ أَ  রারলঘ ফাদলভ, reddish brown 

 

ََٔ ـَِ َٓ ـَٔ(َ]ً[َ َٓ ( ফযাণা ওযা, 

লত্তূর কফদনা ওযা to cause 

gripes 

 َٔ ـْ َٓ َ،َ  ٔ ٤ْ ـِ َٓ  লত্তূর কফদনা, 

ফযাণা gripes, colic 

 َٓ ْٞ ـُ ْٔ َٓ  লত্তূলরয ফযাণায় 

কবাকা, suffering from gripes 

 

ََٜ ـَ َٓ ـَْٜ(]ف[َ َٓ ) প্রালযঢ ওযা, 

ফলধণঢ ওযা, কঝলন কফয ওযা to 

stretch, to extend, draw out 

ََٜ ـَّ َٓ  II প্রালযঢ ওযা, ফলধণঢ ওযা, 

কঝলন কফয ওযা to stretch, to 

extend, draw out 

ََٔ زَ ُٓ َٜ ـِّ  প্রাযন কমাকয , লস্থলঢ 

স্থাও, ি, ফলরষ্ঠ, অঞার, 

stretchable, elastic, tough, sticky 

 

ٌََ ـَْط َٓ  কঘৌম্বওলি ]ٓـطٌ[ََ

ম্পন্ন ওযা to magnetize 

ٌََ ـَْط َٔ  II কঘৌম্বওলি ম্পন্ন رَ

য়া to be magnetized 

َََ ـَْط خ ََٓ  ঘম্বুওঢত্রৃ magnetism 

 ٌَ ـَْط َٔ ُٓ  ঘুম্বুলওঢ, ঘুম্বওীয় 
magnetized, magnetic 

ـَْ٘خَِ ُٔ َُْتَاُ ـ٠ََ٘،ََف ُٔ َُْتَاُ   কভকলন ف

ওাঞ mahogany wood 

 

ََٜ َ٘ ـْ َٓ  ঘম্বুওালয়ঢ ওযা to ]ٓـٜ٘[ََ

magnegize 

 َٜ ـَْ٘ َٔ ُٓ চমু্বওানয়ত magnetic, 

magnetized 

ـَِ٘ط٤ٌْ ِٓ  ভযাকলনঝ, ঘম্বুওঢত্রৃ, 

magnet, magnetism 

 

وََذَََ َٓ ٠َٛ ) খৃডা ওযা, to hate (ٓوَْذ(]ٕ[َ

ٙ) 

 

 ٌٓو                                    ٓـَََََََٖ
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وُذََ َٓ  খৃডয য়া to be (ٓوبرخ(]ى[َ

hated 

وَّذََ َٓ  II খৃলডঢ ওযা to make hateful 

   (ا٠َُٙ)

ْوذَ ََٓ  খৃডা, লফঢৃষ্ণা, লফযাক, লফযলি, 

খৃডাূডণ, লফযলিওয, চখনয hate, 

hatred, aversion, disgist, hhateful, 

bothersome 

ِو٤َْ َٓ ،َ د  ْٞ وُ ْٔ ذَ َٓ  খৃলডঢ, খৃডয, চখনয, 

লফযি, লফযলিওয hated, hateful, 

odious, abdominable, repungent, 

ddisgusting 

 

وَغََ َٓ وَْغ(]ف[َ َٓ ) ফযগ্র লয় ান ওযা 

go drink avidly ( ٠ٛ) 

زَوَغَََ( ْٓ َاِ pass زُِوغََاَُ ْٓ- ) VIII পযাওাল 

য়া to turn pale 

زَوَغَ  ْٔ ُٓ  কপওাল, ম্যান, লফফনণ pale, 

wan 

 

َََ وَ َٓ ْوَ(َ]ٕ[َ َٓ ) কদঔা, লফলফঘনা ওযা 

to look, to regard (ٙ)  

ْوََِ ُٓ َطَ  َ وَ خ َُٓ  কঘাঔ, ঘকু্ষলকারও eye, 

eyeball  

ََٓ ٌَوَّ ُٔ ٌَّخ َخ)اُ َٓ َ)  ভো Mecca 

ََٓ َ٢ ٌِّ  ভোয Meccan 

َََْٓٞ ٌُّ َٓ ٤ُْيَطَ ًِ ىَ ٌَب  ান ওযায ওা, 

ঢুলয, ভাকু drinking cup, shuttle 

 َّ ْٞ ٌُ َٓ ٤ُْيَطَ ًِ ا َٞ َٓ  ান ওযায ওা, 

ঢুলয, ভাকু drinking cup, shuttle 

ٌَشََ َٓ ٌْش(َ]ٕ[َ َٓ س، ْٞ ٌُ َٓ ) ফালও ণাওা, 

ফলষ্ট ণাওা, কভলন ঘরা, ফস্থান 

ওযা, ফা ওযা, to remain, to 

abide, stay, live, reside 

ََٓ ،َ س  ْٞ ٌُ ٌْشَ ُٓ  ফলষ্ট, 

ফস্থানওযড, কলডভল ওযড, 

ভানয ওযড, ফস্থান remaining, 

staying, lingering, abiding, stay 

 

ٌَوََ َٓ ٌْو(َ]ٕ[َ َٓ ) প্রঢাযনা ওযা, 

ঞওান, লববূঢ ওযা, to deceive, 

delude, cheat 

ًَوََ ب َٓ  III প্রঢাযনা ওযায কঘষ্টা 

ওযা to try to deceive 

وَ ََٓ ٌْ  ধূঢণ , ঞঢা, ঘঢুযঢা, প্রঢাযডা, 

ওঝ ccunning, craftiness, 

slyness, deception, trickery 
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وََ ٌْ ح ََٓ  ঙর, ওাযঘুল, ঙরনা, ঘারালও, 

কওৌর, ruse, artifice, wile, trick 

ٌََّ َٓ ،َ ه  ْٞ ٌُ بهَ َٓ  ধূঢণ , ঘঢুয, কুঝ, 

ঙরনাভয়, ঘঢুয, ধূঢণ  ফযলি, 

প্রঢাযও, প্রবঞ্চও cunning, sly, 

crafty, wily, artful, crafty person, 

imposter, swindler 

َْٝ ُو ًْ ب َٓ طَ ٌََوحَ  ةَ َٓ  ধূঢণ , ঘঢুয, কুঝ 
sly, cunning, wily 

َْٝ ُو ٌْ ِٓ ٌَبِه٣ُْتَطَ ةَ َٓ  কযাকচীফানু 
microbes 

 

ٌََ ٌَ َٓ َ]ٗ[)ٌٌَْ َٓ ) ওয অদায় ওযা 
to collect taxes 

ٌََ ٌَّ َٓ  II ওয অদায় ওযা to collect 

taxes 

ب ٌَََٓ ًَ  III দয ওযা to bargain 

(ٙ) ٌَْ َٓ َطَ  ً ْٞ ٌُ ُٓ ٌَ  ওয, ঔাচনা, 

লটঈটি, শুল্ক tax, excise, toll, duty, 

custom 

 

ََٖ ٌَ َٓ ٌَبََٗخ(]ٕ[َ َٓ ) প্রবাফারী য়া, 

ক্ষভঢা ণাওা to be influential, to 

have power 

ََٖ ٌَّ َٓ  IIি ওযা, দঢৃ় ওযা, ংঢ 

ওযা, লিারী ওযা, দঠৃ 

প্রলঢলষ্ঠঢ ওযা, াভণণফান ওযা, 

ি ফস্থান কদয়া, লি 

কদয়া, to make strong, to 

consolidate, to establish firmly, to 

put in a position,, to give power,  

ََٖ ٌَ ْٓ َ  IV ভণণ ওযা, ম্ভফ য়া أ
to enable, to be possible 

ََٖ ٌَّ َٔ َ  V প্রবাফারী য়া, ম্মানী ر

য়া, লি চণ ন ওযা, স্থানীয় 

য়া, ংঢ য়া, দঢৃ় প্রলঢলষ্ঠঢ 

য়া, দঔর কনয়া, প্রবাফ ণাওা, 

াভণণফান য়া ক্ষভঢা ণাওা to 

be influential, to have prestige, to 

gain power, to be consolidated, to 

take possession, to have a 

command, be capable, to have 

power 

ََٖ ٌَ ْٔ َ ز ٍْ  X লিারী ওযা, ংঢ اِ

য়া, দঢৃ় প্রলঢলষ্ঠঢ য়া, দঔর 

কনয়া, প্রবাফ ণাওা, ভণণ য়া 
to strengthen, be consolidated, be 

dirmly eastablished, have 

possession, ro have command, be 

capable 

ٌٓوَ                                     ٌٖٓ 
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ََ٘ ٌِ َٓ َ٘خ ، ٌْ خ َُٓ  লি, াভণণয, কমাকযঢা, 

ম্ভফনা, লিভত্তা, দঢৃ়ঢা, খনত্রৃ, 

ঢীব্রঢা, কচাড, প্রাডলি power, 

ability, capcity, possibility, strength, 

firmness, solidity, intensity, force, 

vigor 

ٌََ َٓ طَ ٌََ٘خَ  ْٓ ،أ ُٖ ًِ ب َٓ َ ٌَبَٗخ ،أ بَٕٓ দ্রঃ ٕ ْٞ ًُ  

َْ٤ ٌِ َٓ ٌََ٘بُءَطَ ُٓ َٖ  ি, দঢৃ়, ওঠিন, দঢৃ় 

প্রলঢলষ্ঠঢ, ছাাঁলও লমাকয, কবীলয 

কপ্রালণঢ, াওা, াাঁড, প্রবাফারী, 

লফলষ্ট, ম্মাডীঢ, ক্ষভঢাারী, 
strong, firm, solid, firmly 

established , unshakable, deep 

seated influential, distinguished, 

respected, 

ٌََ ْٓ َ َٖ أ  দ্রঃ ٖ ٌِّ َٔ زَ ُٓ  

َْ٤ ٌِ ْٔ َٖ رَ  লিারী ওযড, 

ংঢওযড, ংঢ, ঢীব্রঢা, 

স্থায়ীওযড, কবীযওযড ংস্থান, 

লিয়ওযড, জ্জীওযড 
strengthening, consolidation, 

cementation, intensification, 

fixation, establishment, 

enablement, capacitation, 

adornment, inauguration 

 َٕ ب ٌَ ْٓ  ,ক্ষভঢা, কমাকযঢা, াভণণ اِ

ম্ভফনা power, capacity, ability, 

pssibility 

ٌَب٤ََِّٗ ْٓ ٤ٌََِّ٘بدَطَاِ ْٓ خ َاِ  ম্ভফনা, 
possibility 

ََٔ َٖ رَ ٌُّ  ক্ষভঢা, ওঢৃত্রৃ, লনয়ন্ত্রন, 

কনঢৃত্রৃ, াভণণ, কমাকযঢা, ংমভ, 

অত্ম ংমভ, লনচস্বদঔর power, 

authority, control, command, ability, 

restrain, self control, self 

possession 

 َٖ ًِ ب َٓ  ি, দঢৃ়, ওঠিন, স্থায়ী, লষু্ণ 
strong, firm, solid, lasting, enduring  

َْٔ ُٓ َٖ ٌِ  ম্ভফ, লঘন্তায কমাকয, 

কফাধকভয possible, thinkable, 

conceivable 

ََ٘ ٌِ ْٔ بدُٓ  ম্ভফনায, ম্ভাফয ফস্তু 
possibilities 

ََٔ زَ ُٓ َٖ ٌِّ  এওচন ুদক্ষ, কমাকয, 

লিারী, দঢৃ় ংলমাকওৃঢ, ভচফুঢ  

বালফ প্রলঢলষ্ঠঢ, দঢৃ় স্থায়ী,, ংঢ, 

কবীলয কপ্রালণঢ, স্থায়ী, লষু্ণ, 

ক্ষয়লমাকয (গ্রা) an adept, a 

proficient, strengthened, cemented, 

firmly established, firmly fixed, 

ٌٖٓ                      ََََََََ َّ ٓ 
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deep rooted,lasting, enduring, 

declinable (gram)  

٤َْ٘خ ، ًِ ب َٓ َ٘بدَطَ ٌِ َٓ ،َ ُٖ ٌَبئِ ََََٓ٘ ٌِ خ ََٓ  মন্ত্র 
machine 

ٌََِ٘ َٓ َ٢  মন্ত্র ম্পলওণ ঢ, মালন্ত্রও, 

relating to machine, mecahnical 

َََّ ََٓ ََلَُخ(]ً[َ َٓ ََلٍَ، َٓ ،ََََِٓ ) লফযি 

য়া, িান্ত য়া, জধময য়া, 

to be bored, tired, impatient (٠ٛ) 

َََّ َٓ َ  IV লফযলি ওয য়া, ঈঢযি أ

ওযা, লফযি ওযা, লনলদণ ওযা to 

be tiresome, to vex, annoy, irritate 

 (ػ٠ِ)

َََ َِّ َٔ  V লফযি য়া, লযশ্রান্ত رَ

য়া, লস্থয য়া, ধভণগ্রন 

ওযা, to be bored, to be restless, to 

embrace a religion (ػ٠ِ) 

َََّ َ ز ْٓ  VIII ধভণ গ্রন ওযা to اِ

embrace a religion 

ََٓ ََ  িান্ত, লযশ্রান্ত, লফযি weary, 

tired, bored 

ََِّ خ ََٓ  কযভ ঙাআ, চরন্ত ঙ্গায hot 

ashes, live ember 

ََِّ ِٓ َطَ  َ َِ خ َِٓ  ধভীয় ম্প্রদায়, ধভণ, 

লফশ্বা, স্বীওালযালি, ম্প্রদায় 

religious community, religion, faith, 

confession 

ََِّ ُٓ َطََ  َ َِ خ َُٓ  ল্প কপাাঁলডয করাআ, 

লস্ধং-এয কলদ basting stitch, 

spring mattress 

ََِ َٓ َطَ  ٍ ََل َٓ ََ  শ্রান্তঢা, এওলখাঁলয়লভ, 

দাীনযঢা, শ্রালন্ত, লফযলি, 

চারাঢন,  tiredness, boredom, 

llistlessness, weariness, 

aannlyance, irritation, vexation 

ََلَ ُٓ ٍَ  লস্থয, লস্থযঢা, িান্তঢা, জ্বয 

জ্বযলফাধ unrest, restlessness, 

fatigetiness 

ََلََُ خ ََٓ  িালন্ত, শ্রান্তঢা, এওলখাঁলয়লভ, 

শ্রালন্ত, জধমণয  tiredness, 

boredom, llistlessness, weariness, 

impatience 

َْٞ ُِ َٓ ٍَ  লযশ্রান্ত, িান্ত, লফযি, লফঢৃষ্ণ 
tired, weared, bored, disgusted 

ََِّ ُٓ٠  কযভ ঙাআলয় বাচা রুটি 
bread baked in hot ashes 

َْٞ ُِ ْٔ َٓ ٍَ  অিভডাত্মও, লফঢৃষ্ণ 
offensive, disgusting 

 ََ ِٔ ُٓ  িালন্তওয, ওষ্টওয, ফাযলিওয, 

শ্রালন্তওয, খৃডয, অলত্তচনও 
tiresome, tedious, boaring, 

ََّ ٓ                        ِٞٓ 
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wearsome, loathsome, 

disagreeable 

 

ََ٨َ َٓ ء(]ف[َ َْ ِٓ ٨َْح،َ َٓ ََْء، َٓ ) ূযড ওযা, 

কনয়া,, দঔর ওযা, to fill up, to 

take up, to occupy 

ب٧َََ َٓ  III ভণণন ওযা, াাময ওযা, 

লমাকীঢা ওযা, to suppprt, to 

help, assist,  

ََ٨َ ْٓ  IV ূযড ওযা to fill up أَ

ََ َّ٨ َٔ  ,V ূডণ য়া, ূডণ ওযা رَ

নুপ্রালডঢ ওযা to be filled, be 

full, to imbue 

زََ ْٓ ٨َََاِ  VIII ূডণ য়া, নুপ্রালডঢ 

ওযা to be filled, to imbue 

ءَ ََٓ َْ  বযড, filling 

ََلء َطَ ْٓ ءَ أَ َْ ِٓ  বলঢণ , লযভান মা 

বযান য়, ূডণ লযভান filling, 

quantity that fills 

َ ٨ْ َٓ ََلء َطَ ْٓ  ,চনঢা, চনভালফ أَ

ভালফ, কশ্রাঢা, চনাধাযন, 

ঈলিঔলমাকয crowd, ggathering, 

assembly, audience, 

public,notables 

ََلءََ ُٓ ََل٣َخ ،َ ِٓ ََلَءادَطَ ح َُٓ  কাাও 

লফলল (ভলরা), ঘাদয, লফঙানায 

ঘাদয a kind of dress (women), 

sheet, bed sheet 

َِِ َٓ ، ٢ِِْء  َٓ ٦َء َطَ ِٓ ِِئآُء، ْٓ َ ٨َُٓء،أ ئَ ُٓ  বলঢণ , 

বযান, লযূডণ, কপারা, ুষ্ট, ুঞাভ, 

কভাঝা, ধনী, স্বচ্ছর, ম্পদারী, full, 

filled, replete, bulging, swelling, 

plump, stout, fat, corpulent,rich, 

wealthy, solvent 

َ٦ْ َٓ َََّٟ٨ْ َٓ ٦َْٗخ ،َ َٓ ََلء َطَ ِٕٓ  বলঢণ , 

বযান, লযূডণ, কভাঝা, full, filled, 

replete, plump 

ب٧ََح َ َٔ ُٓ  ক্ষালঢত্রৃ, কছাাঁও, অনুকূরয, 

লমাকীঢা partiality, bias, 

collaboration 

ََلءَ  ْٓ  বযন filling ا

زََِلءَ  ْٓ লযূযড, বযা, বলঢণ اِ , 

ককারাওায, নাদুনুদু, কভাঝা, 

কভদমুিঢা, ুঞাভঢা, সু্থরঢা  
repletion, fullness, full, round form, 

plumpness, fatness, corpulence 

َْٞ ُِ ْٔ ءَ َٓ  বলঢণ , বযা, নুপ্রালডঢ, filled, 

filled up, imbued 

ُِئَ  ب َٔ ُٓ িাতগ্রস্থ, biased, partial 



68 

 

 

زََِِ ْٔ ئَ ُٓ  বযা, বলঢণ , ূডণ, লযূডণ full, 

filled, ffilled up, replete 

 

َِظََ َٓ ََِْٓظ(]ٕ[َ ) ভালয়য দধু ান 

ওযা to suck mothers bteast (٠ٛ)  

زََِظََ ْٓ  VIII স্তনয  ান ওযা to suck اِ

ََٓ ُُِظَطَ ا َٞ ظَ بَََُٓ  ওলনণও trowel 

 

َِؼََ َٓ َْٞػ(]ٕ[]ف[ ُِ ُٓ َؽخ، ْٞ ُِ َٓ ََلؽخ، َٓ ) 

রফনাি য়া to be salty 

ُِؼََ َٓ ََلؽََخ(]ى[َ َٓ ؽخ، ْٞ ُِ َٓ ) ুন্নয য়া 
to be beautiful 

َِّؼََ َٓ  II রফনাি ওযা,  অলযাকয 

ওযা to salt, to cure (٠ٛ)  

َِؼََ ْٓ  IV রফনাি য়া to be salty أَ

َِؼََ ْٔ زَ ٍْ  X ুন্নয রাকা to find اِ

beautiful 

َطَ  ََلػ  ْٓ ،أَ ََلػ  بػَ ِٓ ِٓ  রফন, ফারুদ, 

াক্ষী, ফুলদ্ধ, চীফঢা salt, 

gunpowder, wittness, wit, espirit 

ِْؾَِ ِٓ َ٢  রফন, রফনাি, করানা salt, 

salty, saline 

ِْؾََ خ َِٓ  ফন্ধন, ফাধযফাধওঢা, 

প্রলঢশ্রুলঢ, bond, obligation, 

commitment, 

ََِ ِْؾََُٓ ُٓ ََطََ خ َؼ   কওৌঢুলওয কল্প, 

ওালনী, ঢাভাা funny story, 

anecdot, toy 

َ َلَّ َٓ َٕطَ ْٞ ُؽ َلَّ ػَ َٓ  নালফও, ভুদ্রকাভী 

নালফও sailer, mariner 

ََلَؽخ َ َٓ  কৌন্নমণ,নুগ্র, 

ওৃঢজ্ঞঢা,দয়া,দয়াদ্রঢা, ফনু্ধত্রৃঢা, 

রফনািঢা, করানা স্বাদ beauty, 

grace, gracefulness, kindness, 

kindliness, friendilness, saltiness 

ؽََ َلَّ َٓ َؽبدَطَ َلَّ خ ََٓ  রফন ঔলন, 

রফনজঢযীয ওভী salt miine, 

saltworker 

ََلؽََ خ َِٓ  কনৌঘারনা, চাাচ 

লযঘারনা navigation, shipping 

ََلؽَِ ِٓ َ٢  কনৌঘারনা ম্পলওণ ঢ 
relating to navigation 

َؽخ َ ْٞ ُِ ُٓ  রফনািঢা, করানা স্বাদ 
saltiness, salt taste 

َْ٤ِِ َٓ َطَ ََلػ  ِٓ ،َ ََلػ  ْٓ ؼَ أ  রফন, রফনাি, 

করানা, ঘভৎওায , ান্ত , ুন্নয, 

 ِٓؼ                           ٨ٓ
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অনন্নদায়ও, ফুলদ্ধ salt, salty, 

salted,ppretty, comely, bbeautiful, 

pleasant, witty 

ؽََ ْٞ ُِ ْٓ ُ ٤ُُِْؼََطََأ ب َٓ َ خ َأ  কওৌঢূও, রপ্প, joke, 

anecdot 

َِؾََ ْٔ َٓ ُُِؼَطََ ب َٔ خ ََٓ  রফলনয ওাচ, 

রফন লফিয় ওাযী saltworks, 

saltcellar 

َْ٤ِِ ْٔ ؼَ رَ  রফন লঙঝান, রফলন 

ংযক্ষড, রফন লদয় ংযক্ষড, 

salting, preservation in salt, corning 

ُِؼَ ََٓ ب  রফন, রফনাি, salt, salty 

ََٞ َٓ طَ َُِؾخَ  ب ُِؼَ َٓ ا  করফুয ভঢ পর, 

করানা ফাদাভ, ফাদাভ ctrous fruit, 

salted nits, peanuts 

ػَ  ْٞ ُِ ْٔ َٓ  করানা, রফনাি salted, 

salty 

ََِّ َٔ ؼَ ُٓ  করানা, রফন লদলয় 

ংযক্ষীঢ, salted, corned 

ََِ ْٔ زَ َْ ؼَ ُٓ  ঈজ্জর, ফুলদ্ধভান, ঘারাও, 

অনন্নভয় brilliant, witty, bright, 

clever 

 

ـََ َِ َٓ ََِْٓـ(]ف[َ ) লঙাঁ লড কপরা to tear 

out (٠ٛ)  

ـََ زََِ ْٓ  VIII কঝলন কফয ওযা to pull اِ

out (٠ٛ)  

َْ٤ِِ َـ َٓ  স্বাধীন, লফয tasteless, 

insipid 

 

لََ ِِ َٓ َِل(]ًَ[ َٓ  ) ওলঘ য়া to be 

tender 

َْ٤ُِ ب َٓ ل َأ  ওলঘ াঢা, িফ tender 

twigs 

ََِ ْٓ َِلَاُءََّأ ل ََٓ  ওলঘ, নযভ, রওরলও 
tender, flexable 

 

ٌََ َِ َٓ َ]ٕ[)ٌََِْٓ ) ঈলয কপরা to up 

root 

 

ٌََ ِِ َٓ ٍََخ(]ً[]ى[َ ْٞ ُِ ُٓ ٍََخ، ََل َٓ ) ভৃড 

য়া to be smooth 

ٌََ َِّ َٓ  II ভৃড ওযা, ললচ্ছর ওযা, 

াঢ ঠুওান, ব্রা ওযা to make 

smooth (٠ٛ), to pass hand, to 

brash 

ٌََ َِّ َٔ  ,V ভৃড য়া, লঙলর ডা رَ

নুবফ ওযা, রায়ন ওযা to 

glide, to grope, escape, to be 

smooth 

 ِٜٓ                       ِٓؼَََََ
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ٌََ َِ َٔ ْٗ  VII ভৃড য়া, ললচ্ছর اِ

ওযা, াঢ ঠুওান, ব্রা ওযা to be 

smooth, glide, to grope, escape, to 

be smooth 

ََٓ ٌَ َِ  ললল্কয কাাও লফলল 

(ভলরা) silk dress for woman 

ََٓ ٌَ ِِ  ভৃড, নযভ smooth 

ٍََ ََل خ ََٓ  ভৃডঢা smoothness 

ََِ ْٓ ََبُءََّأ َِ َٓ َطَ  ٌ ِْ ُٓ ٌَ  ভৃড smooth, 

sleek 

 

ََٔ ِِ َٓ َ]ً[َ)َِٔ َٓ ) লঙলর ডা, 

রান, ভুি ওযা (লনলচলও) to 

glide, slip, escape, disengage, free 

  (ػَٖٖٓ)

ٌََ َِّ َٔ  ,V লযত্রান ওযা (লনলচলও) رَ

ঙু্কলঘঢ ওযা, ঙরনা ওযা, রায়ন 

ওযা to rid, shrik, dodge, evade 

(ٖٓ)  

ََٓ َٔ ِِ  নযভ, ভৃড, ললচ্ছর smooth, 

sleek, slippery 

ََٓ َٔ ٤ْ ِِ  নযভ, ভৃড, ললচ্ছর 
smooth, sleek, slippery 

ََٔ َٔ رَ ُِّ  রায়ন, বাকা, রায়নয, 

slipping waay, escaping 

 

ََٜ َِ َٓ ]ٕ[)ََِْٜٓ ) ভাটি করন ওযা, ঘুর 

ওাঝা to shave off (٠ٛ)  

ََٜ َِّ َٓ  II করন ওযা to plaster (٠ٛ) 

َِْ َٓ َٜ  মূ্পডণ নগ্ন stark naked 

 َٛ ََل ْٓ َ ٛ ،أ ْٞ ُِ ََُِْٓ ِٓ َٜ طَ  ম্মানীঢ, 

লফশ্বা কমাকয, ঔচ্চয 
dishonorable, discreditable, 

scroundrel 

ََلَ َٓ َٛ  ভঝণ ায mortar 

َْ٤ِِ َٓ ٜ َطَ َِ ْٓ َ ٜ َطَأ ِْ َٓ َٜ  ঘুরীন hairless 

ِِنَََِن(]ً[َََٓ َٓ ) ঘাঝু ফাওয ফরা to 

flatter (ٙ)   

َِّنََ َٓ  II ঘাঝু ফাওয ফরা to flatter (ٙ)     

بَُنََ َٓ  III ঘাঝু ফাওয ফরা to flatter 

(ٙ)  

َِنََ ْٓ  IV কযীফ য়া to become أَ

poor 

َِّنََ َٔ ا٠َُ) V ঘাঝু ফাওয ফরা to flatter رَ

ٍَٙ)  

ََٓ َ، م  َلَّ ِِنَ َٓ  ঘাঝুওায flatterer 

َِوََ َٓ َِوَبدَطَ َٓ ، ََلم  ْٓ خ َأ  এ খন্টায 

ণ (াঝা, one hour walk 

 ِٓيََََََََ                                      ََََََِٜٓ
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َِوََ ْٔ خ َِٓ  ভৃড ওযায মন্ত্র, 

ভঢরওাযী, কযারায, টরন   
planer, leveler, rollar 

َْ٤ ِِ ْٔ َ،َرَ ُِّن  َٔ نَ رَ  ঘাঝুওাযীঢা, adulation, 

flattery 

 

َِيََ َٓ ََِْٓي(]ٗ[َ ) দঔর ওযা, ভালরও 

য়া,, প্রাধানয ওযা, লনয়ন্ত্রন 

ওযা, অআন ওযা, ক্ষভঢা প্রয়াক 

ওযা, ভণণ য়া, ভান to take in 

possession, to be owner, to 

dominate, control, rule, excise 

power, be capable of, be able (َ٠ٛ

  (ػ٠ِ

َِّيََ َٓ  II ভালরওানা কনয়া, ভালরওানা 

স্থানান্তয ওযা, প্রযনডযা, স্থানান্তয 

ওযা, যাচা ফানান, স্বাধীন ওযা 
to take ownership, to transfer 

ownership, to transfer, conver to 

make king, sovereign 

َِيََأََ ْٓ  IV ভালরওানা কনয়া, 

ভালরওানা স্থানান্তয ওযা, কপ্রযন 

ওযা, স্থানান্তয ওযা, যাচা ফানান, 

স্বাধীন ওযা to take ownership, to 

transfer ownership, to transfer, 

conver to make king, sovereign 

َِّيََ َٔ  ,V দঔর কনয়া, দঔর ওযা رَ

যাচা য়া, স্বাধীন  াফণলবৌভ 

য়া to take over, to be king, 

sovereign 

بَُيََ َٔ  VI অত্ম লনয়ন্ত্রন ওযা, লফযঢ رَ

ওযা, ধলয যাঔা, to control self, to 

restrain, hold back (ػ٠َٖٛ)  

زََِيََ ْٓ VIII দঔর ওযা, চণ اِ ন ওযা, 

ান ওযা to take in possession, 

acquire, to rule 

َِيََ ْٔ زَ ٍْ  X দঔর কনয়া, প্রাধানয اِ

লফস্তায ওযা,, লনয়ন্ত্রন ওযা to 

take over, to dominate, control 

ِْيَ  ُٓ  ান, যাচত্রৃ, লব্বণাচ্চ 

ওঢৃক্ষ, ক্ষভঢা, স্বাফণলবৌভত্রৃ, 

যাচদ, যাচঢন্ত্র, ম্পলদয 

লধওায ভালরওানা rule,reign, 

supreme authority, power, 

sovereignty, kingship, monrchy, 

right of possesion, ownership 

َِْ ِٓ َطَ ََلى  ْٓ يَ أَ  ম্পদ, লধওায, ভার 

 শু ম্পদ, বাকয, ধন, 

ِٓيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََِٓيََََََََََََََََََََََََََََََََ  
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বূম্পলত্ত peoperty, possession, 

goods and cattle, fortune, wealth, 

estate, land property- َََل ْٓ ىَ أ  
ঈলনলফ ভূ, চলভ, বুম্পলত্ত 
possessions, colonies, land, estate 

ََلَ ْٓ ََٓأَ َطَ ى  ْٞ ُِ ُٓ َ، ِِيَ ى   যাচা, 

াফণলবৌভঢ, যাচঢন্ত্র king, 

sovereign, monarch 

ٌََ ِِ َٓ ٌَبدَطَ ِِ خ ََٓ  যাডী, queen 

 َ٢ ٌِ ِْ ُٓ  যাচত্রৃ ম্পলওণ ঢ pertaining 

to monarch 

ََِ َٓ َ) ٨ََى  يَ َٓ   ) কপলযস্তাহ্ angel 

ٌَِ ِْ ُٓ َ٢  যাচা ম্পলওণ ঢ, যাচওীয় 
relating to kingship, royal 

ََٓ َ٢ ٌِ َِ যাজওীয়, যাচাুরব royal, kingly 

ََّ٤ ٌِ َِ خ ََٓ  যাচঢন্ত্র, যাচদ, যাচওীয় 
monarchy, kingship, royalty 

ََّ٤ ٌِ ِْ ِٓ ٤َّبدَطَ ٌِ ِْ خ َِٓ  ম্পদ, ভালরওানা 
property, owenership 

ٌََ َِ َٓ ٌَبدَطَ َِ خ ََٓ  স্ববাফ ঘলযত্র, প্রওৃলঢ, 

কছাাঁও প্রফনঢা, নলভঢ, ঈায, 

প্রলঢবা, দক্ষঢা ccahracter, natural 

disposition, aptitude, gift,talent, 

knack 

َْٞ ٌُ َِ دَ َٓ  যাচত্রৃ, াভাজ্র, যাচদ, 

াফণলবৌভত্রৃ reakm, kingdim, 

empire, kingship, sovereignity 

رَِ ْٞ ٌُ َِ َٓ َ٢  স্বকীয়, heavenly 

ََلَ ىَ ِٓ  লবলত্ত, লবঢ, কভৌলরও, 

প্রয়াচনীয় ঈাদান foundation, 

basis, fundamental, eessential 

prerequisite 

ََلَ ىَ ِٓ , ফাকদান, ঙ্গীওায betothal, 

engagement (bride) 

ًَِ ْٞ ُِ ُٓ َ٢  যাচওীয়, যাচাূরব, 

যাচঢন্ত্র, যাচঢন্ত্রী royal, kingly, 

monarchic, monarchist 

ََّ٤ ًِ ْٞ ُِ خ َُٓ  যাচায অআন, যাচঢন্ত্রফাদ, 

যাচদ, যাচওীয় monarchic rule, 

monarchism, kkingship, royalty 

َ َلَّ َٓ َٕطَ ْٞ ًُ َلَّ ىَ َٓ  ভালরও, চলভয 

ভালরও, oowner, land owner 

 َ٢ ًِ َلَّ َٓ ফযলিকঢ private 

َْ٤ِِ َٓ ٌَبُءَطَ ِ يَ ُٓ  যাচা, স্বত্রৃালধওাযী, 

ভালরও king, possessor, owner 

ٌََ ٤ْ ِِ خ ََٓ  যাডী queen 

ٌََ ِ ْٔ َٓ ُُِيَطَ ب َٔ خ ََٓ  যাচত্রৃ, াভাজ্র, 

যাচয, কদ, যাচওীয় ক্ষভঢা, 
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াফণলবৌভত্রৃ kingdom, empire, 

state, country, royal power, 

sovereignty 

َْ٤ِِ ْٔ يَ رَ  ভালরওানা ঢান্তয, ম্পদ 

লফিয়, ওফারা, স্তান্তযওযড, 

transfer of ownership, sselling lf 

property, alienation 

َُِّ َٔ يَ رَ  দঔরওযড, লধওায, দঔর, 

দঔলরয লধওায, ভয়, 

দঔর,লধওায, লনয়ন্ত্রন, taking 

possession, ooccupancy, 

possession, right of possession, 

tenure, ddomination, control 

ََٔ بُُيَ رَ  অত্ম লনয়ন্ত্রন self control 

زََِلىَ  ْٓ  ,দঔরওযড, লধওায, দঔর اِ

দঔলরয লধওায, ভয়, 

দঔর,লধওায, লনয়ন্ত্রন, taking 

possession, ooccupancy, 

possession, right of possession, 

tenure, domination, control 

ََلَ َٔ ًَبدَطَاٍِزِ ََل َٔ زِ ٍْ ىَ اِ  চণ ন, দঔর, 

দঔর কনয়া, দঔর acquisirion, 

appeopriation, taking possesion, 

occupancy 

ََٓ َطَ ُِي  ب َٓ ،َ َِّي  ُِيَ ُٓ ب  যাচা, াও , 

লধওাযী, ভালরও, প্রবু, ধাযও 

rreighingmruling, owning, 

possessing, holding, owner, 

possesor, holder 

ََٓ َ٢ٌُِ ب  ভালরওী ভাচালফয 

অনুাযী Malikite, a Maliki 

٤َّخ َ ٌِ ُِ ب َٔ   ,ভালরওী ভাচাফ, বালয اُ
school of Maliki thought,  

٤ُُِْيَط ب َٔ َََْٓٞ ُِ ْٔ ىَ َٓ  লধওৃঢ, দঔলর, 

লধওালয owned, in possesion, 

belonging-َُ٤ُِْي ب َٔ َٓ َ)ٍ) াদা 

িীঢদা, িীঢদা white slave, 

mameluke, bondman 

ََٔ ِِّيَ ُٓ  স্তান্তয ওাযী, লযফাও, 

ণনওাযী assignor, transferor, 

alenator 

ٌَبدَطََ زََِ ْٔ ََُٓ زََِي  ْٔ ُٓ  লধওৃঢ, দঔলর, 

লধওালয owned, in possesion 

ٌَبد زََِ ْٔ ُٓ  -ম্পদ, বূ ম্পলত্ত, দঔলরয 

ফস্তু, লনবণ যীর, ঈলনলফ 

(ভূ) property, estate, 

possessions, dependencies , 

colonies 

 ِٓٞ                ِٓي
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َََ ََٔ ِْ َٓ َ]َِٔٓ[ ঢাডাঢালড ওযা, 

লস্থয ওযা, to hurry, hasten, to 

make restless 

َََ َٔ ِْ َٔ َ  II ওরওর ওযা, স্পষ্ট স্বলয ر

ফরা, নালর ওযা, যাক ওযা, 

লস্থয য়া, ঢঘলওঢ য়া, 

লনলশ্চঢ য়া, ন্তুষ্ট য়া  
tomurmur, mumble, grumble, be 

angry, restless, nervous, wavering, 

uncertain 

َََِ َٔ ِْ خ ََٓ  লস্থয, লস্থযঢা, দফুণরঢা, 
unrest, restless, nervousness 

 ََ ُٔ ِْ َٔ َ  ,অনস্থযতা, কচ কচালন, grumblingر

restlessness 

 

ََلَ َٓ َ]ِٞٓ[]ٕ[)َِْٞ َٓ ) কচালড াাঁঝা to 

walk briskly 

ََِّ َٓ٠  II দীখণওার ঈলবাক ওযলঢ 

কদয়া to make enjoy for long time 

(ٙ) 

ََِ ْٓ َ ٠أ  IV লরঔলঢ ফরা to dictate 

  (ػ٠َِٙ)

ََِّ َٔ ٠رَ  V ঈলবাক ওযা to enjoy (َ٠ٛ

   (ةَٖٓ

ََِ َٔ زَ ٍْ ٠اِ  X লনলদ্দণলঢ করঔা লরলঔ 

কনয়া to take from dictation (٠ٛ) 

ًَلَ َٓ  ঈন্িু কদ, ঈন্িু أَٓلُءَطَ

ণ, ভরুবূভী open country, open 

trac, desert 

ََٞ َِ َٔ إاُ  যাঢ  লদন day and 

night 

ََٞ ِْ ح ََٓ  ভা লফলল a dry measure 

َِِ َٓ َ٢  দীখণ ভয় long period of 

time  

٤ًِِب َٓ  দীখণ ভলয়য চনয for a long 

time 

ََلَ ْٓ ءَ اِ  লনলদণ (লরঔায), কপ্রযড( 

টিলরলপান) dictation, trnsmission 

ََل٣ََ ِٓ ََل٣َبدَطَ خ َِٓ  ঘাদয (ভলরা 

অফযন লফলল) ,লফঙানায 

ঘাদয, ঘাদয wrap (for women, 

sheet bed sheet 

ََّ٤ِِ َٓ ََل٣َبَطَ خ ََٓ  কফদআুন ভলরায  

কাাও লফলল garments of 

Bedouin women 

ََ٤ِْ ِٓ ٤َِْبَهادَطَ بهَ ِٓ  লফলরয়ন billion 

ْٓ ংলক্ষ লভলরলভঝায 
abbreviation of millimeter 

َطَ                    أُِٞإ  ٖ ٘ ّ٘خُٓ ُٓ  
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ََّٔ ٓب=ٖٓ+بِٓ মাা which 

َّٖٔ ِٓ =ٖٓ+ٖٓ 

َْٖ َٓ  প্রশ্নলফাধও (٤ٔٙو) pronoun 

কও? , কওানটি? Who? Which one? 

َْٖ َٓ  ম্মন্ধ কফাধও (٤ٔٙو)- কম, 

মাাযা, ক-কম, কম কও, কম কও, 

ক-কম who, the one who , those 

who, one who, whoever 

whosoever, everyone who, he who 

 

َْٖ ِٓ  (prep عو) ভলধয, লওঙু, লওঙুঝা, 

ং লফলল, লধওালয, ম্পলওণ , 

ভধয আলঢ of, some, some of, 

part of, belonging to, pertaining to, 

from among 

َْٖ ِٓ (prep عو) আলঢ, লফযল, ফাললয, 

লনলদ্দণ আলঢ(ا٠ُ) from, away, from 

the direction of 

 

ََّٖ ََٓ َ]ٕ[) ّٖ ََٓ ) দয়ারু য়া, ওরুনাভয় 

য়া, লজঢলী য়া, ওৃঢজ্ঞ য়া, 

নুগ্র ওযা, ুযষ্কায কদয়া to be 

kind, be gracious,  kindly, benevolent 

  (ػ٠َِٙ)

ََّٖ َٓ َ  IV দুণফর ওযা, িান্ত ওযা to أ

weaken,to fatigue (ٙ)  

ََٖ َّ٘ َٔ  V দুণফর য়া to be weaken رَ

ََّٖ َٔ َ ز ْٓ  VIII ওরুনাভয় য়া, লজঢলী اِ

য়া, ওৃঢজ্ঞ য়া, নুগ্র ওযা, 

ুযষ্কায কদয়া to be kind, be 

gracious,  kindly,benevolent, to 

grant favour, to award (َٙػ٢َِة)  

 َٖ َٓ  নুগ্র, রাব, ওরুডা, দান, 

ঈায, ফদানযঢা grace, favor, 

benefit, blessing, gift, present-  

 দআু যঢর ভা a weight of أٓ٘بٕ

two ratl (ٍهٛب)  

ََّ٘ ِٓ َطَ  ٖ َ٘ خ َِٓ  দয়া, ঈদাযঢা, শুবআচ্ছা, 

ফনু্ধত্রৃঢা, হৃদয়ঢা, ফদানযঢা, 

দয়াীরঢা, অনুকূরয, রাব, দান, 

ঈায grace, kindness, good will, 

amiability, favor, benefit, gift, 

present 

ََّ٘ ُٓ َطَ  ٖ َ٘ خ َُٓ  লি, প্রাডলি, ভলনাফর 
strengfh, vigor, stamina 

ََّ٘ َٓ َٕ ب  দয়ারু, দয়, ওরুডাভয়, ভুিস্ত, 

ঈদায, লঢওাযী kind, kindly, 

َّٖ  ٓ٘طن                                    ٓ
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gracious, libetal, generous, 

benefactor 

 َٕ ْٞ ُ٘ َٓ  বাকয, লনয়লঢ, ভৃঢুয fate, 

ddestiny, death 

زََِ٘ ْٓ َٕ اِ ب  ওৃঢজ্ঞ ফাধযফাধওঢা, 

ঊডগ্রস্থঢা, ওৃঢজ্ঞঢা, grateful 

ooblogatuon, indebtedness, 

gratitude 

َْٞ ُ٘ ْٔ َٓ َٕ  ঊডগ্রস্থ, ওৃঢজ্ঞ,, দফুণর, 

ফন্ন indebted, obligated, 

grateful, week, languid 

٤َِّٗخ َ ْٞ ُ٘ ْٔ َٓ  ওৃঢজ্ঞ ফাধযফাধওঢা, 

ঊডগ্রস্থঢা, ওৃঢজ্ঞঢা, grateful 

obligation , indebtedness, gratitude 

زََ ْٔ ُٓ َٖ  ঊডী, ঔুফ ওৃঢজ্ঞ indebred, 

much obliged 

َْ٤ِ٘ َْ٘غ نَٓ  প্রস্তয লনলক্ষলয ওাভান 

(প্রাঘীন অযফ) mangonel, 

ballista 

ْ٘غَُ َٓٞ  অভ mango 

 

َ٘ؼََ َٓ َْ٘ؼ(]ف[َ َٓ ) কদয়া, নুদান 

কদয়া, ুযষ্কায কদয়া, দান ওযা 
to grant, to give, to bestow 

زََ ْٓ َ٘ؼََاِ  VIII অনুওরয কদয়া to 

bestow favors 

َْ٘ ؼَ َٓ  ভন্চযু ওযড, কদয়া, দান, 

ম্প্রদান, ণড, ুযষৃ্কঢ ওযড 
granting, giving, donation, 

bestowal, awarding 

ْ٘ؾََ ِٓ َطَ َ٘ؼ  خ َِٓ  দয়া, অনুকূরয, ুলফধা, 

ঈলঠৌওড, ঈায, নুদান, 

ভুনাপা, ক্ষলঢূযড, কফঢন , বাঢা, 

ফৃলত্ত, kindness, pprevilage, gift, 

present, ddonation, grant, favor, 

benefit, ccompensation, 

scholarship 

بِٗؼَ ََٓ   দাঢা, নুলভাদনওাযী doner, 

granter 

ََََُٓ َ٘بِك٣ْ ِل٣ََْ ْ٘ ِٓ ِل٣ََََْ طَ ْ٘ َٓ ، ََ  রুভার, 

ভাণায রুভার, াঢ রুভার 
kerchief, head kerchief, hhand 

kerchief 

َُٓ ْن،َ ْ٘نَُُٓ  (preعو ) কণলও, চনয,ূলফণ 
since, for, ago 

(conj ػطق) কণলও, কআ কণলও, ক 

ভয় কণলও since, ever since, 

from the time when 

ِث٤ََّ ْٞ ُْ ْ٘ خ ََٓ  ফফালয কওায়াঝণ ায 
living quarter  

َْٞ ُٖ ْ٘ َٓ َٕ  কভৌুলভ ফায়ু monsoon 
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ْ٘طََوََ َٓ  লনলঘ কপরা, লনলক্ষ ]ٓ٘طو[َ

ওযা to throw down 

 

ْ٘طََنََ َٓ  ,কফষ্টন ওলয ফাাঁধা ]ٓ٘طن[َ

কফষ্টন ওযা to gird,(ة٠َٛ)  

َْ٘طنََ َٔ  II কখডা, কফষ্টন ওযা (যীয) toرَ

gird, wind arround body 

 

ْكََِ ْٞ ُْ٘ط خ ََٓ  ঘটি চঢুা slipper 

 

َ٘غََ َٓ َْ٘غ(]ف[َ َٓ ) লনললধ ওযা, ফাধা 

কদয়া, অঝওান, প্রঢযাায ওযা, 

ফলঞ্চঢ ওযা, লনললদ্ধ ওযা, গ্রন 

ওযলঢ স্বীওায ওযা, লফযঢ 

যাঔা, দলূয যাঔা, যক্ষা ওযা, to 

detain, to hinder, to stop, restrain, 

deprive, prohibot, to decline to 

accept, to abstain, to keep away, to 

protect,  

 

ََُٓ٘غََ َ٘بع(َ]ى[َ َٓ َ٘بَػخ ، َٓ ) ভচফুঢ 

কফলষ্টঢ  য়া, লবদয, াধয 

চয়, যাচয় to be fortifies, 

inaccessible, be unconquerable, 

invincible 

َّ٘غََ َٓ  II ি ওযা, ুযলক্ষঢ ওযা, 

লবদয ওযা, to strengthen, to 

fortify, to make inaccessible 

بَٗغََ َٓ  III লফলযাধীঢা ওযা, ফাধা 

কদয়া, প্রলঢফাদ ওযা, প্রলঢকুলর 

দাাঁডা, লফলদ্রা ওযা, স্বীওায 

ওযা, to oppose, to stand up,to 

resist, offer rresistance, to revolt, to 

refuse 

َّ٘غََ َٔ  V ম্মঢ য়া, স্বীওায رَ

ওযা, লফযঢ ণাওা, ফযফায ফচণ ন 

ওযা, ণাভা, এলডলয় ঘরা, লবদয 

য়া, লিারী য়া, লনযাত্তা 

ঘায়া, to  refuse, ro denny, ro 

refdainleave off, stop, avoid, to be 

inaccessible to strengthen to seek 

protection 

زََ٘غََ ْٓ  VIII লফযঢ ণাওা, ণাভা, ফাধা اِ

প্রাপ্ত য়া, ম্ভফ য়া, 

স্বীওায ওযা, লনলরণপ্ত যাঔা,  to 

refrain, to stop, to be prevented, be 

impossible, refuse, to keep aloof 

ْ٘غَ ََٓ  ফাধাদান, ফাধাগ্রস্থওযড, ফাধা, 

প্রলঢলযাধ, লনললধ, লনললধাজ্ঞা, ফফন্ধ, 

٘غٓ                                                  ٓ٘طقَََ  
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ণাভা, ফাদ কদয়া, প্রঢযাায, 

অফদ্ধওযড bindering, impeding, 

obstruction, prohibition, ban, 

closure, stop, withdrawal, detention 

ْ٘ؼََ خ ََٓ  ফাধা, ক্ষভঢা, লি, প্রাডলি, 

ভলনাফর, যালচয়ঢা, 

লফলচ্ছদযঢা resistance, power, 

force, vigor , strength, stamina, 

invincinilty 

َْ٤ِ٘ َٓ َ٘ؼَبُءَطَ غَ ُٓ  নলবকভয, কভয, 

লবদয, লনললধও, ুলফলষ্টঢ, 

লিারী, ক্ষভঢাারী, লফলচ্ছদয, 

যালচয়, unapproachable, 

inaccessible, forbidding, strong, 

powerful, uncoquerable 

َْٓ َ غَََُ٘أ  লধও ওঠিন(ায়া), 

লধও লনললধও, লধও 

ফাধাদায়ও harder to get at, more 

forbidding,  

بَٗؼََ َٔ خ َُٓ  লফলযাধী ক্ষ, ফাধা, লফলদ্রা, 

opposition, resistance, revolt 

ََّ٘ َٔ غَ رَ  প্রঢযাঔযান স্বীওায 
rejection, refusal 

زََِ٘ ْٓ بع اِ  লফযঢওযড, লনফৃলত্তওযড, 

স্বীওায, ম্ভফঢা refraining, 

abstention, refusal, denial, 

imposibility 

بِٗغَ ََٓ  ফাধাদায়ও,লনললধও, 

প্রলঢললধও, hindering, forbiding, 

preventive -ََٞ اِٗغَ َٓ  ফাধা, ন্তযায়, 

এওঝা ফাধা, ংযক্ষডওয, 

প্রলঢললধও, অলত্ত hindrance, 

obstruction, impediment, a 

preventive, preservative,- ََبَٗؼ بدَٓ  
ফাদ, ওাঝা, প্রলঢফন্ধও(মন্ত্র) 
cutout, anti interference device 

َْٞ ُ٘ ْٔ ع َٓ  লনললদ্ধ, জফধ, 

ননুলভালদঢ, লযফঢণ নীয়(গ্রা) 
forbidden, prohibited, banned, 

indeclinable (gram)  

ِػ٤ََّ ْٞ ُ٘ ْٔ خ ََٓ  লনললদ্ধঢা forebiddenness 

زََ ْٔ ِ٘غَ ُٓ  লফযঢ, প্রঢযাঔযান, স্বীওায, 

ফাধাপ্রাপ্ত, লনললদ্ধ, নলধকভয, 

কভয, লনললধও, দলুফণাধয, লবদয, 

নুওযনীয়, ম্ভফ refraining, 

rejecring, refusing, prevented, 

forbidden, prohibided, banned, 

inaccessible, forbidding, 

inpenetrable, impossible 

َ َِ٘ل٤َْلَّ َٓ  লঠরা, অধাকরা crank 

 ٓ٘غَ                       ٓ٘ؼََََََ
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ََ٘ب َٓ َ]َٞ٘ٓ،٠٘ٓ[]ٕ[)َْٞ٘ َٓ )যীক্ষা ওযা, 

প্ররুব্ধ ওযা, ীলডঢ ওযা, ওষ্ট 

ওযা to   put to  try, to tempt, to 

afflict (ة) 

ََ٘ب َٓ َ]ٗ[)٢َْ٘ َٓ ) যীক্ষা ওযা, প্ররুব্ধ 

ওযা, ীলডঢ ওযা, ওষ্ট ওযা to   

put to  try, to tempt, to afflict (ة) 

ََ٢ِ٘ ُٓ     - (pass ٍٜٞٓغ) ীলডঢ 

য়া, অখাঢ প্রাপ্ত য়া, বালকয 

ায়া , to be affected, be 

stricken, to suffer, to find by good 

luck 

ََّ٘ َٓ٠ II অগ্রী ওযা, ঈrালঢ ওযা, 

প্রলঢজ্ঞা ওযা, অায ওাযন 

কদঔান to awaken desire, to give 

reason for hope, to promise 

ََ٘ ْٓ َ ٠أ  IV ছযালনা, ফলণ কঢ ওযা, ফলভ 

ওযা, ফীমণাঢ ওযা to shed, to 

emit, to ejaculate (٠ٛ) 

ََّ٘ َٔ ٠رَ  V আচ্ছা ওযা to desire (٠ٛ) 

ََ٘ ْٔ زَ ٍْ ٠اِ  X স্বলভন ওযা to 

masturbate, onanism 

ََٓ ٤َِّ٘خ ، َٓ َ٘ب٣َبَطَ َٓ٠ً٘  বাকয, ভৃঢুয fate, 

destiny, death 

٠ً٘ ِٓ  ফীমণ,শুিানু sperm, simen 

ََٓ َ١ ِٞ َ٘  ফীমণ ম্পলওণ ঢ relation 

semen 

َ٘بَ)ّ(َ،َ ِٓ٠ً٘ ِٓ  ভীনা ঈঢযওা the 

valley of Mina, Mecca 

ََ٤ِ٘ ُٓ ٠ًَ٘طَ خ َُٓ  আচ্ছা, অওাঙ্খা, ওালঙ্খঢ 

ফস্তু wish, desire, object of desire 

ََّ٤ِ٘ ْٓ ُ َطََأ  ٕ ب َٓ َ ََ،أ ب٢ُِّٗ َٓ خ َأ  আচ্ছা, ঘালদা, 

দাফী, অওাঙ্খা, অা wish, desire, 

claim, demand  

٤َِ٘خ َ ْٔ َ٘بء ،َرَ ْٓ  ,ফীমণাঢ emission اِ

ejaculation 

ََٔ َّ٘بدَطَرَ َٔ َٖ رَ  আচ্ছা, অওাঙ্খা, 

নুলযাধ  wish, desire, request 

ََ٘ ْٔ زِ ٍْ بءَ اِ  স্তজভণুনয masturbation 

َْٞ ُُ ْٞ ُ٘ ُٓ َعبدَطَ ْٞ ُُ ْٞ ُ٘ طَ ُٓ  স্বকঢঃঈলি, কম 

নাঝলও এওচর ওণা ফলর, ফযঙ্গ 

যঘনা, নাঝযারায ফাচনা 
monologue, skits, music hall music 

غََ ْٜ ُٓ َطَ َٜظ  ُٓ َغبد، َٜ خ َُٓ  প্রাডলি, 

প্রলয়াচনীয় যি, হৃদলন্ড, স্বওীয় 

প্রওৃলঢ, কওন্ধ, অত্মা, চীফন life 

 ٜٓو                                        ٢٘ٓ



80 

blood, heart, innermost self, soul, 

life 

 

لََ َٜ َٓ َْٜل(]ف[َ َٓ ) লফলঙলয় কদয়া, 

কঔারা, লযষ্কায ওযা, প্রস্তুঢ 

ওযা,শুরু ওযা, tto pave,to open, 

clear, prepare, start, 

لََ َّٜ َٓ  II লফলঙলয় কদয়া, ঙলডলয় 

কদয়া,  ভঢর ওযা, ফযফস্থা 

ওযা, ঠিও ওযা, কাচা ওযা, 

ফাধাভুি ওযা, লযষ্কায ওযা, 

চ ওযা,প্রস্তুঢ ওযা, to spread 

out, to pave, flatten, make even, 

arrange, to free from 

obstacle,clear, to make easy, to 

preprare 

َّ٘لََ َٔ  ,V লফঙালনা, ফাাঁধালনা, লযষৃ্কঢ رَ

কঔারা, অলয়ালচঢ, লনয়লভঢ য়া, 

কাচা য়া, ঠিও য়া tbe 

paved, cleared, opened, to go 

smooth, go well 

ََٓ طَ كَ  ْٞ ُٜ ل ََٓ ْٜ  লফঙানা, কদারনা bed, 

cradle 

ََٜ بم ََٓ  লফশ্রাভ স্থর, লফঙানা, ফক্ষ, 

বাাঁচ place of resting, bed, bosom 

(chest), fold 

َْ٤ ِٔ ْٜ ل ََٗ  ভৃডওযড, ভঢরওযড, 

লফঙান, চীওযড, প্রস্তুঢওযড, 

ভুঔফন্ধ, বূলভওা,ুঘনা smoothing, 

paving, easing, ppteparation, 

foreward, preface, introduction 

٤ْلَِ ِٔ ْٜ ١َ رَ  ুঘনা লফলয়ও relating to 

introduction, introductory, 

ََّٜ َٔ ل َُٓ  ভঢরওৃঢ, চওৃঢ, 

কভারালয়ভ, চ, ভান, ভঢর, 

ুৃঙ্খর, ুলফনযস্ত, বারবালফ 

প্রস্তুঢ,লযষৃ্কঢ, কঔারা, ফাাঁধালনা 
leveled, smoothed, smooth, even, 

well ordered, open 

ََٛ ب َٔ ل َُٓ  ফাধালনা, লফঙান, ংসৃ্কঢ, 

paved, improved 

 

وََ َٜ َٓ بهََح(ََ]ٕ[]ف[َ َٜ َٓ َْٜو، َٓ َْٞه, ُٜ ُٓ ) 

ুদক্ষ য়া, লবজ্ঞ য়া, 

কভাযানা কদয়া, to be skillful  to 

give dower (ٛب)  

َٛوََ ب َٓ  III দক্ষঢায প্রলঢলমাকীঢা 

ওযা to vie in skill (ٙ)  

وََ َٜ ْٓ َ  IV কভাযানা  কদয়া to give أ

dower (ٛب)  
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ََٓ َطَ ه  ْٞ ُٜ وَ َٓ ْٜ  কভাযানা, ভূরয, 

ক্ষলঢূযড dower, price, ransom 

وَ  ْٜ ُٓ َطَ به  َٜ ْٓ بَهح ،أ َٜ ِٓ  শ্বাফও, 

কধণবাফও, কখাডায ভদ্দা ফাচ্চা 
foal, colt 

وََ ْٜ ُٓ َطَ و  َٜ ُٓ َواد،َ َٜ ح َُٓ  লশু কখাঝওী 
filly 

بهََ َٜ ح ََٓ  দক্ষঢা, কুরঢা, লনুডঢা, 
skillfulness, expertness, skill 

ََٓ طَ َوحَ  َٜ وَ َٓ ِٛ ب  দক্ষ, দক্ষঢাূডণ,  

লনুড, লবজ্ঞ, ুদক্ষ skillful, 

skilled, adroit, experienced, expert 

وَ  ْٜ ُٓ  লঙর, ঙা, কভায, নাভালঙ্কঢ 

ঙা seal ,signet 

َوعََ ْٜ َٓ َوَعبَٗبدَطََ ْٜ بَٕٓ  ঈৎফ , ফণ, 

অনন্ন, ঈদমান festival, festivity, 

celebration 

 

يََ َٜ َٓ ي(َ]ف[َ ْٜ َٓ ) ললা, বাঙ্গা, গুডা 

ওযা to grind, to crush, to pound 

ٌََ ْٜ خ َُٓ  কৌকুভামণয, কমৌফলনয ুভা 
freshness of youth 

 

َََ َٜ َٓ ََْٜ(]ف[َ َٓ ) কলডভল ওযা, কদযী 

ওযা, ফূয ওযা, to take ones time 

َََ َّٜ َٓ  II ভয় কদয়া, ফওা 

কদয়া, to grant delay to give time 

َََ َٜ ْٓ َ  IV ভয় কদয়া, ফওা أ

কদয়া, to grant delay to give time 

َََ َّٜ َٔ َ  V ধীযকলঢয য়া to be ر

slow 

َََ َٛ ب َٔ  VI ধীযকলঢয য়া to be رَ

slow 

َََ َٜ ْٔ َ ز ٍْ  X ণাভলঢ ফরা to ask for wait اِ

(ٙ)  

ََٓ ََ ْٜ  ভন্থযঢা, ভন্নকলঢ, রঢা, 

অযাভ, ফওা, slowness, ease, 

leisure 

ًَلَ ْٜ َٓ  অলস্ত অলস্ত, ধীলযুলস্থ, slowly, 

leisurely 

ََِ ْٜ خ َُٓ  ফওা, কদযী, লনলদ্দণষ্ট ভয় 

(লওঙু ওযায) respite, delay, 

time limit 

بَُِ َٜ ْٓ ٢َ اِ  দীখণূত্রী, লঠলভ delatory 

ََٔ ََ رَ ُّٜ  ভন্থযঢা, ুলঘলন্তঢঢা 
slowness ,deliberateness 

ْ٘وَ  َطَٓ ٜبهح ،أٜٓبه  ِٓ                        ُٖٜ  (ٜٓبٗخ(َ]ى[َٓ
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ََٔ زَ ُٓ ََ ِّٜ  ধীয, ুলঘলন্তঢ, রবালফ, 

ধীযলস্থয, ঢত্রৃযাীন, চ slow, 

deliberate, leisurely, unhurried, 

easy 

 ََ ِٛ ب َٔ زَ ُٓ  রবালফ, অযাভওলয, 

চ, ত্রৃযাীন, ধীয leisurely, 

comfortable, easy, unhirried, slow 

ب َٔ ْٜ َٓ  (conjػطق ) মা কাও, মাাআ 

কাও, কম লযভানআ কাও না 

কওন, মঔনআ whatever, 

whatsoever, no matter how much, 

whenever 

 

ََٖ َٜ َٓ َْٜٖ(]ٕ[]ف[َ َٓ ) কফা ওযা, নঢ 

ওযা, ফনলভঢ ওযা,   বাডালঝ 

ঠিও ওযা, ফযফায ওলয চীডণ 

ওযা to serve, to humble, to 

degrade, to hackney 

 

ََٖ ُٜ َٓ بَٗخ(َ]ى[َ َٜ َٓ ) চখনয য়া, নীঘ 

য়া, কয় য়া to be 

despicable, mean, base 

ََٖ َٛ ب َٓ  III কাফৃলত্ত ওযা to practice 

profession 

ََٖ َٜ زَ ْٓ  VIII নঢ ওযা, ফনলভঢ اِ

ওযা, কারাকালর ওযা, বাডালঝ 

ঠিও ওযা, ফযফায ওলয চীডণ 

ওযা, কায ঘঘণ া ওযা to 

humble, drgrade, to revile, to 

hanckey, to wear out, to practice 

profession 

ََ٘ ْٜ ِٓ َطَ  ٖ َٜ خ َِٓ  ওাচ, ঘাকুযী, কা, 

ফযফা, ফালনচয work, jod, 

profession, business, trade 

َِ٘ ْٜ ِٓ َ٢  ওাচ, কা ম্পলওণ ঢ 
relating to profession  

َْ٤ ِٜ َٓ َ٘بُءَطَ َٜ ُٓ َٖ  খৃডীঢ, খৃডয, লনওৃষ্ট, 

চখনয despised, despicable, vile, 

contemptable 

ََٜ زِ ْٓ بٕاِ  ক্ষয়, ভানালন, খৃডা, ফজ্ঞা, 

ফযফায,, কারাকালর, ঘয়, 

দাঘাযড degradatipn, 

humiliation, contempt, disdain, 

abuse, misuse, 

ََٓ َطَ  ٕ ب َّٜ ُٓ َٖ ِٛ ب  বৃঢয, কাণ স্থয বৃঢয 
menial servant 

ََٜ َٓ ٤َبدَطَ َٜ َٓ ادَ، َٞ َٜ بح ََٓ  ফনয করু 
wild cow 

 

   ٓٞء                                                 ٜٖٓ
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بءََ َٓ اء(َ]ٕ[َ]ٓٞء[َ َٞ َٓ ) লভঈ লভঈ 

ওযা, to mew, miaow 

ََٞ اءَ ُٓ  লভঈলভঈ ওযড 
mewing,miaow (cat)  

َُٓ ٤َِِبدَطََ ث٤ِْ ْٞ ٤َبُٓ ِِ ِث٤ْ ْٞ  অফাফত্র 
furniture 

 

بدََ َٓ َْٞد(]ٕ[َ]ٓٞد[َ َٓ ) ভৃঢুযফযড 

ওযা, কল য়া, চীফন াযান, 

ভৃঢ য়া, ৃঢ য়া, দযূ 

য়া, হ্রা ায়া to die, to 

perish, to lose life, become dead, 

to abate, subside,  

دََ َّٞ َٓ  II লনঢ ওযা, কভলয কপরা, 

ওায  ভৃঢুযয ওযন য়া to 

make die, to kill, to be cause of 

death 

بدََ َٓ  ,IV  লনঢ ওযা, কভলয কপরা أَ

ওায  ভৃঢুযয ওযন য়া, 

ঘান, দভন ওযা, লফনষ্ট ওযা to 

make die, to kill, to be cause of 

death, to mortify, to suppress, to 

deaden 

بدََ َٔ  ,VI ভৃলঢয বান ওযা رَ

দফুণরঢায বান ওযা, লঠলর য়া, 

ফন্ন য়া to pretend to be 

dead, to feign weakness, to be 

sluggish 

بدََ َٔ زَ ٍْ  X ভৃঢুয ঘায়া, ভৃঢুযলও اِ

ঢুচ্ছ ওযা, লনলচলও লফচণ ন ওযা, 

চীফনলও ছুাঁ লওূডণ ওযা, চীফনড 

কঘষ্টা ওযা, চীফনড মুদ্ধ ওযা 
to seek death, to defy death, to risk 

life, to strive desperately 

َْٞ َٓ َ، رَخَ  ْٞ دَ َٓ  ভৃঢুয, ভযড death, 

demise 

ََٞ ادَ َٓ  চীফন স্পন্ননীন, প্রাডীড 

ফস্তু, লফযাড বূলভ, নাফাদী চলভ 
lifeless, an inanimate thing, barren, 

uncultivated land 

 َٕ رَب ْٞ َٓ  ভযড, ভৃঢুয, ভাভালয, কলক 
dying, death, epidemic, plague 

٤ِذَ  َٓ ، ٤ِّذ  َٓ ادَطَ َٞ ْٓ
ر٠َ،أ  ْٞ َٓ  চীফনীড, 

প্রাডীড ফস্তু, ভৃঢ, lifeless, 

inanimate, dead, deceased 

 ফ, ভৃঢলদ, শুাঔীয ٤ٓزخ َ

ভৃঢলদ, কলরঢ ভাং, াযাভ ভাং 

(চলফওৃঢ নয়) corpse, careas, 

carrion, haram meat 

خ ٤َْٓزََ  ভৃঢুয ধযন manner of death 

 ٓٞط                                                 ٓٞد
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ََٔ بدَ َٓ  ভৃঢুযয স্থান, ভৃঢুয place of 

death, death 

برََ َٓ خ َاِ  ঢযাওযড, ভাং ঘান 
killing, mortification 

برََ  َٔ زِ ٍْ خ َاِ  ভৃঢুয ফজ্ঞা ওযড, 

ভলযয়া কঘষ্টা, ভলযয়া ংখলণ death 

defience, despedate effort, 

بئِذَ ََٓ  ভযলণ্মাঔ, ভৃঢপ্রায়, ভযডীর 
dying, mobund, mortal 

َْ٤ ِٔ ذَ ُٓ  প্রাডনাও, প্রাডখাঢী, 

ভযডীর, lethal, fatal, mortal 

ََٔ بدَ ُٓ  কলওলর, ুযালনা, antiquated, 

obsolete 

َْ٤ ِٔ زَ َْ ذَ ُٓ  ভৃঢুয ফজ্ঞা ওাযী, 

কফলযায়া, াী, ীদ, ীদী 

ভৃঢুযফযড ওাযী death defying, 

recless, heroic, martyr, ssuffering, 

a martyr‘s death 

بطََ َٓ عََبٕ(]ٕ[َ]ٓٞط[َ ْٞ َٓ َْٞط، َٓ ) ঈত্তার 

য়া, পুলর ঞা, ঈত্তলচঢ য়া, 
to swell, to heave, to be excited, 

طََ َّٞ َٓ  II কঠঈ কঔরান (ঘুর), কঙাঝ 

কঙাঝ তঠঈ কঢারা (ালন) to 

wave, to ripple 

طََ َّٞ َٔ  ,V ঈত্তার য়া, পুলর ঞা رَ

ঈত্তলচঢ য়া, কঙাঝ কঙাঝ কঠঈ 

কঔরা, য়া to swell, to heave, to 

be excited, to be rippled, to 

undulate 

طََ َٝ ب َٔ  VI ঢযঙ্গালয়ঢ য়া, লালফঢ رَ

য়া, পুলর ঞা, to be waved, to 

undulate, to flood, surge 

 َْٞ َٓ َطَ اط  َٞ ْٓ َ طَ أ  উিার  তযঙ্গ,উতভ য, মূদ্র, 

ক্ষঢউ, ক্ষছাটন্ডছাট ক্ষঢউ, billows, surges, 

ssaves, ripples  

عََ ْٞ َٓ َعبدَطَ ْٞ خ ََٓ  কঠঈ, ঈলভণ, 

কঙাঝলঙাঝ কঠঈ, কদারন, ওম্পন, 

ঢযঙ্গ wave, billow, surge, 

oscillation, vibratipn, undulation 

ََٞ َٓ اَعبدَطَ َٞ اطَ َٓ  কঠঈ কঔরালনা, 

ঢযঙ্গালয়ঢ, ঈত্তার, খডণভান, 

ললিালরঢ, undulating, undulated, 

rolling- اَعبد َٞ َٓ  কপ্রযওমন্ত্র 

(লযলট) transmitter 

َْ٣ ِٞ ْٔ ظَ رَ  কঠঈ কঔরালনা (ঘুলর), 

waving 

َْٞ ُٔ َعبدَطَرَ ْٞ ُٔ طَ رَ  কদারন, ওম্পন, 

ঢযঙ্গ, ঢযঙ্গালয়ঢ কলঢ, কদারন, 

 ٍٓٞ                                                     ٓ٘ظََََ
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খূডণভাড oscillation, vibration, 

undulation, undulant motion 

swaging, rolling 

بئِظَ ََٓ  ঈণার, ফীঢ, খুডণভান, প্রঘন্ড, 

ছলডা, ঈঘু (ভুদ্র)surging, 

rolling, swelling, stormy 

ََّٞ َٔ طَ َٓ  ঢযঙ্গালয়ঢ, কঠঈ কঔরান, 

কঠঈূডণ, কঠঈয়য ভঢ, jndulated, 

undulate, waved, wavy, wavelike, 

undulatory 

طَ  ِ ّٞ َٔ زَ ُٓ  ঢযঙ্গালয়ঢ, কঠঈ কঔরান, 

কঠঈূডণ, কঠঈয়য ভঢ, কঠঈ 

কঔরালনা ঘুর jndulated, undulate, 

waved, wavy, wavelike, undulatory, 

wavy (hair) 

َِٝ ب َٔ زَ طَ ُٓ  ঢযঙ্গালয়ঢ, কঠঈ কঔরালনা 

কঠঈলয়য ভঢ, কওাাঁওডান 
undulate, waved, wavy, curled 

كََ ْٞ َٓ كَادَطَ ْٞ ح ََٓ  ঘর, পযান, রুলঘ, 

তরী, যীলঢ, কওঢাদযূস্ত, রুলঘম্মঢ, 

fashion, style, fashionable  - ََك ْٞ ادَٓ  
ঝুল পযান, ঝুলয কদাওান hat 

fashion, mmillinery, hat shop 

 

بهََ َٓ َْٞه(]ٕ[َ َٓ ) কদারা to move to and 

fro 

هََ َّٞ َٔ  V কদারা to move to and fro رَ

اهَ  َٞ َٓ  কদারও pendulum 

ََٔ هَ رَ ُّٞ  কদারন, কদারা, কদারায কলঢ, 

ছুরন্ত কলঢ swaying, swinging 

motion 

هًَ ْٞ َٔ ارَ  াভলন – লঙলন, অলক 

ললঙ to and fro, back and forth 

بهَّ َٓ  দ্রঃ ََّو َٓ  

هَِ ْٞ ِه٣َََْ٘ٓ ْٞ َٓ خ ٣ََْ٘بدَطَ  ওালঞয ফীভ, 

ওলডওাঞ, ফযকা wooden beam, 

chevron 

 ওরা banana َمْوز  

ََٓ ًَ ب  ীযা diamond 

  َ٢ ٍِ ب َٓ  ীযা diamond 

ٍََ ْٞ َٓ َطَ  ً ا َٞ َٓ اً، َٞ ْٓ َ ٠أ  কু্ষয razor 

َطْوكََ ٍْ ٞ ح َُٓ  লযলা mustard 

٤ْوََ ٍِ ْٞ بهَ َٓ  ফাদওমন্ত্রী, কায়ও, 

musician 

٤ْوََ ٍِ ْٞ َٓ٠  কান ফাচনা music 

٤ِْو٢َ   ٍِ ْٞ َٓ  ফাদওমন্ত্রী, কায়ও, 

ঙ্গীঢলফলয়ও  musician, musical 
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ََٓ َُ ب  ভঝয Indian pea 

ََٙ ْٞ خ ََٓ  পযান, তরী ffashion, 

style 

 

ٍََ ب َٓ َ]ٕ[)ٍَْٞ َٓ ) ম্পদারী য়া to 

be rich 

 

ٍََ ب َٓ ٤ََْلَٕ(]ً[]٤َٓ[َ َٓ ،َ٤ْ َٓ ) ছুাঁ লও ডা 
to lean 

ٍََ َّٞ َٓ  II ধডী ওযা, ণণায়ন ওযা to 

make rich, to finance (٠ٛ) 

ٍََ َّٞ َٔ َ  V ণণ ায়া to be financed ر

ٍََ ب َٔ زَ ٍْ  X ম্পদারী য়া to be اِ

rich 

ََٓ َطَ  ٍ ا َٞ ْٓ ٍَ أ ب  ম্পদ, লধওালযয 

ফস্তু, স্থাফয ম্পলত্তভার, ধন, 

ধনম্পদ, বাকয, বূম্পলত্ত, ঝাওা, 

ভুরধন, ওয, property, possessions, 

wealth, fortune, estate,  

 َ٢ُِ ب َٓ  ণণ ম্পলওণ ঢ pertaining to 

finance 

ََّ٤ُِ ب خ ََٓ  অলণণও লফলয়াফরী, অলণণও 

ফযাায, যাচস্ব, অলণণও ফস্থা 
monetary sffairs finance revenue, 

financial situation 

ََّٞ َٓ َٕطَ ْٞ اُُ َّٞ َٓ ٍَ ا  ণণ যফযা 

ওাযী, ধলনও financer, capitalist 

٣َْرََ ِٞ ْٔ ََ  ণণায়ন, ওয অদায় ওযড, 

ওয প্রদান finsncing, tax paying 

ََٔ ُٓ َٕطَ ْٞ ُُ ِ ّٞ َٔ ُٓ ٍَ ِ ّٞ  ওযদাঢা taxpayer 

ََّٞ َٔ ُٓ ٍَ  ম্পদারী, ধডী, ধলনও 
propertied, rich, wealthy 

ََٔ زَ ُٓ ٍَ ِ ّٞ  ধডী, ম্পদারী, স্বচ্ছর, 

ণণায়নওাযী, ধলনও rich, wealthy, 

well to do, financer, capitalist 

ََٞ َٓ َطَ َُ ٣ْ ِٝ ا َٞ َٓ ٍَ ا  ঘরলঢ বালায় 

যলঘঢ ওলফঢা a poem in 

colloquial language 

٤َُِب ا َٞ َٓ  ঘরলঢ বালায় যলঘঢ 

ওলফঢা a poem in colloquial 

language 

َْٞ َٓ َّ  কভাভ wax 

ََ٤ ِٓ ْٞ ُٓ ٤َخ ، ِٓ ْٞ ُٓ ٤َبدَطَ ِٓ ْٞ بءَ ُٓ  লণ্ড, ভণ্ড 
mummy 

 

ََٕ ب َٓ َ]ٕٞٓ[]ٕ[)َْٕٞ َٓ ْئَٗخ، ُٓ ) কমাকান 

কদয়া to provide 

ََٕ ب َٓ َ]ٖ٤َْٖ(]ٗ[]٤ٓ َٓ ) লভণযা ফরা to 

lie 

ٍٞٓ                                                     ٙٞٓ 
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ََٕ َّٞ َٓ  II কমাকান কদয়া, যফযা 

ওযা, প্রস্তুঢ ওযা,  to provide, to 

furnish (ة٠ََٛٙ)  

ََٕ َّٞ َٔ َ  V ালণয় ংগ্র ওযা, লফধান ر

যাঔা to store up povision 

ََٗ ْٞ خ َُٓ  যদ, ওাভান pprovisions, 

mortar 

َْ٣ ِٞ ْٔ َٖ رَ  ঔাদয যফযা, 

যদলমাকান, যবযা, লযূযড 

ওযড food supply, provisioning 

 

بََٙ  َٓ َْٞٙ(َ]ٕ[]ف[َ]ٓٞٙ[َ َٓ ،ٙ ْٝ ُئ ُٓ َٛخ، ب َٓ )  

লভালনা, ালনলঢ টুফান, to mix, to 

abound in water,  

ََٙ َّٞ َٓ  II ালন লভান, াঢরা ওযা, 

লভণযা ফরা, বান ওযা, ঙদ্ফলফ 

কনয়া, লভণযাপ্রলঢ-লনলধত্রৃওযা, 

অফযন কদয়া (স্বডণ) to admix 

water, to abound in water, to dilute, 

to adultrate, to falsify, to 

misrepresent, to feign, to coat 

بََٙ َٓ  IV ালন লভান to admix أَ

water 

ََٓ ٤َبء َطَ َٓ اء ،َ َٞ ْٓ َ بءَ أ  ালন, ঢযর 

দাণণ, য water, liquid, juice 

َِٛ ب َٓ َ،َ  ١ ِٝ ب َٓ َ٢  ালন ম্পলওণ ঢ 
relating to water 

بئ٢َِ ََٓ  ালনচ, ালন, ঢযর দাণণ, 

ালনফাী  aqustic, wated, liquid, 

hydraulic 

ََ٣ ِٝ ب َٓ َ، بئ٤َِخَ  خ ََٓ  য, প্রাডয juice, 

plasma 

ََ٣ ِٞ ْٔ خ َرَ  অফৃঢওযড, কভাডাড, 

ওাডডড, লঢবযড, বানওযড, 

ঙদ্ফলফ,লফওৃঢওযড, coating, 

plating, clothing, overfilling, 

feigning, camouflage 

 َ٢ ِٜ ٣ْ ِٞ ْٔ  বানওৃঢ, নওর, ঈা رَ
feigned, counterfit, mock 

 

بػََ َٓ ٤َْؼ(]ٗ[َ َٓ ) অত্মকলযভায় কঝকঝ 

ওলয াাঁঝা,  কলর দলুর ঘরা, ং 

কলঢলঢ াাঁঝা to strut, to walk with 

dignity, to waddle   

٤َّؼََ َٔ  V কলর দলুর ঘরা, ঝরভর رَ

ওলয ঘরা, to totter , to staager 

 ٤ٓي                                                  ٓٞٙ
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ب٣َؼََ َٔ  VI কলর দলুর ঘরা, ঝরভর رَ

ওলয ঘরা, to totter, to staager 

بػََ َٔ زَ ٍْ  X ায়ঢা ঘায়া, নুলযাধ اِ

ওযা to ask a favor, to request 

 

بكََ َٓ ٤ْلََإ(َ]ٗ[]٤ٓل[َ َٓ ٤َْل، َٓ ) ঘালরঢ 

য়া, লফলস্মঢ য়া, ভভণাঢ 

য়া, কছারা, ছুাঁ লও ডা, লস্থয 

য়া, ঢফুলদ্ধ য়া to be 

moved, upset, shocked, to swing, 

to feel giddy, bbe dizzy, 

بكََ)ة(َ َٓ  প্রঘন্ডবাফ ছাাঁলও কদয়া 
to shake violently 

ب٣َلََ َٔ  VI  কদারান to swing back and رَ

forth 

٤ْلََ ِٓ طَ ٤َلَ  ح َِٓ  কঘৌওাঝ, ছনওাঞ lintel 

٤ْلََ اءَ ِٓ  লযভান, ভা, লযভা, তদখণয, 

দযূত্রৃ measure, amount, length, 

distance 

لَاءََ ِٓ  (prep عو) াভলন, লফলযঢ, 

ভুঔাভুঔী infront of, opposite, facing 

 َٕ ٤ْلَا َٓ َََطَ ُٖ ٤َبِك٣ْ َٓ  ফকণলক্ষত্র, কঔারা 

চায়কা, ভাঞ, মুদ্ধ কক্ষত্র, 

কখাডলদৌলডয  ভাঞ, কঔরায  

ভাঞ, square, open place, field, 

battleground, race course, 

playground 

بئِل َ َٓ ٤ْلََٟطَ َٓ  ঢফুলদ্ধ, ভুদ্র ীডা 
dizzy, sea-sick 

بئِلََ َٓ بئِلَادَطَ َٓ ائِلَُ، َٞ ح ََٓ  কঝলফর  

 

بهََ َٓ ٤َْو(]ٗ[َ َٓ ) কমাকান কদয়া to 

provide 

بهََ َٓ  IV কমাকান কদয়া أَ

(লযফাযলও) to provide (ُٚػ٤ب)  

٤َوََ ِٓ َطَ ٤َو  ح َِٓ  যদ, যফযা, ঞ্চয় 
provisions,supplies, stores 

ََّ٤ بهَ َٓ  যফযাওাযী, কচাকানদায, 

supplier, carterer 

٤ْوَِ ِٓ ١َ أ٤ٓوَٟ=َ  চনাধাযন 

ম্পলওণ ঢ relating to public 

َطَ ٤به  ْٓ ٤ٓوَ أ  কভয়য mayor 

 

بىََ َٓ ٤َْي(]ٗ[َ َٓ ) ৃণও ওযা, দলুয 

যাঔা, ম্মান ওযা, অনূকূরয ওযা, 
to separate, to keep apart, to favor, 

to honor (َٖٙث٤) 

٤َّيََ َٓ  II ৃণও ওযা, প্রংা ওযা, 

ম্মান ওযা, অনুকূরয ওযা, 

 مٌز                     ٤ٓي
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গ্রালধওায কদয়া, নুলভাদন 

ওযা, ুলফধা কদয়া, াণণওয ওযা, 
to separate, to comend, to honor, 

to favor, to pprefer, to differentiate, 

to grant (ث٤َٖػََٖٙػ٠ِ) 

بىََأََ َٓ  IV ৃণও ওযা, াণণওয ওযা, 

গ্রালধওায কদয়া, to separate, to 

distinguish, to prefer 

٤َّيََ َٔ  ,V ৃণও য়া, স্পষ্ট য়া رَ

ম্মানীঢ য়া, অনুকূরয ায়া 
to be set apart, to be distiguished, 

be distinct, to be honored,  

ب٣َيََ َٔ  VI ৃণও য়া to be رَ

distinguished 

ز٤ََيََ ْٓ  ,VIII ৃণও য়া )ك٢(َاِ

গ্রালধওায ায়া, লঢিভ 

ওযা, to be distinguished, to 

surpass, to have advantage, be 

prferred 

٤ْيَ  َٓ  াণণওয, অনুকূরযওযড, 

ক্ষাঢ distinction, favoring 

٤ْيََ ح ََٓ  লফললত্রৃ, াণণওযওাযী তফলষ্ট, 

ৃণওওাযী লঘি, অফযওীয় গুড, 

গুডাফরী, গ্রালধওালযয লধওায 
pecularity, distinguishing feature, 

distinctive mark, essential 

character, characteristics 

٤َيَ  ْٓ  গ্রালধওাযলমাকয preferable أ

 (ػ٠ِ)

َْ٤ِ٤ ْٔ يَ رَ  াণণওয, গ্রালধওায, 

অনুকূরযওযড, ক্ষাঢ, 

ক্ষাঢভূরও অঘযন, 

ুলফধাপ্রদানওযড, ক্ষালঢত্রৃ, 

ৃণওওযড, স্থানান্তযওযড, 

অরাদাওযড(গ্রা), লফঠায, 

লফলফঘনা, ধাযন জ্ঞান, নূধাফন, 

লবপ্রায় distinction, preference, 

favoring, partiality, specificstion 

(gram, differentiation, realizatuon, 

iintention 

ز٤ََِ ْٓ ز٤َِبَىادَطَاِ ْٓ بىَ اِ  াণণওয, 

ম্মালনয লনদণন, ুলফধা, রাব, 

াণণওযওযড, লফলল ুলফধা, 

গ্রালধওায, ঙাড, নুভলঢ, 

রাআলন্প, কবাঝালধওায, লফলল 

ক্ষভঢা, গ্রালধওায distinction, 

mark of honor, advantage, 

differentiation, special right, 

concession, franchise, priority right 

 ٤ٓغ                          ٤ٓي
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ََٔ ٤ِّيَ ُٓ  ৃণওীওযড, াণণওযওাযী, 

দূ্পঢ, ঠিও, অরাদাওাযী, 

লনডণায়ও, মুলিংকঢ, ফুলদ্ধভান 
distingyishing, distinctive, 

characteristic, pecular, pproper, 

discriminating, discerning, 

reasonable, rational 

٤َِّيحََ َٔ ُٓ ٤َِّيادَطَ َٔ ُٓ  লফলষ্ট গুডাফরী, 

ৃণওওাযী লঘি, তফলষ্টওাযী 

রক্ষড, লফললত্রৃ, াণণওয, ম্মালনয 

লঘি, ুলফধা, কভধা distinguishing 

feature, distinctive mark, 

characteristic triat, peculiarity, 

distinction, mark of honor, 

advantage, merit 

َِّ٤ َٔ يَ ُٓ  লফলষ্ট, গ্রালধওাযপ্রাপ্ত, 

অনুকূরযপ্রাপ্ত ুলফধাপ্রাপ্ত, লফলল, 

ৃণও, distinguished, preferred, 

favored, previleged, distinct, 

separate,  

ز٤ََّٔ يَ ُٓ  লফলষ্ট, লঘলিঢ, ঈলিঔলমাকয, 

লফলষ্ট, distinguished, marked, 

norable, prominent 

 লঘলিঢ, লফলষ্ট, ঈলিঔলমাকযُمتََمٌِّز  
distinguished, notable, prominent 

زََ ْٔ بىَ ُٓ  লফলষ্ট, ৃণওওৃঢ, ূক্ষ্ম, 

লনধণাযন, ঙন্ন, লফযর, কশ্রষ্ঠ, প্রণভ 

কশ্রনী, ফযলঢিভধভী, ঘভrওায, 

ুলফধাঝপ্রাপ্ত, লফলষ্ট, লফলষ্টঢা  

ঈত্তীডণ, distinguished, differentiated, 

exqyisite, select, choice, rare, 

superior, first class, exceptional 

٤َْيا٤َِْٗ ِٖٓ  ভধযফঢী ঢরা(দআু ঢরায 

ভলধয) mezzanine 

ًََ ب َٓ َ]ٌ٤ٌْ(]ٗ[َ]٤ٓ َٓ ََبٕ،َ ٤ْ َٓ ) 

কদারা, কদার ঔায়া, কলফণয ালণ 

াাঁঝা, কলর দলূর ঘরা to move to 

and fro, swing side to side, to walk 

with proudly, to walk a swingin gait 

ٌََ َّ٤ َٔ  V কফণবলয াাঁঝা, কলরদলুর رَ

ঘরা to walk with proud, to walk a 

swinging gait 

َْ٤ َٓ ٌَ  কলফণঢ ঘরন, proud gait 

َْ٤ ِٓ َطَ  ً ٤َب ْٓ َ ٌَ أ  রক্ষয, ঈলদ্দয target 

ََّ٤ َٓ ًَ ب  কলফণঢ দাম্ভীও বলফ াাঁঝা, 

অত্মকলযভায় কঝকঝ ওলয াাঁঝা 
walking with proud gait, strutting  
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ََٛ ب َٓ ٤ْطََبٕ(]ٗ[]٤ٜٓ[َ َٓ ،َْٜ٤ َٓ ) যান, 

কঝলন কফয ওযা, to remove, to pull 

away (٠ٛ) 

ََٛ ب َٓ َ  IV যান, কঝলন কফয ওযা, toأ

remove, to pull away (٠ٛ) 

 

بعََ َٓ ٤َْغ(]ٗ[َ َٓ ) দ্রফীবূঢওযা, 

প্রফালঢ ওযা, ঙডান to be 

dissolve, to flow, to spread 

٤َّغََ َٓ  II কলরলয় কপরা, নযভ ওযা, 

ললণর ওযা, ঢযর ওযা, to 

liquefy, to attenuate, soften 

بعََ َٓ  IV করান, ঢযর ওযা  to أَ

liquefy 

٤َّغََ َٔ  ,V কলর মায়া, দ্রলফবূঢ য়া رَ
to be liquefied, be dissolved 

بعََ َٔ ْٗ  VII কলর মায়া to be liquefie اِ

 َْ٤ غَ َٓ  প্রফাভান, প্রফা, তযরতা, তাযল্য 

flowing, flow, liquidity,  

٤ْؼََ خ ََٓ  লরায কালঙয লনমণা 

(যচন), ঢারুডয, কমৌফড, প্রশ্রয়, 

ম্মলঢ, লস্থযঢা, resin (Styrax 

tree, youth, prime (of life), 

indulgence, compliance, 

uunstableness 

ػََ ْٞ ُ٤ خ َُٓ  ঢযর ফস্থা, লস্থযঢা, 

নফস্থা liquid state, 

uunsteadiness 

بػََ َٓ خ َاِ  করন, ঢযরীওযড, দ্রফন, 

দ্রফীবূঢওযড melting, liquefication 

ََّ٤ َٔ غَ رَ  দ্রফড, ঢযরীওযড, liquification 

بئِغَ ََٓ  করন, ঢযর, চরীয়, 

ঢযরীয়ভান, অধাঢযর, স্পষ্ট, 

লনধণালযঢ, ছুরন্ত, ছুলর অলঙ 

এভন melting, lquid, fluid, 

liquescent, vague, undecided, 

pending 

ٌَبَِٗ ِٓ َ٢  মালন্ত্রও, মন্ত্র লফলয়ও 
mechanical, relating to mechine 

 

ٍََ ب َٓ ٤ًََلٕ(]ٗ[َ َٓ ،َ٤ْ َٓ ) ফাাঁওা ওযা, 

নঢ ওযা, ছুাঁ লও ডা, কলর 

মায়া, কছাও ণাওা, ানুবূলঢ 

ীর য়া, ক্ষাঢ ওযা, লফলদ্রা 

ওযা, লড যা, ঙন্ন ওযা, 

নযলদলও মায়া, লফঘুযঢ য়া, 

লনলব মায়া, স্ত মাো্য়ায 

প্রস্তুলঢ(ূমণ), to bend, to bow 

 ٤َٓ                           ٤ٓغ
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down, to incline, to ssymlathize, to 

take side, to be partial, to revolt, to 

have distaste, to deviate, to decline 

 

َََ ِ٤ َٓ َ]ً[َ)ََ٤ َٓ ) ফাাঁওা য়া, নঢ 

য়া, প্রলঢঢ ওযা, াল খুলয 

মায়া to be bent, bowed, averted, 

turned aside 

َََ َّ٤ َٓ  II ছুাঁ ওান, করান, ফাাঁওান, নঢ 

ওযা, ানুবূলঢীর ওযা, ভীভাংা 

ওযা, লফভুঔ ওযা, ঈদাীন ওযা, 

লফলচ্ছন্ন ওযাto incline, to tilt, bent, 

bow, sympathetic, to dispose, to 

alienate (ٞا٠َُػََٖٗؾ) 

ٍََ ب َٓ َ IV ছুাঁ أ ওান,করান,ফাাঁওান,নঢ 

ওযা, ানুবূলঢীর ওযা, ভীভাংা 

ওযা, লফভুঔ ওযা, ঈদাীন ওযা, 

লফলচ্ছন্ন ওযাto incline, to tilt, bent, 

bow, sympathetic, to dispose, to 

alienate (ٞا٠َُػََٖٗؾ) 

َََ َّ٤ َٔ  ,V খুডণালয়ঢ য়া, ঝরভরান رَ

কদারা, কছারা to reel, to stagger, to 

sway, swing 

َََ ب٣َ َٔ  ,VI খুডণালয়ঢ য়া, ঝরভরান رَ

কদারা, কছারা ,to reel, to stagger, 

to sway, swing 

ٍََ ب َٔ زَ ٍْ X ছুাঁ اِ লও কপরান, করান, ওাঢ 

ওযান কদারান, কছারান চয় 

ওযা, অওলণড ওযা, 

চণ ন(অনুওরয) ওযা to cause 

to tilt,to incline,to win, to attract, to 

gain favor (َٙا٠ُ) 

ََٓ َطَ  ٍ ْٞ ُ٤ ُٓ ،  ٍ ٤َب ْٓ َ ََ أ ِ٤  ফাাঁও, ওাঢ, কভাড, 

ণলফঘুযলঢ, লঢমণওঢা, ফিঢা, ঠারু, 

কছাাঁও, লফঘূযলঢ, নুযাক, কস্দ, 

ক্ষাঢ, ঙন্ন, প্রফডঢা, কছাাঁও, 

স্বাদ, আচ্ছা, inclination, tilt, bend, 

deflection, obliqueness, lbliquity, 

ddeviatiln, affection, attachment, 

predilection, liking, sympathy, 

propensity, taste, desire, wish 

 ََّ٤ َٓ ٍَ ب  অনঢ, লক্ষ ভীভাংলঢ, 

ক্ষাঢী, লক্ষ, ক্ষাঢ inclined, 

disposed favorablh, leaning, in 

favor of ( ا٠ُ) 

ََ٤ ْٓ َ ََُأ  লধও অনঢ, দঠৃ অনঢ, 

লধও ক্ষাঢ more inclined, 

stongly inclined, more in favor 

ََََََََََ٤َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٓ٤ٓ 
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بََُ َٓ خ َاِ  অলরপ‘ ‗আ‘এয ভঢ ঈচ্চাযড 

(গ্রা), pronounciation of ‗a‘ 

shaded to ‗e‘ 

ََٔ ََ رَ ب٣ُ  খুডণন, কদারন, ছুরন, 

ঝরভরওযড, ওম্পড, reeling, 

swaying, tottering, vibration 

ََٓ ََ بئِ  ছুাঁ লও অলঙ এভন, নঢ, ফাাঁওা, 

ওাঢ লয় অলঙ এভন, ফি, ওাঢ, 

ঠারু, ঢীমণও inclining, bending, 

bowing, leaning, bent,  tilted,  

sloping,  oblique  

َْ٤ َٓ َطَ  ٍ ٤َب ْٓ ََ أ  ভাআর, ভাআরপরও 
mile, mmile stone 

َِِ ِٓ َ٢  লভলর(ভা) milli 

 

ََٕ ب َٓ َ]ٖ٤ْٖ(َ]ٗ[َ]٤ٓ َٓ ) লভণযা ফরা,to 

lie 

َطَ  ٕ ْٞ ُ٤ ُٓ َٖ ٤ْ َٓ  লভণযা, falsehood 

ََٓ ,  ٕ ٤َب َٓ َٖ بئِ  লভণযাফাদী liar 

ََ٘٤ْ ِٓ ٤َْ٘بُء،َ ِٓ َطَ اِٗئ  َٞ بَٓ  ঘওঘক্, ঘওঘক্ 

ওযড, দাাঁলঢয অফযড, glaze, 

glazing, enamel (teeth)  

اِٗئَ  َٞ َٓ  খলডয টায়ার dial (clock) 

٤َْ٘بءَُ ِٓ ٤َْ٘خ ،َ ِٓ َطَ  ٕ ا َٞ َٓ،  ٖ َ٤ ِٓ ফন্নয, কাঝণ  
port.            **************** 

 

"ٕ" 

ফডণভারায াঁলঘঢভ ক্ষয   َٕ ُٞٗ 

 ব্দ ফধণলনয ক্ষয 

(letter of augmentation)। 

ফযফাযঃ 

 ٕ ফঢণ ভান ওালরয 

লিয়ায ূলফণ ফল(prefix) 

প্রণভ ুরুল (ফূফঘন) 

য়- َْٚ ِوةََُٗ  

 লব্দয কলল লঢলযি-

ক্ষয (redundant suffix)- 

َِٕ َ،ََهُعَل َٕ ِوثٞ ْٚ ٣  

 লিয়ায় স্ত্রী লরলঙ্গয লঘি, 

ফণনাভ স্বরূ 

(pronominal suffix)- 

ََٖ ِوْث ْٙ ،ا َٖ ِوْث ْٚ َ٣، َٖ َوث َٙ  

 ফঢণ ভান ওার  অলদ 

ভূরও লিয়ায লব্দয 

লয লনশ্চয়ঢায লঘি 

ٗؤٟ  ٗؤ١ْ(]ف[                          ٕ ) 
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স্বরূ -  َ، َّٖ ِوثُ ْٚ ٣

َْٖ ِوثُ ْٚ ٣-َْٖ ِوثِ ْٙ ،ا َّٖ ِوثِ ْٙ ا   

 লওনাযা যক্ষা ব্দ 

(penultimate َِهب٣َخ َٞ  (َٕٗٞاُ

রূল ٕ ফযফহৃঢ য়, 

ূফণফঢী লব্দ ওাযা 

এডালঢ- ٢ِ٘  َٙوث٢ََِ٘،َاَّٗ٘

 প্রণভ ুরুল (ফহুফঘলনয 

কলল ফণনাভ স্বরূ 

(pronominal suffix) َََََٗب–َ

زبثُ٘بََٙوْث٘ب ًِ ،َٙوثَ٘بَ،َ  

 َّٕ  (পূন্ডফ যয অক্ষন্ডয( পাতাহ্)ََُ  ( 

 ক্ষওান ক্ষওান ভয অতততযক্ত 

বান্ডফ ন্ডব্দয ান্ডথ যুক্ত থান্ডও – 

َّٖ َْ ،َْٝؽ ّٖ زَ ْْ ُٓ َ، ّٖ  رَ

 ََُٕ،َِٕ  লদ্রৃফঘলনয লঘি 

(َِٕ َ،َرَْلؼَل ُٕ َْب   (َفل

ََ َٗبَهِع٤َْ  নালযলওর coconut (s)  

 নালযলওর coconut َٗبَهِع٤َِْخ َ 

َٖ َٗبَهِك٣َْ  ুকন্ধী কাঙ লফলল, 

লনযন্নী কাঙ nard 

ْٗظَ   লঢঢা ওভরা bitter orange َٗبَه

 ًَ  ভানুল, চনঢা, চনকন man َٗب

people, folk 

دَ  ْٞ ٍُ  ,ভানফীয় প্রওৃলঢ َٗب

ভানলফওঢা human nure,humanity 

 

ََّ َ  ,ব্দ ওযা (َٗئ٤ِْْ(َ]ف[َ]ٗ[ََٗؤ

প্রলঢধ্বলড ওযা, খন্টা ফাচান, 

দীখণশ্বা কপরা, িন্নন ওযা to 

sound, resound , ring out, sigh, 

moan, groan 

ََٓ ْ خ ََٗؤ  ব্দ, ককারভার, ওন্ঠস্বয noise, 

sound,tone 

َْٝ َّ َُٗئ  দ্রঃ  َّ ْٞ َٗ 

َْٞ ُٓ َطََٗب ٌُ ٤ْ ِٓ ا َٞ َٗ ًَ  অআন, লনয়ভ, 

ম্মান law, rule, honour 

 

ََٟ  দলূয ণাওা, দযূফঢী (ََٗؤ١ْ(]ف[َََٗؤ

য়া, লনলরণপ্ত ণাওা, দলূয মায়া, 

নুলস্থঢ ণাওা, ঘলর মায়া to 

be far, to be remote, to stay 

away,to ddelart, be absent, leave 

 III দলূয যাঔা to keep far َٗبَءٟ

away 

 ٗجؤح َ                                        ٗؤ١
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ََ ْٗؤ َ ٟأ  IV দযূ ওযা, লনলয় মায়া, দলূয 

যাঔা to remove, move aaway, to 

put away 

ٟرََ٘بءََ  VI এলও লযয দলূয 

মায়া, লয মায়া, দযূচ মায়া, 

ৃণও য়া, দলূয ণাওা, লনলরণপ্ত 

ণাওা to be away from one 

another, be at a distance, be 

separated, be away 

ََ ْٗزَؤ ٟاِ  VIII দলূয মায়া, দলূয ণাওা, 

নুলস্থঢ ণাওা, ঘলর মায়া, to 

be awaybe at a distance, to move 

away, be absent 

َْ ١َ َٗؤ  দকুণভ, দযূফঢীঢা, remoteness 

َْ ،ََٗؤ  ٟ ،َُْٗئ ١َ أَٗآء ،آَٗبء َطََُِٗئئ   ঔাদ, 

লযঔা ditch 

ََ ْٗؤ ٟأ  লধও দযূফঢী, অয দলূয 
remoter, farther away 

ْ٘ؤًٟ َٓ  দযূফঢী স্থান distant place 

بءَ رَََ٘  কফী দযূত্রৃ, দযূফঢীঢা great 

distance, remoteness 

 ,দযূফঢী, দলূয, দযূলস্থঢ َٗبءَ 

ফহুদযূফঢী, প্রালন্তও, লণয ফাললয, 

লনচণ ন far, far away, distant, 

remote, outlying, out of the way, 

secluded 

ب١َ َٗب٣َبدَطَََٗ  ফস্তুঢ, ফাাঁী লফলল 
nay, a kind of flute 

َْٞ ْٗجُ ُ ثَخ ،َأ ْٞ ةَ أَٗبث٤ُِْتَطَأُُٗ  গ্রলন্থ,  চলয়ন্ট, 

নর, াআ, নালর, টিঈফ,  রাআঝ 
joint, tube, pipe, conduit, light bulb 

ثَِ ْٞ ْٗجُ ُ ٢َ أ  নালর, টিঈফ লফলয়ও 
relating to tube 

 

ََ َْٞء(]ف[ََٗجَؤ  ,ঈাঁঘু য়া (َٗتََء،َٗجُ

ঈলত্থঢ য়া, াভলন প্রালযঢ 

য়া, লঢিভ ওযা, স্মলর ঞা, 

যান, প্রঢযাায ওযা, প্রঢযাঔাঢ 

য়া, প্রঢযাঢ, লফঢৃষ্ণ, লফলস্মঢ to 

be high, raised, elevated, 

protruding, to overcome, withdraw, 

to be rrepelled, repulsed, sickened, 

disgusted 

ََ  ,II ঔফয কদয়া, লফজ্ঞলপ্ত কদয়া َٗجَّؤ

ফরা, ঈলদ কদয়া, চানান, 

কদঔান, প্রওা ওযা to inform, to 

notify, tell, advise, let know, to 

shwo, to reveal (ػَٖة)  

 ٗجؼ                                                  ٗجٞء
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ََ ْٗجَؤ َ  ,IV ঢণয প্রদান ওযা, ফরা أ

ঈলদ কদয়া, চানান, কখালনা 

ওযা, to inform, to notify, tell advise, 

let know, announce (َٙة)  

ََ  V নুভান ওযা, ূফণাবা رََ٘جَّؤ

ওযা, বলফলযৎফাডী ওযা, নফী ফলর 

দাফী ওযা, নফীয ভঢ ওযা to 

predict, to forecast, to prophasey, 

to claim to be a prophet, pose as a 

prophet (ة)  

ََ زََ٘جَؤ ٍْ  X ঔফয ঘায়া, ঔফয اِ

কনয়া, লচজ্ঞাা ওযা to ask for 

news (َٙ٠ٛ)  

ََ ح ََْٗجؤ  স্পষ্ট ককারভার, লনঘু ব্দ 
faint noise, low sound 

ءََ ْٞ ح َُٗجٞءادَطَُٗجُ  বলফলrফাডী 
prophecy 

ْٗجََ ْٗجَبَءادَطَاِ بءَ اِ  লফজ্ঞলপ্ত, ঔফয, 

কমাকালমাক notification, 

information, communication 

ئَ رََ٘جَُّئادَطَرََ٘جَُّ  নুভান, ূফণাবা, 

বলফলযৎফাডী prediction, forecast, 

prophecy 

 

 কচান, চন্ান, to (َٗجَْذ(]ٕ[ََٗجَذََ

grow, to sprout, germinate 

 II কযাড ওযা, রাকান to plant َٗجَّذََ

(٠ٛ)  

ْٗجَذََ  IV ফন ওযা, কযান ওযা أَ

to germinate (٠ٛ)  

زََ٘جَذََ ٍْ  X ঘাল ওযা, রাকান to اِ

cultivate (٠ٛ)  

ذَ َٗجَْ  ঙূ্কলযাদ্গভ, কচান, ফৃলদ্ধ, 

লফওা,কাঙারা, ঘাযাকাঙ, 

রঢাগুল্ম, খা, ঙু্কয, ঈলদ্পদ 
germination, sprouting, growth, 

vegitation, plants, herbs, geass, 

sprout, plant 

خ ََْٗجزََ  ঈলদ্পদ, ঈদ্গভ, ঙু্কয, ঘাযা, 

ঘাযাকাঙ plant, sprout, shoot, 

seedling 

 ,ঈলদ্পদ, কাঙারা َٗجَبرَبدَطََٗجَبدَ 

plants, vegitation -  ََبدَٗجَبر  ঈলদ্পদ, 

রঢাগুল্ম plant, herb 

٢َ َٗجَبرَِ  কাঙারা ম্পলওণ ঢ, 

ঈলদ্পদফীদ pertaining to plants, 

botanist 
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َْٞ دَ َٗجَبِث٤ُْذَطََٗجُّ  কঙাঝ কভাঝা রাঠি, 

ভুকড, কদা, cudgel, blufgeon, club 

ْ٘جََ َٓ َ٘بثُِذَطَ ذَ َٓ  ঘাযালযান, নাণালয, 

ওলত্রভ নাণালয, ঘাযা ঈrাদলনয 

ওাঘরা, চন্স্থান, ঈৎ , ভূর, ৃলষ্টয 

ঈৎ plantation, nursery, hotbed, 

birthplace, fountainhead, origin, 

source 

ِج٤َْ ْ٘ ذَ رَ  কযান, ঘালওযড, ঘাযা 

কযান planting, cultication, 

seedbed planting 

ْ٘جَب زِ ٍْ دَ اِ  কযাঝন, ঘালওযড, চন্ান 
planting, cultivation, growing 

ََ خ ََٗبثِز  প্রচন্ generation 

ْ٘جََ زَ َْ ذَ ُٓ  ঘালওৃঢ, চন্ালনা, ফৃলদ্ধওৃঢ, 

রালরঢ, ুষ্ট, ালরঢ, ফাকান, 

নাণালয, ওলণড cultivated, grown, 

rsised, bred, plantation, nursery, 

culture 

 

 কখঈ কখঈ ওযা to (َٗجَْؼ(]ف[ََٗجَؼََ

bark (ػ٠ِ)  

 VI এলও লযয প্রলঢ কখঈ رََ٘بثَذََ

কখঈ ওযা, এওাধালয কখঈ কখঈ 

ওযা, to bark at each other 

ََٗ، ،ُٗجَبػ  ،ِٗجَبػ  ْجؼَ َٗج٤ِْؼ   কখঈ কখঈ, 

কুকুলযয টাও barking bay 

بػَ َٗجََّ  কখঈলখঈ ওাযী barker 

 

 ,লনলক্ষ ওযা (َٗجَْن(]ٗ[ََٗجَنََ

প্রঢযাঔান ওযা, ঔূলর কপরা, 

ফলষ্কায ওযা, ঢযাচয ওযা, 

নাভচাদা, লযলয় কপরা, ফাদ 

কদয়া, বঙ্গ ওযা, াযক ওযা 
to throw, to reject, castoff, expel, 

reputed, abandon, violate, default 

 (ا٠َٛ٠ُ)

جَّنََََٗ  II লনলক্ষ ওযা, প্রঢযাঔান ওযা, 

ঔূলর কপরা, ফলষ্কায ওযা, ঢযাচয 

ওযা, নাভচাদা, লযলয় কপরা, ফাদ 

কদয়া, বঙ্গ ওযা, াযক ওযা, 

নাফীম তঢযী ওযা to throw, to 

reject, castoff, expel, reputed, 

abandon, violate, default (ا٠َٛ٠ُ) 

to press grapes 

 ٗجو                                       ٗجن
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 ,III ৃণও ওযা, প্রঢযাায ওযা َٗبثَنََ

লফলযাধীঢা ওযা, ফাধা কদয়া to 

separate, to withdraw, to oppose, 

resist (ٙ)  

ْٗجَنََ َ  IV অঙ্গযু লা to press gerapes أ

(ٙ)  

 VI লফফাদ ওযা to be feuding رََ٘بثَنََ

ْٗزَجَنََ  VIII প্রঢযাায ওযা, ফাদ اِ

কদয়া, লঙলন লপযা to withdraw, 

to retire, retreat 

ْٗجََ ْجن َطََََٗبم َأ  লনলক্ষ, ঔালযচ, ফাদ, 

প্রঢযাঔযান, ঢযাক, অত্মভণড, 

লফচণ ন throwing away, 

discarding, rejection, renunciation, 

surrender, abandonment – ََْٗج َ بم َأ  
ল্প লযভান, ল্প, াভানয small 

amount, a little 

طَُْٗجنََ ح َُٗجَنَ   কঙাঝ ঝুওযা, ং, বাঙ্গা 

ং, প্রফন্ধ, কল্প, প্রঘাযত্র, কঙাঝ 

লফজ্ঞাড small piece, part, portion, 

fragment, article, story, pamphlet, 

leaflet, small advertisement 

طََٗج٤َِْ ْٗجِنَحَ  ن َأ  লযঢযি, ফাদওৃঢ, 

প্রঢযাহৃঢ, স্বীওৃঢ, ফালঢরওৃঢ 

cast off, discarded, rrejected, 

disowned, dismissed – ََْٗجِن َ ح َأ  ভদ 
wine 

بثِن َََٗ  কওন্ধলফভুঔ লি centrifugal 

force 

َْٞ ْ٘جُ م ََٓ  লযঢযি, ফাদওৃঢ, লনলক্ষপ্ত, 

লনফণালঢ, ফলচণ ঢ, লযঢযি লশু, 

লনযাশ্রয় ফযলি, ফললরঢ, 

স্মানীঢ, cast off, cast out, 

ddiscarded, banished, expelled, 

disowned, abandoned, foundling, 

neglected, -ْٕٝ٘جٞم  স্পৃয أُ
untouchabe 

 

 ,ঈলত্তারন ওযা (َٗجَْو(]ٗ[ََٗجَوََ

ঈঞান, ঈচ্চস্বলয ফরা, ঈচ্চস্বলয 

কান ওযা, কচাড কদয়া, লঘৎওায 

ওযা, অঢণ নাদ ওযা, to raise, 

elevate, to sing in a high pitch 

voice,to emphasis, to shout, 

scream 

ْٗزَجَوََ  VIII পুলর ঞা, কপরান to be اِ

swollen,to swell 

وَ َٗجَْ  ঈচ্চাযড , স্বযাখাঢ, কচাড, 

গুরুত্রৃ accentuation, accent, 

stress, emphasis 

 ٗجيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ                      ٗجو



99 

،ََٗجَِ ْٗجَبه  وَ أََٗبث٤ُِْو،َأََٗبثُِوَطَأَ  যাকায, 

ককারাফাডী, ঘারাখয, গুদাভ, 

ংযক্ষডাকায barn, shed, 

storeroom, warehouse 

ح ََْٗجَوادَطََْٗجوََ  ফীলঢ, ঈদ্গভ, কচাড, 

স্বযাখাঢ, ঈচ্চাযড, স্বযবলঙ্গ  
swelling, protuberance, 

accentuation, accent, tone – 

ادَْٗجوََ  স্বলযয ঈঞানাভা, অনলঢ, 

স্বযবলঙ্গ, ুয bend of voice, tone, 

cadence 

ْ٘جََ ِٓ َ٘بث٤ُِْوَطَ بهَ ُٓ  লভম্বয, ফিৃঢাভঞ্চ, 

কফলদ, লনলদণভঞ্চ, mimbar, dias, 

platform, rostrum 

َ٘جََ ِٓ َ٘بث٤ُِْوَطَ بهَ َٓ  নালডবুাঁ লড, ন্ত্র gut, 

intestine 

َطَِْٗجوََ ٌُ ًَ َٗجَبِه٣ْ ا  ফালঢ, অলরা, রন্ঠন 
lamp, light,lantern 

 

 াযওয নাভ (َٗجَْي(]ٗ[ََٗجَيََ

কদয়া, ফভাননাওয নাভ 

কদয়া,  ঈনাভ কদয়া to give a 

derisive name, insultaing name, to 

give surname 

 ,II াযওয নাভ কদয়া َٗجَّيََ

ফভাননা ওয নাভ কদয়া, 

ঈনাভ কদয়া to give a derisive 

name, insultaing name, to give 

surname 

َطَََٗ  ْٗجَبى  ْجيَ أَ  ডাওনাভ,উনাভ 

nickname,surname 

 

ٌََ ََخ،ََْٗجٌ(َ]ٗ[ََٗجَ  ঈচ্চাযন (َْٗج

ওযা,ফরা, to utter, speak 

ٌََ  ,II ঈচ্চাযন ওযা, ফরা, to utter َٗجَّ

speak 

 

ََِ  ঔনন ওযাভাটি ঔনন (َٗجَِْ(]ٕ[َٗجَ

ওযা, ঈন্িু ওযা, প্রওা ওযা 

ঔুলর যাঔা, ওফয ঔুাঁলড কঢারা  
to dig, to exacavte, unaearth, to 

exhume, to uncover, lay open, 

disclose 

ََِ II কঔাচা, নুন্ধান ওযা, কঢণَٗجَّ  

ওযা to burrow, to search, inquire 

 (ك٢)

ََٗ َِ ْج  ঔনন, ভাটি কঢারা, কঢণ ওযড, 

ঈলন্াঘড, নুন্ধান, প্রওা, 

ঈদ্ঘাঝন excavation, unearthinh, 

 ٗجؾَََََََََ                                        ٗج٘
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digging up, search, examination, 

disclosure, uncovering 

َُ َٗجََّ ب  ওফযঔননওাযী, কদ 

লঙনঢাআওাযী gravedigger, body 

snatcher 

َِ َٗج٤َِْ  ঈৎঔলনঢ, ঔননওৃঢ, ঔূাঁডা 
dug up, excavated 

َْٞ جُ ْٗ ،َأ َّخَ  ْٞ جُ ْٗ َ َطَأ ُِ َُ أََٗبث٤ِْ  ঔনন, ঔুাঁলড 

কফয ওযা ফস্তু excavation, 

exvavated object 

 

ََ٘ بٕ،َْٗج٘(َ]ٗ[ََٗجَ َٚ  স্পন্নন (َٗجَ

ওযা, ধওধও ওযা, স্পলন্নঢ ওযা, 
to beat, throb, palpitate 

 

ََ٘ ٗ(]ٕ[َٗجَ ْٞ  ,প্রফালঢ ওযা (َٗجُ

লনঃৃঢ ওা to run off, drain(water)  

َطَََٗ  ٗ ْٗجَب َ َ٘ أ ْج  ধওধও ওযড, 

স্পন্নন দ্রুঢ স্পন্নন, স্পন্নন 
throbbing, throb, pulsation, 

palpitation, pulse 

ََٚ خ ََْٗج  স্পন্নন, নাডীয স্পন্নন, 

pulsation, pulse beat 

ََٗ َ٘ بثِ  স্পন্ননওাযী, স্পন্ননওয, 

ধুওধুও ওাযী, ছডণা, ভূর প্রস্রফড 

pulsating, pulsative, throbbing, 

sspring, main spring 

ََٓ َ٘ ْ٘جِ  কম স্থালন হৃদললন্ডয 

স্পন্নন নুবফ ওযা মায় spot 

where heart beatid felt 

 

ََٜ َْٞٛ(]ٕ[]ٗ[ََٗجَ  লনকণঢ (َٗجَْٜ،ُٗجُ

য়া, কফয য়া, ঈৎালযঢ 

য়া, প্রফালঢ য়া    to 

gush out, sprout, well out,  

ََٜ  II কদালালযা ওযা, ঈা َٗجَّ

ওযা, বূর ধযা, ালন কফয ওযাto 

find fault, to carp, to scoff, to tap 

water 

ََٜ ْٗجَ َ  ,IV ালন লনকণঢ ওযান أ

অলফষ্কায ওযা(ালন, কঢর), 

ঈলয অনা, ঈন্িু ওযা (ঈৎ 

) to cause to gush out, to 

discover, to bring to surface,  to 

opeb up 

ََٜ جَ ْ٘ زَ ٍْ  X ালন ায়া, অলফষ্কায اِ

ওযা, ঈন্িু ওযা(ঈৎ ), 

অযন ওযা, লনকণঢ ওযা to find 

water, to discover(water, to 
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openup, to derive, extract , draw 

 (ػ٠َٖٛ)

ََٗ َٜ جَ  কবীযঢা, কবীয, কবীযঢভ, 

কওন্ধ, হৃদলন্ড depth, deep, the 

innermost, core, heart 

َُٜ  নাফাঢফাী the االَّٗجَبَٛطَاَُّ٘جَ

Nabteans 

٢َ َٗجَطَِ  নাফাঢীয় Nabatian 

ْ٘جََ زِ ٍْ َٛ اِ ب  অলফষ্কায, ঈদ্পাফন 
discovery, invention 

زََ َْ ُٓ َٜ جِ ْ٘  অলফষ্কাযও, ঈদ্পাফও 
discoverer, inventor  

ْ٘جَطََ زَ َْ بدُٓ  অলফষ্কাযভূ, ঈদ্পাফন 

ভূ discoberies, inventions 

 

 ,ঈণলর ঞা (َٗجَْغ(]ٕ[]ٗ[]ف[ََٗجَغََ

কফলক কফয য়া, প্রফালঢ য়া, 

ফা, ঈঞা, ফলয়া মায়া, 

ঈrালযঢ য়া(নদী) to well 

up, to gush, to flow, to rise, to 

spring, originate 

ْٗجَغََ  IV কফলক কফয ওযা, ঈণলর أَ

ঞা  to cause to gush out 

غَ َٗجَْ  কাঙ লফলল (ঢীয তঢযীয 

ওালঙ ফযফহৃঢ), ছডণা, ঈৎ a 

tree for making arrows, spring, 

source 

ْ٘جََ َٓ َطَ َ٘بثِغ  غَ َٓ  ছডণা, কূ, কপায়াযয 

ঈৎ , ছডণায ঈৎ , ঈৎলত্তস্থর 
sspringm, well, fountainhead, 

springhead, source, origin 

َْٞ جُ ْ٘ ع رََ٘بِث٤ُْغَطَرَ  ছডণা, ঈৎ , কূ 
spring, source, well 

ؽ،َْٗجؾ(َ]ٗ[َ]ٕ[َ]ف[ََٗجَؾََ ْٞ  ,ঈঞা (ُٗجُ

অঅলফবূণ ঢ য়া, াভলন অা, 

দৃযভান য়া, ঙডান, লফসৃ্তঢ 

য়া, ঈন্নঢ গুড ণাওা, 

ঈলিঔলমাকয য়া, ফযলঢিভধভী 

ভানুল য়া, প্রলঢবাফান য়া 
to rise, to emerge, to come jn sight, 

to spread, to have superior 

qualities, be distinguished, to bbe 

genius 

َْٞ ؽُٗجُ  তফলষ্ট, ভত্রৃ, কশ্রষ্ঠত্রৃ, লফলল 

কমাকযঢা, প্রলঢবাফান, প্রলঢবা, 
eminance, distinction, superior 

qualities, special faculties, talent, 

genius  

    ٗجغ                                                       ٗجغ

 



102 

بثِؾَ ََٗ  লফলষ্ট, ঈলিঔলমাকয, ঔানদানী, 

লফঔযাঢ, প্রলঢবাফান, outstanding, 

distinguished, talented, brilliant, 

genius 

اثُِؾَطََٗبثِـََ  َٞ خ ََٗ  এওচন ঈলিঔলমাকয, 

ঔানদানী, লফঔযাঢ  প্রলঢবাফান 

ভানুল, এও ওালফযও প্রলঢবা a 

distinguished, talented and brilliant 

man, a poetic genius 

جَنَ َْٗجن،َٗ  দ্ফ পর, দ্ফ পুর lotus 

blossom, lotus fruit 

ج٤َِْ ْٗ نَ أَثَبث٤ُِْنَطَأ  াঢলনয ফ্লাক্স 
distilling flask 

ٌََ خ ََٗجَ  াাড, লঠলফ, ফণঢ hill, 

hillock 

َََ  ঢীয লনলক্ষ ওযা, to(َْٗجَ(َ]ٕ[ََٗجَ

shoot arrow 

 

َََ  অদণ য়া, বার(َٗجَبَُخ(]َٕ[ََٗجُ

ভলনয য়া, ঈদায য়া, ঈচ্চ 

ফংলয য়া, ঈাঁঘু ভলনয য়া 
to be noble, generous, 

magnanimous, high born, high 

minded 

َطََٗ  ٍ َ،َِٗجَب  ٍ ْٗجَب َ ََ أ ْج  ঢীয arrows 

ََ َٗجَبَُخ ،َ ُْٗج  ভত্রৃ, ভমণাদা, অলবচাঢয, 

ঈচ্চদ ভমণাদা, কশ্রষ্ঠত্রৃ, প্রাধানয, 

অদণভনা, ঈচ্চভানলওঢা, 

ভানুবফঢা, দায়ঢা, nobility, 

nobleness, exalted rank, high-

mindedness, nobel-mindedness, 

ََٗ،َ  َ َطََٗج٤ِْ  ٍ ََ ُٗجَََلُء،ِٗجَب ْج  অদণফান, 

ভr, ঈন্নঢ, ভান, লবচাঢ, ঈচ্চ 

ফংলয,লফলষ্ট, ঈাঁঘুভনা, ঈদায, 

ঘভrওায, ভানুবফ, ভৃদ্ধ, 

ককৌযফালিঢ noble, exalted, 

distinguished, august, aristrocrat, 

high-born, noble minded, 

generous, excellentmsuperior, 

ssplendod, glorius  

ٍَ ُٗجََّ طَ،ب ،َٗجَّبَُخَ   َ ََٗبثِ  ٍ َٗجَّب ঢীযন্নাচ 
bowman 

 

ََٛخ،َٗجَْٚ(]ى[َ]ٕ[ََٗجَََٚ  ুলযলঘঢ (َٗجَب

য়া, ঈলিঔলমাকয, নাভওযা, 

লফঔযাঢ, to be well known, noted, 

renowned, famous 

 

 ভনলমাক কদয়া, ভলন (ََٗجَٚ(]ً[ََِٗجََٚ

যাঔা, নমলয কনয়া, চাকা, চাগ্রঢ 

 ٗجَٚ                                                  ٗجٚ
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ওযা to pay attention, to mid, note, 

to take notice, to wake up, awaken 

َٗجََََّٚ II ভনলমাক অওলণড ওযা, 

ঈলিঔ ওযা, লনলদ্দণ ওযা, ফলঢ 

ওযা, ফরা, ভলন ওলযলয় কদয়া, 

ঢওণ  ওযা, চাকান, ঈলদ্দপ্ত ওযা, 
to call attention, to poit out, to 

iindicate, to inform, tell, to remind, 

to warn, to wake, to alert,  

ْٗجَََٚ  IV চাগ্রঢ ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, to أَ

awaken, to arouse 

 ,V ফুছলঢ াযা, ফকঢ য়া رََ٘جَََّٚ

নুবফ ওযা, ঢওণ  য়া, 

লঘঢন য়া, চাগ্রঢ   য়া 

চাকন, জ্ঞান লপলয ায়া to 

realize, perceive, notice, be aware, 

to awake, be awaken regain 

conciousness, to be concious (َا٠ُ

 (ٍَػ٠ِ

ْٗزَجَََٚ VIII ঢওণ اِ  য়া, াাযায় 

ণাওা, ঢওণ  ণাওা, চাকান, কফাছা, 

ফকঢ য়া, নুধাফন ওযা, 

লঘঢন য়া, ভনলমাক কদয়া, 

ঈরলব্ধ ওযা, জ্ঞান লপলয ায়া 
to be cautous, to be on ones guard, 

to awaken, to note, realize, to 

regain consciousness (ٍَا٠َٛ٠ُ) 

ন্তদৃণ ُْٗجٚ َ লষ্ট, নুবফ, ুক্ষ্মদলৃষ্ট, 

ালন্ডঢয, কফাধ, ভভনলমাক, ঢওণ ঢা, 
insight, acumen, perception, 

sagacity, understanding, attention, 

alertness 

بُءَطََِٗج٤ْٚ ،ََٗ َٜ جِٚ َُٗجَ  ভান, অদণফান, 

ঈচ্চফংীয়, ঈলিঔলমাকয, লফলষ্ট, 

ঘভৎওায, লফঔযাঢ , নাভী, 

ঔযাঢনাভা, ফুলদ্ধম্পন্ন, লফঘক্ষড, 

লফঘাযলফাধ ম্পন্ন, noble, highborn, 

outstanding, eminent, 

distinguished, excellent,famous, 

renouned, celebrated, sensible, 

judicious 

ََٛ خ ََٗجَب  ম, ুনাভ, লফঔযাঢ ফযলি, 

ঈচ্চ দ ভমণাদা , ভত্রৃ, 

অলবচাঢয, ঢওণ ঢা, ফুলদ্ধ fame, 

renown, ccelebraty, ecalted rank, 

eeminance, nobility, vigilance, 

intelligence 

ََٜ ْ٘جَ خ ََٓ  ভলনালমাকওাযী টাও, 

ঈদ্দীডী অহ্বান, ঈলদ্রক, কপ্রযডা, 

ঈদ্দীনা call for attention, rousing 
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call, incitement, impetus, incentive 

 (ػ٠ِ)

ِج٤َْ ْ٘ ٚ َرَ  ঈদ্দীপ্তঢওযড, চাকযড, 

অলরাযড, ঈলত্তচন, ঢওণ যড, 

ফলঢওযড, লফজ্ঞলপ্ত,ঢণয,চখনয, 

খৃডয, ঈলদ, যাভণ, লনলদ্দণ, 

লনলদ্দণনা, কনাঝ, ভন্তফয, টীওা 
rousing, awkening, excitation, 

warning, notification, notice, 

information, abdomination, advice, 

counsel, instruction, annotation 

جُّٚ َرَََ٘  চাকযড, লনদ্রা, ঢওণ ঢা, 
awakening, wakefulness, alertness 

ْٗزِجََ بءَ اِ  ভলনালমাক, ভলনালমাকীঢা, 

ঢওণ ঢা, ঢওণ , দযূদলণঢা, 

হুাঁলয়ালয, মত্ন, াফধানঢা, লফজ্ঞলপ্ত, 

ঈদমান attention, attentiveness, 

vigilance, foresight, care, 

carefulness, caution, notice, 

observance- 

ِْٗزجَبءَِ  ভলনালমাকওালয, াফধালন ثِِب
attentively, crefully 

 ,ভৎ, ঈচ্চফংীয়, লফলষ্ট َٗبثِٚ َ

ুলযলঘঢ, ঈলিঔলমাকয, লফঔযাঢ, 

গুরুত্রৃূডণ noble, highborn, 

eminant, well-known, renowned, 

distinguished, famous 

ََ٘ جِّٚ َُٓ  চাগ্রঢওযড, ঈলত্তচও, 

ঢওণ ফাডী, ঢওীওযড, ঢওণ  

ওাযী, ঈলত্তচনা ৃলষ্টওাযী, 

ঈদ্দীও, awakening, rousing, 

warning, alerting, excitant, 

stimulant – َ٘جََّ بدُٓ  এরাভণ খলড, 

ঈদ্দীও, ঈলত্তচনাওয ফস্তু, 

ঈলত্তচনা ৃলষ্টওাযী, alarm cock, 

stimulus, stimulative agent, 

stimulant, excitant 

زَََ٘ جِّٚ َُٓ  চাগ্রঢ, লঘঢন, চাক,ঢওণ , 

লফলনদ্র awake, wakeful, alert, 

watchful 

ْ٘زََ جِٚ َُٓ  চাগ্রঢ, চাকলযঢ, ঢওণ , 

চাক, লফলনদ্র, ভলনালমাকী, লফঘক্ষড, 

াফধানী, াাযাওৃঢ awake, 

wakeful, alert, vigilant, watchful, 

attentive, careful, prudent, 

cautious, guarded 

 দযফঢী (َْٗجٞ،ُْٗجٞ(َ]ٕ[َ]ٗجٞ[ََٗجَب

য়া, দযূস্থ য়া, দলূয ডান, 

রক্ষযভ্রষ্ট য়া, প্রলঢলক্ষ ওযা, 

রাপাআয়া ঞা, নাযালচ য়া, 

 ٗجََََََََََََََََََََََََََََََََََََٞ     ٗجٞ
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লদ্রৃভঢ ওযা, ঙ্গলঢীন য়া, 

অিভডাত্মও য়া, ঙন্ন ওযা 
to be far away, to be distant, t   o 

miss, to bounce off, to be 

contradictory, to be offensive, to 

dislike 

َٕطََٗج٢َِ  ْٞ ْٗج٤َِبُء،ََٗج٤ُِّ َ  নফী, য়কম্বয أ

(অ), prophet 

 َ١ ِٞ নফুয়ঢ ম্পলওণ َٗجَ ঢ relating to 

prophet, Hazrt Mohammad(sm) 

ح َ َٞ  নফূয়ঢ, prophecy ُٗجُ

 ,কফভানান, লফযলিওয َٗبةَ 

রুলঘওয, কুৎলঢ improper, 

repungant, distasteful, ugly 

ََ ء،َْٗذء(َ]ف[ََٗزَؤ ْٞ ُ  ,ফীঢ ওযা ( ,ُٗز

পুরান, প্রালযঢ ওযা, লবলক্ষপ্ত 

ওযা, রক্ষডীয় য়া, স্পষ্ট য়া, 

ফীঢ য়া, ফুটি ঔলঘঢ ওযা,  to 

swell,to bulge, to protrude, project, 

stand out, to be prominent, 

protruberant, embossed 

 ,াায, লঠলফ, টিরা hill َٗزْؤَحَّ

elevation, hillock 

َْٞ ُ ءَ ُٗز  ফীলঢ, ফৃলদ্ধ, টিঈভায, ফাডলঢ 

ফধণন, প্রাযন, লবলক্ষ, ফীঢ 

ং, াাড, লঠলফ, টিরা swelling, 

growth, tumor, ourgrowth, 

protrusion, projection, 

protruberance, hill, hillok, elevation 

ارُِئََطَََٗبرَِ َٞ ئَ َٗ  কপারা, 

ফীঢ,ফৃলদ্ধপ্রাপ্ত, বালক্ষপ্ত, স্পষ্ট, 

ঈদ্গঢ, ফীলঢীর,ফীঢ, কুাঁ চ, ঈদ্গভ 
swelling, swollen, protruding, 

protecting, salient, protruberant, 

bulging, bulge, hump, 

protruberance 

ارُِئَطََٗبِرئََ َٞ خ ََٗ  লবলক্ষ, প্রালযঢ 

ফস্থা, লবলক্ষপ্তাফস্থা, ঈফৃলদ্ধ, 

ফলণ প্রাযন, ঈদ্গভ, ফীলঢ, কুাঁ চ, 

টিরা projection, protrusion, 

peominance, outgrowth, 

protruberance, hump, elevation 

 

ফন (শুয কবণ (ِٗزََبط(]ٗ[ََٗزَظََ ) 

ওযা, প্রফ ওযা (ূফাচ্চা), 

য ওযা, উৎাদন ওযা, ৃলষ্ট 

ওযা, ঈৎন্ন ওযা, নুযন ওযা, 

ংখটিঢ ওযা to bring forth, to 

bear, to proceed, to follow, to 

ensue (ٖٓ)   

 ٗزظ                            ٗزؤ
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ْٗزَظََ  IV ফন ওযা, অনা, ঈrন্ন أَ

ওযা, ঈrাদন ওযা, লনভণান ওযা, 

তঢযী ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা, 

ংখটিঢ ওযা, উরক্ষ, খঝনা to 

bear, to bring forth, generate, 

fabricate, create, provoke, to bring 

about  

ْ٘زَظََ زَ ٍْ  ,X কল ওযা, ভলফঢ ওযা اِ

লদ্ধান্ত ওযা, নুভান ওযা, 

অযন ওযা, লঘি, to gather, to 

infer, deduce, derive, trace, to 

conclude, 

ََ بطَ َٗز  ধাযড ওযড (শুয কবণ ) 

,ফন ওযড, প্রফ ওযড (শু 

ফাচ্চা), াফও, ফাচ্চা, bearing, 

throwing, littering, baby, litter, 

offspring 

خ ََٗزَبئُِظَطََٗز٤ِْغََ  পরাপর, লযডলঢ, 

কলপর, গুডপর, প্রবাফ, ঢাrক্ষলডও 

পরাপর, রাব, চণ ন, অয়, ঈrন্ন 

দ্রফয, লদ্ধান্ত, নুভান,লঞ্জওা, 

ফলণলঞ্জ  result, upshot, 

consequence , product, proceeds, 

gain profit, output, conclusion, 

almanc, calender – 

خَََٗز٤ِْغََ  (prep عو) ওাযলন, পলর, চনয 
because pf, due to,  lwing to, as a 

result of 

 ,লযঅলভ, পলর, ুঢযাং ثِبَُّ٘ز٤َِْغخَِ

ঢএফ consequently, hence, 

therefore 

ْٗزََ بطَ اِ  ৃচন, প্রস্তুঢওযড, ঈৎাদন, 

পরন,ঈৎাদন, ফডওযড, প্রচনন, 

ঈঞলঢ, ঘাল, অফাদ, ঈৎাদন 

ক্ষভঢা, ৃচন,ৃলষ্ট, পরাপর 
generation, making, manufacture, 

production, rearing, raising, 

breeding, growing, creating, 

creatipn, output 

زَِْ٘ ٍْ ْ٘زََاِ زِ ٍْ بطَ زَبَعبدَطَا  নুভান, 

লদ্ধান্ত, ঈংায, লযডলঢ 
inference. Conclusion, deduction 

برِظَ ََٗ  লযনাভ, লযভালপ্ত, পর, 

লযডলঢ, নূকাভী, অন্ন, 

অগুয়ান, অযড ওলয এভন, 

ঈদু্পঢ, পরাপর, তঢলযওাযও, 

প্রস্তুঢওাযও resultant, resulting, 

following, ensuing, peoceeding, 

deriving, arising, result, maker, 

producer 
 ٗزَََٖ               ٗزظ
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ْ٘زَُ َٓ َعبدَطَ ْٞ ْ٘زُ طَ َٓ ْٞ  ঈrন্ন দ্রফয, ৃলষ্ট, 

ওাচ, ঈrাদড product, creatipn, 

work, production 

ْ٘زِظَ  ُٓ  ধাযনওাযী, ফনওাযী, 

চন্দানওাযী, ঈrন্নওাযী, 

রাবচনও, পরদায়ও, ঈফণয, 

লদ্ধান্তওাযী, তঢযীওাযও, 

প্রস্তুঢওাযও, লযঘারও, ঙায়াঙলফয 

লযঘারও bearing giving birth, 

producing, fruitful, productive, 

fertile, conclusive, maker, 

manufacturer, producer 

ْ٘زَغََ  بدَ ُٓ  পরাফর, রাব, ণ্য, উৎন্ন দ্রব্য 

proceeds, returns, products 

زََ َْ ْ٘زِظَ ُٓ  তঢযীওাযও, ঈrাদও, 

লযঘারও maker, manufacturer, 

producer 

ػ،َٗزْؼ(َ]ٗ[َ]ف[ََٗزَؼََ ْٞ ُ  ,িযণ য়া]ُٗز

ঘুাঁয়াআয়া ডা to exudate, to ooze 

خ ََٗزْؾََ  ক্ষযড, য, exududation 

 

 ,ধযা, দঢৃ়ভুলষ্টলঢ ধযা (َٗزْو(َ]ٕ[ََٗزَوََ

দলূয যান, কচায ওলয দলূয 

কনয়া to grab, to grasp, to take 

away forcebly (٠ٛ) 

 

ََِ َ  ,কঝলন কফয ওযা (َٗزِْ(َ]ٗ[ََٗز

লনষ্ক্যন ওযা, কঢারা, লঙাঁডা, 

লঙলনলয় কনয়া, ভাযা, অখাঢ 

ওযা, to pull out, extract, to luck 

out, year out, to snatch away, to 

beat, strike 

ْ٘زََ ِٓ َُ ب  লঘভঝা, ন্না tweezer 

 

ع(]ٗ[َ]ٕ[ََٗزَغََ ْٞ ُ  ,ঈণলর ঞা (ُٗز

ফুদফুদাওালয ঈলত্থঢ য়া, 

লনংওাডাআয়া ডা, ঘুয়াআয়া ডা, 

কডাআয়া ডা, ঈঞান,ফন ওযা 
to well up, bubble up, trickle out, 

ooze out, dribble 

 

 কঢারা, কঝলন কফয (َٗزْق(َ]ٗ[ََٗزَقََ

ওযা, লঙাঁডা, to pluck out, pull out, to 

tear 

 ,II কঢারা, কঝলন কফয ওযা َٗزَّقََ

লঙাঁডা, to pluck out,pull out, to tear 

 ٗغت                                    ٗزٖ
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ََطَُٗزْلََ خ َُٗزَق   ঘুলরয ককাঙা, ল্প 

লযভান, াভানয লওঙু taft of hair, 

a small smount, a little  

 ঝানা, লঙাঁডা, কঢারা pulled َٗز٤ِْقَ 

out, torn out,plucked 

 

ََٖ َٗخ(]ٗ[]ً[]ى[َٗزِ ْٞ ُ  (َٗزَْٖ،َٗزَبََٗخ،ُٗز

দুণকন্ধমুি য়া, ঘান, লঘ 

মায়া to have an offensive smell, 

to decompose, be putrified 

ََٖ َّ  II ঘালনা, ঘলঢ কদয়া, to َٗز

render putrified, to caise to decay 

ََٖ ْٗزَ َ  ,IV  দুণকন্ধমুি য়া, ঘান أ

লঘ মায়া to have an offensive 

smell,to decompose, be puteified 

 َٖ ،َٗزْ  দকূণন্ধ, ঘড, ঘালড,ক্ষয় َٗزَبَٗخَ 
evil smell, rotting, pitridication, 

decay 

ََٗ َٖ زِ  দকুণন্ধমুি, ূাঁলঢকন্ধভয়, 

ঘা,াঙালড, ওৃড, ফলঔর stinking, 

evil smelling,rotten, 

putried,decayed, stingy, closefisted 

ََّ َ٘ز ُٓ َٖ  ঘা, যা,ুাঁলঢকন্ধভয় 

ক্ষয়প্রাপ্ত, চীডণ,লফওৃঢ pitrefied, 

rotten, decayed, decomposed 

 َٖ ْ٘زِ ُٓ  দকুণন্ধমুি, ঘা, ুাঁলঢকন্ধভয়, 

ক্ষয়প্রাপ্ত stinking, evil smelling, 

rotten, putrid, decayed  

 

 ঙলডলয় (َٗضَْو،َٗضََبه(]ٕ[]ٗ[ََٗضَوََ

কদয়া, লঙাঁ ঝান, কলদয করঔা to 

disperse, to scatter, to write in 

prose (ػ٠َٛ٠ِ) 

 II ঙলডলয় কদয়া, লঙাঁটিলয় َٗضَّوََ

কদয়া to disperse, to strew about 

(٠ٛ) 

 ,VI ঙলডলয় ডা, ঙডান رََ٘بصَوََ

লফলক্ষপ্ত ওযা, লক্ষপ্ত য়া, লড 

মায়া to be dispsrsed, be scatter, 

to scatter, disperse, to fall out 

ْٗزَضَوََ  ,VIII ঙলডলয় ডা, ঙডান اِ

লফলক্ষপ্ত ওযা, লক্ষপ্ত য়া, লড 

মায়া to be dispsrsed, be scatter, 

to scatter, disperse, to fall out 

ضْوَ ََٗ  ঙডান, লঙাঁ ঝান, লফলক্ষপ্তওযড, 

কদয scattering, dispersal, 

dispersion, prose 
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َٗضَْوح ََٗضََوادَطَ িুদ্র ং, ঝুওযা, ঔন্ড 

tiny pieces – َٗضََوادচুনকও াণয 

spangle(on dress)  

١َ َٗضْوَِطََبدَٗضِْو٣ََ  কদয, কদযভয়, কলদয, 

কঙাঝ, কু্ষদ্র, নুলিঔয, ভানয, prose, 

prosic, in prose, small, little, 

insignificant, petty, - ََبدَٗضِْو٣  লফলফধ, 

নযানয sundries, miscellany 

ََ بهَ ُٗض  লফলক্ষপ্ত ঝুওযা, বাভান 

লচলনল,কঙাঝ ঝুওযা, scattered 

fragments, floating particles, tinny 

pieces 

وَ َٗض٤َِْ  লফলক্ষপ্ত, ঙডান scattered, 

dispersed 

بصُوَ رَََ٘  ঙডান dispersion 

َْٞ ُ ْ٘ض هَ َٓ  লফলক্ষপ্ত, লঙঝান, অলওডণ, 

কদযভয়, কদয, রফঙ্গকন্ধী রার 

পুলরয কাঙ, ুকন্ধী পুলরয 

কাচscattered, dispersed, peosic, 

prose, wall flower, gillyflower 

زَََ٘ بصِوَ ُٓ  লফলক্ষপ্ত scattered 

 

 ম্ভ্রান্ত য়া, ঈচ্চ (ََٗغبثَخ(]ى[ََُٗغتََ

ফংীয় য়া, ম্ভ্রান্ত য়া, ভr 

য়া, লফলষ্ট য়া, ঘভrওায 

য়া, ঈাঁঘুভনা য়া, ঈদায 

য়া, ভানুবফ য়া  to be 

noblebirth, be highborn, 

aristocratic, noble, distinguised, 

excellent, highminded, generous 

َْٗغتََ  IV ম্ভ্রান্ত য়া, ঈচ্চ ফংীয় أَ

য়া, ম্ভ্রান্ত য়া, ভr য়া, 

লফলষ্ট য়া, ঘভৎওায য়া, 

ঈাঁঘুভনা য়া, ঈদায য়া, 

ভানুবফ য়া, চন্ কদয়া, 

প্রফ ওযা, কলবণ  ফন ওযা, চন্ 

কদয়া, লঢা য়া to be of 

noblebirth, be highborn, 

aristocratic, noble, distinguised, 

excellent, highminded, generous 

ْٗزََغتََ  VIII লনধণাযন ওযা, ঙন্ন اِ

ওযা, কনয়া to select, to choose, 

to pickup 

َْ٘غتََ زَ ٍْ  X লনধণাযন ওযা, ঙন্ন اِ

ওযা, কনয়া to select, to choose, 

to pickup 

تٗغ  ٗغل                                      
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تَ َٗغَْخ ،َُٗغجََ  ঈন্নঢ ঘলযত্র, ঈাঁঘু ভনা, 

ঈদায, ভানুবফ noble, high 

minded, generous, magnaminous 

خ َََٗغبثََ  ভত্রৃ, অলবচাঢয, ঈচ্চফংলয, 

ঈচ্চভমণাদা, তফলষ্ট, কশ্রষ্টত্রৃ, ফডত্রৃ, 

লযূডণঢাnobility, nobleness, noble 

descent, excellence, perfection 

ْٗغََ َطََُٗغجَآءَُ،بةَ أ تَ َِٗغ٤َْ،ُُٗغت   লবচাঢ 

ফংলয, ঈচ্চফং, বার ফংদূ্পঢ, 

ভr,লফলষ্ট, ম্ভ্রান্ত, ঘভrওায, ফড 
of noble breed,high born, of noble 

descent, noble, distinguished 

কুাঁ) ّٗغبةَ  চয়ারা ঈলঞয) ঘারও, 

ংফাদফাও dromedary rider, 

courier 

ْٗزِغََ بةَ اِ  ঙন্ন, লনফণাঘন, choice, 

selection 

 

 ,পর য়া (َٗغََبػ،ُٗغَْؼ(]ف[َََٗغؼََ

বারবালফ অা, বারওযা, পর 

য়া, ওৃঢওামণ য়া, া ওযা, 
to be successful, to come off 

well,tosucceed, to be successful,to 

pass 

ؼََ  II পর ওযা, পর লঢ َٗغَّ

কদয়া, ললদ্ধরাব ওযা to give 

success, to let succeed,to make a 

success 

َْٗغؼََ  IV পর ওযা, পর লঢ أَ

কদয়া, ললদ্ধরাব ওযা to give 

success, to let succeed, to make a 

success (َٙ٠ٛ)   

ؼَ ُٗغَْ  নুকুর, পর, ঔুীওয 

ভালপ্ত, াপরয, বার গ্রকলঢ 
favorable, successful outcome, 

success, good progress 

بػَ َٗغََ  নুকুর, পর, ঔুীওয 

ভালপ্ত, াপরয, বার গ্রকলঢ 
favorable, successful outcome, 

success, good progress 

 ঠিও, বার(ঈলদ) َِٗغ٤ْؼَ 
sound, good 

َْٗغبػَ   পরঢা success اِ

بِعؼَ ََٗ  পর, লঢিান্ত, ওৃঢওামণ 
successful, having psssed 

 

 াাময ওযা, ায়ঢা (َٗغَْل(]ٕ[َََٗغلََ

ওযা, াল দাাঁডা, to help, toassist, 

stand by 
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 খাভা to sweat (َََٗغل(]ً[ََِٗغلََ

لََ  ,II ালচলয় যাঔা, অাঁঘড়্ন َٗغَّ

লঘরুডী ওযা to furnish, to comb 

 III াাময ওযা, ভ্রভন ওযা َٗبَعلََ

(অযফ বূলভ) to assist, to travel 

highland (Arabia)  

َْٗغلََ  IV াাময ওযা, ভ্রভন ওযা أَ

(অযফ বূলভ) to assist, to travel 

highland (Arabia)   

َْ٘غلََ زَ ٍْ  X াাময ঘায়া, ভুি اِ

য়া to ask for help, to take 

liberties 

طَََٗ ْغل َََٗغبكَ   ঈঘুবূলভ, ভারবূলভ, 

নাচদ্ (অযফ বূলভ), highland, 

plateau, Nejd(Arab)  

١َ َْٗغلَِ  নাচদফাী, native of Najd 

 ,াাময, ায়ঢা َْٗغلَادَطََْٗغلَح َ

অশ্রয়, ৃষ্ঠলালওঢা, ংওঝ, চরুযী 

ফস্থা, ওাঠিডয, মন্ত্রন্, দদুণা, া, 

ভ্রুলক্ষীডঢা help, aid, 

assistance, crisis, emergency, 

difficulty, distress, courage, 

undauntness  ََادَْٗغل - ায়ও, 

লঢলযি লি auxiliaries, 

reinforcents 

بك َِٗغََ  ঢযফাযী ছুনালনায  কব্লল্ট 
sword belt 

بك ََٗغََّ  অফাফ তঢযীওাযী, 
upholsterer 

  ,অফাফ তঢযীওাযীয কা َِٗغبكَح َ
upholsterer‘s trade 

ِْ٘غ٤ْل َ   ,অফাফ তঢযীওাযী ওযড رَ

upholstering 

 

 ফায ফায নুলযাধ (َْٗغن(َ]ٗ[َََٗغنََ

ওযা, ঈঢযি ওযা, লচদ ওযা 
importune, abrade 

َ٘بِعن َ َٓ  কন্ধভুললও moles   

اِعنَُطَََٗ َٞ بِعل ََٗ  কলড (দন্ত), molar 

 

 ,কঔাদাআয়া ওঝা, ঔুদা (َْٗغو(َ]ٕ[َََٗغوََ

ক্ষদনওযা, ভঢর ওযা to hew, 

carve, plane 

وَ َٗغَْ  কযভ, লদলনয কযভ heat, hot 

of the day 

َٕطََٗغََ ْٝ بهَ ََٗغبُه  লভলস্ত্র, ওালঞয লভলস্ত্র, 

অরভালয প্রস্তুঢ ওাযও, 

ccarpenter, cabinet maker 

 ٗغي                                                   ٗغل
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بهَ ُٗغََ  ূত্র, ভূর, ফং, ককাডা, লওড 
origin, descent, stock,root 

ح ََُٗغبهََ  ওাঞ ভুন্ডন ওযা wood 

shaving 

ح ََِٗغبهََ  ওালঞয ওাচ, carpentary 

َْ٘غوَ  ِٓ َ٘بِعُوَطَ َٓ  কযডদা, ওাঞ ভৃড 

ওযায মন্ত্র plane 

َْ٘ ََْٓٞ هَ ُغ  ওলওর, ওলওলরয ঘাওা, 

ালন কঢারায ঘি, ওালঞয ওাচ, 

ভৃডওযড, pulley, sheave,water 

wheel, wood work, paneling 

 

 ,ম্পন্ন য়া (َََٗغي(]ً[ََِٗغيََ

ওমণওযী য়া, ভাপ্ত য়া, 

লচণ ঢ য়া to be carry out, to  

be accomplished, be completed 

 

 ম্পন্ন ওযা, ারন (َٗغَْي(]ٕ[ََٗغيََ

ওযা, ওামণওযী ওযা, অদায় ওযা 
to carry out, to execute, to realise 

يََ  ,II ম্পন্ন ওযা, ারন ওযা َٗغَّ

ওামণওযী ওযা, অদায় ওযা, ূডণ 

ওযা, নুলভাদন ওযা, ঈত্তয কদয়া 

to carry out, to execute, to realise, 

to fullfil, to grant, to answer 

َعيَََٗب  III মুদ্ধ ওযা, লফফাদ ওযা, 

ংখণ ওযা to fight, to battle, 

strugle 

َْٗغيََ  ,IV ম্পন্ন ওযা, ারন ওযা أَ

ওামণওযী ওযা, অদায় ওযা , 

ওযা, ূযড ওযা to carry out, to 

execute, to realise, to do to perform 

َْ٘غيََ زَ ٍْ  X ূযড ওযলঢ ফরা, ারন اِ

ওযলঢ ফরা (প্রলঢজ্ঞা), to ask 

for fulfillment 

َطََٗغَْ يَ ََٗغبى   ওামণওযী ওযড, 

ফাস্তফায়ন, অদায়ওযড, 

ম্পন্নওযড, ূডণঢা ,চণ ন, 

ূডণওযড, ম্পাদনওযড execution, 

implimentation, realization, 

completion, consummation, ach 

ievement, fulfillment, discharge 

ِْ٘غ٤ْيَ  َ،َرَ َْٗغبى   ,ওামণওযী ওযড اِ

ফাস্তফায়ন, অদায়ওযড, 

ম্পন্নওযড, চণ ন, ূডণওযড, 

ম্পাদনওযড execution, 

implimentation, realization, 

 ٗغٌََ                                         ٗغو
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completion, consummation, ach 

ievement, fulfillment, discharge 

َ٘بَعيََ ُٓ ،َ ح َرََ٘بُعي   মুদ্ধ, ংখণ, 

লফলযধীঢা, ত্রুঢা fight, struggle, 

enmity 

بِعيَ ََٗ  ভাপ্ত, ূডণ, ফ, মূ্পডণ, 

লযূডণ, ফণাঙ্গুন্নয  completed, 

full, total, whole, entire, complete, 

indefectible 

َْ٘غَياد ُٓ অজে ন, াপরয successes, 

attainments 

 

ٌََ ٍََخ(]ى[ََُٗغ  ,লফত্র য়া (ََٗغب

লযচ্ছন্ন য়া, ভয়ারা য়া, 

যংধযা, ওরলঙ্কঢ য়া to be 

impure, uunclean, dirty, stained, 

tinted 

 

ٌََ  ,লফত্র য়া (َََٗغٌ(]ً[ََِٗغ

লযচ্ছন্ন য়া, ভয়ারা য়া, 

যং ধযা, ওরলঙ্কঢ য়া to be 

impure, uunclean, dirty, stained, 

tinted 

ٌََ  , II লত্র ওযা ভয়রা ওযা َٗغَّ

দলুলঢ ওযা, যলঙ্চঢ ওযা, দাক 

ওযা, লফওৃঢ ওযা to make 

impure,to soil, dirty, pollute, 

contaminate,  

ٌََ َْٗغ َ  IV লত্র ওযা ভয়রা ওযা أ

, দলুলঢ ওযা, লঙ্চঢ ওযা, দাক 

ওযা, লফওৃঢ ওযা to make 

impure, to soil, dirty, pollute, 

contaminate, 

ٌََ  V লফত্র য়া, দলুলঢ رََ٘غَّ

য়া, লযচ্ছন্ন য়া, ওরুললঢ 

য়া, ওরলঙ্কঢ য়া, দাক ডা, 
to be impureed, unclean, soiled, 

polluted, contaminated, stained,  

ََٗ، ٍَخَ  ٌَ ََٗغب َغ  লফঢণ ঢা, 

লযচ্ছন্নঢা, লৌঘ, ভয়রা, ওরুল, 

ভালরনয, impirity, uncleanliness, 

ddirt, filth 

َطَ  ً َْٗغب ٌَ ََٗأَ ِغ  লফত্র, দলুলঢ, 

লযচ্ছন্ন, ওরুললঢ, impurity, 

uunclean, polluted, soiled, dirty, 

filthy 

َ،َ  ٌ ٌَ ََِٗٗغ٤ْ ِغ  নালযাকয, প্রাডনাও 

ুঔ, incurable, fatal (disease) 

ِْ٘غ٤َْ ٌَ رَ  ভয়রাওযড, কনাংযাওযড, 

দলুলঢওযড, দলুড, লফত্রওযড 

 ٗغْ                         ٗغٌ
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soiling, sullying, contamination, 

pollution 

 

ع،َٗغَْغ(]ف[َََٗغغََ ْٞ  ঈওাযী (ُُٗغ

য়া, ওালচয য়া, রাবচনও 

য়া, to be useful, to be benificial, 

to be saluatatory 

غََ  II ঈওাযী য়া, ওালচয َٗغَّ

য়া, রাবচনও য়া, to be 

useful, to be benificial, to be 

saluatatory 

 

َْٗغغََ  IV ঈওাযী য়া, ওালচয أَ

য়া, রাবচনও য়া, to be 

useful, to be benificial, to be 

saluatatory 

ْٗزََغغََ  VII অশ্রয় কনয়া, যডাণী اِ

য়া, অশ্রয় ফা লফশ্রাভ ঘায়া 
to take refuge, to take resot, to 

seek rest 

َْ٘غغََ زَ ٍْ  X লফশ্রাভ ঘায়া to seek اِ

rest 

غَْ َٓ ع َطَ ْٞ غَ ُُٗغ  িী, কঙাঝ গ্রাভ 
village, small village 

خ َؼََُٗغَْ  ঔালদযয লিলড, search for 

food 

غَ َِٗغ٤َْ  ঈওালয, ওালচয, স্বাস্থযওয, 

useful, benificial, healthful 

 ,ঈওালয, ওালচয, স্বাস্থযওয َٗبِعغَ 

useful, benificial, healthful 

ْ٘زََغغَ  ُٓ  যডাণী, লফলনাদন কওন্ধ, 

স্বাস্থয লনফা, াাঢার refige, 

recreation center, sanatorium 

َطََٗغََ قَ َِٗغبف   ফালরয াাড, ফাধ, 

লযঔা, hill, dam, ditch, levee 

خ َََٗغلَبدَطَََٗغلََ  ছুনন্ত ফালঢদানী, 

ছাড ফালঢ, দযুলঢ chandelir, luster 

 

َََ  ,চন্দান ওযা )َْٗغَ(َ]ٕ[َََٗغ

য়দা ওযা, লঢা য়া to beget, 

to father (ٙ) 

َطََٗغَْ  ٍ َْٗغب ََ أَ  ন্তান, ন্তান ন্তলঢ, 

ফংধয, কঙলর, ফংধযকড, 

ooffspring, descendant, son, 

progeny 

َطََِٗغ٤َْ  ٍ ْٞ ََ ُُٗغ  ফাকালনয খা 

লফলল, াঔাঢা garden grass, 

herbage 

ْٗغََ َََُْٗغََلُءََََّأَ  ফড ুন্নয 

কঘাঔলফলষ্ট, ফড প্রস্ত কঘাঔ, লঘড 
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(ক্ষঢ) large eyed, large wide 

(eye)  

ْ٘غََََٓ ِٓ َطَ َُ ََ َ٘بِع  ওালস্ত, ওালঘ sickle, 

hook 

َْ٘غَِخ َ َٓ  বীা vise 

 

ََْ َّْٞ(]ٕ[َََٗغ  ,ঈলদঢ য়া (ُُٗغ

অলফণবূঢ য়া, দৃযভান য়া, 

ঈদয় য়া, শুরু ওযা, পর 

কদয়া, নুযন ওযা, খঝা, 

গ্রয য়া, অযন ওযা, 

ঈrন্ন ওযা, রাপ কদয়া to 

appear, to reise, begin, to result, to 

ffollow, ensue, arise, proceed, 

derive, originate, spring 

ََْ  ,II নক্ষত্র মণলফক্ষড ওযা َٗغَّ

ঢযওাযালচ কদলঔ বলফলযr কননা 

ওযা, কচযালঢল লফদযা ঘঘণ া ওযা, 

লওলস্তলঢ অদায় ওযা to observe 

stars, to predict future froms stars, 

practice astrology, to pay 

installments 

ََْ  V নক্ষত্র মণলফক্ষড ওযা, নক্ষত্র رََ٘غَّ

কদলঔ বলফলযৎ ফরা, to observe 

stars, to predict future from the 

stars 

ّ َطََٗغَْ ْٞ َْ ُُٗغ  লওলস্ত, অংলও অদায়, 

installment, partial payment -  ب ًٓ  ٗغٞ
লওলস্তলঢ in installment 

ّ َطََٗغَْ ْٞ ْ ،ُُٗغ ُْٗغ َْ أ  নবলস্থঢ ফস্তু, 

ঢাযওা, বাকয ঢাযওা, নক্ষত্রুন্চ, 

ঢাযওাগুচ্ছ, রঢাাঢা, াঔাঢা 
celestial body, star, lucky star, 

galaxy, herbs 

ََٔ بدَطََْٗغ َٔ خ ََْٗغ  ঢাযওা, ঢাযওালঘহ্ণ 
star, asterisk 

َِٔ ٢َ َْٗغ  ঢাযওা ম্পলওণ ঢ, লওলস্তলঢ, 

লওলস্ত লফলয়ও pertaining to stars, 

in installment, ralating to 

installment 

ََٔ خ ََُٗغ٤ْ  কঙাঝ ঢাযওা, small star 

ََ٘ ُٓ َٕطَ ْٞ ُٓ ب َْ َٗغَّ َّ ،َٗغَََّّغِ ب  কচযালঢলফণদ 
astrologer 

ْ٘غََ َٓ َْطَ َ٘بِعّ َٓ َْ  ূত্র, ঈৎ, বান্ডায, 

কঢণ  source, origin, mine, pit 

 َ٢ ِٔ َْ٘غ َٓ ঔনন ম্পনওে ত , mining (in 

compound)  

ْ٘غَِ َْ ٤َْرَ  কচযালঢলফণদযা astrology  

 َّ ْٞ ُْ٘غ َٓ তাযওামুক্ত stared 

 ٗغٞ                                                   ٗغْ
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 (َٗغَْٞ،َٗغََبء،َٗغََبح(]ٕ[َ]ٗغٞ[ََٗغََب

অত্মযক্ষা ওযা, যক্ষীঢ য়া, 

ালরয় মায়া, লনষৃ্কঢ য়া to 

save one self, to rescures, to get 

away, be delivered 

٠َٗغََّ  II লনষৃ্কলঢ কদয়া, যক্ষা ওযা, 
to save, to deliver, to rescue  

٠َٗبعَََ  III ওানাওালন ওযা, অস্থা 

যাঔা, ওায  ঈয লফশ্বা যাঔা 

to whisper, to entrust ( ٙ)  

ْٗغََ ٠أَ  IV লনষৃ্কলঢ কদয়া, যক্ষা ওযা, 
to save, to deliver, to rescue 

٠رََ٘بعََّ  VI যষ্পয ওানাওাতন ওযা, 

খতনিবান্ডফ আন্ডরাচনা ওযা, ক্ষকানীয তফলয 

তফতনভয ওযা, ভতাভত তফতনভয ওযা to 

whisper each other, to cconverse 

inimately, to exchange secreets, to 

exchange ideas 

ْ٘غََ زَ ٍْ ٠اِ  X ভুি য়া, যক্ষা ায়া, 

রায়ন ওযা, to save one self, to 

escape (ٖٓ) 

ًغبََٗ  ঈদ্ধায, ভুলি, লযত্রান 
deliverance,release, rescue 

 ,লযত্রান, রায়ন, ঈদ্ধায ََٗغبح َ

ভুলি, লনযাত্তা esce, flight, 

deliverance, rescue, safety 

ََٗ َٞ ْغ  ভর, লফষ্ঠা, excrement 

ََٞ ح ََِٗغبء َطََْٗغ  টিরা, ঈাঁঘু চলভ, 

elevation, upland 

َٟطَََٗ َٝ ََٟٗغب َٞ ْغ  ককানীয় 

অলরাঘনা, ককান ওলণাওণন 
confidential talks, secret 

conversation 

طََٗغَِ ِْٗغ٤َخَ  ٢َ أَ  ককাড, লফশ্বাবাচন, 

ন্তযঙ্গ ফনু্ধ, ঔা secret, 

confidant, intimate friend 

َْ٘ ًغ٠َٓ  লনযাত্তা, চালভন safety, 

security 

ْ٘غََ َٓ َ٘بط ََطََ بح ََٓ  লনযদ স্থান, 

কফলস্ত, অশ্রয়স্থান, লনযাত্তা, যক্ষা, 

ঈদ্ধায, লযত্রাড, লনস্তায safe 

place, haven, refuge, safeguard, 

protection, salvation 

ِْ٘غ٤ََ خ َرَ  ঈদ্ধায, লযত্রাড, লনষৃ্কলঢ 
rescue, salvation,  

َ٘بعََ بح َُٓ  ককাড অলরাঘনা, ককানীয় 

ওণা secret cnversation 

ََ٘ ظ َُٓ  ঈদ্ধাযওাযী, যক্ষা ওাযী, 

ত্রাডওঢণ া rescuer, ssavior, 

deliverer 

                                 চরন্ডফ……  

 ٗؾوَََََََََََََََََََََََََََََ                  ٗغٞ
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 ,ওাাঁদা (َٗؾَْت،َِٗؾ٤َْت(َ]ٗ[]ف[َََٗؾَتَ

লফরা ওযা to weep, to wail 

ْٗزََؾتََ  VIII ওাাঁদা, লফরা ওযা to اِ

weep, to wail   

تَ َٗؾَْ  িন্নন, ওাাঁদা, ওওালন, 

অঢণ স্বয, ককাগান, লফরাওযড , 

াাওায ওযড, ভয়, ওার, লওঙু 

ভয়, লফযলঢ, ভৃঢুয weeping, 

crying, sobbing, sighing, moaning, 

wailing, time, period, term, span, 

interval, death 

تَ َِٗؾ٤َْ  ঈচ্চস্বলয িন্নন, লফরা, কঔদ 
loud weeping, wailing, lamentation 

 কওাাআয়া (َْٗؾذ(َ]ٕ[َ]ٗ[َََٗؾذََ

ওাওা, কওলঝ লফনযস্ত ওযা (ওাঞ, 

াণয), ভঢর ওযা, ভৃড ওযা, 

লঙ্কঢ ওযা, কঔাদাআ ওযা, ফাঝালর 

লদলয় কঔাদাআ ওযা, বাস্কমণ ওযা, 

ভুলঢণ  ওযা to hew, dress, plan, 

smooth, to carve, cut out, chisel, 

sculpture, 

بدَ َٗؾََّ  বাস্কয sculptor, 

خ َََٗؾبرََ  ভুণ্ডড, ঙাাঁঝাআ, ঘঝা, ওালঞয 

পার shaving, paring, splinters, 

slivers 

َْ٘ ِٓ َ٘بِؽُذَطَ ذَ ؾَََٓ  ফাঝালর, কঙলন 
chisel 

 

 চলফ ওযা, ঢযা ( َٗؾَْو(]ٕ[َََٗؾوََ

ওযা (শু) to slaughter, kill 

 VI মুদ্ধ ওযা, এলও যলও رََ٘بَؽوََ

ঢযা ওযা, এলও যলও কুলঘ 

কুলঘ ওলয ওাঝা to kill each other 

ْٗزََؾوََ  VIII অত্মঢযা ওযা, পুঝা اِ

য়া (চাাচ) to suicide, to be 

leaked 

وَ َٗؾَْ  ঢযাওযড, চলফওযড, killing, 

slaughtering 

َطََٗؾَْ ه  ْٞ وَ ُُٗؾ  ফুলওয ঈলযয ং, 

করা upper part of the chest, throat 

،َِٗؾَْ وَ ََٗؾبِه٣ُْوطَِْٗؾِو٣ْو   দক্ষ, কুরী, 

লফাযদ, লবজ্ঞ skilled, proficient, 

versed, experienced 

َ،َِٗؾ٤ْوَ  ه  ْٞ ُْ٘ؾ َٓ  লনঢ, চলফওৃঢ, 

killed, slaughtered, 

 ٗؾََََََ                                     ٗؾو
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ْ٘ؾََ وَ َٓ  করা, খাড throat, neck 

ْٗزِؾََ بهَ اِ  অত্মঢযা suicide 

ْ٘زَِؾوَ  ُٓ  অত্মঢযা suicide 

ح ََِٗؾ٤ْيََ  প্রওৃলঢ, প্রাওৃলঢও লফনযা 
nature, natural disposition 

 

ٌََ  ুঔী ওযা, বাকয (َْٗؾٌ(َ]ف[َََٗؾ

ঔাযা য়া to make unhappy, 

 

ٌََ َ،ََِٗؾ ٌَ ٍَخ(َ]ى[]ً[ََُٗؾ ْٞ ٍَخ،ُُٗؾ  (ََٗؾب

দবুণ াকযফান য়া, বাকয ঔাযা 

য়া, লফদগ্রস্ত য়া to be 

unlucky, ill-fated 

ٌََ  II ঠাাঁওা, ঢাভা লদলয় কভাডান َٗؾَّ

to cover, to coat with copper (٠ٛ)  

َطََٗ  ً ْٞ ٌَ ُُٗؾ ْؾ  দবুণ াকয, দলূমণাক, দদুণা 
misfortune, disaster, calamity 

ََٗ،  ٌ ٌَ َْٗؾ ِؾ  ঢবাকা, বাকযীন, 

শুব, দদূণাচনও দবুণ াকা, 
unlucky, luckless, omious, ill fated 

ًَ َٗؾََّ ب  ঢাভায ওালযকয 
coppersmith 

ًَ ُٗؾََ ب  ঢাভা, কঙাঝ ভুদ্রা copper, 

small coin 

ََ٘ َٓ ٌَ بِؽ  শুব খঝনা omnious 

event 

َْٞ ُْ٘ؾ َٓ ًَ  বাকযীন, দবুণ াকা, luckless, 

ill-fated 

 ,াঢরা য়া (ََٗؾبكََخ(]ى[ََُٗؾقََ

ওৃওায় য়া, ারওা াঢরা 

য়া to be thin, sslim, slender 

َْٗؾقََ  ,IV াঢরা ওযা, দফুণর ওযা أَ

শুওান to make thin, debilitate, 

weaken 

خ َََٗؾبكََ  দনঢা, স্বল্পঢা, ক্ষীডঢ, ওৃঢা, 

দফুণরঢা, ীডণঢা , 

leanness,thinness, sslenderness, 

slimness, emaciation 

ََطَََِٗؾ٤َْ قَ َُٗؾلَبُء،َِٗؾبف   াঢরা, ওৃ, 

ক্ষীড, লস্থায, দফুণর, ললণর, ীডণ 
thin, slim, slender, lean, enervated, 

debiliated, emaciated 

َََ َََ،ََُٗؾ َََ،ََِٗؾ ٍَْٞ(]ف[َ]ٕ[]ً[]ى[ََٗؾ  ীড(ُُٗؾ

য়া, শুলওলয় মায়া, চন 

াযালনা, ীডণ য়া to be 

emaciated, to waste away, lose 

weight, grow thin 
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َََ  দান ওযা, ঈায ( ُْٗؾَ(َ]ف[َََٗؾ

কদয়া, অলযা ওযা, লবমুি 

ওযা (লভণযা), কভাযানা কদয়া 
to doanate, to present, to ascribe, 

to impute, to make dowary 

َََ َْٗؾ َ  IV ীডণ ওযা, দফুণর ওযা, to أ

make emaciated, thin, enervated 

(ٙ)  

َََ  ,V লনযয ওাচ দালফ ওযা رََ٘ؾَّ

অলযা ওযা (লনলচয), কফঠিও 

নুভান ওযা, গ্রন ওযা (ধভণ), 

ঊড ওযা, দত্তও গ্রন ওযা, 

(লফলদী বালা) কঔা to claim 

for self, to aascribe, to assume, to 

embrace, to borrow, to adopt, to 

take over 

َََ ْٗزََؾ  VIII লনযয ওাচ দালফ اِ

ওযা, অলযা ওযা (লনলচয), 

কফঠিও নুভান ওযা, গ্রন ওযা 

(ধভণ), ঊড ওযা, দত্তও গ্রন 

ওযা, (লফলদী বালা) কঔা to 

claim for self, to aascribe, to 

assume, to embrace, to borrow, to 

adopt, to take over 

ََٗ ََ ْؾ  লভণযালযা false attribution 

 কভৌভালঙ beeَْٗؾَِخ َ

َطََِٗؾََِ  َ خ ََِٗؾ  ঈায, ঈলঠৌওন, 

দান, লফশ্বা, ধভণ, ম্প্রদায় 
ppresent, gift, donation, creed, faith 

ٍَ َٗؾََّ ب  কভৌঘালল, beekeeper 

خ ََِٗؾبََُ  কভৌঘাল, beekeeping, 

apicultire 

َْٞ ٍَ ُُٗؾ  ক্ষীডঢা, ঘভণাড, াঢরা, 

ওৃঢা, দফুণরঢা,ীডণঢা, leanness, 

skinniness, thinness, slimness, 

enervation, emaciation 

،َََِٗؾ٤َْ  َ ،َْٗؾ٠ََِطََٗبِؽ  َ ََ ُٗؾَّ  াঢরা, 

ক্ষীড, ওৃ, ীডণ, ঘভণায, দফুণর thin, 

slim, slender, lean, skinny, 

enervated 

ْ٘ؾََ َٓ َطَ َُ َ٘بِؽ َٓ ََ  কভৌঘাও, কভৌঘাল 

কওন্ধ beehive, apiculture station 

ْٗزِؾََ ٍَ اِ ب  কফঠিও নুভান, াললঢযও 

ঘুলয, যঘনা ঘুলয undue 

assumption, literary theft, 

plagiarism 

ْ٘زََ ُٓ ََ ِؾ  যঘনালঘায plagiarist 

 ٗؾٞ                                                  ٗؾَ
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ْ٘زَؾََ ُٓ ََ  নুলভঢ নাভ, ঈনাভ, 

নযনাভ, ঙদ্ফনাভ  assumed 

name, nick name, anonym 

 

ََْ بٕ،َِٗؾ٤ْْ،َْٗؾْ(َ]ٗ[َََٗؾ َٔ  করা (َْٗؾ

লযষ্কায ওযা, াাঁান, াাঁাাঁ ওলয 

শ্বা কনয়া to clear throat 

َّ ُٗؾََ ب  ভযার, যাচং flemingo 

 

 ,করা লযষ্কায ওযা ]ٗؾ٘ؼ[ََْٗؾَ٘ؼََ

ওালডয ভুলড করাআ কদয়া, 

করা ঔাাঁওালয কদয়া (ভনলমাক 

অওলণলন) to clear throat, to 

edging,  

 ,II করা লযষ্কায ওযা رََْ٘ؾَ٘ؼََ

ওালডয ভুলড করাআ কদয়া, 

করা ঔাাঁওায কদয়া (ভনলমাক 

অওলণলন) to clear throat, to 

edging,  

خ ََْٗؾَ٘ؾََ  াড, ল্প ওা, ঔাাঁওায, 

hem, hawk cough 

 

 ,লনযয ণ ঘরা (َٗؾَْٞ(]ف[]ٕ[ََٗؾََب

কভন ওযা, াঝা, খুযা, to go, to 

walk, move turn (َٙ٠ٛ)  

٠َٗؾََّ  II লযলয়  কদয়া, কপলর 

যাঔা, ডান, লনয় মায়া to push 

away, brush away, to remove, take 

(َٖٓ٠ٛ)  

ْٗؾََ ٠أَ  IV লযলয় কদয়া, খুলযলয় 

কদয়া, লঢিভ ওযা, স্তু ওযা, 

ফলণড ওযা, মত্নফান য়া to 

push away, to turn, overcome, to 

heap, to shower, to attend (َٖػ٠َِػ

  (ةَٖٓ

٠رََ٘ؾََّ  V লয মায়া, ঘলর মায়া, 

প্রঢযাায ওযা, লঙলন ডা, খুলয 

মায়া, ঢযাক ওযা, ফাদ কদয়া, 

লপলয অা, করা, লফশ্রাভ ওযা, 

কঞ কদয়া to go away, to sstep 

aside,to fall back, to forgo,  to 

abandon, to lean, restػ٠َِػ٠َٖٛ)  

ْٗزَؾََ ٠اِ  VIII খুযা, কঞ কদয়া, ছুাঁ লও 

ডা to lean, to turn (٠ٍَٛ) 

 ٗقت                                         ٗؾٞ



21 

َْٗؾبء َطََٗؾَْ َٞ أَ  লদও, া, ং, বাক, 

ঈায়, ণ, লনয়ভ, অঘযন, ধযন, 

এওভঢ, নুরু, ভঢ, গ্রাভায, 

ফযাওযড,ব্দ লফনযা direction, 

side, part, section, way, course, 

method, manner, mode, 

corresponding to, similar to, 

grammar, syntax 

ََٞ  , লণ, লদলও, প্রলঢ ( عوprep) َْٗؾ

নুালয, নুরু, এওভঢ, 

ঈদাযন স্বরূ, প্রায়, কভাঝালভাটি, 

ওাঙাওালঙ প্রায়, ওাঙাওালঙ in the 

direction of, towards, to, accordig 

to, similar to, like, as as for 

instance, approximately, roughly, 

about, arround 

َِٞ ١َ َْٗؾ  ফযাওযড ম্পলওণ ঢ, 

regarding grammar 

َْ٘ َٓ َ٘بػ َطَ ًؾ٠َٓ  ঈলদ্দযয, রক্ষয, কল, 

অঘযন, ফযফায,ওযায ধযন, 

লদও, কক্ষত্র, aim, goal, object, 

purpose, manner, behavior, 

direction, form, field, domain 

طَََٗ بػ ََُٗؾبحَ   ফযাওযডলফদ, 

বালাঢত্রৃলফদ grammarian, 

philologist 

ِْ٘ؾ٤َخ َ  অাযন removalرَ

اػ َطَََٗ َٞ بِؽ٤َخ ََٗ  াশ্বণ, লদও, দলৃষ্টবলঙ্গ, 

দলৃষ্টলওাড, এরাওা, লফবাক, চলভদালয, 

কক্ষত্র,লচরা, ভকুভা, লফলচ্ছন্ন 

এরাওা, side, direction, viewpoint, 

stand point, region, area, field, 

district, subdivision,-  

بِؽ٤َخََََٗ  লদলও, প্রলঢ, in the direction 

of, towards 

َطَََٗ َْٗقبؿ  َـ أَ  ভাদযু, ওম্বর, ওালণঝ 
mat, rag, carpet 

 

 ,লনধণাযন ওযা (َٗقَْت(]ٕ[َََٗقتََ

কঢারা, ঙন্ন ওযা, ভঢাভঢ 

কদয়া, কবাঝ কদয়া, লনফণালঘঢ 

ওযা to select, to pick, choose, to 

vote, to elect 

َََ ْٗزََق  ,VIII লনধণাযন ওযা, কঢারা اِ

ঙন্ন ওযা, ভঢাভঢ কদয়া, কবাঝ 

কদয়া, লনফণালঘঢ ওযা to select, 

to pick, choose, to vote, to elect (َٙ

٠ٛ)  

تَ َٗقَْ  লনধণাযন, ঙন্ন, selection, 

choice 
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َطَُْٗقجََ خ ََُٗقت   লনফণালঘঢ ঔন্ড, 

লনধণালযঢ লফলয়, কমঝা কনয়া, 

লবচাঢ, কযা ং, কশ্রষ্ঠ ং  
selected piece, selected item, 

cream, prime 

ْٗزِقبثبدَطَ ِْٗزقبةَ اِ اِ  লনফণাঘন, ঙন্ন, 

লনধণাযন elextion, choice, selection 

 

 

ْٗزَِقبثَِ ٢َ اِ  লনফণাঘন ম্পলওণ ঢ 
pertaining to election 

ََٗ،َ ْ٘زَِقت  ُٓ َٕطَ ْٞ بِفتَ َٗبِفجُ  লনফণাঘও, 

কবাঝায, লনফণাঘনী এরাওা elector, 

voter, constituent 

َْٞ ُْ٘ق ةَ َٓ  ীডণ, ক্ষীডওায় lean 

emaciated 

ْ٘زَقََ تَ ُٓ  ঙন্নওৃঢ, লনফণালঘঢ, 

লনধণালযঢ, লনফণালঘঢ প্রাণী, chosen, 

elected, selected, eelected 

candidate – ََْ٘زََقج بدُٓ  দর (লঔরা), 

লনধণালযঢ ং, লনফণালঘঢ লফলয়, 

লনফণালঘঢ প্রফন্ধ team (sport, 

sselected pieces, selected items, 

sselected pssages 

 কহ্রলা (َِٗق٤ْو،َْٗقو(َ]ٗ[َ]ٕ[َََٗقوََ

ধ্বলন ওযা, নাও টাওা, জ্বারাঢন 

ওওযা, ঔনন ওযা, কঢণ  ওযা, 

ঔায়া (লাওা), দফুণর ওযা, য 

কালন ওযা, ধ্বং ওযা, ক্ষয় 

ওযা to neigh, snkre, to trouble, 

bore, burrow,  eat, to enervatem 

juice,  

 ঔায়া, কাওায় (ََٗقو(َ]ً[ََِٗقوََ

ঔায়া, ঘা, নষ্ট ওযা, ঘা, ক্ষয় 

ওযা, বাঙ্গা to be eaten away, 

worm-eaten, rotten, decayed, to 

spoil, to rot, disintegrate 

ْقوَ ََٗ  কহ্রলাধ্বলনওযড, কহ্রলাধ্বলন, 

নাও টাওা, ঘড, ঘা, ঘালন, 

দাাঁলঢয ক্ষয়, snorting, snort, 

snoring, decay rot, tooth decay 

َََٗ،َ ِقوَ َٗبِفو   কাওায় ঔায়া, 

ঘডীর wworm-eaten rotting 

 ,কহ্রলাধ্বলনওযড, নাও টাওা َِٗق٤ْوَ 
snorting, snoring 

ْ٘قََ ِٓ َ٘بِفُوَطَ وَ َٓ  নাাযন্ধ্র, নাও 
nostril, nose 

ْٗزِقبثبدَطَ ْٗزِقبةَ اِ اِ                                                  ًَ  ّٗقب
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َْ٘قبهَ  ِٓ َ٘بِف٤ُْوَطَ َٓ  নাাযন্ধ্র, নাও 
nostril, nose 

 

কঢণ َْٗقوََةََ  ওলয ঔায়া, কঔলয় 

কপরা, কাকরা ওযা, পাাঁা ওযা 
to eat holes into, to ear away 

َْٝ ةَ ََٗقبِه٣ُْتَطَُْٗقُو  কঢণ , ঞারা, পাাঁা, 

গুা, কভৌঘাও, কু্ষদ্র ওক্ষ, 

ভধুঘিলওাল hole, cavity, hollow, 

honeycomb, cell 

 

কঢণ (َْٗقي(َ]ف[َََٗقيََ  ওযা 

(লবঢলয, এায  ায) to 

bore into (worm)  

 

ٌََ  ,পুঝা (َْٗقٌ(َ]ف[َ]ٕ[َََٗق

লফদ্ধওযা, ঢাডনা ওযা, গ্রয 

ওযা, ঘারনা ওযা (প্রানী) to 

prick, goad, drive on (animal) 

ًَ َٗقََّ ب  ার যক্ষও(শুয), শু 

ফযাালয, দা ফযফায়ী, াদা 

দদা ফযফায়ী drover, cattle 

dealer, slave dealer, white slaver 

ٍََ خ ََِٗقب  ঝশু ফযফা, দা ফযফা, 

াদা দা লফলওলওলন cattle trade, 

sslave trade, white slave trade 

ْ٘قََ ِٓ َطَ ٌُ َ٘بِف٤ْ َٓ ًَ ب  ঙু্ক (ঢীক্ষ্ম 

স্ত্র রাঠি, শ্বঘারলওয চঢুায 

ওাাঁঝা, ঙু্কালদ (শু ঢাডনায) 
prod, spur, goad 

َْٞ ُْ َطََْٗق ُِ ٤ْ ِّ َُ ََٗقب  পুল্কা 

(ভালঙয), ভালঙয শ্বামন্ত্র gill, 

branchia 

 

غََ  ,V করা লযষ্কায ওযা [ٗقغ[َرََ٘قَّ

ঔাাঁওায কদয়া, ওাল কদয়া to 

clear ones throat, expectorate 

َطََِٗقبع ،ُٗقََ بع ُُٗقغ   লস্থ ভজ্জা, 

কভরুদলন্ডয ভজ্জা, স্পাআনার ওটণ , 

ভকচ, spinal cord, bone marrow, 

medulla, brain 

خ ََُٗقبػََ  কশ্লিা, ওফ্, কপাাঁঝা ণুণু, 

mucus, sputum, expectoration 

 

َََ  ঘারুলন ঘারা, ঙাওা, to (َٗقََْ(]ٕ[ََٗق

sift, to strain (٠ٛ) 

َََ  V ঘারুলন ঘারা,ঙাওা, to sift, to رََ٘قَّ

strain (٠ٛ) 

 ٗلََََََََََََََََّ                                            ٗقٌ
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َََ ْٗزََق  VIII ঘারুলন ঘারা, ঙাওা, to اِ

sift, to strain (٠ٛ) 

َ،ََِٗٗق٤َْ  َ ََ ْق  ঢারকাঙ, কঔচযু কাঙ 

কাঙ palm, date palm 

خ ََُٗقبََُ  ঘারলন লযঢযি লচলনল, 

ঢুল, ফচণ য, hhusk, bran, waste, 

ْ٘قََ ُٓ َطَ َُ َ٘بِف َٓ ََ  ঘারলন, ঘারুলন sieve 

 

ََْ  ,করা লযষ্কায ওযা (َََٗقْ(]ً[ََِٗق

ঔাাঁওায কদয়া, ওাল কদয়া to 

clear ones throat, expectorate 

ََْرََ َ٘قَّ  V করা লযষ্কায ওযা, ঔাাঁওায 

কদয়া, ওাল কদয়া to clear 

ones throat, expectorate 

خ َ َٓ  ,কশ্লিা, ওফ্, কপাাঁঝা ণুণু َُٗقب

mucus, sputum, expectoration 

 

ََٞح(]ٕ[ََٗقََب  ,কলফণঢ য়া(َٗقَْٞ،َْٗق

দালম্ভও য়া, to be proud, be 

haughty ( ػ٠ِ) 

٠َٗقََّ II প্রজ্জলরঢ ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, 

কঔান, চাগ্রঢ ওযা to inflame, 

incite, to stimulate, to arouse 

ْٗقََ ٠أَ  IV প্রজ্জলরঢ ওযা, ঈদ্দীপ্ত 

ওযা, কঔান, চাগ্রঢ ওযা to 

inflame, incite, to stimulate, to 

arouse 

ح َََٗ َٞ ْق  দালম্ভওঢা, অগ্রান, কফণ, 

ভমণাদা, ম্মান কফাধ, অত্মম্মান, 

ঈচ্চ ভানলওঢা, ঈদাযঢা 
haughtiness, pride, dignity,self 

respect, generosity 

 

ك،َٗلَاك،َٗلَك،َََٗلّ(]ٗ[ََٗلََّ ْٝ  ালরলয় (َِٗل٣ْل،ُٗلُ

মায়া, বাকা, to run away, to slip 

away (ٖػ) 

 II প্রওা ওযা, কদঔান, অলা َٗلَّكََ

ওযা, ভালরাঘনা ওযা, বূর ধযা 
to expose, show up, compromise, 

criticise, find fault (َٙة) 

ل َََٗ  ঈাঁঘু ফণঢ high hill 

ل َِٗل ،َٗ    ধূ, ধভীয় নুষ্ঠালন 

জ্বারান ধূ incense 

طَ ْٗلاكَ  ِٗل َأ ভান, এওরূ, ংকী, 

ংীদায, লফলযাধী, প্রলঢদ্রৃন্দী equal, 

partner, rival, a like 

  ٗلة                                     ٗلَّ
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ل َُٗلَكَاُءَطََِٗل٣َْ  ভান, প্রলঢদ্রৃন্দী 
eequal, rival 

ِل٣َْ ْ٘ ِْ٘ل٣ْلَادَطَرَ ل َرَ  ভালরাঘনা, 

প্রলঢদ্রৃন্দীঢা, ফযফায, দনুণাভ 
criticism, revilement, abuse, 

defamation 

 

 লফরা ওযা, িন্নন (َٗلَْة(]ٕ[ََٗلَةََ

ওযা, অঢণ নাদ ওযা, লনলয়াক ওযা, 

ফনণনা ওযা(ওাচ), প্রলঢলনলধ 

লালফ কপ্রযন ওযা, ওালচয বায 

কদয়া, দাভ ধযা, প্রলঢলনলধ 

াঞান, অস্থা অনা to mourn, 

lament, to appoint, aassign, detail, 

to send as a representative, to 

deligate 

 

 দাক যা, (ক্ষঢ) (َٗلََة(]ً[ََِٗلةََ

শুওা, to scar, to heal 

ْٗلَةََ  IV দাক যা, (ক্ষঢ) শুওা, to أَ

scar, to heal 

ْٗزَلَةََ  VIII লনলয়াক ওযা, ওালচয اِ

বায কদয়া, দাভ ধযা, ফনণনা 

ওযা, ক্ষভঢা কদয়া, লনলদণ 

কদয়া, অস্থা যাঔা, লফলচ্ছন্ন ওযা, 

স্থানান্তয ওযা, অলফদন ওযা, 

অত্মলনলয়াক ওযা, ভানা, অগ্রী 

য়া, প্রস্তুঢ য়া, ঈস্থান 

ওযা(লনলচলও), খুযা to  appoint, 

assign, to commission, to be 

prepared, to charge, empower, 

ْلةَ ََٗ  ওান্না, লফরাওযড, লফরা 

অঢণ নাদ, লন্তযলষ্ট-কাণা, কাও-

কাণা, লনলয়াক, দালয়ত্রৃ 

ণড(ওাচ), প্রলঢলনত্রৃ, 

প্রলঢলনলধদর, লনলয়াক, ওঢৃত্রৃদান, 

weeping, wailing, lament, 

lamentation dirge, elegy, 

assignment, commissioning, 

delegation, appointment, 

authrization 

َطََٗلََ ْٗلَاة  َ،أَ ة  ْٝ ةَ ُٗلُ  দাক, ক্ষলঢয 

দাক, scar 

َطََْٗلثََ ْٗلَاة  ،أَ ة  ْٝ خ َُٗلُ  দাক, ভযা 

ঘাভডা ঠাওা ক্ষঢ scar, scabby 

wound 

خ َُْٗلثََ  ভৃলঢয চনয লফরা, লন্তযলষ্ট-

কাণা, কাও-কাণা, lamentation for 

the dead, elegy,dirge,  

 ٗله                           ٗلة
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خ َلَاثَبدَطََٗلَاثََََٗ  বাডা ওযা ভলরা 

লফরাওাযী hired female mourner 

ْ٘لََ َٓ َ٘بِكُةَطَ ةَ َٓ  ঈচ্চওলন্ঠ িন্নন, 

লফরা mourn, lamentation  

ْٗزِلََ اةَ اِ  লনলয়াক, প্রলঢলনলধত্রৃ, 

ওামণবায ণড, লনলয়াক, 

ভূরযলনধণাযড, ওঢৃত্রৃদান, 

লফসৃ্তঢওযড, লফলচ্ছন্নওযড, 

appointment, deputation, 

commissioning, charging, authori-

zation, detailing, detachment, 

aassignment – 

ْٗزِلَاثََ بداِ  লধওায, ফাধযঢাভূরও 

অআন mandate, mmandatory rule 

ْٗزِلَاثَِ ٢َ اِ  ফাধযফাধওঢাভূরও, 

mandatory 

اِكُةَ،َٗبِكثَبدَطَََٗ َٞ خ َِلثَََٗ  বাডা  ওযা 

ভলরা লফরাওাযী hired female 

mourner 

َْٝ ْ٘لُ ةَ َٓ  লফরাওৃঢ, ওাাঁদা, 

কযাদনওৃঢ, নুলাঘনীয়, 

দঃুঔদায়ও, be wailed, mourned, 

lamented, regretable, deplorable – 

َْٞ ثُ ْٝ ْ٘لُ َٕٓ  ওাযী, প্রলঢলনলধ, দারার, 

লত্রওায প্রলঢলনলধ, ংফাদদাঢা, 
deputy, agent, deligate, 

representative of press, reporter 

ِث٤ََّ ْٝ ْ٘لُ خ ََٓ  প্রলঢলনলধত্রৃ, delegation, 

high commission 

ْ٘زَلََ ةَ ُٓ  কপ্রলযঢ, লণঢ, নুলভালদঢ, 

ধামণযওৃঢ, কলচ্ছঢ, লনলয়াকওৃঢ, 

ফলডণঢ, লফফৃঢ deputized, 

delegated, commissioned, 

charged, enyrusted, appointed, 

assigned, detailed  

 

 ফাডান, প্রালযঢ (َْٗلػ(َ]ف[ََٗلَػََ

ওযা, ফড ওযা to extend, expand, 

enlarge (٠ٛ) 

خ َُْٗلَؽخ ،َْٗلؽََ  প্রস্ত, কঔারা চায়কা, 

ওালচয স্বাধীনঢা wide open 

space, freedom of work  

ؽََ ْٝ ْ٘لُ َٓ َ٘بِكُػَطَ َٓ ،َ ْ٘زَلَػ  خ َُٓ  লফওল্প, 

ঙন্ন, ওালচয স্বাধীনঢা, 
aalternative,  choice, freedom of 

action 

 

ه،َْٗله(َ]ٕ[ََٗلَهََ ْٝ  ,লফযর য়া (َٗلُ

াধাযন য়া, স্বাবালফও 
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য়া, to be rare, be uncommon, 

unusual,  

 

 ,অচফ য়া ( َٗلَاَهح(َ]ٕ[َٗلُهََ

দু্পঢ য়া, স্বাবালফও 

য়া, াধাযন য়া to be 

strange, odd, extraordinary, 

unusual  

 V কওৌঢুও ওযা, লযা ওযা رََ٘لَّهََ

to make fun, joke (ػ٠َِة)  

 VI এলও লয কল্প ফরা  رََ٘بكَهََ

কওৌঢুও ওযা, to tell each otjer 

stories and jokes 

هَ َٗلَْ  লফযর, দু্পঢ, অচফ rare, 

strange 

،َُْٗلَهح ،َْٗلَهح َ َهحَ  ْٝ  ,লফযরঢা ُٗلُ

াধাযনত্রৃ, স্বাবালফওঢা rarity , 

uncommonness - 

حًَهَََٗلَْ  ওদালঘৎ , ওদাঘ rarely, 

seldom 

ْٗلََ هَ أََٗبِكُهَطَأَ  য ভাডাআলয়য স্থান 
threshing floor 

َ٘بكَهََ ادَٓ  ভচাদায লফলয়, যাত্মও 

অলরাঘলন, witty topics, humerous 

sujects 

لُّهَ رَََ٘  িীডা, অনন্ন, লঘত্তযন্চন 
amusement, fun-making 

 অনন্নভয় কঔাকল্প gay رََ٘بكُهَ 

chat, idle gosip, chit chat 

بِكهَ ََٗ  লফযর, লনয়লভঢ, দু্পঢ, 

াধাযন, লনয়লভঢ, ঘভrওায, 

ভূরয, এও দূ্পঢস্ববালফয করাও, 

এও লঠরা ফযলি, এও দু্পঢ 

করাও  infrequent, strange, 

unusual, uncommon, excellent, 

priceless, an eccentric, a crank 

اِكُهَطََٗبِكهََ َٞ ح ََٗ  লফযরঢা, লফযর 

লচলনল, লফযন খঝনা, াধাযন 

ব্দ, াধাযন ফযলি, াযওয, 

কওৌঢুও, দখুণঝনা, rarity, rare thing, 

rare phenomenon, uncommon 

word, extraordinary person, joke 

ْ٘لَهََ َٓ َ٘بِكُهَطَ ح ََٓ  অবযণণনা 

ওক্ষ(ুরুল), reception room for 

male 

 

ًََ  ,কপলর কদয়া ( َْٗلً(َ]ٕ[ََٗلَ

ভাটিলঢ নাভান, কারাকালর ওযা, 

 ٗلّ                                                  ٗله
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দনুণাভ ওযা, to throw down, to 

bring down, to abuse (ٙ) 

 

 ,অাঁ ফালয ওযা (َْٗلف(َ]ٗ[َٗلَفََ

চঞ কঔার, ধূডা (ঢুরা) to tease, 

to comb cotton 

فَ َٗلَْ  অাঁ ফালযওযড, অাঁঘযান, 

ঢূরাধুডা teasing, combing (cotton)  

َطَُٗلََ خ َكََُٗلَف   অাঁ, ার, কণাওা, 

(ঢুরা), ওডা, flock of wool, flake 

َ،َِٗل٣َْ ف  ْٝ ْ٘لُ قَ َٓ  ধূডাঢুরা, অাঁঘযালনা 
carded, teased (cotton)  

افَ َٗلََّ  ঢূরায ধনুও, ঢুরায কাঁচায 

মন্ত্র cotton carder 

ْ٘لََ ِٓ َ٘بِكُفَطَ فَ َٓ  ঢুরায চঝ ঙডালনা 

ধনূও teasing bow 

 

ٍََ  লঙলনলয় কনয়া, to (َْٗلٍ(َ]ٕ[ََٗلَ

snatch away (٠ٛ) 

 ٍَ َ=ََْٗل  ٍ  َْٗل

ْ٘لَاََُ خ َِٓ  াম্প ওলযয়া কঢারায মন্ত্র 
rammer 

َطَََٗ  ٍ ٍَ ُٗلُ بِك  লযঘাযও, ঘাওয, কম 

কঝলফলর লক্ষা ওলয waiter, 

servant 

ْ٘لََ َٓ ٍَ  চাদলুফদযায ফৃত্ত(ওাঈলও 

ফাআয়া বলফলযৎ ফরা য়) a 

magic practice 

 

ََّ خ،َٗلَّ(َ]ً[ََِٗل َٓ  ,নুঢা ওযা (َٗلَا

দঃুঔ ওযা, to repent, regret (َػ٠ِ

٠ٛ) 

ََّ  III ান ওযা, ভদযালনয َٗبكَ

ঈৎফ ওযা, হুলিাড ওযা to 

drink, to course (ٙ) 

ََّ  V নুঢা ওযা, দঃুঔ ওযা, to رََ٘لَّ

pepent, regret (ػ٠َٛ٠ِ) 

ََّ  ,VI এওলত্র ান ওযা رََ٘بكَ

এওinাো্ লয হুলিাড ওযা to drink 

togather, to course togather ( ٙ) 

خ ، َٓ َّ َََٗٗلَا لَ  নুলাঘনা, নুঢা, দঃুঔ 
repentance, regret 

بُءَطََِٗل٣َْ َٓ ّ ،َُٗلَ َْ ِٗلَا  ভদযালনয ঙ্গী, 

ফনু্ধ, drinking partner, friend 

٠َطَ َٓ َََٓٗلَا َٕ ٗل ب  অনুঢাওাযী, 

নুলাঘনাওাযী, নুঢপ্ত, দঃুলঔঢ 

 ٗلٝ                                                 ٗلّ
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repenting, repantant, regretful, 

remorseful 

خ َ َٓ َ٘بكَ ُٓ  ভদযালনয ফনু্ধত্রৃ, খলনষ্ঠ 

ফনু্ধত্রৃ drinking patnership, intimate 

friendship 

 َّ ْ٘لَ َٓ  নুঢা, দঃুঔ, নুলাঘনা 
remorse, regret, repentance 

 ভদযালনয ফনু্ধত্রৃ , ন্তযঙ্গ ফনু্ধত্রৃُمنَاَدَمة  

drinking companionship, intimate 

friendship  

 َّ  অনুতা, repentanceرََ٘لُّ

ّ َطَََٗ َّ ُٗلَّا بِك  নুঢপ্ত, নুঢাওাযী, 

দঃুলঔঢ, নূলাঘনাওাযী 
repenting, repantant, regretful 

 َّ َ٘بِك ُٓ  ভদযালনয ফনু্ধ, খলনষ্ঠ ফনু্ধ 
drinking patner, intimate friend 

 َّ زََ٘لِّ ُٓ  নুঢপ্ত, নুঢাওাযী, 

দঃুলঔঢ, নূলাঘনাওাযী 
repenting, repantant, regretful 

 

 ,ঢাডাআয়া কনয়া (َْٗلٙ(َ]ف[ََٗلَََٙ

ঢাডন ওযা,ঘারনা ওযা, ঈদ্দীপ্ত 

ওযা, কমলঢ ফাধয ওযা to driv, 

urge, spur on, to drive away (ٙ) 

 

 ,টাওা, অভন্ত্রন ওযা (َٗلَْٝ(]ٕ[ََٗلََا

এওলত্র টাওা, অহ্বান ওযা, ভলফঢ 

ওযা, to call, to invite, to summon, 

to gather, assemble  

 

ح،َٗلًٟ(َ]ً[ََِٗل١ََ َٝ ح،ََٗلَا َٝ  লবচা (ُٗلُ

য়া, কাঁঢলাঁলঢ য়া, to be 

moist, wet, damp 

َٟٗلََّ  II লবচান, লি ওযা to 

moisten 

َٟٗبكََ  III লঘrওায ওযা, টাওা, ওাাঁদা, 

লফলস্মঢ ওযা,কখালনা ওযা, কচাড 

কদয়া, ওাযী ওযা (লফিয়), to 

call, to shout, cry out, summon, 

imphasis, exclaim (ةََٙػ٠ِ) 

ْٗلََ ٟأَ  IV লবচান, লি ওযা, ভr 

য়া, ঈদায য়া, ভুিস্ত য়া 
to moisten, to be noble, be 

generaous, openhanded 

ٟرََ٘لََّ  V লবলচ মায়া, লি য়া 
to be moistened 

ٟرََ٘بكََ  VI ভলফঢ য়া, এওলত্র 

লভলরঢ য়া, ভলফঢ য়া, 

লভলঢ ওযা to  get togather, to 

meet togather, to form association 

 ٗنه                                                             ٗلٝ
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ْٗزَلََ ٟاِ  VIII ভলফঢ য়া, এওলত্র 

লভলরঢ য়া, ভলফঢ য়া, 

লভলঢ ওযা to  get togather, to 

meet togather, to form association 

ََٝ ح ََْٗل  ওাঈলন্পর, লভলঢ,গ্রু, িাফ 
council , culb, association 

ََٗ، حَ  َٝ ح ََٗلَا َٝ لُ  লবচা, অদ্রণঢা, কাঁঢলাঁলঢ 
moistness, mmoistire, dampness 

ْٗلَاء َطََٗلًٟ ،أَ ِْٗل٣َخَ  َ  ,লবচা, অদ্রণঢা أ

কাঁঢলাঁলঢ, ঈদাযঢা, ভানুবফঢা, 
moistness, mmoistire, dampness, 

generosity, liberality 

،َْٗل٣َب َٕ َٗل   লবচা, কাঁঢলাঁলঢ moist, 

damp 

 ,লবচা, কাঁঢলাঁলঢ, নযভ َِٗل١َ 

স্পণওাঢয moist, damp, tender, 

delicate 

اءَ َٗلَاَءادَطَِٗلََ  লঘৎওায , টাও, 

লফশ্ময়, ঢরফ, টাও, লযায়ানা, 

কখালনা, ধযালদ, অলফদন, 

অফান, লম্বাধনদ (গ্রা)shout, 

call, sumons, announcement, 

proclamation, appeal, vocative 

(gram) 

َ٘بكََّ اح َُٓ  টাও, লম্বাধন, লঘrওায, 

অফান, লম্বাধনাত্মও ওাযও, 

কডলফজ্ঞলপ্ত, কখালডা, ধযালদ call, 

shout, vaotive, public notic, 

announcement 

طَََٗ ِْٗل٣َخَ  َ ،أ اك  َٞ بكَ َٗ  িাফ, গ্রু, দর, 

লভলঢ club, circle, association,  

ََ٘ لًُّٟٓ  লবচা, কাঁঢলাঁলঢ, 

লঢচওাযও, ন্চীফনী wet, 

damp, refreshing 

ََ٘ بكَ ُٓ  অফায়ও, কখালও, গ্রদঢু, 

লনরাভদায  caller, herald, 

auctioner  

ََ٘ بكًُٟٓ  লম্বাধলন লফললয, কখালও 
herald, noun in the vocative  

َِ٘ل٣َْ  ُٓ َِ٘ل٣َبدَطَ خ َُٓ  ভালফস্থর, র 

রুভ gathering place hall room 

َْٝه(]ٕ[]ٗ[ََٗنَهََ  ঈৎকণ (َٗنَْه،َٗنُ

ওযা, কওাযফানী  ওযা 

(অিাহ্ঢায়ারায ঈলদ্দলয), 

ংওল্প to dedicate, consecrate, to 

vow 
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ْٗنَهََ IV ঢওণ أَ  ওযা, কখালডা ওযা, 

হুলয়ায ওযা, ফকঢ ওযা to 

warn, to notice (َٙة)   

َطَََٗ ه  ْٝ َهاد،َُٗنُ ْٝ ْنهَ ُٗنُ  প্রলঢজ্ঞা, 

ঙ্গীওায, ব্রঢরুল কৃলঢ vow, 

pledge, ex-voto 

َطََِٗن٣َْ وَ ُٗنُه   (অিায চনয) 

লনলফলদঢ, প্রলঢজ্ঞাফদ্ধ, 

ঙ্গীওাযাফদ্ধ, ঢওীঢ, কখালও, 

গ্রদঢু, অকভন-ফাঢণ াফাী, 

ঢওণ ঢা,consecrated to Allah(st) , 

vowed, pledged, warned,heral, 

harbinger, warning 

ْٗنََ  ْٗنَاَهادَطَأَ اهَ أَ  তও যওযণন, ক্ষখালণা, 

তফজ্ঞতপ্ত, তওয ংন্ডওত waring, 

announcement, alarm 

بمُهَ رَََ٘  রক্ষড (লযালকয) 
syndrome 

هَ َٗبمَِ  প্রলঢজ্ঞাওাযী one who voes 

َْٝ ْ٘نُ هَ َٓ  প্রলঢজ্ঞাফদ্ধ, প্রলঢশ্রুঢ, 

ঈৎকীওৃঢ(অিাঢায়ারায়)pled

ged, vowed, consecrated 

ِْ٘نهَ  ُٓ  ঢওণ ওাযী, াফধানওাযী 
warner, cautioner 

ِْ٘نهََ ح َُٓ  ঢওণ  ংলওঢ, alarm signal 

ٍََ َُخ،َٗنَاَُخ(َ]ى[َََٗنُ ْٝ  ,নীঘ য়া (ُٗنُ

ীড য়া, লনওৃষ্ট  য়া, চখনয 

য়া to be mean, base, low, vile 

 ٍَ َطََْٗن  ٍ ْٗنَا ،أ  ٍ ْٝ  ,নীঘ, ীড, লনওৃষ্ট ُٗنُ

চখনয, ওাুরূল mean, base, low, 

vile, coward 

خ ََٗنَاََُ  তনলঢও লফওৃলঢ, াধুঢা 
dishonesty, depravity  

ظَ ََٗواث٤ُِْظَطََْٗوِث٤َْ  হুোয নলরয ভুঔ 
mouthpiece of shisha, hookah 

َطَََْٗوث٤َِْ ُِ ظَ ََٗواث٤ِْ  হুোয নলরয ভুঔ 
mouthpiece of shisha, hookah 

 ٌَ  নালকণ পুলরয (ঢীব্র َْٗوِع

কন্ধ)কাঙ narcissus 

ك ََٗوَْ  াা-দাফায ভঢ কঔরা 

লফলল backgammon  

َْٖٗوِك٣َْ  ুকন্ধী কাঙ লফলল 
spikenard 

 দুফের ওযা to make nervousَْٗوكَيََ

 স্দায়লফও দফূণরঢা َْٗوكََيح َ
nervousness 

َْ٘وكََ يَ ُٓ  দফুণর nervous 

 ٗيػ                                                      ٗنٍ
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 কঘায়ান, কপাঝায় (َّٗي،َِٗي٣ْي(]ٗ[َََٗيََّ

কপাঝায় ডা, পুটি য়া, ওাাঁা 
to seep, trickle, ozze, to vibrate 

َطََُٗياَىح ،َ ى  ْٝ ِٗيَ ُُٗي  ঘুয়ান, লঙদ্রলনকণঢ 
trickling, leakage (water)  

يَ ََٗ  লক্ষপ্রকলঢ, দ্রুঢকাভী, ঢrয, 

প্রাডফন্ত, লযফঢণ নলমাকয, 

লস্থলঢীর, লস্থয, swift, fast, 

agile, lively, changeable, 

inconstant, unsteady 

ح ،َََٗ ِّٗيح َيَّ  অলি, অলফক, রারা 
passion, lust 

يَ َِٗي٣َْ  লস্থয, লস্থলঢীর, অলফকী 
unsteady, inconstant, passionate  

 

َْٝػ(]ف[]ٗ[َََٗيػََ  দলূয (َٗيَْػ،ُُٗي

মায়া, দযূফঢী য়া, ঘলর 

মায়া, লফদায় কনয়া, ফাা 

ফদরান, লফঘযন ওযা, কফডান, 

কদান্তলয মায়া, লফলদল ফা 

ওযা, মাত্রা ওযা to be far off, to 

be distant, to leave, to emigrate, 

migrate, to wander 

َْٗيػََ IV ভুলঙ কনয়া, কঙাঁ أَ লঘয়া 

কপরা, ঔালর ওযা, কফয ওযা, 

শুওান(কু) to scoop out, 

empty, to drain, dry out,  

ْٗزََيػََ  VIII প্রফাী য়া, লফলদল اِ

মায়া to emigrate 

ْيػَ ََٗ  কঘাঁ লঘ কনয়া, ঔালর ওযড, 

কফযওযড, লনষ্কালড, scooping out, 

emptying, draining, drainage 

َطََٗيََ َْٗياػ  ػَ أَ  ওাদাালন, ওদণভাি 

ালন muddy water,  

ػَ  ْٝ  কদান্তয কভন emigration ُُٗي

َْٝ َ،َُٗي ػَ َِٗي٣ْؼ   দযূফঢী, দলূয, ফহুদযু 
far-off, faraway, distant, remote 

 দযূফঢী, প্রফাল, কম অাঁঘলযলয় َٗبِىػَ 

কনয়, ভয়রা লযষ্কাযওাযী দলূয, 

ফহুদযু, ফাডী কণলও দলূয মায়া, 

প্রফা কভন, far-off, faraway, 

distant, remote, going away from 

home, emigrating, eemigrant, one 

who scoops, a sweeper 

،ََٗيََ هَ َِٗي٣ْو   ল্প, নুলিঔয, াভানয, 

ল্প লযভান, কু্ষদ্র ংঔযা, ঢুচ্ছ 

ং little, insignificant, trival, 

small amount, insignificant number 

 

 ٗيع                                     ٗيه
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 ,কঝলন কফয ওযা (ٗيع(]ٗ[َٗيع

লনষ্কালড ওযা, যান, লনলয় 

মায়া, ঔুলরয়া কপরা, লযঢযাক 

ওযা, ফলঞ্চঢ ওযা, লঙলনলয় কনয়া, 

যান, াযন ওযা, প্রভান 

কদঔান, নুলস্থঢ ণাওা, গ্রয 

য়া, লফলদ কভন ওযা, আচ্ছা 

ওযা, ছুাঁ লও ডা, দঔর ওযা, গ্রন 

ওযা, লফযঢ ওযা, লযষ্কায যাঔা, 

ফাদ কদয়া, লযায ওযা, ভৃঢুয 

মন্ত্রনায় ণাওা to pull out, extract, 

to rempve, to strip, deprive, to take 

away, to remove, to adduce, to 

proceed,to emigrate, to remove, to 

demote, fire, to desire, incline, take 

over, adopt, abstain, give up, to 

bein throes of death  

عََ  II ালযঢ ওযা, ডান to َٗيَّ

remove, take  

 ,III ছকডা ওযা, লফফাদ ওযা َٗبَىعََ

মুদ্ধ ওযা, প্রলঢলমাকীঢা ওযা, 

অলত্ত ওযা, লঙলনলয় কনয়া, ভৃঢুয 

মন্ত্রনায় ণাওা, to fight, struggle, 

dispute, contest, to be in the throes 

of death 

 VI এলও লযয ালণ رََ٘بَىعََ

প্রলঢলমাকীঢা ওযা, লফফাদ 

ফযাঢ যাঔা, to contend with 

one another, to rival, cerry on 

dispute 

ْٗزََيعََ  VII কফয ওযা, কঢারা, লঙলনলয় اِ

কনয়া, লঙাঁ লড কপরা, ঔুলর কপরা, 

কনয়া, ধায ওযা, ালযঢ 

য়া, to pull out, to extract, pluck 

out, tear out, snatch, pull offf to 

take, borrow, be removed 

ْيع ََٗ  াযন, প্রঢযাায, দযূওযড, 

ঘাকুলযঘুযঢ ওযড, ভৃঢুযমন্ত্রনা 
removal, wwithdrawal, elemination, 

death agony 

خ َََٗيَػبدَطَََٗيػََ  কছাাঁও, প্রফডঢা, 

ভলনাবাফ, ফস্থা, inclination, 

tendency, leaning, attitude, position 

َْٝ ع ُُٗي  কঘষ্টা, প্রলঘষ্টা, অা, আচ্ছা, 
sriving, endevour, wish, longing 

ِػ٢َ  ْٝ যচষ্টা ম্পলওণُُٗي ঢ drive (in 

compound)  
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اع يََََّٗ  অগ্রী, নুযাকী, ছুাঁ লও অলঙ 

এভন tending, having inclination, 

leaning (ا٠ُ)  

اع َطََِٗي٣َْ غَ ُٗيَّ  অকন্তুও stranger  

ْ٘يََ َٓ َ٘بِىعََُطََ ع َٓ  লবপ্রায়, ঈলদ্দয, 

রক্ষয, ঈায়, ণ, দ্ধলঢ, অঘযড, 

ফযফায infention, purpose, aim, 

way, method, mmanner, behavior 

ْ٘يََ ع ِٓ  ঢীয arrow 

اع ِٗيََ  মুদ্ধ, ংখলণ, প্রলঢলমাকীঢা, 

লফলযাধ, লফঢওণ , ভৃঢয মন্ত্রনা fight, 

struggle,contest, controversy, 

death agony 

َ٘بَىَػخ َ ُٓ َ٘بَىَػبدَطَ ُٓ  মুদ্ধ, ংখলণ, 

প্রলঢলমাকীঢা, লফলযাধ, লফঢওণ  

,ছকডা, জনওয, লফঢলওণ ঢ লফলয়, 

লফঘামণ লফলয় struggle, contest, 

controversy, quarrel, discord,matter 

in dispute 

ع رََ٘بىََ  মুদ্ধ, ংখলণ, প্রলঢলমাকীঢা, 

লফলযাধ, লফঢওণ ,  fight, struggle, 

contest, controversy, 

اِىعَُطََٗبِىػََ َٞ خ ََٗ  কছাাঁও, প্রফনঢা, 

ক্ষাঢ tendency, inclination, 

leaning 

َْٝ ُْ٘ي ع َٓ  ালযঢ, মা দলূয 

কনয়া removed, taken away 

ََ٘ بِهع ُٓ  ভৃঢুয ালণ মুদ্ধওাযী, ভৃঢুয 

মন্ত্রনা যওাযী, 

প্রলঢলমাকীঢাওাযী, মুদ্ধওাযী, 

মুদ্ধযঢ, ভাভরাফাচ, struggling with 

death, being in the throes of death, 

contending, fighting,  

َِٚ ٘بَىع ََػ٤َِْ ُٓ  প্রলঢদ্রৃন্নীঢ, লফঢলওণ ঢ, 

লফঢওণ লমাকয, ভাভরাওৃঢ লফলয়, 

লফঘামণয লফলয় contested, 

disputed, debatable, litigated 

ْ٘زَيََ ع ُٓ  কৃীঢ, অওৃষ্ট taken, drawn 

َِٚ زََ٘بَىع ََػ٤َِْ ُٓ   প্রলঢদ্রৃন্নীঢ, লফঢলওণ ঢ, 

লফঢওণ লমাকয, ভাভরাওৃঢ লফলয়, 

লফঘামণয লফলয় contested, 

disputed, debatable, litigated 

ْ٘زََيع  ُٓ গ্রনওৃত, taken 

 ْٗيمَ                                        ٗيع
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ْيؽ َََٗيَؿبدَطَََْٗيَؿخ ،َََٗ  ঈলদ্রক 

(ঔাযা ওালচ) incitement to 

evil 

 ,ঔালর ওযা (َٗيَْف(]ٗ[َََٗيفََ

লনষ্কালড ওযা, কল ওযা, শুওান, 

কঝলন কনয়া, শ্রান্ত য়া, লনংলল 

য়া,to empty, to drain, dry up, to 

draw 

َْٗيفََ  IV ঔালর ওযা, ঝানা, লনঃলল أَ

য়া to empty, to drain, be 

exhausted 

َْ٘يفََ زَ ٍْ  X ঝানা, লনষ্কান ওযা, কল اِ

ওযা, কবাক ওযা, লকরা, গ্রা ওযা 
to exhaust, extract, to drain, to 

consume, swallow,  

فَ َٗيَْ  ফাদ, লনষ্কান, ঔালরওযড, 

যিক্ষযড, exhaustion, draining, 

emptying, blood loss  

خ َُْٗيكََ  ল্প লযভান, small quantity 

 ,দফুণর (যিক্ষযলড) َِٗي٣ْقَ 

যিক্ষযড, weakened, hemorrhage 

َْ٘يافَ  زِ ٍْ  ,ননষ্কান,ক্ষয়  drainageاِ

attrition(material)  

َْٝ ُْ٘ي فَ َٓ  ফন্ন (যিক্ষযলড) 
exhaisted  

 

َْٝم(َ]ٗ[]ً[َََٗيَم،َِٗيمََ  (َٗيَْم،ُُٗي

ঢাডাহুডা ওযা, ছলডয কফলক 

াভলন মায়া, লণঢালন ডা, 

ঈদ্দাভ, অলস্থযলঘত্ত, ঈৃঙ্খর, to be 

hasty, to strom ahead, to rash, to 

preticipate, reckless,  

مََ  II ঈদ্দীপ্ত ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা َٗيَّ
to spur on (horse)  

ْيمَ ََٗ  ত্রৃযা, ঞওালযঢা, 

ধঃলক্ষডঢা, লক্ষপ্রঢা, লফৃঙ্খরঢা, 

লঘন্তাশুনযঢা, haste, rashness, 

precipitatateness, recklessness, 

thoughtlessness 

ِيمَ ََٗ  দ্রুকলঢম্পন্ন, ঞওাযী, 

কফকফান, ঈদ্দাভ, লঘন্তাীন, 

ভ্রুলক্ষীন,ভলনালমাকী, লস্থযলঘত্ত 
hasth, rash, impetuous, 

thoughtless, careless, inattentive, 

frivolous 

 

 ,ঙুলযওাখাঢ ওযা (َْٗيى(َ]ٕ[َََٗيىََ

লঙদ্র ওযা to stab, pierce (ٙ)  

 ٗيٍ                                                           ٗيم
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ىَ ٤ََٗبِىُىَط٤ََْٗيََ  ঈল্কালন্ড, ঔল ডা 

ঢাযা shooting star, meteorite 

 

ٍََ ٍَْٝ(]ٗ[َََٗي  নাভা, ফঢযন (ُُٗي

ওযা, ডা (ফৃলষ্ট), ফঢীডণ 

য়া (অর কওাযঅন), ডা, 

টুলফ মায়া, নাভা, দাভ ডা, 

ৃঢ য়া, ণাভা, কঠাঁডা ফাাঁধা, 

ফস্থান ওযা, ভালঞ নাভা, ফাদ 

কদয়া, দঢযাক ওযা, লফযঢ 

ওযা, ফাদ কদয়া, লফদ নাভা, 

ডা, অলঢঢ য়া, অিভন 

ওযা, প্রলফ ওযা, কঙাাঁ ভাযা, অনা, 

কনয়া to descend, to dismount, 

get out, debsrk, put down, be 

revealed, to ffsll, to abate, stop, 

lodge, inhabkt, take field, to resign, 

to fogo,befall, attack, enter, take, 

bring,  

 

ٍََ  ঞান্ডা রাকা to get (ََٗيََُخ(]ً[ََِٗي

cold 

ٍََ  II নালমর ওযা, নাভান, লনলঘ َٗيَّ

াঞান, ওভান, ওাঢ ওযা, ভুি 

ওযা, ঔালর ওযা, অলঢলণয়ঢা 

ওযা, অফা কনয়া, ফাদ কদয়া, 

প্রলফ ওযান, কঠাওান, ঔলঘঢ 

ওযা, to make descend, to send 

down, to reduce,relieve, jnload, 

grant hospitality, lodge, inlay, insert 

ٍََ  III ংখলণ ফাধান, মুলদ্ধ َٗبَى

চডান, to clash, to get into fight 

ٍََ َْٗي َ  IV ফঢযন ওযান, লনলঘ أ

াঞান, প্রওা ওযা, দান ওযা, 

নুলভাদন ওযা, ণাভা, ফা ওযা, 

ঔালর ওযা, ণাভা, নাভা, ওভান, ীন 

ওযা, ক্ষলঢ ওযা, দাভ ওভান, ফাধয 

ওযা to bring down, ddescend, 

send down, reveal, bestow, stop, 

lodgem, unload, land, abase, 

decrease, to cause loss, to compel 

ٍََ  V নঢ ওযা, লনলঘ নাভা, ীন رََ٘يَّ

ওযা (লনলচলও), ফাদ কদয়া, 

ঈলক্ষা ওযা, দঢযাক ওযা, 

লফযঢ ণাওা, to stoop, abase, give 

up, resign, forgo, refrain (ػَٖا٠ُ)  
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ٍََ  ,VI ঢযাক ওযা, দঢযাক ওযা رََ٘بَى

অত্মভণন ওযা, লযঢযাক ওযা, 

ঢযাক ওযা, লনলয়ালচঢ ওযা, 

স্থানান্তয ওযা, লনলচলও কঙাঝ 

ওযা, লযওল্পনা ওযা, ভালঞ 

নাভান (মুলদ্ধয) to give up, 

resign, forgo, refrain, surrender, 

abandon, leave, assign, transferto 

lower (self), to design, to dismount 

ٍََ َْ٘ي زَ ٍْ  X নাভলঢ ফরা, ঈrালঢ اِ

ওযা, লনলঘ নাভান, ফাদ লদলঢ 

ফরা, ফাধয ওযা, অত্মম্পণন ওযা, 
to ask to step down, to step down, 

to make descend, to force, to 

surrender 

َطَََٗ  ٍ ْٝ ،ُُٗي  ٍ ٍَ ُُٗي ْي  খয, ফাা, কালঝর, 

quarter, lodging, hotel –  

َْٝ ٍَ ُُٗي  কফদইুলনয কঙাঝ দর, 

ওযাম্প, অস্তানা, unit of Bedouinc, 

camp, site 

َطَ  ٍ َْٗيا ٍَ أَ ُْٗي  লঢলণয ঔাফায 
food for guest 

خ ََْٗيََُ  ণাভা, ফস্থান, কৌাঁঙা 
stopping, stop, stay, arrival 

خ َََٗياَلدَطََْٗيََُ  ঞান্ডা, লদণcold, 

catarrh 

خ ََِٗياََُ  ঈলনলফ, ত্তলন 
settlement, colony 

َْٝ ٍَ ُُٗي  ফঢযন ওযড, ফঢযন, 

কফয য়া, ঢীলয নাভা, লফভান 

কণলও নাভা, ণাভা, স্বত্রৃঢযাক, 

অত্মম্পণন, দঢযাক, ডা, দাভ 

ওভা,  descending, descent, getting 

off, disemberkation, landing, 

cession, stopping, stop, 

resignation, fall, decline in price 

َُِ ْٝ ٢َ ُُٗي  ওভ ম্পলওণ ঢ, reltive to 

decline, falling 

ََ َُٗياَلُءَطََِٗي٣َْ  লঢলণ, অকন্তুও, 

ফালন্না, লধফাল, ালণ, দঔরদায, 

বাডাটিয়া guest, stranger, lodger, 

boarder, inmate, tenant 

ََٓ َطَ ٍُ َ٘بِى َٓ ٍَ ِْ٘ي  ণাভায স্থান, কষ্টন, 

ওযালম্পয স্থান, ফাা, ফাডী, 
stopping place, station, flat, house, 

camp site 

 َ٢ُِ ِْ٘ي َٓ  ফাা-ফাডী ম্পলওণ ঢ 
relating to house, domestic 

ٍَ                                     ٗيٍ  رَ٘بُى
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ِْ٘يََُ َٓ َطَ ٍُ َ٘بِى خ ََٓ  ভাত্রা, কশ্রডী, দ, 

ভমণাদা, ফস্থান, ম্মান degree, 

grade, position, rank, status, dignity 

ِْ٘ي٣َْ ِْ٘ي٣ََْلدَطَرَ ََ رَ  লনলঘ কপ্রযড, লনলঘ 

অনয়ন, ঈলন্াঘড, নুপ্রযনা, 

ওভওযড, sending down, bringing 

down, revealation, inspiration, 

reduction, diminution-  

ِْ٘ي٣ََْلَ درَ  দাভ ওভান, ফাদ কদয়া, 

কঔাদাআ ওযড, ঔলঘঢওযড redction 

of price, deduction, inlaying,  

،َِٗيََ َ٘بَىَُخَ  ُٓ ٍَ ا  মুলদ্ধয চনয দাড 

ওযন, মুদ্ধ, কভাওালফরা, ংখলণ 
lining up for battle, battle, fight, 

َْٗيااَلَ  ْٗيَََداِ ٍَ طََاِ ا  লনলঘ অনয়ন, 

লনঘুওযড, নাভা, ফীমণ লনকণভন, 

bringing down, lowering, landing, 

ejaculation of sperm َْٗيااَلد -اِ  বাডা 

ঘুলি(অচীফন) lease contact for 

life 

ٍَ رََ َ٘بُى  নুওম্পা, নযভ, অদ্রলঘত্ত, 

অত্মম্পণড, অত্মঢযাক, স্থানান্তয, 

ওাচ, স্বত্রৃঢযাক, প্রঢযাঔান দঢযাক, 

দাড ওযড, ংখলণ, sympathy, 

relenting, surrender, renunciation, 

transfer, assignment, cession, 

resignation, abdiction, llinging, 

battle 

ْ٘يََ زِ ٍْ ٍَ اِ ا  ফাদ, ওভdeduction, 

discount 

ََٗ ٍَ بِى  ফালন্না, ফস্থানওাযী living, 

resident 

َطََٗبِىََُ ٍُ اِى َٞ خ ََٗ  খঝনা, দখুণঝনা, 

দলুমণাক, দবুণ াকয, ভাভরা occurance, 

event, mmishap, calmity, case 

َْٝ ُْ٘ي َٓ ٍَ  কঘঢনানাও লধ a kind 

of narcotic 

َُِ ْٝ ُْ٘ي َٓ َ٢  ভাদওাি, narcotic addict 

َ٘يََّ ُٓ ٍَ  ঔলঘঢ inlayed 

ْ٘يََ ُٓ ٍَ  কপ্রলযঢ, প্রঢযালদীঢ sent 

down, revealed 

زَََ٘ ُٓ ٍَ بِى  দঢযাকওাযী, 

লযঢযাকওাযী  abdicating, 

resigning, waiver 

زََ َْ ُٓ ٍَ ِي ْ٘  আচাযাদায leesee  

 ,এা া কদারান]ٗيٗي[ََْٗيَٗيََ

কাাক ওযা (লশু) to rock, 

fondle, cares 

 

 ٗيٍَََََََ
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ََٛخ(]ى[ََُٗيََٙ  দলূয ণাওা, স্পলণঢ (ََٗيا

ণাওা, ভুি ণাওা, কদাল ভুি 

ণাওা, লফযঢ  ণাওা to be free, to 

be far, be untouched, unblemished 

 

٤ََخ(َ]ً[َََِٗيََٙ ِٛ ََٛخ،َََٗيا  ম্মানীঢ (ََٗيا

য়া, ারীন য়া, ঈমুি 

য়া to be honorable, 

respectable, decent  

ََٙ  (ػٖ) II কখালডা ওযা to declare َٗيَّ

ََٙ  ,V দলূয ণাওা, স্পলণঢ ণাওা رََ٘يَّ

ভুি ণাওা ,কদাল ভুি ণাওা, 

লফযঢ  ণাওা to be free, to be 

far, be untouched, unblemished 

َٛبُء،ََِٗياء َطََِٗي٣ْٚ ،َََٗ ِيٙ ََُٗو  লফশুদ্ধ, 

লফত্র, দনুণাভীন, ারীন, ম্মানীঢ, 

ৎ, নযায়লনষ্ঠ, ক্ষাঢীড, ঢওণ  
pure, chaste, blameless, decent, 

honorable, rightous, impartial 

َٛخ ،َٗيََ ٙ َََٗيا  লফশুদ্ধঢা, দনুণাভ ীনঢা, 

ঢঢা, নযায়লনষ্ঠা, ম্মান, 

ক্ষাঢীনঢা purity, 

blamelessness, honesty, 

rightousness, rrespectability, 

impartiality 

ََٛ طَُْٗي َٛبدَ،ََُٗيَٙ  خ َُْٗي  াাঁঝা, লফায, 

অনলন্নয শ্বালযান, ভ্রভন, অনন্ন 

ভ্রভন, লফলনাদন, ফুলঢণ , 

লঘত্তলফলনাদন, লফলনাদলনয 

স্থান,মণঝও অওলণড walk, 

convent, pleasure ride, pkeasure 

trip, recreation, amusement, 

entertainment, excursion spot, 

picnic spot 

ََٛ َْ٘ي َٓ َ٘بِىَُٙطَ خ ََٓ  াওণ , ফাকান, 

লফলনাদলনয স্থান park, garden, 

recreation ground 

ِْ٘ي٣ْٚ َ  নযত্রৃলযাভূরও رَ

ধাযনা(ফলন্নকীলঢ)দযূওযড 
elemination of anthromorphic idea 

of deitg 

َٛبدَطَرَََ٘ ٙ َرََ٘يُّ يُّ  লফায, ভ্রভন, াাঁঝা, 
convent, walk 

َ٘يََّ ُٓ َٕطَ ْٞ ُٛ َ٘يَّ َُٓ ٙ  ভ্রভনওাযী, 

লফাযওাযী, লফলনাদনওাযী walker, 

conventor, excursionist 

زََ٘يََّ َُٓ ٙ  লফায, ভ্রভন, াাঁঝা, াওণ  
convent, walk, park 

ٗيَََََََََٙٗيََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٝ  
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َ ٙ زََ٘يَّ ُٓ َٛبدَطَ زََ٘يَّ ُٓ  লফায, ভ্রভন, াাঁঝা, 

াওণ , লফলনাদন স্থান convent, 

walk, park,recreation ground 

 

إ(]ٕ[ََٗيََا َٝ  ,রাপ কদয়া (َٗيَْٝ،ََٗي

ঈিপন ওযা, রাপাআয়া ঘরা, 

রায়ন ওযা, to jump, to spring, to 

leap, to escape 

ٟرََ٘يََّ  V রাপ কদয়া, ভানলও 

লফমণলয় ণাওা, ঈলত্তলচঢ য়া, 

ফুও ওাাঁা, ফীঢ য়া to jump, 

to be in commotion, be agitated, to  

tremble 

 َٕ ا َٝ  ,রম্ফ, কফলক কভন ََٗي

লফলফাযড, ঈচ্ছা, কফাঝন, লফভান 

াভরা sally, outburst, eruption, 

sortie 

ََٝ ادَطََْٗي َٝ ح ََْٗي  রাপ, কফলক কভন, 

রম্ফ, াভরা(লফভান), লফলফাযড, 

ঈচ্ছা, কফাঝন, প্রাযড, ফীলঢ, 

ঈদ্দাভঢা, লংস্রঢা, অিভন, 

ওম্পন, কফহু , ঔাভলঔয়ার, sally, 

outburst, eruption, sortie, surge, 

flare, violence impetuosity, oddity 

 

ََ ؤ ََ ٌَْء(]ف[ََٗ َٗ) স্থলকঢ ওযা, ফাদ 

কদয়া, to postpone, to defer- 

ََبء (َ َٗ)- অদালয় ভয় কদয়া, ঊড 

ভন্চযু ওযা to aallow time (to 

pay, to grant credit 

ََ ََؤ ْٗ َ  IV স্থলকঢ ওযা, ফাদ কদয়া, to أ

postpone, to defer 

ََبءَ  َٗ দীখণ চীফন, দীখণায়ু llong life, 

longivity 

َََ بءَ ِٗ  স্ত্রী করাও women 

٤ْئََ َِ خ ََٗ  ঊড, অদায় কদযী, credit, 

delay of payment – ََ٤ْئ َِ خًََٗ  ঊলডয 

ঈয on credit 

ََ ََؤ ْ٘ ح َِٓ  রাঠি, ললষ্ট, দন্ড stick 

 

ََتََ جََخ(]ٕ[]ٗ[ََٗ َْ ََْت،َٗ َٗ) ম্পলওণ ঢ 

ওযা, ফং অলযা ওযা, লবমুি 

ওযা to trace ancestry, to relate, to 

trace, ascribe, accuse (ٍََٙا٠َٛ٠ُ ) 

ٍَتََ  III নুকুর য়া, এওআ َٗب

ফংলয য়া, ভানান আ ওযা, 

এওযওভ য়া, এওভঢ য়া, 
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নুালয ওযা, ঢুরনা ওযা, 

অযাভ দায়ও য়া, এওআ 

লযফালযয য়া, তফফালও 

ম্পলওণ ঢ য়া to correspond, to  

be of same family, to suit , to be 

compitable, be similar, be in 

agreement, (٠َٛٙ)  

ٍَتََ  VI এলও লযয ালণ رََ٘ب

ম্পওণ  মুি য়া, অত্মীয় 

য়া, এওরু য়া, াভন্চয 

য়া, এওালণ লভলর মায়া, 

ঘুলিফদ্ধ য়া, ঘালদাভঢ য়া, 

অযাভদায়ও য়া to be related 

to one another, be relatives, be in 

agreement, be proportionate, fit to 

gather, be compfortable (ٓغ) ) 

ََتََ ْٗزَ VIII ম্পওণ اِ  মুি য়া, ফং 

নন্ধান ওযা, নাওযড ওযা, 

লধওাযী য়া, অত্মীয় য়া, 

ংমুি য়া, ংমুি ওযা, কমাক 

কদয়া, বলত্তণ য়া, to be related, 

to trace ancestry, be named, be 

relativ, to attach (self), to join, be 

associated (َٙا٠ُ)  

َََ ْ٘ زَ ٍْ تََاِ  X ফংধাযা কঔাাঁচা, 

মণামঢ ভলন ওযা, নুলভাদন 

ওযা, to trace back ancestry, to 

deem proper, to approve  

ََْ َطََٗ ََبة  ْٗ َ تَ أ  ফং, কুর, ফংধাযা, 

ঈৎ, লনষ্কালড, ঈৎলত্ত , 

অত্মীয়ঢা, অগ্র, তফফালও ম্পওণ  
lineage, descent, origin, extraction, 

derivstion, kinship, relationship, 

affinity, relationship by marriage 

ََتَ  ََجَََِٗ ِٗ خ َطَ  অলযা, অত্মীয়ঢা, 

ম্মন্ধ, অগ্র, তফফালও ম্পওণ , 

ংলমাক, ম্মলঢ ascription, kinship, 

relationship, affinity, relationship by 

mmarriage -   َََت ِٗ ম্পওণ , ম্মন্ধ, 

ন, নুাঢ, ায, ভা, ঢওযা, 
relation, bearing, ratio, rate, 

measure, pproportion 

ج٢َِ  َْ ِٗ ম্মন্ধ লফলয়ও relating 

relation, relative  

ِج٤ََّ َْ خ َِٗ  অললক্ষওঢা, relativity 

َََّ بةَ َٗ  কুরিভ লফললজ্ঞ 
genealogist 

َْ٤ َِ جَبُءَطَََٗ َِ ْٗ تَ أ  অযফীয় ওলফঢায 

কপ্রভভয় ঈস্থানা erotic 

 ٌٗء
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introduction, - ََج َِ ْٗ َ بءَُأ  অত্মীয়, 

জ্ঞাঢী, করও, চাভাআ, লবচাঢ 

ফং, ঈচ্চফংীয়, কুরীন, 

ঈন্নঢলঘযত্র relative, kinsman, 

brother-in law, son -in -  law, 

descending of distinguished family, 

atristrocratic, noble 

ََتَُ ْٗ  লধও মণাপ্ত, লধও أ

ঈমুি, লধও ভানানআ more 

adequet, more appropriate,fitter 

ٍَجََ َ٘ب ٍَجَََبدُٓ َ٘ب ُٓ خ َطَ  মণাণণঢা, 

মণাপ্তঢা, মণালমাকযঢা, াযষ্পলযও 

ম্পওণ , ঈভা, অত্মীয়ঢা, অগ্র, 

suitabilty, appropria-teness, 

sdequecy, correlation, analogy, 

kinship, relationship, affinity- 

ٍَجََ َ٘ب بدُٓ  ম্মন্ধ, ম্পওণ , ন, 

ংলমাক, ঈরক্ষ, ুলমাক rrelation, 

reference, link, connection, 

occasion  

ٍُتَ رَََ٘ ب  অনুালঢও ম্পওণ , 

অনুালঢওঢা, বাযাভয, ভঢা, 

লবন্নঢা, লনয়ভঢালন্ত্রওঢা, এওঢা, 
proportional relation, 

proportionality, balance, 

eevenness, uniformity, regularity, 

harmony 

َََ ْٗزِ بةَ اِ  দযদ, ন্তবুণ লি, 

membership, affiliation 

َْ٤ ٍِ َ٘ب ََْٞتََُٓ َُ ْ٘ َٓ ةَ طَ  ম্পলওণ ঢ, ম্পওণ  

স্থান, অলযালঢ, লধবূি, 

ংিান্ত, ম্ন্ন্ধমুি, ম্মলন্ধ, relative, 

brought in relation, attributed- 

َْ٤ ٍِ َ٘ب تََُٓ  ভঢা, ঈচ্চঢা, level, 

altitude  

ِث٤ََّ ْٞ َُ ْ٘ خ ََٓ  স্বচনলালড, স্বচনপ্রীলঢ 
nepotism 

تَ  ٍِ َ٘ب ُٓ  ঈমুি, ভানানআ, মণামঢ, 

ঠিও, মণাপ্ত, ঢুরয, অযাভদায়ও, 

অনুালঢও suitable, fitting, 

proper, adequet, identical, 

proportional 

زَََ٘ تَ ُٓ ٍِ ب  অনুালঢও, অনুালঢও 

বালফ ুস্বভলিঢ, অনুালঢও, 

নুরু, দৃয proportionate, 

proportionaly proportioned, 

proportional, analogous 

َْٞ ٍُ دَ َٗب  ভানফীয় প্রওৃলঢ, 

ভানলফওঢা human nature, 

humanity 

 

 َٗتََََََََ



43 

ََظََ ََْظ(]ٕ[]ٗ[ََٗ َٗ) ফুনান to weave 

(٠ٛ)  

ََظََ ْٗزَ  VIII ফুনান য়া to be اِ

woven 

ظَ  َْ َٗ ফুনন,ফয়ন weaving, fabric 

َََ بطَ َٗ  ফয়নলল্পী weaver 

ََبَعخ َ ِٗ ফয়নলল্প, ফয়নলল্পীয 

ফযফা, ফস্ত্রওর art of weaving, 

weaver‘s trade, textile idustry 

َْ٤ َِ َطََٗ َُظ  َغخ ،َُٗ َِ ْٗ َ ،أ َ بط  ْٗ َ ظَ أ  চলভন, 

কঞন, ুঢায ফুনঝ, কফানা ওড 
texture, web, woven fabric, textile 

ََظَ  ْ٘ َٓ ُظَطَ ٍِ َ٘ب َٓ  ফয়নলল্পীয 

কদাওান, ফয়ন ওাযঔানা weaver‘s 

shop, weaving mill 

َََ ْ٘ ظَ ِٓ  ঢাাঁঢওর, ঢাাঁঢ loom 

َْٞ َُ ْ٘ َٓ َعبدَطََ ْٞ َُ ْ٘ طَ َٓ  কফানা, কফানা 

ওাড, চলভন, কঞন, ুঢায ফুনঝ, 

woven, woven febric, textile, 

texture, web ََع ْٞ َُ ْ٘ بدَٓ -কফানা নয, 

কফানা ওড woven goods, 

textiles 

 

ـََ ََ ََْـ(]ف[ََٗ َٗ) ভুলঙ কপরা, ফালঢর 

ওযা, যদ ওযা, প্রলঢস্থান ওযা, 

ফদরান, ওল ওযা, to delete, to 

abolish, to repeal, to replace (٠ٛ) 

ـََ ٍَ  III প্রলঢস্থান ওযা, যলঢ َٗب

ওযা to replace, to abolish (٠ٛ)  

ـََ ََّ  ,V ভুলঙ মায়া, ফালঢর য়া رََ٘
to be deleted 

ـََ ٍَ  VI এলও যলও নুযন رََ٘ب

ওযা, এলও লয পর ওযান, 

এও যীয কণলও নয যীলয 

মায়া to follow successively, to 

suceed eeach other, to ppass from 

one body to another 

ـََ ََ ْٗزَ  VIII ফালঢর ওযা, ওামণওয اِ

ওযা, নওর ওযা to abolish , 

invalidate 

ـََ ََ ْ٘ َ ز ٍْ  X ফালঢর ঘায়া, ওল ওযা اِ

to demand abolition, to copy (٠ٛ)  

َـ ََٗ َْ  ফালঢরওযড, যদ ওযড, 

জফধওযড, নওরওযড, sbolition, 

abrogation, cancellation, copying,  

 َٗقَََ             َٗـ
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َْقَِ َٗ َ٢  চডালনা অফযী যলপয 

করঔা(নলঔ),oordinary cursive 

Arabic script 

َطَ ـ  ََ َقخ َُٗ َْ ُٗ নওর, নুলরল, 

transcript, copy 

َََّ طََٗ ََبَفخَ  بؿَ َٗ  নওরওাযী, 

লরলওায, ভুালফদাওাযী, কওযাডী 
copyist, scribe, scrivener, clerk 

َـ  ٍُ  ঈত্তযালধওায, অত্মায رََ٘ب

কদান্তযপ্রালপ্ত, ুডণচন্ succession, 

trnasmigration of soul, 

metempsychosis 

َََ ْ٘ زِ ٍْ بؿَ اِ  নওরওযড, নুলরল 

ওযড copying, transcription,  

َـ   ٍِ َطََٗب ََبؿ  َٗ ফালঢরওযড, 

যদওযড, নওরওরওাযী, 

নুলরলওাযী abolishing, copyist, 

transcriber 

َْٞ َُ ْ٘ ؿَ َٓ  যলঢ, যলঢওৃঢ (অর- 

কুযালনয অয়াঢ) abrogated 

ََوََ َْو(]ٕ[ََٗ ََٗ) লফদীডণ ওযা to break  

ََّوََ  V ঝুওযা ঝুওযা য়া to get رََ٘

torn 

ََوََ  ْ٘ زَ ٍْ  X ঈকন্ডরয ভত য়া to be اِ

eagle-like 

َهح ، ْٞ َُ ََُْٗ َطََٗ ه  ْٞ َُ وَ ُٗ  ইকর, কুন 
eagle, vulture 

ََبِه٣ََّ خ ََٗ  কুন  eagle 

َْٞ ٍُ ٤ُْوَطََٗب ٍِ ا َٞ هَ َٗ  বকন্নয, টিঈভায 
fistula, tumor 

َََ ْ٘ ِٓ ُوَطَ ٍِ َ٘ب وَ َٓ  কঞাাঁঞ (লওাযী 

াঔী), দর, াটি, গ্রু beak, 

band, gang, group 

ؾَ  َْ ُٗ য(কালঙয), sap of a plant 

ََقََ ََْق(]ٗ[ََٗ َٗ) লঙাঁটিলয় কদয়া, 

ঙলডলয় কদয়া, ফন ওলয ঙডান 

(ফাঢা), ঈলডলয় কদয়া, 

লফলফাযড ওযা, চাাচ ধ্বং 

ওযা spray atomize, to carry and  

scatter, to blow up, blast (٠ٛ) to 

torpedo (ship) 

ََقََ ْٗ    IV ঙলডলয় কদয়া to scatter أَ

ََقََ ْٗزَ  ,VIII ঈলডলয় কদয়া اِ

লফলষ্ফাযন ওযা to blow up 

َْقَ ََٗ  লফলষ্ফাযড, ঈডাড, ধ্বং, 

গুডান blowing, blasting, 

destruction 
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ََّبفَ  ٤ُْقَطَُٗ ٍِ ََب َٗ লগয়ারা 

কঞাাঁঝমুি ক্ষীলফলল rhinocercs 

hornbill, a kind of swallow 

ََبكََ خ َُٗ  বূল, ঢুল, chaff 

ََّبكََ ََّبكَبدَطََٗ خ ََٗ  ঝযললটা ঙুাঁডায 

কনৌওা torpedo boat 

َََ ْ٘ ِٓ ، ََلَخَ  ْ٘ ِٓ ُقَطَ ٍِ َ٘ب قَ َٓ  চানারা 
window 

لَخ ،ََٗ ٍِ قَ َٗب ٍِ ب  লফলষ্ফাযও, টাআনাভাআঝ 
explosive, dynamite 

ََنََ ََْن(]ٕ[ََٗ َٗ) লফনযস্ত ওযা, ভারা 

কাাঁণা, প্রলঢষ্ঠা ওযা, to array, ro 

string, to set up (٠ٛ)  

ََّنََ َٗ II লফনযস্ত ওযা, ভারা কাাঁণা, 

প্রলঢষ্ঠা ওযা, to array, ro string, to set 

up (٠ٛ)  

ََّنََ  V ুলফনযস্ত য়া, to be in رََ٘

perfect order 

ٍَنََ  VI ুলফনযস্ত য়া, এলও رََ٘ب

লযয ালণ ুভলিঢ য়া 
to be wel-coordinated, to be in 

perfect order 

ََنََ ْٗزَ  VIII ুলফনযস্ত য়া to be in اِ

perfect order 

نَ ََٗ َْ  লফনযা, প্রলঢষ্ঠাওযড, 

কশ্রডীলফনযা ordering, lining up, 

alignment 

ََنَ ََٗ  িভ, লফনযা, নওা, 

ফযফস্থানা, ংলমাক, ঈত্তযালধওায, 

নুিভ, অঘযন, কভচাচ, লনয়ভ, 

বাযাভয order, array, layout, 

arrangement, connection, 

succession, sequence,system, 

manner – َََ وًبَٗ  িভ নুালয, 

রাআলন in regular order,in rows- 

ََنَِ ُفَاَُّ٘ ْٝ  ংলমাচনী ফযয় َؽُو

(গ্রা), conjunction (gram) 

َْ٤ َِ نَ َٗ  ুলফনযস্ত, ুৃঙ্খলরঢ, লনযলভঢ, 

ভান, লবন্ন well arranged, well 

ordered, regular, uniform 

٤ْنَ  َِ ْ٘  ,ুলফনযস্তওযড رَ

ুৃঙ্খলরঢওযড, লনয়লভঢওযড, 

প্রলঢলষ্ঠঢওযড, নওাওযড, 

ফযফস্থাওযড, লনয়ভভালপও ফযফস্থা, 

লযওলল্পঢ লযওলল্পঢ ণণনীলঢ 
ordering, arraying, setting up, 

drawing up, aarrangement, 

planned economy 

 َٗيََََََََََََََََََََََََََََََََ              َٗقََََ

 َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٗٞ                              َٗيََََ
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َُّنَ رَََ٘  লবন্নঢা uniformity 

ٍُنَ رَََ٘ ب  িভ, ভঢা, এওঢা order, 

symmetry, harmony 

ََ٘ نَ َََُّٓ  ূলফনযস্ত, ুৃঙ্খলরঢ, 

এওঢাূডণ well ordered, well 

arranged, harmonious 

نَ   ٍِ زََ٘ب ُٓ  ূলফনযস্ত, ুৃঙ্খলরঢ, 

লনয়লভঢ, বাযাভযূডণ well 

ordered, well arranged,  

ََيََ َُي،ََٗ ًَخ(َ]ى[َ]ٕ[ََٗ ََب َٗ) ধভণপ্রাড 

চীফন চান ওযা, to lead a religious 

life 

ََّيََرَََ٘  V ধভণপ্রাড চীফন চান ওযা, 

ধালভণও য়া, to lead a religious life, 

to be pious 

، َْي  ُٗ، َْي  َُيَ َٗ ُٗ  ধালভণওঢা, ন্নযা, 

লনচণ নফা piety, devoutness, 

reclusion 

ٌَِ َُ ُٗ َ٢  ঢস্বী, াধু saint 

َطَََٗ ََّبى  يَ ُٗ ٍِ ب  লনচণ নফাী, ফনফাী, 

ন্নাী, ধালভণও ভানুল, ধভণযায়ড 
hermit, ascetic, pious man, devotee  

يَ  َِ ْ٘ َٓ ُيَطَ ٍِ َ٘ب َٓ  অশ্রভ, ন্নযাীয 

অশ্রভ, কওাযফানীয স্থান, নুষ্ঠান, 

hermitage, place of sacrifice, 

ceremony 

َََ ََ ََٗ]ٕ[)ٍ ْٞ َُ ُٗ،َََْ َٗ)লঢা য়া 

,ফুনন কঔারা, কঢারা, লড মায়া 

(ঘুর), to father , ravel, untwist, 

pluck 

َََ ََّ َٗ II অরাদা ওযা (ুঢা), 

ঝুওযা ওযা, চঝ কঔারা, চঝ 

াওান, ফুনন কঔারা to ravel,to 

separate, to shred, to unravel 

َََ ََ ْٗ َ  IV লঢা য়া, ছযান أ

(ঘুর) to father, to shed,fall out 

َََ ٍَّ  VI ফংফৃলদ্রৃ ওযা, ন্তান চন্ رََ٘ب

কদয়া, to reproduce, to beget 

offspring 

َطَََٗ  ٍ ََب ْٗ َ ََ أ َْ  ফং, ন্তান, ফংধয 
progeny, offspring, descendants 

ََبََُ خ َُٗ  লযঢযি ুঢা, অরকা 

ুঢা, নযভ ওাড fibrous waste, 

thrums, lint 

ََّبََُ خ ََٗ  াওালনায মন্ত্র, raveling 

machine 

ََُ ْٞ َُ خ ََٗ  াফও শু brood animal 
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ََِ٤ْ َِ خ ََٗ  প্রফলন্ধয ঙাা ঙলফ, ুডণভুদ্রড 
offprint, reprint 

َََ ْٗ ٍَ اِ ب  চনন, ঈrাদন, procreation, 

generation 

 ََ ٍُ  চনন, ঈrাদন, প্রচনন رََ٘ب
procreation, generation, 

reproduction 

ٍَُِِ ٢َ رََ٘ب  ঈrাদন লফলয়ও relating 

to procre-ation, procreative 

ََّ٤ِِ ٍُ بدرََ٘ب  কমৌনাঙ্গ sexual organs 

 

 ধীলয প্রফালঢ (َْٗ،َٗٔبٕ(]ٗ[ََْٗ

য়া to blow gently 

َّْ ٗ II শুরু ওযা to begin (ك٢)  

ََْ ََّ  V প্রফালঢ য়া, শ্বা رََ٘

কনয়া, ফাষ্পীবূঢ ওযা(ুকন্ধী), 

ুকন্ধমুি য়া to blow, to 

bfeathe, to inhale, to be fragrant (َة

٠ٛ)  

ّ َطَََٗ ََب ْٗ َ َْ أ ََ  শ্বা, breath 

ََٔ ََ بدَطََٗ َٔ ََ خ ََٗ  শ্বা,  ভৃদভুন্ন 

ফাঢা, চীফন্ত ৃলষ্ট, শ্বালিয়া 
breath, breathing, whiff, breeze, 

living creature 

َْ٤ َِ ّ َطََٗ ََب ِٗ،َ ُْ ََبئِ َٗ َْ  ভুি ফাঢালয 

শ্বা, ফাঢা, ভৃদভুন্ন ফাঢা 
breath of air, wind, breeze 

ََٓ َُْطَ ٍِ َ٘ب َٓ َْ َِ ْ٘  ালয়য কভাডও, 

কভাডালনা া(শুয) ffoot sole, 

padded foot 

َََّ زََ٘ َٓ َْ  কম স্থালন প্রফালঢ য় ফা 

ঈদূ্পঢ য় palce where some 

thing blows or produced 

ََ٘ َْ َطََٗ ٌُ ََبِث َٗ ًَ ب  চীফ লফলল, 

ফানয a creature of forest, monkey 

ََٞ َْ إ،ِٗ َٞ َْ ِٗ ، ََبء  َوأَح ََح َِٗ ْٓ طَأ  ভলরা, 

স্ত্রীলরাও women 

َ،َ ََبئ٢ِ  َٗ َ١ ِٞ َْ ِٗ  ভলরা ম্পলওণ ঢ 
pertaining to women 

ََبئ٤ََِّ بدِٗ  ভলরায লফলয়, women‘s 

affair 

ََبئ٤ََِّ خ َِٗ  নাযীফাদী অলন্নারন 
feminist movement 

ََ٢ َِ ٤ََََبٕ(]ً[َََٗ َٗ،٢ََْ َٗ) বূলর মায়া 
to forget 

َََ ْٗ َ ٠أ  IV বূরালনা to make forget 

ٍََ ٠رََ٘ب  VI বূরায বান ওযা to 

pretend to have forgotten 

َ،َ ١َ َٗبئ٢  ِٞ َْ ِٗ ُْٗٞءَ             
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ََٗ َ٢َْ  বূরা , লফস্মৃলঢ  forgetting, 

forget-fulness 

َََٗ ََّبء  ٤َبدَ،َٗ َِ ْ٘ َٓ َ٢ َِ  বূলরা, 

অভলনালমাকী, নযভনস্ক  
forgetful, inattentive 

 َٕ ٤َب َْ ِٗ বূরা, লফস্মৃলঢ forgetting, 

forget-fulness 

ََِ ْ٘ َٓ ٤َبدَطَ َِ ْ٘ َٓ َ٢  লফস্মৃঢ, forgotten – 

ََ٤ َِ ْ٘ بدَٓ  স্মৃলঢফদ্ধ লফলয় মা এঔন 

লফস্মৃঢ memorized things now 

forgotten 

ََِّ ََٗ]ٗ[َ) ِّ َٗ،ِ٤ْ ِْ َٗ) বাচা, পুঝান, 

ললস্ ব্দ ওযা, ভালঙ ঢাডান 
to fizz, sizzle, simmer, bubble, to 

drive away flies 

ََّْ َ٘ خ َِٓ  ভালঙ ঢাডালনায ছাাঁঝা, ঘাভয 
fly whisk 

ََ ؤ َْ َْٞء(]ف[ََٗ ُْ ََح،ُٗ ؤ ْْ َٗ) প্রলঢালরঢ 

য়া to be raised 

ُْئََ َِْء(]ى[ََٗ َٗ) প্রলঢালরঢ য়া, 

প্রলঢালরঢ ওযা, অলফবূণ ঢ ওযা, 

কঞড ওযা, চন্ান, খঝা, ঈrন্ন 

ওযা, to be raised, appear, grow, 

form, proceed, ensue, 

ََ ؤ َّْ َٗ II ারন ওযা, ফৃলদ্ধ ওযা, to 

cause to grow, to raise (ٙ)  

ََ َْؤ ْٗ َ  IV, ফড ওযান, ঈঞান, ফৃলদ্ধ أ

ওযান, ৃলষ্ট ওযা (অিায), 

অনয়ন ওযা, ঈrন্ন ওযা, তঢযী 

ওযা, লনভণান ওযা, প্রলঢষ্ঠা ওযা, 

স্থান ওযা, অাঁওান, রারন ারন 

ওযা, শুরু ওযা, to create, to 

cause to rise, to rise, bring forth, 

produce, eestablish, install, 

complse, draw, raise, to begin 

ََ ؤ َّْ  ,V ফড ওযা, ফৃলদ্ধ ওযা, ঙডান رََ٘

ফড য়া to grow, be grown, 

develop, spread,  

ََ ؤ َْ ْ٘ زَ ٍْ  X কঔাাঁচা, ঔুাঁচলঢ ফরা to اِ

search ,to ask (for news) 

َِْ ءَ َٗ  কমৌফন, নঢূন প্রচন্ youth, 

new generation 

ََ ؤ َْ ح ََٗ  ফৃলদ্ধ, কমৌফন, ঈত্থান, চন্, 

কঞন, ৃলষ্ট, ঈৎ , নফ প্রচন্, 

ংলাধন, ঘঘণ া, ারন, ঝবুলভ 

(ফযলি) growth, youth, rise, 

birth, formation, genesis, origin 

young generation, culture 

refinement 
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َْٞ ُْ ءَ ُٗ  ঈঞন্ত, ফাডন্ত, ফৃলদ্ধ, ঈন্নলঢ, 

লফফঢণ ন growing, growth,, 

development,evolution 

 َ ؤ َْ ْ٘ َٓ  ঈৎলত্ত স্থর, চন্ স্থান, 

লনচ য, ফাডী, ভাঢৃবূলভ, স্বলদ, 

ঈr, চন্, কঞন, ৃলষ্ট,ছডণায ঈr, 

শুরুওযড, শুরু place origin, birth 

place, home town, native country, 

oorigin, birth, formation, genesis, 

springhead, start 

َِْ ْ٘ ئَ رَ  রারনারন, লক্ষা 
upbringing, education 

ئَخ َ ِْ ْ٘  রারনারন, লক্ষা رَ
upbringing, education 

ََْ ْٗ بءَ اِ  ৃলষ্ট, ঈৎলত্ত , অনা, স্থান, 

প্রলঢষ্ঠাওযড, ংকঞন, কঞড, 

তঢযীওযড, প্রস্তুঢওযড, দাাঁডওযড, 

দারান, লবলত্ত, লবলত্তস্থাড, 

লফনযাওযড, লরঔন, ংওরন, 

লরঔন, লঘঠি লরঔন, যঘনা 
creation, origination, setting up, 

institution, fformation, production, 

construction, founding, foundation, 

ccomposition, writing, letter 

writting, essay 

َْبئَِ ْٗ ٢َ اِ  কঞডভূরও, কঞড ম্ন্ওলওণ ঢ 
relative to composition 

ئَ ََٗ ِّ ب  মা ফৃলদ্ধ ায়, ফাডন্ত, ঈঞন্ত, 

ঈৎন্ন , গ্রযভান, ররাপাআয়া 

লঞ এভন, অযম্ভওাযী, কঙাঝ, 

ঢরুড, কমৌফন growing, arising, 

ooriginating, begainer, junior, youth 

ئََ ِّ خ ََٗ٘ب  মুফাফস্থা, কমৌফন, ঈঞলঢ 

প্রচন্ youth, rising generstion 

 َ٢ ِْ ْ٘ ُٓ َٕطَ ْٞ ُّ٤ ِْ ْ٘ ُٓ ৃজনীর creative, 

creating  

ََ َْؤ ْ٘ ُٓ َْآدَطَ ْ٘ ح َُٓ  ৃলষ্ট, দ্রফয, ওাচ, 

লবলত্ত , স্থানা, প্রলঢষ্ঠান, 

creation,product, foundation, 

institution 

َْؤاد  ْ٘ ُٓ -স্থাডাভূ, installations 

 

تََ ِْ َْٞة(]ً[ََٗ ُْ جََخ،ُٗ ْْ َُْت،ُٗ ُٗ ) অঝলও 

ণাওা, করলক ণাওা, ঈলস্থঢ ওযা, 

লরপ্ত য়া, কফলধ মায়া (মুদ্ধ), 

to be attached, be fixed, stick, 

attend, get involved, break out 

َّْتََ َٗ II করলক যাঔা to stick on 

     ْٗل                                                                   ْٗؤ

 ْٗو             ْٗل
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َْتََ ْٗ  IV করলক যাঔা to stick on أَ

(٠ٛ) 

ْْتَ ََٗ  ম্পদ, দঔর property, 

possession 

َْٞ ُْ ةَ ُٗ  রাকা, ংলি, নুযলি, 

প্রদবুণ াফ  clinging, 

adherence,outbreak 

ََّْ بةَ َٗ  ঢীয তঢযীওাযী, ধনুওধাযী 
arrow maker, bowman 

ََّْ ٤ُْتَطَُٗ ِّ َْب بةَ َٗ  ঢীয arrows 

ْ٘زََ تَ ُٓ ِْ  ভাযাত্মও, লংস্র (মুদ্ধ) 
fierce, violent (battle) 

 

َْظََ ٤ْظ(َ]ٗ[ََٗ ِْ َٗ) পুাঁ ান, পূাঁ াআলঢ 

পুাঁ াআলঢ ফরা  to sob 

لََ َْ لََإ(]ٕ[ََٗ َْ لََح،ِٗ ْْ َْْل،َٗ َٗ) কঔাাঁচা, 

কদঔা, ওভ ওযা, লভনলঢ ওযা to 

seek, to sarch, to implure 

َّلََ  III ওভ ওযা, লভনলঢ ওযা َٗب
to adjure, to implore 

َْلََ ْٗ َ  IV কঔাাঁচা, কান ওযা, অফৃলত্ত أ

ওযা to seek, ssearch, to 

sing,recite 

َّلََ  VI যষ্পয অফৃলত্ত ওযা to رََ٘ب

recite to each other 

َْلََ ْ٘ زَ ٍْ  X অফৃলত্ত ওযলঢ ফরা to اِ

ask to recite 

٤َْأَََٗ ِْ كَح ،ََٗ ْٞ ُْ ْٗ ُ َْبئِلَُطَأ َْبك ،ََٗ ْٗ َ ٤ْلُ،أ ِّ ل َب  
কান, ঙ্গীঢ, ফন্ননা, স্তুলঢ song, 

anthem, worship,  

َّلََ َ٘ب ح َُٓ  চরুযী নুলযাধ, অন্তলযও 

অলফদন, ওভ urgent reqiest, 

earnest request, adjuration 

 ََْ ْٗ بك َاِ  অফৃলত্ত, ফডণনা recitation, 

recital 

َْٞ ُْ ْ٘ ك ََٓ  আচ্ছাওৃঢ, অওাঙ্খীঢ, 

প্রলঘষ্টাওৃঢ sought, desired, 

pursued 

ل َ ِْ ْ٘ ُٓ  কায়ও singer 

 

َْوََ َْٞه(]ٕ[ََٗ ُْ َْْو,ُٗ َٗ) লফলঙলয় কদয়া, 

ুনরুলত্থঢ ওযা, ঈলন্াঘন ওযা, 

ঈডান (ঢাওা), ওযাঢ লদলয় 

ওাঝা, to spread, to resurrect, to 

saw apart 

َْوََ ْْو(َ]ٗ[ََٗ َٗ) ঙডান, ুফা 

ঙডান, প্রওা ওযা, কখালনডা 

ওযা, প্রঘায ওযা, ro spread, to 

announce, to publicize, to publish 

(٠ٛ) 
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َّْوََ َٗ II লফলঙলয় কদয়া, ঔুরা to spread, 

to unfold 

َْوََ ْٗ َ  IV ুনরুলত্থঢ ওযা to أ

resurrect 

َّْوََ  V ঙলডলয় মায়া, ঔুলর মায়া رََ٘
to be spread out, be unfolded 

ْٗزََ َْوََاِ  VIII ঙলডলয় মায়া, ঔুলর 

মায়া, ঙডান, প্রালযঢ ওযা to 

be spread out, be unfolded, be 

propagated 

َْْ وَ َٗ  ঈলন্াঘন, লফলক্ষপ্তওযড, প্রঘায, 

প্রওানা, লফজ্ঞলপ্ত, কখালনা, 

ূনরুত্থান unfolding, spreading, 

propagation, publication, 

announcement, resurrection 

وََََٗ ْْ َوادَطََٗ ح َْْ  লফজ্ঞলপ্ত, প্রওানা, 

লযলণাঝ, লাফ, কখালনা, লফজ্ঞাড, 

লফজ্ঞলপ্ত, প্রঘাযত্র, অলদ, অআন, 

ধযালদ notice, publication, 

proclamation, report, 

advertisement, leaflet order, 

ordinance 

ََّْ بهَ َٗ  ওযাঢয়ারা, ওযাঢী 
sawyer 

َْبَهح َ ِٗ ওযাঢঘারনা sawing 

َْبهََ ح َُٗ  ওযালঢযগুডা sawdust 

َْٞ ُْ هَ ُٗ  ুডরুত্থান resurrection 

ََْ ْ٘ ِٓ ٤ُْوَطََ ِّ َ٘ب بهَ َٓ  ওযাঢ saw 

ََْ ْٗزِ بهَ اِ  ঙডান, লফলক্ষপ্তওযড, 

লফলওযড, লফলওযডঢা  spreading, 

spread, diffusion, ddiffusiveness 

وَ ََٗ ِّ ب  প্রওাও publisher 

َْٞ ُْ ْ٘ هَ َٓ  ঙডালনা, প্রঘালযঢ, প্রওালঢ, 

ওওযাঢওাঝা, spread, propagated, 

published, sawed - 

َهاد  ْٞ ُْ ْ٘ َٓ ٤ُْو، ِّ  ,প্রচাযত্র, তফজ্ঞতপ্ত َٗب

অদ্যান্ডদ, আন্ডদ, leaflet, circular, 

proclamation, order, ordinance 

ْ٘زََ وَ ُٓ ِْ  মা ঙলডলয় লড, ফযালপ্তীর, 

ঙডলনা, লফসৃ্তঢ, ঘরলঢ, লফদযভান, 

ঘরভান, ঈদীয়ভান spreading, 

spread out, widespread, ccirrent, 

existant, prevaling, prevalant, 

predominant 

َْيََ ى(]ٕ[]ٗ[َٗ ْٞ ُْ ْْي،ُٗ َٗ )ঈলড 

ঞা, ঈাঁঘুলঢ ণাওা, ঈাঁঘা ওযা, 

ঢযাঘায ওযা, ফাধয য়া, 

লফরু য়া, to be elevated, to 

rise, be disobedient 

 ْٜٗ             ْٗو
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َْيََ ْٗ َ  IV ুনচীলফঢ ওযা, to revive أ

َطَََٗ َْبى  ْٗ ََيَ أ  ঈাঁঘু স্থান, ঈাঁঘু বূলভ 
elevated place, high land 

ََْ بىَ َٗ  জনওয, তফাদৃয, discord, 

disunity 

َْٞ ُْ ىَ ُٗ  ত্রুঢা, লফলযাধীঢা, জনওয, 

তফাদৃয,স্বাভী ফা স্ত্রীয 

ফাধযঢা, ঢযাঘায (স্বাভীয) 
animosity, discord ddisobedience 

(wife), brutal behavior (husband)  

يَ ََٗ ِّ ب  মা অক কফয লয়লঙ এভন, 

ঈাঁঘু, কফুলযা, লফলযাধী, ফাধয 
protruding, elevated, raised, 

discordant, disobedient 

يََ ِّ ُيَطََٗب ِّ ا َٞ ح ََٗ  ফাধয ভলরা, 

দজ্জার disobedient women, shrew 

ََٜ ِْ َْبٛ(]ً[ََٗ َٗ) চীফন্ত য়া, 

প্রাডফন্ত য়া, ালঔুল য়া, 

ওভণঞ য়া, ঈদযভী য়া, অগ্রী 

য়া, ঈৎাী য়া, াী 

য়া, অনলন্নঢ য়া, ঢাডাঢলড 

নাভা,  to be lively, brisk active, 

eager, keen, zealous, eenergetic, 

active be glad, to embark briskly 

ََٜ َّْ َٗ II প্রানফন্ত ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, 

ঈলত্তলচঢ ওযা to energize, to 

incite, stimulate 

ََٜ َْ ْٗ َ  IV প্রানফন্ত ওযা, ঈদ্দীপ্তأ

ওযা,িীয়াীর ওযা, লিারী 

ওযা, া লি কচাকান, 

ঈৎালঢ ওযা,ফাাঁধা    
incite,to energize,stimulate, 

aactivate, to strengthen, 

encourage, tie up 

ََٜ َّْ  ,V প্রানফন্ত য়া,ওভণঞ য়াرََ٘

অগ্রী য়া, ঈৎপুি য়া, 

াী য়া, া কদঔান, to be 

energized, be brisk, sctive, keen, 

eesger, brave, cheerfuk, to 

ddisplay courage, be energetic 

ََٗ َٜ ِْ  প্রানফন্ত, ঈদ্দীপ্ত, ালঔুল, 

ঘর, চীফন্ত, ফযস্তফাকী, ফযস্ত, 

লিূডণ, lively, spirited, brisk, 

vivacious, busy, energetic, active 

ْْطََ خ ََٗ  লি, অগ্র, ঈrা energy, 

egarness, zeal 

ََْ َٗ َٛ ب  প্রডফন্তঢা, ঈদ্দীপ্তঢা, 

ঢৎযঢা , অগ্র, ঈৎা, লি, 

ওওভণঞঢা, ওাচ, প্রাডফন্ত ওাচ, 
 ْٗن            ْٜٗ
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লি, প্রাডলি চীফনীলি 
briskness liveliness, agility, 

eagerness, activeness, strength, 

eenergy, vigor, vitality 

َْ٤ ِْ ٛ َطََٗ َْب ِٗ َٜ  প্রাডফন্ত, চীফন্ত, 

ালঔুল, ফযস্তফাকী, ফযস্ত, ওভণঞ, 

অনলন্নঢ, ঔুী, অগ্রী, এওলনষ্ঠ 
brisk, lively, cheerful, bbusgling, 

busy, active, energetic, hspph, glad 

َُٜط ٤ْ ِّ َََٛأََٗب ْٞ ُْ ْٗ ُ خ َا  লকযা, ধনুও, পাাঁ  
knot, bow, noose 

ََْ ْ٘ َٓ َٜ  অনন্নদায়ও লচলনল pleasant 

thing 

 َٜ ٤ْ ِْ ْ٘ َ  ঈrা, ঈদ্দীডা, ঈলত্তলচঢ ر

চীফঢা, ঢৎযঢা 
encouragement, incitement, 

stimulation, activation 

 َٜ ِّ  ,প্রানফন্ত, ঈদ্দীপ্ত, ালঔুল َٗب

ঘর, চীফন্ত, ফযস্তফাকী, ফযস্ত, 

লিূডণ, lively, spirited, brisk, 

vivacious, busy, energetic, active 

 َٜ ِْ ْ٘ ُٓ  ঈদ্দীডা, প্রলডাদনা, কপ্রযডা, 

ঢাডনা motivation, incentive, impetus 

stimulus 

 

َْغََ َْْغ(]ف[َٗ َٗ ) লঙাঁডা, লঙাঁ লড কপরা 

to tear out (٠ٛ)  

َْغََ ْٗزَ VIII লঙাঁডা, লঙাঁ اِ লড কপরা to 

tear out (٠ٛ)  

غَ ََٗ ْْ  লঙদ্র লনকণঢ ালন, কঘায়ান 
leakage water, oozing 

ََّْ َ٘ غَ ُٓ  লদ্ধ, অদ্রণ , লবচা, লনললি 
boiled, wet, soaked 

َْقََ َْْق(]ٕ[ََٗ َٗ) ঘুলল কনয়া, 

স্তনযান ওযা to absorb, suck up 

قََ ِْ َْق(]ً[ََٗ ََٗ) শুলওলয় মায়া to be 

dried 

َّْقََ َٗ II শুওান, কভাঙা, খলা, to dry, 

to wipe, to rub 

َّْقََ  V শুলওলয় মায়া, ভুঙা, ভুলঙ رََ٘

মায়া, to be dried, be wiped, to 

wipe 

َْقَ ََٗ  লফশুষ্কওযড, শুওনা 
desiccation, dryness 

ََّْ بفَ َٗ  কালও ওাকচ, ঘুল ওাকচ 
blotting paper 

َّْبكََ خ ََٗ  কালও ওাকলচয াঢা, 

কালও যাট, কঢায়ালর, sheet of 

blotting paper, blotting ppad, towel 
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َْلََ ْ٘ ِٓ ُقَطَ ِّ َ٘ب خ ََٓ  কঢায়ালর, লযষ্কায 

ওযায কনওডা, কাভঙা towel, rag, 

napkin 

َْ٤ ِْ ْ٘ قَ رَ  শুওান drying 

قَ ََٗ ِّ ب  লফশুষ্ক, শুওনা, ি, ওঠিড, 

নভনীয় desiccated, dried up, 

dry, hard, stiff 

 

نََ ِْ َْن(]ًَ[ََٗ َْْن،ََٗ َٗ) ঘ্রাড কনয়া, 

শ্বা কনয়া, কাাঁওা, নয কনয়া 
to smell, ssniff, snuff 

َّْنََ َٗ II শুওান to give to smell 

َْنََ ْٗ َ  IV শুওান to give to smell أ

َّْنََ  V শ্বা কনয়া to inhale رََ٘

َْنََ ْٗزَ  VIII শ্বা কনয়া, নয اِ

কনয়া to inhale, snuff  

َْنََ ْ٘ زَ ٍْ  X ঘ্রাড কনয়া, কাাঁওা to اِ

smell, to sniff out (٠ٛ) 

ََٗ، ُّْن  ،رََ٘ َْبم  ْ٘ زِ ٍْ نَ اِ ْْ  শ্বা গ্রডওযড, 

শ্বাগ্রন inhaling, inhalation 

َْٞ ُْ مَ َٗ  নলয, নয snuff 

٤ْوََ ِْ ْ٘ خ َرَ  লঘলম্ন্ঝ (নলয) pinch of 

snuff 

َََ َْ ََٗ]ٕ[)ََْْ َٗ) লঙলনলয় কনয়া, ভুি 

ওযা, ঈদ্ধায ওযা, যক্ষা ওযা to 

take away, extrcate, liberate, save 

َََ َْ ْٗزَ  VIII লফদ কণলও ঈদ্রৃায اِ

ওযা, ঈন্নলঢ ওযা, চভা ওযা, 

কঢারা, ঈদ্ধায ওযা, যক্ষা ওযা to 

extricate, to gather, to pick up, 

save, rescue 

ََٗ ََ ْْ  লওঝ ভাযা pickpoceting 

 ٍَ ب َّْ َٗ লওঝ ভায, কাাঁঝওাঝা 
pickpocet 

َطَ ُٖ ٤ْ ِّ َٕ ٤َََٗب َْب َِٗ،  ٕ َْب ٤ِْٗ  লঘি, দাক, 

রক্ষয, ঈলদ্দযয, লনানা, াচ, দও, 

লফলফলয কফবূলা sign, mark, 

aim, goal, decoration, order, bridal, 

attire 

ْ٘غَِ َْ َٗ،َ ِْٗغ٢  َْب ِٗ َ٢  রক্ষযলবদী, কুরী 

রক্ষযলবদী marksman, 

sharpshooter 

 َٖ ٤ْ ِْ ْ٘ َ  রক্ষয শুটিং target shooting ر

ََِ َ٘ ْْ َٗ ঢাডাঢালড য়া, to be 

nimble 

ََِ َ٘ ْْ  II ঢাডাঢালড য়া, প্রাডফন্ত رََ٘

য়া, লনুড য়া, ওভণঢrয 

ََََ             ْٗن ّٔ ٗ 
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য়া, ঘঝলঝ য়া, পুঝান, বাচা, 
to be nimble,bbrisk, adroit, agile, 

active, to boil, simmer 

ََِ َ٘ َْ  II ঢাডাঢালড য়া, প্রাডফন্ত رََ٘

য়া, ুনচীলফঢ ওযা, ুরুদ্ধায 

ওযা, কঢারা to be nimble, to 

revive, recover, pick up 

ََ٢ ِْ َٗ ح(]ً[َ]٢ْٗ،َْٗٞ[َ َٞ َْْ ََٞح،ُٗ ْْ ََٞح،ِٗ ْْ َٗ) 

  ভাতার য়া, to be drunk  

ََّْ َٗ٠  II ওালড ভাড কদয়া to 

starch clothes 

ََْ ْٗزَ ٠اِ  VIII ভাঢার য়া to be 

drunk 

ََْ ْ٘ زَ ٍْ ٠اِ  X ঘ্রাড কনয়া to smell 

َْْ ح ََٗ َٞ  ুকন্ধ, ঘ্রান, কঔাফু,, কৌযব, 

কনা, ভত্তঢা, ঈন্াদনঢা, প্রভত্তঢা 
fragrance, scent, iintoxication, 

drunkness, delirium 

ًْب َٗ ঘ্রান, কঔাফ,ু ভাডscent, 

perfume, starch 

ََْ بءَ َٗ  ভাড, ওর starch 

َْْ ٣َّبدَطََٗ ِٞ ْْ َٗ َ١ ِٞ  কশ্বঢ াড 

ম্পলওণ ঢ relating to starch 

 َٕ ا َٞ ْْ َََّٟٗ َٞ ْْ ََٟطَََٗ َٝ َْب َٗ ভাঢার, 

ভদয, কলফণঢ, ঈিলঢ, যলিভ 

intoxicated, drunk, elated, exultant, 

flushed 

ََْ ْٗزِ بءَ اِ  কনা, ঈন্াদন intoxication 

ََّٔ ََٗ]ٕ[َ) ّٔ َٗ) লস্থয ওযা, ঠিও 

ওযা, লযঢযাক ওযা, লনলয়াক 

ওযা, যফযা ওযা, লনধণাযন 

ওযা, লনলদ্দণষ্ট ওযা, অাঁওা, লরঔা, 

াচান,ারা ওযা ro fix, lay down, 

appoint, provide, determine, define, 

draw up, compose, pile (ػ٠َِػ٠َٖٛ) 

 َٔ َطََٗ  ٓ ْٞ ُٖ ُٗ াঞ, ংষ্কযড, 

নুফাদ, যঘনা, ব্দ, ফাওযাং, 

ফাওয,ঔন্ডফাওয, প্রওাবঙ্গী, ধযন, 

বালা, ফাকজফলষ্ট, ঢণ , ফযফস্থা, 

প্রভান, প্রওা text, version, 

passage, word, phrase, clause, 

expression, manner of expression, 

languase phraseology, term, 

arrangement, evidence, 

manifestation 

ََّٖ َطَُٗ  ٔ َٖ خ َُٗ  ঘুডণকুন্তর forelock 

ََّٖ َ٘ ِٓ َّٖبدَطََ َ٘ ِٓ ،  ٓ َ٘ب خ ََٓ  ঈাঁঘু 

াঝাঢন, ভঞ্চ, লফফালয ভঞ্চ 
raised platform, dias, bridal throne 

َْ٤ ِٖ ْ٘ َٔ رَ  ঈদৃ্ধলঢ quotation  

ََََ ّٔ  ٖٗتَََََََََََََََََََ            ٗ
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تََ َٖ َْٖت(]ٕ[ََٗ َٗ) দাাঁড ওযা, ঈঞান, 

লস্থয ওযা, তঢযী ওযা, প্রস্তুঢ 

ওযা, কপ্রালণঢ ওযা ঈলত্তারন 

ওযা, লনানা ওযা, লনলয়াক ওযা, 

প্রদণন ওযা, ঈলদ্দয ওযা, 

প্রঢাযনা ওযা, ঈচ্চাযন ওযা, 

ওভণফাঘযওযা,  ংলমাচও ওযা to 

erect, raise, set up, prepare, 

pitch(tent) , hoist, appoint, show, 

cheat, to pronounce, make 

accusative, subjunctive (verb) 

َّٖتََ َٗ II ঔাডা ওযা, ঈাঁঘু ওযা, 

ঈলয ঈঞান, স্থান ওযা, লনলয়াক 

ওযা, ওান পুঝা ওযা to set  

upright, rrear, lift uo, install, 

appoint, prick 

َٕتََ  III লফলযাধীঢা ওযা, ত্রুঢা َٗب

প্রদণড ওযা to oppose 

َٖتََ ْٗ  ,IV িান্ত ওযা, ক্ষয় ওযা اِ

ং ঠিও ওযা to tire, exhaust, 

fix share 

َٖتََ ْٗزَ  VIII দাাঁলডলয় মায়া, কাচা ا

য়া, কঝলন কাচা ওযা, 

লনলয়ালচঢ য়া, ঈচ্চালযঢ য়া 

(অ-ফযন্চন), নফী য়া 

(ওভণওাযও) to rise up, 

straighten up, to be appointed, be 

pronounced, to be in nasb 

(accusative) 

َْٖ َطََٗ بة  َٖ ْٗ َ تَ أ  কপ্রালণঢ, কযাীঢ, 

দাডলনা, planted, erected, set up 

َطَ َٖبة  ْٗ تَ أ ْٖ ُٗ  ভূলঢণ , প্রলঢভুলঢণ , 

স্মৃলঢস্তম্ভ, statue, idol, monument 

َْٖ تََُٗ (prep عو) াভলন, লফযীঢ, 

ভুঔাভুলঔ in front of opposite, facing 

َٖتَ ََٗ  শ্রভ, ধওর, ওাঠিনয, ফাদ 
exertion, strain, bardship, fatigue- 

ََٖ ْٗ َ بةَ أ  স্থালঢ ঢাওা flag 

planted 

جََ ْٖ جَبدَطََٗ ْٖ خ ََٗ  লল্পযন্চাভ 
plant 

جَخ َ ْٖ ُٗ স্থান, ঔুাঁটি, স্তম্ভ, লরায, ণাম্বা, 

লফজ্ঞান দন্ড, লনলদণনা দণ্ড  
post, pale, pillar, signpost, guide 

post 

ُٖتَ  َََُٖٗ بةَ طَِٗ  ঈr, শুরু,  লনাফ 

(চাওালঢয), ঈলস্থলঢয  

লনম্নঢভ ংঔযা, origin, beginning, 
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nisab of zakat, quorum -   َُٖت ُٗ 
ঢযফালযয াঢর, ঙুলযয াঢর, 

কনা াাযা sword hilt, knife hilt, 

saber guard 

 ََّٖ بةَ َٗ  প্রঢাযও, ঞওফাচ, 

কচালচ্চায, প্রঢাযডাূডণ, প্রঢাযডা 

ওলয এভন fraud, cjeat, sharper, 

imposter, deceitful, fraudulant 

َْ٤ ِٖ َطََٗ ُٖت  جَبُء،ُٗ ِٖ ْٗ جَخ ،أ ِٖ ْٗ َ تَ أ  ং, 

ংগ্রন, রালবয ং, রবযাং, 

বাকয, লনয়লঢ share, partication, 

sshare of profit, dividen, luck, fate 

٤ْتَ  ِٖ   রঝাযী lottery ٣َبَٗ

ََٓ ُتَطَ ِٕ َ٘ب تَ َٓ ِٖ ْ٘  কাাঁণায স্থান, 

লপ, ভমণাদা, দভমণাদা, দ 
place to plant, office, dignity, rank, 

position, post 

ََٖ ْ٘ ِٓ َطَ ت  ِٕ َ٘ب تَ َٓ  যান্নাখলযয ঘুরা 
kitchen stove 

َْ٤ ِٖ ْ٘ تَ رَ  লনমলুি, ভলনানয়ন, স্থাডা, 

লধষ্ঠানওযড appointment, 

nomination, installation, induction 

ََٖ ْٗزِ بةَ اِ  ঈঞন্ত, রারন, লফলঢওযড, 

স্থান, ফাাঁ ঙাাঁলদয়া কপরা, লনভণাড 

raising, rearing, rrighting, setting 

up, putting up, erection 

َ ِٕ تَ َٗب  িালন্তওয, লফযলিওয, 

শ্রালন্তওয, tiring, wwearisome, 

exhausting – ََٞ تََُٗ ِٕ ا  কম ব্দ 

ঢণ মুি লদয লনয়ন্ত্রও (গ্রা), 

word governing subjunctive (gram) 

َْٞ ُٖ ْ٘ ةَ َٓ  দাডওৃঢ, ঈঞালনা, ভাটিলঢ 

কাাঁঢা, লনলদ্দণষ্ট, ফাাঁধা, ংমুি, 

স্থালঢ, লনানাওৃঢ erected, 

raised, planted, fixed, attached, 

aimed – ََث ْٞ ُٖ ْ٘ بدَٓ  ওভণওফালঘয ব্দ 
word in accusative 

ْ٘زََ تَ ُٓ ِٖ  ঔাডা ওলয যাঔা, ঈঞালনা, 

ভাটিলঢ কাাঁঢা, দদাডালনা, ঔাডা, 

কাচা, রম্বারলম্ব, ঈরম্ব upright, set 

up, raised, pplanted in ground, 

erected, upright , erect, vertical 

 

َٖذََ َْٖذ(]ٗ[ََٗ َٗ) কানা to listen 

  (ا٠ٍَََٛٙ٠ُ)

َٖذََ ْٗ ا٠ٍَََُٙ) IV কানা to listen أَ

٠ٛ)  

ٖٗؼ            ٖٗت
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َّٖذََ  ,V কানায কঘষ্টা ওযা رََ٘

ককালড কানা, অাঁলডললঢ কানা 
to try to hear, listen secretly 

زَََ٘ ذَ ُٓ ِّٖ  অাঁলডললঢ শ্রফডওাযী 
eavesdropper 

ؼََ َٖ ؾخ،ٖٗٞػ(]ف[ََٗ ِٖ ؼ،َٗ ْٖ  ( ٖٗبؽخ،٤ٖٗؾخ،َُٗ

ঈলদ কদয়া, যাভণ ওযা 

ঢওণ  ওযা, ঈৎালঢ ওযা, 

লনষ্ঠাফান য়া, শুলবচ্ছা চানান, 

শুব আচ্ছা ফযি ওযা, বার ঈলদ্দযল 

ওাচ ওযা to advise, to counsel  

admonish, to be sincere, to wish 

well, show good will, to act in good 

faith 

ؼََ َٕ  III ঈলদ কদয়া, লনষ্ঠাফান َٗب

য়া, to advise, to be sinceteَ

ؼََ َٕ  VI যষ্পলযয নুকঢ  رََ٘ب

লনষ্ঠাফান য়া to be loyal toward 

each other 

ؼََ َٖ ْٗزَ  VIII ঈলদ কনয়া to take اِ

advice 

ؼََ َٖ ْ٘ زَ ٍْ  ,X ঈলদ ঘায়া اِ

ঈলদপ্রাপ্ত য়া, অলরাঘনা 

ওযা to ask for advice 

َْٖ ؼَ َٗ  বার ঈলদ, যাভণ 

ওযড, যাভণ, ণলনলদণন, good 

advice, counseling, counsel, 

guidance 

َْ٤ ِٖ ؼَ َٗ  লনষ্ঠাফান, লফশ্বস্ত যাভণও 
sincere, faithful adviser 

٤ْؾََ ِٖ بئُِؼَطََٗ َٖ خ ََٗ  অন্তলযও যাভণ, 

ফনু্ধত্রৃূডণ লঢযষ্কায, ফনু্ধত্রৃূডণ 

ঢওণ ঢা sincere advice, friendly 

admonition  

 َْٞ ُٖ ػَ َٗ  ঔাাঁটি, ঢয, লফশ্বাী, নুকঢ 
sincere, true, faithful, loyal 

ََٖ ْ٘ زِ ٍْ بػَ اِ  অলরাঘনা consultation 

َطَََٗ بػ  َّٖ َُٗ، ؼ  َٖ ؼَ ُٗ ِٕ ب  লনষ্ঠাফান, 

বার যাভণদাঢা, অন্তলযও 

ঈলদষ্টা sincere, good ccounselor, 

soncere adviser 

 

وََ َٖ َْٞه(]ٕ[ََٗ ُٖ َْٖو،َٗ َٗ) াাময ওযা, 

লমাকীঢা ওযা, লফচয়ী ওযা, 

লফলর ওযা, প্রদান ওযা, যযাঔা, 

যক্ষা ওযা, to help, to assist, to 

make victorious, to deliver, keep, 

protect, save 

وََ َّٖ َٗ II ঔৃষ্টান ওযা to Chistianize 

 ٖٗو                   ٖٗؼ
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وََ َٕ  III াাময ওযা, লমাকীঢা َٗب

ওযা, ভণণন ওযা, যক্ষা ওযা to 

help, to assist, support, protect 

وََ َّٖ  V াাময ওযলঢ কঘষ্টা رََ٘

ওযা, ওায াালময অা, িীষ্টান 

য়া to see to support 

وََ َٕ  VI যষ্পযলও াাময ওযা رََ٘ب
to render mutual assistance 

وََ َٖ ْٗزَ  ,VIII লনযয াালময অা اِ

লফচয়ী য়া, প্রলঢলাধ কনয়া, 
to come to ones help, to be 

victorious, take revenge 

وََ َٖ ْ٘ زَ ٍْ  X াাময ঘায়া to ask for اِ

help 

وَ ََٗ ْٖ  াাময, ায়ঢা, লমাকীঢা, 

ভণণন, ৃষ্ঠলালওঢা, লফচয়, help, 

aid,support, backing, assistance, 

victory 

وََ ْٖ ح َُٗ  াাময, ায়ঢা, 

লমাকীঢা, ভণণন, ৃষ্ঠলালওঢা 
help, aid, assistance, support, 

backing 

َواَِٗ ْٖ بَهَٟطََٗ َٖ َٗ َ٢  ঔৃষ্টান christan 

َوا٤ََِّٗ ْٖ خ ََٗ  ঔৃষ্টফাদ christanity 

َْ٤ ِٖ َواُءَطََٗ َٖ وَ ُٗ  াামযওাযী, 

ভণণনওাযী, যক্ষাওাযী, লভত্র, 

কচাঝফদ্ধ, মুি, নুাযী, ক্ষবূি, 

প্রফঢণ ও, ায়ও helper, supporter, 

defender, protector, allay, 

confederate, adherent, follower, 

promoter 

٤ِْو٣ّخ َ َٖ  অনায (ললযয়ায اُُّ٘

জ্ঞান ম্পন্ন দর ), the Ansarie 

َْٞ ُٕ ٤ُْوََطََٗب ِٕ ا َٞ هَ َٗ  বকন্নয fistula 

وَ  َٖ ْ٘ ُوَطَٓ ِٕ َ٘ب َٓ  টাওাঢ দর band 

of robbers 

٤ْوَ  ِٖ ْ٘  িীষ্টানওযড, Christanization رَ

َوح َ َٕ َ٘ب ُٓ  ায়ঢা, াাময, ভণণন, 

ৃষ্ঠলালওঢা, ঈন্নয়ন assistance, 

help, support, backing, promotion 

ََٖ ْٗزِ بَهادَطَاِ َٖ ْٗزِ بهَ اِ  লফচয়, 

প্রলঢলাধ victory, revenge 

َٕطََََٗ ْٝ ُو ِٕ ،َٗب به  َٖ ْٗ ،أ به  َٖ وَ َٗ ِٕ ب  
াাময  ওাযী, যক্ষাওাযী, 

লফচয়দাঢা helper, protector, 

granting victory 

ََٖأََ بهَ ْٗ  নুকাভী, নুাযী, 

ক্ষাফরম্বী, ায়ঢাদান ওাযী, 
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ৃষ্ঠলালও, ফনু্ধ, adherents, 

followers, partisans, sponsor, 

patron, friend -   

ََٖ ْٗ بهأالَ  কভাাম্মদ (ঃ) এয 

ভদীনা ভলনায়াযায নুাযী দর 
the Medinan followeer of Prophet 

Mohammad (sm) 

َْٞ ُٖ ْ٘ هَ َٓ  ভণণনওৃঢ, াামযপ্রাপ্ত 

(অিাঢায়ারায), লফচয়ী, 

লফলচঢা supported, aided, 

victorious, victor 

ََ٘ وَ ُٓ ِٕ ب  াামযওাযী, ভণণনওাযী, 

যক্ষাওাযী, helper, supporter, 

defender, protector 

ْ٘زََ وَ ُٓ ِٖ  লফচয়ী, চয়ী victorious, 

successful 

غََ َٖ َْٞع(]ف[ََٗ ُٖ َٗ) স্পষ্ট য়া, 

লফত্র য়া, প্রঢীয়ভান য়া, 

স্বীওায ওযা, to be clear, pure, 

evident obvious, recognize 

غََ َٖ ْٗ َ  IV স্বীওায ওযা, to recognize أ

 (ة)

َْٞ ُٖ ع ُٗ  শুভ্রঢা, ঈজ্জরঢা 
whiteness,brightness 

َْ٤ ِٖ غَ َٗ  লফশুদ্ধ, লযষ্কায, স্পষ্ট, 

প্রওায, প্রলঢয়ভান  pure, clear, 

evident, manifest patent 

بػََ َٖ خ ََٗ  লফশুদ্ধঢা, স্পষ্টঢা, 

লযচ্ছন্নঢা  pueity, clearness, 

clarity 

غَ ََٗ ِٕ ب  লফশুদ্ধ, লযষ্কায, প্রওায, 

স্পষ্ট, প্রলঢয়ভান  pure, clear, 

evident, manifest patent 

 

َٖقََ َْٖق(]ٕ[]ٗ[َٗ َٗ  ) দুুয য়া, 

লদলনয ভধয বাক কৌাঁঙা to reach 

in the mid day 

to be noon  

َّٖقََ َٗ II ভধযঔালন বাক ওযা, 

দআুবাক ওযা, লধণও ওযা, to 

devide in the middle, bisect, halve 

(٠ٛ)  

َٕقََ  ,III ভান বাকাবালক ওযা َٗب

লধণও ং কনয়া, লধণও বাক 

কনয়া, to share half, share 

equally, (٠ٛ)  

َٖقََ ْٗ  IV ঠিও য়া, ুলফঘায أَ

ওযা, ুলফঘায লনলশ্চঢ ওযা, 
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লযয লধওায ায়ালনা, 

তফলভযীড ফযফায ওযা, কফা 

ওযা ,লনযয লধওায প্রলঢলষ্ঠঢ 

ওযা to treat with justice, to be 

just, to see that justice is done, see 

that one gets right, to treat without  

discr-imination (َٖٓٙ)  

َّٖقََ  V ধীন য়া, ভণড رََ٘

ওযা, লফঘায ঘয়া to be 

subordinate, to submit, demand 

justice (ٙ) 

َٖقََ ْٗزَ  VIII ভধযবালক কৌাঁঙা, ভলধয اِ

য়া, ভাছ লণ য়া, লধণও 

য়া, লফঘায ঘায়া, ুলফঘায 

ওযা, প্রলঢলাধ কনয়া to reach 

midst, be in the middle, be midway, 

to appeal for justice, demand 

justice, do justice, take revenge 

َٖقََ ْ٘ زَ ٍْ  X ুলফঘায ঘায়া to اِ

demand justice 

َْٖ َطََٗ َٖبف  ْٗ َ قَ أ  লধণও, ধণাং, 

কু্ষদ্র  ং, ভাছ half, moiety, 

middle 

قَ َِٗ ِٖ  ভধযভ, ভধযভ অওায, ভধযভ 

ধযন, ভধয ফয়ী medium, of 

medium size, middle aged 

لَِ ْٖ ِٗ َ٢  লধণও ংিান্ত relating to 

half 

ََٖ ََٗ، لَخَ  َٖ قَ َٗ  লফঘায, justice 

َْ٤ ِٖ قَ رَ  দণ া veil 

٤ْقَ  ِٖ ْ٘  লধণওওযড, দবুাকওযড رَ
halving, bisection 

لََ َٕ َ٘ب خًَُٓ  লধণও, লধণও ওলয, 

অধাঅলধ, ভবালক, লধণও 

লধণও half (of them, by halves, 

half and half, by equal shares, ffity-

fifty 

ََٖ ْٗ بفَ اِ  ুলফঘায, ভঢা, ঠিওঢা, 

ঠিও ফযফস্থা justice, equity, 

fairness 

َطَََٗ َّٖبف  ُٗ، َٖق  لَخ ،َٗ َٖ قَ َٗ ِٕ ب  ঘাওয 
servant 

ّقَُ ِٖ ْ٘ ُٓ  লধণওওযড, দবুাকওযড, 

ভান দআুবালক বাকওযড 
halving, bisection, dividing into two 

equal parts 

قَ  ِٖ ْ٘ ُٓ  এওচন ধালভণও বার 

ভানুর, নযায়ঙ্গঢ, ুন্নয,নযাময a 
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rightous just man, equitable, fair, 

just 

ََٖ ْ٘زَ قَ ُٓ  ভধযভ, ভধয middle,  

 

َََ َٖ ٍَْٞ(]ف[]ٕ[ََٗ ُٖ ُٗ) ভাটিলঢ লড 

মায়া, ম্যান য়া, ভুি ওযা, to 

fall to ground, to fade, to get rid of 

(ٖٓ) 

َََ َّٖ  ,V লনলচলও ভুি ওযা رََ٘

লযঢযাক ওযা, এডাআয়া ঘরা, 

প্রঢযাায ওযা, লনলচলও ঢয 

প্রভান ওযা, to freeٖٓ) (self) , to rid 

(self) , to withdraw, vindicate (self)  

َْٖ َطََٗ  ٍ ب َٖ ِٗ،  َ ُٖ ْٗ َ ،أ  ٍ ْٞ ُٖ ُٗ ََ  ঢীয, 

ঢযফালয, ঘাকু arrow head, sword, 

ََٗ ََ ِٕ ب  ঢনীর, ডন্ত, মা লড 

এভন, নুজ্বর, ম্যান falling, faded,  

ََٔ َٖ خ ََٗ  প্রলঢভুলঢণ , শ্রদ্ধাযাত্র, ভুলঢণ  
icon,idol 

ب َٖ  VI এও যলও ধযা]ٖٗٞ[َرََ٘

(ঘুডণকুন্তর ধলয) , এওলত্রঢ ওযা to 

unite,seize one another by the 

forelock  

َ ِٕ َطََٗب  ٓ ا َٞ ٤َخ ََٗ  ঘুডণকুন্তর, রও, 

ভভাণায াভলনয ং, যাস্তায 

কওান forelock, forepart of the 

head, corner 

ََ٘ ََٗ]ٗ[َ) ّ٘ َٗ،٘٤ْ ِٚ َٗ) ঢযঙ্গালয়ঢ 

ওযা, কঘায়ান, ঝঝ ওলয ডা, 

কপাঝায় কপাঝায় ডা, কডাআয়া 

ডা to ripple, drip, to percolate, ozz, 

dribble, trickle 

ََ٘ َّٚ َٗ II নডান, ছাাঁওান to move, 

shake (٠ٛ)  

 َ٘ َٗ নকদ ণণ, য়া cash, clin 

بََٗ – ًٚ  নকলদ in cash 

 َٗ ََٗب  ٍ ب َٓ  নকদ ণণ, য়া cash, 

coin 

 

تََ َٚ َْٞة(]ٕ[ََٗ ُٚ ُٗ) ভাটিলঢ খুলভলয় 

মায়া, ভাটিলঢ শুলল মায়া, 

শুলওলয় ময়া, কল য়া, ওলভ 

মায়া, ক্ষয় ওযা, ভাযা to sleep 

in ground, be absorbed in the 

ground, to dry up, be exhausted, 

be diminished, to decline, to die 
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َٚتََ ْٗ  ,IV কল ওযা, লনঃৃঢ ওযা أَ

শুলওলয় কপরা to exhaust, drain, 

to dry up 

َطَََٗ َّٚت  تَ َٗ ِٙ ب  শুওনা, শুষ্ক, 

নুফণয, লনষ্ফরা, ফন্ধযা dried up, 

dry, bareen, sterile 

 

ظََ َٚ َْٚظ(]ٗ[َٗ َٗ) কলও মায়া, 

াওা য়া, লযে য়া, বার 

যান্না য়া, ূডণ য়া to be 

ripen, be mature, be well-ckooed, 

to maturate 

ظََ َٚ ْٗ َ  IV াওান, বার ওলয যান্না أ

ওযা, বার ওলয ওযা to make 

ripen, to cook well, to do well (٠ٛ)  

ظَ ََٗ ْٚ  েঢা, ূডণঢা, লযেঢা 
ripeness, maturity 

طَ  ْٞ ُٚ ُٗ েঢা, ূডণঢা, লযেঢা 
ripeness, maturity 

َْ٤ ِٚ ظَ َٗ  াওা, লযে, বার যান্না 
ripe, well coocked 

ظَ  ِٙ  াওা, লযে, বার যান্না َٗب
ripe, well coocked 

 

ؼََ َٚ ظ(َ]ٗ[ََٗ ْٚ َٗ) লবচান, ঙডান, 

লঙাঁ ঝান, ালন কদয়া (কালঙ), 

প্রলভঢ ওযা, লভঝান (ঢৃষ্ণা) , 

যক্ষা ওযা, প্রলঢলযাধ ওযা, 

মুলিমুি ওযা ঈঈত্তয কদয়া to 

wet, moisten, to splash, to slake, 

quence, to defend, protect, to 

justify, answer ( ػ٠َٛٞ) 

 

ظََ َٚ ؼ(َ]ف[ََٗ ْٚ َٗ) ঘুয়ান, খাভা, পুঝা 

লদলয় ডা, ঈলঘলয় ডা, 

লনঃযন ওযা, ছযা to exude, to 

sweat, perspirate, leakmflow over, 

spill, effuse 

بَؽخ َ َّٚ َٗ লঙাঁ ঝালনায লচলনল 
sprinkler 

ََٚ ْ٘ ؼَ ِٓ  ছযনা, টু showef, 

douche 

َٚؾََ ْ٘ ِٓ ُؼَطَ ِٙ َ٘ب خ ََٓ  ালন কদয়ায 

াত্র, ছযনা, টু watering can,  

shlwer, douche  

لََ َٚ َْٚل(]ٗ[ََٗ َٗ ) স্তু ওযা, স্তলয 

স্তলয াচান, াচা, ফযফস্থা ওযা 
to pile up, to arrange in layer to 

arrange (٠ٛ) 

 ٖٗق          ٖٗوَََََََََ



64 

لََ َّٚ َٗ II স্তু ওযা, স্তলয স্তলয াচা, 

াচা, ফযফস্থা ওযা, ক্ষয াচা 
to pile up, to arrange in layer to 

arrange (٠ٛ) 

ََٚ طََٗ بكَ  َٚ ْٗ ل َأ  কাদা, ালড, ণাও, স্তয 
pile, stack, rows, tiers 

ل َ ُٚ ُٗ কঝলফর, tables 

َْ٤ ِٚ ل ََٗ  এওঝায ঈয এওঝা 

াচালনা, াডফদ্ধ, কশ্রডীফদ্ধ, 

লনয়লভঢ, বাাঁলচ বাাঁলচ যলক্ষঢ 
arranged one above anaother, in rows, 

layers, regularly, orderly 

٤ْلََ ِٚ بئِلَُطََٗ َٚ ح ََٗ  কঝলফর, কটস্ক, ঢাও, 

table, rack, desk 

َْ٤ ِٚ ْ٘ ل َرَ  ক্ষয াচান, লরঔড 
typesetting, composition 

لَُ ِّٚ َ٘ ََُٓ٘ ُٓ َٕطَ ل َْٝ ِّٚ  ভুদ্রাক্ষলযও, কম 

ানু্ডলরল নুমায়ী যপ াচায় 
typesetter, compositor 

ََّٚ َ٘ ُٓ َ٘  ঢায লদলয় ুলভ বালফ 

াচান, ৃঙ্খরাফদ্ধ াচালনা 

(দাাঁঢ)forming a regular string, 

regularly set 

هََح(]ٕ[]ً[]ى[َٗٚو ْٞ ُٚ و،َٗ َٚ َْٚو،َٗ َٗ ) 

প্রফুটিঢ য়া, লঢচ, ঈজ্জর 

য়া, ফুচ য়া to be 

blooming, to be bright 

وََ َّٚ َٗ II ঈজ্জর ওযা, প্রফুটিঢ ওযা, 
to make shine 

وََ َّٚ  V লঢচ য়া,প্রফুটিঢ رََ٘

য়া, ফুচ য়া to be 

blooming, be verdant 

وَ ََٗ ِٚ  ঈন্নলঢীর, ঈদীয়ভান, ফুচ, 

লচফ, ঈজ্জ্বর, প্রবাারী 
flourishing, verdant, fresh, radiant,  

وََ َٚ ح ََٗ  ুষ্প, কুাঁ লড, চীফঢা, 

অওলণডীয়ঢা, চাাঁওচভও, কৌন্নমণয, 

স্বাস্থয, প্রাডলি, প্রাঘুমণ, ম্পদ 
bloom, flower, freshness, glamor, 

beauty, health, 

ََٚ بهَ ُٗ  স্বডণ, gold 

بَهح َ َّٚ َٗ ুষ্প, কুাঁ লড, চীফঢা, 

অওলণডীয়ঢা, চাাঁওচভও, কৌন্নমণয, 

স্বাস্থয, প্রাডলি, প্রাঘুমণ, ম্পদ 
bloom, flower, freshness, glamor, 

beauty, health, 

٤ْوَ  ِٚ َٗ ঈন্নলঢীর, ঈদীয়ভান, ফুচ, 

লচফ, ঈজ্জ্বর, প্রবাারী, স্বডণ 
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flourishing, verdant, fresh, radiant, 

gold 

وَ  ِٙ  ,ঈন্নলঢীর, ঈদীয়ভান, ফুচ َٗب

লচফ, ঈজ্জ্বর, প্রবাারী, ুন্নয 
flourishing, verdant, fresh, radiant, 

beautiful 

ََٚ قَ َٗ  ফনয ভাযলচাযাভ wild 

marjoram 

قَ ََٗ ِٚ  ভয়রা, লযষ্কায dirty, 

unclean 

٤ْقَ  ِٚ َٗ ভয়রা, লযষ্কায dirty, 

unclean 

 

َََ َٚ ََٗ]ٕ[)ََْٚ َٗ) চয়ী য়া, 

যালচঢ ওযা to surpass (ٙ) 

َََ َٙ  ,III চলয়য কঘষ্টা ওযা َٗب

প্রলঢলমাকীঢা ওযা, লফঢওণ  ওযা, 

যক্ষা ওযা to try to supass, 

compete, vie, defend 

َََ َّٚ  VI এলও লযয ালণ رََ٘

প্রলঢলমাকীঢা ওযা to vie with one 

another 

ََٚ َٗ ٍَ ب  প্রলঘষ্টা, ংগ্রাভ, লফফাদ, 

লফঢওণ , ংখলণ, মুদ্ধ, প্রলঢলমাকীঢা, 

যক্ষা, যক্ষাভূরও মুদ্ধ struggle, 

dispute, fight, battle, contest, 

defense, defensive battle 

بَُِ َٚ َٗ َ٢  যডীর, ওরলপ্রয় 
combative,  quality quarrelsome 

َِخ َ َٙ َ٘ب ُٓ  প্রলঘষ্টা, ংগ্রাভ, লফফাদ, 

লফঢওণ , ংখলণ, মুদ্ধ, প্রলঢলমাকীঢা, 

যক্ষা, যক্ষাভূরও মুদ্ধ struggle, 

dispute, fight, battle, contest, 

defensive battle 

ََ٘ ُٓ ََ ِٙ ب  কমাদ্ধা, প্রলঢদন্নী, যক্ষাওাযী 
fighter, defender, combatant 

ََ٘ ْٚ َٗ َٗ ب  ললস্ ব্দওযড, 

বীলঢওযবালফ লচহ্বা ছাডা(া) 
hissing viciously, flicking tongue  

 

ََٚب ََٗ]ٕ[)ُٞٚ ُٗ،َْٞٚ َٗ) কাাও ঔুলর 

কপরা, ওাড লযফঢণ ন ওযা, ক্ষীড 

ওযা, ক্ষয় ওযা to undress, to 

take off clothes (ٖػ) 

ََّٚ َٗ٠  II কাাও ঔুলর কপরা to 

undress (ٖػ) 

ََٚ ْٗ َ ٠أ  IV ওালর ওযা, ফান 

(শু), চীডণ ওযা ,٠ٛ) to 

exhaust, ro make lean, to wear out 

 ٖٗق          ٖٗو
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ََٚ ْٗزَ ٠اِ  VIII ঔাভুি ওযা to unsheathe 

(٠ٛ)  

بء َطَََٗ َٚ َٗ َٞ َٚ  লযলঢ চীডণ 

কালাও a worn tattered garment 

بء َطَ َٚ ْٗ َٞ أ َٚ ِٗ  ীডণ, ওৃওায়, lean 

ََّٜ ََٗ]ٕ[َ)ّٜ َٗ) রাপা, কুাঁ দা, কঔাডান to 

spring, jump, skip 

ََٗ َٜ  রম্ফড, ছাাঁ jumping, jump 

 রম্ফড, ছাাঁ jumping, jump َٗطَّخ َ

 َٛ ب  ,রম্ফদান ওাযী, খা পলডগ َٗطَّ

লস্থয, লস্থযলঘত্ত 
jumper,grasshopper, restless, 

  

ধাো কদয়া, লটাঁ (َٗطَْؼ(]ف[َََٗطؼََ  

ভাযা to push 

َٛؼََ  III ধাো কদয়া, কাদা ওযা َٗب

স্পণ ওযা to bump, ram, to touch 

َٛؼََ  ,VI যষ্পযলও ধাো কদয়া رََ٘ب

যষ্পয লফফাদ ওযা to push one 

another, to struggle 

ْٗزََطؼََ  ,VIII যষ্পযলও ধাো কদয়া اِ

যষ্পয লফফাদ ওযা to push one 

another 

ؼَ َٗطَْ  ধাো, কঞরা, গুঢা কভলযালয 

ঢাযওা push, pshing, thrust, a star 

of Aries 

 ,ধাো, কঞরা, গুঢা push, pshing َْٗطَؾخ َ

thrust   

بػَ َٗطََ  গুঢায ভলধয কদয়া, 

ঠুাঁ াওাযী given to butting, butter 

ؼَ َِٗط٤َْ  গুঢা ঔায়া butted  

َٛؾََ َ٘ب خ ََٓ  লালডয রডাআ bull fight 

ؼَ ََٗ ِٛ ب  কম গুঢা কদয়, দবুণ াকয, দলুমণাক 
butting,a misfortune, calamity 

 

 াাযা (َِٗطبَهح،َْٗطو(َ]ٕ[َََٗطوََ

কদয়া, মণলফক্ষড ওযা to watch, 

guard (٠ٛ) 

ْطوَ ََٗ  াাযা, যক্ষা, মণলফক্ষড 
watch, guard, protection 

َْٞ ُٛ ُوَطََٗب ِٛ ا َٞ هَ َٗ  াাযদায, যক্ষও, 

ভারী guard, keeper, warden 

هََ ْٞ ُٛ ح ََٗب  ভলরা লযদণও woman 

supervisor 

 

ٌََ  V ূডণাঙ্গবালফ যীক্ষা [ ٗطٌ[َرََ٘طَّ

ওযা, ঢওণ বালফ নুন্ধান ওযা, 

 ٗٚق          ٗٚو
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দক্ষঢায ালণ ওযা, ফাঙাআ ওযা, 

মণামঢ য়া to examine  

throughly, to iinvestigate carefully, 

sscrutinize,  

ََٗ ٌَ ْط  বারবালফ জ্ঞাঢ, জ্ঞানফান, 

লবজ্ঞ, ে, দক্ষ welknown, 

knowlegeable, experienced, skilled  

 ٌَ ٢َ َُُٗط ِّ طَََٗطب  বারবালফ জ্ঞাঢ, 

জ্ঞানফান, লবজ্ঞ, ে, দক্ষ 
welknown, knowlegeable, 

experienced, skilled  ٌَ  এওচন -ُُٗط

লবজ্ঞ লঘলওৎও an experience 

physician 

 

 ঘাভডায ভাদযু [ٗطغ[َ

যং লযফঢণ ( ٓغٜٞ.pass) ُِٗطغََ ন 

ওযা 

 V এওগুলয় য়া, ফাধয رََ٘طَّغََ

য়া to be obstinate, to be 

pigheaded 

َْٗطبع َطَ ع َ،أَ ْٞ ِْٗطغَ ُُٗط  ঘাভডায ভাদযু 

(লঝলফর িণ) leather mat 

ِٗطَْ َطَ غَ ُُٗطغ   ঢারু (ভুলঔয) hard 

palate 

 

َْٗطق(َ]ٗ[َ]ٕ[َََٗطقََ َِٗطبكَخ،  (ََٗطلَبٕ،رَََ٘طبف،

ঝঝ ওলয ডা, কপাঝা কপাঝায় 

ডা to dribble, trickle 

َطَُْٗطلََ خ ََُٗطق   কপাঝা, ফীমণ drop, 

sperm 

 

م،ُٗطَْن(]ٕ[َََٗطنََ ْٞ ِْ٘طن،ُُٗط َٓ ) ফরা, 

ঈচ্চাযড ওযা, to tell, to speak, 

pronounce (ة)  

 II ওণা ফরান to make speak َٗطَّنََ

َْٗطنََ  IV ওণা ফরান to make أَ

speak 

 V লনলচলও ফাাঁধা to gird رََ٘طَّنََ

َْ٘طنََ زَ ٍْ  X লচজ্ঞাা ওযা, যীক্ষা اِ

ওযা, to interrogate, to examine 

 ,ককাঙান ওণা, ঈচ্চাযড, ব্দ ُْٗطنَ 

ফরা, অলদ, ধযালদ articulated 

speech, pronounciation, word, 

saying, ooeder, ordinance 

٢َ ُْٗطوَِ  ব্দ ম্পলওণ ঢ phonetic 

َطَِٗطََ بمَ ُُٗطن   কখয, লযলধ, ওটিবন্ধ, 

কটি, কফল্ট girth, gridle, belt 
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ِْ٘طنَ ََٓ  ওণাফাঢণ া, ফরায ধযড, 

ব্দলনফণাঘন, ঈচ্চাযলনয ধযড, 

ফালগ্ঢা, মুলি speech, manner of 

speech, enunciation, diction, 

eloquence, logic 

ِْ٘طوَِ َٓ ُنَطَ ِٛ َ٘ب َٓ َ٢  মুলি ম্মন্ধীয় 

logical – َ وَخ ِٛ َ٘ب َٓ  মুলিফাদী, ঢালওণ ও 
logician 

َْ٘طوََ ِٓ َطَ ن  ِٛ َ٘ب خ ََٓ  ওটিফন্ধ, কওাভয, 

এরাওা, ালন্নধয, লযলধ, ওভণলক্ষত্র, 

কচরা, belt, girth, zone, vicinity, 

range, sphere, district, territory 

َْ٘طوَِ ِٓ َ٢  ফরলয়য, এরাওায zonal 

ِْ٘ط٤ْنَ  ِٓ  লঢ ফাগ্ী very elequent 

ْ٘طََ زِ ٍْ بمَ ا  যীক্ষা, লচজ্ঞাাফাদ, শ্রফন, 

প্রশ্নওযড examinatio, interrogation, 

hearing 

نَ ََٗ ِٛ ب  ওণও, ওণা ফরায কমাকযঢা 

ম্পন্ন,ফাগ্ী, যর, লযষ্কায, মুলি 

ংকঢ, লফলফও ম্পন্ন, ফিা, 
talking, speaking, eloquent, plain, 

distinct, resonable, speaker,  

rationalَ ن  ِٛ ََٗب  ٕ ا َٞ  লফলফও ম্পন্ন -َؽ٤ْ

প্রাডী, rational being  

َْٞ ُْ٘ط مَ َٓ  ঈচ্চালযঢ, ফযি, প্রওালঢ, 

ব্দ, লফলয়ফস্তু, লফফৃলঢ, স্পষ্ট 

ফযিফয, pronounced, expressed, 

wording, text, statement, 

formulation 

زََ َْ ِْ٘طنَ ُٓ  যীক্ষাওাযী ওঢৃক্ষ 
examining authority 

 

َََ  ,লঘল কফয ওযা (َْٗطَ(َ]ٕ[َََٗط

কযভ কাঁও কদয়া, কযভ 

ালনযলঢ ককার ওযা to squeeze 

out, to apply hot compress, bath with 

warm water (٠ٛ) 

َْٞ ٍَ َُٗط  কযভ কাঁও, ললধয 

ালনলঢ ককার warm compress, 

bath in mmedicated water 

 

ََٜ  কঔাাঁডা, রাপারালপ ]ٗطٜ٘[َََْٗطَ٘

ওযা to hop up and down, to skip 

 

َْ٘ظو،َٗظَْو(]ٕ[َََٗظوََ َٓ )কদঔা, মণলফক্ষড 

ওযা, রক্ষয ওযা, ভলনালমাক 

কদয়া, প্রঢযাা ওযা, লফলফঘনা 

ওযা, লবপ্রায় যাঔা, ূনা, গ্রন 

ওযা, কওান লফললয় কদঔা to view, 

ٗبٕٞهَ ٗٞا٤ُٕوََطَ  أٖٗق          
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see, look, watch, pay attention, 

consider, purpose, to take up, try, 

hear, examine 

 II ঢুরনা ওযা, ভান্তযার َٗظَّوََ

কযঔা ঝানা, to make 

comparisons,draw parallels (ٖث٤) 

 ,III ভান ওযা, ভান য়াَٗبَظوََ

ঢুরনা ওযা, প্রলঢলমাকীঢা ওযা, 

লফলযাধীঢা ওযা, মুলি কদয়া, 

ঈলিঔ ওযা, মুলি লদলয় ফরা, 

ঢদাযও ওযা,  to equal, be equal, 

to equalize, to vie, compete, point 

out, supervize 

َْٗظوََ  IV ফওা কদয়া to grant أَ

delay 

 V মণলফক্ষন ওযা,ঘ্আষ্টবালফ رََ٘ظَّوََ

কদঔা, ফাঙাআ ওযা, কদযী ওযাto 

observe attentively 

َظوََرََ٘ب  VI ভুঔাভুঔী য়া, 

লফযীঢভুঔী য়ড ওযা, এওরূ 

য়া, লফঢওণ  ওযা, ছকডা 

ওযা,মুলি কদয়া, প্রলঢলমাকীঢা 

ওযা, to face each other, lie 

opposite, be symmetrical, dispute, 

quarrel, cotend 

ْٗزََظوََ  VIII লক্ষা ওযা, প্রঢযাা اِ

ওযা, খলনষ্টবালফ কদঔা, অগ্রী লয় 

কদঔা, কদযী ওযা, to wait, anticipate, 

look closely, wait 

َْ٘ظوََ زَ ٍْ  X লক্ষা ওযা, প্রঢযাা اِ

ওযা, তধমণয ধযা, ভয় কদয়ায 

নুলযাধ ওযা, দযী ওযলঢ ফরা 
to wait, expect, to have patience, to 

request a delay, to ask to wait 

طَََٗ َْٗظبه  َظوَ أَ  কদঔা, দলৃষ্ট, নময, দণড, 

লস্থয দলৃষ্ট, প্রঢযাা, দৃয, ঈলস্থলঢ, 

কঘাযা, ন্তদৃণ লষ্ট, লবঢলয প্রলফ, 

নুবূলঢ, লঘন্তা,মণলফক্ষড, যীক্ষা, 

ধযয়ড, লফলফঘনা, নাডাঘাডা, 

শুনানী, ঢদাযলও, কমাকযঢা, 

নুভান, ূত্র,, লধওায, এরাওা, 

অগ্র, ম্মান, ভলনালমাক,মত্ন, 

ফকলঢ seeing, eye sigjt, vision, 

look, gaze, sight, out llook, 

view,insight, penetration, 

perception, examination, consi-

deration, trial, hearing, supervision, 

competence, attention, respect, 

care 

 এওরূ, ভান, similar, equal ِْٗظوَ 

 ٖٗق          ٖٗوَََََ
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ح ََْٗظَوادَطََْٗظيََ  দলৃষ্ট, রও, দণড, 

দষৃ্টালি, দৃয, লঘন্তা, look, glance, 

sight, view,-  ََادَْٗظو  প্রলঢপরন 
reflection 

ح ََِٗظوََ  কদযী, স্থলকঢওযড, কদযীওযড, 

delay, postponement, deferment 

١َ ََٗظوَِ  কদঔা লফলয়ও about sight 

خ ََْٗظِو٣ََّ  ঢত্রৃ, প্রলঢপরন, লঘন্তা, ধযান 
theory, reflection, meditation,  

 ,এওঢভ ََٗظبئُِوَطَ)ّ(ََُٗظَواء َطََِٗظ٤ْوَ 

এও যওভ, মা লভলর, নুালয, 

ঢুরনালমাকয, ভুঔাভুঔী, এও 

ভঢূরয, লফযীঢ, ভান্তযার, এওআ 

বালফ, এওআ যওভ, ওল নুলনল 
similar, like, equal, clrresponding, 

coparable, an equivalent, facing, 

opposite, parallel, justlike, copy 

 ,ক্ষলঢূযড লালফ (عو prep) َِٗظ٤ْوََ

লফলফঘনায়, লযফলঢণ , লফলনভলয়, 

চনয, ঈলয as a compenastion, 

for, in consideration of, in return 

for, in exchange for, for, on 

ح ََِٗظ٤ْوََ  প্রধান, head, chief – َك٢

ح ََِٗظ٤ْوََ  ভাণায় at the head of  

بهَ َٗظََّ  প্রঔয কঘাঔ লফলষ্ট, keen 

eyed- ََح ََٗظَّبه  দণও, লনযীক্ষও 
spectator, onlooker 

 ,দযুফীক্ষড মন্ত্র ََٗظبَهادَطَََٗظبَهح َ

কঝলরলষ্কা, ঘভা, binocular, 

telescope, spectacles, pair of 

glasses 

٢َ ََٗظبَهارَِ  ঘকু্ষলযাক লঘলওৎও , 

ঘভা  লফলিঢা optician, 

ophthalmologist  

ح ََظبهَََِٗ  লযদণড, লনয়ন্ত্রন, 

ফযফস্থানা, প্রান, লনলদ্দণনা, 
supervission, control, 

management, administration 

َْٞ هَ َٗبُظ  কবৌভ দযূলফক্ষড, দযূলফন 

লফলল field glass 

ْ٘ظََ َٓ َ٘بِظُوَطَ وَ َٓ  দৃয, কঘাযা, লদও, 

অা, কপ্রলক্ষঢ, দলৃষ্টবঙ্গী, দৃয ফস্তু, 

দৃয, দৃযঝ, ঘভা, প্রযা ওক্ষ 
sight, view, look, appearance, 

scene, spectacle , watchtower 

َْ٘ظَوح َ َٓ َ٘بِظُوَطَ َٓ  দৃয, দৃযঝাফরী, 

বূদৃয, প্রাযা ভঞ্চ, দণডাকায, 

লঢলণ ওক্ষ, বযণণডা ওক্ষ, 

 ٗظٖ             ٗظو
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তফঞও ঔানা, view, scenary, 

landscape, watchtower, 

observatory, guestroom, reception 

room,  

ْ٘ظََ وَ ِٓ  ঘভা, কঝলরষ্কা, কু্ষদ্র 

দযুলফন লফলল slectacles, 

telescope, spyglass 

َْ٘ظبهَ  ِٓ َ٘بِظ٤ُْوَطَ َٓ  কঝলরষ্কা, কু্ষদ্র 

দযুলফন লফলল, ফডলদঔায গ্পা, 

অয়না, telescope, spy glass, 

magnifying glass, mirror 

َ٘بَظوََ ح َُٓ  ত্রুঢা, প্রলঢদ্রৃলন্দঢা, 

প্রলঢলমাকীঢা, ছকডা, মুলি, লফঢওণ , 

অলরাঘনা, লযদণড, লনয়ন্ত্রন, 

rivalry, emulation, competetion, 

quarrel, argument, debate, 

discussion, supervision, control 

بُظوَ رَََ٘  লদ্রৃভঢ, ঈচ্চওলন্ঠয ছকডা, 

ভঢা difference of openion, 

wrangle, summetry 

ْٗزِظََ بهَ اِ  লক্ষা, লক্ষাওযড, 

প্রঢযাা waiting, wait, expectation,  

َطَََٗ بِظوَ َٗظَّبه   মণলফক্ষও, দণও, 

লনযীক্ষও, লযদণও, ফযফস্থাও, 

লযঘারও, ঢত্রৃাফধায়ও, ধযক্ষ, 

প্রধান, observer, viewer, onlooker, 

supervisor, manager, director, 

principal, chief 

ح ََٗبِظوََ  ভলরা প্রাও, ভলরা 

লযঘালরওা, ভলরা ফফযফস্থাও 
administratress, directress, 

manageress 

اِظُوَطََٗبِظَوح ،ََٗ َٞ بِظوَ َٗ  কঘাঔ, নচয, 

এও রও কদঔা, eye, look, glance 

َْٞ ُْ٘ظ هَ َٓ  রলক্ষঢ, কদঔা, দৃযভান, 

ূফণাবা, প্রঢযালঢ, ওালঙ্খঢ, 

লযদলণঢ, ঢত্ত্বাফধালন, লনয়লন্ত্রঢ, 

ঔাযা দলৃষ্টলঢ ণাওা, 

লফলফঘনাধীন, seen, visible, 

anticipated, supervised, controlled, 

regarded with evil eye, under 

consideration 

ََ٘ بِظوَ ُٓ  এওযওভ, এওরূ, 

ভানলপ্রলঢলমাকী,, লফলযাধী, 

লফরুদ্ধক্ষীয়, অলরাঘনায় 

ংগ্রনওাযী  similar, like, 

equal, competitor,  rival, opponent, 

middleman 

 

 ٗظََََََََََْ                                    ٗظق
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 ,লযচ্ছন্ন য়া( ََٗظبكََخ(]ٕ[َََٗظقََ

ছযছলয য়া to be clean, neat 

 ,II লযষ্কায ওযা, কধায়া َٗظَّقََ

ালর ওযা  to clean, cleanse, 

polish (٠ٛ) 

 V লযচ্ছন্ন য়া, to be clean رََ٘ظَّقََ

خ َََٗظبكََ  লযচ্ছন্নঢা, লফত্রঢা, 

লযষ্কায লযচ্ছন্নঢা, ুৃঙ্খরঢা, 
claenliness, neatness, tidiness 

،َُٗظلَبُءَطََِٗظ٤َْ قَ ََٗظبف   লযষ্কায, 

লযচ্ছন্ন, ুরালরঢ, লযচ্ছন্নঢা, 

লযঘমীঢ clean, neat, wwell-

geoomed, well-tended 

ْٗظََ قَُأَ  লধও লযষ্কায, লধও 

লযচ্ছন্ন clener, clearer 

ِْ٘ظ٤َْ ِْ٘ظ٤َْرَ قَ لَبدَطَرَ  লযষ্কায 

ওযড,লযচ্ছন্নওযড ceaning, 

cleansing 

٢َ َْٗظَِِ  ুক্ষ্ম, কভলয়লর delicate 

feminine 

 

ََْ  ,ভারা কাাঁঢা (َٗظَْْ،َٗظََبّ(]ٗ[َََٗظ

ুঢা কাাঁণা, ুৃঙ্খরাফদ্ধ ওযা, 

কশ্রনীলফনযা ওযা, ভিয় ওযা, 

লনয়ন্ত্রন ওযা, ঘারান(মন্ত্র),প্রস্তুঢ 

ওযা, ংলাধন ওযা, এওালণ 

যাঔা, অলয়াচন ওযা,করঔা, ওলফঢা 

করঔা, to put in order , to arrange, to 

adjust, to tune, to get ready, rectify, 

to put togather, to organise,to 

compose, write poetry 

ََْ  ,II ভারা কাাঁঢা, ুঢা কাাঁণা َٗظَّ

ুৃঙ্খরাফদ্ধ ওযা, কশ্রনীলফনযা 

ওযা, ভিয় ওযা, লনয়ন্ত্রন ওযা, 

ঘারান(মন্ত্র), প্রস্তুঢ ওযা, 

ংলাধন ওযা, এওালণ যাঔা, 

অলয়াচন ওযা, করঔা, ওলফঢা 

করঔা, to put in order , to arrange, to 

adjust, to tune, to get ready, rectify, 

to put togather, to organise, to 

compose, write poetry 

ََْ  V লন্নফদ্ধ য়া, লফনযস্ত رََ٘ظَّ

য়া, ৃঙ্খলরঢ য়া to be 

ordered, to be strung, be well 

arranged 

ََْ  VI লন্নফদ্ধ য়া, লফনযস্ত رََ٘بَظ

য়া, ৃঙ্খলরঢ য়া  to be 



73 

ordered, to be strung, be well- 

arranged 

ََْ ْٗزََظ  VIII লন্নফদ্ধ য়া, লফনযস্ত اِ

য়া, ৃঙ্খলরঢ য়া, কশ্রনীফদ্ধ 

য়া, কমাকদান ওযা, প্রলফ ওযা, 

দঔর ওযা, লঢিভ ওযা, to be 

ordered, to be strung, be well 

arranged, to be classified, to 

pervade, oovercome 

َْ َٗظَْ  লফনযা, অলয়াচন, দ্ধলঢ, 

প্রলঢষ্ঠাড, ভুিায ভারা, ঈলি, 

ওলফঢা order, arrangement, 

system, institution, organisation, 

string of pearls, verse, poetry 

بدَطَِٗظََ َٓ ْ َ،َِٗظب خ ،ُُٗظ َٔ ِْٗظ َّ أَ ب  ঠিও 

ফযফস্থানা, লনয়ভঢালন্ত্রওঢা, 

নুিভ, লনয়াভানুফঢী, প্রলঢষ্ঠান, 

লনয়, অআন, লফলধ, দ্ধলঢ, proper 

arrangement, regularity, 

conformity, methodical, 

organization, methodmsyatem, 

rukemstatute, law, regulation 

َِٓ ٢َ َِٗظب  ুৃঙ্খরবালফ, লনয়লভঢ, 

স্বাবালফও, দ্ধলঢনুালয, 

প্রডারীফদ্ধ orderly, regular, normal, 

methodical, systematic 

ِْ٘ظ٤َْ َْ رَ  ফযফস্থানা, ুডলফণনযা, 

ুনঃলজ্জওযড, লনয়ন্ত্রড, লনমভাফরী, 

ভিয়, প্রলঢষ্ঠান, যাস্তা লনভণান 
arrangement, readjustment, reform, 

control, regulation 

ْٗزِظََ َّ اِ ب  ৃঙ্খরা, লনয়ভানুফঢীঢা, 

লদ্ধকঢ ফযফস্থানা order, 

regularity, systemic arrangement  

َُْ اِظ َٞ َْ طَََََٗٗ بِظ  ফযফস্থাও, ংকঞও, 

ভিয়ও, লনয়ন্ত্রয়ও, ওলফ, 

দযযঘলয়ঢা arranger, oorganizer, 

regulator, poet, vverifier  َُْ اِظ َٞ َٗ -

চাঙ্গার, ফাাঁধ weir, barrage 

ََٓ ْٞ ُْ٘ظ ََْٞبدَٓ ُْ٘ظ َٓ َّ طَ  অজ্ঞালঢ, 

লনয়লভঢ, লযাটি, ঙলন্নাফদ্ধ, 

ওলফঢা, oordered, orderly, tidy, 

poetical, poem – ََٓ ْٞ ُْ٘ظ بدَٓ  
ওলফঢাগুচ্ছ, ওালফযও ওাচ 
poetroes, poetical works 

ََٓ ْٞ ُْ٘ظ خ ََٓ  লক্ষাভূরও ওলফঢা, 

গলঢ, রাআন row, rank, didactic 

poem 

َ٘ظََّ ُٓ َْ  লফনযস্ত, ুৃঙ্খলরঢ, লনয়লভঢ, 

লযাটি, ুঘলচ্চণ ঢ, ুযলক্ষঢ, 

                             ٗؼوَََ         ٗظْ
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লনয়ভানুক  লজ্জঢ,লনয়লভঢ 
arrange, oordered, orderly, tidy, 

well tended, well kept 

بدَ َٔ َ٘ظَّ ََُٓٔ َ٘ظَّ ُٓ خ َطَ  ংকঞন 
organisation 

ْ٘زََ ُٓ َْ ِظ  লনয়লভঢ, ভান, ুৃঙ্খর, 

দ্ধলঢকঢ, লনয়ভানুক regular, 

even, orderly,  methodical, 

systematic 

 

 ওালওয (َِٗؼ٤ْت،ْٗؼت([]ٗ[َ]ف[ََٗؼَتََ

টাওা, to croak 

َٜتََ  দ্রুঢ কফলক ঘরা to (َْٗؼت(َ]ف[ََٗ

speed along 

بةَ ُٗؼََ  ওা ওা ওযড, croaking,  

 ,ওা ওা ওযড, শুব َٗؼَبةَ 

ভঙ্গরাঙ্কা, croaking, omnious, ill-

boding 

 

 ,ফডণনা ওযা ( ٗؼذ(َ]ف[َٗؼذ

লঘলিঢ ওযা, প্রলভঢ ওযা to 

describe, to characterize, to qualify 

ْؼذَ ََٗ  ফডণনা, কমাকযঢা, তফলষ্টপ্রদান, 

description, qualification, 

characterization -  َْٞ دَ ُٗؼُ  কমাকযঢা, 

ম্পদ, গুড, তফলষ্ট, ফডণনাভূরও 

ব্দ, কমাকয, লফললড (গ্রা), 

ঈালধ qquality, property, 

attribute, ddescriptive word, 

qualifier, attributr (gram, epithet 

٢َ َْٗؼزَِ  ফডণনা ম্পলওণ ঢ relating to 

description 

َْٞ ْ٘ؼُ دَ َٓ  প্রওৃঢ গুডম্পন্ন লফললয 

(গ্রা) , a qualified noun (gram) 

،َْٗؼَغبدَطََْٗؼغََ خ َِٗؼَبط   স্ত্রী কবাঁ ডা 
cemale sheep 

 

 কখাr ( ُٗؼَبه،َِٗؼ٤ْو(َ]ٗ[َ]ف[ََٗؼَوََ

কখাr ব্দ ওযা, ওান্না ওযা,  

হুঙ্কায ওযা, লালডয টাওা, ঙুলডয়া 

কদয়া, ঞাr কফয য়া (যি) 
to grunt, cry, screm, roar, bellow, 

spurt, gush forth 

ح ََْٗؼوََ  ব্দ, লঘৎওায , ককারভার, 

হুঙ্কায noise, roar, clamor 

ح َُٗؼَوََ  নাও nose 

َ،ُْٗؼَوادَطَُٗؼَوََ ح َُْٗؼو   টাাঁ, ভা 

লফলল(কফালদ শু)horsefly 

 ٗؼَََِ                                                             ٗؼو
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ح َُٗؼََوادَطَُٗؼَوََ  ঈদ্ধযত্রৃ, অগ্রান, কফণ 
haughtiness, arrogance, pride 

بهَ َٗؼََ  ককারলভলর, তজঘূডণ, 

অলন্নারও, ঈলত্তচও, ঈৃঙ্খরওয 
noisy, vociferous, agitator,  

وَ َِٗؼ٤َْ  ব্দ, ককারভার, লঘrওায, তজঘ, 

কচণ ড, করুয টাও noise, clamor, 

shlutting, bellowing, mooing 

ح ََٗؼَبهََ  ভাটিয চক, াত্র eearthen 

jag, pot 

َْٞ هَ َٗبُػ  চন্কঢ যিলযাক 
hemophilia 

 

ٌََ  ,ঢন্ধাচ্ছন্ন য়া ( َٗؼٌَْ(]ف[]ٕ[َٗؼَ

লছভান, লনষ্প্রব য়া, নুজ্জর 

য়া, ভন্না য়া(ফাচায), to be 

sleepy, be dull, stagnant 

ٌََ  II খুভ াযালনা to make sleep َٗؼَّ

(ٙ) 

ٌََ ْٗؼَ َ  IV খুভ াযালনা to make sleep أ

(ٙ) 

ٌََ  ,VI খুলভয বান ওযা رََ٘بَػ

লছভান, ঢন্ধাচ্ছন্ন  to pretend to 

be sleepy 

َََ خ ََْٗؼ  ঢন্ধা, াভানয খুভ, doze, nap 

ًَ ُٗؼََ ب  লনদ্রারুঢা, ঢদ্রাচ্ছন্নবাফ, 

রঢা sleepiness, drowsiness, 

lethargy 

َََ بَْٕٗؼ  লনদ্রারু, খুভ খুভ বাফ, 

sleepy, drowsy 

 ٌَ َطََٗبِػ  ٌ  লনদ্রারু, খুভ খুভ ُْٗؼ

বাফ, লছভুলন, লনদ্রাওাঢয ,sleepy, 

drowsy,dozing, slumbering 

 

ََِ  ,ঈঞান, কঢারা (َٗؼَِْ(]ف[ََٗؼَ

ুনরুজ্জীলফঢ ওযা, লচফ ওযা, 

ফরফান ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, to 

revive, to raise, lift, stimulate, 

refresh 

ََِ  II ঈঞান, কঢারা, ুনরুজ্জীলফঢ َٗؼَّ

ওযা, লচফ ওযা, ফরফান ওযা, 

ঈদ্দীপ্ত ওযা, to revive, to raise, lift, 

stimulate, refresh 

ََِ ْٗؼَ  IV ঈঞান, কঢারা, ুনরুজ্জীলফঢ أَ

ওযা, লচফ ওযা, ফরফান ওযা, 

ঈদ্দীপ্ত ওযা, to revive, to raise, lift, 

stimulate, refresh 

ََِ ْٗزَؼَ  VIII যা  কণলও ঞা, লপলয اِ

ায়া, অলযাকয ায়া, চীফ 

 ٗؼْ                           ٗؼِ
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য়া, ঈদ্দীপ্ত য়া, ফরবান 

য়া, ুনচীফন ায়া to 

recover, to raise from fall, be 

refreshed, be stimulated, be 

invigorate, revive 

ََٗ َِ ْؼ  ফাধায, ঔাঝুলর bier 

ََْ خ ََْٗؼ কীঢ, কান song (death)  

ْٗؼََ َُ اِ ب  চীফঢা, ুনচীফন, ুডণচন্, 

চীফনভঞ্চায, নাস্তা, ুডলনণভান, 

ুডরুদ্ধায animation, reanimation, 

resusacitation, refreshment, 

reconstruction 

ْٗزَؼََ َُ اِ ب  ুনরূত্থান, কযলনাাঁ, ুচীফন, 

চীফঢা, ঈলত্তচনা, ঈদ্দীনা, 

লফলনাদন resurgence, revival, 

animation, stimulation, refreshment 

 

ظ،َٗؼَع،َْٗؼع(َ]ف[ََٗؼَعََ ْٞ  দাড ( ُٗؼُ

য়া (ুংলরঙ্গ), to be erect 

(penis)  

ْٗؼَعََأََ  IV কমৌন ঈলত্তলচঢ য়া to 

be sexually  excited 

َْٞ ظَ َٗبُػ  কমৌন ঈলত্তচও, sexually 

stimulating, aphrodisiac 

 

 ওা ওা (َِٗؼ٤ْن،َْٗؼن(َ]ٗ[َ]ف[ََٗؼَنََ

ওযা, বযাাঁ বযাাঁ ওযা (লবাঁ ডা) , 

ওাাঁদা, অঢণ নাদ ওযা to croak, to 

bleat, to vry, to scteam 

 

َََ  ,চঢুা  াচান (َٗؼََْ(]ف[ََٗؼَ

চঢুা ডান, to furnish with shoes, 

to shoe 

 

َََ  চঢুা  াচা, নার (ََٗؼََ(]ً[ََِٗؼ

ডান to be furnished with shoes, 

to be shod 

َََ  II চঢুা  াচান, চঢুা َٗؼَّ

ডান, to furnish with shoes, to 

shoe 

َََ ْٗزَ َ  IV চঢুা  াচান, চঢুা أ

ডান, to furnish with shoes, to 

shoe 

َََ  V চঢুা  াচা, নার رََ٘ؼَّ

ডান (লখাডা) to be furnished 

with shoes, to be shod 

َََ ْٗزَؼَ  ,VIII চঢুা ডা, কলন্ডর ডা اِ

নার ডান to wear sandals, to be 

shod, wear shoe  
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َطََٗؼَْ  ٍ ََٗؼَب  َ ْٗؼُ ََ أ  কলন্ডর, চঢুা, নার, 

কখাডায ঔুলযয নার scandal, 

shoe, horeseshoe 

 

ََْ ْ٘ؼَْ(]ٕ[]ف[ََٗؼَ َٓ خ، َٔ  ,ুঔী য়া (َْٗؼ

অনলন্ন ফা ওযা, প্রপুি য়া, 

কবাক ওযা, ভচা ওযা to be 

happy, to live in comfort, be 

delighted, to enjoy, to taste 

 

ََْ  চীফন ুলঔয য়া (ََٗؼَْ(]ً[َِٗؼ
to live in comfort 

 

ََْ ََٓخ(]ى[َََٗؼُ ْٞ  অযাভদায়ও য়া (ُٗؼُ
to be comfortable 

ََْ  II ভৃন ওযা, নযভ ওযা, গুডা َٗؼَّ

ওযা, লফরালঢায় বযস্ত য়া, 

প্রশ্রয় কদয়া, অদয ওযা, কভয়রী 

ওযা, লফরাী চীফন কদয়া, to 

smooth, soften, powder, to lamper, 

coddle, effeminate to provde easy 

life 

ََْ ْٗؼَ  ,IV বার ওযা, দান ওযা أَ

কদয়া, াাময ওযা, অত্মলনলয়াক 

ওযা, ওষ্ট ওযা to make pleasant, 

to bestow favors, to devote, take 

pain 

ََْ  V প্রাঘুলমণ ফা ওযা, কবাক رََ٘ؼَّ

ওযা, to live in luxary, to enjoy 

ََِْٗؼَْ  লও ুন্নয! ওঢ লনবুণ র! 

ওঢ ঢ! What a perfect! 

Wonderful!  An excellent! – َ َْ ِْٗؼ

ََى٣ْلًَ َُ   اَُوُع

َْ َٗؼََ  াাঁ! ঢযআ াাঁ! লনশ্চয়! 

ফযআ! Yes! Yes indeed! Surely!  

 َْ ّ َطََٗؼَ ْٗؼَب  খা ঔায়ায় যঢ أ

ককাফাদী শু grazing livestocks 

ََٔ خ ََْٗؼ  াচ্ছলন্নয চীফন, লফনয়, 

বদ্রঢা, াচ্ছন্ন, ঈন্নলঢ, ুঔ, অনন্ন, 

ঢৃলপ্ত,  life of ease, amenity, 

comfort, prosperity, pleasure 

ََٔ ْ َطَِْٗؼ ْ ،ِٗؼَ ْٗؼَ بد،أَ َٔ خ َِْٗؼ  রাব, ওরুডা, 

দয়া, অনুকুরয, নুগ্র, benefit, 

blessing, grace, favor 

٠َٔ  ুঔ happiness ُْٗؼ

ََٔ بءََُْٗؼ   অনুকূরয, শুলবচ্ছা, দয়া 
favor, grace, good wishes 

 َٕ ب َٔ  যি blood ُْٗؼ

َُْطََٗؼََََٗ َّ ؼَبئِ ب  ঈঞাঔী ostrich 

 ٗؼٞ                           ٗؼْ
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َْ َِٗؼ٤َْ  লষ্ঠঢা, বদ্রঢা, অযাভ, 

াচ্ছন্ন, ুঔ, ান্ত, কৌভ, ালন্তুডণ 
amenity, comfort, ease, happiness, 

gentle, tranquil 

ََٓ ْٞ خ َُٗؼُ  কওাভরঢা, ভৃডঢা, 

অফকপ্রফডঢা, ুক্ষ্মঢা, softness, 

smolthness, tenderness, fineness, 

delicacy 

ْٗؼََ َُْأَ  লধও নযভ softer 

ْ٘ؼََ ِٓ َّ ب  ভুিস্ত দাঢা generous 

donar 

ََ٘ ََُْٓ بِػ  নুগ্র, দয়া, অদয, বদ্রঢা, 

অযাভ, অঅনন্নল favors, 

blessings, amenkties, comforts, 

pleasures,  

ِْ٘ؼ٤َْ َْ رَ  অদযওযন, প্রশ্রয়, 

কভয়রীওযড pampering, fondling, 

effemination 

ْٗؼََ َّ أَ ب  দয়া, অনুকুরয, দান,নুদান, 

তফলষ্ট , ুযষ্কায kindness, favor, 

gift, grant, award 

ََٗ َْ بِػ  নযভ, ভৃড, কওাভর, ুন্নয, 

গুডা soft, smooth, tender, fine, 

powdery 

 َْ َ٘ؼَ ُٓ  দাঢা, লঢওাযী donar, 

benefactor 

ََ َْ ِْ٘ؼ ُٓ  দাঢা donor 

َْ٘ؼَ٘غَْٗؼَ٘بع ،َٗ ুলদনা, কভনণর mint, 

peppermint  

٢َ َْٗؼَ٘بػَِ  ুকন্ধ দাণণ, কভনণর 
peppermint 

 

 ভৃঢুয (َْٗؼ٤َبٕ،َْٗؼ٢ّ(َ]ف[]ٗ[ََٗؼ٠َ

কখালডা ওযা, বৎণনা ওযা, 

কদালালযা ওযা, লফরা ওযা, 

ওাাঁদা, to announce the death, to 

reproach,to blame, to lament, 

deplore (٠ََٛٙػ٠ِ)  

ِؼ٢َ ََٗ   ভৃঢুযলখালডা ওাযী, কদাল, 

লফরা one declears death, blame 

, reporach 

خ ََْٗؼ٤َبدَطََْٗؼ٤ََ  ওায ভৃঢুয ঔফয, 

ভৃঢুয ঔফয  news of one‘s death, 

death news 

ْ٘ؼ٠ً َٓ َ، َ٘ؼَبحَ  َٓ  ওায ভৃঢুয ঔফয, 

ভৃঢুয ঔফয  news of one‘s death, 

death news 

ـْجََ خ ََٗ  লকরা, কঠাও, ঘুভুও swallow, 

gulp, draught 

 ٗؼََََََٞ          ٗؼ٢
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ََ ـْجَض خ ََٗ  ব্দ, ককারভার noise 

 

ـْي(َ]ف[ََٗـَيََ َٗ) ুডুলড কদয়া, 

কঔাাঁঘা ভাযা, ত্রুঢা নাডা কদয়া, 

ঈলষ্ক কদয়া to tickle, to prick, to stir 

up enmity (َٖٙث٤)  

 

ََِ ََْبٕ(]ف[ََٗـَ ـَِْ،َٗـَ َٗ ) লফযি 

য়া to be agitated 

ََِ   (ٙ) III করালঔরা to play َٗبَؿ

ََِ  V লফযি য়া to be رََ٘ـَّ

agitated 

ََْ ـْ َْبدَطََٗ خ ََٗـَ  কলঢ, ছাাঁলও motion, 

shaking 

َِّ َ،ُٗـَب  ُ ٢َ ُٗـَب  ঔুফ কঙাঝ, কফাঁলঝ, 

ঔালঝা very small, dwarf 

ََّ خ ََٗـَب  লযা, লফদ্রু, ওভনীয়ঢা 
banter, teasing, elegance  

 

ََٔ  II নষ্ট ওযা, লফযি [ٗـٔ[ََٗـَّ

ওযা, খৃডায ওাচ ওযা to disturb, 

to spoil, to make loathsome 

ََٔ ْٗـَ  ,IV নষ্ট ওযা, লফযি ওযা أَ

খৃডায ওাচ ওযা to disturb, to 

spoil, to make loathsome 

ََٔ  ,V লফযি য়া, নষ্ট য়া رََ٘ـَّ

খৃলডঢ য়া to be disturbed, be 

soiled, be loathsome 

 َٔ َ٘ـِّ ُٓ  ঈলত্তচও exciting 

 

َََ ـِ  লঘ মায়া, ুাঁচ (ََٗـََ(َ]ً[ََٗ

য়া to suppurate 

ََٗ،  َ ـْ َٗ ََ ـِ  জফধ ন্তান, চাযচ 

ন্তান  illigitimate child, bastard 

 ََ ٤ْ ـِ َٗ জফধ ন্তান, চাযচ ন্তান 
illigitimate child, bastard 

ََُ ْٞ خ َُٗـُ  জফধঢা, illigitimacy 

 

ََْ ـَْْ(]ٕ[]ٗ[]ً[َٗـَ َٗ ) কান কায়া 
to sing 

ََْ  II কান কায়া to sing َٗـَّ

ََْ  V কান কায়া to sing رََ٘ـَّ

ّ َطَََٗ ْٗـَب َْ أ ـَ  ুয, ঙ্গীঢ, ওন্ঠস্বয, 

করা, ব্দ, ঢান tune, mmelody, 

voice, sound, tone  

   ٗـؼََََََََََََََََََََََََ                         ٗـٞ
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خ َ َٔ ـْ بدَطََٗ َٔ ـْ َٗ ওন্ঠস্বয, করা, ব্দ, 

ঢান, করায ঞানাভা, স্বযবলঙ্গ, 

ুয, কান, tune, mmelody, voice, 

sound, tone, iinflection, intonation 

َْ رَََ٘ بُؿ  লব্দয লভরন concord of 

sounds 

 

ـَْٞ(]ٕ[]ٗـٞ[ََٗـََب َٗ) ফরা to speak 

  (ا٠ُ)

 

ـ٢َْ(]ٗ[]ٗـ٢[َٗـ٠ََ َٗ) ফরা to speak 

 (ا٠ُ)

٠َٗبؿََ  III লপ লপ ওযা, মলত্নয 

ালণ ওণা ফরা, অদয ওলয 

ফরা, স্তাফওঢা ওযা, লওলঘযলভলঘয 

ওযা, অলফারঢালফার ফরা to galk 

gently, to talk kindly, to flatter, 

twiter, to babble, to whisper (ٙ)  

 

 ,নালও খুল ভাযা (َّٗق(َ]ٗ[ََٗقََّ

নয কনয়া to blow one‘s nose, 

to snuff 

خ ََٗلََّ  নলযয এও লঘভটি, নলয 
pinch of snuff, snuff 

بفَ َٗلََ  কম নলয কনয় snuffer 

 

 ,ণুঢু কপরা  (َْٗلش(َ]ٗ[َ]ٕ[ََٗلَشََ

ওাা, লনকণঢ ওযা, লঘওালয 

কদয়া, শ্বা লনকণঢ ওযা, ঈচ্চাযড 

ওযা, ঈৎালঢ ওযা, ঞ্চালরঢ 

ওযা to split, to expectorate, 

discharge, to squirt out, to exhale, 

itter, imspire, transfuse (ك٠َٛ٢) 

شَ َٗلَْ  ওা, রারা, ণুণু 
expectoration, salive, split 

 ওা, রারা, ণুণু َٗلَضَبدَطََْٗلضَخ َ

expectoration, salive, split – َٗلَضَبد 
ওপ, ওালয ফস্তু, লনকণঢ ফস্তু, ুাঁচ, 

ভয়রা expectorated matter, 

outporings 

خ َُٗلَبصََ  রারা, ণুণু saliva, spit 

ََ َٗلَّبصَخ ََٛبئَِوحَ  যজট লফভান  jet 

propelled  

 যজট ঘালরঢ jet-propelledَٗلَّبسَ 

 

٢َ َٗلَّبصَِ  লফভান ম্পলওণ ঢ relating to 

jet 

خ ََٗلَّبصَبدَطََٗلَّبصََ  ভলরা 

মাদওুয(লকযায় ণুণু লদলয় মাদ ু
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ওলয), sorceress, enchantress,  

woman who spits knot in witchcraft 

(Al Koran 113:4) 

 

طَ،َٗلََغبٕ،َٗلَْظ(]ٕ[َٗلَظََ ْٞ  ,রাপ ভাযা (ُٗلُ

ছাাঁ কদয়া, দম্ভ ওযা, ফডাআ 

ওযা to jump, leap, to vaunt, boast 

 V ফডাআ ওযা, দম্ভ ওযা to رََ٘لَّظََ

boast 

ْٗزَلَظََ  ,VIII রাপ ভাযা, ছাাঁ কদয়া اِ

দম্ভ ওযা, ফডাআ ওযা to jump, 

leap, to vaunt, boast 

ْلظَ ََٗ  কফণওযড, ংওায ওযড 
bragging, boasting 

بطَ َٗلََّ  দম্ভূডণ, ঈন্নালও bbraggart, 

snob, snoot 

اكُِظَطََٗبكِغََ َٞ خ ََٗ  ভালস্কয ফযাক, 

ভুঔলয ফাক্স musk bag 

 

 ঙলডলয় (ُٗلَبػ،َٗلَْؼ،َٗلَؾََبٕ(]ف[ََٗلَؼََ

কদয়া, লযফযাপ্ত য়া, ুকন্ধ 

ঙডান, ুকলন্ধ য়া, ঈায 

কদয়া to spread, to be  diffused, 

be fragnant, to exhale ppleasant 

smell, to present 

 (ػٖ) III যক্ষা ওযা to protect َٗبكَؼََ

خ ََْٗلَؾبدَطََْٗلؾََ  ভৃদ ুফাঢা, ছাঝা, 

শ্বা, ঙডান কন্ধ, ুকন্ধ, ঈায, 

ঈলঠৌওড breeze, gust, breath, 

diffusinb odor, fragnance, perfume, 

gift 

ْ٘لَؾََ خ َِٓ  দম্বর coagulant, rennet 

 

ـََ  অখাঢ ওযা, শ্বা (َْٗلـ(َ]ٕ[ََٗلَ

কনয়া, ঈলডয় কদয়া, পুরান, 

ফাঢা বডান, to blow, to breath, 

to inflate, to blow up 

ـََ ْٗزَلَ  VIII ঈলডলয় মায়া, বলত্তণ اِ

য়া(ফাঢা), পুরান, to be 

blown up, to be inflated, to swell 

ـََ  ফাঢা, ঈডাো্ন, পুরান, ফাঢা َْٗل

বযড blowing, blowing up, inflation 

 ,অখাঢ, পুওা, শ্বা, ছাঝা َْٗلَقخ َ

ফধণড, পুরা, দ্ধঢয, কফণ blow, puff, 

breath, gust, distention, swelling, 

haughtiness 

بؿَ َٗلََّ  পাাঁা flatulant 

بؿَ ُٗلََّ  কপারা swelling 

 ٗلنَََ                       ٗلؼ
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خ َُٗلَّبفََ طُٗلَّبَفبدَ  ভুত্রণলর, ণলর, ফুদ্রৃদু 
bladder, bubble 

ََ٘ َـ َٓ ْ٘لَ ِٓ َطَ ـُ بكِ  ায, বস্ত্রা bellows 

ْ٘لَبؿَ  ِٓ َطَ ـُ َ٘بك٤ِْ َٓ  ায, বস্ত্রা, াম্প, 

ফাঢা কদয়ায াআ bellows, 

pump, blowpipe 

َـ رَََ٘ لُّ  পুরা, পুরান, অত্মকফণ, 

অত্মকফী inflatedness, inflation, 

insolence, insolent  

ْٗزِلََ بؿَ اِ  ফাঢা বডান, পুরা, ফীলঢ, 

ফাডলঢ ং, পাাঁা, inflation, 

distention, flatulnce,, swelling, 

protruberance 

َـ ََٗ بكِ  কম ফাঢা কদয়, ায, 

কপারা, blower, flatulent 

َْٞ ْ٘لُ ؿَ َٓ  ঈলডলয় কদয়া, কপারা, 

পাাঁা, কভাঝা, কফী, অত্মকফী, blown 

up, inflated, swollen, obese, fat, 

conceited, self- conceited 

َـ  ْ٘زَِل ُٓ  ঈলডলয় কদয়া, কপারা, 

পাাঁা, blown up, inflated, swollen, 

 

 ,কল য়া (َٗلَْل،َٗلََبك(]ف[ََٗلَلََ

লযশ্রান্ত য়া, ক্ষীড য়া to be 

exhausted, to be dwindle away 

 IV লনঃলল ওযা to use up أَٗوللََ

(٠ٛ) 

ْ٘لَلََ زَ ٍْ  X লনঃলল ওযা to use up اِ

(٠ٛ) 

 ,ঢালরওাবূিওযড َْٗللَادَطََْٗللَح َ

লনফলন্ধঢ দ্রফয entry, booked item 

بك ََٗلََ  িালন্ত, কবাকওযড, কলওযড, 

ঘয়, ফচণ য exhaustion, 

consumption, ddepletion, wastage, 

waste 

 জধমণ, impatient َٗبكِل َ

ح ََٗبكِلََ  ূনয, ঔালর, ূনযকবণ  void, 

vacuum 

 

َْٞم(]ٕ[ََٗلَنََ  ,লঙদ্র ওযা (َٗلََبم،ُٗلَُ

নুপ্রলফ ওযা, লবঢলয ঠুওা, 

ত্রুয ভলধয প্রলফ ওযা, কৌাঁঙা, 

কঔারা, ণ কদঔান, কঔারা, 

কমাকালমাক ওযা, ারন ওযা, 

অআনী তফধ য়া, ওামণওয 

য়া ওামণওযী য়া, বারবালফ 

 ٗلن                                                   ٗلن
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ওযা to pierce, to penetrate, to go 

thrlughmto break tthrough enemy, 

tl arrive, tl lead, to communicat, to 

be executed, executableto do well 

 (ا٠َُة٠ََٛك٢)

 ,II পুঝা ওযান, লঙদ্র ওযাড َٗلَّنََ

ারন ওযা, ওামণওযী ওযা, 

ম্প্রঘায ওযা, কপ্রযড ওযা, to 

cause to pierce, to carry out, to 

execute, to convey, to dispatch 

ْٗلَنََ  ,IV পুঝা ওযান, লঙদ্র ওযাড أَ

ারন ওযা, ওামণওযী ওযা, 

ম্প্রঘায ওযা, কপ্রযড ওযা, to 

cause to pierce, to carry out, to 

execute, to convey, to dispatch 

 V ওামণওয য়া, ালরঢ رََ٘لَّنََ

য়া to be excuted 

طَََٗ ْٗلَبمَ  لَن َأَ  লঙদ্র, পুঝা, ভুঔ, কঢণ , 

ফালয ণ, রায়ন, ঘলর মায়া 
opening, aaperture, hole, orifice, 

outlet, escape 

بم ََٗلََ  লবঢলয প্রলফ ওযড, কঘায়ান, 

ফাস্তফায়ন, নুধাফড, 

ওামণওযীওযড, ওামণওাযীঢা, 

ম্পাদন penetration, permeation, 

implementation, effectuation, 

effectiveness, execution 

بم ََٗلََّ  লঙদ্রওযড, লঙদ্রওাযী, ঘুয়ান, 

ওামণওযী, কবদলমাকয, নুপ্রলফনীয় 
piercing, permeable, effective, 

penetrating 

َْٞ م َُٗلُ  নুপ্রলফ, কঘায়ান 

ওামণওাযীঢা, প্রবাফ, ওাচ, ম্মান, 

ওঢৃত্রৃ penetration, permeation, 

effectiveness, effect, action, 

prestige, authority 

ْ٘لََ َٓ َ٘بكِنَُطَ ن ََٓ  ুযঙ্গ, পুঝা, চানারা, 

কলর,ফাললযয ণ, রায়ন, 

প্রলফণ, প্রফালধওায, প্রলফণ, 

রায়লনয ণ, opening in 

wall,hole, window, passage, outlet, 

entrance, access, gate,  

ِل٤َْ ْ٘ ن َرَ  ফওযড, ফাস্তফায়ড, 

নুধাফন, লনকণভন, ূডণঢা, 

ওভণক্ষভঢা, ম্পাদন, কিাও, অআনী 

ম্পাদন carrying out, 

implementaion, realization, 

discharge, fulfillment, eexecution, 

attachment, legal execution 

 ওামণওযড লফলয়ও relating رََِ٘ل٤ِْن١َ 

to execution 

   ٗلو               ٗلن
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ْٗلََ بم َاِ  কপ্রযড, কপ্রলড, াঞান, লফঢযন, 

ম্পাদন, ফাস্তফায়ন, লনকণভড, 

ওামণক্ষভঢা sending, dispatch, 

discharge, delivery, transmossion, 

execution,  

بكِل َََٗ  লঙদ্রওাযী, নুপ্রলফওাযী, 

ওামণওাযী, লিয়, অআনঢঃ লদ্ধ 
piercing, penetrating, effective, 

operative, valid 

ح ََٗبكِنََ اكِنَُط  َٞ َٗ ুযঙ্গ, লঙদ্র, চানারা, 
hole in wall, hole, window 

ََ٘ لِّن َُٓ  ওামণওাযও, খাঢও, 

ওভণম্পাদনওাযী executant, 

executer, executioner 

زَََ٘ ن َُٓ لِّ  বাফারী nfluential 

 

ِٗلََبه(]ٗ[َ]ٕ[ََٗلَوََ ه، ْٞ  ,কক্ষ ওযা (ُٗلُ

ছাডা, ঙত্রবঙ্গ ওযা to shy, to jolt, 

to stanpede 

 

 ,ালরলয় মায়া (َٗلَْو(]ٗ[ََٗلَوََ

লফঢৃষ্ণা ণাওা, to run away, to flee, 

to have version (َٖٙػ) 

 II বয় কদঔান, দাফডান, ঢাডান َٗلَّوََ

লফঢৃষ্ণ ওযা, ঈদাীন ওযা, লনফৃত্ত 

ওযা, ঔুী ওযা,   to  frighten, to 

cahse away, to averse, alienate, to 

make dissatisfied (َٖٙٓ) 

 III এডালনা, দলূয যাঔা, লফঢৃষ্ণাَٗبكَوََ

ণাওা, লফলযাধ ওযা, াভঞ্জযূডণ 

য়া to  avoid, to kkeep away, to 

contradict, to be incompitable (َ٠ٛ

ٙ) 

 VI যষ্পযলও এডালনা, খণ رََ٘بكَوََ

ওযা, ভঢ ওযা, াভঞ্জযূডণ 

য়া, এলও যলও দলূয  

যান, to avoid each other, to 

conflict, be incomlitable, be 

mutually repellent 

ْ٘لَوََ زَ ٍْ  ,X বলয় ারান, মুদ্ধ ওযা اِ

মুলদ্ধ মায়া, টাওা, to frightened 

away, to fight, to go to war, to call 

out (َٙػ٠ِ) 

َطََٗلََ ْٗلَبه  وَ أ  দর, াটিণ , গ্রু, 

তনাদর, ফযলি, কানয, band, party, 

group, troop, person, soldier,  

 ,লফঢৃষ্ণা, লফস্বাদ, ঙন্ন َْٗلَوح َ

aversion, distaste, dislike 
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َْٞ هَ ُٗلُ  লনলক্ষ, রায়ন, ছাডা, 

লফঢৃষ্ণা, লফস্বাদ, ঙন্ন, ঔুী, 

লফলচ্ছন্নঢা কফাধ, লফলচ্ছদ throwing 

shying,  bolting, flight, stampede, 

aversion, distaste, displeasure, 

alienation 

َْٞ هَ ُٗلُ  লনলক্ষ, কক্ষড, বীঢ, 

স্বল্পবালী, লফশ্বাী, রাচওু, কম্ভীয 
throw, frightened, reticent, 

faithless, coy, reserved 

َطََِٗل٤ْوَ  ْٗلَبه  ،أَ ْٗلََوحَ  দর, াটিণ أَ , গ্রু, 

তনাদর, ফযলি, কানয, মুদ্ধ মাত্রা, 

টঙ্কা band, party, group, troop, 

departure to battle, horn, buzzer 

َهح َ ْٞ اك٤ُِْوَطََٗبكُ َٞ َٗ ছযনা, fountain 

كََوح َ ْٞ اكُِوَطََٗ َٞ َٗ ছযনা, fountain 

ِل٤َْ ْ٘ وَ رَ  লফয, লফলচ্ছন্নঢালফাধ, 

লফওলণড, ফাধা separation, 

alienation, repulsion, deterrence 

بكُوَ رَََ٘  াযষ্পলযও লফঢৃষ্ণা, ভঢলবদ, 

জনওয, লবলযাধ, তফাদৃয mutual 

aversion, disagreement, disunion, 

conflict, discord 

َطَََٗ ،َْٗلو  بكِوَ ُٗلَّو   রায়নয, রাঢও, 

বীঢু, লফঢৃষ্ণ, ফীঢ, লত্রভালত্রও, 

ফযালঢ প্রাপ্ত,  fleeing, fugitive, 

fearful, having aversion, 

protuberant, in relief  

ََ٘ لِّوَ ُٓ  লফঢাডও, লফযলিওয 
tepulsive, repellent 

 

ٌََ ٍََخ(]ٕ[ََٗلَ  ভূরযফান ( َْٗلٌ،َٗلََبً،َٗلَب

য়া to be valuable 

 

ٌََ  ,লওলঝ য়া (َٗلٌَ(َ]ً[ََِٗل

ফযয়কুন্ঠ য়া, লংা ওযা, 

প্রফাফস্থায় ণাওাto migerly, be 

sparing, to envy, to be in childbed 

ٌََ  II নুপ্রালডঢ ওযা, অশ্বস্ত َٗلَّ

ওযা, দযূ ওযা, অযাভ কদয়া, 

ঈলন্াঘড ওযা, লফযঢ ওযা, প্রওা 

ওযলঢ কদয়া(অলফক), to cheer 

up,to comfort, to releive, to give 

vent, to uncover, to desist 

ٌََ  III প্রলঢলমাকীঢা ওযা, মুদ্ধ َٗبكَ

ওযা, ঘায়া, অা ওযা, কঘষ্টা 

ওযা, to compete, to fight, seek, 

aspire (ػ٠ِ) 

 ٗلٌ             ٗلو
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ٌََ  V শ্বা কনয়া, লফশ্রাভ رََ٘لَّ

ওযা,লফযলঢ ওযা to breath, to 

take a rest, to have a break 

ٌََ  VI লফলযাধীঢা ওযা to rival رََ٘بكَ

  (ػ٠َِك٢)

َطَََٗ  ً ْٞ ،َُٗلُ  ً ْٞ ْٗلُ َ ٌَ أ ْل  অত্মা, ভন, 

চীফন, চীফন্ত ত্তা, চীফন্ত ৃলষ্ট, 

ভানুল, ফযলি, প্রওৃলঢ, কছাাঁও, 

ংলমাক, আচ্ছা, রুলঘ, ফযলি লনলদ্দণ 
soul, spirit, mind, life, aanimate 

being, living creature, human bein, 

person, nature, inclination, linking, 

appetite, desire, self 

ََِ ٢َ َْٗل  অদ্ভালঢও, ভানলও লফলয়ও 
relating to mind and spirit 

ََّ٤ َِ خ ََْٗل  ভানলও চীফড, ভন, ভলনয 

কঞন, ভানলওঢা, ভলনাবাফ, স্ববাফ, 

ভনন mental life, psyxhe, frame of 

mind, mentality, mental attitude, 

disposition, psychology 

َطَََٗ  ً ْٗلَب ٌَ أ لَ  লনঃশ্বা, পু, লকরা, 

ঘুভুও, করঔলওয যীলঢ, স্বাধীডঢা, 

ুলফধা, লফলফঘনা, breath, whiff, 

sswallow, draught, styl of an 

author, fredom, covenience 

ََخ َ  ফওা, কদযী respite, delay ُْٗل

َََ َطََْٗل ٌُ اكِ َٞ بءََُٗ  প্রফাফস্থায়, অাঁঢুয 

খয, অফদ্ধ  in childbed, confined 

ََبَِٗ ٢َ َٗلَ  ভানলও লফলয়ও relating 

psychy,  

٤َِّٗخ َ ََب  ভলনালফজ্ঞান psychology َْٗل

ًَ ِٗلََ ب  প্রফ, লশুয চন্দান, 

অফদ্ধাফস্থা, ফলন্নদা, প্রফ 

লফঙানা, অাঁঢুয খয parturition, 

delivery, child birth, confinement, 

child bed 

ٍََ خ ََٗلَب  ফযয়ফহুরঢা, দাভী 
costliness, preciousness  

ٌَ َِٗل٤َْ  দাভী, ভূরযফান, ভূরয 
precious, costly, priceless, 

َََ َطََِٗل٤ْ ٌُ خ ََٗلَبِئ  ভূরযফান লচলনল, 

চয দাভী ফস্তু  valuable object, 

jewel, precious thing 

َ٘بَََ َطَٓ ٌُ ْ٘لَََكِ َٓ ٌَ  শ্বা কনয়ায 

লঙদ্র, ফাঢা মায়ায লঙদ্র, বাল্ব 
breathing hole, air hole, valve 

ِل٤َْ ْ٘ ٌَ رَ  ফাঢাপ্রফালঢ ওযড, 

ফায়ুঘরাঘর airing, ventilation 

 ٗل٘                                     ٗلٌ
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َََ َ٘بكَ ُٓ ََبدَطَ َ٘بكَ خ َُٓ  প্রলঢদ্রৃলন্নঢা, 

প্রলঢলমাকীঢা,, ত্রুঢা, কঔরা 
emulation, compitition, rivalry, 

match 

 ًَ  ,,প্রলঢদ্রৃলন্নঢা, প্রলঢলমাকীঢা ِٗلَب

ত্রুঢা, কঔরা emulation, 

compitition, rivalry, match 

 ٌَ  শ্বা প্রশ্বা respiration رََ٘لُّ

ََِ ٢َ رََ٘لُّ  লনঃশ্বা ম্পলওণ ঢ, শ্বামন্ত্র 
relating to respiration, respiratory 

system 

ٌَ رَََ٘ بكُ  াযষ্পলযও প্রলঢলমাকীঢা, 

ত্রুঢা, মুদ্ধ, ংখাঢ mutual 

competition, rivalry, fight, struggle 

ََ٘ ُٓ ٌَ بكِ  প্রলঢলমাকী, ত্রু, লফলযাধী 
competitor, rival 

زََ٘لََّ ُٓ ٌَ  ভুি ফাঢা কনফায স্থান, 

দভ কনয়ায লযয, ুলমাক, ভুি 

লযলফ, ত্রাড, রায়ড, বাকা place 

to breathe freely, breathing space, 

free scope, free atmosphere, relief, 

escape 

 

ََِ  ,চঝ ঙাডা, কপারা (َٗلََِ(]ٕ[ََٗلَ

াঔা কভরা(াঔী), to tease wool, 

ruffle feathers 

ََِ  ,লঘরুডী ওযা, ধূনা to comb َٗلَّ

card (cotton)  

ََِ  ,V অাঁঘযালনা, কপারা, াঔালভরা رََ٘لَّ

করাভ ঔাডা ওযা to comb, be 

iflated, ruffle feathers, bristle hair 

ََِ ْٗزَلَ  ,VIII অাঁঘযালনা, কপারা اِ

াঔালভরা, করাভ ঔাডা ওযা to 

comb, be iflated, ruffle feathers, 

bristle hair 

َِ َٗلَْ  ভ, wool 

َُ َٗلََّ ب  এও ধযলনয ফড করফু a 

variety of large lemon 

َْٞ ْ٘لُ َٓ َُ  কপারা, কঔারা, ঔাডা, 
inflated, ruffled, bristling 

 

ََ٘ ٗ،َٗلَْ٘(]ٕ[َٗلَ ْٞ  ,কছলড কপরা (َٗلُ

ওাাঁান, ুডরুদ্ধায ওযা, 

অলযাকযওযও to shake off, to 

knock, to make shiver (ػ٠َٖٛ) 

ََ٘  II কচালড ছাডা কদয়া, ধুরা َٗلَّ

ছাডা, to shake violently 

ََ٘ ْٗلَ َ  IV কল ওযা, ূনয স্ত أ

য়া, দলযদ্র য়া, যান, ফাদ 

কদয়া, ভুি য়া, to use up 

 ٗلغ                 ٗل٘
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completely, to be devoid of all 

means, be poor, to shake off, to 

remove, dismiss (ٖػ) 

ََ٘ ْٗزَلَ  VIII ছাাঁকুলন ঔায়া, ধুলরভুি اِ

য়া, ললযঢ য়া, ওলম্পঢ 

য়া to be shaken off, be dust 

off, to shake, shudder, shiver (ٖٓ) 

ََٗ َ٘ لَ  মা লড মায় that is 

shaken off 

َ ِٚ ٢َ َٗلَ  ক্ষডস্থায়ী, লস্রয়ভান 
decidious 

خ َ َٚ  ন্ধানী দর, লযদণও দর َٗلَ
scouting party, observation party 

ََٚ خ َُٗلَ  জ্বলযয ওাুলন feverish 

shiver 

 َٗ  জ্বলযয ওাুলন feverish َٗلَب

shiver 

خ َ َٙ  মা লড মায় that is ُٗلَب

shaken off 

خ َ َٚ َطََِٗل٤ْ ُ٘  ,ন্ধানী দর َٗلَبِئ

লযদণও দর scouting party, 

observation party 

ْ٘لََ ِٓ َ٘  ঘারুলন, য ছাডায মন্ত্র 
sieve, fanner 

ََٚ ْ٘لَ ِٓ َطَ ُ٘ َ٘بكِ خ ََٓ  ঙাআ াত্র, ছাডু 
ashtray, duster(feather)  

ْٗزِلََ َ٘ اِ  নডন, ছাাঁকুলন, ওম্পন, 

ওাাঁুলন, shaking, shiver, tremor 

خ َ َٙ ْٗزِلَب  ,নডন, ছাাঁকুলন, ওম্পন اِ

ওাাঁুলন, shaking, shiver, tremor 

ََٗ َٜ ْل  কঢর, কলরার oil, petroleum 

٢َ َْٗلطَِ  কলরৌর লবচা, কঢর লবচা, 
soaked in patroleum 

 কপাষ্কা, blister َْٗلَطخ َ

خ َُْٗلطََ  ঈঢযিওয, স্পণ ওাঢয, 

াঢরা ঘাভডায, ফদ কভচাচী 
irritable, touchy, thin sminned, hot-

tempered 

ََ٘ ُٓ َٜ لِّ  কপাষ্কাদায়ও, গুটিওাযও 
blistering, vescatory 

 ,প্রলয়াচনীয় য়া (َْٗلغ(َ]ف[ََٗلَغََ

ঈওাযী য়া, ুলফধাচনও 

য়া, ওালচয য়া, ফযফায 

ঈলমাকী য়া, ওযা to be 

useful, benefical, advantageous, be 

useable, to do 

 II ওালচ রাকান, ফযফায ওযা َٗلَّغََ
to utilize, to mmake use 

ْٗزَلَغََ  VIII ুলমাক কনয়া, ওালচ اِ

রাকান, ফযফায ওযা, রাব ওযা, 
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কবাক ওযা to take advantage, put 

to use, utilize, profit, enjoy 

ْ٘لَغََ زَ ٍْ  X ওালচ রাকান, ফযফায اِ

ওযা to utilize, to mmake use 

غَ َٗلَْ  ফযফায, চণ ন, রাব, ুলফধা, 

স্বাণণয, ভুনাপালঔায use, avail, 

benefit, advantage, profit, selfish, 

profiteer 

٢َ َْٗلؼَِ  লনচ স্বাণণ ম্পলওণ ঢ, 

স্বাণণয, ভুনাপালঔায relating to 

self interest 

 ঈলমাকীঢা, প্রলয়াচনীয়ঢাنَفَِعٌَّة  
usefulness  

بع َٗلََّ  লঢ ওালচয, বার ওালচয, 

ঈওাযী very useful, of good use,  

ع  ْٞ َطََٗلُ  লঢ ওালচয, বার ُٗلُغ 

ওালচয, ঈওাযী very useful, of 

good use,  

ْ٘لَؼََ َٓ َ٘بكُِغَطَ خ ََٓ  ফযফায, চণ ন, রাব, 

ঈওাযী ফযফায, ঈওাযী 

কফা,ুলফধা, ঈওায, প্রসূ্তঢ, 

ঈৎাদন , চন প্রলঢষ্ঠান, চনলফা 
use, avail, profit, beneficial use, 

useful services, public 

establishmen, public fascility 

ْٗزِلََ بع اِ  ফযফায, লনলয়াক, কালড, 

কবাকদঔর, রাব, ুলফধা, ভুনাবা, 
use, employment, utilization, 

exploitation, usufruct, benefit, 

advantage, profit 

غَ َٗبكَِ  প্রলয়াচনীয়, ঈওাযী, 

ুলফধাচনও, রাবচনও, 

ফযফাযলমাকয, ভঙ্গরওয, কফালমাকয, 
useful, beneficial, advantegeous, 

profitable, usable, salutary  

خ ََٗبكِؼََ  চনওরযালনয ওাচ public 

works  

ْ٘زََ ِلغَ ُٓ  ুলফধালবাকী, ঔাআ ওারাী 
beneficiary, usufructuafy 

 

َْٞم(]ٕ[ََٗلَنََ  ,ফাচায ায়া (َٗلََبم,ُٗلُ

ভযা, ওভণঞ য়া, ঢrয য়া 
to sell well , to die, to be brisk, 

active 

 

 কল য়া, ফযফহৃঢ (ََٗلَن(]ً[ََِٗلنََ

য়া, to be used, be exhausted 

 III বান ওযা, দআু ওণা ফরা َٗبكَنََ
to dissemble, to hypocrite 

 ٗلَ                                        ٗلغ
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ْٗلَنََ  ,IV ঔযঘ ওযা, ফযফায ওযা أَ

লনঃলল ওযা, নষ্ট ওযা, ঈডান, 

যফযা ওযা, াাময ওযা to 

spend, to use, waste, squander, 

provide, support 

 V লভণযা ফরা to tell a fib, lie رََ٘لَّنََ

ْ٘لَنََ زَ ٍْ  X ঔযঘ ওযা, নষ্ট ওযা  to اِ

spend, waste 

َطَََٗ ْٗلَبم  لَنَ أ  ুযঙ্গণ, tunnel 

َ،ََٗلَوَبدَطََٗلَوََ خ َِٗلَبم   ঔযঘ, ফযয়, 

চীফনধাযলনয ফযয়, ায়ঢা, দান, 

expense, cost, expenditure, cost of 

living, support, gift 

بمَ َٗلََ  ঝাঝওা ফযফযা, ভার ফযফা, 

লফিয়লমাকযঢা brisk business, 

good busisiness, salability 

ْ٘لََ بمَ ِٓ  ঘয়ী, ফযয়ী, 
squanderer, wastrel 

َ٘بكَوََ خ َُٓ  বন্ডালভ, ওঝঢা, ঔরঢা 
hypocrasy, insincerity 

 বন্ডালভ, ওঝঢা, ঔরঢা َٗلَبمَ 
hypocrasy, insincerity 

ْٗلََ بمَ اِ  ঔযঘওযড, ঔযঘ, ফযয়, ফযয়ন 
spending, expenditure, exepenses, 

disbursment 

بكِنَ ََٗ  বার লফলিয় এভন, লচ 

লফিয়লমাকয, ঘালদা seling well, 

easily marketable 

َ٘بكِنَ  ُٓ  বন্ড, ওঝঘাযী, hypocrite  

 

َََ  কনীভঢ কদয়া to (َٗلََْ(]ٕ[ََٗلَ

give wealth of war 

َََ  II কনীভঢ কদয়া to give َٗلَّ

wealth of war 

َََ  ,V লঢলযি ওযা (এফাদঢ رََ٘لَّ

দান)to supererogate (prayer or 

donation) 

َََ ْٗزَلَ  ,VIII লঢলযি ওযা(এফাদঢ اِ

দান) to supererogate (prayer or 

donation) 

ََٗ ََ ْل  লণলযি ওাচ, additional 

performance 

َطَََٗ  ٍ ْٗلَب َأَ  ٍ ْٞ ،ُٗلُ  ٍ ََ ِٗلَب ْل  রুলন্ঠঢ দ্রফয, 

ভুনাপা, লচণ ঢ দ্রফয, ঈায 
booty, spoil, present 

ََ َٗلََ  লত্রত্র গুল্ম লফলল clover 

َطََٗبكَََِ َُ اكِ َٞ خ ََٗ  লঢলযি ওাচ, দান, 

ঈায, রুলন্ঠঢ দ্রফয, লচণ ঢ দ্রফয 
additional performance, gift, 

present, booty, present 

 ٗل٢                                                   ٗلَ
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قَ َٗلَبُِٗقَطََْٗلََ٘  ফাঢা, ফায়ুভন্ডর, 

ঔাডা ফণঢ,ঔাডা ফাাঁধ air, 

atmosphere, steep hillside, cliff 

َْٞ فَ َْٗلُ٘  ভলরালদয এওধযলনয 

কাাও লফলল a woman‘s dress 

 

 স্বীওায (َٗلَْٞ(]ٕ[]ٗل٢،َٗلٞ[ََٗلََب

ওযা, ফলষ্কায ওযা,ফাদ কদয়া, 

ডান, ঔন্ডন ওযা,না ওযা 

(গ্রা) to dismiss, to expel 

remove, refute, to exclude, negate 

(gram)  

 

 ,স্বীওায ওযা (َٗل٢َْ(]ٗ[ََٗل٠ََ

ফলষ্কায ওযা, ফাদ কদয়া, ডান, 

ঔন্ডন ওযা, না ওযা (গ্রা) to 

dismiss, to expel, remove, refute, 

to exclude, negate (gram)  

٠َٗبكََ  III ধায়া ওযা, কঘষ্টা ওযা, 

নুযন ওযা, ফাদ কদয়া, 

লফলযাধীঢা ওযা, লমাকয য়া, 
to chase, hunt, pirsue, track down, 

contradict, incompitable 

٠رََ٘بكََ  VI যষ্পযলও স্বীওায ওযা, 

লমাকয য়া, to be mutually 

contradicting, be incomlitable,  

ْٗزَلََ ٠اِ  VIII স্বীওৃঢ য়া লনলফণলঢ 

য়া, লফঢলওণ ঢ য়া, স্বীওৃঢ 

য়া, লড মায়া, ফাদ ডা, 

নুলস্থঢ ণাওা, দৃয য়া, to 

be denied, to exiled, to 

contradicted, be denied, be 

omitted, abscent 

زََ٘لََ ٍْ ٠اِ  X ফাদ কদয়া (ওালচয 

গ্রনলমাকয ভলন ওলয), to reject 

as useless 

ِل٢َ ََٗ  ফলণ ওযড, লনফণালঢওযড, 

প্রঢযাঔান, ঈলচ্ছদ, ফলষ্কায, 

স্বীওায, লনললধ, নালফাধও (গ্রা) 
expulsion, exile, eenection, 

eviction, denial, refusal, prohibition, 

negation (gram) 

٢َ َٗلَْ  প্রঢযাঔযান,লফঢাডন, expulsion  

 যননতফাচও negative َْٗل٢٤َِ 

 ,স্বীওৃঢ, প্রঢযাঔাঢ َِٗل٢َ 

ফালঢরওৃঢ denied, rejected, 

discarded 

 ٗوتََََََََ                  ٗلٞ
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ح ،َٗلَبح ،ََٗلََ َٝ بءَ َٗلَب  লমাকয ফলর 

ফালঢরওৃঢ অফচণ না, ফচণ য, 
discarded as useless, refuse, 

garbage  

 লমাকয ফলর َٗلَب٣َبدَطََٗلَب٣َخ َ

ফালঢরওৃঢ, ফলষ্ঠাং,লযঢযি, 

প্রঢযাঔযান, ফলষ্ঠাং, ফচণ য 
discarded as useless, remnant, 

refuse, gabage 

ََٓ َطَ َ٘بف  ْ٘ل٠ًَٓ  লনফণালনয স্থান, 

লনফণান, place of exile, exile, 

banishment 

َ٘بكََ بح َُٓ  ংঙ্গলঢ, লমাকযঢা, 

াভঞ্জযঢা,  contradiction, 

incompitability, inconsistancy 

بفَ رَََ٘  াযষ্পলযও ঙ্গলঢ mutual 

incomlitability 

ْٗزِلَبءَ   ,নুলস্থলঢ, বাফ absence اِ

lack 

ِْ٘ل٢َ ََٓ  স্বীওৃঢ, প্রঢযাঔযাঢ, 

ফালঢরওৃঢ, না-ওৃঢ, কনলঢফাঘও, 

লনফণালঢ, ddnied, rejected, 

negated, negative, banished, exiled 

ََ٘ بفَ ُٓ  লমাকয, াভন্চযূডণ 
incompatible 

 

 কফলগয টাও,যাও (َِٗو٤ْن(َ]ٗ[ََٗنََّ

যাও ব্দ ওযা, ওক্ ওক্ ব্দ 

ওযা(ভুযকী) to croak,to cackle, 

cluck 

بمَ َٗوََّ  ওওণ ওলন্ঠয ভানুল, 

লঙদ্রালিলডওাযী, ধযায লচলনল 
sirly, person, griper, faultfinder 

خ ََٗوَّبهََ  কফগ frog 

نَ َِٗو٤َْ  ওওণ  ব্দওযড,কফলগয ব্দ, 

ওেক্ ব্দ ওযা, ভুযকীয ব্দ 
croaking, croak, cackling, cackle 

 

কঢণ(َٗوَْت(]ٕ[ََٗوَتََ  ওযা to bore 

َِٗوتََوَت(]ً[ََٗ )লঙদ্র ওযা, ঔনন ওযা, 

কঢণ  ওযা, লঢিভ ওযা, ভ্রভন 

ওযা, লচজ্ঞাা ওযা, নুন্ধান 

ওযা, যীক্ষা ওযা, ঈলন্াঘন ওযা, 
to pierce, to bore, make a hole, 

traverse, travel, search, examine, 

explore,  

 

 লঙদ্র য়া, ছাচডা (َٗوَت(َ]ً[ََِٗوتََ

য়া to be perforated, be full of 

holes 

 ٗول                    ٗوتََ
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 ,II ঔনন ওযা,যীক্ষা ওযাَٗوَّتََ

নুপ্রলফ ওযা, নুন্ধান ওযা, 

লঢিভ ওযা to dig,drill, 

examine, travel 

 III ওৃলঢলত্রৃয প্রলঢলমাকীঢা َٗبهَتََ

ওযা to vie in virtues 

 V যীক্ষা ওযা,নুন্ধান رََ٘وَّتََ

ওযা, ভুঔ ঠাওা (ভলরা), লঙদ্র 

য়া, ছাাঁছডা য়া to 

investigate,to search, to veil her 

face, to be perforated, be full of 

holes 

ْٗزَوَتََ  VIII কখাভঝা যা to put on اِ

veil 

َطََٗ  ِٗوبة  َ، ْٗوَبة  ْوتَ أَ  ঔনন, কত যওযণ, 

তছদ্রওযণ, অনুপ্রন্ডফওযণ digging, 

excavation, piercing, perforation – 

ِٗوََ َ، ْٗوَبة  بةَ أ  তছদ্র, মূঔ, পাটা, কত যওযণ, 

কত য, সুযঙ্গ hole, opening, bbreach, 

boring, bore, tunnel 

  ভুষ্ঠাখাঢ punch ٗوّبةَ 

َُٗ، ِْٗوجَخَ  َ ِٗوََأ َطَ بةَ وُت   দণ া, ফগুন্ঠন, 

অফযন veil  

 ,ভফায় লভলঢ ِٗوَبثَبدَطَِٗوَبثَخ َ

আঈলনয়ন, association, union, 

cooperative society 

٢َ ِٗوَبثَِ  ভফায় লফলয়ও relating to 

cooperative 

خ َِٗوَبِث٤ََّ  ভফায় অলন্নারন, শ্রলভও 

অলন্নারন syndicalism, trade 

unionism 

تَ بُءَطََِٗو٤َُْٗوَجََ  কনঢা, প্ধান, 

লযঘারও, বালঢ leader, 

head, chief, president  

خ ََٗوَبئُِتَطََِٗو٤ْجََ  অত্মা, ভন, ফুলদ্ধ, 

স্ববাফ, প্রওৃলঢ, কভচাচ, ঘলযত্র soul, 

mind, iintellect, natural disposition, 

nature, temper, character 

َْ٘ َٓ ، ْ٘وَجَخَ  َٓ َ٘بهُِتَطَ ِوتَ َٓ  াফণঢয ণ, 

লকলযণ, লকলযঙ্কঝ, ঙ্কীডণ ণ 
mmountain trail, defile, pass 

ْ٘وََ ِٓ َ، ْ٘وَجَخَ  تَ ِٓ  ভুষ্ঠাখাঢ, লঙদ্রওাযী, 

কঢণ , ঙুলয punch, perforator, drill, 

lancet 

ََ٘ بهِتَ َٓ  গুডাফরী, লফলষ্ট লফলষ্ট, 

ঘভৎওায ওাচ, ওীলঢওরা 
virtues, prominents traits, glorious 

deed, exploits 
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٘وِّتَ  ُٓ  নুন্ধাওাযী, কলফলও, 

জ্ঞাডী, ঈদ্পাফও investigator, 

researcherer, explorer 

 

 ঠার ারা ওাঝাঙাাঁঝা (َٗوَْؼ(]ف[ََٗوَؼََ

ওযা to trim 

 ,II ঠার ারা ওাঝাঙাাঁঝা ওযা َٗوَّؼََ

ুডযায় কদঔা, বারবালফ ডা, 

শুদ্ধ ওযা(লরঔা), ঈন্নঢ ওযা, 

ুন্নয ওযা, to trim, to review, read 

carefully, to correct, improve, refine 

ْٗوَؼََ  IV ুনঃযীক্ষা ওযা, ঠিও أَ

ওযা  to re-examine, correct (٠ٛ) 

ِو٤َْ  ْ٘ ؼَ رَ  যীক্ষণ, পুনুঃযীক্ষা, পুনযায ক্ষদঔা, 

শুদ্ধ ওযা checking, reexamination, 

revision, correction 

 

 নকদ (َٗوَْل(]ٕ[ََٗوَلََ

কদয়া,ওলঞাযবালফ যীক্ষা ওযা, 

ভালরাঘনা ওযা to pay in cash,to 

examine, to criticize (٠ٛ )  

 III লফলফঘনায় কনয়া to call to َٗبهَلََ

account (ٙ) 

ْٗزَوَلََ  VIII ভালরাঘনা ওযা, বূর اِ

ধযা, নুলভাদন ওযা, নকদ ঝাওা 

গ্রন ওযা to criticize, find fault, 

disapprove, to receive payment in 

cash (َٙػ٠ِ ) 

طََٗ كَ  ْٞ ْول ََٗوُ  ভালরাঘনা, criticism – 

َْٞ ك ََٗوُ  নকদ, নকদ ঝাওা, ভুদ্রা cash, 

redy money, coins- ََلًاَٗو  নকলদ, 

নকদ ঝাওায লফলনভলয়, ালণ 

ালণ দাভ কদয়া in cash, for 

cash, cash down  

١َ َْٗولَِ  ক্ষডস্থায়ী, অলণণও, ভুদ্রাংিান্ত 
momentary, pecuinary, relating to 

money 

خ ََْٗوِل٣ََّ  নকদ ঝাওা, নকদ ready 

money, cash 

بك ََٗوََّ  ভালরাঘও, যীক্ষও critic, 

reviewer 

ح ََٗوَّبكََ  ওলঞায ভালরাঘও, 

শ্বালযাী, লঙদ্রালিলডওাযী 
captious critic, caviler, niggler 

ْ٘زََ ِول َُٓ  ঢাম্রওায, লঢলরয ওালযকয 
brazier 

ْ٘وََََٓ ِٓ بك ََ٘به٤ِْلَُطَ  কঞাাঁঝ (াঔী) beak 

(bird) 

 ٗووَََََََََََََََََََََََََََََََ           ٗول
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ْٗزِوََ ْٗزِوَبكَادَطَاِ بك َاِ  অলত্ত, ফযলঢিভ, 

ভালরাঘনা, লঢযষ্কায, ভণণন, 

ুনঃভীক্ষা, ভালরাঘনাভূরও 

প্রফন্ধ objection, exception, 

criticism, censure, disapproval, 

review, critique  

َْٝ بهِل ََٕطََََٗٗوَلَح ،ُٗوَّبك ،َٗبهِلُ  ভালরাঘও 
critic 

ْ٘زَوَِ ل َُٓ  ভালরাঘও critic 

ْ٘زَوَل َ ُٓ  লনন্ননীয়, দলুনীয়, অলত্তওয, 

অলত্তচনও blameworthy, 

objectionable, exeptionable 

 

 প্রদান ওযা, ঈদ্ধায(َٗوَْن(]ٕ[ََٗوَنََ

ওযা, যক্ষা ওযা to save, ro deliver, 

rescue (َٖٙػ) 

 ঈদ্ধায ায়া, যক্ষা (ََٗوَن(]ً[ََِٗونََ

ায়া, রায়ড ওযা to be saved, 

ْٗوَنََ  ,IV প্রদান ওযা, ঈদ্ধায ওযা أَ

ুডরুদ্ধায ওযা  to save (َٖٙٓ) 

ْ٘وَنََ زَ ٍْ  ,X প্রদান ওযা, ঈদ্ধায ওযা اِ

ুডরুদ্ধায ওযা  to save (َٖٙٓ) 

ْٗوََ بم َاِ  প্রদান, যক্ষা, ঈদ্ধায, লযত্রাড, 

যক্ষাওযড, ভুলি, ূনরুদ্ধায 
delivefance, salvation, rescur, 

recovery 

ْ٘وَبك َ  زِ ٍْ  ,প্রদান, যক্ষা, ঈদ্ধায اِ

লযত্রাড, যক্ষাওযড, ভুলি, 

ূনরুদ্ধায delivefance, salvation, 

rescur, recovery 

ِْ٘ول َ ُٓ  ঈদ্ধাযওাযী, প্রদানওাযী, 

যক্ষাওাযী rescuer, deliverer 

 

ঔনন ওযা, কঢণ (َٗوَْو(]ٕ[ََٗوَوََ  ওযা, 

ভাটি কঔাাঁডা, ওাঝা, কঔাদাআ ওযা, 

কঞাওযান, কঞাওয লদলয় কঢারা, 

অখাঢ ওযা, ঠাও ফাচান, অঙ্গরু 

ওাভডান, লফযি ওযা, ভান 

ওযা, ওষ্ট কদয়া, কদালালযা 

ওযা, কারাকালর ওযা, ওরঙ্ক 

কদয়া, ঢদন্ত ওযা, নুন্ধান 

ওযা, যীক্ষা ওযা to dig, to 

pierce, cut, engrave, peck up, 

strike, drum, to snap fingers, annlh, 

hurt, insult, defame, revile, slur, 

investigate, examine (َٖٙك٢َػ٠َِػ) 
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 II কঞাওযালনা, কঞাওয লদয় َٗوَّوََ

কঢারা, যীক্ষা ওযা, ঢদন্ত ওযা 

to peck, peck up, examine (َٖٙػ) 

 ,III ছকডা ওযা, ফওাফলও ওয َٗبهَوََ

মুলি ণাওা to quarrel, to have 

argument (ٙ) 

ْووَ ََٗ  ভাটি ঔনন, কঔাদাআ ওযড,কঢণ , 

কহ্বয, লঙদ্র, অঙ্গরু ওাভডান 
excavation, hollowing out, 

egraving, hollow, cavity, hole, 

snapping (fingers) 

ِووَ ََٗ  লফযি, লফকু্ষব্ধ, অঢ, 

annoyed, offened, hurt 

ح ََْٗوَوادَطََْٗووََ  খুলল, অখাঢ, ঔঝ ঔঝ 

ব্দ, ঞুং ঞুং ব্দ, টঙ্কা, কঠারলওয 

ব্দ, ঈযান, কঢারা blow, knock, 

bang, rap, drumbeat, plucking,  

َطَُْٗووََ ،ُٗوَو  ح َِٗوَبه   ঔাদ, পাাঁা, কহ্বয, 

কঢণ , লনঘু, ঘকু্ষলওাঞয, খাড, খালযয 

ঔাদ pit, hollow, cavity, hole, 

ddepression, orbit, neck furrow, 

neck  

ح َِْٗووََ  ওর, ছকডা, মুলি, লফফাদ 
altercation, wrangle, argument, 

quarrel 

بهَ َٗوََّ  কঔাদাআওাযী, ওাঞলঔাদাআওাযী 
carver, engraver 

خ ََٗوَّبِه٣َّبدَطََٗوَّبِه٣ََّ  অখাঢ ওযায 

ফস্তু (িাভ) percussion 

instrument 

وَ َِٗو٤َْ  কু্ষদ্র দাক(লঔচযু 

ফীলঘ),ফালচ লচলনল tinny spot on 

date pit worthless thing 

ح ََٗوَبئُِوطََِٗو٤ْوََ  যডঢলযলফলল, frigate 

ح ََٗوَّبهََ  কঙাঝ ঠাও লফলল small 

drum 

َْٞ اه٤ُِْوَطََٗبهُ َٞ هَ َٗ  ফাঢা ঘালরঢ 

মন্ত্র(লঙ্গা) wind instrument 

هََ ْٞ ح ََٗوُ  নণণও ওণা, ফালচ ওণা, 
prattle, idle talk 

ْ٘وََ ِٓ َ٘به٤ُِْوَطَ بهَ َٓ  কঞাাঁঝ, ঔুলন্ত 
beak(bird), spud 

َ٘بهََوح َ ُٓ  ওর, ছকডা, মুলি, লফফাদ 
altercation, wrangle, argument, 

quarrel   

اهُِوَطَََٗبهَِوح َ َٞ َٗ ওর, ছকডা, মুলি, 

লফফাদ, দবুণ াকয, দলুমণাক altercation, 

wrangle, argument, quarrel, 

misfortune, calamity  

 ٗوٌ                                    ٗوّو

   

 ٗؤ                                   ٗوٌََ
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إَْٗوَوىََ  কঙাঝ কঠার, কঠারফাদও, 

ঠালও small drum, drummer 

ًَ ِٗوَْ ِو  ফাঢ, লবজ্ঞ দক্ষ 

(লঘলওৎও ) gout, experienced 

skilled (physician) 

 

 ফাধয ওযা, রাপ (َٗوَْي(]ٕ[]ٗ[ََٗوَيََ

কদয়া, কঔাাঁডান to leap, to bound, 

to hop 

 II কদারান(লশু), এা া َٗوَّيََ

ওযা to dandle, to rock 

ح ََْٗويََ  রাপ, রম্ফ, jump, leap 

َْٞ َطََٗبهُ ٌُ اه٤ِْ َٞ َٗ ًَ  খন্টা, াঢ খন্টা, 

ককারও bell, hhand be, globe 

ََِ  ,লঘত্র লফলঘত্র ওযা (َٗوَِْ(َ]ٕ[ََٗوَ

নওা ওযা, যং ওযা, কঔাদাআ 

ওযা, to paint, to varigate, to 

engrave 

ََِ  ,II নওা ওযা, কঔাদাআ ওযা َٗوَّ

বাষ্কমণ ওযা to paint, to engrave  

ََِ III অলরাঘনা, লফঢওণ َٗبهَ  ওযা, 

ভালরাঘনা ওযা, অলত্ত ওযা, 

প্রলঢফাদ ওযা, শুনা, লচজ্ঞাা ওযা 

যীক্ষা ওযা, to argue, discuss, 

debate, criticize, raise objection, to 

hear, examine, interrogate 

ََِ VI লফঢণ رََ٘بهَ ও ঘালরলয় মায়া to 

carry on dispute ( ك٢) 

ََِ ْٗزَوَ  VIII ওাাঁঝা কঢারা to pull out اِ

thron (٠ٛ)  

َطَََٗ  ُ ْٞ َِ َٗوُ ْو  লঘত্র, অলরঔয, ঙলফ, 

কযঔালঘত্র, করঔলঘত্র, কঔাদাআ, লরল, 

বাষ্কমণ, painting, picture, drawing, 

egraving, sculpture 

َُ َٗوََّ ب  লঘত্রলল্পী, লল্পী, বাষ্কয 
painter, artist, scuiltor 

ََّ خ ََٗوَب  লঘত্র, বাষ্কমণ painting, 

sculpture 

ْ٘وََ ِٓ َطَ ُِ َ٘بهِ َٓ َِ  ফাঝালর, কঙলন, chisel 

 َُ وَب ْ٘ ِٓ َطَ ُِ َ٘به٤ِْ َٓ  ফাঝালর, কঙলন, 

chisel 

ََْ َ٘بهَ ُٓ َْبدَطَ َ٘بهَ خ َُٓ  মুলি, লফলযাধ, 

লফফাদ, লফঢওণ , অলরাঘনা, 

লফলযাধীঢা, অলত্ত, প্রলঢফাদ 
argument, controversy, dispute, 

discussion, opposition, oobjection, 

protest 
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 َُ মুলি, লফলযাধ, লফফাদ, লফঢওণ ِٗوَب , 

অলরাঘনা, argument, controversy, 

dispute, discussion 

َْٞ ْ٘وُ َٓ َُ  যলঙ্গন, লঘত্র লফলঘত্র, লঙ্কঢ, 

কঔাদাআওৃঢ, প্রস্তলয কঔাদাআওৃঢ, 

colored, varigated, painted, 

engraved, sculptured,  

ََ٘ ُٓ َِ بهِ  লফলযাধী ক্ষ, লফফালদ 
opponant, disputant  

 

ََٔ  ওভ ওযা, ওভ (َٗؤَْ(]ٕ[َٗوَ

য়া, ওলভ মায়া, ওভান, দফুণর 

ওযা, ূফণধাযনা ওযা, ঔফণ ওযা, 

ওভ য়া, মূ্পডণ য়া, 

ত্রুটিূডণ, to decrease, become less, 

be diminished, to decreease, 

prejudice, be deficient, insufficient, 

inadequet, defective 

ََٔ  II ওভ ওযা, ঙাাঁঝা, ঙু্কলঘঢ َٗوَّ

ওযা to decrease, to reduce, 

curtail 

ََٔ  III দযত্র ঘায়া to invite َٗبهَ

bid 

ََٔ ْٗوَ َ  IV ওভ ওযা, ঙাাঁঝা, ঙু্কলঘঢ أ

ওযা to decrease, to reduce, 

curtail 

ََٔ  VI িনািলয় ওভান, অলস্ত رََ٘بهَ

অলস্ত ওভান, ওভ ফাডা to 

decrease gradually, diminish slowly 

ََٔ ْٗزَوَ   VIII ওভান, to decrease اِ

ََٔ ْ٘وَ زَ ٍْ  X ওভালঢ ঘায়া, ওভ اِ

ায়া, ত্রুটিূডণ ায়া, নুলস্থঢ 

ায়া, to ask for reduction, to find 

decreased, imperfect 

ََٗ َٔ ْو  ওভ, হ্রা, ক্ষলঢ, খাঝলঢ, 

বাফ, ওভলঢ, পাাঁও, ভ্রালন্ত, ত্রুটি, 

বূর, ওরঙ্ক, ঔুাঁঢ, বাফ, ওভলঢ, 

লনওৃষ্টঢা, ভন্নঢা decrease, 

diminution deficit, loss, lack, want, 

gap, omission, defect, fault, 

blemish, deficiencey, inferiority 

َٖبٕ =َُْٗو  ٔ  ,ওভ, হ্রা, ক্ষলঢ َْٗو

খাঝলঢ, বাফ, ওভলঢ, পাাঁও, ভ্রালন্ত, 

ত্রুটি, বূর, ওরঙ্ক, ঔুাঁঢ, বাফ, 

ওভলঢ, লনওৃষ্টঢা, ভন্নঢা 
decrease, diminution deficit, loss, 

lack, want, gap, omission, defect, 

 ٗؤ             ٗؤ
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fault, blemish, deficiencey, 

inferiority 

 َٕ ب َٖ  ,decrease, diminution deficit ُْٗو

loss, lack, want, gap, omission, 

defect, fault, blemish, deficiencey, 

inferiority 

ََٖ َطََِٗو٤ْ ُٔ خ ََٗوَبِئ  ত্রুটি, ফযণণঢা, বূর, 

ঔুাঁঢ,করদ , shortcoming, failing, 

fault, defect 

ِو٤َْ ْ٘ َٔ رَ  হ্রা, হ্রাওযড, ওভ, 

রাখফওযড  ঔাঝওযড, ঔফণওযড, 

diminution, llessening, decrease, 

reuction 

ََٖ َ٘بهَ ُٓ َٖبدَطَ َ٘بهَ خ َُٓ  দযত্র অহ্বান, 

ফণলনম্ন দলযয প্রলঢলমাকীঢা, 

দযলত্রয লফজ্ঞলপ্ত, িয়ঘুলি 
competition of bidding, invitation to 

bids,contact with bidders 

 َٓ ْٗوَب  ,হ্রা, হ্রাওযড, ওভ اِ

রাখফওযড, ঔাঝওযড, ঔফণওযড, 

diminution, lessening, decrease, 

reuction 

 َٔ  ,হ্রা, হ্রাওযড, ওভ رََ٘بهُ

diminution, lessening, decrease, 

ْٗزِوََ َٓ اِ ب  মূ্পডণঢা, ওভওযড, 

হ্রাওযড impairment, lessening 

َطَََٗ  ٔ َٔ ُٗوّ بِه  ওভওযড, হ্রাওযড, 

ওভওৃঢ, কঙাঝওৃঢ, ংলক্ষপ্ত, 

ত্রুটিমুি, ওভ, ওভলঢ, মূ্পডণ, 

ূডণ, ওভ যফযা, বাফ, 

ঢুরনাভূরও ওভ, ত্রুটিূডণ (গ্রা), 

decreasing , diminishing, 

diminished, lowered, decfeased, 

reducedmdefective, deficient, 

imperfect, incomplete, short supply, 

defective (gram) – ب ًٖ  ওভ, lessَٗبهِ

 َٔ اهِ َٞ َٗত্রুটি, বূর, ওভলঢ shortcoming, 

faults, defects 

َْٞ ْ٘وُ ٓ َٓ  ওভ, মূ্পডণ, মণযাপ্ত, 

মায কল ক্ষয ١َ  ঢায ূলফণয 

ক্ষলয ওাযা ( ٌَِِ ) – َ٢ ِٙ اُوَب

defecient, incomplete, insufficient 

َ  ٔ َ٘بهِ ُٓ َٕطَ ْٞ ُٖ َ٘بهُ ُٓ কম লনরাভ টালও 

bidder 

 

ََ٘  ধ্বং ওযা, কবলঙ্গ (َْٗو٘(َ]ٕ[ََٗوَ

কপরা ,লঙাঁডা, ঔুলর কপরা, রঙ্ঘ্ন 

ওযা, বঙ্গ ওযা, ফালঢর ওযা, 

ঔন্ডন ওযা, ঈল্টান to destroy, 

abolish, undo, break, violate, 

abrogate, reverse 
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ََ٘  ,III ভঢ ওযা, লদ্রৃভঢ ওযা َٗبهَ

লফলযঢ য়া, ঙ্গঢ য়া to 

be in disagreement, to be 

cotradictory, be incompatible 

ََ٘  V ধ্বং য়া, কবলঙ্গ رََ٘وَّ

মায়া, রলঙ্ঘ্ঢ য়া, ডা, দৃয 

য়া, ম্যান য়া, ক্ষয় ওযা to 

be destroyed, be broken, fall down, 

disappear, wear off, ffade away 

ََ٘  VI এলও লয লদ্রৃভঢ رََ٘بهَ

ওযা, যষ্পয ফচণ ন ওযা to 

contradict each other, be mmitually 

exclusive 

ََ٘ ْٗزَوَ  VIII ধ্বং য়া, কবলঙ্গ اِ

মায়া, রলঙ্ঘ্ঢ য়া, ডা, দৃয 

য়া, ম্যান য়া, ক্ষয় ওযা, 

লফলদ্রা ওযা, অিভন ওযা, ভালঞ 

নাভা, মুলদ্ধ মায়া to be 

destroyed, be broken, fall down, 

disappear, wear off, fade away, to 

revolt, to attack, to go to war 

ََٗ َ٘ ْو  ধ্বং, লফনা, বাঙ্গন, রঙ্ঘ্ন, 

ফাধযঢা, বঙ্গ, অিভড, ঔন্ডন, 

অলত্ত, লদ্রৃভঢ, ঙ্গলঢ 
destruction, demolition, breach, 

infraction, offense, invalidation, 

contradiction 

َطَ  ٗ ْٗجَب َ٘ أ ُْٗو  ভয়রা, ফচণ য debris, 

rubble 

َ٘ َِٗو٤َْ  প্রলঢরুদ্ধ, লফযীঢ, ঈল্টা, 

লফলযাধী , াণণওয, opposed, 

opposite, cotradictory, opposition, 

contrast, opposite 

 َٚ َطََِٗو٤ْ ُ٘ خ ََٗوَبِئ  লফঢওণ ভূরও 

ওলফঢা, তফাদৃয  polemic pem, 

cotrast 

ََٚ َ٘بهَ خ َُٓ  স্পষ্ট তফাদৃয, তফলযঢয, 

লফলযাধী, লধওালযয প্রলঢলমাকীঢা 
sharp contrast, contradiction, 

opposition 

َ٘ رَََ٘ بهُ  াযষ্পলযও লফলযাধ, 

ঙ্গলঢ, জনওয, mutual 

contradiction, incompitability, 

inconsistancy 

ْٗزِوََ َٗ اِ ب  ঢন, বাঙ্গন, ঈত্থান, 

লফলদ্রা, collapse, breakdown, 

uprising, revolt 

َْٞ ْ٘وُ َٓ َٗ  ধ্বংপ্রাপ্ত, ঘুডণ, বাঙ্গা, 

লঢিান্ত, নাওঘওৃঢ, ঔন্ডনীয় 
destroyed, demolished, violated, 

repealed, refutable 

 ٗوٜ                            ٗؤ

 ٗوغَََََََََََََََََََََََََََََ      ٗوٜ
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ََ٘ ُٓ َ٘ بهِ  ঙ্গঢ, লফলযাধী, লফযীঢ, 

াভন্চযূডণ, contradictory, 

contrary, incompatible, 

inconsistance  

ََٚ زََ٘بهِ زََََ٘بدُٓ ُٓ َ٘ طَ بهِ  যষ্পয  

লফলযাধীঢাওাযী, যষ্পয লফলযাধী, 

লফযীঢ, যষ্পয ঙ্গলঢূডণ 
mutually contradicting, 

contradictory, mutually 

incompatible - 

َٚبد زََ٘بهِ ُٓ  তফাদৃযভু, 

তফযীঢভূ, প্রলঢক্ষ contrasts, 

contrarieties, oppositions 

 

ََٜ  কপাঝা কদয়া to (َٗوَْٜ(]ٕ[ََٗوَ

point (٠ٛ)  

ََٜ  ,II কপাঝা কদয়া, দাক কদয়া َٗوَّ

তফলষ্টূঘও লফন্ন ুযং কদয়া, 

কঙাঝদাক কদয়া, কপাঝায় কপাঝায় 

ডা, ঝপ্ ঝপ্ ওলয ডা, লফঢযন 

ওযা (ুযষ্কায), কদয়া 

(ঈায,স্ত্রীলও) to point (٠ٛ) to 

spot, stain, speckleto fall in drops, 

drip, to distribute ( ة٠ََٛػ٠َِٛب)  

ٜ َطَُْٗوطََ ٛ ،ُْٗو خ َِٗوَب  কপাঝা, লফন্ন,ু 

তফলষ্টূঘও লফন্নু, দাাঁলড, কপাঝা, 

কূ্ষদ্র ওডা, কু্ষদ্র ঝুওযা, ং, 

লফলয়, লফস্তালযঢ, লনলদ্দষ্টণ ফস্তু, স্থান, 

চায়কা, গ্রাভ, য, ফস্থান 

,লফফালয ঈায point, dot, 

diacritical point, full sstop, drop, 

speck, ttinng piece, part, afair, 

matter, item, spot, location, village, 

position, present  

بٕاُُّْ٘وَطزََ  নালড, ফৃদান্ত colon 

َْٞ َٛ ُٗوُ  লফফালয ঈায (ফধুয) 
wedding present (bride) 

خ ََٗو٤َْطََ  ওডা droplet 

ََٛ خ ََٗوَّب  িায, ললঝ, কপাঝায় 

কপাঝায় কপরায লচলনল dropping 

tube, dropper, pipette 

َْٞ ْ٘وُ َٓ َٛ  কপাঝাওৃঢ, টিওার, দাকওৃঢ, 

পুঝলওয়ারা having point, 

pointed, dotted 

 َٜ َ٘وَّ ُٓ  পুঝলওয়ারা, টিওার, 

দাকওৃঢ, কপাঝাওৃঢ having point, 

pointed, dotted 
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 ,কালড ওযা, লবচান (َٗوَْغ(]ف[ََٗوَغََ

প্রলফ ওযান, লনবান, কভঝান 

(ঢৃষ্ণা), ফদ্ধ ওযা, ফদ্ধ য়া 

(ালন) to soak, to infuse, slake, 

quence, stagnate, be stagnant 

ْٗوَغََ  IV কালড ওযা, লবচান, নযভ أَ

ওযা, কনবান, লভঝান to soak, 

macerate, slake, quench (thirst)  

ْ٘وَغََ زَ ٍْ  X চভা য়া, অফদ্ধ য়া اِ

দলুলঢ য়া (চরাফদ্ধ) 

চরাফদ্ধ য়া to be stagnant, to 

be impure 

ْٗوُغَ  ع ،َٗوََأ ْٞ ْوغَ طََََٗبع ،ُٗوُ  নযভ, লবচান, 

প্রলফষ্টওযড, maceration, soaking, 

infusion, -  َْٗوُغ  ,অফদ্ধ ালন, লফর أ

লবচা ভাটি stagnant water, 

swamp, bog, pore- ََع ،َٗو ْٞ بع ُٗوُ  ধূরা 
dust 

خ ََٗوَبػََ  প্রলফষ্টওযড infusion 

بدَٗوَبِػ٤ََ  লিলভওীঝ, ুক্ষ্ম চীফাডু 
infusoria 

 ,প্রলফষ্টওযড,  মা কাললঢ য় َِٗو٤ْغَ 

লবচান পলরয য infusion, slme 

thing soaked, juice of dried fruits (in 

water) 

ع ََْٞٗوَُ  শুওডা পর, dried fruit 

ْ٘وَغَ  َ٘بهُِغَطَٓ َٓ  ওদণভাি চলভ, ঔার, 

অফদ্ধ ালন, marsh, swamp, bog, 

َْٞ ْ٘وُ ع َٓ  নযভ, লবচা, প্রলফষ্টওযড m 

macerated, soaked, infusion 

ْ٘وَغَ  زَ َْ ُٓ ْ٘وَؼَبدَطَ زَ َْ ُٓ  ওদণভাি চলভ, 

ঔার, অফদ্ধ ালন, marsh, swamp, 

bog, 

ْوقَ ََٗ  ঙানা, ালঔয ঙানা chick  

 

َََ  ,স্থানান্তলযঢ ওযা (َٗوََْ(]ٕ[ََٗوَ

ডান, লনলয় মায়া, ফন ওযা, 

ম্প্রঘায ওযা, নওর ওযা, 

বালান্তলযঢ ওযা, ঈদ্রৃলৃঢ কদয়া, 

ায ওলয কদয়া, ঙডান, লফস্তায 

ওযা, স্তান্তলযঢ ওযা to displace, 

to remove, transmit, transfer, 

deliver, hand over, to copy, to 

translate, to quote, to spread 

َََ  ,II যালনা, াভলন মায়া َٗوَّ

গ্রয ওযা, ফন ওযা, খুযলঢ 

কদয়া, to remove, to move 

 ٗوَ                            ٗوق



103 

forward, advance, to transmit, to let 

wander  

َََ  III লফলনভয় ওযা, লফফযড َٗبهَ

কদয়া, ফলঢ ওযা, দলৃষ্ট কদয়া 
to exchange, to report, inform, to 

cast a glance  

َََ  V স্থানান্তলযঢ য়া, ফালঢ رََ٘وَّ

য়া, ালযঢ য়া, প্রজ্ঞালঢ 

য়া, ম্প্রঘালযঢ য়া, স্থান 

লযফত্তণড ওযা, ফস্থান লযফঢণ ন 

ওযা, কখাযা, ভ্রভন ওযা, to be 

displaced, be carried away, be 

removed, be conveyed,be 

transmitted, to shift, to roam, travel 

َََ  VI ফন ওযাএলও যলও رََ٘بهَ

ফলঢ ওযা, ঙলডলয় কদয়া, 

লফফযন কদয়া, ম্প্রঘায ওযা, to    

carry 

َََ ْٗزَبهَ  VIII ফলয় মায়া, ফালঢ اِ

য়া, স্থানান্তলযঢ য়া, 

অলযালঢ য়া, খুলয কফডা, 

ভ্রভন ওযা, ঙলডলয় ডা, মায়া, 

ণ ধযা, লবন্ন ণ ধযা, লনষৃ্কঢ 

য়া, ম্প্রঘালযঢ য়া, ঘলর 

মায়া, খুলয মায়া (লবন্ন 

ওালচ), স্তান্তয ওযা, এও ওাচ 

কণলও নযওালচ মায়া, আলন্তওার 

ওযা to be carried, be removed, be 

transmitted, to shift, to roam, be 

delivered, transferred, be spread, 

to go, to turn, pass, spread, shift, 

go away, depart, to die 

ََٗ ََ ْو  ফনওযড, কাডী, ফন, 

লযফন, াযন, স্থানান্তয, 

াযন, ুনঃস্থান, বালান্তয, 

প্রলঢলরলওযড, প্রলঢলরল, ওল, 

প্রণা, লফফযন, লরলফদ্ধওযড, 

স্থানান্তয, ওাচ, স্বত্রৃঢযাক carrying, 

carraige, transportation, transport, 

removal, relocation, transfer, 

trcription, copy, entry, coveyance, 

transfer, cession, resignation 

٢َ َٗوَِِْ  ঐলঢযকঢ, ঐলঢযলফলয়ও 
relating to tradition(in compound)  

ََّ٤ِِ بدَْٗو  লযফন ফযফস্থা, লযফন 

কফা, লযফন, ঐলঢযফাী 

লফজ্ঞান (অযফ) transport shstem, 

transport srvice, transport 
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َطَ  ٍ ْٞ ََ ُٗوُ ُْٗو  লভলষ্ট অফৃঢ ফাদাভ, 

ওযালন্ড, লভলষ্ট, শুওনা পর,  candied 

nut, candy, sweet, dried fruit 

ََٗ ََ وَ  ায দাণণ, অফচণ না, ফচণ য 
rubble, debris 

خ َُْٗوََِ  কদান্তয migration 

َطَُْٗوََِ  َ خ َُٗوَ  যঘঘণ া, ফালচ কল্প, ধযড, 

ভলটর gossip, pattern, mmodel 

ٍَ َٗوََّ ب  ফনলমাকয, স্থানান্তযলমাকয, 
portable, transportable 

خ ََٗوَباَلدَطََٗوَبََُ  কস্গঘায, এম্বুলরন্প, 

লযফন, রাও, রযী stretcher, 

ambulance, transport, lorry, truck 

ََ َِٗو٤َْ  লকলযণ, াফণঢয যাস্তা, 

লকলযদ্রৃায mountain trail, defile, 

pass 

ْ٘وََ َٓ َطََ َُ َ٘بهِ َٓ ََ  ঢাম্রওায, লত্তলরয 

ওলযকয brazier 

ْ٘وَََِ خ ََٓ  কস্ঘন, মাত্রালফযলঢয স্থান 

station, stopping station- َ ْ٘وََِخ ِٓ যিও 

protector 

ََ رَََ٘ وُّ  স্থান লযফঢণ ন, অফা 

লযফঢণ ন, ভমণাদায লযফঢণ ন, 

ভ্রভন, লবফান, লযফন, 

াযন, কপ্রযড, স্থানান্তয, ুনকণঞন 
change of locality,  

position, place, travelling, 

migration, transportation, 

tramission, transfer, reorganization 

 ٍَ ْٗزِوَب স্থান লযফঢণ اِ ন, অফা 

লযফঢণ ন, ভমণাদায লযফঢণ ন, 

ভ্রভন, লবফান, লযফন, 

াযন, কপ্রযড, স্থানান্তয, 

ুনকণঞন, ভযড, চীফনালন, ভৃঢুয 
change of locality, position, place, 

travelling, migration, transportation, 

tramission, transfer, reorganization, 

demise, death 

ْٗزِوَبَُِ  ٢َ اِ  িালন্ত (ওার ), এও স্থান 

লঢ নযস্থালন ংিভড 
transition, change of condotion, 

transit 

َٕطَ ْٞ ،َٗوََِخ ،َٗبهُِِ  ٍ ََ ََُٗٗوَّب بهِ  ফনওযড, 

ফাও, ংফাদফাও, নওরওাযী, 

লযফাী carrying, carrier, bearer, 

conductor  

خ ََٗبهَََلدَطََٗبهََِِ  লযফন, লযফন 

মান transport,transport vessel 

ََّ٤ِِ خ ََٗبهِ  লযফাীওঢা conductivity 

 ٗوََََْ                          ٗوَََََََ

 ٗوٞ                         ٗوْ



105 

َْ٘ اَلََٓ ْٞ َََْٞدوُ ْ٘وُ َٓ ٍَ طَ  ফালঢ, নীঢ, 

ভলণঢ, লযফালঢ, স্থানান্তলযঢ, 

ম্প্রঘালযঢ, নুলদঢ, নওরওৃঢ, 

নুলরলওৃঢ, স্থানান্তযলমাকয, 

ঘরডীর, ফনলমাকয, ঐলঢযকঢ, 

carried, conveyed, transported, 

transferred, transmitted, translated, 

copied, portable, traditional –  َ  ٍ ا َٞ ْٓ أ

اَلد ْٞ ْ٘وُ َٓ ، َُخَ  ْٞ ْ٘وُ َٓ ঘরডভার লচলনল 
moveable things 

ْ٘زََ ُٓ ََ ِو  ভ্রাভযভান, ঘরভান, ংিাভও, 

কঙাাঁয়ালঘ ambulatory, movable, 

contagious, communicable 

 

ََْ ََْ،َٗوَ  প্রলঢলাধ (َٗوَْ،َٗوَْْ(]ً[]ٕ[َََِٗو

কনয়া, প্রলঢলংা ওয, লফলযাধী 

য়া, যাকালিঢ য়া, লফদ্রৃল 

ণাওা, াকর য়া, খৃডা ওযা, to 

revange, avenge, be hostile, have 

spite, be mad, angry, to hate (َٖٓ

  (ػ٠ِ

ََْ ْٗزَوَ  ,VIII প্রলঢলাধ কনয়া اِ

প্রলঢলংা ওযা, to revange, 

avenge (ٖٓ)  

ََٔ خ ََٗوَ  প্রলঢলাধ, প্রলঢলংা, লংা, 

লফলদ্রৃল, দবুণ াকয, দযুফস্থা, 

ালস্ত,লযঢা, ি অখাঢ 
revaenge, rancor, spite, misfortune, 

adversity, punishment, affliction, 

blow  

ََٔ ْ َطََِٗو بدَ،َِٗوَ َٔ خ َِٗوَ  প্রলঢলাধ, 

প্রলঢলংা, লংা, লফলদ্রৃল, দবুণ াকয, 

দযুফস্থা, ালস্ত, লযঢা, ি 

অখাঢ revaenge, rancor, spite, 

misfortune, adversity, punishment, 

affliction, blow  

ْٗزِوََ َّ اِ ب  প্রলঢলাধ, প্রলঢলংা 
revenge, vengeance 

ََٗ َْ بهِ  প্রলঢলংাগ্রন 

ওাযী,যাকালিঢ  

প্রলঢলংাগ্রন ওাযী, avenger, 

angry  

 َْ ْ٘زَِو ُٓ প্রলঢলংাযায়ড, 

প্রলঢলাধযায়ড avenger, 

vindictive, revengeful 

 

 কফলগয টাওা, ওেও ]ٗو٘ن[َْٗو٘نََ

ওযা (ভুযকী)to coark, to cackle 
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ِٗنَ َٗوََ ب  জ্(ভাংলয)mutton 

sausages 

 

َْٞٙ،َٗوَٚ(]ف[]ً[ََٗوَََٚ،َِٗوََٚ  ুনরুদ্ধায (ُٗوُ

ওযা, অলযাকযরাব ওযা to 

recover, to convalesce 

ْٗزَوَََٚ  ,VIII ুনরুদ্ধায ওযা اِ

অলযাকযরাব ওযা to recover, to 

convalesce 

خ ،ََٗوَٚ َََٗ َٜ ْو  ুডরুদ্ধায, অলযাকয, 
recovery, convalescence 

ِوٚ َََٗ  ুডরুদ্ধাযওাযী, 

অলযাকযরাবওাযী recovering, 

convalescent 

ََٛ خ ََٗوَب  ুডরুদ্ধায, অলযাকযরাব 
recovery, convalescence 

 ,অলযাকযরাবওাযী َٗبهِٚ َ
convalescent 

 

ح،َٗوَبء(َ]ً[]ٗج٢،َٗوٞ[ََِٗو٢ََ َٝ  লফত্র(َٗوَب

য়া, লফশুদ্ধ য়া, to be pure 

 ,II লযষ্কায ওযা, লফত্র ওযা َٗو٠َّ

ফাঙাআ ওযা, to purify, clean, to 

select, sort 

ْٗو٠َ  ,IV লযষ্কায ওযা, লফত্র ওযা أ

ফাঙাআ ওযা, লনডণয় ওযা, to purify, 

clean, to select, sort 

ْٗزَو٠َ  VIII লনডণয় ওযা ফাঙাআ ওযা اِ
to pick out, select 

بءَ َٗوََ  লফত্রা purity 

ح َ َٝ  ,লফত্রা, ফাঙাআ, ংওরন َٗوَب

লবচাঢ, ফাঙাআ, কশ্রষ্ঠ, purity, 

selection, culling, elite, pick, best 

 ফাঙাআ, লবচাঢ, ফাঙাআ َٗوَب٣َخ َ
selection, elite, pick 

ِٗوَبء َطَََٗ ، ِْٗو٤َبء  ِو٢َ أ  লফত্র, লযচ্ছন্ন, 

দাকভুি, লযষ্কায, ভয়রা ভুি 
pure, clean, unstain, clear, free of 

dirt 

ِو٤َخ َرََ ْ٘  লযষ্কাযওযড, কাধনওযড, 

লফত্রওযড, ফাঙাআওযড cleaning, 

cleansing, purificafion, sorting 

ْٗزِوََ بءَ اِ  ফাঙাআওযড selection 

ْ٘زََ و٠ًُٓ  ফাঙাআওৃঢ, ভলনানীঢ 
selected, select 

ََ ؤ ٌَ  কঔাা লযষ্কায ওযা (َْٗيء(َ]ف[ََٗ

(ক্ষঢ)to scrape the scab 

 

 ٌٗذََ                          ٗيءََََ
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ٌَتََ ٌََبة(]ٕ[ََٗ ة،َٗ ْٞ ٌُ ٌَْت،ُٗ َٗ) দঃুঔ 

কদয়া,কপলর কদয়া, ঈওায না 

ওযা, ফায়ুপ্রফা ওযা (াল) , 

লদও লযফঢণ ন ওযা (ফায়ু), 

লবন্ন লণ মায়া to make 

unhappy, to ddrop, to put out of 

favor, to blow sideways, to shift, to 

deviate 

ٌَّتََ َٗ II খুলডলয় কদয়া, লপলযলয় 

কদয়া, লডলয় কদয়া, to divert, to 

remove 

ٌَّؼََ  V খুলডলয় কদয়া, এলডলয় رََ٘

মায়া, লফযঢ ণাওা, লযষ্কায 

ওযা, ওাাঁলধ কনয়া, নুভান ওযা 
to divert, deviate, to avoid,, refrain, 

to shoulder, to assume 

ٌَْ ٌَجَبدَ،ََٗ َطََََٗٗ ة  ْٞ ٌُ َُٗ،َ ٌْتَ جَخَ   দবুণ াকয, 

দলুমণাক, লফমণয়, কুগ্র misfortune, 

calamity, disaster, catastrophe 

ََٓ ُتَطَ ًِ َ٘ب تَ َٓ ٌِ ْ٘  ওাাঁধ, া, াশ্বণলদ, 

ঈাঁঘু বূলভ, shoulder, side, flank, 

high land 

َْٞ ٌُ ْ٘ ةَ َٓ  বাকয ীলডঢ, দবুণ াকয 

ওফলরঢ, ুঔী, দদবুণ াকযফান, 

ঢবাকয, ওযড, লওায 

(কুগ্রলয) fate stricken, afflicted 

with diaster, unhappy, unfortunate, 

illfated 

 

ٌَذََ ٌَْذ(]ٕ[ََٗ َٗ) ভাটি অাঁঘযালনা to 

scratch up ground 

ٌَذََ ٌَْش(]ٕ[]ٗ[َٗ َٗ) ভানয ওযা to 

violate 

ٌَّذََ َٗ II কওৌঢুও ওযা, ভচা ওযা to 

joke, fun (ػ٠ِ) 

 VIII গ্রায য়া to be اٗزٌش

violated 

َطَ َ،ٌُٗذ  ٌُٗزخ ٌَِٗبد   রচ, এওলপাঝা, 

দাক, যাত্মও ভন্তফয, ঢাভাা, 

ভচায ভন্তফয, কওৌঢুও, কল্প, দ্রৃযণণও, 

ালডঢ jot, spot, witty remark, 

witticism, wisecrack, joke, 

anecdote, pun 

ٌّبدَ  ٗ যাত্মও, লফদগ্ধ, ওঝু, 

ফযঙ্গওাযী, witty, humerous, mocker 

٤ٌْ٘ذَ    ,চারান, ঈত্তযিওযড ر

লযা, লফদ্রু, ঢাভাাওযড, 

বাাঁডালভওযড, কওৌঢুওওযড 

 ٌٗوََََََََََََ                         ٌٗؼ
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legpulling, teasing, banter, 

mookery, joking, funmaking 

ذَ  ٌِّ ٘ ُٓ  ফযঙ্গওাযী, লযাওাযী 
mocker, stirer, banterer 

 

ٌَشََ ٌْش(َ]ٗ[َ]ٕ[ََٗ َٗ) বাঙ্গা, রঙ্ঘ্ন 

ওযা, to break, to violete 

ٌَشََ ْٗزَ  VIII কবলঙ্গ মায়া , রলঙ্গঢ اِ

য়া to be broken, to be violated 

ٌْشَ ََٗ  বাঙ্গড, পাঝর, রঙ্ঘ্ড,  breach, 

violation 

شَ ََٗ ًِ ب  লফশ্বাীন, লভণযা, ফাধয 
faithless, false, disloyal 

 

ٌَؼََ ٌََبػ(]ٕ[]ٗ[]ف[ََٗ ِٗ) লফফা ওযা, 

to marry ( ٛب)  

ًَؼََ III তফফালও ম্পওণ َٗب  য়া to 

be related by marriage (ٙ)  

ٌَؼََ ْٗ  IV লফফা কদয়া to give in أ

marriage (ٛب) 

ٌََ بػَ ِٗ  লফফা, লফফা ঘুলি, লফফা 

ফন্ধন, marriage, marriage contact 

ََ٘ ؼََُٓ ًِ ب )ط(ََ  ভলরা women 

 

لََ ٌِ ٌَل(]ً[ََٗ ََٗ) ওলঞায য়া, ওঠিন 

য়া, ুঔী য়া, দদুণাগ্রস্থ 

য়া to be hard, harsh, unhappy, 

miserable 

 

ٌَلََ ٌَْل(]ٕ[ََٗ َٗ) াভানয কদয়া, ীডন 

ওযা, ঈত্তযি ওযা, to give little, to 

torment, molest 

ٌَّلََ َٗ II ওঠিন ওযা -চীফন, ওষ্টওয 

ওযা, দদুণাগ্রস্থ  to make life hard, 

difficult,  

ًَلََ  ,III দস্ত ওযা, ীডন ওযা َٗب

ঈত্তযি ওযা, য়যান ওযা to 

harass, torment, molest 

ٌَّلََ  ,V চীফন লঢি য়া رََ٘

দদুণাগ্রস্থ য়া to be of 

embittered life, be made miserable 

طَََٗ ٌَبكَ  ْٗ َ ٤ْلَُ،أ ًِ َ٘ب ل ََٓ ٌِ  ওঠিন, ুলফধা 

চনও, শ্রভাধয, ুঔী, ফদযাকী, 

কভচাচী , কস্বচ্ছাঘাযী hard, 

troublesome, laborious, unhappy, 

autocratic, bad tempered 
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ٌََ ْٗ َ ل َأ  ুলফধাচনও,কফদনাদায়ও, 

মন্ত্রনাদায়ও troublesome, painful, 

excruciating 

ًَلََ َ٘ب َٓ ًَبكَادَطَ َ٘ب ح ََٓ  ুলফধা, স্বলস্ত, 

ওষ্ট, কফাছা inconvenience, 

discomfort, trouble, burden 

َْٞ ٌُ ْ٘ ك ََٓ  ুঔী, দবুণ াকযফান, ঢবাকয 
unhappy, unfortunate, ill-fated 

 

وََ ٌِ ٌَو(]ً[ََٗ ٌْو،َٗ ٤َْو،ُٗ ٌِ َْٞه،َٗ ٌُ ُٗ) জ্ঞ 

য়া, জ্ঞান না ণাওা, স্বীওায, 

ফচণ ন ওযা, লযঢযাক ওযা to be 

ignorant, have no knowledge, to 

denny, disown (٠َٛٙ) 

ٌَّوََ َٗ II ঙদ্ফলফ কনয়া, কঠলও যাঔা, 

লনলদ্দণষ্ট লফললয রুল ফযফলয 

ওয (গ্রা)to  mask, disguise, to 

use in indefinite form (gram) (َٙ٠ٛ)  

ًَوََ  III গ্রাস্য ওযা, প্রঢযাঔান َٗب

ওযা, to reject, to dapprove (ٙ)  

ٌَوََ ْٗ َ  ,IV না চানায বান ওযা أ

লওঙু ওযলঢ স্বীওায ওযা, 

স্বীওায না ওযা, ফচণ ন ওযা, দাফী 

না ওযা, স্বীওায ওযা, লযঢযাক 

ওযা, লফফাদ ওযা, প্রলঢলমাকীঢা 

ওযা, ফালঢর ওযা, লযঢযাক ওযা, 

লঢযষ্কায ওযা, কারাকালর ওযা, 

ভলরাঘনা ওযা to pretent to be 

ignorant, to refuse to do anything, 

disown, disclaim, to renounce, 

refuse, dispute, contest, reject, 

disapprove, ccensure, blame, 

criticize (َٙػ٠َٛ٠ِ)  

ٌَّوََ  V ঙদ্ফলফী য়া, লফলচ্ছন্ন رََ٘

য়া, লঢযষ্কায ওযা, লফলদ্রৃলী 

অঘযন ওযা, স্বীওায ওযা, ভন 

কণলও ভুলঙ মায়া to be in 

disguise, be eatranged, rebuke, to 

deny, to shut out (ٍ)  

ًَوََ  VI জ্ঞ য়া, নাচানায رََ٘ب

বান ওযা, জ্ঞঢায বান ওযা 
to be ignorant, to pretend not to 

know ( ٛىذ)  

ٌَوََ ْ٘ زَ ٍْ  ,X জ্ঞ য়া, গ্রায ওযা اِ

প্রঢযাঔান ওযা, খৃডা ওযা to be 

ignorant, to reject, to loathe (٠ٛ)  

وَ  ٌْ ُٗ স্বীওায, স্বীওৃলঢ denial, 

refusal 

 ٌٗو           ٌٗو
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وَ ََٗ ٌِ  চানা, ল্প চানা unknown, 

little known 

وََ ٌِ ح ََٗ  লনলদ্দণষ্ট লফললয (গ্রা), 

লযলঘঢ ফযলি indefinite 

noun(gram), unknown person 

 َٕ َوا ٌْ ُٗ স্বীওায denial 

٤ْوَ  ٌِ َٗ স্বীওায, স্বীওৃলঢ, 

গ্রাযঢা, প্রঢযাঔযান, লনন্ননীয়, 

প্রলঢকুর, লফযলিওয, চখনয, 

লফলদ্রাওাযী, খৃলডঢ, নৃং denial, 

refusal, disapproval, rejection, 

reprehensible, repungant, 

disgusging, vile, revolting, 

atrocious  

ٌََ ْٗ ٌََواُءََّأ وَ َٗ  লনন্ননীয়, নযোযচনও, 

চখনয, লফলদ্রাওাযী, খৃলডঢ 
reprehensible, ddisgusting, 

vile,revolting, loathsome 

ٌََ ْٗ بهَ اِ  স্বীওায, স্বীওৃলঢ, 

প্রলঢলমাকীঢা, প্রঢযাঔযান, 

গ্রনলমাকযঢা denial, disavowal, 

contestation, refusal, rrejection, 

non acceptance  

ٌَبهَِ ْٗ ١َ اِ  না ূঘও relating to 

negation 

ٌُّوَِ ١َ رََ٘  গুপ্ত, কাাও masked, 

custume 

ٌََ ْ٘ زِ ٍْ بهَ اِ  গ্রাযঢা, বয়, লফঢৃষ্ণা, 

খৃডা disapproval, horror, aversion, 

loathing 

وَ ََٗ ًِ ب  স্বীওাযওাযী, ফনু্ধুরব, 

লফলযাধী, লনললধওাযী denying, 

unfriendly, hostile, forbidding 

ٌََّ َ٘ وَ ُٓ  লনডীঢ, লনলদ্দণষ্ট (গ্রা) 
interminate, indefinite (gram) 

ٌََ ْ٘ وَ ُٓ  স্বীওৃঢ, ফলচণ ঢ, ঢযাচয, 

ভণণনলমাকয, কফদনাদায়ও, 

চখনয, চখনযঢা, লনভণভঢা denied, 

disowned, disclaimed, 

disagreeable, shocking, deteatable, 

abdomination, atrocity 

زَََ٘ وَ ُٓ ٌِّ  ঙদ্ফলফী, জ্ঞাঢ disguised, 

masked 

ٌََ ْ٘ زَ َْ وَ ُٓ  অলত্তওয, লনন্ননীয়, 

ঙ্গঢ, দূ্পঢ objectionable, 

reprehensible, odd, strange 

ٌَيََ ٌْي(َ]ٕ[ََٗ َٗ) কঔাাঁঘা কদয়া, াভলন 

ঘালরঢ ওওযা, প্রলযালঘঢ ওযা to 

pick, to goad, iincite 

 

 ٌَٗ              ٌٗي
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ٌََ ٌَ ََٗ]ٕ[)ٌٌَْ َٗ) ঈল্টা ওযা, 

প্রঢযাায ওযা, ংকুলঘঢ ওযা, 

ঝানা, বাাঁচ ওযা, ফাাঁওা ওযা, ওাঢ 

ওযা, ঈভ ওযা(লযাক) to turn 

upside down, to withdraw, retracy, 

ppull in, bow bent, tilt, to cause a 

relapse 

ٌََ ٌَّ َٗ II ঈল্টা ওযা, প্রঢযাায ওযা, 

ংকুলঘঢ ওযা, ঝানা, বাাঁচ ওযা, 

ফাাঁওা ওযা, ওাঢ ওযা, 

ুনঃফনলঢ খঝান (লযাক), 

ধণনলভঢ যাঔা to turn upside 

down, to withdraw, retracy, ppull in, 

bow bent, tilt, to cause a relapse, to 

hang at half-mast flag 

ٌََ ٌَ ْٗزَ  VIII ঈলল্ট মায়া, ালল্ট اِ

মায়া, টুফান, ঈুয লয় ডা, 

ুনঃ ফনলঢ খঝা, to be inverted, 

reversed, to relapse, 

ٌٌَْ ُٗ  ূনঃাঢন, ুনঃফনলঢ, 

ক্ষয়, ফক্ষয় relapase, 

degeneration, decadance 

ََبدَطَ ٌَ ََخ ََٗ ٌْ َٗ ুণিঃস্থান, ূডঃরুদ্ধায 

reverse, reverse(illness)  

ٌٌُّ  ক্ষয় degenarationرََ٘

 ًَ ب ٌَ ْٗزِ  ুনিঃাতন relapseاِ

 ًَ ْٞ ٌُ ْ٘ َٓ ূণিঃপ্রতযানফত,ঈল্টা inverted, 

reversed, relapsing 

 ٌَ ٌَّ َ٘ ُٓ ূণিঃপ্রতযানফত,ঈল্টা inverted, 

reversed, relapsing 

 ٌَ ٌِ زََ٘ ُٓ ূণিঃপ্রতযাফনওাযী relapsing 

ََِ ٌَ ٌِْ(َ]ف[َ]ٗ[ََٗ ََٗ( লযষ্কায 

ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা, ঔনন ওযা, 

বাঙ্গা  to clear out clean, stire up, 

dig up 

 َِ ٌَ ٘ ِٓ َطَ ُِ ًِ َ٘ب َٓ ননডানন, ভআ hoe, rake 

َطَ ُِ ٤ْ ًِ َ٘ب َٓ َُ ب ٌَ ْ٘ ِٓ আগুজনয লনডালন, fire 

iron 

 

 

ََٔ ٌَ ََٗ]ٕ[]ٗ[َ)ٌَٔ ْ٘ َٓ ،َْٓٞ ٌُ ُٗ،ٌَْٔ َٗ) 
প্রঢযাঔান ওযাপ্, প্রঢযাায ওযা, 

গুটিলয় কনয়া, ংকুলঘঢ ওযা to 

withdraw, turn away, recoil, shrink 

  (ػٖ)

ََٔ ًََّ٘  II প্রঢযাায ওযালনা, লপযালনা, 

লঙু ঝান to csuse to retreat (ٙ-) 

ََٔ ٌَ ْٗزَ  ,VIII লঙু ঝা, প্রঢযাায اِ

ংকুলঘঢ ওযা  ওযা, 
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শ্চাদযন ওযা to retreat, fall 

back, recoil 

 

ٌَقََ ٌَْق(]ٕ[ََٗ َٗ) ণাভা, ফন্ধ ওযা 

ফজ্ঞা ওযা, প্রঢযাঔযান ওযা to 

stop, to arrest, disdain, reject (ٖػ) 

ًَقََ  III লফযি ওযা, ুলফধা َٗب

ওযা, য়যান ওযা, ীডড ওযা to 

annoy, to harass, torment 

ٌَقََ ْ٘ زَ ٍْ  X কলফণঢ য়া, খৃডা ওযা اِ

প্রঢযাঔযান ওযা, লফঢৃষ্ণা ণাওা, 

ওযা, ঙন্ন ওযা, লফযঢ ওযা 
to be proud, to disdain, reject, to 

refrain (ٖإََٖٓػ) 

ٌَلََ خ ََٗ  যালযাটিট গ্রলন্থ parotid 

gland 

ٌَلَِ َٗ َ٢  যালযাটিট কলন্থ লফলয়ও 
related to parotid 

ٌََ بفَ َٗ  ভাভস্ mumps 

 

َََ ٌَ ٌََِخ(]ٗ[]ٕ[]ً[ََٗ َٗ،ٌََْ َٗ) ললঙলয় 

অা, ংকুলঘঢ ওযা, লফযঢ ওযা, 

প্রঢযাায ওযা, দষৃ্টান্ত স্থান ওযা 
to recoil, to shrink, to refrain, 

withdraw ( ََ)ٌََّٖٖٓػ ٗ  II দষৃ্টান্ত 

স্থান ওযা, ালস্ত কদয়া, 

ঢযাঘায ওযা, লক্ষা কদয়া, 

লপলযলয় কদয়া, কচাড ওলয 

ললঙলয় কদয়া, লনফৃঢ ওযা to 

repeal, force bback, deter, make an 

example 

َََ ٌَ ْٗ َ  IV লপলযলয় কদয়া, কচাড أ

ওলয ললঙলয় কদয়া , লনফৃঢ 

ওযা to repeal, force bback, deter 

 (ػٖ)

َطَ  ٍ ٌَب ْٗ َ ،أ  ٍ ْٞ ٌُ ُٗ ََ ٌْ ِٗ  প্রলঢফন্ধও, 

াঢওযা, ালয়য কফলড, কঘআন, 

ফাাঁধন মন্ত্র fetter, shackle, chain, 

bit 

ٌََ َٗ ٍَ ب  নুওযনীয় ালস্ত, ঢওণ ফানী 
examllary punishment, warning 

َْٞ ٌُ ُٗ ٍَ  ালক্ষয ম্মলঢ refusal to 

testify 

 ََ ٤ْ ٌِ ْ٘ َ  নুওযনীয় ালস্ত, লঙনচ ر

কভন, ংফযড, ঔাযা ফযফায, 

ঢযাঘায examllary punishment, 

driving back, maltreatment, torture 

 

 ٗٔو              ٌَٗ
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ٌَََٚ ٌْٚ(َ]ف[َ]ٗ[ََٗ َٗ) অখাঢ ওযা, 

শ্বা কপরা to blow, to breathe 

  (ػ٠ٍََِٙ)

ََٜ ٌْ خ ََٗ  শ্বালয কন্ধ, ুকন্ধ, কন্ধ, 

smell of breath, ffragrance, smell, 

scent 

 

٠ٌََ ٌَب٣َخ(َ]ٗ[ََٗ َٗ ) ক্ষলঢ ওযা, অঢ 

ওযা, লফযি ওযা to cause 

damage, hurt, annoy 

ٌَب٣ََ خ َِٗ  বূর, ক্ষলঢ, লফযলি, লন্তাল, 

যা, যাক, প্রঢাযডা wrong, 

harm, damage, annlyance, 

grievance, offense, outrage, fraud 

ٌََ ْٗ َ ٠أ  লধও ঔাযা, লধও 

ঔাযা, লধও ক্ষলঢওয, worse, 

more harmful, causing more 

damange 

 

ََّْ ََٗ]ٕ[َ]ٗ[َ)ّْ َٗ) লফশ্বাখাঢওঢা 

ওযা, প্রওা ওযা, লনলদণ ওযা, 

প্রদণন ওযা, াক্ষয কদয়া, 

লফফযড কদয়া (কুৎাূডণ বালফ, 

জনওয ফন ওযা to betray, 

reveal, indicate, show, give 

evidence, to report, sow dissension 

 (ػ٠َِػَٖث٤ٖ)

ََّٔ َْ َبءَُأَِٗ طََٗ  ফাদ, দনুণাভ, ওরঙ্ক, 

slander, calumny – ََّٔ بءَُأَِٗ  লভণযা 

গুচফ যঝনাওাযী, যলনন্নুও, 

ওরঙ্ক অলযাওাযী tale bearer, 

slanderer, calunminator 

ََّٔ خ َِٗ  ঈকুন louse 

ََّٔ َٗ َّ ب  এও প্রওায ুলদনা a variety 

of mint 

 َّ ب َّٔ َٗ যলনন্নওু, ওরঙ্ক 

অলযাওাযী slanderer, 

calunminator 

ََٔ ٤ْ ِٔ َُْطََٗ بئِ َٔ خ ََٗ  ফাদ, দনুণাভ, ওরঙ্ক 
slader, defamation, calumny 

ََّٓ خ ََٗب  অলরাডন, ফযস্তঢা, চীফন stir, 

egarness, bustle, life  

 َ٢ ّ ِٔ ٤َّبدَطَُٗ ِّٔ ُٗ ভুদ্রা coin 

 

وََ ِٔ و(َ]ً[ََٗ َٔ ََٗ) কযলক মায়া to 

become angry 

وََ َّٔ َٗ II নম্বয লদলয় লঘলিঢ ওযা to 

mark with number,কযলক মায়া 
be angry 

 ٜٗٔ          ٗٔو
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وََ َّٔ V যাকালিঢ য়া,কচণ رََ٘ ন 

ওযা,কদভাকী াাঁঝাঘরা ওযা  to 

be angry,to bluster, swagger 

َطَََٗ و  ُٔ ُٗ،َ به  َٔ ْٗ َ وَ أ ِٔ  লঘঢা, ফাখ 
leopard, tiger 

وَ ََٗ ِٔ  লযষ্কায, লফশুদ্ধ, স্বাস্থযওয, 

ঈওাযী clean pure, healty 

وََ ِٔ َطََٗ و  َٔ ح َُٗ  পুঝলও, ওলডওা, দাক, 

speck, spot 

ََٔ ْٗ َ َواُءََّأ َٔ َطََٗ و  ْٔ وَ ُٗ  দাকমূি, 

কটাযাওাঝা, লঘত্রলফলঘত্র spotted, 

striped, brindled 

وَ  َّٔ َ٘ ُٓ  দাকমূি, কটাযাওাঝা, 

লঘত্রলফলঘত্র spotted, striped, 

brindled 

 

وََ َّٔ  II নম্বয লদলয় লঘলিঢ [ٗٔو[ََٗ

ওযা, নম্বয কদয়া, to mark with 

number, to number (٠ٛ) 

وََ ْٔ َطَُٗ و  َٔ ح َُٗ  নম্বয, ংঔযা number, 

figure 

بهََ َّٔ بَهادَطََٗ َّٔ ح ََٗ  নম্বযদানওাযী, 

নম্বয কদয়ায মন্ত্র, ঢালযঔ 

স্ঘযাম্প numberer, numbering 

machine 

َْ٤ ِٔ ْ٘ وَ رَ  নম্বয কদয়া, কডনা, 

ংঔযাাঢওযড numbering, 

numeration, count 

ََّٔ َ٘ وَ ُٓ  লঘলিঢ, কডনাওৃঢ 
numbered, counted 

ٍَِ ُو ْٔ ٍَخَطَُٗ بِه َٔ َٗ َ٢  ঘীনাভাটিয 

তঢচ ফযাাযী china-ware dealer 

ُوهَخ ،َ ْٔ بِهُمَطََُٗ َٔ ُومَ َٗ ْٔ ُٗ  কলদ, ফালর, 

লচলনয কলদ cushion, pillow, pad, 

saddle pad 

 

ٌََ َٔ ََٗ]ٗ[)ٌَْٔ َٗ) ককান যাঔা, 

রুলওলয় যাঔা, লফশ্বা ওলয ককান 

লওঙু ফরা, লফশ্বা ওলয ফরা to 

keep secret, to conceal, hide, to 

confied a secret, to confide (٠َٛٙ)  

ٌََََٗ َٓ ب  III লফশ্বা ওলয ককান 

লফলয় ফরা to confide a secret (ٙ) 

َطَ  ً ْٞ ُٔ ُٗ ٌَ ْٔ ِٗ  কফলচ, নকুর, 

mongoose, weasel 
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َْٞ ُٓ َطََٗب ٌُ ٤ْ ِٓ ا َٞ َٗ ًَ  ঘঢুয, ধূঢণ , ঞ, 

লফশ্বস্ত, ভা sly, cunning, wily, 

confidant, mosquito 

٤َّخ َ ٍِ ْٞ ُٓ  ভালয mosquito net َٗب

َََٗ]ً[َ)َِٔ َََِٗ ِٔ ) লঘি মুি য়া, 

লঘি ণাওা to be freckled, to have 

freckles 

ََٗ ٌَ َٔ  লঘহ্ণ, দাক, লফফডণ দাক 

(ঘাভডায়, freckles, discolored 

spots (skin)  

ََٗ ٌَ ِٔ  লঘহ্ণমুি freckled 

 َِ َٔ ْٗ َْبُءََّأ َٔ َطََٗ  ٌ ْٔ ُٗ লঘহ্ণমুি 
freckled 

ََٔ ٛ َطََٗ ب َٔ َِٗ، ٛ ب َٔ ْٗ َ َٜ أ  ঈায়, ধযন,  

প্রডারী, প্রওায, ওায়দা, কঞড, কযড, 

প্রওায way, manner, mode, 

fashion, form, shape, sort, kind 

طَِ َٔ َٗ َ٢  অনুষ্ঠালনও, দঢৃ়, ি, 

নভনীয় formal, rigid, stiff 

 

نََ َٔ َْٔن(]ٕ[ََٗ َٗ) াচালনা to decorate 

نََ َّٔ َٗ II, ুলজ্জঢ ওযা, াচান, 

ালচলয় করঔা to write in lofty style 

٤ْنَ  ِٔ ْ٘  অরিাযায়ন,ঈত্তভ ুলজ্জঢ কঞনرَ

ornamentation, elegant 

composition(text)  

ََّٔ َ٘ نَ ُٓ  লজ্জঢ, াচালনা, ভালচণ ঢ, 

ুলজ্জঢ (বালা) adorned, 

embelished, elegant, floral 

 

َََ ِٔ ََٗ]ً[َ)َ َٔ َٗ) ললযঢ ওযা, কঔাাঁঘা 

কদয়া, াড, য়া, ফ য়া 
to tingle, prickle, be numbed 

َطَََٗ  ٍ ََ َُٗ٘ب ْٔ  লীলরওা ant 

 َ٢ِِ ْٔ َٗ লীলরওা ংিান্ত, 

লীলরওায ভঢ relating to ant , 

ant like  

ََّ٤ِِ ْٔ خ ََٗ  ভাং যাঔায ফাক্স, ঔাফায 

যাঔায ফাক্স meat safe, food safe 

ََٗ ََ َٔ  ঘুরওান, ুডুডওযড, কঔাাঁঘান, 

কঔাাঁঘায নুবুলঢ itching, tickling 

sensation, prickle, prickling 

ََٗ ََ ِٔ  রলঢলয় ঈঞা, াভাগুলড 

কদয়া, লডায় লযূডণ য়া, 

ঘঝুর, ওভণঢrয, ঘঢুয creeping, 

crawling, teeming with ants, nimble 

ٜٔٗ           ٢ٔٗ   
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ََِ ُٔ ْٗ ُ َطَا َُ ِٓ خ َأََٗب  অঙ্গলুরয টকা 
fingertip 

 ََ ِٔ ْ٘ َ  ,ঘুরওান, ুডুডওযড ر

কঔাাঁঘান, কঔাাঁঘায নুবুলঢ itching, 

tickling sensation, prickle, prickling 

َْٞ ُٔ ْ٘ َٓ ٍَ  লডায় লযূডণ teeming 

with ants  

 

ََْ َ٘ ْٔ ََٗ]ْ٘ٔٗ[ কটাযা ওাঝা, দাক 

কদয়া, লজ্জঢ ওযা, রঙৃ্কঢ 

ওযা, রঙ্কায to stripe, sstreak, to 

adorn, embellish, ornament 

 َْ ِ٘ ْٔ ِٗ ফালরয ঈয দাক 

(ফাঢালয) s in streaks in the 

sand 

ََٔ َ٘ ْٔ خ ََٗ  কায়ও াঔী লফলল wren 

ََٔ َ٘ ْٔ َ٘ خ َُٓ  কূ্ষদ্র miniature 

ب َٔ ََٗ]ٞٔٗ[َ]ٕ[َ)ٞ ُٔ ُٗ) চন্া, কচালনা, 

ফলধণঢ ওযা, ঈঞা to grow, to 

increase, to rise 

 َٞ ُٔ ُٗ ফৃলদ্ধ, লফওা, ঈন্নলঢ growth, 

progress 

َْٞ ُٔ مََعبدَطََٗ ْٞ ُٔ بِمُطَ،ََٗ َٔ طَ مَََٗ  ভলটর, 

নওা,  ধযন, নভুনা, দষৃ্টান্ত, 

ঈদাযন, পাাঁওা, কঞন model, 

type, pattern, sample, explar, 

eexample, blank, form  

مَعَِ ْٞ ُٔ َٗ َ٢  দষৃ্টান্তভূরও, অদণ 
exemplary, model 

 

٠ََٔ ٤َخ(]ٗ[ََٗ ِٔ بء،َٗ َٔ َٗ،٢َْٔ َٗ) ফলধণঢ 

ওযা, ফলদ্ধ ওযা, ফাডলনা, 

ংঔযাফৃলদ্ধ ওযা, ঈঞা, ঈন্নলঢ 

ওযা, লফওা ওযা, অলযালঢ 

য়া, অলযা ওযা, ফলডণঢ য়া, 

কৌাঁঙা (ঔফয) to grow, 

increase, multiply, to rise, to 

prosper, to be attributed, to 

attribute, reach, be reported 

ََّٔ َٗ٠  II ফাডলঢ কদয়া, ঈন্নীঢ ওযা 

to make grow, promote (٠ٛ) 

ََٔ ْٗ َ ٠أ  IV ফাডলঢ কদয়া, ঈন্নীঢ 

ওযা to make grow, promote (٠ٛ) 

٠َٔ ْٗزَ  ,VIII ফংিলভও য়া اِ

চন্ুত্র নুন্ধান ওযা, ম্পলওণ ঢ 

য়া, মুি য়া, লনবণ য ওযা, 

লনবণ যীর য়া, দয য়া to 

be descended, to trace origin, to be 

٠ّٔ جوح َ                          ٗ ْٜ ُٗ 



117 

related, to depend, be ddependent, 

to belong, be member (َٙا٠ُ)  

ََٔ ٠َطََٗ ًٔ بح ََٗ  কঙাঝ  ঈকুন small 

louse 

ََ٤ ِٔ ْ٘ خ َرَ  ম্প্রাযড, ঈন্নয়ন, গ্রকলঢ, 

ফৃলদ্ধ, প্রফধণন, ঈত্থান, অলযান, 

ঈন্নলঢ াধন expansion, 

promotion, advancemen, increase, 

raising, stepping up,  boost 

بءَ  َٔ ْٗ  ,ম্প্রাযড, ঈন্নয়ন, গ্রকলঢ اِ

ফৃলদ্ধ, প্রফধণন, ঈত্থান, অলযান, 

ঈন্নলঢ াধন, ঘাল, ফংফধণন 

(কাঙ) expansion, promotion, 

advancemen, increase, raising, 

stepping up,  boost, cultivation, 

breeding 

بءَ  َٔ ْٗزِ بءادَطَاِ َٔ ْٗزِ  দযদ اِ
membership 

ََٓ َطََٗب  ّ ا َٞ ٤َخ ََٗ  ফৃলদ্ধ, ুস্থ ফৃলদ্ধ, 

ুস্থ কঞন, অাঁলঘর, ঈফৃলদ্ধ, 

টিঈভায growthmmorbid growth, 

morbid formation, excrescence, 

tumor 

ْ٘زََ ُٓ َْ  মৃ্পি, িান্ত ,ন্তকণঢ  
belonging, pertaining 

ْ٘زََ ُٓ٠ ًٔ  ফং, ুত্র, ঈr, ম্পওণ , 

ন্তবুণ লি, দযদ ddescent, 

origin, affiliation, relationship, 

membership 

 

تََ ِٜ َٜتََ،ََٗ َْٜت(]ف[]ٕ[]ً[ََٗ َٗ) রুঝ 

ওযা, to take by force 

َٜتََ ْٗ  IV রুঝ ওযলঢ কদয়া to let أَ

take away by force 

َٛتََ  VI দ্রুঢ ঘরা to race رََ٘ب

َٜتََ ْٗزَ  VIII ি ওলয ধযা, চব্দ اِ

ওযা, ককাগ্রাল লকরা to grip, seize, 

devour,  

ََٜ تَ طََََٗبةَ َٗ ْٜ  টাওালঢ, রুঞ, লফধ্বস্ত 

ওযা, দ্রুঢ কঙাঝা (শ্ব) 
robbery, plundering, looting, 

spoilation, gallop – ََٜ بةَ َٗ  রুলঝয 

ভার, লচণ ঢ দ্রফযালদ, রুলিঢ দ্রফয 
plunder, spoils, booty  

جًبََٗ ْٜ  টাওালঢ ওলয by robbery 

جَخ َ ْٜ ُٗ রুলঝয ভার, লচণ ঢ দ্রফযালদ, 

রুলিঢ দ্রফয plunder, spoils, booty  

ج٠َ ْٜ ُٗ রুলঝয ভার, লচণ ঢ দ্রফযালদ, 

রুলিঢ দ্রফয plunder, spoils, booty  
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ََّٜ بةَ َٗ  টাওাঢ, রুন্ঠনওাযী, রুঝওাযী  
robber, plunderer, looter 

تَ  ِٛ   টাওাঢ, রুন্ঠনওাযী, রুঝওাযী َٗب
robber, plunderer, looter 

جُوََ ْٜ ح َُٗ  নযও, চাান্নাভ hell 

ظََ َٜ َْٜظ(]ف[ََٗ ََٗ) গ্রয য়া, 

নুযন ওযা, যাস্তায় ধযা, 

প্রলঘষ্টা ওযা, স্পষ্ট ওযা, কঔারা, 

ঈন্িু য়া, ভঢর য়া, to 

proceed, to enter, pursue, to clarify, 

be open, plain,   

 

ظََ ِٜ ََٜظ(]ً[]ٗ[ََٗ َٗ) াাঁালনা, শ্বাওষ্ট 

য়া, to be out of breath 

ظََ َّٜ َٗ II াাঁললয় কদয়া, শ্বালযাধ 

ওযা to make short of breath, to 

make breathless (٠ٛ) 

ظََ َٜ ْٗ َ  IV াাঁললয় কদয়া, শ্বালযাধ أ

ওযা to make short of breath, to 

make breathless (٠ٛ) 

ظََ َٜ ْٗزَ  VIII ধযা (যাস্তা), নুযন اِ

ওযা, কঘষ্টা ওযা  to enter, to 

follow, pursue 

زََْ٘ ٍْ ظََاِ َٜ  X ওাঈলও নুযন ওযা, 

নুওযন ওযা  to follow 

example, to imitate 

َْٜ َطََٗ ط  ْٞ ُٜ ُٜظَ،ُٗ ْٗ َ ظَ أ  কঔারা ণ, যাস্তা, 

দ্ধলঢ প্রলিয়া, অঘযড open 

way, road, method, procedure, 

manner ُٜظ ْٗ ََ-أ দ্ধলঢ, প্রলিয়া 
method, manner, procedure  

َْٜ ظَ َٗ  দ্রুঢ শ্বা গ্রন, শ্বাওষ্ট, 

quick breathing, breathlessness 

ظَ ََٗ ِٛ ب  কঔারা, ভঢর যাস্তা open, 

plain road 

ََٜ ْ٘ ِٓ ُظَطَ ِٛ َ٘ب ظَ َٓ  কঔারা, ভঢর, কাচা 

যাস্তা, অঘযড, দ্ধলঢ, প্রলিয়া 

লযওল্পনা, ওভণূঘী, ণ open, 

plain, easy road, manner, 

procedure, method, program, 

course  

َِٛ َ٘ب َََٜٓ ْ٘ ِٓ بطَ ٤ُْظَطَ  ণ, যাস্তা দ্ধলঢ, 

ওভণূঘী way,  road, method, 

progra 

 

لََ َٜ َْٞك(]ف[]ٕ[ََٗ ُٜ ُٗ) ফীঢ য়া, 

কপারা, ফড য়া (স্তন), 

ককারকার য়া (স্তন), ককার 

                       ٜٗوَ              ٜٗظََََََََ
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ফড স্তলনয য়া, to be full round, 

swell (breast) , to have  buxom, 

have roung, swelling breast 

لََرََ َّٜ َ٘  V দীখণশ্বা কনয়া to sigh 

َٛلََ  ঔযলঘ ং কনয়া, ভান رََ٘ب

ংল যষ্পলযযয ভলধয লফঢযন 

ওযা to share the expenses, to 

distribute, in equal share among 

each other 

طَََٗ كَ  ْٞ ُٜ ل َُٗ ْٜ  ভলরা স্তন, ফক্ষ, 

ঈচ্চঢা, ঈত্থান, কুাঁ চ, অঘভওা 
female breast, bosom, eelevation, 

rise, hump, bump 

ل َ ُّٜ ُّٜلَادَطَرََ٘  দীখণ শ্বা sigh رََ٘

 

وََ َٜ َْٜو(]ف[ََٗ َٗ) কফলক প্রফালঢ 

য়া, ালন প্রফালঢ য়া, ঞাr 

প্রফালঢ য়া, কারাকালর ওযা, 

যালক ওঝু ওণায় ভুঔ লপযা, 

কছলড কপরা, প্রঢযাঔযান ওযা, 

ঢালডলয় কদয়া to flow copiously, 

stream forth, gush forth, to svold, 

turn away with angry word, brush 

off, cchase away 

وََ َٜ ْٗزَ  VIII লঢযষ্কায ওযা, ঢালডলয় اِ

কদয়া to drive away, scold (ٙ)  

َْٜ َطََٗ ُٜو  ْٗ ،أ به  َٜ ْٗ َ ،أ ه  ْٞ ُٜ وَ ُٗ  ালন প্রফা, 

নদী stream, river- ، به  َٜ ْٗ َ وَ أ ُٜ ْٗ أ  

ওরাভ (ঔফলযয ওাকলচয) 
column (newspaper) 

وَِ ْٜ َٗ َ١  নদী ম্পলওণ ঢ relating to 

river 

ََٜ َطَََٗ ُٜو  ْٗ َ ،أ ُٜو  بهَ ُٗ  লদলনয কফরা লদন 
day time,  day 

بهَِ َٜ َٗ َ١  লদন, লদফাওার ম্পলওণ ঢ, 

relating to day time 

وَ  َٜ ْٗ َ  ,লদলনয কফরা লদন day time أ

day 

َْ٤ ِٜ وَ َٗ  প্রঘুয, মণাপ্ত, লনও copious, 

ample, munch 

َْ٤ ِٜ ٤َْوادَطََٗ ِٜ وَ َٗ  কঙাঝ নদী, ঔাাঁলড, 

এওটি াঔা, এওচন ধনী small 

river, ditch, a tributary, an affluent 

ََٜ ْٗزِ بهَ اِ  কারাকালর, লঢযষ্কায 

প্রঢযাঔযান, লফঢাডন rebuke, 

scolding, rejection, repulsion 

 

يََ َٜ َْٜي(]ف[ََٗ َٗ) কঞলর কদয়া, ধাো 

কদয়া, গুঢা কদয়া, ঘারনা ওযা, 

 َََََََََٜٗ٘                         ٜٗو
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লফঢাযন ওযা, বাধা কদয়া, ফন্ধ 

যাঔা to push, to thrush, to shove, 

drive, repulse, hold off 

َٛيََ  III লনওঝফঢী য়া, কভন َٗب

ওযা, চণ ন ওযা, কৌাঁঙা, দঔর 

ওযা, to be near, to approach, 

attain, seize 

   

 

 

 

 চরভান……  

 

 

 

 

 

َْٜ َِٗ[َ)ََِٗ َٜ ََٗ] ) ওাভডান, দাাঁঢ 

লদলয় ধযা, ঝুওযা ওলয লঙাঁডা, লঙন্ন 

ওযা to bite, grab with teeth, to 

tear to poeces, to tear (ٙ) 

ََُ ب َّٜ َٗ ওাভডাআয়া ধলয এভন, 

ঢীক্ষ্ম bitting,  sharp 

 

ََ٘ َٜ َْٞٗ(]ف[ََٗ َْٜ٘،ُُٗؾ َٗ) ঈঞা, 

ঈিয়ন ওযা, কঙাাঁ ভাযা, ঈঞান, 

কঢারা, ফন ওযা, প্রলঘষ্টা ওযা, 

দঢৃ়বালফ অিভন ওযা, াভরান, 

ফযবস্থা ওযা, প্রায ওযা 

ঈrালঢ ওযা, উলত্তারন ওযা, 

লফলদ্রা ওযা, তঢযী য়া, শুরু 

ওযা, প্রলফ ওযা, মণামঢ য়া  

to raise, to get up, to pounce, raise, 

lift, ccarry on, pursue, tackle, to 

give impetus, to take up, rise, to 

revolt, prepare, start, enter, be 

apposite 

ََٗ ب َٜ َٗ III ফাধা কদয়া, লফলযাধীঢা 

ওযা, লফঢওণ  ওযা to resist, 

oppose, dispute 

ََ٘ َٜ ْٗ َ  IV ঈঞলঢ ফরা, ঈলত্তারন أ

ওযা, চাকান, ঈrালঢ ওযা, to 

tell to rise, lift up, awaken, inspire 

ََ٘ َٛ  VI ঈঞা, দাডান, কঝলন কঢারা رََ٘ب
to get up, stand up, to draw up 

ََ٘ َٜ ْٗزَ  VIII ঈঞা, দাডান, কঝলন اِ

কঢারা to get up, stand up, to draw 

up 
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ََ٘ َٜ ْ٘ َ ز ٍْ  X চাকালনা, ঈrালঢ اِ

ওযা, প্রলযালঘঢ ওযা to awaken, 

to incite 

ََٗ َ٘ ْٜ  চাকযড, ঈঞা, ফৃলদ্ধ, লফওা, 

ঈন্নলঢ, গ্রকলঢ awakening, rise, 

growth, advanvement, progress 

ََٚ ْٜ َٚبدَطََٗ ْٜ خ ََٗ  ঈঞা, ঈঞন্ত, 

চাকযড, ঈত্থান, ফৃলদ্ধ, গ্রকলঢ, 

ঈন্নলঢ, ূনরূজ্জীফন, কযলনাাঁ, 

অলন্নারন , াভণণয, ক্ষভঢা getting 

up rising, awakening , rise, growth, 

advancement , progress, revival, 

movement , ability 

َْٞ ُٜ ك َُٗ  ফাধা, লফলযাধীঢা, লফলযাধী 

দর  resistance, opposotion 

ََٜ ْٗزِ بك َاِ  চাকযড, ঈদ্দীড, ঈলত্তচনা, 

প্রায, গ্রকলঢ, ঈrা, ঈত্থালনয 

শুরু awakening, aarousing, 

stimulation, promotion, 

advancement, initiation of rising 

ََٗ َ٘ بِٗ  কম লঞ, কম দাাঁডায়, লিয়, 

লযশ্রভী, ওভণঘঞ্চর rising, getting 

up, active, diligent, energetic 

 

َٜنََ نََ،ََٗ ِٜ ن(َ]ً[]ف[ََٗ ْٜ بم،َٗ َٜ ٤ْن،َٗ ِٜ َٗ) 

কাধায টাওা to bray (donkey) 

 

يََ َٜ ًََخ(]ف[ََٗ ب َٜ َٗ) কাাও ঔুলর 

কপরা, ললা, ফযফায ওযা, কবাক 

ওযা to wear off, to use up, 

consime, to grind up, crush 

 

يََ ِٜ َٜي(]ً[ََٗ ََٗ) লনঃলল ওযা, দফুণর 

ওযা, চীডণ ওযা, লিীন ওযা, 

শুলওলয় কপরা to exhaust, 

weaken, wear outmenrvate, 

emaciate 

 

ُٜيََ ًََخ(]ى[ََٗ ب َٜ َٗ) াী য়া to be 

brave 

َٜيََ ْٗ َ  ,IV লনঃলল ওযা, দফুণর ওযা أ

চীডণ ওযা, লিীন ওযা, ধ্বং 

ওযা to exhaust, wear out, 

emaviate 

َٜيََ ْٗزَ  ,VIII ক্ষয় ওযা, দফুণর ওযা اِ

চীডণ ওযা, লিীন ওযা, 

ফযাফায ওযা, ফজ্ঞা ওযা, 

লফওৃঢ ওযা, ফাধযঢা ওযা, 

 ٢ٜٗ                          ٜٗي
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রঙ্ঘ্ন ওযা,ধলণন ওযা, ভান 

ওযা, দনুণাভ ওযা, লনষূ্ঠয ওযা to 

waste out, emaciate, enervate, 

violet, abuse, defile, infringe, rape, 

insult, defame,  

ٌََ ْٜ خ ََٗ  শ্রালন্ত, িালন্ত, ক্ষীডঢা, 

ওৃওায়ঢা  exhaustion, 

emaciation, wasting away 

ََٜ ْٗ بىَ اِ  ফাদ, িালন্ত eexhaustion, 

ََٜ ْٗزِ بىَ اِ  দফুণরওযড, িালন্ত, দফুণরঢা, 

কবাক, লনঃললওযড, ফযফায, 

রঙ্ঘ্ন ওযন, ফজ্ঞা ওযড, 

ৃণওওযড, ধলণড wdakening, 

exhaustion, eenervation, 

consumption, depletion, abuse, 

violation, rape  

يَ  ِٜ ْ٘ ُٓ  ওলঞায, লফযলিওয 
gruelling, exhausting  

 

َََ ِٜ ََٗ]ً[َ)َ ْٜ َٗ،ََٜ ْ٘ َٓ ) ান ওযা, to 

drink 

ََِ ْٜ ََلدَطَٗ ْٜ خ ََٗ  ানীয়, ঘুভুও, কঠাও, 

করধঃওযড  drink, draught, gulp, 

swallow 

ََٜ ْ٘ َٓ َطَ َُ ِٛ َ٘ب َٓ ََ  ালন কদয়ায স্থান, 

প্রস্রফড, ছযনা, ুষ্কযলড watering 

place, spring, pool 

 

ََْ ِٜ ََٗ]ً[َ)َْٜ خ،َٗ َٓ ب َٜ َٗ) ফুবূলক্ষঢ কু্ষধা 

ণাওা, করাবী য়া, ণণলরারু 

য়া  to be ravious, ro be greedy, 

covetou ك٢)َ ) 

  َْ َٜ َٗ ফুবূলক্ষঢ কু্ষধা, কঝুওণা, 

করাব, লরপ্সা ravenous appetite, 

voracity,greed, greediness, avidity 

ََٔ ْٜ خ ََٗ  প্রঘন্ড আচ্ছা, ঢীব্র করাব, 

লরপ্সা burning desire, craving 

greed, avidity 

ََٗ َْ ِٜ  করাবী, লরপু্স, কঝুও, greedy, 

avid, voracious 

 َْ ٤ْ ِٜ َٗ করাবী, লরপু্স, কঝুও, greedy, 

avid, voracious 

 َّ ْٞ ُٜ ْ٘ َٓ  করাবী, লরপু্স, কঝুও, greedy, 

avid, voracious 

 

ََََٚ٘ ْٜ ََٗ]ٜٚ٘ٗ[ লফযঢ ওযা, কঝলন 

ধযা, কপাাঁালয় ওাাঁদা to restrain, 

hold back, to sob, groan 

 

 ٗٞء                                         ٢ٜٗ
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ََٜب ََٗ]َٜٞٗ،٠ٜٗ[َ]ٕ[)َْٜٞ َٗ) লনললধ ওযা, 

ফাধা কদয়া, লনললদ্ধ ওযা, কল 

ওযা, লদ্ধান্ত ওযা, ফকঢ য়া, 

কনঢৃত্রৃ কদয়া, লফযঢ ওযা, ফাদ 

কদয়া, to, forbid, ro prohibit, to 

interdict, to reminate, wind up, to 

come to know, lead, desist, 

abandon 

َْٜ َٗ َ٢  লনললধ, লনললদ্ধ, ফাযড, ভানা 
pprohibition, ban, interdiction 

َِ٤ ْٜ َٗ َ٢  লনললধ ম্পলওণ ঢ relating to 

prohibition 

٠ًٜ ُٗ ঔফয, ফকলঢ, ওাযন, ভন, 

কভধা, ফুলদ্ধ intelligence, 

understanding, reason, mind, 

intellect 

ََ٤ ْٜ خ َُٗ  ভন, কভধা mind, intellect 

ََٜ ب٣َبدَطَِٗ َٜ ب٣َخ َِٗ  কল, লযভালপ্ত, 

লদ্ধান্ত, পরাপর, পর, ীভা, ঘুডান্ত 

ভাত্রা, ঘযভ, প্রান্তীভা end, 

termination, conclusion, outcome, 

result, limit, utmost degree, 

extreme, extrimity - ب٣ََ َٜ خًَِٗ  কলল, 

ফললল, কল লফঘালয, in the end, 

at last, eventually 

ََٜ بئ٢َِ ِٗ  ঘযভ, যভ, কল,ঘুডান্ত, 

লযনাভ, লদ্ধান্তওয, লনলদ্দণষ্ট 
extreme, utmost, final, uultimate, 

eventual,ddecesive, definitive –  

ََٜ بئ٤ًِبِٗ  লযললল, ঘুডান্তবালফ at last, 

finally 

ََٜ بئ٢َِ اَلَِٗ  লনলদ্দণষ্ট, লল 
indefinite, unending 

بئ٤ََِّ َٜ خ َاَلَِٗ  ীভত্রৃ, ওল্পনাঢীঢ 
infinity 

ََٜ ْٗ بءَ اِ  কলওযড, ভালপ্ত, 

প্রলঢলমাকীঢা, লদ্ধান্ত, ফলন্নাফস্ত, 

যদ,ণাভা finishing, terminarion, 

completion, conclusion,settlement 

بءَ رَََ٘  ীভাফদ্ধঢা, ভালপ্ত 

(ভলয়য) limitedness, expiration 

(time) 

ََٜ ْٗزِ بءَ اِ  কল, লযভালপ্ত, ভালপ্ত, 

লদ্ধান্ত, ফন্ধ, কল  end, 

termination, completion, close, 

expiration 

ََٗ َٙ ب  লনললধভূরও, লনললধাজ্ঞাভূরও 

লনললধও  iinterdictory, prohibitive, 

prohibitory 
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ٙ َط ا َٞ ََََٗ٤ ِٛ خ ََٗب  লনললধাজ্ঞা, লনললধ,  

ban, prohibition 

ََٓ َ٢ ِٜ ْ٘  লনললদ্ধ, জফধ, ননূলভালদঢ 
forbidden, prohibited, illicit  

ْ٘زَََ٘ ُٓ َٙ ب  কলওৃঢ, লযভাপ্ত, 

লনংলললঢ, ীভাফদ্ধ, ফাাঁধা , ীভ, 

যভ, ঘযভ, লঢলযি, finished, 

terminated, expired, limited, finite, 

extreme, excessive 

ْ٘زََ ُٓ َٚ  কল,ণাভলঙ এভন, কল লচ্ছ 

এভন, মাপ্ত, ওৃঢ, লনঃলল stoping, 

running out, finished, done, expired 

ْ٘زََ ُٓ٠ ًٜ  ভাপ্ত, লযভাপ্ত, কল, 

যভ, ঘযভ, ঘযভ ীভা finished, 

terminated,end, exgreme, uutmost 

limit 

 

٠ََٜ ٢َْٜ(]ف[ََٗ َٗ) লনললধ ওযা to 

forbid 

 ََٜ ْٗ ٠أ  IV কল ওযা to finish, ায়া 
to get 

ََٛ ٠رََ٘ب  VI ভাপ্ত য়া to come to 

and end 

ََٜ ْٗزَ ٠اِ  VIII কল য়া to be 

concluded 

 

َْٞء(]ٕ[ََٗبءََ َٗ) লড মায়া,টুফা, 

বাঙ্গা, লবনষ্ট য়া, ভলয মায়া, 

কফী  ঘা কদয়া  to fall 

down, to sink down, break down, 

collapse, ro weigh heavily (َٙة)  

 দলূয মায়া to go (٢ََْٗء(]ٗ[ََٗبءََ

away 

أََ َٝ  III প্রলঢলযাধ ওযা, ফাধা َٗب

কদয়া, লফলযাধীঢা ওযা, স্বীওায 

ওযা, প্রলঢলমাকীঢা ওযা, মূদ্ধ 

ওযা, to resist, to offer resistance, 

oppose, defy, vie,to fight,  

 IV দালফলয় কদয়া, ধ্বং ওযা أََٗبءََ
to weigh down, crush 

اء َطَََٗ َٞ ْٗ َ ،أ  ٕ ا َٞ ءَ ُٗ َٞ  প্রঘন্ড ছড, ছড, 

ালযলওন, খুলডণছড tempest, storm, 

hurricane 

أََ َٝ َ٘ب ح َُٓ  প্রলঢফন্ধওঢা, লফলযাধীঢা, 

লফরুঢা, ফাধযঢা, ংগ্রাভ, 

প্রলঢলমাকীঢা,  rresistance, 

opposition, recalcitration, 

insubordination, struggle, 

contention 

 

 ٤ٗتَََََََََََ                                                ٗٞء
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٤َِٗبثََخ(]ٕ[ََٗبةََ َ٘بة، َٓ َْٞة، َٗ) প্রলঢলনলধত্রৃ 

ওযা, প্রলঢলনলধ লালফ ওাচ 

ওযা, কপ্রযড ওযা, প্রলঢস্থান ওযা, 

স্থান কনয়া (অলনযয), ভলয় 

লযদণন ওযা, ীলডঢ ওযা, 

অখাঢ ওয, খঝা, লনযয ঈয 

ডা,  to represent, to avt as a 

representative, deputize, to afflict, 

to strike, to fall to ones lot, to ocvir, 

happensubstitute, take ones place,  

to visit, 

ةََ َّٞ َٗ II লনলয়াক কদয়া (এলচন্ট), 

লযয লয় ওাচ ওযা to 

appoint (agent), to act  on behalf 

 IV লনলয়াক কদয়া, কপ্রযড أََٗبةََ

ওযা, লযয লয় ওাচ ওযা, 

ভলয় ভলয় অা, খন খন 

লযদণন ওযা to appoint (agent), 

to act  on behalf, to deputize, ro 

visit frequently 

ةََ َٝ  VI লবন্ন ওাচ ওযা, ারা رََ٘ب

ওলয লওঙু ওযা, লযদণন ওযা,  

ধাযাফালও বালফ ওায ঈলয  

ডা, to take alternate, do some 

thing, to visit, be fall some one 

successively 

ْٗزَبةََ  VIII অলঢঢ য়া, খঝা, to اِ

befall, afflict, happen 

ثََ ْٞ َطَُٗ ة  َٞ خ َُٗ  লযফঢণ ন, ফদর, 

অফঢণ ন, ারা, ভয়, খঝনা, 

ঈরক্, change, alteration, shift, 

rotstion, turn, time, occasion,- ثَبد ْٞ ُٗ 
লঔাঁঘুলন, অওলস্মও প্রঘন্ডঢা, ংওঝ, 

াাযাদায লযফঢণ ন, াাযাদায,  

fit, paroxysm, crisis, chage of 

guard, guard  

ثَزْغَِ ْٞ َٗ َ٢  ওভণ যঢ, ওভণযঢ 

ওভণওঢণ া on duty, officer on duty 

ثََ ْٞ َطَُٗ ة  َٞ خ َُٗ  দবুণ াকয, দলুমণাক, দখূণঝনা, 

বাডী অখাঢ misfortune, 

calamity, mishap, accident, haevy 

blow 

خ ٤ََِٗبثََ  প্রলঢলনলধত্রৃ, প্রলঢস্থান, 

প্রলঢলনলধ, ওাযী, াঔা, প্রলঢলনলধ, 

representation, replacement, proxy, 

branch, delegation 

٢َ ٤َِٗبثَِ  প্রলঢলনলধ রুল কপ্রলযঢ, 

প্রলঢলনলধ ম্পলওণ ঢ vicarious, 

related to represenrative 

 ٗٞػ                                     ٤ٗت
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ََ٘ بةَ َٓ  প্রলঢস্থান, প্রলঢলনলধ, ং, 

বাক, ফযাদ্দ replacement, 

representative, share, portion,  

allotment 

ثَخ َ َٝ َ٘ب َٓ  লযফঢণ ন, অফঢণ ন, 

alternation, rotation -  ََث َٝ َ٘ب خًَُٓ  এলও 

এলও, খুলয খূলয, অফঢণ লন, 

যম্পযায়, এওঝায য এওঝা 
alternately, in rotation, by turn, one 

after another 

خ َاَِٗبثََ  ওঢৃত্রৃদান, প্রলঢলনলধত্রৃ, 

প্রলঢলনলধ লনলয়াক aauthorization, 

deputation, appointment as agent 

ةَ رَََ٘ َٝ ب  লযফঢণ ন, অফঢণ ন, ভলয় 

ভলয় লযফঢণ ন  alternation, 

rotation, periodic change 

َطَََٗ اة  َٞ بئِتَ َٗ  প্রলঢলনলধ, এলচন্ট, 

ওাযী, representative, agent, 

proxy,  delegate 

بئِتَ ََٗ  কয়ায, ং, ফযাদ্দ, কওাঝা, 

অআনী ং share, portion, 

allotment, quota, statutory portion 

ائُِتَ،َٗبئِجَبدَطََٗبئِجَخ َََ َٞ َٗ  ঈত্থান 

ঢন, ওঠিন অখাঢ, দলুমণাক, 

দবুণ াকয, লফমণয় ups and down 

(luck), heavy bow, disaster, 

calamity, misfortune 

ةَ  ِ ّٞ َ٘ ُٓ  ঈাদান, কবাঝদাঢা 
constituent,voter 

ََّٞ َ٘ ةَ ُٓ  ওভণযঢ (ওভণওঢণ া) 
officer on duty 

ََ٘ ةَ ُٓ ِ ّٝ ب  ওভণযঢ on duty 

َْ٤ِ٘ تَ ُٓ  নুঢাী repentant  

ةَ  ِٝ زََ٘ب ُٓ  লঢলযি, অফলঢণ ঢ, 

িভাকঢ alternate, rotating, 

successive  

 

د(َ]ٕ[]ٗٞد[ََٗبدََ ْٞ َٗ) দলূয মায়া, 

ঝরভর ওযা to away, to stagger 

َْٞ رَخ ،َُٗ ْٞ دَ ُٗ  কনাঝ notes 

رََ ْٞ خ َُٗ  কনাঝ note, remark 

رَِ ْٞ َطَُٗ ار٢ِ  َٞ ر٤َِخ ،َٗ ْٞ ُٗ َ٢  নালফও, 

াকযওভী, sailor, seaman 

َْٞػ(]ٗٞػ[َ]ٕ[ََٗبػََ ََٞاػ،َٗ بَٗؼ،٤َِٗبؽََخ،٤ََِٗبػ،ُٗ َٓ ) 

লফরা ওযা, ওাাঁদা, কুচন 

ওযা(ওফুঢয) to mourn, weep, 

wail, 

 ٗٞه                                   ٗٞػََََ
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 ি য়া (٤ََْٗؼ،٤ََٗؾََبٕ(َ]٤ٗؼ[]ٗ[ََٗبػََ

to be strong of bones 

ػََ َٝ  III ভুঔাভুঔী শুলয় ণাওা to lie َٗب

face to face 

ػََ َّٞ  V কদারান to swing رََ٘

ػََ َٝ VI কচণ رََ٘ب ন ওযা to howl 

َْٞ َٗ،َ اػ  َٞ ػَ َٗ  ঈচ্চস্বলয ওাাঁদা, 

লফরাওযড, অলক্ষ ওযড loud 

weeping, wailing, llamentation 

ََٞ اػَ َٗ  িন্ননওাযী, লফরাওাযী 
mourner 

اَؽخ َ َٞ َٗ বাডা ওযা ভলরা 

লফরাওাযী heired female 

mourner 

َ٘بؽََ خ ََٓ  লফরা, িন্নন, কাও 
lamrntation, wailing, mourning 

 

ؿََ َّٞ  ,II লফশ্রালভয চনয ণাভা [ٗٞؿ[ََٗ

ফস্থান ওযা to halt for a rest,  

take up residence 

 ,IV াাঁঝুয ঈয ফালনা أََٗبؿََ

ফস্থান ওযা, ণাওা,  to make 

camel kneel down, to stay, to 

remain 

زََ٘بؿََ ٍْ  X াাঁঝুয ঈয ফা to اِ

kneel down 

ََ٘ َٓ َ٘بَفبدَطَ بؿَ َٓ  ণাভায স্থান, 

কস্ঘন, ফাা halting plsce, way 

station, residence –  

ََ٘ بؿَ ُٓ  অফায়া, climate 

َ٘بفَِ ُٓ َ٢  অফায়া ম্মন্ধীয় 
climatic 

 

ك(]ٕ[]ٗٞك[ََٗبكََ ْٞ اك،َٗ َٞ كَإ،ُٗ َٞ َٗ) কদারা, 

কদারলওয ভঢ কদারা to sway, to 

pendulate 

كََ َّٞ  V কদারা, কদারলওয ভঢ কদারা رََ٘
to sway, to pendulate 

هََ َّٞ  II পুর কঢারা পুর [ ٗٞه[ََٗ

কপাঝা, ভুকুলরঢ য়া, জ্বারালনা, 

অলরালওঢ ওযা, to light, to flower, 

to enlighten 

هََ َٞ ْٗ َ  ,IV জ্বারালনা, ভনলমাক কদয়া أ

ফযাঔযা ওযা, to light, to tthrow light, 

to explain –  ََاه َٞ ْٗ َ  ,প্রওালঢ য়া أ

অলফবূণ ঢ য়া, ঈলন্ালঘঢ to 

come to light, be disiclosed, be 

uncovered, 
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هََ َّٞ  V প্রজ্বলরঢ য়া, প্রওালঢ رََ٘

য়া, অলরালওঢ য়া, to be 

lighted, to be enlightened 

زََ٘بهََ ٍْ  X ফযাঔযা ঘায়া, অলরালওঢ اِ

য়া , ঢণয ায়া to seek 

explanation, be lighted, get 

information 

َطَ)ّ(ََٗبهَ   ٕ   অগুন, ফন্নলুওয ٤َِْٗوا

অগুন, লগ্নওান্ড fire, gunfire, 

conflagration 

 চাান্নাভ Hell اَُّ٘بهَُ

অগুড ম্পলওণ َٗبِه١َ  ঢ relating to 

fire 

َطَََٗ اه  َٞ ْٗ َ هَ أ َٞ  ুষ্প, পুর bloosms , 

flowers 

َْٞ َطَُٗ اه  َٞ ْٗ َ هَ أ  অলরা, অলরাও যলস্ম, 

ঈজ্জরঢা, অবা, অলরাওজ্জা, ফালঢ, 

কট রাআঝ, রন্ঠড light, ray of 

llight, brightness, glow, illumination, 

light, lamp, lantern 

هَِ ْٞ ُٗ َ١  অলরা ম্পলওণ ঢ relating to 

light 

َهاَِٗ ْٞ ُٗ َ٢  ঈজ্জর, বাস্বয luminous 

 , জ্জরয, ঈজ্জরঢা, প্রলঢবা ٗٞها٤ّٗخ َ

প্রবা   luminosity, brilliance 

هَ  َٞ َٗ বফখুলয, মামাফয, লচী 
vagabonds, gypsy,vagrant 

ِه١َ  َٞ َٗ বফখুলয, মামাফয, লচী, 

ঝর, দব্রলচ ভ্রভন vagabonds, 

gypsy, vagrant, tramp 

هََ ْٞ ح َُٗ  ঘুন, করাভনাও দ্রফয lime, 

dipilatory agent 

 ,ঈজ্জর, বাস্বয, ঘওঘলও ٤ََّٗوَ 

অলরালওঢ, স্পষ্ট, লযষ্কায, যর 
luminous , shining, brilliant, 

illuminated, clear, distinct 

إا٤َُِّّ٘وََ  ূমণয  ঘন্ধ sun and 

moon 

ََٞ ٣ُْوَطَُٗ ِٝ ا َٞ اهَ َٗ  ুষ্প, পুর bloosm 

(s), flower(s)  

ََ٘ َٓ َ٘بَهح ،َ َٓ ُهَطَ ِٝ َ٘ب َٓ َ٘بئُِوَ، بهَ َٓ  ফালঢখয, 

লভনায  light house, minaret 

ََٞ ْ٘ َٓ ُهَطَ ِٝ َ٘ب هَ َٓ  অলরাও লঙদ্র, 

অওালয অলরা lighthole, 

skylight 

َْ٣ ِٞ ْ٘ وَ رَ  ুলষ্পাদ্ফভ, ঙু্কলযাদ্গভ, 

প্রফুঝন, প্রজ্বরন, অলরাওজ্জা, 

অলরালওঢওযড flowering, 

bloosoming, bloom, lighting, 

ٞٗ                                                                      ًٞٗ 
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illumination ٣ْو ِٞ ْ٘ ،اُزَّ ٍِ ْٞ ٣ُْوَاُؼَوُ ِٞ ْ٘ -رَ ,  

অলরালওঢওযড the enlightenment 

  আজরানওতওযণ, lightingاَِٗبَهح َ

ح ََٗبئِيََ  খৃডা, মুলদ্ধয দাফানর hatred, 

flame of war 

هَ  َّٞ َ٘ ُٓ  অলরালওঢ, ঈজ্জর, ঘওঘলও, 

lighted, eenlightened, shining, 

bright  ََه َّٞ َ٘ ُٔ حاُ  ভলদনা লযয 

ঈালধ epithet of Medina  

َْ٤ِ٘ وَ ُٓ  ঈজ্জ্বর, বাস্বয, ঘওঘলও, 

জ্ঞানভয়, ঈদ্পাও, লক্ষাপ্রদ 
luminous, radiant, brilliant, shining, 

enlightening, illuminative 

زَََ٘ هَ ُٓ ِ ّٞ  ঈজ্জ্বর, অলরালওঢ lighted, 

illuminated 

٤ِْ٘وَ  زَ َْ ُٓ  ঈজ্জ্বর, অলরালওঢ, 

ললক্ষঢ,ললক্ষঢ ফযলি  lighted, 

illuminated, educated, educated 

person 

هََ ِٝ َ٘ب ح َُٓ  ঘার, কওৌর, নডা 
maneuver, trick, shunting(rail)  

هََ ِٝ َ٘ب ادُٓ  াভলযও কওৌর military 

maneuver 

اِهُطَ َٞ هَََطَٗ ْٞ طَ َٗ  ভাডাআওযায মন্ত্র 
threshing machine 

هََ ْٞ ىَ َٗ  ঙ্খলঘর sea gull 

ًََ ً(َ]ٕ[]ًَٗٞ[ََٗب ْٞ ٍَبٕ،َٗ َٞ َٗ) কছারা, 

কদারা, াভলন লঙলন কদারা to 

dangle, swing 

 ًَ ا َّٞ َٗ কদারা, কছারা, কদারও 
dangling, swinging, pendulum 

َْٝ ُٝ ،ََٗب  ً ْٞ َطََٗبُػ ٌُ اِه٣ْ َٞ َٗ ًَ  
লরলঔলঘঢ ফাধায  (াণয) 
sarcophagus 

ََٗ ًَ ب  ভানুল people 

 

ٍََوََ ْٞ  বকন্নয য়া to]ٍٗٞو[ََٗ

form a fistula (ٗبٍٞه) 

 

ََُ َٝ  III ছকডা ওযা, দাঙ্গা [ُٗٞ[ََٗب

ওযা , ছাডু কদয়া, কঔরা to fight 

in groups, to bursh 

ََّ ْٞ خ ََٗ  ঝাআপলয়ট জ্বয typhoid 

fever 

ََّ َٝ َ٘ب خ َُٓ  দাঙ্গা, রডাআ skirmish, 

encounter 

َْ٣ ِٝ َ٘ب َٓ ،  ٢ ِْ ٣ْ ِٝ َ٘ب َٓ َِ  নীরাব যিফডণ 
bulish purple 

 

ٍوََ ْٞ ٗ                          َٛ َّٞ ٘ٓ 
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ََٓ َْٞٓ(]ٕ[ََٗب َ٘بٓ،َٗ َٓ ،ٔ٤ِْ٘ َٓ ) এলডলয় 

ঘরা, রায়ন ওযা, ঙর ওযা, 

লঙলন ঝানা to avoid, to evade, 

dodge, draw back (ٖػ)  

ََٓ ْٗزَب  ,VIII অলরা লনলব মায়া اِ

লবওীডণ য়া  to die down lamp, 

to grow dim, disperse 

ََٗ َٓ ْٞ  ফনয কাধা, wild ass 

َْ٤ِ٘ َٓ ،  ٓ َ٘ب َٓ َٔ  লযায, ঘাঢুযী, ঙর, 

রায়ন, avoidance, evasion, 

escape 

 

ََٛ َْٞٛ(]ٕ[ََٗب َٗ) ছুলরলয় যাঔা, কলচ্ছঢ 

যাঔা, দাভ কনয়া, লনবণ যীর 

ওযা, to hang, entrust, to charge, to 

make dependant (ة٠َٛ)  

ََٛ َّٞ َٗ II ছুলরলয় যাঔা, কলচ্ছঢ যাঔা, 

দাভ কনয়া, লনবণ যীর ওযা, to 

hang, entrust, to charge, to make 

dependant (ة٠َٛ)  

ََٛ  ,IV ছুলরলয় যাঔা, কলচ্ছঢ যাঔা أََٗب

দাভ কনয়া, লনবণ যীর ওযা, to 

hang, entrust, to charge, to make 

dependant (ة٠َٛ)  

ٛ َطَََٗ ا َٞ ْٗ َ ٛ ،َأ َٛ ٤َِٗب ْٞ  যলঢ, ংমুি, 

জ্জীওযড, দও, ম্মালনয ঢওভা 
suspended, attached, decoration 

 َٜ ٛ َط٤ََْٗ   ফড যিনারী aorta ٤َِٗب

ََ٘ َٓ َٛ ب  কম স্থালন লওঙু ছুলর যাঔা 

য়, ফস্তু, স্থান (ঘচ্চণ ায), 

অশ্রয়স্থর, কনাঙ্গয (অায) 
place where things are suspended, 

object , butt (firing, mokery), anchor 

 َٛ ُّٞ  ালঔ লফলল, ঢাাঁঢী ালঔ رََ٘
weaverbird 

َُ٘ ََْٓٞ َٛ  লনবণ যীর, ঢণ মুি 

dependant, conditional (ة) 

ََ٘ ُٓ َٛ َّٞ  লফশ্বস্ত, কলচ্ছঢ, লনমুি, 

দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত  entrusted , 

commisioned, in charge of (ة)  

 َٛ َ٘ب ُٓ  লফশ্বস্ত, কলচ্ছঢ, লনমুি, 

দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত  entrusted , 

commisioned,in charge of (ة)  

 

عََ ََّٞ  II কশ্রনীফদ্ধ ওযা, লফলক্ষপ্ত [ٗٞع[ََٗ

ওযা, লযফঢণ ন ওযা, ফালযও 

লযফঢণ ন ওযা, to classify, 

  ٗٞمََ         ٗٞعَََ
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diversify, change, change 

eexternally 

عََ َّٞ  ,V লফলবন্ন কশ্রনীয য়া رََ٘

লফলক্ষপ্ত য়া, লফলবন্ন যওভ 

য়া, চটির য়া to be of 

various forms, to be manofold, 

diverse, complex 

اع ََطَََٗ َٞ ْٗ َ ع أ ْٞ  প্রওায, যওভ, ধযন, 

প্রচালঢ, প্রণা, ঈায়, অঘযন, 

ওায়দা, কঞন, স্ববাফ, ঘলযত্র, গুড, 

কশ্রনী kind, sort, type, varieties, 

way, manner, mode, fashion, form, 

nature, character  

 َٕ َػب ْٞ َٗ লওঙু, াভানয, লওঙু দযূ, 

লওঙু লযভান, ফরলঢ ককলর, কমভন 

লঙর some what, a little, to a 

certain eextent, in some measure, 

so to speak 

ِػ٢َ ََٗ ْٞ  স্ববাফ ম্পলওণ ঢ relating to 

nature 

َْ٣ ِٞ ْ٘ غَ رَ  লযফঢণ ন, ফদর, ুনলনভণান 
change, alteration, modification 

ََّٞ ع رََ٘   তফলঘত্র, লফলঘত্র, লফলবন্ন, 

লফলফধ, ওলঢয়, লফলবন্ন, চটির 
ddiversith, diverse, vvarious, 

miscellaneous, sundry, complex 

ََ٘ ُٓ ادَطَ َّٞ َ٘ ع ُٓ َّٞ নবন্ন, লফলবন্ন, ফহুভালত্রও 

diffeeent, manifold, complex 

ػبد ِ ّٞ زَ٘ زََََُ٘ٓ ُٓ ع طَ ِ ّٞ  তফলঘত্র, লফলঘত্র, 

লফলবন্ন, লফলফধ, ওলঢয়, লফলবন্ন, 

চটির diversity , diverse, vvarious, 

miscellaneous, sundry, complex 

ػََ ِ ّٞ زَ٘ بدُٓ  লবন্ন, লবন্ন, লভলশ্রঢ, 

চকালঔঘুলড miscelany  

 

َْٞف،٤ََْٗق(]ٕ[]٤ٗق،َٗٞف[ََٗبفََ َٗ) ঈাঁঘু 

য়া, ঈন্নঢ লয়া, ভলভালিঢ 

য়া, লণিভ ওযা, লনও দযূ 

মায়া, to be high, exalted, to 

exceed, be more than 

 II কফী মায়া, লনও দযূ ٤ََّٗقََ

মায়া, লঢিভ ওযা to go 

beyond, to exceed 

 IV কফী মায়া to go beyond أََٗبفََ

بفَ ََٗ  কচাাঁয়ার (নাঙ্গর, কাডী) 
yoke, 

َْٞ َطََٗ اف  َٞ ْٗ َ فَ أ  লঢলযি, ঈদ্রৃতৃ্ত, 

ফলষ্ট,  excess, surplus 

  ,লঢলযি, ঈদ্রৃতৃ্ত, ফলষ্ট ٤َِّٗقَ 

excess, surplus 
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خ ٤ََبكَََِٗ  ভত্রৃ, ভাভলভ, তফলষ্ট 
Excellency, Eminence(title) 

٤ِْ٘قَ  ُٓ  ঈাঁঘু, রম্বা, ভৎ , ভুচ্চ, 

ঈন্নঢ, লফলষ্ট, ঘভৎওায high, tall, 

lofty, exalted, outstanding, 

excellent  

 

مَََ،ر٤َََّ٘نََ َّٞ  V ঔুাঁঢঔুাঁলঢ রুলঘ [ٗٞم[َرََ٘

ম্পন্ন য়া  to be fastidious 

 (ك٢)

ٍَْ مََاِ َٞ ْ٘ زَ  X লঘনলঢ বূর ওযা to 

mistake  

َطََٗبهََ م  ْٞ ُٗ، ٤َِٗبم  ، خ ََٗبهَبد   স্ত্রী ঈঞ she-

camel 

٤ِّنَ ََٗ  ঔুাঁঢ ঔুাঁলঢ, choosy 

ََٞ ْٗ َ ىَ أ  কফাওা, ভুঔণ, কফকুফ, ভূঢ় 
foolish, silly, stupid 

 

ٍََ ٍَْٞ(َ]ٕ[ََٗب َٗ) দান ওযা, কদয়া, 

ুযষ্কায কদয়া, ঈায কদয়া 
to donate, to give, to bestow 

ٍََ َّٞ َٗ II  চণ ন ওযলঢ কদয়া, 

যফযা ওযা, কমাকান কদয়া, 

অনা, ভণন ওযা to let obtain, 

give, afford, yield 

ٍََ َٝ  III কদয়া, প্রদান ওযা, ণড َٗب

ওযা, লঢিভ ওযা, ঈায 

কদয়া, ম্প্রালযঢ ওযা, কফা 

ওযা, স্তান্তয ওযা, লফঢযন ওযা 
to give, pass, present, offer, 

extend, serve, deliver (٠ٍََٛٙ) 

ٍََ َٝ  ,VI কৌাঁঙা, কনয়া, গ্রন ওযা رََ٘ب

ায়া, চণ ন ওযা, ঔায়া, কফয 

ওযা, অযন ওযা, ায়া, ধযা, 

হৃদয়ঙ্গভ ওযা অলরাঘনা ওযা, 

ওাযফায ওযা, ম্প্রাযন ওযা, 

ন্তবূণ ি ওযা, কৌাঁঙা to reach, 

take, accept, rreceive, obtain, eat, 

derive, obtain, grasp, discuss, 

extend, reach ( ٠َٖٛٓ) 

َْٞ َطََٗ  ٍ ا َٞ ْٗ َ ٍَ أ  ঈায, ঈায় ণ, 

অঘযড, ধযন, ঘর, ঢাাঁঢ, ভালরয 

বাডা, ভার gift, way, manner, 

mode, fashion, loom, freightage, 

freight 

ََٞ َٗ ٍَ ا  ঈায, নুগ্র, রাব, ঠিও, 

অলযালঢ, এওঝা ওাচ gift, favor, 

benefit, right, incumbent, a duty 

ََٞ ْ٘ ِٓ ،  ٍ ا َٞ ْ٘ ِٓ ٍَ  ঢাাঁঢ, ঢাাঁঢওর loom 

(]ف[َٗبّٗ٘ٞ،٤ٓبّ          ٤ِّٗنَ   ) 
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 ٍَ ا َٞ ْ٘ ِٓ  ঈায় ণ, অঘযড, ধযন, 

দ্ধলঢ, প্রলিয়া, কঞন way, 

manner, mode, fashion, method, 

procedure, form 

ََُ َٝ َ٘ب خ َُٓ  ঈলঠৌওড, প্রদান, স্তান্তয, 

লফঢযন, presentation, offering, 

handing over 

ٍَ رَََ٘ َٝ ب  অায গ্রন, ঔান, 

ানওযড, গ্রন, ধাযড, ধাযনক্ষভঢা 
taking food, eating, drinking, grasp, 

receptivity 

زَََ٘ ُٓ ٍَ ِٝ ب  গ্রনওাযী, দঔরওাযী, 

ধাযডওাযী, কমাকালমাকওাযী, 

ংফাদদাঢা , taking, seizing, 

grabbing, communicating, 

communicant 

زَََ٘ ُٓ ٍَ َٝ ب  চণ নলমাকয, চরবয, 

নাকালর, চণ নলমাকযঢা, প্রাযঢা, 

নাকার, লযয, ফযালপ্ত, attainable, 

available, with in reach, reach, 

availability 

َْٞ َُُٞٗ،ٕ ْٞ ُُ َٝ ٤َُِْٖطََٗب ا َٞ َٕٗ  ভালরয  

বাডা, ভার freightage, freight 

 

ََّ ٤َِٗبّ(]ف[ََٗب ،ّ ْٞ َٗ ) খুভালনা, লফঙানায় 

মায়া, খুভালঢ মায়া, প্রলভঢ 

য়া, ান্ত য়া, ওভণনয য়া, 

ফ য়া, ফলরা ওযা, ফাদ 

কদয়া, বূলর মায়া, এলডলয় 

মায়া, লঘন্তা ওযলঢ ফযণণ য়া, 

ুনঃলনলশ্চঢ ওযা, গ্রন ওযা, 

ম্মলঢ কদয়া, অস্থা যাঔা to 

sleep,to go to bed, to be calm, be 

inactive, be numbed, to neglect, 

reassured, accept, trust 

ََّ َّٞ َٗ II খুভ াডান, লফঙানায় 

কায়ান, জ্ঞান ওযা, খুভ াডান 
to make sleep,to anaesthetize, to 

pit to sleep 

ََّ  IV খুভ াডান, লফঙানায় أََٗب

কায়ান, জ্ঞান ওযা, খুভ াডান 
to make sleep,to anaesthetize, to 

pit to sleep 

ََّ َّٝ  VI খুলভয বান ওযা , অস্থা رََ٘ب

যাঔা, to pretend to be asleep,trust 

ََّ زََ٘ب ٍْ  X খুভালঢ কদয়া, ম্মঢ اِ

য়া, কভলন ঘরা, লফশ্বা ওযা 

লনবণ য ওযা, ূনঃলনলশ্চঢ য়া, 

ّٞٗ                         ّٞٗ 
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কওৌলর কনয়া, ন্তুষ্ট য়া to 

let to sleep, comply, trust, depebd, 

rely, be reassired, to accept, to be 

content (َٙا٠ٍََُة) 

ََٗ َّ ْٞ  খুভ, ঢন্ধা sleep, snooze 

َْٞ َٗ َ٢ ِٓ  খূভ ম্পলওণ ঢ pertaining to 

sleep 

ََٓ ْٞ خ ََٗ  খুভ, ঢন্ধা ssleep, nap 

 َّ ا َّٞ َٗ লনদ্রা মায় কম, sleeper 

ََٓ َٞ خ َُٗ  কম কফী খুভায় sleeper, 

one sleeps much 

 َّ ْٝ  ,লনদ্রা মায় কম, ান্ত খুভ َُٗئ

কদযীলঢ কালত্রাত্থাড ওাযী, sleeper, 

sound sleep, late riser 

ََ٘ َٓ بدَطَ َٓ َ٘ب َٓ َّ ب  স্বপ্ন dream  

ََ٘ َٓ َّ ب  খুলভয  চায়কা, য়নওক্ষ, 

য়নারয় (লমৌণ)  pplace to 

sleep, bedroom dormitory  

َْ٣ ِٞ ْ٘ َْ ر  খুভ াডান, লঘঢনওযড, 

ফওযড, ভলম্মান, লম্মান 
lulling to sleep, anesthetization, 

hypnosis, hypnotism 

ّ َطَ ٤َِٗب َ، ّ َّٞ َُٗ، ْ َّ٤َُٗ، ّ ا َّٞ َُٗ، ّ َْ ٤َََُّٗٗب بِئ  কম 

খুভায়, লনদ্রাফস্থায়, াড, ফ, 

ান্ত, ালন্তূডণ যাঢ sleeping, 

asleep, numb, benumbed, calm, 

peaceful night 

بد َٓ ِ ّٞ َ٘ َّ طََُٓ ِ ّٞ َ٘ ُٓ  খুভ াডালন, 

লনদ্রাওলণও, কঘঢনানাও, লম্মাও, 

sleep inducing, somniferous, 

soporific, narcotic, hypnotic بد َٓ ِ ّٞ َ٘ ُٓ  
এওঝা খুাডালন, এওঝা লনদ্রাওলণও 
a soporific, sonmiferous 

 

ََٕ َّٞ ََٗ]ٕٞٗ] II লব্দয কলল নুন 

কমাক ওযা (গ্রা) to provide 

nunnation (gram) 

إَطََُٗ َٞ ْٗ َ َٗبد،٤ََِْٗ٘بَٕ،َأ َْٞ َٕ ْٞ ُٗ  নূন  

ক্ষলযয নাভ name of the letter 

nun   َٕ ا َٞ ْٗ َ،َأ  ٕ -٤َِْٗ٘ب  ফড ভাঙ, লঢলভ 
large fish, whale 

َِٗ ْٞ َُّٗ٢  নুলনয অওালযয ভঢ, ঘাাঁলদয 

ভঢ, shaped like a nun, crescent 

shaped 

ََٗ ْٞ خ َُٗ  কালরয  কটা, dimple in the 

chin 

 َٖ ٣ْ ِٞ ْ٘ َ  নূনমুি ওযড (গ্রা) ر
nunnation (gram) 
٤ٗو                                            ٗٞٙ
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ََٙ َّٞ ََٗ]ٙٞٗ] II ঈলয ঞান, ঈাঁঘু ওযা, 

প্রংা ওযা, ঈদৃ্ধঢ ওযা, কচাড 

কদয়া, ঈলিঔ ওযা, আলঙ্গঢ ওযা, 

অবা কদয়া to elevate, rraise, 

prsise, exrol, to cite, to stress, to 

refer, to hint, imply 

َْ٣ ِٞ ْ٘ ٚ َر  স্তুলঢফাদ, প্রংা, ঈলিঔ, 

ঈলিঔওযড, প্রঙ্গ, আলঙ্গঢ, আাযা 
tribute, praise, mentioning, 

mention, reference, hint, 

 

ََٟٞ ٟ(]ٗ[]ى١ٝ[ََٗ ًٞ ٤ََِّٗخ،َٗ اح، َٞ َٗ) লনয়ঢ 

ওযা, প্রস্তাফ ওযা, লযওল্পনা ওযা, 

ভন ঠিও ওযা, ভাধান ওযা, 

লনলশ্চঢ ওযা, নুলস্থঢ ণাওা, 

ঘলর মায়া  to intend, ppropose, 

be in mind, resolve, determine, be 

absent, to go away (ػ٠َََٖٖٛٙٓ) 

ََّٞ َٟٗ  II লফডালরয ব্দ ওযা to 

miaow, cat 

ٟ َٝ  III ত্রুঢা ওযা, ত্রুবাফান্ন َٗب

য়া, ড মায়া, ত্রু ফলর 

কখালডা ওযা to make enemy, to 

be hostile, to declear enemy (٠َٛٙ)  

ََٞ ْٗزَ ٟاِ  VIII প্রস্তাফ ওযা, ভনস্থ ওযা 

to intend, to propose (٠ٛ)  

ََٟٗ ًٞ  দযূফত্তীঢা, দযূত্রৃ, কন্তফযস্থর, 

remoteness, distance, destination 

ََٟٗ ًٞ  কঔচলুযয ফীলঘ, পলরয াাঁ, 

লরা date pits, fruit core, kernels, 

stones 

ََٞ ٣َبدَطََٗ َٞ اح ََٗ  কঔচলুযয ফীলঘ, পলরয 

াাঁ, কওন্ধ স্থর, কওন্ধলফন্ন,ু 

অনলফও কওন্ধ, শুরুয স্থান date 

pit, fruit core, core, central point, 

atomic ncleus, starting point  

ََٗ َ١ ِٝ َٞ  াযভানলফও লফলয়ও 
relating to nuclear physics 

ََٗ َ٢  ঘলফণ fat 

ا٣َب،٤َِّٗبدَط٤َََِّٗ َٞ خ ََٗ  লবপ্রায়, ঈলদ্দয, 

লযওল্পনা, ঙ্কল্প, আচ্ছা, প্রফডঢা, 

কছাাঁও, অগ্র intention, design, 

purpose,plan , determination, will, 

tendency, inclination 

 

َ،٢َْٗء (ََ]ٗ[]٢ٗء[ََٗبءَ  ء  ْٞ  (٤َُُٗٞءح ،٤ُُٗ

ওাাঁঘা য়া, যান্নাওৃঢ,যাাঁধা to 

be raw, uncooked 

 ٤ََََََََََََََََََََََََََٖٗ                          ٤ٗي
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َْ٢ِٗ ، ءَ ٢ِٗ   ওাাঁঘা, াওা নয় এভন, 

সু্থর (চন) raw, unripe, 

gross(weight) 

َطَََٗ ٤َْٗبة  ،أَ ة  ْٞ بةَ أََٗب٤ِْ٣ُت،٤َُُٗ  কুকুলয 

দাাঁঢ, ঈলযয ভালডয দাাঁঢ, 

লস্তদন্ত, লফলদাাঁঢ (া) canine 

tooth, eyetooth, tusk, fang 

َطَََٗ ٤َْٗبة  ،أَ ة  ْٞ ُ٤ُٗ، بةَ ٤ِْٗت   ফৃদ্ধ স্ত্রী ঈঞ 
old she-camel 

زَََ٘ ٤َّؼَ ُٓ  ভৃঢ deceased 

َط٤َِْْٗ٤َِٗوَََ ٤َْٗبه  ،أ  ٕ وَ ا  কচাাঁয়ার (নাঙ্গর, 

কাডী) yoke 

ح ٤َِْٗوََ  দাাঁলঢয ভালড gums 

ىَ ٤ََٗبِىُىَط٤ََْٗيََ  ঈল্কা, ফণা shooting 

star short lance  

 َٔ ٤َْٗ চারু poroupine, urchin 

 

 কমৌন ঙ্গভ ওযা (٤َْٗي(َ]ٗ[ََٗبىََ

to have sexual intercourse (ٛب) 

 

ََ٘بٍ(]ف[]٤ََٗ[ٗبٍ َٓ ،ََْ٤َٗ) রাব ওযা, 

চণ ন ওযা, দঔর ায়া, ংগ্র 

ওযা, পর য়া, প্রবালফঢ ওযা, 

ক্ষলঢ ওযা, to achieve, obtain, 

attain, get possession, procure, 

succeed, affect, to caise ddamage, 

harm (ٍََٖٓ٠ٛ) 

ٍََ  ,IV ায়ালনা, ংগ্র ওযা أََٗب

ায়া to let obtain,to procure, get 

َْ٤َٗ ََ  লবকভন, াপরয, চণ ন, 

অনুওরয,  obtainment, attainment, 

acquisition,  

 ٍَ َ٘ب َٓ  লবকভন, াপরয, চণ ন, 

অনুওরয,  obtainment, attainment, 

acquisition,  

ََٗ ََ بئِ  লধওাযী, চণ নওাযী, কম 

ায়, রাবওাযী, লফচয়ী, রাব, 

ভুনাপা, চণ ন, অীফণাদ acquirer, 

earner,obtainer, gainer,winner, 

benefit, gain,boon 

 

َََ َّ٤َٗ[٤َٗ ] II যং ওযা (নীর) to 

dye 

َْ٤ِٗ ، ََ ٤ََِْٗخَ   নীর, কাঙ indigo plant 

ََّ٤َ٘ ُٓ ََ  কফগুলন নীর যলন্চঢ dyed 

with indigo 
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َََ َّ٤َٗ[٤ََٗ] নীর নলদয ালন ভালঞ 

প্রফালঢ ওযা to channel Nile 

water onto field 

َا٤ََُّْ٘  নাআর নদ the Nile 

َِِْ٢َ ٤ِٗ  নাআর নদ ম্পলওণ ঢ relating 

to Nile 

َْ٤٤ِ ْ٘ ََ رَ  ভাটি নযভ ওযা (লাঁঘ) 
alluviation of soil 

ظَ ٤ََِِْٗ  লনর কাঙ indigo  

كَوَ  ْٞ ُِِٗ দ্ফপুর water lily 

 ভা mother ٤َِْٗ٘خ َ

****×******  
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  "ه"
ফডণভারায  ঙালব্বঢভ ক্ষয (َ

َََٛبئَبدَطَ ٛبء  ) 

 অশ্চমণলফাধও ফালওয 

ব্দয কলল ফযাফহৃঢ য়,     

শুরুলঢ          َ-َ)ا َٝ )رَب،  ََََ

َْٙ،٣ََبَأَثَزَبَْٙ َََ٘برَب اََؽ َٝ   লও 

দয়া!  অভায লঢা! 

 লব্দয কলল ম্মন্ধূঘও 

ফণনাভ (possessive 

pronoun) লালফ মণাঃ َٙ

ُْٛ  ঢাায ঢাালদয ،ٛب،َ
His, Her, Theirs 

 নাভ ুরুললয ফণনাভ 

রুল লব্দয ূলফণ অল 

(prefix) মণাঃ َ٢َ ِٛ ، َٞ ُٛ

ََّٖ ُٛ ،ُْٛ ُٛٔب، ،      

 লব্দয (লফললয,লিয়া) 

কলল  postfix  লালফ - 

ََٙ،ٛب،َ ّٖ ٛ،ُْٛ  

 লনলদণও লালফ 

ফণনালভয ূলফণ ফল-    

َٛنَإ،َ َٛنَاَىَطَ َِٛنٙ،َ َٛنَا،

َٛب ُٛٞاَلِءى،َ ُٛٞاَلِء،َ  

 লণয যপ রুল 

ফযাফহৃঢ – َٛبَهللا  অিায 

ণ By Allah 

 ! কদঔ! ঔালন! Look ! thereها

 অভালও/ অভালদয َهاتُْوا ج هاتِ 

দা! অভালও কলঢ দা! Give 

me/us! Let me have!  

 ভলরা, স্ত্রী করাও َهَوانِم  ج َهانُم  
lady, woman 

  ً  ভলরায ভঢ, নাযী َهَوانِِم

ংিান্ত femanine 

 

 َ  াললঢ কপলঝ ডা to burst َهؤَْهؤ

into laughter 

 

ٌْب،َهبُْوب،َهّب(]ن[ َهبَّ   ঘরলঢ (َهبِ

শুরু ওযা, গ্রয  য়া, 

অিভন ওযা, াভরালনা, ফঢযন 

ওযা, গ্রয য়া, ওযলঢ শুরু 

ওযা, দ্রুঢ মায়া, ঈঞা, লফলদ্রা 

 مهاب  ج مهب                              ٙ
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ওযা, প্রফালঢ ওযা (ফাঢা) 

কচণ ন ওযা (ছড), অগুন ধযা, 

ফাঢাল কন্ধ অা to start 

moving, to approach, embark, 

proceed, wake up, revolt, blow, 

break up, rage (storm), drift 

 II লফদীডণ ওযা, ওালরছুলর লদলয় َهبَّبَ 

ওার ওযা, লফশ্রী দাক ওযা, to 

tear, blacken with soot, to botch 

 IV চাকান, to awaken أََهبَّ 

V লঙাঁ تََهبَّبَ  লড মায়া to be torn 

 ,ছাঝা, কঘাঁঘাআয় ঈঞা gust َهبَّة  

squall 

 কু্ষদ্র ধূলরওডা fine dust َهبَاب  

 ওালরছুলর soot, smut ِهبَاب  

 ছলডা ফাঢা, ছড strong َهبُْوب  

wind, gale 

 প্রফা (ফাঢালয) ُهبُْوب  
blowing  

 কম স্থান কণলও ফায়ু َمَهاب  ج َمَهب  

প্রফালঢ, ফাঢা প্রফালয দাও, 

দভওা ায়া place where from 

wind blows, direction of wind, draft 

 

 ,কপলর কদয়া (َهْبت( ]ض[ َهبَتَ 

ভাটিলঢ কপরা, to knock out, to 

throw to the ground 

ٌْت    ,ঢা, লনযা, দফুণর লঘলত্তয َهبِ

ওাুরুললঢ, ক্ষীডফুলদ্ধম্মঢ 
despondent, faint-hearted , 

cowardly 

 

 লঙন্নলবন্ন ওযা (َهْبر( ]ن[ َهبَرَ 

(দাাঁঢ লদলয়) ,ওঢণ ন ওযা to 

mangle, to cut, carve 

 ালডয ভা boned meat َهْبر  

 ভাংলয ঝুওযা piece of َهْبَرة  

meat 

ٌَْرة     ালয়না hyena ُهبَ

 

 ,চভা ওযা (َهْبش( ]ض[ ]ن[ َهبَشَ 

ংগ্র ওযা, দঔর ওযা, ধযা to 

gather up, gather, ccollect, seize, 

grab, clutch (ب هى)  

 ,ফঢযন ওযা (َهبُْوط(]ن[]ض[ َهبَطَ 

লনলঘ নাভা, লড মায়া, টুলফ 

মায়া, ধ্বল মায়া, ফঢযন 

ওযা (লফভান), শুলওলয় মায়া, 

 هبط             هبت   
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প্রলভঢ য়া, দাভ ওভা, মায়া, 

অা to descend, go down, come 

down, fall down, land, sink, to lose 

weigt, collapse, to drop (prices, to 

go, come  

 ,IV ফঢযন ওযান, টুফান أَْهبَطَ 

নাভান, লনলঘ াঞান, লনলঘ কপরা, 

দাভ ওভান, অা to cause to 

descend, to sink, bring down, take 

down, throw down, to lower (price), 

to come (هى ه)  

 ,হ্রা, ওভওযড, ওভ, ফনলঢ َهْبط  

reduction, lowering, decrease, 

diminution 

 ,ফঢযড, ক্ষয়, ফনলঢ َهْبَطة  

ঢন,হ্রা, লনম্নঘা descent, 

decline, fall, drop, depression  

 ,টুফন্ত, হ্রা, ঢন, ফনলঢ ُهبُْوط  

ফঢযন, ওভওযড, হ্রাপ্রালপ্ত, 

ওভ,দফুণরঢা, লম্রয়ভানঢা, ভন্না, 
sinking, fall,drop, decline, descent, 

diminution, rreduction, decrease, 

weakness, slump 

 ,ঠার, ঢন, ঔাাঁডা ফাাঁধ َهبُْوط  

ধাপ্পাফালচ slope, drop, cliff, bluff  

ٌْط    ,ওৃওায়, ওৃ, ফ, দফণর َهبِ

চযাচীডণ emaciated, skinny, 

enervated, worn out 

ٌُْط ج أُْهبُْوَطة    যাযাুযঝ أََهابِ
parachute 

 ,ডায স্থান َمَهابُِط ج َمْهِبط  

বঢযন স্থান, ডন, ডা, কপাঝা, 

ঈৎস্থান, চন্ স্থান, কদারনা 
place  of a fall, landing place, 

falling, fall, drop, place of origin, 

place of birth, cradle 

 ফঢযন ওাযী, কম লড, কম َهابِط  

টুলফ, টুফন্ত  descending, 

fallingng, sinking 

 ,ওৃওায়, ঘভণ ায, াড مْهبُْوط  

চযালচডণ emaciated, skinny, 

enervated, worn out 

 

 কাওাঢ য়া (َهبَل( ]س[ َهبِلَ 

(ুলত্রয চনয ভালয়য) , to be 

bereaved 

 V ফাষ্প ককাচর ওযা to take تََهبَّلَ 

avapor bath 

ج هتْر  أهتار                                            هابِط    
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 VIII ুলমাক কনয়া, ঈওায اِْهتَبَلَ 

ওযা, ঘিান্ত ওযা, to take 

advantage, avail, to intrigue   

এও রম্বা ওওণ ِهبَل     ভানুল a 

tall husky man 

ٌْل    ,লনলফণাধ, কফাওা dolt, dullard َهبِ

fool 

 ল্পফুলদ্ধ ُهْبل  ج َهبََُلُء م أَْهبَل  

ম্পন্ন, দফুণর ভনা, চডফুলদ্ধ, কফাওা 
dim-witted, weak-minded, imbecilic, 

idiotic 

  স্ত্রী কমৌনাঙ্গ vagina َمَهابُِل ج َمْهبَل  

  ً স্ত্রী কমৌনাঙ্গ ম্পলওণ َمْهبَِل ঢ 
relating to vagina 

 দ্রুঢকাভী fast ِمْهبَل  

 ,কফাওা, চডফুলদ্ধয, লনলফণাধ مَمْهبُْول  

কফাওা dolt, dullard, fool 

 কখঈ কখঈ ওযা, to ]هبهب[ َهْبَهبَ 

bark 

 ভযীঘীওা, দ্রুঢ, দ্রুঢকাভী َهْبَهاب  
mirage, swift, nimble  

 

 ফাঢাল ঈডা (َهْبو(]ن[]هبو[  َهبَا

(ধুরা, ধুভা), ারান, ঙুটিয়া 

মায়া to rise in the air, to run 

away, bolt 

 ধূরায কুন্ডলর, াও َهبََوات ح َهْبَوة  
swirl of dust 

 কু্ষদ্র ধূরা, ঈডন্ত أْهبَاء  ج َهبَاء  

ধূলরওডা fine dust, floating dust 

particle, 

 ধূলর ওডা, লঢ কু্ষদ্র ফস্তু َهبَاَءة  
dust particle,mote, molecule 

 

 ঝুওযা ঝুওযা ওলয (َهتْر(]ض[ َهتَرَ 

কঙাঁডা to tear to pieces (هى) 

 III ভান ওযা, কারাকালর َهاتَرَ 

ওযা, to abuse 

 IV কঙাঝ ভলনয য়া to أَْهتَرَ 

become feeble minded 

 VI এলও যলও কদালালযা تََهاتَرَ 

ওযা, যষ্পয লফলযাধী য়া to 

revile each other, to be 

contradictory 

 X দালয়ত্রৃীন য়া, ওভ اِْستََهتَرَ 

গুরুত্রৃ কদয়া, ফজ্ঞা ওযা, 

ঈা ওযা to be careless, to 

give littke importance, to disdain, to 

ridicule,  
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ج هَ  تْر  أَْهتَار   অলফারঢাফর ফরা, 

লশু ুরব ওণা, লভণযা ওণা, 

ঢয drivel, childish talk, lie, 

untruth, falsehood 

 দফুণর ভনা, ক্ষীডভলঢ feeble ُهتْر  

minded, dotage 

 ,ফযাফায َمَهاتََرات ج َمَهاتََرة  

কুফঘন, ওঝুফাওয, ভান, abuse, 

revilement, insult – َمَهاتََرات  
ছকডা, ওর  wrangle,quarrel 

 ভুওালফরা (এও যওভ تََهاتُر  

ঢলণযয) confrontation of similar 

evidence 

 ,াফধানঢা, লঘন্তাশুনযঢা اِْستِْهتَار  

ংমঢঢা, ঘরঢা, ঈদ্দাভ, 

রাম্পঝয,ফজ্ঞা recklessness, 

thoughtlessness, unrestraint, 

licentiousness, disdain 

 প্ররা, ফালচ ওণন, লশুয ُمْهتَر  

ভঢ ফৃদ্ধ ভানুল  driveling, 

raving, childish old man 

ঢওণ ُمْستَْهتِر   , াফধান, ঈদ্দাভ, 

ঘীন্তাীন, দালয়ত্রৃীন, ংমঢ, 

ফলঢীন hheedless, 

careless,reckless, thoughtless, 

irresponsible, unrestrained 

 ,ন্ধবালফ লনলফলদঢ ُمْستَْهتَر  

কভাগ্রস্ত blindly devoted, 

infatuated (ب) 

 

 ফাওফাকুভ (َهتَاؾ،َهتْؾ(]ض[ َهتَؾَ 

ওযা, লঘৎওায ওযা, অনলন্ন 

লঘৎওায ওযা, চয়ধ্বলন ওযা, 

প্রংা ওযা, ফযঙ্গ ওযা, লঙ লঙ 

ওযা, ঈচ্চপ্রংা ওযা  to coo 

(pigeon), to shout, to shout with 

joy, aacclaim, applaud, jeer, boo, to 

extol 

 VI এলও যলও লঘৎওায تََهاتَؾَ 

ওলয ঈৎা কদয়া to shout 

encouragement each other 

 লঘৎওায , ওান্না, shout, cry َهتَفَة  

 ,লঘৎওায , ওান্না ُهتَافَات ج ُهتَاؾ  

অনলন্নয লঘৎওায , প্রংা, ঈিা, 

shout, cry, exclamation of joy, 

cheer 

 লঘrওায ওাযী, কম কচালড َهاتِؾ  

টালও shouting, calling loudly- 

 هتن                                                 هتر
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 ,কঝলরলপান, ভাআও, লঘrওায َهَواتِؾ  

ওান্না telephone, l speaker, 

shouts, cries 

  ً  কঝলরলপান লফলয়ও relating َهاتِِف

to telephone 

 

লঙাঁ (َهتْن(]ض[ َهتَنَ  লড কপরা, দণ া 

কঔারা, অলফষ্কায ওযা, প্রওা 

ওযা, ঈদ্ঘাঝন ওযা, ভমণাদাানী 

ওযা,  ধলণন ওযা to tear apart, to 

unveil, discover, disclose, reveal, 

disgrace, rape 

II লঙাঁ َهتَّنَ  লড ঝুওযা ওযা to tear to 

shreds 

V লঙাঁ تََهتَّنَ  লড মায়া, প্রওালঢ 

য়া, ভালনঢ য়া, ধললণঢ 

য়া, রজ্জাীন য়া to get torn, 

to be eexposed, be disgraces, 

raped, shameless  

VIII লঙাঁ اِْهتَتَنَ  লড মায়া, প্রওালঢ 

য়া, ভালনঢ য়া, ধললণঢ 

য়া, রজ্জাীন য়া to get torn, 

to be eexposed, be disgraces, 

raped, shameless  

 ,লঙাঁডা, লফদীডণওযড َهتْن  

প্রওাওযড, ঈলন্াঘন ওযড, 

ঈলন্াঘন, ম্মানওযড, 

ভমণাদাানীওযড, ধলণন, 

ফরrওাযওাযী ttearing, rending, 

disclosure, exposure, expose, 

dishonouring, ddisgracing, rape, 

ravishing 

 ,ম্মানওযড, ভমণাদাওযড ُهتَْكة  

ঢন, ধঃঢন, ফভূরযায়ন 
dishonouring, disgracing, 

degradation, debasement 

ٌَْكة    ,ভমণাদা ওরঙ্ক disgrace َهتِ

scandal 

 ,রজ্জাীনঢা, জনলঢওঢা تََهتُّن  

লনরজ্জণঢা, দ্ধঢয  
shamelessness, immorality, 

impudence, insolence 

 ,ঈদ্ধঢ, লনরজ্জণ, রজ্জাীন ُمتََهتِّن  

ম্মানচনও  insolent, 

impudent, shameless, dishonorable  

 ,ঈদ্ধঢ, লনরজ্জণ, রজ্জাীন ُمْستَْهتِن  

ম্মানচনও  insolent, 

impudent, shameless, dishonorable  

 هجر                                                      هنن
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 ,বাঙ্গা (লওঙু), ঝুওযা ُهتَاَمة  

পাঝর broken off, fragment, 

breakage 

 াভলনয ُهتْم  ج هتَْماُء م أْهتَم  

দাাঁঢীন, দাাঁঢীনয having no front 

teeth, toothless 

 ফৃলষ্ট ফলণড (ُهتُْون،َهتْن( ]ض[ َهتَنَ 

ওযা, to discharge rain (sky)  

 ফৃলষ্টলফাছাআ, ফৃলষ্টলঢ ূডণ َهتُْون  

(লভখ) rain-fraugjht, heavy with 

rain 

 

ٌْج( ]ن[ َهجَّ   ,কাডা, অগুন রাকা (َهِج

দগ্ধ য়া, অগুন জ্বারান, 

জ্বরজ্বর ওযা, প্রজ্বলরঢ য়া to 

burn, be on fire, to flame, blaze, be 

ablaze 

جَ   II প্রজ্বলরঢ ওযা, নাডা َهجَّ

কদয়া, কঔাাঁঘা কদয়া (অগুলন) 
to set ablaze, stire up, to stroke  

 

 َ  কু্ষধা দযু (َهْجء،َهُجْوء(]ؾ[ َهَجؤ

য়া to be appeased, hunger 

 َ  IV (কু্ষধা) দযু ওযালনা to أَْهَجؤ

appease 

 

 ,যালঢ কচলক ণাওা (ُهُجْود(]ن[َهَجدَ 

এফাদলঢ যাঢ ওাঝান, to stay 

awake at night 

دَ   V যালঢ কচলক ণাওা, এফাদলঢ تََهجَّ

যাঢ ওাঝান, to stay awake at 

night 

 

 ঢযাক ওযা (َهْجر،ِهْجَران(]ن[ َهَجرَ 

ফাা ফদর ওযা, ৃণও য়া, 

দলূয ণাওা, ঙ্গলচ্ছদ ওযা, ফাদ 

কদয়া, এলডলয় মায়া, অত্মম্পণড 

ওযা, ঔালর ওযা, to emigrate, to 

separate, part, part company, keep 

away, to abandon, to leave, 

surrender, to vacate 

رَ   II প্রলযালঘঢ ওযা, ঢযাক ওযা َهجَّ
to emigrate, induce 

 III ঢযাক ওযা to emigrate َهاَجرَ 

 IV ফাদ কদয়া to leave أَْهَجرَ 

 VI এলও যলও কঙলড تََهاَجرَ 

মায়া, ঙ্গলচ্ছদ ওযা ৃণও ওযা 

. هجر   هجس                        



42 

লঙন্ন ওযা, desert one another, to 

part company, separate, break up 

ঢযাক, লফচণ َهْجر   ন, ৃণও, 

লযায, যলঢওযড, লপ্রয়চন 

কণলও ৃণওীওযড, ফলঘলয় কযভ 

ভয় (লদলনয) abandonment, 

leaving, separation, avoidance, 

separation from beloved  

 শ্লীর বালা obscence ُهْجر  

language 

ْجَرة  هِ   মাত্রা, ফলণ কভন, যফাল 

কভন, যলদ ফা, দরফদ্ধবালফ 

প্রস্থান departure, exit, emigration, 

immigration, exodus –  ُالِهْجَرة 
ভানফী () এয ভদীনা কভন 
the emigration pf Hazrat 

Mohammad (sm) to Medina 

লচযঢ ম্পলওণ ِهْجِري   ঢ 
pertaining to Hizrat 

اء  َهجرَ   শ্লীর বালা obscence 

language 

ٌْر    দুুলযযয কযভ midday َهِج

heat 

 ,দুুলযযয কযভ, দুুয َهْجَرة  

midday heat, noon 

 ,যফালয স্থান َمَهاِجُر ج َمْهَجر  

অশ্রয়স্থান, যডাণী ললফয, লফলদ 

কভন, ফলন্নাফস্ত, ওলরানী  place of 

emigration, refuge, sanctuary, 

settlement, colony 

 কালর, ওওঝুফাওয َمَهاِجر  
obscenities  

 লফলদ কভন emigration َمَهاِجَرة  

 ,দুুলযযয কযভ َهَواِجر  ج َهاِجَرة  

দুুয, midday heat, noon   َهَواِجر- 

শ্লীর বালা, শ্লীরঢা obscence 

language, obscenity 

 দুুয, ঘভrওায, লফলষ্ট َهاِجِري  
midday, excellent, outstanding 

 ,যদওৃঢ, যলঢ, লযঢযি َمْهُجْور  

লনচণ ন, এওাওী, ফযফায লমাকয, 

ূযাঢন, প্রাঘীড, কলওলর 
abandoned, deserted, lonely, out of 

use, obsolete, antiquated, archaic  

  লবফাী, emigrant ُمَهاِجر  

 ভদীনায লবফাীকড الُمَهاِجُرْون

(যা)  

 

 هجم                                                  هجن
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 ,ঞাr খঝা (َهْجس(]ض[ ]ن[ َهَجسَ 

ভলন য়া, ফুষ্ট স্বলয ফরা, 

লনলচ লনলচ ওণা ফরা to occur 

all of a sudden, come to mind, to 

talk to self  

 ধাযনা, লঘন্তা, ণণীন ওণা هْجس  
idea,thought, foolish thought 

 ,লঘন্তা, বাফ, ধাযনা َهْجَسات ج َهْجَسة  

লফশ্বা, বয়, ঈলদ্রৃক, ঈrওন্ঠা, 

লঙ্কাঘ, লন্ন, idea, thought, 

notion, concept, fear, anxiety, 

miving, scruple-( ََبد َْٛغ ) লনলদ্দণষ্ট 

ধাযনা, বয়, ন্ন, অঙ্কা fixed 

idea, misgiving, apprehension 

اس    দম্ভূডণ, দালম্ভও, ফডাআওাযী َهجَّ
braggart, fibber 

 ,লঘন্তা, বাফ َهَواِجُس ج َهاِجس  

ধাযনা, লফশ্বা, বয়, ঈলদ্রৃক, 

ঈৎওন্ঠা, ংলঙ্কাঘ, লন্ন, idea, 

thought, notion, concept, fear, 

anxiety, miving, scruple-  ََٞ ٌََُٛ اِع  
লনলদ্দণষ্ট ধাযনা, বয়, ন্ন, অঙ্কা 
fixed idea, misgiving, apprehension 

 ,ওভণ, অদ, ঈদ্রফ َهَجص  

টানললঝলভ  mischief, nuisance, 

horseplay 

 

 লনলযলফলর (َهْجع،ُهُجْوع(]ؾ[ َهَجعَ 

খুভান, ান্ত য়া, ান্ত য়া, 

লস্থয য়া, লনশু্চ য়া, হ্রা 

ায়া, ঢৃপ্ত ওযা (কু্ষধা) to 

sleep peacefully, to becalm, qquite, 

still, to subside, to appease 

(hunger)  

  IV লনফৃত্ত ওযা, ঢৃপ্ত ওযা أَْهَجعَ 

to appeasd hunger 

 ঢন্ধা, লছভান, কবীয খুভ َهْجعَة  
slumber 

 ,ঢন্ধা, লছভান, কবীয খুভ هجوع 

খুভ ািডান, খুভান, ান্ত য়া, 

প্রভন, দভন, হ্রা slumber, lull, 

calmimg down, subsidence, 

abatment  

 ,অফাস্থর َمَهاِجُع ج َمْهَجع  

কওায়াঝণ ায, কনালন ফালয খয 
bed room, quarters, barracks room 
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 প্রডলয়য বাফ লনলয় (َهْجل( ]ن[ َهَجلَ  

ঢাওান, to cast amorous glances 

 

 কফলক গ্রয (ُهُجْوم( ]ن[ َهَجمَ 

য়া, াভরা ওযা, কঙাাঁ ভাযা, 

অলববূঢ ওযা, ঞাৎ অিভন 

ওযা, লফডা নুভলঢলঢ প্রলফ 

ওযা, নলধওায প্রলফ ওযা, 

অিভন ওযা, ঘু ণাওা to 

attack, rush, pounce, assail, to raid, 

to enter witnout permission, intrude, 

invade, to keep quiet, (َٙػ٠ِ)  

مَ   II াভরা ওযান, অিভন َهجَّ

ওযায অলদ ওযা, to make  

attack, to order an attack (ه هى)  

 ,III  দ্রুঢ মায়া, কঙাাঁ ভাযা َهاَجمَ 

রািনা ওযা, নুপ্রলফ ওযা, 

নুনভলঢ প্রলফ ওযা to make 

attack, assail, launch an attack, 

rush, pounce, raid, assult, invade 

 (هى ه)

 IV াভরা ওযান, অিভন أَْهَجمَ 

ওযায অলদ ওযা, to make 

attack, to order an attack (ه هى)  

مَ   V ঈলয ডা to fall upon تََهجَّ

 (على)

 VI এলও অযলও অিভন تََهاَجمَ 

ওযা to attack one another 

 VII ঈলয ডা, ধ্বল ডা اِْنَهَجمَ 

(ঙাদ), বগ্নস্বালস্থযয য়া, রুগ্ন 

য়া, কঘালঔয ালন কপরা to fall 

upon, collapse, be in poor health, 

be frail 

 X ঔাযা ফরা to consider اِْستَْهَجمَ 

bad 

 ,অিভন, রািনা َهْجَمات ج َهْجَمة  

াভরা, ঈদ্রফ, লফশ্ময়, প্রঘন্ডঢা 

(ীলঢয) attack, assult, raid, 

surprise, severity 

  ً অিভড ম্পলওণ َهْجِم ঢ, 

অিভডাত্মও pertaining to attack, 

aggressive  

 প্রফর ফাঢা violent wind ُهُجْوم   

 , অিভন, রািনা, াভরা ُهُجْوم  

ঈদ্রফ, অিভডাত্মও, কফহু,ক্ষলডও 

অিভন, াভলনয দর attack, 

assault , raid,offensive, fit, 

paoxysm, forward line 

 هجو                                         هجم
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  ً  অিভডাত্মও, অগ্রাী ُهُجْوِم
offensive, aggressive  

 ,অিভড, রািনা, াভরা َمَهاَجَمة  

ুত্রাঢ  ঈদ্রফ, attack, assult, 

raid, onset 

م   َمات ج تََهجُّ  ,অিভড, াভরা تََهجُّ

রািনা  attack, assult, raid  

 ,অিভডওাযী, অঢঢীয় ُمَهاِجم  

অগ্রাী, গ্রকাভী (দর) 
attacker, aassilant, aggressor, 

forward  

 

 , বূর য়া (َهَجانَة،ُهْجنَة( ]ن[ َهُجنَ 

to be incorrect 

نَ   ,II ঙার ঙডান, ঘাভডা ঙাডান َهجَّ

লঢযষ্কায ওযা  পুলযলয়  মায়া, 

ফজ্ঞা ওযা to exoriate, fly, 

censure, ignore 

 ,X ঔাযা ভলন ওযা اِْستَْهَجنَ 

গ্রায ওযা, নুলভাদন না ওযা, 

ফালঢর ওযা to consider bad, 

disapprove, reject 

 ,বূর, ত্রুটি, দফুণরঢা, নীঘুঢা ُهْجنَة  

ীডঢা fault, defect, shortcoming, 

meanness, baseness 

انَ  انَة  ج َهجَّ  ঈঞ ঘারও camel َهجَّ

rider 

ٌْن   ٌُْن،ُهَجنَاُء،ُهُجن  ج َهِج  َمَهاِجنَة ،َمَهاِج
নীঘ, নীঘঢা, ীড, আঢয, 

ম্মানচনও, চখনয low, lowly, 

base, ignoble, mean 

ٌْنَة     ,ঈঞলদৌলডয ঈঞ َهَجائُِن ج َهِج

কূাঁ চয়ারা ঈঞ racing camel, 

dromedary 

 ,ননুলভাদন, ভণণন  اِْستِْهَجان  

disapproval, disapprobation 

 

 ,ফযঙ্গ ওযা (َهْجو،ِهَجاء(]ن[ َهَجا

ঈা ওযা, িান্ত ওযা, 

ফযঙ্গওলফঢা করঔা to mock, 

satairize, run down, to lampoon 

 (هى) II ফানান ওযা to spell َهجَّى

 III লফদ্রু ওলয ওলফঢা َهاَجى

করঔা to compose satiric poem 

  (هى) V ফানান ওযা to spell تََهجَّى

 هزٌد  ج هّدة                                هّجى
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 VI এলও নযলও ফযঙ্গ ওযা تََهاَجى
to mock each other 

 ,লযাওযড, ফযঙ্গওযড َهْجو  

দনুণাভ, লফদ্রু ঈা, ফযঙ্গ 

ওলফঢা, লফদ্রু, লনন্না ridiculing, 

defamation, mockery, satiric poem, 

satire 

ْجِوي  هَ   দনুণাভচনও, ওরঙ্কচনও, 

ভানওাযী, লফদ্রুাত্মও 
defamatory, tarnishing, satiric  

 ,উা أَْهِجٌَة  ج ِهَجاء  

ঈাওযড, লফদ্রু, ফযঙ্গাত্মও 

ওলফঢা, mockery, ridiculing, satire, 

defamatory poen (-  أَْهِجٌَة ) 

ফানানওযড, ক্ষলযয িভ, 

ফডণভারা  spelling, successive 

order of lletters,  alphabet 

  ً  অক্ষলযও, লফদ্রুাত্মও ِهَجائِ
alphabetical, satiric  

ً  ج أُْهِجٌَة  ،أُْهُجَوة    ফযঙ্গাত্মও أََهاِج

ওলফঢা, ফযঙ্গ ওলফঢা satiric 

poem, lampoon 

 ফানানওযড spelling تَهجٍ ج تَْهِجٌَة  

 ,ফানান, কুৎা ওযা َهاجٍ 

ঈাওাযী, লফদ্রুাত্মও ালঢয 

যঘলয়ঢা, ফযঙ্গ যঘলয়ঢা 
  

 বাঙ্গা, ললা, কলড  (َهّد(]ن[ َهدَّ 

ওযা, লফলচ্ছন্ন ওযা, কঝলন নাভা, 

লঙাঁডা, গুলডলয় কদয়া, ধ্বং ওযা, 

কালড ওযা, দফুণর ওযা, to break, 

to crush, to break off, tear down, 

demolish,  destroy, to sap, weaken, 

ruin 

 

ٌْد( ]ض[ َهدَّ   ,কবলঙ্গ লনলঘ ডা (َهِد

লনলঘ ডা, ধ্বল মায়া to crush 

down, fall down, collaps 

 

 দফুণর  (َهّد( ]ض[ ]ؾ[ َهدَّ 

চযাচীডণ য়া to be weak and 

frail  

 ,II হুভলও কদয়া, ওাঢয ওযা َهدَّدَ 

অঢলঙ্কঢ ওযা to threaten, cow, 

intimidate 

دَ   ,V হুভলও কদয়া, ওাঢয ওযা تََهدَّ

অঢলঙ্কঢ ওযা to threaten, cow, 

intimidate 

 هّدج                                                  هداد  
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VII লঙাঁ اِْنَهدَّ  লড মায়া, গুলডলয় 

মায়া, ডা, বাঙ্গা, কবলঙ্গ মায়া, 

ধ্বল মায়া, ধ্বং য়া, চীডণ 

য়া to be torn, be demolished, 

to fall down collapse, break down, 

be broken down, be decayed, be 

ruined  

 ,লফনষ্ট ওযড, নাভান, বাঙ্গা َهد  

ধ্বংওযড, ধ্বং perishing, 

razing, pulling down, wrecking, 

demolition, destruction 

ٌْد  ج َهدَّة    ,বাযী, ধ ওলয ঢন َهِد

ঘুডণ, heavy, thudding fall, thid, crash 

 , ভন্থযঢা, বদ্রঢা, slowness َهَداد  

gentleness 

 াণয ঘুডণওাযী rock crusher ِمَهدَّة  

ٌْد   ٌَْدات ج تَْهِد  ,হুভওী تَْهِد

বীলঢপ্রদণন, ঈস্কালন  threat, 

minace, intimidation 

 ,ধ্বং প্রাপ্ত, লফধ্বস্ত َمْهُدْود  

destroyed, demolished 

د    হুভলওদাঢা, বীলঢপ্রদণন ُمَهّدِ

ওাযী threatener, menacer 

د  ُمَهدَّ   বীঢ, বীলঢগ্রস্থ, অঢলঙ্কঢ 
threatened, menaced 

 

 ান্ত য়া, লস্থয (َهْدء،ُهُدْوء(]ؾ[ َهَدأَ 

য়া, প্রলভঢ ওযা, কণলভ মায়া 

(ছড), ণাভা, কদযী ওযা, লফশ্রাভ 

ওযা, ফস্থান ওযা, to be calm, be 

still, to abate, stop, rest, remain, 

stay 

أَ   II খুভ াডান, খুভান, ান্ত ওযা َهدَّ
to calm, lull 

 IV খুভ াডান, খুভান, ান্ত أَْهَدأَ 

ওযা to calm,lull 

 ান্ত, প্রান্ত, লস্থয َهْدة  

ালন্ত,প্রান্তঢা, লস্থযঢা  
calm,quiet, paeace, quility, stillness 

 ,ান্ত, প্রান্ত, লস্থয ালন্ত ُهُدْوء  

প্রান্তঢা, লস্থযঢা  calm, quiet, 

paeace, quility, stillness 

 ,ান্ত, প্রান্ত, লস্থয ালন্ত َهْدأَة  

প্রান্তঢা, লস্থযঢা  calm, quiet, 

paeace, quility, stillness 

 ,ান্ত, ান্ত ন, ান্তওযড تَْهِدئَة  

ালন্ত স্থান, ুলস্থযঢা, ালন্ত, অলস্ত 
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calming, quieting, pacification, 

tranquilization, appeasement , 

reassurance 

 ,ান্ত, লস্থয, ালন্তূডণ, প্রান্ত َهاِدئ  

লস্থয calm, quiet, peaceful, 

tranquil, still 

ئَات ج  ئَ ُمَهّدِ لِّ َٜ ُٓ ননয়াভও, ঈভ 

ওাযী লধ moderator, tranquillizer 

 

 রম্বা করালভয াঢা (َهَدب(]س[ َهِدبَ 

লফলষ্ট কঘাঔ য়া, রম্বা ছুরন্ত 

টারারায কাঙ য়া to  have 

long eye lashes, to have long 

drooping branches 

 ,II াড (ওালডয) রাকান َهدَّبَ 

াড লদলয় লফনযস্ত ওযা to fringe, 

to trim with fringes 

،ُهُدب    ,লক্ষক্ষ্ম أَْهَداب  ج َهْدب 

ঘকু্ষয াঢায করাভ, াড 
eyelashes, fringes 

 ,রম্বা কঘালঔয করাভয়ারা َهِدب  
having long eyelashes 

 রম্বা কঘালঔয َهْدبَاة  م أَْهَدب  

করাভয়ারা, having long eyelashes 

 ,াড, কভাডান প্রান্ত fringes ُهدَّاب  

edges, boarder 

 

 ঝরলঢ  ( ُهَداج،َهَدَجان،َهْدج(]ض[ َهَدجَ 

ঝরলঢ ঘরা, ঝরভর ওযা, কঔাাঁডান 
to walk unsteady, to totter, limp  

 II ঝরালনা to make tremble َهدَّجَ 

 V ঝরভর ওযা, ওাাঁা to تََهدَّجَ 

tremble, to shake  

 ,ঈলঞয মযা َهَواِدُج ج َهْوَدج  

াদা, ারলও কঘয়ায camel litter, 

hawdah, sedan chair 

 

ٌْر،َهْدر(]ض[ َهَدرَ   ,লননাদ ওযা (َهِد

কচণ ন ওযা, পুাঁ ল ঞা (ভুদ্র), 

হুঙ্কায কদয়া (লং), টাওা 

(কাধা, ঈঞ), ককারভার ওযা, 

লঘrওায ওযা, যাক ওযা, ফকুলন 

কদয়া, কঔাঁও ওযা, লদ্ধ ওযা, 

পুঝান, to thunder, to sirge, roar, 

bray, rage, shout, bellow, to 

bubble,boil  

 

 هدؾ                      هدج      
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 ফযণণ ( َهَدر،َهْدر( ]ن[ ]ض[  َهَدرَ 

য়া, ণণীন ঔযঘ য়া, ফযণণ 

যিাঢ য়া to be in vein, to be 

spent uselessly, be shed(blood) in 

vein 

 IV লমাকয ভলন ওযা, দৃয أَْهَدرَ 

ভলন ওযা, লমাকয ওযা, ফযণণ 

ওযা, ধ্বং ওযা to consider 

invalid, to invslidate, to foil, ruin 

  (هى)

 ,ণণীন, পরলফীন, ফযণণَهْدر

লঢুও, লনযণণও useless ,  futile 

 ,ণণীনবালফ, পরলফীনবালফ هدًرا

ফযণণ, লঢুও, লনযণণওবালফ 
uselesslu, to no avail, in vain, for 

nothing, futilely 

 ঢন, ঝরভর fall, trumble ُهْدر  

 ,মা খুলডণঢ, দ্রুঢধাফভান َهدَّار  

ভুলরধায, প্রফর, কচণ নীর, অান্ত, 

যাকী, লফকু্ষব্ধ (াকয), লঢযাি 

ালন কফয ফায ণ, ভাআর 

নুমায়ী বাডায ায  swirling, 

rushing, torential, roaring, raging, 

surging, spillway, millrage 

اَرة    চরপ্রাঢ waterfall َهدَّ

ٌْر   কচণ َهِد নীর, কচণ ন, ফীলঢ, যাক, 

ছলডা, তজঘ  roaring, rroar, surge, 

rraging, storming, uproar 

ْهَدر  مُ   লমাকয, ূনয invalid, void 

 

 ,ওালঙ মায়া (َهْدؾ(]ن[ َهَدؾَ 

লনওঝস্থ য়া, ঈলদ্দয ওযা, রক্ষয 

ফানা to be near, to approach, to 

aim (الى) 

 IV লনওঝফত্তী য়া to أَْهَدؾَ 

approach (الً ه هى)  

 V দলণ ঘরা to strut تََهدَّؾَ 

 ,X ঈন্িু য়া اِْستَْهَدؾَ 

ংলফদনীর য়া, ঈলদ্দয 

ফানান, রক্ষয ফানান, ভলন যাঔা 
to be exposed, to be susceptable, 

to make object (ل هى) 

 ,রক্ষয, ঈলদ্দয أَْهَداؾ  ج َهَدؾ  

লযওল্পনা, লবপ্রায়, ককার target, 

aim, objective, design, intention 

ওযা to pull down 

 هدم                           هدل    
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 ,ঢীক্ষ্ম লনলক্ষওওাযী َهدَّاؾ  

রক্ষযলবদী, কুরী sharpshooter, 

marksman 

 রক্ষয target َهْدفَان  

 ঈন্ুি, কঔারা, exposed, ob ُمْستَْهِدؾ  

 (ل)

ٌْل(]ض[ َهَدلَ   ,ফাওফাকুভ ওযা (َهِد

দরূলঢ কদয়া, কদারা to let hang, 

to dangle, sway 

 

 ,াল্কা ওলয ছুরান (َهَدل( ]س[ َهِدلَ 

কদারা, ফলয়া মায়া, কঠারা প্রস্ত 

কাাও য়া to hang loosely, to 

flow , be wide loose garment 

 ,V াল্কা ওলয ছুরান, কদারা تََهدَّلَ 

ফলয়া মায়া, কঠারা প্রস্ত 

কাাও য়া to hang loosely, to 

flow ,be wide loose garment 

 ারওাবালফ ُهْدل  ج َهْداَلُء م أَْهَدل  

ছুরলঙ এভন, ফলয়া মায় এভন 
hhanging down loosely, flowing 

 ,ারওা বালফ ছুরলঙ এভন ُمَهدَّل  

ফলয়া মায় এভন  hhanging 

down loosely, flowing 

 

 ,বাঙ্গা, কঝলন নাভা (َهْدم(]ض[ َهَدمَ 

লফনষ্ট ওযা, ধ্বং ওযা, ঝুওযা 

ওযা, to tear down, pull down, 

demolish, tear up (هى)  

 II বাঙ্গা, কঝলন নাভা, লফনষ্ট َهدَّمَ 

ওযা, ধ্বং ওযা, ঝুওযা ওযা, 

ঈলডলয় কদয়া , to tear down, pull 

down, demolish, tear up, to blast 

مَ   ,V কবলঙ্গ মায়া, ধ্বংল য়া تََهدَّ

ভুলঙ মায়া, লড মায়া, to be 

torn down, to be destroyed, be 

wiped out 

 VII কবলঙ্গ মায়া, ধ্বংল اِْنَهَدمَ 

য়া, ভুলঙ মায়া, লড মায়া, 
to be torn down, to be destroyed, 

be wiped out 

 ,লফনষ্ট ওযড, কঝলন নাভান َهْدم  

গুডান, ধ্বং ওযড, লফনা 
razing, pulling down, wrecking, 

demolition, destructio 

 ,ুযাঢন ُهُدْوم ،ِهْدم ،أَْهَدام  ج ِهْدم  

ুযাঢন ওাড old, old garments 

 ওাড, কাাও, লযধান ُهُدْوم   –
clothes, clothing 

 هدو                                               هدم
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 ধ্বংওয destructive َهدَّام  

 ভুদ্রীডা seasickness ُهَدام  

ٌْم    ,লফনষ্ট ওযড, ধ্বংওযড تَْهِد

ক্ষয়, না, লনভুণরওযড  wrecking, 

demolition, destruction, annihilation 

 ঢন, যাচয়, ঢলনয تهدُّم  

ঈচ্চব্দ, ধ্বং, ধ্ব, বাঙ্গন fall, 

downfall, crash, ccollapse, 

breakdown 

 ,ধ্বং ওলয এভন, লফধ্বংী هاِدم  

প্রধ্বংী, ধ্বস্তওয, ধ্বংওাযী, 

ঘুডণওাযী crushing, ddevastating, 

annihiliating, destructive, destroyer, 

demolisher 

 ,বগ্ন, বাঙ্গা, লফধস্ত, লফধ্বং مْهدوم  

লফনষ্ট, ক্ষলয়ঢ, নালঢ torn down, 

razed, demolished, destroyed,  

م  ، ُمهّدم    ,বগ্ন, বাঙ্গা, লফধস্ত ُمرهّدِ

লফধ্বং, লফনষ্ট, ক্ষলয়ঢ, নালঢ, 

ধ্বংাফলল, বগ্নপ্রায়, ক্ষয়প্রাপ্ত, চীডণ 
torn down, razed, demolished, 

destroyed, tamshackle, decayed 

 চীডণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, চযাচীডণ ُمستْهِدم  
decayed, dilapiated, tumble down 

 

 ান্ত য়া, লনযফ (ُهُدْون(]ض[ َهَدنَ 

য়া to be quit, to calm down 

 III লন্ধ ঘুলি ম্পন্ন ওযা to َهاَدنَ 

form a truce (ه) 

 ,লনস্তব্ধঢা, শ্রালন্ত, ালন্ত ُهْدنَات ج ُهْدنَة  

প্রান্তঢা, লস্থযঢা, লফযলঢ, ভালপ্ত, 

ফান, ঘুলি মুদ্ধলফযলঢ 
calmness, quietness, peace, 

traquility, stillness, cessation, truce  

 ,ঘুলি, মুদ্ধলফযলঢ, ালন্ত truce ِهَدانَة  

ceasefire, peace 

 ,লনস্তব্ধঢা, শ্রালন্ত, ালন্ত ُهُدْون

প্রান্তঢা, লস্থযঢা, লফযলঢ, ভালপ্ত, 

ফান, ঘুলি মুদ্ধলফযলঢ 
calmness, quietness, peace, 

traquility, stillness, 

  ঘুলিয লদ্ধান্ত, ঘুলিয ُمَهاَدنَة  

অরা অলরাঘনা  conclution of 

truce, truce negociation 

 নাডা, দারা, াভলন ]هدهد[ َهْدَهدَ 

লঙলন কদারা to rock, dandle  

ج ُهْدُهد  َهَداِهد    ছুটিয়ারা ালঔ 

লফলল hoopoe 
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 (ِهَداء،ُهًدى،َهْدي،َهَداٌَة(]ض[ َهَدى

ঠিও লণ ঘারান, ণ কদঔান, 

লযঘরনা ওযা, কদঔান, যফযা 

ওযা, অনা, িয়ওযা, অনা, লনফণা 

ওয (লফফা) to lead on right 

way, to direct, to show, to supply, 

bring, procure,ro bring, conduct ( الى

 (ها ه

 III ঈায লফলনভয় ওযা to َهاَدى

exchange presents (ه)  

 ,IV ালদয়া কদয়া, অনা أَْهَدى

লনফণাওযা (লফফা), ণ কদঔান, 

ঈৎকণ ওযা, দান ওযা, ুযষ্কায 

কদয়া, াঞান, ম্প্রঘালযঢ ওযা 
to present, to bring, lead, to confer, 

bestow, covey transmit, conduct       

 (ٍَا٠ََُ)ٛب)

 V ঠিও লণ লযঘালরঢ تََهدَّى

য়া, কৌাঁঙা, to be rightly guided, 

to reach 

 VI যষ্পযলও ঈায تََهاَدى

কদয়, ঈায লফলনভয় ওযা, ণ 

কদঔান, লনফণা ওযা, কনয়া, অনা, 

কলরদলুর ঘরা, াভলন গ্রয 

ওযা, নুপ্রলফ ওযা, লবড ওযা 
to present each other, to exchange 

among each other, ti guide, to 

conduct, t take, bring, to walk with 

swinging gait, to move forward, to 

penetrate, to flock, crowd (الى ه)  

 VIII ঠিও লণ লযঘালরঢ اِْهتََدى

য়া, ণ ায়া, অলফষ্কায ওযা, 

অখাঢ ওযা, ঢওণ  য়া, কৌাঁঙা, 

লঘন্তা ওযা, লযঘালরঢ য়া, 

ঢীঢ লঘন্তা ওযা, অদণ রুল 

গ্রন ওযা, কনঢৃত্রৃ নুযন ওযা  
to  be rightly guided, to find the 

way, discover, hit upon, think, 

arrive , to find way back, be guided, 

make as a model, to follow lead  

 ,X ঠিও লণ ঘরলঢ ফরা اِْستَْهَدى

ণ লনলদণনা কঘলয় ভুনাচাঢ 

ওযা to ask to be rightly guided, to 

pray for devine guidance  

 ,ণপ্রদণন, লযঘারনা, ণ َهِدي  

যাস্তা , অঘযন, ধযন, ঘরন,  

guidance, direction, way, road, 

ddirection, manner,mode, fashion 

 هذو             هدي
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 ,ঠিও ণপ্রদণন, ণপ্রদণও ُهًدى

কনঢা, ঠিও ণ, ঢয ধভণ rigjt 

guidance, guiding, leading, right 

way, true religion 

 ,অঘযড, ন্থা, নীলঢ,ণ َهْدٌَة ،ِهْدٌَة  

লদও, দ্ধলঢ, প্রডারী, ঘরন conduct, 

procedure, policy, way, direction, 

manner, mode, fashion 

َهَداٌَا ج  َهِدٌَة      ঈায, ঈলঠৌওড, 

দান, ঈrকণ goft, present,donation, 

sacrifice 

  ণপ্রদণন guidance َهَداٌَة  

 লধও বারবালফ أَْهَدى

লযঘালরঢ, লধও ঠিও, লধও 

মুলিমুি, লধও বার better 

guided, more correct, more proper, 

better 

 ,ঈায, দান, নুদান اِْهَداء  

ুযষ্কায, নুগ্র, ঈৎকণ 
presentation, donation,granting, 

award, bestowal, dedication  

 ,ণপ্রদণন, কনঢা ُهَداة  ،َهاُدْون ج َهادٍ 

ণপ্রদণও  leading, leader, guide 

 ঠিওবালফ লযঘালরঢ, আভাভ َمْهِدي  

ভালদ (অ) rightly guided, Imam 

Mahdi (A)  

 ,ঠিওবালফ লযঘালরঢ ُمْهتَدٍ 

rightly guided 

اَهذَ ّي، هِذِه م َهذَ ِء ج َهُإالَ اِن )مث( ، َهذَ )م(  انِ َهاتَ   

(লনলদণও ফণনাভ َّبَهحَِاِْسُم ا ااِل ) 

এঝা, এআ this one, this 

 এঢদ্রৃাযা, এঢদলঙ্গ hreby بَِهذَا

herewith 

 ,ুঢযাং, এ ওাযলন therefore ِلَهذَا

for this reason 

 এঢদলঙ্গ, লত্রৃ, ঢণাল, ক َمَع َهذَا

মাআ কাও, ণা  কত্রৃ herewith, in 

spite of,  neverthless 

 ,লধওন্তু, যন্তু َهذَا اِٰلى اَنْ 

এঢদলঢলযি, অয লও ঘাআ 
besides, moreover, furthermore, 

what‘s more 

 ,লধওন্তু, ঈযন্তু َهذَا وَ 

ঢদলঢলযি, অয, য লক্ষয, 

অয লও ঘাআ, besides, moreover, 

furthermore, what‘s more, on the 

other hand 
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  …লধওন্তু কঔালন َهذَا َوٌُْوَجدُ 

besides, there is….  

 ঙাাঁঝা, লযষ্কায (َهْذب(]ض[ َهذَبَ 

ওযা, লফশুদ্ধ ওযা, ভৃড ওযা, 

ঘওঘলও ওযা to clean, to trim, to 

clean, purify, smooth 

 II ঙাাঁঝা, লযষ্কায ওযা, লফশুদ্ধ َهذَّبَ 

ওযা, ভৃড ওযা, ঘওঘলও ওযা, 

ঈন্নঢ ওযা, ঠিও ওযা, যীক্ষা, 

ওযা, লযভাচণ  ওযা, অনয়ন 

ওযা, ললক্ষঢ ওযা to clean, to 

trim, to clean, purify, smooth, to 

improve, refine, rectify, revise, 

bring up, educate 

 V ঙাাঁঝা, লযষ্কায ওযা, লফশুদ্ধ تََهذَّبَ 

ওযা, ভৃড ওযা, ঘওঘলও ওযা, 

ঈন্নঢ ওযা, ঠিও ওযা, যীক্ষা, 

ওযা, লযভাচণ  ওযা, অনয়ন 

ওযা, ললক্ষঢ ওযা to clean, to 

trim, to clean, purify, smooth, to 

improve, refine, rectify, revise, 

bring up, educate 

ٌْب    ,কাধন, ংলাধন تَْهِد

লযভাচণ ন,  ংষ্কায, ডঃ যীক্ষা, 

প্রলক্ষড, লনলদণ, লক্ষা, রারন,  

ংষৃ্কলঢ, লযশুদ্ধওযন purification, 

correction, rectification, revision, 

training, iinstruction, 

education,culture, refinement 

  ً ٌْ লক্ষা ম্পলওণ تَْهِذ ঢ pertaining 

to education 

  রারন ারন, অঘযড, লক্ষা تََهذُّب  
upbringing, manner, education 

 ,বদ্র অঘযড লফলষ্ট ُمَهِذّب  

ুললক্ষঢ, লযভালচণ ঢ, ভালচণ ঢ, 

ুংষৃ্কঢ, হুলয, ংষৃ্কঢ, ললক্ষঢ, বদ্র 

ফযফায ূডণ ,নম্র, লযীলরঢ 
well mannered, weklbred, refined, 

polished, urban cultured, well 

behaved, polite 

ب    ,বদ্র অঘযড লফলষ্ট ُمتََهذِّ

ুললক্ষঢ, লযভালচণ ঢ, ভালচণ ঢ, 

ুংষৃ্কঢ, হুলয, ংষৃ্কঢ, ললক্ষঢ, বদ্র 

ফযফায ূডণ, নম্র, লযীলরঢ well 

mannered, weklbred, refined, 

polished, urban cultured, well 

behaved, polite 

 অলচ ফালচ (َهْذر(]ن[]ض[ َهذَرَ 

ওণা ফরা, অলফারঢালফার ফরা, 

 هذر               هذا

 هرب              هذرم
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পাাঁ ওযা, ফও ফও ওযা to talk 

nonsense, to babble, blurt out,blab 

 ,II কওৌঢুও ওযা, ঞাট্টা ওযা َهذّرَ 

ভচা ওযা,  ঢাভাা ওযা to joke, 

make fun, jest 

 লনযণণও ওণা, অলফারঢাফর َهْذر  

ওণা, ফালচ ওণা, টিঝওালয, 

লযা prattle, babble, idle talk, 

raillery, 

 লনযণণও ওণা, অলফারঢাফর َهذَر  

ওণালফালচ ওণা,টিঝওালয, 

লযা, লফদ্রু prattle, babble, 

idle talk,mockery, raillery 

 ,কম লনযণণও ওণা ফলর َهَهِذر  

ফাঘার, লঢবালী prattling, 

garrulous, prattler 

 ,অলচ ফালচ ওণা ফরা ]هذرم[َهْذَرمَ 

অলফারঢালফার ফরা, পাাঁ ওযা, 

ফও ফও ওযা to talk nonsense, 

to babble, blurt out, blab 

ٌُْل ج هَ  ْذلُْول  َهذَاِل  টিরা, লঠলফ, কঙাঝ 

নদী, কঙাঝ কস্রাঢ elevation, 

hillock, small river, small stream 

 

 মুলিীন (َهذٌََان،َهْذي( ]ض[ َهذَى

ওণা ফরা, প্ররা ফওা, লফওাযগ্রস্থ 

য়া to talk irretionally, rave, be 

deliterious 

 প্ররা, মুলিীন ওণা, লফওায َهذَاء  
raving, irretional tal, delirium 

 ,ফালচ ওণা, নণণও ওণা َهذَاٌَان

প্ররা, লফওায, নযভডষ্কঢা, 

াকরাভী, ফাআ,ঈন্ত্তঢা, রীও 

লফশ্বা  useless talk, jabber, 

raving, delirium, absent 

mmindedness, madness, insanity, 

mania, craze, illusion 

 ,লফওাযগ্রস্থ, প্ররালান্ঢ delirious َهاذٍ 

raving 

 

ٌْر(]ض[ هرَّ  কচণ ( َهِر ন ওযা, খযান 

খযান ওযা to growl to whimper 

 হুরু লফডার, লফডার ِهرَرة  ج ِهر  
tomcat, cat 

ة    লফডার cat ِهَرر  ج ِهرَّ

ٌْر   কচণ َهِر নওযড, কচণ ন ধ্বলন, 

লঘৎওায , কখঙ্গালন growling,growl, 

yelping, whimpering 

ٌَْرة    লফডার ঙানা kitten ُهَر
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চীডণ ওযা, লঙাঁ (َهْرء(]ؾ[ َهَرأَ  লড 

কপরা, দঢৃ় বালফ প্রবালফঢ ওযা, 

ঔুফ কফী যান্না ওযা, কঘষ্টা ওযা, 

ক্ষলঢ ওযা, ঔুফ ঞান্ডা য়া to 

tear, to wear out,to affect strongly, 

be bitingly cold 

أَ   II লঢলযি যান্না ওযা to cook too َهرَّ

much 

أَ أَْهرَ   IV লঢলযি যান্না ওযা to 

cook too much 

أَ  V লঙাঁ تََهرَّ লড মায়া, লফদডী য়া 
to be torn, be lacerated 

VIII লঙাঁ اِْهتََرأَ  লড মায়া, ঝুওযা 

ঝুওযা য়া, চীডণ য়া, লফদীডণ 

য়া to be torn, be torn to pieces, 

be worn out 

 ফালচ ওণা, নণণও ওণা ُهَراء  
prattle, idle talk 

 লঢলযি ওৃঢ, কফী ُمْهتَِرئ  

পুঝান, লঙাঁডা, লফদীডণ, চীডণ, over 

done, boiled tl shreds, torn, 

lacerated, worn out 

 

 (َهَربَان،َمْهَرب،ُهُرْوب،َهْرب(]ن[ َهَربَ 

ারান, ফাাঁঘা, লযঢযাক ওযা, 

ারাআয়া মায়া ল to flee, 

escape, desert, to run away ( الى

 (من

بَ   ,II ারালঢ াাময ওযা َهرَّ

ারালঢ ফাধয ওযা, কদৌলডয 

ঈয যাঔা, ভুি ওযা, স্বাধীন 

ওযা, ঈদ্ধায ওযা, জফধ ফযফা 

ওযা, কঘাযাঘারান ওযা to help to 

escape, to force to flee, to liberate, 

free, to engage in illicit trade, to 

smuggle 

بَ   V ালরলয় মায়া, এলডলয় تََهرَّ

ঘরা, ঙর ওযা, কওৌলর এডান to 

be escaped, to shun, dodge, evade 

 (من هى)

 রায়ন ওযড, পওান, ঘলর َهَرب  

মায়া, ঙরনা, ককালন রায়ন 
flight, escape, getway, desertion, 

elopement 

 রায়ন, ৃষ্ঠ প্রদণন flight ُهُرْوب  

 ,রাঢও, রায়নয هْربَان  

রায়ভান, রায়ন যঢ, এওচন 

রাঢও, এও ঈদ্রৃাস্তু gugitive, 

ruaway, on the run, a fugitive, a 

refugee 

 هرش           هرب



57 

اب    বীরু, ওাুরুল coward َهرَّ

 ,অশ্রয়স্থান َمَهاِرُب ج َمْهَرب  

যডাণী ললফয, বয়াযডয, 

রায়ন, পওান, কযাআ, লনষৃ্কলঢ 
place of refuge, santuarary, flight, 

escape 

ٌْب    ,জফধ ফযফা, কঘাযাঘারান تَْهِر

কঘাযাঘারানওযড, শুল্ক প্রঢাযডা 
illicit trade, smuggling, smuggle, 

contrabandaism 

 ,রাঢও, রায়নয َهاِرب  

রায়ভান, রায়ন যঢ, এওচন 

রাঢও, এও ঈদ্রৃাস্তু gugitive, 

ruaway, on the run,  a fugitive,a 

refugee 

ب    ,কঘাযাঘারানওাযী trafficker ُمَهّرِ

dealer 

ب   بَات ج ُمَهرَّ  ,কঘাযাঘারালনয ভার ُمَهرَّ

লনললদ্ধ ডয smuggled, good, 

contraband 

 

 ,ঈলত্তলচঢ য়া (َهْرج(]ض[ َهَرجَ 

লফযি য়া, to be excited, be 

agitated  

جَ   II ভাঢার ওযা, স্পষ্ট َهرَّ

ওযা(ভন), কওৌঢুও ওযা, ভচা 

ওযা, লযা ওযা to make drunk, 

to blur, to fun, jest, joke 

 ,ঈলত্তচনা, ঈৎওন্ঠা , লফৃঙ্খরা َهْرج  

লফহ্বরঢা, ঢফুলদ্ধ, কডফড 
excitement, agitation, disorder, 

muddle, confusion 

ج   ُجْون ج ُمَهّرِ  ,বাড, লফদলুও ُمَهّرِ

ঞাট্টাফাচ, jester, clown 

 ,লফৃঙ্খরা, লফহ্বরঢা, দ্রৃন্ন َهْرَجلَة  

কডফড chaos , muddle, confusion 

 ,ফালচ ওণা, লনযণণও َهْرَدبَْشت  

ণণীন, অফচণ না, ফচণ য nonsense, 

balls, trash, rubbish  

 ,ঘুডণ ওযা, বাঙ্গা (َهْرس( ]ن[ َهَرسَ 

লবড ওযা, কাদাকালদ ওযা, 

ওারললঝ কপরা, ভাডাআ ওযা, ঠরা 
to crush, squash, bruise, mash, 

pound (هى)  

ٌَْسة    ভাংলয লঔফায লফলল a َهِر

dish of meat 

اس   اَسات ج َهرَّ  ষ্টীভলযারায َهرَّ
steamroller 

هرمش          هرش  
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ٌُْس ج ِمْهَراس   ভঝণ َمَهاِر ায, ওাভান, 

লযষ্কায ওযায স্থান, ফড ঈঞ, 

লনবণ য় (লরাও), কু্ষদ্র ওাভান 

লফলল mortar, wash stand, big 

camel 

 

 স্ববাফ ঔাযা (َهَرش(]س[ َهِرشَ 

য়া to be with bad mannar 

شَ   II লফলবদ ফন ওযা to sowَهرَّ

dissension (بٌن)  

 III ছকডা ওযা, কওৌঢুও َهاَرشَ 

ওযা, to quarrel, to joke (ه) 

 ,অাঁঘযান, ছডলঢ ডলঢ, ক্ষয় َهْرش  

ফঘয়, ফক্ষয়, ক্ষয় scratching, 

wear and tear, depreciation 

 ছকডা, লফফাদ লফঢন্ডা ِهَراش  
quarell,wrangle 

 চীডণ, লফক্ষঢ worn out, battered َمْهُرْوش  

 লফরুদ্ধভলঢয ]هرطك[ َهْرَطكَ 

য়া, প্রঘলরঢ ভলঢয লফরুদ্ধ 

য়া to be a heretic  

 প্রঘলরঢ ভলঢয লফরুদ্ধ ভঢ َهْرَطمَة  

heresy 

  ً  ,লফরুদ্ধভলঢয َهَراِطمَة  ج َهْرُطْولِ

প্রঘলরঢ ভলঢয লফরুদ্ধ করাও 
heretic 

 এও প্রওায চআ (মফ) a kind ُهْرُطَمان

of oat 

 ,দ্রুঢ ঘরা (َهَرع(]ؾ[]س[ َهِرعَ 

ঢাডাঢালড ওযা, ত্রৃযা ওযা, 

দ্রুঢলফলক মায়া to hurry, to rush 

 ত্রৃযা, ঢাডাহুডা, দ্রুঢলফলক َهَرع 

ওযা hurry, haste, rush 

 ত্রৃযা, ঢাডাহুডা, দ্রুঢলফলক ُهَراع 

ওযা hurry, haste, rush 

ع  II দ্রুঢ ঘরা to hurry َهرَّ

 IV দ্রুঢ ঘরা to hurry أَْهَرعَ 

 লঢলযি ( َهْرؾ( ]ض[ َهَرؾَ 

প্রংা ওযা, to praise excessively 

 ,ছযান, ছযা (َهْرق( ]ؾ[ َهَرقَ 

প্রফালঢ ওযা, ঢযাক ওযা, লফচণ ন 

কদয়া to shed, spill (ب هى) 
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قَ   ,II ছযান, ছযা, প্রফালঢ ওযা َهرَّ

লফচণ ন  কদয়া to shed, spill ( ب

  (هى

 IV ছযান, ছযা, প্রফালঢ أَْهَرقَ 

ওযা, লফচণ ন কদয়া to shed, 

spill (ب هى)  

 লনকণঢ, ছলযঢ poured out, spilled ُمْهَراق  

 ঢীয, লওনাযা, ভুদ্র َمْهَرالَان  
shore, coast, ocean 

 ,ছযন, স্খরন shedding أَْهَراق  

spilling 

 ,লনকণঢ, ছলযঢ poured out ُمْهَرق  

spilled  َُمَهاِرق- ঘলভণয ওাকচ 

parchmrment 

 

 চযাগ্রস্থ ( َمْهَرَمة ،َمْهَرم،َهَرم(]س[َهِرمَ 

য়া, চযাচীডণ য়া to be senile, 

decrepit 

مَ   II চযাগ্রস্থঢা, চযচীডণঢা َهرَّ

ফৃদ্ধফয় decrepitude, senility, old 

age 

ْهَراَمات،أَْهَرام  ج َهَرم  أَ   লযালভট 
pyramid 

  ً লযালভট ম্পলওণ َهَرِم ঢ relating to 

pyramid 

  ً লযালভট ম্পলওণ أَْهَراِم ঢ relating to 

pyramid 

 ,চযাচীডণ, ফাধণওযচলনঢ َهِرم  

চযাগ্রস্থ, ফয়ষ্ক, ফৃদ্ধ decrepit, 

senile, aged, old man 

 ,ভাযাত্মও য়া ]هرمس[ َهْرَمسَ 

ওলঞায য়া, লনযা য়া to be 

grave, sstern, gloomy 

 ,যলভান َهْرُمْونَات ج َهْرُمْون

গ্রলন্থয hormone 

 নাডান, ছাাঁলও ]هرهر[  َهْرَهرَ 

কদয়া, অিভন ওযা to move, to 

shake, to attack (على ه) 

 ,কফঢ ভাযা (َهْرو( ]ن[ ]هرو[ هَرا

প্রায ওযা, প্রঘন্ড অখাঢ ওযা 
to cane, to thrash, to bang 

 ,রাঠি, কফঢ, ভুগুয َهَراَوى ج َهَراَوة  

কঙাঝ রাঠি stick, cane, club, 

trancheon 

 দ্রুঢ াাঁঝা, ঢাডহুডা ]هرول[ َهْرَولَ 

ওযা, ঢাডাঢালড ওযা, দ্রুঢ কফক 

লওঙু ওযা to walk fast, to hurry, to 

hasten, rush (الى)  

 هزز           هرم
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 দ্রুঢ কলঢ, ঢাডাহুডা, লক্ষপ্র َهْوَولَة  
quick pace, haste, hurry 

 ত্রৃযা, ত্রৃযালিঢ, দ্রুঢ, ফযস্ত ُمَهْرِول  
hurrying, speeding, in hurry 

 ঔাভাযফাডী أَْهَراء  ج ُهِري  
farmhouse 

 খুযাও, নডফলড, বগ্নপ্রায় َهارٍ 
reeling, tottering, unsteady 

 ,নাডা কদয়া, কদারা (َهّز(]ن[ َهزّ 

াভলন লঙলন ধাো কদয়া, ধাো 

কদয়া, এা া ওযা, ঠুরান, 

ওাাঁান, ছাাঁওান, ঈুয ওযা to 

shake,to swing, to jolt to and fro, 

jog, rock,to make treamble, shake, 

upset,sway 

زَ   II ছাাঁওা, কদারা, নাডা to َهزَّ

shake, swing, wave 

زَ   V ঘালরঢ য়া, ছাাঁকুলন تََهزَّ

ঔায়া, ঈলত্তলচঢ য়া, ওলম্পঢ 

য়া, ঈলল্ট মায়া, লঔাঁঘান, ধাো 

ায়া, to be shaken, convulsed, 

agitated, shaken, upset  

 VIII ঘালরঢ য়া, ছাাঁকুলন اِْهتَزَّ 

ঔায়া, ঈলত্তলচঢ য়া, ওলম্পঢ 

য়া, ঈলল্ট মায়া, লঔাঁঘান, ধাো 

ায়া, ওাাঁান, প্রবালফঢ য়া, 

কবীযবালফ প্রবালফঢ য়া, এা 

 া ওযা, to be shaken, 

convulsed, agitated, shaken, upset, 

to tremble, to be touched, to rock, 

be deeply affected 

ة   ات ج َهزَّ  ,কলঢ, নডঘডা, ভন্থন َهزَّ

ঈলত্তচনা, ওম্পন, ছাাঁকুলন, ধাো, 

কঞরা motion, movement, stir, 

agitation, convulsuon, jolt, jog, 

push 

ةَ   ,প্রাডফন্তঢা, ঈচ্চাওাঙ্খা ِهزَّ

ঈৎপুিঢা, liveliness,high sspirit, 

vivacity 

ٌْز   কিাধ, ঢচণ َهِز ন কচণ ন, 

কচযালন, ধ্বলন(ফজ্র) bljstering, 

rimbling, roll (thunder) 

ة    ঈলত্তচনা, ঈrওন্ঠা َمَهزَّ
excitement, agitation 

ٌْز  تَْهزِ   নডঘডা, ঈলত্তচনা, নডন 
movement, agitation, shaking 

 ,ওম্পন, ওাাঁুলন, অখাঢ اِْهتَِزاز  

নডন, লযন, কদারন, ওাাঁন, 

ঈলত্তচনা, ঈৎওন্ঠা , অলফক 

convulsion, shock, trembling, 

 هزل                                هزز
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tremor, swinging, excitement, 

agitation, emotion 

 ,ওম্পন, স্পন্নন tremor اِْهتَِزاَزة  

vibration 

 ,ওম্পভান, ওলম্পঢ, স্পলন্নঢ ُمْهتَز  

অলরালডঢ trembling, tremulous, 

quivering, shaking 

 (ءَمْهَزأة،ُهُزإ،ُهُزوء، ُهْزء،َهْزء،َهُزوْ )

 ,ঞাট্টা ওযা, াা ]ؾ[ ]س[ َهَزأَ، َهِزءَ 

ফযঙ্গ ওযা, ঈা ওযা to make 

fun, laugh, jeer, ridicle (من ب) 

أَ تََهزَّ   V ঞাট্টা ওযা, ঈা ওযা to 

make fun, mock (من ب) 

 X ঞাট্টা ওযা, ঈা ওযা اِْستَْهَزأَ 

to make fun, mock (من ب) 

، َهْزء    ,ঈা, ফজ্ঞা, খৃডা ُهُزإ 

ঢালচ্ছরয, কওৌঢুও derison, disdain, 

contempt, mockery 

  ً  ,ঈায, ঈাও ُهْزئِ

লফদ্রুওয লফদ্রুাত্মও mocking, 

derisive 

 ঈালয ফস্তু, লফদ্রুলয ُهْزأَة  

াত্র, ালয াত্র  object of 

ridicule, of derision, laughingstock 

 ,ঈাওাযী, লফদ্রুওাযী ُهَزأَة  

ফজ্ঞাওাযী, শ্রদ্ধাওাযী 
mmocke, scorner, disdained, 

 ,ঈা, ফজ্ঞা, লফদ্রু َمْهَزأَة  

খৃডা, ফজ্ঞাূডণ াল, টিঝওাযী 
derision, scorn, disdain, contempt, 

mockery 

 ,ঈা, লফদ্রু, ফযঙ্গ اِْستِْهَزاء  

ফজ্ঞা, mmockery, ridicule, 

derision 

 ঈাওাযী, ফজ্ঞা ওাযী َهِزئ  
mocker, scoffer 

 ঈাওাযী, ফজ্ঞা ওাযী ُمْستَِزئ  
mocker, scoffer 

 লং lion َهَزابُِر ج ِهَزْبر  

 কায়া (কান) to sing ]س[ َهِزجَ 

 ওলফঢায ঙলন্নয নাভ َهَزج  
name of Poetic meter 

ٌُْج ج أُْهُزْوَجة    কান song أََهاِز

 াা to laugh (َهْزر(]ض[ َهَزرَ 

رَ   II কওৌঢুও ওযা, ভচা ওযা, to َهزَّ

joke, to make fun 
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 ,কওৌঢুওওযড,  ভচাওযড ِهَزار  

ঞাট্টাওযড,  joking, fun making, 

jesting 

 ালয়া َهَزاَرات ج هَزار  
nightingale  

 ,ঢাডহুডা ওযা (َهْزع( ]ؾ[ َهَزعَ 

লক্ষপ্র য়া to hurry, be quick 

ٌْع    যালঢয ং part of the َهِز

night 

 শুলওলয় (َهْزل(]ض[]س[]ن[ َهَزلَ 

মায়া, চন াযান, ঘভণাড 

য়া, াঢরা য়া, to mock, 

emaciated, to be lean, skinny, to 

loose wight 

 ,কওৌঢুও ওযা ( َهْزل(] ض[ َهَزلَ 

ঞাট্টা ওযা, ারওা ওণা ফরা, 

চন াযান, শুওনা ওযা, াড 

ওযা to joke, talk llightly, to cause 

to loos weight, to make lean, 

enervate 

ٍََ َٛيَّ  II শুওান, ক্ষয় ওযা, াড 

ওযা to emaciate, to emaciate, 

enervate 

 ,III ভচা ওযা, কওৌঢুও ওযাَهاَزلَ 

ঞাট্টা ওযা to mock, mmake fun, 

  (ه)

 IV শুওান, াড ওযা, ক্ষয় أَْهَزلَ 

ওযা, চীডণ ওযা to emaciate, 

enervate, waste away (ه) 

 VII শুওনা য়া to be lean اِْنَهَزلَ 

 কওৌঢুওওযড, ভচা, ঞাট্টা َهْزل  
joking, jesting, fun 

  ً কওৌঢুও ম্পলওণ َهَزِل ঢ pertaing to 

jock 

 প্রন, ওলভলট, াস্রদ নাঝও َهَزِلٌَّة  
comedy 

 ,পেয, ভচায ভানুল, বাাঁড َهِزل  

লফদলুও, কাদায বাড wag, joker, 

funnyman, jester 

 ,ক্ষীডঢা, দফুণরঢা, াঢরা ُهَزال  

ঘভণায emaciation, leanness, 

skininess 

ال    ,পেয, ভচায ভানুল, বাাঁড َهزَّ

লফদলুও, কাদায বাড wag, joker, 

funnyman, jester 

ٌْل    ,শুওনা, াঢরা َهْزلَى ج َهِز

ঘভণায, ক্ষীড lean, skinny, 

emaciated 

 هْزهزَ             ّٛيٍ
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 ,প্রন َمَهاِزُل، َمْهَزاَلت ج َمْهَزلَة  

ওলভলট, াস্রদ নাঝও comedy 

 ,প্রপুলিঢ, যলওঢাূডণ َهاِزل  

ভচাদায, যাত্মও, লঘত্তাওলণও, 

পেয, ভচায ভানুল, বাাঁড, লফদলুও, 

কাদায বাড jocking, jocose, 

funny, humerous, amusing, wag, 

joker, funnyman, jester 

ٌُْل ج َمْهُزْول    ,ওৃওায় َمَهاِز

ক্ষীডওায়, ক্ষয়প্রাপ্ত, চীডণ, দফুণর, ক্ষীড 
emaciated, wasted, haggard, weak, 

feeble 
 

 ,ঢাডাআয়া কদয়া (َهْزم( ]ض[ َهَزمَ 

যালচঢ ওলযয়া ঢাডাআয়া 

কদয়া, যাবূঢ ওযা, যালচঢ  

ওযা, লনলস্তচ ওযা (ত্রু) to put 

to flight, rout, vanquish, ddefeat, 

neutralize 

 VII যালচঢ য়া, ঢালডঢ اِْنَهَزمَ 

য়া, to be defeatef, to be routed,  

م  َهزْ   যাস্তওযড, ঢাডন, যাচয় 
vanwuishing, routing 

ٌْم   কভলখয কচণ َهِز ন, ফজ্রধ্বলন, 

কচযালন, কচণ ন, কম রায়ন ওলয, 

রাঢও, রায়ভান, রায়নযঢ 
roll of thunder, rumbling, rumble, 

fleeing, ffugative, in flight, on the 

run 

ٌَْمة    যাচয়, যালচঢ َهَزائُِم ج َهِز

য় রায়ন  defeat, rout 

  ً  যালচঢ اِْنَهَزاِمٌُّْون ج اِْنَهَزاِم

ভলনাবাফ ম্পন্ন ফযলি defeatist 

ة    যালচঢ ভলনাবাফ اِْنَهَزمَّ
defeatism 
 

 ,ঘারনা ওযা ]هزهز[  َهْزَهزَ 

ঈলত্তলচঢ ওযা, নাডা কদয়া, 

ছাাঁলও কদয়া, ওাাঁান, ল্টালনা to 

move, to aagotate, to shake, to 

convulse, upset (ه هى)  

 II ঘালরঢ য়া, ঈলত্তলচঢ تَْهَهزَ 

য়া, অলরালডঢ য়া, ঔঔলম্পঢ 

য়া, ঈলল্ট মায়া, অখাঢ 

ায়া to be moved, be agitated, 

shaken, convulsed,  

 ,নডন ঘডন َهَزاِهُز ج َهْزَهَزة  

ঈলত্তচনা, অখাঢ, ওম্পন, ুলফধা 
movement,  agitation , shock, 

convulsion, disturbance 

 هصر           هزهز
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 লপ লপ ওলয (َهّس( ]ض[ َهسَّ 

ওণা ফরা to whisper 

 লপ লপ ওণান, লপ َهسَّ 

লপ, স্বকলঢালি  wbisper, 

whispering, soliloquy 

 !ঘু! লনযফ! ান্ত! Hush ُهسّ 

Sikence.! Quitet!  

ٌْس    লপ লপ, লপ লপ ব্দ َهِس
whisper, whispering sound  

 (َهُشْوَشة( ]ض[ َهشَّ 

 ভঘ (َهَشاَشة، َهَشاش( ]ض[ ]ن[ َهشَّ 

ভঘ ওযা (রুটি), বার কভচালচ 

ণাওা, ঈrপুি কঘযায য়া, 

ালভুঔ য়া, াা, বদ্রবালফ 

লভলরঢ য়া, ঈদ্দীপ্ত  ওযা, 

অনলন্নঢ য়া, ঢাডাআয়া 

কদয়া, কওলঝ কপরা (কাঙ 

াঢা) to be in good spirit, be in 

cheerful mien, to wear a smile, to 

smile, to meet in a courteous 

manner,to cheer up, be delighted, 

to drive away, to choff off,  

 ,II ঈrপুি ওযা, চীফন্ত ওযা َهشَّشَ 

ঈদ্দীপ্ত ওযা to cheer up, to raise 

spiritspirit (ٙ) 

 ,নাচওু, বঙ্গযু, ভঘ ভঘ, ঢাচা َهش  

নযভ, প্রপুি, ুঔী, চীফন্ত, প্রাডফন্ত 
delicate, fragritle, crisp, britle, 

fresh, soft, gay, cheerful, happy, 

lively 

 নযভ, বঙ্গযু soft, friable َهَشاش  

ٌْش    নযভ soft َهِش

পূলঢণ َهَشاَشة   , প্রপুিঢা, ুঔ gaiety, 

happiness , cheerfulness 

 ভঘভলঘ, অভুলদ, প্রপুি, ঈজ্জর َهاش  

ভুঔ, crisp, carefree, cheerful, bright 

faced 

 !ঘু! লনযফ! ান্ত! Hush ُهش  

Silence.! Quitet!  

 ,ধ্বং ওযা (َهْشم( ]ض[ َهَشمَ 

গুলডলয় কদয়া, কবলঙ্গ কপরা to 

destroy, smash, crush (هى)  

 ,II ধ্বং ওযা, গুলডলয় কদয়াَهشَّمَ 

কবলঙ্গ কপরা to destroy, smash, 

crush (هى) 
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 V গুলডলয় মায়া, ধ্বং تََهشَّمَ 

য়া to be smashed, be 

destroyed 

 VII গুলডলয় মায়া, ধ্বং اِْنَهَشمَ 

য়া to be smashed, be 

destroyed 

ٌْم    ,বঙ্গযু, শুওনা  টাররা َهِش

ঔড, frail, dry stalks, straw 

  ً  ললভী ফং Hashemite َهِشِم

سَّم  ُمهَ   লফধ্বস্ত, ঘুডণ destroyed, 

crushed 

 লনলচয লদলও (َهْصر( ]ض[ َهَصرَ 

ঝানা, লনলঘ কঝলন অনা, পাঝান, 

বাঙ্গা to pull towars self, bend 

down, to produce crack, to break 

 লংলয ঈালধ epithet of َهُصْور  

the  lion  

 দ্রুঢ াাঁঝা,গ্রয (َهّض( ]ن[ َهضَّ 

য়া,ঈন্নলঢ ওযা to wslk fast,to 

advance, progress 
 

 ফাকাযম্বযূডণ (َهْضب( ]ض[ َهَضبَ 

য়া, এওলখাঁলয় য়া to be 

wordy, be gradiloquent, be lond 

winded 

 াায, টিরা,ফণঢَهَضاب  ج َهْضب  
hill, elevation, mountain 

 ,চভ ওযা (َهْضم( ]ض[ َهَضمَ 

ঢযাঘায ওযা, অঢলঙ্কঢ ওযা, 

চরুুভ ওযা, নযায়, লফঘায ওযা, 

য ওযা, ফন ওযা, কলঝ কদয়া, 

ঔায়া, to digest, to oppress, to 

terrorize, wrong, enduret, to stomach  

 VII চালযঢ য়া, to be اِْنَهَضمَ 

digested 

 VIII ঢযাঘায ওযা, নযায় اِْهتََضمَ 

ওযা, লফঘায ওযা to oppress, 

wrong, to an injustice 

 চভ, তধমণয, দীখণ ওষ্ট َهْصم  
digestion, patience, long suffering 

  ً াঘও, াঘন ম্পলওণ َهْضِم ঢ 
relative to digestion 

 চভলমাকয, ম্মঢ, ঈওাযী هضوم  
digestible, agreeing, wholesome 

ٌْم    ,চভওৃঢ, চভলমাকয َهِض

ঢযাঘালযঢ, বীঢ,  রু, লরওলরলও, 

লঘওন digested, digestible, 

oppressed , terrorized, slender, 

slim 

ّؾ         ه                هصر  
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ٌَْمة    ীভারঙ্ঘ্ন, যলদ َهِض

অিভন, লফঘায, নযায়, চরুুভ 
intrusion, invasion, injustice, 

oppresion 

 চম, চভলমাকযঢা اِْنَهَضام  
digestion, digestibility 

 ,চভওৃঢ, চভলমাকয َمْهُضْوم  

ঢযাঘালযঢ, বীঢ digested, 

digestible, oppressed, terrorized 
 

 IV ( াাঁঝায ভয়) ]هطع[ أَْهَطعَ 

খাড কফয ওযা to protrude the 

neck (in walking 
 

 ( تَْهَطال،َهَطَُلن،َهْطل( ]ض[ َهَطلَ 

কস্রালঢ প্রফালঢ য়া, প্রঘুয ডা, 

ডা (ফৃলষ্ট) to flow in ttorrents, 

fall heavily, pour down (rain) 

 ,VI কস্রালঢ প্রফালঢ য়া تََهاَطلَ 

প্রঘুয ডা, ডা (ফৃলষ্ট) to flow 

in ttorrents, fall heavily, pour down 

(rain) 

 কনওলড wolf ِهْطل  

 প্রঘুয (ফৃলষ্টাঢ) heavy ُهُطْول  

(rain) 

ٌِْطل    লয়ার, কঔাঁও َهٌَاِطُل،َهٌَاِطلَة  ج َه

লয়ার, াাঁলঢলয়ার fox 

ٌْؾ،َهّؾ( ]ض[ َهؾَّ   ঢাডাঢালড (َهِف

ায য়া, ছরওাআয়া ঞা, 

ছরলয়া ঞা, ছাডা, অরলঢা 

স্পণ ওযা, প্রফালঢ য়া 

(ফাঢা), ঙডাআয়া কদয়া, 

ফাঢাল ঙডান (কন্ধ) to pass 

swoftly, to flash, to brush, touch 

lightly, to blow, to spread, waft 

 ,ঔালর, ারওা, রখুলঘত্ত ِهؾ  

লঘন্তাশুনয, লস্থযলঘত্ত  empty, 

light, llight-headed, thoughtless, 

fickle minded 

 ,ছরওালন, জ্বরজ্বলর َهفَّاؾ  

প্রফাভান, ারওা, দ্রুঢ ধাফভান, 

াঢরা, স্বচ্ছ,লনভণর  fflashing, 

shining, blowing, light, fleeting, thin, 

transparent 

 াঔা, াঔায ছাড ুfan, feather ِمَهفَّة  

duster 

 ,রখুলঘত্ত, দালয়ত্রৃজ্ঞানীন َمْهفُْوؾ  

ঈদ্দাভ, লনরণজ্জ light- headed, 

irresponsible, unscrupulous 

 هكذ                     هؾّ 
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 ,ডা, ধ্বা (ُهفَات،َهْفت( ]ض[ َهفَتَ 

ণণীন য়া, ম্ভফ য়া, 

ফালচ ওণা ফরা to fall down, 

collapse, to be nonsensical, 

absurd, to talk nonsense 

 VI কঙাাঁ ভাযা, দ্রুঢ কফলক تََهافَتَ 

ওযা, ডা, টুফান, লবড ওযা, এলও 

লযয ঈয ডা, ফযঢা 

স্বীওায ওযা, বাঙ্গন কবাক ওযা, 

ধ্বা, বাঙ্গা, কবলঙ্গ মায়া, লফধ্বস্ত 

য়া to pounce, rush, fall, plunge, 

throng, trumble one over another, 

to cave in, to be broken, to break 

down 

 ,দফুণর, শ্রান্ত, লঢফালঢ َهْفتَان

দফুণরওৃঢ  weak, exhausted, 

spent, weakened  

 ,ধ্ব, বাঙ্গন, collapse تََهافُت  

breakdown 

 ,বূর, ভ্রান্ত wwrong َهافِت  

erroneous 

 ঢফুলদ্ধ, ঘলওঢ, লফহ্বর َمْهفُْوت  
syarled, perplexed, baffled 

 ফাঢালয ব্দ whispering of the َهْفَهفَة  

wind 

 ,লরওলরলও, লঘওন, বঙ্গযু َهْفَهاؾ  

দফুণর, নাচওু, াঢরা, স্বচ্ছ, াঢরা, 

রু, বাযশুনয, প্রফানভান, 

বাভান, ঈডন্ত slender, slim, frail, 

delicate, thin, transparent, light, 

weightless, flowing, flattering,  

 লরওলরলও, রু, ঝাঢরা ُمَهْفَهؾ  
slender, slim, thin 

 (َهْفَوان،هْفَوة،َهْفو( ]ن[ ]هفو[ َهفَا

দস্খরন য়া, লঙরান, বূর 

ওযা, দফুণর য়া (কু্ষধা) 

,নাাযওৃঢ, ত্রৃযা ওযা, ঢাডহুডা 

ওযা, লঙলনলয় কনয়া, প্রলযালঘঢ 

ওযা, ছাঝান, ঈডা, প্রঘন্ড বালফ 

স্পলন্নঢ ওযা, অলফলক ঈলত্তলচঢ 

য়া, অলফকাপ্লুঢ য়া, আচ্ছা 

কালডওযা to slip, to commot a 

lapse, to be weak, to hurry, to  

snatch, to induce, to flutter, to throb 

violently, be passionately excited,  

be impassioned, to feel a desire 

 ,স্খরন, বূর, ত্রুটি َهْفَوات ج َهْفَوة  

যাধ, া slip, lapse, mistake, 

fault, offense , sin 
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  কূ্ষধাওাঢয, নাাযওৃঢ َهاؾٍ 
famished, starbed 

  ুঢযাং, এআবালফ, so, thus َهَكذَا

 V চীডণ য়া, লড [ هكم[ تَهكَّمَ 

মায়া, ধ্বল মায়া, কওৌঢুও 

ওযা, লযা ওযা, ভচা ওযা, 

লফযি য়া, নুঢা ওযা to 

dilapidated, to fall down, collapse, 

to mock, make fun, be annoyed, 

regret (على ب)  

 ঈা, লফদ্রু, ঞাট্টা, খৃডা أُهُكْوَمة  
derision, mockery, taunt, hatred 

 ,ঈা, লফদ্রু, লনষু্ঠযঢা تََهكُّم  

ফযঙ্গ mockery, derision, irony, 

sarcasm 

  ً  উাা লফলয়ও تََهكُِّم
pertaining to derision 

م    ,ঈাওাযী, লফদ্রুওাযী ُمتََهّكِ

লনষু্ঠয mocking, ironical 

حْرؾ ) প্রশ্নলফাধও যপ) َهل

                                                    ااِلْستِْفَهام

  ? দটুিয ভজধয কওান টি ( ه ل ام(

য় ণফা whetheror   

ُلَّ هل +ال( = هَ    ) নয় ? কওন নয় 
? Is not? Why not?  

 ,কদঔা কদয়া (َهّل(]ض[ َهلَّ 

অলফবূণ ঢ য়া, শুরু য়া to 

appear, to show, to begin 

 II ওালরভা ফরা, লফচয় ঈিা َهلَّلَ 

ওযা to say Kalema, to jubilate 

 ,IV ঈদয় য়া, ঈিা ওযা أََهلَّ 
ঈৎকণ ওযা to come up, to cheer, 

offer up(ٍَة) 

 

 V ঈজ্জ্বর য়া, অনলন্নتََهلَّلَ  
ঈদ্পালঢ য়া , অনলন্নঢ 
য়া, ঈিা ওযা to be shined, 

be  delighted, to cheer 

 VII প্রঘুয ফৃলষ্ট ডা, শুরু اِْنتََهلَّ 

ওযা, গ্রন ওযা, অয়লত্ত অনা, 

অিভন ওযা to  fall heavily, to 

take up, to tackle, attack 

 ,X শুরু য়া, ূরু ওযা اِْستََهلَّ 

ফৃলদ্ধ ওযা (ওন্ঠ), কঔারা, প্রফঢণ ন 

ওযা to begin, to raise (voice), to 

introduce, open, initiate 

ٌْل  ،أَِهلَّة  ج ِهَُلل    নুঢন ঘাাঁদ, ধণ أَْهِل

ঘন্ধ, প্রণভ ফন্ধনী, কম কওান 

ধণঘন্ধাওৃলঢয ফস্তু new moon, 

 هلن             هلب

 هلب                               هكم      
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half moon, crescent, paraenthesis, 

any cresecent shaped object 

  ً ঘাাঁদ ম্পলওণ ِهَُلِل ঢ relaring to moon, 

lunar 

 ,বয়, ত্রা, অঢঙ্ক fright, terror َهلَل  

dismay 

ٌْل   ٌُْل ج تَْهِل  ,ওালরভা ঈচ্চাযড تََهاِل

অনন্ন, ঈিা, প্রংা, চয়ধ্বলন, 

utterance of Kalima, rejoicing, 

wxultation, applause, aacclain, 

cheering 

  অনন্ন, অনন্নধ্বলন, প্রংা تََهلُّل  
joy, jubilation, exultation 

 ,শুরুওযড, শুরু اِْستَِهَُلل  

ঈন্িুওযড, ুঘনা, অযম্ভ  
degining, opening, intruduction, 

initiation 

 ধণঘন্ধাওৃলঢয, lunate ُمَهلَّل  

 ,ঈিলঢ, অনলন্নঢ, লফচয়ী ُمتََهلِّل  

দীলপ্তীর, ঈজ্জর,  jubilant, rejoicing, 

radiant 

 ,শুরু, অযম্ভ, beginning ُمستََهل  

start 

 , করাভ য়া (َهلَب( ]س[ هِلبَ 

ঘুলর ঠাওা to be hairy, covered 

with hair 

 করাভ, ঘুলর ঠাওা, কওল هَهِلب  

অফৃঢ, কওলও hairy, shaggy 

 ,ঘুর, করাভ, কু্ষদ্র ি করাভ hair ُهْلب  

bristle 

 কনাঙ্গয, কনৌওায أَْهَُلب  ج ِهلَب  

অাঁওডা  anchor, boat hook 

 করাভ, ঘুলর ُهْلب  ج َهْلبَاُء م أَْهلَب  

ঠাওা, কওল অফৃঢ, কওলও hairy, 

shaggy 

ٌْلَج   ٌْلَج  ،َهِل  লযঢওী, ঈফৃত্ত اِْهِل
murobalan, ellipsee 
 

 ,ম্যান ওযা ,(َهْلس(]ض[ َهلَسَ 

শুওাআয়া মায়া, ক্ষয় ওযা, 

(কযাক) to emaciate, to waste 

away 

 II শুওাআয়া মায়া, ীডণ َهلَّسَ 

য়া, শুওাআয়া মায়া, চীডণীডণ 

য়া, ফালচ ওণা ফরা to waste 

away, to be lean, haggard, 

emaciated, to tslk nonsense 

 IV ভুঘলও াাঁা to smile أَْهلَسَ 

 ,ক্ষীডঢা, শুওাআয়া মায়া َهْلس  

মক্ষ্মা, ফালচ ওণা, লনযী অরা 
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emaciation, wasting away, 

pulmonary tuberculosis, nonsense, 

silly talk  
 

 জধমণয য়া, ঈলদ্রৃগ্ন (َهلَع(]س[ َهِلعَ 

য়া, ঢা য়া to be 

impatient, be anxious, be in dispair 

 ,জধমণয, লস্থয, স্বচ্ছন্ন َهلَع  

ঈলদ্রৃগ্ন, ঢাাগ্রস্থ,  impatient, 

restless, uneasy, anxious, 

dismayed 

 ,জধমণযীর, লস্থয, স্বচ্ছন্ন َهلُْوع 

ঈলদ্রৃগ্ন, ঢাাগ্রস্থ, impatient, 

restless, uneasy, anxious, 

dismayed 

 দালডয়ারা, করাভ অফৃঢ ِهلَّْوؾ  
bearded, bristly 
 

 কঠাও লকরা, গ্রা ওযা ]هلمم[ َهْلمَمَ 

to gulp down,  devour (هى) 

 

 কল (َهْلن،َهَُلن، تَْهلَُكة(]ض[ َهلَنَ 

য়া, ভলয মায়া, লফরুপ্ত য়া, 

ভুলঙ মায়া, ধ্বংপ্রাপ্ত য়া   
to die, perish, be annihilated, wiped 

out, destroyed 

 II ধ্বং ওযা, লফনষ্ট ওযা to َهلَّنَ 

ruin 

 IV ধ্বং ওযা, লফনষ্ট ওযা to أَْهلَنَ 

ruin 

 VI ঘুডান্ত কঘষ্টা ওযা, কঙাাঁ تََهالَنَ 

ভাযা, ছাাঁ কদয়া, ডা, ভযডড 

মুদ্ধ ওযা, করাব ওযা, ঈrা 

ায়া, অগ্রলয ালণ 

অত্মলনলয়াক ওযা, শ্রান্ত য়া, 

দফুণর য়া, কবলঙ্গ ডা, ধ্বল 

মায়া to do ones utmost, to 

pounce, fall, throw self, to covet, to 

feel enthusiasm, to be languid, 

weak, to break down, collapse,  

 ,VII লনলচলও লফদগ্রস্থ ওযা اِْنَهلَنَ 

ভলযয়া ওাচ ওযা, to risk danger, 

to act desperately 

 ,VIII লনলচলও লফদগ্রস্থ ওযা اِْهتَلَنَ 

ভলযয়া ওাচ ওযা, to risk danger, 

to act desperately 

 X ঘুডান্ত কঘষ্টা ওযা, নষ্ট اِْستََهلَنَ 

ওযা, ঈডান, ঘয় ওযা, কল 

ওযা, কদয়া, অদায় ওযা, ঊড 

লযলাধ ওযা to do ones utmost, to 

waste, squander, exhaust, ddischarge, 

amortize (debt) 

 هْلهل               استهلن
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 ,ভৃঢুয, ধ্বং, লফনা death ُهْلن  

destruction, ruin 

 ,ক্ষলঢ, ধ্বং, লফনা, দলুমণাক َهْلَكة

লফদ, ruin, loss, destruction, 

disaster, danger 

 ,ক্ষলঢ, ধ্বং, লফনা, দলুমণাক َهَُلن  

ফণনা, ruin, loss, destruction, 

disaster, perdition 

 ,লফদচনও স্থান َمَهاِلُن ج َمْهلََكة  

লফদচনও লযলস্থলঢ,লফদ, 

ddangerous place,dangerous 

situation, danger 

 ধ্বং, লফদ, লফদচনও تْهلُكة  

লযলস্থলঢ, ruin, jeopardy, perilous 

situation 

 ,ঈrা, অগ্র,স্বাণণ, দফুণরঢা تهالُن  

ফাদ enthusiasm, zeal, 

iinterest, weakness, fatigue 

 লফনা,ফযয়, ক্ষয়, ছডলঢ اِستِهُلن  

ডলঢ,ক্ষয়, লনকণঢ ওযা, বাযভুি 

ওযা, ঊড লযলাধ ওযা 
consumption,attrition, wear and 

tear, discharge,  

  ً কবািা ম্পলওণ اِستهُلك ঢ 
pertaining to consumer 

،هلكى ج هاِلن   ،ُهلّن   هواِلُن ،ُهُّلن 
লফনা, ভযড,  ভৃঢ, ভযডীর, 

প্রাডখাঢী, ধ্বংওাযী, ঢনীর, 

চখনয, ূযডীয় ক্ষলঢ, লভাঙনীয় 
perishing, dying, dead, mmortal, 

perishable, damned, irretrievably 

lost, irremovable 

 ,ক্ষলঢওয, লফধ্বংী, প্রধ্বংী ُمْهِلن  

ক্ষলঢওয, াংখালঢও, লফজ্জনও, 

ভাযাত্মও, প্রাডখাঢ, destructive, 

devastating, annihilating, 

pernicious, dangerous, pperilous, 

deadly, lethal 

 বাঙ্গা, লযশ্রান্ত broken ُمتهاِلن  

down, exhausted 

 কবািা consumer ُمستْهِلن  

 কবাক, ফযয়, ফযফায, ঔযঘ ُمستْهلن  
consumption 

 !ঞ! অ! এঔন ঢালর هلُمَّ 

ম্মুঔলদলও! গ্রফঢী, অন! 

দা! up! Get up!  Now then! 

Onward!  Forward!  

 ,ফন্ন, লনচীফ, ললণর ِهلَّم  

লনলস্তচ, কঔাাঁডা  languid, slack, 

limp 
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 ,কচলর, লচরাটিন jelly ُهَُلم  

gelatine 

  ً  কচলর দৃ, অাঁঞার ُهَُلِم
jellylike, gelatinus 

 ,ুন্নয ওলয ফুনান ]هلهل[ َهْلَهلَ 

চীডণ ওযা, চীডণ লঢ কদয়া, 

ভাভুরী, াঢরা to weave finely, to 

wear out, threadbare, thin 

 ,ুন্নয, াঢরা, ুক্ষ্ম fine َهْلَهل  

thin, delicate  

ُهَُلِهل     ুন্নয, াঢরা, ুক্ষ্ম fine, 

thin, delicate  

ٌُْل ج َهْلُهْولَة    লঙাঁডা কাা, ূযাঢন َهَُلِه

কঢনা, লঙাঁডা ঝুওযা old dress, old rag, 

gatter 

 ,াঢরা, ঢুচ্ছ, কলচয ভঢ ُمَهْلَهل  

স্বচ্ছ, ভাভুলর, চীডণ, লঙাঁডা, thin, 

flimsy, gauzelike, diaphenous, 

finely woven, worn, threadbare, 

tattered,  

 ,রীও লফশ্বা َهلَوَسة  ج َهْلَوَسة  

দণন hallucination , vision 

ٌْلَج   ٌْلَج  ج َهِل  যীঢওী, ঈফৃত্ত اِْهِل
myrobalan, ellipse  

  ً ٌْلَِج  ঈফৃত্তাওায elliptical اِْهِل

 ঢভূরী asparagus ِهْلٌَُون

 ঢাাযা they ُهم  

ة،َهّم( ]ن[ َهمَّ   ,ান্ত ওযা (َمَهمَّ

স্বলস্তওয ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, 

মন্ত্রনা কদয়া, অলকআ দঔর ওযা, 

রাব ওযা, লফলফঘনা ওযা, ঈলদ্রৃগ্ন 

ওযা, বীঢ ওযা, ভূরযফান য়া, 

আচ্ছা ওযা, লযওল্পনা ওযা, ওযলঢ 

শুরু ওযা, ঈঞা to disquiet, fill 

with anxiety, distress, preoccupy, 

to worry, be important, trouble, be 

concerned, to consider, to begin, to 

start, to rise 

ََّْ َٛ َ  ,IV কাও ওযা, মন্ত্রনা কদয়া أ

ঈলদ্রৃগ্ন ওযা, প্রবালফঢ ওযা, 

লফলফঘনা ওযা, লফযি ওযা, 

ভূরযফান য়া to  grieve, t o 

distress, cconcern, preoccupy, 

regard, to worry, trouble, to be 

important,  

 ,VIII মন্ত্রনাগ্রস্থ য়া اِْهتَمَّ 

কাওালববূঢ য়া, বীঢ য়া, 

ঈলদ্রৃগ্ন য়া, ঈলফগ্ন ওযা, অগ্র 

ওযা, গুরুত্রৃ কদয়া, ভলন যাঔা, 

 همج            همّ 
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মত্ন কনয়া, ভযায় চডা, 

লভনলঢূডণ য়া to be distressed, 

grieved, concermed, take interest, 

to go to trouble, to bear in mind to 

take care, to help, provide, be 

solicitous  

 ,ঈলদ্রৃক, ঈৎওন্ঠা , বয় ُهُمْوم  ج َهم  

মত্ন, দঃুঔ, কফদনা, ওষ্ট, অগ্র, 

লবপ্রায়, লযওল্পনা, ভূরযফান 

লফলয়, চন, ভুহুঢণ , গুরুত্রৃ, ভমণাদা 
anxiety, concern,worrymcare, 

sorrow, gtief, distress, interest, 

iintension, design, plan, important, 

weight, moment, importance 

ة  م أَْهَمام  ج ِهم   ات ج ِهمَّ  َهَمائُِم،ِهمَّ
চযাচীডণ, চযাগ্রস্থ, ফাধণওযচলনঢ, 

ফৃদ্ধ ভানুল decrepit, senile, old 

man 

ة    ,প্রলঘষ্টা, অওাঙ্খা ِهَمم  ج ِهمَّ

লবপ্রায়, ঈলদ্দয, ঙ্কল্প, অগ্র, ঈাঁঘু 

ভানলওঢা, ঈচ্চাওাঙ্খা  
endeavor, aambition, intention, 

design, determinstion, zeal, 

highmindedness, high ambition 

 ,ঈাঁঘুভনা, ঈদায, ভr ِهَمام  ج ُهَمام  

ভানুবফ, ভানুবফ, াী, 

ফীযুরুল high minded, generous, 

heroic, gallan 

 লধও গুরুত্রৃূডণ, লধওঢয أََهمُّ 

গুরুত্রৃূডণ more ncemportant, of 

greater importance 

ٌَة    গুরুত্রৃ, ঢাrমণ, লযডলঢ, রাব أْهّمِ
importance, significance, 

cconsequence, interest 

ة   َمَهام   ج َمَهمَّ  গুরুত্রৃূডণ লফলয়, 

ওাচ, ওঢণ ফয, ওভণ, লনলয়াক, ঈলদ্দয 
important matter, task, function, 

assignment, mission 

ٌْم    কান ককলয় লশুলও খুভ تْهِم

াডান lulling a baby to sleep by 

singing 

ٌَْمة    খুভাডালন কান lullaby تَْهِم

ام  اِْهتَِماَمات ج اِْهتَمَ   ঈলদ্রৃক, অওলণড, 

দলুশ্চন্তা, ঈওন্ঠা, মত্ন, ভলনালমাক, 

প্রলঘষ্টা, অওাঙ্খা concern, interest, 

anxiety, solitude, care, attention, 

endevor,  

 ,গুরুত্রৃূডণ, ণণূডণ, প্রলয়াচনীয় َهامَّ 

কিওয, ভাযাত্মও, ভচায 
important, significant, momentous, 

ponderous, grave, serious, 

interesting 
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ة    ,ওীঝঢঙ্গ, ফারাআ َمَوام  ج َهامَّ

যীৃ, vermin, pest, reptile 

 ,ঈলদ্পগ্ন, বীঢ, দলুশ্চন্তাগ্রস্থ َمْهُمْوم  

লফদগ্রস্থ, অঢণ , কাওাঢ, দঃুলঔঢ, 

অগ্রী concerned, worried, 

anxious, distressed, grieved, 

sorrowful 

 ,গুরুত্রৃূডণ, ণণূডণ, প্রলয়াচনীয় ُمِهم  

কিওয, ভাযাত্মও, ভচায 
important, significant, momentous, 

ponderous, grave, sserious, 

interesting 

ة    ,গুরুত্রৃূডণ লফলয় ُمْهَمات ج ُمِهمَّ

important matter – ُمْهَمات প্রলয়াচন, 

ঈওযড, দ্রফযালদ, গুদাভ, যফযা, 

যদ, requirements, equipement, 

mmaterials, stores, supplies, 

provosions 

 ,অগ্রী, ঈলদ্রৃগ্ন, লঘলন্তঢ, লফডয়ী ُمْهتَم  

ভলনালমাকী, interested, concerned, 

anxious , solicitous , attentive 

ات ওাচ, ওঢণ ُمْهتَمَّ ফয, ওাচওভণ 
tasks, functions, duties 

 ঢাযা দআু চন both of them ُهَما

ً  هُ  َماٌُْونِ  লনযলক্ষ, ক্ষাঢীন 
impartial, 
 

কু্ষধাঢণ (َهَمح( ]س[ َهِمجَ   য়া to 

be hungry 

 কঙাঝ ভালঙ, আঢয أَْهَماج  ج َهَمج  

চনাধাযন, দফৃুত্ত চনাধাযন, 

small flies, ragtag, riffraff, 

barbarians 

 কূ্ষধা hunger َهَمج  

  ً  ,বয, ফফণয, অলদভ َهَمِج

ফফণযুরব, লংস্র, এওচন ফফণয 
uncivilized, rude,  barbaric,  

savage, a barbarian 

ফফণযঢা, ওওওণ َهَمِجٌَّة   ঢা, 

ফফণযচীফন, জ্ঞঢা  savageness, 

rudeness, barbarism 

 ভুলঙ মায়া, ওলভ (َهُمْود(]ن[َهَمدَ 

মায়া, ান্ত য়া, ম্যান য়া,, 

লভরাআয়া মায়া, কঙাঝ য়া, 

ঘুল মায়া to abate, ssubside, 

calm down, fade away, cool off, die 

away, be smaller, shrink  

دَ   II ান্ত ওযা, লস্থযওযা, ভৃড َهمَّ

ওযা, দযু ওযা, প্রভন ওযা, লনবা 

 همس            همد
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to quiet, calm, still, soothe, 

mitigate, suppress, extinguish 

 IV ান্ত ওযা, লস্থযওযা, ভৃড أَْهَمدَ 

ওযা, দযু ওযা, প্রভন ওযা, লনবা 
to quiet, calm, still, soothe, 

mitigate, allay, suppress, 

extinguish 

 লনফণাড, ঞান্ডা ওযা, খুভ َهُمْود  

াডান, ফাদ, শ্রালন্ত, লযশ্রালন্ত, 

লস্থযঢা, ওাঠিনযঢা, দঢৃ়ঢা, ভৃঢুয 
extinction, lull, cooling off, fatigie, 

exhaustion, tiredness, 

motionlessness, stiffness, rigidity, 

death 

 ,ান্ত, লস্থয, প্রান্ত, চীফনীন َهاِمد  

ওঠিন, দঢৃ় calm, quiet, sstill, 

lifeless, rigid, stiff 
 

 ,প্রফালঢ ওযা (َهْمر(]ن[]ض[ َهَمرَ 

ঠারা, to shed, pour out 

 VII কলডলয় কদয়া, ঠারা, ডা اِْنَهَمرَ 

(ফৃলষ্ট), প্রফালঢ ওযা(শ্রু) to be 

poured, be shed, to pour down, fflow 

 ফৃলষ্টয রা, কচযালন َهْمَرة  

(কুকুয), কঔাঁও ওযড shower of 

rain, growling, snarling 

 ,লফদ্ধ ওযা (َهْمز( ]ض[ ]ن[ َهَمزَ 

পুঝা ওযা, ঘারনা ওযা ঢীক্ষ্ম 

লস্ত্রয কঔাাঁঘা কদয়া, রাঠিয 

কঔাাঁঘা কদয়া, ঈলদ্দপ্ত ওযা, 

নারডান (লখাযা), াভমা 

কদয়া (গ্রা) to prick, to urge on, 

prod, to spur, to provide with 

hamza (gram) 

 নুপ্রালডঢওযড, কঔাাঁঘা লদলয় َهْمز  

ঈলদ্দপ্তওযড, ভাযা, অখাঢওযড, 

রালণ ভাযা, কীফঢ, ফাদ  
spuring, goading, beating, striking, 

kicking, slander,backbite 

 শ্বাযন্ধ্র ফন্ধ ওযা (স্বযফডণ َهْمز  

ঈচ্চাযলড)  glottal stop before or 

after vowel 

 াভমা, শ্বাযন্ধ্র َهْمَزات ج َهْمَزة  

ফন্ধ ওলয ঈচ্চাযড (গ্রা), 

hamza, character by the glottal 

stop(gram)  

از    ফাদওাযী, কীফঢওাযী َهمَّ
slandered , backbiter 
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 ওাাঁঝা (লখাডা َمَهاِمُز ج ِمْهَمز  

ঘারালনা) , ঙু্ক, ঢীক্ষ্ম স্ত্র, 

রাঠি spur, goad 

 

 ,ওানাওালন ওযা (َهْمً(]ض[ َهَمسَ 

লফডলফড ওযা to whisper 

 VI এঢলত্র ওানাওালন ওযা, to تََهاَمسَ 

whisper togather 

 ওানাওালন ওযড, লফডলফড َهْمس  

ওযড muttering, whispering 

 লয়ালনা, ওানাওালন َهْمَسات ج َهْمَسة  

piano, whisper – َهَمَسات ওানাওালন 

ওযড, ওানাওালন whispering, 

whisped 

 লফডলফড ব্দ mumbled َهَواِمسُ 

words 
 

 ওাভডান to bite (َهْمش( ]ن[ َهَمشَ 

 লওনাযা, margin َهاِمش  

  ً  প্রান্তীয় marginal َهاِمِش

 

 ,শ্রুাঢ ওযা (َهْمع( ]ن[ ]ؾ[ َهَمعَ 

প্রফালঢ ওযা, to shed tear, to stream, 

flow 
 

 ঘায়া to urgue ( َهْمن(]ن[ َهَمنَ 

  (فً)

 VII মূ্পডণ ফযস্ত ণাওা, লনলফষ্ট اِْنَهَمنَ 

য়া  লনলফলদঢ য়া, ভগ্ন 

য়া, ঢন্য় য়া to be 

completely eengaged, be 

dedicated, be absorbed 

ن  اِْنِهَما  ঈrকণ,লযঢযাক, লনলফষ্টঢা, 

লবলনলফ, ঢন্য়ঢা , লনলফলদঢ 
dedication, abandon, engrossment, 

absorption , preoccupation 

 ,লনলফষ্ট লনভলজ্জঢ, ভুগ্ধ ُمْنَهِمن  

অি, লনলফলদঢ engrossed, 

absorbed, lost, preoccupied, 

addicted, dedicated  

 (َهُمْول،َهَمَُلن،َهْمل(]ن[]ض[ َهَملَ 

কঘালঔয  ালন কপরা to shed 

tears 

 IV ফলরা ওযা, ফাদ أَْهَملَ 

কদয়া, লফলফঘনা না ওযা, বুলর 

মায়া, ভানয ওযা, ফযফায না 

ওযা, কওান তফলষ্টুঘও লঘি না 

কদয়া (গ্রা) to neglect, to  omit, 

to fail to consider, to forget, to 

 همل           همس
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cease to use, to give no diacritical 

points (gram) 

 VI দালয়ত্রৃীন য়া, শ্রুাঢ تََهاَملَ 

ওযা, ফৃলষ্ট ডা to be careless, ro 

shed tears, to pour down 

 ,VII লছালয ফৃলষ্ট য়া اِْنَهَملَ 

কঘালঔয ালন, লবলচ মায়া, 

শ্রুাঢ ওযা to pour down 

rain,to be bbathed in tears, to shed 

tears 

 ,এওাওী কঙলড কদয়া َهَمل  

ফললরঢ, ঈলক্ষঢ, left alone, 

neglected, disreagded 

ফলরা, ওঢণ اِْهَمال   ফয ফলরা, 

দালয়ত্রৃজ্ঞানীনঢা, ভলনালমাকীঢা, 

ফজ্ঞা, লফলফঘনা negligence, 

nnehlect, carelessness, inattention, 

disregard, nonconsideration 

ل  ج َهامِ  ل  َهمَّ  লফঘযড, কম খুলয 

কফডালনা, বফখুলয, ঝর, দব্রলচ 

ভ্রভন roaming, vagabond, tramp 

 ,ফলরাওাযী, ভনলমাকী ُمْهِمل  

াফধান, negligent, careless, 

neglectful 

 ,ফললরঢ, লযঢযাি ُمْهَمل  

ঈললক্ষঢ, ুযাঢন, প্রাঘীড, ূডণ, 

তফলষ্টূডণ লঘিীন (গ্রা), 

neglected, omitted, disregarded, 

obsolete, antiquited, lacking, 

devoid of, without diacritical point 

(gram)  

 স্বচ্ছন্নকলঢলঢ ঘরা (লখাডা) to ]هملج[ َهْملَجَ 

amble (horse)  

ٌُْج ج ِهْمَُلج    স্বচ্ছন্নকলঢয কখাডা َهَماِل
ambling horse 

 ম্‘ ফরা, স্পষ্ট বালফ‗ ]همهم[ َهْمَهمَ 

ওণা, কখাৎ কখাৎ ওযা, কযকয ওযা, 
গুডগুড ওযা, to say ‗hmm‘, to mumble, to 

grumble, to geowl 
 

 ,প্রফালঢ ওযা (َهْمو( ]ن[]همو[ َهَما
ঠারা, to flow, to pour forth 

 

 িন্নন ওযা, দীখণশ্বা (َهّن( ]ض[ َهنَّ 
কপরা, অওাঙ্খা ওযা, অা ওযা to 

weep, to sigh, to long 

 ঢাাযা they ُهنَّ 

 এঔালন, এআ স্থালনয here, in َهُهنَا ، ُهنَا

this place  

 ,কঔালন, ঢঔন (লিয়ায য) ُهنَا

এঔন, এঔনআ there, then, now, by now 

 ,কঔালন, ঐ স্থালন, tthere ُهنَاِلَن ، ُهنَانَ 

in that place 
 

 هندم             هملج
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 َ  ঈওাযী ( َهنَاء،ِهْنء،َهْنء( ]ض[ ]ن[َهنَؤ
য়া, ওরযানওয য়া, স্বাস্থযওয 

য়া to be benificial, to be healthful, 

salutary 
 

 অনলন্নঢ য়া, অনন্ন (َهنَؤ( ]س[ َهنِئَ 
ায়া, ঈলবাক ওযা to be delighted, 

take pleasure, enjoy (ل ه)  

 ,II লবনলন্নঢ ওযা, ংফলধণঢ ওযা َهنَّؤَ 
ুঔী ওযা, অনলন্নঢ ওযা to 

congratulate, to felicitate, to make 

happy, to gladden (على ب)  

 َ  V ঈলবাক ওযা, স্বাদ কনয়া, অনন্ন تََهنَّؤ
ায়া to enjoy, savor, take plsasure ( ب)  

 ,ুঔ, ুস্বাস্থয, লবনন্নন َهنَاَءة ، َهنَاء  

ংফধণনা hapiness, good health, 

congratulation, felicitation 

 অরওাঢযা tar ِهنَاء  

ء   ًْ  ,স্বাস্থযওয, ঈওাযী, ওরযানওয َهنِ

অনন্নদায়ও, ভালয়ও, চ, ভৃড, 

অযাভদায়ও healthful, salutary, 

beneficial, pleasant, agreeable, easy, 

smooth, comfortable 

 ,লবনন্নন, ংফধণনা تََهانُِئ ج تْهنِئَة  
congratulation, felicitation 

 ,ুঔী, অনলন্নঢ, ঔুী, ঘাওয َهانِئ  

happy, deligted, glad, servant    َهانِئَة 
কভলয় ঘাওযালন, maid 

  লবনন্ননওাযী, শুবাওাঙ্খী ُمَهنِّئ  
congratulator, well-wisher 

 বাযঢ, বাযঢফাী India, Indians الِهْندُ 

 ُهنُْود   বাযঢীয় Indian ُهنُْود  ج ِهْنِدي  
এওচন বাযঢীয় 

 বাযঢীয়  স্ঘীলরয ঢযফালয sword ُمَهنَّد  

made of Indian steel 

 ভা লফলল measure ِهنَداز

 তদলখযয প্রাঘীন ভা, এও াঢ ِهْنَداَزة  

লযভান ভা cubit (65.6cm) 

 প্রলওৌর engineering َهْنَدَسة  

  ً  ওালযকলয লফলয়ও relating to َهْنَدِس

technology, technical 

 ,প্রলওৌরী, স্থলঢ engineer ُمَهْنِدسُ 

architect

 

 ,াচান, লফনযা ওযা ]هندم[  َهْنَدمَ 
ভিয় ওযা, ুঞাভ ওযা, লযচ্ছন্ন 
ওযা, ঙাাঁঝাআ ওযা কাাও ডা, to 

order, to array, adjust, to make smart, 

trim, to dress up 

 ,এওঢা, ৃঙ্খরঢা, লযাঝয َهْنَدَمة  
লযচ্ছন্নঢা,  harmony, orderliness, 

tidiness,  

 ,এওঢা, ৃঙ্খরঢা, লযাঝয ِهْنَدام  
লযচ্ছন্নঢা, কফবূলা, কাাও 
harmony, orderliness, tidiness, attire, 

dress 

 

 ,ুলফনযস্ত, ুৃঙ্খলরঢ, ুৃঙ্খর ُمَهْنَدم  

লযাটি, লযচ্ছন্ন, ুলজ্জঢ, দযচীয 
তঢযী, ভাল তঢযী, well ordered, well 

 هور             هندم
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arrayed, orderly, ttidy well dressed, 

tailor made, made to measure 

 II ঢাডাহুডা ওযা to hurry ]هنؾ[ َهنَّؾَ 

 III ফজ্ঞা ওলয াা, কপাাঁাআলঢ َهانَؾَ 
কপাাঁাআলঢ ফরা to laugh 

contemptuously, to sob 

 ,VI ফজ্ঞা ওলয াা تََهانَؾَ 
কপাাঁাআলঢ কপাাঁাআলঢ ফরা to laugh 

contemptuously, to sob 

 শুওনা কঔচযু dried dates َهنَم  

ٌَْهة   ٌَْهةً  – াভানযক্ষড little while ُهنَ  ُهنَ
াভানযক্ষলডয চনয for a little while  

 কান ককলয় খুভ াডান ]هنهن[ َهْنَهنَ 

(লশু), to lull to sleep  

 খুভাডালন কান lullabh َهْنُهْونَة  

 লচলনল, গুরুত্রৃীন َهنََوات،َهنَات ج َهنَة  
লচলনল, ভাভুলর, ওরঙ্ক, ত্রুটি, বূর, thing, 

unimportant thing, trifle, blemish, 

defect, fault 

 ভয় time ِهْنو  

  ً =َهِن  ,স্বাস্থযওয, ুস্বাদ ুwholesome َهنِئ 

delicious 

 !!ায়! oh! Alas ِهه

 ক, এঝা, অিাঢায়ারা he, it, Allah (s t) هُوَ 

  স্ববাফ, প্রওৃলঢ, লযলঘলঢ লযঘয় ত্র هُِوٌَّة  
essence, nature, identity, identity card 

 ,লনঘু চায়কা পাঝর هَُوت  ج هُْوتَة ،َهْوتَة  

যাঢর depression (ground, crack, abyss 

 ,স্বল্পফুলদ্ধঢা, রখুলঘত্তঢা, ভূঔণঢা َهَوج  
ঞওালযঢা, লঘন্তাীনঢা ignorance, 

silliness, light headedness, rashness, 

thoughtlessness 

 ,ালযলওন, ঝযলনলটা ُهْوج  ج أَْهَوْجء  
াআিান hurricane, tornado, cyclone 

 

 আহুদী য়া to be jew (َهْود( ]ن[ ]هود[ َهادَ 

دَ   ,II অলস্ত মায়া, ভাঢার ওযা َهوَّ
আহুদী ওযা, to pproceed slowly, to 

intoxicate, to make Jewish 

اَودَ هَ   III ংমঢ য়া, তধমণযীর য়া, 
ালন্তচনও য়া, ানুবূলঢীর য়া 
ওৃঢজ্ঞ য়া, এলযলয় মায়া, লনযয 
লণয দলূয ণাওা to be indulgent, 

forbearing, conciliatoty, considerate, 

obliging, to avoid 

دَ   V আহুদী য়া to become Jewish تََهوَّ

  ,আহুদী চালঢ, আহুদীযা the Jews الُهْود

the Jewry 

 ,তধমণীরঢা, ংমঢঢা َهَواَدة  
লফলফঘনা, বদ্রঢা, ফাধযঢা, ক্ষভাীরঢা, 
কৌচনযঢা, ঙাড, প্রভন forbearance, 

indulgence, consideration, 

obligingness, clemency, relaxation, 

mitigation 

ٌْد    আহুদীওযড Judiazation تَْهِو

َدة  ُمَهاوَ   বদ্রঢা, নম্রঢা, ংমঢঢা, 
লফলফঘনা  complaisance, oblingness, 

indulgnence, consideration 

د    আহুদীপ্রবালফঢ Judaized ُمتََهِوّ

 ভধযভ (ভূরয) moderate (price) ُمتََهاِود  
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 ,ধ্বং য়া (َهْور،ُهُإْور(]ن[]هور[ َهارَ 
নষ্ট য়া, ডা, ধ্বল মায়া, ঝানা, 
লটকফালচ ঔাআয়া ডা, লফনা ওযা, 
নাভান, লনলঘ কপরা to be destroyed, 

to be crash down, collapsed, to pull 

down, topple, to wreck, to throw 

 ,II লফলদ কপরা, কঝলন অনা َهَورَ 
ভাটিলঢ কপরা, to endanger, to bbring 

down, throw to the ground 

 

رَ   ,V ধ্বং য়া, কবলঙ্গ ডা, ডা تََهوَّ
ধ্বল ডা, রখুলঘলত্তয য়া, 
দালয়ত্রৃজ্ঞানীন য়া, াফলধন 
য়া, ায ওযা, লঢফালঢ ওযা, to 

be destroyed, ccrash down, fall ddown, 

cateless, irresponsible, elapse,  

 ,VII কবলঙ্গ মায়া, ধ্বল মায়া اِْنَهارَ 
ডা, to be demolished, to crash down, 

fall down, collapse,  

  করও lake أَْهَوار  ج َهْور  

লফদ, ছুাঁ َهْوَرات ج هَْوَرة   লও danger, peril 

اِري    কস্বচ্ছালফী volunteer َهَواَرة  ج َهوَّ

 ,ঞওাযী, লণঢান, লঘন্তাীন َهٌِّر  

লফঘক্ষড rash, precipitate, 

thoughtless, imprudent 

ر    ,রখুলঘত্তঢা, াফধানঢা تََهوُّ
দালয়ত্রৃজ্ঞানীনঢা, ঞওাযীঢা, 
ধঃলক্ষঢা, light headedness,, 

carelessness, irresponsibility, 

rashness, precipitance  

 বাঙ্গা, ডা, ঢন, ধ্ব,বাঙ্গন اْنِهٌَار  
crash, fall, downfall, collapse, 

breakdown 

ر    ,ঞওাযী, লস্থযলঘত্ত, লণঢান ُمتََهّوِ

লঘন্তাীন, রখুলঘত্ত, াফধান, 

দালয়ত্রৃজ্ঞানীন, ঈদ্দাভ, টানললঝ rash, 

hasty, prexipitate, ffrivolous, 

thoughtless, lightheaded , careless, 

reckless, daredevil 
 

 ঢবম্ব য়া, লফহ্বর (َهَوس(]س[ َهِوسَ 
য়া, লফভ্রান্ত য়া, to be perplexed, 

be confused, be buffled 

سَ   ,II ঢফুলদ্ধ ওযা, লফহ্বর ওযা َهوَّ
লফভ্রান্ত ওযা, প্রঢাযনা ওযা, লববূঢ 
ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা, ঈন্াদ ওযা to 

perplex, baffle, confuse, ddelude, to 

craze, render insane  

سَ   V কফাওা য়া, কভালফষ্ট تََهوَّ
য়া, ছরলঢ য়া, লনলচলও 
লযঢযাক ওয, ওল্পনালফরাী য়া to 

befooled, infatuated, dazzled, be a 

fantast 

 VII কফাওা য়া, কভালফষ্ট اِْنَهاسَ 
য়া, ছরলঢ য়া to befooled, 

infatuated, dazzled 

 ,কফাওালভ, ভুঔণঢা, ঈন্ত্তঢা َهَوس  
াকরালভ, ওল্পনাপ্রফডঢা, 
বাফলফরাীঢা, যভানন্ন, কঔালঔয়ার, 

ভায়া, লনফুদ্ধঢা, লফভ্রভ, ভ্রালন্ত 
foolishness, folly, craze, mmadness, 

rapture, fantasy, infatuation, delusion  

 هوس             هور  
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ٌْس    লঘন্তা, লযওল্পনা, ধাযনা, লফশ্বা َهِو
thought, idea, concept,  

ٌْس   ٌْس  ، َهِو  ন্তযঙ্গ أَْهِوَسة  ج َهاو
বাফনা, বাচা কভ, ঔালরয ওাঞ 
inimate tthought, toasted wheat, canal 

lock 

 ,কফাওা, াকরালঝ, াকর أَْهَوسُ 

ছরলঢ, ন্ধ, কভালফষ্ট foolish, crazy, 

mad, dazzle, infatuated  

 স্বপ্নদী, visionary َمْهُوْوس  

س    ,কফাওা, াকরালঝ, াকর ُمَهوَّ

ছরলঢ, ন্ধ, কভালফষ্ট foolish, crazy, 

mad, dazzle, infatuated  

س    ককারভার, লঘrওায, ত তঘ ُمتََهّوِ
clamor, shouting, uproar 
 

 ঈলত্তলচঢ য়া to be (َهَوش(]س[ َهِوشَ 

excited 

 ঈলত্তলচঢ য়া to be (َهْوش(]ن[ َهاشَ 

excited 

شَ   ,II ঈলত্তলচঢ ওযা, কঔান َهوَّ

লযশ্রান্ত ওযা, লফযলিওয বাফ 
কপরা to inxite, to exret disturbing 

influence, excite (ه هى)   

 III লফযি ওযা-কুকুলযয টাও to َهاَوشَ 

annoy 

شَ   V ঈলত্তলচঢ য়া to get تََهوَّ

excited 

 ঈলত্তচনা, ঈৎওন্ঠা , দাঙ্গা, ত َهْوَشة   
তঘ, কন্ডলকার, 

ছকডা, ালন্ত, লফলক্ষাব excitation, 

agitation, riot, rumpus, row, tturmoi 

ٌْش    ,ঈলত্তচনা, ঈৎওন্ঠা , প্রলযাঘনা تَْهِو
ঈওালন excitation, agitation, 

incitement, instigation 

ش    ,ঈলত্তচনাূডণ, ঈলত্তচনাওয ُمَهّوِ

ভযা ৃলষ্টওাযী, ঈদ্দীও, exciting, 

trouble maker, agitator 
 

 ফলভ ওযা, ফলভ (َهْوع(]ن[]ؾ[]هوع[ َهاعَ 
ওলয কঢারা to vomit, to throw up 

عَ   II ফলভ ওযান to make vomit َهوَّ

عَ   V ফলভ ওযা to vomit تََهوَّ

 

 বয় কদঔালনা to (َهْول(]ن[]هول[ َهلَلَ 

frighten 

II ঢওণ هَهلَّلَ   ওযা, অঢলঙ্কঢ ওযা, 
বীঢ ওযা, লঢযলন্চঢ ওযা, 
বযঙ্কয রুল কদঔান, তজঘ ওযা  to 

alarm, to dismay, to exaggerate, to 

make apper terrible, make a great hue  

 ,X ঈলিকলমাকয ভলন ওযা اِْستََهالَ 
বয়াফ লফলফঘনা ওযা, অঢঙ্কচনও 
ভলন ওযা, ন্ত্রালঢ য়া, ঝার 
ঔায়া, বীঢ য়া to deem 

significant, to consider terrific, be 

appaled (هى) 

 ,ন্ত্রা, বয় ُهُإْول  ،أَْهَوال  ج َهْول  

লফদাঙ্কা, ধাো, অঢঙ্ক, ক্ষভঢা, লি 
terror, fright, alarm, shock, horror, 

dismay 

 বয়াফ লচলনল, বীলঢওয َهْولَة  
লচলনল, বলয়য ফস্তু a terrifying thing, 

a fright, object of fear 

 ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٕٛٞ         هوش



21 

 ,ভযীলঘওা, এরাঘ, এরালঘ mirage َهال  

cardamom  

 ,কচযালঢশ্চি, ফডণফরয় َهااَلت ج َهالَة  

ভলভাচ্ছঝা, ককৌযফ halo, aureola, 

glory 

ٌْل  تَهَ  ٌُْلت ج تَْهِو ٌُْل،تَْهِو اِو  বীলঢওয, 

অঢঙ্কচনও, প্রলযাঙনা, বয়প্রদণন 
ওযড, কঘাঔ যঙ্গান, লঢলযিওযড, 

দঃুস্বপ্ন, ঙায়াভূলঢণ , চচু ুফুলড 
frightening, scaring, alarming, 

iintimidation, cowing, browbeating, 

exaggeration, nightmare, bogey, 

bugaboo –  ٌِْلُ تََهاو  জ্জীওযড, ুন্নয 
দৃয  embellishment, pleasant visions 

 ,বীলঢওয, বয়ঙ্কয, বয়াফ َهائِل  

লফার, ফযাও, লফডাঝ ফড 
লফস্ময়ওয, াধাযন, লনও, 

ওলল্পঢ, বয়ানও, ওঠিন, ভাযাত্মও 
dreadful, frightful, tterrible, huge vast, 

gigantic, tremendous, extraordinary, 

enormous, amazing, grim fierce 

ل     ,বয়াফ, বীলঢওয terrible, dreadful ُمَهّوِ
 

مَ   ,II খুলভ ভাণা ঠলর যা [هرم[ َهرَّ
লছভান, ঢন্ধা মায়া to nod drowsily, dozz, 

to nap  

مَ    V লছভান, ঢন্ধা মায়া to dozz, to nap  تََهرَّ

 ,ভাণা, ভুকুঝ, ঘুডা َهام  ،َهاَمات ج َهاَمة  
ীলণস্থান, ীলণ head, crown, vertex, 

top, summit 

 চ য়া, ওভ (َهْون(]ن[]هون[ َهانَ 
গুরুত্রৃূডণ য়া, খৃডয য়া, নীঘ 
য়া to be easy, be of little 

importance, to be despicable, to 

contemptible  

نَ   ,II চ ওযা, চঢয ওযা َهوَّ
ারওা ওযা, কঙাঝওযা, লফদ্রু ওযা, 
বজ্ঞা ওযা make easy, to facilitate, 

to make light, to minimize,  dderide, 

disparage 

ََٕ َٛب َ  IV কয় ওযা, লনঘু ওযা, দস্ত أ
ওযা, ীন ওযা, ভান ওযা, to 

humiliate, to despise, disdain, insult 

  VI চ ভলন ওযা, কঙাঝ تََهاَونَ 
বাফা,  কঙাঝ ওযা, ওভ গুরুত্রৃ 
কদয়া, ফজ্ঞা ওযা, ফলরাওাযী 
য়া, াফধান য়া, ফলরা 
ওযা, ফযণণ না য়া, িান্ত না 
য়া to consider easy, to think little, 

make little, attach less importance, 

disdain, to be negligent, careless, to 

neglect, not to fail, not to tire 

ْستََهانَ اِ   X চ ভলন ওযা, মণামঢ 
ম্মান না ওযা, ফভূরযায়ন ওযা, 
ফজ্ঞা ওয, বূর কফাছা, লফঘায 
ওযা to consider easy, to make  little, 

estrem lightly, to mis understood, 

disdain, undervalue,  misjudge 

 ,অযাভ, ফযুলফধা, অযাভ َهْون  

ুলমাক ুলফধা, স্বাবালফওঢা, ease, 

 هوي           هون
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leisue, convenoence, comfort, 

easiness,fascility 

 অলস্ত অলস্ত, বদ্র বালফ, অয়লয َهْونًا
ালণ, প্রঢযক্ষ বালফ sllwly, gently, 

leisurely, imperceptibilty 

 ,ভমণাদাালন, ভান, রজ্জা, ঢন ُهْون  

ীনঢা disgrace, shame, degradation, 

abasement 

 ,খৃডযঢা, নীঘঢা, খৃডয ফস্থা َهَوان  
নুলিঔলমাকযঢা, াভানযণা, ফনলঢ, 

ীনঢা, ভমণাদাানী, রজ্জা, 
despicableness, lowly, iinsignificsnce, 

degradation, abasement, disgrace, 

shame 

 ,চ, নুঈলিঔয أَْهِونَاُء ج َهٌِّن  
াভানয , ল্প ভালনয, 

লফলফঘনালমাকয, গুরুত্রৃীন, চ, 

াধাযন, easy, insignificant, negligible, 

inconsiderable, uunimportant, 

plain,simple,  

ٌْنَة    ,চঢা, চ ুলফধা, ুলমাক ِه

অযাভ,  স্বাচ্ছন্নয, easiness, facility, 

covenience, comfort, ease 

ٌْنا  ,বদ্রঢা, দয়া, হৃদয়ঢা, ধীযঢা َهَو
ফয, স্বাচ্ছন্ন gentleness, 

kindliness- أَْهَوٌَان অলস্ত অলস্ত, 

বদ্রবালফ, রবালফ, slowly, gently, 

leisurely 

 ,চ, অযাভদায়ও َهْونَاُء م أْهَونُ 

চঢয, লধও কঙাঝ, লধও ফালচ 

easy, comfortable, easier, smaller, 

more  

َُٖ َ٤ ْٛ َ  ,অনধও চ, লধও ওভ easierأ

lesser 

 ,খৃডা, খৃডযঢা, ফনলঢ, ীনঢা َمَهانَة  
নাওার, ভমণাদাানী, রজ্জা contempt, 

despicableness, degradation, 

abasement, humiliation, disgrace, 

shame 

 ভান, দ্ধঢয, কারাকালর اَِهانَة  
insult, insolence, abuse 

بَٗخ َ َٜ َٓ অভান, রজ্জা contempt, shame 

 ,ফজ্ঞা, খৃডায াত্র, ফলরা تََهاُون  
ভান, মত্ন disdain, scorn, 

neglect, indifference 

 ,ফজ্ঞা, খৃডায াত্র, ফলরা اِْستَِهانَة  
ভান, খৃডা  disdain, scorn, 

neglect, contempt 

ٌْن    ,ভানওয, বদ্র, কদালী ُمِه
খৃডাূডণ, ভমণাদাালনওয, ওরঙ্কচনও, 

ঢযাঘাযী insulting, abusive, 

offending, contemptous, humiliating, 

dddisgraceful 

 ফলরাওাযী, ললণর, ঈদাীন ُمتََهاِون  
negligent, remiss, indifferent 

ٌْن    ,ফজ্ঞাওাযী, ংওাযী ُمْستَِه
disdain er, scorner 
 

 ডা, লনলঘডা,  লনলঘ (ُهِوّي(]ض[ َهَوى
নাভা, টুফা, লটকফালচ ঔাআয়া ডা, 
কঙাাঁ ভাযা, প্রফালঢ য়া, যাস্ত 
ওযা to come down, to fall,  

 هً               هوي
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drop, fall down, to ponunce, blow 

(wimd), overthrow  

 ,ওাভনা ওযা (هَوى(]س[ هِويَ 
বারফাা, নুযাকী য়া, ঙন্ন 
ওযা, ঔ ওলয কনয়া , to love, to be 

fond, to like,to take as hobby 

ى  II ফাঢা কদয়া, ফাঢাল ঈন্ুি َهوَّ
ওযা, to ventilate, tl expose to the wind ( ه

  (هى

 ,III প্রন্ন কদঔান, স্তাফওঢা ওযা َهاَوى
to show complaisant, to flatter (ه)  

 IV লনলঘ ডা, কঙাাঁ ভাযা, ঈয أَْهَوى
ডা, ওাঢ য়া, ফাাঁওা য়া, কৌাঁঙা, 
ধযা, কঘষ্টা ওযা, াধনা ওযা, অা 
ওযা to fall down,ro pounce, to fall, to 

lean, bend, reach, grab, strive, aspire 

 (على ب الى)

ى  V ফায়ুপ্রফালঢ য়া, to be aired تََهوَّ

 VI কবলঙ্গ ডা, ধ্বল ডা, লনলঘ تََهاَوى
ডা (লনলচ), লনভলজ্জঢ য়া to 

break down, collapse, to plunge down, 

to throw down 

 VII লনলঘ ডা, ধাো কঔলয় ডা اِْنَهَوى
to fall down, to be thrust down 

 ,X অওলণড ওযা, প্ররুদ্ধ ওযা اِْستََهَوى
লফলণ ঘারা, মাদভুন্ত্র ওযা, চাদভুুগ্ধ 
ওযা, ভুগ্ধ ওযা, লববূঢ ওযা, লয 
কপরা to attract, to seduce, to entice, 

to charm, fasvinate, entrance, carry 

away (ه)  

ْهَواُء ج َهًوىَهَواٌَا،أَ   বারফাা, কস্দ, 

অলফক, কছাাঁও, ঙন্ন, আচ্ছা, অা, 
কঔয়ার, ফালঢও, অনন্ন, ম্প্রদায়, 

প্রঘলরঢ ভঢ লফরুদ্ধ প্রফডঢা, love, 

affection, passion, inclination, bent, 

wish, longing, fancy, whim, pleasure, 

secys, heretic tendencies 

ات ج ُهوَّ  ة  ُهًوى،ُهوَّ  কহ্বয, পাঝর, গুা, 
ঔন্ন, কঢণ , ুষ্কযডী, নারা, ঈাকয 
abyss, cave, crack, cavern, pit, hole, 

ditch, trench, gulf  

،أَْهِوٌَة  ج َهَواء    ,ফাঢা, ফায়ুভন্ডর أَْهَواء 

ফায়,ু অফায়া, চরফায়ু air, 

atmosphere, wind, weather, climate 

  ً ফাঢা ম্পলওণ َهَوائِ ঢ, relating, air 

 লাদায amateur َهَواء  

 ,ঔ, লাদালযঢা َهَواٌَات ج َهَواٌَة  
লঔয ঘঘণ া, hobby, amateurism, some 

thing cultivated as amateur 

اٌَة    াঔা, কবলন্টলরঝয fan, vantilator َهوَّ

 লধও ওালঙ্খঢ, লধও أَْهَوى
গ্রালধওাযলমাকয more desirable, 

preferable 

 কহ্বয, পাঝর, কবীয, কবীযঢা أُِوٌَة  
abyss, chasm, deep, depth 

 ,কহ্বয, পাঝর مَهاٍو ج َمْهَواة ،َمْهًوى

ঈাকয, ওাঙ্খীঢ স্থান, ঘায়ায 
ফস্তু, ফায়ভুন্ডর abyss, chasm, gulf, 

place of longing, object of desire, 

atmosphere 

 কবলন্টলরঝায ventilator ِمْهَواة  
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ْهِوٌَة  تَ   ফায়ুপ্রফালঢ ওযড, ফায়ুঘরন 
airing, ventilation 

 ,কছাাঁও, প্রফডঢা, কভালঢওযড اِْستِْهَواء  

ভুগ্ধওযড, প্রলযালঘঢওযড, প্রলরাবন, 

ঈলদ fascination, ccaptivation, 

enchantment, seducement, temptation, 

suggestion 

 ,ঢনীর, ডন্ত, টুফন্ত ُهَواة  ج َهاوٍ 

কস্দভয়, প্রলভও, ওল্পনাওাযী, বি, 

লাদায, দক্ষ ওভী, ffalling, 

dropping,sinking, loving, lover, fancier, 

inventor, fanamateueur, dabbler 

কহ্বয, পাঝর, গুা, ঔন্ন, কঢণ َهاِوٌَة   , 
ঢর কহ্বয, ঢরালফীড কঢণ , 
চাান্নাভ abyss, cave,  

crack, cavern, pit, hole, infernal depth, 

bottomless pit, hell 

 ًَ   ক she ِه

 ঈঞ! অ! ঘর (حرؾ .interj ) َهٌَّا
মাআ! এঔন ঢালর! Up!, come on! 

Let‘s go! now then!  
 

 (َهٌِؤَة،َهٌَاَءة(]ض[]ؾ[]ن[ ]هًء[َهاَء،َهٌُإَ 

ুকঠিঢ য়া, কদঔলঢ ুন্নয য়া, 
to be well-formed, beautiful to look 
 

 ,ুকঠিঢ য়া (َهٌِئَ ة(]س[]هًء[ َهٌِئَ 
অা ওযা, প্রাণণনা ওযা to be well-

formed,to desire, crave 
 

 ুকঠিঢ য়া to (َهٌِئَة(]ن[]هًء[ َهٌُإَ 

be well-formed 

 II ুকঠিঢ ওযা, প্রস্তুঢ য়া, ঠিও َهٌَّؤَ 
ওযা, ণ লযষ্কায ওযা, ৃঙ্খরাফদ্ধ 
ওযা,স্ত্রায়ড ওযা (জনয)  প্রস্তুঢ 
ওযা, কছাওা, প্রবালফঢ ওযা, to be 

well-formed, to make ready, to prepare, 

to arm, mobilize, to order, aarrange, 

influence (ل هى ه) 

َٛب٣َؤََ  III এওভঢ য়া, ঘুলিলঢ অা, 
চয় ওযা, ঈলমাকী ওযা, to agree, to 

come to an agrement, to adapt 

 V প্রস্তুঢ য়া, স্ত্র লজ্জঢ تََهٌَّؤَ 
য়া, মূলদ্ধযঢ ণাওা, ুলজ্জঢ য়া 
to be prepared, to be armed, be in 

fighting, be well dressed 

 VI যষ্পলয লভলর ণাওা, যষ্পয تََهاٌَؤَ 
এওভঢ য়া  to adapt one 

another,to be in agreement 

ٌْئَة   ٌْئَات ج َه কঞন, অওৃলঢ, ফলণ َه লদ, 

কঘাযা, কফ, বাফবলঙ্গ, ঘারঘন, 

অঘযড, ফস্থান, ফস্থা, দর, 

কশ্রনী,ঙ্গ, ংকণ,ংকঞন,ওলভটি, 

প্রলঢষ্ঠান  form, shape, exterior, 

aappearance, guisemair, mien, 

attitude, position, group, class, society, 

association, organization, committee 

 ুন্নয, ঘঝলঝ, ুকঠিঢ َهٌِئ  ، َهٌِّئ  
good looking handsome shapely 

 ,প্রস্তুলঢ, প্রাক্ষড, স্বাঙ্গীওযড تَْهٌِئَة  

ভিয়, চায়কা preperation, 

adaptation, adjustment, 

accommodation 

هٌب              ٢ٛء
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 রালবয ংলদালযত্রৃ profit ُمَهاٌَؤَة  

sharing 

 াভলযও প্রস্তুলঢ millitary تََهٌُّإ  

preperation 

إ  تََهاٌُ   াযষ্পলযও স্বাঙ্গীওযড, 

াযষ্পলযও ভিয়, adaptation, 

adjustment,  

ٌْبَة(]ؾ[] هٌب[ َهابَ   বয় ওযা, ম্মান(َه
ওযা, ূচা ওযা, শ্রদ্ধা ওযা to fear, to 

honour, to revere, to  venerate 

 II বীলঢভয় ওযা, ঈৎালঢ ওযা َهٌَّبَ 
(বয় কদলঔলয়) অঢঙ্কঈদ্দীও, বয় 
কদঔান, প্রলযালঘঢ ওযা, to make 

dreadful, to inspiring (awe), to threaten, 

iimtimidate, cow 

 IV টাওা, লঘrওায ওযা, অলফদন أََهابَ 
ওযা, অগ্র ওযা, রার যলন্চঢ 
ওযা, প্রলযালঘঢ ওযা, ঈrালঢ ওযা 
to call out, shout, call upon, appeal, to 

drive, urge, to egg on, encourage (َا٠ُ

 (ة

 V বয় ওযা, ম্মান ওযা, ূচা تََهٌَّبَ 
ওযা, শ্রদ্ধা ওযা to fear, to honour, to 

revere, to  venerate 

 VIII বয় ওযা, ম্মান ওযা, ূচা اهتاب
ওযা, শ্রদ্ধা ওযা to fear, to honour, to 

revere, to  venerate 

 ,বয়, অঢঙ্ক, শ্রদ্ধা, বলি هٌبة  

ম্মান,ুচনীয়ঢা, গুরুত্রৃ, ম্ভ্রভ, ভমণাদা 
fear, dread,rreverence, veneration, 

eesteem, respect, vvenerableness, 

gravity, dignity, prestige বীঢু, 

বীলঢভয়, রাচ,ু অত্মলফশ্বাীন, 

শ্রদ্ধাীর timid, timorous, shy, diffident, 

respecful 

 ু,বীঢু, বীলঢভয়, রাচ َهٌُْوب  

অত্মলফশ্বাীন, শ্রদ্ধাীর, বীলঢওয, 

বীলঢচনও, বমঙ্কয, শ্রলদ্ধয় timid, 

timorous, shy, diffident, respecful,  

awful , fearful, awesome, venerable 

 শ্রদ্ধায ফস্তু object of respect َمَهاب  

 ভমণাদা, ম্মান dignity َمَهابَة  

 ,বয়, অঢঙ্ক, ম্ভ্রভ, fear, dread تََهٌُّب  

awe 

ٌْب   ، َمُهْوب  َمِه  বীঢ, বীলঢওয, বয়াফ 
dreaded, dreadful, awful 

ٌْب    ,বয়ঙ্কয, অঢঙ্কঈলদ্দও, শ্রলদ্ধয় ُمِه

ভাযাত্মও, কম্ভীয, ম্মালনঢ, লফলষ্ট 
awe -inspiring, awesome, venerable, 

grave, dignified 

 ,শ্রদ্ধাীর, শ্রদ্ধ respectful ُمتََهٌِّب  

reverential 

 

 (ب) II টাওা to call [ هٌت[َهٌَّتَ 

ٌْتَ  ٌَْت لََن، َه  !এঔালন অ come hereَه

 

ٌْج(]ض[ ]هٌج[  َهاجَ   ( َهٌَاج،َهٌََجان،َه

ঈত্তলচঢ য়া, অলরালডঢ, ঈঞা, 
চাকা, ঈলত্তচনায় ণাওা, লফমণস্ত 
য়া, ফাকালিঢ য়া, বাফগ্রস্থ 
য়া, ছঞ্ঝা ূডণ য়া (ভূদ্র) to 

be agitated, be stirred up, eexcoted, to 
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rise,awaken, be awakened, be very 

upset, be ffurious, indignant, to be 

stromy (sea) 

٤ََّٛظََ  II ঈত্তলচঢ ওযা, অলরালডঢ ওযা, 
নাডা কদয়া, লফযি ওযা, ান্ত 
ওযা, ঈষ্কালন কদয়াজ্বারান, প্রজ্জলরঢ 
ওযা, চাগ্রঢ ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, 
প্রলযালঘঢ ওযা, প্রওা ওযা, ঈঢযি 
ওযা, ঘারনা ওযা, শুরু ওযা, বীঢ 
ওযা, to agitate, stire, excite, disturb, 

disquite, provoke, kindle, ignite, 

awaken, bring to light , irritate, inflame, 

to drive, rouse, scare up 

 IV ঈত্তলচঢ ওযা, অলরালডঢ أََهاجَ 
ওযা, নাডা কদয়া, লফযি ওযা, 
ান্ত ওযা, ঈষ্কালন কদয়াজ্বারান, 

প্রজ্জলরঢ ওযা, চাগ্রঢ ওযা, ঈদ্দীপ্ত 
ওযা, প্রলযালঘঢ ওযা, প্রওা ওযা, 
ঈঢযি ওযা, ঘারনা ওযা, শুরু 
ওযা, বীঢ ওযা, to agitate, stire, 

excite, disturb, disquite, provoke, 

kindle, ignite, awaken, bring to light,  

irritate, inflame, to drive, rouse, scare 

up 

 V ঈত্তলচঢ য়া, অলরালযঢ تََهٌَّجَ 
য়া, ান্ত য়া লফযি য়া, 
ঈঢযি য়া, চাগ্রঢ য়া বীঢ 
য়া to be agitated, be restrive, be 

disturbed, be excitef, be agitated,  be 

awakenedmbe aroused, be scated up 

 VIII ঈত্তলচঢ য়া, অলরালযঢ اِْهتَاجَ 
য়া, ান্ত য়া লফযি য়া, 
ঈঢযি য়া, চাগ্রঢ য়া বীঢ 
য়া to be agitated, be restrive, be 

disturbed, be excitef, be agitated,  be 

awakenedmbe aroused, be scated up 

 ,ঈলত্তচনা, ঈrওন্ঠা, লফযলি َهٌِج  

ককারভার, কভাওালফরা, মুদ্ধ 
excitement, agitation, disturbance, 

turmoil, combat, battle 

ٌَْجا ٌَْجاُء ، َه  মুদ্ধ, কভাওালফরা, ংখলণ َه
fight, battle, war 

 ,ঈলত্তচনা,  ঈৎওন্ঠা , লফযলি َهٌَاَجان

ককারভার, ঈন্ত্তঢা, লক্ষপ্তঢা, চারাঢন, 

লধোয, লঢিঢা, কচণ ন, তজঘ, 

excitement, agitation, disturbance, 

turmoil, fury , irritation, indignation, 

bitterness, raging, uproar 

ٌْج    ,ঈলত্তচনা, ঈৎওন্ঠা , ঈদ্দীনা  تَْهٌِ
ঈষ্কালন, প্রদা, দাযঢা excitement, 

agitation, stimulation, provocation, 

incitement, inflammation 

 ,ছালভরা, লফৃঙ্খরা, ককারভার تهٌِّج  

ঈত্তচনা, ঈrওন্ঠা, ভানলও ালন্ত, 

অলফক disturbance, turmoil, 

excitement, aagitation, emotional 

dosturbance, affect 

 অলরাডন, নাডন, ঈলত্তলচঢ َهائِج  
ফস্থায়, ঈলত্তলচঢ, লফকু্ষব্ধ ভুদ্র, 

অলরালডঢ, ঈৎাী , অলফকী, 
যাকালিণ, লগ্নভণা, sstirring, astir, 

 هكل       هٌج
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agitated, rough (sea), excited, 

impassioned, angry 

 ঈলত্তচও, ঈদ্দীও, ঈলত্তলচঢ ُمَهٌِّج  
ওলয এভন, ঈলত্তচও, প্রদাও, 

অলন্নারও, ভযাৃলষ্ট ওাযও, 

লফলদ্রাভূরও, চনঢা ঈলত্তচও, 

exciting, stirring, rousing, stimulating, 

inciting, iimflammarory, agitator, 

troublemaker, seditionary, rabble 

rouser ُمَهٌَِّجات- এও ঈদ্দীও, এও 
ঈলত্তচও, a stimulant, an excitant 

، ُمتََهٌِّج    ,ঈলত্তলচঢ, লফমণস্ত ُمْهتَاج 

ঈদ্দীপ্ত, ঈৎাী agitated, upset, 

excited, impassioned 

 

 II কক্ষড ওযা, লটকফালচ [هٌر[ َهٌَّرَ 
ঔায়া, ঘুডণ ওযা ধ্বং ওযা, to hurl 

down, topple, tear down, destroy,  

 

ٌْش( ]ض[ ]هٌش[َهاشَ   ,ঈঢযি য়া ( َه
ঈলত্তলচঢ য়া to be agitated, 

excited 

ٌْش    চঙ্গর, ছাড, ছাডু, ভাচন َه
thicket, brush, scrub 

ٌَْشة    ঈলত্তচনা, ককারভার, দাঙ্গা َه
excitement, turmoil, riot 

 

ٌْض( ]ض[ ]هٌض[ َهاضَ   বাঙ্গা, ওভণডয (َه
য়া to be broken, be  powerless 

ٌَْضة    ওলরযা cholera َه

ٌْض    বাঙ্গা, গুডা broken, shattered َمِه

 

ٌْط( ]ض[]هٌط[ َهاطَ   ,লঘৎওায ওযা (َه
ককারভার ওযা, দাঙ্গালপ্রয় য়া to 

shout, ro cclamor, be tumultous 

ٌْط    ,লঘৎওায , কন্ডলকার, তজঘ َه

লফৃঙ্খরা ,shluting, disturbance, 

clamor, uproar, 

 ,লঘৎওায , কন্ডলকার, shluting ِهٌَاط  

clamor 

 প্রস্ত, ফাাঁধান লযস্তা َمَهاٌُِع ج َمْهَسع  
broad, paved road 

 

ٌْؾ( ]ض[ ]هٌؾ[ َهاؾَ   ,লফশুষ্ক য়া (َه
ঢৃষ্ণাঢণ  য়া to ne parched, thirsty 

 

ٌْؾ( ]ؾ[ َهاؾَ   ারান to run away (َه

ٌْؾ( ]س[ ]ؾ[َهٌِؾَ ، َهاؾَ   লঘওন(َهٌَؾ،َه
য়া, াঢরা য়া, ক্ষীড য়া to 

be slim, slebder, frail 

ٌْؾ    শুষ্ক ফাঢা parching wind َه

ٌْؾ    ওৃওায়ঢা, ওৃঢা, slenderness َه

 ঢৃষ্ণায় শুওান burned up with َهٌُْوؾ  

thirst 

ٌْفَان শুষ্ক, ঢৃষ্ণাঢণ َه  parched, thirsty 

ٌْفَاُء م أَْهٌَؾ   ٌْؾ  ج َه  ,লঘওন, াঢরা ِه
দফুণর, বগ্নস্বাস্থয, slender, slim,frail 

ٌَْكل    ভলন্নয, খয, ফড َهٌَاِكُل ج َه
দারান, ট্টালরওা, আভাযঢ, ওাঞালভা, 
কঘল (ভঝয কাডী), লফার, 

temple, large building, edifice, skeleton, 

chassic 
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ً  هَ  ٌَْكِل  ওাঞালভা ম্পলওণ ঢ relating to 

skeleton 

 

ٌْل(]ض[ َهالَ   ঠারা, ঙডাআলয় কদয়া (َه
to pour, strew (على هى)  

 II ঠারা, ঙডাআলয় কদয়া, ারা َهٌَّلَ 
ওযা, চভা ওযা to pour, strew ( على

 (هى

 IV ঠারা, ঙডাআলয় কদয়া, ারা أََهالَ 
ওযা, চভা ওযা to pour, strew ( على

 (هى

 VII চভা য়া, স্তু য়া, ফলণড اِْنَهالَ 
ওযা লববুঢ ওযা (ب على) to 

be heaped up, to shower, to assail 

ٌْل    স্তুলওৃঢ ফালর piled up sand َه

ٌَُْلن    ফালরয স্তু sand pile َه

 ধ্ব slide اِْنِهٌَال  

 নু, atom َهٌُْول  

 অলদভ ফস্তু, ফস্তু, দাণণ, দফয َهٌُْولَى
  ً দাণণ ম্পলওণ َهٌُْوِل ঢ, দাণণকঢ 
relating to matter, material 

  ً দাণণ ম্পলওণ َهٌُْواَلِن ঢ, দাণণকঢ 
relating to matter, material 

 

ٌَْمان(]ض[]هٌم[ َهامَ  ٌْم،َه  (َه

কপ্রলভ ডা, অগ্রী ওযা, লক্ষপ্ত 
য়া,, বাফালফওয য়া, ঈন্ত্ত 
য়া, খুযাখুলয ওযা, মণঝন ওযা to 

fall in love,to be eenthusiastic, to be 

frantic, be crazy, to roam, to rove 

 ,II লদ্রৃধালিঢ ওযা, লফহ্বর ওযা َهٌَّمَ 
ধাাঁধাাঁয় কপরা,  লফভুগ্ধ ওযা, ভাঢ 
ওযা, যাআয়া কপরা to confuse, 

puzzle, bewilder, infatuate, enchant, 

captivate,  away, infatuate 

 ,X লফভুগ্ধ য়া, ুরলওঢ য়া اِْستََهامَ 
অওৃষ্ট য়া, ালযঢ য়া, 
প্রকাঢ় বালফ বারফাা to be 

infatuated, be enchanted, be carried 

away, be passionately in love  

 প্রকাঢ় কপ্রভ, প্রঘণ্ড ঢৃষ্ণা َهٌَان  
passionate love, burning thrist 

م  َهٌُوْ   লফভ্রান্ত, লফহ্বলরঢ, ঢফুলদ্ধওৃঢ, 

লওংওঢণ ফযলফভুঢ় confused, puzzled, 

mystified, perplexed 

ٌَْمان   ٌَْمى م َه  ,বারফাায় ভত্ত َهٌَام  ج  َه

প্রডয়াি, ঔুফ ঢৃষ্ণাঢণ  madly in love, 

very thirsty 

 ,লফভ্রান্ত, লফহ্বলরঢ ُهٌَّام ،ُهٌَّم  ج َهاِئم  

ঢফুলদ্ধওৃঢ, লওংওঢণ ফযলফভুঢ়, 

বারফাায় ভত্ত, confused, puzzled, 

mystified, perplexed, madly in love 

 ,প্রডয়াি, কপ্রলভ ভত্ত in love ُمْستََهام  

mad with love 

ٌَْمنَ   ,অলভন‘ ফরা, াাযা কদয়া‘ َه
নচয যাঔা, লনয়ন্ত্রন ওযা to say 

‗amin‘, to guard, watch, to control 

ٌَْمنَة  هَ   যক্ষডালফক্ষড, নচযদালয, প্রাধানয, 
লনয়ন্ত্রন, ওঢৃত্রৃ supervision, 

survillance, control, supremacy, 

hegemony َهٌَّاب     

 هٌه            هكل 
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ٌِْمن    ,যক্ষডালফক্ষড  ওযড, লনয়ন্ত্রনওযড ُمَه

লববাফও, যক্ষাওাযী, ভালরও supervisiong, 

controlling, guardian, protector, master ( ٌِْمنُ ا لُمه )  

অিাঢায়ারায লপাঢ, Allah(s t)-the Protector, 

the Guardian 

ٌْنَمَ   ,ওরওর ওযা (স্পষ্ট বালফ) ]هٌنم[ َه

অলস্ত লফযলি যওা ওযা to murmur 

softly 

ٌْهِ  ٌِْه،ِه ٌٍْه، إ  ভনলমাক অলণলডয ِه
ধ্বলনলফলল, hey! Get off!  Let‘s go! 

য! ঘর মাআ!  - َ ِٚ ٤ْ ََِْٛ آْكؼَ চর! এঝা 

ওয,  َب َّٓ صَْ٘بَ ََؽلِّ  ٚ ٤ْ ِٛ ফর! ক! খঝনাঝা 
 

ٌَْهاتَ  ٌَْهاِت، َه ٌَْهاُت،َه  !দযূফঢী َه
ফহুদলূয! Far!  Far away! 

ِ، َوهٌَّا َهٌَّا ًّ   !অ!ঢাডাঢালড!Come َه

Quick!  

                  ****×****  
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"و"     

 
ফডণভারায াঢাঢভ ফডণ  َٝ  ٝا

 ব্দ ফধণলনয 
ক্ষয(augmentation, 

fullness)। 

  َو  ংলমাচও 
(congugation حرؾ) রুল 
ফযফহৃঢ য়-  ٌُْد َجاَء َز
 وُعَمرو

 و  -ফস্থান কফাধও —e. 

এও ালণ, মঔন, মঢক্ষড না,  
togather with, whilst, at-       اَل

 ভাঙ تَؤُكْل السَّمَن وتَْشَرَب الّبَنَ 
কঔনা মঔন দুধ ঔা। 

ةعَ َطالِ ُس والّشمْ اَء جَ   ক 
এললঙর মঔন ূমণ লঞ 

  َو লণয (particle) حرؾ  

লয ম্মন্ধ দ (  ُِ  )  : 

e. g   َِوهللا অিায ণ   

  َو লয  ওভণওাযও 
(accusative)  ণাওলর,ণণ 
কদয়: ালণ with e.g    ًما ِل

ًٌْدا  মালয়লদয ালণ َوَز
অভায লও ওযায অলঙ ? 

 ََٝ ূলফণ প্রশ্নলফাধও যপ 
ণাওলর ণণ য় : ঢঔন, 

then e.g  أَو َعِجْبتُم ঢুলভ লও 
ঢঔন ফাও লয়ঙ ? 

 ওলফঢায় ََٝ এ এয য 
লনলদ্দণষ্ট লফললয ণণ কদয় 
: ওঔন ওঔন, ওদালঘৎ , 

oftentimes, scarcely  e.g  

لٍ لٌَْ وَ   البَْحرِ  كَمْوجِ   যাঢ 
ওঔন াকলযয কঠঈ এয 
ভঢ বয়াফ। 

 অশ্চমণলফাধও (exclamatory) 

  !ঢযআ, এঝা ম্ভফ َو : َولَو

 বাফপ্রওাও (interjection)  َوا

:وَ    ায়! ল! Alas! 

Hellow! যফত্তী লফললয কল 

যপ (ٙ) َٙلَب ٍْ اَأ َٝ–َ ায়! দদুণা  
 ,এফং মলদ না, নঢুফা, নলঘৎ َوااِلَّ 

নযবালফ, নযণায়, অয, and if not, 

otherwise, else 

 ,মলদ, মদযল, ঢণাল even if َواِنْ 

although 

 ,মলদ, মদযল,  ঢণাল even if َولَوْ 

although 

،ولَِكن  ,লওন্তু, মা ঈও, এঔলনা ولَِكنَّ
ঐঔন মণন্ত  but, however, yet 

 (وأر(]ض[ وأرَ                                 ٝ
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 ,ফাষ্পঘালরঢ মন্ত্র َوابُْوَرات ج َوابُْور  

কযর কাডী, ওাযঔানা, লভর, কভলন, 

ঘুলি steam engine, railroad train, 

factory, mill, factory 

  ভরুদযান oasis َواَحات ج َواَحة  

 

 চীফন্ত ওফয কদয়া to (َوأْد(]ض[ َوأَدَ 

bury alive (ها)  

 V লঠলরলভ ওযা, কবলফলঘলন্ত ওাচ تََوأّدَ 
ওযা, লদ্রৃধা ওযা, ভলয়ালঘঢ ফযফায 
ওযা to be slow, to act deliberately, 

temporize (ًف) 

َّؤَدَ   VIII লঠলরলভ ওযা, কবলফলঘলন্ত ওাচ اِت
ওযা, লদ্রৃধা ওযা, ভলয়ালঘঢ ফযফায 
ওযা to be slow, to act deliberately, 

temporize (ًف) 

ٌْد    ,ুলঘলন্তঢ, ধীয, ধীযলস্থয َوئِ

ধীযলস্থযঢা deliberate, slow, 

deliberateness – ًٌْدا  ,অলস্ত َوئِ

ধীলযধীলয, িভঃ slowly, gradually 

 ,ধীযলস্থযঢা, ভন্থযঢা تَُإدة  
delinerateness, slowness 

 ধীয slow ُمتَّئِد  

 ,বীঢ ওযা, বয় কদঔান (َوأْر(]ض[ َوأَرَ 

to frighten (ه) 

 X  বীঢ য়া, বীলঢগ্রস্থ য়া اِْستََوأَرَ 
to be frightened, br struck with terror 

 অশ্রয়স্থর, যডাণীললফয مْوئِل  
refuge, asylum 

 

 III ঐওযভঢয য়া, ঔা ]وأم[ َواَءمَ 
ঔায়ান, ঔা ঔায়া, লভর ওযালto 

agree, be in agreement, to suit, be 

suited, harmonize 

 VI ংকলঢূডণ য়া to be تََواَءمَ 

harmonized 

 ঘুলি, এওঢা, াদৃয, ঙ্গলঢ َوئَامَ 
agreement, unity, harmony 

 ঘুলি, এওঢা, াদৃয, ঙ্গলঢ ُمَواَءَمة  
agreement, unity, harmony 

 লও  (প্রংা ূঘও interj) َواَها، َواهَ 
ুন্নয! What wonderful is!  

  কওঝলর kettle َوئٌَِة  

 

  (َوبَاَءة،َوبَاء( ]ن[ َوبُإَ 

 

 কলকٌَْوبَؤُ)ُمَضاِرع(  – (َوبَؤ( ]س[ َوبِئَ 
অিান্ত য়া, লফলাি য়া, 
ঈদ্রুঢ য়া, ংিলভঢ য়া to 

be plague -stricken, be iinfested, be 

poisoned, contaminated 

 ংিাভও কযাক, ভাভালয أْوباُء ج َوبَؤ  
infectious disease, epidemic 

 ংিাভও কযাক, ভাভালয أَْوبِئَة  ج َوبَاء  
infectious disease, epidemic 

ংিভড ম্পলওণ َوبَاِئى   ঢ relating to 

infection, infectious disease 

،َوْبئ   ء  ًْ  ,ংিলভঢ, লফলাি, ওরুললঢ َوبِ

ঈদ্রুঢ, কলক অিান্ত, infected, 

poisoned, contaminated, infested, 

plague stricken 

 وبك        وأر
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 ,ংিলভঢ, লফলাি, ওরুললঢ َمْوبُْوء  

ঈদ্রুঢ, কলক অিান্ত, infected, 

poisoned (ب) 

 

II ঢচণ [وبخ[ َوبَّخَ  ন ওযা, লনন্না ওযা, 
কালর কদয়া, লঢযষ্কায ওযা, নুলমাক 
ওযা, বৎণনা ওযা, ধাঢান, to rebuke, 

reprimand, censure, reprove, scold  

ٌْج    ,লনন্না, কালর, লঢযষ্কায নুলমাক تَْوِب

বৎণনা to rebuke, reprimand, 

censure, reprove, 

 

 ,প্রঘুয ঘুর ণাওা (َوبَر( ]س[ ٌَْوبَرُ - َوبِرَ 
খন ঘুলর ঠাওা য়া, করাভ য়া 
to have abundant hair,  be xxovered 

with thick hair, hairy 

،ُوبُْور  ج َوبِر    এও প্রওায ِوبَاَرة ، ِوبَار 
কনঈলর, কফলচ daman, weasel, 

mongoose 

 ঘুর, ঈঞ, ঙাকলরয ভ أْوبَار  ج  َوْبر  
hair, fur of ccamels, goats 

 ঘুলর ঠাওা, করাভ ccovered with َوبِر  

hair, hairy 

 ঘুলর ঠাওা, করাভ َوْبَراُء م أوبَرُ 
ccovered with hair, hairy 

 করাভ, ভী hairy, wooly ُمَوبَّر  

অফচণ أَْوبَاش  ج َوبَش   না, ভয়রা, ফচণ য 
trash, rubbish –   أَْوبَاش ঈৃঙ্খর 
চনঢা, আঢয চনভণ্ডরী rabble, 

raffraff 

 

 (مَ ْوبِك،ُوبُوْ ق،َوبُوْ ق(]س[ ]ض[ ٌَْوبَكُ - َوبِكَ ، ٌَبِكُ -َوبَكَ 

ভুলঙ কদয়া, ধ্বং য়া, লফনষ্ট 
য়া to perish, to go to ruin, be 

destroyed 

 ,IV ধ্বং ওযা, ওৃষ্ট ওযা  أَْوبَكَ 
ফনলভঢ ওযা,  লফওর ওযা to ruin, 

to debase, to humiliate, cripple (ه)  

 ,ধ্বং ওযায স্থান, ওাযাকায َمْوبِك  

কচর place destruction, prison, jail 

 ,ভাযাত্মও যাধ ُمْوبِمَات ج ُمْوبِمَة  

ন্ত্রাী ওাচ, যাধ, ওঠিন া 
grave offense, violent act, crime, 

deadlh sin 

 

 প্রঘুয ফৃলষ্টডা to (َوْبل( ]ض[ َوبَلَ 

shed heavy rain 

 

 (ُوبُْول،َوبَالَة،َوبَال،َوبَ ل(]ن[ َوبُلَ 

স্বাস্থযওয য়া, ক্ষলঢওয য়া to 

be unhealthy, be noxious 

 প্রফর ফলণড downpour َوْبل  

 ,স্বাস্থযওযঢা (ফাঢা) َوبَال  

ঔাযা লযডলঢ (ওালচয), ক্ষলঢ, 

ঔাযা, লবা unhealthiness of air, 

evil cosequence, harm, curse 

ٌْل    স্বাস্থযওয, নুওাযী, ঔাযা َوبِ
লযডলঢ (ওালচয),ক্ষলঢওয, 

লফদগ্রস্থ, ফণনাা, unhealthy, 

unuseful, of evil cosequence, hurtful, 

calamitous, disastrous 

  وتر                   موبك
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 ,প্রঘুয ফৃলষ্টাঢ, চাান্নাভ, ফলণড َوابِل  

ছডণা  heavy down fall, hail, shower 

 

 ভনলমাক (َوْبه( ]س[ ]ؾ[ٌَْوبَهُ  -وبِه،َوبَهَ 
কদয়া, রক্ষয ওযা, স্মযন ওযা to 

pay attention, to take notice, to keep in 

mind 

 ,IV ভনলমাক কদয়া, রক্ষয ওযা أَبَهَ 
স্মযন ওযা to pay attention, to take 

notice, to keep in mind 

 

 ,II কাাঁঢা, লফদ্ধ ওযা,াাঁঝা [وتد[ َوتَّدَ 
ফাাঁধা, ুযলক্ষঢ ওযা to peg firmly, to 

fix, ffasten, secure (هى) 

 কযাও, ককাাঁচ, লন, ঢাফুয أَْوتَاد  ج َوتِد  
ককাাঁচ, ঔুাঁটি, ণাম্বা peg, pin, tent peg, 

stake, pole 

 

 ঢায রাকান, নযায় (َوتْر(]ض[ َوتَرَ 
ওযা, ক্ষলঢ ওযা, প্রঢাযনা ওযা, to 

string, to wrong , harm, cheat (هى ه)  

 II ঝাআঝ ওযা, প্রালযঢ যা,ি َوتَّرَ 
ওলয ঝানা, দঢৃ় ওযা to tighten, pull 

tight, tighten 

 III কণলভ কণলভ ওযা to do َواتَرَ 

intermittently 

  (هى) IV ঢায রাকান to string أَْوتَرَ 

 V ি য়া, প্রালযঢ য়া, to تََوتَّرَ 

be stretched 

 ,VI ফালয ফালয নুযন ওযা تََواتَرَ 
ফালয ফালয য়া to repeat itself, to 

follow in succession 

،ِوتْر    -কফলচাড, ভ, uneven, odd َوتَر 

 ,এলও এলও, ৃণওবালফ singly َوتًَرا

separately 

 কফলচাড, ভ, uneven, odd َوتِْري  

 ,ঢায, ফাদযমলন্ত্রয ঢায أَْوتَار  ج َوتَر  

ওণ্ডডা (ভাংলী) string, tendon 

(muscle) 

ঢায ম্পলওণ َوتَِري   ঢ relating to 

string 

ٌَْرة    ,অঘযড, ণ, দ্ধলঢ َوتَائُِر ج َوتِ

প্রণা, প্রলিয়া, ন্থা, ধযন, যীলঢ, ধ্বলন 
manner, way, mode, fashion, 

procedure, method, style, tone 

 এলওয য এও, এলও এলও, য تَتَْرى
য one after another, one by one, 

successively 

 ঈলত্তচনা, ঘা, ঝান ধওর تََوتُّر  
tension,strain  

 ,াযম্পমণ, ঈত্তযালধওায تََواتِر  

ুনযাফৃলত্ত, ুনঃংখঝন, 

কৌনঃূলনওঢা, দঢৃ়ঢা, 
ধধাযাফালওঢা, লফদযভানঢা 
sucession,repetation, recurrence, 

frequency, constancy, continuance, 

persistance 

 ঢযাওাযী (মায যিভূরয َمْوتُْور  
স্বীওৃঢ) murdere (to whom 

compensation denied) 

 وثب        وتر
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 ,ম্প্রালযঢ, ধওরলরঢ ُمتََوتِّر  

ঢযাঘালযঢ, ঝান ওফলরঢ, ঘা 
ওফলরঢ, ি, দঢৃ়, ভচফুঢ stretched, 

strained, taut, tense, rigid, firm 

  ধাযাফালও sucessive ُمتََواتِر  

 

 ,III অা, ংখটিঢ য়া [وتى[ َواتَى
ঢুষ্ট য়া, ওৃঢজ্ঞ য়া, ওৃঢজ্ঞ 
ওযা, ুলফধাচনও য়া, ভানান আ 
য়া, পরওাভ য়া, ঈওায 
ওযা, বারবালফ য়া, যালচ য়া 
to come,  befall, tobe complaisant, 

obliging, to oblige, be a success, be 

suited, to benefit, to agree, to be 

convenient (ه) 

 ,অনন্নদায়ও, ভালয়ও, স্বীওামণ ُمَواتٍ 
প্রীলঢওয, অলফদনভয়, অওলণ, 
লঘত্তাওলণও, ভানানআ, ঈওাযী, 
নুগ্রাও pleasant, agreeable, 

pleasing, appealing, winning, 

bexoming, favorable,propitious 

 

 َ  ওারললঝ কপরা, কণাঁঢরা (َوْثء( ]ؾ[ َوثَؤ
ওযা, ভঘওালনা, ভুঘডাআয়া কপরা to 

bruise, contuse, to wrench, sprain 

 ,ওারললঝ য়া ( ُوثُْوء،َوثَؤ( ]س[ َوثِئَ 
ভঘলওলয় মায়া, to be bruished, to be 

sprained  

ََ صَؤ َٝ  ,IV ওারললঝ কপরা, কণাঁঢরা ওযা أ
ভঘওালনা, ভুঘডাআয়া কপরা to bruise, 

contuse, to wrench, sprain 

 ওারললঝ, কণাঁঢরা, কভাঘড, কাঁঘওা َوْثء  
contusion, bruise, wrench, sprain 

 ,ওারললঝ, কণাঁঢরা, কভাঘড َوثَاَءة  

কাঁঘওা contusion, bruise, wrench, 

sprain 

 

ٌْب( ]ض[ ٌَثِبُ - وَ ثَبَ   ( َوثْب،ُوثُْوب،َوثَبَان،َوثِ

রাপালনা, কঔাাঁডান, শুরু ওযা, দ্রুঢ 
কফলক মায়া, রালপলয় ঈলঞ কদৌডা, 
কঙাাঁ ভাযা, ডা to jump, skiplhop, 

starr, rush,  to jump up and run, to 

rush, pounce fall (الى على ه)  

 II রাপ কদয়ালনা, ঠিওযাআয়া লপলয َوثَّبَ 
অা to make jump, ro bounce (هى ه) 

 ,III কঙাাঁ  ভাযা, ডা to pounce َواثَبَ 

fall 

 IV রাপ কদয়ালনা, ঠিওযাআয়া লপলয أَْوثَبَ 
অা  to make jump, ro bounce (هى ه)  

 V রাপ কদয়া, ূরু ওযা, দ্রুঢ تََوثَّبَ 
কফলক ওযা, কঔাাঁডান, অগ্রবলয ওালঙ 
মায়া, কঙাাঁ ভাযা, ঢrডঢায ালণ 
াভরান, চাকান, ূনঃরুদ্ধায ওযা, 
ঈঞান to jump up, start, rush, hop, to 

pounce, awaken, recover, raise 

 ,VI রাপ কদয়া, রাঝারালপ ওযা تََواثَبَ 
াাঁললয় মায়া to jump, to be 

breathless 

 রম্ফন ,রাপ, jumping, leaping َوثْب  

 ,রাপ, রম্ফ, ছাাঁ َوثْبَات ج َوثْبَة  

অিভন, ি ঙ্গীওায, ঈত্থান, ঞা, 
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চাকযড jump, leap, attack, bold 

promise, rise, awakening 

 কম রাপ কদয়, কম রাপাআয়া َوثَّاب  
লপলয, লগ্নভয়, ঈগ্রস্ববালফয, ঈদযভী, 
াী, লনলবণ ও, ঈদযভীর given to 

jumping, bluncy, fiery, hotheaded, 

dashing, daring, enthusiatic 

 ঢলডৎ দাফী ঈস্থান, prompt َمَواثَبَة  

assertion of claim 

 ,চাকযড, ঈঞন্ত, কঢছস্বী, ফর ُمتََوثِّب  

লিারী awakening, rising, vigorous, 

energetic 

 

 নযভ য়া, to (َوثَاَرة( ]ن[ ٌَْوثُرُ -َوثُرَ  

be soft 

 

 নযভ ওযা, ভৃড )َوثْر( ]ض[ ٌَثِرُ -َوثَرَ  
ওযা to make soft, make smooth 

 ,নযভ, ুলফনযস্ত, অযাভপ্রদ َوثِر  

ুঔওয, অযাভদায়ও, ভৃড soft, 

snug, cozy, smoothccomfortable, 

smooth 

ٌْر    ,নযভ, ুলফনযস্ত, অযাভপ্রদ َوثِ

ুঔওয, অযাভদায়ও, ভৃড soft, 

snug, cozy, smoothccomfortable, 

smooth 

 নযভ লফঙানা soft bed ِوثَار  

ٌْثََرة    ,লচন ওা  َمٌَاثُِر،َمَواثُِر ج ِم

ওম্বর, ঘাদয saddlecloth, blanket, 

drape 

 ,অস্থাফান য়া (ثِمَة،َوثُْوق(]ح[ َوثِكَ 
লফশ্বা যাঔা, লফশ্বা ওযা, লনবণ য 
ওযা, অস্থা যাঔা, লনলশ্চঢ য়া to 

be confident,to place confidence, put 

faith, rely, depend, trust, be confident 

 

 ি য়া, লনলশ্চঢ (َوثَالَة(]ن[ َوثُكَ 
য়া, অস্থাফান য়া to be 

confident, be sure, certain 

 II ি ওযা, দঠৃ ওযা, লিারী َوثَّكَ 
ওযা, চভাঝ ওযা, ংঢ ওযা, 
নলণত্র ওযা, প্রঢযায়ন ওযা, লনলশ্চঢ 
ওযা, প্রঢযয়ন ওযা, কনাঝাযী ওযা, 
দলরর ওযা, দঢৃ়বালফ মুি ওযা, 
খলনষ্ঠবালফ ফাাঁধা, to make firm, 

strengthen, ccement, consolidate, to 

document, authenticate, confirm, 

certify, notarize, to link firmly  

 III ঘুলি ওযা to enter into َواثَكَ 

agreement 

 IV ফাাঁধা, কফলড ডান, to tie, fetter أَْوثَكَ 

  (ب هى)

 ,V ি য়া, দঢৃ় য়া تََوثَّكَ 
বাযবালফ প্রলঢলষ্ঠঢ য়া, লফশ্বালয 
ালণ অকান, ফাশ্বস্তঢায ালণ ওাচ 
ওযা to be firm, consolidated, to be 

established, to act trustfully (ًف) 

 X লনলশ্চঢ ওযা, কঘও اِْستَْوثَكَ 
ওযা,মাঘাআ ওযা, অস্থাীর য়া ro 

make sure, check, verify, to have 

confidence (من ه) 

  وثك           وثب 
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অস্থা, লফশ্বা, লনবণ ثِمَة   যঢা, বযা 
trust, xxonfidence,  faith, reliance 

ثَاق  ُوثُك  ج وِ   ফাাঁধন, লকঝ, ফন্ধন,ালয়য 
কফলড, াঢ ওডা, লঙওর tie bond, 

fetter, shackle, chain 

 দঢৃ়ঢা, ওঠিনঢা, ওাঠিনয, লি َوثَالَة  
firmness, solidity, strenghth 

ٌْك    ,দঢৃ়, ি, ওঠিন, লনযাদ ِوثَاق  ج َوثِ

লনলশ্চঢ, লনবণ যলমাকয, লফশ্বস্ত firm, 

strong, solid, safe, secure, dependable, 

reliable 

ٌْمَة    ,প্রভাডত্র, দলরর, লরঔন َوثَائُِك ج َوثِ

অলদত্র, মন্ত্রালঢ, ওাকচ, নলণ, 

যলদ, প্রংাত্র, নীলঢ, document, 

deed, writ, instrument, paper, record, 

voucher, certificate 

 লধও দঢৃ়, লধও ি ُوثْمَى م أَْوثَكُ 
farmer, stronger 

 ,ঘুলি, ঠিওা, এওযাযনাভা َمَوائُِك ج َمْوثِك  
লন্ধ, তভত্রী, নদ agreement, contract, 

treaty, pact 

ٌْك    ,ংলঢ, িওযড, এওত্রীওযড تَْوِث

দলরর যঘনাওযড, প্রভাডীওযড, 

ঢযায়ন, দলরর ম্পাদনওযড 
consolidation, strengthening, 

cementation, documentation, 

authentication, attestation, notarization 

 লনশ্চয়ঢা, লনযাত্তা, চালভন تَْوثِمَة  
security, surety, guaranty 

 ,ফাাঁধন, লকঝ, ফন্ধন, ালয়য কফলড َوثَاقَ 

াঢ ওডা, লঙওর tie bond, fetter, 

shackle, chain 

 ,লফশ্বাী, লনলশ্চঢ, লনলদ্দণষ্ট َواثِك  

ফযম্ভাফী trusting, certain, confident, 

sure 

লফশ্বালমাকয, লনবণ َمْوثُْوق    যলমাকয, 
reliable, dependable 

 কনাঝালয াফলরও ُمَوثِّمُْون  ج ُمَوثِّك  
notary public 

 ঢারকালঙয অংলয তঢযী দলড َوثَل  
palm-fiber rope 

ٌْل    ঢারকালঙয অংলয তঢযী দলড َوثِ
palm-fiber rope 

ٌْب،َوْجب(]ض[ ٌَِجبُ -وَ َجبَ   (َوُجوْ ب، َوجَ بَ ان، َوِج

ফাধযঢাভূরও য়া, প্রলয়াচনীয় 
য়া, লযামণ য়া, চরুযী 
য়া, অলযালঢ য়া, লনলদ্দণষ্ট 
য়া, দালয়ত্রৃ য়া, ধওধও ওযা, 
স্পলন্নঢ য়া to be obligatory, be 

necessary, be requisite,  indisp-ensible, 

imposed, enjoined, to throb, palpitate 

بَ   ,II অলযা ওযান, লনললধ ওযা َوجَّ
অফযওীয় ওযা to make obligatory, 

impose, enjoin, obligate (على هى ه)  

 ,IV অলযলঢ ওযা, লনললধ ওযা أَْوَجبَ 
প্রলয়াচনীয় ওযা, ঢযাফযওীয় ওযা 
ফাধযঢাভূরও ওযা, লক্ষ াদ্ধান্ত 
কনয়া, াফস্তয ওযা, ুযষ্কায কদয়া, 
নুলভাদন ওযা to make incumbent, 

to impose, enjoin, make necessary 

 (على هى ه)

 وجب              وثك
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X প্রঢযাা ওযা, চণ اِْستَْوَجبَ  ন ওযা, 
ভূরযফান য়া, লধওাযী য়া, 
দাফী ণাওা, প্রলয়াচনীয় ভলন ওযা, to 

deserve, merit, beentitled, have avlaim, 

to deem necessary(هى)  

 ,ঔাফায, অায َوَجبَات ج  َوَجبَة  

ঔাদযঢালরওা meal, repast, menu 

ٌَْجاب    ,ফাধযঢা ভূরও, দায়, ঙ্গীওায اِ

প্রভান, স্বীওৃলঢ, ম্মলঢ, ঘুলিয প্রস্তাফ, 

প্রস্তাফ obligation, liability, commitment, 

affirmation, confirmation, consent, 

offenr of ccontact, offer 

  ً  ম্মলঢ লফলয়ও relating to أَِجابِ

cetainity 

 দষৃ্টফাদ positivism اَِجابٌََّة  

 ,প্রলয়াচনীয় َوَجائُِب،َواِجبَات ج َواِجب  

লযামণ, ঢযাফযওীয়, চরুযী, 
লনফামণ, লযত্রান কনআ এভন, 

অলযালঢ, অলদভুরও, ফাধযঢাভূরও, 

ফযওযডীয়, মণামঢ, মণাপ্ত, বার 
necessary, requiste , essential, 

indispensible, inevitable, unavoidable, 

inescapable, incumbent, imperative, 

binding, obligatory, proper, adequet, 

fair - َوَجائُِب،َواِجبَات ওঢণ ফয, দালয়ত্রৃ, 

রলয়াচন, ঢযফযওঢা, প্রলয়াচনীয়ঢা, 
ওযডীয় ওাচ, ওাচ duty, obligation, 

requirement, necessity, task, 

assignment 

 তনলঢও দালয়ত্রৃ, লনলদণ, হুকুভ َمْوُجْوب  
moral obligation, dictate, injunction 

 ,IV প্রস্তুঢ ওযা, অহ্বান ওযা أَْوَجدَ 
ঈলত্তলচঢ ওযা, প্রফ ওযা, য়ান, 

খঝান, ঈৎন্ন ওযা, ৃলষ্ট ওযা, 
চণ নওযা, ায়া, াধন ওযা, প্রবাফ 
কপরা, যফযা ওযা, ফাধয ওযা to 

produce, evoke, provoke, engender, 

bring into being, originate, achieve, 

acomplish, teffect, to supply, to force 

(٠ٛ) 

دَ   V অি য়া, কাও ওযা to تََوجَّ

be in love, to grieve (ل ب) 

 ,VI ঈলস্থঢ ণাওা, কদঔান تََواَجدَ 

প্রওালঢ ওযা, রবয য়া, অলফক 
প্রবালফঢ ওযা to be existent, to be 

available, to affect passion 

 ,প্রঘন্ড অলফক, ভানলও লফমণয় َوْجد  

অলফক, যভানন্ন, ঈচ্ছ্বা, 

বারফাায ঈচ্ছ্বা strong emotion, 

emotional upset, passion, ecstasy of 

love 

 ,অলফকী ঈলত্তচনা, ঈচ্ছ্বা ِوْجَدان  

ভানলও চীফন, ভানলও লি, 

নুবূলঢ, বাফপ্রফডঢা passionate 

excitement, ecstasy, emotional life, 

psychic forces, feeling, sentiment 

  ً অলফক ম্পলওণ ِوْجَدانِ ঢ relating to 

emotion, emotinal 

 ,অলফষ্কায, ঈদ্পাফন, লস্তত্রৃ ُوُجْود  

ঈলস্থলঢ, লদ, ফস্থান, লযদণন 
finding, ddiscovery, being, presence, 

whereabouts, stay, visit 
 وجز         وجد
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ফস্থান ম্পলওণ ُوُجْوِدي   ঢ pertaining 

to exsistance 

 ,নুবূলঢ, অলফক, ঈলত্তচনা َمْوِجَدة  
যাক, অলিা,অলত্ত, শুব আচ্ছা, 
felling, emotion, passionexcitement, 

anger, grudge, resentment, ill will 

ٌَْجاد    ,ৃলষ্ট, ঈৎাদন , চন্দান اِ

ঈৎলত্ত , িয়ওযড, অযন, কৃজ্জা, 
যফযা, লাফ, কডনা, ভূরযায়ন  
creation, procreation, production, 

origination, procuring, furnishing, 

supply, calculation, evaluation 

 ,অলফষ্কায, অলফষ্কাযও, ঈলত্তলচঢ َواِجد  

ঈদ্দীলঢ, লফমণস্ত, বীঢ, কপ্রভাফদ্ধ 
finding, finder, agitated, 

excited,upset,worried,in love 

 ঈrন্নওাযী, করঔও, ৃষ্টাওাযী َمْوِجد  
originator, author, creator 

গুা, কঢণ أَْوَجار  ج َوْجر   , নওর গুা, 
কটযা (ফনযশু), ফাস্থান, den, 

cave, cavern, lair, habitation 

 পাাঁদ, বূর pitfall َوْجَرة  

গুা (ফনযশু), কঢণ أَْوِجَرة  ج ِوَجار   , 
কটযা, cave, den, lair  

ٌَْجار   ٌُْر ج ِم  ,কঔরায ফযাঝ, কযলওঝ َمَواِج

ললায াত্র (ভাটিয, ফাযলওা bat, 

racket, earthen kneading throug 

 ( َوُجْوز،َوْجز،َوَجاَزة(]ض[]ن[ َوَجزَ ، َوُجزَ 

ংলক্ষপ্ত য়া, অাঁঝাাঁঝ য়া, 
ঘাাঁঙালঙারা য়া, to be brif, compact, 

curt 

 IV ংলক্ষপ্ত য়া, ঘাাঁঙালঙারা أَْوَجزَ 
য়া, অাঁঝাাঁঝ য়া to be concise, 

compact, curt 

 ,ংক্ষ,কঙাঝ, ংলক্ষপ্ত, ঘাাঁঙালঙারা َوْجز  
অাঁঝাাঁঝ, short, brief, compact, curt, 

summary 

ٌْز    ,ংক্ষ, কঙাঝ, ংলক্ষপ্ত َوِج

ঘাাঁঙালঙারা, অাঁঝাাঁঝ, short, brief, 

compact, curt, summary 

ٌَْجاز    ,ংলক্ষপ্তঢা, ক্ষলডওঢা, অাঁঝাাঁঝ اِ

ঘাাঁঙালঙারা shortness, brevity, 

compacyness, curtness 

 ,ংলক্ষপ্ত, কঙাঝ, অাঁঝাাঁঝ ُمْوَجز  

ংলক্ষপ্তায, ঘুম্বও, রুলযঔা, ংলক্ষপ্ত 
লযলরঔ, summarized,  

concise, curt, abstract, epitome, 

outline,brief sketch 

 বয় ( َوَجاَسان، َوْجس(]ض[ َوَجسَ 
ায়া, বীঢ য়া to be afraid, to be 

apprehensive 

 ,IV বয় ণাওা, বীঢ য়া أَْوَطسَ 
নুবফ ওযা, নুধাফন ওযা, ঢওণ  
ণাওা to have apprehensions, to have 

fear, be afraid, to feel, realize, be 

aware (هى)  

سَ   ,V বয় ণাওা, বীঢ য়া تََوجَّ
নুবফ ওযা, নুধাফন ওযা, ঢওণ  
ণাওা to have apprehensions, to have 

fear, be afraid, to feel, realize, be 

aware (هى)   

وجم                                                                           وجس
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 ,বয়, বীলঢ, ঈলদ্রৃক, ঈrওন্ঠা َوْجس  
স্বলস্ত fear, apprehension, anxiety, 

concern, uneasiness 

س     বীরুঢা, বীরু বাফ, ঈলদ্রৃগ্নঢা تََوجُّ
cowardness, timidity, 

apprehensiveness 

 ,ালন্তওয লঘন্তা, ূফণাবা َواِجس  

ডীঙ্কা disquieting thought, 

foreboding, evil premonition 

 ফযাণা ায়া, অখাঢ (َوْجع( ]س[ َوِجعَ 
ওযা, ফযাণা কদয়া, to feel pain, to 

hurt, to pain 

 ,IV অখাঢ ওযা, ফযাণা কদয়া أَْوَجعَ 
to hurt, to pain 

عَ   V ফযাণায় ওষ্ট ায়া, লনযয تََوجَّ
ফযাণা রাখফ ওযা, লযঢা ওযা, 
কাও ায়া, দঃুঔ ায়া, ভলফদনা 
নুবফ ওযা, দযদ নুবফ ওযা to 

suffer pain, to give vent to ones pain, to 

lament, to feel grief, feel sorry, feel pity 

 ,ফযাণা, কফদনা ِوَجاع ،أَْوَجاع  ج َوَجع  
ূঔ pain, ache, ailment 

ٌْع    কফদনাূডণ, ভাযাত্মও দুঃঔ َوِج
painful, grevious, sad 

ع    ,ফযাণা, কফদনা, লযঢা pain تََوجُّ

ache, lament 

ফযাণাঢণ َمْوُجْوع  , কফদনাঢণ , ীলডঢ, 

লিষ্ট feeling pain, aching, ailing, 

suffering 

 লস্থয ( َوْجؾ،َوُجْوؾ(]ض[ َوَجؾَ 
য়া, ঈলত্তলচঢ য়া, লফদগ্রস্থ 

য়া, ধওধক্ ওযা to be agitated, 

be troubled, to tthrob 

 IV ঈলত্তলচঢ ওযা, ঈrওলন্ঠঢ أَْوَجؾَ 
ওযা, ুলফধা ওযা, লফযি ওযা, 
ওাাঁান, to agitate, excite, to make 

tremble 

 X ধযয ওযা-ফুও to set اِْستَْوَجؾَ 

aflutter 

 স্পন্নন, ওম্পন, ধযয ওযড َواِجؾ  
beating, throbbing (heart)  

، ُوَجاق    ,ঈনান ُوَجالَات ج اُْوَجاق 

যযান্নায কস্ঘাব, ঘুলি, যান্নাখয, 

যন্ধনারা range, cooking 

stovemstove, caboose 
 

 ,বয় ায়া ( َمْوَجل ،َوَجل(]س[ َوِجلَ 
বীরু য়া, ওাুরুল য়া to be 

afraid, to be a coward, be craven 

 IV বীঢ ওযা, বয় কদঔান to أَْوَجلَ 

frighten, to fill with fear (ه)  

 ,বয়, ঙ্কা, টয fear أَْوَجال  ج َوَجل  

dread 

،َوِجلُوْ  ن ج َوِجل  َوَجال   বীলঢওয, 

লবঙ্কী, ংয়ী, বীরু, ওাুরুল, নীঘ 
fearful, apprehensive, timorous, 

cowardly, craven 

 ,লনযফ য়া (َوُجْوم،َوْجم( ]ض[ َوَجمَ 
ফাওীন য়া, ঢফাও য়া, রলজ্জঢ 
য়া, ঢা য়া, ভনভযা য়া, 
লনরুৎালঢ য়া to be silent, be 

speechless, to be shy, be despondant, be 

dejected, be depressed 
 وجه            وجم
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 ,লনযফ, ফাওীন, ঢফাও, ঢা َوِجم  

ভনভযা, লনরুrা silent, speexhless, 

dum-founded, despondent, dejected, 

depressed 

 লনযফঢা, ঈলদ্রৃক, লঙ্কঢ ُوُجْوم  
লনযফঢা, লধোলযয লনযফঢা, 
ঢাাগ্রস্থঢা, রজ্জা, ঈৎওন্ঠা , দঃুঔ 
silence, anxious, apprehensive silence, 

speechless from indignation, 

despondency, shyness, anxiety, 

concern, sorrow 

 ,লনযফ, ফাওীন, ঢফাও, ঢা َواِجم  

ভনভযা, লনরুৎা silent, speexhless, 

dum-founded, despondent, dejected, 

depressed 

ة  َوْجنَات ج َوْجنَ   কার, কন্ডলদ cheek 

 

 ,ম্মালনঢ য়া (َوَجاَهة(]ن[ َوُجهَ 
কডযভানয ফযলি য়া to be of 

distinction 

هَ   ,II ম্মালনঢ ওযা, লফলষ্ট ওযা َوجَّ
ভুঔ খুডান, মায়া, গ্রয য়া, 
াঞান, কপ্রযড ওযা, রক্ষয ঠিও ওযা, 
লযঘারনা ওযা, ার ধযা, ম্ভালড 
ওযা to honorto distinguish, to turn 

face,  to go, to head, to aim,to direct, to 

guide, steer, to address 

 III াভলন মায়া, ভুঔাভুঔী َواَجهَ 
য়া, কভাওালফরা ওযা, ফযলিকঢ 
বালফ াক্ষাৎ ওযা, লনফাযন ওযা, 
স্পধণা ওযা, ঢুচ্ছ ওযা, লফলযাধীঢা 

ওযা, লফলফঘনা ওযা, প্রওালয কখালনা 
ওযা, ঔুলর ফরা, to be in front, to face, 

encounter, to see personally, to meet, 

encounter, obviate, with stand, defy, 

oppose, to consider, to declare openly, 

say frankly 

 ,IV ম্মালনঢ ওযা, লফলষ্ট ওযা أَْوَجهَ 
to honor, distinguish 

هَ   V ভুঔলপযান, লনলচয লণ تََوجَّ
মায়া, লনলচয ণ লযফঢণ ন ওযা, 
খুলয মায়া, প্রলয়াক ওযা to betake 

own way, bend one‘s step, to turn, 

apply,  

 VI যষ্পয ভুঔাভুঔী য়া to تََواَجهَ 

face each other 

ََّجهَ   VIII ওযলঢ ঘায়া, লযঘালরঢ اِت
য়া, বযস্ত য়া, রক্ষয ফানান, 

রলক্ষয লযডঢ য়া, খুযা,মায়া, 
লযঘারনা ওযা, ভলন অা, to tend, 

be directed, be oriented, be aimed, 

aim, to turn, be turned,, to lead, go, to 

come to mind 

 ,াশ্বণ, লদও, এরাওা, ং ِجَهات ج ِجَهة  

লচরা, য, ওঢৃক্ষ, side, direction, 

region, part, section, district, authority  

 ীভান্ত ঞ্চর, প্রলদ the الِجَهات

outskirts , provinces 

  ,ভুঔ, ভুঔাফয়ফ ُوُجْوه ، ُوُجْوه  ج  َوْجه  

াভলনয লদও, ফলণ লদ, ৃষ্ঠঢর, ঢন্তুয 
টান লদও, খলডয টায়ার, ভুঔ, মু্মঔ 
বাক, ঈল্টালদও, ঈলিঔলমাকয ফযলিঢয, 
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ফলণ লদ, কঘাযা, া, লবপ্রায়, নীলঢ, 

দ্ধলঢ, ঈায়, ণ, অঘযন, ধযন, 

ওামণপ্রডারী, ওাযন, ভালন, ঢাৎমণ , 
শুরু, ভলয়য প্রণভ ং face, 

countenance, front, face, outside, 

sirface, right sside of a fabric, dia of 

clock, face, obverse(of coin), prominent 

personality, exterior, appearance, side, 

intention,  course, principle, way, 

manner mode,  procedure, reason, 

cause, meaning, significance, start, first 

of a time – َ َٙعَو ْٝ ُعٚ ،أ ُٝ  লদও, ণ, 

দলৃষ্টবঙ্গী, ঘলন্ধয ওরা (َ ُٚع ْٝ َ  (أ
aspect, approach , view point, phase of 

the moon 

 স্পষ্টঢঃ (ظرؾ লফললড ) َوْجَها
apparently 

  ً  ,ভুঔ লফলয়ও relating to face َوْجِه

facial, of the face 

 ,লদও, প্রফডঢা  وجهات ج وجهة  
কলঢণ (চাাচ), লবপ্রায়, রক্ষয, 
ঈলদ্দয, ম্মান, ভমণাদা, দলৃষ্টবঙ্গী 
direction, trend, course, intention, aim, 

objective, respect, regard, view point 

 ,ঈচ্চভূরয, অভানঢ, ধায, ঔযালঢ َوَجاَهة  

ম্মা, প্রবাব, ভমণাদা, তফলষ্ট, 

ঈলিঔলমাকযঢা, গ্রনলমাকযঢা, দঠৃঢা, 
তফধঢা, esteem, credit, repute, 

prestige, influence, distinction, 

notability, solidity 

  ً   যষ্পযফলযাধী cotradictory َوَجاِه

ٌْه  ُوْجَهاُء ج وَ  ْجِه ঈলিযঔয, ুলযলঘঢ,  

লফলষ্ট লফলষ্ট ফযলি, কনঢা, ঘভrওায, 

গ্রনলমাকয, ভচফুঢ, মণাঢণ  notable, 

noted, eminant, distinguished, leader, 

excellent, acceptable, sound 

ٌَْهات ج   خ ََوِج َٜ ِع٤ْ َٝ াভালচও ভমণাদাফান 
ভলযা, ভাচয লফলষ্ট ফযলি lady of 

high social standing 

 ,াভলন, ভুঔাভুঔী (جر prep) تَُجاهَ 
লফলযঢ infront of, facing , opposite 

 ,লনানাওযড توجٌهات  ج  توجٌه  

লযঘারন, কছাাঁও, ণপ্রদণন, লদও, 

লনয়ন্ত্রওযড, কনঢৃত্রৃ, লযঘারনা, aiming, 

directing, orientation, guidance, 

direction, controlling, leading, guiding – 

ٌَْهات লনলদণ تََوِج লওা, ফন্টন, স্থানান্তয, 

লনলদণনা, মানফান, ওাচ directives, 

instruction, allocation,, transfer, 

conveyance,  assignment 

  ً ٌِْه  ,লযঘারন, লনলদণনা guiding تَْوِج

instructive 

 লফযীঢ ফস্থান, লফলযাধী ُمَواَجَهة  
দর, বা, ভুঔাভুঔী, প্রঢযাা, প্রলঢখাঢ, 

কভাওালফরা, লফলযাধ, ফযলিকঢ 
ওলণাওণন, কশ্রাঢা opposite position, 

opposition, meeting, ffacing, 

anticipation, ccountering, encounter, 

confrontation, personal talk, audience -  

 ভুঔাভূঔী, এওচন কণলও ُمَواَجَهةً 
অলযওচন face to face, person to 

person 

          وجد                                                                 وجه 
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ه    ভনলমাক, ক্ষালঢত্রৃ تََوجُّ
ৃষ্ঠলালওঢা attention, favoritism, 

patronage  

َِّجاه   َِّجاَهات ج اِت  ,লদও, লবভুঔ, কছাাঁও اِت

ফাাঁও, লফনযা, কলঢণ direction, 

inclination, bent, orientation, course 

ه    দযূ লনয়ন্ত্রীঢ, লযঘালরঢ ُمَوجَّ
remote controlled, guided 

 ঈলদ্দষ্ট, কছাাঁওা, লবভুঔী ُمتَِّجه  
directed ,tending, aimimg 

  লদও direction ُمتَّجه  

 ,এওা য়া (َوْحَدة، ِحَدة(]ض[ َوَحدَ 
এওও, নুভ, ভ, ঢুরনীয় to be 

alone, ssingular, unmatched, 

incomparable 

لََ ؽَّ َٝ  II এও ওযা, এওলত্রঢ ওযা, 
ঐওযাধন ওযা, প্রলভঢ ওযা, 
লনয়লভঢ ওযা, ংমুি ওযা কমাক 
ওযা, এওলত্র অনা, ংঢ ওযা, 
এলওবূঢ ওযা to make into 

onemunite, unify, standarize, 

regularize, to connect, bring togather, 

consolidate, merge 

 ,VIIII এও য়া, এওাওী য়া اِرَّؾلََ
ঐওয ওযা, ঐওলত্রঢ য়া, এওলত্রঢ 
ওযা, ংঢ য়া, এওীবূঢ য়া, 
এওভঢ য়া to be one,  form a 

unity, to be uunited, be amalgamated, 

be consolidated, to unite, combine, to 

agree 

এওালওত্রৃ, লনচণ ِحَدة   নঢা, solitude, 

soliteriness 

 ক এওা, ক লনলচ he َوْحَدَها م  َوْحَدهُ 

alone, he by himself 

ج  َوْحَدة   َوْحَدات  এওত্রৃ, এওাওীত্রৃ, 

এওঢা,, লনঃঙ্গঢা, লফলচ্ছন্নঢা, 
ককানীয়ঢা, স্বয়ংম্পূনণ, স্বাধীনঢা, 
ঐওয, লভলঢ oneness, 

singleness, unity, soliteriness, isolation, 

pprivacy, self containment, union-( 

 ,াভলযও আঈলনঝ, ওভীদর ( َوْحَدات

এওও গ্রু, এওও স্থানা, লবন্ন লবন্ন 
স্থানা military unit, crew, single 

group, plat unit, installation, unit of 

iinstallation 

  ً  ,এওও, এওাওী, ৃণও, ফযলি َوْحَدانِ

এওভাত্র, কওফর, শুধুভাত্র, এওলঘটিয়া, 
ঢুরনাীন, লফফালঢ single, solitary, 

separate, individual, sole, oonly, 

exclusive, singular, unique, matchless, 

unmarried 

 ,তওফরয, এওাওীত্রৃ, লফলচ্ছন্নঢা َوْحَدانٌَِّة  
ককানীয়ঢা, লনঃঙ্গঢা, এওঢা, এওত্রৃ 
(অিাঢায়ারায) ননযঢা, 
ঢুরনাীনঢা soleness, ssoliteriness, 

isolation, speculation , privacy, 

solitude, loneliness, singleness, 

unity(Allah st), singularity 

ٌْد   এওাওী, লনচণ َوِح ন, লনলযলফলর, এওা, 
এওও, লফলক্ষপ্ত, লফলচ্ছন্ন, এওভাত্র, 

শুধুভাত্র, এওলঘটিয়া, এওও, নুভ, 

  ً اٍزٞؽِ        وْحدان
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ঢুরনাীন, ভীওৃঢ, ঢুরনাীন 
alone, solitary, lonely, single, serate, 

individual, sporadic, iisolated, sole, 

only, unique, unequal 

 এওও, ননয singular, unique أَْوَحد  

ٌْد    ,এওীওযড, লভলঢ, ভাায تَْوِح

লভরন, লনয়লভঢওযড, ংঢওযড, 

এওত্রীওযড, এওত্রৃফাদ uunification, 

union, combination, regularization, 

consolidation, belief  the unity of Allah 

(st) 

د    ,তওফরয, এওাওীত্রৃ, লনঃঙ্গঢা تََوحُّ
লফলচ্ছন্নঢা, লনচণ নঢা, ককানীয়ঢা, 
soleness, singleness, solitariness, isolation, 

seclusion, privacy 

 ,এওত্রৃ, এওাওীত্রৃ, এওঢা, ঐওয اِتَِّحاد  
লভলঢ, াদৃয, ফণম্মলঢ এওভঢ, 

ঘুলি, ংলমাক, ংলঢ, এওলত্রওযড, 

কচাঝ, oneness, singleness, unanimity, 

concord,harmony, unanimity, 

ahreement, alliance, union, 

combination, consolidation 

َِّحاِدي   লভলঢ ম্পলওণ اِت ঢ relating to union, 

unionist 

 ,এও, এওচন, কও এওচন َواِحد  

কওান লনলদ্দণষ্ট ফযলি এওভাত্র, 

ূধুভাত্র, one, someone, somebody, a 

certain person, sole, oonly – َواْحَدان 
এওও, লনচণ , ৃণও, স্বঢন্ত্র, লফলক্ষপ্ত 
single,solitary, separate, individual , 

sporadic, isolated 

د    এওত্রৃফালদয লক্ষও professor َمَوّحِ

of unity of Allah (st) – ُدْون  الُمَوِحّ

د    ,লভলরঢ, ংঢ, এওলত্রঢ ُمَوحَّ

এওঢাফদ্ধ, লনয়লভঢ combined, 

consolidated, amalgamated, united, 

regularized 

د   লনচণ ُمتََوحَّ ন, লফযর, লফলক্ষপ্ত, লফলচ্ছন্ন, 

লনচনফাী, লনবৃঢ solitary, rare, 

sporadic, isolated, hermit, lonely 

 ,লফবি, লভলরঢ, ংঢ ُمتَِّحد  

এওলত্রঢ, লবন্ন, দৃ, ফণম্মঢ, 

নুরূ united, combined, 

consolidated, amalgamated, uniform, 

harmonious, united, unanimous, 

concordant 

زََ َْ ِؽل َُٓ ْٞ  লনচণ ন, এওাওী, অরাদা 
solitary, lonely, isolated 

 IV লফযান য়া, চনূনয [وحش[ أَْوَحشَ 
য়া, উলয য়া, ঢযাঘায ওযা, 
ুলফধা ওযা, ঈদ্রৃীগ্ন য়া, এওাওী 
ভলন ওযান, কাও ওযা, to be 

deserted, to oppressmmake uneasy, to 

make feel lonely, to grieve 

ََِ ؽَّ َٞ V ভরুবূলভ য়া, অফচণ رَ নায় 
লযনঢ য়া, ফনয য়া, ফফণয 
য়া, লনষু্ঠ ওলয কঢারা,  
বীঢয়া to be deserted, to be 

waste, to feel lonely,be distressed, 

sadden by separation, have an 

aversion, to be aalienated, be afraid 

ফচণ ُوْحَشان،ُوُحْوش ج   َوْحش   য, লফযান, 

এওাওী, চনূনয, ফনয, ান্ত 
(শু)waste, ddeserted, lonely, 

নিষূ্ঠর হওয়া to be deserted, to be 

waste, be wild, be brutal, to britalize, be 

brutish 

 X মরুভূনম হওয়া, জন্জ়াল اٍزٞؽِ
হওয়া, এক়া অিুভব কর়া, 
অত্য়াচ়ানরত্ হওয়া, নবযয়াযে দুুঃনিত্ 
হওয়া, নবতৃ্ষ্ণ়া থ়াক়া, নিযজযক বুঝ়াযত্ 

 وحم                                وحس
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sdesolate, wild, untamed -

 ,ফনয প্রানী, ফনয চন্তু ُوْحَشان،ُوُحْوش

তদঢয wild animal, wild beast, monster 

 ,এওাওীত্রৃ, লযঢযিঢা َوْحَشة  
লনচণ নঢা, চনূনযঢা, লফলন্নঢা, ঞান্ডা, 
কুয়াাচ্ছন্নঢা, ঈদাীনঢা, লফলাদ, 

দূ্পঢ নুবূলঢ, রূঢা, ফাঢুরঢা, 
লফয loneliness, forlornness, 

desolation, deariness, cchillness, 

frostiness, frigidity, gloom, strangeness 

, alienation 

  ً  ,ান্ত, ফনয, ফফণয, কুrলঢ َوْحِش

ভাযাত্মও,  বয, লনষু্ঠয, 

খৃডয,ফাললযয, untamed, wild, brutish, 

uncivilized, barbarous,ugly, repulsive, 

outer, external 

 ,ফনযঢা, লংস্রঢা, লনষু্ঠযঢা َوْحِشٌَّة  
ফফণযঢা, wildness, ferocity, brutality, 

barbarity 

 এওাওীত্রৃ, লযঢযিঢা اٌَِحاش  
lonliness, forlornness 

ش    ,ফনয ফস্থায় লপযা تََوحُّ
বযঢা, ফনযঢা, ফফণযঢা, নলনষু্ঠযঢা 
return to wild state, wildness, 

savageness, barbarity, brutality 

 ,লফয, অচফ, লফশ্ময়ঢা اِْستَِحاش  
লফলচ্ছদ, ঈন্ত্তঢা, াভালচওঢা, 
যযভয়ঢা, স্বাবালফওঢা, 
estrangement, sstrageness, alienation, 

unsciability, weirdness, uncanniness 

 ,চনূনয, লফলন্ন, ফললরঢ ُمْوِحش  

লফযান, এওাওী, ফচণ য, ঢযাঘালযঢ, 

স্বচ্ছন্ন, ঈলদ্রৃগ্ন, দু্পঢ, বুঢুলড, 

disolate, ddeary, deserte, forlorn, 

lonely, wwaste, oppressed, eerie 

ش    ,ফনয, বয, ফফণয, লনষু্ঠয ُمتََوّحِ

লনদণয়, এওচন বয, এও ফফণয 
wild, savage, barbarious, barbaric, 

brutal, a savage, a barbarian 

ফনয, এও বয, লনচণ ُمستوِحش   ন, 

লফলাদগ্রস্থ, লফলন্ন, দঃুঔ,ুঔী wild, a 

savage, lone some, lonely, 

melancholic, gloomy, sad, unhappy 

 খন ওর ঘুর luxariant black َوْحؾ  

hair 

 

 ংওঝান্ন (َوَحل(]س[ ٌَوَحلَ - وَ ِحلَ 
য়া, অঝওা ডা, ঘরাফস্থা 
য়া, ঘর য়া to come to 

deadlock, be stuck, stranded 

لَ   ,II ওাদায় ভাঔান, ওদণভাি ওযা َوحَّ
to soil with mud 

 IV ওাদায় অঝওান, চরাবূলভলঢ أَْوَحلَ 
কনয়া to get stuck in mud,to get into 

a quagmire 

َََ ؽَّ َٞ  V ওাদাভয় য়া, ভয়রা য়া رَ
to be muddy 

 X ওাদাভয় য়া to be اِْستَْوَحلَ 

muddy 

،ُوُحْول  ج َوَحل    ,ওাদা, ঙ্ক, াrও أَْوَحال 

ভভাভলড, কঔার, mud, mire slough 

 وخم              وحم

وحم                                                                   وحش                   
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ِحل  وَ   ওদণভাি, ভমরামুি, ঙ্কভয় 
muddy, miry, dirty 

 ,ওদণভাি ভাঞ, কঔার, ভাভলড َمْوِحل  

ফস্থা, muddy ground, slough, 

predicament 

ل    ,ওদণভাি, ভমরামুি, ঙ্কভয় ُمَوحَّ

ওাদাঅফৃঢ, muddy, miry, dirty, 

covered with mud 

 কু্ষধা )َوَحم( ]س[ ٌَْوَحُم،ٌَ ِحمُ -َوِحمَ 
ায়া, প্রঢযাা ওযা, অা ওযা, 
ঢীব্র অওাঙ্খা ওযা to feel 

 লফলল ঔাফালযয অওাঙ্খা  َوَحم  
(কবণ াফস্থায়, কু্ষধা, প্রঢযাা, অা, ঢীব্র 
অওাঙ্খা a craving for certain food 

(pregnency, appetite, craving, longing 

 লফলল ঔাফালযয অওাঙ্খা ِوَحام ، َوَحام  
(কবণ াফস্থায়, কু্ষধা, প্রঢযাা, অা, ঢীব্র 
অওাঙ্খা a craving for certain food 

(pregnency, appetite, craving, longing 

 লফলল ঔাফালযয َوَحاَمى،ِوَحام  ج وْحَمى
অওাঙ্খা (কবণ াফস্থায়), craving for 

certain food (pregnency) 

 

 ওাাঁা, লঔাঁঘালনা, to ]وحوح[  َوْحَوحَ 

tremble, to shiver (من)  
 

 ,ঈৎালঢ ওযা (َوْحً( ]ض[ َوَحى
প্রওা ওযা, ী কপ্রযড ওযা to 

inspire to reveal (ا٠َُة)   

 IV ী কপ্রযড ওযা, ঈrালঢ أَْوَحى
ওযা, ঈদ্দীপ্ত ওযা, ধাযনা কদয়া, 
ঈলদ কদয়া, ধাযনা ৃলষ্ট ওযা, to 

reveal, to inspire (ا٠َُة)  

 X ঈলদ ঘায়া, ঈrালঢ اِْستَْوَحى
লঢ কদয়া, ঈৎা ঘায়া, অযন 
ওযা, নুভান ওযা to, ask advice, to 

le be inspired, to erive, to seek inspiration, 

to deduce (٠َٛٙ)  

  ً  ,ঈৎা , প্রঢযালদ inspirarion  َوْح

revelarion 

ٌَْحاء    ঈলদ suggestion اِ

 কযলট কপ্রযডমন্ত্র radio َواحٍ 

transmitter,- الَواَحى কযলট, radio 

 ঈৎাদানওাযী, প্রঢযালদওাযী ُمْوحٍ 
inspiring, revealing 

 ,প্রবালফঢ, ঈলদপ্রাপ্ত ُمْستَْوًحى

লযঘালরঢ, ঈৎালঢ, অলযঢ, 

নুলভঢ, influenced, advised, guided, 

inspired, derived, deduced (ٖٓ)  
 

 ,কঔাাঁঘা কদয়া, পুঝান (َوْخز( ]ض[ َوَخزَ 

লঙদ্র ওযা, হুর পুঝান, এলপাাঁড 
লপাাঁড ওযা, ঙুলডওাখাঢ ওযা, 
ঈঢযি ওযা, য়যালন ওযা, লফযি 
ওযা, ীডন ওযা to sting, prick, 

pierce, transfix, stab to death, vex, 

harass, irritate (ه)  
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 ,হুর পুঝান, লঙদ্রওযড, ধাযার َوْخز  

স্বাস্থযওয ফযাণা, ঝনঝন্ 
stinging,pricking, pain, twinge 

 ,হুর, পুঝা, ঝনঝন্ ফযাণা sting َوْخَزة  

prick, twinge 

 ,করাআওযড, লফযলি needling َوْخَزان  

nagging 

از    ,মন্ত্রনাদায়ও, লফদ্ধওালয َوخَّ

দংনওালয, ধাযার, ওঝুকন্ধ, ঘঝলঝ, 

লংস্র, ঈগ্র stinging, pricking, bitting, 

sharp, pungent, fierce, violent 

 ,মন্ত্রনাদায়ও, লফদ্ধওালয َواِخز  

দংনওালয, ধাযার, ওঝুকন্ধ, ঘঝলঝ, 

লংস্র, ঈগ্র stinging, pricking, 

bitting,sharp, pungent, fierce, violent 

 

 ধুয য়া, াদা (َوْخط( ]ض[  َوَخطَ 
য়া, ঘুর াদা য়া to turn gray, 

to make gray-haired 
 

 চীডণ য়া to suffer (َوَخم(]س[ َوِخمَ 

indigestion 
 

 স্বাস্থযওয (َوَخاَمة(]ن[ ٌَْوُجمُ - َوُخمَ 
য়া, াঘয য়া, বাডী য়া to 

be unhealthy, be heavy, indigestable 

 চীডণ য়া to )َوَخم( ]س[ ٌَْوَخمُ -َوِخمَ 

suffer indigestion 

 

ََّخمَ   VIII চীডণ য়া to suffer اِت

indigestion 

 লযলভঢ تَُخم ،تُْخَمات ج تُْخَمة  
কবাচন, ফদচভ, surfeit, indigestion 

 ,স্বাস্থযওয ফাঢা, ভয়রা َوَخم  
কনাংডা unhealthy airmdirt, filth 

 ,স্বাস্থযওয, বাডী, াঘয  َوِخم  
ভয়রামুি, কনাংডা, unhealthy, 

indigestable, heavy, dirty, filthy 

ٌْم    ,স্বাস্থযওয, াঘয, ভন্ন َوِخ

ভাযাত্মও, প্রাডখাঢী, লফদচনও 
unhealthy, ingestible, bad, evil, 

dangerous, fatal, disastrous 

 স্বাস্থযওযঢা, ভন্ন স্ববাফ َوَخاَمة  
unhealthiness, evil nature 

 লধও স্বাস্থযওয, ধাও أَْوَخم  
ঔাযা unhealthier, worse 

 াঘয, স্বাস্থযওয ُمْستَْوَخم  
uundigestible, unwholesome 

 ভনস্থ ওযা, ঈলদ্দয (َوْخً(]ض[ َوَخى
ওযা, আচ্ছা ওযা, অা ওযা, রক্ষয 
ণাওা to intend, to have in mind, to 

purpose, to aspire 

ى  II ভনস্থ ওযা, ঈলদ্দয ওযা, আচ্ছা َوخَّ
ওযা, অা ওযা, রক্ষয ণাওা, কনঢৃত্রৃ 
কদয়া, লযঘারনা ওযা to intend, to 

have in mind, to purpose, to aspire, to 

lead,  guide 

ى  V আচ্ছা ওযা, ঈলদ্দয ওযা, ঠিও تََوخَّ
ওযা, রক্ষয ঠিও ওযা, অা ওযা 
কঘষ্টা ওযা, যাচী ওযা to intend,to 

 ودع        وخم
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purpose, to aim, aspire, to set one‘s 

mind 

ً  ج  ً  ُوِخ وِخ  লবপ্রায়, রক্ষয, 
লযওল্পনা intention, aim, plan 

ن    ঈলদ্দয, লযওল্পনা, লবপ্রায় تََوّخِ
design, intent 

 বারফাা, ঙন্ন (َمَودَّة ،َوَداد،َوّد(]س[ َودَّ 
ওযা, নুযাকী য়া আচ্ছা ওযা, 
ঘায়া, to love, be fond, want, wish 

 III ফনু্ধ য়া, ফনু্ধ ওযা, to be َوادَّ 

friend 

دَ   V বারফাা কদঔান, নুগ্র تََودَّ
ায়ায কঘষ্টা ওযা, ফনু্ধত্রৃ ঘায়া, 
লনলচলও নূগ্রবাচন ওযা, 
কঢালালভাদ ওযা, অওলণড ওযা, 
কভালঢ ওযা, বারফাা চয় ওযা to 

show love, to try to gain favor, seek 

friendship, to ingratiate, to flatter, to 

attract, to captivate, to win love  

 VI যষ্পযলও বারফাা, ফনু্ধ تََوادَّ 
য়া, ফনু্ধত্রৃূডণ লঢণ  ণাওা, য়া to 

love each other, be on friendly terms, 

be friends 

 বারফাা, কস্দ, ফনু্ধত্রৃ, আচ্ছা, অা َود  
love, affection, friendship, wish, desire 

،أَْوَداد  ج ِود ، َود  أَِود ،أُود    কপ্রভভয়, 

কস্দনপ্রফড, নযভ, নুযাক, অি, 

ংলশ্লষ্ট, লনলফলদঢ, কপ্রলভও loving, 

affectionate, tender, fond, attached, 

devoted, lover 

،ُوّدي   ي  বারফাা ম্পলওণ ِوّدِ ঢ, 

relating to love 

 বারফাা, ফনু্ধত্রৃ love, friendship وَداد  

اِدي  َودَ   ফনু্ধত্রৃূডণ,অভালয়ও, বারফাা 
ম্পলওণ ঢ,friendly, relating to love 

 ,নুকূলর লফনযস্ত, অি َوُدْود  

নুযি, নুযাকী, ফনু্ধবাফান্ন 
favorably disposed, attached, devoted, 

fond friendly 

ফনু্ধত্রৃ ম্পওণ تََواد   , বার ম্পওণ  
friendly relation, good yerms 

كَّح َ َٞ َٓ বারফাা, ফনু্ধত্রৃ love, friendship 

 খালডয ধ্বভনী jugular أَْوَداج  ج َوَدج  

vein 

 খালডয ধ্বভনী jugular vein ِوَداج  

 II লফলদ কপরা, নষ্ট ওযা [ودر[ َودَّرَ 
to endanger, to waste (ه)  

 নালভলয় যাঔা, ফা (َوْدع(]ؾ[ َوَدعَ 
ওযা, চভা ওযা, মায়া, ণাভা, ফাদ 
কদয়া, to put down, to lodge, to leave, 

to leave, to leave off, sto, to give up 

 II লফদায় চানান, ঙুটি কনয়া to َودَّعَ 

see off, to bid fare well, to take leave 

 IV যাঔা, চভান, ফা ওযা, চভাأَْوَدعَ 
ওযা, লফশ্বা ওযা, ঢযাক ওযা, 
লনযাদ যাঔায চনয কদয়া, ভচঢু 
যাঔা to put down, lay down, lodge, 

deposit, to entrustmto leave, to give for 

safekeeping, to consign 

كَعََ ْٞ زَ ٍْ  X ঢযাক ওযা, লধণও ভূরযاِ
অলযা ওযা, লনযাত্তায চনয 
কদয়া, গুদাভচাঢ ওযা, to leave, to 

 ,X র়াি়া, জম়াি, স্থ়াি, ব়াস কর়া استودع
জম়া কর়া, নবশ্ব়াস কর়া, মজতু্ র়াি়া, 
অঙ্গীক়ার কর়া
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lay down, consign , commit, put down, 

lodge, deposit, entrust, leave, to store, 

to put on half pay (هى ) 

 ,নযভ কভচাচ, নম্রঢা, ববদ্রঢা َدَعة  
ান্ত, ভলনয লস্থযঢা, তধমণয mild 

temperness, meekness, ggentleness, 

calm, composure, equnimity 

 ,ফাা, চভাওযড, চভা lodging َوْدع 

depositing, deposition 

 লছনুও seashells َوَدع 

 লফদায়, ঙুটি কনয়া, ফলফদায় َوَداع 
ম্ভালড fare well, leave taking, 

validiction- الَوَداع،َوَداَعا লফদায়! 
অিাঢায়ারা কঢাভায ালণ! 

 বদ্রঢা, হৃদয়ফান, নযভ َوَداَعة  
কভচাচ, নম্রঢা, ালন্তপ্রফডঢা 
gentleness , mild temperness, 

mmeekness, peaceableness 

ٌْع    ,ান্ত, ালন্তপ্রফন, নযভ কভচালচয َوِد

নম্র calm, peachable, mmild-

tempered, meek 

ٌْعَة    লফওায ঈয লফশ্বা َوَدائُِع ج َوِد
ফা অস্থায় যাঔা লচলনল, ওায 
দালয়লত্রৃ লওঙু যাঔা, চভাওৃঢ 
লযভান, চভা something entrusted to 

one‘s, custody, deposited amount, 

deposit 

ٌَْدَعة    এলপ্রান, কাাও doctors apron ِم

ٌْع    লফদায়, ঙুটি-গ্রন, লফদায় تَْوِد
ম্ভালড farewell, leave – taking, 

valediction 

ٌَْداع   ,ফাওযড, ভচঢুওযড, চভাওযড اِ

চভা lodging, consiging, depositing, 

deposition 

 ,ফাওযড, ভচঢুওযড اِْستَِداع 

চভাওযড, চভা, ংযলক্ষঢ ফস্তু, 

lodging, consiging, depositing, 

deposition, reserve 

 ,কপ্রযও, ঘারানদায, চভাওাযী َواِدع 
াক্ষী, বাডাটিয়া, লধফাী, বদ্র, নযভ, 

নম্র, ালন্তপ্রফড, ধীযলস্থয, ান্ত, নুচ্চ, 

লফনঢ, consignor, lodger, depositor, 

gentle, mild, meek, low,  

ع   ,ফলঢওৃঢ, ঘারানী, কপ্রলযঢ ُمَوّدِ

চভাওৃঢ, চভা lodged, consigned, 

deposited, deposit 

 চভাওাযী depositorُمْستَْوِدع  

 ,ফলঢওৃঢ, ঘারানী, কপ্রলযঢ ُمْستَْوَدع 

চভাওৃঢ, গুদাভচাঢ lodged, 

consigned, deposited, deposit, stored- 

 ,অভানঢ যাঔায স্থান ُمْستُْوَدَعات

বান্ডায, গুদাভ, depository, store 

house, warehouse 

ٌْمَة    ,ফনবুলভ, ঢৃডবূলভ lawn َوَدائُِك ج َوِد

meadow  

،ودوك وِدن   ঘলফণ, কভদ fat َوَدن   ،ودٌن   واِدن 
ঘলফণমুি, কভদফহুর fat 

 

 ঢযায ক্ষলঢূযড (َوْدي( ]ض[ ٌَِدي - َودَ ى
কদয়া, যিভরূয কদয়া to pay blood 

monemoney 

 (وْذر( ]ض[ وذَر            دعة  

 ورد              ٌذر
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 IV ভুলঙ কপরা, ভাযা, ভযা, কওলঝ أَْوَدى
কপরা, ধ্বং ওযা to perish, to kill, die, 

cut, destroy 

 ,লক্ষূযড (ঢযায), যিভরূয ِدٌَات ج ِدٌَة  
ালযলযও অখালঢয ক্ষলঢূযড, blood 

money, indemnity for bodily injury 

 ঈঢযওা, নদী ودٌان،أودٌة  ج وادٍ 
ঈঢযওা, নদীয ঢরলদ, লকলযঔাঢ, খাঝ, 

নদী, ওওরাভ (ঔফলযয ওাকচ) valley, 

river valley, river bbed, ravine, river,column  

 

 ,ওাঝা, অঢ ওযা, to cut (َوْذر( ]ض[ َوذَرَ 

to wound 

ফঢণ  ٌَذَُر( ভান ওার, ْذَر অলদ) কঙলড 
কদয়া, ফাদ কদয়া, লফযঢ য়া to let, 

leave, desist 

ذَر  ذَِري م   কঙলড কদয়া, কল ওযা, ক্ষালন্ত 
কদয়া to let, cease 

 

بَ   II ফাওঘাঢুলয ওযা, দ্রৃযণণূডণ [ورب[ َورَّ
ওণা ফরা to equivocate 

 ,III ফাওঘাঢুলয ওযা, ঘাঢুলয ওযা َواَربَ 
প্রঢাযডা ওযা কফাওা ফানান to 

equivocate, to dupe, to outsmart (ه)  

 ,ফিঢা, কুটির কলঢ أَْوَراب  ج َوْرب  

লঢমণও কলঢ, ঢযঙা লদও, কছাাঁও, ঠার, 

লঢমণও,  obliqueness, obliquity, oblique 

direction, inclination, slope, diagonal 

 ,ফিঢা, কুটির কলঢ obliqueness ِوَراب  

oblquity 

 ,দ্রৃযণণ, ষ্পষ্টঢা equivocation ُمَواَربَة  

ambiguity  

 ু,কঢযঙা, লঢমণও, ওাঢ, ঠার َمْوُرْوب  

কওাডাকুলড অংলও কঔারা, oblique, 

inclined, sloping, diagonal, transverse, paly 

open 

 অধা কঔারা (দযচা), partly ُمَواَرب  

open  door  

 (تُرَ اث،ِرثَ ة،ِوَراثَ ة،اِْرثَ ة،ِورْ ث،اِرْ ث( ]ح[ ٌَُرثُ - وَ ِرثَ 
ঈত্তযালধওায য়া, ঈত্তযালধওায ুলত্র 
ায়া to be heir, to inherit 

ثَ   II ঈত্তযালধওায ওযা, ঈআর ওলয َورَّ
স্তান্তয ওযা, দালয়ত্রৃ প্রদান ওযা to 

appoint as heir, to bequeath 

 IV ঈত্তযালধওায ওযা, ঈআর ওলয أَْوَرثَ 
স্তান্তয ওযা, দালয়ত্রৃ প্রদান ওযা, লনলঘ 
নাভান, লনলঘ অনা to appoint as heir, to 

bequeath, to bring down 

 ,VI ঈত্তযালধওায য়া تََواَرثَ 
ঈত্তযালধওায ুলত্র চণ ন ওযা to have 

heir, opossess as inhertance 

 ঈত্তযালধওায, স্থাফয ফা স্থাফয اِْرث  
ম্পলত্ত inheritance, estate 

 ,ঈত্তযালধওায, ঈত্তযালধওাযত্রৃ ِوَراثَة  

ঈত্তযালধওায ঞ্চারন, ফংকলঢ, 

ফংযম্পযা inheritance, hereditariness, 

hereditary transmission, heredity 

  ً  ফংকঢ hereditary وَراثِ

ٌْث    ,ঈত্তযালধওাযী inheritor ُوَرثَاُء ج َوِر

heir 

 ঈত্তযালধওায, inheritance, legacy تَُراث  

ٌَْراث   ٌُْث ج ِم  ,ঐলঢয, ঈত্তযালধওায َمَواِر

স্থাফয স্থাফয ম্পলত্ত hertage, 

inheritance, estate 
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 ,ঈত্তযালধওায ুলত্র ঞ্চারন تََواُرث  

ফংকলঢ transmission by inheritance 

،َوَرثَة  ج َواِرث    اث   ,ফংানুযডওযড ُورَّ

ঈত্তযালধওাযী, inheriting, inheritor, heir 

 ,ঈত্তযালধওাযুলত্র প্রাপ্ত, ঞ্চালরঢ َمْوُرْوث  

ঐলঢযকঢ, ফংকঢ iinherited, 

transmitted, traditional, hereditary 

،ُمْوِرث   ث   লঙ, testator ُمَوّرِ

 ঈত্তযালধওাযুলত্র প্রাপ্ত inherited ُمتََواَرث  

  

 ,অা, কৌাঁঙা ( ُوُرْود( ]ض[ ٌَِردُ - َورَ دَ 
অলফবুণ ঢ য়া, কদঔলঢ ায়া, লভলরঢ 
য়া, লফফৃঢ (ফআ, করঔা), ঈলিলঔঢ, 

কৌাঁঙা, অা, ভ্রভন ওযা, ালঢ অা, চভা 
ওযা, to arrive, to come, to appear, to be 

dound, be mmet wit, be said, be mentioned, 

to reach, arrive, come to go to travel to,to 

accure (على الى هى)  

دَ   ,II কৌাঁঙান, অনা, অভদালন ওযা َورَّ
যফযা ওযা, লজ্জঢ ওযা, কবাচন 
ওযান, প্রলঢারন ওযা, চভা ওযা, 
অদায় ওযা to make reach, get to, to 

bring in, import, supply, to furnish, to 

feed, to deposit (بهى ه) 

 ,IV অনা, অনান, কনয়ান أَْوَردَ 

স্থানান্তয ওযা, ফন ওযা, লযফন 
ওযা , অভদালন ওযা, চভা ওযা, 
অদায় ওযা, ঈস্থান ওযা, তঢযী 
ওযা,  যফযা ওযা, লজ্জঢ ওযা, 
ঈলিঔ ওযা, স্বলক্ষ মুলি কদয়া, 

প্রভান কদয়া, ঈলিঔ ওযা, প্রফঢণ ন 
ওযা অওলস্মওবালফ ঈলিঔ ওযা, 
লনলক্ষ ওযা, to make come, bring, 

take, to transfer, convey, transport, 

import, to deposit, pay in, to produce, 

mention, bring up, allege, adduce, 

quote, introduce, throw in (   على الى

 (هى

 ,VI য য অা, কৌাঁচা, অা تََواَردَ 
ালঢ অা, এওত্র য়া, এওরূ 
য়া, to arrive successively, to arrive 

come, ccoincide, be odentical 

 X লজ্জঢ ায়া, কওনা, িয় اِْستَْوَردَ 
ওযা, ায়া, অভদালন ওযা, to 

procure, to have furnished, import, buy 

 (من هى)

 ালন প্রালপ্ত স্থান, watering place َوِرد  

(animal)-   أَْوَراد এফাদলঢয লনলদ্দণষ্ট 
ভয়(লঢলযি) 

 কঢরালাওা بِنَات َوْرَدان ج بِْنت َوْرَدان
cockroach  

ٌْد    ,যলিয লযা ُوُرْود ،ُوُرد ،أَْوِرَدة  ج َوِر
ধ্বভনী, করায ধ্বভনী vein, jugular 

vein 

অা, কৌাঁঙা, অলফবণ ُوُرْود   াফ, প্রালপ্ত, 

কঘাযা coming, aarrival, advent, 

receipt, appearance 

 মাত্রায স্থান, কৌাঁঙায َمَواِرُد ج َمْوِرد  
স্থান, ালন প্রালপ্তয স্থান, ছডণা, কু, 

ঈায়,ফরম্বন, ঈৎ , অলয়য ঈৎ 

  ورد                      ورد     
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, অয়, যফযা, অভদালন place of 

arrival, destination, access to water, 

spring, well, rresortmplace oigin,source 

if income, importation income, supply 

 ,ালন কঘলনয স্থান َمْوِرَدة  

ফঢযলনয স্থান, কচটি, খাঝ watering 

place, landing place, ghat, moorage 

ٌْد   ٌَْدات ج تَْوِر  ,লজ্জওযড, ফলফধান تَْوِر

ফযফস্থা, অভদালন, অভদালনওযড, 

যফযা, রারন futnishing, provision, 

importation, import, supply, feed 

ٌَْراد    ,ফরন, লনরুন, লবলমাক اِ

রারনারন, ঈলিঔওযড, ঈদৃ্ধঢওযড, 

adduction, allegation, bringing up, 

mentioning, citation – ٌَْراَدات  اِ
অভদালন ওযড, যফযা, অয়, 

ভুনাপা, প্রালপ্ত, চণ ন, রাব 
iimportation, supply, revenue, income, 

return, receipts, profits 

 ধাযাফালও অকভন, অওললণও تََواُرد  
ধাযনা লযলঘলঢ successive arrival , 

accidental identity of ideas 

  অভদালনওযড, অভদালন اِْستَِراد  

اد  ج  َواِرد    ,কৌাঁঙান َواِرَدات ، ُورَّ

অকঢ, প্রাপ্ত, ঈলিলঔঢ, অকন্তুও, 

কৌঙা, arriving, found, mentioned, new 

comer, arrival –َواِرَدات অভদালন দ্রফয, 
প্রাপ্ত ফস্তু, অয়, কৃীঢ ফস্তুভূ 
imports, receipts, iincomings, 

proceeds, takings  

د    ,যফযাওাযী, জ্জাওাযী ُمَوّرِ
ঠিওাদায supplier, furnisher, 

ccontractor 

 অভদালনওাযও importer ُمْستَْوِرد  

 ,অভদালনওৃঢ দ্রফযভূ ُمْستَْوِرَدات

অভদালন imported goods, imports 

دَ   II ভুকুলরঢ য়া, ূলষ্পঢ [ورد[ َورَّ
য়া, রার যং রাকান to blossom, 

to dye red 

دَ   ,V রার য়া, ছরওাআয়া ঞা تََورَّ
ঈদ্পালঢ য়া to be red, to be be 

aglow, be flushed 

 ,VI রার য়া, ছরওাআয়া ঞা تََواَردَ 
ঈদ্পালঢ য়া to be red, to be be 

aglow, be flushed 

 ,পুর, ুষ্প blossoms ُوُرْود  ج َوْرد  

bloom,  

 ,ককারা, ককারালয নওা َوْرَدة  
প্রক্ষারও, rose, rosette, washer 

 ককারাী, ককারাী যলঙ্গয rose َوْرِدي  

colored, rosy 

 চভারা, ঢলফ rosary َوْرِدٌَّة  

 রারলঘ যং reddish color ُوْرَدة  

د    রার, যংওযড, red colarattion, a  تََورُّ

reddening 

د    ,ককারাী, যিাব, রার rosy ُمَورَّ

ruddy, red 

د    ককারাী rosy ُمتََوّرِ

 

 প্রানফন্ত য়া to be (َوَرش( ]س[ َوِرشَ 

lively 

 ورق                  ورد
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 নাহুঢ ঠুলও (َوْرش(]ض[ ٌَِرُش - َورَ شَ 
ডা to interfere 

شَ   II ছকডা রাকান to make َورَّ

trouble 

 প্রাডফন্ত, ওভণঞ, লস্থয, ান্ত َوِرش  
lively, brisk, restive, restless 

 নুপ্রলফওাযী, যচীফী َواِرس  
iintroder, parasite 

ْرَشة  ِوَرش  ، َوْرَشات ج وَ   ওাযঔানা 
workshop 

طَ   ,II চলডলয় কপরা, কাঁঘান [رزط[ َورَّ

চলডঢ ওযা to entangle, to involve 

 IV চলডলয় কপরা, কাঁঘান, চলডঢ أَْوَرطَ 
ওযা to entangle, to involve 

طَ   ,V লফলদ ডা, কাঁলঘলয় মায়া تََورَّ
চলডঢ য়া to be in trouble, be 

embroiled, be involved 

 ,X চলডলয় ডা, লফলদ ডা اِْستَْوَرطَ 
কাঁলঘলয় মায়া, চলডঢ য়া to be 

in trouble, be embroiled, be involved, to 

be entangle 

 ওঠিন ِوَراط  ، َوْرَطات ج  َوْرَطة  
লযলস্থলঢ, ওঠিনঢা, ওাঠিনয, ুলফধা, 
ঈবয়ঙ্কঝ, চঝরা, ককারভার, চটির 
ফস্থা difficult situation, difficulty, 

trouble, awkward position, dilemma, 

jam, embroilment 

ط    চলডলয় ডড, ম্পৃিঢা تََورُّ
entanglement, involvement  

 ঙ্গীওাযাফদ্ধ, ঈবয় َمْوُرْوط  
ঙ্কঝান্ন in aplight, in dilemma 

ط    ঙ্গীওাযাফদ্ধ, ঈবয় ঙ্কঝান্ন ُمَورَّ
in aplight, in dilemma 

 

 কঔাদাবীরু য়া (َوَرع( ]ح[ ٌَِرعُ - وَ ِرعَ 
to be pious 

 কঔাদাবীরু (َوَراَعة(]ن[ ٌَِرعُ - وَ ُرعَ 
য়া to be pious 

عَ  V ঢওণ تََورَّ  য়া, লদ্রৃধা ওযা, 
লফযঢ ণাওা, to be cautious, to 

hesitate, to refrain (عن) 

 ,বলি, ধালভণওঢা, কঔাদাবীরুঢা َوْرع  
কঔাদাবিঢা, ঢওণ ঢা, াফধানঢা, 
বীরুঢা, রজ্জা, কাম্ভীমণঢা piety, 

piousness, godliness, godfearingness, 

caution, carefulness, timidity, shyness, 

reserve  

 ,ধালভণও, কঔাদাবীরু أْوَراع  ج َوِرع 

াফধান, ঢওণ , কম্ভীয pious, godly, 

godfearing, cautious, careful, reserved 

ٌْؾ،َوْرؾ(]ض[ ٌَِرُؾ - وَ َرؾَ   (ُوُرْوؾ،َوِر

প্রালযঢ ওযা, ম্প্রাযন ওযা, রম্বা 
য়া, কচান, চীফ য়া, ফুচ 
য়া, ুলভঢ য়া, to  stretch, 

ro extend, to be long, to sprout, be 

green, verdant, in bloom 

ؾَ   ,II প্রায ওযা, ম্প্রাযন ওযা َورَّ
রম্বা য়া to  stretch, to extend, be 

long 
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 IV প্রালযঢ ওযা, ম্প্রাযন أَْوَرؾَ 
ওযা, রম্বা য়া to stretch, to extend, 

be long 

 ম্প্রাযন ওযড, লফসৃ্তঢ واِرؾ  
ওযড, ফুচ, লযঢ, ুলষ্পঢ ,ভৃদ্ধ 
extendending, stretching, green, 

verdant, blooming, luxariant 

 

 িলফঢ য়া, াঢা (ورق(]ض[ ورق
ফালয ওযা, াঢা to leaf, to pur forth 

leaves 
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قَ   II িলফঢ ওযা, াঢা ফালয َورَّ
ওযা, াঢা ঈল্টান, ওাকচ কভাডান 
to leaf, to pur forth leaves, to paper, to 

thumb (book)  

 IV িলফঢ ওযা, াঢা ফালয أَْوَرقَ 
ওযা, to leaf, to pur forth leaves,  

 ,কালঙয াঢা أَْوَراق  ج َوَرق  
ফৃক্ষত্রাফরী, নণযালচ, াঢা, ওাকচ, 

ওাকলচয ঝাওা, াঢরা ধাঢুয াঢ, 

স্তযীওৃঢ ধাঢুয াঢ foliage, 

leafage, leaves, paper, paper money, 

thin sheet, 

 াঢা, ওাকলচয াঢা, ওাকলচয َوَرلَة  
ঝুওযা, কনাঝ, ওাটণ , টিলওঝ, দলরর, নলণ, 
ওাকচ, াঢরা ধাঢুয াঢ, leaf, 

petal, sheet of paper, piece of paper, 

note, card, ticket, ddocument, record, 

paper, thin metal plate 

  ً ওাকচ ম্পলওণ َوَرلِ ঢ relating to 

paper 

 ,িলফঢ, ফুচ, লযঢ, leafy َوِرق  

green, verdant 

اق    ,ওাকচপ্রস্তুঢওাযও َوّرالُْون ج َورَّ

ওাকচ লফিঢা, ুযানা ওাকচ 
ফযফায়ী, নওরনলফ paper 

manufacturer, sstationer, wastepaper 

dealer, clpyist 

 ওাকচজঢযী ওযড, ওাকচ ِوَرالَة   
প্রস্তুঢওাযও, ওাকচত্র আঢযালদ 
ফযাফা, ওাকচত্র লফলিঢায কা  

paper manufacturer, paper maker, 

stationery business, stationer‘s trade, 

 ,িলফঢ, ফুচ, লযঢ, leafy َواِرق  

green, verdant 

ق    ওাকচত্রালদ লফলিঢা ُمَوّرِ
stationaer 

 িলফঢ leafy ُمْوِرق  

 ,াঙা, লনঢম্ব, ঈরু hip أَْوَران  ج َوِرن  

hunch, thigh 

 টিওটিলও lizard أَْوَرال  ،ِوْراَلن ج  َوَرل  

 

 পুলর মায়া, পুরা to (َوَرم( ]ح[ َورِ مَ 

be swollen, to swell 

مَ   II পুরান, ফীঢ ওযান, to cause to َورَّ

swell, to inflate 

مَ   V পুলর মায়া,পুরা to be تََورَّ

swollen,to swell 

 কপারা, টিঈভায, ফীলঢ أَْوَرام  ج َوَرم  
swelling, tumor 

م    কপারা, ঈাঁঘু য়া, ফীলঢ تََورُّ
swelling, rising, buldging 

 কপারা swollen َواِرم  

م    কপারা swollen ُمَورَّ

 টিওটিলও lizard َوَرن  

 

 বালনণ ওযা, ঘওঘলও ]ورنش[ َوْرنَشَ 
ওযা, ালর ওযা to varnish, lacquer 

ٌْش    ,বালনণ ওযা, ঘওঘলও ওযা َوْرنِ
ালর, চঢুায লর vvarnish, 

lacquer, polish, shoe polish 

 وري               ورق
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اُء  م  أَْوَراهَوْرهَ   কফাওা, কফাঅ, ভূও, 

লনরজ্জণ, ররজ্জাীন stupid, dumb, 

cheeky, impudent 

 কভৌভালঙ বক্ষও bee eater َوْرَوار  

 

 অগুন জ্বারা, to (َوْري(]س[]ح[ َوِريَ 

kindle 

ى  II অগুন ধযান, অগুলন কঔাাঁঘা َورَّ
কদয়া, ককান ওযা, ককান যাঔা, 
ঈলিঔ ওযা, নুভান ওযা, ঙর ওযা, 
প্রবালফঢ ওযা, ঈলত্তলচঢ ওযা, to 

kindle, to fire, to hide, keep ssecrate, 

allide, pretend, feign, affect, 

stimulate(عن ب هى)  

 ,III ককান ওযায কঘষ্টা ওযা َواَرى
ককান ওযা, ঙদ্ফলফ ধাযন ওযা to 

try to keep secret, to mask, to disguise 

 IV অগুন জ্বারা, অগুলন কঔাাঁঘা أَْوَرى
কদয়া to kindle, to strike fire 

ى  V ককান য়া to hide oneself تََورَّ

 VI ককান য়া, কঘালঔয تََواَرى
অডালর মায়া to hide oneself, to 

disappear from the sight 

 ,ভানুল, ভানফঢা the mortals الَوَرى

mankind 

 লঙলন, লয, ঢায (جر prep)وَراءَ 
লয, ঢীঢ, ফলওঙুয ঈয, 

লধওন্তু, লঢলযি, behind, in the rear 

of, beyond, past, over and above, 

besides, in addition to 

 লঙলন behind, in the(  ظرؾadv)  َوَراءُ 

rear 

 ًّ  ,লঙন, লঙলন, লঙন লদলও َوَرائِ

hind, rear, at the back, directed 

backward 

 লধও ককান better أَْوَرى

concealing 

 ,রুওালনা, ঠাওন, ওঝ, ওঝঢা تَْوِرٌَة  
ঔরঢা, বন্ডালভ, স্পষ্টঢা, আাযা, 
hiding, concealment, 

deceit,dissimilation, hypocrisy, 

ambiguity,  allusion 
 

 ঈদ্দীলঢ ওযা, লনলয়ালচঢ ( َوّز(]ن[ َوزَّ 
ওযা(লফরুলদ্ধ) to incite,set 

 প্রফালঢ (ُوُزْوب( ]ض[ ٌَِزُب - َوَزبَ 
ওযা (ালন)to flow (water)  

ٌَْزاب   ٌُْب ج ِم  ,নারায াআ, নারা َمٌَاِز
নদণভা, drain pipe, drain, gutter, sewer 

 ,ফন ওযা (ِوْزر(]ض[ ٌَِزرُ - َوَزرَ 
দালয়ত্রৃফন ওযা, to carry, to take 

upon 

 (ِزَرة، َوْزر،ِوْزر( ]س[ ]ض[ َوِزرَ ، َوَزرَ 

যাধ ওযা to commit a sin 

 ,III াাময ওযা, ভণণন ওযা َواَزرَ 
ায়ঢা ওযা, লমাকীঢা ওযা to 

help, to assist, aid, support 

 IV াাময ওযা, ৃষ্ঠলালওঢা أَْوَزرَ 
ওযা, লিারী ওযা to help, to back 

up, strengthen 

 وزع             وارى
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 VI যষ্পলয াাময ওযা to تََواَزرَ 

help each other 

ََّزرَ   ,VIII ওাড যা, ওটিফস্ত্র ডা اِت
করগটি ডা, কঔালঝা ওাড ডা, 
যাধ ওযা to wear loincloth, to put 

on (garments, to commit a sin 

 ,লনও বায, কফাছা أَْوَزار  ج ِوْزر  
দায়, া, যাধ, দালয়ত্রৃূডণঢা, heavy 

load, birden liability  

 ,কনংটি, ওটি ফস্ত্র ِوْزَرات ج ِوْزَرة  

ঔালঝা ওাড loincloth, short cloth 

খাখযা, স্কাঝণ َوَزَرات ج َوَزَرة   , লওনাযা 
skirt, skiting  

رَ   V ঈলচয য়া to be minister تََوزَّ

 X ঈলচয য়া to be minister اِْستَْوَزرَ 

ٌْر    ভন্ত্রী, ঈলচড, দায যাডী ُوَزَراُء ج َوِز
minister, vizir, queen 

ِوْزَرة   ِوْزَرات ج  ভন্ত্রডারয়, কওলফলনঝ, 

ভন্ত্রীবা, যওায ministry, cabinate, 

government 

 প্রালনও ministerial َوَزاِري  

 

 ,লফযঢ যাঔা (َوْزع(]ؾ[ ٌََزعُ - وَ َزعَ 
দভন ওযা, to restrain, to carb (ه)  

عَ   ,II লফঢযন ওযা, ফযাদ্দ ওযা َوزَّ
বাক ওযা, to distribute 

عَ   ,V ফন্টন য়া, লফবি য়া تََوزَّ
কফলষ্টঢ লয় ীলডঢ য়া (দঃূঔ, 

কফদনা) to be distributed, be 

distributed, to be set and torment 

ٌْع    ,লফঢযন, লফবলি, বাকাবালক تَْوِز

ফযাদ্দ, লফলর, লফিয়, ফাচায 
distribution, division, apportionment , 

allotment, delivery, sale, market 

 ফাধা, প্রলঢফন্ধওঢা, ন্তযায় َواِزع 
obstruction, obstacle, impediment 

ع   লফঢযনওযড, লফঢযনওাযী ُمَوّزِ
distributing, distributor 

ع   লফঢযনওৃঢ, ঙডান, লফলক্ষপ্ত ُمَوزَّ
distributed, scattered, dispersed 

ال    গুল্মলফলল broom َوزَّ

 

 ,চন ওযা (َوْزن، ِزنَة(]ض[ َوَزنَ 
লভলরন, বাযাভয যক্ষা ওযা, ভঢা 
ওযা, ভান ওযা, চলন লফিয় 
ওযা to weigh, to balance, equilibrate, 

equalize, 

 III ভ চন ওযা, ভান َواَزنَ 
চলনয য়া,  ভান য়া, ভান 
ওযা, চলন লধও য়া, ক্ষলঢূযড 
ওযা, ঢুরনা ওযা, এওটি লফযীলঢ 
নযটি চন ওযা, ভান্তযার ওযা, 
ভ লফঢযন ওযা to equal in weight, 

be balanced, equilibrate, compensate, 

to compare, weigh one thing against 

another, draw pparallel, to distribute 

equally (بٌن هى ل) 

 VI ভান য়া, ভবায য়া تََواَزنَ 
to be balanced 

 ,চনওযড, চন weighing ِزنَة  

weight 

 وزن                                                                                                 وزع    
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 চন, ভাত্রা أَْوَزان ج َوْزن  
(ওালফযও), লফললয, লিয়ায কঞন  
ধযন (গ্রা) weight, meter, measue 

(poetic) noun and verb pattern (gram) 

 চন, weight َوَزنَات ج َوَزنَة  

  ً চন ম্পলওণ َوَزنِ ঢ, বাযমুি, 

ঈরলদ্ধচনও, কিওয, বাযী relating 

to weight 

 ,ঢুরয, নুরূ, নুালয (جر prep)ِوَزانَ 

ঈভায়, ধযন নুমায়ী 
commensurate with, corresponding to, 

in conformity with, in analogy to,  

following the patern of  

ٌْن    বাযী, কিওয, গুরুবায َوِز
weighty, ponderous 

ٌَْزان   ٌُْن ج ِم  ,ািা, কস্কর, চন َمَواِز

ভা, ভাত্রা,দ্ধলঢ, নযায়লফঘায, ভঢা, 
মণাণণঢা, লনযলক্ষঢা balance, scales, 

weight, poetic measure, meter, 

method, justice, equity, fairness, 

impartiality 

ٌَْزانٌَِّة    ,বাযাভয, ভঢা ِم
লাফলনওা, ফালচঝ balance, 

equilibrium, balance, budget 

نَة  َمَوازَ   চলনয ভঢা, াভয, লধও 
চন, াল্টা চন, ক্ষলঢূযড, 

লস্থলঢীর ওযড, ঢুরনা, ছাাঁওলন, 

ভান্তযার, ভয়ুঘী, ফালচঝ equality 

of weight,balance, equilibrium, out 

weighing,counterbalance, 

compensation, stabilizing effect 

 ,ভঢা,াভয, বাযাভয, ঢুরনা تََواُزن  
প্রলঢভান balace, equilibrium,poise, 

balancing  

 ,ভঢা,াভয, বাযাভয, ঢুরনা اِتَِّزان  
প্রলঢভান balace, equilibrium,poise, 

balancing  

 

 ,চন,ূডণ চলনয, প্রভত্ত َواِزن   

ভাঢার,অাঁঝাাঁঝ  weighing, of full 

weight, drunk, tight 

 ,চনওৃঢ,ূডণচলনয,ভানَمْوُزْون   

বাযাভযূডণ,ভবালফ ঘাান,  

ুলফলফলঘঢ, ুঈলদষ্ট, আচ্ছাওৃঢ, 

ুলভ,ুভলিঢ, ুলযলভঢ, , 

ুলফঘাযূডণ weighed, of full weight, 

balanced,, evenly poised, well 

considered, well measured,of sound 

joudgement 

 ,চলন লঢলযি, ভবায ُمَواِزن  

ভান, ভঢূরয outweighing, 

counterbalancing, equal, equivqlent 

 ুলভ, বাযাভয balance, in ُمتواِزن  

equilibrium 

 ,ুলভ, ভাা, লনয়লভঢ ُمتَِّزن  

ুলযলভঢ, দৃয, ভিয়ূডণ 
balanced, measured, regular, well 

balanced, harmonious, 
 

 ,III ভান্তযার য়া [وزي[ َواَزى
লফযীঢ য়া, নুরু য়া 
ভঢূরয য়া, ভান য়া to be 

 وسط          وزن 
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equal, to be parallel, to be opposite, to 

correspond,  

 VI ভান্তযার য়া, যষ্পয تََواَزى
ভঢূরয য়া, ভঢূরয য়া য়া 
to be equivalent, to be parallel, ttobe 

mutually corresponding 

 ভ দযুত্রৃ, ভঢূরযঢা, equal ُمَواَزاة  

distance, equivalence  

 ভ দযুত্রৃ, ভঢূরযঢা, equal تََوازٍ 

distance, equivalence  

 ভান্তযার, এওরু, নুরু ُمتََوازٍ 
parallel, similar 

 ভয়রা য়া, to be (َوَسخ(]س[ َوِسخَ 

dirty 

 II ভয়রা ওযা, কনাংযা ওযা, দাক َوسَّخَ 
ওযা, make dirty, sully, dirty 

 ,IV ভয়রা ওযা, কনাংযা ওযা أَْوَسخَ 
দাক ওযা, make dirty, sully, dirty 

 V ভয়রা য়া to be dirty تََوسَّخَ 

ََّسخَ   VIII ভয়রা য়া to be dirty اِت

 ,ভয়রা, কনাংযা dirth أَْوَساخ  ج َوْسخ  

filth 

 ,ভয়রা, কনাংযা, ওরুললঢ, ওরলঙ্কঢ َوِسخ  

লযষ্কায dirty, filthy, soiled, sullied, 

unclean 

 ,লযচ্ছন্নঢা, চখনযঢা َوَساَخة  
লযচ্ছন্নঢা, ভয়রা, কনাংযা, dirtiness, 

filthiness, uncleanness, dirt, filth 

 

 ,II ভাণায় ফালর কদয়া [وسد[ َوسَّدَ 
লফঙানায় কায়া to put pillow under 

 V ভাণায় ফালর কদয়া, ফালরল تََوسَّدَ 
লফশ্রাভ কনয়া, to put pillow under 

head, to rest  

 ,ফালর, কলদ pillow ُوُسد   ج َوَساد  

cushion 

 ফালর, কলদ َوَسائُِد ،َوَساَدات ج  َوَساَدة  
pillow, cushion 

  চ, ভৃড, কভাডান(যাস্তা) ُمَوسَّد  
easy,smooth, paved(way)  
 

 ,II ভাছঔালন যাঔা [وسط[ َوسَّطَ 
ভধযস্থঢাওাযী লালফ ঠিও ওযা ro 

place in the middle, to choose as 

mediator (بٌن ه)  

 V ভধযঔালন য়া, ভালছ تََوسَّطَ 
দাাঁডান, ভাছণ ধযা, ভাছঔান লদয় 
ঘারান, ভধযস্থা ওযা, ভধযস্থঢাওাযী 
লয় ওাচ ওযা to be in middle, to 

stand in the middle, to steer in the 

middle (ًبٌن ل ب ف) 

َساط  ج َوَسط  أَوْ   ভাছ, কওন্ধ, কওাভয, 

ালযালশ্বণও ফস্থা, লযলফ, 

ঈায়,মন্ত্রালঢ, ভাধযভ, ভধযভ কশ্রনী, 
ভধযভ, ললফয, কশ্রনী, স্তয middle, 

center, heart, milieu, eenviornment, 

means, instrument, agent, medium, 

medium quality, average, circles, 

quarters, strata-   أَْوَساط ভধযফঢী, 
ভধযওারীন, ভধয, ভধযন্থী, ভধযভ, কড 
median, medial,, middle, moderate 

 ভধযঔালন, কওন্ধ , ভলধয in (جر pre)َوَسطَ 

the middle, in the center, in the midst of 
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  ً লযলফ ম্পলওণ َوَسِط ঢ relating to 

milieu, enviorbment 

  ً ভাছ, ভধয ম্পলওণ وْسَطانِ ঢ middle,  

relating to middle 

 ফলঃপ্রাঙ্গড َوْسِطٌَّات ج َوْسِطٌَّة  
courtyard 
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 ,স্তলক্ষ, ুালয, mediaton ,ِوَساَطة  

imtervention, recommandation,  

ٌْط    ,ভধয, ভধযফঢী ُوَسَطاُء ج َوِس
ন্তফণঢী, ভধযওারীন, ভধযভা, 
ভধযস্থঢাওাযী, ঈলওর, দারার, middle, 

intermediary, intermediate, medial, 

mediator, intercessor, agent, broker, 

middle man 

ٌَْطة    ঈায়, ভাধযভ َوَسائُِط ج َوِس
means, medium 

 ُوَسط  ج  ُوْسَطى م ، أََواِسطُ ج أَْوَسط  
ভাছ, কওন্ধ middle, centeral –الُوْسَطى 
ভধযভা, ভধয অঙ্গরু middle finger 

 ,ভধযস্থঢা, স্তলক্ষ , ভধযস্থান تََوسُّط  

ন্তফণঢীঢা, mediation, intervention, 

middle position, intermediateness 

 ,ভধযস্থঢাওাযী َوَسائُِط ج َواِسَطة  
ভধযস্থঢাওাযীলন, ভধযফঢী, াাময, 
লঙরা, দারার, ঈায়, যাা, ভাধযভ, 

ন্থা mediator, mediatress, 

intermediary, agent, expediant 

ط    ,ভাছ, ভধযভ, ভধযওারীন ُمتََوّسِ

ভধযভা, ন্তফণঢী, কওলন্ধ ফলস্থঢ, 

কওন্ধীয়, ভধযস্থঢাওাযী, ভধযফঢী, কড, 

middlr, medium, medial, mmedian, 

intermediate, ccentrally located, 

central, mediating, mediator, mean, 

averag 

 

 ,প্রস্ত য়া, লফার (َوَساَعة(]ن[ َوَسعَ 

লফসৃ্তঢ, to be wide, roomy, vast, 

extensive 

 ,প্রস্থ য়া (َسعَة( ]س[ ٌََسعُ - َوِسعَ 
ুলযয য়া, স্বচ্ছর য়া, ভিয় 
ওযা, চায়কা ওযা, াভণণয ণাওা, 
ধাযন ওযা, কফাছা, লযলফষ্টন ওযা, 
ন্তবূণ ি ওযা, মণাপ্ত য়া, মলণষ্ট 
ফড য়া, to be wide, roomy, to be 

well to do, to accommodate, have 

room, contain, ccomprehend, be 

sufficient, be llarge enough 

 ,প্রস্থ য়া )َوَساَعة( ]ن[ ٌَْوُسُع - َوُسعَ 
ুলযয য়া, স্বচ্ছর য়া, ভিয় 
ওযা, চায়কা ওযা, to be wide, roomy, 

to be well to do, to accommodate, have 

room 

 ,ম্ভফ য়া (َسعَة،ُوْسع( ]س[ ٌََسعُ - وَ ِسعَ 
নুলভঢ, নুলভালদঢ, ভণণ to be 

posible, be permitted, be allowed 

 ,II প্রস্ত ওযা, প্রালযঢ ওযা َوسَّعَ 
ম্প্রালযঢ ওযা, ফড ওযা, ঈদায 
য়া, ধনী ওযা, ভৃদ্ধ ওযা to 

make wide, to extend, expand, to be 

generous, liberal, to make rich, enrich 

 ,IV প্রস্ত ওযা, প্রালযঢ ওযা أَْوَسعَ 
ম্প্রালযঢ ওযা, ফড ওযা, ঈদায 
য়া, ধনী ওযা, ভৃদ্ধ ওযা to 

make wide, to extend, expand, to be 

generous, liberal, to make rich, enrich 

 ,V প্রালযঢ য়া, লফসৃ্তঢ য়া تََوسَّعَ 
ম্প্রালযঢ য়া, ফড য়া, প্রস্ত 
য়া, মণাপ্ত চায়কা ণাওা, অযাভ 

 وسع        وسط
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ওলয ফা, নযলও অলযলভ ণাওলঢ 
কদয়া, অলরাঘনা ওযা, লফসৃ্তঢবালফ 
করঔা, ফযাঢ ওযা to be 

extended, be widened, to spread, 

extend, widen, expand, to have enough 

room, to mmake comfortable, enlarge, 

expatiate, to write elaboate, to continue 

 

চরভান…….  

 

ََّسعَ   VIII প্রালযঢ য়া, ম্প্রালযঢ اِت
য়া, ফড য়া, ফৃলদ্ধ ওযা, ফাডা, 
লফার য়া, ম্প্রালযঢ ওযা, ধডী 
য়া, মলণষ্ট য়া, ধধাযন ওযা, 
চায়কা ণাওা, ভণণ য়া to be 

extended, be expanded, to expand, be 

vast, be rich, br sufficient, to 

accommodate, susceptible, be able 

 X প্রালযঢ ওযা, প্রালযঢ اِْستَْوَسعَ 
য়া, ফড য়া, ফড  প্রস্ত 
ায়া to widen, expand, to be 

extended, to be larger, to find large 

 

ة  َسعَ   প্রস্থঢা, প্রাযঢা, ফযালপ্ত, লযলধ, 

লযভান, ধাযডক্ষভঢা, াভণণ, ক্ষভঢা, 
অযাভদায়ওঢা, অযাভ,াঘুমণয, 
প্রঘুয,লফরালঢা, ম্পদ, ভৃলদ্ধ 
wideness, roomness, extent, range, 

volume, capacity, ability, comfortability, 

comfort, luxury, affluence, wealth 

 ,াভণণয, কমাকযঢা, ক্ষভঢা, লি ُوْسع  

ধাযন ক্ষভঢা, ability, capbilith, 

capacity, powerm, strength, holding 

cpacity 

ع  َوسَ   লফারঢা, লফার চায়কা, 
vastness, vast space 

ة  ُوْسعَ   প্রস্থঢা, প্রস্ত, ফযালপ্ত, লযলধ, 

লযয, মণাপ্ত, প্রঘুয, প্রাঘুমণ wideness, 

roomness, extent, range, plenty, 

abundance, profusion 

ع  َوِسٌْ اع  ج ِوسَ   প্রস্ত, ফাার, 

ফড,ুলযয, কঔারাভরা wide, vast, 

spacious, large, roomy 

عُ أْوسَ   লধও ণস্ত, লধও ফড, 

লধও কঔারালভরা, লধও ুলযয 
wider, larger, roomier, more spacious 

ع  تََوِسٌْ   ম্প্রাযন, প্রস্তওযড, 

ঘডাওযড, লফসৃ্তঢওযড, ফডওযড, 

ফৃলদ্ধ widening, expansion, 

broadening, extension, enlargement, 

increase 

ة  تَْوِسعَ   ম্প্রাযড, প্রাযন expansion 

التَّْوِسعَة   أََجلُ   াভলয়ও ঈভ, 

ফওা reprieve, respite  

سُّع  تَوَ   ফযাপ্ত, প্রায, ফযালপ্তীর, 

প্রস্তওযড, ফৃলদ্ধ, ফডওযড, ম্প্রাযড 
extending, ension, widening, iincrease, 

enlargement 

ً  تََوسُّعِ   ম্প্রাযড ম্পলওণ ঢ, 

ম্প্রাযডফাদী relating to expansion, 

expansionist 
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ِّسَ  اع اِت  ফযালপ্তীর, ম্প্রাযন, 

ম্প্রাযডঢা, প্রস্থঢা, লফস্তীডণঢা, 
লফারঢা, লফসৃ্তলঢ, লযলধ, ুলমাক, 

extending, extension, extensiveness, 

wideness, spaciousness, expanse, 

range, scope,  

اِسع  وَ   প্রস্ত, ঘডা, ফড, ুলযয, 

লফার, ফযাও, ফযাও, ুদযূপ্রাযী 
wide, broad, large, roomy, vast, 

sweeping, far-reaching 

ة  َمْوُسْوعَ ات ج َمْوُسْوعَ   ফযাও ওাচ, 

লফশ্বলওাল, জ্ঞানবান্ডায 
comprehensive work, encyclopedia, 

thesaurus 

ً  َمْوُسْوعِ   লফশ্বলওাল ম্মন্ধীয়, 

ফণফযাী relating to encyclopedia, 

eencyclopedic 

ِسع  ُموْ   ধডী, ম্পদারী rich, wealthy 

ِسع  ُمتَّ   প্রস্ত, ফযাও, লফার , ুলযয, 

ফড, প্রঘুয, মণাপ্ত wide, extensive, 

vast, sspacious, large, ample, 

abundant 

تَّسع  مُ   স্থান, চায়কা, room, space,  

 

 কফাছাআ ওযা, ভার (َوسْ ك(]ض[ َوَسكَ 
কঢারা to load,freight 

 IV কফাছাআ ওযা to load أَْوَسكَ 

 َّ َسكَ اِت  VIII ঠিও ককাঙালনা য়া, 
ুলফনস্ত য়া, লভর ওযা, to be well 

ordered, to harmonize 

 (ل ه) X ম্ভফ য়া to be possible اِْستَْوَسكَ 

، أَْوسَ  ْسط  وَ ج  ُوُسْوق  اق   কফাছা, ভভার, 

চাাচী ভার load, freight, cargo 

ِّسَ  اق  اِت  াদৃয, harmony 

ِسك  ُمتَّ   ুৃঙ্খলরঢ, ুলফনযস্ত, 

বাযাভযূডণ, দৃ, ভিয়ূডণ well 

ordered, balanced, harmonious  

 

 V নুগ্র ঘায়া, নুগ্র [ وسل[ تََوسَّلَ 
বাচন ওযান, প্রলফলয নুভলঢ 
ঘায়া, নুলযাধ  ওযা, লভনলঢ ওযা, 
অত্মভণণন ওযা, াাময ঘায়া, 
ঈায় লালফ ফযাফায ওযা, to 

seek favour, to seek to gain access, to 

implore, solicit, beseech, entreat, 

plead, to use as a means 

ٌْلَة  ج ائُِل َوسَ  َوِس  ঈায়, ভাধযভ, 

ঈওযড, মন্ত্র, ঝুর, ভা, দলক্ষ 
means, medium, device, expedient, 

instrument, tool, agent, measure, step 

َوسُّل  تَ   নুলযাধ, প্রাঢণ না, ঢপ্ত চুাঢ, 

অলফদন, দযঔাস্ত request, entreaty, 

fervent plea, petition, apllication 

 

 লঘলিঢ ওযা, লঙর (َوسْ م،ِسمَ ة(]ض[ َوَسمَ 
ভাযা, লঘি ওযা, to brand, ro stamp, to 

mark(ب ه هى) 

 ,II ম্মানীঢ ওযা, দও কদয়া َوسَّمَ 
to distiguish, to award a order 

 V ভনলমাক লদলয় কদঔা, ফাঙাআ تََوسَّمَ 
ওযা, কদঔা , লঘলিঢ য়া to watch 
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closely, to scrutinize, to look at,  to be 

marked  

ََّسمَ   VIII লঘিঢ য়া, লঙর ফন اِت
ওযা to be branded, to bear the stamp 

of (ب)  

ة  ِسمَ ات ج ِسمَ   লঘি, দাক, তফলষ্ট, 

ফালযও তফলষ্ট, ভুঔবাফ sign, mark, 

character, facial expression, fearture, 

stamp, 

ْسم  وَ م  ج ُوُسوْ   ভাওণ া, ককাত্র লঘি, তফলষ্ট, 

brand, mark, tribal brand, characteristic 

ام  ِوسَ ة  ج أَْوِسمَ   ঢওভা, াচ, কভলটর, 

ঈালধ badge, decoration, medal, 

order 

ة  ِوَسامَ   দয়া, দয়াভয়ঢা, কৌন্নমণয, 
ওভনীয়ঢা grace, gracefulness, 

charm, beauty 

م  َوِسٌْ اُء ج ُوَسمَ ام ،ِوسَ   ক্ষভাূডণ, ান্ত, 

ওভনীয়, ুন্নয, graceful, comely, 

pretty, beautiful 

ِسم  َموْ اِسُم ج َموَ   ভয়, ঊঢু, ঈৎফ, 
ঊঢু time, sseason, festive season 

ً  َمْوِسمِ   ঊঢু লফলয়ও relating to 

season 

م  َمْوُسوْ   লঘলিঢ, ওরলঙ্কঢ, brande, 

marked, stigmatized  

 

 ,খুভান (ِسنَ ة،َوسْ ن( ]س[ ٌَْوَسُن - وَ ِسنَ 

ঢন্ধা মায়া to sleep,to slumber 

 ,ঢন্ধা, লছভান, লনলদ্রায় slumber َوَسن  

doze, somnolent 

َوْسنَان  ى م   َوْسنَ   ঢন্ধা, লছভান, 

লনলদ্রায় slumber, doze, somnolent 

 

 ,লপলপ ওলয ফরা ]وسوس[  َوْسوَ سَ 
গুচফ যঝান, to whisperm, to instill evil 

 

سَ تَْوْسوَ   স্বলস্ত ায়া, লঙ্কাঘ য়া, 
ঈলদ্রৃগ্ন য়া, বীঢ য়া, লন্নল 
ণাওা, লন্নযায়ড য়া to feel 

uneasy, have scruples, be aanxipus, 

worried, to be in doubt, be suspicious 

ة  َوْسَوسَ اِوُس ج َوسَ   য়ঢালন আলঙ্গঢ, 

প্রলরাবন, লফযলি, ংলওাঘ, লন্ন, 

ভভণযধ্বলন, লপলপ ব্দ (াঢায) 
devilish insinuation, temptation, 

disturbance, scruple, misgiving, 

suspicion, rustle, whisper 

اس  َوْسوَ اِوُس ج َوسَ   য়ঢালন আলঙ্গঢ, 

প্রলরাবন, লফযলি, ংলওাঘ, লন্ন, 

লফভ্রভ, দঠৃ ধাযনা, স্বলস্ত, ঈলদ্রৃক, 

ঈৎওন্ঠা , লফলাদ devilish insinuation, 

temptation, disturbance, scruple, 

misgiving, suspicion, ddelusion, fixed 

idea, uuneasiness, anxiety, concern, 

melancholy 

 ভ্রালন্তলঢ লফভ্রান্ত obsessed  س  ُمَوْسوَ 

with delusion 

 

 IV ভাণা ওাভান to [وسً[ أَْوسَ ى

shave- head 

ىْوسَ مُ  ج اٍس َموَ اس  ،أَْموَ   কু্ষয razor 

 وشم               وسوس
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اب  ج ِوْشب  أَْوشَ   দর, চনঢা, লবড, 

ূচকুী চনাধাযন horde, mob, 

crowd 

 

 ,লফচলযঢ য়া (وَ ْشج( ]ض[ َوَشجَ 
চটির য়া (ম্পওণ ), লভশ্রঢ 
য়া to be entangled, to be 

complicated, to be intermixed 

ج  َوِشٌْ   চটির ফন্ধন, কুঝ ম্পওণ  
intricate relationship 

ٌْجَ ائُِج ج َوشَ  ة  َوِش  খলডষ্ঠ ম্পওণ  close tie 

اِشج  ُمتَوَ   চলডঢ, ম্পলওণ ঢ connected, 

interrelated 

 

 II লজ্জঢ ওযা to adorn [وشح[ َوشَّحَ 

 V লযধান ওযা, ধযা, নুভানتََوشَّحَ 
ওয, নাভ ধলয মায়া, to put on, to 

grab, to assume, to go by name (ب)  

ََّشحَ   VIII লযধান ওযা to put on اِت

اح  ِوشَ ُشح  ج وُ ة ،أَْوِشحَ ائُِح ،َوشَ   কাবায 
চনয ফযফহৃঢ লপঢা (ভলরা, 
রুভার, ওভয ফন্ধ, ঢযফালযয কফল্ট, 

oranamented belt (woman), scraf, 

swordbelt 

ة  ِوَشاحَ   ঢযফালয sword  

ح  تَْوِشٌْ ُح ج اِشٌْ تَوَ   ফাাঁধন (কালনয), 

অযফীয় ওলফঢায ধযন (যফত্তী) 
composition, form of arabic poetry 

(post classical) , 

ح  ُمَوشَّ ة ، ُمَوشَّحَ ج  اتُمَوشَّحَ    অযফীয় 
ওলফঢায ধযন(যফত্তী-প্রাঘীন) 
form of arabic poetry (post classical) , 

ِشح  ُمتَّ   লযলঢ, কাাও লযলঢ, 

লজ্জঢ clad, garbed, attired 

 

 ওযাঢ লদলয় (وَ ْشر( ]ض[ ٌَِشرُ - َوشَ رَ 
ওাঝা, ওযাঢ লদলয় লফবি ওযা to 

saw, to saw apart (هى)  

ر  َمْوشُوْ ُر ج َمَواِشٌْ   প্রচভ, লত্রাশ্বণ ওাাঁঘ prism 

ي  َمْوُشْورِ   লপ্রচভ ঢুরয prismical 

 

 গুঝালনা, নাঝাআ ওযা to [وشع[ َوشَّعَ 

reel, to spool 

ع  َوِشٌْ   প্রলঢফন্ধও hedge 

ٌْعَ ائُِع ج َوشَ  ة  َوِش  ঘযওা, নাঝাআ, খুলডণ reel, 

spool 

َشك  وَ   ফনলফডার lynx 

 

 (َوْشن ،َوَشاكَ ة(]ن[  ٌَُشنُ -َوشُ نَ 

ঢাডাঢালড ওযা to be quick 

 II ঢাডাঢালড ওযা to be quick َوشَّنَ 

نأَْوشَ   IV ওযলঢ প্রস্তুঢ য়া to be 

about to do 

،وَ  ْشن  ُوْشن   কলঢ, দ্রুঢ, ত্রৃযা speed, 

swiftness, hurry 

 ,কলঢ, দ্রুঢ, ত্রৃযা speed َوْشَكان  

swiftness, hurry 

ن  َوِشٌْ   অন্ন, অকঢপ্রায়, প্রঢযান্ন 
imminent, impending, forthcoming 

َشل  وَ ال  ج أَْوشَ   কপাঝায় ডা ালন, 

কঘালঔয ালন dripping water, tears 

 صّؾ                                              وشم  
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  ঈরলও অাঁওা to tatto (وَ ْشم( ]ض[ َوَشمَ 

 II ঈরলও অাঁওা to tatto َوشَّمَ 

ْشم  وَ ام  ج ِوشَ م ،ُوُشوْ    ঈরলও, ttatto mark 

ٌْمَ وَ  ة  ِش  ত্রুঢা, লফলযাধীঢা, কদ্রৃল 
enmity, hostality, malice 
 

 লপলপ ওযা to ]وشوش[  َوْشَوشَ 

whisper 

 II লপলপ ওযা to whisper تََوْشَوشَ 

 

 লজ্জঢ (َوَشاٌَ ة،َوشْ ً(]ض[ ٌَِشً- َوشَ ى

ওযা, লফলবন্ন যলঙ্গ াচান, ূঘ লদলয় ফুটি 
কঢারা (ওাড), ফাদ কদয়া, 
দনুণাভ ওযা, ফকঢ ওযা, লফলযাধীঢা 
ওযা, to embellish, oranment with many 

color, to embroider, to defame, to 

inform, denounce, betray 

ىَوشَّ   II লজ্জঢ ওযা, লফলবন্ন যলঙ্গ 
াচান, ূঘ লদলয় ফুটি 
কঢারা(ওাড), to embroider, 

oranment with many color 

ة  ِشٌَ ٌَات ج شِ   দাক, ওরঙ্ক, ঔুাঁঢ, ত্রুটি, 

লঘি, লনদণন spot, blemish, flaw, fault, 

defect, mark, sign  

ً  شِ وَ اء  ج ِوشَ   লনও যলঙ্গয 
জ্জীওযড, ুলঘওভণ, ফুটিদায ওাড 
many colored ornamentation, 

embroidery, embroidered fabric 

اء  َوشَّ   ফুটিদায ওালডয ফযাফায়ী 
vendor of embroidered fabric 

ة  ِوَشاٌَ   দনুণাভ, ফাদ defemation, 

slander 

ة  ِشٌْ تَوْ   বূলড, জ্জীওযড, ূলঘওভণ 
embellishment, ornamentation, 

embroidery 

اٍش وَ ن ج َواُشوْ  ، اة  ُوشَ   লফশ্বাখাঢও , 

ফাদওাযী, লনন্নাওাযী, ংফাদদাঢা, 
লবলমাওওাযী traitor, skanderer, 

calumiator, informer, denunciator 
 

 ,কঝওআ য়া ( ُوُصوْ ب( ]ض[ َوَصبَ 
টিলও ণাওা, দঢৃ় য়া ফঢ ওযা, 
অলঢঢ য়া (ঊড) to last, 

continue, to be firm, settled, to be 

incumbent (debt) 
 

 গুরুঢয ুস্থ, very ill (وَ َصب( ]ش[ َوِصبَ 

 V গুরুঢয  ুস্থ, very ill تََوصَّبَ 

َصب  وَ اب  ج أَْوصَ   ুস্থঢা, ুঔ, 

ুলফধা, ওষ্ট, দলুবণ াক illness, 

discomfort, hardship, suffering 

 স্থায়ী, দীখণস্থায়ী parmanant, lasting واِصب  

  

 দঢৃ় য়া, িবালফ (َوصْ د(]ض[ َوَصدَ 
দাাঁডান, to be  firm, to stand firmly 

 (ه) IV ফন্ধ ওযা to close أَْوَصدَ 

د  َوِصٌْ ج ُوُصد    কদাযলকাডা, প্রলফস্থর 
threshold, doorstep 
 

 ,লফফযন কদয়া (َوصْ ؾ(]ض[ َوَصؾَ 
লঘত্রালয়ঢ ওযা, তফলষ্ট প্রওা ওযা, 
প্রংা ওযা, গুডালিঢ ওযা, লফশ্বা 
ওযা, লনধণাযন ওযা to describe, to 
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depict, characterize, to praise, to 

attribute, to credit, to prescribe ( هى ه

 (ب

 VI এলও যলও ফনণনা ওযা تََواَصؾَ 
to describe one another (هى)  

 VIII ফনীঢ য়া, কূড রুল اِتََّصؾَ 
ধাযন ওযা, লফলষ্ট য়া, লঘলিঢ 
য়া, to be described, to be 

distinguished, be marked (ب) 

 X লঘলওৎলওয ঈলদ اِْستَْوَصؾَ 
কনয়া to cosult a doctor 

ة  ِصفَ ات ج ِصفَ   গুড, ম্পলত্ত লফললড, 

রক্ষড, লফলল গুড, লফললড 
(গ্রা)quality, property,  
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attribute, distinguishing mark, adjective 

(gram)  

ْصؾ  وَ ج أَْوَصاؾ     ফডণনা, রুায়ড, 

প্রলঢওৃলঢ, লঘত্রাঙ্কন, ঘলযত্রায়ড, তফললষ্টয 
লঘি, description, depiction, poetryal, 

characterization,   أَْوَصاؾ গুড, ম্পদ, 

তফলষ্ট, তফললষ্টয লঘি, ফযলিয ফডণনা, 
লফললড (গ্রা) quality, property, 

ccharacteristic, distinguishing mark, 

adjective (gram) 

ة  َوْصفَ   ফডণনা, লঘত্রাঙ্কন, লঘলওৎা 
ঈলদ description, depicrion, 

portrayal, medical prescription 

ً  َوْصفِ   ফডণনাভূরও, লঘত্রায়ডভূরও, 

descriptive, depictive  

 ফডণনাভূরওঢা, descriptivism َوْصِفٌَّة  

اؾ  صَّ وَ   ফডণনাওাযী, লঘত্রাঙ্কনওাযী, 
describer, depicter 

ٌْ اُء ج ُوَصفَ  ؾ  َوّصِ  ঘাওয, ফারওবৃঢয 
servant, page 

ٌْفَ ائُِؾ ج َوصَ   ة  َوَص  ঘাওযালন, 

ফালরওাবৃঢয, যাডীয ঘযী, 
যাচওনযায লযঘালযওা maid, sevanr 

girl, maid of honor, lady in waiting 

ة  ُمَواَصفَ   লফসৃ্তঢ ফডণনা, ফযাঔযা, ভন্তফয, 
লফলশ্ললড, লফস্তায লফফযডী detailed 

description, interpretation, specification 

اتُمَواَصفَ   লফস্তায লফফযডী, 
specification 

ؾ  َمْوُصوْ   ফডীঢ, লঘত্রালয়ঢ, লফলষ্ট, 

গুডািীঢ, ফালওয গুডফাঘও লদয 

লযয লফললয (গ্রা), লফলঢ 
describes, depicted, having an 

attribute, noun after adjective (gram), 

prescribed 

ِصؾ  ُمتَّ   লঘলত্রঢ, লফলষ্ট, গুডী 
characterized, having an attribute  

ؾ  ُمْستَْوصَ ات ج ُمْستَْوَصفَ   লঘলওৎারয় 
clinic, hospital 
 

 ,ংমুি ওযা (ُوُصوْ ل،َوصْ ل(]ض[ َوَصلَ 
কমাক ওযা, এওলত্রঢ ওযা, কমাকলমাক 
প্রলঢষ্ঠা ওযা, ম্পওণ  ওযা, কদয়া, 
দান ওযা, ণন ওযা, কৌাঁঙা, অা, 
ায়া, প্রলফ ওযা to join, cconnect, 

unite, establish a relation, to bestow, confer, 

to arrive, to come to get, to reach, to enter 

لَ   ,II ংমুি ওযা, এওলত্রঢ ওযা َوصَّ
ায়ালনা, ায়া, কনয়া, অনা, 
লযঘারনা ওযা, কদঔান,  ফন ওযা, 
স্থানান্তয ওযা, কাভী য়া, ঝাাযা 
কদয়া, ঘারু ওযা to connect, to join, 

unite, to make getmto get, take, bring, 

lead, show, convey, conducy, carry, to 

transmit, to accompany, escort, to 

switch on (الى هى ه ب)  

 ,III ঘরলঢ ণাওা, গ্রয য়া َواَصلَ 
টিলও ণাওা, ংযক্ষড ওযা, ংমুি 
ণাওা, বাড কনয়া, লধওালয যাঔা, 
খলনষ্ঠ ফনু্ধ য়া, ম্পওণ  যাঔা, 
ফা ওযা to continue, to proceed, 

to persist, preserve, be 

cconnected,bear, pertain, to be close 

 وصؾ                      وصؾ
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friend,  to have sexual intercourse ( ًف

  (هاه هى

 ,IV ংমুি ওযা, এওলত্রঢ ওযা أَْوَصلَ 
ায়ালনা, ায়া, কনয়া, অনা, 
লযঘারনা ওযা, কদঔান, ফন ওযা, 
স্থানান্তয ওযা, কাভী য়া, ঝাাযা 
কদয়া, ঘারু ওযা, ভাপ্ত ওযা to 

connect, to join, unite, to make getmto 

get, take, bring, lead, show, convey, 

conducy, carry, to transmit, to 

accompany, escort, to switch on? ( الى

 to put through (هى ه ب

 V নাকার ায়া, কওান বালফ تََوصَّؾَ 
ায়া, চণ ন ওযা, কৌাঁঙা, কওান 
লওঙুলঢ অা to gain access, to get in 

some way, to attain, to arrive, reach, 

come (الى هى) 

 VI যষ্পলয মুি  য়া, দঢৃ় تََواَصلَ  
যম্পযা যঘনা ওযা to be 

interconnected, to form an unintrrupted 

sequence (ب) 

 ,VIII মুি য়া, ংমুি য়া اِتََّصلَ 
কমাক কদয়া, ওায লনওলঝ য়া, 
ওাঙাওালঙ স্থালন য়া, লধওাযবূি 
ওযা, ওায ফকলঢলঢ ণাওা, 
ফযাঢ ণাওা, ঘারু যাঔা, ঘরলঢ 
ম্পলওণ ঢ য়া, ফংধাযা লিলড 
ওযা, অা, ায়া, কৌাঁঙা, 
ধাযাফালওঢা তঢযী ওযা, be joined, 

be connected, to contact, have a 

relation, to join,to be attached, be 

adjacent, belong, be continued,ro 

continue, go on, to form a ccontinous 

chain, be re, atedmtrace one‘s descent, 

to come, get, arrive  

ة  ِصلَ ت ج ِصَُل   ংলমাকস্থর, লন্ধক্ষড, 

ম্পওণ , ংলমাক, ফন্ধন, ফাাঁধন, ম্মন্ধ, 

অত্মীয়ঢা, ঈায, নুদান, 

ঈলঠৌওন, ংলমাচও ম্মন্ধ  
দ(গ্রা)junction, juncturemrelation, 

connection, link, tie, bond, relationship, 

kinship, present, gift,syndetic relative 

clause 

ْصل  وَ ت ج ُوُصْوالَ ال،أَْرصَ   ংলমাকস্থর, 

লন্ধক্ষড, ংলমাক, লভঢ, লভরন, ফন্ধন, 

ংলক্ষ, াযংলক্ষ, লম্মরন 
junction, juncture, cconnection, union, 

combination, nexus, synopsis, 

summary, reunion  -   أْرَصال ম্পওণ , 
ংলমাক, ফন্ধন, কমাকালমাক relation, 

link, tie, connection,-  َتُوُصْوال  
বাঈঘায, যলদ voucher, receipt 

ََٕ ْٝ َ ََ أ ْٕ ُٝ َطَ  ٍ ب  াঢ া, যীলযয 
ং limb, body parts,- ََٕ ْٝ ٍَ أ ب  লকযা, 
লন্ধ, articulations, joint 

ََِ ْٕ خ ََٝ  অলরপ َََا) াভমা য়ালর) 
এয কনাওঢা (ٓ) a character 

over silent alif 

ََٕ ُٝ، ََلََ  ْٕ َِخ َََدَطُٝ ْٕ ُٝ  ংলমাকস্থর, 

লন্ধক্ষড, ংলমাক, কমাকালমাক, ংমুলি, 

ফাাঁধন, ফন্ধন, কমাকালমাকওাযী ং, 

 َٕٝ                                   وصل
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লন্ধ, লন্নলফ, ংলমাচও লঘি 
junction, juncture, cconnection, contact, 

attachment, fixture, joint, connecting 

piece, insertion, hyphen 

ََّ٤ِِ ْٕ خ َُٝ  ংলমাকওাযী যাস্তা, প্বাণ 
যাস্তা, াঔা যাস্তা connecting road, 

side road, feeder road 

َْٞ ُٕ ُٝ ٍَ  কৌাঁঙা, চণ ন, লবকভন, 

ওৃলঢত্রৃ, প্রালপ্ত যলদ, লবঈঘায arrival, 

sttainment, obtainmentmachievement, 

receipt, voucher 

َُِ ْٞ ُٕ ُٝ َ٢  বুাঁ আলপাাঁড ফযলি, upstart 

َْ٤ ِٕ َٝ ََ  লফলচ্ছদ্দ ফনু্ধ, খলনষ্ঠ ফনু্ধ, 

insepatable frienf, close friend 

َْ٤ ِٕ ا َٞ َطَرَ ََُْ٤ ِٕ ْٞ َ ََ ر  এওত্রীওযড, 

মুিওযড, যফযা, ঔাফায, কবাচন, 

ংমুলি, লন্ধ, চংন, ংলমাকস্থর, 

প্রলঢারও, ারও, তফদযুলঢও ালওণ ঝ, 

ংলমাক, লযফালঢা, কমাকালমাক, 

ঞ্চারন, স্থানান্তয, মান, ফন, লফলর, 

লফঢযড, ম্পাদন uniting, joining, 

connecting, feed, connection, junction, 

feeder, electric circuit, connection, 

transmission, transfer, conveyance, 

delivery, dispatch -  َْ٤ ِٕ ا َٞ ََُرَ  যলদ, 

বাঈঘায receipt, voucher 

ََِ٤ْ ِٕ ْٞ خ َرَ  ংলমাক, কমাঔালমাক connection, 

contact 

ََٕ ِٝ ٍَ ب  ুনলভণরন, এও াণ য়া, 
অরান, renoun, being togather, 

communion 

ََِ َٕ ا َٞ خ َُٓ  ংলমাক, ধাযালফওঢা, 
connection, continuity – ََلَ َٕ ا َٞ دٓ  
কমাকালমাকয ণ, মাঢায়ালঢয ণ 
line of communication,communications 

باَلَ َٖ ََٖدَطَا٣ِْ ٍَ ا٣ِْ ب  মুিওযড, 

ংলমাকওযড, ংলমাকস্থর, দরফদ্ধওযড, 

লভলঢ, ংলমাক, কমাকালমাক, 

ফন,লযফন, ণ, কপ্রলড, ভাপ্ত 
ওযড, যলদ,বাঈঘায   

Joining, connecting, junction, uuniting, 

union, connection, communication, 

conveyance, transport, passage, 

putting through, receipt, voucher 

ََ رََ ُّٕ َٞ  চণ ন, ওৃলঢত্রৃ, অকভন, 

ুনলভণরন attainment, achievement, 

arrival, reunion 

ََٞ ََ رَ ُٕ ا  ধাযাফালওঢা, লফচ্ছন্নঢা 
continuuance, continuity 

ََٖ ِّ ٍَ اِر ب  ংমুিঢা, লফবিঢা, লভলঢ, 

লন্ধক্ষড, ংলমাক, কমাকালমাক, 

কমাকালমাক স্থান, ম্পওণ ওযড, কভাড, 

ংলমাকস্থর, ধাযাফালওঢা, 
connectedness, intedness, union, 

juncture, conjunction, connection, 

contact, establishment of contacts, 

getting in touch, junction, intersection, 

continuance 

َْٞ ُٕ ْٞ َٓ ٍَ  অফদ্ধ, ফাাঁধা, অাঁঞায় 
অঝওালনা, লস্থয, অললক্ষও ফণনাভ 
(গ্রা) bound, tied, glued, fixed, 

relative pronoun (gram)  

ََلَ ِّٕ َٞ ََ َُٓدَطَُٓ ِّٕ َٞ  লযফাী conductor 

 وصً                   َٕٝ
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ََٞ زَ ُٓ ََ ّ ِٕ  ধযাফায়, ফযাঢ, ঘরভান, 

িভাকঢ, লফযাভ, লফশ্রান্ত, 

লনযলফলচ্ছন্ন persistant, continued, 

continuous, continualmuncesing, 

incesant, uniterrupted 

 ََ ِٖ ّ ز ُٓ  ধযাফায়, ফযাঢ, ঘরভান, 

িভাকঢ, লফযাভ, লফশ্রান্ত, 

লনযলফলচ্ছন্ন, ংরগ্ন, লন্নলঢ 
persistant, continued, continuous, 

continual, uncesing, incesant, 

uniterrupted 
 

 ,ভান ওযা (َوصْ م( ]ض[ َوَصمَ 
ভমণাদাালন ওযা, ওরলঙ্কঢ ওযা, 
ওালরভামুি ওযা, কদালালযা ওযা, to 

disgrace, to tarnish, to afflict with the 

blamish 

مَ   V ওরলঙ্কঢ য়া to be تََوصَّ

tarnished 

ََٝ َْ ْٕ  ভান, ম্মান disgrace 

ََٔ ْٕ خ ََٝ  ভান, ম্মান, ভানচয 
লঘি, দাক, ওরঙ্ক, ত্রুটি, বূর, ুস্থঢা, 
ুস্থঢালফাধ disgrace, mark of 

disgrace, stain, blotmblemish, fault, 

shortcoming, defect, ailing condition 

َْ٤ ِٕ ْٞ َ َْ ر  ুস্থঢা, ুস্থঢালফাধ ailing 

condition, malaise 
 

 লঙদ্র লদলয় ঈাঁলও ]وصوص[  َوْصوَ صَ 
কদয়া, লপলপ ওযা to peep 

through a hole, to whisper 

َُٓ ِٝ ب َٕ ََٞطََٝ ْٕ َٝ،  ٓ ََٞا ْٕ َٝ َٓ  দযচায 
পুঝা,  peephole 

ََٕ َٞ ْٕ خ ََٝ  ককান কদঔা, রলক্ষঢ 
নচয, ঈাঁলও furtive glance, peep 

 II কলচ্ছঢ যাঔা, প্রংা [وصً[ َوصَّ ى
ওযা, ভণড ওযা, লনরাভ টাওা, 
ঈলদ কদয়া, যাভণ ওযা, 
নুলভাদন ওয, অলদ ওযা, ধামণ 
ওযা, লনলয়াক ওযা, পযভান চালয 
ওযা, লয়ঢ ওযা, লয়ঢ 
নুমায়ী পযভান ওযা, স্বত্রৃ ম্পণন 
ওযা, বায ণড ওযা, প্রবালফঢ 
ওযা, লয়ঢ দ্রৃাযা ণড ওযা, 
প্রাও লনলয়াক ওযা to entrust, to 

command, to bid, advise, counsel, 

recommand, impress, to order, to 

charge, to decree, to make will, decree 

by will, to legate, to make over, transfer 

by will 

 

ىأَْوصَ    IV কলচ্ছঢ যাঔা, প্রংা ওযা, 
ভণড ওযা, লনরাভ টাওা, ঈলদ 
কদয়া, যাভণ ওযা, নুলভাদন ওয, 

অলদ ওযা, ধামণ ওযা, লনলয়াক 
ওযা, পযভান চালয ওযা, লয়ঢ 
ওযা, লয়ঢ নুমায়ী পযভান  
ওযা, স্বত্রৃ ম্পণন ওযা, বায ণড 
ওযা, প্রবালফঢ ওযা, লয়ঢ দ্রৃাযা 
ণড ওযা, প্রাও লনলয়াক ওযা 

 وصوص       وصً
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to entrust, to command, to bid, advise, 

counsel, recommand, impress, to 

order, to charge, to decree, to make 

will, decree by will, to legate, to make 

over, transfer by will 

ىاِْستَْوصَ   X ঘায়া, গ্রন ওযা, লনধণাযন 
ওযা to wish, receive, to accept – 

ًراَخٌْ ِه بِ ى اِْستَْوصَ   

 

ََ٤ ِٕ ْٝ َ ٢َ ََٝبُءَطَأ ِٕ  ূডণক্ষভঢাপ্রাপ্ত, 

ফাধযঢাভূরও, দায়ত্রৃপ্রাপ্ত প্রলঢলনলধ, 

বাযপ্রাপ্ত ফযলি, প্রাও, অআনী 
লববাফও, ঢত্রৃাফধায়ও, াও, লঙ, 

ভলের, legate, mandatory, authorized 

agent, commissioner, executor, legal 

guardian, curator, testator, trustee, 

client 

ب٣ََ َٕ ٤ََّبَطََٝ ِٕ خ ََٝ  লবভুঔ, লনলদণ, 

লনলদণনা, লনললধাজ্ঞা, অলদ, 

নুলভাদন, ঈলদ, লয়ঢ, ঈআর, 

লণঢ দালয়ত্রৃ, ঈত্তযালধওায 
direction, directives, injunction, order, 

recommandation, advice, counsel, 

admonition, will,testament, bequeathal, 

legacy 

ب٣ََ َٕ َٝ، ََٕخَ  بح ََٝ  লনলদ্দণনাত্র, অলদ, 

প্রলফধান, লফধান, লনলদণনা, ঈলদ 
prescription, order, ordinance, regulation, 

decree, instruction, advice 

ب٣ََ َٕ خ ََٝ  লববাফওত্রৃ, ঢত্রৃাফধায়ওত্রৃ, 

কৃলক্ষলওয দ, নযাযক্ষা, লঙয 
দ guardianship, ciratorship, 

tutorship, trusteeship 

ََٞ َطَرَ  ٓ ٤ََا ِٕ ْٞ ََْٞبدَطَرَ َرَ ٤َخ َِٕ  ুালয, 

ঈলদ, যাভণ, প্রস্তাফ, অলদ, 

লনলদণনা, অলদ (ফাফা),ওলভন 
recommandation, admonition, advice, 

proposal, order, instruction, direction, 

order (commercial), commision 

ََٖ بءَ ا٣ِْ  লনফণাী লনলয়াক ওযড 
appointment of executor 

َ  ّٓ َٞ ُٓ  ভলের, লপ্রলন্পার, লঙ client, 

principal, testator 

ًَٕ ْٞ ٚث٠ََُِٓ  মা লভভাংীঢ, দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত, 

লঙয়ঢওৃঢ, ফধালযঢ, অলদওৃঢ, 

ুালযওৃঢ disposed of, bequeathed, 

willed, decreed, ordered, 

recommanded 
 

 লফূদ্ধ (َوَضاَءة ، ُوُضوْ ء( ]ن[ َوُضإَ 
য়া, লযচ্ছন্ন য়া, to be pure, 

clean 

إَ   V চ ুওযা to perfor ablution تََوضَّ

(for prayer) 

بءَُ َّٙ ُٝ  ঈজ্জ্বর, প্রবাফারী, brilliant, radiant  

بءََ َٙ ح ََٝ  লফত্রঢা, লযচ্ছন্নঢা, শুলঘঢা 
purity, cleanness, cleanliness 

َْٞ ُٙ ءَ ُٝ  লফত্রঢা, লযচ্ছন্নঢা, চ ু
purity, cleanness, ablution of prayer 

ََٙ ٢َْبء َطَِٝ ِٙ ءَ َٝ  লফত্র, লফশুদ্ধ, 

লযচ্ছন্ন pure, clean 

ََٞ ئَ رَ ُّٙ  চ ুablution 

بءََ َٚ ٤ْ ِٓ َ َََ،ح ؤ َٚ ٤ْ ح َِٓ  চ ূওযায ছযনা, 
কফলন a fountain for ablution 
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٤ْتَ  ِٙ ْٞ َ  ,ফযফস্থানা, প্রসূ্তলঢ, জ্জাওযডر

প্রলিয়াওযড arrangement, 

preparation, dressing, processing 

 লযষ্কায (ُوُضوْ ح(]ض[ ٌَِضُح - َوَضحَ  
য়া,স্বচ্ছ য়া, ুস্পষ্ট য়া, 
অলফণবূঢ য়া, কফয য়া, দৃযভান 
য়া to be clear, be plan, manifest, 

evidentmto appear, become visible 

 

حَ   ,II লযষ্কায ওযা, স্বচ্ছ ওযা َوضَّ
ফযাঔযা ওযা, প্রস্তাফ ওযা, দৃযভান 
ওযান, লনলদণ ওযা, নাভওযন ওযা, 
কফাছান, প্রওা ওযা to make clear, 

make plan, explain, clarify, propond, to 

make visible, to indicate, denote., 

express 

 ,IV লযষ্কায ওযা, স্বচ্ছ ওযা أَْوَضحَ 
ফযাঔযা ওযা, প্রস্তাফ ওযা, দৃযভান 
ওযান, লনলদণ ওযা, নাভওযন ওযা, 
কফাছান, প্রওা ওযা to make 

clear,make plan,explain, clarify, 

propond, to make visible, to indicate, 

denote., express 

حَ   V লযষ্কায য়া, লযষৃ্কঢ تََوضَّ
য়া, স্পষ্টওৃঢ য়া, লনলদণ লঢ 
য়া, স্বচ্ছ য়া, ুস্পষ্ট য়া, 
অলফণবূঢ য়া, কফয য়া, দৃযভান 
য়া, to be clear, be plan, be made 

clear, be cleaned up, be indicated, 

manifest, evident, to appear, become 

visible 

 VIII লযষ্কায য়া, লযষৃ্কঢ اِتََّضحَ 
য়া, স্পষ্টওৃঢ য়া, লনলদণ লঢ 
য়া, স্বচ্ছ য়া, ুস্পষ্ট য়া,, 
অলফণবূঢ য়া, কফয য়া, দৃযভান 
য়া, স্পষ্ট নুযন ওযা, লফফৃঢ 
য়া to be clear, be plan, be made 

clear, be cleaned up, be indicated, 

manifest, evident, to appear, become 

visible, to follow clearly, to be explained 

 ,X ফযাঔযা ঘায়া, যীক্ষা ওযা اِْستََضحَ 
ঢদন্ত ওযা, ঈলন্াঘন ওযা, নুন্ধান 
ওযা, স্পষ্ট কদঔায কঘষ্টা ওযা, 
লযষ্কায ওলয ফুছলঢ ঘায়া to ask 

clarification, to examine, investigate, 

explore, inquire, to try to see clear, to 

seek to understand clearly (هى عن) 

ََٙ ْٝ َ ؼَ أ َٙ ُٝ َطَ ؼ   অলরা, প্রলঢবা, 
ঈজ্জ্বরঢা, light, brilliance, luminosity 

ََّٕ بػَ َٝ  ঈজ্জ্বর, স্পষ্ট, ঘওঘলও, 

দীলপ্তভান, বাস্বয bright, clear, brilliant, 

shining 

َْٞ ُٙ ػَ ُٝ  লনভণরঢা, স্বচ্ছঢা, যরঢা, 
স্পষ্টঢা, দৃযভানঢা, ুস্পষ্টঢা, কঘাযা 
clarity, clearness, plainness, 

distinctness, visibleness, obviousness 

ََٙ ْٝ َ ؼَُأ  লধও লযষ্কায clearer 

َْ٤ ِٙ ْٞ َ ؼَ ر  স্পষ্টীওযড, প্রদণন, ঞায, 

ওল্পনা, ফযাঔযা, কাধন, লঘত্রড, দষৃ্টান্ত, 

elucidation, showing, visualisation, 

explanation, clarification, illustration 

وضر          وضب   
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بَؽبدَ َٚ بػَ طََا٣ِْ َٚ ا٣ِْ প্রদেন, স্পলষ্টওযড 

showing, visualization  

بؽَِا٣َِْ َٚ َ٢  ফযঔযা ভূরও, ফযাঔযা লফলয়ও 
clarifying, of explantion  

ََٚ ِّ بػَ اِر  লনভণরঢা, স্বচ্ছঢা, যরঢা, 
স্পষ্টঢা, দৃযভানঢা, ুস্পষ্টঢা, কঘাযা 
clarity, clearness, plainness, 

distinctness, visibleness, obviousness 

بؽََ َٚ ز٤ِْ ٍْ ََٚبدَطَاِ ز٤ِْ ٍْ بػَ اِ  স্পষ্ট ওযায 
নুলযাধ, ঢদন্ত, লনলয়ভ প্রশ্ন, প্রশ্ন ওলয 
ফযাঢ ওযা (বা) request for 

clarification, inquiry, formal question, 

interpellation 

َ ِٙ ا ؼَ َٝ  স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যর, স্বঢন্ত্র, ুস্পষ্ট, 

দৃযভান, প্রদণনীয়, ঈলদ্পন্ন, clear, lucid, 

plain, distinct, obvious, visible , 

ostensible 

ؼَ  ِٚ زّ ُٓ  যর, স্পষ্ট, লযষ্কায, ুস্পষ্ট, 

plain, distinct, clear,  

ر  َوضَ ار  ج أَْوضَ   ভয়রা, কনাংডা ফস্তু dirt, filth 

 (ِضعَ ة،ُوُضوْ ع،َوضْ ع(]ؾ[ ٌََضُع - وَ َضعَ 

যাঔা, লযঢযাক ওযা, ঈলয যাঔা, 
নালভলয় যাঔা, অলযা ওযা, স্থান 
ওযা, দাাঁডান, মুি ওযা, গ্রন ওযা, 
ভুি য়া, বাযভুি ওযা, লচন 
কঔারা, ফন ওযা, চন্ কদয়া, 
অলফষ্কায ওযা, প্রলঢষ্ঠা ওযা, ূরু 
ওযা, করঔা, যঘনা ওয, নলফাদ্পাফন 
ওযা (নঢুন ব্দ), ফরা, ফনলভঢ 
ওযা, ভান ওযা, ভানালন ওযা 

to lay, lay off, lay on, lay down, set down, 

to put down, to attach, impose, to rid of 

aburden, unburden, unsaddle, to bear, give 

birth, to invent, to establish, to wtir down, to 

compose, to coin, to humble, to abase 

 ,নীঘ য়া (َوَضاعَ ة( ]ن[ ٌَوْ ُضُع - وَ ُضعَ 
চযর য়া, নম্র য়া to be low, 

lowly, humble 

 IV ঢাডা ওযা, লিয় ং أَْوَضعَ 
কনয়া, to hurry, to take part actively 

غََ َٙ ا َٞ  ,VI নযভ  বদ্র ফযফায ওযা رَ
লনলচলও নীঘ ওযা, ভান ওযা, ম্মঢ 
য়া, to behave humbly, to abase one self, 

to agree 

 VIII লফনয়ী য়া, নীঘ ওযা to اِتََّضعَ 

be humble, abase one self 

ؼََ َٙ ؼَخ ، خ َِٙ  নীঘঢা, লনযঙ্কাযঢা, 
নম্রঢা, ভন্নঢা, দালযদ্রঢা, নীঘুঢা, 
llowness, lowliness, poorness, 
inferiority 

ََٙ ْٝ َ َََْٙطَبع َأ غَ َٝ  লযঢযাকওযড, যাঔা, 
ঈলয যাঔা, স্থান ওযড, 

ংমুিওযড, স্থান ওযড, যঘনাওযড, 

ৃলষ্টওযড, চন্দান, নলফাদ্পাফড, লনয়ভ, 

লফলধ, ঔডা, ভলনাবাফ, ফন, কদবঙ্গী, 
ফস্থান, লযলস্থলঢ, লবলত্ত, ংস্থান 
ََٙ ْٝ َ بع أ  লযলস্থলঢ, ঢণ , অআন, লফলধ, 

নীলঢ, অঘযড, বযা, যীলঢ, প্রঘরন, 

প্রঘলরঢ লনয়ভ circumstances, 

conditionns, statues, rules, principles, 
convention, conventional rules 

ؼَخ َ ْٙ َٝ  লযলস্থলঢ, ফস্থান situation, position 

ؼَِ ْٙ َٝ َ٢  লযলস্থলঢ, ফস্থান ম্পলওণ ঢ 
relating to position, situation 

 َََََََََََََََٝٙٞ      وضع
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ِؼ٤ََّ ْٙ خ ََٝ  ফস্থান, দষৃ্টফাদ situation, positivism 

بػََ َٙ خ ََٝ  নীঘঢা, নম্রঢা, ীনঢা 
lowness, lowniness, humbleness 

ؼَبءَُ َٙ ٤َْطََُٝ ِٙ غَ َٝ  লফনীঢ, নম্র, ীন, 

বদ্র, আঢয, ীনচাঢ, নীঘ, লনওৃষ্ট 
lowly, humble, base, vulgar, plebeian, 

low, inferior 

غَ  ِٙ ْٞ َٓ ُغَطَ ِٙ ا َٞ َٓ  স্থান, কুস্থর, চায়কা, 
ফলঢ, প্রফন্ধ, ফস্থান, লযলস্থলঢ, 

ঠিওানা, দভমণাদা, ঈরক্ষ place, 

spot, site, locality, passage, position, 

situation, location, rank, occasion 

ِؼ٢َ  ِٙ ْٞ ٓ স্ানীয়, local 

غَ ََٞرََ ُٙ ا  নম্রঢা, বদ্রঢা, লনম্নঢা, humility, 

modesty, lowness, humbleness 

 ََٚ َّ بع اِر  নম্রঢা, বদ্রঢা, লনম্নঢা, 
humility, modesty, lowness, 
humbleness 

غَ ََٝ ِٙ ا  করঔও, ৃলষ্টওাযী, গ্রন্থওায 
অলফষ্কাযও, ঈদ্পাফও, প্রূলঢ, কফদণ া 
(ভলরা), writer, author, creator, 

inventor, originator, in childbed, 
unveiled 

٤ْغَُ ِٙ ا َٞ ػََ،َٓ ْٞ ُٙ ْٞ َْٞبدَطََٓ ُٙ ْٞ عَ َٓ  ঈলদ্দযয, 
লফলয়, লফলয়ফস্তু, অলরাঘয লফলয়, প্রশ্ন, 

ভযা, গ্রন্থ, লনফন্ধ, প্রফন্ধ, স্বঢঃলদ্ধ 
ঢয, কভৌলরও নীলঢ  object, theme, 

subject, topic, question, problem, 
subject matter, treatise, essay, article, 
axiom, postulate 

ػَِ ْٞ ُٙ ْٞ َٓ َ٢  ঈলদ্দয ম্পলওণ ঢ, ঈলদ্দয 
relating to object, objective 

ِػ٤ََّ ْٞ ُٙ ْٞ خ ََٓ   লফলয়ভুঔঢা objectivism 

ؼََ َٙ ا َٞ بدُٓ  নুরু নঢুন ব্দ 
ঈদ্পাফন analogous coinings 

ََٞ زَ غَ ُٓ ِٙ ا  নম্র, লফনয়ী, দালম্ভও, 

াদালদা, কঙাঝ, নুলিঔলমাকয 
humble, modest, unpretentious, simple, 

small, insignificant 

م  َوضْ ام  ج أَْوضَ   ভাংলয ওাঈন্টায, 

ভাং ওাঝা ভগুয, ওাআলয়য ভগুয 
meat counter, meat block, bbutcher‘s  

block 

 ,দ দলরঢ ওযা (وَ َطء(]س[ ٌََطؤُ - َوِطئَ 
ঈলয া যাঔা, ঈয লদলয় াাঁঝা, 
য়ালয য়া, কমৌন ফা ওযা 
to treat underfoot, to set foot on, to 

walk, to mounr, to have sexual 

intercourse (ها هى)  

 َ  II কভাডান, ভান ওযা, ভৃড َوطَّؤ
ওযা, প্রস্তুঢ ওযা, অযাভদায়ও ওযা, 
ওভান, ভাটিলঢ নাভলঢ ফাধয ওযা, 
লনঘু ওযা to pave, level, make 

smooth, prepare, make xomfortable, to 

force down, to lower (هى)  

 َ   (على) III এওভঢ য়া to agree َواَطؤ

 َ  IV দ দলরঢ ওযান, to make أَْوَطؤ

tread 

 َ  VI এওভঢ য়া, লমাকীঢা تََواَطؤ
ওযা, এওালণ ওাচ ওযা to agree, 

be in agreement, to work hhand in 
hand 

ََ ٛب َٝ، ءَ ََٝاء  ْٛ  লনঘু বূলভ, লনম্নঢা low land,  

depression 

ََ َٛؤ ح ََٝ  ঘা, ঢযাঘায, ফর প্রলয়াক, 

ফাধযফাধওঢা, কচাড, বয, লংস্রঢা, 

 وطش                        وضم   
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প্রঘন্ডঢা pressure, oppression, 

compulsion, force, gravity, violence, 

vehimance 

ئَ  ِٛ َٝ  লনঘু, ভঢর, ঈচ্চঢা low, flat, level 

َُ َٛؤ ْٝ َ  লধও লনঘু lower أ

ُئَ ِٛ ا َٞ ئَ طََٓ ِٛ ْٞ َٛؤ َ،َٓ ْٞ َٓ  া যাঔায 
স্থান, দাদাঙ্ক, দলক্ষ, দলঘি, ণ 
place to put the foot, 

ئَْ ِٛ ْٞ َ خ َر  বূলভওা, দীক্ষা, প্রস্তুলঢ, হ্রা, 

ওভওযড introduction, initiation, 

preparation, reduction, lowering 

ََ َٛؤ ا َٞ ح َُٓ  ঘুলি, ককান ফুছাডা, শুব 
অাঁঢাঢ agreement, secret 

understanding, collusion 

َُٛ ا َٞ ئَ رَ  ঘুলি, ককান ফুছাডা, শুব 
অাঁঢাঢ agreement, secret 

understanding, collusion 

ئَ ََٝ ِٛ ا  লনঘু, ঘাা, স্পষ্ট, নযভ, দলভঢ, 

low, muffled, subdued, ssoft 

ئَبدَطَ ِّٛ َٞ ئَ ُٓ ِّٛ َٞ ُٓ অগ্রকাভী, প্রদণও 

predisposing, pioneer- ئَبدَ ِّٛ َٞ ُٓ অনুখটও 

predisposing factors 

،أَْوطَ اِطُب،أَوَ  ب  َوطَ اب  ج َوطَ اب   দধু ত্রৃও  
milk skin –  ُب الَوَطابِ  َمْولُْوء  মণাপ্ত 
ায়া amply provided with 

 ভচফুঢ ওযা, দঢৃ় (َوطْ د(]ض[ َوَطدَ 
ওযা, লিারী ওযা, কচাডদায ওযা, 
ংঢ ওযা, লনলঘ নাভা, লনলঘ ফান, 

লফঙান, কভাডা, প্রস্তুঢ ওযা to make 

firm, to strenghten, to consolidate, step 

down, temp, to pave, prepare 

 ,II ভচফুঢ ওযা, দঢৃ় ওযা َوطَّدَ 
লিারী ওযা, কচাডদায ওযা, 
ংঢ ওযা, লনলঘ নাভা, লনলঘ ফান, 

লফঙান, কভাডা, প্রস্তুঢ ওযা to make 

firm, to strenghten, to consolidate, step 

down, temp, to pave, prepare 

َْ٤ ِٛ ل ََٝ  দঢৃ়, ি, ওঠিন, ফলরষ্ঠ, নঢ় 
firm, strong, solid, umshakeable 

ََٛ بك َأَْه  ফণঢভারা mountains 

٤َْطلََ ح َِٓ  কাদা ওযায লচলনল, কভালনায 
মন্ত্র rammer, tamper 

َْ٤ ِٛ ْٞ َ ل َر  িওযড, কচাডদাযওযড, 

ংঢওযড, লস্থযওযড strengthening, 

reinforcement, cementation, 
consolidation, stabilization 

ََّٛ َٞ ل َُٓ  দঢৃ়, ি, ওঠিন, ফলরষ্ঠ, নঢ় 
firm, strong, solid, umshakeable 

ر  َوطَ ار  ج أَْوطَ   আচ্ছা, অওাঙ্খা, ঈলদ্দrয, 
রক্ষয wish,desire, aim, object 

 ,অখাঢ ওযা (وطش(]ض[ ٌُِطُش - وَ َطشَ 
ভাযা, ঘড ভাযা to strike, hit, slap (ه) 

س  َوِطٌْ   ঘুলি furnance 

 খন ঘকু্ষভ্রু (َوطَ ؾ( ]س[ ٌَْوَطُؾ - َوِطؾَ 
লফলষ্ট য়া to have busy eyebrows 

لََ ْٛ ََٛبُءَََّٝ ْٝ َ قَ أ  খন ভ্রুয়ারা bushy 

browed – ََل ْٛ بءَٝ  বাডী ফৃলষ্ট  লনঘু 
কভখ 

 

 ,ফা ওযা (َوطْ ن(]ض[ ٌَِطُن - وطنَ 
ফস্থান ওযা to live, to stay 

 ٝظقَََََََ             وطؾ



32 

 ,II অফালয চনয ঙন্ন ওযা َوطَّنَ 
স্থায়ী ওযা, স্থায়ী য়া, ওায  
ফাা কনয়া to choose for residence, 

settle down, get settled,  

طَّنَ تَوَ   V স্থায়ী য়া to settle down 

 ,X ফালয চনয লনধণাযন ওযা اْستَْوَطنَ 
স্থায়ীওযা, স্থায়ী ফালন্না য়া, 
বযস্ত য়া to choose for 

residence, to settle down, to get 

settled, be acclimated 

 َٕ ب َٛ ْٝ َ َٖ ََٝطََأ َٛ  স্বলদ, লঢৃবূলভ, ফাডী 
homeland, father land, home  

َْٞ ُّ٤َِ٘ٛ َََِٕٛ٘طََٝ َٝ َ٢  স্বলদ ম্পলওণ ঢ 
pertaiming to homeland – َْٞ ُّ٤َِ٘ٛ َٕٝ  
চাঢীয়ঢাফাদী, কদলপ্রলভও nationalist, 

patriot 

ََّ٤َِ٘ٛ خ ََٝ  চাঢীয়ঢাফাদ, চাঢীয় কঘঢনা, 
কদলপ্রভ nationalism, national 

sentiment, patriotism 

ََٞ َطََٓ ُٖ ِٛ َْٞا َٓ َٖ ِٛ  অফা, ফাস্থান, চন্ 
স্থান, লনঘ য, স্বলদ, ভাঢৃবূলভ, 

লঢৃবূলভ, স্থান, ফলঢ, এরাওা, ঞ্চর, 

কচরা, লনলদ্দণষ্ট স্থান, ঠিও স্থান 
residence, domicile, native place, 

native country ,  homeland, fatherland, 

home town, area,  region, right place 

ٌْن     নাওলযওত্রৃ দান naturalizationتَْوِط

 َٕ ز٤َِْطب ٍْ  ,লবফান, স্থায়ী ড اِ

প্রলঢষ্ঠান, ফলন্নাফস্ত, ঈলনলফ 
স্থান, immigration, দঢৃ়ভূলরয, অঞ্চলরও 

কযাক native, indigenous, domestic, 

resident, deep rooted 

settling down, settling, settlement, 

colonization,  

ََٞ ُٓ َٖ ِٛ ا  কদফাী, কদলয নাকলযও 
countryman, citizen 

ََٞ زَ ُٓ َٖ ِّٛ  স্থানীয়, কদীয়, স্বলদী, 
ফালন্না, 

اط  َوْطوَ ُط ج َوَطاِوٌْ ،َوَطاِوطُ   ফাদযু bat 

 

اطٍ وَ   লনঘু, নযভ low soft 

 ফযাঢ (ُوُظوْ ب(]ض[ ٌَِظبُ - وَ َظبَ 
যাঔা, লনয়লভঢ যাঔা, ওযলঢ ণাওা, to 

keep doing, to do persistantly 

 III ফযাঢ যাঔা, লনয়লভঢ َوَظابَ 
যাঔা, ওযলঢ ণাওা, ঈদযভ ওযা, লচদ 
ওযা, ওষ্ট য ওযা, ঈদযলভয ালণ 
অত্মলনলয়াক ওযা, to keep doing, to do 

persistantly,to persevere, to persist, take 

pain, devote 

اَظجََ َٞ خ ََٓ  ধযাফায়, ঐওানালঢওঢা 
ঝরবালফ ঘারান deligence, 

perseverance, persistance 

ََٞ اِظتَ َٓ  লযশ্রভী, ধযফায়ী, deligent, 

persistant 

 লনলয়াক ওযা, অলযা [وظؾ[ َوظَّؾَ 
ওযা, কফাছা কদয়া, ঘাকুলয কদয়া, 
লনলয়াক ওযা, বাডা ওযা, লফলনলয়াক 
ওযা, to assign, to impose, burden, to 

appoint, to employ, hire, invest 
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 V লনলয়াকপ্রাপ্ত য়া, দ تََوظَّؾَ 
ায়া, ঘাকুলয ায়া, to be 

appointed, to get a job, obtain a 

position 

ظََ ِظ٤ْلََبئُِقَطََٝ خ ََٝ  প্রলঢলদলনয যদ, 

কফঢন, লপ, দ, দভমণাদা, ওাচ, 

দালয়ত্রৃ, াঞ, কৃওাচ, লনলয়াক, ওাচ, 

daily ration, pay, office position, post, 

job,  duty, task,  
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ِظ٤َْ َٞ قَ رَ  লনয়াক, ঘাকুযী প্রদান 
employment, appointment lesson, 

homework, employ, work  

ظَِ ٢َ ٤ْلََِٝ  লিয়া ভূরও functional 

قَ  ّظِ َٞ ُٓ  লনলদ্দণষ্ট (লফঢন), লনয়াকওৃঢ, 

fixed, employed – َْٞ ِظلُ َٞ ُٕٓ  ওভণঘাযী, 
ওভণওঢণ া, ওামণলনফণাও employee, 

officer, functionary 
 

 ফ কনয়া to take (َوعْ ب(]ض[ ٌَِعُب - وَ َعبَ 

whole 

 IV ফ কনয়া, অগ্র ওযা to أَْوَعبَ 

take whole, ro interest 

 X ফ কনয়া, ভূলরাৎাঝন اِْستَْوَعبَ 
ওযা, অলরঙ্গন ওযা, লখযা, ধাযন 
ওযা লনলঢ ভণণ য়া, চায়কা 
ণাওা, ফুছা, ধযা, কনয়া to take 

whole, to uproot, to embface, enclose, 

contain, hold, to be able to make to 

uunderstand, grasp (ث٠َٖٛ٤) 

ز٤ِْؼََ ٍْ بةَ اِ  ধাযনক্ষভঢা, ধযয়ন, ূডণ 
ফুছ, ধযড capacity, study, full 

comprehension 

ْعث  وَ   ওঠিন, ি, ুলফধাচনও, 

িালন্তওয, শ্রভাধয, difficult, hard, 

troublesome 

ْػضَبءَُ َٝ  ওাঠিনয, ুলফধা, ওষ্ট, ালন্ত 
difficulty, trouble, hardship, discomfort 
 

 প্রলঢশ্রুলঢ (َوعْ د،ِعدْ ة(]ض[ ٌَِعدُ - َوَعدَ 
কদয়া, প্রলঢজ্ঞা ওযা, বয় কদঔান, to 

make promise 

 III ফযফস্থা ওযা, লনলয়াক ওযা, to َواَعدَ 

make arrangement 

 IV প্রলঢশ্রুলঢ কদয়ালপ্রঢাজ্ঞা أَْوَعدَ 
ওযা to make promise 

دَ   V হুভলও কদয়া, বীলঢ প্রদণন تََوعَّ
ওযা to threaten 

 VI ওালচয ভয় ঠিও ওযা to تََواَعدَ 

make appointment 

َّعَدَ   VIII এওভলঢ অা, ফযফস্থা ওযা اِت
to come to an understanding 

 প্রলঢজ্ঞা promise ِػلَح َ

َْٞ ُػ طَُٝ ػَْكَ  ل ََٝ  প্রলঢজ্ঞা promise 

ِػ٤َْ ل ََٝ  হুভলও, প্রলঢজ্ঞা threats, 

promises 

ِػ٤ْلَِ َٝ َ١  বয় বীলঢ ম্পলওণ ঢ, 

বীলঢপ্রদণড relating threat, 

threatening 

ََٞ ِػلََاِػلَُطََٓ ْٞ ََْٞح ،ُٓ ِػل َُٓ  প্রলঢজ্ঞা, 
প্রলঢশ্রুলঢ, প্রফৃলত্ত, ঙ্গীওায, লনলদ্দণষ্ট 
লভরনস্থান, ঢালযঔ, াক্ষালঢয স্থান, 

ভয়, ফাললণওী promise, pledge, 

engagement, commitment, date,time of 

appointment, appointment,  

اِػ٤َْ َٞ ٤ْؼََلَُطََٓ بك َِٓ  প্রলঢজ্ঞা, প্রলঢশ্রুলঢ, 

প্রফৃলত্ত, ঙ্গীওায, লনলদ্দণষ্ট লভরনস্থান, 

ঢালযঔ, াক্ষালঢয স্থান, ভয়,ফাললণওী 
promise, pledge, engagement, 

commitment, date, time of 

appointment, appointment, 

 وعد              ٝظق
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اَػلََ َٞ ح َُٓ  ফযফস্থা, ঘুলি, লনলয়াক লনলদ্দণষ্ট 
স্থান, ভয় atrangement, agreement, 

appointment, rendezvous, date  

ََٜ بك َا٣ِْ  হুওলভ threat  

ػَُّ َٞ ل َرَ  হুভলও threat  

ػَُّ َٞ ١َ لَِرَ  বয়লদঔান, বীলঢগ্রস্থওযড, 

বীলঢপ্রদ threatening, alarming, 

minatory 

اِػ٤َْ َٞ ُػْوكََلَُطََٓ ْٞ َْٞح،ََٓ ُػ ْٞ ك ََٓ  প্রলঢজ্ঞা , 
লনলদ্দণষ্ট, লনলয়াকওৃঢ, লনধণালযঢ 
promised , fixed, appointed, stipulated 

اِػ٤َْ – َٞ لََُٓ  প্রলঢজ্ঞা promise  

 ،( َوعْ ر،ُوُعوْ ر(]ض[ ٌَِعرَ - َوعَ رَ 

ِػوََ َٝ َػُوَ-َ ْٞ  ، )َوَعر( ]س[ ٣َ

ػَُوََ َٝ ُػوَُ-َ ْٞ َػبَهح(َ]ى[٣ََ َٝ َهحَ، ْٞ ُػ َٝ ( 

 রুক্ষ য়া, ি য়া, শ্রভাধয 
য়া, ওঠিন য়া to be rough, 

rugged, difficult 

دَ   ,V রুক্ষ য়া, ি য়া تََوعَّ
শ্রভাধয য়া, ওঠিন য়া to be 

rough, rugged, difficult (country)  

ْعر  وَ   াণযঘূডণ, ভঢর, রুক্ষ, 

যাস্তাীন বূঔন্ড  rock debris, 

rugged, roadless land 

،أَْوعَ  ْعر  وَ ر  ج ُوُعوْ ار   াণযঘুলডণ ঠাওা, 
পাঝা, ভঢর, ফনয, এফলডা কণফলডা, 
যাস্তাীন, ওঠিন, ওষ্টাধয covered 

with rock debrismcleft, ruggedmwild, 

rough, roadless, hard, difficult 

ِػ٤َْ وَ َٝ  াণযঘুলডণ ঠাওা, পাঝা, 
ভঢর, ফনয, এফলডা কণফলডা, 
যাস্তাীন, ওঠিন, ওষ্টাধয covered 

with rock debrismcleft, ruggedmwild, 

rough,roadless, hard, difficult 

هََ ْٞ ُػ ح َُٝ  ভঢা, রুক্ষঢা, ওাঠিনযঢা 
unevenness, roughness, difficulty 

رُ أَْوعَ   লধও রুক্ষ, লধও ভঢর, 

লধও ওঠিন rougher, more rugged, 

harderr 
 

 আলঙ্গঢ ওযা to (َوعْ ز(]ض[ ٌَِعزُ - وَ َعزَ 

sign 

 ,IV ফুছলঢ কদয়া, ন্তযঙ্গ ওযা أَْوَعزَ 
ওঝাক্ষ ওযা, ঈলিঔ ওযা 
(আলঙ্গলঢ),যাভণ কদয়া, ঈrা 
কদয়া, ঈলদ কদয়া, নুপ্রালডঢ 
ওযা, লনলদণ ওযা, অলদ ওযা to 

give to understand, insinuate, to point 

out (sign) , to suggest, to inspire, to 

advise, to induce, to instruct, order 

بىَ أ٣َْؼََادَطَا٣ِْؼَبهََ  ঈলদ, ুালয, 

জ্ঞাঢওযড, আলঙ্গঢ advice, 

recommandation, intimation, hint 

ِى١َ أ٣َْؼَب  ঈলদ, ঈৎা ম্পলওণ ঢ 
telating to advise, inspiration 

ػَََُٓ َثَِْٞ ٚي   ঈৎালঢ , ঈলদওৃঢ 
inspired, sughested 
 

 লবজ্ঞ ( َوعْ س( ]ض[ ٌَِعُس - وَ َعسَ 
ফানান, লফজ্ঞ ফানান to make 

experienced, make wise 

ػََ ْٝ َطَأَ  ً ٌَ ََٝب ْػ  কঘাযাফালর quicksand  

 ٝػَََََََََََََََ                 ٝػو
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٤ْؼََ ِٓ ًَ ب  কঘাযাফালর quicksand  

 য়াচ (وَ ْعظ،ِعظْ ة(]ض[ ٌَِعُظ - وَ َعظَ 
ওযা, অলফদন ওযা, ঢওণ  ওযা, 
ঈৎালঢ ওযা, to preach, aappeal, 

exhort, admonish (َٖٙػ) 

َّعَظَ  VIII লনলচলও ঢণ اِت ও ওযলঢ 
কদয়া, ঈলদ ভানা, লক্ষা কনয়া, 
ঢওণ ঢা গ্রন ওযা, কওানলওঙু 
ঢওণ ঢা ভূরও কনয়া to let be 

warned, to accede admonition, to learn 

a lesson, to take a warning 

خ َِػظََبدَطَِػظََ  তনলঢও ফিৃঢা, লক্ষা, 
তনলঢও, ঢওণ ঢা, লঢযষ্কায, 

ঈলদ,sermon, lesson,moral, 

warning, admonition 

ََٝ، ْػعَ ََْٝػَظخَ   লঢযষ্কায, তনলঢও ফিৃঢা, 
ঢওণ ঢা, admonition, warning, sermon 

ََٞ ِػظََاِػُعَطََٓ ْٞ خ ََٓ  ধভীয় যাভণ, 
অধযালত্মও যাভণ, যাভণভূরও 
ফিৃঢা, ঈলদ, ওলঞায ফিৃঢা, 
ওলঞায বৎণ না religious advice, 

spritual counsel, exhortatory talk, 

advice, stern  lecture, severe 

castigation  

ػََ اِػعَ َََٝبظ َطَُٝ  প্রঘাযও preacher 

ِعك  وَ  ،ْعك  وَ   ওওণ ওন্ঠ, কওান্নলর, ফদ 
কভচাচী, লঔঝলঔলঝ, ফদযাকী, ছকডা, 
প্রকল্ব surly, grumpy, iill tempered, 

irritable, peevish 
 

 ুস্থ য়া to be sick (َوعْ ن(]ض[ َوَعنَ 

 V ুস্থ য়া to be sick تََوعَّنَ 

ِػيَ ََٝ  ক্ষভ, ুস্থ indisposed, sick 

ٌََ ْػ خ ََٝ  ুস্থঢা, গুভঝ বাফ 
indiosition, stuffiness 

ػَُّ َٞ يَ رَ  ুস্থঢা disposition 

َْٞ ُػ ْٞ ىَ َٓ  ুস্থ, ীলডঢ indisposed, ill 

ػَِّ َٞ زَ يَ ُٓ  ুস্থ, ীলডঢ indisposed, ill 

،َوُعوْ  ،َوعْ  جال  أَْوعَ ل  ل  َوِعل   াালড 
ঙাকর mountain goat 

কচণ ]وعوع[ وَ ْعَوعَ َ ন ওযা, ঢীক্ষ্ম 
লঘrওায ওযা, কখঈলখঈ ওযা, to howl, 

bark, yelp 
 

 ,ধযা, কঞন ওযা (وَ ْعً(]ض[ ٌَِعً- َوعَ ى
ধাযন ওযা, ভলন যাঔা, বারবালফ 
চানা, ভনলমাক কদয়া, লঘন্তা ওযা, 
কফাছা, কানা, ঢওণ  য়া to 

remember, to hold, to comprise, 

contain, retain in memory, remember, 

to know, to pay attention, to perceive, 

to be aware  

ىَوعَّ   II ঢওণ  ওযা, হুলয়ায ওযা to 

warn 

ىأَْوعَ   IV যাঔা to put 

ىتََوعَّ   V দযুদলণঢা ঢওণ ঢায ালণ 
ওাচ ওযা, প্রযায় ণাওা, ঢওণ  ণাওা 
to act with caution,  to be on guard, be 

aware 

ْػ٢َ ََٝ  ভলনালমাক, ভলনালমাকীঢা, 
লঘন্তাূডণঢা, ঢওণ ঢা, লঘঢনঢা, 

 وفد                                                                                               وعً
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নুবূলঢ, অলফক,লফলনদ্রঢা,sttention, 

attentiveness, heedfulness, crefulness, 

conciousness, awareness, feeling, 

wakefulness, 

اعَ  َٝ
َ ِػ٤ََ،أ ْٝ َ َطَأ ػََخَ  بءَ ِٝ  যিনারী, াত্র, 

অধায, vessel, container 

ِػ٤َخ َ ْٞ   জ্ঞানদান enlightenmentرَ

اع َََٝ  ভলনালমাকী, লঘন্তাীর, ঢওণ , 
লঘঢন, চাগ্রঢ attentive, careful, 

heedful, conxious, awake 

اِػ٤َخ َََٝ জ্ঞানতা, জ্ঞান consciousness  

ْؼد  وَ اد  ج أَْوؼَ ،ُوْؼَدان    দদুণাগ্রস্থ, ঢবাকয, 
ঔচ্চয miserable, wretched, scoundrel 

 

 ،)َوؼْ ر(]ض[ ٌَِؽرُ - َوَؼرَ 

 কিালধ জ্বরা to be  )َوَؼر(]س[ ٌَْوَؼرُ - َوِؼرَ 

angry 

 IV যালকলয় কদয়া to arouse anger أَْوَؼرَ 

رَ تََوؼَّ   V যালক জ্বরা to burn with rage 

ْؿوَ ََٝ  যাক, কিাধ, কযাল, লংা, লফলদ্রৃল, 

অলিা, খৃডা anger, wrath,  rancor, 

malice, hatred 
 

 (َوَؼَُل ن،ُوُؼوْ ل،وَ ْؼل(]ض[ ٌَِؽُل - َوؼَ لَ 

কবীলয প্রলফ ওযা, নলধওায 
প্রলফ ওযা, নাহুঢ অা to 

penetrate deeply, to come uninvited, to 

intrude 

 IV কবীলয প্রলফ ওযা, লনলচলও أَْوَؼلَ 
ওালচ ভগ্ন যাঔা, টিা, ঘা কদয়া, 
ঢাডহুডা ওযা to apply self 

intensively, to penetrate deeply, to push, 

press, to hurry 

ََٝ ََ ْؿ  প্রলফওাযী, যচীফী introder, 

parasite 

ََ رََ ؿُّ َٞ  নুপ্রলফ, কালড, ঢন্য়ঢা 
penetration, absorption, preoccupation 

ََٝ ََ اِؿ  নুপ্রলফওাযী, যচীফী, 
ফাললযয, প্রা লঙ্গও, কবীয, কবীলয 

কপ্রালণঢ, কবীলয ফলস্থঢ, াওা, 
লবজ্ঞ, parasite, extraneous, 

irrelevant, deep,  deep rooted, deep 

seated, inveterate 

ََٝ ََ ِؿ  কবীলয কপ্রালণঢ, কবীলয 
কৌাঁঙালনা deep rooted, deep reaching 

،َوؼِ  ًؼىوَ ً   এওঝানা ব্দ, ককারভার, 

তজঘ, দাঙ্গা, din, clamor, tumult, uproar  

 অা, ভ্রভন (ِوفَادَ ة،ُوفُوْ د، َوفْ د(]ض[ َوفَدَ 
ওযা, কৌাঁঙা, লযদণন ওযা, to come, 

to travel, to arrive, to visit (الى على)  

 ,II কপ্রযড ওযা, লফঢযন ওযা َوفَّدَ 
প্রলঢলনলধ কপ্রযন ওযা, কপ্রযন ওযা 
to send, to dispatch, to delegate, to 

depute (الى على) 

  (ه) III এওলত্র অা to come togather َوافَدَ 

 ,IV কপ্রযড ওযা, লফঢযন ওযা أَْوفَدَ 
প্রলঢলনলধ কপ্রযন ওযা, কপ্রযন ওযা to 

send, to dispatch, to delegate, to depute (  الى

 (على

 VI এওলত্র অা, লবড ওযা, ছাাঁও تََوافَدَ 
ফাধা to come togather, throng, flock (على) 

ٝكلَََََََ  
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كََ ْٝ َ َْٞبك ،أ كُ طَُٝ كَْكَ  ل ََٝ  কৌাঁঙা, অকভন, 

arrival, 

coming - ََك ْٝ َ َْٞبك ،أ كُ ك َُٝ  এওটি প্রলঢলনলধ দর, 

এওটি প্রলঢলনলধত্রৃ a deligation, a 

deputation 

كَبكََ ح َِٝ  অকভন, arrival 

ََُْٝٞ ك َكُ  অকভন, arrival 

بك َا٣ِْلََ  প্রলঢলনলধঢদর, প্রলঢলনলধত্রৃ, 

লফঢযন delegation, deputation, 

dispatch 

ٕ ْٝ اكِلُ اكِل َََٝطَََٝ  কৌাঁঙান, নঢুন 
অকন্তুও, অকভন, দঢূ, ভাভাযী, 
ঠারা, নঢুন (লঘন্তা, 
স্মৃলঢ)arriving, comermarrival, 

envoy, epidemic, pouring in coming 

(ideas, meomries)  

اكِلََ ح ََٝ  এও ভাভাযী an epidemic 

كََ ْٞ ُٓ َٕطَ ْٝ ْللَلُ ل َُٓ  ভলনানীঢ, 

লনলয়াকওৃঢ, প্রঢীলনলধ appointed, 

nominated, delegate 
 

 ،( َوفَارَ ة( ]ن[ ٌَْوفُرُ - وَ فُرَ 

 প্রঘুয )ُوفُوْ ر، َوفْ ر(]ض[ ٌَِفرُ - َوفَرَ 
য়া, মণাপ্ত য়া, জনও য়া, 
ফৃলদ্ধ ওযা, ফাডান, চন্া, লনও 
য়া to be abundant, be ample, 

numerous, to increase, grow 

 ,II ফৃলদ্ধ ওযা, প্রঘুয ওযান َوفَّرَ 

প্রঘুযবালফ কদয়া, াচান, যক্ষা 

ওযা, লভঢফযায়ী য়া, ঔযঘ 
ফাাঁঘান, চভান, ঞ্চয় ওযা to 

increase, make abundant, to ffurnish, 

to save,be sparing, be economical, 

economize, to lay by, put by 

 IV ফৃলদ্ধ ওযা to increase أَْوفَرَ 

 ,V মণাপ্ত য়া, ূডণ য়া تََوفَّرَ 
ভানম্মঢ য়া, মণাণণ য়া, 
ফযলঢিভ ধভী য়া, ঈন্নলঢ 
ওযা, ওৃঢওামণ য়া, লন্ন না 
যাঔা, ফলওঙু ওযা, ূডণভলনালমাক 
কদয়া, অত্মলনলয়াক ওযা, যক্ষা 
ায়া to be ample, to sufice, to 

be fulfilled, be upto standarc, 

unexceptionable, valid, to posper, 

be sucessful, to give attention, 

dedicate 

 ,VI মণাপ্ত য়া, ফৃলদ্ধ ওযা تََوافَرَ 
ূডণ য়া, ওায ংল কফী 
য়া, to be ample, to increase, to 

be fulfilled, to fall amply 

ْكوَ ََٝطَََ ْكَواد  َٝ ، ه  ْٞ كُ ُٝ  প্রঘুয, ধন, 

ম্পদ, ঢযলধও, ঢযলধও প্রাঘুমণ 
abundance, wealth, profusion, 

superabundance - َْٞ كُ ُٝ، ْكوََه  ادَٝ  
লণলযি, ফাডলঢ, লভঢফযয়, ঞ্চয় 
surplus, overplus, economy, saving 

ْكوََ ح ََٝ  প্রঘুয, মণাপ্ত, লভঢফযলয়ঢা 
plenty, abundance, profusion 
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ك٤َِْ وَ َٝ  প্রুঘুয, মণাপ্ত abundant, 

ample 

كََ ْٝ َ وَُأ  লধও ভৃদ্ধ, লধও 
প্রাঘুমণপ্রাপ্ত, লধও লভঢফযয়ী more 

abounding, more endowed, more 

ecomomical 

ك٤َِْ ْٞ وَ رَ  ফৃলদ্ধ, ফধণন, ফৃলদ্ধওযড, ফৃলদ্ধ, 

ঈত্থান, লভঢফযয়, ঞ্চয় increase, 

augmentation, raising raise, rise, 

economy, saving 

هَ  ْٞ كُ ْٞ َٓ  প্রঘূয, মণাপ্ত, বযা, লালফঢ, 

ম্পদারী, ণণারী, ধডী, ুনাঙ্গ, 

মণামঢবালফ মূ্পডণ ample, 

abundant, 
loaded, swamped, wealthy, 

 

كُّوَ رََ َٞ  প্রাঘুমণ, লভঢফযয়ীঢা, ধড, 

লঢ প্রাঘুমণ, ফৃলদ্ধ, ঈত্থান, ফধণ, 
ঙডান, ম্প্রাযন, ূডণওযড 

abundance, profusion, wealth, 

superabundanc,  increase, rise, 

aumentation, expansion, fulfillment 

اكِوَ ََٝ  প্রঘুয, মণাপ্ত, লনও, লঠর, 

বযুয, ুদীখণ ample, abumdant, 

numerousprofuse, abounding in, 

overlong -  َِاك َٞ واُ  ওলফঢা ঙলন্নয 
নাভ 
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زََ كِّوَ ُٓ َٞ  প্রঘুয, মণাপ্ত, লভঢফযয়ী, 
ঞ্চয়ী ভুনাপা ample, abundant, 

economical, saving interest  

ََٞ زَ اكِوَ ُٓ  প্রঘুয, মণাপ্ত, লঠর ample, 

abundant profuse 

V চাগ্রঢ য়া, ঢওণ [وفز[ تََوفَّزَ   
য়া to be alerted 

 ,X লক্ষায় শুলয় ণাওা اِْستَْوفَزَ 
ছুলর ণাওা, প্রস্তুঢ ণাওা, ঢওণ  
ফস্থায় ণাওা to lie in wait, to be 

prepared, to be in suspension 

كََ ْٝ َ َطَأ كَْبى  َٝ َ، كَي  يَ َٝ  ত্রৃযা, ঢাডাঢালড 
ওযড, দ্রুঢওযন hurry, haste 

َْٞ زَ َْ كِيَ ُٓ  ঢওণ , দ্রুঢকাভী, প্রাডফন্ত, 

ঈলত্তলচঢ alert, quivk, vivid, 

excited 
 

 ,কদৌডান (َوفْ ض( ]ض[ ٌَِفُض - وَ فَضَ 

ঢাডাঢালড ওযা, দ্রুঢলফলক মায়া 
to run, to hurry, to rush 

كََ َطَِٝ  ٗ ََٚب ْك خ ََٝ  ঘাভডায ফযাক, 

ভ্রভন ফযাক leather bag, travelling 

bag 

ٌْعَ  ة  َوفِ  লনলফয (ওরভ)ওালর 
কভাঙায ঝুওযা penwiper 

 ,ঈমুি য়া (َوفَ ك(]ح[ ٌَِفكُ - وفِكَ 
মণামঢ য়া, ঈলমাকী য়া 
to be right, to be proper, suitable 

 ,II ঈমুি ওযা, ভিয় ওযা َوفَّكَ 
লভঝভাঝ ওযা, ঙ্গঢ ওযা, ঘুলি 
ওযা, লভরাধন ওযা, ালন্ত স্থান 
ওযা, স্বাবালফও ম্পওণ  
ুডঃপ্রলঢষ্ঠা ওযা, পরঢা কদয়া 
(অিাঢায়ারায) to make fit, 

make suitable, make consistant, 

accommodate, to bring to 

agreement, to reconcile, to give 

success(Allah s.t) 

 III ভানানআ য়া َوافَكَ 
গ্রনলমাকয য়া, ঈমুি য়া, 
ুলফধাচনও য়া, আচ্ছাভঢ 
য়া, এওভঢ য়া, ঙ্গঢ য়া, 
লভরা, নুরূ য়া বালঙ্গয়া 
ডা, লভরা, ঈওাযী য়া, 
ায়ও য়া, ঘাাঁদা কদয়া, প্রদান 
ওযা, ফযাদ্দ ওযা, ক্ষভঢা কদয়া, 
নুভণণন ওযা, ঔা ঔায়ালনা, 
এওভলঢ অনা, ভঢা ওযা, to be 

suitable, avceptable, be consistant 

with wishes, to agree, to be 

cconsistant, to correspond, be 

analogous, to fall in, to tally, be 

beneficial, be conducive, to 

 وفك                                                                                                       ٝكو
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subscribe, to sanction, to authorize, 

ratify, to bring to agreement, balance, 

 ,V াাময প্রাপ্ত য়া تََوفَّكَ 
াামযপ্রাপ্ত য়া, নুওম্পা 
ায়া (অিা ঢায়ারায), 

ওৃঢওামণ য়া, to be aided, 

assisted favored (Allah s.t) , be 

successful 

َّفَكَ   VIII যালচ য়া, ঘুলিলঢ اِت
অা, নুালয  য়া, কমাকয 
য়া, মাঘাআ ওযা, যালচ য়া, 
ঞাৎ ডা, লযফঢণ ন ওযা, খঝা, 
ঞাৎ ংখটিঢ য়া, প্রঢযালঢ 
বালফ ওৃঢওামণ য়া, ূফণলনলদ্দষ্ট 
য়া  to agree, come to an 

agreement, be in accordance, be in 

conformity, to be agreed, to 

change,  to happen accidentallymto 

fall unexpectedly, to be distined 

ْفك  وَ   মণাপ্ত লযভান, মণাপ্তঢা, 
ঘুলি, াদৃয, এওঢা, sufficient 

amount,sufficiency, agreement, 

conformity, harmony -   وفما ل)من

 নুালয, in accordance with (ولك

ْكوَخ َََٝ  ঔন্ড, ঔন্ডওাচ, লফযলঢ, 

ফান, কস্ঘন, piece, piece work 

- فََِأْعوَُ َٞ ثِبُ  

كَنَُ ْٝ  লধও ঈমুি, লধও أَ
মণামঢ more suitable, more 

appropriate 

ك٤َِْ ْٞ نَ رَ  কঞন, অওায, লবলমাচন, 

ফাস্থান,  ভীওযড, ভিয়ওযড, 

ফলন্নাফস্ত, ূডণলভরন, ালন্তস্থান, 

াপরয (অিা ঢায়ারা প্রদত্ত) 
কৌবাকয, ঈন্নলঢ, পরঢা 
conformation, adaptation, 

accomodation, balancing,  

rreconciliatiln, success, good luck, 

prosperity 

كََ بمَ ِٝ  নুায, নুরূঢা, নুরূ, 

এওঢা, ম্মলঢ, accordance, 

conformitymconformance, unith, 

harmony   ََبٍَٝكَبه  নুালয, 

অওালয in accordance with 

اكَوََ َٞ خ َُٓ  ঘুলি, াদৃয, নুায, 

নুরূ, নুমায়ী, লভর, ঈমূিঢা, 
নুলভাদন, ম্মলঢ, ফযাদ্দ  
agreement, conformity, 

conformance, accordance, 

analogy, suitablity, approval, 

sanction 

ََٞ اكُنَ رَ  ভাঢন,  ংকলঢ, ঔা, 

ঘুলি, নুযন, নুরূ 
coincidence, harmony, analogy, 

agreement, conformity, 

conformance 

 وفً             ٝكن
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بمَ اِرِّلََ  ভাঢন, ংকলঢ, ঔা, ঘুলি, 

নুযন, নুরূ, দখুণঝনা, ুলমাক 
coincidence, harmony, analogy, 

agreement, conformity, 

conformance –  ََبداِرِّلَبه   ঘুলি, 

লনলফড, প্রঘরন, agreement, 

compact, convention, contract 

٢َ ارِّلَبهَِ  অওলস্মও, প্রঘলরঢ 
accedental, conventional 

خ َاِرِّلَبه٤ََِّبدَطَاِرِّلَبه٤ََِّ  ঘুলি, প্রঘরন, 

ঘুলিত্র agreement, convention, 

convenant 

ََٞ كَّنَ ُٓ  ওৃঢওামণ, ঈন্নয়নীর, 

বাকযফান,  successful , prospering, 

forunate 

ََٞ اكِنَ ُٓ  লফলযাধী, নুিভী, 
ভানানআ, ঙ্গঢ, নুরূ, 

গ্রনলমাকয, ুলফধাচনও, নুকুর, 

প্রন্ন, ঈওাযী, ায়ও 
accordant, conformable, 

congruous, consistent, concordant,  

suitable, agreeable, convenient, 

faforable, beneficial, cconducive  

ََٞ زَ كِّنَ ُٓ  ওৃওামণ, ঈন্নলঢীর, বাকযফান 
successful, prospering, fortunate 

زَّلَنَ  ََُِٓٚ َػ٤َِْ  ঐওযভঢয agreed upon 

ك٠ََ َٝ كََبء(]ٗ[]ٝك٢[٣ََِل٢-َ َٝ كَآء، َٝ ك٠ََ،ا٣ْلَآء، ْٝ أَ َٝ  ) 

ঠিও য়া, মূ্পডণ য়া, ভুি 
ওযা, ঈয ণাওা (প্রলঢজ্ঞা), 

ভুি ওযা, ূডণ ওযা, ঔুী ওযা, 
অদায় ওযা, মণাপ্ত য়া, 
ক্ষলঢূযড ওযা, ভানুালঢও 
য়া প্রলঢারন ওযা, to be 

perfect, to be  complete, to live up, 

redeem, fulfill, satisfy, serve, to 

pay, to be sufficient, to 

compensate, be quivalent 

ىَوافَ   III অা, অলফবূণ ঢ য়া, 
প্রদণন ওযা, যফযা ওযা, 
াচান, ূযড ওযা, নুযন 
ওযা to come, ro appear, sjow, ro 

supply, furnish, fulfill, comply 

 IV লযূডণ ওযা, ূডণলযভান أَْوفَى
কদয়া, ওালঙ ঝানা, লঢিভ 
ওযা, যক্ষা ওযা, to fullfill, to give to 

full extent, to live up, to exceed, to 

draw close 

ىتََوفَّ   V লযূডণ ায়া, ূডণ ং 
কনয়া to receive in full, to take full 

share 

ىتََوافَ   VI লযূডণ য়া, ফণম্মঢ 
লদ্ধান্ত কনয়া to be complete,to 

decide unanimously 

ىْستَْوفَ اِ   X লযূডণ ায়া, ূডণ 
কদয়া, ূডণ ক্ষলঢূযন কনয়া, 
লফস্তালযঢবালফ ঈস্থান ওযা to 

receive in full, ro five dully, to 

 (ولت(]ض[ ولت                                                                                         أوفئ
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present in details, to receive full 

compensation 

كََ بءَ َٝ  যক্ষাওযড, ূযডওযড, ভুলি, 

অদায়, প্রলঢারন, ক্ষলঢূযড, 

লফশ্বস্থঢা, ঢঢা, ুধাযনা, 
অনুকঢয, ূযড, keeping, fulfillment, 

redemption, payment (debt), 

compensation, faithfulness, fidelity, 

good faith, loyality, 

accomplishment 

ك٤َََ كََبدَطََٝ بح ََٝ  ভযড, ভৃঢুয, ভৃঢুয 
নদ decease, death, death 

certificate 

ك٤َِبءَُ ْٝ كَِطََأَ َٝ َ٢  লফশ্বাী (লপ্রলভও), 

লফশ্বস্ত, লফশ্বালমাকয, মূ্পডণ, ূডণাঙ্গ, 

ূডণ, ঔন্ড, লনবূণ র faithful, reliable, 

trustworthy, entire, whole, total, 

complete, iintegral, pefect 

كََ ْٝ َ ٠أ  লধও লফশ্বালমাকয, লধও 
নুকঢ, লধও ূডণাঙ্গ, লধও 
লনবূণ র, লধও ববার 
কফাদানওাযী, লধও বার 
ূযডওাযী more faithfulmore loyal, 

more complete,   

ك٤َِْ ْٞ خ َرَ  ঢৃলপ্ত, ূযডওযড, ম্পাদন 
satisfaction, fulfillment, discharge 

اكََ َٞ بح َُٓ  অকভন, কমাকালমাক arrival 

communication 

بءَ ا٣ِْلََ  ূযড, প্রলঢারন, অদায়ওযড, 

অদায় fulfillment, discharge, 

payment 

ز٤ِْلََ ٍْ بءَ اِ  গ্রনলমাকযঢা, প্রলঢারন, 

ওভণক্ষভঢা, অদায়ওযড, ম্পাদন, 

প্রলঢারন, ভাপ্তওযড, অদায়, 

অদায়ওযড, fulfillment, 

performance, discharge, 

accomplishment, execution, 

completion, payment acceptance 

افَ ََٝ  লফশ্বস্ত, নুকঢ, ূডণ, মূ্পডণ, 
লনঔুাঁঢ, মণাপ্ত, মলণষ্ট, প্রঘুয, faithful, 

loyal, full, ccomplete, perfect, 

qquite sfficient, enough, ample, 

ََٞ ّفَ ُٓ  ভাপ্তওাযী, completing 

ََٞ زَ ك٠ًُّٓ  ভৃঢ, ভযা deceased, dead 

ة  ُولَّ  ، ة  ِولَّ ات ج َولَّ  ، ك  ِولَّ   চন লফলল a 

weight 
 

 কওাঞযাকঢ পাাঁা (َولْ ب( ]ض[ َولَبَ 
(লঘাঔ) য়া, ওার ভলরন 
য়া to be sunken, hollow (eye,  

to be dark gloomy 

هََ ْٝ َ َطَأ ْهتَ ََٝبة   কঢণ , পাাঁা, ঘকু্ষ 
কওাঞয, cavity, hhollow, eye socket  

ْهجََ خ ََٝ  কঢণ  cavity 

 ٝهٞػ        ولت   
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 ,ভয় ঠিও ওযা (َولْ ت(]ض[ َولَتَ 
ভয় ীভা লনধণাযন ওযা to set 

time 

 II ভয় ঠিও ওযা, ভয় َولَّتَ 
ীভা লনধণাযন ওযা to set time 

هََ ْٝ َ َطَأ ْهذَ ََٝبد   ভয়, ভয় ওার, 

ভুহুঢণ , ঢাৎক্ষলডও time, time 

period, moment, instant 

ْهزَئِنَ ََٝ  ঢঔন, কআ ভয়, ঢঢক্ষলড 
then, at that time by then 

ْهزَنََ اىَََٝ  ঢঔন, কআ ভয়, ঢঢক্ষলড 
then, at that time by then 

هَْ َََٝٔ بزَ  (conj ظوف) মঔন, কমভন while, 

as 

ْهزَِ َٝ َ٢  ভয়কঢ, ভয় ম্পলওণ ঢ 
temporal, pertaing to time 

ََٞ َْٞاهُِذَطََٓ هِذَ َٓ  লনলদ্দণষ্ট ভয়, 

ঢালযঔ, কল ীভা, ভয়, ঊঢু, 

ফৎলযয ভয়, এওলত্রঢ ফায 
স্থান, apointed time, date, deadline, 

time season, time of the year, 

meeting point -  ََٞ اهِذََُٓ মাত্রায ভয়, 

কৌাঁঙায ভয়, ভয়ূঘী time of 

departure and arrival, time table  

ه٤َِْ َٞ ذَ رَ  ভয়ওযড, কডনাওযড 
timing, reckoning time  

َْٞ هُ ْٞ دَ َٓ  লনলয়াকওৃঢ, লনলদ্দণষ্ট, 

লনধণালযঢ, াভলয়ও , ভলয় 
ীভাফদ্ধ, ূফণালি লনলদ্দণষ্ট, ভয় 

কফাভা মুি appoimted, fixed, set, 

temporary, limited in time, 
scheduled for a time, attached with 
a time bomb 

هِّذَ  َٞ ُٓ  ভয় লনধণাযড, ভয়যক্ষও, 

লনয়ন্ত্রও timimg, time keeper, 

controller 

ئََ ُٓ، كََّهَّذ  َٞ ذَ ُٓ  ূফণালি লনলদ্দণষ্ট, 

লনলয়াকওৃঢ, লনলদ্দণষ্ট, লনধণালযঢ, 

নলনলদ্দণষ্ট ভলয়য চনয ওামণওযী, 
ভয়কঢ, াভলয়ও, শুধু এওঝা 
ভলয়য চনয, স্থায়ী, নশ্বয, 

ঢণ াধীন, ন্তফঢী scheduled for a  

time, appointed, fixed, set, effective 

for  certain time, temporal 

temporary, transient, transitory, 

provisional 

 

هَؼََ َٝ  َ،)هََؾخ،هَِؾخ(َ]ٗ[٣َََِوؼَُ-

هُؼََ َٝ هُُؼَ–َ ْٞ هَبَؽخ(َ]ى[٣ََ َٝ َؽخ، ْٞ هُ ُٝ (، 

هِؼََ َٝ هَؼَُ-َ ْٞ هَؼ(َ]ً[٣ََ َٝ [ََলনরণজ্জ য়া, 
দলুফণডীঢ য়া to be shameless, 

be insolent 

 V লনরণজ্জ য়া, দলুফণডীঢ تََولَّحَ 
য়া, রজ্জালন অঘযন ওযা, to 

be shameless, to be have 
impudently 

 ,VI লফলফঘও য়া تََوالَحَ 
রজ্জাীনঢা কদঔালনা, to display 

impidence 
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خ َهِؾَْ  রজ্জাীনঢা, দ্ধঢয, ধৃষ্টঢা, 
impudence, insolence , 

impertinence  

هِؼَ ََٝ  রজ্জাীন, দলুফণডীঢ, লনরণজ্জ, 

গ্রফঢী, ধৃষ্ট impudent, insolent, 

shamless, cheeky, forward 

ج َولَاح   ُولُح        রজ্জাীন, দলুফণডীঢ, 

লনরণজ্জ, গ্রফঢী, ধৃষ্ট impudent, 

insolent, shameless, cheeky, 

forward 

ه٤ِْؼَ  َٝ  রজ্জাীন, দলুফণডীঢ impudent, 

insolent, 

ه٤ِْؾََ خ ََٝ  রজ্জাীন, দলুফণডীঢ, লনরণজ্জ, 

গ্রফঢী, ধৃষ্ট impudent, insolent, 

shameless, cheeky, forward 

هَبؽََ خ ََٝ  রজ্জাীনঢা, দ্ধঢয, ধৃষ্টঢা, 
impudence, iinsolence, 

impertinence  

ؽََ ْٞ هُ خ َُٝ  রজ্জাীনঢা, দ্ধঢয, ধৃষ্টঢা, 
impudence, iinsolence, 

impertinence  

 প্রজ্জলরঢ (ُولُْود،َولْ د,َولَد(]ض[ ٌَِمُد - وَ لَدَ 
য়া, জ্বরা, কাডা to ignite, ro 

take dire, burn 

 II প্রজ্জলরঢ ওযা, to kindle َولَّدَ 

 IV প্রজ্জলরঢ ওযা to kindle أَْولَدَ 

هَّلََ َٞ  V প্রজ্জলরঢ য়া to ignite رَ

َّمَدَ   VIII প্রজ্জলরঢ য়া to ignite اِت

 X প্রজ্জলরঢ ওযা, জ্বারা to اِْستَْولَدَ 

kindle 

ْهل َََٝ  প্রজ্বরন, জ্বরন, অগুন, জ্বারালন 
burning, combustion, fire, fuel 

ْهلََ ح ََٝ  অগুন, অলরাওচ্ছঝা fire, 

blaze 

هََ بك َِٝ  জ্বারালন fuel 

َْٝ هَّبكُ هَََّٕطََٝ بك ََٝ  জ্বরন্ত, লগ্নদৃ, ঢপ্ব, 

ঈজ্জ্বর, দীলপ্তভয় burning, fiery, 

bright, radiant – َْٝ هَّبكُ َٕٝ  আন্ধলনও 
stoker 

َْٞ هُ ك ََٝ  জ্বারালন fuel 

ه٤َِْ ل ََٝ  জ্বারালন fuel 

هِلََ ْٞ هِل َََٓادَطََٓ ْٞ  লগ্নকুন্ড, অঔা (খলয 
ঈনালনয স্থান) ঘুরা fire place, hearth, 

stove 

بك َا٣ِْوََ  অগুন জ্বারান, প্রজ্বরন, জ্বরন 
kindling, lighting, ignition 

ََٞ هُّل َرَ  প্রজ্জ্বরন, দন লিয়া, জ্বরন 
burning, combustion 

بك َاِرِّوََ  প্রজ্জ্বরন, দন লিয়া, জ্বরন 
burning, combustion 

َْٞ هُ ْٞ ك ََٓ  প্রজ্জ্বলরঢ, জ্বলরঢ, জ্বরভান 
kindled, ignited, burning 

زََ هِّل َُٓ َٞ  জ্বরভান, জ্বরন্ত, জ্বরজ্বলর, 

ঢুযজ্বর burning, flaming, blazing 

زََّ ِول َُٓ  দীপ্ত, প্রজ্জ্বভান aflame, 

burning 

هََ ْٞ زَ َْ ل َُٓ  লগ্নকুন্ড, অঔা (খলয 
ঈনালনয স্থান), fire place,hearth 

 ٝهوَََ            ولد     
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 ভাযাত্মও বালফ (َولْ ذ( ]ض[ ٌَِمذُ - وَ لَذَ 
অখাঢ ওযা, ওঞান অঘ্ঢ ওযা, 
লনলঘ কপরা, কপলর কদয়া to hit 

fatally, to hit hard, throw down, fell 

َْٞ هُ ْٞ ه٤َِْم ،َٓ ن ََٝ  ভাযাত্মও ুস্থ fatally 

ill 

 বাঙ্গা, পাঝা, স্থায়ী (َولْ ر(]ض[ ٌَِمرُ - وَ لَرَ 
য়া, লনলশ্চঢ য়া, ফস্থান ওযা, to 

break, to fracture, to crack, tl be 

settled, to stay, 

 ফলধয য়া (َولْ ر(]س[ ٌَْولَ رُ - وَ لِرَ 
to be deaf 

 ম্মানীঢ (َولَار،َولَارَ ة(]ن[ ٌَْولُرُ - وَ لُرَ 
য়া to be dignified 

 II ম্মান ওযা, ুচা ওযা, ান্ত َولَّرَ 
ওযা, to honor, rever, ro render 

sedate 

 ,IV বলত্তণ ওযা, বায কদয়া أَْولَرَ 
ঢযলধও কফাছাআ ওযা, ঢযাঘায 
ওযা, কফী চন ঘাান, কফী 
পর ধযা to load, overload, to 

oppress, weigh heavily 

َْٞ هُ َطَُٝ ْهوَ ََٝه   কঢণ , পাাঁা cavity, 

hollow 

ْهوََ ح ََٝ  কঢণ , পাাঁা cavity, hollow 

هََ ْٝ َ ْهوَ أ ِٝ َطَ به   কফী চন, কফাছা 
heavy loadmburden 

هََ بهَ َٝ  কাম্ভীমণ, ম্ভ্রভ, ম্মানচনও 
ঘারঘরন, ান্তঢা, gravity, dignity, 

respectful deportment , sedateness 
هَ  ْٞ هُ ُٝ  কম্ভীয, ান্ত, ম্মালন, শ্রলদ্ধয়, 

grave, sedate, dignified, venerable 

ََٞ هُّوَ رَ  ভমণাদাূডণ চন্দান dignified 

bearing 

هَّوَ  َٞ ُٓ  ম্মানীঢ, শ্রলদ্ধয়, respected , 

reverend  
 

 খাড (وَ ْلص( ]ض[ ٌَِمُص - وَ لَصَ 
বাঙ্গা to break neck (ه) 

 লনভণভ বালফ (َولْ ظ(]ض[ ٌَِمُظ - َولَ ظَ 
ভাযা to beat brutally 

 ,II ঈদ্দীপ্ত ওযা, চাগ্রঢ ওযা َولَّظَ 
প্রজ্জ্বলরঢ ওযা, ওলাখাঢ ওযা 
(অলফক) to arouse, incite, 

inflame, whip up(passion ( هى) 
 

ٌْعَ ة، َولْ ع(]ؾ[ ٌَمَعُ - َولَعَ   ( ُولُوْ ع، َولِ

ডা, ঝরভর ওযা, ংখঠিঢ ওযা, 
অলঢঢ য়া, কৌাঁঙা, অা, 
াক্ষাr ওযা, ফঢযন ওযা, লস্থয 
য়া, কমৌন ফা ওযা, লফবি 
য়া, কঠিঢ য়া, ফলস্থঢ 
য়া, লভণযা ফরা, ফাদ 
কদয়ালনন্না ওযা, দনূণাভ ওযা, 
ফজ্ঞা ওযা, দ্রূঢ মায়া, কঙাাঁ 

 ٝهغَََََََ              ولع

 ٝهغَ                ٝهٞهَ 
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ভাযা, ডা to fall, to tumble, to 

happen, bbefall, arrive, to come, 

run, meet, alight, settle donwn(bird, 

ro have sexual intercourse, be 

divided, cosists, be located, lie, ro 

slander, backbite, defame, 

disparage, to rush, pounce ك٠َََ(ة

  (ػ٠ٍََِا٠ُ

 ,II ডলঢ  কদয়া, কঝলন অনা َولَّعَ 
লনলঘ কপরা , বূালঢঢ ওযা, 
ারন ওযা, ওামণওযী ওযা, 
নলণবুি ওযা, ালস্ত প্রদান ওযা, 
মন্ত্র ঘারান (কান), ভঢাজনওয 
কদঔান to let fall, to cause to fall, 

through down, over throw, to 

perform, to carry out, to record, to 

inflict, play (music) (على ؼً بٌن) 

 III অিভন ওযা, মুদ্ধ ওযা َوالَعَ 

কমৌন ফা ওযা  to attack 

 ,IV ডলঢ কদয়া, কপরান أَْولَعَ 

লনলঘ নাভান, লনলক্ষ ওযা, বূলপ্তঢ 
ওযা, লনভলজ্জঢ ওযা, ফস্থায় 
ডা, িভন ওযা, ভনাজনলওযয 
ফীচ ফন ওয, কাদাকালদ ওযান 
to  let fall, to cause to fall,  to 
plunge, to get, to attack, to sow 

seed of dispute, drive a wedge ( ه
 (هى ب بٌن

 V প্রঢযাা ওযা, লনলচলও تََولَّعَ 
যস্তুঢ ওযা, বয় ওযা, অযলঢ 
য়া to expect, to prepare, to be 

inflicted 

 X প্রঢযাা ওযা, স্বলস্ত اِْستَْولَعَ 

ায়া, ঈলদ্রৃগ্ন য়া, াভলন লঘন্তা 

ওযা (বীঢ লয়) to expectd, 

dreadmfeel uneasy, be xoncerned, 

ro look forward with apprehension 

  (هى)

هَْ غَ َٝ  ডা, ঢন, ঝরন, ঝরভর, খঝা, 

খঝন, খঝনা, ঙা, প্রবাফ, ধ ব্দ, 

খা, falling, dropping, fall, drop, 

tumble, happening, incidence, 

effect, impact 

 ,ডা ছযা, ঝরা, খা  َوْلعَات ج َوْلعَة  

অখাঢ, নডা, খঝনা, ংখলণ, মূদ্ধ, 

ঔাফায, অায fall, drop, tumble, 

tthud, blow, shock, jolt, incidence, 

encounter, battle , mleal, food 

هَّبػََ َٝ، هََّخَ  بع َٝ  কল্প ফাচ, লনন্নালপ্রয়, 

যলনন্নওু talebearer, 

scandalmonger, slanderer 

َْٞ هُ ع ُٝ  ডন, ডা, ঝরা, স্থান, 

অঢন, খঝা, খঝন falling, fall, 

 ٝهغ            ولع
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tumble, setting, iincidence, 

occurance 

هَبئِغَُ خ َه٤ِْؼَََََٝطََٝ  খঝনা, ংখলণ, মুদ্ধ 

incident, encounter, battle – َُهَبئِغ َٝ  
খঝনাফরী, াক্ষয, লফলয়াফরী, 

িভলফওাভূ happenings, 

developments, findings, evidences 

اهُِغََطَ َٞ هِغَ َٓ ْٞ َٓ তন স্থান, স্থান, place 

to drop, place, site 

اهِغَُ َٞ هَؼََطَََٓ ْٞ خ ََٓ  মুদ্ধলক্ষত্র, মুদ্ধ, ংখলণ 
battle  field, fighting, combat, battle 

٤ْوَؼََ خ َِٓ  ধায কদয়ায লচলনল, 

াডাণয device for sharpening, 

grindstone 

ه٤َِْ ْٞ غَ رَ  ডন, ওভণক্ষভঢা, লযভালপ্ত, 

ম্পাদন, লনকণভন, ঙ্গীওায, 

অলযান ( ালস্ত), নলণওযড, 

লনফন্ধীওযড dropping, 

performance, consummation, 

execution , infliction, entering, 

recording, registration – ََه٤ِْؼ ْٞ بدرَ  
ল signature 

ه٤ِْؼَِ ْٞ ٢َ رَ  ঙলন্নাফদ্ধ rhythmical 

هََ بع ِٝ  স্ত্রীংকণ, কমৌন ফা 
coition, sexual intercourse 

بع ا٣ِْوََبدَطَا٣ِْوَبػََ  ঙন্ন, লবলক্ষ 
rhythm, projection 

٢َ ا٣ِْوَبػَِ  ঙলন্নাফদ্ধ rhythmical  

هَُّ َٞ غَ رَ  প্রঢযাা anticipation 

اهِغَ ََٝ  ডন, ঢন, ঝরন, খঝভান, 

প্রওৃঢ, অর, ফাস্তফ, ঈাদান, 

ঈওযড, খঝনা, খঝনায লফলয়ফস্তু, 

াক্ষযপ্রভান, ফলস্থঢ, ওভণও 

(গ্রা) falling, dropping, tumbling, 

occuring, actual, real, factual, 

material, factual findings, evidence, 

facts, located, situated, transitive 

(gram) 

اهِؼََ خ ََٝ  খঝনা, গ্রকলঢ, ঢয, 

দখুণঝনা, মুদ্ধ, ংখলণ incidence, 

event, development, fact, accident, 

fighting, combat, battle 

اهَِ ِؼ٢َ َٝ  প্রওৃঢ, অর,ফাস্তফানুক, 

ধনাত্মও, a tual, real, realistic, 

positive 

اهِِؼ٤ََّ خ ََٝ  ফাস্তফঢা reality 

هِّغَ َُٓ َٞ  লওযড, লওাযী signing, 

signatory 

 ٝهقَََََََ           ولؾ  
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هََّ َٞ غَ ُٓ  লরলফদ্ধ, লনফলন্ধঢ, লওৃঢ 
entered, rrecorded, registered, 

signed 

هََّ َٞ زَ غَ ُٓ  প্রঢযালঢ, নুলভঢ, ম্ভাফয 
expected, supposed, probable, likely 

 ণাভা, লনশ্চর (َولْ ؾ(]ض[ ٌَِمؾُ - وَ لَؾَ 

য়া, লনলচলও স্থান ওযা, 

দক্ষ কনয়া, লফযলঢ ওযা, লদ্রৃধা 

ওযা, লন্ন ওযা, আযাফ ঙাডা 

ঈচ্চাযড ওযা (গ্রা), ঈঞা, 

প্রলঢলযাধ ওযা,  লমাকীঢা ওযা, 

ওযলঢ ণাওা, ভগ্ন ওযা, অগ্র 

ওযা, লচজ্ঞাা ওযা, লক্ষা কনয়া, 

ফুছা, চানা, কল ওযা, ফাধা প্রদান 

ওযা, লনবণ যীর ওযা  

to come, to stand still, to place, to 

sstand, to pause, to hesitate, to 

doubt, to rise, resist, support, to 

occupy self, attend, to ddevote, to 

inquire, to uunderstand, to know, to 

put an end, to prevent, to make 

dependent (ػ٠َِك٢) 

ؾَ َولَّ   II ণাভান, ঈঞান, দাাঁড ওযা, 

ফলন্ন ওযা, অঝও ওযা, লফযঢ 

ওযা, লযলঘঢ ওযা, য়াওপ ঘারু 

ওযা, to bring to standstill, raise, 

erect, arreat, seize, acquint, to 

institute a wakf 

 V ণাভা, লফযঢ ওযা, লফশ্রাভ تََولَّؾَ 

ওযা, লনবণ য ওযা, লনবণ যীর 

য়া to stop, to rest, to refrain, to 

depend, be dependent 

 VI এলও লনযয ালণ تََوالَؾَ 

ংখলণ ওযা to fight each other 

 X ণাভলঢ ফরা, ফাধা গ্রস্থ اِْستَْولَؾَ 

ওযা, ধীয ওযা, ণাভালঢ কঘষ্টা 

ওযা to ask to stop, ro oobstract, 

slow down, to try to retain  

هََ ْٝ َ َطَأ هَْبف  قَ َٝ  ণাভা, ফাদ, লফরম্ব, 

ফস্থান, লফযলঢ (গ্রা), লফশ্রাভ, 

ফদ্ধ, নুজ্জ্বর, লফযঢওযড, ফাধা, 

াযড, ফফন্ধ ওয, stopping, 

stop, halting, halt, suspension, 

pausing, pause (gram), prevention, 

obstrubtion, discharge, stoppage – 

هََ ْٝ َ بفَ أ  য়াওপ, ওরযান, ওরযান 

ঢলফর, স্তান্তয কমাকয ম্পদ 
wakf, endowment, endowmwnt 

fund, unalienable property 
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ْهلَِ َٝ َ٢  ওরযান লফলয়ও, য়াওপ 
pertaining to endowment, wakf 

ْهِل٤ََّ خ ََٝ  য়াওপ ফযফস্থা, নদ, 

য়াওপ ঢালরওা wakf 

system,charter, wakf list 

ْهلََ ْهلََبدَطََٝ خ ََٝ  দাডান, ণাওা, ঠগ, 

ফস্থান, বলঙ্গ, ঙ্গলফনযা, 

দাাঁডান,ণাভা, লফযলঢ standing, 

sstand, stance, posture, position, 

halt, stop 

ْهلَخ َ ِٝ বনে(দাাঁডলনায) posture 

هََّ بفَ َٝ  লযদণও, ঢত্রৃাফধায়ও 
supervisor, keeper 

َْٞ هُ فَ ُٝ  ফন্ধওযড, ফন্ধ, দাাঁডান, 

ণাওা, ঠগ, ধযয়ড, াধনা, কা, 

ঢদন্ত, নুন্ধান, লবজ্ঞান, জ্ঞান, 

ফুছ, কফাধি, লধওালযয 

প্রলয়াক  stopping, stop, halt, 

stand, stance, study, pursuit, 

ooccupation, search, knowledge, 

abeyance of rights- ََٝ َاهِق  
দন্ডায়ভান, standing 

اهِقَُ َٞ َْٞطَََٓ هِقَ َٓ  ণাভায স্থান, 

কস্ঘন, দৃয, দণনীয় স্থান, 

ফস্থান, ঙ্গবলঙ্গ ফস্থা, 

ভলনাবাফ, ভঢাভঢ stoping place, 

stand, scene,position, attitude, 

situation, openion 

ه٤َِْ ْٞ قَ رَ  ঈঞা, ঠিওওযড, ঠিওওযা, 

স্থান, অঙ্কা, অওও, াওড, 

ফন্নী, ালওণ ং raising, ssetting up, 

eerrection, ََبفَ ا٣ِْو  ঈঞা, ঠিওওযড, 

ঠিওওযা, স্থান, অঙ্কা, অওও, 

াওড, ফন্নী, ালওণ ং, ণাভা, দাডা, 

কঘওওযড, ফন্নীওযড, কফলড ডান, 

ফযঢওযড, স্থলকঢওযড, ফাধা, 

লফযলঢ, ফালঢরওযড, কঙদ, লফরম্ব, 

ণাভা, াযন, লফজ্ঞলপ্ত raising, 

ssetting up,eerrection, 

apprehension, detention, seizure, 

arrest, parking, stopping, halting, 

arresting,impending, obstruction, 

stoppage, suspension, 

discontinuation, delay, stay, 

removal, notification 

هُّقَ رََ َٞ  দাাঁডান, ফান, লনশ্চর, 

কলঢীন, লফশ্রালভ, মাত্রালফযলঢ, 

ণাভা, লদ্রৃধা, লনবণ যঢা halt, 

cessation, stand still, pause, 

  ولً             ٝهق

 ٝمء             ٝهقَََ
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stopover, stop, hesitation, 

dependance 

اهِقَ ََٝ  প্রলঢলযাধও, দাাঁডান, ণাভা, 

লনশ্চর, কলঢীনলফশ্রাভচ, ঔাডা, 

লযলঘঢ, লযদণও, ঢত্রৃাফধায়ও, 

য়াওপওাযী, দাঢা stopping, 

halting, stand still, motionless, at 

rest, standing, erect, acquinted, 

spectator, onlooker, wakif, donar 

هَُ ْٞ فَ ََْٞٓ  ফন্নী, রুদ্ধ, স্থলকঢওৃঢ, 

ফাধাপ্রাপ্ত, লযঢযি, লফরলম্বঢ, বীঢ, 

ধৃঢ, ফন্নী, ালযঢ, স্তান্তয 

কমাকয, প্রলঢলষ্ঠঢ (য়াওপ) ভগ্ন, 

অত্মলনলফলদঢ, লনবণ যীর, 

লফশ্রাভযঢ, প্রলয়াকওৃঢ arrested, 

stopped, interrupted, delayed, 

detained, suspended, removed, 

unalienable, devoted, dependent, 

resting, abeyant 

ََٞ زَ هِّقَ ُٓ  লনবণ যীর, ঢণ মুি 
dependant, conditional 
 

 V ঈলয ঞা to climb [ولل[ تََولَّلَ 

ق  َوْلوَ   কওালওর cuckoo 

 যক্ষা (ِولَاٌَة،َولْ ً(]ض[]ولً[ ٌَِمً- وَ لَ ى

ওযা, ংযক্ষড ওযা, বার মত্ন 

ওযা, াাযা কদয়া, অশ্রয় 

কদয়া, ফাধা কদয়া to guard, 

pserve, to protect, to safeguard 

  (هى)

ىتََولَّ   V ঢওণ  য়া, াাযায় 

ণাওা, লনলচলও যক্ষা ওযা to 

beware, to be on ones guard, to 

protect one self  

VIII ঢওণ اِتَّكَ   য়া, াাযায় 

ণাওা, লনলচলও যক্ষা ওযা to 

beware, to be on ones guard, to 

protect one self  

هَِ َٝ َ٢  যক্ষা, াাযা protection, safeguard 

هََ بءَ َٝ  যক্ষা, াাযা protection, 

safeguard 

هَب٣ََ خ َِٝ  যক্ষা, প্রলঢলযাধ, ঢওণ ঢা, 

প্রলঢঢ প্রলঢযক্ষা protection, 

prevention, precaution, averting, 

defense 

هَّب٣ََ خَٝ  যক্ষাভূরও অফযন 
protective covering 

هََ بئ٢َِ ِٝ  প্রলঢললধও, লনবাযও 
preventive  

ه٢َِ  َٝ  যক্ষাওযড, যক্ষাওাযী, 

ংযক্ষও, লববাফও protecting, 

protector, preserver, guardian 

 ًٝت            ٝه٢
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ََٞ ٟرَْو  কঔাদাবীরুঢা, ধালভণওঢা fear 

of Allah (st), piety, rightousness 

و٠ًرَُ  কঔাদাবীরুঢা, ধালভণওঢা fear 

of Allah (st), piety, rightousness 

ِو٢َ رََبُءَطَأَرِْو٤ََ  কঔাদাবীরু, ধালভণও, 

religious, pious 

خ َرَِو٤ََ  বয়, াফধানঢা, দযূদলণঢা, 
fear, caution, prudence 

امَ ََٝ  ংযক্ষডওযড, যক্ষাওযড, 

প্রলঢললধও, ংযক্ষডওয, 

প্রলঢযক্ষাভূরও, লববাফও, যক্ষা 

ওায preserving, vuarding, 

protecting, preventive, 

preservative, protective, fuardian, 

protector 

اه٤ََِ خ ََٝ  ুযক্ষা, অশ্রয়, ঠার, এওটি  

প্রলঢললধও, এওটি ংযক্ষডওয 
protection, sjelter, shield, a 

preventive, a preservative  

زََّ نَ ُٓ  কঔাদাবীরু, ধালভণও, religious, 

pious 

  ً ة  ِولٌَِّ ،ُولِ  চলনয ভা a weight 

(1/12 ratl =213.39g, 37g in Eng) 
 

 َ  ,V বালযয কঞ কদয়া [ وكؤ[ تََوكَّؤ

কলর ডা, করান কদয়া to 

support weigjt, to lean, to recline(in 

chair) (على) 

 َ ََّكؤ  VIII বালযয কঞ কদয়া, কলর اِت

ডা, করান কদয়া to support 

weigjt, to lean, to recline(in chair) 

  (على)

ََ ٌَؤ ُ ح َر  রাঠি, ললষ্ট, বাযফন, অরম্ব, 

কঘয়ালযয করান, শ্রভলফভুঔ, 

রstaff, support,chair back, idler, 

dull 

ًَُّ َٞ َ ئَ ر  লফশ্রাভওযড, করান, কঞ 
resting, leaning, recling 

ٌََ ِّ بءَ اِر  লফশ্রাভওযড, করান, কঞ 
resting, leaning, recling 

زََّ ََبدَطٌََئََُٓ ؤ ٌَ زَّ ُٓ  বাযফন, কঞওনা, 

কঝওা, কলদ, যাট, কাপা, support, 

prop,stay, cushion, pad, sofa 
 

 অলস্ত (ُوُكوْ ب،َوكْ ب(]ض[ ٌَِكُب - َوَكبَ 

াাঁঝা, ধীলয ধীলয গ্রয য়া 
to walk slowly, to proceed slowly 

 III কাভী য়া, াাযা َواَكبَ 

কদয়া, to accompany, to escort 

ََٞ ُتَطََٓ ًِ تَ َُٓا ًِ ْٞ  যালযট, প্রদণনী 

দৃয, লভলঙর, করাও রওয, 
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নুঘযফকণ parade, pageant, 

procession, retinue, cortege, 

triumph 

ًَجََ ا َٞ خ َُٓ  াভলযও াাযা, 

যক্ষডালফক্ষনযলডয ওাচ military 

escort, convoy duty 
 

 ভনস্থ ওযা to (َوكْ د(]ض[ ٌَِكبُ - َوكَ دَ 

decide 

 II ফাাঁধা, দঢৃ় ওযা, ফাস্তফালয়ঢ َوكَّدَ 

ওযা, লনলশ্চঢ ওযা, লনশ্চয়ঢা 

কদয়া, to fasten, to corroborate, to 

substantiate, to confirm, to give 

assurance 

 ,V লনলশ্চঢ য়া, দঢৃ় য়া تََوكَّدَ 

ফাস্তফালয়ঢ য়া, লনলশ্চঢ  

য়া, লনলশ্চঢ ওযা(খঝনা) 

যালচ য়া to be asserted,ro be 

corroborated, be subantiated, be 

confirmed, to asertain, convice one 

self (من هى) 

ل َََٝ ًْ  আচ্ছা, অা, লবপ্রায়, ঈলদ্দয, 

রক্ষয, প্রঢযাা, প্রলঘষ্টা, wish, desire, 

intention, aim, goal, pirpose, aspiration, 

endeavor 

َْ٤ ًِ ل ََٝ  দঢৃ়ওৃঢ, ফাস্তফালয়ঢ, লনলশ্চঢ,  

ধনাত্মও corroborated, 

substantiated, confirmed, certain, 

positive 

َْ٤ ًِ ا َٞ َْٞلَُ،رَ ٤ْلََرَ ٤َْادَطًَِ ًِ ْٞ ل َرَ  
লনলশ্চঢওযড, ম্মলঢ, অশ্বা, 

লনশ্চয়ঢা, কচায, কচায কদয়ায 

চনয প্রলয়াক (গ্রা), লধও ব্দ 

ফযফায confirmation, affirmation, 

assurance, assertion, emphasis, 

intesifying(gr) , pleonasm 

ًََّ َٞ ل َُٓ  লনলশ্চঢ, লনশ্চয়, sure, certain, 

definite 

ََٞ زَ ل َُٓ ًِّ  লনলশ্চঢ, লনশ্চয়, ধনাত্মও, 

প্রলনালদঢ sure, certain, positive, 

convinced 

،ُوُكوْ  ْكر  وَ ار  ج أَْوكَ ر   ফাা, নীড, 

ালঔয ফাা, ফাস্থান, কৃ, প্রস্থান 
nest, bird‘s nest habitation, house, 

retreat 

ًََ َطَُٝ ًْوََو  ح ََٝ  ালঔয ফাা bird‘s 

nest 

 ভুষ্ঠাঘখাঢ (َوكْ ز( ]ض[ ٌَِكزُ - َوَكزَ 

ওযা, ধাো কদয়া, কঞরা কদয়া, 

পুঝা ওযা, এলপাাঁড লপাাঁট ওযা 

 وّكل              ٓٞاًجخ َ
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to strike with fistmto thrush, push, 

hit, to pierce,ro transfix  ( ب ه)   

ٌََ ًَ َٝ َ-ٌَُ ٌِ َ٣َ]ٗ[)ًٌَْ َٝ ), to decline 

in value, to depriciate 

ٌََ ًَّ َٝ  II ওভ ওযা, ওভান, to decrease, 

to diminish, reduce  

ََٝ ٌَ ًْ  ঢন, ওভা, ওলভ মায়া 
decline, drop, depreciation, loss 

 )َوَكاعَ ة( ]ن[  ٌَْوُكُع - َوكُ ع

ি য়া, ওঠিন য়া, ফলরষ্ঠ 

য়া to be hard, strong, sturdy 

ٌَؼََ ٤ْ خ َِٓ  নাগকলরয পার, ালনয ণলর 

(ঘাভডায), লবলস্ত, ploughshare, water 

skin 

 (َوَكفَ ان،َوكْ ؾ( ]ض[ ٌَِكُؾ - وَ َكؾَ 

কপাঝা কপাঝা ডা, ত্রুটিমুি পূঝা 

য়া to drip, be defective and 

leaky 

 নযস্ত ( َوكْ ل،ُوُكوْ ل(]ض[ ٌَِكلُ - وَ كَ لَ 

ওযা, কলচ্ছঢ যাঔা, দালয়ত্রৃ ণন 

ওযা, লনলয়াক ওযা, to entrust, to 

assign, to commission 

 II ক্ষভঢা কদয়া, প্রলঢলনলধ َوكَّلَ 

লালফ লনলয়াক ওযা, ঈলওর 

লনলয়াক ওযা to authorize, to 

appoint as representative, legal 

counsel 

 III াযষ্পলযও অস্থা ওযা to َواَكلَ 

be in mutual trust 

 IV লফশ্বা ওযা to entrust أَْوَكلَ 

 ,V প্রলঢলনলধ লনয়াক ায়া تََوكَّلَ 

এলচন্ট রুল ওাচ ওযা, দায়ত্রৃ 

কনয়া, অস্থা যাঔা to be 

appointed as agent, to be 

responsible, to rely 

 VI এলও যলও লফশ্বা تََواَكلَ 

ওযা to trust each other 

َكلَ اِتَّ   VIII লফশ্বা ওযা, লনবণ য ওযা 
to trust, to depend 

ًَََلءَُ ٤َْطََُٝ ًِ َٝ ََ  দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত 

প্রলঢলনলধ, ফযফস্থাও, দারার, 

অআনচীফী, authorized 

representative, manager, aaget, 

attorney 

ٌَبََُ ُ خ َر  নযলদযَলফশ্বাওাযী, one relies on 

others 

ًَباَلَ ًَبَُخ َدَطَِٝ ًَبَََُٝ ِٝ خ َ،َ  প্রলঢলনলধত্রৃ, 

ফদলর, ূডণক্ষভঢা, কভািাযনাভা, 

ফযফস্থানা, এলচলন্প 

 ولج              وكل
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representation, proxy, full power, 

power of attorney, management,  

َْ٤ ًِ ْٞ ََ رَ  প্রলঢলনলধ লালফ লনলয়াক, 

দারার, ক্ষভঢায প্রলঢলনধত্রৃ ফদলর, 

ক্ষভঢাপ্রদান, কভািাযনাভা, 
ূডণক্ষভঢা, appointment as 

representative, proxy, delegation of 

authority, power of attorney, full power 

ََٞ ََ رَ ًُّ  অস্থা, লফশ্বা, 

অিাঢায়ারায় লফশ্বা, trust, 

confidence, trust in Allah (st) 

ََٞ ََ رَ ًُ ا  াযষ্পলযও অস্থা, 
ঈদাীনঢা mutual confidence, 

indifference  

َِّ ٍَ ٌََاِر ب  অস্থা, লফশ্বা, লনবণ যঢা, trust, 

confidence, reliance 

ََٞ ُٓ ََ ًِّ  ঈাদান, ভূর ঈr, 

প্রলঢলনলধ লনলয়াকওাযী, অস্থা 
স্থানওাযী constituent, pricipal, 

mandator 

ًََّ َٞ ُٓ ََ  লনলয়াকওৃঢ, দালয়ত্রৃ প্রাপ্ত, 

দায়ী commissioned, charged, 

responsible (ة) 

زََ ُٓ ََ ًِّ َٞ  বযাওাযী, অস্থা  
অনয়নওাযী লনবণ যওাযী, 
dependent, one who trusts, recliner 

 অিভডাত্মও, ওষ্টওয ُمْوِكم  
(ওণা) offensive, huting 
 

 ঙানা (ُوُكوْ ت،َوكْ ن( ]ض[ ٌَِكُن - وَ َكنَ 
পুঝা, লটলভয  ঈয ফা, লটভ 
পুঝান, লটলভ ঢা কদয়া to brood, 

to sit on eggs, to hatch, to incubate 

َْٞ ًُ َٖ َََٕٝطَُٝ ًْ  ালঔয ফাা, ঈঘু 
স্থালন লনলভণঢ লওালয ালঔয ফাা 
bird‘s nest, aerie  

ََ٘ ًْ ََ٘بدَطََٝ ًْ خ ََٝ  ফাা, নীডম nest 

 ফাাঁধা (َوكْ ً( ]ض[ ٌَِكً- وَ َكى
(লবলস্ত) to tie up  

ََ٤ ًِ ْٝ َ طَأ ًََخَ  بءَ ِٝ  দলড, লপঢা (বালস্ত 
ফাাঁধায) thong 
 

 প্রলফ (ُولُوْ ج،َوِلجَ ة(]ض[ ٌَِلُج - َولَجَ 
ওযা, ঠুওান to enter, penetrate ( 

 (الى

أَْولَجَ    IV প্রলফ ওযান, কঔাাঁঘা ভাযা 
to make enter, insert, thrust (ًف)  

 ,V প্রলফ ওযা, ঠুওান to enter تََولَّجَ  

penetrate  ( لى)ا  

َْٞ ُُ طَ ُٝ  নুপ্রলফ, প্রলফওযড, প্রলফ 
penetration, entering, entry 

٤ُِْغََ خ ََٝ  খলনষ্ঠ ফনু্ধ, ঔা, intimate 

friend, cofidant 

طَ ا٣ََِْلَ  লন্নলফ, কঠাওান, প্রলক্ষড, 

insertion, intromission,  

ََٞ ُُِظَطََٓ َْٞا ُِظَ َٓ  প্রলফদ্রৃায entrance  

 ولج



56 

 চন্ (َواَلدَ ة،ِلدَ ة (]ض[ ٌَِلدُ - وَ لَدَ 
কদয়া, ফাচ্চা ধাযন ওযা, য়দা 
ওযা, প্রফ ওযা to give birth, to 

bearm, to beget, to bring forth 

 II প্রলফ াাময ওযা, ঈrাদন َولَّدَ 
ওযা, প্রফ ওযা, ফংফৃলদ্ধ ওযা, 
রারন ওযা, ফড ওযাto assist in 

childbirth, generate, engender, 

breed, to bring up, raise(َٖٓٛب)  

 IV চন্ কদয়ালনা to make to أَْولَدَ 

bear children 

 V চন্ কনয়া to be born تََولَّدَ 

 VI ফং ফৃলদ্ধ ওযা to تََوالَدَ 

propagate generation 

 X ন্তান ঘায়া to want  اِْستَْولَدَ 

child 

َُْ اَلَل ،ُٝ ْٝ طَأَ ََُكَ  ل ََٝ  ফংধয, ন্তান, 

লশু, কঙলর, ঢরুড শু, 

descendant, offspring, child, son, 

boy, young animal 

ح َُْلََََٝ  প্রফ, চন্ childbirth, birth- 

َْٝ ادُِلََٕ،ُِلُ   এওআ ফয়লয,  

ভাভলয়ও, person of the same 

age, contemporary 

َطَ  ٕ ُْلَا ٤ْل ََٝ ُِ َٝ  নফচাঢ লশু, কঙলর, 

ফাচ্চা, নুঢন, ডয, পর, খঝান, 

প্রফওৃঢ, চাঢ new born, child, 

baby, boy, son, young, new, the 

pproduct of, the result of, 

occasioned by, engendered by, 

sprung from 

 

اَلئِلَُطَ ُِلَح ََٝ َٝ নফজাতও ওনযা newborn 

girl 

٤ُِل َ ُٝ যছাট্টনশু little child 

اَلَ ح َكََِٝ  প্রফ, ন্তানَচন্َদান, 

কবণ ধাযড, ফলন্নদা, ন্থান প্রফَ
parturarion, child bearing,َchild birth, 

confinement, delivery 

كََ الَّ ح ََٝ  খন খন ন্তান চন্দাত্রী, 
লনও ন্তালনযَচন্দাত্রী, ঈফণয, 

পরদায়ও frequently producing 

offspring, bearing many children, fertile, 

fruitful 

َْٞ ُُ ك ََٝ  খন খন ন্তান চন্দাত্রী, 
লনও ন্তালনয চন্দাত্রী, ঈফণয, 

পরদায়ও, প্রফওালযডী, ফাচ্চা 
য়ারী frequently producing , 

offspring, bearing many children, 

fertile, fruitful, littering, having 

young 

ِك٣ََّ ْٞ ُُ خ َُٝ  ফাচ্চাশুরবঢা, 
কঙলরভানুলনা  childishness, 

puerility  

  

ُِلَُطَََٓ ا ُِل ََََٓٞ ْٞ  চন্ স্থান, চন্লদন, 

চন্লদন ফাললণওী, birth place, birth 

day, anniversary,  ولع              ُٝل 
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٤ََْلك َ ِٓ ُِلَُطَ ا َٞ ََٓ  চন্, চন্َভয়, 

লিষ্টচন্, চন্লদন, birth, time of birth, 

nativity, birthday َُِا َٞ لََُٓ - ফয়َগ্রু, 

কওাঞাَage group 

٤ََْلكَِ ِٓ َ١  চন্লদন ম্পলওণ ঢ 
relating to birthday 

٤ُِْل َ ْٞ  ,চনন, য়দা, প্রচন্, ঈrাদন رَ

প্রূলঢঢন্ত্র, প্রলফ ায়ঢা, প্রফ 
procreation, begetting, generation, 
production, midwifery, assistance 
at childbirth, delivery 

ُُّل َ َٞ  ,প্রচন্, ঈrাদন generation رَ

production 

ُِل َََٝ ا  চনও, চননী, লঢা, লঢা-ভাঢা 
procreator, progenitor, father, parent 

ا ُِلََادَطَُِلَََٝ ا ح ََٝ  ভাঢা, প্রলফাদযঢ 
ভলরা, প্রূলঢ mother, parturient 

woman, woman in childbed  

ُِلَِ ا َٝ َ١  তঢৃও paternal 

َْٞ ُُ ْٞ ك ََٓ  ঈৎখাটিঢ, চাঢ, ঈদ্গঢ, চন্, 

চন্লদন, produced, born, birth, 

birthday -  َْ٤ُِ ا َٞ لَُُٓ  নফচাঢ লশু, 

লশু, কঙলর, ৃলষ্ট, নূঢনত্রৃ, newborn 

baby, infant, son, creations, 

originality 

ُِّل َ َٞ ُٓ  ঈৎাদও, চন্দায়ও, 

চন্দাঢা, ৃচও, চনও, ধাআ, কম 
ুরুল ন্তান প্রফ ওযায় 
producing, procreative, procreator, 

generative, progenitor, obstetrician, 

accoucheur  

ُِّلََ َٞ ُِّلََادَُٓ َٞ ح َُٓ  ধাত্রী midwife  

ََُّ َٞ ل َُٓ  চাঢ, প্রূঢ, ঈrালদঢ, 

ললঢালরঢ, শুদ্ধ অযফ, 

ফডণঙ্কয ফযলি, born, begotten, 

produced, brought up, blrn and 

raides in Arab but not truly Arabian, 

half breed َُّلََ َٞ َ-ادُٓ  নয, product – 

َْٝ َُّلُ َٞ ُٔ ٕاُ  অধুলনও করঔও, recent, 

post classical authors 

ة  َوْلَدنَ   তফ, ফারূরব ঘারালও, 

কঙলরভানুলনা childhood, childish 

trick, puerility 
 

 প্রঢাযনা ওযা (َولْ س(]ض[ ٌَِلسُ  - َولَ سَ 
to cheat 

 III ঘাঢুলয ওযা, লভণযা َوالَسَ 
প্রলঢলনলধত্রৃ ওযা, লফওৃঢ ওযা to 

play the hypocrite, to misrepresent, 

to distort (ب)  

ْولَسَ أَ   IV লফওৃঢ ওযা, লভণযা 
প্রলঢলনলধত্রৃ ওযা, to destort, to 

misrepresent  

 ٌَ ُْ َٝ  প্রঢাযডা, ধূঢণ , ঞ, ওাণঝয 
fraud, cunning, craft, duplicity 

َََ اَُ َٞ خ َُٓ  প্রঢাযডা, ধূঢণ , ঞ, ওাণঝয 
fraud, cunning, craft, duplicity 
 

 ,অগুন ধযা (وَ لَع( ]س[ ٌَْولَُع - وَ ِلعَ 
কাডা, াকর য়া ভলনপ্রালড 
নুযাকী য়া, নুযি য়া, 
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বারফায় ভত্ত য়া, ঈrাী 
য়া, to catch fire, to burn, to be 

mad, to be fond passionately, be 

madly in love, be enthusiast (ة) 

 ,II জ্বারালনা, অগুন জ্বারান َولَّعَ 

ওাভনা ওযান, আচ্ছা ঈস্কান, 

কভালঢ ওযা, to kindle, to set fire, 

to nake crave, inflame desire,, 

enamor (ب هى) 

 ,IV  জ্বারালনা, অগুন জ্বারান أَْولَعَ 

ওাভনা ওযান, আচ্ছা ঈস্কান, 

কভালঢ ওযা, to kindle, to set fire, 

to nake crave, inflame desire, 

enamor (ب هى)  

 V অগুন ধযা, কাডা, াকর تََولَّعَ 
য়া ভলনপ্রালড নুযাকী য়া, 
নুযি য়া, বারফায় ভত্ত 
য়া, ঈৎাী য়া, to catch fire, 

to burn, to be mad, to be fond 

passionately, be madly in love, be 

enthusiast (ة)   

َُغَ ََٝ  ভনপ্রালড বারফাা, প্রফর 
আচ্ছা, কু্ষলধঢ, ঢীব্র কু্ষধা, অলফক 
passionate love, ardent desire, 

craving, passion 

ُِغَ ََٝ  ভত্ত লয় বারাফাা madly in 

love  

َْٞ ُُ ع َٝ  করাব, প্রফর আচ্ছা, কপ্রভ 
greed, craving, love  

ػََ الَّ خ ََٝ  রাআঝায (লকালযঝ), 

lighter (cigarette) 

ََٞ ُُّغَ رَ  প্রভত্ত বারফাা, প্রফর আচ্ছা, 
ঢীব্রকু্ষধা, অলফক passionate love, 

ardent desure, craving, passion 

ََُ ْٞ غَ ُٓ  বারফাায়, াকর, ঈন্াদ, 

ভনপ্রালড নুযাকী কপ্রভভুগ্ধ, 

ঈৎালঢ in love, mad, crazy, 

passionately fond, enthusiastic 

enamored, enthusiastic 

 ,ঙাঝা ( ُولُوْ غ،َولْ ػ( ]ؾ[ ٌَلَػُ  - َولَػَ 
করন ওযা, লফওৃঢ ওযা to lick, 

lap, defile 

َُّقََ َٝ  II এওলত্রঢ ওযা, to]اُق[َ

combine 

اَُقََ َٝ ংমুক্ত ওযা, এও ওযা, এওলত্রঢ 

য়া to associate, to be in 

harmony 

اَُلَخ َ َٞ ُٓ এওতা,লভরন  harmony 

َولَِكنَّ ِكن،َولَ   লওন্তু, মা কাও, ঢণাল 
but, however, yet 

 IV কবাচ কদয়া to give [ولم[ أَْولَمَ 

a banwuet 

ََُ َٝ َْ  লচলনয কখয, কখাডায ললঞয 
লপঢা saddle girth, cinch 

اَلَ َُْطََٝ ََٔئِ ٤ْ ُِ خ ََٝ  কবাচ banquet 

ُِٚ َ              أولع  ٝا
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 ،)َولْ ه(]ض[ ٌَِلهُ - َولَهَ 

 দঃুঔ বাযািান্ত (َولَه( ]س[ ٌَْولَ هُ - وَ ِلهَ 
য়া ,ঢফুলদ্ধ য়া, াকর 
য়া, ঢার াযা য়া to lose 

head with grief, to be mad 

 II দঃুঔ বাযািান্ত ওযা, ঢফুলদ্ধَولَّهَ 
ওযা to lose head with grief 

 ,IV দঃুঔ বাযািান্ত ওযা أَْولَهَ 
ঢফুলদ্ধ ওযা to lose head with 

grief  

 ,V দঃুঔ বাযািান্ত য়া تََولَّهَ 
ঢফুলদ্ধ য়া, াকর য়া, ঢার 
াযা য়া, প্রভত্ত য়া to lose 

head with grief, to be mad, to be 

infatuated 

ََُ ََٝ ٚ  কক্ষাব, দ্রৃন্ন, রখুলঘত্তঢা, 
ফলফদনাদায়ও ঈৎওন্ঠা , প্র ভত্ত 
কপ্রভ, ওাভাঢণ  অনন্ন distraction, 

confusion, giddiness, painful 

agitation, passionate love, amorous 

rapture 

ُُّٚ َرََ َٞ  কক্ষাব, দ্রৃন্ন, রখুলঘত্তঢা, 
কফদনাদায়ও ঈrওন্ঠা, প্র ভত্ত কপ্রভ, 

ওাভাঢণ  অনন্ন distraction, 

confusion, giddiness, painful 

agitation, passionate love, amorous 

rapture 

َََٝ ُِٚ ا  লফভ্রান্ত, ফুলদ্ধভ্রষ্ট, লস্থয, কফদনা 
বাযািান্ত, কবীয বালফ লনীলডঢ 
distracted, confused, giddy, be 

wildered, grief stricken, deeply 

afflicted 

ََٞ زَ َُٓ ُِّٚ  লফভ্রান্ত, ফুলদ্ধভ্রষ্ট, লস্থয, 

distracted, confused, giddy, be 

wildered, 

 ,লফরা ওযা ]ولول[ َوْلوَ لَ 
দঃুঔপ্রওা ওযা, কচণ ন ওযা, to 

lament, to wwail, to howl 

اَلَ َطََٝ ٍُ ََُِٝ َٞ ُْ خ ََٝ  াাওায, লফরা, 

কযাদন, ঈচ্চওলন্ঠ িন্নন wailing, 

wails 
 

 ًَ  (َواَلٌَة،َوالَ ء، وَ ْلً(]ح[ ٌَلًِ - وَ ِل

লনওলঝ য়া, খলনষ্ট য়া, 
যফত্তী য়া, নু যড ওযা, 
ীভানা ওযা, ফনু্ধ য়া, দালয়ত্রৃ 
প্রাপ্ত য়া, লযঘারনা ওযা, 
ান ওযা, ক্ষভঢা ণাওা to be 

near, to be close, be adjascent, 

follow, boarder, to be next, to be 

ffriends, to govern, manage  

ىَولَّ   II খুযান, লঙন খুযান, এডান, 

ারান ওযা, ঘলর মায়া, 
ফযফস্থাও লনলয়াক ওযা, লফশ্বা 
ওযা, ওভণবায কদয়া, to turn 

away, to avoid, to pass, to turn 

 ٍٝءََ          ُٝٚ



60 

back, to appoint as manager, to 

entrust, to commission, to assign 

ىَوالَ   III ফনু্ধ য়া, াামযওাযী 
য়া, বফযাঢ ওযা, কঘষ্টা 
ওযা, ঘচ্চণ া ওযা, যফত্তী য়া to 

be a friend, to be helper, to 

continue, to pursue, to practice, to 

follow immidiately 

ىأَْولَ   IV লনওলঝ অনা, লঞ খুযান, 

প্রলঢশ্রুলঢ ওযা, লফশ্বা ওযা, 
ওামণবায কদয়া, ারন ওযা, অনা, 
প্রদণন ওযা to bring close, to turn 

back  towards some one, to commit, to 

entrust, to render, to display 

ىتََولَّ   V দঔর ওযা, ূযড ওযা, 
লধওায ওযা, ফাশ্বাবাজ্ন 
য়া, মত্ন কনয়া, ফযফস্থা ওযা, 
দালয়ত্রৃ কনয়া, লনয়ন্ত্রন কনয়া, 
লফযঢ ওযা, ফাদ কদয়া to 

occupy, fill, hold, be entrusted, take 

charge, to desist, forgo 

ىتََوالَ   VI এলও এলও অা, 
ফযাঢবালফ অা, ঈন্নলঢ ওযা, 
to come in succession 

ىاِْستَْولَ   X দঔর কনয়া, ফালচয়াপ্ত 
ওযা, যাবূঢ ওযা, লঢিভ 
ওযা, ফন্নী ওযা, to take 

possession, to confiscate, to 

capture,to overpower, to take 

prisoner 

ََ٤ُِ ْٝ َ ٢َُِ ََٝبء َطَأ  লনওঝ, লনওঝস্থ, 

প্বাণফঢী, লন্নওঝ, ওাঙ near, 

nearby, neighboring, adjacent, 

close -  ََ٤ُِ ْٝ َ بءَ أ  ামযওাযী, 
াায়ঢাওাযী, লঢওাযী, ফনু্ধ, 

লমাকী, অত্মীয়, ৃষ্ঠলালও, 

যক্ষাওাযী, ঢত্রৃাফধায়ও,কঔাদায 
তনওঝযরাবওাযী, দযলফ, প্রবূ, 

ভালরও helper, benefactor, friend, 

associate, curator, relative, 

patronn, protector, holy 

manmsainy, master, owner – َُّ٢ُِ ََٝ

 অিাঢায়ারায ফনু্ধ friend of هللاَِ

Allah (st) 

ََّ٤ُِ خ ََٝ  লফত্র ভলরা, দযলফ, ভলরা 
holy woman, saint, woman 

اَلَ ءَ َٝ  ফনু্ধত্রৃ, দয়াীরঢা, শুব আচ্ছা,  
ঢঢা, অনুকঢয, লনষ্ঠা friendship, 

benevolence, good will, fidelity, 

allegiance, ddevotion, loyality 

اَل٣ََ اَل٣ََبدََطََِٝ خ َِٝ  াফণলবৌভ ক্ষভঢা, 
াফণলবৌভত্রৃ, অআন, যওায 
sovereign power, sovereignty, rule, 

government – اَل٣ََ بدِٝ  কচরা, প্রলদ 
district, province  

ىأَْولَ   লধও দালফদায, লধও 
ঈমুি, লধও কমাকযঢাম্পন্ন, 

٢ُٝ           ٢ُٝ 
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অলধও মমণামঢ, লধও 
ভানান, লধও মণাপ্ত more 

entitled, worthier, more deserving, 

more appropriate, better suited, 

more suitable,  

ََّ٣ ِٞ َُ ْٝ َ خ َأ  প্রাধানয, গ্রকডযঢা, priority, 

precedence 

 ٍَ ا َٞ َْٞطَََٓ َٓ٠ًُ  প্রবূ, যযক্ষাওাযী, 
ৃষ্ঠলালও, ফনু্ধ, ভলের, াণী, 
mmaster, lord, protector, patron, 

friend, companion – ََُ ْٞ َٔ ٠اُ  অিা 
কাফানাহু ঢায়ারা, ََاَل١ ْٞ اَلََٗ،َٓ ْٞ بَٓ  
প্রঢাারী াফণলবৌভ লম্মাধন 
ূঘও, form of address 

اَلَ ْٞ ح ََٓ  কফকভ, বদ্র ভলরা mistress, 

lady 

ََُ ْٞ طََٓ ٣ّخَ  ََُِٞ ْٞ َٓ َ١ ِٞ  দযলফ a darvesh 

َُِ ْٞ ٤َخ َرَ  লনলয়াক appointment 

اَلَ ءَ ِٝ  ঈত্তযালধওায, িভ, 

ধাযাফালওঢা, succession, 

sewuence, continuation ََِاَل٠َََػ ًء،َِٝ

اَلَ ءًَِٝ  যম্পযায়, লফগ্ফীনবালফ 
successively, uninterruptedly  

ااَلَ َٞ ح َُٓ  ফনু্ধত্রৃ, ভলেলরয ঘুলি, দঢৃ়ঢা, 
ধাযাফালওঢা frienship, contact of 

clientage, constancy, continuance 

ءَ ا٣ََِْلَ  লফফা যদ ওযড(স্বাভীয 
লণয লনলদ্দণষ্ট ভয়, য) 
annulment of marriage 

ََٞ ٍَّ رَ  প্রলফদ্রৃায ওক্ষ, লনলদণনা, 
প্রান, যওায entrance office, 

direction, administration, 

government 

ََٞ ٍَ رَ ا  ফযাঢ াযম্পমণ, লফলগ্ফঢ 
যম্পযা, ধাযাফলওঢা continous 

succession, uninyrrupted 

sequence, continuation- َاََُػ٠ِ َٞ ٠اُزَ  
িভাকঢবালফ, ফাধাীনবালফ, 

এওঝায য এওঝা, এলও এলও 
xontinouslym without intrruption, 

one after another, one by one  

ز٤ََِْلَ ٍْ ءَ اِ  অত্মাৎ , দঔর, লধওায 
কনয়া, কগ্রপ্তায, লফচয় 
appropriation, seizure, capture, 

conquest 

اَلَ طَُٝ ٍَ ََٝحَ  ا  কনঢৃত্রৃদান, ফযফস্থাড, 

ওামণলনফাও, প্রালনও, াও, 

প্রাও, ধযক্ষ, ওঢণ া leading, 

managing, executive, 

administrative, authority 

ََٞ َٓ ٍَ ا  ফনু্ধ, াামযওাযী, ভণণও, 

ভলের, বাডাটিয়া, লনবণ যীর, 

নুাযী, ক্ষবুি , ংমুি friend, 

helper, supporter, client, tenant, 

dependant , partisan, adherence  

 ٢ٗٝ              رٍٞ
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اَُِ َٞ ٤َخ َُٓ  ভলেরফৃন্ন, ঔলযদ্দাযকড, 

নুকাভীফৃন্ন, অনুকঢয, clientage, 

clientele, following, adherence 

ََٞ زَ ُٓ ٍََ  লফশ্বস্ত, লনমুি, দালয়ত্রৃপ্রাপ্ত 
entrusted, commissioned, in 

charge 

ََََُٓ ِٝ طَزَب ََٞخَ  زَ ُٓ ٍَ ا  ধাযাফালও, যয, 

লফলগ্ফঢ, লফশ্রান্ত successive, 

cconsecutive, unintrrupted-  ََُ ِٝ زَب خ ََٓ  
লয়া ম্প্রদালয়য দয  

 َ ُ - وَ َمؤ  ,আলঙ্গঢ ওযা (وَ ْمؤ(]ؾ[ ٌََمؤ
আাযা ওযা, ংলওঢ ওযা to 

sign, to signal 

 َ  ,IV আাযা ওযা, ংলওঢ ওযা أَْوَمؤ
ঈলিঔ ওযা, লনলদণ ওযা ঙ্গবলঙ্গ 
ওযা to make a sign, to signal, to 

point out, to indicate, to make a 

gesture 

ََٔ بءَ ا٣ِْ  নুওযড ভূরও ওাচ, 

ঙ্গবলঙ্গ, ঙ্গবলঙ্গওযড mimic 

action, gesture, gesticulation 

بءََ َٔ بَءحَِادَطَا٣ِْ َٔ ا٣ِْ  ঙ্গবলঙ্গ, লন্ধস্থর 
gesture, nod 

ؤ َ َٓ ْٞ ُٓ  ঈলিলঔঢ, ফডীঢ referred to, 

mentioned -  ََٓ ْٞ ُٔ َِٚؤَاُ ا٤َُْ  ঈলয 
ফডীঢ above mentioned 

ِمد  وَ   গুলভাঝ, কুয়াাচ্ছন্ন stuffy,َ

muggy 

 খলা, ভৃড (َومْ س( ]ض[ ٌَِمسُ - وَ َمسَ 
ওযা, ঘওঘক্ ওযা to rub off, to 

smooth, to polish ( ب هى) 

َََ ِٓ ْٞ َََبدَطَُٓ ِٓ ْٞ ََٞخ ،ُٓ ُٓ ٌَ ِٓ  কফযা 
prostitute 
 

 ছরওালনা (َومْ ض(]ض[ ٌَِمضُ - وَ َمضَ 
to flash 

 IV কঘাযা কদঔা, রও কপরা أَْوَمضَ 
to glance furtively, to wink (ه) 

ََٚ ْٓ َََٚبدَطََٝ ْٓ خ ََٝ  লঝলঝ, 

লঝলঝওযড, জ্বরয, প্রলঢপরন 
blink, vlinking, gleam, reflection 

َْ٤ ِٓ َٝ َ٘  ছওছক্, লছওলভও, লঝলট্ 
blinking, sparkle, twinkle 

 কস্দূডণ বালফ (ومك( ]ح[ ٌَِمكَ - وَ ِمكَ 
বারফাা to love tenderly (ه) 

اة  َمْومَ اء ،َمْومَ ج َمَواٍم   ভরুবূলভ 
desert 

 ,গুনগুন ওযা (وّن( ]ض[  وَ نَّ 
ওরধ্বলন ওযা (লভৌভালঙ) to 

buzz, hum 
  ًَ                                  ]س[ ٌَْوَنى - َونِ

ٌَنًِ- َونَى  )ونَاء،َونًِ،َونًى،َونَى( ]ض[  

 র য়া, দফুণর য়া, িান্ত 
য়া, ঢা য়া, যীন 
য়া, প্রাডলি াযান, ফন্ন 
য়া, লিীন য়া to become 
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faint, tired, be weak, despondent, 

sapless, flag, languish 

 ,II র য়া, ললণর য়া ونّى
ফলরাওাযী য়া, to be weak, 

to slack, negligent,  

 ,VI লছভান, লিীন ওযা توانى
দফুণর ওযা, ললণর য়া, 
ফাদগ্রস্থ য়া, লনস্তচ য়া, 
লদ্রৃধা ওযালক্ষা ওযা, ঝরানঢার 
যাঔা, to languish, flag, relax, be 

slack, limp, ro hesitate, waver, 

temporize 

٠ًٗٝ ললণরওযড, লঠরাওযড, 

ললণরঢা, দফুণরঢা, ফন্নঢা 
slackening, relaxation, slackness, 

weakness, langour 
  



64 

 َٕ ا َٞ  ,িালন্ত, লছভান, ললণরঢা رَ
দফুণরঢা, ফন্নঢা, ফলরা, ঈদা 
ীনঢা, tiring, flagging, slowness, 

weakness, negligence, indifference 

ََٝ َٕ ا  দফুণর, লনলস্তচ, শ্রান্ত weak, 

feeble, exhausted 

ََٞ زَ ُٓ َٕ ا  দফুণর, ফন্ন, ললণর,লনলস্তচ, 

ফলরাওাযী, শ্লণ, weak, languid, 

slack, flabby, negligent 

 কদয়া, দান (وَ ْهب( ]ؾ[ ٌََهُب - وَ َهبَ 
ওযা, নুলভাদন ওযা, ঈায 
কদয়া, বূললঢ ওযা to give, 

donate, grant, to present, endow ( ل

  (ه هً

َٛتََ ْٝ  IV কদয়া, ঈায কদয়া toأ

give, present 

جََ خ َجََِْٛبدَطَِٛ  ঈায, নুদান, দান 
present, donation, grant 

جََ ْٛ خ ََٝ  ফঔল, ালযলঢাললও tip, 

gratuity 

ََٞ ُِٛتَطََٓ جََا ِٛ ْٞ خ ََٓ  ঈায, কভধা, gift, 

talent 

ََٜ بةَ ا٣ِْ  দান, নুদান donation, 

grant 

ِٛتَ ََٝ ا  কম কদয়, দাঢা giver, donar  

َْٞ ُٛ ْٞ ةَ َٓ  প্রদত্ত, নুলভাদীঢ, দানওৃঢ, 

কভধাফান, given, granted, gifted, 

talented – ة ْٞ ُٛ ْٞ ََََُُٓٚ  দান গ্রলঢা 
donee 
 

 ,ঘওঘও ওযা (َوهْ ج(]ض[ ٌَِهجُ - وَ َهجَ 
কাডা, ঈজ্জ্বর ওযা, প্রজ্জ্বলরঢ 
ওযা, বাস্বয য়া, ছরভর ওযা 
to blaze, to burn, flame, to gleam, 

to be luminous, to glisten 

 IV জ্বারালন to kindle أَْوَهجَ 

 ,V ফুলযঢ য়া, জ্বরা, কাডা تََوهَّجَ 
বাস্বয য়া, ঢপ্ত য়া, ছরভর 
ওযা, ঘওঘও ওযা, ঈজ্জ্বর য়া, 
লভঝলভঝ ওযা(ঘকু্ষ) to  

َٛظَ ََٝ  অলরাওচ্ছঝা, অগুন, ঢা 
বাস্বযঢা, ঢীব্রঢা (ূমণ) blaze, 

fire, heat, luminouness, glare (sun) 

ََّٛ بطَ َٝ  প্রদীপ্ত, ঢা, বাস্বয, কনকলন, 

ছওছলও, ছরওালন ঈজ্জ্বর, দীপ্ত 
gowing, hot, luminous, blazing, 

sparkling, brilliant, radiant 

َْ٤ ِٛ ظَ َٝ  অলরাওচ্ছঝা, অগুন, 

শুভ্রঢা, ককলন বাফ, কশ্বঢঢা 
blaze, fire, white heat, galre of sun, 

incandescence 

 َٕ َغب ْٛ َٝ  অগুন, অলরাওচ্ছঝা, অবা 
fire, blaze, glow 
 

 II ভান ওযা, প্রস্তুঢ [ وهد[ َوهَّدَ 
ওযা to level, prepare (ل هى)  

ْٛوح َ ٝ ত্র়াস, ভয, শঙ্ক়া, আত্ঙ্ক 
terror, ffright, alrn,dismay 

 ٝٛو             ٢ٗٝ
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ل َََٝ ْٛ  লনঘু বূলভ, লনম্নঢা low land, 

depression 

َٛل َ ُٝ،َََٛ طَِٝ لََبكَ  ْٛ ح ََٝ  লনঘুঢা, লনঘু 
বূলভ, তনলঢও লনঘুঢা depression, 

low land, low level of mmoral 

ََٛ ْٝ َ ل َأ  লনঘু, লনম্ন, লনঘু চলভ low, 

depressed, low land  
 

 ুলফধায় (َوهْ ر(]ض[ ٌَِهرُ - وَ َهرَ 
কপরা, বীঢ ওযা to involve in 

problem, to frieghten (ه) 

ىَوهَّ   II ুলফধায় কপরা, বীঢ 
ওযা, কুলন্ঠঢ ওযা, চব্দ ওযা, 
লফভ্রান্ত ওযা to involve in 

problem, to disconcert, confuse, 

frieghten (ه)  

َوْهك  ج  ْوَهاق  أَ   পাাঁ দলড lasso 

 

 ,বীঢ য়া (وَ َهل( ]س[ ٌَْوَهُل - وَ ِهلَ 
ঢবম্ব য়া অঢলঙ্কঢ য়া, 
ঢওণ  য়া, to be frightened, 

appalled, dismayed, to take alarm 

اَوهَّ   II বীঢ ওযা, অঢলঙ্কঢ ওযা, 
to frighten, to intimidate,  

ََٝ ََ َٛ  ত্রা, বয়, ঙ্কা, অঢঙ্ক terror, 

fright, alarm, dismay 

ََِ ْٛ خ ََٝ  বয়, ত্রা, ভুূঢণ , ঢাrক্ষলডও 
fright, terror, moment, instant 
 

 ,নুভান ওযা (وهم(]ض[ ٌَِهُم - وَ َهمَ 
লঘন্তা ওযা, স্বপ্ন কদঔা, লফশ্বা 
ওযা, বূর ফযাঔযা ওযা, বূর 
ধাযনা ণাওা to imagine, to 

fancymto think, believe, 

misinterpret, to have wrong idea 
 

 বূর ওযা, বূর (وَ َهم(]س[ ٌَِهُم - وَ ِهمَ 
য়া,  to mistake, be mistaken 

 II বূলরয ভলধয কপরা, লফশ্বা َوهَّمَ 
ওযান, to instill a delusion, to make 

believe (ه) 

 IV বূলরয ভলধয কপরা, লফশ্বা أَْوَهمَ 
ওযান, to instill a delusion, to make 

believe (ه ان) 

 V বূলরয ভলধয ণাওা, ূফণ تََوهَّمَ 
রক্ষড ণাওা, লন্ন ওযা, নুভান 
ওযা, লঘন্তা ওযা, লফশ্বা ওযা, 
লফলফঘনা ওযা to be under a 

delusion, to have presentiment, 

suspect, presume, imagine, to thinl, 

believe, regard 

ََٔ ْٜ ُ خ َر  লবলমাক, লন্ন, আলঙ্গঢ 

accusation, suspicion, insinuation 

ْهم  وَ   ج  ,ফাস্তফ ওল্পনা أَْوَهام   
বভ্রালন্তভুরও ধাযনা, ায 
ওল্পনা, লফভ্রভ, লফশ্বা, নুভান, 

ক্ষাঢ, ওল্পনা, কুংষ্কাযলবুর, 

  ََََََََََََََْٝٛ         وهك
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অত্ম প্রঢাযনা, অত্মভ্রভ, লন্ন, 

ূফণরক্ষড, ভন্ন ফণরক্ষড delusive 

imagination, eerroneous impresion, 

fancy, delusion, belief, bias, guess, 

prejudice, error, imagination, self 

ddelusion,  self deception, doubt, 

evil presentiment 

َِٔ ْٛ َٝ َ٢  লঘলন্তঢ, লফশ্বাওৃঢ, ওলল্পঢ, 

ওাল্পলনও, অাঢ, নুলভঢ, 

প্রওলল্পঢ, লফভ্রালন্তওয thought, 

believed, imagined, fancied, 

aparant, presumed, hypothetical, 

delusive 

ََّ٤ ِٔ ْٛ خ ََٝ  লভণযা ওল্পনা, বূঢ, লফভ্রভ, 

নুভান, লফশ্বা, ওওল্পনা লি, 

ওল্পনা chimera, delusion phantom, 

guess, belief, imaginative power, 

imaginarion 

ََٓ ب َٜ ََٜبدَطَا٣ِْ َّ ا٣ِْ ب  প্রঢাযনা, অলযা, 

লফভ্রভ, লফভ্রানালঢওয, ঈলদ 
deception, imposition, misleading, 

delusion, suggestion 

َْ رََ ِّٛ َٞ  ন্ন, ওল্পনালি, ওল্পনা 
suspicion, imaginative power, 

imagination 

ََٜ ِّ َّ اِر ب  ন্নওযড, ফাদ, নালর, 

লবলমাক suspecting, accusation, 

indictment, charge 

ََّ٤ ِٓ ب َٜ ِّ خ َاِر  লবলমাক, indicment 

ََٔ ِٛ ا خ ََٝ  ওল্পনা, কঔালঔয়ার, ওল্পনা 
লি phantasy, imagination, 

imaginative  power 

َْٞ ُٛ ْٞ َٓ َّ  ওাল্পলনও, ওলল্পঢ, 

ওল্পনাপ্রূঢ fancied, imagined, 

fantastic 

 َْ ِٜ َّ ز ُٓ  পলযয়াদী, লবলমাকওালয, 

লবংও accuser, prosecutor 

ََٜ زَّ ُٓ َْ  লন্নওৃঢ, লন্নচনও, 

লবমুি, অাভী suspected, 

suspicious, accused, indicted, 

defendant 
 

 দফুণর (وَ ْهن(]ض[]س[]ن[ ٌَِهنُ - وَ َهنَ 
য়া, ক্ষীড য়া, লিীন্ত য়া, 
ভণণ য়া, ফন্ন য়া, 
প্রাডলি াযা to be weak, feeble, 

lack l 

Of strength, to grow languish, flag, 

to lose vigor 

 II দফুণর ওযা, নrুালঢ َوهَّنَ 
ওযা, লনরুrালঢ ওযা, ফরূনয 
ওযা, দফুণর কখালনা ওযাto, make 

weak, ti discourage, dishearten, to 

unnerve, to declare weak  

 IV দফুণর ওযা, নুালঢ أَْوَهنَ 
ওযা to make weak, to discourage 

 (ه)

ََٝ َٖ ْٛ  দফুণর, ক্ষীড weak, feeble 

ْٛٝ               َ٣ٝ 
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 َٖ َٛ َٝ  দফুণরঢা, ওৃঢা, প্রাডযীনঢা 
weakness, feebleness, 

saplessness 

 َٖ ٤ْ ِٛ َٝ  চভাদান, লযদণও, ঈদণও 
foreman, overseer,caretaker 

َْٞ ُٓ َٖ ِٛ  কবীয যাঢ deep of the 

night 

َطَ  ٖ ُٛ ََُٝٝ َٖ ِٛ ا  দফুণর, ক্ষীড, লনফণর, 

লিীন, লফঘলরঢ, প্রাডযীন, 

ঢা, লনঃলললঢ weak, feeble, 

weakened, debiliated, enervated, 

unnerved, sapless, despondant,  
 

 চীডণ য়া, দফুণর (وَ ْهً(]ض[ َوهَ ى
য়া, ক্ষীড য়া, চযাগ্রস্থ য়া, 
বঞ্নস্বাস্থয য়া to be weak, be 

feeble, be frail, be fragile 

ىأَْوهَ   IV দফুণর ওযা to weaken  

 

 ًَ  চীডণ য়া to (وَ َهى(]س[ ٌَِهً- وَ ِه

be weak 

ىأَْوهَ   IV দফুণর ওযা, প্রাডয 
শুললয়া কনয়া to weaken, to sap 

 (هى من)

ََٛ َطََٝ َٙ ََٝبحَ  ا  দফুণর, ক্ষীড, চযাগ্রস্থ, 

বগ্নস্বাস্থয, বঙ্গযু, ায, াভানয, 
ভণণনীয়, লবলত্তীন, weak, 

feeble, frail, fragile, brittle, 

unsubstantial, baseless 

  ! !রজ্জা! woe!shame َوي

ٌْبَ  ٌْبَة  ات ج َو َو  ভা লফলল a dry 

measure 

ة  َواحَ ات ج َواحَ   ভরুদযান oasis 

ل  َوٌْ   দঃুঔ, কফদনা, দবূণ াকয affliction, 

distress 

٣ََْلَ ٣َََِْٕطََٝ خ ََٝ  দলুমণাক, লফমণয়, দদুণা, 
দঃূঔ, দবূণ াকয, লফলদ্রৃল calamity, 

disaster, distressmaffliction, 

misfortune, adversity 

 ************************** 
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"١'' 
ফডণভারায অঞাঢভ ক্ষয  َ٣آء 

 ব্দَদীখণ َক্ষয ফৃলদ্ধযَ
চনযَফযফহৃঢ য়। 

 ٣ب (লম্বাধন  
অশ্চমণলফাধও (فوف) 
ল! Oh!  

 

 লযঢযাক (ٌَؤْ س،ٌآسَ ة(]س[]ح[  ٌَ ِئسَ 
ওযা, ঢযাক ওযা, লনযা য়া to 

give up, to renounce, to forgo 

ٌْؤَسَ   IV যাঢযাক ওযান, লনযা أَ
ওযা to make renounce, forgo 

 َ ٌْؤ سَ اِْستَ  X লযঢযাক ওযা, ঢযাক 
ওযা, লনযা য়া to give up, to 

renounce, to forgo, to be 

renounced 

َْ ًَ ٣َؤ  লযঢযাক, দঢযাক, 

ঢাাগ্রস্থঢা, ঢাা renunciation, 

resignation, hopelessness, 

desperation 

س  ٌَُإوْ   ঢাাগ্রস্থ, লনযা, অাঢ, 

ভলযয়া in despair, despairing, 

hopeless, desperate 

ََ٣ ٌَ بئِ  ঢা, ভলযয়া hopeless, 

desperate 

َْٝ ٤ُْئ َٓ ًَ  ক্ষলয়ঢ, ঢা, ভলযয়া lost, 

desperate 

ز٤ََْ َْ ُٓ ٌَ ئِ  ঢা, ভলযয়া hopeless, 

desperate 

نٌَاْسِمٌْ   কচলভন jasmin 

ة  ٌٌَاْفطَ   লঘি, াআনলফাটণ , নাভ 
পরও, দযচায পরও sign, 

signboard, name plate, door plate 

خ ٣ََبهََبدَط٣ََبهََ  ওরায, করা ফন্ধনী 
collar 

ٌْتُ  ٌَالُْوت  ج  ٌََوالِ  ওঘুলযানা, 

নীরওান্তভলন hyacinth, sapphire 

ش  ٌَاِمٌْ   শুওনা ঔাফায dried fruit 

نٌَانُِسوْ   কভৌলয, কভৌলযকাঙ, কভৌলয 

ফীচ anise, aniseed 

ٌْات ج ٌَ  ايٌَا  স্পীং spring, spiral 

spring 

 লফধ্বস্ত, চঙ্চার ٌَبَاب  
devastated,waste 
 

 ,শুলওলয় মায়া (ٌَبَ س(]س[ ٌَِبسَ 

শুওান to be dried, to dry 

ََ٣ ٌَ ْج  শুষ্কঢা dryness 

ََ٣ ٌَ جِ  শুওালনা, শুলওলয় কনয়া, 
dried, desicated 

ٍََ ْٞ خ ٣ََجُ  শুষ্কঢা dryness 

١            َْ ّ َط٣َِز٤ ٣زب٠َٓ،أ٣زب
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ََ٣ ٌَ بثِ  শুষ্ক, শুলওয় কনয়া, ওঠিন, 

ি, অাঁঝাঝ dry, dried, 

desicated, solid, hard, compact 
 

 (ٌَتَم،ٌَتْ م(]س[ ]ن[ ]ض[ ٌَتِمَ ،ٌَتُمَ ، ٌَتَمَ 

এলঢভ য়া, to be an orphan 

ٌْتَمَ   IV এলঢভ ওযা, লঢাভাঢা কণলও أ

ফলঞ্চঢ ওযা to orphan, to deprive of 

parents 

َّمَ   V এলঢভ য়া, to be an تٌََت

orphan 

ََ،َ ْ ْ َ،٣َُزْ َ َْ ٣َز ٣َزْ এনতভ, এলঢভ ফস্থা 
orphanhood 

ََٓ ّ َطَأ٣َْز٠َََ،٣َزَب َْ ٣َز٤َِْب  এলঢভ, ননয, 

ভ, ভক্ষ, ঢুরনাীন, orphan, 

unique, uunequqled, incomparable 

– ََٔ خ ٣ََزِ  এওা, এওাওী, অরকা 
single, sole, iisolated 

ََ٤ َُْطََٓ ٤ْزََبرِ َٓ َْ  এলঢভঔানা orphanage 

ََّ ٤َز ُٓ َْ  লঢৃীন, এলঢভ parentless, 

orphan 

   ভলদনায অর নাভ ٌَثِْرب

ٌْحَ  ار  ِم  দণ্ড, যাচদণ্ড, লফলয দণ্ড, 

ভুগুয, ফাদডু, rod, mace, scepter, 

crosier, bat, mallet 

ْخت  ٌَ ج  ٌَُخْوت    ফাআঘ কঔরা, ফাআলঘয 

আয়ঝ  yacht 

  ً ة  ٌَْخنَ ج  ٌَْخنِ  ঔাফায (ভাং) 

লফলল a kind of ragout 

د  ٌَ ٌٍْد ج أَ اٍد ،أٌََ   াঢ, াভলনয া, 

াঢর, ক্ষভঢা , লনয়ন্ত্রন, প্রবাফ, 

ওঢৃণ ত্, াাময, ায়ঢা hand, 

foreleg, handle, power, control, 

influence, authority, assistance, 

help 

ََ١َ ٣ ِٝ لَ  স্তওৃঢ, াঢ ম্পলওণ ঢ 
pertaining to hand, manual 

ع  ٌَْربُوْ ُع ج ٌََرابٌِْ   চাযলফায়া (আাঁদযু 

লফলল)jerboa 

 বীরু য়া, দফুণর )٣َََوع(َ]ً[٣َََِوعََ

লঘত্ত য়া to be coward, be 

chickenhearted 

اع ٣َوََ   বীরু, ওাুরুল, দফুণরলঘত্ত 
cowardly, faint-hearted 

خ ٣َََواػََ  কচানালও, বা ওীঝ, 

ঔাকডা, কফঢ, ঔাকডায ওরভ 
firefly, glowworm, cane, reed, reed 

pen 

 ٌسر                        ٣زْ
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 কালঙয কযাক লফলল a ٌََرلَان  

plant disease (mildew)  

َْٝ ٤ُْو مَ َٓ  কযাকািান্ত mildewy, 

jaundiced 

ة  ْرجَ ٌَزَ   কচযালঢল লফদযা astrology 

ً  ٌََزكِ   ن  جزَ ٌَ   প্রযী, guard 

 ফনয যুন wild garlic ٌَاُزْول  

 চ য়া, to be (ٌَ َسر( ]س[ ٌَِسرَ 

easy 

 কঙাঝ য়া, কু্ষদ্র (ٌُْسر( ]ن[ ٌَُسرَ 

য়া, নুলিঔয য়া, চ 

য়া to be small, llittle, 

insignificant, be easy 

 ,II ভান ওযা, ভৃড ওযা ٌَسَّرَ 

কভাডান, লফঙান, তঢযী ওযা, চ 

ওযা, to level, smoothen, pave, 

prepare, ease,  

 III কওাভর য়া, ংমঢ ٌَاَسرَ 

য়া, ুীর য়া to belenient, 

indulgent, obliging, complaisant 

ٌَْسرَ   ,IV চবালফ ফা ওযা أَ

বাকযফান য়া, ধডী য়া, চ 

ফন্ধন ণাওা to live in easy 

circumstance, to be rich, to be 

lucky, to have an easy 

cconfinement (women) 

 ,V চ য়া, পর য়া تٌََسَّرَ 

ুকভ য়া , ঈন্নলঢ ওযা, ম্ভফ 

ওযা to be esay, to be faciliated, to 

succeed, prosper, be possible 

ٌَْسرَ   ,X চ য়া, পর য়া اِْستَ

ওৃঢওামণ য়া to be easy, to, 

suceed, be successful 

َْو ُ٣ চ, চঢা, ুলমাক, 

অনন্নদায়ও লযলস্থলঢ, াপরয, 

প্রাঘুমণ, ম্পদ, লফরালঢা easy, 

easiness, facility, prosperity, 

afluence, wealth, luxury 

وََ َْ ح ٣ََ  ফাভ া left side 

َََ بهَ ٣َ  চ, চঢা, ুলমাক, 

অনন্নদায়ও লযলস্থলঢ, াপরয, 

প্রাঘুমণ, ম্পদ, লফরালঢা, ফাভ াঢ, 

ফাভ াশ্বণ easy, easiness, facility, 

prosperity, afluence, wealth, luxury, 

left hand, left side 

ََبهَِ َ١َ ٣  ফাভন্থী leftist 

 ٌشب                                                                                                      ٌسر
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َو٣ََ َْ َْوََبدَط٣َُ ُ٣ٟ  ফাভ প্বাণ left 

side ََو َْ ٟا٤َُ -ফাভ াঢ the left 

hand  

َْ٤ َِ وَ ٣َ  চ, কঙাঝ, কূ্ষদ্র, াভানয, 

নুলিঔয, ল্প ভয়, াদালদা, 

খলযায়া, চটিরঢাীন easy, ssmall, 

little, slight, insignificant, short time, 

plain, homely, uncomplicated 

ََوَُ  ,লধও চ, লধও কঙাঝ أ٣َْ

কূ্ষদ্রঢয, াভানযঢয, লধও 

ঈন্নলঢীর, লধও ধডী, ফাভ, 

ফাভাঢা, ফাভলল easier, 

smaller, lesser, slighter, more 

prosperous, more walthier, left, left 

handed, left sided 

ََِ ٤ْ وَ َٓ  ফালচ কঔরা, (ঢীয  ঈঞ 

লনলয়, অর কওাযঅলন 

লনললদ্ধওৃঢ) 

ََ٤ ُوَطََٓ ٍِ ََوََب ٤ْ ح ََٓ  ফাভ া, left side 

ََوََ ٤ْ ح ََٓ  অযাভ, ঈন্নলঢ, প্রাঘুমণ, 

ম্পদ, মণাপ্তঢা, লফরালঢা 
comfort,prosperity, affluence, 

wealth, abundance , luxury 

َْ٤ َِ وَ ر٤َْ  ায়ঢা facilitation 

َْ٤ ٍِ ٤َب َُْٞوَطََٓ َُ ٤ْ هَ َٓ  লচ ওৃঢ, লচ, 

ম্পালদঢ, ালঢয নাকালর, 

চাধয, চ, ওৃঢওামণ, 

বাকযফান, ঈন্নলঢীর, ওৃঢওামণ, 

স্বচ্ছর, easily done, easily 

accomplished, with in easy reach, 

easy, successful, prosperous, well 

to do  

َََّ َ٤ وَ ُٓ  ায়ঢাপ্রাপ্ত, চওৃঢ, 

ওৃঢওামণ, বাকযফান, ঈন্নলঢীর, 

স্বচ্ছর, ালঢয নাকালর facilitated, 

made easy, within easy reach, 

successful, well to do  

َْ٤ ٍِ ٤َب ََُُْٝٓوَ،َٓ ُو ٍِ َََْٕٞطَْٞ وَ ُٓ ٍِ  
ঈন্নলঢীর, স্বচ্ছর, ম্পদারী, ধডী 
prosperous, well to do, wealthy, 

rich, 

زََ وَ ُٓ َِّ َ٤  ায়ঢাপ্রাপ্ত, চওৃঢ, 

ওৃঢওামণ, বাকযফানচ  

বারবালফ লচ্ছ এভন, ঈন্নলঢীর, 

স্বচ্ছর, ালঢয নাকালর facilitated, 

made easy, within easy reach, 

successful, well to do  

ً  ٌََسْمجِ   স্বস্ত্র প্রযী armed guard 

ب  ٌَشْ   ভূরযফান ভলড লফলল jasper 
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ََ٣ َْ ْْ  কভলয় ভানুল, jade, woman 

ََٔ ْْ َ٣َ، ََٔي  ْْ نَ ٣َ   কনওাফ 

(ভলরালদয)face veil (woman)  

، ٌصْ  ب  ٌَصْ ؾ   ভূরযফান ভলড লফলল 
jasper 

خ  ٌَافُوْ ُخ ج ٌْ ٌََوافِ   ঘূডা, ভাঢায ঢারু 
vertex, crown of the head 

ة  ٌَْفطَ   স্মাযও াআনলফাটণ , পরও, 

নাভ পরও, দযচায পরও sign, 

signboard, plaque, name plate, 

door plate 

 ফয়ঃলন্ধলঢ কৌাঁঙা, to (ٌَفْ ع( ]ؾ[ ٌَفَعَ 

reach the age of puberty, 

ٌْفَعَ   IV ফয়ঃলন্ধলঢ কৌাঁঙা, to reach أَ

the age of puberty, 

 V ফয়ঃলন্ধলঢ কৌাঁঙা, to reach تٌََفَّعَ 

the age of puberty, 

ْلغَ ٣ََ  ফয়ঃলন্ধ, তওলায, 

adolescence, puberty 

 াাড, ফণঢভারা, ঈাঁঘু أ٣لبع َط٣َلَغَ 

বূলভ hill, hill range, hhighland  - 

بع أ٣َْلََ  লওলায, মুফও, aadolescent, 

youth, juvenile 

بع ٣َلََ  ফণঢ, াাড hill 

 (ٌَ مَظ(]س[  ٌِمظَ 

 ,চাগ্রঢ য়া (ٌَمَاظَ ة( ]ن[  ٌَمُظَ 

চাকান, াাযায় ণাওা, ঢওণ  

ণাওা, to be awake, to awke, to be 

on guard, be alert 

II চাকান, ঢওণ ٌَمَّظَ   ওযা, ঈদ্দীপ্ত 

ওযা, নাডা কদয়া, নুপ্রালডঢ 

ওযা, াাযা কদয়া to wake up, 

to awaken, to arouse, to stire, 

provoke, 

ٌْمَظَ  IV চাকান, ঢওণ أَ  ওযা, ঈদ্দীপ্ত 

ওযা, নাডা কদয়া, নুপ্রালডঢ 

ওযা, াাযা কদয়া  to wake up, 

to awaken, to arouse, to stire, 

provoke, 

V চাগ্রঢ ণাওা, ঢওণ تٌََمَّظَ   ণাওা, 

াাযায় ণাওা to be awake, to be 

alert, to be one‘s guard 

ٌْمَظَ   X ঞা, চাকালনা, চাগ্রঢ اِْستَ

য়া, খুভ কণলও ঞা, ঢওণ  

য়া, to wake up, to awaken be 

awakened, to be alert 

وُعَ ٣ََبظ َطَأ٣َْوََ  চাগ্রঢ, ঢওণ , হুলয়ায, 

awake, watchful, alert, cautious 

َْْ ٣ َْ ز٤َوِّعَ                                                                                                           ُٓ  
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٣َوَظخ َخ ،٣َْوظََ  লনদ্রাবঙ্গ, লফলনদ্রঢা, 

লনদ্রাীনঢা, ঢওণ ঢা, ভলনয লনষ্ঠা 
awake, watchful, vigilant, keenness 

of the mind  

َٕ ٣ََّ٠َْوظََط٣ََوَبَظ٠َ ٣َْوَظب  চাগ্রঢ, 

ভলনালমাকী, ঢওণ , awake, attentive, 

alert, vigilant 

بظَ ا٣ِْوََ  চাকযড, লনদ্রাবলঙ্গয ংলওঢ 
awaking, reveille 

٤َوُّعَ رََ  লফলনদ্রঢা, ঢওণ ঢা, প্রযা, 

াফধানঢা wakefulness, vigilance, 

caution 

زََ ٤َوِّعَ ُٓ  চাগ্রঢ, ঢওণ , হুলয়ায, 

ভলনালমাকী awake, wwatchful, 

cautious, attentive 
 

زََ َْ ٤ِْوعَ ُٓ  চাগ্রঢ awake   

 ,লনলশ্চঢ চানা (ٌَ مَن(]س[ ٌَ ِمنَ 

লনলশ্চঢ য়া, এওভঢ য়া to 

know for certain, to be sure, to be 

convinced ( هى ب )  

ٌْمَنَ  َٰ  IV লনলশ্চঢ ওযা, লনলশ্চঢ  أ

য়া, এওভঢ য়া to make 

sure, to be sure, be convinced 

 V লনলশ্চঢ ওযা, লনলশ্চঢ تٌََمَّنَ 

য়া, এওভঢ য়া to make 

sure, to be sure, be  convinced 

ٌْمَنَ   X লনলশ্চঢ ওযা, লনলশ্চঢ اِْستَ

য়া, এওভঢ য়া to make 

sure, to be sure, be convinced ( ب

 (هى

ََ٣ َٖ ْو  লনশ্চয়ঢা certainty  

 َٖ ،٣ََ،٣ََوََ٘خ ،٣َوُ  ٖ َٖ ٣ََوَ ِو  ওৃলত্রভ, 

াদাভাঝা, লন্নীন, লফশ্বাপ্রফন 
ingenuous, unsuspecting , 

credulous 

َٖ ٣َِو٤َْ  লনশ্চয়ঢা, প্রঢযয় certainty, 

conviction (ة)  

٢َ ٣َِو٤َِْ٘بدَط٣ََِو٤ِ٘٤ََّْ  লনশ্চয়ঢা ম্পলওণ ঢ 
relaring ro certainty 

٤ْوََ ِٓ َٕ ب  লফশ্বাপ্রফড credulous  

َْٞ ُٓ َٖ هِ  প্রঢীঢ, লনলশ্চঢ convinced, 

certain, sure 

ز٤َََ ُٓ َٖ وِّ  প্রঢীঢ, ধনাত্মও, লনলশ্চঢ 
convinced, certain, positive     

مَ   II লনয়ঢ ওযা, ূনরুদ্ধায [ٌَ ّم[ ٌَمَّ

ওযা, কভযাভঢ ওযা, মায়া, ণ 

 ٣ٖٔ                                                                                  ٣وع



74 

ধযা to set out, betake, to restore, 

repair, to go  

مَ   V ঢায়াম্মুভ ওযা, ূনরুদ্ধায تٌََمَّ

ওযা, কভযাভঢ ওযা, ঈলদ্দয ওযা 

লনয়ঢ ওযা to set out, to  repair, 

restore, to betake, to aim 

َْٞ ُٔ َْ ٣ََّ َط٣ََ  কঔারা ভুদ্র, া open 

sea, side 

ام  ٌَمَ ج ات ٌََمامَ ائُِم، ٌَمَ   ওফুঢয, খুখু 
pigeon, dove 

ٌَْمنَة(]ن[]ن[]س[ ٌَ َمنَ ، ٌَُمنَ ،ٌَِمنَ   (ٌُمْ ن،ِم

ুঔী য়া, বাকযফান য়া, to be 

happy, ro be llucky, fortunate 

نَ   II টান লদলও মায়া to go to ٌَمَّ

the right 

نَ   V শুব ূফণরক্ষন কদঔা to see تٌََمَّ

a good omen 

 X শুব ূফণরক্ষন কদঔা to اِْستَتَْمنَ 

see a good omen  

 َٖ ْٔ ُ٣ কৌবাকয, ঈন্নলঢ, পরঢা 
good luck, ssuccess, prosperity 

ََ٘ ْٔ ََٔخ،٣َ َ٣ َٖ  টান লদও, টান াঢ 

right side, right hand - ًََ٘ب٣ ْٔ  টান  

লদলও at the right – ََ٘ ْٔ خ٣ًََ  টান  

লদলও at the right 

بَُٗ َٔ َٖ َطَ)ّ(َٞأ٣َْ ٤ْ ِٔ َ٣  টান লদও, টান 

াঢ right side, right hand- ًَ٘٤ْ ِٔ ب٣ََ

،َِٖ ٤َََْػ ِٔ ٖا٤َُ  টান লদলও at the right 

ََٔ َٖبٕ،أ٣َْ ُٔ ٤َْطَ)ّ(َأ٣َْ ِٔ َ٣ َٖ  ণ oath 

 

َِ٘٤ْ ِٔ َ٢َ ٣  টান লদও ম্পলওণ ঢ 
pertaining to right side 

ََ٤َ٘ ْٔ َ٘بدَط٣َُ ْٔ ُ٣٠  টান াঢ, টান 

লদও right hand, right side 

ََ٘ ْٔ َ٠َ)ّ(٣َ،ٖ َٔ أ٣َْ  টান াঢ, টান, 

টান লদলও, বাকযফান right hand, 

right, on the right, lucky 

ََ٤ َطََٓ ُٖ ِٓ ََ٘ب َٔ ٤ْ خ ََٓ  টান লদও, টান 

া right, sode, right wing 

َٖ رََ ُّٔ َ٤  লন্নপ্রফডঢা, বার  রক্ষড, 

suspiciousness, good omen 

َْ٤ ِٓ ٤َب َطََٓ َُْٖٞ ُٔ ٤ْ َٓ َٕ  বাকযফান, ধনয, 

অীফাদপ্রাপ্ত, ফানয ffortunate, 

lucky, blessed, monkey 

ََّٔ َ٤ ُٓ َٖ  বাকযফান, লন্নচনও lucky, 

suspicious 
 

 াওা, কলও (ٌُنُوْ ع،ٌُنْ ع( ]ض[ ]ؾ[ ٌَنَعَ 

মায়, লযে য়া to bexome 

rioe, mellow 

 ٌوم                                                                                                     ٣ٖٔ
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ٌْنَعَ   IV াওা, কলও মায়, লযে أَ

য়া to bexome rioe, mellow 

غَ ٣َْ٤ََِ٘  াওা, লযে ripe, mellow 

بع أ٣َََْ٘  াওান, লযেওযড 
ripening, mellowing 

َط٣َََْ٘ بِٗغَ ٣ََغ   াওা, লযে 

 

 III লদনভচযু লালফ লনলয়াক ٌَاَومَ 

ওযা to hire by the day- some one 

  (ه)

ّ َطَأ٣َََّ َُٞب َ٣ َّ  লদন, ফয়, মুক, ভয় 
day, age, era, time 

ََٓ ْٞ ئِنَ ٣َ  ঐ লদলন, ঢঔন, ক ভয় 
on that day, then, at that time 

نََ َٓ ْٞ ى٣َََ  ঐ লদলন, ঢঔন on that 

day, then 

َِٓ ْٞ َ٢َ ٣  তদলনও, লদন, ভয় লফলয়ও 

daily, relating to day, time – ََ٤ ِٓ ْٞ ب٣َ  
তদলনও, প্রলঢলদন, daily, every day, - 

ََ٤ ِٓ ْٞ بد٣َ  প্রলঢলদলনয খঝনা, তদনলন্নন 

ঔফয everyday events, daily news 

ََّ٤ ِٓ ْٞ خ ٣ََ  তদলনও কফঢন, এও লদলনয 

ওাচ, তদনলন্নন ওাচ, কযন, লদলনয 

ফআ, ঢালযঔ, ণ্ত্চী টাআলয, ফআ, 

dialy wages, a day‘s wage, a day‘s 

work, diary, daybook 

ة  َمٌَاَومَ   লদলনয ওাচ, লদনভচলুয, 

work by the day, day labor – ََٓ َٝ ٤َب خًََٓ  
তদলনও, লদলন, প্রলঢলদন, daily, by the 

day, per day 
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 الحمد هلل

The End 

************ 

 



 

 

 


