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(استنأدًا الى الجذور العربية)

An  Arabic-Bangla-English
Dictionary

 আলিফ : আরবী বর্মমিমর প্রথম ‘ ا ’ -  

অক্ষর-a particle,حرف

Soft (- اَلٌِف→ ỳB cÖRvwZi (Species) اَلٌِف

متََحِرَكةٌ) Moving(- همزةٌ  I  ليِنَةٌ)

   K Avwjd ejv nq -‡Kvb† همزةٌ
AÂ‡j

2  اَلٌِف  cÖKvi t

)أ(→ ُقَْطٍع أَلِف  Parmanant-kã MV‡Y 

¯’vqx c~‡e©i k‡ãi mv‡_ ‡hvM nq bv

→  Not Parmanant- A¯’vqx  )ا (أَلِفَُوْصٍل

I D”PviY `xN© Kiv Qvov D”PvwiZ nq bv  |

†gŠwjK Avwjd 3 cÖKvi t    

1) Radical g~j ( أَْصلِيَةٌ أَلٌِف ,إِْلٌف،أََكَل- ( 

2) Disjunctive we‡qvRK, AYo (Not 
movent) Ges g~j k‡ãi Ask (  ( ٌقَْطِعيَةٌ أَلِف

- أَْحَمُد،أَْحَمُر , 

3) Conjunctive ms‡hvRK ( -( ٌَوْصلِيَةٌ أَلِف

اْستَْخَراٌج،اْستَْخَرَج

 D”PviY `xN© I big Kivi→(Avwjd) اَلٌِف●

Aÿi (Quiescent wbie Alif  © اَلٌِف ُ الَساِكنَة  )

Letter of Prolongation & softness |

* `xN© Kivi mgq Avwjd ) ي) , و †_‡K 
cwieZx©Z n‡j وي cyYivq Av‡m| h_v  t
(jvwVَعَصَواِن←(عصا َرَحيَاِن←)رحا ، 
Nyiv‡bv)

*→ Avwjd) ي (,و  †_‡K cwieZx©Z bv n‡j 
 (wPwV َرَسالَةٌ) ←َرَسائٌِل Av‡m| h_v t (ء)
[Abyiƒc [ل

Avwjd Gi e¨envwiK  bvg   (   Dcvax   ) mg~nt

● Unknown Alif ( الَمْجهُولَةُ اللُِف ) h_vt
فَاُعْوٌل   , فَاِعٌل  (wb‡Ri g~j bvB, ïay kã 

MV‡bi, fulness Gi Rb¨ e¨eüZ ZvB 
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Unknown ejv nq|) Avevi Giv Moving 
ev niKZ-hy³ ev iæcvšÍwiZ n‡j ( َو) nq I 
c‡i Quiescent Alif(ا) Av‡m| ‡hgbt (َخاتٌَم

َخَواتِم←  †kl )|

● Alif of Prolongation (الفاتُلمَداِت) –

fullness Gi Rb¨ e¨eüZ َكْلَكٌل(←)َكلَكاٌل

 - ©c~‡e©  _vK‡j, - Av‡m c~‡e و
_vK‡j| [ ِشْيَماٌل اْنظُْور ,]

● Alif of annexation )Binding , (  الُف
و تَظُننوَن الظننُْونَا  بِاَل  -اِصلِت  (Avj †Kvivb 

33t 10)| cieZ©x kã †_‡K Avjv`v Kivi 

Rb¨ e¨eüZ nq| G Rb¨ Binding e‡j |

[  Gi mv‡_ cv_©K¨ → k‡ãi ci  ٌأَْصلِيَةٌ أَلِف
e‡m, أَلِفٌأَْصلِيَة k‡ãi ïiæ‡Z Binding I e‡j
]

● Alif of Separation ( الفَِصلَِة اللف )
 ©Gi c‡i Av‡m cieZx  و eû eP‡b)  َشَكُروا
kã c„_K Ki‡Z), تَْفَعْلنََن→تَْفَعْلنَاَن  (¯¿x-wj‡½
Gi †ejvq AcQ›`bxq ّن K c„_K Ki‡Z I† ن
wZb نّن Gi cwie‡Z© ا  Av‡m)|

● Alif of Light noon (  ( ُالننونِالَخفيفَةُ ألف
ابِالنَاِصيَِة-  (Avj †Kvivb 96t15) لَنَْسفَعا
[k‡ãi ci weiwZi Rb¨ ن  Gi cwie‡Z© 

substitute e¨eüZ ا nq  hv g~jZ  َن  ]

● Alif of exchange ( الِعَوِض ألف  ) –ٌ Gi
cwie‡Z© gvbmy‡e e¨eüZ → ا/  زيَدا راتُزيدا

● Alif of inability to  express (  ألف
  -(التعايى

ُمْنِطلٌَق.....  ََعَمَر ان→ُمْنِطلٌَق   [ Bmgy Bbœv 
ejvi mgq †bIqv  ]

● Alif of lamentation [wejvc] (  اللف
َزيَداة َوا `nvq ! hvB→(الننْدبَِة

● Alif of disapproval Am¤§wZ (  اللف
©hvM n‡q‡Q `xN‡ ه]أأبوُعَمَراهّ→(الْستِْنكاَر
[  →هci|  weiwZ  wPnè ا

● Alif  converted from- )   - ى
اللفالُمْنقَلِبَةُ(

→ يَاغُلََم\ يَاغُلَمى n evjK Avm‡ أْقبِْليَاُغلََما

● Transmuted Alif( الُمَحَولَةُ اللف   ا h‡ ـ(
g~jZt ( وى ),Giv me mgq cwieZ©Ykxj
بَاَع←بَيََع) |  ( قاَل←قَوَل |→

● Alif of Dual ( يَْجلَِسانِـ( ِأللف التَْثنِيَة

● Alif of Plura ( الَجَمع اللف ـَمَساجُد (

● Alif of FemaleGender (  اللف( التأنيِث
) Mf©eZx→Giv  َسْكَرى ,gvZvj →ُحْبلَى

مقصورة اللف ) ev mswÿß نفسآُء wbdvm 
Iqvjx ) Giv→(Gi ¿̄x أحمر) jvj \ َحْمَرآُء

ممدودة اللف ) ev `xN©vwqZ

● Alif of Adjunction ( الْلَحاِق)ـ wbw ©̀ó 
ev‡ei mv‡_ mgZv ivLvq e¨eüZ أزطاا→ 
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● Alif of Multiplication (التَكثِْير ) ـïay 
k‡ãi Aÿi msL¨v e„w× Ki‡Z h_vt  

فَْبَعثََراةٌ) -x¿¯) فَْبَعثََرى→

● Alif of Conjunction ( تُالَوْصِل ألف ) 
k‡ãi ïiæ‡Z → اثنان,اْبٌن

k‡ã KvQiv ev Lvwj e¨eüZ nq | c~e©eZx© 
k‡ãi mv‡_ D”Pvi‡Yi mgq D”PvixZ nq bv|

● Alif of Degree( و التَقضيل التَقثير ) ألفُت (
أْجهَُللنَاِس-  

● Alif of Interrogation ( الْستِْفهَامألفُت)  
؟أقاَمَزيٌد-

 Avwjdا Avm‡j gvSLv‡b أ ©hy³ k‡ãi c~‡e أ] 
Av‡m | →أاأْنَت ev آأنَت  ]

●  Alif of Significance ( الِعبَاَرِة) ألفُت)  -

   كذا�� انا� ا� افعل�� استغفر����

●  Alif of Calling ( النِدآء )  →أزيُديا )  
Gi A‡_©( Ges

ii KvD‡K WvK‡Z e¨eüZ nq h_vt‡̀~ → *آ 
إا←آََزيُدإىَوا  | أَقبْل

|  أفُلنـآفلنـآيافلن   |

1- interrogativ particle, 

প্রশ্নবোধবমধক হরফ

or ? perhaps, অথবম, সম্ভবত أو
?Is it not so? নয়লক أل

?Is it not so? নয়লক أما

to stay, অবসমনকরমأبد[ض] (اُبود)- 

أبد]  ض][ن) [اُبود (ـ  eb¨ nIqv, Qz‡U hvIqv 
to run wild

II, to make permanent সময়ীকরম-ابّد

 V, to become permanent  সময়ী -تأبَّد
হওয়ম

 Endless, eternal duration أبدجأباد
সীমমহীন, অনন্তকমি

ا Always, never লিরকমি, কখনও নয় ابدا

 Endless, eternal duration ابِدٌي
সীমমহীন, অনন্তকমি

Eternity শমশ্বত البِدٌي

Endless  time সীমমহীন সময় أبَِديَةٌ

wild, untamed বন্, অবশীভভূত آبِد

Unusual thing অসমধমরর آبََدةجأوايد

 Endless, eternal duration مؤبََد
সীমমহীন, অনন্তকমি

أبر]ض ][ن) [أبر،إبر ) to prick শুি ফফুটমন
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II to pollinate পরমগময়রকরম -ابّر

 ,Needle, pin, injection শুি إْبَرةٌجإبٌر

লপন,

Needle case, শুবোধির বমক ِمْئبٌَر

آباٌر,بِْئٌرجبئاٌر  Spring, well ঝর্ম, কুপ

Pure Gold খমঁট স্বর্ إبريٌز

 Bream বীম মমছ إبرميس

Silk লসল إبِرْيَسٌم 

إِباِرْيٌق ج إِْبِرْيٌق  Pitcher,Jug জমগ, কিসী

April এলপ্রি إبريل

أباِزن  ج أباَزٌن  Washbow গমমিম, বমট

أبازيم  ج  َبِزيٌمإ  Buckle, clasp হমতি, 

আঁকডম

آباٌض ج أبٌض   popliteal space হমঁটফুর 

পশমৎ ল দিক

مآبِض ج مآبٌض ج مأبٌضمأبض   pliteal 
space হমঁটফুর পশমৎ ল দিক

بطإ  ج باطآ   - Armpit বগি

 V to carry under arm বগবোধির -تأبّط

লনবোধি বহন করম

 ,to celebrate উৎযমপন করম أبّن  
প্রশরশংসম করম

time সময় إبان

during যমবৎ أبنا

إبان في  at the time of সময়মত

commemoratiom  স্মরর (ম(বোধতর) تأبين

 ,scroundrel, molly-coddle খচ্চর مأبون

মমবোধয়লিবমিক  

إبٌن جبنوَن،إبناٌء   on, মছবোধি

بنٌت،إبنةٌ ج بانٌت  daughter, মমবোধয়

ebony, আবিফুসকমঠ أبنوسر

أبهَ )أبهٌ(ب،ل]س][ف ] মনবোধযমগ ম দিওয়ম to 

pay attention

 V  দিভূবোধররমখম,  দিপ্ন ম দিখমবোধনম to تأبّهَ

display proud

জমঁকজমক splendor, pride أُبهَةٌ

أٌب ج أباء  আবম, পভূব্পফুরুষ Father
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লপতম-মমতম البواٌن

)লপতأُبُوةٌ  ত fatherhood

লপতমসফুিভ fatherly أبَِوّي

শক্তরমবমর ebonite إبونيت

أبونيةٌ ج أبونياة  িমঁ দিম subscription

 ,প্রত্মখমনকরমأبى (إباءةٌ،إباء) [ف] 
অস্বীকমরকরম to refuse

 V প্রত্মখমনকরম, অস্বীকমরকরম to تأبّى

refuse

أباءةٌ ، إباٌء   অপছন, বমলতি, অবজম

অবজমপভূর্, অহরশংকমরী lofty, proud أبٌِي

آٍب ج أُباةٌ  অলনচম, অববোধহিম reserve , 

reluctant, unwilling

AvM÷gvm August آٌب

أُتُرٌج ج أُتُرنٌج  মিবফু, জমমভূর ফি citron

مأتٌم،أتَم ج مآتٌم  মশষক( ত্ অনফুষমন funeral 

ceremony

أتاٌن ج أُتٌُن،آتٌُن  ¯¿~x Mvav female dunky

،أُتٌُن أتوٌن،أتنوٌن ج أتاتينا  িফুল্, oven, 

finance

إتاوةٌ ج أتاوى  শুল, কর duty, tax

বমস bus أُتوبيس

স্বয়রশংলংক্রিয় automatic أُتوماتيكّي

 অবোধটমবোধমমবমইি أُتوُمبيل،أتوموبيل
automobile

 ( يان،أتى،مأتاةٌتا ىأتَ [ض](   to come আসম

III ম দিওয়ম to give آتى

IV আনম to biting آتى

V  স(ষ্টহওয়ম to originate تاتى

Xআসবোধত বিম to ask to come استأْتى

مأتىا ج مآٍت  ময সমন মথবোধক আগত বম 
যমওয়ম place from where some thing 

comes,arrives

آٍت  م آتيةٌ  আগমনকমরী, cieZx, coming,

next

উপবোধযমগী favourable ُمواٍت

أّث]) أثأثة] (ض][ن][ف  প্রিফুর, পয্মপ 
profusely, luxariously

II ততরী করম to prepare أثَّث
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 V ধরী হওয়ম, ততরী হওয়ম to be تأثَّث

rich, furnished

আসবমব পত furniture أثاٌث

গ(হসজম furnishing تاثيٌث

أٌث ،  أثيٌث  প্রিফুর, পয্মপ abundant 

)أثارة ](ض][ن[أثَر  উদ(তকরম to report

II প্রভমব লবসমর করম to influence أثّر

IV অগমলধকমর ম দিওয়ম to prefer آثر

V প্রভমলবত হওয়ম to be impressed تأثّر

 X একচত  দিমবী করম to claim استأثر 
monopoly

[ض].   ثلأ শলক্তশমিী করম to strengthen

ثَّلأ   abx হওয়ম to become rich

 V শলক্তশমিী হওয়ম to be تأثل

strengthen

)أجيج( أَج [ن،ض] , মপমডমর to burn 

II মপমডমর to burn أّجج

V মপমডম to be burned تأّجج

أُجاٌج مآٌء   মিমনমপমলন salty water

খফুব গরম hotأّجاٌج 
জিমমন burningُمتأِجٌج  

cyi¯‹…Z করম to reward  أجر [ن](أجر)

II ভমডম ম দিওয়ম to let out أّجر 

IV ভমডম ম দিওয়ম to let out آجر 

ভমডম মনওয়ম to take lease استأجر 

أجر ج أُجوٌر  পমলরশ্রলমক wages, pày    
ج آِجرون،آُجُرون

মপমডমইট baked brick آِجرةٌ،آجٌر،آُجٌر 

নমশপমলত pear إجاٌص

লদধমকরম to hesitateأِجَل[س]((اجل) 

II ম দিলরকরম to delay اّجل

V মফুিতবীহওয়ম to be postponed تأّجل

X মফুিতবী করবোধত অনফুবোধরমধ করম اتأجل

হ্মঁ yes أجْل

أجِل ِمن ِلْجِل،  কমরবোধন because of

أجٌل ج آجأٌل  সময় time

সলগত delay تأْجيٌل

)সলগতক آجٌل ত delayed

মফুিতবী postpon مؤجٌل

أجمات،أجمةٌ ج أجمات،أُجٌم،آجاٌم  

জঙ্গি,forest

মমবোধিলরয়ম malaria أجميةٌ
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মিমনম পমলন brackish water آجٌن

মনমটবই note book أجندةٌ

কমলশবোধ দিওয়ম to cough  أّح[ن](أّح)

II  এক করম to unify أّحد

VIII ঐক্বদ হওয়ম to be United اِتَحد

أحٌد ج إحَدى  এক one, somebody

রলববমর sunday أحِدي 

একততম unity إحديّة

এককসম~হ the units الحاد

أِحن] س)[أَحن ) শত্রুতম মপমষর করম to 

bate, malice

إحنةٌ ج إحٌن  পফুরমন শত্রুতম old feud

গহর করম  to take اخذ[ن] 

II মফুগ্ধকরম to bewitch اّخذ

III ম দিমষমবোধরমপ করম to blame آخذ 

VIII অলধগহন করম to take on اتخذ

জম দিফুমণত spell ٌ أُخذة

যফুদবনী prisoner of war أخيٌذ

িফুল্ঠিত দিব্ booty أخيذةٌ

লিত্তআকষ্ক fascinating  أخاٌذ

 ,লকছফু মনওয়মর সমন source  مآخٌذجمأخٌذ

wall socket, bibliography, references

লতরসমর censure, blame مؤاخذةٌ

(ب)লছলনবোধয় মনওয়ম seized مأخوٌذ

রলশ দি, আয় receipts, returns مأخوذاٌت

II  লপলছবোধয় ম দিওয়ম to delay اّخر

ر V  লপছবোধনপডম to be delayed تأخاّ

)    آخرة،آِخٌر ج آخراٌت،آخرون  

 inanimate) †kl, পরকমিأواخُر
hereafter

  পরকমি the hereafter الخرةٌ

 ، آخُر م أُخرى  ج  آخرون،أُخُر

আরএকট  another, one moreأُخريات  

পরকমি  thereafter الخرى

 পরকমবোধির জীবন সম্পলক্ত of أُخَرِوٌى

the life of thereafter

সব্বোধশষ last أخيٌر
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ا মশবোধষ, finally أخيرا

ِمئخاٌر ج مآِخيُر  তমিগমছ palm tree

 ,ম দিলর, মফুিতলব অবসম delay تأخيٌر

postponement

ٌر লবিম delay تأخن

লবিলমত belated delayed ُمتأِخٌر

অবোধ্মপমস octopus أُخطبوط

III ভমইহওয়ম associate as abrother أخو

 V ভমইবোধয়র মত করম to act as تأّخى

brother

 VI ভমইবোধয়র মত হওয়ম associate تآخى

as brother  

أٌخ ج أخوةٌ  مث أخوان   ভমই, brother

أُخٌت ج أخواٌت  মবমন sister

)ভমতأَخَوٌى     সভূিভ brotherly

)ভমতإخَوٌى    ত brotherhood

)ভমত أَخِويّةٌ ত brotherhood

إخاٌء أُخَوةٌ،  ভমত( ত brotherhood

)ভমত إخاوةٌ ত brotherliness

)সহধলম্তম, ভমত تآٍخ ত fraternization

আসমবি stable أخوٌر

আপলতত হওয়ম to befall أّد[ض][ن](أّد)

ভয়মবহলজলনস terrible thing أمٌرإٌد

ভদ well-mannered  أُدَب[ك]

II ভদতম মশখমবোধনম to educate اّدب

IV আমন آدب Y করম to invite

أّدبت  V ভদতম লশক্ষম মনওয়ম to be 

cultured

أدٌب ج آداٌب  সরশংষ( লত, সভ্তমসফুআিরর, 

মমনলবকতম culture, humanity

তনলতক, moral أدبٌِي

 ,সমলহত্, কমব্-লিঠ literature أدبياٌت

beles-letter

أدبخانةٌ ج أدبخاناٌت   প্রসমধনকক্ষ, toilet

أديٌب ج أُدباٌء  সভ্, cultured

মিলখকম writter, authoress أديبةٌ

مأُدبةٌ ج مآِدٌب  মভমজ, banquet

লশক্ষম, শ(ঙ্খিম education,discipline تاِدٌب
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লনয়মমনফুবলত্তম মফুিক disciplinary تأدبي

ٌب সভ্আির تأدن Y good manners

লনমননকমরী host آِدٌب

مؤِدٌب ج مؤِدبون  লশক্ষক teacher

অন্ডবোধকমষষীলত أُدرةٌ

أدم] ض)[اْدم ) খমবমবোধরর সমবোধথ বমডলত 

মমশমবোধনম, to add additional with food

 রুটর সমবোধথ অলতলরক্ত ingredient إداٌم

with bread

িম্, skin أدَمةٌ،أدٌم

ব্বহময্িমমডম tanned skin أديٌم

آَدُم ج أواِدُم  আ দিম Adam

মমনফুষ, আ দিমী, related to adam آدمٌي

মনফুষত humanity آدميةٌ

أداةٌ ج أدواٌت  যনপমলত instrument, tools

.জনমব, Mr الدون

أّدى]أدي)[أداء ج أداءات )

পমঠমবোধনম, আনম to convey, bring

 ,পমঠমবোধনম, কময্, performance تأديةٌ

pursuit

দিমলয়ত assignment  مؤّدى

যখন, then إذ

ذاك،إذاك إذ  অতএব, সফুতরমরশং therefore, 

consequently

أَن إذ  মযবোধহতফু, কমরর since, because

যখন, যল দি, and then, when أذا

ما أذا  যখন, তমহবোধি when ever

إذا ال  যতক্ষরনম, unless

ا،إذن  তখন, সফুতরমরশং, তমহবোধি then, in إذا

that case

মমি্, March آذاٌر

 মশমনম, জমনম to listen,beأذن[س] (إذن)  

informed

II ডমকম to call  اذن 

IV  †NvlYv করম to announce آذن

أذنت  V জমনমন to herald

أْذنتاس   X অনফুমলত িমওয়ম to ask 

إْذن ج أُذون،أُذونات  অনফুমলত, permission
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أُُذٌن ج آذاٌن  কমন eàr

নমমমবোধযর জন্ ডমক, call to prayer أذأٌن

কমবোধনর অরশংশ ear lobe أُذينةٌ

،مأذنةٌ ِمئذنةٌ ج مأِذٌن  লমনমর

মোমষরম proclamation إذاٌن

ক্ষমতমপ্রমপ authorized مأذوٌن

ছফুট leave ماذونيةٌ

মমময়মবোধজন announcer of prayer مؤِذٌن

َيأِذ]س) [أَذى ) কষ্ট পমওয়ম to suffer 

damage

IV কষ্ট ম দিওয়ম آَذى

أذىت  কষ্টপমওয়ম

ا ক্ষলত, damage أذيةٌ،أذأةٌ،أذا

ক্ষলত, damage إذايةٌ

ক্ষলত, কষ্ট damage, grievance إيذأٌء

ক্ষলতকর harmful ُمؤٍذ

আরবোধমনীয় Armenian آرامٌي

أْرب،أَرب(](]ض]أِرب]س    দিক্ষ হওয়ম, 
শক্ত করম(লগট) to be skillful, to 

tighten

 II ঠকমবোধনমর মিষ্টম করম to try to آرب

deceive

إَرب  ج آراب   ইচম, উদ্দশ্ wish, 

purpose

إَرٌب ج أراٌب     অঙ্গ, ধভূত ্limb, cunning

দিক্ষতম skill  إربةٌ

أُْربةٌ ج أُرٌب  লগট knot

দিক্ষ, skillful     أريٌب

مأَرب ج مآرٌب  ইচম, wish

II লববম দি িমগমন to sow dissension اّرَث

( (بين

উত্তরমলধকমর inheritance أْرٌث

أرَج] س)[أْرج،أريج ) সফুগন ছডমবোধনম to be 

fragrant

V সফুগনময় to be fragrant تأّرج

লমলষ্টগন sweet smell أَرٌج

সফুগনময় sweet Smelling  أِرٌج
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সফুগন fragrance أِريٌج  

অগমলধকমর মযমগ্ prefered  أرجح

 to swing تأرجح

অলসর fluctuating ُمتأْرِجٌح 

মবগুনী purple أُْرجوان

মবগুনীরবোধঙের purple coloured أرجوانّي

তমলরখ ম দিওয়ম to date something  ارخ

II ইলতহমস মিখম to write history اّرخ 

تاِريٌخ ج تواريٌح  তমলরখ ম দিওয়ম dating

  ঐলতহমলসক historic تأُريخي

ُمؤرٌخ ج ُمؤِرخون  ইলতহমসলব দি historian

তমলরখযফুক্ত dated  َمؤَرٌخ

মমপলববোধশষ a dry measure  إْرَدٌب

ন ্দিমম drain  إردبةٌ

জ ্দিমনন দিী Jordan river الردٌن

দিমরুব(ক্ষ Cedar  أرّز،أرزةٌ

িমি rice أُرٌز

أرس] ض)[أْرس ) িমষ করম to cultivate

িমষী farmer أّرٌس

অলভজমত aristrocatic  أرستقراطّئ

অলভজমত্ aristrocracy  ارستقراطيةٌ

দিময়মফুলক্ত  fine, blood money  ارٌس

أرٌض ج أراٍض  †`k, জলম land

জলম লবষয়ক  of the earth أرضّي

মপমকম লববোধশষ, wood worm أرٌض

أرضيةٌ ج أرضيات  মমবোধঝ ground

أُرطةٌ ج أُرطٌ  তসন্ অরশংশ battalion

أرطقَةٌ ج أْرطقَات  ধম্বোধদমহী লবশ্বমস 
heresey

]ريع[تأريٌع   ভভূলমজলরপ land survey, 

cadasters

أُرُغٌن ج أراِغٌن  অঙ্গ, organ

যনলববোধশষ wind instrument أرغول

أرق] س)[أَرق ) লনদমহীন হওয়ম to find no

sleep

II লনদমহীন করম to make sleeplessأّرق
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লনদমহীনতম sleeplessness أَرٌق

أريكة ج أرائَِك  মসমফম sofa,coach

أرم] ض)[أْرم ) কমমরমবোধনম to bite 

 আবোধ্কেি দিমঁত molar teeth أُرٌم

লশকড root of tree أُرورٌم

 দিমঁবোধতর লশকড root of a  ِمْئَرٌم

أرنٌب ج أرانٌب  খরবোধগমশ hare

সী খরবোধগমশ f.hare أرنبةٌ

ইউবোধরমপ Europe أُُروبّا

ইউবোধরমপীয় أُروبّي

মধফু honey أرئ

أّز] ض][ن)[أزيز ) মশমঁবোধশমঁ শব করম to 

whiz

মশমঁবোধশমঁ শব whizing أزيٌز

أَزَب] ض)[أْزب ) প্রবমলহত হওয়ম to flow, 

run

مئزاٌب ج مآزيٌب  ন ্দিমম drain,gutter

ميزاٌب ج ميازيٌب  ন ্দিমম drain

মবঁবোধট dumpy أْزٌب

أَزَر] ض)[أْزر ) লোবোধর মফিম to surround

II আব(ত করম to cove أّزر

III آزر সমহময্ করম to help,support

V পমজমমম পরম to put on pant تأّزر

VI تآزَر এবোধক অপর মক সমহময্ করম to 

help each other

VIII آتَزر পমজমমম পরম to put on pant

সমমথ্্ strength أزٌر

أزار م أُزٌر   মকমমবোধরর Kvco loin-cloth

ِمئَزٌر ج  مآِزٌر   AveiYx, এবোধপ্রমন appron

সহময়তম support  مؤازرةٌ

 cvi¯úwiK সহময়তম mutual تآزٌر

assistance

أِزف] س) [أُُزف،أَزف ) আসম, এলগবোধয় 

আসম to come ,approac

أزق] ن)[أْزق ) সরশংকুলিত হওয়ম to be 

narrow

V সরশংকুলিত হওয়ম to be narrow تأّزق
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مأزٌق ج مآِزٌق  সরু রমসম narrow 

passageway

أزٌل ج آزاٌل  লিরসময়ীত etrnity

লিরসময়ী, শ্বমশত eternal أزلٌي

লিরসময়ীত etrnity أزليةٌ

تأّزَم] أزم ] V  জটি হওয়ম to be critical

أزمةٌ ج أزماٌت  জরুরী অবসম emergncy

সরশংকবোধটর ¯̂xKvi viçtim of crisis  مأزوٌم

جأِزميٌل أزاميٌل   বমটমলি যন chisel

নমইবোধ্মবোধজন nitrogen أزوت

নমইবোধ্মবোধজন সম(দ nitrogenous أزوتٌي

آزى] أزى ] III লবপলরত মফুখী হওয়ম to be
opposite

লবপলরত opposite to, in front l أزاٌء

লিরহলরৎগুল, গমছলববোধশষ myrtle آس

آٌس ج آساٌت  তমস playing card

أّسس]أّس ] II প্রলতষম করম to found, set 

up

V প্রলতলষত হওয়ম 5o be founded تأّسس

লভলত্ত foundation أٌُس

أُساٌس ج أُسٌس  লভত্তী foundation

gŠwjK, প্রমথলমক† أساسٌي

 ,gŠwjK নীলতমমিম principles† أساسيات

fundamentals

إسبدٌج ، إسبيداٌج  সবোধফ দিম, সীসবোধশ্বত white 

lead

এিবোধকমহি إسبرتو alcohol

أُستاٌذ ج أدستذةٌ  লশক্ষক teacher

লশক্ষকতম teachership أُستاذيةٌ

ষ্টমরলিরশং pound أِسترلينّي

أمر:দ أستمارةٌ

إستوديٌو ج إستوديوهاٌت  সফু লডও studio

সফুইবোধডন sweden أسوج

লসরশংহ Lion اسد

اسدتاس X লসরশংবোধহর মত সমহস ম দিখমন to 

display courage of lion

ج أسٌدأُسٌد،أُسود،آساد  লসরশংহ, lion

أسر] ض)[أْسر ) বমঁধম to bind
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X আত্মসম্্পন করম to surrender استأسر

إساٌر،أسٌرة ج أُسٌر   ছলড, িমমডমরিমবফুক, 

বনীত strap, thong, captivity

اُسرةٌ ج اُسٌر،أُسراٌت  পলরবমর, রমজবরশংশ 
family, dynasty, kin 

দ:  سرير

সম্পভূর্ভমবোধব completely بأْسِرِه

 ,ছলড, িমবফুক, বনীত strap, thong إسار

captivity

أسيٌر ج أسارى،أسرى،أُسراُء  বনী captive

جأسيرةٌ أسيراٌت  মলহিমবনী female 
prisoner

 ,জয়িমভ, মফুগ্ধকর wining آسٌر

captivating

 ,বনী, মফুগ্ধ captivated مأسوٌر

fascinated

سريٌر:দ أسرةٌ

পমইপ pipe (লনবোধিদ:) مأسورةٌ

ইসমলফি(আ() Israfil(A) اسرافيل

أسطْبٌل ج إسطبلٌت  লসলতশীি stable

إسطقٌِس  ج إسطقِساٌت  উপম দিমন element

أُسطواٌن ج أُسطواناٌت   সম্ভ, লবখ্মত 
column, celebrate

اسطورةٌ ج أُسأطيٌر  কমলহনী, legend

মপররমলরক, legendary أُسطورٌي

أُسطول ج أُسأطيٌل  মনরবহর squadron

أُستاذ,أُسطى ج أُسطواٌت  পলর ্দিশক 
overseer

أِسَف] س)[أَسف )  দিফু(খ প্রকমশ করম to 

regret

V  দিফু(খ প্রকমশ করম to regret تأّسف

দিফু(খ sorrow  أسٌف

،أِسٌف أسيٌف   দিফু(লখত regretful ٌف  দিফু(খ  تأسن
regret

দিফু(লখত regretful   آِسٌف

 যমর প্রলত  দিফু(খ প্রকমশ করম হয়  مأسوٌف
mourned

দিফু(খজনক, distressing   ُمؤِسٌف

،إسحنٌخ إسفانٌخ   শমক spinach

লপি asphalt  أسفلٌت
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স্পনজ sponge  إسفنٌج

লছদবহুি spongyأسفنجٌي   

ব(ক্ষলববোধশষ maple, maple leaf إسفنداٌن

সীসম white lead إسفيداٌج

إسفيٌن ج أسافين  পমলরশ্রলমক wedge

সমক্লভ্ scurvey أسقربوطى

أُسقٌُف ج أُساقٌِف،أساقفةٌ  লবশপ archbishop

সমমফুলদক মমছ mackerel أُسقُمرٌي

এক রকম লপয়মঁজ orienatal onion إسقيٌل

নকশম sketch إسِكتٌش

إسكلةٌ ج إسكٌل   সমফুদ বনর sea port

পম- দিমলন footstool إسكملةٌ

اسل] س) [أسل ) †Kvgj Soft

II ধমর ম দিওয়ম to sharpenاّسل

)ত أسٌل নলববোধশষ rush

أسلةٌ ج أسلٌت  কমঁটম, লজহমহর আগম 
thron ,prong

ম أسيٌل m„ন smooth

سم :দأسم  মগমিমকমর oval form أسالةٌ

আকমবোধশর মত রীি sky-blue  أسمنجونٌي

লসবোধমন cement  إسمنٌَت

সফুসরশংযফুক্ত cement (adj)أسمنتّي  

( أَسن,أْسن  কমিগন أسن [س][ض][ن] (

হওয়ম পমলন to be blackish

أسو،কমিবোধি blackish آسن

ا أسا]أسى،أسو] [ن][ض) [أسا ) মসবমকরম to
treat

দিফু(খপমওয়ম to be sad  أسَي

 II মসবমকরম, সমন্তনম ম দিওয়ম to أّسى

console, treat

 III মসবমকরম, সমন্তনমবোধ দিওয়ম to آسأ

console, treat

V تأّسى সমন্তনম পমওয়ম to be consoled

 VI এবোধক অন্বোধক সমন্তনম ম দিওয়ম to تآسى

console each other

ا দিফু(খ grief  أساى،أسا

উ দিমহরর example أُسوةٌ،إسوةٌ

مأساةٌ ج مآٍس   দিফু(খ দিফু ্দিশম tragedy
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সমন্তনম consolation تأسيةٌ

দিয়ম charity  ُمواساةٌ

إسوار ج أساور أساوِرةٌ،  িফুলড,হমতকডম 
bracelet

أسو)দأسى

এলশয়ম Asia آسيا

এলশয়মন Asiaticآسيوٌي

تأّشب]أشب ] লমলশ্রত হওয়ম to be mixed

أشأبةٌ ج أسائٌب  লমলশ্রত mixed

أسبينٌى ج أشابين দ(شبن

أشَر] ض][ن)[أشر ) করমত ল দিবোধয় কমটম, 
ধমরমবোধিম করম to saw,sharpen

أِشَر] س) [أَشر ) উৎফফু্ হওয়ম, বর্ হওয়ম
to be lively

II লিল্নিতকরম to mark أّشر

প্রমরবন্ত liveliness  أسٌر

উৎফফু্ lively أِشٌر

مئشاٌر ج مواشيٌر  করমত saw

লভসম visa تأشيٌر

মমপ লনবোধদ্্দশক indicator مؤشٌر

লিল্নিত ُمَؤَشٌر

إشفى ج أشاٍف  লছদকরমরযন punch

পটমশ potash أُشنان

উল্ভি দিলববোধশষ moss  أُشنةٌ

أصيٌص ج أُُصٌص  ফফুবোধিরপমত flower pot

اّصد] أصد ] II  দিরজমবনকরম to close

إْصٌر ج آصاٌر  ভমরীবোধবমঝম covenant, 

load

آصرةٌ ج آواصٌر  বনন tie

أصطبٌل ج أصطبلت  মোমডমশমি stable

أُصل]ك)[أَصَل،اصالة )  দি(ঢ়প্রলতলষত হওয়ম 
to be firmly established

 II  দি(ঢ়লভত্তী ম দিওয়ম to found أّصل

V সফু দি(ঢ় হওয়ম to be firmly rooted تاّصل

 ,X মফুবোধিমৎপমটন করম to up root استصل

remove

اصٌل ج أُصوٌل  মভূি root, origin   

মভূিত originally أصل
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আসি original أصلٌي

লনয়মমনফুযময়ী traditional أصولٌي

أصيٌل ج أصَصلٌء

মভূি,আসি original, দি(ঢ়মফুি

أصيٌل ج أصائٌل،آصاٌل  পডন্ত লববোধকি late 

afternoon

শক্ত solid, firmness أصألٌة

বরশংশধমরম pedigree تأصيلٌة

সরমবোধনম extirapation استئصاٌل

 গভভূর মফুি লবলশষ্ট deep تأَصصٌل

rootedness

দি(ঢ়মফুি  متأِصٌل

 উ‡টরিমপমডমক moaning Bray of أطيٌط

camel

বমঁকমকরম to bend أطر [ض][ن] (أْطر)

বমঁকমকরম to bend أّطر

إطاٌر ج أصطراٌت  ম্রেম frame

িমকমর প্রমন্ত rim إطاٌر

ম্রেবোধমরমত frame like إطارٌي

طرى)দ أطريٌة

 লবলভন প্রজমলতর কবফুতর  أصطروغلٌة
variety of peageon

نطرون)দ أطرون

আটিমনটক Atlantic  الطلنتيك

আটিমনটক Atlantic أطلنطقّي

أطلٌس ج أطالٌس  মভরগলিক ম্মবোধপর বই 
atlas

কচপ turtle أطوٌم

অলধপলত lor, master أغواٌت ج آغا،أغا

গীকবমসী, greeks الغِريق،الغارقة

আগষ্ট, August أغسطس

অলভবোধযমগকরম to grumble تاّفف [أّف]

ময়িম, dirt (eàr, nose) أصٌف

         ,রমগ, অসবোধনষমষ প্রকমবোধশরহরফ أُّف

intern. expressing anger

অসন্তুলষ্ট displeasure أفٌف

অসন্তুলষ্ট displeasure تأفٌَف

ইউবোধরমপীয়, European الفرنٌج
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রেমন Franch্ إفرنسٌي

  রেমনভমষম the Franch্ الفرنسٌة

language

লকনমরম edge, sidewalk أفاريٌز ج إفريٌز

সমবমশ! ভমি, bravo! well done آفرين

উল্ভি দি লববোধশষ wormwood إفسنتيٌن

দি(লষ্টসীমম range of vission  آفاٌق ج أصفصٌق

সমমন্তরমি horizental أُفقٌي

 দিভূরবোধ দিশ মথবোধক আগত from distant  آفقيٌي

country

 ভবোফুবোধর vagabond أفاٌق

,roaming

লমথ্মবিম to lie أفك[س][ض](أْفك،أَفك،إفك)

লমথ্ম lie أفائٌك ج أفيكٌة،إْفٌك

লমথ্মবম দিীliar أّفاٌك

ডফুবোধব যমওয়ম to set أفل [ض][ن](أصفصول)

ডফুবন্ত setting أُفُوٌل

অলিরসময়ী transitory أفٌِل

মবমকমবোধমমstupidity أفٌن

মবমকম fool أفيٌن،مأفون

أفندٌي ج أفنديات  ভদবোধিমক gentleman

বর্ংক্রিবোধমবোধ দিখফুন إقليد

 অভ্স হওয়ম to أقلم [ قلم]

أقلّمت  II অভ্স হওয়ম to acclimatize

إقليٌم ج أقاليٌم     আবহমওয়ম, এিমকম, 
climate,area

আবহমওয়ম লবষয়ক climatic أقليمٌي

اقليٌد ج أقاليٌد   িমলব key

একমবোধডলম academi  أطاديميةٌ

লনশয়তম ম দিওয়ম to assure أّكد [أكد]

   লনশয়তমপমওয়ম to be assured  تأّكد

تأكيٌد ج أكيداٌت  লনশয়তম assurance

লনশয়তম, পভূর(লনশয়তম assurance تأُكٌد

,reassurance

লনলশত certain أكيٌد

লনলশতভমবোধব certainly أكيًدا

تأِكٌد লনলশত হওয়ম convinced مص
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িমষকরম to plow أكر [ض] (أْكر)

أكاٌر ج أكرةٌ،أكرون  িমষী plowman

أكرةٌ ج أكٌر  বি playing ball

একলজমম eczema اكزيما

অলতলরক্ত extra أكسترا

অলকবোধজন oxygen اكسجين

মলরিমধরম to oxidize أكسدص

মলরিম ধরমবোধনম to oxidize تاّكسد

أصْكسيد ج أكسيد  অলকবোধজনবোধযরগ oxide

অলকবোধজন oxygen أكسيجين

মবোধহরষধ elixir إكسير

লবরতথমকম كٌف)দأكٌف

أكل] ن) [مأكل, أكل ) খমওয়ম to eat

لّكأّك  II ম দিওয়ম to give to eat

IV খমওয়মবোধনম to feed آكل

III آكل একসবোধঙ্গ খমওয়ম  to eat with

أكلت  V ক্ষবোধয় যমওয়ম to be eaten Rabbit,

away

آكلت  VI ক্ষবোধয় যমওয়ম to be eaten away

    رنب

খম দি্ foodاكٌل  

ٌل،أصكل أصكص খম দি্  food,meal

أكلٌة ج أكلٌت  খমবমর  meal

أكوٌل،أِكٌل،أّكاٌل মপটফু ক  voracious eater

مأَكٌل ج مآِكل খম দি্  food

تآُكٌل،تآكٌل ক্ষয়  erosion

إئتِكاٌل ক্ষয়  erosion

খম দিক  eater أِكٌل

পিন gangrenous sore آكلةٌ

مأكوٌل ج مأكولٌت খমওয়মরবোধযমগ্  
edible

খমবমবোধররসমথী table companion مؤاكٌل

تآِكٌل تأِكٌل،مص مص ক্ষবোধয়যমওয়ম  eroded

أكلينيكٌي ল্লনকমি  clinical

أكليروس জমযক  clergy 
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أكمٌة ج أكٌم،آكاٌم،أصكٌم،إكماٌت

স্তুপ pile, heap

إٌل রক্তসম্্পক  blood relationship

أما,أل লক ? দ(أ

أل অববোধহিম করম দ( الو

أّل মযননম  le

إّل ব্তীত  unless

ج آلياتأليٌ ج آلٌي মসনম দিি  regiment

মযমগবোধ দিওয়ম to ألب [ض][ن] (أْلب)

gather, join forces

IIউবোধত্তলজতকরম to incite ألّب 

 V সরশংোবদহওয়ম to band تألّب

togather

( أخره ألى ) সরশংবোধক্ষপ abbr . أخ

 م ألّتي ج الذيي م اللئي،اللواتي،اللتي
 ,মস, ময, যমহম, মক he, who الّذي

that, which

]الس[الّس  II কবোধম যমওয়ম to belittle

ألٌف ج آلٌف،الوٌف  হমজমর th 

sound

 আলিফ  alif 1st letter arabic  ألٌِف

ألف] س)[ألف ) পলরলিত হওয়ম to familar

II অভ্স হওয়ম to accustom الّف

آلفت  VI একমত হওয়ম to be in harmony

ألفتاس  X একলতত হওয়ম to be united

إلٌف ج أصٌلٌف  োলনষ intimate

োলনষতম intimacy أصلفٌة

পলরলিত োলনষ familar أَليٌف

পলরলিত familiar ألوٌف

 পলরলিলতর লজলনষ objectof مألٌف

fimilarity

গঠন formation تأليٌف

ঐক্ harmony تألصٌف

ঐক্বদতম coalition أئنلفٌي

অভ্স accustomed مألوٌف

مؤلٌف ج مؤلفون  গন্থকমর author

ঐক্বদ harmonious مصتآلٌف

উজ্জ্বিকরম to shine ألق [ض] (أْلق)
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V উজ্জ্বিহওয়ম to be shine تألٌق

উজ্জ্বিকরম to shine آتلق

উজ্জ্বিতম brightness    ألٌَق

উজ্জ্বি bright أّلٌق

দিীলপমমন radianc  تألٌُق

উজ্জ্বি bbrigh مصتألٌق

ألِم] س)[ألم ) কষ্টপমওয়ম to be in pain

II ব্থমবোধ দিওয়ম to cause pain ألّم

IV ব্থমবোধ দিওয়ম to cause pain آلم

ألّمت  V অলভবোধযমগকরম to complain

ألٌٌم ج  ٌ آلم  ব্থম pain

মব দিনম দিময়ক painfulأليٌم

e¨_vi অনফুভভূলত sensation of pain تألٌُم

মব দিনম দিময়ক painful  مؤلٌم

মব দিনম দিআয়ক painful متألٌِم

إلى)দإلم

WvqgÛ diamond ألماس

 أله [ف](ألهة،أصلوهة،أصلوهّية)

উপমসনমকরমto pray

প্রভফুবমনমন to diefy .ألّه

إلَهةٌ  ج إلَهاٌت  ম দিবতম Godess

ঐশী devine إلخٌي

মহআ্মহ oh Allah أللههصّم

ঐশীশলক্ত devine power أصلوهيٌة

ম দিবতআবোধরমপ deification تألَيٌة

ম দিবতমবোধপগমন god آلٌِه

ألهٌة ج ألهات  ম দিবতম godess

ঐশী devine آلهٌي

ঐশলরক devine, heavenly مصتألٌه

لهوت)দ اللهوت

أل]ن)[وأل ) অববোধহিমকরম  to neglect

IV শপথকরম to swear آل

শপথ oath إلٌَء

!ওবোধহ hello آلو

এবোধিমলমলনয়মম aluminium ألومنيا،ألومنيم
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প্রলত to, towards إلى

إلٌء ج إلًى   আশ্শীবম দি blessing

أليةٌ ج أليات  মমমটমবোধিজ fat tail(sheep)

?অথবম or أم

أمٌةج.   إماٌء أمواٌت،  µxZ`vwm slave girl

أّم]ن)[أّم )যমওয়ম to go

مأّم  II জমতীয় করর করম to nationalize

آّمت V যমওয়ম to go

ّمتآ  VIII অনফুসরর করম to follow 

example

أٌُم ج أُّمهاٌت  মম mother 

أصّمٌة ج أصمٌم  জমলত nation

)মমত  أصّمٌي সফুিভ, অলশলক্ষত motherly, 

illiterate

অজতম ignorance  أصّميّة

আন্ত্জমলতক international  أممٌي

)মমত أمومٌة ত motherhood

সমমবোধন in front of(prep)   .أمام

সমফুখভমগ front أمامٌي

إمماٌم ج أئّمٌة  ইমমম imam, leader

ইমমমলত function of imam إمامة .

জমলতয়তম nationality  تأميماٌت ج تأميٌم

লক? what أما

মযমন as for أّما

   যল দি,অথবম if, either- or إّما

সমমট emperor إمبرطوٌر

সমমমজ্বম দিী emperialistic إمبرطورٌئ

সমমমজ্ empire إمبرطوريٌة

 এমবোধপয়মর ampere أمابيٌر ج أمبيٌر

(electricity unit) 

বংক্রিতম, অস أمٌت r crookedness

মশষসীমম end آماٌد ج أمد

أمر]ن)[أمر ) আবোধ দিশকরম to order

II লবলনবোধয়মগকরম to invest اّمر(ذأمير) 

III পরমমশ্করম to consult آمر(مؤامرة)

أّمرت  V শমসকহওয়ম to come to power



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 39
39

آمرت  VI মনরমকরম to take counsel

مرئتا  VIII ষডযনকরম to conspire

أمر ج وامٌر    আবোধ দিশ order

মবমকম stupid إّمٌر

ক্ষমতম power إمٌر

أمارةٌ ج أمارئِراٌت  লি্নি sign

প দি position إمرةٌ

أميٌر ج أصمارٌء  শমষক commander

أميرة ج أميراٌت  রমজকুমমরী princess

শমষক সম্্পলকত governmental    أميرٌئ

 অব্মহত িমওয়ম constantly  أّماٌر

demanding

হৃ দিয় mind soul تأموٌر

উদত আিরর  imperiousness تأمٌُر

 এক সমবোধথ আবোধিমিনম jointتأمٌُر

consultation

ষডযন  إئتماٌر

conspiracy, consultation

ফরম form إستئمارة

মনতম master آِمٌر

 ,দিমলয়তপ্রমপ commissioned  مأموٌر

charged

আবোধ দিশনমমম order مأمورياٌت ج مأموريٌة

ষডযনকমরী conspirator مصتآِمروت

مصتمٌر ج مصؤتمراٌت  সবোধমিন conference

 II আবোধমলরকমন হওয়ম to   .تأمرك [أمرك]

be American

, লবগতল দিন day past أمسأ،أمسص

أصمسيٌة ج أصماسٌي،أصمسيات  সন্ম evening

 িলরতহীনব্লক্ত, সফুবোধযমগসনমনী إّمعٌة،أّمٌع
characterless person আশমকরম to 

hope

أمل [ن] (أْمل)

II আশমকরমন  to make hope أّمل

 V মনবোধযমগ ম দিওয়ম  to look  تأّمل

attentively

أمٌل ج آماٌل  আশম hope

تأمٌل ج مآمٌل   আশম hope

تأمٌل  ج تأّملتا  লববোধবিনম,
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প্রত্মশম consideration

আশমবম দিী hopeful  آِمٌل

আশমবম দিী hopeful مصَؤِمٌل

প্রত্মলশত expected مأموٌل

লিন্তমশীি contemplative ُمتأِمٌل

 লবশ্বসহওয়ম to be أُمن [ك](أمانة)

faithfully

II লনলশতকরম to reassure أّمن

IV লবশ্বমসকরম to believe in آمن

نَمَمْئتا  VIII লনভ্রকরম to trust

ءمنتاس  X লনরমপত্তম িমওয়ম to ask for 

protection

লনরমপত্তম, শমলন্ত safety, Peace أْمٌن

 ,লনরমপত্তম kvwšÍ, Avkªq, gvR©bv أماٌن
ÿwZc~iY, iÿv safety, Peace Shelter, 

Modernity

أميٌن أصمناٌءج  লবশ্বস AbyMZ, wbivc`, AwQ, 
cÖavb, AWfeveK reliable, loyal, safe, 

trustee, head, Gordian.

গ(লহতহ' ক so be it آميَن،أميَن

 লবশ্বসতম ALÛZv, mZZv, Av¯’v أمانٌة
reliability integrity, honesty, 
confidence

লনরমপ দি সমন safe place مأمٌن

إيماٌن লবশ্বমস  faith

إْئتِماٌن আসম  trust

إستئماٌن আসম  rust

آِمٌن শমলন্তপফুর্  peaceful

লবশ্বস trustworthyمأموٌن

مصَؤّمٌن লনরমপত্তমপ্রমপ  insured

wek¦vmx, wek¦v¯Í faithful, be liven مصْؤِمٌن

লনরমপত্তমপ্রমপ مصْؤتمٌن

যমতীবমহীগমলড bus  امنيبوس

হমবোধতততরী hand-made أموٌي

 উমমইয়ম যফুবোধগর Ommaid أصموٌي

(adjec)

পমলনবমহীজীব(এলমবম)amoeba أميبا

ময(অব্য়)that, যল দি أن

যল দিও even if وإْن
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إّل هو إْن  লকছফুনম যল দি it is nothing 

but

যল দি that أَن

أنّهص بِما  মযবোধহতফু মস since he (it)

أنّهص على    যখন মস whilehe (it)

লনশয় certainly(in nominal sentc) أَن

 ,লকন্তু, তবোধব, যল দি, তথমলপ إّنما
যমহক, বররশং but, but then, yet, 

however, rather

 লবিমপকরম to أَن [ض](تأنان،أنين)

groan, moan

أّنٌة ج أّناٌت  লবিমপ, আত্নম দি groan, 

moan

আত্লিৎকমর moning, wail أنيٌن

আলম أنا

স্বমথ্পর selfish أنانٌي

স্বমথ্পরতম selfishness أنأنيٌة

আনমরস Pineapple أناناٌس

 II অলভবোধযমগকরম to أّنب [أنب]

blame, rebuke

অ পবম দি blame  تأنٌِب

أنأبٌر ج أنابيٌر  গুগমম store house

أصنبوبٌة ج أنابيبص  পমইপ দ( نب

أنَت م أتِت  তফুলম you

!এটম তফুলম it is you أنتذا

أنتصم م أنتّن  মতমমরম you

যম দিফুোর museum انتيكخانٌة

أنتيكٌة ج انتيكاٌت  পভূরমতন

এনটমলন antimony انتيموٌن

أنصثأصنوثة)[ك]  ) মলহিমর মত হওয়ম to be 

feminine

II সীলিঙ্গ করম to make feminine أّنث

 V সীসফুিভ হওয়ম to be تأّنث

feminine

أصنثى ج أناثى،إناث،  মলহিম female

অণ্ডবোধকমষ testicles الصنثياٌن

নমরীসফুিভ womanly أصنثوٌي
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নমরীত womanliness أنوثٌة

সীলিঙ্গ, feminine forms تأنيٌث   مؤّنٌث
সীরূপ f eminine

মমনবতত anthropology انثروبولوجيا

إنجيّل ج أناجيٌل  ইলনজি gospel

 োলনষ্ট হওয়ম  to انس[س](اْنس)

befriendly

II মপমষমমনমন to put at ease أنّس

III োলনষ্ট হওয়ম to be friendly آنس

IV সঙ্গীকরম to keep company آنس  

أنّست  V লমশুক হওয়ম to be friendly

أنستاس  X লমশুক হওয়ম companionable

োলনষতম intimacy أصنٌس

লগডমর হমড ankle boneأصنسٌي  

মমনবজমলত human race إنٌس

মমনফুষ human being إنسٌي

ناٌس ج أنٌس   জনতম people

মমনবতম mankind ناسوت

إتساٌن ج ناسٌي،ناٌس،أناٌس  মমনফুষ

مصؤانيٌس,أنيٌس  োলনষ intimate

মমনফুষ man إنساٌن

সী-মমনফুষ woman إنسانٌة

 إنسانيٌة মমনলবক humane إنسانٌي
মমনলবকতম humanity مؤانسٌة 
আন্তলরকতম intimacy                           

বনফু إناٌس ত,উ্মস friendliness, 

exhilaration

অভ্স accustomed مأنوٌس

অনফুগত, মপমষম tame مستأنٌِس

أنٌس ج إنشاٌت   ইল্ inch

অবজমকরম to disdain أنِف [س](أَنف )

أبفتاس  X আলপি করম নবময়ন করম, 
পভূন(শুরুকরম to resume, renew, 

appeal.

নমক nose أصنوٌف،آنٌف ج أنٌف

নমকসম্্পলকত nasal أنفٌي

গলব্ত proud أنوٌف
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পভূররময়শুরু fresh start إستناٌف

পভূর্লবিমবোধরর(সমন) appellate إستئِنأفٌي

)আপীিক إستنافًيا ত

পভূরলবিমরদমরম, by appeal إستئِنافًيا

পভূব্বত্ত্শী preceding آنٌِف

আল দিম premodial مصؤتنٌف

ইনফফু إنفاونزا বোধয়নজম influenza

أنِق]س)[أبق ) পলরপমট হওয়ম  to smart

IV মফুগ্ধকরম to please آنق  

أنّقت  V সফুনরহওয়ম  to be elegant

সফুনর elegance أناقٌة

ছমঁটম, সফুশ trim, elegant أنيٌق

শকুন vulture (Egyptian) أنوٌق

পলরপমট্ elegance تأنٌق

সফুনর pretty مونٌق،مؤنٌق

পলরপমট elegant مصتأَِنٌق

সীসম lead آنصٌق

ইরশংলিশ জমলত the English النكلليز

النام ج النام  মমনবজমলত the human 

race

أنى]ض)[أني ) পলরপ্কে হওয়ম to mature

أنّىت  V তমডমহুov নম করম to act slowly

أنىتاس  X লদধমকরম to hesitate

انًى ج آناٌء  সময় period

 ,তধয্, লববোধবিনম patience أناةٌ

deliberateness

ধীর, slow, unhurried مصتأٍن

 মকমথমবোধথবোধক? মকন, মকমথময়? Where أّنى

from?

،آًها آه ওহ! oh!

بهّأهّ  প্রস্তুতকরম to prepare

بهّأهّت  V প্রস্তুতহওয়ম to be prepare

أصهبٌة ج أصَهٌب  প্রস্তুলত preperation

িমমডম skine,hide  أهاٌب

প্রস্তুলত readiness تأهٌُب

প্রস্তুত +8 ُمتأهٌِب
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 ,সীগহন করম أهل [س][ن][ض](أصهول)
পলরলিত হওয়ম to take wife, to be on 

familiar terms

II প্রস্তুত করমবোধনম to make fit أّهل 

V মযমগ্হওয়ম, সীগহনকরম to be fit تأهل

ٌ أهل ج أهلون  পলরবমর family

পমলরবমলরক domestic أهلٌي

প্রবনতম,বোধযমগ্তম aptitude,fitness أهلّيٌة

বসলতপভূর,্ populate مأهوٌل،آِهٌل

বসলতপভূর্হওয়ম to be inhabited أصِهَل

সমমথ্্ abilities مصؤِهلٌت

تأِهٌل লববমলহত married مص

প্রত্মলশত deserving  مصستأِهٌل

 ,অথবম, যতক্ষরনম, তমছমডম or أو

unless, except that

 লফবোধরবোধ দিওয়ম آب[أوب][ن](إيأب،أصوبٌة،أْوب)
to return

ااوب  ُكّل من  ল দিকবোধথবোধক

মফরৎ return أوبةٌ

মফরৎ return أياب

লফরমরসমন place of return مآٌب

اوتوجراٌف ج أوتوجرافات  অবোধটমগমফ 
autograph

أصوتيٌل ج أصوتيلت  মহমবোধটি hotel

সবোধব্মচ্চিভূডম highest point, climax  أوج

লডবোধমর সম দিম অরশংশ albumen آٌح

বমঁকমকরম to bend (أصود)[ن] آد

বমঁকমকরম to bend (أَود)[س] أِود

ভমড load أودةٌ

সহময়তম support أود

Z…òv thirst أصواٌر

তসন্বমলহনী battalio أصرٌط ج أصورطٌة

]اوز [اّوَز  II উপহস করম to ridicule, fun

হমঁস goose إوٌز

গুল آس
  أسطى )দ أوطى

ক্ষলত harm آفاٌت ج أفٌة

آق] ن)[قوأ ) দিভূভ্মগ্আনম to bring bad 
luck
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ّوقّوأ  II কঠনকমজ difficult 

  أقٌة)দ أوقٌة

ভমিসময় good times أصويقاٌت

সগর ocean أصوقيانصس،أصوقيانوس

أصقيٌة ج أصقياٌت  ওজন লববোধশষ weight unit

 মফরৎ ম দিওয়ম to آل [أول][ن](أول،مآل)

return

ব্মখ্মকরম to explain  أّول

পলরবমর family آٌل

آلٌة ج آلٌت   যনপমলত instruments

যমলনক mechsnical آلٌي

যনবোধকরশি mechanics آليٌة

آلتٌي ج آلتيٌة  গময়ক musician

أّوٌل م أصولى ج أوأئل،أصلون  প্রথম first, most 

important

প্রথম,প্রথমত first, firstly أّوًل

প্রমথলমক primary أّولٌي

أّوليٌة ج أّولياٌت  মমরলিক fundamental

أيالةٌ ج أيالت  প্রবোধ দিশ province

মমলিকমনম  দিলিি tile deed ألولٌة

ফিমফি outcome  مآل

ব্মখ্ম interpretation  تأويل

جذلك،ذاأصولئك،أصولئك،أصولء    গুলি, ঐগুলি

ذو  ج أُولو   অলধকমরী owner

)ত  أصوام ষম thirst

যমতীবমহীগমডী bus أصومنيبوس

,এখন الن ,সময়  آن آن فى  একই সময় at 

the same time

آخر  ألى آن من   সময় সময় from time to

time

آن بعد آن   মকমন সময় sometimes

الن بعد  এখন মথবোধক from now on

فآنا آنا  ংক্রিবোধমংক্রিবোধম gradually

الن قبل  সমবোধয়র পভূবোধব ্before

الن للن،حّتى  এখন পরন্ত ্until now

তখন at the time آنئٍِذ
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ঐল দিন that day   آنذاك

শমন্ত calmness أوٌن

أوأن ج  آِونٌة  সময় ime

أوأنة قبل  অপলরনতভমবোধব prematurely

أوأن في   ঠকসমবোধয় at the right time

الونٌة بين   সময় সমবোধয় from time to 

time

والخرى الونٌة بين  মকমন সময় at 

times,sometimes

الوان فاَت  অবোধনক ম দিলরবোধত it is too late

الوان آَن এটম ইসম it is time

হিোর, palace إيوناٌت ج إيوان

آهأوه) [ن]  )  দিীো্শ্বমস(বোধব দিনম) sigh

II  দিীো্শ্বমস sigh أّوه 

V  দিীো্শ্বমস sigh تّوه

!আহ, oh أَوًها

!আহ, oh تأَوهَ

،آهااأُّواِه آِه  ، আহ,oh!

 ,মব দিনমর িমপমশব moan آهات ج آهٌة

sigh

দিীো্শ্বমসবোধফিম moaning   تأوهٌ

أوىأصِوّي)[ض]  ) আশ্রয় িমওয়ম to seek 

refuge

II আশ্রয় ম দিওয়ম to shelter أّوى

আশ্রয় িমওয়ম to seek shelter آوَوى

সমন accomodation إيواء

مأّوى ج مآٍو  আশ্রয় place of shelter

লশয়মি jackal بنات آوى ج ابن أوى

লিহ, sign آياٌت ج آٌي، آيٌة

মযমন namely أْي

মহ,লনশয় yescertainly إْي

 ,মক? মকমন? লক? Who, which أيٌة م اٌي

what

ওবোধহ!(সব্নমবোধমরসমবোধথ)be careful of إيَا

(إّياك،ي،كم

أي)দ أيار

শলক্ত power [أيد]  
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II প(ষবোধপমষকতমকরম to corroborate أيّد

ديّأيّت  V প(ষবোধপমষকতমকরম to corroborate

সমথ্ন support   تأييٌد

أيٌر ج أُيوٌر  পফু(বোধযররমঙ্গ penis 

মম May    أياٌر

أيسأياس)[س] ) হতমশ হওয়ম to despair

তনরমশ্ despair أياٌس

লফবোধরআসম to return ( آضايض) [ض]

অলধকন্তু, আবমর also, again أيًضا

জঙ্গি jungle أيٌك

أول)দ  أيألٌة،ايٌل

মসবোধ্টেমর september  أيلول

মমলিকমনম  দিলিি title deed  أيلولٌة

 হমরমন to loose آَم [ض](أيم)

তবধ্ব্ widowhood  تأُيٌم،أصيوٌم،أيمٌة

أٍيم  ج أيامى،أيائمص  লবধবম widow

يوم )দ  .أيوم

أٌي )দ أيُما

آن] ض) [أين ) আসম to come

أون )দ آن

?মকমথময়?where  أيَن

যখন wherever أينما

কখন?when أيان

]أينأّيَن[  II আয়নয়ফুক্ত করম to ionize

V আয়নযফুক্ত হওয়ম to be ionized تأيّن

ভমি, well, all right إيِه

أيُها م أيُها   ওবোধহ!  o! vocative particle

কুটরী recess like room  إْيَوان

(উচ্চমরর spelling)  بآٌء،با 
 ) بآٌء  مث  بيان ج  بآَءاٌت     noun)
با  ج  أَْبوآٌء     
অব্য় (সমন পবোধ দির) ِب 

 মবোধধ্,প্রলত,উপর,সমবোধথ,সমহমবোধয্,দমরম

 in,at,on,with,through,for,by during

باٌر ج باراٌت   মসিফুন saloon

 ج آصاٌر   খনন করম to dig بأر [ف](بأْر) 
কুপ, ঝরনম well, spring   بؤرًة

بؤرةٌ  ج بصَؤٌر   সমন, মকন seat,center

বমরু দি gunpowder  باروٌد

بارودةٌ ج بَواريٌد   রমইবোধফি rifle

،بأٌز باٌز  ج  بؤوٌز،بِئزاٌن ، بيزان  বমজপমখী 
falcon

بازار  ج بازارات  বমজমর bazar

িফুলড braceletبازوبند 
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‘ ب ’  

 শলক্তশমিী হওয়ম to be بُؤس[ك](بأس)

strong

باءست  VI  দিফু ্দিশমরভমন করম to feign 

distress

أستاب  VIII  দিফু(লখত হওয়ম to be sad 

সমহস, শলক্ত courage,strength  بأٌس

بأَس ل  এটম লকছফু নম it does not matter

بئٌس بانتص   দিফু্ভমগ্ misfortune

দিফু্ভমগ্বমন unlucky  بئٌِس،بائٌِس

 ,লবপ দি,  দিফু্ভমগ্ misfortune بأٌْس،بْؤٌس

distress

بؤسى،بؤوٌس،باساٌء،بؤٌس ج ابؤٌس   দিফু(খ 

 দিফু ্দিশম misery

بِءيٌس ج بؤساٌء    দিফু ্দিশমগস miserable

দিফু ্দিশমগস miserable  بائٌس

ররশংবোধয়র ক্ষলড pastel  باستيٌل

ববোধয়ম(তজষ্, প্রধমন senior, chief  باٌش

 প্রধমন লিলকৎসক chief  باشحكٌم

physician

প্রধমন ্মক্ chief clerk  باسكاتِب

প্রধমন মফুফলত chief mufti باشمفتي

باِشٌق ج بواشٌق   িডফুই পমখী sparrow

দিফুরমর মখমিস tortoise shell   باغٌة

লতলম মমছ wheal باٌل

بالةٌ ج بالٌت  বমলন্ডি bundle

باطو ج ،بلطى بالطوات  ওভমর মকমট 
overcoat

মবিফুন balloon  بالون

ببٌر ج ببوٌر  বমো tiger

ببغاٌء ج ننغاواٌت  টয়মপমখী parrot

মকবোধট মফিম to cut off  بَت [ن][ض] (بّت)

 II রময় ম দিওয়ম,বোধকবোধট মফিম to بّتت 

adjudicate, sever

VII মকবোধট যমওয়ম to be cut off انبت

লমমমরশংশম settlement بٌت

،بتاًتابتّاا  লনলশতভমবোধব definitely
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بّتٌة ج بّتات  িফুডমন্ত লসদমন্ত

 লনলশতভমবোধব নম definitely بّتًة،البّتَة  

negative

লনলশত definite بتٌي  

পফুরষমর,রময় تبتٌِت  

লনলশত definiteباٌت  

 কমটম to cut off  يتر [ن](نْتر)

মকবোধট যমওয়ম to be cut off انبتر

KZ©b cutting off,amputation بتٌر  

সরশংকুলিত curtailed ابتٌر  

শুিমি,ধমরমবোধিম sharp بّتاٌر  

ভমঙ্গম broken َمبتوٌر  

মপবোধ্মি patrol بْتروٌل

II কমটম to cut off [بتك] بّتك

কমটম to cutt of بتل [ض][ن] (بْتل)

II কমটম to cutt of بّتل

V ধমলম্ক হওয়ম to be pious تبّتل

VII কমটম to cutt of اْنبَتل

কুমমরী,নমন virgin, nun بتوٌل

কুমমরীসম্পলক্ত varginal بتولٌي

কুমমরীত virginity بتوليٌة

ধমলম্ক pious man متبتٌِل

খফুবোধি মফিম to unfold بَث [ن](بّث)

 IV মগমপন কথম বিম to let in on a أبَث

secret

VII ছলডবোধয় পডম to be spread ِانبَث

 ,প্রিমর,ছডমবোধনম propagation بٌث

dissimination

ফফুষফু  بثَر [س][ض](بثر) লড পডম to 

break out with pustules

بثٌر ج بثوٌر  ফফুষফু লড pimples, pustules

ফফুষফু بثٌِر،بثيٌر লড আংক্রিমন্ত, pimpled

بثق]ن،ض)[بْثق ) বমধবোধভবোধঙ্গ ম দিওয়ম to 

open flood gate to overflow

انبثاق

VII মববোধগলনগ্ম Y to burst out

আনন করম to rejoice  بجح [س](بَجح)

V  দিম্ভ করম to vaunt,brag تبّجح
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ٌح আসমিন  bragging  تبجن

দিম্ভকমরী  braggart  مصتبِجٌح

উৎস source,root  پجدةٌ

মমমটম obese  أبجٌر

 প্রবমলহত করম to  بجس [ض][ن](بْجس)

flow(water)

II প্রবমলহত করমবোধনম to cuse to flow بّجس

V প্রবমলহত হওয়ম to flow freely تبّجس

VII প্রবমলহত হওয়ম to flow freely انجس

 ,ভমিভমবোধব প্রবমলহত بجٌس،بجيٌس   
flowing freely

بجعٌة ج بجعون  পক্ষী লববোধশষ pelican

II সমমন করম to honourبّجَل [بجل]

V সমমনীত হওয়ম to be honured تبّجل

লসলপলিস syphilis بجٌل

শ্রদম veneration تبجيٌل

সমমনীত respected مصبِجٌل

 বমকহীন হওয়ম to بجم [ض] (بصجوم،بْجم)

be speechless

আঁকবোধর ধরম to clinch بّجن [بجن]

بّح]س،ف)[بْحح،بُحوح،بَحاح،بُحوحة )

 ,লববোধষমলরত, প্রবমহমমন outburst ِأنبِثاٌق

emanation

بّح]س،ف)[حةوحبُحاح،بُبَح،بَوحبُح،بُْحبْح )

কক্শ হওয়ম to be hoarse

IV কক্শ করম to make hoarse أبّح

  কক্শতম hoarseless بصّحٌة

কক্শ hoarse أبٌح

কক্শ hoarse مصَبحوٌح

 II শুখী হওয়ম 5o be تبْحبَح[بحبح]

prosperous

প্রফফু্ merry بْحبوٌح

সফুবোধখর জীবন life of ease بصحبوحٌة

সভূখী স্বচি,well-to-do مصبحبٌح

লবশুদ pure َبَحَت،بحتٌة

গমটমবোধগমটম stoçky, dwarf بصحتصٌر، بصحتصِرٌي

 িমওয়ম, অনফুসনমন করম  بَحث [ف] (بْحث)
to look, searçh
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III আবোধিমিনম করম to discuss باحث 

 পরষ্পর আবোধিমিনম করম to تباَحث

discuss togather 

মখমঁজ search بحوث ج بحٌث   

সিমর, জমরী scholar بّحٌث بّحاثون ج 

প্রখ্মত জমরী eminent scholar بحاثٌة

 লবষয় subject مصحأِحٌث ج َمبَحٌث

َباحثٌة باَحثاٌت ج مص  আিমপ আবোধিমিনম مص
negociation 

জমরী scholar بصّحاٌث ، باِحثون ج باِحٌث 

ছলডবোধয় ম দিওয়ম to disperse  َبْحثَر

II ছলডবোধয় ম দিওয়ম to disperse تبْحثر

আব্জনম waste بحثرةٌ

অপি مصبحثٌِر qকমরী squanderer

 িমলকত হওয়ম to be بِحر [س](بَحر) 

startled

II সমফুদ যমতম করম to travel by sea بحر

بحرأ  IV সমফুদযমতম করম to make a 

voyage

 V গভীবোধর প্রবোধবশ করম to penetrateذب  

deeply

بحرتاس   X গভীবোধর প্রবোধবশ করম to 

penetrate deeply

ٌر،بِحاٌر  ج. بحٌر ٌر ،بصحص  সমফুদ sea أبحاٌر،أبحص

সমমফুলদক marine بْحرٌي

মনরলবভমগ navy بْحريٌة

পফুকুর pond بْحرةٌ

নমলবক sailor بّحارةٌ،بّحارون. ج بّحار

হ্র দি, lake بصحائٌِر !بصحْيرات ج بصَحْيرةٌ

িরম মফুহুত ্crisis بصْحراٌن

 গভীবোধর অনফুপ্রবোধবশ deep تبُحٌر

penetration

সফুপলরলিত throughout familiar مصتبِحٌر

এক দি(লষ্টবোধত তমকমন to stare بحاَق

!বমহ বমহ! Bravo بْخ بْخ

নমক ডমকম to snore بَخ [ن](بّخ)

মফুখনি nozzle بّخاخٌة

লসলরনজ syringe بصّخْيَخٌة
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মফুখনি nozzle ِمبَخٌة

ভমগ্ luck بخٌة

ভমগ্বমন lucky بِخْيٌت

ভমগ্বমন lucky َمبخوٌت

بختربخترة)  ) গব ্করম to pride

II স দিবোধপ ্িিম to strutتَبَخَتَر

)بخر](بخر] ف] [ن  বমষ্পবোধবর করম to 

evaporate

II বমবোধষ্পপলরনতকরম to vaporize بّخر

V বমষ্পীভভূত করম to volatiliz تبّخر

বমষ্প vapour أبِخرةٌ ،أبِخراٌت ج بصخاٌر

বমষ্প(িমলিত) steam-driven بصخارٌي

ধফুপগবোধন আবোধমমল দিত incense بخوٌر

ধফুমম দিমনকমরী fumigator َمباخٌر ج  ِمْبخرةٌ

বমষ্পীভবন evaporation تبِخيٌر

ষ্টীমযমন steamer بواخٌر  ج. باِخرةٌ

মছমট বমষ্পযমন بصَوْيِخرةٌ

بخسبْخس) [ف]  ) কমমন to decrease

খফুবকম too small (price) بخٌس

অনফুবোধ্্খ্ unimportant باِخٌس

বকলশষ tip, gratuity بخاشيٌس ج بْخشيٌش

আত্মহত্ম to kill self بخع [س] (بْخع)

একবোধিমখম one eyed بخقاٌء م أبخٌق

لبَخل)[س]بِخل ،(بصخل)[ك]  بخص ) লকপবোধট 

হওয়ম to be stringy

 VI অলনচময় ম দিওয়ম to give تباخل

relactantly

িমিসম greed بصخٌل

মিমভী greedy بخيٌل   بصخلٌء  ج

মিমবোধভর কমরর cause of greed َمْبخلٌة

রুমমি veil to cover head بخانٌق ج بصخنصٌق

بّد] ن)[بّد ) ছলডবোধয় ম দিওয়ম to disperse

II লবলক্ষপ করম to spread بّدد

V লবলক্ষপ হওয়ম to be spread تبّدد

 X তস্বরমিমরী হওয়ম to rule (استبداد)استبّد

tyrannically

অব্মহলত way out, escape بصٌد
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ّد অবশ্ই certainly ل بص

 লনরুপময় no way to escape ل بصّد مْن

from

লবলক্ষপ scattered أباديٌد

 ,লবলক্ষপ করন, সরমন dispersion تبديد

removal

মস্বচ্চমিমরী autocratic استبدادٌي

খমমবোধখয়মিী কমজ arbitrary act إستبدياٌت

লবলক্ষপ কমরী scatterer  مصبِدٌد

মস্বচমিমরী autocrat مصستبٌِد

)ندء](بدأ ]ف  আরম্ভকরম to begin

II অগমলধকমর ম দিওয়ম to give priority بّدأ

III উবোধ দি্মগ মনওয়ম to start بادأ

بدأأ  IV প্রথম প্রবত্ন করম to produce 

first

دأيتاب  VIII আরম্ভ করম to begin

শুরু start بدٌء

শুরু মথবোধক from the begaining منذ البدء

 শুরু মথবোধকই আবমর করি عودا الى بدٍء
did all over again

শুরু start  بداءةٌ

প্রমথলমক primitive بصدائٌي

بادٌئ ج  ,আরম্ভসি stating point َمبدأٌ مص

foundation

মমরলিক basic مصبدئٌي 

শুরু begaining إبتداٌء

শুরু মথবোধক from begaining إبتداًء من   

প্রমথলমক elementary إبتدائٌي

بِدٌئ ، بادٌئ  শুরু begaining مص

আরম্ভকমরী begainer مصبتدٌئ

শুরু start مصبتدأ

بدر] ن) [روبُدر ) হঠমৎ আসম to come by 

surprise

III মবোধনপডম  to come to mind بادر

بادرت   VI মবোধন উ দিয় হওয়ম  to appear at 

first glance

درتاب  VIII তমডম তমলডকরম to hurry

পভূলর্মম িমঁ দি full moon ج  بدر بصدور
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 প্রিফুর টমকম huge بداٌر،بدراٌت ج  بدرةٌ

money

জিল দি কর hurry بداِر

অলঙ্গকমর undertakingمصبادرةٌ

মোমষক annoucer بواِدٌر ج بِدرةٌ 

 সমমন করম মমবোধঝ threshing بيأدٌر ج بْيدٌر

floor

লভত্তীতি basemt بْدرون،بْدروم

)بدع ](بدع] ف  প্রবত্ন করম to introduce

 II নব্তন -লব দিমবোধতরঅলভ মযমগকরম بّدع
to accuse of heresy

IV=I প্রবত্ন করম to introduce ابدع

دعتاب  VIII উ্ভিমবন করম to invent

ندعتاس  X অপভূব্মবোধনকরম to regard as 
novel

পভূলর্মম িমঁ দি full moon ج  بدر بصدور

 প্রিফুর টমকম huge بداٌر،بدراٌت ج  بدرةٌ

money

জিল দি কর hurry بداِر

অলঙ্গকমর undertaking مصبادرةٌ

মোমষক annoucer بواِدٌر ج بِدرةٌ

 সমমন করম মমবোধঝ threshing بيأدٌر ج بْيدٌر

floor

লভত্তীতি basemt بْدرون،بْدروم

بدل] ن)[بدل ) ব দিিকরম  to replace

II পলরবত্নকরম to change بّدل

III অ দিি ব দিি করম to exchange بادل  

بدلأ  IV ব দিিমবোধনম to replace

بّدلت  V পলরবত্ন করম to exchange

بأدلت  VI লবলনময় করম to exchange

بدلتاس  X লবলনমবোধয় পমওয়ম to receive in 

exchange

ব দিি substitute أْبداٌل ج بدٌل

পলরববোধত ্instead of بدَل

পলরববোধত ্in place of بدلً من

মপমষমক بدٌل ، بدلٌت ج بدلٌة

custume

ক্ষলতপভূরর compensation بدليٌة

পলরববোধত ্instead of  بداَل
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লবকল substitute بصدلٌء ج بديٌل

মফুল দি grocer بّداٌل

সমঁবোধকম, পমইপিমইন culvert,pipeline بّدالٌة

  بذل)দ مصباِدٌل

পলরবত্ন alteration تبديل

بادلٌة بادلٌت ج مص লবলনময় exchange مص

পলরবত্ন replacement إبداٌل

পলরবত্ন shift تبُدٌل

ٌل  cvi¯úwiK লবলনময় mutual تبادص

exchange

 লবলনময়, পলরবত্ত্ন exchange استباٌل

substitution

 স্বয়রশংলংক্রিয় মরকড্ পলরবত্ন কমরক مصبِدل
automatic record changer

পমষ্পলরক mutual مصبتادٌل

মমমটম হওয়ম to be fat  بدصن

بدنبْدن،بصْدن)[ن]  ) মমমটম হওয়ম to be fat

শরীর Body ،أْبدن ج بدن  أْبدصن

শমরীলরক physical,bodily بدنٌي

সফুিতম obesity بدانة

ن ج بدين  ,সফুিকময়, মজবফুত obese بصدص

stout

بده]ف)[بْده ) হঠমৎ এবোধস পডম to come 

suddenly

 III আক্লষ্মিক ভমবোধব উপলসত হওয়ম to باده

appear suddenly

دهتاب  VIII লবনম প্রস্তুলতবোধত বক্ত( তমকরম to 

extemporize

স্বত( ষফু بداهٌة  ত্তম spontaneity

হঠমr sudden بديهٌة 

অন্তজ্মনিব intuitive بدهٌي ،بديهٌي

 স্বত(লসদ an بديهياٌت ج بديهّيٌة

axiom,fundamental

 মমরলিক, স্বত(লসদ بدائٌه
fundamental,self evident

بدا]ن)[وبد ) প্রলতয়মমন হওয়ম to appear

 III প্রকমবোধশ্ মোমষরম করম to declare بادى

openly

بدىأ  IV প্রকমশকরম to disclose

بّدىت  V মরুভভূলমবোধত বমসকরম  to live in 

desert
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بادىت  VI মব দিফুঈনসমজম to pose as 

Bedouin

 মরুভভূলম,বোধব দিফুঈন بْدٌو،باديٌة ج بواًد   
desert,bedouins

মব দিফুঈন,bedouin,rural بدِوٌي

 মব দিভূঈন মলহিম bedouin بدوياٌت ج بدويٌة

woman

মখয়মি whim بدواٌت ج بداةٌ

মরু জীবন desert life بداوةٌ

মরুভভূলম desert بيداٌء

প্রকমশ expression, decleration إبداٌء

 প্রতীয়মমন, মরূবমসী بصداةٌ ج باٍد
apparent,inhabitant of desert

মরুভভূমী desert ج   بادية  بواٍد

শুরু begaining  بداءةٌ = بدايٌة

 মশ্রষ হওয়ম, পরমলজত করম to  (بّذ)[ن] بَذ

surpass,beat

،باٌذ অবোধগমছমবোধিম solvenly, filthy بّذً

অবোধগমছমবোধিম অবসম solvenliness بذاذةٌ

بذأَبْذء)[ف]   ) গমলি ম দিওয়ম to abuse 

بِذَئبَذاء،بذاة)[س]  ) হীন হওয়ম to 

beobscene

َؤبَذاء،بَذاءةٌ)[ك] بذص ) হীন হওয়ম to be 

obscene

 অশীি, খমরমপ obscene,foul بِذْيٌء

language

 ,হীনতম, অশীিতম obscenity بذأٌء،بذأءةٌ

foulness

بَذبذخ)[ف]   ) অহঙমর করম to be proud 

লবিমলসতম luxury بذٌخ

অহরশংকমরী proud بواِذٌخ ج باذٌخ

بذر] ن) [بذر ) বীজবপন করম to sow

II অপিয় করম to wasteبذر

 ,বীজ(ফবোধির)seed بِذاٌر ،بصذو ج بذر

seedling

বীজ, শষ্ a seed,a grain بذرةٌ

বীবোধজর সময় see time بذاٌر

   مصبِذٌر অপিয়, squandering تبذيٌر

অপিয়কমরী squandera

)লনবোধি দ بيذق
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بذل] ن،ض) [بذل ) ব্য়করম to spend, 

give freely

بذلت  V অলতউ দিমর হওয়ম to be over  

generous

ذلتاب  VIII অভদহওয়ম to degrade

 দিমনশীি হওয়ম to be  بّر [ض،س] (بّر)

charitable

رّربّر  II লনবোধ ্দিমষ মোমষরম করম to aquit

برأ   IV প্রলতশ্রুলত পভূরর to fulfill promise

بّررت  V সঠক লববোধবলিত হওয়ম to be 

justified

শ্রদম reverence بٌِر

মনবোধযমগী بٌر  ،بَررةٌ،أبراٌر ج باٌر

 ভমি কমজ good َمبّرات ،مباٌر ج مبَر

deed

 ,প্রমমন, যফুলক্ত, jutification تبريٌر

vindication

লবশ্বস faithful باٌر

)ক مبروّر পমপ্রমপ blessed

بِرر بِررات ج مص  যফুলক্তগমহ্তম مص
justification, excuse

জলমন land بٌر

ا জলম, ভভূ-ভমগ outside بّرً

জলম সম্্পলকত terrestrial بِرٌي

 ধভূধভূ মমঠ, মরুভভূলম ج  بِريٌة برأ، براِرٌي
desert

লববোধ দিশী foreign alien برانٌِي 

গম wheat بصٌر

برأبْرء)[ف]   )  স(লষ্ট করম to creat

স(লষ্ট creation بّرٌء

 , স(ষ্ট creation برايا ،برياٌت ج بريٌة

creature

সষ্টম الباِرٌئ 

লনবোধ ্দিমষ হওয়ম to be free برّى[س](براءة) 

II অব্মহলত ম দিওয়ম to free from guiltبَرأَ

IV সফুসকরম to recover أبرأ  

بّرأت  V  দিময়মফুক্তহওয়ম  to be acquited

برأتاش  X অব্মহলত িমওয়ম to restore to 

free

وٌء ، بصرٌء মসবোধড ওঠম recovery بصرص
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 মফুক্ত, লনবোধ ্দিমষ أبرياٌء ج بِريٌء،بِراٌء،بصراٌء
free, innocent

মফুক্ত, বম দি exempt, free َبراء

 মফুক্ত হওয়ম being free براءةٌ

মফুলক্ত exemption تبِرئٌة

 সমলতবোধত লববোধচ দি প্রমপ divorced مصبارأةٌ

with consent

অব্মহলত release ابرأٌء 

লনব্মিন selection استبراء

ন ্দিমম drain, culvert برابِخ ج بربخ

   البربر  .গজ গজ করম mmutter بربر

বব্র জমলত the Barbars

বব্রসফুিভ barbaric بربىٌي

বব্রতম barabrism بربريٌة

تبرببٌِر অসভ্, বব্র barbaric مص

)লনবোধি দ بربيس

নি tube بربيٌش

লছঁটবোধয় ম দিওয়ম to splash بربط

কমিম orange برتصقٌن،برتصقاٌل

 কমিম ররশং orange برتصقالٌي  ،برتقانٌي

colored

থমবম, নখর claw براثٌِن ج برثصٌن

V প্র দিশ্ন করম to display تبّرج [برج]

ج টমওয়মর tower أبراج ،بروج  ج   برص

যফুদ জমহমজ worship بواِرٌج  ج. بارجٌة

জফুলপটমর Jupiter البريس

কম্পমস compass براجٌل ج  بْرجٌل

مة আঙ্গফুবোধির সলন knuckle براِجٌم ج برجص

بِرحبرح،براح)[س] ) সবোধর যমওয়ম to leave

II লনয্মতন করম to harass بّرح 

بِرح]س)[برح،براح ) সবোধরযমওয়ম to leave

যমতম, লবরলত departure, stop براٌح

 মখমিমখফুলি ভমবোধব, স্পষ্টভমবোধব براًحا
opennly, patently

মম্বোধব দিনম agonies تباريٌح

যমতম departure مصبارحٌة

অশুভ omnious بارٌح
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গতকমি yesterday البارحٌة  

 ,ভীষর, অলতলরক্ত violent مَبِرٌح  

intense

بِرح بِه   কষ্ট পমওয়ম afflicted مص

II লনয্মতনকরম to harass بّرح

III সবোধরযমওয়ম to leave بارح 

برد]ن)[برد ) শীতিহওয়ম to become 
cool

II শীতিকরম to make cold بّرد

بّردت  V শীতিহওয়ম to be cold

دّرّربتا  VIII শীতিহওয়ম to be cold

ঠমন্ডম coldness  بْرٌد

লশিমব(লষ্ট hail بَرٌد

লশিমলপণ্ড hailstone بردة

ঠমন্ডম coldness بروٌد

ঠমন্ডম coldness برودةٌ   

জ্বর কমঁপফুনী feverish chill بريدةٌ 

জ্বর কমঁপফুনী feverish chill بصرداٌء  

লহমমগমর cold storage برَادةٌ 

 ,লহমমলয়ত হওয়ম cooling تربيٌد 

refrigeration

ঠমন্ডম,  দিফুব্ি çold, wak بارٌد 

প্রফফু্কর refreshing مصَبِرٌد

লহমমলয়ত cooled مصبّرد

بردبْرد) [ن]  )  মস„র করম to file

লফলমর filter بّراٌد

কমলরগবোধরর কমজ fitters work برادةٌ

োষমর যন(উখম)rasp, file َمباِرٌد ج مْبرٌد

মপমশ ابراٌد ج بصرٌد vক garment

বমলহবোধরর মপমশ بصْردةٌ ،بصْرٌد بصرٌد،بصروٌد ج vক 
outer garment

প ্দিম curtain بصردايٌة

أبْردَبرد]    ] IV লিঠ পমঠমন to mail

লিঠ mail بريٌد

 ডমক সরশংংক্রিমন্ত, পত বমহক بريدٌي
postman, postal

)লনবোধি দ بارود
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بْرداٌق ج براديٌق  বড জগ jug

পমলিশ করম to polish بْردخ

িমগমম curb بْردورةٌ

মোমডমর লজন saddle براذٌع  ج  برذعة

 লজন প্রস্তুতকমরক maker of براِذعٌي

saddle

হমল্ডিসমর মোমডম(বোধবমঝম) براذينص  ج بِْرَذْوٌن
jade

برز]ن)[زوبر ) মবরহওয়ম to come out

II মবরকরম  to bring out بّرز

III بارز প্রলতবোধযমগীতম করম   to compete 

in contest

برزأ  IV মবরকরম  to bring out

بّرزت  V মিত্মগ করম to evacuate 

bowels

باّرزت  VI প্রলতবোধযমগীতম করম to contend

সীলত protrusion بروٌز

মিমফুত feces بِراٌز

অলধক পলরলিত, more prominent أبرٌز

প্র দিশ্ন displaying ابراٌز

অলভলক্ষপ projecting باِرٌز

بِرٌز অতফুিনীয় surpassing مص

প্রলতদলনতমকমরী competitor مصبارٌز

সবোধকট socket(wall) بِريزات ج بريٌز

তভূয্ধ্বলন trumpet برزاٌن

লবরলত interval برازخ  ج  بْرزخ

 পমশ্ব্রমসম بصرزوٌخ

ফফুসফফুবোধসর মরমগ লববোধশষ pleurisy بِْرسام

মম দিফুর mat أبراٌش ج بصْرٌش

দিমগযফুক্ত spoted  أبرٌش

)উপবোধর দ أبرسية

অল লসদ بِِرشٌت

মপবোধরক মমরম to rivet بْرشَم (برشمة)

মপবোধরক আটকআবোধনম riveting بْرسمٌة

মপবোধরক কমলরগর برشامجٌي

বলফু برشمجية , মপবোধরক িমগমন riveting

بِرصبَرص)[س]  ) কুষ আংক্রিমন্ত হওয়ম to 

be a lepar
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কুষ برٌص

কুষবোধরমগী leper أبرٌص

সক একবোধিনজ stock exchangeبصرصٌة

برضبصروض)[ن]  ) গলজবোধয় ওঠম to 

germinate

কম্শী crew بْرطوٌز

বলমগলতবোধত িিম to gallop (برطعة)بْرطع

]بْرطل[)طلةرب )  োভূষ ম দিওয়ম to bribe

برطلت  II োভূষ মনওয়ম to take bribes

অসরশংিগ কথম বিম to rave بْرطَم

হমতীর গ ্দিমন trunk of elephant بْرطوٌم   

 িমম কমঁবোধির পমত tall glass برطماٌن   

vessel

برعَبراعة،بصروع)[س][ن][ك]  )  দিক্ষ হওয়ম 
to be skillful 

V  দিমন করম to contribute تبّرع

দিক্ষতম skill   براعٌة   

অলধক  দিক্ষতম superior skill بروغٌة    

দিমন donation  تبُرعاٌت  ج  تبُرٌع   

দিক্ষ skilled  باِرٌع   

গজমন to bud بٍرعَم

ٌم    কুঁলড bud براِعٌم ج بصرعص

কুঁলড bud,flower براعيٌم ج بصرعوٌم  

মমলছ flea براغيٌث ج برغوٌث

 মশম, mosqueto, flies بْرغٌش

(collective)

একট মশম برغشٌة

ٌل ততরী(খমবমর) بصرغص

স screw براغُي ج بصرغٌي

রক্তবর ্purple بِرافيٌر ج بِرفِيٌر

)লনবোধি দ بروفة

برق] ن)[قوربُق،بُْربْر ) উজি হওয়ম to 

shine

 লব দিফু্ৎিমকমবোধনম to emit lightning [ابرق]

cloud

লব দিফু্বোধতর ঝিক lightening بصروٌق ج بْرٌق

মটলিগমলফক telegrphic برقٌي
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 ,তমর, মটলিগমম wire برقياٌت ج برقيٌة  

telegram, cable

বফুরমক alBurak البصراق

জ্বিজ্বি করম shining بّراٌق

জিক flash مبرٌق

সমমমন্ glimpse باِرٌق

লমটলমট করম twinkle   .بواِرٌق ج باِرقٌة 

মটলিটমইপ teletype مصبِرٌق  

)বর্ংক্রিম দ  أبريق

)বর্ংক্রিম দ إستبرق

 লবলিত করম(ররশং) to (برقشة)برقش

variegate

II লবলিত করম(ররশং) to variegate تبرقش

পক্ষী লববোধশষ bird  بِرقِش 

  লবলিত variety بْرقشة  

রলঙেন colorful مصبرقٌش

ঢমকম to veil برقَع

II মঢবোধক রমখম to put on a veil تبرقع

মবমরকম veil براقِعص ج  بصرقصًع   

বডই plum بصْرقوٌق

   একট বডই a plum برقوقٌة

برك] ن)[كوبر ) হমঁটফু‡গবোধডবসম tokneel 

down

 II হমটফুরউপর বসমবোধনম  to make بّرك

camel kneel down

بركأ  IV উটবসমবোধনম  to make camel 

kneel down

III আলশ্বম দি করম to blessing  بأرك

بّركت  V আলশ্বম দি পমওয়ম to be blessed

بأّركت  VI প্রসরশংলশত হওয়ম to be praised

نركتاس  X আলশ্বম দি পমওয়ম to be 

blessed

পফুকুর pond بِرٌك ج بِركة   

আলশ্বম দি blessing بركاٌت ج بركٌة 

 অলধক আলশ্বম দিপ্রমপ more أبرٌك 

blessed

আলশ্বম দি blessing تبِركاٌت ج  تبِرٌك 

بارٌك  আলশ্বম দিপ্রমপ blessed مص
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তসন্ ব্মরমক barrack بربِيٌك 

কম্পমস compass َبركاٌر

আবোধগয়লগলর volcano براكينص ج بصركاٌن

আবোধগয়লগলর সম্পলক্ত volcanic بصركانٌي

পমরিমবোধমন parliament  برلماٌن

 পমরিমবোধমন লবষয়ক برلمامّيً    
parliamentar

 সরশংস দিীয় برلمانيٌة      
parliamentarianism

মমধমবী brilliant  بِِرلَْنتٌي

برم] س)[برم ) ্মন্ত হওয়ম to be tired

V  ্মলন্ত মবমধ করম to feel annoyed تبّرم

tired(ب)মন্ত্ بِرٌم

মলন্ত boredom্ تبُرٌم

মন্ত,লবরক্ত annoyed্ مصتبِرٌم

بّرمت V  weiw³ †eva Kiv to feel annoyed

برم] ن)[بْرم ) পমকমবোধনম দিলড to twist ( a 

rope)

IV পমকমবোধনম দিলড to twist ابرم

 VII মজবফুতহওয়ম  to be انبرم

established

 ল্রিলিরশং মমলশন drilling  برامات ج برامٌة

machine

 দিলড rope  بريٌم

ল্রিি, লছদযন drill, borer بريمات ج بريمًة

লনষ্পলত্ত settlement إبِراٌم

দিলড rope  َمبروٌم

মজবফুত strong مصبرٌم

উভির ট্মরশংক amphibious tank برمائٌي

স্পমইক(িমকম) spike براِمٌق ج برمٌق

 ,পমইপ, ব্বোধরি pipe براميل ج برميٌل

barrel

 কম্সভূলি, প্্আন براِمٌج ج برنامٌج
program, plan

 গজ, মংক্রিপ gauze, crepe برصنجصك

(elastis)

রমজকুমমর prince بِرنس

রমজকন্ম princess برْنسيٌة

II টফুলপ পডম to wear a hat [برنط] تنرنط
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হ্মট European hat بْرنيطات ج بصرَنيطٌة

 ,এক সময় a while بره ، بورهاٌت ج بصْرهٌة

a time

প্রমমন করম to prove برهن 

প্রমমন proof براهيٌن ج بصرهاٌن

প্রলতপম দিন proving برهنٌة

অবলশষমরশংশ waste, scrap بروةٌ

প্রবোধটমকি protocol بروتوكول

মপ্রমটন proton بروتون

وجٌئ লবউগি বম দিক bugler بروجّيا ج برص

ম্রেম(ছলব) frame بَرَوٌز

ম্রেম frame پراِويزص ج برواٌز

 ,পরীক্ষম test بروفاٌت ج بروفٌة

experiment  

برى] ض)[بري ) কমটম to trim

III প্রলতবোধযমগীতম করম to compete بارى

VI প্রলতবোধযমগীতম করম to compete تبرى

VII ধমরবোধ দিওয়ম  to sharpen انبرى

ধভূলি, মমট dust, earth   بًرى  

সভূিমি করমর যন sharpner برايٌة 

পবোধকটছফুলড pocket knife ِمْبرةٌ 

باراةٌ ْبرايات ج مص প্রলতবোধযমগীতম contest   مص

অরশংশগহনকমরী partiçipànts مصتباٍر

بر ، برأ )দ  بريٌة

بَز] ن)[بّز ) মকবোধডবোধনওয়ম to steal

VIII লবলচনকরম to take away ابتّر

بسر] ن)[بسر ) আবোধগ করম to begin too 
early

 VIII সমবোধয়র আবোধগ করম to begin ابتسر

too early 

িফুলর, ডমকমলত theft, robbery ابتِزاز

 মফুকুলিত হওয়ম, লবকলশত হওয়ম to بَز

bud,burgeon

সবোধনর মবমঁটম nipple أبزاٌز ، بِزاٌز ج بٌِز ،بصٌز

وٌز ج بّز কমপর cloth, linen بصزص

মপমশ  بِّزة vক clothing, clothes

মলরি, মসিম spice ابازيٌر
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বীজ seed بِزرةٌ

বীজওয়মিম seed man َبّزاٌر

মস্পমর spore بصزيراٌت ج بصزيرةٌ

بزغنصزوغ)[ن]   )  মবর হওয়ম, ওঠম to 

come out

প্রকমশ, উপলসলত appearance بصزوٌغ

بزقبْزق) [ن]  ) থফুথফু মফিম to spit

থফুথফু spit بصزٌق

শমমফুক snail, cobrà بَزاقٌة

থফুথফু দিমনী spittoon ِمْبزٌق

بزلبْزل)[ ن]  ) লছদ করম, লছঁডম to 

pierce,split

ফফুটম puncture بَزٌل

লছলপ bung بزاٌل

মগমঁজ spile ِمْبزٌل

সবফুজ মটরসভূট green peas بزل، بِِزلٌة

হমতি buckle أبازيٌم ج إبزيٌم

বমজপমখী falcon بِيزان، بِواٍز،بزاةٌ  ج  باٍز

লবডমি cat بِساٌس ج بَسٌة، بٌس

 আবোধপমষ করম to treat بسأ [ف](َبْسء)

amicably

গমছ লববোধশষ fennel, mace بسباسٌة ،بسباٌس

মপল্ pastry بسبوٌسٌة

িকবোধিট lozenges بستيايٌة

বমগমন garden بساتيٌن ج بستاٌن

      بستنٌة   বমগমনী garden بصستانٌي

উ দি্মনকরন gardening

بسربصسور)[ن]   ) মিমখরমঙেমবোধনম 
scowl,frown

VIII তমডমতমলড শুরু করমابتسر

অপলররত সময় بساٌر ج  بسرةٌ

অশ্ববোধরমগ hemorrhoids بواسيٌر ج اسوٌر

بسطبْسط)[ن] ) ছডমন to spread out

II ছডমবোধনম to spreàd بّسَط

III ব্মখ্ম করম to explain باسَط

V ছলডবোধয় যমওয়ম to be spread تبّسط

VII انبسط ছডমন to spread
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সম্প্রসমররশীি spreading بسٌط

সম্প্রসমরর expansion بِسطاٌت ج بسطٌة

ٌط ج بِساٌط কমবোধপ্ট carpet بصسص

সমধমরর simple artless بصسطاٌء ج بِِسٌط

 প্রশস, প(লথবী spacious باسئٌِط ج بسيطٌة

plan, earth

প(লথবী the world البسيطٌة

 ,উপম দিমন, ঔষধী গমছ elements بسائط

medicinal plant

সরিতম simplicity بساطٌة

প্রশস, সরি simple, wider أبسٌط

সরিীকরর simplification تبسيط

ব্লপ extensiveness انبستٌط

প্রসমলরত extended َمبسوٌط

সম্পসমরনমমন مصنبسٌط

وق) [ن]  بسَقبصسص )িমম tall

িমম tall باسٌق

িমম tall, lofty مصبِسق

বমইসমইবোধকি bicycle بسِكليٌت

লবসফু بسكوٌت ট biscuit

بسصلبسالة) [ك]  ) সমহসী হওয়ম to be 

brave

সমহস courage بسالٌة

 ম(তফু্র অবজম death defiance استبساٌل

in combat

সমহসী brave بصسلٌء ج باِسٌل,بصواسٌل

-ম(তফু্ পবোধরময়মহীন death مصستبِسٌل

defying,heroic

মটরসভূট, ডমি peas بِِسلٌة

হমসম to smile بسم [ض](بْسم)

V হমসম to smile تبّسَم

VIII হমসম to smile ابتسم

হমলস smile بسمات ج بسمٌة

হমবোধস্মজি smiling پّساٌم

মফুখ َمباسٌم ج َمبسٌم

 mouth ,mouthpiece holder

হমলস smile ابتسامٌة ، ابتِساٌم  ِابتساماٌت ج
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 লবসলম্মহ বিম to say in the بسمَل

name of Allah

লবডমি ছমনম kitty بصسينٌة

মমনলসক psycological بِْسكولوجٌي

بشَبشاشة،بّش)[ف]   ) উ rফফু্ ম দিখমন to 

display cheerful 

উ بشاٌش،بشوٌش rফফু্, হমবোধস্মজি smiling

হমলস smile بشاشٌة

হমবোধস্মজি smiling بتٌش

ছদ্মবোধবস লববোধশষ cloak بصشت

 পশমী ছদ্মবোধবশ woolen بِشتٌة

cloak(Egyptian)

بِشر]س)[بشر ) খফুশী হওয়ম to be 

delighted

 II সফুসরশংবম দি ম দিওয়ম  to announceبّشر

good news

بشرأ  IV আনলনত হওয়ম to be happy

X খফুশী হওয়ম to be delightedاستبشر

আনন joy بِشٌر

আনন সরশংবম দি glad tidings بصشٌر

 আনন সরশংবম দি glad tidings,good بصشىى

news

 ভমি সরশংবম দি     بشائٌر ،بِشارات ج بِشارة
good news

 সফুসরশংবম দি আনয়নকমরী بصشراٌء ج َبشيٌر
messenger

মোমষনম announcement تبشيٌر

মোমষনমকমরী missionary تبشيرٌي

উনলতর সভূিক prognostics تباڜيٌر

 মোমষক announcer مصبشرون ج مصبشٌر

সফুখী happy مصستبِشٌر  

بشر]ن)[بشر  )ছমিবোধতমিম to peal

III োলনষহওয়ম to be in contact باشر

মমনফুষ human بشٌر   

মমনফুষ human being بشرٌي   

িমমডম outer skin بشرةٌ   

 মমনবজমলত mankind ,human بشرّيٌة   

race

িমঁছলন scraper     َمبِشٌر ج  ِمْبشرةٌ
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 অনফুশীিন,সরমসলর مصباشرةٌ  
pursuit,direct 

)লছনলভন,পমলিশক  َمْبشصوٌر   ত

,বোধংক্রিমধমলন্বিত shreded,grated

بِشٌر    باِشرون ج مص ,তমrÿwbK مص

সরমসলর, পলরিমিক immediate, 

director

সমরস পমখী flamingo بشروٌش

بشع]س)[بشع،بشاعة ) কুৎলসত হওয়ম to be

ugly

কুৎলসতকরম to make ugly بّشع

X কুৎলসতমবোধনকরম to find ugly استبشع

কুr بشٌع     লসত ugly

কুr بشيٌع    লসত ugly

ক দিয্তম ugliness بشاعٌة   

অলধক কুৎলসত أْبشع   

বর باشق ©ংক্রিম দ(

লভন different بشقة

ابتشكبشك]   ] VIII লমথ্ম বিম to lie

লমথ্মবমল দি liarبّشاٌك   

লমথ্ম lie ابتشٌك  

 আগুন মখমঁিমর মিরহ بشاكيٌر ج بْشكوٌر
শিমকম, fire iron

মতময়মিম towel بشاكيٌر ج بشكيٌر

بِشَمبَشم)[س]  ) বলমর ভমব হওয়ম to feel 

nauseated

IV বলম ভমব করম to nauseate ابشم

অস্ব بشٌم    w সকর disgust

লফতমর কমজ lacework بشماٌر

সফুতমর কমলরগর laceworker بشمرٌي   

মপমষমক লববোধশষ slipper بشمق

উল্ভি দি লববোধশষ (শসম) millet بشنٌة

 গিবোধ দিবোধশ ব্বহময্  بشانيٌق  ج بشنوٌق
রুমমি kerchief under chin

পদ্মফফুি lotus بشنيٌن

بَصبّص،بصيص)[ض]  ) িকিক করম to 

shine

জিন্ত িফুিম ember  بصٌَة   
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D¾¡j shining بصيٌص   

D¾¡j shining بصاٌص   

 ,মমমসমবোধহলব করম بصبص(بصبصة)
কটমক্ষকরম to wag,ogle

بسخٌة )দ  بصخٌة

 ম দিখম to look بصر [س][ن](بْصر)

II ম দিখমবোধনম to make see بّصر

IV ম দিখম to see أبصر

V ম দিখম to see تبّصر

 X ম দিখবোধত সমথ ্হওয়ম to be ableاستبصر

to see

দিশ্ন,vision  أبصر ج بصر   

ম দিখম সম্পলক্ত visual بصرٌي   

অপটক optics بصريات

উপিলব perception بصارةٌ 

দি(লষ্ট দিমন endowed with  بصراٌء ج بصيٌر  

eye sigh

অন্ত্ দি(লষ্ট insight بصائِر ج  بصيرة

 অলধক লনন্ময়ক, সফুক্ষ more أبصٌر

discerning

তথ্ information تبِصرةٌ 

প্রলতফিন reflection تبُصٌر

মিমখ eye بواصٌر ج باصرةٌ

بصقبصق) [ن]   ) থফুথফু মফিম to split

থফুথফু split بصقٌة

থফুথফুর পমত spitton ِمبصقٌة

লপঁয়মজ onion ,bulb بصٌل ج بصلٌة

সীত(কন)bulbous بصلٌي

িফুবোধির সীত মগমডম bulb the hair بصِصلٌة

بصمبْصم) [ن]  ) ছমপ ম দিওয়ম to 

stamp,print

ছমপ imprint بصمات ج بصمٌة

জিন্ত িফুিম embers بصوةٌ

 নমজফুক িম্লবলশষ্ট হওয়ম  to be بّضبَض

with tender skin

بضع]ف)[بضع ) কমটম to cut

IIকত্নকরম to cut up بّضع 
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III োফুমমন to sleep باضع

بضعأ  IV লবলনবোধয়মগকরম to invest capital

 Vকত্নকরম to cut up تبّضع

X ব্বসমকরম to trade استبضع

অঙ্গবোধচ দি amputation بضٌع 

লকছফুসরশংখ্ক some, a few بٌِض

টফুকরম piece بِضٌع ج بضعٌة

সীঅঙ্গবোধ দিশ vulva بصضٌع

পন্ goods بضئٌع ج بضاعٌة

 ব্ববোধচবোধ দির ছফুলড مباضٌع ج ِمبضٌع
dissecting knife

শলরক,partner إبضٌع

 কম্পমনীর অরশংলশ দিমর مصبضون ج مصبضٌع
partner

ব্বসমপক manager مصستبضٌع

হমঁস duck بٌط ج بَطٌة

بطؤ]ن)[بطء ) মন্থরহওয়ম  to be 

slowgoing

II  بطّأ  ম দিলরকরম to slow down

IV লবিলমতকরম to slow down ابطأ 

V মন্থর হওয়ম to be slow تبطّأ

VI  মন্থর হওয়ম to be slow تباطأ

X মন্থরমবোধন করম  to find slow استبطأ

মন্থরতম slowness بصطٌء

 মন্থর slow بطاٌء ج  بطيٌء

অলধক মন্থর more sow أبطأ

ধীর করম slowing down إبطاٌء

মন্থরতম slowness تباطٌؤ    

ব্মটমলর battery بّطارياٌت ج بطارية

লমলষ্ট আিফু sweet potato بطاطا ج  بطاطة

আিফু potatoes بطاطس

بطق )দ بطاقة

بطح]ف)[بْطح ) মফবোধিরমখম to prostrate

 V মমটবোধত টমনটমন হওয়ম to be تبطّح

prostrated

 VII মমটবোধত টমনটমন হওয়ম to be انبتح

prostrated
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 সমতি,উপত্কম أباِطٌح  ج  أبطٌح   
valley, flat,level

 প্রশস  بطحاواٌت ،بطاٌح  ج بطحاٌء   

উপত্কম basin-shaped(wide) valley

 প্রশস পমলন প্রবমহ بطائٌح ج بطيحٌة   
basin-shaped(wide) valley ,stream

সমতি  flat  مصنبطٌح  

তরমফুজ water melon بِطيخ ج َبطيخٌة

বন্ হওয়ম to be wild بِطر [س](بَطر)

IV বন্ করম to make reckless أبطر

 িপিতম, দিমম্ভীকতম  بطٌر   
wantonness,arrogance

ফফুলত্বমজ play-boy أباطرةٌ     

 মপ্র্ম(নগরী- aŸsmcÖvß) البطراء

Petra,Jordan

بطش)[ن][ض] بْطش  ) লহরশংসতমর সমবোধথ 

আোমত করম to attack with violence

শলক্ত strength    بْطٌش

প্রভমব impact بْطشٌة   

টফুকরম slip(paper) بطائٌِق ج بطاقٌة

بطل]ن)[بطْل ) নষ্টহওয়ও  to be invalid

IIনষ্টকরম to foil بطّل

IV বমলতিকরম to hold down ابطل

লমথ্ম falseness بصطٌل   

অিসতম idleness بِطالٌة   

অিস idle      بّطالون ج بّطاٌل

অসত্তম untruth بصطلٌن   

 হতমশম,বমলতিকরর إبطاٌل   
frustration,invalidation

ব(থম futile باطٌل   

লমথ্মবম দিী liar مصبِطٌل   

ব(থম futil مصبطٌل   

মবকমর unemployed مصتبطِطٌل    

ولة،بطالة)   َل [ن](بصطص সমহসী হওয়ম to be بصطص

brave

সমহসী brave أبطاٌل ج بطٌل   

সমহসী মলহিম heroineبطلٌة   

সমহসীকতম bravery,heroism      بطالٌة
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بطن] ت)[بطت،بطون ) িফুলকবোধয় থমকম to be

hidden

II ঢমঁকম to cover inside بطّن

بطنأ  IV ঢমঁকম to hide

V মঢঁবোধকবোধনওয়ম to be line تبطّن

X লনলবষ্টহওয়ম  to penetrate استبطن

ٌن ج بطٌن ٌن ،بصطص মপট belly أبطص

মপটসমনীয় abdominl بطنٌي

ভভূলড দিমস paunçhy بِطٌن

অলতবোধভমজন overeating بِْطَنٌة

 মোর(D‡Ui)ج بِطاَنٌة إبِطَنة

 ,লভতবোধরর ল দিক بطائٌن ج بطانٌة

প্রমন্ত(‡cvkvK) inner side,lining

 ,ভভূলড দিমস, মমরশংশি بِطاٌن ج بطيٌن، ِمبطان

মমমটম paunchy,fat,corpulent

হৃ দি بصطيٌن wc‡Ði মকমঠর ventricle of the 

heart

 কমি بطاطيٌن ،بطانياٌت ج بطانيٌة
blanket,cover

অভ্ন্তর interior بواِطٌن ج باِطٌن   

আভ্ন্তরীর internal باطنٌي   

মপবোধটর অসফুখ gastric ailment َمبطون   

 II ভলত্ত ্করম, মফুলড ম দিওয়ম to [ بّطن [بطن]

full,line

জগ jug بواطٌي،بواٍط  ج  باطيٌة

উপবোধি পডম, উ بَظ [ن] (بّظ) rসমলরr হওয়ম 
to spout,gush out

সীবোধযরনমঙ্গ clitoris بظوٌر  ج. بظٌر

ছময়মমফুলত ্bogeyبغابٌع ج بصعبع

بعث] ف)[بعث )পমঠমন to send

 VII প্রলরতহওয়ম to be sent انبعث

VIII পমঠমন to send ابتعث

 মপ্ররন করর, প্রলতলনলধ sending  بعٌث

out

 প্রলতলনলধ, অলভযমর بعثاٌت ج بعثٌة
delegation, exposition, mission

 ,মপ্ররন করর, কমরন ج مبعٌث مباعٌث

অগময়ন,বোধজবোধগ ওঠম sending,awakening

প্রবোধরম দিনম, KviY بواِعٌث ج باعٌث

incentive,cause
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মপ্রলরত dispatched معبوٌث

نبعٌث উ مص rস,সভূত source

بعثربعثرة)   ) ছলডবোধয় ম দিওয়ম to scatter

II ছলডবোধয় ম দিওয়ম to scatter تبعثر 

ছডমবোধনম,লবস(ত scattered   مصبعثٌر

بعج] ف) [بعج ) মিরম to split

VII মফবোধটযমওয়ম  to get battared انبعج

খমঁিকমটম notched مصْنبِعج

بِعد]س)[بعد )  দিভূবোধরযমওয়ম to be distant

II সলডবোধয় ম দিওয়ম to removeبّعد

III  দিভূবোধররমখম to cause separation باعد

IV সডমবোধনম to remove ابعد

V  দিভূরবত্শী হওয়ম to be separated تباعد

VIII m‡i hvIqv to go away ابتعد

X সরমন to single out استبعد

~̀ieZ©xZv, মমবোধপর মমতম remoteness, 

dimension

 ,পবোধর, তমরপর, তমরপর then َبعدص

afterward, after that

 পর, অলধকন্তু, এরপর, পরবত্ত্শীবোধত َبْعدَ
after, besides,moreover

 ,তমরপর, পবোধর, ZZKvi‡Y then بْعدَئٍِذ

after, thereafter, thereupon

ٌد،بصَعداٌء ج بعيٌد  ,দিভূর, ~̀ieZ©x بِعاٌد،بصعداٌن،بصعص

অবোধনক দিভূর distant, faraway, remote, 

far

 ,একটফু পর,অলতশীঘ shortly after َبعِيدَ

soon after

অলধক ~̀ieZ©x more distant أباِعٌد ج أبعٌد

 ম দিশ সম্পলত্তcountry أبعاديات ج أبعاديٌة

estate

লনব্মসন banishment تبِعيٌد

 উন্মত্ততম, লবরহ, লবলচনতম مصباعدةٌ
alienation, eatrangment

অপসমরন removal إبعاٌد

 cvi¯úwiK লবলচনতম, অন্ত্ দিভূরত تباعصٌد
mutual extrangement

)বলহষ مصبعٌد ত deprted

অসম্ভমব্ unlikely مصستبعٌد
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পশুর লবষম dung بعٌر

 উঠ بعاريٌن،أباِعٌر،بصعراٌن،أبِعرةٌ  ج  َبعيٌر
camel

লছটমন to sactter بعزَق

 অপিয়ী squander مصبعزٌق

بعض]ف)[بعض ) লবভক্তকরম, 
মশমকমমরমন to divide

II লবভক্তকরম to devide into parts بّعض

V লবভক্তহওয়ম to be devided تبّعض

 ,অরশংশ, লকছফু, সমমমন্ part, some بعٌض

portion, a few

   تبعيٌض  মশম mosquitoes بعوٌض  

লবভলক্ত partition

মব society্ بعكوكٌة  

)প্রমক بعٌل লতক পমলনর গমছ plant 

watered by rain only

স্বমমী husband بعٌل

সী wife بعلٌة

শুকনম ভফুলম, unirrigated land بعاٌي

بغت ]ف)[بغت ) হঠমৎ এবোধস পডম to come 

unexpectedly

 III আকলস্মক আসম to come باغت
unexpectedly

 VII লবষ্মিয়মলবভভূত ভমবোধব মনওয়ম to انبغت

be taken by surprise

ٌّ আশয্জনক surprising بغتّة

باغتٌة     AvKw®§K আগমন sudden مص

arrival

মছমট পমখী ج بصغٌث بِغثاٌن

بوغادةٌ  )দ بغادةٌ

II স দিবোধম্ভ িিম to swaggerتبغددَ [ببغد] 

বমগ দিম দি Bagdad بغداد  

 বমগ দিম দি বমলস natives بغداددةٌ ج بغدادٌي  

of Bagdad

بَغشبْغش) [ف]   ) গুলড গুলড ব(লষ্ট হওয়ম 
to rain light

 হমিকম ব(লষ্ট light rain shower بغڜة   

بقشة )দ  بغشة

بغض] س][ك)[بغض،بغاضة ) ো(লরত হওয়ম
to be hated
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بَغض]ف ] ো(রমকরম to hate

II ো(লরতকরম  to make hateful بّغض

III ো(রমকরম to hate باغض

فبغضأ  IV  ো(নমকরম to hate

VI ci¯úi N„Yv করম to hate each تباغض

other

N„Yv hate

N„wYZ hateful بِغٌض 

cvi¯úwiK N„Yv mutual hatred   تباعصٌض

ো(লনত hateful مصبغوٌض 

N„Yvকমরী hater مصبِغضون ج مصبغٌض 

 খচ্চর,বোধগময়মর মিমক بغاٌل،أبغٌل ج بغٌل
mule

 মলহিম খচ্চর female      بغلٌت ج بغلٌة   

mule

 খচ্চর ্রিমইভমর mule بْغلٌت ج بغلٌة  

driver

بغضاَء،بِغضة:بصغٌض   

بغى]ض)[بغاء،بغية ) িমওয়ম to seek

ينبغى/انبغى by VII উলিতহওয়ম/ উলিত it 
is desirable

VIII িমওয়ম  to seek افتغى

 ,আগমসন, অলবিমর transgration بغٌي

injustice

মবশ্ম whore,  prostitute بغايا ج بِغٌي

ইচম wish بغيٌة

باٌغ  ج. مبغًى মবশ্মিয় bro tel مص

আক مصباٍغ vঙ্খমসমভূহ wishes, desires

ইচম desire إبتِغاٌء

 উবোধদ্দবোধশ্ for the purpose of إبتِغاَء 

(preposition)

 ,অলভিমস, প্রত্মলশত desired مصبتغًى

aspiration

ছমরবোধপমকম بّقون ج  بَقٌة

بَقبًق) [ن]   ) প্রিফুর পলরমমবোধন লনগ্ত করম  
to give in abundance

অলতভমষী grarrulous بقاٌق

গডগডম করম to gurgle بْقَبَق

বমিমি grrraulous بْقَباٌق
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মফমষম bister skin بْقَبقوقٌة

বমলন্ডি bundle بصَقٌج ج بْقجٌة

পমস্বোধি (িতম লববোধশষ) parsleyبْقدونس

بقربْقر) [ن]  ) লিডম to split

IV লিডম to split أبقَر

গরু cow بقراٌت ج بقرةٌ

গবমল দি পশু bovine ràce أبقاٌر  ج   بقٌر

গবমল দি পশু bovine ,cattle بَقرٌي

রমখমি বমিক cow boy بّقاٌر بّقارةٌ ج

সবফুজ উল্ভি দি লববোধশষ boxwood,box بقٌس

লবসফু بقشمات ট biscuit

II  দিমগ, ররশংকরম  to stain [بقع] بقع 

V রলঙ্গন হওয়ম to become stained تَبّقَع

দিমগ stain  بِقاٌع،بصقٌع  ج. بثعٌة

মসয়মনম কুকুর sly dog بواقٌِع ج باقِعٌة

অঙফু بقل [ن] (بْقل) র হওয়ম to sprout

)সবলজ, ত أبقاٌل ،بقوٌل ج  بقلٌة ন, উল্ভি দি 
herbs, herbaceous plants

মফুল দি grocer بّقاٌل بقّالٌة ج

মফুল দির ব্বসম grocery business بِقالة

بقى]س)[بقاء ) থমকম to remain

II بقّى মফবোধিরমখম to leave

بقىأ  IV রমখম to retain

V থমকম to remain تبقّى

X রমখম to make stay استبقى

অবলশষ্টমরশংশ remnant بقايا ج بقيٌة

অবলশষ্ট remaining بقاٌء

অলধক সময়ী more lasting أبقى

 ,িিমমন, সরশংরক্ষর continuation إبقاٌء

maintanance

িিমমন continuation استبقاء

 ,অবসমনরত, অবলশষ্ট staying باٍق

remaining

পলরলশষ্ট remnant مصتبٍق

II Acev` ম দিওয়ম to blame [بكت]

অপবম দি blame تبكيت   
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بكر]ن)[بكور ) প্রতফু্বোধষ উঠম to get up 

early

II আবোধগআবোধগ করম to do early بّكر

III আবোধগ যমওয়ম to be ahead باكر

ٌر অলবয়সী উঠ young ج   بْكٌر بصكراب،أبكص

camel

বয়(বোধজষ্ eldest أبكٌر ج  بِكٌر

প্রথম Rb¥MÖnYKvj first born بِكِرٌي

মজষ্মলধকমর primogeniture بِكريٌة

িরকম,নমটমই reel,pulley بَكرات ج بك

এক সমবোধথ all togatherبكرة

 প্রতফু্বোধষ early in the بصكٌر ج بصكرةٌ 

morning

 আবোধগ আসম,অগভমবোধগ coming early بكيٌر

আগমম erliness بصكصور

কুমমরীত virginity بكارةٌ

পফুলি pulley بّكارةٌ

 মজষ্মলধকমর بكوريٌة، بصكصورةٌ
primogeniture

 ,প্রমথলমক, শুরু  initial بواكيٌر ج باكورةٌ

begaining

 প্রতফু্বোধষ শয্মত্মগ KviY rising أبكٌر

earlier

অকমিপ্কে precocious ِمْبكاٌر

 আলবষমর, নতভূনত إبتكارات ج إبتِكاٌر
innovation,novelt

আগমম early باِكٌر

প্রথম ফি first produce بواِكٌر ج باِكرةٌ

তমডমতমলড করর doing early مصبِكٌر

প্রতফু্বোধষ eàrly in the morning مصنِكًرا

ততরীকমরক creator مصبتِكٌر

মকটিী,kettle بكارٌج  ج  بكرٌج

بقسمات )দ  بكسماط،بكسماد 

بكل] ن)[كل ) লমলিবোধয় মফিম to mix

 VIII প্রথবোধম আসম to be the first to تبّكر

come

بكل] ن)[نكل ) লমলিবোধয় মফিম to mix

II আরশংটমিমগমন to buckle بّكل

কডমমছ codfish بكله
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 ব্বোধিির লডগী bachelor بكلوريوس

degree

بكمبَكامة،بَكم)[ك] [س]   ) লনব্মক হওয়ম to 

be dumb

বমকশলক্তহীনতম dumpness بكٌم

মবমবম dump بصْكٌم ج بكماٌء م أبكٌم

بكى]ض)[بُكاء ) ংক্রিননকরম to cry

II কম بّكى u  দিমন to make cry

IV  কমu أبكى  দিমন to make cry

X কমu استنكى  দিমন to make tears

কমঁ দিফুবোধন tearful بّكاٌء

 ভমডম করম কমঁ দিফুনী, hired ج  باكيٌة بواٍك

mourner

কমনমরত weeping,crying بكاةٌ ج باٍك

بٍك بٍك ،مص  ,কমনমভমরমংক্রিমন্ত tearful مص

weeping

,নম,অলধকন্তু,তবোধব,তথমলপ nay, rather بل

eve, but,yet

بَل]ض][ن)[بّل ) লভজমন. to moisten

আদহওয়ম  to be moist تبلّل

بّلأ   IV আবোধরমগ্িমভকরম to recover

লভজমন moistening بٌل

প بٌِل y নি্মভ,উদমর recovery

আদতম moisture بِلّة

আদতম,লভজম moisture,moist بلٌل

VvÐv বমতমস cold wind بليٌل

পফুনরুদমর recovery إبلٌل

আদতম moistness تبلُل

بلوٌل بلٌّل، مص بتّل ، مص লভজম moist مص

জীর্,পফুরমতন old, decaying بلٌي

সমফুদতীর beach بلج

সমরস stork بلرج

بلط )দ بلط

গডগডম করম to gurgle بلبط

بْلبل)بلبلة )  দিফু(লশন্তময়বোধফিম to make 

uneasy

II  দিফুলশন্তমগ تبلبل ª̄ Í হওয়ম  to be anxious

দিফু(লশন্তম,অস্বলস anxiety  بلبٌِل ج بلبلٌة
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দিফু(লশন্তম, অস্বলস anxiety  بلباٌل

আশরশংঙ্খম apprehensions, anxiety بلبٌِل

লদধম confusions تبلبصٌل

بلج]س][ن)[بلوج،بلج ) উ্ভিমলসতহওয়ম to 

be happy

بلجأ  IV উজিহওয়ম to shine

V উ্ভিমলসতহওয়ম to shine تبلّج

VII উ্ভিমলসত হওয়ম to shine انبلج

উজি bright أبلٌج   

মখজফুর dates (بلحون ج بلحٌة)بلٌح

بله]س)[بله،بلهة ) মবমকম হওয়ম to be 

stupid

II بلٌد ধমতস করম to acclimatize

V ধমতস হওয়আ to be acclimatize تبلّد

 VI মবমকমরভমনকরম to pretend تباله

foolishness

X কমউবোধকবোধবমকম মবোধনকরম to deem استبله

stupid

মবমকমলম stupidity بلهٌة ،بلٌه

নম বিম not to mention بْلَه

মবমকম stupid أبلٌه

প্রিফুর abundance بصلهنِيٌة

ببهلوان )দ بهوان

بلبلء،بلو)[بلي،بلو] [ن]  ) মিষ্টম করম to try

III যত করম to care بالى 

 IV মিষ্টম করম, পরীক্ষম করম to أبلى

test,try

 পরখ করম,পরীক্ষম করম to try,put استبل

to test

পিন, পতন, decay, rottenness بلًى

পফুরমতন,জীর্  old بلٌي

লবপ দি, পরীক্ষম trial, distress بليا ج بلٌي

পরীক্ষম,  দিফুবোধয্মগ trial, distress بلٌء

 পরীক্ষম,  দিফুবোধয্মগ بِْلَوةٌ ،بْلَوى، بليا  ج  بلَيٌة
trial, distress

লববোধবিনম considerationمصبالةٌ

পরীক্ষম,  দিফুবোধয্মগ trial, distress إبتِلٌء

পফুরমতন, জীর্ old, worn باٍل

mindful (ب) মনবোধযমগী مصباٍل
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بتٍل suffering (ب)মভমগম مص

II  দিমনম বমঁধম to crystalize [بلور] تبْلَوَر

 সটক,  দিমনম বমধমন بلورات ج  بلوٌر
crystal

َرات  رةٌ   بِلّوص  সটক,  দিমনম বমধমন ج  بِلّوص
crystal

স্বচ crystalline بلُورٌي

رات ج بلّورّيٌة মিন lense بلّوص

بْلوٌر স্বচ, সরশংরলক্ষত candied مص

বমউজ blouse بلوزات  ج  بلوزةٌ، بلوز

 ,হ্মঁ, লনশয়, অবশ্ই yes, certainly بلى

surely, indeed

জীর্ old بلٌِي

লবলিয়ন billion بليين ج بليون

V  দিত্তক মনওয়ম to adopt [ بن] تبّنى

মছবোধি son بنوَن ،أبنآٌء  ج  إبٌن

মমবোধয় daughter بناٌت،بنٌت  ج  إبنٌة 

!মছমট মছবোধি আমমর بصَنَي

পফুতত sonship بصنصوةٌ

পফুবোধতমলিত Of the son بنِوٌي

দিত্তক গহন adoption  تَبٍن

কলফ coffee بصٌن

কলফর ররশং coffee colored بّنٌي

আঙ্গফুি(অগভমগ)finger tips بناٌن

টবোধমবোধটম tomato بنادورةٌ

بن )দ بنت

 II অজমন করম to [بنج] بّنج

anaesthetize, dope

ঔষধ লববোধশষ(অজমন) narcotic بنج

বীট গমছ red beet بنجٌر

অনফুবোধচ দি paragraph, clause بنود ج بنٌد

সমফুদ বনর sea port بنادر ج بندر

قٌة ْندص قات ج بص ْندص  ব(ক্ষ লববোধশষ(লহজি) بنادٌق، بص

hazel tree

قٌة ْندص লহজি ফি, বফুবোধিট بص

قَيٌة ْندص বনফুক, রমইবোধফি gun, rifle بنادٌق ج بص

জমরজ bastàrd بناديٌق ج بنادقانٌي

টবোধমবোধটম tomatoes بندورةٌ
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ম দিমিক pendulum بندول

পতমকম flag, banner بناِدٌر ج بْنديرة

গমস glass بّنوٌر

মবমলড্রশং সফু بنسيونات ج بنسيوٌن ি boarding

house

কলনষ আঙ্গফুি ring finger بناِصٌر ج بِنِصٌر

   সভূিক(সক মমবোধক্ট) point بنوط ج بصنٌط

মউজমর pant্ بْنطلونات  ج  بْنطلون

বমরশংিমবোধ দিশ. Bengal البنغال

মবগুনী violet بنْفسجٌة

মবগুনীরমত violetish بنْفسجٌي

 অলতবোধবগুনী ultra وراء،فوق البنْفسجٌي

violet

নীিকমন্তমলন,নীিম amethyst بْنَفٌش

জমমম লববোধশষ gusset  بنقٌة ،بنيقٌة

মভূি core,best part بنصك

অসহময়,আটবোধকপডম stranded مصبّنٌك

লবিক্ষন,বোধসয়মনম shrewd,sly مصحَنك،مصبّنك

بن )দبنوى،بنوة

بنى]ض)[بناء،بنيان ) ততরীকরম to make

V পমিকপফুত to adopt as son تبنّى

VIII বমনমন to build ابتنى

 গঠনসরশংংক্রিমন্ত, গঠনগত بنائٌي
constructional,bulding

، بِنَيٌة গঠন بِنًى ،بصنًى ج  بصنَيةص

ততরীকমরক builder  َبّنآٌء  َبّنآؤوَن ج

 ততরীকরর, লনম্মন بناٌء،بصنياٌن،بِنايٌة
building

بنًى ইমমরত, লনম্মন building َمباٍن ج مص

بن )দ تبٍن

   প্রস্তুতকমরক builder بناةٌ ج باٍن

ততরী, গডম, প্রস্তুত built َمبنٌي

বমথটব bathtub بنيو

بهتبهت)[س][ض]  ) হতবমক হওয়ম to be 

ashtonished

 III. অপবম দি ম দিওয়ম,  to slander,to باهت

come unexpectdly

IV অবমক করম to astonis ابهت
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بهت ]ض][س)[بهت ) হতবমক হওয়ম to be

ashtonished

লমথ্ম false  بصهتاٌن ج بصهٌت

 ,জটিতম, লবস্ময় perplexity بْهتٌة

amazement

 মমন, লববন ্pale باِهٌت

লবলস্মত, লবহি perplexed َمبهصوٌت

بِهجبهَج)[س]  ) খফুশী হওয়ম(ب) to be 

happy

IV খফুশী করম to make happy أبهج

 to be happy (ب)VIII খফুশী হওয়ম ابتهج

 লবশমিতম,আনন    بهجٌة   
magnificence,joy

 আহমল দিত, লবশমি بهيٌج ،بِهٌج  
magmificent, joyous

খফুশীর মভূহুত ্a moment of joy َمبهجٌة

খফুশী,আনন joys,delights َمباهٌج

খফুশী,আনন joys,delights إبتهاٌج

আনন দিময়ক, িম مصبِهٌج rকমর 
pleasant,charming

আনলনত,খফুশী happy,glad مصبتِهٌج

 অপমমন করম to insult بْهدَل

II অপমমন করম to insult تبْهدل

 অপমমন, অপব্বহমর insult,abuse بْهدلٌة

 অপমমনীত,অত্মিমলরত مصبْهدٌل
maltreated,oppressed

 III. অপবম দিবোধ দিওয়ম,  to slander,to باهت

come unexpectdly

IV অবমককরম to astonish ابهت

بهر]ف)[بهر ) উজি হওয়ম to be shine

IV ধমঁধমঁিমগমবোধনম to glitter ابهر

VII ধমঁধমঁিমগম to be dazzled انبهر

VIII জমলহরকরম to flaunt ابتهر

deception(ب) প্রতমরনম  بهٌر

কষ্টকর লনশ্বমস difficult breathing بصهٌر

ধমনম,সবোধনহ dazzlement بهرةٌ

মকন middle, center(ف) ,মধ্সি بصهرةٌ

অলত মমধমবী more brilliant أبهٌر

রড ধ্বমলন aorta أبهٌر

মলরি spice بهارات ج بهاٌر
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উজ্জ্বি প্র দিশ্নী dazzling display أبتهاٌر

উজ্জ্বি, উ باهٌر rক( ষ্ট dazzling, brilliant

শ্বমসকষ্ট breathless  مبهوٌر

]بهرج[)بهرجة ) সলজতকরম to adorn

II রূপসজমকরম to adornتبهرج

 ,লমথ্ম, নকি, খমরমপ false, fake بهرٌج

bad

 ফমঁকম প্র দিশ্নী, ফমঁপম ধফুমধমম بهرجٌة
emty show

জমঁকমকপভূর্ সমজ,জ্বজ্ববোধি কমপর بهرجان

 িটক দিমর,জমকমি مبهرٌج
showy,inartistic

بهظ] ف)[بهظ ) মবমঝমিমপমন to weigh 
heavily

IV িমপবোধ দিওয়ম to opress ابهظ

ভমডী, heavy, জফুিফুম باهٌظ

তশবমি লববোধশষ kind of lichen بهٌق

بهلبهل)[ف]  ) অলভশমপ ম দিওয়ম to curse

بهل]ف)[بهل  ) অলভশমপবোধ দিওয়ম to curse

V এবোধক অপরবোধক অলভশমপ ম দিওয়ম to تبهّل
curse one another

 VI এবোধকঅপরবোধকঅলভশমপবোধ দিওয়ম to تباهل

curse one another

 VIII অনফুনয়-লবনয়করম to pray ابتهل

humbly

প্রমথ্নম,লমনলত prayer إبتهال

 মফুক্ত,স্বমধীন بصُهٌل ج باِهٌل
free,indipendent

িমষম, মবমকম clown, fool بهاليل ج  بصْهلوٌل

 ব্য়মমলব দি  بْهلَوانات،بْهلوانّيا  ج. بْهلَوان 
acrobat

মমষ sheep  [بهم]

بهمأ  IV অস্পষ্টকরম  to make obscure

V দ্থ্কহওয়ম to be obscure تبهّم

X দ্থ্কহওয়ম to be obscure استبهم

 X দ্থ্ক হওয়ম to be obscure

মমষ, মভঁডম sheep, lamb بهمٌة

কআি jet-black بصهصٌم ج بِهيٌم

পশু, প্রমরী beast, animal بهائٌِم ج بهيمٌة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 84
84

পমশব,পমশলবক animal,bestial بِهيمٌي

পমশলবকতম bestiality بِهيميٌة

বফুডম আঙ্গফুি thumb أباهيٌم ج إبهاٌم 

বড আঙ্গফুি big toe باِهٌم  

অস্পষ্ট, অনকমর obscure, dark مصْبهٌم

استبهم

بها]ن)[بهو ) দীপহওয়ম to be beautiful

প্রলতবোধযমগীতমকরম to vie بهّى

 VI গবোধব্রপ্রলতবোধযমগীতমকরম to تباهى

compete with one another

 হি,বসমর োর hall, drawing أبهاء ج بْهٌو

room

সফুনর, উজি beautiful, brilliant بِهٌي

 অলধক সফুনর more أبهى

beautiful,brilliant

باهاةٌ، تباٍه  ,গব,্ আতপ্রশরশংসম pride مص

boastfulness

   بك )দ بهوات

باء]ن)[بوأ،بوء ) লফবোধর আসম to come 
again

 II সমন ম দিওয়ম to provide بَوأ

accomodation

باَءأ  IV জময়গম কবোধর ম দিওয়ম to provide 

accomodation

V সময়ীহওয়ম  to settel down تبوأ

 ,বমডী, বমসসমন residence بيئات ج بيئٌة

dmicile

গ(হ,বমসসমন dwelling, abode مباءةٌ 

 লসরশংহমসবোধন Av‡ivnY accession to تبوٌء

the throne

 II অধ্মবোধয় ভমগ করম to توَب [توب ]

divide into chapter

 ,দিরজম, মগট door  أبواٌب  ج. بأٌب ،بيباٌن

gate

ধরন, ‡kªYx kind, class بابات ج بابة 

 রক্ষীর অলফস office of بِوابٌة 

gatekeeper

দিরজম, ফটক gate  بوابات ج بوابٌة

 ,লবভমগ, †kªYx লবভমগ division تبويب

classification

মশ্রনীবদ arranged in groups مصبوٌب

নমটমই, টমকু spool, reel بوبينٌة
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بيت )দ بويت

ধমতফু গিমবমর পমত crucible بوتقة

প্মগ plug بوجّبات ج پوجيٌة

باح]ن)[بوح ) প্রকমশপমওয়ম to be 

revealed

IV প্রকমশকরম to disclose أباح

 X প্রকমশকরম to deem استباح

permissible

স্বীকমবোধরমলক্ত উবোধন্মমিন confession, 

disclosure

 cÖk¯Í মখমিম জময়গম wide ,open , بصْوٌح

space   باحةٌ ج باحات  প্রসস, মখমিম 
জময়গম wide ,open space   

 স্বীকমবোধরমলক্ত, উবোধন্মমিন , অনফুমলত إباحة
confession,disclosure

িম্পট licentious إباحٌي

মফুক্তলিন্তম free thinking أباحّيٌة

 দিখি করম, অলধকমর করম  إستِباحٌة
capture, appropriation

بأٌح  অনফুবোধমমল দিত, permitted مص

 ٌ  

َبْوح

باخ]ن)[بوخ ) প্রশলমত হওয়ম to abate

II নষ্টকরম to spoil بّوخ

বমষ্পীভবন eveporation بصواٌخ

নষ্ট করন, ভ্রষ্ট করন soiling تْبويٌخ

নষ্ট হওয়ম spoiled بايٌخ

ধমতফু গিমবমর পমত crucible بودٌق ج بودقٌة

باربْور،بوار) [ن][بور]  )

অক( তকময্ হওয়ম to be unsuccessful

II মফবোধি রমখমবোধনম, অকময্কর করমন toبّور
let lie fallow, make useless

IV নষ্ট করম, ধ্বরশংশ করম to destroy أبار

)পলতত, অিমষক بصوٌر ত fallow, 

uncultivated

সব্নমশ, ধ্বরশংশ perdition, ruin بواٌر

পলতত uncultivated بائٌِر

 লসদ সবলজ লববোধশষ a vegitable بورانٌي

stew

 সক এবোধকনজ stock  بورصات ج بورصٌة

exchange
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লবউগি trumpetبورٌي

লবউগি বম দিক بوروجات ج بوروجٌي

সমমফুলদক ম بوري rস লববোধশষ striped 

mullet

II লবরক্ত ভমব করম to pout بّوز [بوز]

 মফুখবন,সব  أبواز ج بوز

অনকমরমচন, লবরূপ ,sullem تبويزةٌ

بِوز অনকমরমচন, লবরূপ ,sullem مص

আইসলংক্রিম ice cream بوزة ، لوٌز

মনশমজমতীয় পমনীয় beverage بوزةٌ

বমজ পমখী falcon  بيزاٌن،أبواٌز ج باٌز

বমস busبوٌس

باسبْوس) [ن] [بوس]  ) িফুমফু ম দিওয়ম to kiss

বননী, বম corset بوْستو

 ,ডমক, লিঠ post office بوستة،بوسطة

post, mail

باشبٌوش) [ن] [بوڜ]  ) তহতি করম to 

shout to be boisterous

লভড mob أوباش ج بوش

 নি খমগরম Reed بوص

ইল্ inch بوصات ج بوصٌة

লসল silk  أبواص ج بوٌص

কম্পমস compass  بوُصلٌة

মনশম পমনীয় লববোধশষ beverage بوطٌة 

 গভীরতম লনর্য় করন أبواع  ج  باع
fathom

অবমক করম to surprise بّوغ [بوغ]

কচবোধপর মখমি shell of totoise باغٌة

মপমতমআশ্রয়, প্ররমিী بواغيٌز ج بوغاٌز

বমর bar بوفيٌة

بّوقتبِويق) ) II হর্ বমজমন to blow 

trumpet

বম দিক بواٌق

 ফফুবোধির মতমডম bundle باقٌة

দিফুবোধয্মগ,  দিফুভ্মগ্ misfortune  بوائٌق ج بائقٌة

 হমতিহীন মনরকম handlelessبوقاٌل

vessel

باَلبول)[ن]  )মফুত ত্মগ করম to urinate
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IV মফুত বধ্ক to be diuretic أبال

V প্রসমব করম to urinate تبّول

 X মফুত ত্মগ করমন to make استبال

urinate

মফুত urine أبوال ج َبْوٌل

মফুতসম্পলক্ত urinary بْولٌي

প্রক্ষমিন কক্ষ public lavatory بوالٌة

মফুতধমরবোধনর পমত urinal مباِوٌل ج مبَولٌة

 ,অবসম, মন, মনবোধযমগ state, mind باٌل

heart 

স্মম্প stamp بصوٌل

লতলম whale باٌل

দ( বর্ংক্রিম بالة

সীি steelبولٌد

بوليسة )দ بولصة

পফুলিk police بوليس

 বীমম পলিলস policy بوليصة ،بوليسة

insrance

)أبواٌم ج بوَمٌة (بوٌم  মপঁিম owl

লবরমমকমি, মধ্বত্শী interval َبوٌن

বীন গমছ bean tree باٌن

মযরনসহবমস co باهٌ

بات]ض)[بيت ) রমলত যমপন করম to 

spend night

 II রমবোধত সম্পন করম to brood by بيَت
night

باتأ   IV রমবোধতর জন্ রমখম to put up for 
night

باض] ض)[بيض  ) ডিমপওডও to lay eggs

eggs

II সম দিম ররশং করম to make white بّيض

V সম দিম ররশং করম to make white  تبّيض

X সম দিম হওয়ম to become white استبباض

লডম eggs بصيوٌض ج بيٌض

 লডম, অন্ডবোধকমষ eggs بيضات ج بيضٌة

,testicle

)লডমমক بيضاوٌي، بيضوٌي،بيضٌي লত oval

মছমট লডম small بوتضات ج بصَويضة،بصَيْيضٌة

egg
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সম দিম, সফুভ্র whiteness  بياضات ج بياٌض

লডমপমডম laying(egg) بصيصٌض ج َبيصْوٌض

সম দিম white  بيٌض ج َبيضاٌء  م. أبيٌض

অলবকি নকি fair copy تبييضٌة

লডমপমডম laying بوائٌِض ج  بائٌِض

 পলরষমর কম্শী مصبيضون ج مصبيٌض
whitewasher

অলবকি নকি fair copy مصبيضٌة

 পশুলিলকrসম লবজমন vetenary بيطٌر

science

  পশুলিলকrসক بياِطرةٌ  ج. بيطاٌر
vatenarian

পশুলিলকrসম লবষয়ক vatenary بيطرٌي

 পশুলিলকrসম লবজমন vetenary بيطرةٌ

science

باع]ض)[بيع ) লবংক্রিয়করম to sell

III িফুলক্তকরম to make a contact بايع

باعأ  IV লবংক্রিবোধয়রপ্রসমববোধ দিওয়ম to offer for

sale

VI মকনম to agree offer for sale ابتاع

VII লবলংক্রিহবোধয়যমওয়ম  to be sold انباع

VIII খলর দিকরম to purchase ابتياع

লবংক্রিয় sale بيوعات،بيوٌع  ج  بيٌع 

 িফুলক্ত, লবলনময় بيعةص 
agreement,arrangement

লবংক্রিয়কমরী salesman بياٌع

লবংক্রিয় sales َمبيعات ج َمبيٌع

بايعٌة بايعات ج مص  িফুলক্তর লসদমন্ত مص
conclusion of contact

ংক্রিয় purchage إبتيلع

লবংক্রিয়কমরী saler باعٌة ج بائٌع

মলহিম লবংক্রিয়কমরী saleswoman بائعٌة

লবলংক্রিত sold  .مصباع،َمبيع

ংক্রিয়কমরী buyer مصبتاٌع

িমি্ church بيٌع ،بيعات ج بيعة

কম্পমস compass بيكار

বি ballبيٌل

بول )দ بيلة
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মমবোধব্ি marble بيليات ج بيليٌة

بان] ض)[بين،بيان،تبيان ) প্রকমশহওয়ম to 

come out

II প্রকমশকরম to make evident بيَن

III পলরত্মগকরম to go away باين(مباينة)

بانأ  IV স্পষ্টকরম to explain

 VI পরষ্পরলববোধরমধীহওয়ম to be تباين
different

X স্পষ্ট হওয়ম to be evident استنان

 ,প(থকীকরর, ভমগকরর separation بيٌن 

divission

মবোধধ্ between, amongst بيَن

)বর্ংক্রিম দ مابين

যখন, মযবোধহতফু while, whereas بينما ،بينا

পলরষমর, স্পষ্ট clear, plain بِيٌن 

 cwi”QbœZv স্পষ্টতম بيانات ج بياٌن
clearness, obviousness

 ,ব্মখ্মমভূিক, লবস(ত Explanatory بيانٌي

illustrative

স্পষ্ট দি(ষ্টমন্ত clear proof بَينات ج بَينٌة

)অবোধপক্ষমক أْبَيٌن ত পরীক্ষমর clearer

প্র দিশ্ন exposition تبيلٌن

 ,প্রদশ্ন, ব্মখ্ম  exposition إبانٌة ،تْبييٌن 

explanation

পমথ্ক্ difference نباُيٌن

 ,প(থক, প(থককরর different تباينٌي

differing

পলরষমর, স্পষ্ট clear, plain بلئٌِن

মযরতফুক dowry بائَِنٌة

দিভূরত distance  َمبْيوَنٌة

পলরষমর clear مصبيٌن 

 ,লভনরকম, একরম নয় dissimilar مصتبايٌن

unlike

)বর্ংক্রিম দ بيانة،بياٌن 

بكباشّي)দ بينباشّي 

بنتو )দ بينتو

’ت ‘  

অক্ষবোধরর নমম تآٌء
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 ,অলতলরক্ত অক্ষর রুবোধপ লববোধশষ্> - ت
লংক্রিয়মর আবোধগ(preposition, prefixed) ও 

পবোধর (affix) ববোধস এবরশং পলরবরত্নশীি 
augmentative and movent

* সবোধমমধবোধনর অব্য় (partiçle of 

address) রুবোধপ noun এর পবোধর ব্বহৃত 

হয়,পফুরুষ- َت,সী- ِت( أنَت،أنِت (

 অব্য় (particle of oath),শপথ -*ت

মবমধক - تال  Avjøvni শপথ, by Alla

*ভলবষ্ r কমবোধির 2 nd person verb এর 

প্রথবোধম ব্বহৃত হয়- particle of address 

রুবোধপ(َتْفعلص أنَت)।

*ভলবষ্ r কমবোধির verb ওর আবোধগ সী লি্নি

রুবোধপও ব্বহৃত হয় ( تَفَعُل هى    )।

*3rd person imperative verb এ সী-
বমিক লি্নি রুবোধপ ت ব্বহৃত হয় ( لَِتْفَعْل )

*2 nd person imperative verb এর আবোধগ

অব্য় রুবোধপ আবোধস (َفْلَتْفَرحوا )।

*লনরব (quiescent) ت- লংক্রিয়মর মশবোধষ সী 
লি্নি, particle of  female gender (َقاَمْت

),এ মক্ষবোধত এট pronoun ।

*পলরবত্নশীি (movent) ُرّب ثَُم، –   ت   

এর পর যফুক্ত হয়,আবোধ দিশমভূিক ( ،ثَُمَت ُربََت

)।

মতমতিমলম করম to stammer تأتأ

توج )দ  تاج

وأد )দ  تؤدة

(الى)IV লসর  দি(লষ্টবোধত তমকমন أتأر (إتآر)[تأر]
to stare

تور )দ تاؤةٌ

নতফুন, নবীন fresh, new تارةٌ

  ذاك ওএকজন (fem.dem.pron) تاك

(male) [dual nomi. تانَِك; geni.,accu.

[ َتْيَنك

যমজ twin تَوائٌِم  ج   توءمٌة  م   توءٌم ،توأٌم

িম tea تاٌي

বমক িম black tea تاي أحمر  

 মলহিমবোধ দির সফু্ট تاييرات  ج تاييٌر ،تايوٌر

লববোধশষ  ladies suit

تبَتباب،تبب،تّب) [ض]  ) ধ্বরশংশ করম to 

perish
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 X সফুগম হওয়ম, লসর হওয়ম to be استتبَ

stabilized

মস ধ্বরশংস হ'ক may he perish تّبًا له

 স্বমভমলবকতম, লনয়মতমলনকতম إسَتْتباٌب   
regularity, normalcy

تبرتْبر) [ض]  ) ধ্বরশংস করম, নষ্ট করম to 

destroy

 স্ববোধর্র  দিিম, মভূি্বমন ধমতফু gold تبٌِر

nuggets, ore

ধ্বরশংস ruin, destruction تباًر

খফুশলক dandruff تِبِرّيٌة

تبِع]س)[تبع ) অনফুসররকরম to follow

III অনফুসররকরম to follow تابع

تبعأ  IV অনফুসমরীকরম to cause follow

V পশমদমবনকরম to follow تتبََع

 VI পয্ময়ংক্রিবোধমোটম to follow in تتابع

succession

VIII অনফুসররকরম to follow اتَبع

 (ل্)উত্তরমলধকমর, পমরষ্পয تبٌع

succession, dependency

অধীন subordinateness تَبعٌي

 অনফুবত্শী, অনফুসমরী, সরশংযফুক্ত تِباٌع ج تبيٌع
attending, adjunct

 ,অধীনকরর تبعيات ج تبعيٌة

লনভ্রতম,নমগলরকত 
subordination,dependency,citizenshi
p

 পয্ময়ংক্রিবোধম, একএক কবোধর تِباًعا
successively,consecutively

تابهٌة সমধনম,অনফুসরর following,persuit مص

 إتباٌع

মজমর দিমরকরম(ব্মকরর)intensification 

of word

 যফুলক্ত অনফুযময়ী, সমধনম উত্তরমলধকমর تتُبٌع
following argument, succession, 
persuit

 উত্তরমলধকমর succession تتابصٌع

,অনফুসরন إِتباٌع

সমলত, প্রলতপমিন 

 অনফুসরর, ফবোধি تّباٌع ، تبعٌة ج  تابٌِع
following

 মসলবক woman (মলহিম) توابٌِع ج تابِعٌة

attendant

 ,নমগলরকত, জমতীয়তম nationality تابِعيٌَة

citizenship
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تتابٌِع  ধমরমবমলহক, উপযফু্পলর مص
successive, consecutive

ّتبٌع ,অনফুলষত, িলক্ষত, সরশংযফুক্ত observed مص

adhered to

তমমমক tobacco تبوٌغ ج  تِْبٌغ 

تبلتْبل)[ض]  ) ব্য় করম, খরি করম 
consume

 II সহনীয় করম,সফুস্বম দিফু করম, মলরি تّبل

ম দিওয়ম to spice, season

 III সহনীয় করম, সফুস্বম দিফু করম, মলরি تابل

ম দিওয়ম to spice, season

 সহনীয় করম, সফুস্বম দিফু করম, মলরি توبل

ম দিওয়ম to spice, season

মলরি spice توابٌِل  ج  تابٌل

সমিম দি লববোধশষ kind of salad تُبولٌة

পীলডত,  দিফুব্ি sick, weak َمتبصل

تّبل  ,উপযফুক্ত,মস্মযফুক্ত spiced مص

seasoned

লিত painting تبلوات ج تبلوةٌ

)খর,ত تبٌن ন straw

 ,হমিকম হিফু দি বন,্ straw-colored تبنٌي

flaxen

খর. লববোধংক্রিতম straw vendor تّباٌن

খবোধরর গম দিম straw-stack متانبٌِن ج متبن

 এবোধকর পর এক, পয্ময়ংক্রিবোধমتترى [وتر]
successively

تصٌن তমমমক tobacco تص

ব্বসম করম to trade (تجر [ن](تْجر)

III ব্বসম করম to trade تاجر

VIII ব্বসম করম to trade اّتجر

ব্বসম commerce تِجارةٌ   

ব্বসমলয়ক commercial  تِجارٌي  

ব্বসম business َمتاِجٌر ج متجٌر

ব্বসমলয়ক commercial متجرٌي

ব্বসম busines إِتجاٌر

ব্বসময়ী marchant تصّجاٌر ج تاِجٌر

 মফুখমমফুখী, সমমবোধন, লবপলরত in (prep) تصجاَه

front of , opposite, face to face

লনবোধি under,below,beneath (prep) تحَت
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লনবোধি below,beneath (adv) َتحتص

-লনবোধির-, lower,under تحتانٌِي

أتحَفتحف]  ] উপহমর ম দিওয়ম to present

 ,উপবোধঢরকন, পফুরষমর gift ج  تصحفٌة  ٌتصَحف

present

যম দিফুোর museum َمتاِحٌف ج متْحٌف

 টক হওয়ম, নষ্ট হওয়ম ( تّخ،تصخوخ)[ن] َتَخ
to become sourbe fermented

 লবছমনম, মসমফম bed, seat تخوٌت ج تخٌت

মবমড্, মটলবি board, desk تختٌة

 পিম, ক্ষয় করম, মতমতিমন to تختَخ

rot,stutter

تِخمتخم)[س]  ) ব দি হজমী হওয়ম to suffer 

indigestion

IV মবশী খমওয়মবোধনম  to surfeit أتخم 

 VIII ব দি হ দিমী হওয়ম to suffer اّتخم

indigestion

 ব দিহজম, অজীর্ تصخمات ج تصَخمٌة
indigestion, dyspepsia

 অজীর্তময় মভমগম suffering from َمتخوٌم

indigestion  

تَخمتخم)[ض]  ) সীমম লনধ্মরর করম to fix 

limit

 III সীমমর কমছমকমলছ হওয়ম  to be تاخم

adjacent

সীমমনম boarder تخٌم ج تخٌم

تاِخٌم কমছমকমলছ adjacent مص

جٌة ،تدرٌج রঙ্গীন পমখী pheasant تدرص

(বোধকহ নম( ل تدمرى মকহ تْدمصرٌي

No body

মটলবি table ترابيزات ج َتربِيزةٌ 

বমরমনম terrace تِراٌس

 ধভূলিময় হওয়ম to be (ترب)[س] تِرب

dusty

II ধভূলিময় করম to cover with dust تّرب

III সঙ্গী হওয়ম to be mate تارب

برَتترَ   V ধভূলিময় হওয়ম to be dusty 

 সমসমমলয়ক أترٌب ج  تِرٌب
contemporary

ধভূলিময় dusty تِرٌب

,ধভূলি تصرب  ج تصربٌة
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কবর, মমট, grave dust, earth

 ,কবর খননকমরী تصربَِيٌة  ج  تصربٌِي
ggravdigger

 মমট,ধভূলি تِرباٌن ،أتِربٌة ج  تراٌب
earth,dust

 ,মমটর মত, ধভূিমর মত dusty تصرابٌي

atthlike, earthy

লসবোধমন cement تصرابٌة

বফুক chest ترائٌِب ج تِرببٌة

 দিফু ্দিশম,  দিমলরদ  ,َمتربٌة    ماتارًب  ج 
misery,poverty

ধভূিমব(ত, dusty مصترٌب

বলফু تربَس  িমগমন to bolt

বলফু ترابيٌص ،ترابٌِس ج تِرباٌس , লছটলকলন 
bolt,latch

মটলবি table تربيزةٌ 

uu ورث )দ  تراث

িফুমলক(কমপর) spangle تِرتٌِر

 to( عن،الى) অনফুবম দি করম  ترجم

translate

অনফুবম দি translation تراجٌم ج ترجمٌة

مان ،تراجيٌم    অনফুবম দিক  تراجمٌة ج  ترجص
translator

অনফুল দিত,translated مصترجيٌم   

تٍرح] س)[ترح )  দিফু(খকরম  to grieve

II تّرح  দিফু(খবোধ দিওয়ম to distress

ْترحأ  IV  দিফু(খবোধ দিওয়ম to distress

V  দিফু(খকরম  to grieve تتّرح

দিফু(খ,  দিফু ্দিশম grief, distress  أتراٌح ج ترٌح

দিরলজ tailor  ترزيٌة ج ترزٌي

মসিমইকরর tailoring ترزيٌة

)বন্ংক্রিম দ تراٌس

 II ঢমি সলজত করম to تترس [ تّرس]

provide with shield

ٌس  ঢমি shield تصروٌس،أتراٌس ج  تصرص

ٌس  ,িমকম, হুইি, িরকম gear ج  تِْرٌس تصرص

cogwheel

মপমতমশ্রয় shipyard ترسخانٌة ،ترسانٌة 

বমরমনম balcony ترسينٌة
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تِرعترع) [س]  ) পলরপভূর ্হওয়ম to 

become full

IV ভরম পভূর্ করম  to fill أترع

 নমিম, খমি تصَرعات،تصرٌع ج  تصرعٌة
canal(water)

ٌل لٌّة،تصرغص   োফুোফু dove,turtledove تصرغص

ترفترف)[س] ) লবিমসী জীবন to live in 

opulence

 IV লবিমসী করম to provide أْترف

luxarious means

V সফুবোধখ থমকম to live in luxury تتّرف

লবিমলসতম luxury َترٌف،تصرفٌة

লবিমলস,luxurious تِرٌف

 লবিমলস জীবনযমপন living مصترٌف

luxurious

ভমররক্ষম করম to strut ترفَل

কিমর মবমন collarbone  تراٍق ج تْرقصَوةٌ

 বম দি ম দিওয়ম, ত্মগ করম to ترك [ن](تْرك)

give up, to let be

ভ্রমলন্ত, অববোধহিম neglect, omission تْرٌك

 উত্তরমলধকমর تِركات  ج. تِركٌة 
legacy,heritage

ব(দম  দিমসী old maid ترائٌِك ج تِركٌة

تاركٌة সমমলয়ক যফুদলবরলত truce مص

উত্তরমলধকমর َمتروكات ج َمتروك

تّركترك]  ] II তফুলক্ করম to turkicize

X তফুলক্ হওয়ম to become a Turk استرك

তফুলক্ জমলত the Turks  .الُتْرك،التراك

তফুলক্ Turkish  تركٌي

তফুলক্ ভমষম Turkish language تركَية    

ْمبيٌط مبيطات ج تصرص রিমম drum্ تصرص

রিমম বম দিক drammer্ تصرصْمبطجٌي  

মনকবোধডতভূি্ lupine    تصْرمصٌس

ْنج أنرنج، أترج )দ تصرص

উলদগ করম to concern تِره[س]

উপহমস mockery تصَرهات ج تصَرهٌة   

মসনম দিি,প্মটফুন platoon تروٌب

নয় nine تِسٌع م تِْسعٌة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 96
96

এক নবমমরশংশ one ninth أتساٌع ج تصسٌع

 উলনশ    تسعة عشر تِسع عشرة  م 
nineteen

নবই ninety تسعون

অবোধ্মবর octobar تسرين الّول

নবোধভমর November تسرين الثاني

علو )দ تعالى ع تع

تِعبتعب)[س] ) কবোধঠমর পলরশ্রম করম, ্মন্ত 

হওয়ম to work hard

IV ্মন্ত করম to trouble أتعب

পলরশ্রম, কষ্ট trouble أتعاٌب ج تعٌب

পলরশ্রমন্ত tired تعبان، تِعٌب

অসফুলবধম, কষ্ট discomfort َمتاعٌب

تِعٌب  কষ্ট দিময়ক, অসফুলবধমজনক مص
troublesome

পলরশ্রমন্ত tired مصتعٌب

মতমতিমন stammer تعتَع

নমডম to stire إّتعتع

تعستَعس)[س][ف]   ) পবোধড যমওয়ম to fàll

 IV অসফুখী করম,ধ্বরশংস করম to mae أتعس

unhappy ,ruin

দিফুলব্পমক misery  تعاسٌة ، تعٌس

 দিফু ্দিশমগস, করুন  تصعساٌء ج تعيٌس ،تعٌس
miserable, unfortunate

تَف]س)[تّف ) থফুথফুবোধফিম to split

II تفّف লছ(বিম to say 'Phew'

নবোধখর ময়িম dirt under fingernail تصّف

আবোধপি apple تصّفاحات ج تّفاحٌة

ব নফুক gun تصفٌك ج تصفكٌة 

تفلتْفل) [ن][ض]  ) থফুথফু মফিম to split

িমিম, থফুথফু split تصفاٌل ج تصفٌل

দিফু্গন ill -smelling  تفٌِل

লপক দিমলন spittoon ِمتفلٌة

 অনফুবোধ্খবোধযমগ্ ( تفوه،تفاهة،تَفه)[س] تفِه
insignificant

 অনফুবোধ্খবোধয়মগ্তম, স্বলতম تصفصوهٌ ،تفٌه
insignificance



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 97
97

 অনফুবোধ্খবোধয়মগ্তম, স্বলতম تقاهٌة
insignificance

অল, সমমমন্ little, trivial تافٌة ، تفٌِه

 সমমমন্ লজলনষ, স্বলতম توافٌِه ج تافِهٌة
triviality, trifle

قوّي )দ تقاوّي

 قلّي)দ تقلية

সফু দিক্ষ Master  تِقن

IV সফু দিক্ষ হওয়ম to know well أتقن

দিক্ষ skillful  تِْقٌن

 ,দি(ঢ়তম, পলরপভূর্তম firmness  تقانٌة

solodity

 অলধক  দি(ঢ়, অলধক পলরপভূর ্more أتقٌن

perfect

পভূর্তম, উ إتقاٌن rকষ্তম perfection

পভূন,্ উ مصتقٌن rকষ ্perfect precise

ভয় করম to fear (  تْقيَتَقى  تْقي)

VIII আ্মহবোধক ভয় করম to fear اَتقى

-মখম দিমভীরু, ধমলম্ক god اتقياٌء ج تقٌي

fearing, pious

 ,মখম দিমভীলত, ধমলম্কতম piety تْقوى ،تصًقى 

godliness

 প দি দিলিত করম, মমতমি করম تكَ [ن](تّك)
to trample down

কমরবননী waist band  تِكٌك ج تَِكٌة

টকটক শব করম (োলড) to tick تكَ

টকটক শব ticking تّكات ج تِّكٌة

 )বর্ংক্রিম দ تكيٌة

প দি দিলিত করম to trample down تْكتَك

গরবোধম ফফুটমন to bubble تْكتِك

টকটক শব করম to tick تْكتَك

টকটক শব ticking تْكتكٌة 

মকরশি tactics تْكتيٌك

আশ্রম monasyery تكايا ج تكيٌة

িমম tall, hill تصلوٌل ،أتلٌل، تِلٌل  ج  تٌل

সফুক পমতিম কমপড tulle تصٌل

কষ্ট, কমঠর্ hardship تلتٌِل

 উত্তরমলধকমবোধর প্রমপ تِلٌد،تالٌِد  ج  تليٌد
inherited
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 IV োমড টমনম to stretch [ أتلع [تلع ]

one’s neck

পমহমড hill, hillside تِلٌع ج تلعٌة

িমম, প্রসমলরত long, stretched تليٌع

ধ্বরশংস হওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম (تلِف [س](تلَف)
to be annihilated

II ধ্বরশংস করম to ruin تلّف

IV ধ্বরশংস করম to destroy أتلف

ধ্বরশংস, ক্ষলত ruin, loss تلٌف

 ,লবনষ্ট, অপ্রবোধয়মজনীয় ruin تْلفان

worthless

মরুভভূলম desert َمتالٌِف  ج  َمْتافٌة،َمتلٌف

ক্ষলতকর harmful ِمْتلٌف

 ধ্বরশংশ, ক্ষলত, আোমত إْتلفات ج  إتلٌف
destruction, damage

ধ্বরশংশপ্রমপ, ক্ষলতগস ruined تالٌِف 

تلٌف ،َمْتلصٌف ধ্বরশংশপ্রমপ, ক্ষলতগস ruined مص

ْتلٌِف ,ধ্বরশংশকমরী, ক্ষলতকর annihilator مص

 দিভূবোধরক্ষনবোধযমবোধগ মপ্ররর করম,  দিভূর  দিশ্বোধর  َتلفَز

মপ্ররর করম to televised

দিভূর দিশ্র যন television set  تِلفاز

মটলিবোধফমন করম to telephone تلفَن

মটলিবোধফমন telephone تِلِفون

لفي )দ تلفاء

 সব্নমম demonstrative تلَك م ذلك

pronoun

 খমঁজকমটম ,أتلم ج تلٌم

َذتلمَذ  ছমত হওয়ম, ছমত করম to take as, 

be pupil

 ,II ছমত হওয়ম, ছমত করম to take as تتلمذ

be pupil

ছমতত apprenticeship تلمذةٌ 

লশক্ষম, জমন learning تلماٌذ

 ,ছমত, প্রলশক্ষরমথ্শী تلِمذةٌ ،تلِمٌذ  ج  تلميٌذ
pupil, trainee

ছমতী female student تِلميذات ج تِلمذةٌ

تلِهتلَه)[س]  ) অবমক হওয়ম to be 

astonished

تلٌَه  ،تالٌِه হতভম at a loss مص

تلتصلو)[ن][تلو]  ) অনফুসরর করম, োটম to 

follow, ensue
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 VI এবোধক অপরবোধক অনফুসরর করম to تال

follow one another

পবোধর, উপবোধর after, upon (prep) تِلَو

পডম, আব(লত করম reading تِلوةٌ

 ,অনফুসরর, পরবত্ত্শীত,পর following تاٍل

later

,ধমরমবমলহক, ংক্রিমমগত successive مصتتتاٍل

consecutive

মকমঠর, লঝ্ী sac تلليٌس ج تليٌس

تَمتمام)[ض]  ) সম্পন হওয়ম to be

II تّمم  পভূর ্করম to complete

IV সম্পন করম to complete أتمّم 

X পভূর ্করম  to be completed استتّم

 সম্পভূর্তম, সম্পভূর্, পভূর্মঙ্গ تماٌم
completeness, whole, full

তমলবজ, মম দিফুলি amulet تمائٌم ج تميمٌة

 অলধক পভূর্,অলধক সম্পভূর্ more أتّمٌ  

complete تْتميٌم পলরপভূরর, সমমলপ,

পলরপভূরক completion, supplement

 ,পলরপভূরর, সমমলপ, completion إْتماٌم

supplement

  মশষ করন, সমমলপ termination استِْتماٌم

)পভূর্, সফুসম্পভূর্, অক تاٌم লতম complete, 

consummate

ইরমনী তমমমক Persian tobacoo تمباٌك

মতমতিমন, লফসলফস করম stammer تمتَم

 মখজফুর,বোধততফুি ج   تمٌر تموٌر،تمرات  .
dates dried,tamarind

 ج   تومْرجٌي،تيماْرجٌي،تموْرجٌي تمْرجيا  

পফুরুষ নমস,্সহকমরী male nurse

 মলহিম নমস্ female تمْرجيات ج تمْرجيٌة

nurse,Practitioner

)বর্ংক্রিম দ تموز

কুলমর crocodile  تماسيٌح ج تِمساٌح

 ছমপ stamp تمغٌة

ধমন rice تصمٌَن

জফুিমই july تمٌُز

َناٌء ج تانٌِئ বমলসনম resident تص

 ইরমলন তমমমক Persian تصنباك،تنبك

tobacco
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খমবোধটম,বোধববোধট short تنابيٌل ج تِنباٌل

স্মম্প stamp تنابٌِر ج تنَبٌر

)স্মম্পক مصتنبٌر    ত stamped

অিস lazy تنابِلٌة ج تنبٌل

সমলময়মনম,িমঁ দিনী sun roof تندةٌ

িফুল্ লববোধশষ a kind of oven  تنانيٌر ج تّنوٍر

সমট্ ladies skirt تنورةٌ   

টন tin plate تنك

টবোধনর লমসী tinsmith تنكجٌي

 ,পমত, কনবোধটনমর pot تنكات ج تنكٌة

container

تاك )দ تانِك

মতমতিমবোধনম to stammer تهتَه

 ,অলভবোধযমগ, সবোধনহ charge تصهٌم ج تصْهمٌة

suspicion

 এখনই, এই মফুহুবোধত ্immediately, at تًوا

once

تأم )দ توأم

সফু দিক্ষ Master تِقن

تقنأ  IV সফু দিক্ষহওয়ম  to know well

ভয়করম to fear تقى

VIII আ্মহবোধক ভয় করম to fear اتَقى

تَم] ض)[تمام ) সম্পন হওয়ম to be

II تّمم পভূর্করম to complete

تمّمأ  IV সম্পন করম to complete

X পভূর্করম  to be completedاستتّم

تاب]ن)[توب ) প্রত্মবত্ন করম to repent

 X তওবমকরবোধতবিম to call on to استتاب

repent

অনফুতমপ, অনফুবোধশমিনম repentance توبٌة 

 অনফুতপ, ক্ষমমশীি repentant تواٌب

অনফুতপ, repentànt تائٌب

    تبل )দ توبل

মমিবোধবরী, মমিবোধবরী গমছ توٌت

Mulberry tree

 II মফুকুট পরমবোধনম, অলভলষক্ত   تَوج [توج]

করম to crown
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V অভলষক্ত হওয়ম to  crowned تتّوج

মফুকুট  تيجان ج تاج   

মফুকুট,মসকমবরর little crown َتتوْيٌج   

অলভবোধষক crowning تْتِويٌج   

)تاح (توح  দ( نيح

 একবমর,বোধকমন সময় تارةٌ
once,sometimes

টরবোধপবোধডম ,torpedo توربيٌد

 টমরবমইন ,োভূর্যন توربينات ج توربيٌن
turbine

টক, লবশ(ঙ্খিম pie,tart تورتات ج  تورتٌة

تاقتوقان،تْوق) [ن] [توق]  ) আকুি আকমঙ্খম
করম,  দিীো্ প্রত্মশম করম long, wish 

yearn

ইচম, আকমঙ্খম longing,desire توَقاٌن

longing (الى) ইচম, আশম تّواٌق

longing (الى) ইচম, আশম تائٌق

সভূক পমতিম কমপড tulle توٌل

কন্ম daughter ( تْوهتاه [ن] [توه]

II কন্ম daughter تَوه

কন্ম daughter ( تْيحتاه [ض] [تيه]

II কন্ম daughter تيَه

تاحتْيح)[ض][تيح]  ) লনধ্মলরত হওয়ম, 
লনলশত হওয়ম to be destined, to be 

granted

 , IV লনধ্মলরত করম, অনফুবোধমম দিন করম أتاح
to destine

,ধমরম, মসমত, প্রবমহ stream تّيارات ج تّياٌر

current

ডমইনমমম, genarator متاٌر

মমমী, maternal aunt تيزٌء

পমঁঠম, Billy goatتصيوس,أتياٌس ج  تيٌس 

মবমকম, উন্মত্ত foolish أتيٌس

 এটম, ঐ, ওটম, এই this, that تِيَك م  ذاَك

(demons pronoun)

তমর, মকবি wire, cable تّيل [تيل]

লিবোধিন linen تيٌل

تامتيم)[ض]  )  দিমবোধস পলরনত করম to 

enslave
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II মমমহমচন করম to enthral تّيم

দিমস হওয়ম,বনী হওয়ম enslaved  مصتّيٌم

تاهتْيه)[ض]  ) হমলরবোধয় যমওয়ম, ববোধখ যমওয়ম,
পমলিবোধয় যমওয়ম, মশষ হওয়ম to get lost, 

perish, astray

 II লবপথগমমী করম, ধ্বরশংস করম to تّيه

mislead

 IV লবপথগমমী করম, ধ্বরশংস করম to أتاَه

mislead

 ,মরুভভূলম, জনহীন, অহরশংকমর desert تيٌه

pride

ভবোফুবোধর, উদত stray,haughty تّياهٌ

ভবোফুবোধর,উদত stray,haughty تّياهٌ

লবভ্রমন্ত, ধমঁধমঁ, লকরশংকত্ব্লবমফুঢ় متاهٌة

 ,ভবোফুবোধর, উদত অমনবোধযমগী stray تائٌِه

haughty,

’ث

বর্মমিমর িতফুথ ্বর ্( ثَا ، ثآٌء  )। বহুবিন َأ

/ أَْثيآٌء -،ثآَءاٌت ْثوآٌء

লদতীয় second । ث ع ثاننيٌة

ثئِبثأَب)[ش]  )  হমই মতমিম to yawn

VI হমই মতমিম to yawn ثائب

পলরশ্রমন্ত,হমই ثصؤباٌء  

ثأرثأر)[ف]  ) প্রলতবোধশমধ মনওয়ম, প্রলতলহরশংসম
করম, রবোধক্তর ব দিিম মনওয়ম (ب) to take 

blood revenge

 IV অবোধন্র প্রলতবোধশমধ মনওয়ম to take أثأر

one’s revenge

 VIII অবোধন্র প্রলতবোধশমধ মনওয়ম to إّثأر

take one’s revenge
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 ,প্রলতবোধশমধ آثار، أثآٌر ،ثأرات ج ثأٌر

প্রলতলহরশংসম revenge

প্রলতলহরশংসমকমরী, প্রলতবোধশমধ গহনকমরী ثأئٌِر
avenger

আঁলিি wart ثآليٌل ج  ثؤلولٌة ،ثؤلوٌل

দিমগ scàrs  ثأى

[ن]ثبتثبات،تصبت) )  দি(ঢ় হওয়ম  to stand 

firm

II বমঁধম to fasten ثّبت

ثبتأ  IV প্রমমনকরম to establish

V প্রমমলনত হওয়ম to asertain تثبّت

 ,X ম দিখমন to show steadfast  দি(ঢ় استثبت

প্রলতলষত, সমহসী, একলনষ firm, 

established

লবশ্বস,  দিমলয়তশীি reliable, credible ثَبٌت

তমলিকম, সভূিী list, index أثبٌت ج ثبٌِت

firmness (على ) দি(ঢ়তম, একলনষতম  ثباٌت

 সমলয়ত, অলবিি, অটিতম ثبوٌت
permanence, steadiness

 অলধক লবশ্বস, অলধক  দি(ঢ় more أثبٌت

reliable, firmer

 দি(ঢ়করর, লনলশত করর  تْثبيٌت
consolidation

সরশংসমপন, প্রত্য়ন, লনলশতকরর إثباٌت

establishment, attestation

 ,হ্মঁ সভূিক, লনশয়তমসভূিক إثباتٌي

confirmatory

পরীক্ষম, লনলশতকরর examination تثبٌُت

লসর,  দি(ঢ় firm, fixed ثابٌِت

লসর নক্ষত fixed star ثوابٌِت ج ثابٌِت

 প্রলতলষত, লনলশত ,প্রমমলনত َمثوٌت
established, proved

ثبرثْبر)[ن]   ) ধ্বরশংস করম, to destroy

 III আগহ ও উ দি্বোধম করম, উ দি্ম ثابر
persevere

ধ্বরশংস, ক্ষলত ruin ثبوٌر

   অধ্মবসময় persistance مصثابرةٌ

ثبط] ن)[ثْبط ) লবিলমতকরম to hold back

 II সলডবোধয় মনওয়ম to prevent ثبّط

 কমপবোধরর ভমঁজ fold of a ،ثصبنٌة ثصبٌن ج  ثِباٌن

garmnent
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)বর্ংক্রিম দ ثيتل

ثَجثّج) [ن]  ) প্রয্মপভমবোধব প্রবমলহত হওয়ম to
flow copiously

 পয্মপ প্রবমলহত ثجَاٌج  

نثخانة،ثصخونة)[ك]  ثخص ) োন হওয়ম to be 

thick

মমমটম করম,  দিফুব্ি করম to weaken أثخن 

 পভূরুত, মমমটম, োনত ثصخونٌة ،ثخانٌة، ثخٌن
thickness

োন, মমমটম thick, dense ثخناٌء ج ثخيٌن

সন(পফু, সী), বমঁট breast أْثداٌء ج ثًدى م ثْدٌي

কমনমলভজম(বোধিমখ) tear-blurred ثٌر

ثربثرب)[ض] ) লননম করম to blame

II wZi¯‹vi করম to censure ثّرب

 ,লননম,  অনফুবোধযমগ, অলভবোধযমগ تْثريٌب

blame, censure

অনথ্ক কথম বিম to chatter ثْرثَر

ময অনথ্ক ববোধি prattler ثْرثاٌر

অনথ্ক কথম chatter, prattle ثْرثرةٌ

 টফুকরম টফুকরম করম to ثرد[ن](ثْرد)

crumble

লভজমন রুটর পমত dish of sopped ثريٌد

bread

পমত dish ِمثريٌد

ثرمثْرم)[ض]  ) আোমত করম( দিমঁত মতমিম) 
to knock ones tooth out

ثِرمثَرم)[س]  )  দিমঁবোধত ফমঁক হওয়ম to have 

gap between teeth

ثِرَيثَرى)[س] [ثِري ،ثرو] )

ধনী হওয়ম to be wealthy

IV সম্প দিশমিী হওয়ম to be rich أثرى

লভজম মমট moist earth ثًرى

 ধরবমন, সম্প দিশমিী أثرياٌء ج ثرٌي 
wealthy

ব(ক্ষবোধরমপন plantations ثرياٌت

ভমগ্, সম্প দি fortune  ثراٌء ، ثروة

 ঝমডবমলত, ঝফুিন্তবমলত ثصرّياٌت ج ثصرّيا
chandelier

ধরী rich مصثٍر

সমপ snake ثبعابيٌن ج ثصعباٌن
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সমবোধপর মত ثصعبانٌي snake like

ম্রিন drain َمثاِعٌب ج مثعٌب

লশয়মি fox ثصعالٌة

লশয়মি fox ثعالٌب ج ثعلٌب

লশয়মবোধির মত foxlike ثعلبٌي

 ,সমমবোধনর  দিমঁত, সমফুদ মপমত ثغوٌر ج ثغٌر

তীর front teeth,port

 ,ভঙ্গ করম, লছন করম, গত্ ثصوغٌر ج  ثصْغرةٌ
সরু পমব্ত্ রমসম breach, rift, cavity

সম দিম ثغاٌم

(সম দিম)adj ثاِغٌم

ثغاثغاء) [ن] [ثغو]  ) ভ্মঁ ভ্মঁ করম, 
ক্ষীরস্ববোধর কথম বিম to bleat

মভঁডমর ডমক bleat ثغاٌء

মভঁডমর ডমক bleating ثاٍغ

 মোমডমর লজবোধনর পশমতভমগ أثفاٌر ج ثفٌر
crupper (saddle)

,তিমলন, পলি অবলশষ্ট, sediment ثصفٌل

ثفنثف)[س] ) কডম পরম to form callous

III সরশংযফুক্ত করম মিসম অব্মহত রমখম ثافن
to pursue

কডম callus ثِفٌن ج ثفِنٌة

)বর্ংক্রিম দ أثفئٌة

وثق )দ ثقٌة

ثقب] ن)[ثفب ) লছদকরম to puncture

II ফফুটমকরম ,জমিমবোধনম to pierce ثقّب

ثقبأ  IV আগুনজমিমবোধনম to kindle

V ফফুটম হওয়ম to be pierce تثقب

VII ফফুটম হওয়ম to be pierce انثقب

লছদ,গত,্puncture ثقٌب

গত ্hole ثقٌب ج ثقبٌة

ود الثقاب ، ثقاٌب  মমবোধসর কমঠ,বোধমস عص
match-stick

লনষম ثصقوٌب

খননকমরী borer َمثاقٌِب ج ِمْثقٌب

আবোধিম জ্বমিমন lighting إثقاٌب

 লছদ হওয়ম, অন্তবোধভ্ দিী,সভূক দি(লষ্ট ثاقٌِب
penetrating,sharp(eyes)
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গত্কমরী borers ثاقباٌت

ثقِف] س)[ثقف ) পমওয়ম

সফু দিক্ষ হওয়ম to be skillful ثقُف [ك](ثقافة)

II মসমজমকরম to make straight ثقّف

III অবোধসর মখিমকরম to fence ثاقف

V লশলক্ষতকরম to be trained تثقّف

)সরশংষ ثقافٌة  ثقافات ج লত,লশক্ষম 
culture,education

)লশক্ষমলবষয়ক, সমরশংষ ثقافٌي    লতক,বফুলদগত
intellectual,cultural

 ,প্রলশক্ষন,লন ্দিশনম,লশক্ষম trainingتثقيٌف  

instruction

 অলসবোধকরশি,তবোধিময়মর মকরশি مصثقفٌة
fencin,sword play

)সরশংষ تثُقٌف লতবমন, লশলক্ষত,পলরশুদ 
cultured,educated

ثقصلتقل،تقالة)[ك]  ) অলধক ওজনহওয়ম to 

be heavy

II ভমরী ক ثقّل ٌরম to make heavy 

IV أثقل  িমপ ম দিওয়ম to burden

 VI মবমঝম হওয়ম to be تثاقل

troublesome

X ভমডী মবোধন করম to find heavy استثقل

,ওজন, গুরুত ,ভমড weight أثقاٌل ج َثقٌل   

heaviness 

 লনষ্প্রভতম,ভমড,লঢিম ثِقٌل
sluggishness,dullness

 মমনফুষ ও জীন the human and الثقلن

the jinn

 অসফুলবধম, সমস্ম ثقلٌة
trouble,inconvenience

 লনষ্প্রভতম, ভমড, লঢিম ثقالٌة
sluggishness, dullness

 ,ভমডী, সমস্মপভূর্ ثصقلٌء،ثِقاٌل ج ثقيٌل 
অসফুনর, অগহনবোধযমগ্

 অলধক ভমডী, অলধক অত্মিমলর أثقٌل
more heavier

 ওজন, ওজবোধনর একক مثاقيٌل ج ِمثقاٌل 
weight

 ,ভমরগস করন, লবরলক্ত burdening ثْثقيٌل

molestation

 ,লনষ্প্রভতম, লঢিম sluggishness تثاقصٌل

dullness
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ثقٌل ثَقٌل ،مص  (ب) ভমডগস, অত্মিমলরত مص

oppressed, burdened

লনষ্প্রভ, লঢিম sluggish, dull مصثثاقٌِل

ثِكلثكل) ) লপ্রয়জন হমরমবোধনম to lose a 

child

 IV সন্তমন হমরম করম  to make lose أثكل

of Child

 স্বজন হরমবোধনমর মশমক mourning ثكٌل

loss of love ones

 সন্তমন লববোধয়মগ ভমরমংক্রিমন্ত ثكلٌن   ثْكلى م
bereaved of a child

 সন্তমন লববোধয়মগ ভমরমংক্রিমন্ত ثواِكٌل ج ثاكلٌة

(সী) bereaved of a child (mother)

ছমউলন, barracks ثصكنات ،ثصكٌن ج ثصْكنٌة

ثَلثلَل)[ن] ) নষ্ট করম,লছবোধড মফিম, 
উ rপমটন করম destroy, overthrough

VII উ انثَل rক্ষমত হওয়ম, অপসমলরত 

হওয়ম to be overthrown

 ,বমলহনী, বম দিক  দিি troops ثلٌل ج ثصلٌّة

band party

ثلبثْلب)[ض]  ) সমমবোধিমিনম করম,  দিফুন্মম 

করম  to criticize

কুrসম,  দিফুন্মম slander, defame ثلٌب

 কমলত,  দিফুব্িতম,  দিফুগ্লত مثالٌِب ج مثلبة
shortcoming, disgrace

 মমনহমলনকর, কিঙময় ثالٌِب
defamatory, salanderous

II লতনগুন করম, লতন বমর করম ثلّث [ثلث]
to triple

)এক-ত أثلٌث ج ثصْلٌث তীয়মরশংশ one_third

লতন three ثلثٌة 

লতন বমর thrice ثلًثا

)প্রশমখম,ত ثلثٌي তীয় গঠন সরশংংক্রিমন্ত 
tertiary

মতর tirteen ثلَث عشرَة  م. ثلثَة عشَر

)ত الثالِثص তীয় the third

)ত ثالًِثا তীয়ত thirdly

¹/60ثالِثٌة  †m‡KÛ ¹/60second

লতশ thirty ثلثون

মঙ্গিবমর Tuesday الثلثاء

লতন বমর three a times مثلٌث ،ثلٌث

লতপক্ষীয়, লত দিিীয় tripartite ثلثٌي
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 লতবোধকমনলমলত লবষয়ক تْثلِيثٌي
trigonometric

লতনগুন threefold مصثلَث

 ثلج  লতবোধকমনলমলত trigonometry المصلَثاٌت

ঠমন্ডমকরম to snow

ثلج ]ن[ثاج

ثلوثلم] ض)[ثلم ) Avbw›`Z nIqv, to be 

delighted

II ঠমন্ডমকরম to freeze ثلّج

ثلجأ  IV সফুখীকরম to delight

V লহমমলয়ত হওয়ম to become icy تثلّج

বরফ, তফুষমর snow, ice ثلوج ثّلٌج

তফুষমরময়, জমমমট বমঁধম ,snowy ثلٌجٌي

অলত ঠমন্ডম, বরফতফুি্ icy ثلِِج

 বরফ লববোধংক্রিতম ice ثّلجون ج ثّلٌج

vendor

 লরল্রেজমবোধরটর, বরবোধফর ثّلجات ج ثّلجٌة

বমক

,refrigerator,icebox

 ,মকমল মসমবোধরজ مثالٌِج ج مثلجٌة

লরল্রেজমবোধরটর, বরবোধফর বমক, cold 

storage, refrigerator, icebox

 বরফ ঢমকম, তফুষমরমব(ত, snow مثلوٌج

covered, iced   

ثلمثلم)[ض]  ) মভমতম করম to blunt

II খমঁজ করম to blunt ثلّم

V মভমতম হওয়ম to become blunt تثلّم 

 VII মভমতম হওয়ম, কিলঙত হওয়ম to انثلم

be defiled

খমঁি, কমটম, ফমটম notch, breach, rift ثلٌم

শ~ন্সমন, ফমঁক gap ثلٌم ج ثلمٌة

মভমঁতম blunt تالٍِم

 মভমঁতম, ধমরশুন্, ভমঙ্গম কন متثلٌِم

blunted

মসখমবোধন there ثَم

 ,অত(পর, সফুতরমরশং, মস কমরবোধন ِمن ثَم

hence ,therefore  ,for that 
reason

 ,তখন, মস কমরবোধন, অলধকন্তু, পরন্তু ثصَم

পফুনরময়, আবমর then, moreover, 

again
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মসখমবোধন there ثمََة

)একট ত ثمأٌم র, োমস, a grass

)বর্ংক্রিম দ أثمد

ثمرثْمر)[ن]  ) ফি ধরম, ফি হওয়ম to 

bear fruit (tree)

 IV ফি ধরম, ফি হওয়ম to bear أثمر

fruit (tree)

x মফুনমফম করম, লবলনবোধয়মগ করম to اسَتْثمر
profit

 ফি, পলরনলত, িমভ أثماٌر،ثِماٌر ج ثمٌر

fruits, result

 ব্বহমর করর, িমভজনক استِْثماٌر

ব্বহমর utilization, profitable use

িমভজনক, ফিবমন fruitful مصثِمٌر

 িমভবমন, মশমষক مصستْثِمرون ج  مصستْثِمر

beneficiary

মমতমি হওয়ম, মনশমগসস ثِمَل[س](ثَمل)  

হওয়ম to be drunk

IV মনশমগসস أْثمَل  করম, মমতমি করম to 

make drunk

মত্ততম, উন্মত্ততম drunkenness ثمٌل

মমতিমবোধমম, মত্ততম drunkenness ثملٌة

মমতমি, উন্মত্ত drunk ثِمٌل

 ,অবলশষ্ট, গম দি, মফনম remnant ثصمالة

scum, foam 

ثمَنثمن]   ]II লহসমব করম, পলরমমপ করআ 
to asses, estimate

 মভূি্, মমন, খরি أثِمنة ، أثمأٌن  ج  ثمٌن
price, value

 ,মভূি্বমন, ব্য়বহুি costly ثميٌن

valuable

অলধক মভূি্বমর, অলধক  দিমমী more .أثمٌن

costly

 প্রম্কেিন, লহসমব, গরনম  .تْثِميٌن
estimation, appraisal

মভূি্মলয়ত বস্তু object of vàlue مثموٌن

মভূি্ময়নকমরী, estimator مصثِمٌن

)পফুরষ مصثمٌَن ত, মভূি্মলয়ত valued

দিমমী, মভূি্বমন  مصثِمٌن

মভূি্মলয়ত বস্তু object of value مصثَمٌن

আট eight ثماٍن م ثمانيٌة
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 আঠমবোধরম ثمانَِي عشرَة  م  ثمانيَة عشر
eighteen

এক অষ্টমমরশংশ one-eight أثماٌن ج ثصْمٌن

আলশ eighty ثمانون

অষ্টম eighth ثاِمنٌة م. ثاِمٌن

আটগুর, অষ্টবোধকমরী eightfold مصثّمٌن

ّنٌة  মোমডমর খফুবোধরর মিমম গুচ ثصنٌن ج ثص
fetlock

َوةٌ পফু( সন male breast ثناٍد ج ثصندص

ثنىثني)[ض] ) ভমঁজ করম to fold

ثنىأ  IV প্রশরশংসম করম to laud

V বমকমহওয়ম to doubled تثنّى

VII ঝফুবোধকপডম to bend انثنى

X বম দিবোধ দিওয়ম to except استثنى

 ,বমঁকমন, োফুবোধর যমওয়ম, লনবমরর ثنٌي

সরশংরক্ষর folding, keeping

ভমঁজ, বমঁক fold, bend أثنأٌء ج ثِنٌي

তখন, মস সময় during (prep) أثناَء

ভমঁজ, bend ثنيٌة

 কত্ন  দিমঁত, সরু রমসম,পমব্ত্ ثنايا ج ثنيٌة
পথ incisor teeth,mountain trail

 ,প্রশরশংসম, প্রশরশংসমত্মক উলক্ত, গুনগমর ثناةٌ

উপিলব, praise, eulogy

দিফুট এক সমবোধথ two at a time  ثصناء،مثنى

তদতবম দিী, dualist ثنِوٌي

তদতনীলত dualism ثنِوَيٌة

প্রশরশংসমপভূর,্ eulogistic ثنائٌي

 ,দিফুই সরশংখ্ক, লদগুর two fold  ثصنائّي

double ثنائيٌة তদতবম দি, dualism

দিফুই two  اثنتاِن م اثنان

বমর twelve اثنتا عشرَة ج اثنا عشر

মসমমবমর Monday يوم الثنين، الثنين

 লদতীয়, পরবতী the second, the الثانِي

next

 লদতীয়ত( লদতীয়তম ثابًِيا ثانَِيًة م
secondly

মসবোধকন্ড second (time) ثواٍن ج ثانَيٌة

 ,মমধ্লমক, মগরর secondary ثانوٌي

minor
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 পফুনরমব(লত্ত, ভমঁজ করর, প্রসরশংশম تثنَِيٌة
repetition,doubling

 বমঁকমন, নমনীয়তম, নরম إنثِناٌء
bending,flexibility

 ,বমঁক, ভমঁজ bend أنثِناَءات ج إنثِناءةٌ

flexure

 ব্লতংক্রিম, বজ্ন, বলহষরর إستْثناٌء
exclusion

ব্লতংক্রিমী exceptional إستناِءٌي

)ভমঁজক َمْثنٌِي ত folded

লদগুর,  দিফুইগুর double مصثّنًى

 ,পলরবত্শীত, পলরত্মগত مصستْثًنى

excluded

ثوى )দ ثوةٌ

)توب،ثوبان(ن[[ ثاب   লফবোধরআসম to return

II প্রলত দিমনবোধ দিওয়ম to reward ثّوب

ثأبأ  IV প্রলত দিমন ম দিওয়ম to repay

 X প্রলত দিমন িমওয়ম to seek استثاب

reward

 ,মপমষমক, কমপড, মবশ ثياٌب،أثواٌب ج َثوٌب

garment, cloth

প্রলতফি, ক্ষলতপভূরর, পভূরষমর ثواٌب

requital, recompense

 ,প্রলতফি, ক্ষলতপভূরর Requital  َمثواٌب

reward

 ,মযসমবোধন বম সমবোধয় আলবভভূ্ত, ধরন مثابٌة

কময় দিম time and place, fashion

 হমইবোধতমিম to (VI ثئب)  تثاءب =  تثاوب 

yawn

ثار] ن) [ثور،ثران ) লববোধদমহকরম to stir

ثارأ  IV উবোধত্তলজতকরম to agitate

X উসকমবোধনম to excite استثار

 ,মপমষমক, কমপর, মবশ ثياٌب،أثواٌب ج َثوٌب

garment, cloth

প্রলতফি, ক্ষলতপভূরর, পভূরষমর ثواٌب

requital, recompense

 প্রলতফি, ক্ষলতপভূরর َمثواٌب

Requital, reward

 ,মযসমবোধন বম সমবোধয় আলবভভূ্ত, ধরন مثابٌة

কময় দিম time and place,fashion

 হমইবোধতমিম to (VI ثئب)  تثاءب =  تثاوب

yawn
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মমরমমলছরঝমঁক swarm [ثول ]   

VII লভডকরম to crowd انثال

ثوى] ض)[ثواء،مْثوى ) বমসকরম to stay

ْثوىأ  IV অবসমনকরম to stay ثِوٌي অডিডি 

ঘর guest room

লন ্দিশক মবমড্ sign postn َثًوى ج ثصوةٌ

 বমসমবমলড, লবশ্রমমসি مثاٍو ج مثًوى
dwelling,place of rest

 লবধবম, পলরত্মক্তম ثِيبات ج ثيٌِب
widow,divorce

লবলভন বন্ ছমগি variety of ثياتٌِل ج ثيتٌل

wild goa

""ج  

 বর্মমিময় 5ম অক্ষর ِجيٌم।

* সী লিবোধঙ্গর লি্নি রুপ ব্বহমর হয় (ج)-

শব পফুরুষ লিবোধঙ্গ পলরবত্রবোধযমগ্ হবোধি।

* কলবতময় ى এর পলরববোধত ্ব্বহমর হয় 

 বফুক, বফুবোধকর মধ্সি جآجئ ج جؤجؤ

জমহমবোধজর অগভমব ,bow,prow,breast 

bone

جأرجؤار،جأر)[ف]  ) লমনলত করম,তীব 

প্রমথ্নম করম to supplicate,prày 

fervently ((الى

ؤاٌر ج جأٌر পশুর ডমক(হমমম) mooing جص

গ্মস gas جازان ج جاٌز

 ,বমবোধজ কথম, শ্রুলতকটফু কথম jazz جاٌز

balls

ٌن ,বনভফুলম, ির, লমলহ কমপড লববোধশষ جاْزوص

lawn

 ,উবোধত্তলজত হওয়ম, প্রকলম্পত  [ف](جأش)

লখিমন, to agitated, convulsed

উবোধত্তজনম, হৃ দিয় temptation, soul جأٌش

জ্মবোধকট, মকমট, coat جاكيتٌة

,কমপ cup جامات ج جاٌم

 ,ভমডম جواِمك ،جامكيات ج جامكيٌة
পমলরশ্রলমক pày

মলহষ buffalo جواميٌس ج جاموٌس

মলহষ গমভী buffàlo cow  جاموسٌة

 প দিময্ম দিম, সমমন, মলহমম [ جاهٌ جوه
rànk,dignity

রমই, শষ্লববোধশষ rye جاوداٌر
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ٌب কুপ well ِجباٌب، اجباٌب ج جص

 িমম মপমষমক جبائٌِب ،جباٌب ،جبٌب  ج جَب

লববোধশষ long outer garments

 মমরিমক أجباٌح،ِجباٌح،أجبٌح  ج  جْبٌح
beehive

جبر]ن)[جبر ) যথমসমবোধন বসমবোধনম  to set

II বসমবোধনম to set broken bone جبّر

 III সহমনফুভফুলতর সমবোধথকরম to treat جابر

with kindness

جبرأ  IV বমধ্করম to force

VII ভমঁঙ্গমরপর মজমরম িমগমন  to be انجبر

repaired

جبُن] ك) [جبن،جبانة ) কমপফুরুষ হওয়ম to 

be a coward

 II পলনর ততরীকরম to cause of جبّن

cowardness

V পলনর বমনমন to curdle تجبّن

কপমি  Forhead جبينججبن]

جبه] ف)[جبه ) মফুবোধখমমফুলখ হওয়ম to meet

II মমমকমলবিম করম to face جابه

جبى] ض) [جباية ) আ দিময়করম to collect

II মসজ দিমকরম to prostrat جبّى

VIII পছনকরম to choose اجتبى

َثجَث] ن)[جّث ) উৎপমটনকরম to uproot

VIII মকবোধটবোধফিম to tear out اجتّث

جحر] ف) [جحر ) গুহময়িফুকমন to hide in 

hole

VII গবোধত্প্রবোধবশকরম to hide in den انجحر

جحف] ف)[جحف ) তফুবোধিবোধফিম to peel off

جحفأ  IV ক্ষলতকরম to harm

جّد) ض)[جّد،ِجّد ) মিষ্টমকরম to be new

II নবময়নকরম to renew جّدد

جّدأ  IV একমগহবোধয়করম to strive 

earnestly

V নতফুন হওয়ম to become new تجّد

 (هى X নতফুন হবোধয় আসম to be new استجّد

মসরভমগ্ good luck جدوٌد ج جٌد

 গুরুত, লনষম, ঐকমলন্তকতম ِجٌد
seriousness, eagarness
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ا খফুবই,অত্লধক, very  much ِجّدً

 ,গুরুতপভূন্, আন্তলরক, serious ِجّدٌي

earnest ا  আন্তলরক ভমবোধব,গুরুত ِجِدّيً

সহকমবোধর earnestly, seriously

 নতভূনত, সমম্প্রলতকতম ِجّدةٌ
recency,novelty

ٌد ج جِديٌد دص  ,নতফুন, সমম্প্রলতক جَدٌد ،جص

তফুিনমহীন new,recent

রমত-ল দিন day and night الجديدان

অলধক গুরুতপভূর্ more serious أجٌد

 ,নতফুন লকছফু করম,    নবময়ন تجديٌد

আলবষমর, পফুন(লন্মমন creation of new, 

innovation

 ,নবময়ন, মরবোধনসমঁ, পফুনজ্ন্ম renewal تجُدٌد

regenaration

 ,আন্তলরক, গুরুতবহ earnest جاٌد

serious

 মভূি রমসম, রমসম جواٌد، جاّدات ج جاَدةٌ
main street

 ,ভমগ্বমন, মসরভমগ্বমন lucky َمجدوٌد

fortunate

 নবময়নকমরী, উ্ভিমবক, সরশংষমরক مصجِدٌد
reformer, innovator

)নবময়নক مصجَدٌد ত, সরশংষমরক( ত renewed, 

remodeled

 পলরশ্রমী, অধ্মবসময়ী, অলবশ্রমন্ত مصِجٌد
diligent

নতফুন, আধফুলনক new, recent مصستِجٌد

جدصبجدوبة) [ك]  ) শুষ হওয়ম to be dry

 IV অনফুব্র হওয়ম  to suffer from أجدب

poverty

 অনমব(লষ্ট, অনফুব্র, বমঁজম جدٌب
drought,sterile

 বমঁজম, অনফুব্র جْدباٌء م  أجدٌب،جِديٌب
sterile, barren

 অনফুব্র, অিমভজনক অনফুr مصجِدٌب  
পম দিনশীি, বমঁজম unproductive, barren

কবর grave أجداث ج جدث

ٌد دجص داجٌد ج جص লংক্রিবোধকট criket جص

ر [ك](جدارة،جّدر)  ,(ب উপযফুক্ত হওয়ম جدص

সফুবোধযমগ্ হওয়ম, আকমলঙ্খত   to be 

appropriate, suitable

ম দিয়মি wall جدٌر

دراٌء، جديرون ج  جديٌر  ,সফুবোধযমগ্       جص
উপযফুক্ত, কমঁলঙ্খত, লফট worthy, proper
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অলধক উপযফুক্ত, more suited أجدٌر

 ,মযমগ্তম, উপযফুক্ততম, প্রব্রতম جدارةٌ
worthiness, fitness, aptitude

ٌر ج ِجّداٌر دص دران ،جص  প্রমিীর wall جص

প্রমিীবোধর অলঙত mural, wall ِجدارٌي

جِدرجدر)[س]  ) গুট বসবোধন্ত আংক্রিমন্ত হওয়ম 
to have small pox

 গুট বসবোধন্ত আংক্রিমন্ত হওয়ম to have جّدر

small fox

গুট বসন্ত small pox جدرّي

  বসবোধন্তর  দিমগ পডম  مصجّدٌر،مجدوٌر
infaceted with pox

খমবমর লববোধশষ a kind of dish مصجّدرةٌ  

جدعجدع)[ف]  ) মকবোধট মফিম هئ        )),to

cut off هى)

লবকিমঙ্গ করর multilated أجدٌع      

যফুবক, পলররত মমনফুষ ِجدعان ج جدٌع     
,young man

جدفجدف) [ض] )  দিমঁড টমনম to row a 

boat 

IIجّدف  দিমঁড টমনম ,ধম্বোধদমহীতম করম( -  ه

 to row, blaspheme (على

তবঠম oar ِمجاديٌف ج ِمجداٌف

جدلجدل) [ن][ض]  ) মপঁিমন, পমকমবোধনম(هى)

to twist tight

II মবরী করম to braid جّدل

to quarrel (ه)III ঝগডম করম جادل

VI পরষ্পর ঝগডম করম to quarrel تجادل

 ,ঝগডম, তক্, যফুলক্ত quarrel جدٌل

arument

লবতলক্ত, লববম দিপভূর্ controvertial جدلٌي

লববম দিপভূর,্ যফুলক্তসমবোধপক্ষপ ِمجداٌل،جّداٌل  
disputatious

লবনফুলন, মবরী braid,tress جدائٌِل ج جِديلٌة

পতমকম- সম্ভ, flag-stone مصجاديٌل ج ِمجداٌل

 ঝগডম, লববম দি مصجادلت ج مصجادلٌة،جّداٌل
dispute,

وٌل শক্তকবোধর মপঁিমন tightly twisted مجدص

লবতন্ডমকমরী disputant مصجادٌل

খমলড, ক্ষফু جداِوٌل ج جْدواٌل দ ন দিী, তমলিকম 
Creek, Brook, list

جدأجود)[ن]  ) উপহমর ম দিওয়ম(ه  على) to 

present
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) IV উপহমর ম দিওয়ম أجدى ب ، على ه )  to 

present

)X লভক্ষম িমওয়ম استجدى ه هى ), লমনলত 

করম to beg

সফুলবধম, িমভ advantage جداٌء

 ,দিমন, উপহমর, সফুলবধম, িমভ gift  جْدوى

advantage

 অলধক  দিরকমরী, অলধক أْجدَى

সফুলবধমজনক more useful, 

advàntageous

 লশশু, তরুন, ছমগি ِجديان،ِجداٌء ج جدٌي

ছমনম kid

جَذجّذ)[ن]  ) কমটম (هى) to cut off

 কমগবোধজর টফুকরম slip of جذاذات ج جذاذةٌ

paper

جذبجذب)[ض] ) মটবোধন ধরম(هى) to pull

 to (هIII টমনমর প্রলতবোধযমগীতম جاذب

contend at pulling

VI এবোধক অপরবোধক  আকষ্র করম تجاذب
to pull back ( (ه

 VII আকষ্রীয় হওয়ম to be انجذب

attracted الى ) 

)VIII আক اجتذب ষ্ট করমه هى ) to attract

 ,আকষ্র, আবোধব দিন attraction جذٌب

appeal

 AvKl©Yxq, মনকমডম attractive جذاٌب

,fetching  أجذٌب অলধক AvKl©Yxq, অলধক
লিত্তমকষ্ক more attractive, impressive

 ,আকষ্র, প্রবনতম attraction إْنَجذاٌب

tendency

আকষ্র, উবোধত্তজনম attraction اِجتذاٌب

 ,AvKl©Yxq, লিত্তমকষ্ক attractive جاِذٌب

charming

 আকষ্র, িমক,প্রবনতম جاِذبيٌَة
attraction,charm

)আকলষ্ত, অলধক َمجذوٌب ত, উন্মত্ত 
attracted,insane

 পরষ্পবোধর আকষ্নীয়, অলববোধচ দি্ مصتجاِذٌب
mutually aattractive, inseparable

 ,আকলষ্ত, অনফুরক্ত attracted مصنجِذٌب

inclined

جذرجذر)[ن]  ) উ rপমটত করম to up 

root(هى) 

II লনমভূ্ি করম to take root جّذر
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 লবব্তন تجذيٌر মভূিস, মভূি, radical جْذرٌي
evolution

ذعان ج جذٌع  যফুবক young man جص

ذوٌع أجذاٌعج ِجْذع,جص  KvÛ, মগমরম ,গমবোধছর 

মভূি stem, trunk

جذفجذف)[ض]  ) দ্রুত িিম to walk 

rapidly

 (هى) II িমিনম করম to row جَذَف [جذف]

তবঠম oar  َمجاذيٌف ج. ِمْجذاٌف

  সফুখী হওয়ম to be happy جِذَل [س](جَذل)

ذول)[ن]  جذلجص ) আনলনত হওয়ম to be 

happy

 (ه) IV সফুখী করম to make happy أجذل

ِجْذٌل ج أجذاٌل جُجذوٌل،  মভূি (গমবোধছর)

উবোধঠর গম োষমর খফুট wooden post جصذيٌل

for camels

 ফফুলত্,উলদ্দপনম,সফুখ جذٌل
happiness,gaiety

ْذلن ج  جِذٌل  আমফুবোধ দি, আনলনত  جص
gay,cheerful

 ,আমফুবোধ দি, সফুখী আনলনত gay جْذلٌن

cheerful

 ,কমটম, সরমবোধনম, to cut off جذم [ض](جْذم)

remove(هى) 

وٌم ج  ِجْذٌم ذص লশকর root اجذاٌم، جص

কুষ leprosy جذاٌم

নমডম(ফসবোধির) stubble جذامٌة

 অঙ্গহমলন, কুষমংক্রিমন্ত جذمى ج أجذٌم 
multilated, leper

নমডম, লশকড root, stump جصذموٌر

জিন্ত কমঠ firebrand ِجذاٌء،ِجًذى ج جْذَوةٌ

جّرجّر)[ن]  )  টমনম to draw (هى) 

IV জমবর কমটম to ruminate أجّر

VII আকলষ্ত হওয়ম to be driven انجّر

VIII জমবর কমটম to ruminate اجتّر

টমনম, w جٌر হিবোধড মনওয়ম, অব্য়(ব্মকরর
الجّر حرف ) drawing, pulling, draging, 

preposition (gram)

বয়মম jar ج  جّرةٌ  ِجراٌر

মরি িমইন,track جّرةٌ

মরমমন্থন cud ِجّرةٌ
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কমরর because of ِمن جّرى

من ) কমরর because of ,due to ِمن جّراِء

 ( جّراء أن

লবশমি huge جّراٌر 

রিয়মর (বোধটলবি)drawer্ جواريٌر ج. جاروٌر

 মস(ন করমর যন লববোধশষ جارورةٌ
rake(tool)

 ,অপরমধ, অন্ময়, ম দিমষ جرائٌِر ج جريرةٌ

crime, guilt

 লবছম, ্মকটর جرارات ج جرارةٌ
scorpion, tractor

 লি্নি,  দিলড (বোধপমশমক, মোমডমর লজন) ِمجٌر

trace,tug

গ্মিমলক galaxy مجّرةٌ

 টমনম(হবোধয়বোধছ), অব্য় লনয়লনত مجروٌر

শব (ব্মকরবোধন حرف الجّر), drawn, 

towed, preposition governed 
word(gram)

মরমমন্থক, লিন্তমশীি ruminant مصجتٌر

رأة،َجراءة) [ك]  َؤجص جرص  to venture (على) 

II সমহস ম দিওয়ম to encourage جّرأ 

V স্পধ্ম ম দিখমন to dare تجرأ

VIII সমহস করম to be daring اجترأ

 ,সমহসী, উদ্দমম أجرياٌء ج  جِريٌء

অলবনয়ী, লনি্জ bold, immodest, 

forward

رأةٌ  ,সমহস, লনলভ্ক, ঔদ্ত جراءةٌ ،جص

অলতত rপরতম courage 

bolness,daring

সমহসী, অলতত ممصجتِرٌئ rপর bold, 

forward 

جِربجرب)[س]  ) মখমস-পমিরম হওয়ম to 

be mangy

 (ها)II স্বম দি মনওয়ম to  teste جّرب

جرخجرح)[ف]  ) আহত করম  to hurt

II খন্ডন করম to invalidate جّرح

VIII পমপ করম  to commit crime ِاجترح

 ,মখমি-পমিডম, িফুিকমলন manage جرٌب

scabies

পমিরম-আংক্রিমন্ত mangy جِرٌب

رٌب ج جرباٌء م أجرٌب  ,ব্মগ, ভ্রমন ব্মগ جص

আন্ডবোধকমষ, খমপ (তরবমলর) sac, bag, 

scrotum, scab-bard

راٌب رابات  ج  جص মমমজম, stocking,sock جص
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িমবোধষমপবোধযমগী জলম, arable land جريٌب

 ,পরীক্ষম, প্রবোধিষ্টম تجاِرٌب ج  تجربٌة
অনফুশীিন, অলভঙ্গতম, প্রবোধিমভন, ম্শ 
trial, test, practice

 ,পরীক্ষম, ম্শ, প্রবোধিমভন trial تجريٌب

tribulation

 ,পরীক্ষমমভূিক, পরীক্ষম تجريبٌي
গবোধবষরমমভূিক test, experimental, 

empirical

 পরীক্ষক, প্রবোধিমভনকমরী مصجِرٌب
examiner, tempter

 ,পরীলক্ষত, প্রমমলনত tested مصجَرٌب

pproven, man of experience

)বর্ংক্রিম দ جورب

جربزةٌ )দ جربدةٌ

ربزةٌ  ,fÐ, প্রতমরক, imposter جرابزةٌ ج جص

swindler

প্রতমরনম, deception جربزةٌ

মঝমিম knapsack جربنديٌة

رثوم رثومة،جص  ,মভূি َجراثيٌم ج جص

উ rস,অরফুজীব root, bacteria

)বর্ংক্রিম দ جراٌج

جرجَرجرجرة) ) গডগডম করম, আবোধগ-লপবোধছ
টমনম, টমনম to gargle, drag

,II গডগডম করম, আবোধগ-লপবোধছ টমনম تجرجر
টমনম to gargle, drag

 গডগডম, ভমঁজ করমর শব جرجرةٌ 
gargling

লশম beans ِجرِجٌر

 ক দিমী জিজ শমক লববোধশষ ِجرجيٌر
watercress

جرحجْرح)[ف] ) আহত করম, to wound(ه)

 (هى)II বমলতি করম, আপলত্ত করম جّرح

 VIII সরশংগঠত করম, োটমন to اجترح

commit(هى)

رٌح روٌح،ِجراٌح    ج  جص    أجرٌح،جروحات،جص

ক্ষত, আোমত wound, injury

সমজ্ন surgeon جّراحون ج جّراٌح

সমজ্মরী surgery .ِجراحة

শি্লবষয়ক surgical ِجراحٌي

 আহত, আোমতপ্রমপ جرحى ج جريٌح
wounded, injured
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 সমজ্মরী, মমনহমলন تجريٌح
surgery,defamation

 ,আহত, যননম দিময়ক ,লশকমরী جاِرٌح
injuring, painful

 িফুননজীবী পমখী, পশু جوارٌح ج جارحٌة
predatory bird

প্রমলন্তক অঙ্গ(হমত, পম) extrimitied جواِرٌح

 আোমতপ্রমপ, আহত مجاريٌح ج مجروٌح
injured, hurt

جردجرد) [ن]  ) মফুক্ত করম to peel (هى) 

II খমলি করম to remove the shell جّرد

 V মখমিম, মফুক্ত হওয়ম to strip, get تجّرد

rid of             (هى ، من عن) 

,খমলি, মমমফুিী, বন্নম-তম লিকম, bare جرد

threàdbare

 ,গমছপমিম লবহীন(জলমন) অনফুব্র جِرٌد

without vegetation, barren

رٌد ج  جرداٌء  م. أجرٌد  ,জনশুন্, মমমভূিী جص
অরলক্ষত, গমছলবহীন disolate, open, 

unprotected

পঙ্গপমি locust جرادةٌ

 পমতম শুন্ গমছ, বম দি্যন লববোধশষ جريٌد
palm without leaves, Javelin

 ,তমি-পমতমর ডমটম جرلئٌِد ج جريدةٌ
খববোধরর কমগজ,লনবন- বই palm-leaf 

stalk, newspaper

দিমলডহীন,িফুিহীন beardless  أجرودٌي

িমঁছলন scraper مجاِرٌد ج ِمْجرٌد

 উঠমন, মফুক্তকরম, প(থক করম تجريٌد
peeling, stripping

  تجاريد ،تجريدات ج  تجريدةٌ

অলভযমরমভূিক মফমস্, expeditionary 

force

 ,স্বমধীনতম, লবলচনতম,অন্মনষ .تجرُد

freedom, isolation, abstraction

 ,খমলি, নগ, লবশুদ,লনস্বমথ্ مصجّرٌد
লংক্রিয়মরমভূি, bare,nàcked, selfless ( عن

stem of verb,(من

বমিলত, bucket جراِدٌل ج  جردٌل

رٌذ رذان ج جص ইঁ দিফুর large rat جص

جرسجري)[ض] ) শব করম, োনম ধ্বলন 

করী to ring

 II অলভঙ্গকরম to make جّرس

experience

جرع] ف) [جرع ) লগিম  to swallow
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II মগিমবোধনম to make swallow جّرع

VIII লগবোধিবোধফিম to swallow اجترع

শব, স্বরভলঙ্গ sound, tone جْرٌس

োনম, মবি bell أجراٌس ج جَرٌس

 ,দিফুন্মম, ময্ম দিমহমলন, defamation  جصْرسٌة

disgrace

 জমলস্, সফুবোধয়টমর ِجررساّيات ج ِجرساّيٌة
jersy, woolen sweater

জমলস্র কমপর jersy cloth جرسٌي

جرشجْرٌس)[ن] ) ভমঙ্গম, আোমত করম, 
লপবোধষ মফিম,লবরক্ত করম to crush, grate,

grind

  ঝমজডম করমর, িমঁছমর  শব جْرٌش
grating,scraping sound

 ,িভূর্, ভমঙ্গম,  দিলিত crushed جريٌش

bruised,

মপষর যন mill جواريٌش ج جاروشة

جِرضجَرض)[س]  ) িমিময় শ্বমসরুদ 

হওয়ম, হতমশ হওয়ম to chocke on own 

saliva, be upset

 শ্বমসবোধরমধ করম, to جرض [ن](جرٌض)

suffocate (ه) 

IV আশঙম সরশংবোধকত করম to alarm أجرض

apprehension

جرعجٌرع،جَرع)[س][ف]  ) লগিম, মঢবোধি 

মফিম to swallow, pour dpwn (هى) 

رع رعات ج جص  মঢমক, ভলত্ত্মফুখ, লমশ্রন جص
gulp, mouthful

جرف] ن)[جرف ) সমফকরম to sweep 

away

 VII লব দিফুলরতহওয়ম to be swept انجرف

away

VIII মফুবোধছবোধফিম to sweep away اجترف

روٌف ج جرٌف  ,খমডম ন দিীতীর أجراٌف،جص

কমটম তীর, খমডম, under cut bank, 

steep slope 

মই(জলম সমমন جراريٌف، جرافات ج جرافٌة
করমর hš¿)harrow

 প্রবি মসমত, শলক্তশমিী مصجاِرٌف ج مجرٌف
মসমত strong current

 ,কলর্ক, মকম দিমি লববোধশষ shovel ِمجرفة

mattock, trovel

 কম দিমি, িমঁিলন مجاِريٌف ج ِمجراٌف
shovel,scoop
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 ,ঝঞমপভূর্(পমহমড ধ্বস,বোধসমত) جارٌف 

প্রবি, প্রিন্ড(আবোধবগ)torrential, Stormy, 

violent

جرمجرم)[ض] ) হমড মথবোধক আিম দিম করম 
to commit a crime (على الى ) 

II অপরমধী করম to incriminate جّرم  ( (ه

 IV অপরমধ করম to commit a أجرم

crime على الى ه) 

(VIII পমপ করম to do wrong اجترم

,িমম, ররতরী, long, barge جروٌم ج جِرٌم

lighter

ٌم ،أجراٌم ج ِجرٌم رص  শরীর, ম দিহ, ভর جص
body, mass

رٌم روٌم،اجراٌم  ج  جص  ,অপরমধ, পমপ جص

offence, sin

লনশয়ই,অবশ্ই surely,certainly ل جرَم

অপরমধ, পমপ,লনননীয়তম جرائٌِم ج جريمٌة
offence, culpability

অপরমধী ,criminal إجرامٌي

পভূরম বছর entire year سنٌة مجّرمٌة

অপরমধী, criminal مصجرمون ج مصجرٌم

পম,legs جراميٌز ،جرامٌز

 মবলসন,খমমমর, মট্মর اجران ج جرٌن 
basin,morter

 উবোধঠর োমবোধডর সমমবোধনর ল দিক front ِجران

of neck camel

 শমবক(পশু) أجراٌء،اجٍر ج جرٌو

cub,puppy

جرىجري) [ض]   ) প্রবমলহত হওয়ম, 
সরশংগঠত হওয়ম to flow

II িমিমবোধনম to cause flow جّرى

ه في ) III একসমবোধথ িিম to agree جارى

 (هى

 IV প্রবমলহত করম to cause to أجرى 

flow (هى

 ,প্রবমহ, ধমবন, অরফুসমবোধর course جِرٌي

according to

 ,মতমমমর কমরবোধন ِمن جراك ،من جراك

মতমমমর জন্ because of you, for your 

shake

ম দিরuডলব দি racer جّراٌء

 ত দিনলনন মরশন,বোধবতন ِجراياٌت ج ِجرايٌة
rations,salary
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প্রবমহ,ধমরম,ঊ .جرايان rসরন flow, 

course, stream

 ,জিবোধসমত مجاٍر ج مجًرى

জিধমরম,ক্মবোধনি, নমিম, watercourse, 

stream, canal

োটনম, events ماجيات ج ماجرى

 ,সম দি(শ্, তমিবোধমিমন keeping up مصجاراةٌ

conformity (ل)

কময্প্রর  إجراءات ج أجراٌء v িী, 
প দিবোধক্ষপ,অরফুষমন proceeding   ,steps

 প্রবমলহত, িিমমন, বত্মমন جاٍر
flowing,running,present

 ,মমবোধয়, ংক্রিীত দিমসী جواٍر ،جارياٌت ج جاريٌة
িমকরমরী girl, slave girl, maid

,কমটম,বোধফবোধি ম দিওয়ম to cut off جَز [ن](جّز)

to shear (هى) 

 কমটম পশম shorn جزائٌِز،ِجّزٌززج جّزةٌ

wool

زازةٌ زازاٌت ج جص কমগবোধজর টফুকরম, মিবোধবি جص
slip of paper, label

 পশম কত্নকমরী  wool جزازون ج جزاٌز

shearer

পশম কত্নকমরী wool shearer ِمجٌز

جزأَجزأ)[ف] ) সন্তুষ্ট হওয়ম  to be 

content  (ب

 II লবভক্ত করম, টফুকরম করম to جّزأ

separate, cut up(ها) 

 V লবভক্ত হওয়ম, লবলচন হওয়ম to تجّزأ

be decided, separated (عن) 

VIII সন্তুষ্ট হওয়ম to be content اجتزأ

ٌز  ,অরশংশ, উপকরর, ভমগ أجزاٌء ج جص

লবভলক্ত part, portion, division

ْزئٌِي  ,আরশংলশক, সমমমন্, অনফুবোধ্খবোধযমগ্ جص
partial, unimportant, trival

زْيٌء زْيئات ج جص কনম, অনফু molecule جص

 ঔষধ প্রস্তুতকমরী أْجزائَِيون ج  اْجزائٌي  
pharmacist

 ঔষধ প্রস্তুতকমরী أًْجزاجيا ج اْجزاجٌي
pharmacist

أْجزائِيات ج  أْجزاخانٌة ،أْجزائَِيٌة

ঔষধখমনম pharmacy

 ,লবভলক্ত, ভমগ تْجِزئٌة

প(থকীকরর,division,partition

زداٌن ْزداناٌت ج  جص মমলনব্মগ wallet جص
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 জবোধবহ করম,মমরম to جزَر [ن](جْزر)

slaughter,kill (هى) 

[ض]  جْزر جزر )  ডফুবমন,পবোধড যমওয়ম to 

sink, fall)water)

 জবমই, পমলনবোধত ডফুবম slaughter جزٌر

sinking

রক্ত  দিমন blood sacrifice جزرةٌ

ٌر ج جزوٌر زص  উট জবমই camel جص

slaughter

কসমই butcher جّزارةٌ، جّزارون ج  جّزاٌر

ٌر ،جزائٌِر ج جزيرةٌ زص দীপ island  جص

দীপবমসী جِزريون ج  َجزٌي

 ,আিবোধজলরয়মন جزارئِرون  ج جزائِرٌي

দীপবমসী Algerian, islander

 কসমইখমনম slàughter  َمجازٌر ج مْجِزرةٌ

house

গমজর carrot .مجَزر

جزع] ف)[جْزع ) কমটম to cut

جِزع]س)[جَزع ) তধয্্হমরম হওয়ম to be 

anxious

V ভমঙ্গম to break تجّزع

মলরলববোধশষ onyx جزٌع

অক্ষবোধরখম, অক্ষ axle جصزٌع

 ,উবোধদগ, ভয়,  দিফু(খ anxiety, fear جزٌع

sadness

অলসর, উলদগ, restless, anxious جِزٌع

 অলসর, অতধয্, উলদগ جاِزٌع،جزوٌع
restless, impatient

)মমবোধব্িক مصجّرٌع ত, লবলিত marbled, 

variegated 

III যবোধথচভমবোধব করম, সফুযমগ جازف [جزف]
মনওয়ম, মযনবোধতন ভমবোধব করম to act 

randomly , indiscreminately

ْزراٌف  লকছফু মকনম to purchase certain جص

thing

 যবোধথচভমবোধব, এবোধিমবোধমবোধিমভমবোধব at .جصزاًفا

random

 মবপবোধরময়ম, ঝফুঁলক, অলভযমন مصجازفٌة
reckless, hazard

 ,লভড, মবপবোধরময়ম,  দিফু(সমহলসক مصجازٌف

rush, adventurous

جزلجزل)[ض]  ) মকবোধট মফিম 

لجْزل) [ك]  جزص ) মবশী হওয়ম to be 

abundant
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 IV মফুক্তহবোধস  দিআন করম to give أجزل

generously

 VII সরশংবোধক্ষবোধপ লিখম to write short اجتزل

hand

      ِجزاٌل ج جزبٌل ،جْزٌل

পয্মপ, প্রিফুর, খমঁট, অিঙমরপভূর,্ 

abundant, amplen, eloquent

টফুকরম,অরশংশ piece,slice ِجْزٌل

প্রিফুর,পয্মপ abundànce جزالٌة

সমঁটলিলপকমরক, stenographer مصجتِِزٌل

)বর্ংক্রিম দ جوزل

কমটম, সরশংলক্ষপ করম (جْزم) [ض] جزم
,লববোধবিনম করম, লসদমন্ত করম , হমঁধম্শী 
হওয়ম, স্বরবর্হীন উচ্চমরন করম(গমম)to 

cut off, cut short, decide, to be 

positive  to pronounce without, (هى ب
vowel

কমটম, সফুরমহম করম, cut off, resolve جزٌم

)তবলশষ্ট লি্নি جزمٌة ْ) (বোধশষ অক্ষবোধরর 

উিমিমরবোধন ) diacritic marking of no 

vowel inpronounciation

 লসদমম্তমভূিক িফুডমন্ত جاِزٌم ج جوازٌم

একমত, সম্পভূর্ একমত decesive, final 

absolutely certai (هى ب )

)বম দিক مجزوٌم ত, সরশংলক্ষপ, স্বর্হীর বর্(গম
গম )cut off, cut- short, vowelless 

consonant (grm)

 জমলজমযফুক্ত مصْنجِزٌم

(গমমম),vowelless,apocopate 

form(gram)

মজমরম জফুতম pair of ِجزٌم ،جْزمات ج جْزمٌة

shoes

 জফুতমপ্রস্তুত جْزماتيا ج جْزماتٌي ،جْزمِجٌي

কমরক,  shoemaker

جزىجزاء)[ض]  ) প্রলত দিমন ম দিওয়ম to 

repay(هى ب/على )

III পফুরষমর ম দিওয়ম to requite جازى هى 

 (ب

 ,IV যবোধথষ্ট করম, পয্মপ করম أجزى
পলতসমপন করম to suffics, to do for, 

replace(ه عن) 

ক্ষলতপভূরর, পফুন(মভূি্ দিমন, মফর جزاٌء r, 

শমলস, repayment, compensation

মফরজ দিমলর, penal جزئٌِي
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 ,কর, খমজনম ِجزاٌء ،ِجًزى ج  ِجْزيٌة
লজলজয়ম কর(যফুদ কর)

tax,war-tax

 পফুরষমর تجزيٌة

 ,পফুন্মভূি্, প্রলতফি requital مصجازةٌ

repayme

جسَجّس,مجسة)[ن] ) ধবোধর ম দিখম to touch (

 (هى

 V খবর সরশংগবোধহর মিষ্টম করম to try جَسس

to find out (هى) 

( هى )VIII পলরক্ষম করম  to fee اجتَس

স্পশ্কমতর,delicate to touch جٌس

গুপির spy جواسيٌس  جاسوٌس

  গুত্িরব(লত্ত সম্পলক্ত, of جاسوسٌي

espionage

গুপির ব(লত্ত, espionage جاسوسيٌة

মগমবোধয়নমলগলর spying  جْوسسٌة

স্পশ ্করমর সমন مجٌس

 মপ্রমব যন, probe ِمجٌس

মগমবোধয়নমলগলর spying تجُسٌس

 ,শক্ত, খরখবোধর, রুক্ষ rough جاسٌي

rugged

جِسدجسد)[س]  ) শুলকবোধয় যমওয়ম

 II রূপ দিমন করম, মফুলত্মমন করম to جّسد

make corporeal, give form

ম দিহ body جساد ج جسدٌ  

ত দিলহক, শমলরলরক bodily جسدانٌي

বমসবময়ন materialization تجسُسٌد

প্রকমলশত, রূপমলয়ত, embodied مجّسٌد

ম দিহগত, ত দিলহক corporeal  مصتجِسٌد

جسرجسارة،جسر)[ن]   ) সময় পমর করম, 
অলতংক্রিম করম,সমহস করম  to venture,to

span (هى ) 

على ه II সমহসী করম to encurage جّسر  ) 

VI সমহস করম to dare أجسر  (على

 (هى VIII পমর হওয়ম to cross اجتسر

 ,পফুি, বমঁধ bridge أجسٌرجسوٌر ج ِجسٌر

dam

 সমহসী,  দিফুলব্নীত, অগবত্শী جسوٌر
bold,forward
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 সমহসীকতম, অগবত্শীতম تجاسٌر
,boldness,forwardness

 সমহসী,  দিফুলব্নীত, অগবত্শী مصتجاِسٌر
bold,forward

 جصطن)দ جسطن

مجسامة)[ك]  جسص ) বড হওয়ম, লবশমি, 

অপলরবোধময় to be great, huge

 II রূপ দিমন করমন, ততরী করমন, to جّسم 

make corporeal, to form هى) 

 ,V রূপ মনওয়ম, বমসবমলয়ত হওয়ম  تجّسم
বমসব হওয়ম to be corporated, 

materialized (هى)  

 ,ম দিহ, গঠন,বস্তু body, matter  جْسٌم  

form   ِجسمٌي ত দিলহক, শমলরলরক, বমসব 
physical, bodily, sustancial

লবশমি, বড, ভমরী big, huge جاسٌم ججِسٌم

سيٌم سيمات ج جص  ,কনম, কলনকম, খফু দি جص

particle

 অলধক বড, অলধক লবশমি more أجسٌم

vvoluminou,larger

 গঠন, আয়তন, সফুিতম جسلمٌة
size,volume,stoutness

 ,ত দিলহক, শমলরলরক, ম দিহগত جسمانٌي

physical, bodily

 প্রলতমফুলত,্ রূপময়র, পলরতমন, রড تْجِسٌم

করর embodiment, relief

 ,ত দিলহক, শমলরলরক, বমসলবক مصجّسٌم

উপম দিমন, লতমমলতক  bodily, tangible 

material,3-dimentional

جساجسو)[ن]   )শক্ত হওয়ম, কঠন হওয়ম 
to be hard, solid

جشَجّش)[ن]  ) লপষম, ভমঙ্গম, গুডম করম 
crush,grind (هى) 

َشٌة  খসখবোধস গিম, কক্শ,শুষ جص

hoarseness   جشيٌش মপলষত, িভূন্, 
 দিলিত, কুলিলকলি করম crashed, grated

 ,সখবোধস, কক্শ,শুষ hoàrse  جشاٌء م

husky,raucus

جسأَجسأ،جصسأة)[ن]  ) কবোধঠমর হওয়ম to 

belch

II মঢকুর মতমিম to belch,burp جّشأ

V মঢকুর মতমিম to belch تجّسأ

شاٌء পশুসম্পলত্ত livestock جص

جِشعجَشع)[س]  ) মিমভী হওয়ম, to be 

greedy
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মিমভ, লিপ্ম greed, avidity جشع

মিমভী,লিপ্ফুক greedy جِشٌع

جِشمجشامة)[س]  ) কষ্ট করম,বোধভমগ 

করম,সহ্ করম to take hardship (هى)   

 II কষ্ট করমন, আবোধরমপ করমন to جّشم

make suffer (ه), to impose ( ه هئ) 

 ,V মভমগ করম, কষ্ট করম to suffer تجّشم

to undergo (هى) 

নমফুনম ,আ দিশ ্,sample جشنّيً

) II প্মষ্টমর করম to plaster جصَص [جّص]

 (هى

تجْصطنجصطن]  ] II আিস্ভবোধর 

শয়ন,আিবোধসলম করম to lounge, stretch 

lazily

ম দি beer ِجعٌة

جَعبجعب]  ] মঢউ মতমিম to corrogate (

 (هى

 ,টউব, তফুরীর(তীর) ِجعاب ج جعبٌة

quiver, tube

 মগমিমমি করম, গজ্ন  جعجع)جعجعة

করম, ঝনঝন করম, রমবোধগ গডগড করম,   
to clamor, roar, clatter, explode in 
anger

 ,গজ্ন, লিrকমর, কডকড শব جعجعٌة

roar, creak

 মগমিমমিপভূর,্ তহতিপভূর্ جعجاٌع
clamorous, boisterous

جعصدجعادة،جعودة)[ك]  ) বমঁকম হওয়ম, ভমঁজ 

হওয়ম, কুিকমবোধনম, to be curly, wrinkled

) II বমঁকম করম, ভমঁজ করম to curl جّعد

 (هى

 ,V বমঁকম হওয়ম, ভমঁজ হওয়ম تجّعد
কুিকমবোধনম, to be curly, wrinkled

বলখি, ব্য়কুন stingy, tightfisted جعٌد

বমঁকম, কুিকমন curl, ringlet جعدةٌ

মকমকরমন curly اجعٌد، جعدٌي

-লনষম্ম, আ্ডিমবমজ loafer, good جعيدٌي

for-nothing

 ,ভমঁজ, মরখম (মফুবোধখর ) wrinkles تجاعيٌد

lines

دات ভমঁজ wrinkles تجعص

تجِعٌد )ভমঁজক مص ত, মকমঁিকমবোধনম, মঢউবোধতমিম 
wrinkled, creased

বমবোধজ কথম, গপ, gosip, idle tàlk جعدنٌة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 129
129

 সমর মফিম (জলমবোধত) to جعر [ف](چعر)

drop manure

মগমববোধর পমকম dung beetle أبو جعران

মছমট ন দিী little river جعفٌر

جعلجْعل)[ف]  ) করম, রমখম, স(লষ্ট করম, 
আনম, to make, put, create, place (هى)

 III োফুষ ল দিবোধত িমওয়ম, জয় িমবোধভর جاعل

মিষ্টম করম to seek tombribe, to try to 

win (ه ب ) 

ٌل  ,মবতন,পফুরষমর wages أْجعال ج جعص

pay ,prize

عٌل গববোধর মপমকম dung beetle ِجعلن ج جص

 ,মবতন, পফুরষমর, োফুষ pay جعاٌل ج  ِجعالٌة

wages, reward, bribe

جفَجفوف،جفاف)[ض]  ) শুকম, শুবোধক 

যমওয়ম to be dry

 (هى) II শুকমবোধনম, to màke dry جّفف

 ,শুষতম, লনলজ্বতম dryness جفاٌف 

dullness

 আত্মরক্ষমর অস تجافيٌف ج تِجفاٌف
p4otective armor

 ,শুক করর, লনষমশন drying تجفيٌف

drainage

শুষ dry †جاٌف

 বি পবোধয়ন কিম ball point قلم حبر جاٌف

pen

শুষ,পমলনশুন্ dried,dehydrated مصجّفٌف

শুষ খমবমর dehydràted food مصجّففات

অথ্হীন,ব্থ,্লনরথ্ক useless, vain جفاٌء

ধমতব লিমটম metal clamp ِجفٌت

ভলবষ جفٌر rবমনী divination

فرةٌ فٌر ج جص গত,্লছদ pit, hole جص

) ভয়,ভবোধয় িমফ ম দিওয়ম, তমলরবোধয় ম দিওয়ম 
to be scared

 II ভীত করম, শুরু করম, উবোধদগ করম جّفل
to scare(ه هى) 

 IV ভয় পমওয়ম,ভয় ম দিখমবোধনম, ভবোধয় أجفل

িমফ ম দিওয়ম to get scared, to scare 

away(ه) 

ভয়, িজম fright, shying جفوٌل جفٌل

মিমবোধখর পমতম eyelid جفوٌن،أجفان ج جفٌن
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 বমট, দমক্ষমিতম جفنات،ِجفاٌن ج جْفنٌة
bowl, grapsvine

فول)[ن][ك ]جفل،جص  

جفاجفو،جفاة)[ن]  ) কবোধঠমর হওয়ম to be 

rough(ه) 

جافى)مجافاة ) III লনষফু র হওয়ম to treat 

roughly

 VI পলরহমর করম to withdraw تجافى

جلب] ن،ص)[ جلب ) আকষ্রকরম to 

attract

VI পলরহমর করম, প্রত্মহমর করম to تجافى
withdraw, avoid عن ه ) 

কবোধঠমরতম, লনষফু جفٌو রতম ,বনফু রতম 
harshness,

বনফু جفوةٌ রতম, অসমলত, ঝগডম 
roughness , disagreement

কবোধঠমরতম, লনষফু جفاٌء রতম roughness, 

harshness

 অলধক প্রলতকুি,অলধক লবরত أجفى

refraining more, more adverse (هى ل
) 

কবোধঠমর, লনষফু جفاةٌ ج جاٌف র harsh, rude

)বর্ংক্রিম  দ جاكتة

 (ه) উত্ক্ত করম to tease جاكَر [جكر]

)[ض]جَلجلل ) মহমন হওয়ম, লবখ্মত 

হওয়ম, অলত বড হওয়ম to be great, 

illustrious (عن)

II সমমন করম, ময্ম দিম ম দিওয়ম, আব(ত جلّل
করম, to honour, to dignify هى عن)

 ,IV সমমন করম, ময্ম দিম ম দিওয়ম أجَل
আলনত করম to honour,dignify (ه عن ) 

 VI বড মবোধন করম  to deem far تجاّل

above(ه) 

 ,X বড হওয়ম, উ্লসত হওয়ম استجّل
উনত হওয়ম to be great, to be exalted 

 (عن)

বড,লবলশষ্ট, ভমরী greàt,bulky جٌل

 অলধকমরশংশ, মবশীরভমগ major جصٌل

portion,bulk

 ,গুরুতপভূর্, উবোধ্খবোধযমগ্, ভমরী جلٌَل
important, momentous

لّى لٌل ج جص  ,গুরুতপভূর্ লবষয়, অব দিমন  .جص

matter of great importance, exploit

লবষম, গবর (পশু), dung, droppings ِجلٌّة
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لٌّة لٌل ج جص  মগমিমগুলি, মবমমম جص
cannonball, bomb

মবশভভূষম, কমপড attire, clothings جصلٌّة

,বড, গুরুতপভূর্ جلئٌِل،أِجلٌة،أجّلٌء  ج. جليٌل
উবোধ্খবোধযমগ্ greàt, important, 

significant

 ,ঔ দিময্, গলরমম, মহমত্ম্ lofiness جلٌل

glory, sublimity

 ,ঔ দিময্্, মহমত্ম্, মলহমম loftiness جللٌة

sublimity, majesty

অলধক বড, অলধক মহ أجٌل r, অলধক 

সম(দ , more loftiness, more sublimity,

more splendid

 পলতকম, মমগমলজন مجّلت ج مجلٌّة
periodical, magagine

 সমমন, ময্ম দিম, পমথ্ক্ أجلٌل ،تجلّة
honor, distinction,

মগমিমপ rose جصٌل

لٌب মগমিমপ জি rose water جص

মজিী jelly ِجلتيٌن

جلبجلب)[ ن،ص]  ) আকষ্র করম to 

attract (ل هى) 

II লিrকমর করম to shout جلّب

هى) IV আনম  to earn أجلب

 (هى) VIII সরশংগহ করম to procure اجتلب

(هى) X আম দিমলন করম  to import استجلب

 ,আনম, সরশংগহ, আম দিমলন bringing جْلٌب

procurement

)আম দিমলনক جلٌَب ত, লববোধ দিশী imported, 

foreign

 ,অশমলন্ত, তহতি uproàor جلبٌة، جلٌب

turmoil

দিমগ scar  جصْلبة

)আম দিমলনক جليٌب ত, লববোধ দিশী imported, 

foreign

لباٌء ،جلبى  লববোধ দিশী লংক্রিত দিমস foreign جص

slàve

 ,আকষ্নীয়, লিত্তমকষ্ক جّلٌب

আম দিমলনকমরক, আম দিমলনকমরক, 

ব্বসময়ী attractive, importer, treder

 মঢমিম মপমশমক جلليب،جللبيات ج. جلبيٌة

লববোধশষ loose shirtlike garment

جلبب )দ  .جلباب
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 অলধক আকষ্নীয়, অলধক أجلٌب

লিত্তমকষ্ক more attractive, captivating

 ,কমরন, উবোধদ্দশ্, উপিক্ষ مجلٌِب ج مجلبٌة

cause, reason

 ,সরশংগহ, আম দিমলন, সরবরমহ استجلٌب

আকষ্ন procurement, import, 

attraction

কমরন, উপিষ্ reason, cause جالٌِب

لٌب মগমিমপ জি rose wàter جص

 কমপডমব(ত হওয়ম, কমপড تجلبب[جلبب]

পরম to be clothed (ب) 

 ,কমপড .جلبيب ج  ِجْلباب

মপমশমক,garment,dress

 ,প্রলতহত করম, প্রলতধ্বলনত করম  جلجَل
ঝমকুলন ম দিওয়ম to reverberate, 

resound (هى) 

ٌل لجص  ,োনম, গরুর গিমর োনম جلِجٌل ج جص
Bell cowbell

 ,োনমধ্বলন, উচ্চরব sound of bell جلجلٌة

loud

 তীক,োনমর শব,প্রলতধ্বলনকমরী مصجْلِجٌل
piercing,ringing,

লতি sesam جصلجصلٌن

টমকু হওয়ম to bald جلِح[س](جلَح)

لٌح ج جلحاٌء م اجلٌح -টমকমমথম ,টমক bald جص

headed,bald

جلخجلخ)[ف]  ) ধমরমবোধিম করম to sharpen(

 (هى

(هى) II ধমরমবোধিম করম to sharpe جلّخ

 শমন,শমন-পমথর(ধমর ম দিওয়মর) جلٌخ

grindstone,hone

 মবতমোমত করম, মমরম to جلد [ض] (جْلد)

lash, whip(ه) 

 II বমঁধম,বরফ করম to bind,to  جلّد

freeze(هى) 

 (هى) III যফুদ করম to fight جالد

IV বরবোধফ পলরনত করম to freeze أجلد

) V কবোধঠমর ম দিখমবোধনম, to show hardy تجلّد

 (ه

VI তরবমলর যফুদ করম to engage in تجالد

sword fight

 اجلٌد  ج মমরধর, flogging جلٌد

অটি,অলবিি steadfst
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لود ج جلٌِد  িমমডম, পমকম িমমডম أْجلد،جص
skin, leather.    

্ িমমডম, িমমডমর টফুকরম, জমলত, বর ِجْلدةٌ
hide,piece of leather,race

িম্ সরশংংক্রিমন্ত dermàl ِجْلدٌي

ليدةٌ ليدات ج جص লঝল্, membrane جص

 ,কষ্ট, সহনশীিতম, তধয্্ edurance جلٌد

suffering,

কশআোমত, ছলডর আোমত lash جادةٌ  

 অটি, শক্ত, অলবিি جلداٌء ج جلِيٌد
steadfast, strong

বরফ ice جليٌد

বরফতফুি্, icy جليدٌي

 অলতসলহষ্ফুতম, ত দিয্্ long جلوٌد

suffering, patient

 িম্ ব্বসময়ী leather جلدون ج جلٌد

show

 ,সহনশীিতম, তধয্্ جصلودة جلدةٌ
endurance, patient

ছলড, wheap ِمْجلدةٌ

 জমম, বরফ হওয়ম, মিমট, বই বমঁধম تْجليٌد
freezing,

,যফুদ, িডমই, battle ِجلٌد

Fight

 সহনশীিতম,তধয্ تجلٌُد
edurance,patience

বমধনকমরী (book) binder مصجلٌِد

 ,জমমন, বমঁধম frozen مصجلَدات ج مصجلٌَد

bound (book)

ম্বোধযমদম gladiator مصجالِدون ج مصجالٌد

রুগী patient مصتجلٌِد

মহবোধজি গমবোধছর বম দিমম hazelnut ِجلّوزة

الى ) বসম to sit down جلس [ض](جلوس)

 (على

 (ه)II বসমবোধনম to make sit جلّس

 III বসম(কমবোধরম সমবোধথ),সমবোধথ বসম to جالس

sit with (ه),to keep company(ه) 

 (ه) IV বসবোধত বিম to ask to sit أجلس

 ,বসমর সমন, সমমবোধবশ  جاساٌت ج جلسٌة

পমট্, seat,gathering

 বসমর লনয়ম manner of sitting جلِسٌة

لساٌء ج جليٌس অরশংশগহনকমরী (সমমবোধবশ) جص
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সঙ্গী companion جليسٌة م ليٌس

বসম, আবোধরমহন  sitting,accession جصلوس

 ,সমমবোধবশ,হি োর ج َمجلِس مجالِس

meeting, conference, seat,hall

 ,সমমমলজক মযমগমবোধযমগ, সমন مجالسةٌ 

মমিমবোধমশম soçial intercourse

لوس ج جالٌِس لٌس،جص  বসম, সভময় جص

অরশংশগহনকমরী sitting, participnts

 ,রমগমন,োষ্র কর جلط[ض](جْلط)

কমমমবোধনম, to chafe, abrade,shave

লপন্ড(মমরশংশ, রক্ত) lump, clot جصْلطًة

 ,িমষমবোধড, অভদ أجلٌف ج ِجْلٌف

অসমমমলজক rude, boorish, uncivil

جْلفَط (جلفطة)  নমি পরমন(খফুর) to call (

 (هى

 কমটম, লবভক্ত করম, to جل [ض](جْلم) 

clip,shear off

কমঁলি shears أجلٌم ج جلٌم

تجلمدجلمد]  ] II সরশংরলক্ষত হওয়ম to be 

petrified

লশিম, সমহসী rock, bolder جلِمد ج جلمد

جلجلو،جلء)،[ن]    ) ম m„র করম  to 

clean(هى) 

 II উদমট করম, প্রকমশ করম to جلّى

reveàl, disclose(عن هى) 

IV লবতমরডxত করম to remove  أجلى

((هى

V স্পষ্ট হওয়ম to become clear تجلّى

VII পলরষমর হওয়ম to be clean انجلى

VIII  দি(লষ্ট ম দিওয়ম to reveal اجتلىى

X, পলরষমর করম to disclose استجلى (هى

পলরষমর, স্পষ্ট, প্রকমলশত লনলশত جلٌي 

লনলশত লবষয় sure thing جليا ج جليٌة   

 ,অলধক পলরষমর more clear  أجلى

clearer

 প ্দিম মখমিম (কবোধনর) unveiling ِجْلوةٌ

(bride)

 স্পষ্ট করম, ব্মখ্ম করম جلٌء
clarification, elucidation

দিশ্ন, উদমটন vision, revelation  جليان

 প্রকমশ, উ্ভিমস مجاٍل ج مجلًى
manifestation
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প্রত্মবোধ দিশ devine revelation تجليٌة

প্রকমশ, প্রত্মবোধ দিশ revelation تجٍل

লিন্তম, অনফুশীিন contemplation اجتلٌء

স্পষ্টকরর, ব্মখ্ম clarification استجلٌء

কবোধিমনী çolony جواٍل جوالت ج جاليٌة

লবজয়ী the winner المصجلٌِي

 ,সফুস্পষ্ট, প্রকমলশত obvious مصتجٍل

manifest

গ্মিন gallon جلونات ج جلون

)দ جصلّى جلٌ

جّمجم،جملم)[ن] ) জমম করম to collect

II প্রিফুর উ جّمم rপন হওয়ম to grow 

luxarantly

V প্রিফুর উ تجّمم rপন হওয়ম to grow 

luxarantly

X একলতত করম to gather استجّم

প্রিফুর, অবোধনক abundant, many جٌم

 লবশ্রমম, লিত্তলববোধনম দিন relation جماٌم

recreation

 একলতত হওয়মর সমন place of َمجٌم

gathering

جنبازى،جنباز )দ جمبازى،جمباز

লিরশংলড shrimp جمبرٌي

جمجمجمجمة) ) মতমতিমবোধনম to stammer

 II  অস্পষভমবোধব কথম বিম to تجمطم 

articulate indistinctly

مجمٌة ,মমথমর কঙমি,খফুলি skull جماِجٌم ج جص

কবোধরমট সম্পলক্ত cranial جمجمٌي

 ( ،جموح،ِجماحجْمح  ,ছফুট মমরম جمح [ف] (
শ(ঙ্খলিত করম, অবমধ্ হওয়ম to bolt, to 

be refractory

,মস্বচমিমলরতম, অবমধ্তম defiance ِجماٌح

willfulness

 মস্বচমিমলরতম, অবমধ্তম جصموٌح
defiance, willfulness

মস্বচমিমলর, অবমধ্ defiant, willful َجموٌح

 ,মস্বচমিমলর, অবমধ্ defiance جاِمٌح  

willfulness

جمدجمد)[ن]  ) জমমট বমঁধম to freeze

(هى) II জমমট বমঁধমন to freeze جّمد
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V বরফ হওয়ম to become frozen تجّمد

VII লহমমলয়ত হওয়ম to freeze up انجمد

 ,বরফ করর, শক্ত করর freezing جْمٌد

solidification

বরফ ice جَمٌد

 শক্ত, রমসময়লনক বস্তু جمادات ج جماٌد 
solid, inorganic body

 ,জমমট অবসম, শক্ত, মগমটম جصموٌد
লনলক্রিয়তম, অিি frozen state, inertia

কঠন, শক্ত solid جمودةٌ

 ,শক্তকরর, মজমড দিমর করন تجميٌد

solidification, reinforcement

 শক্তকরর, লহম, জমমটকরন ,تجمٌُد
freezing, solidification, frost

 লহমমলয়ত করর, বরফ করর ice انجماٌد

formation, freezing up

 ,কঠন, শক্ত, শুষ,প্রমনহীন hard جاِمٌد

inanimate

 লহমমলয়ত, কঠন, ঠমন্ডম مصتجِمد
frozen,stiff

نجِمٌد  ,লহমমলয়ত, কঠন, ঠমন্ডম frozen مص

stiff

مادى القنية  مادى الصولى ،جص 5جص  ম, 6ষ 

আরবী মমবোধসর নমম, Arabic months 

(5,6th )

جمرجمر)[ض] ) একলতত হওয়ম to meet

] [جمرجّمر  II ভমজম to roast(هى)

VIII ধভূপ মপমডমন to burn incense اجتمر

,জিন্ত িফুিম, অঙ্গমর, কয়িম fireband جمٌر

live coal, ember

 জিন্ত অঙ্গমর, মীনময় جمراٌت ج جمرةٌ

পমথর মমরমর সমন, মফমডম ember, 

fireband, carbuncle

তমি গমবোধছর মজম palm pith جصّماٌر

তমমকমর brazier مجامٌر ج ِمجمرةٌ

جمبري )দ جمري

ك مرص  কর মকন, শুল ভব جماِرٌك ج جص
custom house

)বর্ংক্রিম দ جاموس

جمش]س،ك)[جْمش ) িফুিকমটম to unhair

II পমিনকরম to pet جّمش

جمع] ف)[جمع ) জমমকরম to gather
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II পলঞভভূতকরম to pile up جّمع

 III সহবমসকরম to have sex جامع

intercourse

جمعأ IV একমত হওয়ম  to agree

 VIII একলতত হওয়ম to come اجتمع

togather

 ,X একতকরম to gather সরশংগহ استجمع

মযমযন ,gathering,collection,

মফুলষ fist جصمٌع

مٌع ج جمعٌة معات،جص  সপমহ, শুংক্রিবমর جص
week, Friday

 সরশংো, ্মব, সলমলত جمعيات ج جمعيٌة
association, club

সম্পভূর্, whole جميع

مع ج جمعاء م أجمعوَن ج  أجمعص  ,সম্পভূর্ جص
সব  entire, whole

 সকবোধি, সব মমনফুষ جميًعا،الجميع
altogether, all people

সমলষ্ট, মমমট aggregàte, total جصّماع

 ,মিমক সমলষ্ট, পমট্ َجماعات ج جماعٌة
মসনম দিি people, group, trooop

 মযরথ, সলমলিত,  দিিীয় جماعّيٌة م جماعٌي
collective

 ,লমলিত হওয়মর সমন مصجاِمٌع ج مجمٌع

সমমবোধবশ place of Union, assembly

  লশক্ষময়তবোধনর স দিস্, লশক্ষমলব দি مجمعٌي
academy member, academician

সমমবোধবশ assembly تجميٌغ

মযরনলমিন sexuàl intercourse ِجماٌع

  িফুলক্ত, সব্সমত লসদমন্ত إجماٌع

agreement, unanimous resolution على
 (هى

 ,সমলষ্টক, সব্সমত unanimous إجماِعٌي

collective

 ,একলতত হওয়ম تجمِمعات ج تجِمٌع
সমমবোধবশ, coming togather, gàthering

 সমমবোধবশ, লমিনী إجتماعات ج إجتماٌع
assembly, meeting

 ,সম্প্র দিময়,  দিি, সমমমলজক إجتماعٌي

community, group

সমমজতন socialism إجتماعّيٌة

 ব্মপক, প্রশস, সমধমরন جاِمٌع
comprehensive, broad
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 সলমলত,  সম্প্র দিময়, িীগ جاِمعات ج جاِمعٌة
association, community

 লব দি্মিয় সরশংংক্রিমন্ত, সমতক جاِمعّي
academic, graduate

 ,সমমলষক, সম্পভূর্, collective مجموٌع

total

 ,সরশংগহ مجاميٌع،مجاميات ج مجموعٌة

তমলিকম collection, list

,সরশংগমহক, জমমকমরী collector مجِمٌع

 সমমবোধবশ সি, সভমসি مصجتمعات ج مصجتمٌع
meeting place

جامكية ئش )দ جمكية

جملجمل)[ن]  )  সরশংবোধক্ষপ করম to 

summarize (هى)

II সফুনর করম to make beautiful جّمل

 III  মসরজন্ মভূিক আিরর করম to جامل

be courteous (ه)

 IV সরশংবোধক্ষপ করম to treat as a أجمل

whole ((هى

V  রুপসজম করম to make pretty  تجّمل

VI ভদ হওয়ম to be courteous تجامل

 ,সম্পভূর্তম, সম্পভূর্, সমলষ্ট جمٌل ج جملٌة

MÖæc, বমক্ totally, whole, group, 

sentence

সম্পভূর্ভমবোধব, completely جصملًة

 লববোধশষ্মভূিক বমক্ nominal جملة إسمية

sentence

লংক্রিয়মমভূিক verbal جملة فعلية

সরশংবম দিমভূিক declarative جملة خبرية

আশ্য্বোধবমধক exclamatory جملة انشائية

অবসমগত circumstancial جملة حالية

শত্মভূিক conditional جملة شرطية

ব্মখ্মমভূিক parentheticàl جملة معتِرضة

 ,সভূনর, সফু দিশ্ন beautiful جميٌل

handsome

অলধক সফুনর more beautiful أجمٌل

 ,সফুনর করর, মসরনয্ সমমগী تجميٌل
অঙ্গরমগ, beautification, cosmetics

 ভদ AvPiY, সভ্তম مصجاملت ج مصجاملٌة  
courtesy, civility

 সরশংবোধক্ষপ করর, সরশংকিন, মযমগ أجماٌل  
summation, summarization
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 সরশংলক্ষপ, সরশংবোধক্ষপ, সব্মবোধঙ্গ أجمالٌئ
comprehensive, summary

ْجِملون ج مصجِمٌل  পমইকমলর লববোধংক্রিতম مص
wholesaler

 সমরসরশংবোধক্ষপ, জীবনব(ত্তমন্ত, সমধমরন مصجمٌل

ধমরনম summary, resume,

DU camel أجماٌل ،ِجماٌل ج جمٌل

DU িমিক camel driver جمالون ج جماٌل

مانٌة مان، جص  মফুক্তম pearls جص

جمهرجمهرة) ) সরশংগহ করম, জমমবোধয়ত করম 
to collect (ها) ,to assemble(ه) 

জনতম, লভড, crowd جمهرةٌ

مهوٌر ,জনতম, সমধমরন জনতম جماهير ج جص
লভড ,crowd, general public

প্রজমতমলনক, republican      جصمهورٌي

مهوريٌة مهوريات  ج جص  প্রজমতন     جص
republic

সমমবোধবশ gathering تجمهٌر    

جنَجنون)[ن] ) ঢমকম,িফুকমন,অনকমর 

হওয়ম,to veil, cover(ه   على)

II পমগি করম to make crazh جّنن 

IV মঢবোধক ম দিওয়ম to cover  أجّن ( (هى

V পমগি হওয়ম to go mad تجّنن

 X আচমল দিত হওয়ম to be استجّن

covered (ه)

 জ্বীন, অ দি(শ্ সত্তম, jinn, invisible ِجّن

being

জ্বীন সম্পলক্ত,  jinni ِجّنٌي

জমনমত, paradise ِجنان،ِجّنات ج جّنٌة

نينٌة نْينات ج  جص  মছমট বমগমন, little جنائٌِن،جص

garden

বমগমনী gardener جنائِنٌي

 ,দিখি, উন্মম দি, আবোধবশ possession  ِجّنٌة

mania

نٌة نٌن ج جص  রক্ষম, আডমি, আশ্রয় جص
protection, sheild

হৃ দিয়, আত্মম heart, soul أجناٌن  ج  جناٌن

বমগমনী, gardener جّناٌن

 ,ভ্রুন, বীজ foetus أْجنصن ،اِجَنٌة ج جنِيٌن

seed

نوٌن ,দিখি, উন্মম দি, আবোধবশ possession  جص

mania
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 ,পমগি, উন্মম দি, লক্ষপ crazy جنومٌي

insane

আডমি, ঢমি sheild مجاٌن ج ِمجٌن

পমগিলম madness مجّنٌة

 জ্বীন, jinn جاٌن

 দিখি, উন্মম দি, আবোধবশ  مجانيٌن ج مجنوٌن
possession, mania

جنبجْنب) [ن]  ) প্রলতহত করম, রক্ষম করম,
to protect, to avert (ه هى) 

 প্রলতহত করম,  দিভূবোধর রমখম to keep جَنب

away, avert (هى ه ) 

 III সমবোধথ িিম,সমবোধথ ম দিরডম ,to walk جانب 

by side (ه), run parallel (هى)

 V এডমবোধনম,  দিভূবোধর রমখম to avoid, to تجّنب

keep away (ه هى ) 

 VI পমশমপমলশ ম দিরডমন, পমবোধশ থমকম تجانب
to run side by side (هى ه) 

VIII পমশমপমলশ ম দিরডমন, পমবোধশ থমকম اجتنب
to run side by side (هى ه) ,

نوب ج جنٌب  পমশ, শলরবোধরর أجناب ،جص

অবোধধ্ক, side, half of body

 ,লনকটবত্ত্শী, পমবোধশ্ব্, (অব্)beside َجنَب

near by (pre)

পমশ্ব,্ এিমকম side, area جنبات ج جنبٌة

পমশ্ব্, পমলশ্ব্ক lateral, side جنبٌي

نصٌب  আগন্তুক, অপলরলিত أجناٌب ج جص
stranger, impure

 সমমনসভূিক উপমলধ title of جناٌب

respect, honorable

 ,বড শমলরলরক অশুদতম جنابٌة
অপলবততম, ritual impurity

দিলক্ষন south  جنوٌب

দিক্ষইন ল দিক to the south  جنوًبا

দিলক্ষরম southern  جنوبٌي

 পমশ, পমশ্ব্বোধ দিশ, পমঁজর جوانٌب ج جانٌِب
side, lateral side body

পমশ্ব,্side جانبٌي

,লববোধ দিশী أجنبٌي

অপলরলিত, foreign, alien

 বমঁধ, পমশ্ব্ নমিম, পথ جّنابيات ج جّنابيٌة
embankment, side channel
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 এডমন, পলরত্মগ إجتناٌب ،تجُنٌب
avoidance

পমঁজর, পমশ্ব ্flank, side مصجِنبٌة

 جمبري )দ جنبري

শরীর িি্ম athletics جصنباٌز،جصمباٌز

শরীর িি্ম লবষয়ক gymnastic جنبازٌي

نصح)[ف]  جنحجص  ) আক( ষ্ট হওয়ম to incline (

 (ل الى

) II পমখম িমগমবোধনম to provide wings جّنح

 (هى

) IV ঝফুঁবোধক পডম to incliñe أجنح الى ل ) 

পমশ্ব ্side ِجنٌح

অনকমর, লবষম দি darkness, gloom جصنٌح

نحٌة نٌح ج جص  ,অপকম্, মবআইনী কমজ جص

mischief, wrong doing

 পমখম, পমশ্ব্বোধ দিশ أجنصح،اجنِحة  ج  جناٌح
wing, flank

অপরমধ, পমপ sin, misdoing جصناٌح

)أجنح (الى   অলধক প্রবন, ইচফুক more 

inclined (to)

(الى) ইচফুক, প্রবন inclined جنوح

نوٌح প্রবনতম, মঝমঁক, inclination جص

পমশ্ব্বোধ দিশ, পমখম, পমঁজর flank, side جانٌِح

 ,পমশ্ব্বোধ দিবোধশর হমড, হৃ দিয় جوانٌح ج جانِحٌة

হৃ দিয়, বক্ষ, rib,  heart, bosom (جوانٌح)

ডমনমযফুক্ত winged مصجّنٌح

جَندجند)  ) II তমলিকম করম, মসনম তিব 

করম to enlist

 V তমলিকমভভূক্ত হওয়ম to be تجّنح 

enlisted

نصوٌد ج جنٌد  তসন্, মসনমবমলহনী أجناد،جص
soldiers, army

ْندٌي نود ج جص  ,তসলনক, একমন্ত soldier جص

private

সমমলরক লবষয়ক military affair جصْنديٌة

তমলিকমভভূলক্ত, সরশংগহ enlistment تْجنِيٌد

 মসনমবমলহনীর কমজ, military تجُند

service

বমছমই recruit مصجُند

ٌب ْندص ناِدٌب ج جص ফলডরশং grasshopper جص

) ইলস করম, লছন করম to mangle جندٌر

(هى
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 ,ইলস করর, ছমপমখমনম mangling جْندارةٌ

press

 মমটবোধত মফিম, পমডম, পতন োটমন جندل 

to throw to ground, fell (هى) 

,stone (جناِدٌل) পমথর, ঝন্ম جناِدٌل ج جندٌل

waterfall

جَنزجنز) ) II জমনমযম পডম  to say burial 

prsyer(ه) 

 শবযমতম funeral جنائٌِز،جنازات ج جنازةٌ

procession

ম(বোধতর জন্ ম দিময়ম, শবযমতম جنانيٌز ج جناٌز
requiem, funeral procession

আ দিম ginger جنزبيٌل

 ,লশকি, িমইন, chain جنازيٌر ج ِجنزيٌر

track (tank)

িমইন লবছমন (গমডী)লববোধশষ مصجنزٌر

II মশ্রনীলবভমগ to make alike (جنس)جّنس

 (هى)

) III অনফুরুপ হওয়ম to be akin جانس  ه

 (هى

V জমতীয়তম গহর করম to acquire تجّنس

citizenship (ب)

VI  এক জমতীয় হওয়ম to be akin تجانس

 ,প্রকমর, প্রজমলত أجناس  ج  ِجْنٌس

মহমজমলত kind, species, genus

 জমলতগত, লিঙ্গগত, প্রজমলতগত ِجنسٌي
generic, racial, sexual

মযরনিক্ষরহীন asexual ل جنسٌي

,জমতীয়তম, nationality جنسيات ج جنسَيٌة

 নমগলরক অলধকমর  দিমন تجنيٌس
naturalization

ধ্বলনসম দি(শ্ assonance ِجناٌس

 ,আত্মীয়তম, সম দি(শ্, kinship مجانسة

similarity

 নমগলরকত অজ্ন, acquisition of تنُنس

citizenship

 সমসততম, সম দি(শ্তম تجاُنس
homogeneity, resemblance

 ,অনফুরুপ, সরশংলশষ্ট, সমসত similar مصجلنِس

like

 ম দিশভভূক্ত, নমগলরক অলধকমর مصتجِنس

ম দিওয়ম naturalized مصتجانِس স দি(শ, 

একজমতীয়, akin, of same kind

نصف)[ض]  جنفجص )  লবিফু্ত হওয়ম to 

deviate(عن) 
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VI সবোধর যমওযম to incline تجانف  (الى، ل

)বর্ংক্রিম দ جنيف

 মতমিম, জমম করম to  جنى [ض](جني)

pick,harvest(هى) 

(على ه) V অলভযফুক্ত করম to accuse تجَنى

 VIII জমম করম ,ফসি মতমিম to اجتنى

gather,harvest (هى) 

শস্ সরশংগহ harvest جنٌي

ফি(টমটকম) fruits جًنى

 অপরমধ ِجنايات ج ِجنايٌة

সরশংগঠন,perpetration of crime

ّّ ٌّ অপরমধ সম্পক্শীত, criminalِجنائِِي 

 মতমিম ফসি, শস্, িমভ  مْجاٍن ج مجًنى
harvested, crop, profit

 অলভবোধযমগ, ম দিমষমবোধরমপ, মগমপন تجٍن 

মিনবোধ দিন, accusation, underhand 

dealing

وجه )দ جهة 

 জটি মবোধনর মমনফুষ, বড جهابِذةٌ ج جهبذ

ঞমনী,  দিীপ,বফুলদমমন, intelligent, great 

scholar

جهدجهد)[ف]  ) মিষ্টম করম to strive(ه) 

III প্রবোধিষ্টম করম  to endeavor جاهد

IV পলরশ্রম করম  to strain أجهد  (هى

 (فى VIII পলরশ্রম করম to put out اجتهد

 ধকি, উবোধ দি্মগ, মিষ্টম جوهوٌد ج جهٌد
strain, endeavour,

ধকি, পলরশ্রম strain, exertion جصهٌد

جهد )দ جهيد

যফুদ, লজহম দি battle,zihad ِجهاٌد

যফুদ, িডমই fitting ِجهادٌي

 যফুদ, িডমই battle مصجاهد

 কবোধঠমর প্রবোধিষ্টম, অলতশ্রম إجهاٌد
overexertion, exretion

جهزجهز)[ف] ) মমবোধর মফিম to finish off (

 (على

II প্রস্তুত করম  to make ready  جهّز (هى

IV মশষ করম to finish off أجهز  (على

V প্রস্তুত হওয়ম to be furnished نجّهز  (ه
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 ,উপকরর, য়য়নপমলত أجهزة ج جهاز

equipments, appliance

 ,যনপমলত, প্রস্তুলত, equipment تجهير

preparation

প্রস্তুলত মভূিক, preparatory تجهيزٌي

প্রস্তুত, ততরী, ready, prepared جاهز

)সলজত, মযমগমন, সরবরমহক مصجّهز ত 

equipped, supplied (ب) 

 IV ফফুপমন(কমনম) কমনময় أجهش [خهش] 

মভবোধঙ্গ পডম, to sob

মফমপমন sob خهسات ج خهشٌة

মকঁবোধ দি মফিম out burst of tears إجهاٌش

 ,IV প্রসব করম, গভ্সমব أجهض[جهض]

litter, to have a misccarriage

গভ্িফু্ত ভ্রুর, misccaried foetus ِجهٌض

 গভ্িফু্ত ভ্রুর, misccaried جهيٌض

foetus.  إجهاٌض গভ্িফু্লত, গভ্পমত, 

miscarriage, abortion

جِهلجهالة،جْهل)[س]  ) অজ হওয়ম, নম 
জমনম to be ignorant (ب هى) 

VI অস্বীকমর করম, অগমহ্ করম, to تجاهل
ignore, refuse (هى) 

X লনবোধজবোধক অজ মবোধন করম, মবমকম استْجهل
মবোধন করম, to consider oneself 

ignorant, stupid

 ,অজতম, মবমকমলম جهالٌة ج جهٌل

লনবফু্লদতম ignorance, foolishness, 

অজ, মবমকম ignorant, foolish جهوٌل

 ,নম জমনম জময়গম مجاِهٌل ج مْجهٌل
অনফুrোমটত এিমকম unknown region

ٌل  ,উবোধপক্ষম, অবমমননম ignoring تجاهص

disregard

َهاٌل،جّهٌل،جهلٌة ج جاِهٌل هلٌء،جص  ,অজ جص

অলশলক্ষত, মবমকম ignorant, illiterate

 প্রমক ইসিমলমক যফুগ pre Islamic جاِهلٌي

times

 ,অজতমর সময়, মভূখ্তমর যফুগ جاِهليٌة

state of ignorance

অপলরলিত, unknown مجاِهيل ج مجهوٌل

)অজমনম স্বভমব, প্রক مْجهوليٌة লত, 

unknown nature

 ভ্রুকুট করম, এক جهصم [ك] (جهومة،جهامة)

 দি(লষ্টবোধত তমকমন to frown
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 V ভ্রুকুট করম, এক  দি(লষ্টবোধত তমকমন تجّهم

to frown (هى ل) 

AÜKviv”Qbœ, মনমরম ,welv`MȪ جهٌم Í 
gloomy, glum

মমো clouds جهاٌم

 মনমরম ভমব gloomy جهومٌة،جهامٌة

expresion

জমহমনমম hell جهَنم

নমরকী hellish جهّنمٌي

جابجوب)  ) ভ্রমন করম to travel  (هى

 (على ه) III জবমব ম দিওয়ম to reply جاوب

) IV উত্তর ম দিওয়ম  to answer أجاب  الى ه

على عن ) 

 VI আিমপ আবোধিমিনম করম to تجاوب

reply to one another ( هى ب ) 

VII ছলডবোধয় পডম to scatter انجاب

 ,X মশমনম, উত্তর ম দিওয়ম استجاب
অনফুবোধমম দিন করম to hear, answer(هى) 

 ভ্রমন করর, অলতংক্রিম করর جوٌب
traversing, tiuring

َوٌب،جْوبات ج جْوبٌة  ,লছদ, গত্, opening جص

whole

 ,উত্তর, জবমব answar أْجَوبٌة ج جواٌب

reply

উত্তর ম দিওয়ম, answering جوابٌي

 ,উত্তর দিমতম, ভ্রমনকমরী answers جّواٌب

traveler

 উত্তর, জবমব, পভূরর করম ,সমলত إجابٌة
answer, fulfillment consent

 মতঐক্, সম দি(শ্ تجاوٌُب
agreement,harmony

 শ্রবর, জবমব, অনফুবোধমম দিন استجابٌة
answering,hearing

,লজজমসমবম দি, শ্রবর استجوابات ج استجواٌب

সমক্ষমrকমর hearing, interrogation

সমন্বিয়পভূর ্harmonious مصتجاِوٌب

 শ্রবর, উত্তর, সরশংবোধব দিনশীি مستجيٌب
hearing , responsive

পমট jute جصوت

جاحجوح)[ن] ) ধ্বরশংস করম, প্মলবত করম to
annihilate, inundate (هى)

(هى) IV উজমর করম to destroy أجاح
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(ه هى) VIII ধ্বরশংস করম  to destroy اجتاح

ধ্বরশংস, ক্ষলত, destruction إجاحٌة

ধ্বরশংস, ক্ষলত, destruction إجتياٌح

লবধ্বরশংসী, িভূর্কমরী crushing  جائِح

 ,লবপয্য়, ধ্বরশংস calmity جوائٌِح ججايِحٌة

disaster

প্রশস কমপড cloth أجواٌخ ج جوٌخ

جاد)جود ) ভমি হওয়ম to be come good.

II ভমি করম to do better جّود 

IV ভমি করম to do أجاد ( (هى

( (هى X লিন্তম করম to think استجاد

 ,উ দিমরতম, ব দিমন্তম generosity جصوٌد

liberality

 cÖPÐ ব(লষ্ট heavy rain َجوٌد

 ,মশ্রষত, মহত, উ দিমরতম goodness جصودَةٌ

excellence        

   ভমি, সঠক, ত্রুটহীন ِجياٌد ج جِيٌد
good, perfect

সফুনরভমবোধব, ভমি well, excellently َجِيًدا

অলধক ভমি better اْجوٌد

ود ،اجاِويد،اجاوٌد،أجواٌد ج جواٌد جص

উ দিমর,  দিয়মিফু, মহমনফুভব generous, 

liberal

 মতিমওয়মবোধতর লনয়মমবিী art of تْجِويٌد

recitation

সফু দিক্ষ, মযমগ্ adept, efficient مصجيٌد

جاودار )দ جودار

 লবপবোধথ যমওয়ম, জফুিফুম ججور[ن] جار) 

করম, to stray (عن), oppress (ه) 

 III পমশমপমলশ বমস করম to be the جاور

neighbor (ه) 

IV আশ্রয় ম দিওয়ম to grant assylum أجار

((ه

 VI পমশমপমলশ বমস করম to be تجاور

neighbors

X আশ্রয় িমওয়ম to seek refuge استجار

من ب  ) 

 ,অলবিমর, জফুিফুম, injustice َجوٌر

oppression

 প্রলতবোধবশী, শররমথ্শী جيران ج جاّر
neighbor, refugee

প্রলতবোধবশী neighboress جارات ج جارةٌ
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প্রলতবোধবশীত neighborhood جيزة

ورةٌ َوٌر ج جص গত,্ লছদ pit, hole جص

)বর্ংক্রিম  দ جورى

প্রলতবোধবশীত, তনকট্ neighborhood ِجواٌر

 প্রলতবোধবশীত, তনকট্ مصجازرةٌ
neighborhood

 ,অসফুনর, মবঠক جارةٌ،جورةٌ ج جائٌِر

অত্মিমরী, উদত unjust, unfair, 

tyrannical

 লনকটবত্শী, পডশী, কমবোধছ مصجاِوٌر
adjacent, close by

রক্ষমকমরী, পমিক protector مصجيٌر

 যফুক্ত, সরশংিগ, সমধমরন সীমমন্ত এক مصتجاِور

সীমমনম  having common boarder,

মমমজম sock جواِرٌب ج جورٌب

جازمجاز،جواز)[ن][جوز]  ) তবধ হওয়ম to 

pass (هى) 

 (هى) II তবধতম ম দিওয়ম  to permit جوّز

) III অলতংক্রিম করম to walk pass جاوز

(هى

)IV অনফুমলত ম দিওয়ম to traverse أجاز  هى

 (الى

V অলতংক্রিম করম to go تجّوز

 (هى) VI পমর হবোধয় যমওয়ম to pass تجاوز

) VIII অলতংক্রিম কবোধর যমওয়ম to run اجتاز

(هى

 X তবধ মবোধন করম to deem استجاز

permissible (هى) 

 ,হৃ দিয়, হৃ দিযন, মকন heart أجواٌز ج جوٌز

center

 গমহ্তম, তবধতম, আইনমনফুগতম جواٌز
permissibility, lawfulness

 মমমড, কলডবোধডমর, অিঙমর مجاٌز
crossing, corridor, metaphor

গমিভরম, অিঙমলরক figurative مجازٌي

 ,অনফুমলত, আজম إجازات ج إجازةٌ
িমইবোধসন permission, license

ٌز ،مجاَوزة  ,মমমড, অত্লধক .تجاوص

অমমন্তম, অবজম crossing, disregard

 ,অলতংক্রিমন, মমমড, পথ crossing اجتياٌز

passage
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 ,অনফুবোধমমল দিত, আইনমনফুগ جائٌِز ج  جائِزةٌ 

permitted, lawful

 ,cyiæ¯‹vi, উপহমর prize جوائِز ج  جائِزةٌ

reward

িমইবোধসনধমরী licensed مجاٌز

 লববমহ ম দিওয়ম to give جَوز [جوج ،زوج]

in marrige

যফুগি couple زوج  ج  جوٌز      ، أجواز

আখবোধরমট walnut جوزات ج جوزةٌ

নমলরবোধকি coconut جوز هندٌي

)বর্ংক্রি দ جاز

 বমচ্চম কবফুতর young جواِزل ج جوزٌل

pigeon

)جوس (جاس [ن]  ত্মলশ করম  to look 

around

  (هى) VIII তমিমশ করম to search اجتاس

 রমজপ্রমসম দি, লভিম جواسٌق ج جوسٌق
palace

মপবোধরক peg جوتئٌِط ج جِويطٌة

 ক্ষফুধমত্ হওয়ম to be جاع[ن]  (جوع) 

hungry

) II ক্ষফুধমত ্করম to cause to starve جّوع

 (ه

 IV ক্ষফুধমত ্করম  to cause to أجاع

starve

ক্ষফুধম, অনমহমর hunger, starvation جوٌع

 ্,ক্ষফুধমত ِجياٌع  ج  جوعى  م جوعان 

অরমহমরী hungry, starved

দিফুলভ্ক্ষ famine  مجاعات ج مجعٌة 

 ক্ষফুধমত,্ অনমহমরী جوع، ِجياع  ج  جائِع 
hungry, starved

অনমহমবোধর কষ্ট করর starving out تجِويٌع 

অনমহমবোধর কষ্ট করর starving out إجاعٌة 

جوفجِوف[س]  )  ফমঁপম হওয়ম to be 

hollow  (هى

II ফমঁপম করম to make hollow جّوف  (هى

  ফমঁপম, গত,্ িমপম أجواٌف ج جوٌف
hollow,cavity

 আভ্ন্তলরর, লভতবোধরর, মমটর جوفٌي   

লনবোধির, interior inner, underground

 ,ফমঁপম, খমলি جوٌف ج جوفاٌء م اجوٌف

জমনশুন্ hollow, empty
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 ,ফমঁপম, গত ্hollow تجاِويٌف ج تجِويٌف

cavity

ফমঁপম hollow مصجوٌَف

দিি, যমতম  দিি, group  جوقات ج جوقٌة

দিি group  أجواق ج جوق

মবডমবোধনম to roam ( [ن]جالجول)

) IV লবিরর করমবোধনম to circulate أجال

 (هى

V ি্কের ম দিওয়ম to roam تجّول

 প্র দিলক্ষর পথ, োভূর্ন, ভ্রমর جولت ج جولٌة
circuit, round

 লবিরর, ভ্রমর, ভ্রমরকমরী  جّواٌل
wandering, traveling

ভ্রমরকমরী wanderer  جوالٌة

 ম দিশমন্তবোধর গমন, লবিরর, ভ্রমন تجواٌل
migration, traveling

 ম দিশমন্তবোধর গমন, লবিরর, ভ্রমন جوالن
migration,traveling

 ,জময়গম, মমঠ, সফুবোধযমগ مجالت ج مجاٌل

পলরসর room, space, scope

োফুবোধর মবডমবোধনম, roaming تجّوٌل

 োফুবোধর মবরমবোধনম, ভ্রমম্মমন, হকমর مصتجِوٌل
roaming, ambulant

 )বর্ংক্রিম দ جواٌل

উপসমগর, gulf إجوان ج جوٌن

প দিমথ্ essence [جوهر]

 II প দিমথ্ হওয়ম to becomeتجّوهر

substance

 ,সহজমত, স্বকীয়, লবষয় جواِهٌر ج جوهر

প দিমথ্ intrinsic,

মলর jewel جوهرة

 ,সহজমত, সমরগভ,্ মমরলিক جوهرٌي

intrinsic , substancial

জহুলর jeweler جوهرجٌي

জহরত, মলররত jewelry مصجهرات

ى)[س]  َيجِوَيجوا ) ভমিবমসময় বম  দিফু(খ 

আপ্লুত হওয়ম to be stirred by love,grif

ভমিবমসম, আবোধবগ جًوى

 )বর্ংক্রিম দ جاوى

جاءمجيء)[جيء] يجيء   ) আসম, পমওয়ম, 
মপরঁছম, আনম to come, bring, get, 

reach
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আসম, মপরছমন, coming, arrival ِجيَئٌة

আসম, মপরছমন, coming, arrival مجيء

 এটম হবোধচ, লজলনসগুলি আসবোধছ الجائَِيات
the things to come

يوٌب  ج  جيٌب  ,সন, বক্ষ, হৃ দিয়, লছদ جص

ফমঁপম, খনন, পবোধকট breast, hollow

পবোধকট pocket جيبٌي

يود োমড neck ,اجياد ج جيد جص

جود )দ جيَد

جواد )দ اجياد،ِجياد

)লনশয়, প্রক جْيِر তপবোধক্ষ surely

িফুন lime جير

িফুনযফুক্ত calcareous جيرٌي

িফুবোধনর ভমট, limekiln جيارةٌ

II সই করম to endorse جيّر

 অনফুবোধমম দিন, সমব্সকরর ِجْيرو
endorsment

 উবোধত্তলজত ( جيشان)[جيش][ض] جاش

হওয়ম, রমগ করম, ফফুটমন to be agitated, 

to boil

 II তসন্ সরশংগঠত করম, তসন্ جّيش
আবোধরমপ করম to organize, mobilize 

soilders

 X সরশংগহ করম to mobilize, to استجاش

raise (army)

يوٌش ج  َجيٌش  তসন্ troops جص

উবোধত্তলজত, আবোধবগপভূর ্agitated جياٌش

 উবোধত্তজনম, রমগ excitement جيشاٌن

جاف) [ض] جوف )  দিফুগ্ন ছডমবোধনম to 

smell putrid

II ফমঁপম করম to be putrid جّوف

 V  দিফুগ্ন ছডমবোধনম تجّوف

to be stink

,জমলত, মগমত nation, tribe أجياٌل ج جيٌل   

আইসংক্রিীম, ice cream جيلتٌي   

''ح

*বর্মমিমর 6 th অক্ষর -حآٌء ، َحا

ّب)[ض]  حّبحص ) ভমিবমসম  to love ( (الى

II লপ্রয় করম to evoke love حّبب  ( (الى
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((ه  هى  IV পছন করম to love أحّب

 V ভিবমসম ম দিখমন to express تحّب

love. الى )

 VI পমরস্পলরক ভমিবমসম to love تحاّب

one anothere

X অগমলধকমর ম দিওয়ম to prefer استحّب

 ( هى

ٌب     محّبٌة  ,ভমিবমসম, মসহ love  ، حص

affection

মপ্রম, বনফু حّبٌي  তপভূর,্ আন্তলরক, friendly, 

loving

 আপবোধস, ভভমিভমবোধব সফুনর ভমবোধব حصِبًيا
amicably,

 ,লপ্রয়, লপ্রয়তম dear أحباٌب  ج  ِحٌب

dearest

উবোধদ্দশ্, িক্ষ্ goal, aim حباٌب

 ,অত্ন্ত লপ্রয় أْحباٌب،اِحّبٌة،أِحباءص ج حبيٌب

লপ্রয়তম, জনলপ্রয়, lover, beloved, 

popular

 লপ্রয়তমম, অলত লপ্রয় حبائٌب ج حبيبٌة
darling, beloved woman

 অলধক লপ্রয়, অলধক প্রমথ্শীত, more أحبُ

desirable, dearer (ه الى)

!কত ভমি!how lovely حبَذا

ভমিবমসম, মসহ love, affection محبٌَة

পভূব্রমগ, লববমহপভূব্ মপ্রম courtship تحبٌُب

 পমরস্পলরক ভমিবমসম, সম দি(শ্ تحابصٌب
mutual love, harmony

লপ্রয়তম, লপ্রয় beloved, dear محبوٌب

লপ্রয়তমম, darling محبوبٌة

 স্বীকময্, সমলতবোধযমগ্, আকমলঙ্খত مصحَبٌب

agreeable desirable (الى) 

ِحٌبون ج مصِحٌب লপ্রয়, মপ্রলমক, কলনমকমরী مص

 পরস্পরবোধক ভমিবমসম loving one مصتحاٌب

another

 প্রত্মলশত, সফুপলরলিত مصستحٌب

II বীজ ততরী করম, বীজ বপন [ حب] حّبب
করম to produce seed,to plant (هى) 

بوٌب ج   শস্, বীজ, মফমসম, বর حٌب    حص
grain, seed, acne 

 শস্, বীজ, মফমসম, বর حّبات ج حبٌة
grain, seed, acne 

মফমসম, ফফুসফু حبٌب লর blister
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 মছমট  দিমনম, শস্, মফমসম حبيبات ج حبيبٌة
small grain, small pimple

 ,দিমনম দিমর,  দিমনমযফুক্ত granular  حبيبٌي

granulated

তরমফুজ watermelon حبحٌب

باِحٌب মজমনমলক firefly, glowwarm حص

 ,অনফুবোধমম দিন করম, সফুলিন্তম করম [حبذ] حَبذ
প্রশরশংসম করম to approve, applaud

حب )দ حبذا

অনফুবোধমম দিন approvalتْحبيذ  ٌ  

حبرحْبر)[ن]  ) খফুশী করম, মফুগ্ধ করম to 

make happy, delight (ه) 

)[س] حبِرحَبر ) আনলনত হওয়ম, সফুখী 
হওয়ম to be glad, happy

 II পলরশুদ করম, পলরমমজ্ন করম to حّبر

embellish, refine (هى) 

কমলি ink ِحبٌر

 অমফুসলিম ধম্শীয় লশক্ষক a أحباٌر ج حبٌر

non Muslim religious teacher

জমকমি, িম حبرٌي rকমর fantastic, 

potifical

 খ(ষ্টমন লবশবোধপর অলফস bisops حبريٌة

office

লি্নি,  দিমগ mark, wale (of ِحبرات ج ِحبرةٌ

whip) 

আনন joy حبوٌر

পক্ষী লববোধশষ bustard حباريات ج حبارٌي

ম দিময়মত দিমন inkstand محابِرص ج محبرةٌ

 ,বমধম ম দিওয়ম, বন করম حبس [ض](حبس)
to abstract, to shut off (هى ه)

 II অলববোধচ দি্ কবোধর বমঁধম, ধম্শীয় حّبس

অলপ্ত  দিমলয়ত ম দিওয়ম to tie up 

inalienably, make religious bequest  (

(على هى

 ,VII লবরত থমকম, বমঁধমপ্রমপ হওয়ম انحبس
to be held back, be restrained

 V বমঁধম ম দিওয়ম, আবদ করম to احتبس

block, confine (هى ه )

 ,রমখম, ধরম, বমধম holding حبٌس

obstruction 

বমঁধ, dam احباٌس ج ِحبٌس

ْبٌس  অলববোধচ দি্ সম্পলত্ত(ধম্শীয় ) احباٌس ج حص
inalienable property to pious 
purposes
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بسٌة )বমক-প্রলতবলন, বক্ত حص তম -খফুঁত 
speech defect

َبساءص ج  حبيٌس  বন, বমঁধমপ্রমপ, shut حص

off,barred

,আবদ করমর সমন, মজি محابِسص ج مْحبٌس

কমরমগমর jail, prison

 আটক রমখমর উপকরন device ِمحبٌس

for blocking off

আশ্রম hermitage مْحبسٌة

 আবদ করর, সমমপ করর انحباٌس
confinement, cessation

 ধমরর, লনবোধষধ করর, বমঁধম احتباٌس
retaintion, inhibition

 বন, প(থক, আবদ محبوٌس محابيسص  ج 
isolated, confined

 ধম্শীয় সম্পলত্ত  দিমতম donar of مصحِبٌس

religious property

 ,লনসঙ্গ مصنحبٌس

বন,লনরমিমsecluded,shut off

 ,ব্থ ্হওয়ম, ভফুি করম حبط [ض](حبوط)
হতমশ করম to fail, to go wrong 

 ব্থ ্হওয়ম, ভফুি করম, হতমশ حبِط [س]

করম to fail, to go wrong

 IV ব্থ্ করম, হতমশ করম, পরমলজত أحبط

করম to frustrate, foil  ( على هى

 ,ক্ষবোধতর  দিমগ, কষমোমবোধতর  দিমগ scar حَبٌط
wale

بصوٌط ব্থ্তম, failure حص

হতমশম, ফমঁস frustration, foiling إحباٌت

 ,শক্ত কবোধর বফুনম (حْبك) [ض][ن] حبك
লবনফুলন করম, মবরী করম, ভমঁজ করম to 

weave, braid (هى) 

 ,II মপঁিমন, শক্ত করম, বমঁধম to twist حبَك

to tighten

 ,বয়ন, গঠনলবন্মস, বফুনন febric حْبكٌة
texture

 ,বয়ন, বয়নলশল weaving حباكٌة

Weaver’s trade

 শক্ত কবোধর বফুনমন, মজবফুত, tightly مْحبوك

woven, stong

 ,মছ দি কবোধর বফুনমন, খলিত مصْحتبٌِك

intersectig, interwoven

حبلحبل)[ن]  ) রলশ ল দিয়ম বমঁধম to catch in

a snare

ه VIII ফমঁবোধ দি মফিম to ensnare احتبل [حبل]

 (هى
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 ,দিলড  حْبٌل ِحباٌل،اْحبصٌل ،احباٌل،ِحبال  ج 

মকবি, তমর, tread, rope, cable

 ফমঁস, ফমঁ দি, ফমঁসওয়মিম أحابيل ج أحبولٌة
 দিলড rope with noose, net, snare

জমি, ফমঁস net, snare حبائِلص ج حبالٌة

 সব লবভ্রমন্ত, everything became حابٌِل

confused

حبِلحَبل) [س]  ) গভ্বতী হওয়ম to be 

pragnant 

 II গভ্ধমরন করমন to make حّبل

pregnancy (ها) 

 IV গভ্ধমরন করমন, পরমগমলয়ত أحبل

করম

 to make pregnancy (ها)  পরমগমলয়ত 

করম

গভ্মবসম pregnancy حَبٌل

بلى  গভ্মবসম pregnant حْبلنٌة،حبالى ج حص

মশমথ, পমলন حبٌن

حباحبو)[ن] ) লনকটবত্শী হওয়ম to crawl ( ه

 (هى

 (ه) III সফুলবধম ম দিওয়ম to favor حابا

 VIII পম কমপবোধড গুটবোধয় বসম to sit احتبا

legs drawn up &wrapped in own 
garment

بوةٌ ،حْبوةٌ উপহমর, gift ِحبوةٌ,حص

উপহমর gift ِحباٌء

 ,সহৃ দিয়তম, ভদতম, আনফুকি্ مصحلباةٌ
পক্ষপমত, obligingness, courtesy

)[ن] حتحّت  ) মফুবোধছ মফিম,to rub off (هى)

টফুকরম, অরশংশ piece حتٌت ج حّتٌة

 যতক্ষন পয্ন্ত নম, পয্ন্ত, মযমন জন্ حَتى
until, till, upto

)বলজ্ত, বজ্নক حصتاٌي ত, পলরত্ক্ত, এঁবোধটম 
scraps

ক্ষয়, corrosion تحاَت

)[س] حتِدحَتد ) আসি হওয়ম, মভূি হওয়ম to 

be of pure origin

বরশংশ, মভূি, descent, origin محتِد

ক্ষফু حترةٌ দ অরশংশ, তফুচ বস্তু, small piece, 

trifle

تٌر ج ِحتاٌر  ,লকনমরম, সীমমন্ত boarder حص

edge
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حتمحتم)[ض]   ) িমলপবোধয় ম দিওয়ম to decree

 (هى ه على)

 II বমধ্তমমফুিক করম to make حتّم

necessary ( على ه هى ) 

توٌم ج حْتٌم  আবোধরমপ, িফুরমন্ত লসদমন্ত حص
imposition, final decision

 ,লনলশত ভমবোধব, অগত্ম حصتًما
অপলরহমরভ্মবোধব definitely, necessaryliy

)লসরক حتمٌي ত, লনলশত, িফুডমন্ত decided, 

definite

 লনল ্দিষ্টতম, অপলরহমরত্ম حتميٌة
definiteness, necessity

আবোধরমলপত, বমধ্তমমভূিক , লনলশত مْحتوٌم
imposed, definitive

 আবোধরমলপত, বমধ্তমমভূিক , লনলশত مصحّتٌم
imposed, definitive

 পফুরমপফুলরভমবোধব প্রবোধয়মজনীয় مصحِتٌم
absolutely necessary

)[ن] حَثحّث  ) িমিনম করম, উবোধত্তলজত 

করম, সলংক্রিয় করম to urge, incite, impel

 (ه على هى)

 ,VIII িমিনম করম, উবোধত্তলজত করম احتَث
সলংক্রিয় করম to urge, incite, impel ( ه

 (على هى

 ,X িমিনম করম, উবোধত্তলজত করম استحّث
সলংক্রিয় করম to urge, incite, impel ( ه

 (على هى

দ্রুত, তমডমতমলড fast, rapid حثيٌث

হরবোধমমন hormone حاثٌة

,তিমলন, ছফুটম, ঝফুটম,পলরত্ক্ত dregs حصثالٌة

sediment

] حثاحْثو)[حثو][ن    ছডমন, লবলক্ষপ করম 
to scatter, disperse  (هى

حجحّج)[ن] )  হজ করম, পরমলজত 

করম(যফুলক্তবোধত), to perform pilgrimage, 

to overcome(ه) 

( ه هى)III তক্ করম to dispute حاّج

 VI পরষ্পর ঝগডম করম to argue تحاّج

against each other

 (ب) VIII যফুলক্ত ম দিওয়ম to plea احتّج

 তীথ্যমতম ِحجٌج،ِحّجات ج ِحّجٌة ،حٌج
pilgrimage

ّجٌة جٌج ج حص  যফুলক্ত, অজফুহমত , ছিনম حص
argument, plea, pretext

িক্ষফু تِحّجٌة  ج  حجاٌج বোধগমিক বিয় orbital 

ring
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গন্তব্ destination َمحٌج

 তীথ্যমতীর গন্তব্ محاٌج ج محجٌة
তীথ্যমতমর উবোধদ্দশ্ (বস্তু) destination of 

a pilgrimage object of

 ,যফুলক্ত, লববোধরমধ, লবতক ্argument ِحجاٌج

dispute

 যফুলক্ত উপসমপন, অব্মহলত, যফুলক্ত تحجٌُج
argumentation, pleading

 ,যফুলক্তউপসমপন إْحتِحاٌج إْحتِجاجات ج

অব্মহলত, যফুলক্ত argumentation, 

pleading  (على

ّجاٌج  ج  حاٌج তীথ্যমতী pilgrim حجيٌج ،حص

حجبحجب،حجاب)[ن] )  আব(ত করম to 

veil, cover (على هى)

(ها) II  মঢবোধক রমখম to conceal حّجب

 V িফুলকবোধয় থমকম to be  covered تحّجب

up (عن) 

VII িফুলকবোধয় থমকম to be hidden انحجب

 VIII িফুলকবোধয় থমকম to become احتجب

hidden (عن)

 ,লনস(ঙ্গতম,  দিফুবোধর রমখম seclusion حْجٌب

keeping away

ٌب ج ِحجاٌب جص  ,আবরন, মফুডমবোধনম أْحِجبٌة،حص
প ্দিম cover, drape, veil

 দমররক্ষীর কক্ষ office of ِحجابٌة

gatekeeper

 ঢমকন, আডমি, প ্দিম احتجٌب
concealment, seclusion, veiling

ّجاٌب ج حاِجٌب  ,িফুকমন, মগমপন حجبٌة،حص

সসরশংরক্ষন (ّجاٌب   حواِجٌب রক্ষী حجبٌة،حص

ভ্রু), concealing, protecting  

)িফুকমবোধনম, আডমিক َمْحِجوٌب ত, 

concealed, veiled

حجرحجر،ِحجر)[ن]  ) বমধম ম দিওয়ম  to 

forbid (على ه ) 

 ,সীমমবদতম, বমঁধম, আটক, লনবোধষধ حْجٌر

লনবোধষধমজম limitation, ban, detention

 মমিম-বোধমশম মরমধ, সঙ্গবোধরমধ حجر ِصّحٌي
quarantine

جورةٌ  ج) লনলষদ ِحْجٌر جوٌر،أْحجاٌر،حص  حص

মোমটকী) 

رةٌ جص رات ج حص جص جٌر،حص  ,োর, কক্ষ room حص

cell

 ,সমমলরক হমসপমতমি َمحاجرص ج مْحَجٌر

মজিখমনম military hospital, prison
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অলক্ষবোধগমিক eye socket َمحاِجرص ج محِجٌر

মমনম, লনবোধষধ prohibition, ban تِحِجيٌر

 ,ততমবধমবোধন আনম َمحاجير ج مْحجصٌر
অপ্রমপবয়ষ

 ( هى ) II প্রসরীভভূত করম to petrify  حّجر

 V লশিময় পলররত হওয়ম to تحّجر

become hard 

 ,পমথর ِحجاٌر:ِحجارةٌ،أْحجاٌر ج حجٌر

বমটকমরম stone, weight

পমথফুবোধর, লনষফু حجرٌي র stony,stone

 ,পমথরমব(ত, সরশংরলক্ষত stony حِجر

petrified

পমথরকমটমর যন stone cutter حجاٌر

পমথবোধরর খলন, খম দি stone محاجر ج محجٌر

quarry

 প্রসরীভভূত করর, পমথর আহরন تْحجيٌر

করম stone quàrrying, petrification

প্রসরীভভূত করর petrificàtion تحجٌُر

প্রসরীভভূত, সরশংরলক্ষত petrified مصتحِجٌر

প্রসরীভভূত, সরশংরলক্ষত petrified مصستحِجٌر

حجزحجز)[ن،ض]  ) বমধম ম দিওয়ম to held 

back(عن) 

 (ه) VIII জমম হওয়ম to retain احتجز

 ,প্রলতবোধরমধ,  দিমন, বনী, প(থককরর حْجٌز

বমবোধজয়মপকরর curbing, prevention

 বমধম, ভমগ,প ্দিম  حواِجزص ج حاِجزةٌ،حاِجٌز
obstacle, partition, screen

 মবডম লববোধশষ, singlestick مصحاجفٌة

fencing

 ,মখমঁডমন حجل [ن][ض](حجلن،حْجل)

িমফমিমলফ করম to hop, skip

جوٌل ج ِحْجٌل  নফুপফুর, মমিম, মবষ্টনী أحجاٌل،حص
লববোধশষ, anklet

 লতলতর পক্ষী ِحجلن ج حجلٌة ، ِحْجلى
লববোধশষ partridge, mountain partridge

শমলময়মনম লববোধশষ canopy ِحجاٌل ج حجٌل

 ,নফুপফুর, উজি, তফুিনমহীন anklet مصحّجل

bright

حجمحْجم)[ن]   ) বমলহর করম to cup (ه) 

 ,IV সরশংকুলিত করম, কুঁলিত হওয়ম أحجم
লবরত থমকম to shrink, recoil (عن) 
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جوٌم ج حجٌم  ,বপফু, আয়তন أحجاٌم،حص

পলরমমন, ব্মস size, bulk,volume, 

calibre

লশঙ্গম ময িমগময়, cupper حّجاٌم

লশঙ্গম িমগমন cupping ِحجامٌة

 লশঙ্গম িমগমবোধনমর محاِجمص ج ِمْحجٌم،ِمْحجمٌة

পমত cupping glass

 , লবরলত, লনব(লত্ত abstaintion إحجاٌم

restraint

حجنحجن)[ض]   ) বমকমবোধনম to bend (هى)

 VIII  লনবোধজর কবোধর রমখম to snatch احتجن

up (هى

 ,মমথম বমঁকমন িমঠ محاِجنص ج ِمْحجٌن

আরশংডম, hook, crook- ended stick

حجاحجو)[ن] ) ভমিধমররম মপমষর করম to 

have good opnion (ه) 

) III ধমঁধমঁ বিমto propose a riddle حاجى

(ه

 ,বফুলদ, মবমধশলক্ত احجاٌء ج ِحًجى،حًجا

সফুকলবিমর মবমধ intellect, 

understanding

 ,উপযফুক্ত, সঠক, যথময়ত proper حجٌي

appropriate

 অলধক উপবোধযমগী, অলধক যথমযত أْحجى
more appropriàte, more suitable

,ধমঁধমঁ মহঁয়মলি riddle أحاٍج،أحاجُي ج أصحجيٌة

puzzle

حاخام )দ حجاٌم

حَدحّد)[ن،ض] )  লনল দিষ্ট করম, ধমরমবোধিম 
হওয়ম to sharpen, delimit (هى) 

 (هى) II সীমমবদ করম to sharpenحّدد

ه هى) III লববোধরমলধতম করম to oppose حاَد
)

 (هى) IV তীক করম to sharpen أحّد

V সীমমবদ হওয়ম to be delimited تحّدد

 (على) VIII তীব হওয়ম to be angry احتّد

دوٌد ج حٌد  ,লকনমরম, সীমমন্ত, তীর edge حص

brink, boarder

 ধমর, তীবতম, রমগ, আবোধবগ ِحّدةٌ
sharpness, keenness anger

وحد )দ ِحدة

লনলষদ forbidden حدٌد
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লবিমপ mourning ِحداٌد

মিমহম iron حدائِدص ج حديدةٌ

،ِحداٌد  ج  حديٌد  ধমরমি, তীক أِحّدةٌ،أِحّداءص
sharp, keen

অলধক ধমরমি sharper أحَد

 মিরহ খন্ড, বস্তু piece of حدائِدص ج حديدةٌ

iron

মিরহ iron حديدٌي

মিমহমর কমলরগর, কমমমর ironsmith حّداٌد

 মিরহকমলরগরী, কমমমর লশল ِحدادةٌ
smithcraft, blacksmith

সীমমবদতম, বর্নম, সীমম تحديدات ج تحديٌد
limitation, demarcation

ধমরমি, তীক্ষ sharp, keen حاٌد

 ,সীমমবদ , মোরমবোধনম, bounded محدوٌد

boardered (ب) 

 ,ধমরমি, তীক, লনলদ্্দষ্ট sharpened مصحّدٌد

fixed (ل) 

রমগমলন্বিত, ংক্রিফু مصحتٌد দ angry, furious

লিি, শঙ্খলিি kite ِحدآن،ِحداء،ِحدأ ج ِحدأةٌ

 দিফুই পমশ্ব ্ধমরমি কুঠমর  ِحداء ج حدأةٌ
double-bladed axe 

حِدَيحدَى)[س]   ) অবসমন করম, মথবোধক 

যমওয়ম to remain, stay (ب) 

أحد )দ حادى عشر

حِدبحَدب)[س]  )  কুবোধজম হওয়ম to be 

convexed

) II কুবোধজম করম to make convex حّدب

 (هى

V কুবোধজম হওয়ম to be convex تحدب

 XII কুবোধজম হওয়ম to  be احدودب

crooked (Rf.Introduction:verbs)

 ,মসহ, মময়ম, ভমিবমসম affection حْدٌب

fondness, love

 বমঁকম, নফু্ব, কুঁবোধজম, কি্মনকমমী حَدٌب
curve, convex, hunchbacked,

 ,বংক্রিতম, নফু্বতম, কুঁজ hunchback حدبة

curvature, hump

دٌب ج حدباء م أحدٌب  ,বমঁকম, নফু্ব, কুঁবোধজম حص
অলধক কি্মনকমমী, অলধক বনফুভমবমপন
curve, convex, hunchbacked, 
kindlier, riendlier
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 ,কুঁব,বংক্রি, বমঁকম cambered مصحَدٌب

convex

وث)[ن]  دص حدثحص ) সরশংগঠত হওয়ম to 

happen

حدصثحداثة)[ك]  ) নতফুন, নবীন হওয়ম to 

be new, young

 (ه) II বিম to tell حّدث

 III পরষ্পর বিম বলি করম to حادث

speak (عن فى ه)

) IV সরশংগঠত করম to bring forth أحدث

 (هى

(الى  عن  ب هى) V বিম to speak تحّدث

 VI পরষ্পর আবোধিমিনম করম to تحادث

converse

) X প্রবত্ন করম to introduce استحدث

(هى

   নতফুন, অতফুিনীয় أحداٌث ج حدٌث

অপকম্,  দিফুভ্মগ্ a new, unprecedented

thing, misdeed

دثاءص ، ِحداٌث  ,নতফুন ج  حِدٌث     حص

সমম্প্রলতক, লবিম, আধফুলনক new, 

recent, late,modern

সম্প্রলত, লবিবোধম recently, lately حديًثا

،ِحْدثاٌن ج حديٌث )কথম, বক্ত أحاديثص তম, 
আবোধিমিনম, গল, হমল দিস speech, talk, 

gossip, Hadith

 ,োটনম, োটন, সরশংগঠন occurance حصدوٌث

incidence

,নফুতনত, মযরবন, তমরুর্ newness حداثٌة

youth, youthfulness

 অলধক নতফুন, অলধক সমম্প্রলতক أحدٌث
more newer,more recent

,আবোধিমিনম,  দিলিি, লবষয় أحاديثص ج أصحدوثٌة

গল discussion, chatter, gossip

 ,অনফুrসমহ, আবোধিমিনম مصحادثات ج مصحادثٌة
কথমবত্ম, discourse, discussion, 

parley

উ إْحداٌث rপম দিন, স(লষ্ট ,উ্ভিমবন, করর, 

prduction, creation, innovation

 উ্ভিমবন, আলবষমর, স(লষ্ট إستحداةٌ
invention, creation

 োটমমন, োটম, কথম حواِدثص ج حاِدٌث  
বিমর সমন , নতফুন, োটনম,  দিফুো্টনম 
occurring, talking place, event

 োটনম,  দিফুো্টনম حوادثص ج حادثٌة
occurance, accident
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 ,বক্তম, ব্মখ্মকমরী مصحِدثون ج مصحِدٌث
মফুখপমত speaker, spokesman

ْحَدٌث  ,নতফুন, লবিলমত, সমম্প্রলতক مص

আধফুলনক new, moadern late, recent 

 বক্তম, বর্নমকমরী, মফুখপমত مصتحِدٌث
speaker, narrtor, spokesman

ْستْحَدٌث  ,নতফুন, নতফুনত مصستْحَدَثات ج مص

উ্ভিমবন new,novelty, innovation

حدجحدج)[ض]  ) জিন্ত  দি(লষ্টবোধত তমকমন to 

stare (ه هى) 

) II জিন্ত  দি(লষ্টবোধত তমকমন to stare حّدج  ه

 (هى

 ভমর, িমপ,  দিমলয়ত احداٌج،حدوٌج  ج  ِحْدٌج
load, burden

 উ‰টর লজন camel حدائِجص ج ِحداجٌة

saddle

حدرحدر،حدارى)[ن،ض] ) নমমমবোধনম to 

bring down (هى) 

II حّدر নত করম to incline (هى) 

V মনবোধম আসম  to glide down تحّدر

) VII মনবোধম আসম to come down انحدر

 (من

 দ্রুত মকমরআন পঠর rapid حْدٌر

recitation of Koran

ঢমি, উতরমই slope, downhill حدوٌر

 ,আনত, ঢমি, উতরমই slope تحُدٌر

inclination

ঢমিফু, আনত, slope, inclination انحداٌر

পফুরু, মমমটম thick حاِدٌر

 ,অববোধরমহী, লনবোধি ঢমিফু descending مصتحِدٌر

sloping downward

 ,লবষনতম مصنحدرات ج مصنحدٌر
ঢমি,পতন,আনত 
depression,slope,incline,fall (river)

 ,অনফুমমন করম حدس [ض][ن](حدس)
আনমজ করম to surmise, to guess (

 ,অনফুমমন, আনমজ     حْدٌس  (هى

surmise, guess

মমকু(কমপড মবমনমর) shuttle حّداٌف

حدقحدق)[ض]  ) মবষ্টন করম , তমকমন, to 

surround, to look at (ب ه هى) 

 II ম দিখম, খলনবোধকর জন্ ম দিখম, লসর حّدق 

 দি(লষ্টবোধত ম দিখম to look,stare (الى فى ب ) 

) IV মবষ্টন করম ম দিখম, to surround احدق

(ب هى
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 মিমবোধখর ِحداٌق،أحداٌق،حدٌق،حدقاٌت ج حدقٌة

মলন, এক নজর ম দিখম, pupil, glance (

(احداق

বমগমন garden حدائِقص ج حديقٌة

 অববোধরমধ, পলরবোধবষ্টন, মোরমও إِحداٌق

encirclement, encompassment (ب) 

 II অম করম, টক করম to make حّدق

acid, sour, tart

 ,মি্টেম করম, গুটম (حدل،حدول)[ض] حدل
অলবিমর করম to flatten, roll, treat 

unjustly على ه  هى) )

মরমিমর roller ِمحدلٌة

حدمحدم)[ض]  )  অলধক গরম করম to 

heat 

 (على) VIII টগবগ করম to burn احتدم

পীডমর আলধক্, আকলস্মক প্রবোধকমপ إحتداٌم
paroxysm

 ,অলগশম্ম, মংক্রিমধন্মত্ত furious مصْحتِدٌم

enraged

মোমডমর খফুবোধরর নমি horseshoe ِحدوةٌ

حداحدو،حداء)[ن]  ) মগবোধয় উঠ িমিমবোধনম to 

forward by singing camel ( هى )

 (ه) V ি্মবোধিঞ করম to provokeتخّدى

 গমন গমওয়ম(কমবোধফিম প্রধমবোধনর) حصداٌء
chanting of caravann leader

উটিমিক camel driver حّداٌء

وةٌ  উটিমিবোধকর গমন song of أصديٌة،أصدص

camel driver

 প্রবোধরমিনম, আপলত্ত,  দিপ্ تحديات ج تحٍد
provocation, challenge

 কমবোধফিম প্রধমন, অলভযমতী حصداةٌ ج جاٍد
 দিিপলত, caravan leader

 প্রবোধরমিনমকমরী, AvnŸvbKvix مصتحٍد
provoker, challanger

حِدَيحدَى)[س]  ) অবসমন করম, মথবোধক 

যমওয়ম to remain, stay(ب) 

أحد )দ حادى عشر

حذر]س)[حذر،حذار ) সতক্থমকম to 

beaware

II সতক্করম to warn حّذر

III সতক্থমকম to be cautious حاذر

V  সতক ্হওয়ম تحّذر 

VIII সতক্ হওয়ম to careful احتذر
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 সতক্তম,সমবধমনতম ِحذٌر
caution,altertness

সতক,্ cautious حِذٌر

সমবধমন হওয়ম beware of حذاِر

 ,হুলশয়মরী, সতক্তম, warning تحذيٌر

cautioning (من) 

 সমবধমনতম, সতক্তম, সমবধমনী مصحاذرةٌ
ব্বসম

 মকমন লবষবোধয় َمحذورات   ج َمحذوٌر  

সতক্ থমকম (লবপ দি) against which 

should be aware

)[ض] حذفحذف ) সরশংলক্ষপ করম, কত্ন 

করম, মনওয়মto shorten,curtail,take off 

 (من هى)

II ছমঁটম, গঠন করম,কমটম to trim, to حّذف

cut (هى) 

 ছমট করর,কত্ত্ন, বমলতি, বম দি حْذٌف

ম দিওয়ম, পতন shortening, cutting off

 সম্প~ন ্(বোধনওয়ম) all off (it) حذافيٌر

( ،ِحذقحذاقة  সফু দিক্ষ حَذق، حِذق[س][ض](

হওয়ম, লকশরী হওয়ম, to be skillful, 

proficient ( هى  فى )

حذقحدوق)[ن]  ) টক হওয়ম, to turn 

sour(milk)

 V  দিক্ষতমর ভমন করম, মযমগ্তমর تحّئق

ভমন করম to feign propiciency

 ,দিক্ষ, ঝকঝবোধক, িমিমক skill  حِذق ،حذاقٌة

cleverness

ّذا ٌق ج  حاِذٌق حص   দিক্ষ, সফুবক্তম, িমিমক, টক 
skillful, well-versed

تَحٔذلَقتحذلصق)[حذلق]  ) II জমরীর ভমন করম 
to pretend to clever

 দিক্ষতম, তনপফুন্, িমতফুরী  حذلقٌة
skillfulness, dexterity

حذا] ن)[حذو،حذاء ) অনফুরুপকরম to 

imitate

III সমকক্ষহওয়ম to be parallel حاذى

VI এবোধক অপবোধরর লবপরীত হওয়ম to تحاذى
be opposite each other

 VIII অনফুকররকরম to wear as احتذا

footgear

 ,লবপলরত,সমমনম সমমলন opposite حْذَو

face to face

 ,জফুতম, মসবোধন্ডি, shoe أحذيٌة  ج  ِحذاٌء

sandle
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 লবপলরত, সমমনম-সমমলন حذاَء ، بحذاء
opposite, face to face (prep)

 ,জফুতমর কমলরগর, মফুলি shoemaker حّذاٌء

cobbler

 ,পমবোধশ,্ সমমন্তরমি alongside of مصحاذاة

parallel to (فى على)

 ,অনফুকরর, নকি imitation إحتذاٌء

copying

 ,লবপলরত, মফুখমমফুলখ opposite مصحاٍذ

facing

حرَحّر،حرارة)[ن،ض] ) উত্তপ হওয়ম, to be

hot

(ه) II মফুক্ত করম to liberateحّرر

V মফুক্ত হওয়ম  to be freed تحّرر ( (من

حَر]ن،ض)[حّر،حرارة ) উত্তপহওয়ম,to be 

hot

II মফুক্তকরম to liberatd حّرر

V মফুক্তহওয়ম  to be freed تحّرر

VIII উত্তপহওয়ম to be heated احتّر

[س] حرب حرب  ) অলধক মরবোধগ যমওয়ম   
to be furious

 (ه) III যফুদ করম to fight حارب

 VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ যফুদ করম تحارب
to fight one another

VIII যফুদ করম to fight احترب

 যফুদ, সরশংোস,্ শত্রু حروٌب ج  (م) حرٌب

war,fight, enemy (على ل ه) 

 ,যফুদলবষয়ক, সমমলরক َحْربون  ج حْربٌي

মযমদম, তসন্ 

 বহুরুপী সরীস(প ِحراٌب ج ِحرباٌء

(লগরলগট) chameleon

 !হময়!নম! (লবষবোধয়মলক্ত) alas وا حراباء

goodness no!

 মসলজবোধ দির লমহরমব َمحاريبص ج  ِمْحراٌب
mihrab of mosque

সরশংোষ,্ যফুদ struggle, combat مصحاربٌة

পমর¯ú احتراب লরক সরশংগমম mutual 

struggle

 ,যফুদরত, লববম দিমমন, মযমদম مصحاِرٌب
warring, combatant, worrior

 লববম দিমমন  দিি the warring المصتحاِربون

parties

বন, গুট brone, pill حرابِشص ج حربوَشٌة
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)[ن][ض] حرثحْرث ) িমষ করম আবম দি 

করম to plow, to cultivate (هى) 

 ,িমষ, জলম কষ্র, আবম দি plowing حرٌث

cultivàtion of soil

িমষবোধযমগ্ ভফুলম, arable land حرثٌة

)িমষকরর, ক ِحراثٌة লষ cultivation of 

land, farming

িমঙ্গি িমষী plowman حّراٌث

িমঙ্গি plow َمحاريثص ج ِمْحراٌث

ّراٌث  ج  َحاِرٌث িমঙ্গি িমষী plowman حص

,োলনষ্ট হওয়ম, মছমট হওয়ম (حَرج)[س]حِرج
িমপম হওয়ম, সীমমবদ হওয়ম, জটি হওয়ম
to be close, narrow, tight, confined

 (هى) II জটি করম to narrow حّرز

 (هى) IV কঠন করম to confine أحرج

 োলনষ্টতম, সরশংলকর্তম, সীমমবদতম حْرٌج
closeness, tightness, restriction

     أْحراٌج ،ِحراج، حرجات  ج  حرجٌة

োনবন, অরন্, বনভফুলম dense forest, 

woodland

,সরু, কমছমকমলছ حِرٌج

লনপীলডত narrow, close, oppressed

 অলধক সরু, অলধক লনকট أحرٌج
narrower, closer

লনিমম auction حراٌج

 গুরুত, গমম্ভীয্, কমঠন্ حراجٌة
seriousness, gravity

 ,বনময়ন, ব(ক্ষবোধরমপন forestation تحريٌج

afforestation

 সরশংযত, উ দিমসীনতম, গুরুত تْحرٌُج
restraint, gravity, aloofness

 ,অলঙ্গকমর, শপথ (اليمان)مصحِرجات

জমঁকজমকপভূর্ committing, oaths

,লবশ(ঙি, অস্বলসকর disconcerting مصْحِرٌج

embarrassing

)مصتحِرٌج     (الصدر  লররক্ত, অত্মিমলরত 
annoyed, oppressed

حِردحَرد)[س]  ) লবরক্ত হওয়ম, রমগমলন্বিত 

হওয়ম to be annoyed, angry (على) 

 লবরক্ত, রমগমলন্বিত حردان ،حِرٌد، حاِرٌد
annoyed, àngry

টকটলক lizard حراذينص ج ِحْرَذون
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حرزحرز)[ن]  ) সরশংরক্ষর করম, রমখম to 

keep, protect (هى) 

 (هى) IV সরশংরক্ষন করম to keep أحرز

 (من) V সতক্ থমকম to be wary تحّرز

 (من) VIII  দিভূবোধর থমকম to be careful احترز

 ,মোরম সমন, আশ্রয়সি أحراز ج  ِحرٌز

সরশংরলক্ষত সমন dortifed place, custody

 মজবফুত মোরম সমন, অবোধভ দি্ সমন حريٌز
strongly fortified, inaccessible

 অজ্ন, পমওয়ম, জয়িমভ إحراٌز
acquisition, attainment

 ,সবোধিতনতম إحترازات ج إحتراٌز
সমবধমনতম, সরশংরক্ষর caution, wariness

 অজ্নকমরী,  লবজয়ী, িমভকমরী مصحِرٌز
obtained, winner

حرسحرس,حراسة)[ن]  ) পমহমরম ম দিওয়ম to
guard (ه هى) 

 V মগমপবোধন জমনমর মিষ্টম করম to تحّرس

watch ( من)

(من) VIII সতক ্থমকম to be ware احترس

 ,নজর, পমহমরম, সহির watch حرٌس

guàrd, escort

 পমহমরম, পয্বোধবক্ষর রক্ষরমবোধবক্ষর حراسٌة
guarding, watch

 ,সমবধমরতম إحتراسات ج  إحتراٌس
সবোধিতনতম caution, wariness

ّراٌس،حرسٌة ج حارٌس  ,সজমগ, লবলনদ حص

পমহমরম দিমর, ততমবধময়ক vigilant, 

watchful

 প্রহরমধীন, রলক্ষত, সরশংরলক্ষত محروٌس
gguarded protected

 সবোধিতন, সমবধমন, সতক্ مصحتِرس
cautious, wary, careful

حرشحرش)[ض] ) আঁিড ম দিওয়ম to 

scratch (ه هى)

 (ه II উবোধত্তলজত করম to prod حّرش 

 V ঝগডম বমধমবোধনম  to pick a تحّرش

quarrel (ب) 

বন, forest حروش،أحراٌش ج حْرٌش

 মমমটম, রুক্ষ, খসখবোধস احرٌش ،حِرٌش
rough, coarse

شٌة،حرٌش رص রুক্ষতম, অমস(নতম حراشٌة،حص
,বোধমমটম roughness, coarseness

 ,উসকমলন, জ্বমিমতন instigation تحريٌش

provocation
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 উসকমলন, লজ দি, অনলধকমরিি্ম تحرٌُش
provocation, importunity

 আঁশ(মমবোধছর) scales حراِشفص ج حرشٌف   

of fishes

حرصِحْرص)[س][ض]  ) ইচম করম, 
িমওয়ম, মিমভ করম to desire, want, 

cover (على)

মিমভ, ইচম, মিষ্টম greed, desire ِحرٌص

رصاٌء  ,মিমভী ,ِحراٌص  ج  حريٌص    حص
ইচফুক, covetous, bent

অলধক মিমভী more covetus أحرٌص

( II উ [[حرضحّرض rসমহ ম দিওয়ম, 
উদ্দীলপত করম, প্রবোধরমলিত করম, উবোধত্তলজত 

করম, to goad, provoke, inçite

 ,উবোধত্তজনম, প্রবোধরমিনম incitement تْحريٌض

provocation

 ,উদ্দীপক, লবরলক্তকর تحريضٌي   

প্রবোধরমিক inciting, agitative

 ,খমরমপ,  দিফুশলরত, পমলপষ bad حاِرٌض

wicked, evil

 উলদ্দপনম مصحّرضون  ج  مصحِرض
 দিমনকমরী, বক্ত( তমবমজ, প্রবোধরমিনম দিমতম 
inciter, ddemagouge agitator

প্রবোধরমলিত, প্রবোধরমল দিত induced مصتحِرٌض

حرفحرف)[ض]  ) লফবোধর আসম to refrain

( (عن

(هى) II মহিমন, জমি করম to distort حّرف

 V লবপবোধথ যমওয়ম  to be تحّرف

corrupted (عن)

) VII লভন পবোধথ যমওয়ম to depart انحرف

(عن

 VIII মপশমগত ভমবোধব করম to do احترف

professionally (هى) 

 ধমরমি(প্রমন্ত), লকনমরম ِحرٌف ج حرٌف
sharf edge, boarder

ٌف رص ٌف ،حص  ,অক্ষর, হরফ، letter أْحرص

consonant, particle (gràm)

আক্ষলরক literal حرفٌي

গুল, শমক লববোধষশ pepper cress حصرٌف

 ,মপশম, ব্বসম profession ِحرٌف ج ِحرفٌة

vocation

رفاءص ج حِريٌف  মংক্রিতম, প(ষবোধপমষক حص
customer, customer, patron

কটফুগন, ঝমি pungent, acrid ِحِريٌف
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 ,ঝমি খমবমর, সফুস্বম দিফু spicy food حريفاٌت

delicious

তীকতম, ঝমি pungency, acridity حرافٌة

)পলরবত্ন, লবক تحريفات ج تحريٌف ত 

করর, লবক( লত,  দিফুন্শীলত distortion, 

alteration

 ,লবিফু্লত, বংক্রিতম انحرافاٌت ج  انحراٌف
অসফুসতম deviation, obliquity

 মপশম দিমরী মিষ্টম, সমধনম احتِراٌف
professional persuit

)দিফুলষত, লবক  مصحّرف ত(শব) corrected 

(word)

)বমঁকম, ঢমিফু, লবক َمنحِرٌف   ত, লবিফু্ত, 

oblique, distorted, twisted

 মপশম দিমর কম্শী, িমভজনক مصْحتِرٌف

লনবোধয়মগ প্রমপ, gainfully employed, 

professional

লিতশমিম studio مصْحترفات ج مصحترٌف

حرقحرق)[ض]   )  দিগ্ধ করম to burn (هى)

II মপমডমবোধনম to burnحّرق ((هى

IVأحرق মপমডমবোধনম  to burn ((هى

V  দিগ্ধ হওয়ম to be burnedتحّرق

VIII জ্ববোধি ওঠম to be aflameاحترق 

 ,দিহন, জিন, পফুডন, burning  حْرٌق

torture, kindling,

 ,আগুন, অলগকমÐ fire حَرٌق

conflagration

 ,দিহন, পফুডন, যননম দিময়ক  حرقٌة

অত্মিমর, যননম burning, stinging, 

torture

শুষ খডকুঠম tinder حراٌق

 ,জিন্ত,  দিীপ, আগুন, গরম burning حّراٌق

afire

 আগুন, অলগকমÐ حرائِقص ج حريقٌة،حريٌق
fire, conflagration

টরবোধপবোধডম,torpedo حّراقٌة

 জিন, যননম দিময়ক কনকবোধন حرقان 
burning, smating

মকনলবনফু focus محاِرٌق ج مْحرٌق

 সববোধিবোধয় গরম কমি hotest تحاِرٌق

season

 ,জিন, প~রর burning إحراٌق

combustion

 ,জিন, ভষ্মিীকরর burning تحرُق

inceneration



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 169
169

 জিন, প~রন, আগুন, অলগকমন্ড احتراٌق
burning, fire

আবোধগয়, incendiary حاِرٌق

)محرقات (ج জ্বলিত, িমি محرٌُق জ্বমিমলন 
burned, reddish

আবোধগয় (বোধবমমম) incendiary bomb مصْحِرٌق

গলতময় Active حِرك 

جّركحرك) ) II গলত স্মর করম করম to 

set in motion(هى)

V িমলিত হওয়ম to move تحّرك

 ,জীবন্ত, গলতময় حِرٌك 

প্রমরবন্ত,lively,active

 ,গলত, িিমবোধফরম حركات ج حركٌة 
শমরীলরক ব্য়মম, স্বরবর্ mmovement, 

motion, vowel(gram)

 ,গলত, িিমবোধফরম,  mmovement حراٌك

motion

  পথ,িিমর পথ مْحرٌك

(লনবোধক্ষলপত)path,trajectory(projectile)

 জিন্ত মিমহম, অনমনীয়, জফুজফু fire ِمحراك

iron, poker

প্রগলতশীি dynamic تحريكٌي

 ,আবোধনমিন, িিমবোধফরম تحُركات ج تحُرٌك
যমতম, পমি মতমিম movement, motion,

সন-গীবম সলনসমন withers حاِرٌك

ময নমডময়, প্রসমবক উলদপক مصحِرك
)مصحِركات(ج অলভপ্রময়, উদ্দীপনম, মমমটর 

motive, incentive, motor

িিন্ত, িিমমন, হরকত ওয়মিম(গম) مصتحِرٌك
moving, mobile, vowelized (gram)

)(حركشحركَث      জমগমবোধনম, উবোধত্তলজত 

করম, লবরক্ত করম to store up agitate 

رم،حرم)[ك][س]  حرصمحص ) লনলষদ করম to 

be forbidden  ه       على) )

II লনলষদ করম to declare sacred حّرم (ه
)

IV ইহরমম বমধম to enter into state احرم

of pilgrimage

V লনলষদ হওয়ম to be forbidden تحّرم

( هى ه) VIII সমমন করম to honour احترم

 X পলবত মবোধন করমষ to deem استحرم

holly هى)

  লনলষদ, পলবত, পলবত সমন أحراٌم ج حرٌم
forbidden, taboo, sacred
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رمٌة ْرمات  ج حص مات،حص رص  ,পলবততম, শ্রদম حص
সমমন, َحرم (ج( মলহিম সী, holiness 

reverence, respect, woman, lady

ٌم ج حراٌم  رص  ,লনলষদ, মবআইনী حص
আপলত্তকর, ো(র্, অলভযফুক্ত

 পশমী িম দির ِحراٌم   احِرمٌة ،ِحرامات ج
woolen blanket

ٌم ج حِريٌم رص ,পলবত সমন, অন্ত(পফুর, মলহিম حص
সী sacred place, harem, woman, 

wife, lady

মলহিমবোধ দির জন্ for women حِريمٌي

 ,মিমর, ডমকমত thief حرامٌي حرامَيٌة ج

robber

 ,ব্নম, লববোধয়মগ, deprivation ِحرمان

bereavement

 ,লনলষদ, মবআইনী مصحاِرمص ج مْحرٌم
অিঙ্, পলবত forbidden, sacred, 

taboo, invioable

রুমমি handkerchief مَحاِرمص ج محرمٌة

,প্রলতবোধষধ, লনবোধষধ تحريٌم

লনবোধষধমজম prohibition, forbiddance, 

ban

 হজযমতী মপমশমবোধকর অনফুষমলনকতম إحراٌم

 ,সশ্রদ বমধ্তম إْحتِرامات ج  إحتراٌم
সমমন, শ্রদম, deference, regard, 

respect

 বল্ত, লনবমলরত, লবরত محروٌم
deprived, precluded, debarred

 লনলষদ, ইসিমমী মমবোধসর নমম مصحرٌَم
forbidden, n- me of Islamic month

 হজ পমিনকমরী, Mecca pilgrim in مصْحِرٌم

ritual

 ,সমমনীত, শ্রবোধদয় honoured مصحترٌم

revered, respected 

মপমশমক লববোধশষ garment حراملص ج حرملٌة

(over shoulder)

 একগঁুবোধয় হওয়ম, অবমধ্ حرن[ن](ِحران)
হওয়ম, to be obstinate

ن  অবমধ্, একগঁুবোধয় ج  حرون     ٌ حرص
obstinate, relactant

তমমকমর brazier حارون 

 ,জ্বিন, রমগ, কটফুগন, burning حروةٌ

pungent

]حريحِرٌى[  মযমগ্ worthy

(هى) V অনফুসনমন করম to inquireتحّرى
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 পয্মপ, উপযফুক্ত, উপবোধযমগী أْحِرياءص ج حرٌي
adequet, suitable

 অলধক উপবোধযমগী more  أحرى

appropriàte,adequet

 অনফুসমধমন, ত দিন্ত تحريات ج تحٍر
inquiry, investigation

حّزحّز)[ن] ) কত্ন করম to incise (فى هى)

II খমঁি কমটম to notchحّزز

VIII মখম দিমই কবোধর লিখম to indentاحتّز

 কত্ন, শুভিক্ষর, ঠক حزوٌز ج حٌز

সময়, অঙ্গীকমর incision, Nick,the right 

time

 ,মমথমর আবরন,  দিম দি, heàd scurf حزاٌز

ringworm

লহরশংসম, ো(রম, hate حزازةٌ

খমজ, শুভিক্ষর notch, nick محٌز

حزبَحزب)[ن]  ) আপলতত হওয়ম  to 

befall(ه) 

II  দিি গঠন করম to form party حّزب ( (ه

 III একল দিবোধক যমওয়ম to take one حازب

side (ه)

V সরশংোবদ হওয়ম to form a party تحّزب

 ,দিি, বমলহনী, troop  أحزاٌب ج  ِحزٌب

band,

 ,দিিীয়,  দিিম দিলি-প্রবন party  ِحزبٌي

fractional

 দিিীয় কমজ,  দিিবমলজ, party  ِحزبيٌة

activities, fràctionalism

কুr َحيزبون লসত বফুলড, ডমইলন বফুলড old 

hag

দিিবমলজ, factionalism  تحُزٌب

 আরশংলশক, পক্ষপমত দিফুষ্ট, পক্ষীয় مصتحِزٌب
partial, biased, partisan

خزرمحزرة،حزر)[ن][ض]   ) অনফুমমন 

করম, লনরুপর করম, ধমরনম করম to 

estimate, appraise, guess

 অনফুমমন, লনধ্মরর, লনরুপর حْزٌر
estimation, appràisal, guess

ধমঁধমঁ puzzle حزورةٌ

 ,লনধ্মরর, লনরুপর estimation محزرةٌ

appràisal, guess

ّقانٌي রমগী,  দিজমি choleric حصزص

মহঁিলক hiccups حازوقة ،حزوقٌة
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حزمَحزم)[ض]  ) বমঁধম to tie up (هى)

(هى) II শক্ত কবোধর বমঁধম to grid حّزم

V লনবোধজবোধক বমঁধম to be girded تحّزم

)VIII মবল পরম to put on a belt اجتزم

 (هى

 ,মমমডক, বমঁধমই, লনরুপন حْزٌم

লবিমরবোধবমধ, লবিক্ষরতম packing, 

determination, discretion

 মমমডমন, evwÐj , মমমডক حصزٌم ج حْزمٌة
wrapped up, bbundle 

Percel

ٌم،أحزمة،ِحزامات  ج. ِحزاٌم زص  ,কটবন حص

মোর, মকমমরবন belt, girth, waistband

 অলধক প্রলতজ, অলধক অলধক أحزٌم

যফুলক্তবোধবমধ more resolute, more 

judicious

زماء ج حزيٌم، حزمة ج حاِزٌم  ,দি(ঢ় প্রলতজ  حص

সফুলবিমরপভূর,্ resolute, judicious

حزنحزن)[ن] )  দিফু(খ ম দিওয়ম to make sad 

(ه)

(ه) II লবষন করম to make grieveجّزن

(ه) IV মশমকগস করম to make sadأحزن

زٌن  ,দিফু(খ, পলরতমপ, sadness  أحزاٌن ج حص

affection, grief

زون ج حزٌن  রুক্ষ, অসমতি, কঠন حص

ভভূলম rough, rugged,

 দিফু(লখত, মশমকমহত, ব্লথত  حِزٌن 
grieved,mourned

زناءص ج حزيٌن  ,দিফু(খ, মশমক  حزانى،ِحزاٌن،حص

মশমকমহত, sad, mourning, grieved

 মবশী  দিফু(লখত, মবশী ভীত, মবশী حْزناٌن
মশমকগস, very sad, very worried

 ,লবষণ, শমকগস, লনরমনন sad حزاينٌي

mmournful funereàl

 মশমক, মশমকগ‡সর আিরন تحُزون
sadness, behavior ofa mourner

দিফু(লখত, মশমকমহত grieved, sad  مْحِزٌن

 ,মম্মলন্তক,  দিফু(খজনক, লবষম দিময় مْحِزن

grievous, tragic

حّسحّس)[ن]  ) অনফুভভূলত to feel (هى)

IV অনফুভব করম to grope, feelحّسس

(ب هى) IV মটর পমওয়ম to senseأحسَ

) V অনফুভব করম to grope, feel  تحّسس

 (هى
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 অনফুভভূলত, মবোধনমভমব, মবমধ   حٌس
perception, sensation

 অনফুভভূলত, মবোধনমভমব, মবমধ ِحٌس
perception, sensation 

 সরশংজমবহ, সরশংবোধব দিনশীি, স্পশ্গমহ্ ِحِسٌي
sensory, perceptible, palpable

সরশংবোধব দিন, মিতনম ِحّسيات

ক্ষীর শব faint noise حسيٌس

 সরশংবোধব দিনশীি, সক্ষম, ইলনপরময়র حّساٌس
sensitive, susceptible, sensual

 সরশংবোধব দিনশীি অরশংগ sensory حّساسٌة

organ

প্রলতলংক্রিয়মপ্রবন allergic حّساسٌي

সরশংবোধব দিনশীিতম sensitivity حّساسيٌة

 পশুর ধভূলি পলরষমবোধরর যন, খডরম ِمحّسة 
currycomb

 ,অনফুভভূলত أحاسيس ،احساسات ج  أحساٌس

মিতনম, feeling, sense

অনফুভভূলত, মিতনম, feeling, sense حاّسٌة

 অনফুভভূত, অনফুভবনীয়, স্পশ্গমহ্ َمحّسوٌس
sensed, perceptable, palpable

) حسبحسب،ِحسبان،حسب)[ن][س][ح][ك] 

 মবোধন করম, লহসমব করম, অলভজমত حسب

হওয়ম to compute, to be of high born

 III মভবোধব ম দিখম to settle anحاسب

account (ه)

V সতক ্হওয়ম to be careful تحّسب

 VI এবোধকঅবোধন্র লহসমবকরম to تحاسن

setle mutual  account

 VIII ধমরনমকরম  to take into احتسب

accout

 গরনম, লহসমব, লিন্তম, মতমমত حْسٌب
computing, calculation

 অলবভমবকত مجالس حسبية ج مجلسحسبٌي

প্রমমবোধনর আ দিমিত guardianship court

মমপ, পলরমমন, মভূি্, সমমন احساب ج سٌب
measure, quantity, amount, esteem

…লক ভমবোধব.. according to what حسبما

 অরশংক, সমলষ্ট arithmeticàl ِحسبٌة

problem,sum

 ,সমমনীত,উনত িলরত حسباء ج حسيٌب

উচ্চবরশংশীয় respected, esteemed, 

noble
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 ,গরনম, হগরনমকময্ حصسبان
ٌcounting,reckoning

 গরনম, লহবোধসব, গনরমপ্ররমিী ِحساٌب
মফুি্লনধ্মরন arithmetic, calculus,

 ,আলঙক, গমলরলতক ِحسابٌي

arithmeticàl,mathematical

 গরনম, লহসমব রমখম محاسبات ج محاسبٌة
accounting,bookkeeping

,গরনম, লববোধবিনম, অরশংকপ্রলতফিন احتساٌب

মভূি্ময়ন calculation, reflection

 ,গননমকমরী, অরশংকলব দি حاِسٌب

counter,arithmetician

،مْحسوبون ج مْحسوٌب  ,অনফুগত محاسيبص

পমলিত pet, obedient

 ,সমমনজনক অবসমন َمحسوبّيٌة

পক্ষপমলতত, প(ষবোধপমষর esteem position,

favouritism, patronage

 লহসমব রক্ষক, লনরীষক مصحاسٌب
accountant, auditor

 কষ্ট, ত্মগ, ক্ষলত, (ছওয়মব مصحتسٌب

প্রত্মশী) suffering, loss

 ,লহরশংসম করম, লববোধদষ করম حسد[ن](حسد)
লহরশংসফুক হওয়ম to envy, grad(على هى ) 

 VI পরষ্পর লহরশংসম করম to envy تحاسد

ech other

লহরশংসম envy حْسٌد

ٌد   د ج حسص سص লহরশংসফুক envious حص

د পমরষ্পলরক লহরশংসম mutual envy تحاسص

ّساٌد ج حاِسٌد  লহরশংসফুক, লববোধদষী حسدةٌ،حص
envious,envier,grudger

 লবলদষ্ট,লদষ্ট,লহরশংসমর স্বীকমর َمحسود   
envied.

حسرحْسر)[ض][ن]  ) টমনম, সডমন, মফুক্ত 

করম to remove, pull off, unveil ( عن

(هى

حِسرحَسر،حْسرة)[س]  ) অনফুতমপ করম, 
 দিফু(লক্ষত হওয়ম (على), ্মন্ত হওয়ম to be 

grieved, painted, tired

 II ্মন্ত করম, পলরশ্রমন্ত করম,  দিফুব্ি حّسر

করম, to fatigue, tire (ه)

 V  দিফু(লখত হওয়ম, ব্লথত হওয়ম to تحّسر

be grieved, pained (على)

)VII অপসমলরত হওয়ম, বলহষ انحسر ত 

হওয়ম, অ দি(শ্ করম to be removed, 

pulled away, to disappear (عن)
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 ,শ্রমন্ত, ম দিরব্ি্,  দিফুব্িতম fatigue حْسٌر 

debility, weakness

মন(ক্ষফু حِسّر ন,  দিফু(লখত, ভীত grieved, 

sad, fatigued

 দিফু(খ, মব দিনম, মম্পীডম  حسرات ج حسرةٌ
sorrow, pain, distress

শ্রমন্ত, ্মন্ত, ক্ষীন( দি(লষ্ট حسرى ج  حِسٌر
লষ্ট )tired, weary, dull

দি(লষ্টক্ষীরতম myopia  حسوٌر

অনফুতপ,  দিফু(লখত মর(ক্ষফু حْسران ন, পীলডত
regretful, distressed, sad, sorry

 আত্স্বর, মখ দি,  দিফু(খ প্রকমশ تحسٌُر
sighing, regret

 ,খমলি, নগ bared حواسرص ج حاِسر

denued

 কমঁটম, মমবোধছর কমঁটম, মপবোধরক حسكٌة
thorns, spikes 

 কমঁটমযফুক্ত,কনলকত حسكٌئ  
thorny,prickly

حسمحسم)[ض]   )কমটম, প(থক করম, 
লবলচন করম,লসর করম,লমটমন to cut, 

sever, cut off, to decide, settle

VII ক انحسم wত্ত হওয়ম, লবলচন হওয়ম, 
মশষ হওয়ম to be severed, cut off,

ساٌم  ,তরবমরী, তরবমরীর ধমর, sword حص

sword edge

মমরমত্মক, কবোধঠমর fatal, grueling حصسوم

লসদমন্তকমরী, ি حاِسٌم ~ডমন্ত decisive, final

حسنحصسن)[ك] ) ভমি হওয়ম, সফুনর হওয়ম 
to be beautiful, hansome

(هى) II সফুনর করম to beautify حّسن

 III সফুনর ভমবোধব করম to treat with حاسن

kindness  (ه

IV  দিমনকরম to do right أحسن (ه

 V সফুসলজত হওয়ম to be more تحّسن

beautiful

 X ভমি মবোধনকরম to regard as استحسن

righ (هى) 

 ,মসরনয্্, মকমমনীয়, beauty حصْسٌن

lloveliness.  

 সফুনর,সফু দি(শ্, ভমি ِحسان ج حسٌن
beautiful, llovely nice

ভমি, ভমিভমবোধব, well, splendidly حسًنا
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ভদমলহিমগর, the ladies الحسان

 অলধক ভমি, অলধক أحاِسن ج أحسٌن

সফুনর better, more beautiful

,মসরনয,্ সফুনর, beautiful ِحسان ج حسناٌء

a beauty( of woman)

شنى سنات ج الحص  উত্তম  )الحسن( م  الحص

ফিমফি, সফুনর পলরসমমলপ, ভমিভমবোধব, 

the best outcome, fair means

 ,ভমি কমজ,  দিমন حسنات ج حسنٌة

সফুলবধমল দি, মযমগ্তম good deed, charity

 মসমনম  লভবোধঙ্গ(গময়ক حساسين ج حّسون

পমখী লববোধশষ) gold-finch

محاِسن ج  مْحسنٌة  ভমি, সফুনর, সফুলবধমল দি, 

আকষ্র, মসরনয,্ ভমি গুরমবিী nice, 

good, charms attraction,

 ,মসরনয্ময়ন, উনলত, সমমলপ تحسيٌن

লববোধশমধক beautification, improvement,

finishing (ج) تحاسين অিঙমর, প্রসমধন 
decoration, ornament

বনফু مصحاسنٌة তপভূর ্ব্বহমর,  দিয়ম, friendly 

treatmnet, kindliness

 দিমন, ব দিমন্তম, ভমি কমজ  إحسان
beneficence, charity

 উনলত, উনলতলবধমন تحسٌُن
improvement

 সমলত, অনফুমলত, জয়ধ্বলন احتِساٌن

লবিক্ষরতম approval, acclaim, 

discretion

,মসরনয্ বধ্ক, প্রসমধনী مصحّسنات ج مصحِسٌن
অঙ্গরমগ, beautifier, embellishment, 

cosmetics

 কি্মরময়,  দিমতব্ مصحِسٌن
beneficent,charitable

 ,অনফুবোধমমল দিত, সমত, স্বীকময্ مصستحسٌن
সফুখকর, Pleasant, approved, 

agreeable

حساحسو)[ن]  ) িফুমফু ম দিওয়ম to sip (هى)

V পমন করম to drink تحّسى

 VIII এক িফুমফুক পমন করম to drink احتسى

a sip

সফুপ soup حساٌء،حسو

িফুমফুক a sip حسوات ج حسوةٌ

حشَحّس)[ن] ) োমঁস কমটম to mow,cut (

 (هى

 II োমঁস লববোধংক্রিতম, mxmv মসবক, toحّسس

smoke hashish
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 ,ধমস, আগমছম grasses حشائش ج حشيٌش

weeds

ঔষলধ, গমছডম herb حشيسٌة

 সীসম মসবক, ধভূমপময়ী حشاشون ج حشاٌش
hashis addict,smoker

شاشٌة شاٌش حص , حص  মশষ লন(শ্বমস last breath

 লরলসডম ররশং(পফুষ্প লববোধশষ) حشيشّي

reseda-colored

-কমবোধস, আগুন َمحاٌش ج ِمحّشٌة ،ِمحٌش

জ্বমিমবোধনম মিমহম, মখমঁিমন যন sickle,fire 

iron,poker

 লনডমলনর যন tools for ِمحّشات ج مصحّشٌة

weeding

حشدحشد)[ن] ) সবোধমবোধবত করম to gather (ه)

 (هى) II জমম করম to store up حّشد

 V একলতত হওয়ম to come تحّشد

togather

 VIII সমবোধবত হওয়ম to be احتشد

concentrated

জমম করম, সমবোধবত করম حشود ج حشٌد
,তিব করম 
assembling,gathering,calling up

 সমমবোধবশ(তসন্) تحّشدات ج  تحّشٌد
concentration

 ,সমমবোধবশ, সরশংগহ إحتشادات ج أحتشاد

cconcentration gathering 

 ,অবোধনক, জনমকীর্ numerous حاِشٌد

crowded

حشرحشر)[ن][ض]  ) জমম করম, সমবোধবত 

করম, মপষর করম, ভমঁজ করম to gather, 

aassemble, squeeze,tuck ( بين في هى)

 হমশবোধরর ল দিন the dày of يومص الحڜر

Judgement

 ,মপমকম, পতঙ্গ insect حشرات ج حشرةٌ

insect pests

 পতঙ্গ সমনীয়, পতঙ্গভভূক حشرٌي
insectile, entomological

]حشرجحشرجة)[ ) ম(তফু্কমবোধি গিময় গড 

গড শব করম to rattle

 II গড গড শব হওয়ম to rattle in تحشرج

throat

حشفحشف)[ن] ) শুলকবোধয় যমওয়ম to be 

dried

 V জীর্বস পরম to be dressed تحّشف

shabbil
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ٌّ  লনমরমমবোধরর মখজফুর inferiorحَشف 

quàlity dates

পফুরুষমবোধঙ্গর অগভমগ glans penis حڜفٌة

حشمحشم)[ض]  ) িলজত করম to shame (

 (ه

من ) II িলজত করম to make angry حّشم

( عن

IV িলজত করম to put to shame أحشم

V িলজত হওয়ম to be ashamed تحّشم

VIII িলজত হওয়ম to be ashamed احتشم

حشاحشو)[ن] ) মবমঝমই করম to fill

II প্র দিমর করম to interpolateحّشا

 III ছমডম to exclude حاشى

Vপমন করম to keep away تحّشى 

VI লবরত থমকম to abstain تحاش

)ভ حْشٌم ত্, অনফুগমমী, পলরষ দিবগ ্
servants, entourage

 িজম, লবনয় উপযফুক্ততম shame حشمٌة

modesty, decency

 লবনয়ী, িমজফুক, িজম حشماءص ج حشٌم
modest, bashful, shy

মযরনমঙ্গ genitals محاِشم

 িজম, লবনয়, উপযফুক্ততম إستشاٌم ،تحُشٌم
shame, modesty,decency

 ,লবনয়ী, িমজফুক, িজম modest مصحتِشٌم

bashful, shy

কমপর পরম, সলজত করম to حشا [ن](حشو)
saff, dress (ب هى) 

 II ঢফুকমন,প্রবোধবশ করমন সরবরমহ حّشى
করম, মফুলডবোধসিমই ম দিওয়ম to interpolate 

insert, provide (هى) 

) III বম দি ম দিওয়ম, to exclde حاشى من ه  ) 

 ,V পলরহমর করম, বজ্ন করম تحّشى
এলডবোধয় িিম ,to keep away,stand aloof,

avoid (من) 

 দিফুবোধর থমকম, সতক ্থমকম,লবরত  تحاشى

থমকম ,to keep away,avoid, beware (

(من عن هى

 ,সজম, ভডমন, ঢ়ফুকমন dressing حْشو

stuffing, insertion

 ,সমজ, ভরর (সমমগী) حضوات ج ححشوةٌ
প্রবোধবশ, filling, dressing, load
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 অন, লভতবোধরর অঙ্গ أْحشاٌء ج حًشا
intestine,interior

 বমলিশ, মতমষক حشايا،حِشيات  ج حِشيٌة
çushion, pllow

আ্মহ নম করুন God حاشى ا ،حاشا ا

forbid

 প্রবোধবশ করমবোধনম, ঢফুকমবোধনম تحِشيٌة
insertion,interpolation

এডমন, পলরহমর avoidance تحاٍش

 ,সীমমনম, লকনমরম حواٍش ج حاضيٌة
সঙ্গী,ভ( ত্ boarder, margin, entourage

্ ভরম, সলজত, পলরপভূর َمْحشوات ج مْحشصٌو

ঠমসম filled, dressed, stuffed

 ,ভরম, পলরপভূর ্ঠমসম filled محشٌي

dressed, stuffed (food)

حصَحّص)[ن]   )  দিভূর করম, ভমবোধগ পডম, 
মকবোধট মফিম,to fall as  a shasre (ه), to 

cut (هى)

 (هى ه) III ভমগ করম, to share حاصص

(ه) ভমগ বরমদ্দ করম to allot share أحصَ

জমফরমন, জমফরমন ররশং saffron حصٌص

 ভমগ, অরশংশ বরমদ্দ ِحصٌص ج  ِحّصٌة
share, portion

মকমটম পদলত, quota system تْحصيٌص

 ববরমদ্দ  অরশংশী দিমলরত, অরশংশগহন مصحاّصٌة

allotment, participation, sharing (ه)

حصبحْصب)[ن][ض]   ) মঢবোধক ম দিওয়ম, 
ছডমইয়ম ম দিওয়ম (নফুলড,পমথর ল দিবোধয়), to 

cover with gravel ( هى)

ِصبحَصب)[س]  حِصب،حص ) হমম হওয়ম to 

have measless

 II মঢবোধক ম দিওয়ম, ছডমইয়ম ম দিওয়ম حّصَب
(নফুলড,পমথর ল দিবোধয়), to cover with grave 

(هى )

 ,নফুলড, গুরম পমথর, ধমতফু metal حْصٌب

crushed rock

পমথর, নফুলড pabbles, gravel حصباٌء

হমম measles حْصبٌة

ঝড,হলরবোধকন strom, hurricane حاِصبٌة

 স্পষ্ট হওয়ম,প্রকমলশত হওয়ম  toحصحص

be cleàr,to come to light

 ফসি (ِحصاد،حصاد،حْصد)[ن][ض] حصد

মতমিম,কমটম to harvest,reap (هى)
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  IV পলরপ্কে হওয়ম, ফসি কমটমর أْحصد

সময় হওয়ম to be ripe

VIII পলরপ্কে হওয়ম, ফসি কমটমর  احتصد
সময় হওয়ম to be ripe

 X পলরপ্কে হওয়ম, ফসি কমটমর استحصد

সময় হওয়ম to be ripe

 ফসি মতমিম, ফসি মতমিমর ِحصاٌد،حصٌد

সময়  harvesting, harvesting time

 ,ফফসি শস্ حصائِد ج صيدة،حِصيد
উ r পন বস্তু, crop, harvest yield

 ,ময ফসি কমবোধট, ফসি কমটমর যন حّصاد

harvester, reaper

কমবোধস, sickle محاِصد ج محصٌد

 কমটমর যন mowing ِمحصد ،حّصادة

machine

শস্বোধচ দিক, ময ফসি কমবোধট reaper حاِصٌد

 কমটমর যন, মছ দিক mowing حاِصدةٌ

machine, mower

 ,মগমিমজমত  ফসি, কমটম ফসি محصود

harvested, reaped

ْحتِصٌد পমকম ripe مصْحِصد ،مص

 ,লোবোধর  রমখম, লোরম حصر [ض][ن](حصر)
মবষ্টন করম, লনব(ত্ত করম, আটবোধক রমখম, 
সরশংকুলিত করম to surround, to deter, 

hold back (هى )

 III লোরম, বন করম, মবষ্টন করম to حاصر

encircle,to block,detain  (ه هى

 VII মবলষ্টত হওয়ম সীমমবদ انحصر

হওয়ম,to be confined, narrowed ( ب

 (في

,সীমমবব করন, লবরত করর, লোরম حْصٌر
পলরব(লত, মবষ্টন encirclement, 

enclosure,

ত্মবোধগ অক্ষমতম, retention (urine) حصصٌر

ٌر ج حِصيٌر صص মম দিফুর mat حص

মম দিফুর mat حصائِرص ج حصيرةٌ

বমধম, অববোধরমধ block, seige ِحصاٌر

বমধম, অববোধরমধ block, seige مصحاصرةٌ

 সীমমবদতম, বনন, কমরমবমস انِحصاٌر
limitation, confinement

 সীমমবদ, মবলষ্টত, আবদ مْحصور

confined,limited (في)
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 কমঁিম (পমকম নয়) ও টক  আঙ্গফুর ِحصِرمٌة
unripe and sour grapes

 ,সফুলবিমরপভূর ্হওয়ম (حصافة)[ك] حصصف
লবজ হওয়ম, to be judicious, to have  

sound judgement 

 ,সফুলবিমর বফুলদ সম্পন, লবজ حِصٌف

judicious,

 ,সফুলবিমর বফুলদ সম্পন, লবজ حصيف

judicious,

,সফুলবিমর, লবজতম judiciousness حصافٌة

judgement

حَصلحصول)[ن]  ) বসম, উপলসত থমকম, 
উঠম, পলররত হওয়ম, ফিম, োটম (ل ه)

II  োটমন, অজ্ন করম, মশষ করম to حّصل
cause, to acquire

 V োটম, পমওয়ম, উঠম to result, to تحّصل

be obtained, be raised (من) 

 X পমওয়ম, অজ্ন করম, গহন استحصل

করম to procure, get, obtain (على هى) 

 সরশংোটন, োটনম, সমফি্ حصوٌل
occurance, incidence

 ,Aewkóvsk, বমকী, আয حصائلص ج حصيلٌة

সরশংগ(লহত অরশংশ, আয়, rest, remainder, 

income

আ দিময়-বমক,  দিমন-বমক collection حصالٌة

box, alms box

 ফি, ফিমফি, পলররমম, মশষফি مْحصٌل
result, outcome, upshot

 ,অজ্ন, িমভ, লশক্ষম  تحصيلت ج تحصيٌل
সরশংগহ attainment, gain, learning

 ,োটনম, োটন, পলরনমম حواصلص  ج حاِصٌل

occurring, taking place, outcome ,  

)حاِصلت(ج  সরশংবোধক্ষপ الحاِصل  উ r পম দির,

উ r পন product, production

,ফিমফি محاصيٌل،محصولت ج  محصوٌل 

পলরনমম, অজ্ন, result, outcome, 

ggain.  محِصٌل কর আ দিময়কমরী, বমস-

ততমবধময়ক tax collector, bus-

coductor

 আম দিমলন, আয়, প্রমলপ, ফি متحِصٌل

revenue, return (من)

حصصنحصانة)[ك]   ) সফুরলক্ষত হওয়ম

 II প্রলতবোধশধক ম দিওয়ম to make in حّصن

accessible (هى)

IV সত্তীত রক্ষম করম to be chaste أحصن

(هى)

V শলক্তশমিী করম to strengthen تحّصن
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ون ج ِحْصٌن صص  ,দিফুগ্, মক্ম, রলক্ষত সমন  حص

fortress, fort, stronghold

ٌن  ج  ،أْحِصنٌة ِحصاٌن صص حص  মোমডম,  মোমটক 
horse, stallion

 অশ্ব-শলক্ত, horse حصان،قصّوة حصان

power

 ,অগম্, ম দিয়মি-বোধোরম, শলক্তশমিী حصيٌن
মজবফুত inaccessible, strong, fortified 

ِصيٌن লশয়মি, fox أبو الحص

 ,শলক্ত, অগম্তম, পলবততম حصانٌة
strength, inaccessibility, chastity

 সরশংরক্ষর, শলক্তশমিী  تخصينات ج تحصيٌن
করর, সরশংহত করর, প্রলতবোধরমধী 
করর(বোধরমগ) fortification, 

strengthening, immunization

 ،দিফুন্মমহীন, সতী অলভযফুক্ত, পলবত  إحصاٌن
chaste blamelessness, unblemished

حصىحصا)[ض]  ) পমথর লনবোধক্ষপ  করম to
stone

 (من هى ) IV গরনম করম to count أحصى

অগলরত, innumerable يحصى

 ,নফুলড, মছমটবোধছমট পমথর, pebbles حًصى

little stones

 নফুলড,বোধছমট    حصيات ج حصوةٌ،حصاةٌ

পমথর, pebble, small stones

সফুগলন গুল লববোধশষ حصا لصبان. ,حصى لصبان
rosemary

নফুলডপীর্, পমথফুবোধর stonny, pebbly حصِوّي

 গরনম, শুমমর, লহসমব  إصاءات ج إصاٌء
count, counting, calculation

গরনমলবষয়ক, statistical إصائٌِي

 পলরসরশংখ্মনলব দি إحصائُِيون ج   إصائٌِي
,statistician

 পলরসরশংখ্মন লব দি্ম إحصائِّيٌة ج إحصاَيات
statistics

حضَحّض)[ن] ) উ r সমলহত করম to 

encourage

II উ حّضض r সমলহত করম to 

encourage ( ه على )

প্রবত্র حٌض v, প্রবোধরমিনম incitement, 

prompting

ٌض  ج حضيٌض   ضص পমহম‡o أِحّضٌة،حص র  

পম দিবোধ দিশ, লনম্নভভূলম, ধ্বরশংবোধসমন্মফুখ foot of a 

mountain, lowland, state ofdecay

 উপলসত হওয়ম to be حضر[ن](حضور) 

resent (هى)
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) II হমলজর করম to make ready حّضر

(هى

)III বক্ত حاضر তম করম  to give lecture (

 (ه

IV হমলজর করম to get أحضر (هى   ه

) V শহর বমসী হওয়ম  to prepare تحّضر

(ل

 VIII হমলজর করম ,সভ্ এিমকময় احتضر

বমস করম to come (ه)

 X লকছফু আনবোধত استحضر

 brought (هى) 

 নগর বসলত, urban area حْضٌر

বিম, হমলজর হবোধত বিম to come (ه) to 

have

 বমলসনম, সফুসভ্, শহবোধরর حضرٌي

বমলসনম, rresident civilized, town 

dweller

উপলসলত, presence حضرةٌ

ضوٌر  ,হমলজরম, পলর দিশ্ন, অরশংশগহন حص

উপলসলত, presence, visit,  

anttendance. 

 আবোধব দিনকমরী (উপলসলতবোধত) in حصضورٌي

presence of litigant

অসঙ্গতভমবোধব contradictorily حضورًيا

 সভ্তম, সরশংস„লত, প্রকমশ حّضارةٌ
civilization, culture, apearance

 অল সরশংখ্ক মিমক حضائِرص جزحضيرةٌ
small group of people (6-12)

 ,উপলসলত, হমলজরম presence مْحضٌر

attendance

,প্রস্তুলত, ততরীকরর تحضيرات  ج تحضيرةٌ

বমনম preparing, readying, preapartion

(ل)

 ,প্রস্তুলতমভূিক preparatory تخضيىٌي

preparative

)বক্ত محاضزةٌ তম lecture

 ,আহরর, আসম দিন, সরবরমহ إحضاٌر

আনয়ন procurement, supply

সভ্ জীবনমিমরর cvilzed way of تحّضٌر

life

ম(তফু্, মরর death, demise إْحتِضاٌر

প্রস্তুত করর, উ إستِْحضاٌر r পম দিন,  

প্রস্তুলত, ডমকম, সমন preparation, 

making, manufacture
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ّضٌر ج حاِضٌر  ,উপলসত, ম দিমসর حضوٌر،حص

অনফুবত্ত্শী, উপলসত সময় present, 

attending

রমজধমনী حواِضرص ج حاِصرةٌ

শহর, বড শহর capital ccity metropolis

)কবলিত, অলধক محضوٌر ত, শীকমরক( ত, 

ধ(ত possessed, haunted

 প্রস্তুত কমরক, ততরী কমরক مصحِضٌر
maker, producer,

)বক্তম, বক্ত مصحاِضٌر তমকমরী 
lecturer,speaker

আ দি  مصْحِضٌر v~িবোধতর নকীব court usher

সভ্, সরশংসলতবমন civilized مصتحِضٌر

 মরর, মবোধরমরন্মফুখ, dying, in the مصْحتضٌر

throes of death, dying person

 প্রস্তুলত, ঔষধ مصستحضرات ج مصستحضٌر

ততরীর প্রস্তুলত preparation, medicinàl 

preparation

হমযরমমমউত, hadhramaut حضرموت

 হমযরমমমউতবমসী, a حّضاِرٌم ج حضرمٌي

man from hadharamaut

حضنحضن)[ن]  ) মকমবোধি মনওয়ম to nurse

(ه)

 IV পরষ্পর আলিঙ্গন করম to أحضن

embrace one another

هى) VIII বমহভূ জলডবোধয় ধডম to hug احتضن

(ه

  বক্ষ, পমহমবোধডর পম দিবোধ দিশ أحضاٌن ج ِحضٌن
breast, bosom (mountain)

 ,িমিন পিন, পলরবোধসবম َحضانٌة، ِحضانة
raising, nursing

 ,আ দির, জডমন, hugged حضين

embraced

 লশশুশমিম,children's محاضن ج محضٌن

home, nursery

জডমন embrace إحتضان

-নমস ্সহকমরী, nurse حواِضن ج حاِضنٌة

maid

 ,মসহময়, আ দিরকমরী مصححتِضٌن
মসমহমগকমরী, affectionate, hugging

حّطحّط)[ن]  ) নমমমবোধনম

to put down (هى) 

 (هى) II নমমমবোধনম  to put down حّطط
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VII কবোধম যমওয়ম to decline انحّط

(هى) VIII নমমমবোধনম to put down احتّط

 ,রমখম, অবক্ষয়, মভূি্হ্রমস, হ্রমস حٌط

ময়্ম দিমহমলন, putting down, 

depreciation, reduction

 হ্রমস, উপসম, মফুলক্ত, পতন ِحّطٌة
alleviation, relief, degradation

লনম্নতর, অলধক লনিফু lower أحَط

 লকছফু রমখমর সমন place of putting محَط

something

 থমমমর সমন, মসশন محّطات ج محّطٌة
stopping place,place, station

অবনলত, অবক্ষয়,  ম إنحطاًط ~ি্হ্রমস, 

হীনতম degradation fall, inferiority

 সবোধব্মত্তম সময় পরবত্ত্শী মিখক إنحطاِطٌي

(নবীযফুগ পরবত্ত্শী), post classical writer

 লনিফু, লনিফুসর, অভদ, অধ(পলতত مصنحٌط
low, low-level, degraded, vulgar

حطبحطب)[ض] ) কুrসম রটনম করম, 
জ্বমিমলন কমঠ সরশংগহ করম, to defame, to 

gather fire wood

 VIII জ্বমিমলন কমঠ সরশংগহ করম, to احتطبط

collect fire wood

জ্বমিমলন কমঠ fire wood أحطاٌب ج حْطٌب

কমঠ সরশংগহকমরী wood gatherer حّطاٌب

 এক িমঠর মখিম লববোধশষ تْحطيب
singlestick fencing

কমটকত্নকমরী, সরশংগহকমরী wood حاِطٌب

cutter

حطمحطم)[ض]   ) ভমঙ্গম to break (هى) 

II ভমঙ্গম to break حّطم

V মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be wrecked تحّطم

VII িভূর্ লবিফুর ্হওয়ম انحطم

মছমট মছমট টফুকরম, ক্ষফু  ِحَطٌم ج ِحْطمٌة দ 

খন্ড, ভমঙ্গম লজলনস, small pieced, 

particle

 ,ধ্বরশংসমববোধশষ, খন্ড, ভমঙ্গম অরশংশ حصطاٌم

debris, rubble

 ,মথঁতমন, টফুটম, লবধ্বস smashed حطيٌم

shattered, wrecked

 ,ভমঙ্গম, মম্মলন্তক, ভঙ্গ, ভঙ্গ تْحطيم

ধ্বরশংসকরর smashing, demolition, 

breaking

 ,লবধ্বস, টফুকরম crumbling تحَطٌم

disintegrating, crash
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ময ভমবোধঙ্গ,িভূর্কমরী, breaker حاِطمة

লবপয্য়,গজ্ন crashing,roaring مصحِطٌم

َحَطٌم ভমঙ্গম (ভমষম) broken (language) مص

বরফ محطمة تلية ময ভমবোধঙ্গ broker مصحِطمٌة
িভূর্কমরী ice breaker

حَظحّظ)[ف]  ) ভমগ্বমন হওয়ম, to be 

lucky

IV ভমগ্বমন হওয়ম, to be lucky أحَظ

 অরশংশ,ভমগ, ভমগ্, মসরভমগ্ حظوظ ج حّظ
part, portion, fate

 ,ভমগ্বমন, মসরভমগ্বমন lucky حظيظ

fortunate

 ,ভমগ্বমন, মসরভমগ্বমন, সফুখী محظوٌظ
আনলনত lucky, fortunate, happy

حظرحْظر) [ن]  ) মবডম ম দিওয়ম, লনলষদ 

করম, to fence in على هى) to forbid  (هى

 (ه

 ,লনবোধষধ, লনলষদ, forbiddance حْظٌر

prohibition

 ,ম দিওয়মি, মবডম, প ্দিম wall ِحظاٌر

partition, screen

মোরমও, পলরবোধবষ্টন, মবডম حظائِرص ج حظيرةٌ
enclosure, fence

 ,লনলষদ, আরুদ, prohibited مْحظوٌر

embargoed

ظوة)[س] [حظي ،حظو]  حظىحص  ) আনফুকি্
মভমগ করম, পমওয়ম, িমভ করম to enjoy 

favor (ه), to acquire, gain

 ,সফুলবধমপ্রমপ অবসমন, অগমলধকমর حصظوةٌ

আনফুকি্ favored position, favor,

 উপসী, উপপতী حظايا ج حظَيٌة
mistress,concubine

 উপসী, উপপতী مصْحظات ج مصحظَيٌة
mistress, concubine

حّفحوف)[ن] ) লোবোধর রমখম to surround (

 (ب هى ه حول

حول ب) II মবষ্টন করম to surround حّفف

 ( هى ه

حول ) VII লোবোধর রমখম to surround احتّف

(ب هى ه

পমশ্ব্, পমশ্ব্বোধ দিশ side ِحفاٌف  ج أحِحّفاةٌ

 ,মম্রধ্বলন, খিমিমলন rustle حفيٌف

rustling
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 ,ছডমন লজলনস (খড) ِمحّفات ج ِمحّفٌة

ফিক, তক্তম, litter, stretcher

খমলি রুট plain bread حاٌف

 মোর, সীমমনম, লকনমরম حاّفات ج حافًة
enclosure, edge, margin

 ম দিরলহত, উত্তরমলধকমরী حفدة ،احفاٌد،حفِيد
grandson, descendant

নমতনী granddaughter حفيدةٌ

حفرحفر)[ض] ) খনন করম to dig (هى) 

VII গত ্হওয়ম to be engraved انحفر

VIII খনন করম to dig احتفر

খনন, গত ্digging, excavation حْفٌر

ْفرةٌ َفٌر ج حص গত,্ ফমঁপম, hollow,cavity حص

খনন digging َحْفِرَيٌة حافرات ج

)খননক حفيٌر ত, dug, excavated

)খননক حفائِرص ج حافٌر ত, excavated (هى)

খফুর,অশ্বখফুর hoof أْحافيرص ج حافٌر

খফুরওয়মিম প্রমরী, ungulate حافِرٌي

 প্রমথলমক অবসম, মভূি অবসম حافِرةٌ
original condition, brgaining

উ مْحفوٌر rকীর্, অন্তলিলখত inscribed, 

engraved

حفزحفز)[ض]  ) উষমলন ম দিওয়ম, ফভূটম করম
to incite, pierce, sta (ب ه    الى،على) 

ل الى ) V প্রস্তুত হওয়ম to initiate تحّفز

(هى

) VIII উবোধ দি্মগী হওয়ম to be ready احتحفز

 (ل

 প্রস্তুলত, উ দি্লত, উ দি্ম, কুডমন تحُفٌز
preparedness, readiness,vim,weep

,উদ্দীপনম, উ দি্ম, প্রবোধনম দিনম حوافِز ج حافٌِز
spur,drive,incentive (على هى) 

(ل) ততরী, প্রস্তুত redy,prepared مصتحِفز

حفِظِحفظ)[س] ) সরশংরক্ষর করম to preserve

 (هى)

 II মফুখস করবোধত বিম to have حّفظ 

memorized (ه) 

 (على) III রক্ষম করম to preserve حافظ

IV রমগমলন্বিতকরী to irritate أحفظ  (ه

 (ب) V সতক্ থমকম to be catious تحفظ 
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ب ) VIII ধবোধর রমখম to preserve احتفظ

 (هى

 X সরশংরক্ষবোধর িমগমন  to ask to استحفظ

guard (على ه هى) 

 ,সরশংরক্ষর, রক্ষরমবোধবক্ষর, রক্ষম ِحْفٌظ
মওজফু দি, মফুখস, preservation, 

protection, memorizing

 ,রমগ,অসবোধন্তমষ লবরলক্তভমব anger ِحفظٌة

resentment,

 প্রসমধন,পট, সমজন ِحفاظات ج ِحفاٌظ
dressing,bandage

 ,মনবোধযমগী, পমিন, রক্ষর attentive حفيٌظ

keeping, preserving

 ,লববোধদষ,লবরলক্ত grudge حفائِظص ج حفِظٌة

resentment

ব্মগ, মফমলমর محافِظص ،محفظات ج ِمحفظٌة
,বীফ মকস, মমলনব্মগ bag,folder,

ক্মপসফুি capsule ِمحفظٌة

মফুখস অনফুশীিন,িি্ম تْحفيٌظ

              ِحفاٌظ

রক্ষম,প্রহরম,সরশংরক্ষর,রক্ষরমবোধবক্ষর,পমিন  
defense,protection,    maintainance

 ,প্রহরম, রক্ষম, সরশংরক্ষরবম দি مصحافظٌة

সরশংরক্ষর, রক্ষরমবোধবক্ষর guarding, 

preservation, maintainance

 ,সমবধমনতম, উবোধদগ, সরশংরক্ষর تْحُفٌظ

caution,precaution

 সমবধমনী, সতক্তমমভূিক تِحُفظٌي
precautionary, preventive

 ,প্রহরম, রক্ষরমবোধবক্ষর guarding إْحتفاٌظ

protection (ب) 

 রক্ষক, প্রহরম দিমর, অলভভমবক حافٌِظ
keeper, guardian, guarde

 ج حوافٌِظ  স্ম(লত memory حافِظة

মমলনব্মগ, মনমটবই wallet, pocketbook

 ,রলক্ষত, সরশংরলক্ষত, গলচত َمحفوٌظ

লনলশত kept, guarded, ensured

 ,পলর দিশ্ক, রক্ষরকমরী مصحافٌِظ
পয্বোধবক্ষরমভূিক, লনয়মমক ,পলর দিশ্ন 
keeper, guardian caretaker, 

controlling, observing (عل ) 

 ,সতক্, সজমগ, লনলি্প, অটি مصتحِفٌظ

অনফুবোধত্তলজত  vigilant, alert, aloof, 

sedate

  ,সরশংরলক্ষত, মজফু দি مصستفظات ج مصستفٌظ

reserve
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حفلحفل)[ض]  ) সমবোধবত হওয়ম to gather 

 ( ب)

)II অিঙ حّفل ত করম to adorn (ب)

ه) VIII সমবোধবত হওয়ম to gather احتفل

( ب هى

 ,সমমবোধবশ, অনফুষমন, লমটরশং حْفٌل
gathering, meeting, performance

 ,সভম সমমবোধবশ, অনফুষমন حفلت ج حفلٌة

লমটরশং, পমট্ gathering, meeting, party

 ,আগহী, উবোধ দি্মগী, একমগ eage حفيٌل

assiduous, diligent

 ,সভম সমমবোধবশ, অনফুষমন محافِلص ج محفٌِل

লমটরশং, পমট্ gathering, meeting, party

অনফুষমন, উ إحتفالت ج إحتفال r সব, 

ceremony, celebration, festival

َفٌل ج حافٌِل ভরম, ভ حوافلص ،حص Zx, 

প্রিফুর,অবোধনক filled,full, abundant

 মটরগমডী حوافِل،حافِلت ج حافِلٌة
autobus

)مصحتفِل (المحنفلون  অরশংশগহনকমরী 
participant

সভমসি assembly place مصحتفٌل

 হমতমবোধয় মনওয়ম, দিই হমবোধত حفن [ن](حْفن)

আঁিবোধড মনওয়ম ,to scoop up with both 

hand

থমবম, handful حْفنٌة  حفنات ج

َي حفَيحفاوة)[ حفو،حفاء][س] ) খমলি পমবোধয় 

হমঁটম to receive kindly (ب) 

 V স দিয় আিরর করম to behave تحّفى

with affection (ب) 

 VIII খমলি পমবোধয় হমটম to receive احتفى

cordially (ب)

 অলভবম দিন, স্বমগতম حفٌي

welcoming,greeting (ب) 

 অলভবম দিন, স্বমগতম حفاوةٌ

welcoming,greeting (ب) 

অভ্থ্নম, সস্বমগত অলভবম দিন, উ إحتفاٌء r

যমপর reception, welcome, 

celebration

حفَِيحفاء)[س]   ) খমলি পমবোধয় যমওয়ম ,পমবোধয় 

মফমষম পডম to go barefoot, to have 

sore feet

 নগপ দি, খমলি পম barefoot حفاةٌ ج حاٍف

(ed)
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حّقحّق)[ن،ض]  ) সত্ হওয়ম to be true (

 (على

(هى) II প্রলতলষত করম to establish حّقق

 III আইলন িডমই করম to حاّق

coeagerntend for right (ه) 

) IV সবোধত্ পলররত করম to enforce أحّق

 (في

) V সত্ প্রমমর করম to prove true تحّق

( من هى

) X মযমগ্ হওয়ম  to be entitled استحّق

(هى

 ,সত্, সত্তম, সঠক মমলিকমনম حٌق
শুদতম, সরশংগত truth, corretness, 

rightful possesion

ফমঁপম,গত্ hollow, cavity حصٌق

قٌق  ج َقٌة أحقاٌق ،ِحقاٌق، حص  ,মছমট বমক حص

মকস, পমত small box, case, pot

 অলধক উপযফুক্ত, অলধক মভূি্বমন أحٌق
worthier,more deserving

 উপযফুক্ত, মযমগ্, মমনসম্পন أِحّقاٌء ج حقيٌق
worthy, fit, competant

 ,সত্, সত্ োটনম ,truth حفائِظقص ج حقيقٌة

fact

 ,আসি,সত্, প্রমমন্ real, proper حقيقٌي

authentic

قوقون( ج ,আইন সমমনীয় حصقوقٌي )حص  

উলকি, juristical, jurist, lawyer

 ,ঠক, সঠক আইনমনফুগ correct حّقانٌي

right, legitimate

ন্ময়লবিমর, আইন justice, law حّقانيٌة

 অনফুধমবন, বমসবময়ন, অজ্ন تْحقيٌق
realization, imlementation

 সত্ জযী  إحقاًقا الحّق :প্রবি, জয় إْحقاٌق
হবোধব that truth may prevàil

 স্পটকরর, লনশয়তম, প্রত্য় تحُقٌق
aascertainment, conviction, certainity

, যথমথ্তম, মযমগ্তম إستحقاقات ج إستحقاٌق
সমমথ্তম, worthiness, merit, payability

 ,মভূি্বমন, সফুবোধযমগ্ مْحقوٌق
worthy,deserving,fit (ب ل) 

ত দিন্তকমরী, পলর দিশ্ক investigàtor مصحِقق

 ,লনলশত,সবোধনবোধহর D‡a©, certain مصحَقٌق

sure 

 সত্ বিম, ঠক, telling the مصِحٌق

truth,right
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 প্রতীত, একমত, লনলশত مصتحِقٌق
convinced,sure

 অলধকমরী, মভমগকমরী مصستِحٌق
entitled,beneficiary

حقبحقب)[س]  ) বন থমকম to be closed

 VIII থলিবোধত ভরম, লপছবোধন আবোধরমহর احتقب

করম to bag (هى) 

قٌب  িমম সময়, long احقاٌب ،ِحقاٌب ج حص

period of time

 দিীো্ সময়, বয়স, সময় long  ِحقٌب ج ِحثبة

time, period, age

 ,বননী লববোধশষ احقاٌب ج حقٌب

ornamental belt

বমক, ভ্রমন ব্মগ, িমমডমর حقائِبص ج حقيبٌة
ব্মগ suitcase, travel bag

(على) লহরশংসম করম to hate (حقد)[ض]حقد

(ه) IV ো(রম জমগমবোধনম to incite hatred أحقد

, V লহরশংসম করম to hate تحقد

 VI পরস্পর লহরশংসম করম to malice تحاقد

one another

 ,ো(রম, লববোধদষ حقوٌد،أحقاٌد ج ِحْقٌد

লবরলক্তভমব hared, malice

 ো(রম, লববোধদষ, লবরলক্তভমব حقائِدص ج حقيدةٌ
hared, malice

,লহরশংসময় পভূর্,লববোধদষপভূর,্full hatred حقوٌد

 ,ো(রম, লববোধদষ, লবরলক্তভমব hared حاقٌِد

malice

حقرحْقر)[ض]  ) অবজম করম,বোধহয় করম to 

despise,disdain (ه هى)

حقصرحقارة)[ك]  ) লনিফু হওয়ম, মছমট হওয়ম to
be low,be despised,humilated

 II অবজম করম, অধ(পতন করম, to حّقر

disdain,disparge (ه) 

 ,VIII অবজম করম to disdain احتقر

scorn (ه هى)

 X ো(ন্ মবোধন করম to regard as استحقر

contempitable (ه هى) 

)লনিফু,লনক حقراءص ج حقيٌر ষ্ট, অভদ low, 

mean, vulgàr

)অলধক লনিফু, অলধক লনক أحقر ষ্ট lower, 

more vulgàr

 ,লনিফুতম, অভদতম lowness حقارةٌ

vulgarity  

 ,অবজম, অপমমন, contempt تحقيٌر

humiliation
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 ,অবজম, অপমমন, contempt احتقار

humiliation

ো(লরত, তফুচ, অপমমলনত despised مصحتقٌر

humiliated

মক্ষত field (oil) حقوٌل ج حْقٌل 

মক্ষত field حقلٌي

 মক্ষবোধতর ফসবোধির মমপ scale of مصحاقلٌة

grain

حقنحْقن)[ن][ض]  ) ধবোধর রমখম, আটবোধক 

রমখম ইনবোধজকশমন ম দিওয়ম to hold 

back,detain (هى) 

VIII জমম হওয়ম, ভ احتقن Zx~ হওয়ম, 
আবদ হওয়ম (রক্ত) to become 

congested, stangulated

ত্মবোধগ অক্ষমতম, আটবোধক যমওয়ম حْقٌن
,ইনবোধজকশন retention, withholding, 

injection

قنٌة َقٌن ج حص  ইনবোধজকশমন,পময়ফু পবোধথ حص

(সমবমন-পমলন) প্রবোধবশ করর, injection, 

enema

লসলরনজ syringe محاقٌِن ج ِمحقنٌة

 .আবদতম congestion (good) اْحتقاٌن

 িমি হওয়ম (আবদতময়) redness مصحتقٌن

by blood congestion

،  ِحقاٌء  ج. حقو ,মকমমর, কুঁিলক loin أحقاءص

groin

 (هى) োষম to rub (حّك)[ن]حّك

 (هى) IV িফুিকমন to itch أحّك

 (هى) V শরীর োষম to rub تحّكك

 VI োষম োলষ করম to rub one تحاّك

another

(ب) VIII শরীর োষম to rub احتّك

 ,োষ্র, ম ্দিন, িফুিকমন rubbing حٌك

chafing, scratching

িফুিকমলন itching حّكٌة

জহুলর,মলনকমর lapidary حّكاٌك

কলষ্টপমথর, touchstone مِحكَ

িমিলন,খডরম currycomb مِحكَ

োষ্র, friction تحاٌك

 োষ্র,োলনষ্ট স্পশ্ احتكاكات ج احتكاٌك
,friction, çlose touch

োলষ্ত,খওয়ম chafed,worn away مصحّكاٌك 
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ّكٌة كاٌك ج حص  মছমট বমক,পট ßmall حص

box,pot

حكرحكر)[ض]  ) মজফু দি করম to hoard & 

withhold (هى) 

 (هى) VIII মজফু দি করম to hoard احتكر

মফুলক্তরমজস্ব quirent, ground rent ِحْكٌر

كٌر،َحكٌر মজফু দি, একবোধিটয়ম, hoarding حص

 মছমট সলব বমগমন small حاكورةٌ

vegetable guarden

 মজফু দি দিমলর,একমলধপত্ احتكاٌر
cornering,monopoly,buying up

 মিমিফুপ, অথ্গ(ধফু, মিমভী اْحتِكارٌي
rapacious, ggrasping greedy

حكمحصكم،ِحكم)[ن،ك] ) শমষন করম, জমরী 
হওয়ম to pass judgement (في على )

II লবিমরক লনবোধয়মগ করম to appoint حّكم 

as judge (ه)

 (ه) III লবিমবোধর আনম to prosecute حاكم

 (هى) IV সফু দি(ঢ় করম to make firm أحكم

 V মস্বচমছমর িমিমন  to have own تحّكم

way (في)

 VI পরস্পরবোধক লবিমবোধর আনম to تحاكم

appeal for legal decision (الى)

(في) VIII লবিমর িমওয়ম to appeal احتكم

X শক্ত হওয়ম to be strong استحكم

كٌم   ٌ احكام  ,লবিমর,রময় মতমমত ج  حص

লসদ্দমন্ত judgement, verdict, openion

আইনী, আইনলবষয়ক, legal حصكمٌي

হুকুম দিমতম, commandant officer ِحِكْمدار

 ,সমলিশ, লবিমরক حّكاٌم چ حكٌم

arbitrator,referee

 ,জমন, বফুলদমত্তম, বিন ِحكٌم ج ِحكٌم

wisdom, sagacity,maxim

 নীলতধম্শী, প্রবম দিধম্শী, সরশংলক্ষপ ও ِحكمٌي

অথ্বহ gonomic, aphoristic (poetry)

 মোমডমর িমগমবোধমর (সমজ) حكمات ج حكٌم

bit of horse's bridle

كلمءص ج حكيٌم  ,জমরী, লবজ,  দিমশ্লনক حص

লিলকr সক wise, judicious, 

philosopher, doctor

DaŸ©Zb লিলকr حكيمباشٌي সক serior 

physician, surgeon

كومٌة كومات ج حص সরকমর government حص
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 সরকমরী, সরকমবোধরর حصكصمٌي
governmental, state-owened

অলধক জমরী ,wiser أحكٌم

আ দিমিত, court  َمْحاِكمص ج مْحكمٌة

 সমলিস, সমলিসী রময়, পফুরসর تْحِكٌم

arbitration, award . )تحكيمات (ج   দিফুগ্ 
fortification 

 লবিমর, লবিমরলবভমগীয় কময্ংক্রিম مصحاكمٌة
hearing, prosecution, judicial 
poceeding

 ,পলরপভূর্তম, সঠকতম إحكاٌم
perfection,accuracy

 ,মস্বচমিমর, তস্বর শমষর, আলধপত্ تحُكٌم
arbitrariness, arbitrary power, 
domination

 তস্বর, িরম ক্ষমতমসম্পন تحُكمصٌي
arbitrary, despotic

মজমর দিমর করম, ব(লদ করম, সরশংহত استحكاٌم
করম intensification, increase, 

consolidation

 ,হুকুম দিমতম, পলরিমিনমকমরী حاِكٌم
লনর্ময়ক ruling, governing, decisive

ّكاٌم،حاِكمون (ج )حص  শমসক, গভর্র, 

লবিমরক,  ruler, govornor, judge

শমসন, কত(্ত حاِكمّيٌة , শমসর-ক্ষমতম  
domination, rule, sovereignty, 
judgeship

 দিণ্ডপ্রমপ,ম(তফু্ দিণ্ড প্রমপ  عليه  مْحكصم
sntenced, sentenced to death

 ,শমলিস, শমলিস কমরক مصحّكمون ج مصحّكٌم

লবিমরক arbitrator, umpire, referee (

     (في

 িমঙ্গম, মজবফুত, শলক্তশমিী مْحكٌم
reinforced, fortified, strong

 িমঙ্গম, মজবফুত, শলক্তশমিী مصستحكٌم
reinforced, fortified, strong

حكىحكلية) [ض]  ) বিম,বন্নম করম, 
অনফুকরর করম to report, relate, tell (هى
) 

 ,III অনফুকরর করম, অনফুলিলপ করম حاكى
একরঊপ হওয়ম to imitate, copy, to be 

similar (هى) 

 ,গল, বন্নম story, tale حكايات ج حكايٌة

narrative

 ,অনফুকরন, একরূপ, সম দি(শ্ َمحاكاةٌ
imitation, ssimilarity harmony

বর حاٍك ©নমকমরী, গল-কথক narrater, 

storyteller
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)অনফুক مْحكٌي ত, অনফুকরর 
imitated,imitation

حّلحّل)[ن]  ) সমমধমন করম to solve (هى)

(هى) II সমমধমন করম  to dissolve حلّل

 (من ه) IV হমিমি করম to discharge أحّل

 (من) VII খফুবোধি যমওয়ম to be untied انحّل

) VIII  দিখি. করম to settle down احتّل

 (هى

 X তবধ মবোধন করম  to regard as استحّل

lawful (هى) 

لوٌل ج حٌل  ,মখমিম,মফুলক্ত বমঁধনমফুক্তকরর حص

সমমধমন p untying, solution, release

রমনমর পমত, cooking pot ِحلٌل ج حلٌّة

থমমমর সমন stopping place ِحلٌَة

لٌّة لٌل ج حص  ,কমপড, মপমশমক حص

clothing,dress

 ,অনফুবোধমমল দিত, আইনমনফুগ حلٌل

permissible, lawful

اوٌل  ,বমঁধন, লসত, সমপন অবসমন  حص

মপরঁছম stopping, putting up, staying, 

arrival

স্বমম أِحّلءص ج حليٌل x  husband

সী wife حلئِلص ج حليلٌة

 মভূতনমিীর পথ opening of the احليٌل

urethra

,সমন, জময়গম, বসলত محاَل،محّلت ج محَل

ব্বসম, ম দিমকমন place, location, 

locality. 

সমনীয়, ম দিশজ, জণ্মগত, ম দিশীয় محلٌّي
 সমনীয় সরশংবম দি, সমনীয় محليات  (ج

সরশংবম দিপত nàtive, indigenous, local 

news

 লনধ্মলরত তমলরখ, সরবরমবোধহর مِحٌل

তমলরখ due date,date of deliver

 থমমমর সমন, মসশন, ক্মম্প way محلٌّة

station, station,camp

 লবচ দি, দবন, সমমধমন,পিন تحليٌل
dissolution, resolution, 
decomposition

লব†শষরমভূিক, analalytical  تحلياٌي

 ,দবন,ভমঙ্গম,পিন dissolution تححلٌُل

breakup, disintegration

 ,দবন, ভমঙ্গম, পিন dissolution انِحلٌل

breakup, disintegration
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দিখি, অলধগহন occupation  احْتلٌل

 ,দিখি দিমর,  দিখিসরশংংক্রিমন্ত  احتللٌي

অলধসঠমতম occupying

 মীমমরশংলসত, দবীভভূত, ভমঙ্গম, বমঁধন محلوٌل

মভূক্ত solved, dissolved, unfastened

লববোধশষক, analyzer مصحلٌُل

 মীমমরশংলসত, দবীভভূত, ভমঙ্গম, বমঁধন مصنحٌل

মভূক্ত solved, dissolved, unfastened

حلبحلب)[ن،ض]  ) ম দিমহন করম to milk (

 (هى

V মফমটমবোধফমটম পডম to drip تحلّب

 (هى) VIII ম দিমহন করম to milk احتلب

 X রস লনরশংডমবোধনম to squeeze استحلب

juice (هى) 

মগম দিহন milking حْلٌب

দিফুধ milk  حاٌب

 ,মোমডবোধ দির‡ডর পথ, মমঠ حلبات ج حلبٌة

নমবোধির মনি Rae track, dance floor

 টলনক ঔষধ লববোধশষ(মলহিম) tonic حابٌة

for child birth

দিফুধ milk  حلِيٌب

দিফুগ্ধবতী গমভী milk cow  حلوٌب

দিফুধ ম দিমহনকমরী  milker  حّلٌب

 মগময়মলিনী,  দিফুগ্ধবতী গমভী حّلبٌة
milkmàid, milk cow

মফুতনমিী, ব(্কেনমিী ureter حالٌِب

]حلجحليج،حلج)[ن][ض   তফুিম মথবোধক বীজ 

ছডম to gin (هى) 

তফুিম  মথবোধক বীজ প(থক করর gining حْلٌج

of cotton

 ,তফুিম মথবোধক বীজ প(থক করর حليٌج

প(থকক( ত তফুিম, gining of cotton, 

ginned cotton

তফুিম ততরীর ব্বসম timing trade حّلجٌة

তফুিম প্রস্তুতকমরী cotton ginner حّلٌج

ধনফুক,cotton gin محالٌِج  ج  ِمْحلجٌة،ِمْحلٌج

 তফুিমর প্রস্তুতকমরখমনম َمحالِج

 অপসমরর করম,তমডমন ,সডমন to حاحل

remove, drive away

 ,II সমনমন্তর করম, নমডম to move تحْلحَل

stie
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শমমফুক,বোধপঁিমি ssnail spiral حلزون

শমমফুক snail حلزونٌة

 মপঁিমি, সলপ্ি, বমঁকম حلزنٌي
spiral,helical

حلِسحلَس)[س]   )সময়ী হওয়ম, থমকম to 

remain, to stay parmanently (ب) 

 আসক্ত হওয়ম, সরশংলশষ্ট أحلٌس ج ِحلٌس

থমকম one addicted to,adhering to 

لوس ،أحلس ج احاس  লজন কমি حص
saddle blanket

Blanket.  

 ,বম দিমী রবোধঙ্গর(বোধোমডম) حلساٌء م احلٌس
লপঙ্গি ববোধর্র মোমডম

حلفحلف،ِحلف)[ض]  ) শপথ করম to 

swear

) II শপথ করমবোধনম to make swear حلّف

 (هى

 III তমতীবদ হওয়ম to Enter into a حالف

confedaration (ه)

 VI পরষ্পর তমতীিফুলক্ত বদ হওয়ম تحالف
join in alliance (على) 

 X শপথ করমবোধনম to make a استحلف

swear (ه) 

শপথ, প্রলতজম swearing ,oath حْلٌف

শপথ মজমট, সঙ তমতী, সরশংো,sworn ِحلٌف

alliance, confedaracy

لفاءص ج حلِفات م حليٌف  লমত,বোধজমটবদ حص
Confederate,ally

লমত allied ج حليفٌة حليفات

বফুবোধনম শুবোধয়মর, শভূকর wild حلليفص ج حلوٌف

boar,pig

শপথগহন swearing in تْحلٌِف

লমততম alliance مصحالفٌة

তমতীিফুলক্ত treàty of alliance تحالصٌف

িফুলক্তবদ bound by oath مصحلّفون ج مصحلٌّف

 মমথম মফুণ্ডর করম go (حلق)[ض]حلق

shave (هى) 

) II ি্কের ম দিওয়ম to circle in the air حلّق

 (هى

V মগমি হবোধয় বসম to form a circle تحلّق

)أْحلٌق،حلصٌق (ج মফুণ্ডন shaving حْلٌق   গিম,
গিনমিী, gullet, throat
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ক্ঠিসরশংংক্রিমন্ত guttural حْلقٌي

কমবোধনর দিফুি earring حلٌق

 ,লররশং, মিইন, ব(ত্ত ring حلقات حلٌق ج حلقٌة

circle

ব(ত্তমকমর cirçular حلقٌي

 ,মক্ষররকমর, নমলপত حلقون ج حلٌق

barbar

)িমঁিমঁ, মক্ষররকম্ক حليٌق ত shaved

 মফুণ্ডন, মক্ষররকম,্ মক্ষররকমবোধরর حلقٌة

মপশম shaving,barbar's trade

মসমজম ক্ষফুর straight razor محالٌق ج ِمحلٌق

 ,উ্ডিয়র, উরম (লবমমন) flying تْحلِيق

flight (air craft)

উপর হবোধত from above من حالق

لقوٌم  ,গিম,গিনমিী throat حلقيمص ج حص

gullet

حلِكحلَك)[س] ) গমঢ় কমি হওয়ম to be 

pitch- black

 -XII গমঢ় কমি হওয়ম to be pitch اْحلولك

black

োনকমি intense black حصْلكٌة ،حلٌك

কুিকুবোধি কমি pitch black حلٌِك

 ,হতমসম, তনরমশ্, মনমরম حلصوكٌة
অনকমর, কমলিমম gloominess, 

darkness

 ,কুিকুবোধি কমি, মনমরম pitch black حالٌِك

gloomy:-P 

لم)[ن]  حلمحص ) বয়(প্রমপ হওয়ম, স্বপ ম দিখম to
attain puberty (ب عن ان في)

 VIII স্বপবোধ দিমষ হওয়ম to attain احتلم

puberty

لصُم  স্বপ, অবমসব, কলবোধিমক احلٌم ج حص
dream, utopia

 স্বপ সম্পলক্ত pertaining to حصْلمٌي

dream

 বয়(সলন, মযরবন,প্রমপ-বয়স sexual حصلصٌم

maturity, puberty

لصوم ج ِحلٌم  ,ভদতম, মকমমিতম احلٌم ،حص
তধয্্, বফুলদমত্তম gentleness, mildness, 

patience

 মবমটম, সনব(ন্ত, মমরশংশবোধপসীর কম্পন حلمٌة
nipple, teat tick

মবমটমরমত, সীসন সমনীয় حلمٌي
,পরমশ্রয়ী, nipple-shaped, mammillary,

parasitic
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لماءص ج حليٌم  ,ঠমণ্ডম মমজমজী, ভদ حص

তধয্্শীি  mild-tempered, gentle, 

patient

স্বপদষ্টম dreàmer حالِمون ج حلٌِم

প্রমপ বয়সস مصحتلٌم , লববমহবোধযমগ্ sexually

mature, marriageable

حلحلوان،حلوة)[حلي ،حلو][ن][س][ك]  )

ْلَوان)[ن][حلو]  حلحلو،حص ) লমলষ্ট হওয়ম to 

be sweet

َحلصَوحلوة)[ك][حلو]   ) লমলষ্ট হওয়ম to be 

sweet

 সলজত হওয়ম to be حلَِي [حلي] [س](حْلي)

adorned (ها) 

حلىحْلي)[ض][حلي]  )  সলজত করম to 

adorn (ها)

 II লমলষ্ট করম, সলজত করম, সরবরমহ حلّى
করম to sweeten, adorn, provide

)V সলজত করম,অিঙ تحلّى ত করম to be 

adorned, embellished

 X  আনলনত হওয়ম, আনন استحلى

মখমঁজম, লমলষ্ট িমওয়ম to find sweet, to be

delighted

 লমলষ্ট,মধফুরতম,কমনীয়তম حلً
sweetness,pleasamtness

ْلٌو لَوةٌ م حص  লমলষ্ট, অমমলয়ক, সফুনর حص

মবোধনমরম sweet,nice agreeable

لٌِي ج َحْلٌي  ,অিঙমর, কবজ jewelry حص

ornament, trinket

 ,সমজন,সজম decoration ِحلًى ج ِحليٌة

adornment

 ,লমষ্টমন, ময় মকমন লমলষ্ট حلوى ج حلوى

লমঠমই any sweetmeet, confectionery

লমঠমই, ক্মলন্ড seetmeat, candy حلواٌء

 লমষ্টমন, ময় মকমন লমলষ্ট, লমঠমই حلواتات
any sweetmeet, confectionery

 ,লমলষ্ট,লমঠমই,অনফুগহ حلوةٌ

কবজ,বফুলদ,মফুলক্তপর sweet, candies, 

grace, charm,ransom

পমলরবোধতমলষক, কবোধম্র স্ব حلوان xক( লত, 

বখলশশ, gratuity, tip

 লমলষ্ট লববোধংক্রিতম حلوئٌِي، حلوانٌي
confectioner,candy dealer

 ,সলজত করর, সমজমন decoration تحلّيٌة

ornamentation
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 ,সলজত, লমলষ্ট, মশমলভত decorated مصحلًّى

sweetened

শশুর বমডীর আত্মীয় ج أْحماء শশুর حٌم
,father-in-law, relatives of wife

শমশুলড mother -in-law حموات ج حماةٌ

حمى،حمو )দ حمٌة

حَمحّم)[ن]  ) গরম করম,to heat(هى) - َم ( حص

জ্বর হওয়ম to have fever

 (هى) II গরম করম to heat حّمَم

IV  গরম করম to heat أحَم

মগমসি করম to take a bath استحَم

গরম ঝর্ম hot spring َحّمٌة

ّمٌة  কমলিমম,কমি ররশং,জ্বর حص
blackness,dark coloration, fever

ممٌة কমঠকয়িম, ছমই charcoal, ashes حص

ميات ج  م  ّمى   حص  ,জ্বর, তমপ fever حص

heat

 জ্বরমংক্রিমন্ত, জ্বরজ্বর, জ্বর-সরশংংক্রিমন্ত حصّمٌي
feverish, febrile

ম(তফু্,  death ِحماٌم

 ,মগমসিখমনম, পফুি bath حّمامات ج حّماٌم

swimming pool

োলনষ বনফু  أِحّماءص ج حِمٌم , গরম পমলন 
close friend, hot water

 গরম পমলনর মকটলি hot water ٌِمَحّم

kettle

মগমসি bathing,bath استْحماٌم

 ,জ্বর জ্বর ভমব, জ্বরমংক্রিমন্ত, লক্ষপ  َمْحموٌم 

অলসর feverish,fever,hectic

) পলরষমর করম to clean حمأ [ف](حمأ)

 (هى

কম দিম, মমট mud,sludge حمأةٌ حمأ

على ) রমগমলন্বিত হওয়ম to be angry حمئ

 (ه

মহ্রষমধ্বলন করম  to neigh  حْمحَم

মহ্রষমধ্বলন neighing حمحمٌة  

 প্রশরশংসম করম, গুরকীত্ন حِمد[س](حْمد)

করম to praise,laud

 ,প্রশরশংসম, গুরকীত্ন praise حْمٌد

laudation

 প্রশরশংসমবোধযমগ্, লনবোধ ্দিমষ حميٌد
praiseworthy, harmless
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 ,প্রশরশংসনীয়, প্রশরশংলসত, laudable حموٌد

praised

অলধক প্রশরশংসনীয় more laudible أحمد

প্রশরশংসনীয় কমজ, স্তুলতবম দি َمحاِمدص ج َمْحمدةٌ
laudable act, acts

প্রশরশংলসত, praised مصحّمٌد

 মফুহমম দি(স)সরশংংক্রিমন্ত pertaining to مصحّمدٌي

Mohammad (s)

to say ‘ الحمدص لِ ‘ বিম حْمدَل،حمدلٌة

(هى) II িমি করম to redden, dye حمر

X িমি হওয়ম to turn red استحمر

লপি asphalt حمٌر

আিকমতরমতফুি্ asphaltic, tarry حصمرٌي

িমি redness, red حصمرةٌ

مٌر،حِمٌر ج ِحماٌر গমধম dunkey أحِمرةٌ، حص

সী গমধম female dunkey حمائِرص ج ِحمارةٌ

   িমি, িমি ররশং, redness, red حصمور

পক্ষীলববোধশষ a kind of bird حصَميرةٌ

গমধম িমিক donkey driver حصّمارةٌ ج حصّما

مر ج حمراءص م أحمر  ,িমি, িমি রবোধঙের حص

মগমিমপী, red, red colored, Rosy, pink

জরশং,কমলিঝফুলি smut,rust حمراء

িমি,হলরর,মমবোধছর লডম, ক্ষফু يحموٌر দ 

হলররলববোধশষ,বর্ গমধম red, deer, roe, 

roebuck, wild ass

 িমি হওয়ম, িমি إحِمرار
reddening,redness

ঝিসমন, দিগ্ধম roasted مصحّمٌر

حمزحمز)[ض]  ) কমমডমন, মপমডমন, স্বম দি 

মনওয়ম to bite, burn, taste

حِمسحَمس)[س] ) উ দি্মী হওয়ম to 

become enthusiastic

V উ দি্মী হওয়ম to be overzelous تحّمس

(في هى)

 সমহসী, অটি, প্রবমহ أحمسص ،حِمٌس
মরমধকমরী, আগহী  steadfast, ardent, 

eager

আগহ, উ حماسٌة ،حماٌس r সমহ, ব্গতম 
enthusiasm, ardoa zeal

উ حماسٌي r সমহী, কম্ি্ি, অলতশয় 

অনফুরক্ত enthusiastic, ardent, zealous
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অব্থ ্আগহ, উ تحُمس r সমহ, অলতশয় 

অনফুরমগ unflinching zeal, enthusiasm,

fantacis (ل) 

আগহী, অলতউ مصتحِمس r সমহী অনফুসমরী, 
অলতশয় অনফুরক্ত enthusiastic, ardent 

follower, a fanatic

 ,উবোধত্তলজত, লবরক্ত করম حمش[ن](حْمش)
লক্ষপ করম to irritate, to excite (ه) 

শি্লিলকr حْمشٌة সময় ব্বহৃত সফুতম 
লববোধশষ catgut

حمَصحمص]  ] II ঝিসমবোধনম, ভমজম to 

roast, to fry

مصصٌة মছমিম,বফুট,িমনম chickpea ِحِمٌص،حص

حمصضحموضة)[ك]  ) টক হওয়ম, to be 

sour

 II টক করম, অমযফুক্ত করম to حمَض

make sour, acidify, acidulate

এলসড acid أحماض ج حمٌض

 মিবফুর মত ফি حْمضَيٌة حْمِضيات ج
citrous fruit

টক, অম sour, sourness حموضٌة

 ,টককরর, অমীকরর souring تحميٌض

acidification

উপহ إحماٌض v স, ঠমটম joking remark

)حواِمضص (ج টক,অম حاِمٌض  এলসড,

حمقحماقة)[ك][س]   ) মভূখ ্হওয়ম, অবফুঝ, 

মবকুব হওয়ম to be stupid, silly, foolish

 II মভূখ ্মবোধন করম, to regard as a حّمق

fool (ه)

 IV মভূখ্ মবোধন করম, to regard as a أْحمَق

fool (ه)

 VI মবমকমর ভমন করম to pretend حامق

to be stupid

 VII রমগমল্বিত হওয়ম, রমগ করম, to انحمق

become angry

 X মবমকম মবোধন করম to consider استْحمق

fool (ه

মবমকমলম, stipidity, foolishness حصْمٌق

 ,মবমকমলম, রমগ, মংক্রিমধ stupidity حماقٌة

anger, wrath

ماٌق জিবসন্ত small pox حص

مصٌق ج حمقاءص م أحمقص  ,মবমবম حماقى،حمقى،حص
মবমকম, লনবোধব্মধ, রমগী dumb, stupid, 

imbecile, angry
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 মবমবম, মবমকম, লনবোধব্মধ, রমগী حْمقان
dumb, stupid, imbecile, angry

حملحمل)[ض] ) বহন করম to carry (هى)

(هى)II বহন করমবোধনম to make carry حّمل

(هى)V বহন করম to bear تحّمل

)VI িমপ প্রবোধয়মগ করম to maltreat تحامل

 (على ه

(هى) VIII সহ্ করম to carry احتمل

বহন, প্রবত্নম, প্রবোধরম দিন, প্র দিমন করর حْمّل
carrying, inducement

 ,ভমর, িমপ, মমি, cargo أحماٌل ج ِحمٌل

load, burden

 ,ভডমর বমচ্চম أحماٌل،حملٌن ج حمٌل
মভডমর মমরশংস Lamb

 ,আংক্রিমন(যফুদ) حْملٌة ج حملت

আংক্রিমনমত্মক, প্রিমরনম attack (على ) 
offensive

 পমলনর হকমর (লববোধংক্রিতম)ambulant حملٌي

water vendor

 ,অজমত লশশু, জমলমন দিমর حميٌل

foundling, guarantor

 সম্পভূন্ লনভ্রশীি, মবমঝম حميلٌة
completely dependant upon (على) 

 ,দিীো্  দিফুবোধভ্মগ, ভদ, নম মমজমজ  حموٌل

অলতসলহষনফু long suffering, gentle

কুলি, বমহক porter, carrier حّمالٌحّملٌة ج

 কুলির কমজ, ব্বসম, কুলির ব(লত্ত ِحمالٌة
work, trade of porter

 বষ্টক, কলড, মঠস, সম্ভ, ঝফুলিবোধয়† حّمالٌة

রমখমর বস্তু beam, support, pillar, 

suspenders

 ধমরর ক্ষমতম, ধমরর حمولٌة حمولت ج

সীমম,   বহনমভূি্, load capacity,  load 

limit, portage

)حمائِلص(ج  পলরবমর family

حمل )দ مجمٌل

محِمٌل محاِمل ج  ম দিমিম, ডফুলি, litter ম দিমিনম
লববোধশষ(শমসকবোধ দির মপ্রলরত প্রলতক-হবোধজ্বর 

সময়)

 িমপমন, ভমরীকরর, ভরমন تحاِمٌل
burdening, imposition,  

 ঔষধ লববোধশষ تحاميلص ج تحميلٌة
suppositiry
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 ,গহন,  দিমলয়তগহন, বহন تحمٌُل

সহনশীিতম, সমলয়ত, কঠনতম, taking 

over, bearing, endurane

পক্ষপমত,কুসরশংস تحامصٌل v র, অসহ্তম 
prejudices, bias, intolerance

 কুলির বমহন, বমহক, ধমরক حماةٌ ج حاِمٌل
porter' carrier, bearer, holder

বহবোধনর গমডী carrier حاِملت ج حاِملٌة

)বহনক مْحموٌل ত, সহনীয়, লজলনবোধসর ভমর,

ওজন, মমি carried, bearable, weight, 

cargo

 ভরম, জমঁতমন, ভমরমংক্রিমন্ত, †বশীমভূি مصحّمٌل

ধরম loaded, burdened, heavily 

charged

 ,সহনীয়, সম্ভবনমময় tolerable مصْحتمٌل

probable

তমকমন, সীর  দি(লষ্টবোধত তমকমন حْملَق(حملقة)
to stare, gaze (ب في)

লহমমিয়, Himalaya ِحمليا

حمِيَحمو،حمى)[ س]  )

উত্তপ হওয়ম  to become agitated

(هى) II উবোধত্তলজত করম to make hotحّمى

 (هى) IV তপ করম to make hot أحمى

তমপ heat حمٌو

তমপ, heat حصمصٌو

مات ج حمٌة ًمى،حص  ,হুি, সভূি, কমঁটম sting حص

prick, spine (plants)

 ,গরম, তপ, উত্তলজত, hot, heated حِمٌي

excited

حم )দ حمَى

আগহ, উ حميٌَة r সমহ, তমপ, লহরশংসতম, 
মমজমজ zeal, enthusiasm, rage, 

temper

তমপ, উবোধত্তvজনম, অলত আগহ, আগুন حصمَّيا

তমপ heat حماوةٌ

 অলগকুন্ড, িফুল্ furnace, fire  محًمى

chamber

 ,গরম, উত্তপ, আংক্রিমরমত্মক حاٍم

লহরশংস,উ দি্মী, কমমফুক hot, heated, 

violent

حمىحمي،حماية)[ض]  ) আশ্রয় ম দিওয়ম to 

defend (من ه هى) 

 (من هى) III রক্ষমকরম to guard حامى
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) VI সতক ্থমকম to keep away تحامى

(هى

ه  ) VIII আতরক্ষম করম to protect احتمى

 (هى

 রক্ষম, প্রলতরক্ষম, আশ্রয়সি ِحًمى
protection, defence, sanctuary

 প্রলতরলক্ষত, খমবমর, খম দি্ ِحمَيٌة
detected, diet

 ,প্রলতরক্ষম, সহময়তম ِحمايات  ج  ِحمايٌة
অলবভমবকত, আশ্রয় সমন(রমজ্, পফুলিশ) 

protection, sponsorship, protectorate

 আশ্রয় َمْحِميات ج َمحِميٌة

সমন(রমজ্,পফুলিশ), protectorate

আইনজীবী, lawyer مصحامون ج مصحاٍم

মলহি مصحامَيٌة v আইনজীবী woman 

lawyer

 ,লনরমপত্তমকমমী, লনরমপত্তমধীন  مصحتٍم

seeking protection, under protection

حنَحنين)[ض]  ) মপবোধত িমওয়ম to long (الى

(هى

II মফুকুলিত হওয়ম to bloosom حّنن

 V সহমনফুভভূলতশীি হওয়ম to be تحّنن

tender (على) 

 সহমনফুভভূলত, সমবোধব দিনম,  দিয়ম, সফুলবধম حنٌة
sympathy, compassion, pitty

 ,সহমনফুভভূলত, ভমিবমসম মসহ حناٌن

সমবোধব দিনম  sympathy, love, affection

সমবোধব দিনম, compassion, pitty حنانٌة

 আকমঙ্খম, লিপ্ম, গ(হমকুিতম, তীব حنيٌن

আকমঙ্খম longing, yearning, nostalgia

 ,অনফুরক্ত, মসহময়, স্প(হম, ভমিবমসম حنوٌن
মসহপভূর্, ভদ affectionate, loving, 

tender, gentel

 ,অনফুরক্ত, সহমনফুভভূলতশীি, মসহপভূর্ حَناٌن
ভদ affectionate, loving, tender, 

sympathetic

 অনফুরমগ, ভলক্ত, আনফুগত্ تِحناٌن
attachment, devotion, loality

,মসহ, মময়ম, সহমনফুভভূলত tenderness تحُنٌن

affection, sympathy

II মমবোধহল দি ররশং ম দিওয়ম to dye red with ِحّنأ

henna

حنِثحْنث)[س]  ) শপথ ভমঙ্গম to break 

ones oath

 V পফুবোধর্র কমজ করম, ধমলম্ক হওয়ম تحّنَث
to practice piety, perform religious 
duties
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 ,শপথ ভঙ্গ, পমপ perjury أحناث ج ِحْنٌث

sin

গিম, গিবোধ দিশ throat حنجٌر ج حنجرةٌ

গিম, গিবোধ দিশ throat حنجوٌر حنجيٌر ج

 লপছন তফুলিয়ম িমফ, ঔধত্ ম দিখমন حنجٌل

(োমডম) to prance

িমফমিমলফ to gambol [حنجل]

II নমিম, ন(ত্, িমফমিমলফ করম to   تحنجل
dance, gambol, frisk

 অনকমর রমত, dark حناِدٌس ج ِحنِدٌس

night

সমপ snake أحناٌش ج حنٌش

II সফুবমলসত করম,য়ত কবোধর রমখম (ম(ত حَنط
ম দিহ), কমপডমফুলড ম দিওয়ম to 

embalm,stuff

গম wheat ِحنطٌة

সফুবমলসত করর embalming ِحناطٌة

মলম, বশ্ mummification تحّنٌط

মলম, মলমবোধত পলররত mummified مصحَنط

حنفحْنف)[ض]  ) োফুবোধর যমওয়ম, একল দিবোধক 

োফুবোধর যমওয়ম to turn to one side, to 

send sideway

نفاءص ج حنيٌف মফুসলিম, সত্লবশ্বমসী, ভ্রমলন্ত حص
মথবোধক স r পবোধথ মোমরম Muslim, true 

believer, one who turns from false to 
true

 হমনমফী, মপগমন أحناٌف ج  حنفٌي

(বোধপরত্তলিক), Hanafites, pegan

 ,হমনমফী মতম দিশ্ حنفيٌَة
মপগমনম দিশ্,hanafitic school,paganism

)حنفيات (ج  পমলনর কি water tap

সত্ ধম্,true religion الحنيفيٌة

 ,বমঁকম-পম (লবলশষ্ট) أحنٌف حنِفاءص م

crooked-footed

ংক্রিদ হওয়ম to be angry ( حنقحَنق)[س]

 ( على من

على )IV রমলগবোধয় ম দিওয়ম to enrage أحنق

( من

 ,রমগ, লববোধদষ, লবরলক্ত,বোধংক্রিমধ rage حَنٌق

anger, resentment, rancor.  حنٌِق 

অলগশম্ম, রমগমলন্বিত, লবরক্ত,উক্ত্ক্ত, 

ংক্রিদ, furious,angry,resenful, 

annoyed,  exarparated 
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 ,অলগশম্ম, রমগমলন্বিত حانٌِق

লবরক্ত,উক্তক্ত,ংক্রিদ,furious, 

angry,resenful,annoyed,  
exarparated

 ,অলগশম্ম, রমগমলন্বিত, লবরক্ত مصحّنٌق

উক্ত্ক্ত, ংক্রিদ, furious, angry, resenful,

annoyed, exarparated

]حنكحنك)[ن][ض  ) অলভজ করম, লশলক্ষত
করম to make experienced

II ঝমনফু করম to make experienced حّنك

IV অলভজ করম to sophiticate أحنك

 তমিফু, স্বমধ, রসনম, ক্ষফুধম أحناك ج حنٌك
palate, sapour, feeling of hunger

তমিফু সম্পক্শীত, palatal حنكٌي

نكٌة،ِحْنٌك  ,জমগলতক অলভজতম, লবজতম حص
সফুলশক্ষম, worldly experience, wisdom, 

sophistication

অলভজ, লবজ experienced, wise مصحّنٌك

حنىحناية،حْنو)[ حنو]حنا، ) ভমঁজ করম to 

bend  (على الى هى ه

 IV সহমনফুভভূলত ম দিখমন to أحنى

sympathize (هى)

VII ভমঁজ করম,বমঁকম করম to twist انحنى

 ,বমঁকম, বমঁকমবোধনম, নমন, বংক্রিতম َحْنٌو
পমকমন, পমক, মপঁিম, bending, flexing, 

twisting

 বমঁক, পমক, আনত, নত أحناٌء  ج ِحٓنٌو
bend, curve, bow, twist

نصٌو  সহমনফুভভূলত, সমবোধব দিনম, মসহ حص
sympathy, compassion, affection

 ,বমঁকম, বমঁকমবোধনম, নমন حنٌي

বংক্রিতম,পমকমন, মপঁিম, bending, flexing, 

twisting  

 ,বমঁক, মমমড, ভমঁজ bend, curve حنيٌة

turn

 ধনফু, ব(ত্তমরশংশ, বংক্রিতম حنايا ج حنيٌة
arc,curvature

 ,বমঁকমন, বমঁক, মপঁিমন, ভমঁজমন ِحناية

মোমরমন curving, curvature, twisting, 

turning, bending. 

 ,বমঁক, ভমঁজ, মমমড, আনত محاٌن ج محنى

curvature, curve, bend, flexure

আনত, নত bow إنِحناءة

,নত, বমঁকম, বমঁকমন আনত, মতরছম َمحنٌي
বংক্রি crooked, bowed, inclined ,bent 
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 ,নত,বমঁকম,বমঁকমন আনত مصنحٍن

মতরছম,বংক্রি crooked, bowed, 

inclined ,bent, 

 ,ভমঁজ, মমমড, আনত مصمحنايت ج منحًنى

curvature, curve, bend, flexure

 ,ভমন্ডমর, আধমর َحوانيت ج  جانوٌت

ম দিমকমন store, shop

স َحنوتيٌة ج حنوتٌي rকমর ব্বসময়ী, 
মরবোধ দিহ মধরতকমরী, কবর খননকমরী 
corpse washer mortician, grave 
digger

হমওয়ম(আ()Eve (a) حواء

توَبحوب]   ] V লবরত থমকম (অপরমধ 

মথবোধক ), সরশংযত থমকম, ধমলম্ক জীবন 

যমপন করম,to abstain from, refrain, to 

lead a pious life

পমপ, অপরমধ, জফুিফুম, অত্মিমর sin حوبٌة

, offense, outrage

আত্ম soul حوباٌء

মমছ, লতলমমমছ حيتان ج  حوٌت

অভমব demand حوج

,IV প্রবোধয়মজন থমকম, প্রবোধয়মজনীয় করমأحوج
প্রবোধয়মজন to have need(الى هى )

 VIII অভমব, প্রবোধয়মজন, to have احتوج

need, require

 প্রবোধয়মজন, িমলহ দিম, অভমব,  দিমলরদ حوٌج
need, want destitution

 ,প্রবোধয়মজন, িমলহ দিম ،حاجات ج حاجٌة حوائِج
শমলরলরক প্রবোধয়মজন,  দিমলরদ

 ,ত দিনলনন প্রবোধয়মজন, বত্ন, পমত حاجيات

িমলহ দিম everyday commodities, 

nescessities

 অলধকতর প্রবোধয়মজন in greater أْحَوخ

need 

 ,অভমব, প্রবোধয়মজন إْحتِياٌج إحتِياِجات ج

িমলহ দিম need, want, requirement

 ,অভমবী,  দিলরদ, হত দিলরদ needy َمحاِويٌج

poor, destitute

 ,প্রবোধয়মজন, অভমব অভমবী,  দিলরদ مصحتاٌج

অভমবগস poor, in need, in want, 

indigent

 মফুখ মফরমন,  দিভূবোধর حاد [حود][ن](حود)

যমওয়ম, মমড মনওয়ম to turn aside, turn 

away (عن)

মমমড, মোমরম turn, turning حودةٌ

حاذ)حوذ ) মখমঁিম মমরম to spur, urge (هى)
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IV মখমঁিম মমরম to spur, urge أحاذ

) X বশীভভূত করম to over come استحوذ

 (على ه

গমডী িমিক coachman حصوذى

 গমডী িমিবোধকর মপশম driver's حصوذييٌة

trade

حارحْور)[ن][حور]  ) লফবোধর আসম, 
প্রত্মবত্ন করম, লফলরয়ম যমওয়ম, 
কমমবোধনম, to return, to recede (الى ) 

 II পলরবত্ন করম, রুপমন্তলরত করম حَور
to change, alter (هى من ) 

,III বিম, আবোধিমিনম করম, সম দিম করম حاور
ররশং মতমিম to talk, to make white, 

bleach (ه هى) 

 IV উত্তর ম দিওয়ম ( নম বিম) to أحور

reply(with negation)

V পলরবত্ تحَور xত হওয়ম, ব দিবোধি যমওয়ম,
রুপমন্তলরত হওয়ম to be altered, 

transformed,

 VI আবোধিমিিম িমলিবোধয় যমওয়ম to تحاور

carry on a discussion

-মপমপিমর(উঁিফু, সরুগমছ), বমকি حَوٌر

পমকম মভঁডমর িমমডম poplar tree, 

tanned sheepskin

 ,এিমকম, অরশংশ, ভমগ حارات ج حارةٌ

পমশ্ব্রমসম, সরু গলি region, section, 

alley, side road

وٌر ج حوراٌء م احورص  উজ্জ্বি সম দিম-কমি حص

মিমখ, eyes with intense black-white

িক খলড, chalky roack, chalk حوارةٌ

 ছমত, লশষ্, অনফুসমরী حواِرُيون ج حوارٌي
disciple, follower

,িক খলড, িক حّوارى

ورَيٌة وريات ج حص وٌر،حص  হুর, hur of حص

paradise (وريات পঙ্গপমি, locust – (حص

 গুর্ময়মমন লপন, যবোধনর محاِورص ج  ِمْحَوٌر

প্রধমন অরশংশ, অক্ষ, োমলন গমছ rolling pin,

pivot, axis axletree

 ,লঝনফুক, মখমসমওয়মিম মমছ লববোধশষ محارةٌ

mussels, shellfish

 পলরবত্ন, ব দিি, পফুন(গঠন تْحِويٌر
alteration, change

 ,আবোধিমিনম, যফুলক্ত, লববোধরমধ, talk ِحواٌر

conversation, dispute



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 210
210

 ,আবোধিমিনম, যফুলক্ত, লববোধরমধ, talk مصحاورةٌ

conversation, dispute

حاز)[ن][ حوز] حيازة،حْوز  ) অলধকমবোধর 

থমকম, অজ্ন করম to own, gain (هى) 

حازجْيز)[ض]  ) িমিমন(উঠ)،to drive on(

 (هى

 (هى) V বমকমন to coil تحّوز

VII আিম দিম করম to isolate انحاز  (ه

VIII অজ্ন করম to possess احتاز  (هى

দিখি, ধমরর, পমওয়ম, অজ্ন  أحواٌز ج جْوٌز
possession, holding, attainment-احراز

সরশংরলক্ষত এিমকম, শহবোধরর সীমম, 
enclosed area, boundary

 দিখিকমরী, মভমগ দিখি  حوزٌي
possessory,tenurial

 দিখি, ধমরর, মভমগ দিখি  حوزةٌ
possession, holding

 সফুবোধযমগ, পলরসর, এিমকম احياٌز ج حَيٌز
scope, range, domain

 দিখি, ধমরর, মভমগ দিখি  حيازةٌ
possession, holding

 ,পক্ষপমত, কুসরশংসমর, কম bias تَحُيٌز

partiality, prejudice

 ,আিম দিম, ধমরনকমরী, ধমরক, প্রজম انِحياٌز
ভমডমটয়ম, isolation, holder, tenant

,দিখি দিমর, মমলিক, প্রজম possessor  حائٌِز

holder, tenant

 পক্ষপমত দিফুষ্ট,একবোধিমখম مصتحِيٌز
prejudiced,biased

)প(থকক مصنحاٌز ত,অবসরপ্রমপ, 

প্রত্মহমরক( ত secluded,retired, 

withdrawn (عن) 

احتوسوس]  ] VIII মফুশলকবোধি থমকম, 
লদধমগস হওয়ম,লদধম করম to be in 

quandary, hesitate

حاشحوش)[ن] ) তমলডবোধয় মনওয়ম, বন 

করম to round up, to stop (هى)

(هى) II সমবোধবত করম to gather حّوش

 ,মবলষ্টত সমন ِحيشان، أحوٌش ج حٌوٌش

সরশংরলক্ষত এিমকম, প্রমঙ্গর enclosed 

area, courtyard

জনতম, লভড, mob, rabble حَوٌش

লহরশংস, বন্, অসমধমরর, উ حوِشٌي rকট, 

অ্ভিফুত wild, queer,virulent

 মিমখ মটডম হওয়ম(আবোধিমর জন্) حوٌص
squinting of the eyes
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 ,মটডম মিমখম حوٌص ج حوصاٌء م أحوٌص
squinting eyes

মোর girth حياصٌة

,পমকসিী (পমলখ), মভূতথলি حوصلٌة،حوصٌل

মপলিকমন(পমলখ লববোধশষ) craw (of bird), 

bladder, pelican

মফমষম, ফফুটকুলর blister bleb حَوْيِصٌل

 মফমষম, ফফুটকুলর حَويِصلت ج حَويِصلٌة
blister bleb

 ,মবলসন ِحياٌض،ِحيضان،احواٌض جحوٌض

আধমর, basin, container

] حاطحوط)[ن ) মবষ্টন করম to guard (ه) 

) II মবডম ম দিওয়ম to build a wall حّوط

 (هى

 III মকরশবোধি পরমলজত করম to اوط

seduce (ه)

ب ه )IV লোবোধর মফিম to surround أحوط

 (هى

(هى) V রক্ষম করম to protect تحّوط

ب ) VIII সতক্তম to be careful  احتياط

 ( هى

 সতক্তম, সমবধমনতম,  দিভূর দিলশ্তম جيطٌة
cautioness, ccautionn, prudence

 ,মহফমজত, রক্ষর, য়ত custody ِحياطٌة

guarding, care

পলরবোধবষ্টন, মবড encirclement تْحِويٌط

 মবড, উপিলব, জমন, অবগলত احاطٌة
encirclement, comprehension, 
knowledge,

 ,ব্বসম, যযত মনবোধযমগ تَحُوطات ج تَحُوٌط

সমবধমনতম provision care, attention

 ,সমবধমনতম, সতক্তম إحتياطات ج إحتياٌط
যত, মনবোধযমগ caution càrefulness, 

attention

 ,সমব দিমনতমমভূিক, প্রলতবোধষধক إحتياطٌي

প্রলতসমপন, সরশংরলক্ষত তহলবি 
precautionary, prophylactic, reserve 
fund

،ِحياٌط،ِحطان ج حايٌِط প্রমিীর wall حوائِطص

 ,িমিমক, িটপবোধট, লবিক্ষর clevar حِويٌط

smart

ِحيٌط  ,পমলরপমলশ্ক مصِحيطات ج مص

surrounding-مصِحيطات পলরলধ, পলরসর, 

প্রমন্ত, এিমকম, সফুবোধযমগ circumference, 

range, scope
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পলরবোধবলষ্টত surrounded مصحاٌط

 সতক,্ লমতব্য়ী, সমবধমন مصتَحِوٌط
cautious, prudent, careful

 ,লকনমরম, প্রমন্ত, সীমমনম, rim, brim حوٌف

boarder

 ,সীমমনম, প্রমন্তসীমম حواٍف ،حوافات ج حافٌة
লকনমরম, পমড boarder, brim, edge, 

fringe

حاقحوق)[ن][ض] ) মবষ্টন করম to 

embrace (ب هى) 

) II মবষ্টনকরম to embrace حّوق  ه على

 (هى

حوقَلحوقلة)   ) বিম-ل حول ول قوة ال بال,

ফমক flask حواقِلص ج حوقلٌة

حاَكِحياكٌة،ِحياٌك،حْوك) [ن][حوك]  ) বফুনমন, 

সরশংিগ করম, কময্সমধন করম, 
লমথ্মবমনমন, উ্ভিমবন করম to weave, to

knit, braid, fabricate

বফুনন, বয়ন, weaving, knitting حياكٌة

বফুননকমরী, weaver حاكٌة ج حائٌِك

حالحول،حيل)[ن] ) পলরবত্ন করম to 

change )الى هى )-( حْيلصولٌة  বমধম ম দিওয়ম, 

হসবোধক্ষপ করম to prevenr (دزن), to 

intervene (بين)

 II পলরবত্ন করম, রুপমন্তলরত حَول

করম,সমনমন্তর করম to change, to 

transform (الى هى )

  (ان) III মিষ্টম করম to try حاول

) IV পলরবত্ন করম to transform أحول

هى الى ) 

) V পলরবত্ন করম to transform تحّول

 ( الى

 (على ) VI মিষ্টম করম to endevour تحاول

على) VIII মকরশি করম to deceive احتيال
)  

-IX বংক্রি দি(লষ্ট হওয়ম to be cross احوّل

eyed

X পলরবত্ استحال xত হওয়ম to change (

  ( الى

,অবসম, পলরলসলত, পলরবোধবশ أحواٌل ج  حاٌل

condition, state, circumstances

 যখলন, মযইমমত, ময়মভূহুবোধত ্as soon حالما

as

 অবসম, পলরলসলত, োটনম حالٌت ج حالٌة
condition, state, situation, case
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অন্তবত্ حالة x মকমন সমবোধয় during 

(prep), ان حالة  মযবোধহতফু, পক্ষমন্তবোধর, 

অপরপবোধক্ষ

)বত্মমন, প্রক حالٌي ত, আধফুলনক লব দি্মমন,

ত vrক্ষলরক, present, current, 

instantaneous

বমসবতম, সময়মনফুবত্ حاليٌة xতম, 
প্রমসলঙ্গকতম actuality

ব أحواٌل ج حوٌل rসর, ক্ষমতম, শলক্ত year,

migh, tower

 পলরবত্ন, জময়গম পলরবত্ন ِحوٌل
change, change of place 

 ,কমছমকমলছ, সমবোধন, লকছফু (prep) حول
আনফুমমলনক, মমমটমমফুটভমবোধব around, 

about, some, approximately

সমমলয়ক, মময়মল দি, অন্তবত্ حولٌي x, এক 

বসবোধরর পশু, আবহমওয়ম, মভঁডম, 
periodic, temporary, yearling, lamb

  শলক্ত, ক্ষমতম, মতজ, পফুরুষত َحْيٌل
strength, force, power, vigor

 ,িমিমলক, ছি, িমি أحْييٌِل،ِحَيٌل ج ِحلة

মকরশি, artifice, ruse, wile

 ধভূত্, ছিনমময়, মসয়মনম, িতফুর ِحيلٌي
cunning, wily, sly, tricky

 craftier, অলধক ধভূত্, অলধক أْحَيل

ছিনমময় craftier, wilier

মটরম মিমখ, squinting حَوٌل

وٌل ج حولءص م  أحوٌل  ,মটরম মিমখওয়মিম حص
ষ r মটরম squin-eyed, walleyed

ؤوٌل  পলরবত্ন, রুপমন্তর, প্রলতরক্ষম حص
change, transformation, prevention (

(دون هى

 ,বমধম, প্রমিীর, প ্দিম obstacle ِحواٌل

partition, screen

 ,লববোধবিনময়, লনলমবোধত্ত, জন্ (prep) ِحياَل
ব্পমবোধর, সমমবোধন in view of, with regard 

to, in the face of, before, in front of

,কমজ, অঙ্গীকমরপভূর ্মনমট حوالت ج حوالٌة

লবলনময় লবি, মিক, ্রিমফট cheque, 

promissory note, bill, draft

 ,কমছমকমলছ, সমবোধন (prep) حوالى

আনফুমমলনক around, about, roughly

 ,আিম দিমকরন, বমধম, ভমঙ্গন َحْيلولٌة

প্রলতবোধরমধ separation, interruption, 

disruption

 মরমিমর, িমকম, হুইি(পমলনর কুপ) محالٌة

rollar,wheel. 
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 ,রুপমন্তর, কবোধথমপকথন, পলরবত্ন تْحِويٌل

ব দিলি, উলমন, transformation, 

modification, alteration  تحِويلٌة     ج

,শমখম, প্রশমখম, পমশ্ব ্রমসম, branch تحاِوبل

offshoot, sidetrack

  ,প্রবোধিষ্টম, পলরবত্ন مصحاولت ج مصحاِولٌة

িফুকমিফুলর attempt, endeavour, dodging

 সমনমন্তর, বহন, যমনবমহন, transfer إحالٌة

conveyance, remittance

 পলরবত্ন, রুপমন্তর, আমভূি تْحُوٌل

পলরবত্ন, ব দিি change, 

transformation, abrupt change, 
sudden turn

 মকরশি করম, প্রতমররম making تَحُيٌل

tricks, trickery

 ,মকরশি করম, িমতফুলর احتياٌل، تحاُيٌل

লববোধদষ, লবশ্বমসোমতকতম, making tricks, 

trickery, treachery   

প্রতমররমপভূর ্fraudulent احتيالٌي، تحايصلٌي

 ,পলরবত্ন, রুপমন্তর, ব দিি استحالٌة

অসম্ভবতম, change, transformation, 

turn, sihift,

 ,বমধম, অন্তরময় obstacle حوائِلص ج حائٌِل

impediment- َول (ج )حص  পলরবত্নবোধযমগ্, 

োনোন পলরবত্নশীি, অবসন 
changeable, feeble,

কনভমরটমর, ্মনফম্মর مصحِولت ج مصحِوٌل
(যনলববোধশষ) converter, transformer

 নগ দি সরবরমহ cash on مصحَول عليه

delivery (c.o.d)

সমনমন্তরকমরী tranferor مصحيٌل

 ,অবোধবমধগম্, অসম্ভব, impossible مصحاٌل

absurd

 ,পলরবত্নবোধযমগ্, পলরবত্নশীি مصتحِوٌل

changeable vaiable

 দিক্ষ, ছিনমময়, িতফুর, শঠ  مصحتاٌل
cunning, deceitful, artful

 ,অসম্ভব, হমস্কর, impossible مصستحيٌل

absurd

 ,অসম্ভব লবষয়সমভূহ مصستحيلت

impossible things

 ব(ত্তমকমবোধর মোমরম to (، حَومان حامحوم)[ن]

hover

) II আবলত্ত হওয়ম to go around حّوم

 (في

 ,যফুবোধদর ডমমমবোধডমি حْومٌة حْومات ج

মভূিঅরশংশ, শহবোধরর এিমকম, লবভমগ,turmoil

of battle, main body, section (city)
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حوىحّي ،حواية )[ض]  ) সরশংগহ করম, জমম 
করম,একলতত করম , মমলিক হওয়ম, to 

collect هى) 

 V পমকমন, মপঁিমন, to curl up, to تحوَى

coil up(هى)

 ,VIII পলরবোধবষ্টন করম, জলডবোধয় ধরম احتوى
ধবোধর রমখম, to encompass, to embrace,

to contain (على هى) 

 বমঁক, মপঁি, কুঁিকমন, পমকমন, গুটমন حِويٌة
coil, curl, roll

 ভমর বহবোধনর ব্বহৃত حوايات ج حوايٌة

নরম প্মড (মমথম, লপবোধঠর) pad to 

support weight

 ,সমলপবোধর, বমলজকর, যম দিফুকর حواةٌ ج حاٍو

snake charmer, juggler, magician

লবষয়বস্তু(বই) contents مصْحَتويات

حيَِي،حيَ،حيياحيو،حياة) [س] [حيو،حّي]  ) 

মবঁবোধি থমকম,to live- َحي ম দিখমর জন্ মবঁবোধি
থমকম to live to see, experience (هى)  -

 িলজত হওয়ম to be (يْحيا، َحيَِي حياء

ashamed (من) 

 II  দিীো্ জীলব করম to grant a long حّيا

life (ه) 

(ه) IV জীলবত করম to lend life أحيا

X বমঁলিবোধয় রমখম to let live استحيا ((ه

 ,জীলবত, জীবন্ত, হমলসখফুশী احياء ج حٌي
কম্ঠ, জীব, উপজমলত, সমমজ, শহবোধরর 

এিমকম living, live alive active , living 

being, tribe, city area

حّياٌت ج حّيٌة  সমপ snake

 يحيا، حيَِي ,জীবলবষয়ক أحيائِون ج أحيائٌِي
biological, biologist

 িমজফুক, সরশংশয়ী,ভদ shy,modest حيٌي

diffident

 িজম ,সরশংশয়, িমজফুকতম, ভীরুতম حياٌء
shame,shyness, diffident,

 ,জীবন, জীবন্ত life حَيوات ج حياةٌ

liveliness

জীবন্ত, প্রমরবন্ত, সবি lively, full of حَيِوٌي

life vigorous

 ,জীবনীশলক্ত, প্রমরবন্ততম vitality حيِويٌة

vigor  حْيوات ج حْيوان জন্তু, পশু, জীব,  

animal, beast living creature

 জন্তু, জীবসমনীয়, animal حَيوانٌي

,zoological
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 ,পমশলবকতম, পশু স্বভমব حيوابيٌة

bestality ,animal nature

َوِيٌن ক্ষফু حَوِينِات ج حص দ প্রমরী minute 

animal

 অলধক জীবন্ত, অলধক প্রমনবন্ত أحيى
livelier, more vigorous

 অলভবম দিন ,সম্ভমষর تحايا ،تحيات ج  تِحَيٌة
greeting,salutation

 প্রমরস্মর احياٌء

 িজম, সরশংশয়, ভীরুতম কু্ঠিম استياٌء
shame, diffidence, shyness

মফুখমবয়ব, মফুখমন্ডি, face مصحًيا

 ,মকমথময়, মযখমবোধন, মসথময় (conj) حيثص

যখন, ময কমরবোধন, যখন মথবোধক, মযবোধহতফু 
where, whenever, due to fact thàt, 
since, whereas

 মযখমবোধনই, ময খমবোধনই মহমক حْيثصما
wherever, wheresoever

 ,দি(লষ্টবোধকমন, পথ,  দি(লষ্টভলঙ্গ  حْيثيات ج حْيثِيٌة 

ময্ম দিম, লববোধবিনম stand point, 

approach, dignity

يود،حْيد حاد)[حيد][ض]محيد،حَيدان،حص  )     

লবপবোধথ যমওয়ম,পথভ্রষ্ট করম to deviate (

 (عن

) II লনরবোধপক্ষ করম  to keep aside حّيد

 (هى

) III  দিভূবোধর থমকম to stay away حايد هى ه ) 

 (عن) VII লবপবোধথ যমওয়ম to depart انحاد

 ,পথভ্রষ্টতম, লবিফু্লত, যমতম حيدان،حْيٌد
একল দিবোধক 

যমওয়মdeviation,departure,turning 

away

 লবিফু্লত, লবিিন, নডিড حْيدةٌ

লনরবোধপক্ষতম, deviation, departure,

عن ) এডমবোধনম, পলরহমর, avoidance َمحيٌد

 (هى

লনরবোধপক্ষতম neutrality ِحياٌد

লনরবোধপক্ষ neutral ِحيادٌي

লনরবোধপক্ষতম neutrality مصحايدةٌ

লনরবোধপক্ষ neutral حائٌِد

লনরবোধপক্ষ neutral مصحايٌد

লনরবোধপক্ষ neutral مصتحايٌد

حارَحْيران،حيرة)[ف] [حير]  ) লবভ্রমন্ত হওয়ম,
অসহময় হওয়ম, লকরশংকত্ব্লবমফুঢ়, to be 

confused, be helpless, be at loss
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 II লবভ্রমন্ত করম, হতভম্ভ করম to حيَر

confuse, embarass (ه) 

 ,V লবভ্রমন্ত হওয়ম, হতমশ হওয়ম تحَير
হতবফুলদ হওয়ম to be confused, 

dismayed, perplexed

 ,VIII লবভ্রমন্ত হওয়ম, হতমশ হওয়ম  اْحتير
হতবফুলদ হওয়ম to be confused, 

dismayed, perplexed

 ,মোডমও, পলরবোধবষ্টন enclosure حْيٌر

fence

 লদধম,হতবফু দতম,লবমফুঢ়তম حيرةٌ
confusion, perplexity, 
embarrassment

 ,লদধমগস, লবহি م حيران  ج حيرى حيارى

হতমশ, লবমভূঢ় confused, perplexed, 

embarrsssed

 লদধম, হতবফুদতম, লবমফুঢ়তম تحّير 
confusion, perplexity, 
embarrassment

 লদধমগস, লবহি, হতমশ, লবমভূঢ় حائِر
confused, perplexed, embarrsssed

 লবমভূঢ়, লকরশংকত্ব্লবমভূঢ়, অসহময় مصحيٌر
embarrassed, at a loss, helpless

حاصمحيص،حيصة،حْيص)[ض][حيص]   ) 

পমিমন, প(ষপ্র দিশ্ন করম to flee, escape (

 ( عن هى

 ,পিময়র, প(ষপ্র দিশ্ন flight حيصة، حيص

escape

 ,পিময়র, প(ষপ্র দিশ্ন, আশ্রয়সি َمحيص

শররমথ্শীর আবমস flight, escape, 

refuges' place,sanctuart

حاضتمحاض،َمحيض،حيض)[ض][حيض]   )  

ঋতফুসমব হওয়ম to  mensturate, to have 

monthly period

,V ঋতফুসমব হওয়ম to  mensturate تحيَض

to have monthly period 

حافحيف)[ض][حيف]  ) অলবিমর করম, 
ভভূি করম, আোমত করম, ক্ষলত করম to do

wrong, unjustly,harm (على ه) 

 ,ভভূি, অলবিমর,ক্ষলতwrong,unjust حيٌف

harm

 লোবোধর রমখমto surround (حيق)[ض،ن]حاق

 (ب ه)

ب في ) IV মবষ্টন করম to surround أحاق

(ه

ফি, প্রভমব, consequent, effect حيٌق

II বয়ন করম, বফুনম, to weave حّيك [حيك]

حول )দ  حيلوة،حياٌل أحيٌل , V ،حيل تحّيل

حلو )দ احيلى



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 218
218

حان)[ض][حين]  حين  )কমবোধছ আসম to 

approach (الى)

(ه) II সময় ঠক করম to set a time حّين

IV ধ্বরশংস করম to destroy انحان  (ه

 V সমবোধয়র অবোধপক্ষম করম to watch تحّين

for time (هى) 

 X ঠক সমবোধয়র অবোধপক্ষম করম to استحين

wait for right time

 সরমই, সরমইখমনমর নমিগমন حاٌن
cabaret, bar

 ,মবোধ দির আ্ডিম, মবোধ দির ম দিমকমন حانٌة

পমনশমিম bar, winwshop

ম(তফু্, ধ্বরশংস death, deatruction حيٌن

 ,সময়, ভমি সময় ج حيٌن ٌأحايين،اْحيان

সফুবোধযমগ time, good time, opertunity

 ,সমবোধয়, প্রলত, সম্পবোধক,্ উপবোধর (prep) ِحيَن

(cong) যখন, মযই মমত,

 ,একবমর, লকছফু সমবোধয়র জন্ once ِحيًنا
for some time to time

মমবোধঝমবোধধ্, ক দিমলিr occasionally أْحياًنا

তখন, মস সময়, লনধ্মলরত সমবোধয় في حينة
then, at the time, inmdue time

অথি whereas في حين

একই সমবোধয় যখন ،في حيِن ان على حيِن ان
at the same time when

ততক্ষর পয্ন্ত till then الى ذلك الحين

 মস সমবোধয়, ঠক মস সমবোধয়, তখন at ِحينئٍِذ

that time, then

 মস সমবোধয়, ঠক মস সমবোধয়, তখন ِحينذاك
at that time, then

যখন, মযমন when, as ِحينما

حى )দ حيوية،حيوى،حيوان

خ

বর্মমিমর সপম অক্ষবোধরর নমম َخا ، َخآٌء   )

বহুবির َجاآٌت،أخيَآٌء،أْخَوآٌء )

 ভদমলহিম, গর্মমর্ َخواتين ج خاتون
লবলশষ্ট মলহিম

 মপমস, খফুঁট, মনমরশংডম خوازيٌق ج خازوٌق
িমিমলক, post, pole, dirty trick

অলতভমর, সফুিতমন, সমমট خواقين ج خاقاٌن
overload ruler, monarch

মমটরররশং, earth- colored, khaki خاكّي
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 ,কমঁিম, কমঁিমমমি خامات ج خاٌم

অপ্রলংক্রিয়মজমত, অনলভজ, অ দিক্ষ raw, 

unworked, rawmaterial

 মহমবোধষ্টি, পমন্থশমিম, মবোধ দির خانات ج خاٌن

ম দিমকমন hostel, caravanssary, inn,pub

 ,কিমম (খববোধরর কমগবোধজর) خانات ج خانٌة

বগ্বোধক্ষত column, square

خَبخبيٌب،خبب،خّب)[ن]   ) স্বচন গলতবোধত 

িিম, ক দিবোধম িিম(বোধোমডম), নমডম, ডফুবম to 

amble, trot,jog, sink (في) 

خَبخّب) [ن] ) উত্তমি হওয়ম, রুক্ষ 

হওয়ম(সমফুদ) to heave, rough(sea)

 ,V স্বচন গলতবোধত িিম,ক দিবোধম িিম خّبب
to amble, trot

 VIII স্বচন গলতবোধত িিম, ক দিবোধম اْختَبَ

িিম, to amble, trot

স্বচন গলত, ক দিম িমি, amble, trot خْبٌب

 ,সমফুবোধদর গজ্ন, সীলত surging ِخٌب

heaving (sea)

প্রতমরক, cheater خٌب

خبأخبأ)[ف]  ) িফুলকবোধয় রমখম to hide (هى) 

(هى) II মগমপন করম to cinceal خبّأ

V িফুলকবোধয় থমকম to be hidden تخّبأ

َ VIII আত্মবোধগমপন করম  to hide اختبأ

িফুকমবোধনম, hidden ِخبٌء

িফুকমবোধনম লজলনস, গুপ ভমÛv خبايا ج خبيئٌة র
secret thing, cache

ٌ  ,িফুকমবোধনমর সমন, আশ্রয়সি َمخبٌئ ج َمخبأ

hiding place, shelter

 তমবফু, তফুষ, মখমসম أخبيٌة، أخبئٌة ج ِخباٌء
tent, husk

 বড জমহমজ, বয়মম خوابٌئ ج  ،يٌة،خابئٌة
large vessel, jar

,িফুকমলয়ত, মগমপন লজলনস, hidden مصخّبآت

secret thing

 ,িফুকমবোধনম, মগমপন hidden مصختبٌئ

concealed

خبتخبت)[ن][ض]   ) মগমপন থমকম to be 

hidden

 IV লবনয়ী হওয়ম to be [أخبت [خبت]

humble (الى ا) 

 খমরমপ হওয়ম,  দিফুষ্ট ( خباثة،خْبث)[ن] خبث

হওয়ম, লববোধদষী,  দিফুশলরত to be bad, to 

be wicked,
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           VI  দিফুশমলরলতক আিরর خابث

করম ,লববত মবমধ করম to behave 

viciously, to feel embrassed    

ْبٌث  খমরমপ,  দিফুষ্ট, লহরশংসম,  দিফুশলরত خص
badness, malice, wickedness

আবজ্নম, ময়িম refuse,waste َخَبٌث

بصٌث  ج  خبيٌث  خبثٌة،أخباٌث،خبثاٌء،خص

লববোধদষপরময়র, খমরমপ,  দিফুশলরত, পমপী, 
evil,bad, malcious,vicious

 ্,অলধক খমরমপ, অলধক লববোধদষপভূর أخبث

more wicked, more vicious

 অসমধফুতম,  দি দিফুষ্টমলম অতনলতকতম خباثة
badness, wickedness, viciousness

بر)[ن]  خبرخص  )পরীক্ষম করম to try (هى) 

( هى ) II জমনমন to notify خبّر

 (ه) III মিখম to address خابى

) IV খবর ম দিওয়ম to notice اخبر  ه ب ) 

V تخّبر খবর রমখম to inquire (ه )

 VI এবোধক অপরবোধক জমনমন to inform تخابر

one another

(هى) VIII মখমঁজম to explore اختبر

) X জমনবোধত িমওয়ম to inquire استخبر  عن

 (ه

খবর, সরশংবম দি, লবজলপ, গুজব أخبٌر ج خْبٌر
news, information, notification, rumor

ْبٌر ،ِخبرةٌ ,অলভজতম, জমন experience خص

knowledge

অলভজ, লববোধশষজ, পলরলিত خبيٌر

 ,খফুঁট, লপন, মগমঁজ peg خوابيرص ج خابوٌر

pin, wedge

 অনফুভভূলত, সহজমত مخابِرص ج َمخبٌر

মযমগ্তম, জলমজমম,َمخابر গবোধবষরমগমর 
laboratory

মটষ্টটউব testtube مخابيرص ج ِمخباٌر

 ,মযমগমবোধযমগ, লবজলপ مصخابرات ج مصخابرةٌ

communication, notice

 লবজলপ, তথ্, মযমগমবোধযমগ , সরশংবম দি إخباٌر
notification message

 ,সরশংবম দি, খবর news إخباري

iinformation.  

 আিমপমবোধিমিনম, মযমগমবোধযমগ تخابصٌر
negotiation, correspondaence

 ,উবোধন্মমির, অধ্য়ন اختِلرات ج اختباٌر

পরীক্ষম, প্রবোধিষ্টম exploration, study, 

examination
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 পরীক্ষমমভূিক,প্রমবোধয়মলগক أختبارٌي
experimental,empirial

 প্রবোধয়মগবম দি, অলভজতমবম দি اختبارّيٌة
empiricism

 ,অনফুসনমন, ত দিন্ত استخبارات ج استخباٌر

inquiry

 সরশংবম দি দিমতম, মগমবোধয়নম مصخبِرون ج مصخبٌِر
reporter, detectiv. مصختبرات ج مصختبٌر   

গবোধবষরমগমর laboratory   

خبزخبز)[ض]   ) রুট ততরী করম to bake

 (هى)

(هى) VIII রুট ততরীকরম to bake اختبز

ْبٌز রুট bread أخباٌز ج خص

ْبزةٌ  পমউরুটর লপণ্ড, পমউরুট loaf of خص

bread

রুটওয়মিম baker خّبازون ج خّباٌر

ّباز ّبيز ،خص بازى، خص উল্ভি দি লববোধশষ mallow خص

 রুটওয়মিমর ব্বসম, Baker’s  ِخبازةٌ

trade

 রুটর ম দিমকমন مخابِزص ج مخبزةٌ، َمخبٌز
bakery 

خبصخْبص)[ض]  ) লমশমবোধনম to mix ( ب

 ( هى

 ( ب هى ) II লমলশ্রত করম , to mixخّبص

 ,লমলশ্রত, লখিফুলড medley خبيصٌة ،خبيٌص

hodgepodge

 সরশংসয়কমরী, লমশ্ররকমরী who خّباٌص

cofuses

خبطخبط)[ض]   ) কডম নডম to beat (هى) 

( ه ) V আোমত করম to knock out تخّبط

 VIII ধম্কেম িমগম to bump اختبط

 ,োফুলষ, ধম্কেম, শব, লি্মলিল্ blow خْبطٌة

rap, noise, uproar

باٌط  পমগিমবোধমম, উন্মম দি মরমগ, মমনলসক خص

লবক( লত insanity, madness, mental 

disorder

خپلخٌبل)[ن]   ) এবোধিমবোধমমবোধিম করম, লবহি 

করম, বমধম ম দিওয়ম, to confuse,to 

impede (هى) 

 ,II হতবফুলদ করম, লবহি করম خّبل
লবশ(ঙ্খিময় মফিম to confound, to 

confuse, to throw into disorder (هى ه) 

VIII  লবশ(ঙ্খি হওয়ম, লবহি হওয়ম to اختبل
be disordered, confused
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)লবহিতম, লদধম, মমনলসক লবক خْبٌل লত 
confusion, mentàl disorder

 ,পমগি, উন্মত্ত, কমÐজমনহীন خبٌِل

ঊনমমনস mad, insàne, crazy, feeble 

minded

 ,পমগি, উন্মত্ত, কমÐজমনহীন أخبل

ঊনমমনস mad, insàne,crazy,feeble 

minded

)মমনলসক লবক اختباٌل লত mental disorder

 ,পমগি, মবমকম, লনবোধব্মধ, উন্মম দি َمخبوٌل

মমনলসক লবক( ত mad crazy insàne 

mentally dderranged

 ,লবভ্রমন্ত , হতভম, হতমশ confused مصخّبٌل

perplexed, dismayed

بصّو،خْبو)[ن][خبو]  خباخص ) লনলভয়ম যমওয়ম, 
লনভমন(আগুন) to go out ,die out (fire)

خبأ )দ أخبيٌة ج خباٌء،خبايا

خبأ )দ خواٌب ج خابييٌة

 সমমফুলদক মমবোধছর লডম caviar ِخبيارٌي

خترخْتر)[ض]   ) লবশ্বমসোমতকতম করম , 
প্রতমররম করম to betray, to deceive (ه) 

 ,অবমধ্তম, লবশ্বমস ভঙ্গ ختٌر

লবশ্বমসোমতকতম disloyalty, breach of 

confidence

 লবশ্বমসোমতক, অবমধ্, প্রতমরক خّتاٌر
traitor, disloyal, cheat

 লবশ্বমসোমতক, অবমধ্ خاتٌِر
treacherous,disloyal

ختلخْتل،ختلن)[ن][ض]  ) প্রতমররম করম, 
ঠকমন to dupe, cheat (ه) 

 ,III প্রতমররম করম, ঠকমন to dupe خاتل

cheat (ه) 

 VIII প্রতমররম করম, ঠকমন to اخّتل

dupe,cheat (ه) 

 প্রতমররম, িমিমলক, গমস করম ختٌل ,َمخاتلٌة
deception, trickery gulling

 ,শঠ, িতফুর, ধভূত ্deceitful, crafty مصخاتٌِل

foxy

ختمختم،ختام)[ض]  ) মশষ করম to seal

ِاْختِتا هى)

(هى) VIII মশষ করম to finish اْخَتَتَم

 (أحتم) , বনকরর خْتٌم  أحتم ج

-ছমপ,সীিবোধমমহর, ষ্ট্মম্প, sealing, seal, 

signet, stamp
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,আি-বোধকমরআন মশষ করর ختمات ج ختمٌة

recital of the whole Quarn

 ,সীি-আরশংট, সীি, আরশংট خواتٌم ج خاتٌم

ষ্ট্মম্প ,আঙ্গফুবোধির আরশংট  seàl-ring, seal,

ring, ring, stàmp خاتم الّنبيين) 

 সীি-আরশংট, সীি, আরশংট خواتِمص ج خاتام
seàl-ring, seal, ring

 ,বনকরমর মম, বদ, বফুজমন, সমমলপ ِختاٌم

মশষ sealing wax, close, termination

ি ِختامٌي  ~ডমন্ত, মশষ, সমমলপ concluding, 

final

 ,মশষ, সমমলপ, end, close ِاْختِتاٌم

conclusion

ি خواتيمص،خواتِمص ج خاتمٌة ~ডমন্ত, মশষ, সমমলপ 

concluding, final, خواتيمص মশষ পয্ময় 
finàl sstage. 

আরশংট পলরলহত, adorned with ring مصخَتم

ি مصختتم ~ডমন্ত, মশষ, সমমলপ concluding, f 

inal

ختنختن)[ض]   ) খমতনম করম to 

circumcise (ه)

)VIII খমতনমক اختتن ত হওয়ম

to be circumscribed

খমতনম circumcision خْتٌن

 ,জমমমই, বর, son-in-law أختاٌن ج خَتٌن

bridegroom

খমতনম circumcision ِختانٌة ، ِختاٌن 

خثرخثر،خَثر)[ن،س]   ) োন হওয়ম to be 

solid (هى) 

  

 োন হওয়ম to be خثر [ن،س](خثر،خثَر)

solid

II োনকরম to condenseخثّر

IV জমমটকরম go thicken أخثرخ

V োনকরম to curdle تخثّر

জমমট বমঁধম রক্ত রক্ত thrombosis خثرةٌ

ثاٌر তিমলন, পলি, ইতর, উচ(ঙ্খি জনতম خص
sediment, dregs, reffraff, mob

ثارًة ,তিমলন, পলি sediment, dregs خص

জমমট রক্ত coagulation تخُثٌر

 জমমট, োন, োনীভভূত, আঠমি,  দিই خاثٌِر
thickened, inspissàted, viscous, 
yoghurt
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 জমমট, োন, োনীভভূত, আঠমি, দিই مصَخَثٌر
thickened, inspissàted, viscous, 
yoghurt, curdled

خجلخَجل) [س]  ) হতভম হওয়ম to be 

embarrassed (من هى ه)

(ه) II িলজত করম to shame خّجل

 ,িজম, লবনয়, কু্ঠিম shame َخَجٌل

diffidence, shyness

,িলজত,হতভম লববত,অলতব(লদপ্রমপ خِجٌل

ashamed, embrrassed, diffident 

 ,িলজত, হতভম লববত خجوٌل 

অলতব(লদপ্রমপ, 

ashamed,embrrassed,diffident 

 ,িলজত, হতভম লববত خْجلن 

অলতব(লদপ্রমপ, ভীরু ashamed, 

embrrassed, diffident

 িলজত, িজমবনত, হতভম َمخجوٌل 

লববত, অলত ব(লদপ্রমপ, ashamed, 

embrrassed, diffident

 ,উবোধত্তলজত, িলজত, িজমকর مصخِجٌل 

জোন্, অময্ম দিমকর ashamed, 

arousing, disgraceful

خَدخّد)[ن]   ) খমত(িমঙ্গি) করম, িমষ 

করম,to furrow, plow (هى) 

 V খমঁজ হওয়ম, কুিবোধক যমওয়ম, to be تخدّدَ

furrowed, to become wrinkled (skin)

 গমি, পমশ্বোধ দিশ, একল দিক خدود ج خٌد
cheek, side portion

ّدةٌ َدٌد ج خص  ,খমঁজ, িমঙ্গি মরখম, খমত  ، خص

িমকমর  দিমগ furrow, rut, groove

 খমঁজ,িমঙ্গি أخاديٌد ج أصخدوٌد

মরখম,খমত,িমকমর  দিমগ furrow, rut, 

groove

 গল দি, বমলিশ, বসমর গল দি مصخاٌد ج ِمخَدةٌ
cushion, pillow

অপলররত লশশু immature child خديٌج

 গভ্পমত, গভ্সমব ِخداٌج
abortion,miscaraiage

]خِدَرسخَدر)[ ) অবসন হওয়ম 

to be numb

خدرخْدر)[ن]   ) অনরমহবোধি অন্তলরন 

করম,আিম দিম রমখম to confine to 

womwn's quarter, to keep separated 

(ها)

 (ه هى) II অবশ হওয়ম to be numbخّدر

(ه هى) IV অসমড করম to narcotize أخدر



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 225
225

V অসমড হওয়ম to be ashamd تخّدر

دوٌر ج  خْدٌر ،أخداٌر،خص প ্দিম,মফুডমবোধনমর أخاديرص
কমপড, মলহিমবোধ দির সমন, মলহিম 
খমসকমমডম ,curtain, drape, boudoir, 

private room (ها) 

َخَدٌر ، ُخْدرة  অবশতম , মবমধহীরতম, 
অসমডতম numbness, insensibility, 

stupor

 ,অবশ, অসমড, লনশি, ধমঁধমঁ numb خِدٌر

stupor, daze

,অসমডকরর, anaesthetisation تخديٌر

্ লনবোধসজ, অবসন ঝিলসত, গবোধত خاِدٌر

িফুকমন, িফুকমবোধনম (লসরশংহ) limp, be 

numbed, hidden in den, lurking (lion)

গুটবোধপমকম chrysalis خاِدرةٌ

 অবশ مصخِدرات ج অনফুভফুলতনমশ مصَخِدٌر

করমর ঔষধ anaesthetics, 

anaesthetic drugs

 ,অবশ, অিি, মমতমি numb مصخَدٌر

insensible, drunk

 আিম দিম আবব (বোধমবোধয়), kept in  مصخَدىٌة

seclusion (girl)

خدشخدش) [ض]  ) আঁির কমটম to 

scratch (هى)

(هى) II লিড মফিম to tear خّدش

 ,আঁিবোধডর  দিমগ أجداٌش ، خدوٌش ج  خْدٌش

োষ্র scratch, abrasion

خدعخدع) [ف]   ) প্রতমলরত  করম to 

cheat (ه)

III মধমকম ম দিওয়ম خادع

 to cheat (ه)

VII প্রতমলরত হবোধত ম দিওয়ম to let be انخدع

deceived (ه)

دعٌة حع ج خص دعات ،خص  ,প্রতমরনম, ঠকমন خص

deception, cheating

প্রতমরক, ঠকবমজ, imposter,cheat خدَعٌة

 ,প্রতমরনম, ঠকমন ج  خديعٌة ص خدائِع

লবশ্বমসোমতকতম, deception, deceit, 

betrayal

 ,প্রতমরক, ঠক জমলিয়মলত خَداٌع

প্রতমররমপভূর্, ভ্রমলন্তকর imposter, cheat, 

delusive, deceptive

মরীলিকম mirage َخْيدٌع
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 ,প্রতমররম, মগমপন কম্, ঠকবমজী أخاديٌع
deceit, underhand dealing, crooked 
practice

মছমটোর, small room  َمخاِدٌع ج َمخدٌع

 ,প্রতমররম, শঠতম, deception ِخداٌع

betryal, deceit

,প্রতমররমপভূর্, শঠতমপভূর,্ deceitful ِخداعٌي

fraudulent. 

 প্রতমরক, ঠকবমজ, জমলিয়মত مصخادٌع
imposter, cheater, crook

دولة)[س]  خِدلخَدل،خدالة،خص  ) শক্ত হয়ম, 
শক্ত কবোধর মতমিম, অবশ হওয়ম, অসমড 

হওয়ম to stiffen, to become rigid, 

numb, limp

خدمخدم)[ن،ض]   ) মসবম করম to serve (

(ه

(ه) II লনবোধয়মগ করম to employخّدم

(ل ه) X লনবোধয়মগ কমরী  to hire استخدم

মসবক,বোধসবমকমরী servants خدٌَم

 ,মসবম, উপলসলত ِخدمات،ِخدٌم ج ِخدمٌة

অলফস, কমজ, লনবোধয়মগ device, 

attendance, office, employment,

 পফুরুষ মসবক,মলহিম خدامة ج خداٌم
মসবক,োবোধরময়ম মসবক, মসলবকম woman, 

sevant, male servant, domestic 
servànt, maid

 হমলজরম, মসবম, লনবোধয়মগ, িমকুলর خدامٌة
attendance, service, employment

 ,মসলবকম, োবোধরয়ম সলবকম خدامات ج خدامٌة
মসলবকম  woman servant, female 

domestic servant, maid

কমজ, িমকুলর, work, employment تخديٌم 

 ,কমবোধজ িমগমন, ব্বহমর, ভমডম استخداٌم
লনবোধয়মগ, মসবম, িমকুলর use, utilisation, 

employment, service, job 

ّداٌم ج خاِدٌم  ,গ(হকম্শী (মলহিম خدمٌة،خص
প yরুষ), কম্শী, মহমবোধটবোধির কম্শী domestic 

servant, worker, water

 মসলবকম, মলহিম গ(হ কম্শী, woman خاِدمٌة

servant, female domestic servant, 
màid

 ,মসববোধকর ময্ম দিম, িমকবোধরর ময্ম দিম خاِدمّيٌة
servànts status

 ,লনবোধয়মগ দিমতম مخدومون ج َمخدوٌم 
employer

 মলহিম লনবোধয়মগ দিমতম woman َمخدومَيٌة 

employer
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 ,লনবোধয়মগ  দিমিমি مصخِدمون ج مصخِدٌم 

প্রলতলনলধ employment agent

  লনবোধয়মগ দিমতম مصستخِدمون ج مصستخِدٌم
employer (مصستخَدمون ج مصستخَدم ) অলফস
কম্শী official

বনফু خْدن  friend

III বনফু خاذن  হওয়ম, বনফু  করম to make 

friend, to be friend

[ وء[خِذئ،خذأ  )ف ذص  নত হওয়ম to ( خذؤ،خص

submit

خِذي، (خذى)[ح]خَذا] خذوخذو)[ن] [  ) ঝফুবোধি 

ম দিওয়ম, গহন করম to hang down, to cut

down (ear) to take to

 ,X সমপ্র করম  استْخذأ، استْخذى
উপসমপন করম to subject, submit to (ل

(ه

 ,পরমধীনতম, অধীন, লবনয়ী مصستخِذٌئ
লংক্রিত দিমসসফুিভ submissive, servile, 

subservient, obedient

  ,বশ্তম, পরমলধনতম , লবনয় استخذاٌء

subservience submissiveness, 
servility

 লবনয়ী, অনফুগত, অধীন مصستخٍذ
submissive, obedient, subservient

 িমটম (োভূর্ময়মমন) خذاريٌف ج خْذروٌف
(spinning) top

ْذروفٌي োভূন্য়নশীি turbinate, toplike خص

خذفخْذف)[ض]  ) লনবোধক্ষপ করম to hurl, 

throw, eject (ه ب)

গুিলত,sling,catpult ِمخذفٌة

َخذلذلن،خْذل) [ن] خ  ) পলরত্মগ 

করম,বম দি ম দিওয়ম, to leave , abandon: 

passive (مجهول)-

ِذل ব্থ ্হওয়ম to fail خص

 III পলরত্মগ করম, বম দি ম দিওয়ম, to خاذل

leave , abandon

 VI  দিফুব্ি হওয়ম,বোধতজ হমরমন,কবোধম تخاذل

যমওয়ম , to let up,languish

VII পরমলজত হওয়ম, অসহময় হওয়ম  اْنخذل
to be defeated helpless

হতমশম disappointment ِخِذلن

ٌل   ,শ্রমলন্ত, অবসম দি,  দিফুব্িতম, লবশ্রমম تخاذص

অসমলত fatigue, weakness,

 ,পলরত্ক্ত, মছবোধড-আসম, লবসজ্ন انخذاٌل 

বজ্ন, পরমজয় abandonment, 

desertedness, defeat
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 ,দিফুব্ি, পলরশ্রমন্ত, অক্ষম  مصتخاِذٌل

লন(বোধশলষত, weak, exhausted

خرَخرير)[ن][ض]   ) কিনম দি করম, 
মফমটময় মফমটময় পরম, কুলি করম, to 

murmur, triçkle, gargle,

رور[ن][ض]  خّرخخّر،خص  )পডম, পলতত 

হওয়ম, to fall, drop, fall down

 ,ঝমির(পমলনর), মম্র শব خريٌر

purl,murmur

خِرئخْرء)[س]  )পময়খমনম করম, 
মকমষপলরষমর করম, to defecate

رٌء মি,লবষম excitement, feces خراٌء ،خص

خربخْرب)[ض]   ) ধ্বরশংস করম, িভূর্লবিফুর ্

করম, লবধ্বস করম to destroy, to 

devastàte

 II ধ্বরশংস, ভমঙন, লবনমশ, ক্ষয় حرَب
destruction, devastation

 IV ধ্বরশংস,ভমঙন, লবনমশ,ক্ষয় أْخرب
destruction, devastation

 V ধ্ব(স হওয়ম,ক্ষলতগস تخرَب

হওয়ম,বোধভবোধঙ্গ যমওয়ম ,to become 

destroyed, ruined,

 ,ক্ষলত, লবনমশ, destruction خرٌب

devastation

رٌب গত্, সফুঁবোধির লছদ, পময়ফুপথ hole, eye خص

of needle, anus

 ক্ষলতগস, লবধস, ভমঙ্গম, ধ্বরশংসপ্রমপ خِرٌب
destroyed, demolished, broken

 ,ধ্বরশংস সমন, ধ্বরশংস ruins ِخَرٌب ج ِخربٌة

ruin

ربٌة  ,অধম,্ অনমিমর, irrillgion خص

lawlessness

ধ্বরশংস সমন ruins خِربٌة

 ,সব্নমশ, ধ্বরশংস সমধন, লনজ্নতম خراٌب
ruination,desolation-(ج أخِربٌة ধ্বরশংস 

সমন site of ruins

 ধ্বরশংস হওয়ম خرائِبص خرابات ج خرابٌة 
সমপনম, ধ্বরশংস,

 ধ্বরশংসপ্রমপ, লবধস, উচন, লবকি  ِخربان
destroyed, wrecked, devastated

 ,ভমঙ্গম, ধ্বরশংস, ক্ষয় تخِربات ج تخِريٌب

wrecking, destruction, demolition

 ,অন্তো্মতমভূিক কমজ عمل تخريبٌي 

অন্তো্মত act of sabotage
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 ধ্বরশংসকমরী, অন্তো্মতকমরী خاِرٌب
destroyer, saboteur

 ,ধ্বরশংসকমরী مصخِربون ج مصخِرٌب
অন্তো্মতকমরী destroyer, saboteur

 ধ্বরশংসকমরী, অন্তো্মতকমরী مصخِرٌب
destroyer, saboteur

 সীম(উল্ভি দি) লববোধশষ, পঙ্গপমি,শুট خُروبٌة

(পঙ্গপমবোধির)

মমবোধপর(শুকনম  خُروبات ج خّروبٌة    
নম )একক[¹/16=0.129 লি] a dry 

measure

 আঁির কমটম, লহলজলবলজ করম خربَش
(বোধিখম, কমটম), অববোধহিমভবোধর মিখম to 

scratch, scribble

তমবফু tent خرابيشص ج خْربوٌش

ম দিওয়মবোধির ছলব graffiti مصْخربشات

 ,লবশ(ঙ্খি করম, গুিমইয়ম মফিম خربَط
কুল্ঠিত, to disarrange, to cofuse (هى) 

 লছদ করম, ফফুটম করম, নষ্ট করম, to خربَق

perforate,spoil (هى) 

ফফুি(গমিমপ)গমছ লববোধশষ hellibore خْرَبٌق

خرتخْرت) [ن]   ) ফফুটম করম, গত ্করম, 
লছদ করম to pierce, make hole, bore) (

(هى

روٌت أخرات ج  خْرٌت ،خص  গত্, লছদ, ফফুটম, 
গবমক্ষ, মিমখ hole,drill eyelet, eye

 ,অলভজ, অভ্স,  দিক্ষ, উপবোধ দিষ্টম ِخّريٌت
প্র দিশ্ক experienced, practiced, guide

গণ্ডমর, rhinoceros خْرتيٌت

خرجخروج) [ن]  ) িবোধি যমওয়ম to go out (

 (من

هى) II মবর কবোধর মনওয়ম to take outخّرج

( ه

(ه هى ) IV মবর করম to move out أخرج

( في) V পমশ করম to be educated تخّرج

 VI  দিি মথবোধক মবর হওয়ম to get تخارج

out

 X িবোধি যমওয়ম, সডমবোধনম, মবর استخرج

করম (هى من)

 খরি, ব্য়, মভূি্, খমজনম, উপযফুক্ত خْرٌج

লকছফু, خروجات(ج(    ছমঁটম, ধমর, লকনমরম, 
লফতম
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رٌج লজবোধনর থলি(বোধোমডমর)saddlebag ٌج خص

 ,যমওয়মর পথ, প্রসমন خرجات ج خرجٌة

প্রসমলরত অবসম, সীলত, উ r গম, প্রবোধক্ষপ,

অবোধন্তলষ্টলংক্রিয়ম departure, protrusion, 

protuberance, projectionfuneral

খমজনম, মটক tax, land tàx خراٌج

 খমজনম সম্পলক্ত, pertaining to خرجٌي

tax

راٌج راجات ج خص  বর,টউমমর,বোধফমঁডম خص
skin eruption, tumor, abscess

روٌج   ,বলহ্গমন,বমলহবোধরর পথ  خص

আলব্ভমব, যমতম,প্রবমস, ম দিশমন্তরগমন, 

আংক্রিমন, লবমমনহমমিম exit, departure, 

emigration

সফু ِخِريجون ج ِخِريٌج ি কবোধিজ সমতক, 

graduate of school college

 ,যমওয়মর সমন,পিময়ন مخارجص ج مخرٌج

গমনপথ, পিময়বোধনর পথ, ছি, অজফুহমত 
exit, escape, loophole, Dodge, 
excuse

 ,লশক্ষম, প্রলশক্ষর, প্রলতপমিন تخريٌج 

লনষমশন,    লশক্ষম দিীক্ষম education, 

training, rearing, extraction, 
derivation

 ,মনওয়ম, সডমবোধনম, অপসমরন إخراج

সমনিফু্লত,খমলি উবোধচ দি, লনষমশন taking 

out, removal, elemination

 সমতকত, সমতকত িমভ  تَخرُج
graduation

 ,প(থকীকরর, আিম দিমকরর تخارصٌج 

লবযফুলক্তকরর separation,disassociation

 ,মনওয়ম,সডমবোধনম, অপসমরন استخراٌج

সমনিফু্লত, পমওয়ম 

লনষমশন, (খলন )খনন, নকিকরর, 

সমরসরশংবোধক্ষপ করর, moving our, taking 

out, extraction, mining

 ,বমলহবোধরর, বলহ্ল দিক, লববোধ দিশ outer خاِرٌج 

outward, foreign

বমলহবোধর, ব্তীত ছমডম, বমবোধ দি (prep) خاِرَج

বমলহর outside خاِرًجا

 বমলহবোধরর, লববোধ দিশী, বমলহর ল দিবোধকর خاىجٌي
outer, outward, exterior, foreign

খমবোধরজী সম্প্র দিময়, kharijites خواِرٌج 

পলরিমিক director مصخِرجون ج جمصخِرٌج

 লনয্মস, সমরসরশংবোধক্ষপ, লন(সরর مصخرٌج 

(মিমভূত)extract, excretions
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 সমতক, graduate  مصتخِرجون ج مصمصتخِرٌج

 ,লনয্মস, অনফুলিলপ مصستْخَرجات ج مصسنْخَرٌج 

সমরসরশংবোধক্ষপ, extract,copy (من)

নমক ডমকম to snore خْرخَر

خَردخَرد)[س]  ) কুমমরী হওয়ম, অস্প(স্ম 
হওয়মপলবতম হওয়ম, to be virgin, 

chaste, untouched

ٌد ،خرائِدص ج خريدةٌ  رص কুমমরী, অলছদ মফুক্তম خص
virgin, unbored pearl

ردةٌ ْرَدوات (ج,ছমঁট ধমতফু, বলজ্ত মিমহম خص خص

(  খফুিরম মছমট মছমট লজলনস scrap metal,

iron, small articles

ْردَجٌي  মছমট লজলনস-পবোধতর ব্বসময় خص
dealer of small article

ردٌَق  মছমট ছর্ম, গুলি small shot (bird خص

shot, duckshot)

 সলরষমর বীজ, সলরষম mustard خىدلة

seed, mustard

خرزخْرز)[ن][ض]  ) লছদ করম, ফফুটম করম 
to bore, pierce (هى)

মফুক্তম pearl خرزةٌ

 ,সফুঁি লববোধশষ, মফুষমোমত َمخاِرزص ج َمْخرٌز

awl, punch

خرسخَرس) [س]   ) মবমবম হওয়ম to be 

dump

 (ه) IV িফুপ করমন to silence اخرس

 ,বমকশলক্তহীন, মভূক dumbness خْرٌس 

muteness

ْرسان، خْرس َخرساٌء م  أخرٌس  ,মবমবম ج  خص
মভূক dumb, mute

মবমবম, মভূক dumb,mute خرسان 

জমমটবদ concrete خرسانٌة ،خرساٌن

হমলতবোধিমক (ডমঁটমগমছ خراشيٌف ج  خرشوفٌة
লববোধশষ) artichoke

خرصخْرص)[ن]   ) অনফুমমন করম, ধমররম 
করম, লমথ্ম বিম to guess, estimate,lie

)V লবক تخَرص ত করম, লমথ্ম অলভবোধযমগ 

করম to fabricate, to raise false 

accusation (على ه )

 লমথফু্ক, লমথ্মবম দিী خّراصون ج خّراص 
liar,slanderer

خرطخْرط)[ض][ن] ) মটবোধন মতমিম, লছিকম 
মতমিম, (বোধি দি মমলশবোধন) গডম, অলতরলনজত
করম,লমথ্ম বিম, মছমট কবোধর কমটম to pull 

off, to strip, shape (lathe), 
exaggerate, lie
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 II মছমটবোধছমট কবোধর কমটম,কমটম to cutخرَط

into small pieces (هى) 

 ,VII পলররত হওয়ম, গঠত হওয়ম انخرط
মযমগ ম দিওয়ম, প্রবোধবশ করম ti be turned, 

to be shaped, to join (في) 

মতমিম(পমতম), pulling off خْرٌط 

 ,কুম্ভকমর, গঠনকমরী خّراطون ج خّراٌط
কুবোধমমর সমপনকমরী, মি দিিমিক, 

ধমপমবমজ,  দিমম্ভীক, গলকমর turner, 

lather, storyteller

 ্,কম্ভফুকমবোধরর মপশম, কম্ভভূকম خّراطٌة

কুমমরলশল turne's trade, turnery, art of

turning

সমট ্skirt خراطٌة

ٌط،خرائٌِط ج خريطٌة رص  ম্মপ, তমলিকম خص
map, chart

মি দি lathe مخاِرٌط ج ِمخرطٌة

 ,ম্মপ, তমলিকম map خاِرطات ج خاِرطٌة

chart

 ,কমতফু্জ خراطيشص ج  خْرطوشة،خْرطوٌش

সীসম(বোধপলনি),খমতম 
cartridge,lead(pencil),notebook

জই,যব oats خْرطااٌل

رطوٌم হমলতরশ خراطيمص ج خص ~uড, 

মমমজমলববোধশষ,trunk(elephant)),hose

মকবোধিমঁ earthwarm خراطين

মকঁবোধিমর মত, warmlike خراطينٌي 

গণ্ডমর rhinocerus خْرطيٌط

خِرعخَرع)[س]  ) তফুি তফুবোধি হওয়ম to 

droop

ع   নমনীয় হওয়ম to be (خراءة)[ك] خرص

flabby

VII নমনীয় হওয়ম to be flabby انخرع

(هى) VIII স(লষ্ট করম to originate اخترع

خرصع، خِرَعخراعة،خْرع،خَرع)[ك][س]  ) 

ঢবোধি পরম, লশলথি হওয়ম, মখমঁডম হওয়ম, 
নরম হওয়ম to droop, become slack, 

limb, soft

 VII ঢবোধি পরম,লশলথি হওয়ম,বোধখমঁডম انخرع
হওয়ম,নরম হওয়ম to droop, become 

slack, limb,soft

 ,VIII আলবষমর করম, উ্ভিব করম اخترع
ততরী করম to invent, devise, create

 ,নরম, অসমড, অবসন خريٌع،خِرٌع 

শলক্তহীন soft, languid, nerveless
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 মরডীর মতবোধির গমছ castor oil ِخْروٌع 

plant

আলবষমর invention اْختِراعات ج اْختراٌع 

আলবষমরক inventor مصختِرٌع مصخترون ج 

আলবষমর invention مصختَرٌع 

خِرفخَرف)[س] ) ভীমরলত হওয়ম, 
ভমিবমসময় অন হওয়ম,  দিফুব্িমনম হওয়ম, 
মবমকমর মত কথম বিম to dote, to be 

feeble minded, to talk foolishly

 ক্ষীরমলত,  দিফুব্ি মন, ভমিবমসময় خْرٌف

অনত, বমধ্ক্, বমিলখি্তম(ব(বোধদর) 

dotage, senility

 ক্ষীরমনম, অন خْرفان ،خِرٌف

(ভমিবমসময়),বমিলখি্, feeble minded, 

childish, doting,dotard

শর خِريٌف  rকমি autumn, fall

শর خريفٌي  rকমিীন autumnal

 মছমট ِخرفان،أخِرفٌة،ِخراٌف ج خروٌف

মভঁডম, আবহমওয়ম  young sheep, lamb,

wether

رافٌة  رافات ج خص  কুসরশংসমর রুপকথম خص
superstition, fairy tale

 ,কললত, কমললরক fictitious خرافٌي 

legendary

 পিমন, অনথ্ক কথম, মবমকমর মত مصخَرفٌة

কথম, prattle, twaddle

 মভূখ্তম, লবভ্রম , মবমকমর মত কথম تخِريٌف
folly, delusion, foolish talk

 লশশুর مصخِرٌف مصخّرفون ج

মত,বোধবমকম,childish,foolish -مصخِرفون  

বমিমি, prattler

 অ দিিব দিি করম, লমলশ্রত করম to خرفش

ßhufle, mix (هى) 

 কম দিমমী তমস low خرافيشص ج خرفوشٌة 

value playing card

خرقخرق)[ ن،ض]  ) অলতংক্রিম করম, 
লছবোধড মফিম to tear (هى)

IV িফুকমইয়ম বলসয়ম থমকম  to lurk اخرق

V লছন  হওয়ম to be torned تخّرق

VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম to  be pierced انخرق

(هى) VIII লছদ করম to Penetrate اخترق

 লছডম, লব দিীর্করর, কমটম خرٌق
tearing,rending, làceration
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ْرٌق  ْرقٌة ج خص ,মবমকমমী, মবমমনমন অবসম خص
awkwardness, stupidity

 ,মছঁডম টফুকরম,নষ্ট (কমগজ) ِخْرقٌة ِخَرٌق ج 

পলরষমর করমর কমপড tatter, sscrap 

polishing cloth

رٌق ج خْرقاٌء م أْخرٌق   ,ক দিমকমর, লবশ خص

মবমকম, মবআইনী clumsy, awkward

 কপট, মভমিবমলজ, প্রতমরর مصخرقٌة
trickery, swindle

মকক লববোধশষ pastry مصخاِرٌق 

 ,লছদকরর, ভমঙ্গন اختراٌق 

অলতংক্রিমর,পলরবহর penetration, 

piercing, disruption

 ,অস্বমভমলবক, অসমধমরর خواِرٌق ج خاِرٌق

অলতপ্রমক( ত, অবোধিরলকক preternatural, 

miracle

 অলতংক্রিমর, গমন পথ مصْختَرٌق
passage,paageway

خرمخرم) [ض]   ) লছদ করম to pierce (

(هى

(هى) II লছদ করম to pierce خّرم 

VII লছদযফুক্ত হওয়ম to be pierced انخرم

 VIII ধ্বরশংস করম to اخترم

annihilatepierced (ه)

ফমঁক, শুন্, gap, blank خْرٌم 

ْرٌم   লছদ, সভূবোধির লছদ, hole,eye of خص

needle

ল্রিি, লছদ করমর যনলববোধশষ, পমন خّرامٌة 
মমw শন drill, gimlet

 নমবোধকর লছদ perforàted nasal أخرٌم 

septum

 ,লছদকরর, গত্করর تخِريٌم 

ক্ষতকরর,লফতম ততরীকরর piercing, 

boring, drilling

 লফতম, তমবোধরর সফুক কমরুকমজ تخريمٌة 
lace, filigree

 ,ববোধনমবসহীন অবসম, লবশ(ঙ্খিম اْنخراٌم 
অরমজকতম disturbànce, 

disorganization

 ,ত্রুটপভূর,্ অসম্পভূর্, defective مخرصوم 

incomplete

 সলচদ, ফফুটম (স্বর্-তমর ইত্মল দির مصخّرٌم 

কমরুকমবোধজ), performed works (lace)

رماشات ج مصرماشٌة harrow , خص



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 235
235

 পঙ্গপমি, পঙ্গপমি শুট, মকরব خرنوٌب

লশম(িতম লববোধশষ)locust, locust pod, 

carob bean

-বমচ্চম খরবোধগমস, শশক خرانِقص ج ِخرنٌِق

শমবক young hare, leveret

মরডীর মতি গমছ carot-oil plant ِخرَوٌع

 লছদ করম, এবোধফমঁড-ওবোধফমঁড خَز[ن](خّز)

মবঁধম, ছফুলডকমোমত করম to pierce, 

trasfix

লসল,লসবোধলর কমপড ßilk,silk خزوز ج خٌز

fabric

خزرخْزر)[ن] ) লতয্কভমবোধব তমকমন to 

look askance (ه)

 ক্মসলপয়মন সমগর Caspian بحر الحزر

sea

ران  মবত, খমগডম, বমঁশ خيازرص ج خيزص
cane, Reed, bamboo

رانٌة  মবত,িমঠ cane stiçk خيزص

خزَعخْزع)[ف]  ) কমটম, লবভক্ত করম to 

cut, sever (هى)

ْزَعَبٌل  অিস কথমবমত্ম, বমবোধজ কথম idle خص

talk, bosh 

ْزَعبلٌة  ْزَعبلت ج خص ,বমবোধজ কথম, মকরতফুক خص

গুি, আজগুলব গল idle talk, joke, fib, 

cock and bull story

 ,ম(তলশল, লসরমলমক িমইনম خزٌف
িীনমমমটর বমসন pottery, porcelain

,িীনমমমটর ততরী, porcelaneous خزفٌي 

made of porcelain

 িীনম মমটর পবোধর্র ব্বসময়ী خّزاٌف 
dealer of chinaware

কুমমবোধরর ব্বসম, ম(তলশল Potter's خزافٌة 

trade, pottery

خزقخزق) [ن،ض]  ) লছদ করম to stab ( ه

(هى

(هى) II ফফুটম করম to pierce خّزق

V লছদ হওয়ম to be rip apart تخّزق

VII লছদ হওয়ম to be rip apart انخزق

خزقخْزق)[ض]  ) লছদ করম, ছফুলরকমোমত 

করম, এপমডওপমড কবোধর আটকমবোধনম,to 

pierce, to srab, to trasfix (ه هى) 

 ,II লছঁডম, লব দিীর্ করম, মিরম totear خّزق

rend,rip (هى) 
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 ,V লছদ হওয়ম, ছফুলরকমোমত হওয়ম تخّزق
to be pierced, tobe stabed, to be 
trasfixed

 ,VII লছদ হওয়ম, ছফুলরকমহত হওয়ম انخزق
to be pierced, tobe stabed, to be 
trasfixed

মিরম, লছঁরম, লছদ rip.rent, tear خْزٌق 

 থমম, খফুঁট, গম দিম,জোন্ خوازيقص ج خازوٌق
িমিমলক post, pole, dirty trick

 )বর্ংক্রিম দ خوزق

خزلخزل) [ض]  ) কমটম to cut (هى) 

) VIII সরশংবোধক্ষপ করম to cut short اختزل

(هى

 ,হ্রমস, সরশংবোধক্ষপ, সমঁটলিলপ اختزاٌل  

শ্রুলতবোধিখন abridgment, abbreviation, 

shorthand, stenography

 সমঁটলিলপকমর, শ্রুলতবোধিখক مصختِزٌل
stenographer

خزمخْزم) [ض]   ) বমঁধম, গমঁথম, সভূতম পরম, 
মমিম গমঁথম, to string, thread (هى) 

 নমবোধকর  দিভূি nose خزائِمص ج خزامٌة ،ِخزاٌم 

ring

زامٌي  সফুগলন গমছ লববোধশষ lavender خص

خزنخزن،خزانة)[ن]    ) সল্ত  রমখম to 

keep secret (هى)

) II সল্ত  রমখম to keep secret خّزن

(هى

(هى) VIII সরশংগহ করম  to store اختزن

 স্য়, জমম, আহরর, গু দিমমজমত خزٌن

করর storing, accumulation, storage,

 ,মকমষমগমর, রমজবোধকমষ, বমক  خزنٌة

আিমমলর treasure house, vault, 

wardrobe, locker

 ,মকমষমগমর خزائِنص ،خزانات ج خزانٌة

রমজবোধকমষ, বমক, আিমমলর, অলফস, 

treasure house, vault, wardrobe, 
locker

 ,মকমষমগমর, রমজবোধকমষ خزائِنص ج خزينٌة 

বমক, আিমমলর, অলফস, treasure 

house, treasury , department, vault, 
wardrobe, locker

 ,বমঁধ, আঁধমর خزازينص ،خّزانات ج خّزاٌن

মবলসন, পফুকুর, ট্মরশংক, dàm, reservoir, 

pool, 

basin

 ,ভমণ্ডমর, গু দিমমোর مخاِزنص ج مْخزٌن

লডবোধপম, ম দিমকমন store room, 

storehouse, depot, shop
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 রমল্য়মধীন, প্রশমসবোধনর অলধন مخزنٌي
under control of government , 
àdministation

 সরশংলক্ষপ রমসম ,সববোধিবোধয় مخاِزٌن

কমছমকমলছ, shortest way, the nearest

 গু দিমম রক্ষক, পন্মগমর রক্ষক مْخزنجٌي
storehouseman, warehouse man

মকমষমধক্ষ্ trasurer خزندار

 ,সরশংরক্ষর, গু দিমমজমতকরর, সরশংগহ تخِزيٌن

পমিম করর storage, storing, 

accumulation, damming

মকমষমধক্ষ্, treasurer خّزاٌن،خزنٌة جخاِزٌن

 ,সরশংরলক্ষত, গু দিমমজমত, stored مخزون

deposited – مخزات(ج(   মজফু দি, রলক্ষত, 

সরবরমহ stock, supply

خِزيِخْزي) [س]  ) হীন হওয়ম, ইতর হওয়ম,
অপমমলনত হওয়ম to be ashamed of

خزىَخْزي)[ض]   ) অপমমন করম, 
অসমমন করম to disgrace, dishonour (

 (ه

IV িজম ম দিওয়ম to humiliate أخزى

X িজম পমওয়ম to be ashamed استخزى

 ,িজম, অপমমন, হীনতম shame ِخزٌي 

disgrace

 ,িলজত خزايا ج خْزئا م خْزيان 

অপমমলনত, হীন  ashamed, 

shameful,vile

 ,িজমজনক কমজ مخاٍز ج مخزاةٌ

অপমমবোধনর কমরর disgraceful act(s), 

shameful act (s)

 িলজত,অপ্রস্তুত, লদধমগস مخزٌي 
ashamed, embarrassed,confused

 ময্ম দিমহমনীকর, িজমজনক, কুখ্মত مخٍز 
disgràceful, shameful, infamous

 ,অসমমনজনক  কমজ مخزيات ج مخزيٌة 

ময্ম দিমহমনীকর কমজ, জোন্তম 
disgraceful act,infamy

خسَجسة،خساسة[ف] ) ো(র্ হওয়ম, হীন 

হওয়ম to be a mean

[ن](خّس)   মছমট করম, হ্রমস করম to خسَ

reduce, diminish (هى) 

 (هى ) II লনি করম to diminish خّسس

মিটফুস গমছ lettuce  خٌس

মিটফুবোধসর মমথম head of lattuce خسٌة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 238
238

)লনিফুতম, জোন্তম, লনক خساسٌة، ِخَسٌة ষ্টতম,
 দিফু ্দিশমগস mean, low, vile, miserable

 ,লনিফুতম, জোন্তম خسائِس ج  خسيسٌة
মকরতফুক base, infamy, trick  

خسأخسأ)[ف]  ) তমলডবোধয় ম দিওয়ম, to chase

away(ه)

خِسَئخسأ)[س]  ) তমডম খমওয়ম, লবতমলরত 

হওয়ম to be driven away

 অলধক লনিফু, অলধক জোন্, অলধক أحسأ 

 দিফুব্ি based, meaner, weaker

 ,প্রত্মখ্মত, অগমহ্, লনি, অভদ خاِسٌئ 

 দিফুব্ি rejected, spurned,low vulgar, 

weak

 মন অবসম, অকুশি অবসম خستكٌة
অসফুসতম , disposition

 ,অকুশি, অসফুস indisposed مصخستٌك 

sickly, unwell

خِسرخسران،خسارة،خسار،ُخْسر)[س]  )

ক্ষলত হওয়ম, to lose (هى)

 II ক্ষলত করম, ধ্বরশংস করম to cause خّسر

a loss, destroy

 IV ক্ষলত করম, ধ্বরশংস করম to أخسر

cause a loss, destroy

 X লববোধদষ করম লহরশংসম করম to استخسر

grudge, envy (في،على،ه،هى) 

ক্ষলত, ধ্বরশংস loss, damage خْسٌر

سران  ,ক্ষলত, ধ্বরশংস, ক্ষয়,  দিফুরমিমর loss خص

damage, decline,

 ,ক্ষলত, ধ্বরশংস loss خسائِرص ج خسارةٌ

damage

ক্ষলতগস, loser خْسران

 ,ধ্বরশংসপ্রমপ, ক্ষয়প্রমপ lost خاِسٌر 

damaged, loser

,ক্ষলতকমরক, ধ্বরশংসকমরক harmful مصخِسر

injurious, detrimental

سوف،خْسف)[ض] خسفخص )  ধ্ববোধস যমওয়ম, 
ডফুবোধব যমওয়ম(িমঁ দি), to sink down- خسف 

ডফুবমবোধনম, to cause to sink

VII ডফুবোধব যমওয়ম to sink انخسف

 ,দিফুন্মম, িজম, লনিফুতম, ময্ম দিমহমনী  خسٌف 
হীনতম, baseness, disgràce, shame

سوٌف  িন গহন lunar eclipse خص
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خشَخّش)[ن][ض]   ) প্রবোধবশ করম to enter 

 (في هى)

 ,কীট, পতঙ্গ, মপমকম, vrmin ِخشاٌش

insects

خشبخشب)[ض]   ) পছন করম to elect

 ,II কমবোধঠর মত শক্ত করম to lignify خّشب

শক্ত হওয়ম, ম দিওয়মবোধি তক্তম িমগমন to 

lignify, to be hard like wood, to 
winscot

 ,V শক্ত হওয়ম to become woody تخّشب

hard

 ,কমঠ, গমবোধছর গুলড أخشاٌب ج خشٌب 

wood, timber

 কমবোধঠর টকরম, গমবোধছর خشبات ج خشبٌة 

কমন্ড, তক্তম, মবমড্ piece of wood, a 

timber, plank, board

,কমবোধঠর, কমবোধঠর মত, কমবোধঠর ততরী خشبٌي 
wooden, made of wood

خشابٌة ج خشاٌب  কমবোধঠর ব্বস v য়ী, timber

merchant

 কমঠবোধমমডমন, ম দিওয়মবোধি তক্তম تخشيٌب 
িমগমন

،تْخشيبات ج تخشيبٌة   ,ছমউনী تخاشيبص
কমবোধঠর মসড barrak, wooden shed

 ,শক্ত, কমঠন্, কবোধঠমরতম تخُشٌب 
কঠনতম, শক্তকরর stiffness, rigidity,

 ,শক্ত, কঠন,  দি(ঢ়, জমমট stiff ممصتخِشٌب 

rigid, hàrd,

বশ্ম, ব্ম javelin خشوٌب ج خشٌب

আলফম গমছ poppy خشاخيس ج خشخاڜة

 ঝনঝন শব করম, খনখন শব خشخش

করম, মম্রধ্বলন করম to clank, rrattle 

rustle

শব: ঝনঝন শব, খনখন শব, মম্রধ্বলন

 োো্র শব করমর  মখিনম خشخيشٌة 
লববোধশষ , rattle (toy)

 পলরত্ক্ত খমবমর,বোধফবোধি ম দিওয়ম خشارةٌ
খমবমর, মভূি্হীন বস্তু leftover food, 

discarded (food)

خشعخشوع)[ف] ) লবনয়ী হওয়ম to be 

sudmissive

 (ه) II লবনয়ী করম to humble خّشع 

V লবনয়ী হওয়ম to be humble تخشع

شوٌع  ,লবনয়, নমতম submission خص

humility
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 লবনয়ী,নম خشعٌة ج خاِشٌع 
submissive,humble

شاٌف  ফি-ফিমল দি, লসরমবোধপ রলক্ষত ফি خص
various fruits, compote

شكاٌر িফুর্ করম শস্ ground grain خص

িম্ মরমগ লববোধশষ scab خْشكِريشٌة

خَشمخشم]  ] II মমতমি করম to intoxicate

নমক, মফুখ ইত্মল দি লনগ্মনপথ خشٌم 

নমক, ফফুিকম nose,gills  خياڜيمص ج خيشوم

خشصنخشونة)[ك]   ) রুক্ষ হওয়ম,  দিফুরন্ত 

হওয়ম, অশমলিন হওয়ম to be rough, 

coarse, unpolished

 II রুক্ষ করম, কঠন করম, কবোধঠমর خَشن

করম to roughen, coarsen (ه)

 III কবোধঠমর হওয়ম, অসভ্ হওয়ম to خاشن

be rude, uncivil

V কবোধঠমর হওয়ম, কমঠন্ ম দিখমন to تخّشن
display rough, to be rough

 ,কবোধঠমর হওয়ম, কক্শ হওয়ম ِاْخشوَشَن
অমমলজ্ত জীবন যমপন করম to be 

rough, coarse, to lead a rough life

 ,কবোধঠমর, অসভ্ خشان ج خِشن 
অমমলজ্ত,rough,crude,coarse

ِشٌن ج خشناٌء م أخشن  ,কবোধঠমর, অসভ্ خص
অমমলজ্ত, অশমলিন rough, crude, 

coarse

 অভদ, অলশলক্ষত মমনফুষ الخْشناء
uneducated people

شونٌة  ,কবোধঠমরতম, অভদতম, roughness خص

rudeness

خسيخشي،خشية)[س]    ) ভয় করম to fear

 (على ه هى)

II ভীত করম to frighten خّشى  (ه

V ভয় করম to fear تخّشى

VIII ভীত হওয়ম to be ashamed اختشى

ভয়, উবোধদগ fear, anxiety خْشيًة 

অলধক ভবোধয়র, more fearful أخشى

 ,ভীত, আতলঙত خشايا ج خْشيا م خشيان

ভীতফু timid, anxious, apprehensive

 ভীরু, ভীতফু, আতলঙত, উদীগ خاٌش 
timid, timorous, apprehensive

خّصخصوص)[ن]  ) লনল ্দিষ্ট করম  to  

distinguish (ه) 
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 (هى) II খমস করম to specify حّصص

 V  লনল ্দিষ্ট হওয়ম to be تخّصص

specialized في) اختّص ب ل  ) VIII লনজস্ব
হওয়ম  to distinguishe ب) 

মিটফুস গমছ, মিটফুস lettuce خٌص

ّص  ,কুঁবোধড োর أخصاص، ِخصاص ج خص

খফুপলর but, lovel

নকি মফময়মরম, jet of water خصٌَة

ফমঁক,ফমটম crack, tnterval خصاصٌة

 ,লববোধশষ গুরমবিী خصائِصص ج خصيصٌة 
তবলশষ্ট speciality

صوًصا :خصصوٌص  তবলশষ্ট : লববোধশষ خص

তবলশষ্ট specialness: particular 

spaciality

 ব্লক্তগত,লনজস্ব خصوصٌي
private,personal

 ,দিমলরদ, লন(স্বতম poverty  خصاصة

destitution

আবোধরম লববোধশষ more special أخصَ

োলনষ বনফু أخصاٌء   intimate friend

 ,লববোধশষজতম, লনলদ্্দষ্টকরর تخصيٌص 

নমমকরর, গন্তব্, 
specialization,specification,designati
on,destination

 লববোধশষ লববোধশষজতম  تخصٌُص
specialization

এ اختصٌص LwZ য়মর, পলরসীমম, সফুবোধযমগ 
jurisdiction, domain, previlage

 লববোধশষজ ج اختصاصٌي  اختصاصون
specialist

লববোধশষ, লনলদ্্দষ্ট special, particular حاٌص

 ব্লক্তগত সম্প দি, লনজস্ব خواٌص ج خاصٌة

সম্পলত্ত, লনজস্ব তবলশষ্ট্ exclusive 

pproperty private possession, 
intrinsic nature

 ,তবলশষ্ট  خاصيات ج خاصّية,خصائِص

প্রক( লত, গুরমবিী, লববোধশষ গুর, speciality, 

peculiarity, special atrribute

 ব্লক্তগত  )خويصٌة (خاَصٌة

ব্বসম,ব্লক্তগত লবষয় personal 

business, personal affair

লববোধশষ, special َمخصوٌص

)মবোধনমনীত, পছনক مصَخّصٌص ত লনলদ্্দষ্টক( ত
chosen, air marked, destined
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সম্পলক্ত, সরশংংক্রিমন্ত, লবষবোধয় مصختٌص
,উপযফুক্ত, মবোধনমনীত, মযমগ্ pertaining, 

relevant, qualified competant

خصبِخْصب)[س][ض]   ) উব্র হওয়ম, to 

be fertile 

II উব্র করম to make fertile خّصب

fertilize, (هى

IV উব্র হওয়ম, to be fertile أخصب

 উব্রতম,প্রিফুর, অলমতব্লয়তম ِخْصٌب
fertility,plenty, profusion

  উব্র,ফি দিময়ক, কময্ক্ষম   َخِصٌب
fertile,productive,fat

صصوبٌة উব্রতম fertility خص

উউব্রতমসমধন উ تخصيٌب r পম দিন 
fertilization

উব্রতম fertility ِاخصاٌب

সমর fertilizer مصخِصبات

উব্র,ফি দিময়ক, fefertile,fat مصخِصٌب

خصرخَصر)[س]  ) শীতি হওয়ম to 

become cold

 III মকমমর ধরম to claps خاصر

waist(around) (هى)

 ,VIII সরশংলক্ষপ করম, মছমট করম اختصر
সমরসরশংবোধক্ষপ করম to shorten, 

summerize (هى) 

মকমমর, লনতম hip,waist خصوٌر ج خصٌر

ِمخصرةٌ ج مخاِصُر  িমঠ, িমঠ 

লববোধশষ(পফুলিশ), দিণ্ড(শমসক), রমজ দিণ্ড, 

stick, baton, scepter

,সমর সরশংবোধক্ষপকরর, সরশংলক্ষপ করর ِاختصاٌر

মছমট করর, সরশংলক্ষপতম shortening, 

summarization, brevity

 ,সরশংবোধক্ষলপত مصْختصرات ج مصْختصٌر

োনীভভূত, মছমট, সরশংলক্ষপ, উদ(তমরশংশ, 

সরশংলক্ষপসমর shortened, condensed, 

excerpt, synopsi

  خواصرص ج خاِصر خواصرص ج خاِصرةٌ

লনতম, মকমমর hip, waist

خصفخْصف)[ض]  ) মমরমমত করম, 
সমরমন, মসিমই করম to mend, repair, 

saw (هى) 

 ,ঝফুলড(পমতমর ততরী) ِخصاٌف ج ِخصفٌة
basket

َصٌل ج خصلٌة  ,গুচ, তমিম, আঁট tuft خص

bunch, lock, wisp (hair)
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 ,গুরমমন, তবলশষ্ট্ خصاٌل ج خصلة
গুরমবিী, স্বমভমলবক স্বভমব quality, 

property, disposition

خصمخصم)[ض] ) লবতবোধক ্পরমলজত করম 
to defeat in argument (ه) 

III তক্ করম to argue خاصم (ه

 (مع VI ঝগডম করম to quarrel تخاصم 

 VII বম দি ম দিওয়ম, মকবোধট মনওয়ম to انخصم

be deducted

VIII ঝগডম করম to quarrel اختصم

وٌم ج خصٌم  ,প্রলতপক্ষ, লবপক্ষ أخصاٌم،خصص

প্রলতবম দিী পক্ষ opponent, adversary, 

opposing party

وٌم ج خْصٌم صص  বম দি ম দিওয়ম, লববোধয়মগ خص

করর,কম করর deduction, 

substraction, discount

صماءص ج خِصٌم صمان،خص  ,লবপক্ষ خص

প্রলতবম দিী, প্রলতদলন adversary, 

opponent, antagonist

صصومٌة  ,লববম দি, তক্, মমমিম quarrel خص

argument, lawsuit

 লবপক্ষ, প্রলতবম দিী, প্রলতদলন مصخاِصٌم  
adversary, opponent,antagonist

خصىِخصاء)[ض]  ) খমলস করম, 
পফুরুষতহীন করম,castration

 ,একট লবষয় মশখম (লববোধশষ জমন أْخصى

to learn one science only

 ,খমলস, মখমজম ِخْصَيٌة،ِخْصيان ج  جصٌي 
পফুরুষতহীন a castrate, emasculàted

 লববোধশসজ (লববোধশষ ِاخصائُيون ج ِاخصائٌئ

লবষবোধয়  দিক্ষ), specialist, expert of 

particular field

خضَخّض) ) ঝমঁকুলন ম দিওয়ম, নমডম ম দিওয়ম,
ভয় ম দিখমন to jolt, to frighten, to shake

 (ه هى)

 মোমি buttermilk لبن خٌض 

 ,ঝমকুলন, নমডম, ভয়, তমস shock خَضٌة 

jolt fear, terror

خضبخضل)[ض] ) মখযমব ম দিওয়ম to dye 

 (هى)

 (هى) II মখযমব ম দিওয়ম to dyeخّضب

XII সবফুজ হওয়ম to be green اخضوضب

ম্মবোধরমলফি chlorophyll خْضٌب 

ররশং,dye خضاٌب 
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ضوٌب   ,সবফুজ, সবফুজ ররশং, কমঁিম green خص

green color, greenness

)ররশংক خضيٌب  ত dyed

خضخضخضخضة) ) লবপয্স করম, 
আবোধনমলিত করম, এপমশ ওপমস করম to 

upset, shake, rock (هى) 

 ,ঝমঁকুলন, ধম্কেম concussion خضخضة 

shock

خصدخْضد)[ض]   ) কমটম, ভমঙ্গম, to cut 

off, break off (هى) 

خِضرخَضر)[س] ) শ্মমি হওয়ম to be 

green 

(هى) II সবফুজ করম to make green خّضر

IX সবফুজ হওয়ম to be green اخضّر

XII শ্মমি হওয়ম to be green ِاخضوضر

 সবফুজ, সবফুজ গমছপমিম, সবফুজ خِضٌر 

ফসি green, greenery, green crop

সফুপলরলিত কমললনক িলরত, a well الخِضر

known legendary figure

ضرةٌ   সবফুজ, সবফুজ ররশং green, green خص

color

َضرٌي  সবলজওয়মিম greengrocer خص

সবফুজ,সবফুজ ররশং,সবফুজ শমকসব خضاٌر  wR,

ঔষলধ green, green color, greens, 

herbs

সবফুজ green خصيٌر

ضارةٌ   সবফুজ, সবফুজ ররশং, সবফুজ خص

শমকসব wR, ঔষলধ green, green color, 

greens, herbs

সবলজওয়মিম greengrocer خضاٌر 

ضٌر ج خضراٌء م أخضٌر সবফুজ green خص

আকমশ the sky الخضراء

 ,শমক-সবলজ, সবফুজ সবলজ خضراواٌت 

ঔষলধ vegetables, greens, herbs

ضْيراٌء মববোধহস Paradise الخص

)ত مخضرةٌ  রবোধক্ষত, বনভভূলম, মোমডবোধ দিরবোধডর 

মমঠ, গমবোধসর িমপডম, সবফুজ জলম 
meadow, lawn, turf, sod verdant land

সবলজ vegitables مخَضراٌت 

,প্রিফুর, পয্মপ, উ দিমরহস خضاِرٌم ج ِخضِرٌم 

উ দিমর abundant, copious, open-

handed,
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 উভয় (বোধপরত্তলিক, ইসিমম) যফুগ مصخضرٌم 

ম দিখম বয়ষ ব্লক্তর (কলব) নমম old man 

of both ages

ع)[ف]  خضعخضص ) লবনয়ী হওয়ম to 

submit (ل ه هى) 

) II অনফুগত করম to make humbleخّضع

 (ه

(ه) IV অনফুগত করম to humble أخضع

ضوٌع  আনফুগত্, লবনয়, নমতম خص
submission, obedience, humility

ضوٌع ضٌع ج خص ,লবনয়ী, নম submissive خص

himble

 অলধনতম, পরমধীনতম أخضاٌع
subjugation, subjection

َضٌع ج خاِضٌع ضعان، خص  ,লবনয়ী, নম خص

অনফুগত, বমধ্, নত, পরমধীন 
submissive, himble, obedient, liable, 
prone

خِضلخَضل)[س] ) লভবোধজ যমওয়ম to 

become moist

 (هى) II লসক্ত করম to moisten خّضل 

 (هى) IV লসক্ত করম to moisten أخضل

 IX লভবোধজ যমওয়ম to become اخضّل

moist

,লভজম, সরস, প্রফফু্, হমলসখফুলশ wet خضٌل 

juicy, gay, lighthearted

 লিবমন, কমমরমন to خضم [ض](خْضم)

munch, bbite. 

লবশমি, সমফুদ vast, sea خْضٌم 

خَطخّط)[ن]  ) মিখম to draw(على)

) II পলরকলনম করম to draw linesخطّط  ه

 ( ى

 (هى) VIII পলরকলনম করম to plan اختّط

 ,মরখম, িমইন, মরিিমইন خطوٌط ج خَط

মযমগমবোধয়মগ িমইন, হমবোধতর মিখম ,line, 

stroke,

ٌط  ,লবভমগ, মজিম, এিমকম section خص

district (of town, city)

 ,হমবোধতর মিখম, ত দিো্ সরশংংক্রিমন্ত, বশ্মাম خطٌي
ব্ম handwritten, linear, spear

َطٌة  ,ব্মপমর, লবষয়, অবসম, অলফস خص

কমজ, অবসমন matter, affair, office, 

function,

,বমলড জন্ খন্ড জলম, লজিম ِخَطٌط ج ِخّطٌة
নকশম, পলরকলনম, কম্পলরকলনম, a 
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piece of land for housing, district, 
layout, plan

 ,লিলপকমর خَطاطون ج خّطاٌط

ক্মলিগমফমর penman, calligrapher

 ,আঁকমন,  দিমগমন,  দিমগ تخطيٌط

লনলদ্্দষ্টকরর, জলরপ করর, নকশমকরর, 

পলরকলনম করর, ruling, drawing, 

mmarking surveying

 খসডম নকশম, প্রথম تخطيطٌي رْسم

মরখমলিত, লডজমইন rough draft, first 

sketch, ggesign. 

হস মিখম, পমণ্ডফু مصخطوٌط লিলপ 
handwritten, manuscript

পমণ্ডফু مْخطوطات ج مْخطوطٌة লিলপ , 
manuscript

 ,মরখমলঙত, আঁকমন مصخَطٌط

লনলদ্্দষ্টক( ত,পলরকললত, লনয়লনত, ম্মপ 
striped, ruled, marked, planne

خِطَئخطا،خطاء)[س] ) ভফুি করম to be 

mistsken

َ  II ম দিমষ ম দিওয়ম  to charge with an خّطأ

offense (ه) 

)IV ভভূি করম go commit an error أخطأ

 (في

 ,সমমমন্ ভভূি, ভ্রষ্টতম, অপরমধ slip ِخْطٌء

lapse, sin

ٌ  ,ভভূি, ত্রুট, অপরমধ, error  خطاٌء ،خطأ

mistake, fault

ً  ভভূি বশত, ভভূবোধি, ভভূি কবোধর خطأ
erroneously, by mistake

 ,ভভূি, সমরশংোমলতক ভভূি خطايا ج خطيَئٌة

অপরমধ, পমপ mistake, blunder, 

offense, sin

طاةٌ (م) ভভূি,ভ্রমন্ত, মবঠক ج خاطٌئ  خص

পমপী, অপরমধী sinner خواِطئص (ج) خاِطئٌة

)ভভূিক مصخِطٌئ ত, ভ্রমন্ত, মবঠক, mistaken, 

wrong, incorrect

طبة،خطابة)[ن]  خطبخص ) বক্ত( তম করম to 

deliver public speech ( - في 

 লববমবোধহর প্রসমব ম দিওয়ম (خْطب،ِخطبة
(মলহিমবোধক) to propose a lady (ها) 

III বিম to address خاطب (ه

 VI পরষ্পর বিম to talk to one تخاطب

another বক্তম,

 VIII লববোধয় করবোধত িমওয়ম to ask اختطب

for a girls hand (ها) 
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طوٌب ج خْطٌب   লবষয়, ব্মপমর, অবসম خص
matter, affair, condition

 লববোধয়র পভূব ্মপ্রম, পভূব্রমগ ِخْطبٌة
çourtship, engagement

طبٌة َطٌب ج خص )ভমষর, বক্ত خص তম, ধম্মপবোধ দিশ 
public address, sspeech, sermon

)ভমষর, বক্ত اخِطبة ،ِخطابات ج ِخطاٌب তম, 
ধম্মপবোধ দিশ public address, sspeech, 

sermon

্ ভমষরসরশংংক্রিমন্ত, বমগমডমরপভূর ِخطابٌي 

বক্ত( তম oratoaical, rhetorical speech

طَباءص ج خِطٌب  ,বক্তম,খলতব خص

বক্ত( তম দিমনকমরী ,বোধমমকদ্দমম 
 দিমবোধয়রকমরী(লববোধয়র জন্), বমগ দিত্ত 
speaker, llecturer khatib, suitor, 
fiance

বমগ দিত্ত fiànce خطيبٌة

 ধম্প্রিমররম, ধম্মপবোধ দিশ ম দিওয়ম خطابٌة
preaching, surmonizing

)আডমডপভূর্, বক্ত ِخطابٌة তম, 
বমলাগ্মিতম,ভমষর ,rhetoric, oratory, 

speech, lecture

طوبٌة  ,পভূব্রমগ, বমগ দিমন, courtship خص

engagement1

)ভমষন, বক্ত مصخاطبات ج مصخطبٌة তম, 
মোমষরম, কবোধথমপকথন, আবোধিমিনম public 

address, talk, discussion

ٌب )ভমষন, বক্ত تخاطص তম, মোমষরম, 
কবোধথমপকথন, আবোধিমিনম public address,

talk, discussion

طباءص ج خاِطٌب ّطاٌب،خص  ,gvকদ্দমমকমরী‡ خص
োটক suitor, matchmaker

ّطاٌب ج خاِطبٌة  মলহিম োটক woman خص

matchmaker

বমগ দিত্তম fiancee َمخطوبٌة

 ,সবোধমমধীত, বিম, আখ্মত مصخطوبٌة

উচ্চমলরত addressed, spoken to

)বর্ংক্রিম দ أخطبوط

ر)[ض]  خطرخطص ) কমঁপম to swing (ب هى) 

) III লবপবোধ দির সমফুলখন করম to risk خاطر

هى ب  ) 

 (ب هى) IV অবগত করম go notif أخطر

 V আবোধনমলিত হওয়ম to walk with تخّطر

proud gait

VI বমলজ ধরম to make a bet تخاطر
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 ,গুরুত, ময্ম দিম, ফিমফি أخطاٌر ج خْطٌر

তমr পয ্weightiness, importance, 

consequence, significance

 ,লবপ দিজনক, ঝফুঁলকপভূর্, মমরমত্মক خِطٌر

উবোধ্্খবোধযমগ্, গুরুতপভূর্ dangerous, 

risky, serious

 ,দিফুবোধি দিফুবোধি হমঁটম, ধমরনম  َخطرات ج خطرةٌ 
লিন্তম swinging, idea, thought, notion

ম দিমিক pendullum خّطاٌر

ْطٌر ج خِطيٌر  ্,ময্ম দিমপভূর্, গুরুতপভূর خص

তমr পয্পভূর,্ গুরুতর, weighty, 

important, significant, serious

 গুরুত, ময্ম দিম, ফিমফি, তমrপয্ خطورةٌ 
weightiness, importance, 
consequence, significance

 ,ম দিমিময়মমন, ম দিমিন, কম্পন خطران 

ম দিম দিফুি্মমনি swinging, oscillation, 

vibration

 অলধক লবপ দিজনক, অলধক أْخطر

ঝফুঁলকপভূর্, অলধক গুরুতপভূর ্more 

dangerous, riskier, weightier

)বর্ংক্রিম দ مخطرةٌ 

 লবপ দি, আপ দি, অলনষ্ট مخاِطرص
dangers,prils

 ঝফুঁলক, লবপলত্ত,লবপ দি  مصخاطرةٌ مصخاطرات ج
venture, risk,hazard

 লবজলপ, তথ্, সতক্তম ِاخخطاٌر
notification, information, warning

 ,কলনম, লিন্তম, লবশ্বমস خواِطرص ج خاِطٌر 

ইচম, মঝমঁক idea, thought

 সফুবোধযমগ গহনকমরী, ঝফুঁলক مصخاِطر 

গহনকমরী,one who risks, 

venturesome

 ,লবপ দিজনক, ঝফুঁলকপভূর্ مصخِطٌر 
dangerous, risky

 ,লবকমরগস হওয়ম, গজ্ন করম خْطرَف
অসরশংিগ কথম বিম to be delirious, to 

rave, talk irrationally

 ,লবকমর, গজ্ন, প্রিমপ delirium خطرفٌة

raving

خطفخطف)[ض][س]  ) লছলনবোধয় মনওয়ম to
snatch (هى) 

 V লছলনবোধয় মনওয়ম  to carry away تخّطف

(ه)

)VI লছনতমইক تخاطف ত হওয়ম to be 

carried away (هى

)VII লছনতমইক انخطف ত হওয়ম to be 

carried away forcibly
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(هى) VIII লছলনবোধয় মনওয়ম to grab اختطف

 দিখিকরর, মজমড কবোধর  حْطٌف 

মনওয়ম,ধষ্র, হরর, grabbing, 

abduction, kidnaping

 ,তডমতমলড, দ্রুত, জিল দি rapidly خْطًفا

quickly

 ,দিখি, লছনতমই (একটম) خطفات ج خطفٌة

হঠমr নডন, a snatching away, a gràb,

 ডমকমত, লছনতমইকমরী, লশকমরী خّطاٌف
robber, rapacious

ّطاٌف   বডশী, হুক, আঁকডম خطاطيفص ج خص
fishhook, hook

 মিমহমর আঁকডম, হুক خّطاطيف ج خّطيٌف 
iron hook

 ,দিখি, মজমড কবোধর মনওয়ম, ধষ্র  ِاختِطاٌف

হরর, grabbing, abduction, kidnaping

 ,লহরশংস লশকমলর خواِطفص ج  خاِطٌف 

মিমিফুফ, জিল দি, দ্রুত ravenous, 

rapacious, rapid

خِطل] س)[خطَل ) অথ্হীন কথমবিম  to 

talk nonsense

 IV অথ্হীন কথমবিম to talk أخطل

nonsense

 V গব্সহহমঁটম  to walk with a تخطّل

proud

 ,বমবোধজ কথম, ব(থম বমক্, idle talk خَطٌل

prattle

 ,বমিমি, মবকুব, মবমকম garrulous خِطٌل 

stupid, foolish

 নমক, প্রথম অরশংশ, গুরুতপভূর্ লবষয় خْطٌم
nose, first part, important matter

 মমরমস উল্ভি দি লববোধশষ marash خْطمٌي

mallow

 নমসমবন, গিমর  দিলড خطٌم ج ِخطاٌم 

(পশুর) noseband, halter

خطو ن [ [خطا  হমঁটম to step

অলতংক্রিমকরম to overstep خطّى

(V অলতংক্রিমকরম  to overstep تخطّى

VIII প দিবোধক্ষপবোধনওয়ম to step اختطى

ًطى ধমপ, গলত, িমম পম(গলত (خْطواةٌ ،خص
লত )step, pace, stride

 ,প দিস্খিন, ভভ্রষ্টতম পমপ (خطيئة)َخطيٌَة

ভফুি, অপরমধ slip, lapse, fault, sin

طاةٌ  পমপী, অপরমধী sinner خاطٌئ ج خص
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خَف] ض)[خّف ) হমিকমহওয়ম to be light

II হমিকম করম to make lighter خفّف

V ভমরমফুক্তহওয়ম to dress lightly تخفّف

 X হমিকমভমবোধব মনওয়ম to value استخطّ

lightly

হমিকম, তফুচ, ত ِخَفٌة r পরতম, অলসরতম 
lightness, insignificance, agility,

 ,অলধক হমিকম, অলধক সমমমন্ أخّف 
অলধক  দিফুব্ি lighter, slighter, weaker

ঝমমমপমথর pumice خفاٌف 

َفان  ঝমমমপমথর pumice خص

،ِخفاٌف ج خفيٌف   ,হমিকম أِخّفاءص،أخفافص
সমমমন্, অল, পমতিম, অলতলরক্ত, 

কম্ত r পর light,slight,little,thin,spare, 

agile

 ,িোফুকরর, সহজকরর, কমকরর  تْخفيٌغ

হ্রমস, lightening, easing, lesening

 অবজম, িপিতম, মছবোধিমমনফুলষ ِاستخفاٌف
disdain, scorn, frivolity

পমতিম, লমলশ্রত thin,diluted مصخَفٌف

خفت] ن)[خفت ) লনরব হওয়ম to become 

silent

III িফুবোধপিফুবোধপ করম  to do silently خافت

IV লনরব করম to silence أخفت

 VIII লনরব হওয়ম to become اختفت

silent

কমম(শব) fading(radio خفوٌت

 ,কবোধম আসম, শ্রবমনমতীত, ক্ষীর خافوٌت

অস্পষ্ট (শব), becoming silent, fading, 

faint

 ,ক্ষীন, নরকম, কম soft, low َمختفٌِت 

faint

خفر] ن)[خفر،خفارة ) রক্ষমকরম to guard

II রক্ষমকরম to guard خفّر

 V রক্ষম করম, পমহমরম ম দিওয়ম to تخّفَر

guard

পমহমরম, নযর watching, guard خْفٌر 

 ,পমহমরম, সহির, রক্ষক guard خَفٌر 

escort

 িজম, ভীরুভমব, ভীরুতম, িমজফুক خَفٌر

ভমব shyness, timidity,

فراءص ج خفيٌر  ,পমহমরম দিমর, রক্ষমকমরী خص
গমড্ watchmàn, protector, santry
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 পমহমরম, নযর, পমহমরমর কমজ خفارةٌ 

রক্ষম, watch(ing),guard(ing)

 পমহমরমর  োর, guard مخافِرص ج خفيٌر

room

خافيرة -পমহমরম (সরনজমম) خافِرة 

(السواِحل

)প্রহরমধীন, পমহমরমক مخفوٌر ত under 

escort, protected

خفسخْفس)[ن]  ) উপহমস করম, we ª̀ƒc করম,
ব্ঙ্গ করম, ক্ষলত করম, মভঁবোধঙ্গ মফিম to 

ridicule, laugh, mock, destroy, tear 
down

فٌش ج خفشاء م أخفٌش   দিফুব্ি  خص

 দি(লষ্টশলক্ত,কম  দি(লষ্ট day blind, defective 

vision

ّفاٌش  বম দিফুর bat خفافيش ج خص

خفض]ض)[خفض ) লনিফুকরম to make 

lower

خفضخفض)[ض] ) লনিফু করম to make 

lower (هى) 

II কমমবোধনম to decrease خفّض

IV কমমবোধনম to lower أخفض

V লনিফুহওয়ম to sink تخفّض

 VII হ্রমসপ্রমপ  হওয়ম to be انخفض

dropped

 কমমন, মছমটকরর, সীমমবদ করর خفٌض
lowering, lessening,limitation

 ,নরম, কবোধকমমি িমপম(শব) soft خفيٌض

low, subdued

 ,ডফুবন্ত,হ্রমস,অবোধধমগলত ِانخفاٌض 

অবোধধমগমন, কমমন, সরশংলক্ষপ করর 
sinking, lessening, dropping, 
subsidence, 

)কমক مصخَفٌض  ত, কম, নলমত lowered, 

low, lowered

 ,কম (মভূি্, উচ্চতম مصنخفٌض 
ইত্মল দি),নরম,লনিফু low,soft, subdued

       [ن،ض](خفق،خفقان،خفوف)  

কমঁপম to vibrate خفق

II আবরর ম দিওয়ম to plaster خفّق

 IV ব্থ ্হওয়ম, to be أخفق

unsucessful,to go down (في) 

কমঁপন, স্পনন ফফুটবি, জফুতমর লফতম خْفٌق
thriving, beating, vibrating, football
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 ,হৃ দিযবোধনর কম্পন خفقات ج خفقٌة

হৃ দিস্পনন, কমঁপন, স্পনন, উডম 
palpitation, throbbing, fluttering

 কলম্পত, ম দিমিমলয়ত, স্পলনত خّفاٌق
palpitant, wwaving streaming

ঝমডফু, ঝমঁটম, whisk ِمفقٌة

ব্থ্তম, িরম লবপলত্ত failure, flop اخفاق

 কলম্পত, ম দিমিমলয়ত, স্পলনত خافٌِق
palpitant, wwaving streaming

 হমমমনল দিসম, মিম, আসর خافِقٌي
mortarlaster

خف )দ خفان

خفَِي] س)[خفَاء،خفية ) গুপথমকম to be 

hidden

IV মগমপনরমখম to hide أخفى

িফুলকবোধয়থমকম to hide  تخفّى

x িফুলকবোধয়থমকম to hide استخفى

 (عن) X িফুলকবোধয় থমকম to hide استخفى

 ,িফুকমন, িফু্কেমলয়ত, ঢমকম, মগমপন خفٌِي 

অবোধ দিখম hidden,concealed,secret

فيًَة  মগমপবোধন, প্রচনভমবোধব خص
secretly,covertly

 মগমপন লবষয়,বোধগমপন secret خفايا ج خفَيٌة

affair, a secret

 মগমপনীয়তম, গুপমবসম, লনজ্নতম خفاٌء
secracy, hiddenness

 িফুকমন, িফু্কেমলয়ত হওয়ম, িফুকমবোধনম إِخففاٌء 
বস্তু, ঢমকন, সরশংবরর, স্বর লনিফু করর 
hiding, secretion, concealment

 ,অন্তধ্মন ختفاٌء  ছদবোধবশ disguise تخٍف 

অ দিশ্ন, diappearance

 ,িফু্কেমলয়ত, আব(ত, মগমপবোধন রলক্ষত خاٍف 

মগপন, অ দি(শ্ hidden, concealed, 

secret

-,মগমপন লবষয় a secret خواٌف ج  خافيٌة

 গুপ,বোধগরর পমিক(পমখীর الخوافٌي

পমখমর)the coverts, the seconadaries 

(bird's wing)

 িফুকমবোধনম, অবগুল্ঠিত, ঢমঁকম َمخفٌِي 
hidden, concealedy

ছদবোধবশী, ছদবোধবশধমরী disguised مصتخٍف

 ,িফুকমবোধনম, িফু্কেমলয়ত, ঢমঁকম مصتخٍف
মিমরমবোধগমপম, অ দি(শ্ hidden, concealed, 

clandestine



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 253
253

িফুকমবোধনমর সমন hidding place مصختفًى

خّل]  ن)[خل ) ফফুটমকরম to pierce

II ককরম  to make sour خلَّل

IV িঙনকরম to violet أخّل 

 V মধ্বত্শী অবসমন করম to come تخلّل

between

VIII নষ্ট হবোধয়যমওয়ম to be defective اختّل

 (عن) X িফুলকবোধয় থমকম to hide استخفى

 ,িফুকমন, িফু্কেমলয়ত, ঢমকম, মগমপন خفٌِي 

অবোধ দিখম hidden, concealed, secret

فَيًة   ,মগমপবোধন, প্রচনভমবোধব secretly خص

covertly

 মগমপন লবষয়, মগমপন خفايا ج خفَيٌة
secret affair, a secret

 মগমপনীয়তম, গুপমবসম, লনজ্নতম خفاٌء
secracy, hiddenness

 িফুকমন, িফু্কেমলয়ত হওয়ম, িফুকমবোধনম إِخففاٌء
বস্তু, ঢমকন, সরশংবরন, স্বর  লনিফু করর 
hiding, secretion, concealment

 ,অন্তধ্মন ختفاٌء  ছদবোধবশ disguise تخٍف 

অ দিশ্ন, diappearance

 ,িফু্কেমলয়ত, আব(ত, মগমপবোধন রলক্ষত خاٍف 

মগপন, অ দি(শ্ hidden, concealed, 

secret

 মগমপন লবষয় a  خواٌف ج  خافيٌة  

secret,-الخوافٌي গুপ, মগরর পমিক(পমখীর 

পমখমর)the coverts, the seconadaries 

(bird's wing)

,িফুকমবোধনম, অবগুল্ঠিত, ঢমঁকম hidden َمخفٌِي

concealedy

ছদবোধবশী, ছদবোধবশধমরী disguised مصتخٍف

 ,িফুকমবোধনম, িফু্কেমলয়ত, ঢমঁকম مصتخٍف
মিমরমবোধগমপম, অ দি(শ্ hidden, concealed, 

clandestine

িফুকমবোধনমর সমন hidding place مصختفًى 

ভমডমলম করম to clown خابص

IIভমডমলম করম to clown تخلبص

 ,ভমঁড, সঙে خلبِصٌة،خلبيصص ج خلبوٌص

অলভবোধনতম cclown harleuin

خلجخلج)[ن][س][ض]   ) মবোধন  থমকম(বোধিবোধগ),

লিন্তময় থমকম,  দিখবোধি থমকম (সবোধনহ,ভয়), 

অসফুলবধম মফিম, উ r পমটত করম, to be 

on mind, to prepossess, preoccupy (

 (ه
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III মন আছন করম উ خالج r পমটত করম,
to be on mind (ه) 

 V মকঁবোধপ ওঠম, নবোধড ওঠম, to be تخلّج

trembled, shaken

VIII আবোধিমলরত করম  to tremble اختلجر

,আবোধবগ, অনফুভভূলত, সবোধ্মি خلجات ج خلجٌة 

দন emotion, sentiment, scruple

 ,সবোধনহ,দণ দি, সরশংশয়, misgiving ِخلٌج 

doubt, scruple, qualm

 লখঁিফুলন, ঝমকুলন, কম্পন إختِلجٌة 
convulsion, jerk, tremor

  خالِجٌة خوالِجص  ج

আবোধবগ,অনফুভফুলত,দন,কলনম 
emotion,sentiment,scruple,ideà

خلخلخلخلة)[خلخل]   ) ম দিমিমন to shake (

(هى

II আবোধনমলিত হওয়ম to be shaken تخاخل

 নভূপফুর, মমিম (পমবোধয়র) خلخٌل ج خلخٌل

anklet

 নভূপফুর, মমিম (পমবোধয়র) خلخيل ج خلخاٌل  

anklet

ٌل লবরিীকরর rarefication تخْلخص

)লবরি, লবরিক مصتخْلِخل،مصتخلخٌل  ত 
rarefied

خلد]ن[)ُخلُود ) অমর হওয়ম to be 

everlasting

II অমর করম to make eternal خلّد

IV অমর করম to make immortal أخلد

VIII অমর হওয়ম to be immortal تخلّد

অমর হওয়ম to be immortal

ْلٌد  ,অনন্ত সময়, অনন্তকমি, লিরসময়ীত خص

লিরকমি infinite duration, perpetuity, 

eternity

ْلٌد  আঁলিি mole خص

 মন, হৃ দিয়, মমজমজ أخلد ج خلٌَد 
mind,heart,temper

لود  ,অনন্ত সময়, অনন্তকমি, লিরসময়ীত خص

লিরকমি infinite duration, 

perpetuity,eternity

 লিরসময়ী, লিরকমি, অমর تخلِيٌد
perpetuation, eternization, 
immortalization

 ,লিরসময়ী, শ্বমশত, অমর, ম(তফু্হীন خالٌِد 

মগররবময় everlasting, perpetual, 

immortal, glorious
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 লবন্স, অনফুরক্ত অনফুপ্রবন مصخلٌِد 
disposed, inclined, tending

خلسخلس)[ض]   ) িফুলর করম, to pilfer (

(هى

  III িফুলপিফুলর ম দিখম,আত্মসমr করম,to خالس

glance furtively, embezzale

لسٌة   মগমপবোধন, অিবোধক্ষ্, অজমবোধত خص
stealthily, furtively

জমরজ সন্তমন bastard ِخلسٌي 

إختلسات ج إختلٌس  তহলবি তছরুপ, 

আত্মসমr, misappropriation, 

defalcation

 অত্মসমrকমরী, তছরুপকমরী مصختلٌِس 
embezzle, defàlcator

 V تخلّد

অমর হওয়ম to be immortal

ْلٌد  ,অনন্ত সময়, অনন্তকমি, লিরসময়ীত خص

লিরকমি infinite duration, perpetuity, 

eternity

ْلٌد আঁলিি mole خص

 মন, হৃ দিয়, মমজমজ أخلد ج خلٌَد
mind,heart, temper

لود  ,অনন্ত সময়, অনন্তকমি, লিরসময়ীত خص

লিরকমি infinite duration, perpetuity, 

eternity

 লিরসময়ী, লিরকমি, অমর تخلِيٌد
perpetuation, eternization, 
immortalization

 ,লিরসময়ী, শ্বমশত, অমর, ম(তফু্হীন خالٌِد 

মগররবময় everlasting, perpetual, 

immortal, glorious

 লবন্স, অনফুরক্ত অনফুপ্রবন مصخلٌِد 
disposed, inclined, tending

خلسخلس)[ض]   ) িফুলর করম,to pilfer (هى)

 III িফুলপিফুলর ম দিখম, আত্মসমr করম, to خالس

glance furtively, embezzale

لسٌة  মগমপবোধন, অিবোধক্ষ্, অজমবোধত خص
stealthily, furtively

জমরজ সন্তমন bastard ِخلسٌي 

 ,তহলবি তছরুপ إختلٌس إختلسات ج 

আত্মসমr, misappropriation, 

defalcation

 অত্মসমrকমরী, তছরুপ কমরী مصختلٌِس 
embezzle, defàlcator

خلص]ن)[ُخلُوص ) লনবোধভ্জমি হওয়ম to be 

pure
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II মশমধনকরম to pure خلّص

 III সমমনব্বহমরকরম to act with خالص

integrity

 IV আন্তলরক আিরন করম to أخلص

faithful

)V লনষ تخلّص লতপমওয়ম  to get rid of 

 VI পরষ্পরআন্তলরকহওয়ম to act تخالص

cordially

X পছনকরম to extract استخلص

)উদমর,মফুলক্ত, লনষ خلٌص লত, প্র দিমন, 

লনস্পলত্ত(লবি), প্রমলপ পত liberation, 

rescue, deliverance, liquidation, 
payment,

)উদ   خلصات ج خلصٌة লত,সরশংগহ, 

লনয্মস, সমরসরশংবোধক্ষপ, সরশংলক্ষপসমর 
excerpt, extràct, abstract, synopsis

 ,লবশুদ, পলরষমর خليصاءص ج خليٌس

অলমলশ্রত, আন্তলরক, 

লবশ্বস,অনফুগত,pure,clear,sinceefailthfu

l, loyal

 ,পলরচনতম, লবশুদতম خلوٌص  
আন্তলরকতম, সরিতম clearness, purity, 

sincerity, rankness

কর আ দিময়কমরী tax collector خلٌص

 ,লনরমপ দি সমন, আশ্রয়সমন َمخلٌص

অব্মহলত safe place, refuge, escape

 ,পলরষমর করর, লববোধশমধন, শুলদ تخليٌص

মশমধন, মফুলক্ত clearing, purification, 

refining, liberation  (على

  প্রমলপ, রলস দি مصخالصات ج مصخالصٌة
receipt

 ভলক্তপভূর উপমসনম, গভীর إخلٌص  

অনফুরলক্ত, একলনষতম, আনফুগত্ sincere 

devotion, sincerity,loyality

মফুলক্ত, সমধ تخلُص x নতম, অব্মহলত 

freedom, liberation, escape (من)

লনষমশন, উ ِاستخلٌص  r পলত্ত, 

বম দি,বমছমই, সরশংগহ extraction, 

derivàtion, selection

 ,পলরষমর, লবশুদ خلَص ج خالٌِص

অলমলশ্রত, আন্তলরক, মফুক্ত, clear, pure, 

unmixed, sincere 

মফুলক্ত দিমতম,liberator مصخلٌِص

)مصخلٌّص(عليه  ডমকমমসফুি(প্রমপ) 

postage(paid)

 অনফুগত,আন্তলরক, লবশ্বস,অকপট مصخلٌِص
dovoted, sincee,Frank,loyal
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)লনয্মস, উদ مصستخلصات ج مصستخلٌص লত 
extract,excerpt

خلط]ض)[خلط ) লমশমন to mix

II লমলশ্রতকরম to mingleخلّط

III লমলশ্রতকরম to mingle خالط

VIII লমলশ্রত হওয়ম to be mixed اختلط

 ,লমলশ্রতকরর, মমশমবোধনম, লমিমবোধনম خلٌٔط
লবভ্রমন্তকরর, লবভ্রমলন্ত mixing,  blending, 

confusing, confusion

উপম দিমন, ingredient أخلٌط ج ِخلٌط

লমশ্রর, লমলশ্রত বস্তু mixture َخلطٌة

لطٌة  ,সলমলত, †Kvম্পমনী, লমশ্রর, লমকমর خص

company, mixture

 ,লমশ্রবোধনর যন خّلطات ج خًلطٌة، خّلٌط

mixer,mixing mechine

لطاءص ج خليٌط   ,লমলশ্রত, পমঁিলমশমিী خص
এবোধিমবোধমবোধিম, লমশ্রর mixed, blended, 

mixture

لطاءص - সহবোধযমগী, বনফু خص , সমথী, associate, 

companion

 প্রিমপ, পমগিমবোধমম تخليطات ج تخليٌط
,insanity, delirium

 ,সলমলত, সরশংসগ,্ মমিমবোধমশম, সরশংো مصخالطٌة

company, association, intercourse

 লমলশ্রত করমর কমজ, লমলশ্রত إختلٌط

করর, লবভ্রমলন্ত, মমনলসক লবক( লত mixing, 

blending, conclusion,

ْخلوٌط  ,লমশ্রর, খম দি mixture مصخاليطص ج مص

alloy

 লবভ্রমন্ত,লবকমরগস مصخلٌّط
confused,disordered

আংক্রিমন্ত, আহত afflicted, stricken مصخالٌط

লমলশ্রত, mixed مصْختلٌِط

خلع] ف)[خاع ) খফুবোধিবোধফিম to put off

II সলরবোধয় মনওয়ম to remove خلّع

III তমিমক ম দিওয়ম to divorce خالع

 V খফুবোধি যমওয়ম to go piece تخلّع

 VII সমনমিফু্ত হওয়ম to be انخلع

displaced

 মনওয়ম, গল দিিফু্ত করর, সমনিফু্ত خْلٌع

করর taking off, disposition, 

dislocation

لٌع তমিমক divorce خص
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 ,সমমবোধনর মপমশমক, robe ِخلٌع ج ِخلعٌة

gown of honor 

لعاءص ج خليٌع  ,অপসমলরত, কম্িফু্ত خص

বলজ্ত, অপলিত িলরতহীন dismissed, 

discharged, disowned, dissipated, 
depraved

 ,অমমলজ্ত, বন্, িজমহীন unruly خاّلّع

wild,s hameless

 ,অপসমরন, অপিয়, কম্িফু্লত خلعٌة

বজ্ন, িলরতহীনতম, dissoluteness, 

dissipation, depravity

মবমকম, লনবোধব্মধ fool, dolt خولٌع

,অপ্রলতবোধরমধ্, অলনয়লনত, িলরতহীনম خالٌِع
িম্পট, unrestrained, uinhibited, 

libertine

 ,অপ্রলতবোধরমধ্, অলনয়লনত َمخلوٌع

অবমধ্ দিমলয়তহীন, পমগি unrestrained, 

uninhibited, wild, unruly

خلف] ن)[خلفة ) প্রলতলনলধত করম to be 

the successor

 উত্তরমলধকমরীকরম to appoiñt خلّف

successor

 লবতলক্তহওয়ম to be خالف

contradictory

IV ভঙ্গকরম to leave أخلف

V লপলছবোধয়পডম to fall behind تخلّف

VI লভন হওয়ম  to disagree تخالف

VIII লভন হওয়ম to differ اختلف

 X প্রলতলনলধ বমনমন to appoint استخاف

as successor

বমনমন to appoint as successor (ه)

 ,লপছন, পশমrভমগ, উত্তরমধীকমরী خْلف
back, rear pert, successor-

লপবোধছ  at the the back (adv) ِمن َخلفص

লপছবোধন,পবোধর, behind,after (prep) َخلَف

পশমদত্ত্শী,লপছন, back, rear, hinderخلفٌي

 ,বমঁট,বোধবমটম, সনব(ন্ত أخلٌف ج خلٌف

nipple,teat

ْلٌف  ,তবসম দি(শ্, অসমতম, পমথ্ক্ خص
তবপলরত, dissimilarity, disparity, 

difference

 ,লবকল, উত্তরমলধকমরী أخلٌف ج خلٌف
সন্তমনসন্তলত substitute, successor, 

offspring
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لفاءص ج  خلِيفٌةخلئِفص  ,প্রলতলনলধ  ،خص

সহকমরী, উত্তরমলধকমরী, খলিফম deputy, 

successor, representative, caliph

 ,মখিমফত, প্রলতলনত, উত্তরমলধকমর خلفة

সহবোধযমগী caliphate, representative, 

deputyship

প্রবোধ দিশ,  provinve مخاليفص ج ِمخلٌف

 ,পমথ্ক্, অসমতম ِخلفات ج ِخلٌف
অসমমনজস্, অপসমরন, লবিফু্লত, দন, 

অসমলত difference, disparity,  

dissimilarity,

লবতলক্ত, disputed ِخلفٌي

 ,অসঙ্গলত, তবপরীত্ مصخالفات ج مصخالفٌة
অতনক্, ভঙ্গ, িঙন contrast, 

contradiction, inconsistency, violation

 দিভূবোধর থমকম, অনফুপলসলত, গডহমলজর  تخلٌُف
staying away, non appearance

 ,পমথ্ক্, অলমি اْختِلفات ج اختلٌف

অসমতম, তবলিত, লবলভনতম, লদমত, 

difference, dissimilarity, disparity, 
controverey

 উবোধঠর লজন camel مصخلوفات ج مصخلوفٌة

saddle

 পলরত্ক্ত, লপছফুপডম, left مصخلَفات ج مصخلٌَف

behind, مصخلّفات - ঐলতহ্, উত্তরমলধকমর, 

সম্পলত্ত heritage, legacy estate

 লবপথগমমী, অপসররশীি مصخالٌِف

অসমমনজস্তম, অসঙ্গলত, লবপরীতমভূখী, 
divergent, varying, different, 
indonsistance

)مصخختلف فيه(عليه  লবতলক্ত, লবতক্মভূিক 
disputed, controversial

خلق] ن)[خلق ) স(লষ্টকরম to make

II সফুবমলসতকরম to perfume خلّق

IV ক্ষয় কবোধরবোধফিম to wear out أخلق

V িলরতবমন হওয়ম to be molded تخلّق

VIII আলবষমরকরম to invent اختلق

 ,ততরী করর, স(জন, স(ষ্ট making خلٌق

creation, orgination

لٌق  ,িলরত, সহজমত তবলশষ্ أخلٌق ج خص
প্রমক( লতক স্বভমব, প্রক( লত, মমজমজ 
character natural disposition, innàte 
peculiarity

لقٌي ,তনলতক, নীলতশমস সমনীয়, ethicàl خص

moral
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لقان ج خلٌق )হীন, লনক أخلٌق،خص ষ্ট, মমমফুিী, 
পলরগ(হীত(বোধপমশমক) shabby, 

threadbare, worn

 স(লষ্ট, সহজমত িমলরলতক خلٌِق ج خلِقٌة

তবলশষ্ট, প্রক( লত,

)প্রক خلًِقًة লতগতভমবোধব সহজমতভমবোধব  by 

nature

)প্রমক خلِقٌي লতক, জন্মগত সহজমত 
natural, congenital, inborn

মনকডম,বোধছঁডম টফুকরম rag,tatter خلقٌة

 তবলশষ্ট্ (িমলরলতক) sign of خلٌق

particular quality -ل خلق له  অপ দিমথ্, 
বমবোধজ worthless fellow

ْلقاءص ج خلِيٌق  , মযমগ্, মযমগ্তম সম্পন خص

উপযফুক্ত fit, qualified, suitable

,দি(ঢ় িলরত সম্পন, অটি, steadfast  خلوٌق

of firm character

অলধক মযমগ্, অলধক পয্মপ, অলধক أٔخلق
স্বমভমলবক more adequet,more 

appropriate

 স(লষ্টকত্ম, Creator (Allah خّلٌق

Almighty)

 ,স(লষ্ট(আ্মহ র) লবশ্ব خلِقٌة خلئِقص ج

প্রক( লত, জীব the creation, the 

universe, creatures,

 ,নীলতশমস সমনীয় أْخلقٌي

তনলতক,নীলতশমসজ,moral,ethical,ethici

st

 ,তনলতকতম, তনলতক অনফুশীিন أْخلقيٌَة

morality, moral practice

ْلقانٌي  ,পফুরমতন কমপবোধডর ব্বসময়ী خص
dealer in old cloth

 স(জনশীি, স(লষ্টকত্ম, ততরীকমরক خالٌِق
creative, Creator, Maker (Allah 
Almighty)

 স(ষ্ট, জীব, স(ষ্ট خاليٌق،خالِقات ج مخلوٌق

অলসত created, creature, created 

being

)আলবষমরক, লবক مصْختلٌِق লতকমরী inventor

,fabricator (false)

ٓختلَقات ج ْختلٌَق مص )লবক مص ত, আলবষ(ত 

fabricated, invented – مصختلقات লমথ্ম, 
লবক( লত, গল false, fabrications, fictions

 ,গরম করমর পমত خلقيٌن ج خْلقيٌن

মকতলি, বয়িমর kettle, boiler

গুললববোধশষ heath خْلنج



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 261
261

ن[خل) ]خلو)[ُخلُو  শভূন্হওয়ম  to be 

empty

II খমলিকরম go vacat خلّى 

IV একমলক হওয়ম  to empty أخلى

V খমলি হওয়ম to give Up تخلّى

VIII একমকী হওয়ম to retire اختلى

) মফুক্ত, খমলি, শভূন্, free, devoid of ِخْلٌو

(من

لٌو  শভূন্তম, মফুলক্ত, শভূন্গভ ্অবসম خص
emptiness,freedom

 ছমডম, ব্তীত except,  with ما خل ،خل

the exception of

শভূন্তম, মফুলক্ত, শভূন্গভ ্অবসম, খমলি خلٌء
জময়গম, emptiness, freedom, open 

space

 ,লনজ্ন, একমকী, গমমীর , ম দিশ-গমম خلِوٌي

প্ীবমসী, মগঁবোধয়ম lonely , isolated, rural,

rustic

 ,শুন্, খমলি, মফুক্ত free أخلياءص ج  خلٌِي

devoid of (من) 

 মমরিমর beehive خليا ج خليٌة

 খমবমবোধরর থলি (cïi গিময় ঝফুিমন) ِمخلةٌ

nodebag

 ,খমলি করর, (মি)ত্মগ করর تحايٌة

vacating, evacuation

খমলিকরর, ত্মগকরর, লনষমশকরর إخلٌء
emptying, voiding, drainimg

 ,একমন্ত বমস, লনজ্বোধন বমস إْختِلٌء

একমলকত, লনজ্নতম privacy ,solitude

 ,শুন্, খমলি, মফুক্ত, অবমলরত free خاٍل

unrestrained, devoid of (من) 

خَمخّم)[ن]  ) ঝমডফু ম দিওয়ম, to sweep (هى) 

خَمخموم،خّم)[ض]  ) ঝরম (পিম লজলন‡সর 

পমলন),  দিফুগ্ন, পিন ধরম  to exude, foul 

smell, to rot

ّم  মফুরগীর খমঁিম, খমঁিম chicken أخماٌم ج خص

coop, coop

 ,পিম গন, পিম, পফুলত foul smelling خَمٌة

rottten

 ,দিফুগ্নযফুক্ত, পিম, পিমগন, stinking  خاًم

rotten,putrid

ِخٌم  ,দিফুগ্নযফুক্ত, পিম, পিমগন, stinking  مص

rotten,putrid
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خِمَجخَمج)[س]  ) নষ্ট করম, ধ্বরশংস করম, 
পিমন, ক্ষয় করম to spoil, decay, rot

 বমলহবোধর যমওয়ম, লনবোধভ ( خمد [ن](خمود)

যমওয়ম, লব দিফুলরত হওয়ম, কবোধম যমওয়ম, to 

go out, to die, abate

,IV লনভমন, শমন্ত করম, প্রশলমত করম أخمد
মশষ করম to extinguish, put out, calm 

soothe

 ,লববোধিমপ, ক্ষয়, জ্বরম, অবনলত خموٌد

লনসবতম, অনডতম extinction, decline, 

degeneration, quietness

 ,লববোধিমপ, লনভমন, অব দিমন أخماد

শমন্তকরর, প্রশলমত করর extinction, 

putting out, calming

 ,গতময়ফু, প্রশলমত, কবোধম আসম خاِمٌد  
প্রশমন্ত, লসর, dying down (fire), abating,

subsiding

خمرخْمر)[ن]  ) মঢবোধক রমখম, মগমপন করম, 
িফুকমন to cover, hide, coceal (هى) 

 II মঢবোধক রমখম,বোধগমপন خّمر

করম,িফুকমন,গমঁজমন,গমঁলজবোধয় মতমিম to 

cover, hide, coceal (هى) , to cause 
fermentation, to ferment

 ,III িফুয়মইয়ম পডম, প্রবমলহত করম خامر
অনফুপ্রবোধবশ করম, লমলশ্রত করম, মভv গ দিখি
কর, অলতংক্রিম করম to permeate, 

pervade, mix,possess

 IV কিফুলষত করম, খমলমর (yeast) أخمر

করম, গমঁজমন, উ r পম দিন করম, গমঁলজবোধয় 

মতমিম, আবোধমমল দিত করম, লবরলক্ত অনফুভব 

করম to leaven, ferment, to entertain, 

to feel resentment

 ,V গমঁজমন, ময় দিমর তমি মতমিম خّمر
(মমথম-মফুখমন্ডি) পদ্্দম করম, মোমমটম পডম
to ferment, be fermented, to raise 

(dough), to veil (ها)

 ,VI ষডযন করম, পলরকলনম করম خامر
আঁতমত করম to conspire, to plot, to 

collide (على)

 ,VIII গমঁজমন (ময় দিম), গমঁজন হওয়ম إختمر
ময় দিমর তমি মতমিম, মপবোধক যমওয়ম, 
পলরপ্কে হওয়ম (লিন্তম) to ferment, be 

fermented, to become  ripe

موٌر ج خْمٌر ম দি, wine, liquor خص

ম দি wine خمرةٌ

 মসমনমিী বম দিমমী (মবোধ দির ররশং) خمرٌي
golden brown
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 ,মমতিমলম বিন  خمرّيٌة  خمريات ج

কলবতম wine poem

ٌر،أْخِمرةٌ ج مص  ,  পদ্্দম (মফুখ-মমথমর) ِخماٌر خص
veil (ها )

ماٌر  মমতমি  অবসম after effect of خص

intoxication

 ,গমঁজমন -খমলমর(ময় দিম) , পলরপ্কে خميٌر

খমলমর রুট , levened, mellow, 

mixture, leavened bread

খমলমর করর, উ تخميٌر r পম দিন করন 

(ময় দিমর খমলমর), leavening, 

fermentation

 ,গমঁজন করম প্রলংক্রিয়ম إختِماٌر
fermentation process

 ,ম দি্প, মমতমি drunk مخموٌر

intoxicated,

)গমঁজমনক مصختِمٌر ত, গমঁজমন করর 
fermenting, fermentation

خّمسخمس]   ] II পমঁিগুর করম, প্ভভূজী 
করম,পমঁি ভমবোধগ ভমগ করম to multiply by

five, to make pentagonal (هى) 

ْمٌس  ,পমঁি ভমবোধগর এক ভমগ أخماس ج خص

one fifth

পমঁি , fiveخمسٌة خمٌس م

পবোধনর fifteen خمسَة عشر

প্মশ fifty خمسون

 ,ব(হষ্পলতবমর خميٌس, يوم الخميس

Thursday

 (এক প্মমরশংবোধশর) خماِمسٌة ج خّماٌس

ভমগিমষী, sharecropper of 1/5th 

  পমঁিগুর, পমঁি ব্ঞরবর্ (গমমমর) خماِسٌي

fivefold, consisting of 5 consonants 
(gram)

 হমবোধতর মত অিঙমর লববোধশষ خَميِسٌة
ornament for women, kids against 
evil

প্ম the fifth الخاِمٌس

প্বোধকমরী pentagonal مخَمٌس

خمشخمش)[ن][ض]  ) আঁিড ম দিওয়ম, 
আঁিড কমটম to scratch (هى) 

 ,আঁি‡ডর  দিমগ scratch خموش ج خْمٌش

mark ك

 ,আিড,  দিমগ scratch خماشات ج خماشٌة

scar

خمصخْمص،خَمص) [ن][س]  ) খমলি 

হওয়ম, ক্ষফুধমত্ হওয়ম to be empty,to be 

hungry
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খমলি empty خميٌص

َعخمَعخموع،خمع) [ف]   )বোধনরশংডমবোধনম, খফুঁলডবোধয়
হমঁটম to limp

خملخمول) [ن]  ) অপলরলিত হওয়ম, 
অনফুবোধ্খবোধযমগ্ হওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম to be 

unknown, weak

 ,তনম, কমপবোধডর আঁশ, nap خْملٌة،خْمٌل

hairy surface (fabric)

 দিফুব্ি, লঢিম, লনবোধসজ, লনষ্প্রভ  خِمٌل
languid, dull, sluggish

 ,অস্পষ্টতম,  দিফুব্িতম, অকম্ন্তম خموٌل 
অনীহম obscurity, weakness, apathy

মঝমপ, ঝমড, ঝমডফু, মমজন خممائِلص ج خميلٌة
,গমছপমিম জন্মমর অবমধ সমন  thicket, 

brush, scrub,place (luxuriant growth 
of trees)

 মখমবোধির মত কমপড valvet خاِمٌل

মখমবোধির মত,velvety مصخملٌي

خنن]ن)[خمت ) অনফুমমনকরম  to guess

II আনমজকরম خّمن

) মফুক্ত, খমলি, শভূন্ , free,devoid of ِخْلٌو

(من

لٌو  শভূন্তম, মফুলক্ত, শভূন্গভ ্অবসম خص
emptiness, freedom

 ছমডম, ব্তীত except, with ما خل ،خل

the exception of

শভূন্তম, মফুলক্ত, শভূন্গভ ্অবসম, খমলি خلٌء
জময়গম, emptiness, freedom, open 

space

 ,লনজ্ন,একমকী, গমমীর , ম দিশ-গমম خلِوٌي

প্ীবমসী, মগঁবোধয়ম lonely , isolated, rural,

rustic

 শ~ন্, খমলি, মফুক্ত أخلياءص ج خلٌِي

free,devoid of (من) 

 মমরিমক beehive خليا ج خليٌة

 খমবমবোধরর থলি (cï গিময় ঝফুিমন) ِمخلةٌ

nodebag

 ,খমলি করর, (মি)ত্মগ করর تحايٌة 

vacating, evacuation

খমলিকরর, ত্মগকরর, লনষমশকরর إخلٌء
emptying, voiding, drainimg

 ,একমন্ত বমস, লনজ্বোধন বমস إْختِلٌء

একমলকত, লনজ্নতম privacy , solitude

 ,শুন্, খমলি, মফুক্ত, অবমলরত free خاٍل

unrestrained, devoid of (من) 
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خَمخّم)[ن]  ) ঝমডফু ম দিওয়ম, to sweep (هى) 

ঝরম (পিম লজলন†m (خَم [ض](خموم،خّم) র 

পমলন),  দিফুগ্ন, পিন ধরম  to exude,foul 

smell, to rot

ّم  মফুরগীর খমঁিম, খমঁিম chicken أخماٌم ج خص

coop, coop

 ,পিম গন,পিম, পফুলত foul smelling خَمٌة

rottten

 ,দিফুগ্নযফুক্ত, পিম, পিমগন, stinking  خاًم

rotten, putrid

ِخٌم  ,দিফুগ্নযফুক্ত, পিম, পিমগন, stinking  مص

rotten, putrid

خِمَجخَمج)[س]   ) নষ্ট করম, ধ্বরশংস করম, 
পিমন, ক্ষয় করম to spoil, decay, rot

خمدخمود)[ن]  ) বমলহবোধর যমওয়ম, লনবোধভ 

যমওয়ম, লব দিফুলরত হওয়ম, কবোধম যমওয়ম, to 

go out, to die,abate

,IV লনভমন, শমন্ত করম, প্রশলমত করম أخمد
মশষ করম  to extinguish, put out, calm

soothe

 ,লববোধিমপ, ক্ষয়, জ্বরম, অবনলত خموٌد

লনসবতম, অনডতম extinction, decline, 

degeneration, quietness

 ,লববোধিমপ, লনভমন, অব দিমন أخماد

শমন্তকরর, প্রশলমত করর extinction, 

putting out, calming

 গতময়ফু, প্রশলমত,কবোধম خاِمٌد

আসম,প্রশমন্ত,লসর, dying down (fire), 

abating, subsiding

خمرخْمر)[ن]  ) মঢবোধক রমখম, মগমপন করম, 
িফুকমন to cover, hide, coceal (هى) 

 ,II মঢবোধক রমখম, মগমপন করম, িফুকমন خّمر

গমঁজমন, গমঁলজবোধয় মতমিম to cover,hide, 

coceal (هى) , to cause fermentation, 
to ferment

 ,III িফুয়মইয়ম পডম, প্রবমলহত করম خامر
অনফুপ্রবোধবশ করম, লমলশ্রত করম, মভv গ দিখি
কর, অলতংক্রিম করম to permeate,  

pervade,  mix, possess

 IV কিফুলষত করম, খমলমর (yeast) أخمر

করম, গমঁজমন, উ r পম দিন করম, গমঁলজবোধয় 

মতমিম, আবোধমমল দিত করম, লবরলক্ত অনফুভব 

করম to leaven, ferment, to entertain, 

to feel resentment

 ,V গমঁজমন, ময় দিমর তমি মতমিম خّمر
(মমথম-মফুখমন্ডি) পদ্্দম করম, মোমমটম পডম
to ferment, be fermented, to raise 

(dough), to veil (ها)
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 ,VI ষডযন করম, পলরকলনম করম خامر
আঁতমত করম to conspire, to plot, to 

collide (على)

 VIII গমঁজমন(ময় দিম), গমঁজন إختمر

হওয়ম,ময় দিমর তমি মতমিম, মপবোধক যমওয়ম,
পলরপ্কে হওয়ম (লিন্তম) to ferment, be 

fermented, to become  ripe

موٌر ج خْمٌر ম দি, wine,liquor خص

ম দি wine خمرةٌ

 মসমনমিী বম দিমমী (মবোধ দির ররশং) خمرٌي
golden brown

 ,মমতিমলম  বিন  خمريات ج خمرّيٌة

কলবতম wine poem

ٌر،أْخِمرةٌ ج ِخماٌر مص প ্দি (মফুখ-মমথমর)  خص v , 

veil  (ها )

ماٌر  মমতমি অবসম after effect of خص

intoxication

 ,গমঁজমন -খমলমর (ময় দিম), পলরপ্কে خميٌر

খমলমর রুট , levened, mellow, 

mixture, leavened bread

খমলমর করর, উ تخميٌر r পম দিন করর 

(ময় দিমর খমলমর), leavening, 

fermentation

 ,গমঁজন করম প্রলংক্রিয়ম إختِماٌر
fermentation process

 ,ম দি্প, মমতমি  drunk مخموٌر

intoxicated,

)গমঁজমনক مصختِمٌر ত, গমঁজমন করর 
fermenting, fermentation

خّمسخمس]   ] II পমঁিগুর করম, প্ভভূজী 
করম, পমঁি ভমবোধগ ভমগ করম to multiply 

by five,to make pentagonal (هى) 

ْمٌس  ,পমঁি ভমবোধগর এক ভমগ أخماس ج خص

one fifth

পমঁি , fiveخمسٌة خمٌس م

পবোধনর fifteen خمسَة عشر

প্মশ fifty خمسون

 ,ব(হষ্পলতবমর خميٌس, يوم الخميس

Thursday

 (এক প্মমরশংবোধশর) خماِمسٌة ج خّماٌس

ভমগিমষী, sharecropper of 1/5th 

  পমঁিগুর, পমঁি ব্ঞরবর্ (গমমমর) خماِسٌي

fivefold, consisting of 5 consonants 
(gram)

 হমবোধতর মত অিঙমর লববোধশষ خَميِسٌة
ornament for women, kids against 
evil
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প্ম the fifth الخاِمٌس

প্বোধকমরী pentagonal مخَمٌس

خمشخمش)[ن][ض]  ) আঁিড ম দিওয়ম, 
আঁিড কমটম to scratch (هى) 

 ,আঁিবোধডর  দিমগ scratch خموش ج خْمٌش

mark ك

 আিড,  দিমগ  خماشات ج خماشٌة
scratch,scar

خمصخْمص،خَمص) [ن][س]  ) খমলি 

হওয়ম, ক্ষফুধমত্ হওয়ম to be empty, to be

hungry

খমলি empty خميٌص

َعخمَعخموع،خمع) [ف]   ) মনরশংডমবোধনম, 
খফুঁলডবোধয় হমঁটম to limp

خملخمول) [ن]   ) অপলরলিত হওয়ম, 
অনফুবোধ্খবোধযমগ্ হওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম to be 

unknown, weak

 ,তনম, কমপবোধডর আঁশ,  nap خْملٌة،خْمٌل

hairy surface (fabric)

 ,দিফুব্ি,লঢিম,লনবোধসজ,লনষ্প্রভ languid  خِمٌل

dull, sluggish

 ,অস্পষ্টতম,  দিফুব্িতম, অকম্ন্তম خموٌل
অনীহম obscurity, weakness, apathy

خميلٌة ج خممائِلص   মঝমপ, ঝমড, ঝমডফু, 
মমজন ,গমছপমিম জন্মমর অবমধ সমন 
thicket,brush, scrub, place (luxuriant 
growth of trees)

 মখমবোধির মত কমপড valvet خاِمٌل

মখমবোধির মত, velvety  مصخملٌي

خنق)خنق ) শ্বমসবোধরমধকরম

III ঝগডমকরম to quarrel خانق

VI লববম দিকরম to dispute تخانق

VII শ্বমসরুদ হবোধয় মরম to choke to انخنق

death

 VIII শ্বমসরুদ হবোধয় মরম to choke اختنق

to death

 শ্বমসবোধরমধকরর, শ্বমসবোধরমধ خْنٌق

কনবোধরমধকরর strangling, throttling, 

strangulation

কলব wrist خنقة الَيد

ناٌق  ,শ্বমসবোধরমধ, ব্থম(বফুক) suffocation خص

angina-  خانوٌق

লডপবোধথলরয়ম dipthetia ،خوانِق ج جوانيق
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 লবষমকমরী, শ্বমসবোধরমধকরর خّناٌق

শ্বমসবোধরমধকমরী (হত্মকমরী) chocking, 

strangling

গিম,োমড neck,throat مْخنقٌ 

 শ্বমসবোধরমধক  দিলড strangling çord ِخناٌق 

(neck, throat)

 ঝগডম, যফুদ, হমঙ্গমমম خناقٌة ،ِخناٌق 
quarrel, fight row

শ্বমসবোধরমধ, suffocation إختناٌق 

 লবষমকমরী, শ্বমসবোধরমধকমরী خانٌِق 
chocking, strangling

)শ্বমসবোধরমধক مخنوٌق  ত, লবষমক( ত 
strangulated, suffocated

 গম দিমবনী, জনমকীর্, শ্বমসরুদকর مصختنٌِق 
crammed, crowded,

خنى،خناخنى)[س] [ن][خنى،خنو]   ) অশীি 

ভমষম ব্বহমর করম to use obscene 

language

 ,IV কঠনভমবোধব আোমত করম أخنى
মমরমত্মক আোমত করম, ধ্বরশংস করম to hit

hard, to ruin (على ه هى)

অশীি ভমষম obscene language  خنًى 

 স্মর, লম(' সবোধমমধন ‘ خواجات ج خواجٌة
Sir, Mr (form of address)

 মটলবি, মডলসরশং أخاَويِن،أخِونٌة ج خواٌن
মটলবি table dressing table

লশক্ষক, সফু خوجٌة ি লশক্ষক teacher, 

schoolmaster

 II ধ্বরশংস করম, ক্ষয় করম to خَوج [خوج]

spoil

 বরই ফি, জমম জমলতয় ফি خوخٌة 
peach, plum

 লখডলক, জমনমির মত خوٌخ ج خوخٌة 

মখমিম  ,সরুগলি ( দিফুই রমসম মযমগকমরী) 
sky light, window like opening,

َوذ،خوذات ج خوذةٌ  লশরসমন helmet خص

خارخوار)[ن] [خور]  )

হমমম K‡i ডমকম(পশু) to low,moo

خار[ن] خِورخور)[س]  )

শলক্ত কবোধম যমওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম to 

decline in force,grow weak

 খমঁলড, উপসমগর خيران،أخوار ج خْوٌر
bay, inlet

 ,দিফুব্িতম, অবসম দি,শ্রমলন্ত fatigue  خوٌر

weakness
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গরুর হমমম ডমক, lowing, mooing خواٌر

দিফুব্ি, শলক্তহীন weak strengthless  خَواٌر

পম দিরী  parson, priest خواِرنة ج خورٌي

গময়ক দিি (িমবোধি্র) choir خْورصس

শুবোধি িডমন(মমরম), মকমনঠমসম করম خْوزَق
to impale, to corner

  خرق )দ خازرق

 মমমডমবোধনমর কমগজ, c¨uvPv‡bv ورق خوٌص

কমগজ  wrapping paper,  blotting 

paper

তমি পমতম palm leaves خوٌص

 তমি পমতমর মবনী plaitwok of خوصٌة 

palm leaves

 তমি পমতমর  মবনী লশল art of ِخواصٌة

plaiting

 حوص )দ أخوص،خرص

خّص )দ خويصٌة

خاضخياض،خوض)[ن] [خوض]   ( পমলনর 

মধ্ ল দিবোধয় হমঁটম, সমঁতমর কমটম, 
সমহসীকতমর সমবোধথ মমমকমবোধবিম করম , 
অনফুপ্রবোধবশ করম to wade, to dive, to 

penetrate

 ,ডফুবম,ঝমঁপ,অনফুপ্রবোধবশ خوٌض 

পরীক্ষম,আবোধিমিনম plunge 

rush,penetration

 হমঁটফুপমলন  ِمخاضات ِمخاوٌض، ج ِمخاضٌة
ford

خافخيفة،مخافة،خْوف)[ف][خوف]   )  ভীত
হওয়ম ,আতলঙত হওয়ম, ভয় করম  to be 

frightened, to fear, be afraid (من ه هى)

خاف] س) [خوف،خبفة ) ভীত হওয়ম to be 

scared

 IIভয় ম দিখমবোধনম  to frighten خّوف

 IV ভয় ম দিখমবোধনম to frighten أخاف

Vভয় ম দিখমবোধনম to frighten تخّوف

 (من) ভয়, শঙম fear,dread خْوٌف

 ,(من) ভবোধয়, আশঙময়, ভয় for fear خوًفا 

fearing (على)  

 (من) ভয়, শঙম fear, dread خيفٌة 

কমপফুরুষ, ভীলতজনক, ভীরু خويٌف،خواٌف
faint herted fearful, coward

 অলধক ভীরু, অলধক  أخواف 

ভীলতজনক, more timorous, more 

dreadful
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ভয়, শঙম  fear, dread مخافٌة 

 ,ভয়, আশঙম, উবোধদগ مخافٌة  ج مخاِوٌف

লবপ দি fear, apprehension, anxieties, 

dangers

 হুমলক, তজ্ন,ভয়প্র দিশ্ন أخافٌة ج تخِويٌف
intimidation, bullying, cowing

ভয়, শঙম fear,dread  تخوٌُف 

 ,ভীলতজনক, ভীরু ج  خائٌِف  خّوٌف

সরশংশয়ী, ভীত উলদগ fearful, timorous, 

scared, anxious

 ,ভীত, শলঙত,লবপ দিজনক feared مخوٌف

dreaded, dangerous

 ভয়ঙর, ভয়মবহ, সমরশংোমলতক مخيٌف
frightfull,  dreadful, horrible

  )বর্ংক্রিম দ خاكى

দিমস দিমলস Servant  [خول]

II  দিমনকরম to grantخّول

 মমমম خؤولٌة، خؤوٌل، أخواٌل ج خاٌل
maternal uncle- )خيلن (ج   আঁলিি, 

জবোধন্মর  দিমগ(মফুবোধখ) mole,birthmark

িমিী, aunt خالت ج خالٌة

 ,অসমবর সম্পলত্ত, সম্প দি, িমকর خوٌَل 

মমবোধয়িী (পফুরুষ)chattels, property, 

servants, effeminate person

 ,পলর দিশ্ক, মমিী supervisor خولٌي 

gardener

মমমমর  আত্মীয় خؤولٌة 

 ক্ষমতমপ্রমপ, অনফুবোধমমল দিত مصخوٌَل 

authorized (ب)

)বর্ংক্রিম দ خام

 লবশ্বমস خان[خون][ن](خان،خيانة)

োমতকতম করম to disloyal

 II অলবশ্বমস করম to regard asخّون

disloyal

 V  দিফুব্ি করম, ক্ষলত করম , পক্ষপমত تخّون

করম to impair, harm, prejudice

VIII লবশ্বমস ভঙ্গকরম to deceiveاختان

 X লবশ্বমস ভঙ্গকরবোধত িমওয়ম to استخون

distrust

 ,অলবশ্বসতম, লমথ্ম ِخيانٌة  
অবমধ্তম,লবশ্বমস োমতকতম, লবশ্বমসভঙ্গ 
faithlessness, falseness, disloyalty, 
treachery



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 271
271

 ,অলবশ্বমসী, লমথ্মবম দিী خؤوٌن
অবমধ্,প্ররতমরক faithless, false, 

disloyal

 ,অলবশ্বমস্, অলবশ্বস, অনমসমভমজন خّواٌن

লবশ্বমসোমতক unreliable, fàithless, 

traitor

واٌن ج خائٌِن ,অলবশ্বমসী, লমথ্মবম দিী خَونٌة ,خص
অবমধ্, প্ররতমরক faithless, false, 

disloyal   خانٌة،خاٌن  বর্ংক্রিম দ(

)বর্ংক্রিম দ خواٌن

خوىخوّى،غواء)[ض]  ) খমলি হওয়ম, 
ক্ষফুধমত্ হওয়ম, to be empty ,behungry,

خِوَيخواء)[س]   )খমলি হওয়ম, লবষন 

হওয়ম ,নগ,পলতত হওয়ম, জনশভূন্ হওয়ম, 
to be empty, ready, desolate

 ,খমলি, ক্ষফুধম emptiness خوًى،خواٌء

hunger

খমলি, শভূন্,  লবষন,  জনশভূন্,  ধ্বরশংস خاٍو 
empty, vacant, deary, waste

 III সমথী হওয়ম, মযমগ [ خاوى [خوي]

ম দিওয়ম (সমবোধথ) to join (ه) to accompany 

(ه)

َوٌي  মছমট ভমই , little brother خص

َوةٌ  )ভমত خص ত, মসরভ্রমত brotherliness, 

fraternity

)ভ্রমত مصخاٍو ব r, ভমবোধয়রমত, brotherly, 

fraternal

শশম, শশম গমছ, ক্ষীরম cucumber خيارةٌ

خابخيبة)[ض][خيب] ) ব্থ ্হওয়ম, হতমশ 

হওয়ম to fail, to be frustrated

 II ব্থ ্করম, হতমশ করম, পরমলজত خيّب

করম to cause to fail,frustrate

IV ব্থ্ করম, হতমশ করম, পরমলজত أخاب
করম to cause to fail, frustrate

 V ব্থ্ হওয়ম, হতমশ হওয়ম to تخيَب

fail,to be frustrated

 ব্থ্তম, গভ্পমলতত, পরমজয়,হতমশ خيبٌة 

failure, defeat, frustration- بنت خيبة (م(

অকম্ম, অপ দিমথ্ good for nothing

)ব্থ,্ হতমশ, অক خائٌِب তকময্ 

خار]ض)[خير ) পছনকরম to choose

II পছনকরম to chooseخيّر

,II করম, ম দিওয়ম, পছন করম to makeخّير

give,  to choose (في بين)
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 III প্রলতবোধযমগীতমকরম to خاير

vie,compete

V পছনকরম  to choose تخيّر

VIII পছনকরম to choose اختار

 X ইসতমখমরমকরম  toseek right استخار

choice

ভমি,  িম أِخياٌر،خياٌر ج خيٌر  rকমর,  

প্রশরশংসমবোধযমগ্ good, excellent, 

admirable – خيور(ج(  ভমি লজলনষ
,মঙ্গি, িমভ, কি্মন,  দিমন, সম্প দি good 

thing, blessing, benefit, interest 
charity

 ,কি্মনমভূিক, লহততষী خيرٌي 
মিমকলহতকর charitable, benevolent, 

philanthrophic

 ভমি  কমজ, ভমি লজলনস خيرات ج خيرةٌ 

good deed, thing – خيرات (ج(  সম্প দি, 

অনফুগহ resources, blessings

সববোধিবোধয় ভমি, পছন, প্রধমন the ِخيٌر،ِخيىٌة

best, choice, prime

িবঙ্গগনী ফফুি gillyflower ِخيرٌي 

অলধক ভমি أختير ج خورى م ِخيرى ،اْخَير
better, superior 

 ,পছন, অলভিমষ, অস্বীকমর, মসরম ِخياًر
প্রধমন choice, option, refusal

  ,ঐলচক, মস্বচমমভূিক خيارٌي

অনফুমলতমভূিক optional, facultative, 

voluntary

)إختِيارات(ج পছন,  লনব্মিন إختِياٌر , ief 

অগমলধকমর, choice, election, 

selection, preference- إختِياًرا লনজ 

ইচময়, স্বতপ্রব(ত্ত, মস্বচময় 
ssponteneously 

 ,মস্বচমমভূিক إختِيارٌي 

অনফুমলতমভূিক,লনব্মলিত facultative, 

voluntary, elective

পছনকরমর স্বমধীনতম প্রমপ, মস্বচময় مصخيٌَر
লনব্মিনমলধকমরী having the choice, 

freedom to choose

 ,মস্বচমপছনকমরী مصختار
মস্বচমলনব্মিনমলধকমর, মস্বচমবোধসবক 

having the choice (في) ,volunteering

)মস্বচময়, পছনক (adv) مصختاًرا ত, 

মস্বচমক( ত, পছন,লপ্রয়,পছনক( ত

 ,লনব্মিন, লনব্মলিত মিখম مصتارات
selection, selected writting- مصخاتيرص(ج(  

গমম স ্দিমর, গমম প্রধমন village chief
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خزر )দ خيزران

خاسخيسان،خيس) [خيس][ض]   ) ভমঙ্গম, 
লছন করম, বমলতি করম  to break ( ب

 (هى

 িট,ছমিম,ক্মনভমস خيٌش
sackcloth,canvas

 ,িবোধটর টফুকরম ،خيضات ج حيشٌة ِخَيش
ছমিম, খবোধডর  মতমষক, তমবফু  piece of 

sackcloth ,sraw mattress, tent

خشم )দ  خيشوم

خاطخْيط)[ض] [خيت]  মসিমই করম, to sew

 (هى)

 (هى) II মসিমই করম, to sew خّيط

يوٌط ج خْيٌط   সফুতম, পমকমন حيطان،أخياٌط،خص

সফুতম,  দিলড, তন্তু thread, twine , cord 

fibre

 ,সফুতমর মত, আঁশআিম threadlike خْيطٌي

fibrous

সভূঁি needle خياٌط 

 সভূলিকম,্ মসিমইকরর ,বোধপমশমক خياطٌة 

ততরীকরর sewing, 

needlework,dressmaking

সভূঁি needle مصخَيٌط 

দিলজ্ tailor  خائٌِط 

خالخيل)[ف]   ) কলনম করম, লিন্তম করম, 
লবশ্বমস করম, অনফুমমন করম to imagine, 

think, believe

 II লবশ্বমস করমন,(পবোধরমক্ষভমব) خيَل

উপবোধ দিশ ম দিওয়মন,ধমরন করমন to make 

believe (ان الى) ,suggest (الى ه هى) 

 IV লদধমগস হওয়ম, সবোধনহপভূর ্হওয়ম أخال
to be dubious, doutful

 ,V কলনম করম, কলন বস্তু হওয়ম تخَيل
লনবোধজর মবোধন আনম to imagine, become 

the object of imagination, to present 
itself to one' s mind

 VI অনফুমমন করম, লনবোধজর গুরুত خايل

বফুঝম , আত্মম্ভরী করম to pretend ( ب ل ه

 (هى

 VIII লনবোধজর গুরুত বফুঝম, আত্মম্ভরী إختال
করম to feel slf importance, to behave 

a pompous

 লববোধ দিহী আত্মম, কলনম, ভভূত أخئلٌة ج حياٌل 
disembodied spirit, fantasy, phantom

 ভভূত, আত্মম, কলনম خيالت ج خيالٌة 
phantom, ghost , fantasy
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)কলনমময়, কললত, অপ্রমক خيالٌي  ত, 

ধমরনম গত, আজগুলব imaginary, 

unreal, utopian

 ,অলধক আত্মমলভমমনী, অহরশংকমরী أْخَيل
more conceited, prouder

 ,সবফুজ কমঠবোধঠমকডম أخايِلص،خيٌل ج أخيٌل 
green woodpecker 

 ,অহলমকম,  দিমলম্ভক,  দিমলম্ভকতম خيلولة 
অহরশংকমর conceit, conceiteness, 

arrogance

 ,অহলমকম,  দিমলম্ভকতম مِخايٌل چ مخيلٌة 
conceit,arrogance - )مخايِا(ج  ইলঙ্গত,  

লি্নি, উপসগ্, গুরমবিী,  দিশ্ন, মমনলসক 

লিত indicàtion, sign, symptom, 

characteristic,  vision

নমট্মলভনয়, play acting تِخيٌل

কলনম, লবভ্রম, িম تخُيلت ج تخُيٌل rকমর 

ধমরনম imagination, phantasy, 

fantastic notion

 কলনমপ্রসভূত, উ্ভিট, কললত تخيُلٌي 
fantastic, fanciful, imaginary

গব্, অহরশংকমর, pride, arrogance ٱختياٌل

 ্,সবোধনহপভূর,্ অলনলশত, দনপভূন مصخِيلٌة 

লবভ্রমলন্তকর dubious uncertain, 

confusing

 ,দিমলম্ভক, অহরশংকমরী, conceited  مصختاٌل

arrogant

خيَلخيل]   ] II দ্রুত গলতবোধত যমওয়ম 
(বোধোমডময়), to gallop

يوٌل ج خْيٌل অশ্বশলক্ত horsepower خص

অশ্বমবোধরমহী, rifer  خخّيالون،خّيالة ج خّياٌل

 ,অশ্বমবোধরমহী বমলহনী, বমলহনীর মোমডম خّيالٌة
তসন্,

 অশ্বমবোধরমহী বমলহনী, cavalry سرية خيالٌة

squadron

خول )দ خال

 ,II তমঁবফু গমঁডম, খফুঁট গমডম [ خيَم [خيم]
অবসমন করম, আলধপত্ করম to settle 

down, stay, reign (في ب )

 ,তমঁবফু, লতপি ِخيٌم،ِخياٌم،ِخْيمات ج خْئمٌة

লনকুনজ, বন tenttwrpaulin arbor

তমঁবফু ততরীকমরী, tentmaker خّيام

 ,ক্মম্প, লশলবর camp مصخّيمات ج مصخّيٌم

encampment
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)প্রমক خيٌم লত অবসমন, প্রক( লত, মমজমজ, 

িলরত  natural disposition, nature, 

character

 )বন্ংক্রিম দ خام

ফমঁস noose خّيات ج خّيٌة

' د '

বর্মমিময় অষ্টম বর ্َداٌل

কবোধয়কট ববোধর্র ব দিিম লহসমবোধব (د) 

ব্বহৃকত হয় মযমন(

 এর পলরববোধত ت ِاْزتاد  -©

)(أزداد

 এর পলরববোধত  ذ   )اْذدكر(اَدكر -©

 এর পলরববোধত  د )اْددَرأَ ( اَدرأَ -©

 ِاجتمعوا  -©এর পবোধর ও পলরববোধত ج

)(ِاجدمعوا  

 মকন সময় affix (pronominal)

এর পলরববোধত ت -এর পবোধর د  ©

)جلْدتص (جلُد  

 جصْزتص (جصْزدص -এর পবোধর ز

 َمَرَطى  (مَردى) -©এর পলরববোধত ط

وب،دأَب،دْأب)[ف]  دأبدؤص ) অলবরত 

িমলগয়ম থমকম, সরশংরলক্ষত করম, অ্মন্ত 

persist preserve, tireless (في على  هى)

অভ্মস habit أدؤٌب ج دأب

 ,লব দি্মমনতম, অলস্বত دؤوب،دأٌَب،دْأٌب

অধ্মবসময়, অ্মন্ততম, persistance, 

perseverance, tirelessness

دائٌِب ج دئِب  আসক্ত, অনফুগত, একলনষ, 

্মলন্তহীন, অ্মন্ত, addicted, devoted, 

tireless (على) 

,মলন্তহীন, অ্মন্ত, লনরিস untiring্ دءوٌب

tireless,

 অলধক অধ্মবসময়ী, অলধক أدأب

উবোধ দি্মগী, অলধক একলনষ more 

aassiduous more persistent
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 ,মসলবকম, পলরিয্মকমলরনী, লশলক্ষকম دادةٌ
গ(হলশলক্ষকম governess, nurse

DËZß মিমহমর ছ্মঁকম bra داغات ج داٌغ

) name of the letter(د)অক্ষবোধরর নমম داٌل

( د

ডমলিয়ম ফফুি গমছ, dahlia داليا

دمخانٌة )দ دأمخانٌة

জলর, লফতম, মিস lace داْنتِّل

 প্রমিীন মভূদম লববোধশষ ancient دوانقص ج دانٌِق

coin

ধমতী, wet nurse, midwife دايات ج دايٌة

دبَدبيب،دّب)[ض]  ) হমমমগুলর ম দিওয়ম, 
বফুবোধক ভর ল দিবোধয় িিম, অগসর হওয়ম, 
প্রবোধবশ করম, িফুলর করম, ছডমইয়ম ম দিওয়ম 
to crawl, creep, advance, steal 
spread

 II শভূঁিমি করম, ধমর ম দিওয়ম, লিকন دبَب

করম to sharpen, to point, to taper (

 (هى

ٌب ম দি, লবয়মর bear ِدببٌة،أدباٌب ج دص

 বমলির মছমট পমহমড, লডলব, টিম ِدّبٌة
sand hill, mound

 ,হমমমগুলড, বফুবোধকভড ল দিবোধয় হমঁটম دبيّب
অনফুপ্রবোধবশ, creeping, crawling, 

infiltration

 ট্মরশংক, অসসলজত গমডী دابابات ج دابٌة
tànk, armored car

 ,পশু, অবোধরমহ‡রর জন্তু دواٌب ج داَبٌة

animal, riding animal

ويَبٌة ক্ষফু دص দ পশু, মপমকম, পতঙ্গ tinny 

animal, insect

دَبٌب  ,ছফুঁিমবোধিম, ংক্রিমশ( সরু pointed مص

tapered

সলজত করম to decorate ( دبجدبج)[ن]

II সলজতকরম to adornدبّج

 বফুট দিমর লসল কমপড silk دبابيجص ج ديباٌج  

brocade- ديباجٌة জলর, মফুখবন, 

সমফুখভমগ, সফুনমম, সমমন preamble, 

face, renown

 সজম, অিঙরর, গঠন, মিখম, লিখন تْدبيٌج
adornment, ornamentàtion, 
composition, writing

 ,কথমর ভভূষর, কথমর অিঙমর مصدّبجاٌت

সফুলবন্স কথম, embellishments of 

speech
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 ,প দি দিলিত করম, প্রলতধ্বলন করম دْبدَب
ধ্বরশংস করম, মমডমইয়ম যমওয়ম, পমলনর 

কি, মটমকম ম দিওয়ম, to tread, tap

 ,পমবোধয়র শশব প দিধ্বলন, কম্পন دْبدبٌة 

ঝমপটমবোধনমর শব sound of footsteps 

pitapat, flapping noise

دبر] ن)[ُدبُر ) অলতবমলহত হওয়ম

II প(ষপ্র ্দিশনকরম  to make plan دبّر

IV পশম দিপসরর করম أدبر

V ততরীহওয়ম to be prepared تدبّر

 V লবপলরত ল দিবোধক মফুখ মফরমন to be تدابر

enemy each other

دثر]ن)[دثُور ) মফুবোধছ যমওয়ম to be forgott

II মফুবোধছ মফিম to destroy دثّّر

ّّ V ধ্বরশংস করম to destroy تدثّر

VII লনবোধভ যমওয়ম to be wiped out اندثر

VIII লনবোধজবোধক আব(তকরম to wrap اّدثر

ثصٌر ج ِدثاٌر কমি, িম দির blanket,cover دص

অতীত,প্রমিীন past,ancient مْدثور 

دّج)دّج،دجيج ) ধীবোধরিিম to walk slowly

II সলজতকরম to arm دّجج

ٌج  গময়ক পক্ষী লববোধশষ thrush دص

جٌَة োন অনকমর, intense darkness  دص

মফুরলগ, পমলখ chickens, fowl دجاٌج 

মফুরলগ, হরশংসী دجاجٌة 

دِجردَجر)[س]  ) অপ্রস্তুত হওয়ম, হতমশ 

হওয়ম to be embarrassed, be at a loss

 অনকমর, আঁধমর َدْيجوٌر  دياِجير  ج 
darkness, dark

,মনমরম, অনকমরমচন gloomy ديجورٌي 

dark

دجلدْجل)[ن]  ) প্রতমররম করম, ঠকমবোধনম, 
প্রতমরক হওয়ম to deceive, cheat (على)

 ,II মিপন করম, মিপম, িকিবোধক করম دّجل
প্রতমররম করম, িমপমবোধনম to coat, smear, 

cheat, impose(على)

 ,প্রতমরনম, ভমন, কপট deceit دْجٌل 

swindle

 دجاجتٌة،دجالون ج  دجالٌة  م  دجاٌل 

প্রতমরক, cheat
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 ,fÐvwg, জফুয়মিফুলর, ভমন imposture ددجيٌل

humbug

دجن]ن)[دجن،ُدُجن ) অনকমরহওয়ম to be 

dusky

II মপমষম, to domesticate دّجن

III লমলষ্টকথময়ভভূিমন to flatter داجن

IV তমসমচন হওয়ম to be murky أْدجن

ْجنٌة  ,অনকমর, হতমশম, মনমরম ভমব دص

লবষম দি darkness, gloom

অনকমর, dark أْدجٌن

 গ(হপমলিত, মনমরম, অনকমর داِجٌن
domesticated, dark

গ(হপমলিত পলক্ষ poultry دواِجٌن 

دجادْجو)[ن]  ) লবষন হওয়ম, মনমরম 
হওয়ম, ঢমঁকম, আডমি করম to be dark, 

dusky, gloomy, cover, veil

 ,III fÐvwg করম, বনফুভমব ম দিখমবোধনম داجى
মতমষমম দি করম to play hypocrite, flatter

 fÐvwg, মতমষন, মতমষমম দি مصداجاةٌ
hypocrisy, flattery

আঁধমর, মনমরম dark, gloomy داٍج

মহবোধি দিভূবোধিিিম to waddle  تدحدح II(دحدح) 

 মবঁবোধট ও মমমটম, মবঁবোধট دحداٌح ،دحدٌح
dumpy,squat

 লবতমলরতকরম to drive دحر [ف](ُدُحور) 

away

 VIII তমলডবোধয় দিওয়ম to be driven اتّحر

away

إندحاٌر ة إندحارات جدحرج  প্রত্মখমন, 

লনব্মসন, rejection- إندحارات পরমজয়, 

ধ্বরশংস, defeat, ruin

)প্রত্মখমত, বলহষ مدحوٌر  ত, repelled, 

expelled

 (هى) গডমন, অগসর করমন to roll دحرَج

) II গডমন, অগসর করমন to roll تدحرج

 (هى

নখশভূি, লনষফু دواِحس ج داِحس র Whitlow, 

felon

دحشدحش)[ف]  ) প্রবোধবশ করমন, ঢফুকমন, to 

insert, thrust in 

 VII হসবোধক্ষপ করম, মমশমন to اندحش

interfere,to mix
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دحضدْحض)[ف]  ) অবোধযমগ্ হওয়ম, 
অকময্কর করম, LÐb করম , to be 

invalid,to disprove

 II LÐb করম, অকময্কর করম to دحَض

disprove, refute

 IV LÐb করম, অকময্কর করম to أدحض

disprove, refute

 ,খন্ডন, অপ্রমমন, refutation دْحٌض

disproof

وٌض حص  ,অবোধযমগ্তম,  দিফুব্িতম دص
অকময্করতম  invalidity, weakness,

 ,অবোধহতফুক, অকময্কর invalid ِمدحاٌض

unjustified

دحادحو)[ن]   ছলডবোধয় ম দিওয়ম, প্রসমলরত 

করম, খফুবোধি মফিম to spread, to flstten, 

unroll

 ডিন যন, ষ্টীম মরমিমর مداٍح  ج  ِمدًحى 
roller, steam roller

َدِخرةٌ، إّدِخر ذخر)দ مص

َخٌس ডিলফন dolphin دص

دخل] ن)[خولُدُد ) প্রবোধবশকরম to enter

II প্রবোধবশকরমবোধনম to make enter دّخل

III সরশংোটত হওয়ম,  দিখি করম, জয়ী داخل
হওয়ম to befall, seize,come over(ه) 

III প্রবোধবশকরম to come over داخل

IV প্রবোধবশকরমবোধনম  to make enter أدخل

V অন্ময় প্রবোধবশকরম to intervene تدّخل

VI অনফুপ্রবোধবশকরম  to interfereتداخل

আয়,রমজস্ব, আম দিমলন دخٌل
,হসবোধক্ষপ,সবোধনহ income, revenues, 

returns

 ,লবশ(ঙ্খিম,বোধগমিমমি, ভমরসমম্হীন دََخٌل

সলবরতম disturbance, derangement, 

disorder

)স্বকীয় প্রক  ِدْخلٌة লত, সমরমম,্ মন,বোধগমপন 

ইচম, intrinsic nature, 

essence,heart,soul secret intention

ْخلٌة  লববমবোধহর রমলত wedding night  دص

ّخلٌة   গময়ক পমলখ লববোধশষ a variety of دص

warbler

خلءص ج َدخيٌل  ,লভতবোধরর, অভ্ন্তরীর, মভূি دص

অন্ত(সমর inner, internal, core - خلءص  دص

বলহরমগত, লববোধ দিশী, নকি 
foreigner,false, stranger
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 লভতবোধরর সত্তম, অভ্ন্তরীর دخائِل ج دِخيلٌة

পপ্রক( লত মভূি, অন্ত(করর inner self, 

intrinsic nature, core heart

خوٌل   ,প্রবোধবশ, প্রবোধবশ পথ, প্রবোধবশদমর دص

অনফুমলত, স্বীক( লত, প্রবোধবশ করর, আংক্রিমন 
entry, entrance, admission, entering, 
beginning, invasion

خولَيٌة শুল,উপশুল city toll دص

 প্রবোধবশ, প্রবোধবশদমর, প্রবোধবশ مداِخلص ج مدَخٌل

পথ, প্রবোধবশ কক্ষ, ম দিউলড, entrance, 

hallway, foyer, lobby

 হসবোধক্ষপ, অরশংশগহন, আগহ مداخلة 
interference, intervention, 
participation, interest

)মনত إْدخال ত  দিমন, আনয়ন, মনওয়ম, 
সম্প(ক্ততম, অন্তভভূ্লক্ত, সলনবোধবশ leàding 

in, bringing in, involvement, inserrion

 ,প্রবোধবশ, প্রবোধবশমলধকমর, পথ تدُخٌل 

আংক্রিমন, হসবোধক্ষপ entry, entrance, 

interference,

ٌل   ,হসবোধক্ষপ, একলতত করম تداخص
আলিঙ্গরমবদ, আবোধরমপন, interference, 

intervention, interlock

 ,অলধকমরভফুক্ত, অন্তভফু্ক্ত সরশংংক্রিমন্ত داِخٌل 

পতনশীি belonging, pertaing, 

included (في) 

 লভতবোধর, মবোধধ্, অভ্ন্তবোধর (prep) داِخَل  
within, in , inside

 ,লভতর, লভতর হবোধত, inside (adv) داِخل 

from inside 

 ,লভতবোধরর, লভতর ল দিবোধক داِخلٌي 

অভ্ন্তরীর, ম দিশীয়,োবোধরময়ম, inner, 

inwàrd, internal, domestic, home

وٌل  ,অসফুস, অস্বমভমলবক مداخيلص ج مدخص

লবক( ত (মমনলসক),  দিফুব্ি িলরবোধতর, 

diseased, abnormal, disordered 

(mentally)- مداخيلص রমজস্ব, আয়, রলস দি 
revenue, receipts, returns

 মবমকম বমনমন, প্রতমররম ) دخمسة) دْخمس
করম, ধফুত্ হওয়ম to fool,to cheat, to be 

sly

 ্,প্রতমররম, মবমকম বমনমন,ধফুত دخمسٌة 
deception, foolin, cunning

دخن]ن)[دَخن ) ধভূমমলয়ত to be smoky

II ধফুমপমন করম to fumigate دّخن

IV ধফুয়মঁ ছমডম to emit smoke دجن
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V ধফুমমলয়ত হওয়ম to be smoked تدّخت

ْخٌن  বমজরম(গমছ লববোধশষ), millet دص

ধফুমম,বমষ্প smoke, vapor دْخٌن 

خاٌن أْدِخنٌة    ধফুমম, বমষ্প, তমমমক ج دص
smoke, vapor, tobacco

ْخنٌة   ,সফুগলন ধফুপ লববোধশষ, কমিবোধি রবোধঙ্গর دص
incense (c.aroma)

লসগমবোধরট cigarette دِخنٌة

লসগমবোধরট লববোধংক্রিতম tobacconist دخاِخنٌِي 

 লিমলন, িফুলঙ্গ, ধফুমম লনগ্ত مداِخنص ج مدخنٌة 

হওয়মর উঁিফু লিমলন chimny, 
smokestack, funnel

 ,উপধফুপন, ধফুমমলয়ত  করর نتدخيٌن

ধফুমপমন করর fumigation, smoking

 লিমলন, িফুলঙ্গ, ধফুমম লনগ্ত دواِخنص ج داِخنٌة 

হওয়মর উঁিফু লিমলন chimny, 

smokestack,funnel

ধফুমপময়ী, smoker  مصدِخٌن 

بان জমহমবোধজর িমিক pilot of ship دَيدص

 ,অভ্মস, অনফুশীিন, প্রথম habit ديدٌَن
practice

,III িমই ম দিওয়ম, প্রশ্রয় ম দিওয়ম [ دادى [ددي]
নষ্ট করম (সন্তমন) to pamper, spoil

دّردّر)[ن][ض]  ) প্রিফুর হওয়ম, পয্মপ 

প্রবমলহত হওয়ম  to be abundant, to 

flow copiously (هى)

(على.  ه هى)IV প্রিফুর পলরমমবোধর ম দিওয়ম أدّر

 X অবোধঢি হওয়ম to be abundant استدرش

(هى)

 ,দিফুধ, অজ্ন, প্রমলপ milk  دٌر 
achievement, accomplishment

ٌر  মফুক্তম  pearls دص

ّرةٌ َرات ج دص رٌر،دص  মফুক্তম, মতমতমপমলখ دص
pearl, parrot

ِرٌي  ঝকঝবোধক, D¾¡j, glittering, brilliant دص

সনব(ন্ত ,বমঁট, teat,udder ِدرٌر ج ِدّرةٌ

প্রিফুর ব(লষ্টপমত, উ ِمدراٌر  r সমলরত, ঢমিন
showering abundant rain, sprouting, 
pouring

প্রিফুর প্রবমলহত, উ داٌر  rপম দিনশীি, 

আকষ্নীয়, িমভজনক  flowing 
copiously, productive, profitable

 ডমইয়ফুবোধরটক(প্রসমব ব(লদকমরক مصِدٌر

ঔষধ),diuretic

درأدْرء)[ف]   ) প্রত্মখমন করম,প্রলতহত 

করম to reject,to avert (هى) 

IV প্রলতবোধযমলগতম করম, লববম দি করম to اّدرأ
contend (في)
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 ,প্রলতবোধরমধ, তমডমবোধনম, প্রলতহত করর دْرٌء 
repulsion, prevention, averting

دريئات ج َدريئٌة  িক্ষ্, লনশমনম target

মবডম, প্রমিীর, railing, parapet درأبزين

دربدربة، درب)[س]  ) প্রলশক্ষর মনওয়ম to 

be practiced (ب) 

II অভ্স করম to habituate دّرب في على

(ه هى

V অভ্স হওয়ম to be accustomedتدّرب

(فيعلى ه هى)

 সরু পথ, সরু পমহমরী  دروب ج درٌب

পথ, মিন narrow pass (mountain),

ربٌة   অভ্স করর, অভ্মস, খমপ دص

খমওয়মবোধনম habituation, habituate,habit

 প্রথম আ দিমিত court of first دريٌب  
instance

,অভ্স করর, অনফুশীিন, প্রলশক্ষন تْدريٌب 

habituation, training, practice

 প্রলশক্ষক,  দিমনকমরী مصدِربون ج مصدِرٌب 
(বন্পশু) instructor, tamer

 অলভজ, প্রলশলক্ষত, অভ্স مصدَرٌب 
trained, practiced, experienced

 ,eov , প্রমিীর, railing† دربزين ،درابزين

parapet

 হুডকম িমগমন, লখি িমগমন to دْربس

bolt(door)

বলফু درابيس ج  ِدرباٌس  ,  দিরজমর লখি 
bolt, doorbolt

ঢমক, মঢমি লববোধশষ drum دربصّكات ج دربصّكٌة 

 ,োো্র শব, লি্মলিল্ অশমলন্ত دربكة 

ডমমমবোধডমি, rattling noise, uuproar 

turmoil

وج)[ن]  رص درجدص ) আবোধস আবোধস অগসর হওয়ম
to go slowly (الى)

II আবোধস আবোধস িমিফু করম to advance دّرج

by steps (ه)

) III তমি লমবোধি িিমবোধনম to keep up دارج

(هى

(في ) IV অন্তভভূ্ক্ত করম to insert أدرج

 V ধীবোধর উনলত করম to progress تدّرج

by steps (الى في)

) VII প্রলবষ্ট হওয়ম to be inserted اندرج

(في
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 X আবোধস আবোধস মনওয়ম to rise استدرج

gradually (ه الى )

 ,প্রবোধবশ, প্রবোধবশন, প্রবোধবশ করর درٌج

প্রবোধবশদমর, লনবনীকরর, লনবণধন, 

মমমডমন কমগজ entry, entering, 

registering, registration

رٌج   রিয়মর, মটলবি্ (বোধটলববোধির) أدىاج  ج  دص
drawer, desk

 ,পথ, রমসম, লসঁলডর ধমপ أدراٌج ج َدرٌج

লসঁলড, route, way, steps, staircase

 ,পথ, রমসম, লসঁলডর ধমপ درجات ج َدرجٌة 

লসঁলড, মশ্ররী, মমতম, অগগলতর ধমপ, 

অবসম route, way, steps, staircase, 

grade, rate, phase, state

ّراٌج  লতলতর পমলখ লববোধশষ دراريجص  ج  دص
francolin

ٌج جٌة ، تْدرص  রঙ্গীন পক্ষী লববোধশষ تْدرص
pheasant

বমই সমইবোধকি, bicycle دّراجات ج دّراجٌة

 উপময়, পথ, শুরুর مداِرج ج مْدرٌج

জময়গম, উনলত, উডমর পথ(লবমমন)way, 

route, path starting point, growth, 
runway

 সমতকত, মশ্রনীলবভমগ, ংক্রিমলবন্মস تْدريج
graduation, classification, gradation

 ,ংক্রিমশ, োটমমন, প্রগলতশীি تْدريجٌي

gradual, prograssive -تدريجًيا ধীবোধর 

ধীবোধর, ংক্রিমমন্বিবোধয়, আবোধসআবোধস gradually by

steps

 ,সলনলবষ্ট, সলনবোধবশ, লনগমন إْدراٌج 

লনবনন, সরশংসম, প্রবোধবশ, insertion, 

incorporation, registration,

 ংক্রিবোধমমনলত, ংক্রিমলবন্মস, সমতক تدرٌُج 
progress, gradation, graduation

 বফুঝমবোধনমর সমমথ্্, বফুঝমবোধনমর إْستْدراج 

মকরশি persuasiveness, art of 

persuasion

 বত্মমন,িিলত, ব্মপক, জনলপ্রয় داِرج 
current, prevalent, widespread, 

popular مصدّرجات  ج مصدَرج   স vতক, 

লবন্স, ংক্রিমভফুক্ত, graded, graduated-

 ,মখমিম লসঁলডঁ, মপ্রক্ষমগ(হ, গ্মিমলর مصدّرجات

অবতরন, অবোধধমগলত open staircase, 

auditorium, stoop

প্রলবষ্ট, লনগলমত, লনবনীত, সরশংযফুক্ত مصدرٌج 
inserted, Incorporated, registered, 

included (في ب )
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درددَرد)[س]  )  দিমঁত হমরমন, মফমকিম হওয়ম
to become toothless أدرد  দিমঁতহীন 
toothless

رددٌي তিমলন, পলি, sediment دص

KzrwmZ ব(দম ugly old woman دْردبيٌس

 গজ্ন, প্রবি মসমত, অনথ্ক কথম دْردرةٌ
roar, rush, idle talk, chatter

 ব(ক্ষ লববোধশষ elm (ম দিবমরু ) دْرداٌر  

ْردوٌر োভূর্মবত ্eddy دص

অনথ্ক কথম idle talk دْردشٌة

درزدْرز)[ن]  ) মসিমই করম, to sew

 আঁিিম, পমড, মজমডমব دروٌز  ج درٌز 

মসিমই, মসিমই suture, seam, hem

درسدرس)[ن]  ) পমঠকরম to wipe out (

(هى

(ه هى) II লশক্ষম ম দিওয়ম to teach دّرس

(ه) III পমঠ করম to make stud دارس

(هى) VI পরীক্ষম করম to study تدارس

 VII মফুবোধছ যমওয়ম, বন হওয়ম, লনবোধভ اندرس

যমওয়ম to become wiped out, blotted 

out

 ,লি্নিবোধিমপ, মফুছমন دروس ج دْرٌس 

বনকরম, লনভমন effacement, 

obliteration, extinction- دروس অধ্য়ন,

পমঠ, অধ্ময়(বই), মশ্রনী, োনম study, 

lesson, chapter, class

মমডমই(শস্)threshing (grain) ِدراٌس

 অধ্য়ন, মিখমপডম ِدراسات ج  ِدراسٌة
studies 

 অধ্য়ন সম্পলক্ত, pertaining to ِدراسٌي

study

গুললববোধশষ clover دريٌس

ছমত student دّراسون ج دراٌس

মমডমই কি threshing mechine دّراسة

এক জমবোধতর কুকুর mastiff ِدَرَواٌس

মমদমসম, madrasa مداِرٌس ج مدرسٌة

লব দি্মিয় সরশংংক্রিমন্ত scholastic مْدرسٌي

 লশক্ষন, লনবোধ ্দিশ, লশক্ষম দিমন تْدريٌس  
teaching, instruction, tuition
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,লনলশল্নিত, বদ, পফুরমতন دواِرس ج داِرٌس

effected, obliterated, old

 লশক্ষক, প্রভমষক مصدِرسون ج مصدِرٌس  
teacher, lecturer

বম্ armor درع

(هى) II বম্ পরমবোধনম to armor دّرع 

V বম্ পলরধমন করম to put on arm تدّرع

(ه)

 VIII বম্ পলরধমন করম to put on اَدرع

arm (ه) 

 বম্লববোধশষ أْدراٌع،أدرٌع،دروٌع ج ِدرٌع

hauberk- أْدراٌع মসলমজ(মলহিম অন্তব্মস) 

chemise

যফুদবোধপমত cruiser دّراعات ج دّراعٌة

ّراعٌة راريٌع ج دص  মঢমিম মপমষমক loose دص

outer garments

সমঁবোধজময়মযফুক্ত armored داِرٌع 

 সমঁবোধজময়ম যফুদবোধপমত دواِرٌع ج داِرعٌة
armored cruiser

 সমঁবোধজময়মযফুক্ত, সমঁবোধঝময়ম জমহমজ مصدّرٌع
armored, amomadillo

 সমঁবোধজময়ম যফুদবোধপমত مصدّرعٌة  مصدّرعات ج
armored cruiser

,পমশ্ব্, ধমর, পমখম, সফুরক্ষম side flank دْرٌف

wing, protection

  কপমট ( দিরজম, জমনমিম) ِدَرٌف ج دْرفٌة
leaf(door)

ডিলফন dolphin دْرفيٌل

বম্(িমমডম) shield درقٌة

)বম্মক درقٌِي   লত shield shaped

)বর্ংক্রিম দ دراق

درَكدرك]  ] II িমিফু রমখম, বজমবোধয় রমখম, 
োনোন পডম(ব(লষ্ট মফমটম) to last, 

continue, to follow closely (rain drop)

 III মপরঁছম, ধরম, পমওয়ম, অলতংক্রিম دارك

করম to reach, catch, get, outrun ( ه

(هى

) IV পমওয়ম,ধরম to attain, reach أْدرك

   (هى

V প্রস্তুত হওয়ম to be prepared تدّرك

 VI মপরঁছম, এবোধক অপরবোধক পমকরমও تدارك

করম,অব্মহত রমখম, মমমকমবোধবিম করম to 

reach, to seize one another, to face (

 (هى
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 ,X ঠক করম, ভভূিশুদ করম استدرك
ঠকমত করম,to correct, rectify,to put 

in order

 ,অজ্ন, িমভ, অলতংক্রিম أدراك ج دَرٌك

ধরম,পফুলিশ attainment, achievement, 

accomplishment- أدراك তিম, bottom

পফুলিশ policeman دركٌي  

 লনম্নতম সর, lowest دركات ج  دركٌة

level – دركاتনমমমর ধমপ descending 

step

মযমগ্,সফি efficient successful دّراٌك

মমনলসক মযমগ্তম, মমধম, অনফুভফুলত مصداِرٌك
mental ccapacities intelligence, 
perception

 ,অব্মহত ভমবোধব, লবরলতহীন (adv) ِدراًكا

constantly, without interruption

মপরঁছমবোধনম, অজ্ন,িমভ, সতক্তম إدراٌك 
,সবোধিতনতম reaching, attainment, 

achievement, awareness

 ংক্রিমশ( ক্ষয়, আবোধস আবোধস মশষ تدرُك

হওয়ম, gradual decline

 ,িমিতম, িমি, সরশংবোধশমধন إستدراٌك

redness,correction,rectification

 ,যফুলক্তসরশংগত, যফুলক্তপভূর,্ বফুলদমমন مصدِرٌك

প্রমপবয়স, rational, reasonable, 

intelligent, pretty, mature (sexually)

 ,অনফুধমবন, মিতনম, ধমরনম مصدركات
প্রলতলষত ধমরনম realization, 

notion,established cocepts

ভমর উবোধত্তমিবোধনর যন derrick crane درٌك

دِرمَدَرم)[س]  )  দিমঁত পডম to fall out

 II যত মনওয়ম, নখ কমটম, to trim دّرم

nails (هى) 

درندَرن)[س]  ) ময়িম হওয়ম কমপড  to 

be dirty

IV ময়িম হওয়ম to be filthy أدرن

 V যক্ষম হওয়ম to suffer from تدّرن

tuberculosis

,ময়িম, আবজ্নম, যক্ষম dirt أدران ج درٌن 

filth, tuberculosis

 টউমমর, যক্ষম, বলদ্তমরশংশ درنات ج درنٌة
tumor, tubercle, outgrowth

যক্ষমলবষয়ক tubercular تدُرنٌِي

যক্ষমংক্রিমন্ত tuberculated مصتدِرٌن

মফুখপমত spokesman مداِره ج ِمْدَره
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মফুদম,ওজন dirhem دراِهٌم ج ِدرهٌم 

َريِهمات মফুদমরশংশ penny دص

 রক্ষম-প ্দিম, প্রমিীর ِدروات ج ِدروةٌ
protective screen, wall

এক জমবোধতর কুকুর mastiff ِدرواٌس

দিরবোধবশ dervishh  دراِويش ج درِويٌش

درىدراية)[ض]  ) অবগত থমকম to know 

 (ب هى)

III িমটফুকমলর করম to flatter دارى  (ه

IV জমনমন to inform أدرى (ه

VI মগমপন করম to  hide تدار (ه

 ,জমন,অবগলত, knowledge ِدرايٌة

cognizance

 ,অলধক জমনী, অলধক অবগত أدرى

অলধক জমনম more knowledgeable, 

better informed (ب ه هى)

 ,সবোধনহবম দিী, অলবশ্বমসী skeptic ل أدرٌي

infidel, faithless

সবোধনহবম দি, নমলসক্বম দি ل أدرَيٌة

 লশষ্টতম, সমমমলজকতম, ভদতম مصداراةٌ
sociability, affability

 অবগত, জমত, সবোধিতন, জমনম داٍر
knowing, aware, cognizant (ب هى) 

 ,মমস্তুি    ِمدرةٌ ، ِمْدًرى ، ِمْدراةٌ َمَداٍر ج

মিমহমর লিরুলন, ষমঁবোধডর লশরশং, mast of 

boat, iron fork, bull horn

ডজন dozen دَّزينٌة

دسَدّس)[ن] ) প্রবোধবশ করমবোধনম to put (في ه )

(هى) II প্রবোধবশ করমবোধনম to insert دّسس

) VII িফুলপসমবোধর প্রবোধবশ করম to slip اندّس

 (بين في

,িংক্রিমন্ত, ষডযন, intrigue دسائِسص ج دسيسٌة

plot, conspiracy

 িংক্রিমন্তকমরী دساسون ج دساٌس
ষডযনকমরী, intrigant, plotter, 

conspirator

دصسوت ج دْسٌت   সমমনজনক সমন, 

কময্মিবোধয়র সমন, place of honour, seat

of office

 ,মকটলি, বয়িমর kettle دسوٌت ج دْسٌت

boiler

মমমডক, packet دْستٌة
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ْستوٌر  সরশংলবধমন, সমরশংলবধমলনক دساتيرص ج دص

আইন, লবধমন, প্রলবধমন regulations, by-

laws, constitutional law, constitution

অনফুমলত permission دستور

ْستورٌي সমরশংলবধমলনক constitutional دص

ستورَيٌة  সমরশংলবধমলনকতম دص
constitutionality

درسدْرس)[ن]  ) মঠিম, ধম্কেম ম দিওয়ম to 

push, solve (هى)

িমিকপমখম propeller داِسٌر

গমম village دساِكٌر ج دسكرةٌ

 িলব্যফুক্ততম, সফুিতম, িলব,্ ততিজ دسٌم

প দিমথ্ fatness, fat, grease

 ,িলব্, মম দি, সফুি, লপলচি, প্রিফুর دِسٌم

মমরশংসি fat, fatty, greasy

ْسٌم ج دسماءص م أدسٌم   ,মবশী িলব্, সফুি دص

লপলচি, প্রিফুর, মমরশংসি fat, fatty, greasy

 ,মম দিপ্রবনতম, ততিমক্ততম دسامٌة
fattiness,greaseness

سومٌة সফুিতম, ঐশয,্ fatness, richness دص

লছলপ, লনবমরক plug, stopper ِدساٌم

دسَىدسو] ] II িমিফু করম, আনম to 

introduce, bring in (هى)

 V িফুলকবোধয় থমকম, মঢবোধক থমকম, ঢফুকম تدسَى
to bo hidden, concealed, penetrate (

 (الى

জমউ(যবোধবর) porridge دشيشٌة ،دشيٌش

আবজ্নম, junk,rabbish دْشٌت

دّشَن دشن] ] II ম দিওয়ম, উবোধদমধন করম to 

hand over (هى) 

উ تدشيٌن  r সগ্, উবোধদমধন, dedication, 

inaugurqtion

V মঢঁকুর মতমিম, উলদরর করম تدَشى [دشو]
to belch, eruct

ودع )দ دعٌة

 ধমক ম দিওয়ম, প্রত্মখ্মন করম دَع
(ো(রমভবোধর)to rebuff, turn down

دعبدعابة)[ف]  ) মকরতফুক করম, মজম করম
to joke, make fun (ه) 

 III মখিম করম, ঠমটম করম, মজম داعب
করম to play joke, make fun (ه هى) 

 VI এক সমবোধথ মজম করম, মকরতফুক تداعب

করম to have fun togather
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 ,রলসকতমপভূন,্ মজমর دِعٌب

প্রফফু্,হমলসখফুলশ, joking, playful, jolly

 ,প্রফফু্, ঠমটম, রলসকতম دعابات ج دعابٌة 
মজম joking,fun,

 প্রফফুল্ত, হমলসখফুলশ, আনবোধনমচি دعاٌب
jolly, jocose, gay

 ,মখিম, মজম, মকরতফুক مصداعبات ج مصداعبٌة 

প্ররয় play, fun, dalliance

,মকরতফুকপভূর,্ তমমমশমপভূর্ , হমলসখফুলশ داِعٌب

আনবোধনমচি, হমস্কর joking, playful, 

jolly, funny

 ,মকরতফুককমরী, তমমমশমকমরী مصداِعٌب
jokker, jester, funster

মববোধঙের লডম frog's egg دِعبٌِل

 অপটফু, খমরমপ, মগমিমকমর مصدْعبٌل 
indisposed, round

ْعٌج ج دْعجاءص م ادعٌج কমবোধিম মিমবোধখর, কমি دص
বড মিমবোধখর black eyed, black and 

large eye

دِعَردعر)[س] ) নীলতহীন হওয়ম, অস r 

হওয়ম to be immoral

 অতনলতকতম, অবোধশমভনীয়তম دْعٌر 
immorality, indecency

 ,অসতী, অসচ্চলরত, িফুচ্চম, অসমধফু دِعٌر
অসভ্ unchaste, immoral, indicent

 অতনলতকতম,  দিফুশলরততম دعارةٌ
অবোধশমভনীয়তম immorality, indecency, 

licentiousness

عاٌر ج   ,অসতী, অসচ্চলরত, িফুচ্চম داِعٌر دص
অসমধফু, অসভ্ unchaste, immoral, 

indicent

دعسدعس)[ف]  ) প দি দিলিত করম to tread 

underfoot (هى

 VII প দি দিলিত করম to tread اندعس

underfoot (هى

دعكدعك)[ف]   ) োষম,পলরষমর করম, লপষম
،ভমজ করম to rub, scrab, crash (هى)

دعمدعم)[ف]  ) সমথ্ন করম to support

(هى) II সহময়তম করম to support دّعم

 VIII খফুটবোধত ভর করম to be اّدعم

supported  (على

সহবোধযমগীতম support ِدعٌم ج ِدمعٌة

 ,সহবোধযমগীতম, মঠস دعائِمص ،ِدعامات ج ِدعامٌة

অবসমন, মঠকমবোধনম, সম্ভ support, stay, 

buttress,pillar
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 সমথ্ন, শলক্তশমিীকরর, সরশংহত نْدِعٌم

করর, একতীকরর support, 

strengthening, consolidation

আহবমন করম (  دعا]دعاء) [دعى،دعو

(ه) III অলভবোধযমগ করম to challenge داعى

 VI পরষ্পর প্রলতবোধযমগীতম করম to ادعى

challenge each

ان ) VIII অলভবোধযমগ করম to claim اّدعى

(هى

 (ه الى) X মডবোধক পমঠমন, to call استدعى

 ,ডমক, আবোধব দিন, িমলহ দিম অনফুবোধরমধ دْعَوةٌ  

তিব, সমআবত্ন call, appeal, 

request, demand, convocation

 ,দিমলব, অলভবোধযমগ  ج دعوى دعاو،داوى

মমমিম, আইনী প্রলংক্রিয়ম pretension, 

claim, awsuit, case

 ,পমিক পফুত, জমরজ সন্তমনأْدعياءص ج دِعٌي  

লমথ্ম  দিমলব দিমর, প্রতমরক adopted son, 

bastard, pretender, imposter

عاٌء  ,আহমন, আ্মহবোধক  ডমকম أدعيٌة ج.  دص
লমনলত, প্রমথ্নম, অনফুবোধরমধ càll, 

supplication, prayer, invocation of 
Allah, request

 ,অলধক পলরবমহী, অলধক আবোধব দিনী أدعى
more conductive, more provoking

প্রিমররম publicity دعاوات ج دعاوةٌ

) প্রিমররমমভূিক propagandistic دعاوٌي

 (الى

 ,কমরন, উদ্দীপনম, উদ্দীপক লবষয় مْدعاةٌ

উপিক্ষ determining factor, cause, 

incentive, occasion

 অত্মসন পতন, পরস্পর ডমকম تداٍع
imminant breakdown, mutual 
summoning

দিমলব, আনফুমমন, অযমলিত  ج إِدعاٌء إِدعائات
অনফুমমন, অলভবোধযমগ claim, 

presumption, accusation-  الدعاء  ص

মমমিম পলরিমিনম prosecution

 ডমক, লফরলত ডমক,  দিমপলরক استدعاٌء

তিব summons calling back,

عاةٌ ج داٍع  ,আহমনকমরী, প্রিমরকমরী دص
inviter, propagandist-ل داعى এর 

প্রবোধয়মজন মনই it is not necessary (ل) 

 আহমনকমরী, প্রিমরকমরী دواٍع  ج داِعيٌة
,one who calls, propagandist – دواٍع 

উপিক্ষ, উবোধদ্দশ্, কমরি motive, cause, 

occasion
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)আমলনত, অলতলথ, আহমনক مْدعٌو ত 
invited, called, guest

এবোধক অপরবোধক আহমনকমরী, অন্বোধক مصتّداٍع
লিন্তময় মনত( ত  দিমনকমরী, ভঙ্গফুর, নডববোধড, 

জীন্ evoking one another, one 

leàding to others thoughts, frail

 ,বম দিী, অলভবোধযমগকমরী, অলভশরশংসক مصّدٍع

অহরশংকমরী মবময়ম দিব, alleged, claimer, 

plaintiff, prosecutor

)দিমবীক  مّدعيات ج مصدعًى ত claimed-

দিমবী, ন্ময্ দিমবী, claims  مّدعيات

 আবোধব দিনকমরী,  দিরখমসকমরী مصستْدٍع
aplicant, petitioner

 সফুডসফুলড ম দিওয়ম ،লপষম, িমবম, িব্ন دْغدَغ

করম to tickle ,chew(ه) 

دغردغرى،دغر)[ف]   ) আংক্রিমন করম, 
উপর পডম attack, fall uopon (ه) 

আংক্রিমন, হমমিম attack, assult دْغٌر 

আংক্রিমন, হমমিম attack, assult دغرى

غرٌي  সডমসলড, মসমজম, মসমজম সমমবোধন دص
steaight ahead

دغشدغش)[ف] ) অনকমবোধর প্রবোধবশ করম 

VIII অনকমর হওয়ম to be dark ادغش

 ,অনকমর, মগমধভূলি darkness ٌدَغش

twilight

 অনকমর, মগমধভূলি دغيشٌة
darkness,twilight

دِغصدغصص)[س]   ) লববোধষমররন্মফুখ হওয়ম, 
পলরপভূর ্হওয়ম to be on the point of 

bursting 

 ,উব্র ভভূলম(গমবোধছর) ِدغاٌل،أدغال ج دغٌل

জঙ্গি land for luxuriant growth, bush

 ,ঝমড, অপ্রবোধবশ্ dense jungle دِغٌل 

impenetrable

 ঝমড, অপ্রবোধবশ্, অলবশ্বস dense مصْدِغٌل 

jungle, impenetrable, false

ادغمدغم] ] VI প্রবোধবশ করমন to enter ( هى

 (في

VIII প্রবোধবশ করমন to enter اّدغم  (هى في

دفَدفيف)[ض]  ) পমখম ঝমপটমন(পমখী) to 

flap wings

  II তমডমতমলড করম, মববোধগম যমওয়ম دّفف
to hurry,rush

পমশ্ব,্পমশ্ব্বোধ দিশ ,side, lateral surface دٌف
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 ,বম দি্যন লববোধশষ دفوٌف ج دٌف

tambourine

 অরশংশ, পমশ, প্ম( দিরজম) side, leaf دَفٌة 

of door/window

মঢমিম পশমী ছদ্মবোধবশ woolen cloak دفَيٌة 

فوء)[س] دفَئدفأ،دص ) গরম হওয়ম to be 

warm

 গরম হওয়ম to be( دفصَؤدَفاءة،دفأ)[ك]

warm.

II গরম করম to warm دّفأ (هى

IV গরম করম to warm أدفأ (هى

V গরম করম to warm تدّفأ (ه

VIII গরম করম to warm اّدفأ (ه

 ,গরম, উষ, উষতম, warmth دفٌء

warmness, heat

উষ, warm دقيٌء،دفٌئ

উষ, warm دفأى م دفآن

গরম করর heating ِدفاٌء

 মসমভ, stove دفايات ج دفايٌة

ٌ মসমভ, stove ِمدافئص ج ِمدفأةٌ ،ِمدفأ

ٌّ  গরম করর, উত্তমপন, তমপتْدفِئة 

উ rপম দিন heating, generation of heat

 ,মনমটবই, জমন্মি, লনননবই دفاتِرص ج دفتٌر

তমলিকম notebook, journal, ledger

دفردْفر)[ن]  ) মঠিম, ধম্কেম ম দিওয়ম, মফরত 

পমঠমন to push, push back

دفِردَفر)[س]   ) কটফুগন ছডমবোধনম to stink

দিফুগ্ন, পভূলত stench  دَفٌر 

 ,দিফুগ্নযফুক্ত, পভূলতগনময় stinking  دفٌِر 

fetid

 ,মগমপন করম, ধম্কেম ম দিওয়ম to hide دفَس

push (هى ه عن )

دفغدفع)[ف]  ) তমলডবোধয় ম দিওয়ম to push (

 (عن ه هى

 (ه هى ) III রক্ষম করম to resist دافع

 V মববোধগ লনগ্ত হওয়ম to dash تدّفع

forward (هى) 

 VI এবোধক অপরবোধক মঠিম to push one ادفع

another

الى )VII ধমলবত হওয়ম to rush off اندفع

 (هى ه
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 (ب هى ) X মিষ্টম করম to try استدفع

 ,মঠিম, ধম্কেম, তমডমন pushing back دْفٌع

driving away

 ,ধম্কেম, মঠিম, িমলিকম শলক্ত دفعات ج دفعٌة

প্রভমব লনগ্মন, push, thrust ,impact, 

drive- دفعات লনগ্মন issues (stock 

market)

فعٌة فصعات ج دص  ,ময মকমন সময় মবর হওয়ম دص
মববোধগ আসম, লফনলক, ছফুটয়ম যমওয়ম 
issues at one time, burst, gush

 ধম্কেম দিমন, বমধ্ করর, অলভোমত دّفاٌع

করর, লপসটন propelling, impelling, 

piston

বনফুক, কমমমন gun, cannon ِمدفٌع

 ,বনফুক, কমমমন সমনীয় ِمدفٌي  

বনফুকধমরী, কমমমনধমরী artilleryman, 

gunner

মগমিনমজবমলহনী atrillery مدفِعَيٌة

 ,সফুরক্ষম, আত্মরক্ষম protection ِدفاٌع

defense (عن ه هى )

 আত্মরক্ষমমভূিক, সফুরক্ষমমভূিক ِدفاعٌي
defensive, protective-

( عن هى) আত্মরক্ষম defense مداِغعٌة

 ,মববোধগ ধমবন, ঝমঁপ إنِدفاعات ج إنِدفاٌع

we‡ùviK, তমডমহুডম rushing, pplunging

rushness, ourbreak

স্বতসফু إندفاًعا ত্ভমবোধব sponteneously

 আকলষ্ক প্রম দিফুভ্মব, ছলডবোধয়পডম ٱندفاعٌة
sudden outbreak

 ,লবতমডক, বলহষমরক, উ দি্মী داَفٌع  
িমিনক্ষম repellent, excellent, 

propulsive, propelling.

 পমলরশ্রলমক, টমকমপ্র দিমন مْدفوعاٌت
payments

রক্ষমকমরী defender َمدافٌِع

دفقدفق)[ض،ن]  , ) সবোধজমবোধর লনগ্ত হওয়ম 
to pour out (ب هى)

 V মববোধগ লনগ্ত হওয়ম to pour forth تدّفق

 (الى في)

 VII মববোধগ লনগ্ত হওয়ম to pour اندفق

forth  (الى ف

ঢমিম, উ دْفٌق r মক্ষপ pouring out, 

effusion

ْفقٌة فصقات ج دص  প্রিব, মতমড (পমলনর) gust دص

of water
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 ,ফমটয়ম লনগ্মন, মববোধগ লনক্রিমন্ত دّفاٌق

bursting forth, rushing out

 ,লনগ্মন, প্রবহন, মববোধগ অগসর تدُفٌق

প্রম দিফু্ভমব outpour, outflow, efflux, rush 

outbreak

 ফমটয়ম লনগ্মন, মববোধগ دوافِقص ج دافٌِق

লনক্রিমন্ত, bursting forth, rushing out

 ,আবোধবগপভূর,্ প্রিফুর, লনগ্মশীি مصتدِفٌق

impulsive, exuberant, effusive

دفندْفن)[ض]   ) সমমলহত করম, কবর 

ম দিওয়ম, িফুলকবোধয় রমখম to bury, to 

inhume, to hide (هى) 

 ,সমমলহত করর, মগমর burial دفٌن

inhumation

فناءص ج دفيٌن  ,সমমলহত, িফুকমলয়ত hurried دص

hidden

دفائٌِن ج دفينٌة  িফুকমবোধনম ধন hidden 

treasure

কবরসমন, সমমলধবোধক্ষত مدافٌِن ج مدَفنٌة،مدَفٌن
buriàl ground

 دفئ )দ دفايٌة

دَقِدّقة)[ض]   ) পমতিম হওয়ম, ভঙ্গফুর, মছমট
হওয়ম, লমলহ হওয়ম, সভূক্ষ হওয়ম  to be 

thin, fine, delicate, too fine

دَقدّق)[ن]   ) লপষম, গুডম করম, িভূর্ করম, 
ভমঙ্গম, আোমত করম to crush, grind, 

pound, hammer, knock

 II লমলহ গুডম করম, পমউডমর করম to دّقق

triturate, to reduce to powder

 III যথমযত করম, to deal داّق

scrupulously (ه) 

 IV সভূক্ষ করম, পমতিম করম to make أدَق

fine, thin (هى) 

 VII গুডম হওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be اندَق

crushed, broken

 X পমতিম হওয়ম, সভূক্ষ হওয়ম to be استدَق

thin, fine 

 লপষর, িভূন্করন, মথঁতমন, মমর دٌق
crushing, bruising, grinding, beating

পমতিম, মছমট, সভূক, ক্ষফু ِدٌق দ small, thin, 

tinny fine

 ,প্রহমর, আোমত, মমর, হমতফুলর دّقات ج دّقٌة

থমপড bang, knock, stroke, hammer, 

thumping

 ,পমতিম, সভূক্ষ, মছমট thinness ِدّقٌة

fineness, smallness

ّقة قٌق ج دص  সভূক্ষ ধভূলিকনম, পমউডমর fine دص

dust, powder
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قاٌق  িভূর্, লবিভূর,্ ভমঙ্গম গুডম, পমউডমর دص
crushed, powder, broken

 ,সভূক্ষ, পমতিম, ভঙ্গফুর اِدّق،ادقًة،ِدقاٌق ج دقيٌق

মছমট thin, fine, small, fragile

 ,কনম, সভূক্ষতম, লনগুঢ়তম ج دقيقٌة  صدقائِق
ক্ষফু দ particle, nicety, intricacy, minute

 মপষরকমরী, িভূর্কমরী, আটমর دّقاٌق

ব্বসময়ী, যবোধনর িমিক crusher, 

grinder, flout merchant

 আোমতকমরী, খটখট শব কমরী دّقاقٌة
knocker, rapper (door)

 অলধক সভূক্ষ, অলধক মছমট, অলধক أدّق

পমতিম more delicate,smaller,thin

 , মগুর,হমমমনল দিসম ِمدّق
মনমডম,গমনপথ,পমবোধয়িিম পথ beetle, 

pounder, tràil, footpath

 ,মগুর, হমমমনল দিসম, মনমডম, beetle ِمدق.ةٌ

pounder,

 ,সঠকতম, স্পষ্টতম, লনভভূ্িতম تدقيٌق
accuracy, precision, exactneds

دِقٌق  সঠক, স্পষ্ট, লনষমবমন, কবোধঠমর مص

পলরশ্রমী exact, accuràte, painstaking, 

meticulous

যথমযত, সঠক precise, exact مصدق.ٌق

 ম(ন্ময় পমত, ক দিমমমটরدواقِرص ج داقِرةٌ  

পমত, ছমতবোধ দির ব(লত্ত clay vessel, stipend

 ,িভূর্ পমথর, নফুলড crushed rock دقشوٌم

gravel

 ,প দিবোধিহন করম, ধমমম ধরম دقِع [س](دقع)
িমটফুকমলরতম করম,  দিফুস হওয়ম,  দিলরদ হওয়ম
to grovel, to cringe, to be miserable.

 IV  দিফু ্দিশমগস করম to make أدقع

miseràble (ه)

গর দিমলরদ mass poverty إدقاٌع

দিফুস,হতভমগ্, miserable, wretched  مصْدقٌِع

 মমস্তুি(জমহমজ), জমবোধতর মখজফুর دقل

লববোধশষ  mast (ship), quality dates

دّكدًك،دّكة)[ن] ) সমমন করম to make flat(

 (هى

II লমশ্রত করম to mix دّكك  (هى

VII মভবোধঙ্গ পডম to be leveled اندّك

 ধ্বরশংসকরর, লবনমশ, মমটবোধত دكوٌك ج دّكٌ 

সমমন করর, লবধ্বস destruction 

demolition, devastation
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 িভূর্ পমথর, নফুলড crushed دّكات ج دّكٌة 

stone, ballast

 আসন(লবিমর), পমজমমমর ِدكٌك ج ِدّكٌة 

লফতম(تِّكة) bench, trousers band

ّكاٌن   ,আসন, ম দিমকমন bench دكاكينص ج دص

store, shop

ّكاْنجٌي   ,ম দিমকমনী, গু দিমমরক্ষক دص

shopkeeper, storekeeper

ভমঙ্গমর যনলববোধশষ ramrod ِمدٌك 

 II কমডবন প্র দিমন করম دّكك[دك]
(পমজমমম) to provide waist band

 ,মকমমডবন, লফতম, waist band ِدّكٌة

lace

كتوٌر ডমক্তমর doctor دكاتِرةٌ ج دص

كتوراةٌ  ডমক্তমবোধরর লডগী, উপমধী title of دص

doctor

ْكٌن ج دْكناءص م أْدكٌن  কমিবোধি, কমি (ররশং) دص
blackish, dark

دك )দ دكان

دّلدللة)[ن]  ) বফুঝমন to show (ه هى على)

دلَدلل)[ض]   ) ঢঙেী হওয়ম, লছনমলিপভূর্ 
হওয়ম, মপ্রবোধমর ভমন করম, ফলষ্টনলষ্ট করম 
to be coquettish, flirt  (ها على ه) 

 (على ه) II যফুলক্ত ম দিওয়ম to prove دلّل

 (على ه) IV সমহস করম to make free أدّل

 V মপ্রবোধমর ভমন করম to be تدلّل

coquettish (على ه ) 

 X যফুলক্ত ম দিওয়ম to ask to be استدّل

shown (على) 

 ,সঠক, সমমনজনক আিরর دٌل

মছনমলিপনম, ফলষ্টনলষ্ট, মপ্রবোধমর ভমন, 

proper, dignified conduct, coquetry, 
flirtation

 কলফ ততরীর পমতলববোধশষ, pot دلٌل ج دلٌَة

for coffee making

 মছনমলিপনম, মছনমলি, প্রশ্রয় دلٌل
coquetry, coquettishness, pampering

 ,িক্ষন, লি্নি أِدّلء ،دلئِلص أِدلٌة ج دليٌل

উপসগ্, পথপ্র দিশ্ক, ভ্রমনকমরী 
indication, signs, symptom, guide

 ,লনিমমকমরী,  দিমিমি, প্রলতলনলধ دّلٌل

ব্বসময়ী auctioned, broker, agent, 

merchant
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)পথপ্র দিশ্ন, মনত ج َدللٌة َدللت ত  দিমন, 

িক্ষন, লি্নি guidance, leàding, sign, 

symptom

 ,লনিমম, গরলবলংক্রি,  দিমিমলি, auction ِدللٌة

public sale, brokery

্ অলধক ইলঙ্গতবমহী, অলধক সবোধঙতপভূর أدّل

more indicative, more suggestive- ادّل

মশ্রষ প্রমমন دليٍل على

 যফুলক্ত, প্র দিশ্ন, প্রমমন, লন দিশ্ন تدليٌل
reasoning, 

proving,evidence,argumentation(على)

 লছনমলিপরম, লছনমলি, প্রশ্রয়, নমশ تدلٌُل
coquetry, conquettishness, 
pampering, spoiling

যফুলক্ত, প্র দিশ্ন, প্রমমন, লন দিশ্ন استدلتٌل
,লসদমন্ত, reasoning, proving, evidence,

argumentation (على)

 ,োলনষতম, স্বমধীনতম دالٌّة 
স্পধ্ম,সমহসীকতম familiarity, liberty, 

audacity, boldness

- প্রমমলনত proven مدلولت ج مدلوٌل

 ,অথ,্ মমবোধন, মবমধ meaning مدلولت

sense

 ,প্রশ্রয়প্রমপ, নষ্ট(বোধছবোধি)pampered مصدلٌّل 

spoiled

 ,অহরশংকমরী, মবয়ম দিব arrogant مصِدٌل

presumptuous

لٌب ব(ক্ষ লববোধশষ plane tree دص

لصوج)[ض]  دلجدص ) মসঁবোধি মফিম to irrigate

 IV তনশ ভ্রমন করম to set out at أدلج

nightfall

لصٌح  ج  َداوح  ভমরী মমো, কমবোধিম মমো دص
moistutr-laden çloud

মহবোধি দিফুবোধি যমওয়ম to set in swinging دلدل

motion

 মঝমিমন, মঝমিম to hang تدْلدل

ٌل  ْلدص ْلدول،دص শজমরু porcupine دص

II প্রতমররম] করম, জমি করম to cheat, 

counterfeit

 ,III ছি করম, ঠকমন to deceive دالس

defraud (ه) 

প্রতমররম, ছিনম, deceit, fraud تْدليٌس

প্রতমররমপভূর ্fraudulent تْدلِسٌي

 ,নকি, জমি অিি forged مصدلَس

counterfeit
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دلعدْلع)[ف]  ) অিসভমবোধব ঝফুলিয়ম রমখম, 
মবর কবোধর রমখম (লজহম)to let tongue 

hang out,to loll

II িমই ম দিওয়ম, নষ্ট করম, প্রশ্রয় ম দিওয়ম دلَع
(বোধছবোধি) to pamper, to spoil

 ,বমবোধনমবোধদক কর, লবরলক্তকর أدلع

ন্্কেমরজনক nauseating, disgusting

 মবর করম, আটবোধক থমকম, মিহন ِاندلع

করম, িমফ ম দিওয়ম, প্রশ্রয় পমওয়ম,

 আ দিফুবোধর নমম, প্রশ্রয় প্রমপ নমম, pet دْلٌع

name

তরমফুজ watermelon دّلٌع 

কম দিমমমট clay  ِدلغاٌن

لوف،دْلف)[ض]  دلفدلفان،دص  ) মছমট ধমবোধপ 

হমঁটম, আবোধসআবোধস হমঁটম, অগসর হওয়ম, 
অনফুপ্রবোধবশ করম, ফফুটম করম, মফমটময় 

মফমটময় পডম to walk heavily with short

steps, to go slowly, to penetrate, to 
trickle

دٌف ج دالٌِف دوالف  ,োন ধমবোধপ হমঁটম ،دلٌّف،دص
মমি্ করম, walking heavily

لفيٌن ডিলফন, dolphin دلفينص ج دص

دلقدْلق) [ن]   ) ঝরম, ঢমিম, to spill, to 

pour out (هى) 

VII ঝলরয়ম যমওয়ম, উপলিবোধয় পডম to اندلق
be spilled

دلكدلك)[ن]   ) োষম, আোমত করম, লপষম, 
 দিিম করম to rub stroke,knead (dough)

دلصكدلوك)[ك]   )অস যমওয়ম, অসলমত 

হওয়ম to set,go down

 II োষম,মমলিশ করম,  দিিম,লপষম to دلّك

rub, embrocate, knead, massage

োষ্র, মমজ্র, স্পশ্র, স্পশ্ دلٌك

لوٌك  মমলিশ liniment, massaging دص

دلِكٌةمصدلِكات ج   অঙ্গমল ্দিকম (বোধয মলহিম مص
ম ্দিন কবোধর), masseuse

ভফুবোধি যমওয়ম to rob ( دله[ن]دْله)

دلَِهدلَه،دلوه)[س]   ) অন্মনষ হওয়ম 
(ভমিবমসময়, মত্ত হওয়ম

 II ভফুিমন, উন্মত্ত করমন to  rob of دلّه

ones senses, bewildered

V ভফুবোধি যমওয়ম to go out of mind تدلّه

دلٌّه  উন্মম দি (ভমিবমসময়) madly in love مص
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إْدلهَمداهم]   ] অনকমর হওয়ম, কমি ‡nI, 

মনমরম হওয়ম, োন কমি হওয়ম to be 

dark,gloomy,to be deep dark

কমি, মনমরম, black, gloomy دلهٌم 

োন কমি a deep black إدلِْهماٌم 

ْدلَِهٌم  কমি, মনমরম, black, gloomy مص

دلّىدلو]   ] II মঝমিমন, ফমঁলস ম দিওয়ম, পতন
োটমন, খমট করম to let hang,hang, 

dangle,lower(هى) 

 IV মঝমিমন,ফমঁলস ম দিওয়ম,পতন أدلى

োটমন,খমট করম,এক পিক  দিখবোধত ম দিওয়ম,
এক নজর ম দিখম, প্রকমশ করম to let 

hang, hang, dangle, lower (هى) 

 ,V মঝমিম, ঝফুবোধি থমকম, লনিফু হওয়ম تدلّى
ডফুবোধব যমওয়ম, লনবোধি নমমম, to be hanged, 

to be suspended, to be lowered, to 
sink,to descend

 ,িমমডমর বমিলত ادلءص،ِدلٌء،ادٌل ج دلٌو 

বমিলত, leather bucket, bucket

দিফুি,KY©KzÐvj pendant  دَليٌَة

 লবব(লত প্র দিমন, উপসমপনম, মনজফুর إدلٌء
delivery of statement, statement, 
presentation

 পমলনর িমকম, মিমহমর জমি دواٍل ج داليٌة
water wheel,trellis

 দিফুি,ঝফুিন্ত, উবোধক্ষলপত, পতবোধনমন্মফুখ  مصتدٍل 
pendent, suspended,

 )বর্ংক্রিম দ داليا

 হত্ম মমমিম homicide دماٌء،ِدماٌء ج دم

case

্ রক্ত সম্পলক্ত, রলক্তম, রক্তবর دمٌي
blood-(related),sanguine

 ,রক্ত সমকলক্ত,  রক্তমক্ত,রলক্তম دموٌي 

রক্তক্ষয়ী blood- (related), sanguine, 

sanguinary

دَمدّم)[ن]  )প্রবোধিপ ম দিওয়ম, মঢবোধক ম দিওয়ম, ররশং
করম, to smear,coat (ب)

 II োষম, মমলিশ করম to rub,to دّمم

embrocate  (ب

 মিম, ররশং, মছমপ, রজবোধনর উপম দিমন دٌم
ointment, paint,dye

 মিম, ররশং, মছমপ, রজবোধনর উপম দিমন ِدمام
ointment, paint, dye

কুr  ِدماٌم ج دميٌم লসত, ক দিয্তম, লবকিমঙ্গ, 

ক দিমকমর, লবক( ত ugly, ugliness, 

misshapen, deformed
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دمصثدماثة)[ك]   ) ভদ হওয়ম, নম হওয়ম to 

be gentle,mild

II মরম করম, গিমন, মকমমি করম to دّمث
soften, mellow (هى) 

 ,ভদ, নম মমজমজ, gentle دماث ج دِمٌث

mild tempered

 নমতম, ভদতম, আবোধবগপ্রবনতম دماثٌة
mildness, gentleness, tenderness

دمجدْمج) [ن]   ) প্রবোধবশ করম, আসম, 
যমওয়ম, সলনবোধবলশত হওয়ম, অন্তভভূ্ক্ত হওয়ম
to enter, go, come, incorporated

 II সমঁটলিলপ করম to write short دّمج

hand 

 IV শক্ত কবোধর মপঁিমন, মজবফুত কবোধর أْدمج

পমকমন  to twist tightly, to twine firmly 

 (هى)

,সমঁটলিলপ , শ্রুলতলিখন short hand تدميٌج

stenography

 সলনবোধবশ, অন্তভভূ্লক্ত,লনগম إدماج 

insertion,incorporation

 ,লনগম, সলনবোধবশ, একলতকরর انِدماٌج 

মশমষর,অন্তভভূ্লক্ত, incorporation, 

insertion, merger,

দি(ঢ়, মপমক্ত firm, compact  مصدمٌج

 ,দি(ঢ়, মপমক্ত, আঁঠসমঁট firm  مصندِمٌج

compact,tight

 খরকুঠময়  মমমডম  دمجانات ج دمجانًة
কমঁবোধির মবমতি, carboy

 লবডলবড করম, নমলিশ করম, মগমঁবোধগমঁ دْمدَم
শব করম to mutter, grumble

 লবডলবড করম, নমলিশ دْمدمات ج دْمدمٌة 

করম,বোধগমঁবোধগমঁ শব করম to 

mutter,grumble

[ن] دمردمار) ) ধ্বরশংস হওয়ম to be runied

(هى) II ধ্বরশংস করম to annihilate دّمر

 V ধ্বরশংস হওয়ম to be destroyed تدّمر

 VII ধ্বরশংস প্রমপ হওয়ম to be اندمر

destroyed

ধ্বরশংস, ক্ষলত ruin, destruction دماٌر 

 ,ক্ষলত, নমশ, ভমঙ্গন annihilation  تْدميٌر 

destruction

 ,ছতভঙ্গ, ক্ষলত,নমশ, ভমঙ্গন, rout اندماٌر 

annihilation, destruction

 ধ্বরশংসকমরী, ক্ষলতকমরক مصدِمرات ج مصدِمرةٌ
destroyer
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বস লববোধশষ kind of fabric دموٌر

 দিমমফুবোধরর ততরী màde of  دمورٌي

dammur

মকহ নয় no body ل دومرٌي

,মকহ تدمصرٌي) মকহ নয় no body ل تدمصرٌي

somebody)-تْدمصر লসলরযমর প্রমিীন শহর, 

বত্মমন গমম)

دمسدمس)[ن] ) আব(ত করম to conceal

 II িফুলকবোধয় রমখম to buryدّمس

ভস্ম, ছমই cinder, ashes ِدسٌم

أدماس ج دماسٌة  অনকমর darkness-

 ,খফুপলর, কুঁবোধডোর, কুটর hovels  أدماس

huts, shànties

গুহম cave دماميس ج دموٌس 

,অনকুপ, লখিমন دياميسص ج ديموٌس،ديماٌس 

গমফুজ, vault, dungeon

 ,খফুব কমি, মনমরম pitch dark داِمٌس 

gloomy

 ভমজম মটরশুট, লসদ লশম فول مصدّمس 
stewed beans

دمعدْمع)[ف]  )  মিমবোধখর পমলন পডম to 

water

 IV মিমবোধখর পমলন ঝরমবোধনম, কমনম أدمع
করমন to cause to weep, to màke 

water (eye)

موع  ج دْمٌع মিমবোধখর পমলন tears دص

 ,মিমবোধখর রমলনর মফমটম tear drop ِدمعٌة

teàr

 টয়মর গ্মস মবমম tear دمعٌي:قنبلة دمعّية 

gas bomb

 دمائِعص ، دمعى ج دميع ، دمعٌة 

ংক্রিননশীি(মলহিম), কমঁ দিফুবোধন, কমনমভরম 
lachrymose (woman), tearful, 
frequently weeping

 ,কমনমরত, কমনমবোধভজম دّماٌع ،دموٌع 
কমনমভরম watering, watery, teàrful

 কমনম-গলন্থ নমিী مدامٌع ج مدمٌع 
lachrymal canal

دمدمغ)[ف]   ) খন্ডন করম অকময্কর করম
to repute, invalidate

أدِمغٌة ج ِدماٌغ  মগজ brain

َجة دامغٌة   অকমট্ যফুলক্ত cogent حص

argument

 অকমট্ সমক্ষ্ irrefutable شهادة دامغٌة 

testimony
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دمغن]  دمغ  ) লছি মমরম, ছমপ মমরম to 

stamp, hallmark

ছমপ মমরর, মফুদমঙর, মফুদর stamping دْمٌغ 

ছমপ, স্মম্প stamp, hallmark دمغٌة 

)সীিক مدمصوٌغ ত ছমপ বহনকমরী stamped

কমঁিম লসল raw silk ِدمقٌس 

মরশমী, মরশমতফুি্ silky, silken ِدمقسٌي

 মজবফুত,শক্ত, সরশংহত مدمٌك ،مْدموٌك
firm,tight,taut

دملدمل،دملن)[ن]  ) সমর ম দিওয়ম to 

fertilize (هى)

دِملدَمل)[س]   ) আবোধরমগ্ পমওয়ম ,  দিমগ 

হওয়ম, to heal, heal up

 VII ক্ষত মসবোধর যমওয়ম, মপবোধক اندمل

যমওয়ম, পিমন to heal, to suppurate

 ,মফমঁডম, োম  دماملص ،دمامئلص ج دملٌة
টউমমর, ক্ষত boil, abscess, sore, 

tumot, ulcer

ملصٌج  ,মবসবোধিট, বমিম bracelet دمالِجص ج دص

bangle

[ن]دمندمن) ) জলমবোধত সমর ম দিওয়ম to 

manure (هى)

 (هى) VII ত্মগ করম to give up اندمن 

সমর, গবর fertilizer, dung ِدمٌن ج ِدْمٌن  

 ধ্বরশংসমববোধশষ (আবমস) َدَمٌن ج ِدمنٌة .

অবলশষমরশংশ remnant of dwelling, ruins

সমর, গবর fertilizer, dung ِدماٌن

,আসলক্ত, অলতলরক্ত, বমই addiction أدماٌن

mania

دومان )দ دمان

ِمّي)  ](دَمي،دص  রক্তপমত করম to [ دِمَيس

bleed

 II রক্তপমত করমন to cause to دّمى

bleed

 IV রক্তপমত করমন to cause to أدمى

bleed

রক্তপমত, রক্তমক্ত bleeding, bloody داٍم

دّمًى রক্তমক্ত, রক্ত-িমি مصدماةٌ م مص

ميٌة مًى ج دص  ,মফুলত,্ লপত্তলি, পফুতফুি, statue دص

effigy, doll

دنَدنين،دّن)[ن]   ) গুজন ধ্বলন করম, গুন 

গুন করম (ভ্রমর), to buzz, to drone

গুজন ধ্বলন buzzing دٌن, دنيٌن
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 মমটর পমত (ম দি) earthen دناٌن ج دٌن

wine jag

 ,লনি হওয়ম دنؤ ، دنأ [ف][ن](دناءة،دنوءة)
লনক( ষ্ট হওয়ম, জোন্ হওয়ম to be mean, 

low, vile

)লনি, লনক أدناٌء،ادنياء ج دنِيٌء ষ্ট, জোন্ 
low, mean, vile

ٌ )অলধক লনিফু, অলধক লনক أدنأ ষ্ট lower, 

meaner, viler

 ,লনিফুতম, হীনতম, জোন্তম lowness دَناءةٌ

meanness, vileness

লফতম, লফতমর কমজ lace, lace دنتِلٌّة،دنتِّل

work

 অক্ষ দিণ্ড, যম মকবোধন িমকম دناِجلص ج ِدْنِجٌل
মোমবোধড, ধফুর গমছ, োমলনগমছ axle axle-

tree

رمه আইি লংক্রিম ice cream دندص

সমধমরর মমনফুষ common people دناِدشٌة

 গুণজন করম , গুনগুন করম, গুনজন دْندَن

ধ্বলন করম to buzz, SShum, to drone

دنانير)দ دينار

دنسدَنس)[س]  ) ময়িম হওয়ম tobe sioled 

(هى)

(هى) II ময়িম করম to dirty دّنس

V ময়িম করম to dirty was تدّنس

 ,অপলরচনতম, ময়িম,  দিমগ ادناٌس ج دنٌس

অশীিতম, uncleanness, dirt, filth

،ادناٌس ج دنٌِس نساءص  ,অপলরষমর, ময়িম دص
মনমরশংরম,  দিমগযফুক্ত uncleanness

 দিভূষর, ময়িম, অলবততম, অসমমন  تْدنيٌس
pollution, contamination, 
dishonouring

دنِفدَنف)[س]   ) ভীষন অসফুস হওয়ম to be

seiously ill

 IV ভীষন অসফুস হওয়ম to be أدنف

seiously ill

 গুরুতর অসফুস, seriously ج دنٌِف أدناٌف 

ill

দিীো্ অসফুসতম long illness  دنٌف 

দিফুব্ি,ক্ষীনকময় weak,rmaciated  مصدنٌِف

 )বর্ংক্রিম দ دانق

 োলনষ হওয়ম ( دنا[دنو،دني]دناوة، دنو)[ن]
to be closer  (الى من ل) 

دنَِيدناية ،دًنا)[س]  ) লনিফু হওয়ম, লনক( ষ্ট 

হওয়ম to be low ,mean
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من ه ) II কমবোধছ আনম to bring closer دّنى

 (هى

  III লনকটবত্শী হওয়ম to become دانى

close(ه هى )

 IV লনকটবত্শী হওয়ম to become أدنى

close (من الى ل)

 V একটফু একটফু কবোধর আসম to تدّنى

approach gradually (الى)

 VI পরষ্পর লনকবোধট আস to come تدانى

near each other (من) 

  VIII লনকটবত্শী হওয়ম to become اّدنى

close

X কমবোধছ আসবোধত িমওয়ম to wish to استدنى

be nearer (هى الى)

نصٌو   ,আলবভ্মব, অলভমফুখ, লনকট্ دص
আসনতম approach, Advent, 

nearness, imminence

 ,জোন্, োলনষ, লনকটবত্ত্শী ادنياءص ج دنٌِئ
নীি, হীন, লনক( ষ্ট, near, close, meàn, 

vile

)জোন্তম, লনক دنايا،دنيات ج دنِّيٌة  ষ্ট 

জমবোধতর, মমবোধনর, কিঙ, vile habit, 

disgraceful, infamy

ْنيا، دنيات ج ننّيٌة ًنى.م ج اْدَنوَن،أداٍن ج دص  دص

অলধক লনকবোধট, অলধক কমবোধছঅলধক হীন, 

অলধক মযমগ্ more nearer, closer 

inferior, suitable

نيا   প(লথবী,  দিফুলনয়ম,  দিফুলনয়মর(أدنى )দ) دص

জীবন, প(লথবীর world, life in the world,

worldly

نيِوٌي نياوٌي،دص  ,প(লথবীসম্পলক্ত, পমলথ্ব دص

ধম্লনরবোধপক্ষ, ক্ষরসময়ী worldly, earthly, 

secular, temporal

)তনকট্, নীিতম, লনক دناَوةٌ  ষ্টতম, 
nearness, lowness, baseness

,নীিতম, হীনতম, জোন্তম lowness دَنياةٌ 

meanness vileness

 ক্ষয়, ডফুবন্ত, sinking,decline تدٍن 

নীি,লনকটবত্ داٍن  x, োলনষ্ট 
low,close,near

সকবোধি কমছমকমলছ, close together مصتداٍن 

هوٌر ج دْهٌر ٌر،دص  ,সময়,  দিীো্ সময়,বয়স أْدهص

বয়সকমি, ভমগ্  time, long time, life 

time fate

নমলসক্বম দিী,athist دهرٌي

هرٌى   অলতব(দ, অলতবয়ষ ববোধয়মবোধজষ্ دص
veruy old
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دهسدْهس)[ف]   ) প দি দিলিত করম, ধ্বরশংস 

করম to trample under foot, to crush (

 (هى

دِهشدَهش)[س] ) লবস্ময়মলভভভূত হওয়ম to 

be ashtonished (من ل ) 

II অবমক করম to ashtonish دّهش

IV অবমক করম to ashtonish أدهش

 VII লবস্ময়মলভভভূত হওয়ম to be اندهش

ashtonished

 লবস্ময়, হতবফুলদতম, হতমশম دْهٌش
surprise, perplexity, dismay

 ,হতবমক, লবস্মীত লবহি دِهٌش 

astonished, surprised

 ,আশয্, লবস্ময়, অবমক, হতবফুলদ دهشٌة 

আতঙ astonishment, surprise, 

dismay

 ,আশয্, লবস্ময়, অবমক, হতবফুলদ انِدهاش

আতঙ astonishment, surprise, 

dismay

ْدِهٌش مصدِهشات ج  ,লবস্ময়কর ( مص

হতবফুলদকর, surprising, perplexing, 

astonishing- مصدِهشات লবস্ময়কর লজলনষ,

লবস্মরসমভূহ amazing thing, wonders

ندِهش ، مدهوٌش  ,হতবমক, লবস্মীত লবহি مص

হতবফুলদ astonished, surprised, 

perplexed

دهقدْهق)[ف]  ) কমপ ভলত্ত ্করম to fill 

up(cup)

  পম-বোধবডী (অপরমধীবোধক শমলস دَهٌق

ম দিওয়মর) stocks

ভলত্ত্, ভরম, full ِدهاٌق 

 ,গুরুতপভূর ্ব্লক্ত ِدهاقين،دهاقِنٌة ج ِدهقاٌن

মনতম  man of importance , leader

دهكدْهك)[ف]   ) ধ্বরশংস করম, গুডম করম to
crush,to mash (هى) 

تدهلزدهاز]   ] II পময়িমলর করম, ধফুরম to 

stroll about, to walk about

অভ্থ্নমকক্ষ, বড হিোর دهاليزص ج دهليٌز 
anteroom, lobby,foyer

دهمدَهم،دْهم)[س][ف]  ) হঠমr আসম,নমমম, 
অপ্রত্মলসত আসম to come suddenly, 

to enter suddenly

(هى) II কমি করম  to blacken دّهم

 ,III বমবোধজয়মপ করম, আংক্রিমন করম داهم
োটম হওয়ম(হতমশ, অসফুখ) to seize, 

attack, befall, come over some one
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IX কমি হওয়ম to be black اْدهَم

همٌة  কমলিমম  blackness دص

هٌم ج دهماءص م أدهم    কমি, গভীর-কমি دص
black, deep black

 জনসমধমরর,সমধমরর মমনফুষ the الدْهماء 

masses,common people

 োর ত্মলশ, পফুলিশী ত্মলশ مداهمٌة 
police raid, house search

 খফুব কমি ,আিকমতরম কমি very مصدهٌم 

dark,pitch-dark

دهندْهن)[ن]   ) ততিমক্ত করম, মমলিশ করম
করম, মিপম, োষম, to oil, to anoint, to 

rub (هى ه ب)

II ততিমক্ত করম, োষম, মমলিশ করম to دَهن
oil,to anoint

 ,III ভদ ব্বহমর করম داهن
ভফুিমন,সমবকতম করম, প্রতমররম করম  to 

treat with gentleness, to flatter, çheat

,V ততিমক্ত করম, মমলিশ করম, মিপম تدّهن
োষম, to oil,to anoint, to rub (هى ه ب)

 ,িমটফুকমলরতম,বোধিপন,লিত oiling دْهٌن 

greasing, painting

هوٌن،أدهان هنات،دص  খমবমবোধরর ج دهٌن ِدهاٌن،دص

মতি, িলব,্ জন্তুর িলব ্oil, fat, grease

هنٌي  ততিমক্ত, মতি, মমমটম oily, oil, fatty دص

هنيات   িলব্,িলব্যফুক্ত লজলনস fats, fatty دص

sustances

মরুভভূলম desert دْهناٌء 

ররশংকমরী painter دّهاٌن 

 ,প্রসমধলন লববোধশষ, মকশরমগ دِهينٌة 

pomade

 ,পপ্রসমধন লংক্রিম اْدِهنٌة ،ِدهنانات ج ِدهاٌن

লংক্রিম, মিম, comsmetic cream, 

cream,oil- ِدهاٌن লিতকম্, মহময়মইটওয়মশ 
painting,white washing

 সমবকতম, িমটফু, ভন্ডমলম, প্রতমরনম مصداهنٌة 
flattery, hypocrisy, deceit

 ,মতমষমবোধমম দিকমরী, ভণ্ড flatterer مصداِهٌن 

hypocite

ততিমক্ত, িলব্যফুক্ত, oily, fatty مصدِهٌن  

 সবোধজমবোধর লনবোধক্ষপ করম, লছঁবোধড (دْهوَر دْهورة

মফিম, লডকবমলজ মখবোধয় পডম , উ rপমটত
করম ti hurld down, topple, tear down
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 ,পতন, লনপতন, অবনলত fall تدهور 

ddownfall decline

دِهَيدهاء)[س]   ) িতফুর হওয়ম to be 

clever

 পডম,আপলতত  (دْهي]دهىف] 

হওয়ম,অলতংক্রিম করম,ধবোধর মফিম, আোমত 

করম to befall, overtake, hti

II ধভূত্ বিম to pretend cunningدّهى

 VI ধভূত্ বিম to pretend to be ادهى

smart cunning

 ঝকঝবোধক ভমব, িমজফুক دهاٌء

ভমব,লবিক্ষরতম, কু্ঠিম, ধভূত,্ শঠতম 
smartness, slyness, shrewdness, 
craft, cunning

 ,অলধক স্মমট্,অলধক অলধক লনপফুন أدهى 

অলধক লবিক্ষর smarter, 

shrewder,craftier

 ,িটপবোধট, িতফুর, লবিক্ষর,  দিক্ষ دهاةٌ ج داٍه 

ধভূত্, smart, sly, shrewd, cunning, 

artful

 ,দিফুবোধয্মগ, লবপয্য়   ، داهيٌة  دواٍه ج

calamity, disaster- فليذهب في داهية 

তমবোধক জমহমনমবোধম মযবোধত  দিমও

 মরমগ, ব্মলধ, পীডম [ دوء] ادواٌء ج داٌء
disease, malady

دوَبدوب]   ] II ক্ষয় করম -5to wear 

out,wear off (هى) 

 সফুতম,  দিলড, বসম বমঁধমর  দিলড دوبارةٌ
thread, rope, cord

وَبيٌِت কলবতম লববোধশষ a rythmic poem دص

أْدوحدوح]  ] IV ছডমন to spread

 ডমিপমিম ওয়মিম গমছ, শমখমপ্রশমখম دْوٌح 
branching trees,brànches

 ,ডমিমপমিম লবলশষ্ট িমম গমছ دوحٌة 

বরশংশনমমম tall tree with many 

branches, fàmily tree

মখিনম লববোধশষ child’s toy داحٌة 

داخدوخ)[ن]  ) জয় করম , প দিত্মগ করম to
conquer (هى) , to resign

(ه) II বলশভফুত করম to conquer دّوخ

 মমথম মোমরম, অবোধিনতম, বলম বলম دوخٌة 

ভমব vertigo, comà diziness

হতবফুলদ,মমথম লঝমলঝম করম dizzyدائِخٌ 

 অলধনতম, লবজয় تدِوٌخ 
subjugation,conquest
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কীট worm  [دود]

II b মপমকময় ধরম to be worm eaten دّود

মপমকম worm, maggot ديداٌن ج دوَدةٌ 

মপমকমর মত worm like دودٌي

,মপমকময় খমওয়ম, মপমকমযফুক্ত wormy مصدَِوٌد

wormeaten

مذود )দ مدود

داردور)[ن]  )  মোমরম to revolve (ب على)

 II মগমিমকমর মোমরম to turn in a دّور

circle (ب هى)

(ه) III মোমঁকম ম দিওয়ম to go arroundداور

(هى) IV মোমরমবোধনম to revolve أدار

V মগমিমকমর হওয়ম to be round تدّور

(الى) X প্র দিলক্ষর করম to rotate استدار

وٌر  ج. داٌر  ,বমডী ِدَيرةٌ،ِديارات،ِدئأٌر،دص
 দিমিমন, সমপনম house, building, 

structure

 ,িংক্রি (িমঁবোধ দির), বর্বিয় دارات ج دارةٌ 

halo (moon), circle

োবোধরময়ম,বোধ দিশীয় domestic, native دارٌئ

 গ(হপমলিত পশু, domestic دورٌي 

animal- عصصفور دورٌي িডফুই sparrow

 িংক্রি (বোধখিম, পমহমরম), অরশংশ أدواٌر ج َدْوٌر  

বম কমবোধজর পমিম, ংক্রিম, পমিমংক্রিম, োবোধরর 

মমবোধঝ round, role, part, rotation, 

period, floor

 পমিম, আবত্ন, পমিমংক্রিম, িংক্রি دورةٌ

turn, rotation, cycle-دورة الِمياء 

পমলনর পমিম

 পমহমরম, টহি, পররমব(ত্ত, মময়ম দিী  دورٌئ
patrolling, patrol, periodic, 
occurring at intervals

دوريات ج  دورّيٌة  টহি, িংক্রি, patrol, 

round

 আশ্রম, মঠ, লবহমর أديرةٌ، ادياٌر ج ديٌر

monastery, convent, cloister

সনমসী, মমঠসমম دَيرٌي নীয় সন্মসী 
সমম নীয়, monastic, ministerial, 

ccloistral 

 ,এিমকম, অ্ি, স্ববোধ দিশ area, region ديرةٌ

home land

 ,তলডr োভূলর্য়মমন, োভূর,্ আবলত্ত دواٌر

ি্কের, োভূর্মমন rapidly rounding, 

circling, spinning, rotating
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সনমসী, Lªx دياٌر ষ্টমন লভক্ষফু , monastic, 

friar 

 ,োভূলর্, োভূর্মবত্, whirlpool  دوارةٌ

vortex

 আবহমওয়ম- পমখম weather الهواءص

vane

 ,স্ববোধ দিশী, ম দিশীয়, domestic ديارٌي

native

 ,আবত্ন,পমিম , োভূর্ন, পলরিমিন دوران

ি্কের, turning, turn, rotation, 

revolution, circulation, circling

أدور  -অলধক বমর more (times) أْدَور

 অলধক বমর বিম more على اللسن

talked about

 ,অক্ষ, োভূর্, িংক্রি ি্কের مدارات ج مداٌر

কক্ষপথ, orbit, circling, circuit, 

axis,pivot

 মধ্ম গলতবোধত আি-বোধকমরআন تدِويٌر

আব(লত (তমজলব দি অনফুযময়ী), 
recitation of the HolyKoran at 
medium speed

 ,প্রতমররম, ভমন  مصداورات ج مصداورةٌ

িমতফুলর, ঠকমন, ছি cheating, 

humbug, trickery, dodge, 
outwitting

 ,আবত্ন, লপছন মোমরমন, উলমন إدارةٌ

ব্বসমপনম, প্রশমসন turning, 

reverting,i nversion, 
management, administration

 প্রশমসলনক, লবভমগীয়, প্রশমসলনক ِادارٌئ

কম্কতম, ব্মবসমপক administrative,

departmental, administrative 

officer, manager,- ادتريا প্রশমসলনক 

ভমবোধব, through administrative 

channel

)ব(ত্তমক استداراةٌ লত, মগমিমক( লত 

roundness, circularity

 ,আব্তনশীি, োভূলন্য়মমন, িিমমন دائٌِر

ভ্রমম্মমন, tturning revolving, 

circulating, current, ambulant,

 ,ব(ত্ত, মগমি, প্রমন্ত, পলরলধ دوائٌِر جزدائِرةٌ

পলরশীমম, লবভমগ, অলফস, কমরখমনম, 
 দিফুভ্মগ্ circle, ring, circumference,

periphery, circuit office, firm, 
misfortune

)মগমিমকমর , মগমিমক دائِرٌي লতর, মগমি 

circular, ring-shaped, annular
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دَوٌر  ,মগমি, মগমিমকমর round مص

circular

 ,প্রধমন, পরক, ব্বসমপক مصديٌر

প্রশমসক,গভরর্্ র chief, director, 

administrator, governor

 মলহিম পলরিমিক, প্রশমসক مصديرةٌ
directress, administratress

 ,লনবোধ ্দিশনম, প্রশমসন مصديريات ج مصديرَيٌة 

ব্মবসমপনম direction, administration, 

management- مصديريات প্রধমন, মভূখ্ 
লবভমগ main department

মগমি, মগমিমকমর round, circular مصستديٌر

 জিযমন লববোধশষ vessel دواِرٌق ج دوَرٌق 

( bulging with long neck)

লসর করম, সফুর মতমিম to tune  دوزن 

সফুরকরর tuning  دوزنٌة ،دوزاٌن 

ডজন dozen دوزينٌة

داسدوس)[ن]  ) প দি দিলিত করম to tread (

(هى

VII লপষ্ট হওয়ম to be treaded انداس

 ,প দি দিিন, ধ্বরশংস, treading دوٌس 

trampling

 ,োন বন, জঙ্গি, dense Dorset ديسٌة 

jungle

 পম- দিমন, প্মবোধডি, প দিসরশংংক্রিমন্ত دواسٌة 
padal

জফুতম, মসবোধন্ডি shoe,sandle مداٌس 

  পপ দি দিলিত ধ্বরশংসপ্রমপ مصداٌس، َمدوٌس 
trqmpled, crushed

وسييٌة  وسيٌة ، دص وسيات ج دص  ,তথ্পলঞ دص

 দিলিিগুচ, ফমইি dossier, file 

 লবরক্ত করম, জমিমিন করম to دوَش

irritate

শব, তহতি noise,up roar دوسٌة 

ঝরনম, ডফুশ (লিলকr دوشات ج دوٌش সম) 
shwer, douche

মযরতফুক dowry دَوطٌة

دّوغدوغ]   ] II  দিমগ ম দিওয়ম, মমক্ম করম to 

imprint a mark, to band

মমক্ম, লি্নি (গরুবোধত) داغات ج داٌغ 

دافدْوف)[ن] [دوف]  ) লমশমন, মযমগ করম 
to mix (في هى)

وٌق  স ্দিমর, ন(পলত, মছমট রমবোধ্র শমসক دص
duke
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وقٌة   জমঁ দিবোধরি মলহিম, লডউবোধকর পতী دص
duchess

وقيٌة   ,লডউবোধকর জলম দিমলর dukedom دص

dichy

লডউক সময়ীয় ducal دوقٌي  

داكدوك)[ن]  ) িভূর্ করম to crash

II ব(থম কথম বিম to chatterدّوك

 ,শরবোধগি, লবশ(ঙ্খিম tumult دْوكٌة 

confusion

دالدولة)[دول][ن] ) োফুবোধর আসম to take turn

هى ) III থমবমত্ম বিম to rotate, talk داول

 (ه

)IV ত أدال ত প্র দিমন করম to afford 

superiority (في ه )

) VI লবলনময় করম  to alternate تداول

 (هى

 পলরবত্ন, আবত্ন, সমবোধযর  دوٌل ج دْولٌة

পলরবত্ন, ররমজবরশংশ ম দিশ, সমমমজ্ 
alteration, rotation, change, dynasty, 
statate, empire

 ধমতফুর পমত(কলফ ততরীর) دولٌة  =ركرة

metal vessel for making cofee

আন্তজ্মলতক international دولٌي

আন্তজ্মলতকতম, আন্তজ্মলতকতমবম দি  دوليٌة
internationality, internationalism

َويلت মছমট মছমট ম দিশ small countries دص

,পয্ময়ংক্রিবোধম, পমিমংক্রিবোধম, এবোধক এবোধক دَواليَك 

alternately, by turns, one by one

  আন্তজ্মলতকরর تَدِويٌل
internationalization

 ,আিপ আবোধিমিনআ مصداولت ج مصداولٌة 

বমক্মিমপ, পরমমশ,্ parley, 

negotiation, consultation-  ّداولًة مص

تداولًة  পয্ময়ংক্রিবোধম, এবোধক এবোধক  ،مص
alternately , byturns

 ,পলরবত্ন, আবত্ন, প্রিিন, মফুদম تداَوٌل
মফুদমর সরবরমহ alteration, rotation, 

circulation, currency, circulation of 

money- بالتداَول পয্ময়ংক্রিবোধম, এবোধক এবোধক 
alternately ,byturns

تداوٌل ,বত্মমন, িিমমন প্রিিবোধন, অকমট্ مص
সমধমরন ব্বহমর, সমধমরন current, 

circulation, in circulation, valid

 دلو )দ دوال  

 ,িমকম, িংক্রি, লগয়মর دواليٌب ج دولٌب  

লগয়মর িমগমন, যনপমলত, আিমমলর, 
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ম দিরমজ wheel, tire, gears, 

mençhinary, carbonate, locker- دولب

মপশমবোধকর  আিমমলর الملبس

ডিমর dollar دولٌر 

دامدوام،دْوم)[ن][دوم] ) সময়ী হওয়ম to last

) II ি্কের ম দিওয়ম to move in circle دّوم

(هى

 ( عل) III মিবোধগ থমকম to preserve داوم

 IV অব্মহত রমখম to cause to أدام

continue (هى)

 X অব্মহত রমখম to make استدام

continue (هى

 ;ধমরমবমলহকত, সমলয়ত, লসলতকমি دْوٌم 

তমি জমতীয় ব(ক্ষ continuation, 

permanence, duration; Theban palm 
(tree)

ً  অব্মহত ভমবোধব, সব সময় دوما
constantly, at all times

يصوٌم،ِديٌم ج ِديمٌة  অব্মহত ব(লষ্ট دص
continuous rain

 ,সময় কমি, ধমরমবমলহকত, সমলয়ত دواٌم

লিরসময়্ত, অব্মহত, duration, 

continuance, permanence,

 লিরসময়ী ভমবোধব, সব دواًما ،على الدةام

সময় permanently, at all times

دْيمومٌة = دوام

 ,মখিনম, োভূর্মবত্, োভূলর্ toy دوامة

whirlpool, vortex

 অধ্মবসময়, ধমরমবমলহকত, সময় مصداومٌة

কমি, ধমরমবমলহকতম persverance, 

continuance, direction, continuation

 ,সময়ীত, অনন্ত,  লিরসময়ী, অব্মহত دائٌِم

অলবলচন, একটমনম  lasting, enduring, 

endless, eternal, continous

সব সময় always دائًِما

دتئِمٌي = دائِم

ম দি wine مصداٌم

  অব্মহত, ংক্রিমমগত, লবরলতহীন مصستديٌم
constant, continuous, uninterrupted

ومان হমি, মনরকমর হমি helm دص

ون)[ن][دون]  داندص ). নলত স্বীকমর করম to 

give a place

(هى) II লিলপবদ করম to record دّون

 লহসমবোধবর খমতম(প্রমিীন دواِويٌن ج ِديواٌن 

ইসিমমী শমসনমমবোধির), একক কমব্গন্থ, 
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প্রশমসলনক কময্মিয়, রমজসভম,লবিমরমিয়
account book, divan, collection of 
poems, office, court

 প্রশমসলনক, অলফলসয়মি, জডমবোধনম ديوانٌي
হমতর মিখম (িফুলক্ত,পত) administrative, 

official, cursive (hand-writing)

 ,লিলপবদ করর, তমলিকম করর تدِويٌن 

লনবননীকরর recording, listing, 

registering

دّونٌة   ,নলথ, লববররী, মনমট مصدّونات ج مص

 দিলিি record, note entry- مصدّونات মিখম,
প্রবন, সমলহত্ writing, literature

وٌن  ,লনিফু, লনি, খমরমপ, লনম্নমমন,  দিফুব্ি دص

অসম্পভূর্ low, bad, poor, inferior, 

meager

وَن   ্,লনবোধি, এ পমশ্ব্, কম, পভূবোধব (prep) دص

ছমডম,এর অলধক below, beneath, 

under, this side of, short of

وِن  ,ছমডম, বম দি ল দিবোধয় without بِدون  ،ِمن دص

excluding,

ছমডম without بدوِن اْن، ِمن دوِن اْن

ٌم মমপ লববোধশষ a square meeasure دونص

دوَيدَوى)[س]  ) শব করম to sound

II প্রলতধ্বলন করম to resound دّوى

 III লিলকৎসম করম to treat disease داوى

( هى ه  )

VI লিলকৎসম করম to be cured تداوى

 অসফুখ, মরমগ, অসফুসতম أدواٌء ج دًوى 
sickness, illness, disease

 ,শব,বোধগমিমমি, গজ্ন, প্রলতধ্বলন دَِوٌي  

বজ্রদলন, sound, noise, thunder, echo

وٌي،ِدِوٌي ج دواةٌ  َوياٌت،دص  ,কমল ম দিময়মত  دص

inkwell

 ঔষধ, উপময়, মমলডলসন أدِويٌة جدواٌء 
drug, remedy, medicine

 ঔষধ সম্পলক্ত, লিলকৎসম دوائٌِي 
সম্পলক্ত, লনরমময় সম্পলক্ত medicinal,

medicine, curative

লিলকrসম, treatment ِدواٌء

ْوي সবোধকট socket (bulb) دص

 অসতীপতীর স্বমমী, কুটলন, গময়ক َديصوٌث 

পমখী লববোধশষ cuckold, pimp, warbler

ونَك !তফুলম এখমবোধন ! here you are دص

 প্রহরী, গমড্ دَدياِدبة ، َدْيدبانات ج َدْيدباٌن 
guard, sentry
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 মফুরগ, গ(হপমলিত أدياٌك،ديوٌك،ِدكٌة ج ديٌك

মফুরগী cock, rooster

 ,লখিমন دياميٌس ج ديموٌس،ديماٌس

ধনফুকমক( লতর ছম দি, অনকুপ vault, 

dungeon

داَندْين)[ض] [دين]  ) ধমর করম, ঋরী হওয়ম
to borrow, to be a debtor (ب ل ه هى)

 ,III ঋন করম, ধমর করম, ধমর ম দিওয়ম داَيَن
অথ্  দিমবী করম to have a debt, to be 

creditor, to claim money

IV ঋর ম দিওয়ম, ধমর ম দিওয়ম, বমঁলকবোধত أدان
লবংক্রি করম, অলভযফুক্ত করম,বোধ দিমষী বিম to 

lend, to sell on credit, to convict

 V ঋরী হওয়ম, ঋর থমকম লনবোধজবোধক تدَين

ঋবোধর জডম to be indebted, to have 

debts

 VI পরস্পর ঋর করম, এবোধক অপবোধরর تدايَن

কমবোধছ ঋর করম to contact mutual 

loan,borrow money from each other

X ঋর মনওয়ম to make debts استدان

,ঋর,  দিময়, আলথ্ক  দিমবী debtدْيوٌن ج دْيٌن  

liability, obligation,

রময়, লসদমন্ত judgement دْينونٌة

লবিমরক the judge الديان

ٌن دص  ,শহর, নগর town ،مدائٌِن ج مدينٌة  مص

city – المدينٌة মল দিনম AL Medina

দিণ্ডমজম, conviction  إدانٌة

ঋবোধর জডমন incurrence of debts ِاْستدانٌة

ঋর দিমতম creditor دائٌِن

 ঋরী, indebted َمْديصوٌن

 ,ঋরগসতম,  দিময় indebtness مْديصونَيٌة

obligation

 ,ঋরী,  দিময়গস, debtor, indebted َمْديٌن

obligàted

ঋর দিমতম creditor مصديٌن

 অপরমধী, লবিমরপ্রমপ, লনলনত مصدان 
convicted, judged, condamned

داندْين)[ض][دين] ) অনফুগত হওয়ম, 
নলতস্বীকমর করম, অভফুযফুক্ত করম, ঋর 

মনওয়ম to profess to borrow ( هى ب ) -

بالسلم دان  ইসিমম গহন করম

II دّين লনবোধজর ধবোধম ্থমকবোধত ম দিওয়ম, to 

leave to one’ s own religion

 III ধমর ম দিওয়ম, ধমর মনওয়ম, ম দিওয়ম داين
to lend money, to take, give credit
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 ,V অনফুগত হওয়ম, নলতস্বীকমর করম تدَين
অভফুযফুক্ত করম, ঋর মনওয়ম to profess to 

borrow

 ধম্, লবশ্বমস, ধম্মত أْديان ج  ديٌن 
religion, belief, creed

 ,ধম্লবষয়ক, আধ্মলতক religious دينٌي 

spiritual

ধমলম্ক, religious دَِيٌن 

 ,আিমপন, স্বীকমর করম ِديانات ج ِديانٌة 
সম্প্র দিময়,

ধমলম্ক, মখম দিমভীরু, pious, godly دّياٌن

 ধম্মনফুরমগ, ভলক্ত, ধমলম্কতম تَدُيٌن
religiousness, piety,

 ,ভক্ত, ধম্মনফুরমগী, ধমলম্ক pious مصتديَن 

devout, religious

 ধমলম্ক সম্প্র দিময়, অনফুগত মশ্রলন مصتدِينٌة
religious community

 ল দিনমরএকক (মফুদমর دنائِيرص ج ديناٌر

একক)dinar- دنائِيرصটমকম money

ذ''

 নবম আরবী বর্মমিমর অক্ষবোধরর ذال 

নমম।
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َتلَْعَثَم )ববোধর্র পলরববোধত্ত ্ব্বহমর করম হয় ث

 .ব্বহৃত হয় ذ ববোধর্র ব দিবোধিও د। (< َتلَْعَذَم

(AlQur’an VIII.59 َفَشِرد بِِهْم) >  فَشِرْذ بِِهْم

-এই, এইট this, this one أصولَِء  ج َذا

(demonstrative  pronoun)

 ,এটম দমরম, এর সমহমবোধয্, by this بِذا

bybthis means

সফুতরমরশং, অতএব therefore لِذا

.এ ভমবোধব so thus, so and so كذا

 এ ভমবোধব, এ রকম কবোধর so thus, in هكذا 

this manner

 ?..লক মসখমবোধন…? লক? what on ماذا

What ?

 ?তমহবোধি মকন? মকন? Why then لِماذا

why?

ঐটম, that one ِهى ذي م هَوذا

ها نحنص  – ম দিখ, মিবোধয় ম দিখ, be hold هاَءنذا

)اصولء (ج

 ,এই, এইট this اصولئِك ج تيَك،تاَك م ذاك

this one

 তখন, মস সময়, মসই ল দিনগুলিবোধত إذ ذاَك 
then, at that time, in those days

 ঐ, ঐট, that, that م َذلِك أصولئَِك ج تِْلِك 

one

 ওভমবোধব,ঐ রকবোধম, by that, by that بِذلَِك

means

অতএব, সফুতরমরশং therefore لِذلِك

 এর পর, তমরপর, মস কমরবোধন َبْعد ذلَِك
after that, thereafter, thereupon

 সবোধতও, এর পরও, মস যমই মহমক مَع ذلِك 
yet,still, neverthless

এটম, যথম that is, namely وذلِك أَن 

 আর এটম এ কমরবোধন., and that وذلِك لَن 

is because..

fact that

 এ ভমবোধব, ঐ রকবোধম, অনফুরুপভমবোধব كذلِك
thus, in that manner, likewise

م م ذلِكصم  ঐটম that one أصولئِكصم ج تِْلكص

لِء ج هذي،هذِه م هذا هاتاِن م هذاِن  مث  هؤص

এই,এইট this, this one

ذئَِبذأب)[س]   ) মনকবোধডর মত 

হওয়ম,বোধনকবোধডর ভয় পমওয়ম to be as 

wicked as wolf,to be frightened by 
wolves
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ذئصَبذآبة)[ك]   ) মনকবোধডর মত হওয়ম, 
মনকবোধডর ভয় পমওয়ম to be as wicked 

as wolf, to be frightened by wolves

استذأَبذأب]  ] X মনকবোধড স্বভমবোধবর হওয়ম, 
লন ্দিয় হওয়ম to be wolf like, to be cruel

  লশয়মি, মনকবোধড  َذْؤبان،ِذَئاٌب  ج  ِذْئٌب
jakle, wolf

 দিলড, গুচ(িফুি), মগমছম  ذوائٌِب ج ذؤابٌة 
tuft, wisp, strand

ذو )দ ذاتي ،ذات ،ذاتية

ذا )দ  ذاك

ذبَذَب][ن]  ] পশমr ধমবন করম, তমডম 
করম, রক্ষম করম

  (عن ه هى) 

بابٌة মমলছ fly ذاّباٌن،أِذّبة ج ذص

 মমলছ, (তরবমলরর)আগম ذبابات ج ذبابٌة 
flies, tip

মমলছ,  দি(লষ্ট, লনশমনম (বনফু ذبابٌة বোধকর) flies, 

sight, bead ( on firearm)

মমলছ তমডমবোধনমর ঝমঁটম, fly whisk ِمذبٌة

ذبحذبح)[ف]  ) হত্ম করম, জবমই করম, 
ধ্বরশংস করম, উ rসগ্ করম to kill, 

slaughter, massacre, sacrifice

 ,II হত্ম করম, জবমই করম to kill ذّبح

slaughter

জবমইকরর, জবমই slaughtering ذْبٌح 

উ ِذبٌح r সগ্শীক( ত পশু sacrificial animal

ব্মথম pain ِذبحة

 জবমই, হত্ম, কসমই, হত্মকমরী ذّباٌح 
slaughtering, killing, slaughterer, 
butcher

)জবমইক ذبِيٌح ত, slaughtered

জবমই এর পশু, উ ذبائٌِح ج ذبيحٌة r সগ,্ 

উপহমর slaughter animal, immolation,

offer

 ,কসমইখমনম مذابٌِح ج مذبٌح
slaughterhouse

 ম দিমিনময় ম দিমিম, ম দিমিম to swing ذبذَب

motion, to dangle (هى) 

 ,II আবোধনমলিত করম, ম দিমিমন تذبذب

কমঁপমন, অলসর করম, লদধমগস হওয়ম to 

swing, pendulate, fluctuate, to 
hesitate



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 318
318

ذبذنات ج ذبذبٌة  ম দিমিময়মমন গলত, ম দিমিন, 

কম্পর pendolous motion, oscillation, 

vibration

 ম দিমিময়মমন, অলসলতশীি تَذبذٌب

পলরবত্নশীি লদধমগস, fluctuating, 

variable, hesitant

ম দিমিক oscillator مذْبذٌب

 ,ম দিমিময়মমন, অলসলতশীি مصتذْبذٌب

পলরবত্ত্নশীি লদধমগস, fluctuating, 

variable, hesitant

 ,পলরবত্ত্নশীি লব দিফু্r প্রবমহ مصَتذْبِذٌب

oscillating current

ذبل ،ذبصلذبول،ذبل)[نن[ك]  ) তমজম ভমব 

হমরমন, মমন হওয়ম, লবলিন করম, শুষ 

হওয়ম, মলিন হওয়ম, অনফুজি হওয়ম, শষ 

করম, মমন করম to be wilted, to fade, to

become dry, to lose luster

-লঝনফুক(মফুক্তমর মম) nacre, mother ذبٌل 

of-pearl

 ,শিবোধত, সলিতম (প্র দিীপ, িনর ذبالٌة 

মমমমবমলত)wick

بصٌل ج  ذابٌِل   কুল্ত, শুষ, মলিন, দিফুব্ি ذص
wilted,dry, daded, weak

 ,লবরলক্তভমব, ো(রম اْذحاٌل ج ذحٌل  ,ذصحول
প্রলতবোধশমধপ্রবনতম, resentment, hatred, 

vindictiveness

ذبحذبح)[ف] ) জবমই করম to slaughter

II হত্ম করম to kill ذّبح

ذخرذْخر)[ف]   ) রমখম, সরশংরক্ষন করম, 
রক্ষম করম, to keep, preserve, save (

(هى

 VIII রমখম, সরশংরক্ষন করম, রক্ষম اَدخر
করম, to keep, preserve, save (هى)

أذخار ج ذْخٌر  সরশংরলক্ষত, গু দিমমজমত, 

মওজফু দি, ভমণ্ডমর, গু দিমম stored, 

hoarded, accumulated, stores, 
treasure

 ,ভমণ্ডমর, গু দিমম ذخائِرص ج ذخيرةٌ 

সরনজমম, রস দি, খম দি্, treasure, stores,

provisions, food

 ,সরশংরক্ষন করর, গু দিমমজমত করর ِاِدخاٌر

জমমকরর, storage, hoarding, storing, 

gathering

 ,মগমিণ দিমজ সহকমরী مصذِخرون ج مصذِخٌر
সহকমরী লশকমলর assistant gunner

সরবরমহ supply مصذّخرات ج مصذَخرات
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 লব দিফু্r স্বোধয়র যন مصَدِخرات ج مصَدِخرةٌ
storage battery

ذزو )দ ذزة

ذرَذّر)[ن]   ) ছডমন, লছঁঠমন, মসঁিন করম to
stew, spread, to sprinkle (ب هى) 

লবলক্ষপ করর, ঝডমইয়ম ম দিওয়ম, ক্ষফু ذٌر  দ 

করম, পরমমনফু sterwing, wrinkling,

পরমমনফু, ক্ষফু ذّرات ج ذّرةٌ  দকরম, অরফু, 
কলরকম atom, tinny particle, speck

পমরমমরলবক atomic ذّرٌي 

পমউডমর, powder ذروٌر 

 পমউডমবোধরর মত, গুডম ذورورٌي  
powdery  

 সফুগলন পমউডমর fragrant ذرائِرص ج ذريرةٌ

powder

ِرٌي   বরশংশধর  লবষয়ক pertaining to ذص

progeny

ِرَيٌة ذارِرٌي ج  বরশংশধর কুি, সম্তমন ذص

 وذر )দ يذر

ذِربذَرب)[س]  ) তীক হওয়ম, কমটম কমটম 
হওয়ম, to be sharp, cutting

ডমইলরয়ম, diarrhea ذَرٌب

رٌب ج ذِرٌب  ,তীক, কমটমকমটম, sharp ذص

cutting

ّراٌح মমলছ লববোধশষ fly (Spanish) ذرايحص ج ذص

ذرعذْرع)[ف]   মমপম,ঢমকম,অলতংক্রিম করম 
মধ্সতম করম, tocross, measure, to 

cover, intercede (هى)  

 ,V ব্বহমর করম, কমবোধজ িমগমন تذّرَع

প্রবোধয়মগ করম to use, apply, employ

VII অগসর হওয়ম, হসবোধক্ষপ করম انذرَع

 (ب ) ক্ষমতম,সমমথ্্ power, ability ذرٌع 

ٌع ج ِذراٌع    رغان،أذرص  ,বমহু, হস, arm ذص

forearm

,মতজস্বী িিম, প্রমরবন্ত হমঁটম, ব্মপক ذريٌع 

তমডমতমলড সম্প্রসমররময়, লবধ্বরশংসী, 
িটবোধপট stepping lively, walking 

briskly, rapidly, quick, devastating

 ,মমধ্ম, উপময়, অজফুহমত ذرائِعص ج ذريعٌة

বমহমনম medium, pretext, excuse

ذرَفذرفان،ذوروٌف،ذريٌف،ذرٌف)[ض]  ) 

প্রবমলহত করম, ঝরমন to flow, to shed (

tear (هى
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 II অলতংক্রিম করম, পমর হওয়ম to ذّرف

exceed (على)

 X প্রবমলহত হবোধত ম দিওয়ম, ঝরবোধত استذزف

ম দিওয়ম to let flow, shed (هى)

ذرقذرق)[ن،ض] ) লবষম ত্মগ করম to 

drop excreta

 IV পমলখর লবষম ত্মগ করম to drop أذرق

excreta

(هى) লবষম, মি extreta ذرٌق 

ذراذرى،ذرو)[ن] ) ছডমবোধনম to disperse (

(هى

(هى) II লছটমবোধনম to scatter ذّرى

(ى) IV উডমবোধনম, লছটমবোধনম to scatter أذرى

) V ছলডবোধয় যমওয়ম to be fanned تذّرى

(هى

) X আশ্রয় মনওয়ম to take refugeاستذرى

(ب

ভফুটম (প্রজমলত) corn, maize ذرةٌ 

ًرى   আশ্রয়,লনরমপত্তম ذص
protection,shelter

ًرى ج ِذروةٌ   ,িফুঁডম, শীষ্, শীষ্লবনফু ذص
সবোধব্মচ্চ সীমম summit, top, climax 

culmination. 

 শস্ ঝমডমর যন مذاٍر ج ِمذراةٌ ،ِمذًرى 
winnowing fork

ِعرذعر،ذَعر)[ف][س]  ذعر،ذص ) ভয় ম দিখমবোধনম
to frighten (ه),ذِعر ভীত হওয়ম, to be 

frighten (ل)

(ه) IV ভয় ম দিখমবোধনম to frighten أذعر

V ভীত হওয়ম to be alarmed تذعر

VII ভীত হওয়ম to be frightened انذعر

ْعٌر ভয়, তমস, উ ذص rকনম fright, terror, 

panic

ভয়, তমস, উ ذَعٌر  rকনম fright, terror, 

panic

 ,জজীবনহমনীকর মমরমত্মক ذعاٌف

তমrক্ষলরক মরর lethal, deadly, 

immediately killing

ذعقذعق)[ف]  ) ভয় ম দিখমন (লিrকমর 

কবোধর) to frighten (ه) (by sceaming)

ذعنذَعن)[س]  ) বশ মমনম to submit (ه ل)

ل ب) IV অনফুগত হওয়ম to concede أذعن

( ه
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 আনফুগত্, সমলত, বশ্তম إذعاٌن
submissiveness, obedience

 অনফুগত, সমত, নম, বমধ্ مصْذِعٌن
submissive, obedient, pliable

 অনফুগত, সমত, নম,বমধ্ مصْذعاٌن
submissive, obedient,pliable

فٌر কটফু গন, pungent smell ذص

থফুতলন chin ذقون،أذقان ج ذَقٌن

قوٌن ج (م)ذْقٌن  ذْقن الشيخ -দিমলড beard  ذص

মসমমরমজ(লতক্ত গমছ লববোধশষ) worm-

wood

ذكرذكر،تذكار)[ن]  ) স্মরর করম to 

remember (هى)

(ب ه هى) II স্মরর করম to remind ذّكر

ه ) III আবোধিমিনম করম to negotiate ذاكر

( هى

(هى ه) IV  স্মরর কলরবোধয় ম দিওয়ম اذكر

(هى) V স্মরর করম to remember تذّكر

VI পরস্পর স্মরর করমন to remind تذاكر

each other (هى)

(هى)VIII স্মরর করম to remember اّدكر

(هى) X মবোধন রমখম to recallاستذكر

 ,স্বরর, স্ম(লত, স্ম(লতরক্ষম, সফুনমম ِذْكٌر

উদ( লত, উবোধ্খকরর, বন্নম 
remembrance, recollection, memory, 
reputàtion, renown, citation, 
mentioning

كورةٌ،ذكوٌر ج ذَكٌر   كران،ذص – পফুরুষ male ذص

كوٌرج পফুরুষমঙ্গ penis  ((ذص

كرةٌ সফুনমম, খ্মলত reputation, renown ذص

 ,স্মরর, স্ম(লত, স্ম(লতরক্ষম ِذكىيات ج ِذَكرٌي
সফুনমম, উদ( লত, উবোধ্খকরর, বন্নম 
remembrance, recollection memory, 
reputàtion, renown, citation, 
mentioning

 ইস্পমত steel ذكيٌر

 স্মরর, স্মমরক, স্ম(লতলি্নি تْذكاٌر
remembrance, reminder, moment, 
memory

 ,স্বরর করময় সহকমরী, স্মমরক تْذكارٌي

স্ম(লতরক্ষমকমরক helping the memory, 

memorial, commemorative

 ,স্মমরক, স্মমরকলি্নি reminder تْذِكرةٌ

momento
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-খবর, মনমট, টফুকরম تذاِكر ج تْذَكرةٌ ،تذِكرةٌ
কমগজ, টলকট, কমড্ message, note, 

card, slip, pass, ticket

)টলকট লবক تْشكْرجٌي  ,تْذكرٌي   তম, 
গমডীর সমহময্কমরী  ticket seller, 

coductor

 স্মররকরর, স্মমরক, লভলত্ত تْذكيٌر
reminding, reminder, momento

 ,আিমপআবোধিমিনম  مصذاكرات ج مصذاكرةٌ
পরমমশ,্ সমমবোধবশ, লশক্ষম,মফুখ ’̄’ 

করর,অধ্য়ন negotiation, 

consultation, conference, leàding, 
memorization, study

 স্ম(লত, স্মরর, অনফুস্মরর تذُكٌر
memory,remembrance

মফুখ أستْذكاٌر ’̄ করর, মফুখ ’̄, memorizing, 

memorization

স্ম(লত memory ذاِكرةٌ

 ,উবোধ্লখত, বলর্ত, mentioned مْذكوٌر

said

 পফুরুষলিঙ্গ(ব্মকরর) masculine مصذَكٌر

(gram)

 ,মন্তব্, টকম, মনমটবই مصذِكرات ج مصذِكرةٌ

স্মমরকলিলপ, স্মমরক- লি্নি, ফরমমন,  

প্রলতবোধব দিন, note, remark, me!otandum,

memorial, decree, report

ذكاذكاء،ذًكا،ذْكو)[ن] [ذكو،ذكي]  ) জ্বমিমন, 

জ্ববোধি ওঠম, তীবগন ছডমবোধনম to blaze, to 

flare up, to exude strong odour

ذِكَيذكاء)[س]  ) বফুলদমমন হওয়ম to be 

intelligent

 II জ্বমিমন, জবমই করম to blaze,to ذَكى

immolate (هى)

(هى) ,IV জ্বমিমন, to blaze أذكى

 X জ্বমিমন,জ্ববোধি ওঠম, তীবগন استذكى

ছডমবোধনম to blaze,to flare up, to exude 

strong odour

 ,সভূক লবিমর শলক্ত,বফুলদমত্তম ذكاٌء
acumen, intelligence- ذكاٌء সভূয্্ the 

sun

 ,বফুলদমমন, িমিমক,  দিীপ أذكياةٌ ج ذِكَي 

সফুস্বম দিফু intelligent, clever,  bright, tasty

ّل،ذلّة)[ض]  ذّلذص ) অপ দিস হওয়ম to be low

 (ه هى) II অপ দিস করম to lower ذلّل

(ه  هى) IV অপ দিস করম to lower أذّل

 (الى ل) V িমল্ছিত করম to lower تذلّل



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 323
323

(ه) X িমল্ছিত মবোধন করম to think lowاستذّل

ٌل )লনক ذص ষ্টতম, তফুচতম, হীনতম, নমতম, 
িজম lowness, insignificànce, 

ignominy, shame,

লনিফুতম,  ক্ষফু ِذلٌَة দতম,  লনক( ষ্টতম, নমতম 
lowness, baseness, vileness, 
submissiveness

 ,লনিফু,  তফুচ, বমধ্, নম أذلٌة، أِذّلٌء ج ذليٌل

িমটফুকমর low, despised, humble, 

obsequious

 ,বমধ্, ভদ ,সী-উঠ docile ذلصٌل ج ذلوٌل

gentle, female camel

 নমতম, বমধ্তম, অবমমননম مذلٌّة
humbleness, submissiveness, 
humiliation

 ,ক্ষয়,অবনলত, অলতংক্রিমকরর تْذليٌل

মহয়করর, অলভভভূত করর degradation, 

overcoming,

 ,অবনলত, অপমমন, degradation اذلٌل

humiliation

 লনবোধজক হীনকরর, আত্মমবমমননম تذلٌُل
self-assement

ل  ذْلِذل لذص  ,সব্লনন্ম, পমড, আঁিিম ج  ذص
lowest, hem (garment)

لٌف ج ذلفاءص م اذلٌف  কমটম কমটম মছমট ذص

সফুনর নমক  লবলশষ্ট having small finely 

chiseled nose

 আগম, লজহমর আগম tip, tip of the ذلٌق

tongue

 ,বমকপটফু, সমবিীি eloquent ذليق،ذلٌَق

facile ذلك

ذا )দ  ذلك

ذَممذٌمة،ذّم)[ن]  ) অপবম দি ম দিওয়ম, লননম 
করম, সমমবোধিিনম করম to blàme, 

dispraise, to criticize (ه)  

II গমলি ম দিওয়ম, ভ ذمََم r স্নম করম to 

rebuke, to censure (ه) 

ভ ذٌم r স্নম, ময্ম দিমহমলন, censure, 

dispraise

 ,লনরমপত্তম, যত, লনরমপত্তম মঠ ِذمٌم ج ِذَمٌة

 দিমলয়ত, আলথ্ক  দিময়,লনশয়তম, 
protection, care, convent of custody, 
responsibility,

 অমফুসলিম স্বমধীন নমগলরক, non ِذّمٌي

Muslim citizen

 ,অলধকমর স্বতমলধকমর أذمٌة ج ِذماٌم

লনরমপত্তম, অলভভমবকত 
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 ,লনলনত, লনননীয়, আপলত্তকর ذميٌم

কুr লসত, খমরমপ censured, 

blàmeworthy, objectionable, ugly

 লননম, ম দিমষذمائِمص ج ذميمة  
blame,censure

 ,লনলনত, লনননীয়, আপলত্তকর مذموٌم

কুr লসত, খমরমপ censured, 

blàmeworthy, objectionable, ugly

تذمَرذمر]   ] V অলভবোধযমগ, নমলিশ 
complain, grumble

 পলবত  দিখি, িমলিত পন্, সমমন ِذماٌر
sacred possession, cherished goods,
honour

 অলভবোধযমগ, অসবোধম্তমষ تذمصرات ج تذُمٌر 
complàint, grievance

ذِمَيذماء)[س]   ) ম(তফু্ মফুখমমফুখী হওয়ম, to 

be in the throes of deàth

 মশষ সমি,বোধশষ লনশ্বমস làst ذماٌء  

remnant, last breath

أْذنَبذنب]   IV] ভভূি করম,অপরমধ করম, to
do wrong, to commit a sin

 X অপরমধী সমব্স করম, to find استذنَب

guilty

 অপরমধ, পমপ, অপকম্ ذموٌب ج ذنٌب 
offense, sin, crime

أذناٌب ج  ذنٌب   মিজ, মশষপ্রমন্ত, অনফুসমরী, 
ভ( ত্ tail,end, follower, henchman

 প্রমলন্তক, পলরলশষ্ট, লনভ্রশীি ذنبٌئ
caudàl, aappendages depàndant

পতব(ন্ত petiole ذنيب

ধভূমবোধকতফু comet مَذَنٌب

,অপরমধী, শমলসর মযমগ্, গুনমহগমর َمذنٌِب

criminal, guilty, culpàble, sinner

ذهبمذخب،ذهاب)[ف]  ) যমওয়ম গহন করম,
মনওয়ম, ভ্রমন করম,  দিফুবোধর যমওয়ম, আ দি(শ্ 
হওয়ম, লবিফুপ করম, to go, to be take, to

go away, to disappear, vanish (ل هى)

 (هى) II িকিবোধক করম to guild ذهَب

 IV যমওয়মবোধনম, সডমন,  দিভূর করম to أذهب

cause to go, to remove eleminàte (

(عن هى

II অনফুসরর করম [ تَمْذهَب [مذهب]

স্বর্, স্বর্মফুদম gold, gold coin ذَهٌب

মসমনমিী, মসমনমর, মভূি্বমন, সফুনর ذهبيٌ  
golden, of gold, excellent

 মনরকম লববোধশষ, house ذهبيات ج ذهبَيٌة

boat
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 ,গমন, যমওয়ম, অলতংক্রিম করর ذهاٌب

মতমমত,  দি(লষ্টবোধকমন, পবোধড যমওয়ম, হ্রমস, 

যমতম, going, passing, falling away, 

loss, leave, journey

গমন, যমওয়ম going ذهوٌب

 গমন, যমতম, পমিমবোধনমর مذاِهٌب ج مْذهب

পথ, অনফুসমলরত আিরন, পথ,মতমমত, 

আ দিশ্, লবশ্বমস, going, leave, 

departure, manner followed, belief, 
ideology, thought

 ,মশ্রনীগত, সমম্প্র দিমলয়ক مْذهبٌي

স্বীকমবোধরমলক্ত লবষয়ক, secctorian, 

denominational, confessional

সমম্প্র দিমলয়কতম, sectarianism مْئهبيٌَة

 লবগত, ব্তীত, শুন্, লবলহন ذاِهٌب

without, less -ذاِهب اللون ররশংহীন 
colourless, without colour

 লবস্ম(লত, মবোধন নম পডম out of مذهوب

mind,-مذهوب به،مذهوب العقل লবস্ম(ত 

হওয়ম, লবক( ত মলসষ

মসমনমিী gilded مصذهٌَب

অন্মনষ থমকম (ذهل [س][ف](ذهول،ذْهل)
,ভভূবোধি যমওয়ম, বম দি ম দিওয়ম, এলডবোধয় যমওয়ম
to forget, to omit, to overlook (هى) 

ذِهلذهول) [س]   ) লবহি হওয়ম, 
লকরশংকত্ব্লবমভূঢ় হওয়ম, আতরশংলঙ ত 

হওয়ম, অবমক হওয়ম, িম rক( ত হওয়ম, 
ভীত হওয়ম, অন্মনষ হওয়ম, ভভূবোধি 

যমওয়ম, অববোধহিম করম to be perplexed, 

dismayed, frightened, astonished, 

absent minded (عن) 

 IV ভফুলিবোধয় রমখম,আন্মনম করম to  اذهل

baffle, to distract

 VII লবহি হওয়ম, লকরশংকত্ব্লবমভূঢ়انذهل

হওয়ম, আতরশংলঙত হওয়ম, অবমক হওয়ম, 
িম rক( ত হওয়ম, ভীত হওয়ম, অন্মনষ 

হওয়ম, ভভূবোধি যমওয়ম, অববোধহিম করম to be 

perplexed, dismayed, frightened, 

astonished, absent minded (عن) 

هوٌل  ,হতবফুলদতম, আসমডতম, মভবমবোধিকম ذص
হতবমক, অন্মন®‹তম, perplexity, 

stupor, confusion, absentmindedness

 ,অববোধহিমকমরী, আত্মভভূবোধিম ذاِهٌل
অমনবোধযমগী, লনশি, অসমড negligent, 

forgetful, absent-minded

 ,লকরশংকত্ব্লবমভূঢ়, সিলকত مذهوٌل

আতলঙত, লবভ্রমন্ত, অন্মনষ perplexed, 

dismayed, condused, absent-minded

ذِهٌل  ভভূতফুপভূর,্ লবভ্রমলন্তকর, লবস্ময়কর مص
startling, baffling amazing
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نذِهٌل  ,সতলক্ত, সরশংলঙত مص

লকরশংকত্ব্লবমভূঢ়, আতলঙত, লবভ্রমন্ত, 

অন্মনষ perplexed, dismayed, 

condused, absent-minded

 ,মন, বফুলদমত্তম, mind أذهاٌن ج ِذهٌن

intellect

 ,মমনলসক, বফুলদব(লত্তক mental ِذْهنٌي

intellectual

মমনলসকতম mentality ِذْهنَيٌة

اصولو،ذَوو ج   ذا ، ذي ،ذو

,মমলিক, অলধকমরী ذات (م)-  ذوات ( م) ج
অলন্বিত, প্রমপ woner, master, endowed

 ,হওন, হওয়ম, সমররশংশ, স্বীয় ذوات ج ذاْت  

স্বয়রশং, ব্লক্তত, অনফুরুপ, সম 
being,essence, self,personality, the 
same

ব্লক্তগতভমবোধব personally ذاًتا

)লনবোধজর, উপযফুক্ত, স্ব-স(ষ্ট, স্বয়রশংক ذاتٌي ত, 

স্বতসফু ত্, ব্লক্তগত

 ,লনবোধজর, লনবোধজর দমরম ذاتًيا
ব্লক্তগতভমবোধব, by  self, of self, 

personally

 ঔ দিমসীন্, উ দিমসীনতমতম لذايَِيٌة
impersonality

-উচ্চমমবোধনর, স্বতন, লবিমসী high ذوائٌي 

class, exclusive, luxurious

ذأب )দ ذوابة

ذابذوب)[ن] ) গবোধি যমওয়ম to dissolve

 (هى) II গিমবোধনম to dissolve ذّوب

 (هى) IV গিমন to liquifyاذاب

 দবীভভূত করর, লমলশ্রত করর ذوٌب
dissolution, solution

 ,দবীভভূত করর, লমলশ্রত করর ذوبان

তরিীকরর  dissolution, solution, 

liquifaction

 ,দবীভফুত করন, লমলশ্রত করন تْذِويٌب

লবগলিত করর dissolution, solution, 

liquifaction

 ,দবীভফুত করর, লমলশ্রত করর ِاذابٌة

লবগলিত করন dissolution, solution, 

liquifaction

  দবীভভূত, লবগলিত, দবনীয় ذائٌِب
dissolved, melted, soluble

 ذو )দ ذوات،ذان
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ذادَذياد،ذْود)[ن] [ذود]  ) লবলক্ষপ করম, 
তমডমইয়ম ম দিওয়ম, সডমবোধনম, রক্ষম করম to 

drive away, to scatter,to defend,to 

protect (عن ه هى) 

 প্রলতরক্ষম, লনরমপত্তম ذوٌد

defense,  protection 

 ,প্রলতরক্ষম, লনরমপত্তম do dense ِذياد

protection 

 ব্বসমপক, খমবমবোধরর নমিী مذاِود ج ِمذَوٌد 
manàger, feeding  trough

 প্রলতরক্ষমকমরী, রক্ষমকমরী ذادةٌ ج ذائٌِد
defender, protector

ذاقذوق،مذاق)[ن][ذوق]   ) স্বম দি গহন করম 
to taste (هى)

 IV স্বম দি গহন করমন to have taste  أذاق

 (ه)

(هى) V স্বম দি গহন করম to taste تذاق

 ,স্বম দি, অনফুভবনীয়তম أذواق ج ذوٌق 
সরশংবোধব দিনশীিতম, শহুবোধর প্রভমব, মজমঁক 

প্রবরতম, গন taste, perceptibility, 

urbanity, sensitivity, inclination, 
flavour

স্বমবোধ দির, স্বম দি (বফুলদব(লত্তক, নমনলনক) ذْوقٌِي

of taste (intellectual, aesthetic)

স্বম দি taste ذواٌق

মপটফুক, gourmet ذّواٌق

 ,স্বম দি, স্বম দি মনওয়মর সমন বম সময় مذاٌق

taste, time or place tastin

স্বমবোধ দির অনফুভভূলত sense of tàste ذائِقٌة

ِوّي)[س][ض]  ذِوَي،ذوىذص ) শুলকবোধয় যমওয়ম, 
মমন হওয়ম, তমজম ভমব হমরমন তমজম ভমব
হমলরবোধয় যমওয়ম to dry up, to be wilt, to 

be dry

IV শুলকবোধয় মফিম to dryاذوى

শুকনম, মমন withered, fade ذاٍو

ذو )দ ذى

يوع)[ض][ ذاَع]ذيعذص ) ছলডবোধয় পডম to 

spread

(هى ب) IV প্রিমর করম to propagateأذاع

َيوٌع  ,ব্মপকতম, সমধমররত, ছডমন ذص

লবসমর, লববোধক্ষপ, প্রিিন widespread 

news, commonness, spreading 
spread, circulation

,ময পবোধরর অন্ময় জমনময় َمْذياٌع  مذاييعص ج

অ দিভূর দিশ্শী ব্লক্ত, মরলডও মসনমর, 

মমইবোধংক্রিমবোধফমন, মবতমর যন telltale, 
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discreet person, radio station, 
microphone, radio set

 ,পমতন, প্রিমর, লবসমর, মোমষনম إذاعٌة
প্রকমশনম, প্রকমশ, সম্প্রিমর spreading, 

ddissemination propagation, 
revelation, braodcasting

 ,ব্মপক, সমধমরন, িিমমন ذائٌِع

ব্মপকভমবোধব জমনম widespread, 

common, general, circulating, widely 
known

 ,প্রিমরক, সম্প্রসমরক, মোমষক مصذيٌع

সম্প্রিমরকমরী, মবতমর মোমষক 
spreader, ppropagator broadcaster, 
proclaimer

 ,মোমলষকম (মলহিম) مصذيعات ج مصذيعٌة
2oman announcer

ذالذيل)[ض] [ذيل] ) ঝফুবোধি পডম to hang

 II ঝমডি িমগমন to furnish an ذّيل

appendix (هى) 

) IV আঁিি িমগমন to add appendi xأذال

(هى

 ,লনম্নতম সমন, মশষপ্রমন্ত أذيال،ذيوٌل ج ذيٌِل

মিজ, পমড(কমপড), তিবোধ দিশ, মশষ পমতম, 
পলরলশষ্ট, মিমকিশকর, লনভ্রশীি, 

ফিমফি the lowest part, hem, bottom,

tail, appendix, suite, dependent

" ر''

বর্মমিমর দিশমঅক্ষর।

বহুবিন (’রম) َرآٌء، َرا َراآٌت  ,أْرَوآٌءع 

)এরপলরববোধত্ত্ব্বহৃতহয়ل َنْثلٌة، لَعَل  (َنثرةٌ

 (َرعَل) ،(وِجٌر) وِجٌل

ফফুসফফুস ِرئوٌن ج  ِرْئٌة، ِرياٌت lung

 ফফুসফফুবোধসর, ফফুসফফুসসম্পলক্ত ِرَئِوٌي
pulmonary, pertaining to lung
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رأبَرْأب)[ف]   ) মমরমমতকরম, সমরমন, 

সরশংবোধশমধনকরম, ঠককরম to repair, to 

rectify, to set right (هى) 

ؤبٌة  পলট ,patch رص

 ,মমরমমবোধতরবোধ দিমকমন ِمأٌبمرائِبص ج

গ্মবোধরজ repair shop, garage

 ,রজন (পমইনগমবোধছররস) লববোধশষ راتينٌج

resin

নরম, মকমমি soft, tender ىؤد

 , সমবয়বোধসরমমনফুষ أرآد ج رئٌِد

সমসমমলয়ক, man of same 

age,contemporary

سِرئاسة)[ف][ك]  ,প্রধমনহওয়ম ( رأس ، رؤص
 দিমলয়তপ্রমপহওয়ম, সভমপলতকরম, 
ব্মবসমকরম, মনত( ত ম দিওয়মto be the 

head, to be the president, leader (هى)

رأسرئاسة)[ف]  ) প্রধমন হওয়ম to be the 

president

 II মপ্রলসবোধডন বমনমন to make رأّس

president

V সভমপলত হওয়ম to be president ترأّس

 VIII প্রধমন হওয়ম to be theارتأس

president

ؤوي  ج  ,প্রধমন, পলরিমিক  رأٌسأرؤس، رص

মনতম, উপবোধরর অরশংশ, অগভমগ, মমথম, 
শীষ্সমন, মশষ, প্রধমনঅরশংশ, শুরু chief, 

head, upper part, summit, end, main 
part, beginning

 ,সরমসলর, তমrক্ষলনক, directly رأًسا

immidiately

ِعلم  -স্বমবিমী, স্বমধীন, স্বয়রশংসম্পভূর্ بِرأسة
 লনবোধজই লবজমনময় a science in (برأسة

itsef,  رأس برأس এবোধকঅপবোধররমত, alike 

one another)

 শুরুবোধত, আবোধগ, at the على رأس

begainning of,at head of , at the end 
of

 প্রধমন, খমঁডম (adjective) رأسٌي
chief,vertical

,পফুঁলজবম দিী, ধনতমলনক, capitalist رأسمالٌي

capitalistic

পফুঁলজবম দি, capitalism رأسمالَيٌة

ؤساٌء ج رئيٌس  ,দিমলয়তপ্রমপ, প্রধমন  رص

পলরিমিকপ্রশমসক, ব্বসমপক, উধ্তন in
charge, head, director, governor, 
superior

মলহিমব্বসমপক, diretress رئيسٌة
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 ,মভূি, প্রধমন, মফুখ্main, principal ريِيسٌي

leading-دور رئيس মভূি অরশংশ principal 

part

)মনতِرياسة ،ِرئاسٌة ত, ব্বসমপনম, 
সভমপলতত, পলর দিশ্ন leadership, 

management, presidency, 
supervision

ٌس  ,লনবোধ ্দিশনম, ব্বসমপনম تَرؤص
সভমপলতত direction, management, 

chairmanship

 অলধন, a مْرؤوسون جمَرؤوس

subordinate

[ن] رؤَف، [ف] رأفرآفة،رأفة) ) 

 দিয়মবোধ দিখমবোধনম,  দিয়মিফুহওয়ম, স দিয়হওয়ম to 

show mercy, to be kind, to be 

gracious (ب ه) 

 ,V  দিয়মবোধ দিখমবোধনম,  দিয়মিফুহওয়ম ترأّف
স দিয়হওয়ম to show mercy, to be kind, 

to be gracious (ب ه)

 ,করুনম, সমবোধব দিনম, উ দিমরতম رآفٌة،رأفٌة
সহৃ দিয়তম mercy, compassion, 

graciousness

করুনমময়,  দিয়মময়, লহততষী,উ দিমর رؤوٌف
,merciful, compassionate, 
benevolent, gracious

 ,অলধক দিয়মশীি, অলধকউ দিমর أرأف

অলধকলহততষী kindlier, more gracious

 ,পমমগমবোধছরতন্তু (মম দিফুর رأفيا

টফুলপততরীর)raffia palm

رأمرأم)[ف]  ) মমরমমতকরম, সমরমন to 

repair, mend (هى)

َمرئَِمرئِمان)[س]  ) মসহপভূর্ ভমবোধব ভমিবমসম,
লপ্রয়হওয়ম, মসবোধহর আিরনকরম, 
যতশীিহওয়ম to love tenderly, be fond 

of, caress

 সম দিমহলররলববোধশষ, white أرآم ج رئٌِم

antelope

মসহময়, মকমমি loving,tender رءوٌم

তনত্তফু راميٌة লববোধশষ, িীনমপমঠ, fiber, chinà

jute

গমবোধছরিতমলববোধশষ(িীনম) rhubardd راوند

رأىرؤية،رأي)[ف]  ) ম দিখম to see

 III মিমকবোধ দিখমন to make show to َراَءى

public (ostentation)

IV ম দিখমবোধনম to show  أرى

V লিন্তম করম to think ترّوى
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) VIII লববোধবিনমকরম to consider ارتأى

(هى

 ,মত,  দিশ্ন, ধমরনম, উপবোধ দিশ آراء ج رأٌي

প্রসমবনম opinion, view, idea, 

suggestion, proposal

 ,ব্মনমর, পতমকম banner رايات ج رايٌة

flag

 ,মপ্রক্ষন, লনলরক্ষম, ম দিখমকম্ seeing رؤيٌة

viewing, inspection

ؤيا দি(লষ্ট,স্বপ, vision, dream  رًؤى جرص

দি(লষ্টশলক্ত, আলব্ভমব viewarition  مرأًى

 আয়নম, looking مرايا،مرتٍء  جمرآةٌ

glass

 ভণ্ডমলম, ককপটভমন, নকি رياٌء،رئاٌء
hypocrisy, dissemblance, simulation

 ভণ্ডমলম, ককপটভমন, নকি مصراءاةٌ ،مراآةٌ
hypocrisy, dissemblance, simulation

 ,পলর দিশ্ক,  দিশ্ক observer رائِات جرائة

spectato4

লিত-লনবোধ ্দিশক view-finder رائِيان جرائِيٌة

লনরীলষক, দি(শ্মমন seen, visible مرئٌي

ভণ্ড hypocrite مصراؤون ج مصراٌء

 رء )দ رئوى،ىئٌة

 رأى )দ راى

رّبرّب،ِربابة)[ن]  ) মমলিক হওয়ম to be 

master

 ( هى ه) II িমিনপমিনকরম to raise ب

 প্রভফু, মমলিক, স্বমলধকমরী أرباٌب ج رًب
lord, master

উপপতী, ভদমলহিম mistress رّقات ج رّبٌة

 ,অপহরন, ফবোধিররস ربوٌب،ِرباٌب ج رٌب

মণ্ড, Rob, fruit juice, mash

ٌب رّب -অবোধনক many a ربوٌب ،ِرراٌب ج رص

ٍل অবোধনকমমনফুষ many a man رجص

 মকমনসময়,সম্ভবত,হয়তবম some رصّبما

times, perhaps, mày be, possibly

িম্বোধরমগলববোধশষ, skin erruption رّبٌة

 আরবোধবর বম দি্যনলববোধশষ ربابٌة ج رباٌب

(বোধবহমিমস দি(শ্) fiddle

 ,পমিকপফুত أرّباٌء ج ربيٌب

স rপফুত,পমিকলপতম, লমত foster son, 

foster father, stepson
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পমিকবোধমবোধয়, স ربائٌِب ج ىبيبٌة rকন্ম, 
পমিকমম, স r-মম foster daughter, 

stepdaughter, foster mother.

 ,প্রভভূত, ম দিবত, মখম দিময়ী, divinity ربوبَية

deity, godship

ّبات ّببيا ج رص  ,ক্মপবোধটন ربابِنٌة،رص

মনরবমলহনীর অলধনময়ক captain (naval)

,ঐশ্বলরক, শ্রষ্টমসম্পলক্ত, devine رّلنٌي

সরশংরলক্ষতফি preserved fruit ِمربٌة

স راٌب  r লপতম stepfather

সراّبٌة r মম stepmother

ربأربأ)[ف]  ) উঁিফুবোধত ধমরনমকরম, 
কবোধরমসম্পবোধক্ অলতউঁিফু ধমরনমকরম, লকছফু 
করময়কমউবোধক অলতবডভমবম, গব্করম, 
 দিভূবোধরথমকম to hold in esteem, to 

consider one high, to be proud for, 
stand aloof for

بيَئٌة بايا ج رص পমহমরম দিমর guard رص

ربتربت)[ض]  ) িমপডমন, আ দিরকরম, 
আোমতকরম to pat, caress, stroke

 II িমপডমন, আ দিরকরম,আোমতকরম ربََت
to pat, caress, stroke

ربتربت)[ض]  ) িমিন পমিনকরম to 

caress (ه)

(هى) II মসমহমগকরম to patرّبت

ربِحربح،رَبح) [س]  ) িমভকরম to profit (

 (عن

(هى ه) II িমভবোধ দিওয়ম to give profitرّبح

ه ) IV িমভবমনকরম to allow profitأربح

(هى

ّباٌح বমনর monkey ربابيحص ج رص

অলধকিমভজনক, অলধক আকষ্রীয় أربح
more profitable, more lucritive

 ,লনলদ্্দষ্টিমবোধভপফুন( লবংক্রিয় مصرابحٌة

নগ দিলবংক্রিয় resale with specified 

profit, resale with advance 

,িমভকমরী, িমভজনকব্বসম gainer رابٌِح

profitable

 ,আকষ্রীয়, িমভজনক luc4ative مصربٌِح

profitable

بد ধভূসর বর ্ashen رص

V ধভূসর হওয়ম to become cloudedترّبد

 IX ধভূসর বর ্হওয়ম to turn اربّد
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 ,মলিন, কমলিমমময় gloomy مصربٌد

clouded

ربصربص)[ن]  ) অবোধপক্ষম করম to wait

V অবোধপক্ষময় থমকম to lie in waitترّبص

 ,অন্তব্ত্তীকমি, পয্বোধবক্ষনকমি تربٌص 

probationary term

প্রমথ্শী, প্রত্মশীcandidate مصترِبٌص

ربضربوض،ربض)[ض]   ) শুবোধয়পডম, 
লবশ্রমমবোধনওয়ম, প্রলতক্ষময়থমকম to lie 

down, to rest, lurk (ل ه)

 ,সীমমন্ত, শহরতিীأرباٌض ج ربٌض
পশুরলবশ্রমমসি outskirt, suburb, place

of res (animal)

ربطربط)[ن][س]  ) যফুক্তকরম to bind (هى)

III প্রস্তুতহওয়ম to be lined up رابط

 (ه) VIII যফুক্তহওয়ম to be bound ارتبط

 ,বমঁধন, যফুক্তকরর, আবদকরর ربٌط

মমনলনন্য়, সমমবোধিমিনম binding, 

fixation,valuation

 ,এিমকম,শহরতিী section (city) ربٌط

suburb

 ,পলট, লফতম, বননী,আঁট رباٌط  جربطٌة

গমঁট ribbon, band, package

بصٌط،رباطات ج رباطٌة  ,লফতম أربطٌة،رص
বননী, ব্বোধন্ডজ, ম্রিলসরশং(ক্ষত), হমতকডম, 
প্রলতবনক band, ligament, dressing, 

shackle

 পশুবমঁধবোধনর    مرابٌط ج مربٌط

জময়গমplace totie up animals

দিলড,রজফুrope,hawser  ِمرابٌط  ج  مرٌب

 ,সরশংযফুক্ততম, মযমগময়মগ, তমতী, দিময় اْرتِباط

সম্পক্, একতম,  দিি connected Ness, 

connection, obligation, relation, unity,
confederation

 ,বমঁধন,লফতম, মযমগমবোধয়মগ روابِط ج رابِطٌة

 দিি, মযমগসভূত band, ti3, connection, 

link, league

 যফুক্ত, বমঁধম, লসত,  লনযফুক্ত, লনলদ্্দষ্ট َمربوٌط

মবতন, ব্য়বরমদ্দ connected, 

bastened, fixed, appointed

 ,প দিমলয়ত مصرابٌِط

সমলপত posted,stationed

 ,যফুক্ত, বমঁধম, লসত, প্রলতশ্রুত مصْرتبٌِط

লনভ্রশীি, শত্যফুক্ত connected, linked, 

committed, depending (ب) 
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ربعربع)[ف]  ) িতফুথ ্হওয়ম, অবসমন করম

II িমরগুর করম to quadruple رّبع

বমসম, বমডী, home, residence- ربوٌع 

এিমকম, অ্ি region, territory- ربع   

এক দিিবোধিমক a group of people

رصْبٌعأ رباٌع  ج  লসলক, িতফুথ্অরশংশ, quarter, 

fourth part

ততমমলসক, quarterly ربعٌي

,رْبعات ج رْبعٌةرْبٌع،رَبعات

মধ্ম আক( লতর মমনফুষ, middle-sized 

man

মমবোধপর একক লববোধশষ,robhah ربعٌة

মখবোধিময়মর athlete رّباٌع

বসন্তকমি spring ربيٌع

িমর four أربٌع م أربعٌة

মিরদ্দ fourteen اربعة عشر

িল্শ forty أربعون

باعٌي باعَيات ج رص  ,িমরগুন, িমবোধররসমন্বিয় رص

িতফুগ্ুর, িতফুভফু্জ, িমরবোধকমনলবলশষ্ট, 

িমরঅক্ষবোধররশব (গমমমর), four fold, 

quadruple, qudrangular, tetragonal-

باعَيات মিরপ দিীকলবতম quatrain رص

বফুধবমর, Wednesday الربعاٌء

 মরুভভূলমর ইঁ দিফুর desert يرابيٌع ج يْربوٌع

rat (jerboa)

)ত مرابيعص ج مربوٌع রবোধক্ষত, meadow

 ব(ত্তমকমবোধররলসলকভমগ lunar تربيٌعترابيٌع ج

quarter-ترابيٌع িমরবোধকমনম, সয়মর, 

quadrangle, ssquare 

 ,িমরবোধকমনম, সয়মর ترابيٌع ج نربيعٌة

টমউিস, মমবোধঝরটমইিস quadrangle, 

ssquare িমরবোধকমনম, সয়মর, 

quadrangle, square

 িতফুবোধষমনসরশংংক্রিমন্ত, বগ্বোধক্ষত تربيعٌي
quadratic,square

,িতফুথ,্ the fourth الراليعٌي

িতফুথ্সমবোধনfourthly رابًِعا

মধ্মউচ্চতমর, medium height مْربوٌع

 ,িমরগুন, িমবোধররসমন্বিয় مصرّبعات ج مصرَبٌع

িতফুগ্ুর, িতফুভফু্জ, িমরবোধকমনলবলশষ্ট, গ্বোধক্ষত,

four fold, quadruple, qudrangular, 

tetragonal-مصرّبعات িতফুভফু্জ, মিরপ দিী 
quadrangular, quarlet
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 ,অ্ি, এিমকম مصرَبعات ج مصربعٌة
লজিমarea, district

)ক مصرابٌٍع লষ খমমমবোধরর অরশংশী দিমর partner 

of agricultural firm

 ,আরমমপ্র দি, আননময় pleasant رابٌِغ

comfortable

ফমঁস- দিলড lasso ِربٌق

ফমঁস noose أرباٌق،ِرباٌق،ِربٌق ج َربقٌة

ربكربك)[ن]   ) লবশ(ঙ্খিকরম, 
তআিবোধগমিপমকমন, হতবফুলদকরম to 

muddle, to cofuse (ه هى)

ربِكرَبك)[س]  ) হতবফুলদহওয়ম to be 

confused

 VIII হতবফুলদহওয়ম to be confused ارتبك

(في)

হতবফুলদঅবসম confused state رَبٌك

 ,লবভ্রমন্ত,সমস্মগস ربٌِك

confused,troubled

 ,সম্প(ক্ততম, লদধম ارتباكات ج ارتبٌك
লবপয্সতম, মভসম (পমকসলি) 

involvement, confusion, 
upset(stomach)

 লবভ্রমলন্তকর, উবোধত্তজনমকর مصرِبٌك
confusing, disconcerting

 ,লবভ্রমন্ত, সরশংকটমপভূন,্ উবোধত্তলজত مصرتبٌِك

জলডত, লববতকর confused, 

complicated, involved

 হৃষ্টপফুষ্ট, মমরশংশি, মমমটম ربٌِل
(মমনফুষ)plump, fleshy, fat

মমরশংশি fleshy رْبلٌي

মমরশংশ(বোধ দিবোধহর) ربلت ج ربلٌة

মমরশংশি,বোধমমটম fleshy, fat ربيٌل

সফুিতম corpulence ربالٌة

بو)[ن] رباربو،رباء،رص ) বলধ্তহওয়ম to 

increase (هى) 

 II িমিনকরম, বডকরম to make رَبى

grow, to raise (ه)

 III সফুবোধ দির কমরবমর করম to practice رابى

usury

IV ব(লদ করম to make grow أربى

V বলধ্ত হওয়ম to be brought up ترّبى

শ্বমসকষ্ট, এজমম dyspnoea, asthma ربًو

ًبى  ج ْبو ةٌرص رص  পমহমড hill
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َ ِرْبو ةٌِربوات ج   দিশহমজমর ten thsound

 সফু দি, সফু দিবোধখমরীিমভ, usury, usurious ِرًبا

interest

সফু দিবোধখমর usurious ِرَبِوٌي

  অলতলরক্ত, মট্কেম, আনফুকুি্ ِرباٌء
surplus, superiority, favour

 ,লশক্ষম, বডকরম, প্রলশক্ষন, লনবোধ ্দিশনম تربيٌة
পলণ্ডলতপনম, পমিন(পশু) education, 

reaching, pedagogy,

 تْرَبِوٌي,تْربِيَوٌي

লশষমসরশংংক্রিমন্ত,পলণ্ডলতপনমমভূিক 
pedagogic, pedagogocal

পমহমড hill َرواٍب ج رابيٌة

 ,লশক্ষক,লব দি্মলভমমনী مصرّبون ج مصرٍب
পমিক(পশু)educator, pedagogy, 

breeder

 ,অলভভমলবকম, লশক্ষলয়তী مصرّبيات ج مصرّبيٌة
মসলবকম governess tutoress, nurse

 ,িমলিত, পমলিত, লশলক্ষত, সফুসভ্ مصرّبى
সরশংরলক্ষতফি raised, educated, well-

mannered, preserved fruit

সফু দিবোধখমর usurer مصراٍب

সফুসভ্ well mannered مصترٍب

 বমকপ্রলতবলন with ارّترًت ج رّتاٌء م

defective spee

توب)[ن] رتبرتب،رص ) লসর হওয়ম to be 

settled

II সমজমবোধনম to decorateرّتب

 V কমতমর বদ হওয়ম to be ترّتب

arranged رتابة ٌ  একবোধোঁবোধয়লম 

গতমনফুগলতকতম monotony

একবোধোঁবোধয় monotonous رتيب

,আসন (ধমবোধপরমত),গল দি ج  مْرتبٌة  َمراتِب

মশ্রনী, মমন, ময্ম দিম step like seat 

,mattress, degree, class

 ,ব্বসমপরম, ংক্রিম تْرتِبات ج تْرتٌِب

ংক্রিমধমরম, পমরম্পয্, প্রলতষম, 
নকশম(ভবন),প্রলতষমন,প দিবোধক্ষপ 
arrangement, order, succession, set 
up,lay out , organization, step

ংক্রিমলনবোধ ্দিশক ordinal تْرتِبٌي

-মবতন, ভমতম salary ,pày روتٌِب ج راتٌِب

 মবোধনমলনবোধবশ কব্য়মম exercise of روتٌِب

devotion

مصرّتٌب مصرّتبات ج  আবোধয়মলজত, সরশংগঠত, 

প্রলতলষত, arranged, organised, set 

up-مصرّتبات মবতন, ভমতম ssalar,pay
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رتجرتج)[ن]  ) তমিম ম দিওয়ম to lock

IV তমিম ম দিওয়ম to lockأرتج

দিরজম, প্রবোধবশপথ gate, gateway  ِرتاٌج

রজন resin رتينٌج

توع)[ف] رتعرتع،رتاء،رص ) িবোধরোমস খমওয়ম 
to graze (في)

 IV োমস খমওয়মবোধনম to put out to أرتع

graze  (هى

 উব্র িমরর ভভূলম, িমিন مراتٌِع ج مرنٌع

ভভূলম, উব্রবোধক্ষত (খমরমপকমজ) rich 

grazing land (ل), breeding ground,

رتقرتق)[ض][ن]  ) মমরমমতকরম, 
পলটিমগমন, সিমইকরম to mend, repair, 

sew (هى)

توٌق ج رتٌق  মমরমমত করর, মসিমই رص
করর, মমরমমলত, লরফফু patching, 

mending, repair

رتكرتك،رتكان،ترك)[ض][ن]  ) মছমট ধমবোধপ 

ম দিরডমন to run with sort step

رتِلرَتل)[س]  ) লনয়লমত হওয়ম to be 

regular

II স্পষ্ট আব(লত্ত করম to recite goodرّتل

মরিবোধরমড rail road أرتاٌل ج رتٌل

 ফসি আবম দিকমরী, শস্ رتيلٌء
সরশংগকমরী, মমকডসম, harvestmam, 

tarantula 

 ,লনয়ম মত আব(লত্তকরম تراتٌِل ج تْرتيٌل
recitation of Quran-تراتٌِل ধম্শীয়সঙ্গীত, 

সবগমন hymn, religious song

বননম, সবগমন hymn تراتيل ج ترتيلٌة

رتمرتم) [ ض]  ) উচ্চমরর করম, বিম to 

say ,utter

গমছলববোধশষ retem رتمٌة

 সফুতমরস্মমরক  ،َرتائِمص ج  رتيمٌة،رتمٌةِرتاٌم

(আঙ্গফুবোধিবোধপঁিমন) thread around finger as

reminder

رتارتو)[ن][رتو]  ) মসিমইকরম, পলটবোধ দিওয়ম,
লরফফুকরম to mend, darn (هى) 

কমটমকুট, পলরমমজ্ন retouch رتوٌش

মরলসন, রজন resin رتينٌج

 ভমস্বর আবরর, উজি رتائٌِن ج رتينٌة

আবরর incandescent mantle
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رَثرثوثة،رثاثة)[ض]   জীর্হওয়ম, লছনলভন
হওয়ম to be ragged, tattered

পফুরমতন, জীর্, old,shabby رثاٌث ج رٌث

 পফুরমতন, ব্বহৃত কমপড, পফুরমতন رَثٌة

লজলনস, মসবোধকবোধি লজলনস old cloths, 

worn cloths, outmoded things

পফুরমতন, জীর্, old, shabby ِرثيٌث

)জীন্তম, লনক َرثاثٌة ষ্টতম raggedness, 

shahbbiness

ثوثة )জীন্তম, লনক رص ষ্টতম raggedness, 

shahbbines

رتا)[ن]رتو ) মমরমমতকরম to mend

رثىمْرثاة،مْرثية،ِرثاء،رثي)[ض]   ) 

লবিমপকরম, ংক্রিননকরম to bewail, 

bemoan (ه) 

 (هى) II মমরমমতকরম to mend رّتى

تصج ج رتائِج،رص

 ,লবিমপ, ংক্রিনন, মশমক bewailing رثٌي

bemoàning, lamentation

 ,লবিমপমমন, ংক্রিননরত, অনফুতমপ ِرثاٌء

করুনকলবতম bewailing, bemoàning, 

regret, elegiac poetry

رثيٌة رثيات ج  বমত, লগটব্মথম arthritis, 

gout

 লবষম দি সঙ্গীত elegy مراٍث ج مرثاة،مرثيٌة

জমনমজমর ভমষন funeral oration مراٍث–

رَجرجج)[ن] ) কমঁপমবোধনম to shake

VIII মকঁবোধপওঠম to be convulsed ِارتّج

 ,নডন, ঢফুিন, কম্পন shaking رٌج

rocking, convulsion

 ,লখঁিফুলন, ধম্কেম, আবোধিমডন rock رّجٌة

convulsion, shock

 ,কম্পমমন, স্পলনত, ম দিমিমলয়ত رّجاٌج

trembling, quaking, shaking

কম্পন, আবোধিমডন, ঝমঁকুলন shock ارتجاٌج

concussion, trembling

رجارجاء،رجو،رجاة)[ن])  ( আশম করম to 

hope

IV লঢি ম দিওয়ম to postponeارجى

 সলগত, মফুিতলব, লবরলত ِارجاٌء
postponement, adjournment

 ( رَجب،رِجب [ن][س](رَجب،رجب)

ভীতহওয়ম, আতলঙতহওয়ম to be afraid, 

be awed(عن من) 

রজবমমস 7th  month of the year َرجب
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جوح،رجحانرجحن[[ض][ف] )] (رص  

ঝফুঁবোধকপডম, ওজনবোধবশীহওয়ম, 
অগমলধকমরপমওয়ম to incline, to 

predominate (ه)

 II প্রমধমন্বোধ দিওয়ম to give رّجخ

preponderance (هى على)

 V অলধক ওজন হওয়ম প্রমধমন্ ترّجح
পমওয়ম to be weightier to be 

predominant

VIII ম দিমিম to swingارتجح

 অলধক গহনবোধযমগ্, অলধক ارجح

ওজবোধন,অলধক সম্ভবনমময়, অলধক ভমরী 
preponderant, superior in weight, 
more preferable, more acceptable

 প্রম দিফুভ্মব, প্রবিতম, অলধকভমরী اْرجحيٌَة
preponderance, predominant, 
prevalance

 ,লককি, ম দিমিনম أصراجيٌح ج أصْرجوحٌة
seesaw, cradle

 অলধক গহনবোধযমগ্, জবোধনওজবোধন راِجٌح

লধক, লধক সম্ভবনমময়, লধকভমরী 
preponderant, superior in weight, 
more preferable, more acceptable

 ,মঢলককি, ম দিমিনম مراجيحص ج مْرجوحٌة
seesaw, cradle

)অলধকতরভমরী, ত مصرجٌَح তকর, ম্ভমবনীয়,

predominant, preponderant, probable

رْجرجرْجرجة) ) আবোধনমলিতকরম to 

tremble

II নমডম ম দিওয়ম to sway ترجرج

 ,উবোধত্তলজত, কম্পমমন, ম দিমিমলয়ত رْجراٌج

agitated, trembling, tremulous

رجزرجز)[ن] ) রজমযনমমক ছবোধন কলবতম 
রিনম করম to compose in the meter 

(rajaj)

 VIII সমফুদ গজ্ন করম to surge ارتجز

sea, to compose in the meter (rajaj)

,শমলস,  দিফুলভ্ক্ষ, মমলিন্ punishment رصجٌز

dirth, filth

 কলবতমর ছবোধনর নমম name of رجٌز

poetical meter

রজময ছবোধনর পরশংলক্ত verses in the أرجاٌز

meter rajaj

 রজময ছবোধনর কলবতম اصرجوزةٌ ج أراجيزص
poem in the meter rajaz 

رِجسرجس)[س] ) মলিনহওয়ম, 
K zr লসতহওয়ম, †bvডমহওয়ম, 
Lv রমপকমজকরম, jজমজনক কমজকরম
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جاٌس ج  ময়িম, মনমরশংডম, বমবোধজলজলনস 

বমকমজ dirt, filth, dirty things or acts

 أرجاٌس ج رجٌس ِرجٌسأر

 ময়িম, মনমরশংডম dirt, filth

ময়িম, মনমরশংডম dirty, filthy رِجٌس

ময়িম, মনমরশংডম dirty, filthyرجاسٌة

 গজ্ন, উথমি(সমফুদ, বজ্রধ্বলন رّجاٌس
roaring, surging, thundering

وع)[ض] جص رجعرص ) লফবোধর আসম to come 

back

 II লফলরবোধয় ম দিওয়ম to cause toرّجع

return

III লফবোধর আসম to come backراجع

 IV লফলরবোধয় আনম to make come ارجع 

back

V লফবোধর আসম to come back ترجع

 V লফবোধর আসম to return to one تراّجع

another

  X লফলরবোধয় আনম to get back استرجع

লফরম, লফবোধরআসম coming bàck, return

 ,প্রলতলংক্রিয়মশীি, পশম দিমফুখী رْجِعٌي
র দিবোধযমগ্ reactionary,  retroactive, 

revocable

 ,প্রলতলংক্রিয়ম শীিতম পশম দিমফু খীতম رِجعيَة
প্রলতলংক্রিয়ম reactionism, reaction

 ,পফুনরমব(লত্ত, প্রত্মহমর, বমলতি رجعٌة

রলস দি, ভমউসমর recurrence, 

revocation, receipt, voucher

 প্রত্মবত্ন (লববমহলববোধচবোধ দিরপর) ِرجعًة

return to wife after divorce

 প্রলতলংক্রিয়মশীিতম, প্রলতলংক্রিয়ম رصجعى
reactionism, reàction

جوٌع  ,লফরম, প্রত্মবত্ন, আশ্রয় رص

প্রত্মহমর, প দিত্মগ, আত্মসম্্পর, পফুর( 
প্রলতষম, return, reverting, recourse, 

revocation, resignation,

লবষম, মি excrement رِجيٌع

 ,লফরম, আশ্রয়সমন مراِجٌع ج مْرِجٌع

লপছবোধনলফরম, অবিমন, কত( পক্ষ, উস 
return, place of refuge, recourse, 
resort, authority

)কত مْرجعَيٌة পক্ষ, authority

 ,পফুনরমব(লত্ত, পলর দিশ্নপরীক্ষম مصراجعٌة
আবোধিমিনম, অনফুবোধরমধ, আবোধব দিন, পফুর( 
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পরীক্ষম, সরশংবোধশমধন (পমলন্ডলিলপ) 

reiteration reputàtion, inspection, 
study, examination, re-examination, 
application

 ,প্রত্মবত্ন, প্রত্প্র, হ্রমস اْرجاٌع

আবোধরমপর return, refundment, 

atrribution, reduction

ٌع  ,প্রত্হমর تراجص

পশম দিপসমরন,মনপলরবত্ন, মনম 
withdrawal, retreat, change of mind, 
recession

,পভূব্ম সময় প্রত্ম বত্ন, প্রলতলংক্রিয়ম ِاْرتِجاٌع
প্রলতলংক্রিয়মশীিতম return to old, 

reaction, reactioism

প্রলতলংক্রিয়মশীি reactionary ِاْرتِجاٌع

 ,পফুনরূদমর, পভূর্িমভ,প্রত্মহমর ِاستِْرجاٌع

reclamation, recovery, retraction

 ,প্রত্মবত্নকমরী, প্রত্মগমনকমরী راِجٌع
যথমযতঅলধকমরী, লনভ্রকমরী 
returning, reverting, depending,

 )লনরীক্ষক, মভূি্ময়নকমরী, পফুন مصراِحٌع
মভূি্ময়নকমরী checker, verifier, 

examiner, reviser

رجفرجف)[ن]  ) কলম্পত হওয়ম to be 

convulsed

IV মকঁবোধপ ওঠম to make tremble أرجف

VIII কলম্পত হওয়ম to be shaken ارتجف

 ,কম্পন, কমঁপফুলন tremor, shudder رْجفٌة

shiver

 কলম্পত, কম্পমমন, আবোধনমলিত رّجاٌف
convulsed, trembling, quaking

অসত্,গুজব اراجيٌف ج أرجاٌف
,অশমলন্তকরকথম untrue, false remor

رجلرَجل)[س]  ) হমঁটম to walk

 II িফুি আঁিডমন/িমম করম toرّجل

comb,let down

V পফুরুষ সমজম to behave a manترّجل

 VIII উপলসত বিম to speak offارتجل

hand

 X পফুরুষ হওয়ম to become a استرجل

manপম, foot, leg

ِرْجٌلر جاٌل ج   ঝমঁক(পঙ্গপমি) swarm 

(locusts)

 প দিববোধজগমনকমরী, পথিমরী going رِجٌل

on foot, pedestrian
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لٌر جاٌل ج رجالت ج رجص  মমনফুষman –

 গুরুত পভূর ্মমনফুষ, মনতম رجالت
important man leading, personalities

মমনফুবোধষর জন্ for men ىِجالٌي

جولٌة  ,পফুরুষত, মপররুষ masculinityرص

man-hood

ِرْجٌلر جل  ج  

جولَيٌة  ,পফুরুষত, মপররুষ  masculinity رص

man-hood

 মকটলি, বয়িমর, পমত ِمْرجلٌَمراجٌل ج
kettle, boiler

 উপলসতভমষর extemporary ِارتجاٌل

speech

)অপ্রস্তুত, তমrক্ষলনক, সহসমক ِارتِجالٌي ত 
unprepared, extemporary, 
improvised

ّجاٌل،َرّجالٌة،رِجٌل  ج ْجلن،رص  ,প দিবজীراِجلٌرص
পথিমরী, পমবোধয়গমনকমরী going on foot, 

pedetrian

)অপ্রস্তুত, তমrক্ষলনক,সহসমক مصرتجٌل ত 
unprepared, extemporary, 
improvised

 ,পমথর মমরমرجم  [ن](رْجم) 
অলভশমপবোধ দিওয়ম, গমিমগমলিকরম, to 

stone, to curse (هى)

 ,II পমথরমমরম, অলভশমপ ম দিওয়ম رّجم
গমিমগমলিকরম, to stone, to curse (هى)

-পমথর লনবোধক্ষপর stoning  رْجٌمرجوٌم  ج

মক্ষপরমস missile رجوٌم

 লনলক্ষপতমরকম, উলম shooting رصجصٌم

stars, meteirite

ْجمٌة جٌم  ج  رص সমমলধ প্রসর ِرجاٌم،رص t 

ombstone

,প্রসরমোমতগস, লবধ্বস, অপমমলনত َرِجيٌم

)বর্ংক্রিমদ ترجمة ، ترجم

বমবোধসট basket مرجونٌة

 [ رجارجو]

 আকমঙ্খম করম to [ن](رجو،رجاء،رجاة ) 

hope

(هى) V প্রত্মশমকরম to hope ترّجى

(هى) VIII আশমকরম to hope ارتجى

ا،رجاٌء ارجاء  جرًج  ) আশম, আকমঙ্খম, 
পমশ্ব্, অলভমফুখ, ল দিক, অ্ি, hope, 

aspiration, side direction, region-

 সফুলবশমিতম, সীমমহীনতম, লবস(লত أرجاء
vastness, expanses
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 আশম, আকমঙ্খম, প্রত্মশম, জরুরীঅফু رجاٌء
নফুবোধরমধ hope, expectation, urgent 

request (في) 

 ,আশম,আকমঙ্খম,প্রত্মশম, hope َرجاةٌ

expectation

) প্রত্মলশত, আশম hoped, hope رجيًَة

(هى

আশম hope َمْرجاةٌ

 ,প্রত্মশী, আশমকমরী full of hope راٍج

hoping

 অনফুরুদ, প্রত্মলশত, কমলঙ্খতবস্তু  َمْرجٌو
hoped for, expected, requested

رِجَيرَجا)[س]  ) লনরবথমকম to be silent

খম দি্,আহমরِرجيٌم diet

رحبرَحب)[س] ) উ দিমরহওয়ম to be 

roomy

ب ه ) II প্রশসকরম to make room رّحب

 (هى

(ب ه) V স্বমগতজমনমন to welcome ترّحب

,প্রশস, অসরশংকীর,্ উন্মফুক্ত spacious رحٌب

unconfined

 লবশমিতম, পপ্রশসতমউন্মফুক্ততম رصحٌب
vastness, wideness, unconfinedness

 লবশমিতম, পপ্রশসতমউন্মফুক্ততম َرَحٌب
vastness, wideness, unconfinedness

 জন সমম গবোধমর জময়গম رْحبات ج َرْحبٌة
public square-رْحباٌترحاٌب 

লবশমিতম,লবস(লত vastness

 َرحيٌب=رحٌب

ٌّ  লবশমিতম, পপ্রশসতমউন্মফুক্ততমَرحابَة 
vastness, wideness, unconfinedness

স্বমগতম welcome َمْرحًبا بك

 ,স্বমগতম, অলভবম দিন welcome ترحاب

greeting

 ,অভ্ত্নমজমপন ترحيٌب

অলভবম দিনজমপন, স্বমগতম welcoming, 

welcome, greeting

 ,মকমনলকছফুর গভীবোধর নমযমওয়ম َرْحرَح
পবোধরমক্ষ ভমবোধব উবোধ্খ করম, ইলঙ্গতকরমto 

fail reaching in depth, allude to

 দ্থ্বমক্বিম, to رْحرح بالكلم

equivacate,

 ,প্রশস,লবসীর্, ব(হৎرحراح ،رحرٌح

মফুক্তজীবন, বননহীন wide, broad, 

carefree
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رحضرحض)[ف]   ( মধময়ম, পলরষমরকরম 
to rinse, wash

ِمْرحٌضمر احيٌض ج  প্রশম ধনীকক্ষ, 

পময়খমনম, সমজোর toilet, lavatory

অম(ত, ফফুবোধিরমধফু nector رحيٌق

(رحل،رحيل،ترحال

رحل]ف ] রওনমকরম to leave (عن)

 ( (ه I I যমওয়মবোধনম to make leave رّحل

V োফুবোধরবোধবডম to roamترّحل

VIII িবোধি যমওয়ম to leaveارتحل

 ,উবোধঠরলজন, মপমটিম ِرحاٌل ج رْحٌل
যমতমলবরলতসমন camelsaddle,

ভ্রমন, যমতম, সফর, ভ্রমনলববররী ِرحلٌة

travel, trip, tour, travelogue

গন্তব্সমন, destination رصْحلٌة

 যমতম, মবর হওয়ম, প্রবমস, মরর رحيٌل
departure, setting out, emigration, 
demise

ٌ َحٌل ج َحل رص رص  লবিরর, ভ্রমনশীি, যমযমবর 

(ব(লত্ত), roaming, migratory, nomadic

 ,পলরবমজক رّحالٌة

অনফুসণধমনকমরীtraveler, explorer

 একল দিবোধনরযমতম, যমতম مراِحلص ج مرحلٌة
লবরলত সমন পয্ময় one day journey, 

way station, phase

 যমতম, মবরহওয়ম, যম যমবর জীবন تْرحاٌل
departure, setting out, nomadic life

 ,প্রবমস, প্রসমন, ভ্রমনসনপম দিন ترجيٌل

উদমসন, পফুন্বমসন, পলরবহন, মপ্ররর 
emigration, deportation, evacuation, 
resettlement, trànsport, dispatch

 যমতম, মবরহওয়ম, প্রবমস, মরর ِاْرتجاٌل 
departure, setting out, emigration, 
demise

َحٌل ج راِحٌل ,راِحلوون যমতম কমরী ত্মগ  رص
কমরী, ভ্রমন কমরী departing, leaving, 

treveling- راِحلوون ম(ত, মরহুম late, 

deseased

راِحلة رواِحٌل ج  মম দিীউঠ (আবোধরমহবোধনর) 

female riding camel

মজরটমনম carry-over مصرّحلت ج مصرّحٌل

যমতমর জন্ উপযফুক্ত উঠ camel fit راحيٌل

for journey

 ,দিয়মকরম ) رحمرحمة،رصحن)[س] 
মফুলক্তবোধ দিওয়ম to have, to let off (ه)
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(ه) II বিম to say some one رّحم

(ه) V বিম to say some one ترّحم

 VI পরষ্পররহমকরম to love one تراحم

another

 (ه) X  দিয়মিমওয়ম to ask mercy استرحم

জরময়ফু, সমন, আত্মীয়তম أرحاٌم ج(ها)رْحٌم
uterus, kinship, relationship

 ,দিয়ম, সমবোধব দিনম, মমনলবকবোধবমধ  رْحمٌة

অনফুকি্, অনফুগহ pity, compassion, 

sympathy

حوٌم حماءص ج رحيٌمرص  দিয়মিফু,  দির দিী  ،رص
merciful, compassionate

দিয়মময় আ্মহ the merciful  الّرحمن

 ,দিয়ম, সমবোধব দিনম, মমনলবকবোধবমধ  َمرحمٌة

অনফুকি্, অনফুগহ pity, compassion, 

sympathy

 ٌ تْرِحم تراحيم ج   খীলষ্টয়  ম(বোধতর জন্ 
প্রমথ্নম (মধ্সতম) লববোধশষ intercessory 

prayer for dead

দিয়মপ্রমথ্নম plea for mercy  استىحاٌم

ম(ত, মরহুম deceased,late مْرحوٌم

ِحٌي،ارحاٌء  ج (ها) رًحى  ,জমঁতম أرحيٌة،رص
মপষর যন quern, hand mill

 ,োভূর্শীয়মমন, োভূর্নশীি رحِوٌي

োভূর্নসরশংংক্রিমংক্রিমংক্রিমন্ত

মপক্ষরযন  رَحايرّحايون ج grinder

رَخرّج)[ن]  ) পমলনর সমবোধথ লমশমবোধনম, 
দবীভভূতকরম to mix with water, to 

dilute (هى) 

হমিকমবষ্র light shower رَخٌة

ٌخ পমখী লববোধশষ name of giant bird رص

 নরমমমট, আনময় জীবন soft رخاٌخ

ground, pleasant life

رخصرخص)[ك] ) সসমহওয়ম to be 

cheap-رخاصة নমনীয় হওয়ম, মসহ প্রবন
হওয়ম to be tender,supple

 II অনফুমলত ম দিওয়ম, সসমকরম to رّخص

permit (ل في ب) 

) IV সসমকরম to reduce price أرخص

 (هى

 V খফুশীকরবোধত িমওয়ম to be ترّخص

willing to please (ه في) 
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 X অলমভূি্মবোধন করম to find استرخص

cheap (هى) 

নরম, মকমমি tender,soft رْخٌص

সসম,cheapness رصْخٌص

 ,অনফুমলত, ছমড, অনফুবোধমম দিন, ছফুট رصخصٌة

অনফুমলতপত permission, concession, 

license, authorization

 ,নরম, মকমমি, সসম, অলমভূি্ رخيٌص
লনক( ষ্ট, লনিফু, লনি, আবজ্নম tender, soft,

cheapness, low priced, mean, low, 
trash

 ,অনফুমলত جتْرخيٌصتْرخيصات، تراِخيٌص

ছমড, অনফুবোধমম দিন, অনফুমলত পত, 

মভূি্হ্রমস,permission, concession, 

license, authorization

 ,সসম, কমমভূবোধি্র, cheap مصْرتخًص

inexpensiv

مرخامة)[ك][ن]  رخم، رخص ) মহওয়ম, 
ভদহওয়ম, লমষ্টভমষী হওয়মto be soft, 

gentle, pleasant (voice)

 ,II নরমকরম, মকমমিকরম رَخم
মমবোধব্িিমগমন to soften, mellow, to tile 

with marble (هى floor)

শকুনলববোধশষ vulture رخمٌة

মমবোধব্ি, marble رصخاٌم

 মমবোধব্বোধির  ফিক رخامات ج رخامٌة
marble slab

 ,নরম, ভদ, সফুনর, মধফুর (ক্ঠি)soft رخيٌم

mellow pleasant, melodious (voice)

 সরশংবোধক্ষপকরর, নমবোধমরবোধশষ বর্বম দি تْرخيٌم

ম দিওয়ম (গমমমর), shortening, 

apocopation

ورخاوة،رخاء)[ك][س]  رِخَي،رخص  ) লশলথি 

হওয়ম to be loose

رخاءرخاء)[ن]  ) থমকম (প্রমিফুবোধয)্ to live in 

opulence

(هى) IV লঢিমকরম to relax أرخى

) VI লশলথিহওয়ম to become lax تراخى

(عن هى

VIII আিগম হওয়ম to be loose ارتخى

 ,লশলথি, মঢমিম, মখমঁডম, অসমড رخٌو

অিস, নরম l oose, slack, limb, flabby,

flaccid, indolent, soft

 ,সহজ, আরমম, সফুখ, উনলত, সম(লদ رخاٌء

কি্মন, সততম, লনম্নতম (মভূি্) comfort, 

ease, happiness, opulence, welfare, 
lowness (price)
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ম( দিফু মন বমতমস breeze رخاٌء

 ,নমতম, লশলথিতম, অসমডতমرخاوةٌ
softness, flaccidty, limbness

 ,দিফুব্ি, কমলহি, অবসন, লশলথি  رِخٌي

আরমম  দিময়ক, সফুখকর, সহজ, feeble, 

weakened, languid, relaxed, 
comfortable

 ,লনবোধসজতম,  দিফুব্িতম, অবসনতম تراٍخ
উপশম, লববোধনম দিন, লশলথিতম limpness, 

slackness, abatement, relaxation, 
looseness

 ,লশলথি,  দিফুব্ি, উপশম, লশলথিতম ارتخاٌء
 দিফুব্িতম, আরমম, লনলশন্ততম, অসমডতম, 
অবসনতম loosening, slackening, 

looseness, slackness, limpness,

,লশলথি,  দিফুব্ি, উপশম, লশলথিতম ِاسترخاٌء
 দিফুব্িতম, আরমম, লনলশন্ততম, অসমডতম, 
অবসনতম loosening, slackening, 

looseness, slackness, limpness,

ঝফুিম, ঢিম sagging, drooping راٍخ

تراٍخ  ,মখমঁডম, লশলথি, ঢিম, অবসন مص

অববোধহিমকমরী, অিস, লঢিম limp, flaccid,

drooping, languid, negligent,i 
nsolently hg 

رّدرّد)[ن]   ) লফলরবোধয় ম দিওয়ম to give back

 (الى ه هى)

(هى) II পফুন( রমব(লত্তকরম to repeatرّدد

 V পমলম ছফুঁবোধড ম দিওয়ম to be thrownترّدد

back (هى على)

 (الى) VIII লফবোধরআসম to withdrawارتّد

(هى) X  দিমলবকরম to reclaim استرّد

মফর ردوٌد ج ىٌد r, পফুনসমপন, প্রত্প্র, 

আ দিময়, লবতমডর, অস্বীকমর, প্রত্মখ্মন, 

উত্তর, প্রলতফিন, আবোধরমপ, return, 

restoration, refund, denial, rejection, 

attribution (الى) 

 ,ক দিয্তম, প্রলতধ্বলন, তফুষ رّدةٌ

ভফুলসugliness, echo,bran

(عن) ধম্ত্মগ, apostasy ِرّدةٌ

 ,অলধক উপবোধযমগী أرَد
অলধকিমভজনকmore useful, more 

profitable

 ,আবোধরমলপত লবষয়, অন্তলন্লহত কমরন َمرَد

প্রত্মখ্মন fact atrributale to, factor 

underling, rejection,

 োনোর পফুন রমব(লত্ত, োফুরমোফুলর تْرداٌد
frequent repetition, frequentation
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 ,পফুনরমব(লত্ত, পফুনরূলক্ত repetition تْرديٌد

reiteration

 ,োনোনআসমযমওয়ম, োফুরমোফুলর تَرُدد

লদধম,কম্পন, অলনচমfrequent coming 

and going, hesitation, indecision, 
wavering, relatance

 ,পশম দিপসমরর, প্রত্মহমরِارتداٌد

আত্মত্মগ, ত্মগ, ধম্ত্মগ retreat, 

withdrawal, ddesertion aapostasy 

 ,দিমবী, পফুনসমপবোধনর দিমবী  ِاستِْرداٌد
পফুনরূদমর, প্রত্মহমর, প্রত্প্র 
reclamation, recovery, retrieval, 
withdrawal,

প্রলতফি, প্রলত দিমন, ফি return (s) َمردود

 ,স্বমতত্মগী, ধম্ত্মগী turncoat مصْرتٌد

apostate

ردأرْدأ)[ف]  ) সমথ্নকরম, মঠকনমবোধ দিওয়ম, 
to support, to prop, to shore up

 ,সমহময্কমরী, সহময়তমارداٌء ج ِردٌء 
সমহময্ helper, support, help

ؤرداءة)[ك]  ردص ) খমরমপ হওয়ম, to be bad

 V খমরমপ হওয়ম, লবপবোধথ যমওয়ম to ترَدأَ

become bad, spoiled

 ,খমরমপ মিমক, লনিফু, মন أردياء ج ردئ

 দিফুশলরত, পমপমত্মম, অলনষ্টকমরী bad, 

mean, bile, wicked, malicious

 অলধক খমরমপ, অধফুক  দিফুষ্ট more أردأ

wicked, worse

 খমরমপ, অসমলধতম, মনতম رداءةٌ
badness, wickedness,

أردٌبا راِدبص ج  মমপলববোধশষ, a dry measure

দিীো্সময়, long period of time   َردٌَح

ردسىْدس)[ن][ض]  ) লপষম, ভমঙ্গম, ডিম to 

crush, to roll (هى)

 VIII লনবোধরমধ হওয়ম, রলক্ষত হওয়ম اْرتدَس
to be kept, to be prevented

-বমধম, লনবোধরমধ deterring روادٌع ج راِدٌع

লনবোধরমধক, বমধমধম روادٌع , খফুঁত, 

সীমমবদতম, লনবোধষধ deterrent, 

impediment, limitation, inhibation

মমট, কম দিমমমট, পমঁক, mud,mire ردغٌة

 লপছবোধন আবোধরম হন ( ردفردف)[ن][س]

করম to come next (ه هى) 

 III লপছবোধন আবোধরমহরকরম to ride رادف

behind (ه) 
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 IV লপছবোধন আবোধরমহর করম to ride أردف

behind (ه)

 VI এবোধকঅপরবোধক অনফুসররকরম to ترادف

follow one another (على)

 ,লপছবোধনরআবোধরমহী أرداٌف ج ِردٌف  
লপছবোধনর, পবোধরর, লপছন, লপছনল দিক, কুঁজ 
rear man (riding),  one comes next, 
follows, posterior, backside, 

hunches- مث)الِردفان রমত-ল দিন day and

night

মিজِرداٌف  rump(animal

ٌ رديف رديفٌة  م  পবোধররব্লক্ত, সমলরর 

পরবত্ x ব্লক্ত, rear man، next man in 

the line

ٌف  উত্তরমলধকমর,সমমথ্কতম ترادص
succession, synonymity

 প্রলতশব, সমমথ্ক, সম গুরুত , مصراِدٌف

পভূর্,অনফুরূপ synonym, synonymous, 

nonsignificant, analogous 

تراِدفات مصتراِدف مص  সমমথ্ক, synynous )   

প্রলত শবোধবর synonyms

ردمردم)[ن،ض]  ) ভরমটকরম to fill up (

(هى

 (هى) II তমলিবোধ দিওয়ম to repair رّدم

على) IV অব্মহতথমকম not to leave أردم

  (ه

) V মমরমমতকরম to be repaired ترّدم

  (هى

 পভূরর, আবজ্নম, ধ্বরশংসমববোধশষ, বমঁধرْدٌم

filling up (هى), rumble, debris, dam

,পলর গ(হীত, হীন, মমমফুলি, জীর্ worn رديٌم

sshabby threadbare

ردنرْدن)[ض]   ) োফুরমন, গরগর আওয়মজ 

করম (লবরমি), নমলিশকরম to spin, to 

purr (cat), to grumble

ْدٌن  ,আলসন, জমমমর হমতম ارداٌن ج رص
sleeve

َدْينٌِي বশ্ম, ব্ম spear رص

 টমকু, সফুতম কমটমর টমকু َمراِدٌن ج   ِمردٌن
spindle

 ,বডোর, হি, বসমরোর, বমরমনম ردهٌة
প্রবোধববোধশরবডোর, িতর, িমঁ দিলন hàll,big 

room,sitting room,lobby,vestibule-

মিকিমরকক্ষ ردهة المحاضرات

رِديردى)[س]  ) লবনষ্ট হওয়ম

II পলততহওয়ম to bring about to fallرّدى

of (ه) 
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 IV ধ্বরশং সকরম to bring to the أردى

ground (ه)

(هى) VIII পরম to wear ارتدى

ধ্বরশংস, লবনমশ ruin, destruction ردًى

ِرداٌء أرديٌة  ج  গমউন, মঢমিম মপমশমক, 

ছদ্মবোধবশ, মলহিমবোধ দির মপমশমক, লববোধশষ 

মপমশমক gown, loose outer garments, 

cloak, ladies dress, costume-  رداء

সমন্ কমলিন মপমশমক المساء

মপমশমক পলরলহত dressed مصترٍد

َذرَذرّذ)[ن]   ) গঁুলড গঁুলড ব(লষ্ট হওয়ম, 
িফুয়মন, ক্ষরমন to drizzle, to exude

 ,IV গঁুলড গঁুলড ব(লষ্ট হওয়ম, িফুয়মন أرَذ

ক্ষরমরম ন to drizzle, to exude

গঁুলড গঁুলড ব(লষ্ট drizzle رذاٌذ

رذلرَذل،رذالة))[س][ك] ) বজ্নকরম, নীি 

হওয়ম to reject, to be low

رذلرْذل)[ن]  ) প্রত্মখমনকরম, 
মফবোধিবোধ দিওয়ম, বমলতিকরম,  দিমলবত্মগকরম,
অবজমকরম to reject, discard, disown

 (هى)IV লনবোধক্ষপকরম to reject أرذل

 X নীি মবোধনকরম to regard as استرذل

low (ه هى) 

ذوٌل ج  رذٌل প্রত্মখ্মন, পলর ত্মগ ارذاٌل،رص
করম, rejection, repudation-ذوٌل  ارذاٌل،رص

নীি, লনক( ষ্ট,  দিফুষ্ট, ো(ন্, low, vile, mean 

despicable

َذلءص ج )নীি, লনক رذيلٌرذص ষ্ট,  দিফুষ্ট, ো(ন্, 
িলরত হীন low, vile, mean despicable, 

depraved

 নীিতম ,হীনতম, ো(ন্তম, িলরত رذالة

হীনতী lowness, meanness, depravity

رذيلٌة رذائِلص ج  অধম লম্কতম, অতনলতকতম,
িলরতহীনতম, vice, depravity

 নীি, ো(ন্,  দিফুষ্ট,  দিফুশলরত, পমলপষ্ট ,مْرذول

িলরত হীন vile, mean, despicable, 

depraved, wicked

ٌز ٌز =أرص িমি rice رص

رَزرّز)[ن]    ) প্রবোধবশকরমন, ঢফুকমন, 

গমডমto insert, to drive in (هى) 

 II িমকলিক্করম,পমলিশকরম to رَزَز

burnish,to polish (هى) 

IV মটলি মফমন করম to telephone أرز
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رزةٌ رزات ج  তমরলববোধশষ (আটকমবোধনমর), 

স্মপি, বলফু , কবম, লপন, স staple, 

joint pin, screw

মটলি মফমন telephone أرزيٌز

رزأرزء)[ف]   ) বল্িকরম, উবোধপক্ষম 
করমরম  to deprive (في هى ه ) pass-

 ক্ষলতহওয়ম, হমরমন, ক্ষলতগসহওয়ম رِزَئ
to incur loss, to lose, to be afflicted (

 (ب

رصزٌء أرزاٌء ج  মবশীক্ষলত, সমরশংোমলতকক্ষয়- 

ক্ষলত, লবপয্য়, প্রমক( লতক দিফুবোধয্মগ, heavy 

loss, serious damage, 
disaster,calamity

 মবশী ক্ষলত সমরশং رزايا ج ىزيٌة ، رزيَئٌة 
োমলতক ক্ষয়- ক্ষলত, লবপয্য়, প্রমক(  লতক 

 দিফুবোধয্মগ, heavy loss, serious damage, 

disaster, calamity

رزبرْزب)[ن]   ) রমখম, ধবোধররমখম, িমগম, 
িমলগয়ম থমকম, লিপথমকম, জডমইয়ম  ধরম 
to keep, to stick, ckling (هى) 

,ক ্দিমমক্ত, পলঙি, জিমময়, muddy مصرِزٌغ

miry,boggy

رذقرذق)[ن]  )  দিমনকরম to provide ( هى

(ه

 VIII জীলবকম অজ্ন করম go makeارتذق

a living (من) 

  X জীলবকম িমওয়ম to seek استرزق

livelihood

 ,জীলবকম, ত দিনলনন খমবমর أرزٌق ج ِرزٌق

আশীব্ম দি, ধন-সম্প দি, আয়-উপময্ন, 

মবতন-ভমতম livelihood, daily bread, 

blessing, wealth, income, wages

 'প্রলত পমিনকমরী (আ্মহতআ الّرزاق

িমর 99 নমবোধমর) the Maintainer

স্ব-লনভ্র self-support استرزاق

ٌق   আলশব্ম দি প্রমপ, ভমগ্বমন, সফি مرزص
blessed, 

fortunate, successful

ْرتِزٌق  ঠকমমজফুর, ভমডমবোধট, পমলিত مص
hirling, hired, mercenary,kept

ْرتِزقٌة  পমলিত ব্লক্ত, ভমডমবোধট তসলনক مص
hangerson, mercenaries

ْرتَزق  ,জীবনধমরবোধনর উপকরন مص

জীলবকম, means of subsistence, living

رزَمرزم)[ن][ض]  ) বমঁধম, মপবোধকট করম, 
মমমডমবোধনম to bundle, to ack, wrap up (

 (هى
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 আঁট, মপবোধকট, পমবোধস্ি, রীম رزٌم ج رزمٌة

(কমগজ) bundle, pack, parcel, ream

نرزانة)[ك]  رزص ) গুরু গম্ভীর হওয়ম, 
আলবস হওয়ম,শমন্ত হওয়ম, অটি হওয়ম, 
ধীর লসর হওয়ম, স্ব-অলধ কমরী হওয়ম to 

be grave, sedate, calm, composed, 
sel-possessed

 V শমন্ত ভমব ম দিখমন, ধীর লসর ترَزَق

হওয়ম,স্ব-আলবষ্ট হওয়মto display grave 

manner

-গম্ভীর, শমন্ত, আলবষ্ট, ধীর লসর, স্ব رزيٌن

আচন serious, sedàte, composed, 

calm, self- possessed

 ,গমম্ভীয্, লসরতম, অনফুবোধত্তজনম, তধয্ رزانٌة
তসহয্, ধীরতম, ভমরসমম্ gravity, 

sedateness, composure, self-
possession, poise

وزنامٌة)দرصْزنامٌة  رص

رزيئٌة)দ  رزايا ج رزية 

 তমমম দমরম মমমডমবোধনম covered رسيٌس

with verdigris

 ,ডফুবম (তিবোধ দিবোধশ) رسب [ن](رسوب)

তিময়নমমম, লথতম (পমলনবোধত), ব্থ্ হওয়ম, 
to sink in the bottom, settle, subside

II লসতকরম, লথতমন رّسب to cause to 

settele, to precipitate (هى) 

 V লসতহওয়ম, তিমলনহওয়ম, to ترّسب

settle, to be deposited

 ,পলি, অধ( মক্ষপ, তিমলন رسوٌب

লথতমনবস্তু, ব্থ্তম sediment, deposit, 

precipitate, failure

 ,লথতমবোধনম,পলি, অধ( মক্ষপন ترسيٌب

sedimentation, precipitation

 ,পলি, তিমলন, গম দিراسيٌبرواِسبص ج

মধময়মলন, লথতমনবস্তু, অবলশষ্ট sediment,

deposit, dregs, precipitate, residue

 رصستاميٌَة

আিলখ্ম(যমযকবোধ দিরবোধপমশমক),cassock

 ,পলর পমট করম, পলরষমর করম رْستَق
ঠকঠমক আবোধয়মজনকরম, সফুশ(ঙ্খি করম, to
tidy, arrange well, put in order (هى) 

ভমজমজম روستو،رْستو মমরশংশ roast meat

মরষ্টফু رْستوران  বোধরন, restaurant

 ,লথবোধয়টমর, লসবোধনমমোর مراِسحص ج مرسٌح

ম্, সমমবোধবশ, পমট্ theater, playhouse,

stage, party, gathering
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 সমমমলজক, পমট্, আনফুষমলনক مرسحٌي 

(বোধপমশমক) social, party, forma

رسخرسوخ)[ن]  ) মজবফুত হওয়ম to be 

firm (في ) 

(هى) II মজবফুত করম to make firm رّسخ 

(هى) IV সফু দি(ঢ় করম to make firm أرسخ

 দি(ঢ়প্রলতলষত, গভীরমভূিী, মমটবোধত  أرِسٌخ

সমলপত,  দি(ঢ় ভমবোধব আটকমন, অলভজ, 

সম্কলবশমর দি, স্বচবোধন firmly 

established, deeply rooted, well 
grounded, stable, conversant, at 
home

আঠম, আঠমবোধিম, glue, adhesive ِرسراٌس

سٌغارسٌغ হমবোধতর কলব, wrist ،ارساغ ج رص

মিইন  বম লজলণজবোধর رسَف [ض][ن](رْسف) 
বনীবোধ দির মত হমঁটম হওয়ম, আবদহওয়ম, 
বমধ্হওয়ম, নঙ্গরবনীহওয়ম (জমহমজ) to 

walk shackled, to be bound, to be 
moored

رسلرَسل)[س]  ) িমম হওয়ম (িফুি) to be 

long

) III পতমিমপকরম to correspond راسل

(هى

ب هى ه الى) IV পমঠমন to send out ارسل

 ( ل

V ধীবোধরিিম to proceed slowly ترّسل

 VI লিঠপত ম দিওয়ম to exchange تراسل

letters (ب) 

 X পমঠমবোধতবিম, ঝফুবোধিপডম to ask استرسل

to send (من) 

 ,সহজ, ভদ, আবোধয়বোধস হমঁটম, লঢিম رْسٌل
িমম-বোধখমিম(িফুি), easy, gentle, 

loose,long

 , তধয্, সরশংযম, ধীর slowness ِرْسٌل

moderation

رسيلٌرص سلءص ج  সরশংবম দিবমহক, ডমকবমহক 
messenger, runner

ٌل ج  رسوٌل سص  ,সরশংবম দিবমহক,  দিভূত رص

messenger, envoy- الّرسول، رسول ا 

মফুহমম দি (স(), আ্মহতমআ'িমর 

বমত্মবমহক

মরসমিমত সম্পলক্ত, apostolic رسولٌي

ِرسالٌةر سائِلص ، ِرسالت ج  িমিমন, 

জমহমবোধজর িমিমন(মমি), লিঠ, প্রলতবোধব দিন, 

খবর, ডমকবোধপ্ররর, িফুলক্ত, মবতমর সরশংবম দি, 

consignment, shipment, letter, report,
dispatch, message, radio message-
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 ,উবোধদ্দশ্, ডমক, আহমন mission ِرسالت

calling

سْيلتة سْيِلت (على رص  ,অববোধহিম  )رص
গুরুতহীনভমবোধব ,লনষমহীনভমবোধব, not 

seriously

 সমি্িমইট ,search ِمرسالت ج ِمرسال

light

 ,পতমিমপ, মনমট, সরশংবম দি, লিঠ مصراسلٌة

মযমগমবোধযমগ correspondence, 

exchange of letter, message, letter, 
communication

 ,মপ্ররর, অগময়র, জমহমজীকরর أرسال

ডমকপ্ররর sending, forwarding, 

shipping, dispatch

أْرساليٌَة أرساليات ج  িমিমন, জমহমবোধজর 

িমিমন (মমি), লিঠ, পলরবহর, লক্ষপ্রতম, 
উবোধদ্দশ্ consignment, shipment, letter,

transport, expedition, mission,

লিঠ মিখমর তনপফুন্, art of wtitting ترُسٌل

 ,স্বমচন, স্বমভমলবকতম, আবোধয়স اْسترساٌل

বজ্ন, উনলতসমধন,  দিীো্আবোধিমিনম 
naturalness, ease, relaxed need, 
abandon, elaboration, expatiation

ٌ مصراِسل مصراسلون ج  সরশংবম দি দিমতম, লরবোধপমট্মর
correspondent, reporter

মপ্ররক sender مصرِسٌل

مصرِسلٌة مصرِسلت ج  মপ্রররযন transmitter

ْرَسٌل  ,মপ্রলরত, রসফুি مصْرسلون   ج مص

অগহমলয়ত, সম্প্রিমলরত, িমমবোধখমিমিফুি, 

sent, forwarded, transmitted

উবোধদ্দশ্, লমশন mission مصرساّيٌة

িমম মখমিম িফুি, বনফু مصستْرِسٌل  ভমবমপন, 

োলনষ, লনবোধবল দিত, লনব(ত্ত loose flowing 

(hair) ffriendly, intimate, devoted, 
given up

رسمرسم)[ن]  ) নকশমকরম to draw (هى) 

(في هى ) II মডমরমকমটম to enter رّسم

 (هى) V অনফুসররকরম to follow ترّسم

) VIII  দি(শ্মমন হওয়ম to be traced دراية

(على

سوٌم ج رسٌمر سومات ، رص  লিতমতমতম  

ঙনলব দি্ম, drawing -سوٌم  رسومات ،رص

মরখমলিত, নকশম, মসস, ছলব, ফবোধটমগমফ, 

a drawing, sketch, photograph – سوٌم رص

 দিমগ, লি্নি, ছমপ, লিলপ, মখম দিমই, নলথ, 

 দিলিি, নকশমঅনফুষমন, আনফুষমলনকতম, 
ব্য়, খমজনম, trace, mark, inscription, 

records, notes, documents, design, 
ceremony, formality, rate, tax
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 ,আনফুষমলনক,কম্কতম formal رْسمٌي

ceremonial, public sevent

আনফুষমলনকভমবোধব, officially رْسميان

 ,িলিত রীলত, আনফুষমলনকতম رسمياٌت
লনয়মকমনফুন formalities, ritual, rules

 ,নকশমকমর, লিতলশলী ٌمرّسامون ج رّسا
লশলী draftsman, painter, artist

,অলভবোধষক, পলবতকরর ordination ِرسامٌة

scantification

 লি্নি, ছমপ, ছমঁবোধির ছমপ  رواِسمص ج رْوسٌم
sighn, mark, inscribed wooden tablet

লিতশমিম studio َمرسٌم

 ,অনফুষমনমল দি, আনফুষমলনক مراِسٌم

লশষমিমর, অনফুষমন, রীলত, নীলতমমিম, 
লনয়মকমনফুন ceremonies, ceremonial, 

retual, eetiquette customs, principles,
regulations

 ,নকশম, পলরকলনম design ترسٌُم

planning

  অলভব্লক্ত, িক্ষন ِارتِسمات ج ِارتِساٌم
expression, mànifestation

 ,অলঙত, আঁকম, রলণজত َمرسوٌمسراسيمص ج

লিলখত দিলিি, পলরকললত, আল দিষ্ট, রময়, 

রময়ক( ত, drawn, traced, painted, 

recorded in writing, planned, 

decreed, - سراسيمص রময়, আইন, প্রলবধমন,

অধ্মবোধ দিশ, decree, regulation, act, 

ordinance – راسيٌم অনফুষমন, 

আনফুষমলনক, লশষমিমর, প্রলবধমন 
ceremonies, ceremonial, etiquette, 
regulations

 ,(رأس مال) মভূিধন رساميلص ج رسماٌل

capital

ٌن ج رسٌن   ,أرساٌن,أرسنٌة পশুর গিমর أرسص
 দিলড, ফমঁলসর  দিলড, গিরজফু halter

سّو )[ن][رسو] رسارسو،رص ) দি(ঢ় হওয়ম, 
লসলতশীি হওয়ম, মনমঙ্গরকরম, মনমঙ্গর 

লনবোধক্ষপকরম, তীবোধরনমমম, to be firm, 

stable, to anchor, to cast anchor, to 
disembark

IV মনমঙ্গরকরম, সমপনকরম(নঙ্গবোধর)أرسى

,তমডমতমলড করম,শক্তকবোধর বমঁধম 
toanchor, to fix firmly (هى) 

মনমঙ্গরকরর anchorage مراٍس ج  مْرًس

মনমঙ্গর anchor َمراٍس ج ِمْرساةٌ

 ,আবদ ، رواٍس ج  راٍس راسيات

লসলতশীি, অনডনবোধযমগ্, প্রলতলষত, 

মনমঙ্গরক( ত,راسيات(ج)  -,رواٍس 
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উঁিমলসরপব্ত, towering, immovable 

(mountains),

মনমঙ্গরকরম to anchor  )رسى (=رسا

,ছডমন, পমলনর লছটম ম দিওয়ম رشَ [ن](رّش)
লপিকমলর (বোধপবোধপ ) করম, মসিম, 
পমলনবোধসিম, অসরশংিগ ভমবোধব বিম, 
মনমরশংডমকরম to spatter,to splash, to 

spray, to water, to sprinkle, splatter, 
bespatter,

 ,পমলনলছটমন, ছডমন, মপকরর رٌش

(বিময়) তডবডকরর, ছর্ম(পমখী, 
হমসমমরমর) sprinkling, watering, 

spraying, spattering, pellets

গুলডগুলড ব(লষ্টলষ্টলষ্ট رّشٌة , drizzle

 ,লছটমন পমলন গুলডলগলড ব(লষ্ট رشاٌش

গডমবোধনম spattered (liquid), drizzle, 

dribble

 পমলননমিী, মমলসনগমন رّشاشات ج رّشاٌش
water hose, machine gun

সফুগলনবোধপ perfume spray رشاشٌة

 পমলন ম দিওয়মর িমম নবোধির পমত ِمرّڜٌة

লববোধশষ (গমবোধছ) watering can

رشحرڜح)[ف]  ) োমমম, ফফুটম হওয়ম, 
ফফুটমকরম, মিমঁয়মন, ছমঁকম to seat, filter, 

be leaky, percolate, filter (هى)

 ,II িমিনপমিনকরম رّشح
বডকরম,ততরীকরম, মবোধনমনয়নকরম, 
ছমঁকমto raise, bring up, to prepare, to 

filter

 ,V প্রলতপমলিত হওয়ম, মযমো্ হওয়ম ترّشح
মবোধনমনীত হওয়ম, অসফুলবধময় পডমto be 

reared,be nominated, be suited, to 
catch a cold, be trained

 ,ক্ষরর (গলন্থরস), োমমঝরম رْشٌح
লছদল দিবোধয়পরন, সলচদতম, িফুয়মন, ঠমন্ডম, 
সল ্দি, secretion, sweating, 

filtering,cold, catarrh 

 ,িফুয়মনী, মিময়মবোধনম transudate رشاحٌة

transudation

 ,প্রলশক্ষন, প্রস্তুলত, মবোধনমনয়ন تزشيٌح

প্রমথ্শীতম, অনফুবোধমম দিন training, 

preparation, nomination, candidacy

অনফুপ্রবোধবশ, infiltration ترّشٌح

অনফুপ্রবোধবশ, infiltràtion ِاْرتِشاٌح

 ,ছমঁকলন مصرىِشحات ج  مصرِشٌح

ছমঁকমরসমপনম, পলরশুদ করমর সমপনম, 
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filter, filtering installation, purification 
plant

প্রমথ্শী, মবোধনমনীত ব্লক্ত) مصرشحون ج مصرشٌح
càndidate, nominee

شد،رشاد)[ن]  رشدرص  ) স rপবোধথথমকম to be 

on the right way

II স رّشد rপথ প্র দিশ্ন করম to lead the 

right way (ه) 

IV সأرشد  rপথ প্র দিশ্ন করম to lead the 

right way (ه) 

X স استرشد rপথ িমওয়ম to ask 

guidance (ه) 

 যথমথ্, যথমথ্তম, লবিক্ষন رصشٌد

আিরন,সঠকবোধবমধ, মিতনম, পলরপ্কেতম 
integrity, proper, senses, 
consciousness, maturity

 ,সততম, অকপটতম(আিরবোধনর) َرشٌد
স্পষ্টমস্পলষ্ট, iinterity of conduct, 

straight-forwardness

 ,যথমথ্, যথমথ্তম, আিরন رشاٌد

সঠকবোধবমধ, মিতনম, পলরপ্কেতম, 
integrity, proper, senses, 

شداءص ج  ,ঠকভমবোধব পলরিমলিত)  رشيٌدرص

স rপথপ্রমপ, য়থমথ ্লবশ্বমসী, যফুলক্তসরশংগত, 

বফুলদমমন,পক্ষপমতমভূিক, পলরপ্কে rightly 

guided, having true faith, rational, 

intelligent- شداءص  প্রমপবয়ষ, মযরবনপ্রমপ رص
adult, major

পলরতমন, উদমর, সততমর পলরনমম مراِشٌد
salvation, the result of right way

সফুপথপ্র দিশ্ন, প্রমপ বয়বোধসর প্রত্য়ন تْرشيٌد
,right guidence, declaring of age

 ,পথপ্র দিশ্ন  ِرشاٌد اِاْرشادات ج

সফুপথপ্র দিশ্ন, আধ্মলতক পথপ্র দিশ্ন, 

ত দিমরক, যত, পলরিনম, উপবোধ দিশ, 

উপবোধ দিশ দিমন guidànce, spiritual 

guidànce, directive, advice –  

 ,উপবোধ দিশসমভূহ, লনবোধ ্দিশনমবিী ِاْرشادات
avpdvices, directives

 নীলত মভূিক, উপবোধ দিশ মভূিক ِارشادٌي
didactic

 ,সফুপথপ্রমপ, (সঠক) লবশ্বমসী راِشد
লবিক্ষন, যফুলক্ত সরশংগত, প্রমপবয়ষ, 

righteous person, sensible, adult

ْرِشدون ج مصْرِشد مص  মনতম, স rপথ প্র দিশ্ক, 

উপবোধ দিশ  দিমনকমরী, আধ্মলতক পথ 

প্র দিশ্ক, লনবোধ ্দিশক, পমইিট, লশক্ষক, 

ভ্রমনলন ্দিশক leader, guide, master, 

pilot

ْرِشدةٌ  মলহিম পথ প্র দিশ্ক woman guide مص
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ىصْشرٌشر شاِرشص ج  কমরবন belt

মকমমি tender رْشراٌش

]رشف ، رِڜفرشف،رَشف) [ن][ض[س]

িফুমফুক ম দিওয়ম to suck

 (ه) V িফুমফুকবোধ দিওয়ম to suck ترّشف

 (ه) VIII পমনকরম to drink ارتشف

رشفٌة رشفات ج  িফুমফুক sip (of a drink)

رشقرشق)[ن]  ) লনবোধক্ষপকরম, প্রবোধবশকরমন,

ঢফুকমন, বমঁধম tostrike, fasten, to throw (

 (ب ه

 সফুঠমমহওয়ম, সফুনর ( رشاقة)[ك] رشصق

অবয় মবর হওয়ম, মমলজ্ত হওয়ম, সফুতনফু 
হওয়ম, িটপবোধট হওয়ম to be shapely, 

graceful, elegant, lissome

 ,VI এবোধক অপরবোধক আোমত করম تراشق
মফবোধিবোধ দিওয়ম, to hurt one aanother 

 ,মমলজ্ত, কমনীয়, সফুতনফু, পমতিম رشيٌق
িটপট elegant, graceful, slim, lissome

 ,কমনীয়তম, অনফুগহ, সফুঠমমতম  رشاقٌة
দ্রুততম, elegance, gracefulness, 

shapeliness

رشمرشم)[ن]   ) লনশমনমকরম, আখ্মবোধ দিওয়ম,
লসিবোধ দিওয়ম,  to mark, to seal (هى) 

رشومات رشوٌم ج  رشٌم،  ংক্রিফু বোধশরলি্নি sign 

of cross

 গিরজফু, উবোধঠরগিমররলশ رشمٌة
halter,camel halter

বখলশশ راِشٌن tip

رشارشو)[ن]   ) োফুষ ম দিওয়ম to bribe (ه) 

VIII োফুষখমওয়ম to eaccept bribe ارتشى

 ,োফুষ ম দিওয়ম মনওয়ম,  দিফুনীলত bribery رشٌو

corruption

ٌ ِرْشوة رشى،رشاوى،رشا  ج  োফুষ, অসততম,
োফুষ ম দিওয়ম মনওয়ম,  দিফুনীলত bribe, 

bribery, corruption

দিলড rope  ىشاٌء

 োফুষআ দিমন-প্র দিমন,  দিফুন্শীলত ِارتشاٌء

পরময়রতম,  দিফুন্শীলত, venality, 

corruptibility, corruption

رَصرّص)[ن]  ) আঁটসমঁট কবোধর িমগমন, 

ঠমলসয়মভরম, স্তুপমকমরকরম (পমথর), 

সরশংবোধকমিন করম, একসমবোধথ যফুক্তকরম, মশ্রনী 
বদকরম, মিমি বোধপ পমশমপমলশরমখম to fit 

togather firmly, to RAM, compress, to
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join togather, line up, firmly place 

side  by side (هى)

 IIআঁটসমঁটকবোধরিমগমন, ঠমলসয়ম رَصَص
ভবোধর োবোধর মনমন ওয়ম, স্তুপমকমর 

করম(পমথর) to fit togather firmly, to 

ramhome, compress,

 ,VI আঁটসমঁটহওয়ম,সরশংকুলিতহওয়মراَص
বসমবনীহওয়ম, জটিমকরম, to be 

presses togather, be packed to 
gather, crowd togather

সীসম, বফুবোধিট lead,bullets رصاٌص

ছরম, মছমটবি, বফুবোধিট رصاصة pellet, 

bullet

সীসম, সীসী رصاصٌي সমর ততরী, 
সীসমযফুক্ত, সীসম-ররশং lead, made of lead,

laden, lead clored

 ,মঠবোধসবসমবনী, সরশংকুলিত ) رصيٌص

গম দিমগমল দিরলক্ষত, closely packed, 

jammed, compact

رصدرصد،رَصد)[ن]  )

পমহমরম ম দিওয়ম to watch.

II প্রস্তুতকরম to provide رّصد

IV ততরীরমখম to keep ready أرصد

V মহআকমশ (তমরকমকম ترّصد রমজী)বোধ দিখম
to practice astronomy

رصٌدا ْرصاد ج  পয্বোধবক্ষন, obaervation

পয্ মবক্ষনমগমর observatory رْصدخانٌة

 ,গুপিরপয্বোধবক্ষনকমরী أرصاد ج ىصٌد
পয্বোধবক্ষনসমন, োমপট, তমককমররসমন, 

কবজ, তমলবজ spy, watcher, 

observarion post, place of ambush, 
talisman

আব হমওয়ম লবজমজমرّصاٌد  নী 
meteriologist

 োবোধর মওজফু দি, গহন أرصدةٌ ج رصيٌد

মযমগ্অথ্, মজরলহসমব stock on hand, 

available fun,balance

দিভূর বীক্ষন যন telescope  ِمصٌد

,পয্ মবক্ষন মপমষ্ট, তমককরমরসমন ِمرصاٌد

ওঁৎ পমতমরসমন obsevatory post, place 

of ambushcade

ّصاٌد  পয্বোধবক্ষনকমরী, গুপির راِصٌد   ج  رص

watcher, spy – راِصٌة فلكيٌَة

 দিফুরবীক্ষর যন,  দিফুরলবন telescope

 আলথ্ক লনরমপত্তম, বনক مبلغ مىصود
security (financial)
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رَصعرصع)  ) II খলিতকরম, সলজতকরম
,অিঙ( তকরম to inlay, adorn, decorate(

 (هى ب

رصفرصف)[ن]   ) লবছম, মমমডম, বমঁধম to
pave , to lay(هى) 

শক্তভমবোধব যফুক্ত হওয়ম to (رصص [ك](رصافة)
be firmly joined 

 ,II টমলি পমথর বসম, সমপনকরম رَصف
মমমডম to lay flagstone, to pave (هى) 

 (هى) বসমন, বমঁধম paving رصٌف

صفاءص   ,দি(ঢ়ভমবোধবযফুক্ত  رصيٌف  جأرِصفةص ، رص

শক্ত, অখন্ড firmly joined, firm, solid-

 ,পমকমরমসম, ফফুটপমথ, পমকমবোধমবোধঝ أرِصفةص

োমট, মজট, pavement, side way, doc 

jetty– সহকম্শী colleague رصصفاءص

رصيفٌة رِصفات ج  মলহিমসহকম্শী, woman

colleague

 ,দি(ঢ়তম, অখন্ডম firmness  رصافٌة

compactness

 (ب) বমঁধমবোধনম paved َمرصوٌف

رصصنرضانة)[ك]  )  দি(ঢ়হওয়ম, শক্ত, 

লসরহওয়ম, শমন্তহওয়ম, সীরক( তহওয়ম to 

be firm, strong, to be sedated, 
composed

 ,দি(ঢ়, অনঢ়, শমন্ত, লসর firm  رصيٌن

unshakeable, calm, composed

 লসরতম, শমন্ত, ধীরতম, তধয্্ رصانٌة
sedateness, calmness, composure

رَضرّض)[ن]  ) ভমঙ্গম, ক্ষতকরমto 

crush,to bruise

ص رٌضر ضوٌض ج  ক্ষত, কমিলশবোধট, cruise

 ,লনলপষ্ট, িফুন্, মথঁতমন crushed رضيٌض

bruished

িমিম saliva رصضاٌب

رضخرضخ)[ف،ض]   ) ভমঙ্গম to break (

 (هى

 VIII বিম to speak Arabic in ارتضخ

foreign accent

 সমমমন্ তফুচ উপহমর a رْضَخٌة ،رْضٌخ

small paltry gift

 সমমমন্ তফুচ উপহমর, বখলশশ, a رضيخٌة

small paltry gift, tip

 আত্মসম্্পন, নলতস্বীকমর, সমলত رضوٌخ
submission, surrender, compliance

ِمرضاٌخ مراِضخص ج  পমথর ভমঙ্গমর যন 
stone crusher
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 টফুকরমকবোধর ভমঙ্গম, লপষম, ভমঙ্গম رْضرٌض
to braek into pieces, to pound, to 

crush (هى)

নফুলড, gravel رْضراٌض

رضعرضاعة،رضاع،رْضع)[ض][ف][س]  ) 

মিমষরকরম, মিমষম to suck

 II সন্পমন করমবোধনম,to suckle رّضع

 IV সন্পমনকরমবোধনম, to suckleأرضع

ضعاءص ج رضيٌع رضائِعص  ,সন্পমন, লশশু ،رص

পমলিতভমই suckling, infant, foster 

baby

رّضاعٌةر ّضاعات ج  লশশুরবোধবমতি 
nursing bottle

পমলিতসম্পক ্foster relationship ِرضاٌع

ْرِضٌعمراِضٌع ج مصرِضعٌة ) যধমতী ،مص
মযসন্বোধ দিয়, পমিনকমরীমমwet nurse, 

foster mother

এর সরশংবোধক্ষপ رضه= رضي ا عنه

 ِرًضى)দ رضا

رضىرَضى)[س]  ) সন্তুষ্ট হওয়ম to be 

satisfied

 (ه) II সন্তুষ্ট করম to satisfy رّضى

 III সন্তুষ্ট করমর মিষ্টম করম to try راضى

to please (ه)

 IV সন্তুষ্ট করমর মিষ্টম করম to try أرضى

to please (ه)

 V সন্তুষ্ট করমর মিষ্টম করম to ترّضى

seek to satisfy(ه)

 VI পরস্পর সমত হওয়ম xtoتراصى

come to terms

) VIII সন্তুষ্ট হওয়ম to be satisfiedارتضى

(ه

 ,X খফুশীকরবোধত িমওয়ম, শমন্তকরমاسترضى
ক( তজতম প্রকমশ করম, লনবোধজবোধক জনলপ্রয় 

করম, to seek to satisfy, to conliate, to 

make one self popular

)সবোধন্তমষ, ত ِرًضا،رًضى লপ, িফুলক্ত, সমলত, 

গহনবোধযমগ্তম, অনফুবোধমম দিন, সল দিচম 
contentment, satisfaction, 
agreement, consent, acceptance.

)খফুশী, ত أرضياءص ج رِضٌي প, আনলনত, 

সমত satisfied, content, pleasant

 ,সমলত, িফুলক্ত, গহনবোধযমগ্তম ِرضوان
সমলত, শুভইচ্চম, ত( লপ consent, 

agreement, accptance, appeoval, 
good will, pleasure
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)পলরত مرضاةٌ লপ, আনন, ত( প হওয়মর 

লজলনষ, satisfaction, pleasu

)পলরত   تررضيٌة লপ, ক্ষলতপফুরর 
satisfàction, compensation

)ত ِرضاٌء লপ, তফুলষ্ট, সমলত, মীমমরশংসম 
contentment, satisfàction, 
agreement, concillation

 সফুনরভমবোধব, আপবোধস by fair نالمصراضاةٌ

means, amicably

)ত أرضاٌء লপলপলপ , সন্তুলষ্ট, পভূর্তম 
satisfaction, gratificàtion, fulfillment-

 সন্তুষ্ট করম صعب الرضاء
কঠন,খফুঁতখফুঁবোধত fastidious, hard to 

please

 পমরষ্পলরক সমলত mutual تراٍض

consent

,আপবোধসর মবোধনমভমব, তফুলষ্ট সমধন استرضاٌء

আপস conciliatory attitude, 

propitiation, concillàtion

আপস মভূিক conciliatory استرضائٌِي

ضاةٌ )ত َراٍض جرص প, খফুশী, সমত, ইচ্চফুক, 

প্রস্তুত, আনলনত satisfied, content, 

agreeing, willing, pleasant

 ,সবোধন্তমষজনক, খফুশীকমরক مصْزٍض

আনন দিময়ক, যবোধথষ্ট satisfactory, 

satisfying, pleasant, sufficient

رِطبرطابة،رطوبة)[س] ) লসক্তহওয়ম to be

wet

 (هى) II লসক্তকরম to make wet رّطب

(هى) IV আদকরম to moisten أرطب

V লসক্ত হওয়ম to be moisten ترّطب

 ,লভজম, স্মঁত স্মঁবোধত, তমজম, ঠমন্ডম رطٌب
রসমবোধিম, লসগ্ধ wet, damp, moist, fresh, 

cool, juicy

َطبٌةجأرطاٌبِرطاٌب  তম জমপমকআবোধখজফুর رص
fresh ripe dates

 ,লভজম, তমজম, মসঁতবোধসঁবোধত, তমজম رطيٌب
ঠমন্ডম, রসমি moist, damp, fresh, cool, 

juicy

طوبٌة  ,আদতম, আ ্দি, ম্ দি dampness رص

wetness

লভজম, মসঁতবোধসঁবোধত moist, dampراِطٌب

 ,নমসম, নতভূন কবোধর শলক্ত স্য় مصرِطبات

হমিকম পমনীয় refreshment, soft drink
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 রতি(ওজবোধনর মমপ أرطال ج رْطٌل

লববোধশষ) ameasure of weight

رطمرطم)[ن]  ) জটিতময় মফিম to 

envolve (في ه هى) 

) VIII উলমন,পডম,to fall,to tumble ارطم

 (في

 বমঁধ, প্রকমন্ডবমঁধ, জমহমজ-োমটম َمرطٌم
breakwater, jetty

رطنِرطان,رطانة)[ن]  ) অথ্হীন কথম বিম 
to speakstuff words, to talk gibberish

অথ্হীন ভমষম gibberish رطانٌة

طْيَنى অথ্হীন ভমষম gibberish رص

জনতম, উচ(ঙ্খি জনতম, গমগম رعاٌع  দি, 

গুন্ডম, উচ(ঙ্খিব্লক্ত, রমসমরগুন্ডম mob, 

scum, rowdies, hooligans

رعبرْعب)[ف]  ) সতক ্হওয়ম, আতরশংলকত
হওয়ম ভীতহওয়ম, to be alarmed, 

terrified, scared

 II ভয় ম দিখমবোধনম, আতরশংলকত করম to رّعب

frighten, terrify

 VIII আতরশংলকত হওয়ম, ভীত ارتعَب

হওয়ম, to be alarmed, terrified, scared

 ভয়, আতরশংক, ভীলত, লবপ দিমশঙম رْعٌب
fright, alarm, dismay

 ,ভয়রশংকর, হুমলক fright3ning ِاْرعاٌب

intimidation

ٌ راِعب رَعاٌب ج  ভয়প্র দিশ্নকমরী, ভয়ঙর, 

ভীলতকর, ভয়মনক threatener, 

dreadful, horrifying, terrible

  ভীত, আতরশংলকত, হতভম مْرعوٌب
,frightened, terrified

 ভয়ঙর, ভীলতকর, ভয়মনক مصْرِعٌب
dreadful, horrifying, terrible

رعدرعد)[ف][ن]  ) বজ্রধ্বলনকরম, 
ভীতকরম to thunder, to apall (ب ل ه)

(ه) IV কমঁপমন to make trembleأرعد

VIII ভবোধয়কমঁপম to tremble ارتعد

বজ্রধ্বলন thunder رعوٌد رْعٌد

কম্পন, কমঁপফুলন tremor, shiver رعدةٌ

তব দিফু্লতক রলশ electric ray رعادةٌ

 কমপফুরুবোধষমলিত, কমপফুরুষ رعاديد ج ِرعديٌد
coward, cowardly

 মযরববোধন প দিমপ্র করম to come to رعرع

youth
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II বডহওয়ম to developترعرع

 পভূর্লবকলশত infull رعاِرٌع ج رْعَرٌع

bloom

رعشرَعس،رعش)[س][ف] ) কমঁপম to 

tremble

هى ) IV কমঁপমন to make tremble أرعش

(ه

(ه هى) VIII কমঁপম to be shaken ارتعش

কম্পন tremor ِرْعٌش

 ,কম্পন, কম্পমমন tremble ِارتعاٌش

trembling

মপঁিমন to coil رعص

V মপঁিমন to writh ترّعص

VIII মপঁিমন to coil ارتعص

)(رعفرِعف،رعف [ف][س]  রক্তক্ষরর 

হওয়ম (নমক) to have a nosebleed

عاٌف নমবোধকরক্ত ক্ষরর nosebleed رعيٌف،رص

নমবোধখর আগম tip of the nose راعٌف

علٌة জয়মমি্, মমিম wreath رص

অসসলজত মসনমবহর amry ِرعاٌل ج رعيٌل

squadron 

 মছমঁয়মবোধি رصعاٌم

মরমগলববোধশষ(বোধোমডমর)glanders

رعصنرعونة)[ك]  ) অলসর লিত্ত হওয়ম to be

lightheaded

رعنرعن)[ن]   ) প্রিন্ড সভূয্তমবোধপ আহত 

হওয়ম to have sunstrok

 ,োমই, তমপবোধ্মক  رعان ج  رعٌن

মররদতমপ অলভোমত sunstroke- رعان 

পমহমড িফুঁডম mountain peak

 ,উদমন্ত, অলসরলিত্ত, বমিমি, উ দিমসী أرعٌن
মবকুব lightheaded, careless, stupid

رعونةر عونات ج  মছবোধি মমনফুলষ মভূখ্তম, 
হঠকমলরতম frivolity, thoughtlessness, 

boyishness

رعارعو،رعوة،رعزى)[ن][رعو]  ) 

অনফুতমপকরম, ছমলডয়মবোধ দিওয়ম to repent, 

to let off

عن ) IX অনফুতমপকরম to repent ارعوى

 (من

অনফুতমপ, রূপমন্তর, সরশংশমধন رعوى r 

epentance, transformation, alteration
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رعىرعي،رعاية)[ف]  ) িরম to graze(هى)

III ম দিখম, নযররমখম, লনয়ননকরম to راعى
supervise, to control (هى) 

(هى) IV িরমবোধনম to graze أرعى

(هى) VIII োমসখমওয়ম to graze ارتعى

 ,প্রলতপমিন, যত, ততমবধমন, রক্ষম رعي 
keeping, care, custody, protection-

!আ্মবোধহতমমমর সমথী হউন رعًيا لك

,পমি, নমগলরক herd, flock رعايا ج رعيٌة

citizen

 ,যমজক সরশংংক্রিমন্ত رَعِوٌي،رعائِي،رعاِوي

মমষপমিক সরশংংক্রিমন্ত pastoral, bocolic 

(shepherd)

,জমতীয়তম, নমগলরকত nationality رعِوَيٌة

citizenship

)িমররভভূলম, ত مراٍع ج مرًعى রবোধক্ষত, োমস 
grassland, pasture

 ,িমিনপমিন, ততমবধমন, মনবোধযমগ رعايٌة

প(ষবোধপমষকতম, সমথ্ন keeping, 

custody, attention, sponrship

 লববোধবিনম, পমথ্ক্, সমলত مراعاةٌ

সমমন,পমিন, উ দি্মপন, consideration, 

deference, respect, observance

عاٌء عيان،  ,رص عاةٌ،راٍعرص  ,মমষপমিক رص

অলবভমবক, রক্ষক, সহময়তমকমরী, 
Shepherd, pastor, guardian, 
protector

 পমলিত, অনফুলষত, প্রলতপমলিত مِرعٌي
observed, complied

رِغَبرغب،رغبة)[س]  ) ইচমকরম, 
আশমকরম, িমওয়ম, মিমভকরম, 
অনফুবোধরমধকরম, পছনকরম, অপছনকরম, 
অলনচমকরম to desire, to wish, 

tocovet, to ask, request, dislike,

 ,II ইচমকরমবোধনম, আগহীকরম رَغب
উ rসমলহত করম, to make desirous, to 

excite ones interest

 ,IV ইচমকরমবোধনম, আগহীকরম أْرغَب
উ rসমলহত করম, to make desirous, to 

excite ones interest

 ইচম, আশম, মিমভ, অনফুবোধরমধ رَغٌب

desire, wish, request- رغًبا ورِهًبا মিমভ

ওভবোধয়র মমবোধঝ।

 ,ইচম, আগহ  ِرغاٌب ،ِرغبات ج رْغبٌة

পলরশ্রম, উ rসমহ strong desire, 

egarness, deligence, enthusiasm
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 ,কমম্বস্তু رغائِبص ج رغيبٌة

অভীষ্টলজলনষইচম, আশম, desired 

object, need, wish desire.

 উ্ভিভূদকরর, মিমভী হবোধত تْرغيٌب

উ rসমলহত করর, আমনন, আকষ্ন 
awakening of desire, insisting to 
covetousness

 ,আগহী, ইচফুক, কমমনমকমরী راِغٌب
desirous, desiring

)ঈলস্পত, আকমলঙ্খত, ইচমক مْرغوٌب ত, 

coveted, sought for, desired

 ,আকষ্ন, প্রবোধিমভন attraction مصْرغبات

temptation

رغثرْغث)[ف]  ) মিমষম, to suck (ها )

مْرِغٌث ج رغوٌث   দিফুধবোধ দিয়এমন(

সীসীসীপ্রমরী ), female giving milk, 

nursing female (animal)

د,رِغَدرغادة)[ن][س]   رغص ) আনময় হওয়ম,
আরমম দিময়ক হওয়ম, বমঁধনহীন to be 

pleasant, comfortable, carefree

 ,সহজ, মফুক্ত, আনন, অমমলয়ক easy رْغٌد

carefree, pleasant, candid

,সহজ, মফুক্ত, আনন, অমমলয়ক easy رغيٌد

carefree, pleasant, candid

 ,আরমম, প্রমিফুয,্ সম(লদ comfort رغٌد

opulence

 ,আরমম, প্রমিফুয্, সম(লদ comfort رغادةٌ

opulence

গডগডম করম to gargle رْغرَغ

 ,রকী ،أْرغاطٌة  ج  اصرغاطٌةاراِغيك
কলপকিযন (লববোধশষ), তমরগুটমবমরযন 
windlass, winch

غفان،أْرِغفٌة ج  رغيٌف  রুটর লপণ্ড loaf رص

of bread

رغمرغم)[ن][ف]  ) বমধ্করম to compel (

(ه هى

(ه هى)IV বমধ্করম to compelأرغم

رْعم -সবোধতও in spite of(prep)رْغَم

সবোধতওرْغًما عن,যল দিওان

ধভূিমওবমলিdust and sand رغاٌم

মশষ্মিমmucusرصغاٌم

শ্বমসনমিী,windpipeرغامى

 ,বমধ্বমধকতম مراِغمص ج مْر غمٌة
লবরমগ,অসমধ,অস্বীক( লত 
compulsion,aversion,unwillingness,di
staste
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 (على)বমধ্বমধকতমcompulsion ِاْرغاٌم

অসমত,অলনচফুক,reluctant راِغٌم

رغارغو)[ن] [رعو]   ) 

মফনমবোধতমিম,বোধফনমলয়তহওয়মto foam,forth

 II মফনমবোধতমিম,বোধফনমলয়তহওয়ম to رّغى

foam,froth

 IV মফনমবোধতমিম,বোধফনমলয়তহওয়ম to أرغى

foam,froth

ٌّ মফনম, গমজিম froth, foamرْغَوةرغاٍو ج 

 ,মফনমযফুক্ত, মফনমময় foamy رغِوٌي

frothy

বমিমি, মযবোধবশী কথমববোধি garrulous رغاٌء

غاوةٌ মফনম, গমজিম froth, foam رص

رَفرفيف،رّف)[ض][ن]   ) জ্বিজ্বি করম, 
িকিককরম, কমঁপম, পমখমঝমপটম, 
খফুশীকরবোধত উলদগ হওয়ম,সযবোধতবোধসবম করম 
to gleam, glitter, quiver, twitch, to flap
wings,

,ঝমঁক(পমখী), পমি(পশু), flight رٌف

তমক(বোধ দিওয়মবোধির),shelf رّفرفوٌف ج،رفاٌف

 উজি,  দিীলপমমন ঝিকমলন, িকিক رفاٌف
flashing, radiant, glistering

رفأرفء)[ف]  ) মমরমমতকরম, 
তমলিবোধ দিওয়ম, পলটবোধ দিওয়ম, টমনম to darn 

mend, repair, drag

লরফফুকমরী, darner رّفاٌء

লমি, ভমিবমসম love, harmony ِرفاٌء

 ,নমমমরসমন, পমরোমটম, োমট مرفأمرافئص ج

মপমট্, ডক landing port, wharf, port

رفترفت)[ن][ض]  ) ভমঙ্গম, প্রত্মখমন 

করম, অলস্বকমর, বমলতিকরম, বম দিবোধ দিওয়ম 
to break reflect, dismiss

বমলতি, বরখমস dismissal رفٌت

فاٌت  ম দিহমববোধশষ, অবলশষ্টমরশংশ(ম(তবোধ দিবোধহর) رص

mortal remaining

ংক্রিমলন্তলন্ত رفتية কমিীন কমজ,  দিময়বোধমমিন 

সন দি transit duty, clearance duty

رفثرفث)[ن][ض]  ) জোন্ ব্বহমর, 

অশীি আিরন করম, অভব্ ব্বহমর 

করম to behave obscene

অশীিতম, obscenity رَفٌث

رفدرْفد)[ض] ) সমথ্নকরম, সমহময্করম, 
বহনকরম to support, aid, carry (هى)
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 ,IV সমথ্নকরম, সমহময্করম أْرفد
বহনকরম to support, aid, carry (هى)

 X সমহময্ িমওয়ম, সমহমবোধয্র استرفد

আবোধব দিন করম to ask for help, to 

appeal for help

উপহমর,  দিম দিম أرفاد،رفود ج ِرفٌد ন, 

মপমষকতম present, gift, support

 ,ম্রিলসরশং,পলট, লজন-বোধপমষ dressing ِرَفادةٌ

bandage, saddle cloth

 শমকমবোধসমত tributary رواففِدص ج رافٌِد

stream

 ,সহময়তম, মঠকনম, খফুঁট روافِدص ج رافِدةٌ

support, prop

 ,পমখমঝমপটমবোধনম, বমতমসবোধ দিওয়ম رفرف
মবঁবোধধবোধ দিওয়ম (বোধিমখ)to flap the wings, to 

blow, to blind fold

-গল দি, প্মড, মিমবোধখর رفرٌف رفاِرفص ج

আডমলি, লশরসমবোধনর মফুখমবরর cushion, 

pad, eyeshade, visor

 মিমবোধখরপলট, eye رفاريف ج رْفروٌف

bangade

رفسرْفس)[ن][ض]  ) প দিমোমত করম, িমলথ 

ম দিওয়ম, to kick (ه)

িমলথ, প দিমোমত kiçk رفٌس

জিযমন, ি্ steamboat رفاٌس

মবিিম, মকম দিমি shovel, spade َرْفٌش

জিযমন, ি্ steamboat رفاٌص =رفاٌس

رفضرفض)[ن،ض]  ) বম দিবোধ দিওয়ম, 
প্রত্মখমন করম, বমলতিকরমto leave, to 

discard (هى)

IV মশষকরম to finishأرفض

V মগমঁডমহওয়ম to be bigoted ترّفض

IX লবলক্ষপকরম to disperseارفّض

 ,বম দি, প্রত্মখমন, অস্বীকমর رْفٌض

dismissal, rejection, refusal

)বম দিক رفيٌض ত, প্রত্মখমত,পলরত্ক্ত 
abandoned, rejected

ধম্মনতম, fanaticism ترُفٌض

 ,দিিত্মগী, স্বধম্ত্মগী  رافِضةروافٌِض ج
রমলফ দিীসম্প্র দিময়(লশয়ম)defectors, 

Rfidites
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رِاِضٌيأ رفاٌض ج  স্বধম্ত্মগী, রমলফ দিী, 
অবমধ্, লববোধদমহী, ধম্মন apostate, 

rafidite, disloyalty, fanatic

رفعرْفع)[ف]  ) মতমিম, উঠমন, উঁিফুকরম, 
তরমলন্বিতকরম, সমপনকরম, মফুবোধছবোধফিম, 
প্রত্মহমর করম, উপময়করম, মফুক্তকরম, 
উপসমপনকরম,  দিমনকরম, শুরুকরম, 
আবোধরমপকরম, শবকত(্  
বমি্করম(রফমবোধ দিওয়ম)to lift(هى), raise, 

to make high, promote, place, to 
remove, abolish, put an end, to 
remedy, to free, submit, to present, 

to ascribe فِع  ,প্রকমলশতহি (الى هى)  -َرص

ম দিখমবোধগি it appeared, came in sight

 ,II উঠমন, উবোধত্তমিন করম, to raise رَفع

elevate

 III রক্ষমকরম, লববম দিীর رافع

ওকমিলতকরম, ওকমিলতকরম, আত্মপক্ষ 

সমথ্নকরম, মডবোধক পমঠমন to act as 

defense counsel, plead one cause, 
summon

 ,V লনবোধজবোধক লকছফুর উপরমবোধনকরম ترّفع
অলতগলব্ত হওয়ম, to be above 

something, to be too proud (عن)

 VI পরস্পরবোধক লবিমরবোধকর ترافع

কমবোধছবোধটবোধন আনম, কমবোধরম মমমিম 

লবিমরবোধকর কমবোধছ আনম, আ দিমিবোধত জবমব 

ম দিওয়ম to hale one another before 

court, to take case before court, to 
plead in court

 ,VIII উবোধত্তমিন করম, উপবোধরওঠম ارتفع
উঁিফুহওয়ম, বমডম, বমলজয়ম ওঠম to raise, 

ascend, to be higher, to ring

 ,উঠমবোধনম, উবোধত্তমিন, উপরওঠম رغٌع
প্রলতসমপন,  দিমঁডকরর, বমলতি, প্রত্মহমর, 

অপসমরন, প্রলতকমর, ভরর, উপসমপন, 

শবকত(্বমিক  করম (gram), lifting, 

hoisting, erection, abolition, lift, 
removal, submission, pronouncing 
word with nominal ending,

 ,অলধকতর উঁিফু, অলধক অহরশংকমরী أرفع
অলধক উত্তম higher, loftier, finer

 লবিমরবোধকর কমবোধছ رفائِعص ج رفيعٌة

উপসমলপত তথ্ documents submitted 

before authorities

ٌّ উمْرفع  rসবলববোধশষ(খ(ষ্টমন), carnival

কলপকি, উঠমবোধনমর লগয়মর مرافِعص ج ِمْرفعٌة
crane, hoisting gear

 পবোধ দিমনলত, মবতনব(লদ تْرفيٌعتْرفيعات ج

promotion, rise of salery (الى) 
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مصرافعة مصرافعلت ج  লববম দিীবক্তব্, 
speech for defense

 ,ঔদত্, গব,্ অবজম, arrogance ترُفٌع

pride, disdain

,উদ্গলত, উঠম, ব(লদ, উচ্চতম, rise ِاترفاٌع

elevation, height

বমহক bearer رافٌِع

رافِعة روافِعص  ج  উঠমবোধনমর যন, মংক্রিন 
lifting instrument, crane

 ময বন্নম পরম্পরম মহমনবী(স) مرفوٌع

পয্ন্তঅক্ষফুন, কত(্বমি্লববোধশষ্ , traditions  

traceable to Prophet (SM), 
nominativecase

رفيغ)দمصرَفٌع

বম দিী(মমমিমর) plaintiff مصرافٌِع

 ,আগমসী, উদত, গলব্ত arrogant مصترِفٌع

haughty

 ,উধ্মভূখী, উধ্গমমী, উঁিফু rising مصرتفٌِع

elevated, ascending

مصرتفع مصرتعات ج  উচ্চতম, উঁিফুসমন height, 

elevated place مصرتعات িফুঁডম, উচ্চসমন, 

পমহমড,

رفِقرفق،رَفق)[ن][س]ررفق، ) সমহময্করম, 
মকমমি আিররকরম  দিয়মিফু হওয়ম to 

help, to be kind ( ه على ب  )

)III সমথীহওয়ম to be a companion رافق

 (ه

 IV প্রবোধয়মজনীয় হওয়ম to be usefull أرفق

 (ه)

 V বনফুভমবমপন হওয়ম to showترّفق

friendly attitude (ب ه مع)

VI মকমমি আিরন করমأرفق

(ب) VIII িমভকরম to profit ارتفق

 ,বনফুভমবমপন,  দিয়ম, ভদতম ِرفٌق
kindness, friendliness, gentleness

 ,গ্রুপ,  দিি أرفاق،ِرفٌق،ِرفاق ج ِرْفٌق

মকমম্পমলন group, company

فقاٌء ج رفِيٌق সমথী, প্রহরী, বনফু ِرفاٌق،رص , 
সহবোধযমগী companion, friend, escort,

رفِيقٌة رفِيقات ج  মলহিমসমথী, বমনবী, 
উপপতী, প্ররয়নী woman companion, 

girl friend, mistress, paramour

ِمزَفٌق مرافِق ج  সফুলবধম, সফুবোধযমগ-সফুলবধম, 
নমগলরকসফুলবধম convenience, 

fàcilities(of toilet, kitchen etc of 
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apartment) –مرافِق নমগলরক সফুলবধমল দি, 

সফুবোধযমগ, civil attainments, convenience

 ,সহগমমী, প্রহরী, রক্ষক, মকমম্পমলন مصرافقٌة

সলমলত escort, company, associate

 ,ব্বহমর, প্রবোধয়মগ, উপকমরীতম ِاْرتفاٌق
utilization, use, usefulness

مصرافٌِق مصراِغقون ج  সমথীবোধসবক, সঙ্গী, 
প্রহরী, সমহময্কমরী companion, 

attendant, escort

 ,সরশংযফুক্ত, আটকম مصرفق بهمصرفقات ج
attached, enclosed- مصرفقات সরশংযফুক্ত, 

সমবোধথ আটকমকম ন enclosures

 ,যমর উপর মঠস ম দিওয়ম হয় مصرتفٌق

সমথ্ন, প্রসমধন, পময়খমনম one to lean, 

support, toilet latrine

رفلرفل ن]  ]) মপমশমক মমটর উপর 

মটবোধনিিম, গব্ভবোধরহমঁটম, স দিবোধম্ভিিম to 

tràil, to strut

 মপমশমবোধকর মমটবোধত িমগম অরশংশ, train ِرفٌل

of  garment

رفصهرفاهة،رفاهية،رفاء)[ك] ) সফুখীহওয়ম, 
আরমম পমওয়ময়ম  to be happy

) II সফুখীকরম to make comfortableرّفه

(هى

 ,কি্মর, সম(লদ, সফুখ-শমলন্ত رفاه ، ِرْفٌه

সম(লদর জীবন, লবিমলসতম welfare, 

comfort, good living, luxury

 আরমম দিময়ক, লবিমসী رفاهٌة،رفاهيٌة
জীবন, লবিমস, আরমমপ্র দি comfortable, 

luxariousnlife, comfort, 
comfortableness,

 লববোধনম দিন, সফুখ-স্বমচন, লবিমসীতমর تْرفِيٌة

অভ্মস recreation, habituation to 

luxury

رفغ رْفو)[ن][رفو]  (বোধমরমমতকরম, 
লরপফুকরম, সমডমন to darn, to mend

رَقِرّقة)[ض]  ) পমতিম হওয়ম, মরমকরম 
to be thin (ه) 

(هى) II সফুক করম to make thin رّقق

(هى) IV পমতিমকরম to make thinأرّق

(هى) V নরমকরম to softترّق

 X পমতিম হওয়ম,  দিমসকরম to be استرّق

thin, to enslave

قوٌق ج رٌق কচপ, turttle رص
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 ,দিমসত,  দিমসতবনন slavary  ِرٌق

bondage

 মিখমরউপ যক্তপশু-িমমডম رٌق
parchment-ِرّق বম দি্যনলববোধশষ 
tambourine

)পফুরুত, কِرّقٌة শতম, মযমগ্তম, সভূক তম, 
নমতম, ভদতম, বনফু ত thickness, 

slimness, fitness, delicacy, 
gentleness

 রুটর (বোধি্টেম) লপন্ড, মকক loaf of رصقاق

bread (flat)

 ,ংক্রিীত দিমস ِرقاٌق،اِرقاٌء ج رقِيٌق

রুটরলপন্ড,পমতনম, সরু, নরম, ভদ, 

মকরশিী, লবিক্ষর slaves, flat loaf of 

bread, thin, soft, slim, tactful, prudent

সর, পমতিমসর, lamina رفيقٌة

)অলধক পমতিম, অলধকক أرٌق শকময়, 

অলধকসভূক thinner, slimmer, more 

delicate

লপন(োভূলর্য়মমন) rolling pin ِمرقاٌق

মপল্(খমবমর) pastry مْرقوٌق

رفأرقء،رقوء)[ف]  ) বনহওয়ম, 
মথবোধমযমওয়ম (অশ্রু) to stop flowing

رقبرقابة,رقابة)[ن]  ) ম দিবোধখরমখম to 

observe (هى

(هى) III পয্বোধবক্ষর করম to watch راقب

(هى) V প্রত্মশম করম to expectترّقب

(هى) VIII প্রত্মশম করম to expect ارتقب

 ,পয্বোধবক্ষর, লনরক্ষর, লনয়নন ِرقبٌة

মনবোধযমগ, সমবধমনতম, সতক্তম, 
oobservation control, attention, 
vigilance

 দিমস  رقاٌب – োমড, neck رقاٌب ج  رقبٌة
slave

প্রত্মসম anticipation رصقوٌب

 ,সতক্, অলবভমবক, রক্ষক رقباٌء ج رقيٌب

পলর দিশ্ক, ততমবধময়ক, গুপির vigilant, 

watchful, guardian, keeper, indpector

শত্যফুক্ত দিমন(conditional) donar رصقب

 পলর দিশ্ন, লনয়নন, বমছমই رقابٌة
ssuervision, control, censorship 
(press)

পমখীর বমসম লডম nest egg راقوبة،رقوبة

পমহমরম মকন, watchtower مىقبٌة،مرقٌب

দিভূরবীক্ষরযন telescope  ِمرقٌب
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 ,পলর দিশ্ন, লনয়ননবমছমই مصراقبٌة

লনয়নলধকমর, observation, control, 

censorship, controlerehip

প্রত্মশম, expectation ترُقٌب

প্রত্মশম, expectation ِارنقاٌب

ٌ مصراقِب مصراقبون ج  পলর দিশ্ক, লনয়নক 
observer, controler

رقدرقود،رقد،رصقاد)[ن] ) লনদমযমওয়ম to 

sleep

II োফুলমবোধয় রমখম to put, to sleep رّقد

to sleep (هى) IV োফুলমবোধয় রমখম to putأرقد

 ,োফুম, শয়ন, শয়বোধনরভলঙ্গ sleep رْقدة

manner of lying

 োফুম, মহিমন অবসম, মশময়মরঅবসম رصقاٌد
sleep, recumbant position

োফুম, মহিমিম رصقوٌد ন অবসম, মশময়মর 

অবসম, োফুমমন, োফুমন্ত sleep, recumbant 

position

বডজগ large jag رواقيدص ج راقوٌد

,লবছমনম, গল দি, লবশ্রমবোধমরসমন مراقِد ج مرقٌد

সমমলধসম্ভ,  দিরগম bed, coach, 

mosoleum

 (ترقيد البيض) প্রবোধিপ, লডমবোধ দিওয়ম تْرقيٌد
hatching eggs, layarage

ٌ ُقد ج راقِد رقود، رص  োফুমন্ত, 

শমলয়তলবশ্রমমরত,শমন্ত, sleeping, 

asleep, lying, recumbent,

 লনদমকষ্ক, ধফুমপমডমলন مصرّقدات ج مصرِقٌد  

somniferous, lulling-مصرّقدات োফুবোধমর 

ঔষধ soporifics

 লমশমন, পমতিমকরম to mix, to رْقرَق

dilute (هى) 

 ,II পবোধিপডম, মধরতহওয়ম نرْقرَق
িকিককরম, আবোধসনমডম, শ্বমসবোধফিম to 

overflow, to be bathed, to glitter,

 ,অশ্রুলসক্ত, লভজম, িকিবোধক, উজি رْقراٌق

 দিীলপমমন, bathed (tear), moist, 

glitterin, brilliant

অগভীর(পমলন), shallow رقاِرق

رقشرقش)[ن]   ( লবলভনররশংকরম, লিত-

লবলিতকরম, কবফু্লরতকরম to verigate, to 

make multicolored

 II সলজতকরম, সমজমন to رَقش (هى)

adorn, decorate

লবলিত, বহুবন,্ multicloredأرقٌش
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তফুলি, বমশ brush ِمرقاٌشمراقيشص  ج

رقصرقص)[ن]  ) ন(ত্করম to dance

 (ه) II ন(ত্করমবোধনম to make danceرّقص

 (ها) III ন(ত্করম to danceراقص

) IV ন(ত্করমবোধনম to make danceأرقص

(ه

VI ন(ত্করম to danceتراقص

নমি, নত্ন dance , dancing رقٌٌص

নমি, dance رقصٌةجرقصات

 ,নত্ক, ম দিমিনম (োলর) dancer رّقاٌص

pendulum

 ,মলহিমনত্কী, female dancer رقاصٌة

ballerina

নমিোর dance hall َمراقِص ج مرقٌص

 ,নত্ক, নমি, নত্ন dancer راقٌِص

dance, dancing

راقِصٌة راقِصات ج  নত্কী, হমঁটফুরহমড 
female dancer ,patella

মলহিমসঙ্গীঙ্গী مصراقصٌة -নত্কী, female 

dancing partner

رقِطرَقط)[س]  ) সম দিমবোধফমটমযফুক্ত কমি ররশং 
হওয়ম  to be spoted

رّقطرقط]  ]  দিমগবোধ দিওয়ম, স্পটবোধ দিওয়ম to 

speckleto spot

 দিমগযফুক্ত, স্পটযফুক্ত, লিতমবমো  أْرقٌط
speckled, spotted

رقعرقع)[ف]   ) পলটবোধ দিওয়ম, to patch (هى)

رقصعرقاعة)[ك]  ) মবমকমহওয়ম to be stupid

 (هى) II পলটবোধ দিওয়ম, to patch رَقع

 ,পলট, কমপবোধররটফুকরম ِرقا،رصقع ج رقعٌة
জলমবোধনর টফুকরম,  দিমবমর মবমড্, কমগবোধজর 

টফুকরম, মনমট, সরশংলক্ষপ সরশংবম দি, টলকট, 

বন্ড, হসলিলপলববোধশষ piece of cloth, 

patch, piece of paper, piece of land, 
chessboard, note, message, 
calligraphy

 ,মবমকম, হমবমগবম, িজমহীন stupid رقيٌع

silly, impudent

 ,মছঁডমটফুকরম مْرقِعَيٌة  ج. مْرقعٌة
মঠঁডমকমগজ, মনকডম tatter, rags

 পলটিমগমন, তমলিল দিবোধয় সরশংষমরকরর تْرقيع
patching

খলন্ডত অরশংশসমভূহ fragments مصرَقعات
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 মিখম, ম দিখমবোধনম, লিখমর (رقم)[ن] رقم

লবষয় ম দিওয়ম, মমক্মকরম, অঙনকরম, 
লনবোধ ্দিশকরম, মতমিম, গরনমকরম to write, 

to point, to brand, to mark, to strip (

(هى

رْقٌم أرقاٌم  ج  নমর, number رقيٌم লিঠ, 

সরশংবম দি letter, message

 আঁকমবোধনমর মপলনি, বমস مراقِم  ج  ِمْرقٌم
drawing pencil, brush

 ,গননম, লনবোধ ্দিশ numbering تْرقيٌم

pointing

মডমরমকমটম কমি striped مْرقصوٌم مراقيمص ج

blanket

 II ভমগ্পরীক্ষম করম to [رقوص] ترقص

toss

قّي)[س] رقَِيرص ) আবোধরমহন করম to ascend 

 (ألى في هى)

 II আবোধরমহন করমন to cause to رّقى

ascend (ه)

 V উনলতকরম to progress ترّقى

(هى) VIII উনলতকরম to riseارتقى

উনলত, অগগলত rise, progress رصقٌي

ْقيٌة ًقى ج رص যম দিফুমন, জম দিফু, spell, magic رص

যম দিফুকর, magician رّقاٌء

 অলধক উঁিফু, অলধক অগসর, অলধক أرقى

উনত higher, more advanced, more 

progressed

ِمْرقاةٌ مراٍق ج  লসঁলড, ধমপকপকি, লিফ 
staircase, stairs, elevator, lift

تْرقيًة تْرقيات ج  উঠলত, পবোধদ্দমনলত, উনলত, 

উ rসমহ, অগগলত, বধ্ন, ব(লদ 
promotion, elevation, 
encouragement, extension, 
improvement

تر ٍقترّقَيات ج  উত্তরর, উধ্ব্গলত, উনলত, 

অগগলত, ংক্রিমউনলত ascension, 

ascent, advance, progress

 মববোধয়ওঠম, উত্তরর, উধ্ব্গলত ِارتقاٌء

উনলত, অঅগগলত ংক্রিমউনলত 
ascension, ascent, advance, 
progress

,উঠন্ত, উঠলত, উঁিফু, উচ্চময্ম দিমসম্পন راٍق

উঁিফুসসরলশলক্ষত, সভ্, অগসর 
ascending, rising, high, high grade, 
educated, refined, advanced

قاةٌ ج راٍق যম দিফুকর, magician رص

 ,উচ্চ, উধ্তন, অগসর, high مصرتٍق

superior, advanced
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 ,আবোধরমহবোধনরসমন, উধ্গলত مصرتقًى

আবোধরমহন, উনলত place of ascent, 

ascent, rise

ركَركاكة،ِرّكة،رّك)[ض]  )  দিফুব্িহওয়ম, 
ক্ষীনহওয়ম, নগন্হওয়ম, অত্লহওয়ম 
tobe week, to be poor, to be scanty

 ,দিফুব্িতম, ক্ষীনতম, weakness  ِرّكٌة

feebleness

 ,দিফুব্ি, ক্ষীন, পমতিম  رككٌة،ركاٌك ج ركيٌك
ররশংহীন, অত্ল, weak, feeble, thin, 

colorless, scanty

দিফুব্ি, ক্ষীর, weak, feeble  رصكاٌك

 দিফুব্িতম, ক্ষীরতম, লনরহঙমরতম  ركاكٌة
অসম্পভূর্তম, ররশংহীনতম weekness, 

feebleness, lowliness, inadquacy

-যম দিফু ِطّب الركة - তকলি, টমকু distaff رصّكٌة
মনদমরম লিলকrসম treatment by means 

of charms

كوب)[س]  رِكبرص ) আবোধরমহনকরম to ride 

animal (هى)

) II আবোধরমহনকরমবোধনম to make ride رّكب

 (ه

 IV আবোধরমহনকরমবোধনম to make ride أركب

(ه)

 V সরশংবোধযমলজতহওয়ম to be ترّكب

composed (من)

(هى) সরশংগঠত করম to commit ارتكب

 অশ্বমবোধরমহী, অশ্বমবোধরমহীবোধ দির رْكٌب

মশমভমযমতম, কমবোধফিম, সহির, লমলছি, 

rider, cavalcade, caravan, escort, 
procession

كبات كبٌة ,رص كٌب ج رص হমঁটফু knee رص

كصٌب ج ِركٌب – মরকমব, stirrup رص كٌب رص

كبات،  ٌب،ركابات  ،ركائِب  (ج)رص  উঠ, পশু 

(আবোধরমহবোধনর) riding camel, animal

,সওয়মলর, আবোধরমহবোধনর পশু mount ركوٌب

riding animal

ركوبٌةر كائٌِب ج  সওয়মলর, সীউঠ 

(আবোধরমহবোধনর)  mount, riding female 

camel

 ,অশ্বমবোধরমহন, ভ্রমন, উঠম (বোধোমডম رصكوٌب
সমইবোধকি, ্ন), riding, mounting.

অশ্বমবোধরমহী, জলক rider, jockey رّكاٌب

মিমকিষর, সহির escort رصكبان

 ,জমহমজ, মনরকম, ship َمراِكبص ج مركٌب

boat
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পলরবহন, carriage مركبات ج  مركبٌة

 মমলঝ, মনরকমরমমলঝ مراِكبَيٌة  ج مراكبٌِي
boatman

 উপবোধযমগী تراكيبص ،تركيبات ج تركيٌب
করর, সলনবোধবশ, লবন্মস, বমধন, 

আবোধরমহন, গঠন, সমমবোধবশসমপন, প্রস্তুলত, 

ততরী, কমঠমবোধমম, (ত দিলহক) গঠন fitting in, 

setting, assembling, installation, 

preparation, structure, build – تراكيبص 

বমক্, বমগধমরম, phrase, idiom (gram)

 গটনমভূিক, গঠনগত تْركيبٌي
constructive, constructional

সমধন, সরশংোটন perpetration ارتكاٌب

َكب ج راِكٌبرص كبان،رص  আবোধরহন, ভ্রভ্রভ্রমন , 

riding, traveling, mounting -

)رصكبان،رصَكب( ج  অশ্বমবোধরমহী, rider –رصَكب 

আবোধরমহী, যমতী passanger. 

 ,আবোধরমহবোধনরপশু مراكيب ج مركوٌب

সওয়মরী riding animal, mount

উপম দিমন, componant مصرِكبات

 ,বমঁধম, লমলিত مصرَكٌب مصرّكبات ج

সলনবোধবলশত, সরশংবোধযমলযত, গঠত, 

mounted, fastened, inserted, fitted, 

composed-  مصرّكبات উপম দিমন, মযরলগক 
composition, a composite

ْرتِكٌب অপরমধী perpetrator مص

ركدركود)[ن]  ) লসরহওয়ম, গলতহীনহওয়ম, 
লসলতশীি হওয়ম, to be motionless, still

 লবিমন, ঝফুিন,লসর,বদركوٌد
suspension, standstill,stagnant

লনশি,বদ,মন্থর stagnant,sluggishراِكٌد

ركزركز)[ض][ن]    ( পফুঁতম(মমটবোধত), 

বপনকরম,সমপনকরম to plànt,toset up(

(هى

(هى) II মরমপরকরম to plantرّكز

V মনবোধযমগ ম দিওয়ম to concentrateترّكز

VIII মরমলপতহওয়ম to be implantedارتكز

 (في)

শব, ধ্বলন sound, tone ِركٌز

 ,মভূি্বমন খলনজ ِركزةٌِركزان،أرِكزةٌ، ج

গুপধন (মমটরলনবোধি) precious minerals,

buried treasures (earth)

 ,ধন, অথ্ভমন্ডমর ركائِزص ج ركيزٌة

সহবোধযমগীতম, মঠকম বননী, 
পশুবমঁধমরখফুট, সম্ভ, স্তুপ, লকনমরম, 
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treasure, support, shore, shoring, 
brace, stanchion, pillar, post

 ,অবসমন, সমন, মসশন مراِكزص ج مْركٌز

জময়গম (অবসমবোধনর), অলফস, 

মহডবোধকময়মট্মর, মকন মকনীয় কময্মিয় 
position, station, post, office, central 
office

 لمركزٌي -মকনীর, central مْركزٌي

লববোধকনীয়ক( ত decentralized

-মকনীয়করর, centralism مْركزيٌَة

 লববোধকনীরকরর لمركزيَة
decentralization

 ,সমপন, প্রলতসমপন, সরশংসমপন تْركيٌز

লনলক্রিয়করর, মকঁনীভভূক করর setting 

up, installation, implantation, 
neutralization, centralization

ٌز একবোধকনীয়তম concerticity تراكص

সহবোধযমগীতম support ِارتكاٌز

,োরীভভূত, মকনীভভূত concentrated مصَرَكٌز

centralized

একবোধকলনক concentric مصتراِكٌز

ِارتكسركس]   ) লবপলত্তলত্ত র সমফুখীন 

হওয়ম, বমধমপমওয়ম, প্রত্মখ্মন করম, 
অধ(পলতত হওয়ম, উচবোধনযমওয়ম, 

ক্ষয়প্রমপহওয়ম to face setback, to 

decline, to be stunted, atrophied

ركضركض)[ن]   ) মববোধগবোধ দিরডমন, পমলিবোধয় 

যমওয়ম, ক দিম গলতবোধতিিম(বোধোমডম) to 

race, to rush, to gallop

 III প্রিন্ডবোধববোধগ ম দিরডমন to run a راكض

race (ه)

 IV ম দিরড প্রলতবোধযমগীতময় অরশংশ أْركَض

মনওয়ম, মজমবোধডবোধ দিরডম, to take part in a 

race, to run fast

ম দিরডলব দি, ধমবক runner, racer رّكاًض

 দ্রুত-বোধ দিরড, লক্ষপ্রবোধ দিরড, তলরত ىكوٌض
fast-running, swift

كوع)[ف] ركع  শরীর বমঁকম করম ( رص
(নমমমবোধজ), রুকুকরম, হমঁটফুবোধগবোধডবসম, to 

bend the body, to kneel down

 II হমঁটফুবোধগবোধডবসমন to make kneel رَكع

down

 IV হমঁটফুবোধগবোধডবসমন to make kneel أركع

down

 ,রুকু, মথমনত করর ركعات ج ركعٌة

মসমজম শরীর বমকমবোধনম bending of body 

from upright



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 379
379

ّكع   ج  راِكٌع رص  মমথম নতকরর bowing to

the ground

ركلركا)[ن]   ( প দিমোমতকরম, িমলথমমরম, 
to kick (هى ه)

প দিমোমত kick ركالٌة

ركمركم)[ن]   ) জমমকরম, স্তুপকরম, 
সরশংগহকরম, to pile up, heap up, to 

accumulate (هى) 

 ,VI জমমকরম, স্তুপকরম, সরশংগহকরম تراكم
জমম

হওয়ম (বোধমো) to pile up, heap up, to 

accumulate (هى) 

 ,VIII জমমকরম, জমমহওয়ম, স্তুপকরম ِاْرتكم
সরশংগহকরম, to pile up, heap up, to 

accumulate (هى) 

স্তুপ, গম দিম pile, heap رْكٌم

 ,স্তুপ, গম দিম, লপন্ড, জমমবোধয়তবোধমো pile رصكاٌم

heap, lump, cloud

 সরশংরক্ষন ব্মটমলর storage مراِكمص ج مركٌم

battery

ٌم সরশংগহ, আহরর accumulation تراكص

ركن،رِكنركون)[نن[س]   ) ঝফুঁকম, 
ভডবোধ দিওয়ম, শমন্তহওয়ম, লবশ্বমসকরম, 
লনভ্রশীিহওয়ম to lean, to support 

weight, to quit down, to be calm, to 

trust (الى) 

 IV লবশ্বমসকরম, অবিমনকরম to أركن

trust, to rely, to resort

,VIII ঝফুঁবোধকপডম, ভডবোধ দিওয়ম to lean ارتكن

to recline, to support weight (الى على)

ْكٌن  ,খফুঁট, ঠবোধঠকনমবোধকমর, মমমড أركان ج رص

ফমটি, মমরি, মমরিউপম দিমন, prop, 

support, nook, basis, basic element –

কম্িমলরবগ,্ staff, মমরিউপম দিমন أركان

كنٌي ضؤبة ركنية-মকমবোধরর, of the corner رص

মকমবোধররলকক corner kick

 ,দি(ঢ়, সলসরআত্মলবশ্বমসী, সমমলধ  ركيٌن

শমন্ত, অনফুবোধত্তলজত firm, steady, 

confident, grave, calm, sedate

كوٌن  লনভ্রতম, লবশ্বসতম, লবশ্বমস رص
reliance, confident, trust

মধময়মরটব wash tub مراِكن ج ِمركن

 ,বমগ দিমন, লববমবোধহরিফুলক্ত betrothal مصراكة

engagement
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 লনভ্রতম, লবশ্বসতম, লবশ্বমসِاْركن
reliance, confident, trust

 িমমহমতওয়মিম (কমপ) ركرات ج ركوةٌ

লববোধশষ small cofee pot

 ,মমরমমতকরম ( مرمة،رّم)[ن][ض] رَم
পভূরসমজকরম, to repair, to overhaul-

رَمرّمة)[ض]   ) পিম, ক্ষয়করম, পিনধরম, 
ক্ষয়হওয়ম to decay, to rot

II পিমন, ক্ষয়করম to decay, to rot رمَم

 V মমরমমত হওয়ম, to undergo ترمَم

repaired

মমরমমত, repair رٌم

ম(তবোধ দিহ cadaver ِرّمٌة

ক্ষলয়ত, নষ্ট, পিম decayed, rotten رميٌم

ক্ষলয়ত, নষ্ট, পিম decayed, rotten رصماٌم

মমরমমত repair مرّمات ج مَرّمٌة

 ,পফুনরময় সমজমবোধনম تْرميمات ج تْرميٌم
overhauling

رمحرمح)[ف]   ) ফফুটমকরম, এবোধফমঁড-

ওবোধফমঁডকরম, ক দিবোধমিিম(বোধোমডম) to 

pierce, to gallop(هى)

مٌح  ব্ম, বশ্ম, িমঠ أرماح،ِرماٌح  ج. رص
Lance, Pike, pole

 ব্মধমরী, ব্মধমরী رماحٌة ج رّماٌح
তসলনক lancer, uhlan

رِمدزمد)[س]  ) িবোধখর প্র দিমহ মরমগ হওয়ম, 
to have sore eyes

(ه) II মপমডমন, to burn رمَد

V পফুবোধডছমই হওয়ম to be ashes ترّمد

িক্ষফু رْمٌد বোধরমগলবশষ, eye disease

িক্ষফু رمدٌي লবষয়ক relating to eyes-

িক্ষফু طبيب رمدي লববোধশষজ 
opthalmologist

িমিবোধিমবোধখর sore- eyed رِمٌد

িমিবোধিমবোধখর sore- eyed أْرمٌد

ছমই ashes أْرمدة جرماٌد

-ধফুসররবোধঙের, ছমইরঙেম ashen, ash رمادٌي

coloured

ভষ্মিীকরর, পফুডন incineration تْرميٌد

رمزرمز)[ض][ن]   ) স্বমক্ষররমখম, 
ইশমরমকরম, মমথমনমডম, লনবোধদ্্দশকরম, 
নমমকররকরম, প্রতীকীকররকরম, to 
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make sign, to wink, to nod, to point, 

to symbolize, to designate (الى ب) 

 ,প্রতীক, লি্নি, নডম, ইশমরম رموٌز ج رْمٌز
সরশংবোধকত, রূপকবন্নম, মহঁয়মলি, স্মমরক 
sign, nod, wink, hint, emblem, riddle

সমরশংবোধকলতক symbolic رْمزٌي

 ,লনয়মমবিী, অপ দিমথ্ব্লক্ত code رْمِزّيات

ciper

 নমফুনম, অনফুলিলপ رواميز ج راموٌز
specimen, facsimile

رمسرمس)[ن،ض] )  দিমফনকরম to bury (

(ه

 VIII পমলনবোধতডফুবোধব যমওয়ম to be ارتمس

immersed in water

কবর, grave أرماٌس،رموس ج  رمٌس

কবর, grave راموٌس

رمشرمش)[ن][ض]  ) আঙ্গফুিল দিবোধয় মনওয়ম, 
পিকবোধফিম, ইশমরমকরম to take with 

fingertips, wink, blink (هى)

মিমবোধখরপ্র দিমহ inflammation of eye رَمٌش

মিমবোধখরপিক, ইশমরম blink, wink رمشٌة

ভ্রু eyelashes رموٌش ج ِرْمٌش

 মিমবোধখর সম দিমরসক্ষরর white رمٌص

secretion of the eye

رمضرَمض)[س] ) পফুবোধডযমওয়ম to be 

burnt

 VIII  দিফু(খপমওয়ম to be ارتمض

consumed by grief

 লবশুষতম, ঝিসমবোধনম (তমবোধপ) رِمٌض

parchedness

 মররদতপ মমট sun-baked رمضاٌء

ground

নবম মমবোধসর নমম, Ramadan رمضان

رمقرمق)[ن]  ) তমলকবোধয় থমকম, লববোধবিনম 
করম to look, regard (هى ه )

( هى ه) II তমলকবোধয় থমকম to lookرّمق

 (هى) V অবোধপক্ষমকরম to wait ترمَق

 ,জীববোধনর মশষস্পনন أْرمأق ج رمٌق

মশষলনশ্বমস, last spàrk of life, last 

breath of life

 ,লববোধবলিত,  দিলশ্তহওয়ম, লিল্নিত مرموٌق

উবোধ্্খবোধযমগ্, গলব্ত, regarded, looked 

at, noted, remarkable lofty, proud

োভূসর, োভূসরররশং ash color رمكاء م أرمٌك
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 ,মোমটকী أىماٌك،ِرماٌك،رمكات  ج رمكٌة،
অশ্বম mare

رملرمل)[ن]  ) বমলিবোধ দিওয়ম to sprinkle 

with sand (هى) 

 II লবধবমকরম to become  aرّمل

widower (هى)

 IV লবধবমকরম to become  aارمل

widower

 V বমলিবোধ দিওয়ম to sprinkle withترّمل

sand

বমলি sand رماٌل ج رْمٌل

বমলিময়, sandy رْملٌي

ছবোধনর নমম (কলবতম) َرَمل

 ,বমলি লববোধংক্রিতম,sand-seller رّمال

geomancer

লবপতীক widower أراِملص ج أرمٌل

লবধবম widow أراملٌة،أراِملص ج  أرملٌة

বমলিরবমক sand box ِمرملٌة

তবধব্ widowhood ترُمٌل

ّمانات ج رمانٌة ، َيَدِوَيٌة ّمانٌةرص  ،رص

হমতবোধিরমমথম(বোধগমি), knob-( ج) ّمانات رص

হমতবোধবমমম hand granade ،رمانٌة ، َيَدِوَيٌة

رَمىرماية,رمي)[ض] ) লনবোধক্ষপ করম to 

throw (هى ب)

(هى ب) (IV মফবোধি ম দিওয়ম to throw ارمى

(هى ب

 VI এবোধক অপর মক লনবোধক্ষপ করম to ترامى

pelt one another (على)

 VIII মফবোধি ম দিওয়ম মমটবোধত to ارتمى

throw (على) 

 ,লনবোধক্ষপ, প্রবোধক্ষপ, গুলি throwingرمٌي

flinging, shooting

 লনবোধক্ষপর, DaŸ©wb‡ÿc رميٌةرمايل ج

প্রবোধক্ষপর, গুলি throw, toss, fling,shot

 ,িক্ষ্, মশষ, উবোধদ্দশ্ مراٍم  ج  مرًمى
িক্ষ্বস্তু aim, end, purpose, goal

 ,লবশমিতম, লবস(লত, vastness تراٍم

expanse

ماةٌ  ج. راٍم  ,লনবোধক্ষপর, লনবোধক্ষপ কমরী رص
িক্ষ্বোধভ দিী, বনফুক ধমরী throwing, 

thrower, marksman

تراٍم  প্রশস, লবস(ত, wide, extensive مص



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 383
383

رَنرنين)[ض]  ) কমঁ দিম,  দিফু(খকরম, 
লবিমপকরম, প্রলতধ্বলনকরম, বমজমন to 

cry, wail, lament, to ech, ring

رّنٌة رّنات ج  লিrকমর, প্রলতশব scream, 

reverberation, echo

 লবিমপ,  দিফু(খ, প্রলতধ্বলন,বমজম رنين
lament, wailing, echo,ring

 ্,বমজনম যফুক্ত, প্রলতধ্বলনপভূর رّناٌن، ِمرناٌن

অনফুiƒc, শব ringing, resonant, 

revibrating,ring

 স্বনশভূি, বমজমবোধনমর যন লববোধশষ رّنانٌة

tunning fork

رّنح رنح]]  ( II মনময়মবোধনম to make 

stagger (ه) 

V টিবোধতটিবোধতিিম to stagger ترّنح

 জমহমবোধজ বম অগভমগ prow مرنحٌة

(ship)

খফুঁটবোধয়বোধ দিখম to scan رندَح

رنقرَنق)[س] ) মোমিমহওয়ম to be 

muddy

 (هى) II মোমিমকরম to cloudرّنق

মোমিম, turbid نْنٌق

 মসরনয্্, মজরিফুশ, আকষ্নীয়তম رونٌق
glamor, beauty

رنمرَنم)[س]  ) গমনকরম to sing

 (ب)II সফুরকরম to intone رّنم

 (ب) V সফুরকরম to intone ترّنم

 ,গমন, বননমগীলতترانيمص ج ترنيمٌة

স্তুলতগমন, প্রশরশংসম, anthem, song

رنارنو)[ن]  ) এক  দি(লষ্টবোধত তমকমইয়ম থমকম 
to gaze (الى) 

 ,II খফুশীকরম, আনলনতকরম رَنى
প্রফফু্করম to please, delight

 IV أْرنى

খফুশীকরম,আনলনতকরম,প্রফফু্করম to 

please,delight

ْهب،رْهب)[س]  رهبرَهب رص ) ভীত হওয়ম 
to be frightened

(ه) II ভয়বোধ দিখমবোধনম to frighten رّهب

(ه) IV ভয়বোধ দিখমবোধনম to terrorizeارهب

 V ভয়বোধ দিখমন,সন্মসীহওয়ম to ترَهب

threaten, to become a mock
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 ভয়, আতরশংক, লবপ দিমশঙম رْهبٌة
fear,tteror alarm

ভয় fear رْهبى

ভীষরভয়, আতরশংক, তমতম رْهبوٌت স fear,

fright, teror

 ভয়মবহ, ভীলতকর, সমরশংোমলতক,গ رهيٌب

ম্ভীর, মমরমত্মক dreadful, awful, 

fearful, solemn, grave

হুমলক intimidation تْرهيٌب

 ,হুমলক, ভয়প্র দিশ্ন, শমসমলন, তমস ِارهاٌب

অন্তো্মত intimidation, threatening, 

frightening, terror, sabotage

 ,সনমসী, সনমসমভূিক ِارهابٌيارهابون ج

অন্তো্মত, terrorist, terrorist, 

sabotage

هبان ج راِهٌب সন্মসী monk رص

 ,ভয়মবহ, ভীলতকর terrible مرهوٌب

dreadful

تْرهبنرهبن]   ] II সন্মসীহওয়ম to be a 

monk

 সন্মসবম দি, তবরমগ্ رهبانَيٌة، رهبنٌة
monasticism

ধভূিম dust رْهٌج

رهط)[ف] 

গরগরশবকরম,সমগবোধহবোধঢমকলগিমিম(رهط  

to gobble,gulp

،أراهط،أرهصط،أْرهاط  ج  رهط  ,দিম  أراهيطص

গ্রুপ, মসনম দিি groupof people, 

troop

 িমমডমর মপমষমক লববোধশষ ج. رْهطِرهاٌط

leather loin- cloth

رهصفرهافة)[ك]  ) পমতিম হওয়ম, তীক 

হওয়ম, to be thin, be sharp (هى)

رهفرْهف)[ف]  ) পমতিমকরম, তীককরম 
to make thin, sharp (هى) 

 IV পমতিম করম, তীক করম to أْرهف

make thin, sharp (هى) 

পমতিম thin رِهٌف

,পমতিম, ক্ষীর, ধমরমি, তীক thin رهيٌف

fine, sharpened, sharp

তীক করর sharpening ِارهاٌف

 ,পমতিম, ধমরমি, তীক thinمصرهٌف

sharpened, sharp
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رِهقرْهق)[س]  ) অলতংক্রিম করম, জয়ী 
হওয়ম to overtake, come over

III মপরঁছম, মযরবনপ্রমপ হওয়ম, বয়বোধস راهق
মপরঁছম to approach ( هى ه ), to be 

adolescent  

,IV পরমসকরম, হীরকরম,  দিমনকরম أْرهق
মবমঝমিমপমন to bring down, to 

make suffer, tomburden (ه هى ب)

বয়( সলন puberty مصراهقٌة

 িমপ, জফুিফুম, ভমড(কমবোধজর) ِأرهاٌق

pressure, oppression, 
suppression

)বয়(য় مصراِهٌق  সলন puberty

 কষ্টকর (বোধবমঝম, তমপ) مصرِهٌق

oppressive

رِهلرَهل)[س]  ) নরমহওয়ম, 
তফুিতফুবোধিহওয়ম, সীতহওয়ম, মমমটমহওয়ম 
to be flabby, soft, bloated

 ,V নরম হওয়ম, তফুিতফুবোধি হওয়ম  ترّهل
সীত হওয়ম, মমমটম হওয়ম to be 

flabby, soft, bloated

 ,নডববোধড, তফুিতফুবোধি, নরম flaccid رِهٌل

flabby, soft

মমমটমটম ترُهٌل , সফুিতম, fatness, 

obesity

 ,নডববোধড, সীততফুিতফুবোধি, নরম مصتىِهٌل

bloatedflaccid, flabby, soft

 গুডফুগুলডব(লষ্ট ِرَهٌم ،ِرهام  ج  ِرْهمٌة

drizzlw

 ,মিম, ংক্রিীম ointment مراِهمص ج مْرهٌم

cream

رهنرهن)[ف]  ) বনকরমখম to pawn, 

mortgage (هى ه) 

) III বমলজধরম, বনক দিমতম to bet راهن

 (هى

(ه) IV বনকরমখম to pawn ارهن

 VIII বনকবোধনওয়ম to receive ارتهن

mortgage (ه)

 X বনকিমওয়ম to ask استرهن

mirtgage (ه هى )

هونِرهان هونات ج،رص  ,বনক ،رهٌنرص

লনরমপত্তম, অঙ্গীকমর mortgaging, 

pledging, pledge, security (ب) 

বনক ( দিলিি) رْهنَيٌة

)বনকক رهيٌن ত, বনকী, pawned, 

mortgaged
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رهينٌة رهائٌِن ج   বনক, অঙ্গীকমর, 

লনরমপত্তম, লজলম mortgage, 

security, hostage

 ,পর, প্রলতবোধযমগীতম, bet ِرهأٌن

compitition

 ,বমলজ, পর bet مصرهنات ج مصراهنٌة

wager

 ,বনক দিমতম, অঙ্গীকমরী, প্রলতলষত راِهٌن

সময়ী, লিরসময়ী, বত্মমন, প্রক( ত 

mortgage, pledger, established, 
permanat, current, actual

)বনকী, বনক ক مْرهوٌن ত, বন কীম 

হমজন pawned mortgaged, 

pawnbroker

رهارهو)[ن] [رهو]  ) স্বচন গলতবোধত 

িিম,to amble

 ,শমন্ত, শমলন্তপভূর,্ প্রশমন্ত, শমলন্ত  ىهٌوِرهاٌد ج

quiet, calm, peaceful, tranquil, 

peace, tranquillity –ِرهاٌد সমরসপমখী
crane

অশ্ব, মোমটক, টমটফু (িমবোধির) رْهوان বোধোমডম, 
ambler, palfrey

 II স্বচ্চন গলতবোধতিিম [ رهوَن] تَرْهَوَن
(বোধোমডম)

رابروب)[ن] ) জমমট বদ করম to 

curdle (هى) 

(هى) II োনীভভূত করম to curdle رّوب

(هى) IV োনীভভূত করম to curdle أراب

 ,জমম দিফুধ,  দিলধ curdled milk روٌب

curds

জমমটবদ ( দিফুধ) curdled رائٌِب

 ম্রিলসরশংগমউন dressing أرواب ج روٌب

gown

 স্বপিমলরতম, োফুবোধমর মবোধধ্ জমগত رْوبصٌة 

ব্লক্তর মত িিম মফরম করম 
sleepwalking, somnambulism

 স্বপিমলরতম, োফুবোধমর মবোধধ্ ترْوبصٌص
জমগতব্লক্তর মত িিম মফরম করম 
sleepwalking, somnambulism

رأثروث)[ن] [روث]  ) গবরবোধফিম to 

drop dung

 ,গবর, লবষম(পশু), dung روٌثأرواٌث  ج

droopings

راجرواج)[ن] [روج]   ) ছলডবোধয়যমওয়ম, 
আবলত্তকরম, প্রিমলরতহওয়ম, 
ভমিবমজমরপমওয়ম, প্রমনবন্তহওয়ম, 
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সহজিভ্হওয়ম to be spread, to 

circulate, to sell well, to be brisk,
to be available

 II ছডমবোধনম, প্রিমলরতকরম, আবলত্ত رَوج

করম (টমকম, সরশংবম দি), প্রিমরনমকরম, 
লবংক্রিয়করমন, বমজমবোধরবোধনওয়ম, to 

spread, to circulate, to sell, 
tombring on the market, to 
promote

 আবত্ন, লবংক্রিয়বোধযমগ্তম, লবংক্রিয় رواٌج

circulation, salability, sales

 ,অলধক প্রসস, অলধকসমধমরন أروج

অলধক লবংক্রিয়, more widespread, 

more common, more selling

 ,প্রিমর, লবসমর, লবংক্রিয়, লবতরর ترِويٌج

অগগলত spreading, propagation, 

promotion

 ,িিলত, িমিফু, বহুলবস(ত رائِج

লবংক্রিয়বোধযমগ্, ভমিবমজমর, প্রমনবন্ত 

circulating, widespread, salable,
selling well,

িমিররশংলববোধশষ rougeروٌج

راحرواح)[ن][ريح، روح]  ) িবোধিযমওয়ম to 

go away

 (هى) II প্রফফু্করম to refresh رّوح

 III সন্ময়যমওয়ম to go in the راوح

evening (ه) 

IV  দিফুগ্নছডমবোধনম to smell bad اروح

V লনবোধজবোধক বমতমসকরম to fan ترّوح

) VI ওঠমনমমমকরম to fluctuate تراوح

 (بين

 VIII আনলনত হওয়ম to be ارتاح

pleased (الى) 

 X আরমম পমওয়ম to be استْروح

refreshed (هى) 

ম দি wine راٌح

 ,বমতমস أرياٌح،أرواٌح،ِرياٌح  ج  ِريٌح

বমতকম্, পম দি, গন, wind, ffart 

flatus, smell

ঝবোধডম, ঝটকমপভূর্ windy رِيٌح

 ,জীববোধনরশ্বমস, আত্মম أرواٌح  ج  روٌح
জীবনীশলক্ত, বনফুবোধকরনি breath of 

life, soul, spirit, gun barrel

وحٌيرص وحيات ج رص  আধ্মলতক، spritual –

 আধ্মলতকলবষয়মল দি spritual رصوحيات

things
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নব- বিময়ন refreshment رْوٌح

وحٌة وحات ج رص  সফর, সমন্কমজ رص

journey, errand in the evening

راْحة راٌح  ج  লবশ্রমম, লববোধনম দিন, অবসর, 

ছফুট, rest, recreation, vacation–

হমবোধতরতমিফু, হমত palm, hand راٌح

গন smell ريحٌة

 ,আধ্মলতকতম, মমনলসকতম روحَيٌة
মবোধনরগঠন, মনন spirituality, 

mentality, frame of mind

 ,যমতম, যমওয়ম, ত্মগকরম, লফরম َرواٌح
লবশ্রমম, departure

رّياٌح رّياحات ج  বডবোধসঁি-নমিম (পমলন) 

large irrigation cannal

 ,অলধকলসর, অলধকশীতি أروٌح

আরমম দিময়ক more calming, more 

soothing

মহ اْريحٌي r, উ দিমর, generous, 

liberal

 ,মহত, উ দিমরতম generosity اْريحَيٌة

liberality

ريحاٌنر ياحين ج  উল্ভি দিলববোধশষ sweet 

basil-رياحين সফুগলনগমছ aromatic 

plants

 আধ্মলতকতম, রুপমন্তরর روحانَيٌة

sprituality

-সমন্কমলিন পলর দিশ্বোধনর সমন مراٌح

)ত مصراح،َمراٌح রবোধক্ষত, ল দিবোধনর িমররভভূলম 

pasture, daytime pasture

 ,পমখম, বময়ফুরন ِمروحٌةمراِوحص  ج

বমতময়র, fan,ventilator

 ,পমখম, বময়ফুরন, বমতময়র, fan ِمرواٌح

ventilator

বময়ফুউ ِمرياٌح r পম দিক(খমবমর) causing 

flatulence (food)

,বমতমস, বময়ফুিিন, পফুন( সনজীবন ترويٌح

পলরতফুলষ্ট, লিত্তলববোধক্ষপ fanning, 

ventilation, refreshment, 
diversion,

 হমঁটম, পময়িমলর walk, stroll ترِويحٌة

(viz. ترِويحة نفس ع سلة التراِويح 

তমরমলবর সমিমত)

 ,সমপনম, বসমবোধনম, লফটকরম (যন) ترييح
প্রবোধবশকরমন installation, fitting in 

insertion
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)সবোধন্তমলষ, পলরত ِارتياٌح লপআনন, 

satisfactiongratification, 
pleasure

 ,বময়ফুিিন, বমতমসবোধনওয়ম ِاسترواٌح
শ্বমসপ্রশ্বমস ventilàtion, air intake, 

respiration

ج ستراحات 

 ,লবশ্রমম, লববোধনম দিন, rest استراحٌةِا

relaxation-(ج ِاستراحات ছফুট, 

কম্লবরলত, পমবলিকলবশ্রম গমর pause, 

rest, public resthouse

 আবোধগ-লপছবোধন যমওয়ম رائِح :رائِح وغاٍد
going back and forth

 গন, সফুগন, সফুগলন روائِحص ج رائِحٌة

smell, fragrance, perfume- روائِحص 

গনদবব্ব্্ , মসিম (খমবোধ দি্ব্বহৃত) 

perfumes, flavourings (in 
baking)

 শমলন্তপভূর,্ সমন্ত, ঠমন্ডম, আরমম দিময়ক مصريٌح

restful, calming, soothing, 
comfortable

  َمراح )দ مصراح

,লবশ্রমমরত, লবশ্রমম, লনরুদীগ, শমন্ত مصرتاٌح

লনলশন্ত, ত( প, আনলনত resting, 

relaxed calm, rreassured 
satisfied, pleased

 ,লবশ্রমমরত, লবশ্রমম, লনরুদীগ مصستريٌح

শমন্ত, লনলশন্ত, ত( প, আনলনত resting, 

relaxed calm, rreassured 
satisfied, pleased

 মধরতমগমর, টয়বোধিট water مصستراٌح

closet, toilet

رادرود)[ن]  ) সনমনকরম to walk about (

 (هى

III রমলজকরমবোধনম to seek to win راود

)  ه (على  

 (هى) IV িমওয়ম to want ارود

) VIII অনফুসনমনকরম to explore ارتاد

 (هى

অনফুসনমন, অবোধ্বিষর exploration روٌد

অনফুসনমন, অবোধ্বিষর exploration ريادة

 ,আবোধসআবোধস, নমভমবোধব slowly رويًدا

gently

 মপলনি, কমঠ َمراِود ج ِمروٌد

(বোধিমবোধখসফুরমম) pencil, small stick (to 

use Kohl over eyelid)
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 ইচম, বমসনম ِارادات ج ارادةٌ
wish,desire- ِارادات ইচমশলক্ত, 

আবোধ দিশ, লডলংক্রি (শমসবোধকর) will power, 

decree

)ইচমক ِأرادٌي ত, লনজইচময়, 

intentional, voluntary

 ,পলর দিশ্ন, অনফুসনমন, visit ِارتياٌد

exploration

ّواد ج رائٌِد  ,পলর দিশ্ক, বয়সমউট زص

অনফুসনমনী, মনতম, আিররনীলতমমমম িম 
visitor, boyscout, explorer, 
leader, rules

 ,অনফুসমরী, ছমতঅনফুবত্শী, follower مصِريٌد

disciple

 ,ইলস্পত, আকমঙ্খীত, অলভবোধপ্রত مصراٌد

উবোধদ্দশ্, অলভপ্রময় desired, wanted, 

intended, purpose, intention

 رؤد )দ روٌد

رازَروز)[ن][روز]   ( ওজনকরম, 
পরীক্ষমকরম, লববোধবিনমকরম, to 

weigh,to examine,to consider (
 (هى

وزنامٌة বষ্পলনজকম almanac رص

رَوسرأس]  ] ধমরকরম, তীককরম, 
শুিমবোধিমকরম, লশবোধরমনমমবোধ দিওয়ম to 

sharpen, to taper, to put with a 
title

লশবোধরমনমম, নমম, heading, title تْرويٌس

ম দিরবোধডরিমইন race track ِمرواٌس

 মোমড ম দিরবোধডর মোমডম race مراويس

horses

 মরমস لحم روستو – ভমজম, fried روستو

fried meat

َرْوَشٌن رواشنص ج  আকমবোধশর আবোধিম 
skylight

راضروض،رياضة)[ن] )

মপমষম to domesticate

 (هى) II মপমষম to domesticate رّوض

 III মতমষমবোধমম দিকরম to try to راوض

bring round (ه)

V অভ্সহওয়ম to practice ترّوض

)VI  দিরম দিলরকরম to bargain تراوض

 (على

(ب) VIII অনফুশীিরকরম to practice ارتاض
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X আনলনতহওয়ম to be glad استروض

 ريضان،رياٌض،روضات،روض ج روضٌة

উ দি্মন, ত( রবোধক্ষত garden, meadow

 ,অনফুশীিন, অভ্মস ِرياضات ج ِرياضٌة

শমামলরলরকব্ময়মম, মখিমধভূিম, 
practice, exercise, sports –

 ধম্শীয়অনফুশীিন, আত্মলনবোধয়মগ ِرياضات

religious exercise

رياضٌي رياضون ج  আবোধমম দিলপ্রয়, 

sportive-رياضون মখবোধিময়মর, 

গলরতসরশংংক্রিমন্ত sportsman, 

mathametical

গলরতশমস mathematics رياضيات

মখিমধভূিম sports ترويٌض

راعروع)[ض]  ) ভয়বোধ দিখমন to frighten

 (ه) II ভয়করমন to frighten رّوع

 (ه) IV ভয়করমন to frightenاروع

 (ه) ভীতহওয়ম to be frighten ترّوع

 VIII ভীতহওয়ম to be ارتاع

frightened

 ,ভয়,লবপ দিমশঙমَرْوٌع
আতঙ,fright,alarm, dismay – وع  رص

হৃ দিয়, মন, আত্মম heart, mind, soul

 ,ভয়, লবপ দিমশঙম, আতঙ, লবশর رْوعٌة

হতভমতম, মসরনয্, fright, alarm, 

fear, awe, astonishment, 
perplexity, beauty,

 অলধকলবশয়কর, অলধক أروع

আমনন দিময়ক, অলধকসফুসফু নর, 

অলধকস্পষ্ট more wonderful, more 

charming, more delightful, more 
obvious

 ,লবপ দিমশঙম, আতঙ, ধম্কেম أرتياٌع
অলভোমত alarm, dismay, shock

িমرائٌِع rকমর, প্রশরশংসনীয়, লবশয়কর, 

অসমধমরন, লিত্তমকষ্ক, ল দিবম মিমবোধকর 

মত স্পষ্ট splendid, admirable, 

wonderful, glorious, magnificent

এক টমমবোধনমর মলজলনষ an روائِعص ج رائِعٌة

imposing thing

َرِوٌع  ,ভয়মবহ, ভীলতকর, terrible مص

dreadful

 ভীত, আতরশংলকত, শরশংলকত, উদমন্ত مصرَوٌع

frightened, terrified, alarmed
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ٌّ  ভয়ঙর, ভয়মবহ, ভয়মনকمصريعص 

dreadful, terrible, horrible

 ভীত, আতরশংলকত, শরশংলকত,উদমন্ত مصرتاٌع

frightened, terrified,alarmed

راغروغ،رواغان)[ن]  )

বরখমসকরম, ছিকরম, পিময়নকরম to 

turn off ( هى ه من عن )

) II খমবোধ দি্বোধতিবোধ দিওয়ম to add oil رّوغ

(هى

) III মধমকমবোধ দিওয়ম to fraudulent راوغ

(ه

 ,ছি, ব দিি, কমরিফুলপ, Dodge رواٌغ

shift, artifice

 ্,সফুিতফুর, কুটবফুলদ, প্রতমররমপঊন ىَواٌغ

ধভূত্ sly, wily, insidious, crafty

ويغٌة  ,ব দিি, কমরিফুলপ, ছি Dodge رص

shift, artifice

 ্,অলধকধভূত,্ অলধকপ্রতমররমপভূর أْرَوغ

more cunning, more insidious

 ,বমলতিকরর, িমতফুরী, ছিনম َروغان
turning off, dodging, evasion

مصرتوغٌة مصراوغات ج  মসয়মনম, 
মগমপনবোধিনবোধ দিন, িমতফুলর, কমরিফুলপ, ধফুত-্

)লবক مصراوغات লত, ঠমট, লমথ্ম 
distortions, lies, tricks

راقروق)[ن]  )  লবশুদহওয়ম, 
পলরষমরহওয়ম, মশ্রষতরহওয়ম to surpass, 

to be clear (على) 

(هى) II পলরষমরকরম to clearify رّوق

 (هى) IV প্রবমলহতকরম to flow أراق

 V নমসমকরম to have break ترّوق

fast

সর, ধমপ layer,stratum راقات ج راٌق

 ,বমরমনম, শ(ঙ্গ portico ارواٌق  ج. روق

horn

সফুনর,িম َرْوقٌة rকমর, িটপবোধট 

beau5iful, pretty, handsome

 ,তমবফু,প ্দিম,তমবফুর অরশংশأروقٌة  ج  ِرواٌق

বমরমনম, উন্মফুক্তগ্মিমলর, বমসসমন, 

tent, curtain, flap of tent portico, 
open gallary

-লনলব্কমর, stoical رواقون ج رواقٌي

তবরমগী, লভক্ষফুক্ষফুক্ষফু رواقون , a stoic
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 তবরমগ্বম দি (বোধজবোধনমরমতবম দি) رواقّيٌة

stoicism

ٌق লফলমর filter راَووص

 ,ছমঁকম, পলরসমবন, মশমধন تْرِويٌق

লবশুদকরর filtration, clarification, 

purification

প্রমত( রমশ, নমসম breakfast تْرِويقٌة

 ,উপিমবোধনম, ঝরম, উপবোধিপডম ِاراقٌة
pouring out, shedding, spilling

পলরষমষমষমর رائٌِق , লবশুদ clear, pure

 ,জনসমধমরবোধনর সম্পলত্ত مال الروك

public property

رّولرول]  ] II িমিমবোধফিম, 
মফুবোধখরিমিমবোধফিম

িমিম,slaverرواٌل

 ,আশমকরম رام  [روم] [ن](روم،مرام)
িমওয়ম, মিমভকরম, মখমঁজম to wish, 

desire, tomwant, covet, to look(
 (هى

ইচম, আশম, wish, desire روٌم

مراٌم مرامات ج  ইচম, আশম, মিমভ, 

প্রত্মশম wish, desire, longing, 

craving

الروم الروام ج  মরমমমন, গীকজমলত, 

মরমমসমমমজ্র the Romaeans-الروام 

অবোধথ্ম ডক িমবোধি্র অনফুসমরী -بحر الروم 

ভভূমধ্ সমগর the Mediterranian

,মরমমমন, গীক Romaean ج رومٌيأروام

মরমম (নগরী) Rome رومٌة،روما

মরমম Rome روميٌة

মরমমমমম الرومان ন, মরমমবমসী the 

Romans, the Romanic people

 মরমমমন, মরমমমনীয়, মরমমমবোধনর ىومانٌي

Roman, RRomanian Romanic

রুমমলনয়ম, Romania رومانيا

رِوىرّي،ِرّي)[س]  ) লসক্তহওয়ম, 
মসিনকরম to quence thirst

 ,বিম, সরশংবম দিবোধ দিওয়ম روى [ض](رواية)
বরর্্ নমকরম to tell, report, relate

)II ত رّوى ষ লনবমরর করম to quence 

thirst (هى) 
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(ه) IV লসক্তকরম to drink أروى

(عن. هى) V লিন্তমকরম to draw ترّوى

VIII লসক্তহওয়ম to be watered ارتوى

)ত ِرٌي পকরর (ত( ষনম) quenching, 

fulfilling (thirst)- َرّي মসি, পমলনবোধসিন,

লভজমন watering, irrigation, 

wetting

সফুগলন fragrance رّيًا

)ত َرِوٌي ষনম লনবমরন thirst- 

quenching

 লিঠ (কলবতমরছবোধন) letter with رِوٌي

rhythm of poem

 মসরনয্্,বোধসরমতম, মবোধনমমফুগ্ধকরرواٌء

prettiness, calmliness,

 ধীরতম, প্রলতফিন, লববোধবিনম رِوَيٌة
deliberation, reflection,

روايٌة روايات ج  গল, বন্নম, লববরর, 

নবোধভি, ্রিমমম, ছলব, ছময়মলিত tale, 

story, report, novel, film

 গলকমর, নমট্কমর, মিখক ىروائٌِي

novelist, dramatist, author, write

)পভূন্ত ِرواٌء ج رّيا م ريان প 

(পমলনপমবোধন) ,ভমি ভমবোধবলসল্ত, ভমি 

ভমবোধব লভজমন, প্রিফুর, ম দি্প, সবফুজ, 

শ্মমি, রসমি, সফুনর sated with 

drink, well-watered, well 
irrigated, verdant, luxariant

 ধীরতম, প্রলতফিন, লববোধবিনম تْرِويٌة
deliberation, reflection,

 মসিসম্পলক্ত, লসল্ত أروائٌِي

irrigation, irrigated

 ধীরতম, প্রলতফিন, লববোধবিনম ترٍو
deliberation, reflection,

 ,প্রিমরক (কলবতমর) رواةٌ،راِويون ج راٍو

সম্প্রিমররক, বরর্্ নমকমরী, গলকমর 

transmitter, related, narrator, 
storyteller

গল, বরর্্ َمْرِويات নম tales, reports, 

stories

লরয়মি,riyal ريالت ج ِرٌ

رابريب)[ض]  ) অশমন্তকরম সতক্করম, 
লবরলত ম দিওয়ম, কমউবোধক থমলমবোধয় 

লিন্তমকরম, অশমন্তকরম, সবোধনহকরম, 
সলনগ্ধকরম, to disquiet, to give a 

pause, to suspect, to make uneasy
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 ,IV অশমন্তকরম সতক্করম أراب
সলনগ্ধকরম to disquiet, to cast 

suspicion (ه)

 V সলনগ্ধ হওয়ম, to be suspicious تريَب

(ب في)

 VIII সলনগ্ধহওয়ম,to be ارتيب

suspicious(ب في)

 X সবোধনবোধহ থমকম, সলনগ্ধ হওয়ম,to استراب

be suspicious (ب في)

 ,সবোধনহ, অলনশয়তম, doubt ريٌب

suspicion, uncertainity

 ,সবোধনহ, অলবশ্বমস, doubt ريٌب ج ِريلٌة

distrust

সবোধনহ, অলবশ্বমস, doubt, distrust  ِارتِياٌب

 সবোধনহজনক, সবোধনহ স(লষ্টকমরী مصريب
arousing suspicion, suspicious

 ,সবোধনহপভূন,্ সবোধনহজনক مصرتاٌب

সবোধনহপ্রবন, সবোধনহবম দিী doubting, 

doubtful, skeptic, skeptical-  مصرتاب

 সবোধনহপভূর,্ লবশ্বমবোধসর অবোধযমগ্ فيه،به
doubted, questionablen

 ,সবোধনহপভূর,্ সবোধনহজনক مصستريٌب

doubtful,in doubt

্ সবোধনহভমজন, সবোধনহপভূর مصستراب فيه
suspect, suspicious

راثريف)[ض][ريث]   ) লদধমকরম, 
ম দিরীকরম, to hesitate, delay

 ,V লদধমকরম, গলডমলসকরম تريَث
সফুলববোধবিনমকরম, থমমমন, অবসমনকরমরম , 

তধয্্ধর, ম দিরীকরম to hesitate, to tarry,

to give through consideration, to 
stop, wait

 যতক্ষন, যখন, যতক্ষননম asking َرْيثما

as, while, when, until

راشريش)[ض] [ريش]   ) 

পমিকবোধশমলভতকরম, ধরীহওয়ম to provide

with feathers, to become wealthy 

 II পমিকবোধশমলভতকরম, পমিকগজমন ريََش
to provide with feathers

 V পমিকযফুক্তকরম, ধরীহওয়ম تريَش
tonfledge, to become wealthy

 ,পমিক ِرياٌش ج ِريشة،أرياش

পিকযফুক্তকরর, পবোধক্ষমদ্গম, পমিক, 

কমপবোধররটফুকরম, মবশভভূষম, ক্ষফু দশক্তবোধিমম 
feathers, ffeathering clothes, attire, 
bristles

ريشة ِريشات ج  পিক, হমঁবোধসর পমিক, 

(পমিবোধকর) কিম, কিমবমশ, 
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লখিমনবমবোধিনবোধসটব (বোধছমটযনপমলতরমখমর)

feathers, plectrum, quill, writing pen 
brush, làncet

 ,পিক, পিকযফুক্ত, পিকওয়মিম ِريشٌي
পক্ষি, ডমনমওয়মিম feather, feathered, 

pinnate

 গ(হসমিীদব্মল দি, আসবমব,যনপমলতِرساٌش
households, furnitures

راعريعان،ِرياٌع،ريوٌع،ريع)[ض] [ريع]   ) 

ব(লদপমওয়ম, জন্মমন, লবকলশতহওয়ম, বমডম
to increase, grow, flarish, to thrive

 ,II ব(লদকরম,বমডমবোধনম to increase  رَيع

to augment (هى) 

উ ريوٌع ج رْيٌع rপনবস্তু, িমভ, আয়, 

িমবোধভরঅরশংশ, মফুখ্,প্রধমন yield, profit, 

returns, profit share, prime (of youth)

মভূখ্ (সময়) prime, choicest part ىيعان

তফলসি,ভভূলমজলরপ cadastre,land تاريٌع

survey

 في رائِعة النهار  -আবোধিম light رائِعا

ল দিবোধনরআবোধিময়

 ,উব্র, িমষকরমজলমন  أرياٌف ج ىيٌف

প্ভূঅ্ি, fertile, cultivated land, 

country side

)গমমীন, ক ريفٌي ষক, গমম্, িমষী, rural, 

rustic, peasant

راقريق)[ض] [ريق]  ) জ্বিজ্বিকরম
,িকিককরম, মবরহওয়ম, ঢমিম to 

shine,to glister, glow, to flow out pour
forth

 IV ঢমিম, ঝডমন, to pour out, to أراق

shed

 ,িমিম, থফুতফু saliva ريٌق ,ريقةأرياٌق  ج

spittle

ٌّ في ريق  -পভূন্লবকমশ, full bloomَرَيَق 

 মযরববোধনরপভূর্লবকমবোধশ in the fullالشباب

bloom of youth

رالريل)[ض]   ) িমিমবোধফিম, to slobber

II  অবমবোধধিমিমবোধফিম, to slobber رَيل

এবোধপ্রমন, apron مريلٌة

ٌل  িমিম আটকমবোধনমর কমপড(গিমর)  مْرَيوص

bib

رامريم)[ض] [ريم]   )  দিভূবোধরযমওয়ম, 
িবোধিযমওয়ম, ত্মগকরম to go away, to 

move to leave

II অবসমনকরম, থমকম, ধমপমবমলজকরম ربَم
to stay, to remain,to bluff
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মফনম forth  ريٌم

 ধধমপমপ্র তমররম, ধ(ঢ়প্রলতজম تىيٌم
swaggering,

bluffing

 হলরর, সম দিমহলরর, addax, white ريٌم,رئم

antilop

راَنرين)[ض] [رين]  )  দিখিবোধনওয়ম, 
লনবোধিনমমম, রমজতকরম, িমিফুথমকম to take 

possession, to descend, to reign, to 
prevail

বর্ংক্রিমদ ريان

''ز

•এগমরতম অক্ষর নমম زأٌي  অথবম [
[زآٌء,زاً,زاَ,زاٌي,زاْي

يْسِدلص ) এ র ব দিবোধিব্বহৃতহয় •س،ص

قص ~يْزدص قص ।(~يسْزِدلص ;يْصدص

زأرزئِير،زأر)[ض][ف]   ) গজ্নকরম, 
লিrকমরকরম to roar

 ,গজ্ন, ন ্দিন roar, roaring زئِير

bellowing

زأطِزئاط)[ف]  ) মগমিমমিকরম, to clamor

زاٌغ زيغان ج  কমক crow

ব(ক্ষ লববোধশষ beech زان

বশ্ম, কমষ দিন্ড spear, pole ) زانةزانات ج

ٌق মমরকমলর mercury زاووص

ّب أزباٌب ج زص  পফুরশংলিঙ্গ penis

 শুকনমআঙ্গফুর, লকসলমস dried ((زبيٌبزبيبٌة

grapes, raisins

ٌب ج زّباٌء م ازٌب  ,মরমমশ, মকশআব(ত زص

hairy, shaggy

زبدزبد)[ن]  ) মম খনবোধতমিম to churn milk

 II  দিফুবোধধরসরপডমন, মফমনমবোধতমিম toزّبد

foam to cream

IV মফলনিহওয়ম to be forth أزبد

মফনম foam أزباد ج زبٌد

بدةٌ َبٌد ج زص -মমখন, ংক্রিীম butter, cream زص

َبٌد  ,উত্তমসময়, অলভজমত, লনয্মস زص

মভূিলবষয় prime time, cream, elite, 

extract, essence

বমট bowl زبادّي ج  َزبدَيٌة

 গনবোধগমকুি, গনযফুক্ত(প দিমথ্) زباٌد
civet,civet cat
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curdled (لبن) زبادّي জমমটবদ,  দিই زبادٌي

milk

মন্থন churn ِمزبدةٌ ج ِمْزبٌدمزابِِد،

زَبَرزبر)[ض][ن] ) ধমকবোধ দিওয়ম, to scold(

 (ه

পফুরশংলিঙ্গ penis زبٌر

َبٌر ج برةٌ زص زص  মিরহখন্ড piece of iron

 প্রমথ্নম সঙ্গীবোধতর বই (বমইবোধবি) زبور

psalms

 ,অিঙমর, অিঙমবোধরসমজমন, সমজ ِزبِرٌز

প্রসমধন, অিঙঙঙরর  ornament, 

ornamentàtion, embellishment

মলর(বোধছমট) chrysolite زبْرجٌد

زبطزبط)[ض]  ) প্মঁকপ্মঁকডমকম 
(পমলতহমস) to quack

কম দিম- মমট, পমঁক mud, mire زبط

মখজফুরগুচ bunch of dates زباطٌة

 ,ঝড, হমলরবোধকন storm زوابِعص ج زوبعٌة

hurricane

زبقزبق)[ض][ن]  ) উ rপমটতকরম, 
লছঁলডয়মবোধফিম, উপরমইয়মবোধফিম to tear 

out, pluck out (هى) 

 লপছিমন, ফসকমইয়মযমওয়ম, to slip اْنزبَق

in

زَبَلزبل]  ] II মগমবরবোধ দিওয়ম, সমরবোধ দিওয়ম  to
dung, manure

মগমবরসমর, সমর ِزبلٌة ج ِزبٌل

রমসম পলরচন কম্শী street sweeper ِزباٌل

بالٌة ময়িম, বজ্ rubbish, garbage زص

مزبلٌة مزابِلص ج  ময়িমরমখমর পমততত  
garbage can 

زبوٌن زبائِنص ج  িমলথমমরম(উঠ), উত্তপ, 

লহরশংস, ংক্রিফু দ, মবমকম, মবকুব kicking, hot, 

fierce, cruel, stupid, foolish- زبائِنص 

মংক্রিতম, customer

অন্তব্মস, underware زبوٌن

 খলরদ্দমর, প(ষবোধপমষকতম, রীলত زبانٌة
clintele, patronage, custom

بانى কমঁকডমলবছমর নখর, বমগ দিম লিরশংলড زص
রনখর clàw of scorpion, crayfish

ْبيٌةَزًبى ج উঁিফুভভূলম elevated place زص

লনবোধক্ষপকরম to throw زَت

زّجزّج)[ن]   ) লনবোধক্ষপকরম to throw (هى) 
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 II মিমবোধখরপমতময় زّجج

ররশংিমগমন,কমঁিিমগমন to pençil, to coat 

with glass (هى) 

ٌج ِزجاٌج ج  ,িমঠরবশ্ম, তীর زص

ব্বোধমরডগম, ferrule, arrowhead, 

spearhead

جاٌج কমঁি, স্বচ glass, glassy زص

কমঁিলমলস glazier زّجاٌج

মীনমর কমজকরম enameled مصزجَج

زجرزجر)[ن] ) িবোধিযমওয়ম, ধমকবোধ দিওয়ম to
drive away, prevent (عن ه) 

VII লতরষ(তহওয়ম to be rebuked انزجر

) VIII ধমকবোধ দিওয়ম to drive away ازدجر

(ه

 ,মজমডপভূব্কবমধম, িমপমন, গমলি زجٌر

লতরষমর forcible prevention, 

suppression, rebuke

 পফুর্গঠনমভূির,  দিন্ডলবষয়ক زجرٌي
reformatory, penitentiary

দিভূরত distance  مزْججٌر

 ,বমধম দিমনকমরী, ধমক দিমতম زاِجٌر
অপভূর্তম,বমধম impediment, obstacle, 

handicap

زاِجرةٌ زواِجٌر ج   দিমন, বমধম, সীমমবদতম 
check, restriction, limitation

زجلزجل)[ن]   ) মযবোধতবোধ দিওয়ম, মফুলক্তবোধ দিওয়ম,
মছবোধডবোধ দিওয়ম to let go, release,

 আরবীকলবতম, লজ্ববোধনরশব ازجال ج زَجٌل
arabic poem, humming sound of jinn

আব(লতকমরক (কলবতমর) reciter زجَاٌل

-বমহকপময়রম, োর حمام الزاجل

লফরলতপময়রম carrier pigeon, homing 

pigeon

زجازجو)[ن]  ) মঠবোধিবোধ দিওয়ম, লজ দিধরম, 
মপষরকরম, লিপম to drive, to squeeze (

 (هى ه

(هى ه) II তমলডবোধয়বোধ দিওয়ম to shove زّجى

ه  )IV মঠবোধিবোধ দিওয়ম to shove, push أزجى

(هى

,সমমমন্, অল, অনফুবোধ্খবোধযমগ্, little مصزًجى

scanty, insignificant

جار،زحير)[ض][ف]  زحرزص ) আত্নম দিকরম,
লবিমপকরম to groan, moan
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আত্নম দি, লবিমপ groan,moan زجيٌر

 ,লবিমপ, ংক্রিনন, আমমশয় groan زحاٌر

moan, dysentry

)(زحزحةزحزح  সডমন, লছঁডম, মিরমto 

move, to tear, rip (عن هى ) 

 II নডমন, সডমন to budge, to تَزْحزح

move (عن)

زحفزْحف)[ف]  ) হমমমগুলড 

ম দিওয়ম,সমমবোধন যমওয়ম, অগসরহওয়ম to 

crawl, to advance, to màrch (على) 

حوٌف ج زحٌف زص  অগসর,যমতম advance, 

march –حوٌف  তসলনকব(লত্ত, তসন্ زص
soldiery, army

হমমমগুলড, crawling زحَاٌف

زّحافٌة زّحافات ج  সরীস(প, 

মমটসমমনকরর, সমতিকমরী reptile, 

leveler, leveling of the ground

زاِحٌف زواِحفص ج  বফুবোধকভরল দিবোধয় িবোধি, 

িলতবোধয় যময় crawling, creeping, 

crawler- সরীস(প raptile زواِحفص

حول)[ف]  زحلزحل،زص ) সবোধরআসম to 

withdraw (عن) 

 (ه هى) II  দিভূরকবোধরবোধ দিওয়ম to remove زّحل

 (عن) V সবোধরআসম to withdraw تزّحل

حٌل শলনগহ planet saturn زص

 গুটমন, মরমিকরম, লপছিমইয়ম زحلَق
ম দিওয়ম to roll, slide

 II সডমইয়ম ম দিওয়ম, লপছিমইয়মتزْحلَق
ম দিওয়ম to glide, slide

 সীপলরয়মিিম, মসটরশং করম تزْحلصٌق
starting, skiing  [ف](زحمزحم  ) 

লভডকরম, ধম্কেমবোধ দিওয়ম to push, crowd (

 (ه

 ,III লভডকরম, ধম্কেমবোধ দিওয়ম to push زاحم

crowd (ه)

 VI লভডকরম, এবোধক অপবোধরর সমবোধথ تزاحم

প্রলতবোধযমলগতম করম to be closely 

packed (في) 

) VIII লভডহওয়ম to be crowded ازدحم

 (ب

লভড, crowd زْحمٌة

লভড,crowd ِزحاٌم

 ,প্রলতবোধযমগীতম مصزاحمات ج مصزاحمٌة
লববোধরমধীতম competition, rivalry
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প্রলতবোধযমগীতম, competition تزاحصٌم

 ,লভড, জনতম, িমপ ِازِدحاٌم

অলতলরক্তলভবোধডরিমপ crowd, crush, 

overcrowdedness

مصزاِحٌم مصزاِحمون ج  প্রলতবোধযমগীতমকমরী, 
লববোধরমধী competitor, rival

 মলহিমপ্রলতবোধযমগী female مصزاِحمٌة

competitor

 ্,অলতলরক্তভডম, ভলত্ত,্ পলরপভূর مصزدِحٌم

ঠমসম overcrowded, packed, teeming, 

crammed (ب) 

 বষ্র, ভমডীবষ্র زَخٌةزَخات ج
downpour, heavy shower

خور،زخر)[ف]  زخرزص ) সীতহওয়ম, 
ব(লদপমওয়ম, গব্করম,  দিম্ভকরম to swell, 

rise, to be overfill, to boast, vaunt

 ,পভূর্, সীত زّخاٌر،زاِخٌر

কমনময়কমনময়ভডম, প্মলবতপ্রময়ভলত্ত,্ 

পমলনবোধতবোধোরম, অলতলরক্তঅত্লধক, 

উচমলসত full, brimfull, filled to 

overflow, abounding in water, 
excessive, exuberant

زْخرفزْخرفة)[زخرف] ) সলজতকরম to 

adorn (هى) 

(هى) II সমজমন to adorn تزْخرف

ٌف ْخرص সজমজমজম زخاِرفص ج زص , 

প্রসমধনঅিঙমর, ভভূষর decoration, 

ornament, makenup

 ,সজম, অিঙরর زخرفٌةزْخرفات ج

decoration, ornamentation

ْخرصفٌي  অিঙমলরক, সজমসরশংংক্রিমন্ত زص
ornàmental, decorative

সজমকমরী (লভতবোধরর) decorator مصزْخِرٌف

)সলজত, অিঙ مصزْخَرٌف ত decorated, 

ornamented

زخمزخم)[ف]  ) ধম্কেমবোধ দিওয়ম to thrust 

back (ه) 

দিফুগন্ছডমবোধনম to stink  زِخم [س](زَخم)

দিফুগন্যফুক্ত strinking  زِخٌم

দিফুগন্যফুক্ত strinking  أزخٌم

 তমরসমজমবোধনমর যনলববোধশষ (বীরম) زخٌم
plectrum

زَرزّر)[ن]  ) মবমতমমিমগমন, সফু বসমন, 

কুিঁকমবোধনম, িমপমন, ধম্কেমবোধ দিওয়ম to button 

(cloth), toscrew, contort, thrust, 
compress
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(ه) II মবমতমমিমগমন to button up زَرر

ِزٌر زروٌر ،أزراٌر ج  মবমতমম, হমতবোধির 

মগমিমমথম, কুঁলড(ফফুবোধির), সফুতমরফফুি 
button, knob,tassel

زِرَبزَرب)[س]  ) প্রবমলহতহওয়ম, to flow

II বনকরম, মখমঁয়মবোধরবোধ দিওয়ম زرَب

ربّيٌة رابّي ج زص  ,কমবোধপ্ট, কমি carpet زص

rug

 পশুরবোধখমঁয়মর, শস্মগমর زرائِب ج زريبٌة
cattle pen, burn

 িমম, সরুগলি, মিন زواريب ج زاروٌب
long narrow lane

 ,মববোধগলনগ্মন مزاريب ج ِمزراٌب

জিপ্ররমিী, ন ্দিমম spout, water-course, 

gutter

زردزرد)[ن]  ) শ্বমসবোধরমধকরম, লগিম, 
গমসকরম to choke, strwngle, swallow (

(هىذ

(هى) VIII গমসকরম to swallow ِازدرَد

লমলষ্টখমবমর লববোধশষ sweet dish زْردةٌ

زرد زرود  ج  লররশং(বোধিইন), ring(link of a 

chain)

 লশকবোধির একটলররশং ring (link of a زردةٌ

chain)

প্মস, সমডমলশলববোধশষ pliers زرديٌة

গিম, throat مزرٌد

 লকলির লমলির করম, মবোধনর খফুশীবোধত زرزر

কথম বিম to chirp, chatter

ر ْرزص ْرزوٌر، زص পমখীলববোধশবোধশ زَرارير ج زص ষ 
starling

ْرزورٌي  ধভূসরররশং ওসম দিম  দিমগ লবলশষ্ট زص

মোমডম gray-white spotted horse

زرعزرع)[ف]  ) বপনকরম to sow (هى )

(هى) VII মরমপরকরম to plant انزرع

(هى) VIII মরমপরকরম to plant ازدرع

,বীজ زروٌع -বপন, sowing زْرٌعزروٌع  ج

সবফুজশস্, নবীনশস্-গমছ, আবম দি, জলম 

(আবম দিী) young crop,  green crop, 

plantation,

)ক ِزراعٌة লষ, কষ্র, িমষ, বদ্নশীি, 

agriculture, farming, tilling, 
cultivàtion, grow ing,

)ক ِزراعٌي লষলবষয়ক, agricultural
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 ,মরমলপত, যমবোধরমপন করম হবোধয়বোধছ زريعٌة

শস্ planted, crop

)িমষী, ক زّراعٌة ،زّراعون ج زّراٌع ষক, 

বপনকমরী peasant, farmer, planter

জলমন land َمزرٌع

 ,িমবোধষরমমঠ, ফমম্, িমষ مزارع ج مزرعٌة

ফসবোধিরজলমন fieldunder cultivàtion, 

farm, lantation

ىعانٌي(َمز  িমষী, ক( লষলব দি farmer, 

agronomist

 ,কলমট, বলড, গ্রুপ زرافات ج زرافٌة

body, committee, group of people

 ,লজরমফ giràffe زرافى زرائٌِف،، ج زرافٌة

camelopard

 পমখীর ) زرق=ذرق)[ض][ن]  زرق

লবষমবোধফিম to drop excrement (of bird).

 ،আোমতকরম, ফফুটমকরম زرق [ن]
খননকরম, লনবোধক্ষপকরম to hit , to pierce 

(ه  ب)

ইনবোধজকশমন, injection (in comp) زْرٌق

বশ্ম, মজলভলিন javelin مزاريقص ج ِمزراٌق

 নীিহওয়ম to be blue  (زَرق زِرَق) [س] 

 IX নীিহওয়ম to be blue ِازراَق

নীি, নীিমভতম, নীিররশং زَرٌق

رق  ,নীি, কমি-ররশংblue ِازرقٌج زرقاٌء م زص

dark-colored

নীিমভতম, নীি, bleness,blue ِاْزرقاٌق

)বর্ংক্রিমদ زورٌق

উজিিমিররশং(একট) a bright red زرقوٌن

)সমজমন, অিঙ زْركش তকরম to 

embellish,to adorn

 জলর, মসমনমওরূপমরসভূলিলশল زركٌش
embroidery, gold and silver 
embroidery

 জলররসভূলিকম্সলজত, adorned مصزْركش

with brocade embroidery

আরবোধসলনক arsenic زرنيخ

زرىزراية)[ض]  ) লতরষমরকরম, 
গমলিবোধ দিওয়ম, ধমকবোধ দিওয়ম, ভভূিধরম, 
খব্করম, উপগমসকরম to rebuke, scild, 

find fault, to detract,to ridicule (ب) 

 IV লননমকরম, খব্করম to أزرى

derogàte, detract (ب) 
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 ,V লতরষমরকরম, গমলিবোধ দিওয়ম تزّرى
ধমকবোধ দিওয়ম, ভভূিধরম, খব্করম, 
উপগমসকরম to rebuke, scild, find 

fault,to detract,to ridicule (ب) 

 ,VIII উবোধপক্ষমকরম, অসমমনকরম ِأزدرى
হমিকমকরম, স্পধ্মকরম, to slight, to make 

light, defy (ب) 

 ,উবোধপক্ষমকরম, অসমমনকরম ِاستزرى
হমিকমকরম, স্পধ্মকরম, to slight, to 

make light, defy (ب) 

 ,খমরমপ, নগন্, মশমিনীয়, ধ(ন্ زرٌي
উপহমস্ bad, poor, miserable, 

contemptible

ো(নম,অবজম, contempt, disdain ِزرايًة

ো(নম, অবজম, contempt, disdain ِازراٌء

 ,ো(ন্, উপহমস্, despicable مصزًرى

contempitable

 ,প্রতমররমকরম, ঠকমবোধনম to deceive زعبَر

to cheat (على) 

মরশমীবোধপমশমক, woolen زعلبيط ج زعبوٌط

febrics, woolen garment

 سعتٌر)দزْغتٌر

زعجزعج)[ف]  ) লবরক্তকরম, 
অসফুলবধমকরম, উত্ক্তকরম, 
উ rপীরনকরম, অশমলন্তকরম, উঠমন, 

সলংক্রিয়করম to disturb, trouble, to 

molest, to alarm, disquite, rouse

 ,IV লবরক্তকরম, অসফুলবধমকরম أزعج
উত্ক্তকরম, উ rপীরনকরম, অশমলন্তকরম,
উঠমন, সলংক্রিয়করম to disturb, trouble, 

to molest, to alarm, disquite, rouse

 VII সলংক্রিয়হওয়ম, জমগতহওয়ম to ِانزعج

be stirred up, be roused (عن) 

 ,অস্বলস, লবশ্রমমহীন uneasiness زعٌج

unrest

লবশ(ঙ্খিম, ঝমবোধমিম disturbance ِازعٌج

 অসফুলবধম, ঝমবোধমিম, অশমলন্ত, লদধম ِانزعاٌج
inconvenience, trouble disturbance

 ,লবরলক্তকর অসফুলবধম জনক مصْزِعٌج

অসফুনর, অশমলন্তকর, অলনলশকর 
annoying, troublesome, inconvenient,
unpleasant, unsettling

পমতিমিফুবোধির, thin-haired زِعٌر

 ,পমতিমিফুিলবলশষ্ট زعراٌء  م أْزعٌر

মিজহীন thin-haired, tailless 
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عران ج أزعٌر  বমটপমড, জমলিয়মr, ইতর زص
highwayman crook, scoundrel

 লববোধদষপরময়রতম, নীিতম زعلرةٌ
màlaciousness, meanness

عرور  ,ব দিরমগী, মস্বচমিমরী زعارير ج زص
লখটলখবোধট illtempered, peevish, testy

 মজমবোধডনমডম ম দিওয়ম, আবোধনমলিত زعزع

করম, ঝমঁকুলন ম দিওয়ম, ওিটপমিট করম  
to shàke violently, convulse, to 
shake, upset

 ,II আবোধনমলিতহওয়ম, লঢিমহওয়ম تزعزع
ঝমকুলনবোধ দিওয়ম, টিমিকরম to be 

convulsed, to be loose

প্র ريح زعزعان ، ريح زْعزٌع ্র্রবিবমতমস, 

হমলরবোধকন viol ent Gale, hurricane

 লখঁিফুলন, ধম্কেম, আবোধিডন زعاِزعص ج زْعزعٌة
convulsion, concussion

ريح زْعزٌع )দ  زْعزعان

ٌع  ,মরমগম, িলব্হীন, পমতিম lean زْعزص

skinny

,আবোধিমলরত, আোমতপ্রমপ, লবপয্স  مصزْعزٌع

অলসর convulsed, shocked, upset

 ,অলসর, নডববোধড, ভগপ্রময়, িপি مصتزعِزٌع

অলনলশত unsteady, shahky, tottering,

uncertain

তমলডবোধয়বোধ দিওয়ম to drive away زعَط

زعفزعف)[ف]  ) সমবোধথসমবোধথবোধমবোধরবোধফিম to 

kill instantly (ه) 

 IV সমবোধথ সমবোধথ মমবোধরবোধফিম to kill أزعف

instantly (ه) 

عاف  জীবন হমনী করবীষ, deadly سّم زص

poison

জমফরমন saffron زعفران

زعقزعق)[ف]  ) কমঁ দিম, লিrকমরকরম, 
আত্নম দিকরম to cry, to yell, to 

 ,লিrকমর, কমনম, আত্নম দি crying زعٌق

shouting

زعقٌة زعاقات ج  লিrকমর, তহতি, কমনম, 
আত্নম দি crying, shouting

 লিrকমর, তহতি, কমনম, আত্নম দিزعيٌق
crying, shouting

 ,কমনম, তহতি, লিrকমর cry زعقٌة زعقات ج

outcry, yell

 ,মগমিমমি, লিrকমর, কনন زعيٌق

clamor, shouting, crying
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زِعلزَعل)[س]  ) লবরক্তহওয়ম to be 

bored, (من)

(ه) II লবরক্তকরম to annoy زّعل

IV লবরক্তকরমরম أزعل  to annoy (ه) 

 ,আসন্তুলষ্ট, লবরলক্ত, জমিমতন زعٌل

displeàsure, annoyance, irritation

 ,লবরক্ত, রমগমলন্বিত, উপীলরত زِعٌل

annoyed, angry, vexed

ولٌة রমগ, লবরলক্ত, উ زاعص rপীরর, হররমলন 
annoyance, anger, irritation, vexation

زعمزعم)[ن]  ) পমিনকরম, রক্ষমকরম, 
বজময়রমখম, স্বপবোধক্ষযফুলক্তবোধ দিখমবোধনম, 
 দিমবীকরম, লবশ্বমসকরম, মনওয়ম to 

maintain, to claim, to  belive, to 

declare, totake (ل ان) 

)V প্রলতলষতহওয়ম, মনত تزَعم তবোধ দিওয়ম, 
আবোধ দিশবোধ দিওয়ম, মনতমমবোধনকরম (লনজ), 

মনতমরভমববোধ দিখমন to set up self, to 

lead, command, to pretend to be 
leader, pose as leader

অলভবোধযমগ,  দিমলব alligation, claim زْعٌم

 ,মনতম, লনশয়তম দিমতম leader زعيٌم

gurantor 

)মনত زعامٌة ত, মনত( তসমনীয় leadership, 

leading position

)ভমনকمزعوم ত, ক( লতম,  দিমবীক( ত, 

অলভযফুক্ত pretended, clàimed, alleged,

 ,পভূর ্,  দিি, জনতম, ইতর زعانِفص ج زِعنِفٌة

নীি, জোন্, pack, mob, horde, riffraff, 

low mean زعانِفص মমবোধছরডমনম,পক্ষ 

(প্রমরীরসমঁতমবোধরর ) fins, flippers

 ,নরম, মকমমি, লমলহ (িফুি) sown زَغٌب

fluff, fuzz(hair)

মকমমিবোধিমম, লমলহ, মকমমিলমলহিফুবোধি زغٌف
আব(ত downy hair, fuzzy hair, 

covered with fuzz

 মিমমশআবরন, কমপবোধরর زْغبر

উপবোধররআঁশ, nap (fabric)

زغدزغد)[ف]  ) কনফুই ল দিবোধয় গুতম 
ম দিওয়ম,বোধখমঁিমবোধ দিওয়ম, to nudge, poke (ه )

زغرزغر)[ف]   ) নজররমখম, িক্ষ্করম, 
আঁডবোধিমবোধখবোধ দিখম, to leer, to eye (الى ل ه )

زْغردةزْغردَ ) আনবোধনবোধন  ক্ষবোধনক্ষ 

মনউগশব করম (আরবমলহিম) to utter 

thrilling sound
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 উগ আনন ধ্বলন shrill, thrilling زغريٌد

cries of joy

 মগমপনকরম, িফুকমন, লসডসফুলড زْغزَغ

ম দিওয়ম to hide, conceal (هى ه ) 

َطٌة غص লহঁিলক hiccup زص

زغلزغل)[ف]   ) ঢমিম, জমিকরম, মভজমি 

ম দিওয়ম to pour, to counterfit, adultrate

টমকমজমিকরর زَغٌل

مزغل مزاِغل ج  লছদপথ, পমিমবোধনমরপথ, 

loophole

ঝিবোধসযমওয়ম, to dazzale زْغلَل

غلوٌل  ,িটপবোধট, মছমটলশশু زغاليل ج  زص

মববী baby, infant –زغاليل কবফুতরবমচ্চম
young pigeon

زَفزفوف،زّف)[ض]  ) তমডমতমলডকরম to 

hurry

زَفزفاف،زّف)[ن]  ) 

মশমভমযমতমকরম(লববোধয়) ,খবরবোধ দিওয়ম, বিম 
to coductsolemn procession, to 
inform, to tell

 লমলছি, লববমবোধহরঅনফুষমন زَفٌة
procession, wedding ceremony,

একবমর once زّفًة

َفٌة লভড, জনতম زص

 লববমবোধহর অনফুষমন, লববমহ ِزفاٌف
wedding, wedding ceremony

 উঠপমখী, বহর, লক্ষপ্রগলত (উঠ) زفوٌف

ostrich, fleet, swift

 পিময়ন, শব (বমতমবোধসর) (পমলখর) زفيٌف

flight of a bird, soughing (wind)

 লববোধয়রপমিলক,  bridal sedan ِمزَفٌة

(chair)

লপি pitch ِزفت

II লপিঢমিম to smearwith pitch زّفت

লপি pitch (asphalt) َزفٌت

 লপি ম দিওয়মর যন asphàlting ِمزفَتٌة

machine

লপিবোধ দিওয়ম, asphating تزفيت

زفرزفر،زفير)[ض]  )  দিীো্শ্বমসছমডম, 
হমঁপমন, কমঁ দিম to sigh deeply, to pant, 

moan

زْفرةٌ زفرات ج   দিীো্শ্বমস, ংক্রিনন 
sigh,moan

 ,বমষ্পলনগ্ত করম, বমষ্পলনগ্মন زفيٌر

প্রশ্বমস,  দিীো্শ্বমস, ংক্রিনন exhaling, 
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exhalation, expiration, sighing, 
moaning

 (هى) II মতিমমখম to soil grease زّفر

 লগছ, জন্তউরিলব,্ ততিমক্তখমবমর زفٌر
grease, greasy food

 ,িলব্যফুক্ত, মনমরশংরম, ময়িমযফুক্ত زفيٌر

গনযফুক্ত, লবস্বম দি geasy, unclean, 

stinking, rancid

মশমবোধশম শব (বমতমবোধসর) soughing زْفزفٌة

 নমিম, জফুয়মবোধখিম to ) زفن)[ض] زفن

dance,to gambol

পমতিম কমপডলববোধশষ zephyr cloth ِزفير

زَقزّق)[ن]  ) খমওয়মন, আহআরকরমন 

(বমচ্চমবোধক) to feed (ه)

قان িম্, skin ،ِزقاٌق،أزقاٌق  ج  ِزٌقزص

َقاٌق  সরুরমসম, প্রনমিী, বমরমনম أِزّقٌة ج زص
lane, strait, corridor

زْقزَقزْقزقة) ) লিঁলিঁকরম, উঁলকবোধ দিবোধ দি ওয়ম, 
লকলিরলমলিরকরম (আনবোধন), মফুক্তকরম 
(পমখীছমনম) to peep, chirp, to feed

লতলতরপক্ষী lapwing زْقزاٌق

قلٌة ْقليٌَة،زص ডমন্ডম, গ দিম, ক্ষফু زص দ দিণ্ড, 

মছমটবোধমমটমিমঠ, club, trancheon

قِلٌة  সরুরমসম, পথ narrow زقائِلص ج زص

road,path

زقمزقم)[ن]  ) লগিম to swallow (هى) 

 (ه) IV লগিমবোধনম to make swallow أزقم

(ه)VIII লগিম to swallow ازدقم

-জমহমনমবোধমরগমছ (লতক্তফবোধির زُقوٌم

আিবোধকমরআন), zaqqum (infernal tree)

زقازقو)[ن]  ) কমঁ দিম, কআকমশবকরম, 
লকলির লমলির করম to cry, crow, peep

زكبزكب)[ن]  ) ভলত্ত্করম, to fill up (هى) 

 ,ছমিম, বসম, ব্মগ زكائِب ج زكيٌب

sack,bag

ْكرةٌ كٌر ج زص  বম দি্ যন লববোধশষ music زص

instrument 

ِكم ঠমন্ডমিমগম to catch acold زص

كاٌم ঠমণ্ডম, সল ্দি cold, catarrh زص

ঠমণ্ডম, সল ্দি cold, catarrh زْكمٌة

,লবিমর-বফুলদ, অনফুভভূলত conscience زكانٌة

intuition
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زكازكاء)[ن][زكو،زكى] ) বলধ্ত হওয়ম, 
পলবতহওয়ম, মযমগ্হওয়ম to be 

righteous (ب) 

 ( هى) II পলবতকরমি to make righteous زّكى

) IV ব(লদকরমন to cause to growأزكى

 (هى

V পলবতহওয়ম, to be purifiedتذَكى

 ,পলবত, লবশুদ (ج زكياءص ) زِكٌيأ=ذكّي

অপরমধহীন, পমপশুন্ pure, guiltless, 

sinless

 ,ব(লদ, লনলতকপলবততম, অখণ্ডতম زكاٌء
সততম, growth

 ,পলবততম زكوات،زكاً ج (زكوة) زكاة
অখণ্ডতম, সঠকতম, সততম, যথমথ্তম, 
নলজর,  দিমন purity, justness, 

justification, vindication, charity

 ,অলধকপলবত, অলধকবোধযমগ্ أژكى
অলধকভমি more purer, more befitting,

more appropriàte, better

 ,লবশুলদকরর, অখণ্ডতমরবোধোমষনম تزكيٌة
ভমিকমবোধজরপ্রত্য়র, purification, 

pronouncement of integrity, 
attestation of honour

زَلزلل، زّل)[ض] [ف]   ) ভভূিকরম, 
লপছিমন, প দিস্খলিত হওয়ম to slip, to 

make a mistake, to stumle

নিখমগডম লববোধশষ a kind of reed زٌل

 ,লপছিমন, প দিস্খিন, ভ্রষ্টতমএডমন زلٌَة 

ত্রুট slip, lapse,

প দিস্খিন, ভফুি, লপছিমন, লবিফু্লতলত زلٌل , 

পিময়ন slip, slipping, lapse, mistake

لٌل ঠমন্ডমপমলন cold water زص

للٌي এি বফুলমনস  দি(শ্, albuminous زص

زلبَيٌة زلبيات ج  খমবমরলববোধশষ 

(রসবোধগম্ম), daughtnut

زلِجزلج،زلووج،زلَج)[ض][س] ) দ্রুতিিম, 
লপছবোধিযমওয়ম to slip

V লপছবোধিযমওয়ম to slip تزلّج

VII লপছবোধিযমওয়ম to slip انزلج

লপলচি, slippery زلٌج

লপলচি, slippery زليج

 জফুতম (বরবোধফ মখিমর مزاليجص ج ِمزلٌج

জন্, মসট), skate
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مزلٌج مزاليج ج  হুরকম, লখি,  দিরজমরলখি 
sliding door bold

 িীনম মমটর লিলততপমত, টমইি زليٌج
faience,tile

ليجٌي  িীনম মমটরলিলততপমত, টমইি زص
faience, tile

 নমডম, আবোধিমলরতকরম, কমঁপমন to زْلزَل

shake, to convulse, tremble (هى ه) 

لِزَل  ,প দিস্খলিতহওয়ম, মহমঁিটখমওয়ম زص
ম দিমিময়মমন হওয়ম to stumble, to 

oscllate

II কলম্পতহওয়ম to quake تزْلزَل

ভভূকম্পন earth quake زلِزلص ج  زلزلٌة

 কম্পন, আবোধিমরন, ভভূকম্পন ِزلزاٌل
concussion, earth quake

 আবোধিমডন, ধম্কেম, লখঁিফুলন,ভফুলমকম্প زْلزاٌل
concussion, shock, erthquake

زلطزل)[ن] ) লগিম, গমসকরম, to swallow (

 (هى

 II তফুবোধি মফিম, মপমষমকবোধখমিম, to  زلَط

strip, undress

ْلٌط নগতম, nakedness زص

নফুলড, gravel زلَطة

পমতলববোধশষ, জমর jar ِزلع ج زْلعٌة

গিম, throat زلعيمص ج زلعوٌم

زلفليف،زلف،زلف)[ن]   ) অগসরহওয়ম, 
এলগবোধয়বোধয় যমওয়ম, লনকটবলত্ত্হওয়ম, to 

approach, to go near (الى) 

 ,II বমডমন, অলতরলণজতকরমزلّف
উডমইয়মবোধ দিওয়ম, সীতকরম to 

exaggerate, to blow up (في ه هى) 

 ,V সমবকতমকরম, ধমমমধরম تزلّف
অনফুগহভমজনকরম, to flatter, to fawn, 

ingratiate (الى) 

 ,ংক্রিীত  দিমসসফুি ভসমবকতম زلٌف
িমঠফুকমরীতম, মমমসমসম বোধহবম, servile 

flattery, syncophncy, toadyim

 ، لفة زلفى زص  ংক্রিীত  দিমসসফুি ভসমবকতম, 
িমঠফুকমরীতম, মমমসমবোধহবম, servile flattery,

syncophncy, toadyim

تزلِّف  সমবক, মমমসমবোধহব, িমটফুকমর مص
sycophant, toady

লপছবোধিবোধ দিওয়ম to slide (زلق)[ن]زلق

زلِقزلَق)[س]  ) লপছবোধিযমওয়ম to slide

II লপছবোধিবোধ দিওয়, লপলচিকরমরম زلّق  to 

make slippery, to slide (هى في ) 
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IV লপছবোধি ম দিওয়ম to cause to slide أزلق

 (ه)

(الى) V লপছবোধিযমওয়ম to slide تزلّق

 (عن) VII লপছবোধিপডম to slipe from انزلق

লপলচি slippery زلٌِق

প দিস্খিন, ভভূি, লপছিমন, slip, skidزاقٌة

লপলচি slippery need زلقٌة

زّلقٌة ) ج(زّلقات  বরবোধফর গমলডলববোধশষ, 

মলেজগমডী, ন ্দিমম sledge, gutter

 ,লপলচিসমন, লপছিমন مزالِق جمزلٌق

slippery spot, slide- مزالِقج مْزلٌق 

লবশ্বমসোমতক, লবপ দিজনকমমট, লবপ দি, 

ত্রুট  treacherous, perilous ground

ِمزقٌة مزالٌِق  ج  

বরবোধফরগমলডলববোধশষ,বোধলেজগমডী sledge, 

toboggan

نزلٌِق  যমলপছিময়, গডময় slidding  مص

(door)- باب منزلِق গডমবোধনম দিরজম 
slidding door

রলশ rope ِزمامجأزّمة

زلٌم زلٌم ج  মমথমও পমখমহীনতীর, arrow 

with out head and feathers

لّومٌة শুড (হমলতর) trunk زلليمص ج زص

 ,বমঁধম, শক্তকবোধরবমঁধম ) زّم)[ن] زَم
আঁটবমঁধম to fasten, to truss (هى)

II িমগমমিমগমম (উঠ),to bridle زًمَم

 ,গিমর দিলড(উবোধঠর) زماٌمأِزّمٌة ج

নমবোধকর দিলড, িমগমম, লনবননবই, মমট 
camel halter,nose rope, bridle, 
register, ground

 V প্রধমনহওয়ম, রমশ ভমরী  [زمت]تزّمت
হওয়ম নমনীয় হওয়ম to be sedated, to 

be prime

 প্রমধমনতম, গম্ভীর, ধীরলসর تزُمت
primeness, gravity

 ,সঙ্গীন, কবোধঠমর, রমশভমরী, মভূখ্ مصتزِمٌت
সরশংক্শীনমনম grave, staid, narrow 

minded

زمجَرزمجرة) ) ধমকবোধ দিওয়ম, লক্ষপহওয়ম, 
প্রিমপবকম to scold, to rage, to rave

زمرزمر،زمير)[ن][ض] ) বমঁশীবোধত 

সভূরবোধতমিম ,to paly blowing

 II বমঁশীবোধতসভূরবোধতমিম, to paly زّمر

blowing
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ফফুঁ,সমমমন্বমতমস, মখিম, to blow, to زمٌر

play

موٌر  বমতমবোধস িমিনমর যন, a ج زمٌرزص

wind instrument

مٌر ج زْمرةٌ  ,দিি, গ্রুপ, তসন্ group  زص

troop

 ,িমিক(যন), বরশংশীবম দিক, playerزّماٌر

piper

 বমঁশীর মত যন লববোধশষ زماميرص جزمارةٌ
skins of wind instrument

 বমঁশীর (একনমিম) wind مزماٌر

instrument

ধম্সঙ্গীত Psalm زماميرص  ج. مزموٌر

 গুরগুরকরম, বজ্রধ্বলনকরম to زْمزَم

rumble,to thunder

 প্রিভূর, পলবতজমজম কুপ زْمزٌم
abundant, Jamjam well

পমলনরবতি water flask زْمزميٌَة

 বজ্রধ্বলন, লসরশংবোধহরগজ্ন ج زمزمٌةزماِزم
roll of thunder, roar of lion

পমিমন, ফসবোধক যমওয়ম to escape زمَط

II  মনসসসকরম[زمع] زّمع  to decide (

 (على هى

 (على هى) IV লসরকরম to resolve أزمع

)লসরক مصزِمٌع ত, সমব্স determined, 

resolved

زملزمل)[ن]  ) বহনকরম to carry

) III সমবোধথ থমকম to keep company زامل

(ه

 VI োলনষসঙ্গী হওয়ম to be close تزامل

companions

ْملٌة দিি, মগমষী, party, company   زص

 সঙ্গ, সমথী, অনফুসমরী زملءص ج زميل
companion, associate

 স দিস্তম, সমলথত, অরশংশী দিমরী زمالٌة
membership, fellowship

বমটমলি, chisel أزاميلص ج اْزميٌل

زِمنزمانة)[س]  )  দিীো্ অসফুসথমকম to be 

chronically ill

 (ب) IV বহুল দিনথমকম to stay long أزمن

-সময়, কমি, time, period أزمان ج زمٌن

লকছফু সমবোধয়র জন্ for some time زّمًنا

সময়কমি period of time زمنٌة

 সময়ীভমবোধব অসফুস زْمنى جزميٌن،زِمٌن
chronically ill
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সময়, সমলয়বোধতরকমি, ভলবষ أزِمنٌة ج زماٌن
r, ভমগ্ time, duration, fortune

,সময়গত, সময়, তমrক্ষ লনকপমলথব زمنٌي

ক্ষরসময়ী, tempral, time, worldly, 

traient

 ,সমমলয়ক, সময়, পমলথব, ক্ষরসময়ী زمانٌي
tempral, time, worldly, traient

সমবোধয়র, লনলদ্দষ্টসময় period زمانّيٌة،زمنيٌَة

of time, given time

 ,দিীো্সময়ী, সময়ী, পফুরমতন  مصزِمٌن

গভীবোধরবোধর ,পমকম lasting, enduring, old, 

deep-seated

 িমিহওয়ম, িমিমভহওয়ম, to زْمهَر

become red, flashed

 IV িমিহওয়ম, িমিমভহওয়ম, to ِازمهر

become red, flashed

প্রিন্ডশীত, evere cold زمهريٌر

زَنزّن)[ن] ) গুনগুনকরম to drone

গুণজন ধ্বলন,drone زٌن

 ,সীমমবদহওয়ম, লনলষদহওয়ম زنأ
সরশংকুলিত হওয়ম, মকমনঠমসমহওয়ম to be 

limited, be restricted, be confined

نبصرجزنابر ি্ি briskyزص

تزْنبرزنبر]  ] II  দিম্ভি প্রকমশকরমরম  , দিমলম্ভক
আিরনকরম to show pride, to display 

haughty manner (على) 

نبور ভ্রমর hornet زنابيرص ج زص

 ধমতবপীরশং, m etal زنابِك ج زنبرك

spring

পদ্মফফুি lily زنابِقص ج زنبٌق

 থলিলববোধশষ busker زنابيل ج زنبيٌل

ofnpalm leaves

نوج  ج  ٍزنج লনবোধগম, Negro(es) زص

লনবোধগম, Negro (es) زنجٌي

আ দিম ginger زْنجبيٌل

মটমকমমমরম (আঙ্গফুবোধির), to flip زْنجَر

তমমমি verdigris ِزْنجٌر

ٌف ْنجص লসনফুরবর্ cinnabar زص

লসকি chain زناجيرص ج ِزنجيٌر

زنَِخزَنخ)[س]  )  দিফুগন্হওয়ম to be rancid

 দিফুগন্ rancid  زنٌِخ
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 প্রমিীন আগুন জমিমবোধনমরزنوٌد ،ِزناٌد ج زنٌد

উপকরর primitive device for kindling 

fire

ِزناد أزنِدةٌ ج  আগুন জমিমবোধনমর মিমহম, 
রমধভূনী, বনফুবোধকর োফুঁডম, fire steel, cook, 

hammer

 ,ধম্বোধদমহী, অ লবশ্বমসী[زندق] تزْندَق
zendik, atheist

II এক  দি(লষ্টবোধত তমলকবোধয় থমকম,to glare زّنر

at (ه) 

ّنارةٌص ، ّناٌرزّنانيرص ج زص  মবল, কমবোধরর দিলড زص
belt, rope arround waist

ِ ِزنزانٌةز نزانات  ج  মজিখমনমর কক্ষ 
prison cell

زنقزنق)[ض]  ) শক্তকবোধরবমঁধম to tighten 

 (هى)

(على) II শক্তকবোধরবমঁধম to tighten زّنق

 ,সরুগলি, মিন ِزنٌق ج زنقٌة

গলিরবোধশষমমথম narrow steet, lqne 

dead-end street

কিমর, neckband  ِزناٌق

 রময়বমলোনী, ম ্দিমনীসীবোধিমক زْنمْردةٌ
virago

 ,নীি, তফুচ, অজন্মম, অজমতআগন্তুক زنِيٌم

low, sepised, bastard, stranger

زَنىِزناٌء،ِزًنا،ِزنى)[ض]  ) ব্লভিমরকরমরম  
to commit adultery

ব্লভিমর, adultery ِزًنى

ব্লভিমর, adultery ِزناٌء

ناةٌ ج زاٍن ব্লভিমরী, adulterer زص

মবশ্ম, অসতী, ব্লভিমলরনী زواٍن ج زانيٌة
whore, adulteress

هد،زهادة)[ف]  زهدزص ) লবরতথমকম to  

abstain (في عن هى) 

ههد)[س]  زِهدزص ) ত্মগকরম to abandon (

(في عن هى

) II লবরতরমখম to induce to abstai زّهد

 (ه

 V সনমসীহওয়ম to practice تزّهد

asceticism

X অলমবোধনকরম to deem little استزهد

ْهٌد  ,লবসজ্ন, অনমসলক্ত, লবরলত زص

renunciation, indifference, abstinance

 (في)
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 অল, মধ্ম, সমমমন্, অলপলরমমন زهيٌد  
little, moderate, a little, a small 
amount

ক্ষফু زهادةٌ দতম, লনিফুতম, মধ্ম lowness, 

smallness

তবরমগ্, asceticism  تزُهٌد

ّهاٌد  ج زاِهًد زص  লমতমিমরী, পলরহমরক, 

লবরত, তমপস abstemious, abstinent, 

ascetic

هور)[ف]  زهرزص ) উজি হওয়ম, 
িকিককরম to shine

IV উজিহওয়ম to shine أزهر

 VIII মবশীউজ্জ্বিহওয়ম to shine ازدهر

brightly

،اْزهاٌر،اْزهصر ،ازاِهرص  ،زْهٌرزهوٌر جازاهيرص

ফফুি, flowers

زْهرةٌ زْهرات  ج  ফফুি, জমকজমক, 

মসরনয্্ flowers, splendor, beauty

ْهرة  মমধম, উজ্জ্বিতম, মসরনয্্ زص
brilliancy, brightness, beauty

শুংক্রিগহ the venus تلُزْهرةٌ

هرٌي লসলফলিস syphilis زص

ْهِرَيٌة ফফুি দিমনী flower vase زص

মমিী florist زّهاٌر

 ,প্রফফু্, আননময়, রঙ্গলপ্রয় gay زْهراِوٌي

cheerful, merry

 ,উজ্জ্বি,  দিীলপশীি, িকিবোধক أْزهر

প্রভমবশমিী shining, luminous, radiant,

bright

ِمْزهٌر مزاِهرص ج  প্রমিীন আরবী তমবোধরর 

বম দি্যন, m usical instrument (14-17 th

century)

ফফুি দিমনী flowerpot مْزهرَيٌة

 ,পফুষ্প, প্রলতপ্রভম bloom تْزهيٌر

flurescence

প্রলতপ্রভম, flurescence ِازهاٌر

 উ দিয়, প্রলতপ্রভম,  দিীলপ, পভূর্লবকমশ ِاْزِدهاٌر
flourshing, flurescence, bloom

 ,উজি,  দিীপমমন, িকিবোধক, shining زاِهٌر

liminous, bright

প্রষফু مصزِهٌر টত, উজ্জ্বি,  দিীপমমন, 

বফুলদমমন, সফুনর  
blooming,shining,luminous

زهفزهوف) [ف]  ) ম(তফু্র মফুবোধখমমফুখী 
হওয়ম,to be on the verge of death



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 416
416

VIII ম(তফু্র মফুবোধখমবোধখম ِازدهف মফুখী হওয়ম,to 

be on the verge of death

زهقزهوق)[ف] ) মরম, িবোধিযমওয়ম, মশষ 

হওয়ম to die, to run out  ، زهبت نْفسهص

هص  ,মরম, লবরক্তকরম, ্মন্তহওয়ম زهبت روحص
উত্ক্ত হওয়ম to die, to weary, to be 

disgusted

 IV ধ্বরশংসকরম, মমবোধরবোধফিম, to أزهق

destroy, to annihilate

ٌم هص দিফুগ্ন offensive smell  زص

পফুঁলতগনময়, fetid زِهٌم

ْهمٌة দিফুগ্ন offensive smell  زص

زهازهو)[ن] ). প্রসফু টত হওয়ম to 

bloosom

IV গব্করম to bloosom أزهى

 (ب) VIII গব্করম to bloosom ازدهى

، ص و هص زْهو زص  ফফুি ধরম অবসম, ফফুটম, 
প্রলতপ্রভম, িম rকমর, মসরনয্্, অসমরত, 

মকরতফুক,  দিমলম্ভকতম bloom, flurescence,

beauty, vanity, fun, arigance

উজ্জ্বি, ঝিমবোধি, িম زِهٌي rকমর, 

brillianr, splendid, magnificent

,দিীলপ, উজ্জ্বিতম, জমকমি radiance  زهاٌء

brilliany, splendor

هاٌء -সরশংখ্ম, পলরমমন, number,amounr زص

هاَء  ,মমমটমবোধমমট, প্রময়, লকছফু, roughly زص

about,

 ,অলধক উজ্জ্বি, অলধক গলব্ত أزهى

more flourshing, p rouder

প্রষফু ِاْزِدها টত, প্রলতপ্রভমভম , উজ্জ্বি, 

জমঁকজমক, ঝকঝবোধক, গব্, প্রভম bloom, 

florescence, shining, glittering, 
splendor, pride

উজ্জ্বি, িকিবোধক,  দিীলপমমন, িম زاٍه rকমর,

প্র দিীপ, সফুনর shining, brilliant, radiant, 

glowing, beautiful

 গলব্ত,  দিমলম্ভক, উদত, উনমলসক مزهصو
proud, haughty, cocky, supercilious

أزوج ج زوج ] স্বমমী, সী husband

(من ب هى) II লমলিতকরম to couple زّوج

(بين) III মজমডমকরম to form a pair زاوج

) V লববমলহত হওয়ম to get married تزّوج

 (ه على ب من

VI পরস্পরলববমহকরম to pair تزاوج

VIII পরস্পরলববমহকরম to pair ازدوج
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 ,মজমডমর একট, স্বমমী, সী زواٌج جزوٌجأ
সঙ্গী, মজমডমডম  one of the pair, 

husband, wife, mate, partner, pair-

)زوجان(مث  যফুগি couple

ةٌزوجات جزوج  সী, wife

লববমহ, wedding ِزجٌة

 যফুক্ত, মজমডম, সম্পলক্ত, তববমলহক زوٍجٌي
paired, maritial, metrominial,

দিমম্পত্, তববমলহক, লববমহসম্পলক্ত  ِزِجٌي
conjugal, marital

ّيٌة زوجيات جزوج  লববমবম হ, m arriage

 (من) লববমহ, পলররয়, marriage زواٌج

 োনোন লববমহ, frequently ِمزواٌج

marrying

 লববোধয়বন marrying off (of a تزويٌج

woman)

 লদগর, লদত, উপমম, সম দি(শ্ ِزواٌج
doubling, duplication, parallelism

 ,যফুক্তকরর, মজমডবমঁধন مصزاوجٌة

োলনষবনন pairing, ciupling

লববমহ marriage تزُوٌج

ٌج আন্ত( লববমহ intermarriage تزاوص

 ,মজমডম,  দিফুইবমর, যফুক্ত doubling ِازِدواٌج

pairness

تزِوٌج লববমলহত, married مص

লদগুর, double مصزدِوٌج

ه ) II সরবরমহকরম to supply زود]زّود

(هى

(ه هى) IV সরবরমহকরম to supply ازود

 V সরবরমহ পমওয়ম to be supplied تزّود

 (ب)

সরহরমহ, মওজফু দি, রস দি أزِودةٌ،أزواٌد ج زاٌد
provissions, supplies, stores

َواٌد রস দি provissions زص

َوادةٌ ,রস দি provissions زص

 রসবোধ দিরথলি مزائِدص ،مزاِوٌد ج ِمزوٌد
provision bag

রসবোধ দিরথলি provision bag مزادةٌ

 সরবরমহ, রস দি, যনপমলত, সম(লদ تزِويٌد
supply, provison, equipment, 
manning (ship)

مصزِوٌد مصزِودون ج   ঠকম দিমর, 

সরবরমহকমরী, সম্পম দিনকমরী 
contractor, supplier
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)সরবরমহক مصزّوٌد ত, সম্পমল দিত, সলজত, 

সরশংযফুক্ত, অনফুগলমত provided, supplied, 

furnished,connected (ب) 

زارزور،زيارة)[ن]  ) পলর দিশ্নকরম to visit

 (ه)

(هى) II লমথ্মসমজমবোধনম to falsify زّور

 VI পরষ্পরপলর দিশ্নকরম to تزاور

exchange visit

 (عن) I X  দিভূবোধরথমকম to turn awayازوّر

 (ه) X পলর দিশ্নআশমকরম استزور

 বফুবোধকর উপলরভমগ, upper part of زوٌر

the chest

وٌر  লমথ্ম, অসত্ lie, untruth زص

وٌر বি, শলক্ত force زص

 ,মঝমঁক, কুটিতম, লমথ্ম, প্রতমরনম زوٌر
লতয্ক দি(লষ্ট inclination, crookednesw, 

falseness, squint

 পলর দিশ্ন, সমক্ষমr زورات ج زورةٌ
visit,call

ِزيازةٌ ِزيارات ج  সমক্ষমr, পলর দিশ্ন 

(লিলকrসক) visit,call

وٌر ج  زواٌء  م  ,অনফুরক্ত أزوٌرزص

কুটি,বোধটরম, inclined, crooked, squint

مزاٌر مزارات ج  পলর দিশ্বোধনরসমন, মমজমর, 

পলবতসমন,p lace of visit, Shrine, holy 

place

 ,প্রতমরনম, লমথ্ম, forgery تزِويٌر

falsification

 ,মোমরম, লবরমগ, অপছন, লবস্বম দি ِازِوراٌر

অরুলি turning away, aversion, 

dislike, distaste

,زوٌر  ج  زائِرة  (م( زائٌِرزواٌر ج  

পলর দিশ্ক, সমক্ষমrকমরী, অলতলথ visitor 

,caller, guest

পলর দিলশ্ত, visited مزرٌر

জমি, লমথ্ম, প্রপ্রপ্রতমরনমর مصزّوٌر  অজ্ন, f

orged, false, faked

 ,মনরকম, বমইবোধির মনরকম زْوزَقزواِرقص ج
boat, row-boat

زاغزوغ،زوغان)[ن] [زيغ  ) (লবিফু্ত হওয়ম 
to depart (عن)

VI লবিফু্ত হওয়ম to turn aside تزايغ

وفاٌء সফুগলনিতম লববোধশষ hyssop زوفى،زص

  (هى) II সলজতকরম to adornزوق] زّوق
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 ,সজম, অিঙরর, সভূককমজ زواٌق

মফুখমবোধিপ, অঙ্গরমগ, embelishment, 

ornamentation, finery, face paintting, 
cosmetics

)সলজত, অিঙ مزّوٌق ত, সফু িলিত (বমক্) 
adorned, decorated, flowery,

زالَزوال)[ن][زيل,زول] ) আিম দিমহওয়ম, 
ত্মগকরম, বম দিবোধ দিওয়ম, অ দি(শ্হওয়ম, 
মশষহওয়ম to go away, to withdraw, to 

disappear, to come to an end

زيَِلزَيل)[س]  ) থমমম, মশষকরম to cease

 (هى) II সরমবোধনম to remove زّول

 (هى) III মিষ্টমকরম to pursue زاَول

) IV লবিফুপকরম to cause to stop أزال

 (هى

VI  দিভূবোধরথমকম to pass away تزايل

 ব্লক্ত, রমলত কমলিন ازواٌل ج زوٌل

আলবভ্মব, ভভূত, আত্মম person, nightly 

apparition, ghost, spirit

 ,মশষ, গমন, আন্তধ্মন, অসযমওয়ম زواٌل
 দিফুপফুর end, passage, disappearance, 

setting, noon

 মধ্মনকমিীন, মধ্মন কমি زوالٌي

সমনীয়, afternoon

কমিলববোধশষ knotted rug زوالّي ج زولَيٌة

ِمزولٌة مزاوٌل ج  সভূয্োলড sundial

 ,সমধনম, আবোধব দিন, একমগঅধ্য়ন مزاولٌة

অনফুশীিন pursuit, application, 

assiduous study, practice

 ,সডম, অপসমরন, removal ِازالٌة

elemination

 অলকমিীনذ ,সমলয়ক, ক্ষরসময়ী زائٌِل
transitory, passing, short lived

زامزوم)[ن]  ) মগমঁবোধগমঁকরম, কুকুবোধরর গজ্ন 

ধ্বলন, গজ্ন করম to growl

II অসফু زّوم টস্ববোধর বিম tomumble

 ,রস, সমর, প্রমররস juice أزواٌم ج زوٌم

extract, manur

زوىَزِوّي)[ض]  )  দিভূবোধররমখম, কুল্তকরম to
wrinkle (هى)

)II লনভ رّوى বোধতযমওয়ম to go corner 

)V লনভ تزّوى বোধতযমওয়ম to go corner 

)VII লনভ انزوى বোধতযমওয়ম to go corner 
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 অবসর, আি দিম, লনরশংঙ্গতম ِانِزواٌء
retirement,    isolation

,মকমন, মকমরম, মছমটমসলজ দি زوايا ج زاِويٌة

এবম দিবোধতরোর, corner, angle, small 

mosque, prayer room

ْنزٍو  ,লনজ্নতমলপ্রয়, লনজ্ন, অবসরপ্রমপ مص

স্বতন,  দিভূরবত্শী, অস্পষ্ট, পবোধথরবমলহবোধর 
seclisive, secluding, remote, obscure

أزياء زّي ج  মপমশমক dress

II[زّي (ب) মপমশমকপরম to dress[زّيا،زّيى

 V মপমশমকপরম to dress,to be تزّيا،تزّيى 

dressed (ب) 

মপমশমক, পলরচ দি, মপমশমবোধকর أزياٌء ج ِزٌي
ধরন, ফ্মশন,  clothing, dress, 

fashion, style, custume

পমর দিmercury زيبٌق

زّيتزيت]  ] II লপলচি করম, মতি ম দিওয়ম, 
to olil, lubricate, to grease

মতি oil زيوٌت ج زيٌِت

 ততিমক্ত, মতিলবষয়ক, মতি oily,of زيتٌي

oil,oil

মতবোধির ঠকম দিমর, oil dealer زّياٌت

 ,জিপমই গমছ, জিপমই olive tree زيتون

olives

زيتونٌة زيتونات ج  জিপমই গমছ, জিপমই 
olive tree, olives

 ,জিপমই সমনীয়, জিপমইররশং زيتونٌي
জিপমই সবফুজ olivaceous, olive 

colored, olive green

মতবোধিরপমত, ততিকূপ oilcan, oiler مْزيتة

ততিমক্ত, মতিবোধ দিবোধ দি مصزّيٌت ওয়ম oiled

 ,সমমন্তরমি মরখম (রমজলমলসর) زيٌج

পঁলণজকম, মজ্মলত লব্ দি্মবষ্পলণজ leveling

line (masons), ephimeris, 
astronomical almansc

يوح،زيح) [ض]  زاحزيحان،زص   (

িবোধিযমওয়আ, যমতমকরম, to go away, 

depart

 IV সরমন, লবতমরনকরম, মখ দিমন to أزاح

remove, to drive away, banish (هى) 

 VII িবোধি যমওয়ম, যমতম করম, to go ِاْنزاح

away, depart

সরিবোধরখম straight line ج  زيٌحأزياح

 ,ধম্শীয় মশমভম যমতম زياحات ج زياٌح
religious procession
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 অপসমরন, বমলতি ,উবোধচ দি أزاحٌة
removal,abolition

زادزيادة)[ض][زيد] ) ব(লদপমওয়ম to 

become more, g row (على عن ) 

II ব(লদকরমরমزّيد  to increase

 III অলধকমভূি্ িমওয়ম toزايد

makeheigher bid (ه)

VIII বলধ্তহওয়ম to grow ازداد

هى ) X অলধকিমওয়ম to ask more استزاد

( ه

,ব(লদ, উদ(ত্ত, বধ্ন, অলতলরক্তবোধবতন زيادةٌ

মযমগ increase, surplus, enhacement, 

extra pay, addition

 ,অলধকঅলতলরক্ত, অলধকউঁিফু أزيد
অলধকবড more excessive, heigher, 

greater 

مزاٌد مزادات ج  লবংক্রিবোধয়রডমক, auction

 ,অলতশয়, অলতলরক্ত, বডপলরসর مزيٌد

উফুঁিফুমমতম, সবোধব্মচ্চ, িফুডমন্ত, শমখম (লংক্রিয়মর, 

ব্মকরন) an exceeding,  excess, high

degree, large extent, maximum, 
excessive, derivate stem 
(verb,grammer)

مصزاَيدات مصزاَيدةٌ ج  গরলবংক্রিয়, ডমক, 

auction

,বমলডবোধয় মিখম, স্বসরশংবোধযমজন, উপকথম نزُيٌد
গল exaggeration (in repot), own 

addition, tales, fables

ব(লদ, বধ্ন,  increase,growth تزايٌد

 ব(লদ, বধ্ন, তীবতম, উনলত ِازدياٌد
increase, growth, rise, intensification

 বমডলতরবোধিষ্টম, মবশী পমওয়মর ِاستزادةٌ

সমধনম, অতলরক্ত পমওয়মর অনফুবোধরমধ, 

ইচম striving for more,pursuit fo r an 

increase,request for more

 ,অলতলরক্ত, অলধক, অপ্রবোধয়মজনীয় زائٌِد

excess, increasing, redundant, 

superflous (عن) 

 ,বমডলত, অলতলরক্ত, পলরলশষ্ট زائِدةٌ

সরশংবোধযমজন appendage, appendix, 

residue, surplus

মযলনিমমডমবোধক, bidder مصزايٌد

تزايٌد  ংক্রিমশ( বধ্নশীি, সীলত steadily مص

increasing, swelling

II বনকরম (বোধবমতমম) to close [زير] زّير

 পমলন রমখম রজমর زياٌر، أزياٌر ج زيٌر

(মমটর), large jar to store water
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বম দি্ যবোধনর তমর লববোধশষ, s tring of a زيٌر

kind of musical instrument

 ,গুটবোধপমকম , মপমকমলববোধশষ زيزان ج زيٌز

chrysalis , cicada,

বমতমলব মিবফুর গমছ, linden tree زْيزفون

زاغزيغان،زيغ)[ زيغ][ض]  ) এডমন, 

সবোধডযমওয়ম, িবোধিযমওয়ম, মফুখলফরমন, 

োফুবোধরবোধবডম, to turn aside, to depart, to 

turn back, to roam 

 IV সবোধড যমওয়মবোধনম to cause to أزاغ

deviate

 ,এডমন, লবিফু্লত, যমতম زيغان ،زيٌغ
turning aside, deviation, departure

 ,লবপথগমমী, মযঅন্ল দিবোধক যময় زائٌِغ

লমথ্ম, ভভূি, লবক( ত, লবকমরগস 
divergent, deviating, false, 
wrong,distorted

زافزيف،زيوف)[ زيف][ض] ) জমিহওয়ম, 
ক( লতমহওয়ম, to be false, to be 

spurious

 (هى) II জমিহওয়ম to be false زّيف

زْيٌف زيوٌف ج  অসত্তম,  দিম্ভ, f alseness,

pride- زيوٌف লমথ্ম, ক( লতম, জমি false, 

spirious, counterfeit

)অলধক লমথ্ম, অলধক ক أزيف লতম 
falser,more spurious

জমলিয়মলত, forgery تْزيِْيٌف

)লমথ্ম, জমি, ক زائٌِف লতম false, 

counterfeit, spurious

 ,জমিকমরী, জমলিয়মr forger مصزِيٌف

couterfeiter

)অিি, ক مصزِيٌف লতম, জমি forged, 

spurious false

زّيَقزيق]  ] II কডকডশবকরম, 
কক্শশবকরম, to crunch, to scream

,গিমবন, কিমর neckband أزياٌق ج زيٌق

collar

زّيلزيل] ] II প(থককরম go separate

زانزين) [زين][ض]  ) সমজমবোধনম to 

decorate (هى)

 (هى) II সলজতকরম to adorn زّين

V সলজত হওয়ম to be decorated تزّين

VIII সলজত হওয়ম to be decorated ازدان

 ,মসরনয্, সফুনর, মবোধনমরম beauty زيٌن

beatiful, pretty
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 সজম, অিরশংকমর, প্রসমধন ِزينات ج زينٌة
adornment, decoration, ornament

সফুনর, beatiful زياٌن

 সজম, অিরশংকমর, প্রসমধন زيٌن
adornment, decoration, ornament

মক্ষররকম ্barber’s trade ِزيانٌة

,সজম, অিঙরর, সমজ, লবশ্বমসকরমন تزييٌن

নকি, ভন্ডমলম adorning, decoration, 

excuse, false

নমলপত, barber مصزِيٌن

)সলজত, অিঙ مصزيٌَن ত, অনফুগহপ্রমপ 
decorated, ornamented, graced

দিসম zinc  زينكو

''س

*আরবী বর্ মমিমর বমরতম অক্ষর-  سيٌن

*শবগঠবোধন‘ বমডলতবর্ (letter of 

augmentation)’ লহসমবোধব ব্বহৃত হয়-

।(Form X, বমব) ِاْسَتْفعَل

*বোধকমনবোধকমন সময় ص ওشএর পলরববোধত ্

ব্বহৃত হয়( َصقٌر > َسْقٌر , ِشْطرْنٌج

।( >َسطرْنٌج

 অব্য় (particle) রুবোধপ س*

বত্মমনকমবোধির লংক্রিয়মর আবোধগ ববোধসলনকট 

ভলবষ্ r কমবোধিররূপবোধ দিয় (َسيْفعْل )

লংক্রিয়মরভ লবষ্)  َسْوَف ع س* r 

কমিজমপক উপসগ্) এর সরশংলক্ষপত রূপ।

ٌ سأْب سصؤصوٌب ج  বড িমমডমর ব্মগ large 

leather bag

ساٌج ان ج سيج  মসগুনগমছ, কমঠ, ওকগমছ 
teak, oak

 শক্ত কমঠ বমহমলতর  দিমঁত লনলম্ত ساجاٌت

করতমি লববোধশষ, castanets

 ,সমধমরন, এক ররশংবোধগর simple سادةٌ

unicolored

سئِرسَئر)[س]  ) মথবোধকযমওয়ম, বম দিপডম to 

remain, to be left

ؤٌر  ,বমঁলক, অবলশষ্ট, rest أسآر ج سص

remainder

বমঁলক, অবলশষ্ট, মযরববোধনরলি্নি(বোধশষ) سصؤرةٌ

rest, remainder, vestige of youthful 
vigor

 বমঁলক, অবলশষ্ট, মথবোধকযওয়ম, সকবোধি سائٌِر
rest, remainder, all
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লঢিমবোধকমট, sac coat ساكوةٌ، سكٌو

سألسؤال،مساءلة،تسآل)[ف] ) লজজমসম করম
to ask (عن ه هى) 

(ه) III লজজমসম বম দি করম to ask ساءل

IV পভূররকরম to fulfillأسأل ( (ه

V লভক্ষমকরম to beg تسّول

 VI পরষ্পরলজজম সমকরম to ask تساءل

one another (عن)

 ,িমলহ দিম, অনফুবোধরমধ, ইচম demand سؤٌل

request, wish

 ,িমলহ দিম,অনফুবোধরমধ,ইচম demand سْؤلٌة

request, wish

 ,প্রশ্ন, অনফুবোধরমধ, িমলহ দিম أسئِلٌة ج سؤاٌل
অনফুসনমন,  দিমবী question, reqiest, 

demand (عن ) 

 , প্রশ্ন করবোধত ম দিওয়ম, অনফুসলনrসফু سأاٌل
মকরতফুহিী to ask question, inquistive, 

curious

 ,প্রশ্ন করবোধত ম দিওয়ম, অনফুসলনrসফু سؤوٌل
মকরতফুহিী to ask question, 

inquistive,curious

,প্রশ্ন, সমস্ম, লবষয় مسائِلص ج مسألٌة(مسئلة) 

অনফুবোধরমধ question, problem, issue, 

request

   ,প্রশ্ন, লজজম সমবম দি مصساءلٌة

questioing,interrogation

 লভক্ষম, লভক্ষমব(লত্ত, িরম দিমলরদ تسّوٌل
begging, beggary

-আত্মলজজমসম, লজজমসমবম দি self تساؤٌل

directed questin, questioning

 ,লভক্ষফুক سألٌة،سؤاٌل، سائِلون ج سائٌِل

প্রশ্নকমরী, আবোধব দিনকমরী, begger, 

questioner

 দিময়ী, জবমবল দিলহমভূিক,  দিমলয়তপভূর্  َمسؤوٌل
resoonsible, answerable, 
accountable

দিমলয়ত, responsibility  مسئولّيٌة

مصتسِوٌل مصتسِولون ج   লভক্ষফুক beggar

 শমম (নভূহ(আ()এরবোধজষ্বোধছবোধি, eldest سام

son of Nuuh (puh)

سامٌي سامّيون ج  মসবোধমটক, semetic

মসবোধমটক ভমষম, language الّسمَيٌة  

ইহুল দিলববোধদষ anti-semitism اللسمّيٌة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 425
425

سئَِمسآمة، سأم)[س]  ) লবরক্ত হওয়ম, ্মন্ত 

হওয়ম to be tired, to be bored (من هى) 

IV লবরক্তকরম to cause boredom أسأمر

(ه)

মন্ত, লবরক্ত, tired,bored্ سئٌِم

)লবত سؤوٌم ষ, অশ্রদ disgusted, fed up

)লবত سآمٌة ষম, লবরলক্ত, ্মলন্ত একবোধোবোধয়লম 
weariness, disgust, boredom

سّبسّب)[ن]  ) গমলি ম দিওয়ম to abuse (ه) 

(هى) II স(লষ্টকরম to cause سّبب

 III পরষ্পর গমলি ম দিওয়ম to ساّب

exchange insult (ه)

V সরশংগঠতহওয়ম to be causedتسّبب (عن

)

 VI পরস্পরগমলি ম দিওয়ম to تساّب

exchange insult

 VIII পরস্পরগমলি ম দিওয়ম to استّب

exchange insult

 ,অপব্বহমর, অপমমন, a buse سٌب

insult

 একটমসময়,  দিীো্সময় a period of سّبٌة

time, long while

 ময্ম দিমহমনী, অময্ দিম, িজম, অসমমন ِسّبٌة
disgrace, shame, dishonour

 দিলড, তমবফুর দিলড, মকমন  أسباب ج جسبٌب

লকছফু পমওয়মর উপময়, কমরন, উবোধদ্দশ্ 
rope, rope of tnet, reason, 
motive,means of getting some

কময্ও করবোধনর সম্পক্ causality سببِيٌَة

 ,অত্মিমলর, অপব্বহমর سًباٌب

মযগমিমগমলিবোধ দিয়, abuser, swearer

কলনষ আঙ্গফুি index finger سبابٌة

িফুবোধির  দিলড, s trand of hair سبيٌب

مسّبٌة مسّبات ج  অপব্বহমর, অ পমমন 
abuse, insult

 মধ্সতম করন mediate تسبيٌب

causation

 ,অপব্বহমর, কটফুলক্ত abuse ِسباٌب

vituperation

 ,অপব্বহমর, কটফুলক্ত abuse مساّبٌة

vituperation

 ম দিমষী, মযশুরুকবোধর, মিখক مصسِبٌب
causer, originator, author

োটত, caused مصسَبٌب
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 ম দিমষী, কমরন, খফুিরম লববোধংক্রিতম مصتسِبٌب
মছমট ম দিমকমন দিমর causer, cause, 

retailer, small store keeper

িতমপমতম, শমক spinach سبانٌخ

سبتسبت)[ن]  ) আরমকরম, to rest

 IV লবশ্রমমকরম, শলনবমর/ রলববমর أسبَت

প্রবোধবশ করম to rest, to enter on rest 

day (sabbat)

অিসতম, তনম lethargy, sleep سباٌت

ْسبٌِت ,অিস, অকম্ন্, গলতহীন inactive مص

motionless

 জলরমম সরশংংক্রিমন্ত, আিস্ সরশংংক্রিমন্ত سصباتٌي
lethargic

ঝফুলড, busket أسبت ج سبٌت

সফুগলনিতম লববোধশষ dill ِسبٌت

سبحسبحة،سبح)[ف]  ) সমঁতমরকমটম, ভমসন 
to swim, float

 ,II প্রশরশংসমকরম, সবকরম to praiese سّبح

to glorify

 ,সমঁতমর, সন্তরর a swim سبحٌة

swimming

بحة بحات ج سص َبٌح،سص  মলহমম majesty (of سص

Allah ST)

সমতমরু swimmer سباٌح

 একজন ভমিসমতমরু a good سبوٌح

wimmer

 সমঁতবোধররকিম- মকরশি, art of ِسباحٌة

swimming

مسبٌح َمسابٌِح ج  সফুইলমরশংপফুি swimming 

pool

 সবমমিম, িমবোধি্র প্রমথ্নম مسابِح ج ِمسبحٌة
লববোধশষ rosary

 ,প্রশরশংসম(আ্মহ তময়মিমর) تسابِحص جتسبِيٌح

glorification

প্রশরশংসম (আ্মহنسابيحص ،تسابيحات ج تسبيحٌة
তময়মিমর), প্রশরশংসম সভূিক গমন 
glorification, song of praise

প্রশরশংসম সভূিক গমন ,song of praise تسبحٌة

ّباٌح،سابِحون ج  سابٌح بحاءص،سص  ,সমতমরু سص

মগমসিকরী swimmer, bather

 ভমসন্ত, ভমসমমন (বোধোমড ،سابحاتسوابِح

ম দিরবোধডর মোমডমর উপমলধ) floating (race 

horses)

তজ্নী index finger مصسِبحٌة

প্রশরশংসম (আ্মহ তময়মিমর) سبحلٌة
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سبخسبخ)[ن] ) ভমিোফুম হওয়ম, লবশ্রমমকরম 
to have sound sleep, to be in rest

 II সমরবোধ দিওয়ম, উব্রকরম, to سّبخ

manure, t o fertilize

মগমবর, সমর, dung, fertilizer سَبٌخ

মিমনমমমট, briny soil سبٌِخ

 মিমনজিম ভভূলম, salt سبخٌةسباٌج ج

marash

 ,মগমবর, সমর, dung اْسبخٌة ج ِسباٌخ

fertilizer

কমঁিমতফুিম , unspun cotton سبائِخص ج سبيٌخ

 ,গভীরোফুম, ভমিোফুম sound sleep تسبيٌخ

deep sleep

سبَرسْبر)[ض][ن]   ) শিমল দিবোধয় পরীক্ষম 
করম, মমপম, উবোধন্মমিনকরম, to examine 

with a probe,to measure, toexplore

 ,শিমবোধ দিওয়ম, অনফুধমবন, উবোধন্মমিন سْبٌر

পরীক্ষম probbing, exploration, 

examination

بصٌر ج ِسباٌر سص  শিম probe

মলেট, বকবোধবমড্ slate,black board سُبورةٌ

ِمسبٌرم سابِرص ج  শিম probe

ِمسباٌرم سابيرص ج  শিম probe

 বমজনমর যন লববোধশষ musical ِسبٌس

instrument

تسبسَبسبسب]  ] II ক্ষীরহওয়ম 
(িফুি),অশ্রুপডম to be feeble (hair), to 

flow tears

 মরুভফুলম, পলততজলম سباسٌب ج سْبسٌب
desert, waste land

سبصطسباطة،سصبوطة)[ك]  ) ক্ষীিফুবোধির হওয়ম to
be feeble haired

ক্ষীরিফুি feeble hair سباٌط ج سبٌِط

ِسٔبٌط أسباٌط ج  নমতী grandson

سباٌط سبابيطص ج  জফুতম shoe

গুচ, মঝমঁকম (ফবোধির)bunch سباطٌة

লখিমন, মতমরর arcade سوابيطص ج ساباٌط

লখিমন,বোধতমরর arcadeسيباٌط

، سبعسبع)[ن][ف] ) সপম হওয়ম to be 7th

II সমতগুর করম to make seven fold سّبع

 (هى)

بوٌع،اسبصع  লশকমরীপশু, লসরশংহ ج سْبٌع ٌسص
predatory animal, lion
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সমত seven سبٌع م سبعٌة

سبَع عشرَة سبعَة عشَر م   সবোধতর 
seventeen

بٌع  সমত ভমবোধগর একভমগ 1/7 th أسباٌع ج سص

part

 সমতসরশংখ্মর, সমতবসরবয়স سصباِعٌي
consisiting of seven letter, seven 
years old

সত্তর seventy سْبعوَن

 সপলতপর ব(দ septuagenerian سبونٌي

(70-79)

সপমহ week اسابيع ج أسبوٌع

,সপমবোধহ সপমবোধহ weekly أسبوِعيا،أسبوعٌي

সপমলহক তবলশষ্ট weekly feature اصسبوعّيٌة

সপম the seventh السابِع

بوغ)[ف][ن]  سبغسص  ) িমমও প্রশস হওয়ম, 
পয্মপ হওয়ম, প্রিফুরহওয়ম to be long and

wide, to be abundant

 ,IV প্রশসকরম, মশষকরম, বষ্রকরম أسبغ
ধমরবোধ দিওয়ম, গুরআবোধরমপ করম to mak e 

wide, to shower, t o attribute

 ,মঢমিম ও িমম মপমশমক سوابِغ  ج  سِاٌغ

সম্পভূর্, প্রিফুর long and looee garment, 

full, abuntant

سبقسبق)[ن][ض]    ( হওয়ম, আসম, 
যমওয়ম, পমওয়ম, আবোধগ, সমমবোধনযমওয়ম, 
আবোধগবোধপরঁছম, ধমরনমকরম, স্বতসফু ত্ ভমবোধব 

করম to be, come, go get,before, 

procede, arive before, to anticipate, 
to do sponntaneously

 ,III পমওয়মরবোধিষ্টমকরম سابق
হমরমনএরবোধিষ্টমকরম, ম দিরডমন, 

প্রলতবোধযমগীতমকরম to try to get, to try to 

defeat, to run

 VI এবোধক অপবোধরর আবোধগ যমওয়মর تسابق

মিষ্টম করম, এবোধক অপবোধরর সমবোধথ 

প্রলতবোধযমগীতম করম to try to get ahead 

of one another, try to compete one 
another

 VIII এবোধক অপবোধরর আবোধগ যমওয়মর استبق

মিষ্টম করম, এবোধক অপবোধরর সমবোধথ 

প্রলতবোধযমগীতম করম to try to get ahead 

of one another, try to compete one 
another

 পভূব্বত্ত্শীতম, অগগর্তম, প্রমধমন্ سْبٌق
antecedence, precedence, priority

বমলজ, ঝফুলকঁ stake أسباٌق ج سَبٌق
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ভভূি, লবিফু্লত slip سْبقٌة

বমলজ, ঝফুলকঁ stake سصبقٌة

 ,আগমম, পভূব্বত্ত্শী, anticipatory سّباٌق

precursory

 অলধকআবোধগ, পভূব্বত্শী, আবোধগর أسبق
earler, previous, former

 প্রমধমন্, অগমলধকমর, মজ্ষতম أسبقّيٌة
priority, precedence, seniority

প্রলতবোধযমগীতম, ম দিরড contest,race ِسباٌق

ٌ مسابق َمسابقات ج  ম দিরড, প্রলতবোধযমগীতম, 
race, competition

প্রলতবোধযমগীতম,  competition تسابصٌق

ّباٌق ج سباٌق سص  পভূব্গমমী, অগবত্শী, প্রমক্তন, 

অবসরপ্রমপ antecedent, foregoing, 

former, retired

سابقٌة سوابِقص ج  প্রমধমন্, অগমলধকমর, 

পভূব্বত্শীপ্রকমশনম priority, precedence-

 পভূব্পলরিয়, পভূব্প্রত্য় سوابِقص
antecedents

 পভূব্পলরকলনম سابِقية القصد) পভূব্ سابِقّيٌة
premeditation

ً আবোধগআবোধগ, আগমম, in advance مصسّبقا

 ,প্রলতবোধযমগী, ম দিরডলব দি مصسابِيقون ج مصسابٌِق

competator, contestant

প্রলতবোধযমগী, competator مصتسابٌِق

سبكسبك)[ن][ض] ) ঢমিমইকরম to cast

 (هى) II ছমঁবোধিঢমিমই করম to caste سّبك

VII ঢমিমই হওয়ম to be cast انسبك

 সমপন, ঢমিমই, ততয়মর, গঠর سْبٌك
founding, smelter casting, cast 
formulation, shaping

 ,মযগিময়, ঢমিমইওয়মিম  founder سّباٌك

smelter

 ঢমিমইওয়মিমর ব্বসম, founders ِسباكٌة

trade

হমতি, বমট haft,handle سبائِك ج سبيكٌة

 ,ঢমিমইবোধয়রকমরখমনম ممسابٌِك ج مسبٌك

ঢমিমই।-লব দি্ম foundry 

-ভমপল দিবোধয়লসদকরম, িমপ تسليٌك

ঢমকমল দিবোধয়রমঁধম stewing 

II ঝফুলিবোধয়বোধ দিওয়ম, ওয়মকফকরম to dedicate  سّبل

 (هى)

) IV ঝফুিবোধতবোধ দিওয়ম to let hang dow أسبل

 (هى
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 খম দি্শস্শীষ, ears of cereal سَبٌل

মগমবর,সমর manure,dung سبلّة

মগমঁফ mustache سَبٌل ج سبلٌة

بصٌل ج سَبٌل اسبِلٌة سص   রমসম, দমর, উপময়, 

সম্ভবনম way, road, access-اسبِلٌة জনসম 
ধমরবোধনর জন্ ঝরনম public fountain-

 মব দিফুঈন ম দিরপমই পলববোধশষ clay سبلن

pipe 

এক জনবোধগমষী a public سابٌِل

পথিমরী the pussers-by السابلٌة

লনিফু, নত lowered,down مسبوٌل

 মমিসম মমবোধনর গমডী ِسبِْنسٌة ج ِسبِْنسسٌة
baggage car

ভীমরলত, ক্ষীরমলত dotage سبٌه

ক্ষীরমনম feeble mindness عقل مسبوه

এবোধিমবোধমবোধিম ভমবোধব, at random سبهللً

মবকমর people with out work سبلِهلٌة

سبىسبي،سباء)[ض]  ) বনীকরম to 

captivated ( هى ه) 

 (ه هى ) VIII বনীকরম to captivated اس

বনী দিশ, বনফু  سْبٌي ত captivity, capture

 ,বনী, যফুদবনী captive سبايا ج سبٌِي

prisoner

 ,সম দিমসীসম, সবোধফ দিম white lead ِسبِيداٌج

ceruse

লনতম, লপছন buttocks, back side ِاسٌت

ছয় six سٌتم ستٌة

মষমি sixteen (ِسَتعشرَة  م) ِسّتَةعشر م

ষমট sixty سّتوَن

ষলষপড(60_69) sexagenerian ستونٌي

মলহিম lady ِسّتاٌت ج ِسٌت

ষষতম sixth ساٌت

)বর্ংক্রিমদ ِاساتذةٌ ج اَستٌذ

سترستر)[ن] ) মঢবোধকরমখম to cover ( عن ه

 (هى

 (عن ه هى) II মঢবোধকরমখম to be cover سّتر

(على) VIII িফুলকবোধয়রমখম to hide استَتر

توٌر ج ستٌر  ,প ্দিম, ঢমকনম, আশ্রয় أستر، سص

অজফুহমত curtain, covering, shelter, 

excuse
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ترةٌ تٌر ج سص জ্মবোধকট jacket سص

 ভমড, মকরতফুক অলভবোধনতম سصترٌي
clown,joker

تصٌر ج ِستاٌر প ্দিম, ঢমকনম, আশ্রয়, অজফুহমত سص
curtain, covering, shelter, excuse

 আবররকমরী the coverer (Allah الستاٌر

st)

 ,প ্দিম, ঢমকনম, আশ্রয় ستائِرص ج ِستاٌر

অজফুহমত curtain, covering, shelter, 

excuse

আবরর cover تسُتٌر

 প ্দিম, মমমডমবোধনমপ ্দিম screen, foding ساتٌِر

screen

 ,িফুকমন, অ দি(শ্, ঢমকম , مساتِر ج مستوٌر
ত্রুটহীন, পলবত hidden, invisible, 

masked, chaste

 িফুকমন, ঢমঁকম, উহ্, অনফুলমত مصْستتٌِر
hidden, concealed, latent, implied

II সমলজবোধয়রমখম to store u(p سّتف (ه

 ,জমম, মওজফু দি, মসমর stacking تْستِيٌف

storge

 ,লনতম, লপছনল দিক buttock أستاٌء ج سْتٌة

backside

،سجارات ج سجارةٌ ،سجائِرص  লসগমবোধরট سجايرص
cirette

أسجٌحسْجحاٌء ج   সফুনর গঠবোধনর, সফুনর 
towell-shaped, beautiful

 নতকরম, মমথমনতকরম (سصجور)[ن] سججد
(প্রমথ্নময়), মসজ দিমকরম to bow down,to 
wrship

 মসজ দিম prostration in سجدات ج سجدةٌ

prayer

ود جساِجٌد   جص  ,প্ররলত سص

উপমসনম,prostration, worship

 ,মসজ দিমকমরী سّجادون ج سّجاٌد
এবম দিতকমরী worshipper

,নমমমবোধজর লবছমনম سجاديدص ج(سّجاٌد)،سّجادةٌ
কমি, কমবোধপ্ট prayer mat, carpet

মসলজ দি, mosque مساِجدص ج مسِجٌد

سجرسجر)[ن]  ) জ্বমিমবোধনম to heathea (

 (هى

 II উপিমন, উত্তপকরম to cause to سّجر

heat, to overflow (هى)  

িমম মখমিমিফুি long flowing hair مصسّجٌر

II ওলমন to upse (t ( سّجس (ه
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سجعسجع)[ف]  ) কুজনকরম, 
বমকবমকুমকরম, গ দি্ছবোধনকথমবিম to 

coo, to speak in rythmic prose

 II গ দি্ছবোধন কথমবিম, to speak in سّجع

rythmic prose

ছন-গ দি্ rythmic prose سجٌع

 ছন-গবোধ দি্র একটসব a passage سجعٌة

of rythmic prose

 ছন-গ দি্রিলয়তম composer of ساِجٌع

rythmic prose

ٌف،أسجاٌف ج سجٌف جص  ,প ্দিম, মোমমটম سص
curtain ,veil

سجلسجل)[ن]  ) মঢবোধিবোধ দিওয়ম to pour 

water

  (هى) II নলথভফুক্তকরম to register سّجل

 (ه) III প্রলতদলদ্বন্দ্বিতমকরম to riva ساجل

 ,লনবননবই, তমলিকম ج  سِجلتِسِجٌل
registrer, list-سِجلت মরকড্, নলথপত, 

rexords, archives

 ,পপ্রবোধবশ, প্রবোধবশপতتسِجلت  ج تسجيٌل

লনবনন,  দিলিি, entering, entry, 

registration, documentation 

লনবলনত, registred مصسّجٌل

جوم)[ن] سجمِسجام،سص ) প্রবমলহতকরম, 
মবরকরম to flow, to well forth

جوم) [ض] [ن]  سجمسجمان،سص ) ঝডমন, to 

shed

IV ঝডমন, to shed أسجم

 ,VII প্রবমলহতকরম, বমকপটফুহওয়ম ِانسجم
লমিকরম to fow, to be fluent, to 

harmonize

লমি, অলবরমম, flency, harmony ِانِسجام

একতমন, স দি(শ্ harmonious مصنسِجٌم

سجنسجن)[ن] ) মজিবোধ দিওয়ম, আবদকরম to
jail, to impriso (ه) 

 ,আটক, মজি detention سجٌن

imprisonment

ون ج ِسجٌن جص  ,মজি, কমরমগমর, prison سص

jail

 ,বনী, আবদ سجنى،سجناء جسجيٌن

মজিবমসী imprisoned, jailed, prison 

mate

 মলহিমবনী female سِجنات ج سِجنٌة

prisoner

)মজিকত سّجاٌن পক্ষ, মজিরক্ষী jailer, jail 

guard
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 ,বনী, আবদ مساجين ج مسجون

মজিবমসী imprisoned, jailed, prison 

mate

 ,শমন্তহওয়ম ( سصجو،سجو)[ن]سجا
লনরবহওয়ম to be calm, to be quit 

 ,II ঢমঁকম, শবমচম দিনকরম سّجى
অবগুননকরম to cover, shroud

 কমপড ল দিবোধয়ঢমঁকম, to cover with تسّجى

garment

)স্বভমব, প্রক سجايا،سجيات ج سجّيٌة লত, 

প্রমক( লতক, মমজমজ, িলরত, nature, 

natural, disposition, character

 ,শমন্ত, লসর, অনকমর (রমতী) calm ساٍج

quite, dark

ى  ,মমমডমবোধনমর কমপডল দিবোধয় ঢমকম مصسّجً
শবমচমল দিত, পমতম, খমটম(শব) covered, 

shrouded, laid out

,লনবোধিপ্রবমলহতকরম (سحوح،سّح)[ض][ن]سَح
প্রবমলহতকরম, ধমবনকরম, ভমলসয়মিিম to 

flow down, to flow, to stream

سحبسحب)[ف]  ) টমলনয়ম মনওয়ম মনওয়ম, 
লছঁিডমইয়মবোধনওয়ম, প্রত্মহমরকরম, 
লফলরবোধয়আনম, মতমিম, মনওয়ম to drag, 

trail, withdraw, pull out, 

 VII লছঁিডমইয়ম মনওয়ম, লপছবোধনِانسحب

লফরম, তফুবোধিবোধনওয়ম, লপছবোধনপডম, 
সবোধডআসম, জমলডকরম to drag, to 

withdraw, to fall bck, to be applied (

(علي

حوبات ج سحٌب  প্রত্মহমর, টমন(িটমরী) بسص
withdrawal, drawing

মমো clouds سحاٌب

ٌب ج سحبٌة حص -মমো cloud سحائِبص ، سص

ছমতম umbrella سحابات

যমব سحابَة r, ধবোধর during, in the curse 

of

حابٌة মিমবোধখরপ ্দিম, filmon the eye سص

লজপমর zipper سّحاٌب

উ مسحب rস(ম( দিফুবমতমস) source (of 

breeze)

 ,প্রত্মহমর, লপছফুবোধফরম, টমন ِانسحاٌب

খমলিকরর, প দিত্মগ, প্রসমরন, 

withdrawal, retreat, evacuation, 
extension

প্রত্মহমরকমরী, গহনকমরী drawer ساَحٌب
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 ,লনলষদ, অতবধ দিখি أسحات ج سحٌت

অতবধসম্প দি, banned, illegal 

possession, illegal property

سحجسحج) [ف]  ) মফুবোধছবোধফিম, মিঁবোধিঁবোধফিম, 
আঁিডবোধ দিওয়ম, তফুবোধিবোধফিম to scraff off, 

rub off, to graze, strip off

II মফুবোধছবোধফিম, মিঁবোধিঁবোধফিম, আঁিডবোধ দিওয়মسّحج
to scraff off, rub off, to graze

مساِحج ج ِمْسحج  মরঁ দিম, মস(নকরমর যন 
plane

 মস(নকরমর যন مساِحجص ج ِمْسحجٌة
planning machine

ٌّ  মরঁ দিম, মস(নকরমর مساحيجص  ج  ِمسحاٌج

যন plane

 ,োমত, মফমডম, ক্ষতিমমডম raw مْسحوٌج

sore

سحرِسحر)[ف] ) মফুগ্ধকরম, তফুষ্টকরম, 
অবমককরম, প্রতমলরতকরম to coax, to 

charm, to enchant

 ,II মফুগ্ধকরম, তফুষ্টকরম, অবমককরম سّحر
প্রতমলরতকরম to coax, to charm, to 

enchant

 V হমিকম খমবমর খমওয়ম to have aتسّحر

light meal

ٌر ج سحٌر حص ফফুসফফুস lung أسحاٌر،سص

أْسَحٌر ج ِسحٌر  মফুগ্ধতম, মফুগ্ধকরর, মঝমঁক, 

মমমহ, enchantment, fascination- اسحاٌر

জম দিফু, মমলজক, যম দিফুমন, কবজ socery, 

magic, charm

যম দিফুসম্পলক্ত, magical ِسْحرٌي

 মভমর, খফুব-সকমি, early اْسحاٌر ج سحٌر

mrning, dawn

 লশহলর(রমযমন) last meal bore ِسحوٌر

daybreak

سّحارون ج

যম দিফুকর, মমলজলসয়মন magician سّحٌر

মলহিম যম দিফুকর witch سّحارةٌ

-সমঁবোধকম, পফুি culvert سحاحير ج سّحارةٌ

 খমপ, বমক, কমঠমবোধমম, case, box سحاحير

ّحاٌر،سحرة ج  ساِحٌر  ,মবোধনমহর, জম দিভূপভূর্ سص
charming, enchanting-  ّحاٌر،سحرة  سص

জম দিফুকর, মমলজলশয়মন charmer, 

magician

سحق) যম দিফু witch سواِحر ج  ساِحرةٌ

سحق[ف]  ) লপষম, ভমঙ্গম, িভূন্করম, মথঁতমন, 

ধ্বরশংসকরম, মফুবোধছবোধফিম, খফুবোধিবোধফিম  to 
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crush, pound, annihilate, wear out, 
wipe out

وحق)[ك][س]  ق،سِحقسص سحص )  দিভূবোধরযমওয়ম, to
be distant

 II িভূন্করম, মথঁতমন, ধ্বরশংসকরম to سّحق

crush, annihilate

 ,V মপষরহওয়ম, মভবোধঙ্গযমওয়ম تسّحف
িভূন্হওয়ম, ধ্বরশংসহওয়ম to be crushed, to

be pounded

 ,লপষর, মথতমন, crushing سصحوٌق ج سْحٌق

bruising- سصحوٌق পডমবোধপমশমক, লছনবস 
worn garment, rag, tatter

 ,দিভূরত,  দিভূরবত্ত্শীতম, গভীরতম  سصْحٌق
লবশমিতম dstance, vastness, 

remoteness

 ,অবোধনক দিভূবোধর,  দিভূরবত্ত্শী,  দিভূর, গভীড سحيٌق

তিমশভূন্ far away, distant, bottomless

  সমকমলম, সীসমকমলমতম ِسحاٌق ج مصساحقٌة
lesbianism

 অনভূতমপ, অনফুবোধশমিনম ِانسحاق القلب
repentance

 অনফুতপ, অনফুতমপী مصنسِحق القلب
repantant

سحلسحل)[ف]  ) িমঁিমঁ, পলরষমরকরম, 
মস(রকরম, সমতিকরম to scrape off, 

remove, file, to make smooth (هى)

ْحالٌة )মশ(রক سص ত বসভূরগুডম file dust

টকটলক lizard سحاٍل ج ِسْحلِيٌة

 ,মশ(রকরমর যন file مساِحلص ج ِمسحٌل

plane

 ,উপকূি, সমভূদতীর سواِحلص ج  ساحٌل

মপমতমশ্রয়, littoral, seashore, harbor

– উপকূিবত্ত্শী costal سواِحلٌة  ج  ساِحلٌي

উপকূিবমসী costal ihabitant سواِحلٌة

কমলিমম, কমিররশং, blackness, black سحٌم

color

حمٌة  ,কমলিমম, কমিররশং blackness سص

black

حاٌم কমলিমম, কমিররশং blackness, black سص

ْحٌم ج سْحماء م أسحٌم কমি, black سص

سحٌنسحٌن) [ف]  ) লপষম, িভূর্করম, মথঁতমন, 

োবোধষমশ(রকরম to cush, pound, grind, 

smooth



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 436
436

 ,অবয়ব, মফুবোধখরভমব سٍحنةسْحنات ج

ভমবভঙ্গী appearance, fascial 

expression, mien

হমমমনল দিসম pastle مساِحنص ج ِمسحنٌة

 মলসবোধষরলঝ্ী cerebral سحايا ج سحاءةٌ

membrane

মবিিম(বোধিমহমর)shovel مساٌح ج مْسحاةٌ

سِخرمسخر،سخرة،سْخر) [س]   ) হমসম, 
উপহমসকরম, লবদ্রুপকরম, মকরতফুককরম to
laugh, mock, to make fun

 ,II অনফুগতকরম, অ দিীনকরমسّخر
লনবোধয়মগকরম, ব্বহমরকরম, িমভকরম to 

make sbservient, to employ, utilize, 
to profit

 ,V ংক্রিীত দিমসকরম, উপহমসকরম تسّخر
টটকমরীকরম subjugate, scoff, 

ridicule,  make hooting

 ,উপহমবোধসরপমত, সরশংলবলধশ্রম سصخرةٌ

বমধ্তমমভূিকশ্রম target of hooting, 

statute labor, forced labor

 ,উপহমবোধসরপমত, সরশংলবলধশ্রম سصخرٌي

বমধ্তমমভূিকশ্রম target of hooting, 

statute labor, forced labor

 ,অববোধহিম, অবঙজম, উপহমস سصخرّيٌة

উপহমবোধসরপমত, লবদ্রুপ taunt, mockery, 

contempt, object of derision

,উপহমবোধসরপমত, হমস্কর مساِخرص ج مسخرةٌ

ছদ্মবোধবশ target of derision, ludicrous, 

disguise

 অধীনতম,পরমধীনতম تسخيٌر
subordination, subserviency

অত্মিমরী, উ مصسِخٌر rপীডক oppressor

سِخطسخط)[س]  ) লবরক্তহওয়ম, 
অসন্তুষ্টহওয়ম, মরবোধগযমওয়ম, to be 

annoyed, be displeased, be angry, 

 ,IV রমগকরম, অসন্তুষ্টকরম أسخط
লক্ষপকরম to grievance, anger, to 

infuriate

 ,V লবরক্তহওয়ম, অসন্তুষ্টহওয়ম تسّخط
মরবোধগযমওয়ম, to be annoyed, be 

displeased, be angry. 

ٌط  ,অসবোধন্তমষ, লবরলক্ত, মংক্রিমধ, লতক্ততম سصخص
লবরলক্তভমব annoyance, agger, 

dicontent, grivance

 ,লবরলক্তরকমরন مساِخطص ج مسخٌة

রমবোধগরকমরন, object of anger
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 ,জোন্, ো(ন্ مساخيطص ج  مْسخوٌط
dammed, heinous

 ,জ্বমিমতন, লবরলক্ত, অসন্তুলষ্ট, রমগ تسُخٌط

উ rপমত irritation, annoyance, anger, 

bother

فك]  ) (سجافة،سخفسخص  ] 

অলবফুলদরহওয়ম, মভূঢ়হওয়ম, মবকুবহওয়ম, 
অবফুঝহওয়ম to be foolish, stupid

 ,দিফুব্িমনম, মবমকম, জডবফুলদ  سْخٌف

অথ্হীরতম, বমবোধজকথম, মবমকমলম, feeble 

mindedness, nonsense 

 ,মভূঢ়, মবকুব, অ্ভিফুত ِسخاٌف ج سخيٌف

অসম্ভব, হমস্কর, ো(র্ strange, 

damned heinous, inconceivable

سخافات ج سخلفٌة

 দিফুব্িমনম, feeblemindednesss –سخافات

মভূখ্তম, মছবোধিমমনফুষী, তমমমশম silliness, 

folly,

অথ্হীন লজলনষ silly things سخائِف

 মমষশমবক, মভডমরবমচ্চম سخاٌل ج سخالٌة
lamb] 

سلّمسخم]  ] II কমিকরম, to mke black

 V ো(রমকরম, মরবোধগযমওয়ম to hate, to تسلّم

be angry (على)

কমলিমম blabkness سْخٌم

خمٌة  ,কমলিমম, ো(রম, অসবোধন্তমষ سص

লবরলক্তভমব blackness, hatred, 

discontant, dissatisfaction خاٌم  ,ঝফুি سص

কমলিঝফুিী, stoop, lampback

 ,ো(রম, অসবোধন্তমষ سخامئِمص ج سِخمٌة

লবরলক্তভমব blackness, hatred, 

discontant, dissatisfaction

خونة) [س] [ن] [ك]  ْخنة،سخانة،سص سِخنسص ،)

ن  গরমহওয়ম to be hot ،سخنسخص

II গরমকরম to heat سّخن

IV গরমকরম to heat أسخن

গরম, উষ, hot, w arm سصْخٌن

গরম, উষতম hot, w arm th سخانٌة

 গরম পমলনর মবমতি, hot w ater سّخانٌة

bottle

গরম পমলনর ঝরনম hotsprings سّخاناٌت

গরম, উষ hot, warm سّخان ج ساِخٌن

سخاشخى،سخو)[ن] ، )

و ( ،سخاوة)[ك]سخص
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 দিমনশীিহওয়ম to be  (سخاء) [س] سِخَي

liberal (على)

 IV  দিমনশীি ভমনকরম to show أسخى

generous

 V  দিমনশীিতমর ভমনকরম to show تسّخى

generous

 VI  দিমনশীিতমর ভমনকরম to تساخى

show generous

 উ দিমরতম, ব দি্মন্তম, মহত سخاٌء
liberality, generosity, majesty

 ,উ দিমর, উ দিমরতনলতক أسِخياءص ج سِخٌي

উ দিমরতম ম দিখমন,খরবোধি liberal, being 

magnificent (ب)

 ,মহত, ব দি্মন্তম, ঔ দিময্, nobility سخاوةٌ

generosity, majestically

(هى) বনকরম to close ( سّدسّد)[ن]

 (هى) II মসমজমকরম to be to pointسّدد

IV ঠককমজকরম to do right أسّد

) V পলরিমলিতহওয়ম to be guided تسّدد

(الى

VII বমধমপ্রমপ হওয়ম to be blocked انسّد

 ,বনদ,থমমমন,বমধম, আ দিময়, লনষ্পলত্ত سٌد

ত( লপ closing, payment, sttlement, 

satisfaction

 বমধম, বনন, প্রলতবনক, বমঁধ سّدةٌ
barrier, obstruction, barricade

ّدةٌ دٌد ج سص  ,দিরজম, মগট, সীমম, আসন  سص

শয্ম, door, gate, seat

বমধম,লবঘ obstruction, blockageسدٌَد

 আ দিময়, লনষ্পলত্ত, ব্বসম سداٌد
গুটবোধয়বোধফিম, সঠক, সঠকতম payment, 

appropriateness, settlement

নমকবনহওয়ম, obstruction of nose سصداٌد

লছলপ, কক্, stoper, cork أِسّدةٌ ج ِسداٌد

লছলপ, কক্, stoper, cork ِسدادةٌ

,িক্ষ্বোধভ দি, যথমযত, প্রমসলঙ্গক, সঠক سديٌد

hittig the object, relevant, pertinant, 
appropriate

 অলধকযথমযত, অলধকপ্রমসলঙ্গক اسّد
more relavant, more pertinant

 ,আ দিময়, লনষ্পলত্ত, গুটমন(ব্বসম) تسديٌد
লনগ্মন, payment, settlement, 

liquidation, repayment,
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 ,প্রলতবনকতম, বমধম দিময়ক ساّد

obstructive

বন, আবদ closed مسدوٌد

سِدرسدارة) [س]  ) মিমখঝিবোধস যমওয়ম, 
হতবফুলদহওয়ম, লবমভূঢ়হওয়ম, 
প্রতমলরতহওয়ম to be dazzeled, 

confused, be cheated

পদ্ম, lotus  ِسَدٌر, ِسدرات ج  ِسْدرةٌ

 মমথমরটফুলপ লববোধশষ a kind سدائِرص ج ِسّدارةٌ

of cap

 ,মবপবোধরময়ম, উদ্দমম, প্রমত্ত reckless ساِدٌر

frenzid, uncontrollable

سّدسسدس]   ] II ছয়গুরকরম, ষডভভূজমকমর
করম, to mltiply by six, to make 

hexagonal

ٌس دص  ছয়ভমবোধগর একভমগ one أسداس ج سص

sixth

ছয়গুর sixfold سصّداسٌي

ষষ sixth الساِدس

 ,লপসি, বনভূক, লরভিবমর pistol مصسّدسٌة

gun, revolver

 ,অনকমর, কমলিমম اسداٌف ج سدف
মগমধভূিী, কমিবোধি, darkness, twilight

دٌف ج سدغٌة  কমলিমম, মগমধভূিী,পদ্্দম سص
darkness, twilight, curtain

سدلسدل)[ن][ض] ) ঝফুলিবোধয় ম দিওয়ম 
obstrutio to let hang (على)

II মছবোধডবোধ দিওয়ম to let hang سّدل

IV ঝফুলিবোধয়বোধ দিওয়ম to let hang أسدل

 V ঝফুলিবোধয়যমওয়ম, লনিফুহওয়ম to hangتسّدل

down, to be lowered

VII লনবোধিনমমম to descend (d انسدل

 ( (على

পদ্্দম, curtain اْسداٌل،ِسدوٌل ج سْدل

[س] سدمسدَم) ) নষ্টহওয়ম to be waste

 II নষ্টকরমপমলন to dry upسّدم

 ,দিফু(খ, লবষনতম,লবষম দি gloom  سدٌَم

misery, sorrow

ٌم ج سديٌم  কুয়মশম, অষ্পষ্ট, লনহমলরকম سصدص
fog, vapor, nebula

লনহমলরকম লবষয়ক nebular سديمٌي

 দমররক্ষীর কময্মিয়(কমবমশরীফ) ِسدانٌة

office of the gatekeeper
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অলভভমবক, রক্ষী, সরশংরক্ষক سدنٌة ج ساِدٌن
custodian, keeper, curator-سدنٌة 

কম্শীব(ন(ট্মরশংকইত্মল দির) crew

 কমপবোধরর িমমসফুতম long ( (سدى،سدو

thread

(الى) II  দিমনকরম to confer سّدى

(ل الى) IV  দিমনকরম to confer أسدى

 মমমডক, ধমরমবমলহকসভূত اسديٌة ج سًدى
wrap, continuous thread or trait

 ,মমমডক, ধমরমবমলহকসভূত wrap سداةٌ

continuous thread or trait

 ,ব্থ্তম, অনথ্কতম futilety سصًدى

uselessness

 ,অনফুতমপ, ঔষধীগমছলববোধশষ regret سذاٌب

sorrow, a kind of herb

 ,সরিতম, লনরীহতম, বমস্তুহীনতম سذاجٌة
অপরমধহীনতম simplicity, innocence, 

meekness, non-guilt

ّذٌج ج ساِذٌج  ,সমধমরন, সরি, একরবোধঙের سص

লশলহীন, ছিনমহীন straight, plin, 

inartist, plain, simple

 প্রধমনবোধসনমপলত- ِسردار প্রধমন, head َسر
supreme commander

رور) [ن]  سرَمسّرة،تسّرة،سص ) সফুখীকরম, 
আনলনতকরম to make happy ( َر-  (ه )سص

সফুখীহওয়ম to be happy (ل من)

 II সফুখীকরম, আনলনতকরম to makeسّرر

happy (ه)

 III লনভ্রকরম(বোধগমপনলবষবোধয়) to relyساّر

on a secret

 ,IV খফুশীকরম, মগমপনরমখমأسّر
মগমপবোধনবিম, কবোধনকমবোধনবিম to make 

happy, to keep secret, to wisper

 V উপপতী মনওয়ম, to take as a تسّرى

mistress[ ِرَيٌة ]ها)[سص

 X িফুকমবোধনমর মিষ্টম করম, িফুলকবোধয় استسّر

থমকম, উপপতীবোধনওয়ম to try to hide, to 

be hidden, to take as a mistress( عن
(ها

 ,মগমপন, মগমপনলিন্তম, হৃ দিয় أسراٌر ج ِسٌر

মগমপনীয়তম, রহস্, secret, secret 

tought, riddle

 ,মগমপন, ব্লক্তগত, মগমপরীয় ِسّرٌي

রহস্ময় secret, private, confidential

ّر নমভীরজভূ umbilical cord أِسّر ج سص

হসবোধরখম line of palm سصرصٌر



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 441
441

নমভীরজফু umbilical cord سصرصٌر

 হসবোধরখম, line sof أسارير،أسرة ج  ِسراٌر

the palm-أسارير،أسرة আক( লত, 

মফুবোধখরভমব features, fascial expression

روٌر আনন, সভূখ, উ سص rফফু্, ফফুলত্ 
happiness, joy, deligbt, pleasure, 
exhilaration

ر،أِسّرة ج سريٌر رص  ,খমট, পমিঙ, লবছমনম سص
লসরশংহমসন, উঁিফুআসন couch, cot, bed, 

throne

 ,মগমপন, মগমপনলিন্তম, মন سرائٌِر ج سِررةٌ

হৃ দিয়, আত্মম secret, mind, heart, soul

সফুখ, উনলত,happiness, opulence سّراٌء

ّرَيٌة উপপতী concubine سرارّي ج سص

আনন, সভূখ, উ مّسات ج مسِرةٌ rফফু্, ফফুলত্
happiness, joy,deligbt, pleasure, 
exhilaration

মটলিবোধফমন telephone ِمساّر ج ِمسّرةٌ

  ,অলববমলহতসী-পফুরুবোধষরসহবমস تسٍر

concubinage

  ,অলববমলহতসী-পফুরুবোধষরসহবমস اصستسراٌر

concubinage

 ,সবোধন্তমষজনক, আনন দিময়ক, আনন ساٌر

উ rফফুল্ত, satisfying, gratifying, 

jouous, flad, cotentful

)আনন, সফুখ, আনলনত, ত مْسروٌر প glad,

satisfied, peased

 মগমপনকরমর সমন place of مستسٌر

concealment

راِدٌق راِدقات ج سص  বডতমবফু, আচম দিন سص
large tent, pavilion

পথ, রমসম, path, road صراةٌ=ِسراٌط

রমজপ্রমসম দি palace سراي

রমজপ্রসম দি palace سرايات ج سرايٌة

سربَسَرب)[س]   ) সটবোধকপডম to run out, 

flow water 

 II এক দিিকবোধর পমঠমবোধনম to send in سّرب

groups ( ه  هى  الى)

 (الى) V পমলিবোধয় যমওয়ম to run out تسّرب

VII পমলিবোধয়থমকম to hide انسرب

 পমি, পশুপমি,  দিবোধির أسراب ج سِرٌب

অরশংশ, গ্রুপ, শমখম, গঠর, হৃ দিয়, মন herd,

flock, squadron, formation, heart, 
mind
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 ্,গুপআশ্রয়, গত اسراٌب ج سرٌب

ভভূগভ্সরমসম, সফুডঙ্গ gole, selter, den, 

under ground passage, tunnel

ربٌة  ,পমি, পশুরপমি, ঝমঁক سسصرب ج سص

herd, flock, swarm, crowd

 অপচময়ম, ভভূত, ম্রিবোধনরময়িম سراب
apparition, ghost, sewage

 ,পলরংক্রিমম, গলতপথ مساِربص ج مْسرٌب

ন দিীরতিবোধ দিশ, ম্রিন, ন ্দিমম gutter, drain,

path, way, dtrection, river bed

 সফুস্পষ্ট,  দি(শ্মমন, ম দিখমযময় এমন ساِرٌب
obvious, evident, visible

সরীস(প raptile سواِربص ج ساِرٌب

 ,আব(তকরম, মপমষমকপডমন سربل

বম্পরম, মমমডমন, to cothe, cover, to 

wrap, to put on armor (سرابِل) 

 II পরম, আব(তহওয়ম, মমমডম تسْربَل
বম্পরম, মপমশমকপরমন to put on armor 

 to wear, be clothed, to dress ,(سرابِل)

up (ب)

 ,জমমম, মপমশমক shirt سرابييلص ج سزباٌل

garment

(ب ) ধন্ blessed مصتسْربِل

লবনফুনীকরম, বফুনমন to tress, braid سرَج

II লবনফুনীকরম, বফুনমন to tress, braidسّرج

IV লবনফুনীকরম, বফুনমন, আবোধিমজ্বমিমনأسرج
to tress, braid to light

روٌج   ج লজন(বোধোমডম) saddle سْرٌج  سص

ٌج ج ِسراٌج رص বমলত, িমইট, lamp, light سص

 লজন ততরীর ব্বসম, মোমডমর ِسراجٌة

মরমগলববোধশষ sddler’s trade, glanders

লমথ্ম, lie أصسروجٌة

,বমলত, বমলত দিমলন lamp مساِرجص ج ِمسرجٌة 

lamp stand

মগমবর, সমর dung, fertilizer ِسرجيٌن

روح) [ف]  سرحسص ) সবোধডযমওয়ম, 
িবোধিযমওয়ম, মোমরম, িডম (পশু, 

লবভ্রমন্তহওয়ম to mve away, to go away,

to graze, to be confused

)II ত سّرح রবোধক্ষবোধত পমঠমন, পমঠমন, 

মযবোধতবোধ দিওয়ম, বমলতিকরম (লববমহ), 

ছফুটমণজভূরকরম, বরখমসকরম, 
 দিভূরকরম(ভয়), অলভযমনবনকরম to send

to grassy field, to dismiss, to grant, to
release, to demobilize (army),

 VII গভীরলিন্তময় পডম, অন্মনষ ِانسرح

হওয়ম, লবক্ষীপলিন্তম করম to be in deep 
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thought, be unmindful, to wander in 
thought

 বমলতি(লববমহ), মভূলক্ত release by سراٌح

divorce(ها), release

 হকমর, মফলরওয়মিম, পমইকমর سريٌح

hawker, packman ِسْرحان মনকবোধড wolf

)ত مساِرحص ج مسرٌح রবোধক্ষবোধত, ম্, যমতমগমন 
meadow, theater, stage

 ,নমটকীয়, নমটকসম্পলক্ত مْسرِحٌي

নমটবোধকরম্ theaterical, dramatical

ম্মলভনরয় play مْسرِحيات ج  مْسرحَيٌة

 ,বমলতি, পলরত্মগ تساريح ج  تسريٌح

dismissal, liberate-تساريح অনফুমলত, 

কত( ত দিমন, applause, 

 تسِرحات ج تسِرحٌة

মকশলবন্মস comb-out, hairdo

 ,অবমধলবিরন(পশুিমরন) freely ساِرٌح

unbidined (grazing, roaming, 
thinking)

 কলবতমর ছবোধনর নমম, name of مصنسِرح

poetic meter

রবোধকট rocket سواِرخص جشاروٌخ

سردسرد،ِسراد)[ن][ض] ) লছদকরম to 

perforate (هى)

(هى) II লছদকরম to pierce سّرد

,গননম, উদ(তকরম, পভূন্মঙ্গ উপসমপনম سرٌد
আব(লত্ত, সফুসরশংিগ, enumeration, 

presentation, reciration, compitable

সভূিীপত (বই) index مسرٌد

 سراديب،سراِدب  ج  ِسزداٌب

ভফুগভ্সভমণ্ডমর, লভলত্ত cellar, basement

মফুরগী, cock سراديك ج سردوٌك

সমমফুদীকমমছ লববোধশষ, sardines سرديٌن

سَرط، سِرطسرطان،سْرط) [س][ن] [ض]   ) 

লগিম, মঢমকলগিম to swallow (هى) 

) V লগিম, মঢমকলগিম to swallow تسّرط

(هى

) VIII লগিম, মঢমকলগিম to swallow ِاسترط

(هى

 ,বমগ দিমলিরশংলড سرطانات ج سرطان

ক্মনসমর cray fish, cancer

سر  عة, سرع  , )سرع ) দ্রুতিিম to be 

quick
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 (هى) II দ্রুতকরম to hurry سّرع

(الى) III দ্রুতকরম to hurryسارع

(الى) IV দতগমমীহওয়ম to be fast أسرع

 (الى) Vতলডrকরম to hurry تسّرع

 (الى) VI তলডrকরম to hurry تسارع

رٌع، ِسرٌع ,িমগমম, রমস reins اسراٌع  ج  سص

bridle

 ,গলত, মবগ, দ্রুততম, তরম, speed سصرعٌة

velocity, quickness urgency

ْرعاَن ما، ِسرعان ما سْرعاَن ما، سص

কততডমতমলড..! অনলতলবিবোধম, অলবিবোধম

ران ج سريع  ,দ্রুত, তমডমতমলড ِسرع، سص

quick, prompt

কলবতম ছবোধনর নমম poetic meter الّسريع

ً  ,দ্রুত, তমডমতমলড, দ্রুততমরসমবোধথ سريعا

শীঘ, quicky, rapidly, promptly

 ,অলধকদ্রুত, অলধকতমডমতমলড أسرع

faster, more rapid

ً  তমডমতমলড, ব্স quickly, in a ِسراعا

hurry 

তরর, ব্সতম acceleration, hurry اسراع

তরম, hastiness, hurry تسرُع

 ,দ্রুতঅগগমমী, তরমল্বিত, তলরত مصتسِرع

প্রিণ্ডবোধববোধগপ্রসমন, প্রিরডতরমপভূর,্ quick, 

prompt, rapid, rash, precipitate

অপিয় extravacgancy  سرف

) IV অপিয়করম to extravagant أسرغ

 (في

 ,অলতরনজন, মমতমলধক্ ِاسرٌف ،سرٌف
অলধক্, অপলরলমত, অলধক, অপিয়, 

অলমতব্লয়তম, অপব্য় exaggration, 

extravagance, waste, 
immoderateness

 অপব্য়ী, অলমতব্য়ী مسِرٌف
immoderate, extravagant 

سرقسرق،سرقة،سرقان)  [ض] ]( িফুলরকরম 
to steal (من هى ه)

 II িফুলরর অভবোধযমগকরম to accuse سّرق

of theft (ه) 

 III মিমবোধখরপিবোধক িফুলরকরম to steal سارق

at a glance (ه)

(من هي) VII িফুলরকরম to steal انسرق

(من هي) VIII িফুলরকরম to steal استرق
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 ,িফুলর, অপহরন,  দিসফু্তম سِرقات جسِرقٌة
stealin, pfering, robbery-سِرقات িফুলর, 

অপহরন theft, abduction

মিমর thief سّراٌق

ّراٌق ، سرقٌة، ساِرقون  سواِرقص ج ساِرقٌة م سص

মিমর thief ج ساِرٌق

িফুলররমমি stolen good مسروقات

منسسرق القوة)মযবোধশষঅবসময় যময় مصنسِرٌق

পলরশ্রমন্ত, tired, weary) 

গবর, সমর dung, manure ِسرقيٌن

رٌم গভূহ্দমর, anus اسراٌم ج سص

 অফফুরন্তসময়, লিরকমি, অনন্তকমি سرمد
endless time, forever

 ,লিরকমবোধির, অনন্তকমবোধির سرمدٌي

eternal, forever

 লিরহলরr  ম দিব দিমরুগমছ লববোধশষ سرٌو
evergreen cypress

َوسرو،سراء،سراوة)[ك] سرص )  দিমনশীিহওয়ম 
to be benevolent

سرَيسراء،سَرى)[س] )  দিমনশীিহওয়ম to 

be benevolent

 II মছমঁডম,  দিফু(খ দিভূরকরম to rid ofسّرى

sorrow- سرى عنه

 ,VII মফুক্ত হওয়ম,  দিভূরহওয়ম ( দিফু(খ ِانسرى

 দিফু ্দিশম ইত্মল দি) to be relived (of worries

and the like)-انسى عنه 

رواٌء  ج  سرى سراةٌ، أسرياءص، سص

মহমনফুভব, উচ্চময্ম দিমর, মহমন, 

generous, magnanimous, high 

minded, - ٌسراة অলভজমত উচ্চবোধশ্রনী 
elite, high class

পমহমর, পব্ত, লপছন, প্রধমন سروات ج ساةٌ
hill,back,chief

 ,লববোধনম দিন تسريات ج  تسريّة

আবোধমম দিপ্রবোধমম দি, অবসরলববোধনম দিন lark, 

entertainment, amusement

,পমজমমম, ্মউজমরسراِولص ج ِسرِوٌل،ِسرواٌل

প্মন, জমলঙ্গয়ম, প্মলনস trusers, pants, 

drawers, pantise, shorts, underwares

ًرى) [ض]  سرىمسًرى،سريان، سص )

রমবোধতভ্রমনকরম, 
যমতমকরম(রমবোধত),প্রিমরকরম, 
প্রবমলহতহওয়ম, ছডমন, তবধহওয়ম, 
তবধতমথমকম, আসম, কময্করহওয়ম, 
মজমড, প্রবোধয়মগকরম, লিদকরম, খলিতকরম 
to travel by night, to circulate, to 
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spread, to be valid, to emanate, to 
occupy

 IV রমবোধতভ্রমনকরম, to travel by أسرب

night

 V সফুখীকরম, আনলনতকরম to تسّرى

make happy

ْريان، أسرية ج  سِرٌي  ,মছমটখমঁলড سص

মছমটন দিী ditch, rivulet, 

 ,মসনম দিি, ব্বোধমরডগম سرايا ج سِريٌة
লখিমন, হমনম দিমর দিি body of troops, 

rounded sparhead, arch, raiding 
company

 ,লবসমর, আবোধশষ, যথমথ্তম سريان
উপবোধযমগীতম, কময্করহওয়ম spread, 

pervasion, justness,

 মমরমবোধজ উদ্মকমবোধশ যমওয়মর مسًرى

সমন(বোধজরুজমবোধিম) point o departure at 

“Miraj”

-রমবোধতরভ্রমন nocturnal journeyِاسراٌء

 মহমনবী(স() এররমলতকমলিনভ্রমনالسراء
midnight  journey of Mohammad(sm)

راةٌ ج ساٍر  ,রমবোধতভ্রমনকমরী,রমবোধতর ভ্রমনسص

রমবোধতর ফফুলত্বমজ, রমবোধতর 

বমজপমখী(িফু্ঠিনকমরী),কময্কর night 

taveller,night playboy, nght plunderer

سواٍر ج 

  ব্মপপলরবোধবশ,বত্মমনবোধমজমজساريٌة
prevailing atm osphere, present tem 

per- سواٍر সম্ভ, জমহমবোধজরমমস্তুি pillar, 

shipm ast

 পমথবোধররবোধবল্, টফুিলববোধশষ  stone مسطبٌة

bench

سطحسْطح) [ف]   ) ছডমবোধনম, খফুবোধিবোধফিম, 
সমমনকরম, মস(রকরম, 
মমটবোধতবোধফিম,ভভূপমলততকরম spread, to  

sm ooth, to  through, to floor

 ,II ছডমবোধনম, খফুবোধিবোধফিম, সমমনকরমسّطح
মস(রকরম, spread, to make sm ooth,

 ,V ছলডবোধয়পডম, খফুবোধিযমওয়মتسّطح 
কমরওলপবোধঠবোধশময়ম to be spraed out, to 

be leveled, to lie down on ones back

 ,VII ছলডবোধয়পডম, খফুবোধিযমওয়মِانسطح
কমরওলপবোধঠবোধশময়ম, লিr হওয়ম to be 

spraed out,to be leveled, to lie down 
on ones back, to be supine

وح ج سْطٌح طص ,তি, সমতি اسطح،اسِطحٌة،سص

surface, plane-أسطٌح،أسِطحٌة ছম দি, িত্তর,

মসমপমন, মডক roof, courtyard, deck of 

ship 
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 মমডমইকরমরসমন threshing ِمسطاٌح

floor-وح ছম দি, িত্তর سصطص

 বমলহবোধরর, বমলহর سطِحيات ج سطحٌي

-লবষয়ক, সমতি, উপলরভমবোধগর externa,

exterior-سطِحيات বমলহবোধরর, 

উপবোধররকমজ, বমহ্মনফুবলত্ত্তকমজ 
external, superficialites

 ,সমতিতম, বমহ্মনফুবলত্ত্ত سِطحّيٌة

অগভীরতম flatness, superficiality

 ,সমতি, ছডমবোধনম, উপফুড flat سطيٌح

spread out, supine

 ,সমমন, সমতি مصسّطحات ج مصسّطٌح 

plane, flat

سطرسطر) [ن]  ) িমইনটমনম, মিখম, 
রিনমকরম, to line, to write, to make 

up,

طوٌر ج سْطٌر طوٌر، سص িমইন, সমলড أسطاٌر،سص
line, row

 ,ছফুলর,  দিম chopper سواطيرص ج ساطوٌر

hatchet

 ,উপকথম, লকরশংব দিলন্ত أساطيص ج أسطورةٌ

শ্রুলত, কললতগল tale, heresay, legand,

fabulous story

 পভূরমকথম, মপররমলরক, কমললনক اصسطورٌي
mythical, legendary,

 রুিমর,  দিমগবোধসমজমকরমর ِمسطر ج ِمسطرةٌ

কমঠ ruler

কুলন্স(রমজলমলসর), trowel ِمسطاٌر

কুলন্স (রমজলমলসর), trowel مْسطريٌن

 মিবোধখবোধফিম, মিখম, মরকলড্রশং تسطيٌر
writing down, recording

 মিখমরঅরশংশ,  দিলিি, কমগজ piece مصسّطٌر

of writing, paper, document

سطعسطوع،سْطع) [ف]  ) উঠম, ছডমবোধনম, 
িকিককরম, উজ্জ্বিহওয়ম, স্পষ্টহওয়ম, to 

rise, to spread, to shine, to be 
brilliant

 উজিতম, ল দিপী, ঔজ্জ্বি্ سْطْع
brightness, radiance

 ,োম-মরম, ধফুমকবোধরোমতকরম سَطٌع
ধপকবোধরপডম, thump, plump

 ,প্রলতভম, ঔজ্জ্বি্, উজ্জ্বিতম سطوٌع
brilliance, splendor, brightness, 
luster, glossiness

 ,অলধকউজ্জ্বি, অলধকপ্রলতভমবমন أسطع

অলধকস্পষ্ট more brilliant, more bright,

more evident
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 ,ল দিপীমমন, প্রলতভমবমন سواِطٌع ج ساطٌع

সফুস্পষ্ট, সরি effulgent, evident, 

brilliant, plain

سطلسطل) [ن]  ) মমতমিকরম, উবোধদিকরম, 
to drink, to intoxicate(ه)

 VII মমতমিহওয়ম, উবোধদিহওয়ম, to ِانسطل

be drunk, to intoxicated

 বমিলত, রমখমরপমত سطوٌل،أسطاٌل ج سْطٌل
kibble, bucket

লছলপ, লনবমরক cork, plug, tap ِسطام

سطاسطوة،سْطو) [ن][ سطو]  ) মববোধগযমওয়ম,
িমফবোধ দিওয়ম, আংক্রিমনকরম, লসঁ দিকমটম (িফুলর
লর )to rip, rush, jump, attack, hit, to 

burgle

 ,আংক্রিমন, মমরম, হমমিমকরম سْطٌو
লসঁবোধ দিিিফুলর, onfall, assult, invasion, 

burglary

,আংক্রিমন, হমমিম, প্রভমব سْطوات ج سْطوةٌ

কত( ত, অনফুমমন, গব্, শলক্ত invasion 

authority, control, presumption, 
boast, might, force

সফুগলন গুললববোধশষ wild thyme سعتر

سِعد،  [س] (سعادة،شعد)

ِعد  সফুখীহওয়ম,ভমগ্বমনহওয়ম, to beسص

happy ِعد ب লকছফুপমওয়মরবোধসরভমগ্- سص

 ,III সমহময্করম, সহবোধযমগীতমকরমساعد
ম দিওয়ম,  দিমনকরম, উ rসমহ ম দিওয়ম 
সহময়ক হওয়ম, to help, to support, to 

contribute, to patronize, to be 

favourable (في ل على)

 IV সফুখীকরম, সমহময্করম to mke أسعد

happy

عوٌد ج سْعٌد মসরভমগ্, good luck سص

 ,সফুখী, উজ্জ্বি, ভমগ্বমন سْعداءص ج سعيد

সফুখপভূর,্ effulgent, lucky, pleasant, 

happy

 ,সফুখ, লসলদ, মসরভমগ্, উনলত سعاذةٌ

happiness, fulfilment, good fortune, 
progress

মভূখ্, মবমকম, dope, ediot سعادين ج سهدان

,সনব(ন্ত, বমঁট nipple, tit سعدانات ج سعدانٌة

teat

 অলধকতরসফুখী, অলধকভমগ্বমন أسعد
happier, luckier

সমহময্, উ مصساعدات ج مساعدةٌ rসমহ, 

উনলত, help, encouragement, 

progress
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হমত forearm سواعٌد ج ساِعد

 উপন দিী, শমখমন দিী سواعٌد ج ساِعدةٌ
effluent, tributary

 ,সফুখী, ভমগ্বমন, happy مساعيٌد ج مسعود

fortunate

سعرسعر)[ف]  ) জ্বমিমন to fire (هى) 

 (ه) III  দিরকরম to burgainساعر

((هى IV জ্বমিমন to fire اسعر

(هى) VIII মপমডমন to burnاستعر 

)মভূি্, লবলনময়মভূি্, উদ أسعاٌر ج ِسٌر লত, 

price, rate, quotation

 ,উন্মততম, উন্মম দিরতম, মপটফুক سصعٌر

lunatic, madness, greed, voracity

 ,উন্মম দিরতম, উন্মততম madness سعٌر

frenzy

মপটফুক, উ দিগক্ষফুধম, voracity سعاٌر

ٌر ج سعيٌر عص  ,জ্বিজ্ববোধিলশখম, আগুন سص

জ্বিজ্বি, জমহমনমম, blazing flame, fire, 

hell

 ,আগুনজ্বমিমবোধনমর শিম َمساِعرص ج ِمساعٌر
আগুবোধন মখমঁিম মমরমর মিমহমর শিম fire 

iron

 ,মভূি্ময়ন, মভূি্লনধ্মরন picing تسعيٌر

fixation of price

 ,মভূি্ময়ন, মভূি্লনধ্মরন picing تسعيرةٌ

fixation of price

)উদ تسِعرةٌ লত(মভূি্) quotation

পমগি, উন্মত্ত, mad, crazy مسعوٌر

سعطسعط)[ف] ) ন(লশ্বটমনম to snuff 

tobacoo

IIIv ন(লশ্বটমনম to snuff tobacoo ساعط

ন(লশ্ব snuff سعوٌط

ন(লশ্বরবমক snuffbox مسعٌط

سعفسعف)[ف]  ) III লরলিফ ম দিওয়ম to aid

(ه)

(ه) III সহময্বোধ দিওয়ম to help ساعف

ه ) IV মমবোধনবোধনওয়ম to comply with أسعف

(ب

তমিপমতম palm leaves ظغفات ج سعٌف

 ,লরলিফ, সমহময্ أسعافات ج أساٌف
লিলকrসমসহময্ relief, help, medical 

assistance

عال،سعلة) [ن]  سعلسص ) কমশম to cough
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 কমশ cough سعلٌة

কমশ,cough سصعاٌل

 মলহিমত দিত্, female ِسعليات ج ِسْعلٌي

monster

وٌن সমরসপমখী, marabou أبوسص

سعىسعي)[ف] ) ম দিরডমন to run

 VI লবভ্রমন্তহবোধয় ম দিরডমন to run تساّعى

about in confusion

 ,ম দিরড, গলতপথ, গলত, গলত run سعٌي

path, pathway

 ,অপবম দি, লননম, িরম aspersion ِسعايٌة

blame, climax

মিষ্টম, প্রবোধিষ্টম effort مساٍع ج مسًعى

عاةٌ ،ساعون ج ساٌع  ,সরশংবম দিবমহক, লপয়ন سص

লননফুক, messanger, office boy, 

aspersioner

سِغبسغب) [س]  ) ক্ষফুধমত্হওয়ম, 
আকঙ্খীহওয়ম to be hungry, to hnger ل)

 ,ক্ষফুধম, অনমহমর hunger ( . . سْغٌب

starvation

ক্ষফুধম, অনমহমর hunger, starvation سغابٌة

 ,ক্ষফুধমত্ ساِغٌب দিফুলভ্ক্ষ, famine  مْسغبٌة
অনমহমরী, hungery, sterving

) IV লনবোধিনমমম to descend [سفف]أسّف

(الى

VIII ঔষধ লগবোধিবোধফিমاستّف

 ঔষলধ পমউডমর medicinal سفوٌف

powder

ক্ষফু اسفاٌف দতম, ক্ষয়, অপকষ্, triviality, 

eroskon, decline

فوح)[ف] سفحسفخ،سص ) ঢমিম, উপবোধিপডম, 
ঝরমন to pour out (هى)

(ه) III ব্লভিমরকরম to fornicate سافح

(ه) VI ব্লভিমরকরম to fornicate تسافخ

 পম দিবোধ দিশ (পমহমবোধডর), foot of سفوٌح ج سْفٌح

(mountain)-سفوٌح সমতি 

ওপমথফুবোধরসমন(তি)

 ,হত্মকমরী, রক্তপমতকমরী killar سّفاٌح

sheader of blood

ব্লভিমর adultery سفاٌح

سفدِسفاد)[س][ض] ) মযরনকম্করম to 

cohabit woman
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II লসবোধকলবদ to lug on skewerسّفد

 ,III ঢমকমবোধ দিওয়ম, সহবমসকরমسافد
উপবোধরওঠম to cover, to cohabit (ها) 

to mount (ها)

শঙফু سفافيٌد ج سّفوٌد , কমঠ, থফুথফু skewer, 

probe, pin, spit

فور،سفر)[ض] سفرسص ) মোমমটমবোধখমিম, 
িকমককরম to unveil ( عن وْجِهها) to 

shine

(هى) II মোমমটমবোধখমিম to unveil سّفر

III ভ্রমনকরম to travel سافر

 IV িকিককরম, মোমমটমবোধখমিম to أسفر

unveil (هى) to shine

 VII ওঠম, লমলিবোধয়যমওয়ম to rise, to انسفر

disappear

 ভ্রমনকমরী, the  treaveller, the الّسفر

passanger

বই, book أسفاٌر ج ِسْفٌر

 أسفاٌر-যমতম, departure أسفاٌر ج سفٌر

ভ্রমন, মবডমন, journey, tour

যমতম, ভ্রমন, সফর, পয্টন سفرات ج سفرةٌ
journey, travel, tour

فرةٌ َفٌر ج سص  খমবমবোধরর মটলবি dinning سص

table

ْفرجٌي ْفَرجّيٌة ج سص  খমবমবোধরর سص

পলরবোধবশরকমরী, waiter

فراٌء ج سفيٌر  ,মধ্সতমকমরী, প্রলতলনলধ سص

mediator, ambassador

فوٌر অনমব(তকরন(মফুখমন্ডি),প ্দিমসরমন سص
uncovering face, unveiling

 ,মধ্সমকমরীর কময্মিয়, মধ্সতম ِسفارةٌ
 দিভূতমবমস office of the mediator, 

embassy,

 মফুবোধখরঅনমব(ত অরশংশ uncovered مسافِر

part of the face

 ,মযঅনমব(ত, খমলিমফুবোধখর سفرةٌ جسافٌِر

সফুস্পষ্ট unveiled, barefaced, evident (

লিলপকমর, মিখক penman, writer سفرةٌ

 ,ভ্রমনকমরী, যমতী مصسافِرون ج مصسفٌِر
অলতলথ traveler, passanger

নমশপমলত স দি(শ্ ফিলববোধশষ ظفاِرج سفْرجٌل
quince

 কুতক্, কূটতক্ سفِسطات ج سفِسطٌة
sophistry
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 ,অথ্হীনকথম سفاِسف ج  سفساٌف
অবোধজবমবোধজকথম, লনক( ষ্টকমপড pointless 

talk, silly talk, poor cloth

)অথ্হীন, বমবোধজ, লনক سفاِسفص ج سفساٌف ষ্ট, 

মছঁডম, সমমমন্, মমমফুলি meaningless, 

silly, stale, trivial, poor

 ,ঝফুলড,  দিমঁলডপম্ম basket أسفات ج سفٌط

measure

سفَعسْفع) [ف]  ) ঝিসমন, 

মপমডমন(গরমবমতমবোধস), পমখমঝপটমন, 

আোমতকরম, িরমমরম to parch, toburn, 

to flap the wing, to hit, to cuff

মপমডম দিমগ, burned spot سفٌع

فعٌة فٌع ج سص  ,কমি দিমগ, বম দিমলমলববর্তম سص
blck spot, brown pallor, discoloration

গমঢ়বম দিমমী, dark brown سفعاٌء م أسفٌع

سفَقسفق)[ن]  ) বনকরম, ধরমমকবোধর 

বনকরম ( দিরজম), to shut, slam

سفكسفك) [ن] [ض]   ) রক্তঝরমবোধনম, to 

shed blood

 VI এবোধকঅপরবোধক হত্মকরম to kill تسافك

each other

VII রক্তঝরম, to be shedِانسفك

ঝরম shed سفٌك

 মযরক্তঝরময়, খফুরী, রক্তপমত سّفاك
shedder, blood shedding

فول،سَفل)[ن][س] سفِل،سفلسفال،سص ) 

লনিফুহওয়ম, লনবোধিযমওয়ম to b e low,to be 

below (هى)

উলমন, to turn downward َسَفَل

سَفل،(سْفل) سفصلسفالة)  ) লনিফুহওয়ম,

হীনহওয়ম to be low, base

V মমনহমলনকরম, হীনআিরনকরম to تسّفل
insult, to abase, to act a base 
manner

তিবোধ দিশ, তিম, bottom سصْفٌل

 লনবোধি, লনি, তিবোধ দিবোধশ lower, at the سصفلٌي

bottom

 সম দিমমমটম মমনফুষ, ইতর lowly سصفلٌة

people, vile

)লনিফুতম, হীনতম, লনক سفالٌة ষ্টতম lowness,

dirtiness, beastliness

 ,তিবোধ দিশ, সব্লনম্নসমন lowest part سصفالٌة

bottom

 লনবোধির, লনম্নতম أسافِلص ج سفلى م أسفٌل
lower, lowest
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 ,লনবোধি, তবোধি under, underneath أسفَل 

below (prep)

 ,নীি, হীন, ইতর, জোন্ lo سفلٌة ج سافٌِل

mwan, base, damn, vile

 লপিল দিবোধয়ঢমকম, to cover with سفلَت

asphalt

লপি asphalt أسفلٌت

গমবোধমমছম sponging سفلقٌة

পরজীবী sponger ِسْفلٌق

লশলরষকমগজ sand paper سفٌن

জমহমজ ship سفيٌن

فصٌن ج سفينٌة ،سص  ,জমহমজ, মনরকম, ship سفائِنص

boat

 ,জমহমজ ততরীর কমলরগর سّفان

জমহমজলনম্মতম shipbuilder, shipwright

জমহমজ লনম্মন shipbuildibg سفانٌة

স্পণজ sponge اسننٌج،سفْنٌج

سفَِهسَفه)[س] ) মবমকমহওয়ম, মবহময়ম হওয়ম 
to be stupid, to be shameless, brassy

(ه  هى) মবমকমডমকম to call stupid سّفه

 মবমকমর ভমনকরম to pretend تسافه

fullish

 ,মবমকমলম, িজমহীনতম, লনবফু্লদতম سَفنٌه
foolihness, obtuseness, 
shamelessness

فهاِء ج سفيٌه  ,মবমকম, হতবফুলদ, অঞ ِسفاٌء،سص

অবোধযমগ্, িজমহীন foolish, stupid, blant,

rude

 ,মবমকমলম, িজমহীনতম, লনবফু্লদতম سفاهٌة
অভদ, মবয়ম দিব foolihness, 

obtuseness, shamelessness, 
stupidity

سفٌِيسفي) [ض]  ) মতমিমও ছলডবোধয় ম দিওয়ম 
(বমতমবোধসরধফুিম) to raise and out spread

(هى)

 IV মতমিমওছলডবোধয় ম দিওয়ম أسفى
(বমতমবোধসরধফুিম)  to raise and out 

spread ( هى) 

ধফুিম dust سافياٌء

(هى) োফুরমন whirled up مسًفى

মগমজ (কমঠ, ধমতফু), কীিক wedge سفين

লসগমবোধরট cigarette سخارةٌ = سقارةٌ

মমিম, ম্ scaffold سقالٌة
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জমহমনমম hell سقٌر

 কুজন, লকলিরলমলির শব سقسقٌة
chattering, chirping

قصوط)[ن]  سقطسص  ) লনবোধিপডম to fall down (

(على

ه ) IV লনবোধিপডবোধতবোধ দিওয়ম to let fallأسقط

 (هى

(الى) VI লনবোধিপডম to fall down تساقط

লশলশর, নীহমর dew سقٌط

.গভ্িফু্তভ্রুর miscarried foetus ِسْقٌط

িকমলক পমথবোধরর সফু سْقٌط লিঙ্গ sparks 

from fliant

,অকমবোধজর লজলনষ, আবজ্নম أسقاٌط ج سقٌط
জনজমি worthless thing, rubish, 

refuse

 মনকডম লবংক্রিয়কমরী, আবজ্নম سقطٌي
সরশংগহকমরী junk dealar, ragpicker

,পতন, হ্রমস, লবধ্বস (লবমমন) ধ্বরশংস سقوٌط

লপছিমন, ত্রুট fall, crash, ruin, slip, 

defects

জমহমনমম, hail سقيٌط

দিরজমর হুরকম door latch  سقاطٌة

 ,লকছফুপডমর সমন مساقِطص جمسقط

জিপ্রপমত, ঝরনম water fall, place of 

landing (object)

,লনপমতন, গুলিকবোধরবোধফিমন (লবমমন) ِاسقاٌط

গভ্িফু্লত, গভ্পমত, লববোধয়মজন, বমটম, হ্রমস 
overthrow, shooting down, 
miscarraige, artion, deduction, 
discount

হ্রমস loss, damage تساقصٌط

 ,ভ্রষ্ট, হীন, ইতর, ো(র্ سقاٌط ج ساقٌِط
কুখ্মত, লনরুলদ্দষ্ট, অনফুপলসত, লবস্ম(ত, 

corrupted, base, mean, vile, 
notorious, missing, oblivious

 ساقِطات-ময়িম, scrap ساقِطات ج ساقِطٌة

গলরকম, ভ্রষ্টমলহিম prostitute, fallen 

woman

سَقَعسْقع) [ف]  ) িডমমরম to slap, to cuff

খমবমরলববোধশষ a kind of dish مسّقعٌة

سقفسقف)[ن]  ) ছম দি ম দিওয়ম to roof (هى)

II ছম দিবোধ দিওয়ম to roof سّقف

قوٌف ج سْقٌف قصٌف،سسص  ছম দিওয়মিম أسقصٌف،سص
গ্মিমরী, আচম দিন, আশ্রয় roffed 

gallery, roofing, shelter تسقيٌف 

আচম দিন, ছমউলন, roofing, covering
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 ,ঢমঁকম, ছম দিবোধ দিওয়ম covered مسقوٌف

roofed

)বর্ংক্রিমদ أساقِفٌة ج اصسْقٌف

 কমউবোধক লনবোধি মফিম to throw سْقلَب

dwown(ه)

سقِم، سقصمسَقم) [س][ك]  ) অসভূস হওয়ম, 
পমতিম হওয়ম, গরীব হওয়ম, অপ্রিফুর 

হওয়ম to be ill, to be thin, poor, to be 

scant

(ه) II অসফুসকরম to make sicksick سّقم

(ه) IV অসফুসকরম to make sicksick أسقم

ْقٌم  ,অসফুসতম, শুকনম, পমতিম أسقاٌم ج سص
sickness, thinness, leanness

 ,অসভূসতম, শুকনম, পমতিম ,أسقاٌم ج سَقٌم
sickness, thinness, leanness

 ,অসফুসতমশুকনম, পমতিম, sickness سقاٌم

thinness, leanness

،ِسقاٌم ج سقيٌم  ,অসভূস, পীলডত شصقماءص

 দিফুব্িহমল্ডিসমর, শুকনমত্রুটপভূর,্ sick, ill, 

skinny, weak, faulty (language)

 ,গুরুতরভমবোধবল্ষ্ট ِمسقاٌم

সময়ীভমবোধবপীলডত,  দিফুব্ি seriously 

suffering, constantly ailing, infirm

মোমডমর মরমগলববোধশষ glanders سقاَوةٌ

سقىسقي) [ض]  ) ম দিওয়ম, পমনকরম, 
পমনকরমবোধনম, পমলনবোধ দিওয়ম, মতমিম to give,

to drink, to make drink, to draw

 III ম দিওয়ম, পমনকরম,  to give, to ساقى

drink, ভমডমিফুলক্তকরম (ه هى)

 ,IV ম দিওয়ম, পমনকরম, পমনকরমবোধনম أسقى
পমলনবোধ দিওয়ম, মতমিম to give, to drink, to 

make drink (هى)

 ,VIII পমলন পমন করবোধত িমওয়ম استقى
পমলনবোধতমিম, সরশংগহকরম (সরশংবম দি) to ask 

for drink, to water (cattle, land), to 

draw (من هى ه)

X পমলনপমন করবোধতিমওয়ম, to ask استسقى

for a drink

 পমলনলস্ন, মসি, জিবোধসিন سقٌي
watering, irrigation

 লভলস, lether أساٍق'اسقِيات،أسقِيٌة ج ساٌء

bag

 ,পমলনবহবোধনর আঁধমর سقاءون ج سقاٌء

জিিরপক্ষীলববোধশষ water carrier, 

pelican

 মসিবোধনরনমিম irrigational مساٍق ج ِمسقٌي

cannal
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ফসি উ مصساقاةٌ rপম দিনবোধরর অরশংশী দিমলর 

িফুলক্ত, একবোধমরসভূবোধমরজন্ lease contact of

share on plantation, only for one corp
period

 শরীবোধরর মকমন অরশংশ ফভূবোধি ওঠম ِاستسقاٌء
মরমগ লববোধশষ dropsy- سلة ِاستسقاٌء ব(লষ্টর,

নমমমজ prayer fo rain

মশমথবোধরমগ সরশংংক্রিমন্ত dropsical استيقاءٌي

قاءص ج ساٍق তবমহক, cup bearer, saki سص

 মবোধ দির ম দিমকমবোধনর سواٍق ج ساقيٌة

পলরবোধবলষকম, barmaid-سواٍق মছমটন দিী, 
খমি, মসবোধিরআধমর, পমলনরিমকম, 
পমলনবোধসিনী rivulet, irrigational cannal, 

water wheel

سّكسّك،سَكك) [ن][س] ) বনকরম, 
হুডকমবোধ দিওয়ম, ছমপবোধ দিওয়ম, 
মফুদময়পলরনতকরম to lock, to bolt, 

toimpress, mint, to coin- سَكك 

বলধরহওয়ম, to be deaf

VIII বলধরহওয়ম, to be deaf استكك

ছমঁি(মফুদমর), মফুদম, রমসম, মিন ِسكٌك ج ِسّكٌة
die, dice, coin, road, sde phath

ّكان ّكانات ج سص রমডমর, হমি rudder سص

ّك ج سّكاٌء م. أسّك বলধর deafسص

,মফুদম, নমিমরগত,্ coin مسكوكات ج مسكصكٌة

drain hole

লসগমবোধরট cigaretteسكائِرص ج سكارةٌ

سكبسكب) [ن]  ) ঢমিম, ঝরমবোধনম, উপিমবোধনম
to pour,to shed,to ooze,to exude

 ,VII ঝরম, উপবোধিপডম, to be shed ِانسكب

spilled

 ,গিমবমরপমত, গিনপমত مساِكبص ج مْسكٌب

melting pot, crucible

 গিমবমরপমত, গিনপমত, melting مْسكوبيٌة

pot, crucible

 লভবোধনগমবোধর রমনম করম মমরশংস meat مْسباٌج

xooked in vinegar

كصوت،سكت) [ن كاٌت ،سص ]سص )

 ,লনরবহওয়ম, িফুপকরম, শমন্তহওয়ম سكت
উত্তরনমকরম, to be silent, to be calm, 

to not to answer – ِكَت মসমকহওয়ম to سص
have a stoke

,II লনরবকরম, শমন্তকরম, প্রশলমতকরমسّكت
শমন্তহবোধত আবোধ দিশকরম, to silence, calm, 

to appease (ه هى) 
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 ,IV লনরবকরম, শমন্তকরম أسكت
প্রশলমতকরম, শমন্তহবোধত আবোধ দিশকরম, to 

silence, calm, to appease (هى)

 ,লনরবতম, লমতভমষীতম silence سكٌت

reticence

 ,লনরবতম, লনব্মক, শমন্ত, পক্ষমোমত سْكتٌة

সন্মস মরমগলববোধশষ, silence, quit, 

stoke, apoplexy,

كاٌت  ,লনরবতম, লমতভমষীতম silence سص

reticence

كوٌت  ,লনরবতম, লমতভমষীতম silence سص

reticence

লমতভমষী, reticent سصكوتٌي

লমতভমষী, reticent َسكوت

 ,অভ্মসগত ভমবোধব লনরব ِسِكيٌت

habitually silent

 ,লনরব, মবমবম, লনব্মক, লমতভমষী ساِكٌت
শমন্ত, প্রশমন্ত, লসর, অনফুচ্চমলরত(অক্ষর), 

silent, mum, mute, reticent, calm, 
quite, unpronounced

سكرسْكر) [ن]  ) বনকরম, তমিমবোধ দিওয়ম, 
হুরকমবোধ দিওয়ম to shut, close, bolt ( هى) 

 ,II বনকরম, তমিমবোধ দিওয়মسّكر
হুরকমবোধ দিওয়ম to shut, close, bolt ( هى)

كر، سَكر) [س]  سِكرسص ) মমতমিহওয়ম, to 

be drunk

 IV মমতমিকরম, মমতমবোধনম to make أسكر

drunk

VI মমতমবোধির ভমনকরম, to pretend تساكر

to be drunk

 মনশম, মত্ততম, মমতম, মমতিমবোধমম سصْكٌر
intoxication, sottishness, 
drunkenness

ম দি, মম দিকদব্ wine, a intoxicant سكٌر

 মনশম, মত্ততম, মমতিমবোধমম سكرات ج سكرةٌ
intoxication, sottishness, 
drunkenness

كارى ج سكرى م سكران মমতমি, drunk سص

 ,ম দি্প, সমরশংোমলতক ম দিপমনকমরী سكيٌر
drunkard, heavy drinker

 ম দি, মমতমি করমপমনীয় مصسِكرات ج مصسِكٌر
wine, intoxicating liquor

II লিলনবোধ দিওয়ম, লিলনলছটমন, লিলনল দিবোধয় سّكر
সরশংরক্ষর করম to sugar, to spray with 

sugar, to preserve with sugar (هى)

ّكٌر  ,লমলষ্টদব্, িবোধজন سكاِكرص ج سص

লমলষ্টখমবমর sweetmeats, cndies, 

confectionary
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ّكرٌي ّكريات ج سص  ,লমলষ্ট, লিলনরমত سص

sugar, sugary- ّكريات  লমলষ্টখমবমর سص
sweetmeats, cndies

বীমম, insurance ِسكصرتاه

নষ্টতফুিম cotton waste ِسكرتو

جٌة كرص  ,গমমিম, থমিম bowl سكاريجص ج سص

plate

 সমহসী,  দিফুব্িহওয়ম to be ( سكسكة)سْكسك

brave

سكسكت  II  দিমসসফুিভ আিরন করম to 

behave in rervile manner

كٌة ْكسص ক্ষফু سص দ ডমনমওয়মিম গময়ক 

পমখীলববোধশষ, wren (?)

ٌك দিমসত, servility  تسْكسص

 ,V উবোধদ্দ্শ্হীন োফুরম تسّكع [سكع] 
আিবোধস্কমটমন, to loiter, to potter

জফুতম ততরীকমরক, shoemaker سّكاٌف

 জফুতম ততরীর ব্মবসম, জফুতম سكفٌة
ততরীকরর shoemaker’s trade, shoe 

making

 ,জফুতম ততরীকমরক أسِكفٌة ج إسكافي،إسكاٌف

shoemaker

ّفة  ,সীমম, ম দিমডবোধগমডম, মিরকমঠ limit اصسكص

threshold, entrance, lintel

মিরকমঠ, ঝনকমঠ lintel ساِكٌف

كون)[ن]  سكنسص ) থমমম, শমন্তহওয়ম, 
লবশ্রমমকরম, শমলকনহওয়ম (গমমমর)to be 

still, to be clam, to be vowelless 

(gram) (عن الى، ل )

سكنسكنى، سَكن) [ن]  ) বমসকরম, 
বসবমসকরম, অলধবমসকরম, অলধবমলস 

হওয়ম to live, inhabit

 II শমন্তকরম,  দিভূরকরম, সমলকনকরমسّكن
(গম) to calm, to alleviate

III একবোধতবমসকরম to live togatherساكن

 IV বমসসমনবোধ দিওয়ম to give livingأسكن

quarters

 VI একবোধতবমসকরম to shareتساكن

quarter

,লবশ্রমবোধমর সময়, বমস, গ(হ, োরবসত سَكٌن

বসতবমলড, ছমই, খমক time for rest, 

dwelling, house, inhabited area, 
ashes

 ,ধভূসর, ছমই ররশং gray, adust سكنٌي

ashen, ash-gray
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 বমসসমন, বমডী سِكنات ج سِكنٌة
residence, home

 ,প্রশমন্ত, লনসবতম, শমলন্ত, লনরব سصكوٌن

স্বরবর্হীন (গম) calm, tranquility, 

placid, sober, mum, peaceful

ছফুলরলববোধংক্রিতম cutler سّكاٌن

كاٌن হমি, রমডমর, মনরকমরহমি rudder سص

ছফুলর knife سكاكينص ج ِسِكٌن

 শমলন্ত, প্রশমলন্ত, মবোধনর سكائِنص ج سكينٌة

শমলন্তসফুলসর, tranquility, calmness, 

peace of mind

ছফুলর, knife ِسِكنٌة

বসবমস, আবমস, অবসমন, সমমলয়ক سصكصنى
আবমস, সমমলয়ক অবসমন living, 

inhabitation, stay, temporary 
residence

ছফুলরলববোধংক্রিতম, cutler سكاكينٌي

مسِكٌن مساِكنص ج  বসতবমডী, বমসসমন, 

বমডী, োর, সময়ীবমসসমন dwelling, 

lodging, occupancy, home, 
residence, domicile

 ,প্রশমলন্ত, শমলন্তসমপন, freshness تسكيَن

tranquilization, pacification

 ,প্রলতষমপন, পত্তলন, উপলনবোধবশ إسكاٌن

বমসমবরমদ্দ, settling, settlement, 

allocation of living houses

 ,শমন্ত,سواكِسن م سكنٌة، ساكنون ج ساِكٌن

অনড, লসর, সব,বদ(পমলন) peaceful, 

placid, motionless, stagnant, 

standstill, frowzy, مسكوٌن বসলতপভূর,্ 

অধফু্লষত, জনবহুি colonized, 

inhabited, populated

প(লথবী, the world المسكونة

আরমম দিময়ক, ঠমণ্ডমকমরী مصسِكنات ج مصسِكٌن
comforter, soother-مصسِكنات োফুবোধমরঔষধ,

sedative

 ,প্রলতবোধবশীনমগলরক ِمساكون ج مساِكٌن

প্রলতবোধবশী, fellow citizen, neighbor

سلَسّل)[ن]  ) মটবোধনবোধবরকরম, 
লফলরবোধয়বোধনওয়ম,, সডমবোধনম, to draw, to 

pull out, to withdraw, move

V পিময়নকরম to steal awayتسلّل

VII পমলিবোধয়যমওয়ম to escape انسّل

VIII মকমষমফুক্তকরম to pull out استّل

ঝমঁলপ, ঝফুলড busket سٌل
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 ,ব্য়, খরি, যক্ষম consumption ِسّل،سصٌل

expense, tuberculosis

ঝমঁলপ, ঝফুলড busket ِسلٌل ج سلٌّة

)বমলহরক سليٌل ত (তরবমলর), বরশংশধর, 

সন্তমনসন্তলত, drawn (sword), 

dscendant, son, breed

 সীবরশংশধর, সন্তমনসন্তলত, drawn سليلٌة

(sword), dscendant

,ঝফুলড প্রস্তুতকমরক, ঝফুলড বফুননকমরী سّلٌل
basketmaker, weaver

 ,বরশংশধর, সন্তমনসন্তলত سصللت ج ِسللٌة

পলরবমর, জমলত, বরশংশ, মজফুত, 

dscendant, son, breed, 

 পলরবমর, বরশংশ, কুি, অলভজন سصللٌي
family, aristrcracy

 বডসভূঁি, large مساّل،مسلت ح مسلٌة

needle

অনফুপ্রবোধবশ, infiltration تسلٌُل

 ক্ষয়কমরী, যক্ষমংক্রিমন্ত مْسلوٌل
consumptive, infected with 
tuberculosis

 ছমপমবোধনমছলব (প্রববোধনর) مصستّلت ج مستلٌّة

سلسل) [ف]  ) পলরষমরকরম, মশমধনকরম 
to clarify (هى)

পলরবোধশমধীতমমখন clarified أِسلئٌة ج ِسلء

butter

 িমিসীসম red lead سلقون

سلبسلب)[ن] ) িফুননকরম, লছলনবোধয়বোধনওয়ম, 
খফুবোধিবোধফিম, বল্তকরম, লমমমরশংসমকরম, 
িফুটতরমজকরম, আটকমইয়মরমখম, 
অস্বীকমরকরম to steal, to strip, to 

deprive, to withhold, to deny

سلِبسلَب) [س]  ) পরম, মশমককরম, 
মশমকমলভভভূত হমওয়ম to put on, to 

mourn, to be in mourning

 ,VIII িফুননকরম, লছলনবোধয়বোধনওয়মاستلب
খফুবোধিবোধফিম, বল্তকরম, লমমমরশংসমকরম, 
িফুটতরমজকরম, আটকমইয়মরমখম, 
অস্বীকমরকরম to steal,to strip, to 

deprive, to withhold, to deny

 ,অপহরন, িফুটতরমজ, ডমকমলত ساٌب

plundering, looting, robbing

 ,মনলতবমিক, অসমড, লনলক্রিয় سلبٌي

negative, passive

 মনলতবমিক মবোধনমভমব, negative سلبّيٌة

attitude

,িফুট, অপহরন, আডমিকরম أسلٌب ج سلٌب
িফুকমন, মঠরশংওবোধপট (জবমইক( তপশুর),  দিলড,
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কমলছ, রজফু loot, plunder, defilade, foot 

and belly of a slaughtered animal, 
ropes, cords 

لصب جِسلٌب   কমিবোধপমষমক, লবিমপ, মশমক سص
black clothing, lanent, moan

  ডমকমত, িফুটমর, িফু্ঠিক, িফুবোধটরম سّلٌب
bandit, plunderer, robber, looter

)অপহৃত, লছনতময়ক سليٌب ত, stolen, 

wrested 

 ,রমসম, পদলত, উপময় أساليبص ج أسلوٌب

আিরন, ধরন, কময় দিম way, method, 

procedure, style, fashion

 ,লবধ্বস, ডমকমলত, িফুট, লছনতমই ِاستلٌب

looting, spoliation, robbing

মনলতবমিক, neagtive سوالِبص ج سالٌِب

)ক سلوٌب তকময্ unsuccessful

 মপট, মবল(বোধোমডমরসমবোধজর)লববোধশষ َسلََبْند
martingale of harness

,লনষমশনকরম, মতমিম (سْلت)[ن] [ض] سلت
প(থককরম, কমটম to extract, to expel, 

pull out,to shred, to chop (هى)

 VII িফুরমকরম, লপছবোধিযমওয়ম to انسلت

steal, to thieve, to glide, to slide away

سلحسلح)[ف] ) মিত্মগকরম to excreat (ه

(هى

(ه هى) II অসসলজতকরম to arm سلّح

 ( ه) V অসসলজতকরম to arm تسلّح

VI যফুদকরম to engage in battle تسالح

لٌح ج سلٌح  ,মি, গবর, লবষম dung سص

droppings

 ,অস, হমলতয়মর, বম্ أسلِحٌة ج ِسلٌح
অসশস, মিমহমবোধতমিমর ধরমর হমলতয়মর 
arm, wapon, arms, armor, steel 
gripper

,তরবমরীধমরী, বম্ধমরী ِسلْحداٌر

تسليٌح تسليحات ج  অসসলজতকরর, 

সলজতকরর, ররসজম, যফুদউপকরর, 

মজমর দিমরকরর, arming, armament, 

rearmament, armoring, reinforcem 
ent

 ররসজম, যফুদউপকরর, পভূরররসজম تسلٌُح
armament, rearmament

 ,অসলনম্মতম, অসবোধমরমমতকমরী ِمسلٌِح
armorer

 ,অসসলজত, সমঁবোধজময়মযফুক্ত,  armed مسلٌّح

armored
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কচপ, কমলছম turtle سلِحفص ج سلْحفاةٌ

আিবোধস্কমটমন, idling سلْحفائيٌة

سلخسلخ)[ن][ف] ) খফুবোধিবোধফিম, লবচনকরম, 
সময়কমটমন to pull off skin (عن هى)

(هى) II িমমডমবোধখমিম to peelpeelتسلّخ

من ) VII খফুবোধিপডম to be stripped انسلخ

(عن

 ,লবলচনকরর, িমমডমছডমন, মখমিস سْلٌخ

নষ্টিমমডম, মমবোধসর মশষসময় detaching, 

skinning, slough, end of the month

 সমবোধপরিমমডম, skin of َسلٌخ،ِمسلٌخ

serpent

কসমই, butcher سلخون ج سلٌخ

 ,ছমডমন, খমিবোধতমিম, স্বম দিহীন(ছমি) سليٌخ

লবরস, skinned, decoticated, 

unpleasant(هى)

 িীনম গমছ লববোধশষ chinese سليخٌة

cinnamon tree

 কসমইখমনম slaughter سْلخانات ج سْلخنٌة

house

 সমবোধপরিমমডম, মখমিস, মরমিমমডম ِمسلٌخ
snakeskin, slough, exuvie

মমবোধসরবোধশষ end of the month ِمنسلٌخ

سلِسسلسة،ساس) [س]  ) বমধ্হওয়ম, 
স্বচনহওয়ম, মধফুভমষীহওয়ম, লসদহওয়ম 
to be smooth, to be obedient, to be 
free, to be equable

 ,IV স্বচনকরম, অনফুগতকরম أسلس
সহজকরম, লসগ্ধকরম to make smooth, 

to mke tractable, to make obedient

 সভ্ দিমমফুতঝডম, incontinence of سلٌَس

urine

 ,বমধ্, নম, নমনীয়, স্বচন سلٌِس

smooth, obedient, free, equable, 
tractable

 ,বমধ্তম, নমতম, নমনীয়তম سلسٌة
সমলত  tractability, obedience, 

compliance, flexibilty

 ,অধমকবমধ্, অলধকনমনীয় أسلس

অলধকঅনফুগত, অলধকলসদ more 

tractable, more pliable, more smooth,
more flexible

মববোধহবোধসর ঝর্মর নমম, ঝর্ম, name سلسبيٌل

othe spring in the Paradise, spring

 ,একতকরম, একসমবোধথ যফুক্তকরম سلسَل
লশকিমবদ করম, পমবোধয়বোধবডী ম দিওয়ম, ঢমিম
to link togather, to chain up, to fetter, 
to shackle, to trammel, to impade
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 ঠমণ্ডম লবশুদ পমলন cool fresh سلسٌل

water

 ,মিমহমরলশকি, লশকি سلِسلص ج ِسلِسلٌة

ংক্রিম(গল, প্রবন)iron chain, chain, 

series

 ,পরম্পরম, ংক্রিম, উত্তরমলধকমর تسلسصٌل

sequence

 ,লশকিপডম, লশকিমবদ, ংক্রিমমগত مصسْلسٌل

একটমনম, অলবলচন chained, 

continuous

 ,ংক্রিমমগত, একটমনম مصتسْلِسٌل
অলবলচন(নমর) chained, continuous

سلطَسلَط)[س]  ) উদতহওয়ম to be 

arrogant

(على) II ক্ষমতম  দিমনকরম to impowerسلّط

V উتسلّط rরমন, অলতংক্রিমকরম, 
অলভভভূতকরম, to overcome, 

overpower, overwhelm (على)

لطات ج سلطٌة لٌط،سص ,ক্ষমতম, শলক্ত, মজমড سص

কত( পক্ষ, প্রভমব, সমব্বোধভরম ক্ষমতম, 
অলধবোধক্ষত power, strength, impact, 

sovereign power, juridiction

জ্মবোধকট, jacket سلطٌة

 ,মজবফুত, শক্ত, কঠন,  দি(ঢ়, িজমহীন سليٌط

সহজমত, তীক, পলঙি (লজহম) strong, 

solid, firm, easy, vicious,

 ,সমবলিিতম, িজমহীনতম سلطٌة
বননহীনতম, easiness, glibness, 

samelessness,

 ,প্রভভূত, প্রভমব, আলধপত্ تسلٌُط
রক্ষরমবোধবক্ষর, লনয়নন, supremacy, 

impact, reign, upkeep, control

সমিম দি salad سلطٌة،سلطٌة

اسلطحسلطح]  ] III উ দিমরহওয়ম to be 

broad, wide

উ দিমর wider سلِطٌح

سلطَنسلطنة)  ) সফুিতমনবমনমন to 

proclaim sultan

II সফুিতমিহওয়ম to be sultan تسلطن

রমজত sultanate سلطنٌة

لطان  ,ক্ষমতম, শলক্ত سلطين ج سص

হুকুমশমসন, আলধপত্, রমজত, কত( ত, 

অলধকমর, তবধতম  power, mandate 

strenth, authority rule, kingdom, 

legality  সফুিতমন, শমসক ب) )-سلطين
sultan, ruler
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সমমঞী, sultaness سصلطانٌة

 ,সমব্বোধভরম, সমমমজ্সরশংংক্রিমন্ত سصلطانٌي

রমজকীয় imperial, royal, sovereign

সফু্পবমট, বডথমিম, গমমিম soup سصلطانّيٌة

bowl,tureen

سلعَسلَع)[س] ) মফবোধটযমওয়ম, ফমটমবোধনম to be

burst, to crack

VII মফবোধটযমওয়ম to be burst انسلع

 ,ফমটম, লিড, ফফুটম, cleft سلوٌع ج سلٌع

fracture, cleavage

 ,পর্, ব্বসময়ীপর্, মফমঁডম ِسلٌع ج ِسلعٌة
আব, টউমমর merchandise, 

commodity, corcial article, cyst, 
tumor

سلفسلَف)[ن] ) লবগতহওয়ম to be past

 (هى ه ) II ঋরবোধ দিওয়ম to lendسلّف

(هى) IV অলগমবোধ দিওয়ম to loanاسلف

(من) V ধমরকরম to borrowتسلّف

(من) VIII ধমরকরম to borrowاستلف

মশিক brother-in-law أسلٌف ج ِسلٌف

মশলিকম sister-i-law سلِفٌة

-পভূব্সভূরী, পভূব্পফুরুষ, লপতম أسلٌف ج سلٌف
লপতমমহ predecessors, forefathers

 ,অলগমআ দিময়, সফু দিলবহীনঋর- سلٌف

advance payment, nointerest bearing
loan

 অলগম, পভূবোধব,্ আবোধগভমবোধগ, in سلًفا

advance, beforehand

 ,ঋর, অলগম loan سلفّيات ج سلفّيٌة

advance

لفٌة لٌف ج سص  ঋর, অলগম, লভতবোধরর سص

আবরন(জফুতমর), জফুতমর লভতবোধরর তিম, 
loan, advance, inner lining of shoe, 
inner sole of shoe

 ,সব্মলধক পছবোধনর ম দি سلفٌة،ِسلٌف

choicest wine

لفاٌء পভূব্সফুরী, predecessors سص

জলমবোধত ল দিবমর মই harrow ِمسلفة

 ,বমঁলক, অলগম, credit تسليفات ج تسليٌف

advance- সফুবোধ দিরহমর rate of interest

বমঁলক, অলগম, credit, advance تسليفٌة

لٌّف ،سلٌف ج سالٌِف  ,পফুব্বত্শী سوالِفص ،سص
পফুব্গমমী, আবোধগর, অতীত, পভূব্সভূরী, 
preceding, former, bygone, 
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predecessor-ًسالِفا পভূবোধব,্ মসকমবোধি, 

ইত(পভূবোধব ্formerly, previously

(هى) লপিঢমিম to asphalt سلفَت

 লপি ashfalt مصسْلفات

سلقسلق)[ن]  ) লসদকরম too cook in 

boiling water (ه)

(هى) V উপবোধর ওঠম to ascend تسلّق

 শলবর সমিম দিলববোধশষ, a variety of سلْق

slad

 হযরত ঈশম (আ() এরআবোধরমহন السصّلق
ascension of Haz.Isa (a)

অস سلقٌة r লজহম, লবদষপফুর্ভমষম vile 

tongue, wicked language

 খমবমরলববোধশষ a kind of سلئِقص ج سليقٌة

dish

 ডমিকুত্তম, লশকমরীকুকুর سلقٌي
greyhound, hunting dog

 ডমিকুত্তম, লশকমরীকুকুর سلوقٌي
greyhound, hunting dog

উপবোধর ওঠম, climbing تسلٌُق

 ,রমনমকরম, লসদকরম, cooked مساوٌق

biloed

 ,সফুপ, সফুরুয়ম, মঝমি juice مساليقص ج مسلقٌة

pottage, broth

سلكسلك،سلوك)[ن] ) অনফুসরনকরম, 
গহনকরম, প্রবোধবশকরম, আগমন, ঢফুকমন, 

এপমর ওপমরকরম to, take, to enter, to 

proceed, to follow (هى في)

 (هى) II পলরষমরকরম to cleanسلّك

(هى) IV ঢফুকমন to insertأسل

 ,সফুতম,  দিলর, তমর, প্রলতষমন أسلٌك ج ِسْلٌك

মপশম, লবভমগ, প দিমলি thread, string, 

wire, organization, profession

তমবোধরর, তমর by wire, wire ِسلكٌي

 ,মবতমর, মরলডও, সম্প্রিমর ل سلكٌي 

মবতমরলববোধশষঞ wireless, radio, 

broadcasting, radiospecialist

 ,তমর, সফুতম,  দিলড wire ِسلٌَك ج سلكٌة

thread, string

 আিরন, ব্বহমর, মবোধনমভমব سصلصوٌك
behavior, conduct, attitude

 ,রমসম, পথ, কম্পন্থম مسالِكص ج مسلٌك
কম্নীলত, উপময় way, road, course of 

ation, policy 

 ,মপশমগত, লশলজমত, ব্মবসম مسلكٌي
professional, industrial, trade
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 পলরষমরকরর, পলরচনকরর تسليٌك
clearing, cleaning

 ,িিনসই, কররবোধযমগ্, করমরমত سالٌِك

প্রলবষ্ট passable, practicable, affixex 

(course)

سلمسلمة)[س]  ) লনরমপ দি থমকম, 
অপবম দিমভূক্ত থমকম, to be safe, to be 

blameless(من)

 ,II লনরমপ দিরমখম, রক্ষমকরম, ম দিওয়মسلّم
আত্মসম্্পনকরম, সম্ভমষনকরম, 
স্বীকমরকরম to safe (من) to submit, to 

surrender, to gereet, to admit ( الى ل
(من

) III শমলন্ত রক্ষমকরম to keep peace سالم

(ه

 ,IV পলরত্মগকরম, ডফুববোধ দিওয়ম أسلم
ত্মগকরম, সমপ্রকরম, ইসিমম গহনকরম
to commit, to resign (هلله) 

 V িমভকরম, গহনকরম, মনওয়ম to تسلّم

get, to obtain (هى)

 VI পরষ্পর শমলন্ত সমপনকরম to تسالم

make peach one another

 VIII স্পশ্করম, গহনকরম, পমওয়ম to استلم

receive, to touch (هى)

 ,X আত্মসমপ্নকরম, পথবোধ দিওয়মاستسلم
লনবোধজবোধকসলডবোধয় মনওয়ম, মযমগবোধ দিওয়ম, 
মমরমযমওয়ম to surrender, to abandon 

(self), to give,to succumb

শমলন্ত, peach سْلٌم

 শমলন্ত, ইসিমমধম,্ peace, the ِسلٌم

religion of Islam

 ,শমলন্তপফুন,্ শমলন্তবম দিী peach full ِسلمٌي

pacifist

  অলগমংক্রিয়, বমবিমগমছ advance سلٌَم

bying, forward buying, acacia (tree)

لٌّم  سلليمص ،سللِم ج  سص  ধমপ, মই, 

লসঁলডরধমপ, লসঁলড, িিন্তবোধবমড্, মসি, 

ladder, rake, stair case, stair, running
board

لّمٌة ধমপ, লসঁলড, step, stair سص

 ,সফুসতম,  দিফুব্িতমহীনতম, শমলন্ত سلٌم

শমলন্থপফুন্তম, লনরমপত্তম, লনশয়তম 
soundness, wellness, 
unimpairedness, peace, 
peacefuness, safety

 ,লননমহীনতম, ত্রুটহীনতম سلمٌة
খফুঁতহীনতম, সফুসতম, অক্ষততম, লনরমপত্তম 
blamelessness, defectlessness, 
soundness, intactness, security
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 ,লনরমপ দি, লনলশত, মফুক্ত ِسلماءص ج سلٌِم

ত্রুটহীন, সফুস, সমরশংোমলতক ক্ষলতগস, 

ধ্বরশংবোধসর মফুখমমফুলখ safe, secure, free, 

unhurt, faultless, seriously damaged

لميات ج سصلمى  হমড(হমত,পম) bones سص

(hand, foot)

 ,অলধকলনরমপ দি, অলধকস্বমভমলবক أسلٌم

অলধকসফুস safer, freer, healthier

 ,ক্ষমর, মমরকমলর, corrodent سليمانٌي

corrosive, mercury

 ,হসমন্তর, োফুরমবোধনম, উপহমর تسليٌم

বলহ্সম্্পন, মফর r, নলত, সমমন, 

অলভবম দিন,ছমড, ত্মগ, সমলত, গহন, 

ক্ষমম handing over, gift, extradition, 

flexion, admission, acceptance

 ,মীমমরশংসম, লমিসমধন, সলন مصسالمٌة

conciliation, pacification

 মমনম, নমন, সম্্পর, মীমমরশংসম ِاسلٌم
submission, surrender (to will of Allah
(st)

ইিমমধম ্ the Islam السلم

ইসিমলমক Islamic ِاسلمٌي

 ইসিমমীমতম দিশ্, Islamism, the ِاسلمّية

idea of Islam

 ,রলস দি, প্রমলপ, মনওয়ম, পলরগহ تسلُم

সমম দির receipt, acceptance, assum 

ption, felicitation, appreciation, 
acceptance

 ,রলস দি, প্রমলপ, মনওয়ম, পলরগহ ِاستلٌم

সমম দির receipt, afelicitation, 

appreciation, acceptance 

 ,আত্মসম্্পর,বরর, গহন,পলরগহ ِاستٍِسلٌم

capitulation surrender, assumptiom, 
taking over

 ,লনরমপ দি, সরশংহত, নলশত, কিঙহীর سالٌِم

অনমহত, ত্রুটহীন, অক্ষত, অলবক( ত,  

সভূস, সমসবমন,  পভূর্মঙ্গ, সম্পভূর্, লনয়লমত 

(লংক্রিয়ম) safe, secure, free, 

unimpaired, unhurt, sound, whole, 
perfect, regular ( verb)

 ,অনমহত, ত্রুটহীন, অক্ষত مصسلٌّم

অলবক( ত, গ(লহত, অপ্র লতদনীতম মযমগ্, 
অপ্রলতদনী, অলবতক্রীয়, অলবতক্জনক
unimpaired, unhurt, accepted, 
uncontested, incontestable, 
indisputable, incontrovertible

 ,শমলন্তবোধযমগ্, শমলন্তপভূর্, শমলন্তলপ্রয় مصسالٌِم

নমবোধমজমজী, ভদ peaceable, peaceful, 

peaceloving, gentle

মফুসলিম, muslim مصسلِمون ج مسلٌِم
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 প্রমপক, recipent مصستلٌِم

سلو،سلوان، سلي)( سلسلى [سلو] [س] [ن]  

লবস্ম(ত হওয়ম, আর লিন্তমনম করম to 

forget, to tink no mor (عن ه هى)

 ,II ভমিমবোধনম, সমন্তনমবোধ দিওয়ম, িমঙ্গমকরম سلّى
অন্মনষকরম to console,to make 

forge (عن ه)  

 ,IV সমন্তনম ম দিওয়ম ভমিমবোধনম أسلى
িমঙ্গমকরম, অন্মনষকরম to console, to 

make forge (عن ه) 

)V তتسلّى লপপমওয়ম, সমন্তনমিমভকরম, 
আননপওয়ম, অন্মনমহবোধতিমওয়ম to 

have agood time, to cosole(self) to 

gate pleasure  ( (ب

 ,প্রবোধবমধ, সমন্তনম, আনন, লবনমশ سلوةٌ

ধ্বরশংস comfortconsolation, fun, waste,

destruction

 ,প্রবোধবমধ, সমন্তনম, comfort سلوى

consolation,

মছমট পমখী লববোধশষ quail سلوى ج سلواةٌ

 ,লবস্ম(লত, ভভূবোধি যমওয়ম, সমন্তনম سلوان
প্রবোধবমধ, forgetting, foregetfullness, 

consolation, comfort

 ,আনবোধনরবস্তু, ফফুলত্ مساٍل ج مسلةٌ
মকরতভূক, লববোধনম দিন, লবনমশ, প্রবোধবমধ, 

সমন্তনম object of amusement, 

entertainment, fun, diversion, 
consolation, 

 সমন্তনম, ফফুলত্, লববোধনম দিন  تْسليٌة
consolation, diversion amusement,

 ,মজম দিমর, লিত্তমকষ্ক, লববোধনম দিক مصسٍل

সমন্তনম দিময়ক, ত( লপ দিমতম, সমন্তনমতম 
amusing, entertaining, consoling, 
consoler

রমনমর মমখন cooking butter مسلٌي

 ,নমম,প দিলব, মখতমব أساٍم،أسماءص ج ِاسٌم

সফুনমম, মমন-ময্ম দিম, লববোধশষ্(গম) 
appeanage, nickname, reputation, 
honor 

 ,লনবোধ ্দিশমত্মকসব্নমম اسم الِشارة

demonstrative pronoun

 সরশংকুলিত লববোধশষ্ اسم التصغير
diminutive noun

নমম সভূিক লববোধশষ্ numerical اسم العدد

 বস্তু বমিক নমম abstract اسم المعنى

noun

মফুত্নমম, বস্তুগ তনমমন اسم العين

concrete noun



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 469
469

 আবোধপলক্ষক লববোধশষ্ eletive اسم التفضيل

noun

 লংক্রিয়ম লববোধশষ্ verbal nun اسم الفعل

)সলংক্রিয় (কত্ম)প দি, কত اسم الفاعل কমরক 
active participle, subject, 

 অলংক্রিয়(কম)্প দি, কম্কমরক اسم المفعول
passive participle

 কমিবমিক লববোধশষ্ noun ot اسم المّرة

time (gram)

 নমমলবষয়ক, লববোধশষ্সফুিক ٌّ'ِاسمي

nominal (gram)-مبلغ اسمّي নমমমমতমভূি্,
পলরমমন par,amount, جملة اسمّية নমম 

প্রধমন বমক্ nominal clause, 

sentence,قيمة اسمية লিলখতমভূি্ face 

value, nominal value (ّمسّمسّم ) 

লবষবোধ দিওয়ম, পফুররুদমরকরম, 
মমরমরতকরম, লমিকরম, to put poiso (

(هى

  (هى) II লবষবোধ দিওয়ম, to put poiso  سّمم

 লবষমক্ত হওয়ম, লবষখমওয়ম to be تسّم

poisoned,

موم ج سٌم ,লবষ, লছদ, মিমখ (সফুঁবোধির) ِسماٌم،سص

poison, opening, hole,eye (needle)

 গরম বমতমস, গরম سمائِمص ج سموٌم

বমিফুঝড, মরুঝড hot wind, hot 

sandstrom, simoom

মিমমকুপ pores (skin) مسامات ج مساٌم

ঝমঁজরম, porous مسلمٌي

 ,সলছদ, সলছদতম porousness مسامّيٌة

prosity

 লবষপ্রবোধয়মগ, লবষর, সরশংংক্রিমন تسُمٌم
poisoning, toxication, sepsis

 লবষমক্ত, লবষ দিফুষ্ট, লবষধর ساّم
poisonous, toxic, venomous

 ,লবষলমলশ্রত, লবষমক্ত poisoned مسموٌم

poisonous

লবষমক্ত, লবষধর, লবষ দিফুষ্ট poisonous مِسٌم

, venomous, toxic

 ,নীিআকমশ, আকমশীনীি سمانجونٌي

উজিনীিররশং, গমঢ়নীি sky-blue, azure, 

midnight blue, cerulean

سمتسمت)[ن][ض]  ) অনফুমমনকবোধরপথিিম 
to way on assumption

 III লভনল দিকহওয়ম, উলমহওয়ম to سامت

be on other, side, to be opposite (ه)   

 পথ, রমসম, পদলত, ধরন سموٌت ج سْمي
way, road, system, manner, style
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سمصجسماجة) [ك]  ) কুr লসতহওয়ম, 
লবরলক্তকর হওয়ম, লবত( ষম জনক হওয়ম, 
to be ugly, disgusting, bothersome

 (هى) II ক দিমকমরকরম to make ugl سّمج

কুr سماجى ،  ِسماج ج سميج লসত, 

লবত( ষমকর, লবরলক্তকর, ugly, revolting,

disgusting

مجاءص ،سماجى ،ِسماج ج سميج কুr سص লসত, 

লবত( ষমকর, লবরলক্তকর, ugly, revolting,

disgusting

 ,ক দিয্তম, জোন্তম, ো(র্তম سماجٌة
ugliness, hatefullness, damnness

سمحيمح،سماح،سمحاة)[ك]  ) উ দিমরহওয়ম to
be generous

 ,অনফুমলতবোধ দিওয়ম (سماح) [ف] سمح
অনফুবোধমম দিনকরম, ক্ষমতমবোধ দিওয়ম, to grant, 

to permit, to authorize

 II  দিয়মকরম, স দিয়হবোধয়করম to act سّمح

with kindness (ه هي ب في)

 ,III অনফুগহকরম, প্রশ্রয়বোধ দিওয়ম سامح
মমফকরম to treat kindly, to forgive, to 

do with favor (ب في ه هى)

في ) VI স দিয়হওয়মto be tolerant تسامح

(مع ه

 X ক্ষমমিমওয়ম to ask استسمح

forgiveness (ه) 

 ,উ দিমরতম, মহমনফুভবতম,  দিয়ম سْمٌح
ব দিমন্তম greatness, geraciousness, 

generocity, kindness

 ,উ দিমর,  দিয়মিফু, মহমনফুভবতম ِسماٌح ج سَمح
magnanimity, generous, kind, liberal

 ,মহমনফুভবতম, উ দিমরতম,  দিয়ম  سناٌح
ব দিমন্তম, সহনশীিতম, ক্ষমম, অনফুমলত 
greatness, geraciousness, 
generocity, kindness

 ,মহমনফুভবতম, উ দিমরতম,  দিয়ম  سماحٌة
ব দিমন্তম, সহনশীিতম, ক্ষমম, অনফুমলত 
greatness, geraciousness, 
generocity, kindness

 ,উ দিমর,  দিয়মিফু سمحاٌء ج سميٌح
মহমনফুভবতম, ক্ষমমশীি, মফুক্তহস 
magnanimity, generous, kind, liberal, 
forgiving

 সত্ওসহনশীি the true الحنيفة السمحاء

and tolerant (Islam)

 ,ক্ষমম, মমজ্নম مصسامحات ج مصسامحٌة
pardon, forgiveness- مصسامحات  ছফুট, 

ছফুটরল দিন vacation, holiday

 ,আনফুকি্, প্রশ্রয়, সহনশীিতম تسامصٌح
favor, indulgence, tolerance
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 ,অনফুবোধমমল দিত, অনফুবোধমম দিনবোধযমগ্ مسموٌح بِِه
গহনবোধযমগ্, allowed, permitted, 

admissible

 ,অসরশংযত, প্রশ্রয়শীি, তধয্শীি مصتساِمٌح

indulgent, tolera

سمدسمدود)[ن]  ) অহরশংকমর কবোধর মমথম 
উঁিফুকরম, লবহিহওয়ম toraise 

headproudly, to be perplexed

 (هى ) II সমরবোধ দিওয়ম to fertilize سّمد

 ,গবর, সমর, dung أسِمدةٌ ج سماٌد 

fertilizer

 ,উব্রকরর  সমরবোধ দিওয়ম, meuring تسميٌد

fertilizing

উনতলশর, with head erect ساِمدالرأس

সমর fertilizer مسِمداٌت

مدوٌر মমথমবোধোমরম, dizziness سماديرص ج سص

سمصرة)[ك]  ) তমমমবোধটহওয়ম to be brown

مور،سْمر) [ن]  سمرسص ) রমবোধত কথমবিম, 
কবোধথমপ কথন করম to talk, to chat a 

night or evening

(الى ه) II মপবোধরক মমরম to nail سّمر

 III রমবোধত আবোধিমিনম করম to spend سامر

night in conversation (ه)

V মপবোধরকলবদহওয়ম to be nailed تسّمر

VI রমবোধত আবোধিমিনম করম to spend تسامر

night in conversation

IX তমমমবোধট হওয়ম to be brown اسمّر

 ,কথম, রমবোধতর আবোধিমিনম أسماٌر ج سْمٌر
কবোধথমপকথন, রমত, অনকমর talk, chat, 

nightly chat, night, darkness

 ,লপঙ্গিতম, বম দিমমীররশং brownness سصمرةٌ

brown colour

 রমবোধতরআননসঙ্গী, আবোধিমিনমর سميٌر

অরশংশী দিমর, আনন দিমনকমরী, companion 

in nightly entertainment, coveersation
partner, entertainer

 ,রমবোধতর আবোধিমিনসঙ্গী (মলহিম) سميرةٌ
মলহিম লববোধরম দিন কমরীলরনী, মলহিম সঙ্গী 
(কবোধথম পথবোধন) woman partner in nightly

conversation, woman entertainer 
woman companion (in lively 
conversation

مٌر ج  سمراٌء م أسمٌر ,বম দিমমী سمراوات م سص
বম দিমমীররশং এর মলহিম, brow, brown 

skinned woman
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 ,রমবোধতর লববোধনম দিন(গল, মখিম مساِمرص
আব(লত, গলবিম), nightly 

entertainment

 ,মপবোধরক, লপন مساميرص ج ِمسماٌر

গজমি,পমবোধয়রকডম nial, peg, pin,corn 

(toes)

 কীিকমর বর্মমিম الخط المسمارٌي
cuneiform writing, wedge-shaped

 ,রমবোধতর মখমশগল, আিমপিমলর مسامرةٌ

কবোধথমপকথন nightly chat, 

conversation, talk

 ,রমবোধতর আনন দি সঙ্গী مسّماٌر ج ساِمٌر
মবোধনমরনজক companion in nightly 

entertainment, entertainer

 লববোধনম দিন সন্ম, সমমমলজক سوامِرص

সন্মসবোধমিন, evening of 

entertainment, social evening

 ,মপবোধরবোধক আট কমবোধনম, মপবোধরক মমরম مصسّمٌر
মপবোধরক আঁটম fastened with nails. 

nailed on, hobnailed

 ,রমবোধতর গল বিমরসঙ্গী مصساِمٌر
গলবিমরসমথী companion in nightly 

entertainment, conversation partner

দিমিমিী করম, মবমংক্রিমরী করম to act  سْمسٌر

as middleman, broker

দিমিমিী, brokerage  سْمسرةٌ

 ,দিমিমি  سماِسير،سماِسر،سماِسرةٌ ج ِسمساٌر

প্রলতলনলধ broker,agent

োটক match maker سْمِسرةٌ

লতি,লতবোধিরগমছ sesame ِسْمِسٌم

سمطسنط)[ن] ) গরম পমলনর মছঁকম ম দিওয়ম, 
প্রস্তুতকরম to scald.to prepare (هى) 

  ,তমর, সফুতম, string ج  ِسمٌط سموٌط

thread

مصط سماطات ج ِسماٌط  ,দিসরখমন  أسمطٌة،سص

খমবমর, আহমর cloth to serve food, m 

eal, diet

 গরম পমলনবোধত مساِمطص ج مْسمٌط

মধময়মরোর(জবোধবহকরম প্রমরী) scalding 

house

 দমক্ষমি তমরখফুট, vine مساِمطص ج ِمسمٌط

pillar

س]سمعمسمع،سماعة،سماع،سمع)[ )

মশমনম, মশখম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, 
আঁলডপমতম, to listen, to payattention, 

to learn, to over hear, to hear (  هى ب
(ه
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 (هى ه) II শুনবোধতবোধ দিওয়ম to let hear سّمع

  (ه هى) IV শুনমন  to let hear أسمع

(الى ل )(V শুনম to give ear تسّمع

 VI মিমকশ্রুলত to hear from one تسامع

another

 (الى    ل على) VIII মশমনম to hear استمع

-মশমনম, কমন hearing, ears أسماٌع ج سمٌع

কমন ear أسماٌع

,শ্রববোধরলনয় সরশংংক্রিমন্ত, ধ্বলনসমনীয় سِمعٌي

ঐলতহ্গত, গতমনভূ গলতক auditory, 

acoustic, traditional,

معٌة  ,সফুনমম, অজ্ন, নমম reputation سص

credit, name

-দিফুন্মমী, কুখ্মত ill  ردىء السمعة
reputated

 ,মশমনম, শ্রবন, hearing,listening سماٌع

audition

শ্রববোধরল سِمعٌي েনয় সরশংংক্রিমন্ত, ধ্বলন 

সমনীয়, শ্রমব্, শ্রবনবোধযমগ্, ঐলতহ্গত, 

অলিলখত acoustic, audible. traditional.

unwritten

معاٌء ج سميٌع  মশমনম, শ্রবন, শ্রবনকমরী سص
listenibg, hearing, hearer

 আ্মহ তময়মিমর গুর লবষয়ক السِميعص

নমম, one of the attributes of Allah (st)

 ,ইয়মরবোধফমন, লরলসভমর سماعات ج سماعٌة

মসবোধথমসবোধকমপ earphone, receiver, 

stethoscope

মশমনমর দিফুরত,hearing distance ِمْسمٌع

 ,কমন, লরলসভমর مساِمعص ج ِمسمٌع

মসবোধথমসবোধকমপ , receiver, stethoscope

 মটলি মফমবোধনর ইেআর লপি ِمْسمعٌة
earpiece (telephone)

  ,শ্রবনকমরী, মশ্রমতম ساِمعون ج ساِمٌع
hearer, listener

 ,শ্রবনবোধযমগ্, মবমধগম্ audible مْسمصٌع

perceptable

  ,শ্রবনকমরী, মশ্রমতম مصستِمعون ج مصستِمٌع
hearer, listener-المصستمعون মশ্রমত( মণ্ডিী 
the audience

موق) [ن]   ,উঁিফুহওয়ম (  سمقسمقسص
অহরশংকমরী হওে য়ম, to be high.to be lofty

,অলতউঁিম, িমমওবোধরমগম, very high سموٌق

tall and lanky

 খফুবউঁিফু, অহরশংকমরী, অলতউঁিফু very ساِمَق

high. lofty
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ّماّق বীজ লববোধশষ highly acid seeds سص

سّمكسمك]  ] II মমমটমকরম to make thick

  (هى

ছম দি, roof سمٌك

مٌك ِسماٌك ج  পফুরুষত, োনত thickness سص

মমছ fish   سمك

মমছ a fish سمكٌة

মমবোধছরমত, fishy سمكٌي

মজবোধি fisherman,fisher سّماٌك

পফুরু,োন thick سميٌك

োনত thickness سماٌك

মমবোধছর গু দিমম fish stor مساِمٌك

 টনলমলসর ব্বসম, টবোধনর سْمكرةٌ

কমলরগলর tinsmith’s  trade, tinsmithing

টবোধনর লমলস tinsmith’s,tinner سْمكرٌي

টবোধনর লমলস মপশম work of tinsm سْمكرّيٌة

ith

سماسْمل)[ن]  ) উপডমইয়ম মফিম, 
মিঁবোধিঁবোধফিম, লছঁবোধডবোধফিম to scoop out, to 

uproot, to tearout

مولٌة) [ك]  مول،سص سملسص ) জীর্হওয়ম, 
লছনলভন হওয়ম to be ragged, old, 

tatttered

IV জীর্হওয়ম, লছনলভন হওয়ম to be أسمل

ragged, old, tatttered

 ,VIII উপডমইয়ম মফিম, মিঁবোধিঁবোধফিম استمل
লছঁবোধডবোধফিম to scoop out, to uproot, to 

tearout

 জীন্কমপড, নমডম, ততরীবোধত أسماٌل ج سمٌل

থমকম মশষজিীয় worn garment, tatters

last remainder of a liquid in vessel

سمنسَمن،سمانة)[س]  ) মমমটমহওয়ম to be 

obese, to be fat

 (ه) II মমমটমকরম to make fa سّمن

 (ه) IV মমমটমকরম to make fat أسمن

 ,পলরবোধশমবোধধরমমখন سْمٌن  سمون ج

রমনমোবোধরর মমখন carried butter, 

cooking butter

 ,সফুিতম, নম দিফুসনফু দিফুসতমষ ِسمٌن

মমমটমfatness, fleshing, obesity

ُمنٌة  সফুখম দি্ মছমট পমলখলববোধশষ سماِمنص ج سص
quail
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 ,মমমটম,সফুি, মমরশংসি ِسماٌن ج سميٌن

সফুিকময়, fat, fleshy, stout, obese

ّماٌن সফুখম দি্ মছমট পমলখ লববোধশষ quail سص

মমখন ব্বসময়ী, butter merchant سّماٌن

مانى مانيات ج سص  সফুখম দি্ মছমট পমলখ سص

লববোধশষ quail

মমমটম fat مصسّمٌن

،سمنجونٌي سمانجونٌي   আকমশীনীি, 

নবোধভমনীি, উজিনীি, গমঢ়নীি, 

সফুনীি Sky-blue, azure, deep blue, 

mazarine

 সরীস( পজমতীয় উভিড سمندر،سمندل

প্রমনী লববোধশষ slamander

 ,িমম ও বিবমন, অলতিমম سْمهرٌي
ত দিত্মকমর tall and robust,extremely 

tall

مو)[سمو] [ن]  سماسص ) উবোধদ্ ওঠম  to be 

elevated

 III প্রলতবোধযমগীতমকরম to seek to سامى

surpass (ه) 

 (هىه ) IV মতমিম to lift أسمى

 VI বড হওয়মর প্রলতবোধযমগীতম করম تسامى
to vie for glory (عن) سصمصٌو উচ্চতম, 
উচ্চস্ববোধর, ময্ম দিমপভূর্, মহত, height, 

altitude, lodgings,

 ,আকমশ, িমঁ দিলন(سموات) سماوات ج سماٌء

সমলময়মনম, ছম দি, মমো sky, Haven, 

moonlight, roof, cloud

 ,স্বগ্শীয়, আকমশীনীি, নবোধভমনীি سمائٌِي

উজিনীি, গমঢ়নীি, সফুনীি Sky-blue, 

azure,deep blue, mazarine

 ,আকমশীনীি, নবোধভমনীি سماِوٌي

উজিনীি, গমঢ়নীি, সফুনীি, মফুক্ত-বমতমস, 

মখমিম আকমবোধশর নীবোধি, পলবত, 

ধম্সম্পলক্ত sky-blue, azure,deep 

blue, mazarine, open air, under open
sky, divine, pertaining to religion

 ,উঁিফু, উচ্চ, মলহমমলন্বিত, অতফু্চ্চ سمٌي

সফুমহমন  high, elevated, lofty, exalter

 ,অলধকউঁিফু, অলধকমলহমমলন্বিত أسمى

উচ্চতর, অলধকমহমন heigher, more 

exalted, heigher, more eminant

ماةٌ ج ساٍم  ,উঁিফু, সমফুনত, সমফুচ্চ, লবলশষ্ট سص

high, elevated, eminant, exalted

 ,মনউিজমতীয়প্রমরীسماميرص ج  سّموٌر 
sable
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 ,II নমমকররকরম, ডমকম سمي]سّمى
আখ্মতকরম, to name, to designat ( ه

 (هى ب

ب)IV ডমকম, নমমকরর করম, to cal أسمى

 (ه هى

 V নমমহওয়ম, আখ্মলয়ত হওয়ম to تسّمى

be called

سم :দ اسٌم

 ,লমতম, একই নমবোধমরব্লক্ত سِمٌي

namesake, of the sme name

,নমম করন, উপমলধ, নমম تسميات ج تسميٌة

নমমমবিী, পলরভমষম, naming, 

disignation, nomenclature, name

' بسم ا’লবসলম্মহ’ বিম to say 'نْسمَل

 লবসলম্মহ’ এরব্বহমর use of ’َبْسملٌة

the’بسم ا ' 

 ,নমমক, নমবোধম, লনধ্মলরত called مصسّمًى

named, determined

ব سنوات،سنوٌن ج سنٌة rসর, year

বমrসলরক, yearly سنِوٌي

 বমrসলরক ভমবোধব, বছরবছর مصسانهًة
yearly, anually

سّنسّن)[ن]  ) ধমরবোধ দিওয়ম, তীককরম, 
কমঠমবোধমমকরম, গডম to form, to shape, 

to sharpe (هى)  ) 

 ,II শমনবোধ দিওয়ম, তীককরমto sharpen سّنن

tohon (هى) 

IV  দিমঁত গজমন to grow ones teeth أسّن

 VIII  দিমঁত পলরষমর করম to clean استّن

teeth

 ,লনবোধ ্দিশ, সভূিনম, (আইন)জমলর سٌن

prescription, introduction, enactment

ٌن ، أِسّنٌة، أسنان ج ِسٌن  দিমঁত, করমবোধতর  أسص

 দিমঁত, খমঁজ, িমকমর দিন্ত, হমলতর দিমত, 

সমবোধপরলবষ দিমঁত, লনব(কিবোধমর), 

মপবোধরবোধকরমমথম tooth, tusk, fang, nib of 

pen, tip of a nail-أسنانব য়স age

,অভ্মসগতঅনফুশীিন, পদলতগতিি্ম سصَنٌة
লনয়ম, ঐলতহ্গতব্বহমর habitual 

practice, customary procedure,norms

ّنٌي ِنَيٌة  ج  سص  ,সফুনমবোধতর অনফুসমরী سص
সফুনী,sunnite

 ,অভ্মস গত অনভূশীিন, অভ্মস سنٌن

ব্বহমর, রীলত, লনয়ম customary  

practive, usage, rule, habit
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h ব্বোধম রডগম, spearhead أِسّنٌة ج ِسنان

দিমঁবোধতরমমযন, tooth powder  سنوٌن

বয়স, older أسٌن

শমন, শমন পমথর, ক্ষফুর مساٌن،مسّنات جِمسٌن
িমমমলত (শমনবোধ দিওয়মরবস্তু) whet-stone, 

grindstone, razor strop

)অনভূবোধমমল দিত, তীক্ষক مسنون ত, শমনক( ত, 

সরু, prescribed, sanctioned, 

sharpened, pointed

 ,দিমঁতওয়মিম িমকম  مسّننات ج مصسّننٌة
cogwheel

ِسَن  ,পিরমতন, বয়ষ مساّن ج مص

আইনতবয়( প্রমপ, old, aged, of legal 

age

 বডলশ, মমছ ধরমর سنانِير ج  ِسّنارةٌ

আঁকডম, fishhook

শমনপমথর grind stone سصْنذاَذٌج

نبوٌق  ,বজরম, ররতরী, মনরকম سنابيقص ج سص
barge, boat

نبصٌك  ,ক্ষফুর, লপন, মফুষমঘত سنابِك ج سص

তফুরপফুন, ল্রিলিরশংবোধমলসন leg, hoof, awl, 

pin, punch, borer

 গজমি, তীক্ষআগম سنابِلص،سنبلت ج سنبصٌل
(শস্), spike (grain)

نبصلٌي গজমবোধিরমত সফুঁিমি spiciform سص

কমলিঝফুলি, ঝফুি soot سناٌج

ধফুসর কমঠলবডমি gray squirrel ِسنجاٌب

ধফুসররশং, ash color, ashen ِسْنجابّي

মমন দিণ্ড, পতমকম, ব্মনমর سناِجف ج سْنجٌق
standard, flag, banner

ْنح) [ف]  سنحسنوح،سص ) োটম, মবোধনহওয়ম, 
মযমগমনবোধ দিওয়ম, কমরন ম দিখমন to occur,to

cometo mind, to afford, to argue (ل ب
 (عن

 ,ডমন পমশ োফুরমন, অনফুকূি سوانِح ج ساِوٌح

মঙ্গজনক, turning to right side to 

viewer, auspicious, favorable-سوانِح 

ভমিিক্ষন, ভিসরশংবোধকত, good omens, 

auspicious signs

সভূবোধযমগ opportunity سانِحٌة

نوخ ج ِسنٌخ  ,দিমঁবোধতর মগমডম  أسناٌخ ،سص
 দিন্তমভূি, socket of a tooth, root

গন, গুমট rankness, fastiness سَنٌج

লবস্বমধ, গুমট rancid, fusty سنٌِخ
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 গুমট, গন rankness, fastness سناخٌة

نود)[ن]  سندسص ) মঠসবোধ দিওয়ম to suppor (الى)

II মঠসবোধ দিওয়ম, সমহময্করম to suppor سّند

 (الى)

 (ه)III সমহময্করম to suppor ساند

IV লনভ্রকমরমবোধনম to make support أسند

 ( ه)الى

VI পরস্পবোধররউপরলনভ্রকরম تساند

الى ) VIII সভূতউবোধ্খকরম to support استند

 (على هى

 ,মঠস, লবশ্রমম سندات،أسناد ج سنٌد

প(ষবোধপমষকতম, support, back –أسناد 

বর্নম সভূত পরম্পরম, chain of 

authorities-سندات  দিলিি, প্রমমন, কমগজ-

পত, document, deed, papers

 কমমমবোধররবোধনহমই (যমরউ سنادينص ج ِسْنداٌن

পডবোধিমহমলপ টমন হয়)anvil

 তঠস, লবশ্রমম, বমলিশ, গল দিمسانِدص ج ِمسنٌد
support, rest,cushion, pillow

 আবোধরমপন,বর্নম সভূত اسانيدص ج إسناد

পরম্পরম, chain of authorities إسانيد 

 দিলিি, প্রমমন, তথ্সভূত document, 

proof, records إيتناٌد মহিমন, লনভ্রতম, 
leaning,dependenc (الي) 

 বন্নম লবঞমন (হমল দিস) َمسانِدص ج مصسنٌد

science of ascription

লববোধধয় predicate (gram) المصسند

লববোধশষ্, উবোধদ্দশ্ subject المصسند اليه 

 লবশ্বমস, আসম, লনভ্র مصستنٌِد

relying,trustin (الى على) 

 ,কমরন, উবোধদ্দশ্ مصستندات ج مصسستَند
cause, motive-مصستندات  দিলিি, কমগজ, 

প্রমমনপত document, paper, deed

 বফুট  দিমরবোধরশমী سصندصس
কমপড(জলডরকমজ) silk brocade

سٌي বফুট দিমর মরশবোধমরততরী (made of) سصْندص

silk brocade

ওক গমছ evergreen oak ِسندياٌن

লবডমি cat سنانيرص ج ِسَنور

বডলশ, fishing hook سنانيرص ج  ِسّنارةٌ

আঁলিি wart سْنطْة

 মরশমগুট, silk worn ِسْنٌف
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 টবোধনর কমলরগর سناكرةٌ ج سنكرٌي
tinsmith

سنِمَسَنم)[س] ) গলজবোধয়ওঠম to grow

تسّنَمسنم]  ] V আবোধরমহন করম,উপবোধর ওঠম 
to ascend, moun (هى) 

উচ্চতম, িভূডম, height, peak سنمٌة

কুঁজ (উবোধঠর) hump أسنِمٌة ج سناٌم

 লসরশংহমসবোধন আবোধরমহন accession to تسُنٌم

the thron

 ,উত্তি, লখলিন, মতমরন convexed مصسّنٌم

arched

 [িবন ম দিওয়ম, লসদমমছ লববোধশষ سنمورةٌ

salted and smoked fish

سنهسَنه)[س]  ) অলধক বয়সী হওয়ম to 

become spoil, food

 V বমলসহওয়ম, নষ্টহওয়ম to [سنه] تسّنَه

become spoiled

 বমrসলরক, প্রলতবছর مصسانهًة
annualy,yearly

سناسنى،سنو)[ن][سني،سنو]  ) িকমককরম, 
উজি হওয়ম to shine

 (هى) II সহজকরম to facilitat سّنى

 (ل) V সহজহওয়ম to be eas تسّنى

 ,প্রভম,  দিীলপ, জমঁকজমক, ঝিক سناً، سًنى

িমক, িমকলিক্ brilliance, 

resplenence, flash, sparkle

 ,প্রভম,  দিীলপ, জমঁকজমক, ঝিক سناٌء

িমক, িমকলিক্, ময্ম দিম, উচ্চসমন, 

brilliance, resplenence, flash, 
sparkle, exaltedness

 ,উিফু, সমফুচ্চ, মলহমমলন্বিত, high سنٌي

exalted

 ,অলধকউজি, অলধক দিীলপমমন أسنى

অলধক প্রলতভমবমন more sublime, 

radiant, brilliant

পমলনছমঁকলন water scoop سواٍن ج سانيٌة

জমহমজোমটম, বমঁধ, জমঙ্গমি مسّنيات ج مصسّناةٌ
jetty,dam

 ,বমrসলরক, প্রলতবছর سَنِوًيا، سنِوٌي

yearly,per annum

 IV  দিীো্ আবোধিমিনম করম to سهب]]أسهب

talk in detail (عن) 

 সমতিপ্রমন্তর, steppe سهوٌب ج سهٌب

region
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  ,লবশ দিতম, বমগমহুি্, elaboration ِاسهاٌب

prolixity-  باسهابলবশ দিভমবোধব, 

লবসমলরতভমবোধব elaborately, in deatail

 দিীো্ওশববহুি, লবসমলরত, লবশ দি  مصسِهٌب
prolix, elaborate

سهدسَهد)[س]  ) রমতজমগম, োফুমনম হওয়ম, to
be sleepless

) II রমতজমগমন to make sleepless سّهد

  (ه

V রমতজমগমন to makesleepless تسّهد

هٌد লনদমহীনতম سص

sleeplessness  

هصٌد  লনদমহীন insomnic سص

هاٌد লনদমহীনতম سص

Sleeplessness

লবলনদ, জমগত, sleepless, awake ساِهٌد

سهرسَهر)[س]  ) জমগতথমকম to pass 

night 

sleepless to make sleepless

 (ه) IV রমতজমগমন أسهر

 ্,লবলনদতম, লবলনদম, জমগত, সতক سهٌر

sleeplessness, wakefulness, 
watchfull

 ,সন্ম, সন্মর আবোধয়মজন سهرات ج سْهرةٌ

সন্মপ্র দিশ্নী, evening, evening party, 

evening show

,লবলনদ, জমগত, সতক্, sleepless سهران

wakeful, vigilant

هاٌر  লবলনদতম, োফুমহীনতম, সতক্তম سص
sleeplessness, insomnia, vigil

 ময অভ্মসবশত োফুবোধমর মবোধধ্ হমঁবোধট سّهاٌر
a nightthawk

রমবোধতর ্মব night club مساِهر ج مسهٌر

 ,লবলনদ, জমগত, সতক্, সন্ম, রমত ساِهر

রমবোধতরবোধবিম, sleepless, awake, 

vigilant, evening, night, nightly

سِهفسَهف) [س]  ) ত( ষমত ্হওয়ম, to be 

thirsty

هاٌف )প্রিন্ডত سص ষম violent thirst

هصولة)[ك]  سهصلسص ) নরমহওয়ম to be smoot

 (على)

 (هى) II নরমকরম to smoot سّهل
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 III ক্ষমমশীিহওয়ম to be indulgent ساهل

  (ه)

 IV পমতিম পময়খমনম হওয়ম to أسهل

purge

(  (ل) V সহজ হওয়ম to be easy تسّهل

VI ক্ষমমশীি হওয়ম to be indulgen تساهل

  (مع ل ه)

 X সহজম মনকরম to deem easy استسهل

  (هى)

 ,মশ(ন, সমতি, নরম, সহজ سْهلٌسهوٌل ج

সফুলবধমজনক, সমধমরন, সমবলিি smooth,

even, soft, clnvenient, plain-

 ,সমমন ওনরম মমট, সমতি level سهوٌل

sft ground, plain

পলরকলক, planer سْهلٌة

মকমষ নরমকমরী purgative سهوٌل

সহজ, সফুলবধম easiness, facility سهولٌة

 ,অলধকতর সহজ, অলধকসমতি أسهل

অলধকমশ(ন, অলধক সফুলবধম জনক more 

smooth, evener, more convenient

সহময়তম, fascilitation تسِهلت ج تسِهٌل

ডমইলরয়ম diarrhea إسهاٌل

ٌل  ,প্রশ্রয়, তধয্্, ক্ষমলন্ত, অসমবধমনতম تساهص
অববোধহিম  indulgence, forbearance, 

tolerance, negligence

 মরিকঔষধ, মপট مصسِهلت ج مصسسِهٌل

নরম করমরঔষধ purgative, laxative

 ডমইলরয়ম আংক্রিমন্ত, suffering from مصسهٌل

diarrhea

 ,অসরশংযত, ক্ষমমশীি, মকমমি مصتساِهٌل

সহনশীি, তধয্শীি indulgent, enduring,

extravagant, patient

ْستْسهٌل  ,সহজ, সমবিীি easy, simple مص

natural

هصومة)[ف][ك] هصم،سص سهمسص ) লববর ্হওয়ম to 

look grave

  (ه) III িটমলরধরম to dra ساهم

(ل في) IV অরশংশ ম দিওয়ম to give shar أسهم

هوٌم، ِسهام، أسهصم،ِسهاٌم ج سْهٌم  তীর, সহ سص
সমবোধবগ যমওয়ম, dart,arrow-أسهصم অরশংশ, 

ভমগ, মমপলববোধশষ portion, share,

  মমরমত্মকতম,  দিফু(খ, মশমক سصهوٌم
graveness, sadness, mourning, 
lamentation

 ,অরশংশ, মজফুত(যফুক্তভমবোধব) أْسهصمٌي

share-,stock,
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 ,অরশংশ গহন, অরশংশ  paticipation مساهمٌة

share

  অরশংশী দিমর, মজফু দি দিমর مصساِهٌم
shareholder, stockholder

سهاسهو) [ن][سهو] ) অন্মনষ হওয়ম, 
অববোধহিমকরম,  ভভূবোধিযমওয়ম tobe absent 

minfed, to neglect, forget

  অববোধহিম, অমরবোধযমগীতম, লবস্ম(লত سهٌو
inattentiveness, absent mindedness, 
negligence

 ছময়মকুনজ, লববোধশষ একমন্ত সমন a سهوةٌ

kind of alcove

 ,অমনবোধযমগী, অন্মনষ, ভভূবোধিম سهوانص
লবস্মররশীি  inattentive, 

distracted,absent minded, forgetful

 ,অমনবোধযমগী, অন্মনষ, ভভূবোধিম ساٍه
লবস্মররশীি   inattentive, distracted, 

absent minded, forgetful

ساءسوء)[ن][سوْا] )খমরমপহওয়ম,বোধশমককরম, 
পীলডতকরম, আোমতকরম, যনরমবোধ দিওয়ম,  
অসন্তুষ্টকরম to be bad,to grieve, to 

hurt,torment,to displease

II ক্ষলতকরম to do badlyسّوء  (سّوأ) ( (هى

IV খমরমপভমবোধবকরম to do badlyأساء ((الى

 VIII লবরক্তহওয়ম to go throughاستاء

rough times ((من

وٌء  ,খমরমপ, পীলডত,অসমأسواٌء ج سص

আোমত,  দিফুভ্মগ্, 
evil,ill,inequity,misfortune

سوءات ج سوءةٌ، 
 িজম,ময্ম দিমহমলন,ময্ম দিমহমনীকরسوأةٌ

কমজ,বোধযরনমনীয়,বোধগমপনঅরশংশ  shame, 

disgrace, derogative act

)মন,খমরমপ,লনকسّيٌء،سّيئ ষ্ট bad,ill,foul

سّيئات ج 

 পমপ,অপরমধ,খমরমপকমজ,অসফুলবধমسّطئٌة
sin,offence, misconduct,

مساءةٌ مساِوئص ج  খমরমপকমজ,জোন্কমজ,  

evil deed,vile action-

  অসফুলবধম, দিফুব্িতম, খমরপল দিকمساوِئص
disadvantage, badsides

 খমরমপকমজ, অপরমধ, অপমমন إساءةٌ
misdeed, offense, insult

 ,অসন্তুলষ্ট, অখফুলশ, লবরলক্ত إْستِياٌء

জমিমতন, dissatisfaction, displeasure,

annoyance, 

 আংক্রিমনমতক, ক্ষলতকর, অসফুলবধম مصِسيٌء
জনক, অপমমন কর dissatisfaction, 

displeasing, insulting
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 আংক্রিমন্ত, অসন্তুষ্ট, লবরক্ত, উত্ক্ত مصستاٌء
offended, displeased,

 ,অশ্বমবোধরমহী, অশ্বমবোধরমহী বমলহনী سوارٌي
horse man, cavalry

تِيان تِيانات ج  سص  বম, মমবোধয়বোধ দির শরীবোধরর سص

উপবোধরর অরশংবোধশরবোধপমষমক brassiere, 

corset, bra

ساحسوح) [ن] [سوح]  ) ভ্রমরকরম, 
োফুবোধরবোধবডম, to travel, to roam

,মখমিম জময়গম, িতর ساٌح ،ساحات ج ساحٌة

মমঠ courtyarf., open space, open 

square

ভ্রমরকমরী, traveler سواحون  ج  سواٌح

ياٌح ،سائحون ج سائٌح  ,ভ্রমরকমরী سواٌح ،سص
পয্টক, ফলকর- দিরবোধবশ, traveler, tourist

ساخسوخ) [ن] [سوخ]   ) ক ্দিমমক্ত হওয়ম, 
নরম, লপলচি হওয়ম (মমট), ময় দিম 
রতমবোধির মত হওয়ম,to become muddy, 

to be soft, slippery

سودَسَود)[س] ) কমবোধিম হওয়ম to be black

 (هى) II কমবোধিমকরম to make blac سّود

I X কমিহওয়ম to be black اسوّد

سواٌد أسِودةٌ  ج  কমিররশং, কমি, কমলিমম, (
,আবম দিীজলম ,(কমিবোধপমশমক, মশমক ) أسِودةٌ

লভতবোধরর অরশংশ, সরশংখ্ম গুরু, black cor, 

black, blackness, black clothing, 
arable land, inner part, multitude-

,ব(হত্তম জনবোধগমষী السواد الْعظم

 সমধমরন মমনফুষ common َسواد الّناس

people

মিমখ eye ball سوادالعين

উপশহর suburb سواد المدينة

 বড,অন কমররমত long, dark سواد الليل

night

 ,কমি, কমিররশং سوٌد  ج  سوداٌء  م أسوٌد
black, black colored

 ,এককমি, লনবোধগম a black سودان ج أْسود

Negro

 কয়িমকমি, মজট-বমক coal أسود فاحم

black, jet black

 ,বমকবমইি (প্রমিীনঔষধলববোধশষ) سْوداٌء 

হতমশম,  দিভূ(খ, লবষম দি black bile, 

melancholy, sadness

 ,বমকবমইি (প্রমিীনঔষধলববোধশষ) سصَوْيداٌء

হতমশম,  দিভূ(খ, লবষম দি black bile, 

melancholy, sadness
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 হতমশমগস, লবষন, লনরমনন سْوداِوٌي
melancholic, depressed, broody

 খসডমনকম, খসডমবোধিখম rough تسِويٌد

draft

 ,খসডমবোধিখম, খসডমনকশম, মনমট مصسّودةٌ

rough copy, rough sketch, note

د،ِسيادة) [ن] [سود]  سادسؤدص ) প্রধমনহওয়ম, 
শ্শীষ্কত্মহওয়ময, স্বমধীনহওয়ম, 
শমসনকরম, রমজতকরম, প্রভমব লবসমর 

কমরী হওয়ম to be head, chief, to rule, 

predomonate ( على ه هى)  

 ,II প্রধমনকরম, শমসককরম سّود
স্বমধীনকরম to make head, chief, 

sovereign

 ,ভদবোধিমক سادات، سادة،أسياد ج  سِيد

লমষ্টমর, স্মর, প্রধমন, মহমনবী(স()অধসন
বরশংশ ধমরম  gentleman, mister, sir, 

chief, direct descendants of Haz. 
Mohammed (sm)

 ,ভদমলহিম, লমবোধসস lady سِيدات ج  سِيد

mistress

)কত سيادةٌ ত, আবোধ দিশ, প্রমধমন্, বডত, 

সমধীনতম command, mastery, 

supremacy, rule

د )কত سؤدص ত, আলধপত্, রমজত, আইন, 

ক্ষমতম, স্বমধীনতম dominion, 

domination, power

)কত سائٌِد তকমরী (মত, অনফুভভূলত) 

prevailing (openion, feeling) 

 II মবরমবোধ দিওয়ম to wall in, to [ سور]]سّور

enclose (هى) 

  (ه) III িফুবোধফবোধনওয়ম to leap,grip ساور

 ( هى) V মববোধয়ওঠম to scale تسّور

وٌر  ,প্রমিীর, ম দিওয়মি, মোরম أسرار ج سص
মবডম wall, enclosure, fencing

َوٌر ج سورةٌ  ,আিবোধকমরআবোধনর সভূরম سص
অধ্ময় sure, capter

 প্রিন্ডতম, শলক্ত, মজমড, তীবতম سورة
violence, force, fierceness,

وٌر  ج  ِسواٌر ,বমিম أساِورة،أساِور،أسِورة، سص
কমঁকন,  মবসবোধিট, িফুলড bracelet, armlet,

wrist band

ساسسياسة)[ن][سوس] ) শমসনকরম, 
প্রভমলবতকরম, মনত( তবোধ দিওয়ম to govern, 

to lead (هى ه) 
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سِوسسوس) [س]  ) মপমকময় খমওয়ম,  দিমত 

নষ্ট হওয়ম, পবোধি যমওয়ম to be worm 

eaten,to become carious

II মপমকময় খমওয়ম worm eaten سّوس

V মপমকময় খমওয়ম worm eaten تسّوس

 ,কমবোধঠরবোধপমকম, মথবোধপমকম سيسان ج سوٌس
wood worm, mothworm

 ,প্রশমসন, ব্বসমপনম سياسات ج ِسياسٌة
নীলত administration, management, 

policy

 ,রমজতনলতক ساسٌة ، سياسيٌة  ج   سياسٌي

কুটতনলতক, po, itical, diplomatic,

 রমজনীলতলব দি, কুটনীলতক, রম্ سياسيٌة

নময়ক polititian, diplomat, statesman

দিমঁত ক্ষয়বোধরমগ dental caries  تسوُس

ّواٌس،ساسٌة ج  سائٌِس سّياٌس ،سص

আসমববোধির পলরিমিক, সলহস, ব্বসমপক,

পলরিমিক stableman, groom, 

manager

লজপমর zipper سوسنٌة

ساطسوط)[ن]  ) মবতমমরম, প্রহমরকরম to 

lash, to whip

 ,মবত, িমবফুক, whip سْوٌط سياٌط،أسواٌط ج

scourge

 ছলড, ছলডর মত উপকরর stick ِمسوذ

and alike

 ,অল সময়, োনম ساٌع،ساعات ج ساعٌة
মটলবিোলড, োলড, time, while, hour, 

time piece, clock, watch, الّساعَة এখন, 

এইসমবোধয়, এক্ষলন, তমrক্ষলনক now, 

immidiately, at this moment

মসসমবোধয় in that hour ساعَتئٍِذ

োলডলনম্মতম watchmaker ساعاتٌي

 অলসময়, একটফুক্ষর سويعات ج سويعٌة
little hour, little while

ساغسوغ، مساغ)[ن][سوغ] ) লগিবোধত সহজ 

হওয়ম, অনফুমলত মযমগ্ হওয়ম, অনফুবোধমম দিীত
হওয়ম to be easy to swallow, to be 

allowed (ل ه)  

 (ل هى) II অনফুমলতবোধ দিওয়ম to permit سّوغ

IV أساغ সহবোধজলগিম to swallow,easily (

  (هى

 (هى) V ধমরবোধ দিওয়ম to leaseتساغ

 X সহজ পমি্মবোধন করম to  regard ساغ

as easy to swallow (هى)
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 ,সহবোধজ প্রবোধবশ, সম্তবনম, অনফুমলত مساٌغ

easy access, possibility, perm ission 

 ভমডমবোধ দিওয়ম (ইজমরময়), ইজমরম تسِويٌغ
hiring out on lease, leasing

 ,সহবোধজ লগিমরমত, সভূস্বমধফু, রুলিকর سائٌِغ

অনফুবোধমম দিনবোধযমগ্, অনভূবোধমমল দিত, easy to 

swallow, tasty, acceptable, permitted

 ,ন্ময্তমর কমরন مصسِوغات ج  مصسِوٌغ

ন্ময্তম, গহন ময্মগ্ কমরন justifing 

factors, justification,

 ,সহবোধজলগিমরমত, সভূস্বমধফু مصستساٌغ
রুলিকর, easy to swallow, tasty

 ,II বম দিবোধ দিওয়ম, বমলতিকরম [سوف] سّوف
ম দিলরকরম to put off, to postpone,to 

delay (هى) 

,(এরসরশং লক্ষপরূপ - س) তফুলম ম দিখবোধব سوٌف

’হরফ’-ভলবষ্ rকমবোধির, you will see

 ,দিভূরত, অন্তর  مساِوٌف ،مسافات ج مسافٌة

distance, interval

,মফুিতলবঅবসম, ম দিলর تسِويفات  ج  تسِويٌف

postponment, deferral, delay

 ,দিীো্সফুত, লবিম,  delaytory, late  تسِويفٌي

delaying, delayed

ساقسوق،سياقة)[ن] ) িমিমন, পমঠমন, 

উদ(তকরম, to drive (هى ه)  

(هى) II লবংক্রিয়করম to market سّوق

 (ه) III একসবোধঙ্গিিম to accompany ساوق

VI একসবোধঙ্গিিম to accompany تساوق

VII িমলিতহওয়ম to be driven انساق

 (هى) VIII িমিনমকরম to drive استاق

 মটর গমডী িমিমন, বমধ্ তমর سْوٌق

লনবোধয়মগ (তসন্), তসন্ পলরিমিনম driving 

car, conscription, mobilisation

মকরশি strategy سوقّيٌة

وٌق ج ساٌق  ,মঠরশং,উরু, পম, মভূি سيقان،سص

মগমরম(গমছ) shank, thigh, leg,stem

 পশম দি ভমগরক্ষী তসন্, লপছবোধনর ساقٌة

পমহমরম দিমর rear guard

বমজমর, হমট-বমজমর,বোধমিম أسواٌق  ج  سوٌق
bazzar, market, fair

জনতম, লভড rabble, mob سصوقٌة

 ,বমজমরসরশংংক্রিমন্ত, ব্মবসময়ী سوقٌي
সমধমরন, ইতর relating to market, 

market trader, common, vulgar
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জমউখমবমর লববোধশষ, kind of mush َسويٌق

َويٌِق  ,কমন্ড, মগমডম (গমবোধছর) َسِوقٌة ، سص

stem, stalk

মছমট বমজমর small market سصَويقٌة

 উত্তরমলধকমর, ংক্রিম, সফুত, প্রসঙ্গ ِسياٌق
succession, sequence, thread, 
context

,োমিক, ্রিমইভমর, driver سّواقون ج  سّواٌق

 ,প্রবরতম, উনয়ন, অগগলত, trend مساٌق

development, progress

 বমজমরজমতকরর, মকনমবোধবিম تسِويٌق
marketting, sale

 ,দিরকষমকলষ, সফুলবধমজনক ংক্রিয়  تسِويقٌة

bargain, chaffer, barter, aangeous 
purchase

 ,সঙ্গলত, আন্ত( সম্পক্, মযমগমবোধযমগ تساوصٌق

প্রসঙ্গ, একতম contiguity, interrelation, 

communication, cotext, condormity

 ,িমিনম ساقٌة،سائِقون  ج  سائٌِق
িমলিকমশলক্ত driving, driving frce- ساقٌة

 িমিক(পশু), ্রিমইভমর, পমইিট ٌة،سائِقون

(লবমমন) ,গমবোধরময়মন(পশু), সলহস, 

অশ্বমবোধরমহী (বোধোমডম) driver, pilot

ساكسوك)[ن] ) মমসওয়মক করম,পলরষমর 

করম, to rub, to srcub (هى) 

(هى) II  দিমঁত পলরষমর করম to clean سّوك

ْوٌك ج  ِسواٌك  মমসওয়মক, small (tree) سص

branch stick with soften tip to clean, 
polish teeth

 মমসওয়মক, small مساِويكص ج  ِمسواك

(tree) branch stick with soften tip to 
clean, polish teeth

 ,লনবননকরম, বীমমকরম سْوكر
মরলজ্ীকরম to insure, to register (هى) 

)লনবনীত, মরলজ্ীক مصسوكٌر ত insured, 

registered

سّولسول] ] II প্রিফুবকরম to argue (ل) 

লভক্ষমকরম, to beg تسّول

 ,লভক্ষম, িরম দিমলরদ begging تسُوٌل

beggart

লভক্ষফুক beggar مصتسِولون ج مصتسِوٌل

سامسوم)[ن] ) বমজমবোধর মতমিম, আবোধরমপ করম
to offer to  sale, toimpose (ه هى) 

 (ه هي) II আবোধরমপকরম to impose سّوم

 (هى) III  দিরকরম to burgain ساوم



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 488
488

 IV োমসবোধখবোধতবোধ দিওয়ম to let graze أسام

freely (هى) 

 (هى) VIII  দিরকরম to bargain استام

 ,দির কষমকলষ  مسومات ج مساومٌة

bargaining

 সমমনহওয়ম to be سوى [س](َسَوى )

equal (هى)   

II সমতম লবধমন করম to equal سّوى

 (هى) III সমমন হওয়ম to be equal ساوى

VI একরকম হওয়ম to be similar تساوى

VIII মসমজম হওয়ম to be straight استوى

 সমতম, একরূপ, equality, same ِسوًى

ness

সমমন, সমতম equal, equality سواٌء

 ,মসমজম, ঠক, অটফুটফুথমকম أسِوياء ج سوٌى
সম্পফুন্, স্বমভমলবকগডর, স দি(স, straight, 

right, unimpaired, regular 

ً ,যফুক্তভমবোধব, একবোধত, nointle سويا

-সমতম equality سوايا ج سِوَيٌة  م سِويٌة

মযরথভমবোধব, togather, jointly سِويًة

 সমমন, একরকম, একরুপ أسواٌء ج  ِسٌي
equal, similar, alike

 ,লববোধশষত, লনলদ্্দষ্টভমবোধব ل سّيما

লববোধশষভমবোধব, প্রধমনত, মভূখ্ত especially,

in partucular, mainly

সমমন, একমত equal, alike سواسيٌة

 ,সমতিকরর, ববোধনমবস, ব্বসম نسويٌة
সমন্বিয়করম (লববোধরমধ) leveling, 

settlement, arrangement, adjustment

 ,সমতম, সমম্, সম অলধকমর مصساواةٌ

ববোধনমবস, equality, equinalence, 

eaqual right

 ,সমতম, সমম্, সমঅলধকমর تساٍو

ববোধনমবস, equality, equinalence, 

eaqual right

 ,সরিতম, সমতম, লনয়ম তমনীকতম أستواٌء
একমগতম, অকিতম, straightness, 

evenness, levelness, steadiness

 ,লনরক্ষীয়, গীষ্মিপ্রধমন equitorial استواىٌِي

tropical

 ,সম, সমমন, একরুপ equal مساٍو

equivalent, similar

 ,সমমন, অনফুরুপ একরুপ مصتساٍو

একওজবোধনর equal, similar, alike



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 489
489

 ,মসমজম, ন্ময়পরময়র, খমঁডম, সমমন مصستٍو

মশ(র, পফুরু, পমকম, সমবমস! (ভমিরমনম) 
straight, upright, erect, smooth, well 
done (cooking)

উচ্চতম, মমন, levek, standard مصستوًى

 .জনমব Mr سّيد، سيدى =সরশংলক্ষপরূপ سّي

Sir

 ধনফুবোধকর বমঁকম মনমল দিক سيات ج سيٌة
curved part of the bow

سابسيب)[ض)  ) প্রবমলহতহওয়ম, 
দ্রুতহমঁটম, সবোধরপডম, ত্মগকরম, 
অববোধহিমকরম, মফুক্তকরম to flow, to run 

along, to walk hurry, to give up, to 

neglect, to let go (ه هى) 

 ( الى) VII প্রবমলহত হওয়ম to  flow انساب

,অভমগম, অবমধ্, মফুক্ত, লঢিম, িম্পট سائٌِب

luckless, lost, lax, unrestarained

 II মোডম, মবডমবোধ দিওয়ম,to fence[سيج] سّيج

in

V মোডম, মবডমবোধ দিওয়ম, to fence in تسّيَج

 ,বমধম اْسياٌج،أسِوجٌة،سياجات ج سياٌج
মবডমবোধ দিওয়ম, মবডম, মোরমও, fencing, 

fence, hedge, eclosure

ساحسيحان،سيح) [ض]  ) প্রবমলহতকরম, 
গিমন to flow, run(water)

سيحسياحة)[سيح][س] )ভ্রমনকরম to travel

)II প্রবমলহতকরম to make flowflowسّيح

(هى

 (هى) IV প্রবমলহতকরম to make flowأساح

VII লবস(তহওয়ম to spreadانساحج

 ,ভ্রমন, পয্টন, travel سياحات ج سياحة

tourism

 ভ্রমনকমরী, পয্টক سّياحون ج سّياٌح
traveller, tourist

ّياٌح،سائِحون ج سائٌِح  ,ভ্রমনকমরী, পয্টক سص

traveller, tourist

 ,তরি, মডমরমকমটম (কমপড) fluid مصسّيٌح

liquid, striped (garment)

ساخسيخان،سْيخ) [ض] [سيخ]   ) 

ডফুবোধবযমওয়ম, বসযমওয়ম (কম দিম-মমটবোধত) to

sink onto mud, ground

শঙফু أسياٌخ ج سيٌخ , মটকুয়ম, হমিকমসরু 

তরবমলর, বডিমকু skewer, rapier, large

knife

تسيار،مسيرة،مسير، سْيرورة، سير
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] سارسير] [ض ] িিম, যমতমকরম, িডম, 
ত্মগকরম, ম দিরডম, মমবোধনিিম(سيًرا 

আিরন), করম, to set out, to move, to 

tvel, to ride, to leave, to act (على)

 II িমিমবোধনম, পমঠমন, মডমরমকমটম سّير
(কমপড) to set in motion, to send, to 

stripe (هى)

 (ه) III সবোধঙ্গিিম to go along ساير

 (هى ه) IV িমিমন to set in motion أسار

 ,ভ্রমন, যমতম, হমঁটম, অগগলত سيٌر

কময্ংক্রিম, অনফুশীিন, আিরনষ, মিষ্টম 
trip, travel, progress, procedure, 
practice, conduct, behavior, 
pursuance

يصوٌر ج سيٌر  ,মবল (িমমডমর), পলরলধ سص

মোর, িমিবোধকরবোধবল belt (leather), girth, 

drive belt

 িিনভলঙ্গ, গলতপথ, কময্পরম্পরম َسْيرةٌ
gait, course

 ,আিরন, হমবভমব, ব্মবহমর ِسَيٌر ج ِسْيرةٌ

জীবনমিমরন, জীবনী, ইলতহমস,) سصيصوٌر ) 

প্রিমরনম, campaigns ) conduct, 

attitude, behavior, way of life, 
biography, history,

 হযরত মমমহমম দি(স() জীবনী, life الِسيرة

of Hazt. Mohammad (sm)

 োনোনসফর, িিমর উপর, িিমমন  سّياٌر
traveling frequently, always on the 
move, continually moving

 ,হমঁটম, িিম, ম দিরডম, িমিফুভ্রমনকমরু سائِر

পয্টক, মযোফুবোধরবোধবডময় going, walking, 

running, walker, wanderer, traveler

 ,পলরিমলিত, লনয়লনত, প্র দিলশ্ত مصسّيٌر

 দিভূরবত্ত্শী -লনয়নন directed, guided, 

controlled, remote-controlled

আঠম, আঁঠমিপ দিমথ,্ glue سيراس

লতবোধিরবোধতি, sesame oil ِسيرٌج

টমটফু سياسٌي،سيسيات ج سيسٌي , টমটভূ বোধোমডম, 
মছমটই দিফুর pony, young rat

 ,আবোধ দিশকরম, লনয়ননকরম سيطَر
মমলিকহওয়ম, ক্ষমতমপমওয়ম,  দিখিকরম to
command, dominate, control, to be 
master, to gain power

 ,II প্রভমলবতকরম, আলধপত্করম تسيطَر
লনয়ননকরম, মমলিকহওয়ম, ক্ষমতম to, 

reign, command, dominate, control, 
to be master, to gain power
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 ,লনয়ম, রমজত, অলধকমর, আবোধ দিশ سيطرةٌ

শ্রষ্ত, ক্ষমতম, লসদমন্তকমরীপ্রভমব rule, 

domonion, dominagion, power

 أسياٌف،أِسيصف ،أسياٌف،سيٌو ج سيٌف

তরবমলর, সমমলরকশলক্ত, sword, sabre

 ,কূি, পমড shore, bank أسيٌف ج سيٌف

coast

োমতক, জ্ম দি executioner سّياٌف

 পলরবোধবষ্টনী, মবডমরউপম দিমন مسايفٌة
fancing

বীমম, insurance سيكران

سالسيلن،سيل)[ض] ) প্রবমলহত হওয়ম, 
তরি হওয়ম, গিমন to flow, to be lquid, 

to melt

(هى) II প্রবমলহত করম to make flow سّيل

) IV প্রবমলহত করম to make flow أسال

(هى

يصوٌل ج سيٌل  ,বন্ম, প্মবন, জিবোধসমত سص

প্রবমহ flood, innundation, torrent, 

stream

জিপ্রবমহ, প্রবমহ stream  سيلٌة

 ,তরিঅবসম liquid state  سصيصولة

liquidity,

 ,প্রবমলিত, প্রবি, মফুষিধমবোধর, তরি سّياٌل

প্রবমহ, ধমরম streaminh, stream, liquid 

flui,- قلمسّيال সহজকিম simple pen

 ,মছমটন দিী, পবোধকট, গহর rivulet سّيالٌة
pocket

 িিমমন, প্রবমহ, দবন, গবোধনমলরয়ম سَيلن
(বোধযরনবোধরমগ) flowing, flow, liquifaction, 
gonorrhea

 ,মছমটন দিী, ন দিীতি rivulet مسايلص ج مسيل
river bed

তরি, জিব سوائِلص ج سائٌِل r, fluid, 

liquid, a fluid, a liquid - ( (سوائِلص

 ,তরিতম, তরিমবসম, fluidity سائِلّيٌة
liquid state

 মলর (গমরবোধনটপমথর), garnet سيلن

 ,লিহ هِسَيٌم ج  سيمٌت،ِسيماءص،(سيما)سيمى

লন দিশ্ন, তবলশষ্ট, ভমবভঙ্গী, মিহমরম, 
mark, sigh, expression, appearance, 
outlook

     

                       '' ش
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বরম্ওলওর তেিরিম 13rd অক্ষর। شارٌع সডক, 

রওসওর স সংকক্ষপ – ش

তেকওনককওন সময স্ত সবন্ওম (ِك)  এর পডরবকি  ্

ব্যবহৃি হয-( – رأيتُِك)رأيتُِش

এ ছওডওও (س ও ج ) এর বদকল ব্যবহওর করও 

হয-(ُمدّمٌج)-ُمدّمٌش

(جْعسوٌس)- جعشوٌش

شاٌء(شاةٌ)  ج  ِسياه ِشواه،   তেমষ, তেেডত 
sheep, ewe

شؤبوٌب  ج شآبيٌب  প্রবি বষ্র, ব(লষ্ট, 

downfall, rain, shower

 ,তমবফু, ভমন্ডমর, গু দিমম, পলতকম شاِدٌر
সমমলয়লক tent, storehouse, 

wirehouse, magazine

তেোওযওরও, fountain  شاذروان

লশঁকড root شأفةٌ

شاكوٌش سكوٌش، ج شواكيُش  মগুর, হমতফুরী 
hammer

شاٌل ج شيلن  শমি, িম দির shawl, 

kerchief

 লশকমর করমর োর, তসকত মকলবন شاليه
hunting cabin, shooting cabin

شأم تشاءم ]] VI অশুভ মবোধন করম, অশুভ 

অনফুমব করম, ভলবষ্ r বমরী করম, 
কুসরশংষমরমচন হওয়ম, হতমশমবম দিী হওয়ম 
to perceive an evil omen, to be 

speristitious, to be pessimistic ( من ب )

تشاءم]شأم    III অশুভ িক্ষন ম দিখম to 

perceive an evil omen ( من ب ) 

X অশুভ িক্ষন ম দিখম to perceive  استشأم

an evil 

Omen ( ب) 

 দূকরও্গ, দূেও্গ, অশুে, calamity, bad شؤٌم 

luck, evil omen

أشأٌم م  شؤمى   অসুপ্রসন, অশুে, অপযও, ডবপন,

দুেও্গও inauspicious, ill omened, 

omnious, clamitous, unlucky

হিওশও, দুখখঃবওদ passimism تشاُؤٌم

مشوٌم،شؤوٌم ج مشائُِم  অসুপ্রসন, অশুে, অপযও,
ডবপন, দুেও্গও inauspicious, ill omened, 

omnious, clamitous, unlucky, 
unfortunate

হিওশওবওদত, দুখখঃবওদত pessimist ُمتشائٌِم

شأن ج شؤوٌن  ডবষয, ব্যওপওর, উকবেগ, পডরডিস্থিডি, 

প্রকৃডি, চডরত, গুর, িওৎপর ,্ সমওন, মরও্দও, 
matter, affaier, concern, 

circumatances, nature, - ٌنشؤو  অশ 
tears
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হুমলক, blackmail شاْنتاٌج

রমজম (তমবোধসর) king (chess) شاه

সমওজা সম্পডক্ি, imperial شاهانٌي

ভমরতীয় ঈগি Indian falcon شاهين

شآشأو) [ن][شأو]  ) অলতংক্রিম করম (বোধ দিরড) 

to overtake

 ,চডুও, লক্ষা, অডেলওশ summit, goal شأٌو

object

 কয়িময় ভমজম মভঁডমর মমরশংস  شاوْرمةٌ
charcoal broiled mutton

 লপয়ন,  দিমবোধরময়মন, রক্ষী office شاَوٌش

boy, doorman, gate keeper 

িম tea شاي

 বয়(প্রমপ হওয়ম to ( شّب]ض،شبيبة)[شياب

be young man, to grow up

شّبشبيب،شباب) [ن] [ض]  ) ঝমঁপ ম দিওয়মর
মত সমমবোধনর পমবোধতমিম, উঁিফু করম, লপজবোধন 

িমবমন (োমডম) to raise, the fore legs 

as to jump, o rear, to prance (horse)

شّبُشبوب) [ض]  ) মপমডমন, জ্বমিমন t 
burn, to blaze

شّبُشبوب،َشّب) [ن]  ) জ্বমিমন, to light (

(هى

 II তেপ্রকমর কডবিও তেলখও to rhapsodize شبّب

about beloved woman 

 V মপ্রবোধমর কলবতম মিখম, হঠমr জ্ববোধি تشبّب

ওঠম to rhapsodize about beloved 

woman, to blaze up

,যুবও, যুবক, youth, young man ثٌب

 ফটলকলর (এিফুলমলনয়মবোধমর ততরী ثٌب
প দিমথ্) alum

যুবও মডহলও, young woman ثبّةٌ

োটডকডর  (এলুডমডনযওকমর তিরত পদওি ثبّةٌ )্ 

alum

 পডররি, বযপ্রওপ (অল্পবযষ বলদ) fully ثبٌَب

grown (steer)

 ,তেরববন, যুবক, ডককশওর, িরুন youth شباٌب

youthfulness, young, mn, adolescent

 ,তেরববনদতপ, িরুনস সংক্ওন jeuvenile ثبابٌي 

youthful

স সংঘটিি হওযও out break (war) شبوّب

নলখওগডওর বওুশত, reed flute شبابةٌ

 ,তেরববন, তেরববনদতপ youth شبيبةٌ

youthfulness

شاٌب ج ُشبّانشببةٌ،شباٌب،   তেরববনদতপ, 

িরুনস সংক্ওন, যুবক, িরুন jeuvenile, 

youthful, young man
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شابّةٌ ج شبائُِب،شواٌب،شابّات  যুব মডহলও, 
িরুনত, তেমকয, young woman, girl

 প্রজ্জ্বডলি, জলন, দতপ, জলমওন, সুন্দর مشبوٌب 
lighted, kindled, flaming, burning, 
beautiful

সুগনত লিও ডবকশষ,শুলোও, dill شبٌِث 

شبِثشبِث)[س] ) জডওইযও িওকও,শক কডরযও 
ধরও, আটকওন,স সংযুক করও to cling, cleave, 

to hold fast

 V জডমইয়ম থমকম, শক্ত কলরয়ম تشبّث
ধরম, আটকমন, সরশংযফুক্ত করম to cling, 

cleave, to hold fast

شبٌث ج ِشْبشان  মওকডসও spider

 ,ডজদ, স সংসডক, স সংযুডক, স সংলগ, ডবশ্বসিও شثبنٌث
সিিও, একগুকযমত tenacity, attachment, 

fidelity, loyalty, obduracy

 অনমনতয, স সংযুক, লওগওকনও, একগুুকয ُمتثبٌِث 
rigid, attached, adherent, rigid, 
obdurate

شبٌح ج أشباٌح،ُشبوٌح  অস্পষ্ট, অসফু ট গঠন, 

অপচময়ম, ভভূত,  দিফু(স্বপ, অবয়ব blurred, 

indistinct shape, incarnation, ghost, 
spirit, figure

ض][ن)[شبر شبر ) লবোত ল দিবোধয় মমপম to 

measure with span of hand (هى)

 II লবোত ল দিবোধয় মমপম to measure شبّر

with span of hand

ِشْبٌر ج أشبٌر   ডবঘি (হকির) span of the 

hand

شبنوٌر ج شبابيُر،شبّورات  ডঙম, মভঁপফু 
trumpet

شبنورةٌشابورةٌ، কুয়মশম,োন কুয়মশম fog,mist

টফুকরম টফুকরম কবোধর লছঁডম, to tear to شبرَق

pieces

হওি খরচ pocket moneyشبرقةٌ 

شبِشٌب ج شباِشٌب  মছন্ডি, িট, slipper

আঁকবোধড ধরম, লব দিীন্ করম, ধবোধর রমখম شبطَ
to cling, to cleave, to hold on (في)

ম্রেব্রুয়মরী, February ُشباط

)ত ( شبع]س)[شبع،ِشبع প হওয়ম, পয্মপ 

পমওয়ম,  দিফুব্ি হওয়মto be satisfied, to 

be full ( هى من )

)II ত شبّع প করম to gratify ( هى ه ب )

)IV ত أشيع প করম to gratify ( هى ه ب )

)V পলরত تشبّع প হওয়ম to be filled (ب)
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 পরও্পিও, তৃডপ, পডরপূরি্ও, পূরি্ও شْبٌع
sufficiency, satiety, saturation, 
fullness

)যম ত ِشبع লপ ম দিয়, যম পভূর ্কবোধর, that fills, 

satisfies

একটি পূর شبعةٌ সম্পূরি্ও, saturation شْبٌع  ্
পডরমওন a fill

شْبعان م شبعى  ج شباٌع،شباعى  ত( প, পভূর্, 
ধনী stisfied, full, rich

)ত إشباٌع লপ, ভলত্ত্, পভূর্তম,  সবোধন্তমষ, 

পলরত( লপ, saturation, filling, 

satisfaction, gratification

তৃপ, পডরপূর ُمشبٌّع ,্ েরও, satiated, 

saturated, filled (ب)

شبِقشْبق) [س]  ) কমমফুক হওয়ম, মিমভী 
হওয়ম, নীি হওয়ম to be lewd, lustful, 

lecherous

ٌقشبَ   কওমুকিও, তেলওে, লওম্পটা, নতচিও 
lewdness, lechery, lust

 কওমুকিও, তেলওে, লওম্পটা, নতচিও شبٌِق 
lewdness, lechery, lust

) জডমবোধনম to interjoin ( شبك]ض)[شبك

(هى

) II জডমবোধনম to interjoin شبّك بين هى )

V জলডত হওয়ম to be interjoined تشبّك

VI জলডত হওয়ম to be interlaced تشابك

 VIII জলডত হওয়ম to be اشتبك

interwoven (في)

شبكةٌ ج شباٌك،شبٌك ُشبُوكات،   জওল, ডবস্তৃি-

কওঠাওকমও, োওুদ net, netting, net-work, 

snare

জওকলর মি, জওল স সংক্ওন net like, of شبكٌي 

framework

তেরটিনও (কচওকখর) retina شبكيّةٌ

ُشبّاٌك ج شبابيُك  জওল, ডবস্তৃডি, ডবনুডন, ঝওুঝডর, 

গতল, জওনওলও, ক্ষুদ দরজও, nettig, network, 

plait worl, grill, wicket

ِمشبٌك ج مشابُِك   আঁকডও, ডপন, চকলর ডপন, 

ডলিপ hook, pin hair pin, clip

 ,বেন্দ, ডনগূঢ়িও, অস্পষ্টিও, occultness تشابٌُك

secracy, cofusion

জডওন, জটিলিও, হওিওহওডি স সংঘষ إشتباٌك ,্ 

ধসওধডস, envolvement, fray, tussle

ُمشبٌّك ج ُمشباكات  বুনও, বুনন কওজ, plaited, 

plaitwork- ُمشباكات বুনন ডশল্প সডসজ্জিি 
(ঝওডল) জওনওলও, দরজও, window, door 

decorated with plaited lattice work
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 ,জডডি, জটিল, ডবজডডি etangled ُمشتبٌِك 

involved, complicated 

 ,বুনন কওজ, তেঝওপ ঝওড plait work ِمشتبٌك

thicket

أشبلشبل]  ]IV যত মনওয়ম, ম দিখম মশমনম 
করম to look after, to take care

ِشبٌل  ج أشباٌل  ডস সংহ সওবক, lion cub

شبيٌن ج شباين  সববোধিয় ভমি মমনফুষ, 

বরবনফু , ধম্লপতম godfather, best man,

groomsman,

ج شبينات شبْينةٌ  ধম -্মও, ককনর সখত, সওডি 
good mother, bridesmaid

إشبيٌن ج أشابين  সবকচয েওল মওনুষ, বরবন, 

ধমড্পিও godfather, best man, 

groomsman,

ধম إشبينةٌ -্মও, ককনর সখত, সওডি good 

mother, bridesmaid

شبّه ]شبه ] II সমমন সমমন করম, তফুিনম 
করম, to make equal,ُشبِه- সবোধনহপভূর ্

হওয়ম, অলনলশত হওয়ম, অস্পষ্ট হওয়মto 

be doubtful, uncertain, obscure (  ب
(هى

) III ম দিখবোধত এক হওয়ম to resemble شابه

هى ه )

 ه ) IV একরুপ হওয়ম to resemble أشبه

  (هى

(ب) V তফুিনম করম to compare تشبّه

 VI স দি(শ হওয়ম to resemble one تشابه

another ( هي)

 VIII স দি(শ হওয়ম to resemble one اشتبه

another(في)

شبهٌ ج أشباهٌ  সওদৃশ, ডমল, ছডব, এক রকম 
similarity, likeness, image,

شبهٌ ج أشباهٌ  সওদৃশ, ডমল, ছডব, এক রকম 
similarity, likeness, image,

ُشبهةٌ ج شبهات  অস্পষ্টতম, সবোধনহ, ভমবোধিম 
যফুলক্ত, কুতক্লবিমলরক ভভূি obscurity, 

suspicion, specious argument, 
sophism, judicial error

বওস brash شبهاٌن 

شبيهٌ ج ِشباهٌ   সদৃশ, একরুপ similar, like (

ه هى ب )

অডধক সওমনজস্যপুর أشبه ,্ অডধক ডমল, অডধক  
আদৃশ more similarity, more like

 ,ডমল, সম্পডক্ি ধওরও similarity مشلبه

related traits

 তুলনও, রূপক বনন্ও, আলওহিওলওর প্রডি تشبيهٌ
মওনূকষর গুরওবলত আকরওপ করও, comparison,



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 497
497

allegory, ascription of human 
characteristic to Allah (st)

ُمشابةٌ ج ُمشبهات  সওদৃশিও, ডমল, অডেনিও 
resemblance, similarity

هتشابن  অনুকরর imitaion

 ,সওদৃশিও, অনুরুপিও, অস্পষ্ঠিও تشابُهٌ
অসচ্ছিও, দুকবও্ধ্যিও, resemblance, 

similarity, vagueness, obscurity

 ,সওদৃশিও, একরুপিও, অডেনিও إْشتِباهٌ
সকন্দহপূরি্ও, অসচ্ছিও, resemblance, 

similarity obscurity, doubtfulness

 ,সকন্দহপ্রবন, সকন্দহেওজন, কুখওি مشبوهٌ

একজন সনেওজকন্দহ suspicion, suspect, 

doubtful, notorius,

  সদৃশ, অনুরুপ similar ُمشابِهٌ

অস্পষ্ট, মকমরআবোধনর ময আয়মত ُمتشابهات
সফুস্পষ্ট ভমবোধব মবমধগম্ নয়, obscure, 

not clearly understable passages in 
the Koran

فيه ُمشتبه  সবোধনহপ্রবন, সবোধনহভমজন, 

একজন সনভমজবোধনহ suspicion, 

suspect, doubtful, 

ا  আগম, ডগম tip شبا

شباةٌ ج شبوات  িগও, আগও, দডড, tip, point, 

sting

 লবলক্ষপ হওয়ম to be  ( شّت]ض)[شتيت

scattered

(هى) IV লবলক্ষপ করম to disperse أشّت

 V লবলক্ষপ হওয়ম ছলডয় পডম to تشتّت

disperse (هى)

VI ঝগডম করম to quarrelتشاجر

VIII ঝগডম করম to quarrelاشتجر

شَث  ج أشتات  ছডবোধনম, লবলক্ষপ, প(থক, 

দলবভভূত disperesed, separated, 

dissolved

شتيٌت ج شتّى  ছডকনও, ডবডক্ষপ, পৃিক, দডবভি 
disperesed, separated, dissolved –

 ,অডিডরক, ইিাওডদ, আনওন sundry شتّى

miscellinious, rect

هُم ما شتّان  ডক বড দুইটির পৃিক্া grear

 ,ডবকক্ষপ, দবন,েওঙ্গন, বনোলক تشتيٌت 

dispersion, dissolution, disruption

)شتر ض] (شتٌر  তেককট তেোল, ডিঁকড তেোলও to 

cut off, to tear off

 মরমপন করম, বপন (شتل) [ض]  شتل

করম, to plant (هى)

شتلة ج شتائِل،ُشتول  চওরও,বতজ, প্রডিিস্থিওপন 
seedling, transplant
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مشاتِل مششتل ج  নওনওসও্রত  nursery

شتمشْتم) [ض] [ن]  ) গিমগমলি করম, লননম
করম, মমনহমলন করম, ধমক ম দিওয়ম to 

abuse, condemn, vilify, snub, bluff

 ,III গিমগমলি করম, লননম করম شاتم
মমনহমলন করম, ধমক ম দিওয়ম to abuse, 

condemn, vilify, snub, bluff

 VI এবোধক অপবোধরর লননম করম, এবোধক تشاتم

অপরবোধক গমিমগমলি করম, এবোধক অপরবোধক 

অলভশমপ ম দিওয়ম to condemn one 

another, t bjse one another, to curse 
upon one another

গওলমন্দ, ডনন্দও, abuse, defamation شتٌم

 ,তের সবদ্ও পরডনন্দওয ডলপ, তেবহওযও, উদ্ধি شتّاٌم

অবমওননওকর constant abuser, 

shameless, arrogant, offensive,

 ,অপমওডনি, ডনরও্ডিি, ডনডন্দি,  abused شتيٌم

insulted, vilified

شتيمةٌ ج شتائُِم  অপমওন, দুনও্ম, ডনরও্িন 
abuse, valification, offense

 ,ডনন্দওবওদ, গওডল, valification مشاتمةٌ

شتا][شتو] ن)[شتو )  শীত কমটমন to pass 

winter(ب)

II শীত কমটমন to pass winter شتّى

 (ب)V শীত কমটমন to pass winter تشتّى

شتاٌء ج ،ُشتٌِي أشتِيةٌ  শীতকমি, বষ্ম, 
বষ্মকমি, winter, rains, rainy season

  শতি, শতিকওকলর, শতলকওল ডবষযক َشتَِوٌي 
wintery, hibernal

مشتاى ج مشاٍت  শতিকওলতন বওসিস্থিওন, 

শতিকওলতন অবকওশিস্থিল winter residence, 

winter resort

শতিকওলতন, wintery شاٍت

 শতিকওলতন বওসিস্থিওন, শতিকওলতন مشتاى
অবকওশিস্থিল winter residence, winter 

resort

 শীতকমিীন বমসসমন,শীতকমিীন مشتاى

অবকমশসি winter residence, winter 

resort

شتّى ج شتيت   দখঃ شت

شّجشّج) [ض] [ن]  ) ভমঙ্গম, লিবোধর মফিম, 
লব দিীর্ করম to break, split, cleave, 

fracture

شّجة ج شحاٌج  মওিওর অডিস্থি েওঙ্গও, অডিস্থি 
উনউন্মুককওরত মওিওর ক্ষি heaf wound 

exposing skull, skull fracture
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شجبشجب) [ن]  ) লবনমশ করম, ধ্বরশংস 

করম, তীক সমমবোধিমিনম করম, to ruin, to 

destroy, to criticize sharply

 II লবনমশ করম, ধ্বরশংস করম, তীক شّجب

সমমবোধিমিনম করম, to ruin, to destroy, to 

criticize sharply

  IV পীলডত করম,কষ্ট পমওয়ম toأشجب

distress, to grieve(self) , to get into 
trouble

ধ সংস, ডপষর, destruction, crushing شجٌب

 ,দুখঃখ, তেশওক, উকবেগ, রণতনও,পডরিওপ شَجٌب

sorrow, grief, anxiety distress,

ِشجاٌب ج ُشُجٌب  কমপড ম দিয়মবোধি ঝফুিমবোধনমর 

আঁকডম    clothes hook

ِمْشجٌب ج مشاِجٌب   কওকওপড  তেদযওকল ঝুলওকনওর
আঁকডও, আলনও clothes hook, clothes 

rack

োটম to happen ( شجر]ن)[شجر

) III ঝগডম করম to quarrel,argue شاجر

ه مع )

 VI লববোধরম দি করম, ঝগডম করম to تشاجر

quarrel, argue ( ه مع )

 VIII লববোধরম দি করম, ঝগডম করম to اشتجر

quarrel, argue ( ه مع )

شجٌر ج أشجٌر  গমছ, মঝমপঝমড, গুল 
trees, plant, bushes

شجرةٌ ج شجرات   গওছ, তেঝওপঝওড, গুল 
trees, plant, bushes

 অরণ্যময, কওঠাডনডমি্, বৃক্ষওচ্ছওডদি شِجٌر 
woody, wooded

شجيٌر ج ُشجراٌء  খওরওপ সহচর, খওরওপ স সংস্রব 
bad company, bad companion

ُشجيرةٌ ج ُشجيرات  জঙ্গল, তেঝওপঝওড, bush

جاٌرِش  হুরকম, গরম দি, লখি,বলফু  wooden 

bar, bolt

أشجٌر  م  شجراُء  অরণ্যময, বৃক্ষওচ্ছওডদি, 

woody, wooded

বৃক্ষকরওপর, বনসৃজন, afforestation تشجيٌر

 ,বেন্দ, যুদ্ধ, ঝগডও, ডবকরওধ, যুডক fight شجاٌر

quarrei, dispute,

 ,বেন্দ, যুদ্ধ, ঝগডও, ডবকরওধ, যুডক fight ُمشاجرةٌ

quarrei, dispute,

গওছপওলওর ছডব সডমডলি, figured with ُمشّجر

design of plants

গমছপমিম সম(ধ্ব, affluent in tress ُمشِجٌر

কওুচও চওমডও (কঘওডও, গওধও) shagreen شجران

 সমহসী হওয়ম to be ( شُجع]ك)[شجاعة

courageous
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II সমহস ম দিওয়ম to encourage شّجع

 সমহস স্য় করম,সমহসী হওয়ম to تشّجع

pluck up courage, to be courageous

ِشجاٌع ، ُشجاع  ج ُشجعان،ششجعةّ        

সমহসী, লববোধরমিীত  মজমরমবোধিম, robast, 

brave, valiant

  ج  ُشجعاٌء ُشجعان، ج  م  ِشجاٌع،شجائُِع

 ,সমহসী, লববোধরমিীত মজমরমবোধিম شجيٌع
robast, brave, valiant

 , সওহস, সওহডসকিও, ডনডেক্িও,স্পধও্ شجاعةٌ
bravery, audacity, boldness, 

أشجٌع  م  شْجعاٌء  সমহসী, উদত,স্পলধ্ত 
brave, bold, audacious

أشجٌع  ج  أشِجٌع   আঙ্গুকলর ডগরও (হওড) 

phalanx of the fingure

উ تشجيٌع rসমহ, সজীবতম, পক্ষপমত, 

উনয়ন, অগগলত encouragement, 

animation, favoring, promotion, 
development, prosperity

 ,উৎসওহদওনকওরত, সহওযিওকওরক ُمشِجٌع 

সওহওয্যকওরত, সমিক্, encourager, 

adovocate, promoter, supporter

)দিফু(খ ম দিওয়ম to sadden  ( شجن]ن)[شجن

(ه

দিফু(খ পমওয়ম to be sad  ( شجن]س)[َشَجن

 II  দিফু(খ ম দিওয়ম to sadden شّجن

IV  দিফু(খ ম দিওয়ম to sadden أشطن

شجٌن ج أشجان،ُشجوٌن  উবোধদগ, উ rক্ঠিম, 
 দিফু(খ, মব দিনম, worry, anxiety, grief, 

sorrow, distress

উলদগ করম to worry ( شاج]ن)[شجو

 উলদগ হওয়ম to be ( شِجى]س)[شجا

worried

 II মছমঁয়ম, সডমন, ধরমto touch, toشّجى

move, to grip

 (ه)IV  দিফু(খ ম দিওয়ম to grieve أشجى

شٍج م شِجيةٌ  উডবেগ, দুখঃডখি, ডচডনি, শডঙ্কিি, 

agitated, apprehensive, worried, 
anxious

 ,দুখঃখ, কষ্ট, উকবেগ, েয, আকবগ, হওহওকওর شجٌو

grief, distress, anxiety, sadness, 
wailing

 ,উডবেগ, দুখঃডখি, ডচডনি, শডঙ্কিি شجِوٌي 

agitated, apprehensive, worried, 
anxious

، اشجىا شجا  শ্বওসকষ্ট (গলওয ডকছুআটকক রওওযও 
জডনি) breathing inhibition (due to 

foreign body in throat)- ا، شجو شجا  
আকবগ, চওঞ্চল, হৃদযস্পশৃ অনুভডি, 

emotion, touching mood
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 উডবেগ, দুখঃডখি, ডচডনি, শডঙ্কিি, মমস্্পশৃ شِجٌي
agitated, apprehensive, worried, 
anxious, touching

 ,মমস্্পশৃ, হৃদযস্পশৃ, তেবদনওদওযক ُمشٍج

moving, touching, gripping

)ক ( شّح]ض][ن)[ُشّح পর হওয়ম, লনয়নন 

করম to be stingy, to limit, stint ( ب على

(هى

 III কমপর্্ করম, লমতব্য়ী হওয়ম, to شاّح

be spearing, to stint ( هى ب على ) 

 ,ব্যযকুণ্ঠও, তেলওে, ডলপ্সও, অিগ্ৃনিও, স্বল্পিও ُشٌح 
মন্দও stinginess, greed, covetousness,

sparsity

شحيٌح ج ِشحاٌح أشحاٌء،أشحةٌ، ج م شحائُِح 

বডখল, কৃপর, ডকপটও, ধনকলওেত, তেলওেত,দুলে ,্ 

ডবরল, stingy, tight-fisted, covetous, 

parsimonious, scarce, rare

 ,প্রডিকরওগতিওকরওগ, ডবকরওধকরওগ ُمشاّحةٌ 

contastable في- ذلك ُمشاحة ل  ওটও 
ডববওদকরওগ (আপডত্তিকর) নয।

شحبشحوب،ُشحوبة) [ف] [ن][ك]  ) 

মফকমবোধস হওয়ম, লববর ্হওয়ম, শভূলকবোধয় 

যমওয়ম, মরমগম হওয়ম  to be pale, 

emaciated, ill, sickly

 ,মওনিও, পওণ্ডূর, ডববরি্ও, ক্ষতরিও ُشحوٌب 
তেরওগও, paleness, sallowness pallor, 

emaciation

شاِحٌب ج شواِحُب   ডববর ,্ পওণ্ডুর, ডনকসজ, শতর ,্

ডনষ্প্রে, pale, wan, emaciated, dull 

شحت ، شحذ  িমওয়ম, লভক্ষম করম, খয়রমত 

িমওয়ম to beg, to ask for charity

شّحات ج شّحاتةٌ   ডেক্ষুক, beggar

شحذشْحذ) [ف]  ) ধমর ম দিওয়ম, শমন 

ম দিওয়ম,শলক্তশমিী করম, লভক্ষম িমওয়ম to 

sharpen, to whet, to strengthen, to 
ask for alms

ডেক্ষুক, beggar شّحاٌذ

ডেক্ষওবৃডত্তি beggary شحاذةٌ

مِمشحٌذ ٌ، ِمشحذة  শওন-পওির, whet- stone

شّحرشحر]  ] II কমলিঝফুলি মমখমন, to 

blacken with soot

ঝুলকওডল, soot شّحاٌر

 কওঠাকযলওর েওটি, স্তুপ, গওদও, পওলও َمشحٌر
charcoal kiln, pile

কওঠাযলওর চডল, charcoal burner مشحرٌي

ُشحروٌر ج شحاريُر  গওযক পওডখ, তেকওডকল 
জওিতয পওডখ thrush, black bird
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ঝুলময,ভসও-স সংক্ওন sootyُمشّحٌر

 দিভূবোধর থমকম,োষম  ( شحط]ف)[شحط
ম দিওয়ম(বোধ দিয়মশিমই কমঠ), তীবোধর লভঁডম, 
আটবোধক যমওয়ম, জিমগ তীবোধর 

যমওয়ম(জমহমজ) to be far away, to 

strand, to strike , to run aground

 II আটবোধক পরম, আটকমন, লভঁডম toشّحط

be stranded, to strand

شْحطةٌ ج شْحطات  লফতম, লবনফুলন(কমপবোধড) 

stripe, braid (uniform)

شّحاطةٌ  ج شّحاطات  ম দিয়মশিমই, 

ম দিয়মশিমইবোধয়র কমঠ, match

 ,তেদযওশলওই, তেদযওশলওইকযর কওঠ ُشّحْيطةٌ

match

 দূরবিৃ, দূরিস্থি, প্রওডনক, ডবডচ্ছন شاِحطٌ 
distant, remote, stranded

شُحمشحامة) [ك]  ) মমমটম হওয়ম, to be fat

 II মতি ম দিওয়ম, লপলচি করম, toشّحم

grease, to lubricate (هى)

شحَم ج شحوٌم شحومات،    চডব ,্ জন্তুর চডব ,্ 

চকওয লওগওকনওর জন চডব ্

চডবর্ টুকরও a piece of fat شحمةٌ 

চডবয্ুক, চডব شحمٌي   ্স সংক্ওন fatty, 

sebaceous

ِمشحمةٌ ج مشاِحُم   চডবর্ বওক, grease box

 ডপডচ্ছল করন, তেিল মওখওন (কমডশকন)  تشحيٌم 

lubrication, greasing, oling (هى) 

ـم   ,িস্থিউন্মুলিও, তেমদওডধকািও fatness تشحن

obesity

চডব ُمشَحٌم  ,্ চডব  ্ যুক, তিলওক fat, fatty, 

greasy

নরম, তেকওমল, সুস্বওদযুক ُمشِحم 

 ,ভরম, ভলত্ত্ করম ( شحن]ف)[شحن
তমলডবোধয় ম দিওয়ম, to repeal (ه), to fill up (

  (ب

 ,III ো(রম করম, লববম দি করম, to fight شاحن

to hate (ه) 

) IV ভলত ্করম to fill up أشحن هى ب )

 VI পরষ্পরবোধক ো(রম করম to hate تشاحن

each other

,েডর, তেবওঝওই, জওহওকজ েরর,পণ্যসমওর شحٌن 

মওল, মওকলর েওডও, েওর loading, shipment,

شحنةٌر  ج شحنات  মওল, ডজডনষপত, েওডও 
cargo, freight, charge
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 পুডলশ, পুডলকশর শডক police, police ِشحنة

force

আকক্ওশ, ঘঘনও شحناٌء , ডহ সংসও, শত্রুিও, ডববওদ, 

ডবিক  ্grudge, rancor, hatred, enimity

ُمشاحنةٌ ج نُشاحنات   আকক্ওশ

 ,েরও, তেবওঝওযকৃি, বহনকওরত loaded شاِحٌن

laden, freighted

شاِحنةٌ ج شاِحنات  টওক, লডর, মওলবওডহ গওডড 
truck, lorry, laggage car

 ,েরও, তেবওঝওযকৃি, বহনকওরত loaded مشحون

laden, freighted

شجتورةٌ،شجتوٌر ج شخاتيُر  বড কমবোধঠর 

বমজ্, বজরম, large wooden barge

شخرشخر)[ض] ) নওক িওকও, তে্রেসও ধডন করও, 
গওধওর িওকও to snore, neigh, to bray

 ,খনখন করম, োরোর করম  شخشخ
ঝনঝন করম, to ratle, clatter

شخاِشخ ُشْخِشيخةٌ ج  তেখলনও ডবকশষ, আকওকশর 
আকলও, rattle (toy), sky light

 উপবোধর  ( شخص]ف)[ُشخوص

ওঠম,অহরশংকমরী হওয়ম, প্রলতয়মমন হওয়ম, 
এ  দি(লষ্টবোধত তমকমন, to be lofty, to 

appear, to stare, to rise ( ل الى ) 

 ,II প্রলতলনলধত করম, শনমক্ত করম شّخص
অলভনয় করম (নমটক), to identify, to 

act ( play), represent (هى), 

 IV পমঠমবোধনম, মপ্ররর করম to send أشخص

out, off, to dispatch (ه)  

) V আলব্ভভূত হওয়ম, to appear تشّخص

 (ل

شْخٌص ج شخوٌص،أشخاٌص   ব্যডক, চডরত 
(নওটক),ককউ, তেকওন ব্যডক individual, 

person, character, someone, some 
body

 ব্যডকগি, ডনজস্ব, তেগওপনতয شخصٌي 
personal, private

شخصيّةٌ ج شخصيات   ব্যডকত, ডনজস্বিও, 
আলওদও স্বেওব, চডরত personality, 

individuality, distinctive character

 অেওকনিও, তেকবতুক অডেকনিও شخصاتٌي 
actor, comedian

 ,লন দি(ষ্টকরর, ব্লক্তরূপ দিমন تشخيٌص

লিল্নিতকরর, অলভনয়, personification, 

specification, identification, acting, 
performance

লক্ষন, সূচক diagnostic تشخيصٌي 

 ডিস্থির,অটল,এক নরর তেদখও, খটুি, তেমরু شاِخٌص
fixed, glace, pole,
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 ,অলভবোধনতম, প্রলতলনলধ, actor ُمشِخٌص

player, representative

ُمشِخصةٌ ج ُمشِخصات  অডেকনতত, ব্যডকত 
actoress, player, personality

 ,তবডশষ্ট, গুরওবলত factors ُمشِخصات 

characteristics

 ,লিrকমর করম, মোউ মোউ করম  َشَخطَ
গজ্ন করম to shout, bark, below 

 ,ঝুনঝুন করও, টুনটুন করও, ছনওডল করও  شخلَل 
প্ররকয প্রিওরনও করও to jinkle, tinkle, to 

coquet 

ঝুনঝুন শব, ঘনওধডন jingle, tinkling شخليلةٌ

]شّدض][نشدة،شّد)[ ) শক্ত হওয়ম, শক্ত 

কবোধর বমঁধম to be firm  শক্তকরম, শক্ত ,(شّد

কবোধর বমঁধম, বমঁধম, কশমোমত করম, লজন 

পডমন, গুরুত ম দিওয়ম, to tie, 

fastenmlash, saddle, emphasis

(هى) II মজড দিমর করম to strenghten شّدد

 (ه) III তক্ করম to urgue شاّد

V শক্ত হওয়ম,রুঢ় হওয়ম,উদ্দমম হওয়মتشّدد
to be had, harsh, violent  ( (على

 VI পরষ্পর তক্ করম to urgue one تشاّد

another

 (على) VIII কঠন হওয়ম to be hard اشتد

 শওডরডরক পূরও্ঙ্গিও, পুরুষত, physical أُشٌد

maturity, virlity

ِمشٌد ج ِمشّدات   তেমযকদর অনবও্স, কওুচডল 
corset, bra, stays

 ,মজমড দিমর করম, শলক্তশমিী করম تشديٌد
শবোধবর তমশল দি দি ম দিওয়ম (ব্ম) 
intensification, strengthening, 
doubling of consonant (gram)

 ,বওকাডবডনময , ঝগডও  যুডক ,ডববওদ, বেন্দ ُمشاّدةٌ

স সংঘওি exchange of words, argument, 

quarrel

 ব(লদ, অবনলত, অবোধধমগলত استِداٌد
aggravation, intensification, increase,
deterioration

 ,টওনটওন, আঁটসওট, টওন ককর বওুধও مشدود
tense, tifht, taut

 ,বৃডদ্ধকওরত, অবনডিকওরত aggravator ُمشِدٌد

intensifier

 তেজওরওল, িতব, বডধ্ি অক্ষর, িওশডদদ ُمشّدد
যুক অক্ষর, emphatic, intense, doubled 

(gram)

متشِدٌد ج ُمتشِددون   ককঠাওর মিওবলম্ত, 
proponent of stern view point

شدخ]ف)[شدخ ) মভবোধঙ্গ মফিম, িফুরমমর করম,
ধ্বরশংস করম to break, shatter, to crash
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 II মভবোধঙ্গ মফিম, িফুরমমর করম, ধ্বরশংস شّدخ

করম to break,shatter,to crash

شاِدٌر ج شواِدُر  তমবফু, গু দিমমোর, পন্মগমর, 

tent, store house, warehouse

شادوٌف ج شواديُف  ক( লষ মসঁি ব্বসম 
লববোধশষ, shadoof

شدق]س)[شَدق  ) িওডম মিময়মি হওয়ম to 

broad jowl

V বড মফুবোধখ কথম বিম, অনথ্ক কথম تشّدق
বিম to announce boastfuly, to chatter

شْدٌق ج أشداٌق  মুকখর তেকওন, তেচওযওকলর হওড 
crner of the mouth, jawbone

أشدٌق م شْدقاٌء  বড মুখওযওলও large 

mouthed, having alarge mouth

ُمتشِدٌق ج متشِدقون  দমকওরত, বডওইকওরত  
braggart, boaster

شدنشْدن) [ن]  ) প্রলতপমলিত হওয়ম to b 

weaned

شاِدٌن ج شواِدن   হডরর শওবক gazelle fawn

شدهشْده) [ف]  ) লবভ্রমন্ত করম, হতবফুলদ 

করম,to confuse, to perplex

 ,ডবভওন, ডক সং কি্ব্যডবমূঢ় confused َمْشدرهٌ

perplexed

شداشدو) [ن] [شدو]   ) গমন করম, লশক্ষম 
মনওয়ম, লশলক্ষত হওয়ম to sing, to have 

education, to be educated

গওন, সঙ্গতি, েজন song, chant شْدٌو 

شاٍد ج شادون  লশলক্ষত, প্রলশলক্ষত, 

educated, trained

গওযক singer شاديةٌ

شاّذ ج  شواٌذ،ُشّذاٌذ  পৃিক, পৃিককৃি, ডেন, 

অডনযডমি, অসওধওরন, ডছটগিস্থি isolated, 

separated, detached, eccentric 
irregular, unusual

 ডবকশষত, তেমজওকজর তবডশষ্ট شواذات
pecularities, idiocyncrasies

شذبشذب) [ن] [ض]  ) কমটম, ছমঁটম, 
মমনমন, পলরবত্ত্ন করম to cut 

off,sever,to trim,to adapt, to modify

II কমটম, ছমঁটম, মমনমন, পলরবত্ত্ন করম شّذد
to cut off,sever, to trim, to adapt, to 
modify

 ,V ডবডক্ষপ হওযও, ছডডকয পরও [  تشّذرشذر]
ছডওন to be scattered, to be dispersed,

to disperse

شذرةٌ ج شذور،شذرات  কর, ক্ষুদ অ সংশ, েওঙ্গও 
অ সংশ, particle, tiny pieces, fragment

কস্তুরীর গন, fragrance of musk شذٌو
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ا গন, সুগন fragrance, scent شذا

সুগনত, গনযুক fragrant, aromatic شذٌي

شَرِشّرة،شّر) [ن] [س]  ) খমরমপ 

হওয়ম,লববোধদষী হওয়ম, দিফুশলরত হওয়ম, 
অস r হওয়ম to be bad, vicious, 

immoral, evil, polluted

شٌر ج ُشرور  খওরওপ, দুকরও্গ, অডবচওর, 

অসমিও, ক্ষডি, আঘওি, অননডিকিও, 
ডবকবেষপূরি্ও, evil, calamity, inequity, 

damage, wickedness, viciousness-

 ,খওরওপ, পওপওতও, দুষ্ট, দুখঃশ্চডরত, ডবকবেষত أشرار

 ,খওরওপ, দুশ্চডরত, ডবকবেষ পরওযর evil شّرانٌي

omnious, vicious, malicious

খওখওরওপ ِشّرةٌ , দুকরও্গ, অডবচওর, অসমিও, ক্ষডি,

আঘওি, অননডিকিও, ডবকবেষপূরি্ও, চপলিও 
(িওরুণ্য), উৎসওহ evil, calamity, inequity,

damage, wickedness, viciousness, 
vivacity, liveliness, enthusiasm

شيٌر ج أِشّراٌء মন্দ, খওরওপ, ডবকবেষপূর ,্ দুশ্চডরত, 

ডবকবেষপরওযর bad, evil, malaxious,

 খব খওরওপ,খব দুষ্টখব দুশ্চডরত, very ِشِريٌر

bad, very vicious, very wicked

স্ফুডলঙ্গ sparks شرٌر

স্ফুডলঙ্গ sparks  شررٌي

স্ফুডলঙ্গ sparks شراٌر

شرارةٌ ج شرارات  স্ফুডলঙ্গ spark

সফু شّرار লিঙ্গ ছডমন, emitting  sparks

 ম দিখমর জন্ োমর বমডমবোধনম, আড اِشرأَب

িমহলন to stretch neck to see, to have 

a stolen glance, to leer

ُشّراٌب ج ُشّرابات  তেমওজও, socks

 পমন করম to ( شرب]س)[شرب،ُشرب

drink (هى) 

(هى ) II পওন করও to drink شّرب

 (ه) III পমন করম (সবোধঙ্গ) to drink شارب

 I V পমন করবোধত ম দিওয়ম to give toأشرب

drink ( ه هى ) )

 ,পওনকরর, পওন, তেশওষর drinking شرٌب

drink, absorption

 ,পওন, চমুক, ডগলও, ঔষধ drink, sip شربةٌ

swallow, medicine (dose) 

 ,পওন, চমুক, ডগলও,ঔষধ drink, sip ُشريةٌ 

swallow, medicine (dose) 

شراٌب ج أشِربةٌ  পমনীয়, ম দি, ফবোধির রস, 

লসরমপ, সরবত beverage, drink, wine, 

juice
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 মওিওল, মদ্যপ drunkard, heavy شّراٌب 

drinker

পওনকরওগ, তেপয drinkable, potable شريَب

ُشّرابةَ ج شراريُب  তেরশম গুচ্ছ, tassel, taft, 

bunch

 মওিওল, মদ্যপ drunkard, heavy ِشّريٌب

drinker

مْشرٌب ج مْشِربات  পওনতয, drink – مْشِربات 
পওন করওর িস্থিওন, পওডনর উৎস, তেরষ্টউন্মুকরন, place 

of drinking, water hole, restaurant

مشربةَ ج مشاِرُب   পওকনর িস্থিওন, উৎস, ঝনও্, 
place of drinking, water hole, 
fountation

مْشربةٌ مْشربيّةٌ،  কওকঠার জওনওলও ডবকশষ, ডচকল 
তেকওঠাও, ফুলদওডন, বদনও (পওডন পওকনর), a kind 

of wooden window, attic room, garret
room, flower vase, ewer

ٌب তেশওষর, তেচওষর absorption, soaking تشرن

شاِرٌب  ج  شاِربون شواِرُب،ُشروٌب،شْرٌب،  
পওনরি, পওযত, পওপওনকওরত , drinking, 

drinker-    شواربان  شواِرُب )  ডবেবচন) তেমওচ 
mustache

مشروٌب  ج  مشروبات   পওনতয, শরবি 
drink, beverage

সুরুযও , soup ُشربةٌ

সুরুযও , soup شوربا،شوربةٌ

ُشراٌب ج ُشرابات  মমমজম, sock, stocking

 জডওন, োওুকদ তেোলও, জট পওকওকনও, to   شربَك

entangle, embroil, complecate

شرٌج ج أشراٌج  ফমঁস, লছদ, মবমতমবোধমর োর, 

লররশং,পময়ফু পথ loop, ring, buttonwhole, 

anus

পওযউন্মুপি সম্পডক্ি anal شرجٌي 

 ফমলি কবোধর কমটম to cut ( شرح]ف)[شرح

slices (هى) 

) II ফমলি কবোধর কমটম to cut slices شّرح

 (هى

 VII মখমিম মবোধনর হওয়ম to be انشرح

open minded

شْرٌح  ج   ُشروٌح    উপিস্থিওপনও, ব্যওখও,ডবশদ 

বনন্ও, presentation, illustration, ُشروٌح 
েওষ, commentary

 ব্মখ্ম মভূিক, লবশ দি বন্নমমফুিক شْرحٌي
explanatory, illustrative

 লম্ও,পওিলও টুকরও, শূকুর মও সংকশরোওডল شرحةٌ
lond, thin slice, rasher

شرحةٌ شريحةٌ ج شرائُِح  িমম,পমতিম 
টফুকরম, শভূকুর মমরশংবোধশরফমলি, লজবোধনর 

লফতম, মোর lond,thin slice, rasher, 

girth 
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 অপওকরশন কক্ষ, তেটডবল, অটপডস কক্ষ مْشرحةٌ
operation rooom, autopsy room

 ,ব্ববোধচ দি, শরীরতত, শব-পরীক্ষম تشريٌح
ময়নম ত দিন্ত, dissection, anatomy, 

autopsy

 ,ব্ববোধচ দি সম্পলক্ত, dissecting تشريحٌي

disseectional, anatomical   

ডবশওম, আনন্দ, ফুডি اْنِشراٌح  ্relxation, joy, 

delight

شارٌح ج ُشّراٌح   ব্যওখওকওরত, তেদওেওষত, 
মনব্যকওরত explainer, interpreter, 

commentator

শরতরিিবব ُمشِرٌح   ডবকশষঙ্গ 

شرخشروخ) [ن]  ) মযরবনপ্রমপ হওয়ম, 
বমচ্চম মথবোধক বড হওয়ম to become 

youth, to grow from childhood  to 
maturity

জতবকনর বসন, তেরববকনর প্রওরম, spring شْرٌخ 

of life,prime of youth

شرخشْرخ) [ف]  ) লিবোধড যমওয়ম, মভবোধঙ্গ 

যমওয়ম, ভমঙ্গম to become cracked, to 

crack

شرٌخ ج ُشروٌخ   োওটও, ডচডও, েওঙ্গও, োওটল, 

crack, break, fracture

 সহসম সবোধববোধগ ( شرد]ن)[شرد،شورود

যমওয়ম (োমডম), পমলিবোধয় যমওয়ম to bolt, 

to flee

 IV তমলডবোধয় ম দিওয়ম to chase away أشرد

 (ه)

V োফুবোধর মবডমন to roam تشّرد

شرود ج ُشُرٌد  িবোধি যমওয়ম, লবপথগমমী, 
স্খলিত, পথভ্রষ্ট, অ্ভিভূত, running away, 

straying, atray, debiant

 ,োফুবোধর মবডমন,লবিরর, roaming ُشرود

straying, wandering

 ,পলওিক, ডনবও্ডসি, প্রবওসত, বডহষ্কৃি شريٌد

আডওবওজ, েবঘুকর, fuitive, expatriated, 

expelled, loafer, vagrant

 ডনবও্সন, উকচ্ছদ, েবঘুকরডম, রওরওবরত تشريٌد
expulsion, eviction, vagrancy

د  ,েবঘুকরডম, রওরওবরত, vagrancy تشرن

vagabondage

شارٌد ج شواِرُد،ُشّرد،ُشرد  পলওিক, ডনবও্ডসি, 

েতি, অসহওয, আডওবওজ, েবঘুকর, স্খডলি, 

পিভষ্ট, straying, astray,frightened, 

helpless, deviant, fugitive, loafer, 
vagrant

شاِردةٌ ج شواِرُد   লববোধশষত, ব্লতংক্রিম, 

অলনয়ম, ব্ত্য়, violation peculiarity, 

anomaly, exception
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)পিমতক, উদমস্তুষ, উবোধচ দিক ُمشّرد ত, 

অববোধহলিত, fugitive, refugee, 

displaced, neglected

ُمتشِرٌد ج ُمتشِردون  উবেওস্তু, েবঘুকর, রওরওবর, 

তেটওকটওবওজ homeless, vagrant, 

vagabond, tramp

تشْردقشردق]  ] II ভভূি কবোধর মঢমক 

লগিম(শ্বমস বন হওয়ম),শ্বমস মরমবোধধ ম(তফু্ 
বরন করম, to swallow wrongly,to 

choke

تشْرذمشرذم]  ] II খমঁজকমটম, করমবোধতর মত 

অমস(র হওয়ম, বনফু র লকনমরম যফুক্ত, 

সরশংভ( ত intented, notched, jagged

ِشرذمةٌ ج شراذيُم،شراِذُم  ক্ষুদ দল, পওটি ,্ 

small group, gang,

شِرسشراسة،شَرس) [س]  )  দিফুশলরতবমন 

হওয়ম, অস r হওয়ম, to be vicious, 

malacious

  (مع) VI ঝগডম করম, to quarrel شارس

 ,দুশ্চডরত, অসৎ, বদ তেমজওজত, বন شَرٌس

আক্মরওতক vicious, malacious, ill 

tempered

Wild, ferocious

 অস দিমিমর,  দিফুষটতম,পরলহরশংসম شراسةٌ
অতনলতকতম,  দিফুষ্টমলমনীিতম, জোন্তম, 
ঝগডমবোধট, wickedness, viciousness, 

malice, meanness, baseness,

আঁঠাও, glue ِشراٌس 

ُشرسوٌف ج شراسيُف   বুককর নরম হওড, rib 

cartilage

উপকরর তেপট সম্পডক্ি, pertaining شرسيفٌي 

to gastrium, epigastric

شّرششرش]  ] II মফুবোধিমrপমটন করম to take

root

ِشْرٌش ج ُشروٌش  মূল root

ُشروٌر ج شراشيُر  পক্ষী লববোধশষ claffinch, 

nutcraker

বন হওুস wild duckشرشيٌر

আতও, স্বেওব soul, nature شراِشر

شرشٌف ج شراِشُف  লবছমনমর িম দির bed 

sheet

شرط]ض][ن)[شرط ) লছঁডম, কমটম, আঁিড 

ম দিওয়ম, শত্ করম to tear, to incise, to 

slit, to impose conditions (obligation)

 (هى) II লছন করম, শত্ করম to tear شّرط
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 III শত্ লনধ্মরন করম to fix شارط

condition (ه)  

 V শত ্আবোধরমপ করম to impose تشّرط

condition

 VIII শত ্আবোধরমপ করম to impose اشترط

condition ( ى ه ه على )

شْرطٌ ج شروطٌ   কওটও, ডচরও, শি ,্ শকি্রর 
ডবষয inxision, cut, slit, condition, 

promise

شَرطٌ ج أْشراطٌ   ডচহ, পূব  ্লক্ষন sign, 

indication, symptom

শি شرطٌي   ্সম্পডক্ি conditional

 ডনযমপত, চডক, সমকঝওিও চডক شرطييَةٌ 
coeact, agreement,

شرطة ج ُشرطٌ   তেরখও, দওগ, লওইন, হওইকোন, 

তেিস, stroke, line, hyphen

ُشرطةٌ ج ُشرطٌ  পফুলিশ, police

ُشْرطٌي  ج ُشَرطيون  পুডলশ, পুডলকশর  তেলওক, 

গওি ,্ police man, guard

شريطٌ ج أشِرطةَ'شرائِطٌ   ডোিও, ডরবন, ব্যওন, 

সুিও, দডড, তেরল লওইন, ডোল band, ribbon, 

tape, cord, string, thong,rail line, film

শি شريطةٌ  ,্ condition

কওরস্ূচত, program مْشرطٌ 

ِمْشرطٌ ج مشِرط   ডচডকৎ সককর ছুডর scalpel

 ,কি্ন, কওটও, আতিাওগ incision تشريطٌ 

sacrification

 ,চডক, বকন্দওবস agreement ُمشارطةٌ 

arrangement

اشتِراطٌ  ج اشتِراطات  শত্, লনয়ম, লবষয় 

(িফুলক্তর), condition, provision, 

stipulation

شرع)[ف]شرع ُشروع، ) যমওয়ম, শুরু 

করম,, মখমিম, িমগমন, লবলবধমন  ম দিওয়ম to
enact law ( ب على'هى في )  

) II আইন করম to legislate شّرع ه على ) 

  (هى) IV প্রস্তুত করম to train أشرع

 VIII আইন প্রবত্ন করম to اشترع

introduce law ( هى ل ) ) 

  প্রিাওকদশ, ধমৃয ডবডধডবধওন, the الشرع 

Revelation

তবধ, আইনওনূগ, lawful,legal سِرعٌي 

 ,তবধিও, আইনওনূগিও, lawfulness شرعيَةٌ 

legality

িওর,ডোিও,চওবূক string, strap شرعةٌ 

শডরযকির আইন the الشرعةٌ – আইন ِشرعةٌ 

lw of Islam
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ِشراٌع  ج  ُشُرٌع أشِرعةٌ،   পওল, বওদওম, িওবু 
sail, tent

পওলকিওলও, sailing شراعٌي 

 উঁডক তেদওযওর জওনওলও, ডছদ peep شّراعةٌ

hole, peep window

 শুরু, আরম, উকদ্যওগ, প্রকচষ্টও ُشروٌع
begaining, start, attempt

ج  شرائُِع   شريعةٌ  পমলনর উ rস,পমলন 

পবোধনর সমন, water hole, drinking place 

শডরযকির আইন  the law of Islam الشريعة

مشرعةٌ  ج مشاِرُع  পওডধর উৎস,পওডধ পওকনর 
িস্থিওন   water ge, drinking palace

আইন legislation تشريٌع

আইন প্ররযন সম্পডক্ি, legislative تشريعٌي

 ,আইন প্ররয়ন সম্পলক্ত اشتراعٌي

legislative

شارٌع  ج شارعون  ডবধওনকিও্, আইন প্রকনিও 
legislator

 ,তবধ, আইনমনফুগ, অনফুবোধমমল দিত مشروٌع

অনফুবোধমম দিনবোধযমগ্, legal, lawful, 

permisible, allowed

তবধ্যিও, legitimacy مشروعيّةٌ 

ُمشِرٌع  ج ُمشِرعون   আইন প্ররযন কওরত, 
আইনপ্রকরিও, lawgiver, legislator

,আইনপ্রবোধরতম, আইনঞ lawgiver , ُمتشِرٌع

legislator, jurist

ُمشتِرٌع  ج ُمشتِرعون  আইনপ্রবোধরতম, 
আইনঞ lawgiver, legislator, jurist

شرفشرف،شَرافة)[ن] [ك]  ) মশ্রষ 

ময্ম দিমবমন হওয়ম to be noble high 

breaded

 II মশ্রষ করম, ময্ম দিমবমন করম, to شّرف

make noble, eminant (ه)

 III মরও্দওর প্রডি তেরওগতিও করও to vie شارف 

for precedence for honour (ه) 

 IV উঁিফু হওয়ম, উপবোধর ওঠম, িমম أشرف
হওয়ম, আবোধ দিশ করম, লনবোধি তমকমন, এলডবোধয়
যমওয়ম, পয্বোধবক্ষর করম, মফুখমমফুখী হওয়ম 
to be high, tall, to rise, to supervise, 

to be lofty (على) 

 V সমমলনত হওয়ম to be تشّرف

honoured (ب)

(الى) VIII উপবোধর ওঠম to look up استشرف
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উঁচ িস্থিওন elevated place شَرٌف

 ,উঁচ মরও্দও, আডেজওিা, তবডশষ্ট, মরও্দ شرٌف

সমওন, গডরমও high rank, novility, 

distinction,

 সমওন সুচক, মরও্দও সম্পডক্ি شرفّي 
honorary

ُشْرفةٌ  ج ،ُشَرفات ،ُشُرفات ُشَرف  অলিন, 

বমরমনম balcony

ُشّرفةٌ ج ُشّرفات  গওলওডর, বওরওন্দও balcony, 

gallery

شريٌف ج أشراٌغ،ُشرفاٌء  ডবডশষ্ট, মডহমওডণ্বিি 
eminent, sublime, honorable

مشرٌف  ج مشاِرف   উচ্চডকি, উচ্চ, উঁচ 
ডনকদশ্নওিস্থিওন, elevated, height 

commanding place- مشاِرف উচ্চিও, উঁচ 
িস্থিওন, পওহওর ডশখর, elevations, heights, 

hills

تشريفةَ ج تشريفات  সমওনকরর, সমওন প্রদওন 
honouring, granting, bestowal of 

honours- تشريفات আচওর-স সংক্ওন, অনুষ্ঠওন, 

ডনযম-নতডি ceremonial, ettiqutte

 আনফুষমলনক, লনয়ম লবলধ تْشريفاتٌي

কম্কত্ম, ceremonial, protocol chief

,রক্ষনওকবক্ষর,িদওরডক  supervision ُمشارفةٌ 

managership (على) 

 ,রক্ষনওকবক্ষর, িদওরডক, সহওযিও اشراٌف
supervision, managership, patronage

شاِرٌف ج شواِرُف  উঠা তেঘওটকত camel mare

 পলর দিশ্ক, ত দিমরককমরী ُمشِرٌف
supervisor, superintendent

চত্তির, তেসওপওন terrace مشتشرٌف

شِرق شرق،شرق،شَرق)[ن][س] ) উল দিত 

হওয়ম, ভবোধর যমওয়ম,- شِرق ভফুি কবোধর 

লগিম, শ্বমস বন হওয়ম to rise, to shine, 

to choke (ب) 

II মমরশংশ মররবোধদ শুকমন شّرق to dry in the 

sun (هى)  

IV উজি হওয়ম to shine أشرق

 V সভূয ্উ দিবোধয় মররদ মপমহমন, to get تشّرق

sun light on raising sun

 X প্রমি্ ম দিশীয় হওয়ম  to be استشرق

oriental

সূরউ্দয, পূব شرٌق  ,্ প্রওচা sunrise, east, 

the orient

পূবشقاا  ্ডদকক eastward

شرقٌي ج شرقيون  পূব ,্ প্রওচা, পূবক্দশতয, 

প্রওকচার অডধবওসত, প্রওচাসম্পডক্ি, eastern, 

oriental, 
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 পওইন কওঠা ডবকশষ  pine wood ِشراٌق

(pitchy)

উদয (সূর ُشروٌق  )্ rise(sun)

 তেেঁচ বডহভ্ি জডম (ডবকশষ) شراقٌي 

,unirrigated land (of Nile river)

চষর রন ডবকশষ suction pump شّراٌق 

مشِرٌق ج مشاِرُق   সূকরও্দকযর িস্থিওন, পূব  ্
place of sunrise, east

مشِرقٌي ج مشاِرقةٌ  পূবক্দশতয, প্রওকচার, 

eastern, oriental- ٌمشاِرقة এক প্রওচাকদশতয 
an oriental

 প্রওচাকরর, তেদশতযকরর تْشريٌق
easternization

 ,দতডপ, ঔসজ্জিল, ডবডকরর radiance اِشراٌق

radiation

 প্রওচাকদশতয গকবষরও oriental الْشتِْشراٌق

studies

 ,ঝকঝককষ, উসজ্জিল,জ্বলজ্বকল lustrous ُمشِرٌق

radiant, shining

ُمْشتْشِرٌق ج ُمْشتشِرقون  প্রওচাবতদ, orientalist

شرْقرٌق، شرْقراٌق  সবফুজ কমঠবোধঠমকডম 
green wood-pecker

]شِركس)[ِشرك،شركة ) শরীক হওয়ম to be

partner ( ه في ) ) 

) III অরশংশ মনওয়ম to share شارك  ه في

  (هى

 IV অরশংশী দিমর বমনমন to make أشرك

partner (ه)

 VI অরশংশী দিমলরত মনওয়ম to enter تشارك

into partnership ( ه مع ) 

 VIII অরশংশী দিমলরত মনওয়ম to enter اشترك

into partnership ( ه مع ) 

 ,অ সংশতবওদ, প্রডিমও পূজুও, polytheism ِسْرٌك

idolatry

شَرٌك ج ِشراك،أشراٌك،ُشُرٌك   জওল, োওুদ net,

trap

 ,কৃডতম, তেেজওল, ডমথও spurious ُشُرٌك 

unsound, false

ِركةٌشِر  ج شِركات   অ সংশতদওডরত, 

partnership- شِركات সডমডি, তেকওম্পওনত, 
ব্যবসওয়ত প্রডিষ্ঠওন association, company

ِشراٌك ج أشراك،أشُرٌك،ُشُرٌك   জুিওর ডোিও 
shoelace

شِرٌك ج أشراٌك،ُشزكاُء   অ সংশতদওর, তেদওসর, 

অনুচর, দুষকম  ্সহকরওগত partner, 

participant, accomplice

ডিকলর ডপঠাও sesame cake ُشَرْيٌك 

شِركةٌ ج شرائُِك   মডহলও অ সংশতদওর, woman 

partner
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তেজওট, তমতত, ঐকা alliance, unity نشريٌك 

অ সংশতদওডরত, সহকরওগতিও, কুককম ُمشاركةٌ   ্
সহকরওগতিও, partnership, cooperation, 

complicity

اشتِراٌك ج اِشتِراكات    অ সংশতদওডরত, অ সংশগহন,

সহকরওগতিও, সমডি, চওুদও, partnership, 

participation, co operation, 

subscription- اِشتِراكات চওুদওর হওর 
subscription rate

اِشتِراكٌي ج اشتراكيون   সমওজিনত, 
সমওজিওনতক, socialist, socialistic

সমমজতন, socialism اِشتِراكيّةٌ

ُمشِرٌك ج ُمشِركون  বহুতবওদত, polytheist

ُمشتِرٌك ج ُمشتِركون  অ সংশগহনকওরত,  চওুদও 
দওনকওরত participant, subscriber

 ,সওধওরন, তেরবি, common ُمشترٌك

combine, joint

شرمشْرم) [ض]  ) মিরম, ফমলি করম, লব দিীর্
করম,লবভক্ত করম, to split, slit (هى) 

شْرٌم ج شروٌم  ডচড, োওটল, তেছওট খওডড, নওলত 
cleft, crack, slit, small baymcreek, 
inlet

أشرن م شرماٌء  ডবকৃি নওক ডবডশষ্ট, তেঠাওুট কওটও 
disfigured nose, harelipped

 মকবোধট মফিম, লছঁবোধড মফিম to shred شرمط

  (هى)

شْرموطةٌ ج شْراميطٌ   তেনকডও,  কওনহও, তেবশও, 
ডছনওল, বওরওঙ্গনও rag, tatter, whore 

prostitute

شْرنقةَ ج شرانُِق  তেরশম গুটি, তেপওকওর গুটি, 

সওকপর তেখওলস cocoon, chrysalis, slough

of snake- شرانُِق গওুজও, গওুজওর বতডচ, 

hemp, hemp seed

شِرهشَره) [س]  ) মিমভী হওয়ম(খম দি্), 
মিমবোধভর সমবোধথ খমওয়ম, মপটফুক হওয়ম,to be

greedy, to be voracious, gluttonous

অডিকেওজন, তেেওজন ডবলওস, তেলওে, লওলসও شَرهٌ
gluttony, voracity, greediness, greed

 ,তেলওেত, তেপটুক, ডলপ্সউন্মু, তেলওলুপ  greedy شِرهٌ

covetous, voracious

 ,অডিকেওজন, তেেওজনডবলওস, তেপটুক شراهةٌ 

তেলওে, ক্ষুধও, ডলপ্সও, অডিআগহ gluttony, 

voracity, greed, avidity, 
covetousness

মধ honey شْرٌو

ِشرواٌل  ج شراِويُل  পওজওমও, পওন, জওডঙ্গযও 
trousers, pants, drawers

ى)[شراء شرى]شري][ض،شرا ) ংক্রিয় করম, 
লবংক্রিয় করম, মররবোধদ শুকমবোধনম to buy, to 

sell, to expose to the sun
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II মররবোধদ ঝিসমন to expose to sun شّرى

for drying (هى) 

 (هى) VIII ংক্রিয় করম to purchage اشترى

 X খমরমপ হওয়ম to become استشرى

worse

উদতদ ডবকশষ, colocynth َشْرٌي 

ِشراى ج أشريةٌ  ক্য-ডবক্য, তেকনও-কবচও, 
দরকরর,

চমক্রওগ ডবকশষ skin eruption َشراى

ক্য, তেকনও purchage, buying ِشراٌء

ক্য, তেকনও purchage, buying شْروةٌ

অকনর সওকি ডমল আকছ এমন, a thing شْرَوى

that is like another

ِشْريان ج شراييُن  রকনওলত artery

রকনওলত সম্পডক্ি arterial شْريانٌي 

ক্য, তেকনও purchage, buying استراٌء

شاٍر ج ُشراةٌ  ডবকক্িও, তেক্িও, খডরদওর, 

salesman, vendor, purchaser, 
customer

লবলববোধংক্রিতম ُمْشتٍر , মংক্রিতম, খলরদ্দমর, 

salesman, vendor, purchaser, 
customer

বৃহষ্পডিগহ Jupiter الُمسترّي

ج ُمْشتِريات ُمشتراى  খডরদকৃি, ক্যকৃি, ক্য, 

অজ্ন purchased, purchase, 

acquisition

شزرشْزر) [ض]  ) বংক্রি দি(লষ্টবোধত ম দিখম to 

look akew at (ه)

 ,অবোধনক  দিভূর, অবোধনক, প্রসস, দিীো্ شاِسٌع
প্রিফুর distant, remote, wide, large, 

huge, vast

প্রহৃি beaten up,rifled ششخان

الششخانة اسلحة  অস্, বন্দুক firearms

প্রহৃি, rifled ُمَشْشخن

টয়বোধিট, প্রসমধনী,  toilet, lavatory ششمةٌ

 ,নমভূনম, কমলঙ্খত বস্তু sample ِششنٌي

specimen

ِشٌص ج ُشصوٌص  বডডশ, fishhook

হডরর ডবকশষ a kind of gazelle شصرةٌ

]شطَض][ن)[شطّ،ُشطُوط ) মবশী দিভূবোধর থমকম 
to go to far,  ro go to extremes (في)

)VIII  দিভূবোধর থমকম to go toextremesاشتطّ

(في
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شطٌ ج شطوطٌ  তীর, তসকত bank, 

seasore, beach

এক জমতীয় মলরি a kind of pipper شطّةٌ

 অলতলরক্ত ,অনলধকমরভঙ্গ شططٌ

প্রবোধবশ,িঙন, ভঙ্গ excessive, excess, 

encroachment, violation

 এক জমতীয় মলরি a kind of شطيطةٌ

pipper

شاطٌئ ج ُشطآن،شراِطُئ  তীর, মবিমভভূলম, 

তসকত, seashore, beach

شطبشْطب) [ن]  ) টফুকরম কবোধর কমটম,ফমলি
কবোধর কমটম, আোমত করম, মিঁবোধি ঁমতমিম, 
মফুবোধছ মফিম, বমলতি করম to cut into 

pieces ostrips, to strike out, to erase

 ,কমটম, ভমগ করম, আোমত করম شطّب
মভূবোধছ মফিম, বমলতি করম to make 

incission, to erase, to cancel

 ,কওটও, ক্ষি, কি্ন, রদ, তেমওছও বডিল شْطٌب 

cut, incision, erasure

شْطٌب ج شطوٌب   লম্ও, বননত (চওমডও), বডলষ্ঠ, 

বলবওন tall, strapping, stong, robust

 ডলডপবদ্ধ করর, তেলখও (খডিযওন) تشطيٌب 

posting ( to ledger)

شطحشْطح) [ف]  ) িক্ষহীর োফুরম, 
লবপথগমমী হওয়ম to roam, stray

شطحةٌ ج شطحاشت   পলওযন, ডনষ্কৃডি, মুডক 
escapade, flight

شطر] ن)[شطر ) ভমগ করম, অবোধধ্ক করম, 
কমটম to devide, halve ( (هى

بصره شطر  এককচওখও হওযও to be squint 

eyed

ا عن ،َشطارةا ،ُشطُورةا ُشطُورا  তুকল তেনওযও, 
প্রিাওহওর করও to withdraw

شطُرشطارة)[ك]   ) ধভূত ্হওয়ম, কুশিী 
হওয়ম, িমিমক হওয়ম to be sly, cunning,

clever, skillful

 II সমভমগ করম to halveشطّر

)III সমভমগ করম to halve equalشاطر  ه

(هى

 V িমিমক হওয়ম to manifestتشطّر

cleverness

 (هى) VII ভমগ করম to splitانشطر

طٌرش  ج ُشطور،أشطر  ডবেওজন, েওগ, 

পৃিককরর, partition, separation, 

halving- ،أشطرُشطور  অকধক্ও সংশ, েওগ, ডদক,

a half, portion, lot, share
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ডদক, অ সংশ side, half شطرةٌ

  চতুরিও, ধূি্িও, দক্ষিও, চটপকট شطارةٌ
slyness, cunningness, smartness, 
cleverness

দুই অ সংকশর মকধ্য পডও, িওকও, স্যওনডুইচ شطيرةٌ
sandwich

 ,অ সংশগহন, participation ُمشاطيرةٌ

sharing

 ,ডবেওজন, েওগকরর,  fission انِشطاٌر

splitting, division

شاِطٌر ج ُشطّاٌر  ধূি ,্ চতুর, ইির, পওজত, 
চওলওক, চটপকট, কুশলত sly, cunning, 

scroundrel, clever, smart, skillful

দিমবম chess  ِشطرنٌج

شطفشطف) [ن]  ) মধরত করম,পলরষমর 

করম to rinse, to wash witn water (هى)

ُشطفةٌ  ج ُشطٌف   অ সংশ, খন, ডপণ peace, 

loaf, mass, lump- ُشطٌف চমডক পওির 
ডবকশষ flint

 বলক, টুকরও, splinter, chip ِشطفةٌ

شطنشطن) [ن]  ) বমঁধম, এক সমবোধথ 

আটকমন to tie, bind, attachattach (ب)

شظفشْظف) [ن]  ) খমলস করম, to 

castrate

شظٌف ج ِشظاٌف  অশডস, কলট, অসচ্ছলিও, 
ককঠাওরিও discomfort, hardship, ardous

 ,ককঠাওর, কষ্টকর, শমসওধ্য, উগ hard شِظٌف

rough, rugged, violent

 মভবোধঙ্গ যমওয়ম to ( شِظَي]س)[شظَى

splintered

V মভবোধঙ্গ যমওয়ম to splintered تشظّى

شظيةٌ ج شظّي شظايا،  োলক, কুডচ, টুকরও, হওড
splinter, chip, bone

شَعِشعاع،شْعع) [ض]  ) ছডমন, লবলক্ষপ 

করম, লবলকরন করম(রলশ) to disperse, 

scatter, to beam

IV লনগ্ত করম, রলশ ছডমন, করম, to أشّع
emit (rays), spread, eradiate (هى)

V লনগ্ত হওয়ম, লবচফুলরত হওয়ম تشّعع

 ,রড্মিআকলওক, রড্মি, তেস্পওক rays شٌع 

beams, spokes

 ডবভওন, ডক সংকি্ব্যডবমুঢ়, সডন্দগ,হিেম شعاٌع
distracted, confused, perplexed

ُشعاٌع ج أشعةٌ  রলশআবোধিমক, রলশ, মস্পমক, 

কমবোধঠর কমজ লববোধশষ rays, beams, 

spokes, wooden works (on doors)

اشعاٌع ج اشعاعات  ডবডকরন, ডবচ্ছূরর, 

radiation, eradiation
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ডবডকররকর, ডবডকররতয, ডবডকরর ডবষযক اِشعاِعٌي
radiative, radiational

 ,ডবডকরর, ডবচ্ছুরর radiation تشْعٌع

eradiation

ডবডকররকর, emitting rays ُمشٌع

شعب ]ف)[شعب ) একলতত করম to gather

(هم)

) II শমখম করম to form branches شّعب

(هى

 V শমখম গঠন করম to form تشّعب

branches (عن)

 VIII শমখময় লবভক্ত করম to استشعب

branches

شعَب ج شعوٌب   মওনুষ, জনসওধওরন, জওডি, 

তেগওত, সম্প্রদওয people, nation, tribe, 

race

 ,জওিতয, সওধওরকনর, জনডপ্রয شعبٌي

জনগরস সংক্ওন national, folksy, 

emocratic,  people’s, popular

জনডপ্রযিও popularity شعبِيّةٌ

ِشعٌب ج ِشعاٌب  পওহওরত পি,স সংকতর ,্ গেতর খওদ,

ডগডরখওি, উপসওগর, প্রবওল প্রওচতর  mountain 

path, ravine, gulf, reef

প্রবওল প্রওচতর,reef ِشعبةٌ

ُشعبةٌ  ج ُشعٌب ِشعاٌب،  শওখও, িওল, িওনও, অঙ্গ,

ُشعبةٌ  ج ُشعٌب ِشعاٌب،   শওখও, িওল, িওনও, 
অঙ্গ, অঙ্কুর, ডবস্তৃডি, পলব, ডবেওগ, অঞ্চল, অ সংশ, 

branch, bough, ramification, soot, 

division, portion- ُشعٌب শ্বওসনওলত, বঙ্কিওস 
bronchus

শ্বওসনওলত স সংক্ওন brinchial ُشْعبٌي

 ,ডবপরস্, অডবনস, ডবডক্ষপ, ছডওকনও شعيٌب
disrupted, disunited, disorganised

 সওবওন, অষটম মওকসর নওম name of شعباٌن

the 8th month of calander

 চরম ডকপটও, তেলওেত, extrem ly أشعبٌي

miserly, greedy

ٌب শওখও ডবনওস, চরড্বচর تشعن  ্অবিস্থিও, 
ramification, branching, disruption

 ,শমখম লবন্মস, িফুর্লবিফুর্ অবসম انشعاٌب
ramification, branching, disruption

 ,শওখওপলডবি, নওনওডবধ, ডবডবধ متشِعب

ramified, manifold

 ,জম দিফু ব্বসম করম, মভমিবমলজ করম شعبَذ
to practice masic, jugglery

 ,রওদু, তেেওলবওডজ, তেমডজক jugglery شعبذةٌ

sleight of hand, magic

شِعثشعث) [س]  ) অপলরচন হওয়ম, 
এবোধিমবোধমবোধিম হওয়ম,জট-পমকমন(িফুি) to 
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become uncleand, be disheveled, 
matted (hair)

)II িফুি অলবন্স করম to dishevelشّعث

 (هى

 V অপলরচন হওয়ম, এবোধিমবোধমবোধিম تشّعث
হওয়ম, লছনলভন হওয়ম, ক্ষয় হওয়ম to be 

ruffled, rugosed, to be disintegrated

 ডনকজর পওকয দওুডওন, getting back on شعٌث

feet

জটগিস্থি, অপডরচ্ছন, matted, unkempt شعٌث

(hair)

أشعٌث م شعثاٌء  জটগিস্থি, অপডরচ্ছন, matted, 

unkempt (hair)  

) উপিলব করম to know ( شعر]ن)[ُشُعور

ان ب )

IV উপিলব করবোধত ম দিওয়মি أشعر to let 

know (ه)

) X অনফুভব করম to feel استشعر هى ب )

شعٌر ج ِشعاٌر،ُشعوٌر،أشعاٌر  চল, তেলওম, পশম, 

পশুচম ,্ hair, bristle, fur, pelt

شعرةٌ ج شعرات  এক চল, a hair-  قدر ل

 এক চল পডরমওনও নয not by a hairs شعرة

breadth

তেলওমশ, চলযুক hairy شعرٌي

شعريّةٌ ج شعريات  িওকরর জওল wire grille

তেসমওই vermicelli شعريّةٌ

মিমমশ, িফুিযফুক্ত hairy شعرانٌي

ِشعٌر  ج أشعار  ঞওন knowledge – أشعار 
কডবিও poetry

কওডব্যক poetic ِشعرٌي

িফুবক তমরম, Sirius, Dog star الِشعرى

ِشعاٌر  ج أشعرةٌ،ُشُعر  স সংককি শব, বওরত, ডচহ,

ডবকশষ ডচহ passward, motto, sign,

বওডল شعيٌر ,্ রব, রকবর দওনও barley, 

barleycorn

তেসমওই vermicelli شعيريّةٌ

 ,ঞমন, সবোধিতনতম, অনফুভভূলত شعوٌر

সরশংবোধব দিনশীিতম, knowledge, 

cognizance, conciousness, pception, 
sensation

 সবোধিতন, মিতন, আবোধবগপ্রবর ُشعورٌي
concious, emotional

ছওগল (বহুবচর) goats شعارى

شِعيرةٌ ج شعائُِر  ধমৃয অনুষ্ঠওন, এবওদকির িস্থিওন
religious ceremony, place of worship

-তেলওমশ, লম্ও চলওযওলও, hairy, longأشعر

haired
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 ,নগন কডব, পদ্যব়চডযিও, হবু কডব شعوروٌر

versifier, rhymester, poetmaster

 ,নগন কডব, পদ্যব়চডযিও, হবু কডব  شويِعٌر

versifier, rhymester, poetmaster

مشعٌر ج مشاِعٌر  হকজ্বর পডবত িস্থিওনসমূহ, 

অনুভুডির ইডইন্দ্রিযসমূহ, signs of Hajj, 

sensory organs- مشاِعٌر অনুভডি, তেচিনও, 
স সংকবদন senses, sensations, feelings

اشعار ج اِشعارات  লবঞলপ, খবর, মনমটশ, 

notification, information, notice

شاعريّةٌ  ج شاِعريات কমব্, কমলব্ক কম,্ 

কমলব্ক মমধম, poetical work, poetical 

talent

আক্মন, সুদতঘ شواِعٌر  ্ডবিক ,্ কলঙ্কি, দুনও্ম 
attacks, diatribes, calumnies, 
defamation

 ডবেক, োওটও, পওগল, উনত্তিবুদمْشعوٌر 
cracked, divided, insane, crazy, idiot

তেলওমশ, hairy ُمشِعرانٌي

 পমলন মমশমবোধনম,পমতিম  شعشَع
করম(পমলনয়), িকমক করম to mix with 

water, to dilute, to shine

অধ ُمشعشٌع  ্মওিওল, প্রমত্তি, half drunk, 

frenzied, intoxicated

 পুরওন, েষ্মকরও, অসওড করও to [ شعطف]

burn, to sear, to singe

شعفةٌ ج شعاٌف  িফুডম, উপরষশীষ ্top, 

summit, peak

شعلشعل) [ف]  ) জ্বমিমন, প্রজলিত করম, 
to ligt, to kindle, to blaze (هى)

 II জ্বমিমন, প্রজলিত করম, to ligt, to شّعل

kindle, to blaze (هى)

IV জ্বমিমন, প্রজলিত করম, to ligt, to أشعل

kindle, to blaze ( هى)

 VIII আগুন ধরম, আগুন িমগম, to اشتعل

catch fire, to start burning, to blaze

ُشعلةٌ ج ُشعٌل   আগুন, ডশখও, আকলওকচ্ছটও, 
মশওল fire, flame, blaze, torch

مشعٌل مشعلةٌ،  ج مشاِعُل  মশমি, torch

মশওল torch ِمشعاٌل 

مشاِعلٌي ج مشاِعليّةٌ   মশওলবওহত, জলওদ, torch

bearer, hangman

 ,জ্বওলওন, ধরওন, আগুন ধরওন, আঁচ إشعاٌل

প্রসজ্জিলন, বওিওস তেদওযও lighting, kindling, 

ignition, fanning

 প্রসজ্জিলন, প্রদওহ, জ্বলন, দহন, তেপওডও استعاٌل 
ignition, inflammation, combustion, 

burning ُمشتِعٌل জলন, বডহমওন, burning, 

ablaze
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 বড আকমবোধর, সব্ধ্বরশংসী large شعواء

scale, devastating everything

 ,জম দিফু কর, মভিলকবমলজ করম  شعرَذ
practice of magic, sleight of hand

شواذةٌ ج شعوذات  জম দিফু, মভিলকবমলজ, 

প্রতমরনম ইনজমি jugglery, magic, 

sleight of hand, swindle, tricks  مشْعِوٌذ 

বমলজকর, মভিলকবমজ, মমলজলশয়মন, 

প্রতমরক juggler, conjurar, magician, 

swindler

شَغَب شِغب،شَغب،شْغب) [س]  ) অশমলন্ত 

করম, অসফুলবধম করম,  দিমঙ্গম বমধম, 
উবোধত্তলজত করম,  দিন উ rসমহ ম দিওয়ম to 

disturb peace, to make trouble,

III  দিমঙ্গম করম, অশমলন্ত করম, লববোধদমহ شاغب
করম to make  trouble, to disturb the 

peace

 ,অশওডন, সমস্যও, ডবকদওহ, ঝগডও, তহনচ شغٌب

িক  ্unrest, trouble, riot, brawl, row, 

disorder

সমস্যওকওরত, উকত্তিজনও সৃডষ্ট কওরত, ডবকদওহত شّغاٌب
troublemaker, agitator, subverter

উচ্ছ شغوب ্ছৃঙ্খল, উনত্তি, অডিস্থির unrest, 

turbulent, teoublous

 সমস্যও, তেগওলকরওগ, ডবকক্ষওে مشاِغٌب
troubles, disorder, disturbances

ُمشاغلةٌ  ج ُمشاغبات  ডবশৃঙ্খলও, তেগওলকরওগ, 

ডবকদওহ, হক্ওগল, অননকা disorder, trouble,

disturbance, discord

مشاِغٌب ج مشاِغبون  সমস্যওকওরত, তেগওলকরওগ 
সৃডষ্ট কওরত উকত্তিজনও সৃডষ্ট কওরত, ডবকদওহত 
troublemaker, agitator, subverter

شغرُشغور) [ن]  ) অরলক্ষত হওয়ম, মফুক্ত 

হওয়ম, খমলি থমকম (সমন) to be devoid 

of protection, to be unorotected to 
free free, open

খওডল (িস্থিওন), vacancy ُشغوٌر

 ,খওডল ও অরডক্ষি (কদশ), মুক, খওডল شاِغٌر

অনডধকৃি empty and unprotected, free, 

vacant

খওডল, কমখ্ওডল vacancies شراِغُر

شغفشْغف) [ف]  ) ডবমুগ করও, তেমওডহি করও, 
fascinate, attract, enamour

به انشغف VII আবোধববোধগর সমবোধথ انشغف  to 

love passionately ( هى ه )

হৃদডপন-আবরনত, আকবগপূর شَغٌف  ্েওলবওসও, 
আকবগ, তেমওহ, প্রবল উদতপনও, সখ, প্রবল 
উৎসওহ, paricatdium, passionate love, 

illusion, infatuation, craze, passion, 
zeal

 ,গেতর েওলবওসওয, তেমওহগিস্থি, মুগ شِغٌغ

frenzied, fascinated (ب)
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হৃদডপকনর ডঝডল, pericardium شغاٌف

আকবগপূর مشغوٌف  ্পছন্দ, প্রমত্তি েওলবওস, 

মুগ, তেমওডহি passionately fond, madly in

love, glamored, attracted, fascinated

 ব্স করম, অসফুলবধম স(লষ্ট ( شغل]ف)[شغل

করম, মনওয়ম,  দিখি করম, to occupy, to 

give trouble, to take up,

) II লনযফুক্ত করম to employ, to busy شّغل

(هى

 III  দিখবোধি রমখম, লবভ্রমন্ত করম, লবমফুখ شاغل

করম to keep occupied, to divert, 

distract ( هى ه )

 IV ব্স রমখম, লনবোধয়মগ করম to أشغل

occupy, employ (هى)

 VI ব্স রমখম, ব্সতমর ভমন করম تشاغل
to occupy, to pretend to be busy

(ب) VII ব্স রমখম to occupy انشغل

) VIII  ব্স রমখম to occupy اشتغل ب في )

شغٌل ج أشغاٌل  شوغوٌل،  দখল, েরও, তেনওযও, 
আটক, ডবমুখ, প্রডিকরওধ, occupancy, filling,

taking up- ،أشغاٌل  شوغوٌل  দখল, 

কওরক্লওপ, কওজ, ব্যবসও, occupation, 

work, activity, business

 ,খব ব্যস, ককঠাওর পডরশমত, অধ্যওবসওযত شّغال
very busy, hard working, laborious- (

 ,কমৃ, শডমক, worker شغالون (ج

worksman

شِغيٌل  ج شِغيلة  শডমক, কমৃ, কমচ্ওরত 
worker, worksman, laborer

مشغٌل ج مشاِغُل  কমরখমনম, কম্শমিম 
workshop, workhouse

مشغلةٌ ج مشاِغُل  তেপশও, কওজ, কওরক্্ম, 

ব্যবসও, তেচষ্টও, ডচত্তিডবকক্ষপ, ডবশৃঙ্খলও 
occupation, activity, business, 
concern, work, disturbance

  ,ডনকযওগ, তেপশও, েওডও, তেখওলও, শুরু تشغيٌل

উৎপওদন, তিরতকরর, ডবডনকযওগ, 

employment, occupation, 
hiring,opening, satrating, production, 
manufacturing, making, investment

,ব্যস, ব্যসিও, তেপশও, বৃডত্তি, বওডডি কওজ انشاغاٌل

আশঙ্কিও, উকবেগ 
occupied,occupation,overwork,appre
hension

 ব্যস, তেপশও, বৃডত্তি, কওজ, এক শব আর اشتغاٌل
একটি প্রেওডবি অরর (ব্যওক) occupied, 

occupation, government of one word 
by another(grm)

شاِغٌل ج شواِغُل  রও ব্যস রওকখ,কওজ, বৃডত্তি, 

উকবেকগর কওরন  that preoccupies, 

occupation, - شواِغُل ডচত্তিডবকক্ষপ, উননও, 
আচ্ছন, distraction, preoccupied
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 ব্যস, ডবডক্ষপডচত্তি, অনমনষ, গৃডহি مشغوٌل
(আসন), প্রডক্যওকৃি bussy, distrated, 

diverted, processed ( ب عن )

 ,উবোধদগ, আশঙম, anxiety مشغوليّةٌ

apprehension

ব্যস, কওকজ রি busy, occupied ُمشتِغل

شفةٌ ج شفوات،ِشفاٌء  , মঠমঁট, পলরলধ, মবর, 

লকনমরম, প্রমন্ত lip, rim, edge

شفائِفشفايُف،  মঠমট, lips

شَفشفف،شفيف،ُشفوف) [ض]  ) পমতিম 
হওয়ম, স্বচ, প্রকমশ করম, প্রতমররম করম 
to be thin, to be transparent, to 

reveal, betray (عن)

 VIII পমন করম, লনকমশ করম, খমলি اشتّف

করম to drink up, drain, empty ( هى)

 X লভতর ল দিয় ম দিখম, এক নযর استشّف

ম দিখম, িকমক করম, উপিলদ করম to 

look (through a febric to asses 
quality), to glimpse, to shine

شٌف ج ُشفوٌف  স্বচ্ছ কওপড, ডঝডলর মি কওপড, 

গজ transparent fabric, diaphanous 

fabric, gauze

,স্বচ্ছিও, transparancy شفٌَف

 ,পওিলও, স্বচ্ছ, tran- sparaent شفيٌف

diaphanous

স্বচ্ছিও, transparancy ُشفوٌف

فافةٌُش  অবডশষ্ঠও সংশ (গওকস) the rest in the 

glass

পওিলও, স্বচ্ছ, thin, trsnsparent شفّاٌف

স্বচ্ছিও, transparancy شفّافيّةٌ

ِشفٌت ج ُشفوٌت  লিমটম, সমঁডমশী, সনম 
pincers, tweezers

 ডবরডক েওব করও, মুখ তেগওমডও করও, মওন  شفتَر
করও, to huff, sulk, pout

 লবরলক্ত ভমব করম, মফুখ মগমমডম شفتَر
করম,মমন করম, to huff, sulk, pout

তেমওটও তেঠাওুট thick lip شفتورةٌ

شفٌر  ج أشفاٌر  মিমবোধখর পমতমর লকনমরম 
edge of the eyelid

شفرةٌ ج ِشفار،شفرات  বড চওকু, তে্লেি large 

knife, blade – ِشفار ডকনওরও edge

 তেচওকখর পওিওর ডকনওরও margin of the شفيٌر

eyelid

ِمشفٌر ج مشافٌِر  শুড, শুণ, লডম্ি নওডসকও (প্রওরত)

 নগন্ ব্লক্ত, বস্তু, সরশংবোধকত লিলপ ِشفٌر
cypher, code
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স সংকককি তেলখও, coded ِشفرٌي

 নগন ব্যডক, বস্তু, স সংককি ডলডপ  ِشفرة
cypher, code

শুশুকওন  شْفشف  , িওডল তেদওযও, ডনকওশ করও to 

drh, to parch, to drain (هى)

 ,মিমষম, মশমষন করম, মশষ করম  شفط
িফুমফুক ম দিওয়ম, নকমশ করম to dry, to 

parch, drain, sip

شفّاطةٌ ج شفّاطات  ডনগম্ন রন ডবকশষ siphon

شفع]ف)[شفع   (ডবেগুর করও, স সংযুক করও, 
অনুকমওদন করও to double, enclose, grant

شفاغةٌ- ب هى  মধ্যিস্থিওিও করও, সুপওডরশ করও to
mediate, to use good office

) V মধ্সতম করমto mediate تشفّع الى في

(ل

شفٌع ج ِشفاَع،أشفاٌع،  তেজওড স সংখও, even 

number

দুটও তেদখও (করওগ ডবকশষ), double vision شفٌع

তেজওড (নম্করর) even (of a number) شفغٌي

-আগমম ংক্রিয়মলধকমর right of pre ُشفعةٌ

emption

 ,মধ্সতমআরী, সফুপমলরশকমরী شافٌِع
উলকি, আগমমংক্রিয়কমরী mediator, 

advocate, pre- amptor

ّيالشافِِع  শওো’যত মওজহওব shafii school of 

theology

شافعٌي  ج شافعيون شوافي،  শওো’যতর 
অনুসওরত, shafietic

 ,অনুগডমি, উপডিস্থিি, স সংযুক followed مشفوٌع

attended, combined

) তে্নেহশতল হওয়ও to be pity (شفق[س](شفَق)

(على

 ,IV মসহ করম, সহমনফুভফুলত ম দিখমন أشفق

উলদগ হওয়ম, পলরহমর করম, সতক্ থমকম 
to be concerned, to favour 

sympathize, to pity ( هى من على )

 সমন্ আভম, মগমধভূিী, evening شفٌق

glow, dusk

 সমকবদনও, দযও, সহওনুভডি, আদর, তে্নেহ شفقةٌ
compassion, pity, sympathy, 
tendernesss

 ,দযওশতল, সহওনুভডিশতল, তে্নেহপ্রবন شفوٌق

দযওলু compassionate, sympathetic, 

affectionate, tender kind

 ,দযওশতল, সহওনুভডিশতল, তে্নেহপ্রবন شغيٌق

দযওলু, অনুনযত compassionate, 

sympathetic, affectionate, tender kind

,সমবোধব দিনম,  দিয়ম, সহমনফুভভূলত, আ দির إشفاٌق

মসহ, মসহপ্রবনতম, যত, অনফুবোধরমধ, উবোধদগ, 
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উ rক্ঠিম, compassion, pity, 

sympathy, tendernesss, concern, 
worry, apprehension

গলব্ত proud شافِن

(ه) III বিম, to speak [شفه] شافه

 তেমবডখক الشفهي-মুখ সম্পডক্ি, oral شفهيٌي

the orals (exam, test, present) -شفهياا 
মূকখ, তেমবডখক েওকব orally

ا মমরলখক ভমবোধব, orally ِشفاها

 ,মমরলখক, oral (exam, test ِشفاهٌي

present)

মমরলখকভমবোধব orally ُمشافها

]أشفىشفو ] IV ঘডনষ্ঠ হওয়ও, কওছওকওডছ হওযও to

be very closed, on the brink of (على)

شفاا ج أشفاٌء  ডকনওর, ধওর, সতমওনও edge, rim, 

boarder

 তেমবডখক شفاِوياا -তেমবডখক, oral(exam) شفِوٌي
েওকব, orally

মৃতুার মখওমুখত, moribund ُمشٍف

شفى] ض)[فاءِش ) আকরওগ দওন করও, পুররুদ্ধওর

করও to cure, to restore – ُشفِيَُشفَِي 
আকরওগ করওন to be healed (passive)

) V আবোধরমগ্ পমওয়ম to  be cured تشفى

   (ب

(ب) VIII আবোধরমগ্ to be cured اشتفى

X আবোধরমগ্ িমওয়ম to seek cure استشفى

ِشفاٌء ج ،أشغيةٌ أشاٍف  আকরওগ, তৃডপ cure, 

satisfaction- أشغيةٌ، أشاٍف  প্রডিকওর,, 

আকরওগ, ডচডকৎসও, ঔষধ remedy, 

medication, medicine

 ,আকরওগদওযক, আকরওগমূলক ِشفائٌِي

আকরওগজনক, আকরওগকওরত curative, 

healing, medicative

ُمشفاى ج َمشاٍف  হওসপওিওল hospital

 প্রডিকশওকধর তৃডপ, পডরতৃডপ, তুডষ্ট تشٍف
gratification of revenge, satisfaction

 ,আবোধরমগ্ িমওয়ম, আবোধরমগ্ استشفاٌء
লিলকrসম seeking cure, cure, 

treatment

 ,আকরওগ, আকরওগমূলক, স্বওিস্থিা বধক্ شاٍف

সকনওষজনক, বোিহ্তর,  healing, curative, 

satisfactory

ُمستشفاى ج ُمستشفيات  হওসপওিওল hospital

شَق]ن)[شّق ) লব দিীর্ করম, লিডম to tear, 

to split ُشقوق) –  هى  উঠম, মবর হওয়ম, 
উ rগম হওয়ম, অঙফু লরত হওয়ম to sprout,
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shoot up,erupt-مشقّة ভমডী হওয়ম, 
অত্মিমরমভূিক হওয়ম, অসহ্ হওয়ম, 
অত্মিমর করম, to be heavy, 

oppressive, to molest, to visit (على)

(هى) II লব দিীর্ করম to split شقّق

 V লব দিীর্ হওয়ম, মফবোধট যমওয়ম to تشقّق

besplit (هى)

 ,VII লব দিীর্ হওয়ম, প্রত্মহমর করম انشّق
অস্বীকমর করম to be split, to withdraw

VIII উ اشتّق rপন করম, শব গঠন  করম  
to derive word (عن) 

شٌق ج شقوٌق   োওটল, ডচড, োওুক, ফুটও, অকধক্, 

ডবদওরন, ডবেওজন, োওটও fissure, crack, 

cleft, half, fission, splitting,cleavage

অকধক্, অ সংশ, পওশ ِشٌق  ,্ কষ্ট, অসুডবধও half, 

side, portion, trouble, difficulty

 ,ফুটও, ডচড, োওটল, ফুকর rift, tear, cleft شقةٌ

crevice

ِشقّةٌ  ج شقاٌف،ِشقٌق   এক অকধক্, অ সংশ, 

ঝওকমলও, কওঠন, ঝওকমলওপূর  ্ভমন, গনব্য 
(রওতওর), দূরত, a half, truoble, difficult 

journey, destination, distance

ِشقّةٌ ج  ِشقٌق   বওসও, ফওট, কওমরও, 
appartment, flat, ccompartment

ُشقّةٌ ج ُشقٌق   সমস্যও,ঝওকমলও, কওঠন, রওতও, 
গনব্য (রওতওর), দূরত,  truoble, difficult 

journey, destination, distance

شقيٌق  ج  أِشقاٌء،أِشقّة   এক অ সংশ,দুই েওকগর 

একেওগ a half, moiety- أِشقاٌء،أِشقّة েওই, 

মওত্ছৃকুল ও ডপতৃকুকলর েওই, এক জওিতয বনফুল 
brother, brother on maternal and 
paternal side, anemone

شقسقةٌ ج شقائُِق،شقيقات  মবমন, মমতে ( কুি ও 

লপত( কুবোধির মবমন, আধকপমবোধি মমথমধরম, 
sister , sister on maternal and 
paternal side, hemicrania, migrane

 অডধক সমস্যওযুক, অডধক কষ্টকর, অডধক أشّق
কঠন more troublesome, more 

tiresome, more diffiicult,

 ,অননকা, মিনবেি, disunity شقاٌق

dissension

 ডবকচ্ছদ, পৃিকতকরর, মিনবেি, অননকা انشقاٌق
separa-tion, segregation, 
dissociation, disunion

 ,উৎপডত্তি, বূৎপডত্তি (শব), derivation استِقاٌق

etymology

 ,ডবরডকজনক, কষ্টকর, কষ্টসওধ্য شاّق

troublesome, tiresome, tedious, 
ardous

ُمشتٌق ج ُمشتقّات   সওম্প্রদওডযক, communal, 

schismatis
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أشقحشقح]  ] IV অবোধনক  দিভূবোধর পমঠমন,  দিভূবোধর 

সরমন to send far aay, to remove to a 

distant area (ه) 

شفِرشقور،ُشقرة،شقَر) [ك][س]   ) সফুনর 

(বোধগমরম) গময়র ররশং হওয়ম, সভূনর িফুবোধির 

হওয়ম, স্বর্বোধকশী হওয়ম, to be of fair 

complexion, fair-hair

-ডপঙ্গল বরি্ও, স্বরক্কশতিও, লওলিও fair شقٌَر

complexionedness, blondness, 
redness

أشقٌر م شقراُء ج ُشقٌر  সুন্দর (কগওরও) গওযর 
রকঙের,সূন্দর চকলর ,স্বরক্কশত ,fair 

complexioned, fair-haired

 সমকওডম হওযও, প্রফুল হওযও, আনন্দময شقرَق 
হওযও, রঙ্গডপ্রয হওযও, to be gay, cheerful, 

joufull

 ,লকলিরলমলির করম, কবোধর বিম شقشق
উঁলক মমরম,আবোধবমি তমবোধবমি বিম,to 

twitter, to peep, to blabble

شبشقةٌ ج شقشقات  ডকডচর ডমডচর, আবওল 
িওকবওল, জল্পনও, twittering, peeping, 

prattle- شقشقات অস সংলগ কিও, কনিক্ কিও 
rambling talk

ِشفِشقةٌ ج شقاِشٌق  উকঠার গলওর পওডনর ব্যওগ, 

fauceal bag of the camel

ম(তপমবোধতর ভমঙ্গম টফুকরম shard شقٌف

মৃিপওকতর েওঙ্গও টুকরও shard شقافةٌ

উলওন,  to turn upside down شقلَب

 ,II মমও্হিহওযও, ডবপয্য্স হওযও تشْقلَب
ডিকবওডজ খওওযও to be upset, to be 

toppled

شقلبةٌ  ج شقلبات  ডিগ বওডজ somersault

شقاشقو]  شقو) [ن] [شقي، ) অখফুশী করম 
, দিফু ্দিশমগস করম, to make unhappy, 

miserable

شقَِيشقاء،شقوة،شقاوة)[س]  ) অখফুশী হওয়ম, 
 দিফু ্দিশমগস হওয়ম, to be unhappy,be 

miserable

IV অখফুশী করম to make unhappyأشقى

ا  شقاٌء، شقا  দুেও্গ, রননও, কষ্ট, misfortune, 

distress, pain, hardship

شفٌي ج أشقياء  অখশত, অেওগও, দুখঃজনক, 

দুদশ্ওগিস্থি, নরওধম, অপরওডধ, হিেওগ 
unhappy, unlucky, distresse, 
criminal, nasty

 ,দুেও্গ, দুদশ্ও, নষ্টওডম misfortune شقوةٌ 

distress, misery

وةٌشقا  দুেও্গ, দুদশ্ও, নষ্টওডম, অবওধ্যিও, 
misfortune, misery
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شَك]ن)[شّك  ) ডবদ্ধ করও, ফূটও করও, সকন্দহ 

করও,to pierce ( هى ب في ) 

II সবোধনহ ততরী করম to make doubt شّكك

( ه في ) 

شٌك  ج ُشكوٌك  সকন্দহ, অডনশ্চযিও, আশঙ্কিও 
doubt, uncertainity, suspicion

ছূডরকওঘওি, ধওক্ও, stab, thrust شّكةٌ

ٌك সকন্দহ, স সংশযবওদ doubt, skepticism تشكن

 ,অডেশঙ্কিও, সকন্দহমূলক, সকন্দহজনক شاٌك

স সংশযত doubting, in doubt, skeptical

 সকন্দহজনক, স সংশযমুলক,   অডনডশ্চি َمشكوٌك
doubtful, dubious, uncertain

 ,বওুডককি ক্য করও, বওুডককি ডবক্য করও شّكك
ধওর করও to sell on credit, to buy on 

credit, to borrow

বওুডককি on credit ُشُكك

شكرُشكران،ُشكٌر) [ن]  ) ধন্বম দি 

ম দিওয়ম,ক( তজ  হওয়ম,প্রশরশংসম করম to 

thank, to be thankful, to praise

ُشكٌر ج شكوٌر  ক( তজতম, ধন্বম দি, 

স্বীক( লত, প্রশরশংসম thankfulness, thanks, 

acknowledgment, praise

ধনবওকদর, ধনবওদওঘ شكرٌي   ্of thanks, 

thanking

 কৃিজ্ঞিও, ধনবওদ, স্বতকৃডি, প্রশ সংসও ُشكران
thankfulness, thanks, 
acknowledgment, praise

অিান কৃিজ্ঞ very thankful شكوَر

কৃিজ্ঞ, thankful شاِكٌر

 ,ধনবওকদর তেরওগ, প্রশ সংসওর তেরওগ مشكور

তেমধওবওন worthy of thanks, 

praiseworthy, meritorius

ِشكارة  ج شكائٌِر  থলি, িবোধটর থলি, sack, 

gunny sack

شِكس شُكس،شكاسة،شَكس) [ك][س]  ) 

লববোধদষপরময়র হওয়ম, লহরশংসফুক হওয়ম, 
ঝগডমবোধট হওয়ম, লবরক্ত হওয়ম, 
ব দিবোধমজমলজ হওয়ম to be malacious, 

spiteful, quarrelsome, petulant, ill 
tempered

 (ه) III ঝগডম করম,to quarrel شاكس

 VI অপবোধরর মথ ডম রম, গডমবোধট  تشاكس

হওয়ম, সফুক হওয়ম to quarrel with one 

another, o be querulous, petulant

شِكٌس ج ُشكٌس  বেষপরওযর, সুক, ঝগডওকট, দ 
তেমজওজত, নকওরওচ্ছন, তেগওমডওমুকখও, তেকওন্দকল, 

বনসুলে  malicious, uerulous, etulant, 

lltempered, unfriendly

 ,তেবেষ, সও, গডওকট, বদকমজওজ, ডনষ্ঠউন্মুরিও شكاسةٌ
ষ্টিও, বনহতনরিও, malice, spite, 
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uerulousness, ll temperedness, 
nfriendliness, etulance

مشاكسةٌ ج مشاكسات  গডও, ডববওদ, ন্দ, ডরন, 

ডবমষি্ও, ধৃষ্টিও, quarrel, controversy, 

dispute, sadness, ulleness

িহ্তরিও, অসওমণজস্যিও অননকাকা تشُكٌس , 

সমিও, irrelevance , nonsense, 

absurdity, 

شكل]ن)[شكل ) মনহপভূর্ হওয়ম, স্পষ্ট 

হওয়ম, স্বরলি্নি ম দিওয়ম to be dubious,to 

be vague, o vowel

) II মনহপভূর্ হওয়ম to be dubious شّكل

 ( هى

 ( هى) III একরকম to be same شاكل

IV সবোধনহপভূর ্হওয়ম to be dubious أشكل

 ( (هى

) V গঠত হওয়ম to be formed تشّكل ه ل ) 

 X সবোধনহপভূর ্হওয়ম to be استشكل

dubious (هى)  

شْكٌل ج شكوٌل،أشكاٌل   সওদৃশ, ডমল,বওডহাক 
রূপ, ধরন, প্রকওর, স্বরডচডহি করর, similarity,

outward appearance, type, mode, 
pattern, vowelization

شكلٌي ج شكايات  আনুষ্ঠওডনক, formal –

আনুষ্ঠওডধকিও formalities شكايات

ليّةٌ  ,তেলবডককিও, প্রিও formalism شْكّ

  ডছনওডল, প্ররকযর েওন, ডছনওডলপরও ِشِكٌل
conquetry, conquettishness

ডছনওল মডহলও conquettish woman شِكلةٌ

 ,বদকমজওজত, ঝগডওকট stingy ُشكلٌي

peevish, conten-tious, quarrelsome

ِشكالتُشُكٌل،   ِشكاٌل  ج প্রলতবনক (পমবোধয়র
মবলড), লশকি, লজলঞর, আবোধরমহবোধনর পশুর
পম শ(ঙ্খলিত করম মিইন fetter, hobble

تشكيٌل ج تشكيلت  গঠন, গরর, ততরী 
করন, সমজমন forming, formation, 

shaping, building up- تشكيلت সরশংসম, 
সলমলত, স(জন, লনম্মন, organization, 

formations

রকমওডর পণ্য (েওেওণওর تشكيلةٌ ), ডনবও্চন, 

তবডচত, গঠান assortment, accumu lation,

store, selection, formation

 ,সওদৃশ, ডমল simil- arity مشاكاةٌ

resemblance

شاكلةٌ  ج شواِكل  পদ্ধডি, প্ররওলত, পি 

way,manner- شواِكل পওশক্দশ, পওশ, কুচুডক
flank, side, groin

 ডেন, ডবডচত, ডবডবদ, স্বরডচডহি مشّكٌل
different, diverse, miscellaneous, 
vowelized
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 ,তেঘওলওকট, অডনডশ্চি, সকন্দহজনক, কঠন ُمشِكٌل

সমস্যও, জটিল, কওঠন turbid, dubious, 

difficult, problem, difficulty

ُمشِكلةٌ ج مشاِمُل،ُششِكلت  সমস্যও, অডমমও সংডশি
জটিলিও, কওঠন problem,unsolved 

matter

شكمشكم) [ن]  ) িমগমম িমগমন, োফুষ 

ম দিওয়ম, লনরব হওয়ম, ঠমটম করম, মফুখবন 

করম to bridle,to bribe, to scilence, 

gag, muzzle

شكيمة  ج شكيٌم،ُشُكٌم،شكائُِم  প্রডিবনক, তেঘওডওর
লওগওকমর মুকখর অ সংশ, ঘনও, অবঞও, ডজদ, 

একগুকযডম, সওহস, চডক, mouth piece of a 

bit, curb, resistance, disdain, 

contempt, courage, convant – شكائُِم 
তেবক, মন্থরকওরত break ( of a wheel), 

 III একরকম হওয়ম to be like [ شاكه]شكه

 (هى)

شكا]ن)[كوشكاة،شْكوى،ش شكيةٌ،ش،ِكاية ) 

অলভবোধযমগ করম to complain ( هى ه من ل
) 

) V অলভবোধযমগ করম to complain تشّكى

 (هى

 VI পরষ্পরবোধক অলভবোধযমগ করম to تشاكى

complain one another (هى) 

VIII অলভবোধযমগ করম to complain اشتكى

شْكَوةٌ ج ،شكوات شكاء   অডেকরওগ, অসকনওষ, 

complaint, grievance- شكوات، شكاء  
ডেডস, চওমডওর িডল (পওডন, দুধ রওখওর), water-

skin

شكوى ج شكاوى  অডেকরওগ, কষ্ট, অসকনওষ, 

complainr, suffering, grievance

 ,অডেকরওগ,কষ্ট, অসকনওষ, complaint شكاةٌ 

suffering, grievance

 ,অডেকরওগ, কষ্ট, অসকনওষ, complainr ِشكايّةٌ

suffering, grievance

 ,অডেকরওগ, কষ্ট, অসকনওষ, complainr شكيّةٌ

suffering, grievance

  অনুকরওগকওরত, অডেকরওগ তেদওযও شّكاٌء
querulous, given to complaining

ِمشكاةٌ  ج ِمْشكاوات   ঘকরর তেকওন(বওডি রওখওর),

উপযুক জওযগও, বওডি, ঝুলন বওডি nook, 

corner, lamp, pendent lamp

 ,অডেকরওগকওরত, বওদত complainant شاٍك 

plaintiff

 ,অডেযুক, আসওমত, ডববওদত accused مْشُكٌو

defendant

 ,অডেকরওগকওরত, বওদত complainant ُمشتٍك

plaintiff

عليه ُمشكاى  অডেযুক, আসওমত, ডববওদত, 
প্রডিবওদত, রক্ষক, accused, defendant, 

protector
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كولتةٌُش  চককলট chocolate

شَل)[ف]شّل ، شلَل ) পক্ষওঘওি গিস্থি হওয়ও, 
শুকওকনও, to be crippled

شّلشّل) [ن]  )পক্ষমোমত করম to paralyze 

 (هى)

 IV পক্ষমোমত করমন to cause أشّل

crippled (هى) 

 VII পক্ষমোমত গস হওয়ম to be انشّل

paralysed

গনব্য িস্থিল (রওতওর) destination شلّة

ِشلّةٌ ج شلٌل  মরমি, নমটমই, জট (সফুতমর), 

কবোধয়ি, পক্ষ,  দিি, গ্রুপ roll, skein, spool,

coil, group, party

 ,পক্ষওঘওি, অকমণ্য্িও, অবশিও شلٌل
paralysis, palsy, paralyzation

شلٌل ج شلات  ছওডন, জপ্রপওি cataract, 

waterfall

أشّل   م شّلٌء   ক্ষযপ্রওপ, গবক্ওয, অবশ, তেন সংডও,
তেখওডও withered, stunted, paralyzed

 ,পক্ষওঘওিগিস্থি, তেখওডও paralyzed ٌ مشلول

lame,

 ,মবশভভূষমলপ্রয়তম, মসরলখন ফফুিবমবফু شلبٌي
ছটপবোধট, সফুনর, সফু দিশ্ন dandyish, 

foppish, handsome, beautiful

شلّتشلت]  ] II িমলথ মমরম to kick

شلتةٌ ج شلت،شلت  গল দি, মতমষক 
mattress

شلحشلح) [ف]  ) খফুবোধি মনওয়ম (বোধপমশমক),to 

take off

 ,II মপমশমক মখমিম, অনমব(ত করম شلّح
িফুটতরমজ করম to undress, disrobe, to 

rob,to ravage

مشلٌح ج مشالُِح  লম্ও ছদ্মকবশ, গওতওবরর (পশম 
বও উকঠার চকলর, স্বরখ্ডচি) cloak of wool 

andgold embroided.

 ,লুটিরওজ, লুটপওট, িওকওডি  eobbing تشليٌح

plundering, ravaging

সসজ্জিও কক্ষ, তেড্রেডস সং রুম dressing room مشلٌّح

 ঝডয়ম পডম, মফমটময় মফমটময় পডম شْلشَل
to dribble, to trickle

মবড, blade ِشلفةٌ

شلقشلق) [ن]  ) িমম িলম লিডম,লছঁডম to 

split lengthwise ( هى) 

খকডর পওলও, তেবল bale (of hay) شلٌق 

 সফুনর  দিমঁতওয়মিম মমনফুষ person شْولَقٌي

with sweet tooth
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ِشْلٌو ج أشلٌء  ম(তবোধ দিহ, শলরবোধরর নষ্ট অরশংশ, 

কলত্ত  হমত-পম corpse, stump of a 

limb

সবোধবলর strawberries شليٌك

شَم]س][ن)[شّم،شميم ) ঘমর িওয়ম to smell

شّمشَمم)[ف]  ) গলব্ত হওয়ম, উনমলসক 

হওয়ম, অহঙমলর হওয়ম to be proud, 

supercilious

 II ঘমর লনবোধত ম দিওয়ম to give to smell شّمم

(ه)

 IV ঘমর লনবোধত ম দিওয়ম to give to أشّم

smell

 V গবোধনর স্বমধ মনওয়ম,গন মনওয়ম تشّمم
to svor the smell (هى)

(هى) VIII ঘমর িওয়ম to smell اشتّم

,গন, smelling شٌم

 এক ডচমটি নডস্য, গন, ঘওর pinch of شّمةٌ

snuff, smell, odor

ঘওর-স সংক্ওন olfactory شّمٌي

গব شمٌم  ,্ উনওডসকিও, অহ সংকওর pride, 

supercilliousness, haughtiness

شّماٌم ج شّمامون  নডস্য গহন কওরত snuffer

 ,কস্তুরত, খরমুজ musk-nelon شّمامة

cantaloupe

أشّم م  شّماء  ج ُشّم   সরশংবোধব দিনশীি নমক, 

অহরশংকমরী, গলব্ত, উচ্চবরশংশীয়, অত্ন্ত 

সমমনীত having a sensitive nose, 

haughtymproud, highborn,most 
honorable

 উ-কমর ই-কমর সহ উচ্চমরর করম الشمام
the pronounciation of  u with trace of 
i (gram)

 গনওনুভডিষ,olfaction شامةٌ

 কস্তুরত, মৃগনওেত musk مشموٌم

) (شمأّز)   اِشمأّز  সরশংকুলিত করম, 
পশম দিপসমরন করম, কলম্পত হওয়ম, ো(নম 
ভবোধর পলরহমর করম to contract, to srink,

recoil, shudder, abhor

 ,কম্পন, ডবতৃষ্ও, অডনচ্ছও shudder اِْشِمْئزاٌز

disgust, antipathy, repungance

ডবতৃষ্, ডবমুখ, ডবরক disgusted ُمشمئِّز

লবপবোধ দি আনলনত (  شمت]س)[شمات،شماتة
হওয়ম, স্বম দি মনওয়ম to rejoice at 

misfortune, to savor 

 (ه) II হতমশ করম to disappoint شّمت
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 IV অবোধন্র লবপবোধ দি খফুশী করমন to أشمت

cause to take pleasure (ه) 

পকরর দুদশ্ওয আনন্দ, malicious joy شماٌت

পকরর দুদশ্ওয আনন্দ,malicious joy شماتةٌ

شاِمت ج  ُشّملٌت ج  م شواِمُت  অকনর দুেও্কগ
সুখ, enjoying other’s misfortune

شمخ]ف)[شمخ،ُشموخ ) উঁিফু হওয়ম, অবঞম 
করম, to be high, to disdain (على) 

VI উঁিফু হওয়ম, গলব্ত হওয়ম, উদত تشامخ
হওয়ম to be high, to be proud

গব تشاُمٌخ ,্ দওডমকিও, অহ সংকওর, pride, 

arrogance

شاِمٌخ ج شواِمٌخ،ُشّمٌخ  উঁচ, লম্ও, গডবি্, উদ্ধি, 

উনওডসক, tall, high, proud, snobbish, 

supercilious

উঁউঁচ ُمتشاِمٌخ , লম্ও, গডবি্, উদ্ধি, উনওডসক, 

tall, high, proud, snobbish, 
supercilious

شمر]ن)[شمر ) স দিবোধম্ভ িিম to move 

proudly

 ,II একত করম, গুটমবোধনম, মতমরী করম شّمر
প্রস্তুত হওয়মto gather up, to prepare, 

to get ready

 V তমডমতমলড কমজ শুরু করম toتشّمر

work briskly

গওছ ডবকশষ, fennel شمٌر

 ব্সতমর সমবোধথ কম্রত busily at ُمشِمٌر

work in

ُشْمروٌخ ج شماريٌخ  ডমঁটম সহ মখজভূরগুচ, 

লববোধষমরক দব্ stalk with date cluster, 

detonator

شمسِشماس،شموس) [ن]  ) উদত (বোধোমডম), 
অবমধ্ to be arrogant, restive

شمس شِمس،شَمس) [س] [ض]  ) 

সভূয্কবোধরমজি (ল দিন) হওয়ম, to be sunny

 IV সভূয্কবোধরমজি (ল দিন) হওয়ম, to أشمس

be sunny

 V মররদ িমগমবোধনম, মরমবোধ দি বসম to تشّمس

sun, to sit kn the sun

شمٌس ج ُشموٌس   সূর ্

সভূয ্সম্পলক্ত,solar شمسٌي

شمِسيّةٌ ج شْمِسيّات  ছমতম, umbrella, 

sunshade

شموٌس ج ُشُمس  উদ্ধি (কঘওডও), অবওধ্য to be 

arrogant, restive

তেরবদক তেরওসজ্জিল ডদন sunny day شاِمٌس
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তেরবদক তেরওসজ্জিল ডদন sunny day ُمْشِمٌس

 (هى) তেশওুকও, to sniff شْمشَم 

شِمطشَمط) [س]  ) প্কে িফুির হওয়ম, ধভূসর 

মকলশক হওয়ম to be gray-haired

أشممطٌ م شْمطاٌء ج شْمطان،ُشمطٌ  পক্ককশ, 

সওদও চল gray haired

شّمعشمع]  ] II মমমম িমগমন to wax  

شمٌع ج ُشموٌع  তেমওম, তেমওমবওডি,  wax, 

candle,

তেমওমবওডি candle شمعةٌ

 মমমমর মত, মমমবোধমর ততরী, মমমম شمعٌي

লবষয়ক waxy, waxen, made of wax

 ,তেমওমবওডি তিরতকওরক, ডবকক্িও maker شّماٌع

seller of  candles

কমপড রমখমর তমক, আিনম, মগমঁজ شماعةٌ
clothes rack, clothes peg

ُمشّمٌع ج ُمشّمعات  পওডনকরওধত, waterproof, 

impermeable- ُمشّمعات পওডনকরওধতবস্তু, 

ডজডনস waterproof material

شماعدان ج ،شماعدات شماِعٌد  তেমওমবওডি ,  
candlestick

شِمل  شمل،شَمل) [ن] [س] شمول،شمل، ) 

ধমরন করম, ধরম, মবমঝম, প্রকমশ করম, 

প্রভমলবত করম, to contain, to 

comprehend, to enclose, to imply

 V মমমডমন,ধমরন করম,একবোধতتشّمل

জডমন, to wrap, to contain, implicate,

 ,একত করর, জমমবোধয়ত, একতম شمٌل
uniting, gathering, unity,

شملةٌ ج شملت  ছদ্মকবশ, পওগডড, cloack,  

turban

)ভমি গুর, ভমি িলরত,ভমি প্রক شمائٌِل লত  
good qualities, character, nature

 অডধক তেবওধগম, অডধক ব্যওপক, অডধক أشمٌل
সওধওরন, অডধক সওবজ্ডননন more 

comprehensive, more general, more 
uinversal

ব্যওপক, সম্পূর شاِمٌل ,্ সওধওরন, সওবজ্ডনন 
comprehensive, general, universal, 
inclusive

  ,ধরও, অনভুক্, প্রেওডবি مشموٌل 

contained, comprised, included, 
implied

 ,অ সংশতভি, রও ডনকয গঠি  , ধওরনকওরত ُمشتِمل
সকমি, রওহও বও তের সহ comprising, 

containing, including

কুটির cottage ُمشتمٌل

সওমগত, সূচতপত contents ُمْشتملت
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 উত্তর, উত্তরম বময়ফু, বমম হত, বমম شماٌل

ল দিক, বমম

 উত্তিরও, উত্তির, বওম ডদকক (অবডিস্থিি) شمالٌي

northern, north, situated on the left

ُشملوٌل ج شماليُل  অল পলরমমন small 

quantity, amount

شَنشّن) [ن]  ) জন্ –غارة) আোমবোধতর, to 

mke an invasion,

 আোমবোধতর, to mke (غارة– IV জন্ أشّن

an invasion,

شٌن ج شنون  ডেডস leather bag, water 

skin

شنأشنآن)[ف]  ) ো(রম করম, to hate

شنٌب ج أشناٌب  মমমি mustache

شنج]س)[شنج ) সরশংকুলিত করম, লখঁিফুলন 

হওয়ম to contract, to suffer convulsion

 ,V সরশংকুলিত করম, লখঁিফুলন হওয়ম تشنّج
ঝমঁলক ম দিওয়ম to contract, to suffer 

convulsion

 স সংককওচর, কম্পন, ঝওুডক,িতব স সংককওচন تشننٌج 
contraction, shriveling,  convulsion, 
spasm

 ,তেপশত স সংককওচন, ডবরডিহতন স সংককওচন تشننِجٌي

ডবরডি স সংককওচন spastic, paraxysmal, 

convulsion

شنّر] شنر ] II লননমকরম to blame

মরও্দওহওনত, অপমওন disgrace شناٌر

طةٌشنْي  লগডম, ফমঁস knot, noose

شْنطةٌ  ج ُشنطٌ  সুটককইস, ব্যওগ, suitcase, 

travelling bag

কুr (شناعة،شنع)[ك] شنُع লসত হওয়ম, 
জোন্ হওয়ম, লবরলক্তকর হওয়ম, to be 

ugly,to be heinous, repulsive

شنع]فسْنع)[ ) লননম করম to be ugly

 ,II গওলওগওডল  করও, ডনন্দও কর to revile شنّع

to defame (على) 

 ,কুৎডসি, ডবরডককর, ডবেৎস repulsive شْنٌع

ugly, disgusting

-কদরি্ও, ডবেৎসিও ugliness, repulsi شنعةٌ

veness 

 ,কুৎডসি, ডবরডককর, ডবেৎস repulsive شنيٌع 

ugly, disgusting

 ,কদরি্ও, ডবেৎসিও ugliness شناعةٌ

repulsi- veness 

أشنٌع  م شنعاٌء  কুৎডসি, ডবরডককর, ডবেৎস 
repulsive, ugly, disgusting
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ُشْنغوبةٌ ج شناغيٌب  কমঁটম, কনক, গজমি, 

মপবোধরক, thorn,spike

شنف]ض][ن)[شنف ) ো(রমর  দি(লষ্টবোধত তমকমন
too look with hatred

شنّفشنف]  ] II আনন ম দিওয়ম (শ্রুলত)to 

please the ears

شْنٌف ج شنوٌغ  কওনবওলও, মওকডড earring

شنقشنق)[ن]  ) ঝফুিমন, ফমঁলস ম দিওয়ম, to 

hang (هىه) 

ঝুলন, hanging شْنٌق

দডড,rope شنٌَق

ِمْشنقةٌ ج مشانُِق  োওুডসকওষ্ঠ gallows

তেঝওলওন hanged مشنوٌق

 আটকমবোধনম, মহমঁিট খমওয়ম, মিঙে  شْنكَل

মমরম, ধবোধর রমখম to trip up, to hook up, 

to stumble

شْنكٌل ج شننِكٌل  ডলিপ (কওপড ঝুলওকনওর), 

আঁকডও clips (clothes), hook

গওধওর িওকও  to bray (donky) شْنهَب 

ধফুসর ররশং, ধফুসর gray colour, gray شهب

ধসর র সং, ধসর gray colour, gray ُشْهبةٌ

ِشهاب ج ُشهبان،ُشهٌُب  ডশখও, আকলওকচ্ছটও, 
আগুন, ডবডক্ষপ নক্ষত, উল্কও, িওরকও flame, 

blaze, meteorite, falling star, star

أْشهٌب م َشْهباُء ج ُشْهٌب  ধভূসর gray    

دشِه]س)[ُشهُود ) সমক্ষী ম দিওয়ম, সমক্ষী 
হওয়ম, উপলসত থমকম, to witness (هى) –

 ,সত্মলয়ত করম, সমক্ষী ম দিওয়ম (شهادة
লনলশত করম,to testify, to confirm (  ب

 (هى

) III লনবোধজ ম দিখম to see with own شاهد

  (هى

) IV সমক্ষী ডমকম to call as witness أشهد

শহী দি হওয়ম اُشِهد (passive) (ه

X সমক্ষী ডমকম to call as witness استشهد

ه ب ) (passive) ِهداُْستُْش  َশহী দি হওয়ম

شْهٌد ج ِشهاٌد  মধ, মধর চওক, তেমবচওক honey, 

honeycomb 

বহুমুখত তেোওুডও, carbuncle شْهدةٌ

شِهيٌد ج ُشهداُء  সওক্ষত, শহতদ, wwitness, 

martyr

মডহলও শহতদ woman martyr شِهيدةٌ
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شهادةٌ ج شهادات  সওক্ষা, ডববৃডি, 

সনদপত,পডরডচি testimony, witness, 

stateman, identification

مْشهٌد ج مشاِهُد  সমওকবকশর িস্থিওন, হল ঘর, 

place of assembly, assembly

اِْشهاٌد ج اِْشهادات  ডলডখি সনদ পত written 

certificate

 উদ্ধৃডি, শওহওদওৎ, শডহদত মৃতুা اِستشهاٌد
quotation, death of a martyr

شاِههٌ  ج ،ُشهود ُشهٌّد  উপলসত present-

)(ج أشهاد،ُشهود  সমক্ষী, মনমটমরী পমবলিক 

)সত্ময়ন, উদ شواِهُد – লত, সমক্ষ্ (على) 

شاِهدةٌ  ج شواِهد  স্মৃডিসম, িজ্নত (আঙ্গুল), 

নকল, অনুডলডপ, tombstone, index finger,

true copy- الشاِهدة পৃডিডব the earth

 সওক্ষতর উপডিস্থিডিকি কৃি, ডবপুল স সংখক مشهود
উপডিস্থিডিকি হওযও, taking place in 

presence of witness, well attended

ُمشاِهٌد ج ُمشاِهدون   পলর দিশ্ক,  দিশ্ক 
observer, spectator

ُمشاهٌد  ج مشاهدات  দৃশমওন, অনুেবনতয, 

visible, perceptible- مشاهدات রও তেদখও 
হকযকছ, দশর্তয ডজডনস things that are 

seen, visible things

شهر]ف)[شهر ) লবখ্মত করম, টমনম, মবর 

করম to make famous (هى), to draw,to

unsheathe (weapon)-ُشِهَر লবখ্মَত 

হওয়ম to be famous

ه) II লবখ্মত করম to make famous شهّر

 (هى

 (هى ) III ভমডম করম to hire شاهر

IV মোমষনম করম to proclaim أشهر

) VIII লবখ্মত হওয়ম to be famous اشتهر

  (عن

شْهٌر  ج أشهٌُر ُشهُر،  নতূন চওুদ, নতূন মওস 
new moon, new month

ا -মওকস মওকস, মওডসক monthly شهرٌي  شهريا
মওকস মওকস, প্রডি মওকস monthly, per 

month

মওডসক তেবিন monthly salary شْهريّةٌ

 ,সুনওম, সুখওডি, রশ reputatation ُشْهرةٌ

repute, fame

 সুপডরডচি, ডবখওি, কুখওি, বদনওমত شهيٌر
widely known, famous, renowned, 
notorius, ill reputated

 অডধক পডরডচি, অডধক ব্যওপকেওকব أشهر
পডরডচি more known, more widely 

known
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ُمشاهرةٌ  ج ُمشاهرات  মওডসক তেবিন monthly

salary- ُمشاهرات মওডসক তেদয monthly 

payments, allowances- ُمشاهرةا ডমডসক, 

প্রডিমওকস monthly

 ,লবঞলপ, আবোধ দিশ, মোমষনম, লনিমম اِشهاٌر

প্রিমরনম announcement, declaration, 

auction, publicity

مشهوٌر ج مشاهيٌر  সুপডরডচি, ডবখওি, কুখওি, 

বদনওমত, ব্যওপক ডবস্তৃি, গৃডহি, প্রডিডষ্ঠি well 

known, widely known, renouned, 
notorius, ill-reputed, accepted

 ,সুপডরডচি, ব্যওপক পডরডচি, ডবখওি ُمشهَر

কুখওি, well-known, widely kwnown, 

notorius

شهقشهيق)[ض] [ف]  ) গমধমর ডমক to 

bray (donkey)  [ض](شهاق،ُشهاق،شهيق

شِهق [ف[س] شهق،   শ্বমস মনওয়ম, 
 দিীো্শ্বমস মনওয়ম, লবিমপ করম, কমঁ দিম, 
মফমঁপমন, মঢমক লগিম to inhale, to sigh 

deeply, to moan,sob

IV মভবোধঙ্গ পডম- to burst into tears أشهَق

بالبكء أشهق

,তেোওুপওন, তেগওঙ্গওডন, ডবলওপ, ঢওক maning شْهقةٌ

groaning, gulping

 ,গমধমর ডমক, ংক্রিনন, গমঙ্গমলন شهيٌق

 দিীো্শ্বমস braying, sighs, sodbbing,

شاِهٌق  ج  شواِهُق  উচ্চ, গলব্ত, অতফু্চ্চ 

(পমহমড, লবললরশং) high, lofty, towering

উচ্চিও, উচচিস্থিওন شواِهق

شهّلشهل]  ] II তডমলন্বিত করম,গলত বমডম, 
তমলডতমলড করম to accelerate, to 

speed up, to hurry off ( ه هى )

িওডওিওডড, িডরৎ swift, quick شِهٌل

 নতলওে-কওল র সং (কচওখ) bluish-black ُشهُلةٌ

color of the eyes

ج شهلُء  أْشهٌل  নীনীিমভ -কমি রবোধঙ্গর 

মিমখ ওয়মিম, having bluish-black color

of the eyes

شْهٌم ج  ِشهام  তীক দি(লষ্ট সম্পন, প্রমঞ, 

সমহলস, ভদ,  perspicacious, wise 

sagacious, bold, noble,

পওডণিা, দৃঢ়িও, আদশ شهامةٌ ,্ েদিও 
sagacity, audacity, vigor, decency

يشِه][شهي] س)[شهوة ) মিমভ করম  to 

desire (هى) 

شها ][شهو]ن)[شهوة  ) তেলওে করও to covet (

 (هى

(ه) II প্রিফুব করম to make covetous شهّى

 (هى) V কমমনম করম to be greedy تشهّى
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(هى) VIII কওমনও করও to be  greedy اشتهر

شهوةٌ ج شهوات   তেলওে, আশও, ইচ্ছও, আকবগ, 

প্রবৃডত্তি greed, desire, wish, passion, 

lust

 ,কওমুক, ডবলওসত, ইডইন্দ্রিযপরওযর, lustful شْهِوٌي 

sensual

شْهوان م شهوى ج شهاَوى  তেলওেত, লম্পট, 

কওমুক, ডবলওসত, ইডইন্দ্রিযপরওযর, covetous, 

greedy, licentious, lustful

তেলওতেলওেত شْهوانٌي  , লম্পট, কওমুক, ডবলওসত, 
ইডইন্দ্রিযপরওযর, covetous, greedy, 

licentious, lustful

ٌيشِه  আনন্দদওযক, গহনকরওগ, কওডঙ্খি, সুস্বওধ,

pleasant, agreeable, desirable, tasty

প্রবৃডত্তি, ক্ষুধও, appetite شهيّةٌ

 ,তেলওে, ডলপ্সও, ক্ষুধও, িতব আকওঙ্খও, ইচ্ছও تشهٍ
greed, avidity, craving, appetency

তেলওতেলওে اِستهاٌء , ডলপ্সও, ক্ষুধও, িতব আকওঙ্খও, 
ইচ্ছও, ব্যগিও, greed, avidity, craving, 

egarness appetency

 ,খমওয়মর ইচম ব(লদকরর ُمشهٍ

appetizing -  مشهيّات খমওয়মর ইচম 
ব(লদকমরক, appetizers

তেলওতেলওেত ُمْشتٍه , লম্পট, কওমুক, ডবলওসত, 
ইডইন্দ্রিযপরওযর, covetous, greedy, 

licentious, lustful

ُمشتهاى ج ُمشتهيات  আনন্দদওযক, গহনকরওগ, 

কওডঙ্খি, সুস্বওধ, pleasant, agreeable, 

desirable, tasty- ُمشتهيات আকওডঙ্খি বস্তু 
object of desire

)(ةٌ شا  ج ِشياه ، شواه  মমষ, মভঁডম, মভঁলড, 

sheep, ewe, nanny-goat

شواٌل ج شوالت  থলি (জীববোধ দিবোধহর) sack

شابِشياب،شْوب) [ن] [شوب]  ) লমশমন, 

 দিফুলষত করম, নষ্ট করম to mix, to 

adultrate, spoil, polute

 ,ডমশর, কলডঙ্কিি করর, তেনও সংডও করর شْوٌب

তেঘওলও করর, ক্ষডি, ত্রুটি, গরম বওিওস 
mixture, any thing mixed, tarnishing, 
rendering turbid, defect, flaw, hot 
wind

شائِبةٌ ج  شوائُِب  মযলও, র সং, ত্রুটি, ভল, সকন্দহ,

সকন্দকহর কওরন, dirt, stain, deficiency, 

suspicion,

  ডমডশি, দুডষি, কলুডষি, ডবকৃি مشوٌب
mixed, adultrated, corrupted, soiled, 
defiled

লিি, শঙ্খলিি kite شوحةٌ

স সংগহ collection [شور]
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] شّورشور  ] II ইশওরও করও, উকলখ করও to 

signal, to point out (هى)  شاور III 

পরমমশ ্িমওয়ম, আবোধিমিনম করম to ask 

advice (ه)  

) IV ইশমরম করম to signal أشور ل الى  ) 

VI পরমমশ ্মনওয়ম, আবোধিমিনম করম تشاور
to consult,  to take advice ( مع فى ) 

 X পরমমশ ্িমওয়ম to ask for استشور

advice (ه) 

شارةٌ ج شارات   ডচহ, সওরক, পওিক্ওরত 
ডনশওনও, তেবশ, ডবডহকরর তেবশ, তেপওশওক sign, 

mark, guise,shape,outer appearance

আকলওচনও, পরওমশ شورى  ্তেনওযও, পরওমশ ,্ 

উপকদশ consultation, taking counsel, 

counsel, discourse, advice

 ,উপকদষ্টও, উপকদশ-স সংক্ওন ُشورٌي 

মণতনওমুলক advisory, consultative

ِمشواٌر ج مشاويُر  প্রডরি বওিও্ errand

ِمشواٌرِمشَوٌر، ج مشاِوُر  মধ স সংগকহর রন 
instrument of collecting honey

مشورةٌ ج مشورات  পরওমশ ,্ ককিওপকিন, 

সলও-পরওমশ ,্ উপকদশ consult-ation, 

conference, 

ُمشاورةٌ ج ُمشاوزات   পরওমশ ,্ ককিওপকিন, 

সলও-পরওমশ ,্  consult-ation, conference,

ও

اشرةٌ ج اشرات   ডচহ, সওরক, স সংককি, 

পওিক্ওরত ডনশওনও, ইডঙ্গি, সও সংককডিক ডববরর, 

সররডচহ (ডনরব), উপকদশ, ডনকদ্শ sign, 

mark, signal, intimation, symbolic 
exression, silent reminder, advice, 
order

,লসগনমিম্মন اِشارٌي

signalman

লসগনমিম্মন, signalman اِشاْرِجٌي

,মযরথ আবোধিমিনম,আিমপ আবোধিমিনম تشاُوٌر
লববোধবিনম, joint consultation, 

cosideration

استشارةٌ ج استشارات   পরওমশ ,্ উপকদশ 
চওওযও, উপকদশ, ডনদশ্নও advice, a 

seeking of advice, guidance

 ,উপকদষ্টও, উপকদশ ডবষযক استشارٌي 

উপকদশক consultative, advisory

 ,উপকদশক, উপকদষ্টও, adviser ُمشاوٌر

consultant 

 ঞওপক, পডরচওযক, উপকদশক, উপকদষ্টও ُمشيٌر
indiccative, adviser, consultant

উপকদষ্টও, পরওমশদ্ওিও, আচওর ُمستشاٌر  ্
advisor, conselor, chancellor
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ُشْوبةٌ ، شوربا  সফুপ, soup

أشوس  م  شوساء  ج أشاِوس،شوس  গলব্ত, 

সমহসী, উদত, ঝফুঁলকপভূর্ proud, bold, 

risky

]شّوششوش  ] II ডবশৃঙ্খলও করও. to disturb (

على هى ) 

V লবশ(ঙ্খিম হওয়ম to be disturbed تشّوش

মভূসলিন কমপড muslin wite cloth شاٌش

সম দিম কমপড,muslin شاشةٌ

شاشيةٌ ج شواشى  পমগডী লববোধশষ, টফুলপ 
head gear

 িফুবোধিরর গুচ, ঝফুট, মঝমঁটন taft of شوشةٌ

hair,crest

 ,ডবশৃঙ্খডলি, অডবনস, ডবরক مشوٌش

jumbled, confused

شوطٌ ج أشوط   লকক্ষা ধওবন, লকক্ষা  তেপবছওকনও, 
তেখলওর দোও বও ধওপ, আবি্ন race (to a 

aim), phase, round (game), goal, aim

লশখম, আগুন, উ ُشواظٌ rসমহ, আবোধবগ, 

flame, fire, spit, favor, warmth

شّوف] شوف ] II পমলিশ করম, সলজত করম,
মমবোধয় ম দিখমন to ardon, to deck out 

woman (ها) 

 V প্রলতক্ষম করম to look out تشّوف

expectantly (الى)  

মই, harrow شوٌف 

দৃশ, মকনওরম দৃশ, sight, view َشْوفةٌ 

জই (শস্য দওনও) oat ُشوفان 

شاق]ن)[شوق  ) খশত করও, আনডন্দি করও, 

আগহত করও  to delight, to please (ه)  

II উ شّوق rসমহী করম to fill with desire (

 (ه

(الى) V আগহী হওয়ম to long تشّوق

  (الى ) VIII আগহী হওয়ম to long اشتاق

شوٌق ج أشواَق   আকওঙ্খও, ইচ্ছও, সওধ, 

lonfing, yarning, wish

 ,আকওঙ্খও, ইচ্ছও, সওধ,জমকওল, টকটকক شيٌِق 

উসজ্জিল lonfing, yarning, wish, brilliant, 

grgeous, splendid, excellent

 ,সওদ হওযও, তেঝওুক, আগহ জনওন تشِويٌق 

উকত্তিজনও সৃডষ্ট, arousing desire, 

fascination, awakening of 
excitement,

 আকওঙ্খও, ইচ্ছও, সওধ, তেঝওুক, আগহ تشوٌق
lonfing, yarning, wish, inclunation, 
eagerness,
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 আকওঙ্খও, ইচ্ছও, সওধ, তেঝওুক,আগহ اِشتياٌق
lonfing, yarning, wish, inclination, 
eagerness,

 সওদ, তেঝওুক, আগহ জনওন, উকত্তিজনও ُمشِوٌق
সৃডষ্ট, আকওঙ্খও, ইচ্ছও, lonfing, yarning, 

wish, arousing desire, fascination, 

awakening of excitement, -ُمشَوٌق 
অডেলওষত, ইচ্ছুক, তেলওেত, 
desirous,covetous

 ,আকওঙ্খও, ইচ্ছও, সওধ, তেঝওুক ُمشتاٌق

আগহইচ্ছুক, তেলওেত longing, yarning, 

desirous, covetous

شاك][شوك] ن)[شوك ) লবদ করম, আহত 

করমto prick, to injure ( ه ب ) )

 (هى) II কমঁটমযফুক্ত হওয়ম to thorny شّوك

IV লবদ করম to prick أشوك

شْوٌك ج أشواٌك  কওুটও, তেপকরক, সূচু,মওকছর 
কওুটও, কওুটওচওমচ thorns, sikes, fishbone, 

forks

 ,কওুটও, তেপকরক, সূচু, মওকছর কওুটও شوكةٌ
কওুটওচওমচ thorns, sikes, fishbone, forks

 ,কমঁটমযফুক্ত, কমঁটমওয়মিম thorny شْوكٌي

spiky, spiny

 ,কওুটওযুক, কনডকি কওুটওওযওলও thorny شوٌك

prickly, spiky, spiny

 ,কওুটওযুক, কনডকি কওুটওওযওলও thorny شائٌِك

prickly, spiky, spiny

شائِك سلك   ডসল্ক silk (ج) شائِكة  أسلك  কওুটও িওর

 লবষিতম লববোধশষ poison شوكران

Hemlock (conium maculatum)

شال]ن)[شول،شولن ) উবোধত্তমিন করম, 
উল্থিত হওয়ম, to raise ( هى ب )  

II কম হওয়ম to be short in supply شّول

 ( (ه) III আংক্রিমন করম to attack شاول

IV উবোধত্তমিন করম to raise أشول  (هى

,দ্রুিগওমত, তডরি, ডরপুন, ডক্ষপ্রগডি, swift شِوٌل 

expeditious, quick

ج شوالت ، شواويُل شواٌل  সমওয়মি মমবোধসর
নমম month of shawal

 ,বহন, পডরবহন, বহনমূল, carrying مشاٌل

carriage, transportation, carry-ing 
charge

সফুনর  দিমঁতওয়মিম, of sweet tooth َشولقٌي

,িমঠ, গ দিম stick شومةٌ

شّونشون]   ] II মজুদ করও, গুদওমজওি করও to 

store (هى) 
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شونةٌ ج ،شونات ُشَوٌن  গু দিমম োর, store 

house

شِوه]س)[شَوه ) কুৎডসি হওয়ও to be ugly

شاه]ن)[شوه ) কুr লসত হওয়ম to be ugly

)II লবক شّوه ত করম todisfigure (ه) 

V কুr تشّوه লসত হওয়ম to be ugly

,কদরি্ও, জচনিও, ডবকলওঙ্গিও, ডবপিগমর شَوهٌ

ugliness, malformation, preservaion

أشوهٌ  م شوهاُء ج  شوه  লবকিমঙ্গ, বলধর 

কুr লসত, লবপথগমমী, deformed, 

perverted, defaced, deformity

 ক দিয্তম, জিন্তম,  দিফুন্মম تشِويهٌ

লবকিমঙ্গতম, লবপথগমর, ugliness, 

malformation, preservaion

هٌ  ,ক দিয্তম, জিন্তম, লবকিমঙ্গতম تشون
লবপথগমর, ugliness, malformation, 

preservaion

  কদওকওর, ডবকলওঙ্গ, কুৎডসি, ডবপিগওমত شائِهٌ
misshappen, malformed, ugly, 
prverted

লবকিমঙ্গ, বলধর কুr ُمشَوهٌ লসত, 

লবপথগমমী, deformed, perverted, 

defaced, deformity, ugly

شوىشّي) [ض]  ) মমরশংমমরশংশ  ভমজম, ভভূনম 
করম to broil, girlled, roast

شِوٌي ، مْشِوٌي  েওজও broiled

شواةٌ ج شوىا  মওিওর খডল, চওমডও, scalp

 ,তেলওহওর ঝওুঝডর, েওজওর পওত, gridiron شّوايةٌ

frying pan

ِمشواةٌ ج مشاٍو  মিমহমর ঝমঁঝলর, ভমজমর 

পমত, gridiron, frying pan

شاءمشيئة) [ف][شيأ]  ) িমওয়ম, ইচম করম, 
to want, to wish ( هى ان ) 

شيٌء ج أشياٌء  ডজডনষ, তেকওন ডকছু thing, 

some thing

ٌئشْيٌئ  অেতষ্ট, বস্তুগি, প্রকৃি, বওসডবক 
objective, real

অডসতহতন , noexistance لَشْيئِيَةٌ

সওমওন ডজডনষ a lttle thing, trifle ُشَيٌء

একটু, সওমওন, alittle, a bit ُشَويَةٌ

ইচ্ছও, আশও, wish, desire ِمشيئةٌ

شاب] ض،مشيب)[شيب،شيبة )

শুভ হওয়ও to grow old
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II সম দিম করম to make white haired شيّب

 (ه)

 IV সম দিম করম to make white أشيب

haired (ه) 

 ,মকশশভূভ্রতম, ব(দ বয়স, ববোধয়মজমষ্ شيٌب
grayness of hair, old age

ِشيٌب أشيٌب  م  شيباٌء  ج  সম দিম িফুবোধির, 

ববোধয়মজমষ্, ববোধয়মজমষ্ মমনভূষ gray-

haired, old, old man

 ,তেকশশূভিও, বৃদ্ধ বযস, বকযওজওষ্ঠা مشيٌب
grayness of hair, old age

সওদও চকলর, বকযওজওষ্ঠা, বকযওজওষ্ঠা মওনূষ شائٌِب 
gray-haired, old, old man

شيّح ]شيح ] II শুলকবোধয় মফিম to dry

 IV মফুখ লফরমবোধনম to turn away أشاح

(face)

 তে্লেওটি সং তেপপওর, তেচওষও কওগজ, lotting شياٌح

paper

شاخشيخوخة،شيوخة،شيخ) [ض] [شيخ]  ) 

বয়স হওয়ম, ব(দ হওয়ম to be od, grow 

old

شيٌخ ج  مشائٌِخ،مشايٌخ،مشيخةٌ،أشياٌخ،شيوٌخ  

ববোধয়মবোধজষ্, প্রধমন, elderly, chief, head 

of

شبخةٌ ج شيخات  বয়ষ মলহিম an elderly 

woman

পদমরও্দও, position شياخةٌ

বৃদ্ধ বযস,বওধক্া ,old age, senility شيخوخةٌ

পডররি বযস সম্পডক্ি, of old age شيخوخٌي

مْشيخةٌ ج مشايُخ،مْشيخات  মরও্দও (প্রধওকনর), 

প্রশওসডনক এলওকও dignity ( of head.) 

administrative area

شاد]ض)[شيد ) লনম্মন করম to erect

II লনম্মন করম to erect شيّد

IV লনম্মন করম to erect أشاد

 ,পওসটওর, তেমওটও্র plaster of paris شيٌد

mortar

ডনমও্ন, িস্থিওপন, erection, biulding  تشييٌد

 ,প্রশ সংসও, সুপওডরশ, praise اِشادةٌ

glorification, laud

 ,উঁচ, অতুাচ্চ, উনি, মকনওরম high ُمشيٌَد

loftty, attractive

,পমত (ধমতফুর), তরবমলর লববোধশষ, foil شيٌش

rapier

 হু্কেমর মবমতি লববোধশষ bottle of شيشةٌ

hookah
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شاط)[ض]شيط ) মপমরমন to burn food

(هى) II অল মপমরমন to burn slightly شيّط

IV অল গরম করম to burn slightly أشاط

V মপমরমন to burn food تشيّط

 X রমবোধগ পফুবোধড যমওয়ম to be استشاط

fuming with rage

تشْيطَنشطن]   ] II সয়তমবোধনর মত আিরন 

করম to behave like a devil

شْيطان ج شياطين  শযিওন, saitan 

শযিওডন, শযিওডন মূলক satanic شْيطانٌي

জঘন চওলওডক dity trick شْيطنةٌ

شاع][شيع] ض،شيع)[شياع ) ছডমন, 

প্রকমলশত হওয়ম, অনফুসরন করম to 

spread, to be devulged, to become  
public, to follow

شاع]ض)[شيع ) ছলডবোধয় পডম to be 

spread

 (ه) II লব দিময় করম to see off شيّع

) III অনফুসরন করম to follow شايع ه على )  

) IV ছলডবোধয় পডম to spread أشيع هى ب ) 

) V পক্ষ মনওয়ম to take sides تشيّع فى ل )

 VI একমত হওয়ম to come to تشايع

agreement (على) 

شيعةٌ ج  شيَع  অনুসওরত, অ সংশত, ছওত,দল 

followers, disciples,party –الشيعة ডশযও 

সম্প্রদওয – اشياٌع অনুসওরত followers

شيعٌي ج شيعيون   ডশযও সম্প্রদওয shiitic

সম্প্রদওয community شياٌع

 ,প্রচওররও, ছডওকনও, সম্প্রচওর publicity ُشيَوٌع 

spread, circulation

ُشيِوِعٌي  ج شيوعيون  কলমউলনষ্ট 
communist

কডমউডনজম communism ُشيوِعيّةٌ

 ,অকন রডষ্টডক্যও, সমওডহি করর burial تشييٌع

funeral

পক্ষপমত partisanship ُمشايعةٌ

,ছডওকনও, প্রকওশনও, সম্প্রচওর, গুজব, খবর اِشاعةٌ

spreading, publication, circulation, 
news, rumor

তেরবি মওডলকওনও বওদ collectivism اِشاعيةٌ

পক্ষপওি partisanship تشيٌّع

 ,ব্যওপক ডবস্তৃি, সুপডরডচি, সওধওরন شائٌِع

সওবজ্ডনন, তেরবি wisdespread, well 

known, common
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شائِعةٌ ج شوائُِع،شائِعات  গুজব, rumor

 ,আ সংডশক, অনুগি, পক্ষপওি partial ُمشايٌع

partisan

 ,ব্যওপক ডবস্তৃি, সুপডরডচি, সওধওরন مشاٌع
সওবজ্ডনন, তেরবিমওডলকওনও, জনসম্পদ 
wisdespread, well known, common, 
joint property , public property

আ সংডশক, পক্ষপওি partial, partisan ُمتَشيٌّع

 -অ সংশতদওর, সহ মওডলক partner, co ُمشتاٌع 
owner

]شيّف[شبف  II ফি কমটম to slice

ফমলি, slices أشياٌف

িটক দিমর tidiness شيك

খব চটকদওর very trim اشيك

شالشيل) [ض]   ) বহন করম, প্রবমলহত 

করম, উঠমন to carru, convey, raise,

شيلةٌ ج شيلت  েওড, ওজন, load, burden

 ,বহনকরর, বহন, পলরবহন شيالةٌ

পলরবহন মভূি্ carrying, carriage, 

tranpora-tion, carrying charge

شياٌل ج شيّالةٌ،شيالون  বমহক carrier

তেমওজও আটকওকনওর ডোিও suapender شيالةٌ

 বহনকরর, বহন, পডরবহন, পডরবহন মূল مساٌل
carrying, carriage, tranpora-tion, 
carrying charge

شامشيم)[ض]  ) তেদখও, চক্ষু তেমকল তেদখও, 
পরক্বক্ষর করও, আশও করও, to look out, 

towatch, to hope (هى) 

ِشيمةٌ  ج ِشيٌَم  প্রক( লত, স্বভমব, মমজমজ 

রীলত, িলরত, অভ্মস 
nature,temper,character,habit

شامةٌ ج شاٌم،شامات  আঁলিি, জন্ম  দিমগ, 

mole, birthmark

شيييةٌ ج شيامٌي  োভূলর্, োভূর্মবত্ vortex, 

whirlpool

مةٌمشي ج مشايٌم،مشيٌم  জন্মফফুি, placenta

شانشين) [ض] [شين]  ) ক দিমকমর করম, 
অপমমন করম to disfigure, dishonour

 II ক দিমকমর করম, অপমমন করম to شيّن

disfigure, dishonour

 ,কদওকওরকরর, অসমওনকরর, মরও্দওহওডন شيٌن

লসজ্জিও disfigurement, disgrace, shame

 ,অসমওনজনক, মরও্দও হওডনকর شائٌِن

dishonourable, disgraceful

 ,অসমওনজনক, মরও্দওহওডনকর مَشيّن

dishonourable, disgraceful
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''ص

বরম্ওলওর 14 িম অক্ষর ’صاٌد‘

*ককওন তেকওন তেক্ষকত ( س) এর পডরবকত্তি্ ব্যওবহৃি
হয।

ُصؤاٌب  ج ِصئبان،صيبان  উকুবোধনর লডম, 

লনলক, nit

 পমতিম টন, খমবমর রমখমর পমত صاج
thin iron sheet, bread tin

 ,যথমযত, সঠক, আসি, লনয়লমত صاٌغ

প দিলব in prder, right, proper, regular

صالةٌ ج صالت  বড োর,হি োর large 

room, hall

) (صأى]صأى] [ف] ض  লকলির লমলির 

করও, মকনর সুখ কিও বলও to twitter, 

chirp (bird)

صَبصّب) [ن]  ) ঢমিম, ঢমিমই করম, খমলি 

করম, ভলত্ত্ করম, আবোধরমপ করম to pour, 

to fill, to empty

صّب]ض)[صّب ) গবোধড পডম, উপবোধর পডম, 

to be  poured, to come upon

صّبصبابة)[س]  ) গভীর ভমবোধব ভমিবমসম 

to be in love  

V তেঢকল তেদওয়ও to pour تصبّب

VII গবোধড পডম to be poured أنصّب

 ,ঢওলও, ঢওলওই, প্রবওহ, বডহগ্ি, তেপ্রমমুগ صٌب

pouring, casting, flow, outpour, 
enamored

صبٌب   ج أصباٌب ঢওল, আনি,পওহওরত 
এলওকওslope, incline,hillside

 ঝডও, পডও, রকঝডও, রকপওি, ঘওমঝডও صبيٌب
poured, shed, blood shed, sweatting,

 ,আকুল তেপ্রম,গেতর প্রিাশও hot love صبابةٌ 

ardent longing

বওুকত, অবডশষ্ট rest, remnant صبابةٌ

مصٌب ج مصاٌب،مصبّات  বওডহকরর পি, 

পিওযন, ডনশকওষর, নদতর মুখ, তেড্রেন, ডচমডন 
outlet, drain, river mouth, drain, 
funnel

مْصبوٌب ج مْصبوبات   ধওতুর তিরত ডজডনষ-পত
lead, metal goods

ا) [ف] صبأَصْبأا،ُصبوءا  ) গজমন, জন্মমন to 

grow (tooth, plans)

ا) [ك]  صبُؤصْبأا،ُصبوءا ) ধম ্পলরবত্ন 

করও to change religion
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 প্রত্মবত্ন করম, োফুবোধড আসম to صبأالى

turn toward

صابٌئ ج صابِئُون  মম দিমইন, সমবমলয় 

(সম্প্র দিময়), sabian-الصابئة) সমলবয়মন 

জমলত, মমবোধসমপটলময়মর (বোধপগমন-খ(ষ্টমন-

জফু দিম-ঞমনবম দিী)।Sabians &Mandaeans 

of Mesopo-tamia

صبح]ف)[صبح ) সকমবোধি পমন করমন to 

offer morning draught (ه) 

صبُحصباحة) [ك]  ) সফুনর হওয়ম, স্মমট্ 
হওযও, েওগবওন হওযও to be beautiful, 

pretty,

 II সকমবোধি পমন করমন to offer صبّح

morning draught (ه)

 III সব্ দিম করম to do mrning and صابح

evening

 IV সকমবোধি ওঠম, সকমবোধি আসম to أصبح

wake up, to enter upon morning

 VIII সকমবোধি পমন করম to have a اصتبح

morning draught

 X ল দিন শুরু করম to begain the استصبح

day

ُصبٌح ج أصباٌح   প্রতুাষ, তেেওর dawn

 ,সকওল, ল্প খওবওর, নওসও morning ُصبحة

breakfast, morning meal

ا সকওল, morning صباٌح  ,সকওকল صباحا

সকওল তেবলও in the morning

সকওকলর, morning (adj) صباحٌي

ُصباٌحصبحان، م صبحى  চমৎকওর, সুন্দর, 

শওন, চটপকট pretty, polished, fine, 

beautiful, smart

তেসবন্দর صباحةٌ ,্ দযও, beauty, grace

 প্রওিখঃ কওকলর মি সুন্দর, উজ্জ্বল,েওস্বর صبوٌح 
beautiful as the early day

مصباٌح ج مصابيٌح   বওডি, আকলও, তেহি লওইট 
lamp, light, luminary

সকওল morning إصبٌح

 ,দতডপ, প্রজ্বলন illumination استصباح 

lighting

সকওল morning ُمصبٌح 

صبر] ض)[صبر ) বমঁধম, তধয্্ ধমরন করম 

to tie, to be patient (على)

II সবফুর করমন to ask to be patient صبّر

(ه)

 III তধয্্ ধরমর প্রলতবোধযমগীতম করম صابر
to vie in patience (ه) ) 
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V তধয্্ ধরম to be patient تصبّر

VIII তধয্্ ধরম to be patient اصتبر

,বমধমপ্র দিমন, হমতকডম পডমবোধনম, তধয্ صبٌر
 দি(ঢ়তম, আত্মলনয়নন, সহনীয়তম 
fettering, shackling, ptience, 
firmness, self control

 ,ঘিকুমওরত (কেসজ ডনরও্স) গওছ ডবকশষ صبٌر

aloe

অিাডধক ঠাওনও severe cold صبرةٌ

 পওলও, গওদও, heap, pile صبرةٌ

 স সংকক্ষপ, সব ডমকল summarily, as a ُصبرةا

whole

 ,তধরশ্তল, সডহষ, অধ্যবসওযত patient صبّاٌر

tolerant, perseverant

 ، ُ ُصبّاٌرُصبّيٌر،ُصباٌر، ভমরতীয় ডফুমফুর fig

صبوٌر  ج ُصبٌُر  তধরশ্তল, সডহষ, অধ্যবসওযত 
patient, perseverant tolerant,

 পূবও্কহর হওলকও খওবওর, light meal تصبيرةٌ

in the forenoon, a snack

তধর اِْصِطبار ,্ তসহর ,্ অধ্যবসওয patience, 

tolerance, endurance

 ,তধরশ্তল, সডহষ, অধ্যবসওযত patient صابٌر

tolerant, perseverant

 স সংরডক্ষি খওদ্য, টিনজওি খওদ্য ُمصبّارات
conserves, canned goods

 েওরসওম আনও, ডিস্থির রওখও (জওহওকজর) صبَّر

to ballast 

খমলি জমহমবোধজর ভমরবোধকবোধনর মমি صابورةٌ
(েওরসওকমর), bullast of a ship

صبعصبع) [ف]  ) আঙ্গফুঙ্গফুি  ল দিবোধয় 

তেদখওন, আঙ্গুল ঢুকওন to point with 

finger,to insert fibger

إصبع ج  أصابُع   আঙ্গুল,পওকযর আঙ্গুল 
finger, toe

আঙ্গুল,পওকযর আঙ্গুল finger, toe ُصباٌع 

اُصبوٌع ج أصابيُع   আঙ্গুল,পওকযর আঙ্গুল 
finger, toe

তেলওহওর জওল, গতল grill ُمصبّع

صبغ] ف][ض][ن)[صبغ ) রঙে করম, 
ডফুবমন, 

to dye, to emmerse

VIII রডঞি হওয়ও to be dyed اصتبغ

صبٌغ ج أصباغ   র সং, বর ,্ উসজ্জিল, ডবনওস, 

color, dye, varnish, make-up
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র সং,বর صبغة  ,্ রঁজক পদওি ,্ স্বেওব, চডরত, 

ডবনওস, ধম  ্color, dye, tinge, nature, 

character, paint, religion

ِصباغ ج أصبغةٌ   র সং, বর ,্ মসলও, আচওর, সস, 

রুডচবধক্ dye, color, spice, pickles, 

condiment, sauce

রঁজক dyer صبّاٌغ

 রঙেকওরতর ব্যবসও, রকঙের কওজ, dyer’s ِصباغةٌ

trade

 ,র সংকওরত, রঁজক, দতক্ষওগুরু (খৃষ্ট)dyer صابٌِغ

baptist

 ,রডঞি, দওগকৃি, পও সংশুল, প্রেওডবি مصبوٌغ 

অনুপ্রওডরি dyed, stained, influenced, 

inspired

 II সমবমন মমখমন to rub [  صبّن]صبن

with soap (هى) 

সওবওন soap صابوٌن

সওবওন ডপণ soap (cake) صابونة

,ডপডচ্ছল, সওবওকনর মি, সওবওকনর তিরত صابونٌي
soapy, sopa-like, made of soap

সওবওন প্রস্তুিকওরক,soap boiler صبّان

সওবওকনর কওরখওনও soap works مصبنة

]][صبون[صبو،ُصبَُوِصبان،صباء،     )

 ডশশুর মি হওযও, নি করও, আনি صبا 

করও, আগহ করও, কওমনও করও, তেচষ্টও করও to be

childish, to incline, desire, to strive, to

aspire (الى) 

صبَِيِصباا،صباء) [س]  ) লশশুর মত 

হওযও, ডশশুসুলে আচরন করও to be childish,

to act childish

 II পভূর(বোধযরবন  দিমন করম to صبّى

rejuvenate

 V বমিবোধকর মত কমজ করম, পমলর تصبّر

প্রওিন্ও করও, প্ররয প্রওিন্ও করও, প্রলুব করও, 
ডবপকি চওডলি করও to behave like child, to

court (ها), to tempt

 VI বমিবোধকর মত কমজ করম  to تصابى

behave like child

 X বমিবোধকর মত কমজ করম  to استصبى

behave like child

صباا ج أصباء،صبَوات  পূবওলত 

বওিওস east wind

 ، صبااصبىا  ডশশুকওল, বওলকওল, তেরববন, 

িওরুণ্য, তেঝওুক, আগহ, ইচ্ছও, আশও 
childhood, boyhood, youth, 
inclination, desire
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 ,ডশশুকওল, বওলকওল, তেরববন, িওরুণ্য صباٌء 

childhood, boyhood, youth

,তেরববকনর আকবগ, কওকমওচ্ছওস, তেরবনইচ্ছও صْبَوةٌ
ডশশুসুলে আচরর youthful passion, 

sensual dsire, childish manner

 ডশশুকওল, বওলকওল, তেরববন,িওরুণ্য صبَُوةٌ
childhood, boyhood, youth,

صبٌي ج أصبيةٌ،ُصبيان،صبيةٌ  বওলক, যুবক, 

তেছওট তেছকল, িরুর, তেছওকরও boy, youth, lad

صبيّةٌ  ج صبايا  তেমকয, িরুরত girl, young 

girl

,বওলকসুলে, ডশশুসুলে, ডশশুর boyish صبيانٌي

childish, children’s

 িওরুরত, ডককশওরত, হঠাকওরত, ডচনওশডকহতর صاٍب
youthful, juvenile, thoughtless

صَح]ض)[صّحة،صّح ) সফুস হওয়ম, 
স্বমভমলবক 

হওযও, গহনতয হওযও, অনঢ় হওযও, সিা হওযও, 
কৃিকওর  ্ হওযওto be healthy, true, firm, 

authentic, successful

) II সফুস করম to cure صّحح هى ه ) 

V শুদ হওয়ম to be emended تصّحح

 X স্বমস্ লফবোধর পমওয়ম to recover استصّح

health (من) 

 ,স্বমস্, ত্রুটহীনতম, সঠকতম ِصّحةٌ
লনভভূ্িতম, তবধতম health, faultlessness,

rightness, validity, legality 

 ,স্বওিস্থিাকর, পথ, স্বওিস্থিাডবষযক ِصّحٌي

wholesome, healthy, about health

ِصخاٌحأِصّحاُء،   صِحيٌح  সফুস, সমস্বমন, 

পভূন্মঙ্গ, সঠক, আসি, লবশ্বমসবোধযমগ্, তবধ, 

শলক্তশমিী,  দিফুব্ি অক্ষরহীর healthy, 

sound, ccomplete, entire, truthful, 
valid, legal, without weak letters 
(verb)

 অডধক স্বওিস্থিাবওন, অডধকসঠক, অডধক أصّح 
আঈনওনূগ more, healthier, more corctre

 ধম্শীয়গবোধন্থর অধ্ময়(খ(() chapter أصحاٌح

of Religious script (chr)

مصٌح ج مصّحات   স্বওিস্থিা- ডনবওস 
sanatorium 

 ,স্বওিস্থিাকর, রও স্বওকিস্থির জন উপকওরত مصحةٌ
স্বওিস্থিা ডনবওস that which promots health, 

sanatorium

স সংকশওধন, সমওকলওচনও تصحيٌح

স সংষরর, correction, rectification, critical

revision

صِحٌحُم  তে্কেল ডবকশষ vernier scale

صحب]س)[ُصحبة ) সমথী হওয়ম, যফুক্ত করম,
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to be company, to associate ( هى ه ) 

 III সমবোধথ থমকম to keep صاحب

company  ( (ه

 IV সমবোধথ পমঠমন to sendأصحب

along (مع) 

বনফু تصاحب  হওয়ম to be friend

 VIII সমথী হওয়ম to be اصتحب

company (ه) 

 X সঙ্গী মনওয়ম to take as استصحب

companion

 ,বনত, সঙ্গত, সওিত, সঙ্গ friendship ُصحبةٌ

companion, friend, association, 
associates

 মহমনবী (সম()এর সমথী الصحابة
companions of the Prophet 
Mohammad (sm) 

 মহওনবত (সওখঃ) এর একজন সওিত a صحابٌي

companion of the Prophet 
Mohammad (sm)

 ,সহচর, সহগওমত, accompanying ُمصاحبةٌ

escort

 সহচর, সহগওমত, সঙ্গ اِصطحاٌب
accompanying, escort, association

 ج   ُصحبة،ُصحبان،صحابةٌ،صْحٌب،أصحاٌب

সঙ্গী, সমথী, বনফু صاِحٌب , অনফুসমরী, 
associates, companion, follower, 
friend

صاحبةٌ ج صاحبات صواحبات،صواحُب،  

মলহিম সমথী, woman companion 

(صاِحب ُصَوْيِحٌب  (সঙফু লিত)বনফু  friend

ُصَويحبةٌ ج صاحبة) ُصَوْيِحبات  সঙফু লিত) 

মমবোধয় বনফু  girl friend

 ,অনফুগলমত, সরশংযফুক্ত, সমলন্বিত مصحوب

সরবরমহক( ত accompanied, attended, 

associated, provided

أصحٌر م صْحراُء  মরুভভূলমর  মত, ঊষর, 

জনশভূন্ desert like, barren, bleak

صحاروات صحراُء ج صحارى،صحاٍر ، 

মরভভূলম, প্রমন্তর desert صحراِوٌي 

মরুভভূলম, জনসভূন্, desert, desolate

صّحارةٌصّحارةٌ ج صحاحيُر  বমক, লসনফুক  
case, box,chest

)II লবক [ صّحف]صحف ত করম, ভভূি পডম, 

ভল উচ্চওরন করও to distort, misred, 

misspell (هى) 
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)V লবক تصّحف ত হওয়ম, ভভূি পঠত 

হওয়ম, 

ভল উচ্চওডরি হওযও to distort, misred, to 

be misread (هى) صخفةٌ ج ِصحاٌف  বল, 

ডিস, bowl, dish

ডপডরচ, ডিস saucer ُصحْيفةٌ

صحيفةٌ ج ،ُصُحف صحائُِف  পওিও, তেনওট 
বই,পডতকও, জওনও্ল,তককর উপডরেওগ,বডহি্ল, 

উপডরিল notebook, page, newspaper, 

journal, surface

ُصُحفٌي ج ُصُحفيون  খবকররকওগজ  সম্পডক্ি, 

খবর সম্পডক্ি, সও সংবওডদকিও স সংক্ওন  

journalistic, news related- ُصُحفيون

 সও সংবওডদকিও, খবর ব্যওবসও, ছওপওখওনও ِصحافةٌ 
journalism, news business, the press

 ,সও সংবওডদকিও ডবষযক, সও সংবওডদক ِصحافٌي

পডতকওর কমৃ, খবরকমৃ, journalistic, 

journalist, newspaperman, newsman

 মডহলও সও সংবওডদক woman ِصحافيّةٌ

journalist

ُمْصحٌف ج ُمصاِحُف  আল-ককওরআকনরর 
অনুডলডপ, বই book, copy of the Holt 

Kur’an ( شريف مصحف )  

 তবডশষ্ট সূচক ডচহ প্রকযওকগর ভল, ভল تصحيٌف
বওনওন, ব্যওকরডনক ভল, ডবকৃডি 
misplacement of diacritical markings,

misspelling, grammatical mistake, 
alteration

 কক্শ গিমরশব hoarse, casty صَحٌل

voice

صْحٌن ج ُصحوٌن ج أْصِحنةٌ  বি, পমত, মপ্ট,

খমবমর, িতর, অঙ্গন, তি, bowl, 

dish,food, meal, courtyard, surface-

 ,ছলব, নলথ,  দিলিি photograph أصِحنةٌ

record

ডপষও, ডবচর مصحوٌن  ্,েওঙ্গও, কুডচকুডচ ককর কওটও
pounded, crushed,grated

 সমমফুলদক মপমনমমমছ লববোধশষ صْحناةٌ
sardine

صِحَي]س)[صحا ) পলরষমর হওয়ম, উজি 

হওযও, তেমঘশূন হওযও to be clear, 

cloudless, bright

صحا]ض)[صحو ) সজমগ হওয়ম to gain 

conciousness

II জমগমন to wake up صّحى

 IV পলরষমর হওয়ম, মজবোধগ ওঠম to أصحا

be clear, wake up

,তেমঘশূনিও, উসজ্জিলিও, সিক্িও, স্পটিও صْحو
সকচিনিও, তেরবদককরওজ্জ্বল cloudlessness, 

brightness, crity, altertness, sunny
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 জওগি হওযও, জ্ঞওনকোরও, সকচিনিওর صْحوةٌ
মওতও, awakening, recovery of 

concious-ness, state of conciou-
sness

صاٍح ج صاحون ، ُصحاةٌ   উজ্জ্বল, তেমঘশুন, 

পডরষওর bright, cloudless, clear-  ، ُصحاةٌ

,জওগি, সকচিন, সজ্ঞওন, েদ awake صاحون

watchful, alert, concious, sobar

صِخبصخب) [س]  ) লিrকমর করম, তহতি 

করও, ধমক তেদওযও, রওগ করও to shout, cry, 

roar, scold, rage

 VIII মকমিমহিপভূর্ اصتخب

হওযও, আকবগপূর  ্ হওযও, গজ্ন করও, 
robustious, tumultous, rage, noisy

ডচৎকওর ,কওনও, আি্নওদ, গজজ্্ন صخٌب  
shouting, roaring, yelling, raging

ডচৎকওর , কওনও, আি্নওদ, গজজ্্ন صِخٌب  
shouting, roaring, yelling, raging

ّخاٌبص  কলরবপূর ,্ তহনচপূর ,্ clamorous, 

boisterous

 শব, তেগওলমওল, হলও, তহনচ, ডচৎকওর اصِطخاٌب
noise, clamor, uproar, roar

 ,উচ্চরব, ডচৎকওরকওরত, তেগওলমওলকওরত صاِخٌب
কলরবপূর ,্ তহনচপূর ,্ clamorous, 

boisterous, roarinh, raging

 ,শব, তেগওলমওল, হলও, তহনচ, ডচৎকওর مصطخٌب

গজ্ন noise, clamor, uproar, roaring, 

raging

صْخٌر ج ُصخوٌر،صخرات،ُصخورة  পমথর, 

নফুলড, মবমলমর, লশিম, কঠন লশিম rocks,

solid rock, boulder

তেবওল্ওর, ডশলও, solid rock, boulder صْخرةٌ

ডশলওময, প্রসরময rocky, stony صخرٌي

ডশলওময, প্রসরময rocky, stony صِخٌر

صَد]ن)[صّد ) লবরত রমখম to turn 

away (عن)  

II পফুঁজ হওয়ম to suppurate صّدد

IV পফুঁজ হওয়ম to suppurate أصّد

) V মমমকমবোধবিম করম to confront تصّدد  ل

 (ه

 ,ব্যওহি করর, প্রডিহি করর, বওধও, ডবরওগ صٌد

প্রডিকরওধ, averting, cking, stoping, 

obstraction, prevention, resistance, 
aversion

 ,তনকট্, সমলনধ্, উবোধদ্দ্শ্, সমমন صدٌد

উবোধদগ, আবোধিমিনমর লবষয় nearness, 

proximity, intention, respect, 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 555
555

concern- (prep) َصَدَد লবপলরত, সমমবোধন 

opposite, in font of بصدد صدد على،

পুজু, মযলও,pus,matter صِديٌد

পুজুযুক, পুজুেডি صيدٌي ,্ suppurative, 

purulent

صِدؤ)[ن]صدأ ) জরশং ধরম to be rusty

صُدأ]ك)[صداءة ) জরশং ধরম to be rusty

صِدئ)[س]صْدأ ) মলরিম, জরশং ধরম to be 

rusty

 (هى) II মলরিম করম to make rust صّدأ

 মডরচও, কওডলঝুডল, গওকছর তেরওগ ডবকশষ صدأ
rust, oxidation, smut,

 ,মডরচও, দুদশ্ওগিস্থিিও, মডলনি صداءةٌ

rustiness,

,মডরচওগিস্থি, মযলও, rusty صدٌئ 

মলরিমগস, ,rusty ُمصدأ

গমন করম, ভজন (صداح،صْدح) [ف] صدح
করম, to chant, play

ডনশওন banner صدٌح

صدر] ض][ن)[ُصُدور ) যমওয়ম, অগসর 

হওয়ম, জমলর হওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম to 

step out, to publish, to go out ( عن من )

 III صادر (هى) II পমঠমন to send صّدر

জব করম, অত্মিমর করম to opress, to 

seize( هى) 

  (هى) IV পমঠমন to send أصدر

)V মনত تصّدر বোধত থমকম, মপ্রলরত হওয়ম to 

preside, to be sent

ا X পমওয়ম(লবিমর استصدر  জমলর,(ُحكما

করম (অধ্মবোধ দিশ مرسوما), to issue, to 

obtain (هى) 

صدٌر ج صدوٌر  বফুক, সমমবোধনর অরশংশ, 

কলবতমর প্রথম মশমক, মনতম, শুরু,প্রথম 

সময়, ঊষম, chest, front part, first 

hemistich, early

period, dawn

বুক সম্পডক্ি pectoral صْدرٌي

হওিকওটও জওমও, তেকওমর তেকওট ُصْدرةٌ ,্ কঁচডল 
(মডহলও ডেিকরর তেপওশওক) vest, waist  coat,

bodice

 প্রমধমন্, সভমপলতত, প্রথম সমন صدارةٌ
precedence, presidency, first place

 ,প্রকমশ হওয়ম, প্রকমশ, আলবভ্মব ُصدوٌر

প্রকমশনম, লনগ্মন coming out, appea-

rance, publication,
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مصدٌر ج مصاِدُر  শুরুর িস্থিওন,উৎস, ডক্যও 
ডবকশষ (ব্যও) stating point, origin, 

source,

 পওঠাওন, অগওযন করও, প্রওিডমক কিও تصِديٌر
(বই), ডনগম্র sending, dispatch, 

forwarding, predace, issuance

 اصداٌر বওকজযওপ করর, seizure ُمصاديرةٌ
রপওডন, ডনগম্ন ,আনওযন প্রকওশনও,স সংষরর 
exportation, export, edition, 
publication, issuance

 ,ডনগি্ হকচ্ছ এমন, উৎগি হকচ্ছ এমন صاِدٌر

প্রকওডশি, ডনগড্মি, রপওডন, going 

out,originating, issued, published,

 অসুিস্থি (বুককর), রক্ষওগিস্থি, affected مْصدوٌر

with pectoral sickness, tubercular

 রপওডন ব্যওবসওডয, রপওডনকওরত, export ُمصِدٌر

mchant, exporter

صدعصْدع) [ف]  ) লব দিীর্ করম, ভমঙ্গম, 
ভমঙ্গমবোধনম, অলতংক্রিম করম, জয় করম(বমধম)
to  split (هى) to crack, to conquer

 II পীডম ম দিওয়ম, মমথম ধরমবোধনম to صّدع

molest, to cause headache

V মফবোধট যমওয়ম to get spitted تصّدع

VII মফবোধট যমওয়ম to be splitted انصدع

صدٌع ج ُصدوٌع  োওটল, ডচড, েওঙ্গন, fissure, 

crack, cleft

মওিও ধরও headache ُصداٌع

ডচড খওওযও, চর مصدوٌع  ্হওযও, to be 

cracked, broken

ُصْدٌغ ج أصداٌغ  িিমট, কপমবোধির পমশ 

(লিপ) ,temple

ললওট (ডচপ) সম্পডক্ি temporal صدغٌي

 ( صدف] ك][ض)[صدف،ُصُدوف

মুখ তেোরওন, এডওন, ডবরি িওকও, পডরহওর করও to

avoid,to shun (عن) 

 III হঠমr পমওয়ম to find صادف

unexpectedly ( هى ه ) 

) V লবরত হওয়ম to turn away تصّدف

 (عن

 VI হঠমr োটম to happen by تصادف

chance

)صدٌف(ةٌ ج  أصداٌف  ডঝনুক, শঙ্খ pearl 

oyster, sea shell

লঝনভূক লবষয়ক sea-shell, shell صدفٌي

ُصْدفةٌ ج ُصَدٌف  সুকরওগ, একলওকমকলও,সহ-ঘটনও,
অপ্রিাওডশি সহ-ঘটনও, chance, 

haphazard, coincidence, unexpected 
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 ,সুকরওকগ, ঘটনওক্কম, by chanceُصدفةا –

accidentally

ُمصادفةٌ ج ُمصادفات  বওধও, সুকরওগ, 

একলওকমকলও, সহ-ঘটনও, অপ্রিাওডশি সহ-ঘটনও, 
enccounter, chance, haphazard, 
coincidence, unexpected coincidence

–  ,সুকরওকগ, ঘটনওক্কম, by chance ُمصادفةا

accidentally

 সহগওমত, সমবিৃ, অনুরূপ,সহ-ঘটনও ُمصاِدف
orresponding, concourrent, coinc-

idence ( ل)  

صدق]ن)[ِصدق ) সত্ কথম বিম to speak

truth

) II সত্ মবোধন করম to deem truth صّدق  ه

 (هى

III সত্মলয়ত করম to confirm true صادق

 IV মমমহরমনম ধময ্করম to fix a أصدق

dower (ها) 

 (على) V সম দিকম ম দিওয়ম to donate تصّدق

,সিা, সিািও,সিাবওদতিও, ডনষ্ঠও, সরলিও ِصْدٌق
অকপটিও, truth, trueness, truthfulness, 

frankness ِصْدقاا প্রকৃি, সিা, প্রকৃিপকক্ষ 
truly ,really, in truth

صدقةٌ ج صدقات  দওন,অনুদওন, উপহওর 
almsm, gift, charity

ِصداٌق ج  أصِدقْة ُصُدٌق،  তেরবতুক, dower –

 ডববওহ চডক, কওডবননওমও marriage أصِدقْة

contact

صداقةٌ ج صدقات  বনত friendship

صِديٌق  ج أصِدقاُء ُصدقاُء، ُصْدقان،  বনফু , 
বনফু সফুিভ, friend, friendly

 সিাবওদত, সিাডনষ্ঠ, সৎ, ডনষ্ঠওবওন صدوٌق
truthful, veracious, honest, sin-cre

 ককঠাওর সিাডনষ্ঠ, সৎ, ধওডমক্, strictly ِصِديٌق

veracious, honest, righteous- الِصِديق 
প্রিম খডলোও হররি আবু বকর (রওখঃ)এর উপওধত
ephithe of Islam

 অডধক সিা, অডধক ডনষ্ঠওঠ বওন more أصدق

truer, sincerer

 ,ডনডশ্চিকরর, সমিন্, কডষ্টপওির ِمصداٌق

ডনরও্যক, confir-mation, rorobo-ration, 

touchstone,

 ,ডবশ্বওস, সমডি, চডক, অনূকমওদন تْصديٌق

প্রশ সংসওপতদওন, সিাওডযি, পরতক্ষও belief, 

faith, agreement, approval, 
sanctioning, certification, verification 

( على ب )

 ,সমডি, চডক, অনূকমওদন ُمصاّدقةٌ 

প্রশ সংসওপতদওন, সিাওডযি, পরতক্ষও consent 

agreement, approval, sanctioning, 

certification, verification ( على ب ) 
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 ,তবধকরর, সিাওডযিকরর صاُدق

leagalization, authentication

 ,সিা, সিাবওদত, ডনষ্ঠওবওন, একডনষ্ঠ صاِدٌق

ডবশ্বস, আসল, অনুকমওডদি true, truthful, 

veracious, sincre, reliable, true, 
genuinw, authentic

 প্রশ সংসওপত, সিাওযন, প্রিাওযন ُمصِدقةٌ
certificate, certif-ication, attestion

 লবশ্বস, লবশ্বমসী, প্রত্য়বোধযমগ্ ُمصَدٌق
credible, reliable, trustwarthy

صدم] ض)[صدم )ধম্কেম ম দিওয়ম to bounce 

( ه هى ) 

) III আোমত করম to knock صادم هى ه ) 

 VI সরশংোমত করম, আোমত করম to تصادم

collide  

 VIII সরশংোমত করম, আোমত করম to اصتدم

collide ( مع ب ) 

صدمةٌ ج صدمات  ধওক্ও, তেঠালও, আঘওি, 

মমও্হি, মওনডসক আঘওি, বওধও, অসুডবধও 
push, thrust, low, upset, psychic 

shock, obstacle ِصدام স সংঘষ ,্ তেেকঙ্গপডও, 
collision, collapse

ُمصادمةٌ ج ُمصادمات  সরশংোষ,্ লববম দি, 

প্রভমব collision, clash, impact

স সংঘষ تصاُدٌم ,্ ডববওদ, প্রেওব, মমও্হি, মওনডসক 
আঘওি collision, clash, impact, upset, 

shock

صِدَي]س)[صدى ) খফুব লপপমসমত ্হওয়ম to 

be very thirsty

   IV প্রলতধ্বলন করম to echo أصدى

) V  দিখি করম to occupy تصّدى ل الى )  

صدى، صدا ج اصداٌء  প্রডিধডন, echo

হওি িওডল hand clapping تصديةٌ

صّر]ن)[صّر ) খরখর শব করম, বমঁধম, 
ধম্কেম ম দিওয়ম to shove, to tie up

 (على) IV পীডমপীলড করম to insist أصّر

ُصّرةٌ ج ُصَرٌر  িডল (টওকওর) , ব্যওগ, মুডড, 

তেপককট, bag, purse, bundle, packet

 কুজন (পওডখর), উৎফুল, ড, ডচ (ডঝিঁডঝিঁ صريٌر
তেপওকওর) squealing, chirping, warbing

ডঝিঁডঝিঁ তেপওকও cricket صراٌر

 িডলকি তেমওডওন পযসও coin صريرةٌ

wrapped in a purse

 অধ্যওবসওয,উদ্যম, ঐকওডনকিও أصراٌر

persistance, perseverance (على) 
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صرح]ف)[صرح ) ব্মখ্ম করম to explain

 (هى)

صرح]ك][ن)[صراحة ) খমঁট হওয়ম to be 

pure

 (هى ) II ব্মখ্ম করম to explain صّرح

  (هى) III ব্মখ্ম করম to explain صارح

) IV স্পষ্ট কবোধর বিম to make clear أصرح

 (هى

VI স্পষ্ট হওয়ম to beclear تصارح

 ,VII স্পষ্ট হওয়ম to be clear انصرح

صرٌح ج صروٌح  প্রওসওদ, ডবশওল অ্ওডলকও 
castle, place

 ,খওুটি, তেেজওলশুন, পডরষওর, স্পষ্ট ُصراٌح

অকপট, উদওর, মুকমনও pure, 

aunadultrated, clear, frank, 

openhrated ٌصراحة পডরচ্ছনিও, স্পষ্টিও, 
ডনষ্ঠও, মুকমন, clearness, plainness, 

sincerity, openheartedness- صراحةا 
পডরষওর েওকব,স্পষ্টেওকব, তেখওলওকখওডল েওকব, 

মুকমকন clearly, sincerely, openly, 

frankly, opreheartedly

 অডধক ডবশুদ্ধ, অডধক পডরষওরক, অডধক أصرح
ডনষ্ঠওবওন purer, clearer, sincerer

تصريٌح ج تصرحات ، تصاريُح   ডববৃডি, 

তেঘওষনও, অনুমডি, পওরডমট statement, 

declaration, permit

صرخصريخ،ُصراخ) [ن]  ) কমঁ দিম, লিrকমর 

করম, সমহমবোধয্র জন্ কমঁ দিম, ডমকম  to 

cry, to yell, to cry for help

 X সমহমবোধয্র জন্ কমঁ দিম, to cry استصرخ

for help

صرخةٌ  ج صرخات  কওনও, ডচৎকওর, সওহওকয্যর 
আকবদন crying, yell, call for help

 ,কওনও, ডচৎকওর, তেগওলমওল cryingُصراٌخ

yelling, screaming

 ,কওনও, ডচৎকওর, তেগওলমওল crying صريٌخ

yelling, screaming

 ,কওনওকওরত, ডচৎকওরকওরত, crier صّراٌخ 

screamer

صاروٌخ ج صواريُخ  রককট, rocket

 ,জওুকওল, চটকদওর, জ্বলজ্বকল صاِرٌخ

অপডরকশওডধি, উচ্চশবকওরত gaudy, shining, 

fascin-ating, crude, noisy

তীব ঠমন্ডম, severe cold صرٌد

েওসমওন তেমঘ, drifting clouds ُصّراد

েওসমওন তেমঘ, drifting clouds صريٌد
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 মমক্েদত কওনও করও, to let out a   صْرصَر 

piercing cry

صرصر  رسح  িতব, ঠাওনও বওিওস ciolent, 

cold wind

ُصرُصو ج صراِصٌر  তেিলওকপওকও, ডঝিঁডঝিঁ তেপওকও
(a vriety) of cockroach, cricket

ُصرصوٌر ج صراصيُر  তেিলওকপওকও, ডঝিঁডঝিঁ 
তেপওকও  cockroach, cricket

ডঝিঁডঝিঁ তেপওকও cricket صرصاٌر

 ,পথ, রমসম, রীলত, wau, road ِصراطٌ

path

صرع] ف)[رعمصرع،ص ) আছমড ম দিওয়ম,
মফিম to throw down, to fell- ُصِرَع ম(গী
মরমগ হওয়ম, লফট হওয়ম to be epileptic

 (ه) III কুলস করম to wresling صارع

 VI পরষ্পর কুলস করম to wrestle تصارع

one another

'VII ভভূপমলতত হওয়ম to 'go mad انصرع

 VIII পরষ্পর কুলস করম to اصترع

wrestle one another

 মৃগত তেরওগ epilepsy صْرٌع

লওগওম rein ُصرٌع

صريٌع ج صرعى  ডমটিকি পডও, মৃগত তেরওগগিস্থি, 

পওগল thrown to fhe ground, epileptic, 

mad

مْصرٌع ج مصاِرُع  যুদ্ধ তেক্ষত, ধ সংস, মওরওতক 
দুঘট্নও, মৃতুা, শরতকরএ গূরুতপূর  ্অঙ্গ battle 

ground, ruin, death, fatal accident, 
vital part of the body

ِمصراٌع ج مصاريُع  দরজওর পওলও, তে ওকওধ  ্
(কডবিওর) leaf of a door, hemistich

মলযুদ্ধ, প্রডিকরওগতিও wrestling, fight ِصراٌع

 ,মলযুদ্ধ, প্রডিকরওগতিও wrestling ُمصارعةٌ

fight 

বেন্দ, স সংঘষষ্, যুদ্ধ, ডবিক اصطراٌع ,্  

struggle, conflict, controversy

,মওটিকি পরও, ভপওডিি, মৃগত তেরওগগিস্থি مصروٌع

ডবকৃি মডসষ, thrown to the ground, 

epileptic, insane

মলকরওদ্ধও, তেরওদ্ধও wrestler, fighter ُمصاِرٌع

صرف]ض)[صرف )পমলমন,  দিভূবোধর রমখম, 
ব্য় করম,  দিভূবোধর পমঠমন, ছফুট ম দিওয়ম, 
মনবোধযমগ োফুরমন to spend, turn away, 

divert, to grant leave( ه على الى هى عن )

কডকড শবকরওto creak (  (ض] ] صري-

 II প্রবমহ(পমলন)বন করম, পলরবত্নصّرف

করম,পমঠমন, টমকম পলরবত্ন করম, 
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বমজমরজমত করম, মশষ করম(মমি), to 

cause to flow off,to change 
money,dispatch,market

 V স্বমধীন ভমবোধব কমজ করম to act تصّرف

independently (في) 

VII লফরমন, পলরবত্ন করম,  বন انصرف
করম,বম দি ম দিওয়ম, িবোধি যমওয়ম, 
আত্মলনবোধয়মগ করম, অগসর হওয়ম, খরি 

হওয়মto turn away, to depart, 

proceed, to devote, to be spent flow 

off ( هى عن )  

صرٌف ج  ُصروٌف  ব্মহত করর, সরমন, 

খরি, ব্য়করর, প্রবোধয়মগ করর (সময়, 

মিষ্টম), টমকম পলরবত্ন, লনগ্মন, 

ইসফু্করর, লনষমষন, প্রত্য় ও লবভলক্ত, 

ধমতফু ও শবরূপ (গম) averting, turning 

away, expend-iture, expense, 
issuance, money changing, inflection

(gram) – ُصروٌف প্রলতকুিতম,  দিফুভ্মগ্ 
adversities, misfor-tunes الصرف علم  

শব লবজমন morphology (gram)

 ,প্রকৃি ,আসল, তেেজওল- হতন, pure ِصرٌف

unadutte-rated, unmixed

 পওডরশডমক, প্রদওন, রও ডবিরন করওর صْرفياٌت
payments, disbursments

 ড, ড, শব, কাওুচ কাও, কাও, শব صريٌف
squeaking, creaking

 ,তেপওদওর, মুদও ব্যওবসওযত কাওডশযওর صّراٌف

ব্য সংকওর money 

exchange,cashier,banker

মডহলও তেকওষওধক্ষা woman treasure صرافةٌ

صيرٌف ج صياِرُف  তেপওদওর, মুদও ব্যওবসওযত 
কাওডশযওর, ব্য সংকওর, তেকওষওধক্ষা money 

exchange, cashier, banker

صْيرفٌي ج صيارفةٌ  তেপওদওর, মুদও ব্যওবসওযত 
কাওডশযওর, ব্য সংকওর, তেকওষওধক্ষা money 

exchange, cashier, banker

صريفةٌ  ج صرائُِف  খওগডও-মওদুকরর কুকুডঘর 
reed-mat hut

مْصِرٌف ج مصاِرٌف  নদম্ও, তেচববওচ্চও, পডরখও, 
তেড্রেন, ব্যও সংক, আদওয কওরও্লয, আদওয-িস্থিওন 
drainage canal, ditch, drain bank, 
collection booth

 ,পওডন টওনও, পওডন আনযন, ডবপনন تصريٌف

ডবিরন, খচরও ডবক্য, পডরবি্ন, ধওতু ও শবরূপ
(গও) drawing off, sale, drain, change, 

inflection, declension (gram)

فات ٌف  ج  تصرن تصرن  মুক ডবডলব্যবিস্থিও, 
সরবরওহ, হসওনকরর অডধকওর, আচরন,হওবেওব 
প্রশওসন, কমপ্দ্ধডি, প্রবওহ, ডনগম্ন পডরমওন 
free disposal, right of disposal, 
administration, way of action, 

behaviour- فات  ,ব্যবিস্থিও, ডবনওস تصرن

ব্যবিস্থিওপন, ডবডধ measures, disposi-tions,

revulations
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 ,রওওযও, িাওগ, রওতও, ছুটি, অবকওশ انِصراٌف

ডোরওন, বওধও, ডনবৃডত্তি আতিাওগ going away, 

leave, departure, aversion, avertness

 (عن)

مْصروٌف ج ُمصاِرُف  অনুগি, খরচ, অিব্্যয, 

devoted,money spent, expenditure-

 ,ব্যয, খরচ expenses ُمصاِرُف

expenditure, costs

প্রশওসক, প্রওডচন তুডক متصِرٌف  ্আরব প্রশওসক 
admin- istrator , 

 প্রশওসককর এলওকও juridiction of متصِرفيّة

mutasarrif

পূর ُمْنصِرٌف  ্রূপওনডরি fully inflected, 

triptotical (gram)

 ,রওতও, ছুটি, রওওযও departure ُمتصرٌف

leave, - عنه متصرف ل  অপডরহওর ,্ জরুরত 
indispensable,

صرم]ض)[صرم،ُصرم ) কত্ন করম to cut

 (هى)

صرم]ك)[صرامة ) তীক হওয়ম to be 

sharp

 (هى) II কমটম to cut off صّرم

V গত হওয়ম to be past تصّرم

VII গত হওয়ম to be past انصرم

 ,ডবকচ্ছদ, পৃিকতকরর separation صْرٌم

severance

ِصْرمةٌ ج ِصَرٌم  উকঠার পওল heard of 

camels

 ,িতক্ষ্মিও, প্রখরিও, ককঠাওরিও, ডনদয্িও صرامةٌ
অবনসূলেিও, sharpness, kennness, 

severity, harshness, unfriendliness

তেঘওডওর লওগওম horse bridle, reins صِريمةٌ

 ডবকচ্ছদ, েওঙ্গন, ডবকরওধতিও, শত্রুিও ُمصاِرمةٌ
separa-tion, break, antagonism, 
hostality

 ,িতক্ষ্ম, কক্শ, ককঠাওর sharp, harsh صاِرٌم

unkind

 ,অডিক্ওন, ডবগি, elapsed ُمنصِرٌم

pastaway, crossed

صْرمةٌ ج ُصَرٌم  জফুতম, shoe

جُصرمايةٌ صرامٌي،ُصرماتات  লওল বও হলুদ 
চওমডওর জুিও shoe of red or yellow 

leather

صاٍر، صاريةٌ ج صواٍر  মমস্তুি, থমমম, মপমি
mast, pole

مصطلةٌ ج مصاِطُب  পমথবোধরর মব্ stone 

bench

তেবওকও,fool مصطوٌل
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صُعب] ك)[صعوبة ) কষ্ট কর হওয়ম, 
 দিভূ(খজনক হওয়ম, লবরলক্তকর হওয়ম to 

be shocking, embarrassing, to be 

hard (على)  

 II কঠন করম, কষ্টকর করম, to صّعب

make hard, make difficult ( هى ه ل ) 

) V কষ্ট কর হওয়ম to be hard تصّعب

  (هى

VI কষ্ট কর হওয়ম to be hard تصاعب

 X কষ্ট কর মবোধন করম to find استصعب

difficult (هى)  

صْعٌب ج ِصعاٌب  কঠন, কষ্টকর hard, 

difficult- ِصعاٌب অসুডবদওসমূহ, diffic-ulties

অসুডবধও difficulty صعوبةٌ

অসুডবদওসমূহ, difficulties مصاِعٌب

 জঞিী সফুগলন পতগুল লববোধশষ wild صعتر

thyme

صعد]ي)[ُصعود،صَعد  ) আবোধরমহন করম, 
ওঠম to rise (هى) 

 II উপবোধর ওঠম, উপবোধর উঠমন to صّعد

ascend, to cause to rise, ascend (ه) 

 IV উপবোধর ওঠমন to make ascend أصعد

 (ه)

V বমষ্পীভভূত হওয়ম to evaporate تصّعد

VI উপবোধর ওঠম to rise تصاعد

উচ্চিও, height صْعٌد

صْعدة ج صْعدات  উতওন, উদয, আনি, নি, 

ঢওল rise, incline, slope

 ,উঠাওন, উকত্তিওলন, অডধ-করওহন, উডযন ُصعوٌد

আকরওহন, অগগমন act of rising,lifting, 

ascending, take-off, aascent, 
advance

খওডও পওহওড steep hill صعوٌد

صعيٌد  ج ُصْعٌد  উঁচভডম,high land

গেতর শ্বওস sigh ُصعداٌء

ْصعٌدَم ج مصاِعُد  উতওকনর িস্থিওন point of 

ascent

ِمْصعٌد ج مصاِءُد  উকত্তিওলক,lift

ডলফ lift ِمْصعدةٌ

دصاِع ج صراِءُد  উঠান, উঠাডি, উদতযমওন 
rising, ascending

 ,উঠান, উঠাডি, উদতযমওন rising ُمتصاِعٌد

ascending

صعر]س)[صَعر ) লবরক্ত হওয়ম to be 

awry
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 II মফুখ লফলরবোধয় মনয়ম (ো(নময়) to صّعر

move face hatefully

صعق]ف)[صاعقة ) আোমত করম 
(বজ্রপমত), ধ্বরশংস করম, অবোধিতন করম, to 

strike down (thunder, lightning) , to 
make unconcious 

صِعقصعقة،صْعق)[س]  ) বজ্রমহত হওয়ম, 
অজমন হওয়ম to be thunderstuck, to 

be unconcious- ُصِعَق- বজ্রমহত হওয়ম, 
(passive)

 I V আোমত(শব)কবোধর মফবোধি ম দিওয়মأصعق
(বজ্রপমত), অজমন করম, হত্ম করম to 

smite, to overwhelm with sound

 V II বজ্রমহত হওয়ম to struck by انصعق

lightening

বজ্রধডন, তেমকঘর গজ্ন thunder صْعٌق

 বজ্রমহত, লবস্মবোধয় হতবমক صِعٌق
thunderstuck, dumfou-nded

صاِعقةٌ ج صواِعُق  বজ্র, অশডন, 

thunderbolt, bolt of lightning

 ,আহত (বজ্র), অবোধিতন, হতবমক مصعوٌق

িফুর্, লনলষ্পষ্ট, লবধস stuck by lghtning, 

thunde-struck, crushed, destroyed

 ,মোমরমবোধফরম,সময় মক্ষপর صعلكةٌ

lingering, loafing

ُصعلوٌك ج صعاليك  ডনখঃস্ব, ডেক্ষুক, অসহওয 
destitutem, have-not, poor

صُغر]ك،ِصَغر)[صغارة ) ক্ষফু দ হওয়ম, লবরয়ী
হওয়ম, মছমট হওয়ম to be small

صغرصْغر)[ن]  ) কম বয়সী হওয়ম, to be 

younger ( ه ب ) 

II মছমট করম to make small صّغر

VI মছমট হওয়ম to be sevile صاغر

 X মছমট মবোধন করম to deem استصغر

small ( ه هى )  

 ,ক্ষুদিও, অল্পিও, স্বল্পিও, তুচ্ছিও, তেরববন ِصَغٌر

তককশওর smallness, scantiness, insign-

ificance, youthfulness,

সবকচকয তেছওট, youngest ِصغرةٌ

صغيٌر ج ُصَغراُء،ِصغزٌر  তেছওট, আ সংডশক, 

তুচ্ছ, ক্ষুদ, কম বযষ, অপ্রওপবযষ, small, 

little, scanty, tiny, young, juvele, a 
minor

صغيرةٌ ج صغائُِر  তেছওট ভল , আমওন ভল 
minor mistakes

 ,ক্ষুদিও, স্বল্পিও, ডনরহ-ঙ্কিওরিও, নমিও صغارةٌ
েদডি littleness, scant-iness, 

lowliness, humility
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أصغٌر  م ُصغى ج أصاِغُر  অলধক 

মছমট,অলধক কম বয়সী, smaller, 

younger

 ,হ্রমস, অবনলত, কম করর تصغير

হ্রমসপ্রমপ diminution, lessening, 

reduction

 অবজ্ঞও, ঘনও, অপমওন, উকপক্ষও اصغار
disdain, contempt, neglect,

 ,অধমিও, দওসত, ধওমওধরও, কন্দনরি تصاُغٌر

লসজ্জিওকর servility, toadying, groeling, 

tadying

 ,ডনচ, নম, ঘডরি, অপদিস্থি, মনমরও صاِغٌر
ডবরযত, ক্তিদওসসূলে low ,lowly, 

despised, humiliated, dejected, 
submissive, servile

 ,রেওসপ্রওপ, কমওন হকযকছ এমন্ ُمصّغر

reduced, diminished

صغاصغو]  ][صغي،ن)[صغو ) ঝফুবোধক পডম 
to incline (الى) 

صغيصغى)[س] ) ঝফুবোধক পডম to incline (

 (الى

 IV শ্রবন করম,মনবোধযমগ ম দিওয়ম to أصغى

listen, pay attention (الى) 

ا صغو، صغا  তেঝওুক, প্রবরিও, স সংকরওগ, সুনওম 
inclina-tion, tendency, attachment, 
good will

,মনবোধযমগ,অলভলনলবষ্টতম attention اصغاٌء

attenti-veness

 ,আনি, নি, মনকরওগত, তেশওিও صاٍغ
attentive, listener

 ,মনবোধযমগী, মশ্রমতম, attentive مصٍغ

listener

صّفصّف)[ن] ) সমলরবদ করম, সমজমন, to

set up in row (هى)

 II সমলরবদ করম to set up in row صفّف

  (هى)

 VI সমলরবদ করম to set up in تصاّف

row

 VIII সমলরবদ করম to set up in اصتّف

row

صٌف ج ُصفرٌف  তেশনতবদ্ধ করর,arranging a

row – ُصفرٌف লওইন, সওডড, তেশনত row, line,

file, grade

ُصفّةٌ ج ُصفٌف  ঢওলওই (পওির),সর casting 

(stone) moulding, layer, tier

الحروف صفّاٌف،صفّاف  ককম্পওডজটওর, 

compositor

مصٌف ج مصاٌف  অবিস্থিওন (কসনও), যুকদ্ধর 
লওইন, লওইন, ককম্পওজ ডস্টিক  position(of 

army), battle line
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صفحصفح)[ف] )মি্টেম করম to broaden (

 (هى

 (هى) II মি্টেম করম to broaden صفّح

 III হমত মমিমন, মছমঁয়ম, মমমছম to صافح

shake hand, to touch, brush (هى) 

 V পয্বোধবষর করম, বমছমই করম, to تصفّح

examine, to scrutinize (هى) 

VI হমত মমিমন to shake hand تصافح

 X ক্ষমম িমওয়ম to ask استصفح

forgiveness (ه) 

صْفٌح ج ِصفاٌح  ক্ষমও, মওজ্নও, মওপ pardon, 

foregiveness- ِصفاٌح পওশ, িল side, 

surface

صفحةٌ ج صفحات  বওডহর, বডহক্দশ, িল,পওিও, 
outside, exte-rior, plane, surface, 
page, leaf

 ,প্রসস পওশ, তেলওহওর পওি, টিকনর পওি صفيٌح

broad side, iron sheet, tin sheet

صفيحةٌ ج صفائُِح  তেপট, ডসট, পওিও, সমিল 
পওির,পওিকর তেলখও োলক(সমওডধ) plate, 

sheet, leaf, flag, ledger stone (tomb)

 ,ক্ষমওশতল, খব দযওলু generous صفوٌح 

very forgiving

ُصفّاٌح  ج ،صفّاحات صفافيُح   পওিও, ডসট, 

টওডল পওির, পওির োলক plate, sheet, leaf,

flagstone

তেলপন, plating تصفيٌح

 ,পরতক্ষও, বওছওই,  examination تصفنٌح

scrutiny

 আবৃি (প্রশস, সমিল مصفٌّح
ধওতু) ,ধওতুআবৃি, সওুকজওযওযুক, বমপ্ডরডহি, 

broad, flat plated,  foliated, armored, 
armorclad

ُمصفّحةٌ ج ُمصفّحات   সওুকজওযও গওডত, 
armored car

صفدصْفد) [ض]   ) বমধমই করম,আবদ 

করম, লসকি পডমন, প্রলতবন করম, পমবোধয় 

মবডী ম দিওয়ম to bind, shackle, fetter

 II বমধমই করম, আবদ করম, লসকি صفّد

পডমন, প্রলতবন করম, পমবোধয় মবডী ম দিওয়ম
to bind, shackle, fetter

IV বমধমই করম, আবদ করম, লসকি أصفد
পডমন, প্রলতবন করম, পমবোধয় মবডী ম দিওয়ম
to bind, shackle, fetter

صفٌد ج أْصفاٌد  বনন, সুত, বননত, সমন, 

প্রডিবনক bond,tie, fetter, obstacle

 ,বনন, বননত, প্রডিবনক bond, tie ِصفاٌد

fetter
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صفرصفير)[ض] ) লশস ম দিওয়ম, লহসলহস 

করম (সমপ), কূজন করম (পমখী), আত্নম দি
করম,  to whistle, to hiss, to chirp,to 

scream (siren)

II লশস ম দিওয়ম to whistle صفّر

ডসটি মওরও, ডসস তেদওযও, ডসস whistling صفيٌر

صفّارةٌ ج صفّارات  বওুডশ, ডেঁটি, সওইকরন 
whistle, siren

II হিফু দি ররশং করম to dye yellow صفّر

I X হিফু দি হওয়ম to turn yellow اشتصفر

ডপিল, টওকও-পযসও brass, money ُصْفٌر

জডনস jaundice صفٌَر

 ,হলুদ র সং, হলূদ, তেোকওকশ yellow ُصْفرةٌ

pallor

 ,হিফু দি ররশং, মফকমবোধশ yallow color صفاٌر

pallor

ডপিকলর কওডরগর worker in brass صفّاٌر

م  صفراُء  ج ُصفٌر  أصفٌر  হিফু দি, 

মফকমবোধশ,লববর,্ yellow pale, wan

ডপত্তি, তেসওনও, তেসওনওলত র সং, bile, gold صفراُء

সওনওলত পওলককর (পওখত) ডবকশষ, oriole صفيٌر

 ,সওনওলত পওলককর (পওখত) ডবকশষ ُصفاريَةٌ

oriole

লপত্ত সম্পলক্ত, তপলত্তক bilious صْفراِوٌي

 হলকদ করর, হলুদ, তেোকওকশ, পওণর اِصفراٌر

yellowinh, yellow,palor ُمصفّر হলুদ 
র সংকঙ্গর, তেোকওকশ yellow-colored, pale

صفرصفَر)[س] ) খওডল হওয়ও to be empty

II صفّر খমলি করম to empty

IV খমলি করম to empty أصفر

ِصْفٌرصْفٌر،ثُفٌُر، ج أصفاٌر  খওডল, শুন,মুক 

empty, void, free (من) 

শূন, zero ِصْفٌر

খওডল, শূন, empty, voidأصفٌر

-অসহওয, ডনখঃস্ব, সম্পদহতন, empty ُمصفٌِر

handed, destitute

ج'صفٌر أصفاٌر  সফর, মমবোধসর নমম name 

of the 2nd month

গমছ লববোধশষ willow صفصاٌف

,সমতি, সমমন, আবজ্নম,পলতত ضْفصٌف

খমলি, শভূন্ even, level, disolate waste,

empty
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صفعصفع) [ف]  ) িবোধপটমোমত, থমপর, িড 

cuff, slap (ه) 

চড,িওপ্পর, ঘুডষ slap, cuff, blow صفعةٌ

صفقصفق) [ض]  ) িড মমরম, সবোধজমবোধর 

আোমত করম, to slap, smack

صفُقصفاقة)[ك]  ) ভমডী, মজবফুত হওয়ম 
(কমপড) to be heavy, thick (cloth)

صفقةٌ ج صفقات  হওি তেমলওন, চডক সম্পন 
করও, to hndclasp, colnclusion of 

contact

صفاٌق  ج ُصفٌُق  তক, মপবোধটর লজ্ী 
dermis, peritonium

صفيٌق ج ِصفاٌق  ঘন, পুরু, মজবুি  গডন 
(কওপড) thick, heavy, close taxture 

(cloth)

 ডনলসজ্জি্িও, দওডমকিও, ধৃষ্টিও, তেবহওযওপরও صفاقةٌ
impudence, insolence, shameless

 করিওডল, প্রশ সংসও, অডেনন্দন hand تصفيٌق

clapping, applause, acclaim

 এক পম ভমঁজ কবোধর (صفن) [ض] صغن

 দিমঁডমন (বোধোমডমর), লিন্তম করম, ধ্মন করম, 
ভমবম, to stand with one foot flexed, to

ponder, brood

صفٌن ج أصفان  অনককওষ, scrotum

)صفو ُصفُّو، صفاء،]( صفا[صفو] ن]  

পডরষওর হওয়ও, ডবশুদ্ধ হওযও to be clean, to 

be pure

) II পলরষমর করম to make clear صفّى

  (هى

) III আন্তলরক হওয়ম to be sincere صافى

   (ه

) IV আন্তলরক হওয়ম to be sincere أصفى

ه ل ) 

 V পরষ্পর আন্তলরক হওয়ম to beتصافى

sincere each other

 (هى) VIII পছন করম to choose اصطفى

X আন্তলরক হওয়ম to be sincere استصفى

 ,পডরষওর, স্বচ্ছিও, তেমঘমুকিও صفٌو
সমস্যওহতনিও, ডবশুদ্ধিও, সুখ, আনন্দ, ডনডবঘ্্নিও, 
ডনরুপদব clearness, ckarity, 

untroubledness, cloudlessness, 
hapiness, pleasure, clear

 ,সববোধিবোধয় ভমি, অরশংশ, প্রধমন صفوةٌ

সমরমরশংশ, অলভজমত the best, oart, 

prime, quintessence, elite

ا ج صفوات (صفاةٌ) صفا  পওির stone

পওির stonesصْفوان

ঘডনষ্ঠ বন, েওল বন best friend ِصْفَوة
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 ,পডরষওর, স্বচ্ছিও, তেমঘমুকিও صفاٌء
সমস্যওহতনিও, ডবশুদ্ধিও, সুখ, আনন্দ, ডনডবঘ্্নিও, 
ডনরুপদব, আনডরকিও, উৎফুলিও, সিিও 
clearness, ckarity, untroubledness, 
cloudlessness, hapiness, honesty, 
pleasure, clear 

صفٌي  ج  أصفياٌء   পডরষওর, স্বচ্ছি, তেমঘমুকি,

সমস্যওহতনি, ডবশুদ্ধ,-أصفياٌء ঘডনষ্ঠ বন, েওল 
বন clear, untroubled, cloudless, pure,

best friend

صِغيّةٌ ج صفايا  তেনিওর েওগ (প্রধওন 
অ সংশ) ,ডস সংকহর েওগ leader’s share of, 

lion’share of the booty

ডরোওইনওরত refinery مْصفىا

চওলনত, ছওুকও seive, bilterِمْصفىا

ِمصفاةٌ  ج مصاٌف  ছওুকনত,ছওুকনত কওপড 
ডরোওইনওরত, ডবশুদ্ধকরর পওন strainer, filter, 

strainer cloth

تصفيةٌ ج تصفيات  ডবশুডদ্ধকরর, সওোওই, 

পডরষরর, দূডরকরর, ডনষ্পডত্তি, পওটন,সমণ্বিয, 

গূটওন, মূল্রেওস ডবক্য clarification, 

clearance, purification, elemination, 
settlement, clearance, liquidation,

 ,আনডরকিও, ডমল, শুকেচ্ছও cordiality ُمصافاةٌ

harmonay, good will,sincere attitude

শওডনপূর تصفاٍف  ্ডনষ্পডত্তি, আকপওষ peachful  

settlement, compromise بين) )

 বওছওই, ডনডদ্ষ্টকরর, স্বিন করর اِستفاٌء
sclection

 ,পডরষওর, স্বচ্ছি, তেমঘমুকি صاٍف

সমস্যওহতনি, ডবশুদ্ধ, clear, untroubled, 

cloudless, pure,

 ,দওপডরক গহনকওরত, ডলিযওডর সং একজন ُمصٍف

তেশওধনকওরত, তেশওধনকওরত প্রডিডনডধ official 

receiver, clearing agent, clearer

  পডরকশওধতি, ডবশুদ্ধ, পডরষওর, ডনমল্ ُمصفىا
purified, pure, clear, limpid,

 ,পছন্দনকৃি, ডনডদ্ষ্ট, chosen ُمصتطفىا

selected- اُمصطفى মহওনবত (সখঃ) এর উপওধত

صقالةٌ ج صقائِل  উঁিফু ম্, িিমবোধফরমর পথ 
scaffold, gangway

 ,III কওকছ রওওযও ,রওওযও (صقب) صاقب
প্রডিকবশত হওযও, to aroach, to go, to be 

neighbors (ه)  

প্রবরিও, সমন affinity ُمصاقب

صْقٌر ج صقوٌر أصقٌر،  বমজপমখী falcon, 

hawk

পমথবোধরর কুডমি, stone axe صاقوٌر

صقعُصقاع،صقع) [ف]  ) কম কম শব করম-
 তফুষমরমব(ত হওয়ম to be covered ُصقِع

with frost, snow
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 II বরবোধফর মত ঠমণ্ডম হওয়ম to be صقّع

ice – cold

أصقاٌع  ُصْق ج  এলওকও, অঞ্চল, ডবেওগ, ডজডল, 

তেদশ, আঞ্চডলক area,region, district, 

locality

 তূষওর, তুডহন, ঠাওণও, forst, severe صقعةٌ

cold

তুষওর, বরো, frost, ice صقيع

অডধক বওকপটু more elo1ueng أصقع

مصقٌع ج مصاقُِع  বওকপটু, বওগত, উচ্চকণ্ঠ  
eloquent, loud- voiced,

صقل)[ن]،صقالصقل ) পমলিশ করম, সফুনর 

করম to polish (هى) 

VII সফুনর হওয়ম, মশ(ন হওয়ম to beانصقل

smooth

পডলশ করর,মওজ্ন, polishing صْقٌل

 ,মওডজ্ি,পডশলকৃি, মশৃর, উসজ্জিল صقيٌل

polished,

পডলশকওরত, polisher صقّاٌل

صْيقٌل ج صياقِلةٌ  পডলশকওরত, polisher

ِمصقلةٌ ج مصاقٌِل  বওডরশ্কওরত burrnisher

বওডরশ্কৃি,পডলশকৃি polished مْصقوٌل

صّكصّك)[ن] ) আোমত করম, মমরম,  দিরজম 
বন করম to strike, to shut, lock

,VIII কমঁপম to knock togather اصطّك

صّك ج أُصٌك،ِصكاٌك،ُصكوٌك  চডক পত, 

document of contact deed

صّلصليل) [ض]  ) বমজমন, শব করম, 
খনখন শব করম to ring, to rattle

صّل ج ِصلٌل،أصلٌل  ডবষধর সওপ ডবকশষ 
viper

 খনখন শবঝনঝন শব (পয়সম) صليٌل
rattle, jingling

صلبصلبة)[ك][س] ) কঠন হওয়ম to be 

hard

) II কঠন করম to make hard صلّب  هى

 (ه

V কঠন ম দিখমন to show one self تصلّب

hard

ُصلٌب ج أصلٌب،أصلُب   মমরু দিন্ড, মকমমর 
spinal cord, loins

শক, কঠন, দৃঢ় hard, firm, solid صليٌب

 কওঠনিও, ডনমম্িও, উদওডসন, শক صلبة
হওযও, তেগওটও, তেজদতিও, একগুযডম,অসডহষিও  
hardness, induration, callousness, 
firmness, obstinancy, intolerance
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 ,কবোধঠমরতম, লন ্দিয়তম, লনম্মতম تصلنٌب
hardness, callousness, hardening

 অনমনতয, কঠন, ডনদয্ ُمطصلٌِب
unyielding , infle-xible, unkind, 
renless

صلبصلب) [ض]  ) ংক্রিবোধস হত্ম করম, 
ংক্রিবোধসর লি্নি ততরী করম to crucify, to 

make the sign of cross,

ক্শকওকঠা মৃতুা crucifixion صْلٌب

صليٌب ج ُصلٌُب،ُصلبان  ক্রুশ cross

الصليبيّة الحروب ,ক্রুশ সম্পডক্ি صليبٌي  

ক্রূকসকির যুদ্ধ the crushades الصليبيون 
ক্রুকসিওররও crushaders

 রওসওর স সংকরওগ িস্থিল, crossing of مصلٌّب

roads

صلت]  صلوتة)[ك ) উজি হওয়ম to be 

glossy

IV মকমষমফুক্ত করম to be drawn أصلت

صلح[ن][ف][ك])  صلح،صلِحيَة،ُصلُح ) স
r হওয়ম to be honest

II ঠক করম, সরশংবোধশমধন করম, উনলত صلّح
করম to put in order, to improve

 III শমলন্ত আনম, আবোধপমষ করম to صالح

make peace, to make a compromise 

 (بين)

) IV ঠক করম to put in order أصلح  من

  (هى

 VI পরষ্পর শমলন্ত সমপন করম to تصالح

make peace

 VII ঠক করমর অবোধপক্ষময় থমকম to انصلح

be put in order

 VIII পরষ্পর শমলন্ত সমপন করম to اصطلح

make peace (على)  

X ভমি মবোধন করম to deem good استصلح

 (هى)

 ,শওডন, ডমলসওধন, পুনডমল্ন, গঠান ُصْلٌح 

শওডনিস্থিওপন peace, roncili-ation, 

settlement, comlosition

 ,শওডন ডবষযক, সওডলডস, of peace صلحٌي

arbitrational

উৎকষ صلٌح ,্ েওলগুন, ব্যবহওরকরওগিও, 
রকিওপযুকিও,

নওরযডনষ্ঠিও, সওধিও ধওডমক্িও, েডক, ডনষ্ঠও, 
goodness, rightness, usabilty, 
practicability, usefulness, piety
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,অডধক েওল, অডধক সঠক, অডধক ধওডমক্ أصلح

অডধক উপযুক better, more proper,more 

stable, more pious,

مصلحةٌ ج مصالُِح  ডবষয, ডবষযবস্তু, প্রকযওজন, 

রও উপকওডর, সুডবধও, লওে, কওয্য্ওলয, ডবেওগ, 

কতৃপক্ষ, প্রশওসন matter, affair, that 

which is beneficial, helpful, office, 
authoity, administration

ٌيمْصلِح  প্রশওসডনক, দওপডরক, 

administrational,

ليٌحتْص ج تْصليحات  পুনরুদ্ধ্ওর, 

তেমরওমি,স সংষওর,উনযন,restoration,mendin

g,repair, improvement

 ,শওডন, আকপওস, ডনষ্পডত্তি peace مْصلحةٌ 

concilliation, settlement

اِْصلٌح ج اِْصلحات   পফুনরুদ্মর, মমরমমত,

সরশংষমর, উনয়ন, শ(ঙ্খিম- পফুনরুদমর, শমলন্ত
সমপন, আবোধপমস, লমমমরশংসম, restoration, 

mending, repair, improvement, 
restoration of oder, establ-ishment of 
peace, reconciliation, settlement

 ,স সংকশওধনমূলক , স সংকশওধনকওরত اِْصلحٌي
reformatory, reformist

اِْصلِحيّةٌ ج اِْصلِحيّات  স সংকশওধন বওদ 

reformism- اِْصلِحيّات স সংকশওধন মূলক, 

স সংকশওধনওগওর reformatory,  correction 

home

আকপওস-ডমমও সংসও roconciliation تَصالٌُح

اِْصِطلٌح ج اِْصِطلحات  চডক,নবঠাক, 

অডধকবশন, রতডিনতডি, প্রচলন, ব্যবহওর 
agreement, convention, practice, 
customs

 প্রচডলি, গিওনূগডিক, কওডরগরত اِْصِطلحٌي
conventional, technical

 পুররুদ্ধওর, চওষও-আবওদ اِْستِْصلٌح
reclamation, cultivation

صالٌِح ج صوالُِح  েওল, সঠক, ধওডমক্, 

ব্যহওরকরওগ, উপকওরত good, proper, 

virtuous, pious, useful-

 ,সুডবধও,লওে,কলওন advntageصوالُِح

benefit, welfare

ভমি কমজ good deed الصالِحات

  ,শওডনিস্থিপন কওরত ,সওডলস-কওরত ُمصالٌِح
peacemaker, conciliator

 শওডনিস্থিপনকওরত ,সওডলস-কওরত, পুনগঠ্ান ُمصلٌِح 
কওরত, লবন, peacemaker,conciliator, 

ُمْصطلٌح، عليه ُمصطلح ج ُمصطَلت  
সওধওরনেওকব গৃডহি, সওধওরনেওকব অনুসৃি, 

প্রচডলি, generally accepted, 

universally followed, conventional-

কওডরগরত পডরেওষও technical term ُمصطَلت

(صلد،ُصلُود،صلدة
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 কঠন, শক্ত,  দি(ঢ় (মমট) [ صلدض][ك]

হওয়ম to be hard, solid, compact

IV কঠন হওয়ম to be hard أصلد

صْلٌد ج أصلٌد  কঠন, শক, দৃঢ়, অনুবর্, 

প্রওনশুন, ডনডজ্ব hard, solid, firm, barren,

rigid, lifeless

 ,কওঠন, দৃঢ়িও, শক hardness ُصلودةٌ

firmness, solidity (ground)

صلصةٌ ج صلٌص،صلصات  সস, sauce

  শব করও, খনখন করও to ring, to صْلصَل

rattle

খনখন, ঝনঝন, ঘঘর্ শব صْلصلةٌ

 সুকনও মওটি, মৃনয (মওটি) dry صْلصاٌل

clay,argillaceous

صلِعصلع)[س]  ) তেটককও হওযও to be bald

তেটককও, তেলওমহতর baldness صْلٌع

তেটককও মওিও bald head ُصلعةٌ

أصلٌع م صلعاء ج ُصلعان،ُصلٌع  টওক (মওিও) 
bald-headed

)সরশংবোধক্ষবোধপ সমিমম صلعم وسلّم عليه ا صلّى )

abbreviation of anthem, eulogy

صلِفصلف) [س]  ) গব ্করম, বডমই করম 
to boast, to brag

 V গব্ করম, বডমই করম to تصلّف

boast,to brag

গব صْلٌف ,্ অহ সংকওর, দম boasting, pride, 

vanity

صلٌِف ج  صلفاُء  উদ্ধি, অহ সংকওরত, দওমতক 
proud,lofty, fastidious

 ,অহ সংকওর, দম vainglory, boastful تصبنٌف

arrogance

 ,উদ্ধি, অহ সংকওরত, দওমতক proud ُمتصلٌِف

lofty, fastidious

صلّى)صلة(]صلو  ] II নমমময পডম to 

pray

صلوةٌ صلةٌ، ج صلوات   সওলওি, কলওন, 

মঙ্গল salat, blessing, grace

 ,প্রওিন্ও, সওলওি আদওযকওরত  prayer ُمصٍل

worshiper

 সওলওকির িস্থিওন, উপওসনও গৃহ place of ُمصلّىا

payer, oratory

 অভ্থ্নম কক্ষ, তবঠকখমনম صلون
reception room, salon, parlor

صلىصلي)[ض] )  দিগ্ধ করম to burn

صليصلَى)[س] ) তপ করম to burn

II  দিগ্ধ করম to make burn صلّى
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IV  দিগ্ধ করম to make burn أصلى

 V আগুবোধন গরম হওয়ম to warm تصلّى

VIII আগুবোধন গরম হওয়ম to warm اصطلى

চডল, fireplace ُمصطلىا

صّم]صّم)[ن ) লছলপ ম দিওয়ম to put lead on

bottle 

صّم[س] صَمم)  ،صّم ) বলধর হওয়ম to be 

deaf

) II বলধর করম to make deaf صّمم  ه

  (على

 (ه) IV বলধর হওয়ম to be deaf أصّم

 (عن) VI বলধর হওয়ম to be deafتصاّم

ডছডপ, কক ِصّمةٌ ,্ plug, stopper

বডধর,বডধরিও deafnessصَمٌم

ِصماٌم ج ِصمامات  ডছডপ, কক ,্ েওল plug, 

stopper

 একম্ওডলজম, রকডপণ আটকক রওওযও صمامةٌ
embolism

 অনিস্থিল, অনখঃকরর, হৃদয, সিা, আসল صِميٌم
innermost, core, heart, true, genuine

আনডরক, হৃদযঘন cordial, hearty صميمٌي

اصّم م صّماُء ج ُصّمان،ُصٌم   বডধর, শক ও 

কঠন, deaf, hard and solid- اصما فيل  ডিন
বকরর্ ডক্যও (রওর ডবেিতয ও তৃিতয বর  ্এক) 

(ব্যও)।

تْصِميٌم  ج تصاميُم   ডনরূপর, ডনরয্, ডসদ্ধওন, 

অনুসরন determ-ination, resolution, 

decission, pursuirmaccomplishment-

 ,পাওন, পডরকল্পনও, নকও, অঙ্কিন plan تصاميُم

design, sketch

 স সংকডল্পি, ডনরূডপি, ডিস্থিরকৃি ُمصِمٌم

determined  (على) 

صمت)[ن]صموت صمت، ) িফুপ করম to be 

silent

 ( (ه) II লনরব করম to silence صّمت

 ( ه )IV লনরব করম to silence أصمت

 ডনরবিও صْمٌت

صاِمٌت ج ُصموٌت  ডনরব, ডনশ্চউন্মুপ, তেমবন 
silence

 ডনরব, ডনশ্চউন্মুপ, তেমবন, ডমিেওষত صموٌت
silence, taciturn

একরূপ, সওদও, নমুনওহতন, এক ডজডনকষর ُمصمٌت
তিরত, স সংহি, মজবুি uniform, unpattern, 

made of singke material, solid

صمدصمد)[ن] ) গহন করম, মমরমমত করম,
যমওয়ম, to betake, to repair, to go
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 টক থমকম, স্পধ্ম করম, সমহস  -ُصمود

করম, যমওয়ম, to withstand, to defy,  

brave

صمدصمد) [ض]   ) আটকমন, বন করম to
close, to plug (   (هى

II অবিমন করম, গহন করম, যমওয়ম صّمد
to betake, to go (ه) 

 III মমরমমমলর করম to fight,come صامد

to blow (ه)  

প্রভু, ডচরিস্থিওযত, অনন, আলওহ িযওলওর নওম صمٌد
(গুর) lord, everlasting, eternal, 

etepithe of Almaighty Allah

মসকওবরনত, headcloth (men) ِصمادةٌ

 ,ডচরিস্থিওযত,অনন, everlasting صندانٌي

eternal,

 িমলগয়ম থমকম, সময়ী অবসময় صْمصَم

থমকম, to persist (في)  

صْومعةٌ ج صواِمُع  মসলজবোধ দির িভূডম, 
লমনমর, খম দি্ গু দিমম, সনমসীর মসি 
minaret, silo, monk’s cell

صّمغ ]صمغ ] II আঠম ল দিবোধয় িমগমন to 

paste, gum (هى)  

 IV আঠম বমলহর করম to exude أصمغ

gum ( tree)

صْمٌغ ج ُصُموٌغ  আঁঠাও, gum, resin

 আঁঠাওল, আঁঠাওর মি gummy, gum صْمعٌي

like

 আঁঠাও ডদকয লওগওন, আঁঠাও লওগওন تْصميٌغ
gumming, resinification

صملصمل) [ن]  ) শক্ত হওয়ম, কঠন 

হওয়ম, অটি থমকম,ঠবোধক থমকম to bfirm, 

hard, stand firm, endure

-দৃঢ়িও, কওঠন, rigidity, stiffness صْمٌل

جيفٌي صمل  মৃিকদকহর কওঠন, rigor mortis

ِصنلٌخ ج صامولةٌ،صواِمُل ج صواميُل  নমঠ-

বলফু , লরলপট, গজমি nut (of bolt), revet

ِصْملٌخ ج صماليُخ  কমবোধনর খইি, কর্মি 
earwax

 ,IV প্রওনঘওিত আঘওকি পডও [  أصمىصمى]
প্রওনঘওিত আঘওি করও to deal with fatal 

blow, to hit fatally

ঝফুলড basket صٌن

বগকলর দুগন্, odoe from the armpit ِصنّةٌ

 বগকলর দুগন্, odoe from the ُصناٌت

armpit

ِصنّارةٌ ج صنانيُر  বডশী, হভূক, মমছ-বডশী 
hook, fishhook
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ُصنبوٌر ج صنابيُر  পমলনর কি, মটপ water 

tap

ِصنديٌد ج صناديد  মনতম, সমহসী, লবর, 

লনলভ্ক leader, brave, valiant

ُصندوق ج صناديُق  বমক, বফুক, পমশ্বোধ দিশ, 

টমকমর ব্মগ, অলফস, মকমষমগমর box, 

chest, trunk, money bag, office, 
treasury

صْندٌل ج صناِدُل  িনন কমঠ, 

sandalwood- صناِدُل বজরম, প্রবোধমম দিতরী 
barge

صنعصنع)[ف] ) ততরী করম, ব্বসম করম, 
to make,to arrange (هى)

) II ডশল্পওডয়ি করও to industrialized صنّع

 (هى

 ,III সহময়তম করম, মতমষমম দি করম صانع
োফুষ ম দিওয়ম to cooperate, to cajole, to 

bribe ( هى ه ) 

) V ভমন করম,ছি করম to pretend تصنّع

ه ب ) 

 ,VIII রিনম করম, ততরী করম اصطنع
লনবোধ ্দিশ করম, প্রতমরনম করম, ভমন করম, 
to order,to create, make, pretend(  ه ل
 ( هى

 X ততরী করবোধত বিম to have استصنع

one to make (هى) 

,উৎপওদন, কওডরগডর দক্ষিও, production صْنٌع

workma-nship

 কৃডতম, artificial صنعٌي

,উপকওর, লওে benefit ُصْنٌع

 ,কওজ, কওডরগডর দক্ষিও, ব্যওবসও, তেপশও صنعةٌ
বওডনজা work, workmanship, 

trade,business, occupation

ايد صناع – দক্ষ skilled صناٌع

صناعةٌ ج صنائُِع،صناعات  ডশল্প, দক্ষিও, 
তেপশও, art, skill, trade, business

 কৃডতম, কওডরগডর দক্ষিও, হসডশল্পত صنزئِِعٌي
artificial, workm-anlike, handicraft

কওজ, কম صنيٌع ,্ ঘটনও, েওল কওজ, উকওর, 

জতব, খবওর, তেেওজ action, acting, deed, 

good deed, benefit, meal, kbanquet

صنيعةٌ ج صنائِع  কওজ, কম ,্ ঘটনও, েওল কওজ,

উকওর, জতব, খবওর, তেেওজ action, acting, 

deed, good deed, benefit,

مصنٌع ج مصانٌِع  কওরখওনও, ডমল, িস্থিওপনও, বড 
িস্থিওপনও  factory, plant, establishment, 

firm- مصانٌِع বড িস্থিওপনও, large 

installations

তেবিন, মজুডর wages,pay مصنِعيَة



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 577
577

ডশল্পওযন industrialization تصنيٌع

 েণওডম, কপটিও, ডবকশষরতডি تصننٌع
hypocrisy, mannerism

ِطناعٌياْص  কৃডতম, অনুকরন, নকল artificial, 

imitation

صانٌِع ج ُصنّاٌع  প্রস্তুি কওরক, তিরতকওরক,  

শডমক, কমচ্ওরত makermproducer, 

manufacturer, worker,

مْصنوٌع ج صنوعات  পণ্য, product –

 ডশল্প-পণ্য, প্রস্তুিকৃি পণ্য مصنوعات
products, manufactured goods

 কৃডতম, অনুকররকৃি, জওল, মডক, ঝুটও ُمْصطنٌع
artificial, imitated, bogus

صنّفصنف]  ] II মশ্রনী বদ করম, বমছমই 
করম to classify, sort (هى)  

ِصنٌف  ج ُصنوٌف،اصنلٌف  প্রকওর, নমুনও, 
ডজডনষ, kind, sort, specimen, article-

 দকব্যর বদকল, দকব্য, in kind(not صنافا

cash)

صنِيٌفت  ج تتصانيُف  তেশনতডবেওগ, গঠার, 

স সংকলন, ডলখন, classification, 

compositiom, compilation, writing-

সওডহিা কম تصانيُف ,্ literary work

 ,বওছওই, স সংগহ selection تْصنِيفةٌ

assortment

তেলখক, author مصنٌِف

ُمصنٌِف ج ُمصنِفات  সওডহিা কম  ্literary 

work

 লশরীষ কমগবোধজ োষম to rub with صْنفَر

sandpaper

ডশরতষ কওগজ, কওুকচর গুডও emery صْنفٌر

صنٌَم ج اصناٌم  প্রলতমম, প্রলতমভূলত,্ ছলব 
idol, image

ِصْنٌو ج ،ِصنوان أصناُء   দিফুই জবোধনর একজন,

জমজ ভমই one of two, twin brother

 পমইন গমছ লববোধশষ, মসমন পমইন صنُوبٌر
stone pine

!িফুপ !hush! quiet َصه

 IX িমিবোধি হওয়ম to be [صهب] اصهّب

reddish

XI িমিবোধি হওয়ম to be reddish اصهاّب

أصهُب م صهباُء ُصْهٌب،  লওলকচ reddish- ال

মদصهباء

صهدصهد) [ف]  ) মপমডমন (বোধররদ),to burn 

(sun)

মওর, প্রহওর beat صهٌد 

দগওন, জ্বলও scorching, blaze صهيٌد
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দগওন, জ্বলও scorching,blaze ُصهوٌد

صهرصهر)[ف] ) গিমন, লমশমন to melt, 

to fuse (هى)

 III তববওডহক সম্পডক্ি হওয়ও to be صاهر

related by marriage (في) أصهر IV 

তববমলহক সম্পলক্ত হওয়ম to be related 

by marriage ( ه ب الى )  

VII লমশমন to fuse انصهر

ِصهٌر  ج أصهاٌر  তববওডহক সম্পক  ্

metromonial ralation – أصهاٌر জওমওিও, 
েগতপডি son-in-law, brother-in-law

গডলি molten صهيٌر

 ধওিব গলওকনওর চডল blast مصاِهٌر

furnances

তববওডহক সম্পক مصاِهرةٌ  ্relationship by 

marriage

গলওন-প্রডক্যও mlting process انصهاٌر

ِصْهريٌج ج صهاريُج  বড ট্মরশংক large 

tank

صهلصهيل) [ض] [ف]   ) মহ্রসম ধ্বলন 

করম(বোধোমডম) to neigh

তে্রেস্রও ধডন neighing صهيٌل

صْهوةٌ ج ِصهاٌء،صهوات  লপছন ল দিক 

(বোধোমডম), back (of a horse)

صابصوب)[ن] صيبوبة، ) আোমত করম, 
ঠক হওয়ম to hit, to be right, pertinant

صابصيب)[ض] ) ঠক িমগম to hit 

rightly

) II তমক করম to aim صّوب هى الى ) 

  (هى) IV আোমত করম to hit أصوب

وباستْص  X অনফুবোধমম দিন করআ to 

approve (هى)  

 ডনকদশ্নও, রও ঠক direction, that صوٌب

which is right -  صْوَب (prep)প্রডি, 

towards, to

বৃডষ্ট তেমঘ,বওদল তেমঘ rain cloud صيٌِب

صابةٌ ج صابات  োসল harvest

 রও ঠক, সঠক, কওরন, তেমধও, মন, মনন صواٌب
proper, correct, reason, intellect, 
mmind, conciousness

 আওয়মজ করম to ( صاتصوت)[ن][ف]

sound

 II আওয়মজ করম to sound, মভমট صّوت

ম দিওয়ম to vote (election)
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صوٌت ج أصوات  শব, স্বর, সুর, িওন, সুনওম, 

তেেওট sound, voice, melody, tune, vote,

 অনেও্বমূলক শব interjection أصوات -

(gram)

-শব সম্পডক্ি, ধডন সমনতয sound صْوتٌي

(compound), relatic to sound, vocal, 
acoustic

ধডনডবজ্ঞওন phonetics صوتيات

ক্ন্দন, ডচৎকওর, crying, shouting ُصواٌت

 ,সমওন, মরও্দও, সুনওম, বডত repute ِصيت

prestige, came, famousness

উচ্চ কবোধনর, loud voiced صيٌّت

 মমইবোধংক্রিমবোধফন, মমইক ِمْصوات
microphone

তেেওট, ডনবও্চন vote,voting, polling تصِويٌت

 শব (যুক আকওকর) sound-( in صائِت

compound)

তেেওটওর, তেেওটদওনকওরত voter ُمصِوٌت

II শুলকবোধয় যমওয়ম to dry [ صّوحصوح]

শুষ dried (herbs etc) ُمَصَوٌح 

প্রবোধবশ করম to enter [ صاخ [ن]صوخ]

) IV মশমনম to listen أصاخ ل الى )    

صِورصَور)[س] ) বমঁকম হওয়ম to bent

 II রূপ ম দিওয়ম, ররশং করম, ছলব আঁকম صّور
to form, to shape ( هى ه ) 

 V রূপ ম দিওয়ম, ররশং করম, ছলব تصّور

আঁকম to form, to shape ( هى ه ) 

তেেঁপু, horn ُصْوٌر

ُصْورةٌ ج ُصَوٌر  গঠান, আকওর, ছডব form, 

shape, picture

 ,আনুষ্ঠওডনক, বওডহাক, ডমথও ُصّوِرٌي،ُصْوِرٌي 
প্রিওররওমুলক, কৃডতম formal, superficial, 

false, artificial

অঙ্কিন, ছডব, drawing, painting تصِويٌر

تصِويرةٌ ج تصاِويُر  ছডবর আকওকর, ছডব 
pictorial representation, picture, 
image

ٌر ج تصّورات تصون  কল্পনও, ধওরনও 
imagination, conc-eption, idea

 ,কওল্পডনক, অপ্রকৃি imaginary تْصّوِرٌي

fictitious

مُصِوٌر ج مصِورون  গঠানকওরত, 
আকৃডিদওনকওরত, স্রষ্টও, অ সংকনকওরত, 
আকলওকডচতকর, কাওকমরওমওন former, 

creator, painter, photographer, 

cameraman- الكائِنات ُمصّور  ডবশ্ব-স্রষ্টও 
Creator of the Universe
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কাওকমরও camera ُمصِورةٌ

সডচত illustrated ُمصّوٌر

صوٌص ج صيصان  মফুরগীর বমচ্চম young 

chicken

 ,উঁলক মমরম, লিঁ লিঁ করম to peep صْوَص

squeak

 VII মমন্ করম, অপ্ন [ انصوَعصوع]

করম, ম দিওয়ম, সফুবোধযমগ ম দিওয়ম, সমইড 

ম দিওয়ম to obey, to give in, submit (  ه ل

 (هى

صاٌع  ج  أصواع،أْصوٌع ِصيعان،   ছও’ 
(ওজকনর একক ডবকশষ) a cubic measure

তেসলুন, একওন কক্ষ salon, parlor صاعةٌ

صاغِصياَغة،صْوغ)[ن] [صوغ]  ) গঠন কম,
আক( লত ম দিওয়ম, ততরী করম, শব গঠন 

করম, আলবষমর করম, লমথ্ম রিনম করম 
to form, to shape, to create, to coin, 
to invent, to make up 

,গঠন, আকমর, ততরীকরর forming صْوٌغ

shaping, creating

ِصيغةٌ ج ِصيٌَغ  গঠান, আকওর, তিরতকরর 

forming, shaping, creating- ِصيٌَغ 
আকৃডি, অবযব, ধরন,বওডহাক আকওর  shape,

form, external form

 ,ডলখন, ডবরচন, গঠান, উপকরওগতকরর ِصياغةٌ

স্বরড্শল্প composing,wording, 

fashioning, goldsm-ithery

অলঙ্কিওর ,মডররত,জহরি, স্বরمصاٌغ ,্ রূপওর 
অল সংকওর, অল সংকওর jewelary,gold arti-

cles, silver articles

صائٌِغ  ج  ُصّواٌغ،صاغةٌ،صيّاٌغ  স্বরক্ওর  
goledsmith, jeweler

 ,তেসওনও ও রূপওর অল সংকওর مصوغاٌت 

jewelry, goldsmithery

ُصوٌف ج أصواٌف উি, পশম wool

 উকলর,পশকমর,সূোত(বওদ) ofصوفٌي 

wool,sufi(ism)

সুোত জতবন way of sufiesُصوفيّةٌ 

শুষ খডকুটও  tinderُصوفان 

শুষ খডকুটও  tinder ُصوفانةٌ 

পশম ব্যওবসওযত wool merchantصِواٌف 

সুোতবওদ sufismالتصونف 

সুডো the sufisالُمتصِوفةٌ 

( ،صولة صول،صيال লওডোকয়صال [صول][ن](
পডও,আক্মন করও, to jump,to attack

( (على
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II পমলন ল দিবোধয় পলরষমর করম to washصّول

out  ( (هى

IIIصاول প্রলতবোধযমগীতম করম to compete

 ( (ه

صْولةٌ ج صْولت আক্মন, অিাওচওর,জুলুম 
attack, assult, tyranny

صاَمِصيام،صوم) [ن] [صوم]  ) লবরত 

থমকম, পলরহমর করম,অনমহমবোধর থমকম to 

abstain,to fast

 ,ডবরি, পডরহওর, অনওহওর abstention صْوٌم

fasting, fast in Ramadan

অনওহওর, fast, fasting صياٌم

 ,তের তেেওকজ মও সংশ পডরকবডশি হযনও صيامٌي 
ডনরওডমশ তেেওজ lenten fare

ُصيٌَم صَوٌم،    صائٌِم  ج  صائِمون  

অনমহমরী, fasting, faster, one who 

fasts

صان[صون] صون)[ن]صيانة،  ) স সংরক্ষর 
করও, রক্ষও করও to preserve, to protect, 

guard ( هى عن )

 ,V অবোধন্র সমমন উবোধধ ্রমখম تصّون
ধমলম্ক(মলহিম) to up hold ones 

honour, virtuously(woman)

 ,স সংরক্ষর, রক্ষওকরর, রত صْرٌن 

preservation, protection, care

ِصواٌن ج أصِونةٌ   আলমওডর, বওক cupboard,

case

চমডক পওির, গওনওইট granite, flint صّوان

 চমডক পওির সরনজওম flintsصّوانٌي 

implements

 ,সরশংরক্ষরকমরী, পমিনকমরী صائٌِن
অলভভমবক, রক্ষমকমরী, preserver, 

maintainer, sustainer

 সূস সংরক্ষতি, রক্ষতি, পডবত (মডহলও) مصوٌن 
well-protected, guarded, virtuous

ُصَوةٌ ج صوىا   পওিকরর ডচহ, পিডচহ stone 

landmark, trail mark

صِوَيصواى،صَوى)[س]  ،)

صَوىُصِوّي) [ض]   ) শুকওন to dry up

-II শুকওন to dry upصّوى[صوى]

 ,উঁডক মওরও, ড,ড, করও to peep -صوى 

squeak

صاحصيح)[ض] ) কমঁ দিম, লিrকমর করম, 
ডমকম, to cry, to scream, call out ( ه ب )

 II উচ্চস্ববোধর কমঁ দিম, লিrকমর করম toصتّح

cry loud,to bawl

 VI পরষ্পর লিrকমর করম to shoutتصايح

at one another
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কওনও, ডচৎকওর crying, clamor َصْيٌح

صْيحةٌ ج صْيحات  ক্ন্দন, ডচৎকওর, তহনচ cry, 

shout, outcry

 ,ক্ন্দন, ডচৎকওর, তহনচ, cry, shout ِصياح

outcry

 ,কওুদুকন, উচ্চকণ্ঠত, তেগওলকমকল صيّاٌح

ডচৎকওরকওরত crier, loud-mouthed, noisy, 

vociferous

 ,কওনও, ডচৎকওর, তহনচ, crying تصايٌُح

clamor, roar

صاد[صيد] صيد)[ض] ) ফমঁ দি পমতম, ধরম, 
লশকমর করম to trap, to catch, hunt

 VIII মোমিম পমলনবোধত মমছ লশকমর اصطاد

করম  to fish in trouble water  في اصطاد

 (الماء) العكر

 ,ডশকওর, আকর, তেখলও hunting, hunt صيٌد

prey, game, quarry

صيّاٌد ج صيّادون  ডশকওরত, মওছডশকওরত 
hunter, fisher

ِمْصيَدةٌ ج مصايُِد  োওুদ, জওল, ডশকওকরর 
সরণজওম trap, net,

مصيدةٌ ج مصايُِد  মৎসখওমওর, fishery

 ,ঔষধ প্রস্তুতকমরবোধকর মপশম صيدلةٌ
ঔষবোধধর ম দিমকমন, ঔষধলবজমন 

apothecary, pharmacy, 
pharmacology

صيدلٌي ج صياِدلةٌ  কম্পওউনওর, ঔষধডবক্িও, 
ঔষধপ্রস্তুিকওরক pharmacist, druggist, 

apothecary

 ,কম্পওউনওর, ঔষধডবক্িও صْيدلنٌي
ঔষধপ্রস্তুিকওরক pharmacist, druggist, 

apothecary

صْيدليّةٌ ج صْيدلِيّات  ঔষধদগওর, ঔষকধর 

তেদওকওন pharmacy, drug store- صْيدلِيّات 
ঔষধ, ঔষধ প্রস্তুিডবদ্যও drugs, 

pharmaceutics

]صير) [ض] [صير مصير،صيرورة،

 ,হওয়ম,শুরু করম, োটম, মনওয়ম صار
আসম, মপরঁছম, গুটমন, মশষ করম to 

become (هى), to begin, to 
commence, to come to the point 
where, to betake, to arrive, to end

 োওটল (দরজও), তেছওট মওছ (কলওনও) ِصْيٌر
crack, small salted fish

 ,ডকছু হওযওর প্রডক্যও, উনযন প্রডক্যও صْيرورةٌ
োলওোকলর প্রস্তুডি  act of becoming, 

development, result

ِصيٌرم  ج مصايُر  উনযন, অগগডি, 

development, progress- مصايُر 
গনব্যিস্থিল, তেশষ, োল, place of arrival, end,

result, outcome
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  ,সমপর্, িস্থিওনওনর cession تْصييٌر

resignation, transfer

صيصيةٌ ج صياٍص  মমমরবোধগর পমবোধয়র 

লপছবোধনর নখর spur of rooster

صافصيف)[ض] ) গীষ্মি কমি কমটমন to 

spend summar

II গীষ্মি কমটমন to spend summarصتّف

V গীষ্মি কমটমন to spend summarتصيّف

 VIII গীষ্মি কমঠমন to spend اصطيّف

summar

صيٌف ج أصياٌف  গতষ্ম summer

 ,গতষ্মকওল, গতষ্মকওল সমনতয صيفٌي

গতষ্মকওলতন বওডত, summer, of summer, 

summer- residence, resort

 গতষ্মকওডলন ছুটিকওটওন summer أصطياٌف

vacationing, summering

গতষ্ম (কওল) summer (time) صائِفةٌ

ُمْصطاٌف ج ُمْصطافون  গতষ্মকওলতন 

অবকওশিস্থিল, summer resort- ُمْصطافون 
ছুটিকেওগকওরত, গতষ্মকওলতন পরট্ক 
vacationist, visitor

 িীন, িীনবোধ দিশ, China, the الصين

Chinese- الصين بلد  িীনবোধ দিশ, 

িীনবোধ দিশীয়, িীনমমমটর ততজষপত china, 

procelain

ِصينيَةٌ  ج صوانٌي  বড কপওকরর পওত ডবকশষ 
(রুটি তিরতর) large meta, pte for baking-

 চতডনমওটির তিজষপত, তেপ্রওসওডলন পওত صوانٌي
chinaware, pcelain ware

ِصيوان ج صواِوين বড তমবফু, লশলবর large

tent, pavilion

''ض

ضؤلضؤول،ضآلة)  )মছমটহওয়ম to be 

small

VI মছমটহওয়ম to be smallتضاؤل

ضَبضّب) [ض]  )িফুপথমকম to take hold

II শক্তকবোধর দিরজমিমগমন to bold theضبّب

door

VI কুয়মশমচনহওয়ম to be foggyتضاّب

ضبضبط)[ن][ض]  ) লনয়ননকরম to 

grab

VII লনয়নবোধনথমকম to be held انضبط

 II বগবোধিধবোধররমখম to take [ضبن] ضبّن

under arm

ّجضّجضّج)[ض]  ) তহতিকরম ti be noisy
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IV তহতিকরম ti be noisyأضج

ضجرضَجر)[س]  ) রুষ্টহওয়ম to be angry

IV রুষ্টকরম to angryأضجر

V রুষ্টহওয়ম to be angryتضّجر

ضجعضجع،ُضُجوع)[ف] ) শয়নকরম to lie

 III একবোধতশয়নকরম  to lie ضاجع

togather

VII শয়নকরম  to lie انضجع

VIII শয়নকরম to lie اضطجع،اّضجع

II কমঁপম to vibrate [ تضحضحَضْحَضَح]

উপহমসকরম to (  ضحكَضْحك،ضِحك)[س]
laugh

II হমসমবোধনম to make laugh ضّحك

III মকরতফুককরম to joke ضاحك

IV হমসমবোধনম. to make laugh أضحك

VI হমসম to laugh تضاحك

X হমসমবোধনম. to make laugh استضحك

](ضحو)[نضحا মরম দিবোধপমহমন, 

 দি(শ্মমনহওয়ম to be visible

 দি(শ্মমনহওয়ম to be  ضحا [س](ضحى)

visible

কুরবমলনকরম to sacrifice ضّحى

IV হওয়ম  to beأضخى

ضخمضخامة)[ك] )সফুিকময়হওয়ম to be 

large

II ফফুিমন to inflateضّخم

V ফফুবোধিওঠম to become inflatedتضّخم

ضاَدضّد]  ] লববোধরমধীতম করম to oppose

 VI পরষ্পর লববোধরমধীতম করম to تضاّد

oppose each other

ضّرضّر،ضّر)[ن] ) ক্ষলতকরম to harm

II ক্ষলতকরম to harmضّرر

III ক্ষলতকরম to harmضاّر

IV ক্ষলতকরম to harmأضّر

 VII ক্ষলতগসহওয়ম to beانضّر

damagedd

VIII বমধ্করম to compelاضطّر

ضربضرب)[ض] )মমরম to beat

II মমশমন to mixضّرب
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III প্রলতবোধযমগীতমকরম to contendضارب

IV বম দিবোধ দিওয়ম to turn awayأضرب

VIتضارب মমরমমমলরকরম to fight one 

another

 VIII অশমন্তহওয়ম to be get intoاضطرب

termoil

ضرجضرج)[ن] ) রক্তরলঞতকরম to stain 

blood

II রক্তরলঞতকরম to stain bloodضّرج

V িমিররশংমমখম to be reddenتضّرج

ضرسضرس)[ض] ) কমমরবোধ দিওয়ম to bite

ضِرسضَرس)[س] ) মভমতমকরমটবোধক to 

dull teeth

II মভমতমকরম  to dull teethضّرس

 মভমতমকরম to render dull أضرس

ضرعضرع)[ن][ف]  )বশকরম to humble

IIIضارع একমতহওয়ম to be similar

V লমরলতকরম to beg تضّرع

VIII লমরলতকরম to beg اضطرع

ضّروضرو  II সরশংো্বোধস উ rসমহ ম দিওয়ম to 

provoke a fight

লছঁবোধডবোধফিম to tear down ضْعضع

II ক্ষবোধয়যমওয়ম to decline [[تضعضع

ضعفضعف)[ن] )লদগুরকরম to double)

(III লদগুরকরম to double ضاعف

VI লদগুনহওয়ম to be doubleتضافع

ضُعفُضعف)[ك] ) দিফুব্িহওয়ম to be weak

IV  দিফুব্িকরম to weakenأضعف

X  দিফুব্িমবোধনকরম to deem weakاستضعف

ضغططغط)[ف] )বমধ্করম to press

VII বমধ্হওয়ম to be pressedانضغط

ضغنضَغن)[س] ) শত্রুতম মপমষরকরম  to 

harbor hatred

 VI পরষ্পবোধরর প্রলত শত্রুতমتضاغن
মপমষরকরম to harbor grudge against 

one another

ضفرضفر)[ض] ) মবরীকরম to braid

II মবরীকরম to braidضفّر
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III সমহময্করম to helpضافر

 VI পরষ্পরসমহময্করম to helpتضافر

each other

ضفاضفو)[ن] ) মবশীহওয়ম to be 

abundant

 IV উ দিমর দিমনকরম to allotأضفى

generously

ضّلضلل)[ض] ) লবপবোধথযমওয়ম to go 

astray

II লবপথগমমীকরম to lead astrayضلّل

IV লবপথগমমীকরম to lead astrayأضّل

ضلعضْلع،ضلَع)[س]  )বমঁকমকরম to cause 

bend

ضلُعضلعة)[ك]  )

শক্তহওয়ম to be strongضلّع

II বমঁকমকরম to cause bendضلّع

V পমর দিশ্শীহওয়ম to be skilledتضلّع

VIII পমর দিশ্শীহওয়ম to be skilledاضطلع

X পমর দিশ্শীহওয়ম to be skilledاستضلع

লমিমবোধনম to bring to gather(ضّم)[ن]ضَم

VI লমিমবোধনম to bring to gatherتضاّم

VII একতকরম to closeانضّم

ضمرُضمر،ُضُمر)[ن][ك]   ) শুলকবোধয়যমওয়ম
to be lean

II শুকমন to make leanضّمر

IVأضمر মগমপনকরআ  ,শুকমন to make 

lean

VII শুলকবোধয়বোধফিম to dry upانضمر

 ,জমলমন হওয়ম  ضِمنضمن،ضمان)[س]
 দিীো্সময়ী মরমগমংক্রিমন্ত হওয়ম to give 

security

II লনশয়তমপমওয়ম to have insuredضّمن

V শমলমিকরম to includeتضّمن

 মযরথভমবোধব দিময়ী হওয়ম to be تضامن

jointly liable

ضنَِيضنى)[س] ) শ্শীরহওয়ম to be lean

IV  দিফুব্িকরম to weeken أضنى

ضهدضهد)[ف] ) লনয্মতনকরম to 

oppressed

VIII লনয্মতনকরম to oppressed اضطهد
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III অনফুরুপহওয়ম to be alike ضاهى

ضاءضوء)[ن] ) উজিহওয়ম to shine

II উজিকরম to light ضّوأَ

III উজিকরম to light أضاَء

V উজিকরম to light تضّوأ

X আবোধিমিমওয়ম to seek light استضاءك

ضارضور)[ن] ) ক্ষলতকরম to harm

 V ব্থময় ছটফটকরম to writhe تضّور

with pain

ضاعضوع)[ن] ) ছলডবোধয়বোধ দিয়ম, গন to 

spread

V ছলডবোধয়বোধ দিয়ম, গন to spread تضّوع

 আশ্রয়পমওয়ম (  ضوىضّي،ضِوّي)[ضوي]
to resort

IV  দিফুব্িকরম to weaken أضوى

ضاعضيع،ضياع)[ض])  ) হমলরবোধয় যমওয়ম 
to get lost

II নষ্টহওয়ম to ruin ضيّع

IV নষ্টহওয়ম to ruin أضاع

ضافضيف،ضيافة)[ض])  ) অলতলথ হওয়ম 
to be guest

II অলতলথবোধনওয়ম to take guest ضيّف

IV অলতলথবোধনওয়ম to take guest أضاف

VII মযমগকরম to add انضاف

ضيقضاق)[ض] ) সরশংঙীর্ হওয়ম to br 

narrow

II সরশংঙীর্করম to make narrow ضيّق

III লবরক্তকরম to annoy ضايق

VI সরশংঙীর্হওয়ম to be narrow تضايق

ضامضيم)[ض] ) অন্ময়করম to harm

X অন্ময়করম to harm استضام

طَآٌء্ মষমিতমবর ''ط

 ,اِْفتََعَلএরপ লরববোধত ্ব্মবহৃত হয়* ت

বমবোধব।د এর ব দিবোধিও ব্মবহৃ তহয়  َمط 

الُحُروَف الُحُروَف< مَد  ) )।

طابةٌ ج طابات  বি ball

طابوٌر ج طوابيٌر  বমলহনী, মসনম দিি, িমইন 
battlion, line
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طابيَةٌ ج طواٍب   দিফুগ্, মক্ম, মফমট্, প্রমসম দি 
fortress, fort, castle,

طاِجٌن ج طواِجن  ভমজমর কডমই frying 

pan

طاِرمةٌ ج طارمات  শমলময়মনম, বফুথ, মকলবন 
canopy, booth, cabin,

 নতফুন, মকমমি, ম্রেস طلزةٌ
new,tender,fresh

ম্রেস,নতফুন fresh, new طازٌج

طاووٌس،طاؤوٌس ج طواويٌس  ময়ফুর 
peacock

বমকমন, নমডম to bend,tilt طأطأ

নতমমথম with bwed head ُمطأطأ،ُمطأطئ

الّرأس-ل مطأطأ  নতমথম with bowed 

head

طاٌق ج ،طاقات طْيفان  সর,থর layer, 

stratum

طاق ج طاقات  জমনমিম window

طاقيّةٌ ج طواقّي  সম দিম পশবোধমরটফুলপ white 

cotton cap

মটলবি table طاِولة

]]طّب،ِطب،طُّب)[نطّبض] ) লিলকrসম 
করম to treat medically ( هى  ل ه ) 

II লিলকrসম করম to treat medically طبّب

( هى ل ه ) 

 V লনবোধজর লিলকrসমকরম to receive تطّب

treatment

 X লিলকrসম িমওয়ম to seek استطّب

treatment (ه) 

 ,লিলকrসম, ঔষধ, লিলকrসমলবজমন ِطّب

medical treatmnet, medicine, medical
science

লিলকrসম লবষয়ক medical ِطبٌِي

طبّةٌ ج طبّات  গল দি,লছলপ, cushion, plug, 

stopper

طبيٌب ج أِطبّة،أِطبّاُء  লিলকrসক, ডমক্তমর 
physician, doctor

মলহিমডমক্তমর female dctor طبيبةٌ

 লিলকrসম, লিলকrসমবোধপশম medical ِطبابةٌ

treatment, medical profession

 লিলকrসম মপশম, আবোধরমগ্বোধকরশি تْطبيٌب
medical profession, healing art

হমতফুবোধর লিলকrসক quack ُمتطبِيٌب

طبخطْبخ) [ف][ن]  ) রমনমকরম tocook (

 (هى

)VII রমনমক اِنطبخ ত to be cooked
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 রমনম, পমকপ্ররমিী, রনন, রমনমকরম طْبٌخ
খমবমর cooking, cookery, cooked food

 ,রমনমকরম খমবমর cooked, food طْبخةٌ

dish

পমিক cook طبّاٌخ

রমনমকরম খমবমর cooked food طبييٌخ

 ,রননলশল, পমকপ্ররমিী cookery طباخةٌ

culinary art

مطبٌج ج مطابُِخ  রমনমোর kitchen

ِمطبٌخ ج مطابُِخ  রমনমর সমমগী cooking 

apparatus

কুঠমর ax, hatchet طبٌر

 ,পলরখমখনন কমরী তসলনক طبْرداٌر

প্রবোধকরশিীতসলনক sapper

িক, chalk طبثورة

িক, chalk طباثيٌر

 ,খলরময়, িকসমনীয় chalky طباثيرٌي

cretaceous

 ,গডগডম করম, আ দিরকরম طبطٌب
আোমতকরম to gurgle, to caress, 

stroke

ব্মট, মরবোধকট bat, racket طبطابةٌ

طبعطبع)[ف] ) ছমপমন, ছমপমমরম, 
লছিমমরম to print,to impress ( على هى ) 

 ( هى)II প্রলশষর ম দিওয়ম to train n بّع

V অভ্স হওয়ম to assume تطبّع

  (قي) VII মফুলদত হওয়ম to be printe انطبع

طْبٌع ج ِطباٌع  ছমপমবোধনম, ছমপ, 

printing,print-ِطباٌع ছমপ, লসি, লববোধশষত, 

প্রক( লত, িলরত, স্বভমব impression, 

stamp, characteristicmnature 

disposition- ،لطبع با طبعاا  স্বভমবত by 

nature, naturally

طْبعة ح طْبعات  ছমপমন, ছমপ, সরশংষরন, 

printing, print, impression, edition

ছমপমরযন, printer طبّاٌع

 آلة -ছমপমরলশল, art of printing طباعةٌ

ছমপমখমনম printing press الطباعة

মফুদরলবষয়ক typographical طباِعٌي

طبيعةٌ ج طبائُِع  স্বভমব, প্রক( লত, লববোধশষত, 

প্রক( লতলবজমন nature, natural, 

pecularity, character, natural science
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)প্রক طبيِعٌي লত লবষয়ক, সহজমত, 

স্বমভমলবক, প্রমক( লতক, প্রক( লতলবজমনী, 
প দিমথ্লবজমনীnature’s, 

natural,inherent, physical, physicist, 
natuaral scientists

ছমপমখমনম printing office, press َمطبٌع

مطبعةٌ ج مطابُِع  ছমপমখমনম printing office,

press

মফুদর লবষয়ক typhographical مْطبِعٌع

ছমপমরযন printer مطيعِجٌي

ِمطبعةٌ ج مطابُِع  ছমপমররন, ছমপমখমনম 
printing machine, printing press

লপ্রনমর, ছমপমরযন printer طابٌِع -طابَع

লসি, লসিবোধমমহর, ছমপ, স্বমক্ষর, 

স্বভমব stamp, seal, signet, mark, 

character, postage

مْطبوٌع ج مطبوعات  মফুলদত, অলঙত, 

printed imprinted- مطبوعات মফুলদতবস্তু, 

কমগজ, মফুদর  printed materials,prints

থমিম  plate طبٌق

طبّقطبق] ] ঢমঁকম, আব(তকরম, 
সমমঞসকরম, ভমঁজকরম, নমিপরমন 

(বোধোমডম), সমধমরন হওয়ম, লবস(ত হওয়ম, 

ছডমন to cover, to cause to coincide, 

fold,shoe (horse), to be common, 

widespread, to spread-طُبَِق (passive) 

প্রবোধয়মগসমধ্, উপযফুক্ত to be aplicable, 

effective

 ,III অনফুরুপ করম, উপবোধযমগী করম طابَق
এক সমথ করম, সম্পলক্ত করম, লমিমন, 

একমত করম to make congruent, to 

cause to agree, concide, corelate (

 (بين

 ,IV বনকরম, ঢমকম, লোবোধররমখম أطبق
একমতহওয়ম, একমতকরম to close, to 

cover, to agree,

V বনহওয়ম to be closed تطبّق

 VII প্রবোধয়মগবোধযমগ্ হওয়ম, উপযফুক্ত انطبق

হওয়ম, বনহওয়ম, সত্হওয়ম, একমত 

হওয়ম to be closed, be applicable, fit, 

to be true,to agree

 অনফুসমবোধর, অনরুপ (prep) ِطبَق
according to, in aordance with

طبٌق ج أطباٌق  ঢমকনম, থমিম, লডস, 

ময়িমরপমত lead, cover, dish, 

plate,ash tray, bowl- طبقة يد  বদহমত 
closed hand
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طبقةٌ ج طبقات  সর (মমট, 

বময়ফু) ,শ্রনী(সমমজ), তিম, ছম দি, প্রজন্ম 
stratum (air, earth, society), floor, 

class, generation- الُمتوِسطة  الطبقة  

মধ্মবোধশ্রনী

طابٌِق ج طوابُِق  ইট(বড), তিম, মফমর 

(লবললরশং) large bricks, floor

طاباٌق ج طوابيُق  বডইট, পমথর latrge 

bricks

কথম অনফুসমবোধর, সমমনজস্ পভূর ্ভমবোধব طباٌق
in accordance with, in conformity with

কথম অনফু সমবোধর, সমমনজস্ পভূর্ভমবোধব طبيٌق
in accordance with, in conformity with

 ,অলভবোধযমজন, সরশংসমন, সমন্বিয় تطبيٌق

প্রবোধয়মগ adaptation, accommodation, 

application 

)প্রবোধয়মগক تطبيقٌي ত, ব্বহমলরক, applied, 

practical-  تطبيقية ُعلوم  

ব্বহমলরকলবজমন

 ,িফুলক্ত, সম দি(শ্, agre-ement ُمطابقةٌ

correspondance

 ,সঙ্গলত, লমি تطابٌُق

সমমনজস্ congruence, harmony, 

coherence

 ,সঙ্গলতপভূর,্ অনভূরুপ, উপবোধযমগী ُمطابٌِق
congrous, conformable

 ,সম্পভূর্, পভূন্মঙ্গ, পভূর্ entire ُمطبٌِق

complete, total- ُمطبٌَق সরশংঙফু লিত, 

মমমডমন, অনকূপ, মমটর লনবোধিরোর 
pressed, coated, dungeon, 
undergroun chamber

তমমমক tobacco طباٌق

طبلطبل)[ن] ) মঢমিবমজমন to beat a 

drum ( ه ل )  

) II মঢমিবমজমন to beat a drum طبّل ه ل )

طْبٌل  ج  طُبوٌل أطباٌل،  মঢমবোধির বমজনম, 
মঢমিবমজমবোধনম drumming, drumbeat-

طُبوٌل  أطباٌل،  মঢমি drum

طبلةٌ ج طُبٌَل،طبلت  তমিম lock

মঢমবোধিরমত drum shaped طبلٌي

طباٌل ج طبالون  মঢমিবম দিক drummer

লভজম, স্মঁতস্মঁবোধত, moist, damp ُمطبٌّل

طبلة ج طْبلت  মটলবি table

طبليَةٌ ج طبلِيّات  মগমিলনিফুবোধটলবি low 

round table
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طبِنطبَن) [س]  ) উজি হওয়ম, বফুলদমমন 

হওয়ম

উজি, বফুলদমমন bright, intelligent طبٌِن

طابونة طورنةٌ، ج طبونات  

মবকমরীবোধতব্বহময্িফুল্ লববোধশষ small jar 

shaped oven

طبّلٌن ج طبّانات  িমকমরটময়মর tire طبْنجات 

طبْنجةٌ ج  লপসি pistol

طاِجٌن ج طواِجُن  ভমজমরপমত, প্মন frying 

pan

 (هى) ভমঙ্গম to break, smash طْحطَح

লথতমলন, তিমলন,  sediment طْحٌل

ِطحاٌل ج طُُحٌل،طحالت  প্ীহম spleen

প্ীহমসম্পলক্ত splenic طحالٌي

طُحلٌُب ج طحالُِب  পমলনবোধশওিম water 

moss

طحنطحن)[ف] ) লপবোধষবোধফিম, ধ্বরশংসকরম, 
জীন্ হওয়মto grind, to crush, to wear 

out

এবোধক অপবোধরর সমবোধথ ঝগডম করম to تطاحن
quarrel with one another

ময় দিম, খমবমর flour, meal ِطحٌن

ময় দিম, খমবমর flour, meal طحيٌن

্ ময় দিমর ন্ময়, মশ্বতসমরপভূর طحينٌي
mealy, farinaceous

 লমলষ্ট খমবমর লববোধশষ a sweet طحينيَةٌ

food

খমবমর লববোধশষ طحينةٌ a kind of food

 লমবোধির শ্রলমক, লমবোধির মমলিক طّحاٌن
miller

طاحوٌن ج طواحيُن طاحونةٌ،  লমি, মপষর 

যন mill, grinder

مطحنةٌ ِمْطحنةٌ، ج مطاِحُن  লমি, মপষর যন 
mill, grinder

 মপষক দিমঁত, মপষরকমরী molar طاِحٌن

tooth, grinde

-শমন ম দিওয়ম, শমন (طرور،طّر)   [ن] طَر

পমথরবোধ দিওয়ম, গজমন, ওঠম ( দিমলড, মমমি) 

to sharpen, hone, to grow, to come 
out (mustache, hair)

 সবময়, সবমইলমবোধি altogather, one طّراا

and all

طّرةٌ ج طُرٌر  অিক, িভূর্কুন্তি (কপমি 

রউপরিফুি গুচ),রূমমি forelock, 

kerchief
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طُّراٌر ج طّرارةٌ  বম দি্যন বম দিক, লববোধশষ, 

 দিফুব(ত্ত্, ভবোফুবোধর tambourine player, 

rogue, scoundrel

طرأطروء،طْرء)[ف] ) অবতরন করম, 
োটম, হঠমrআসম, to dtoscend, to 

occurcome unexpectedly- طرأ ماذا 

তমরযম হবোধয়ছ, হঠমr কবোধর হবোধয়বোধছ। عليه

 IV অলতপ্রশরশংসম করম to praise أطرأ

excess

নতভূন, তমজম, লবশুদ new, fresh طرْيٌء

 ,বমলহবোধরর, লববোধ দিশী, অস্বমভমলবক طارٌئ

আকলস্ম্ক, অপ্রত্মলশত, অভমবনীয়, 

নতফুনলবষয়, হঠমr foreign, unusual, 

unforeseen, unexpected

طُّراٌء ج طاِرٌئ  অপ্রত্মলশত, অভমবনীয়, 

unexpected, accidental

طاِرئٌطاِرٌئ ج طواِرُئ طارئات،  

অপ্রত্মলশত োটনম,  দিফুবোধয্মগ,  দিফুো্টনম 
unexpecte calamity, unexpected 
event

 অজমনম, বন্ of unknown طرآنٌي

origin,wild

طربطَرب)[س] ) উ্লসত হওয়ম to be 

delighted

  (ه) II উ্লসত করম to delight طّرب

  (ه ) IV উ্লসত করম to delight أطرب

طْرٌب ج أطراٌب  আনন, ত( লপ, লববোধনম দিন, 

গমন-বমজনম joy, pleasure, 

entertainment, music

طِرٌب ج ِطراٌب  উ্লসত, অলবভভূত, 

আনলনত moved, touched, delighted

 প্রফফু্, উ্লসত, আনলনত, জীবন্ত طروٌب
cheerful, youthful, lively, happy, 
cheerful

 অলধক আনন  দিময়ক, অলধকসফু أْطرب
মধফুর, অলধক ভমিগমনরিনম করর, 

অলধক ভমিবম দিক হওয়ম, more 

delightful, more melodius, making 
better music, being a better musician

 ,আনন, লববোধনম দিন, লিত্তলববোধক্ষপ اِطراٌب

মবোধনমরনজন delight, enjoyment, 

entertainment, satisfaction

 ,আনন দিময়ক, আননজনক ُمْطِرٌب

কমনীয়, মধফুর, গময়ক, সফুরকমর, বম দিক 
delightful, charming, melodious, 
singer musician

 , গময়ক, লগলয়কম, সফুরকমর, বম দিক ُمْطِربةٌ
singer, sngstress, musician
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মটলবি, table طربيزةٌ

টফুলপলববোধশষ tarboos cap طْربوش

طرحطرح)[ف] ) লনবোধক্ষপকরম, সডমন, 

ম দিওয়ম, লশক্ষমবোধ দিওয়ম, সমপ্র করম, বম দি 

ম দিওয়ম, গভ্পমত করম to remove, 

tothrow, to deduct, to miscarry, to 
surrender, to teach, to present, 

 II গভ্পমত করম to cause طّرح

miscarriage (ها) 

) III ব দিি করম to exchange طارح ه هى ) 

V পবোধডযমওয়ম to drop تطّرح

 VI এবোধক অপবোধরব দিি করম to تطارح

exchange one another (هى) 

 VII প্রত্মখমত হওয়ম to be انطرح

rejected

 VIII বহু দিফুবোধর লনবোধক্ষপ করম to throw اطّرح

far away (هى) 

গভ্ পমবোধতরভ্রুর miscarried foetus ِطرٌح

طْرحةٌ ج طُْرٌح  মনকমব, মমথমরআবরন 
veil, headcloth

طِريٌح ج طْرَحى  মফবোধিবোধ দিওয়ম, মফবোধি 

ম দিওয়ম মমি, মমটবোধত মফিমবোধনম, বলহষ( ত, 

বম দি, বলজ্ত, ত্মজ্ thrown down, 

dumped, expelled, rejected, 
disowned

-কমজ, কত্ব্ assignment, task طريحةٌ

بالطيحة شعل  কমবোধজর সমন place of work

طّراحةٌ ج طراريُح  গল দি, mattress

গবোধবষনম পত thesis أُطروحةٌ

مطرٌح ج مطاِرُح  আঁসমকুড, ময়িমর খমর 

জময়গম,সমন, এিমকম, মিমকমিয় আসন 

(হিোর) a dump, place, locality, 

seat( auditorium)

 ,প্রত্মখমন, পলরত্মগ rejection إطِراٌح

abandonment

 পলরত্ক্ত, মফিমন, মফবোধি ম দিওয়ম ْمروٌح
dumped, thrown down, discarded, 
rejected.

طردطرد)[ن] ) তমডমবোধনম, প্রত্মখমনকম, 
 দিমবরমন, নমপছনকরম, বমলতিকরম to 

drive away, to rject, to chase to 
dismis

 ,II তমডমবোধনম, প্রত্মখমনকম,  দিমবরমন طّرد

নমপছনকরম, বমলতিকরম to drive 

away, to rject, to chase to dismiss (  ه
من هى  ) 
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 ,III আংক্রিমনকরম, লপছফুতমডমকরম طارد
অনফুসরনকরম, অবোধন্বিষর করম to assult, 

attack, to persue, ( هى ه ) 

VIII তমডমন (িফুবোধটরমমি, পশু) اِطّرد

লনয়লমত হওয়ম, অলবলচন হওয়ম, 
অব্মহত প্রবমলহত হওয়ম, একটমরপর 

একটমউ rরমন, সফি হওয়ম todrive 

away as booty, to be continuous, to 
be consecutive, succeed one another

 X বিবোধতথমকম to continue استطرد

talking

,তমডবোধনম, লবতমরর, বলহষরর, উবোধচ দি طْدٌر

বমলতি, লপছফুবোধনওয়ম, ঝমঁক (বোধমরমমলছ) 

driving away, eviction, dismissal, 
hunt, swarm (bees)

 মমমডক লবষয়ক, গমঁটবনী طردٌي
লবষয়ক (যফুক্তভমবোধব), মমমডবোধকরমত 
package, parcel (in compound), like 
a parcel 

 ,একটমতমডম, লবতমডন طردةٌ

একটম দিমবমড, লবতমডর, উবোধচ দি a driving

away, repulsion, eviction

)বলহষ طريٌد ত, উবোধচল দিত, লবতমলরত, 

লনব্মলসত expelled, evicted, banished,

ousted

طِريدةٌ ج طرائُِد  মখিমরপশু, মখিম game 

animal, game

যফুদজমহমজ, বমঁধ cruiser,dam طّراٌد

যফুদ জমহমজ cruiser طّرادةٌ

 ,সমধনম, পশমদমবধন pursuit ِطراٌد

chase

 ,লনব্মসন, লবতমডন, সমধনম ُمطاردةٌ
পশমদমবধন, লশকমর, অনফুসনমন, 

repulsion, expulsion, pursuit, hunt

 ,লবরলতহীন, িিমমনতম اِطِراٌد
ধমরমবমলহকতম uniterrupted, regular, 

continuity

اِستِْطراٌد ج استِطرادات  অবমন্তরতম, 
diversion

 ,সমধনম কমরী, লশকমরী pursuer ُمطاِرٌد

hunter

 ,একটমনম, লবরলতহীন, লনর লবলচন ُمطَِرٌد

সমরমক্ষন, uninter-rupted, continuous, 

constant

)II অিঙ[طرز] طّزز ত করম(সভূিলশল), 

সফুবোধশমলভত করম,খমবমর সমজমন to 

embroider, to embollish, to garnish
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طرٌز ج طروٌز  ধরন, মবোধডি, রকম, 

প্রকমর, ফ্মশন, তশিী type, model, 

sort,knd, fashion, style

 ফ্মশন সমনীয়, related to ظرزٌي

fashion

ِطراز ج اطِرزةٌ،طُرز  ধরন, মবোধডি, রকম, 

প্রকমর, ফ্মশন, তশিী, সমপত্তশিী, 
সভূলিকম্ type, model, sort, knd, 

fashion, style, architectural style, 
embroidery

)অিঙ تْطِريٌز ত করর, সভূিীলশল 
embroidering, embroidery

ِطْرٌسطُروس ج اطراٌس ، পমতম, কমবলধর 

হওয়ম গজ sheet, paper

طِرشطَرش) [س]  ) বলধর হওয়ম to be or 

become deaf

طرشطْرش) [ن]  ) বলমকরম, উদ্গীন্ করম 
to vomit, to throw up

 (ه) II বলধরকরম to deafen طّرش

িফুনকমম whitewashing طْرٌش

طْرٌش ج طُروش  পমি (পশু), ঝমঁক hard, 

flock

বলধরতম deafness طَرٌش

বলধরতম,deafness طُْرشةٌ

أْطرٌش م طْرشاُء ج طُْرش  বলধর deaf

 ,বমন-উবোধদগকমরী emetic مطِرٌش

vomitive

طُرشٌي طُْرُشو،  লমশ্রআিমর mixed pickles

 বডমই করম, স দিবোধপ্বোধবডমন to طْرطَر

boast, swagger

طُْرطوٌر  ج طراطيُر  উঁিফুটফুলপ লববোধশষ high 

cap

،طَرطوٌر طراطور  খমবমর লববোধশষ a kind 

of food

 লছটবোধয় ম দিওয়ম, লভলজবোধয় ম দিওয়ম طَرطَش
to splash (building, wall)

প্রমন্ত, ডগম, মমথম, end, tip طْرطوغةٌ

طرفطرف)[ض] ) লমটলমট করম, পিক 

মফিম, তমকমন, লতয্ক ভমবোধব তমকমন to 

blink, to squint

طُرفطرافة)[ك] ) নতভূন পমওয়ম, লবরি 

হওয়ম to be new acquisition

IV أطرف নতভূন লকছফু করম, বিম, ম দিওয়ম 
to tell, intruduce, give some thing 
new

V উগবম দিী হওয়ম to be extrmist تطّرف
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طْرٌف ج اطراٌف  মশষ এিমকম, লবভমগপ্রমন্ত,

আগম, লকনমরম, সীমমনম, পমশ outermost 

point end, tip, boarder, side limit, 

area, section-اطراٌف হমত-পম, limbs

 সহকমবোধর, সহ, প্রলত, পমবোধশ (prep)طرَف
with, at, side of.

ِمن طرف  অরশংশ, গ্রুপ,  দিি, লকছফু a part of,

some, party

عيٍن بطرفة -পিক twinkling طرفةٌ  এক 

মিমবোধখর পিবোধক

طُرفةٌ ج طُرٌف  নতভূনত, অলভনবত, 

মকরতফুহি, লবরিবস্তু, মসরমকম,্ সফি 
novelty, rarity, curiosity, rare object, 
master piece, hit

,মকরতফুহিী, অ্ভিভূত, অলভনব, নতফুন طريٌف

লবরি, অসমধমরন curious, strange, 

novel, rare, uncommon

 লবরি, সভূক, অসমধমরনবস্তু طرئِفُجطريفةٌ

rare, uncommon objects-ٌطريفة 

মকরতফুহি, অসমধমরনগুর curiosities, 

uncommon qualities

 ,নভূতনত, অসমধমরনতম, লববোধশষত طرافةٌ

মকরতফুহি, মমরলিকত novelty, 

uncommonness, curiosity, originality

 শমি, পশমীিম দির shawl, woolen ِمطرٌف

wrapper

ٌف  ,অলতলরক্ত, অলতলরক্ততম تطرن
মমতমহীনতম, অপব্য়, িরমপন্থম, excess,

excessiveness, immoderation, 
extravagance, extrimisim

 নভূতনঅলজ্ত, নভূতন পমওয়ম newly طاِرٌف

aquired

 ,প্রমন্তভমগ, মশবোধষর, িরমপন্থী ُمتطِرٌف
িরম, একির মন্থী outmost, of the 

outermost point, extreme, extremist, 
an extremist

طرقطرق)[ن] ) কডমনমডম, আোমতকরম, 
মপরঁছম, রমবোধত আসম to knock, to 

hammer, to befa ll, to come by night (

ه هى ب ) 

 II হমতফুলরআোমত করম, লনম্মন করম طّرق
to hammer, to forge

 IV মমথমলনিফু কবোধর থমকম to bow أطرق

head down

 V ঢফুকবোধত িমওয়ম to seek to تطّرق

access (الى) 

طْرقةٌ ج طرقات  োম, আোমত, ঠকঠকশব, 

োফুলষ (একটম (مرة) knock, raping, 

blow(one time)-  طْرقتين  দিফুই বমর োফুলষ
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 ,পথ, রমসম, গলি, কলরবোধডমর way طُرقةٌ

road, passage, corridor

طريٌق ج طُُرٌق  পথ, সডক, রমসম, 
বডরমসম,পদলত, পন্থম way, road, 

highway, method, path

طريقة ج طُُرٌق،طريقات،طرائُِق  প্ররিী, 
পদলত, উপময়, পথ, পন্থম, লনয়ম, 

রীলতনীলত, লবশ্বমস, আিমর, আিরন, 

ধম্manner, means, mode, way, 

procedure, system, religion, faith -

)ধম্শীয় ভ্রমত طُُرٌق،طريقات ত religious 

brotherhood

طُُرقٌي ج طُُرقتون  ধম্শীয় ভ্রমত( বোধতর 

অনফুগমমী adherent of a religious 

brotherhood

ِمطرقةٌ،ِمْطرٌق ج مطاِرُق  হমতভূলর hammer

 ,বহুমফুখী, বহুমফুখী প্রলতভমর ِمطراٌق

 দিক্ষতমর versatile, of varied talents, 

skills

 মমথমনত করর (একবমর) a اِطراقةٌ

bowing of the head

 ,পলরবহবোধনর অনফুমলত استطراٌق

মফুক্তিিমিি transitpermission, free 

pssage

طاِرٌق ج طُّراٌق  আোমত, খটখটশব, মমর, 

রমবোধতর আগন্তুক knocking, striking, 

beating, nocturnal visitor

طاِرقةٌ ج طواِرُق   দিফুভ্মগ্, লবপ দি,  দিফুবোধয্মগ, 

misfortune, disaster, calamity

 অলধক োন োন যমওয়ম, অলধক مطروٌق

ভ্রমনক( ত much frequented, mich 

traveled 

الرأس مطرق নত, bowed ُمطِرٌق  

নতলশর, bowed head

) ভমঙ্গম, মটকমন, ফমটমন, to crack طرقَع

هي ب ) 

طاِرمةٌ ج طاِرمات  ম দিমকমন, মকলবন, োর 
cabin, stall

طُُرْمبةٌ ج طُُرْمبات ) (পমম্প pump

]طراوة,طراءة[س] [ك ) 

 টমটকম হওয়ম to be طرو [طرو،طري]

fresh

   (هى) II তমজমকরম to make fresh طّرو

 IV উচ্চলসত প্রশরশংসম করম to praise أطرو

highly (ه) 

 তমজম, নভূতন, লভজম, কলি, নরম طِرَي
fresh, new, moist, tender, soft
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 নবীনত, লসক্ত, তমজম, মকমমি طراوةٌ

তবোধপিবতম, freshness, tenderness, 

moistness, softness

মসমমই vermicelli اِْطِريَةٌ

 ,প্রশরশংসম, মতমষমম দি,  flattery اِْطراٌء

praise

طُْزلٌُق ج طإالُِق  প দিমবরন (বোধগমডম মথবোধক 

হমঁটফু পয্ন্ত)gaiter

ِطْسٌت  ج  طسوٌت  মবলসন, হমত মধময়মর 

পমত basin, washing-bowl 

طْشٌت ج طُْشوٌت  মবলসন, হমত মধময়মর পমত
basin, washing-bowl

 মবঠকভবোধবকরম, লবশ(ঙ্খি ভমবোধব طْصلَق

করম, মহিমবোধফিম ভমবোধব করম to do 

inaccurately,to mismanage

মবঠক, inaccurate طصلقةٌ

طِعمطعم،طُعم)[س] ) খমওয়ম, স্বম দি মনওয়ম, 
মভমগকরম to eat, taste, enjoy

 ,II গমবোধছ কিম িমগমন, টকম ম দিওয়মطّعم
খলিতকরম (কমঠ) to graft, to vaccinate,

to inlay(wood with ivory)

) IV খমওয়মবোধনম to feed أطعم هى ه ) 

 (هى) V স্বম দিবোধনওয়ম to taste تطّعم

X খমবমরিমওয়ম to ask food استطعم

طْعٌم ج طُعوٌم  স্বম দি, সফুস্বম দি, গনঘমন, সভূঘমন,

taste, flavor,

খমবমর লববোধশষ kind of food طعميّةٌ

طُُعٌم ج طُعوٌم  োফুষ, মটমপ, প্রবোধিমভন ফমঁ দি, 

graft, bribe, trap, enticement, 

temptation-طُعوٌم প্রলত মষধক vaccine

)স্বমবোধ দির, সভূস্বম দিফু, ত طِعٌم লপকর 
tasty,delicious

طُعمةٌ ج طَُعٌم  খমবমর, মিমভ নীয়বস্তু, খম দি,

food, bait, quarry

طعاٌم ج اطعمةٌ  খমবমর, খমবমর উপম দিমন, 

food, nutrient

مطعٌم ج مطاِعُم  খমবমরোর, মরষ্টফু বোধরন, মমস
eating room, mess, restaurant

 খমওয়মন, মভমজন, প্রলত পমিন اِطعاٌم
feeding,

পলরলক্ষত, আস্বমল দিত tasted مْطهوٌم

طعنطْعن) [ن] [ف]  ) মখমঁিমমমরম, 
লছদকরম, ছফুলর কমোমত করম,  দিফুন্মমকরম, 
খমরমপকথমবিম, পফুন( আবোধব দিনকরম, 
অলভযফুক্ত করম, খন্ডনকরম, অনফুপ্রবোধবশ 
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করম to pierce, thurst, defame, speak 

evil, appeal, refute, prnetrate

 ,VI এবোধক অপরবোধক মখমঁিমমমরম تطاعن
পরষ্পর মমরমমমলর করম to thurst each 

other, to battle each other

طْعْن ج طُعون  মখমঁিমমমরম, এবোধফমঁড-

ওবোধফমঁড, আবোধব দিন, আপলত্ত, প্রলতবোধযমলগতম, 
অপবম দি piercing, transfixation, 

appeal, challenge, contestation, 

impeachment-طُعون  দিভূন্মম, কিঙ, 

আংক্রিমন defamation, attack, scandal

طعنةٌ ج طعنات  ছফুলরকমোমত, মখমঁিম, 
আংক্রিমন, কিঙ stab, thurst, scandal 

abuses

طاعوٌن  ج  طواِعيُن  মপ্গ, মহমমমরী 
plague, epidemic

)مطاِعُن(ج  আংক্রিমন মভূিক, লনয্মতন 
invasive, 

الِسن في طاِعن ، طاِعٌن  বয়ষ, ব(দ aged, 

old

মপ্গ-আংক্রিমন্ত plague infected مْطعوٌن

 ,সমধমরন মমনফুষ, জন সমধমরন طغاٌم

অনফুবোধ্খ্, তফুচ common people, 

insignificant

দিি, গ্রুপ troop, group  طُعمةٌ

[[طغي،طغو

طغا،[ن]طغىطْغي) [ف]  ،)

)[س]  طِغَيطغيان،طغىا  (সীমম অলতংক্রিম 

করম,অলতরমক্ত হওয়ম, কবোধঠমর 

হওয়ম,উত্তমি হওয়ম (সমফুদ), প্মলবত 

করম,বমবোধজয়মপ করম, অত্মিমর করম, 
প্রমধমন্ লবসমর করম(طغى) toexceed 

proper bounds, to be rough, to rage, 
to overcome, to seize, to oppresss,to
dominate

বন্ম, প্মবন flood, innundation طغوان

طاٍغ ج طُغاةٌ  অত্মিমরী, জমবোধিম t yrant, 

oppressor

 ,অত্মিমরী, জমবোধিম, নরপশু طاغيةٌ

গলরিম tyrant, oppressor, brute, gorilla

 ,একমফুলত,্ একলমথ্মপ্রভভূ an idol طاغوٌت

a false god

طَفطف]  ] II কমকরম, ক( পন হওয়ম to 

make scanty, to be close-fisted

মছমট, ক্ষফু طفيٌف দ, অল, সমমমন্, 
অনফুবোধ্খবোধযমগ্, অগহনবোধযমগ্ small, little,

insignificant,

)ক تطفيٌف পরতম, কমপ্র্তম stigness
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طفَِئطُفوء)[س][طفأ] ) মশষহওয়ম, 
লনবোধভযমওয়ম to die down, to be 

extinguish

 (هى) IV লনব্মলপত করম to put out أطفأ

VII লনবোধভ যমওয়ম to be extinguishانطفأ

 আগুন লনভমবোধনমর উপকরন fire طفّايةٌ

extinguishing device

ِمطفأةٌ  ج مطافُئ  আগুন লনভমবোধনমর 

উপকরন fire exting-uishing 

equipments

লনভমবোধনম, extingu-ishing اِطفاٌء

আগুন লনভমবোধনমর কম্শী fireman اِطفائٌي

 আগুন-লনব্মপরলবভমগ fire اِطفائِيةٌ

department

লনব্মলপত extinguished ُمْطفأ

طفحطفح،طُفوح)[ف] ) উপবোধিপডম to flow 

over

II কমনময় কমনময় ভডমন, উপবোধিবোধফিম طفّح
to fill to brim, to cause to overflow

 IV কমনময় কমনময় ভডমন to fill to أطفح

brim

 অলতপ্রমিফুয্তম,পলরপভূন্তম, িম্বোধরমগ طفٌح
abundance, repletion, skin erruption

লববোধসমররশীি eruptive طْفِحٌي

 ,অলতপ্রমিফুয্তম,পলরপভূন্তম طُفوٌح
abundance, repletion,

 মফনম, সর skimming, foam طُفاحةٌ

طْفحان م طفحى  উপরল দিবোধয় প্রবমহমতহওয়ম, 
কমনময়কমনময়পভূর্, পলরপভূর ্flowing over, 

brimful,

طغرطفر)[ض]  ) িমফবোধ দিওয়ম to jump

 ঝমঁপ, িমফ, িম, উধ্গলত, ওঠম طفرةٌ
jump, leap, bounce, upswing, rise

- একিমবোধফ in one leap طفرةا

 ,কমঙ্গমি, কপ ্দিকশভূন্ব্লক্ত poor طفران

have-not

লজবোধনর পশমrভমগ crupper طفٌَر=ثفر

طفَشطْفش) [ض]  )পমিমন, পমলিবোধয় যমওয়ম
to run away

طفَِقطفق) [س]  ) শুরুকরম, হঠমrকরম, to 

begin, to do suddenly

طفََلطفل]  ] অনলধকমর প্রবোধবশকরম, 
আবোধরমপকরম, মমমছম, অবোধন্র উপর 

জীলবকম লনব্মহকরম, to intrude, to 

impose, to sponge, to live at other 
people’s expense
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 ,V আমনন ছমডমআসম, লবরক্তকরম تطفّل
অসমবোধয়আসম, অনফুপ্রবোধবশকরম, মজ দিীহওয়ম
to arrive uninvited, disturb, intrude, to
be obtrusive

 ,নবীন, মকমমি, কুমমবোধররকম দিম-মমট طفٌل

tender, soft, potter’s clay

ِطْفٌل ج أطفاٌل  লশশু, বমচ্চম, মছমটবোধছবোধি 
infant, baby, child

 ,লশশুসফুিভ, লশশুসমনীয় childish ِطفلٌي

of child

,তশশব, লশশুকমি, বমি্কমি infancy طفٌل

boyhood, childhood

কুমমবোধররকম দিম-মমট potter’s clay طفلةٌ

 ,কুমমবোধররকম দিম-মমট, ম(লত্তকম طفاٌل
potter’s clay

 ,তশশব, লশশুকমি, বমি্কমি طفالةٌ

প্রমথলমকঅবসম, মভমর, প্রমথলমকসময় 
infancy, boyhood, childhood, initial 
stage, period, dawn

 তশশব, লশশুকমি, বমি্কমি طفولةٌ
infancy, boyhood, childhood’ children

 তশশব, লশশুকমি, বমি্কমি طُفوليّةٌ
infancy, boyhood, childhood

 ,লশশুসফুিভ, লশশুসমনীয় childish طُفيلٌي

of child

طُفيلٌي ج طغيليات  অনমমলনত অতমলথ, 

অনফুপ্রবোধবশকমরী, পলরষমরকমরী, পরজীলব 
uninvited guest, intruder, sponger, 

parasite-طغيليات পরজীলব, পরমনবোধভমজী 
parasites

পরজীলব, পলরষমরকরী, অনমমলনত ُمتطفٌِل
অলতলথ parasite, sponger, uninvited 

guest

طفاطُفوّو،طفو) [ن] [طفو]  )ভমসম, 
প্রবমলহতকরম, ডফুবমন, উপবোধরওঠম, to 

float, drift, to emerge

 ,যমভমসমমন, যমপ্রবমহমমন طفاوةٌ

বর্বিয়(িন-সভূবোধয্র)that floating, 

drifting, halo

ভমসম-ভমসম, অগভীর superficial طاٍف

ভমসমমন লহমতশি floating iceberg طافيَةٌ

طّقطّق) [ن]  ) ভমঙ্গম, ফমটমন, 

সশবোধবিডমমরম to crack,to burst, to flap

طقَّسطقس]  ] আবোধ দিশ কময্করকরম to 

introduce order

 V প্রথমপমিন করম to perform aتطقَّس

ritual 
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طْقٌس ج طُقوس  আবহমওয়ম, জিবময়ফু 
weather, climate طُقوس -আিমর, 

রীতীনীলত, rite, religious ritual

 ভমঙ্গম, লপষমকডকড শবোধবভমঙ্গম to طْقطَق

crack, crush

طْقطوقَةٌ ج طقاطيٌق  মপষর, ভমঙ্গন crash, 

crack -طقاطيٌق সম দিমলসবোধধগমন, 

জনলপ্রয়গমন ditty, popular song

طقّمطقم]  ]II মোমডমর িমগমম িমগমন to 

bridle, to harness

طْقٌم ج  ٌ،طفوٌم ،طقومة أطقٌم  মসরজন্মভূিক 

দব্মল দি, মপমশমক, আসবমব, 

complementary objects, suit 
(clothes), se (utensils)

নমলবক, জমহমবোধজরকম্শী crew(ship) طاققٌِم

طَلطّل) [ك]  ) লশলশরলসক্তকরম, 
রক্তপমতকরম, to bedew, to shed blood

(without retaliation)

طَلطّل)[ن]  ) লনগ্তহওয়ম, উঠম, 
আলবভফু্তহওয়ম, toemerge, rise, appear

طَلطّل)[ض] [س]  ) প্রলতবোধশমধ হীনথমকম 
to be unavenged

 ,IV লনবোধিবোধ দিখম, আবোধ দিশকরমأطّل
ম দিবোধখওনমবোধ দিখম, প্রমধমন্করম, মখমিম, 

ম দিওয়ম, ম দিখম, ম দিখমন to look down, 

command, dominate, open, give, 
look out

طٌل ج ِطلٌل  লশলশর, ম( দিফুব(লষ্ট, 

গুলডগুলডব(লষ্ট dew, fine rain

طلٌل ج طُلوٌل،أْطلٌل  ধ্বরশংসমববোধশষ, ruin, 

remains

প্রলতবোধশমধহীন unavenged مْطلوٌل

طلبطلَب)[ن] ) মখমঁজকরম, ঠককরম, 
অনভূবোধরমধকরম, আহমনকরম, আবোধ দিশকরম, 
অধ্য়নকরম to look, to set out, to 

request, to call, to command, to 

study ( هى ه الى من ) 

) III  দিমলবকরম, to reclaim طالب هى ه ب )

(هى) V  দিরকমরহওয়ম to require تطلّب

VII মখমঁজকরম to look انطلب

طلٌَب ج طلبات  অনভূসনমন, search, 

pursuit-طلبات  দিমলব, আমনন, প্রমথ্নম, 
আশম, অনভূবোধরমধ, আবোধ দিশ, অনভূসনমন 
demand, claim, call, request, 
application, study

প্রমথ্নম prayer طْلبةٌ
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 ,আশম, ইচম, অনভূবোধরমধ,  দিমলব طلِبةٌ

আবোধব দিন desire, wish, request, 

demand, apllication

طلبيَةٌ ج طلبيّات  আবোধ দিশ order

 অব্মহত িমওয়ম persistantly طّلٌب

claiming

مطلٌب ج مطالُِب  অনফুসনমন, search-

 ,িমলহ দিম, অনফুবোধরমধ, ইচম,  দিমবী مطالُِب
সমস্ম demand, request, wish, claim, 

 ,দিমবী, আবোধব দিন, িমলহ দিম  demand  ُمطالبةٌ

appeal, claim

طالٌِب ج طلبةٌ،طُّلٌب  প্রমথ্শী, প্রবোধিষ্টমকমরী, 
 দিমবীকমরী, আবোধব দিনকমরী, ছমত, পডফুয়ম 
seeker, pursuer, claimwr, applicant, 
student, scholar

 ,ছমতব(ন, ছমতলবষয়ক studemts طالِبٌي

of te sudents, study

مطلوٌب  ج مطاليُب،مْطلوبلت  প্রমলথ্ত, 

অপলরবোধশমলধত (টমকম), অজমনম (পলরমমন)

wanted, owed, unknown-مطاليُب ইচম, 
আশম,  দিমবী wish, desire, claims-

ঋর,  দিময়, ম দিনম liabilities مْطلوبلت

দিময়ী one  ُمطالٌَب,দিমলব দিমর, claimer ُمطالٌِب

accountable

 িমলহ দিমসমভূহ, প্রবোধয়মজনীয়বস্তু ُمتطلّبات
requirements

طلحطلح) [ن]  )  দিফুষ্টহওয়ম, শয়তমন হওয়ম
to b wicked, evil

طْلٌح ج طلوٌح  কিমগমছ, কিম banna tree,

banana

طلحٌي ج طلحٌي  কমগবোধজরপমতম sheet of 

paper

কমগবোধজররীম ream of paper طليحةٌ

 খমরমপ, শয়তমন, পমপী,  দিভূশলরত طالٌِح
bad, evil, wicked, vicious

طلسطلس) [ض]  ) মফুবোধছবোধফিম, লবিফুপকরম, 
শুকমইয়মবোধফিম to efface, oliterate, blot 

out

 ,মফুছন, লবিফুলপ efface-ment طْلٌس

obliteration

,লনলশল্নিত, লবিফুপ, শুলষত, effaced طلٌِس

oliterated, blotted 

প্রমিীবোধরর উপবোধডরগমঁথলন coping طلسانةٌ

ِطلْسٌم ج ،ِطلْسمات طلِسُم  লসিবোধমমহর 

লববোধশষ, seal

طلعطُلُوع،مطلع)[ن] ) উপবোধরওঠম, 
আবোধরমহনকরম, আলবভফু্তহওয়ম, গজমন, 
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যমওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম, হঠমrআসম, 
অলতংক্রিমকরম to rise,ascend, appear, 

erupt, cone out, to come suddenly be

visible ( من ل على )

 ,III বইপডম, মিষ্টমকরম, ম দিখম طالع
পলরলিতকরম, বন্নমকরম, to read, to 

persue, to acquaint, explain (هى)

 ,IV  দিমঁতওঠম,পলরলিতকরম أطلع
অবগতকরম, ম দিখমবোধনম, to erupt, to 

acquint, to inform, demonstrate (  على
(ه

 V মিমখরমখম, অবোধপক্ষমকরম تطلّع
নযররমখম, মিষ্টমকরম, একনয তমকমন, to 

have an eye on,  to wait, watch, 

strive, gaze ( عن ه الى ) 

 ,VIII ম দিবোধখরমখম, অধ্য়নকরম اطّلع
অবগত হওয়ম, পরীক্ষমকরম, মবরকরম, to 

gaze, to study, be acquainted, find 

out (على)

 ,X  উবোধন্মমিন করবোধতিমওয়ম استطلع
আগহকরম, অনফুসনমনকরম to seek to 

discover, inquire, to show curiosity (

(هى

 পফুবোধষ্পম দিগম (তমিগমছ), পরমগ طْلٌع
inflorescence (palm), pollen

মিহমরম, appearance طْلعةٌ

আগহী, curious طُلعةٌ

 ,উচ্চমকমঙ্খী, সরশংগমমী, আগহী طلٌع
striving, aspiring, curious

 ,উপবোধরওটম, আবোধরমহন, উধ্গমন طُلوٌع

উ দিয় rising, ascending, ascension, 

rise

طايعةٌ ج طلئُِع  সমমবোধনরসমলর, অগ দিভূত 

front row, pioneer,-طلئُِع অগ দিভূত, 

লন দিশ্ন, িক্ষন, উপসগ,্ শভূরু pioneers, 

indications, symptoms, begaining

مْطلٌغ ج مطالُِع  উ দিয়, উ দিবোধয়রসময়, 

উঠমরসমন, শুরুরসমন, যমতমরসমন, শুরু,

মশষ, শরুরকথম, লসঁলড, ধমপ rise, time 

of rising, point of start, preface, 
ladder.

 ,পডম, পঠন, অধ্য়ন reading ُمطالعةٌ

study

,মিষ্টম, সমধনম, আকমঙ্খম, িক্ষ্, মমধম تطلنٌع
জমন, অবগলত, পলরলিলত striving, 

aspiration, aim, curiosity

اِِطّلٌع  ج اِِطلّعات  পডম, অধ্য়ন, পরীক্ষম, 
মিষ্টম, সমধনম, আকমঙ্খম, িক্ষ্, মমধম, 
জমন, অবগলত, পলরলিলত study, 

examination, persual, intelligence, 
knowledge, cognizance, familiarity
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 ,অধ্য়ন, গবোধবষনম, অনফুসনমন اِستِْطلٌع

লববোধশষর, study, research, 

investigation, exploration,

 ,গবোধবষরম, গবোধবষরম লবষয়ক اِستِْطلِعٌي

অধ্য়ন লবষয়ক relating research, 

relating study

طالٌِع ج طوالُِع  উঠন্ত, উ দিীয়মমন, 

আবোধরমহনরত, rising, ascending, 

ascendant

সফুতপমত, শুরু, begaining, start طالِعةٌ

পমঠক, reader ُمطالٌِع

আগহী, আকমঙ্খী, ঊ متطلٌِع rসমহী 
curious, eager

 ,দিশ্ক, অবগত, পলরলিত, viewer  ُمطّلٌِع

acquainted, familiar

طلقطلق)[ن] ) লববমহ লববোধচ দি হওয়ম to 

be divorced طُلِقت ها-  প্রসবোধবথমকম to be 

in labor

طلِقطلَق)[س] )  দিভূবোধরযমওয়ম to set loose

طلُقطلق)[ك] ) উ rফফু্হওয়ম to be 

cheerful

 ,II মভূক্তকরম, মছবোধডবোধ দিওয়ম,ত্মগকরমطلّق
তমিমকবোধ দিওয়ম to set free, to leave,-

عليه طُلِقت  লববোধচ দিপ্রমপ granted a 

divorce

 ,IV মছবোধডবোধ দিওয়ম, পমঠমন أطلق

মযবোধতবোধ দিওয়ম, উচ্চমরনকরম, গুলিকরম, 
মফবোধটপরম (হমলস), তমিমকবোধ দিওয়ম, উপমলধ 

ম দিওয়ম to free, to let go, to send out, 

to fre, shoot, emit, divorce ( هى ه على )

 V প্রফফু্হওয়ম to be brighten with تطلّق

joy

VII মফুক্তহওয়ম to be free انطلق

 X মকমষনডমিডমকরম to haveاستطلق

bowel movement

 ,প্রসববোধব দিনম, মফুক্ত, মখমিম, অনমবদ طْلٌق

অনরুদ labor pains, free, open, 

unconfined, unrestrained

 অনফুমলতবোধযমগ্, গহনবোধযমগ্ طلٌِق
permissible, admissible

طلٌق ج أطلٌق  ম দিরড, ম দিরডমন, 

ম দিরডপ্রলতবোধযমগীতম run race,-أطلٌق গুলি 
shot

সমবলিি, অনগ্ি fluent, easy طَلٌِق

طْلقةٌ ج طلَقات  লববমহ লববোধচ দি divorce

طلَقةٌ ج طلَقات  গুলি shot
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লববমহ লববোধচ দি divorce طلٌق

طليٌق ج طُلقاُء  মফুলক্তপ্রমপ, স্বমধীন, 

মফুক্তমমনফুষ freed, released, freeman

 সহজতম, লনরুলদগতম, প্রফফু্তম طلقةٌ
relaxedness, cheerfulness

 তমিমক প্রমপ মলহিম divoreced طليقةٌ

woman, divorcee

طلوقةٌ ج طلئُِق  গলরকম, stallion

 মফুলক্ত, স্বমলধনতম, মপ্ররর, আবোধব দিন اِطلٌق
freeing, liberation, dispatch, 

application- اِطلقاا সম্পভূর্ রুবোধপ 
absolutely

 ,লববোধসমরর, প্রম দিফুভ্মব, মফুলক্ত انِطلٌق

স্বমধীনতম outbreak, outburst, release, 

liberty

তমিমক প্রমপ divorced طالٌِق

 ,মফুক্ত, সীমমহীন,পভূর,্ free ُمطلٌق

unlimited, absolute- ُمطلقاا পভূর্ভমবোধব, 

মযবোধকমন অবসময় absolutely, inder any 

circumstances

উ ُمتطلٌِق rফফু্, খফুশী cheerful, happy

োফুডন্তলপন ِمطلمةٌ r olling pin

طلُمبةٌ ج طلُمبات  পম্প pump

 ভ্রুকুটকরম, মিমখরমঙ্গমন, এক طلمَس

 দি(লষ্টবোধত তমকমন, মফুখ মগমমডম করম to 

frowm, to scowl, glower

طلىطلي]  طلي)[ض][طلو، ) প্রবোধিপ ম দিওয়ম
to ( هى ب ) 

VII প্রতমলরতহওয়ম to deceived انطلى

 ,প্রবোধিপ, কভমরকরর, ররশংকরর طلَِي

মমকআপ coating, covering, makeup

 ,আরমমপ্র দি, মমনমনসই, সফুনর طلَِي

িমৎকওর pleasant, becoming, 

pretty

 ,মসরনয্, অনফুগহশীিতম, অনফুগহ طلوةٌ

কমনীয়তম beauty, grace, 

gracefullness, elegance

طّمطم،طُموم)[ن] ) প্মলবতকরম to overflow

 (هى)

VII প্মলবত করম to overflow انطّم

 ,মবশী পলরমমন, সমভূদ large quantity ِطٌم

sea

طامةٌ ج طامات   দিভূবোধয্মগ, লবপয্য় calamity, 

disaster
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টবোধমবোধটম tomato طماطةٌ

طأمن،طمأن  শমন্তকরম, প্রশলমতকরম, 
আশ্বসকরম, লনলশতকরম to calm, to 

soothe, to assure ( ه هى الى ) 

II শমন্তকরম to calm تطأمن

 ,IV শমন্তথমকম, শমন্ত হওয়ম أطمأن
লনলশতহওয়ম, আশ্বসহওয়ম, লবশ্বমসকরম, 
লনভ্রকরম, লনলশতকরম, to to be quit, 

to be sure, to have cofidence, to 

trust, to depend, to remain quietly (في
 (الي

 VI শমন্তকরম, প্রশলমতকরম, আশ্বস تطأمَن

করম, লনলশত করম to calm, to soothe, 

to assure ( ه هى الى ) 

 ,প্রশমলন্ত, শমলন্ত, শমলন্ত পভূর্তম طمأنْينةٌ
লনশয়তম, মবোধনর প্রশমলন্ত, আসম, calm, 

peace, peacefulness, traquility, 
peace of mind, trust

 ,প্রশমলন্ত, শমলন্ত, শমলন্ত পভূর্তম اِطمئنان
লনশয়তম, মবোধনর প্রশমলন্ত, আসম, calm, 

peace, peacefulness, traquility, 
peace of mind, trust

 ,লনিফু, শমন্ত, শমলন্তপভূর্, লনলশত ُمْطمئٌِن

লনরমপ দি, লবশ্বস, low lying, calm, quiet, 

peaceful, safe, certain, confident

طمت[ن]  طمت) [س] طِمت، ) ঋতফুসমব 

হওয়ম to menstruate

طمتطْمت) [ض] [ن]  ) কুমমরীতনমশ 

করম,to deflower (ها) 

ঋতফুসমব, menstruation طْمٌت

طمحطموح) [ف]  ) মফরমন, পলরলিলিত 

হওয়ম, প্রত্মলশ করম, বমঁকম হওয়ম, মিষ্টম 
করম, মিমভী করম, সডমন to turn, be 

directed, to aspire, strive, covet, 
remove

,প্রবোধিষ্টম, আশম, মিমভ, ইচম, উচ্চমশম طموٌح
striving, endevor, desire, coveting, 
ambition, aspiration

 ,উচ্চমকমঙ্খী, তীবআকমঙ্খম, মিমভী طماٌح
অলভিমষী, মিমভমতফুর, ব্গ high 

aiming,ambtious craving, covetous, 
desirous, avid, eager

مطمٌح ج مطاِمُح  কমঙ্খীতবস্তু, প্রত্মলশত 

িক্ষ্, উচ্চমকমঙ্খম, প্রবিইচম object of 

striving, gl, ambition, burning desire

 ,উচ্চমকমঙ্খী, তীবআকমঙ্খম, মিমভী طاِمٌح
অলভিমষী, মিমভমতফুর, ব্গ high aiming,

ambtious craving, covetous, 
desirous, avid, eager
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طمرطمر) [ض] [ن]  ) কবর ম দিওয়ম,পভূর্ 
করম to bury, to fill up (هى) 

ِطْمٌر ج أطمر  পফুরমতন লছঁডম কমপর old 

tattered garment

মোমডম, race horse (বোধোমড ম দিরবোধডর) ِطِمٌر

লমলসর  দিলড builder’s cord, line ِمطمٌر

 ,অন্তবোধভরমষ, আন্ডমর গমউন্ড مطموٌر

মমটর তিভভূলম underground

مْطمورةٌ ج ُمطاميُر  মমটর লনবোধির প্রবোধকমষ, 

underground store

طّمرطمر] ] II মোমডম শরীর ডবোধি ম দিওয়ম,, 
বমশ করম to curry comb, rub down

বমশ brush طماٌر

طمسطُموس،طمس)[ن] [ض] ) মফুবোধছ 

যমওয়ম, নষ্ট হওয়ম to be erased طمس) 

 মফুছম, নষ্ট করম to ( ،[ن] طمس

erase,destroy

 VII মফুবোধছ যমওয়ম to be erased انطمس

 ,লি্নিবোধিমপ, লববোধিমপ effacement طْمٌس

obliteration

 ,ধরম-বোধছমঁয়মর বমলহর, অগম্তম اِنِطماٌس
অনলধগম্তম, মগমপনীয়তম, 
incognizablness, secracy

  িভূপ, ম(ত, অস্পষ্ট, অগম্, মগমপন طاِمٌس
obsolete, dead, blurred, indistinct, 
obscure

 টবোধমবোধটম, tomato طماطةٌ

 ,বব্রসফুিভ, আল দিম, অলশলক্ষত طمطمانّي

মভূখ্ barbarous, uneducated

طمعطَمع)[س] ) মিমভকরম, আশমকরম, 
মিষ্টমকরম to covet, desire, strive (  في

(ب

طُمعطماعة)[ك]  ) মিমভীহওয়ম, to b 

covetous

II আকমঙ্খী করম, আশ্বমস ম দিওয়ম, উ طّمع r

সমহবোধ দিওয়ম to  makedesirous ( في ه ) 

IV আকমঙ্খী করম, আশ্বমস ম দিওয়ম, উ أطمع
rসমহ ম দিওয়ম to make desirous ( في ه )

طْمٌع ج أطماٌع  মিমভ, উচ্চম লভিমষ, 

greed, ambitous  desire

,মিমভী, ইচফুক طّماٌع

অলভিমষী, অথ্বোধিমভী greedy, 

covetous, desirous, mammonish



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 610
610

মিমভ, লিপ্ম, avidity greed طماعيةٌ

مْطمٌع ج مطاِمُع  মিমবোধভর বস্তু, মিমভ 

নীয়তম, ইচম, আশম, coveted object, 

covetousness, desire- مطاِمُع 

উচ্চমকমঙ্খম, প্রয়মস, প্রত্মশম ambition, 

aspration, desires

 ,মটমপ, প্রবোধিমভন lure, temptation ِمطماٌع

enticement

 ,মিমভমতভূর, অলভিমষ-মগ ِمطماٌع

অলতউচ্চমকমঙ্খী filled with greed, 

obsessed by ambition

طّمنطمن] ] II শমন্তকরম to calm

 VI শমন্ত হওয়ম,নত হওয়ম, লথতমন تطامن
to be calm down, low, subside

 শমন্ত, মসরম, শমলন্ত, আসম, ভরসম طماٌن
মমনলসক প্রশমলন্ত, প্রত্মশম calm, quite, 

peacefulness, reassurance, trust

 তফুলষ্ট, প্রশমন, উপশম نطميٌن
gratification, mitig-ation

নীি, হীন low ُمتطاِمٌن

طمىطمي) [ض]  ، ) 

طماطمو) [ن]  ) প্রবমলহত হওয়ম to flow 

over

পলিমমটর কম দিম, পলি alluvial mud طْمٌي

طّنطنين)[ض] ) মববোধজওঠম, গুনজনকরম 
(বোধপমকম) to ring to drone

II মববোধজওঠম to ring طنّن

 লররশং, লননম দি, গুনজন, শব ring طنيٌن

(ing), peal, drone

 ,ধ্বলনত, গুনজনরত, সশব طنّاٌن

লননমল দিত, লবখ্মত, সফুপ্রলসদ ringuning, 

sounding, dronong, famous, 
celetrated

طنّبطنب] ] II অবসমন করম, সময়ী হওয়ম 
to remain, settle down (ب) 

 IV অলকলরক্ত হওয়ম, অলতলরক্ত أطنب

করম, to overdo, to be excessive (في) 

طُنٌُب ج أطناٌب  তমবফুর দিলড, মমরশংশবোধপশী, 
tent rope, muscle, tendon

 ,অতফু্লক্ত, অলতরনজন, বমগমহুি্ اِطناب 
exaggeration, amplification flourish

 ,শবকরম, গুনগুনকরম طْنطَن
গুনজনকরম, গজ্ন, হুঙমর to ring, to 

hum, to drone, to roar
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 ,শব, মমরমমলছর শব, গুনজন طنطنةٌ

গজ্ন, হুঙমর ring (ing) , hum (ing) , 

drown (ing) ,roar (ing)

طُنُفٌف ج أطناٌف،طُنوٌف  িভূডমঁ, শীষ,্ সর 
peak, summit, layer

طهرطُهر)[ن]  ) পলবতহওয়ম to be clean

) II পলবত করম to clean طهّر ه هى ) 

 III মফুসিমমলন করম to circumscise طاهر

 (ه)

V পলরষমর করম to clean تطهر

 ,পলরষমর-পলরচনতম, লবশুদতম طُْهٌر
পলবততম cleanness, purity, chastity

 ,খমrনম, মশমধক, পলরষমর,পলরচন طهوٌر

লবশুদ circumc-ission, cleansing, 

detergent, clean, pure

 ,পলরচনতম, শুদতম, পলবততম طهارةٌ
ধমলম্কতম, খমrনম cleanness, purity, 

sanctity, circumcission

প্রময়লশত্ত মভূিক, refining مْطهٌر

مْطهرةٌ ج مطاِهُر  সমজোর, বমথরুম 
washroom , bathroom

 ,পলরচনকরর, শুলদ, মশমধন تْطهيٌر

জীবমনফুমফুক্ত করর, খমrনমcleaning, 

cleansing, purification, disinfection, 
circumcision

,পলরচনতম লবষয়ক, পলরবোধশমধক تطهيرٌي

পলরচন করর cleaning, detergent, of 

cleanliness

طاِهٌر ج أطهاٌر  পলবত, পলরচন, সতী, 
শুদমত্মম, শমিীন, clean, pure, chaste, 

modest

ُمطهٌِر ج ُمطهِرات  একট মশমধক, 

জীবমনফুনম শক, পলরষমরক a detergent, 

an atiseptic

 পলবত,পলরপমট pue, orderly ّمطهٌّر

تطهّقطهق]  ] V মহয়জমন করম despise (

(من

 যথমথ ্সফুনর (বোধোমডম) a perfect ُمطهٌّم

beauty

[طهي،طهو

طهاطهاية،طهي،طهّي،طْهو) [ن]  ) রমনম 
করম, ভমবোধপলসদ করম, ভমজম, মসঁকম to 

cook, braise, to fry, to bake (هى)

রমনকরম খমবমর cooked meal طُهاى

রননলশল cook’s trade طهايةٌ
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রমনমোর kitchen مطهاى

طاٍه ج طُهاةٌ  পমিক, রমনমকমরী cook

طواٍش طواشٌي، ج طواشيةٌ  লহজডম, 
নপফুরশংসক, মখমজম hermaph-ordite, 

impotent

ভমজমরপমত frying pan طوايةٌ

طّوبطوب] ]II সফুনরকরম to beautify

 মসরভমগ্, সফুখ, স্বগ্সফুখ, িরমসফুখ طوبى
happiness, compla-cency, blessing, 
heavenly blessing

 সফুনরকরর, মসরনয্্বধ্ন تطبيٌب
beautification

)طوٌب(ة  ইট, brick (s)

 ইবোধটরিফুল্, ইটততরীকমরক brick طّواٌب

burner,brick-maker

طاحطيح)[ن] [طوح] )হমলরবোধয়যমওয়ম, 
মবোধরযমওয়ম, পথহমরমন, লবপবোধথযমওয়ম, 
লনবোধক্ষপকরম, to be perish, to de, to go 

astray, to throw (ب)

 ,II হমরমবোধনম, লনবোধক্ষপকরম, বহনকরমطيّح
প্রবোধরমলিতকরম,

to cause perish, to throw, to tempt (

ب الى )

,IV বম দিবোধ দিওয়ম, বহনকরম, লিবোধরবোধফিম أطاح
মকবোধটবোধফিম to discard, to carry away, ti

rip awsy, to chop off ( هى ب )

 ,V পডম, বম দিপডম, লনলক্ষপহওয়ম تطيّح
োফুরমোফুলরকরম, ম দিমিমto fall, to be 

thrown, to wander, to swing

দিফু ্দিশম, প্রলতকুিতম aversities  طوائُِح

ُمطِوحةٌ ج ُمطِوحات  অলভযমন, 

 দিফু(সমহলসককমজ advanture

انطودطود]  ]VII উ্ডিীনহওয়ম, উপবোধরউডম,
to soar up, to rise in air

ج أطواٌد  طوٌد  উঁিফুপমহমড mountain

ُمنطاٌد ج مناطيٌد  মবিফুন ballon

طّورطور] ]II লবকলশতকরম, তরমলন্বিতকরম 
to advance, to develop (هى) تطّور 

লবকলশতহওয়ম, পলরবত্ত্শীতহওয়ম to be 

evolved, be developed

طْوٌر ج أطواٌر  বমর(এক), সময়, অবসম, 
সীমম, সর, মমতম,  দিমপ time (one), state, 

condition, limit, stage, degree, phase

طُْوٌر ج أطوار  পব্ত mountain

 বন্ wild طورٌي
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ফফুটপমথ, পমবোধয়িিমপথ footpath طواٌر

বন্ wild طورانٌي

رات ٌر ج تطون تطون উনয়ন,লববত্ন, 

ংক্রিমলবকমশ devel-opment,evolution-

رات লববত্বোধনরসর,উনয়নتطون

رٌي লববত্নমভূিক,লবকমশসমনীয়evolتطون

utional, evolutioary

 ,িংক্রি,কডম, লররশং,িমকমطارةٌ،طاٌر
টময়মর,ring, hoop, tire,wheel

 ج ،طوربيدات طرابيُد

টরবোধপবোধডমtorpedoطوربيٌد

طوِريَةٌ ج طوارٌي লনডমলন(মমট,োমস) 

weeding tool

পম(বোধগমডমলি) ঢমলকবমরপলট gaitersطوزلُق

طّوسطوس] ] II সলজতকরম to adorn (هى)

طاٌس ج طاسةٌ،طاسات  পমনকরমর 

কমপলববোধশষ a knd of drinking cup

طاوْوٌس ج طواِويُس  ময়ফুর peacock

 ,সলজত, জমঁকমবোধিম ornate مطَوٌس

ostentatious

 II পুরুষতহতনকরও to [طّوش [ طوش]

castrate (ه)

طواشٌي ج طواشيةٌ  নপফুরশংসক impotent

)[ن] (طاع طوع  মমনম, অনফুগতহওয়ম to 

obey, be obedient ( ه ل )

II মমনমন, অধীনকরম, লংক্রিত দিমসকরম طّوع
to render obey, to subjugate ( ه ل )

 III অনফুগতহওয়ম, মমনম to comply طاوع

with, be obedient ( ه في على )

(ه) IV আনফুগত্করম to obey أطاع

) V মস্বচময়করম to do voluntarily تطّوع

هى ب ل )

) VII মমনম to obey انطاع هى ل )

(هى) X সমথ্হওয়ম to be able استطاع

আনফুগত্, স্বত(সফু طَوٌع ত্তম, অনফুগত, 

obedience, obedient- ا  طوعا

স্বত(সফু ত্ভমবোধব voluntarily

স্বত(সফু طوعياّا ত্ভমবোধব voluntarily

অনফুগত, obedient طيٌِع

طاعةٌ ج طاعات  আনফুগত্, obedience –  

ভমিকমজ pious deed طاعات
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অনফুগত, obedient ِمطواٌع

আনফুগত্, obedience اِطاعةٌ

ٌع স্বত(সফু تطَون ত্তম, মস্বচমমভূিক, 

মস্বচমবোধসবম voluntariness, 

volunteering, vluntary service (في)

 ,সমমথ্্, সম্ভবনম capability اِستطاعةٌ

possibility

অনফুগত, obedient طائٌِع

 ,অনফুগত, নমনীয়, নম obedient ُمطاِوٌع

pliable, humble

অনফুগত, obedient ُمطيٌع

ُمتطَِوٌع  ج ُمتطِوعةٌ  মস্বচমবোধসবক 
volunteer

সম্ভব, সমধ্ possible, feasible ُمستطاٌع

طواف،طْوف [ن]طوفان،طاَف [طوف] ) 

োফুবোধরবোধবডমন, পলরলিতহওয়ম, জমনম, to 

walk about (هى), to be acquanted,to 

know ( هى ه ب )

 II কম’বমতওয়মফকরম, িমলরল দিবোধক طّوف

মোমরমবোধনম to walk about

(ب) IV লোবোধররমখম to surround أطأف

V মোমরম, to move about تطّوف

طْوٌف ج اطواٌف  ি্কের, ব(ত্ত, মোরমও 

round, circle, enclosure-اطواٌف মিরলক, 

পমহমরম, পলরভ্রমন patrol

 ,ি্কের, ব(ত্ত, িংক্রিমকমবোধরোফুরন طواٌف

িংক্রিমকমবোধরভ্রমন, িংক্রিমকমবোধরকম’ বমপ্র দিক্ষীর,

round, circuit, round trip, 
cicumbulation of Kaaba

 ,ভ্রমম্মমন, অলভবমসী طّواٌف
িংক্রিমকমবোধরভ্রমনশীি ambulant, migrant, 

going in rounds-( (ج طّوافةٌ  লিঠরবমক 
mail carrier

طواٌف م  طّوافةٌ  অনফুগতভ( ত্ devoted 

servant

طّوافةٌ ج طّوافات  মিরলক দিমরী মনরকম patrol

boat

 পলরভ্রমনসমন, ি্কের দিওয়মর َمطاٌف

জময়গম, মগমিমকমর প্র দিলক্ষর- المطاف حاتمة

পলরভ্রমবোধনর মশষসমন, place of going 

round, round trip, riding about

 ,বমবোধরবমবোধরবোধোমরম, প্র দিলক্ষন, ি্কের تطّواٌف

ভ্রমন repeated round, traveling, 

wandering

  ,ভ্রমনকমরী, ি্কের দিমনকমবোধরম طائٌِف
কম’বমরতওয়মফকমরী, অলভবমলস 
ambulant, one rounds Kaaba, 
migrant, itinerant
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طائِفةٌ ج طوائُِف  অরশংশ, ভমগ, সরশংখ্ম,  দিি, 

গ্রুপ, ঝমঁক, পমি(পশু), মশ্রনী, মগমষী, 
সম্প্র দিময়,  দিি part, portion, number, 

troop, group, swarm, drove, class, 
sect, party

 ,ভগমরশংশ, সম্প্র দিমলয়ক, মশ্ররীগত طائِفٌي

স্বীকমবোধরম লক্তলবষয়ক confessional, 

fractional, sectarian

 ,সমম্প্র দিমলয়কতম, মশ্রনীবম দি طائِفيّةٌ

sectarianism, demoni-nationalism

ُمطِوٌف ج ُمطِوفون  ম্কেমগমইড, লনবোধ ্দিলশকম 
Mecca guide, pilgrim’s guide

طاق]طوق[[ن])طوق ]) সমমথ্হওয়ম to be 

able

 ,II গিময়মমিম বমকিমর ম দিওয়মطّوق
মবষ্টনকরম, িংক্রিপরম to put collar, 

necklace arround neck, to encircle, to
hoop, sorround

IV সমমথ্হওয়ম to be able أطاق

 ,সমমথ্্,  দিক্ষতম, মযমগ্তম طْوٌق
সহনশীিতম, কিমর, গিমরমমিম, কডম, 
িংক্রি ability, faculty, power, potency, 

endurance

 ,কিমবোধররমত, কডমরমত طْوقَي

লররশংএরমত, collar like, ring like

طاٌق ج طيقان،طاقات  লখিমন, মতমরন 

arch,- طاقات সর, পরত, stratum, layer

طاقةٌ ج طاقات  জমনমিম window

طاقَةٌ ج طاقات  সমমথ্্,  দিক্ষতম, মযমগ্তম, 
শলক্ত, আগহ ability, capacity, 

capability, power, potency

تْطِويٌق  ج تْطِويقات  পলরব(লত্ত, মবষ্টন, 

মোরমও, আঁকডমবদকরর encirclement, 

enclosure, encompassment, ringing

বনোফুোফু ring dove ُمطّوٌق

সহনীয়, tolerable ُمطاٌق

طُْول[طول] [ن] [طال ) িমমহওয়ম, 
অলতংক্রিমকরম to be long, to surpass

II িমমকরম to make longطّول

 III প্রলতবোধযমগীতমকরম to vie (forطاول

power (ه)

(هى) IV িমমকরম to make longأطال

 ,VI িমমহওয়ম, প্রসমলরতকরম تطاول
আংক্রিমনকরম,  দিফুলব্নীত হওয়ম to be 

long,  দিভূ(সমহসকরম, অনফুমমনকরম to be 

long, to stretch, to attack, to be 
insolent, pretend
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 ,X িমমহওয়ম, অনফুমমনীহওয়ম اِستطال
আগমসবোধনর আিরনকরম to be long, 

presumptous, display 
aggressiveness

প্রময়ই, often, frequently طالما،اطالمل

طوٌل ج  أطواٌل  আকমর, আয়তন, উচ্চতম, 
size, height

بالطول ، لول  ত দিো্্অনফুযময়ী, িমমিমী 
lenghthwise, longitudinslly

 ধলরয়ম, মকমনসময় during(prep) طُْوَل

طول على  মসমজমসফুলজ, অববোধশবোধষ,পমশমপমলশ
straight ahead, at last, finally, along

ما طول  যতক্ষর as long as

 ,ত দিো্্লবষয়ক, িমমিমী of length طُولٌي

longitudinal

জিির পমখীলববোধশষ(জিকুটফু طُّوٌل ট) 

waterfowl

 ,সময়, মকমনসময় (prep) طواَل

পমশমপমলশ, ততক্ষন during, throughout,

along

طويٌل ج ِطوال  িমম, বড, উঁিফু,  দিীো্ 
long,large, big, tall, high-  الطويل 

কলবতমরছন,طِويلا (adv)িমম long

িমম longطُواٌل

طُوالةٌ ج طُولت  লসলতশীি stable

 ,সময়, মকমনসময়, ততক্ষন during ِطيلةَ

through out,

 ,ত দিো্সম্পলক্ত, িমমিমীমমপম طُولنٌي
িমমিমী of length, measured 

lengthwise, longitudinal

اطوٌل م طُولى  অলধকিমম, অলধকবড, 

অত্লধকিমম, মবশীিমম longer, larger, 

bigger, taller, extremely tall, very long

 ,দিীো্মলয়তকরর, প্রসমরর  تطِويٌل

সম্প্রসমরর, সম্প্রসমররতম, অবসম দিগসতম,
বমগমহুি্তম, সমডমরতম lengthening, 

elongation, elaborateness, 
exhautiveness, proxility

,দিীো্মলয়তকরর, প্রসমরর, সম্প্রসমরর  اِطالةٌ

সম্প্রসমররতম, অবসম দিগসতম, 
বমগমহুি্তম, সমডমরতম lengthening, 

elongation, elaborateness, 
exhautiveness, proxility

 ,উদত, মবোধনমভমব, অহরশংকমর اِستطالة

 দিমলম্ভকতম overbearing, proud, 

attitude, houghtiness, arrogance

 ,িমম, প্রিফুর, লবশমি, অবোধনক, পয্মপ طائٌِل

ব্বহমর, উপকমর, শলক্ত, ক্ষমতমlong, 
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huge, ample, enormous, use, avail, 
power

,ক্ষমতম, শলক্ত, প্রলতলহরশংসম, প্রলতবোধশমধ طائِلةٌ

ব দিিম might, power, vengeance, 

revenge, retaliation

 সম্প্রসমলরত, লবসমলরত, সমগ ُمطّوٌل
elaborate, dtailed, exhaustive

 ্ দিীো্প্রসমলরত,  দিীো্মলয়ত, সফু দিীো  ُمتطاوٌل
long-extended, prolonged, lengthy

 ,িমম, আয়তমকমর, প্রসমলরত ُمستطيٌل

আয়তবোধক্ষত,  দিফুলব্নীত, মবয়ম দিব long, 

oblong, elongated, rectangle, a 
sausy, a presumptous

طُوماٌر ج طواميُر  পমকমন, মগমটমন roll, 

scroll

طّي[ض] )طوى ) ভমঁজকরম, বনকরম, 
মগমপনকরম, িমিনকরম, মমমডমন, লমটমন, 

একমতহওয়ম, অলতংক্রিমকরম, 
অলতলহহতকরম,  দিখিকরম, to fold, to 

close, harbor, envelop, settle, to 
traverse, spend, possess

طوَي[س] )طوى ) ক্ষফুধমিমগম to be hungry

IV ক্ষফুধমিমগম to be hungry أطوى

V মপঁিমবোধনম to coil snake تطّوى

 ,VII ভমঁজহওয়ম, বনহওয়ম انطوى
আব(তহওয়ম, িফুকমলয়তহওয়ম, ধমরনকরম, 
to be folded, be shut, be hidden, be 
covered, to contain

طٌي  ج أطواء  মগমপন, িফুকমবোধনম, 
concealment, hidding-أطواء ভমঁজ, fold

طيةٌ ج طيات  ভমঁজ fold

উবোধদ্দশ্, নকশম intention, design طيَةٌ

ক্ষফুধম, hunger طواى

طويةٌ ج طوايا  ভমঁজ, মবোধনর আসিকথম, 
উবোধদ্দশ্, লববোধবক fold, true mind, 

thoughts, intention, conscience

طوايةٌ ج طوايات  ভমজমরপমত, fraying pan

مطواى ج مطاٍو  মছমটছফুরী, িমকুpocket 

knife –مطاٍو ভমঁজ folds

মছমটছফুরী, িমকু pocket knife مطواةٌ

অন্ত্মফুলখতম, introversion اِنِطواء

অন্ত্মফুখীতম, introverted اِنطوائّي

অনশনরত, ক্ষফুধমত্ sarved طاٍو

)ভমঁজক مْطِوٌي ত, মগমটমবোধনম folded up, 

rolled
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 ,মকলনক(আত্ম), গুটমন centered ُمْنطٍو

absorbed- نفسه على منطو  আত্মবোধকলনক, 

মযলনবোধজবোধক গুটবোধয় রমবোধখ self-absorbed

طيب طيبة،)طاب [ض] [طيب]   ( ভমিহওয়ম,
সফুস্বমধফুহওয়ম, খফুশীকরম, মন(পফুতহওয়ম, 
মপবোধকযমওয়ম, স্বমসহ্ পফুনরুদমর হওয়ম to 

be good, to be delicious, to please, to
ripen, to regain health

 ,II ভমিকরম, সফুস্বমধফুকরম, খফুশীকরম طيّب
সফুগলনতকরম, লবশুদকরম(পমলন, বময়ফু), 
আবোধরমগ্করম to make good, pleasant, 

delicious, sweet, to perfume, ti 

sanitate, cure (هى)

 (ه) III মকরতফুককরম to jok طايب

(هى) IV ভমিকরম to make good أطاب

V সফুগলনমমখম to perfume تطيّب

 X ভমিমবোধনকরম to استطاب،استطيب

deem good (هى)

ِطيٌب  ج طيوٌب  সফুগন, scent, perfume

 ,ভমি, সফুনর, আনন দিময়ক, সফুস্বম দিফু طيٌِب
বনফু সফুিভ, সফুস্বমস্বমন good, pleasant, 

delocious, friendly, healthy

িম طيِبات rকমর, আনন দিময়ক, nice, 

pleasant things

 ,ভমি, ধমলম্কতম, ভমিস্বভমব طيلةٌ

উ দিমরতম,  দিয়মসীিতম, goodness, 

kindness, benovilence

 ,মসরভমগ্, সফুখ, happiness طوبى

blessing

দিলখনমবমতমস north wind  طياٌب

طياٌب ج طيّابون  অঙ্গম ্দিনকমরী, masseur

أطيب ج أطايٌب  উত্তম (অরশংশ), 

আননষসফুখ, সফুস্বফুম দিফু, রমনম the best part, 

pleasures, comforts, delicacies,

,সফুখ, উপকরর(জীববোধনর)comforts مطايٌب

aminities

مطايبةٌ ج مطايبات  পলরহমস, মকরতফুক, 

টটকমলর mock, joke, tease

 অনমপলত্তকর, অ দিভূষরীয় طائٌِب
unobjectionable

ফফুবোধিরবোধতমরম bouquet ُمطيٌّب

طاحطيح) [ض][طيح]  ) মফুবোধছবোধফিম, মমরম to
perish, die

II হমরমন طيّح to lose (هى)



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 619
619

طيران [ض طير []طار ) উডম, 
তমডমতমলডকরম, আনলনতহওয়মto fly, to

hurry, to be jubilant

 II উডমন, পমঠমন, তমডমতমলড طيّر

মপ্ররনকরম, বম দিবোধ দিওয়ম to make fly, 

send, to dispatch, rush, knock (الى)

(هى) IV উডমবোধনম to make fly أطار

 V অশুভিক্ষরবোধ দিখম to see evil تطيّر

omen ( ب من )

VI ছলডবোধয়পডম to be dispersed تطاير

 ,X উবোধডবোধ দিওয়ম, হতমশকরম استطپر
উত্ক্তকরম, to make fly, to upset, to 

agitate

طيٌر ج طُيُور أطياٌر،  পমখী, পভূব্িক্ষর 
birds, omen

 ,মমনলসকলবপয্য়, উবোধত্তজনম طيرةٌ
উ্ডিয়ন, সীপমখী confusion, upset, 

flight, female bird

অসফুভিক্ষর, omen طيرةٌ

طيارةٌ ج طيارات  মলহিম তবমমলনক, 

লবমমন, োফুলড woman pilot, aircraft, kite

 ,উডম, আকমশ পবোধথ গমন طيران

লবমমনিমনম, লবমমনিমিন লব দি্ম flying, 

flight, aviationaeronautics

مطار ج مطارات  লবমমনবনর, লবমমনবোধক্ষত
airfield, airport

 লবমমনবনর, লবমমনবোধক্ষত مطارةٌ
airfield,airport

 ,লবমমনবোধক্ষত, লবমমনবনর airfield مطيٌر

airport

হতমশম,  দিফু(খবম দি pessimism تطيٌر

 ,উডন্ত, উ্ডিয়নকমরী, লবমমনিমিক طائِر

পমইিট fying, flayer, pilot

طائِرةٌ ج طائِرات  লবমমন, আকমশযমন 
airplane, aircraft

হতমশমবম দিী pessimist ُمتطيٌر

 আসন, ভয়প্র দিশ্নমভূিক(লবপ দি) ُمستطير

লবলক্ষপ, হতমশমবম দিী imminant, 

treatening (disaster), scattered, 
pessimist

 (طيشان،طيس) [ض] [طيش] طاس

পলরবত্ত্নশীি হওয়ম, িপিহওয়ম, 
পমতিমবফুলদর হওয়ম, লিন্তমশুন্ হওয়ম, 
উদ্দমমহওয়ম, লবভ্রমন্তহওয়ম, অসহময়হওয়ম, 
উবোধদ্দশ্হীন হওয়ম, লবপবোধথযমওয়ম to be 
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inconstant, fickle, thoughtless, 
reckless, aimless, helpless, to atray

 ,অলসরতম, িমণিি্তম, উদ্দমমতম طيٌش
বফুলদহীনতম, িপিতম, মছবোধিমমনফুলষ 
inconstancy, fickleness, 
recklessness, headlessness, 
boyishness, impudence

 ,অলসরতম, িমণিি্তম, উদ্দমমতম طايشان
বফুলদহীনতম, িপিতম, মছবোধিমমনফুলষ 
inconstancy, fickleness, 
recklessness, headlessness, 
boyishness, impudence

,পলরবত্ত্নশীি, িপি, পমতিমবফুলদর طائٌِش

লিন্তমশুন্, উদ্দমম, লবভ্রমন্ত, অসহময়, 

উবোধদ্দশ্হীন inconstant, fickle, 

thoughtless, reckless, aimless, 
helpless

طافطيف) [ض] [طيف]  ) স্ববোধপবোধ দিখম to 

appear in sleep (ه)

طيٌف ج طُيُوٌف،أطياٌف  ল দিবমস্বপ, কলনম, 
ভভূত, অপচময়ম, fantasy, phantasm, 

blaze

 ,ভভূতফুবোধর, বন্মলি-বীক্ষরসরশংংক্রিমন্ত طيفٌي

spectral, spectroscopic

বর্মিীবীক্ষরযন spectroscope ِمطياٌف

বর্মিীবোধিখ, spectrograph ُمصِوٌر

طْيلسان ج طيالسةٌ  মপমশমকলববোধশষ a kind 

of garment (head+shoulder)

নরমমমট clay طين

 II মমটরপ্রবোধিপ ম দিওয়ম to coat withطيّن

clay

طْيٌن ج اطيان  মমট, কুমমবোধররমমট, লভলত্ত, 

লভত clay, potter’s clay, bas, 

foundation

হমমমনল দিসমবহনকমরী, পমতবহনকমরী طينةٌ
morter carrier, potcarrier

 'ظ'

সবোধতরতমঅক্ষর ظآٌء

*বমব اِْفتَعَل এরব্বহমবোধর 'ت' এরপলরববোধত ্

ব্বহৃতহয় মযমন:

< اِْظتلَم اظَلَم<اِْظظَلم

ِظْئٌر ج أظآٌر،ظُُؤٌر،أْظُؤٌر  পমিকমমতম, 
ধমতী-মম, নমস্(লভজম), foater mother, 

wet nurse

ظبٌي ج ِظباٌء  হলরর deer, gazelle

-সফুঁিমবোধিমপমথর, িকমলকপমথর sharp ِظٌر

edged stone, flint
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ظِربان ج ظرابٌي،ظرابين  খটমশ, gazelle

 ,সুন্দরহওয়ও ) ظُرف [ك](ظرافة،ظرف)
সজতবহওয়ও, মওডজ্িহওয়ও  to be nice, 

elegant 

 ,II সলজতকরম, পলরপমটকরম ظّرف
মমমডবোধকঢমকম, আব(তকরম to put in 

cover, to adorn

 V রলসকসমজম, সজীবহওয়ম toتظّرف

affect charm, to be lively

VI রলসকসমজম to affect charm تظارف

 X সফুনরমবোধনকরম to deem استظرف

elegant

ظرٌف ج ظروٌف  কমনীয়তম, ক( তজতম, 
অনফুগহ, সজীবতম elegance, 

gracefulness, grace, liveliness-ظروٌف

পমত, আধমর, মমমডক, খমম, 

লববোধশষবোধনরলববোধশষন(গমমমর), পলরবোধবশ, 

অবসম container, envelop, 

adverb(gram), conditions

লংক্রিয়ম—লববোধশষলরক, adverbial ظرفٌي

ظِريٌف ج ظُرفاُء م ظرائُِف  মমলজ্ত, 

কমনীয়, মফুগ্ধকমরী, সজীব, উত্তম 
elegant, charming, graceful

 ,কমনীয়তম, ক্ষমম, ক্ষমমশীিতম ظرافةٌ
িমরুতম, মমলজ্তভমব, আকষ্ন, সজীবতম 
elegance, grace-fulness, grace, 
charm, sagacity, intelligence

 লব দিগ্ধতম, লবজতম, লব দিগ্ধ ও تظريٌف

বফুলদমমন আিরন, humor-ousness, bril-

liantandhumarous manner

ٌف  ,অনফুগহশীিতম, অনফুগহ تظرن

কমনীয়তম, আকষ্র, মসরনয্, 
gracefulness, grace, egance, charm

مظروٌف ج مظاريٌف  খমম, envelop

 ,মমলজ্ত, লব দিগ্ধ, লফটফমট ُمتظِرٌف

সপ্রলতভ elegant, adonis, dandy

 মমলজ্ত, লব দিগ্ধ, elegant ُمستظرٌف

ظعنظعن) [ف]  ) িবোধিযমওয়ম, to depart

 ,যমতম, প্রসমন, পয্টন departureظْعٌن

journey

ظعينةٌ ج أظعان،ظُعٌن  উতঠর লপবোধঠর মিয়মর
(মলহিমবোধ দির) camel-borne chair

 ,সমমলয়ক, ক্ষরসময়ী transient ظاعٌن

transitory
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ظفرظفَر)[س] ) সফিহওয়ম, লবজয়ীহওয়ম, 
ভমিপমওয়ম,  দিখিকরম, পওয়মto be 

successful, to be victorious, to get 

the better, to seize, to get ( ب على )

) II সফিকরম to grant victory ظفّر  ب

ه على )

) IV সফিকরম to grant victory أظفر  ب

ه على )

 VI িফুলক্তবদহওয়ম to enter intoتظافر

alliance ( على)

ظُفٌُر،ِظفٌر،ظُغٌر ج أظافٌر،أْظفاٌر  নখ, 

আঙ্গফুিরনখ, থমবমnail, fingernail, claw

লবজয়, victory ظفٌر

ظفٌِر ج ظفران  লবজয়ী, সফি, victorious, 

successful –ظفران যফুবক, মযরবন 
young man, youth

الفوٌر ج أظافيُر  নখ, থমবমnail, claw

 ,লবজয়ী, সফি, লববোধজতম victorious ظافٌِر

successful, victor

 ,লবজয়ী, সফি, victorious ُمظفٌِر

successful

ظَلظّل،ظلول،ظللة)[س]  ) হওয়ম, 
পলরবত্ত্শীতহওয়ম, থমকম, অব্মহতরমখম, to
be, to turn into, to continue, to remain

 ,II ছময়মবোধ দিওয়ম, আশ্রয়বোধ দিওয়ম ظلّل
মঢবোধকরমখম, সরশংষ্নকরম, রমখম, 
পলরিয্মকরম to shade, to shelter, 

protect, screen, maintain ( هى ه )

 ,IV ছময়মবোধ দিওয়ম, আশ্রয়বোধ দিওয়ম أظّل
মঢবোধকরমখম, সরশংষ্নকরম, রমখম, 
পলরিয্মকরম to shade, to shelter, 

protect, screen, maintain ( هى ه )

) V ছময়মব(ত হওয়ম to be shaded تظلّل

(ب

 ,X ছময়মব(তহওয়ম, ছময়মব(তকরম استظّل
ছময়মব(ত হবোধতিমওয়ম to be shaded, to 

sed, to seek the shadow

ِظٌل ج اظلٌل،ظُلوٌل،ِظلٌل  ছময়ম, প্রচময়ম, 
আশ্রয়, আশ্রয়, লনরমপত্তম, প(ষবোধপমষকতম, 
আভমস, shadow, shade, shelter, 

protectio, patronage,

ظُلّةٌ ج ظُلٌل  শমলময়মনম, তমবফু, আশ্রয়, 

canopy, tent, shelter

 ছময়মময়, ছময়মযফুক্ত, ছময়মবহুি ظليٌل
shady, shaded, umbrag-enous, 
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مظلّةٌ ِمظلّةٌ، ج مظاٌل،،مظلت  ছমতম, 
আতপত, শমলময়মনম umbralla, 

sunshade, canopy

ِمظلٌي ج ِمظليون  প্মরমশভূট বলহনীর তসলনক
paratrooper

 ছময়মময়, ছময়মব(ত্ত, ছময়ম দিমনকমরী ُمِظٌل
shady, shadowy, shading, causing 
shadow

ظلعظْلع) [ف]  ) মখমঁডমইয়মহমটম to limp

মখমঁডম, ন্মরশংডম lame ظالٌِع

ِظْلٌف ج أظلٌف،ظُلوٌف  খফুর, অশ্বখফুর 
cloven hoof

ظلمظلم،ظُلم)[ض] ) জফুিফুমকরম, ভভূিকরম, 
খরমপ আিরন করম, ক্ষলতকরম, 
 দিমনকরম, লনপীডন করম to oppress, to 

do wrong, ill-treat, harm, to tyrannize

ظلِمظْلم)[س] ) অনকমরহওয়ম, অনকমর 

করম, কমলিমমময় হওয়ম, অষ্পষ্ট হওয়ম, to
be dark, muddy, gloomy,

 ,IV অনকমর হওয়ম,অনকমর করম أظلم
তমসমচন হওয়ম, অষ্পষ্ট হওয়ম, to be 

dark, muddy, gloomy,

(من) V অলভবোধযমগ করম to complain تظلّم

 VII জফুিফুবোধমরস্বীকমর হওয়ম to suffer انظلم

injustice

 VIII জফুিফুবোধমর স্বীকমর হওয়ম to اظطلم/اظّلم

suffer injustice

 ,ভভূি,অসমতম, অলবিমর, অনমিমর ظُلٌم

লনলপডন,  দিমন wrong, inequity, 

injustice, unfairness, opression, 
suppression, tyranny

ظُلمةٌ ج ظُلٌم،ظُاْمات،ظُلمات،ظُلُمات  

অনকমর, অস্পষ্টতম,  দিভূবোধব্মধ্তম, অজতম 
darkness, duskiness, obscurity, 
fogginess, ignorance

অনকমর, darkness ظلماٌء

 ,অনকমর, অস্পষ্টতম, ঝমপসম ظلٌم
অনকম রমচনতম darkness, duskiness,

markiness

 ,দিফুব(্ত্ত, পমজী, প্রতমরক, অত্মিমরী  ظّلٌم
evildoer, scoundrel, oppressor

ج ظليمِظلمان  পফুরুষ উঠপমখী male 

ostrich

ظُلمةٌ ج ظُلمات  খমরমপ কমজ, ভভূি, 

অসমতম, অন্ময়, অলবিমর, অত্মিমর 
misdeed, wrong, inequity, injustice, 
tyranny
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 ,অলধক অনকমর, অলধককমিবোধি أظلم

অলধকঅস্পষ্ট, অলধককুখ্মত, অলধকো(র্
more darker,  more duskier, murkier, 
more infamous, viler

مظلِمةٌ ج مظالُِم  খমরমপকমছ, ভভূি, অন্ময়, 

অলবিমর, অত্মিমর misdeed, wrong, 

inequity,outrage

 ,অনকমর, কমলিমম, অস্পষ্টতম اِظلٌم
কমলিমম dakness, gloom

ظالٌِم ج ظلمةٌ،ظلٌم،ظالِمون  অন্ময্, 
অন্ময়, অনফুলিত,  লনলপডনমভূিক, 

লনলপডক, অত্মিমরী, অপরমধী, আগমসী, 
পমপী unjust, unfair, iniquitous, 

tyranbical, oppressor, tyrant, 
transgrassor, sinner

)অত্মিমরীত, অন্ময়ক مظلوٌم ত, 

লনলপডীত ill-treated, unjustly treated, 

tyrannized

 ,অনকমর, কমলিমমময়, অস্পষ্ট ُمظلٌِم

dark, dusky, gloomy

ظِمَئظمأ،ظماء)[س]  ) ত( ষমত ্হওয়ম to be

thursty

)II ত ظّمئ ষমত্ করম to make thirsty

)ত ظماء،ظمأ،ِظم ষম thirst

ظمآن م ظمأى  ত( ষমত্ thirsty

)ত ظاِمٌئ ষমত্ thirsty

ظّنظّن)[ن]  ) অনফুমমনকরম, লিন্তমকরম, 
লবশ্বমসকরম, লববোধবিনমকরম, সবোধনহ করম, 
to assume,to think, believe, presume,

to hold,to suspect ( ب هى ه ) 

 (ه) IV সবোধনহকরম to suspect أظّن

V অনফুমমন করম to guess تظنّج

ظٌن ج ظُنوٌن  মতমমত, ধমরনম, অনফুমমন, 

 দিশ্ন, লবশ্বমস, সবোধনহ, অলনশয়তম 
openion, idea, view, belief, 
supposition, doubt

)অনফুমমনমভূিক, ধমরনমক ظنٌّي ত, কমললনক
assumptive, presumptive, supposed, 
hypothetical

ِظنّةٌ ج ِظنٌن  সবোধনহ, আশঙম suspicion, 

doubt, mistrust

)সবোধনহ জনক, সবোধনহ ক ظنيٌن ত, অলবশ্বমস 

মযমগ্, একসবোধনহ ভমজন supicious, 

suspected, unrelisble, a suspect

 সবোধনহজনক, আসমহীন, সলনহমন ظنوٌن
suspicious, distrustful
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مِظنّةٌ ج مظاٌن  প্রত্মলশত সময়বমসমন, 

সম্ভমব্ জময়গম, expected time or 
place, presumpted place

,অনফুলমত, সম্ভমব্ مظنوٌن

ধমরনমক( ত, সলনগ্ধ, সবোধনহজনক 
supposed, presumed, suspicious, 
suspected

ظُنبوٌب ج ظنابيُب  জঙমলস, পমবোধয়রনলি 
shinbone

ظهرظهور)[ف]  ) ষ্পষ্ট হওয়ম,  দি(শ্মমন 

হওয়ম, প্রম দিফুভ্মব হওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম, 
উঠম, আবোধরমহন করম, অলধকমর পমওয়ম, 
লবজয়ী হওয়ম, জমন, জমনঅজ্নকরম, to 

be visible, to be apparent, to break 
out, to ascend,to overcome, to come 
to know,

ظهرظهَر)[س] ) লপঠব্থম করম to get 

back pain

 (هى) II অনফুবোধমম দিন করম to endorse ظهّر

(ه) III সমহময্ করম to assist ظاهر

 ,IV  দি(শ্মমন করম, মোমষনম করম أظهر
প্রস্তুত করম (লফল), লবজয়ীংক্রিম, শভূরুকরম, 
সরশংবম দিবোধ দিওয়ম, ব্মখ্ম করম, to make 
visible, to announce, to dvelop, to 
grant victory, to initiate, give 
information, to explain ( ه على )

 VI প্র দিশ্রকরম, ভমরকরম, এবোধক تظاهر

অপর মক সমহময্ করম to show, to 

demonstrate, to pretend, to help one 

another (ب) 

 ,X প্র দিশ্র করম, মফুখস করম استظهر
সমহময্ িমওয়ম, জয়করম, to show, 

demonstrate, to memorize, to seek 

help, to conquer ( هى ب على ) 

ছমঁবোধি ঢমিমই মিমহমcast iron ظهٌر

ظْهٌر ج ،ظُهوٌر أظهٌُر  লপছন, লপছনল দিক, 

উলম, উপবোধরর অরশংশ, উপর, back, rear, 
rear side, reverse, upper part, top-

সমমলয়ক temporary ظهورات

ظُْهٌر ج أظهاٌر   দিফুপফুর,  দিফুপফুবোধররনমমমজ noon,
noon prayer

ظهاِرٌي ج ظْهِرٌي  অববোধহলিত, উবোধঠরলজন, 
neglected, saddle-camel

,সমহময্ কমরী, সহকমরী, প(ষবোধপমষক ظهيٌر

ফরমমন, আবোধ দিশ assistant, helper, 
backer, ordinance,

,আলবভ্মব,  দি(লষ্টবোধগমিরতম, সফুস্পষ্টতম طُهوٌر
জমঁকজমক, ধভূমধমম,  দিম্ভ appearance, 
visibility, conspicuousness splendor, 
luxury

 বমলহর, বলহ্বোধ দিশ, ডমন পমশকমি ظهارةٌ
outside, right side, blanket

   ,দিফুপভূর, লদপ্রহর, মধ্ম্নি  ظهيرةٌ
midday,noon

 ,অলধকস্পষ্ট, অলধক প্রকমলশত أظهر

অলধক পলরষমর more distinct, clearer
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جمظهٌر مظاِهُر  মিহমরম, বমলহ্করুপ, 

আিরর, ব্বহমর,  দি(শ্, সম দি(শ্, 
appearance, external make-up, 
conduct, behavior, sight, view,

 অনফুবোধমম দিন, সমব্সকরর نظِهيٌر
endorsment, approval

 লজহমর (জমহিী যফুবোধগর লববমহ ِظهاٌر
লববোধচ দি), pre Islamic form of divorce

ُمظاهرةٌ ج ُمظاهرات  সহময়তম, সমহময্, 
প(ষ মপমষকতম assistance, support, 

backing ُمظاهرات সমমবোধবশ, জনসভম 
demonstration

 ,বমলহবোধরর, বলহ্বোধ দিশীয় ظاهرٌي

বমলহবোধররল দিক, ভমসম-ভমসম, outside, 

outer, external, outward, superficial

ظاِهرةٌ ج ظواِهٌر  ইলদয় গমহ্ ব্মপমর, বস্তু,

বমহ্মভূলত্, বমহ্লন ্দিশন, phenomenon, 

external idication 

ُمتظاِهٌر ج ُمتظاِهرون  প্র দিশ্ক, প্রকমশক 
demonstrator

''ع

আঠমর তম অক্ষর َعْيٌن ।

 غ ح ء  এর পলরববোধত ্ব্বহৃত হয়–

ُغلٌم>ُعلٌم  ، ُصبٌح>ُصبٌع أن>عْن،

 মকমন সময় একইশবোধব ح   এরসমবোধথ 

ব্ব্হৃত হয়নম (যফুক্তশবছমডম–(

حْيَعَل  =  (َحَى+َعلَى

عَبعّب) [ن]  ) একলনশ্বমবোধস পমন করম, to 

drink in one breath (هى) 

বকপবোধকট breast pocket ُعّب

 প্রবি ব(লষ্টপমত, বন্ম, খডবোধসমত عباٌب
torrents, waves, floods 

খডবোধসমতম ন দিী torrential river يعبوٌب

عبأعبء)[ف] ) সমলজবোধয় রমখম to array- ما 

ِب عبأ  গুরুতহীন not to pay attention

্ II ততরীকরম, সমজমন, গঠনকরম, ভলত্তعبّأ

করম, লমলশ্রত করম, to prepare, to 

array,to mobilize, to fill, to blend

عبٌء ج أعباٌء  মবমঝম, ভমড, িমপ, 

load,burden (على) 

عباٌء ج أبئةٌ  পশমী আিবোধখ্ম, মজমবম 
woolen wrap (cloak like)
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 ,সরশংহলত, সমমবোধবশ, খসডম, লমশ্রর تعبِئةٌ

ভলত্ত্ mobilization, drafting, filling

 মখয়মি কমরী, মনবোধযমগী عابٌِئ 
observant, attentive : عابِئ غير  

উ দিমসীন, লনলি্প indifferent, aloof

عبِثعبَث)[س]  ) মখিমকরম (অসমর), 

মকরতফুক করম, হমতমন, অপব্ম বহমর 

করম,অপরমধ করম, অমমন্ করম,আহত 

করম   to play( foolish), to joke, 

tohandle, to abuse, to commit an 

offense, to violet, to injure ( هى ب )  

 ,III ফফুত্শীকরম, টটকমরী করমعابث
মকরতফুক করম to amuse, to joke, to 

tease

 ,মখিম, আনন, মকরতফুক, play عْبٌث

amusement,joke- عبثاا ব(থম, 
লনষিভমবোধব uselessly, futilely

ُمعابثةٌ ج ُمعابثات  টটকমরী, মকরতফুক, 

প্রহসন, তমমমসম teasing, joke,banter

 ,মযবোধকরতফুক কবোধর, মকরতফুক কমরী عابِث
সফু লত্বমজ, আংক্রিমনকমরী, পমপীর 

হস্লপ্রয়, অস r িলরত, মছবিম, মছতি 

মমনফুলষ পভূর্ jokig, jocular, offender, 

sinner, wanton, frivolous,

عبدُعبوديّة،ُعبودة،ِعبادة)[ن] ) এবম দিত করম 
to worship

 II  দিমসবমনমন,উনলত করম, সরশংষমরعبّد

করম to enslave, to improve, ( هى ه ) 

 V এবম দিত করম to devote to تعبّد

worship

   (ه) X  দিমসবমনমন to enslave استعبد

عبٌد ج ِعبدان،عبيٌد   দিমস, ভ( ত্ slave, 

servant- ِعباٌد  দিমস (আ্মহ তময়মিমর), 

মমনফুষ servant (of Allah s.t), human 

being; العباد মমনবতম, মমনবজমলত 
hmanity, mankind

রعْبدلِوٌي،عْب عْبدلٌي اللِوٌي، د এক জমবোধতর
তরমফুজ a kind of melon

عبدةٌ ج عبدات  দিমসী, woman slave

الشمس  الشمس،عيّادة عبّاد:عبّاد  সভূয্মফুখী 
ফফুি sunflower

ِعبادةٌ  ج ِعبادات এবম দিত,বননম, worship, 

adoration -ِعباداتএবম দিবোধতর পদলত,  act

of devotion

 ,শ্রদম, ইবম দিত, উপমসনম, আরমধনম ُعبودةٌ
মগমিমলম, respect, adoration, worship, 

slavery
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 ,শ্রদম, ইবম দিত, উপমসনম عبودييّةٌ
আরমধনম, মগমিমলম, respect, adoration,

worship, slavery

ج معابٌِد  معبٌد  ইবম দিবোধতর সমন, house of 

Allah

 ,দিমসত, অধীনতম, বমঁধমন রমসতম  تعبيٌد
ফফুটপমথ enslavement, subjugation, 

paving, pavement

 ,ধমলম্কতম, ধম্লনষম, আরমধনম تعبنٌد
ভলক্ত, উপমসনম, ইবম দিত piety, devotion,

worship

 দিমসত, অধীনতম, আরলত  اِستعباٌد
enslavement, subjugation

علبٌِد ج عبدةٌ،ُعبّاٌد،عابِدون  ইবম দিত কমরী, 
উপমসক worshiper, adorer

 যমর এবম দিত করমহয়, উপমস্, প্রভফু معبوٌد
worshiped, deity, idol

 মশ(ন, উনত(রমসম), িিমর ُمتعبِد

উপযফুক্তয smooth, passable, 

improved

 ধমলম্ক, অনফুগত,ধমলম্ক উপমসক ُمتعبٌِد
pious, devout, righteous, religious

عبرعبر،ُعبور)[ن] )পমরহওয়ম,পমবোধয় মহঁবোধট 

পমর হওয়ম, সমঁতমর কমটম, মবোধর যমওয়ম to 

cross, to ford, swim, to pass away, 
die

عبِرعبَر)[س] ) ংক্রিনন করম to shed tears

 II তমrপয্ ব্মখ্ম করম, নমম কররعبّر

করম, ওজন করম, to explain, to 

dsignate, to weigh (coin)

 ,VIII লশক্ষমগহন করম,সতক্ হওয়ম اعتبر
লববোধবিনম করম, অনফুমলত ম দিওয়ম, স্বীকমর 

করম, শ্রদম করম,to be taught lesson, 

be warned, to alow, to acknowledge, 

to regard( ل ه ب  عن ) 

X কমঁ দিম to shed tear استعبر

 অলতংক্রিম, গমন, িিমিি, প্আয়িিম عبٌر
crossing, transit, passage- عبََر(prep) 

ল দিবোধয়, উপর, তমর পবোধরও, অপর পমবোধশ, 

across, over, beyond, on the other 
side

 ,অলতংক্রিম, গমন, উত্তরর, িিমিি ُعبوٌر

পমবোধয়িিম cossing, traversing, transit,

সফুবমস, সফুগন, fragrance, perfumeعبيٌر

عبرٌي ج عبريّون  ইহুল দি, ইহুল দি 

জমলতসমনীয় Hebrew, Hebraic-معبٌد 

একজনলহব্রু a Hebrew-العبريّة،العبرّي 

লহব্রুভমষম, লহব্রু, Hebrew, the Hebrew 

language
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ِعبرةٌ ج ِعبٌر،ِعبرات  অশ্রু tear

ِعبرةٌ ج ِعبٌر  উপবোধ দিশ, সতক্বমরী, 
উ দিমহরন, লশক্ষম, লনয়ম, লববোধবি্, 
admonition, warning, example, 
lesson, rule, that to consoder

ِعبارةٌ ج ِعبارات  ব্মখ্ম, ভমষ্, 
প্রকমশভঙ্গী, শব, বমক্, ধমরম, অনফুলবলধ, 

বমক্, বফুলি, বমগধমরম explanation, 

interpretation, mode, word, sentence,
clause, phrase, idiom

 ,ইহুল দি, ইহুল দিজমলত, Hebrew عبرانٌي

Hebraic একজনলহব্রু a hebrew-

 লহব্রুভমষম, লহব্রু العبريّة،العبرانّي
Hebrew, the Hebrew language

معبٌر ج معابُِر  পমরহওয়মরসমন, পমরমপমর, 

িিমিি, অলতংক্রিম, পথ, (পমবোধয়িিম) 
হমঁটফুপমলন, লগলরসঙট crossing point, 

traverse, passage (way), ford, ravine

تعبيٌر  ج تعابير،تعبيرات  ব্মখ্ম, ভমষ্, 
মোমষনম, প্রকমশ, interpretation, 

declaration-تعبيرات প্রকমশ, অলভব্লক্ত, 

expression-تعابير প্রকমশ, অলভব্লক্ত, 

বমক্মরশংশ, বফুলি, পলরভমষম expression, 

phrase, term

 ,ভমবপভূর,্ অলভব্লক্তপভূর্ تعبيرٌي
আবোধবগপভূর ্expressive, emotive

اِْعتِبٌر ج اِعتِبارات  সমমন, শ্রদম, 
সশ্রদবমধ্তম respect, regard-اِعتِبارات 

লববোধবিনম, শ্রদম, প্রবোধবশপথ,  দি(লষ্টভঙ্গী, 
 দি(লষ্টবোধকমর consideration, regard, 

approach, out look, view point

 সম্পলক্ত, সমনযফুক্ত, আবোধপলক্ষক اِعتِبارٌي

relating, relative شخصيّةاِعيِباريّة- আইন-

সরশংংক্রিমন্তব্লক্ত, আইনগতব্লক্ত

عابٌِر ج عابِرون  অলতংক্রিমকমরী, দ্রুতগমমী,
পমরমপমরকমরী, অলতংক্রিমন্ত, অলতবমলহত 

(সময়), traveller, crossing, 

bygonepast (time)عابِرون-পলথক, 

পথিমরী passer-by

 ভমষ্কমর, ভমবপভূর্, উবোধ্খবোধযমগ্ ُمعبِر
interpreter, expressive, significant

গম দিমবনফুক, বনফুক musket, gun عبروٌد

عبسعبوس،عبس)[ض]  ) ভ্রুকুটকরম, 
এক দি(লষ্টবোধততমকমন, মিমখরমঙ্গমন to frown,

knit brows, tobrowbeat, to gaze

II ভ্রুকুটকরম to frown, knit browsعبّس

,ভ্রুকুট, মিমখরমঙ্গম, মনমরম, লবষন عبوٌس

লনরমশ, কবোধঠমর, অশুভ, frowning, 

browbeating, gloomy, harsh, evil
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 ,লবষনতম, লবষম দি, কবোধঠমরতম ُعبوٌس
ক( চতম, প্রখরতম gloominess, gloom, 

harshness, austerity, severity

 ভ্রুকুট, মিমখরমঙ্গম, এক দি(লষ্টবোধত ُعبوسةٌ

তমকমবোধনম, মনমরমভমব, কবোধঠমরমফুখভঙ্গী, 
frown, browbeat, glower gloomy look,
harsh mien, evil

 ,ভ্রুকুটকমরী, মিমখ—রমঙ্গম عابٌِس
মনমরম, কবোধঠমর, ক( চ frowning, brow—

beating, austere gloomy, harsh

جعبيطٌ ُعْبطاُء  মবমকম, লনবোধব্মধ, মভূখ,্ 

আহমক, stupid, imbecile, idiotic, 

foolish

 ,এবোধিমবোধমবোধিমভমবোধব, িক্ষহীনভমবোধব اِعتباطاا

যবোধতচভমবোধব, ইচমমত at random, 

arbitrarily

عبَِقعبَق) [س]  ) জডমইয়ম ধলরয়মথমকম, 
 দিীো্কমি থমকম(ঘমন), সফুগলনহওয়ম, 
সফুগনছডমন, সফুরলভতহওয়ম to cling, to 

linger, to be fragrant,

 সফুগলন, গনযফুক্ত, সফুগনছডমন عبٌِق
fragrant, perfumed, exhaling 
gragrance

 ,িমপ,  দিমববোধনর অনফুভভূলত pressure عبقةٌ

feeling of suffocation

)সফুগলন, মজমরমবোধিম গনযফুক্ত, সফুগনলন عابٌِق
স(তকমরী, fragrant, redolent, exhaling 

fragrance

 রূপকথমরবোধ দিশ, আজববোধ দিশ عبقٌر
fairyland, wonderland

عْبقرٌي  ج ،عْبقريّون عباقِرةٌ  রঙ্গীনমম দিফুর, 

কমবোধপ্ট, প্রলতভমশমিী, স দিয়, colorful 

carpet, ingenious, genial-  عباقِرةٌ

প্রলতভমশমিী ব্লক্ত, প্রলতভম ،عْبقريّون

 উ্ভিমবনী দিক্ষতম, প্রলতভম عْبقريَةٌ
ingenuity, genius عبٌَك পশবোধমর 

বসলববোধশষ woolen febric

عْبٌل ج ِعباٌل  নম দিফুসনফু দিফুস, মগমিগমি 
plump, fleshy, cheesy

বন্বোধগমিমপ ফফুিলববোধশষ wild rose عباٌل

গমনমইটপমথ, granite أعبٌل

عبّأعبو] ]II ভডমন to fill ( هى ب )

ُعبَُوةٌ ج ُعبَُوات  পফুটলি, গমঁট, প্মবোধকজ 
package, container

 পশমীজফুবম, িম দির woolen wrap عبايَةٌ

(দ(ٌعباءة)
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عتبعتب،معتب)[ض][ن]  ) লননমকরম, 
লতরষমরকরম, লখিলমিকরম to blame, 

reprove, to nag at

 II ইত(সতকরম, ম দিলরকরম, ধীরগলতعتّب

হওয়ম to hesitate, to be slow, to slow

III লননমকরম to blameعاتب

 ভরrসনম, অনফুবোধযমগ, লতরষমর عْتٌب
reprobation, blame, reproach

عتبةٌأعتاٌب،عتٌب  ج  ম দিমরবোধগমডম, প্রবোধবশসি,

সীমম, মিরকমঠলসঁলড doorstep, lintel, 

stair

 ভরrসনম, অনফুবোধযমগ, লতরষমর عتلٌل
reprobation, blame, reproach

 ভরrসনম, অনফুবোধযমগ, লতরষমর معاتبةٌ
reprobation, blame, reproach,

عتُدعتادة،عتاد)[ك]  ) প্রস্তুতহওয়ম to be 

ready

 IV প্রস্তুতকরম to prepare, to makeأعتد

ready (هى)

عتاٌد ج أعتِدةٌ،أعتّتُد  সরনজমম, যনপমলত, 

সমমলগ(যফুদ), equipment, material 

(war)

 ,প্রমিীন, প্রস্তুত, প্রবীন, ততরী, ready عتيٌد

prepared, ancient, elderly

 অবোধগমছমি, পলঙি, মবমকম, হতভমগ্ ُمعتٌّر
careless, muddy, unfortunate

عتُقعتاقة،عتق)[ك] ) পফুরমতনহওয়ম to be 

old

عتقعتق)[ض] ) বয়ষহওয়ম, 
পলররতহওয়ম, মফুক্তহওয়ম(বোধগমিমম) to be 

older, to be liberated

 (ه) IV মছবোধডবোধ দিওয়ম to set free أعتق

(من) VII মফুক্তকরম to freeانعتق

 বয়স, অতীবোধতরদমক্ষম সরশংগহ(মবোধ দির) ِعْتٌق

স্বমধীনতম, মফুলক্ত, age, vintage, liberty, 

freeing

 ,পভূরমতন, প্রমিীর, পলররত عتيٌق

পভূরমকমবোধিরপ্রথম, অপ্রিলিত, মফুক্ত, স্বমধীর, 

অলভজমত old, ancient, matured, of 

ancient, obsolete, free, noble

 বয়স, পভূরমতনদমক্ষম عتاقةٌ
(মবোধ দির)age,vintage

 ,মফুলক্ত, স্বমধীনতম, freeing اِعتاٌق

liberation

عاتٌِق ج عَواتُِق  কমঁধ shoulder
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 পলররত, পভূরমতন(ম দি), প্রমিীন ُمعتٌِق

matured, old, ancient ُمعتٌِق মফুলক্ত দিমতম, 
স্বমধীনকমরী, emancipator, liberator

عتكعْتك) [ض]  ) আংক্রিমনকরম, to attack

,পলরষমর, লবশুদ, স্বচ clear, pureعاتٌِك

عتلعتل) [ض] [ن]  ) বহনকরম, to carry

,বমহক, গমডী, মবয়মরম, কুলি carrier عتاٌل

laborer

عتلةٌ ج عتٌَل  শমবি crowbar

 কুলিরব্বসম,  দিমবোধরময়মনী carrier’s عتالةٌ

trade

عتمعتم)[ض]  ) লদধমকরম to hesitate

II লদধমকরম to hesitateعتّم

IV লদধমকরম to hesitateأعتم

বন্ জয়তফুনগমছ wild olive tree ُعْتّم

 ,অনকমর, আঁধমর, লতলমর عْتمةٌ

অস্পষ্টতম dark, darkness

)রমবোধতর প্রথম একত عتَمةٌ তীয়মরশংশ first 

3rd of the night

عتامةٌ ج عتامات  মোমিম, অস্পষ্টতম, 
opacity-عتامات অনকমর, আবোধিমহীনতম 
darkness

 ,অনকমরকরর, অস্পষ্টকরর تعتٌِم

মমোমচনকরর darkening, obscurion, 

clouding

অনকমর dark ُمعتٌِم

عتِهعتاهةٌ،ُعتَه)[س]  ) passive َُعتِه 

(passive) মভূখ্হওয়ম, লনবোধব্মধহওয়ম, 
 দিফুব্িমনমহওয়ম, উন্মম দিহওয়ম, 
লবক( তবফুলদহওয়ম to be idiotic, imbecile,

feeble-minded, insane, crazy

 ,মভূখ্তম, জডতম, ক্ষীরবফুলদ َعتَهٌ،ُعْتهٌ

 দিফুব্িমনম idiocy, imbecility, feeble 

mindedness

মভূখ্তম, জডতম, ক্ষীরবফুলদ,  দিফুব্িমনম عتلهةٌ
idiocy, imbecility, feeble mindedness

معتوهٌ ج معاتيهُ  মভূখ,্ লনবোধব্মধ,  দিফুব্িমনম, 
উন্মম দিব্লক্ত, লবক( তবফুলদরব্লক্ত    
idiotic, imbecile, feeble-minded, 
insane person, crazy person

عتاعتو]  ِعتّي،ُعتّي،ُعتُّو) [ن] [عتي، ) 

 দিমলম্ভকহওয়ম,  দিফুলব্নীতহওয়ম, 
অবমধ্হওয়ম, আগমসীহওয়ম, বন্হওয়ম, 
রমগীহওয়ম to be proud, insolent, 

unruly, violent, angry
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 ,V  দিমলম্ভকহওয়ম,  দিফুলব্নীতহওয়মتعتّا
অবমধ্হওয়ম, আগমসীহওয়ম, বন্হওয়ম, 
রমগীহওয়ম to be proud, insolent, 

unruly, violent, angry

 ,অনফুমমন, ঔদত্, অহরশংকমর ُعتٌُو

 দিমলম্ভকতম, অবমধ্তম, লহরশংসতম 
presumtion, isolence, arrogance, 
unruliness

 ,অনফুমমন, ঔদত্, অহরশংকমর ُعتٌي

 দিমলম্ভকতম, অবমধ্তম, লহরশংসতম 
presumtion, isolence, arrogance, 
unruliness

َعتٌي ج أعتاٌء  উদত,  দিমলম্ভক, অবমধ্,বন্ 
haughty, insolent, unruly, wild

عاٍت  ج ُعتاةٌ  মবয়ম দিব, িজমহীন,  দিফুলব্নীত,

উদত, লহরশংস, অলগশম্ম presumptous, 

impudent, insolent, violent, fierce

ُعثةٌ ج ُعثٌَث  মথবোধপমকম moth worm

মথআংক্রিমন্ত moth eaten معثوٌث

عثرِعثار،عثر،عثور)[ن] ) অবলহতকরম to 

come across

عثرعثر،ِعثار،عثير)[ن][ض] ) 

মহমঁিটখমওয়ম  to stumble

عثرُعثور) [ن]  ) আসম, আোমতকরম, 
পমওয়ম, আলবষমরকরম, to come, strike, 

stumble, discover

 II মহমঁিটখমওয়মন, মফবোধিবোধ দিওয়ম, toعثّر

cause to stumble, to make fall

 ,IV মহমঁিটখমওয়মন, পলরলিতকরমনأعثر

পথবোধ দিখমন to cause to stumble, to 

acquaint, lead

 V মহমঁিটখমওয়ম, মতমতিমন, toتعثّر

stumble,to stutter

عثرةٌ ج عثرات  মহমঁিট, লপছিমন, পডন 
stumbling, slip, fall

 ,আলবষমর, সনমন্তকরর discovery ُعثوٌر

detection

ধভূিম, লমলহবমলি dust, fine sand ِعثٌيٌَر

عاثوٌر ج عواثيُر  ভভূি, অসফুলবধম 
inaccuracy, pitfall, difficulty

 ,মযহুমলডখময়, মতমতিম stumblig ُمتعثٌِر

stuttering

عثنوٌن ج عثانين   দিমলড, beard

 [[عثي،عثو

عثىِعثِي،ُعثِي)[ض][ف] )
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عثاعثو) [ن]  ) ক্ষলতকরম, গলহ্তকমজকরম 
to do harm, to act wickedly

عَجعجيج،عّج) [ض]  ) কমনমকরম, 
লিrকমরকরম, তহতিকরম, রমগকরম, 
বজ্রধ্বলনকরম, ঝমঁকবমঁধম to cry, roar, to 

rage, thunder, swarm

 II উল্থিতকরম, োফুলর্তকরম (ধভূিম) toعّجج

raise, to eddy, whirl

 ংক্রিনন, লিrকমর, তহতি, মগমিমমি عٌج
crying, roar,

লডমভমজম omelet عّجةٌ

 ংক্রিনন, লিrকমর, তহতি, মগমিমমি عجيٌج
crying, roar,

ধভূিম, ধভূমম dust, smoke عجاٌج

 ধভূলি-বোধমো, ধভূমমরতরঙ্গ  cloud ofعجاجةٌ

dust, roll of smoke

 ,ংক্রিনন, লিrকমর, তহতি, মগমিমমি عّجاٌج

তহতিকমরী, মগমিমমিকমরী, উত্তমি(সমফুদ) 

crying, roaring, boisterous, exalted

عجبعَخب)[س] ) লবলস্মতহওয়ম to be 

astonished

(ه)II লবলস্মতকরম to make wonder عّجب

 IV লবলস্মতকরম to make wonder أعجب

(ه)

V লবলস্মতহওয়ম to be astonished تعّجب

(من)

 X লবলস্মতহওয়ম to be استعجب

astonished

 ,গব্, আত্মগব,্ অহলমকম pride ُعْجٌب

egoism, vanity

عَجٌب ج أعجاٌل  লবস্ময়, িমক 

ashtonishment, bloom-أْعجاٌب আশয্, 
লবস্ময় surprise, ashtonishment

 লবস্ময়কর, অ্ভিভূত, আশয্জনক ُعجاب
wongerful, marvelous, amazing

 ,লবস্ময়কর, অ্ভিভূত, আশয্জনক عجيٌب

প্রশরশংসমবোধযমগ্ wongerful, marvelous, 

admirable, amazing

عجيبةٌ ج عجائُِب  লবস্ময়কর লজলনষ, 

প্রকমন্ডত দিত্, অবোধিরলকক োটনম, লবস্ময় 
wondrous thing, prodigy, miracle-

,উবোধ্খবোধযমগ্ লজলনষ, অনফুসলনrসম عجائُِب
 দিফুষ্প্রমপ্লজলনষ remarkable things, 

curiosities

 অলধক লবস্ময়কর, অলধক أعجٌب

আশয্মজনক more wonderful, more 

astonishing



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 635
635

أعجوبةٌ ج أعاجيُب  লবস্ময়করলজলনষ, 

প্রকমন্ডত দিত্, অবোধিরলককোটনম, লবস্ময় 
wondrous thing, prodigy, miracle

 ,প্রশরশংসম উবোধদগকরন, প্রজমপর تعجيٌب

প্রিমরনম arousing admiration, publicity

)প্রশরশংসম, আনন, ত اِعجاٌب লপ, গব্, 
admiration, pleasure, satisfaction,

ٌب  ,লবস্ময়, আশয্ astonishment تعجن

amazement

 ,লবস্ময়, আশয্ astonishment اِستِْعجٌب

amazement

 প্রশরশংসমকর, লবস্ময়কর, প্রশরশংসনীয় ُمعِجٌب
admirable, praise worthy

 প্রশরশংসমকমরী, গলব্ত, ব্থ্ ُمْعَجٌب
admirer, proud, vain ( هى ب )

 ব(লদ, উব(লদ, সীলত, প্রলক্ষপ عجر
outgrowth, protuberance

সবফুজ, কমঁিম green, unripe عجٌر

ُعجرةٌ ج ُعجٌر  লগরম, ব(লদ, সীলত knot, 

knob, protuberance

وٌر  একজমবোধতর সবফুজতরমফুজ green عجن

melon

 ,II মবয়ম দিব হওয়ম [عجرف] تعْجرَف
অহরশংকমরীহওয়ম, উদতহওয়ম

 অনফুমমন, রমগ, অহরশংকমর عْجرفةٌ
presumption, arrogance

عجزعجز)[ض] ) অক্ষমহওয়ম,  দিফুব্িহওয়ম 
to be incapable

عِجزعَجز)[س]  ) অক্ষমহওয়ও, দুবল্হওযও to 

be incapable

عَجز عُجز،ُعجوز)[ن] [ك]  ) বৃদ্ধহওয়ও to be

aged) 

(ه) II অক্ষমকরম to weakenعّجز

 ,IV অক্ষমকরম, অসম্ভবহওয়মأعجز
সফুনরকবোধর কথমবিম to weaken, to be 

imposible, to speak in wonderful 

manner (ه)

 X অক্ষম মবোধনকরম to deem استعجز

incapable ( ه عن )

 ,দিফুব্িতম, অক্ষমতম, ব্থ্তম  عْجٌز
নপফুরশংষতম weakness, incapacity, 

failure, impotence

عُجز،عْجٌز  ج أعجاٌز  লপছনল দিক, 

পশমrভমগ back side

ব(দবয়স old age ُعجوٌز
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عجوٌز ج ُعُجز،أْعجئُِز  ব(দমলহিম, 
ব(দপফুরুষ, ববোধয়মব(দ old woman, old 

man, advenced age

 লপছনল দিক, পমছম(মলহিম) عِجيزةٌ
posterior, buttocks 

 অনফুকরনীয়তম, লবস্ময়কর اِعجاٌز

(আিবোধকমরআন)inimitability, 

wondorous (Al Koran)

عاِجٌز ج عواِجُز   দিফুব্ি, ক্ষীর, ক্ষমতমহীন, 

পফুরুষতহীন, অসমথ ্weak, feeble, 

powerless, impotent-(ج) عجزة 

শমলরলরক  দিফুব্িতম,পঙ্গফু physically weak, 

disabled (من)

 অবোধিরলকক, মমম’মজজম miracle(by ُمعِجٌز

prophet)

 one (একটমবোধিরলককবষয়) ُمعِجزةٌ

miracle(by prophet)

 ,গজ্নকরম, হুঙমরকরম, to bellow عجعٌج

roar

 ,মগমিমমি, হুঙমর, গজ্ন uproar عجعجةٌ

bellowing, roar

أعجٌف  م عجفاُء ج عجاٌف  পমতিম, ক্ষীর, 

শুকনম, মরমগম slender, slim, lean

عجلعَجل)[س] ) তমডমতমলডকরম, 
মববোধগঅগসর হওয়ম, to rush, to hurry (

(الى

 ,II তমডমতমলডকরম, অনফুকুিকরমعّجل
অলগমআ দিময়করম, to hurry, to 

expediate, to pay in advance (هى) 

 ,III তমডমতমলডকরম, অলতংক্রিমকরমعاجل
অনফুমমনকরম, to hurry, to overtake, to 

anticipate (ب)

 ,IV তমডমতমলডকরম, মপ্ররনমবোধ দিওয়মأعجل
সলংক্রিয়করম to hurry, to urge, to impel

 ,V তমডমতমলড করম, অনফুমমনকরম تعّجل
অগসর হওয়ম, গহন করম to be in hurry,

procede, to receive ( هى الى )

X তমডমতমলড করম, তলডr استعجل িমওয়ম 
to hurry, to wsh t expediate (هى)

ِعْجٌل ج ِعجلةٌ،ُعجوٌل  সীি seal

 ,তরম, দ্রুততম, তমডমহুডম, ক্ষীপ্রতম عَجٌل
hurry, haste

 ,দ্রুত, দ্রুতগমমী, তলরত quick, fast عِجٌل

prompt

,তরম, দ্রুততম, ক্ষীপ্রতম, অধ( মক্ষপর عجلةٌ

লনবোধিপডম hurry, hasten, downfall
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عجلةٌ  ج عجلت  িমকম, সমইবোধকি wheel, 

bicylcle

عجيٌل ج ِعجاٌل  তমডমতমলড, তলরত, লক্ষপ্র, 

দ্রুতগমমী quick, fast, swift, rapid

عجوٌل ج ُعُجٌل  িটপবোধট, তলরত, হঠকমরী, 
তমডমহুডম কমরী, অধ( লক্ষপ, লনবোধিপলতত 
prompt, quick, fast, hasty, precipitate

 তমডমহু  ডমকবোধরক  রমকমজ, তমডম ُعجالةٌ
হুডমর  কমজ quickly prepared work, 

rush job

معْجلُن عْجلى ج ِعجاٌل،عجالى  দ্রুতগলতর, 

লক্ষপ্র,  দ্রুত সম্পনরমরী, তমডমহুডম কমরী,
তরম সম্পন, তডববোধড quick, swift, 

speedy, rapid, hurried

أعجٌل م ُعجلى ج ُعجٌل  অলধকদ্রুত, 

অলধকতরম কমরী, quicker, faster, 

hastier

 ,তরন, গলত মবগব(লদ করর  تْعجيٌل

তরমল্বিত করর aceleration, expediting,

speeding

 তমডমহুডম, অধ( মক্ষপ, দ্রুত استعجاٌل
hurry, haste, precip-itance 

,দ্রুত, দ্রুততম সম্পন اِستعجالٌي

সমমলয়ক, শত্পভূর ্speedy, expeditious, 

temporary, provisional

 ,প্রমলথ্ব, দ্রুত, লক্ষপ্র عاِجٌل

সমমলয়ক,তমrক্ষলরক worldly, 

temporary, immidiate-  ,শীঘ- عاِجلا

এক্ষনই soon, at once

آجل او  কখবোধনম কখবোধনম, আজ নমবোধহমক 

কমি,sooner or later

দ্রুত গমমীবোধ্ন fast trainعاِجلةٌ

 ,জরুরী, অকমিপ্কে urgent ُمعّجٌل

pressing, premature

অগীম, advance ُمعّجلا

 )তমডমহুডম কমরী, দ্রুতবগী, অধ ُمتعِجٌل
লক্ষপ, লথতমন hasty, rash, precipitate

 তরমকমরী, তডববোধড hurried, in ُمستعِجٌل

hurry

 ,তরমল্বিত, দ্রুততমসম্পন, তজরুরী ُمسجٌل
অধ(লক্ষপ, অকমিীন expeditious, 

speedy, urgent, pressing, precipitate

عجمعجم)[ن] )পরীক্ষম করম মিষ্টম করম, 
হরকত ম দিওয়ম to test, to try, to put 

sign to a letter (هى) 
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 IV পরীক্ষম করম, হরকত ম দিওয়ম to أعجم

test (هى) 

) VII অস্পষ্ট হওয়ম to be obscure انعجم

(على

X অনমরবহওয়ম to be non arab استعجم

 অনমরব nonArabs عْجٌم

 ,পমথর, গত,্ বীলি (ফবোধির) stone عجمةٌ

pip, seed (fruit)

عجمٌي ج أعجاُم  অনমরব non Arab

ভভূি আরবী বিম, incorrectness ُعجمةٌ

عجمآُء ج عجماوات  পশু beast

مأعجٌم عجماُء ج أعاِجُم  ভভূি আরবী বিম, 
মবমবম, অনমরব, লববোধ দিশী, speaking 

incorrext arabic, dump, non-Arab

 ,অনমরব, লববোধ দিশী, non arabic أعجمٌي

foreigner

ُمعجٌم معاِجُمج   দিফুবোধব্মধ্, অগম্, অস্পষ্ট, 

িফুপ, মনমকতম ম দিওয়ম impassable, 

illegible, obscure, putting marks معاِجم

ُ -অলভধমন, শববোধকমষ, শমলবক অলভধমন 
dictionary, lexicon

عجنعْجن)[ن][ض]  ) লপষম, লসক্তকরম to 

knead,to soak

 ,মপলরলনয়ম,  দিফুই উরুর সলন সি عجاٌن

perinium

عجاٌن م عجانةٌ  ময় দিমর খমলমর মপষক

 ,ময় দিমরতমি, ফমটমনময় দিম, dough عجيٌن

batter (noodles, vrmicelli etc)

عجينةٌ ج عجائُِن  ময় দিমরতমি, আদলমশ্রর, 

নরমলজলনষ dough, soft mass عجائُِن-

প্মলসকস platics

 ,ময় দিমরতি, আঠম, আঠমি dgh عجينٌي

dughy,past,pasty

ِمعجٌن ج معاِجُن  মপষরযন kneadling 

machine

معجوٌن ج معاجيُن  মপষ্ট, লংক্রিম, মমজন 

( দিমঁবোধতর)paste, cream, majoon

বডম, লপঠম খমবমর লববোধশষ pastry معّجنات

(pot)

 ,উত্তম শ্রনীর মখজফুর, আজওয়ম عجوةٌ
pressed dates

عَدعّد)[ن]  ) গরনম করম, লববোধবিনমকরম, 
ম দিখম, লিন্তম করম to count, to regard, 

think- ُعّد(pass) লববোধবলিত হওয়ম to be 

considered (هى) 
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 II গরনমকরম, একমলধক করম to عّدد

make numerous (هى) 

 IV ততরী করম, মশষ করম, আবোধয়মজন أعّد

করম, লমমমরশংসম করম to make ready, to 

prepare, finish, dispose

 V একমলধক হওয়ম, বলধ্ত হওয়ম to تعّدد

be  numerous, to proliferate

,VIII লববোধবিনম করম, ম দিখম, লিন্তম করম اعتّد
সলজত করম, ত্মগ করম, ইদ্দতপমিন 

করম, to consider, look, tjink, put 

down, equipe, to observe ‘iddat’for 

(woman) ( ل على ب  ) 

 X প্রস্তুত হওয়ম, প্রস্তুত থমকম to get استعّد

ready, to stand prepared

গরনম, শুমমর, তমলিকম করর, লনরুপরعٌد
করর counting, listing, calculating

ُعّدةٌ ج ُعَدٌد  প্রস্তুলত, উ দি্লত readiness, 

preparedness-ُعَدٌد যনপমলত, 

আসবমবপত, টফুি, জমহমবোধজর  দিলড, পমি, 

মোমডমর িমগমম, equipments tools, 

instruments, tackle, sails, harness

 ,নমর, অবোধনক, বহু, number, many ِعّدةٌ

several, numerous (- عذةٌ رجال ) অবোধনক 

মমনফুষ

ِعّدٌد ج أعداٌد  নমর, সরশংখ্মগত, সরশংখ্ম, 
অঙ, পলরমমন, number, numeral, 

figure, digit, quantity

 সরশংখ্মগত, সরশংখ্ম সভূিক, নমর عدِدٌي

সম্পলক্ত nuerical, mumeral, relating 

to number

)গরনমক عديد ত, অবোধনক, নমর, অবোধনক 

পলরমমন, সমমন counted, numerous, 

number, large quantity, equal

عداٌد ج عدادات  গরক, লমটমর counter, 

meter

ِمعداٌد ج معاديد  গরনমর যন abacus

 ,গরনম, শুমমর, পলরগরনম, সরশংখ্ম تعداٌد
তমলিকমকরর, লহসমব counting, count, 

enumeration, listing, calculation

সরশংখ্ম, পলরমমন number, quantity ِعداٌد

 ,প্রস্তুলত, আবোধয়মজন, সমপন اِعداٌد

ততরীকরর, অঙন, খসডমকরর 
prepeartion, arranging, settimg, 
making, drawing, drafting

প্রস্তুলত মভূিক, preparatory اِعدادٌي

د  ,প্রকমর, তবলিত, লবলভনতম نعدن
বহুমমলতকতম, বডসরশংখ্ম, লবরমট সরশংখ্ম 
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variety, diversity, multitude, great 
number

 ,আসম, প্রত্য়, লনভ্রতম, ভরসম اِعتداٌد
লবশ্বমস confidence, reliance, trust

اِستعداٌد ج اِستعدادات  প্রস্তুলত, ইচম, উ দি্লত 

readiness, preparedness اِستعدادات-

মঝমঁক, প্রবরতম, প্রব(লত্ত inclination, 

tendency, propensity

প্রস্তুলত মভূিক preparatory اِستدادٌي

-গরনসমধ্, গরনবোধযমগ্, স্বল معدوٌد

সরশংখ্ক, অল, লকছফু, সমমমন্ countable, 

numreable, limited number, little, few,
some, a few

)ভমডক) معِددةٌ ত) মলহিম বমিমপ কমরী 
female mourner

 ,পভূব্লনধ্মলরত, অলভষ্ট, অলভবোধপ্রত ُمَعٌد

প্রস্তুত destined, intended, prepare (  ل

 (هى

 ,যনপমলত, লজলনষপত equipment ُمعداٌت

material

নমনমলবধ, একমলধক, অবোধনক, লবলভন ُمتعِدٌد
প্রকমর, কলথপয়, manifold, mulriple, 

numerous, divers, varied

 ,প্রস্তুত, ততরী, ইচফুক prepared ُمستِعٌد

ready, inclined (ل)  

মসফুরকিমই lentil (s) عدس

عدسةٌ ج عدسات   মিন, বড কবোধর ম দিখমর 

মিন, lenns, magnifing glass

-মিবোধনর মত উভ-উত্তি লজলনষ, bi عدسٌي

cojecnvex object

عدلعدل)[ض] ) ন্ময্ করম, সমমন ভমবোধব 
to act justly, equitably

 ,II মসমজমকরম, লনয়ম তমলনক করমعّدل
সরশংবোধশমধন করম, ন্ময্ করম, পলরবত্ত্ন 

করম, উনত করম to straighten, to set 

in order, to change, improve (هى) 

III সমমন করম, হওয়ম to equal عادل

IV মসমজমকরম to straighten أعدل

 ,V মসমজম হওয়ম, পলরবলত্ত্ত হওয়মتعّدل
সরশংবোধশমলধত হওয়ম, to be straighten, 

modified, changed

 VI সমমনসমমন হওয়ম, এবোধক تعادل

অপবোধরর ভমরসমম্ করম to be equal, to 

offset one another

VIII মসমজমকরম to straighten اعتدل

عْدٌل ج ُعدول  মসমজম, সরিতম, অকপটতম,
ন্ময়লবিমর, পক্ষপমত-শুন্তম, সততম, 
straightness, straightforwadness, 
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impartiality,honesty সমমন, স-ُعدول r, 

যথমথ্, সমমনীত ব্লক্ত, just, equitable, 

honest, reputated person

আইন সমনীয় forensic, legal عدلٌي

ِعْدٌل ج ُعدوٌل،أدال  সম পলরমমন, সমমন 

tantamount, equal ُعدوٌل،أدال-ছমিমবসম 
sack, bag

عديٌل ج عدائُِل  সমমন, একমত, সম 

পলরমমন, eual, like, tantamount –عدائُِل

ভলগপলত

 ,লবরত, লনব(ত, লবসজ্ন ُعدوٌل

ত্মগ,পলরত্মগ refraining, abstention, 

resignation, abandonment

 ,ন্ময়লবিমর, স্বচতম عدالةٌ
মস্বচমিমরহীনতম, লবশুদতম, 
সমধফুতমষসততম, মসরনয্, সঠক আিরন 

ভমিকমজ justice, fairness, impartiality,

honesty

 ,অলধকলনয়ম, অলধকলনয়লমত أعدٌل

অলধক ন্ময়পভূর,্ অলধকস r, অলধক 

লবশুদ more regular, juster, honest

تعديٌل ج تعديلت  মসমজম, সঠক লবন্মস, 

straightening, setting right-تعديلت 

পলরবত্ত্ন, পলরবধ্ন, লসরকরর, উনলত, 

change, alter-ation, modification, 
settlement

 ,আত্তীকরর, মভূি্ময়ন, সম্বিয় ُمعادلةٌ

সমতম, সমভমর, সমীকরর assimilation,

approximation, adjustment, balance, 
equality

ٌل  ,ভমরসমম্, সমতম,আনফুপমলতকতম تعادن
িটমলর, সমমন balance, equilibrium, 

equality, draw, tie

 ,ঋজফুতম, খমডম, প্রসমরতম, সমতম اِعتداٌل
সরশংযম, সহনশীিতম straightness, 

evenness, moderation

লবষফুববোধরখম সরশংংক্রিমন্ত equinoctial اِعتدالٌي

ন্ময় পরমযর, ধমলম্ক, স عاِدٌل r, অকপট,

just, fair, relig-ious, honest, 
straightforward,

 গডপলরমমন, মমঝমমমলঝ, গড ُمعّدٌل
average, average amount,

 সমমন, সমময্ম দিমর, সমক্ষম ُمعاِدٌل

তমসম্পন equal, of equal right, of 

equal status

ٌّ  ,মসমজম, সমমন, আনফুপমলতক ُمعتِدٌل

একমত, মধ্পন্থী, নম, ম( দিফুভমবমপন 

(আবহমওয়ম) straight, even, 

proportionate, moderate, mild
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عِدمعَدم)[س]  ) বল্ত হওয়ম, কম হওয়ম, 
হমরমন to be depr-ived, to be defi-

cient, toloss  -ُعِدَم (passive) হমলরবোধয় 

যমওয়ম, কমলত হওয়ম to be lacking, to 

be missing

 ,IV বল্ত করম, হমরমন, ধ্বরশংস করম أعدم
লনলশহ করম, কময্কর করম, গরীব 

হওয়ম, to deprive, to destroy, to 

annihilate, to be poor to miss (ه)

VII বল্ত হওয়ম, কম হওয়ম, হমরমন انعدم
to be depr-ived, to be defi-cient, to 
loss

هَدٌم ج أعداٌم  অলসতহীন, অনলসত, 

নমলসবম দিীতম, অভমব, অনফুপলসলত, 

nonexistance, nothingness, nehility, 

lack, want -أعداٌم অকময্করতম, তফুচতম, 
তফুচ nullility, insign-ificant, trifle

নমলসবম দিী nehilist عدمٌي

 ,অলসতহীন, অনলসত, নমলসবম দিীতম عدميّةٌ
অভমব, অনফুপলসলত, nonexistance, 

nothingness, nehilism

 ,যমর লকছফুবোধনই, উ দিমসীন, অভমবী عِدٌم
বল্ত, খমলি not having, lacking,  

wanting, dprived, devoid

 ধ্বরশংস, নমশ, প্রমর দিণ্ড, ফমঁলস إِداٌم
destruction, annihili-ation, execution

 মমথমর কমপড (বোধশমবোধকর লি্নি اِْعدميّةٌ

লববোধশষ) head cloth

 অনফুপলসলত, অভমব, অলসতহীনতম اْنِعداٌم
sbscence, lack, non-existance

عاِدٌم ج عواِدُم  অলসতহীন, ধ্বরশংসপ্রমপ, 

লবনষ্ট, অপভূন রুদমর মযমগ্, অ দিমবী 
মযমগ্, non-existance, lost, 

unrestorable, irrclaimable-عواِدُم 

অপব্য়, প্রত্মখ্মন, এঁবোধটমwaste, refuse,

scraps

 ,অলসতহীন, অভমবপভূর,্ উ দিমসীন معدوٌم

অনফুপলসত, ধ্বরশং সপ্রমপ, লবিফুপ 
nonexistance, wantig, lacking, lost, 
annililated

 ,গরীব, লন(স্ব,  দিলরদ, poor ُمعِدٌم

destitute, unprevileged

মববোধহস, paradise عْزٌن

معِذٌن ج معاِدُن  খলন, আকর, ধমতফুখ 

লনরক্ষফু দ শমখম, ধমতফু, খলনজ, গুপধনmne,

lode, metal, mineral, hidden treasure

!খফুবভমি! মবশ কবোধরছ! very good معدٌن

well done!
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ধমতব, খলনজ, metallic, mineral معِدنٌي

 খনন, খলনখনন, খলনজলশল تعديٌن
mining, mining of mineral, mining 
industry

খলনকম্শী minner ُمَعِدٌن

عداعدو،) [ن] ) ম দিরডমন, দ্রুতবোধছমটম, ধমবন,

বম দিবোধ দিওয়ম, অলতংক্রিম করম, to 

run,gallop, race, abandon, transcend,

( هى ه الى ب عن ) 

( ِععدوان،عدوان،ُعُدّو،َعداء،عدو) [ن]

আগমসী কমবোধজজডমন, অন্ময় করম, 
শত্রূতম করম, ভফুি করম, মমরম, to envolve

in aggressive action, to commit a 

hostile, to attack, wrong, ( ه على ) 

 অসফুলবধম করম, লবিফু্লতলবিফু্লত [ن](عدو)

করম,বমধম ম দিওয়ম ti handicap, to 

obstruct, to prevent ( ه عن ) 

 II অলতংক্রিম করমন, সকম ্কলংক্রিয়ম عّدو
করম (গম) ,বম দিবোধ দিওয়ম to cause go 

cross, to make transitive (verb, to 

abandon ( ه هى عن ) 

 III শত্রুতম করম, শত্রুর আিরনعادى

করম, যফুবোধদলিপ হওয়ম, পবোধড যমওয়ম, 
িঙন করম, অমমন্ করম, to treat as 

enemy, to show animity, be at war, to

fall out, disobey ( هى ه ) 

) IV সরশংংক্রিলমত করম to infect أعدى ه من ) 

) V সীমম অলতংক্রিম করম to cross تعّدى

على هى الى )  

 VI পরষ্পরশত্রু হওয়ম to be تعادى

mutual enemy

 VII সরশংংক্রিলমত হওয়ম to be انعدى

infected ( ب من ) 

VIII অলতংক্রিম করম, লনষফু اعتدى র আিরন
করম, আন্ময়, আংক্রিমন করম, ব্লভিমর 

করম to cross, to act brutally, unjustly,

attack, violet (woman) (هى) 

 ,X সমহমবোধয্র আবোধব দিন করম استعدى
উবোধত্তলজত করম to appeal for assistanc,

to stire up, incite ( ه على ) 

عدا  عدا، ما عدا، فيما  ব্লতত, বমবোধ দি 

except, with the exception of- عدا فبما 

অলধকন্তু besides ذلك

 ,পমশ, ঢমি, তীর, মবিমভভূলম side عدوةٌ

slope, bank, shore

 ج ،أداٌء ِعداى ُعداى،  ُعداةٌ، أعاٍد،  م  عُدَوةٌ
عُدٌو ، عُدّوةٌ  শত্রু,  দিফুশমন enemy
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আগমসী, আংক্রিমরমত্মক aggressive عِدٌي

  শত্রুতম, প্রলতকুিতম, আংক্রিমরعداٌء
enmity, hostility, aggression

 ,ম দিরডবমজ, বমরমতমবহ, runner عّداٌء

racer

 শত্রু, িরমশত্রু enemy, worst أعى

enemy

 প্র দিমহ, সরশংংক্রিমমন infection عْدَوى

contagion

عداوةٌ ج عداوات  শত্রুতম, প্রলতকুিতম, 
enmity, hostality

 ,বমধম, প্রলতবন কতম, অসফুলবধম ُعداوء
আপ দি, উপদব hindrance, impediment,

nuisance, handicap, 

 ,শত্রুতম, আগমসন, প্রলতকুিতম ُعدواٌن
প্রকমশ্ অলবিমর enmity, hostality, 

gross injustice

 ,আগমসন সম্পলক্ত ُعدوانٌي

আগমসবোধনরনীলত (سياسة) policy of 

aggression

 অব্মহলত, পলরহমর, র দি, বমলতি معداى
escape, avoidance

معديَةٌ ج معاٍد  মফরী, মফরীবোধনরকম ferry, 

ferryboat

 পমরমপমর, মখয়ম, সকম্ কলংক্রিয়ময় تعديةٌ

রূপমন্তর (গমমম) ferrying, ferry service, 

traformation into transitve (gram)

تعٍد ج تعديات  পমর, উত্তরর, অলতংক্রিমর, 

cossing, overtaking- تعديات িঙন, 

অমমন্, আগমসন, অলতংক্রিমন, 

আইনিঙন, আংক্রিমন, হমমিম violation, 

attack

اِعتِداٌء ج اِعتِادئات  হমমিম, আংক্রিমন, হমনম 
attack, assult, raid

عاديةٌ ج عواٍد،عاديات  ভভূি, আংক্রিমন, 

খমরমপকমজ, মংক্রিমধ,  দিফুভ্মগ্, বমধমwrong, 

offense, misdeed, obstacle- عواٍد 

ভমগ্ পলরবত্ত্ন

,শত্রু ভমবমপন, শত্রুতম পভূন্, প্রলতকুি ُمعاٍد

শত্রু তমপরময়র hostile, inimical

সংক্রিমমক contagious ُمعٍد

ُمعتٍد ج ُمعتدون  হমমিম কমরী, আগমসন 

কমরী assilant, aggressor

عُذبُعذوبة)[ك]  ) লমলষ্ট হওয়ম, সফুনর 

হওয়ম, অমমলয়ক হওয়ম to be sweet, 

pleasant 

عَذبعْذب) [ض] ) বমধম ম দিওয়ম, অসফুলবধম 
করম, to hinder, handicap
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عِذبعَذب) [س]  ) মশঁওিময় ভবোধর যমওয়ম 
to overspread with green moss 
(water)

 II কষ্ট ম দিওয়ম, শমলস ম দিওয়ম, toعّذب

pain,to punish

 V শমলস পমওয়ম,ব্থম পমওয়ম to be تعّذب

punished, to feel pain

 X লমলষ্টমবোধন করম, সফুনর ভমবম to استعذب

find sweet, to think beautiful

عذٌب ج ِعذاٌب  লমলষ্ট, সফুনর, নমনীয় 
sweet, pleasant, agreeable

عذاٌب ج ،عذابات أِذبةٌ  ব্থম, কষ্ট, মব দিনম, 
শমলস, pain, agony, punishment

 লমলষ্টত, মকমমিতম, মমধফুরী عذوبةٌ
sweetness

 ,অলধক লমলষ্ট, অলধক কমনীয় أعذب

weeter, more pleasant

 ,পলরতমপ,  দিফু(খ, যন নম দিময়ক تعذيٌب

লবরলক্তকর, অত্মিমর, শমলস, affiction, 

painful, agonizing, tortring, 
punishment

عذرعذر)[ض]  ) মমফকরম, তকলফয়তবোধমবোধন
মনওয়ম to excuse ( ه في )

 IV মমফকরম, তকলফয়ত মমবোধন أعذر

মনওয়ম to excuse ( ه في ) 

V কঠন হওয়ম,অবমসব হওয়ম to be تعّذر

difficult, impracticable

) VIII ক্ষমম করম to excuse اعتذر  من  الى

 (ل

 X ক্ষমম িমওয়ম, ক্ষমম িমওয়মর استعذر

ইচমকরম to wish to be excused, to 

make apology

ُعْذٌر ج أذاٌر  ক্ষমম, মমফ excuse عذر أبو  - 

 দিময়ী, responsible for

কুমমরীত, virginity ُعْذرةٌ

ِعذاٌر ج ُعُذٌر  গমি, নরমবোধিমম, প্রথম 

ওঠম দিমলড, লজবোধনর গমবোধির অরশংশ cheek, 

first grown beard, cheek part of 
harness (horse)

عْذراٌء ج عذارى  কুমমরী, virgin

معِذرةٌ ج معاِذُر  ক্ষমম, মমফ, excuse, 

foregiveness

ِمْعذاٌر ج معاديُر  ছফুতম, প্রশ্রয়, অজফুহমত 
excuse, plea

 অসফুলবধম, অসম্ভবতম, অবমসবতম تعُذٌر
difficulty, impossi-bility, 
impracticabilty
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 ক্ষমম প্রমথ্নম, তকলফয়ত, ছফুতম اِْعتِذاٌر
apology, excuse, plea

 ক্ষমমপ্রমপ, সমলথ্ত, ক্ষমমবোধযমগ্ معذوٌر
excused, justified, excusable

 ,কঠন, অসম্ভব, অবমসব difficult ُمتعِذٌر

immposible, impracticable

ِعْذٌق ج أْعذاق  মথমকম, গুচ, ঝমড, মথমপ 
bunch, cluster

ম দিমষম মরমপ করম, ভ ( عذلعذل)[ن] rস্নম
করম to blame, to reproach

II ম দিমষমবোধরমপ করম, ভعّذل rস্নম করম to 

blame, to reproach

ম দিমষমবোধরমপ, গমলি, ভ عْذٌل rস্নম blame, 

censure, reproach

,কঠন সমমবোধিমিক, গমলি  দিমন কমরী عدوٌل
rebuked, critic

عاِذٌل ج مُعذاٌل  عاِذلةٌ ج عوائل

নমনমকমরী,  লতরষমর কমরী, ভরrসনম 
কমরী, সমমবোধিমিনম কমরী, deprived, 
censured, critic

عذا على،عذى،عذو) [س] [ن]  ) স্বমস্কর 

(আব হমওয়ম) হওয়ম, to be halthy 

(climate)

عَرعّر)[ن]  ) িলজত হওয়ম, ময্ম দিম 
হমলনহওয়ম, অসমমনকরম, ময্ম দিম আলনক 

র to be a shoe, to be a dis- grace, to 

dishonor, disgraced ( ه هى ) 

 ,িম্বোধরমগ লববোধশষ (বোধোমডম), মগমবর ُعّرةٌ

িজম জনক লজলনষ scabies, dung, a 

shamful thing

 , িম্বোধরমগ লববোধশষ (বোধোমডম, পশু) عرٌرُعّرةٌ

কচফু scabies, mange,psora

 ,িজম, অপমমন, কিঙ, কমলিমম معّرةٌ
some, disgrace, blemish, scandal

,দিফু ্দিশমগস, হতভমগ্, পমজী, নীিমনম  ُمعّرةٌ
miserable, wretched, scoundrel

عّربعرب] ] II আরবী মতঅনফুবম দি, প্রকমশ 

করম, মোমষনম করম, পলরষমর কবোধর বিম, 
অলগম ম দিওয়ম to make Arabic, Arabic I

zed, to express, state clearly, to 
advance

 IV আরবীবোধত অনফুবম দি করম to أعرب

makeArabic- (هى) ه

 V আরব হওয়ম to become an تعّرب

Arab

 X আরব হওয়ম to become an استعرب

Arab
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 ,আরব أعراٌب،ُعْربان،أعُرٌب،ُعروبٌجعرٌب

তব দিফুইন Arabs, Beduin

আরবোধবর অলধবমসী, একজন আরব عربٌي
Arabian, AnArab,ٌالعربية আরবোধবর ভমষম
the language of Arabs

عربةٌ ج عربات  মসমত লস্বনীন দিী, swift 

river-   عربات গমডী, বমহন, শকট, কমর 
carriage, vehicle, cart, car

عربيَةٌ ج عربيات  গমডী, বমহন carriage, 

vehicle

عربجٌي ج عربجيّات  গমডী িমিক, মকমি 
coachman, cab

গ্মরমজ, garage عربجنةٌ

প(ষ মপমষক, sponsor عّراٌب

প(ষবোধপমষক, sponsor عرابةٌ

اعرابٌي ج أعراب  মরুভভূলমর আরব, 

একজন ব দিভূইন an Arab of te dsert, a 

Beduin

 আরব জমতীয়তম বম দি, আরবী ُعروبةٌ
িলরত Arabism, Arab character

 আরবীবোধত অনফুবম দি, translation تعريٌب

into Arbic

 মোমষনম, উচ্চমরন, প্রকমশ اِعراٌب
decleration, proclamation, 
pronouncement

 আরবী অনফুবম দিক translator into ُمعِرٌب

Arabic

)আরবীঅনফুবম দিক ُمعّرٌب ত, translated 

into Arabic

 রূপমন্তর মযমগ্শব (গম) ُمعّرب
inflectable (gram)

আরবী লববোধশষজ arabist مستعِرٌب

 ঝগরমবোধট হওয়ম,  দিমম্ভীক,  দিমঙ্গমবমজ عربد
to bequarrelsome, boisterous,  
riotous

 ,ঝগরমবোধট, কিহ পরময়রতম, তহতি عْربدةٌ

গন্ডবোধগমি,  দিমঙ্গম quarrel-someness, 

contentiousness, uproar, riot

 ,ঝগরমবোধট, কিহপরময়র, তহতিলপ্রয় ِعْربيٌد

গন্ডবোধগমিলপ্রয়,  দিমঙ্গমবমজ,  দিমম্ভীক quarrel-

some, contentious, uproarer, riotious,
boisterous

 ,ঝগরমবোধট, কিহপরময়র, তহতিলপ্রয় ُمعْربٌِد

গন্ডবোধগমিলপ্রয়,  দিমঙ্গমবমজ,  দিমম্ভীক quarrel-

some, contentious, uproarer, riotious,
boisterous
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 ,লবপয্সকরম, লবরক্তকরম عربس
লবশ(ঙ্খিকরম, গুিমইয়ম মফিমন to upset, 

to disturb, to confuse (ه) 

 অগীম আ দিময়করম, বময়নমর টমকম عربَن
ম দিওয়ম to pay advance, handsel,

ُعربون ج عرابيُن  বময়নমরটমকম, 
অগীমটমকম, অঙ্গীকমর, বনকী, handsel, 

earnest money, pledge, pawn,  
guarantee

عرجعروج)[ن]  ) আবোধরমহন করম, িডম to 

ascend

 পঙ্গফুহওয়ম, মনঙেডম (عَرج) [س] عِرج
হওয়ম to be lame,

 ,II মমমড মনওয়ম, থমমম, মখমঁডম করমعّرج
পঙ্গফুকরম, আঁকমবমঁকম করম to lame, to 

turn, to stop, toparalyze, to zigzag (

 (على

 (ه) IV মখমঁডম করম to lame أعرج

 ,Vআঁকমবমঁকম পথ অনফুসরন করম تعّرج
আঁকমবমঁকম হওয়ম to be crooked, to 

follow course

VII বমঁকম হওয়ম to be curved انعرج

ন্মরশংডমবোধমম, ন্মরশংডম, lameness عَزٌج

مأعرٌج عرجاُء ج ُعرجان،ُعْرٌج  

মখমঁডম,ি্মরশংডম lame, limping

معرٌجمعاِرُج  ج  উদ্মবোধরম হবোধনর 

সমন,আবোধরমহবোধনর পথ palce of aent, 

route of ascent

ِمعرٌج ج معاِرُج  লসঁলড, ladder

ِمعراٌج ج معريُج  লসঁলড, الِمعراج লমরমবোধজর 

ভ্রমন journey of Miraj-night, ladder

 ,বমঁক, বমঁকম, ভমঁজ, মপঁি تعاريُج

মঢউবোধতমিম, সমবোধপর মত মপঁিমন bend, 

curvature, curvetures, turn, twist, 
sarpentine

ج  বমঁকমন, মপঁিমন, মপঁিওয়মিম تعرن
winding, twisting, tortous

)বমঁকমক ُمنعِرٌج ত, বমঁকম, মপঁিম, মপঁিওয়মিম
crooked, curved, twisted

ُمنعرٌج ج ُمنرجات  বমঁক, বমঁকম, ভমঁজ, মপঁি,

মপঁিমন bend, curvature, curvetures, 

turn, twist, angle (roads)

কুঁবোধডোড hut ِعرزاٌل

عّريعرس] ] II লববমহকরম to marry
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 IV লববমহ মভমজ করম to arrange أعرس

wedding feast

ُعْرس ُعُرٌس، ج عرساٌت،أراٌس  লববমহ, 

লববমহবোধভমজ marriage, weddingfeast

ِعرٌس ج أعراٌس  স্বমমী, সী husband, wife

عروٌس (م)  ج  ُعُرس،عرائِس  বর, 

bridegroom-عرائِس কবোধর bride-

বর-কবোধর العروسان

عروسةٌ ج عرائُِس  কবোধর, পফুতফুি bride, doll

বর bridegroom عريٌس

লসরশংবোধহরগত ্lions den عريٌس

غرشعرش)[ض][ن] ) মমিমততরী করম to 

erect treellis

II ছম দিবোধ দিওয়ম to roof over عّرش

عرٌش ج أعراٌش،ُعروٌش লসরশংহমসন,তমবফু, 
ছম দি, মগমত throne, tent, roof, tribe

عِرٌش ج عرائُِش،ُعُرٌش  বমসম, কুনজ, 

কুঁবোধডোর, খফুপলর, উবোধঠর আসন (মলহিম) 
bower, hut, booth, camel-saddle 
(woman)

تعريشةٌ ج تعازيُش  জমলি, আবমস, 

কুণজবন, trellis, lattice work, arbor

عِرصعَرص)[س] ) প্রমরবন্ত হওয়ম, প্রফভূ্ 

হওয়ম, সফুবোধিতম হওয়ম to b lively, to be 

merry, happy

عْرصةٌ ج أعراص،َعرصات  খমলি, িতর, 

vacant lot, courtyard

 ,কুটলন, অলবধ প্ররবোধয়র  দিমিমি ُمعَرٌص

সরশংগমহক, রমর দিভূত, অসতী সীর স্বমমী 
pimp, collector, cuckold

عُرضعراضة)[ك] ) প্রশস হওয়ম to be 

wide

عرضعرض) [ض]  )  দি(শ্ হওয়ম, োটম, 
পডম, লফবোধর আসম, যত মনওয়ম, যমওয়ম, 
গহন করম, ম দিখমন, রমখম, অপ্রকরম, 
পলর দিশ্ন করম, পভূনরময় ম দিখম, to b 

visible, to bfall, to occur, to turn to, 
take care, attend, show, to offer, to 

inspect –ُعِرَض (passive) উন্মম দি হওয়ম,
to be mad

II প্রশসকরম to make wide عّرض

,III লববোধরমধীতম করম, বমধম ম দিওয়ম عارض
এলডয় যমওয়ম, বম দি ম দিওয়ম,  দিমবীনম করম,
মফুখলফলরবোধয় মনওয়ম to offer resistance, 

to resist, oppose, protest, to avoid, 
abandon, disclain
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 ,IV উবোধপক্ষম করম,বম দি ম দিওয়ম أعرض
নম দিমবী করম to avoid, to discard, ro 

disclaim

 ,V বমধম ম দিওয়ম, প্রলতবম দি করম تعّرض
মধ্সতকরম,  দি(লষ্ট আকষ্ন করম, উন্মফুক্ত 

করম, উন্মফুক্ত হওয়ম, সমহস করম, ঝফুঁলক 

মনওয়ম, tooppose, to resist, raise 

objection, interfer, to expose,be 
exposed, to risk

 ,VI এবোধক অপবোধরর প্রলতবম দি করম تعارض
পরষ্পর লববোধরমধী হওয়ম,মতলববোধরমধ করম, 
সমমনজস্পভূর ্হওয়ম, to oppose one 

another, to be contradictory,

 VIII বমধম ম দিওয়ম, লনবোধজবোধক اعترض

উপসমপন করম, মনওয়ম, যমওয়ম, 
প্রলতবম দিকরম, to brtake, to pesent, tto 

go, to object, resist, oppose, to block 
way

 X প্র দিশ্র করবোধত বিম, পফুনলব استعرض

মবিনম করক, স্মরর করম, ম দিখম, 
লববোধবিনম করম, পরীক্ষম করম, ধ্বরশংস করম,
লনষফু র ভমবোধব এলগয় যমওয়ম to ask to be 

shown, ro review,to vsualize, 
tomexamine, to massacre, to 
proceed ruthlessly

جعرٌض ُعروٌض  প্রস, মোর, উপসমপনম, 
প্র দিশ্ন, প্রসমবনম, পন্ width, breadth, 

presentation, demonstration, 
submission, display, merchandise

 ,মতরছম, আডমআলড, তীয্ক عرضٌي

অনভূভফুলমক, সমতি, transverse, cross, 

horizental

اِْرٌض ج اراٌض  সমমন, সফুনমম, ময্ম দিম 
honor, good nme, dignity

পমশ্ব্, মধ্ ُعْرٌض side, middle

 ,আডমআলড, িমমিমী  عْرضانٌي
আডমআলড ভমবোধব, transverse, 

longitudinal, transversial,

عرٌض  ج أعراٌض  আকলষ্মিক, োটনমংক্রিবোধম, 

অলনলশত, অপ্রবোধয়ম জনীয়গুর, 

contingent, accede-ntal, nonessential

ا- োটনমংক্রিবোধম, হঠমr incidentally, by-عرضا

chance

 ,দিফুো্টনম ংক্রিবোধম, অপ্রবোধয়মজনীয়  عرضٌي

আকলষ্মিক, অলনলশত, তনমলত্তক 
accendental, unessential, incidental, 

coningent, causal- عرضيات 

অপ্রবোধয়মজনীয় 

োটনম, দিভূো্টনমংক্রিবোধমunessential 

incidents

 ,অলভপ্রময়, উ্ভিমলসত,  দিময়ীُعرضةٌ
উপবোধযমগী, যথমযত intent, exposed, 

liable, suitable,
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عروٌض ج أعاريُض  ছন, ছন( শমস 

prosody –أعاريُض প্রথম (কলবতমর) 

মশমকম মধ্রবোধশষ last of first hemistich

ছনগথ (কলবতম), prosodic عروضٌي

عريٌض ج عراٌض  প্রশস, লবস(ত, লবশমি 
broad, extensive vast

عريضةٌ ج اِعراض   দিরখমস, আবোধব দিন 
prttition, application

معِرٌض ج معاِرُض  প্র দিশ ্নীরসমন, 

ম দিমকমন, আসন, মমিম place of 

exhibition, show room, stage, 
exhibition

লববমবোধহর মপমশমক, wdding gown ِمعرٌض

 قل -উবোধদ্দসশ্হীন ভমবোধব casually ِمعراٌض

كلمه ِمعراض في  উবোধদ্দশ্ হীন ভমবোধবউবোধ্খ
করম

 ,ইলঙ্গত, সরশংবোধকত, িক্ষন intimation تعريٌد

sign, indication, indication 

 ,লববোধরমধীতম, প্রলতবোধরমধ معارضةا

তবপরীত্, আপলত্ত, ব্লতংক্রিম, প্রলতবম দি 
opposition, resistance, contradiction, 
objection, exception, protest

 পলরহমর, িমতফুরী, অলনচম اِعراٌض
avoidanve, evasion, reluctance

 ,লববোধরমধ, সরশংোষ,্ অসঙ্গলত تعاُرٌض

লবপলরত্ conflict, clash, contradiction,

اِْعت'راٌض ج اِْعتِراضات  বমধম, 
লববোধরমধীতম, আপলত্ত, 

ব্লতংক্রিম,পমলমযফুলক্ত, প্রলতবম দি 
resistance, opposition, objection, 
exception, counter argument, 
rejoinder, protest

 ,পরীক্ষম, জলরপ, পফুনলব্বোধবিনম استعراٌض
বম দি্যন প্র দিশ্নী, গীলতনমট্ 
examination, survey, review, musical 
show, revue

গীলতনমট্ লবষয়ক revue like استعراضٌي

عاِرٌض ج ،عاِرضون عواِرُض প্র দিশ্ক, 

demonstrator–عواِرُض বমধম, সমমলয়ক 

অসফুলবধম, মগমিবোধমবোধি অবসম, আংক্রিমন, 

আকলষ্ক, অপ্রবোধয়মজনীয়, মফুবোধখরপমশ 
obstacle, temporary disturbance, 
accidental, nonessential, side of the 
face

عارضةٌ ج عارضات  মলহিমপ্র দিশ্ক, 

female demonstrator – عواِرُض 

মফুবোধখরপমশ,  দিরজম-জনমিমরবমজফু, বীম 
side of the face, jamb, beam

 ,আকলষ্ক, অলনয়লমত عاِرضٌي

accidental, casual
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معروٌض ج ،معاريُض معروضات  বন্নম, 
লববররন, স্মমরক,  দিরখমসত exposition,

report, petition –معروضات প্রসমবনম, 
প্রসমবপত, প্র দিশ্নী proposal, tender, 

exhibits

 লববোধরমধী, লববোধরমধীতম কমরী ُمعاِرٌض
opponent, oposer

 ,আডমআলড, লববোধরমধী معتِرٌض
বমধম দিমনকমরী lying across,  

transversal, opponent, oposer

মসনমছমউলন armycamp ُعرضٌي

عرفعْرفان،معِرفة)[ض]  ) মিনম, সিবোধতন 

থমকম, পলরলিত হওয়ম, আলবষমর করম, 
মবরকরম, স্বীকমর করম, অনফুমলত 

ম দিওয়ম,পমথক্্ করম

to know, to be aware, be acquainted,
to dscover, to concede, approve, 

distinguish ( هى ل ب ) 

 ,II মোমষনম করম, অবগত করমعّرف
পলরলিত করম, লনধ্মরন করম, স্বীকমর 

করম, toannounce, to introduce, 

determine, confess ( ه هى ل ب ) 

 ,V পলরলিত হওয়ম, সমক্ষমrকরম تعّرف
পলরলিলত প্রকমশকরম, জমনম, মখমঁজম, 
মবরকরম, লনলদ্্দষ্ট পবোধ দির হওয়ম (গম) to be

acquainted, to meet, to disclose 
identity, to explore, trace, to be 

definite (gram) , ( ب على الى ) 

 ,VI এবোধক অপবোধরর পলরলিত হওয়ম تعارف
to be acquainted, ( هى ب ) 

)VIII স্বীক اعترف লত ম দিওয়ম to confess (

هى ه ب ل ) 

) X সনমক্ত করম to recognize استعرف

 (هى

সফুগলন, সফুবমস fragrance, perfume عرٌف

ُعرٌف  ج  ٌ أعراف   দিয়ম, ব্বহমর, অভ্মস,

রীলত, প্রথম, ঐলতহ্, kindness, custom, 

practice, tradition-أعراف ٌ ঝফুঁট, লিরুলন,

মকশর (বোধোমডমর) crest, comb, mane 

(horse)

 ,প্রথমগত, িলিত, অভ্মসগত ُعرفٌي

ধম্লনর মপক্ষ আইন মপশম সম্পলক্ত, 

ব্লক্তগত traditiona, usual, customary,

habitual , pertaing to secular legal 
practice

عريٌف ج ُعرفاُء  জমত, মযঅবগত, 

সবোধিতন, কত( পক্ষ, লববোধশষজ, লশক্ষমসহ 
কমরী cognizant aware, authority, 

specilalist, teaching assistant
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 ,গরক, ভমগ্গরনম কমরী deviner عراٌف

fortuneteller

আরমফমতপব্ত mountain Arafatعرفات

 ,মিতনম, তিতন্, জমন, অনফুভভূলত ِعْرفان

ঠমহর, অলভজমন, স্বীক( লত cognition, 

knowledge, perception, recognition

 ,অলধকজমনম, অলধকবোধিতনম أْعرٌف
অলধকজমন, অলধকজমত knowing 

better, more cgnizant, more 
knowledgeable, more acquainted

(م) عرفاُء  –ٌ  ঝফুঁটওয়মিম, মকশরওয়মিম 
(বোধোমডম) crested,maned (horse)

معِرفةٌ ج معاِرُف  জমন, লশক্ষম,তথ্, 
 দিক্ষতম, মিতনম, উপিলব, জমনমবোধশমনম, 
পলরলিত ব্লক্ত, বনফু , লনলদ্্দষ্ট লববোধশষ্ (গম)
knowledge, learnig, cognition, skill, 
perception, reiation, acquaintance, 
acuainted person, friend, definite 

noun (gram) -المعاِرُف সমরশংষ( লতক 

লবষয়মবিী, লশক্ষম cultiral affairs, 

education

 ,মফুখমবয়ব, মিহমরম, তবলশষ্ট্ face معاِرٌف

expression, features

تعِريٌف ج تعاِريُف  মোমষনম, লবজলপ, 

মযমগমবোধযমগ, তথ্, লনবোধ ্দিশনম, সমমমলজক 

পলরলিলত, সরশংজম, লনরূপর, লনলদ্্দষ্ট করর, 

লববোধশষ্ লনলদ্্দষ্ট করর(গম
গম )announcement, notification, 

information, instruction, defination, 
identification, transforming definite  
noun (gram)

تعريفةٌ  ج تعاريُف،تعاِريفات  লবজলপ, তথ্, 
notification, information - تعاريُف

 ,শুল, শুবোধলরতমলিকম ُف،تعاِريفات
মভূি্তমলিকম tariff, price list

ٌف  ,জমনমবোধশমনম, উবোধন্মমির تعرن

পয্বোধবক্ষনবোধিতনম, জমন, অনফুভভূলত, 

অনফুভব acquaintance, exploration, 

study, cognition, reiztion, perception

)লস্বক اِعتراٌف লত, গহন, অনফুবোধমম দিন, 

recognition, acceptance, confession

 ,পলরলিত, অজ, লববোধশষজ, অলভজعاِرف

acquainted, familiar, expert, master

 লবজ, অলভজ, জমনীclear عاِرفَةٌ

headed, wise man

 ,জমত, সফুপলরলিত, গহনীয়, লভি معُروٌف

উপকমরী,  দিয়ম, বনফু ত, ব দিমন্তম, 
মসরজন্, কত(্কমরক  (গম) known, well-

known, accepted, good, beneficial, 
kindness, active voice( gram) 
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 সমধমরন, প্রথমগত, মমমফুলি, তভূচ معاترٌف
common, customary, trival, 
insignificant

স্বীকমরকমরী confessor ُمعتِرٌف

به معتَرف  গ(লহত, স্বীক( ত, অনফুবোধমম দিীত, 

recognised, accepted, granted

عرقعروق)[ض] ) প্রবোধবশকরম to enter

عرقعْرق)[ن] ) লন(বোধশষ করম to finish 

totally

عِرقعَرق)[س] ) োমমমবোধনম, to make 

sweat,

 ,II োমমমবোধনম, পমলনবোধমশমনعّرق

মভূবোধিআোমতকরম, লশকড গমডম to make 

sweat, to take root

IV লশকড গমডম to get root أعرق

V লশকড গমডম to get root تعّرق

ِعرٌق ج ُعروٌق  কমণ্ড, লশরম, উত্তরম লধকমর
প্রত্ময়ন, বর,্ বরশংশ, বরশংশধর stem,vein, 

hereditary, dispoition, race, tribe, 
family, descent

োমম, sweat عَرٌق

 ,মছমটজমনমিম, বরগম rafter عرقةٌ

transom

-তফুিমর টফুলপ লববোধশষ coton skull عرقِيٌةٌ

cap

দি(ঢ়মভূি deep rooted  عِريٌق

অলধক  দি(ঢ়মভূি more deep rooted أعرق

)ক معروٌف শকময়, শুকনম 
emaciated,lean

 োমমমবোধনমর ঔষধ, promoting معِرٌق

sweat

 শক্তমভূিী ُمعِرٌق লশরমযফুক্ত, veined ُمعّرق
firmly rooted

 মখমঁডমকরম (পমবোধয়রর গবোধকবোধট) to عرقَب

hamstring

ُعرقوٌب ج عراقيُب  মহলমলষ্টরশংরগ, পময়রমমরশং 
শবোধপশীররগ (বোধটনডন) archiles tendon, 

hamistring

 ,লমথ্ম, প্রতমর নমমফুিক falseُعرقوبٌي

deceitful

 ,কঠনকরম, জটিকরম عرقََل
বমধমবোধ দিওয়ম, ম দিরীকরম, জবকরম to 

make difficult, complicate, to hinder, 

obstruct, to delay ( هى ه ) 

II কুলপত হওয়ম, উ تَْعرقَل rসমলহত হওয়ম, 
কঠন হওয়ম, বমধমপ্রমপ হওয়ম, ম দিরী 
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হওয়ম to be aggravated, to be 

hindered, be obst-ucted, be delayed

عْرقاةٌ ج عراقيُل  লবভ্রমন্তকরর, ব্মহতকরর,

ভমর গসকরর impending, hindering-

 ,বমধম,  দিময়, কঠর্ عراقيُل
encumbrance, imediment, difficulty

عركعرك)[ن] ) োষ্র করম, োফুরমন, িমগসই
করম, মমরমত্মক ক্ষলত করম, to rub, to 

turn, to adjust

عِركعَرك) [س]  ) শলক্তশমিী হওয়ম (যফুবোধদ) 

to be strong in battle

III যফুদ করম to fight عارك

 VI পরষ্পরযফুদ করম to fight one تعارك

another

VIII পরষ্পরযফুদ করম to fight one اعترك

another

অলভজতম, experience عْرٌك

 ,যভূদ, সরশংোষ,্ সরশংগমম struggle عْركةٌ

battle

 ,মনন, মমনলসকতম, মমজমজ عِريكةٌ

স্বভমব, mind, temper, nature

معُركةٌ ج معاِرُك  যফুদবোধক্ষত, যফুদ battle 

field,battle

সরশংোষ,্ যফুদ, সরশংগমম fight, battle ِعراٌك

 সরশংোষ,্ লববম দি, যফুদ, সরশংগমম ُمعاركةٌ
struggle, battle,fight

যভূদবোধক্ষত battle ground ُمعترٌك

عرمعرم)[ن][ض] ) কবোধঠমর হওয়ম to be 

crude

عِرمعَرم)[س] ) কবোধঠমরহওয়ম to be crude

II স্তুপকরম to heap upعّرم

 VII একবোধরমখম হওয়ম to be اعترم

stubborn

 ,দিফুশলরত, শলক্তশমিী, লহরশংস  عِرٌم

ক্ষমতমবমন, বমঁধ, পলরখম vicious, 

strong, violent, powerful, dam, ditch

 দিভূশলরততম, লহরশংসতম, প্রিনণ্ডতম  ُعراٌم
viciousness, violence, furiousness

ُعْرمةٌ ج ُعرٌم  পমিম, লঢলব, অবোধনক 

পলরমমন, বহুগুর heap, pile, large 

amount,

 ,দিফুশলরত, লহরশংস, প্রিণ্ড, অবোধনক  عاِرٌم

অসমধমরন, প্রিফুর vcious, violent, fierce,

tremendous, enormous, huge

 শলক্তশমিী, লহরশংস, প্রিণ্ড عرْمرٌم
strong,violent, fierce
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عريٌن ج ُعُرٌن  মঝমপ, ঝমড, লসরশংবোধহরবোধডরম, 
লসরশং মহরগত ্thicket, lions’den

عرينةٌ ج عرائُِن  বন্ পশুর মডরম lair of 

wild animal

ِعْرنيٌن ج عرانيُن  নমসম দিণ্ড, নমবোধকর 

উপলরভমগ bridge of the nose

ِعرناس     ج عرانيُس  টমকু, তকলি, 

সফুতমকটমর টমকু spindle, reel,

عراعرو)[ن] ) এবোধসপরম to befall

VIII এবোধসপরম to befall اعترى

ُعْروةٌ ج ُعراى  মবমতমমোর, ফমঁস, হমতি 

(পমত),বনন buttonhole, loop, handle, 

tie, bond

عِرَيُعرية،ُعري) [س]  ) মনরশংটম হওয়ম, মফুক্ত
হওয়ম, খমলি হওয়ম, to be ncked, nude, 

bare

 ,II কমপড ছমডমন, অনমব(ত করমعّرى
খমলিকরম, মখমিম, বল্ত করম, পলরত্মগ 

করম, to undress ,to strip, uncover, to 

give up

 মনরশংটম, নগতম, লজনমফুক্ত (বোধোমডম) ُعرٌي
nakedness, dnudity, un-saddled 
(horse)

,আবররহীনতম, নগতম, nakedness ُعْريةٌ

nudity

 ,আবররহী নতম, নগতম عراٌء
খমলিজময়গম, nakedness, nudity, open 

space

ُعُرٌن ج عراياا  নগ, খমলি, মপমশমকহীন 
nude, naked, undressed

নগতম, nudism ُعريانيَةٌ

শরীবোধরর মখমিম অরশংশ uncovered المعارّي

parts (body)

عاٍر ج ُعراةٌ  নগ, খমলি, মপমশমকহীন, মফুক্ত, 

বল্ত, হতভমগ্, শভূন্ nude, naked, 

undressed, free, destitute, deprived, 
blank

عّزعزازة،ِعّزة،عّز)[ض]  ) সবি হওয়ম, 
সমমনীত হওয়ম,  দিফুষ্প্রমপ্ হওয়ম, 
লপ্রযভমজন হেওয়ম to be strong, to be 

respected, to be rare, to be dear,

II সবিকরম, শলক্তশমিী করম, লনলশতعّزز
করম, সরশংহত করম, শক্তকরম, সহময়তম 
করম, সমমনকরম, অলত মভূি্বমন 

মবোধনকরম, উ্সীত করম, লপ্রয়ভমজন করম
to make strong, to reinforce, to 
slidify, to support, to cnsolidate, to 
raise in esteem, to make dear
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 ,IV সবিকরম, শলক্তশমিীকরম أعّز
সমমনকরম, মভূি্বমন মবোধন করম, 
শক্তকরম, ভমিবমসম, পফুরষমর ম দিওয়ম to 

make strong, to re inforce,to harden, 

to love, to esteem, to prize ( هي ه ) 

 ,V সবি হওয়ম, শলক্তশমিী হওয়ম تعّزز
শক্ত হওয়ম, শলক্তশমিী হওয়ম, গলব্ত 

হওয়ম to be strong, be powerful, be 

solidified, be proud

,VIII সবিমবোধন হওয়ম, গলব্ত হওয়ম اعتعّز
সমমনীত হওয়ম, লপ্রয় হওয়ম, মভূি্বমন 

হওয়ম tofeel strong, to be honoured, 

to br proud,

,X অলভভভূত করম, শলক্তশমিী হওয়ম استعّز
সমমনীত হওয়ম, মভূি্বমন হওয়ম, to 

overwhelm, to b powerful, honoured, 
esteemed

 ,ক্ষমতম, শলক্ত, বি, সমমন, মগররব ِعٌز

গলরমম, উচ্চময্ দিম, যস, খ্মলত power, 

might, force, honor, glory, high rank, 
fame

 ,ক্ষমতম,শলক্ত, বি, সমমন, মগররব ِعّزةٌ

গলরমম, উচ্চময্ দিম, যস, খ্মলত power, 

might, force, honor, glory, high rank, 
fame

عزيٌز ج أِعّزةٌ،،أِعّزاُء  ক্ষমতমবমন, 

শলক্তশমিী, সমমনীত, মভূি্বমন, লবরি, 

কঠন,  দিমমী, লপ্রয়, বনফু , শমসক mighty, 

pwerful, respected, esteemed, rare, 
hard, costly, beloved, friend, ruler

,অলধক শলক্তশমিী, অলধক ক্ষমতমধর أَعّز

অলধক লপ্রয়, mghter, more pwerful, 

dearer

 মভূি্বমন, সশ্রদতম, মসহ, ভমিবমসম معّزةٌ
esteem, affection, love, regard

تعزيٌز ج تعزيزات  মজমড  দিমরকরর, 

সরশংহলত, সহবোধযমগীতম, প(ষ মপমষকতম 
strengthening, consolidation, support

,মজমড দিমরকরর, সরশংহলত, ভমিবমসম اِْعزاٌز
মসহ, উচ্চমভূি্, শ্রদম strengthening, 

consolidation, love, affectionesteem, 
regard

 (ب) গব্ pride اِعتِزاٌز

 গলব্ত, ক্ষমতমধর, শলক্তশমিী ُمعتٌز
proud, mighty, powerful

عزبُعزوب) [ن] [ض]  )  দিভূরবলত্ত্ হওয়ম, 
ভভূবোধি যমওয়ম (মবোধন), to be far, to escape

(عن)

عزٌب ج أعزاُب،ُعّزٌب  অলবলবলহত, অনভূঢ়ম 
unmarried, single
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ِعزبةٌ ج ِعزٌب  প্ী এিমকম, গমমম্ি, 

খমমমর country estate, farm

মকরমময্, অনভূঢ়মবসম bachelorhood ُعزبةٌ

 মকরমময্, অনভূঢ়মবসম ُعزوبةٌ
bachelorhood

 ,অলববমলহত, অনভূঢ় unmarried أعزٌب

bachelor

মশখ, আলমর sheik ُمعّزٌب

عزرعزر)[ض] ) লননমকরম, কমরও সমবোধথ 

মকমন লকছফু করবোধত অস্বীকমর করম, 
 দিমনকরম, বমধমবোধ দিওয়ম, to rebuke, to 

refuse to do, to restrain, prevent

II লননমকরম, কমরও সমবোধথ মকমন লকছফুعّزر
করবোধত অস্বীকমরকরম to rebuke, to 

refuse to do with some one

অপবম দি, দিফুন্মম, ভ عزٌر rস্নম 
blame,rebuke

অপবম দি,  দিফুন্মম, ভ تعزيٌر rস্নম, শমলস, 

শমসন blame, rebuke, gruel, 

punishment

স্বশ(ঙ্খিম self discipline اْعتِزاٌر

আজরমইি (আ(), Azrael (A) عزرائيل 

عزفعزف) [ض]  ) বমজম, গমনকরম to 

play, to make musicl  ( (ل

عزفُعزوف،عزف) [ن] [ض]  ) লবরত 

থমকম, লবমফুখ হওয়ম to abstain, be 

averse (عن)  

 ,লবমফুখ, কুল্ঠিত disclined عزوٌف

aversed

ِمعزٌف ج معاِزُف  তমবোধরর (বম দি্)যনলববোধশষ,

লপয়মবোধনম, musical instrument, piano

যনবম দিক player عاِزٌف

ُمعُزوفةٌ ج ُمعُزوفات  অনফুষমন, 

সরশংগীতমনফুষমন   music, performance

عزقعزق) [ض]   লনডমলনকরম (গমছ), 

গত্করম, ভমঙ্গম, লঢিমকরম to hoe, dig, 

loosen,

ِمعزقةٌ ج معاِزُق  লনডমলন, মকম দিমি 
grubber, weeding tool,hoe

عزلعزل)[ض] ) আিম দিম করম, সডমন, 

বম দি ম দিওয়ম, মফুক্ত করম to separate, to 

remove, discharge ( هى ه عن )

 IV প দিত্মগ করম to give up أعزل

position

VII লবলচন হওয়ম to be isolated انعزل
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 VIII  দিভূবোধররমখম, অবসর মনওয়ম to اعتزل

retire, tokeep away ( هى ه عن ) 

 ,অপসমরন, লবলচনতম, প(থকীকরর عْزٌل

প্রত্ময়ন, অব্মহলত, removal, 

separation, isolation, deposition, 
dismissal

 ,অসহীনতম, প্রহরমহীনরতম اَزٌل
unarmedness, defenselessness

 ,অবসর, লনজ্নতম, প্রসমন ُعْزلةٌ

মগমপনীয়তম, প(থকীকরর, আবরর, 

retirement, privacy, separation, 
privacy, segregation, insulation,

 ,আসবমবপত, অসমবরসম্প দি ِعزاٌل

মমিপত furniture, households 

moveable goods

عْزلُء ج ُعزٌل  অসহীন, লনরমপত্তমহীন  
unarmed, defenseless

معِزٌل ج معاِزُل  অবসর যমপবোধনর সমন, 

লফবোধর আসমর জময়গম, প(থকীকরর, 

প(থকসমন place of retirement, 

isolation, isolation cabin, ward 
(hospital) 

 ,লবলচনতম, প(থকীকরর, ঢমকমবোধনম اِْنِعزاٌل
অন্তরর, detac-hement, segregation, 

insulation,

লবলচনতমবম দি isolationaism اِْنِعزاليّةٌ

 অবসর, প্রসমন, মগমপনীয়তম اِْعتِزاٌل
retirement, retreat, privacy

অন্তরক insulator عاِزٌل

عاِزلةٌ ج عواِزُل،عاِزلت  অন্তরক insulator

 ,দিফুরবত্ত্শী  معزوٌل
প(থকক( ত,অন্তরীত distant,isolated,insul

ated

)প(থকক ُمنعِزٌل ত, লনজ্ন, একমকী, লবলক্ষপ,

অসরশংহত isolated, single, sporadic

 মফুথম লজিমমতবম দি mutajila الُمْعتزلة

school

ُمعتزٌل  ج ُمعتزلت  লনজ্নতম (সমন), 

অরসবোধরর (সমন) solitude (place of), 

retirement (place)

عزمعزم،عزيمة)[ض] ) সঙল করম, লসদমন্ত
মনওয়ম, আমনন করম to decide, to 

resolve, to invite

II যম দিফুকরম to enchant عّزم

 VIII সঙলকরম, লসদমন্ত মনওয়ম to اعتزم

decide, to resolve

 লনরূপন,  দি(ঢ়ইচম, লসদমন্ত, শলক্ত عْزٌم
determi-nation, firm will, decision, 
energy



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 660
660

 লসদমন্ত, সমমধমন, কবোধঠমর আবোধ দিশ عْزمةٌ
decision, resolution, strict order

)লসদমন্তক عزوٌم ত, সমমধমনক( ত, সমব্স, 

সরশংকললত, অটি determined,  

resolved, resolute

 ,আমনন, মভমজ invitation ُعزومةٌ

banquet

عزيمةٌ  ج عزائُِم  সরশংকল,  দি(ঢ়ইচম, 
অলভপ্রময় determination, firm will-

 (على) লসদমন্ত, কবজ, যম দিফুমন عزائُِم

resolution, decision, charm, spell

)লসরসরশংকল, লসদমন্তকعاِزٌم ত, লনর্শীত, 

determined, resolved

)সমব্স, লসরক ُمعتِزٌم ত, প্রলতজ 

determined, reso-lved (على) 

عزىعزو]  عزي)[ض][عزي، )

সম্পলক্ত হওয়ম, সনমন করম, আবোধরমপ 

করম, ম দিমষমবোধরমপ করম to be related, to 

tce, to blame

عزاعزو)[ن] ) সম্পলক্ত হওয়ম সনমন 

করম, আবোধরমপ করম, ম দিমষমবোধরমপ করম to 

be related, to trace, to blame

عِزَيعزاء) [س]  )

عزاعزاء)[ن]  ) তধয্্ধমরন করম, সমন্তনম 
পমওয়ম, সহমনফুভফুলত ম দিখমন, to take 

patience, console, express sympathy

II সমন্তনম ম দিওয়ম to console عّزى

 (عن) V সমন্তনম ম দিওয়ম to console تعّزى

 (ب) VII সমন্তনম ম দিওয়ম to console انعزى

 VIII বরশংবোধশর হওয়ম to trace اعتزى

descend (الى) 

 ,পশম দিম নভূসরন করর, আবোধরমপ عْزٌو

অলভবোধযমগ, লননম trcing back, 

attribution, accusation

ঊ ِعزوةٌ rপলত্ত, বরশংশ ancestry

 ,তধয্, লসরতম, প্রশমলন্ত, সমন্তনম عزاٌء
মশমকস্মরর অনফুষমন comosure, 

comfort, consolation, ceremony of 
mourning

ج تعزيةٌتعاٍز  সমন্তনম, প্রশমলন্ত, মশমক 
consolation, comfort, condolence

,প্রশমলন্ত দিমতম, সমন্তনম দিমতম comforter ُمعٍز

consoler

عَسعّس) [ن]  ) রমবোধত পমহমরমবোধিরলক ম দিওয়ম
to patrol by night

মিরলক, পমহমরম patrol عَسٌس
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عّسةٌ ج ُعُسٌب  মিবোধজরহমড (বোধোমডমর), tail 

bone of the horae ُعُسٌب-তমি 

গমবোধছরডমি(পমতমছডমন), a palm branch

يعسوٌب ج يعاسيُب  পফুরুষ মমরমমলছ, 

গুনজনধ্বলন, লবলশষ্ট, প্রধমন, মনতম male 

bee, drone, notable, chorf, leader

স্বর্ gold عْسجٌد

মসমরমিী golden عْسجدٌي

মসমরমিী gilded ُمعسِجٌد

عُسرُعُسر،عسارة)[ك] ) কঠন হওয়ম, 
প্রলতকুি হওয়ম to be hard, be adverse 

(على)

عِسرعَسر) [س]  ) কঠন হওয়ম, প্রলতকুি 

হওয়ম to be hard,  be adverse (على) 

عسرعسر)[ن][ض] ) িমপমিমলপ করম, 
মজমড করম, বমধ্করম, কবোধঠমর হওয়ম, 
 দিমন করম to press, force, compel, be 

hard, (على) 

 ,II কঠন করম, লববোধরমধীতম করমعّسر
জফুিফুম করম, to make hard, to act 

hostlely, to oppress (على) 

 III কবোধঠমর আিরন করম to treat عاسر

hardly (ه) 

 IV কমঠবোধন্ থমকম,  দিমলরদ হওয়ম to أعسر

be in distress

V কঠন হওয়ম to be difficult تعّسى

VI কঠন হওয়ম to be difficult تعاسر

X কঠনমবোধন করম, প্রলতকুি ভমবম استعسر
to find difficult

 কমঠর্, কষ্ট কর অবসম, লবপ দি ُعْسٌر

জনক অবসম, অঙ্গীকমর, উ r লপডন, 

যননম,  দিমলরদ, difficulty, distessful 

situation, commitment, molestation, 
distress, poverty

 ,কঠন, শক্ত, অসফুলবধম জনক عِسٌر

প্রলতকুি hard, difficult, distressing, 

adverse

,কঠন, শক্ত, কক্শ, difficult, hard عسيٌر

harsh

 বমমহমতম, অলধক কঠন, অলধক أعسر

শক্ত, অলধক কষ্টকর left hnded, harder,

more difficult

 ,দিমলরদ, আলথ্ক  দিফু ্দিশম, অস্বমচি্  اِعَسٌر
poverty, insolvency

-দিফু ্দিশম গস অবসম, গরীব poverty  ُمعِسٌر

stricken circumstances, poor,
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  কঠন, শক্ত, প্রলতকুি, কষ্টকর ُمتعِسٌر
hard, distressing, difficult, adverse

 অনকমর করম, কমিকরম, কমি عْسعَس

হওয়ম, to darken, to grow dark

عسفعسف)[ض] ) লনয়নন হীন কমজ 

করম, জফুিফুমকরম to treat unjustly, to at 

recklessly

 II অলতলরক্ত মবমঝম িমপমন to عّسف

overburden

 IV অলতলরক্ত মবমঝম িমপমন to أعسف

overburden

,V মস্বচমিমরী হওয়ম, ইচমমত করম تعّسف
এবোধিমবোধমবোধিম ভমবোধবকরম, পথভ্রষ্ট করম, 
লবপথগমমী করম to do at random, to 

deraviate, stray ( عن ب ) 

 VIII ইচমমত করম মস্বচমিমরী اعتسف
হওয়ম, এবোধিমবোধমবোধিম ভমবোধবকরম, পথভ্রষ্ট 

করম, লবপথগমমী করম to do at random,

to deraviate, stray, to do haphazardly

( عن ب )

 অলবিমর, জফুিফুম, অত্মিমর عْسٌف
injustice, oppression, 

  ,অত্মিমরী, লনপীডক عسوٌف

oppressor, tyrant

,অত্মিমরী, লনপীডক,  oppressor عّساٌف

tyrant

ٌف  ,ঊ দিমর, ভমষমর অশুদ ব্বহমর تعسن

ব্লতংক্রিম, লবিফু্লত liberal, inaccurate 

use of language, aberration, 
deviation

فٌي  ইচমমত, অবমধ, অত্মিমরী تعسن
arbitrary, tyrannical

 ,পথভ্রষ্টতম, লবিফু্লত, স্খিন اِعتِساٌف

বমধ্বমধ কত, straying, deviation, 

aberration, compulsion

عسكٌر ج عساِكُر  মসনম, তসন্, তসন্বমলহনী 
army, troops

عْسكرّي عساِكُرج  মসনম সম্পক্শীত 

pertaining to army عساِكُر-মসনম, পফুলিশ 
soilder, polishman

 মসনমবোধসবম, সমমলরক অবসম عْسكريّةٌ
military service,

ُمعسكٌر ج ُمعسكرات  মসনমছমউলন, ক্মম্প 
army camp

عسلعسل)[ن][ض]  ) মধফুলমশমন to mix 

honey

II মধফুলমশমন to mix honey عّسل

عسٌل ج ُعسوٌل،أعساٌل  মধফু honey
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 ,মধফুরররশং, বম দিমমী honey-colored عسلٌي

brownish

 মধফুসরশংগহ কমরী, মমরমমলছ িমষী عساٌل
gatherer of honey, bee-keeper

মমরিমক beehive عسالةٌ

কিফুলর পমনম hyacinth عيسلن

মমরিমক beehive معسلةٌ

তনম, লঝমমনী nap, drowsiness تعسيلةٌ

মধফুলমলসত honeyed معسوٌل

ُعسلٌُج ج عسالُِج  অঙফু র, কলিপ্ব shoot, 

small twig

ُعسلوٌج ج عساليُج  অঙফু র, কলিপ্ব shoot,

small twig

সম্ভবত( possibly عسى

 ,যথমযত, সঠক appropriate عِسَي

proper

শুকনম, শুষ dry, withered عاٍس

عّششعّش] ] II পমলখর বমসম ততরী করম to 

nest

 VIII পমলখর বমসমততরী করম to اعتّش

nest

عٌش ج ِعششةٌ،أعاٌش،اِشاٌش  পমলখরবমসম 
nest

ُعّشةٌ ج ُعَشٌش  কুটর, আবমস, খফুপলর, hut, 

hovel, arbor

عِشبعَشب) [س]  ، )

عُشبعشابة) [ك]  ) ত( র আচমল দিত হওয়ম 
to be grassclvered

)II তعّشب র আচমল দিত হওয়ম to be 

grassclvered

جُعْشٌب أعشاٌب  োমস, ত( র, গমছ grass, 

plants

গমছ, ঔষলধ plant, herb عشبةٌ

 ,িতমপমতম সরশংংক্রিমন্ত herbeaceous ُعشبٌي

herbal

)ত عِشٌب রময়, শ্মমি, grassy

 প্রিভূর গমছপমিম abundant عشابةٌ

vegitation

 শ্মমি, প্রিভূর গমছপমিম abundant ُمعِشٌب

vegitation, grassy, 

عشرعشر)[ن] )  দিশভমগ করম to divide 

into tenths
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 II  দিশভমগকরম to divide into عّشر

tenths

III সঙ্গী হওয়ম to be associate عاشر

 VI এবোধক অপবোধরর সঙ্গী হওয়ম, এক تعاشر

মতবমস করম to be associate with one 

another, to live togather 

ُعْشٌر ج ُعشوٌر،أعشاٌر   দিশভমবোধগর একভমগ 
one thenth part

মডলসবোধমি,  দিশলমক decimal ُعشرٌي

মডলসবোধমি,  দিশলমক decimal أعشارٌي

সরশংো, োলরষতম, সমহিয্্, সমমমলজক ِعشرةٌ
সম্পক্, তববমলহক সম্পক্ association, 

intimacy, relation, conjugal relation

عشرةٌ م عْشٌر  দিশ ten –العشر মফুহমররম 

মমবোধসর এথম  দিশল দিন the first ten days 

of Muharram

عشَر ثلثةَ م  عشرةَ ثلث  মতর thirteen

লকছফু দিশ,  দিশক tens, decades عشرات

গভ্ব তীযফুবম young, pragnant ِعشاٌر

 আ দিময় কমরী ( দিশমমরশংশ) collector عّشاٌر

(tithe)

عشيٌر ج عشرآُء  সমথী, সঙ্গী,বনফু , সহবোধযমগী 
fellow, friend, associate

عشيرةٌ ج عشائُِر  বরশংশ, লনকটমত্মীয়, মগমত 
clan,near rlatives, tribes

মব দিভূইন, মরুবমসী Bedouin عشائِرٌي

عاشوراُء عشوراُء،   আশুরম Asura

লবশ twenty ِعشرون

معشٌر  ج معاِشُر  সলমলত, কলমউলনট, গ্রুপ
society, community, group

এক  দিশ মমরশংশ one tenth part ِمعشاٌر

 সলমলত, অন্তরঙ্গতম, সমমমলজক ُمعاشرةٌ

সম্পক্, সমহিয্্ association, intimacy, 

social relation, companionship

সমথী, বনফু ُمعاِشٌر , অনফুসমরী, সহবোধযমগী 
companion, fellow, friend

عِشقعْشق)[س]  ) মপ্রমকরম to love 

passionately ( هى ه ) 

 II োলনষবনন করম to join closely عّشق

 (هى)

 (ها) V মপ্রমকরম to love تعّشق

 ,ভমিবমসম, প্রম, আবোধবগ love ِعْشٌق

passion
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প্রলমক lover عِشيٌق

প্রলমকম beloved عِشقةٌ

  মপ্রলমক lover ِعّشيٌق

 শক্ত সরশংবোধযমজন, যফুাগ্মিীকরর تعشيٌق
coupling, tight inter-junction

عاِشٌق ج ُعشاٌق،عاِشقون  মপ্রলমক, অনভক্ত 
lover, fan

মপ্রলমক, lover معشوٌق

মপ্রলমকম beloved معشوقةٌ

عشاعشو)[ن] )  দিফুব্ি  দি(লষ্ট ওয়মিম to be 

dim-sighted

عِشَيعَشى)[س]  )  দিফুব্ি  দি(লষ্ট ওয়মিম to be 

dim-sighted

-II  দিফুব্ি  দি(লষ্ট ওয়মিম to makedim عّشى

sighted (ه) 

-IV  দিফুব্ি দি(লষ্ট করম to make dim أعشى

sighted (ه) 

V রমবোধতর খমবমর খমওয়ম to dine or تعشى

supper

ا -রমতকমনম, ক্ষীর দি(লষ্ট dimعشا

sightedness, night-blindedness

সন্ম evening عِشَي

عشاٌء ج أعشيةٌ  রমবোধতর খমবমর dinner

 ,সন্ম, রমবোধতর নমমমজ evening ِعشاٌء

evening prayer

 ,অনকমর, কমি, মলিন, আঁধমর عشوة

রমবোধতর খমবমর, তনশবোধভমজ darkness, 

dark, gloom, dinner, super

-রমতকমনম, ক্ষীর দি(লষ্ট dim عشاوةٌ

sightedness, night-blindedness

عِشيةٌ ج عشايا،عِشيات  লবগতসন্ম late 

evening

 অনকমর, আঁধমর, অস্পষ্টকমি عشواء
darkness, dark, gloom

أشى م عشواُء  ক্ষীর  দি(লষ্টর, রমতকমনম, 
অন, উদ্দস্হীন, এবোধিমবোধমবোধিম, 
লনয়শ(ঙ্খিমহীন dim-sighted, night-blind,

blind, aimless, desultory

عَصعَصص،عْصص) [ف]  ) শক্ত হওয়ম to
be hard

পফুচমলস (হমড) coccyx ُعَصٌص

عصبعصب)[ن] ) বমঁধম, মমমডম, ভমঁজ 

করম, to bind, wind, fold, wrap (على)

) II মপঁলিবোধয়বমঁধম to bind arround عّصب

 (هى
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 V ব্বোধন্ডজ বমঁধমন to apply تعّصب

bandage ( مع ل على ) 

 VIII  দিিগঠন করম to form a اعتصب

group

عَصٌب ج اعصاٌب  সময়ফু, nerve

 সময়ফু সম্পলক্ত pertaining to عصبٌي

nerve

عصبيّةٌ  ج عصيّات  সময়ফুলবক ম দিরব্ি্, 
পীত( কুবোধির আত্মীয়তম, relationship on 

fathers’ side, nervousness (عصيّات-) 

পক্ষপমলতত, মগমঁডমলম, ধম্মনতম, 
অনলবশ্বমস সহবোধযমগ-স্প(হম, জমলতয় 

তমবম দি, মগমতবম দি, partisanship, bigotry,

fantacism, team sirit, nationalism, 
tribalism

عْصبةٌ ج ُعصٌب  মমথমর কমপড, বননী 
(লববোধশষ) a kind of head (cloth) band

عصبةٌ ج ُعصٌب،ُعصبةٌ،عصبات  সরশংো, 

ইউলনয়ন, িীগ, সলমলত,  দিি, 

তপত( কসম্পক্ union, league, 

association, paternal relation

 সরশংকটপভূর,্ গুরুতপভূর্, তপ (সময়) عِصيٌب

crucial, critical hot(time)

 ,বননী, বমঁধর, ম্রিলসরশং ِعصاٌب
ব্মবোধন্ডজ band, ligature, dressing, 

bandage,

ِعصابةٌ ج عصائُِب  বননী, বমঁধর, ম্রিলসরশং, 
ব্মবোধন্ডজ, মমথমরবননী, কপমবোধিরপলট 
band, ligat- ure, dressing, bandage, 

head band, brow band  ,সরশংো -ِعصابات

ইউলনয়ন, িীগ, সলমলত,  দিি, 

তপত( কসম্পক্ union, league, 

association

ٌب  ধম্মনতম, মগমঁডমমী, ধম্মন تعصن

উদ্দীপনম,  দিিীয়পনম, পক্ষপমলতত, 

স্বজমলতকতম, মগমতপ্রীলত fanaticism, 

bigotry, fanatical enthusiasm, 
partisanship, racialism

اِعتصاٌب  ج اِعتصابات  ধম্োট strike

 ,ধম্মন, উ দি্মশীি, মগমঁডম ُمتعِصٌب
মজ দিীfanatic, enthu-siast, bigot

 মপষ্ট (খমবমর) লববোধশষ a kind of عصيدةٌ

paste

عصرعصر)[ض]  ) লনরশংডমবোধনম, লিপম to 

squeeze, to compress

 III সমসমমলয়ক হওয়ম to be عاصر

concomittant (ه) 

V লনবোধষ্পলষত হওয়ম to be pressed تعصر
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 VII লনবোধষ্পলষত হওয়ম to be انعصر

pressed

 (هى) VIII লনরশংডমবোধনম to sqeeze اعتصر

عْصٌر  ج أعصار،ُعصور،أعُصٌر লিপম, 
কসিমন, লনরশংডমন act of pressing, 

squeezing أعصار،ُعصور،أعُصٌر-  বয়স,

সময়, কমি, লববোধকি, লববোধকবোধির (আসর) 

নমমমজ age, time, period, afternoon, 

afternoon prayer (Asar)

عصرٌي ج عصريون  আধফুলনক, সমম্প্রলতক,

বত্মমন, সমসমমলয়ক modern, recent, 

present, contemporary عصريون- 

সমসমমলয়ক, 

আধফুলনকতম modernism عْصريَةٌ

যমবোধপ্রলষত, জফুস, রস, লনয্মস عِصيٌر that is

pressed, juice, extract

রস,লনয্মস juice عِصيرةٌ

,প্রমররস, লনয্মস juice, sap ُعصاٌر

ُعصاوةٌ ج ُعصارات  লনবোধষ্পষর কমরী (বোধতি,

আখইত্মল দি) , লনরশংডমবোধনমর যন 
squeezer, wringer

يوٍم  عصاِرَي একলববোধকি one afternoon

اِعصاٌر ج أعاصيُر  োভূর্শীঝড, টরবোধনবোধডম, 
সমইবোধ্মন, হমলরবোধকন whirlwind, typhoon,

tornedo, cyclone, hurricane

ِمعصرةٌ ج معاِصُر  লনবোধষ্পষর কমরী (বোধতি, 

আখইত্মল দি), sque-ezer,

 এক প্রকমর মতি লববোধশষ a kind معصرٌي

of oil

সমসমমলয়ক, contemporary معاِصٌر

عصف،عْصف) [ض] ُعصوف , ) ঝডবহম, 
ংক্রিফু দ হওয়ম, তীব ভমবোধববময়ফু প্রবমলহত 

হওয়ম to storm, to rage, to blow 

violently

 ঝড, বমতমস, শবোধস্রপমতম-ডমঁটম عْصٌف
streaming, blowing, stalk and leaves 
of grain

বমতমবোধসর ঝমপটম, gust of wind عْصفةٌ

তফুষ, খড husk, straw عصافةٌ

 প্রবি ভমবোধব প্রবমলহত blowing عاِصٌف

violently

عاصفةٌ ج عواِصُف  প্রবি বমতমস, 

প্রিণ্ডঝড, ঝড, হমলরবোধকন violent wind, 

tempest, storm, hrricane

কুসফুম (গমছ)safflwer ُعْصفٌُر
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 ,কুসফুম মথবোধক ততরীর মঙ্গরলণজত ُمعْصفٌر

dyed with safflower-dye

ُعْصفوٌر ج عصافيُر  মছমটপমখী, soarrow, 

small bird 

সীপমখী, কমবোধঠরবোধগমঁজ, মগমঁজ,লপনُعْصفورةٌ
,female sparrow, wedge,peg,pin

পমগিম গমর দি madhouse ُعْصفوريّةٌ

عصلعْصل) [ن]  ) বমঁকমন, মমমডমন, 

মমমিডমন to bend, twist, wrap

عِصلعَصل) [س]   ) ভমঁজ হওয়ম, জডমন 
to be twisted, be wraped

عصمعصم)[ض] ) ধবোধররমখম, লবরতকরম, 
বমধম ম দিওয়ম, সরশংরক্ষর করম, রক্ষম করম, 
আশ্রয় ম দিওয়ম, to hold back, to 

restrain, to preserve, to protect, 
toshelter

 ,VIII জডমইয়মধরম, মিবোধগথমকম اعتصم
রক্ষম করম, সরশংরক্ষর করম, আশ্রয় িমওয়ম 
to adhere, cling, to preserve, to 
guard, to seek shelter

 ,X জডমইয়ম ধরম, মিবোধগথমকম استعصم
রক্ষম করম, সরশংরক্ষর করম, আশ্রয় িমওয়ম 
to adhere, cling, to preserve, to 
guard, to seek shelter

গিমরমমিম neckleace ُعصمةٌ

 ,বমধম, প্রলতবোধরমধ, সরশংরক্ষর ِعصمةٌ

প্রলতবনকতম, পমহমরম, রক্ষম, আত্মরক্ষম, 
প্রহরম, পলবততম, সততম, পমপহীনতম 
hindering, hindrance, prevention, 
preservation, defense, protection, 
chastity, modestity

عصاٌم ج ِعصاٌم،ُعُصٌم،أِصمةٌ  িমবফুক, 

িমমডমরলফতম strap, thong

 ,আ দিশ্, প্রলথতজশম, লবলশষ্ট ِعصامٌي

স্বপ্রলতষ noble, eminant, dtinguished, 

self-made

)আত্মক ِعصاميّةٌ ত সফিতম self-made 

success

أْعصٌم م عْصماُء ج ُعْصٌم  সফুনর, মভূি্বমন, 

বহুমভূি্ excellent, valuable, precious

ِمصَم ج معاِصُم  কলব wrist

معصٌم ج معاِصُم  ্মলফক আইবোধিন্ড traffic 

island

 ,মিবোধগথমকম, সরশংরক্ষর, প্রহমরম اِعتصاٌم
আত্মরক্ষম adherence, preservation, 

maintainance,

 ,রক্ষমকমরী, অলভভমবক, potector عاِصٌم

guardian
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عاِصمة ج عواِصُم  রমজধমনী capital city, 

metropolice

 ,অিঙন মযমগ্, সরশংরলক্ষত معصوٌم

পমপশুন্, লনষ্পমপ, অনব দি্ invioable, 

sinless, protected, innocent

عصىعْصي)[ض] عصيان،معصية، )

লববোধরমধীতম করম, অমমন্ করম, অস্বীকমর 

করম, লববোধদমহ করম to oppose, to 

disobey, to refuse, to rebel ( هى ه ) 

 ,III লববোধরমধীতম করম, অমমন্ করম عاصى
অস্বীকমর করম, লববোধদমহ করম to oppose, 

to disobey, to refuse, to rebel ( هى ه )

V কঠন হওয়ম to be difficult تعّصى

) VI কঠন হওয়ম to be difficult تعاصى

 VIII কঠন হওয়ম to be تصى  (على

difficult

 ,X প্রলতবোধরমধ করম, লববোধদমহ করম استعصى
লবরূপ হওয়ম, কঠন হওয়ম, স্পধ্ম 
করম,ব্থ ্হওয়ম, অনমবোধরম মযমগ্ হওয়ম to
defy, to resist, to adverse, to be hard,
to fail, to be malignant

عِصَي ج أْعِصياُء،عصيون  লববোধদমহী, অবমধ্
rebel, rebellious

 ,অবমধ্তম, অমমন্তম, লববোধদমহ ِعصياٌن

রম্বোধদমহ disobedience, 

insubordination, revolt, sedition

 ,অবমধ্তম, অমমন্তম, লববোধদমহ معصيّةٌ

রম্বোধদমহ disobedience, 

insubordination, revolt, sedition

 ,তঠঁটমম, অবমধ্তম, অবোধভ দি্তম اِستعصاٌء
কমঠন্তম, ভয়বহতম, অকময্ করতম 
naughtiness, rebelliousness, 
refractoryness, difficulty, virulance, 
malfunction

عاٍص ج ُعصاةٌ  অবমধ্, লববোধদমহী, 
রম্বোধদমহী, disobedient, 

rebellious,seditious

 ,কঠন, জটি, সরশংলশষ্ট, জলডত ُمتعٍص

অনমবোধরমগ মযমগ্, difficult, intricate, 

involved, incurable

 ,কঠন,জটি, সরশংলশষ্ট, জলডত ُمستعٌص

অনমবোধরমগ মযমগ্, difficult, intricate, 

involved, incurable

عّضعضيض،عّض)[س] ) কমমড ম দিওয়ম, 
কমমবোধড ধরম to bite ( ه هى ب على ) 

 II শক্তক মরকমম ডমবোধনম to bite عّضض

fiercely ( هى ه ) 
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 কমঁটম যফুক্ত মছমট মঝমপঝমড prickly ِعٌض

bush, shurb

এককমমড a bite عّضةٌ

 অলধক কমমডময় عّضاٌض

এমন,কমমডমইয়ম ধবোধর এমন, হুি ফভূটম 
মনমক থমববোধি এমন biting, mordacious

 ,স্পষ্ট, লতক্ত (লজহম, কথম) sharp عْضٌب

caustic (tongue)

عضدعضد)[ن]  ) সহময়তম করম, সমহময্ 
করম, সফুপমলরশ করম to assist, to 

support, to advocate

عِضدعَضد)[س]  ) বমহুবোধতব্থম হওয়ম to 

get pain arm

 ,II সহময়তম করম, সমহময্ করম عّضد
সফুপমলরশ করম to assist, to support, to 

advocate

 ,III সহময়তম করম, সমহময্ করম عاضد
সফুপমলরশ করম to assist,to support, to 

advocate

 VI পরষ্পর সমহময্ করম, হমবোধত تعاضد

হমবোধত কমজ করম to support one 

another

 ,সমহময্, সহবোধযমগীতম, সহবোধযমগী عْضٌد
সহময়তমকমরী help, assistance, 

supporter, helper

عُضٌد ج أغضاٌد  বমজফু, শলক্ত, বি, মতজ, 

মজমর  arm, strength, power, vigor

 সমহময্, সহবোধযমগীতম, সহময়তম تعضيٌد
help, aid, assistane

 ,সমহময্ সহবোধযমগীতম, সহময়তম ُمعاضدةٌ
প(ষবোধপমষ কতম help, aid, assistane, 

backing

 পমরষ্পলরক সমহময্, পমরষ্পলরক تعاُضٌد

সহবোধযমগীতম mutual aid, mutual 

cooperation

 ,সহবোধযমগীতম লবষয়ক, সমবময় تعاُضدٌي

cooperative

 ,সমহময্ কমরী, সহময়তম কমরী ُمعِضٌد
সমথ্ক, প(ষ মপমষক helper, assistant, 

supporter, backer

عِضلعَضل)[س] ) মমরশংশি হওয়ম to be 

muscular

عضلعضل)[ض][ن] ) লবরত রমখম 
(লববোধয়বোধথবোধক) to prevent from marrying (

(ها
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IV কঠন হওয়ম, সমস্মর হওয়ম to أعضل
be difficult, be problematic

V অক্ষম হওয়ম, লবহি হওয়ম to be تعّضل

puzzled

 ,বিবমন, মপশীবহুি, muscular عِضٌل

robust

عضلةٌ  ج عضٌل،عضلت  মমরশংশ মপশী 
muscle

মমরশংশ মপশী সম্পলক্ত muscular عضلٌي

 ,দিক্ষ, পমকম, পলরপ্কে,  দিভূরমবোধরমগ্  ُعضاٌل
skilled,, ripe,veteran, incurable

 ,কঠন, সমস্মযফুক্ত, হতবফুলদকর ُمعِضٌل

রহস্ময়, difficult, problematic, 

puzzling, mysterious

ُمعضلةٌ ج ،ُمعِضلت معاِضُل  কমঠন্তম, 
সমস্ম, উভয় সরশংকট, ধমঁধমঁ, difficulty, 

problem, puzzle

কমঁটম যফুক্ত মঝমপঝমড thorny bush ِعضاه

ُعضٌو ج أعضاٌء  হমত-পম, অঙ্গ (শরীবোধরর), 

স দিস্ (সলমলত) limb, organ (body), 

member (association)

মলহিম স দিস্ female members ُعُضوات

তজব organic ُعْضِوٌي

ُعْضِويّةٌ ج ُعْضِويّات  স দিস্তম, জীব 
membership, organism

عِطبعطَب)[س] ) ধ্বরশং সহওয়ম to be 

destroyed

,II ধ্বরশংস করম, ক্ষলত করম, নষ্ট করম عطّب
মসিম ম দিওয়ম, লমলশ্রত করম to destroy, 

to impair, to injure, to spice, to mix

IV ধ্বরশংস করম to destroy أعطب

 V ধ্বরশংস প্রমপ হওয়ম to be تعطّب

destroyed

 VIII ধ্বরশংস হওয়ম to be اعتطب

destroyed

 ,সব্নমশ, ধ্বরশংস, ক্ষলত, আোমত عطٌَب

জখম destruction, ruin, damage, 

injury

 ,ক্ষলতবোধভমগ, মিমকসমন, ধ্বরশংস تعطنٌب

লবনমশ a suffering of damage, 

impairment, ruin

 ,ক্ষলতকর, লবনষ্ট কমরী, ধ্বরশংস تعطيٌب

damaging, ruining, destruction

عِطرعطَر)[س] ) সফুগনযফুক্ত হওয়ম to be 

perfumed 

) II সফুবমলসত করম to perfume عطّر هى ه )



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 672
672

 V সফুবমলসতকরম (লনবোধজবোধক) to تعطّر

perfume

ِعْطٌر  ج ُعطُورات،ُعطوٌر  সফুগলন, মসন 
perfume, scent

 ,সফুগলন, লমলষ্টগবোধনর fragrant عِطٌر

sweet-smelling

 ,গনলবষয়ক, লমলষ্টগন, সফুগন ِعطرٌي

মসররভযফুক্ত relating scent, sweet-

smelling, fragrant, aromatic

ِعطِريّةٌ ج ِعْطِريات  মসররভযফুক্ত, সফুগলন, 

মসন aromatic, perfume

 সফুগলন ব্বসময়ী, ঔষধ ব্বসময়ী عطّاٌر
perfumer, druggist

 সভূগলন ব্বসম, ঔষধ ব্বসম عطّارةٌ
perfumeries, drugs

 ,সফুগলন, সফুবমলসত sweet-smelling عاِطر

fragrant, aromatic

সফুবমলসত, perfumed ُمعطٌّر

বফুধগহ Mercury عطاِرد

عطسعطس،ُعطاس)[ن][ض] ) হমঁলি ম দিওয়ম
to sneeze

II হমঁলি ম দিওয়মন to make sneeze عطّس

একবমর হমঁলি a sneeze عطسةٌ

নস্ (তমমমক) snuff ُعطاٌس

معِطس ج معاِطُس   নমক nose

عِطشعطَش)[س] ) ত( ষমত ্হওয়ম, ত( ষমত ্

করম to be thirsty

)II ত عطّش ষমত্ করম to make thirsty

)IV ত أعطش ষমত্ করম to make thirsty

)V ত تعطّش ষমত্ হওয়ম to be thirsty

)ত عطٌَش ষম thirst

)ত عِطٌش ষমত,্ শুষ thirsty, dry

عطشاُن،عِطٌش م عْطشى ج ِعطاٌش  ত( ষমত,্ 

মিমভী, অলভিমষী, লিপ্ম, ক্ষফুধম thirsty, 

covetpus, desirous, craving (الى)  

)ত عاِطٌش ষমত্, মিমভী, অলভিমষী, লিপ্ম, 
ক্ষফুধম thirsty, covetpus,desirous, 

craving (الى)  

 মিমভী, অলভিমষী, লিপ্ম, ক্ষফুধম ُمتعطٌِش
thirsty, covetpus, desirous, craving (

  (الى

ج عْطشِجيّةٌ عْطشجٌي  িফুল্র (কয়মিম) 
মযমগমন দিমর, অগী লনব্মপর কম্শী fireman
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طَعْطع  লিrকমর করম, মগমিবোধমবোধি হওয়মি 
to clamor, to be noisy

عطفعطف)[ض] ) বমঁকম হওয়ম, ঝফুঁকম, 
নত হওয়ম, সফুলব ধমমত লবন্স হওয়ম, 
সরশংযফুক্ত হওয়ম, মসহ পরময়র হওয়ম, 
সহমনফুভভূলতশীি হওয়ম, সবোধড যমওয়ম, 
সহমনফুভভূলতশীি জমগমন to bend,to 

incline,to be disposed, be attached, 
to harbor affection, sympathy

 ,II বমঁকমকরম, ভমঁজকরমعطّف
সহমনফুভভূলতশীি জমগমন, মনজয় করম to 

make fold, double, to soften ones 
heart, to awaken sympathy

 ,V বমঁকম হওয়ম, সরশংযফুক্ত হওয়ম تعطّف
অনফুরমগী হওয়ম, সহমনফুভভূলতশীি হওয়ম, 
পলরকলনম করম to bend, to be 

attached, be fond, be sympathized, 

to plan ( ب على )

 VI পরষ্পর সহমনফুভভূলতশীি হওয়ম تعاطف
to harbor mutual affection

 VII বমঁকমহওয়ম, নত হওয়ম, ভমঁজ انعطف

হওয়ম, সরশংযফুক্ত হওয়ম, োফুবোধর যমওয়ম, 
সহমনফুভফুলতশীি হওয়ম to be bend, be 

inclined, to bow, to turn, to be 
attached, to sympathize

VIII বমঁকম হওয়ম to bend اعتطف

 X সহমনফুভভূলত িমওয়ম, অনফুনয় استعطف

করম, শমন্তকরবোধত িমওয়ম, বনফু হবোধত িমওয়ম,
আকষ্বোধনর মিষ্টম করমজয়ী হওয়ম to ask 

for sympathy, to solicit, to seekto 
satisfy, to win, to seek to be friends

 ,বমঁক, ভমঁজ, বংক্রিতম, মকমর عْطٌف

সহমনফুভফুলত, মসহ, সরশংবোধযমগ bending, 

curvature, corner, sympathy affection

ِعْطٌف ج أعطاف  পমশ, পমশ্ব্বোধ দিশ side 

(body)

عطفةٌ ُعطٌف،عطفاتخ  মমমড, োভূর্ন, 

আবত্ন, মমমিড, পমকমন, পমক, বমঁকম, 
মপঁি, বমঁক turn, turning, twist, bend-

 কমনমগলি, একল দিক বন ُعطٌف،عطفات

গলিপথ blind alley, end

ِعطاٌف ج أعِطفةٌ،ُعطٌُف  মকমট, ছদ্মবোধবশ, 

গমতমব্রর coat, cloak

 দিয়মশীি, সহমনফুভফুলতশীি, মসহ  عطوٌف
প্রবন,  দিয়মিফু compass-ionate, 

sympathetic, affectionate, kind

 মসহ,  দিয়মশীিতম, শুভইচম ُعطوفةٌ
affection, benovelence, good will

ِمعطٌف ج معاِطُف  মকমট, ওভমর মকমট, 

্রেক (কুঁলিবোধ দিওয়ম) coat, overcoat, frock
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 ,বমঁক, ভমঁজ, বংক্রিতম, মকমর اِْنِعطاٌف

সহমনফুভফুলত, মসহ, সরশংবোধযমবোধগম bending, 

curvature, corner,sympathy affection

 ,অনফুনয়ী, লমনলতপভূর,্ প্রমথ্নম اِْستِْعطاٌف
মসহপভূর্, বনফু ত পভূর্মবোধনম ভমব solicitous, 

praying, prayer, tender, friendly 
attitude

 ,দিয়মশীি, সহমনফুভফুলতশীি, মসহশীি  عاِطٌغ

 দিয়মিফু merciful, sympathetic, 

affectionate, kind

عاطفةٌ ج عواِطٌف  প্ররয়ী ভমিবমসম, 
মসহপভূন্ দিয়মশীিতম, উ rক্ঠিম, সহমনফুভফুলত,

 দিয়ম, মসহ passionate 

affection,affectionate benovelence, 
anxiety, sympathy, compassionm, af-
fection

 ,ভমবপ্রবর, আবোধবগপ্রবর, মসহপভূর্ عاِطفٌي
মপ্রমময়, sentimental, emotional, 

tender, affectionate, loving

 ,ভমব প্রবরতম, আবোধবগ-প্রবরতম عاِطفيّةٌ
মসহপভূর্তম, senti-mentality, emoti-

onalism, tenderness

ُمنعطٌف ج ُمنعطفات  বমঁক, মমমড, োভূর্ন, 

মপঁিমবোধনম, ভমঁজমবোধনম, সরুপথ, লিকনরমসম 
turn, curve, turning, winding, 
tortuosity, twist, lane, narrow street

 ,অনফুনয়ী, সলনব্ন,  দিয়মিফু ُمستعِطٌف
মসহময় appealing, solicitous, tender, 

affectionate

عطلعطَل)[س] ) মবকমরথমকম to be 

without work (من) 

 ,II অববোধহিম করম, মবকমররমখম عطّل
বমধমবোধ দিওয়ম, সলগতকরম, ক্ষলতকরম, 
ধ্বরশংসকরম, বনকরম, to neglect, to 

leave idle, to hinder, to stop, to 
sspend, to dmage, to shut off

 ,V মবকমর থমকম, বমধমপ্রমপ হওয়ম تعطّل
ম দিরী হওয়ম, থমমমন, ক্ষলতগসহওয়ম, 
বনথমকম, অকময্কর হওয়ম to be 

jobless, to be idle, to be impeded, be 
dlayed, be damaged, be closed

 অসহময়, বলজ্ত, ত্রুটপভূর্তম, ক্ষলত ُعْطٌل

গসঅবসম, ক্ষলত, destitute, devoid, 

dctiveness, damage,

কম্হীনতম, unemp-loyment عطٌل

ُعْطلةٌ ج ُعطٌل،ُعطلت  কম্হীনতম, অবসর,

ছফুটরল দিন unemploymen, holidar, 

cvacation ُعطٌل،ُعطلت- ছফুটরল দিন, 

কম্হীনল দিন, holiday, off day

কম্হীনতম, unemp-loyment عطالةٌ
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 ,বমধম, লবপলত্ত, সমমলয়ক লনষধমজম تْعطيٌل
সলগত করর, ক্ষলত, ধ্বরশংস, থমমমন, 

বনকরর, obstruction, suspension

damaging,  destruction, stoppage, 
closure

 ,কম্হীনতম, অকম্ন্তম, অিসতম تعطنٌل
ব্থ্তম (যমলনক), অিিঅবসম

 ,অসহময়, বলজ্ত, অকম্ন্, অিস عاِطٌل

কম্হীন, মবকমর, destitute, devoid, 

inactive, jobless, unemployed

 ,ছফুট, ছফুটরল দিন vacation عواِطٌل

holidays

 মখম দিমবোধদমহী who denies Allah ُمعطٌِل

(ST) attributes

 ,অিস, মবকমর, কম্হীন, নষ্ট (যন) ُمعطٌّل

বন idle, jobless, unemployed, shut-

down,

عطنعطن)[ن]  ) িবনমমখম (িমমডময়) to 

soak for tanning

عِطنعطَن)[س] ) পিম to rot

 II িবন মমখম িমমডময় to soak for عطّن

tanning

পিম,  দিফুগ্ন যফুক্ত putrid, rancid عِطٌن

পিম,  দিফুগ্নযফুক্ত putrid, rancid عطيٌن

 িমমডমর কষম, tan for hide, tan عطاٌن

bark

عاطىعطو] ] III ম দিওয়ম, হসমন্তর করম, 
অনফুবোধমম দিন করম,  দিমনকরম, to give, to 

hand over, to bestow,- اُْعِطَي 

(passive) পমওয়ম, গহনকরম, to 

get,receive]

IV ম দিওয়ম to give أعطى

 V সমহময্ িমওয়ম to ask for تعطّى

charity (ه) 

 VI লগিম, মনওয়ম, লনবোধজবোধক تعاطى

 দিখিকরম, লববোধভমড হওয়ম, ব্স হওয়ম to 

swallow, to get, to be occupied, to be
engaged

 X সমহময্ িমওয়ম to ask for استعطى

charity

ا  ,উপবোধঢরকন, উপহমর act of giving عطا

gift, present

عطاٌء ج أعطيةٌ،أعِطيات  উপবোধঢরকন, 

উপহমর act of giving, gift, present

 অপ্র, অলপ্তবস্তু, মভূি্প্রসমব - أعِطيات
offer, tender

عطيّةٌ ج عطايا  উপবোধঢরকন, উপহমর act of 

giving, gift, present
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 সমধনম, অনফুশীিন, অভ্মস, িি্ম ُمعاطاةٌ
practice, exercise, persuit

 উপবোধঢরকন,  দিমন, অনফু দিমন, পফুরষমর أِعطاٌء
donation, presentation, award

 ,িি্ম, সমধনম, অনফুশীিন practice تعاٍط

pursuit

লভক্ষম, লভক্ষমব(লত্ত, লভক্ষফু اِستعطاٌء  
মকরজীবন begging, 

,দিমতম, doner  ُمعٍط

ُمْعطاى ج ُمعطات  যম ম দিওয়ম হয়বোধছ, given 

ম দিওয়ম পলরমমন given quantity ُمعطات–

লভক্ষফুক beggar ُمستعٍط

عاظلعظل]  ] III পফুনরুলক্ত করম, অনফুিমপ 

করম repetation, to use tautologism

عظُمعظامة)[ك] ) লবরমট হওয়ম, ক্ষমতমধর
হওয়ম, লবশমি হওয়ম, অবোধনক হওয়ম, 
কঠন হওয়ম, মব দিনম  দিময়ক হওয়ম পয্ন্ত 
to be be great, mighty, powerful, 
huge, enotmousmhard, painful

 II লবরমটকরম, মহমনকরম, ক্ষমতমধরعظّم

করম, লবশমি করম, বডকরম, উনত করম, 
উজি করম, সমমনীত করম, to make 

great, powerful, imposing, to enlarge,

enhance, glorify, exalt ( ه هى ) 

 ,IV লবরমট করম, মহমনকরম أعظم
ক্ষমতমধর করম, লবশমি করম, বডকরম, 
উনতকরম, উজিকরম, সমমনীত করম, 
অসমধমর নমবোধন করম, কষ্ট করমবোধন করম, 
অত্মিমর মবোধন করম to make great, 

powerful, imposing, to enlarge, 
enhance, to regard huge, distress, 

toglorify, to exalt ( ه هى ) 

 ,V গলব্ত হওয়ম, আগমসী হওয়ম تعظّم
উদত হওয়ম to be proud, to b 

arrogant, haughty

 ,VI গলব্ত হওয়ম, উদত হওয়ম تعاظم
জমঁকমি হওয়ম, বড হওয়ম, ওজবোধনসমমন 

করম, ভমডী হওয়ম to be proud, 

arrogant, to equal in weight

 ,X গলব্তহওয়ম, উদত হওয়মاستعظم
জমঁকমি হওয়ম, বড হওয়ম, বড মবোধনকরম, 
to be proud, arrogant, haughty

عْظٌم ج ِعظاٌم،أظٌُم  হমড bone

হমড সম্পলক্ত relating to bone عْظمٌي

 বডত, শলক্ত, ক্ষমতম, তবলশষ্ট,মভূি্ ِعظٌم
greatness, power, might, 
significance, importance

 হমবোধডরটফু করম, হমড piece of عْظمةٌ

bone, bone
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 ,মলহমম, গব্, আগমসন, সমফুচ্চতম عظَمةٌ
মহমত্ম্, majesty, pride, arrogance, 

exaltedness

 বডত, জমঁকজমক, শলক্ত, ক্ষমতম عظموت
graetness, luxary, power, might

عِظيٌم ج ،ُعظماُء عظائُِم،عظاٌم  মহমন, বড, 

শলক্তশমিী, ক্ষমতমধর, গুরুতপভূর,্ জমঁকমি,

উদত, উ্লসত, গুজমর, িম rকমর, 

টকটবোধক, প্রিফুর, জোন্, কঠন, ভয়ঙর, 

অত্মিমরী great, big, large, srong, 

poerful, grandiose, exalted, huge, 
vast, splendid, gorgeous, hard, 
gruesome

عِظيمةٌ ج عظائُِم  এক ভমস্ময় কর লজলনষ, 

মহম দিফুভমগ্্,  দিভূবোধয্মগ, a wonderful thing, 

great misfortune, calamity, 

 উচ্চ বরশংবোধশর, আ দিশ্, উনত িলরত ِعظامٌي

সম্পলক্ত, আ দিশ্ মমনফুষ pertsaining to 

noble, of noble deascent,

أعظٌم م ُعظمى ج أعِظُم  অলধক বড, 

অলধক মহমন, অলধক গুরুতপভূন্, সব 

মিবোধয়বড, সববোধিবোধয় গুরুতপভূন ্greater, 

bigger, more significant, more 
important, graetest, most significant

 প্রশরশংসম, মলহ মমন্বিয়ন, সমমলরক تعِظٌم

অলভবম দিন glorification, exaltation, 

military salute

 ,সফুখ্মত, উনত, মলহমমলন্বিত ُمعظٌّم

িম rকমর, অলসসমর  glorified, exalted, 

subkime, splendid, bony

 প্রময়সবময়, মবশীরভমগ, অলধকমরশংশ ُمعظٌم
mst of them, majority

 ,গলব্ত, উদত, অহরশংকমরী, proud ُمتعاِظٌم

arrogant, haughty

عَفعفاف،ِعفّة)[ض]  ) লবরত করম, পলবত 

হওয়ম, লবরত হওয়ম, ধমলম্ক হওয়ম, to 

refrain, abstain (عن) to be decent, 
virtous, abstinent

 ,V পলবত হওয়ম, লবরত হওয়ম تعفّف
ধমলম্ক হওয়ম, িলজত হওয়ম to be 

decent, virtous, abstinent, rto be shy

 ,ধম্িমরী, সতী, লবরয়ী, ধমলম্ক عٌف

স r,সত্পন্থী virtous, chaste, modest, 

rightous, honest

লবরলত, সতীত, ধমলম্ক, পলবতস ِعفّةٌ r, 

সততম, সত্পন্থম absti-nance, virginity,

virtuousness, purity, honesty, 
rightousness
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عفيٌف ج  أِعفّةٌ،أِعفّاٌء  সতী, লবনয়ী, ধমলম্, 
পলবত, স r, সত্পন্থী virtous, chaste, 

modest, rightous, honest

অলধকস أعٌف r, অলধক লবনয়ী, অলধক 

ধমলম্ক, অলধক শমিীন, chaster, more 

vituous, more decent

লবরলত, সতীত, ধমলম্ক, পলবতস تعفنٌف r, 

সততম, সত্পন্থম absti-nance, virginity,

virtuou-sness, purity, honesty, 
rightousness

সতী, লবনয়ী, ধমলম্, পলবত, স ُمتعفٌِف r, 

সত্পন্থী virtous, chaste, modest, 

rightous, honest

عفرعفر،عفَر)[ض][س]  ) ধভূলিময় হওয়ম to
cover with dust ( هى ه ) 

 II ধভূলিময় হওয়ম to cover with dust عفّر

 (هىه)

عفٌر ج أعفاٌر  ধভূিম dust

ধভূিম dust عفاٌر

عفارةٌ ج عفارات  লপিকমরী, মপ spray, 

atomizer

أْعفٌر ج عْفراُد  ধভূিমররশং, ধভূসরররশং dust color

يعفُور ج يعافيُر  ধভূসরর মঙ্গরহলরন earth 

colored gazelle

 ,ধভূলিময় করর, ধভূিমভডমন dusting تعفير

spraying with dust (powder)

تعفرتعفرت] ] II শয়তমবোধনর মত আিরর 

করম to behave like devil

ِعْفريٌت ج عفاريُت  লববোধদষ পরময়র,  দিফুষ্ট, 

িতফুর, ধভূত্, ত দিত্, শয়তমন,  দিফুষ্টবোধছবোধি 
malacious, mischievous, sly, 
canning, demon, evil, naughty child

সমঁডলশ (উঠমবোধনমর) jack (lifting) عفريتةٌ

-শয়তমলন, মনমরশংডম িমিমলক devil عْفرتةٌ

worship, dirty trick

!বমহ! ভমি হবোধয়বোধছ! well done عفاِرٌم

عفشعْفش)[ض]  ) জমমকরম, সরশংগহ করম, 
to gather, collect (هى)  

 ,বজ্্, ময়িম, আবজ্নম, মমিমমমি عْفٌش

আসবমব পত refuse, rubbish, trash, 

baggage, furniture

অকম্ম, worthless ُعفاشةٌ

 মমজফুফি, মযফ মিরর মস عْفٌص

 দিমগল দিবমর কলিহয়, আবোধপি gall, 

gallnuts, apples

উ عصفٌِص rকট, কটফুগন,
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ঝমি, কষ্টম, লততম sharp, pungent, 

acrid, astringent, bitter

 ,তীবতম, তীকতম, কটভূগন, ঝমি ُعفوصةٌ

কষমবোধট sharpness, pungency, scridity,

astringency

عفِنُعفون،عفَن) [س]  ) পবোধি যমওয়ম, 
মসবোধকবোধি হওয়ম, বমলস হওয়ম, to ro, to b 

rotten, to be outdated, to be musty

 ,পিন, ক্ষয়, পিনতম, rottenness عفٌَن

decay, putridity

 ,পিম, গলিত, বমলস, ক্ষয়প্রমপ rotten عفٌِن

decayed, ptrid, musty

 পিম, পিনশীিতম, ক্ষয়, লবনষ্টতম ُعفونةٌ
rottenness, putridity, decay, 
spoiledness

 পিম, পিন শীিতম, ক্ষয়, লবনষ্টতম تعفنٌن
rottenness, putridity, decay, 
spoiledness

 পিম, পিনশীিতম, ক্ষয়, লবনষ্টতম ُمتعفٌِن
rottenness, putridity, decay, 
spoiledness

عفاعفاء،غفو)[ن][عفو] ) লবিফুপ হওয়ম, মফুবোধছ
যমওয়ম, লবিফুপ করম, মমফ করম, লবরত 

করম, to be effaced, to be wiped out, 

to efface, to excuse , to abstain ( ل عن
 (هى

) II লবিফুপ করম to effaceعفّى هي على ) 

 III স্বমস্ পফুর( রুদমর করম, পমহমরমعافى
ম দিওয়ম, বক্ষম করম,  মমফ করম, বম দি 

ম দিওয়ম, আবোধরমগ্ করম to restore health,

to guard, exe, protect, 

IV অব্মহলত ম দিওয়ম to dismiss أعفى

 VI স্বমস্পফুর( রুদমর করম to تعافى

restore health (ه) 

VIII ম দিখমকরম to call on to obtain اعتفى

(ه)

 X ক্ষমম িমওয়ম, প দিত্মগ করম to استعفى

ask pardon, to resign (من)

 ,লি্নিবোধিমপ, মিমপ, ক্ষয়, ক্ষমম,  দিয়ম عْفٌو
আনফুকূি্ effacement, oblteration, 

pardon, kindness, amnesty –ا  عفوا

আলমক্ষ মমিমই

عْفو ج ِعفاٌء  কম বয়সী গমধম young 

dunkey

স্বতষফু عْفِوٌي ত্, sponteneous

্ শক্ত, সবি, মতজস্বী, শক্তসমমথ عفٌِي
strong, vigorus, robust
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 মমমিন, লবিফুলপ, ধ্বরশংস, পতন, ধভূিী عفاٌء
effacement, obliteration, ruin, fall 
dust

 অব্মহলত, মমফ, লবধমন ُمعافٌاةٌ
exemption, excuse, provision

 ,অব্মহলত, মমফ, exemption اِفاٌء

dismissal, excuse

 ক্ষমমর অনফুবোধরমধ, ক্ষমম, প দিত্মগ استعفاٌء
request for pardon, excuse, 
resignation

 লনশমল্নিত, অপসমলরত, মমমলিত عاٍف
effaced, eleminated, wuped out

 সফুস্বমস্, প্রমরশলক্ত, জীবনীশলক্ত عافيةٌ
good health, vigor, vitality

 অব্মহলত প্রমপ, মফুক্ত, ক্ষমমপ্রমপ ُمعفاى
exempted, free, excused

عَقعّق) [ن]  ) মিরম, লবভক্ত করম, ফমঁডম, 
লছঁডম, to split, cleave, rip (هى) 

]ُعقوق) [ن  - ) অবমধ্ হওয়ম, অভদ হওয়ম
to be disobedient, disrespectful (

)ُعقوقاا،معقّةا(اباه  লপতমর অবমধ্ 
disobedient toward his father

 অবমধ্, অশ্রদমশীি, অকতব্্ عٌق
পরময়ন, disobedient, disrespectful, 

undutiful

রলক্ত মমভিমি carnelian red عقيقٌي

 অবমধ্তম, অ দিম্তম,  দিফু ্দিম নীয়তম ُعفوٌق
disobedience, unruliness,

 অলধকঅবমধ্,অলধক দিফুষ্ট moreأعٌق

disobedient, naughtier

 অবমধ্, অশ্রদমশীি, অকত عاٌق

ব্্পরময়ন, disobedient, disrespectful, 

undutiful

عقبعقب)[ن][ض]  ) লপছবোধনআসম, 
অনফুসরন করম to follow ( هى ه ) 

 ,II অনফুসরর করম, উন্মফুক্ত করম عقّب
সরশংবোধশমধন করম, পফুন লববোধবিনম করম, 
সমমবোধিমিনম করম to follow ( هى ه ) to 

expose, to revise, to criticize (على)

 ,III পলরবত্ন করম, শমলস ম দিওয়ম عاقب
অনভূসরন করম to alternate, to punish (

ه ب على ) 

 ,IV অনফুসরর করম, লপতম হওয়ম أعقب
মছবোধি িমভ করম , ভমি হওয়ম, সরশংবোধশমধন 

করম, ভমিভমবোধব মশষ করম tofollow, to 

hve a son, to be the father, to be 

good, to reform ( هى ه ) 

) V লপছবোধন অনফুসরন করম to follow تعقّب

هى ه ) 
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 VI এবোধকর পর এক আসম,পরপর تعاقب

আোমত করম, ংক্রিমমগত করম to follow 

one after another, to attack 

successively, (على) 

عقٌِب ج أعقاٌب  মগমডমিী, প্রমন্ত, পরবত্ত্শী, 
নমলত, বরশংশধর, heel, end, 

subsequence, grandson, offspring-

 সমমমন্পর,পরবত্ত্শী (prep) عقَِب
immidiately after, subsequent to

ُعْقٌب ج أعقاٌب  মশষ, ফিমফি, পপলরনলত, 

অবলশষ্টমরশংশ, মফুলর (রলশ দি) end, 

outcome, result, consequence, 
remnant, 

عبةٌ ج ِعقاٌب  খমডমরমসম, খমডমঢমিফু, 
পমহমডীপথ, steep road, steep incline, 

mountain road,-ِعقاٌب বমধম, অসফুলবধম 
obstacle, difficulty

 মযবমযমপবোধর আবোধস that is عقيٌب

subsequent

ُعقاٌب ج أقٌُب عقبان،  ঈগিপক্ষী eagle

ঈগি লবষয়ক relating to eagle عقابٌي

বমচ্চমঈগি a small eagle ُعقيٌِب

ُعقوبةٌ ج عقوبات  শমলস, জলরমমনম,  দিণ্ড 

punishment, penalty-عقوبات শমলস 

মভূিক ব্বসম punitive masures

,শমলস সম্পলক্ত, শমলসমভূিক penal عقوبٌي

punitive

 ,মশষ, মশষ প্রমন্ত, ফিমফি, সমস্ম عقيبى
প্রভমব, ফি,পলররলত  end, outcome, 

issue, effect, result

يعقوب  ج  يعاقيُب  পমহমডী মকমবোধয়ি পমখী 
(পফুরুষ), malemountain quail

تعقيٌب ج نعقيبات  সমধনম, অনফুসরন, 

পশম দিধ্বমন, ত দিন্ত, পফুনআবোধব দিন (লবিমর) 

pursuit, case, ivestigation, appeal

ُمعاقبةٌ ج ُمعاقبات  শমলস প্রবোধয়মগ, শমলস 

application of punishment-ُمعاقبات 

লনবোধষধমজম sanctions

 শমলস প্রবোধয়মগ, শমলস,  দিন্ড ِعقاٌب
application  of punishment, 
punishment

 ,শমলস সম্পলক্ত, শমলসমভূিক penal عقابٌي

punitive

تعقنٌب ج تعقنبات  সমধনম, পশম দি ধমবন, 

ত দিন্ত, অনফুসনমন pursuit, chase, 

investigation

উত্তরম লধকমর, succession تعاقٌُب

العاقب على ধমরমবমলহক عاقٌِب  

-ধমরমবমলহক ভমবোধব successively
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عاقِبةٌ ج عواقُِب  মশষ, মশষপ্রমন্ত, ফিমফি, 

সমস্ম, প্রভমব , ফি, পলররলত end, 

outcome, issue, effect, result,

 একমন্তর, অলতলরক্ত, শমলস দিমতম ُمعاقٌِب
alternate, punisher

 ,ধমরমবমলহক ভমবোধব, পরপর ُمتعاقٌِب

উপযফু্পলর, লবরলতহীন, িিমমন 
successive, consecutive, 
unintrrupted

عقدعقد)[ض]  ) লগডম ম দিওয়ম, বমঁধম, একত 

করম, কুঁিকমন (ভ্রু), লনলদ্্দষ্ট করম, 
আবোধয়মজন করম, সমমপ করম, িফুলক্তকরম 
(ঋর) to knot, to fasten, join, to 

contract (brows), to fx, to hold, to 
conctact, to conclude

 II লগট ম দিওয়ম, জমমট বমধম, জবোধমعقّد

যমওয়ম, োন হওয়ম to tie, to coagulate, 

thicken,

IV জমমটবমঁধমন to congulate أعقد

 V লগটযফুক্ত হওয়ম জমমট বমধম, জবোধম تعقّد

যমওয়ম, োন হওয়ম to to be knoted, to 

tie, to coagulate, thicken,

 ,VI পরষ্পর লগটযফুক্ত হওয়ম تعاقد
িফুলক্তকরম, পরষ্পর একমত হওয়ম to be 

knoted, to make a contact, to come 
to mutual agreement

 ,VII লগটযফুক্ত হওয়ম, িফুলক্ত করম انعقد
আহমন করম জমমট বমধম,জবোধম যমওয়ম, 
োন হওয়ম to be knoted, to tie, to 

coagulate, thicken, to contact, 
convene

VIII  দি(ঢ়লবশ্বমসকরম to believe اعتقد

عْقٌد ج ُعقوٌد  বফুনন,লগটবোধ দিওয়ম, 
বমঁধম,যফুক্তকরন, ধমরন, আহমন, সমমলপ, 

কুঁিকমন, knitting, knotting, tying, 

holding, convening, contraction- ُعقوٌد 

িফুলক্ত, ব্বসম, আইনী মিনবোধ দিন,  দিলিি, 

প্রমমন, লখিমন, ধনফুকমক(  লতরছম দি,  দিশক 
contract, agreement, legal act, deed, 
document, vault, ach, decade

ِعْقٌد ج عقود  মমিম necklace

ُعقدةٌ ج ُعقٌد  লগরম, জবোধয়ন, সীলত, 

উপব(লদ, িফুলক্ত, আঁটসমঁট, সমস্ম, 
জটিতম, ধমঁধমঁ, knot, joint, swelling, 

outgrowth, compact, contract, 
problem riddle

একজন  দিলড প্রস্তুত কমরক ওলববোধংক্রিতমعقّاد
a producer of cords

বস-ভভূষবোধনর উ عقادةٌ rপম দিন 
manufactureof trimmings 
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عقيٌد ج ُعقداُء  িফুলক্ত কমরীপক্ষ, ঠকম দিমলর, 

ঠকম দিমর cotracting party, contractant,

contractor

عقيدةٌ ج عقائُِد  যমবোধত লবশ্বমস করম হয়, 

নীলত, আ দিশ্, লবশ্বমসধম ্article of faith, 

doctrine, creed, belief,

 আ দিলশ্ক, লবশ্বমস সম্পলক্ত عقائِِدٌي
idiological

أْعقٌد م عْقداُء  অলধক লগডমযফুক্ত, অলধক 

জটি, অলধক কঠন more knotted, 

more complicated, more dfficult-عْقداء 

লগডমযফুক্ত, লগডমওয়মিম knotty, knotted

معقٌِد ج معاقُِد  বমঁধমরসমন, লমলিত হবমর 

সমন, সরশংবোধযমগ সি place of tying, joints,

a juncture

 ,জটিতম, োফুরবোধপঁি complexity تعقند

complication

 ,লমটরশং, অলধবোধবশন meeting اِنِعقاٌد

session

 দি(ঢ়লবশ্বমস, আসম, প্রত্য়, firm  اِْعتِقاٌد

belief, faith , trust, conviction

اِْعتِقادٌي ج اِْعتِقاديون  উদত, মগমরমমী বম দিী
dogmatic, dogmatist

 িফুলক্ত করবোধত আইন গত মযমগ্ عاقٌِد
competant to contact (legally)

)লগডমযফুক্ত, বফুনম, বয়ক معقوٌد ত knit, 

knotted

 ,লগডমযফুক্ত, গলন্থযফুক্ত, জটি ُمعقٌّد

লবজলরত, কঠন , knotted, knotty, 

involved, difficult

 ,িফুলক্ত কমরীপক্ষ, ঠকম দিমর ُمعاقٌِد

ঠকম দিমলর contracting party 

contractant, contractor

িফুলক্ত কমরীপক্ষ contracting party ُمتعاقٌِد

ُمعتقٌَد ج ُمعتقدات  লবশ্বমস ক( ত belived –

 লবশ্বমবোধসর লবষয়, লবশ্বমবোধসর নীলত ُمعتقدات

মমিম, লবশ্বমস, আ দিশ,্ ধম্ article of faith,

principle of faith, doctrine, creed, 
religion

عقرعقر،عقاراة)[ض][ك] ) বন্ম হওয়ম to 

be sterile

عقرعْقر) [ض]  ) ক্ষতকরম, to wound (  ه

 (هى

) III আসক্ত হওয়ম to be addicted عاقر

 (هى

 (ه) IV হতভম হওয়ম to stun أعقر

 ,বন্মত, মধ্, মকন sterility عْقُر،ُعْقٌر

middle, center
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 ক্ষলতপভূরর (ংক্রিীত  দিমসীর সমবোধথ ُعقٌر 

অতবধ মযরন লমিবোধনর), লন( সন্তমন মিমক 
indemnity fo illicit sex (slave), 
childless man

عقاٌر ج عقارات  সমবর সম্পলত্ত, সমবর, 

ভভূসম্পলত্ত, জলমজমম immovable 

properties, immovables, real estate

অবলশষ্ট residue ُعقاٌر

 সমবর সম্পলত্ত সম্পলক্ত عقارٌي
pertaining to immovable property

 ,লমথ্মবম দিী, মিমিফুপ, মপটফুক liar عقوٌر

rapaciou, varacious

عقّاٌر ج عقاقيُر  ঔষধ, আবোধরমগ্, drug, 

remedy

বন্মত sterility عقارةٌ

ক্ঠি voice عقيرةٌ

বন্ম (মলহিম) sterile (woman) عقاٌر

عْقرٌب ج عقاِرُب  লবছম, ব(লশক, হুি, তমিম
scorpion, sting, lock

 ,প্কে, পমকম, লসদ, বমঁকম, কুঁকডমন ُمعْقرٌب

crooked, curved, curled

عقصعْقص) [ض]  ) বফুননকরম, মবনীকরম 
(িফুি) to braid, plait

عقيصةٌ ج عقائُِص اِقاٌص،  বফুনন, মবনী, 
মখমপম, braid, plait

عقَعٌق ج عقاِعُق  পক্ষী লববোধশষ magpie

عقفعقف)[ض] ) ভমঁজকরম to bend (هى) 

 (هى) II ভমঁজকরম to bend عقّف

عقفةٌ ج عقفات ফমঁস,লররশং,বোধবমতমবোধমরোর, দিলড
loop,ring,button hole

أاقٌف م عقفاُء  মপঁিমন, বমঁকমন, িমগমবোধন 
crooked, bent, hooked

িতভূবোধষমরী বননী square bracket مْعقٌِف

 বমঁকম, বংক্রি, আগমবমকম, মতরছম مْعقوٌف
bent, hooked, crooked

িতভূবোধষমরী বননী square bracket ُمنعقٌِف

عقلعقل)[ض] ) উবোধঠর পম দিলড ল দিবোধয়জ 

ডমন, সীমমবদ করম, বনীকরম, লনবোধক্ষপ 

করম (বোধখিময়), রক্তমভূি্ ম দিওয়ম, যথমযত 

হওয়ম, উপিলব করম, মবমঝম to hobble, 

to confine, arrest, to throw, to pay 
bood money, to be reasonable, to 
understand

 II যফুলক্তযভূক্ত করম to make عقّل

resonable , intelligent (  ه) 

V বফুলদমমন হওয়ম to be intelligent تعقّل
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 VIII বলনকরম,  দিখিকরমt o arrest اعتقل

 (ه)

عْقٌل ج عقول  রক্তমভূি্, blood money –

,জমন, যফুলক্ত, বফুঝ, মযরলক্তকতম, বফুলদ عقول

প্রজম sense, reason, understanding, 

rationality, intellect

عْقلٌي ج عْقليّون  লবিমর শলক্ত সমনীয়, 

মমনলসক যভূলক্তযভূক্ত, মযরলক্তক, 

reasonable, rational, mental-عْقليون 

যফুলক্তবম দিী, একজন বফুলদজীবী rationalist, 

an intellectual

 ,মমনলসকতম, মবোধনমভমব mentalitty عقاليّةٌ

mental attitude

ُعقلةٌ ج ُعقٌل  লগডম, সীলত, গমঁইট, মযমগ-

সলন, জবোধয়ন, গলন্থ knot, knob, joint, 

articulation, knackle

ِعقاٌل ج ُعقٌُل   দিলড (উবোধঠর পমবমঁধমর), মমথম
বননী লববোধশষ (উবোধঠরিফুবোধির) cord, head 

band

 ্,বফুলদ, যফুলক্তযফুক্ত, সফুবভূলদপভূর عقوٌل

uderstanding, resonable, sensible

عقيلةٌ ج عقائُِل  সববোধিয়ভমি, সী the best, 

wife

 উজিতর, অলধকঢটপবোধট, অলধক أعقُل

বফুলদমমন brighter, smarter, more 

intelligent

مْعقٌِل ج معاقُِل  আশ্রয়সি, লনভ( ত আবমস, 

অভয়মরন্,  দিভূগ্, refuge, sanctuary, 

stronghold, fort

مْعقُلةٌ ج معاقُِل  রক্তমভূি্, blood money

 ,বফুলদব(লত্ত,  দিফুর দিলশ্তম, জমন, লবজতম تعقنٌل
discernment, prudence intellect, 
wisdom

أعتِقاٌل ج أعتِقالت  বলন, আটক, 

আটকমবসম, মখঁিফুলন, arrest, detention, 

cramp, spasm

عاقٌِل ج ُعقلُء،ُعقّاٌل،عاقِلون  বফুলদ সম্পন, 

যফুলক্তযফুক্ত, সফুবভূলদ পভূর্, বফুলদমমন, লবিক্ষর,  

লবিমরবোধবমধ-সম্পন, জমনী, udersta-ndin,

resonable, sensible,

 রক্তমভূি্ ম দিওয়ময় প্রলতজ মব দিফুঈন عاقِلةٌ

মগমষী a clan of Bedouin to pay blood 

money

 ,যফুলক্তযফুক্ত, লবিক্ষন, বফুলদগম্ معقوٌل
মবমধগম্, যফুলক্তপভূর্, মবমধশক্তম, বফুলদ, 

বফুলদব(লত্ত, লবলিরপভূর্তম, লবিমর, রময়, 

সমধমরনজমন reaso-nable, sensible, 

intellifible, understanable, logical, 
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rationalmintellect, sense, 
judiciousness, common sense

 ,মবমধ শলক্ত সম্পনতম, লবিক্ষনতম معقوليّةٌ
যফুলক্তযফুক্ততম, লবজতম, যফুলক্তযফুক্ত, লবজ, 

ন্ময্তম comprehensibilty, inmlogical,

tlelligiblitygicality, rational, rationality,

ُمعتقٌل ج ُمعتقلت  বলনশমিম, বলনক্মম্প, 

বলনলশলবর, সমমলধলংক্রিয়ম ক্মম্প 
cconcentration camp, prison camp

عقمعقم،عقم،عقَم،ُعقم)[ن][س][ك]  ) বন্ম 
হওয়ম to be sterile

عقمعقم) [ض]  ) বনমকরম torender 

sterile

) II বন্মকরম to make sterile عقّم ه هى ) 

V বন্ম হওয়ম to be sterile تعقّم

বন্মততম, sterility عْقٌم

বন্মততম, sterility ُعقُمةٌ

عقيٌم ج ِعقام،ُعقٌُم  বন্ম, অকমবোধজর, 

অপ্রমপ্, ফিহীন, অকময্্কর, লনষিম 
sterile, useless, unavailable, fruitless,
ineffective, unproductive

 ,বন্মতকরর, জীবমনফুমফুক্তকরর تْعقيٌم

sterilization, disinfection

জীবমনফু নমশকযন disinfector ُمعقٌِم

জীবমনফুমফুক্ত, disinfected ُمعقٌّم

عّكعّك) [ض]  ) কুয়মশমচন হওয়ম, গুবোধমমট
হওয়ম, to be muggy, to be fuzzy

কুয়মশমচন, গুবোধমমট muggy, fuzzy عٌك

কুয়মশমচন, গুবোধমমট muggy, fuzzy عكيٌك

عِكرعَكر)[س]  ) মোমিম হওয়ম to be turbid

) II মোমিমকরম to make turbid عّكر  على

(هت

 V মোমিম হওয়ম, লবরক্ত করম to be تعّكر

turbid, to disturb

 ,মোমিম, ক ্দিমমক্ততম, লথতমলন عَكٌر

trbidity, muddiness, sediment

 ,মোমিম,ক ্দিমমক্ত,বোধগমিবোধমবোধিعِكٌر

turbid,muddy, troubled

লথতমলন, তিমলন, sediment عكازةٌ

 ,মোমিমকরর, ক ্দিমফুrক্ত করর تعميٌر

অসফুলবধম, লবশ(ঙ্খিম rendering turbid, 

muddyingmdistirbance, derangement

 ,মোমিম, তিমলনপডম, ক ্দিমমক্ত ُمعّكٌر

লবরক্ত, সমস্মযফুক্ত turbid, 

sedimentous, muddy, disturbed
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تعّكَزعكز]  ] V ভড ম দিওয়ম (িমঠ)to lean 

 (هى)

عكازةٌ،ُعّكاٌز ج عكاكيُز،عكازات  িমঠ,  দিন্ড, 

ংক্রিমস stick, staff, cratch

عكسعكس)[ض] ) উলমন, প্রলতফলিত 

করম to reverse, to reflect (هى) 

 ,III লববোধরমধীতম করম, লবরক্ত করম عاكس
অত্মিমর করম, উত্ক্ত করম to oppose,

to molestmto disturb ( ه هى ) 

VI উলম হওয়ম to be reversed تعاكس

) VII উলম হওয়ম to be reversed انعكس

 (على

 ,উিটমন, প্রলতফিন, লবপরীত عْكٌس

reversal, contrary, opposite

 লববোধরমধ সরশংংক্রিমন্ত, লবপরীত, লবরূপ عكسٌي
antithetical, adverse, opposite

সর,অঙফু عكيٌس র layer, shoot

معاكسةٌ ج معاكسات  অসফুলবধম, উত্লক্ত, 

হয়রমলন, প্রবোধিষ্টম, সরশংগমম, যফুদ 
disturbance, molestation, 
harassment, struggle, fight, battle

اِْنِعكاٌس  ج اِْنِعكاسات  প্রলতফিন reflexion 

অলভব্লক্ত reflex (action) اِْنِعكاسات–

 ,প ্দিম, আডমি (বমলতর), ছময়ম عاِكٌس
প্রলতফিক sreen, lamp shade, 

reflector

 ,প্রলতফিক, বমলতরছময়ম عاِكسةٌ
মিমবোধখরছময়ম reflector, lamp shade, 

eye shade

 লবপরীত সম্পলক্ত relating to ُمهاِكٌس

counter

 লবপরীত, লববোধরমধীত, পরষ্পর ُمتعاِكٌس

লববোধরমধী oppsite, opposed, conflicting

প্রলতলবলমত reflected ُمنَْعِكٌس

عكفعكوف،عْكف)[ن][ض] ) আবদরমখম, 
জলডয়ধরম, আসক্ত হওয়ম, আলবষ্ট হওয়ম, 
ব্স হওয়ম, বমধমহীন থমকম, অবসর 

মনওয়ম, লবরতরমখম,  দিভূবোধররমখম, to 

adhere, to clinge, to b addicted,, be 
obssessed, to remain uninterrupted, 

to retire, to hold back, to restrain (  عن
ه على ) 

) II ধবোধররমখম to hold back عّكف ه عن ) 

 V বনীথমকম, অবসবোধর থমকম to تعّكف

remain isolated (عن)  

) VIII লনবোধবল দিত থমকম to devote اعتكف

 (الى
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عاِمٌف ج ُعّكٌف،عكوٌف،عاِكقون  আসক্ত, 

আলবষ্ট, প্র দিত্ত, নলমত, ব্স addicted, 

given, obssessed, bent, busy

عكمعْكم) [ض]  ) আঁটবমঁধম, একসমবোধথ 

বমঁধম, প্মবোধকট করম to bunddle up

 সম্ভবত, হয়তবম (হরফ) لََعَل،عَل
perhaps, may be

عّلعّل)[ض] ) পীলডত হওয়ম to be ill

 ,II  দিখিকরম, ব্সথমকম to occupy علّل

busy ( ه ب ) 

 (ب) V  দিখি করম to occupy تعلّل

 ,VIII পীলডত হওয়ম, অজফুহমত করম اعتّل
নলজর ম দিওয়ম, ভমনকরম, to be ill, weak,

to make an excuse, to instance, 
offer,to pretend

ِعلّةٌ ج ِعلٌل،ِعّلت  অসফুসতম, মরমগ, 

 দিফুব্িতম, ক্ষফুত, ত্রুটপভূর্তম, illness, 

sickness, disease, deficiency, defect,

defectiveness- ِعلٌل কমরন, অজফুহমত, 

ভমন, আবোধব দিন caise, reason, excuse, 

pretense, plea

علّةٌ ج عّلت  উপসী, নমগরী concubine

عليٌل ج أعلٌء  পীলডত, অসফুস, অসফুসব্লক্ত,

রুগী, মকমমি, ভদ, আরমমপ্র দি sick,ill, 

sick person, patient, soft, gentle, 
pleasant

দিফুো্টনম csuality  علِيَةٌ

ُعلِّي،ِعْليَةٌ علّينون،  উচ্চতম, িমম, উধ্ব্তম, 
লবরমটত, মমহমত্, height, elevation, 

altitude, gretness, sublimity

 আরমম, সমন্তনম, অবলশষ্ট, বমঁলক ُعللةٌ
comfort, consolation, remnant, rest

تعليٌل ج تعليلت  লববোধনম দিন, লবিফু্লত, খণ্ডন, 

মপ্রররম, ব্মখ্ম entertainment, 

diversion, justification, motivation

نِعلّةٌ ج تِعّلت  ভমন, অজফুহমত, উপযভূক্ত, 

প্রলতলনলধ, লবকল pretense, excuse, 

expedient, surrogate, sustitute

 ,অসফুসতম, পীডম, মরমগ,  দিফুব্িতম اِْعتِلٌل
ত্রুটপভূর্তম illness, sickness, disease, 

weakness

 ,পীলডত, অসফুস, মরমগগস ill, sick مْعلوٌل

ailing

 ,পীলডত, অসফুস, মরমগগস ill, sick ُمَعٌل

ailing

 ,পীলডত, অসফুস, মরমগগস ُمعتٌل  

 দিফুব্িঅক্ষর (গম), ত্রুটযফুক্তশব (গম) ill, 
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sick, ailing, weak letter (gram), 
defective word (gram)

علبعلب)[ن] )  দিমগবোধ দিওয়ম to mark skin

II মকরটময়ভডম to can علّب

ُعْلبةٌ ج ِعلٌب،ُعلٌب  বমক, মকরটম, টন box,

can, tin

 ,III লিলকrসম করম, মগথমকমعلج] عالج
িমষকরম, পলরিয্ম করম, মিষ্টম করম, 
প্রভমবলবসমর করম, মবমঝমন, to treat, to 

occupy, to attend, to cultivate, to 
process, to endeavor

VI লিলকrসম ধীনথমকম to be under تعالج

treatment

VIII ধ্বসমধলস করম to wrestlee اعتلج

ِعلٌج ج ُعلوج  নমলসক, অমমলজ্ infidel, 

rugged, vulgar

 লিকমrসম, মসবম, পলরিয্ম معالجةٌ
treatment, nursing, handling

 ,লিলকrসম, প্রলতকমর, আবোধরমগ্ ِعلٌج
mrdical treatment, cure

 আবোধরমগ্ সম্পলক্ত, লিলকrসম ِعلجٌي
লব দি্মগত curative, therapeutic 

 মমলডবোধকি লিলকrসম medical تعالٌُج

treatment

هلفعلف) [ض]  ) আহমরকরমন (পশু)to 

feed (هى) 

علف ج ُعلُفةٌ،ِعلٌف،أعلٌف  পশুখম দি্, 
আহমর fodder, food

عّلٌف ج ععّلفةٌ  পশুখম দি্ লববোধংক্রিতম seller 

of fodder

جعلوفةٌ علئُِف ، ُعلٌُف  পশু-শমিময় খমওয়ম 
মনমপশু, stall-fed animal- ُعلٌُف পশুখম দি্ 
fodder

ِمعلٌف ج معالُِف  পমত, পশুর মভমজন পমত 
manger, tub, basin

)পশুশমিময় আহমরক معلوٌف ত, মমমটমবোধসমটম
stall-fed, fattened

علِقعلَق)[س] عاوق،علقة، ) ঝফুলিবোধয় রমখম, 
আটকমইয়ম রমখম, to hang-عاوق،علقة) 

রমখম, শুরুকরম, সরশংযফুক্তথমকম, মগথমকম-
গভ্বতী হওয়ম to become(علوق)  علِقات

pragnant

 II ঝফুলিবোধয় রমখম, সত্যফুক্ত করম, মন্তব্علّق
করম, গুরুত আবোধরমপ করম to hang, to 

make conditional, to comment, to 
remark

IV ঝফুলিবোধয় রমখম to hang أعلق
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 V ঝফুলিবোধয় থমকম, মিবোধগথমকম, মগ تعلّق

হওয়ম, লনভ্র করম, উবোধ্খ করম, 
সম্পক্যভূক্ত করম to be suspended, to 

stick, adhere, to be devoted, to 
depend, to refer

ِعْلٌق ج أعلٌق  মভূি্বমন লজলনষ, precious 

object

علٌَق ج علقات  রক্তবোধিমষম (লিলকrসম) , 
মঝমঁক, জমমট বমধমরক্ত medicinal 

leech, leech, blood clot

 ,মমর, প্রহমর, মবতমমরম, শস্মমডমই عْلقةٌ

(একটম) লপটফুলন beatung, a threshing, 

flagellate

عليٌق ج علئُِق  পশুখমবমর, খম দি্, আহমর, 

োমস fodder, grass, feed

 িতমবোধনমِ গমছ-গমছডম, climbing عُعلَيٌِق

plants, herbs

জঙ্গি, মঝমপ-ঝমড bush ُعلّيِقةٌ

 মকমট ঝফুিমবোধনমর উকরন, coatعّلٌق

hanger

علقةٌ ج علئُِق،علقات  সরশংযফুলক্ত, লনষম, 
মসহ, বনন attachment, devotion, 

affection, bond – علقاتعلئُِق، সমন, 

সম্পক্, সমনী করর, বনন, মজমট, িফুলক্ত,

সরশংবোধযমগ relation, affili-ation, 

association, connection

ِعلقةٌ ج علئُِق  লফতম, ঝফুিমইয়ম রমখমর 

লফতম a strap 

 মকমট ঝফুিমবোধনমরউ করন, coat عّلقةٌ

hanger

 অলধক আকষ্ন, অলধক মঝমঁক أعلٌق
more incline

ِمْعلٌق ج معالِيُق  মছমঁ (মমরম) pluck 

(ofanimal) 

تعليٌق ج تعاليُق،تعليقات  ঝফুিন্ত, সমমলয়ক 

লনব(লত্ত, উপশম, hanging, temporary 

stay, remission- تعاليُق،تعليقات মন্তব্, 
ভমষ্, পয্মবোধিমিনম মভূি কমন্তব্, ঝফুিন্ত 

বমলত commentary, comment, 

explanatory remarks, suspended 
lamp

عليقةٌ ج تعاليُق،تعليقات  টকম, মনমট, 

টকমটপনী, মন্তব্ note, comment, 

annotation

 ,সরশংযফুলক্ত, লনষম, মসহ, সরশংবোধযমগ تعلنٌق

সমন, মযমগমবোধযমগ attachment, 

devotion, affection,connection, 
relationship

মন্তব্কমরী commentator نُعلٌِق
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 ,ঝফুিন্ত, উলদগ, সলগত, অলনধ্মলরত ُمعلٌّق

লনভ্রশীি, সত্যফুক্ত suspending, in 

abeyance, dependant, conditional

ُمعلّقةٌ ج ات ُمعلٌّق  প্রমিীরপত, মপমষ্টমর, 

placard, poster –الُمعلّقات প্রমিীন আরবী
কলবতম_সরশংগহ

সরশংযভূক্ত, লনমগ, সমলনত, সম্পলক্ত ُمتعلٌِق
attached, devoted, connected, 
related

عْلقٌم  ج علقُِم  লততম গমছ লববোধশষ, very 

bitter pant, colocynth

علكعلك) [ض] [ن]   ) লিবমন to chew

আঠমলববোধশষ mastic ِعلٌك

علِمِعْلم)[س] ) জমনম, সতক ্হওয়ম, 
পলরলিত হওয়ম, প(থক করম to know, to 

be aware, to periceive, to distinguish 

( من هى ب ) 

 II লশক্ষম ম দিওয়ম, লিল্নিত করম to علّم

teach, to designate ( هى ب ) 

IV জমনমবোধনম, উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, অবগত أعلم
করমন, পলরলিত করমন to let know, to 

advise, to aquint ( ه هى ب ) 

 (هى) V লশখম to learn تعلّم

 ,X  লজজমসম করম, অবগত হওয়ম استعلم
to ask, to be informed

ِعلٌم ج ُعلوٌم  জমন, লশক্ষম, মিতনম, উপিলব
knowkedge, learning, cognizance, 

perception-  علوٌم লবজমন science

)প্রক الُعلوم লত লবজমন the ntural science

 লবজমন লবষয়ক, লবদমন, লশলক্ষত ِعْلمٌي
scientific, learned

علٌم ج أعلٌم  লন দিশ্ন, লি্নি, তবলশষ্ট, 

লবভক্তবোধঠমট, রমসমরলি্নি, পতমকম, এক 

লবলশষ্ট ব্লক্ত, একউবোধ্খ মযমগ্ ব্লক্তত, 

একজন কত( পক্ষ, ব্লক্ত নমম (গম) sign, 

token, mark, road sign, flag,a 
distinguished man, an authority, 
proper name (gram)-

اِسُمعلٍم ج العلم اسماء  ব্লক্তনমম proper 

name

عالٌم ج ،عالمون عوالُِم  প(লথবী, লবশ্ব world, 

universe

 ,দিফুলনয়মবী, লবশ্বলবষয়ক, মসকুিমর  علمٌي

ধম্হীন worldly, secular, relating to 

world

আন্তজ্মলতকতম internationality عالميّةٌ

عالماٌي،علمانٌي ج علمانينون  সমধমরন মিমক,

ইহবোধির লকক, ধম্লনর মপক্ষ,  laic,lay-
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 মভূখ্বোধিমক, পফুরলহত নয় এমন علمانينون

মিমক layman (in distingtion from 

clergy)

عليٌم ج ُعلماُء  জমনী, লশলক্ষত, অজ, লবদমন
knowing, cognizant, learned, -العليم 

সব্জ (আ্মহ তময়মিমর গুর লবলশষ্ট 

নমম) the Omniscient

 পভূর্জমত, অলতজমনী, লবদমন very عّلٌم

learned, erudite man

 অলতলবদমন, অলতজমনী very عّلمةٌ

learned, erudite man

علمةٌ ج ،علمات علئُِم  লি্নি, লন দিশ্ন, 

ব্মি, প্রলতক, তবলশষ্ট, পমথ্ক্ কমরীলি্নি, 

উপসগ্ sign, mark, badge, emblem, 

distinguishing mark

عليٌم ج عيالُِم  মভূি্ প্রলতবোধব দিন, tender –

 পমলন পভূর্কূপ, সমভূদ well(water عيالُِم

full), sea

ُعلومةٌ ج أعاليُم  রমসম-লি্নি, সমইন মপমষ্ট, 

লনবোধ ্দিশনম প্রলতক road sign, sign post, 

guide post

 অলতলবদমন, অলতজমনী very تِعلمةٌ

learned, very erudite

معلٌم ج ُمعالُِم  সমন, পথ, প দিমঙ, লি্নি, 

তবলশষ্ট, রমসমরলি্নি, সমইনবোধপমষ্ট, লনবোধ ্দিসনম

লি্নি, place, spot, track, trace, land 

mark, mark, road sign, sign post –

 অনফুসলনrসম, তবলশষ্টলি্নি, অবয়ব ُمعالُِم

(শরীর) curiosities, traits, contours

معلمةٌ ج معلمات  লবশ্ব মকমষ ecyclooedia

تعليٌم  ج تعليمات ج تعاليُم  তথ্, উপবোধ দিশ, 

লনবোধ ্দিশনম, লশক্ষম, প্রলশক্ষর, ছমতত 
information, advice, inatruction, 

teaching, training –تعاليُم লনবোধ ্দিশনম, 
আবোধ দিশ, মোমষনম, তথ্ instructions, 

directives

লশক্ষমলবষয়ক, educational تعليمّي

 প্রজমপন, উপবোধ দিশ, তথ্, মনমটশ إِعلٌم
notification, advice, information

,লশক্ষমজ্ন, জমনমজ্ন, পডমশুনম করর تعلنم

লশক্ষম, learning, studying, study, 

education

استعلٌم ج استعلمات  অনফুসনমন, inquiry –

তথ্ informations استعلمات

عالٌِم ج ُعلماُء  মযজমবোধন, জমনী, পলরলিত, 

অবগত, লববোধশষজ, মপশমজীবী, knowing,

familiar, acquainted, professional –

 জমনী, লবদমন, পলণ্ডত, লবজমনীর ُعلماُء
learned, erudite, scholar, scientist
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 জমনী মলহিম, গমলয়কম, woman عالِمةٌ

scholar, singer

 পমলণ্ডত্, লশক্ষমর লডগী, ময্ম দিম عالميةٌ
learedness, erudition, wisdom, rankof
scholar (ship), education

 অলধকজমনী, অলধকলশলক্ষত more أعلٌم

knowledgable, more learned

معلوٌم ج معاليُم،معلومات  জমনম, লনলদ্্দষ্টক( ত,

প্র দিত্ত, অবশ্ই! লনশয়! মকমনসবোধনহবোধনই! 

জমন পলরমমন, কম্বমি্ (গম) known, 

determined, given, of course! 
Certainly! sure! active voice (gram) – 

 ,লনলদ্্দষ্ট অরশংক, লনলদ্্দষ্ট আয়, ট্মক معاليُم

খরি fixed sim, fixed income, tax, 

cost-معلومات জমন, লশক্ষম, উপিলব, 

আলবষমর, অজ্ন, অবলহতলজলনষ, তথ্, 
উপমত্ত, খবর knowledge, learning, 

perception, facts, information, news

ُمعلٌِم ج ُمعلِمون  লশক্ষক, উপবোধ দিশক, 

teacher, instructor

ُمعلِمة ج ُمعاِمات  মলহিম লশক্ষক, woman 

teacher

 ,প্রশমলক্ষত, উলদ্দষ, লশলক্ষত, trained ُمعلٌَم

taught, instructed

 লশক্ষমন লবশ, লশলক্ষত, একজন ُمتعلٌِم

লশলক্ষত মিমক apprentice, educated, 

an educated man

]علَن،ُعلُو،علنية)[ن][ك][س  )

প্রকমশ পমওয়ম to be known علن

) III প্রকমশ করম to disclose عالن ه ب ) 

 ,IV প্রকমশ করম, মোমষনম করম أعلن
লবজলপ ম দিওয়ম, সমক্ষী ম দিওয়ম, লবশ্বমস 

োমতক তমকরম to proclaim, to notice, 

to give evidence, to betray, to 

disclose (هى) 

 (VIII প্রকমশ পমওয়ম to be known اعتلن

 X প্রকমশ পমওয়ম, প্রকমশকরবোধত استعلن

িমওয়ম to be known, to seek to 

disclose

 ,মখমিম মমিম, জন সমবোধক্ষ, openly علناا

publicly

 ,মখমিম, উন্মফুক্ত, প্রকমশ্ open علنٌي

overt, public

 ,মখমিম, উন্মফুক্ত, প্রকমশ্, স্পষ্ট, open علِن

overt, public, patent ٌعلنِيَة অকপটতম, 
অসবোধঙমি, সরিতম, প্রিমর, প্রকমশ 

openness, publicity -  علنِيَةا মখমিমখফুলি,
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প্রকমবোধশ্, সফুষ্পষ্টভমবোধব openly, publicly, 

patently

اِعلٌن ج اعلنات  প্রকমশনম, মোমষরম, 
উদমটন, মোমষনম, লবব(লত, প্রজমপর, 

লবজমপন, প্রিমর, মপমষ্টমর publication, 

revelation, manifestation, decleration,
statement

মোমষক, announcer ُمعلٌِن

লনমলনত, summoned (in court) ُمعلٌن

] على،علو] عل ُعلو) [ن ) উঁিফু হওয়ম, উপবোধর
ওঠম, িমম হওয়ম, অলতংক্রিম করম, উলমন,

উপরপডম,  দিকিকরম, to be high, to 

rise high, to be taller, to be located 
heigher, to exceed, to overcome, to 

befall, seize( هى ه من ) 

) II উপবোধর ওঠমবোধনম to rise علّى هى ه ) 

 ,IV উপবোধর ওঠম, মজমড ম দিওয়ম أعلى
উনীত করম, to rise, to stress, promote

V উপবোধর ওঠম, উঁিফু হওয়ম, to rise, to تعلى

be high

 VI উপবোধর ওঠম, উঁিফু হওয়ম, লনবোধজবোধক تعالى

বড ভমবম,  দিভূবোধরথমকম, to rise,to deem 

one above, to stay away

VIII উপবোধর ওঠম to rise اعتلى

 X উপবোধর ওঠম,  দিখি মনওয়ম to استعلى

rise, to take possession

عُل من  উপরহবোধত from above

 উচ্চতম,িমম,বডত,সমফুচ্চতম,মমহমত্ম্ُعلٌُو
height,tallness, 
greatness,exaltedness,sublimity

 উপর-লবষয়ক, উপবোধরর, ঐশ্বলরক ُعلوٌي
upper, heavenly

 উপবোধরর, স্বগ্শীয়, পলবত, ঐশ্বলরক علوٌي
upper, heavenly, devine

 ,উচ্চতম, িমম, বডত, সমফুচ্চতম ُعلاى
মমহমত্ম্, উচ্চপ দিবী height, tallness, 

greatness, exaltedness, sublimity, 
high rank

 ,উপর, উপবোধর, প্রলত, দমরম (prep) على
সবোধঙ্গ, হবোধত, যল দিও, অনফুসমবোধর, এছমডমও, 

ববোধি, জন্, অনফুসমবোধর, upon with, for, at, 

from, in addition to, inspite of upon, 
by virtue of, due to, according to

علٌِي  ِعْليةٌج  উিম, িমম, উল্থিত, সমফুনত, 

মলহমমল্বিত, গলব্ত, সমমনীত, high, tall, 

elevated, exalted, sublime, lofty- ٌِعْلية 

উচ্চশ্রনী, লবলশষ্টমমনফুষ, upper class, 

people of distinction

ُعلِيةٌ ج عللّي  উপর তিমর োর upstair 

room
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সবোধব্মচ্চ মববোধহস, সপমবোধববোধহস, মববোধহস ِعلّينون
রস মব্মচ্চ সমন, কি্মন প্রমপ 
uppermost heaven, the seventh 
haven, the blessed

 উচ্চসমন, মশ্রষতম, আলভজমত্ high علٌء

rank, nobility

علةٌ ج علا  কমমমবোধরর লনহমই (বোধপটমবোধনমর 

মিরহখন্ড) anvil

,উ দিমরতম, ঔ দিময্, সমফুচ্চতম, মমহমত্ম্ علياٌء
মববোধহস loftiness, exaltedness, 

sublimity, heavens

 মযমগ, ব(লদ, বমডলত, অলতলরক্ত ععلَوةٌ

পমলরবোধতমষক, ভতফু্লক addtion, increase,

raise

উচ্চতম, ঔ দিময্, height, loftiness عليةٌ

أعلى م ُعْليا ج أعاٍل،ُعلاى  অলধকউঁিফু, 
সবোধব্মচ্চ, উচ্চতর, heigher, highest, 

upper- أعاٍل সবোধব্মচ্চ সমন, সবোধব্মচ্চ িফুঁডম 
highest part, peaks

আ দিশ্, অলভজমত noble معاٍل

 ,উচ্চতম, বধ্ন, ব(লদ, উ্মস تعليةٌ

উবোধত্তমিন elevation, enhancement, 

uplift, lifting

 ,উচ্চতম, বধ্ন, ব(লদ, উ্মস اِعلٌء

উবোধত্তমিন elevation, enhancement, 

uplift, lifting

আবোধরমহন, উদ্মবোধরমহন, ascension اِْعتِلٌء

শ্রষ্ত, বডত superiority اْستِعلٌء

 ,উঁিফু, িমম, উল্থিত, উচ্চ (ক্ঠি) عاٍل

উচ্চতর, উ দিমর, মলহমমল্বিত, উচ্চপবোধ দির, 

উচ্চমমবোধনর, খফুবভমি high, tall, 

elevated, loud, heigher, 
lofty,exalted,high ranking, excellent

 ,উঁিফু, িমম, উল্থিত, উ দিমর ُمتعاٍل

মলহমমল্বিত, ধ্বলনত, বমজন high, tall, 

elevated, lofty, exalted, ringing-

 সব্বোধশ্রষ (আ্মহ তময়মিমর গুর) المتعالي

the Most High

সরশংলক্ষপ =~عم السلم عليه     

عّم=عن+ما

 ,সমধমরন হওয়ম (عموم) [ن] عّم
প্রভমবশমিী হওয়ম, লবসমর করম, জয়ী 
হওয়ম )عّم( هى  ,— গঠন করম, অন্তভভূ্ক্ত 

করম, প্রভমব লবসমর করম, আবোধপমষ করম, 
লবসমর করম, আলিঙ্গ করম, প্রসমলরত করম,
লবসমলরত হওয়ম, to be common, be 

prevalent, to spread, prevail-to 
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incude, comprise, extend, be 

prevailing (هى) 

 II সমধমরন করম, ছডমন, জনলপ্রয়عّمَم

করম, পমগলডপডমন to generalize, to 

spread, to popularize, to attire with 
turban

V পমগলডপডম to wear turban تعّمم

VIII পমগলড পডম to wear turban اعتّم

عٌم ج أعماٌم،ُعموٌم  িমিম, fathers brother

عّمةٌ ج عّمات  ফফুফফু paternal aunt

পমগলড turban ِعّمةٌ

 ,সমধমরন, সমব্জনীন, ব্মপক عميٌم

প্রভমবশমিী, general, common, 

prevalant, comprehensive

 ,সমধমরনত, সমব্জনীনতম, পভূনমঙ্গ ُعموٌم

সম্পভূন্, সম্পফুন্তম, মযমগ generality , 

iniversslity, prevalence, whole, total, 

totality – العموم জন সমধমরন the public

ا  - সমধমরন ভমবোধব, generally عموما

 ,জনসমধম রবোধনর, সমব্জ নীন ُعمومٌي

সমধমরন, মবসমমলরক public, universal, 

general, civil

)লপত ُعمومةٌ -ভমত( ত unclehood

ِعمامةٌ ج عمائُِم  পমগলড turban

,সমধমরনী করর, আন্তজ্মতমকী করর تعميٌم

গরতমনী করর, জনলপ্রয় করর 
generalization, universalization

  জন সমধমরন, সমব্জ নীন, সমধমরন عاٌم
pblic, universal, common

عّماةٌ العوامج  সমধমরনত, জনবোধগমষী, 
জনগন generality, the masses, the 

people

-সমধমরনভমবোধব,generally -عامةا

 সমধমরন মমনফুষ the commonالعوام

people

 ,সমধমরন, অভদ, ইতর عاّمٌي

রমসমরবোধিমক, অখ্মত মিমক common, 

vulgar, vile, ordinary person

 ,িলিতভমষম, সমধমরন ভমষম العاّميّةٌ
colloquial language, popular 
language

পমগলডপ লরলহত turbaned ُمعّمٌم

عمدعمد)[ض] ) সহময়তম করম, ইচম করম, 
মমরমমত করম, যমওয়ম, অগরসর হওয়ম, 
অবতরন করম, খ(ষ্টমন করম to support, 

to intend, to repair, approach, go, 
embark, baptize

II ততরীকরম to build عّمد



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 697
697

IV সমহময্ করম to support أعمد

 V ইচম করম, করম, সমীপবত্ত্শী হওয়ম تعّمد
to intend, to approach

VIII ইচমকরম, মহিমন ম দিওয়ম, আসম اعتمد
রমখম, লনভ্র করম, কমবোধজিমগমন, 

লনলশতকরম, ধমরবোধ দিওয়মto intend, lean, 

to rely, to depend, to use, to confirm  

 ,অলভপ্রময়, ইচম, উবোধদ্দশ্, বমসনম عْمٌد
intention, intent, purpose- ا  عمدا

ইচমক( তভমবোধব, উবোধদ্দশ্ মভূিক, 

intentionally, on purpose

)ইচমক عمدٌي ত, মস্বচমক( ত intentional, 

deliberate

ُعمدةٌ ج ُعمد  সহময়তম, মভূিলবষয়, support,

main subject –ُعمد গমম প্রধমন, মপরর 

প্রধমন village chief, mayor

ِعماٌد ج عمٌد  সহময়তম, বননী, মঠকমবোধনম, 
সম্ভ, লপিমর, মপমি,খফুঁট support, 

buttress, bracket, post, pillar, pole

عميٌد ج ُعمداُء  সহময়তম, প্রধমন, মহড 

মমষ্টমর, লপ্রলনপমি, support, chief, 

headmaster principal

 লপ্রনপমি, মহডলমবোধ্স, মলহিম عميدة
পলরিমিক principal, hea- dmistress, 

directress

عمود ج ُعُمٌد،أعِمدةٌ  পতমকম দিন্ড, খফুঁট, 

মপমষ্ট, তীর, মঠকনম, বমলতরখফুঁট, লপিমর 
flagpost , lamppost, pale, post, 

buttress, shore- ٌأعِمدة পলতকমর কিমম 
column of news paper

عاموٌد=عمود ج عواميُد  পতমকম  দিন্ড, খফুঁট, 

মপমষ্ট, তীর, মঠকনম, বমলতর খফুঁট, লপিমর 
flagpost , lamppost, pale, post, 
buttress, shore

 ,সবোধম্ভরমত, খমডম, pillar shaped عمودٌي

vertical

খীষ্টমন ম দির অনফুষমন baptism تعميٌد

ٌد  ,অলভপ্রময়, সঙল, উবোধদ্দশ্ intention تعمن

determination, purpose- ا  بتعّمد،تعّمدا

ইচমক( ত ভমবোধব, স্বইচময় intentionally, 

deliberately

دٌي )ইচমক تعمن ত, মস্বচমক( ত, intentional, 

deliberate

اِعتماٌد ج اِعتِمادات  আসম, লনভ্রতম, 
লবশ্বমস, লনশয়তম, অনফুবোধমম দিন, 

প্রলতলনলধত, reliance, dependence, 

confidence, اِعتِمادات- ঋর, মিমন, credit,

loan

)মস্বচমক ُمتعِمٌد ত, ইচমক( ত, deliberate, 

willful
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 ,লবশ্বস, লনভ্র মযমগ্, আসমরবস্তু ُمعتمٌد

সহময়তম, অনফুবোধমমল দিত, প্রলতলনলধত, 

reliable, depenable, support, 
approved, authorized, proxy, 
representative

দিভূতবোধপ্ররর legation  ُمعتمديّةَ

عمرعمر،عماراة)[ن][س] ) বসতী করম, 
 দিীো্জীলব হওয়ম to live long, build 

home [ك](عُمرعماراة ) লবকমশ িমভ 

করম, উনলত করম, লবকলশত হওয়ম, জনব
হুি হওয়ম, পভূর্ হওয়ম to thrive, to 

prosper, flarish, be inhabited, be 

filled-[ن] عمر জীবনভর পফুরকরম, 
লবকলশত করমন, উনলত করমন, বমস 

করম, ব্মপ করম, আলধপত্ করম (মবোধন), 

ততরী করম, পফুনরুদমর করম to fill with 

life, to cause to thrive, make 
prosperous, to inhabit, to pervade, to 
build

II বমঁিবোধত ম দিওয়ম, জীবন্ত রমখম, জীবনعّمر
 দিীো্মলয়ত করম, জনব হুি করম, ততরী 
করম, সরবরমহ করম, পভূর ্করম to let live,

to preserve life, to prolong life, to 
populate, to build, to provide, to fill,

 IV ওমরম করম, বসতী পভূর ্করম to أعمر

perform umra, to populate

 VIII পলর ্দিশন করম, ওমরম করম to اعتمر

visit, to perform Umra

X বসলত করম to settle استعمر

ُعْمٌر ج أْعمٌر  জীবন, জীববোধনর সময়, 

আয়ফুষমি, বয়স life, life time, age

 ,পমগলড, মমরমমলত কমজ turban عمرةٌ

repair work

ওমরম করম to perform Umra ُعمرةٌ

 জীববোধনর  দিমন, িমষমবম দি gift for ُعمرى

life, cultivation

বহর (বোধনর), feet (naval) عمارةٌ

ِعمارةٌ  ج ،ِعمارات عمائُِر   দিমিমনবোধকমঠম, 
সমপনম,সমবর সম্পলত্ত building, 

structure, real estate

 বসলত, কমজ, মববোধরওঠম, লবকলশত ُعمران

হওয়ম, উনলত করর, উনত, উনলত, 

সরশংষ( লত, সভ্তম,  দিমিমন, সমপনম inhabit-

edness, activity, prosperity, 
civilization culture

)সমরশংষ ُعْمرانٌي লত লবষয়ক, সভ্তম 
সম্পলক্ত cultural, pertaining to 

culture
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 উবোধঠর মস দিমবোধন আবোধরমহন কমলরনী عّماريّةٌ
কুমমরী (যভূদযমতী) camel-borne sedan 

with virgin in battle

,অলধক বসলত পভূর,্ অলধক জনবহুি أعمٌر

অলধকসভ্, অলধক লবকমশ মমন more 

inhabited, more populated, more 
cutivated

 ,ততরীকমরক,সপলতِمعماٌر

builder,architect

ِمعمارٌي ج ُمعماريّةٌ  সমপত্ লবষয়ক 

achitectural ٌُمعماريّة- ততরীকমরক, 

সপলত builder, architect

 ,গঠন, ততলরকরর, সমপন تْعميرهٌ

মমরমমত, সরশংষরর, ভরর, পভূনসরশংষরর 
building, construction, repair, filling, 

ভরর, ভলত্ত্করর filling تْعميرةٌ

 ,বসলত করর, উপলন মবশসমপন استِْعماٌر

উপলনবোধবশ বম দি colo-nizing, 

colonization, colonialism

 ,উপলন মবশ লবষয়ক اِستِعمارٌي

উপলনবোধবসকমরী, colonial, colonizer

 সমমমজ্ বম দিউ পলন মবশবম দি اِستِْعماريّةٌ
imper-ialism, colonialism

 ,অধফু্লষত, ভলত্ত্, পয্মপপ্র  দিত্ত, সভ্ عاِمٌر
কলষ্ত, লবকমশ মমন, উনলতশীি 
inhabited, populated, filled, amply 
provided, civilized, cultivated, 
thriving, prosperous

ُمعِمٌر ج ُمعِمرون  ঔপলনবোধবলশক, colonist

ُمعَمٌر ج ُمعَمرون  মজষ্ (বোধখিময়) senior 

(sports)

 ,ঔপলনবোধবলশক, সমমমজ্ বম দিী ُمستعِمٌر
লববোধ দিলশ লববোধজতম colonial, imperialistic, 

colonist

ُمشتعمرةٌ ج ُمستعمرات  উপলনবোধবশ, বসলত 
colony, settlement

িক্ষফু أعمٌش বোধরমগগস affected with eye 

disease

িক্ষফু تُماٌص প্র দিমহ discharge of eyes

عُمَقتماقة،ُعمق) [ك]   ) গভীর হওয়ম to be

deep

 II গভীর করম, to make deeper عّمق

 IV গভীর করম, to make deeper أعمق

 V গভীবোধর প্রবোধবশ করম, মশমলষত تعّمق

হওয়ম to penetrate deeply, to be 

absorbed ( هى في ) 
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عْمٌق ج أْعماٌق  গভীরতম, তিবোধ দিশ depth, 

bottom

গভীর (অনফুভভূলত) deep ععميٌق

عِملعَمل) [س] ) করম, ত rপর হওয়, 

প্রস্তুত করম, কময্করী করম, পলরকলনম 
করম, িক্ষ্ঠক করম, অনফুশীিন করম, 
মিষ্টম করম, কষ্ট করম, প্রভমলবত করম(গম) 
to act, to do, produce, execute, plan, 
pursue, to aim, to take pain, to 

process, to affect (gram) ( في هى ه على
 (ل

 II প্রশমসক লনবোধয়মগ করম, পবোধি عّمل

যমওয়ম, to appoint a governor, to be  

purulent ( ه على  ) 

 ,III প্রবোধয়মগ করম, অগসর হওয়ম عامل
ব্বসম করম, to apply, to proceed, to 

trade ( هى ه ب ) 

 ,IV  কমবোধজিম গমন, পলরিমিনম করম أعمل
to put to work, employ, use, operate (

ب في على ) 

 ,V সমস্ময় পডম, কষ্ট পমওয়ম تعّمل
অবোধনক মিষ্টম করম to go in trouble, to 

take pain, to effort much

 VI ব্বসম করম, বমলনজ্ করম to تعامل

trade  ( (مع

 ,VIII কমজ করম, সলংক্রিয় হওয়ম اعتمل
পলরিমিনম করম to work, be active, 

operate ( هي ه ) 

X استعمل প্রবোধয়মগ করম, ব্বহমর করম, 
পলরিমিনম করম, প্রধমন করম,সমপন করম 
to apply, use, to operate, to place at 

the head of some thing, to install (  ه
(على

عَمٌل ج أْعماٌل  করম, কমজ, কময্কিমপ, 

কমবোধজরংক্রিম, কমবোধজরপথ, অনফুশীিন, 

অজ্ন, উ rপম দিন, কময্ সম্পম দিন, 

বমসবকমজ, গঠনপ্ররমিী, অনফুশীিন 
doing, practice achievement, 
production, wrkmanship, prctical 

work, practice-أْعماٌل কমজ, কম্, িফুলক্ত, 

অজ্ন, সম্পমল দিত কমজ, মপশম, ব্বসম, 
বমলনজ্, লশল, প্রবোধ দিশ, লজিম, প্রশমসলনক 

এিমকম act, action, work, deed, 

acheivement, exploit, occupation, 
business, administrative area

 কমজ সম্পলক্ত, pertaining to عملٌي 

work- ا বমসবোধব, কময্ত practically عمليا

عمليّةٌ ج عمليّات  কমজ, িমকুরী, কম,্ 

কময্কিমপ, উ rপম দিন, প্রলংক্রিয়ম, মকরশি, 

work, job, acion, activity, 
manufacture, production, method, 
tech-nique
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খমরমপকমজ evil deed عْملةٌ

্ মবতন, পমলরশ্রলমক, টমকম, অথ ُعْملةٌ
wage, pay, currency, money

عميٌل ج ُعملُء  প্রলতলনলধ, এবোধজন,  দিমিমি, 

মংক্রিতম, সহবোধযমগী, রুগী, মবোধ্কেি 
,representative, agent, customer, 
pron, patoent, client

 মলহিম মংক্রিতম, মলহিম মবোধ্কেি عميلةٌ
female customer, female client

عمالةٌ ج عمالت  মবতন, পমলরশ্রলমক, 

কলমশন, লজিম, প্রবোধ দিশ, প্রশমসলনক এিমকম
pay, wages, commision, district, 
province, administrative area

 ,দিমিমলি, কলমশন brokerge  عمولةٌ

commission

শ্রমসমনীয়, শ্রলমক, কম্শী, relating ُعمالٌي

to works, labor, workers

معمٌل ج معاِمُل  কমরখমনম, লমি, সমপনম, 
প্রলতষঠমন, গবোধবষনম গমর factory, mill, 

workshop, institution, laboratory-

লশল কমরখমনম industrial plant معاِمُل

ُمعاملةٌ ج ُمعاملت  লিলকrসম, ব্বসম, কময্ 
প্ররমিী, সমমমলজক জীবন, আিরন, 

মিনবোধ দিন, পমরষ্পলরক সম্পক্ treatment, 

procedure, sol life, behavior, 

transaction, mutual relation –ُمعاملت 

োমটমোমট handling

ٌل  ,ভমন, ভলঙ্গ, খফুঁতখফুঁবোধত, ধরন pose تعمن

affectation, guise, mannerism

 ,ব্বসমলয়ক সম্পক্, ব্বসম تعاُمٌل
আিরন, মিনবোধ দিন, trade relation, trade,

dealings, transections

 ব্বহমর, কমজ, প্রবোধয়মগ, লংক্রিয়ম استِعماٌل
কিমপ, োমটমোমট, হমতমন use, 

employment, application, operation, 
handling

عاِمٌل ج ،ُعّماٌل عواِمُل  সলংক্রিয়, কময্করী, 
active, effective  –عواِمُل উপম দিমন, 

কময্কমরন, বমবোধক্ পলরবত্ত্ন কমরী (গম) 
factor, causative factor, word 
govetning another in sentence

প্রস্তুত কমরক, উ ُعّماٌل- rপম দিক, ততরী 
কমরক, মিখক, কম্শী, শ্রলমক, কম্িমরী, 
পলরিমিক,শমসক, producer, maker, 

manufacturer, author, worker, 
employee, governor,

به معمول  কময্ম করী, তবধ, প্রয়মগক( ত, 

ব্বহমবোধরলনবোধয়মলজত effective, valid, 

applied, in use

গুরমঙ ُمعاِمٌل co efficient
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ব্বহমরকমরী user ُمستعِمٌل

)লনয়মগক ُمستعمٌل ত, ব্বহৃত employed, 

used

ِعْملقةٌ ج عمالقةٌ  লবরমট, লবশমি, প্রিফুর, 

এক দিমনব gigantic, huge, giant, a giant

( عن+مو) =عّمن

عِمهعمه) [س]  ) োফুবোধরবোধবডম, লবপথগমমী 
হওয়ম to wander about, to stray

عِمَيعماى) [س]  ) অন হওয়ম, অস্পষ্ট 

হওয়ম to be blind, to be obscure

 II অন করম, অস্পষ্ট কর, ধমঁধমঁযভূক্ত عّمى

করম to blind, to obscure, to renedr 

mysterious

IV অন করম, অস্পষ্ট কর, ধমঁধমঁযভূক্ত أعمى
করম to blind

V অন হওয়ম to become blind تعّمى

VI িক্ষভূ تعامى বন করম, অবোধনর ভমন করম
to sut eyes, to pretend not to see

 ,হইবোধত,  দিভূবোধর, বমবোধ দি, সমবোধন (prep) َعْن

উপর, অনফুসমবোধর, পলরববোধত ্off, from, out 

of, about, on, according to

عّنعنَن،عّن) [ن] [ض]  ) প্রতীয়মমন হওয়ম,
হওয়ম to appear, to occur (ل) 

নপফুরশংসতম impotence (male) ُعنّةٌ

মমো clouds عناٌن

عناٌن ج أعنةٌ  িমগমম bridle

নপফুরশংস impotent (male) ِعنّيٌن

ِعنٌب ج اعناُب  আঙ্গফুর grapes

কুি, কুবোধিররস, ফিলববোধশষ jujube عناٌب

عنبٌر ج عنابُِر  লতলম মমছজমত সফুগলন 

লববোধশষ (perfume) ambergris-عنابُِر 

sperm whale লতলমলববোধশষ

 লতলম মমছজমত সফুগলন লববোধশষ عنبرٌي
perfumed with ambergris

عنبٌر ج عنابُِر  গু দিমম, হিোর, হমসপমতমি 

ওয়মড্, ব্মরমক store house, hall, ward

barrak

عنِتعنَت)[س] ) কষ্ট পমওয়ম, পমপকমজ 

করম to be in distress, to commit asin

 II বমধ্ করম কঠর কমবোধজ to forceعنّت

to difficult task
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 IV কবোধষ্ট মফিম, কবোধঠমর ব্বহমর أعنت

করম, to distress

 ,V কষ্ট আনম, লবরক্ত করম تعنّت
প্রবোধশ্নলববত করবোধত িমওয়ম, ঝগডম করম to
bring trouble, to cause annoyance, to
seek to cofuse with questions, to pick
quarrel

 ,দিফু(খ, মব দিনম, কষ্ট,  দিফু ্দিশম  عنٌَت
প্রলতকুিতম, অসফুলভধম, কমঠন্ distress, 

affiction, hardship, misery, adversity

হয়রমলন, উ اِعنات r লপডন, প্রতমররম, 
অসফুলবধম, harassment, deception 

molestation, constraint

 লজ দি, অনমনীয়তম, একগুয়মী تعننٌت
tenacity, rigidity, obduracy

 ,একগুবোধয়, মজ দিী, obdurate ُمتعنٌِت

obstinate

বীরত ম দিখমন to display heroism عنتَر

 ঔদত্, আত্মগলরমম, গব্ عْنُجِهيّةٌ
haughtiness, self-importance, pride

]عنود) [ض] [ن] [س] [ك  ) 

 ,গলত পথ পলরত্ন করম عند،عنِد،عنُد
লবপবোধথ যমওয়ম, একগুবোধয় হওয়ম, to 

deviate, to swerve, to be obstinate

,প্রলত, লনকবোধট, দমরম, সহ, উপর (prep)ِعْنَد

মবোধত, জন্ at, near, by, with, on, upon,

in  view of, in the openion of

 ,যখনই, যখন, মযমন as soon as ِعندما

whenever, when, as

عنِدياتِه من  লনবোধজর প্রিষ্টময়, লনজমন 

মথবোধক, লনবোধজর উ্ভিমবন brown from his 

own mind,of ones own accord, his 
own brain child

 ,তখন, মসসময়, মসসমবোধথ ِعْندئٍِد

ত rকমরবোধন, যমরফবোধি then, at that time,

thereupon, with that, thereby

عنِيٌد ج ُعنُد  মজ দিকবোধর মঠকমন, মজ দিী, 
একগুবোধয় resisting stubbonly, 

obdurate, obstinate,

 বমধম, লববোধরমধীতম, একগুবোধয়মী ِعناٌد
resistance, opposition, obstinancy, 
obduracy

 বমধম, লববোধরমধীতম, একগুবোধয়মী ُمعاندةٌ
resistance, opposition, obstinancy, 
obduracy

 মজ দি কবোধর মঠকমন, মজ দিী, একগুবোধয় ُمعانِد
resisting stubbonly,  obdurate, 

obstinate ( هى ه ل ) 

 পমলপয়মরগমন song of the عندلةٌ

nightingale
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عمدليٌب ج عناِدُل  পমলপয়ম nightingale

িমিররশং লববোধশষ red dyestuff عندٌم

োনকমি (ররশং) deep-red عْندمٌي

عنٌز ج عناز،ُعنوز،أعنُز  ছমগি goat

عْنزةٌ ج عْنزات  ছমগি goat

বশ্ম (বোধছমট), spear عنرةٌ

عانٌِس ج عوانُِس  লিরকুমমরী, বয়ষগ(হকম্শী 
spinster, old maid

ُعْنُصٌر ج عناِصُر  উ rপলত্ত, জমলত, বরশংস, 

জলতগত তবলশষ্ট, উপম দিমন, origin, race, 

breed, ethnic element,component-

জমলতয়তম nationalities عناِصُر

 জমলত-বর্লবষয়ক pertaining to ُعنُصرٌي

race, racial

 ,জমলত, জমলতয়তম race ُعْنُصريّةٌ

nationality

ُعنُصٌل ج عناِصُل  পদ্ম জমতীয় গমছ লববোধশষ
squill  

ঐলতহ্, traditions ععنات

 ,হসমন্তলরত, মপ্রলরত transmitted ُمَعنعٌن

handed over

عنفعنف،عانافة)[ك]  ) কবোধঠমরতম করম to 

deal roughly 

 II কবোধঠমরতম করম to deal roughly عنّف

IV কবোধঠমরতম করম to deal roughly أعنف

 ,প্রখরতম, লন ্দিয়তম, কবোধঠমরতম ُعْنٌف
লহরশংসতম, লতক্ততম, বলিষতম severity, 

harshness, bluntness, roughness, 
violence, bitterness, toughness

কবোধঠমর, লনষফু عنيٌف র, অভদ, মভমঁতম, 
লহরশংস, শ্রমসমধ্, কঠন stern, severe, 

harsh, ungentle, blunt, violent, 
strenuos, dfficult

 প্রমরশলক্ত, তমরুর্, ঠক (সময়) ُعْنفوان

vigor, bloom, prime

 ,অলধক কবোধঠমর, অলধক তীব أعنُف

অলধক কক্শ, অলধক ংক্রিফু দ sterer, 

severe, harsher, fiercer

 ,শক্ত অনফুবোধযমগ, কবোধঠমর লতরষমর تعنيٌف

তীব ভরrসনম reprimand, stern 

castigation, rebuke

عنقعنق)[ن] ) লশরবোধচ দি করম to cut neck

عنِقعتنَق)[س]  ) োমডবোধমমটম হওয়ম to be 

with broad neck

II োমড ধরম to grab by neck عنّق
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 VI এবোধক অপবোধর গিম জডমজলড করম أعنق
to embrace each other

VIII জলডবোধয়ধরম to embrace اعتنق

ُعنٌُق ج أعناٌق  োমর neck

عناٌق ج ُعنوٌق،أعنٌق  ছমগবোধিরসী-বমচ্চম, অল
বয়সী ছমগী she-kid,young she-goat

কমললন কশকূন griffon عنقاٌء

 আলিঙ্গন, মসমহমগ, প্রশরশংসম ِعناٌق
embrave, hug admiration

 আলিঙ্গন, মসমহমগ, প্রশরশংসম معانقةٌ
embrave, hug admiration

 ,গহন, পমিন, বরর acceptance اِعتناٌق

adtation

ُعنقوٌد ج عناقيُد  গুচ, ছডম, আঙ্গফুবোধরর ছডম 
cluster, bunch, bunch of grapes

মফরীওয়মিম hawker ِعنقاٌش

عنكبوت ج عناِكُب  মমকডসম, spider

عنىعناية)[عنو] [ض] ) উলদগ করম to 

worry

عناعنٌُو) [ن][عنو]   ) লবরয়ী হওয়ম, নম 

হওয়ম, অনভূগত হওয়ম to be huble, 

submissive, servile ]ل)  )عنوة)[ ن  -) 

মজমড কবোধর মনওয়ম,

[عني]نعنا ]] অশমলন্ত করম, অসফুলবধম করম, 
উলদগ করম, প্রভমলবত করম, to disturb, 

disquiet, concern, to affect

عناء)[س] 

উলদগহওয়ম,অশমন্তহওয়ম,মবোধনরমখম to(عنَِي
be worried, be disquiet

عنىعني) [ض]  ) মবোধনকরম, অলভপ্রময় 

করম, to have in mind, to mean (  ه ب

 (هى

أْعني يْعني،  যথম, that is (i, e) 

–passive (ِعنايَة) ُعنَِي উলদগ করম, উলদগ 

হওয়ম, আগহ করম, যত মনওয়ম to worry,

to be concerned, to take interest, to 

take care (ب) in, of, to

)عنّى(عني II লনয্মতন করম to harass (ه) 

 (هى) III সহ্করম to suatain عانى

V কষ্ট করম to toil تعنّى

) VIII যত মনওয়ম to be solicitous اعتنى

هى ب ) 
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 বি, মজমড, বমধ্তম, আগমসন عْنوةٌ

force, compulsion, violence-( عنوةا) 

বিপভূব্ক

 ঠকমনম মযমগ করম to furnish with عْنوَن

address

ج عنوانٌعناويُن  ঠকমনম, প দিবী, সরশংলক্ষপ 

সমর, নমভূনম, স্বমক্ষর address, title, 

model, epitome, sign

 ,ঠকমনম যফুক্ত, অন্তলি্লখত ُمَعْنَوٌن

প দিবীযফুক্ত addressed, inscr-ibes, 

entitled

 ,কষ্ট, অসফুলবধম, পলরশ্রম,  দিফু(খ عناٌء

মম্পীডম pains, trouble, toil, distress

উবোধদগ, যত, উ عنايةٌ rক্ঠিম, কষ্টকর, 

পফুঙ্খমনফুপফুঙ্খতম, মনবোধযমগ, আগহ, ক দির 
concern, care, solicitude, pains-
taking, meticul-ousness, attention, 
regard

معناى ج معاٍن  অনফুভভূলত, অথ্, তমrপয,্ 

ফলিতমথ্, ধমরনম, অলভপ্রময়, লিন্তম, 
অিঙ( তপ্রকমশ sense, meaning, 

significance,concept, thought, import,
rhetorical expression

 অনফুভভূলত সম্পলক্ত, অথ্ مْعنَِوٌي
সম্পক্শীত, ফলি তমথ্ সম্পলক্ত (শব, 

বমক্) relatingto sense, meaning, 

import

,আ দিশ্, অবস্তুগত লবষয়, তনলতক معنِويات

ideal, immaterial things, moral

মিষ্টম effort ُمعاناةٌ

 ,মব দিনম, কষ্ট, অসফুলবধম, পলরশ্রম تعٍن

মগমিমমী pains, trouble, toil, slavery

মযমগমন, প্র দিমন, উ اِْعتِناٌء rক্ঠিম, উবোধদগ, 

যত, সতক্তম, আগহ providing, 

solicitude, concern, maintainance, 
nursing, carefulness, interest

 করুর,  দিফু ্দিশমগস, আসফুলবধময় عاٍن
miseable, distressed, in trouble

 ,উলদগ, আংক্রিমন্ত, আগহী, cncerned معنٌي

affected, interested ب))  

 অছন ময় কলবতম umetrical ُمعنّاى

poem

উলদগ, উ معتٍن rকল্ঠিত, যতবমন, সতক্, 
লিন্তমপভূর্, মনবোধযমগী concerned, 

solictous, careful, mindful, thoughtful,
attentive,

عهدعْهد)[س] ) অবগত হওয়ম, ভমিক 

মরবোধ দিখম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, লবশ্বমস করম, 
প্রলতলনলধ করম, আবোধরমপ করম, to know, 

be acquainted, familiar, attend, 
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entrust, deligate, observe closely, 

impose ( ه هى ب الى ) 

 III িফুলক্ত করম, প্রলতজম করম, to عاهد

make a contact ( هي ه ب على ) 

 ,V সহময়তম করম, পরখ করম تعهّد
মবোধনরমখম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, যত মনওয়ম, 
লনবোধয়মগ করম, বমধ্ করম, প্রলতজম করম to
support, to observe, to keep in mind, 
to pay attention, take care, engage, 

obligate, promise ( هى ل علىب )  

 ,X লনভভূ্ি ভমবোধব প্রলতজম মনওয়ম استعهد
িফুলক্ত স্বমক্ষরক রমন to exact written 

commitment, to have signed a 
contact

عْهٌد ج ُعهوٌد  জমন, জমনম, িফুলক্ত, োলনষপ 

য্বোধবক্ষর, লনষমপভূর্  আনফুগত্, পভূর্করর, 

প্রলত লনলধ দিি, ন্সকরর, লবশ্বমস করর, 

knowledge, contact, close obse-
vation, deligation, veing, entrusting-

 ,প্রলতশ্রুলত, বমধ্বমধ কতম, ভমর ُعهوٌد

 দিময়, শপথ, িফুলক্ত, সময়  cmmitment, 

obligation, responsibility, liabilty, 
promise, contact, time

 িফুলক্ত গত বমধ্তম,  দিমলয়ত, অলভ ُعْهدةٌ

ভমবকত, লনশয়তম, cntractual 

obligation, responsibility, 
guardianship, guaranty

 ,লমত, সফুহৃ দি, তমতীবদ ally عهيٌد

confederate

مْههٌد ج معاِهُد  সমন, এিমকম, প্রলতষমন, 

সবোধমিন place, locality, institution, 

seminar

معاتدةٌ ج مهاهدات  িফুলক্ত, ব্বসম, মজমট, 

agreement, accord, alliance, treaty

تعهنٌد ج تعهندات  ওকমিলত, সহময়তম, যত, 

লজমম, অলভ ভমবকত, যত,  দিমলয়ত গহন, 

অঙ্গীকমর advocacy, support, 

care,guardi-anship, assumption-

 প্রলতজম, অঙ্গীকমর,  দিময়,  দিমলয়ত تعهندات
promise, pledge, liability, duty

জমনমশুনম well-known معهوٌد

ُمتَهِدةٌ ج ُمتَعهِدون  ঠকম দিমর, উবোধ দি্মক্তম, 
contractor, entrepreneur

 ঠলক الُمْتعاِهدون-িফুলক্তকমরী দিি ُمْتعاِهٌد

 দিমরী দিি সমভূহ the xontracting parties

عهرعْهر،ِعهر،عهر،عهاراة))[ف][س]  

ব্লভিমর করম to commit adultary

(মলহিমরসমবোধথ(اليها

 III ব্লভিমর করম to commit عاهر

adultary (ها)
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 ,ব্লভিমর, মবশ্মিয় adultery ِعْهٌر

prostitution

ব্লভিমরী, adulterer عْهٌر

 ,ব্লভিমর, মবশ্মিয় adultery عهارةٌ

prostitution

عاِهٌر ج عهّاٌر عواِهُر،  ব্লভিমর করর, 

ম দিহলবলংক্রিকরর, committing adultery, 

whoring- عهّاٌر ব্লভিমরী, মবশ্ম 
adulterer, prostitute- عواِهُر 

ব্লভিমলররী, মবশ্ম adulteress, 

prostitute,

عاِهرةٌ ج عاِهرات عواِهُر  ব্লভিমলররী, 
মবশ্ম  adulteress, prostitute,

عاِهٌل ج عواِهُل  সমব্বোধভরম, রমজকুমমর, 

শমসক, রমজম sovereign, prince, ruler,

পশম (রঙ্গীর) wool ِعْهٌن

عاِهٌن:عواِهُن ج عواِهُن  হমত-পম, তমি 

গমবোধছর শমখম-প্রশমখম, limbs, palm 

branches

عوجعَوج)[س] ) বমঁকম হওয়ম, মপঁিমন, ভমজ
হওয়ম, to be curved, be twisted

عاج]عوج[ن] ]) রমসম বন করম, অন্ 
পবোধথসডম, থমমম to turn off, to stop

II বমঁকম করম to bend عّوج

V বমঁকম হওয়ম to be curved تعّوج

IX বমঁকম হওয়ম to be curved اعوّج

 কুটিতম, মপঁিমবোধনম, বংক্রিতম, আরত ِعَوٌج

করর, অসমতিতম, লবিভূ্লত, 

crookedness, twistedness, bending, 
unevenness

গজ দিন্ত, হমলতর  দিমঁত, ivory عاٌج

গজ দিন্ত, হমলতর  দিমঁত, ivory عاجٌي

أْعَوٌج م عوجاء ج ُعوٌج  বমঁকম, মপঁিমন, 

লবক( ত, অ্ভিভূত, উ rকট crooked 

twisted, vitalated, odd

 ,কুটিতম, বংক্রিতম, বমঁকমকরর اِعِوجاٌج

অসমতিতম, লবিফু্লত বমঁকম পথ 
crookedness, curvature, bending, 
unevenness, deviation

ُمَعوّجةٌ ج ُمعوجات   পমতনযন, retort

 বমঁকমবোধনম, মপঁিমবোধনম, মমমিডমবোধনম  ُمْعَوٌج
লবক( ত, অ্ভিভূত, উ rকট crooked 

twisted, vitalated, odd

عادعْود)[ن]  معاد،عودة، ) লফবোধরআসম, 
উলম প্রবমলহত হওয়ম, লপছবোধন যমওয়ম, 
সম্পলক্ত করম, অবোধন্র অরশংবোধশপডম, বম দি 
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ম দিওয়ম, হওয়ম, পফুনরমরম্ভ করম, নতফুনলকছফু
করম tocome back, to flow back, to go

back, to fa to ones share, to pertain, 
to grow, to abandon, to bring back, to

resume ( ل الى ) 

 ,ম দিখবোধত যমওয়ম (রুগী) (ِعيادة) [ن] عاد
লিলকrসম ধীনথমকম, to visit, to have 

under treatment

) II অভ্স করমন to accusto m عّود  على

)هى(  ه  

) III লফবোধর আসম to come back عاود  ه

 (هى

 ,IV লফবোধর আনম, পফুনরময় করম أعود
পফুররুজীলব তকরম, পফুরলববোধবিনম করম to 

cause return, to repeat, to revive, to 

reviem ( هى على الى ) 

) V অভ্স হওয়ম to be use d تعّود  على

 (هى

VIII অভ্স হওয়ম to be used اعتود

X  লফবোধর িমওয়ম, লফবোধর পমওয়ম, মন استعود
করম to demand back, to regain, to 

remind ( هى من ) 

ُعوٌد ج ِعيدان،أعواد  কমঠ, িমঠ, রড, 

শমখম, কমন্ড, ডমঁটম , শরীর, গঠন, শলক্ত, 

মজমড wood, stick, rod, branch, stem, 

stalk, body, build, strength, force

,লফরম, পফুররমব(লত্ত, return, repetition عود

recurrence

লফরম, return عودةٌ

عادةٌ ج عوائُِد،عادات  অভ্মস, রীলত, 

অনফুশীিন, habit, custom, practice –

,সমধমরনত(, সমধমরন ভমবোধব usually عادةا

ordinarily- عوائُِد কর, খমজনম, ফী taxes,

duties, fees

 ,সমধমরন, গতমনফুগলতক, স্বমভমলবক عادٌي

লনয়ম, usual, customary, common, 

regular- عاديات প্রমিীন লশলকম ্
antiques

পফুররমব(লত্ত, repetition ِعياٌد

 পলর দিশ্ন (রুগী), ডমক্তমবোধরর ম দিখম ِعيادةٌ
visit (patient), doctors call -عيادات 

ল্লনক, অলফস, clinic, office

ععّوادةٌ ج عّوادات  মলহিম বরশংশী বম দিক 
woman lutist

 ,লফরম, মফরমরসমন, মপরঁছমর সমন معاٌد

ruturn, place of returs, place of 

destination- المعاد পরকমলিনজীবন the 

hereafter
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 ,অভ্মস, অভ্স্ করর تعِويٌد

accustoming, habit-uation (على) 

লফবোধর ম দিওয়ম, মফর اِعادةٌ r পমঠমন, 

পফুরসমপন ,পফুররমব(লত্ত, পফুররুদমর giving 

back, sending back, reinst-allation, 
restoration, repetition

ٌد অভ্মস, রীলত habit-uation تعون

অভ্মস, রীলত habit-uation اِعتِياٌد

 ,অভ্স সম্পলক্ত, সমধমরন اِعتِيادٌي

রীলতগত, অভ্মসগত relating to habit, 

custom

 পফুররুদমর, পফুরলবজয়, পফুর দিমবী استِعادةٌ
recovery, reclaimation, regaining

عائِد ج ُعّواٌد،عائِدون ، عائِدات  প্রত্মবত্ন 

কমরী , পলর দিশ্ক (রুগী), প্রত্ম বত্নশীি
(মফুনমফম), আবত্ত্নশীি, returning, visitor

(patient), recurrent –عائِدون প্রত্ম গত 

অলভবমসী, returning emigrant –ُعّواٌد 

পলর দিশ্ক (রুগী) visitor-عائِدات কর, 

ট্মক, আয় revenues

عائِدةٌ ج عوائُِد  িমভ, মফুনমফম, সফুলবধম, 
অজ্ন benefit, pofit, advantage, gain (

 (على

,অলধকমবোধরর (লকছফু) ,অলধকমর ভভূক্ত عائِديّةٌ

অরশংশী, স দিস্প দি a belonging (to), a 

being art, membership

 ,ব্বহৃত, অভ্স, পমকম, used ُمْعَوٌد

accustimed, seasoned (على)  

ُمِعيٌد ج ُمِعيدون  পফুররমব(লত্ত কমরী, প্রলশক্ষক,

প্রলশক্ষর অলধবোধবশন সমভূহ repititor, tutor,

trainig sessions

)অগময়রক ُمعاٌد ত forwarded

 ,ব্বহৃত, অভ্স, পমকম, used ُمتْعِوٌد

accustimed, seasoned (على)  

 ُمْعتاٌد

ব্বহৃত,অভ্স,পমকম
,সমধমরন,রীলতগত,স্বমভমলবক used, 

accustimed, seasoned, usual, 

customary, normal (على)  

عاذعوذ)[ن]  عياد، معاذ، ) আশ্রয় িমওয়ম to
seek protection ( من ب ) 

 II আশ্রয় ম দিওয়ম to make عّوذ

protectionprotection ( من ب ) 

 IV আশ্রয় ম দিওয়ম to make أعوذ

protection

V আশ্রয় িমওয়ম to seek protection تعّوذ
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 X আশ্রয় িমওয়ম to seek استعوذ

protection (ب) 

আশ্রয় গহন করর taking refuge عْوٌذ

 ,আশ্রয়, আশ্রবোধয়র সমন, প্রত্মবত্ন عَوٌذ

লনরমপত্তম আশ্রয় refuge, place of 

refuge, retreat, asylum

ُعْوَذةٌ ج عَوٌذ  কবজ, মম দিফুলি, জম দিফুমন 
amulate, talisman, spell, magic

আশ্রয়গহন, refuge ِعياٌد

 ,আশ্রয়, আশ্রবোধয়র সমন, প্রত্মবত্ন معاٌد

লনরমপত্তম আশ্রয় refuge, place of 

refuge, retreat, asylum- اِ معاذ  

আ্মহর পমনমহ িমই!Allah forbid!

تْعِويٌد ج تعاِويُد  কবজ, মম দিফুলি, জম দিফুমন 
amulate, talisman, spell, magic

عارعير)[ض] ) লদধমসহ আসম যমওয়ম করম
to move doughtfully

عارعْور)[عور] [ن]  ) এক মিমখ কমনম 
করম to loss one  eye

عِورعَور) [س]  ) এক মিমখ কমনম হওয়ম to
loss one  eye

 II এক মিমখ কমনম কবোধর ম দিওয়ম to عّور

make loss one  eye ( هي ه ) 

) IV ধমর ম দিওয়ম to lend أعور هى ه ) 

 VI একটমর পরপর মনওয়ম to take تعاور

alternately (هى)  

 VIII এবোধক এবোধক আসম to befall اعتور

alternately (ه) 

) X ধমর িমওয়ম to borrow استعور هى من )

عورةٌ ج عوارات  ত্রুটপভূর্তম, কমলত, 

 দিফুব্িতম, অপভূর্তম defectiveness, 

faultyness, imperfection- عوارات 

মযরনমঙ্গ,  দিফুব্িতম,  দিফুি্সমন gentals, 

weak sot, weakness

 ,ভভূি, ত্রুট, অপভূর্তম fault, defect عواٌر

imperfection

গিধ( করর swallow (variety) عّواٌر

 ,লমথ্ম, নকি ( দিমঁত, িভূি) false عيرةٌ

artificial (teeth, hair)

أعوٌر م عععورآُء ج ُعْوٌر  একবোধিমখম, one 

eyed

ধমর, কজ্ lending اِعارةٌ

 ধমর সম্পলক্ত pertainin to اِعارٌي

landing -  اعرية مْكتبة  মিলন্ডরশং পমঠমগমর 
landing library
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 পলরবত্ত্ন, পমথ্ক্, ওঠম-নমমম تعاُوٌر
alteration, variation, fluctuation

 ধমরকরর, উপমম, রুপক اِستِعارةٌ
borrowing, metaphore

 উপমম লবষয়ক, উপমম মফুিক استِعارٌي
metaphorical

عاريةٌ ج عواٍر  ধমরক( ত, কজ্ borrowed, 

loan

ধমর দিমন কমরী lender ُمعيٌر

)ধমরক ُمعاٌر ত, loaned

ধমরকমরী borrower ُمستعيٌر

)ধমরক مستعاٌر ত, উপমম মভূিক ব্বহৃত, 

নকি ( দিমঁত) borrowed, used, 

metaphorically , false ( teeth)

عِوزعَوز)[س]  )গরীবহওয়মto be poor

عازعوز)[ن]  ) িমওয়ম to seek (هى) 

IV গরীব হওয়ম to be poor أعوز

 ,অভমব, কমলত, প্রবোধয়মজন,  দিমলরদ عَوٌز

 দিভূ(স, lack, need, want, necessity, 

poverty, destitution

 ,দিলরদ, অভমবী, অসহময় poor  عِوٌز

needy, destitute

 ,অভমব, কমলত, প্রবোধয়মজন,  দিমলরদ عازةٌ

 দিভূ(স, lack, need, want, necessity, 

poverty

 ,দিলরদ, অভমবী, অসহময় poor  اعوٌز

needy, destitute

poor (ج ) গরীব أعاِويُز

 ,কমলত, প্রবোধয়মজন অভমব,  দিমলরদ أعواٌز

 দিভূ(স, lack, need, want, necessity, 

poverty, destitution

 ,দিলরদ, অভমবী, অসহময় poor  عائٌِز

needy, destitute

ُمْعِوٌز ج ُمْعِوزون   দিলরদ, অভমবী, অসহময় 

poor, needy, destitute ُمْعِوزون - গরীব 

মমনফুষ, কমঙ্গমি, লনস্ব poorman, 

destitute, pauper

عِوصِعياص،عوص) [س]  ) কঠন হওয়ম, 
জটি হওয়ম  দিফুবোধব্মধ্ হওয়ম to be 

difficult, be complecated

 ,VIII কঠন হওয়ম, জটি হওয়ম اعتوص
 দিফুবোধব্মধ্ হওয়ম to be difficult, be 

complecated

 কঠন, জটি,  দিফুবোধব্মধ্, অস্পষ্ট عِوْيٌص
difficult, comtplecate, obscure

কমঠন্তম, dificult إِعتياٌص
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]عوض،ِعَوض،عياض)[عوض] [ن  )

 ,প্রলত দিমন ম দিওয়ম, প্রলতসমপন করম عاض
লবকল লহসমবোধব ম দিওয়ম ক্ষলতপভূরর ম দিওয়ম, 
লনরমপ দি করম, to reward, to replace, to

compensate, to indemnify ( ه عن ب من
 (هى

 II প্রলত দিমন ম দিওয়ম, প্রলতসমপনعّوض

করম, লবকল লহসমবোধব ম দিওয়ম ক্ষলতপভূরর 

ম দিওয়ম, লনরমপ দি করম, to reward, to 

replace, to compensate, to indemnify

( هى ه عن ب من ) 

 III প্রলত দিমন ম দিওয়ম, প্রলতসমপন عاوض

করম, ক্ষলত পভূরর ম দিওয়ম, লনরমপ দি করম, 
to reward, to replace, to compensate,

to indemnify ( هى ه عن ب من )

 IV প্রলত দিমন ম দিওয়ম, প্রলতসমপন أعوض

করম, ক্ষলতপভূরর ম দিওয়ম, লনরমপ দি করম, 
to reward, to replace, to compensate,

to indemnify ( هى ه عن ب من ) 

 V লবলনময় মনওয়ম, লবকল লহসমবোধব تعّوض

মনওয়ম, to take sustitute ( ب من ) 

 VIII লবকললহসমবোধব মনওয়ম to اعتوض

take sustitute

 X লবকল লহসমবোধব মনওয়ম, ক্ষলত استعوض

পভূরর মনওয়ম, লনরমপত্তম পমওয়ম to take 

as sustitute, to receive 
compensation, be indemnified

 ,লবকল, ক্ষলত পভূরর, লনরমপত্তম ِعَوٌض
লববোধবিনম, মফর r, সমতভূি্ substitute, 

compensation, indemnitt, 

consideration – ا )عن(من ِعَوضا  লবকল 

লহসমবোধব as a substitute for

تعويض ج تعِويضات  প্রলতসমপন, 

প্রলতকলন, ক্ষলতপভূরর, লনরমপত্তম, পফুর( 
সমপর, বসলত, replacement, 

substitution, compensation, 

indemnification, restitution –تعِويضات 

মফর r, লববোধবিন, ক্ষলত পভূরর, সন্তুলষ্ট, 

লনরমপত্তম return, 

consideration,substitute,indemnity

 লবকল লবষয়ক, ক্ষলত পভূরর تْعِويضٌي

লবষয়ক substit-utional, compensatory

معاِوضةٌ ج معاِوضات  লবলনময় িফুলক্ত 
commutative contact

 প্রলথসমপন, লবকল, লবলনময় ااستعاضةٌ
replacement, substitutuon, exchange

عاقعوق)[ن][عوق]  ) বমধম ম দিওয়ম, লবরত
করম, ধবোধররমখম ম দিরী করম, খফুবোধি মফিম to 

prevent, to hinder, restrain, to hold 

bck, delay, put off ( هى ه عن ) 
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 ,II বমধম ম দিওয়ম, লবরত করম عّوق
ধবোধররমখমবোধ দিরী করম, খফুবোধিবোধফিম to 

prevent, to hinder, restrain, to hold 

bck, delay, put off ( هى ه عن ) 

 ,IV বমধম ম দিওয়ম, লবরত করম أعوق
ধবোধররমখম ম দিরী করম, খফুবোধি মফিম to 

prevent, to hinder, restrain, to hold 

bck, delay, put off ( هى ه عن )

V বমধমপ্রমপ হওয়ম, ম দিরী হওয়ম, বম দি تعّوق
যমওয়ম to be prevented, be impeded, 

delayed, defferred

 ,VIII বমধম ম দিওয়ম, লবরত করম اعتوق
ধবোধররমখমবোধ দিরী করম, খফুবোধি মফিম to 

prevent, to hinder, restrain, to hold 

bck, delay, put off ( هى ه عن )

 ,বমধম, লবরত করর, আটকমন َعُوٌق

থমমমন, বমলতি, লবিম hindering, 

detaining, checking, stopping, 
delaying

 ,বমধম, লবরত করর, আটকমন اِعاقةٌ

থমমমন, বমলতি, লবিম hindering, 

detaining, checking, stopping, 
delaying

عائٌِق ج عياٌق  বমধম, লবপলত্ত, hindrance, 

obstacle –عياٌق সপ্রলতভ, িম rকমর 
rattling, excellent, fantastic

عائِقةٌ ج عوائُِق  বমধম, লবপলত্ত, অন্তরময়, 

প্রলতবনক hindrance, impediment, 

obstruction

عالعول)[ن]  ) অলবিমর করম, সঠক 

পথবোধথবোধকসবোধড যমওয়ম, মবশীিমপ ম দিওয়ম to
oppress, to deviate from right path, to

wigh heavily (ه) 

)(عول،عيالة ] عالعول]   ভরর মপমষর 

করম to support (ه) 

 (على) II আত্নম দি করম to wail عّول

 أعال – IV আত্নম দি করম to wail أعول

ভরর মপমষর করম, সহময়মতম করম to 

support, to feed (ه) 

 লবিমপ, ংক্রিনন, সহময়তম, ভরর عْوٌل

মপমষর, সমহময্ কমরী, moaning, 

wailing, helper

 ,লবশ্বমস, লনভ্রতম, আসম ِعَوٌل 
confidance, dependence, trust

عيٌِل ج عياٌل،عالةٌ  পলরবমর 

(বোধপমষ্)  ,লশশুfamily, little child - عياٌل

লনভ্রশীি dendants ٌل،عالةٌ

িমবোধ দিমঁয়ম (ব(লষ্টলনলবরন) shelter from عالةٌ

rain
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 ,লিrকমর, ংক্রিনন, আত্নম দি, লবিমপ عِويٌل

মমতমি, পরজীবী moan, mourning, 

howling, crying, sponger parasite

ِمعوٌل ج معاِوُل  খলন্ত, খননযন pickax, 

spud

 ভরর মপমষর, ধমরন, ব্বসম أعالةٌ
sustenance, support, arrangement

 ভররবোধপমষর কমরী, মখমরমক- সরশংগহ عائٌِل
কমরী breadwinner

عاِئ ج عوائُِل  পলরবমর, বমডী, পলরজনবগ্
family, household

 পলরভমর সম্পলক্ত, পমলরবমলরক عائِلٌي
familial, domestic

)লনধ্মলরত, লসরক ُمْعِوٌل ত determined, 

resolved ( ُمْعَوٌل  – على ) আসমরবস্তু, 

আসম, লনভ্রতম reliance, dependence

 ভরনর মপমষর কমরী, মখমরমক ُمعيٌل

সরশংগহ কমরী suatainer, breadwinner

عامعوم) [ن] [عوم]  ) সমঁতরমন, ভমঁসম to 

swim, to float

 II ভমসমন, প্রমলবত করম to float عّوم

(ship), to flood (هى) 

সমঁতমর swimming عْوٌم

عاٌم ج أعواٌم  বছর, ব rসর year

মসবছর in that year عامئٍِذ

ভমিসমঁতমরু good swimmer عواٌم

عوامةٌ ج عوامات  বয়ম, খয়মবোধনরকম, 
ভমসমমন বস্তু buoy, pontoon, float

 ,সমঁতরমন, ভমসমন swimming عائٌِم

floating

عَم)দعواُم،عاّمةٌ

]عونعاون[  III সমহময্ করম to help (  في

ه على ) 

) IV সমহময্ করম to help أعون ه من ) 

 VI পরষ্পর সমহময্ করম to help تعاون

one another

 ,X সমহময্ িমওয়ম,ব্বহমর করম استعون
অবিমন করম to seek forhelp, to 

resort, to make use ( على ب ) 

عْونةٌ ج أعوان  সমহময্, সহয়তম,  দিমন, 

লরলিফ help, aid, assistance-أعوان 

সহময়তম কমরী, সহবোধযমগী, রক্ষী, লপয়ন 
helper, assistant, servant

বমধ্শ্রম, forced labor عونةٌ
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নমভীরলনি (িফুিঅ্ি) pubic region عانةٌ

মধ্বয়সী middle aged عواّن

ِمعوان ج معاِويُن  সমহময্ কমরী, মযসব্ দিম 
সমহময্ কবোধর, সম্প দি, অঅবিমন, সমহময্
helper, who frequently helps, help, 
resort,

 ,সমহময্,  দিমন, সহময়তম مُعْونة
প(ষবোধপমষকতম help, aid, assistance, 

backing

 ,সমহময্,  দিমন, সহময়তম معاونةٌ
প(ষবোধপমষকতম help, aid, assistance, 

backing

اِعانةٌ ج اِعانات  সমহময্,  দিমন, সহময়তম, 
প(ষবোধপমষ কতম help, aid, assistance, 

backing اِعانات - ভতফু্লক, অনফু দিমন, 

সমহময্ susidy, contribution, aid

সহবোধযমগীতম cooperation تعاُون

 সহবোধযমগীতম লবষয়ক, সহবোধযমগীতম تعاُونٌِي
মভূিক cooperative (society)-  جمعية

মকম অপমবোধরটভ মসমসমইট تعاونية

 ,সহবোধযমগীতমর মবোধনমভমব تعاُونيّةٌ

সহবোধযমগীতম cooperative spirit, 

cooperation

সমহময্ িমওয়ম, অবিমন, ব্বহমর استِعانةٌ
act of seeking help, resoting, 
utilization

 ,সমহময্ কমরী, সহময়তম কমরী ُمعاوان
সহকমরী ,পভূলিশপ্রধমন helper, 

assistance, aide

থমনম, police station معاِونيّةٌ

][عوه  عاهةٌ ج ععهات  মরমগ,  দিফু(খ, 

 দিফুব্িতম, জরম, পঙ্গফুত disease, infirmity, 

disablement

 ,ক্ষয় মরমগগস, ছতমক আংক্রিমন্ত مُعوهٌ

অলভশপ blighted, blasted, mildew-

affected

 ,ক্ষয়বোধরমগ গস, ছতমক আংক্রিমন্ত مْعيُوهٌ

অলভশপ blighted, blasted, mildew-

affected

عَوىُعواء)[ن]  ) গজ্নকরম (বোধনকবোধড, 

কুকুর), to howl

 to (ه) III গজ্নকরম howl আত্নম দি عاوى

howl

(ه) X গজ্ন করমন আত্নম করমন استعوى
to make howl

গজ্নকরর, গজ্ন howling عواٌء
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 মযকুকুরী লমিবোধনর জন্ লিrকমর ُمعاِويةٌ

কবোধর bitch that howls in heat

عَيعّي،عياء)[س]  ) অক্ষম হওয়ম to be 

incapable

IV অক্ষম করম, শ্রমন্ত হওয়ম, অস্বীকমর أعيا
করম, ব্থ্ হওয়ম, কমজনম করম to make 

incapable, to be tired, to defy, to fail (

(ه

 অসমথ্তম, মতমতিমলম, শ্রমলন্ত, ্মলন্ত ِعٌي

ভীলত incapbility, stammer, fatigue,

عٌي ج أعياٌء  অসমথ,্ মযরনমক্ষম, 

ক্ষমতমহীন,  দিফুব্ি, শ্রমন্ত incapable, 

impotent, powerless, weak, 
exhausted

 ,অসমথ্তম, অক্ষমতম,  দিফুব্িতম عياٌء
পলরশ্রমন্ত incapability, inability, 

weakness, fatigue

 অসমথ,্ অবোধযমগ্, শ্রমন্ত,্মন্ত, পীলডত عيّان
incapable, unable, tored, weary, 
fitgued, sick

 শ্রমলন্ত, ্মলন্ত,  দিফুব্িতম, মযরন أِعياٌء

আক্ষমতম, অসহময়তম, ক্ষম তমহীনতম 
weariness, fatigue, weakness, 
impotence, helplessness, 
powerlessness

 ,শ্রমন্ত, ্মন্ত, লনব্ি, অবসন tired ُمعٍي

fatigue, exhausted, debiliated,

عابعيب)[ض] ) ত্রুটযফুক্ত হওয়ম, ত্রুটযফুক্ত
করম, ত্রুটযফুক্ত পমওয়ম, ভভূবোধির অজফু 
হমতগহন করম, অসমমন করম, ম দিমষমবোধরমপ
করম to be defective, to render 

defective, to find defective, to take 
excuse, to dishonour, to blame

 II ম দিমষযফুক্ত করম, নষ্টকরম, ভভূি عيّب

পমওয়ম, ম দিমষবোধ দিওয়ম, লতরষমর করম, 
to.render defective, to spoil, to find 
fault, to blame, to rebuke

عْيٌب ج عيوٌب  ত্রুট, ভভূি, ক্ষফুত, কিঙ, 

অপভূর্তম,  দিফুব্িতম, িজম, অপমমন fault, 

defect, scandal, imperfection, 
weakness, shame

عيبةٌ ج ِعياٌب،ِعيٌب،عيبات  িমমডমর ব্মগ, 

বমক, ত্রুট, ভভূি, কিঙ, অময্ম দিম leather

bag, suitcase, fault, blemish, defect, 
disgrace

معاٌب ج معايُب  ত্রুট, ভভূি, ক্ষফুত, কিঙ, 

অপভূর্তম,  দিফুব্িতম, িজম, অপমমন fault, 

defect, scandal, imperfection, 
weakness, shame

 ,ত্রুটযফুক্ত, অসম্পভূর্, কিলঙত معيٌب

িজমজনক, ময্ম দিমহমলনকর defective, 
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deficient, blemished, shamful, 
disgraceful

 ,সমমবোধিমিক, ভভূিলনবোধদ্্দশ কমরী ُمعيٌِب
critic, faultfinder

عاثعيث) [ض] [عيث]  )  দিফুবোধয্মগ স(লষ্ট 

কমরী, ধ্বরশংসকমরী, মংক্রিমধ স(লষ্টকমরী to 

create dsaster, to cause favage,rage 

  (في )

 II এবোধিম মমবোধিম কথম বিম, হমতরমবোধনম عيّث
(অবোধনরমত) to fumble, to grope

II উ [ عيد]عيّد rসব পমিন করম to 

celebrate (على)

III সহজ করম to felicitate عايد

جِعْيٌد أعياٌد  মভমজ, মভমবোধজর ল দিন, ছফুটর 

ল দিন feast, holiday

উপহমর, উপবোধঢর কর gift, present ِعيديةٌ

معايدةٌ ج معايدات  অলভননন লবলনময় 

exchange of falicitation معايدات - 

অলভননন বমত্ম congratulatory call

عارعْير)[ض] ) লদধমসহ মোমরম to wonder

II ভ عيّر rস্নম করম, ম দিমষ ম দিওয়ম, শমপ 

ম দিওয়ম to rebuke, blame ( ه هى ب على ) 

III মমপম to gauge عايّر

 VI এক অপর মকশমপ ম দিওয়ম to تعاير

revile each other

عاٌر ج أعياٌر  িজম, অময্ম দিম, অসমমন 
shame, disgrace, dishonor

عْيٌر ج أعياٌر  বন্গমধম wild asss

ِعيٌر ج ِعيرات  মরুযমতী  দিি caravana

عياٌر ج عيارات  মমপলববোধশষ, মসরনয্্ 
(বোধসমনম, রুপমরগহনম) measure, 

fineness of gold, silver articles –

গুলি (রমইবোধফি) shot عيارات,اعيرة

عياٌر ج عيارون  আ্ডিমবমজ, ব দিমমবোধয়শ, 

ভবোফুবোধর  loafer, scoundrel, vagbond-

মংক্রিন crane عيارون

 ,মমপকরর, মমপ measuring ِمعياٌر

measure

 ,ভভূি, কিঙ, অখ্মলত, বকুলন ُمعاير

faults, rap, vices, infamies

সত্ময়ন verification معايرةٌ

( معيش،عيشة،عيش ، معاش، معيشة،  [عيش](

(ض]

জীবন যমপন করম to live عاش
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 (ه) II মবঁবোধি রমখম to keep alive عيّش

 III এক সমবোধথ বমস করম to live عايش

togather (ه) 

IV মবঁবোধিরমখম to keep alive أعاش

) V মরমজগমর করম to earn bread تعيّش

 (من

 VI একবোধত বসবমস করম to live تعايش

togather

 VIII একবোধত বসবমস করম to live اعتيش

togather

 ,জীবন, জীবন যমপবোধনর পথ, উপময় عيٌش

জীববোধনর উপকরর, life, way of life, 

livelihood,

,জীবন, জীবন যমপবোধনর পথ, উপময় ِعيشةٌ

life, way of life,

খবমর লববোধংক্রিতম bread seller عياٌش

ج معاٌشمعاشات  জীবন, জীবন যমপবোধনর 

পথ, উপময়, জীববোধনর উপ করর, আয় 

life, way of life, livelihood, معاشات  

-অবসর ভমতম, কি্মন তহলবি অনফু দিমন

معيشةٌ ج معايُش  জীবন, জীবন যমপবোধনর 

পথ, উপময়, জীববোধনর উপকরর, পলরবমর 
life, way of life, livelihood, household

 জীবন যমপন সম্পলক্ত معيشٌي
pertaining to way of life

সহমবসমন coexistence معايشةٌ

 মখমরমক, পফুলষ্ট, খমবমর اِعاشةٌ
sustenance, nutrient, food

সহমবসমন coexistence تعايٌُش

 জীলবত, জীবন্ত, স্বচি, উনলতশীি عائٌِش
living, alive, well to do, prosperous

عيّطعيط] ] II লিrকমর করম, আত্নম দি 

করম, কমঁ দিম, toyell, to scream, cry

,লিrকমর, আত্নম দি , ংক্রিনন, yelling ِعياطٌ

screaming, crying

عافعيفان،ِعياف،عيف) [ض] [ف]  ) ো(রম 
করম, লবত( ষম অনফুভব করম, to loathe, 

to feel disgust (هى) 

)লবত عيٌف ষম, ো(রম, লবরমগ, digust, 

horror, loathe, aversion

ভলবষ্দমনী (পমখীউডমর) augur عيّاٌف

গব্শীত, ো(রমপভূর ্proud, disdainful عيوٌف

)লবত عيَفان ষম, ো(রম, লবরমগ, digust, 

horror, loathe, aversion
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 ,মবশভভূষমলপ্রয়, ফফুিবমবফু foppish عيوٌق

dandy

عالعيلة،ُعيُول)[ض] ) দিলরদহওয়ম to be 

poor

 II পলরবমর বডহওয়ম to have largeعيّل

family

IV পলরবমর বডহওয়ম to have largeأعيل

family

عول)দعائِلةٌ،عالة،ِعيال،عيٌِل

,গরীব, অভমবী, লন(স্ব poor, needy عائٌِل

destitute

পলরবমবোধরর অলভভমবক father ُمِعيل،ُمعيٌّل

of a family

عيِنعيَن)[س] ) সফুনর মিমখ হওয়ম to have

beautiful eyes

 ,II লনধ্মলরতকরম, লনবোধয়মগকরমعيّن
বরমদ্দকরম, মবোধনমনীতকরম to 

individualized, to assign, to appoint, 

to specify ( ل هى في )

III ম দিখম to viewعاين

V লনলদ্্দষ্টহওয়ম to be earmarkedتعيّن

عيٌن ج أعيٌن،ُعيون  মিমখ, কুনজর, ঝরনম, 
ঝরনমরউ rস, সমউট, লছদ, জমি, ফফুি, 

পছন eye, evil eye, spring, fountain-

heah, mesh, flower- أعيٌن 

গুরুতপভূর্ব্লক্ত, অসমবরসম্পলত্ত, 

মভূি্বমনবস্তু important man, 

moveables, valuable object

িক্ষফু عينٌي লবষয়ক pertaing to eye, 

ocular

عينيةٌ ج عينيات  পলরিয় identity –عينيات 

মিমখরঅরশংশ, মিমবোধখর eye piece, ocular

عيٌن ج عينات  ংক্রিননরত, অশ্রুপভূর্, 
লশশুরমত ংক্রিননকমরী crying, tearful 

cry-babyish

নমভূনম serving smple عيِنٌي

 িশমম, ডমঁটহীনিশম عوينات
spectacles, pince-nez

ঝরনম spring معسٌن

تعييٌن ج تعيينات  লনলদ্্দষ্টকরর, সরশংকল, 

বরমদ্দ, লনবোধয়মগ, বনন,  দিখি 
specofication, fixation, appointment, 

apportionment, appropriation تعيينات- 

মরশন, খমবমর ration, food

 ,ম দিখন, পরীক্ষম, ত দিন্ত, পলর দিশ্ন معاينةٌ

লনয়নন, পয্্বোধবক্ষর viewinh, 

examination, inspection, control, 
observation
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 ,সমক্ষ্বোধ দিওয়ম, ম দিখম,  দির্লংক্রিয়ম, ষ্পষ্ট عياٌن

সভূস্পষ্ট witnessing, seeing, viewing, 

clear, 

িক্ষফু ِعيانٌي সম্পলক্ত relating to eye-

عيانٌي شاهد  িমক্ষফু সসমক্ষী eye witness

معيٌن ج معينات  লনলদ্্দষ্ট, লসরক( ত, 

লনবোধয়মগক( ত, বর্শীত, fixed, determined, 

assigned, pescribed معينات- লনলদ্্দষ্ট 

পলরমমন, লনলদ্্দষ্টটমকম fixed sum

দিশ্নকমরী,  দিশ্ক spectator  معايٌن

''غ

বর্মমিমর উলনশতম অক্ষর َغْيٌن

ও  خ * - এর ব দিবোধি ব্বহৃত হয় ع  غطر

>  لعَن   لغَن >   خطر  بيده   

 কমশীরী শমি, a fabric غبانٌي،غابانٌي

غاٌر ج غازات  গ্মস,বোধপবোধ্মি gas, 

petroleum

গ্মস সম্পলক্ত gaseous غازٌي 

غال ج غالت তমিম padlock

একল দিন পরপর আসম (জ্বর) to come غّب

every other day

 ,মশষ, পলরনলত, ফি, end ِغٌب 

outcome, result- ِغَب (prep) পবোধর after 

غبٌب ج أغباٌب   গিকমি (গবমল দি পশুর), 

গিমর সীত মমরশংশ(পমখী, মফুরগ) dewlap, 

wattle

مغبّةٌ ج مغبّات   মশষ, পলরনলত, ফি, end, 

outcome, result

 ,ঢমিম, লনবোধি স্মিন করম (غّب) [ن] غَب
মগমগমবোধস পমলন পমন করম to pour down, 

to ss down, to drink avidly

 ,লগিম, মঢমক, এক িফুমফুক swallow ُغبّةٌ

gulp, draught 

غبرُعبور)[ن] ) লবগত হওয়ম to be past, 

bygone

هي ه ) II ধভূলি মমখম to cover soilغبّر )

IV ধভূলি মমখম to cover soilأغبر

V ধভূলি মলিন হওয়ম to be coveredتغبّر

IV ধভূলি মমখমবোধনম to be dust coloredاغبّر

X ধভূসর হওয়ম to be dust-coloredاستغبر

ধভূসর dust-color ُغبرةٌ

ধভূিম dustغبرةٌ
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غباٌر ج أغبِرةٌ  ধভূিম, মমো dust,cloud

أغبٌر  م غْبراُء  ج ُعْبٌر  ধভূসর রবোধঙ্গর, 

ধভূলিময় dust colored, dust covered

 ,লবদষ, লহরশংসম, অসবোধন্তমষ grudge اِغبِراٌر

animosity, resentment

غابٌِر ج غوابُِر  অতীত, অলতংক্রিমন্ত past, 

elapsed

غبٌش ج أْغباٌش  অনকমর, মোমর-বোধোমর, 

ঊষম(সভূয্ ওঠমর), মগমধভূিী (সভূয্মস) 

darkness, duskiness, twilight before 
sun rise, shadow of night

ঊষম(সভূয ্ওঠমর) twilight (dawn) غبٌِش

أْغبٌش م غْبشاء ج ُغْبٌش কমি, 

অনকমর(রমলত),বোধোমিমবোধট dark 

night,opaque

غبطعْبط) [ض]  )লহরশংসম করম to envy (على

هى ه )

 ,II লহরশংসফুক করম, ভমগ্বমন মবোধন করমعبّط
সফুখী বিম, to make enviousmto deem 

fortunate, to call happy

 ,VIII আনলনত হওয়ম, প্রফফু্ হওয়মاِغتبط
উ্লসত হওয়ম, সভূখী হওয়ম to be glad, 

happy exultedm, delighted

 সুখত অবিস্থিও, সুখ, উলওস, আনন্দ, state ِغبطةٌ

of happiness, hapiness, delight,

)আনন, সফুখ, উ্মস, জয়, ত أغتِباطٌ লপ, 

joy, delight, exultation, jubilation, 
hapiness, satisfaction,

 ,সফুখী, ভমগ্ভমন, অনফুগ(হীত مغبوطٌ

happy, lucky, fortunate, blessed

غبنغبن) [ض]  ) প্রতমররম করম, ঠকমন, 

নমগমি ধরম, আবোধরমপ করম tocheat, to 

overreach, to impose ( ه في )

ُغْبٌن ج ُغبوٌن  প্রতমররম, ভণ্ডমলম, ক্ষলত, 

ভভূি, পভূব্ধমরনম, কুসরশংষমর fraud, 

hypocrisy, damage, wronf, prejudice

 ,মবমকমমী, অজতম, লনবলদ্তম غبٌَن
stupidity

 পমষ্পলরক প্রতমররম mutual تغابٌُن

cheating

 ,প্রতমলরত, সরশংষমরগস مْغيوٌن 

পক্ষপমত দিফুষ্ট, ভ্রমন্থ, আোমতপ্রমপ 
decevedmcheatedmprejudiced, 
wronged, injured

 কমশীরী শমি, a fabric غبانٌي،غابانٌي

غبَِيغبو]  غباوة) [س] [غبي، ) অপলরলিত 

হওয়ম, হৃ দিয়ঙ্গম নম করম, জমন থমক, to 

be unknown, unfamiliar, not to 
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comprehend, to have no knowledge, 

be ignorant ( هى على عن )

 ,VI অনবলহত থমকম, অজ থমকম تغابى
অমনবোধযমগী হওয়ম to be unmindful, to 

take no account, to be ignorant

غبٌي ج أْغبِياٌء  মভূখ্, লনবোধব্মধ, অলববোধবিক, 

অজ, মবমকম, unwise, unjidicious, 

ignorant foolish, stupid

 অজতম, মবমকমলম, মভূখ্তম غباٌء
ignorance, foolishness, stupidity

 অজতম, মবমকমলম, মভূখ্তম غباوةٌ
ignorance, foolishness, stupidity

ধমঁধমঁ, মধমঁকম riddle, puzzel غْبَوةٌ

 অলধক মবমকম, অলধক সরি more أغبى

foolish, stupider, more simple

غَتعّت) [ن]  ) িমপ ম দিওয়ম, শ্বমসবোধরমধ 

করম, গিমলিবোধপ ধরম, িফুবমন, মডমবমন to 

press, to choke, throttle, to immerse

 পমতিম(غشوثة،غشاثة)[ف] [س] غَث
হওয়ম, ক( সকময় হওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম to be 

lean, to be skinny-                           

غّثغثيث) [ض]   ) পিম হওয়ম, পভূঁজ লনগ্ত
করম to be suppurate, to discharge 

pus

 ,পমতিম, শুকনম,  দিফুব্ি, স্বল,  দিলরদ غٌث

হতভমগ্ lean, thin, meager, scanty, 

poor, unlucky

 ,পমতিম, শুকনম,  দিফুব্ি, স্বল,  দিলরদ غثيٌث

হতভমগ্ lean, thin, meager, scanty, 

poor, unlucky

 ,পমতিম, শুকনম, leanness غثاثةٌ

skinniness

غثىغثي) [ض]  ) লবভ্রমন্ত করম, হতবফুলদ 

করম, to confuse, to muddle - 

نَْفُسهُ غثيان،غثي) غثَْت ،)

نَْفُسه غثِيَْت (غثيات)  ) বলম বলম  ভমব 

করম,অসফুস িমগম to feel vomitinf,to feel

sick

 বলমবলমভমব,অসফুসতম nauseaغثٌي 

,sickness

 বলমবলমভমব,অসফুসতম nausea غشيان 

,sickness

গম দি, তিমলন sediment, scumُغشاٌء 

غّجرغجر]  ] II ধমক ম দিওয়ম, গমি মন 

করম to abuse, হর scold

غجرٌي ج غَجٌر  ভবোফুবোধর, যমযমবর, 

ছনছমডম gypsy,bohemian
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 ধমক,গমিমগমলির ভমষমتغجيٌر 
scolding,abusive language

গবমল দি পশুর মডক cattle epidemicغدٌد 

غّدةٌ ج غادٌد  গলন্থ gland

গলন্থসম্পলক্ত gndularغددٌي 

غذرغدر) [ن] [ض]  )লবশ্বমসোমতবোধকর মত 

করম,প্রতমরনম করম, লবশ্বমসোমতকতম 
করম to act tracherously, to 

deceive,betray ( ب في )

 III িবোধি যমওয়ম, লব দিময় মনওয়ম toغاذر

leave, to dapart ( هى الى -)

 লবশ্বমসভঙ্গ treason, breach of غْدٌر

faith, betrayal

غديٌر ج ُغُدٌر ُغدران،  পফুকুর, জিমশয়, 

মডমবম, পফুষররী, ন দিী, ক্ষফু দ ন দিী pond, 

pool, puddle, brook, river

غِديرةٌ ج غدائُِر  মবরী, লবনফুলন, শুকুবোধরর 

মিজ, queue, tress (hair), pigtail

 ,লবশ্বমসহীন, অবমধ্, প্রব্ক, লমথ্ম غداٌر
প্রতমরক faithless, disloyal, 
treacherous, false, deceitful

غدارةٌ ج غدارات  লপসি pistol

 ,লবশ্বমসহীন, অবমধ্, প্রব্ক, লমথ্ম غاِدٌر
প্রতমরক faithless, disloyal, 

treacherous, false, deceitful

ُغْدفةٌ ج ُغَدٌف  মমথমর রুমমি headcloth

কমক,  দিমডকমক crow, raven غداٌف

غدقغَدق)[ش] ) প্রিফুর হওয়ম, ঝডম(ব(লষ্ট) to

be heavy, pour down

 ,IV প্রিফুর হওয়ম, অবোধনক ম দিওয়ম أغدق
বষ্র করম, ভডমন, উ দিমর  দিমন করম to  

be heavy, to give generously, to 

shower, load, to date liberally (  ه على
(-هى

প্রচর, পরও্প copious , abudant غِدٌق 

প্রিফুর, পয্মপ copious, abudant ُمغِدٌق 

اِْغدوَدَنغدن]  ] XII িফুি অবমধ িমম করম to
grow long and luxariant (hair)

 ,অবসনতম, লনবোধসজতম, মকমমিতম غْدٌن
লশলথিতম goneness, languor, 

lassitude, fatiguity, limpness

 ,অবসনতম, লনবোধসজতম, মকমমিতম ُغدنةٌ
লশলথিতম goneness, languor, 

lassitude, fatiguity, limpness

 কমপডশুন্ মগমঁজ cathless peg ِعداٌن
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 ,প্রিফুর, অবমধ, িমম luxariant ُمغَدوِدٌن

long(hair)

غداُغدو،غدوة)[ن][غدو]  ) সকমবোধি করম, 
যমওয়ম, ম দিরডমন, to be in early morning

 II সকমবোধির নমসম ম দিওয়ম to giveغّد

breakfast (ه)

 III সকমবোধি যমওয়ম to go in earlyغادى

morning (ه)

 Vসকমবোধির নমসম পমওয়ম to getتغّدى

breakfast

ا -পরল দিন, morrow, tomorrow غٌذ  غدا

পরল দিন, আগমমী এক ল দিন on a future a 

day, tomorrow

غداٌء ج أغديةَ  সকমবোধির নমসম,  দিফুপফুবোধরর 

হমকম খমবমর breakfast, lunch

غداةٌ ج غدوات  প্রমত(কমি, সকমি early 

morning

ُغْدَوةٌ ج ُغداى  খফুব সকমি, প্রমত(কমি early

morning

غْدَوةٌ ج غدوات  মধ্ম্নিবোধভমজ,  দিফুপফুবোধরর 

হমিকম খমবমর, সকমবোধির খবর lunch, 

morning errand

 সকমবোধি যমওয়মর সমন place to go مْغداى

in the morning

 পিমন, পফুঁজপভূর্ হওয়ম, পবোধি (غّذ) [ض] غَذ

যমওয়ম to suppurate

 ,IV পিমন, পফুঁজপভূর ্হওয়ম, পবোধি যমওয়মأغّذ
তমডমতমলড করম, মজমড কবোধর যমওয়মন  
sppurate, to hasten, to make forced 
journey

غذاغذو) [ن][غذو]  ) খমওয়মন, প্রলতপমিন 

করম to feed, nurturenurture ه ب ) )

 ,II খমওয়মন, প্রলতপমিন করমغّذى
সরবরমহ করম, মযমগমন ম দিওয়ম to feed, 

nurturenurture ( ه ب ), ro provide, 

supply ( هى ه ب )

V প্রলতপমলিত হওয়ম, পলরপফুষ্ট হওয়ম تغّذى
to feed, nurtured ( ه ب ) to provided, 

supplied ( هى ه ب )

 VIII প্রলতপমলিত হওয়ম, পলরপফুষ্ট اِغتذى

হওয়ম to be fed, nurtured ( ه ب ), to 

provide, supply ( هى ه ب )

 খমওয়মন, প্রলতপমিন, পফুলষ্ট,িমিন غْذٌو
feeding, nourishment, nutririon, 
nurture

ج أْغِذيةٌ غذاٌء  খমওয়মন, প্রলতপমিন, 

পফুলষ্ট,িমিন, খম দি্ feeding, 

nourishment, nutririon, nurture ٌأْغِذية 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 726
726

খম দি্, খম দি্দব্, রস দি food, foodstuffs, 

sustenance

 খম দি্ সম্পলক্ত, পফুলষ্টলবষয়ক غذائٌِي
nutritional, alimentary

,খমওয়মবোধনম, পফুলষ্ট, খম দি্বোধযমগমন, খম দি্ تغِذيَةٌ
সরবরমহ, ব্সমকরর feeding, 

nourishment, nutrition, alimentatio, 
supply

غّرُغرور)[ن]  ) মধমকম ম দিওয়ম to deceive

(ب)

 II মধমকম ম দিওয়ম, প্রবোধিমলভতغّرر

করম,লবপবোধ দি মফিম, to deceive (ب) ,to 

duce, to endanger (ب) 

) VIII মধমকম খমওয়ম to be deceivedاغتّر

 (ب

 X হঠমr আসম to comeاستغر

unexpectedly (ه) 

িরবওডরর ধওর edge of a sword غٌر

ِغٌر ج أغراٌر  অনলভজ, নতফুন, সবফুজ, 

অমরবোধযমগী, অসফুলবধমজনক, অসতক্ 
inexperience, new, green, inattentive,
inadvertant

ُغّرةٌ ج ُغرٌر  মোমডমর মফুবোধখর সম দিম  দিমগ, 

সববোধিবোধয় ভমি,  দি(ষ্টবোধগমির white spot 

(horse’s face), the best

 ,অসফুলবধম, অসতক্তম ِغّرةٌ
অমনবোধযমগীতম, অমনবোধযমগ, অরলক্ষত 

সময়, অসময় inadvertency, 

heedlessness, inattentiveness, 
inattention

 ,ঝফুঁলক, লবপলত্ত, লবশ(ঙ্খিম, লবপ দি risk غرٌر

hazard, jeoperdy, danger

 ,প্রতমররম, লবভ্রম, মময়ম অহরশংকমর ُغروٌر

লবপ দি deception, delusion, illusion, 

vanities, danger

 ,প্রতমররমমভূিক, ভ্রমলন্তজনক َغروٌر

মময়মময় deceptive, delusive, illusive

أغريٌر ج أِغّرُء،ْغرةٌ  প্রতমলরত, ভভূিপবোধথ 

িমলিত, প্রিফুব deceived, misled, 

tempted- ٌأِغّرُء،ْغرة অনলভজ, সম দিমলস দিম,
সরি, অক( লতম, অলতসরি 
inexperienced, naive, ingenuous, 
wide-eyed

– তরবমলরর ধমর edge of a swordِغراٌر

ا  তমডহুডমর মবোধধ্, তমডতমলড in a غرارا

hurry

 ,প্রতমররমমভূিক, ভ্রমলন্তজনক غّرار

deceptive, delusive,

 ,অসহমনফুভভূলতশীিতম, লিন্তমশুন্তম غرارةٌ
অনমবশ্কতম, অমরবোধযমগ, অববোধহিম 
inattention, negligence, 
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inconsiderateness, thoughtlessness, 
needlessness

ِغرارةٌ ج غرائُِر  বসম(খম দি্, শস্) sac 

(grain)

أغٌرأغٌر م غّراُء ج ُغٌر  সম দিম  দিমগওয়মিম 
(বোধোমডম), সফুনর, মহ r, উ দিমর, আ দিশ্, 
সমমনীত blazed(horse), beautiful, 

handsome, generous, noble

 ,প্রতমলরত, লবপবোধথ িমলিত, প্রিভূব مغروٌر

ঝিলসত, অন,  দিমলম্ভক, উনমলসক 
deceived, misled, tempted, dazzled, 
blind, conceited, snobbish

غربُغروب)[ن] ) অস যমওয়ম, িবোধি 

যমওয়ম, প্রত্মহমর করম to go away, to 

withdraw

غُرَبغرابة) [ك]  ) আগন্তুক হওয়ম, 
অপলরলিত হওয়ম, অ্ভিভূত হওয়ম, অস্পষ্ট 

হওয়ম, বফুঝবোধত কষ্ট হওয়ম to be a 

strangermto be strange, obscure

 II অস যমওয়ম, িবোধি যমওয়ম, ম দিশغّرب

মথবোধক বলহষমর করম to go away, to 

leave, to epel from homeland (ه)

,IV আশ্য্ কমজ লকছফু করম বম বিম أغرب
সীমম অলতংক্রিম করম to say a strange, 

to exceed bound (في)

V লববোধ দিশ যমওয়ম to go foreign تغّرب

 VIII লববোধ দিশ যমওয়ম to go to اغترب

foreign

X অসম্ভব আশম করম, অ্ভিভূত লকছফুاستغرب
ম দিখম, অনফুবোধমম দিন ন করম to deem 

absurd, to find strange, to disapprove

 ,পডশ্চম, পডশ্চম ডদক, প্রচণিও, ডহ সংস্রিও غرٌب
উদওমিও west, vehemence, violence, 

 ,পলশমম, পলশমবোধ দিশীয় غربٌى 

ইউবোধরমপীয়মন, western, occidental, 

European

 ,প্রবমসী, অনফুপলসলত (বোধ দিবোধশ), লনব্মস ُغْربةٌ

immigrants, expartriation, exile

ُغراٌب ج أغربةٌ،أْغُرب،ِغربان  কমক, 

 দিমঁডকমক, মমথমর লপছনল দিক, কমটমর মবড
crow, raven, occiput, blade

غريٌب ج ُغرباُء  অপলরলিত, লববোধ দিশী, 
বলহরমগত, অ্ভিভূত, অস্বমভমলবক, 

মবমমনমন, অস্পষ্ট, আসমধমরন, লবরি 
strange, foreign, extraneous, odd, 
unusual, obscure, uncommon –

ُغرباُء أغراب،  আগন্তুক, লববোধ দিশী, যমরম 
ম দিবোধশর বমলহবোধর বমস কবোধর stranger, 

foreigner, those live abroad
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غريبةٌ ج غرائُِب  লববোধশষত, এক লবস্ময়, 

অবমক লবষয়, উ্ভিট pecularity, a 

strange, oddity,

 অস যমওয়ম(সভূয,্ তমরকম) setting غروٌب

(the sun, a star)

,লববোধশষত, অপলরলিলত, অনফুসলনrসম غرابةٌ
অস্বমভমলবকতম pecularity, curiousness

strangeness, oddness

 ,অলধক অপলরলিত, অলধক অ্ভিভূত أغرُب

অলধক অস্বমভমলবক more alien, 

stranger, mor unusual

مغِرٌب ج مغاِرُب  সভূয্মবোধসর সময় বম সমন, 

পলশম, সন্মর নমমমজ place or time of 

sunset, Magreb prayer

مغاِربٌي ج مغاِربةٌ  উত্তর আ্রেীকমন North 

African – ٌمغاِربة এক জন উত্তর 

আ্রেীকমন 

লনব্মসন, বলহষরর expatrition تغريٌب

 ,প(থকীকরর(বোধ দিশ মথবোধক) اِغتراٌب

অলভবমসন, ইউবোধরমপীয়বম দি separation 

of homeland, immigration, 
westernism

 লবস্ময়, অ্ভিভূত, আকলস্মক استغراٌب 

লবস্ময়  wonder, srprise, astonishment

غاِرٌب ج عواِرُب  কমঁবোধধর সলনসি 

(অশ্ব,উঠ) withers- عواِرُبঝফুঁট  crests

 লনব্মলসত, ম দিশত্মগী ব্লক্ত ُمغّرٌب
extartriated, expatriate,

 আগন্তুক, লববোধ দিশী, প্রবমসী ُمْغتِرٌب
stranger, foreigner, immigrant

পলশমম আিরবোধনর westernized ُمستغِرٌب

অ্ভিভূত, অস্বমভমলবক, উ ُمستغَرٌب rকট 
strange, odd, peculiar

غْربَلغربلة)  )িমিফুলন ল দিবোধয় ছমঁকম to sieve,

to riddle (هى)

ِغرباٌل ج غرابيٌل িমিফুলন sieve,bolter

غرابلٌي ج غرابِليّون غرابِليّةٌ،  িমিভূলন 

প্রস্তুতকমরক, িমিফুলন ব্বসময়ী sieve 

maker, sieve merchant

غِردغَرد) [س]  ) গমন করম(পমলখ) , কুছন 

করম, লকলিরলমলির করম to sing, to 

chirp, to twitter

 ,II গমন করম(পমলখ), কুছন করমغّرد
লকলিরলমলির করম to sing, to chirp, to 

twitter

 ,V গমন করম(পমলখ), কুছন করম تغّرد
লকলিরলমলির করম to sing, to chirp, to 

twitter
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গমন করর, গমন, লকলিরলমলির, কূজনغَرٌد
(পমলখর) singing, song, twitter, 

chirping

غْرد ج ُغروٌد  বমলিয়মলড, পমহমড, 

পলরবত্নশীি বমলির পমহমড dune, hill, 

shifting dune

 গমন গময় এমন, লকলিলরলির করম ِغِريٌد
পমখী, কুজনরত পমলখ singing, 

twittering, warbling bird

اُْغرودةٌ ج أغتريٌد  লকলিরলমলির করর, 

কূজন, গমন (পমলখ) twittering, chirping, 

song (bird)

 ,গমনকরর, গমন, লকলিরলমলির تغريٌد

কূজন, গমন (পমলখ) twittering, chirping, 

song (bird)

 ,গমনরত, লকলিরলমলিরকমরী مغِرٌد
গময়ক(পমখী) singing, twittering

 ,ফফুটম, মছমরম মমরম (غرز) [ض] غرز
করম, মঢমকমন, ডফুবমন, সমপন করম, to 

prick, insert, sink, to stab, to plant (فى
(ب

 ,II মখমঁিম মমরম, মঢমকমন, ডফুবমনغّرز

সমপন করম, to prick, insert, sink, to 

stab ( ب في )

মখমঁিম মমরম, মঢমকমন, ডফুবমন, সমপন أغرز
করম, to prick, insert, sink, to stab (  في

(ب

 V গভীবোধর ঢফুকমন, প্রবশ করম, ফফুটম تغّرز
করম, সলনলবষ্ট হওয়ম, প্রবোধবলশত হওয়ম, 
লবদ হওয়ম to be pierced, to pnetrate 

deeply, to pierce, to be inserted ( في)

   ,VII গত ্করম, ফফুঁটম করম, ডফুবমন انعرز

to bore, to pierce, to sink (في)

 VIII গভীবোধর প্রবোধবশ করম, প্রবোধবলশত اغترز

হওয়ম, সলনবোধবলশত হওয়ম, লবদ হওয়ম to 

penetrate deeply, pierce, be inserted,

be stuck (في)

 িমমরমর মরকমব (অশ্বমবোধরমহীর পম غْرٌز
রমখমর সমন) leather stirrup

ُغْرزةٌ ج ُغَرٌز  মসিমই stiich

غريزةٌ ج غرائُِز  প্রক( লত, প্রক( লতক স্বভমব, 

প্রমক( লতক লবন্মস, প্রবরতম nature, 

natural disposition, instinct

)প্রক غريزٌي লত সম্পলক্ত natural, 

pertaining to nature

مغرٌز ج مغاِرُز  বমসব, মকরতফুক, মকরতফুক 
joke, practical fun
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غرسغرس)[ض] ) মরমপর করম, সমপন 

করম, প্রবোধবশ করমন, ঢফুকমন to, place, 

insert, to plant ( هى في )

) IV তেরওপর করও to plantأغرس هى في )

 ,VII মরমপীত হওয়ম, সমলপত হওয়ম انغرس
ডফুবম to be implanted, to sink in

غْرٌس ج غراٌس،أْغراٌس  িস্থিওডপি, planted-

 ,চওরও গছ, সর, উডদদ নওসও্ডর غراٌس،أْغراٌس

বতজবপর plant, layer, nursery

ِغْرٌس ج أغراٌس   িমরম গমছ, সর, উল্ভি দি 

নমস্মলর, বীজ-িমরম plant, layer, nursery

গমছ(িমরম), plant غرسةٌ

 ,িমরম গমছ, মরমপবোধনর সময় plant ِغراٌس

planting time

 িমষ, ব(লদকরর, িমিনপমিন غراسةٌ
cultivation, growing,

غريسةٌ ج ِغراٌس،غرائُِس  উল্ভি দি নমস্মলর, 

সর, িমরম nursery pant, seedling

مغِرٌس ج مغاِرُس  ময সমবোধন লকছফু মপমঁতম 
হয়, নমস্মলর, বনময়ন, মরমপন, িমরম 
মরমপবোধনর আসরর place where (plants)

inserted ,nursery, plantation, bed

غرضغرض)[ض] ) প্রমত ভডমন to fill in

غِرضغَرض)[س] ) ইচফুক হওয়ম to be 

interested

غُرضِغَرض،غَراضة)[ك]  ) টমটকম হওয়ম 
to be fresh

IV িক্ষ্ অজ্ন করম, to attainأغرض

(ل) V একবোধপবোধশ হওয়ম to be partialتغّرض

غَرٌض ج أغراٌض  লক্ষা, উকদশ, অডেপ্রওয, 

প্রওডিি্ বস্তু, আগহ, তেঝওুক, প্রবরিও, target, 

aim, goal, object of desire, interest, 

bias- أغراٌض ডনিা ব্যবহওর  ্ডজডনষপত, 

every day articles of use

 মঝমঁক-প্রবরতম সম্পলক্ত غرضٌي
pertaining to tendency

غريٌض ج أغاريُض  তমজম, তরুন, মকমমি 
fresh, tender

ٌض  ,পক্ষপমত, পভূব্ধমরনম تغرن
একবোধ দিশ দিলশ্তম prejudice, bias

ُمغِرٌض ج ُمغرضون  পক্ষপমত দিভূষ্ট, 

পক্ষপমতপভূর,্ পক্ষপমতী partial, biased –

 পক্ষপমত দিভূষ্ট ব্লক্ত biased ُمغرضون

person

 ,গডগডম করম (غرغرة) غرغَر
ফফুটমন(পমত) to gurgle, to bubble
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تغرغرغرغر]  ] II গডগডম করম, to 

gurgle,

 তেমওরগ জওিতয পওখত ডবকশষ guinea ِغْرِغٌر

fowl 

 ,গডগডও করর, গডগডও gargling غْرغرةٌ

gargle

غرفغرف)[ن][ض]  ) িমমি ভবোধড মতমিম 
to spoon full (هى) 

 VIII িমমি ভবোধড মতমিম to spoon اغترف

full ( هى من ) 

ُغرفةٌ ج ،ِغراٌف ُغرفات ُعرٌف،  এক 

অঞডলপূর  ্পওডন, handfuk of water  ُعرٌف،

উপকরর িলওর ঘর upstairs room -ُغرفات

غراٌف ج غراريُف   পমলন লসঁিমর কি (পশু 

িমলিত), water wheel

ِمغرفةٌ ج مغاِرُف  বড িমমফুি, হমতম big 

spoon,ladle

غرقغَرق)[س] ) ডফুবোধব যমওয়ম, লনমলজত 

হওয়ম, মশমলষত হওয়ম, হমলরয় যমওয়ম, 
ব্স হওয়ম to be drowned, be 

immersed, be absorbed, be wholly 

engaged (في-)

,II ডফুবমন, প্মলবত করম to immerse غّرق

to flood (في) 

 IV ডফুবমন, প্মলবত করম to أغرق

immerse (في) 

V ডফুবোধব যমওয়ম to be sunk تغّرق

 X ডফুবম, ডফুবোধব যমওয়ম, মশমষন استغرق

করম, ব্স করম, গহন করম, পভূরর করম, 
 দিখি করম, to sink, to be immersed, to

absorb, to engage, take, fill, occupy (

هى ه في )

اغَرْوَرَقاْغريراق)  ) XII েকর রওওয়ও to sink

غريٌق ج غرقى  ডুবও, ডনমডসজ্জিি, ডনমডসজ্জিি 
ব্যডক, তেশওডষি drowned, a drowned 

man, absorbed

লনমলজত drowned غزقان

 ,ডফুবন্ত, লনমজন, প্মবন, drowning تغريٌق

sinking, inundation, flooding

 ,ডফুবন্ত, লনমজন, প্মবন أغراٌق

অলতলরক্ততম, আলতশয্, অপব্য়, 

অলতশবোধয়মলক্ত drowning, sinking, 

inundation, flooding, exaggeration, 
immoderation, extravagance

 লনমগ, ডফুবোধবম, লনমলজত, মশমলষত غاِرٌق
sunk, drowned, immersed, engorged 

(في)
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 লনমগ, ডফুবোধবম, লনমলজত, মশমলষত ُمغِرٌق
sunk, drowned, immersed, engorged 

(في)

 লনমগ, ডফুবোধবম, লনমলজত, মশমলষত ُمستغِرٌق
sunk, drowned, immersed, engorged 

(في)

ُغرلةٌ ج ُغرٌل  পফুরশংলিবোধঙ্গর অগভমবোধগর 

িমমডম prepauce, foreskin

(   غرمغْرم) [س] ،غرامة، مغرٌم

জলরমমনম ম দিওয়ম, ক্ষলত হওয়ম to  pay 

(fine)

(ه) II জলরমমনম করম to impose fineغّرم

) IV জলরমমনম করম to impose fine أغرم

(ه

V জলরমমনম ম দিওয়ম to be fined تغّرم

ক্ষডি, নষ্ট damage, loss ُغرٌم 

 মমমহ, আবোধবগ, ভমিবমসম, প্রবি غراٌم

ইচম, ক্ষলতপভূরর, জলরমমনম illusion, 

love, passion, ardent dsire, penalty, 
fine

 ,প্ররয় সম্পলক্ত, কমমমত্ غرامٌي
আবোধবগপভূর,্ মপ্রমমভূিক, প্ররয়োটত 
amatory, passionate, impassioned, 
erotic

غريٌم ج ُغَرماُء  ঋরী, ম দিনম দিমর, খমতক, 

ঋর দিমতম, লববোধরমধী, অপমমনকমরী debtor,

creditor, opponent, insultor

 মলহিম লববোধরমধী, মলহিম প্রলতপক্ষ غريمةٌ
female opponent

غرامةٌ ج غرلمات  জডরমওনও, দওযকমওচর, 

ক্ষডিপূরর, ক্ষডি, শওডস fine, indemnity, 

compensation, punishment

مغرٌم ج مغاِرُم  ক্ষলত, ঋর,  দিময়, জলরমমনম 
damage, debt, liability, penalty

 ,মপ্রমমফুগ্ধ, প্রমত্ত in love, frenzid ُمغرٌم

besotted

কম দিম মমট, mud غريٌن

ُغْرموٌق ج غرانيُق  সমরস পমলখ crane

غرانيُق  ِغرنيٌق ج  সমরস পমলখ crane

غراغرو)[ن]  ) আঠম ল দিবোধয় িমলগবোধয় ম দিওয়ম 
to glue (ه)

 II আঠম ল দিবোধয় িমলগবোধয় ম দিওয়ম to غّرى

glue(ه) 

 IV প্রবোধরমলিত করম, লনযফুক্ত أغرى

করম,আনম, করম, to induce, to set, to 

bring auout ( ه هى ب )

غْرَو ل  ডবসকযর ডকছু নও no wonder
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ا আঠম glue غرا

আঠম,glueِغراٌء

এঁবোধটি, আঠমি adhesive, stickyِغرائٌِي

এঁবোধটি, আঠমি adhesive, sticky ِغرِوٌي

غْروى ل  লবস্মবোধয়র লকছফু নম no wonder

غّرايةٌ ج غّرايات  আঠমর পমত glue pot

 ,উসকমলন, প্রবোধরমিনম, প্রররম إِغراٌء
instigation, incentive, stimulus

 ,উবোধত্তলজত করর, প্রবোধরমিনম, উবোধত্তজক ُمغٍر

প্রবোধরমিক, প্রিফুবক enticing, tempting, 

inciter, instigator, tempter

 ,মটমপ, প্রবোধিমভন, entice ُمغريات

temptation

أغّزغّز]  ]  IV কমঁটমযফুক্ত হওয়ম to be 

thorny

গজ gauze غِزٌي

غُزرغزارة،غْزر) [ك]  ) প্রিফুর হওয়ম, 
পয্মপ হওয়ম, to be plentiful, copious

 প্রমিফুয্, বহুিতম, প্রিফুর, অবোধনক غْزٌر

পলরমমন, abundance, plenty, large 

quantity

غزيٌر ج غزاٌر  প্রিফুর, অবোধনক, পয্মপ, 

লনলবড ববোধড ওঠম much, plentiful, 

abundant, densely growing

প্রওচর غزارةٌ ,্ পরও্পিও, প্রচর, অকনক পডরমওন 
abundance, copiousness, plenty, 
large quantity

এক জমবোধতর কবফুতর pigeon غزارٌي

غزلغزل)[ض] ) সফুতম কমটম to spin (هى)

غِزلغَزل)[س]  ) মপ্রমমিমপ করম to make 

love (ب)

 III মপ্রবোধমর কথম বিম to speak ofغازل

love (ها)

(ب) V মপ্রম করম to make love تغّزل

 VI এবোধক অপবোধর মপ্রবোধমর ভমন করম تغازل
to flirt with one another

(هى) VIII সফুতম কমটম to spin اغترل

غْزٌل ج ُغزوٌل  সূিও কওটনও, কওটও সূিও, 
spinning, looped thread

্ লছনমি, লছনমিী, ভমিবমসম, মপ্রমপভূন غَزٌل

কথম, ভমিবমসমর কলবতম, উদ্দীপক 

কলবতম conquette, conquettish, love, 

words of love, love poetry,
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 ,প্ররয় সমনীয়, প্ররয়ী غزلٌي
প্ররয়উদ্দীপক, কমমমত্, উদ্দীপক, 

ভমিবমসম passionate, loving, 

lovestruck, lascivous, erotic, love

غزاٌل ج ِغزلن،ِغزلةٌ  হলরর deer

 সভূতম কমটমর যন, কমটনী غّزاٌل
spinner,spinster

 ,সী হলরর, হলররী, সভূয্(উঠন্ত) غزالةٌ

লজবোধনর অগ(উঠ) female deer, hind, 

sun (rising), pommel (saddel)

মমকডসম spider, spinner غّزالةٌ

مْغِزٌل ج مغاِزُل  লস্পলনরশং লমি spinning 

mill

ِمْغزٌل ج مغاِزُل  টমকু, িরকমর টমকু 
spindle,

مغازلةٌ ج ُمغازلت  লছনমি, লছনমিী, িীিম, 
প্ররয়িীিম, লবহমর, conquette, conque-

ttish, tardiness, play

ٌل  ,লছনমি, লছনমিী, িীিম, প্ররয়িীিম تغزن
লবহমর, conquette, conque-ttish, 

tardiness, play

غزاغزو) [ن] [غزو]  ) মিষ্টম করম, কমমনম 
করম, মনস করম to syrive, to aspire, to

mean (هى)

غزاغَزوان،عزو) [ن]  -) আংক্রিমন করম, 
আগমসন িিমন, জয় করম, অলতংক্রিম করম
to make a raid, to ommit aggression, 

to attack, invade, conquer ( ه هى )

 ,িম্ছিনম, আংক্রিমন, হমনম, আগমসন غْزٌو

লবজয়, জয়,  দিখি assult, onslaught, 

raid, aggression, conquest, attack

غزوةٌ ج غزوات   সমমলরক অলভযমন, 

আংক্রিমন, লবজয়, লবজয় অলভযমন 
military exploration, raid, conquest, 
adventure of conquest

غزاة ج غزوات   সমমলরক অলভযমন, 

আংক্রিমন, লবজয়, লবজয় অলভযমন 
military exploration, raid, conquest, 
adventure of conquest

مْغزاى ج مغاٍز  অথ,্ মমবোধন, তমrপয,্ 

তনলতক উপবোধ দিশ(োটনমর), গুরুত, 

পলররলত, sense, meaning, 

significance, moralteaching, 
consequence

مْغزاةٌ ج مغاٍز  সমমলরক অলভযমন, 

আংক্রিমন, লবজয়, লবজয় অলভযমন  
military exploration, raid

غاٍز ج غزاةٌ  সমমলরক অলভযমনকমরী, 
আংক্রিমনকমরী, অনফুপ্রবোধবশকমরী, আগমসী, 
 দিখিকমরী one carries military 
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advanture, invader, aggressor, 
conqueror

غازيةٌ ج غواٍز  মলহিম নত্কী woman 

dancer

অপ দিমথ্ useless, incompetent ُغٌس

 ,সনম, মগমধভূলি, অনকমর dusk غَسٌق

twilight, dark 

غسلغسل)[ض]  )মধরত করম to wash (  ب

من هي )

 II সম্পভূর্ পলরষমর করম to washغّسل

throughly ( هى ه )

(ه) VIII মধরত করম to wash اغتسل

ُغسٌل ج أغساٌل  তেধবিকরর, তেধওযও, পওডন (কধবি 
করওর) washing, ablution, wsahing 

water

মধময়মর পমলন wash water ِغْسٌل

ْغسلةٌ ج غْسلت  একট মধরত করমর কমজ 
a cleaning, a wash

)পলরষমরক غسيٌل ত, কমপর, মধরতকরমর 

বসমল দি  washed, cloths, washing

 মধময়মর পমলন, পলরষমরক, wash غسوٌل

water, detergent, cleansing aent

সমবমন soap غاسوٌل

 ,ধভূপী, মধরতকমরক, washer غّسال

washerman

غسالةٌ ج غسالت  মলহিম ধভূপী, মলহিম 
মধরতকমরী, মধরতযন washer, 

washerwoman, washing mechine

 ময়িম পমলন(বোধধময়ম)dirty ter ُغسالةٌ

(washed)

مغِسل ج مغاِسُل  মধময়মর োর, প্রক্ষমিন 

কক্ষ washroom, lavatory

প্রক্ষমিন পমত, washbowl ِمغسٌل

مْغسلةٌ  ج مغاِسُل  আিনম, মধময়মর জগ, 

পমত রমলখবমর আসবমব লববোধশষ, wash 

stand

 প্রক্ষমিন পমত, মধময়মর পমত ِمغسٌل
washbowl, washbasin

مغسلةٌ ج مغاِسُل  আিনম, মধময়মর জগ, পমত
রমলখবমর আসবমব লববোধশষ, wash stand

 মধময়মর  োর, প্রক্ষমিন কক্ষ ُمغتسل
washroom, lavatory

غّشغّش)[ن]  )অস r কমজ করম, প্রতমররম 
করম, মভজমি ম দিওয়ম to act 

dishonestly, to deceive, adultrate (  ه
(هى
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II অসغّشش r কমজ করম, প্রতমররম করম, 
মভজমি ম দিওয়ম to act dishonestly, to 

deceive, adultrate ( هى ه )

 VII প্রতমলরত হওয়ম to be انغّش

deceived

 VIII প্রতমলরত হওয়ম to be اغتّش

deceived

X অস استغّش r মবোধন করম to regard as 

dishonest (ه)

 তেেজওল তেদওযও, দুরৃডি, প্রিওররও غَش
adultration, corruption, fraud

 ,আসমহীনতম, অবমধ্তম, প্রতমররম ِغَش
প্রব্নম faithlessness, disloyality, 

cheating, fraud غّشاٌش প্রতমররমকমরী, 
প্রব্নমকমরী, প্রতমররমপভূর,্ প্রব্নমকর, 

কুট, লমথ্ম fraud, cheat, deceptive, 

deceitful, false

)প্রতমলরত,  দিফুলষত, লবক مغشوٌش ত, নষ্ট 
deceived, cheated, polluted, 
adultrated,

غشمغشم)[ض]  ) অন্ময় করম, অত্মিমর 

করম, to treat unjustly, to oppress

 VI অজতমর ভমন করম to fein تغاشم

ignorance

 X অজ মবোধন করম to regard as استغشم

ignorant

 ,জুলুম, ডনপতডন, অিাওচওর, ডনরও্িন غْشٌم 

দুব্য্বহওর, oppression, restraint 

repression, harassment

 ্,অন্ময়, অন্ময্, অত্মিমরপভূর غشوم

অত্মিমরী, লনপীডক, wrong, immoral, 

unfair, oppressor, extortioner

غشيٌم ج ُغشماُء  অনলভজ, অজ, মবমকম, 
নতফুন, নবীন, অলশলক্ষত, কমঁিম, 
অপ্রলংক্রিয়মজমত inexpe-rienced, 

ignorant, foolish, stupid, new, 
uneducated, raw, crude

 অনলভজতম, মবমকমমী غشومةٌ
inexperience, stupidity

 ,অন্ময়, অন্ময্, অত্মিমরপভূর্ غاِشٌم
অত্মিমরী, লনপীডক, wrong, immoral, 

unfair, oppressor, extortioner

 আগমন ( غشاغشو،غشى)[ن][غشي،غشو]

করম to come

غِشَيغشاوة) [س]  ) ঢমকম, মমমডমন, 

আডমি করম, িফুকমন to cover, wrap, 

hide

 আসম, ম দিখবোধত (ِغشيان'غشيان) [س] غِشَي

যওয়ম, ডমকম, োফুমমন, আব(ত করম, 
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অঙ্গীকমর করম, সমধন করম, ম দিওয়ম to 

come, to call, to go to see, to cover, 
to commit, to perform, to give (poor)

 ,II আব(ত করম, ঢমকম, মমমডমনغّشى

আডমি করম, িফুকমন to cover, wrap, 

hide

 ,IV অনকমর হওয়ম, মঢবোধক ম দিওয়ম أغشى
মমমডমন to be dark, to cover, wrap

V মঢবোধক ম দিওয়ম to cover تغّسى

 X মমথম মঢবোধক ম দিওয়ম to hide استغشى

ones head

 অকচিনিও, অজ্ঞওন হওযও غِشٌي 
unconsciousness, fainting

 মফুছ্ম যমওয়ম, অজমন হওয়ম غِشيَةٌ 
fainting, syncope, faint

 ,প ্দিম, আবরন, িম দির veil, cover غْشوةٌ

wrap

ِغشاٌء ج أغشيَةٌ  িম দির, মমমডক, খমম, 

আবরন, পদ্্দম, ঝমরি cover, covering, 

wrap, wrapping, film, membrane

 প ্দিম লবষয়ক perta-ining toِغشائٌِي

membrane

 প ্দিম, মমমডক, িম দির, আচম দিন ِغشاوةٌ
veil, cover, wrap

 অকচিনিও, অজ্ঞওন হওযও غشياٌن
unconsciousness, fainting

 গন্তব্সি, ভ্রমবোধনর সমন place of مغشاى

arrival, place of visit

غاشيةٌ ج غوزٍش  হৃ দিলপবোধন্ডর লঝল্,  দিফুভ্মগ্,
 দিভূবোধয্মগ, মভূছ্ম, অবোধবমধ্তম, আর দিমলি, 

িমকর, লপয়ন, pericardium, misfortune,

calamity, faint, servant, arrendents

( غّصغّص،غَصص)[ن][س]

শ্বমশরুদ হওয়ম, অলতলরক্ত মবমঝমই 
হওয়ম, জট িমগম to be overloaded, 

jammed, to be chocked (ب)

(ه) IV শ্বমস রুদ করম to chocked أغّص

 VIII ভবোধড যমওয়ম to be اغتّص

overcrowded

ُضّصةٌ ج ،ُغّصات ُغصٌص  যনরম, ম্শ, 

িমপমকমনম, যম শ্বমসরুদ কবোধর agony, 

misery, suffering, distress, that 
causes chocking

 জনমকীর্, জটিম, ভলত্, ঠমসম غاٌص
crowded, jammed, packed, stuff (ب)

غصبغصب)[ض]  ) মজমড কবোধর মনওয়ম, 
লছনতমই করম, ডমকমলত করম, বমধ্ করম,
ধষ্র করম, জয় করম to take away by 
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force, to rob, to force, to rape (  على ها
ه هى )

VIII মজমড কবোধর মনওয়ম, লছনতমই اغتصب
করম, ডমকমলত করম, বমধ্ করম, ধষ্র 

করম, জয় করম to take away by force, 

to rob, to force, to rape ( ه هى على ها )

 ,বলসওধ্য, অনবধ্য দখল, তেজওর আদওয غْصٌب

তেজওড, বওধ্যবওধকিও, forcible, extortion, 

force, compulsion

 ,বিসমধ্, মজমর আ দিময় أغتصاٌب

ডমকমলত, অতবধ  দিখি, িঙন, ধষ্ন, 

মজমড, বমধ্বমধকতম forcible, extortion,

intrusion, infraction,viplation, rape, 
compulsion

غاِصٌب ج ُغّصاٌب،غاِصبون   দিখিকমরী 
supplanter, occupier

 অতবধ মস্বচমিমরমফুিক مغصوٌب

 দিখিক( ত, বিপ্রবোধয়মগক( ত, বমধ্ক( ত, 

acquired by unlawful way, extored, 
forced, compelled

দিখিকমরী, আগমসী, লনষফু  ُمغتِصٌب র 
usurper, supplanter, violent, bloody

غصنغصن)[ض]   ) গমবোধছর ডমি টমনম to 

pull branches

 II ডমি গজমন to put forthغّصن

branches

 IV ডমি গজমন to put forthأغثن

branches

ُغصٌن ج أغصان،ُغصون  পলব, অঙ্গ, শওখও, 
িওল pulse, twig, projection, limb, 

branch

প্ব, অঙফু ُغْصنةٌ  র, কলি প্ব twig, 

germination, sprout

عَضغضاضة،غضوضة) [ف] [ض]  )

তমজম হওয়ম, লবশুদ হওয়ম, লসগ্ধ হওয়ম, 
কলি হওয়ম to be fresh, tender

 ,লনিফু করম (غضاضة،غّض) [ن] غَض
অবনলমত করম, মিমখ সডমইয়ম মনওয়ম, 
হমলন করম  to cast down, to lower 

(glance), to diminish, to derogate

সডওকনও (কচওখ), ডবমুখিও disclination غٌض

 ,তমজম, রসমি, কলি, প্রিফুর fresh غٌض

juicy, tender, abundant

 ,কমলত,  দিফুব্িতম, ত্রুট, deficiency ُغّضةٌ

defect, fault

 ,তমজম, রসমি, কলি, প্রিফুর fresh غضيٌض

juicy, tender, abundant

 ,নবীনতম, সবোধতজতম, সরসতম غضاضةٌ
 দিফুভ্িতম, ত্রুট, ক্ষফুত, অপমমন িজম 
freshness, juiciness, tenderness, 
fault, defect, shame
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 ,নবীনতম, সবোধতজতম, সরসতম غضوضةٌ
freshness, juiciness, tenderness

غضبغَضب)[س] ) রমগ করম,  দিমঁডমন, 

রক্ষম করম to  be angry, to stand up, to

defend ( ه هى من ل )

 III উবোধত্তলজত করম, রমগমলন্বিত করমغاضب
to annoy ( هى ه )

 IV রমগমলন্বিত করম to make أغضب

angry(ه)

  V রমগ করম,  দিমঁডমন, রক্ষম করম تغّضب
to  be angry, to stand up, to defend(ل

ه هى من )

মংক্রিমধ, রমগ, rage, anger غضٌب

 ,মংক্রিমধপভূর,্ রমগমলন্বিত, ংক্রিদ্ غِضٌب
উত্ত্ক্ত, লবরক্ত, angry, furious, 

enraged, vexed, annoyed

,রমবোধগর মফুচ্ম, প্রিন্ড রমগ, টউমমর غْضبةٌ

পমথর a fit of anger, tumor, rock

 লখটলখবোধট, লবরক্ত, একবোধরমখম غضوٌب
irriatble, resentful, obstinate,

 ,ডখটডখকট, ডবরক, এককরওখও عضابٌي
অনকওরওচ্ছন (মন), ডবষন irriatble, 

resentful, obstinate, obsessed, bored

عضبان م غْضبى ج غضابى،ِعضاٌب  

মংক্রিমধপভূর,্ রমগমলন্বিত, ংক্রিদ্, উত্ত্ক্ত, 

লবরক্ত, angry, furious, enraged, 

vexed, annoyed

 ,মংক্রিমধ, প্রকুলপত, উত্লক্ত أغضاٌب

জমিমতন, প্রবোধরমিনম, anger, excited, 

vexation, irritation, incitement

 ,মংক্রিমধমলন্বিত, মংক্রিমধপভূর,্ রমগমলন্বিত غاِضٌب

ংক্রিদ্, উত্ত্ক্ত, লবরক্ত, angry, furious, 

enraged, vexed, annoyed

 ,রমবোধগর বস্তু, প্রহলরত, তফুচ مْغضوٌب

অপমমলনত object of anger, beaten, 

despised, violated

غضرغضر) [ض]  ) লফবোধর যমওয়ম, লফরম, 
to turn away, to turn ( ه على عن )

غِضرغَضر) [س]  ) ধরী হওয়ম, প্রিফুর 

হওয়ম, সম(দ হওয়ম, ঐশ্বয্শমিী হওয়ম to 

be rich, to be abundant, to be, 
luxarious, luxariant

 প্রিফুর, পয্মপ, সম(দ, ঐশ্বয্শমিী غِضٌر
abundant plentiful, luxarious, 
luxariant,

 ,তমজম,সবফুজ(গমছ), নবীন freshغضيٌر

green

 সজীবতম, প্রমিফুয্, সম(লদ, ঐশয্্ غضارةٌ
freshness, prosperity, opulance
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غضروٌف ج غضاريُف  তরুরমলস cartilage

( غضنغضن،ِغضان)[ن][ض]

আটবোধক রমখম to prevent

(-هى) II ভমজ করম to foldغّضن

 III প্ররবোধয়র  দি(লষ্টবোধত তমকমন to winkغاضن

amorously (ها)

 ,V ভমজ করম, ভমঁজ হওয়ম to fold تغّضن

to be wrinkled

غضٌن ج ُغضون  ভমঁজ, কুঁলি, ঝমবোধমিম, 
কমঠন্, অসফুলবধম wrinkle, fold, trouble,

harship,

লসরশংহ lion غضْنفٌر

 ,IV কমবোধরম মিমখ বন করম [غضو] أغضى
পিক মফিম, প্রশ্রয় পমওয়ম, ক্ষমলন্ত ম দিওয়ম 
উবোধপক্ষম করম to close ones eyes, to 

wink, cease, have indulgence, to 

ignore ( هى عن )

 VI অববোধহিম, নম বফুঝমর ভমন করম تغاضى
to pretend not to notic (عن)

 অসহনতয (অবিস্থিও), শককওকঠার মরু গওছ غضاى
unbearable (situation), speciece of 
desert tree

  উবোধপক্ষম, প্রশ্রয়, লনব(লত্ত أغضاٌء
overlooking, favor, relief

  উবোধপক্ষম, প্রশ্রয়, লনব(লত্ত تغاٍض
overlooking, favor, relief

غطّغطّ)[ن]  ) ডফুলববোধয় ম দিওয়ম to immerse 

(في)

غطّغطيط) [ض]  ) নমক ডমকম to snore

 (في) IV ডফুলববোধয় ম দিওয়ম to immerse أغطّ

VII  ডফুবোধব যমওয়ম to be immersed انغطّ

নওক িওকও snoring, snore غطيطٌ

কুয়মশম fog غطيطةٌ

 ,মমথমর কমপড লববোধশষ(আরব)ُغطرةٌ

headcloth worn by Arabs  

 ,উদত হওয়ম, অহরশংকমরী হওয়ম غطرَس
আতগব্শী হওয়ম to haughty, arrogant, 

selfimportant

 ,II উদত হওয়ম, অহরশংকমরী হওয়মتغْطرس
আতগব্শী হওয়ম to haughty, arrogant, 

selfimportant

 ,ঔদত্,  দিমলম্ভকতম, অহরশংকমর غْطرسةٌ

আত্মগব্ haughtiness, arrogance, self 

importance
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ِغطريٌس ج غطاريُس  উদত, অহরশংকমরী
,আতগব্শী  to haughty, arrogant, self-

important

উদত,  অহরশংকমরী, আতগব্শী  to ُمتعْطِرٌس
haughty, arrogant, self-important

ِغريٌف  ج غطاِرفةٌ،غطاِرُف،غطاريُف  

একজন  আ দিশ,্ একজন লবখ্মত মিমক a 

noble,a famous man

غطسغطس)[ض]  ) লনমলজত করম, 
লনমলজত হওয়ম to immerse, be 

immersed (في)

) II লনমলজত করম to immerseغطّس  ه في

(هى

 Vডফুব ম দিওয়ম, মগমসি করম to تغطّس

dive, bathe (في)

 ,মিমবমন, ডফুবমন, ডফুবন, মজন غْطٌس

diving

dipping, immersion, diving

ডুবুডর, পওযরও, পওনককবডড diver غطّاٌس

مغطٌس ج مغاِطُس  মগমসবোধির টব bathtab

 ,লনমজন, ডফুবন, dipping تْغطيٌس

immersion

নকশম(জমহমবোধজর)draft غاِطٌس

غطشغْطٌش) [ض]  ) অনকমর হওয়ম, to 

be dark

غِطَشغطَش) [س]  ) অস্পষ্ট হওয়ম, 
ক্ষীর দি(লষ্টর হওয়ম to be dim, be dim-

sighted

 V অস্পষ্ট হওয়ম, ক্ষীর দি(লষ্টর হওয়মتغطّش
to be dim,be dim-sighted

 ক্ষীর দি(লষ্টরসম্পন, deem غطٌش

sightedness

 লবশমি (সমভূদ), প্রিফুর, প্রকমন্ড vast ِغطٌم

(ocean), huge

غطاغطو)[ن]  ) অনকমবোধর মঢবোধক যমওয়ম to
be dark (هى)

 II ঢমকম, শলক্তশমিী হওয়ম,  দি(ঢ়সরশংকলغطّى

হওয়ম to be stronger, be decisive, to 

cover ( ه هى ب )

V আব(ত হওয়ম to be covered تغطّى

VIII আব(ত হওয়ম to be covered اغتطى

ِغطاٌء ج أغطيةٌ  ঢওকন, ঢওকনও, আবরর, 

তেমওডক, খওম, covering, cover, wrap, 

wrapper, envelop

ঢমকনম, মমমডক cover, covering تغِطيَةٌ
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غّفغّف) [ض]  )  দিখি করম, to grab (

(على

غفرُغفران،غْفر،مغفرة)[ض]  ) ক্ষমম করম to
forgive

II মঢবোধক রমখম to guardغفّر

) VIII ক্ষমম করম to forgive اغتفر هى ل )

) X ক্ষমম িমওয়ম to ask pardon استغفر  ل

هى من )

-ক্ষমও, মওো pardon, forgiveness غْفٌر

ا আমওকক মওো কর! I bg your pardon غفرا

 অলত ক্ষমমশীি (আ্মহতময়মিমর غفوٌر

গুর), much forgiving

ক্ষমম, মমফ pardon, forgiveness ُغْفران

ক্ষমম, মমফ pardon, forgiveness مغفِرةٌ

ক্ষমমপ্রমপ forgiven مْغغوٌر

غفّرغفر]  ]II পমহমরম ম দিওয়ম, নযর রমখম to
guard, to watch ( هى ه على )

ঢমকনম, মমমডক cover, lid ُغْفرةٌ

غفيٌر ج ُغفراُء  অতনক, প্রিফুর, লবশমি, 

numerous, abundant, many ُغفراُء-

 দিমবোধরময়মন, গমড্, পমহমরম দিমর guard, 

watchman

ةٌ ج غفائُِر ِغفارا  মমথমর রুমমি kerchief for

head

ِمغفٌر ج مغفُِر  লশরসমর helmet

তনম, পমতিম োফুম slumberغْفقةٌ

غفلُغفول،غفلة)[ن] ) অসতক্ থমকম, 
অববোধহিম করম, অমনবোধযমগী হওয়ম, 
ভফুিমমবোধনর হওয়ম to ignore, to be 

inmindful, to neglect (عن)

 II অববোধহিম করমন, অমনবোধযমগী কমনغفّل
to make unmindful to make careless 

(ه)

 III অববোধহিমর সফুবোধযমগ মনওয়ম, অবমকغافل

করমto use negligence (ه)

 IV অসতক্ থমকম, অববোধহিম করম to أغفل

ignore, be jnmindful (هى)

 V অববোধহিমর সফুবোধযমগ মনওয়ম to use تغفّل

negligence

VI অববোধহিমর ভমন করম to pretend تغافل

to be careless

 ,X অববোধহিমর সফুবোধযমগ মনওয়ম استغفل
মবমকম মবোধন করম, to use negligence, to

regard as a fool (ه)

অসিক ُغفٌل ,্ অমনকরওগত, নওমহতন, শুন 
careless, unmindful, annonymous
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,অববোধহিম, অসমবধমনতম, অমনবোধযমগ غفٌَل 

অসতক্তম negligence, inttention, 

carelessness

 ,অববোধহিম, অসমবধমনতম, অমনবোধযমগ غْفلةٌ

অসতক্তম, মবমকমমী  negligence, 

inttention, carelessness, stupidity

 ,অববোধহিমকমরী, অসমবধমন غْفلن

অমনবোধযমগী, অসতক্ত, তনমিফু  
negligent, inttentive, careless, dozy

মবমকম বনমন stupefication تغفيٌل

 অববোধহিম, অসমমন, ভফুি, এডমবোধনম اِغفاٌل
neglect, disregard, omission, 
skipping

অববোধহিম, neglect تغافٌُل

غافٌِل ج اُفٌّل،ُغفوٌل،غافِلون  অববোধহিমকমরী, 
অসমবধমন, অমনবোধযমগী, অসতক্ত, 

negligent, inttentive, careless,

 ,উ দিমসী, লনস্প(হ, অমনবোধযমগী ُمغفٌّل
অলতসরি, apathetic, indifferent, 

inattentive, naïve

নমমহীন annonymous ُمغفٌل

 ,লনবোধব্মধ, মবমকম blockhead ُمتغفٌِل

bonehead,

غفاغفو]  ُغفُو،غْفو) [ن] [غفي، ) তনম 
যমওয়ম, োফুমমন to snooze, nap

غفَِيغفية)[س] ) তনম যমওয়ম, োফুমমন to 

snooze, nap

 ,IV তনম যমওয়ম, োফুমমন to snooze أغفى

nap

غْفوةٌ ج غفوات  তনম, অগভীর 

োফুম slumber, nap, doze

 ,তনম, অগভীর োফুম slumber أغفاءةٌ

napdoze

غّلُغلول)[ن]   غّل,، ) প্রবোধবশ করমন, 

ঢফুকমন, লছদ করম, হমতকডম পডম, 
ফিমন(ফসি)to penetrate, insert, to 

handcuff

غّل)[ض] ِغّل ) লববোধদষী হওয়ম 

to be hatred

(ه) II তেবডত পডওন to handcuffغلّل

IV উ أغّل rপম দিন করম to produce (هى)

 V প্রবোধবশ করম,লছদ করম to enter, to تغّل

penetrate ( هى في )

 ,VII প্রবোধবশ করম, লছদ করম to enter انغّل

to penetrate ( هى في )
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 X সফুলবধম মভমগ করম,আয় استغّل

করম(জলম), লবলনবোধয়মগ করম, িমভ করম to
gain, to receive proceeds, to profit (

(هى

 ,ো(রম, লবদষ, লহরশংসম, hatred, grudge ِغٌل

malice

ُغٌل ج أغلٌل  ত( ষম, thirst- أغلٌل হমতকডম,
লশকি handcuff, chain

)ত ُغلّةٌ ষম thirst

غّلت ، غلٌل غلّةٌ ج  ফসি, ফিন, শস্, 
আয়, উপময্ন, yield, proceeds, crops, 

returns (farm)

غليٌل ج ِغلٌل  ত( ষম, প্রলতবোধশমধ স্প(হম, 
লববোধদষ, খমরমপ ইচম  ইচম, thirst, desire 

for revenge, hatred, ill will ِغلٌل- খফুব 

ত( ষমত্ very thirsty

ِغللةٌ ج غلئُِل  মময়বোধ দির অবগুনঠন 

(বোধস্পন), জমমমর মত মপমষমক veil, 

shirtlike garment

 ব্বহমর, উনয়ন, অবোধন্র استِغلٌل

সম্পবোধ দির ক্ষলত, অপব্বহমর utikization, 

development, misuse of other 
property, abuse

 মশমষর সম্পলক্ত, মশমষরমভূিক استِْغللٌي
exploitative

)বনী, শ(ঙ্খলিত, ত مغلوٌل ষময় কমতর, খফুব
ত( ষমত্ shackled, very thirsty

 ফি দিময়ক, ফিপ্রসভূ, উব্র ُمِغٌل
productive, fruitfil, fertile

 মশমষক, ব্বহমরকমরী, বিবোধভমগী ُمستِغٌل
exploiter, utilizer, beneficiary

مستغٌل  ج مستغلت  যম উপমজ্ন ম দিয়, 

আয়, িমভ, উ rপম দিন that produce 

proceeds, profit, crops, income

غلبغلب)[ض]  ) জয়ী হওয়ম,পরমলজত 

করম,প্রভভূত করম, দিখি করম, লছলনবোধয় 

মনওয়ম, ডমকমলত করম, প্রমধমন্ করম to 

conquer, to dfeat, to master, to aeize,

to snatch, to rob, to dominate (على) ه 
 (هى

 ,II লবজয়ী করম, প্রমধমন্ িমভ করমনغلّب

সফি করমন, to make conquerer,to 

make get upperhand, to make 

success  ( هى)ه على

 III পরমলজত করমর মিষ্টম করম to غالب

try to defeat ( هى ه ) 

 (على) V লবজয়ী হওয়ম to triumph تغلّب

 VI পরষ্পর যফুদ করম to wrestle تغالب

each other
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 ডবজয, জযপরওজয, অডিক্মকরর غلٌَب
coquering, defeating,overcoming

 লবজয়, অথ্হীর কথম victory, idle غلبةٌ

talks

 বমিমি, ময বমবোধজ কথম ববোধি غلباِوٌي
talkative, windbag

 ,লবজয়ী, সফিকমম victorius غّلٌب

successful

 ,অডধকও সংশ, প্রওয সব greater ption أغلٌب

majority

 অলধকমরশংশ, প্রময় সব greater أغلبيّةٌ

ption, majority

 লববোধরমধীতম, যফুদ , সরশংো্ষ, সরশংগমম ِغلٌب
fight, battle, conflict, combating,

 লববোধরমধীতম, যফুদ , সরশংো্ষ, সরশংগমম ُمغالبةٌ
fight, battle, conflict, combating,

 অলতংক্রিম করর, আলধপত্, প্রভভূত تغلنٌب
overc-omming, supremacy, authority 

غالٌِب ج غلِبةٌ  প্রভমবশমিী, অলধকমরশংশ, 

dominant, majority ٌغلِبة- লববোধজতম 
conquerer

غالِباا الغالب، في  অলধকমরশংশ, অলধকমরশংশ 

মক্ষবোধত, প্রময়শ, মভূিত, বহুি ভমবোধব, 

সমধমরনত, সমধমরন ভমবোধব  mostly, 

most of, the majority of, largely, 
genarally, in general

 ,মবশীর ভমগ, অলধকমরশংশ, majority غالبيّةٌ

greater part

)পরমলজথ, অলধক مْغلوٌب ত, অলভভভূত 
defeated, bewildered, conquered

 রমবোধতর অনকমর darkness of غلٌس

night

غلصمةٌ ج غلِصُم  অলিলজহম, উপলজহম 
uvula, epiglottis

غلِطغلَط)[س]  ) ভভূি করম to mistake

 II ভভূি করমন, ভফুবোধির অলভবোধযমগ করমغلّط
to make other to mistake, to accuse 

of a mistake (ه)  

 ,III ভভূি করবোধত িমওয়ম, ভভূি করমন غالط

প্রতমররম করম, ঠকমন র to make other 

to mistake, to seek to do mistake (ه) 

) IV ভভূি করমন to make  mistake أغلق

 (ه

 VI এবোধক অপরবোধক ভভূি করমন to تغالق

make  mistake each other

غلطٌ ج أغلطٌ  ভল, ত্রুটি, ডবভম mistake, 

error, blunder
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غلطةٌ ج ،أْغلطات أْغلطٌ  ভভূি, ত্রুট, লবভ্রম 
mistake, error, blunder

 ,ত্রুটকমরক, ময ভভূি কবোধর, ভভূি غْلطان

ভ্রমন্ত one who commits mistake, 

mistaken wrong

أغلوطةٌ ج ،أغلوطات أغاليطُ  ব(হ r প্রশ্ন 
broad question

ُمغالطةٌ ج ُمغالطات  প্রতমররম, ঠকমন, 

প্রতমরক, প্রতমরর, লমথ্ম, লবভ্রমলন্ত 
cheating, deceit, fraudmfalsification, 
fallacy

غلُظِغلظة،ِغلظة،ِغلَظ)[ك]  ) শক্ত হওয়ম, 
কবোধঠমর আিরন করম to be rude, to 

great harshly (على) to be tough

غلظغلظ)[ض] ) কবোধঠমর হওয়ম, কবোধঠমর 

আিরন করম to be rude, to great 

harshly ( على) 

II শক্ত করম, কঠন করম, মমমটম করম غلّظ
to make rough, to coarsen, thick (هى)

 IV শক্ত ভমষম বিম to use rude أغلظ

language (ه) 

X শক্ত হওয়ম, কঠন হওয়ম, মমমটম استغلظ
হওয়ম, শক্ত ভমষম বিম, শক্ত পমওয়ম, 
কঠন পমওয়ম, মমমটম পমওয়ম, to be 

rough, coarsen, thick (هى)  to find 

rough, coarse, thick, to use rude 
language

 ,তেমওটও, অমসৃরিও, অশুদ্ধিও, ককঠাওরিও ِغلَظٌ
রুক্ষিও, thickness, grossness, 

roughness, harshness

 ,মমমটম, অমস(রতম, অশুদতম ِغلظةٌ
কবোধঠমরতম, রুক্ষতম, thickness, 

grossness, roughness, harshness

 ِ غليظٌ ج لظٌ  তেমওটও, আঠাওল, শক, আঁশওল, 

অমশৃর, রুক্ষ, ককঠাওর, thick, fat, viscus, 

coarse, rough, harsh,

 ,তেমওটও, অমসৃরিও, অশুদ্ধিও, ককঠাওরিও ِغلظةٌ
রুক্ষিও, thickness, grossness, 

roughness, harshness

 অডধক তেমওটও, অডধক অমসৃর, অডধক أغلظٌ
অশুদ্ধ, অডধক ককঠাওর, অডধক রুক্ষ, thickner, 

grosser, more rough, more harsh

 ,দি(ঢ়, প্রিন্ড, কবোধঠমর strong  ُمغلّظٌ

vehement, severe

غلغلغْلغلة) ) লভতবোধর ঢফুকম, ডফুবোধব যমওয়ম, to
penetrate, to be immersed (في) 

 ,II প্রবোধবশ করম, নমমম, লভতবোধর ঢফুকম تغلغل
ডফুবোধব যমওয়ম, to penetrate,  to be 

immersed (في)  



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 747
747

 ব্যওপক  ডবস্তৃি, গেতরেওকব খডচি ُمتغْلِغٌل
widely embeded, deeply embeded

غلِفغلَف)[س] ) খমrনম নম করম to be not

cicuscribed 

غلفغلف)[ن]  ) আচমল দিত করম to cover

غلّفغلف]  ] II মমমডমন, ঢমঁকম, আব(ত করম
to wrap, cover, to envelope ( ب هى ) 

 ,পফুরুষমবোধঙ্গর অগভমবোধগর িমমডম ُغلفةٌ
feskin, prepauce

ِغلٌف ج ُغلٌُف  িম দির, ঢমকনম, আবরন, 

মমমডক, বমক, খমম cover, covering, 

wrap, wrapping

أْغلٌف م غْلفاُء ُغْلفٌج  খমrনমহীন, অভদ, 

uncircumcised, rude

ُمغلٌّف ج ُمغلّفات  খমrনমহীন, 

uncircumcised- ُمغلّفات িম দির, আবরন, 

ঢমকনম, মমমডক, খমম cover, covering, 

wrapper

غلقغْلق) [ض]  ) বন করম,  দিরজম বন 

করম, to shut, to cose, bolt

غلِقغلَق)[س] ) বমবোধজয়মপ হওয়ম, জব 

হওয়ম to  be forfeited, be subdued

 II বন করও, দরজও বন করও, to shut, to غلّق

cose, bolt

 IV বন করম,  দিরজম বন করম, to أغلق

shut, to cose, bolt

VII বন হওয়ম to be closed انغلق

 ,X অষ্পস হওয়ম, জটি হওয়ম استغلق
কঠন হওয়ম to be obscured, to be 

difficult, complecated

غلٌق ج أغلٌق  িওলও, lock

 ,অস্পষ্ট, অনকমর, ঝমপসম غلٌِق
সবোধনহজনক,  দিফুবোধব্মধ্ obscure, dark, 

ambeguous, dubious, complicate

 অপলরবোধশমধীত উদ(ত্ত unpaid ِغلقةٌ

balance

ِمغلٌق ج مغاليُق  তমিম lock

 ,বনকরর, তমিম িমগমন closing إْغلٌق

locking, shutting

অস্পষ্টতম, অবোধবমধ্তম,  দিফুবোধব্মধ্তম اِنِغلٌق
,obscurity, ambiguity

 ,বন, তমিমবদ, অনকমর, অস্পষ্ট ُمغلٌق

অবোধবমধ্,  দিফুবোধব্মধ্, closed, locked, dark, 

obscure, ambiguous

 ্,অস্পষ্ট, অনকমর, রহস্পভূর ُمستغلٌِق

দ্থ্ক,  obscure, dark, ambiguous, 

eqivocal
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غلَِمغلمة،غلَم) [س]  ) মিমভমতফুর হওয়ম to 

be excited lustfully

VIII মিমভমতফুর হওয়ম to be excited اْغتلم

lustfully

 ,মিমভমতফুর, lustful غلٌِم

মিমভ, িমিসম lust, greed ُغْلمةٌ

ُغلٌم ج ِغلمةٌ،ِغلمان  কমবোধশমর, বমিক, 

িমকর, পলরিমরক (বোধহমবোধটি), boy, youth, 

servant, waiter

 ,যফুবম, মযরবন youth ُغلميّةٌ

youthfulness

পফুরুষ কচপ male tortoise َغْيلٌم

যফুবম, মযরবন youth, youthfulness ُغلومةٌ

غلُغلو)[ن] [غلو]  ) সীমম িঙন করম, 
অলতলরক্ত হওয়ম to exceed bound, to 

be excessive

غلغلء) [ن]  ) অলধক মভূবোধি্র হওয়ম, 
অলতলরক্ত হওয়ম, মবশী দিভূর যমওয়ম to be 

excessive, to be expensive, go go far

 (هى) II মভূি্ ব(লদ করম to raise priceغلّى

 III সীমম িঙন করম to exceed غالى

bound (في) 

 (هى) IV মূল বৃডবে করও to raise price أغلى

 VI সীমম িঙন করম to exceed تغالى

bound (في)

 Xমভূি্ িডম মবোধন করম to find استغلى

excessive (هى)

 সতমও লঙ্ঘন, অডিডরক, অপব্যয, বওডওবওডড ُغلٌُو
exceesing boundery, extravagance

উচ্চ মভূি্, high price غلٌء

 ,সীমম িঙন, অলতলরক্ত, অপব্য় ُغلواٌء

বমডমবমলড exceesing boundery, 

extravagance

 ,অলধক মভূবোধি্র, অলধক মভূি্বমন أغلٌي

more costly, more valuable

 ,সীমম িঙন, অলতলরক্ত, অপব্য় ُمغالةٌ

বমডমবমলড exceesing boundery, 

extravagance

 উচ্চ প্রশরশংসম, স্তুলত, কীত্ন اِغلٌء
laudation, glorification, high praise

,ব্য়বহুি, উচ্চমভূবোধি্র, মভূি্বমন লপ্রয় غاٍل

লপ্রয়তম expensive, costly, high 

priced, beloved

غلَىغليان،علي)[ض]  ) ফুটওকনও,পচর ধরওন, 

গওুজওন (মদ), to boil, to ferment
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(هى) II ফফুটমবোধনম  to boil غلّى

(هى) IV ফফুটমবোধনম  to boilأغلى

ফূটওন boiling غلى

ফভূটমন boiling غليان

غْليوٌن ج غلييُن  পওডনর নল, ধমপওকনর নল 
water pipe, smoking pipe

غّليةٌ ج غّليات   ফফুটমবোধনমর পমত, মকটলি 
boiler, kettle

 সভূগলন লববোধশষ(কস্তুরী ও অমবোধরর غاليةٌ

ততরী) a perfume

মঝমি, মমরশংবোধশর মঝমি juice, broth مغلٌي

غّم)[ن] غّم ) ঢমকম, িভূকমন,  দিফু(খ ম দিওয়ম to 

cover, veil, to pain (ه)

(هى) II ঢমকম to coverغّمم

 IV মমোমচন হওয়ম,  দিফু(খ ম দিওয়ম to أغّم

be overcast (sky), to pain

 VII লবষন্ম হওয়ম, ভীত হওয়ম, to be انغّم

sad

VIII লবষন্ম হওয়ম, ভীত হওয়ম, to be اغتّم

sad

غٌم ج ُغموٌم   দূখঃখ, ডনগহ, ডবপদ, দুডশ্চনও grief,

sadness, anxiety,

 ,দিভূ(খ, লনগহ, লবপ দি,  দিফুলশন্তম grief  ُغّمةٌ

sadness, anxiety,

غماٌم ج غمائُِم  মমো clouds

ِغمامةٌ ج غمائُِم  মিমবোধখর ঠফুলি(বোধোমডমর), 

মগমমমই(পশুর মভূখ বন) blinder (horse), 

muzzle (animal)

أَغٌم م غماُء  োর িফুবোধি ঢমকম, োর (বোধমো) 

covered (hairy), thick (clouds)

 ,জীবননমশক, কষ্টকর,  দিফু(খপভূর্ غاٌم
কুয়মশমচন grevious, distressing, 

painful, muggy

 দি(লখত, লবরক্ত, ভীত,  দিফু(খ  مْغموٌم
grieved, distresses, worried, sad

,দি(লখত, লবরক্ত, ভীত,  দিফু(খ grieved  ُمغتٌم

distresses, worried, sad

غمدغمد)[ن][ض] ) মকমষবদ করম, খমবোধপ 

ঢফুকমন(তরবমলর), মখমিম ম দিওয়ম, 
পলরবোধবষ্টন করম, লনরমপ দি করম to 

sheathe,to put in scabbard, to thrust, 

to cover, to ptotect (هى)

غمدغَمد)[س] ) অনকমর হওয়ম to be dark

 II অপরমধ মঢবোধক রমখম to কবোধরغّمد

conceal offensive (ه)

(هى) IV মকমষবদ করম to sheathe أغمد
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(ه) V মঢবোধক রমখম to cover تغّمد

ِغْمٌد  ج ُغمود،أغماٌد  তেমওডক, খওপ sheath, 

scabbard

غمرغمر)[ن] ) ডফুবমন to overflow (هى)

عِمرغَمر)[س] ) লববোধদষ পভূর ্হওয়ম to be 

full of hatred

غُمرغمارة)[ك] ) পয্মপ হওয়ম to be 

plentiful

 III ঝফুলক মনওয়ম, লনবোধক্ষপ করম, toغامر

venture ( هى ب )

 VIII ডফুবোধব যমওয়ম, মঢবোধক মফিম to اغتمر

cover (هى)

غْمٌر أغماٌر،ِعماٌرج  পওবর, ডুবন flooding, 

overflowing -ُغمور،ِعماٌر মহওপওবন, বনও, 

উদওর, flood, generous- أغماٌر অনডেজ্ঞ, 

নবতন, সওদওডসদও, inexperience, gteen, 

simple

غمرةٌ ج غماٌر،غمرات  মহমপ্মবন, বন্ম, 
উদ্দীপনম, deluge, flood- দিফু ্দিশম, বন্ম, 
প্রলতকুি, প্রমিফুয,্ adversities, flood, 

hardships, abundance

غُمٌر ج أغماٌر  হমতম-ভরম, খম দিম-ভরম 
armfull

ঝফুঁলক, লবপলত্ত risk, hazard ِغماٌر

ُمغامرةٌ ج ُمغامرات  ঝফুঁলকপভূর্, লবপলত্ত, লবপ দি
hazardous, risk, hazard

 ,উচমলসত, যম উপর ল দিবোধয় প্রবমলহত غاِمٌر

সব্গমসী, প্রিফুর, খলি, জনশুন্ 
overflowing, all-engulfing, plentiful, 
empty, barren, depopulated

অস্পষ্ট, অজমনম vague, unknown َمغموٌر

 উদ্দমম, মবপবোধরময়ম, হঠকমরী ُمغاِمٌر
reckless, adventurer

غمزغمز)[ض] )স্পশ ্করম, ঈশমরম করম to
touch, to twinkle ( هى ه ب )

 VI পরষ্পরবোধক ঈশমরম করম toتعامز

signal one another

(هى) VIII খমবোধটম করম to belittle اغتمز

غْمزةٌ ج غْمزات  স সংককি, ইশওরও, পলক, 

ডবদ্রুপ, উপহওস sign, signal, twinkle, 

ridicule, taunt

মটমি dimple غّمازةٌ

 ,ব্যিি্ও, ত্রুটি, দুবল্িও, কলঙ্কি faoling غميزةٌ

fault, shortcoming

ج مغَماِمُز مْغمٌز  ব্থ্তম, ত্রুট,  দিফুব্িতম, 
কিঙ, ত্রুট যম উপহমস করময় failing, 

fault, s hortcoming , faults that 
arouse taunts 
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غمسغمس)[ض] )ডফুবমবোধনম to dip (  ه في

(هى

II ডফুবমবোধনম to dipغّمس

(في) VII ডফুবোধব যমওয়ম  to be sunk انغمس

 ,অশুে, ডবপসজ্জিনক, সবন্ওশও risky غموس

omnious, disastrous

(في) ডফুবোধবম, প্মলবত immeresed مغموس

غمصغْمص) [ض]  ) হমিকম কবোধর মনওয়ম,
অবজম করম taking lightly, disdain,  

ignore ( ه هى )

-ঝমপসম-বোধিমখম mope-eyed, blear أْغمص

eyed

غمضُغموض)[ن][ك] ) িফুকমন,  দিফু্বোধবমধ্ 
হওয়ম, ঝমপসম হওয়ম to b hidden, to be 

obscured, blurred, diffixult to 
understand 

 II  দিফু্বোধবমধ্ করম, বন করমto makeغّمض

obscure, to close

) IV ঝমপসম করম to make blur أغمض

(عن

VII মিমখ বন করম to close eyes انغمض

VIII োফুমমন  to be asleep اغتمض

ঘূম sleep ُغمٌض 

 লমটলমট, পিক, twinkle, blink غمضةٌ

,লমটলমট, পিক, twinkle, blink ِغماٌض

 ,অস্পষ্টতম, অস্বচতম,  দিফুবোধবমধ্তম غموٌض
অলনশয়তম, রহস্ময়তম 
ambiguousness, obscureness, 
mystrousness, uncertainity

 ,অস্পষ্টিও, অস্বচ্ছিও, দুকবওধি্ও غموضةٌ
অডনশ্চযিও, রহস্যমযিও ambiguousness, 

obscureness, mystrousness, 
uncertainity

অডধক অস্পষ্ট, অডধক রহস্যপূর أغمٌض  ্more 

obscure, obscurer, more hidden

غاِمٌض ج غواِمٌض  িফু্কেমলয়ত, অস্পষ্ট, 

রহস্পভূর্, অনকমর, hidden, obscure, 

occult, mysterious

غاِمضةٌ ج ،غاِمضات غواِمٌض  ধমঁধমঁ, 
অসমমধমনক( ত সমস্ম, রহস্ riddle, 

unsolved problem, mystery

غمط غِمط،غمط) [س] [ض]  ) অভজম 
করম, হমিকম কবোধর মনওয়ম, অমভূি্ময়ন 

করম to despise, to take lightly, to 

under value (ه)

অসফু غْمغَم ট স্ববোধর কথম বিম to mump
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غْمغمةٌ ج غماِغُم  কমনম, যফুবোধদর হমঁক, 

যফুদকমবোধি ডমক cry, battle-cry

غمق،غِمَق غُمق،غمق)[ك] [ن] [س]  ) 

স্মঁতবোধসঁবোধত হওয়ম, লভজম হওয়ম to be 

damp, be wet, moist

  অনকমর dark غاِمٌق

 ,িপি, অলস, অলসলতশীি غْملج

fickle,,unstable,inconsistant

 ,িপি,অলস, অলসলতশীি, fickle ُغْملج

unstable, inconsistant

غمىغمي)[ض] )ছম দি ম দিওয়ম to provide 

roof (هى)

 II মিমখ বমঁধম to blindfoldغّمى

IV أغمى সরশংজমহীন হওয়ম to be 

unconcious مغِمي أُغِمَي ) অজমন

غّنُغنّة،غّن)[ف] ) নমবোধক নমবোধক কথম বিম to
speak, nasally

 নমবোধকর শব(উচ্চমরর), nasal غٌن

pronounciation

ُغنّةٌ ج ُغنّات  নমবোধকর শব(উচ্চমরর), nasal

pronounciation ُغنّات-নমবোধকর শব nasal

sound

أغٌن  م غنّاُء  নমলক(স্বর) মধফুর, সম(দ 
nasal, luxariant

غنِجغْنج)[س]  ) লছনমলি করম to coquet (

(ها

V লছনমলি করম to coquet تغنّج

 ,ডছনওডল, ডছনওডল আচরর coquetry ُغْنٌج

coquettish behavior

 ,লছনমলিপফুর,্ এক লছনমলি cquettih غنِجةٌ

a coquette

লছনমলিপফুর্, coquettish ِمغناٌج

تغندرغندر]  ]  II ফফুিবমবফু হওয়ম to play 

dandy

তেমওটও, হৃষ্টপুষ্ট fat, nourished ُغنُدٌر

َغندوٌر ج غناِدرةٌ  ফফুিবমবফু, সপ্রলতভ dandy

বনফুকলনম্মতম gunsmith ُغْندْقِجٌي

পিন gangrene غنغرينا

غنِمغنم،ُغنم،َغَمم)[س]  ) গনীমত পমওয়ম to
capture war booty (هى)

) II  দিমন করম to bestow غنّم ه هى )

IV গনীমত ম দিওয়ম to give as booty أغنم

( هى ه )
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 VIII গনীমত মনওয়ম to take war اغتنم

booty (هى)

 ,গনতমি, জণজওল, লূন্ঠন, অজ্ন, লওে ُغْنٌم

সুডবধও, উপকওর booty, spoils, loot, gain, 

profit, benefit

غنٌَم ج أغناٌم  মভঁডম, মছমট গবমল দি পশু 
sheep, small catle

মমষপমিক shepherd غنّاٌم

غنيمةٌ ج غنائُِم  গলনমত, িফুট, িফুবোধটর মমি, 

জণজমি, িভূনন, অজ্ন, িমভ, সফুলবধম, 
উপকমর booty, spoils, loot, gain, 

profit, benefit

)সফি, ক غانٌِم তকময্ successful

غنَِيِغنى،غناء)[س] ) ধনী হওয়ম, ল দিবোধত 

সমথ ্হওয়ম, প্রবোধয়মজনহীন to be free, 

beable to dispense, have no need (

(عن

) II গমন করম to singغنّى هى ب )

 IV ধনী করম, যবোধথষ হওয়ম, পয্মপ أغنى

হওয়ম, কমবোধজর হওয়ম, ত( প করম, খফুশী 
করম, লবকল হওয়ম, ততরী করম, রক্ষম 
করম to make rich, to be enough, to 

be of use, to stisfy, to be a substitute,

to make up, to save ( هى ه عن )

V গমন করম,প্রশরশংসম করম to sing, to تغنّى

praise ( هى ه ب )

(ب) VIII ধনী হওয়ম to be rich اغتنى

 X ধনী হওয়ম, প্রবোধয়মজনহীন, ল দিবোধত استغنى

সমথ,্ খফুশী, ত( প to be rich, to b able 

give, have no need, be stisfied (  عن
(ب

 সম্পকদর অবিস্থিও, সমৃডদ্ধ, ধনওঢািও ُغْنيةٌ،ِغنية
state of wealth, opulence

غنٌِي ج أْغنِياُء  ধনী, সম্প দিশমিী, সচি 
rich, wealthy, prosperous

গমওয়ম, গমন, singing, song ِغناٌء

 ,গমন সম্পলক্ত, গমওয়ম, গমন ِغنائٌِي

relating, to song, singing, song

اِغنِيةٌ،اُعنبَةٌ ج أغاٍن،أغبيات  গমন, সভূর, স্বর, 

ধ্বলন song, melody, tune

مغناى ج مغاٍن  বসলত, বমসসমন, বমসম 
habitation, house, home

غانيةٌ ج ،غانيات غواٍن  সফুনরী বমলিকম, 
সফুনরী মলহিম, মসরনয্ pretty girl, 

beautiful woman, beauty

গময়ক singer ُمغٍن

গমলয়কম female singer ُمغنيةٌ
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غْيهٌب ج غياِهُب  অনকমর, কমি, মগমধভূিী, 
আঁধমর darkness, dark, duskiness, 

gloom, opaque,

غّوثغوث]  ] II সমহমবোধয্র ফলরয়ম দি করম 
to call for help

 IV সমহমবোধয্র জন্ যমওয়ম to go أغوت

for help (ه)

 X সমহমবোধয্র ফলরয়ম দি করম to استغوث

call for help ( ه ب على )

 সওহওকয্যর আকবদন, সওহওয্য call for غْوٌث

help, help

সমহময্, সহময়তম help, aid غياٌث

সমহময্, সহময়তম help, aid أغاثةٌ

সমহমবোধয্র আবোধব দিন, call for help استِغاثةٌ

সমহময্কমরী helper ُمغيٌث

غارغور)[ن]  ) ম দিবোধব যমওয়ম, গভীবোধর ঢফুকম 
to penetrate deeply (في)

غارغور) [ف] [ن]  ) পডম, ডফুবম, মিময়মন, 

শুকমন to fall in, to percolate away, 

seep away

II ডফুবোধব যমওয়ম to sink inعّور

IV ভ্রমন করম to travel in low land أغور

(على)

غوٌر  ج أغواٌر  িলকদশ, ঢওল, ডনচ, গেতর 
bottom, inclination, depression, depth

غارةٌ ج غارات  আংক্রিমন, হমনম, আগমসন, 

উবোধঠর হমঁটমর ধরন লববোধশষ raid, 

invasion, attack, gait of camels

গুহম, cave مغاٌر

مغارةٌ  ج مغارات ، مغيُر،مغاِوُر  গুহম, cave

ِمغواٌر ج مغاِويُر  দ্রুতগমমী, দ্রুত ম দিরবোধডর 

মোমডম, আংক্রিমনকমরী, আগমসী, সমহসী, 
লনভ্শীক, স্পলধ্ত speedy, swift-running 

(horse), making attack, aggressive, 

bold, daring- مغاِويُر কমমবোধন্ডম 
commandos

أغارةٌ ج أغارات  আংক্রিমন attack (على)

 ,লনিফু, ডফুবম, লনমগ, গত্ low-lying غائٌِر

sun, hollow

 ,আংক্রিমনকমরী, আগমসী assilant ُمغيٌر

aggressor

غِويشةٌ ج غِويشات غوايُش ]] কমঁকর লববোধশষ, 

বমিম bracelet, bangle

]غوص،غياص،غياصة)[ن][غوص  )
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) ডফুবোধব যমওয়ম to be immersed غاص

 (في

) II ডফুবমন to make immerrsedغّوص

(في

গেতর deepغويٌص

غّواٌص ج غّواصون  ডফুবফুলর, মফুক্তম-ডফুবফুলর 
diver, pearl diver

غواصةٌ ج غواصات  সমববোধমলরন 
submarine

ডফুববোধনর সমন diving place مغاٌص

]غّوطغوط  গভীর করম to deepen (هى)

 V মপট পলরষমর করম to evacuate تغّوط

bowel

غْوطٌ ج ُغوطٌ ،أْعواطٌ، ِغيطان،ِغياطٌ  গি ,্ 

োওুপও, ডনচ, চওপও  avity, hollow, 

depression

গভফুর deep َغِوْيطٌ

লবষম (মমনফুবোধষর), মি feces غائِطٌ

 ,জনতম, ভীড, মগমিমমি, িীrকমর غاغةٌ

 দিমঙ্গম mob, noise, clamor, clatter, riot

,জনতম, ভীড, মগমিমমি, িীrকমর غْوغاٌء 

 দিমঙ্গম mob, noise, clamor, clatter, riot

غالغول)[ن][غول]  ) লছলনবোধয় মনওয়ম, 
লন(বোধশ্বষ করম to snatch, to destroy (

(هى

VIII লছলনবোধয় মনওয়ম, লন(বোধশ্বষ করম اغتول
, ধ্বরশংস করম, খফুন করম,  to destroy, to 

murder, to snatch (هى)

غاٌل ج غالت িওলও lock

ُغوٌل ج أغواٌل غيلن،  লপশমি, নরভফুক, 

 দিফুবোধয্মগ, লবপয্য় demon, ghoul, 

disaster, calamity

হত্ম assassination ِغيلةٌ

أغنياٌل ج أغتيالت  হত্মকরর, হত্ম 
murdering, assassination

غائِلةٌ ج غوائُِل   দিফুবোধয্মগ, লবপয্য়, ধ্বরশংস, 

লবপ দি calamity, disaster, ruin, danger

غَوىغّي،غواية)[ض]  ) লবভ্রমন্ত করম to 

mislead (ه)

غِوَيغوى)[س]  ) লবভ্রমন্ত হওয়ম to be 

mislead ( ه ب )

(ه) II লবভ্রমন্ত  করম to misleadغّوى

(ه) IV লবভ্রমন্ত  করম to mislead أغوى
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) X লবভ্রমন্ত  করম to mislead استغوى ه ب )

 ,অনডধকওর প্রকবশকওরত, অপরওধ, ভল, পওপ غٌي

পিভষ্ট করও, trespassing, offence, error,

sin, temptation

غيةٌ ج غيات  ভভূি,ত্রুট, পমপ, মঝমঁক error,

sin, inclination

 ,অপরমধ, ভভূি, পমপ, পথভ্রষ্ট করম غوايةٌ
offence, error, sin, temptation

اُغِويةٌ ج أغاِوٌي  ফমঁ দি, trap

 ,প্রবোধিমভন, প্রবোধরমিনম, temptation أغواٌء

enticement

غاٍو ج غواةٌ  প্রবোধরমিক, প্রবোধিমভনকমরী 
tempter, seducer – ٌغواة অবোধপশম দিমর, 

অনভক্ত, মপ্রলমক  amateur, fan

ُمغّواةٌ ج ُمغّويات  ফমঁ দি trap

غيّىغّي]  ] পতমকম মতমিম to host a flag

غايةٌ ج غايات   সকবও্চ্চ সতমও, লক্ষা, উকদশ, 

অডেপ্রওয, ঠকওনও, extreme limit, aim, 

goal, intention, purpose, design, 
destination

অলন্তম  দিশম, মশষ কথম finality غائِيةٌ

]غيب،غيبة)[ض مغيب،غيبوبة،غياب،  )

غابغيب]  ] অনফুপলসত থমকম, অ দি(শ্ 
হওয়ম, িফুকমন, মগমপন হওয়ম, to be 

absent, to disappear, to hide (  ه عن
 (في

 II সরওন, গওকয়ব করও, তেগওপন করও, ভলওন غيّب
to lead away, to remove, to 
disappear, to hideto make forget

 ,V অনফুপলসত থমকম,  দিভূবোধর থমকম تغيّب
মখিম to be absent, to play ( هى ه عن ) 

 VIII লমথ্ম কিঙ ম দিওয়ম to اغتاب

slander (ه) 

 X অনফুপলসবোধত লমথ্ম কিঙ ম দিওয়ম استغال
to slander (ه) 

غيٌب ج ُغيوٌب  অনুপডিস্থিডি, লূকওডযি, hidden, 

concealed- ُغيوٌب রও তেগওপন, that 

invisible

 ,মগমপর, িভূকমলয়ত, অ দি(শ্ secret غْيبٌي

hidden, invisible

غابةٌ ج غاٌب،غابات  লনিফু ভভূলম, গত,্ ফমঁপম, 
বর, কমঠ, জঙ্গি, মঝমপ low ground, 

depression, hollow, forest, wood, 
thicket, jungle

,অনুপডিস্থিডি, অনরওল, অদৃশিও absence غْيبةٌ

concealment, invisibility
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 ,অপবম দি,  দিফুন্মম, কিঙ  blame ِغْيبةٌ

defamation, scandal

 অনফুপলসলত, সভূয্মস,  দিভূরবত্ত্শী ِغياٌب
absence, setting, being away

 অনফুপলসত সম্পলক্ত, relating to ِغيابٌي

absence – ا  অনফুপলসলতবোধত in غيابيا

absentia

غيابةٌ ج غيابات  তিবোধ দিশ, গভীরতম 
bottom, depth

 সজমহীরতম, মফুছ্ম غيبوبةٌ
unconciousness, stupor

 ,অনফুপলসলত, সভূয্মস absence مغيٌب

setting (sun)

 ,অনফুপলসলত,  দিভূবোধর থমকম, absence تغيٌب

staying away

 ,অপবম দি,  দিফুন্মম, কিঙ  blame اغتياٌب

defamation, scandal

غائٌِب    ج غياٌب،غيٌب،غائِبون  অনফুপলসত , 

মগমপন, িভূকমলয়ত, অ দি(শ্, ত( তীয় পভূরুষ 

(গম) absent, hidden, unseen, thrid 

person (gram)

অজমনকমরী ঔষধ, narcotics ُمغيِبات

ُمغيٌّب ج ُمغيبات  মগমপন, িফুকমলয়ত, অ দি(শ্ 
hidden, concealed, invisible 

 লবধবম, যমর অবমমী ُمعيبةٌ،ُمغيٌب
অনফুপলসত, widow

অনফুপলসত absent ُمتغيٌّب

 ,দিফুন্মমকমরী, লননফুক,   slanderer  ُمغتاٌب

reprover

غاثغْيث) [ض] [غيث]  ) ব(লষ্টবোধত লভজমন, 

ব(লষ্ট ম দিওয়ম, (আ্মতময়মিমর) to rain , to

send rain

غيٌث ج أغياٌث،ُغيُوٌث  ব(লষ্ট (প্রিফুর), rain 

(abundant)

 োমড নফুবোধয় যমওয়ম to be (غيَد)[س]غيِد

curve neck

 ,II মহবোধি দিফুবোধি হমঁটম to walk graceful تغيَّد

swinging

 তেকওমলিও, পওিলও, তেপলবিও, নরমিও غيَد 
(মডহলওর), delicacy, slender, 

tenderness, softness

غادةٌ ج غادات  তরুরী young girl

তরুন ও সভূক young and ِغيٌد،غْيداٌء،أغيٌد

delicate – الغيد তরুরী the young 

ladies

غارغْير)[س] ) ঈষ্ম করম, কমমনমকমরী 
হওয়ম to be jealous, be solicitous (

 (على
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 (من) II পলরবত্ন করম to alter غيّى

 ,III লবসম দি(শ্ হওয়ম, পলরবত্ন করম غاير
ব দিি করম to  be dissimila to change, 

to exchanger ( ه هى ) 

 (ه) IV ঈষ্ম করমন to make jealous أغار

 VI  লদমত করম লভনরুপ হওয়ম to تغاير

differ

 ,ডেন, অনরুপ, নও, নয other than غيٌر

different from, no, not –غْيَر (prep) 

ব্যিতি, ডকন্তু, বওকদ except, save, but

পবোধরমপকমরী obliging غيرٌي

পবোধরমপ কমরবম দি altruism غيريّةٌ

 ,উ্থিমন-পতন, পলরবত্ন change ِغيٌَر

changing

 ,লহরশংসম, লনষমপভূর্ আগহ, আগহ غيرةٌ

উ rসমহী jealousy, zeal, earnest 

concern, enthusiatic

تغييَر ج تِغيرات  পলরবত্ত্ন, পলরবধ্ন, 

প্রলতসমপন, changing, modification , 

replacement

تغييرةٌ ج تغاييُر  লবলনময়, পলরবত্ন, 

প্রলতসমপন, exchange, change, 

replacement

ِغياٌر ج ِغيارات  লবলনময়, পলরবত্ন, 

প্রলতসমপন, exchange, change, 

replacement

تَغينٌر ج تَغينرات  পলরবত্ন, ব দিি 
alteration, change

 অতনলতক, অসফুনর, অবোধশমবন ُمغايٌر
immoral, indicent

পলরবত্ত্নীয়, changeable ُمتغيٌِر

غاضمغاض،غيض) [ض] [غيض]  ) 

কমমন, কম হওয়ম to decrease, to 

bcome less 

 ,অপলররত জন্ম মনওয়ম ভ্রুর غيٌض

prematurely born fetus

غيضةٌ ج أغياٌض،غياٌض،غيضات  মঝমপ-

ঝমড, জঙ্গি thicket, jungle

غيطٌ ج غيطان  মমঠ field

غاظغيظ)[ض] ) রমলগবোধয় ম দিওয়ম to anger 

  (ه)

II রমলগবোধয় ম দিওয়ম to anger غيّظ

IV রমলগবোধয় ম দিওয়ম to anger أغاظ

) V মরবোধগ যমওয়ম to be angery تغيّظ ه من )

VII মরবোধগ যমওয়ম to be angery انغاظ
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) VIII মরবোধগ যমওয়ম to be angery اغتاظ

ه من ) 

রওগ, তেক্ওধ anger, rage غيظٌ

রমগ, মংক্রিমধ anger, rage أغتياظٌ

রমগমলন্বিত, ংক্রিফু ُمنغاظٌ দ, অলগশম্ম angry, 

enraged, furious

রমগমলন্বিত, ংক্রিফু ُمغتاظٌ দ, অলগশম্ম angry, 

enraged, furious

غيٌل ج أغياٌل  মঝমপ-ঝমড thicket

غاٌل ج غالت  তমিম lock 

غامغيم)[ض]   ) মমোমচন হওয়ম to be 

cloudy

II মমোমচন হওয়ম to be cloudy غيّم

IV মমোমচন হওয়ম to be cloudy أغام

غْيٌم ج ُغيوٌم  তেমঘ, কুযওশও clouds, fog

মমোমচন clouded غائٌِم

মমোমচন clouded ُمتغيٌِم

غيٌن ج أْغيان،غيون،غْينات  অক্ষবোধরর غ) 

নমম name of the letter

গমবোধির মঢমপ dimple (cheek)غينةٌ

غيني خنزيز  (লগলনলপগ غينٌي ) guinea pig

'' ف

লবশতম অক্ষর – فَآٌء এবরশং মমরলিক

 লহসমবোধব ব্বহৃত হয় (particle ) حرف   *

। তবোধব বমবোধক্র শবোধবর (কমরবোধক) 

পলরবত্ত্ন কবোধর নম ।

* adjunctive (বোধযমজক) লহসমবোধব লতন ভমবোধব
ব্বহমর হয় – 

فَعمٌر زيٌد - قام و    -  এর মত (ংক্রিম মবমধক)

فبَكى ضربهُ -  (কমরন মবমধক) 

ُمحِسٌن فأنت تُزرني إِن -   (শপবোধথর পভূরক বম
complement of codition)

মকমন সময় ثَُم এর অথ ্ম দিয় -  خلْقنا ثُّم

المضغةَ الننْطفة.....فََخلْقنَا

মকমন সময় و এর মত conjugation 

(সরশংবোধযমজক) রুবোধপ ব্বহমর হয় – جلسُت 

هّاِد الُمعلّناِء بين فالزن

লনশয়তমর সভূিকরুবোধপ শপবোধথর পভূবোধব ্

(prefix) ف ব্বহৃত হয় – فَبِِعَزتَِك
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অলতলরক্ত বম (অনমবশ্ক) রুবোধপও ف 

ব্বহৃত হয় – فُوِجَد أخوَك  (এখমবোধন هَذا ف ،

অথ্ মবমধক)

মকমন মকমন সময় ث এর পলরতবোধত ্

ব্বহৃত হয়। মযমন( ثَُم فَُم زيٌد جآء  >

 তমরপর, এবরশং তমরপর, এবরশং (conj) ف
তমই, এভমবোধব, অত(পর, সফুতরমরশং লকন্তু 

তমরপর, তমরপর, যমহক, জন্, কমরর, 

যমবোধত then, and then, and so, thus, 

hence, therefore, but then, then 
however, for, because, so that

কমরন, জন্ for, because فاَِن

فابريكةٌ،فابريقةٌ ج فباِرُك،فابريكات

ফ্ম্রী, সমপনম factory, plant

افتأتفأت]  ] VIII  লমথ্ম বিম, অমমন্ 
করম, আগমসী কমজ করম to tell lies, 

violet duty (على) 

,জুলুম, অিাওচওর, ডহ সংস্রিও oppression اِفتِئاٌت

violence

فُؤاٌد  ج أْفئِدةٌ  হৃ দিলপন্ড heart

فأٌر, فأرةٌ  ج فِْئران  ইঁ দিফুর mouse, rat

فاٌر ج فيران  ইঁ দিফুর mouse, rat

فارةٌ ج فارات  ইঁ দিফুর mouse, rat- فارات 

মরঁ দিম plane (tool)

فأٌس ج أفؤس،فُؤوٌس  কুঠমর, লনডমলন ax, 

hoe

এক তস্বরমিমরী a fascist فاِشْستٌي

ফ্মলসবম দি fascism فاِشستيّةٌ

এক তস্বরমিমরী a fascist فاشٌي

ফ্মলসবম দি fascism فاشيّةٌ

মতমতিমন to stammer فأفأ

فاكون  ج فواكيٌن  মরি কমর, মকমি car, 

coach

تفاءلفأل]  ] VI শুভ মবোধন করম to regard 

as good omen ( هى ب ) 

فأٌل  ج  أْفُؤٌل،فُُؤوٌل  শুে লক্ষর, আশও, লক্ষর, 

স সংককি good omen, hope, omen sign

আশমবম দি optimism تفاُؤٌل

 আশমবম দিী, আশমবম দিী ব্লক্ত ُمتفائٌِل
optimistic, optimist

দিি, গ্রুপ group  فِئاٌم

فّتفّت)[ن]  )  দিফুব্ি করম to weaken
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فائِل،فانِلّةٌ ج فائلت  মগনজী, undershirt –

জমলঙ্গয়ম, underwear فائلت

فنوٌس ج فوانيٌس  িনন lantern

فئةٌ  ج فِئات   দিি, মশ্রনী, পমট্, তসন্ দিি, 

কর, খমজনম, মভূি্, িমঁ দিম  geoup, class, 

party, platoon, rate, tax, price

فَتفّت) [ن]  )  দিফুব্ি করম, ক্ষলত করম, িফুবোধষ 

মনওয়ম to weaken, to undermine, to 

sap

 II মছমট মছমট টফুকরম করম to break فتّت

into small pieces

 V মছমট মছমট টফুকরম করম to break تفتّت

up into fragments

VII মছমট মছমট টফুকরম করম to break انفّت

up into fragments

فتحفتح)[ف]  ) মখমিম to open

II মখমিম to open فتّح

III প্রথবোধম বিম to speak first فاتح

V মখমিম to open تفتّح

VII মখমিম to open انفتح

VIII সফুিনম করম to introduce افتتح

X আরম্ভ করম to start استفتح

সুাো ডবকশষ bread soup فتّةٌ

টফুকরম, crumbs فتاٌت

فتأفتء)[ف]  ) নম থমমম, মশষ নম করম not 

to cease  (هى)

فتِئفَتء) [س]  ) লবরত রমখম, মশষ করম to
refrain, to cease

فتحفْتح)[ف]  ) উবোধন্মমিন করম, সফিতম 
ম দিওয়ম, ক্ষমতম ম দিওয়ম, মসরভমবোধগ্র  দিরজম
মখমিম, উলদ্দপ করম (আ্মহতময়মিমর),- 

মখমিম, িমিফু করম, খনন করম, লনম্মন 

করম, শুরু করম, জয় করম,- আ-কমর সহ 
উচ্চমরর করম (গম) 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)

 (هى) II মখমিম, to open فتّع

 ,III প্রথবোধম বিম, উবোধদমধনী কথম বিম فاتح
উবোধন্মমিন করম, প্রকমশ করম to adress 

first (في) 

 ,V মখমিম, উবোধন্মমিীত হওয়ম to open تفتّح

to be opened
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 VII মখমিম, উবোধদমধন করম, শুরু انفتح

করম,  দিখি করম to open, to 

inaugurate, to capture

 X শুরু করম, আ্মহর সমহময্ اْشتْفتح
িমওয়ম, লবজয়র জন্ আ্মহর কমবোধছ 

লমনলত করম to begin, to seek 

assistance of Allahta’ala, to beg to 
Allahta’ala for victory

فْتٌح ج فُتْوحان،فُتوٌح  মখমিম, উবোধদমধন, শুরু,

opening,intriduction, beginning

 ,লবজয়, জয় success -فُتْوحان،فُتوٌح

victory- فُتْوحان  দিমন, অনফু দিমন alms, 

donation

 আ-কমর (স্বর বর)্, the vowel-a فْتحةٌ

(gram)

فُْتحةٌ ج فتحات،فُتٌَح  মখমিম, লছদ, ফমঁক, 

ফমটি, ফফুটম, খমি opening, aperture, 

breach, hole, gap, canal

 মসরভমগ্  দিমতম (আ্মহ তময়মিমর فتّاٌح

গুর) opener (fortune)

তের পওত তেখওকল can opener فتّاحةٌ

ِمفتاٌح ج مفاتيُح  িমলব, সফুইি ইত্মল দি 
key,switch etc.

িমলব রক্ষক switch man مفتحةٌ

আবোধিমিনমর উবোধদমধনকমরী opener ُمفاتحةٌ

of conversation

 উবোধদমধন, শুরু, আরম্ভ إِفتِتاٌح
inauguration, introduction, begining

 শুরু সম্পলক্ত, relating to إِففتِتاحٌي

begining

 সম্পওদকতয, প্রধওন প্রডিকবদন, স সংবওদ افتِْفتاٌح
পকতর  মূখ প্রবন, প্রিম প্রসওব , editorial, 

leader (news), first proposal

 ,শুরু, আরম্ভ, সভূিনম, সভূিনম মভূি্ استِْفتاٌح 
বময়নমর কমকম Start, commencement, 

inception, earnest money, hansel 

 শুরুকমরী, লবজয়ী, হমিকম (ররশং) فاتٌِح
opener, victor, light(color) – فاتح أزرق  

হমিকম-রীি light- blue

فاتِحةٌ ج فواتُِح  সভূিনমকমরী, শুরুকমরী, 
আরম্ভকমরী, সভূিনম, মফুখবন, ভভূলমকম, 
beginner, opener, introducer, 
inceptor, introduction, pface, 
preamble

মখমিম, উন্মফুক্ত opened, open مْفتوٌح

ُمفتٌِح ج ُمفِرحات  ক্ষফুধমবধ্ক, মফুখবোধরমিক, 

appetizing – ُمفِرحات ক্ষফুধমউবোধদক কর 

পমনীয় apetirif
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 ,শুরু, আরম্ভ, সভূিনম, মখমিম ُمْفتتٌح
উবোধদমধন, start, beginning, 

comencement, inception, 
inauguration

فترفتر)[ن]  ) লবোত দমরম মমপম to 

measure with palm

فترفُتور)[ن][ض] ) প্রশলমত করম,  দিফুব্ি 

হওয়ম to abate, lax

 (هى) II লনবোধসজ করম to cause abate فتّر

هى) IV লনবোধসজ করম to cause abate أفتر

 (ه

V লনবোধসজ হওয়ম to be abated تفتّر

فِتٌر ج أفتاٌر  অল জময়গম, মকমর samll 

space, corner

فترةٌ  ج فترات  অবসম দি, লবষনতম, 
 দিফুব্িতম, ক্ষীরতম, ঠমন্ডম, উ দিমসীনতম, 
lassitude, sluggishness, weakness, 

coolness, impassivity فترات- সমবোধয়র 

ব্ধমন, লবরলত, সময় লকছফুক্ষর interval 

of time, pause, period

,অবসম দি, লবষনতম,  দিফুব্িতম, ক্ষীরতম فُتوٌر
ঠমন্ডম, উ দিমসীনতম, lassitude, 

sluggishness, weakness, coolness, 
impassivity

,অবসন,  দিফুব্ি, লঢিম, লশলথি, লনষ্প্রভ فاتٌِر

বদ, কুসফুম গরম exhausted, weak, 

feeble, tepid

সলবরমম, ক্ষবোধরক্ষবোধর intermitant ُمتفتٌِر

فتشفتش)[ض]  ) পরীক্ষম করম to 

investigate

 ,II পরীক্ষম করম, বমছমই করম فتّش
অনফুসনমন করম, উবোধন্মমছন করম, ত দিমরক
কর, লনয়্নন করম, to investigate, to 

examine, to search, to supervise, 
control

 পুঙ্খওণুপুঙ্খ পরক্ষওকওরত, অনু সনওন فتّاٌش
কওরত,উকনওচন কওরত, গকবষরওকওরত examiner,

invest-igator, explorer, researcher (

هى عن )  

تفتٌِش ج تفاتِيُش  পরীক্ষম, বমছমই, 

অনফুসনমন, ত দিন্ত, ততমবধময়ন, পলর দিশ্ন,

জলরপ, লনয়নন কত( পক্ষ, exmination, 

scrutiny, inquiry, supervision, 
inspection, survey, control board

 ,অনফুসনমন সম্পলক্ত تفتِيشٌي

অনফুসনমনমভূিক relating to 

investigation, investigatory

 পলর দিশ্ক, ততমবধময়ক ُمفتٌِش
investigator, supervisor
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 পলর দিশ্ক এিমকম,  দিপর ُمفتّشيّةٌ
inspectorate

 মগমপবোধন কথম বিম, টফুকরম টফুকরম فْتفَت
কবোধর ভমঙ্গম to speak secretly (الى) , to 

crimble (هى)

فْتفُوتةٌ ج فنافُِت  টফুকরম, টফুকরম রুট 
crumb, morsel (bread)

فتقفتق)[ن]  ) লছঁডম, মসিমই খফুবোধি মফিম to 

unsew, rip (هى) 

II মসিমই খফুবোধি মফিম to unsew فتّق

V খফুবোধি যমওয়ম to be unsew تفتّق

 VII লছন হওয়ম, খফুবোধি যমওয়ম to be انفتق

unsew

فْتٌق ج فُتوٌق  োওটও, তেছদও, ডিঁডও, ডচড, rip, rent,

tear, cleft, fissure, hole, slit

ফমটি, হমরলনয়ম rupture hernia فِتاٌق

 ,মসিমইলবহীন, ফমটম, লছদ, মছঁডম فنيٌق
হমরলনয়মর রুগী  unstitched, ripped, 

slit, rent, torn, patient of hernia

فتكغتك) [ض] [ن]   ) হত্ম করম, মমবোধর 

মফিম, ধ্বরশংস করম, লনমফু্ি করম, হটমr 

আংক্রিমন করম, to assassinate, murder,

destroy, to aack suddenly

হত্ম, লনমফু্ি assassination, murder فْتٌك

annihilation, destruction

 ধ্বরশংস, িফুটপমট, হমঙ্গমমম فتكاٌت
devastation, ravage, havoc

 ,মমরমত্মক, জীবননমশক, deadly فتّاٌك

lethal (ب)  

 অলধক মমরমত্মক, অলধক ক্ষলতকর أفتٌك
deadlier, more destr uctive

فاتٌِك  ج فتاٌك  হত্মকমরী, খফুলন murderer, 

killer

فتلفتل)[ض]  )، মপঁিমবোধনম to twist ( هى) 

 (هى) II মপঁিমবোধনম to twist فتّل

V মপঁলিবোধয় যমওয়ম to be twisted تفتّل

 VII মপঁলিবোধয় যমওয়ম to be twisted انفتل

فْتلةٌ  ج فِتتل  তেেঁচওকনও, বনওন, বুনন করর, 

twisting, plaitng فِتتل- সুিও thread

فتيٌل ج فتائُِل،فتيات  মপঁিমন, লবনফুলনক( ত, 

পমকমবোধনম, বয়নক( ত, বফুননক( ত twisted, 

plaited, wreathed, woven- فتائُِل،فتيات 

পলিতম, গজ, wick, gauze
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فتيلةٌ ج فتاىُِل،فنيلت  পলিতম, লব দিফু্ত 

বমলতর লফিমবোধমন wick, filament (vulb)

দিলডপ্রস্তুত কমরক , rope maker  فتّلٌل

 বমঁধন, বলিষ, কবোধঠমর, পয্তবক্ষর مفتوٌل

োর strapping, strudy, watch tower

فتنفتن،فِتنة)[ض]  ) লফলরবোধয় নওয়ম (মফুখ), 

আক( ষ্ট করম, মফতনময় মফিম to attract, 

to turn away, tempt,

 (ه) II প্রিফুব করম to seduce فتّن

  (ه) IV মফুগ্ধ করম to charm أفتن

 ,VIII মফুগ্ধ হওয়ম, প্রিভূদ করম افتتن
মফrনময় মফিম to be charm, to tempt

فِتنةٌ ج فِتٌن  প্রলওেন, আকষর্, ডবকদওহ, দওঙ্গও 
temptation, charm, attractiveness, 
dition, riot

 ,লিত্তমকষ্ক, িমকপ্র দি, প্রিফুবকমরী فتّان
সরশংভম দি দিমতম, পরলননফুকর tempter, 

fascinating, charming, informer, 
slanderer

 অলধক িমকপ্র দি, অলধক আকষ্রীয় أفتٌن

অলধক আনোন more charming, more 

attractive

  ,িমকপ্র দি গুরমবিী, িমক, জম দিফুমন مفاتٌِن

জম দিফুকলর পশলক্ত charming qualities, 

charms, 

فاتٌِب ج فواتٌِن  প্রিফুবকর, আক( ষ্টকর, 

িমকপ্র দি, মফুগ্ধকমরী, প্রিফুবকমরী, আক( ষ্ট 

কমরী tempting, seductive, 

fascinating, tempter, seducer

)লবমফুগ্ধ, আক مفتون ষ্ট, জম দিফুমফুগ্ধ, মখবোধ দিমন্মত্ত,

উন্মম দি fascinated, captivated, 

charmed, manic,  madman (ب) 

فتَِيغتو]  فتاء،فتى) [س][فتي، ) মযরবন দিীপ  

হওয়ম, যফুবক হওয়ম to be youthful, 

young

 IV আইনী মতমমত ম দিওয়ম, তথ্ افتى
ম দিওয়ম to give a legal openion, to give

information

 X মতমমত িমওয়ম to ask for استفتى

openion ( ه في ) 

فتىا ج فِتِيةٌ،فِتسان  যুবও, তেরববন, ডককশওর, বূবক, 

কৃিদওস, বতর youthyoung man, 

adolescent, juvenile, sve, hero ٌفِتِية
 যুবক মওনূষ, কওকশওর, িরুর young -ةٌ،فِتسان

people, adolescents, juveniles

فتاةٌ ج فتيات   যফুবম মলহিম, লকবোধশমরী young

woman, young girl
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 ,মযরবন, তকবোধশমর youth فتاٌء

adolescence,

 যফুব লবষয়ক, মযরবনপভূন,্ relating to فتٌي

youth, youthful

 ,তমরুর্, তকবোধশমর youthfulness فتيّةٌ

jucenility

فْتوى ج فتاوى،فتاٍو  ফতফুয়ম, আইনী 
মতমমত fatwa, leagl openion

 আইনী মতমমত fatwa, leagl فُْتيا

openion

 তেরববন, তককশওর, মহিা, উদওরিও, মুসডলম ُغتوةٌ
েওতৃত, েওডওকট গুনও, ঝগরওকট, উশৃঙ্খল youth,

adolescence, magnanimity, 
generosity, islamic brotherhood, 
bully, rowdy

 ফতফুয়ম দিমন কমরীর অলফস, আইনী اِفتاٌء
মতমমত  দিমন, উপবোধ দিশ office of mufti, 

deliverance of openion, advice

 ,মতমমবোধতর আবোধব দিন, মতমমত اِستفناٌء

পরমমশ,্ গরবোধভমট request for lgal 

openion, cosulting, consultation, 
referendum

ُمقٍت ج ُمفتون  আইনী মতমমত দিমনকমরী, 
মফুফলত,  mufti

فثأفثء)[ف]  ) লনভমন, থমমমন (ক্ষফুধম, 
ত( ষম) to quench,to quell

فّجفّج)[ن]  )  দিফুই পম ফমঁক করম to straddle

IV িমম পম মফিম to stride أفّج

فٌج ج فِجاٌج  রওসও, দুপওহওকডর মওকঝর রওসও 
way, road between two muntains

কমঁিম, সবফুজ, পমকম নয়, মভমঁতম, অভদ فٌِج
(কথম) unripe, green, blunt (speech)

]فجء،فجأة،فُجاءة)[ن   )

فجأ فِجئ،  হঠমr আসম to come suddenly

(ه) III হঠমr আসম to come suddenly فلَجأ

 ,হঠাওৎ, অপ্রিাওডশি, অসওবধনিওবসি فجأةٌ

অজ্ঞওি সওকর suddenly, unexpe-ctedly, 

inadvertantly, secretly

 হঠমr, অপ্রত্মলশত, অসমবধনতম فجاءةا
বসত, অজমত সমবোধর suddenly, unexpe-

ctedly, inadvertantly, secretly

আকলস্মক, অপ্রত্মলশত, লবশয়কর فُجائٌِي
sudden, unexpected, marvelous

ُمفاجأةٌ ج ُمفاجآت  লবশয় surprise

 আকলস্মক, অপ্রত্মলশত, লবশয়কর فاِجٌئ
sudden, unexpected, marvelous
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আকলস্মক, অপ্রত্মলশত, লবশয়কর مفاِجئ
sudden, unexpected, marvelous

লবশয়কর োটনমবিী surprising -مفاجئات

events

فجرفجر)[ن] ) ফমটমন to cleave (هى) 

فجرفُُجور) ) পমপ করম to do immoral

,II রমসম ততরী করম, লববোধষমলরত করম فّجر
লিরম to explode, to split, to create a 

outlet (هى) 

 IV ব্লভিমর করম to commit أفجر

adultery

V মফবোধট পরমto burst out تفّجر

 VII মকবোধট পডম, মফবোধট পরম, প্মলবতانغجر

হওয়ম to go off, to burst out,to 

overflow (ب)

 তেেওর, সকওল, শুরু, সকওকলর নওমওজ فْجٌر
dawn, morning, beginning, morning 
prayer

 ,অতনলতকতম, অসমতম, ব্নম فُجوٌر
িমম্পট্, িলরতহীন জীবন, ব্লভিমর, 

মবশ্মলগলর immorality, inequity, 

deprivation, moral corruption 
licentiousness, fornication, 
prostitution

ٌر  ছডমইয়ম পডম, প্রম দিফুভ্মব, বমলহর تفجن

হওয়ম, অগফুrপমত outbreak, eruption

اِنفجاٌر ج اِنفجارات  ছডমইয়ম পরম, 
প্রম দিফুভ্মব, বমলহর হওয়ম, অগফুrপমত 
outbreak, eruption

 ,লববোধষমরক, লবনমশক explosive اِنفِجارٌي

bursting

فاِجٌر ج فجرةٌ،فُّجاٌر  িলরতহীনম, ব্লভিমরী, 
লমথ্মবম দিী,  দিফুলব্নীত, িজমহীন, লনিজ্ 
bad character, adulterer, liar, 
insolentmshameless, immodest

فاِجرةٌ ج فواِجٌر  ব্লভিমলরনী, মবশ্ম, 
adulteress, whore

 ,লববোধষমরক, লবনমশক explosive ُمتفِجٌر

bursting

 ,লববোধষমরক, লবনমশক explosive ُمنفِجٌر

bursting

فجعفجع)[ف]  ) কষ্ট ম দিওয়ম to inflict grief 

(ه)

) II অত্মিমর করম to tortureفّجع ه هى )

 V অত্মিলরত হওয়ম to beتفّجع

distressed mentally

অডিকেওজন edacity, gluttony فْجعةٌ
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অলতবোধভমজন edacity, gluttony فجاعةٌ

 ,মব দিনম দিময়ক, মম্মলন্তক, প্রিন্ড فجوٌع

লবরলক্তর painful, grievous, distressful

فجائُِع  فجيّعةٌ ج  দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ, 

misfortune, disaster

মপটফুক voracious, glutton فْجعان

ٌغ  ,লবরলক্ত, যনরম, মমনলসক অস্বলস تفجن

 দিফু(খ, কষ্ট agony, mental distress, 

suffering, grief

فاجعةٌ ج فواِجُع   দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ, আকলস্মক 

লবপলত্ত,  দিফু(খজনক োটনম misfortune, 

disaster, accident, tragedy

 ,লবলভষীকম, সনমস horros ُمفِجعات

terrors

 মগমগমবোধস খমওয়ম, মপটফুক হওয়ম to تفْجعَن

eat greedily, to be voracious

অলতবোধভমজন gluttony فْجعنةٌ

,বমিমি, অলতভমষী,  দিম্ভী, garrulous فْجفٌج

proud, boaster

 ,বমিমি, অলতভমষী,  দিম্ভী فْجفاٌج
garrulous, proud, boaster

فُجٌل ج فُجوٌل  মভূিম radish,

فجافْجو) [ن] [فجو]  ) মখমিম( দিরজম) to 

open

فجوةٌ ج فِجاٌء،فجوات  মখমিম, লছদ, ভমঙ্গম, 
ফমঁক, সমমলধপ্রসর opening, aperture, 

breach, gap, tombstone

فَحفحيح،فّح) [ض] [ن]   ) লহলসহস শব 

করম(সমপ), মশমঁবোধশমঁ শব করম(ঝড) to 

hiss (snake), to wistle (storm)

فُحشفُحش)[ك]  ) অলতলরক্ত হওয়ম, জোন্ 
হওয়ম, ন(শরশংস হওয়ম, অশীি হওয়ম, 
িজমহীন হওয়ম to be excessive, 

damned, atrocious, indicent, 
shamless

 IV অশীি ভমষম ব্বহমর করম to أفحش

use obscence language

VI অশীি হওয়ম to be shamelessتغّحش

 ,জঘনিও, নৃশ সংষিও, অপরওধ, ব্যডেচওর فُْحٌش

তেবশওডগডর damnness, atrocity, crime, 

adultery, fornication, prostitution

 ,অশীি, িজমহীন oscence فّحاٌش

shamless

 ,জোন্তম, অস্বমভমলবকতম تفاُحٌش
damnness, oddity, unusualness

 ,লবকট, অপলরলমত, অলতলরক্ত فاِحٌش

অসম্ভব, অথ্হীন, জোন্, ন(শরশংস, বমবোধজ, 
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লনিজ্, মবহময়ম monostrous, 

inordinate, ,excessive, absurd, 
nonsensical, atrocious, dirty, foul, 
vile, shamless

فاِحشةٌ ج فواِحُش  ব্লভিমরী, মবশ্ম, 
whore, prostitute فواِحُش- জোন্তম, 
ন(শরশংষতম, অপরমধ, ব্লভিমর, মবশ্মলগলর
damnness, atrocity, crime, adultery, 
fornication, prostitution

মবশ্ম, prostitute ُمفِحشةٌ

فحَصفحص) [ف]  ) আঁিবোধর মতমিম, পরীক্ষম
করম,বমছমই করম, মখমঁজম,তথ্ িমওয়ম, to 

scrah up, to examine, to investigate, 

srutinize ( هى ه عن )

 ,V অবোধ্বিষর করম, তথ্ িমওয়ম تفّحص
পরীক্ষম করম to inquire, to sk 

information, to examine ( هى ه عن )

فْحٌص ج فحوٌص  পরীক্ষম, অনভূসনমন, ত দিন্ত
test, examination, investigation, 
inquiry

أفحوٌص ج أفاحيُص  লডম পমডমর সমন, 

পমলখর বমসম nesting place, breeding 

place

استفحلفحل]   ]X ভয়ঙর হওয়ম to be 

dreadful (على)

فْحٌل ج فحولةٌ،فُحوٌل  মদও(পশু), উকলখকরওগ 
ব্যডকত, িওরকও, আদশ  ্male (animal) 

importanr personality, star, a 
paragon (of)

উ فُحولةٌ rক( ষ্ট, পলরপভূর্তম excellence, 

perfection

 ,ভয়ঙরতম, সমরশংোমলতকতম استِْفحاٌل
গম্ভীরতম, কমঠন্তম dreaddulness, 

terribleness, gravity, seriousness, 
diffulty

 ,ভয়ঙর, সমরশংোমলতক, গম্ভীর ُمستْفِحٌل

কঠন, বমধমহীন, dreadful, terrible, 

grave, serious, rampant

فُحمفُحومةٌ،فُحوم)[ك]  ) ক( ষ বর ্হওয়ম to 

be black

فحمفحم)[ن]  ) হতবমক হওয়ম, জবমব ল দিবোধত
ব্থ্  হওয়ম to be unable to answer

)II কفّحم ষ বর্ হওয়ম, কমি ররশং করম to be

black, to make black ( ه هى )

IV أفحم হতবমক করম, লনরব 

করম(যফুলক্তবোধত) to dumfound, to silence 

with argument

فْحٌم ج فحومات  কওঠাকযলও charcoal

فمةٌ ج فْحمات  কয়িমর লপণ্ড lump of coal
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কমি লবষয়ক, কয়িম কমি relating فحمٌي

to black, coal-black

কমি black فحيٌم

 কয়িমর ব্বসময়ী, খলন কম্শী coal فحاٌم

merchant, miner

কমি black فاِحٌم

 ,অনফুভভূলত, অথ,্ গুরুত فحواٌء،فْحوى

আম দিমলন, সমরমম,্ sense, signification,

import, substane (letter, speech)

فٌخ ج فخوخ،فِخاٌخ  ফমঁ দি, জমি trap

فخَتفْخت)  [ف]   ) লছদ করম, ফফুটম করম to
perforate, to pierce

فْخٌذ ج أفخاٌذ  উরু, পম(বোধভঁডমর মমরশংস), 

thigh, leg (mutton) 

 পম(বোধভঁডমর মমরশংস) leg (mutton) فْخذةٌ

فخرفخر،فخار)[ف] ) গব ্করম to pride(

 (ب

فِخرفَخر) [س]  ) অবজম করম to disdain 

 ,III গবোধব্র সমবোধথ প্রলতবোধযমগীতম করম فاخر
গলব্ত হওয়ম to be proud ( ه ب )

V গব ্করম to pride تفّخر

VIII গব ্করম to pride افتخر

 X ভমি মবোধনকরম to find استفخر

excellent (هى)

গডরমও, গব فْخٌر ,্ উবেি গকবর্ কডবিও (ছন্দরতডি)

glory, pride, poetry

 গলরমম সম্পলক্ত, সমমনসফুিক فْخرٌي
relating to pride, honorory

গলরমম, গব ্glory, pride فُْخرةٌ

গডরমও, গব فخاٌر  ্glory, pride

(ب) দওডমক, গডবি্ boastful, proudفخوٌر

 ,দিমলম্ভক, গলব্ত, উদত boastful  فخور

proud (ب)

 দিম্ভকমরী, আষমনিকমরী,  দি(ঢ  فخيٌر

প্রলতজ,  দিমলম্ভক boastinf, boastful, 

prideful, supercilious 

 ,মমট, মমটর ততরী লজলনষপত فّخاٌر

বমসনপত, ম(r লশল clay, earthenware, 

crockery, pottery

কুমমবোধরর মমট, কুমমর, ম(r فّخارٌي লশলী 
potter’s clay, potter

ম(r فاُخورةٌ লশল, কুম্ভকমরশমিম pottery, 

earthenware factory
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 গব্প্রলতবোধযমগীতম, আষমিন ُمفاخرةٌ

অহরশংকমর, গব্  boasting, bragging, 

pride

 গব,্ আষমিন, অহরশংকমর تفاُخٌو
boasting,bragging,haughtiness

 গব্, অহরশংকমর,  দিম্ভ,  দিবোধম্ভমলক্ত افتِخاٌر

আষমিন, আত্মশমোম, pride, 

haughtiness, boasting, bragging, 
vanity

 গলব্ত, অহরশংকমরী,  দিমলম্ভক, অত্ন্তفاِخٌر

ভমি, িম rকমর, মলহমমলন্বিত, ঐশ্বয্বমন 
proud, haughty, boastful, excellent, 
splendid, rich 

দিমলম্ভক হওয়ম, অহরশংকমরী হওয়ম, গব্  فْخفَخ
করম,  দিবোধম্ভমলক্ত করম to be boastful, 

haghty, to boast, to brag

 ,জমঁকজমক, প্র দিশ্নী, বমগমডমর فْخفخةٌ

luxury, vanity, pomp

فُخمفخامة) [ك]     ) িম rকমর হওয়ম, মহ r 

হওয়ম to be splendid, magnificent

 II প্রবি করম, সমমন করম, পমথ্ক্فّخم
করম, সবোধজমবোধর উচ্চমরন করম to intensify,

to honormto show difference, to 
pronounce with force

মলহমমলন্বিত, িম فْخٌم rকমর, মহ r,জমঁকমি 
splenid, magnificent, gorgeous

 ,মহত, জমঁকজমক, উচ্চ ময্ম দিম فخامةٌ
মলহমলহম লিত্তমকষ্ক stateliness, 

splendor, attractive, Excellency,

 মজমড ল দিয় ল দিবোধয় ববোধর্র উচ্চমরন تْفخسٌم
emphatic pronounciation

সমমলনত honored ُمفّخٌم

فدحفدح) [ف]  ) িমপ ম দিওয়ম, মবমঝম 
ম দিওয়ম, ভমর ম দিওয়ম to oppress, 

burden, weigh (ه)

 X ভমরী মবোধন করম, মব দিনম দিময়ক استفدح

মবোধন করম to regard buden, to deem 

painful

 অত্মিমলর,  দিফুব্হ, গুরুভমর فداحةٌ
oppressiveness, heavy, weighty

 ,অলধক অত্মিমলর, অলধক ভমরী أفدح
অলধক গুরুতপভূর,্ more oppressive, 

more serious, more burdensome, 
more heavier

 মবমঝম, অত্মিমলর, মমরমত্মক فاِدٌح

কঠন(ভভূি), বড(ক্ষলত), oppressive, 

burdensome, serious, heavy

فاِدحةٌ ج فواِدُح   দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ 
misfortune, disater

فدخفْدخ) [ف]  ) ভমঙ্গম, গুডম করম to 

break, to smash (هى)
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فَدٌر ج فدوٌر  হলরনস দি(শ পমব্ত্ ছমগি, 

হলরবোধনর িমমডম a hilly goat, doeskin, 

chamois

جفْدفٌد فدافُِد  মরুভভূলম, পলতত ভভূলম 
wasteland, desert

فدمفْدم) [ض]  ) ফফুটম বন to seal (ه)

فْدٌم ج فداٌم  মনহর, লঢমম, হমবম sluggish, 

dull, stupid

فّدنفدن]]  II মমমটম করম to fatten (هىت) 

فداٌن ج أفِدنةٌ, فداديُن  গরুর তেজওযওল yoke-

মওপ(জডম) ডবকশষ, a square measure أفِدنةٌ

فاِدٌن ج فواِدُن  ওিন, ওিন  দিলড, ম দিমিক 
plummet, plumb bob

]فدى،فِدى،غداء)[ض )

 মফুলক্তপর ম দিওয়ম, ত্মগ করম to فدى

ransom, to sacrifice ( هى ب )

(ب) III ত্মগ করম to sacrificesفادى

VI تفادى  সতক ্থমকম,  দিভূবোধর থমকম, মফুলক্ত ي

পমওয়ম, প্রলতবোধরমধ করম to guard, to get 

rid of, to prevent, to keep away (من)

VIII মফুলক্তপর ম দিওয়ম, পমওয়ম, অজ্ন افتدى
করম to ransom, to obtain ( هى ب )

 মূডক, খওলওস, মুডকপর, তেখসওরৎ, িাওগ فِداى
salvation, ransom, compensation, 
sacrifice

فِْديةٌ ج فِداى،فِْديات  মুডকপর, তেখসওরৎ 
ransom, compensation,

মফুলক্তপর, মখসমর فِداٌء r, লবলরময় 
salvation, ransom, compensation,

فِدائٌِي ج فِدائِتّون  ম দিবোধশর জন্ জীবন 

উ rসগ্কমরী, who sacrifices for nation

 আত্মত্মবোধগর অনফুপ্রররম spiritnof فِداّيّةٌ

self-sacrifice

ত্মগ sacrifice مغاداةٌ

 লতপভূরর দিমতম, মফুলক্তপর দিমতম্ فاٍد
redeemer

 যমর জন্ আত্মত্মগ, লপ্রয়, কমলঙ্খত مْفِدٌي
object of self sacrifice, dear

فٌذ ج فذوٌذ،أفذاٌذ  একম,শধফুমমত, মকবি, 

একক, অনন্, অসমধমরন aone, only, 

single, singullar, unique – أفذاٌذ 

অসমধমরন মমনফুষ, extraordinary people

 ,সরশংলক্ষপ সমর, জীবনব(ত্তমন্ত, জলরপ فْذلكةٌ

রূপবোধরখম summary, abstract, resume, 

survey, outline

فّرفّر،فِرار)[ض]  পওলওযন to flee (من)
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(ه ) IV পমলিবোধয় ম দিওয়ম to put to flight أفّر

VIII মখমিম,  দিমঁত ম দিখমন to open up افتفّر

(عن)

পিময়ন flight فِراٌر

 লভতবোধরর অবসম, কম বয়সী فُراٌر
ছমগি(পশু) inner worth, young 

(animal)

 ,পিমতক, একজন পিমতক فّراٌر

 দিিত্মগী, পমর দি fugitive, afugitive, 

defector, mercury

মখিনম লববোধশষ, িমটম teetotum فُريرةٌ

পিময়ন, escape مفٌر

غاٌر ج فاّرةٌ  পিমতক, একজন পিমতক 
fugitive, a fugitive

فَرأٌ،فرآٌء ج أفراٌء  বন্ গমধম, wild ass

বন্ গমধম wild ass فراٌء

فراٌك ج فراكات  পভূর ্মপমষমক, িমম মকমট 
full dress, longcoat

বোধবরী strawberry্ فراُولةٌ

,হমতি, আঁকডম buckle, clasp فُرتيكةٌ

فرجفرج)[ض]  ) ফমঁক করম, প(থক করম, 
লছঁডম, ফফুটম করম, পমিমন, সমন্তনম ম দিওয়ম 
to open,to split, to make opening, to 

dispel, to solace (هى)

) II ম দিখমবোধনম to showفّرج على هى )

(عن) IV মছবোধড ম দিওয়ম to free أفرج

 ,V ফমঁক হওয়ম, প(থক ফমঁক করম تفّرج
লছঁবোধড যমওয়ম, পমিমন, সমন্তনম পমওয়ম to 

be opened, to be  splited, opening, to

be dispelled, to be solaced ( في عل )

  ,VII ফমঁক হওয়ম, প(থক ফমঁক করম انفرج
লছঁবোধড যমওয়ম, পমিমন, সমন্তনম পমওয়ম to 

be opened, to be  splited, opening, to

be dispelled, to be solaced (عن)

فْرٌج ج فُروٌج  ডছদ, ফুটও, োওকও, স্ত-কগওপরওঙ্গ 
opening, aperture, gap, female 
private area, vulva

)দিফু(খ-মফুলক্ত, আনমন, ত  فَرٌج লপ, মফুলক্ত, 

সহজ, সফুখ, আরমম freedom from 

suffering, joy, relaxation, pleasure, 
comfort

)সফুখমবসম, ত فُْروجةٌ লপ, আনন, 

happiness, pleasure, delight- فُرٌج 

লছদ, ফফুটম, ফমকম, পয্বোধবক্ষর, পলর দিশ্ন, 

 দি(শ্, মবোধনমরম  দি(শ্ opening, aperture, 
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gap, opening, aperture, hole, 
watching, sight

فّروٌج  ج فراريُج  মফুরগী, মফুরগীর বমচ্চম 
chick, young chicken

মভূরগী লববোধংক্রিতম seller (chicken) فراْرِجٌي

مْفرٌج ج مفاُرُج   লনব(লত্ত, লশলথি, আ

ননোন সমমলপ relief, relaxation, happy

ending

 ,মফুক্তকরর, মফুলক্ত, ছমড اِفراٌج

বমধমহীনকরর, freeing, release, 

unblocking

ٌج  ,পলর দিশ্ন, পয্বোধবক্ষর, inspection تفرن

watching

লশলথিতম, relaxation اِنفِراج

 ,পলর দিশ্নকমরী, পয্বোধবক্ষনকমরী ُمتفِّرٌج
ত দিমরককমরী, viewer, observer, 

supervisor

 ভমিভমবোধব মখমিম, লশলথি, প্রফফু্ ُمْنفِرٌج
wide open, relaxed, jovial

 ,কম্পমস, লবভমজক compass فِْرجاٌر

dividers

খডরম, বমশ curry-comb, brush فِرَجْوٌن

فِرحفَرح) [س]   ) আনলনত হওয়ম,খফুশী 
হওলয়, প্রফফু্ হওয়ম, to be glad, happy, 

gay ( ل ب )

 আনন, উ্মস, ফভূলত্, সফুখ, লববমহ فَرٌح
gladness, cheer, rejoice, happiness, 

wedding-  أفراٌح আনন মভমজ, 

উ দিযমপন, অনফুষমন, লববমহ মভমজ feast 

of amusing, celebration, wedding 
feast 

আনন joy فرحةٌ

 ,প্রফভূ্, আনলনত, খফুশী, উ্লসত فِرٌح

সফুখী, ত( প cheerful, joyful, glad, happy,

blessed, pleased,

 ,প্রফভূ্, আনলনত, খফুশী, উ্লসত غرحان

সফুখী, ত( প cheerful, joyful, glad,happy, 

blessed, pleased,

 আনন মভমজ, আননোন অনফুষমন مفاِرٌح
feast of amusing, delighful events

 ,ফফুলত্, লিত্তলববোধনম দিন, আবোধমম দি تفريٌح

cheer, recreation, festivity

 ,প্রফভূ্, আনলনত, খফুশী, উ্লসত فاِرٌح

সফুখী, ত( প cheerful, joyful, glad, happy,

blessed, pleased,

 ,আনন দিময়ক, আমফুবোধ দি ُمفِرٌح

আননময়,খফুশীকর, ত( লপকর, মধফুর 
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gladdening, cheering, delightful, 
amusing

فّرخفرخ]  ]  II বমচ্চম ফফুটমন, গজমন, ছডমন 
to hatch youg ones, to germinate, to 
spread

 IV বমচ্চম ফফুটমন, গজমন, ছডমন toأفرخ

hatch youg ones, to germinate, to 
spread

فرٌخ   ج  فروٌخ،أفراٌخ  পওডখর বওচ্চও, গজওন 
পওিও, অঙ্কুর young bird, sprout(plant)

فرخةٌ  ج فِراٌخ  পমলখর সী-বমচ্চম, মফুরগী  
young female bird, hen  فِراٌخ- 

গ(হপমলিত পলক্ষ, হমস-মফুরগী domestic 

fowls, poultry

فُردفُرودة)[ن][ك]  ) একমকী হওয়ম to be 

alone

فردفُرود) [ن]  ) প্রত্মহমর করম, প(থক 

করম, প্রত্মবত্ত্ন করম to withdraw, to 

separate, to retire

 ,IV প(থক করম, সবোধড রমখমأفرد
আত্মলনবোধয়মগ করম to set a side, to 

separate, to devote ( ل ب )

 ,V একমকী হওয়ম, একমলক করম تفّرد
তফুিনমহীন হওয়ম, একমই অলধকমর করম 
to be alone, to possess alone, to be 
matchless

 ,VII একমকী হওয়ম, একমলক করম انفرد
তফুিনমহীন হওয়ম, একমই অলধকমর করম 
to be alone, to possess alone, to be 

matchless (ب)

 X একমকী পমওয়ম, প(থক করম to استفرد

find alone, to isolate (هى)

فْرٌد ج فُرادى،أفراٌد  একও, একক, একমওত, 

তেকবল, একওকত, ডনজ্ন, একক, তুলনওহতন, 

অনন, এক, অসম, একক ব্যডক, ডবকজওড, 

একবচন (গও) alone, single, sole, only, 

solitary, lone, lonely, singular, 
unique, matchlessmone, a single 
person, odd (number), singilar (gram)

,এক, দুকযর এক فِراٌد- রজব মওকসর নওম الفرد–

one, one of a couple -فُرودةٌ،فروٌد ডপসল,

pistol – ا فْردا فْردا  একটওর পর একটও, এক এক
ককর, one by one,separately

 একমরশংশ,  দিফুবোধয়র এক, মজমডমর একটম فْردةٌ
one part, one half, one of the pair

 একম, এক-সম্পলক্ত pertaining to فردٌي

one (single) 

 ব্লক্তস্বমতনতম, ব্লক্তস্বমতনবম দি فْرديّةٌ
individuality, individualism

 ,একম, একমকী, একক, অনন্ فريٌد
তভূিনমহীন, alone, lone, solitary, 

singular,unique, incomparable
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فريدةٌ ج فرائُِد  মভূি্বমন মফুক্তম,  দিমলম জহুর, 

একমকী, ল দিসম(কমগজ) precious pearl, 

precious gem, solitaire, quire, pestle

ا  ,এবোধক এবোধক, একটমর পর একটম فُرادا
separately, one by one

 ,এবোধক এবোধক, একটমর পর একটম فُرادى
separately, one by one

 লবশ দি, একটম একটম কবোধর,  দিফম تْفريدٌي
অনফুযময়ী detailed, throughly, itemwise

 ,একমকীত, প(থকীকরর اِنفِراٌد

আিম দিমকরর, loneness, isolation,

 ,স্বতন মস্পলক্ত, ব্লক্ততবম দিী اِنِرادٌي
তস্বরমিমরী, লবলচনতমবম দিী, individual, 

individulistic, autocratic, isolationistic 

 একক, একমকী, প(থক, সমধমরন ُمفرٌد

(গম), এক শবোধবর বমক্, একবিন(গম) 
single, solitary, isolated, 
simple(gram), consist lf one 

wardonly, singular(gram) –ُمفردات 

শব, পলরভমষম word, words, terms 

(technical)

فِردةٌ  ج رٌد ِف  কর, খমজনম tax

الفِردوس ج فراديُس  মববোধহস paradise

মববোধহসী,heavenly فِردوسٌي

فرزغرز)[ض] ). প(থক করম, লনস(ত করম, 
বমছমই করম, পরীক্ষম করম, to secrete, to

sort, to examine,  to separate (هى)

(هى) II প(থক করম to separate فّرز

 IV প(থক করম,লনস(ত করম, বমছমইأفرز
করম, পরীক্ষম করম, to secrete, to sort, 

to examine,  to separate (هى)

 ,ডবকচ্ছদ, ডবডচ্ছনিও, পৃিকতকরর, ডনখঃসরর فْرٌز

ডনগম্ন, বওছওছওই, পরতক্ষও, ডনডদ্ষ্টকরর 
separation, isolation, sorting, 
examination, selection

- প(থক করর separating فرازةٌ آلية فرازة  

বীজ আিম দিম করমর যন 

مْفرزةٌ ج مفاِرُز    দিি, লবলচনতম, বমলহনী, 
group, troop, detachment

اِْفراٌز ج اِْفرازات  লন(সরন, লনগ্মন, ক্ষরর,

মশষ্মিম-লনগ্মন, মিময়মবোধনম secretion, 

excretion, expectoration, exudation

অবোধিতনতম, comma فاِرزةٌ

 ,লন(সরন, লনগ্মন, ক্ষরর ُمفرزات

মিময়মবোধনম secretion, excretion, 

exudation

 II মনী হওয়ম  দিমবমর to be [فرزن] تفرزن

queen
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فِرزان ج فرازيُن  দওবওর রওনত queen 

(chess)

فرسفرس)[ض]  )লশকমর করম, লবলচন 

করম to hunt, to tear (هى)

) V বমছমই করম to scrutinize تفّرس  ه في

(هي

 VIII লশকমর করম, ধষ্ন করম to افتري

hunt, rape ( ها هى )

فَرٌس ج أفراٌس  তেঘওডও, তেঘওটকত, দওবওর তেঘওডও  
horse, mare, knight (chess)

 অশ্বমবোধরমহীতম, অশ্বমবোধরমনরলব দি্ম فراسةٌ
horsemanship, manage, equitation

 ,স্বচ দি(লষ্ট, স্বচ দি(লষ্টসম্পনতম فِراسةٌ
সভূকলবিমরশলক্ত, বফুলদব(লত্ত, অন্ত দি(্লষ্ট  

বমছলবিমর discrimination, insight, 

acumen, perspicasity, intellect, 
intuition

فريسة ج فرائُِس  লশকমর (বন্প্রমনীর) prey

،فِريسٌي فْرسٌي  ফমরশী pharisee

  ,অশ্বমবোধরমহীতম, অশ্বমবোধরমনরলব দি্ম فُروسةٌ
horsemanship, manage, equitation, 
heroism

 ,অশ্বমবোধরমহীতম, অশ্বমবোধরমনরলব দি্ম فُروستّةٌ
বীরত horsemanship, manage, 

equitation, heroism

فاِرٌس ج فواِرُس،فُرسان  অশ্বমবোধরমহী, বীর 

horseman, cavalier, hero فواِرُس

অশ্বমবোধরমহী বমলহনী cavalry -ُس،فُرسان

فاِرسةٌ ج فارسات  মলহিম অশ্বমবোধরমহী, ম ্দিমলন
মমবোধয় horsewoman, amazon

 ,মিমিফুপ, বফুভফুক্ষ(পশু) rapacious ُمفتِرٌس

ravenous, hungry

فرشفرش،فِراش)[ن][ض] )

লবলছবোধয় ম দিওয়ম, মঢবোধক ম দিওয়ম, to spread,

to cover (هى)

 II লবলছবোধয় ম দিওয়ম, মঢবোধক ম দিওয়ম, to فّرش

spread, to cover ( هى ب )

 ,VIII লবলছবোধয় ম দিওয়ম, বমশ করম افترش
মশময়ম, োফুমমন (মলহিমর সমবোধথ) to spread,

to lie down, to sleep (ها)  brush (هى)

فْرٌش ج فُروش   আসবওবপত, ঘকরর আসবওব, 

মওদুর, কওকপট্, ডেডত্তি furnitire, carpet, mt, 

foundation

লবছমনম, মতমশক bed, mattress ْفشةٌ
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 ,িমকম(কমরখমনমর লমি), প্রজমপলত فراٌش 

মপমকম, মথ wheel,butterfly,moth

 মথ ,প্রজমপলত, অলসরলিত্ত,িপি فراشةٌ 

ব্লক্ত moth, butterfly, fickle minded, 

fickle person

فِراٌش ج اْفِرشةٌ،فُُرٌش  তেিওশক, বওডলশ, কম্ল, 

গডদ, ডবছওনও cushion, pillow, blanket, 

cover, mattress, bed

িমকর, সহকমরী, গ(হকম্শী ময কমপ্ট فّراٌش
লবছময়, servent, attendant, house 

keeper

ِمفرٌش ج مفاُرُش  মটলবি ্থ, মটলবি 

কভমর, িম দির table cloth, table cover, 

cover

ِمفرشةٌ ج مفاِرُش  লজবোধনর কমি saddle 

blanket

 ,আব(ত ততরী covered مفروٌش

furnished (ب) مفروشات আসবমব, 

furniture

فّرشفرش]  ]II বমশ করম to brush

فُرشةٌ ج فُرٌش  বমশ, রবোধঙ্গর বমশ brush, 

paint-brush

-বমশ, রবোধঙ্গর বমশ brush, paint فُرشاةٌ 

brush

বওশ brush فُرشايةٌ

فْرشَحفرشحة)  )  দিফুই পম ফমঁক কবোধর  দিমঁডমন 
to straddle

فرصفرص)[ض] ) কমটম to cut

II ছফুট কমটমন to make holidaysفّرص

فُرصةٌ ج فُرٌص  সুকরওগ, ছুটি, ছুটির ডদন 
opportunity, holiday, vacation

فريصةٌ ج فرائُِص  কমঁবোধধর হবোধডর লনবোধির 

মমরশংশবোধপশী flesh under shoulder blade

 ছফুটবোধভমগকমরী, ভ্রমনকমরী ُمفِرٌش
vacationist, tourist

 তফুন্তফফুি, তফুন্ত গমছ, মমিবোধবরী فِرصاٌد
mulberry, mulberry tree

فرضفرض)[ض] ) ফরয করম, লনধ্মরন 

করম, আবোধ দিশ করম, লনবোধয়মগ করম, বরমদ্দ 

করম, আবোধরমপ, অনফুমমন করম, to decree, 

to order, to assume appoint, allocate,

impose ( على هى ل ) 

 II কমটম, খমঁজ কমটম to make فّرض

incisions (هى) 

 ,VIII আবোধরমপ করম, লবধমন করম افترض
আবোধ দিশ করম, অনফুমমন করম to impose, 

prescribe, to order, to assume
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فْرٌض ج فُروٌض  কওটও, খওুজ, হুকুম, আকদশ, 

ডনকদ্শ, কি্ব্য, ধমৃয কি্ব্য, আইনগি অ সংশ, 

অনুমওন প্রসওবনও notch, incission, duty, 

religious duty, injunction, order, 
command, assumption

 ,প্রকললত, আনফুমমলনক فرضٌي 

hypothetical, suppositionalal

প্রকল, প্রমমবোধনর জন্ যম সত্ মবোধন فرضيّةٌ
করম হয় hypothesis

فُرضةٌ ج فُرٌض  খমঁজ, কমটম, ফভূটম, ফমঁক, 

ফমটম, সমভূদবনর, বনর শহর, ন দিী 
বনর notch, incission, opening, gap, 

seaport, port town, river port

فريضةٌ ج فرائُِض  ধম্শীয় কত্ব্, বমধ্কতম
মভূিক এবম দিত, religious duty, 

obligatory prayer فرائُِض- সম্পলত্তর 

লনধ্মলরত অরশংশ, hshare of estate

অনভূমমন, প্রকল, প্রমমবোধনর জন্ যম اِفتراٌض
সত্ মবোধন করম হয় assumption, 

postulate, hypothesis

অনফুমমনলভলত্তক, hypothetical اِفتِراضٌي

 ব(দ, ববোধয়মবোধজষ old, advanced in اِرٌض

years

مفروٌض ج مفروضات  অনফুলমত, গ(হীত 

assumed, supposed مفروضات কত্ব্,
বমধ্বমধ কতম duties, obligations

فرطفرط)[ن][ض] ) আবোধগ যমওয়ম,পিময়ন 

করম, হমলরবোধয় যমওয়ম, কববোধহিম করম, 
খফুলিয়ম মফিম to procede, to escape, to

neglect, to strip 

 ,II পলরত্মগ করম, প(থক করম فّرط
অববোধহিম করম, সীমম িঙন করম, 
অলতলরক্ত করম, অপব্য় করম  to leave,

abundan, to separate, to neglect, to 
exceed boundary, to be excessive, to
waste

 IV সীমম পমর হওয়ম, অপব্য় করম افرط
to exceed bounds

 VII লবলচন হওয়ম, মভবোধঙ্গ পডম to انفرط

be detached,

 ,অডিডরক, অডিরঞন excess فرطٌ

exagaration

সভূ দি interest فَرطٌ

মফুদম, coin فراطةٌ

 ,অববোধহিম, অবজম negligence تفريطٌ

neglect

 ,অলতলরক্ত, অলতরণজন  excess اِفراطٌ

exagaration
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,অতীত, লবগত, অলতংক্রিমন্ত elapsed فاِرطٌ

past, last

 ,অলতরলঞত, অলতলরক্ত excessive مفِرطٌ

exaggaration

 প্রসমলরত করম, মি্টেম করম to فرطَح

broaden, flatten (هى) 

 ,প্রশস, মিপটম, মমমটম, সীত  flat ُمفَْرطٌح

broad, flattened, fatswollen

فرعفروع،فرع)[ف]  ) অলতংক্রিম করম to 

surpass (ه) 

) II শমখম করম to branches فّرع هى من ) 

V শমখম লবস(ত করম to ramify تفّرع

 VIII পফুষ্পহীন করম, কুমমরীত নষ্ট افترع

করম to deflower

فرٌع ج أْفُرٌع،فُروٌع  কুডুড, শওখও, হওি-পও, 
ডবেওগ, মহকুমও, শওখও কওরও্লয, শখওপ্রশওখও 
twigs, branch, limb, section, 
subdivision, branch offfice

শমখম সম্পলক্ত relating to branch فرعٌي

أْفرٌع  م فْرعاُء  িমম, লিকলিবোধক tall

ات ٌع ج تغرن تفرن  বহুমফুলখতম, লবলিত মফুলখতম 
versatility – ات শমখম প্রশমখম, সমমমন্ تغرن
লবষয় 

 ,িমম, গলব্ত, উত্তফুঙ্গ, লিকলিবোধক فاِرٌع

পমতিম, সফুনর, িটপবোধট, িম rকমর tall, 

towering, high-grown, slender, slim, 
beautiful,

 ,লবভক্ত, শমখমলবন্মলসত ramified ُمفّرٌع

branching

 আনফুসলঙ্গক লবষয়, সমমমন্ ُمتفِرعات
লজলনষ secondary thing, minor factors

فرغفراغ،فُروغ)[ن][ف]  ) খমলি হওয়ম, 
সম্পন করম, সম্পন হওয়ম, আত্মলনবোধয়মগ 

করম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, উপলসত হওয়ম, 
ব্স থমকম to be empty, to be finished,

to finish, to devote, to attend, occupy 

( ل الى من ) 

 II খমলি করম, ঢমিম to empty, to فّرغ

pour out

 IV খমলি করম, ঢমিম to empty, to أفرغ

pour out

 V কম্হীন থমকম, ব্স থমকম to be تفّرغ

unoccupied, to occupy self ( الى ل )

 X খমলি করম, বলম করম to استفرغ

empty, to vomit

 ,খওডল, শুন, উনিও, খওডল িস্থিওন, োওুকও فِرٌغ
সমপর্ করও, ডবশওম, অবসর void, vacancy, 

vacuum, empty space gap, rendition,
give up, vacation
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 শুন্তম, শুন্তম লবষয়ক relating فراِغٌي

to vacuum

 ,শুন্তম, অবকমশ, খমলি, বলহষমর فُروٌغ

অবসম দি vacancy, emptiness, 

termination, tiredness

ময খমলি কবোধর emptier أفرٌغ

 ,খমলিকরর, শুন্করর, অপসমরন تفريٌغ

লনগ্মন , empting, unloading, 

evacuation, 

 ,খমলিকরর, শুন্করর, অপসমরন أفراٌغ

ঢমিম , empting, unloading, 

evacuation,

 ,খমলিকরর, শুন্করর اِستفراٌغ 

অপসমরন, বলম করম, empting, 

unloading, evacuation, vomiting

فاِرٌغ  ج  فُّراٌغ  খমলি, শুন্, ফমঁকম, 
অনলধক( ত, অিস, empty, void, vacant,

idle

)সম্পভূর্, লসরক مفروٌغ ত, অবসম দিগস 
finished, settled, exhausted

 খমলিকরর, শুন্তম স(লষ্টকরর ُمفِرٌغ

emptying, cteating vacuum- ُمفّرغة آلة  

মভকুয়মম পমম্প vacuum pump

)খমলিক ُمفَرٌغ ত, শুন্ক( ত, অবসম দিগস, 

শুন্তম, ফমঁপম emptied, vacated, 

exhausted, vacuum, hollow

ছমঁি cast, matrix, form ُمفرٌغ

 লনবোধজবোধক ঝমঁলক ম দিওয়ম (পশু,পমখী) فْرفَر
to shake itself

فُْرفُرٌر فُْرفوٌر،  মছমট পমলখ small bird

فُرفُورٌي  ، فغفورٌي  িীনমমমটর বমসন 
porcelain

 ,রক্তবর ্purple فِرفِيٌر

 পফুররুজীলবত করম, পফুররুদমর فرفَش

করম, to revive, recover

 ,আরমম, সফুলবধম, অবসর comfort فرفشةٌ

vacation, oppertunity

রক্তবর ্purple فِرفِيٌر

فرقفرق،فُرقان)[ ن][ض] ) আিম দিম করম, 
লবভক্ত করম, পমথ্ক্ করম, ভমগ করম 
(িফুি)to separate, to differentiate (بين) 

to part (هى ) hair) 

فِرقفَرق) [س]  ) ভীত হওয়ম, হতমশ হওয়ম
to be afraid, dismayed (من) 
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II আিম দিম করম, লবভক্ত করম, পমথ্ক্ فّرق
করম, ভমগ করম (িফুি), ছডমন, লবতরন 

করম, ভয় ম দিখমন to separate, to 

distribute, to differentiate, to terrify, 

disperse ( على في هى بين ) part (هى ) 
hair) 

 III আিম দিম করম (লনবোধজবোধক), লফলরবোধয় فارق

মনওয়ম, বম দি ম দিওয়ম to separate, to 

withdraw, to leave

 ,V আিম দিম হওয়ম, লবভক্ত হওয়ম تفّرق
ছলডবোধয় যমওয়ম to be separate, be 

dispersed, dissolved

 ,VII আিম দিম হওয়ম, প(থক হওয়ম انفرق
বম দি ম দিওয়ম to be separate,be 

disunited, disengaged

 ,VIII আিম দিম হওয়ম, প(থক হওয়ম افترق
বম দি ম দিওয়ম to be separate, be 

disunited, disengaged

فِرٌق  ج فُروٌق  ডবকচ্ছদ, ডবেওগ, ডবেওজন, 

পৃিকতকরর, চল েওগ করর, separation, 

division, disicerimination, partig 

(hair)-فُروٌق পওিক্া, অসওদৃশ, তেছওট তেছওট 
পডরবত্তি্ন, মুদও difference, dissimilarity, 

small change, coins

 অরশংশ, ভমগ, লবভমগ,  দিি, গ্রুপ, পমি فِرٌق

ঝমঁক portion, division , unity, pary, 

group, herd, flock

েয, তওস fear terror فَرٌق

 ,ভীত, ভীরু, কমপফুরুষ feaful فِرٌق

coward, cawardly

فِْرقةٌ ج فِرٌق  অরশংশ, লবভমগ, একক,  দিি, 

গ্রুপ, ্মস, part, portion, section, 

group, unit, party, class

 ,লববোধচ দি, অতনক্ separation فُرقَةٌ

disunity

فريٌق ج اْفِرقاُء،اْفِرقةٌ،فُروٌق   দিি, মসনম দিি, 

উপ দিি, প দিময্ম দিম party, troop, team, 

rank

 অত্ন্ত ভীত, ভীরু, কমপফুরুষ very فروٌق

fareful, coward cowardly

-সত্ الفاروق – ভীরু fearful فاروٌق
লমথ্মর পমথ্ক্কমরী (হযরত ওমর 

রম.উপমধী), পমথ্ক্কমরী গুরক, পমথ্ক্, 
তবসম দি(শ্ distinctive fctor, difference, 

dissimilarity

লবতরনকমরী, খফুিরম লববোধংক্রিতম, ডমক ُمفِرٌق
বমহক distributormretailer, postman

খফুিরম retailُمفَرٌق 

ُمتغِرٌق  ج ُمتفِرقات  লবলক্ষপ, ছডমনলছটমন, 

অসরশংহত scattered, sporadic- ُمتفِرقات 
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লবলবধ, লবলভন miscellany, 

miscellaneous, sundry

 ,পরমপমর, লবভলক্ত, সঙ্গম ُمْفترٌق

crossing, intersection, junction

فْرقَعفرقعة) [ف]  ) ভমঙ্গম, ফমটমন, 

লববোধষমলরত করম to crack, burst, 

explode

تفْرقعفرقع]  ] II লববোধষমলরত করম to 

explode

 ,োওটও, োটোটশব, ডননওদ, ডবক্ওরন غْرقعةٌ

crack, shoot, report (firm arm), 
explosion

 ,লববোধষমরক, লবনমশক, explosive ُمفْرقٌِع

destructive, bursting- ُمفرقعات 

লববোধষমরক দব্, আতশবমলজ explosives,

fire-works

فْرقِلّةٌ ج فْرقِّلت  ছলড (পশু িমিনমর) whip

فركفرك)[ن]  ) োষ্র করম to rub (هى) 

 (هى) II োষ্র করম to rub فّرك

V োলষ্ত হওয়ম to be rubbed تفّرق

VII োলষ্ত হওয়ম to be rubbed انفرك

 ঘডষি্, রওনও করও গম rubbed, ccoked فِرٌك

wheat

পমকমন ছলড, harden stick ِمفراٌك

 ,অলবন্স করম, অপলরচন করম فْركَش
লবশ(ঙ্খি করম, লছঁডম (িফুি) to make dirty,

dis arrange, flurry, tear (hair)

فرمفرم)[ض]   ) ছমট ছমট কবোধর কমটম to 

cut into pieces

 II ছমট ছমট কবোধর কমটম to cut into فّرم

pieces

মও সংশ তেপষররন meat grinder ِمفرمةٌ

মছমট কবোধর কমটম finely cut مْفروْم

فُرمةٌ ج فُرٌم  ছমঁি, গঠন mold, structure

فْرملةٌ ج فراِمُل  মবক (িমকম) brake

فْرملجٌي ج غْرملجيّةٌ  মবক লনয়ননকমরী  
brake man

فُْرٌن ج أفران  িফুল্, oven

রুটওয়মিম baker فّراٌن

II ইউবোধরমপীবোধ দির মত হওয়ম to [ تفرنجفْرنج]
imitate European

ইউকরওপ বওসত, the Europeans الفرْنُج

ইউবোধরমপীয় European إْفرْنجٌي

লসলফলিস syphilis الفرنجٌي
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 ইউবোধরমপীয় ম দির অনফুকরর تفْرنٌُج 
immitation o the Europeans

ইউবোধরমপীয় Europeanized ُمتفْرنٌِج

فِِرنٌد ج فرانٌِد  তফুিনমহীন কম্তশিীর 

তরবমলর, matchleds sword

فرْندةٌ ج فْرندات  বমরমনম, veranda

,ফরমসী করম to make French فْرنََس

 II ফরমসীবোধ দির অনফুকরন করম to تفْرنَس

imitate the France

রেমন France্ غرْنسا،فرْنسةٌ

فرْنسٌي ج فرْنسيّون  ্রেমবোধনর অলধবমসী 
Frence man

،فرْنسِوٌي فرْنساِوٌي  ্রেমন France

রেমন the France্ الغرْنسيُس

কম্ত فِرهٌ rপর, িটপবোধট pragmatic, 

lively,

প্রমরবন্ততম, িপিতম, ত فراهة rপরতম, 
দ্রুততম (পশুর), liveliness, speedy, 

quickness, swiftness

প্রমরবন্ত, িপি, ত فاِرهٌ rপরত, দ্রুত 

(পশু), শমন্ত, সফুনবলিষ ,বড levely, 

speed, quicke, swift, comely, strong

فْرَوةٌ ج فِرادٌء  পশম, িমডম, মিমমশ 

পশুিম ্fur, skin, peltry

 ,পশম, িমডম, মিমমশ পশুিম ্fur فروةٌ

skin, peltry, hide, leather

 মিমম ব্বসময়ী, পশবোধমর মপমষমক فّراٌء

লনম্মতম, furrier, 

فرىفري)[ض]  ) িমমিলম মিডম, কমটম, 
কমটয়ম মফিম, জমি করম, উ্ভিমবন করম 
to cut, to split, fabricate, invent (هى) 

II িমমিমী কমটম to cut length wise فّرى

 (هى)

 IV িমমিমী কমটম to cut length أفرى

wise (هى) 

 VIII লমথ্ম উ্ভিমবন করম, জমি افترى

করম, পরলননম করম, অপবম দি ম দিওয়ম to 

invent falsely, scandal, to defame, to 

fabricate ( على)  

فِريةٌ ج فِرىا  ডমথও, পরডনন্দও, অপবওদ lie, 

falsehood, scandal, defamation

 ,নলজর লবহীন unprecented فِرٌي

exponent

মমরশংশ মপষর যন meat grinder ِمْفراةٌ

 ,লমথ্ম, পরলননম, অপবম দি lie اِفتِراٌء

falsehood, scandal, defamation
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 পরডনন্দওকওরত , অপবওদদওন করত ُمفتٍر
slanderer, reprover

 ,লমথ্ম, পরলননম, অপবম দি lies ُمفتريات

falses, scandals, defamations

فريٌز ج أفِرزةٌ দ( أفريٌز

فّزفّز)[ن]  ) িমলফবোধয় ওঠম’ভীত হওয়ম, ভয় 

ম দিখমন, আতলঙত করম to jump up, to 

be terrified, to frighten, to scare away

ه هى عن ) ) 

 هى عن ) IV ভয় ম দিখমবোধনম to frighten أفّز

(ه

 V অলসর হওয়ম to become تفّزز

restless

 (عن) X উবোধত্তলজত করম to agitate استفّز

 ,শুরু, লওো হঠাওৎ ধওবন start, jump فّزةٌ

dash

اِستْفزاٌز ج أستِْفزازات  উবোধত্তজনম, উষমলন, 

প্রবোধরমিনম instigation, atation, 

provocation

 উবোধত্তজক, উষমলনমভূিক, প্রবোধরমি اِستْفزازٌي 

নমমভূিক, জ্বমিমময়ী agitative, 

instigativemprovocative, 
inflammatory

فزرفزر)[ن]  ) লছঁবোধড মফিম, ফফুটম করম, 
লববোধষমরন করম to tear, to rent, burst (

 (هى

V লছঁবোধড যমওয়ম, মফবোধট যমওয়ম, to be تفّزر

torn, be splitted

VII লছঁবোধড যমওয়ম to be torn انفزر

স্ত-ডচিও feomale leopard غزارةٌ

فزورةٌ ج فوازيُر  ধমঁধমঁ riddle

فِزَعفَزع)[س]  ) ভয় পমওয়ম, আশ্রয় 

মনওয়ম, শররমথ্শী হওয়ম to take refuge, 

seek asylum, to be afraid (من)  

فَزَعفِْزع،فْزع) [ف]  ) ভয় পমওয়ম to be 

afraid ( ل من ) 

 II ভয় ম দিখমন, ভয় আোমত করম to فّزع

frighten, to strike (ه) 

 (ه) IV ভয় ম দিখমন to frighten أفزع

V ভীত হওয়ম to be terrified تفّزع

فَزٌع  ج  أفزاٌع  েয, আিঙ্কি, হিওশও, উকবেগ, 

fear, fright, anxiety, 

 ,ভীত, আতলঙত, সরশংলকত, তস فِزٌع

হতমশমগস frigjtened, terrified, 

alarmed, dismayed, fearful
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 ,ভীত, আতলঙত, সরশংলকত, তস فزعان

হতমশমগস frigjtened, terrified, 

alarmed, dismayed, fearful

فّزاعةٌ فُْزعةٌ،  ময মবশী ভয় কবোধর, সরশংশয়ী, 
অল কমপবোধডর মফুলত ্(পমখী তমডমবোধনমর) 

one fears much, suspicious, fearful, 
scarecrow

 আশ্রয সমন, অভয়মরর্ place of مْفزٌع

refuge, sanctuary

 আশ্রয সমন, অভয়মরর্, অল مْفزعةٌ

কমপবোধডর মফুলত্ (পমখী তমডমবোধনমর) place 

of refuge, sanctuary, scarecrow

 ্,ভয়মবহ, ভীলতকর, আশঙমপভূর ُمْفِزٌع

terrible, dresdful, alarming

 ,ভীত, আতঙীত, সনস, terrified ُمْفزٌع

frigjtenedm alarmed

فُستاٌن ج غساتيُن  মপমশমক (মলহিমর), ্রেক 
women’ s dress, frok

،فُْستٌق فُْستٌُق  মপসম বম দিমম pistachio nut 

فُسحفساحة)[ك]  ) প্রশস হওয়ম,  to be wide

فسحفْسح) [ف]  ) প্রশস করম, জময়গম করম 
to make room ( في هى ) 

 (هى) II প্রশস করম to make wide فّسح

 (ل) IV জময়গম করম to make room أفسح

V প্রসস হওয়ম to be wide تفّسح

VII প্রসস হওয়ম to be wide انفسح

 প্রসসিও, পরও্পিও, ব্যওপকিও,পরও্প فُسحةٌ
সমবনও, ব্যবিস্থিও তেনওযওর সুকরওগ পরও্প সময  
wideness, apleness, spaciousness, 
enough time

فسحةٌ ج فسحات  প্রবোধবশ কক্ষ, হিোর, 

মখমিম জময়গম ballway, entrance hall, 

courtyard

 ,প্রশসিও, পরও্পিও, বৃডদ্ধ, সম্প্রসওরন اِنفِساٌح

wideness, extension, expansion

 ,প্রশসতম,পয্মপতম, ব(লদ ُمنفسٌح

সম্প্রসমরন, wideness, extension, 

expansion

فسخفسخ)[ف]  ) সমনিফু্ত করম, মছঁডম, 
বমলতি করম, মফুবোধছ মফিম, খমলি করম to 

dislocate, to cancel, to sever, to void

فِسخفَسخ) [س]  ) ররশং িবোধি যমওয়ম, হমিকম 
হওয়ম, to lose color, to fade

 II লছঁবোধড টফুকরম করম to tear to فّسخ

pieces (هى) 

 V মভবোধঙ্গ টফুকরম করম to break into تفّسخ

fragments
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VII বমলতি হওয়ম to be canceled انفسخ

 বমলতি, বমলতিকরর, প্রত্মহমর فْسٌخ

দবীভভূত, র দি, উবোধচ দি, অতবধতম, খমলিক( ত
cancellation, revocation, abolition, 
invalidation, dissolved, voided

 ,র দি-লবষয়ক relating to abolition فْسخٌي

aboli-tionary revocatory

 কমবোধঠর টফুকরম, িটম, রূপম splinter فسخةٌ

(wood), chip, silver

মছমট মিমনম মমছ salted fish فِسيٌخ

ক্ষয়প্রমপ degenarated ُمتفِسٌخ

فسدفساد،فُُسد)[ن][ض]  ) খমরমপ হওয়ম, 
পবোধি যমওয়ম, নষ্ট হওয়ম,  দিফুষ্ট হওয়ম, 
 দিফুন্শীলতপ্রস হওয়ম to be bad, wickwd, 

rotten, ocrrupted

)II নষ্ট করম, লবক فّسد ত করম, to spoil, to 

corrupt ( على هى ه ) 

IV নষ্ট করম to spoil أفسد

 VII খমরমপ হওয়ম, পবোধি যমওয়ম, নষ্ট انفسد

হওয়ম,  দিফুষ্ট হওয়ম,  দিফুন্শীলতপ্রস হওয়ম to be

bad, wickwd, rotten, ocrrupted

 ,পচওডন, অসিা, নষ্ট, পণ, ডবনষ্ট, পচন فساٌد

বদকমজওজ, কলঙ্কি, অসচ্চডরতিও, অননডিকিও 
খিু, ডবকৃডি, immorality, rottenness, 

decomposition, deacy, putrification, 
viciousness, pervetedness

مْفسدةٌ ج َمفاِسُد   দিফুন্শীলতর কমরন, 

মমনহমলনকর  দিলিি, খরমপ কমজ 
scandalous deed,cause of evil, 

heinous act- َمفاِسُد জোন্ িমিমলক, 

ক্ষলতকর কমজ, dirty trick, malacious 

act

 ,ব্মহতকরর, ব্থ্করর, অন্তো্মত أْفساد

ধ্বরশংসকরর, impeding, hampering 

,defeating, sabktaging

فاِسٌد ج فْسدى  খমরমপ, পিম,  দিফুশলরত, 

অস r, নীলতভ্রষ্ট, খমলি, লমথ্ম, লনরথ্ক, 

অিস, ত্রুটপভূর ্bad, foul, rotten, 

corrupt, vicious, immoral, vicious, 
idle, imperfect,

فسرفسر)[ن][ض]  ) ব্মখ্ম করম, মন্তব্ 
করম to explain (هى) 

 II ব্মখ্ম করম, মন্তব্ করম to فّسر

explain

 V ব্মখ্ম মনওয়ম, লবব(ত হওয়ম to تفّسر

be explained, to have explanation (ب
 (عن

 X ব্মখ্ম িমওয়ম to ask for استفسر

explanation (عن) 
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تفسيٌر ج تفاسيُر  ব্যওখও, েওষ, মনব্য, 

স্পষ্টকরর, expla-nation, elucidation, 

interpretation

ব্মখ্ম সম্পলক্ত explanatory تفسيرٌي

 মফুবোধতর নমফুনম (রুগীর) urine تفِسرةٌ

specimen

اِستفساٌر ج استِفسارات  অনফুসনমন, প্রশ্ন 
inquiry, question

 ভমষ্কমর, মন্তব্কমরী ُمفِسٌر
commentator

فُسطاطٌ  ج فساطيطُ  তমবফু, লশলবর, 

শমলময়মনম tent, canopy, pavilion

 ,কলম্পত করম, অনকমবোধর জ্বিম فْسفَر
প্রসফু রর করম, মফনমলয়ত হওয়ম to 

phosphoresce, effervesces

 ,II অনকমবোধর জ্বিম, কলম্পত করম تفْسفر
প্রসফু রর করম, মফনমলয়ত হওয়ম to 

phosphoresce, effervesces

فْسفٌس ج فسافُِس  ছমরবোধপমকম, bedbug

فْسفوسةٌ ج فسافيُس  ফফুসকুঁলড pimple

 মমমজমইক, মমমজমইক লশল فُسْيفِساٌء
mosaic, mosaic work

]فِسق،فُسوق)[ن][ض )

পমপ করম, লবপবোধথ যমওয়ম, ব্লভিমর  فسق
করম to act unlawfully, to stray, to 

fornicate ( عن ب ) 

II ফমলসক হওয়ম to be a fasik فّسق

 ,অননডিকিও, পওপপূরি্ও, অধওডমক্িও فِسٌق
তনডিক অবক্ষয vicipusness, sinfulness, 

dishonesty

 অিাওচওর, জুলুম, অনওয, অডবচওর فُسوٌق
outrage, inequity

مْفسقةٌ ج مفاِسُق  মবশ্মিয় brothel

فاِسٌق ج فسقةٌ،فُّساٌق  পমপী, মখম দিমবোধদমহী, 
িম্পট,  দিফুশলরত, অপরমধী, ব্লভিমরী 
sinful, godless, vicious, sinner, 
fornicator

فْسقِيةٌ ج فساقٌي،فْسقِيات  ঝন্ম, কুপ 
fountain, well

فْسٌل ج فُسوٌل  নীি, হীনজমত, ইতর, লমথ্ম,
প্রতমরনমপভূর ্low,vile, mean, false, 

deceitful

 ,নতচও, হতনিও, দুবল্িও lowliness فُسولةٌ

weakness

فسيلةٌ ج فسائُِل،فسيٌل  থমিগমবোধছর িমরম, কলি
িমরমগমছ 
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শরীরতত লব দি্ম physiology فْسلجةٌ

শরীর লবষয়ক, শরীরতত লবষয়ক فسلِجٌي
physiological

فسافُساء،غسو) [ن] [فسو]  ) লন(শব বমতমস
লনগ্ত করম (পময়ফুপবোধথ), বমতকম্ করম, to 

emit wind soundlessly

গুববোধর মপমকম dung beetle فاسياٌء

فَشفّش) [ن]  ) মফমিম কমমন, হ্রমস পমওয়ম, 
to cause to subdide, to subside

 হ্রমস পমওয়ম, শমন্ত  হওয়ম to اِْنفَش

subside, to go down

فِّشةٌ ج فَِشٌش  ফুসফুস lung 

فشخفشخ)[ف]  ) িমম পম মফবোধি িিম to 

stride 

فشخةٌ ج فشخات  লম্ও ধওপ large step, 

stride

فشرفْشر)[ن]   দিবোধম্ভমলক্ত করম, গব্ভবোধর িিম 
to boast, to swagger

 আসমিন,  দিমবমলজ,  দিম্ভ,  দিপ্ فْشٌر
bragging, vain, boastign

 আসমিন,  দিমবমলজ,  দিম্ভ,  দিপ্ فُشاٌر
bragging, vain, boastign

ভু্ওর তখ popcorn فِشاٌر

 ,আসমিনকমরী,  দিমবমজ,  দিম্ভকমরী فّشاٌر
 দিপ্কমরী braggart, swaggerer, boaster

ফফুসফফুস lung فشفاٌش

কমতফু্জ, মটমটম cartridge فَشٌك

فشلفَشل)[س]  ) লনরমশ হওয়ম, ভীরু 

হওয়ম, অক( তকময্ হওয়ম to despair, to 

be disappointed, to be unsuccessful

II লবফি হওয়ম to thwart فّشل

 ,IV লবফি হওয়ম to thwart أفشل

frustrate (هى)  

V ব্থ ্হওয়ম to be failed تفّشل

 ,হিওশও ,ব্যিি্ও, disappointment فَشٌل

failure

 ,দিফুব্ি,  দিফুব্ি লিবোধত্তর, ভীরু  فْشٌل،فِشٌل

কমপফুরুষ weak, faint-hearted, 

spineless, ignoble

ব্যি فاِشٌل ,্ অকৃিকওর ,্ অকমও্ failein, 

unsuccessful, worthless

فشافُُشو)[ن][فشو]  فشو،فُشّي، ) ফমঁস হওয়ম, 
লবসমর করম, ছডমন to spread, 

circulate, be disclosed

 IV ছডমন, লছঁটমন, উন্মভূক্ত করম, to أفشى

spread, to disseminate, to disclose



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 790
790

V ছলডবোধয় পডম to spread تفّشى

 ছডডকয পডও, প্রওদূেও্ব, ছডডকয রওওযও تفٍَش
spreading, outbteak, spread

 মভূি বস্তু, আরশংটর পমথর, মিমবোধখর [فّص

মলর stone of ring, brain joint

II বলহরমবরর ছমডমন to remove تفّصص

the outer shell (هى) 

فّص ج  فصوٌص  আরশংটর পমথর, রসফুবোধনর 

মকময়ম, কমিমবোধিবফুর মকময়ম, মজমডম, 
stone (ring), clove (garlic), segment 
(orange), joint

فُصحفصاحة)[ك]  ) বমাগ্মিী হওয়ম to be 

eloquent

II  আরবী শুদ করম, ভমষমর লিলখতغّصح
রুপ ম দিওয়ম to make correct Arabic, to

write (language)

IV লনখফুত আরবীবোধত প্রকমশ করম to أفصح
express in flawless Arabic ( ل عن ) 

 V বমাগ্মিী সমজম to affect تفّصح

eloquence

 VI বমাগ্মিী সমজম to affect تفاصح

eloquence

فصيٌح ج فِصاٌح،فُصحاٌء  ডবশুদ্ধ  আরবত, সঠক 
সওডহকিার েওষওয দক্ষ, স্পষ্ট, সরল, বুডদ্ধসম্পন 

(কিও), সওবডলল, বওকপটু pure, good 

Arabic, skllful in correct language, 
cleare, pure, dictict, intelligable 
(speech), fluent, loquent

 ,লবশুদতম (ভমষমর), সমবলিিতম فصاحةٌ
বমাগ্মিীতম purity (language), fluency, 

eloquency

أفصُح م فُصحى  অলধক শভূদ, অলধক বমাগ্মিী 
purer, more eloquent

 লনখফুঁত সমলহবোধত্র আরবী, অকপট اِفصاٌح

বক্তব্, উন্মফুক্ত মোমষনম, লবব(লত flawless,

literary language, frank statement

 ,স্পষ্ট, সরি, বফুলদ দিীপ, মমোমফুক্ত ُمفِصٌح

মররদকবোধরমজি, উজি (ল দিন) clear, pin, 

intelligible, cloudless, sunny, bright 
(day)

فصدفصد،فِصاد)[ض]  ) লসঙ্গম িমগমন to 

open blood vein (ه) 

 V টপ টপ কবোধর পডম to drip تفّصد

 VII লসঙ্গম িমলগবোধয় মনওয়ম to انفصد

undergo bleeding

 রকপওিকরর, রকনওলতকি্ন blood فْصٌد

letting, venesection

 রক্তপমতকরর, রক্তনমিীকত্ন فِصاٌد
blood letting, venesection
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فصادةٌ ج فصائُِد  রক্তপমতকরর, 

রক্তনমিীকত্ন blood letting, 

venesection

ِمفصٌد ج مفاِصُد  ছফুলড, মছমডম small knife

فصلفصل)[ض]   ) প(থক করম, ভমগ করম,
কমটম, মখমিম, বলহষমর করম, মফুক্ত করম, 
লসদমন্ত মনওয়ম, মভূি্ লনধ্মরন করম to 

separate, to devide, to cut, to 

discharge, to decide, to relieve (  بين
من عن  هى ) 

 (هىت) II মশ্রনীবদ করম to classify فّصل

 ,III প(থক করম, প(থক হওয়ম فاصل
 দিরম দিলর করম to separate, be 

separated, to bargain ( على عن ) 

 ,VII প(থক করম, প(থক হওয়ম انفصل
বলহষ( ত হওয়ম, প দিত্মগ করম, ত্মগ করম
to separate, to be separated, be 

discharged, to retire ( من عن ) 

فصوٌل  فْصٌل   ج  ভমগকরর, লববোধচ দিকরর,

লববোধচ দি, কত্ত্র, প(থকীকরর, লবভমগ, 

লবভমজন, বলহষরর, লসদমন্ত parting, 

disjunction, separation, division, 

partition, dismisal- فصوٌل লবভমগ, 

অরশংশ, অধ্ময়, প্রবন, ্মশ, section, 

part, article, class

কমম, comma فصلةٌ

 প্রববোধনর ছমপম কলপ, পফুন(মভূলদত فِصلةٌ

কলপ orint, reprint

فصيٌل ج فصلن،فِصاٌل  অল বয়সী উঠ 
young camel

فصلةٌ ج فصائُِل  জমলত, প্রজমলত, পলরবমর, 

লবলচনতম,  দিি, গ্রুপ genus, species, 

family, group,

 ,শমলিস, লবিমরক, লবিমর judge فْيصٌل

arbitrator, judgement

مفِصٌل ج مفاِصُل  অলসসলন, joints

সলন লবষয়ক articulad مفصلٌي

 ,লবসমলরত বন্নম, লনলদ্্দষ্ট-করর تفصيٌل

লবশ দিতম, পভূর্মঙ্গতম, কমটম কমপড 
detailed statement, particular-ization,

elaborateness-تفاِصيُل লবসমলরত, লনলদ্্দষ্ট
detail, particular

,লবশ দিতম সম্পলক্ত, লবশষরমভূিক تفصيلٌي

লবশষরধম্শী pertainingto  detailing

 আিম দিম আিম দিম, একটম একটম-تفصيلياا
separately, one at a time

 ,প(থকীকরর, আিম দিমকরর اِنفِصاٌل

প্রত্মহমর, অপসরর, সবোধড আসম 
separation, dissociation, withdrwal
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اِنفِصالٌي ج اِنفِصاليّون  লবলচনতমমভূিক 

separatistic – اِنفِصاليّون লবলচনতমবম দিী, 
sepratists

লবলচনতমবম দি separatism اِْنفاِْنفصليّةٌ

 ,প(থককমরী, ভমগকমরী فاِصٌل 
লবলচনকমরী, অন্তরীরকমরী, প্রমিীর, 

লসদমন্তমভূিক, গুরুতপভূর,্ লসদমন্তসভূিক, 

প(থকীকরর, বমধম separatory, 

separating, dividing, insulating, 
decisive, conclusive

فاِصلةٌ  ج  فواِصُل  লবভমজন, লবভমগ, 

ভমগ, লবরমম, মধ্বত্শী সমন, সময়, 

যলতলি্নি (কমম), মশষ, িরবোধনর (আি 

মকমরআন) ছন-লমি partition, division, 

interspace, punctuation mrk (comma,
dash), rhyme of Al Koranic verse

 ,লবসমলরত, লবশ দি, detailed ُمفّصٌل

elaborate ُمفّصلا লবসমলরত ভমবোধব, 

পভূঙ্খমনফুপফুঙ্খরূবোধপ in detail, elaborately

ُمّصلةٌ ج ُمفّصلت  কবম, hinge 

 ,প(থক, লবলচন separate ُمنفِصٌل

detached

فصمغْصم) [ض]  ) ভমঙ্গমন, ভমঙ্গম, ফমটমন, 

লিডম to cause t crak, to crack, to split

 VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম, লিড যমওয়ম to اِنفصم

becrackes, be split

فْصٌم ج فُصومات  গত্, মকমন, খফুপলর, hole 

space, recess,

লিড, ফমঁক split اِنفِصاٌم

تفّصىفصى]  ] V মফুক্ত হওয়ম to shake off 

 (من)

فّضفّض)[ن]  ) ভমঙ্গম, লছটমন, ফফুটম করম, 
বন করম, মশষ করম, লনষ্পলত্ত করম, 
(বোধিমবোধখর পমলন) মফিম to break, to shed, 

disperse,to pierce, ro close, to settle 

 (هى)

 II রুপমর প্রবোধিপ ম দিওয়ম to coat فّضض

with silver

 ,VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম, লবলক্ষপ হওয়ম انفّض
বন হওয়ম tobe broken

 VIII কুমমরীত নষ্ট করম to افتّض

deflower (ها) 

 ,তেখওলও, েওঙ্গও, ছডওকনও, ডবকক্ষপ فٌض

ডবডক্ষপকরর, বকন্দওবস, মতমও সংসও করর (ডবকরওধ), 

ডসদ্ধওন, বন, সমওডপ opening, breaking, 

dispersion, settlement, settling 
(dispute), conclusion, closure

রূপম silver ِغّضةٌ
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রূপম লবষয়ক pertaining to silver فّضٌي

 মখমিমর উপকরর, যন device for ِمفٌض

opening

 ,লববোধচ দি, ভঙ্গ, উন্মফুক্ত, সমমলপ اِنفِضاٌض

বন, উপসরশংহমর, dissolution, end, 

close, conclusion, ending

কুমমরীতনমশ defloration اِْفتِضاٌض

فضحفضح)[ف]  ) প্রকমশ করম (বোধ দিমষ), 

উবোধন্মমিন করম,  দিীপ হওয়ম, ব্লভিমর 

করম, লবশ্বমসোমতকতম করম to disclose, 

to outshine, to violate, to betray (  هى
ه ها )

VII প্রকমলশত হওয়ম, লনলনত হওয়ম انفضح
to be exposed, to be disgraced

 ,VIII সকবোধি জমনবোধত পমরম افتضح
জমনমজমলন হওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম to 

become public, to be exposed

 ,উকনওচর, নওকওল, অপমওন, স সংরম, পিন فْضٌح

অপমওনকরর, অসমওনকরর  exposure, 

humiliation, patience, mortif-ication, 
disgracing, 

 ,উবোধন্মমলিত, লমমমরশংশীত فضيٌح 

অপমমলনত, িলজত, exposed, 

compromised, humiliated, shamed, 
disgraced, disgraceful, shameful

فضيحةٌ ج فضائُِح  উবোধন্মমির, নমকমি, 

অপমমন, সরশংযম, পতন, অপমমনকরর, 

অসমমনকরর  exposure, humiliation, 

patience, mortif-ication, disgracing,

 ,িজমজনক, অপমমনকর, িজম -فضائُِح
অপমমন কিঙ disgraceful, shameful, 

shame, infamy

প্রকমলশত মগমপন লবষয়, উবোধন্মমিীত فّضاٌح
িজমকর লবষয় exposing secrets, 

unearthing shameful things

 হীরতম, অময্ম দিম, কিঙ, কুকীলত্ اِفنضاٌح
ignominy, scandal, infamy

 ,ময্ম দিমহমনীকর, িজমকর, কুখ্মত فاِضٌح

হীর, অসমমনকর, কিঙজনক 
disgraceful, shamful infamous, 
dishonourable, scandalous

 ,িলজত, অপমমলনত, অপ দিস مفضوٌح

ময্ম দিমহমলনকর, িজমকর, মফুখকুখ্মত, 

কিঙজনক shamed, disgraced, 

dishonoured, disgraceful, shameful, 
infamous

 ,প্রশস, মঢমিম, ঢিমবোধি (বোধপমশমক) فْضفاٌض

প্রিফুর, পয্মপ, মমমটম (বোধময়), সীতক্য়, 

বমগমডমর, জমকমবোধিম (কথম) widw, 

loose, ample, abundant, corpulante, 
high-sounding
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فضلفْضل) [ن] [س] ) েওল হওয়ও, অডি েওল 
হওযও, অডিডরক হওযও to be good, to be 

excess, be suplus

) II অগমলধকমর ম দিওয়ম to prefer فّضل

هى ه على ) 

 III ময্্ম দিমর জন্ প্রলতবোধযমগীতম فاضل
করম to contend for superiority (ه) 

 IV অনফুগহ করমঊপহমর ম দিওয়ম to أفضل

bestow, award ( ه على ) 

) V অনফুগহ করম to bestow تفّضل ه على ) 

غْضٌل ج فُُضوٌل  অডিডরক, তেবশত, পডরিাওক, 

অবডশষ্ট, কমগুরুতপূর  ্ডবষয surplus, 

excess, lft-over, remainder, less 

important matter –فضوٌل অডিডরক, 

পডরিাওক, অকগওডধকওর, অনুগহ, দযও , পওডণিা, 
স সংষ্কৃডি, পডরকশওধন, excess, waste, 

priority, grace, kindness, - أفضاٌل তেমধও, 
তেরওগিও, অনুপকম্পও, উপহওর, উপকঢবকর 

merit, quallity, favour, gift ( في على ) 

فضلةٌ ج فضلت  অবলশষমরশংশ, উদ(ত্ত , 

অলতলরক্ত, পলরত্ক্ত, বজ্্, remnant, 

residue, surplus, waste, - فضلت 

লন(সমরর, লবষম, মি excretion, 

excrement

 ,মকরতফুহি, অনফুসলনrসম فضوٌل
অনলধকমরিি্ম, উপযমিকতম curiosity,  

meddling, unrightfulness

 ,মকরতফুহিী, অনফুসলনrসফু فضولٌي
অনলধকমরী, উপযমিক, বমিমি, 

অনফুনমলতত প্রলতলনলধ curious, 

inquisitive, unauthorized, babbler, 
unauthorised agent

 ,মকরতফুহি, অনফুসলনrসম, লজ দি فضوليّةٌ

অ দিভূর দিশ্শীতম curiosity, iuquisitiveness, 

tenacity, unauthorization, short-
sightedness

فضيٌل ج فُْضلُء  উবোধ্খবোধযমগ্, অত্ন্ত ভমি,

লবলশষ্ট, জমরী, লবদ্মন outstanding, 

eminany, very good, distinguished, 
learned, educated

فُضالةٌ ج فُضالت  অবলশষমরশংশ, উদ(ত্ত, 

অলতলরক্ত, পলরত্ক্ত, বজ্্,আবজ্নম 
remnant, residue, surplus, waste,

غضيلةٌ ج فضائُِل  সদ্গ ফুন, পভূন্, মমধম, উনত 

তনলতক গুর, সফুলবধম, মশ্রষত, সভূক্ষতম 
virtue, merit, excellent quality, 
advantage, excellence, fineness

أفضُل م فضلٌي  ج أفاِضُل،فْضلون م فضلِيات

অলধক ভমি, সববোধিবোধয় ভমিঅলত 

িম rকমর, বম্ছিনীয় better, best, more 

excellent- أفاِضُل অত্ন্ত িম rকমর, 
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লশলক্ষত ব্লক্ত very excellent, learned 

man

 ,অগমলধকমর, গহনবোধযমগ্তম أفضليّةٌ
পক্ষপমত precedence, priority, 

favourism

 ,প্রলসদ, সব্বোধশ্রষ, অলত উ দিমর ِمْفضٌل

glorious, best, supreme, very 
generous

ِمفضلةٌ ج مفاِضُل  লনত্ ব্বহময্ মপমশমক, 

বমডীর মপমশমক every day dress, 

house dress

 ,প্রলসদ, সব্বোধশ্রষ, অলত উ দিমর ِمفضاٌل

glorious, best, supreme, very 
generous

 ,অগমলধকমর, গহনবোধযমগ্তম تْفِضيٌل
পক্ষপমত, উচ্চমমন, উচ্চমভূি্ময়ন 
precedence, priority, favourism, 
esteem, high estimation

 ,তফুিনম, ওজন comparison مفاضلةٌ

weighing

ٌل  ,অনভূকম্পম, ভদতম, লশষমিমর تفضن

মসরজন্, মসরজন্তম, অনফুকম্পম,  দিয়ম, 
compasion, sympathy, etiqutte, 
civility, courtesy, curteousness, favor,
grace

 ,তবসম্, অসমতম, প্রমধমবোধন্র দন تفاُضٌل

প দিময্ম দিমর দন disparity, dispute of 

advantage,

 পমথ্ক্ লবষয়ক, পমথ্ক্মভূিক تفاضلٌي
relating to difference, differncial

 অবলশষ, অলতলরক্ত, অত্লধক فاِضٌل

surplus, eftover, excessive- فواِضُل 

বমলক, অববোধশষ, অলতলরক্ত, বমডলত 
remainder, excess, surplus -

,লবলশষ্ট, লববোধশষ, অলত ভি فاضلون،فُضلُء

উচ্চময্ম দিম, মশ্রষ, জমরী, গুরী, সভ্, 
পলরমমলজ্ত outstanding, eminant, 

excellent, superior, learned, refined, 
cultured  

অগমলধকমরবোধযমগ্, অগমলধকমরপ্রমপ ُمفّضٌل
preferable, preferre

فضافضاء،فُضو)[ن]  )উন্মফুক্ত হওয়ম, খমলি 

হওয়ম to be wide, empty

 (هى) II খমলি করম to void فّضى

 IV মপরঁছম, খবর ম দিওয়ম, মোমষনম أفضى
করম ( ب   الى ) to arrive, to inform, to 

announce

 V অবসর থমকম to have free تفّضى

time (ل) 
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 ডবশওল জওযগও, খওডল িস্থিওন, মহওজওগডিক فضاٌء
শুনিও, আকওশ, ডবশওলিও,শুন vast space, 

empty space, space, cosmic space, 
sky

 মহমশুন্ সম্পলক্ত, pertaing to فضائٌِي

space - فضائية سفينة  মহমকমশযমন space

ship

)খমলি, খমলিক فاٍض থ, শভূন্,  দিখিহীন, 

অবসবোধর লবশ্রমবোধম empty, vacqted, 

vacqnt, unoccupied, at leisure

فطحفطح)[ف] ) লবলছবোধয় ম দিওয়ম, প্রশস করম
to spread out (هى) 

 II লবলছবোধয় ম দিওয়ম, প্রশস করম to فطّح

spread out (هى) 

أفطٌح ج ُمفطٌّح  তেমওটও মওিও, broad-headed

)فطحٌل فطاِحُل( ج  গুরুতপভূর,্ উবোধ্খবোধযমগ্, 
মনত( সমনীয় ব্লক্তত, যশস্বী ব্লক্ত 

فطرفطر،فُظور) [ن]  ) লব দিীর্ করম to split

মরমজম ভমঙ্গম, ইফতমর করম, নমসম ( (فُظور
করম- (  فطر )স(লষ্ট করম, ততরী করম, 
অলসত ম দিওয়ম (আ্মহতময়মিমর), to 

make, to create, to bring forth (هى) by
Almighty)

 IV ইফতমর করম, নমসম করম to أفطر

break the fast

 V লব দিীর্ হওয়ম, মভঙ্গ যমওয়ম to be تفطّر

split

VII লব দিীর্ হওয়ম to be split انفطر

فْطٌر ج فطوٌر  োওটও, োওুক, ডচডও, তেিঁডও, তেোকট 
রওওযও crack, cleavage, fissure, rupture

 ,দিমন  الفطر -ইফতমর breaking fast  فِْطٌر

মফতরম alams

মমশরুম, ছতমক mushroom, fungi فُْطٌر

ছতমক লবষয়ক relating to fungi فُطرٌي 

فِْطرةٌ  ج فِطٌَر  স(লষ্ট creation- فِطٌَر প্রক( লত, 

স্বভমব, মমজমজ, অন্তলন্লহত স্বভমব, প্রব(লত্ত
nature, disposition, temperment, 

innate character, instinct (- فِطرةا ) 

প্রক( লতগত ভমবোধব by nature

)প্রক فِْطرَي লত সম্পলক্ত, natine, native

নমসম breakfast فطوٌر

 ,অলমলশ্রত, অপলরনত, অভমজম فطيٌر
তমজম, নতভূন, অবোধসঁকম রুট mere, 

immature, unbacked, new, 
unleavened bread ,

فطيرةٌ ج فاطائُِر  রুট, রুট মমখন bread, 

cake,
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فطايرٌي ج فطايريّةٌ  রুটপ্রস্তুত কমরক, 

লববোধংক্রিতম maker a seller of bread

ইফতমর breaking fast اِفطاٌر

the Creater (Almighty Allah s.t) الفاِطر

فطسفُطوس)[ض]  ) মমরম যমওয়ম to die

 (ه) II হত্ম করম to kill فطّس

 VII ি্ম্টেম হওয়ম to be flattend انفطس

(nose)

 ,শ্বওসকরওধ, কণ্ঠকরওধ suffocated فطيٌس

choke

فطيسةٌ ج فطائٌِس  শববোধ দিহ, ম(তবোধ দিহ corpse, 

body

মভমঁতম নমক লবলশষ্ট flat nosed اِفطٌس

فطمفطم)[ض]  ) লশশুর  দিফুধ ছমডমবোধনম to 

wean (ه) 

 VII লশশু  দিফুধ ছমডম হওয়ম, পলরহমর انفطم

করম to be weaned, to abstain (عن) 

দুধ পওন weaning فِطاٌم

فِطٌم ج فُطٌُم   দিফুধ (বফুবোধকর)ছমডম weaned 

(فطن،فَطَن،فِْطنة،فطانة

فطنن][س][ك]  ] বফুলদমমন হওয়ম, িটপবোধট 

হওয়ম, প্রমজ হওয়ম, সফুনর হওয়ম, 
অনফুধমবন করম, মবমঝম, সবোধিতন হওয়ম to
be wise, clever, intelligent, 
sagacious, to realize, understand, to 

be aware ( الى ل ب )

 II বফুলদমমন করম, বফুঝমন, ব্মখ্ম فطّن
করম, স্মরর করমন to make intelligent, 

to explain, to remind ( الى  ل ب )

 (ل) V বফুঝম, to understand تفطّن

 ,িমিমক, িটপবোধট, প্রমজ, উজি فِطٌن

বফুলদমমন clever, smart, segacious, 

bright, intelligent

فِطنةٌ ج فِطَن  িমিমক, লবিক্ষরতম, বফুলদমত্তম,
সফুক লবিমর শলক্ত, ধীশলক্ত cleverness, 

sagacity, acumen, intelligence

فطين ج فُطناٌء  িমিমক, িটপবোধট, উজি, 

বফুলদমমন clever, smart, bright, 

intelligent

 ,িতফুরতম, িটপবোধট cleverness فطانةٌ

smartness

 বফুলদমত্তম, মবমধ, উপিলব تفطنن
intelligence, perception



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 798
798

فظٌ ج أفظاظٌ  অবোধশমলধত, অভদ, মমমটম, 
মভমঁতম, অসভ্, অলশলক্ষত crude, rude, 

carse, blunt, uncivil, uneducated ,

 ,অশুদতম, অভদতম, মমমটম غظاظةٌ
মভমঁতম, অসভ্তম, অলশষতম, 
crudeness, rudeness, coarseness, 
bluntness, impoliteness

 জোন্ হওয়ম, ো(লরত (فظاعة) [ك] فظَُع

হওয়ম, কুr লসত হওয়ম, ন্ম্কেমর জনক 

হওয়ম, ভয়ঙর হওয়ম to be henious, be 

hated, be ugly, be disgusting, be 
shocking, be horrible

 ,X জোন্ পমওয়ম, ো(লরত পমওয়ম استفظع
জোন বিম, ো(লরত বিম ti find henious, 

hated, to call henious, hated

জোন্, ো(লরত, কুr فِظٌع লসত, 

ন্ম্কেমরজনক, ভয়ঙর   henious, hated,

ugly, disgusting, shocking, horrible

জোন্, ো(লরত, কুr فظيٌع লসত, 

ন্ম্কেমরজনক, ভয়ঙর   henious, 

hated,ugly, disgusting, shocking, 
horrible

فظاعةٌ ج فظائُِع  জোন্তম, তমলচ্তম, 
ক দিয্তম, বীভ rসতম, লনম্মতম ,আতঙ,  

henious, disdainness, ugliness, 

repulsiveness, atrocity, horror, فظائُِع- 

লনম্মতম atricities

জোন্, ো(লরত, কুr ُمفِظٌع লসত, 

ন্ম্কেমরজনক, ভয়ঙর   henious, hated,

ugly, disgusting, shocking, horrible

فعلفعل)[ف]  ) করম, প্রভমলবত করম to do,

to act ( هى ب في ) 

 II করমবোধনম, খফুঁটবোধয় ম দিখম to make فّعل

done, to scan

VI প্রলতলংক্রিয়ম করম, একলতত করম to تفافل
interact, combine

 VII সম্পন হওয়ম, প্রভমবমলন্বিত انفعل

হওয়ম, উবোধত্তলজত হওয়ম, হতমশ হওয়ম to 

be done, to be influenced, be 
agitated, be upset

 VIII স(লষ্ট করম, জমি করম, লমথ্ম افتعل
বিম to invent, to fabricate, to falsify (

 (هى

فِعٌل  ج أفعاٌل،افاعيٌل ، أفعٌل،فِعاٌل      

কময্কিমপ,  কমজ, করম, কম,্ কম্ক্ষমতম,
লংক্রিয়ম activity, doing, work, action, 

performance, function أفعٌل،فِعاٌل- 

 দিলিি, কীলত্, কমজ, কম্, প্রভমব, deed, 

act, action, impact- أفعاٌل লংক্রিয়ম, verb 

(gram)  -افاعيٌل বড কীলত্, কীলত্কিমপ 
great deeds, glorious deeds
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)কম্ সম্পলক্ত, আসি, প্রক فعلٌي ত, 

কময্কর, বমসব, লংক্রিয়মবমিক (গম) 
pertaining to doing, actusl, factual, 
practical, verbal (gram) 

جفعلةٌ فعلت  কীলত্, কমজ, কময্ deed, 

act, action

কময্কর,  দিক্ষ effective, skilled فعاٌل

 ,কময্করতম,  দিক্ষতম, কময্ক্ষমতম فعاليّةٌ
কময্কিমপ effectiveness, efficacy, 

efficiency

 অলধক কময্কর, অলধক  দিক্ষ more أفعُل

effective, more skilled

نغهيٌل ج تفاعيُل  কলবতমর ছন (মমতম) 
meter (poetry)

تفاُعٌل ج تفاُعلت  লমথলক্রিয়ম, রমসময়লনক 

লবলংক্রিয়ম interaction, chemical reaction

 ,আংক্রিমন্ত, প্রভমবমলন্বিত, লনলক্রিয়তম انفِعاٌل
affected, influenced, passivity (

উ (-انفِعالت rকনম, উবোধত্তজনম, আবোধনমিন 
agitation, excitement, excitation

 ,আবোধবগ সম্পলক্ত, উবোধত্তজনমকর اِنفِعالٌي

উত্লক্তকর, সরশংবোধব দিনশীি relating to 

passion, excitable, irritable, 
susceptable

ভমবপ্রবরতম, লবরক্ত, মরমষপ্রবরতম اِنفِعاليّةٌ
excitablity, ireitability 

فاِعٌل ج فاِعلون  কময্কর, কম্ক্ষম,  দিক্ষ, 

effective, efficacious- فاِعلون কত্ম, 
কবোধম্র কত্ম, অপরমধী doer, actor, 

perpetrator –ٌفعلة কম্শী, মিবমর 

workwer, laborer,—— কত্ম লববোধশষ্ 
লংক্রিয়ম পবোধ দির (গম), active subject of 

vebal clause

 ,কময্কমলরতম, কময্ক্ষমতম فاِعليّةٌ
কময্কিমপ, effectiveness, efdicacy, 

activity

مفعول ,িলক্ষত বস্তু, object (gram) مْفعوٌل

 ,প্রভমব مفاِعُل – িলক্ষত বস্তু,object به

ছমপ, তবধতম, কময্কমলরতম effect, 

impression, validity

 ,উবোধত্তলজত, লবরক্ত, হতমশমগস ُمنفِعٌل

excited, upset, agitated

)ক ُمْفتعٌل লতম, জমি, লমথ্ম, artificial, 

fabricated, false

فعم،فعم)[ف]  أفعُل ) গম দিমবনী করম, জট 

িগম, পভূর,্ করম, to jam, pack, fill up

IV পলরপভূর ্করম, গম দিমবনী করম, জট أفعم
িগম, to fill up, over flowing
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কওনওয কওনওয পূন ُمفعٌم ,্ সম্পূন  ্েডও brimful, 

filled to capacity (ب) 

(م) أفعاى ج أفاٍع  লবষধর সমপ, ভমইপমর 
adder, viper

فغرفغر)[ف][ن]  ) মফুখ হম করম to open 

mouth

VII মফুখ পভূর ্মখমিম to open widely انفغر

فُْغرةٌ ج فُغٌر  উপিাকওর মুখ mouth of a 

valley

 মমবোধহল দি henna bossom فاغيَةٌ

فقأفقأ)[ف]  ) উপরমইয়ম মফিম, ফমটমন to 

uproot, to open abscess

V ফমটমন to burst تفقّأ

فقحةٌ ج فقاٌح  গভূহ্দমর anus

فقدفقد)[ض]  ) নষ্ট করম, হমরমবোধনম, বল্ত 

হওয়ম to destroy, to lose, to be 

deprived

 IV হমরমবোধত ম দিওয়ম, বল্ত করম to أفقد

cause to loss,to deprive (هىت)

 ,V অনফুসনমন করম, পরীক্ষম করম تفقّد
ত দিন্ত করম, পলর দিশ্ন করম to search, to 

examin, to investigate, to inspect

 ,VIII অনফুসনমন করম, পরীক্ষম করম افتقد
ত দিন্ত করম, পলর দিশ্ন করম to search, to 

examin, to investigate, to inspect 

) X হমরমন to miss استفقد هى ه )   

 হওরওকনও, ডবকযওগ (ডপ্রযজন), বডঞ্চি অবিস্থিও فْقٌد
loss, bereavment

মখময়ম, হমরমন, লবনষ্ট, ম(ত, ম(ত ব্লক্ত فقيٌد
lost, mossing, dead, deceased 
person

 হমরমবোধনম, লববোধয়মগ (লপ্রয়জন), বল্ত فِْقدان

অবসম loss, bereavment

تفقنٌد ج تفقندات  পরীক্ষম, গবোধবষরম, জলরপ, 

পলর দিশ্ন, ত দিন্ত, ম দিখবোধত যমওয়ম 
examination, study, survey, 
inspection, ivestigation, vist

 ,পরীক্ষম, গবোধবষরম, জলরপ, পলর দিশ্ন اِفتقاٌد

ত দিন্ত, ম দিখবোধত যমওয়ম examination, 

study, survey, inspection, 
ivestigation, vist

 ,খমলি, শুন্, লন(স্ব, লববোধয়মগলবধফুর فاقٌِد

বল্ত, মশমকমত্ devoid, destitute, 

bereaved ( هى ه ) 

 ,ডনরুডদষ্ট, অনুপডিস্থিি, হওরওকনও, প্রওডি্ি مْفقود

হওরওকনও ব্যডক missing, absent, lost, 

wanting, lost person
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 ,ডনযনক,পডরদশক্ controller ُمتفقِد

inspector

فقرفقر)[ض]  ) লছদ করম, এপমর ওপমর 

করম to pierce (هى) 

فقرفقر)[ن]  ) লছদ করম to bore (هى)  

فقرفقَر)[س] ) মমরু দিবোধণ্ড ব্মথম পমওয়ম to 

get pain spine

فقُرفقارة)[ك]  )  দিলরদ হওয়ম to be poor

 (هى) II  দিলরদ করম to make poor فقّر

  (ال) VIII  দিলরদ হওয়ম to be poor افتقر

দওডরদ, অেওব poverty, want فْقٌر

فِقرةٌ ج فِقرات،فِقٌر  মমরু দিবোধন্ডর অলস,  

লবভমগ, অনভূবোধচ দি, প্রবন vertebra, 

section, article

মমরু দিন্ড লবষয়ক spinal فِقرٌي

 মমরু দিবোধন্ডর অলস, মমরু দিবোধন্ডর فقاٌر
vertebra, vertibral column, spine

মমরু দিন্ড লবষয়ক spinal, vertibral فقارٌي

فقِيٌر ج فُقراُء  গরীব, হত দিলরদ, গরীব 

মমনভূষ poor, poverty-stricken, poor-

man

 ,প্রবোধয়মজন, অভমব, িমলহ দিম need اِْفتِقاٌر

requirement, want

শসম, ক্ষীরম cucumber فقّوٌس

ِمفقٌس ج مفاقُِس  ইনকুবোধবটমর, যন লববোধশষ 
incubetor

) II লডবোধম তম' ম দিওয়ম to hatch] فق]فقّص

 (هى

শসও cucumber  فقنوٌص

লডম ফফুটমন, hatching تفقيٌص

 ’II অরশংবোধকর(সরশংখ্ম) পর ‘শভূধফু মমতفقط]فقّط

মিখম, অরশংক বমনমন কবোধর মিখম, to write 

‘oonly’after figure, to spell out figure  

শুধমওত, সবক্মওট only, total فقَطٌ

فقعفقع،فُقُع)[ن]  ) উজি হওয়ম, মফবোধট 

যমওয়ম to be bright,burst

II মট কবোধর ভমঙ্গম to crack فقّع

VII মফবোধট যমওয়ম to burst انفقع

فُقّاعةٌ ج فقاقيٌع  বুদবুদ bubble

 উজি হিভূ দি, উজি, িকিবোধক, প্রমরবন্ত فاقٌِع
bright yellow, bright, brilliant, vivid

فاقِعةٌ ج فواقٌِع  ফফুসকুঁলড, মফমডম, vesicle, 

pustule 
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فقمفقم)[ن] ) নমক মফুবোধখ ধরম to hold by 

nose and mouth

فقِمفقَم)[س] ) খফুব খমরমপ হওয়ম to be very

bad

فقُمفقامة)[ك] ) খফুব খমরমপ হওয়ম to be 

very bad

 VI খফুব খমরমপ হওয়ম to be very تفاقم

bad

ডসল (জলজ প্রওরত) seal فُقٌَم

ব(লদ, বমডলত aggravation تغاقٌُم

فَقِهَفِقه)[ن]  ) বফুঝম, অনফুধমবন করম, to 

understand (هى) 

فقِهفِْقه،فقَه)[س]  ) বফুলদমমন হওয়ম to have  

knowledge

فقُهفقاهة)[ك] ) বফুলদমমন হওয়ম, জমনী 
(আইন) হওয়মto have knowledge

) II লশক্ষম ম দিওয়ম to teach فقّه ه في ) 

IV লশক্ষম ম দিওয়ম to teach أفقه

 V বফুঝম, অধ্য়ন করম, জমন অজ্ন تفقّه

করম, আত্মলনবোধয়মগ করম to understand (

 to study, to aquire knowledge, to (هى

devote to study (self ( هى في ) 

 বফুলদ, বফুলদব(লত্ত, জমনহীন فِقهٌ

understanding, knowledge- الفقه 

ইসিমমী আইনলবজমন islamic 

jurisprudence

فِْقِهٌي ج ُغقهاُء  আইনজ, লববোধশষজ legist, 

expert

فَكفّك) [ن]  ) প(থক করম, ভমঙ্গম, কমটম, 
মখমিম, মজমডম মখমিম, বমঁধন মখমিম, 
উপবোধর মতমিম, সমমধমন করম, পলরবত্ন 

করম (টমকম) to separate, to break, to 

oen, to untie, to raise, to solve to 
change

فّكفِكاك'فّك) [ن]  ) ক্ষলতপভূরর ম দিওয়ম, 
খমিমস করম, মফুক্ত করম to ransom, to 

liberate

فّكفُكوك،فّك) [ن]  ) খমিমস করম, মফুক্ত 

করম, উদমর করম to redeem (هى)

 II লশলথি করম, খফুবোধি ম দিওয়ম, খফুবোধি فّكك

মনওয়ম, মভবোধঙ্গ মফিম to  loosen, to 

unfasten, to tke apart, to disrupt

 V খভূবোধি মফিম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম, লবলচন تفّك

হওয়ম, মফবোধট যমওয়ম, গবোধি যমওয়ম to 

disassembled, be shatered, be split, 
be dissolved

 VII প(থক হওয়ম খভূবোধি যমওয়ম to be انفّك

separated, toundone
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 ,VIII খমিমস করম, গিমন, ভমঙ্গম اْفتّك
প(থক করম, লছলনবোধয় মনওয়ম to redeem, 

to disolve, to separate, to snatch 

away ( هى من ) 

فّك ج فُكوٌك   মফুলক্ত, উদমর, খমিমস 

redemption –فُكوٌك মিময়মি, মিময়মবোধির 

হমড mandible

অলমফুবোধি্র মফুদম coin فّكةٌ

 মফুলক্ত, স্বমধীনতম, খমিমস, ক্ষলতপভূরর فِكاٌك
redemption, liberation, release, 
ransom

ِمفٌك ج ِمفّكات  িমিক driver

 টফুকরম টফুকরম করর, পির تْفكيٌك
fragmentation, decomposition

ٌك  ,টফুকরম টফুকরম করর, লবলচন, দবন تفكن

অসরশংহলত, মফবোধট যমওয়ম, লিরম, পির 
fragmentation, breakup, dissolution, 
rupture, split, decomposition

লবলচনকরর disengagement اِنفِكاٌك

মফুলক্ত redemption اِفتِفاٌك

মঢমিম loose مْفكوٌك

 লবলচন, মখমিম, অসরশংিগ, (কথম) ُمفّكٌك
disconnected, incoherent,

فكرفِكر،فكر)[ض][ن]  ) গভীর লিন্তম, ধ্মন 

করম, ভমবম, লিন্তম করম to reflect, 

mediate, to think over (في)

 II লিন্তম করম, স্মরর করম to think فّكر

over ( ه هى في ) 

 (في) IV লিন্তম করম to think over أفكر

 V লিন্তম করম, অনফুলিন্তর করম, ধ্মন تفّكر

করম to think over, to reflect, mediate 

(في )

 ,VIII লিন্তম করম, গভীর লিন্তম করম افتكر
ধ্মন করম, স্মরর করম to think over, to 

reflect, mediate, to remember ( في) 

فِكٌر ج اْفكاٌر  ডচনও, ধ্যওন, গেতর ডচনও, মধ্যিস্থিিও,
অনুমওন, ডবকবচনও, েওবনও, মি, ধওরনও, মিওমি,

দশন্ thinking, reflection, mediation, 

speculation, consideration, ia, 
thought, concept

فِْكرةٌ ج فَِكٌر  ধমরনম, মত, লিন্তম, সরশংবোধকমি, 

লদধম, লববোধববোধকর  দিরশংশর concept, view, 

idea, thought, hesitation, qualm

 লিন্তম-ধমরনম সম্পলক্ত pertaining فِْكرٌي

to idea

 ধ্মনমগ, লিন্তমমগ, মিতনমময় فِّكيٌر
mediative, cognitive, thoughtful
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 ,লিন্তম, ধ্মন, প্রলতফিন, অনফুমমন تْفكيٌر

লববোধবিনম, ভমবনম, মত, ধমরনম, মতমমত, 

 দিশ্ন thinking, reflection, speculation, 

consideration, idea, thought, concept

ٌر  ,লিন্তম, মিতনম, ধ্মন, অনফুলিন্তম تفكن
ধমরনম, লববোধবিনম thinking, cognition, 

mediation, speculation, consideration

 ,লিন্তম, অনফুলিন্তম, ধ্মন, লববোধবিনম ُمفِكٌر
ধ্মনমগ, মিতনমপভূর,্ লিন্তমকমরী thinking,

reflecting, mediating, mediative, 
cognitive, thinker

ُمفِكرةٌ ج ُمفّكرات  মনমটবই notebook

 ,লিন্তম, লববোধবিনম thoughts -ُمفّكرات

considerations

فكشفكش)[ن]  ) মিকমবোধনম to sprain

VII মিবোধক যমওয়ম to be sprained انفكش

فِكهفكاهة،فَكه)[س] ) রলসক হওয়ম to be 

humorous

 (ه) II আনন ম দিওয়ম to amuse فّكه

(ه) III ঠমটম করম to joke فاكه

) V আনন পমওয়ম to be amused تفّكه

 (ب

প্রফুল, তখযওলত, তেকবতুকপূর فِكهٌ ,্ মজওদওর  
cheerful, joyful, gay, humorous

 তমমমশম, ঠমটম, মমজমজ, মখয়মি فكاهةٌ
joking, humor

 ,মন-বোধ দিহ সম্পলক্ত, মখয়মিী فكاِهٌي
মকরতফুকপভূর্  রসমত্মক, মমজমজী, রলসক 
humarous, humor, relating to humor

اُْفكوهةٌ ج أْفاكيّه  মকরতফুক, ঠমটম, মজম, 
রলসকতম, মমজমজ joking, jesting, 

humor- ٌأْفاكيّه মকরতফুবোধকর বস্তু,ঠমটম, 
লবদ্রুবোধপর বস্তু  jokes,jests, antics

)পলরত تْفِكهةٌ লপ, উ্মস, প্রফফু্তম, 
লিত্তলববোধনম দিন, আনন amusement, 

pleasure, delectation,

 ,লবদ্রুপমভূিক কথম, মকরতফুক مفاكهةٌ

ভমঁওতম facetious talks, joking, bluffing

هٌ  আনন, মজম, রমর, মকরতফুকপভূর্ تفكن
কলথ, ঠমটম, লবদ্রুপ,পলরহমস delight, 

enjoyment, amusement, humerous 
talk, joking, banter

 ,প্রফফু্, আহমল দিত, উ্লসত, মজমর فاِكهٌ

মমজমজী  festive, gay joyous, funny, 

humorous

فاِكهةٌ ج غواِكهُ  ফি fruits

ফি লববোধংক্রিতম, fruit seller فاِكانٌي
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 গত ্করম, খমঁজ করম, মভমঁতম فَل[ن](فّل)
করম, ভমঙ্গম, পমিমন to dent, notch, 

blunt, break, to flee

 II গত্ করম, খমঁজ করম, মভমঁতম করম فلّل
to dent, notch, blunt, 

فٌل ج فُّلٌل،أفلٌل،فلوٌل  গত্, খমঁজ, dent, 

notch  فُّلٌل،أفلٌل،فلوٌل- পরমলজত, লবধ্বস
defeated, fallen

)গত্ক مْفلوٌل ত, খমঁজক( ত, মভমঁতম dented, 

notched, blunt

লছলপ cork فٌِل،فٌل

فِلّةٌ ج فِّلت  উ দি্মন ভমডী, গমলমন বমডী 
villa, country house

فلتفلت)[ض]  ) পিময়ন করম, মফুক্ত হওয়ম, 
to escape, to be freed ( هى من ) 

 IV পিময়ন করম, মফুক্ত হওয়ম, to أفلت

escape, to be freed ( هى من ) 

 V পিময়ন করম, মফুক্ত হওয়ম, to تفلّت

escape, to be freed ( هى من ) 

 VII পিময়ন করম, মফুক্ত হওয়ম, to انفلت

escape, to be freed ( هى من ) 

মুডক escape فلٌَت

فلتةٌ ج فلتات  অপ্রত্মলশত োটনম, অপব্য়, 

প দিস্খিন, ভভূি, ক্ষলত, unexpected 

event, lapse, error, slip –  ,হঠমr فْلتةا
অপ্রত্লশত ভমবোধব suddenly, 

unexpectedly

فلتٌي ج فلتيةٌ  িম্পট, অসচ্চলরত, 

িলরতহীনম, কমমফুক, অকম্ম unchaste, 

libertine, passionate

পিময়ন escape إِفلٌت

পিময়ন, escape إنفِلٌت

 ,পিমতক, মফুক্ত, স্বমধীন, escaped فالٌِت

free –فُلتاٌء িম্পট, অসচ্চলরত, িলরতহীনম, 
কমমফুক, অকম্ম unchaste, libertine, 

passionate

فلجفْلج،فُلُوج)[ن] ) ফমটমবোধনম, লিডম to split (

 (هى

فلِجفلَج)[س]  ) পক্ষমোমতগস (অরশংশ) হওয়ম 
to be semiparalyzed

 (هى) II ফমটমবোধনম to split فلّج

 VII পক্ষমোমত গস (অরশংশ) হওয়ম to انفلج

be semiparalyzed

فْلٌج ج فلوٌج  োওটল, ডচড, অডনসডন, োওুক, 

ব্যবধওন, ফুটও, crack, split, rift, cleft, 

fissure
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 একল দিক পক্ষমোমতগস فالٌِج
hemiparalysed

একডদক পক্ষওঘওিগিস্থি hemiparalysed مْفلوج

فلحفلح)[ف]  ) িমষ করম, লিডম, ফমঁক করম 
to plough, ti split, cleave

  (في) IV উনলত করম to prosper أفلح

 (في) X উনলত করম to prosper استفلح

 উনডি, মুক 1 ডিষকলওন, সওোল فلٌح
prosperity, dalvation, success, 
welfare

)িমষমবম দি, ক فلحةٌ লষ, ক( লষকমজ, 

পশুপমিন cultivation, sgriculture, 

farming, husbandary

فلٌح ج فلتحةٌ،فلحون  ক( ষক, িমষী, 
ক( লষজীবী farmer, peasant, 

hisnandman

فلحةٌ ج فلحات  মলহিম িমষী peasant 

woman 

 িমষ সম্পলক্ত, relating to فلحّي

farming

)ভমগ্বমন, সফি, ক فالٌِح  তকময্্ lucky, 

successful, fortunate

)ভমগ্বমন, সফি, ক ُمْفلٌِح তকময্্ lucky, 

successful, fortunate

فِلذةٌ ج أفلٌذ،فِلٌذ،فِلذات  মমরশংবোধশর টফুকরম 
piece( of meat)

فِلٌِذ ج فِلِّذات  ধমতফু metal

فلّسفلس]  ] II ম দিউলিয়ম মোমষনম করম, 
অসচি বিম to declear bankrupt

 ,IV ম দিউলিয়ম হওয়ম, অসচি হওয়ম أفلس
ব্থ্ হওয়ম, ধ্বরশংস হওয়ম to be bankrup,

to fail, to be ruined

فْلٌس ج فُلوٌس  অল্প মূকলর মুদও ডবকশষ small 

coin

 ম দিউলিয়মবোধতর মোমষরম declaration تْفليٌس

of bankruptcy- تفاليٌس ম দিউলিয়ম, 
অসচিতম, ব্থ্তম bankruptcy, 

insolvency

ُمفلٌِس ج مفاليُس  ম দিউলিয়ম, অসচি, 

bankrupt, insolvent

মপবোধিসটমইন palastine فِليسطين

فِلسطينٌي ج فِلسطينيّون  মপবোধিস টমইন বমসী 
plas-tinian- فِلسطينيّون একজন মপবোধিস 

টমইন বমসী a Palastinian

 দিমশ্লনক তত ম দিওয়ম to  فلسَف

philosophize
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 II  দিমশ্লনক তত ম দিওয়ম to تفلسف

philosophize

দশন্শওস্ phylosophy فلسفةَ

 দিশ্ন সম্পলক্ত relating to  فْلسفٌي

phylosophy

فيلسوٌف ج فلِسفةٌ   দিমশ্লনক phylosopher

ُمفْلِسٌف ج ُمفْلِسفون   দিমশ্লনক phylosopher

 দিশ্নলববোধশষজ phylosophist  ُمنفلِسٌف

 প্রশস করম, মি্টেম করম to make فْلطَح

broad, flatten (هى)

প্রশস, তেচপও flat, broad فِلطاٌح

প্রশস, মি্টেম flat, broad ُمفْلطٌح

فلعفلع)[ف] ) লব দিীর্ করম, মিডম, লবলচনন 

করম  to split, tear, to apart

 (هى) 

 (هى) II লব দিীর্ করম to split فلّح

فْلٌع ج  فُلوٌع  োওটও, ডচডও, োওুকও, split, crack, 

fissure

মলরি ম দিওয়ম to pepper فْلفَل

মলরি pepper فُْلفٌُل

 মলরি লবষয়ক, ঝমি, মলরবোধির মত فُلفُلٌي
relating to pepper

মডরচযুক peppered ُمفْلفٌل

فلقفلق)[ض]  ) লব দিীর্ করম, রমবোধতর 

আঁধমর  দিভূর করম (আ্মতময়মিমর) to 

split, to dispel night (of Allah s, t)

 II লব দিীর্ করম, লছঁবোধড যমওয়ম, লবলচন فلّق

করম to be  split, to cleave, asunder

 V লব দিীর্ হওয়ম, মভবোধঙ্গ যওয়ম to be تفلّق

split, be cracked

 ,VII লব দিীর্ হওয়ম, মভবোধঙ্গ যওয়ম انفلق
মফবোধট যমওয়ম be split, be cracked اِنفلِق-

জমহমনমবোধম যমও!go to hell! 

فْلٌق ج فُلوٌق  ফমটম, লিডম, ফমঁকম, split, 

crack, fissure

তেেওর, উষও dawn, morning فلٌَق

فِْلقةٌ ج فِلٌَق  অবোধধ্ক one half

 মবত মমরমর সময় অপরমধীর পম فلقةٌ
বমঁধমর উপকরর লববোধশষ a device to 

hold legs of sinner while whipping

فلٌق ج فلقةٌ  ডমকমত,  দিসফু্ robber, 

bandit

فْيلٌق ج فيالُِق  সনম দিি military unit
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فلّكفلك]  ] ভলবষ r বমরী করম, ব(ত্তমকমর 

সবোধনর হওয়ম to prophesy, to have 

round breasts (girl)

فلٌَك ج أفلٌك  তেজওডিষমনল, মহওকওকশর বস্তু, 

িওরও, বৃত্তি zodiac, celestial body, star, 

orbit

 ,জমহমজ, নভূহ (আ()এর জমহমজ ship فُلٌك

Haz, Nuh’ s(a) ship

 আকমশ সম্পলক্ত relating to فلكٌي

space, astronomical- ٌفلكيّة মহমকমশ 

লবজমনী astronomer

 অভমগম, হতভমগম,  দিফুভ্মগম مْفلوٌك
unlucky, unfortunate

 মগমি সবোধনর মমবোধয় girl with round ُمفلٌِك

breast

فلوكةٌ ج فلئُِك  লডঙ্গম, মনরকম vessel, boat,

shallop

মমলঝ boatman فلئِكٌي

 তমপ ল দিবোধয় গনক মমশমন to فْلكَن

vulcanise (هى)

فِلٌم ج أفلٌم  লফল, ছময়মছলব film, motion 

picture

فُلٌن م فُلنةٌ  নমম নম বিম মিমক, ফমিনম  
unspecifed person

 অনফুবোধ্খ্ গুর unnamed فلنٌي

adjectives الفلنيّة الساعة في -  এমন এমন
সমবোধয় at suxh and such time

فلٌُو،فِْلٌو ج فلَوى،أفلُء  অশ্বশমবক colt, foal

فلا ج أفلُء،فلوات  শুষ মরুভভূলম 
waterless desert

িমররভভূলম grazing ground المفالٌِي

فلىفلي)[ض]  ) উকুন মতমিম, উকুন 

মখমঁজম, অনফুসনমন করম, পরীক্ষম করম to 

delouse, to investigate, examine (هى)

 (هى) II উকুন মতমিম to delouse فلّى

V উকুনমফুক্ত হওয়ম to be deloused تفلّى

তেগওবকর তেপওকও ডবকশষ dung beetle فالِيَةٌ

فلّيٌن ، فلّينةٌ  লছলপ , কক্ cork

أفواهٌ ، فٌمأفماٌم فٌَم فُوٌم،  ج  মফুখ, লছদ, 

গুহমমফুখ, ফফুটম, প্রবোধবশ মফুখ mouth, 

aperture hole, orifice, 

فنّنفَن]   ] II লবলভন রকম করম, লিতলবলিত
করম, কবফু্লরত করম,  লমলশ্রত করম to 

diversify, to variegate, to mix
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 V লবলভন রকম হওয়ম, বহুমফুখী تفنّن
হওয়ম, লববোধশষজ হওয়ম to diversified, to 

be versatile, to be expart (في) 

 VIII লবলভন রকম হওয়ম, বহুমফুখী افتّن
হওয়ম, লববোধশষজ হওয়ম to diversified, to 

be versatile, to be expart (في) 

فٌن ج أفانيُن،أفناٌن،فُنوٌن   রকম, ডবডেনিও, 
প্রকেদ, নমুনও specimen, kind, variety-

 ,ডবডেনিও, ডবডেন ডদক diversity أفانيُن

various sides- فُنوٌن গকবষরও শৃঙ্খলও, 
কমক্ক্ষত, ডবডশষ্টিও scientific discipliline, 

field of work, speciality

 লববোধশষজ, তবলশষ্ট্ সম্পলক্ত فنٌّي
specialist, relatic to speciality

কমরুকময্, লশলকম্, artistry فِنّيّةٌ

فنٌَن ج أْفناٌن  শমখম, ডমি, প্ব  branch, 

twigs (tree)

فناٌن ج فنانون  লশলী artist

মলহিম লশলী artist فنّانةٌ

اُفنوٌن ج أفانيُن  শমখম, প্ব branch (tree)

 ,লবলভনতম, তবলিত, রকম, প্রবোধভ দি تفننٌن

বহুতম, সরশংখ্মলধক্, বহুমফুলখনতম, লবলবধ 

কম্, লববোধশষজতম,  দিক্ষ diversity, variety,

multiplicity, versatility, various 
activity, specialisty, skillful

 ,লবলভনতম, তবলিত, রকম, প্রবোধভ দি اِفتِناٌن

বহুতম, সরশংখ্মলধক্, বহুমফুলখনতম, লবলবধ 

কম্, লববোধশষজতম, দিক্ষ diversity, variety, 

multiplicity, versatility, various 
activity, specialisty, skillful

 ,বহুমফুলখনতম, লবলবধমথ্তম ُمتفنٌِن
বহুমফুখতম mny sided, many-sidedness

দিক্ষ, লববোধশষজ, expert, specialist  ُمْفتٌن

فناٌر ج فنارات  বমলতোর lighthouse

فِنجاٌن فِنجانةٌ، ج فنلجيُن  কমপ, কলফ কমপ 
cup, cofee cup

 ,তমকমন, প্রশস করম (বোধিমখ) فْنجَر

এক দি(লষ্টবোধত তমকমন to open wide (eye, 

to stare,) ( هى ه في ) 

فنخفْنخ)[ف] ) লিপম, বমলতি করম, ভমঙ্গম 
(িফুলক্ত) to squeze, to void, to break 

(contact)

]]فنّدفند II লমথফু্ক বিম, খন্ডন করম, 
মশ্রনীবদ করম, লনলদ্্দষ্ট করম, লবশ দি 

করম,লবসমলরত করম to call a liar, to 

disprove, to classify, to specify, to 

detail (ه) 
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 IV ভভূি প্রমমন করম, খন্ডন করম to أفند

prove wrong, to disprovedisprove (هى
 (ه

فُْنُدٌق  ج فناِدُق  মহমবোধটি hotel

فنّطفنط]  ] II লবসমলরত বর্নম করম to 

detail (هى) 

فِْنطيٌس ج فناطيُس  মভমঁতম নমক লবলশষ্ট 
broad nosed

فِْنطيسةٌ ج فناطيُس  শুণ্ড (শুকুবোধরর), 

প্রমরীবোধ দির িমম নমক snout (swine), 

broad nose of animal

فُْنغراٌف ج فُْنغرافات  ছলব photograph

تفنَّففنق]  ] V সচন ও সম(লধ্ববোধত 

জীবনযমপন করম to lve in affluence

فنَيفناء)[س]  ) ধ্বরশংস হওয়ম, লনবোধভ যমওয়ম,
পলরশ্রমন্ত হওয়ম, ক্ষয়প্রমপ হওয়ম, সম্পভূর্ 
লমবোধশ যমওয়ম to  perish, to come to an 

end, to be extin-guished, to be 

exhausted, to be absorbed (في) 

 IV ধ্বরশংস করম, মশষ করম, খরি أفنى

করম, লন(বোধশষ হওয়ম to annihilate,to 

exhaust, spend, be consumed, ( هى 
 (ه

 VI পরষ্পরবোধক ধ্বরশংস করম, লন(বোধশষ تفنى

হওয়ম, উ rসগ ্করম to destroy each 

other, to be consumed, to dedicate (

 (في

فناٌء ج أفنيةٌ  বওরওন্দও, খওডল জওযগও (সওমকন, 

ডপছকন), প্রকবশ মকখর সওমকনর বড ঘর 
courtyard, open space, hall room

 ,লনমভূি, ধ্বরশংস, লবনমস annihilation إفناٌء

destruction, ruin 

 ,লনবোধজরম লনবোধজরম ধ্বরশংস হওয়ম تفاٍن
আত্মত্মগ, স্ব-অস্বীকমর, ক( চসমধন 
mutual annihilation, self-sacrifice, 
self-denial

 দিফুব্িতম, পফুরুষতহীরতম, ধ্বজভঙ্গ  فهاهةٌ
weakness, impotance

فْهٌد ج ،أفهٌُد فُهوٌد  লবডমি জমতীয় তীক দি(লষ্ট
প্রমরী (লিতম, প্মন্থমর) lynx

 বইবোধয়র সভূলি মিখম, to compile فْهرَس

ndex of a book

فِْهِرْست ج فهاِرٌس فِْهِرٌس  সভূিীপত, তমলিকম 
table of contents, index, 

فِهمفهم)[س]  ) বফুঝম, উপিলব করম, নযবোধর 

মনওয়ম, শুনম, অবগত হওয়ম, to 

understand, to note, to hear, to learn,
be informed
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 (هى) II বফুঝমন to make understand فهّم

) IV বফুঝমন to make understand أفهم

 (هى

 ,V বফুঝবোধত মিষ্টম করম, বফুঝবোধত পমরম تفهّم
অনফুধমবন করম to try to understand, to

pathom (هى) 

 VI এবোধক অপরবোধক বফুঝম, সমবোধঝমতম تفاهم
করম, বফুঝম to understand one another 

( معأ على )

  (هى) VIII বফুঝম to understand افتهم

) X লজজমসম করম to ask استفهم مع عن ) 

فْهٌم  ج أفهاٌم  বুঝ, উপলডব, বুঝওর ক্ষমিও, 
তেবওধশডক, ধতশডক, অনদৃডষ্ট্, বুডদ্ধমত্তিও 
understanding, comprehension, 
perceptive facultymintellect, acumen,
intelligence

 ,তীকবফুলদ সম্পন, sharp-witted فِهٌم

quick-witted

فِهيٌم ج فُهماُء  লবিমরবোধবমধ সম্পন, লবিক্ষর, 

বফুলদমমন  judicious, sensible, 

intelligence

 অত্ন্ত সহমনফুভভূলতশীি, গভীর فهّامةٌ

অন্ত দি(্লষ্ট  সম্পন, মবমধশলক্ত সম্পন very 

understanding, extremely 
sympathetic

 ,লশক্ষম দিমন, মবমঝমন instruction تْفِهٌم

induction

 ,মবমধশলক্ত, উপিলব, বফুঝ تفهنٌم

understanding, comprehension, 
grasping

 ,পমরষ্পলরক বভূঝ, পমরষ্পলরক িফুলক্ত تفاهنٌم

িফুলক্ত, ব্বসম mutual understanding, 

mutual contact, accord, 
understanding

 ,মখমঁজ, অনফুসনমন, প্রশ্ন inquiry ايتغهاٌم

question

 প্রশ্ন সম্পলক্ত, প্রশ্নবোধবমধক استفهامٌي
interrogative

 ,উপিদ, বফুঝম, প্রতীত, মবমধগম্ مْفهوٌم
বফুলদগম্, জমনম, অনফুভফুলত জমন, মমবোধন, 

তমrপয্  understood, comprehensible,

intelligible, understandable, sense, 
known

 িতম গমছ (ররশং ততরীর) লববোধশষ فُوةٌ
madder, foxglove

فاتفوات،فْوت)[فوت][ن] ) মবোধর যমওয়ম, 
অতীত হওয়ম, পমিমন, বম দি ম দিওয়ম, 
অনফুমমন করম, অলতংক্রিম করম to pass 

away, to vanish, to escape, to 
abandon, to anticipate, to excees
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 II পিমবোধত সমহময্ করম, ভমলগবোধয় فّوت

ম দিওয়ম, উবোধপক্ষম করমন, অপস(ত হওয়ম 
(ফফুি), লবলচন করম to make escape, to

let pass, to fade away, alienate ( ه هى )

IV পমলিবোধয় ম দিওয়ম to make escape أفات

 (هىه)

 VI লভন রকম হওয়ম to be تفاوت

different

 VIII লবপলরত করম, মখবোধয় বমঁিম, to افتات

act contrary (على)  

فْوٌت ج أفوات  দূরত, পওিক্া, ডবরডি 
distance, difference, interval

িমওডদ, পওর lapse, passing فوات

 শুধফু লনজ মতমমত, লনবোধজর মত فَويٌت

করম own openion only, acting in own 

way

تْفِويٌت ج تْفِويتات  লবলচনতম, সমনমন্তর, 

লবংক্রিয় alienation, transfer, sale

,পমথ্ক্, অসম দি(শ্, অসমতম, অলমি تفاُوٌت

তবপলরত্ difference, dissimilarity, 

disparity, contrast

 তেদহকদওহতিও, ডবকদওহ, আক্মর اِفتياٌت
treason, offence, betrayal

 ,লবগত, লবগত সময়, সমমলয়ক فائِت

ক্ষরকমিীন, অসময়ী, পথিমরী past, 

elapsed, transitory, transient, 
passerby

আিম দিম, লভন, different ُمتفاِوٌت

فْوتِيةٌ ج فْوتِيات  আরমম মক দিমরম, 
হমতওয়িম মিয়মর armchair

فوٌج ج أْفواٌج   দিি, গ্রুপ, মসনম দিি grup, 

crowd, troop, battelion – 

ا দিবোধি  দিবোধি in crowds  أفواجا

فاحفوحان،فْوح) [ن] [فرح] ) সফুগন ছডমন, 

সফুগনী হওয়ম, ছডমন, লবকীন ্করম to 

diffuse an aroma, to befragrant, to 
spread, to diffuse

সফুগন, সফুঘমন breath o fragrance فْوحةٌ

 ছডমন, লনগ্ত করর (সফুগন) فواٌح

exhaling, diffusing

فوٌد ج أفود  কপমবোধির পমশ্ব্বোধ দিশ, কপমবোধির 

পমশ্ব্বোধ দিবোধশর িফুি, temple, hair arround 

temlle

فارفور،فوران)[فور] [ن]  ) মফমটম, বফুদফু দি 

মতমিম, জ্ববোধি ওঠমষবোধফবোধট যমওয়ম, হঠমr 
পমলন ওঠম to boil,to bubble, to flare up,

to burst, to gush forth
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II মফমটমবোধনম, উবোধত্তলজত করম, নমডম to فّور
make boil (هى) ti excite, to stir up

(هى) IV মফমটমবোধনম to make boilأفار

ফুটওন, ববেউন্মুদকরর, boiling, bubblingفْوٌز 

এক্ষনই, এখনই,এ মুহুি      -فورا ,্কদরত নও 
ককর at once,right aeay,with out delay

 ,তলডr,শীঘ, তমrক্ষলরক, সবোধঙ্গসবোধঙ্গ فورٌي

আশু, অব্বলহত, সডমসলড prompt, 

instanteneous, instant

 ,লববোধষমরর, প্রিণ্ড মংক্রিমধ out burst فورةٌ

tantrum

 ,ফফুটন্ত, ফফুটবোধতবোধছ এমন, বফুদফু দিপভূর্ فّواٌر
মফনমলয়ত, একবোধরমখম, মমথম-গরম hot-

headed, obstinate

ঝন্ম, প্রসবন, উ فّوارةٌ  rস fountain, 

spring

ফফুটন্ত, বফুদফু দিময়, সফু فَوران টন, জ্ববোধি ওঠম, 
লববোধষমরর boiling, bubbling, flare-up, 

outburst

 তহতি, হমঙ্গমমম, উবোধত্তজনম, উন্মম দিনম فائِرةٌ
uproar, riot, agitation, excitement

  িফুবোধির কমঁটম hairpin فُورشينةٌ

فازفوز)[فوز][ن]  ) সফি হওয়ম, লবজয়ী 
হওয়ম, পমওয়ম, অজ্ন করম, পরমলজত 

করম, পিময়ন করম to be successful, 

be cictorious,to attain, gain, to 

defeat, escape ( ب على )

 II মরুভভূলম পমর হওয়ম to crossفّوز

desert

 ,সফিতম, লবজয়, পমওয়ম, অজ্ন فوٌز

সম্পম দিন, পিময়ন success, victory, 

obtainment, attainment, escape

مفازةٌ ج ،مفازات مفاِوُز  মরুভভূলম desert

)সফি, ক فائِزةٌ তকময্, লবজয়ী, লববোধজতম 
successful, victorious, winner

মলহিম লববোধজতম victress فائِزةٌ

فّوضفوض]  ]II ক্ষমতম প্র দিমন করম to 

entrust ( ه هى ل الى )

 ,III আবোধিমিনম করম,  দিরবমর করম فاوض
to negociat, to parley ( ه مع في )

 VI আবোধিমিনম করম, কথমবত্ম বিমتفاوض
to negociate, to parley ( ه مع غي )

 ,ডবশৃঙ্খলও, অডবনওস, বেন্দ, তেগওলমওল فْوضى

অরওজগিও disorder, disarray, 

confusion, chaos, anarchy

্,লবশ(ঙ্খিম সম্পলক্ত, লবশ(ঙ্খিমপভূর فوضِوٌي

অরমজগতমমফুিক relaing to disorder, 

anarchic
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 تْفِويٌض তনরমজ্বম দি anarchism فوضويّةٌ

আসম, লবশ্বমস, পরলতশ্রুলত, প্ররর, 

অনফুবোধমম দিন, কত( ত, আবোধ দিশ, প্রলতলনলধত 
entrustment, commitment, 
consignment, athorization, authority, 
mandate, power

مفاوضةٌ ج مفاوضات  আিমপ আবোধিমিনম, 
কথমবমত্ম, সবোধমিন, অরশংশী দিমলরত 
negociation, parley, conference, 
padtnership

 ,অনফুবোধমমল দিত প্রলতলনলধ, সহকমরী ُمفََوٌض
বমধ্তমমভূিক, aurhorized agent, 

deputy, mandatory

ُمفّوضيّةٌ ج ُمفّوصيّات   দিভূত প্ররর, প্রলতলনলধ 

মপ্ররর, তসনম রস দি সরবরমহকমরী লবভমগ 
legation, commissatiat

فوطةٌ ج فَُوطٌ  বলহ্বমস, গমমছম, মতময়মবোধি, 

apron, napkin, towel

 মযরববোধনর মভূি সময়, বসন্ত prime فْوعةٌ

(of youth)

فاقفوق،فواق)[فوق] [ن]  )শ্রষ হওয়ম, 
অলতংক্রিম করম, ওজন মবশী করম, স্মরর 

করম 

To surpass, to overtop, to be 
superior, to overweigh, to remember

 ,II তমক করম, প্রমধমন্ ম দিওয়ম, জমগমفّوق
সজমগ করম, মবোধন করম to wake up, to 

clear (head), remind, to aim ( هى الى )

 ,IV জমন লফবোধর ফমওয়ম, জমগম افاق
সবোধিতন হওয়ম, জমগমন, উঠমন, নমডমন to
convalesce, to wake up, to be 
awake, be clear (head)

 ,V মশ্রষ হওয়ম, সফুনর কমজ করম تفّوق
 দিক্ষতম ম দিখমন, পরীক্ষময় ভমি ফি করম 
to be superior, to do excellent job, to 

pass with distinction ( من على )

 ,X জমন লফবোধর ফমওয়ম, ওঠম, জমগম استفاق
to convalesce, to get up, to be awake

(من)

 ,উপকর, উপরিলও, উপর up, upstair فوٌق

above – فْوَق(prep) উপকর, উপর, ছওডওইযও, 
অডিডরক above, over, on, beyond, 

more than

 ,উপবোধর অবলসত, উপরকমর فوقانٌي

উধ্ব্তন, উচ্চতর, উদ্তর, উদ্স,উপলর
located hegher, higher, upper

 ,দিমলরদ, অভমব, প্রবোধয়মজনীয়তম  فاقةٌ
 দিীনতম poverty, want, neediness, 

indigence

 ,লহসলক, লহ্কেম, ম(তফু্র শব hiccup ُغواٌق

death rattle
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 ,গরুর  দিফুধ (মধ্বত্শী) أفاِويٌق(ج)غيقةٌ
অনফুগহ, আলশ্বম দি, বর,  দিয়ম, milk (in 

between milkings), blessing, 
kindness, benediction

 ,উদমর আবোধরমগ্িমভ, জমগম اِفاقةٌ
পভূররূজীবন recovery, convalescence, 

awamening, revival

ٌق মশ্রষ্ত, আলধক্, আলধপত্, প্রলতভম تفون
superiority, npreponderance, 
supremacy, talent

 ,বড, মশ্রয়, ভমি, সভূক, লবলশষ্ট فائٌِق

উবোধ্খবোধযমগ্, সব্বোধশ্রষ, যফুবোধদ লবজয়ী, 
অসমধমরন, জমগত suerior, exquisite, 

excellent, outstanding, remarkable, 
preeminant, extraordinary, awake

 ,জমগত, লনদমভঙ্গ, জমগলরত awake ُمفِيٌق

awakeful

 ,বড, মশ্রয়, ভমি, সভূক, লবলশষ্ট ُمتَغِوٌق

উবোধ্খবোধযমগ্, সব্বোধশ্রষ, যফুবোধদ লবজয়ী, 
suerior, exquisite, excellent, 
outstanding, remarkable, preeminant,

 জমগত, লনদমভঙ্গ, জমগলরত ُمستفبٌق
awake, awakeful

فوٌل ج فولت  লশম bean 

 লশম লববোধংক্রিতম فِواٌل

মিরহ, ষ্টীি steel فولٌذ

،فولطٌي فلذٌي   ষ্টীবোধির, ষ্টীবোধির মত of 

steel, steely (adj)

মভমল(লব দিফু্r) volt فولٌت

فاهفوه)[ن][فوه]  ) উচ্চমরন করম to utter (

 (ب

V উচ্চমরন করম to utter تفّوه

فٌم)(ج ،أفواه  أفاِويهُ ) তেসবরেযুক, মসলওযুক 
aromatics, spices

 লিওজওিতয গওছ (র সং করওর) ডবকশষ فُّوةٌ
madder

فوهةٌ ج ،فرهات فوائِهٌ،أفواهٌ  মফুখ, প্রবোধবশ পথ,

লছদ, ফফুটম, গত,্জ্বিমমফুখ, বনমফুখ, 

ফমটি,খমত, পমলনর কি(রমসমর) mouth, 

opening, aperture, hole, vent, 
muzzle, crater, water tap

প্রসস-মফুবোধখর broad- mouthed أفوهٌ

 ُمفَّوهٌ

বমক্বমগীশ,বমকপটফু,eloquent,fluent

 ,লভতবোধর, উপর, লনকবোধট, দমরম (prep) فِي
মবোধধ্, ধলরয়ম, সময়, সমবোধথ, সহ, সম্পবোধক্, 
উপর, সরশংংক্রিমন্ত, লবষবোধয়, জবোধন্, কমরবোধন, 

পবোধক্ষ, অনফুসমবোধর, অনফুপমবোধত in, at,  on, 

nsar, by, within, during, among, with, 
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about, in the company of, with 
respect to, for the sake of, brcause 
of, according to

فاَءفْيئ)[فيأ][ض]  ) লফবোধর আসম to return

II ছময়ম প্র দিমন করম to afford shadow فيّأ

) IV  দিমন করম to give as booty أفاَء  على

ه هى هى )

 V ছময়ম প্র দিমন করম to afford تفيّأ

shadow ( هى في )

فَْيٌء ج أفياٌء فُيوٌء،  ছওযও shadow

أْفيٌح  م  فْيحاٌء  সফুগলন, লমলষ্টগবোধনর, প্রশস, 

লবশমি, লবস(ত fragrant, sweet-smell, 

vast, wide

তীব গবোধনর strong-scented فيّاٌح

 ,IV উপকমর করম, সমহময্ করম[ أفيدفيد]
কমবোধজর হওয়ম, উপকমরী হওয়ম, মশখমন, 

জমনমন, উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, খবর ম দিওয়ম, 
পলরলিত করমন, অজ্ন করম, জমনমন, 

মফুনমফম করম, োফুরম, সফুলবধম করম to 

benefit, to help, to avail, be ueful, to 
teach, to notify, advise, 
acquintminform, to let know, to 
acquire, to profit, to turn

 ,X উপকমর পমওয়ম, অজ্ন করম استفاد
অবগত হওয়ম, িমভ করম, কমবোধজ িমগমন, 

সরশংগহ করম to derive benefit, to 

acquire, to learn, to profit, to make 
use, to gather

 অডধক কওকজর, অডধক লওকের more أفياُد

useful, more profitable

 ,প্রবোধয়মজনীয়তম, িমভ, সফুলবধম أفادةٌ
লবজলপ, মযমগমবোধযমগ, খবর, usefulness, 

benefit, advantage, information, 
notice, message

ব্বহমর, use استِفادةٌ

فائِدةٌ ج فوائُِد  প্রবোধয়মজনীয়তম, িমভ, সফুলবধম, 
অজ্ন, মফুনমফম, ব্বহমর, লশক্ষম utility, 

benefit, mgain, profit, interest, 
lession, use

 ,কমবোধজর, উপকমরী, সফুলবধমজনক ُمفيٌد

উপযফুক্ত, িমভজনক useful, beneficial, 

advantageous, peofitable

 ,সভূিীপত, সমমগী, লবষয়বস্তু, অথ্ ُمفاٌد
মমবোধন, contents, substance, meaning

فْيروٌز ، فِيروزٌج  লফবোধরমজম turquoise

 অহরশংকমরী,  দিম্ভী, আত্মগব্শী ব্লক্ত فيّاٌش
braggart, self inflated person

فاضفيض،فيضان،فيوض)[ض]  ) পভূর্ 
হওয়ম, ডভূবোধব যমওয়ম, প্রবমলহত হওয়ম, 
উপিমইয়ম পডম, প্রিফুর হওয়ম, পিমলরত 
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হওয়ম to overflow, toinundate, flood, 

to flow, to emanate, to abound, be 
abundant, to spread

,IV পভূর ্করম, উপিমইয়ম পডম, ঢমিম أفاض
পডম(অশ্রু),প্লবত হওয়ম, বম দি ম দিওয়ম, 
বমগমডমরপভূর ্কথম বিম, লবস(ত বিম, 
স্পল কবোধর বিম to pour forth, to fll, to 

overflowing, be prolix, be wordy, to 
abundaon, to seak extensively, to 
pronounce distinctly

 ,X প্মলবত করম, ঢমিম استفاص
ছডমন,পয্মপ হওয়ম, বমসমলরত হওয়ম, to 

flood, to pour forth, to spread, to be 
abundant, to be elaborate

বনও, ডনগম্ন, প্রওচর فْيٌض ,্ flood, 

emanation, abundance, plenty فُيوٌض-
প্রবওহ stream

 লনগ্মনশীি, উচমলসত, উপবোধি فيّاٌض

প্রবমলহত, লবসমলরত,পলরশ্রমলন্তকর, প্রিফুর, 

উ দিমর  overflowing, effusive, 

elaborate, exhaustive, bountiful, 
liberal

 ,বন্ম, প্মবন, মহমপ্মবন flood فيَضان

innudation, deluge

 ,লনগ্মন, ম্রিন, অব্মহলত, মফুলক্ত مفيٌض

মবর হওয়মর পথ outlet, drain, escape, 

way out

 লবশ দিতম, পলরশ্রমন্ততম اِفاضةٌ
elaborateness, exhaustiveness

্ প্রমিফুয্তম, প্রিফুর, প্রমিফুয استِفاضةٌ
abundanc, plenty, exuberance

فائٌِض ج فوائُِض  প্রিফুর, পয্মপ, অলতলরক্ত 

abundant, plentiful, profuse فوائُِض-

িমভ, মফুনমফম interest

 ,লবসমলরত, ব্মপক, সমগ ُمستفيٌض

সসম্পভূর্ elaborate, 

detailedmextensive, exhaustive

সফু দি usury فايِظٌ

সফু দিবোধখমর usurer فايْظِجٌي

فيفاٌء ج فياٍف  মরুভভূলম desert

فالفُيولة) [ض] [فيل]  فْيلولة، ) ভভূি ম দিখম to
be erroneous (view) 

فيٌل  ج  أفياٌل،فُيوٌل،فِيَلةٌ  হমতী,  দিমবমর 

গজ(হমলত) elephant, bishop(chees)

فيل ج فيلٌت  গমমীর বমডীষলভিম, কুটর 
villa

فيلٌج فيلجةٌ،  ج فيالٌِج  গুট (বোধরশম) cocoon 

(silkworm)

فْيلسوٌف ج فلِسفةٌ   দিমশ্লনক plospher
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=فيَم فيما  মকন, মকমন কমরবোধন, লক জন্, 
অতএব wherefore? Why?

فينةٌ ج فينات  সময়, ক্ষর, তমrক্ষলরক, মফুহভূত্
time, instant, moment

 ,সফুনর, প্রমিফুয্পভূর ্িফুবোধির অলধকমরী فْيناٌن
প্রমিফুয্পভূর ্িমম বহতম িফুি having 

beautiful luxariant hair, luxariant long 
flowing (hair)

শুংক্রি গহ venus فينوٌس

تفْيهَقفيهق]  ] II প্লবত হওয়ম, অবসমগত 

হওয়ম, একবোধোঁবোধয় হওয়ম,  দিীো্শ্বমসযফু হওয়ম, 
অবোধনক দিভূর ম দিরডমবোধত পমরম to be prolix, 

circumstantial, irksome, long-winded

 ,বমগমহুি্তম, একবোধোঁয়মী prolixity فْيهقةٌ

long-windedness

''ق

বর্মমিমর একুশতম অক্ষর قَاٌف ।

- এর পলরববোধত ্মকমন সময় ব্হৃত হয় ك*
>أُْقنَةٌ   الطّائِِر أُْكنةُ  

دقيقةٌق= লমলনট এর সরশংলক্ষপ রুপ।

فادوس ج قواديُس  মসিলন, মসঁিযন, পমলন 

িংক্রি scoop, water-wheel bucket

িীনমমমটর বমসন procelain قاشانٌي

এিমি cardamom فاقُلّةٌ

নকুি জমতীয় জন্তু লববোধশষ ermine قاقٌُم

قالٌب ج قوالُِب  কমঠমবোধমম, গঠন, ছমঁি, 

নকশম, জফুতমর ফম্ম, form, mold, model,

shoe tree

গমমবফুট, overshoe فالوش

قاموٌس ج قواميس  সমফুদ, অলভধমন, 

শববোধকমষ ocean, dictionary, lexicon

قان أحمُر  োন-িমি, রক্ত িমি blood-red, 

deep-red

قانِئٌق ، قاٍن  োন-িমি, রক্ত িমি blood-

red, deep-red

قانوٌن ج قوانيُن  প্রলতলষত নীলত, মমরলিক 

লনয়ম, আ দিশ্, মমন, লবলধ, লবধমন, আইন, 

আবোধ দিশ, সরশংলবলধ, বম দি্যন লববোধশষ 
established principle, basic rule, 
norm, regulation, ordinance, statute, 
law, stringed musical instrument

 লনয়ম-নীলত সম্পলক্ত قانونٌي
canonnical, relating to rules, legal

 ,তবধ্তম, আইননমনফুগ legality قانونيّةٌ

lawfulness
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কমটম রমনম মমরশংশ (গরু,ছমগি) cut قاِوْرَمةٌ

and braised muttom, beef

قاُوٌق  قاووٌق،  ج قواِويُق  পমগলড 

লববোধশষ(পশু মিমমজ বস)headgear

তরমফুজ, melon قاووٌن

قايٌش ج قوايُش  িমমডমর লফতম, মবল, 

মোমডমর মপট, ক্ষফুর শমন ম দিওয়মর িমমডম 
leather throng, strap, belt, girth, strop

قَبقّب) [ن]  ) কমটম, লববোধচ দি করম(হমত), 

খমডম করম,উপবোধড মতমিম,বোধিমম খমডম 
করম to cut, to chop off, to straighten 

up, to rise, to bristle

قٌب ج أقٌُب  নমলভ, মকনলবনফু, িংক্রিবোধকন, 

ভমরবোধত্তমিন  দিণ্ড hub, navel, nave, lever

قِباٌب ، قُبٌب   قُبّةٌ ج  গমফুজ, মগমিমকমর 

গমফুজ, গমফুজমক( লতর সমপনম dome, 

copula, dome-shaped structure

قبّةٌ  ج قبّات  কিমর(“জমমমর) collar

قبٌَجقْبٌج، ج قِباٌج  লতলতর জমতীয় পক্ষী 
লববোধশষ  a kinde of partridge

قبُح)[ك] قْبح ،بحقُ ،قباحة،ق ) কুr লসত 

হওয়ম, লবরলক্তকর হওয়ম, কিঙজনক 

হওয়ম, কুখ্মত হওয়ম, িজমজনক হওয়ম, 

ব দি, খমরমপ, নীি হওয়ম, গমলি ম দিওয়ম to 

be ugly, repulsive, infamous, 
shameful, foul, vile, mean 

II কুr قبّح লসত করম, লবক( ত মিহমরম করম,
কমবোধরম কমবোধজর সমমবোধিমিনম করম, গমলি 

ম দিওয়ম to make ugly, to disfigure, to 

dnounce, to rebuke

X কুr استقبح লসত মবোধন করম, লবরলক্তকর 

ভমবম, কিঙীত, িজমহীন, কুখ্মত, হীন, 

ব দি মবোধন করম to find ugly, repulsive, 

ignominious, infamous, vile, vile, 

mean ( ه هى )

قْبٌح قُبٌح،  ক দিয্তম, অপমমন, কিঙ, 

জোন্তম, িজমহীনতম ugliness, 

ignominy, shamefulness

قبيَح  ج  قباحى،قِباٌح قبححى،   কুr লসত, 

লবরলক্তকর, কিঙজনক, কুখ্মতিজমকর,

ব দি, খমরমপ, নীি, মবহময়ম, িজমহীন, 

 দিমলম্ভক, ধ(ষ্ট, to be ugly, repulsive, 

infamous, shameful, foul, vile, mean, 
im

udent, shamless, insolent

قِباٌح،قبائُِح    قبيحةٌ ج  ক দিয্তম, িিজমকর 

কমজ, কুr লসত িমিমলক, নীি কমজ 
ugliness, shamful deed, dirty trick, 
low act
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 ,ক দিয্তম, জোন্তম, হীনতম,  দিফুন্মম قباحةٌ

িজমশীিতম ugliness, contempt, 

infamy, shamefulness

 ,অলধক ক দিয্, অলধক কুখ্মত أقباُح

অলধক মনমরশংডম, অলধক  দিফুশলরত more 

infamous, uglier, viler, fouler

কুr مقابٌِح লসত লিরত, লবরলক্তকর স্বভমব 
repulsive qualities, ugly character

কমঁটম গমছ লববোধশষ caper قبّاٌر

قبَرمقبر،قْبر) [ض] [ن]  ) কবর ম দিওয়ম, to 

bury ( ه هى )

قبٌر ج قبوٌر  কবর, মগমর grave

مْقبُرةٌ ج مقابُِر  কবরসকথমন, মগমরসমন 
graveyard, cemetry, burisl ground

 ,কবরসমবোধনর ততমবধময়ক مْقبُرٌي

কবরখননকমরী care taker of 

graveyard, grave digger

গময়ক পমখী লববোধশষ, lark فُبٌّر

قبسقبي)[ض]  ) গহন করম, ধমর করম, 
 দিত্তক মনওয়ম, পলরগহ করম, to take 

over, to adopt, (من)

,VIII গহন করম, গহন করবোধত িমওয়ম افتبي
জমন অজ্ন করম, ধমর করম,  দিত্তক 

মনওয়ম to seek to take, sek to acquire

knowledge, to borrow, to adopt (  من
(عن

জলন কযলও firebrand قبٌس

জিন্ত কয়িম firebrand قْبسةٌ

দিভূ(স্বপ noghtmare  قابوٌس

 ,লশক্ষম, অজ্ন(জমন),ধমরকরর اِقتِباٌس

ঋরকরর, ঋর,  দিত্তকগহন, গহন করর, 

গহনবোধযমগ্তম, উদ(লত, kearning, 

acquisition, loaning, loan, adoption, 
taking over, quotation,

ধমর, ঋর, loan borrowings ُمْقتبساٌت

قبص قبص) [ض]  ) এক লিমট মনওয়ম, to
take a pinch (هى)

 লিমট পলরমমন amounting a قبصةٌ

pinch

قبضض] [قبض) ) কবম করম,  দিখি করম, 
আঁকড ধরম, মগফতমর করম, গহন করম, 
সরশংগহ করম, অত্মিমর করম, হতমশ করম 
to seize, to grip, grag, clasp, to 
arrest, to collect, to receive, to 
oppress

 II সঙ্কুডচি করও, অডধকওকর তেদওয়ও, মূল قبّض
তেদওযও, অিাওচওর করও, হিওশ করও to  give to
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ones ppsition, to pay price, to 
oppress, to depress

V সঙফুتقبّض লিত হওয়ম, কষম হওয়ম (মি) 

to be contracted, to be constipated

VII সঙফু انقبض লিত হওয়ম, মফুখ বন 

করমষ, মনমরম হওয়ম to be contracted,

be constipated, be depressed

 ,আঁকডওন, ধরও, দখকরর, গওস, আতসওৎ قبٌض

গোিওর, আশ সংঙ্কিও, গহহনকরর, গহনকরর, 

তেকওষ্ঠকওঠন, স সংককওচন grippind, grasping,

appropriation, apprehension, arrest, 
receiving, contrictin

قْبضةٌ  ج قبضات   দিখি, গমস, ধমরন, ধরম, 
আঁকড,  দি(ঢ়মফুলষবোধত ধমরন, থমবম, ত দিবোধো্্র 

মমপ(বোধস(লম() seizure, grip, hold, clasp,

grap, handful, linear measure- قِباٌض 

হমতি, ডমঁট handle

قُْبٌض ج قُبٌَض  থমবম, মভূলষ, একমফুঠম 
handful

 ,উঠমন, সরশংগহ, উবোধত্তমিন raising قِباضةٌ

collecting

قبضاٌي ج قبضايّات  শক্তহমত, মজমড, 

বলিষ, অনমনীয়, মসমন, উ rপীডক 
strong arm, tough, bully

ِمقبٌض ج مقابُِض  হমতি, ডমঁট handle

ِمقبٌض ج مقابُِض  হওিল, িওুট, হওুটওর লওঠ 
handle, walking stick

 ,সরশংবোধকমির, মকমষকমঠর্ اِنقِباٌض
অত্মিমর, জফুিফুম, উবোধদগ, উ rক্ঠিম, 
লবষনতম, স্বলউ দি্ম, লবষম দি  
contraction, constipation, operession,
anxiety, depression, gloom

 ,মকমষঠকমঠন্ কমরী قابٌِض
মকমষঠবদকমরী (ঔষধ), সমরশংোমলতক, 

মমরমত্মক,  দিফু(খ দিময়ক, অসহ্কর, 

গহনকমরী, ধমরক, ময ধবোধর, থমবম, নখর 
constipating, costive, grievious, 
stressing, embrassing, receiver, 
gripper, claw, catcher, holder

مقبوٌض ج مقابيُض  বনী, arrested-

কর, revenue مقابيُض

 ,অত্িমলরত, ভীত, উদ্দমহীন ُمنقبٌِض

মমনমরম, হতমশ, oppressed, worried, 

dispirite

قبّط ]قبط ] II সঙফু লিত করম, ভ্রু-কুঁিকমন to 

knit the brows

قُذطاٌن ج قُياِطنةٌ،قباطيُن  (জমহমবোধজর) 

মকবোধ্টেন captain

قبٌعقُبوع) [ف]  قُبَع،قِباع،قْبع، ) মতমষমবোধমম দি 

করমপময়র উপর বসম, উবফু হওয়ম, বসম
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 ,মোমঁত মোমঁত করম (শুকুর) (قُبَع،قِباع،قْبع

ডঙম বমজমন, ঢক ঢক কবোধর পমলন পমন 

করম to  flatter, to squat, sit, to grunt, 

trumphet

قبعةٌ ج قبعات  টফুলপ, মিমবোধমর টফুলপ hat, cap,

felt cap

টফুলপ পলরলহত hatted ُمقبٌّع

 ,সীত হওয়ম, ফফুবোধি ওঠম, to swelk  قْبقَب

bulge

قْبقاٌب ج قباقيٌب  কমবোধঠর খরম wooden 

clog

মপবোধরক nail, tack قباقيبٌي

قبلقبل)[ن]   ) এলগবোধয় আসম to come

قبَِلقَبول،قُبول،قبالة)[س]  ) গহন করম, 
অলভবম দিন করম, স্বীকমর করম, পমিন 

করম, আনফুগত্ করম to accept, to give 

reception, to admit, to obey (  ب ه هى
(في

) II আ দির করম to kissقبّل هى ه )

 III মফুখমমফুখী হওয়ম, মমমকমবোধবিমقابل
করমষবোধ দিখম করম,পলর দিশ্ন করম, সমক্ষমr 
করম,একলতত হওয়ম, গহন করম, মফর r 

ম দিওয়ম, তফুিনম করম, to be face to face, 

to meet, to confront, to call on, to 

interview, to receive, to repay, to 
compare

 ,IV কমছমকমলছ আসম, োফুবোধর  দিমরমন أقبل

অগসর হওয়ম, ওঠম(জমহমজ), মনবোধযমগ 

ম দিওয়ম, আত্মলনবোধয়মগ করম,  দিখি করম, 
আগহ মনওয়ম, যমওয়ম, আসম, পয্মপ 

হওয়ম, শুরু করম 

to come close, totirn, to ebark, to 
devote, to take, interest, to occupy, 
to dedicate, to babundant, to go, to 
come, to begin

 ,V গহন করম, সমত হওয়ম, মশমনম تقبّل
অনভূবোধমম দিন করম, to accept, to receive, 

to hear, to grant

VI পরষ্পর মখমমফুখী হওয়ম, একলতত تقابل
হওয়ম, তভূি্ হওয়ম, to face to face each

other,to get togather, to b compared

 VIII গহন করম, খফুশীবোধত লনবোধয়মলজত اقتبل

হওয়ম  to accept, to apply one self 

gladly

 ,X মফুখ লফলরবোধয় মনওয়ম, ম দিখম করম استقبل
মমমকমবোধবিম করম, মনওয়ম, সবমগত 

জমনমন, to turn face, to meet, to take 

upon, to receive guest



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 823
823

قْبُل ، قبلا  (adv  ظرف) পূকব ,্ আকগ, 

ইডিপূকব ,্ তেসকওকল previously, fromerly, 

earlier, before

 ,পভূবোধব,্ আবোধগ, ইলতপভূবোধব,্ মসকমবোধি قبلئٍِذ

ঐক দিম, একবমর previously, fromerly, 

earlier, before, once

p(prep قُبيَل   লকছভূক্ষর পভূবোধব,্ আবোধগ (جار
shortly before, prior to-

ان فبيل  (conj حرف) লকছফুক্ষর পভূবোধব ্
shortly before

আবোধগর অরশংশ, সমমবোধন, fore oart, front قُبٌل

part – قبٍل من  সমমবোধন, সমমবোধন মথবোধক 
infront, from the front

 -ক্ষমতম, সমমথ্্তম power, ability قِبٌَل

 ,উপলসলতবোধত, সমমবোধন (جار prep) قِبََل

লনকবোধট, প্রলত in the presence of, 

before, near, towards

قُبلةٌ ج قُبلت قُبٌل،  িফুমফু kiss

,লকবিম, নমযমজ আ দিমবোধয়র ল দিক kibla قِيلةٌ

directon in praying

দিলক্ষর south  قبلٌي

 ,অভ্থ্নম, স্বমগতম, গহনবোধযমগ্তম قبوٌل
স্বীক( লত, অনফুবোধমম দিন reception, 

welcome, acceptance, approval, 
consent 

 ,লনশয়তম  দিমনকমরী, জমলমন দিমর قبيٌل

রকম, প্রকমর, নমফুনম, মগমত gurantor, 

bailsman, kind, specimen, tribe

قبيلةٌ ج قبائُِل  মগমত tribe

মগমত সম্পলক্ত, মগমতীয় tribal قباٌي

 জমলমন, লনশয়তম, িফুলক্ত, সমলতপত قبالةٌ
bail, guranty, contact agreement

ধমতীলব দি্ম, obstetrics قِبالةٌ

prep) قُبالة  ,মফুবোধমমমফুখী, সমনম সমমলন (جار

সমমবোধন, উলমল দিবোধক face tface, infront

িফুমফু ম দিওয়ম, িফুমফু kissing تقبيٌل

 ,মফুবোধমমমফুখী, সমনম সমমলন (جار prep) قِباَل

সমমবোধন, উলমল দিবোধক face tface, infront

 ,মফুকমবোধবিম, িডমই, সমক্ষমr ُمقابلةٌ
আবোধিমিনম, মশ্রমতম, অভ্থ্নম, তভূিনম, 
encounter, meeting, conversation, 
discussion, audience, comparison, 
reception

 ,কমবোধছ টমনম, আগমন, অলভগমন اِقباٌل

মপরঁছম, োভূরর, আবোধব দিন, মনবোধযমগ, সমডম, 
উবোধদগ, লিলহ দিম, মসরভমগ্, উনলত 
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approach, advance, arrival, turning, 
plication, attention, concern, 
demand, prosperity

 ,ধমররক্ষমতম, সরশংবোধব দিনশীিতম تقبنٌل
মিতনম  receptivity, susceptibility,

অভ্থ্নম reception اِقتِباٌل

استِقباٌل ج ايتِقبالت  অভ্থ্নম, লববোধরমধীতম, 
ভলবষ্ r reception, opposition, the 

future – استِقبالا ভলবষ্বোধত in future

 প্রসভূলতলব দি লিলকrসক, ধমতী, আসবোধছ قابٌِل

(মমস),  দিময়ী, ধমরবোধন সমথ,্ লবন্স 
obstetrician, coming, responsible, 
disposed

قابِلةٌ  ج قوابُِل،قابِلت  ধমতী, প্রশবোধব 

সহময়তমকমরী, midwifem-قوابُِل আধমর, 

পমত, ধমরক, শভূরু, সফুতপমত, আরম্ভ, 

অনফুষমন receptacle, container, 

beginnings 

 ,ক্ষমতম, সমমথ্্, প্রবনতম, সক্ষমতম قابِليّةٌ
লবন্মস,  দিময়, ইচম power, capacity, 

ability, disposition, aptitude, fitness, 
tendency, lbility,

 ,গহনবোধযমগ্, যফুলক্তসরশংগত مْقبوٌل

সন্তুষ্টজনক, অনফুগত, নমনীয়, পছননীয়,

স্বমগত acceptable, reasonable, 

satisfactory, pleasing, aminable, 
welcome, well-being

রুিীবধ্ক aopetizers ُمقبِلت

 ,অলভমফুখ, লবপলরত, মফুবোধখমমফুখী ُمقابٌِل
উলম, সমমনফুপমলতক, মজফুলর, পমলরশ্রলমক, 

facing, opposit, equivalent, wage, 
renumeration

 ,আসবোধছ, পবোধরর(মমস, ল দিন)coming ُمْقتبٌِل

next

 ,প্রমরম্ভ, শুরু, মভূখ্ prime, early ُمْقتبٌل

beginning

,গমহক, গহনকমরী যন receiver ُمستْقبٌِل

 সমমবোধনর অরশংশ, সমমবোধন, সমফুখ ُمستْقبٌل

ভমগ, ভলবষ্ r front part, front, face, 

future

قبَّنقبن]  ]II ওজন করম(ওজন যন), to 

weigh (هى)

 ওজন যন, ওজন করমর ম্ قبّان
stellyard, platform scale

قباٌء ج أقبِيةٌ  বমলহবোধরর  দিীো্ মপমষমক লববোধশষ 
an outer garment

قباقْبو) [ن]  ) লখিমন করম, ধনফুকমক( লত 

করম, মতমরর বমনমন বমঁকমবোধনম, ভমঁজবোধনম 
to vault, to arch, to bend (هى)
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قْبٌو ج أقبِيةٌ  লখিমন, লখিমন যফুঅত ছম দি, 

ভভূগভ্স ভমন্ডমর, সফুরঙ্গ, সফুরঙ্গপথ vault, 

vaulted roof, cellar, tunnel, adit

ডখলওন, vault قْبوةٌ

 ,লবরতম, মধ্বলত্ত ্সমন interval قِباٌء

interspace

ক্মবোধ্টেন captain قبودان

قَت] قّت)[ن ) লমথ্ম বিম, ভভূি বন্নম করম, 
ভভূি অনফুবম দি করম, পরলননম করম to tell 

a false-hood  to render falsely, to 
caluminate

 ,VIII মভূবোধিমrপমটন করম, লনমভূি করম اقتّت
to uproot, to annihilate

পরলননফুক, slanderer, defamer قتّاٌت

قتٌب ج أقتاٌب  লপণ্ড,  দিিম, কুঁজ lump, 

hunch, loaf

গমছ(কমঁটমর)লববোধশষ Astragalus قناٌد

قترن][ض] [قتر،قُتُور) ) কমপর্ করম, ক( পর
হওয়ম, লমতব্য়ী হওয়ম to be stringy, to 

be economical

 II কওপণ্য করও, কৃপর  হওযও, ডমিব্যযত قتّر
হওযও to be stringy, economical

)IV কমপর্ করম, ক أقتر পর  হওয়ম, গরীব 

হওয়ম, লমতব্য়ী হওয়ম,  দিমলরদ পীলডত 

হওয়ম  to  be stringy, parcimonious, to

be poor

  ,কৃপরিও, ডমিব্যযতিও stringiness قْتٌر

parsimony

ধভূিম dust قترةٌ

গন, ঘমর(খমবমর) smell, aoroma فُتاٌر

)ক تقتيٌر পরতম, লমতব্য়ীতম stringiness,  

parsimony

)ক قاتٌِر টর, লকপটম, লমতব্য়ী stinginess,

parsimony, mmiserly

)ক ُمقتٌِر،ُمْقتٌِر টর, লকপটম, লমতব্য়ী  
stinginess, parsimony, mmiserly

قتلفتل)[ن]  ) হত্ম করম, উপশম করম,  দিভূর
করম, লমলশ্রত করম, জমনম, to kill, to 

mitigate, to mix, to know ( ه هى ب )

 II হত্ম করম, ধ্বরশংস করম, হত্মিীিম قتّل
করম to kill, to massacre, to carnage (

(هم

(ه) III যুদ্ধ করও to battle قاتل

 VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ যফুদ করম to تقاتل

battle one another
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 VIII একক অপকরর সওকি যুদ্ধ করও to اقتتل

battle one another

 X জীবন লবপন করম, ম(তফু্ استقتل
উবোধপকআ করম to risk ones life

 ,হিাও, খন, নরহিাও killing, murder قْتٌل

homicide

قِْتٌل ج أقتٌل  শত্রু, প্রলতদদ্বন্দ্বিী, লবপক্ষ 
enemy, opponentmrival, foe

قتيٌل ج قْتلى  হত্মক( ত, লনহত 

(যফুবোধদ),পলতত killed, killed in battle, 

fallen

খফুনীনী قتّاٌل , খফুন কবোধর এমন, প্রমর নমশক, 

মমরমত্মক murderous, fatal, mortal

 ,অলধক মরমত্মক, অলধক প্রমরনমশক أقتلص

more lethal, deadlier

 ,খফুন, ম(তফু্, মমরমত্মক যফুদ, murder مْقتٌل

death, deadly battle – مقلتِلص প্রমরোমতী 
অঙ্গ, নমজফুক অঙ্গ প্রত্ঙ্গ, vital body part,

mortal organ

কসমইখমনমষলনষফু مْقتلت ج مْقتلٌة র 

হত্মিীিম, হত্ম, লনধন, হত্িীিম, 
ধ্বরশংসযজ  butchery, slaughter, 

massacre, carnage,

 ,যফুদ, দন, রর, সরশংোমত combat قِتاٌل

war, struggle, battle

 ,যফুদ, দন, রর, সরশংোমত combat تقاَتلٌة

war, struggle, battle

 মমরমত্মক, মররশীি, প্ররোমতী قاتٌِل
killing, killer, murdere, mortal fatal -

 ,ময মমবোধর, হত্মকমরী, খফুরী قتلٌة،قصّتاٌل
গুপোমতক killer, mdere, assassin

প্রমরোমলত বস্তু lethal agent قاتِلت

 অলভজ, অনফুশীলিত, পরীলক্ষত ُمقتٌّل
experienced practiced, tried

 ,মযমদম, প্রলতদলনতমকমরী, তসন্ مصقاتٌِل
যফুদ, যফুবোধদর fighter, conbatant, worior, 

relating to battle (compound)

 ,মযমদম, প্রলতদলনতমকমরীগর ُمقاتِلةٌ

তসন্গর, woriors, fighters

ُمقاتِلةٌ ج ُمقاتِلت  যভূদ লবমমন, মবমমমরু 

লবমমন combat plane, light bomber

 যফুদবোধক্ষত, যফুদ ময় দিমন battle ُمْقتتٌَل

ground, battle field

-ম(তফু্ভয়হীর, সমহসী death ُمستقتٌِل

defying,

قتَمقُتوم) [ن]  ) ধভূিম উডমন to rise (dust)
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IX কমিবোধি হওয়ম, কমি রবোধঙ্গর হওয়ম استقتم
to be dark, to blackish

 কমিবোধি, কমি, মলিন blackish, dark قُْتمةٌ

gloom

 কমিবোধি, কমি, মলিন blackish, dark قتاٌم

gloom

-কমি রবোধঙ্গর, কমিবোধি, কমি dark أقتُم

colored, blackish, black

قاتٌِم ج قواتُِم  কমি, black, dark

قَثن] )[قّث ) মটবোধন আনম, লছঁডম, লনমভূ্ি 

করম to pull out, tear out, uproot (هى)

تّثاْق  VIII মটবোধন আনম, লছঁডম, লনমভূ্ি করম 
to pull out, tear out, uproot (هى)

শশও, শশওগওছ cumcumber قِثّاٌء

কমশম, কমলশ ম দিওয়ম to cough قَح

قٌُخ ج أْقحاٌح  লবশুদ, অলমলশ্রত,  দিভূষরহীর, 

আসি genuine, pure, unmixed, 

unadultrated

قُحبةٌ ج قِحاٌب  মবশ্ম, লছনমি, বমরমঙ্গনম 
whore, prostitute

قِحط ، قحطس][ف] )[قْحط،قَحط ) ব(লষ্টহীন 

হওয়ম to be rainless year

 II পরমগময়ন করম, িমঁিম, পলরষমর قّحط

করম to pollinate, to scrape (هى)

 IV ব(লষ্টহীন হওয়ম to be rainless أقحط

year

 ,ডবডষ্টর অেওব, বৃডষ্টহতন, শুষিও, দুখঃডেক্্ষ قْحطٌ

অেওব, rainlessness, dryness, famine, 

want

قحف]ف)[قحف ) গমস করম, মফুবোধছ নওয়ম, 
বহন করম to swallow, to sweep away,

to carry away (هى river)

 VIII গমস করম, মফুবোধছ নওয়ম, বহন اقتحف

করম to swallow, to sweep away, to 

carry away (هى river)

قِحٌف ج قِحفةٌ،أقحاٌف،قُحوٌف  মওিওর খডল, 

skull

তেস্রওিডস্বনত (নদত) torrential (river) قُحاٌف

قِحلقَحل) [س]  ) শুষ হওয়ম, to be dry

ٌلقَح  শুষতম, dryness

শুষ dry قِحٌل

শুষ dry قاِحٌل

(م ) শুষ dry قْحلةٌ

 শুষতম, dryness قُحولةٌ
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أقحمقحم]  ] IV মঠবোধি ম দিওয়ম, মটবোধন মনওয়ম, 
জলডত করম, ঠমলসয়ম ভডম to push, to 

involve, to jam-pack ( ه في )

 VIII ডফুবমন, ডফুবোধব যমওয়ম, মববোধগاقتحم

যমওয়ম, ভমঙ্গম, ফমটমন, অনফুপ্রবোধবশ 

করম,ঝমঁপ ম দিওয়ম, লভডম, অস্বীকমর করম 
to immerse, to break,to invade, to 
burst, to jump, to rush, to embark (

(هى

قُحمةٌ ج قَُحٌم  মওরওতক কওজ, ডবপদ, ডবপকদ 
ধওডবি হওযও, কওঠন, ধ সংসকর ডজডনষ, দুডেক্ক্ষর
বছর danger, difficulty, a rushing to 

danger, destructive thing, year of 
famine

ِمقحاٌم ج مقاحيُم  মবপবোধরময়ম, ময মবপবোধরময়ম 
লবপবোধ দির ঝভূঁলক মনয়,  দিফু(সমহসী, হঠকমরী 
reckless, daring, imprudent

 সম্প(ক্ততম, টমনম, জলডতকরর اِقحاٌم
dragging, implicating, involement

 ভমঙ্গর, মববোধগ প্রবোধবশ, বিপভূব্ক اِقتِحاٌم

প্রবোধবশ, অনফুপ্রবোধবশ, বলহরমংক্রিমন, ঝড বহম 
breaking, inrush, irruption, invasion, 
incursion, stroming

اِقُحوان  ج  أقاحى،اقاٍح  সফুগলন গমছ, ফফুি 

গমছ লববোধশষ camomole, daisy

prep) قد  ইলতমবোধধ্, এইমমত ( حرف

(অতীত কমবোধির কমবোধজর আবোধগ), সম্ভবত, 

মকমন সময় (ভলবষ্ rকমবোধির কমবোধজর 

আবোধগ), already (past), some times, 

may, might (present)

قَدقّد)[ن] ) কমটম(িমমিমী),বোধচ দি করম, 
এপমর ওপমর করম to cut, to chop off

 II কমটম (িমমিমী), মচ দি করম, এপমর قّدد

ওপমর করম to cut, to chop off

 VII মফবোধট যমওয়ম, লববোধষমলরত হওয়ম انقّد
to split, to burst

 ,VIII কমটম(িমমিমী), মচ দি করম اقتّد
এপমর ওপমর করম to cut, to chop off

قٌِد ج أقٌُد  োওডল (চওমডওর), ডোিও strip, thong

قِّدةٌ ج قِدٌد  মসি, মরি, মসমজম করমর  দিন্ড, 

রুিকমঠ, অরশংশ, টফুকরম,  দিি, গ্রুপ ruler, 

rail, scale, parts, groups

 ,কমটম ও শুকমটনম মমরশংবোধসর টফুকরম قديٌد
cut and dried meat

قٌد ج قُدوٌد  কমঠমবোধমম, গডর, ম্রেম, 

আয়তন,পলরমমন, shape, build, frame, 

volume, bulk, quantity, size
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قدحقدح) [ف]  ) লছদকরম, ফফুটম করম, 
অপবম দি ম দিওয়ম,  দিফুন্মম করম, গমলি 

ম দিওয়ম, লতরষমর করম, প্রত্মখমন করম, 
ক্ষলত করম,বোধছমট করম,খব্ করম, িঙন 

করম, আংক্রিমন করম, to slander,to 

defame, to rebuke, to rejec, to impair,
to violate, to offend

 VIII আগুবোধন নমডম ম দিওয়ম اِقتدح
(রবোধডর) ,লববোধবিনম করম to strikr fire 

(flint), to consider

 ,অপবম দি,  দিফুন্মম, লননম, কিঙ, গমলি قْدٌح

অবক্ষয়, ক্ষলত, হ্রমস slader, calumny, 

defamation, disrepute, censure, 
depreciation, detraction, impairment

قِْدٌح ج  أقاِديُح،أقداٌح،أقُدٌح،قِداٌح   তীর, 

তীর দিন্ড arrow, arrow shaft

قَدٌح ج أقداٌح   পমলন খমওয়মর পমত, কমপ, 

ওজবোধনর একক(আর দিমব) drinking bowl, 

cup, glass, a dry measure

قّداٌح ، قداحةٌ ج قّداحات  আগুন জ্বমিমবোধনমর 

কঠ, লিইটমর (আগুন জ্বমিমবোধনম) flint, fire

iron, steel

 আগুন জ্বমিমবোধনমর মিরহ দিন্ড, fire ِمْقدحةٌ

iron

قدرض]][قَدَر)[ن ) ঠক করম, আবোধ দিশ করম,
ভমগ্ মিখম (আ্মহতময়মির) to decide, 

to decree, ordain

قدرَمْقُدرةٌ،قُدرةٌ) [ض]  )

]قِدر قَدر) [س  ) ক্ষমতম রমখম, থমকম, 
সমমথ্্ থমকম, সমমন হওয়ম, লকছফু কমরমর 

সম্ভবনম থমকম, মযমগ্ হওয়ম to possess 

strengt, power, to have the possibility

to do, be capable ( ان هى على )

 ,II ঠক কর, লনলদ্্দষ্ট করম, ভমগ্ মিখমقّدر
আবোধ দিশ করম, পভূবোধব ্লনধ্মরন করম 
(আ্মহতময়মিমর) অনফুমমন করম, কর 

লনধ্মরন করম, প্রত্মশম করম, উচ্চ মভূি্ 
িমওয়ম, স্বীকমর করম, সহময়তম করম, 
আভমস ম দিওয়ম(গম)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) ( ب على ان ل هى )

) IV সক্ষম করম to enable قدر هى ه على )

 ,V লনযফুক্ত হওয়ম, লনলদ্্দষ্ট হওয়ম تقّدر
লনধ্মলরত হওয়ম, ভমবোধগ্ থমকম, to be 

apointed, determined, fated, decreed
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 VIII ক্ষমতম রমখম, থমকম, সমমথ্্ اقتدر
থমকম, সমমন হওয়ম, লকছফু কমরমর সম্ভবনম
থমকম, মযমগ্ হওয়ম to possess strengt, 

power, to have the possibility to do, 

br capable ( ان هى على )

X সক্ষমতম িমওয়ম (আ্মতময়মিমর استقدر
কমবোধছ) to ask for strength (Allah s.t)

قدٌر ج أقداٌر  ব্যওব্যও ডপ, সুকরওগ, পডরমওন, মওপ, 

হওর, তেশরত, মওতও, মূল, মরও্দও, েওগ, িকডদর 
extent, scope, amount, rate, 
measure, amount, degree, worth, 
rank, divine decree, fate

قدٌر ج أقداٌر  তকল দির, ভমগ্, লনয়লত, 

কপমবোধির লিখন devine 

foreordainment, fate, destiny, lot

 কমবোধ দিলরয়ম সম্প্র দিময় a misled القدريّةُ

theological school adserting man’s 
free will dening lot

قِدٌر  ج قدوٌر  রমনমর পমত, মকটলি, 

cooking pot, kettle

 ,রমনমর পমত, মকটলি, cooking pot قِدرة

kettle

তেছওট তেবওিল, ফওক small bottle, flask قدرةٌ

 ,ক্ষমতম, শলক্ত, কময্করতম, মযমগ্তম قُدرةٌ
সমমথ্্, আগহ, অসীম ক্ষমতম 
(আ্মহতময়মিমর)power, strength, 

potency, capability, aptitude, 
omnipotence

 ,অডধক শডকবওন, অডধক ক্ষমিওবওন أقدُر

অঅডধক সমি  ্more pwerful, mighter, 

more cpable

 ,ক্ষমতম, শলক্ত, কময্করতম مْقُدرةٌ
মযমগ্তম, সমমথ্্, আগহ, অসীম ক্ষমতম 
(আ্মহতময়মিমর) power, strength, 

potency, capability, aptitude

ِمقداٌر ج مقاديُر  মমপ, সমন ও সময়র 

পলরলধ, সফুবোধযমগ, ব্মলপ, গজ, হমর, মমতম, 
পলরলধ, পলরমমন measure, extent, 

scope, scalr, rate, amount, quantity

تقديٌر ج ،تقديرات تقاديُر  অনফুমমন, 

মভূি্লনধ্মরধ, মফুি্ময়ন, করমবোধরমপর, হমর 

লনধ্মরর, মভূি্মমন, উচ্চমভূি্, ধমরনম, 
বমক্গঠন সম্পবোধক্ আভমস(গম

গম )estimation, apprasal, assessment,

rating, calculation, esteem, 
appriciation, implication of sytax 
(gram)- 

 ,মমর লনধ্মর, মভূি্ময়ন(ছমত) تقديرات

grading, evaluation (students)- 

ا  ,পবোধরমক্ষভমবোধব, বস্তুত, implicitly تْقديرا

virtually
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 ,ক্ষমতম, শলক্ত, কময্করতম اِقتِداٌر
মযমগ্তম, সমমথ্্, আগহ, অসীম ক্ষমতম 
(আ্মহতময়মিমর) power, strength, 

potency, capability, aptitude

 ,ক্ষমতমধর, শলক্তশমিী, ক্ষমতমশমিী قاِدٌر
powerful, potent, mighty,

مْقدوٌر ج مقاديُر ، مقدورات  ভমগ্লনবোধ ্দিশ, 

লনধ্মলরত, decreed, fated – مقاديُر 

ভমগ্, কপমবোধির লিখন destiny, fate –

 ,সমমথ্্, মযমগতম, ক্ষমতম مقدورات
উপকরর capability, ability, resources

 মভূি্লনধ্মরক, করমবোধরমপকমরী ُمقِدٌر
appeaiser, taxer

ُمقّدٌر ج  ُمقدرات  ভমগ্লনবোধদ্্দলশত, 

লবলধলিলখত, ঊহ, অন্তলন্লহত, 

বস্তুত(বমহ্ত নয়) decreed, 

predestined, implied, implicit, virtual 

 ভমগ্, পলররলত, মভূি্লবিমর ُمقدرات–
fates, destinies, estimates

 ্,ক্ষমতমধর, শলক্তশমিী,  দিক্ষ, সমথ ُمقتِدٌر

বফুদমমন possessing power, 

sstrenghtmpowerful,  potent, 
capable, talented

 পলবত হওয়ম to be (فداسة،قُدس)[ك] قُدس

pure

 II পলবত করম, সমপ্ন করম, পলবত قّدس

মোমষনম করম (আ্মহতময়মিমবোধক), to 

sanctif, to dedicate, to  glorify (Allah 
s.t)

V পলবত হওয়ম to be sacred تقّدس

 ,শুডচিও, ডবশুদ্ধিও, পডরচ্ছনিও, পডবতিও قْدٌس
holiness, sanctity, purity أقداس- 
আশযিস্থিল, ঘর sanctuary, shrine

 পলবতম লবষয়ক, পলবত, পলবত قُدسٌي

ব্লক্ত, relating to holiness, holy, 

sacred, saint

 পলবততম, লবশুদতম, শুলিতম قُدسيّةٌ
holiness, sacredness, sanctity

قٌُداٌس ج ،قداسات قداديُس  খীষ্টমনবোধ দির 

তনশবোধভমজ পব ্mass

 পলবততম, লবশুদতম, শুলিতম قُداٌس
holiness, sacredness, sanctity

– সববোধিবোধয় পলবত most holy قّدوٌس

 আ্মহতময়মিমর গুর the Most القّدوس

holy (Allah s.t) 

قِِديٌس ج قِّديشون  পলবত, শুদ, খীষ্টমন সমধফু 
holy, saintly, saint

 অলধক পলবত, অলধক শুদ more أقدٌس

hollowed, more sacred
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المْقِدسبيت)  ) মজরুজমবোধিম Jerusalem

 ,শুলদকরর, পলবত করর تْقديٌس

আত্মলনবোধয়মগ, উ rযমপন, আরমধনম, 
উপমসনম sanctification, hollowing, 

dedication, celebtation, worship

 ,সশ্রদ, ভলক্তপভূর ্respectful ُمقِدٌس

reverent

 ,লবশুদ, শুলিতমপ্রমপ, লনষ ُمقّدٌس

পলবত,শুদ hallowed, dedicated, holy, 

sacred – ممقدسات পলবত লজলনষ, 

sacred things

 ,লবশুদ, শুলিতমপ্রমপ, লনষ, পলবত متقِدٌس

শুদ hallowed, dedicated, holy, 

sacred

قدمقدم،قُدوم)[ن] ) আগমবোধনম to procede(ه) 

قِدمقُدوم)[س] قِدمان،قِمْقدم، ) আসম, মপরঁজম to
come, arrive

قُدمك] )[قَِدم،قَدامة ) পফুরমতন হওয়ম, প্রমিীন 

হওয়ম to be old

 ,II এগুবোধত ম দিওয়ম, আবোধগ পমঠমনقّدم

আবোধগযকরম,  প্রমধমন্ ম দিওয়ম, অলবভমবক
মবোধনমনীত করম, ততরী করম, প্রসমব করম, 
প্র দিশ্ন করম, হসমন্তর করম, মপশ করম, 
আত্মলনবোধয়মগ করম, উপসমপন করম, 

পরীক্ষম মনওয়ম, আ দিমিবোধত হমলজর করম, 
অভ্স অরমন, সমবোধয়র আবোধগ যমওয়ম 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 সমহসী হওয়ম, উদত হওয়ম, সমহসী أقدم
করম, আংক্রিমন করমto be bold, to make

bold, to attack

 ,V অগসর হওয়ম, কমছমকমলছ আস تقّدم

মমমকমবোধবিম করম, আবোধব দিন করম, আবোধ দিশ 

করম, to come closer, to proceed, to 

meet, to apply, to order

 VI মসবোধকবোধি হওয়ম, ব(দ হওয়ম to be تقادم

antiquated, to be old

(ه) X আসবোধত বিম to ask to come اساقدم

 ,ডবগি সময, ডনকট অিতি, আনওডদকওল قِْدٌم

অসতম কওকলর, ডনরননিও, কওলহতনিও 
(আলওহিওযওলওর) remote antiquity, infinte

pre-exsistance, timelessness (Allah 
s.t)

قدٌم ج أقداٌم  পম, ধমপ, ক দিম foot, step

সমমনম সমমলন যমওয়ম to go forward قُُدٌم
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قديٌم  ج قدائُِم،قُدامى،قُدماُء  পভূরমতর, প্রমিীন,-

 ,অনমল দিকমবোধির القديم

অনন্ত(আ্মহতময়মিমর গুর) old, 

ancient, antique, existing- from 
imemorial, the Eternal (Allah s. ) 

আসম, মপরঁছম, coming, arrival قُدوٌم

قدوٌم ج قُُدٌم  সমহসী, উদত, লনলভ্ক, bold, 

audacious, courageous

ج قُُدٌم،قدائُِم  قدوٌم  বমটমলি chisel

-সমমবোধনর অরশংশ, সমমবোধন fore part قّداٌم

সমমবোধন infront of (جار prep) قُّدَم

 ,জমহমজ বম লবমমবোধনর অগভমগ pow قْيدوٌم

bow

 অলধক পফুরমতন, অলধক প্রমিীন أقدُم
older, more ancient

তজষতম seniority أْقدِميّةٌ

 ,আসম, মপরঁছম, আলবভ্মব coming مْقدٌم

arrival

 সমহসী, উদত, লনলভ্ক, সমমলরক ِمْقداٌم

প দিবী bold, audacious, courageous, a

military rank

تْقديٌم ج تقاديُم  পমঠমন, মপ্ররর করম, 
উপসমপনম, ম দিওয়ম, লনষম, প্রসমব, 

মভূি্বোধব দিন, স্মমরক, sending, 

dispatching, presentation, offer, 

dedication, tender, memorial – تقاديُم 

অলভভমবকত guardian ship

 ,প্রসম, মভূি্প্রলতবোধব দিন, লনষম تقِدمةٌ
পলরলিলত, উপসমপনমউ rসগ,্ বলি, offer,

tender, dedication, introduction, 
presentation, oblation

 ,সমহসীকতম, উদতম, লনলভ্কতম اِقداٌم
ভয়হীনতম, অকূতভয়, সমহস, উবোধ দি্মগ 
boldness,audacity, 
daring,fearlessnessdauntless, 
courage, enterprise

,অগগন্তম, সফুলবধম, পলরিমিনম, ধম্কে تقّدٌم

অগগলত, উনলত priority, advantage, 

advance, push, progress, 
advancement

مٌي  প্রগলতশীি, প্রগলতবম দিী تقدن
progressive, progressionist

 তমমল দি(সময়), অগগলত lapse of تقاُدٌم

time

قاِدٌم ج قُُدوٌم،قاِدمون قُّداٌم،  ময মপরঁছি, 

মপরঁছম, আগন্তুক, আসবোধছ(বছর) arriver, 

arrival, coming (year)

 ,উপসমপনকমরী,  দিমনকমর, ময ম দিয় ُمقِدٌم

মভূি্বোধব দিনকমরী,  দিমতম offerer, tenderer,

giver, donar
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 ,পভূব্লনলদ্্দষ্ট, সমমবোধন, সমমবোধনর অরশংশ ُمقّدم

জমহমজ বম লবমমবোধনর সমমবোধনর ল দিক, 

পলর দিশ্ক, সমমলরক প দিবী prefixed, 

front, face, front part, bow, how, 
supervisor, a military rank- 

ا  ,আবোধগ মথবোধক, অগীম in advance ُمقّدما

beforehand

ُمقّدمةٌ ج ُمقّدمات  সমমবোধনর অরশংশ, জমহমজ বম
লবমমবোধনর সমমবোধনর ল দিক, বডপ দিবী 
অগ দিফুত, ভভূলমকম, উপসমপনম, 
উপংক্রিমরলনকম, front, face, front part, 

bow, how, foremost rank, 
ambassador, preamble, froreword, 
preface

 ,পভূব্বত্তী, সমমবোধন অগসরমমন ُمتقِدٌم

অগগমমী, সমমবোধনর, সমমবোধনর অরশংবোধশ, 

সবমর সমমবোধন, পভূব্বর্শীত, অগবত্ত্শী, তজষ্ 
preceding, moving forward, well 
advanced, infront, ahead, aforesaid, 
senoir

قدا] ن][قدو)[قدو ) উত্তম স্বমবোধ দির হওয়ম  to 

be savory

 উত্তম স্বমবোধ দির ( قِدى]س][قدي)[قدي،قداوة

হওয়ম  to be savory

) VIII অনফুগমমী হওয়ম to follow اقتدى  ه ب

(هى

 ,নমুনও, ধরন, উদওহরন model, pattern قُدوةٌ

example

স্বমবোধ দির,সফুস্বম দিফু tasty, palatable قِدٌي

ب اِقتِداءا – অনুকরর, imitation اِقتداٌء  নমুনও 
অনুরওযত following model

قُّذةٌ ج قُذٌذ قذاٌذ،  তীবোধরর পমখম, feather of 

arrow

قذرن] )[فذارة،قَذر ) ময়িম হওয়ম,

অপলরষমর হওয়ম  to be dirty

قِذرقَذر)[س]  ) ময়িম হওয়ম to be dirty

II ময়িম কর, কিফুলষত করম to make قّذر

dirty

 X ময়িম মবোধন করম to deem استقذر

dirtyand

قذٌر ج أقذاٌر  অপলরলরচচন , অপলবততম, 
uncleanliness, impurity –أقذاٌر ময়িম, 
মনমরশংডম, অপলরষমর, অপলবত, dirth, filth,

 ময়িম, অপলরষমর, অপলবত, মনমরশংডম قِذٌر
dirty, unclean, impure, filthy

 ,সফুস্বম দিফু, খফুঁতখফুঁবোধত, dainty, choosy قذوٌر

tasteful

,অপলরচনতম, মলিনতম, অপলবততম قذارةٌ
dirtiness, uncleaniness, impurity
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قاورةٌ  ج قذورات   ময়িম, মনমরশংডম, লববোধজ 

লজলনষ, আবজ্নম, লবততম(তনলতক)dirt, 

filth, rubbish, garbage, unholiness 
(moral)

 ময়িম লজলনষ, ময়িম, মনমরশংডম dirty مقاِذٌر

things, dirt, filth

قذعقْذع)[ف]  )  দিফু দিফুন্মম  করম, ক্ষলত করম, 
লননম করম, গীবত করম to defame, 

malign,vilify, backdite

قذف قذف)[ض] ) লনবোধক্ষপ করম, বম দি 

ম দিওয়ম, ধম্কেম ম দিওয়ম, মঠিম, তবঠম বমওয়ম,
 দিমঁড টমনম, দিভূর করম, বলহষমর করম, খমলি 

করম, মফবোধি ম দিওয়ম,  দিফুন্মম করম, 
অলভযফুক্ত করম  to thro, fling, to push, 

shove, to row, oar, to eject, to drop, 

to defame, to accuse ( هى ه ب )

II  দিমঁড টমনম to row قّذف

VI এবোধক অপবোধরর ল দিবোধক লনবোধক্ষপ করম تقّذف
to pelt one another (هى)

VII লনলক্ষপ হওয়ম to be thrown انقذف

 দুনও্ম, অপবওদ, ডমথও অডেকরওগ, দওুড قْذٌف
টওনন, defamation, calumny, false 

acusation, rowing, oraing

 কিঙপভূর্, লননমপভূর্, কুrসমমভূিক قْذفٌي
slanderous, libelous, defamatory

قّذافَةٌ طيارة মবমমমরু bomber قّذاٌف  

মবমমমরু লবমমন 

قذيفةٌ ج قذائُِف  লনবোধক্ষপবোধযমগ্, মবমমম, 
কমতফু্জ, লববোধষমরক প দিমথ্ projectile, 

bomb, shell, detonator

ِمقذٌف ج مقاِذُف  তবঠম,  দিমঁড oar, paddle

ِمقذاٌف ج مقاذيُف    তবঠাও,দওুড oar, paddle

দওুড টওনও, তবঠাও বযওন rowing, oaring تْقذيٌف

লনবোধক্ষপকমরী thrower قاِذفةٌ

مقُذوفةٌمقذوٌف،  ج ،مقاذيُف مقذوفات  

লনবোধক্ষপবোধযমগ্, মক্ষপনমস projectile, 

missile

قذاٌل ج أقِذلةٌ،قُُذٌل  মমথমর িমলন occiput

قِذَيقذى،قذي)[س]  ) ময়িম হওয়ম to be 

dirty

 ,IV লবরক্ত করম,যননম ম দিওয়মأقذى
হয়রমন করম, উলদগ করম to anno, to 

vex

 ক্ষুদ বস্তু পরও(কচওকখ), ধূলওকরও, foreignقذاى

body in the eye, mote

قِذاى ج اقذاٌء  সূক্ষ করও, বওডলকরও fine dust –

েওসমওন ধূডলকরও floating particles اقذاٌء
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قَر قرار)[س][ض][قّر] ) সময়ী হওয়ম, সময়ী
করম, বমস করম, থমকম, to be settle, to 

settle, live, stay

 II লসর করম, লনধ্মরন কর, লসদমন্তقّرر

করম, লনলশত কর, খবর ম দিওয়ম, স্বীকমর 

করবোধত বমধ্ করম, to decide, to 

determine,to decide, to confirm, to 
inform, to force to confess,

 ,IV সময়ী করম,  রক্ষম করম, বসম أقّر
প্রলতষমন ততরী করম, সমপন করম, সমত 

হওয়ম, স্বীকমর করম, to settle, to 

safeguard, to sit, to set up, to install, 
to agree, to confess

 V সময়ী হওয়ম, লনলদ্্দষ্ট হওয়ম to beتقّرر

settled, to be determined

 X সময়ী হওয়ম, লবশ্রমম করম, বমস استقّر

করম, লসলতশীি হওয়ম, সফুসরশংহত হওয়ম, 
প্রলতলষত হওয়ম to be settle, to rest, to 

to live, to be establilized, be 
consolidated, be established

ঠাওণও, শতিল cold, cool ققٌر

ঠমণ্ডম, শীতিতম, cold, coldness قٌُر

ঠমণ্ডম, শীতিতম, cold, coldness قِّرةٌ

العين قُّرة  মিমবোধখর প্রশমলন্ত coscolation for 

the eye

قراٌر ج قرارات   উপলবষ্ট, সময়ী, লনলদ্্দষ্টতম,
 দি(ঢ়তম, সময়ীততম, লসরতম, লবশ্রমম, 

সময়কমি, আবমসব, বমসম, বমশ্রমমসি, 

পপমবোধতর তিম sedentariness, 

fixedness, steadiness, stabilit, rest, 
duration, dwelling, residence, resting 

place-  লসদমন্ত decision

 তিম, লনিফু ভভূলম, মটমি, গভীরতম فرارةٌ
bottom, low ground, depression, 
depth

)সফুখী, ত قريٌر প, আনলনত, খফুশী happy, 

gratified, delighted, glad

قارورةٌ ج قواريُر  ) িমম গিমর মবমতি 
long nevked bottle

مقٌر ج مقاٌر  আবমস, বমস, বমডী, 
সরশংরক্ষবোধরর সমন, বসমর সমন, সমন, 

সশন, অবসমন domicile, dwelling, 

residence, storage place, seat, place,
station, position

 ,পত্তন, প্রলতষম, পত্তলন, ফয়সমিম نقريٌر
লনযফুলক্ত, কমজ, বীলধ, ব্মবসমপনম, লসদমন্ত,

িফুলক্তর লবষয় establishment, 

settlement, appointment, 
assignment, regution, arrangement, 
decission, stipulation, condition 

,পত্তন, সরশংসমপন, লভলত্ত, সমলপত বস্তু اِقراٌر

লনশয়তম লবধমন, লনশয়তম, স্বীক( লত, 
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settling, settlement, institution, 
establishment, execution of 
confirmation, confirmantion, 
confession

 ,উপলবষ্টতম, সময়ীত استِقراٌر

অবসমনকরর, মমন্করর, ম দিরীকরর, 

পত্তলন, সরশংসমপন, ধমরমবমলহকতম, 
শক্তকরর, সরশংহলত, লসলতশীি, 

লসলতশীিতম, লবশ্রমম, sedentariness, 

remaining, abiding, lingering, settling,
continuance, strengthening, 
stabilization, stability, rest

 ,উপলবষ্ট, সময়ী, বমলসনম قاٌر
সময়ীবমলসনম, লনল ্দিষ্ট, ঠমন্ডম, শীতি, 

sadentary, settled, resident, 
permanent, fixed, cool, cold

قارّرةٌ ج قاّرات  মহমবোধ দিশ, মভূিভভূখন্ড 
continent, mainland

ُمقِرٌر ج ُمقِررون  সরশংবম দি দিমতম reporter

 প্রলতলষত, সময়ী, অলধলষত, লসর ُمقّرٌر

ক( ত, লসদমন্তক( ত, লনবোধয়মগক( ত, লনয়নীত, 

আবোধ দিশক( ত established, settled, fixed, 

determine, appointed, regulated, 

decreed –ُمقّررات পমঠ্ংক্রিম, লসদমন্ত 
curriculum, decission

 ,আসীন, সময়ী, বমলসনম,  দি(ঢ, সময়ী ُمستقٌِر
 দি(ঢ়মভূি, লনলদ্্দষ্ট, অনড, সময়, মজবফুত, 

শক্ত, টকসই, লসলতশীি sedentary, 

settled, resident, firmly eablished, 
deep-rooted, fixed, immobile, firm, 
durabble, stable

 ,আবমস, বমসসমন, বসলত, বমডী ُمستقٌر
অবসমবোধনর জময়গম, লবশ্রমমসি domicile, 

dwelling, habitation, residence, seat, 
resting place

]قرأ،قِراءة،قُرآن)[ف][ن ] )

 ,পডম, আব(লত্ত করম, অনফুধমবন করম  قرأ
অধ্য়ন করম to recit, declaim, persue,

study على) )ى ل هى عل ل هى )

 ه )IV পডমবোধনম, মশখমন to make readأقرأ

(هى

 X পডবোধত বিম, লববোধশষর করমto استقرأ

ask to rea ( هى ه )

قُرٌء ج قُروٌء     ঋতভূসমব menstruation

قِراء ج قِراءات  আব(লত্ত, পডম, আি-

বোধকমরআন পডমর লনয়ম বীলধ recitation, 

reading, manner of recitation 
(punctuation, vocalization)

আি-বোধকমরআন the Koran القِرآن

 মকমরআন সমনীয় pertaining to قِرآنٌي

Koran
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استقراٌء ج اِستقراءات  ত দিন্ত, পরীক্ষম, 
উদমটন investigation, examination, 

exploration

قاِرٌئ ج قُّراٌء،قارءون  পমঠক, আব(লত্তকমরক
reader, reciter

,পঠত, সহজপমঠ্, পমঠবোধযমগ্ read مقروٌء

readable, legible

 আব(লত্তকমরী (বোধকমরআন) reciter of ُمقِرٌئ

the Koran

قراٌج ج قراجات  গ্মবোধরজ garage

]قُرب،قُربان)[ك][س مقربة، )

،قِرَبقرب  কমবোধছ আসম, কমবোধছ টমনম to 

come near ( هى ه من الي )

 ,II কমবোধছ আনম, ধমরনম স্পষ্ট করম قّرب
 দিমন করম (আি্মহর জন্) to cause to 

come nea, to sacrifice ( هى ه من الي )

 ,III লনকটবত্ত্শী হওয়ম, সমমন হওয়ম قارب
প্রময় করম, একত করম, to be nea, to be 

about to do,to bring to gatherfavor (  ه
(هى

 V কমবোধছ আসম, সহবোধযমগীতম িমওয়ম تقّرب
to get near, to seek favor (الي)

 VI পরষ্পর কমবোধছ আসম to come تقارب

near each other

(من) VIII কমবোধছ আসম to get near اقترب

(هى) X কমবোধছ মবোধন কর استقرب

 ,তনকট্, কমছ, সমলনধ্ nearness قُْرٌب

vicinity, closeness

 ,লনকবোধট, প্রলত near (جار prep) قُْرَب

toward

قِربةٌ ج ،قِربات قِرٌب  লভলস, পমলনর 

ব্মগ(িমমডমর)waterskin – قِرٌب বম দি্যন
লববোধশষ bagpipe  

সম্পক قُربى ,্ আততয, সমন relation, 

relationship, kinship

 ,লনকট, লনকটবত্শী, হমবোধতর কমবোধছ قريٌب

লনকবোধট, োলনষ, কমছমকমলছ, সহবোধজ 

মবমধগম্, near, nearby, in the vicinity,

cose, adjacent  আত্মীয়, সম্পক্ -أقِرباٌء
relative, relation

 শীঘ, অনলতলবিবোধম, অনলতকমবোধির -قريباا

মবোধধ্, সম্প্রলত, ই দিমলনরশং, খফুব মবশী আবোধগ 

নম, অন্ ল দিন soon, before long, 

shortly, in the near future, recently, 
lately, not long ago, the other day

قِراٌب ج أقِربةٌ،قُُرٌب  খমপ, তরবমলরর খমপ, 

আধমর, পমত, ঢমকনম sheath, scabbard
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 ,সম্পক্, আত্মীয়, সমন relation قرابةٌ

relationship, kinship

প্রময় almost قُرابةٌ

قُربان ج قرابين  ত্মগ, উ rসগ,্ বলি দিমন, 

sacrifice, offering, oblation

লনমননকত্ম, host قُربانةٌ

أقرٌب ج أقربونأقربُ  অলধক লনকট, 

সববোধিবোধয় কমবোধছ, লনকটবত্ত্শী, অলধক 

সম্ভবনমময়, সম্ভমব্, সম্ভবত nearer, 

nearest, next, more probable, 

probabe, likely- ،أقرٌبأقربون  সম্পক্, 
আত্মীয় relations, relatives

مقرٌب ج مقاِرُب  সববোধিবোধয় লনকট, ময় কম 

 দিভূরত, সরশংক্ষবোধপ nearest, shortest way, 

short cut

 ,তনকট্, োলরষতম, সমলনধ্ مقربةٌ
লনকটবত্শীতম, nearness, closeness, 

intimacy, proximity

 মভূি্ময়ন, কমবোধছ আনয়ন تْقريٌب

approximation –تْقرباا কমছমকমলছ, প্রময়ই,

আনফুমমলনক, approximately, almost, 

roughly

 আনফুমমলনক, মমমটমবোধমমট تْقِربٌي
approximate, approximative

ٌي  অলভগমন, কমছমন, সলনকবোধট تقرن

আনয়ন approach, approximation

 ,পমরষ্পলরক অলভগমন وقاُرٌب

পমরষ্পলরক সলনকবোধট আসম mutual 

approach, mutual approximation

 অলভগমন, কমছমন, এগন اِقتِراٌب
approach, approximaiton

ُمقّرٌب ج ُمقّربون  োলনষ সহবোধযমগী, 
লপ্রয়জন, আন্তলরক, একমন্ত close 

companion, favorite, intimate

 কমছমকমলছ, অনফুলমত, মধ্ম مقاِرٌب

মমবোধনর approximate, estimated, 

medium quality

 ,পরষ্পর কমছমকমলছ, পরপর ُمتقاِرٌب

ধমরমবমলহক, পরবত্শী close togather, 

cosequtive, successive, subsequent 

 কলবতমর ছবোধনর নমম name الُمتقاِرُب –

of a poetical meter 

قاِرٌب ج قواِرُب  মনরকম, boat

মমলঝ boatman قواِربٌي

قَربوٌس  ج قرابيُس  মোমডমর লজবোধনর 

অগভমগ pommel of a saddle, saddle-

bow
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 বনফুক, অশ্বমবোধরমহী তসবোধন্র বনফুক قْربينةٌ
carbine, carabine, rifle

قرح] قْرح)[ف ) আহত করম to wound

قِرحس] )[قَرح ) আহত হওয়ম, ক্ষত হওয়ম 
to be wounded, to be ulcerous

II আহত করম to wound قّرح

V ক্ষত হওয়ম to ulcerate تقّرح

 ,VIII উ্ভিমবন করম, সরশংষমর করম اقترح
প্রসমব করম to invent, improvise, to 

propose, ulcerate (هى)

قْرٌح ج قروٌح  োম, আোমত, ক্ষত, মফমডম, 
wound, ulcer, sore

 ,ক্ষতগস, ক্ষতযভূক্ত, ক্ষতকমরী قِرٌح
পিনকমরী ulcerous, ulcerated, 

ulcerrating, decomposing

ةٌقْرحةٌ ج قَِرٌح  ক্ষত, মফমডম, ulcer, boil

লবশুদ, লনম্ি, pure, clear قراٌح

লবশুদ, লনম্ি, pure, clear قريٌح

فريحةٌ ج قرائُِح  প্রমক( লতক লবন্মস, স্বভমব, 

প্রলতভম, মমধম, মনন,  দিমন natural 

disposition, innate character, genius, 
talent, gift

ٌح ক্ষি ulceration تقرن

,আলবষমর, উনলতকরর, invention اِقتِراٌح

improvisation –اقتِراحات প্রসমবনম, 
উপবোধ দিশ, উপসমর proposition, 

suggestion, motion

 ,ক্ষতগস, ক্ষতযভূক্ত, ক্ষতকমরী  ُمتقِرٌح
পিনকমরী ulcerous, ulcerated, 

ulcerrating, decomposing

 ,ক্ষিগিস্থি, ক্ষিযূক, ulcerous ُمتقَرٌح

ulcerated

ُمقترحات   ُمقترٌح  ج  প্রসমবনম, উপবোধ দিশ, 

উপসমর proposal, suggestion, motion

قِرٌد ج قُروٌد،قِردةٌ  উ্ফুক, বমনর givvon, 

ape, monkey

এঁটি (বোধপমকম) tick قُْرٌد

قُراٌد ج قِردان  এঁটি (বোধপমকম) tick

শ্রমন্ত exhausted َمْقروٌد

 লিরশংলড মমছ shrimp قَُرْيِدس

سِرقِرس] )[قَرس ) ঠমন্ডম তীব হওয়ম to be

severe cold
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قرسقرس)[ض] ) জমমট বমঁধম to be 

frozen

II জমমট বমঁধমন to be freeze قّرس

 ,মওরওতক, কঠন, ডহ সংস্র, কওমড, িতব قاِرٌس

অিান ঠাওণও, জমওট বওুধওন ঠাওণও, জমওট, ডহমওডযি
severe, fierce, bitting, very cold, 
feezing, frozen

قرشقرش)[ن][ض]  )  দিমঁত কডমড করম, 
িমবমন to gnash, chew

 II জীলবকম অজ্ন করম to make a قّرش

living

 VIII জীলবকম অজ্ন করম to make اقترش

a living

قِرٌش ج قُُروٌش  হওঙ্গর shark قُُروٌش- তুডক  ্
মুদও (পওযওসটওর) piaster

মকমরমইশ মগমত, Koreish قَُرْيٌس

 ,মকমরমইশ মগমত সম্পলক্ত قُرشٌي

pertaining to the Kareish

قريٌش، قريشةٌ  টক পলনর sour cheese

 ,ধনী, স্বচি, সম্প দিশমিী, সচি ُمقِرٌش

অথ্বমন rich, prosperous, 

prospewealthy

قرصقرص)[ن] )، লিমট কমটম, আঁির 

কমটম, কমমডম, ফফুটম(হুি) pinch, to 

scratch, bite, sting

 II লিমট কমট, আঁিডম, মগমি করম قّرص
(ময় দিমর লপণ্ড) to pinch

قُرٌص ج أقراص  তেগওল তেচপও মযদওর ডপণ, 

গওকনর তেরকি  ্ডি্কে, বডড, লকজন   
phongraph disc, tablet, lozenge

িমকলতর মত disk shaped قُرصٌي

قُررصةٌ ج قُرٌص  মগমি মি্টেম ময় দিমর লপণ্ড
round flat loaf (bread,

قْرصةٌ ج قرصات  লিমট, মখমঁিম, কমমড, 

হুি ফফুটম, শমবি, লিমটম pinch, nip, bite, 

sting, crowbar, pinch bar

 কমঁটম গমছ, লবছফুট জমতীয় গমছ قَُريٌِص

লববোধশষ stinging nettle

লিমটম, pincer, forceps قّراصةٌ

 ,বরই, লকসলমস, মমমনম্কেম قراِصيّةٌ
আিফুবোধবমখমরম, গবম plums, prunes

 ,কমমডমইয়ম ধবোধর এমন قاِرٌص

যননম দিময়ক, কনকবোধন, টলপয়ম ধমরী, 
পীডম দিময়ক (ঠমণ্ডম) biting, stinging, 

painful, nipping, tormenting
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,জি দিসফু্তম, গভীর সমভূবোধদ ডমকমলত قْرصنةٌ

 দিসফু্তম piracy, robbery on deep seas

قُْرصاٌن ج قراصيُن،قراِصُن  জি দিসফু্,  দিফুধষ্ 
মিমক pirate, freebooter

قرضقرض)[ض]  ) কমটম, খফুঁটয়ম খমওয়ম, 
কমমডমবোধনম, লিবম, ক্ষয় করম to cut, to 

nibble, to champ, corrode (هى) 

,II কমটম, খফুঁটয়ম খমওয়ম, কমমডমবোধনম قّرض
লিবম, ক্ষয় করম to cut, to nibble, to 

champ, corrode (هى) 

(ه) IV ঋর ম দিওয়ম to loan أقرض

 VI প্রলতবোধযমগীতম করম to تقارض

compete

 ,VII লবিফুপ হওয়ম to be perished انقرض

to be extinct

 (من) VIII ঋর করম to borrow اقترض

) X ঋর িমওয়ম to ask for loan استقرض

 (من

قْرٌض ج قُروٌض  ঋর loan

কডবিও poetry قريٌض

قُراضةٌ ج قُراضات  ভমজম আিফুর কুলি, 

টফুকরম, মফুন্ডন, মক্ষররকম্, এঁবোধটম, কমটম, 

ভরর chips, shreds, shavings, 

scraps, filing, cutting

কওপকডর কতট (পশম) cloth moth قّراضةٌ

ِمقراٌض ج مقاريُض  কম লি, scissors

ঋর loan اِقتراٌض

 ঋর মনওয়ম, ঋর raising a استْقراٌض

loan, loan

ُمقِرٌض ج ُمقِرضون  ঋর দিমতম money 

lender

তীক  দিমঁবোধতর প্রমনী the rodents القواِرُض

 িফুপ, অধফুনমিফুপ,  দিভূরভীত, ম(ত ُمنقِرٌض
extincg, perished, dead

قرطقرط)[ن]  ) কুলিকুলি কবোধর কমটম to cut

into pieces (هى) 

 ,II কুলিকুলি কবোধর কমটম, নস্ মনওয়ম قّرط
ছমঁটম, িমওয়ম, কবোধঠমর হওয়ম, অপমমন 

করম, আংক্রিমন করম, সমমমন্ ম দিওয়ম, 
বলখি হওয়ম, ক( কর হওয়ম to cut into 

pieces

to snuff, to trim, to urge, to be stern, 

to harrass, be stringy ( ه علي ) 

قُْرطٌ ج قِراطٌ،أقراطٌ قُورطٌ،  কমবোধনর  দিফুি, 

মমকলড, কমনবমিম earring, pedent
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تقِريطةٌ ج تقاريطُ  িম দির, মলহিমবোধ দির িম দির, 

wrapper

قٍِرطاٌس ج قراطيُس  কমগবোধজর পমতম, 
কমগবোধজর ব্মগ sheet of paper, paper 

bag

 ,কমগজ, কমগবোধজর পমতম paper قْرطٌس

sheet of paper

(هى) কমটম, মছ দিন করম to cut off قْرطََم

قُْرطٌُم ، قِْرِطٌم  জমফরমধ বীজ saffron-

seed

কুষ leprosy قِرطاٌم

 জই, যব জমতীয় শস্ দিমনম, গমছ قُْرطمان
oats

قّرظ ]قرظ ] II প্রশরশংসম করম to praise (ه) 

বওবলও জওিতয গওছ পওিও (চওমডও র সং করওর قَرظٌ
জন) sant tree

প্রশরশংসম, স্তুলতবম দি, praise, tribut قريظٌ

قرعقرع)[ف]  ) কডম নমডম, আোমত করম, 
to knock ( هى ب على ) 

قِرعقَرع)[س]  ) টমক হওয়ম, খমলি হওয়ম to
be bald heade, to be empty

 II লতরষমর করম, ম দিমষবোধরমপ করম, to قّرع

rebuk, to scold, blame

 (ه) III মমরমমমলর করম to fight قارع

 VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ সরশংো্ষ করম تقارع
to clash against each other ( ه على )

 VIII ভমগ্ পরীক্ষম করম to draw اقترع

lots

 ,নওডন, আঘওিকরর, বওজওর knocking قْرٌع

beating, ringing

 ,কুমডম গমছ, িমউ কুমডম pumpkin قْرٌع

gourd, cucubit

 ,টওক, শুনিও, নগিও, baldness قْرٌع

emptines, bbareness

 ,শব (ঠক ঠক), ধম্কেম, মঠমকম, োম فرعةٌ
অোমত, িমউ, কুমরম, মমথমর খফুলি, মমথম 
knock, stroke, blow, gourd, pumpkin

িমউ সম্পলক্ত relating to gourd قِرعٌي

قُرعةٌ ج قُرٌع  িম্লনলম্ত, িমমডমর ব্মগ, 

লনয়লত, িটমরী, সববোধিয় ভমি লজলনষ, 

বমধ্তমমভূিক মসনম দিবোধি মযমগ দিমন, বমছমই 
leathern, leather bag, lot, 
conscription, recruitment
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 ,িম্বোধরমগ লববোধশষ skin disease قُراٌع

ringworm

লনব্মলিত, অলতউ قريٌع rক( ষ্ট greatest, 

select  الدهر قريع  তমর সমবোধয়র মশ্রষ 

বীর 

 ,টমক, টমকমমথম, খমলি, খফুশলক أقرٌع

মমমলর, মনমরশংডম, মখমস পমিডমযফুক্ত 

(িম্বোধরমগ) bald, baldheaded, empty, 

sloughy, dandruff

ِمقرعة ج مقاِرُع  মটমমটমকম দিমন  কমরী, 
আোমতকমরী ( দিরজম), িমবফুক, সফুইি, 

ডমন্ডম, িমঠ, মফুগর knocker, door 

knocker, whip, rod, stick

ভ تقريٌع rস্নম, ধমক, লতরষমর, বকম 
censure, chiding, snubing, rebuke

দন, যফুদ, সরশংোস ্fight, struggle مقارعةٌ

اِقتِراٌع ج اِقتِراعات  বমজমইকরর, মযমগ দিমন,

মভমট, লনব্মিন balloting, recruitment, 

vote, election

قاِرعةٌ ج قواِرُع   দিফুভ্মগ্, লবপ দি,  দিফু ্দিশম 
misery, calamity, misfortune

قرفقرف)[ض]  ) ছমি মতমিম to peel (

(هى

قرفقَرف)[س]  ) লবরলক্ত মবমধ, ো(রম করম,
to loath, to feel disgus (هى)

,II ছমি মতমিম, ো(লরত হওয়ম to peel قّرف

to be loathsome (هى)

 III প্রিফুব করম to let to temptation قارف

 (هى)

) VIII সরশংোটত করম to commit اقترف

 (هى

,ঘরও, ডবরডক, অরুডচ loathing, disgust قَرٌف

detestation

قِرفةٌ ج قَِرٌف  সর, বমকি, শক্ত আবরন, 

মখমস-িমমডম, মমমলড (ক্ষবোধতর মরম 
িমমডম),  দিমরুলিলন rind, film, bark, 

scale, crust

قِرفةٌ ج قَِرٌف  মডম),  দিমরুলিলন rind, film, 

bark, scale, crust

 ,মগমরসমন, সমমলধসি, cemetry قرافةٌ

grave yard

 ,ব দি-স্বভমব, ব দি-বোধমজমজ ill-humor قِرفةٌ

ill-temper

,লবরক্ত, অসভূস, বলমবলম disgusted قْرفاٌن

sick, nauseated

 করমর কমজ, সমধন (অপরমধ) اِقتِراٌف

commission, perpetration
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,ো(লরত, লবরলক্তক, বলমবলম, জোন্ ُمقِرٌف
লবতমরক, লবস্বমবোধ দির loathsome, 

disgusting, repulsive

 ,সরশংগঠক, সমধনকমরী ُمقتِرٌفসরশংُمقتِرٌف
perpetrato (crime)

 মমটবোধত পমবোধয়র উপর বসম to قْرفَص

squat on the ground

পমবোধয় বসম, squatting قُرفُصاٌء

মছমিম chichpea فرفاٌل

قرَققرق)[ن]  কক শব করম (মফুরগী) to 

cluck

 কমঠলবডমি squirrel قْرقذاٌن

قْرقَرقرقرة) ) মমমডমন, গুডগুড শব করম 
(বোধপট), ডমকম (উঠ), বমকবমকুম করম 
(কবফুতর), লমউ করম (লবডমি) to roll, to 

rumble, to bray, to coomto purr

قْرقرةٌ  ج قراقُُر  গুরগুর শব, গরগর শব, 

উবোধঠর ডমক, কবফুতবোধরর ডমক, লবডমবোধির 

ডমক rumbling, girgle, braying, 

cooing, purring

قرْرقُوٌش ج فراقِيُش  নরম অলস cartilage

قرمقْرم)[ض]  ) লিবমন, খভূটয়ম খফুটয়ম 
খমওয়ম to masticat, to chew, to nibble 

 (هى)

قرٌم ج قروٌم  ষমড-বোধোমডম (প্রজনবোধনর), 

মলনব, মমলিক stud-horse, master

,কমি, কমবোধপ্ট, প ্দিম blanket, carpet قِراٌم

curtain

ِمْقرٌم ج مقاِرُم  লবছমনমর িম দির, bed cover

قُرمةٌ ج قُرٌم  গমবোধছর মগমডম, কমবোধঠ খন্ড, 

মমরশংস কমটমর খন্ড tree stump, block of 

wood, chopping block

 ,প্রবোধিপ ম দিওয়ম, আসরন ম দিওয়ম قْرمَد
টমইিস ল দিবোধয় মমমডমন to plaster, to 

cover with tiles (هى)

 ,আসর, প্মসটমর অব মপলরস plater فْرمٌد

plaster of Paris

قِرميٌد  ج قراميُد  ইট, টমইিস, প্মসটমর অব
মপলরস brick, tiles, plaster of Paris

 মরম পতঙ্গ লববোধশষ (ররশং করময় قرُمز

ব্বহৃত), kermes

,িমি রনজক প দিমথ্, টকটবোধক িমি قرِمزٌي

carmine, scarlet القرمزية الُحّمى  আরক্ত 

জ্বর scarlet fever
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 শুকনম লকছফু খমওয়ম কুবোধড কুবোধড قْرمَش

খমওয়ম, কডমড কবোধর খমওয়ম to eat dry, 

to creak, to nibble

শুকনম, মিমবোধি dry, crisp ُمقْرمٌش

وطٌُمقْرُم ج  قراميطُ  রমোব মবময়মি, মমছ 

লববোধশষ a variety of sheatfish

قرنقرن)[ض]  ), যফুক্ত কর, সহবোধযমগী করম,
মযমগ করম, একবোধত ঝমঁলক ম দিওয়ম, এক 

সমবোধথ বমঁধম to connec, to associate, to 

hitch togather, to bind togather (  الى
ب هى ) 

 ,III একলতত করম, যফুগপত হওয়ম قارن
সমকমিীন হওয়ম, তফুিনম করম to unite, 

to be simulteneous, to compare (  ب
شينين بين،بين ه هى ) 

 IV লমলিত করম, সম্পলক্ত করম to أقرن

combine, to interrelate ( سنين بين )

 ,VIII যফুক্ত হওয়ম, এক হওয়ম اقترن
লববমলহত হওয়ম, to be connecte, be 

bund togather, ro be married, to 

marry ( بين ب ) 

 X মপবোধক যমওয়ম (বোধফমঁডম to ripen استقرن

abscess

قْرٌن ج قروٌن  লসরশং, শুঙ্গ, প্রমরীবোধ দির শুয়ম, 
িফুঁডম, শীষ্সমন, (সভূয ্উ দিবোধয়) প্রথম 

 দি(শ্মমন অরশংশ horn,  tentacle, 

antenna, top, summit, first part seen 
at sun rising 

 ,লসরশং সম্পলক্ত relating to horn قْرنٌي

horn like

قِرنٌقِرنٌقِرٌن ج أقراٌن  ডবপক্ষ (যুকদ্ধ), এক 
সমওন,সমকক্ষ, এক তেজওডও, সওিত, সহকরওগত, 
সঙ্গত একরুপ, opponent, an equal, 

associate, mmate, fellow

قُرنةٌ ج قُرٌن قرانٌي،  প্রধমন মকমরম, মোমঁজ, 

মকমর, corner, angle

قُرنةٌ ج قُرناٌء  সরশংযভূক্ত, মজমডম, একলতত, 

সহবোধযমগী, সমনযফুক্ত, সমথী, মজমড, 

অনফুসমরী, স্বমমী, সী connected, joined, 

combined, affiliated, husband, wif, 
fellow

قرينةٌ ج ,قرينات قرائُِن  সী, স্বমমী, মজমডম, 
বনফু , মলহিম ত দিত্, প্রসব লখঁিফুলন wife, 

husband, spouse, friend, mate, 

female demo, eclampsia -قرائُِن 

সরশংবোধযমগ, ঐক্, সম্পক্, সমন, সলমলত, 

নলজর, connection, union, 

association, affiliation, relation
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أْقرٌن م قْرناٌء  লসরশংওয়মিম, লসরশংযফুক্ত, যফুক্তভ্রু  
(বোধিমখ) লবলশষ্ট hornes, one with joined 
eyebrow

 ,োলরষ্ট ঐক্,  দি(ঢ় সরশংবোধযমগ, লমিন قِران

লববমহ close union, close connection, 

marriage

ُمقارنةٌ ج ُمقارنات  তভূিনম, comparison

 ,মযমগ, সরশংবোধযমগ, ঐক্, সমন اِقتراٌن

লমিন, সরশংযফুক্ততম, যফুগপথ মযমগমবোধযমগ 

নতফুন িমঁ দি, লববমহ connection, union, 

association, affiliation, connectednes,
new mon, wedding

 ,সরশংযফুক্ত, মজমডম িমগমন, একলতত مقروٌن

সরশংোবদ, সমনযফুক্ত connected, joined,

united, associated, affiliated

তফুিনমমফুিক comparative مقاِرٌن

ফফুিকলপ cauliflower قْرنبيطٌ

িবঙ্গ, পীতি বর ্clove, carnation قَرْنفٌُل

قرْهقوٌل ج قرْهقولت  থমনম police station

تقّرى ]قرو ] V অনফুসনমন করম to follow 

up

 ,X অনফুসনমন করম, মিষ্টম করম استقرأ
পরীক্ষম করম to follow u, to pursue, to 

examine

قْرٌو ج قُرو  নওলও, পওডনর নওলও channel, 

watering trough

 অনফুসনমন, পরীক্ষম, আবোধবশন اِستقراٌء
investigation, examination, induction

 অনভূমমনমভূিক, অনফুমমন استقرائٌّي

সম্পলক্ত, inductive

قرىقرى)[ض]  ) অলতলথ আপ্ময়ন করম 
to entertain (ه) 

 VIII অলতলথ আপ্ময়ন করম to اقترى

entertai (ه)

 অডিডি আপওযন, সওদর অো্িনও قِراى
reception, entertainment

يةٌقر ج قُراى  গমম, মছমট শহর village, 

small town- القريِتان ম্কেম ও তমইফ, اُّم 

ম্কেম القُرى

قرِوٌي ج ققَرِويّون  গমম লবষয়ক relating 

to village- ققَرِويّون গমমবমসী, villager, 

countryman

 মলহিম গমমবমস, মলহিম িমষী قرِويّةٌ
country woman , peasant

قِريةٌ ج قرايا  উঠমন, িতর, গমম yard, 

village

অলতলথপরময়ন, hospitable ِمقراى
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অলতলথপরময়ন, hospitable ِمقراٌء

গমমবমসী villager قاٍر

লিরশংলড shrimp قَُرْيِدٌس ض]][قّز،قزازة)[ن  )

 ,ো(রম করম, ভমি নম িমগম to loathe قّز

detest ( هى ه عن ) 

(هى) II উজি করম to glaze قّزز

,V লবরক্ত মবোধন করম, বমবোধনচম হওয় تقزّز

ো(রম করম to feel disgust ( من عن ) 

قٌز ج قُزوٌز  ডসল্ক silk

কমঁি glass قِزاٌز

লসল ব্মবসময়ী silk merchant قّزاٌز

قِزازةٌ ج ققزائُِز  মবমতি bottle

ٌز  ,ো(রম, লবরলক্ত, লবস্বম দি, loathing تقزن

aversion, diagust

 বড মকটলি, বয়িমর kettle, large قزاٌن

boiler

قّزح ]قزح ] II অিঙ( ত করম to embellish 

(هى)

قَُزٍح قْوُس  র সংধনু rainbow

 (هى) ভমঙ্গম to crack قْزقَز

মখমঁডমন limping قَزٌل

قَزٌم ج أقزاٌم  বমমন, সমমমন্ সহকম্শী, 
লিরশংলড, উদত বমিক dwarf, little fellow,

gamin

قّسقّس) [ن] ) িমওয়ম, মিষ্টম করম, প্রত্মশম 
করম to  seek, to pursue, to aspire (

(هى

V িমওয়ম, মিষ্টম করম, প্রত্মশম করম تقّسس
to seek, to pursue, to aspire (هى)

قٌسقٌِس، ج قُُسٌس،قُسوس  পভূবোধরমলহত, পম দিরী, 
priest, clergyman

পরলননফুক slanderer قساٌس

قسيٌس ج قُّساٌء،أقِّسةٌ،قٌُسان،قساِوسةٌ،قِسيسون  

পভূবোধরমলহত, পম দিরী, priest, clergyman

قسرقسر)[ض]  ) মজমড করম, বমধ্করম, 
 দিমন করম, জয় করম, ংক্রিীত দিমস করম to 

forc, compel, constrain, conquer, 
subjugate

 VIII মজমড করম, বমধ্করম,  দিমন اقتسر

করম, জয় করম, ংক্রিীত দিমস করম to forc, 

compel, constrain, conquer, 
subjugate

 ,তেজওড, বওধ্যকরর, দমন করর force قْسٌر

compulsion, constrain -  ا  قسرا
বওধ্যিওমূলক েওকব, অগিাও, অবশমওবত রূকপ 
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compulsorily, forcibly, necessarily, 
inevitably

 ,লবজয়, অলধনতম, conquest اِستِساٌر

subjugation

قسطض] )[قسط،قُسوط ) জুলুম করও to 

injustice

 II লবতরন করম, লকলস করম to pay قّسط

in installation, distribution

 IV সমভমবোধব করম to act equitablyأقسط

 ,ডবচওর, সিিও, সমিও, সঠকিও, ঠক قِسطٌ

ডবশুদ্ধ, রিওি  ্justice, fairness, equity, 

rightness, just, fair, right

 মজমডম অনড হওয়ম (শরীর) قَسطٌ

stiffness, of joints

 ,অলধক সঠক, অলধক সফুনর أْقسطُ

অলধক লবশুদ juster, more crrect, 

fairer

 লকলসবোধত ম দিয়, payment in تْقسيطٌ

installation

 ,ময সঠক কবোধর, যথমথ্ কমরী ُمْقِسطٌ
ন্ময়কম acting justly, doing right

যথমথ্তম যমিমই করম (মফুদম) to test قَْسطَر

ggeninness (coin)

قُسطاٌس ج بساِطيُس   দিমঁলডপম্ম, ভমরসমম্, 
তফুিম দিন্ড balance, scales

قْسطٌل ج قساِطُل  পমলনর নি water pipe 

বম দিমম chestnut قْسطٌل

قسمض] ) [قسم ) ভমগ করম, ভমগ্ লনলদ্্দষ্ট 

করম (আিমিমহতময়মিম) to devid, to 

foreordain (Allah s.t) ( في ل علي ) 

قُسمقسام،قسامة)[ك]  ) সফুনর হওয়ম to be 

beautiful

 (هى) II ভমগ করম to devide devid قّسم

 III ভমগমভমলগ কর, প্রলতজমবদ করম قاسم
to share, to bing by oath ( هى  ه ) 

) IV শপথ করম to take oath أقسم  علي ب

هى ه )

 ,V লবভক্ত হওয়ম, বলনত হওয়ম تقّسم
মপ্রলরত হওয়ম, তমডমইয়ম ম দিওয়ম, হয়রমন 

করম to be divide, be distributed, be 

parceled, to drive away, to harass (

 (هى

 VI পরষ্পবোধরর মবোধধ্ ভমগ করম to تقاسم

devide among themselves (هى) 

) VII লবভক্ত হওয়ম to be devided انقسم

 (هى
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 VIII লনবোধজবোধ দির মবোধধ্ ভমগ করম to اقتسم

devide among themselves (هى) 

 X ভমগ িমওয়ম, ভমগ্ জমনবোধত استقسم

িমওয়ম to seek oracle, to seek dividen

قِْسٌم ج أقساٌم  অ সংশ, েওগ, বরওদ, ডবেওগ, গ্রুপ, 

ডজলও, িওনও, প্রশওসডনক কডমটি, ডবেওগ, প্রকওর, 

ধরন part, share, portion, subdivission,

divission, police station, 
administrative units, kind,short

 ,ভমগকরর,ভমগ, লবতরন, বরমদ্দ قِسمةٌ

dividing, division, allotment- قَِسٌم অরশংশ,

ভমগ, মশয়ম, বরমদ্দ, ভমগ্ (আ্মহতময়মিম
প্র দিত্ত) part, portion, share, allotment, 

fate

قَسٌم ج أقساٌم  শপথ oath –قسما আলম শপথ
করলছ I swear – ب قسما  আলম এর শপথ
করলছ !I swear by…!

 ,তবলশষ্ট্, মিহমরম, অঙ্গবোধরখম look قسمات

appearance, feature

قساٌم ج قسامةٌ  তেসবন্দয্য্, কমনতযিও beauty, 

elegance

قِسيٌم ج أقِسماُء،قسماُء  অরশংশী দিমর, সহ 
অরশংশী দিমর, অরশংশগহন কমরী partner, 

copartner, participant- أقِسماُء অরশংশ, 

ভমগ, বরমদ্দ, পলরপভূরক অরশংশ part, 

allotment, counterpart

قِسيمة  ج قسائُِم  রলস দি, প্রমলপপত receipt, 

coupon

تْقسيٌم ج ،تْقسيماتتقاسيُم  ভমগকরর, ভমগ, 

লবভমগ, লবভমজন, লবতরন, বরমদ্দ 

dividing, division, partition –تقاسيُم 

কমঠমবোধমম, গঠন, অনফুপমত structure, 

build, proportion

تقسيمةٌ ج تقاسيُم  যনমরশংশ (বম দি্) লববোধশষ 
piece of instrument

 ,অরশংশী  দিমলরত, অরশংশ গহন ُمقاسمةٌ

partnership, participation

 ্,লবভমগ, লববোধচ দি, ভমঙ্গন, লবিফুর اِْنقِساٌم

লববোধভ দি division, difference, split, 

disruption

 লবভলক্তকরর, লবভমগ, লবতরন اِقتِساٌم
doviding, division, distribution

 লবভমজক, লবতররকমরী, ভমজক قاِسٌم
divider, distrivutor, divisor

িভ্মরশংশ dividen مْقسوٌم

 লবভমজক, লবতররকমরী, ভমজক ُمقِسٌم 
divider, distrivutor, divisor

অ সংশতদওর, সহ অ সংশতদওর, অ সংশগহন কওরত ُمقاِسٌم
sharer, partner, participant
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 কবোধঠমর (  قسا] قسو[ن])[قساوة،قسوة،قسو

হওয়ম, কক্শ হওয়ম, লনষফু র আিরন করম 
to be crue, ro be harsh, to hndle 

cruelly ( ه على ) 

 (هى) II শক্ত করম to harden قّسى

 (هى) III সহ্ করম to bear قاسى

 (هى) IV শক্ত করম to harden أقسى

 ,কওঠন, কওঠনিও, ককঠাওরিও, ডনদয্িও قْسٌو
hardness, harshness, severity, 
austerity

 ,কমঠন্, কমঠন্তম, কবোধঠমরতম قسوةٌ
লন ্দিয়তম, hardness, harshness, 

severity, austerity

 ,কওঠন, কওঠনিও, ককঠাওরিও, ডনদয্িও قساوةٌ
hardness, harshness, severity, 
austerity

 ,শক্ত, কঠর,  দি(ঢ়, মজবফুত hard قِسٌي

solid, firm

 ,অলধক শক্ত, অলধক কক্শ أقسى

কবোধঠমরতর, অলধক লনষফু র, অলধক 

কষ্টসমধ্ harder, harsher, severer, 

more difficult

 ,মপমহমন, সহ্করর, মভমগকরর ُمقاساةٌ

সহন, বহন, undergoing, suffering, 

enduring, bearing

قاٍس ج قُساةٌ  কঠন, কক্শ, ভয়মনক, 

কবোধঠমর, রূঢ়লনষফু র,  দিয়মহীন, কঠন hard, 

harsh, terrible , rough, cruel, difficult

قَشقّش)[ن][ض]  ) সরশংগহ করম, জমম করম,
মতমিম, শুষ হওয়ম, to collect, gather, 

pick up, to be dry

 II এখমন ঐখমন মথবোধক মনওয়ম to قّشش

take of this and that

খড, তফুচবস্তু straw قٌش

একট খড a straw قّشةٌ

 ,বজ্্, আবজ্নম, ময়িম, জণজমঁি قشيٌش

পলরত্ক্ত বস্তু sweepings, rubbish, 

garbge, waste

ঝমডফু, ঝমঁটম broom ِمقَشةٌ

قِشٌب ج قُُشٌب  লবষ poison

قشيٌب ج قُُشٌب  নতভূন, পলরচন, মশমভন, 

িকিবোধক new, clean, pshed, burnished

قشدقْشد)[ن]  ) সড মতমিম, আঁিডমইলয় 

মনওয়ম to skim, to take off (هى)

 ননী, ংক্রিীম creams قِْشدةٌ

]ن][ض][س)[قشر،قَشر  )
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 (هى) ছমি মতমিম to peel  قشر

 (هى) II ছমি মতমিম to peel قّشر

V ছমিহীন হওয়ম to be peeled تقّشر

VII ছমিহীন হওয়ম to be peeled انقشر

قِشٌر ج قُشور  মমমডক, বলহরমবরর , খমম, 

মখমি ছমি, ক্ষবোধতর শক্ত আবরন, মখমসম 
cover, envelop, shell, peel, scab, 

scales- قُشور আবজ্নম, বজ্্, তফুচ বস্তু, 

বলহ্ আরশংশ, আনফুষমলন কতম, ক্ষফুশলক 
trash, farbage, trivialitiesmexterneals,
formalities, dandruff

 ,মখমসম, ছমি, মখমি, শক্ত িমমডম قِشرةٌ
মরম িমমডম peel, rind, shell, crust, 

scab

 ,আঁশ, মখমসম সম্পলক্ত scaly قِشرٌي 

scirfy

 ছমি উঠমন, মখমসম ছডমন, িমমডম تْقشيٌر
ছডমন, মফুণ্ডন peeling, shelling, 

skinning, shaving

قشطقشط)[ن][ض]  ) ছমডমবোধনম, মনওয়ম, 
আঁিডমবোধনম to remove, to take of, to 

scrap ( هى عن ) 

 II ছডমবোধনম, অপহরন করম, িফুটপমট قّشط

করম to remove, to rob, to plunder

ননত, cream قْشطةٌ

 িমবফুক, লফতম, কশমোমত, মবল قِشاطٌ
strap, thong, belt, whiplash

قشاطٌ ج قشاطات  টফুকরম, অরশংশ, chip, 

piece

ِمقشطٌ ج نقاِشطُ  মমমছমর উপকরন, রমবমর 
eraser

ِمقشطةٌ ج مقاِشطُ  িফুর্করমর যন, লমবোধির 

মমলিক milling machine, miller

قشعف] )[قشع ) লবলক্ষপ করম, 

 IV লবলক্ষপ কর, তমলডবোধয় ম দিওয়ম to أقشع

scatte, to chase away 

 V লবলক্ষপ হওয়ম, লবতমলরত হওয়ম to قّشع

be scattered, to be driven away

 VII লবলক্ষপ হওয়ম, লবতমলরত হওয়ম انقشع
to be scattered, to be driven away

أقشعر ]قشعر ] IV কমঁপম (ভয়, ঠমন্ডম) to 

shiver

 ,কওুপুডন, কম্পন, নডর, ঝওুকুডন قُشعريرةٌ

কম্পজ্বর shudder, tremor, trembling, 

shakes, ague

قْشعٌم ج قشاعٌم  লসরশংহ, lion
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قْشعٌم اُّم  হমবোধয়নম,  দিফুবোধয্মগ,  দিফু ্দিশম hyena, 

disaster, calamity

]س][ك)[فَشف،فشافة )

দিফু ্দিশমগস হওয়, মনমরশংডম িম ্লবলশষ্ট   قشف
হওয়ম, অপলরচন থমকম to be in misery,

to have dirty skin, to be unclean

to be in misery

 ,II মনমরশংডম  িম্  লবলশষ্ট  হওয়ম قّشف
অপলরচন থমকম to make in miser, to 

have dirty skin, to be unclean

্ V  দিফু ্দিশমগস হওয়ম,  মনমরশংডম িম تقّشف

লবলশষ্ট হওয়ম, অপলরচন থমকম to make 

in miser, to have dirty skin, to be 
unclean

قِْشٌف ج قَِشٌف  শক আবরন (রুটির) crust

ٌف  সন্মসবম দি, সহজ ও আল দিম জীবন تقشن

যমপন monkhood, simple and 

primitive way of life

 তপস্বী, খসখবোধস মনমরশংডম িম্ ُمتقِشٌف
লবলশষ্ট saint, roughened and rude 

skined

 আবোধরমগ্িমভ করম, মফুবোধছ মফিম, to  قْشقَش

cure, to sweep away ( هى من ) 

قِشلقَشل) [س]  ) গরীব হওয়ম, লন(স্ব হওয়ম
to be poor, to be penniless

قشلةٌ ج قَِشٌل  ব্মরমক, হমসপমতমি 
barracks, hospitals

قشلٌق ج قشلقات  সমমলরক ব্মরমক 
millitary barrack

লকসলমস currants قِشِمٌش

قَصقّص)[ن] ) কমটম, ছমঁটম to cut off (هى) 

) II কমট, ছমঁটম to cut off, to trim قّصص

 (هى

 III প্রডিকশওধ তেনওয়ও, শওডস তেদওযও to قاّص

aveng, to punish

V অনফুসরন করম to follow (ones تقّصص

tracks)

  VIII অনুসরন করও go follow اقتّصص

(ones tracks) 

 ,কি্ন, টুকরও, ডছনও সংশ, এঁকটও, বুককর হওড قٌص

clippings, cuttings, snips, shreds, 
sternum (breast bone) 

قُّصةٌ ج قِصاٌص،قُصٌص  িফুন্কুন্তি, অিক 
forelock, cirrus of hair

قِّصةٌ  ج قَِصٌص  কমটমর ধরন, manner of

cutting –قَِصٌص কমলহনী, গল, োটনম 
narrative, story, tale
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 ,কত্ন, টফুকরম, লছনমরশংশ, এঁবোধটম قَصٌص
বফুবোধকর হমড, কমলহনী, গল, োটনম 

clippings, cuttings, snips, shreds, 
narrative, story, tale

قِصِصٌي ج قِصصيّون  কমলহনী সম্পলক্ত, 

মহমকমব্ সমনীয় pertaing to tales, 

nareative- قِصصيّون গল কথক, 

ঔপন্লসক, মিখক storyteller, novelist

قصاصةٌ ج قصاصات  কত্ন, টফুকরম 
(সরশংবম দিপত) ,লছনমরশংশ, উলচষ্ট (কমগজ), 

clippings, cuttings, snips, shreds,

 ,অরশংশী দিমর, অনফুসরন কমরী قّصاٌص
মিখক, ঔপন্মলসক, sharer, tracker, 

writter, novelist

اُقصوصةٌ ج أقاصيُص  কমলহনী, গল, 

উপন্মস story, tale, novel

ِمقٌص ج مقاٌص  এক মজমডম কমঁলি, মজমডম 
লপরশং pair of sissors, springs

 ,প্রলতবোধশমধ, প্রলতলহরশংসম, শমলস قِصاٌص

লহসমবরক্ষর, লহসমব িফুডমন্তকরর reprisal,

retaliation, punishment, 

 ,লহসমবরক্ষর, লহসমব িফুডমন্তকরর ُمقاّصةٌ

লমটমমট, সমন্বিয়, ক্ষলতপভূরর accounting,

settlement of accoun, balancing, 
adjustment, compensation 

مْقصوٌص ج مقاصيٌص  জিলপ, ঝফুিলপ, 

lovelock, sidebroads

صوصةٌمْق  সর মতমিমর হমতম, skimming 

ladle

قُصاٌج ج قُصاجات  সমঁডমলশ যন, লিমটম 
pincers, nippers

قصبقصب)[ض]  ) কমটম to cut up (هى)

 (هى) II িফুি মকমঁকডম করম to curl قّصب

 ,আখ, তেবি, নলখওগডও, গওকছর িওুটও قَصٌب
তেসওনও রুপওর িওর, জডর, তেরশডমর কওজকরও 
কওপড sugar cane, reed, stalks, gold a 

silver threads, embroidery

قصبةٌ ج قصبات  মবত, নিখমগডম, নি, 

টমউব, মিখমর কিম, ত দিবোধো্র মমপ,  দিভূগ্, 
রমজধমনী, শহর, শ্বমসনমিী cans, reeds, 

pipe, tube, writing pen, citadel, 
castcapital city, metripolis, windpipe

কসমই ব্বসম butchery قِصابةٌ

জই, যবস দি(শ্ খম দি্শস্ oats قُصيبةٌ

কসমই butcher قّصاٌب

 ,নিখমগডম, মবনফুবমঁশ reed pipe قُّصابةٌ

reed
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 মসমনম-রূপমর কমরুকমজ (কমপড) ُمقّصٌب

embroidered with gold and silver

قصدض] [قصد) ) মসমজম যমওয়ম, ডমক, 

মনওয়ম, ইচম কর, মিষ্টম করম, উবোধদ্দশ্ 
করম, মধ্ম পন্থম গহন করম, লমতব্য়ী 
হওয়ম, অনফুসরন করম, অনফুকরন করম to 

go straight away, to call, to take,

to aspire, to aim, to adopt a middle 
course, to be economical, to follow, 

imitate ( هى ه ب الى ) 

 IV অনফুবোধপ্রররম ম দিওয়ম to induce to أقصد

go, কমলস দিম রিনম করম to compose 

poem ( ه الى )  

(ه) V রমগমলন্বিত হওয়ম to be angry تقّصد

VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be broken انقصد

 VIII মধ্পন্থম অবিমন করম to اقتصد

adopt a middle course (بين) 

 ,মিষ্টম, আকমঙ্খম, ইচম, অলভপ্রময় قْصٌد

পলরকলনম, উবোধদ্দশ্, িক্ষ্, সরশংযম, 

লমতব্লয়তম endevor, aspiration, 

intention, design, purpose, goal, 
mortification, thrift

)ইচম সম্পলক্ত, ইচমক قْصدٌي ত relating 

to intention, intentional

সওমকন, মুখওমূখত infront of, opposite قُصاٌد

 অলধক মসমজম, সববোধিবোধয় মসমজম أقصُد
more direct, most direct

)ইচমক قِصيٌد ত, অলভপ্রমবোধয়র, ত্রুটহীর, 

intended, disered, faultless

قِصدةٌ ج قصائٌِد  কমলস দিম, প্রমিীন আরবী 
কলবতম, kasida, ancient arabic poem

مْقِصٌد ج مقاِصُد  যমতমর সমন, অলভপ্রময়, 

উবোধদ্দশ্, িক্ষ্, িক্ষ্বস্তু, মমবোধন, অথ্, 
তমrপয্ destination, intention, goal, 

purpose, object, meaning, 
significance

 ,স্য়, লমতব্য়ীতম, savin أقتصاٌد

thriftiness, economy

ْقتصادٌيا  লমতব্য় সম্পলক্ত, লমতব্য়ী, 
relating to economy

 ,তেসওজও, তেসওজওরওসও, সরল, মসৃর قاِصٌد

আনন্দদওযক, স সংডক্ষপ direct, straight, 

smooth, short

)উবোধদ্দশ্, লসরক مْقصوٌد ত িক্ষ্, ইচমক( ত, 

পলরকললত, সফুলিলন্তত aimed, intended, 

intentional, designe, deliberate
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قُصر)[ك]،قْصر،قَِصرقصارة ) খমট হওয়ম, 
অপয্মপ হওয়ম to be short

قصرقصور) [ن]  ) ব্থ্ হওয়ম, অসমথ ্

হওয়ম to miss, fakl short

قصرقصر)[ن][ض]  ).খমট করম, বমধম 
ম দিওয়ম, লবরত করম সীমমবদ করম, 
আটকমন to make shor, to restrain, 

lock, limit

قصرقصارة،قصر) [ن]  ) কমপড মধময়ম , 
সম দিম করম, ররশংবোধতমিম to bleach, whiten

্ II খমট করম, ব্থ্ হওয়ম, অসমথ قّصر

হওয়ম, সমমন নম হওয়ম, লপছবোধন পডম, 
অববোধহিম করম, লবরত হওয়ম to make 

short, to miss, to to be unable, to fall 

behind, to be negligent, to refrain (عن
 (في

 IV খমট করম, লবরত হওয়ম, to أقصر

make short, to refrain, to be in 

capable (عن)  

 ,VI মছমট হওয়ম, অসমথ ্হওয়ম تقاصر
লবরত হওয়ম, to become smaller, to be

incapable, to refrain (عن) 

 VIII সীমমবদ হওয়ম to be اقتصر

confined (على) 

 X মছমট মবোধন হওয়ম to find short استقصر

 (هى)

 ,তেছওট, অসমথ্িও, অপরও্পিও, অবকহলও قْصٌر
দুবল্িও, আলস্য, তেছওট করর, স সংককওচন করর, 

সতমওবদ্ধ করর, shortness, smallness, 

kncapability, laxity, laziness, 
shotening, reduction, lilimtation

قْصٌر ج قُصوٌر   দিভূগ্, প্রমসম দি, castle,  

palace

قصريّةٌ ج قصاٍر  পমত, ফফুি দিমলন, োবোধর 

প্রসমব রমখমর পমত pot, flower popot, 

chamber pot

ক্ষুদিও, স সংডক্ষপিও smallness, brevity قِصٌر

 অবোধবহিম, আিস্তম, লনলক্রিয়তম قَصٌر
negligence, laxity, inertness

সম দিমকমরী, মধমপম bleacher, fuller قّصاٌر

 ,অসমমথ্্তম, অপমরগতম قُصور
অসম্পভূর্তম, কমলত, কমমবোধনম, অিসতম, 
লনলক্রিয়তম, নমবমিকত, incapability, 

inability, deficiency, reduction, laxity, 
negligence, indolence, minority, 
nonage
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قِصيٌر ج قِصاٌر  খমবোধটম, মছমট, লনিফু short, 

small, low

 মধমপমর ব্বসম, মপশম trade of قِصارةٌ

fuller or bleacher

 ,সীমম, মশষ সীমম the utmost قُصارى

the limit (power)

অলধক মছমট shorter أقصُر

 ,মছমটকরর, সরশংলক্ষপকরর تْقصيٌر

সীমমবদকরর, অসমথ্তম, অপমরগতম, 
অপভূর্তম, লনিফুতম, অববোধহিম, আিস্, 
অিসতম, ত্রুট,  দিফুব্িতম, কমলত 
shortening, curtailment, reduction, 
diminution, restriction, inability, 
inadequacy, laxity, negligence, 
defect fault

قاِصٌر ج  قُّصٌر،قاِصرون  অসমথ,্ 

সীমমবদ, রক্ষীত, অসমলপকম লংক্রিয়ম (গম
গম )incapable, unable, limited, 

restricted, reserved, intrasitive 

(gram)- قُّصٌر،قاِصرون নমবমিক, minor

 ,বদ, সীমমবদ, আবদ confined مْقصوٌر

restricted, limited

مْقصورةٌ ج ،مْقصورات مقاصيُر  কক্ষ, 

কুটলর, মকলববোধনট, আিমমলর, বমক, একমন্ত
কক্ষ cabinet, closel, box 

 অিস, অববোধহিমকমরী, অমরবোধযমগী ُمقِصٌر
slack, negligent

 সীমমবদ, লনয়লনত, আবদ ُمقتِصٌر
limited, restricted, confined

 সরশংলক্ষপ, অল, সরশংবোধক্ষপ, সমর ُمقتصٌر

সরশংবোধক্ষপ short, brief, concise, 

summary

قصَعقْصع) [ف]  ) ঢক ঢক কবোধর পমন করম,
মগিম, গিধ( করর করম, ত( ষম লনবরন 

করম, লপষম, মপষর করম to drink in avid 

gulps, pour down, to quenc, to grind

قصعةٌ ج قِصاٌع،قِْصٌع،قصعات  বড কমবোধঠর 

পমত, মকটলি large wooden bowl, kettle

قصفقصف)[ض]  ) ভমঙ্গম, আংক্রিমন করম, 
অপ দিস করম, গজ্ন করম, বজ্রধ্বলন করম,
গুডগুড করম, to break, to harass, 

oppress, to thunder, to rumble

(  قَصفقصف،قصوف)[ن]

উৎসব করও, প্রওচকরর্ জতবন রওপন করও to 

feast, to live a opulant 

قِصفقَصف)[س]  ) ভঙ্গফুর হওয়ম to be 

frail

II িফুর্ করম to break قّصف

V মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be broken تقّصف
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VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be broken انقصف

 গজ্ন, বজ্রধডন, তহনচ, আনন্দ হুকলওড قْصٌف
thunder, roar, revelry, carousal 

 ,ভঙ্গফুর, সভূক্ষ, ভমঙ্গম frail, delicate قِصٌف

broken

 ,ভঙ্গফুর, সভূক্ষ, ভমঙ্গম frail, delicate قصيٌف

broken

 ,তহতি-আনন, তহ-হুবোধ্মড revelry قصوٌف

carousal

مقصٌف ج مقاِصُف  পলরচনতম কক্ষ, খবমর
োর, প্রবোধমম দি কক্ষ, refreshment room, 

canteen, casino, bar

 ভমঙ্গম, গুডম করম, কমটম, ছমঁটম, to قْصقَص

break, shatter, to snip, to trim (هى) 

قصلقصل)[ض]  ) কত্ন করম to cut off (

 (هى

 (هى) VIII কত্ন করম to cut off اقتصل

 ,তুষ, ভডষ, শুযওকপওকও, িওুটও roughage فَصٌل

husk, maggot, awn (grain), stalks

 ,ধমরমি, প্রখর, মিমখম sharp قّصاٌل

cutting

 যব, বমলি্ barley (winter) قصيٌل

 ,ধমরমি, প্রখর, মিমখম sharp ِمقصٌل

cutting

ِمْقصلةٌ ج ،مْقصلت مقاِصُل  কত্ন যন, 

লশরবোধচ দি যন guillotine

 ,ধমরমি, প্রখর, মিমখম sharp قاِصٌل

cutting

قصمقصم)[ض]   ) মভবোধঙ্গ মফিম to break

V মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be broken تقّصم

VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম to be broken انقصم

েঙ্গুর, ক্ষরেঙ্গুর brittle, fragile قِصٌم

ভঙ্গফুর, ক্ষরভঙ্গফুর brittle, fragile قصيٌم

قاِصٌم ج قواِصُم  ধ সংশকওরত, তেেকঙ্গকোকল এমন 
breaking, crushing

قصا ]،قصيقصو[)[ن]،قصاءقصو )  দিভূবোধর  

যমওয়, to be far away (عن) 

قِصَيس][قصو] [)قصى ا،قَص )  দিভূবোধর যমওয়ম
to be far away (عن) 

 IV বহু  দিভূবোধর মনওয়ম তমলডবোধয় أقصى

ম দিওয়ম, ববম দি ম দিওয়ম, মশষ সীমময় মপরঁছম
to take far away, to drive away  (  عن

ه هى ) 
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 ,V বহু  দিভূবোধর যমওয়, গভীবোধর যমওয়ম تقّصى
তনন্ত করম to go far away (هى)

 ,X গভীবোধর যমওয়ম, পরীক্ষম করম استقصى
তনন্ত করম to penetrate deeply,  

examine (عن) 

ا ، قصاٌء قصا  দূরত, দুগম্ distance, 

remoteness

قِصٌي ج أقصاٌء  অবোধনক  দিভূর,  দিভূরবত্শী, 
 দিভূরলসত far away, distant, remote

أقصى م قُصوى ج أقاٍص  অলধক  দিভূর, 

অলধক  দিভূরবত্ত্শী, সববোধিবোধয়  দিভূর, সবোধব্মচ্চ 

 দিফুবোধরর অরশংশ, িরম more distant, 

remorter, remotest, utmost

 পূরও্ঙ্গ পরতক্ষও, ঘডরষ্ঠ ডনরতক্ষও, সূক্ষ িদন تقٍص
through examination, close study, 
minute investigation

 ,পভূর্মঙ্গ পরীক্ষম, োলরষ লনরীক্ষম اِستقصاٌء
সভূক্ষ ত দিন্ত through examination, close 

study, minute investigation

قاٍص ج اقصاٌء،قاصون  অকনক  দূর, দূরবিৃ, 
দূরডিস্থিি far away, distant, remote

قَضقّض)[ن]  ) লছদ করম, ফফুফফুটম  করম, 
টফুকরম করম, লছঁডম, to pierce, to break 

into pieces

قِضضقَضض)[س]  ) রুক্ষ হওয়ম, কবোধঠমর 

হওয়ম, শক্ত হওয়ম to be rough, rude, 

hard

 IV রুক্ষ হওয়ম, কবোধঠমর হওয়ম, শক্ত أقّض

হওয়ম to be rough, rude, hard

,VII ডনকচ নওমও, ডুব তেদওযও, আঘওি করও انقّض
তেবকগ রওওযও, তেেকঙ্গ রওওযও, পডও to descend,

to dive, to rush, to be broken, to fall

নুডড, পওির, কওুকড pebbles, gravel قٌض

 ,নফুলড, পমথর, কমঁকড pebbles قِّضةٌ

gravel

 ,নফুলড,পমথর, কমঁকড pebbles قضيٌض

gravel

নমমম, মছমঁ মমরম, ডফুব মমর, মববোধগ اِنقضاٌض
ধমবর, আংক্রিমন, falling down, dive, 

pounching, onrush, assult

قضبقضب)[ض]  ) কমটম ছমঁটম to cut off, 

to trim (هى) 

) II কমটম ছমঁটম to cut off, to trim قّضب

 (هى
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 ,VIII কমটম ছমঁটম, সরশংবোধক্ষপ করম اقتضب
উপলসত বিম, to cut off, to abridge, to 

extemporise, to trim (هى) 

খওওযওর তেরওগ গওছডও edible herbs قْضٌب

قِضيٌب ج قضبان  কমট ডমি, প্ব, িমঠ, 

রড, ডন্ড, পফুরুষমঙ্গ, মরি পথ cut off 

branch, twigs, stick, rod, penis, rail 
road

)কত قُضابةٌ ত, যম কমটম হবোধয়বোধছ, ছমঁটম cut 

off, trimmings

 ,কমটমর হুক, কমঁলি purning knife ِمقضٌب

hook

 ,সরশংলক্ষপকরর, সমরসরশংবোধক্ষপ اِقتِضاٌب

সরশংলক্ষপতম, উনতকরর abridgment, 

digest, brevity, improvisation

 ,সরশংলক্ষপ, উনত, তমrক্ষলরক ُمقتضٌب

আকলস্মক, অপ্রস্তুত short, brief, 

extemporaneous, unprepared-

 সরশংলক্ষপ খবর short ne items الُمقتضبات

 কলবতম ছবোধনর নমম name of المقتضب

poetic meter

লপত্তশভূি মব দিনম colic قْضٌع

লপত্তশভূি মব দিনম colic قضاٌع

قُضفقضافة،قضف)[ك]  ) পমতিম হওয়ম, 
শীর্ হওয়ম to be lean,thin

قِضم قضم،قْضم،قَضم) [ض] [س]  ) কমমবোধড
খমওয়ম, খফুঁবোধটখফুঁবোধট খমওয়ম to chew, to 

nibble (هى)

তেলওনও বওদওম, assorted nut قضامةٌ

(قْضي،قضاء،قِضيّة

][ض قضى ] রময় ম দিওয়ম, মশষ করম, বন 

করম, পমিন করম, অজ্ন করম, পভূরর 

করম, সন্তুষ্ট করম, পলরবোধশমধ করম, সময় 

পমর করম, মবোধর যমওয়ম, ভমগ্ লনধ্মরন 

করম, (আ্মহতময়মিমর), লবিমর করম, 
লবিমরক হওয়ম,  দিমলয়ত ম দিওয়ম, 
প্রবোধয়মজনীয় কর, বমধ্ করম, িমওয়ম, 
উ rপমটন করম, নষ্ট করম, মমবোধর মফিম, 
হতমশ করম 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

 (هى) II কময্কলর করম to carry out قّضى

 III লবিমর করম, লবিমবোধরর জন্ قاضى
আনম, to prosecute ( ه ب ) 

V মশষ হওয়ম to be completed تقّضى



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 861
861

 VI মমমিম কর,  দিমবী করম to تقاضى

litigate ( هى من ) 

 VII মশষ হওয়ম, সময় পমর হওয়ম انقضى
to be expired, to be completed, ( ه هي )

 (هى) VIII  দিমবী করম  to demand اقتضى

) X  দিমবী করম to demand استقضى هى ه ) 

ى  ডবচওর, শওডস, ডসদ্ধওন, আকদশ قضا
judgement, sentence, decission, 
ruling

قضاٌء ج أقضيةٌ  সমমপকরর, পমিন করর, 

পভূররকরর, লবধমন, সমলত, আ দিময়, 

পমরকরর, ভমগ্, লবিমর, লবিমর লবভমগ, 

আবোধ দিশ, ন্ময় লবিমর, কম্পলরলধ, 

লবিমরকত, লবিমরকরর, শমলস প্র দিমন, 

হত্ম করর, ব্থ ্করর, হতমশম settling, 

ending, carrying out, fulfilment, 
provision, payment, passing, fate, 
destiny, judgement, sentence, 
juridiction, judgeshi, judiciary, 
judging, rendering  judgement, 
sentencing, annihilation, frustration – 

লজিম, প্রবোধ দিশ district, province

 লবিমর সম্পলক্ত, pertaining to قضائٌِي

judiciary

 সীমম, একলতয়মর, অলধবোধক্ষত قَضِويَةٌ
juridiction

قضيّةٌ ج قضايا মমমিম, প্রশ্ন, সমস্ম, তত 
law suit, litigation, question, threorem

শুনমনী, trial, hearing ُمقاضا

 ,অলতবমহন, মক্ষপর, অপসমরন اِنقِضاٌء

লন(বোধশষ, লববোধিমপ expiry, passing, 

expiration, extinction

 ময়মজনীয়তম, প্রবোধয়মজন, লহ দিম اِقتضاٌء
necessity, need, requirement

قاٍض ج قُضاةٌ،  قواٍض   লসদমন্তকমরী, 
মমররত্মক, decessive, deadly –  قُضاةٌ

জজ, মমলজবোধ্ট, লবিমর judge, 

magistrate, justice قواٍض – িমলহ দিম 
requirements

)লমমমরশংশীত, সম্পভূর্, ক مقِضٌي  ত,  সমমপ 
settled, finished, done, completed

ُمتقاٍض ج ُمتقاضون   মমমিমকমরী, 
মকদ্দমমকমরী litigant

মমমিমর লবষয় subject to legal ُمتقاضىا 

prosecution

ى ج ُمْقتضيات ُمقتضا  প্রবোধয়মজনীয়, 

অত্মবশ্কীয় required, necessary –

 প্রবোধয়মজন,প্রবোধয়মজনীয়তম, িমলহ দিমُمْقتضيات
requirements, necessity,need
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 অনফুসমবোধর, অনফুযময়ী (جار prep)بُمْقتضى
according to

 -কবোধখমনও নম(স দিম, লিরকমি قطن

 অতীতকমবোধিি নম অবোধথ)্ never

قطَقطّ)[ن]  )কত্ন করম,    ধমরমি করম to 

cut, trim, to sharp ((هى

,II মছঁবোধট পলরপমট করম ,ভমসময ্করমقطّط
মখম দিমই করম to carve,turn(wood)

VIII সফুঁিমবোধিম করম to sharpenاقتطّ

খওকটও ও তেকওুকডও short and curly قطّ

কুম্ভকমর, কুঁ দিকমর turner قطّاطٌ

قطٌ ج قِطاطٌ،قِططةٌ،قِططٌ  হুবোধিম লবডমি, 

পফুরুষ লবডমি male cat

সী লবডমি female cat قِطّةٌ

লবডমি ছমনম kitten قُطْيطةٌ

قطبقطب)[ض]  ) জমম করম to gather

قطبقُطوب،قطب) [ض]  ) ভ্রুকুট করম to 

contract the eyebrows

II ভ্রুকুট করম, একবোধত মসিমই করম toقطّب
knit the brows,to sew togather (هى)

V হতমশ হওয়ম to become gloomyتقطّب

X মমরুকরর করম to polarizeاستقطب

قُطٌب ج أقطاٌب  অক্ষ, অক্ষকরখও, তেমরু, কতলক, 

দলপডি, কতৃপক্ষ, তেনিওসুলে ব্যডকত, axis, 

pole, pivot, leader, authority, leading 
personality

তেমরু সম্পডক্ি polar قُطبٌي

মসিমই stitch قُطبةٌ

 ভ্রুকুট করর, ভ্রুকু্ন, মিমখ قطوٌب

রমঙ্গমন, এক দি(লষ্টবোধত তমকমন frowning, 

gazing, scowling

মমরুকরর polatization استقطاٌب

সব এক সওকি, সব, all togather, one قاِطبةا

and all

قطرن] )[قطر ) মফমটময় মফমটময় পডম to 

fall in drops

 ,II মফমটময় মফমটময় পডবোধত ম দিওয়ম قطّر
লফলমর করম, উবোধঠর এক সমলড করম to 

let fall in drop, to filter, to file camel in
one line

 V মফমটময় মফমটময় পডম to fall in تقطّر

drops (الى)
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 VI  দিবোধি  দিবোধি আসম to come in تقاطر

successive groups ( على الى )

)X টপ টপ কবোধর পডম to dribble اسنقطر

(هى

قطٌر ج قطلٌر  টপ টপ ককর পডর, তেোওটও তেোওটও 

পডও dribbling, dripping- قطلٌرতেোওটও, বৃডষ্টর
তেোওটও drops, rain

قْطٌر ج قطورات  ম্ন train

মরবোধির সফুইি রক্ষী switchman قطْرِجٌي

قُطٌر ج أقطاٌر  এিমকম, মজিম, ম দিশ, ব্মস, 

মকমরমবোধকমলর, লছদ region, quarter, 

district, country, diameter, diagonal, 
bore

 ,এিমকম সম্পলক্ত, আ্লিকقُطرٌي

relating to region, regional

-ো(তকুমমরী গমছ(ঔষধী গমছ) aloes قُْطٌر

wood

قطرةٌ ج قطرات  মফমটম, drop

قطيرةٌ ج قطيرات  ঝবোধর পডম মফমটম, 
সমমমন্ পলরমমন droplet

قِطاٌر ج قُطُرات،قُطٌُر،قطارات  মরি মরমড, 

ম্ন, উবোধঠর এক িমইন (rail)train, train 

of camel

 ,মফমটম মফমটম মফিমবোধনমর পমইপ قطّارةٌ

লপবোধপট dropping tube, pipette

আিকমতরম tar قْطران

ِمقطٌر ج مقاِطٌر  ধফুপমধমর, ধফুনফুলি censer

ِمقطرةٌ ج مقاِطُر  ধফুপমধমর, ধফুনফুলি, 

মবলড(শমলস ম দিওয়মর) censer, stocks

 পমতন, লববোধশমধন, পলরসমবর تقطيٌر
filtering, distilling, filtration, distillation

 পমতন, পমতনকরর استقطاٌر
distilling,distillation

قاِطرةٌ ج قاِطرات  স্ররশীি যন, মরি 

বগী, লডবোধজি locomotive, rail car, 

diesel

 ,ময গমডীবোধক অন্ গমডী টমবোধন ُمقطورات

আনফুগলমক trailers, truck trailers

লস্পলরট spirits ُمقطّرات

 কমঁবোধির মবমতি, জমর glass قطرميز

bottle, jar

,আিকমতরমর প্রবোধিপ ম দিওয়ম to tar قْطرن

to smear with tar (هى)

আিকমতরম tarقطران 
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قطعقطع)[ف]   )কমটম, এপমর ওপমর কমটম, 
ভমঙ্গম, বমধম ম দিওয়ম, মছমট করম, লবলচন 

করম, লনবোধষধ করম, বল্ত করম, প্রভমব 

মফিম, অলতংক্রিম করম, লবপ দিমফুক্ত হওয়ম, 
সময় পমর করম, ব্বহমর করম, নলনলশত
কবোধর বিম, প্রমমন করম to cut of, to tear,

break, interrupt, prevent, deprive, 
immpress, to cross, survive, spend, 

consume, aassert, prove ( هى ه غي عن
بأن ب )

II মছমট মছমট কবোধর কমটম, লছঁডম, বমধম قطّع
ম দিওয়ম to cut into pieces (هى)

,III লবলচন করম, লনবোধজবোধক প(থক কর قاطع

বয়কট করম, সরশংবোধক্ষপ করম, to 

dissociate, separate one self, to 
boycott, to cut short (talk) 

IV কমটমবোধনম, বরমদ্দ করম, পমর হওয়ম أقطع
(ন দিী), বয়কট করম, প(থক করম to make

to cut, to boycott, to separate (self) (ه
(هى

V মকবোধট যমওয়ম,বোধভবোধঙ্গ যমওয়ম, টফুকরম تقطّع
হবোধয় মকবোধট যমওয়ম to be cut off in 

pieces

VI এবোধক অপবোধরর মথবোধক প(থক হওয়ম تقلطع
to get separated from each other (مع)

VII মকবোধট যমওয়, মভবোধঙ্গ যমওয়ম, বন انقطع
হওয়ম to be disconnected, to be cut 

off ( عن من )

 VIII মকবোধট মনওয়ম (গবোধলর, লছঁবোধড اقتطع

মফিম(বই),  দিখি মনওয়ম to take a par, 

to tear, take possession

X استقطع বম দি ম দিওয়ম to deduct an 

amount (هى)

قطاٌع ج أقْطٌع ،قُطوٌع  কওটন, কি্ন, ডবডচ্ছন 
করর, তেোকট রওওযও, েওঙ্গর, বওধর, ডবডচ্ছনকরর, 

বওধও, বডঞ্চিকরর,পওর হওযও, তেেওগকরর, কমওন,

cutting off, chopping off, blockage, 
interruption, preventio, deprivarion, 

crossing, deduction – أقطاٌع আকওর, 

আযিন (বই) format, size –قُطوٌع অ সংশ 

section - اقطعا عا  ডনডশ্চিেওকব, definitely

লসরকে قْطعٌي ( ত, সমব্স, িফুডমন্ত, decided, 

definite, final – قْطِعياا লসরক( তভমবোধব, 

লনলশতভমবোধব decidedly, definitely

লনশয়তম, যথমথ্তম, অবশ্ম্ভমলবতম قْطعيّةٌ
certaonity, definiteness, psitiveness

قِطعةٌ ج قِطٌع  টফুকরম, ভগমরশংশ, অরশংশ, 

লবভমগ, ব(ত্তমরশংশ, একক piece, fragment,

part, section, division unit
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قُطعة ج قُطٌع،قُطُعات  একট কমটম অরশংশ, 

এক খন্ড জলম, a cut, plot of land

قطعةٌ  ج قطٌع،قطعات  গুলড, কলত্ত গমবোধছর
গুলড stump

قِطاٌع ج قِطاعات  অরশংশ, লবভমগ, শমখম 
section, sector

عٌعقطّا   যম ল দিবোধয় কমটম হয় cutter

খফুিরম লবংক্রিয় bu retail, retail بالقطاعٌي 

قطيٌع ج أقطاٌع،قُطعان،قِطاٌع   দিি (পশু), 

পমি, group (animal), floxk, hard

قِطيعةٌ ج قطائٌِع  ভমঙ্গন, িটম, ফমকি, 

লবলচপনতম, লববোধচ দি, আত্মীয়বোধ দির মবোধধ্ 
শত্রুতম, rupture, break, breach, rift, 

alienation, separation, enimity 

(relatives) – قطائٌِع জময়গীর, 

সমমন্ততমলনক ভভূলম fief, feudal estate

أقطُع م قطعاء  অলধক লবশ্বমসবোধযমগ্, অলধক
প্রত্য়জনক more convincing, more 

conclusive قطعاء- হমতকমটম, একহমবোধতর 

মমনফুষ, মভূক, ববম amputee,one armed, 

dump, mute

مْقطٌع ج مقاِطٌع  মমমড, মিরমমথম,পমর হওয়ম,
পথ, লবভমগ, পশুর  দিি, crossing, 

crossing pnt, traverse, passage, 
section, division, group of animals

ِمقطٌع مقاِطُع  কমটমর যন cutting 

instrument

 ,টফুকরম করর, কমটম, ভমগ, লবভমগ تقطيٌع

লবভলক্তকরর, প্রলতবনক, ভমঙ্গন, 

লবরলতকরর, লপত্তশভূি মব দিনম, 
fragmentation, cutting up, disruption, 

gripes, colic -  تقاطيٌع ত দিলহক উচ্চতম, 
কমঠমবোধমম, গডন, অরশংশ, লবভমগ stature, 

figure, shape, form, parts, portion

ةٌمقاطع ج ُمقاطعات  লববোধচ দি, লবলচনতম, 
ভমঙ্গর, অযত, অববোধহিম, বয়কট, লবরলত 
separation, break, indifference, 

unlovingnessg ُمقاطعات- এিমকম, অ্ি,

ভমগ, লবভমগ, প্রবোধ দিশ area, region, 

section, district,province

أقطاٌعأقطاءةٌ، ج أقطاءات  জময়গীর, 

সমমন্ততমলনক ভভূলম, জময় দিমরী ভভূলম fief, 

feudal estate

اِقطاعٌي ج اِْقطاعيون  প্রভভূ, সমমট, 

জময়গীরবোধভমগী, সমমন্ততমলনক মমলিক 
liege, feudatory, feudal, feudal lord

সমমন্তবম দি feudalism اِْقطاهيّةٌ

تقطٌّع ج تقطّعات  প্রলতবনক, বমধম, লবরমম 
intrupption,
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 ,সম্পক্লচনতম, মমমড, মযমগ تقاطٌُع

সলমিন 

severance of relation, crossing,  
junction

 ,লববোধচ দি, কত্ন, ভমঙ্গর, িঙন انقطاٌع

ফমটি, বমধম, মশষকরর, থমমম, সমমলপ, 

লবিম, অনফুপলসলত প্রত্মহমর separation,

severance, break, breach, rift, 
interruption, disruption, cessation, 
suspension, conclusion, absence, 
withdrawal

ডবডচ্ছনিওবওদ separatism اِاِنقطاعيّةٌ

اِستْقطاٌع ج استْقطاعات  কত্ন, বম দি cut, 

deduction

 ,কত্নকমরী, প্রখর, ধমরমি قاِطٌع

লবশ্বমসজনক, অকমট্, লসদমন্তমভূিক, 

লসরক( ত, লনলশত, ধনমত্মক, ভ্রমলন্তহীন, 

সবোধনহহীর, িফুডমন্ত, টক cutting, sharp, 

convincing, cognet, conclusive, 
decesive, decided, definite, positive, 

unequivocal, final, sour – ققواِطٌع 

লবভমজক, প ্দিম partition, screen

বমধম দিমতম, interrupter قاِطعةٌ

مقاطيُع مْقطوٌع ج  কলত্ত, কমটম, খলন্ডত, 

cut off, severed, chopped – به مْقطوع  

লসদমন্তক( ত, সমমপ decided, finished

মছমট কলবতম short poem -مقاطيُع

مْقطوعةٌ ج ،مْقطوعات مقاطيُع  অরশংশ 

(গমবোধনর)piece of music

লছন, লবলছন torn shredded ُمقطٌّع

 – জময়গীর  দিমতম liege lord مْقِطٌع

 ,জময়গীরবোধভমগী, কর দি feudatory ُمقطٌَع

feudal tenant

 ,কলত্ত, লছন, ফমটম, লবলচন ُمتقطٌِع

বমধমপ্রমপ, লবলচন, অসরশংিগ, cut off, 

torn, ruptured, disrupted, interrupted, 
disxontinuous, incoherent

 ,কমটম, লবলচন, লবভক্ত, কলত্ত ُمْنقِطٌع

 দিফুইভমবোধব লবভক্ত, ভমঙ্গম, বমধমপ্রমপ, বন, 

অসিগ, সলবরমম,  দিভূরবত্শী, অনভূগত, 

লনবোধবল দিত cut off, severed, dtached, 

chopped off, cut into two, broken, 
ruptured, disrupted, blocked, 
disconnected, remote, devoted

 ,কম, ছমড, বম দিসম দি, কত্ন cut ُمستْقطٌع

deduction

فقطقُطوف،قطف) [ض]  ) মতমিম, সরশংগহ 
করম, আহরন করম, লছঁডম, সর মতমিম, 
আঁিরমবোধনম to pick, gather, harvest, to 
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pluck off, tear, to skim, to scratch (هى
(ه

,II মতমিম, সরশংগহ করম, আহরন করম قطّف
লছঁডম, সর মতমিম, আঁিরমবোধনম to pick, 

gather, harvest, to pluck off, tear, to 

skim, to scratch ( ه هى )

 VIII মতমিম, সরশংগহ করম, বমছমই اْقتطف
করম, পছন করম, to pick, gather, 

pluck, select, choose ( هى من )

ج قطوٌف قْطٌف  মতমিম, picking – قطوٌف 

আঁিড scratch

মতমিম ফি picked fruit قِطٌف

 মতমিম, সরশংগহ, আহরন, ফসি قِطاٌف

মতমিমর সময় picking, gathering, 

harvest, picking season

القطوغ دانّي  আয়বোধত্তর মবোধধ্, সহবোধজ 

ব্বহমরবোধযমগ্ with on reach, easy to 

use

قُطوٌف ج قُطٌُف  ধীরগলতর, ধীর short 

stepped, slow

মখমি velvet قطيفةٌ

قطائُِف، قطايُف  খমবমর লববোধশষ (ফি, মধফু) 
dish a dish

ِمقطٌف ج مقاِطُف  ফি মতমিমর যন fruit 

picker

مْقطٌف ج مقاِطُف  ঝফুলড basket

 ,মতমিম, সরশংগহ, আহরন اِقتِطاٌف

লনলদ্্দষ্টকরর, পছন choice, picking, 

gathering, harvest, selection

ُمقتطٌف ج ُمقتطفات  লনধ্মলরত, লনধ্মরন 
selected, selection

যফুবতী মমবোধয় young girl قْطقوطةٌ

قطلض] [قطل)[ن] ) মকবোধট মফিম to cut off

(هى)

(هى) II মকবোধট মফিম  to cut off قطّل

 ,তেিওযওলও, তেমকঝ তেমওছওর তেনকডও towel قطيلةٌ

floor rag

قطمقْطم) [ض]  ) কমটম, ভমঙ্গম to cut off, to

break (هى)

 ,খন্ড, টফুকরম, কমমড, গমস piece قْطٌم

mouthful, slice, bite

 মমমডক, আবরন(খজফুর বীলি) قِْطميٌر

pellixle covering date pit

قطنقُطون)[ن]  ) বমস করম to live (في)

 II  বসবমস করবোধত ম দিওয়ম to makeقطّن

live ب)) 
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 ডপছকনর অ সংশ (ককওমর) small part of قطٌن

the back(lumber region)

قُطٌن ج أقطاٌن তফুিম,cotton

তফুিম cotton قُطنّي

قُْطنيّةٌ ج قطانٌي কিমই,লশম জমতীয় শমক 
pulse,legumes

ভভূটম,Indian cornقطانيِةٌ

তভূিম উ قطّاٌن rপম দিক, ব্বসময়ী cotton 

manufacturer, marchant

িমউ জমতীয় তরকমলর squash يقطيٌن

তফুিম িমষ cotton plantation مْقطنةٌ

قاِطن ج قُطّان  বমলসনম, সময়ী বমলসনম, 
অলধবমলস resident, domiciled, 

inhabitant

قيطاٌن ج قياطيُن   দিলড, লবনফুলন, লফতম cord,

braid, lace

-জরশংিী হমঁস লববোধশষ sand ( قطاا (قطاةٌ)

grouse 

قعدقعود)[ن]  )বস, অবোধপক্ষময় শুবোধয় থমকম, 
লবরত হওয়ম to sit down, to lie in wait (

ه ل )

(ه) IV বসমবোধনম to make sit أقعد

 V ইচম নম কর, মথবোধম যমওয়ম to تقّعد

refrain (عن)

 VI ইচম নম করম, মথবোধম যমওয়ম to تقاعد

refrain (عن)

(هى) VIII বসম to sit down اقتعد

 ,বসও, ডপছন, আসন, ডনিম্, পশ্চওৎডদক قعدةٌ

বসওর িস্থিওন, sitting, backside, seat, 

buttocks, posteriors, seating space

 ,বসমর ধরন, বসম, ভলঙ্গ, ম দিহভলঙ্গ قِعدةٌ

বসমর জময়গম manner of sitting, seat, 

pose, posture, sitting space

 ,সবসময় বসম, উপলবষ্ট, সময়ী বসম قُعدةٌ
অিস, অকম্ন্, constantly setting, 

seated firmly, lazy, inert

 ,সবসময় বসম, উপলবষ্ট, সময়ী বসম قعدٌي
অিস, অকম্ন্, constantly setting, 

seated firmly, lazy, inert

قعوٌد  ج  قعائُِد،قِعدان،قُعٌد،أقِْعدةٌ  উঠা (কম 
বযকসর) young camel

عوٌدقُ  বসও, উপকবশন, ডবরডি, ডনবৃডত্তি, স সংরম, 

পডরিাওগ, স্বতিাওগ sitting

 ,সঙ্গী, একবোধত বসমর বসমর সমথী قعيٌد
সরশংরক্ষক, পলর দিশ্ক, অলভভমবক 

পলরিমিক, অক্ষম, অকম্র্, 
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companion, keeper, guardian, 
servisor, crippked, infirm

قعيدةٌ ج قعائُِد  মলহিম সঙ্গী, সী woman 

companion, wife

مقعٌد ج مقاِعُد  বসমর সমন, বসমর জময়গম, 
মিয়মর, মবণি, মসমফম palce to sit on, 

chair, bench, sofa, 

مقعدةٌ ج مقاِعُد  লপছন ল দিক, পমছম, পশমr 
back side, buttock, posteriors

,সরশংবরন, বমধম, উ দিমসীরতম, গমম্ভীয্্ تقاُعٌد
অবসর, restraint, aloofness, reserve, 

retirement

قاِعٌد ج ،قُعاٌد،قُعوٌد قواِعُد  বসম, 
বসমঅবসময়, কম্হীর, অিস, sitting, 

seated, inactive, idle, lazy-

 ,লনষম্ম, অবোধপক্ষমমন মসনম idler قاِعدون

shirker (military in war)

 বোধয মলহিমর সন্তমন ধমরন সময়- قواِعُد

মনই menopausal 

قاِعدةٌ ج قواِعُد  লভলত্ত, মমটর লনবোধির কমজ, 

বফুলনয়ম দি, সহময়তম, লভত, মভূিবোধ দিশ, 

সম্ভমভূি, নীলত, লনয়ম, সফুত, আিরন, 

নকশম পদলত, foundation, 

groundwork, basis, base, dupport, 
precept, rule, principle, formula, 
method, model

القاِعدة مساحة  লভলত্ত, লভলত্ততি base, 

basal surface

 ,বন,সব, বনী, মখমঁডম, লবকিমঙ্গ ُمقعٌد

পঙ্গফু,অক্ষম  stopped, arrested, lame, 

xrippledmdisabled, infarm

 ,অবসরপ্রমপ, ভমতমভভূগী retired مقاِعٌد

pensioner

قعر]قعر)[ف ) গভীর করম to make deep

قُعرقعارة)[ك]  ) গভীর হওয়ম to be deep

II গভীর করম, কমঁদ, লিrকমর করম to قّعر
make deep (هى) 

 (هى) IV গভীর করম to make deep أقعر

V গত ্হওয়ম, লনবোধি বম তিবোধ দিবোধশ নমমম تقّعر
to be depresse, to descend to the 
bottom

قعٌر ج قُعوٌر  িল, িলকদশ, গেতরিও, জওহওকজর
িলত, গি ,্ োওুপও, গহ্বর, ডনম্নিও bottom, 

depth, kell of ship, pit, hollow, cavity

 ,গত্, ফমঁপম, গহর, লনম্নতম bottom قعرةٌ

depth, pit, hollow, cavity

গেতর deep قعوٌر

গভীর, deep قعيٌر
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 ,নত, লনিফু, ডফুবম, লনম্ন, গভীর, ফমঁপম ُمقعٌر
বমঁকম, বমঁকমন, অস্পষ্ট (ভমষম) 
depressed, sunk, low, hollow, deep, 
concave, curved, obscure

قعسقَعس)[س]  ) কবফুতবোধরর মত বফুক 

হওয়ম to be pigeon breasted

 ,VI অববোধহিম করম,  দিভূবোধর থমকম تقاعس
অনীহম করম to be reluctant, to neglect

XIV কবফুতবোধরর মত বফুক হওয়ম to اقعنسس
be pigeon breasted

উচ বুককর  pigeon chested اِقعٌس

অববোধহিম negligence تقاُعس

 ,লদধমন্বিীত, লদধমগস, অলনচফুক ُمتقاِعٌس

অববোধহিমকমরী, অসমবধমন, অিস 
hesitant, reluctant, negligent, 
careless, idle

قْعقَعقعقعة)   ) ঝনঝন করম, খনখন করম 
to clatter, to rattle

বমিমি magpie, chatterbox قْعقٌع

قْعقعةٌ  ج  قعاقٌع  ঝনঝন শব, খন খন শব,

শব clatter, rattle, - قعاقٌع উচ্চধ্বলরর 

শব high sounding words

قّفقفوف) [ن]  ) শুকমন, শুকমইয়ম যমওয়ম, 
কুঁিবোধক যমওয়ম, মিমম খমডম করম to be 

dry, to dry up, to contract, to bristle

قُفّةٌ ج قُفٌف  বড ঝফুলড, মগমি মনরকম large 

basket, round boat

জ্ববোধরর কম্পন feverish shiver قُفّةٌ

قفرقفر)[ن]  ) প দিমঙ অনফুসরন করম to 

follow

قفِرقفَر)[س]  ) খম দি্ কবোধম যমওয়ম to be 

reduce

 ,IV লন(স্ব হওয়ম, জনশভূন্ হওয়ম أقفر
পলরত্ক্ত করম to be empt, to be 

uninhabited, to abandon ( هى من ) 

 VIII প দিমঙ অনফুসরন করম to follow اقتفر

 (ه)

قْفٌر ج قفاٌر  মরুভডম, পডরিাক ভডম, খওডল, 

জনহতন, ক্ষডিগিস্থি, আবজ্নও, অসহওয desert, 

wasteland, empty, deserted, lifeless, 
uninhabited, waste, destitute

قْفرةٌ ج قفرات  মরুভভূলম, পলতত জলম, 

জনশভূন্ এিমকম desert, wasteland, 

desolate region

قفيٌر ج قُْفران  মমরিমক beehive
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 খমলি, শুন্তম, জনশুন্তম, লবধ্বরশংস اِقفاٌر
emptiness, desolateness, 
devastation

,খমলি, জনশভূন্, স্পননহীন, লবধ্বরশংস مْقفٌِر

আবজ্নম অসহময়, লন(স্ব empty, 

deserted, lifeless, uninhabited, 
devastated, destitute

قفزقفزان،قفز) [ض]  ) ঝমপ ম দিওয়ম, িমফ 

ম দিওয়ম to jump, leap

V হমত মমমজম পডম to wear gloves تقفّز

িমফমন, jumping قْفٌز

قفزةٌ ج قفزات  ঝমপ, িমফ jump, leap

قفيٌز ج أقفزةٌ  ওজন লববোধশষ a dry 

measure

িমফমবোধনমর মবমড্ spring board مْقفٌِز

قفشقفش) [ن] [ض]  ) সরশংগহ করম, জমম 
করম,  দিখি করম, আলবষমর করম to 

collect, to gather, to seize, to 
discover

قْفٌش ج قفشات  লনরথ্ক কথম বিম, chatter

মকরতফুক jokes قفشات-

قغٌص ج أقفاٌص  পমলখর খমঁিম, মফুরলগর 

খমঁিম, ঝফুলড, বফুক birdcage, basket, 

coop, chest

 মফুরলগর খমঁিম, গ(হপমলিত পক্ষীর تقفيصةٌ

খমঁিম poultry coop

قُفطان ج قفاطيُن  িমম গমউন, বমলহবোধরর 

মপমষমক লববোধশষ an outer garment

قفِعس] )[قفَع ) কুঁিবোধক যমওয়ম to be 

wrinkled (هى) 

 (هى) II কুঁিকমবোধনম to shrival قفّع

) V কুঁিবোধক যমওয়ম to be wrinkled تقفّع

(هى

 ডনকরওধক রন ডবকশষ testudo قْفٌع

(beseizing mechine) 

قْفقَفقْفقفة)  ) শীবোধত কমঁপম to shiver with 

cold

II শীবোধত কমঁপম to shiver with cold تقْفقَف

قفلفقول)[ن][ض]  ) লফবোধর আসম to come 

home

قفلقْفل) [ض]  ) বন করম, তমিম ম দিওয়ম, 
মওজফু দি করম to shut, close, to hoard
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 II তমিম ম দিওয়ম, বন করম, মকবোধট قفّل

ম দিওয়ম to lock, to cut off

 IV তমিম ম দিওয়ম, বন করম, মকবোধট أقفل

ম দিওয়ম to lock, to cut off, close

قُْفٌل ج قُفول،أقفاٌل  িওলও, হুডকও, ডখল lock, 

bolt

তমিমর কমলরগর locksmith قفاٌل

 বনকরর, তমিম িমগমবোধনম, বমধম أقفاٌل
ম দিওয়, বমধম shutting, closing, locking, 

barring, obstruction

قافٌِل ج قافِلةٌ قفاٌل،  ময বমডী লফবোধর আবোধস, 

পফুনব্মলসত ব্লক্ত home comer, home-

coming, repatriate

قافِلةٌ ج قوافُِل  কমবোধফিম, সম্ভ, বহর (পমহমরম
রম )cravan, column, convoy

قفاقفو)[ن]   ) লপছবোধন িিম to follow

 II অনফুসরন করমবোধনম, লমতমক্ষর قفّى

কলবতম মিখম, to rhyme,  to make 

follow ( ه ب ) 

VIII লপছবোধন িিম to follow اقتفى

قفاا  ج  قفٌِي،أقفاٌء،أقٍف،أقفيةٌ  ঘওর, চওডন্দ, মওিওর 
ডপছন nape, occiput,back of the head

 ,অনভূসরন, অনভূকরন travking أقتفاٌء

imitation

جقافيةٌ قواٍف  লমতমক্ষর কলবতম, দ্থ্ক শব
প্রবোধয়মগ,  োমড rhyme, pun, nap

قّل)[ض]  قِّل ) কম হওয়ম, অনভূবোধ্খ মযমগ্ 
হওয়ম, কমমন, উঠমন, বহন করম to be 

little, to be insignificant, to raise

) II কম করম to make little قلّل هى من ) 

) IV কম করম to make little أقّل هى من ) 

 (هى) VI অবজম করম to disdain تقاّل

,X সমমমন্ মবোধন করম, স্বমধীন হওয়ম استقّل
মতমিম, বহন করম, আবোধরমহন করম to find

insignificant to be independent, to 
raise, carry, to rise 

 কদওডচৎ, ডবরলেওকব, কমই (حرف cong)قالّما
seldom, rarely, hardly

স্বলতম, ক্ষফু قٌِل দতম, সমমমন্, তফুচতম, 
লবরিতম, একটম অল সরশংখ্ম, কম্পন  
littleness, smallness, insignificance, 
sparseness, insufficienc, a small 
number, tremor

 আবোধরমগ্, পফুনরুদমর, পফুন(প্রলতষম قلّةٌ
(সম(লদ) recovery, restoration 

(prosperity)
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قِلّةٌ ج قِلٌل  অলতম, স্বলতম, ক্ষফু দতম, সমমমন্,
তফুচতম, লবরিতম, িোফুতম, নমবমিকত, 

অভম, িমলহ দিম, কমলত, প্রম দিফুভ্মব, 

littleness, smallness, insignificance, 
sparseness, insufficienc, scarcity, 
want, lack, insufficiency

 সম্পভূর্ভমবোধব, পভূর্মঙ্গভমবোধব بِقليّتِهِ
completely, wholly

قليٌل ج قِلٌل،قلئٌِل،أقلٌء  অল, সমমমন্, তফুচ,

নগন্, লব ক্ষফু দ, অপ্রিফুর, অত্ল, মছমট 

সরশংখ্ম, একটফু, লবরি, little, few, 

insignificant, small, scant, spare, 
insufficiant, rare, a little

 অলধক অল,অলধক অল, অলধক أقّل

লবরি fewer, smaller, rarer

أقلِيّةٌ ج أقلّيّات  অলধক অল সরশংখ্ম, smaller

number – أقلّيّات সরশংখ্মিোফু minority

 হ্রমস, অবনলত, িোফুকরর, হ্রমসকরর تقليٌل
decrease, diminution, reduction

 হ্রমস, অবনলত, িোফুকরর, হ্রমসকরর أقلٌل
decrease, diminution, reduction

স্বমধীনতম, স্বমতন indipendence استِقلٌل

 স্বমতন সম্পলক্ত pertaining to استِللٌي

indipendence

সমিহীন, লনরশংস্ব,  দিভূস, গরীব, অসহময় ُمقٌِل
propertyless, poor, destitute

قلووزقلووظ،  নমলবক, িমিক ships 

crew,pilot

قلبقلب)[ض]  ) লফরমবোধনম, মফুখ োফুরমন,  দিখি
করম, পলরবত্ন করম, লবলরময় করম to 
turn arroun, to capsize, to change, to 
exchange (هى) 

 II উবোধল ম দিওয়ম , লফরমবোধনম, মফুখ قلّب

োফুরমন,  দিখি করম, পলরবত্ন করম, 
লবলরময় করম, পরীক্ষম করম, ত দিন্ত করম 
to turn arround, to capsize, to 
change, to examine, investigate, to 

exchange (هى) 

 V োফুবোধর যমওয়, লমমমরশংশম করম, to تقلّب

dispose, to be turned, (في) 

 VII োফুবোধর যমওয়ম, হঠমr করম to be انقلب

turned, to proceed suddenlt to do

 ,পডরবি্ন, রদ করর, উলওন, রুপওনওির قْلٌب

িস্থিওনওনর, পুরগ্ঠান, ডবনওশকরর, উলওকনও 
inversion, overturn, conversion, 
transposition, change, alteration, 
overthow

قلٌب ج قلوٌب  হৃ দিয়, মমঝ, মকন, অন্তসি, 

সববোধিবোধয় পছবোধনর সমন,মন, আত্মম,heart, 

middle, center, core, the best part, 
mind, soul
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 হৃদয সম্পডক্ি, pertaining to the قْلبٌي

heart

তমি গমবোধছর তরু মজম, কমঁকন, কঙর قُلٌب
palm core, bbracelet

قابةٌ ج قلبات  ধওরনশডকর মওপ a measure of

capacity

 ,কম্ দিক্ষ, অনফুকুি, অলভবোধযমজ্ قُلٌّب
বহুমফুখী, বহু লবষয় অলভজ agile, 

adaptable, versatile, multipurpose

قالٌب ج قوالُِب  ছমঁি, নমফুনম, পম দিফুকমর ফম্ম, 
form, model, boot tree

قلِيٌب ج قُلبان،قُلُب،أقلبةٌ  কুপ well

 ,কম্ দিক্ষ, অনফুকুি, অলভবোধযমজ্ قاوٌب
বহুমফুখী, বহু লবষয় অলভজ agile, 

adaptable, versatile, multipurpose

 ,পলরবত্নবোধযমগ্, পলরবত্নশীি قّلٌب

অলসলতশীি, changeable, variable, 

inconstant, revarsible, 

 আবোধনমিক, প্রিমরক, নমডমিমডম قّلبةٌ
করমর যন afitator, stirring machine

مْقلٌب ج مقالُِب  িংক্রিমন্ত, ষডযন, আঁসমকুড, 

মকরতফুক intrigue, plot, dump, joke

كِمقاٌب م ج مقالُِب  লনডমলন hoe, grubber

,গভীর পয্বোধবক্ষর close inspection تقليٌب

examinarion

تقلّبةٌ ج تقلّبات  পলরবত্ন, রূপমন্তর, 

অলসলতশীিতম (মভূি্),উ্থিমন-পতন 
alteration, transformation, change, 

fluctuation تقلّبات- উ্থিমন-পতন ups 

and downs

,লবপ্ব, লনপমতন, পরমস, পলরবত্ন اِنقلٌب

রূপমন্তর, অয়তমন্ত লবনফু (সভূবোধয্র  দিভূরতম 

অবসমন) revolution, overthrow, 

alteration, transformation, solstice

,উলমবোধনম, লবপয্স, লবপলরত, উলম مْقلوٌب
ভমঁজক( ত, সমমনফুপমলতক turned over, 

inverted, infolded, reciprocal

 ,পলরবত্নশীি, অলসর, অ দি(ঢ় ُمتقلٌِب

খমমবোধখয়মিী, ি্ি changeable, 

variable, inconstan, unsteady, 
capricious

 ম(তফু্র পবোধরর সমন, িফুডমন্ত ঠকমনম ُمنقلٌب
the hereafter, final destiny

হিবোধ দি  দিমঁত yellowness of the teeth قلٌح

 হিবোধ দি  দিমঁত yellowness of the قُلٌح

teeth

قلّد ]قلد ] II মমিম পডমন, লবদ্রুপ করম, 
লবলনবোধয়মগ করম, লনবোধয়মগ করম,প্র দিমন করম,
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আসম রমখম, ক্ষমতম ম দিওয়ম, অনফুসরন 

করম (অনভমবোধব), নকি করম to put  

necklace (ها) gird, to invest, appoint, 
award, give power, to follo, to forge 

 V মমিম পডম , লবদ্রুপ করম,অনফুমমন تقلّد

করম, কত( ত মনওয়ম to put  necklace (

to gird, to assume, to take over (ها

قِلدةٌ ج قلئُِد  মমিম necklace  -قلئِد ُ  তীব
কলবতম exquisite poems

ِمْقلٌد ج مقاليُد  িমলব key

ِمقلٌد ج مقالُِد  িমলব key

تْقليٌد ج تقاليُد  অনফুনফু করন, নকি, অন-

অনফুসরন, imitation, copying, blind, 

blind follwing  – تقاليُد রীলত, আিমর, 

অভ্মস  tradition, convention, custom

  রীলত-নীলত সম্পলক্ত relating to تْقليدٌي

tradition

)অনফুকররক ُمقلٌّد ত, অনফুকরর, জমিক( ত, 

নকি, লমথ্ম, লনয়মমনফুগ imitation, 

imitated, forged, fake, false, tradion-
bond

اِقليٌد ج أقاليُد  িমলব key

মঢকুর মতমিম, to blech ( قلس) [ض] قلس

 II নত হওয়ম, মকরতফুক করমন to قلّس

bow, to make fun ( ل على ) 

قلٌس ج قلوس   দিলড, রজফু rope

II মখমিস ছমডম to molt قلّش

ঝরমন, ছডমন molting, molt تقليٌش

قلصقلوص)[ض]  ) সরশংকুলিত করম, কমমন,

মছমট হওয়ম, ক্ষয়প্রমপ হওয়ম to diminis, 

to contract, to be receded, to decline

لّصق  II সরশংকুলিত কর, একত আনম, গুটমন
to draw togather, to rollup,to make 
diminished,

 V সরশংকুলিত করম, কমমন, মছমট تقلّص

হওয়ম, ক্ষয়প্রমপ হওয়ম to diminis, to 

contract, to be receded, to decline

অডধক তেছওট shorter أقلٌص

 ,সরশংবোধকমির, কুঁিন, cotraction تقلنص

shrinking

قلع[ف] )ق ) উপবোধড মফিম,  লছঁবোধড মফিম, 
খফুবোধি মনওয়ম to pluck ou, tear out

 (هى) II উপবোধড মফিম to pluck out قلّع

 ,IV পমি মতমি, উডম, লবরত করম أقلع
বম দি ম দিওয়ম  to take off, to sail, to 

anstain,to abandon (عن) 
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(هى) VIII উপবোধড মফিম to pluck out اقتلع

قِلٌع ج  قِلٌع،قُلوٌع  পওল sail

قلعةٌ ج قُلوٌع،قِلٌع   দিভূগ্, আশ্রয়সি, 

ভরসমসি forress, fort, citadel

মফুবোধখর ক্ষত মরমগ, thrush قُلٌع

 মফুখ ও পমবোধয়র মরমগ (ক্ষত) foot قُلعٌي

and mouth disease

ْملٌع ج مقالُِع  টমথবোধরর খম দি, আকর stone 

quarry

ِمقلٌع ج مقاليُع   গুিলত (লনবোধক্ষপ করমর) 

sling shot

 পমি মতমিম, রওনম, উডম, সমফুদ اِقلٌع

যমতম, sailing, departure, take-off

 ,ময়িম করম, মনমরশংডম করম to soil قلعط

sully 

পমষণ্ড a heretic قُْلعوطٌ

قلفقلف) [ض]   ) বমকি মতমিম to strip 

the bark of a tree

قلفقلف)[ن]  ) মফুসিমমনী করম, to 

circumcise

ছমি, বমকি bark (of tree) قِلٌف

قُلغةٌ ج قُلٌَف  পফুরুষমবোধঙ্গর িমমডম foreskin

,ছমি, বমকি bark قلفةٌ

)অমফুসিমমনী ক أقلٌف ত uncircumcised

II নমি পরমন to spur, calk قلّف

নমি পরমবোধনম calking قلفةٌ

শ্রলমক, কলম্ foreman, labour قلفةٌ

 নমি পরমন, মহিম কবোধর করম, অকমজ قْلفطَ

করম, ভভূি করম to calk, to scamp, to 

mismanage

قْلفون ، قلفونيةٌ  রজন resi

قاِققلَق)[س]  ) উলদগ হওয়ম, উবোধত্তলজত 

হওয়ম, লনদমহীন হওয়ম to be anxiou, to 

be sleepless

 IV উলদগ করম, লবরক্ত করম, অলসর أقلق

করম, উবোধত্তলজত করম to worr, to disturb,

to make restless

,অডিস্থিরিও অশওডন, উকত্তিজনও, উকবেগ, উৎকণ্ঠও قلٌَق
েয, ডনদওহতনিও, অনধয্য unrest, 

uneasiness, aagitation, anxiety, 
apprehension, sleeplessness

 ,আস্বচন, অশমন্ত, ভীত, উলদগ قلٌِق

উবোধত্তলজত, অতধয্্, লবরক্ত, অলসর, 
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লনদমহীন, uneasy, appreh-ensive, 

apprehe-nsive, অলসর anxious, 

excited, restless, sleepless

অলসর restless قلوٌق

 ,অশমলন্তকর, উবোধদগজনক اِْقلٌق

লবরলক্তকর, ব্মকুিতম, লবশ(ঙ্খিম 
disquieting, troubling, disturbance

 ষডযনকমরী, অসফুলবধমস(লষ্টকমরী ُمْقلٌِق
plotter ,trouble maker

قُْلقاٌس ج قُلقاسات  আিফু variety of patato

 নডম, কমঁপম, লবরক্ত করম, অপমমন قْلقَل

করম, অশমন্ত করম, উবোধত্তলজত করম, 
উসকমলন ম দিওয়ম,সঠক উচ্চমরর করম (
,to move, shake, to disturb, trouble(ق
alarm, excited, agitate, to pronounce 

accurately (ق)

 ,II কলম্পত হওয়ম, লবরক্ত হওয়ম تقلقل
উবোধত্তলজত হওয়ম, লববোধদমহী হওয়ম, সতক্ 
হওয়ম to be convulsed, be agitated, 

be shakened, be excited, be 
rebellious

قْلقلةٌ ج قلقُِل  অডিস্থির, উকত্তিজনও, আকন্দওলন, 

কওুপুডন, ঝওুকুডন, ডবশৃঙ্খলও  unrest, 

excitement, ahitation, convulsion, 
disturbance

 ,উত্তলজত, আবোধিমলডত, অলসলতশীি مقْلقٌل

পলরবত্নশীি, অলসর agitated, shaken,

unstable, unsteady

قلمقلم)[ض]  ) কমটম to cut

II কমটম to cut قلّم

قلٌم أْقلٌمرج  কলম, ডলখন, তেলখও, হওকির তেলখও, 
অডোস, ডবেওগ, জওনওলও, তেরখও, লওইন, 

চকপটওঘওি pen, writing, handwriting, 

office, department, streak, line, slap 
in the face

قلمةٌ ج قلمات  ছমঁট, কন্, কলত্ত অরশংশ, 

নখ কমটমর যন clippings, cuttings, nail

cuttings

ِمقلمةٌ ج ِمقلمات  কিবোধমর বমক pen case

 ,কমটম, ছমঁটম, সমফকরর clupping تْقليٌم

trimming, pruning

 ,ছমঁটম, কমটম, মডমরমকমটম, clipped ُمقلٌّم

trimmed, streaked, striped

 অভ্স করমন, খমপ খমওয়মবোধনম to أقلَم

acclimate, to adapt

(ه) II সহমন, মমনমন to acclimatize تأقلم

اِقليٌم ج أقاليٌم  এিমকম, অ্ি, প্রবোধ দিশ, area, 

region, provine  القاليُم ম দিশ, গমম 
country, country side
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এিমকম সম্পলক্ত relating to area أقليمٌي

 ভবোফুবোধর  দিরবোধবশ wandering قلنداٌر

dervish

تقلنس ]قلنس ] II টফুলপ পলরবোধয় ম দিওয়ম to 

wear cap

قلنُسَوةٌ، قلْنسيةٌ ج قلميٌس،قلنٌس  লম্ও টুডপ 
ডবকশষ, টুডপ tall headgear, cap

قلقلو]   قلو)[ن]  [قلي،  ) 

قلىقلي) [ض]  )، 

ভমজম, মসঁকম to fry, bake-

قلَِيمقلية،قلء،قِلاى) [س]  ) 

قلىقلي) [ض] )،

قلقلء،قِلا) [ن]  ) ো(রম করম, অপছন 

করম, to hate, loath (هى) 

قِلوقِلى،   ক্ষমর alkali

 ,ক্ষমর লবষয়ক relating to alkali قِلِوٌي

alkaline

ভমজমর পমত frying vessel قليةٌ

ِمقلاى ِمقلةٌ، ج مقاٍل  ভমজমর পমত frying

সস লববোধশষ sauce ( a kind of) تْقليةٌ

 যফুক্ত করম, এক সমবোধথ মজমডম ম দিওয়ম قْلوظَ
to screw to gather

)قلووظ(قلووز  জমহমবোধজর িমিক ship’s 

pilot

َمقَمقّم)[ن] ) মমমছম to sweep (هى)

قِّمةٌ ج قِمٌم  িফুডম, শীষ্ সমন, মমথম top, 

summit, peak, apex

 ,ময়িম, আবজ্নম, বজ্্ rubbish قُمامةٌ

refuse, garbage

 ,ময়িম, আবজ্নম, বজ্্ rubbish قمائُِم

refuse, garbage

ِمقّمةٌ ج مقاٌم  ঝমডফু broom

قُمؤقماءة) [ن]  ) সমমন্ হওয়ম, ধগন্ 
হওয়ম, ো(ন্ হওয়ম, তফুচ হওয়ম, নীিফু মবোধন 

করম (লনজ), লনবোধজবোধক অকম্ন্ ভমবম to 

be little, lowly, despicsble, despised, 
to feel inferior

 ,নীি, তফুচ, নগন্, মভূি্হীন lowly قِمٌئ

little, small, of lw value

নীিতম, ক্ষভূ قماءةٌ দতম, অনফুবোধ্খ্তম, হীরতম,
ো(র্তম, lowliness, littleness, smallnes,

inferiority 

قّمح ]قمح ]II লকছফু অরশংশ ম দিওয়ম to pay an 

installation (ه) 
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IV পমকমন to ripen أ

গম wheatقمٌح 

 ,মগমধভূমবর ্wheate-colored قمحٌي

wheaten

حةٌْمقْم ج قْمحات  খম দি্ শস্ grain

قِماح شهرا  মবশী লশবোধতর মমস the coldest

(two) winter months

শস্ ব্বসময়ী grain merchant قّماٌح

قمرقمر)[ض]  ) বমলজ ধরম to 

gamblemerchant (ه)

 (هى) II রুট ভমজমবোধনম to toast قّمر

 III বমলজ ধরম, ঝফুলক মনওয়ম to قامر

gamble,to risk ( ه ب ) 

 IV িমঁ দিলন রমত হওয়ম to be أقمر

moonlight

 VI পরষ্পর জফুয়ম মখিম to gamble تقامر

with one another

قَمٌر ج أقمٌر  চওুদ, উপগহ moon, satellite-

চওুদ ও সূর القمران  ্sun a moon

جقمرةٌ قمرات  িনমক( লত (প্রলতক), িমঁবোধ দির 

আবোধিম crescent, moonlight

قمرٌي ج قمارٌي  এক জমবোধতর োফুোফু a kind of

turtledove

قِمرة ليلة  িমঁ দিনী রমত monlight night

قمريّةٌ ج قمريّات   মছমট জমনমিম, আকমবোধশর
আবোধিম small window, skylight

িমঁবোধ দির আবোধিম moonlight قمراٌء

قميٌر ج أقماٌر  জফুয়মর সঙ্গী gambling 

partner

أقمٌر م قمراُء  িনমবোধিমলকত (রমত), 

উউজি, সম দিম moonlit, bright, whitish

مقمٌر ، مقمرةٌ  ج مقاِمُر  জফুয়মখমনম 
gambling house

 ,জফুয়ম, বমলজ, পর gambling, bet قِماٌر

wager

 জফুয়ম gambling ُمقاِمرةٌ

 িনমবোধিমলকত, িমঁ দিনী (রমত)moonlit ُمقِمٌر

(night)

قِمرةٌ ج قِمرات  নঙ্গর-সমন, মকলবন, berth, 

cabin

قُْمُرٌق ج قمارٌق  শুল লবভমগ customs

قمزقمز) [ض][ن] ) আঙ্গফুি ল দিবোধয় লকছফু 
মনওয়ম, to take with the fingertips (هى)



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 880
880

قمسقمس) [ض] [ن]  ) ডফুব ম দিওয়ম, িফুবমন, 

লভজমন, খমডম করম to dip, immerse, 

soak, steep ( هى في )  

قامرٌس ج قواميُس  সমভূদ, অলভধমন, 

শববোধকমষ, শবমথ্পফুসক ocean, 

dictionary, lexicon

قومٌس ج قواِمُس  সমভূদর গভীরতম depths 

of the sea

 ,দিভূভ্মগ্,  দিফুো্টনম mishaps  -قواِمُس

misfortune

قمشقمش)[ن][ض]   ) জমম করম, সরশংগহ 
করম to colect, gather (هى)

II জমম করম to colect قّمش

قُماٌش  ج أقِمشةٌ  বজ্া, আবজ্নও, rubbish, 

garbage – ٌأقِمشة বুনন, বস্ মওলওমওল 
fabric, cloth, material

বস ব্বসময়ী cloth marchant قّماٌش

 ,িমবফুক, লফতম, িমমডমর িমবফুক قْمَشةٌ

মগমিম্ strap, thong, leather whip, 

cowhide

]قمص،قُماص،قِماص)[ن ])

 দ্রুত যমওয়ম িমলথ মমরম, িমফ [ قمصض]

ম দিওয়ম , to jump

,II িমফ ম দিওয়ম to jump قّمص

দ্রুি তেছওটও, অসুেকবর দ্রুি গডি gallop قْمٌص

II জওমও পরওন to clothe with shirt

 V জমমম পরম, সলজত হওয়ম تقّمص
ছদ্মবোধবশ মনওয়ম  to be  clothed with 

shirt (هى) to closk (self)

قميٌص ج أقِمصةٌ،قُُمٌص قُصان،  জওমও, 
তেপওষওক, গওউন, আবরন, তেমওডক, জাওককট 
shirt, dress, gown, covering, wrap

تقمسٌص ، تقمنٌص  আত্মমর সমনমন্তর 
metempsychosis, migration of souls

قمطقمط)[ن][ض]  ) বমচ্চমবোধক কমপবোধড 

জডমবোধন, বমধম ম দিওয়ম, শ(ঙ্খলিত করম, 
ব্মবোধন্ডজ করম to swaddle, to barrier, to

shackle (ه)  

 II বমচ্চমবোধক কমপবোধড জডমবোধন, বমধম قّمط
ম দিওয়ম, শ(ঙ্খলিত করম, ব্মবোধন্ডজ করম to 

swaddle, to barrier,to shackle (ه)  

قِمطٌ ج اقماطٌ  দডড, রজ, প্রডিবনক rope, 

obstacle, fetter

রুমমি লববোধশষ kind o kerchief قمطةٌ

قماطٌ ج أقطةٌ،قُُمطٌ،قماطات  পটী ল দিবোধয় 

জডমবোধনম, বফুট দিমর মতময়মিম swaddle, 

fancy work, diaper 
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قِمْطٌر ج قماِطُر  ব্মগ লববোধশষ, বই 
বমছমইবোধয়র ব্মগ receptacle for 

shorting books

قمعقمع)[ف]  )  দিমন করম, বমধম ম দিওয়ম to
prevent, to curb, ( هى ه عن ) 

 II ফবোধির মগমডমর মভূি কমটম to قّمع

remove hairy base of fruit, to cut 
upper end (of okra, lady's finger)

 IV  দিমন করম, বমধম ম দিওয়ম to أقمع

prevent, to curb, ( هى ه عن ) 

 ,লনপীডন, লনগ,  দিমন, প্রলতবোধরমধ قْمٌع

অনফুগতকরর, পরমলধনতম repression, 

supression, curbing, taming, 
subjection

قِمٌع ج أقماٌع،قُموٌع  িফুলঙ্গ, ধফুমধমিী, লিমলন 

funnel – قُموٌع ফবোধির মগমডম stem of 

fruit

 অলভবোধযমগ করম, নমলিশ কর to قمقَم

complain,to grumble

 II অলভবোধযমগ করম, নমলিশ কর to تقْمقم

complain, to grumble

قُمقٌُم، قُمقمةٌ  ج قماقُِم  িমম োমবোধডর মবমতি 
long necked bottle

قِملقَمل) [س]  ) উকুন আংক্রিমন্ত হওয়ম to 

be lice-infested

উকুন louse قْمٌل

উকুন আংক্রিমন্ত lice-infested قِمٌل

উকুন আংক্রিমন্ত lice-infested ُمقّمٌل

تقّمَنقمن]  ] V মনস করম, উবোধদ্দশ্ করম to 

intend, purpose (هى) 

 মভূি্বমন, মযমগ্ worthy, deserving قِمٌن

(هى)

 ,মভূি্বমন, পয্মপ, যথমযত, উপযফুক্ত قميٌن

সমথ ্worthy, adequet, appropriate, 

suitable, capable (ب) 

 ,পয্মপ, যথমযত, উপযভূক্ত, adequet مْقمٌن

appropriate, suited

قميٌنقمينةٌ، ج ققمينات  িফুল্ furnance

قٌِن ج قِناٌن أقِنّةٌ،  ংক্রিীত দিমস,  দিময়বদ ক( ষক  
slave

قٌِن ج أقنةٌ،أقناٌن  ংক্রিীত দিমস,  দিময়বদ ক( ষক 
slave

قُنّةٌ ج قِناٌن،قُنٌن،قُنّات قُنوٌن،  পমহমবোধডর িফুডম 
mountain top

দিমসত, slavery  قنونةٌ

قِنّينةٌ ج قناٍن  মবমতি, ফমক, কমঁবোধির মবমতি
bottle, flask
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قنّن ]قّن ] II আইন ততরী করম to make 

law

قانوٌن ج قوانبُن  অনুশওসন, প্রডিডষ্ঠি ডনযম-

নতডি, কওনুন, ডবডধ, প্রডিডষ্ঠি সিা, আইন, 

স সংডবডধ, শুল্ক, কর canon, established 

principle, rule, axiom, regulation, law,
statute, tax

 ,আইন সম্পলক্ত relating to law قانونٌي

legal

আইনমনফুগতম, legality قانونيّةٌ

,আইন, ব্বসমপন, আইনততরীকরর تْقنيٌن

আইনসরশংগহ legislation, lawmaking, 

condification

 ,ব্বসমপক, লবধমলনক, আইন দিমতম ُمقنٌِن
আইন প্রবোধরতম, লবধমনকত্ম legislative, 

lawmaking, lawgiver, lawmaker, 
legislator

)লসরক ُمقنٌّن ত, লসদমন্তক( ত, লনলদ্্দষ্ট 
determined, fixed

 ,রক্ত-িমি, োন িমি ররশং blood-red قانٌي

deep-red

قنٌب ج قنوٌب  ফভূবোধির ব(লত, পফুষ্প দিিমবরন, 

calyx, fence, covering

 ,গমঁজম, ভমরশং marijuana, hemp قُنٌّب

canabis

গমঁজমর ততরী hempen قِنّبٌي

ِمْقنٌب ج مقانُِب  অশ্বমবোধরমহী তসন্ troop of 

horeseman

قُنبٌُر  ج  قنابُِر  গময়ক পমখী লববোধশষ, lark

قُنبُرةٌ ج قنابُِر  মবমমম bomb

কুঁজ hump قُنبوٌر

قُنباٌز ج قَنابيُز  িমম মপমশমক, গমউন long 

garment (men)

قنبٌل قنبلةٌ، ج قنابُِل  অশ্বমবোধরমহী তসন্ troops

of horse man, troop

 (هي ) মবমমম মমরম, to bomb قْنبَل

قُنباةٌ ج قنابُِل  মবমমম, কমমমবোধনর, মগমিম, 
মগবোধনড, কমতফু্জ, মখমি bomb, 

bombshell, grenade, shell

 মবমম  ْبِلة ُمقن   طائِرة ج ُمقنبدات

বষ্রকমরী, bombers ُمقنبدات- মবমম 

বষ্রকমরীগর bombers

ফভূিকলপ cauliflower قُنّبيطٌ

قنتقنوت)[ن] ) অনফুগত হওয়ম, লবনয়ী 
হওয়ম to be obedient, humble 

 ,আ্মহর আনভূগত্, ভলক্ত قُنوٌت

obedience to Allah S.t, piety
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قْنٌد ج قنوٌد  শক্ত  দিমনম দিমর hard crustalline

mass

مقنٌّدمقنود،  লমলষ্ট িকবোধিট, ক্মলন্ড

قُنُدٌز ، قُنُدس  উবির প্রমনী লববোধশষ, বীবর হ
beaver 

قنُدٌق ج قناِدُق  বনফুবোধকর বমট, riffle butt

قنديٌل ج قناديُل  বমলত, বমলত দিমলন 
candle,candle stick

قْنُزعةٌ ج قناِزُع  িফুবোধির মগমছম, মফুরগ ঝফুঁট 
tuft of hair, cock’s comb

قنصقنص)[ض]  ) লশকমর করম to hunt (

 (هى

 VIII লশকমর করম, ধরম, সফুলবধম اقتنص
মনওয়ম to hun, to take advantage, to 

get hold

ডশকওর, hunting قنٌص

খওদ, গি قنٌَص ,্ িকল, তেখলও quarry, Pit, 

bag, game

قنّاٌص ج قناصةٌ  ডশকওরত hunter

قانٌِص ج قنّاٌص  লশকমরী hunter

قانِصةٌ ج قوانُِص  গিম, কন gizzard neck

 ,গত্, ব্মগ, খম দি quarry, catch مقنوٌص

bag

قُنوط،قَنَط،قناطة ك][ن][ض][س]   )            

লনরমশ হওয়ম to be disheartened قنط

) II লনরমশ করম to drive to despair قنّط

 (ه

 IV লনরমশ করম to drive to despair أقنط

 (ه)

قنَطٌقنوٌذ،  ডনরওশও, হিওশও, তনরওশ despair, 

hopelessness, despondency

طٌقنِ قنوطٌ،  মলরয়ম, হতমশ, লনরমশ, হবোধতমদ্দ্,
মনমরম desperate, despondant, 

disheartened

 ,মলরয়ম, হতমশ, লনরমশ, হবোধতমদ্দ্ قانِطٌ
মনমরম desperate, despondant, 

disheartened

,মতমরর করম, লখিমন করম, to acch قنطٌر

to vault (هى) 

قنطرةٌ ج قنِطُر  বমকমঁবোধনম বীজ, মতমরর, 

মতমরর রমসম, লখিমন, জমঙ্গমি, বমঁধ 
arched bridge, arch, vault, arch-way

)লখিমনক ُمقنطٌر ত, মতমররক( ত arched, 

vaulted
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َرقنطَر   অবোধনক ধন রমখম to posses 

much riches

قِنطاٌر ج قناطيُر  কমনতমর (ওজবোধনর মমপ) 

kantar

قنعف])[قُنوع ) তফুষ্ট হওয়ম to be satisfied 

 (ب)

 II মঢবোধক ম দিওয়ম, আব(ত করম, প ্দিম قنّع
করম to  veil, to mask (ها،هى) 

 (ه) IV তফুষ্ট করম to satisfy أقنع

 V মঢবোধক রমখম to be veiled تقنّع

 (ب)VIII তফুষ্ট হওয়ম to be content اقتنع

قِنٌع  ج ْأْقناٌع  অস্, arms

 সন্তুলষ্ট, সরশংযম, লমতমিমর قنٌَع
contentment, content, frugality, 
temperance

 সন্তুলষ্ট, সরশংযম, লমতমিমর قناعةٌ
contentment, content, frugality, 
temperance

)সন্তুষ্ট, ত قنٌِع প, সরশংযমী, পলরলমত, সহনীয়
satisfied, contented, temperate, 
modest

قِناٌعقِ ج قُنٌُع  অস, arms, weapons –

أقنِعةٌ قناعات،  প ্দিম, মমথমর প ্দিম, মভূবোধখমশ, 

হৃ দিলপবোধন্ডর লঝল্ veil, head veil, mask, 

pericardium

قنوٌع ج قُنٌُع  ত( প,খফুশী,সন্তুষ্ট, লহসমবী, 
লমতব্য়ী, সরশংযত  satidfied, content, 

economical, modest, temparate

পয্মপতম sufficiency مْقنٌع

 ,সবোধন্তমষজনক, সন্তুষ্টকর, সবোধন্তমষ اِقناٌع

প্রবোধরমিনম, লবশ্বমসবোধযমগ্, প্রত্য়, লবশ্বমস 
satisfying, satisfication, persuation, 
convincing, conviction

,ছদ্মবোধবশ, হমস্কর অনফুষমন disguise تقننٌع

mummery

)ত قانٌِع প, খফুশী, সন্তুষ্ট satisfoed, content

(ب)

)প ্দিমক ُمقنٌّع ত, আব(ত, মফুবোধখমশ পলরলহত 
veiled, masked

)ত ُمقتنٌِع প, খফুশী, সন্তুষ্ট, প্রতীত, লনলশত 

satisfied, content (ب)

قُنفٌُذ ج قنافٌِذ  অসমমমলজক মিমক unsocial 

man - بحرّي  قُنفُذ ابحر  ُ قُنفُذ ، ইঁ দিফুর, 

মভমঁ দির, জি নকুি, উ দিলবরমি, আরলিন 

(সমমফুলদক), বীবর ( দিমঁতওয়মিম), শজমরু 

জমতীয় প্রমনী লববোধশষ, mouse, rat, ottar, 

beaver, urchin, procupine 
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ক্মঙ্গমরু kangaro قْنقٌر

قنِمقنَم) [س]  ) লবস্বম দি হওয়ম, পবোধি যমওয়ম, 
 দিগ্ন হওয়ম 

মমছ লববোধশষ sacred fish منومةٌ

اُقنوٌم ج أقانُِم  মমরলিক উপম দিমন, basic 

element 

قناقنو،قُنوان)[ن][قنو]  ) িমভ করম, অজ্ন 

করম, to acquire

قنىقني)[ض]  ) িমভ করম, অজ্ন করম to 

acquire

قنِيقنا)[س] ) আকলডলবদ হওয়ম to be 

hooked

II খনন করম to dig قنّى

VIII িমভ করম to acquire اقتنى

قُنٌو ج أقناُء قُنوان، قنيان،  মখজফুর গুচ 
bunch of dates

 ,দিখি করর, গমস করম, পশুসম্প দি  قُْنوةٌ

সম্প দি, ভমগ্, appropriation, 

acqusiaition, wealth, fortune

 ,অলধগহন, গমস, সম্প দি acquisation قُنيةٌ

property

قناةٌ ج قنياٌت،قْنوات،قِناٌء،قناى  বশ্ম, ব্ম, 

নি, পমইপ spear, lance, tube, pipe –

اقنيةٌقنياٌت،  নমিম, ঝর্মধমরম, জিপথ 
canal, strem, waterway

قايةٌ ج قنايات  তেছওট নদত, নওলও small rivulet,

canal

 ,বমঁকম, বংক্রি, কুিবোধক bent, curved أقنى

crooked

ক্য, অজ্ন, purchage, acquisition اقتناٌء

قاٍن ج قانيةٌ  মমলিক, অলধকমরী 
possessor, owner

ُمقتناى ج ُمقتنيات  অলজ্তদব্, acquisition, 

acquirements

قهرقهر) [ف]  ) অধীন করম, জয় করম, 
পরমলজত করম, ববমধ্ করম, মজমড করম 
to subjugate, conquer, defeat, force,

 ,অধীনতম,  দিমন, বমধ্ত, মজমড قهٌر

লবরলক্ত, অসফুলবধম,  দিফু(খ, মব দিনম, 
subjection, compulsion, force, 

annoyance, sorrow –قاهرا মজমডপভূব্ক,

লনতপত forcely, of necessity

বমধ্বমধকতম, িমপ, প্রবোধয়মগ, বমধ্তম قُهرة
compulsion, constraint, force

 মজমড সম্পলক্ত, relating to قْهرٌي

compulsion 
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,প্রবি, জবর দিস, শলক্তমমন, অলনবময্ قاِهٌر
অ দিমনীয়, জয়ী, লবজয়ী, লববোধজতম 
forcible, cognet, overpowering, 
conqueror, victor

মঙ্গিগহ the planet Mars القاهر

 অলতংক্রিম কমরী, পরমভভূত কমরী قهّاٌر
connquering, vanquishing

 পরম পরমংক্রিম শমিী القهّار
(আ্মহতময়মিমর নমম), the Subduer 

(Allah s.t)

قهرمان  ج قهارمةٌ  ব্বসমপক, ম্মবোধনজমর, 

খমনসমমম steward, manager, butler

 গ(হকম্শী (মলহিম) woman house قْهرمانةٌ

keeper

 ,লপছবোধন যমওয়ম, লপছফুপম হওয়ম قْهقَر
প্রত্মহমর করম, লপবোধছ পডম, অবনলত 

করম, অবক্ষলয়ত হওয়ম, অধ(পলতত 

হওয়ম to move back, to retreat, 

withdraw, recede, to degenarate,

 ,II লপছবোধন যমওয়ম, লপছফুপম হওয়ম تقْهقَر
প্রত্মহমর করম, লপবোধছ পডম, অবনলত 

করম, অবক্ষলয়ত হওয়ম, অধ(পলতত 

হওয়ম to move back, to retreat, 

withdraw, recede, to degenarate,

 ,লপছন গলত, পশম দিপসরর, মনম قْهقرةٌ
লপছন মফরম, অবক্ষয় backward 

movement, recession, retrograssion, 
decline, degenration

 ,লপছন গলত, পশম দিপসরর, মনম قْهقرى
লপছন মফরম, অবক্ষয় backward 

movement, recession, retrograssion, 
decline, degenration

 ,প্রত্মবত্ন, মনম, প্রমধমন্ تقْهقٌُر
পশম দিপসমরন, লপবোধছ পডম,প্রত্মহমর  
regress, recession, recedence, lag, 
retrest

 অটহমলস ম দিওয়ম, to laugh قْهقهَ

boisterously

 অটহমস্, কক্শ অটহমলস loud قْهقهةٌ

laughter, horselaugh

قهوةٌ ج قهاوٌي  কলফ cofee – قهاوٌي কলফ 

হমউস cofee house

قْهواتٌي ج قهواتيّةٌ  কলফ হমউবোধসর মমলিক 
coffeehouse owner

 কলফ হমউবোধসর মমলিক, কলফ قْهوجٌي

ততয়মরীকমরক  coffeehouse owner, 

ccofee cook

مْقهاى مقهاةٌ، ج مقاٍه  কলফ হমউস 
cofeehouse 
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 কলফ হমউস coffeehouse مقهايةٌ

قِهَيقهي) [س]   ) রুিী কম হওয়ম to have

little appetite ( الطعام من قهي )   

 IV রুিী কম হওয়ম to have little أقهى

appetite 

)সরবরমহক قاٍه ত (সফুলবধম সহ), জীবন্ত, 

জিন্ত supplied with fascilities, lively, 

fiery

قابقوب)[ن]  ) খনন করম to 

dig,excavate (هى) 

 (هى) II খনন করম to dig قّوب

 IV মভবোধঙ্গ মখমিম to break open أقاب

(egg)

 সমমমন্  দিভূরত, অল সময়, small قاٌب

distance, short span

قوٌب ج أقواٌب  বমচ্চম পমখীমফুরগীর ছমনম 
young bird, chick

قوباٌء ، قوبةٌ  ج قَوٌب  িম্বোধরমগ লববোধশষ titter

(erruption)

]قوت،قِيات)[ن][قوت  )

খমওয়মবোধনম, সহময়তম করম to feed, to قات

support (ه) 

II খমওয়মবোধনম to feed قّوت

IV খমওয়মবোধনম to feed أقات

 V খমওয়ম, সহময়তম পমওয়ম to be تقّوت

fed, to be supported ( ب) 

 (هى) VIII খমওয়মবোধনম to feed اقتات

 গুল ডবকশষ (পওিও ডচবওকনও, উকত্তিজক) قاٌت

shurb, plant

قوٌت ج أقواٌت  পফুলষ্টকর প দিমথ্, খমবমর, 

খম দি্ nutriment, nourishment, food 

পফুলষ্ট, খমবমর nutrition, nourishing تقّوٌت

 মরবোধজক  দিমতম (আ্মহতময়মিম) the المقيت

Feeder (Allah s.t)

قاحقوح)[ن][قوح]   ) পিমন, ফফুিমন, মমমছম,
to decompose, to swell, to sweep

 (هى) II মমমছম, to sweep قّوح

III ঝগডম করম to quarrel قاوح

  V পবোধি যমওয়ম, ফফুবোধি যমওয়ম, to تقّوح

decompose, to swell

قاحةٌ ج قوٌح  িতর courtyard  

قاد [قود]ن]قياد،مقادة)[ ،قود،قياد ) পথ 

প্র দিশ্ন করম, িমিমন (লবমমন, গমডী), 
কুটলনলগলর করম (ব্লভিমবোধরর) to lead, 

to drive, pilot (هى) to pimp
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 IV পমলম  দিফু্ব্বহমর করমবোধনম to أقاد

cause to retaliate

 VII পলরিমলিত হওয়ম , অনফুসরন انقاد

করম, উপসমপন করম to be guided, to 

be led, to folloe, obey (ه)

VIII িমিমন to lead اقتاد

 X পমলম  দিফু্ব্বহমর করম to استقتاد

retaliate

তেনতৃত, কুটডনডগডর leadership, pimping قوٌد

প্রলতবোধশমধ retaliation قَوٌد

 ,কুটলন, অতবধ প্ররয়  দিভূত pander قّواٌد

pimper

,বমধ্, নমনীয়, নম, নরম tractable قُؤوٌد

amenable, soft, tender

)মনত أقياٌد ত, পথপ্র দিশ্ন, িমিনমর  দিলড 
guidance , leadership, leading rope 

)মনত قيادةٌ ত, পথপ্র দিশ্ন, িমিনম, গমলড 

িমিনম, আবোধ দিশ

ِمقوٌد ج مقاِوٌد  পলরিমিন  দিলড, িমিনমর 

হুই, leading rope, steering wheel

মছমট ফবোধির ঝফুলড small basket for قوطةٌ

fruit

টবোধমবোধটম tomatoes قوطةٌ

)قاٌع(قوع ج أقواٌع،أقوٌع،قيعان  সমতন, 

লনিফুভভূলম, লনম্নতম অরশংশ, তিবোধ দিশ, plain, 

lowland, bottom, lowest part

قاعةٌ ج قاعات  িতর, প্রবোধবশ কক্ষ, বমরমনম,
হি  courtyard, corridor, hall

قاققوق) [ن] [قوق]  ) কক শব করম 
(মফুরগী) to cackle

II কক শব করম (মফুরগী) to cackle قّوق

قاٌق ج قيقان   দিমঁড কমক raven

قَويٌق اُّم  মপঁিম owl

লঝনফুক seashell قْوقٌع

فوقِعةٌ ج قواقُِع  শমমফুক snail

قال] قول[قول)[ن] ) বিম, উচ্চমরন করম, 
কথম বিম, বন্নম করম, সমথ্ন করম, 
সফুপমলরশ করম, সমহময্ করম, লবপবোধক্ষ বিম,
সমথ্ক হওয়ম to say, tell, speak, 

defend, advocate, support, be the 
proponant, to allege

 ,III আবোধিমিনম করম, লবতক্ করম قاول
িফুলক্ত করম,  দিরকষম কলষ িফুডমন্ত করম, to 

negotiate, to make a deal, to colude 
a bargain 
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 ,V কথমবমত্ম বিম, গুজব ছডমবোধনম تقّول
ধমরনম করম অলভবোধযমগ করম, to talk, to 

spread rumour

 X মবতমবোধর কথম বিম, ইসফম استقال
ম দিওয়ম,  to render voice by radio,  to 

resign, 

قِيل و قال  وقال، قيل  দতঘ  ্আকলওচওনও সেও, 
বওকজ কিও, পরচচও্, গল্প long palaver, idle 

talk,gossip

)বক্ত قالةٌ তম, আিমপ speech, talk

قوٌل ج أقاويُل،أقواُل  শব, বক্ত( তম, কথম, 
উলক্ত, উচ্চমরন, বলবব(লত, মোমষনম, 
সরশংবম দি, নীলত, লশক্ষম word, speech, 

saying, uttarance, remark, statement,
decleration, report, account, teaching

 ,উলক্ত أقاويُل – সমক্ষ্ testimony أقواُل –

প্রবম দি sayings, proverb

لةٌقْو  বমির, উচ্চমরন, মন্তব্, মোমষনম, 
আআবোধ দিশমবিী, প্রবিন utterance, 

remark, pronouncement, dictum

 ,বমিমি, বমকপটফু garrulous قَُولةٌ

eloquent 

 বমিমি, বমকপটফু, ভ্রমম্মমন গময়ক قّوال
garrulous, eloquent, itinerant singer

ِمقوٌل ج مقاِوُل   তেোওকনওগওো, গওকমওকোওন 
phonograph, grmophone

)বক্ত مقاٌل তম, প্রসমব, লবতক্, লববম দি, 

লশক্ষম, মতবম দি, প্রবন, িফুলক্ত, মিখম 
speech, proposition, contention, 
teaching, doctrine, article, treatise, 
piece of writing

مقالةٌ ج مقالت  প্রবন, রিনম, িফুলক্ত, মিখম 
article, essay, treatise, piece of 
writing

 ,কথম, আবোধিমিনম, বমক্মিমপ ُمقاولةٌ

সবোধমিন, লববম দি, িফুলক্ত, ববোধনমবস, ববসম, 
সমলত,  দিরকষম, মিনবোধ দিন, অঙ্গীকমর talk,

conversation, parley, conference, 
dispute, contract, agreement, deal,

لت ل ج تقون تقون  কথন, কথম, গুজব, বমবোধজ 

কথম talk, rumor, gossip

قائٌِل ج قُّوٌل  উলক্ত, কহন, কথক, সমথ্ক, 

প্রবক্তম saying, telling, teller, narrator, 

advocate, proponent

مقوٌل ج مقولت  বিম কথম, বমিন, উলক্ত, 

বক্ত( তম, saying, uttarance, word, 

speech

 ঠকম দিমর, লবললরশং ঠকম দিমর مقاِوٌل
contactor, building contractor 

মসনম লবভমগ army unit قُوٌل
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قَولحةٌ ج قوالُِح  কমণ্ড, লশষ (ভভূটম ইত্মল দি
ল দি )cob of corn and like

قامقوم،قِيام)[ن][قوم]  )  দিমঁডমন, উঠম, to 

stand up عليه قام - লবরুবোধদ  দিমডমন له قام  -

সমমন প্র দিশ্বোধন  দিমডমন, যমতম করম, করম, 
সমথ্ন করম, যত করম, ব্য় করম to rise 

in honor, to depart, to begin, to 
advocate, support, to take care, to 
cost

 ,II মসমজম করম, মতমিম, গঠন করম قّوم
ব্বসম করম, সরশংবোধশমধন করম to set 

uprigh, lift up, to create, arrange, 
reform

 ,III লববোধরমধীতম কর,  সমমন হওয়ম قاوم
বমবমধম  ম দিওয়ম, to oppose, to resis, be 

equal

 ,IV মসমজম করম, উঠমন, ঠক করম أقام
শুরু করম, লনধ্মরন করম,  লনবোধয়মগ করম, 
মবোধনমনীত করম to make correct, to 

straigjten, to make raise, lift up, to 
start, to detrmine, to appoint, 

 ,X মসমজম হওয়ম, মটবোধন ওঠমন, ওঠ استقام

সঠক হওয়ম, মিবোধগ থমকম to rise, to 

straighten up, to draw up, be right, to 

stick (في) 

قوٌم ج أقواٌم  তেগওততয সওিত, আততয, তেগওত, 

জওডি, সম্প্রদওয tribes men, kin, tribe, 

race, nation, people

 ,উ্থিমন, আবোধিমডন, লববোধদমহ rising قومةٌ

uprising, revolt

قومٌي ج قوميّات  জমতীয়, জমলতগত, 

সম্প্র দিময়গত, জমলত সম্পলক্ত national, 

ethnic, racial, pertaining to race –

জমলতয় তবলশষ্ট national traits قوميّات

 বোধসনম ইউলনট লববোধশষ cavalry- قوميّةٌ

troop

 জমতীয়তমবম দি জমতীয়তম قوميّةٌ
nationalism, nationality

 ,গঠন, ধরন, মিহমরম, কমঠমবোধমম قامةٌ
ত দিবোধো্র মমপ stature, figure, build, 

frame, fathom

,মভূি্বমন, মসমজম, সঠক, ততমবধময়ক قيٌِم

রক্ষক, valuable, straight, right, 

caretaker, curator

قِيمةٌ ج قِيٌَم  মভূি্,  দিমম, পলরমমন, সরশংলখ্, 
value, worth, amount, quantity

 মভূি্-মমন সম্পলক্ত relating to قِيمٌى

value

 ,দিমঁডমন অবসম, মসমজমসফুলজ, কমঠমবোধমম  قواٌم
ত দিলহক গঠন, গডর, সঠকতম, যথমথ্তম, 
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সঠক অবসম, শলক্ত, মজমড,  দি(ঢ়তম, 
অবিমন, জীলবকম, জীবন্ত upright, 

posture, straightness, stature, 
physique, build, figure, rightness, 
strength, vvigor, livelihood, living

 ,সহময়তম, অবিমন, লভলত্ত, মওজফু দি قِواٌم

সরবরমহ, জীলবকম, support, prop, 

foundation, stock, subsistance 

 ব্বসমপক, পলরিমিক ষততমব قّواٌم 

ধময়ক, রক্ষক, অলভবমবক manager, 

caretaker, superintendent, guardian

অলভভমবকত guardianship قوامةٌ

قِويٌم ج قياٌم  মসমজম, খমডম, ঠক, যথমযত, 

সত্,  দি(ঢ়, কঠন straight, upright, 

errect, right, proper, true, firm, solid

 ,উ্থিমপন, অভফু্থিমন, সময়ী, খমডম قياٌم
অলসত, প্রম দিফুভ্মব, যমতম, সম্পম দিন, 

প্রলতপমিন, ব্য়, সহময়তম, অবিমন, 

জীলবকম raising up, standing, 

outbreak,  departure, execution, 
support, livelihood

 ,পফু(রু্থিমন, হুবোধ্মড, লবপ্ব قيامةٌ

উ rপমটন, অলভভমবকত, 

resurrevpction, turmoil, revolution, 
overthrow, guardianship

 লিরসময়ী (আ্মহ তময়মিম), the القينوُم

everlasting, the Eternal (Allah s.t) 

 অলধক মসমজ, অলধক সঠক, অলধক أقوٌم

পয্মপ, অলধক যথমযত more straigjt, 

more correct, more adequet, more 
appropriate

নমঙ্গবোধির হমতি plow handle ِمقوٌم

مقاٌم ج مقامات  সমন, অবসমন, অবসম, 
জময়গম, পলরলসলত, মসশন,  দিমঁডমন, 

ময্ম দিম, পলবত সমন, িমলব, স্বর, তমন(গমন)

location, position, spot, place, 
situation, station, dignity, sacred 
place, tonality

مقامةٌ ج مقامات  উপবোধবশন, অলধবোধবশন, 

অলধবোধবশন, আরবী ছন-গ দি্ রীলত 
sitting, session, meeting, a style of 
arabic ruthmic prose

تْقويٌم  ج تقاويُم   উঠম, বসম, ঋজফুতম, খমডম 
করর, মভূি্ময়ন, সরশংবোধশমধন, পলরমমজ্ন, 

পফুন(গঠন, পফু(নলবন্মস, পন(লনম্মন, 

পলরবধ্ন, সহন, ভভূলম জলরপ, ভভূলব দি্ম, 
মওজফুত-গননম, বষ্পলণজ, কমিপলনজ 
raising, sitting up, erection, appraisal,
assesment, estimation, rtification, 
reorganization, adaptation, land 
survey, geograhph, stock-taking, 
calander, chronology
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 ,বমধম, লববোধরমধী পক্ষ, যফুদ مقاومومةٌ

লববম দি, সরশংগমম resistance, opposition, 

struggle, battle, fight

 উঠমন, উপবোধর মতমিম, উঠমন,  দিমড أقامةٌ

করমন, লদতীয় আযমন ( নমমমবোধযর পভূবোধব)্,  

সরশংসমপন, কময্কমরীকরর, কমজ, ধমরর, 

আহমন, উ rযমপন, উ্থিমন raising,

lifting up, elevation, erection, 
establishment, execution, 
convocation, holding, staging, 
resurrection, second call of salat 
(immidiately before) 

 ,ঋজফুতম, লনষম, লনষতম, সততমاستقامةٌ
অখন্ডতম, সঠমকতম straightness, 

fairnes, sincerity, righteousness, 
integrity, honesty,

قائٌِم  ج  قُّوٌم قُيّاٌم،قُّواٌم،قُينٌم،   দিন্ডময়মমন, 

উ দিীয়মমন, মসমজম, খমডম,  দিমডমন, 

লব দি্মমন,  দি(শ্মমন,  দি(ঢ়, কমবোধয়ম, 

লববোধদমহকমরী, লববোধদমহী  rising, standing, 

upright, erect, exsisting, visible, 
steadfast, unflinching, revolting, 
rebelling

 প্রশমসলনক প্রধমন administrative قائِمقاٌم

head

 প্রশমসলনক এিমকম قائِمقاميّةٌ
administrative district

قائِمةٌ ج قائِمات  قوائُِم،  পম, পময়ম, ক্ষফুর, খফুর, 

ক দিম, প দি,বোধঠরশং, খফুট, মঠকনম, leg, foot, 

paw, post, pillar, support,-قائِمات 

তমলিকম, লনবনন, সভূলি, তফলসি, 

পলরকলনম, লবি list, register, schedule,

bill

ُمقِومات ُمقِوٌم ج  মভূি্ লনধ্মরক, লনন্ময়ক 

ি্ estimator, assessor- ُمقِومات 

মযরলগক উপম দিমন, মমরলিক লজলনষ, 

আলবষমরক যন constituents, basic 

fctors, detector

ج ُمقّومات   ُمقّوٌم  মভূি্বমন, অলত দিমমী, 
valuable, valued – ُمقّومات মভূি্বমন 

সম্প দি, সম্পলত্ত, বস্তু valuable, assets, 

valuables

 ,বমধম দিময়ক, প্রলতবোধরমধী, অলনচফুক ُمقاِوٌم

লবমফুখ, লববোধরমধী resisting, resistent, 

relictant, averse, opponent

 ,উঠমন, মতমিম, লবলনম্মন করর ُمقيٌم

অবলশষ্ট, কময়মী, মমলনয়ম িবোধি এমন, 

সময়ী, বমলসনম, সময়ী বমলসনম 
raising,lifting up, erecting, remaining, 
abiding, permanent, persistant, living,
resident, domicile

 আবমস সম্পলক্ত, আবমলসক ُمقيمٌي
relating to resident, residential
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,আবমলসকত, আবমস residentship ُمقيميّةٌ

residency

 খমডম, মসমজম,  দিমঁডমন, মরমর মত ُمستقيٌم

মসমজম, মসমজম সমমবোধন, সঠক, প্রলতসম, 

সমমনভূপমলতক, স r, সমমলনত upright, 

erect, dead straight, directed straight 
ahead, correct, right, symmatrical, 
proportionate, honest, honourable-

 ,একট মসমজ, মসমজম মরখম -ُمستقمات
মকমষ rectum, a straight, straight line,

قّوه ]قوه ] II আত্নম দি করম, কমঁ দিম, to 

scream

قِوَيس][قوي])[قّوة ) শলক্তশমিী হওয়ম, 
প্রভমব থমকম, লনয়নবোধন সমথ ্হওয়ম, to be

strong, to have influence, to be able 

to tackle- قوَيقواية،قّي)  ) জনশুন্ হওয়ম, 
মরুভভূলম হওয়ম to be depopulated,-

 ( قَيقوىا ) অনমহমবোধর থমকম, প্রত্মখ্মত 

হওয়ম to be starved, to be denied

) II শলক্তশমিী করম to make strong قّوى

هى ه ) 

 III শলক্তর প্রলতবোধযমগীতম করম to قاَوى

compete in strength (ه) 

 IV গরীব হওয়ম to be poor أْقوى

 V শডকশওলত হওয়ও, সওহসত হওযও to be تقّوى

stron, to take courage

 VIII লনবোধজর জন্ িমওয়ম to claim اقتوى

for sel

,X শলক্তশমিী হওয়ম to be strong استقوى

،قواٌء قٌِي  মরুভডম, পডিিভডম desrt, waste 

land

قواٌء، قوىا  ক্ষুধও, অনওহওর hunger, 

starvation

ى، قَُوةٌ ج قُوات قُوا  শলক্ত, মতজ, বলিষতম, 
কম্শলক্ত, প্রবিতম, লহরশংসতম, সমহস, 

সমমথ্্, প্রবরতম, মযমগ্তম, যথমথ্তম, 
তব দিফু্লতক শলক্ত, মসনম দিি strength, 

vigor, power, intensity, violence, 
currage, ability, effciency, electrical 

power- قُّوات মসনম দিি, armed forces

قِوٌي ج أقوياٌء  শলক্ত সমনীয়, শলক্তশমিী, 
ক্ষমতমশমিী, আগমসী relating to 

strength, strong, potent, mighty, 
powerful 

অলধক শলক্তশমিী stronger أْقوى

 ,শক্তমশমিীকরর, মজমড দিমরকরর تْقِويةٌ

সরশংহত করর, উ rসমলহতকরর  
strenghteing, fortification, 
consolidation, encouragement
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বীজ(বপর) seed تقاِوٌي

 জনশভূন্করর, অশুদ লমতমক্ষর ছন أقواٌء
imperfect rhyme

 শক্তীবদ্ক, বর দিময়ক প্রমরশলক্ত ُمقٍو

 দিময়ক,  দি(ঢ়কমরক strengthening, 

fortifying, consolidating – ُمقّويات 

শঞীবনী সফুধম, টলনক a restorative  

tonic

)িমঙ্গমক ُمقّوىا ত, শলক্তবলধ্ত, বলিষ্ট, শক, 

কঠন strengthened, reinforced,stiff

قاَء قيء) [ض] [قيء ) বলম করম to vomit

َ II বলম করমন to cause to vomit قيّأ

َ V বলম করম to vomitp تقيّأ

বলম vomit قُياٌء

ُمقُمقيٌِئ ج ُمقيِئات  বলম কমরক (ঔষধ) a 

vomitive, an emetic 

قِيثاٌر قيثارةٌ، ج قياثيُر  লগটমর, guitar

قِيتاٌر  ج قياتيُر  লগটমর, guitar

قاحقيح)[ض][قيح]  ) মপবোধক যমওয়ম to be 

purulent

II মপবোধক যমওয়ম to be purulent قيّح

V মপবোধক যমওয়ম to be purulent تقيَّح

قْيٌح ج قُيوٌح  পফুঁজ, pus

 ,পিন, মপবোধক যমওয়ম suppuration تقينٌح

purulence

 পিনশীি,পফুঁজভলত্ত,্ পফুঁজযফুক্ত ُمْقتقيٌِح
suppurative, purulent

قيد قيّد ]] II বনী করম, বমধম, হমতকডম 
পডমন, সীমমবদ করম, কমঠন্ আবোধরমপ 

করম, শত্ ম দিওয়ম, লনলদ্্দষ্ট করম, বন্নম 
করম, লনবনন করম,  দিমবী করম, to bind, 

to shackle, to impose restriction, set 
bounds, to fx to write, to register, to 
charge

 V বনী করম, লনবনন করম to تقيّد

register, to bind,

قيٌد ج ،قُيوٌد أقياد  হওিকডও, ডছকল, ডোিও, 
বননত, ডনবননকরর, ডনডদ্ষ্টকরর, সতমওবদ্ধকরর, 

িথ,করওগিও, শি ,্ স সংরক্ষর, পডরমওন, মওপ, 

মওতও, দূরত shackle, chain, thong, strap,

recording, registration, registry, 
specification, limitation, restriction, 
qualification, condition, amount, 
measure, degree, distance

 ,ডনকচ, প্রডিপওডলি হকল (جار prep) قْيَد

(ডক্যওর) কম ,্  প্রডক্যওয, সকর under, 

subject to, the object of, in the 
process of, in the stage of
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 লনবনন, লনবননকরর, লনবনন قْيدٌي

লবষয়ক registration, relating to 

registration

تْقيِيٌد ج  تْقيِيدات ، تقايِيُد  বনীকরর, বমঁধন, 

সরশংরক্ষর, গুর, সীমমবদতম, কমরমবমস, 

বলন দিশম, সরশংলক্ষপকরর, লনবনীকরর, 

shackling, tying, reservation, 
limitation, restriction, confinement, 
registry

تقينٌد ج تقيندات   দিমলয়ত, কত্ব্, বনন, 

সীমমবদতম, বলন দিশম obligation, 

tie,bond, restriction, limitation, 
confinement

 ,বনী, হমপমতকডম পলরলহত, বমঁলধত مقيٌَد

সীমমবদক( ত, বদ, লনবনীক( ত fettered, 

shackled, tied,   bound, limited, 
confined, registered

  (هى) II পীি ঢমিম to pitch [ قيّر]قير

قاٌر ، قيٌر  পতচ, tar

قِراطٌ ج قرايطُ  ত দিবোধো্র মমপ, ইল্, ববোধগ্র 

মমপ, ওজবোধনর মমপ (বোধকরমত 
1=0.195g) ,ameasure

قاسض] )[قيس،قياس ) মমপম, মমপ মনওয়ম, 
ওজন করম, তফুিনম করম, to measure, to

weigh, to  compare

(هى) II মমপম to measure قيّس

 (بين) III তফুিনম করম to compare قايس

 ,VIII মমপম, অনফুকরন করম اقتاس
অনফুসরন করম to follow, to immitate, to

measure (هى)

قياٌس ج اْقيسةٌ،قياسات  মওপ, পডরমওপন, মওতও, 
পওলও, উদওহরন, নমুনও, প্রসঙ্গ, সম্পক ,্ তুলনও, 
প্রমওন, measure, measurement, 

scale,reference, relattion, 
comparison

 উপমম সম্পলক্ত, relating to قِياسٌي

analogy,

ভভূলম জলরপকমরী land surveyor قيّاٌس

ِمقياٌس ج مقايِيُس  মমপ, পলরমমপ, পলরমমন, 

মমতম, পলরমমর, আয়তন, আকমর, একক, 

লবিমবোধরর একক  measure, 

measurement, gauging, standard, 
unit of measure

مقاٌس ج مقاسات  পলরমমপকরর, মমপ, 

মমপম, আয়তন, আকমর measuring, 

gauging, dimension, size – مقاسات 

মমতম dimensions

 পলরমমপ করর, মমপম, তফুিনম مقايسةٌ
করর, লনধ্মরর, মফুি্ময়ন, তফুিনম মভূিক 

পলরলমলত, বন্নম,  দির,পলরমমন মভূি্ময়ন, 
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তমলিকমকরর, measuring, gauging, 

comparison, alpraisal, estimation, 
rate, speication, relation

قْيسرٌي ج ،قياِسُر قياِسرةٌ  বড সম্পলক্ত, 

লবরমট, অবোধনক relating to large 

measure

قيساريةٌ ج قياِسُر  বডডবডল্ সং (সুডবধওদত সহ) 

large building with markets, etc

লিলনমমটর (ততজস) procelin قْيشانٌي

قاضض] [قيض) ) ভমঙ্গম, ফমটম, লবলনময় 

করম to break

II লনদ্্দষ্ট করম, লনধ্মরন করম, মপ্ররন قيّض
করম (আ্মহতময়মি), to destine, 

foredain ( by Allah s.t), 

 III ব দিবোধি ম দিওয়ম, লবলনময় করম to قايض

exchange

 ,V মভবোধঙ্গ ম দিওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম, পডম تقيّد
to get broken, to brake, to fall in

 ,VII মভবোধঙ্গ ম দিওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম انقاض
পডম, to get broken, to brake, to fall in

 ডিকমর তেখওসও, ডবডনময, ডবডনমকযর বস্তু قْيٌض
eggshell, exchange, article of 
exchange

ডবডনময, exchange قياٌض

 ,লবলনময়, পর্লবলনময় বমলনজ্ ُمقايضةٌ
ব্বসম, ক্ষলতপভূরর, লবলনময় বমলনজ্ 
exchange, barter trade, 
compensation, barter deal

 ,তমপ দিমহ (গীবোধষ্মির),খমরমপ ল দিন,খরম قيظٌ
শুষতম, high summer, drought,

 গীষ্মিকমিীন আবমস, summer مقيظٌ

residence

 মধ্-গীষ্মিকমিীন গরম قائِظٌ
midsummery

قيّف ]قيف ] II অনফুসরন করম, পয্বোধবক্ষর 

করম, অনফুসনমন করম to follow, to 

study, to investigate

 ,অনফুসরনকরর (গমনপথ), মপমশমক قيافةٌ

মবশ, tracking, guise, costume

ব(ক্ষ লববোধশষ maple قْيقٌب

((قيل،قائلة،قيلولة،قيل

قال] ض  ল দিবম লনদম যমওয়ম to take 

midday nap

 II ল দিবম লনদম যমওয়ম to take midday قيّل

nap

IV বমলতি করম to repeal أقال
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 X বমলতি িমওয়ম to demand استقال

cancellation

قيٌل ج أقياٌل  নৃপডি, প্রধওন princeling, chief

 ল দিবমলনদম, মধ্ম্নিকমিীন লনদম قْيلولةٌ
midday nap

 অবসর মনওয়মর সমন, resting مقيٌل

place

 ,বমলতিকরর, র দিকরর, প্রত্মহমর أقالةٌ

র দি, সমক্ষ্, এজমহমর, বমলতিকরর, 

বরখমসকরর cancellation, revocation, 

abolition, desposition, dismissal,

 প দিত্মগ, প্রত্মহমর, অবসর استِقالةٌ
resignation, withdrawal, retirement

,ল দিবমলনদম, midday nap قائِلةٌ

)প দিত্মগক ُمستقيٌل ত, অবসরপ্রমপ, 

বরখমসকতক( ত reaigned, retired, 

discharged

قيٌن ج قُيوٌن  কমমমর blacksmith

قْينةٌ ج قِيان،قبنات  গমলয়লয় কম, সমমন্ত 

মলহিমর মসলবকম singer, lady’s maid

 ,সমমন্ত মলহিমর মসলবকম singer ُمقيّنةٌ

lady’s maid

"' ك 

একুশতম অক্ষর كاٌف

লববোধশবোধষ্র( noun) পভূবোধব(্prefix) ব্বহৃত ك

মক  الَشبِيِه كاُف  (তফুিনম মভূিক) ك  of 

comparison বিম হয়।- َكذلَك এমন, 

এরূপ  such / كما মযমন, মযরুপ like as 

(লিঙ্গ ও বিন অনফুযময়ী পলরবত্নীয়) 

Pronoun এর পভূবোধব্ও prefix লহসমবোধব ك  of

comparison ব্বহৃত হয়। كأنا أْنت  

মযমন আলম। كأْنَت أَن  তফুলম মযমন

Particle ك  of addressing (حرف

সবোধমমধন (عنوان) লহসমবোধব ব্বহৃত হয়। 
মযমন:

)3:42أصطفِك.( ا إّن يمريُم  …….

 লহসমবোধব ব্বহৃত (جار) Preposition ك

হয়।

 ,মযমন, মত, সব লকন্তু, যত as, like ك

abut, as good as, as – كالّوِل পভূবোধব্র 

মত as before

 মযন, যল দিও, লছি ( -الْسميةُ cong) كأَن

মযন as if, as though, it was as of 
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 সফুতরমরশং, এভমবোধব, ঐল দিবোধক, তমই, তমই كذا
অবোধনক, অমফুক - অমফুক, এমন  এমন so, 

thus, that way, so and so, such and 

such- كذا و كذا তমই এবরশং তমই so and so

 সফুতরমরশং, এমন, এটমর মত, এভমবোধব كذالِك

সমমনভমবোধব, এরূবোধপ so, like this, thus, 

equally, likewise

 ,মযমন, এই রকম, as (الفِعليةُ  -cong) كما

justas, as also, likewise - أَن كما  

(cong- ُالسمية) মযমন, এই রকম, মযমন 

আরও, অনফুরূপভমবোধব - هو كما  মযমন 

আবোধছ, such as it is, as things are

كئِب )[س]،كأبكأب،كأبة ) লনরমশ হওয়ম, 
ভীত হওয়ম, to be worried, to be 

dejected ( ل على )

 IV লনরমশ করম, ভীত করম, ক্ষফুদ أكئب

করম,  দিফু(লখত করম, to sadden, to 

worry, to arrieve (ه)

 ,VIII লনরমশ হওয়ম, ভীত হওয়ম أكنئب
মনমরম হওয়ম to be dejected, to be 

worried, to be gloomy ( ل على )

،كأٌب كآبةٌ،كأةٌ أكتِئاٌب،  দুখঃখ, ডবষওদ, দুদশ্ও, 
ডবষণ্ণিও, ডবমষি্ও, ডনরওশও, মনমরও sorrow, 

grief, distress,depression,melancoly 

كئٌِبكئيٌب،   দিফু(লখলখত , লনরুrসমলহত, 

মনমরম, লবষণ, অব দিলমত, লবষম দিগস, 

sad, dejected, depressed, gloomy

দিফু(লখলখত  ُمْكتئٌِب , লনরুrসমলহত, মনমরম, 
লবষণ, অব দিলমত, লবষম দিগস কমি রবোধঙ্গর,

কমিবোধি, অনকমরময়, মব দিনম দিময়ক, sad, 

dejected, depressed, gloomy, black-
colored, blackish, dismal

كاخيةٌ ج كواٌخ  খমনসমমম, মগমমসম butler, 

sreward

 কমজফুবম দিমম গমছ, লহজলি বম দিমম গমছ كاٌد
cashew tree

كأَدكأد)  )  দিফু(লখত হওয়ম, লনরমশ হওয়ম, 
ভীত হওয়ম, to be worried, to be 

dejected ( ل على )

 ,ডবষণ্ণিও, তেবদনও, দুখঃখ, দুদশ্ও كأداٌء
েয,অনকওর রওডত sadness, sorrow, 

distress, fear, dark night

বমধম, obstacle كؤوٌد

كاٌر ج كارات  কমজ, িমকুরী, মপশম, ব্বসম,
wrk,job, bussiness, profession, trade

كارتوٌن ج كارتونات  লপিবোধবমড্, কমটফু্ন কমট্
cardboard, cartoon 

গ্মস gasكار
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كأس م ج كأسات،كئاس،كؤوٌس  কমপ, পমলনর
গমস, পফুষ্প দিি cup, drinking glass, 

calyx

কমগজ paperكاغطٌ

 কপফু্র, কপফু্র গমছ camphor tree كافوٌر

كالو ج كالوهات  কড(পমবোধয়র) corn(on 

toes)

كْيلون ج كوالين  তমিম ( দিরজমর)lock

তমিমিমলবর লমলস locksmith كوالِينٌي 

كاِمٌخ ج كواِمُخ   আিমর, সজ, লভবোধনগমর 
pickle, sauce, vinegar

দিমমী পমথর precious stone  كميهٌ

রবমর rubber كاوتُشق

كَبكّب)[ن]  ) উপফুড করম, উপফুর হওয়ম, 
মসজ দিম ম দিওয়ম, পরমভফুত করম, ঢমিম to 

overturn, to topple, to pour out

II লপন্ড বমনমন, মপঁিমন to rol, to ball كبّب

 IV ঝফুঁবোধক পডম, আত্মলনবোধয়মগ করম to أكّب

bow down

VII উপফুর করম, উপফুর হওয়ম, মসজ দিম انكّب
ম দিওয়ম to bend oneself, to fall 

prostrate (على)

 ,প্ররডি, তেসজদও, উলওকনও, বওুকওকরর كٌب

কওিকরর, তেহলওন prostration, overthrow, 

bending, tilting, inclination

ُكبّةٌ ج ُكبٌب  বি, সফুতমর গুলি, মমরশংশ-

বি(খমবমর লববোধশষ) মমরশংশ-বি ball, clew,

meatball

 ,ভমজম মমরশংস, মমরশংশবি fried meat كباٌب

meat-ball

কমবমবলিলন (গমছ) cubeb كبابةٌ

كبّايةٌ ج كبّايات  পমলনর গমস drinking 

glass

ِمكٌبج مكبّات مكاٌب  সফুতমর গুলি ball of 

thread

 েডক, ডনষ্ঠও, একডনষ্ঠিও, তেপশও, সওধনও اِكباٌب
devotuon, dedication, occupation, 
persuit

 ,ভলক্ত, লনষম, একলনষতম, মপশম اِنِكباٌب
সমধনম devotuon, dedication, 

occupation, persuit

 ,ডনকবডদি, ডনষ্ঠ, আসক, অডেকপ্রি ُمِكٌب

মকনপ্রওকর জডডি devoted, dedicated, 

addicted, intent

كباريه ج اتكباريه সরমইখমনম cabaret, 

inn, public house
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كبتكبت) [ض]  ) ধ্বরশংস করম, অব দিলমত 

করম, লবরত করম,  দিমন করম to put 

down, crush, supress, restrain, inhibit

 ,দমন, অিাওচওর suppression كبٌت

repression

كبّوٌت ج كبابيُت  ঢমকনম, মোমমটম, 
মসকমবরনযফুক্ত আিলখ্ম, যমনবমহবোধনর 

ছমউলর hood, cowl, carriage top

 ,িমকম, বি,  দিনম, বটকম lump كبتولةٌ

ball, pillet

মগমি round ُمكْبتٌل

كبحكبح) [ف]  ) িমগমম পডমন, লনয়নন 

করম, বমধম ম দিওয়ম, ধবোধর রমখম to rein in, 

to control, to hinder, to hold back

 ,দিমনকরর, লনয়ননকরর,  দিমন  كبٌح

বমধম, িমপমিমলপ, প্রলতবোধরমধ cirbing, 

checking, suppression, hindering, 
prevention

মবক(গমডী) brake ِمكبٌح

كبدكبد)[ن][ض]  ) কঠন কষ্ট ম দিওয়ম, জীন্
করম, অবসন করম to  afflict gravely, to

wear out

 II বহন করমবোধনম, কষ্ট ম দিওয়ম, িফুডমন্ত كبّد

মমতময় মপরঁছম to cause (losses), to 

bear, to culminate ( هى ه )

(هى) III সহ্ করম to bear كابد

V সহ্ করম, বহন করম, িফুডময় থমকম تكبّد
to bear, to endure, to be ithe zenith

كبٌِد ج ُكبوٌد،أكباٌد  ডলেওর, হওট ,্ মধ্যিস্থিল, 

তেকইন্দ্রিিস্থিল liver, heart, middle, center

كبركبر)[ن]   )বড হওয়ম, বয়ষ হওয়ম to 

be older

كبُركبارة،ِكبَر،ُكْبر) [ك]  ) বড হওয়ম, ব(লদ 

পমওয়ম, লবখ্মত হওয়ম, অবজম করম, 
অত্মিমরী হওয়ম, অসহ্ হওয়ম, কঠন 

হওয়ম to be grea, to be famous, be 

oppressive, be burdensome, be 
difficult

 ,II বড করম, ব(লদ করম, বমডমনكبّر

অলতলরক্ত করম, খমরমপ করম, প্রশরশংসম 
করম, আ্মহু আকবমর বিম, to make 

older, to magnify, to increase, to 
exaggarate, to make worse, ti 

exclaim Allahuakbar (هى)

 III অবজম করম, অলতংক্রিমবোধনর মিষ্টম كابر
করম, প্রলতবোধযমগীতম করম, লববোধরমধীতম 
করম, অস্বীকমর করম to treat with 
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disdsin, to try to surpass, to oppose, 

to renounce (ه)

 ,IV বড মবোধন করম, প্রশরশংসম করম أكبر
সমমন করম, to consider great, to 

praise, to show respect

 V গলব্ত হওয়ম, স দিবোধম্ভ িিম, উদতتكبّر

হওয়ম  to be proud, haughty, arrogant

(على)

 VI গলব্ত হওয়ম, স দিবোধম্ভ িিম, উদত تكابر

হওয়ম  to be proud, haughty, arrogant

(على )

 X বড মবোধন করম(লনবোধজবোধক), গলব্ত استكبر

হওয়ম, উদত হওয়ম to deem great, be 

proud,haughty (على)

 ,বডত, মহত, উদওরিও, তেশষ্ঠত, গুরুত كبِْبٌر

সমওন, সওধিও, গব ,্ অহ সংকওর, ঔদ্ধিা 
bigness, grratness, eminance, 
significance, prestige, nobility, pride, 
haughtiness

 ,বডত, মহত, উদওরিও, তেশষ্ঠত, আকওর ُكْبٌر

ব্যডপ, ক্ষমিও, শডক, রশ, তেগবরবষসমওন, সওধিও,
মুল অ সংশ greatness, eminenc, bigness,

size, extent, power, might, glory, 
fame, nobility, main part

 বডত, লবশমিত, মহত, ব(দ বয়স ِكبٌَر
bigness, greatness, eminebce, old 
age 

ব(ব(দ বয়স old age كْبرةٌ

ج ،ِكباٌر ُكبراٌء بيٌرك  মহমন, বড, লবশমি, 

ভমডী, মমমটম, প্রশস, লবস(ত, উবোধ্খবোধযমগ্, 
অবোধনক, ক্ষমতমশমিী, প্রভমবশমিী, লবলশষ্ট, 

গুরুতপভূর্, ব(দ great, big, large, 

sizable, bulky, spacious, extensive, 
significanr, huge, vast, powerful, 
important, old

كبيرةٌ ج ُكبٌُر،كبائُِر،كبيرات  বডপমপ, বড 

অপরমধ, জোন্ অপরমধ great sin, 

grave offense,

,অলত বড, প্রিফুর, প্রকমন্ড very great ُكباٌر

very big, huge

أكبُر ج أكبرون م،أكابُِر، ُكبرى ج ُكْبريَات   

অলধক বড, ব(হত্তর, লবশমি, অলধক বয়ষ
greater, bigger, larger,old

পডরবধন্, বৃডদ্ধ বওডওন, বডকরর, বধ نكبيٌر ,্ 

বৃডদ্ধ, অডিরণজন, বধক্, প্রশ সংসও,’আলওহু 

আকবর ‘ বলও, enlargement, increase, 

augmentation, magnification, 
enhancement, exaggeration, 
agmentative, praise

 ,অহ সংকওর, উনওডসকিও, অডমত, ডজদ ُمكابرةٌ

একগুকযমত, haughtiness, self-

importance, fastidiousness, 
pertinancy
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 ,প্রশরশংসম, সমমন, শ্রদম, উচ্চ ময্ম দিম اِكباٌر
উচ্চমভূি্ admiration, respect, regard, 

honor, reverence

ُمكبٌِر ج ُمكبِرات সম্প্রসমরক(লব দিফু্ৎ), 

amplifier(elctrical)

ُمكبِرةٌ ج ُمكبِرات   ব(হত্তরীকরর 

কমঁি,magnifying glass

)লবসমলরত,বডকُمكبٌّر   ত,enlarged, 

magnified

 ,মবয়ম দিব, উদত, অহরশংকমরী مكابٌِر 
ঝগডমবোধট, একগঁুবোধয়, লনয়মমনফুবত্শী, 
undisciplined, arrogant, haughty, 
Quarrelsome, obstinate, orderly

 ,অহরশংকমরী, মস্বচমিমরীُمتكبٌِر 
উদত,উনমলসক proud, imlerius, 

haughty, supercillous

 িম,িমফ,িমফমন গুল كبٌَر
capers,caper shrub

 গনবোধকর আবরন করম,toكْبرَت

vulcanize (هى)

ম্মি, সমিফমর matches, sulfurكبيرٌت 

 ম্মি, ম্মবোধির কমঠِكْبِريتةٌ 
match,matchstick

 সমিফমর সমনীয় relating toِكبريتٌي 

sulfur

সমিবোধফট sulfateكْبريتات 

ُكبِرٌي ج كبارٌي মসতফু bridge

كبسكبس)[ض]  ) িমপ প্রবোধয়মগ করম, লিপম, 
আংক্রিমন করম, সরশংরক্ষর করম, আিমর 

করম to exert pressure, to squeeze, to

attack, to preserve

 II শক্ত িমপ ম দিওয়ম, লিপম, মপষর كبّس

করম, মমলিস করম to press hard, to 

sqeeze hard, to massage ( هى ه )

 ,চওপ, ডচপও, তেপষর, আক্মন, স সংরক্ষর كْبٌس

জওরর করর pressure, squeeze, attack, 

preservation, pickling

আংক্রিমন, লবস্ময়, attack, surprise كْبسةٌ

িমপ দিন্ড, piston كبّاٌس

)সরশংরলক্ষত, জমররক كبيٌس ত, preserved, 

pickled

جابوٌس كوابيُس   দিফু(স্বপ, ভভূত, জফুজফুবফুলড 
nightmare, phantom, poker

ِمكبٌس ج مكابُِس  মপ্রস, মপষর দিন্ড press, 

piston

মমলিস, ম ্দিন massage تكبيٌس
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كابسةٌ آلة  কমবোধপ্রসমর compressor

مْكبوٌس ج مْكبوسات  আংক্রিমন্ত,  দিলিত, 

সরশংরলক্ষত, জমররক( ত attacked, 

pressed, pickled مْكبوسات - টনজমত 

দব্, canned goods

كبسوٌل، كبسولةٌ  ক্মপসফু্ি, মটমটম, 
লববোধষমরক দব্, capsule, cap, 

detonator

كبشكبش) [ن]  ) হমত ভত্ত্শী মনওয়ম, ধরম to
take ahandful, to graps (هى)

كبٌش ج أكباٌش،ِكباٌش  পফুরুষ মভডম, স ্দিমর, 

মনতম, male sheep, chief, leader –

 সরশংোষ ্প্রলতবোধরমধক(বোধরি িমইন) كبوٌش

bumper (rail road)

القرنفُِل كبوُش  িবঙ্গ, cloves, 

 ,এক হমত ভরম,  দি(ঢ়মফুলষ্ট a handful كبشةٌ

grasp

মবিিম, িমমিম scoop, ladle كبشةٌ

كيشةٌ ج كبٌش  আঁকডম, ষমঁডমলশ, বনলন 
hook, clamp, brace,

লডগবমলজ খমওয়ম, ওিটমন, উপিমন كبكَب
to topple, to over tur, to spill

كبلض] ) [كبل )পমবোধয় মবলড ম দিওয়ম, ম দিরী 
করমন to put in shackle, to keep 

waitting ( هى ه )

 II বনী করম, মিখমবোধনম to make كبّل

write, to shackle (ه)

 III আটবোধক রমখম, মফুিতলব করম, বন كابل

করম to keep waiting, to defer

كْبٌل ج ُكبوٌل  পও-কবরত, ডশকল, হওিকডও leg 

iron, chain, shackle

ككبولٌي كبولٌي، ج كوابيُل  তমক, ঝফুিমবোধনম 
তমক, িমিম, আবদ ছম দি bracket, shed, 

pent roof

كباُكبُّو،كْبو) [ن] [كبو]   ) উপফুর হবোধয় পডম, 
মহমঁিট খমওয়ম, লপছবোধি পডম, খমখমামলি  

করম, পমতিম হওয়ম,  দিীলপ হমরমন, ধভূিম 
উডম to fall on face, to stumble, to 

slip, to empty, to be fade, to lose 
luster

্ IV লবফি হওয়ম, আবোধিম জমিমবোধত ব্থ أكبا

হওয়ম to fail, to fail to light

 ,VII উপফুর হবোধয় পডম, মহমঁিট খমওয়ম اِنكبا
লপছবোধি পডম, to fall on face, to 

stumble, to slip
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 ,পডম, লডগবমলজ, মহমঁিট, লপছিমন كْبوةٌ

ধভূিম fall, tumble, stumble, slip, dust

লনষ্প্রভ, লনবোধসজ, পমন্ডফু كاٍب র, লববর,্ 

 দিফুব্ি, লডলি, ম(ত, dull, dim, pale, slac, 

dead, weak

كّتكّت) [ض]  ) গুন গুন করম, to hum, 

buzz

كٌت كتيٌت،  গুন গুন শব humming

كتب)[ن] ِكتبة ،كتب،كتابة ) মিখম, লবধমন 

করম, লনধ্মরন করম(আ্মহ), to write, to 

foreordain ( of Allah s.t)

II মিখমবোধনম to make write كتّب

 III মযমগমবোধযমগ রমখম, লিঠ লবলনময় كاتب

করম  to keep up correspondance

 IV মিখমবোধনম to dictate to make أكتب

write

 VI পরষ্পরবোধক মিখম to write each تكاتب

other

(هى) VII িমঁ দিম ম দিওয়ম to subscribe انكتب

 ,VIII নকি করম, িমঁ দিম ম দিওয়ম اكتتب
লিলপবদ হওয়ম to copy, to sudscribe, 

to be recorded

 X লিখবোধত বিম, মিখমবোধনম, কলপ استكتب

করমন  to ask to write ( هى ه )

ِكتاٌب ج ُكتٌُب  তেলখও, ডচঠ, তেনওট, তেরকি ,্ দডলল, 

চডক, বই piece of writing, rrecord, 

paper, letter, document, deed, book 

আল তেকওরআন the Koran الِكتاب –

ُكتُبٌي ج ُكتُبيةٌ  বই লববোধংক্রিতম, bookseller

ِكتابخانةٌ ، ُكتبخنانةٌ  িমইবরী, বইবোধয়র 

ম দিমকমন library, bookstore

ُكتّاٌب ج كتاتيُب  প্রমথলমক লব দি্মিয় 
primary school

পফুলসকম booklet ُكتيٌِب

 ,লিখন, লিখমর লনয়ম, লিলপ ِكتابةٌ

হসলিলপ,  দিলিি, act of writing, system 

of writing, script, piece of writing, 

fecor, paper – ِكتابات মিখম, সমলহত্, 
রিনম, writings, essays- ِكتابةا মিখময়, 

লিলখত আকমবোধর  in writing

 লিখম সম্পলক্ত, ঐশীলকতমব ِكتلبٌي

সম্পলক্ত, আহবোধি লকতমব relating to 

writing, relating to the revealed 
Sctriptures
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كتيبةٌ ج كتائُِب  মসনম দিি, লিখন, সমলহত্, 
লিলপ,  দিলিি, মরকড্ batallion, writing, 

paper, documen, record

مْكنٌب ج مكاتُِب  অলফস, সফু ি, লবভমগ 
office, school, department

مْكتبةٌ ج ،مْكتبات مكاتُِب  িমইবোধবরী, বইবোধয়র 

ম দিমকমন library, bookstore

টমইপরমইটমর typewriter ِمكتاٌب

 লিঠ লবলনময়, মযমগমবোধযমগ ُمكاتبةٌ
exchange of letter, correspondence

تِتاٌبْكاِْك  ج اِكتِتابات  তমলিকমকরর, 

লনবনীকরর enrollment, registration –

 ,িমঁ দিম, অনফু দিমন subsc- ription اِكتِتابات

contribution

লনবোধ ্দিশনম, dictation استِكتاٌب

اساْكتابيّة آلة -বমরীগমহী recording استِْكتابٌي

বমরীগমহী যন dictaphone

كاتٌِب ج ُكتّاٌب،كاتبون كتبةٌ،  মিখক, 

মসবোধংক্রিটমরী, সহকমরী, writer, secretary, 

clerk, typist

كاتِبةٌ ج كاتِبات  মলহিম মসবোধংক্রিটমরী woman 

secretary

 ,লিলখত, নলথভভূক্ত, লনধ্মলরত مكتوٌب

written, recorded, fated, fordained –

 মিখম, খবর, মনমট, লিঠ a مكاتيُب

writing, messag, letter

 সরশংবম দি দিমতম, লরবোধপমট্মর ُمكاتٌِب
correspondent, reporter

দিমতম, অনফুদ দতম subscriber  ُمْكتتٌِب

أكتٌع ج ُكتٌع  লবকিমঙ্গ(আঙ্গফুি), এক হমবোধতর 
crippled fingured, one armed

كتف كتف،ِكتاف)[ض] ) বমঁধম to tie (هى)

 II হমত মমমডম বমঁধম to tie hand كتّف

behind

V হমত মমমডম করম to fold arms تكتّف

 VI কমঁবোধধ কমঁবোধধ  দিমঁডমন to stand تكاتف

shoulder to shoulder

X হমত মমমডম করম to fold arms استكتف

كتٌِف ج  ِكتفةٌ ،  أكتاٌف  কমঁধ, কমঁবোধধর হমড, 

পমহমতডর ঢমি shoulder, shoulder 

bone, mountain slope

ِكتاٌف ج ُكتٌُف  ডশকল, হওিকডও,পও তেবডত 
shavkle, handcuff

أتٌف م كتفاٌء ج ُكتٌف  িওডম কমঁবোধধর broad 

shouldered
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 মরশবোধমর মফঁবোধসম, মরশম বজ্্ silk كْتكٌت

waste

جُكوٌت كتاكيُت  মফুরগীর মমরশংস, মফুরগীর 

বমচ্চম chicken, chick

كتلكتل)[ن]  ) একীভভূত করম to 

conglumerate (هى)

V একীভভূত হওয়ম to be heaped up تكتّل

ُكْتلةٌ ج ُكتْل  দলও, চওকও, ্লেক, তেচবকওট, কডডকওঠা, 

lump, clot, mass, beam, lintel

ِمْكتٌل ج مكاتُِل  বড ঝফুলড large basket

 প্রলতবনক ততরী করম formation of تكتنٌل

block

 ,জমমটবদ,  দিিম, গুচবদ ُمتكتٌِل

লপন্ডীভভূত, োনক( ত, সফুঠমম ম দিহ clotted, 

lumpy, clustered, massed, 
concentrated, heavily built (body) 

كتمن] ) [كتم،ِكتمان ) িফুকমবোধনম,  দিমন করম, 
শ্বমস বন করম, কনবোধরমধ করম, কনস্বর 

লনম্ন করম to hide, to suppress, to hold

breath, to choke,

(هى) II িফুলকবোধয় রমখম to make hide كتّم

) III িফুলকবোধয় রমখম to make hide كاتم  هى

(ه

V লনরব থমকম to keep silent تكتّم

) VIII িফুলকবোধয় রমখম to make hide اْكتتم

(هى

 X মগমপন রমখবোধত বিম to ask to استكتم

confide ( هى ه )

كْتٌم ِكتمان،   তেগওপনতযিও, ঢওকন, অনরওল, 

ডনখঃস্বরন, ডনরবিও, ডনযনন, দমন secracy, 

concealment, secretion, silence, 
control, suppression

 অবোধভ দি্ভমবোধব বন, অবোধভ দি্, tightly كتِيٌم

sealed, impenetrable

 ,স্বলভমষী, গম্ভীর, িমপমস্বভমবোধবর ُكتوٌم

অলমশুক, একমকী reticent, reserved, 

uncommunicative, discreet

মকমষকমঠন্ constipation ِكتاٌم

,মগমপনীয়তম, বমকসরশংযম, সরশংযতবমক تكتنٌم

গম্ভীর, secrecy, reticence, reserve,

 ,অন্তরমি, ঢমকন, লন(স্বরর اِكتِتاٌم

মগমপনীয়তম, লনরবতম concealment, 

secretion, secracy, silence

 মগমপন, ব্লক্তগত private, prsonal كاتٌِم

الِسر كاتم –  ব্লক্তগত সলিব private 

secretary
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)িফুকমলয়ত, আডমিক مْكتوٌم ত, রলক্ষত, 

সবলক্ষত, মকমষবদ hidden, concealed, 

kept, preserved, constipated

 ময়িম হওয়ম, মনমরশংডম (كتَن)[س] كتِن
হওয়ম, to be dirty, be soiled

 II কমলিঝফুলি করম, ময়িম করম to كتّن

soot, soil

 ,ময়িম, কমলিঝফুিম, কমি  দিমগ dirt كتٌَن

soot

শনবস, পমটবস flax, lnen كتّان

শবোধনর, পমবোধটর (ততরী বস) made of كتانٌي

linen

োলডর মিইন (watch) chain كتينةٌ

كَثكثَث)  [ف] [ض]   كثاثة، كثوتة، ) োন 

হওয়ম (িফুি) to be thick

োনত denseity كثٌَث

كٌث كثِيٌث،  োন, গহনভমবোধব উ rকীর্ 
ddensely crowded, dense

 ,তনকট্, সমলনধ্, কমছ nearness كثٌب

proximity

كثٌِب ج ُكثٌُب،أكثِبةٌ ُكثبان،  বমলিয়মলড, বমলির
পমহমড sand dunes, sand hill

كثركثر)[ن]  ) সরশংখ্ময় অলতলরক্ত হওয়ম to 

exceed in number ( ه هى )

كثُركثرة،كثارة)[ك]  ) মবশী হওয়ম to be 

much (عن)

(هى) II ব(লদ করম to increaseكثّر

 III সরশংখ্ম অলতংক্রিম করম to outكاثر

number ( هى ه )

 IV মবশী করম, মবশী ম দিওয়ম to do أكثر

much ( في ل من )

) VI   দিিবদ হওয়ম to form a gangتكاثر

 (على

X মবশী মবোধন করম to regard as to استكثر

much

তেবশত পডরমওন, প্রওচর ُكثٌر ,্ প্রচর, তেবশত েওগ, 

large quantity, abundance, plenty, 
major portion

মবমব كثرةٌ শী পলরমমন, অবোধনক সরশংখ্ক, 

প্রমিভূয্, পফুনরমব(লত্ত, সরশংখ্মলধক্, 
অলধকমরশংশ, large quantity, great 

number, abundance, frequency, 
majority,

كثيٌر  ج ،كثيرون ِكثاٌر  অবোধনক, বহুসরশংখ্ক, 

প্রিফুর, লবরমট অরশংশ, অবোধনক অবোধনক 
much, many, numerous, abundant, 
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frequent – الكثير অলধকমরশংশ the most 

part –

ا  অবোধনকমরশংবোধশ, অবোধনক, প্রময়ই, োন োন كثيرا
to alarge extent, often, frequently

 গমছ লববোধশষ (আঠম সরশংগবোধহর) كثيراٌء

tragacanth

 অলধক, অলধক োন োন, অলধক أكثُر

সম(দ, অলধক বড, অলধকমরশংশ more, 

oftener, more frequently, more 
numerous, major portion

বহুিমরশংশ, ব(হ দিমরশংশ majority أكثريّةٌ

ِمكثاٌرِم  অলত বমিমিমি , very talkative

 ,ব(লদ, বলধ্তকরর, বহুিীকরর تكثيٌر

প্রসমরন, প্রিফুর সরবরমহ increase, 

augmentation, mulriplication, 
propagation, abundant supply

 ,ব(লদ, বলধ্তকরর, বহুিীকরর أكثاٌر

প্রসমরন, প্রিফুর সরবরমহ increase, 

augmentation, mulriplication, 
propagation, abundant supply

 ,ব(লদ, অগগলত, সরশংখ্মব(লদ تكاثٌُر

সম্প্রসমরন, বধ্ন growth, increase, 

multiplication, propagation, 
proliferation

 ধনী, স্বচি rich ُمكثٌِر

 ,অবোধনক, লবস(ত, বহুলবধ, নমনমলবধ ُمتكاثٌِر

বহু numerous, extensive, mainfold, 

multiferous, 

كثفكثافة)[ك]  ) োন হওয়ম, োন করম to 

be thicken

 II োন করমবোধনম, শক্ত করমন, ধমরন كثّف

ক্ষমতম ব(লদ করম to make thick, to 

solidify, to increase capacity

V োন হওয়ম to be thicken تكثّف

 VI োন হওয়ম, োন করম to be تكاثف

thick, to thicken

كثيٌف ج ِكثاٌف  ঘন, পুরু, স সংহি, চওপও, েওডত, 
অমশৃন, অকশওডধি, আঠাওল thick, dense, 

compact, heavy, coarse, crude, 
viscous

 ,োনত, পভূরুত, ভমড, কঠনতম كثافةٌ
 দি(ঢ়তম, অখন্ডতম, পফুরুতম, োনত, 

ব্মপকতম, আঠমিতম, সমনতম thickness,

density, compactness, heaviness, 
solidity, fullness, consistancy, 
viscosity

 িমপ, োনত, োনীকরর, সরশংবোধকমিন تكثيٌف
compression, concentration, 
condensation, solidification

 িমপ, োনত, োনীকরর, সরশংবোধকমিন تكاثٌُف
compression, concentration, 
condensation, solidification
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ُمكثٌَف ج ُمكثَفات  ক্মপমলসটর, কনবোধডনসমর
capacitor, condensor

 ,লপন্ডকমরক, োনীভভূতকমরীُمتكاثٌِف 
সসমমবোধবশকমরী, োন, massing, 

concentrating, gathering, dense

تكسلك ]كثلك ] II ক্মথলিক হওয়ম to be 

catholic

كثرليكٌي ج كثلكةٌ   ক্মথলিক,এক জন 

ক্মথলিক Catholic a Catholic

 ক্মথলিক মতবম দি catholicism الكْثلكةٌ 

 গমছ লববোধশষ(আঠম ততরীর)كثيراٌء

tragacanth

كَحكّح) [ن]  ) কমলশ ম দিওয়ম,to cough

কমশ coughُكّحةٌ 

كحتف] )[كحت )িমঁিমঁ to scrape off

II িমঁিমঁ to scrape offكّحت

 ,কমশম, সমমমন্ কমশম to cough كْحكَح

cough slightly

 সমমমন্ শুকনম কমলশ short dray كْحكحةٌ

cough

كحلكْحل)[ف] [ن]  ) োষম, ররশং, মমখমবোধনম, 
মিপম,  to rub,paint, smaer

 ,II োষম, সফুরমম ম দিওয়ম to rub, paint كّحل

smaer (with antimony)

 V সফুরমম ম দিওয়ম to paint, smaer تكّحل

(with antimony)

VIII সফুরমম ম দিওয়ম to paint, smaer اكتحل

(with antimony)

ُكحٌل ج أكحاٌل  সফুরমম, মিমবোধখর মসড 
antimony, eye-lid sheds

কমি ররশং করর (বোধিমবোধখর পমতম) black كَحٌل

coloring of eyelids

)সফুরমম রলণজত, কমিক كِحٌل ত darkene 

with antimony, dyed black (eyelids)

 ,োন রীি, আকমশী ররশং dark bue كحلٌي

navy blue

 ,মমরমমত করর (বোধ দিওয়মবোধির মজমডম ُكحلةٌ
গত্-রমজলমসী কমজ), repairing 

(masonry)

أْكحٌل م كْحلُء ج  ُكْحٌل  সফুরমম রলণজত 

মিমখ antimony colored eye – الكحل 

বমহুর রক্তনমিী arm vein

كِحيٌل ج  কমি, কমিক( ত, সফুরমম রলনজত, 

উনত জমবোধতর মোমডম black, dyed black,

dyed with antimony, best breed 
horse
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,এিবোধকমহি, লস্পলরট alcohol, spirit ُكحوٌل

ٌُّكُحلولّي ّّ ّي  ম দি্প, alcoholic

كحيلٌي، كحْيلن  উনত জমবোধতর মোমডম beat

breed horse

সফুরমম, antimony powder ِكحاٌل

মিমবোধখর ডমক্তমর eye doctor كّحاٌل

ِمكحٌل، ِمكحاٌل  সফুরমমর কমঠ, মপলনি 

(বোধিমখ রনজন) stick, pencil for eye lid

ُمكُحلةٌ ج مكاِحٌل  সফুরমম দিমনী, রমইবোধফি, 

বনফুক antimony container, rifle, gun

িক্ষফু (সফুরমম ল দিবোধয়) تْكِحيٌل  লিলকrসম 
treatment of eye with antimony 
powder

كاِحٌل ج كواِحُل  মগমডমলির হমড, মগমডলি 
ankle bon, ankle

ِكْخيةٌ ، كاخيَةٌ ج كواٌخ  গমনসমমম, কময্মধক্ষ্
steward, butler

كّدكّد)[ن]  ) কবোধঠমর পলরশ্রম করম, ্মন্ত 

করম, ্মন্ত হওয়ম, to work hard, to tire (

 (ه

 (ه) II ধমওয়ম করম to chase away كّدد

(ه) VIII  তমডম করম to drive اكتّد

 X মঠবোধি মনওয়ম,সফুপমলরশ কর, ্মন্ত استكّد

হওয়ম    to urge, to drive,to tire (ه)

 ,কষ্ট, দূখঃখ, শম, ককঠাওর পডরশম trouble كٌد

pains, labor, hard work

 ,পলরশ্রমী, কবোধঠমর পলরশ্রমী كدوٌد
অধ্মবসময়ী industrious, hard-working,

diligent

 মন্ত, জীর্, কময্ভমরমংক্রিমন্ত worn্ مْكدوٌد

-out, exhausted, overworked 

كدح]ف)[كدح ) প্রলরশ্রম করম, কষ্ট করম, 
মগমিমলম করম to work, toil, to slave

VIII জীলবকম অজ্ন করম to earn a اكتدخ

living

 শম, পডরশম, খওটুডন, তেচষ্টও, তেগওলওডম كدٌح
exertion, labor, toil, slavery

كِدر كدر،[ك] )    ن][س])[كدر،كَدر،كدارة  

মোমিম হওয়ম, কম দিমময় করম, অসভূখী 
হওয়ম, রমগমরমগমলন্বিত হওয়ম to be 

turbid, be muddy, unhappy, angry

 II মোমিম করম, সমস্ম করম, লবরক্ত كّدر

করম,  দিফু(খ করম, মশমক কর, উবোধত্তলজত 

করম, উত্ক্ত করম to render turbid, to 

trouble, to disturb, to grieve, to 
molest, irritate
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 V মোমিম হওয়ম, রমগ করম,  লবরক্ত تكّدر

হওয়ম, অখফুসী হওয়ম to be turbid,to be 

angry, annoyed, displeased,

 ,VII মোমিম হওয়ম, কম দিমময় হওয়ম انكدر
মছমঁ মমরম (পমলখ) to be turbid, to be 

muddy, to swoop dwon 

 ,অস্বচ্ছিও, কদম্ওকিও, তেঘওলও, উবেগ, দুখঃখ كَدٌر

তেশওক, অস্বডস, ডবরডক, জওলওিন turbidity, 

cloudness, worry, sorrow, distress, 
irritaion, 

 ,অস্বচ্ছিও, কদম্ওকিও, তেঘওলও, অপডবতিও ُكدرةٌ
ডববর  ্র সং, ডববরি্ও  turbidity, muddyness,

impurity, off colour, offness

আবজ্নমর মঢিম clod of dirt ُكْدرةٌ

كديٌر كدرةٌ،  মোমিম, কম দিমময়, লববর,্ মলিন
ররশং ভীত, উপদ্রুত উত্ক্ত turbid, 

muddy, grimy color, worried, troubled

أُكدر م كدراُء  ج ُكدٌر  ডববর ,্ মডলন, কওল 
রকঙ্গর, কওলকচ, dingy, dark colored

 ,অসুডবধওকরর, তেঘওলওকরর পতডওদওযক تْكِديٌر

অমরও্দও, অপমওন, অপরওধকরর অসমওন 
roilin, offending troubling, offense, 
indignity

রমগমলন্বিত, লবরক্ত, উক্তত্, লবক্ষফু ُمتكِدٌر ব  
irritated, annoyed, angry, offended

كدسكدس)[ض] ) স্তুপ করম, একসমবোধথ িমপ 

ম দিওয়ম, লিপম to heap up, to press 

togather, to compress

 ,II স্তুপ করম, একসমবোধথ িমপ ম দিওয়ম كّدس
লিপম to heap up, to press togather, to

compress

)V স্তুপক تكّدس ত হওয়ম, িমপ ম দিওয়ম, 
ঠমসম to be heaped up, to press, to 

get crammed

ُكدٌس ج أكداٌس  পওলও, গওদও, স্তুপ, heap, pile,

lot

ُكّداس ج كداديُس  পমিম, গম দিম, স্তুপ, heap, 

pile, lot

পওলও, গওদও, স্তুপ, heap, pile, lot كداسةٌ

 জমওকরর, আহরর, গওদও করর تكديٌس
accumulation, stacking

كدشكدش) [ض]  ) অজ্ন করম, আয় করম 
to gain, earn

كديٌش ج كدّش  টমটফু  মোমডম, মরমগম মোমডম, 
nag, jafe, pony

كدمكدم) [ن][ض]  ) কমমড ম দিওয়ম, 
কমিলশবোধট মফিমন, to bite, to bruise

كدمةٌ ج كدمات  কমমড, কমিলশবোধট, bite, 

bruise,
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كدىكدي)[ض] ) অল ম দিওয়ম, সমমমন্ 
ম দিওয়ম, সরশংযম করম, কমপ্ন্ করম to give

little, skimp

II প্রমথ্নম করম, লভক্ষম করম to beg كّدى

 ,IV অল ম দিওয়ম, সমমমন্ ম দিওয়ম أكديي
সরশংযম করম, কমপ্ন্ করম to give little, 

skimp

ْدْييةٌكْد  লভক্ষমব(লত্ত, লভক্ষমকরর beggin

كذبِكذب،َكِذب)[ض]  ) লমথ্ম বিম, 
প্রতমরনম করম to dceive, to lie,

 II লমথ্মর অলভবোধযমগ করম to كّذب

accuse of lying (ه )

 (ه) IV লমথ্ম বিমন to cause to lie أكذب

كِذٌب، كذبةٌ  ডমথও, প্রিওরনও, অসিা lie, 

deceit, untruth, falsehood

লমথ্মবম দিী liar كذوب

 ,লমথ্মবম দিী, প্রতমরক, লমথ্ম كّذاٌب
অসত্বম দিী, অলবশ্বমসী, প্রতমরনমপভূর ্liar, 

swindler, lying, untruthful, deceitful

ذوبةٌ ج أكذيٌب  লমথ্ম lie

 এক অলধক লমথ্ম, অলধক أكذُب

লমথ্মবম দিী,a greater liar, more 

ficticious

অস্বীকমর denial تْكِذٌب

 ,লমথ্মবম দিী, মমকী, কূট كاِذٌب

প্রতমরনমপভূর,্ ভ্রমলন্তজনক, নকি, ভমন liar,

lying, false, deceptive, delusive, 
sham, pretending

 ,অসত্, লবভ্রমলন্তকর, unteue مكذوٌب

fabricated

كَركّر)[ن]  تكرار،ُكرور، ) লফবোধর আসম
,প্রত্মহমর করম, to come back, 

كّركرير) [ف]  ) গর গর করম to rattle in 

throat

 II পফুন( রমব(লত্ত করম, বমবোধর বমবোধর প্রশ্ন كّرر

করম, স্পষ্ট করম, সরশংবোধশমধন করম, মশমধন 

করম,  পলবত করম to repeat, to ask 

repeatedly, to rectify, to purify

 V পফুন( উ্লখত হওয়ম, পলরশুদ تكّرر

হওয়ম, পলবত হওয়ম to repeated, be 

rectified, be purified

আক্মন, হওমলও attack, charge كٌر

كّرةٌ ج كّرات    আংক্রিমন, প্রত্মবত,্ 

পভূনরমব(লত্ত, attack, return, recurrance –
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 মকমন -كّرةا এক বমর, one time كّرات

সময়, এক সমবোধথ sometimes, at a time

 ,প্রত্মবত্ন, মফরম, লফবোধর আসম ُكروٌر
পভূনরমব(লত্ত, পমরম্পয্, অনফুংক্রিম, ংক্রিম 
return, ccomeback, recurrence, 
succession, sequence

গরর كريٌر  গর শব (গিময়) rattle in 

throat

 ,নমটমই, সফুতমর জডমবোধনমর নলি كراريّةٌ

spool, reel

مكٌر ج مكرات  নমটমই, রীি reel

 ,পফুনরমব(লত্ত, পফুনরূলক্ত , স্পষ্টীকরর تكريٌر

সরশংবোধশমধন, পলবতকরর, সফুনরকরর, 

repetation, reiteration, clarification, 
rectification, purification

 ,পফুনরমব(লত্ত, পফুনরূলক্ত, repetation تكراٌر

reite- ration

ا )বমরবমর, পফুন(ন(পফুন تكرارا , োনোন 

repeatedly, frequently - ار و ِمرااا تكرارا  

বমবোধরবমবোধর, সমবোধয় সমবোধয় repeatedli, time

and again

 ,পফুনরূক্ত, পপলরবোধশমলধত ُمكّرٌر

পলরবোধশমধীত, শুদ, সরশংষ( ত repeated, 

reiteratedmrectified, purified

 ,আবত্ক, বমবোধর বমবোধর আবোধস এমন ُمتكِرٌر

আবত্নশীি, পভূনব্্ক্ত, পফুনরূলক্তমভূিক, 

বমর বমর োবোধট এমন recurring, 

reiterated, reiterative, recurrent, 
frequent

كراٌج ج كراجات  গ্মবোধরজ, garage

كراٌر ج ركرارات  মষ্টমররুম, গু দিমম োর 
storeroom

 মনকটমই, গিময় বমঁধমর রুমমি كرافتّةٌ
necktie, cravat

كربن] )[كْرب ) কষ্ট ম দিওয়ম, উলদগ করম, 
অসফুলবধম করম, ভমরমংক্রিমন্ত করম to 

oppress, to distress, to worry, to 
trouble, 

IV দ্রুত করম to hurry أكرب

VII উলদগ হওয়ম ভীত হওয়ম to be انكرب

worried, to be anxious

كْرٌب ج كروٌب  উকবেগ, ডচনও, দুখঃখ, তেবদনও, েয,

রননও, অিাওচওর, ডনরও্িন, পতডন worry, 

sorrow, grief, anxiety, fear, distress, 
trouble, torture, agony

ُكربةٌ ج ُكرٌب  উবোধদগ, লিন্তম,  দিফু(খ, মব দিনম, 
ভয়, যননম, অত্মিমর, লনয্মতন,পীডন 
worry, sorrow, grief, anxiety, fear, 
distress, trouble, torture, agony
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 ,দিফু(লখত, ভীত, মব দিনমত্, শলঙত  مكروٌب

উলদগ, অধীর, উপদ্রুত, আতলঙত, 

লবভ্রমন্ত  worried, drieved, sorrowful, 

fearful, troubled

 ,দিফু(লখত, ভীত, মব দিনমত,্শলঙত  ُمكتِرٌب

উলদগ, অধীর, উপদ্রুত, আতলঙত, 

লবভ্রমন্ত worried, drieved, sorrowful, 

fearful, troubledcherub 

মংক্রিপ কমপড crepe كِرٌب

كروٌب كروبٌي، ج كروبون كاروبيٌم،  স্বগ্শীয় 

 দিভূত, cerub

ُكرٌب ج كراليٌج  ছলড, িমবফুক, whip, lash, 

ِكرباٌس ج كرابيٌس  সম দিম কমপড লববোধশষ 
awhite fabric

ِكرباٌل ج كرابيُل  তফুিমর ধনফুক, িমিফুলন 
bolter, teasing bow

মকমঁকডম (িফুি) curly أكراٌت

 পয্বোধবক্ষবোধন রমখম to put under كرتَن

quarantine

 II পয্বোধবক্ষবোধন থমকম, পয্বোধবক্ষবোধন تكْرتن

রমখম to put under quarantine, to be 

quarantined

كرثكرث)[ن][ض]  ) অত্মিমর করম, 
যননম ম দিওয়ম, লবরক্ত করম, উলদগ করম, 
প্রভমলবত করম    to oppress, to 

distress, to concern, to trouble,

 ,IV অত্মিমর করম, যননম ম দিওয়ম أكرث
লবরক্ত করম, উলদগ করম, প্রভমলবত করম 
to oppress, to distress, to  concern, 
to trouble,

 VIII মনবোধযমগ ম দিওয়ম, মনবোধযমগ اكترث

ম দিওয়ম, আগহ করম, মবোধন to care, to pay

attention, take an interest (ل) 

অিাওচওডরি, দুদশ্ওগিস্থি, তেবদনওি كريٌث ,্ েতি, 

ডবপদগিস্থি, উত্তিাক, ডবরক oppressed, 

distressed, anguished, worried, 
annoyed

মপঁয়মজ onion كّراٌث

 মনবোধযমগ, যত, উবোধদগ, আগহ اِكتراٌث
attention, care, concern, interest

 ,অত্মিমরী, জমলিম, পীডনকমরী كاِرٌث
মব দিনম দিময়ক oppressive, depressing, 

paunful

كاِرثةٌ ج كواِرُث  লবপলত্ত, আকলস্মক দিফুবোধয্মগ 
catastrophe

كرخانةٌ ج كراخيٌن،كرخانات  কমরখমনম, 
ফ্ম্রী, মবশ্খমনম workshop, factory, 

brothel
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 ,লশলী, কমলরগর, artist كْرخانجٌي

craftsman

ِكرداٌن ج كراديٌن  গিমর মমিম necklace

 ,পমিম করম, স্তুপ করম, জমম করম كردَس
একলতত করম, to heap up, pile up, to 

crowd togather

II জমম হওয়ম, একলতত হওয়ম, স্তুপ تكْددس
হওয়ম to be heaped up, pilled up, 

crowd togather

كرزكروز) [ض]  ) িফুকমন, আশ্রয় িমওয়ম, 
to hide, to seek refuge

كرَزكْرز)  ) প্রিমর করম, ছডমন to 

preach, spread

كرٌز  ، كرازةٌ  ধম্বোধপমবোধ দিশ sermon

تْكريٌز ج تكاريُز  বর, স্বলস বিন 
benediction (christans’) 

প্রিমরক preacher كاِرز

মিরী, জমম জমতীয় ফি, িমিটফুকটফুবোধক كرٌز
cherry

মিরী-িমি cherry-red كرزٌي

كّرسكرس]   ] II লভত ম দিওয়ম, to lay 

foundation

V একবোধত থমকম to stick togather تكّرس

ُكرسٌي ج كراٍس،كراسٌي  মিয়মর, লসরশংহমসন, 

পম দিবোধব দিী, লভলত্ত chair, throne, pedestal,

base

ُكّراسةٌ ج كّراسات كراريُس،  ল দিসম (কমগজ),

পফুলসকম, মনমটবই, ক্ষফু দ বই quire, 

booklet, notebook

كّرسكرس]  ] II সমপ্ন করম, উবোধদমধন, 

শুদ করম, আত্মলনবোধয়মগ করম, to 

dedicate, inaugurate, sanctify devote 

সমপ্ন, উ تكريٌس rসগ,্ লনষম 
dedication, devoting, devotation

লনবোধবল দিত, উ ُمكّرٌس rসগ্ক( ত dedicated,

devoted, sacrified

ُكرسوٌع ج كراسيٌع  কলব, wrist bone

 পশুর পম বমঁধম , কিম দিমলনবোধত كْرسَف

তফুিম ম দিওয়ম  to tie (animal), to hock 

(animal), to put cotton into (inkstand)

মছমিম লববোধশষ a kind of vetch ِكرسنةٌ

كِرشكَرش) [س]   ) কুঁিবোধক যমওয়ম, কুঁলিত 

হওয়ম, to be wrinkled

 II ভ্রু কুঁিকমন, কপমি কুঁিকমন to كّرش

wrinkle ones face, to knit eye brows
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 V কুঁিবোধক যমওয়ম, কুঁলিত হওয়ম, to تكّرش

be wrinkled

كروش (م)  ِكرٌش ج أكراٌش ، মপট, 

পমকসলি  belly

নমডীভভূলড intestine ِكرشةٌ

 পমতিম কমপড, মংক্রিপ কমপড كريشةٌ

(সম্প্রসমরনশীি) thin febric, crepe

أكرٌش ، ُمكِرٌش  ভভূলড দিমস, মমমটমবোধপবোধটর

 লসলরয় অক্ষবোধরর আরবী মিখম كرشونٌي
Arabic written Syriac character

كِرَعُكروع،كرع) [س] [ف]  ) অল অল পমন
করম, to sip

 ,V পম মধময়ম, অজফুর জন্ পম মধময়ম تكّرع
উলদ্গরর করম, উদ্গমর মতমিম to wash 

feet, to blech

 ,একটফু একটফু পমন, িফুমফুক, লগিম كرعةٌ
গিধ্বকরর sipping, swallow

ُكراٌع ج أكُرٌع ، أكاِرٌع  পম (সরু অরশংশ-

বোধভঁডম, ষমড), মকমন লকছফুর প্রমন্তভমগ, 

মোমডম trotter (slender part of leg-

sheep, oxen),  extrimities of 
anuthing, horses

উলদ্গির, eruation تْكِريعةٌ

كاِرٌع   ج   كوارٌع  পম, মগমডমলি, 

মগমডমলির হমড, trotter, ankle, ankle 

bone – كوارٌع মভঁডম পম ল দিবোধয় ততরী 
খমবমর, dish prepared of sheep’ s 

trotters

শমক লববোধশষ celery كرْفٌس

পশম fur ُكْرٌك

 পমতন করমর ফমক, পমতন যন كركةٌ
distilling flask

ُكركٌي  ج  كراكٌي  সমরস পমলখ crane

كّراكةٌ ج كّراكات  ম্রিলজরশং মমলসন (ন দিীর 

তিম সমঁিমর যন), কমরমগমর, সরশংবোধশমধ 

নমগমর   dredging machine, 

penitentiary

 ,লবশ(ঙ্খিময় মফিম, লবভ্রমন্ত করম كركَب
লবপয্স করম to disorder, upset, 

confuse

 লবশ(ঙ্খিম, লবভ্রমলন্ত, এবোধিমবোধমবোধিম كركبةٌ
disoredr, confusio, jumble

 গণ্ডমর rhinoceros كركّدن

بحرٌي كركّدن  ব(হ r লতলম লববোধশষ narwhal

 ,পফুনরমব(লত্ত করম, পফুনরূবোধ্খ করম كْركَر
বমর বমর করম, গুডগুড শব করম (বোধপট), 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 917
917

সফুডসফুলড ম দিওয়ম to repeat, reiterate, to 

eumble, to tickle

 অটহমলস, গুড গুড শব loud كركرةٌ

laughter, rumbling (stomach)

হিফু দি turmeric ُكْرُكٌم

গি দিম লিরশংলড lobster كْركْنٌد

ছময়ম মখিম shadow play كركوٌز

থমনম police station كْركون

كرمكرامة،كرمة)[ك]  ) মহ r হওয়ম, আ দিশ ্

হওয়ম, মহমনফুভব হওয়ম, উ দিমর হওয়ম to 

be noble, to be generous, 
magnanomous, liberal

II মহ كّرم r বিম, প্রশরশংসম করম সমমন 

করম to call noble, to exalt, bestow 

honour

 III মহবোধতর প্রলতবোধযমগীতম করম to vie كارم

in generosity

 IV মহৎ বলও, সমওন করও, রকতর সওকি أكرم
ব্যবহওর করও, অপন্ করও, ডনকজকক মহৎ প্রমওন 
করও to call noble, to deal politely,to 

prove one self generous, to present (

 (به

 V মহবোধতর ভমন করম, ভমি গুর تكّرم

ম দিম দিখমন , মহ r হওয়ম, বনফু  হওয়ম,  দিয়মিফু 

হওয়ম, অপ্ন করম, অনফুগহকবোধর  দিমন করম
to be generous, to feign generosity, 
to be friendly, to present, to bestow 

grciously ( على ب ) 

كْرٌم ج كروٌم  আঙ্গুর, আঙ্গুর গওছ, দওক্ষওলিও, 
দওক্ষওকক্ষত, বওগওন, োকলর বওগওন, grapes, 

grapevines, vineyard, garden, 
orchard

كْرمةٌ ج ُكروٌم  আঙ্গফুর গমছ, দমক্ষমিতম 
vine, grapevine

 ,আ দিশ্ স্বভমব, উনত মমনলসকতম كَرٌم
উ দিমরতম,  দিয়ম, বনফু ত, সহৃ দিয়তম, noble 

nature, high-mindedness, genorosity,
kindness, friendliness, amicabilty –

ا সববোধিবোধয় কি্মনকমমী most kindly كرما

لَك ُكرماناا لَك، ُكْرمةا  মতমমমর সমমবোধন, 

মতমমমর জন্ for your shake, in your 

honour

كرامات كرامةٌ  ج  আলভজমত্, মহত, 

ময্্ম দিম, ব দিমন্তম, উ দিমরতম, সমমন, 

সমম, সমমবোধনর লন দিশ্ন  nobility, 

liberality, honor, dignity, respect, 

mark of honour – كرامات অবোধিরলকক 

োটনম miracle

كريٌم  ج  ،ِكراٌم كرماُء  উনত িলরত, 

অলভজমত, উবোধ্খবোধযমগ্, উ দিমর, 

অলতলথপরময়র, কি্মনময়, লহতকমরী, 
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 দিয়মিফু, বনফু সফুিভ, ভদ, সমমলনত, 

মভূি্বমন, গুরমলন্বিত noble, generous, 

liberal, hospitable, beneficent, 
benefactor, kind, obliging, valuable,

كريمةٌ ج كرائُم  মভূি্বমন লজলনষ, মভূি্বমন, 

কন্ম, শরীবোধরর মভূি্বমন অঙ্গ precious 

thing, valuable, daughter, vital part of
the body

كّراٌم ج كّرامون  মবোধ দির দমক্ষম িমষী 
winegrower

أكرُم ج أكاِرم  অলধক উনত িলরত, অলধক 

লবলশষ্ট, অলধক মভূি্বমন, অলধক 

সমমনীত, সববোধিয় উ দিমর, অলত উঁিফুমনম 
nobler, more distinguished, mre 
precious, more vluable, more 
hnorabl, most generous

مْكرٌم مكرمةٌ، ج مكاِرُم  উনত জমত, 

িম rকমর গুর  noble trait, excellent 

quality

مْكُرمةٌ ج مكاِرُم  উত্তম কমজ good deed

تْكِريٌم، تْكِرمةٌ  সমমনকরনর, শ্রদম, সমমন 

honoring, tribute, honor- له له تْكِرمان  

তমঁর সমমবোধন in his honor

্ সমমন, শ্রদম, আলতলথয়তমপভূর اْكراٌم

অভ্থ্নম, আলতলথয়তম,  দিয়ম, সমমননম 
honor, respect, tribute, kindness

أكراميةٌ ج أكراميات  সমমনী, মবমনমস 
honorarium, bonus

 সমমনীত, শ্রবোধদয়, শ্রদমভমজন ُممّرٌم
honored, venerated, venerable

 ম্কেমশরীবোধফর উপমলধ epithet of المكّرمة

Holy Mecca

 কুল্ত করম, ভমজ করম, to كرمش

pucker, fold, crinkle

 II কুল্ত করম, ভমজ করম, to تكْرمش

pucker, fold, crinkle

 ,ভমঁজ, বলি, কুঁিন, বয়ন fold كرمشةٌ

crease, wrinkle

বমধমকলপ cabbage ُكرنٌُب،َكَرْنٌب

বমধমকলপ cabbage ُكُرْنبَةٌ

ُكرناٌف ج كرانيٌف  তমি গমবোধছর মগমডম 
palm stum

ُكرنافةٌ  ج ُكرنافات  বনফুবোধকর মগমডম, 
রমইবোধফবোধির বমঁট gunstock, rifle butt

كرنيٌش، كورنيُش  কমলন্স, লশিম সর, 

ছমঁিলনম্মন, তমক, উপকুবোধির রমসম, 
cornice, ledge, molding, shelf, coast 
road
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ْ كِرهه،كراهة)[س]  ) অপছন করম, লবত( ষ 

হওয়ম, ো(রম করম, to dislike, to feel 

disgust

كُرهكراهة)[ك] ) আংক্রিমরমত্মক হওয়ম, ো(র্ 
হওয়ম, জোন্ হওয়ম to be offensive, 

hateful, odious

) II ো(লরত করম to make hate كّره ه على ) 

) IV বমধ্ করম to compel أكره ه على ) 

 V ো(রম করম, লবরমগ হওয়ম to feel تكّره

digust to have an aversion (هى) 

 X ো(রম করম, লবরমগ হওয়ম, বমধ্ استكره
করম to feel disgust, to hate

 ,ঘরও, ডবরওগ, অপছন্দ, ডবতৃষ্ও, ঘরওকরর كْرهٌ

hatred, hatemaversion, disgust, 

loathing               – ُكرٍه،على على ، كرهاا
منه ُكرٍه  অডনচ্ছওকৃি েওকব, তেজওডপূর্ক 

unwillingly, forcebly

 ো(লরত, প্রলতকুি, আংক্রিমনমত্মক كِرهٌ
loathsome, repungent, offensive

 অপজন্দনতয, অসমডিকর, আক্ম كركِريهٌ
নওতক, খওরওপ, ডবরডককর, কুৎডসি, জঘন, 

ঘডরি, unpleasant, disagreeable, 

offensive, bad, repugnant, hateful

)ো(রম, লবরলক্ত, অপছন, লবত كراهةٌ ষম, 
অরুলি,  hatred, hate, aversion, 

dislike, disgust

)লবরলক্ত, অপছন, লবত كراهيّةٌ ষম, অরুলি,

hatred, hate, aversion, dislike, 
disgust

كريهةٌ ج كرائِهٌ  লববোধদষ,  দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ, 

adversity, calamity, misfortune

 , ো(র্ লজলনষ,অসহনীয় অবসম مْكرهٌ
hateful things, unpleasant situation

)ো(রম, জোন্তম, লবত مْكرهةٌ ষম hatred, 

hate,

 ,বমধ্বমধকতম, বমধ্তম, মজমড اِْكرهٌ

শলক্তর মজমড হয় compulsion, 

constraint, force,-بالكراه মজমড কবোধর by

force 

)বমধ্তমমভূিক, মজমডক اِكرهٌي ত, বিপভূব্ক
compulsory, forced, enforced

هٌ )লবত تَكرن ষম, লবরমগ, অপছন, লবরক্ত, 

ো(রম   aversion, dislike, disgust, 

loathing

 অলনচফুক, লবমফুখ, লবরমগী, লববোধরমধী كاِرهٌ
relucatnt, unwilling, opponant,

)ো(লরত, ো(র্, ো(রমো্, লবত مكروهٌ ষমজনক, 

ন্মকমর জনক,অপছন নীয়, লনননীয় 
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hated, hateful, odious, disgusting, 
unpleasant, - 

مْكروهةٌ ، مكروهٌ  অসফুলবধম , অশমলন্ত, 

আপ দি, উপদব,  দিফুো্টনম,  
inconvenience, discomfort, nuisance,
accident, 

)বিক ُمْكرهٌ ত, বমধ্ forced, compelled

 ,অলনচফুক, অসমত, unwilling ُمتكِرهٌ

relactant

كرىكري) [ض] [كري] )

كراكرو) [ن] [كرو]  ) খনন করম to dig (

 (هى

 ,খনন করর, খনন, গত্ digging كْرٌو

exacavation

ى،كرات ُكرةٌ ج كرا  প(লথবী, বি globe,ball

বটকম pillet كريّةٌ

ُكرٌي  ،  كرِوٌي  মগমিমকমর সম্পলক্ত 
globular, relating globe

كروان ، كابروان  টলটভ পক্ষী plover(a 

kind of bird)

كروسةٌ ج كروسات  গমলড, গমডীর কমরম 
carriage, coach

كروكٌي ج كروكيّات  নকশম, পলরবোধিখ, 

খসরম, sketch, draft

মকওডম, caraway كَرْويا

كرَي ى)[س]كرا ) োফুম আসম, োফুমমন to 

sleep, be aslpeep

كرىكري) [ض]  ) খনন করম to dig (هى) 

III ভমডম ম দিওয়ম to rent كارى ه هى ) )

) IV ভমডম ম দিওয়ম to rent أكرى هى ه )

V োফুম আসম to sleep تكّرى

VIII ভমডম করম to rentاكترى

 X ভমডম করম, লনবোধয়মগ করম to استكرى

rent, to employ

ঘুম, িইন্দ্রিও sleep, snooze كراى

,ভমডম, লিজ, মবতন rent ِكراٌء

 ,ভমডম, ভমডমকরর, ভমডম ম দিওয়ম كراٌءِ 
ইজমরম renting, rent, lease, leasing

 ভমডম,ভমডমকরর, ভমডম اِكتراٌء 
ম দিওয়ম,ইজমরম renting, rent, 

lease,leasing
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ُمكاٍر ج ُمكارون  ভমডমকমরী, গমধম িমিক, 

খচ্চরিমিক hirer, donkey driver, mule 

driver, muleteer

 ভমডমকমরী, ইজমরম দিমর, ভভূলমর ُمكٍر

মমলিক hirer, lessor, landlord

)ভমডমক ُمكراى ত, rented heired out

ُمستكٍر، ُمكتٍر  ভমডমটয়ম, ভমডমগলহতম, 
ইজমরমগলহতম renter, tenant, lessee

তরকমলর curry كّرٌي

كريطةٌ ج كراِرطُ  মমিবমহী গমডী, কমমরম 
cart, wagon

 বমহক, মগমবোধরময়মন, গমডী িমিক كرارطٌي
carrier, carter, driver

মবিিম shovel كريٌك

كّزكزازة،كزوزة،كّز) [ن]  ) শুলকবোধয় যমওয়ম,
িফুপবোধস যমওয়ম, লবরমগ হওয়ম, লবত( ষ 

হওয়ম, যমওয়ম, to be dry, dry up, 

shurnk,to contract, to have aversion, 
disgust 

كٌز ج ُكٌز  শুকনম, শুষ, কুঁিকমবোধনম, শক্ত 
dry, dried up, shriveled, rigid,

)ক كزٌز পরতম, ব্য়কুনতম  miserliness, 

avarice

ধনফুষ্টরশং কমর মরমগ tetanus كزاٌز

 ,শুষতম, কমঠমন্,  দি(ঢ়তম كزازةٌ
লনষ্প্রভতম্মলন্ত dryness, stiffness, 

rigidity, dullness, tediousness

ধলনয়ম coriander ُكْزبرةٌ

রমনমর পমলতি cooking vessel كزرونةٌ

بكسكسب)[ض]  ) অজ্ন করম িমভ করম, 
সরশংগহ করম, পমওয়ম to gain, earn profit,

gather, (هى) 

 II অজ্ন করমন, অরশংশ ম দিওয়ম, িমভ كّسب

ম দিওয়ম, tto l profit, to let share, to let 

gain, obtain

IV অজ্ন করমন, প্র দিমন করম, to let أكسب

gain,to impart

) V অজ্ন করম, পমওয়ম to gain تكّسب

 (هى

VIII অজ্ন করম, পমওয়ম, অলধকমর اكتسب
করম to gain (هى) to own

ُكْسبةٌُكسٌب،  খইল oil cake

مكسٌب مكِسبةٌ، ج مكاِسُب  অজ্ন, িমভ 
gain, profit

ٌب  ,অজ্ন, পমওয়ম, িমভ earning تكسن

profit, gaining, gain
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 ,অজ্ন, পমওয়ম, িমভ earning اِكتِساٌب

profit, gaining, gain

 ডবজযত, অজ্নকওরত, উপওজ্নকওরত, দওিও كايٌِب
winnwr, earner, provider

 ,িমভজনক, আকষ্নীয় profitable ُمكِسٌب

luctive

ধলনয়ম coriander ُكسبرةٌ

ُكستبان ج كساتِبين  মসিমইবোধয়র জনন 

আঙ্গফুবোধির মটমপর, অঙ্গফুলিতমন thimble

ُكستٌك ُكْستيُك، ج كساتُِك  োলডর মিইন 
watch chain

কমটবোধিট, িপ্ cutlet, chop ُكْستلْيتَةٌ

বম দিমম chestnut كْستنةٌ

্ মমরুন ররশং, বম দিমমী, লপঙ্গি বর كْستنائٌِي
maroon, brown

كسحكسح)[ف]  ) পলরষমর করম মমমছম, to 

sweep, ro clean

كِسحكَسح)[س]  ) পঙ্গফু হওয়ম to be lame, 

crippled

(هى) II বমঁকমবোধনম to bend كّسح

 ,VIII সমফ কবোধর মনওয়ম, সরমন اكتسح

প্মলবত করম, উপলিবোধয় পডম, ছলডবোধয় পডম,

লছলনবোধয় মনওয়ম, িফুটতরমজ করম ( দিখলি) 

to sweep away (هى) to remove, to 
flood, to spread, plunder, seize

 ,পডরষওরকরর, পডরচ্ছনকরর, ডওন كسكسٌح

খওডলকরর পঙ্গুত, অবসনিও sweeping, 

vleaning, vlearing, paralysis, palsy

লরবোধকট (বোধরমগ) ricket كساٌح

 ,আফজ্নম, পলরত্ক্ত লজলনষ ساحةٌ 

ময়িম, বজ্্, রমলবশ sweeping, refuse,  

garbage, rubish

 ,মখমঁডম, পক্ষমোমতগস, lame كسيٌح

paralysis, crippled

 ,মখমঁডম, পক্ষমোমতগস, lame أكسٌح

paralysis, crippled

ঝমডফু broom ِمكسحةٌ

,অপসমরন, পলরষমর কর, পলরষমর اِْكتِساٌح

সডমন, প্মলবতকরন, উপিমন, 

লনমলজতকরর, বমবোধজয়মপকরর,  দিষ্র, 

অতবধ অলধগহন a swewping away, 

sweep, removal, flooding, 
submersion, seizure, rape, 
deposition,

পলরচনকমরী sweeper كاِسحةٌ
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 পঙ্গফু, মনরশংডম, পক্ষমোমতগস ُمكّسٌح
crippled, lame, paralytic

كُسد كسد،كسود،كساد) [ن] [ك]  ) ভমি 

বমজমর নম পমওয়ম, মনম হওয়ম, বদ 

হওয়ম, লনবোধসজ হওয়ম, অিস হওয়ম 
(ব্বসম) to find inert market, ball 

selling,  

 IV লনবোধসজ হওয়ম, অিস হওয়ম أْكسد
(ব্বসম), মম্ম হওয়ম to be stagnant, 

dull, lazy (market)

 ,মনম, অথ্তনলতক লনবোধসজতম كساٌد
অিসতম (বমজমর), বদতম (ব্বসম) 
recession, economic depression, 
dullness of market

খমিমসকরর dumping ُمكاسدةٌ

كاِسٌد ، كسيٌد  মনম বমজমর, িমলহ দিম-কমলত, 

অিস বমজমর bad selling, short of 

demand, dull mrket

كسركسر)[ض] ) ভমঙ্গম, মভবোধঙ্গ মখমিম, 
মজমড কবোধর মখমিম, িঙন করম, ক্ষলত 

করম, ধ্বরশংস করম, পরমলজত করম, স্বরলি্নি
ম দিওয়ম (গম) to break, to break open, to

viokate, destroy, to annihilate, to give
vowel sign (gram)

 II টফুকরম টফুকরম ভমঙ্গম to break into كّسى

pieces (هى)  

V মভবোধঙ্গ যমওয়ম, সফুসভ্ হওয়ম to be تكّسر

broken, to be civilized

 ,VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম, পরমলজত হওয়ম انكسر
ভমঙ্গম, লমিমন, কমমন, লনবমলরত হওয়ম 
(ত( ষম) to be defeated, to be broken, 

to break, to abate, to be quenched

 ,ভমঙ্গর, ধ্বরশংসকরর, breaking كْسٌر

shattering – كسوٌر লবরলত, িঙন, ভঙ্গ, 

ফমটম, ফমটি break, breach, crack, 

fracture (bone)- كسوٌر،كسورات ভগমরশংশ 
fraction

 তমক (োবোধরর), কুিলঙ্গ, ফমটি, লনজ্ন كْسٌر

সমন nook, niche, crack

 পরমজয়, মভবোধঙ্গ পডম, ভমঙ্গন, ধ্বরশংস كسرةٌ

হওয়ম, কমসরম (ই-কমর) ম দিওয়ম, োবোধরর 

কুিলঙ্গ, তমক defeat, breakdown, 

vowel (i), nook of the house 

ِكسرةٌ ج ،ِكسرات ِكسٌر  ভমঙ্গমটফু করম, একটম
মছমট টফুকরম, ফমলি (রুটর) fragment, a 

small piece, slice of bread

كِسيٌر ج كسارى،كْسرى  ভমঙ্গম, ফমটম, 
গুডমক( ত, টফুটম, পরমলজত, পরমলজত 
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broken, shattered, fractured, 
defeated

সফুপমলড ভমঙ্গমর যন nutcarcker كّسارةٌ

 ,শক্ত, মজবফুত,  দি(ঢ় hard, firm مْكِسٌر

robust

 ,ভমঙ্গন, ভঙ্গ, লববোধচ দি, ফমটন تْكِسيٌر

টফুকরম, িফুর্লবিফুর্ করর, breaking, 

fracturing, shattering, fragmentation

ٌر  ,ভমঙ্গম, মভবোধঙ্গ লগবোধয়বোধছ এমন, ভঙ্গ تكسن

প্রলতসরন (আবোধিমর) a being broken, 

breakin, refraction

 ,মভবোধঙ্গ যমওন, ভমঙ্গম, ভঙ্গফুরতম اِنِكساٌر
ভমঙ্গন, অলস ভঙ্গ, লববোধচ দি, ফমটি, 

ক্ষীনতমপরমজয়, হবোধতম দি্মতম, লবষম দি, 

প্রলতসরন (আবোধিমর) being broken, 

brokenness, breaking, fracture, 
breach, rupture, fragility, defeat, 
dejection, refraction

كواِسٌر  ج كاِسٌر  ময ভমবোধঙ্গ, িফুর্লবিফুর ্কমরী,
ধ্বরশংস কমরী breaker, breking, 

shattering- كواِسٌر মিমিফুপ, মিমভী, 
ভয়ঙর, লহরশংস rapacious, ferocious

)ভমঙ্গম, টফুকডমক مْكسوٌر ত, ফমটমন, 

লবধ্বরশংস, পরমলজত, অক( তকময,্ 

হতমশমগস, ঋরবোধখিমলপ, কমসরমযফুক্ত (গম) 
broken, fractured, shattered, 

fragmented, defeated, frustrated, 
bankcraft, having a kasra (gram)

)টফুকডমক ُمكّسٌر ত, লবধ্বরশংস, লবধস, ভমঙ্গম 
fragmented, shattered, broken

ঔষধ, স্পশ্মলর elixir اِكسيٌر

ِكسرى ج أكاِسرةٌ ، أكاسُر  পমরস্ সমমবোধটর 

উপমধী designation of the Persian 

king

كسعكْسع) [ف] ) ধমওয়ম করম, তমলডয় 

ম দিওয়ম, আোমত করম, ধম্কেম ম দিওয়ম, িমলথ
মরম (লপছনবোধথবোধক) to chase away, to 

strike, push, kick (ه)

 VIII  দিফু'পমবোধয়র মমবোধঝ মিজ রমখম to اكتسع

put tail between legs (ب)

كسف ُكسوف)[ض] ) অনকমর হওয়ম 
মনমরম হওয়ম, রমহুগস হওয়ম, সফুয্গহন 

হওয়ম, লতরষমর করম, িজম ম দিওয়ম to 

become dark, gloomy, eclipsed, 
censure, to shame

 VII িন সভূয্্ গহন হওয়ম, িলজত انكسف

হওয়ম, মফুবোধখ িমি মছমপ পডম(িজময়) to be

eclipsed, to be shamed, to blush

 অনকওর, অনকওর, আঁধওর, কওডলমও كْسٌف
darkening, exlipse, dark, darkness, 
gloominess
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 ,গুপেওব, গওস, সূরগ্হন, অনকওর كسوٌف

secracy, eclipse, solar eclipse

 ,গুপভমব, গমস, সভূয্গহন اِنِكساٌف 

অনকমর, secracy, eclipse, solar 

eclipse كاِسٌف লনরুrসমলহত, মনমরম, 
 দিফু(লখত, ভীত, মম্মহত, লনরমনন 
dejected, sad, worried, grieved, 
gloomy

 িভূর্ করম, মমডম, লপষম, লপছবোধন كْسكس

যমওয়ম, লপছবোধন পরম, পরত্মহমর করম to 

pound, grind, to retreat, fallback, 
withdraw

ُكسُكسو، كسكسٌي  আল্রেকমর খমবমর 

লববোধশষ(ছমতফুর) dish of groats and 

water

িমিলন sieve ُكسكاٌس

كِسلس] )[كَسل ) অিসতম করম to be lazy

 II অিস বমনমন to make negligent كّسل

(ه)

 VI অিসতম করম to be lazy تكاسل

 ,অলসিও, অকমণ্্যিও, শমডবমুখিও كْسٌل
অবকহলও laziness, idleness, inactivity, 

indolence, negligence

كِسٌل ، كسوٌل  অিস, মবকমর lazy, idle 

كسلن م كسلى،كسلة ج كسلى،كسالى  

অিস, লঢিম, কুবোধড, মবকমর, কম্হীন lazy,

sluggish, indolent, inactive

 লনষম্ম, শ্রমলবমফুখ, অিস, মবকমর ِمكساٌل
loafer, idler, sluggard

 অিসতম, লঢিমী, শ্রমলবমফুখতম تكاُسٌل
laziness, indolence, sloth

 অিস, লঢিম, শ্রমলবমফুখ, কুবোধড ُمتكاِسٌل
lazy, sluggish, indolent

كسمكسم)[ض]  ) জীলবকম অজ্ন করম to 

make living

)II আক كّسم লত ম দিওয়ম, গঠন করম to give

a shape, to form (هى) 

 ছওুট, স্টিওইল,োাওশন,ধরন গডন,রতডিكْسٌم 
cut,style, fashion,shape, manner

কর, দর, খওজনও duty, rate, tax كسيٌم

)গঠন, গরন, আক تْكسيٌم লত, সমজকরর 
forming, shaping, fashioning

 ,সফুগঠত, সফুঠমম well-shaper ُمكّسٌم

shapely

كساكسو]  [كسي،كسو)[ن] ) পরমবোধনম, কমপড
পরমবোধনম, মপমশমক পরমন, ঝফুিমন, ঢমকম to 

dress, to hang, to ctover, attire ( هى ه ) 

) IV পরমবোধনম to dress أكسى هى ه ) 
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(ب) V মপমশমক পরম to be dressed تكّسى

 VIII মপমশমক পরম, সহসম ফমটয়ম اكتسى
যমওয়ম to be dressed, to burst

ِكساٌء ج أكسيةٌ  তেপওশওক, কওপড, বসন, সওজ 
garment, dress

 ,কমপড, মপমশমক, ভভূষর, িম দির تكسيةٌ

আবর, খমপ, সমজ,অিঙরর, clothing, 

dressing, draping, casing, facing

كَشكّش)[ض]  ) লপছমন, সড আসম to 

recoil (من) 

িফুবোধির জট lock of hair كّشةٌ

ُكشتِبان ج كشاتبين  মসিমইয়র জন্ 
আঙ্গফুবোধির মটমপর, অঅঙ্গফুলিতমন thimble

كشحكشح)[ف] ) শত্রুতম মপমষর করম, 
তমলডবোধয় ম দিওয়ম to disperse, to harbor 

enmity, (ه)

 III লববোধদষ মপমষর করম to harbor كاشح

enmity

 VII ছলডবোধয় যমওয়ম, ছডমন انكشح

অপসমলরত হওয়ম to be dispersed, to 

be dispelled, to disperse

كْشٌح ج كشوٌح   তেকওমকরর পশ্চওদ ডদক, 

পওশ্ব্কদশ, তেকওমর flank, back at the hip, 

waist

 ,মগমপন শত্রুতম, আবোধংক্রিমশ, আপলত্ত ُكشلحةٌ

ো(রম secret enimity, grudge, 

rresentment, hate

মগমপন শত্রু secret enimy كاِشٌح

كشركشر)[ض]  )  দিমঁত লখিমবোধনম, মিমখ 

রমঙ্গমন, কবোধঠমর অলভব্লক্ত প্রকমশ করম to
scowl, to show grim expression, to 
grin, grimace

)II  দিমঁত লখিমবোধনম, মফুখ লবক كّشر ত করম, 
মিমখ রমঙ্গমন, কবোধঠমর অলভব্লক্ত প্রকমশ 

করম to scowl, to show grim 

expression, to grin, grimace

মুখডবকৃডি, তেে সংডচ grimace ِكْشرة

দিমঁত ঝিক flash of teeth  تْكِشيرةٌ

প্রলতবোধবশী neighbor ُمكاِشرٌي

كشطكشط) [ض]  ) খফুবোধি মনওয়ম (আবরন), 

মতমিম, মমমছম, সডমন, আঁিডমন to take 

off, to pull off, to erase, to remove (

ب هي ) 

মফুবোধছ ফিমর িমকু erasing knife ِمكشطٌ
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كشفكشف)[ض]  ) মখমিম, উঠমন সডমন, 

ম দিখমন, প্রকমশ করম, বমছমই করম, পরীক্ষম
করম to remove, to open, to reveal,to 

scrutinise, to examine, to raise (هي) 

 ,III আলবষমর করম, প্রকমশ করম كاشف
ম দিখমন জমনমন, অবলহত করম to revea, 

to demonstrate, show, to make 
known

 V উবোধন্মমলিত হওয়ম, ম দিখবোধত تكّشف

পমওয়ম, to be uncovered, to be 

opened up

 VII উঠবোধয় মফিম, অপসমলরত انكشف

হওয়ম, উবোধন্মমলিত হওয়ম to be removed,

to uncover,  to be raised (veil)

 ,VIII আলবষমর করম, মবর করম اكتشف
খফুবোধি মফিম to find out, discover, detect

 (هى)

 ,X আলবষমর করবোধত িমওয়ম استكشف
অবোধন্বিষর করম ,বোধখমঁজম to see to 

discover, to explore, to inquire, 
search out

كْشٌف ج كشوٌف  উবোধন্মমিন, প্রকমশকরর, 

অবগুনর মফুক্তকরর, উদমটন, 

অনফুসনমন, ত দিন্ত, পরীক্ষম, গবোধবষরম, 
পয্বোধবক্ষন, বয় সমউট আবোধনমিন 
uncovering, disclosur, unveiling, 

iinvestigation, invsearch, examination

আলবষমর discoveries كشوٌف

 বয় সমউট সম্পলক্ত, relating to كشفٌي

boy scouts

كّشاٌغ ج كشافةٌ  আলবষমরক, উ্ভিমবক, 

উবোধন্মমিক, বয় সমউট discoverer, 

inventor, explorer

 উবোধন্মমিন, পলর দিশ্নকরর, বয় ِكشافةٌ

সমউট আবোধনমিন, explor-ation, 

inspection, boy scout movement

 বয় সমউট লবষয়ক relating to كشافٌي

boy scout

شاٌفاِكتِ  উবোধন্মমিন করর, প্রকমশ, সনমক্ত 

করর, সমন লনন্য়করর, সমন 
uncovering, disclosure, detection, 

spotting ِتِشافاتاِكت  তবজমলনক আলবষমর 
discovery

 ,উবোধন্মমিনকরর, স্পলষ্টকরর اِستِْكشاٌف

ব্মখ্ম, আলবষমর, লনলবড পয্বোধবক্ষর, 

লনরীক্ষর, সমউটরশং unvovering, 

clarification, discovery, observation, 
scouting

আলবষমর সম্পলক্ত relating to اِستِكشافٌي

discovery
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كاِشٌف ج كشغةٌ  উবোধন্মমিন কমরী, প্রকমশ 

কমরী, সহময়ক লজলনষপত (আলবষমবোধরর, 

ত দিন্ত, পরীক্ষম) uncoverong, revealing, 

exploratory equipments (discovery, 
examination)

 ,উন্মফুক্ত, মখমিম, অনমবলরত مكشوٌف

ঢমকনমহীন, মনরশংটম bared, exposed, 

uncovered, open, coverless

 আলবষমরক, উউবোধন্মমিক ُمكتِشٌف
discoverer, explorer

আলবষমর dicoveries ُمكتشفات

ُكْشٌك ج أْكشاٌك  গীষ্মিকমিীন আবমস, 

কুবোধডোর, িমিমোর,সি, বফুথ summer 

house, cabin, hut, booth, stall

খমবমর লববোধশষ a dish ِكشٌك

 ,মম্রধ্বলন করম পমলিবোধয় যমওয়ম كْشكَش
ভমঁজ করম to rustle, to flee, to pleat

كْشكٌش  ج كشاِكُش  পমড, পমবোধডর মজমডম, 
লকনমরম, ধমর hem, edge, seam, 

boarder

লভক্ষফু كْشكوٌل বোধকর ঝফুলি, খববোধরর কমগজ 

কমটরশং, এিবমম begger’ s bag, 

scrapbook, album

লকশলমশ currants ِكشِمش

মসভূর, মছমিম lentil tare, vetch كشنى

[  [كّضتكّضض  V প্রমিফুয্পভূর ্হওয়ম, 
পলরপভূর ্হওয়ম, ভমরমংক্রিমন্ত হওয়ম to be 

repete, overfulk, overburden

ٌض  ,অলতশ্রম, মমতমলধক খমটফুলন تكضن

অত্লধক িমপর overexertion, 

overstrain, overburdening

كظَن] )[كظّ ) উপবোধি ঁভরম, ভরম ভমরমংক্রিমন্ত 

করম, to overfill (هى)

 ডবতৃষ্ও, অডিকেওজ, আডিশয্য ِكظّةٌ
redundancy, feeling digust,   
overfeeding

 কমনময় কমনময় ভডম, অলতবোধভম كظيظٌ
জনক( ত, অলমতিমলরত over filled, 

sirfeited, overfeeded

 ,জনমকীর্, লোঁলজ, গম দিম কবোধর ভডম ُمْكتظٌ
কমনময় কমনময় পভূর্, overcrowded, 

jampacked, crammed full

كظمكظوم،كظم) [ض]  ) িফুলকবোধয় রমখম, 
লনশফুপ হওয়ম, লনরব হওয়ম to cnceal, to

be mum, to be silent

 রমগমলন্বিত, মংক্রিমধপভূর ্angry, filled كِظٌم

with anger
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كعبكعوب)[ض][ن] ) মগমি ও পভূর্ হওয়ম 
(সন), ফফুবোধি ওঠম, to be full and round, 

be swelling

)II োনমক كّعب লত করম, োনবোধক্ষত করম, 
মিরকমক( লত করম to make cube, cubic, 

dice

كعٌب ج كعوب،ِكعاٌب  লগঁলগঁ ট, গমঁইট, মজমডম,
মগমডমলি, মগমডমলির হমড, িমঠর মিমহমর
টফুলপ, োনবোধক্ষত, উচ্চ ম ্দিমযম, যশ, সমমন, 

খ্মলত knot, knob, node, joint, heel, 

ankle, ankle bone, ferrule, cube, high
rank, fame, honor

সন, বক্ষ breasts, bosom ُكعٌب

كعبةٌ ج كعبات  োনবোধক্ষত, োনকমক( লতর 

কমঠমবোধমম cube, cubic structure –

 পলবত কম’ বম শলরফ the Holy الكعبة

Kaa'ba

)োনকমক كعبٌي লতর cubic

কুমমরীত, virginity كعبةٌ

 সফুবোধঢরি সবোধনর, মগমিগমি (বোধমবোধয়) كعاٌب

having swelling breast, buxom, 
rotund

)োরবোধক্ষত, োরবোধক্ষতকরর, মিরকমক تكعيٌب লত
করর cubing, dicing

 জমলি, মিমহমর জমি, িতম تكعيبةٌ
জন্মমবোধনমর মমিম lattice, espalier

)োনকমক تكعيبٌي লত cubic

كاِعٌب ج كواِعُب  সফুগঠত বক্ষ, সফুবোধঢরি 

সবোধনর মগমিগমি (বোধমবোধমবোধয় ), well 

developed full round chest, having 
swelling breast buxom (girl) – 

মগমিগমি মমবোধয় buxom girl كواِعُب

)োনকম ক ُمكعٌب লতর, োনবোধক্ষতম কমর, 

cube shaped, cubiform -  مُمكعبات 

োনবোধক্ষত cube

ُكبورةٌُكْعبورة، ج كعابُِر  আঁলিি, লগটওয়মিম,
গুিলত, গলন্থি wart, kotty excrescence,

knot, knobbed, knotty, gnarled

 ,লগটওয়মিম, গুিলতযফুক্ত, গলন্থি ُمكعبٌّر

গলন্থ, knobbed, knotty, gnarled

মহমঁিট খমওয়মন, ভভূি করমন to triup كْعبَل

up, to make stumble (ه) 

كهمكْعم)[ف] ) মফুখ বন করম (উবোধঠর), 

কনবোধরমধ করম, বন করম (বোধবমতি) to 

muzzle(camel), to gag, to cap 
(vessel)

 كيلوغرم -সরশংবোধক্ষবোধপ লকবোধিমগমম كغم
kkilogram (kg)
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كّفكّف)[ن]  ) লোবোধর ম দিওয়ম, লকনমরম 
মমমডমন (কমপড) ,

ডবরি করও, বওদ তেদওযও, to boarder, to 

refrain, to frgo ( هى عن )  

 II মফুলড মসিমই করম to كفّف

hem,boarder (هى) 

فاتكفّفا  V লভক্ষম িমওয়ম to beg

 (عن) VII লবরত হওয়ম to refrain انكّف

 X হমত পমতম, লভক্ষম করম, লোবোধর استكّف

ধরম, কুন্ডিী পমকমন to hold out hand 

to beg, to coil, to surround ( هى ه ل ) 

 ,লবরত করর, লনব(তকরর كٌف

সমমপকরর, মফুিতবী, থমমম, মশষ 
refraining, abstaining, cessation, 
sspension –

ُكفوٌفأكوٌف،  হমবোধতর তমিফু, পম, িবোধপটমোমত,

মমপমর মসি,পম্ম, হমতভলত্ত্, এই ল দিসম 
(কমগজ) palm of the hand, foot, slap, 

sacle, handul, quire

ِكفةٌ ج كفاٌف،ِكففٌف  হমবোধতর তমিফু, পম্ম 
palm of the hand, sacle

থলি pouch كفّةٌ

 পয্মপতম, জীবন ধমরবোধনর পয্মপ كفاٌف

উপকরর  sufficiency, sufficient 

means of (living)

,লকনমরম, পমড,মফুলড boarder, edge ِكفاٌف

hem

মফুলড ম দিওয়ম, মফুলড hemming,hem ِكفافةٌ

অন blind كفيٌف

 সম্পভূর্ ভমবোধব, সব, জনমন্ডিী كفّةٌ
entirely, all, the people

,ব্লতংক্রিম ছমডম সবমই, সকবোধি, একবোধত كفّةا

সরশংোবদ ভমবোধব all without exception, 

altogather, collectively

مكفوٌف ج مكافيٌف  অন blin

كفأكفأ)[ف]  ) লফবোধর আসম to turn around

)III পফুরষ كافأ ত করম, লফলরবোধয় ম দিওয়ম, 
পফুলষবোধয় ম দিওয়ম, সমমন হওয়ম, তফুিনম করম 
to return, to reward, to compensate, 

to compare ( ب ه من ) 

 (هى) IV লফবোধর আসম to turn around أكفأ

 VI সমমন হওয়ম, সঠক সমতফুি্ تكافأ
হওয়ম to be equal, be perfectly 

matched
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 ,VII লপছবোধন পডম, পলরবলত্ত হওয়ম انكفأ
লপছবোধন যমওয়ম , পবোধড যমওয়ম, লডগবমলজ 

খমওয়ম to be  turned aside, to b 

changed,to retreat, to fall dwm, to 
topple

ٌءِكف ج أكفاٌء ِكفاٌء،  সমওন, একরুপ, পরও্প, 

রিওরি, উপযুক, সমথ্, তেরওগ equal, alike, 

adequet, suitable, qualified

ُكفوٌء ، ُكفٌؤ  সমমন, তফুিনমবোধযমগ্, লমিন 
equal, comparable, amatch

সমতফুি্ an equivalent ِكفاٌء

সমিও, পরও্পিও, equality, adequecy كفاٌء

كفاءةٌ ج كفاءات  সমতম, পয্মপতম, 
মযমগ্তম, উপযফুক্ততম, সমমথ্তম, equality,

aquacy, fitness, suitability, ability, 

capability – كفاءات মযমগ্তম, সমমথ্্ 
qualifications, capabilites

مكافأةٌ ج مكافئات  পওডরশডমক, ক্ষডি পূরর, 

দওযমুডক, পুরষওর, েওিও remuneration, 

compensation, indemnity, reward

 ,পমরষ্পলরক মযমগমবোধযমগ, সমম্ تكافٌؤ
সমতম, সমসততম, mutual 

correspondence, equivelence, 
homogenecity

 লপছফুবোধন যমওয়ম, লপছফুটমন, প্রত্মহমর اِنِكفاٌء
retreat, withdrawal

 ,সমমন, একরুপ, সমজমতীয় ُمكافٌئ

সমতফুি্, তভূি্ equal, alike, 

homogenous, commensurate, 
equovqlent

 ,সমমন, একরুপ, সমজমতীয় ُمتكافٌئ

সমতফুি্, তভূি্ equal, alike, 

homogenous, commensurate, 
equovqlent

كفتكْفت) [ض]  ) লবরত করম, োফুরমন, 

বমধম ম দিওয়ম, ধবোধর রমখম to restrain, to 

turn away, prevent (من) 

 II বসমন, খলিত করম to plate, to كفّت

inlayL ( ب هى ) 

রমনমর পমত cooking pot ِكفٌت

 মমরশংবোধশর খমবমর লববোধশষ a kind of ُكفتةٌ

food

 বমঁধমবোধনমর কমজ, পমত বসমবোধনমর تكفيٌت

কমজ inlay work, platework

 খলিত, পমবোধত মমমডমন, মমমডমন ُمكفٌّت
inlaied, plated, coated

حكفكفح) [ف] ) মমমকমবোধবিম করম, to 

confront

 III মমমকমবোধবিম করম, যফুদ করম, রক্ষম كافح
করম, to confront, to fight, to defend
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ِكفاٌح، ُمكافحةٌ   লববোধরমধী  দিি, যফুদ, সরশংগমম, 

লববম দি, লবতক্, শত্রুতম opposition, 

fightmstrugle, battle, contention

كفركفر)[ض] ُكفور،ُكفران، ) িফুলকবোধয় রমখম ,
মঢবোধক রমখম, অধমলম্ক হওয়ম, নমলসক 

হওয়ম, অলভশমপ ম দিওয়ম, শপথ করম, 
অক( জ হওয়ম to hide, cover, to be 

irreligious, be infidel, to curse, to 

oath, to be ungrateful (ب) 

 ,II িফুলকবোধয় রমখম, আবোধক্ষপ করম كفّر
সরশংবোধশমধন করম, মমফ করম, নমলসক করম, 
অস্বীকমর করম, to cover, to repent, to 

amend, to forgive , to make an 

infidel, to hide ( ب عن ) 

 IV কমবোধফর করম to make an infidel أكفر

 (ه)

كفٌر ج ُكفوٌر  তেছওট গওম, পলত, small village,

throp

ُكفٌر ، ُكفران  অলবশ্বমস, নমলসকতম 
unbelief, infidelity

ٌركفّا  নমলসক, অলবশ্বমসী infidel, 

unbeliever

 আবোধক্ষপ, প্রময়লশত্ত, ক্ষলতপভূরর, ম(তফু্ كفارةٌ
কমকমলিন   দিমন (কমফ্ফমরম) sorrow, 

atonement, reparation, expiratory gift

 ,শ্বমসত্মগ, ম(তফু্, প্রময়লশত্ত, আবোধক্ষপ تْكفيٌر

নীলতভ্রষ্ট করর, নমলসক বমনমন, 

অলবশ্বমবোধসর অপবম দি death, expiation, 

atonement, sorrow, seduction 
(infidelty),

كاف   ج ،كفرةٌ،ُكفّاٌر،كافِرون ِكفاٌر  

অধমলম্ক, অবমশ্বমসী, নমলসক, অক( তজ 
irreligious, unbelieving, unbeliever, 
infidel, ungfateful

كفسكفَس) [س]  )বমঁকম পম হওয়ম (লশশু), 

লবক( ত পম হওয়ম, ro have crooked 

leg(child) 

)II বমঁকম পম হওয়ম(লশশু), লবকكفّس ত পম 
হওয়ম,ro have crooked leg(child) 

اْكفٌس م كْفساُء ج ُكْفٌس  বমঁকম পমবোধয়র, 

লবক( ত পমবোধয়র crook-legged

 আটবোধক রমখম(কমনম) to hold back كْفكَف

(tears)

كفلكفل،كفالة)[ن]   ) ভরন মপমষর করম to 

feed

]كغالة،ُكفول،كْفل) [ن] [ض] [س] [ك  ) 

 জমলমন হওয়ম, লনশয়তম দিমতম  ،كفل،كفِل
হওয়ম, অলভবমবক হওয়ম, লনরমপ দি করম, 
পভূরর করম to be guaranty, 
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responsible, guardian, to secure, to 
guarantee, to cover

II ভরন মপমষর করম, লনশয়তম ল দিবোধত كفّل
রমলজ হওয়ম (জমলমন) to feed, to admit 

as aguaranty (ه)

 III িফুলক্ত সম্পন করম to make  a كافل

contact (ه)

 IV জমলমন করম to appoint asأكفل

security (ه)

) V জমলমন হওয়ম go be security تكفّل  ب

(ل

 VI পরষ্পবোধরর জমলমন হওয়ম to تكافل

guarantee each other

 ,জওডমন, জওডমন নওমও giaranty كْفٌل

warranty

كفٌل ج ،أففاٌل ُكفوٌل  পশম্ভিমগ, পমছম, rump,

buttocks

 ,জমলমন, জজমমমনত, জমলমননমমম كفالةٌ
অঙ্গীকমর, লনশয়তম, bail, guaranty, 

warranty, pledge, surety

كفيٌل  ج ُكفلُء  দওডযতপূর ,্ দওযত, জওডমনদওর, 

ডনরওপত্তিও, ডনশ্চযিও, অডেেওবক responsible, 

bailman, surety, security, guarantor, 
guardian

 ,পমরষ্পলরক  দিমলয়ত, একতম تكافٌُل
পমরষ্পলরক সমলত mutual 

responsibilty, soliderity, mutual 
agreement

ٌلكافٌِل ج ُكفٌّل  উপমজ্নকমরী, 
সহময়তমকমরী, সরবরমহকমরী, জমলমন, 

লনশয়তম, লনরমপত্তম, অলভভমবক 
breadwinner, supporter, provider, 
bailsman, security, sponsor, 
protector, guardian

به مْكفوٌل  লনশয়তম প্রমপ, আব(ত, 

guaranteed, covered

كفنكفن) [ض]  ) কমফন(কমপড), 

কমপড(শবমচম দিন) ল দিবোধয় মমমডমন to 

dress for the grave, to shroud

 II কমফন(কমপড), কমপড(শবমচম দিন)كفّن

ল দিবোধয় মমমডমন, মমমডম, আব(ত করম to 

dress for the grave, to shroud, to 
wrap, cover

িবনহীন saltless كْفن

كفٌن ج أكفان   শবমচম দিন বস, মমমডমবোধনমর 

কমপড shroud, winding sheet

اِْكفهراِهرار كفهّر] اِْكفهَر، ] IV কমি হওয়ম, 
অনকমর হওয়ম, মনমরম হওয়ম, লবষন 

হওয়ম to be dark, darken, gloomy
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 ,অনকমর, আঁধমর কমলিমম, ধভূসর اِْكفِهراٌر

অস্পষ্ট, অস্পষ্টতম darkness, dark, 

dusk, gloom, gloominess

 ,অস্পষ্ট, লবষন, মমোমচন ُمكفِهٌر

অনকমরমচন, হতমশ, মনমরম dim, 

dusky, gloomy, clouded, melancholy

كفىكفاية)[ض]  ) পয্মপ হওয়ম, রক্ষম করম, 
to be sufficient, to save (ه)

 ,III পয্মপ হওয়ম, ক্ষলতপভূরন ম দিওয়ম كافى
পভূরষমর ম দিওয়ম, to be sufficient (ه)

VIII সন্তুষ্ট হওয়ম,  to be contentاكتفى

 ,পরও্প (পডরমওন, মওতও, পডরডধ),পরও্পিও ِكفايةٌ
সওমথ্, ধওরনক্ষমিও, তেরওগিও, রিওিি্ও, দক্ষিও 
sufficient (amount, degree, extent), 
ssufficiency, capability 

পয্মপ, যবোধথষ্ট sufficient, enough كفٌِي

)পফুরষমর, পলরত ُمكافاةٌ লপ, ত( লপ reward, 

appeasement

 ,সন্তুলষ্ট, সবোধন্তমষ contentment اِكتفاٌء

contentedness.

كاٍف ج ُكفاةٌ  যবোধথষ্ট, পয্মপ, যথমযত, 

উপবোধযমগী, সমথ,্ মযমগ্,  দিক্ষ, sufficient, 

enough, adequet, suitable, capable, 
skillful

সন্তুষ্ট, সবোধন্তমষ contented,content ُمكتٍف

ِكل م ِكلتا ِكلْي؛ م ِكاتى  উভয়ই both

كّلكّل)[ض]  ) ্মন্ত হওয়ম, অবসন হওয়ম, 
 দিফুব্ি হওয়ম, অলভব্লক্তহীন হওয়ম, মভমঁতম
হওয়ম  to be tired, fatigue, languid, 

blunt

 II মফুকুট পরমবোধনম, লববমহ অনফুষমনكلّل

পলরিমিনম করম, মভমঁতম হওয়ম to crown,

to coduct marriage ceremony

 IV ্মন্ত করম, হয়রমন করম, যননমأكّل
ম দিওয়ম to make fatigue, to torment

 V মফুকুট পরম, লববমলহত হওয়ম  to beتكلّل

crowned,to be married

 লিওডন, পডরশওডন, ক্ষতরিও, তেেওুিও,দুবল্িও كٌل
(মন) 

weariness,tiredness,fatigue,dullness

ِكلّةٌ ج ِكّلت ِكلٌل،  পমতিম প ্দিম, প ্দিম, 
মশমলর thin veil, curtain, mosquito net

،كلٌل كلٌل ، كللةٌ  লিওডন, পডরশওডন, ক্ষতরিও, 
তেেওুিও, দুবল্িও (মন) 

weariness,tiredness,fatigue,dullness

 লিওন, অবসন, শওন, েতরু, দুবল্, তেেওুিও كليٌل
exhausted, tired, weak, dull
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اِكليٌل ج ،أكاليٌل أِكلةٌ  মফুকুট, লশবোধরমভভূষর, 

মমিম, লববোধয়র অনফুষমন, ছতপফুষ্প crown, 

chaplet, wedding, marriage 
ceremony

 ,অলভবোধষক, মফুকুট পডমন crowning تْكليٌل

coronation

 ,পলরশ্রমন্ত, ্মন্ত,  দিফুব্, অবসন tired كاٌل

fatigued, faint

 জয়মমি্ ভভূলষত, লববমলহত ُمكلٌّل
crowned, married

সমকুি্, সম্পভূর্তম, প্রবোধত্বোধক, সবময়, ময ُكٌل
মকহ একজন, সম্পভূর্, সবময় totality, 

enty, tireeveryone, eachone anyone, 
whole, entire, all –

 ,সবময়, সবলকছফু the whole, all الكلن

everything

 …যখন, একই ভমবোধব মযমন ُكلّما
whenever, in yhe same measure 
as…. 

 ,সম্পভূর্, সমগ, িমলরল দিবোধক, সবোধব্মপলর ُكلٌّي

সব্মবোধঙ্গ, লনলব্িমর, সমব্জনীন, িরম, 

সম্পভূর্, ব্মপক, সফু দিফুরপ্রসমলরত universal,

emtire, all round, overall, aweeping, 
come, prehensive,

ُكلّيّةٌ ج ُكلِيّات  সমকুি্তম, সম্পফুর্তম, 
অখন্ডতম, অলভনতম, অলবলচনতম, 

পভূর্মঙ্গতম totality, entirety, integrity, 

wholeness, completeness – ُكلِيّات 

অনভূষ দি, লব দি্মিয়, সফু ি  উচ্চ 

লশক্ষমপ্রলতষমন faculty, school, college, 

institute

পভূর্মঙ্গ কমজ, the xomplete works ُكلِيّات

 সম্পভূর্ভমবোধব, পভূরমপফুলর, িরমভমবোধব ُكلِياةا
wholly, entirely, totally, absolutely

ُكلّةٌ ج ُكلٌل  গুলি, বফুতিট, মগমিম, মগবোধনড, 

মমবোধব্ি bullet, cannon ball, shell, 

granade

 মমমবোধটই নয়, লবপলরবোধত, মকমনভমবোধবই كّل
নয়! অবশ্ই নয়! কখনও নয়!নম! not at 

all, on the contrary, by no means 

certainly not! never! no!  -  كّل ثّم كّل  

এক হমজমর বমর নম, মমমবোধটই নম a 

thsound times no! not at all! 

كل[ف]  كل،ِكلء،كلءة) ) রক্ষম করম, 
সরশংরক্ষন করম, িক্ষ্ রমখম, to preserve, 

to watch, to guard, to protect

VIII োফুম নম আসম to find no sleep اكتل

كال ج أكلٌء  ঘওস, শওকপওিও, চওররভডম, 

grass, herbage, gassy, fiele

 অলনদম, জমগনম, জমগত كلٌؤ
sleeplessness, awake
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সবোধব্মত্তম, classic كلِسكٌي

كلكٌس ج كلكسات  মভঁপফু,হন্ (মটরগমডী) 
horn (automobile)

كلِبكلب)[س]   ) জিমতঙগস হওয়ম, পমগি
হওয়ম, মিমভী মপটফুক হওয়ম to be 

hydrophobic, to b mad, covet 
greedily

 ,VI মরবোধগ যমওয়ম,প্রিমম বকম, পডম تكالّب
মববোধগ অগসর হওয়ম, মছমঁ মমরম, অলভভভূত 

করম, এবোধক অপরবোধক অলভভভূত করম  to 

rage, rave, to fall, rush, pounce, 
assail to assail each other

X মংক্রিমধবোধন্মমত্ত হওয়ম, ম(গীবোধরমগগস استكلب
হওয়ম, লক্ষপ হওয়ম, পমগি হওয়ম, প্রমত্ত 

হওয়ম to be  raging, ravid, mad, 

furious

كْلٌب ج ِكلٌب  কুকুর dog

كلبةٌ ج كلبات  কুকুরী bitch

কুকুর সযমনীয় canine كلبٌي

)জিমতঙ, জমিমময় ত كلٌب ষম, মিমভ 
hydophobia, burning thirs, greed

 ,জিমতঙগস, পমগি, মিমভী rabid كلٌِب

mad, greedy

ُكّلٌبكلّوٌب، ج كلليُب  আঁকডম, লখঁিফুলন 
hook, cramp

كلّبةٌ ج كّلبات  লিমটম, forceps, tongs

كليٌب ج كلبى  জিমতঙগস, পমগি, তজ্ন-

গজ্ন করর, rabid, mad, greedy

 ,মমরমত্মক সরশংোষ,্  দিমঙ্গম, ঝগডম تكالٌُب
লিপ্ম, মিমভ fierce struggle, riot, 

avidity, greed

 জিমতঙগস, প্রমত্ত, পমগি, আচন مكلوٌب
rabid, frenzid, covered

হমতকডম handcuffs كلْبٌش

كلتكلت)[ض] ) ঢমিম, মঢবোধি মফিম to 

pour, pour out (هى)

كلح] ف)[كالح،ُكلوح ) ভ্রুকুট করম, মনমরম
ভমব ম দিখম to look gloomy, to frown

 IV ভ্রুকুট করম, মনমরম ভমব ম দিখম أكلح
to look gloomy, to frown

 V ভ্রুকুট করম, মনমরম ভমব ম দিখম تكلّح
to look gloomy, to frown

 মূকখর চওরপওশ, মুখেওব zone around كلحةٌ

the mouth, fascial expression
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 ,মমরমত্মক, উগ, কবোধঠমর كالٌِح

অনকমরমচন, লবষন, লববলর, পমরশংশুবর,্ 

মমন, মলিন grave, depressed, violent, 

livid, faded

 বড শুিফম জমতীয় গমছ লববোধশষ كلٌخ
fennel

كلّس ]كلس ] II সম দিম ররশং করম, 
মহময়মইটওয়মস করম, িফুবোধন পলরনত করম 
to whitewash, plaster with lime,

চন lime ِكلٌس

িফুন সম্পলক্ত relating to lime ِكلِسٌي

িফুবোধনর ভমট limekiln كّلسةٌ

িফুবোধন পলরনত calcified ُمكلٌّس

كْلسةٌ ج كْلسات  মমমজম stocking

كْلسوِن ج كْلسونات  ম দিরমজ, ্রিয়মর 
drawers

كلسيطةٌ ج كلِسطُ  মমমজম stocking

كلِفكلف) [س]  ) মফুখমন্ঢি ব দিমমী িমি 

হওয়ম, বরযফুক্ত(মফুখ) হওয়ম, পছন করম, 
নত হওয়ম, একমগ হওয়ম, ভমিবমসম, to 

be brownish red (face), frickled, to 

like, bent, intent, love (ب)

 II  দিমম ধরম, আসম রমখম, লনবোধয়মলজত كلّف

করম, ব্য় করম, to charge, entrust, to 

assign, to cost ( هى ه ب )

বর, frecles كلٌَف

 ,প্রলমক, োলরষ, অনফুরমগী, in love كلٌِف

very close, very fond of (ب)

ُكلفةٌ ج ُكلٌف  অস্বলস, অসফুলবধম, 
আনফুষমলনক, অনফুষমন, আনফুষমলনকতম, 
ঠমকঠমক, খরি, ব্য়, অিঙমর, 

ভদমলহিমর পলরিমলরকম, discomfort, 

ceremonial, formality, deceptive 
show, ornamets, ladie’s maid

 ,দি(ঢ় হমত, সডমইখমনমর মমলিক  كّلٌف

stable hand, hobesteler

গমধম ভমডমকমরী hirer of donkey كلفٌي

أكلٌف كلفاةٌم ج ُكلٌف  বম দিমমী িমি, লপঙ্গি 

বর্,  বরযফুক্ত,  দিমগযফুক্ত brownish red, 

freckled, russet,

تكليٌف ج تكاليُف  ভমরমংক্রিমন্তকরর, 

লবরক্তকরর, মভূি্লনধ্মরন, িমপ, ভমর, 

কত( ত দিমন লবরলক্ত, অসফুলবধম, অস্বলস, 

লনয়মতমলনকতম, ব্য়, ট্মক, লডউট 
burcening, bothering, troubling, 
charging, formalities, burden, bother, 
trouble, expenditire, ecpenses, tax, 
duty
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 ,বমধ্তম, অস্বমভমলবকতম (আিরর) تكلنٌف

ভমন, আবোধবগপভূর ্আিরর, ভণ্ডমলম, 

কুটিতম constraint, unnatural 

(manner), affectef behavior, 
hypocrasy

)কত ُمكاٌّف তপ্রমপ, ধময্্ক( ত, বমধ্,  দিময়ী, 
করবোধযমগ্, সমথ(্আইনীভমবোধব
বোধব )authorized, charged, liable, 

responsible, obligated, taxable

ُمكلّفةٌ ج ُمكلّفات  ক্ষফু দকময় কুকুর terrier

 ,আনফুষমলন, আিমর সংক্রিমন্ত ُمكلٌّف

প্রভমলবত, বমধ্ক( ত, নকি, ক( লতম 
ceremonial, ceremonious, affected, 
forced, false, artificial

كلٌك ج كلكات  িমমডমর মভিম (বমতমবোধস 

মফমিমন), মনরকম, মভিম, raft (of inflated 

skins)

টফুকরম, িফুর্ fragments كلكيٌع

কডম পরম to be callous كلكل

II কডম পরম to be callous تكلكل  ناء

 কবোধঠমর লনয্মথন করম, কঠন ভমড بكْلكله

িমপমন

كْلكٌل ج كلِكُل  বুক, chest

 ,কডম, িবোধম্র কমঠর্ callosity كاكلةٌ

callous

কডম callous ُمكْلكٌل

كلمن][ض] [كلم) ) আহত করম to hurt, 

wound

 II সবোধমমধন কর, বিম, কথম বিম to كلّم

speak, to address (ه) 

 (ه) III কথম বিম to speak كالم

 V কথম বিম, পরকমশ করম to تكلّم

express, to speak (مع) 

كْلٌم ج ِكلٌم،ُكلوٌم  ক্ষি, কওটও, wound, cut

كلِمةٌ ج كلِمات  শব, বক্তব্, ভমষর, মন্তব্, 
বিন, মোমষনম, সরশংলক্ষপ িফুলক্ত, গভূরুত, 

ওজন, প্রভমব, কত( ত word, speech, 

address, remark, maxim, importance,
influence, authority

 ,বিন, বিম, কহন, কথন, বমিন كلٌم

ভমষম, প্রকমশভলঙ্গ, কথমপকথন, 

আবোধিমিনম, লবতক্, লববোধরমধ, লবব(লত, 

মন্তব্, বমক্ (গম), বমকমরশংশ (গম) talking, 

speaking, speech, language, style, 
discussion, words, statement, 
maxim, phrase, sentence (gram), 
clause (gram)
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كلمٌي ج ُكلماٌء  শব বও কিও সম্পডক্ি 

pertaininh to word, speech ُكلماٌء-

সকমওধতি ব্যডক, বকও, মুখপওত, মুখনল 
person addressed, speaker, 
spokesman, mouth piece 

 সভূবক্তম, বমক্বমগীশ, সমবিীি كلمامّي

বক্ত( তমকমরী   eloquent, fluent speaker

تِكلمةٌتِكلٌم،  বমক্বমগীশ, সফুবক্তম, 
বমকপটফু , বমিমি eloquent, good talker, 
talkative, garrulous

,কথম, কবোধথমপকথন, আবোধিমিনম talk ُمكالمةٌ

conversation, discussion

)বিন, কথম, কবোধথমপকথন, বক্ত تكلنٌم তম 
speaking, talk, conversation, speech

ময ববোধি, বক্তম, মফুখপমত, উত্তম পফুরুষ ُمتكلٌِم
(গম), মফুসলিম ধম্ততলব দি speaking, 

speaker, first prson (gram), muslic 
theologian

ُكلّما=ُكّل

ُكلوةٌ،ُكليةٌ  م ُكلينان ج ُكلاى  লকডলন kidney

 লকডলন সম্পলক্ত pertaining to ُكلِوٌي

kidney

ِكلِيشيهٌ ج ِكلِْيشيهات  সসম, জীর্ twopenny, 

cliché

ِكليٌم ج أكلِمةٌ  কমবোধপ্ট, কমি carpet, rug

 কত? লক পলরমমন? কত! Hhow كْم

much! how many? how much?

পলরমমন, সরশংখ্ম, amount, quantity َكّم

পলরমমনগত, quantitative كّمٌي

كّميّةٌ ج كّميّات  পলরমমন, সরশংখ্ম, লবশমিতম 
amount, quantit, magnitude

ُكّم ج ِكممةٌ،أكماٌم  হমতম, আলসন sleeve, 

ladle

ِكٌم ج ْكماٌم ، أكاميُم،ِكماٌم،أِكّمةٌ  ব(লত, 

পফুষ্প দিিম বরর calyx

মফুখবননী muzzle ِكماٌم

ِكمامةٌ ج كمائُِم،ِكمامات  মফুখবননী, মফুবোধখমশ, 

মমক  muzzle, mask

كمٌء ج أكمٌؤ  মমশরুম, ছমতম, ছতমক 
mushroom, truffles

মবহমিম violin كمان

কমমমনমজম বম দিক player of كمانجٌي

كمنجة

 মফুদম পলরবত্ন, পলরবত্বোধনর হমর كْمبِيُو
money exchange, rate of exchange

كمتكمت)[ن]  )  দিমন করম to suppress 

(anger)
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 ,িমিবোধি বম দিমমী, গমঢ় তমমবর্ كلميِت
লপঙ্গি বর্, লপঙ্গি ববোধর্র মোমডম, বম দিমম 
raddish-brown ,maroon, bay chestnut

ُكّمْثرى كّمْثراة، ج ُكّمثريات  নমশপমলত pear

كمحكنح)[ف]  ) িমগমম মটবোধন ধরম, to pull 

up (rein) 

IV িমগমম মটবোধন ধরম to pull up rein أكمح

كمخكمخ)[ف] )  দিমলম্ভক হওয়ম, নমক উঁিম 
করম to be haught                                

كمخأ  IV  দিমলম্ভক হওয়ম to be haughty

গব ُكماٌخ ,্ অহ সংকওর, অহডমকও pride, 

haughtiness

كامٌخ ج كواِمُخ  লভবোধনগমর সস, আিমর, লমশ্র
আিমর  vnegar sause, prickle, mixed 

prickle

লসবোধলর কমপড silk febric كْمخا

كمدكَمد)[س]  )  দিফু(লখত হওয়ম ,

 মডলন হওযও, তেনও সংডও হওযও, র সং নষ্ট হওযও, 
ডববর  ্হওযও to be sad, to be smutty, to 

be fade

 II গরম মসঁক ম দিওয়ম to apply hot كّمد

compress

 (ه) IV  দিফু(খ ম দিওয়ম to sadden أكمد

 ,X ধফুসর হওয়ম, মনমরশংডম হওয়ম استكمد
কমবোধিি হওয়ম to be dark, smutty, to 

become swarthy

ُكْمدةٌ كْمٌد،كَمٌد،  কওলকচ র সং, ডনষ্প্রেিও, দূসরিও, 
কৃশকওযিও, দুখঃখ, তেবদনও dull, dullness, 

swathy, swarthines, grief

كِمٌد، كميٌد   দিভূ(লখলখত , মব দিনমত্, ভীত, 

মনমরম, কলিমমময় sad, grieved, 

worried, gloomy

ِكماٌد ، كمادةٌ  িমপম, মবমঁিকম compress, 

pack

)কমি রবোধঙ্গর, কমিবোধি, ক أكمد শকময় dark-

colored, blackish, swarthy

 গরম মসঁক প্রবোধয়মগ, মসঁক تكِميٌد
application of hot compresses, 
fomentation

দিভূ(লখলখত  كاِمٌد , মব দিনমত্, ভীত, মনমরম, 
কলিমমময়, ক( শকময়, কমি রবোধঙ্গর sad, 

grieved, worried, gloomy, swarthy, 
dark-colored

ُمكّمٌد ، ُمكّمدةٌ ج ُمكّمدات  িমপম, মবমঁিকম  
compress, pack

كمٌر ج أْكماٌر  মবল belt
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كمرةٌ ج كمرات  কলডকমঠ, মিমহমর ঝমঁঝলর,

হমতি beam, iron grider, arm

 খমবমর লডশ লববোধশষ a dish of مْكموٌر

meat and vegetables

ُكْمُرٌك ج كماِرُك  শুল, শভূলভবন customs,

customhouse

 শুল লবষয়ক relating to ُكْمُركٌي

customs

ُكمسارٌي ج ُكمساريّةٌ  পলরবমবমহী (বোধরি, 

গমডী) cductor (railroad, streetcar)

كمشكمش)[ن]  ) ধরম,  দিখি করম, to grip 

to seize (هى) 

 ,V কুঁিবোধক যমওয়ম, িফুপবোধস যমওয়ম تكّمش
সরশংকুলিত হওয়ম to contact, to shrink, to

be wrinkled

 ,VII কুঁিবোধক যমওয়ম, িফুপবোধস যমওয়ম انكمش
সরশংকুলিত হওয়ম, আঁট করম, বমধমপ্রমপ 

হওয়ম, গুটয় যমওয়ম, উন্মনম হওয়ম, 
আত্মমগ হওয়ম, শলক্ত স্য় করম to 

contact, to shrink, to be wrinkled, be 
cramped, to rcoil, be reoccupied, be 
self absorbed, to gather ones 
strength

এক থমবম a handful كْمشةٌ

،كِمٌش كميٌش   দিক্ষ, লনপফুন skilled, skillful, 

crafty

كّماشةٌ ج كّماشات  লিমটম pincers

  মশমষর, তন্মময়তম, আত্মমগতম اِنِكماٌش
absorption, preoccupation, self 
absorption

 ,মকমঁকডমন, আবদ, কলম্পত ُمْنكِمٌش

মশমলষত, তন্ময়, কলম্পত, আত্মমগ 
shurnk, cramped, convulsed, 
absorbed, pre-occupied, self-
absorbed

كامعكمع]  ] III োফুমমন, জলডবোধয় ধরম, 
সহবমস করম to sleep to embrace, to 

have sexual intercourse (ه) 

ডবছওনওসঙ্গত bedfellow كميٌع

(  كملكمال،ُكمول)[ن][س][ك]

পভূর্ হওয়ম, যথমযত হওয়ম, মশষ হওয়ম, to
be perfect, to be whole, to be 
concluded

 II পভূর ্করম, মশষ করম, কময্করী كّمل
করম, লনভভূ্ি করম, সম্পভূর্ করম to finish, 

to wind up, to execute, to perfect, to 
complement

 IV পভূর্ করম, মশষ করম, কময্করী أكمل
করম, লনভভূ্ি করম, সম্পভূর্ করম to finish, 
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to wind up, to execute, to perfect, to 
complement

 VI পভূর ্হওয়ম, লনভভূ্ি হওয়ম, সমমপ تكامل

হওয়ম, পলরপ্কে করম, be finished, to 

mature, to be perfect  

VIII পভূর ্হওয়ম, লনভভূ্ি হওয়ম, সমমপ اكتمل
হওয়ম, পলরপ্কে করম, be finished, to 

mature, to be perfect  

 X পভূর্ করম, মশষ করম, কময্করী استكمل
করম to finish, to complete, to carry 

out

كماٌل ج كمالت  পডরপূরি্ও, পূরও্ঙ্গিও, 
পডরপূরর, পডরসমওডপ, উপস সংহওর পডরপক্িও, 
perfection, completeness, 
completionion

كمالٌي ج كماليات  লবিমলসতম, লবিমসী, 
luxury, luxurious- كماليات লবিমসদব্, 
লবিমস, বলবিমলসতম luxuries, luxuey

 ,যম পভূর্ কবোধর, পভূরক, সরশংবোধযমজন كمالةٌ

সম্পভূরক that completes , a 

complement, addition, supplement

 অলধক সম্পভূর্, অলধক সঠক more أكمُل

complete, more perfect

 ,সম্পভূর্তম, পভূররকরর, সমমপন تكميٌل

পলরপভূর্ত, উপসরশংহমর, পলরসমমলপ, 

সম্পম দিন completion, complementing, 

perfecting, perfection, conclusion, 
consummation,

 পভূর্তম সম্পলক্ত relating to تكميلٌي

completion

 ,পভূরক, সম্পভূরক complememt تكِماةٌ

supplement

 ,সম্পভূর্তম, পভূররকরর, সমমপন أكماٌل

পলরপভূর্ত, উপসরশংহমর, পলরসমমলপ, 

সম্পম দিন completion, complementing, 

perfecting, perfection, conclusion, 
consummation,

 ,সমন্বিয়, একলতকরর, integration تكاُمٌل

unifi-cation

 ,পভূর্তম, পলরপ্কেতম, completion اِكتِمالا

maturity

 ,উপসরশংহমর, লসদমন্ত, সমমলপকরর استِكماٌل

মশষকরর conclusion, termination, 

finishing

كاِمٌل ج كملةٌ  লনভভূ্ি, অক( লতম, পভূর্মঙ্গ, 

সমমপ, পভূর,্ সবটম, কলবতমর ছবোধনর নমম 
perfect, genuine, complete, full, 
completed, whole, entire, name of a 
poetic meter 

 সম্পভূর্ রূবোধপ, পভূর্মঙ্গভমবোধব িমম بكاِمله
wholly, totally
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লনভভূ্ি, সফুসরশংহত, সম্পভূর্, অলববোধচ দি্ ُمتكاِمٌل
perfect, integrative, complete, 
integral

كِمن ،كمنن][س] [كمون) ) িফুকমন, িফুলকবোধয় 

থমকম, সফুপ থমকম োমপট মমরম to be hide,

to hide, to be latent, to ambush (في) 

 V শুবোধয় অবোধপক্ষম করম, ওঁr মপবোধত تكّمن

থমকম to ambush, to wait lying (ل) 

 X িফুলকবোধয় শুবোধয় থমকম িফুলকবোধয় استكمن

রমখম, to hide, to lie concealed

ছওডন (কচওকখর) cataract ُكْمنةٌ

লজরম, লজবোধর cumin كّموٌن

كميٌن ج ُكمناُء  িফু্কেমলয়ত, ওঁr মপবোধত শুবোধয় 

থমক, ওঁr পমতম, মগমপন আংক্রিমন hidden,

lying in ambush, ambush, secret 
attack

مْكمٌن ج مكاِمٌن  িফুকমবোধনমর সমন, আংক্রিমবোধনর
মগমপন অবসমন place of hidding, 

ambushscade

 ,িফু্কেমলয়ত, সফুপ, মগমপন hidden كاِمٌن

latent, secrate

نجاكْم ، كْمنجةٌ  িওকরর রন, বওদ্যরন, েওইওডলন
হয stringed instrument, violin 

كمٌي ج أكماٌء،كماةٌ  অস সলজত, সমহসী, 
বীর, aemed, heroic, brave

كميون ج كمسونات  িলর, ্মক lorry, truck

كّنكّن)[ن]  ، كنون  ) িফুলকবোধয় রমখম, মঢবোধক 

রমখম, আশ্রয় ম দিওয়ম িমিন করম, লমলিবোধয় 

যমওয়ম to hide, to cover, to shelter, to 

abate ( ل هى )

 ,II িফুলকবোধয় রমখম, শমন্ত করম, to calmكنّن

quiet,  to hide (هى)  

 IV, রমখম, িফুলকবোধয় রমখম to keep أكّن

secrate (هى) 

 VIII িফুলকবোধয় থমকম, মগমপবোধন থমকম to اكتّن

be hidden

 ,X িফুলকবোধয় থমকম, আশ্রয় িমওয়ম استكّن
শমন্ত হওয়ম, আরমবোধম মশময়ম to be hidden,

to seek shelter, to lie comfortably, to 
calm down

ِكٌنكٌن، ج ،أكنان أِكنةٌ  আশ্রয় সমন, ঢমকলন, 

আশ্রয়, অলভগমন, বমসম, বমলড, আবমস 
place of shelter, asylum, cover, 
refuge, home, house, habitat

كنةٌ ج كنائُِن  পফুতবধফু, শমিী daughter-in-

law, sister-in-law

ঢমকলন, cover ِكنةٌ
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ُكنّةٌ ج ،ُكنّات ِكنان  ছমঊলন, ছম দি shed 

roof, roof

ِكنابةٌ ج ،ِكنانات كنائُِن  তীবোধরর তভূরীর 
quiver

كانون ج كوانيُن  িফুিম stove

كانون:    الّول كانون  লডবোধসমর মমস 
December

 ,িফু্কেমলয়ত, ঢমকম, সরশংরলক্ষত hidden كنِيٌن

concealed

 ,লকনমরম, ধমর, পমড edge, hem كناٌر

boarder

কডম, callosity كنٌب

كنٌِب، مكنٌِب  কডম পডম িম ্callous (skin)

ক্মঙ্গমরু kangaroo كْنجرو

نوٌدُك  অক( তজতম ingratitude

)অক كنوٌد তজ ungrateful

রজন, িবমন, resin benzoin ُكْنُدٌر

ُكْنُدرةٌ ج كناِدُر  জফুতম shoe

বমিমি talkative, blabber ُكنُدٌش

كنز] ض[كنز) ) সল্ত করম (মমটবোধত 

মপমঁতম), জমম করম, পমিম করম, সরশংগহ 
করম, সরশংরক্ষর করম to accumulate, to 

store (under ground), ro heap up, ro 
collect, to save

 ,VIII কঠর হওয়ম, বলিষ হওয়ম اكتنز
সরশংগহ করম, িফুলকবোধয় রমখম to be firm, be 

sturdy, to collect, hide

كنٌز ج ُكنوٌز  ধন, সম্প দি treasure

 ,শক্ত, িমপম, বলিষ, সফুঠমম strong كنٌِز

strudy

 ,বলিষ, সফুঠমম, বলিষতম, বিবত্তম اِنكتِناٌز
strong, strudy, strudiness, stoutness

 ,িমপম, শক্ত, শলক্তশমিী, বলিষ ُمكتنٌِز

সরশংকুলিত, ভমরী, firm, compact, strong 

compressed, massive

জমওকৃি, লুলুকওডযি ُمكتنٌَز , তেপ্রওডিি 
accmulated, hidden, buried

كنسف] )[ُكنوس ) ঝমডফু ম দিওয়ম to sweep 

(هى)

 II ঝমডফু ম দিওয়ম to sweep كنّس

 ,পডরষওরকরর, পডরচ্ছনকরর sweeping كْنٌس

cleaning

ঝমডফু দিমর sweeper كنّاٌس
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 ,বজ্্, ময়িম, আবজ্নম, refuse كناسةٌ

sweepings, garbage

নমক ব্মগ nose bag كنيٌس

লসবোধনগগ synagogue كنيٌس

كبيسةٌ ج كنائِس  গীজ্ম, লসবোধনগগ, মলনর 
church, synagogue, temple

كنسٌي ، ككنائِسٌي  যমজকীয়, clerical

ِمْكنسةٌ ج مكانُس  ঝমডফু broom,

ُكنّاٌش ، ُكنّاشةٌ  মকবোধট মনওয় ছলব (খববোধরর 

কগজ) scrapbook

 মমরলিক লবষয়, নীলতমমিম كناشات
fundamentals, principles

ক্মঙ্গমরু kangaroo كنغر

كنفكنف)[ن]  ) পমহমরম ম দিওয়ম, লোবোধর 

ম দিওয়ম, সমহময্ করম to guard, to 

sureound, to assist (ه) 

 ,III আশ্রয় ম দিওয়ম, রক্ষম করম كانف
সহময়তম করম   to shelter

IV আশ্রয় ম দিওয়ম to shelter أكنف

 VIII লোবোধর ম দিওয়ম, আবদ করম to اِْكتنف

surround, to enclose (هى) 

كنٌف ج أكناٌف  পমশ, পমশ্বোধ দিশ, পমখম, ছময়ম, 
আশ্রয়, লববর্, ভমঁজ, বক্ষ side, flank, 

wing, shdow, shelter, pale, fold, 
bosom

ُكنافةٌ ج ُكنافات  খমবমর লববোধশষ a kind of 

snaks

كنِيٌف ج ُكنٌُف  পময়খমনম, টয়বোধিট, toilet, 

washroom

)মোরমওক ُمْكتنٌف ত, বদ, লোরম 
surrounded, enclosed (ب) 

كْنكنةٌ ج كْنكنات  কফম রমখমর পমত coffee 

pot,

 বমসময় থমকম, বমসম বমঁধম, সময়ী كْنكَن
হওয়ম, আলিঙ্গন করম to stay at home, 

to sttle down, to nestle, to cuddle up

اكتنه ]كنه ] VIII প্রক( ত অবসম বফুঝম, 
অনফুধমবন করম, ত দিন্ত করম, মগমডময় 

যমওয়ম, to pursue, to investigate, to 

understand throughly

X উদমটন করবোধত িমওয়ম to seek استكنه

to explore

চরম, অিান, মূল, সওরমম ُكْنهٌ ,্ extreme, 

core, essence

=  تكننهات تكهنات
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اِستِناٌءاِستِكناٌء،  অনুধওবন করর, গেতকর 
প্রকবশকরর, উদওটন persuing, 

penetration, exploration

كنا ][كنو،كني[ن]ض])[ِكناية ) ইলঙ্গত করম , 
িক্ষন লহসমবোধব মনওয়ম to allude ( عن ب )  

كنىض] [ُكنية) ) উপনমবোধম ডমকম to call by

surname (هى) 

 II উপনমবোধম ডমকম to call by كنّى

surname (هى) 

 V উপনমবোধম পলরলিত হওয়ম to be تكنّى

known by surname (ب) 

 VIII উপনমবোধম পলরলিত হওয়ম to be اكتنى

known by surname (ب)

ُكنيةٌ ج كناى  িওক নওম, উপনওম surname

পবোধরমক্ষ অলভব্লক্ত, ই ِكنايةٌ r লঙ্গত, ইশমরম,
পবোধরমক্ষ্ মোমষনম, অলভপ্রময় indirect 

expresion, allusion, indirect 
declaration

عنه مكنّي  লক্ষন ডহসওকব প্রকওডশি 
metonymically expressed

)ডমক নমমক ُمكنّاى ত surnamed

 লব দিফু্তমলয়ত করম, সফুিমনফু করম to كْهرَب

electrify, to ionize

كهربت  II লব দিফু্তমলয়ত হওয়ম to be 

electrified, ro be ionized

 ,তবদুািতকরর, ডবদুাৎ electrification كْهربةٌ

electrocity

كْهرٌب  ج كهاِرُب  ইবোধিক্ন elctron

ُكهَيرٌب ج ُكهَيربات   ইবোধিক্ন elctron

اربٌيكه   ইবোধিক্ন সম্পলক্ত pertaining 

to electron

كْهرباٌء ، كهربا  হিফু দিমভ পমথর, লব দিফু্r 
amber, electricity –

গমডী, ্লি car, trolly الكْهرباء

كْهربيةٌ ، كْهربائِية  লব দিফু্r, eletricity

লব দিফু্তময়ীত, eletrically charged ُمكْهرٌب

 ইবোধিকবোধ্ম মমগ মনটক كْهرِطيسٌي
electromagnetic

হিবোধ দি পমথর amber كْهرمان

كٍهٌف ج ُكهوٌف  গুহম, গত্, গহর cave, 

hollow, cavity 

كهلن][كهول)[ف] ) মধ্বয়সী হওয়ম to 

be middle aged

كهُلُكهولة)[ك]  ) মধ্বয়সী হওয়ম to be 

middle aged
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VIII মধ্বয়সী হওয়ম to be middle اكتهل

aged 

পূরও্ঙ্গিও (বযস) maturity of age ُكهولةٌ

كاِهٌل ج كواِهُل  লপবোধঠর উপবোধরর ল দিক, 

অবোধশ্বর সবোধনর সলনসি withers, upper 

part of back

 ,লনষ্প্রভতম, নীরসতম, অবসনতম كهامةٌ
 দিফুব্িতম dullness, bluntness, 

weakness

كهنكهانة)[ن][ف]  ) ভলবষ্ r বিম to tell 

the future

V আগমম বিম, ভলবষ্ تكهّن r বিম to 

prophesy, to predict

 ,অনুমওন, েবতষবেওরত prediction كهانةٌ

prophesy

ভলবষ্ ِكهانةٌ r কথন, ভমগ্বিম 
divination, fortunetelling

যমজকলগলর, গুরুলগলর priesthood كْهنوٌت

 ,যমজকসফুিভ, যমজকীয় priestly كهنوتٌي

clerical

 ,প্রত্মবোধ দিশ, ত দিববমরী oracle مْكهٌن

prophecy

تكهٌّن ج تكهّنات  অনফুমমন, ভলবষ্ rবমরী, 
predicrion, prophecy

كاِهٌن ج كهنةٌ،ُكهاٌن   ত দিব্জ, ভলবষ্ r 

বক্তম, যমজক diviner, fortune taller, 

priest

ভলবষ্ ُمتكهٌِن r বক্তম, ত দিবজ diviner, 

fortuneteller

 ,মনকডম, লছনমরশংশ, টফুকরম, আবজ্নম ُكْهنةٌ
লছঁরম, জীন্ rag, shreds, scrap, junk, 

tattered

মনকডম সরশংগহকমরী, ragpicker ُكْهنجٌي

ى،ُكوات ِكواٌء ُكوةٌ  ج ،كوا  লছদ, মছমট 

জমনমিম aperture, skylight, small 

window

كوالينٌي  ج كوالينيةٌ  িমলবর লমলস locksmith

كوٌب ج اكواٌب  পমলন পমবোধনর গমস drinking 

glass

كوبرٌي ج كيارٌي  বীজ bridge

ফফুটপমত pavement كوبيٌل

كوتٌر ج كواتُِر  কত্নকমরী, মনরকম, cutter, 

yawl

 প্রিফুর, পয্মপ, পয্মপ্, মবশী পলরমমন كوثٌر
much, abundant, plentiful, large 
quantity

জমহমবোধজর পশম দিভমগ stern of ship كوثٌل
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يكاُد)- كادكود)   লকছফু করমর মফুবোধখ, 

লনকটবত্শী হওয়ম, প্রময়ই to be on the 

point of, be about – 

تكاد ،ل كاد ما  ক দিমলিr, যখন.. তখনই 
hardlt, no sooner… 

بِالكاد:  كاد  প্রময়, কমবোধছ almost, nearly

كّود ]كود ] II স্তুপ করম, গম দিম করম to pile 

up

كودةٌ ج أكواٌد  গওদও, পওলও heap, pile

كّور ]كور ]  II মপঁিমবোধনম, মমডমবোধনম, কুন্ডলি 

করম,  দি(ঢমফুলষ্টবোধত ধরম to roll up, to 

wwind, to clench

 V মগমিমকমর হওয়ম, কুঁকলডবোধয় تكّور

থমকম, এক সমবোধথ লমশমন (বি) to be 

round, to be curled up, ro form ball

كوٌر ج كيران،أكوٌر،أكواٌر  উকঠার ডজন,, 

কওমওরশওলও, চডল, হওপর (কওমওকরর) camel 

saddle, forge, furnance, bellows

كورةٌ ج كوٌر  মজিম, গমম, মছমট শহর, বি 
ddistrict, village, small town, ball   

كوارةٌ ج كوائُِر  মমরিমক beehive

 গমিমকমর সম্পলক্ত, relating to كرورٌي 

globe, globular

ِمْكوٌر ، ِمْكورةٌ  পমগলড turban

 ববোধির মত, মগমিমকমর bball ُمكّوٌر

saped, globular

 সমলষক ভমবোধব, পমইকমলর in the بلكورجةٌ

bulk, wholesale

كوٍردوٌن ج كوْردونات  মবষ্টনী, লফতম, 
লবনফুলন, সমজমবোধনম cordon, rribbon lace, 

braid, trimming

كورسيه ج كورسيهات  কমঁিফুলি, বম, corset

كورٌككوريٌك،  বিপভূব্ক কমজ forced 

labor

كوٌز ج كيزاٌن،أكواٌز  মগ, মছমট জমর, জগ  
small jug, mug

كوٌس ج كوسات  মছমট ্রিমম small drum

 ,সফুনর, ভমি, শমন্ত, িটপবোধট nice ُكويٌِس

ffine, beaytiful, handsome

অলধক সফুনর, অলধক িম أكوٌس rকমর, 

অলধক মবোধনমরম more beautiful, nicer 

prettier

সমমফুলদক মমছ লববোধশষ swordfish كوسج

كوشةٌ ج كوٌش  ভমট, িফুল্ klin

كوٌع كاٌع، ج كيعان،أكواٌع  কলবর হমড, 

কুনই, মকমন, ভমঁজ(পমইপ), ববমঁকম, মমমড 
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(রমসম)  wristbone, elbow, angle,bend,

curve, turn, bend(road) 

تكّوف ]كوف  ] V একসমবোধথ বমঁধম to band 

togather

 ,কুোওর অডধবওসত, কুোওর তেলখও, Kudic كوفٌي

Kkufic writing – 

 কুফমর ব্মকররলব দি the Kufic الكوفيّون

gramamarians

ُكوفيّةٌ ج كفِية،ُكوفيات  মমথমর রুমমি 

লববোধশষ kerchief (headdress) 

كوكٌب ج كواِكُب  তমরম, মিমবোধখর ছমলন star,

opacity of cornea (eye)

كوكيةٌ ج واِكٌبك  তমরকম, গ্রুপ, মসনম দিি, 

পমট্ star, group, troop -  ككواِكٌب 

মসনম দিি squadron

 তমরকমর মত, তমরকম লবষয়ক كوكبٌي
pertaining to star

ককবোধটি, লমলশ্রত ম দি coktail كوْكتيل

(هى) II  স্তুপ করম to pile up [ كّوم]كوم

)V স্তুপক تكّوم ত হওয়ম, ভমঁজ করম, ধ্ববোধস 

স্তুপ হওয়ম to be piled up, to crumple, 

ro collapse in a heap

كوٌم ج ،أكواٌم ِكيمان  পওলও, গওদও, স্তুপ heap, 

pile – ِكيمان আবজ্নও স্তুপ, বকজ্র স্তুপ 
garbege pile, refuse pile

كومةٌ ج كْومات ج ُكَوٌم ، أكواٌم  পমিম, গম দিম, 
স্তুপ heap, pile

 কলমশন ব্বসময়ী كوِمْسيونجٌي
commission merchant

 লবছমনমর শপমবোধশর  মটলবি كومودينو
bedside table

كانكون،ِكيان،كينونة)[ن]  ) হওয়ম, থমকম, 
োটম to be , exist-

মওনসুব=ককওন ডকছু হওযও +كان

 মম দিী = মম দিী বমঈ দি (past. perf)+كان

 মফু দিমলরয়ম = অতীবোধতর সময় +كان

প্রকমশক

ل – كان  অলধকমবোধর হওয়ম ro belong to -

بيت له كان

মযমগ্ be qualidied=(Kvb wRwbm‡+) كان- ل

for

+ من كان   = অলধকমবোধর হওয়ম ro belong 

to

+ على كان  = আবোধরমলপত, আপলতত 
incumbent on,
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+ الى كان   = বরমদ্দ, আবোধরমলপত 
assigned to, share of  

II ততরী করম to make كّون

 ,V ততরী হওয়ম, গঠত হওয়ম تكّون
উ rপন হওয়ম    to be created, to be 

formed

 ,X লবনয়ী হওয়ম,  দিফু(স হওয়ম استكان
লনবোধজবোধক সমপ্র করম, লনবোধজবোধক পলরত্মগ 

করম to be humble, miserable, 

surrender, abandon

كون ج أكوان  সত্তিও, অডসত, হওন, ঘটনও, 
being, existance, event, incidence – 

 ,লব দি্মমনতম, বমসবতম, প(লথবী الكون
লবশ্বভ্রমমণ্ড the exsiatant, realiry, the 

world, the universe

 লবশ্বভ্রমমণ্ড সম্পলক্ত relating to كونٌي

the universe

)অলসত, সত্তম, প্রক ِكيان লত, সমরমরশংশ, 

being, exsistance, essence nature

মযমগফি the sum total اليكون

مكاٌن ج أماِكن،اأمِكتةٌ   দিমডবোধনমর সমন, সমন, 

অকুসি, সি, অবসমন, ঠকমনম, প্রবন 

(বই),বসমর জময়গম, ময্ম দিম, গুরুত, 

উপলসলত, অবসম, পলরলসলত  place to 

stand, pplace, site, spot, location, 
locality, passage, importaneeosition, 
ppresence, situation , circumstance

مكانةٌ ج مكانات  জময়গম, সমন, ঠকমনম, 
পলরসলত, অবসমন, ময্ম দিম, কত( পক্ষ, 

প্রভমব place, location, situation, 

pposition, authority, influence, rank, 
dignity

সমনীয় local مكانٌي

সমলনক spatiality مكانيةٌ

 ,গঠর, আকমর, গঠরকরর, স(লষ্ট تْكِويٌن

উ rপলত্ত  fforming, shaping, 

formarioncreation, origination – تكاِوين

স(জন, সরসমলষ্ট (লশিম) formation

  ,স(লষ্ট, জন্ম, সভূিনম, উ্ভিব, উনয়ন تكّوٌن

গঠন, genesis, birth, origin, rise, 

formation

 নলত, প দিত্মগ, লনলক্রিয়তম اِستكانةٌ
প্র দিমনকরর submission, reaignation, 

passivity, yielding

 ,অলসত, লব দি্মমন, অলসতশীি كائٌِن

অবলসত, স(লষ্ট, একটম সত্তম, জীব being, 

exsisting, existent, ssituated, located,

aaentity, vreature, cteation – ككائِنات 

লজলনষ, যম বত্মমন  thing, sskmething,

exsisting
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সষ্টম creator ُمكِوٌن

 ,স(ষ্ট, স(লষ্ট, গঠত, ততরী made ُمكّون

cteated, composed, made up (من) 

)অপ দিস, লনয্মলতত, প দিত্মগক ُمستكيٌن ত, 

লবনয়ী humiliated, oppressed, 

resigned, ssubmissive

 িফুলক্ত, ঐক্, ঠকম, ঐক্মত্ كوْنتراتو
agreement, accord, ccontract

 ববোধনমবস,গঠন, রফমكونُكرداتو
( দিমতম,গলহতম) settlement, composition

كوىكّي)[ض]  )  দিগ্ধ করম, মছঁকম ম দিওয়ম, 
মছঁকমর লিলকrসম  করম, কমমডমন, 

মপমডমন, িমপম, ইলস করম, মমক্ম করম to 

burn, to cauterize, to ttreat with 
cautery, to bite, to burn, press, to 
iron, to brand

 ,VIII  দিগ্ধ হওয়ম, মছঁকম খমওয়ম اكتوى
মপলষত হওয়ম, ইলস্থ্রিক( ত হওয়ম to be 

burned, be ccauterized, pressed, be 
ironed

 তেপওডর, কডষ্টক দহন, তেপষর, ইডস্করর كٌي
burning, cauterization, pressing, 
ironing

 এক মপমডম, এক মমক্ম a burn, a كيّةٌ

brand

 পরলননফুক, লননমকমরী, ময ইসী كواٌء
কবোধর, মপষরকমরী slanderer, ironer, 

presser

মলহিম ইসী কমরী, ইসীকমরী ironing كوايةٌ

woman, ironer

িমপ, ভমঁজ (কমপড) press, crease كِويةٌ

ى، ج مكاٍو ِمكواةٌمكوا  ইলস, গরম মিমহম, 
কটমলর flatiron, hot iron, cautery

 ইলসকরমর সথপনম ironing مكواى

establiahment

 ময ইসী কবোধর, মপষরকমরী, ধভূপী مكوجٌي
ironer, pfessor, laundryman

لِكي، كي  যমহমবোধত, যল দি, যমবোধত, যমবোধত কবোধর, 

উবোধদ্দবোধশ্ so that, in order that, in order 

to

كيل لِكيل،  যমবোধত নম করবোধত, পমবোধছ…  in 

order not to, lest….

كيما ، لِكيما  যমহমবোধত, যল দি, যমবোধত, যমবোধত 

কবোধর, উবোধদ্দবোধশ্ so that, in order that, in 

order to

،كٌي =  كيّةٌ كوى

كيَت و كيَت  তমই তমই, অমফুক অমফুক 

এইভমবোধব এইভমবোধব so and so, sich and 

such, thus and thus
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كاد][كود] س)[كْود ) লনকটবত্ত্শী হওয়ম to 

be nearer

كاد[كيد] كيد)[ض] ) প্রতমরনম করম, ষডযন
করম, ক্ষলত করম to deceive, to 

conspire, to harm

III প্রতমরনম করম to deceive كايد

كْيٌد ج ِكياٌد  ছল, তেকবশল, কওরচডপ, চওলওডক, 

প্রিওরনও, তেকবতুক evasion, trick, artifice, 

slyness, deception, dodge

مِكيدةٌ  ج مكايُد  তেকবশল, কওরচডপ, তেকবতুক  
চওলওডক, ডবচক্ষর নতডি, ষডরন, evasion, 

ruse, aartidice, prudent policy

كيٌر ج ج ،أكيٌر كيران  হমপর bellows

]كيس[كيس،ِكياسة)[ض]  )

 িতফুর হওয়ম, সফুনর হওয়ম, শমন্ত كاس

হওয়ম, আকষ্নীয় হওয়ম, to be clever, 

ffine, handsome, attractive

 II কমনীয় করম, মমলজ্ত করম, to كيّس

refine, to make elegant

 ,চকচক েেওব, চওলওক, বুডদ্ধমওন, েওল كيٌس

মওডজ্ি smartness, cleverness, 

intelligence, elegance

كيٌس ج كيسةٌ،أكياٌس  মঝমিম, ব্মগ, টমকমর 

থলি sac,bag, purse, 

كيٌِس ج أكياس كيسى، م كيكيّسةٌ ج كياٌس  

মসয়মনম, বফুলদমমন, লবিক্ষর, প্রমজ,  দি দিক্ষ, 

ভমি,  সফুনর, মমলজ্ত, আকষ্নীয়, 

শমন্ত,sly, smart,skillful, nice, fine, 

elegant, attractive, comely

 ধভূত্তম, িমতফুরী,  দিক্ষ, ঝঝকঝবোধক ِكياسةٌ

ভমব, লবিক্ষনতম, িতফুরতম, পমলন্ডত্, 
ভদতম, সভ্তম, ক( তজতম, কমনীয়তম, 
িতফুরতম deception, skill, smartness, 

skyness, sagacity, courtesy, 
gracefulness, elegance

أكيٌس  م  ،ِكسى كوسى  ج كيٌس  অলধক 

বফুলদমমন, অলধক িতফুর, অলধক  দিক্ষ, 

অলধক িম rকমর smarter, slier, mlre 

skillfuk, nicer

ُمكيٌِس ، ُمكيِساتٌي  মগমসি করমর সহকমরী, 
অঙ্গম ্দিক bath attendant, masseur

  লবিক্ষন, সয়মনম, িতফুর, বফুলদমমন ُمكيٌّس
smart, sly, shrewd

كيّف ]كيف  ] রূপ ম দিওয়ম, পলরলমত করম, 
উপবোধযমগী করম, লনয়নন করম, উ্লসত 

করম, মমতমি করম    to shape, to fit,  

modify, to rregulate, to exhilarate, to 
intoxicate 

 V রূপ মনওয়ম, মমলনয়ম মনওয়ম تكيّف
উ্লসত হওয়ম, উদমটন করম, সমমমন্, 
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মমতমি হওয়ম, ধভূমপমন করম to be 

shaped, to be adopted,be cheerful, 
ro reveal, be intoxicated, to smoke

 (প্রশ্নবোধবমধক, আশয্বোধবমধক হরফ) كيَف

মকমন? মকমন…!- حالُك كيف  তফুলম মকমন
আছ? (iinterrogative, exclamtory 

particle) how? How...!

 যমবোধহমক, মযবোধকমন উপমবোধয়ই হউক كيفما
however, howsoever

يوٌفك   كيٌف ج  অবসম,  দিশম, মমজমজ, 

মবোধনর অবসম, ভমি মমজমজ, আনন 
state, ccondition, mood,humor, state 

of mind, pleasure يوٌفك  মিতনমনমশক, 

আলফরশং narxitics, opiate

 ,খমমবোধখয়মিী, গুরগত, স্বচমমভূিম كفيفٌي
বলববোধবিনমমফুিক arbitrary, 

discretionary, optional, qualitative

 ,আিরর, মমজমজ, সম্প দিষগুর كيفيّةٌ

প্রক( লত, অবসম,  দিশম manner, mode, 

pproperty, quality, nature, condition

 ,গঠরকরর, গডন, লনম্মনকরর تكييٌف

গঠন, অলভবোধযমজন, সহন, সমন্বিয়, 

পলরবত্ন, অনফুকুনকরর লনয়নন, 

বন্নমমফুিক, উপমধী, মযমগ্তম, forming, 

shaping, fashioning, formation, 
adaptation , 

adjustmentmmodification, regulation, 
conditioning

ُمكيِفةٌ ج ُمكيِفات  এয়মর কলন্ডশমলনরশং সমপনম,
এয়মর কলন্ডশনমর ( الهواء مكيفة ) 

airconditioning inatallatio, air 
conditioner

 ,মিতনমনমশক, আলফরশং narxotics ُمكيِفاٌت

oopiates

كيكةٌ ج كياكٌي  লডম, egg

كيلكيل،مكال)[ض]  ) মমপম, বরমদ্দ করম, 
অরশংশভমগ করময to measure

II মমপম to measure كيّل

 III সমমন লবলনময় ম দিওয়ম to return كايل

like for like

كيٌل ج أكياٌل  মওপ, ধওরর ক্ষমিও measure, 

hholding capacity

ِكيلةٌ ج كيلت  মমপ লববোধশষ (লকিমহ-শস্) a
dry measure

كيلٌي ج مكيٌل  মমপবোধযমগ্, আয়তন পলরমমপ
সম্পলক্ত measurable, volumetric

اٌلكيّ  ওজন দিমনকমরী, ময ঠক ওজন কবোধর,

ভভূটম ওজনকমরী mmeasurer, who 

determines the weigt

ِمْكسٌل  ِمكيلةٌ، ج مكتيُِل  
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ِمكياٌل ج مكاييُل  মমপ, শবোধস্র ওজন 
measure, a dru measure

পমিক রস gastric juice َكْيموس

রসময়ন লবজমন chemistry كيمياء

كانكين)[ض] ) লবনয়ী হওয়ম to be 

humble

X লবনয়ী হওয়ম to be humble استكان

শলন গহ planrt Saturn كيوان

يدِكيوب  সফুনর cupid

''ل 

মতইশতম অক্ষর َلٌم ।

ব(লদ বম প্রবধ্বোধনর (augmentation) 

অক্ষর লহসমবোধব ব্বহৃত হয়।

হরফ (particle) রূবোধপ ،َل ِل، ل  এর 

ব্বহমর :

في لَنَا . আমমবোধ দির আবোধছ ( দিমলব)… we have

َكَذالَهُ..    তমর (অলধকমর) আবোধছ he shall 

have

এর বম তমর আবোধছ he or it to haveلَهُ

لنا ما  (লক কমরন, সমবোধথ) আমমবোধ দির লক 

আবোধছ বম হবোধয়বোধছ ? -  نُقاتَِل أَل لنَا ما ...  

(সভূরম 2:247)

সমবোধথ, with لهُ

আমমর to me لِى

لَك ما  মতমমমর কম হবোধয়বোধছ?  What 

happed to you? 

এটমর জন্ for it لها

in, within (অথ ্ম দিয় في) লভতবোধর, মবোধধ্ ِل

আমমর জন্ for me لِى

 (অথ ্ম দিয়يْعَد) বমবোধ দি, পবোধর, পরবত্শীবোধত ِل

after, afterward

near, nearby ্(অবোধথ ِعْنَد) ,লনকবোধট, কমছ ِل

خلْت لِلَيلٍة –

  সহ, সমবোধথ, জন্ with, along with, for ِل

উদমবোধরর জন্, তমর সহ لِْلفل'يقِة -

 َعلَى) উপবোধর, উপর, শবোধত,্ অনফুসমবোধর ِل

অবোধথ)্ upon, over, above, according 

to. لِْلَدْذقاِن মফুবোধখর উপর (সভূরম 17:188-9)

। 
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 বম for the(لِلتَْبيِيِت) লবজলপ মভূিক َل

‘purpose of notifying’ the addressed

لََك فداى  মতমমমর জন্ মফুলক্তপর ম দিওয়ম 

হবোধয়বোধছ।

زْيٌدلَظَرفَ আশয্ মবমধক, (exclamatory) َل

 যমলয় দি কত ভমি! How excellent, is ٌد

Zeyad! 

-অলতলরক্ত (redundant) – বমবোধক্র নম ِل
বোধবমধক সহময়ক لِيفَعَل كاَن ما  করলছি নম

كاُدوْا وإْن    - (অথ্বোধ দিয়إَن ) লনশয়=  إْن..ل

ونكليستفِزن  লনশয় তমরম মতমমমবোধক 

লবতমলরত করত (সভূরম 17:76)

الْبتِدآء) - َل لُم   ) শুরুর বম ل of 

inception (before subject)-লনশয়তম, 
মজমড ম দিওয়মর জন্ (emphesis) - لَِذكُر و

أْكبْر اِ  লনশয় আ্মহর স্বররই মশ্রষ।

 (المزاْحلقُت) লবিফু্ত বম displaced - ل

(শুরুবোধত آّن থমকবোধি)– ِلْكبُر اِ ِذْكُر اَِن

) জবওব ل الجواِب لُم ), শপকির জবওব ]  (

الفياِم جواب ) লওম  – ل emphasis ও– ل
displaced] 

সরশংলক্ষপ زيٍد يال  لََزْيٍد، - يا ل   –[ زْيٍد آَل يَا  

এর সরশংক্ষপ, লযয়মবোধ দির পলরজন]

)প্রক -(حرف বোধজমড ম দিওয়মর) َل ত পবোধক্ষ, 

সত্ই, অবশ্ই, লনশয়ই truly, verily, 

certainly, surely

) যল দি নম (لول সহবোধযমগী) َل لَهَلََك تاب لول  

যল দি নম তওবম করত, মস ধ্বরশংস হত)

) যল দি (لو সহবোধযমগী) َل   هذا تفعل َكنْت لو

أنفع لكان  যল দি করত তবোধব ঊপকমরী হত)

 মতমমমর لََعمُرك -(حرف শপবোধথর) َل

জীববোধনর শপথ! by your life

القَسِم تلقِي لُم শপথগহন কমরী) َل  واِ -(

الحكيم القُرآَن لحظَّن  আ্মহর শপথ, আলম 

আি মকমরআন মফুখস করব। 

 বফুঝমর জন্ِلْفهَم-(التعليِل ব্মখ্মমভূিক)ِل

الممِر لُم আবোধ দিশমভূিক)ِل তফুলম)-لتكتبْب(
লম )লিখ, write

 ,জন্, পবোধক্ষ্, প্রলত, কমরবোধন, স্বমবোধথ্ ِل
সমবোধয়, যখন, মযমন, দমরম, for, on 

behalf of,  in ffavour of, for the 
sshake offor the purpose of, at the 
time of, when, as,by

কমরবোধন, জন্, because of, for ِلْجِل

 ময, যমবোধত, যমবোধত (حرف সরশংবোধযমগী) ِلن

কবোধর, যমহমবোধত, that, so that, in order to



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 956
956

 যমবোধত নম কবোধর, পমবোধছ োবোধট তমই in لِئَّل

order not to,lest

 ,এ প্রক্ষমপবোধট ময(حرف সরশংবোধযমগী) ِلَن

কমরবোধন, জন্ on the ground that, 

because, for

 ,সফুতরমরশং, অতএব, এই কমরবোধন لِذلِك

therefore, hence, that is why, for that 
reason

لِكْي لِكيما،  (সরশংবোধযমগী حرف)ময, যমবোধত, 

যমবোধত কবোধর, that, so that, in oorder 

that, in order to

 মকন? লক জন্? লক (لَِم সরশংবোধক্ষবোধপ) لِما

কমরবোধন? Why? Whrefore? For what 

reason?

?মকন? Why لِماذا

 ,সফুতরমরশং, অতএব, ময কমরবোধন لِهذا

therefore, hence, that is why, for that 
reason

 নম, মমমটই -(হরফ particle, adverb) ل
নম , নয়, একট ও নম, এবরশং নম, not, no 

(particle) , not, never, nay, not at all, 
neither, nor (adverb)

-Prohibitive, লনবোধষধ মভূিক (  النّاِهيةُ) ل  ل

 ময ও নম don’t go يَْذهَْب

النّافيةُ ل ) Negative, নম-সভূিক – أْفهَُم ل  

আলম বফুলঝ নম 

নম-সভূিক, জমলতগত)ل لِْلجْنِس النّافِيةٌ  ل (

إلهَ ل ، ِكتاَل -   

العاِطفَةُ ل সরশংবোধযমজনী)ل )conj –  بلٌل خرَج

حاِمٌد ل

اُباليّةٌ ل  উ দিমলসনতম, অযত, উ দিমলসন 

আিরর indiffetence, indifferent 

attitude

أدريّةٌ ل  সরশংশয়বম দি, specticism

স্বওিহ্তনিও, অস্বওি لانلنيّةٌ  ্পরওযরিও, 
unselfishness, selflessness, 

 , যমর মকমন জমতীয়তম নমই لِجنسيّةٌ
রম্হীন being with out nationality, 

statelessness

 ধম্হীন, without religion لدينٌي

,ধম্হীনতম, মখম দিমহীনতম irreligion لدينيّةٌ

goodlessness

লসবোধমটক লববোধরমধী, ইহুল দি লববোধরমধী لسامٌي
anti semitic

ইহুল দিলববোধদষ anti-semitism لسامسيّةٌ
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 ,মবতমরযন, মরলড ও সম্প্রিমর لِسلكٌي

মরলডও, মরলডও বমত্ম wireless, radio, 

rradio broadcasting

 ,অবোধিতন ব্লক্ত, অভবোধিতন মন الُشُعور

অবোধিতনতম the unconcious, 

uunconcious mind, unconciousness

 অবোধিতন, অজ, অনবলহত لُشعورٌي
unconcious, unaware

 ,লকছফুই নম, তফুচ, শভূন্ nothing لشٌئ

light, nil

 অলস্বতহীন, অকময্করতম لشيئيّةٌ
nonexistance, nullity

لُمبالةٌ ،  لُمباليّةٌ  লনলব্কমর আিরর, 

উ দিমসীনতম indifferent attitude, 

indifference

 ,লববোধকনীকরর لمْركزيةٌ

decentralization

مسؤوليّةٌ ل   দিমলয়তহীনতম, irresponsibility

نِظاٌم ل  লনয়বোধমর অভমব, লবশ(ঙ্খিম lack of

system, confusion

 অসীম, মহমন আ্মহতময়মিমর اللنِهايَةٌ

গুর, the infinite, the Almighty (s.t) 

 অনন্ত, অসীম infinite لنهائٌِي

ٌدلُزَوْر  নবোধভমনীি, আকমশী নীি, azure

 ,নবোধভমনীি, আকমশী নীি لزُزَوْردٌي

সফুনীি, গমঢ়নীি azure, aazure-blue, 

cerulean

 ,নীি ররশং, আকমবোধশর নীি azure لُزَوْرذيّةٌ

blue of the sky

লফতম,  দিলড lace, cord لسيهٌ

أَلكلك]  ] IV  দিভূত মপ্ররন করম to send a 

messenger (الى)  

ملٌك  ، ملٌك ج ملئِك ، ملئِكةٌ  মফবোধরশতম, 
 দিভূত, সরশংবম দি বমহক abgel, messanger, 

envoy

 ,মফবোধরশতম সরশংংক্রিমন্ত, পলবত ملئِكٌي

ঐশ্বলরক  pertaining to angel, 

heavenly

لِكن لِكَن،  যমবোধহমক, এখন ও, এখন পয্ন্ত, 

লকন্তু however, yet, but

ل للة) ل ) িকিক করম, ঝিক ম দিওয়ম, 
িকমক করম, লমটলমট করম, জ্বিজ্বি 

করম, নডমন (বোধিজ), to shine, 

glittermsparkle, glimmer, beam, to 
wag, to nod

 ,II িকিক করম, ঝিক ম দিওয়ম تلل
িকমক করম, লমটলমট করম, জ্বিজ্বি 
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করম, to shine, glittermsparkle, 

glimmer, beam

 ,িকমক,  দিীলপ, আভম, উ্ভিমস للةٌ

উজ্জ্বিতম, প্রলতভম, প্রভম, ঝিক,  দিফু্লত, 

লমটলমট shine, glow, bbrightness, 

brilliancy, flash

 ,লিকলিক, ঝিক, আবোধিম, আভম للٌء
ঔজ্বি্, লকরর, সঠক আনন, লনবোধ ্দিমষ 

ফভূলত্, মফুক্তমর ব্বসময়ী glitter, flash, 

light, gleam, perfect joy, unfrilled 
gaiety, dealer in pearls

لؤلؤ ج للٌِي  মফুক্তম, pearls

মফুক্তম লবষয়ক relating to pearls لُؤلُِؤٌي

 ,জ্বিজ্ববোধি, ঔজ্জ্বি্,  দিীলপ shining تللؤ

radiance, brilliance

 ,ঝকঝবোধক, লিকলিবোধক, লধলকলধলক ُمتللٌئ

ঝিকমলন, িমকমলন glistening, 

glittering, flashing, sparking

لمْلم)[ف]  ) ব্মলন্ডজ বমঁধম, মমরমমত 

করম, ঝমিমই করম to dress, to repair, to

weld

لؤمملمة،لمة،لؤم) [ك]  ) ইতর হওয়ম, নীি
হওয়ম, হীন হওয়ম, জোন্ হওয়ম, শয়তম 
হওয়ম to be ignoble, lowly, base, 

mean, vile, evil

 ,III একমত হওয়ম, মমনমনসই করম لم
পয্মপ হওয়ম, যথমযত হওয়ম, আবোধপমষ 

করম, শমলন্ত সমপন করম, ঐক্মত্ আনম, 
to fit, be suitable, be adequet, be 
adapted, to make  peach, make 
harmony, to bring about 
reconciliation, 

 IV মমরমমত করম, হীনভমবোধব করম to ألم

be repaired, to act meanly

 VIII মরমমত হওয়ম, সরশংবোধশমলধত التأم

হওয়ম, ঝমিমইক( ত হওয়ম, একমত হওয়ম, 
একসমবোধথ হওয়ম, লনরমময় হওয়ম (ক্ষত), 

সমবোধবত করম, লমলিত হওয়ম to be 

repaired, corrected, bewelde, be in 
harmony, to agree, to go togather, to 
unite, to gather, to meet

 ,সসজ্জিতকরর, তেড্রেডস সং, যুককরর, তেজওডও لٌم
স সংকরওগ, তেমরওমিহ dressing, bandaging, 

joining, xonnection, repair

 ,হীনতম, লনিফুতম, জোন্তম,  দিফুষতম لؤٌم
নষ্টমলম, ক( পনতম, অসমতম, অপলরচনতম 
baseness, meanness, vileness, 
wickedness, miserliness, untidiness, 
iniquity

 ,শমলন্ত, িফুলক্ত, লমিন, ঐক্, একতম لِئٌم
সম দি(শ্,  দি(ঢ়তম, সমন্বিয় peace, 

aagreement, union,unity, conformity, 
consistancy, harmony
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 বম্, মজমডম বম্ vuirass, pair of لمةٌ

cuirasses

لئِيٌم  ج لؤمان،لؤماٌء،لِئاٌم  অসমমন জনক, 

নীি, লনক( ষ্ট, হীন, জোন্,  দিফুষ্ট, অকথ্, 
মলিন, লকপটম lowly, low, bbase, 

mean, vile, wicked, filthy, ddirty, 
miserly

 ,সম দি(শ্, যথমথ্তম, উপযফুক্ততম مملءمةٌ
মযমগ্তম, শমলন্ত সমপন, আবোধপমষ, ঐক্, 
মলমিন, িফুলক্ত, ঐক্তমন adequacy, 

aappropriateness, suitability, fitness, 
peacemaking, union, harmony

 ,অলভবোধযমলজত, মমলনত, উপযফুক্ত ملئٌِم

যথমযত, মমনমনসই, সফুলবধমজনক, 

অনফুকুি, প্রসন, ইচফুক, লমন, স দি(শ্, 
adapted, aappropriatemsuitable, fit, 
convenient, favorable, agreeing, 
harmonizing

িমমম (প্রমরী লববোধশষ) llama لما

 ,প্রভভূত, ম দিবত diety, godhood لهوٌت

divinity

 আধ্মলতক, ধম্ততলব দি لهوتٌي
theological, theologian 

 কঠন যননম, িরম  দিফু ্দিশম severe لواء

distress, hardship

 মন্থরতম, মনগলত, ধীরতম لي
 দিীো্সভূততম, ্মলন্তকরতম slownwss, 

tardiness , tediousness

 ,সমধমরন মিমক, ধম্লনরবোধপক্ষ لئكٌي

সমরশংসমলরক, অবোধপশম দিমর, ইহবোধিরলকক 
layman, secular, laic, lay

ইহবোধিরলকক তমবম দি laicism لئِكٌي

لَبلبّت) [ن]  ) থমকম, অবসমন করম, to 

remain, stay

لبِبلبَبت) [س]  ،)

لبُبلبابة)[ك]  ) লবিক্ষন হওয়ম, যফুলক্তসঙ্গত 

হওয়ম, বফুলদমমন হওয়ম to be sensible, 

resonable, intelligent

 II শমঁস মবর করম, শবোধস্র মফুিবস্তু لبّب

ততরী করম to karnel, to pproduce 

karne (grain)

 V লনবোধজবোধক ততরী করম, সলজত করম تلبّب
to prepare one self, to gird one self

لٌب ج لبوٌب  শমঁস, শবোধস্র মভূিবস্তু, 

লভতবোধরর, মজম, মকনবস্তু, মমরলিক, 

মকলনয় kernels, core, the innermost, 

marrow, prime – الباب হৃ দিলপন্ড, মন, 

বফুলদমত্তম, কমরন, মবমধ heart, mind, 

iintellect, reason, understanding
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لبّةٌ ج لبّاٌت  বফুবোধকর উপবোধরর অরশংশ, গিম 
(পশুর), ময অরশংবোধশ পশু যবোধবহ করম হয়, 

মোমডমর ববোধম্র বফুবোধকর অরশংশ, মপট upper 

part of the chest, throat (animal), site 
of slaughtering, breast collar of 
horse’s harness, martingle,

 ,মজম, মভূিবস্তু, সমর, শমঁস, প্রধমন لُباٌب

ভমি অরশংশ  marrow, core, gist, prime

لبِيٌب ج ألِبّاُء  মবমধ, যফুলক্তসঙ্গত, সবোধিতন, 

বলবিক্ষর, বফুলদমমন understanding,

جتلبيٌب تلبِيُب  গিমবন, বননী collar

لبَُؤةٌ ج لبُؤات  লসরশংহী lioness

মপমনম মমছ carp لْبتةٌ

لبِثلباث،لبَث،لُْبث،لْبث) [س]  ) লদধম করম, 
গলডমলস করম, মমবোধন িিম, অবসমন করম, 
থমকম, করবোধত থমকম, to hesitate, tarry, 

to abide, remain

 V লদধম করম, গলডমলস করম, মমবোধন تلبّث

িিম, অবসমন করম, থমকম, করবোধত থমকম, 
to hesitate, tarry, to abide, remain

لبٌَثلْبث،لُْبث،  লদধম, গলডমলস, ম দিরী, 
অবসমন, hesitation, delay, stay

,অল ম দিরী, লবরলত, সমমলয়ক অবসমন لُْبثةٌ

short delay, ppause, temporary stay

لبٌَخلْبٌخ،  বমবিম জমতীয় গমছ a vriety of 

acacia tree

لبخةٌ ج لبخات  প্রবোধিপ, উপশমকমরী প্রবোধিপ 
ointment, emollient plaster

 ,সফুি, মমরশংশি, নম দিফুসনফু দিফুস muscular لبيٌخ

obase, robast, ffleshy

لبدلبود) [ن]   ) লবদ করম, িমগম, আটবোধক 

রমখম, আটবোধক যমওয়ম, মমবোধন িিম, 
অবসমন করম, থমকম, to stick, adhere, 

abide, remain

 II আটবোধক রমখমবোধনম, জমমট বমঁধমন لبّد

(পশম), ভলত্ করম, to cause to adhere,

mat ttogather, to felt(wool, to full (هى)

 IV শক্ত কবোধর জডমইয়ম ধরম, মিবোধগ ألبد

থমকম, আটবোধক ম দিওয়ম to cling firmly, 

adhere, stick (هى) 

 V শক্তকবোধর জডমইয়ম ধরম, মিবোধগ تلبّد

থমকম, আটবোধক ম দিওয়ম, এক সমবোধথ মিবোধগ 

থমকম, জটবদ হওয়ম, মপলষত হওয়ম, 
মোমিমবোধট হওয়ম, মমোমচন হওয়ম, মনমরম 
হওয়ম to cling firmly, adhere, stick (

 ,to stick togather, to be feltedm ,(هى
be ccomoressed, clouded, overcast, 
be gloomy 
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لِْبٌد ج ألباٌد،لُبوٌد  জমমটবমধম পশম (পশু) felt

পশম wool لبٌِد

 লনলবড, সরশংহত, ঠমসম,  দি(ঢ়, ময সমন لبٌِد

মথবোধক সবোধডনম compact, dense, 

integrated, one does not quit his 
place

 মমনফুবোধষর জটিম,  দিীো্ময়ফুর রূপক সপম لُبٌَد

শকুন a mass of men, seventh 

vultire(a metaphor of longivity) 

لِْبدةٌلِ ج لِبٌَد  লসরশংহ বম মোমডমর মকশর, 

পশবোধমর টফুলপ, mane (lion, horse), felt 

hat

لُبدةٌ ج لُبٌَد  জমমটবদ পশম বম িফুি,পশু 

মিমবোধমর জমমট matted wool or hair, felt

 পশু মিমবোধমর জমমটততরী কমরী, পশু لبّاٌد

মিমবোধমর জমমট feltmaker, felt

لُبادةٌ ج لُبادات  লজবোধনর কমি, মোমডমর 

কমি horse blanket, saddle blanket

 মমোমচন, োন মমবোধো ঢমকম আকমশ ُملبّد
overcast, heavily clouded sky

لبِسس] )[ْبثلُلبَث، ) পলরধমন করম, সলজত 

করম, মপমশমক পরম tto pt on, wear, 

dress (هى)  

 ,II মপমশমক পরম, ঢমকম, মমমডমন لبّس

মখম দিমই করম, সমজমন,  দিখি করম, ছমইয়ম 
মফিম, অস্পষ্ট করমবোধনম, সম্প(ক্ত করমন, 

জটি করমবোধনম, প্রতমরনম করম, to wear, 

to attire, to cover, to inlay, to 
overcast (self with pallor), to make 

iinvolved, complicated ( هى  ه ب ) 

III মমিমবোধমশম করম, োলনষ বনফু لبس , 
োলনষ মযমগমবোধযমবোধগ থমকম, পলরবোধবষ্টন করম
(পলরবোধবশ) to be inimate, to be in close

contact, to sorround ( هى ه ) 

,IV মপমশমক পরম, ঢমকম, আব(ত করম ألبس
to wear, to cover, line ( هى ه ) 

 ,V মপমশমক পরম, আব(ত হওয়ম تلبّس
জলডয় পডম, মমথম োমমমন,অজমত হওয়ম, 
অস্পষ্ট বিম to wear,be covered, to be 

involved, to meddle, be obscure, be 

equivocai ( ) على(ه ب  

 ,VIII অষ্পস হওয়ম, লমলশ্রত করম التبس
ভভূি করম to be equivocal, to get 

mixed up, to mmistake ( ه هى ب على )

لْبٌسلُْبٌس، لُبسةٌ،  জট, ডবশৃঙ্খলও, দন্দ, জটিলিও 
অডনশ্চযিও, অসমবিও, অস্পষ্টিও, tangle, 

confusion, obscurity, uuncertainity
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لِبٌس ج لُبوٌس  কমপড, মপমশমক, পলরচ দি, 

মকমন লববোধশষ মপমশমক clothes, 

clothings, dress, aapparel, custume

 মপমশমক পরমর ধরন, লববোধশষ لِبسةٌ

মপমশমক, manner of ddressing, 

custume

لِباٌس ج البِسةٌ  বস, পলরচ দি, মপমশমক, মবশ,

জমমম কমপড, িমম মপমশমক, বসন 
clothes, clothings, custume, apparel, 
ggatment, dress

 ,ব্বহৃত কমপড, পডম জমমম কমপড لبيٌس

মপমনম মমছ worn clothes, second hand

clothes, Nile carp

 মপমশমক, কমপড, পময়খমনমর দমবোধর لبوٌس

ব্বহমবোধরর ঔষধ লববোধশষ clothing, 

clothes, suppository

ملبٌس ج ملبٌِس  মপমশমক, জমমম, পলরধমন, 

মপমশমক পলরচ দি, একরকম মপমশমক, 

garments, dress, apprel, suit – ملبٌِس 

বস, কমপড, লববোধশষ মপমশমক clothing, 

clothes, custumes

 পময়খমনমর দমবোধর ব্বহমবোধরর ঔষধ تابيس

লববোধশষ clothing, clothes, suppository

 ,মযররসহবমস, োলনষ সম্পক্ ُملبسة
লনলবড মমিমবোধমসম, intercourse, intimate

relation, close association -ملبسات 

সম্পক্, সমন, সহগমমী, পলরবোধবশ,পমশ্ব ্

পলরবোধবশ relations, cconnections, 

concomitants, enviornment

 ,সজীকরর, আচম দিনকরর اِلباٌس

অিঙরর, মপমশমক পরর 
clothing,dressing, garbing

 হমবোধতনমবোধত ধ(ত, caught red تلبنٌس

handed 

 ,দন, সবোধনহ, লবভ্রমলন্ত, জটিতম اِْلتِباٌس
অস্পষ্টতম, অলনশয়তম, cconfjsipn, 

tangle, illusion, intricacy, ambiguity

 ,পলরলহত, ব্বহৃত (বোধপমশমক مْلبوٌس

অলধক( ত, উচস্বীত, word, used 

(clothes), possessed, religious 

exuberant -  مْلبوسات পলরবোধধয়, পলরচ দি 
articlees of clothing, clothes

ُملبٌّسُم ج ُملبّسات   জলডত, জটি, অস্পষ্ট, 

খলিত, আব(ত, involved, intricate, 

obscured, inlaid, coated- ُملبّساتش 

িবোধজন, ক্লন্ড bonbon, candy

 হমবোধতনমবোধত ধ(ত redhanded ُمتلبٌِس

 ,জলডত, জটি, অস্পষ্ট, খলিত ُملتبٌِس

আব(ত, involved, intricate, obscured, 

inlaid, coated
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لبطلْبط) [ن]  ) লনবোধক্ষপ করম, to throw (to 

the ground)

لبطلْبط) [ض]  ) িমলথ মমরম, দ্রুত যমওয়ম, 
to kick, to gallop(animal)

لبُقلباقة)[ك]  ) বফুলদমমন হওয়ম, লনপফুর 

হওয়ম,  দিক্ষ হওয়ম, বহুমফুখী হওয়ম, মমলজ্ত
হওয়ম, সভ্ আিরবোধনর হওয়ম to be 

clever, be adroit, skillful, versatile, 
elegant, to have refined manner

 বফুলদমমন হওয়ম, লনপফুর ( لبَق)[س] لبِق

হওয়ম,  দিক্ষ হওয়ম, বহুমফুখী হওয়ম, মমলজ্ত
হওয়ম, সভ্ আিরবোধনর হওয়ম, িমগসই 
হওয়ম, মমনমনসই হওয়ম (বোধপমশমক) to be 

clever, be adroit, skillful, versatile, 
elegant, to have refined manner, to 
fit, suit (clothes) 

 II উপযফুক্ত করম, মমনমনসই করম, to لبّق

fit,adjust (هى) 

 ,চওলওডক, চটপকট, চতুরিও, ধূি্িও, দক্ষ لبٌَق

বওকপটুিও, অকৃডতমিও, মুখ্িও, মওডলকওনও, 
তেসবজনিও, শওলতনিও cleverness, 

smartness, slyness,skill, adroitness, 
ingenuinitydecency,   

 ,িমিমলক, িটপবোধট, িতফুরতম, ধভূত্তম لباقةٌ
 দিক্ষ, বমকপটফুতম, অক( লতমতম, মফুখ্তম, 
মমলিকমনম, মসরজন্তম, শমিীনতম 
cleverness, smartness, slyness,skill, 

adroitness, ingenuinitydecency, 
elegance, good manners

ٌقلبِ  িমিমক, িটপবোধট, িতফুর, বমকপটফু, 
লনপফুন,  দিক্ষ,  দিক্ষতমপভূর্, বহুমফুখী, মমলজ্ত, 

ভদ, মমনমনসই, উপযভূক্ত, সফুনর clever, 

smart, sly, skillful, adroit, elegant, 
fitting, pproper, pretty

 ,িমিমক, িটপবোধট, িতফুর, বমকপটফু لبيٌق
লনপফুন,  দিক্ষ,  দিক্ষতমপভূর্, বহুমফুখী, মমলজ্ত, 

ভদ, মমনমনসই, উপযভূক্ত, সফুনর clever, 

smart,sly, skillful, adroit, elegant,

fitting, pproper, pretty

لبكبك)[ن] ل ) লমলশ্রত করম, একবোধত মমশমন, 

লবভ্রমন্ত করম, লবশ(ঙ্খি করম, to mix, to 

intrmix, to confuse, to jumble

لبِكليَك) [س]  ) লবভ্রমন্ত হওয়ম, লবশ(ঙ্খিময় 

পডম, অলবন্স হওয়ম, to get confused, 

be disarrangd, be disorganised

II লমলশ্রত করম to mix لبّك

 ,V লবভ্রমন্ত হওয়ম, লবশ(ঙ্খিময় পডম تلبّك
অলবন্স হওয়ম, to get confused, be 

disarrangd, be disorganised

 ,VIII লবভ্রমন্ত হওয়ম, লবশ(ঙ্খিময় পডম التبك
অলবন্স হওয়ম, to get confused, be 

disarrangd, be disorganised
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لْبٌك، لْبكةٌ  লমশ্রর, লবভ্রমলন্ত, লবশ(ঙ্খিম, 
লবহিতম, মমশমন mmixture, confusion, 

muddle, jumble

 মসমহমগ করম, আ দির করম, িফুমন لْبلَب

করম to fondle, caress (ب) 

  মসহময়, অনফুরক্ত, মকমমি, নরম لْبلٌب
affectionate, tender

 লিরহলরr িতম লববোধশষ, লশম لبلٌب

(লমশরী) English ivy, Egyptian beam

لْبلٌُب ج لباليُب  নতুন অঙ্কুর, নতূন গজওন, আঙ্গূর
গওছ, দওক্ষওলিও young shoot, sprout, 

vine, ggrape vine

لبنن][ض] )[لْبن )  দিফুধ পমন করমন, to 

drink milk

II ইট বমনমন to make brick لبّن

VIII  দিফুধ পমন করম to suck milk التبن

لَبٌِنلِبن،  অক্ষি ইট, পওকও ইট

uunhurnt brick, adobes

لبِنةٌ ج لبِنات  ইট, পমকম ইট brick, adobe

لبٌن ج لِباٌن،البان   দিফুধ, টক জমমট  দিফুধ, টক 

 দিলধ milk, coagulated sour milk -

 ম দিমহশমিমর পর্,  দিফুগ্ধ পর্ dairy االبان

product, milk product

দিফুধ সম্পলক্ত,  দিভূবোধধ ততরী relating to  لبنٌي

milk, milky

দিফুবোধধ ততরী খমবমর a dish of milk  لبنيّة

ি্মকবোধটট,  দিফুধ লনস(ত হওয়ম lactate لبنات

সন breast لباٌن

 িবমন, ধফুবোধনম, ধফুনম,পমইন গমছ, ধফুনম لُباٌن
জমতীয় সফুগনী গমবোধছর আঠম লববোধশষ 
resin, benzoin, pine

 চষর, লওলন, পডরকষবও করর, তেনবকও টওনওর لِباٌن
গুর sucking, nursing, towline

 ইটপ্রস্তুত কমরক,  দিফুধওয়মিম لبّاٌن
brickmaker, milkman

لُبانةٌ ج لُبان،لُبانات  ইচম, আকমঙ্খম, িক্ষ্, 
উবোধদ্দশ্, ব্বসম, প্রলতশ্রুলত, অলঙ্গকমর, 

উবোধ দি্মগ desire, wwish, aim, goal, 

business, enterprise

 প্রস্তুত করর, লবংক্রিয় করর ( দিফুগ্ধজমত لبانةٌ

দব্), ম দিমহশমিম selling, production of 

milk product, dairy

لبِنةٌ ج لبائُِن،لبونةٌ،لبوٌن   দিভূগ্ধবতী,  দিফুবোধধি, ময 

 দিফুধ ম দিয় milch, giving milk

 গমছ লববোধশষ (লশিমরস, সফুগলন لُبنى

লনয্মস) storax tree
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 লমলষ্ট দব্ লববোধশষ (লিলন, ভভূটমর) a ملبٌن

sweet pf corn and sugar

ম দিমহশমিম dairy ملبنةٌ

لْبَوةٌ ج لبَوات  লসরশংহী lioness

لبّى ]لبي ] II অনফুসরন করম, সমডম ম দিওয়ম, 
মমনম, করম, পমিন করম, to respond, to 

ccomply, carry out

 !আডম উপডিস্থিি, আকদশ পওলন করকি لبّيَِك

Here I am!atyour service

অনফুসরন, মমন্করর, উ تْلبِيةٌ rযমপন, 

জবমব, সমডম, প্রলতপমিন, সমলত 
following, obeying, observance, 
response, compliance

لَثلّث) [ن]  ) িফুর্ করম, মমডম, আোমত 

করম,পমলনবোধত মমশমন, লপষম, গুটমন, 

মমমডমন, লনরথ্ক কথম বিম, লকলির 

লমলির করম to pound, crush, to mix 

with water, to ggrind, to roll, coat, 
tweet

 বমবোধজ কথম, কপিমবোধনম, কলকলির لٌث

লমলির idle talk, prattle, tweet

لثِغلثَغ) [س]  ) অসফুদ উচ্চমরর করম, 
অসফু ট উচ্চমরর করম (س সবোধি ث), to 

pronounce wrongly, to lisp

অসভূ لُثغةٌ ট উচ্চমরর, অসফুদ উচ্চমরর 
defective

الثُغ م لُثغاُء ج لُْثٌغ  মতমতিম, অসফু ট 

উচ্চমররকরর, উচ্চমরর কমরী having 

defective speech , lisping, lisper, 
stammerer

لثملْثم)[ض]  ) িফুমন করম, আোমত করম, 
আহত করম, to kiss (هى) to hit, injure (

 (هى

 (هى) II ঢমকমন to veil لثّم

V মফুখ ঢমকম to veil face تلثّم

VIII মফুখ ঢমকম to veil face التثم

িফুমন kiss لْثمةٌ ّ

لِثةٌ ج لثاى،لِثات  মমলড ( দিমঁত)gums

 মমলড সস্পলক্ত pertaining to لِثِوٌي

gums

لَجس] [ض] )[لَجج،لجاج ) একবোধরমখম হওয়ম,
একগঁুবোধয়, লজ দি করম, উ দি্ম করম, মজমর 

করম, অব্মহত রমখম, কষ্ট করম, লবরক্ত 

করম, বহন করম, কঠন আোমত করম, 
জীন্ করম,  দিফুব্ি করম, লন(বোধশষ করম, 
যননম ম দিওয়ম, হয়রমন করম to  be 

stubborn, to ebdevor, to persist, to 
continue, trouble, bother, to bear 
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down, hit, weaken, exhaust, ttorment,

harass ( في على ب ) 

 III একগুবোধয়মী তক্ করম to urgue لَج

obstinately (ه) 

 VIII  পক্ষ মনওয়ম, মকমিমহিপভূর্ التجج
হওয়ম to be noisy, partial

لٌُج لُّجةٌ، ج لِجاٌج،لُجٌج  সমুদর গেতরিও,  
উপসওগর, পওিওল, োওটল, গেতরিও,  depth of

the sea, gulf, crack, underworld, 
abyss

 অতি (সমফুদ), ভীষর গভীর (সমফুদ) لُّجٌي

bottomless, of profound depth

 ,মগমিমমি, মকমিমহি, লিrকমর لّجةٌ

হটবোধগমি outcry, noise, uproar

 ,ঝগডমপ্রবরতম, তক্প্রবরতম لجاجةٌ
মজ দিীপনম, একগুবোধয়মী, অধ্মবসময় 
disputatipusness, obsrinancy, 
diligence , chestiness

لجوٌج ج لٌج  একগঁুবোধয়, অবমধ্, মজ দিী, 
লবরলক্তজনক, উপযমিক obstinate, 

chesty, troublesome, officious

لِجَئلجأ) [س]  )

لجألُجوء،لجء) [ف]  ) আশ্রয় মনওয়ম, 
অবিমন করম, লপছফু হটম, তথ্ িমওয়ম, 

আবোধরমপ করম to take refuge, resort, to 

fall bavk, to refer (الى) 

,II বমধ্ করম, মজমড করম, to compel لّجأ

to force (الى) 

 IV বমধ্ করম, মজমড করম, আশ্রয় ألّجأ

ম দিওয়ম, রক্ষম ককরমপমহমরম ম দিওয়ম, 
লবশ্বমস করম, সম্পম দিন করম (লনবোধজর 

কমজ) to compel, to force, to sshelter, 

protect, gguard, entrust, commit 

(one’s cause) (الى) 

 ,VIII পিময়ন করম, আশ্রয় মনওয়ম اِلتّجأ
অবিমন করম ro flee, to take refuge, 

to rresort (الى)  

ملجأ ج  ملجٌئ  আশ্রয় সি, আশ্রয়, 

শররমথ্শী লশলবর, অভয়মরন্, বমসম, োমঁট, 

আশ্রবোধয়র খম দি, গত্ place of 

refuge,shelter, ssanctuary, home, 
base, bunker, dug out

 অবিমনকরর, আশ্রয়গহনকরর اِْلتِجاٌء
resorting, seeking refuge

 ,আশ্রয়গহন কমরী, শররমথ্শী لجٌئ
ম দিশমন্তরী, one seeking refuge, reugee,

emigrant

আশ্রয়প্রমথ্শী, একজন শররমথ্শী, one ُمدتجٌئ

seeking refuge, a refugee
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 মগমিমমি, হটবোধগমি, লবশমি, প্রবি لجٌب

তসন্বমলহনী  noise, uproar, huge, 

terrible army

 তহতিপভূর্, মগমিমমি পভূর্, লবক্ষফুদ  لِجٌب
uproarious, noisy, clamorous

 মতমত্মলম করম, মতমতিমন to لْجلَج

stammer, stutter

 II মতমত্মলম করম, মতমতিমন, কথম تلْجلَج
বিবোধত এক শব বমর বমর বিম,, 
উিমিমরবোধন বমধমপ্রমপ হওয়ম to stammer,

stutter

 ,মতমিিমন, তমতিমলম stutter لْجلجةٌ

stammering

 অব্মহতভমবোধব পভূনরুক্ত, পফুনব্ক্ত ُملْجلٌج
repeated constntly, reiterated, 
rehearse

لجملجم)[ن]  ) মসিমই করম to sew (هى)

 II িমগমম িমগমন, লবরত করম,  দিমন لّجم

করম, লনরব করম to rein a horse, to 

restrain,curb, silence

 IV িমগমম িমগমন, লবরত করম,  দিমন ألجم

করম, লনরব করম to rein a horse, to 

restrain, curb, silence

لِجاٌم ج لُُجٌم،الِجمةٌ  লওগওম, বলগও,রওশ bridle, 

rein

مْلُجوٌم، ُملجٌم  লওগওম পডরডহি, দডমি, বমভ্ডষি 
bridled, curbed, harnessed

لِجنلَجن) [س]  ) আঁকড ধরম, মিবোধগ থমকম, 
আটবোধক to cling, adhere (ب)

لجنةٌ ج لِجٌن،لِجاٌن،لْجنات  পলরষ দি, সরশংস দি, 

কলমশন, কলমট board, ccouncil, 

commission, ccommittee

লসিভমর silver لَُجيٌن

 লসিভমর লবষয়ক, লসিভমবোধরর মত لَُجينٌي
relating to  silver

لّحلّح) [ن]  ) োলনষ হওয়ম to be close

 IV লমনলত করম, অনফুবোধরমধ করম, লজ দি ألََح

ধরম, মবষ্টন করম, জমিমতন করম, হয়রমন
করম to implore, request, iinsist, 

beset,pester, harass

لِحٌح ، لٌح  োলনষ, লনকট, সরশংকীন,্ close, 

narrow

 ,একগঁুবোধয়, মজ দিী, অটি,  obstinate لحوٌح

stubborn, persistent

 ,আহমনকরর, তমডরকরর, তরম اِْلحاٌح
মজ দি, মজমড, জরুরী আহমন, সলনব্ন 

অনফুবোধরমধ urging, pressing, insistance, 

emphasis, urgent solicitation, earnest
request



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 968
968

 তমডরকমরী, তলরত, তমডম কবোধর ُملٌِح

এমন, ,অটি, লজ দিপভূর্, মজমরমি, মজ দিী 
pressing, urgent, persistant, insistent,
emphatic, obstusive

 মখমিম, যমওয়মর মযমগ্ (রমসম) لِحٌب
open, passable

لحدحد)[ف]  ) কবর খনন করম, কবর 

ম দিওয়ম, প্রবোধবশ করম, লবপবোধথ যমওয়ম, 
লবশ্বমস ত্মগ করম, স্বধম্ ত্মগ করম, 
ঝফুবোধক পডম, to dig a grave, ro bury, to 

deviate from right way, ro abandon 
faith, ro apostatize, to lean

 ,IV কবর খনন করম, কবর ম দিওয়ম ألحد
প্রবোধবশ করম, লবপবোধথ যমওয়ম, লবশ্বমস ত্মগ 

করম, স্বধম্ ত্মগ করম, ঝফুবোধক পডম, to dig

a grave, ro bury, to deviate from right
way, ro abandon faith, ro apostatize, 
to lean

 VIII লবপবোধথ যমওয়ম, ধম্ত্মগী التحد
হওয়ম, অবমশ্বমসী হওয়ম ঝফুবোধক পডম to 

deviate, to abandon faith, to 
apostatize, be a uunbeliver, be incl 

ined ( ه الى ) 

لْحٌد ج الحاٌد،لُُحوٌد  তেগওর, কবর, সমওডধ grave, 

tomb

কবর খনন কমরী grave digger لّحاد

 ধম্ত্মগ, প্রিলিত ধবোধম্র إِْلحاٌد

লববোধরমধীতম, apostasy, heterodoxy

 নমলসকতম লবষয়ক relating إِلحادى

godlessness

 অডবশ্বওসত, প্রচডলি মকির ডবকরওধত ُملِحٌد
unbeliver, unbelieving, hheretical-
 ,ধমি্াওগত, দলিাওগত apostate مملِحةٌ

defector

لحسلْحس) [ف]  ) মখবোধয় মফিম (বোধপমকময়), 

লগিম to eat away, devour (هى) 

لّحملحس،لُجسةٌ،لْحس) [س] 

 لحس

 িমটম, িমটয়ম খমওয়ম, মিহন করম to (لِح

lick up, lick out (هى)

)মিহনক ملحوٌس ত, জডবলদগস, মফুখ ্
licked, imbecilic

لجظلحظان،لْحظ) [ف]  ) লববোধবিনম করম, 
 দিশ্ন করম, অবগত হওয়ম, পলর দিশ্ন করম
to regard, to view, to observe

 ,III লববোধবিনম করম, ম দিখম,  দিশ্ন করমلحظ
মন্তব্ করম, বিম, লববোধবিনম করম, 
মনবোধযমগ ম দিওয়ম, পপলর দিশ্ন ক to 

regard, র to look, to observe, to 

notice, remark, say, suprevise, 
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لحظٌ ج ألحاظٌ  তেচহওরও, েডঙ্গ, দৃডষ্ট, চওহডন look, 

glance

لحظةٌ ج لحظات  মিহমরম (তনমলত্তক) , 

িমহলন, ঝিক, মফুহভূত্,তমrক্ষলরক look, 

glance, glimpse, moment

এই মফুহুবোধত,্ এখন at the moment لْحظتئٍذ

ُملحظةٌ ج ُملحظات  ঠাওহর, প্রক্ষর, ডনরতক্ষও, 
অবগি হওযও, অনুেব, পরক্বক্ষর, মনব্য, 

উদ্যওপন, মনকরওগ, ডবকবচনও, পডরদশন্, ডনযনন 
noticing, seeing, perception, 
observation, comment, 
oobservancesupervision, control

لِحظةٌ ج لواِحظٌ  িক্ষভূ , নজর, মিহমরম,  দি(লষ্ট, 

 দি(শ্ eye,look, glance

 ,লিল্নিত, লবলশষ্ট, সফুপলরলিত مْلُحظٌ

উবোধ্খবোধযমগ্ noted, prominent, familiar,

remarkable

مْلحوظةٌ ج مْلحوظات  পয্বোধবক্ষর, মন্তব্, 
টকম, লি্নি observation, remark, note

 ,পলরিমিক, তততমবধময়ক ُملِحظٌ

পলর দিশ্ক, মফুখ্কম্শী director, 

superintendent, supervisor, foreman

স্পষ্টত, সম্ভবত obviously ُملحظٌ

لحفلحف) [ف]  ) ঢমকম, মমমডমন to 

cover, wrap (ه) 

 ,IV ঢমকম, মমমডমন, অনফুবোধরমধ করম ألحف
িমওয়ম to cover, wrap (ه) to request

) V ঢমকম, মমমডমন to cover, wrap تلّحف

(ه

 ,VIII ঢমকম, মমমডমন to cover اِْلتحف

wrap ( ب هى ) 

 পমহমবোধরর পম দিবোধ দিশ foot of a لِحٌف

mountain

لِحاٌف ج لُُحٌف أْلِحفْة،  িম দির, কমি, 

শয্মবররী, মিপ, মতমশক, মমমডক 
cover, blanket, coverlet, quilt, wrap

ِمْلحٌف، ِمْلحفةٌ  ج ملِحُف  িম দির, কমি 

মমমডক cover blanket, wrap

 ,লনব্নতম (আবোধব দিনকমরীর) إِْلحاٌف

মজ দিীপরম importunity

 ,আব(ত, মমমডমবোধনম covered ُمْلتِحٌف

wrapped (ب) 

لحقلحق)[س]  ) ধরম, স্পশ ্করম, জলডবোধয় 

ধরম, মিবোধগ থমকম, মযমগ ম দিওয়ম, এক সমবোধথ
আসম, অনফুসরন করম, সফি হওয়ম, 
একলতত করম, যমওয়ম, প্রবোধবশ করম, 
প্রভমলবত করম, পরমস করম, পীলডত করম,
আবোধরমলপত হওয়ম, এবোধস পডম to catch up,

to overtake, to touch, to cling, to 
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adhere, to join, to follow, to enter, to 
overcome, to afflict, to be incumbent 

( هى ه ب ) 

 ,III লপছবোধন লপছবোধন আসম, মিষ্টম করম لحق
তমডম করম, to fallow, to persue, to 

chase (ه)  

 IV যফুক্ত করম, সরশংযফুক্ত করম, ব(লদ ألحق

করম, স দিস্ করম, ভলত ্করম, হমনম 
ম দিওয়ম, করম (ক্ষলত) to annex, 

toconnect, to increase, to admit as 
member,

 ,VI এবোধক অপরবোধক অনফুসরন করম تلحق
to chase each other

 VIII মপরঁছম, ধরম,  দিমন করম, মযমগ التحق

ম দিওয়ম, প্রবোধবশ করম, স দিস্ হওয়ম, গহন 

করম ( দিমলয়ত) , অনফুগত থমকম, সরশংযফুক্ত 

থখম join, catch up, to join, enterto be 

a memberl, to take up ( ب هي ب ) 

(X যফুক্ত হওয়ম to be annexed استلحق

لحق ج أْلحاٌق  বনও পওডবি পওলডলক চওষকরওগ 
জডম cultivablee soil after flood

পমলিজ সম্পলক্ত relating to allvial لِحقٌي

(land)

 ,সরশংবোধযমজন, অন্তভভূ্লক্ত, প্রবোধবশ لِحاٌق

মযমগ দিমন, লনবোধয়মগ, স দিস্প দি 

aaccession, entry entrance, 

enrollment, membership ( ب) 

ُملحقةٌ ج ُملحقات  প্রবোধিষ্টম, আইনী 
কময্ংক্রিম, persuit, legal procecution

 ,মযমগ দিমন, সরশংবোধযমগ, সরশংযফুলক্ত إْلحٌق

যফুক্তকরর, ব(লদকরর, ভলত্ত ্হওয়ম, 
তমলিকমভভূলক্ত, রমজতনলতক  দিখি joining, 

junction, attachment, annexation, 
admission, enrollment, political 
anexation

 ,প্রবোধবশকরর, অন্তভভূ্লক্ত, প্রবোধবশ إْلتِحاٌق

মযমগ দিমন, সলমলত entering,entry, 

entrance, joining, association

)অন্তভফু্লক্ত, লপত اِستِْلحاق বোধতর স্বীক( লত 
annexation, confession of paternity

 মপরঁছমন, মপরঁছমবোধচ এমন, ময لِحٌق

ছমলডবোধয় যময়, পরবত্শী, সরশংযফুক্ত, লবদ,যফুক্ত,

িমগমবোধনম, সরশংযফুক্ত, reaching, overtaking,

ssubsequent, added, affixed, 

appended, attached – لِحقاا পরবত্ত্শীবোধত 
subsequently

لِحقةٌ ج لواِحُق  যমহম সরশংযফুক্ত হবোধয়বোধছ, 

সরশংবোধযমজন, পলরলশষ্ট 

appendage,adjunct- لواِحُق লজলনসপত, 

উপকররমল দি, পলরলশষ্ট, লনভ্রতম 
accessories, adjuncts, dependencies
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ُملحٌق   ج ُمْلِحقات،ُملِحقونُم ، ُملِحُق  

সরশংযফুক্ত, লনবদ,পলরলশষ্ট, বন,সরশংিগ, 

লিলখত (লকনমবোধর), প্রমন্তীয়, অন্তভফু্ক্ত, 

প্রমসলঙ্গক, সহগমমী, যফুক্ত added, 

aaffixed, appended, enclosed, 

adjoining, adjacent – ُملِحُق উপমঙ্গ, 

পলরলশষ্ট, মংক্রিমডপত, পফুনশ লিখন, 

অলতলরক্ত কমগজ, পলরবলষ্টত (খমবোধম), 

সরশংযফুক্ত appendix, addition, post script,

supplement, extra sheet, annex – ُملُم

সহকমরী, assistant ِحقون

 ,সরশংযফুক্ত প্রবোধ দিশ, রমজ্, এিমকম ُمْلِحقات-
উপলনবোধবশ annex territories, 

dependencies

 ,ধমরমবমলহক, ংক্রিমমগত, পরপর ُمتلِحٌق

অব্মহত, একটমনম successive, 

consecutive,uninterrupted, 
continuous

لحملحم)[ن]  ) মম রমমত করম, পলট িমগম, 
ঝমিমই করম to mend, to patch, to weld

لحملَحم)[س]  ) আটবোধক যমওয়ম, মমমটমতমজম
হওয়ম ro get sruck, to be healthy

 II মমরমমত করম, ঝমিমই করম, রমরশং لّحم
করম, to solder, to mend (هى) ض)

 VI যফুবোধদ যমওয়ম, একবোধত হত্মকমন্ড تلحم

করম, পরষ্পরবোধক আঁকবোধড ধরম, একবোধত 

থমকম, একলতত হওয়ম    to joinn battle, 

to cling togather, to stick togather, to 
be joined

 VIII সওকি িওকও তেলকগ িওকও, ঘডনষ্ঠ التحم
তেরওগওকরওকগ িওকও, দৃঢ়েওকব একসওকি িওকও, বন 
করও, আকরওগ হওযও, দওগ পডও to be in 

close contact, ro cling togather, to 
stick ttogather, to close, heal up, to 
scar over

لْحٌم ج لِحاٌم،لُُحوٌم  মও সংস, meat

এক টুকরও মও সংস a piece of flesh لْحمةٌ

لُْحمةٌ ج لَُحٌم  কমপবোধডর পবোধডন, পবোধডবোধনর 

সফুতম, জমি, লসদমন্তকমরী লবষয়, প্রধমন 

প্রসঙ্গ (লশল, সমলহত্),woof, weft (of 

fabric), decisive factor, motif- ٌللُْحمة 

সম্পক্, আত্মীয়তম relationship, kinship

মিমবোধখর লঝল্ conjunctiva لْحميّةٌ

 ,মমরশংসি, সফুিকময়, মমরশংসমশী fleshy لِحٌم

corpulant, carnivorous

لِحاٌم ج لِحامات  রও সংঝওলওইকরর, ঝওলওইকরর, 

ঝওলওন সর, ঝওলওন তেজওডও, ঝওলওই করওর রও সং 
soldering, welding, soldered joint, 
solder

কসমই, ঝমিমইকমরী, butcher welder لّحاٌم
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মমরশংসি fleshy لحيٌم

 ,সফুিতম, মমরশংসিতম corpulence لحامةٌ

ffleshiness

مْلحمةٌ ج ملِمٌم  রকওক যুদ্ধ, হিাও, ব্যওপক 
হিাও, প্রচন যুদ্ধ bloody battle, fierce 

battle, slaughter, massacre,

 ,োলনষ সম্পক্, সরশংবোধযমগ, সরশংসলক্ত اِْلتِحاٌم

লমিন, মযমগমবোধযমগ, সঙ্গলত, সরশংবদতম, 
সরশংোষ,্ সরশংগমম,যফুদ, union, cohesion, 

conjunction, connection, struggle, 
fight, combat

মিমবোধখর লঝল্ conjunctiva ُمْلتحمةٌ

لحنف] [لحن) لحانة،لُحون،  )

অশুদ আরবী বিম to speak 

ungrammatical Arabic

 বফুলদমমন হওয়ম to be ( لحنلَحن)[س]

intelligent

II সফুর ম দিওয়ম to set to music لّحن

لحٌن ج ألكن لُحوٌن،  সুর, সঙ্গতি, ব্যওকররগি 
ভল, সমওজিন, ববর্িও, tune, melody, 

grammatical, solecism, barbarism

 ,বফুলদমমন, মবমধ, লবিক্ষর intelligent لِحٌن

uunderstanding, sensible

تلحين ك تلمين  গমন রিনম, গমন 

আবোধয়মজন musical composition, 

musical arrangement

গওওযওরমি singable تْلكينٌي

 অশুদ, ব্মকরর বলহভভূ্ত ُمْلحوٌن
incorrect, ungrammatical

রিরমকমরী composer ُملِحٌن

لحا لحو]  [لحي،ن][لحو) ) গমলিবোধ দিওয়ম, 
অপমমন করম, to insult, to abuse (ه) 

لحىلحي)[س]  ) গমলি ম দিওয়ম to insult

 VI এবোধক অপরবোধক গমলি ম দিওয়ম to تلحى

heap abuses on each other

VIII  দিমলড রমখম to grow beard التحى

لحو، لحٌي  অপমমন, গমিমগমলি,  দিফুন্মম 
insult, abuse, blame, defamation

لِْحيةٌ  مث  لْحيان  ج  لِحٌي،أْلٍح  মওডড (মুকখর)  

jaw bone

ى لِْحيةٌ ج لُحا   দিমলড, beard 

 শরসফুতমর কমপড, গমবোধছর আরশংবোধশর لجاٌء

ততরী কমপড bast

িমম  দিমলড long bearded ألحى
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 দিমলডওয়মিম bearded  ُمْلتٍح

لّخص ]لخص ] II সরশংবোধক্ষপ করম, উদ( লত 

ম দিওয়ম, নকশম আঁকম to summarize, to 

sketch

 V সরশংলক্ষপ হওয়ম to be تلّخص

summarized

 ,স সংডক্ষপকরর, সওরস সংকক্ষপ, স সংডক্ষপসওর تْلخيٌص

স সংডক্ষপ, স্বল্পিস্থিওযত condensation, 

summary, synopsis, brief

تُملّخٌص ُمْلّخصاج  সরশংলক্ষপ, োনীভভূত, গমঢ় 

summerized, ccondensed – ُمْلّخصات 

লনয্মস, সমরমম,্ সমরকথম extract,, 

essence,gist

) কমঁপমবোধনম, ঝমঁকমন, নমডম to shake لخلخ

 (هى

 II কমঁপমবোধনম, ঝমঁকমন, নমডম to تلخلخ

shake (هى) 

 ,অডিস্থির, নডবকড, তেদওলওযমওন shaky ُملْخلٌخ

unsteady, trumbling

 লঢিম, লবশ, মকবিম, ক দিমকমর لخمةٌ
sluggish, awkward, clamsy

পিম  দিফুগ্ন putrid ill smelling لخٌن

ألخٌن م لْخناُء ج لُخٌن   দিফুগ্নযফুক্ত, 

অখমrনমক( ত (গমলি লহসমবোধব) stinking, 

uncircumscribed

 ولٌد )দلِدةٌ

 তফুমফুি ঝগরম করম to quarrel ( لَدلّد)[ن]

fiercely (ه)

 II  দিফুন্মম করম, হতবফুলদ করম, to لّدد

defame to baffle

 V ল দিবোধশহমরম হওয়ম, হতবফুলদ হওয়ম to تلّدد

be perplexed, be confused

 তুমুল ডববওদ, ডহ সংস্র বেন্দ vehement لدٌد

altercation, violent quarrel

لدوٌد ألٌد، م لّداُد ج لٌُد ،لِداٌد، ألِّداُء  লহরশংস, 

প্রিন্ড, ভযমনক, কঠন, ভয়ঙর violent, 

ffell, angry, horrible

 একগঁুবোধয়, অবমধ্, লববোধদমহী ُمتلِدٌد
obstinate, rebellious

لدغلْدغ) [ن]  ) হুি ফফুটমন, কমমডমন (সমপ),

লবদ্রুপ করম, ক্ষলত করম, ক্ষফুব করম

হুি, কমমড sring, bite لْدغةٌ

لديٌغ ج لدغى،لُدغاُء   দিরশংলশত, কমমডমলয়ত 
stung, bitten
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 ,মকমমি হওয়ম ( لُدنك][لدانة) لدونة،
নমনীয় হওয়ম, প্রমরবন্ত হওয়ম, 
লসলতসমপক হওয়ম to be soft, to be 

flexible, be elastic

 II মকমমি করম, শলক্তহীন করম, শমন্ত لّدن

করম, উপশম করম to soften, to 

attenuate, temper, mitigate ( هى)

لْدٌن ج لُْدٌن لِدان،  নরম, েদ, নমনতয, 

ডিস্থিডিিস্থিওপক, পওসটিক soft, gentle, pliable, 

plastic

لِدٌنلدٌن،  আলফবোধমর লনয্মস tincture of 

opium

لدانةٌ، لدونةٌ  মকমমিতম, লসলতসমপকতম, 
নমনীয়তম softness, flexibility, 

pliability, elasticity

প্মলষ্টক দব্ plastics لدائِن

 ,প্রলত, দমরম, লনকট, কমবোধছ (جر prep) لُدن

উপলসলতবোধত, সহ, সমমবোধন, পভূবোধব,্ 

অঅলধকমবোধর at,by, near, close to, in 

presence of, in front of, before, with, 
iin possesion of –

لُدن ِمن  হইবোধত, তখন মথবোধক, পলক্ষ, তরবোধফ, 

ককময্কমবোধি from, on the part of, since

ان لُُدن –  হইবোধত, তখন মথবোধক, পলক্ষ, 

তরবোধফ, ককময্কমবোধি from, on the part 

of, since

 রহস্ময়, গুপ (জমন) mystic لُدنٌي

(intuition)

,প্রলত, দমরম (সময়, সসমন) (جر prep) لدى

উপলসলতবোধত, সমমবোধন, পভূবোধব,্ সমবোধথ at, 

by(time, place) in the presence of,  in
front of,before with

الحاجة لدى  প্রবোধয়মজবোধন, যল দি  দিরকমর হয়, in

case of need, of necessary

তমর আবোধছ he has لديِه

لديك ما  ময অবসময় তফুলম আছ, মতমমমর 

মবোধনর আবসময় the condition you are 

in, your state o mind

ما غيُر لدينا ليس . আমরম তমর মথবোধক মবশী
জমলননম we know no more than 

what….

] لَذس[لّذ،لذاذ،لذاذة)  ) সফুস্বম দিফু হওয়ম, লমলষ্ট 

হওয়ম, ত( লপ দিময়ক হওয়ম, আরমমপ্র দি 

হওয়ম to be sweet, delicious, 

delightful, pleasant

)II মভমগ করমন, ত لّذذ প করমন, আনলনত
করমন, আননম দি ম দিওয়ম, to gratify, to 

please, todelight, to give pleasure
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)IV মভমগ করমন, ত ألّذ প করমন, আনলনত
করমন, আননম দি ম দিওয়ম, to gratify, to 

please, todelight, to give pleasure

 ,V উপবোধভমগ করম, আনলনত হওয়ম تلّذذ
ত( প হওয়ম, আনন পমওয়ম, মভমগ করম to
be gratified,  be pleased, to find 
pleasure, enjoy

 ,VIII উপবোধভমগ করম, আনলনত হওয়ম التّذ
ত( প হওয়ম, আনন পমওয়ম, মভমগ করম to
be gratified,  be pleased, to find 

pleasure, enjoy ( هى ب  )  

 X সফুস্বম দি পমওয়ম, আনন মনওয়ম to استلّذ

find delicious, to take pleasure ( هى) 

لّذةٌ ج لّذات  আনন্দ, পরমওনন্দ, সুখ, লওলসও, 
ইডইন্দ্রিয পরওযরিও joy, bliss, pleasure, 

dlight, lust, voluptuousness

لذاذةٌ  ج لٌُذ لذاٌذ،  লমষ্টতম, মমধফুয্, মসরনয,্ 

সফুখ, পরমমনন, মজম, আনন, পফুিক 
sweetness, charm, bliss, enjoyment, 
pleasure, delight

ملذةٌ ج ملٌذ،ملذات  আনন, সফুখ, লশষ্টতম, 
লবনয়, সমন্তনম, আনন দিময়কতমপভূর,্ মজম, 
ফফুলত্, ইলনয় পরময়রতম joy, pleasure, 

amenity, comfort, dlight-fulness, 
enjoyment, voluptuousness

 পমন-বোধভমজন আসক্ত ُمتلِذٌذ

لذعف]  [لذع) )  দিগ্ধ করম, মছঁকম ম দিওয়ম, 
ঝমিমই করম,  দিফু(খ ম দিওয়ম (কথময়), 

অপমমন করম,   অসন্তুষ্ট করম to burn, to

brand, cauterize, hurt, insult, offend (

هى ه  )

V  দিগ্ধ করম to burn تلّذع

 ,জ্বলন, দহন, অডগকওণ, আগুন burning لْذٌع

combustion, fire

 ,দিমহক, অলত গরম, কটফুগন  لّذاٌع

তীক,কটফু, কমমডমইয়ম ধবোধর এমন (কথম
থম )burning, very htot, scorching, 

acrid, sharp, biting (words)

لْوذٌع، لْوذِعٌي  প্রমজ, জমনী, লব দিগ্ধ, প্রতফু্r 
পনমলত, সপ্রলতভ, ssagacious, 

ingenious, witty,  quick-witted

 লবিক্ষরতম, বফুলদমত্তম, উ্ভিমবনী لْوذعيّةٌ
 দিক্ষতম, বফুলদ, প্রতফু্r পনমলততম, 
sabacity, ingenuity,wit, quick-
wittedness

 ,দিহনকর, কটফুগন, ঝমঁজমবোধিম  لِذٌع
কনকবোধন, তীব, ধমরমি burning, 

pungent, acrid, biting, sharp

لِذعةٌ ج لَواِذٌع  লবদ্রুপ, ো(রম, উপহমস 
hatred, taunt



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 976
976

لِذَيلذاى) [س]  ) মিবোধগ থমকম, সরশংিগ হওয়ম 
to aadhere, cleave (ب) 

لّزلّز)[ن]  ) বমঁধম, যফুক্ত করম, িমগমন, একত
করম to tie, to connect, unite ( هى ب ) 

 ,II শক্ত কবোধর িমগমন, তমডন করম لّزز
িমপ ম দিওয়ম, লনগ(হীত করম to connect 

firmly, to uurge, press, suppress (الى)

V যফুক্ত হওয়ম to be united تلّزز

 VI এক সমবোধথ মঠবোধস থমকম to be تلّز

crammed togather

 VIII যফুক্ত হওয়ম, মিবোধগ থমকম, সরশংিগ التّز

থমকম to be united, to adhere, cleave (

 (ب

لٌزلّزةٌ،  বল,  তেস্টিপল (আটকওকনওর িওর), 

সওুডওডশ bolt, staple, cramp

 ,একসমবোধথ মঠবোধস বসম, োলনষ আবদ ُملّزٌز

 দি(ঢ়, কঠন, আঁটসমঁট, সরশংহত crammed 

ttogathermclosly united, firm, solid, 
compact

لزبلزوب) [ن]  )  দি(ঢ় হওয়ম, শক্ত কবোধর 

ধরম, মিবোধগ থমকম, সরশংিগ থমকম, আটবোধক 

থমকম to be firm, hold fast, to adhere, 

to ccleave, to stick

 সফুসরশংহত হওয়ম, একবোধত (لَزب) [س] لِزب

সরশংিগ হওয়ম, এএকবোধত আটবোধক থমকম to 

cohere, cleave togather, 

لِزٌب ج لزاٌب  মছমট little

لْزبةٌ ج لِزٌب   দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ misfortune, 

calamity

 ,ময মিবোধগ থমবোধক, সরশংলশষ্ট,  দি(ঢ় لِزٌب

 দি(ঢ়ভমবোধব অঠি sticking, adhering, firm,

fiemly fixed

لِزجلزوج،لَزج) [س]  ) আঠমি হওয়ম, 
পমকমইয়ম যমওয়ম ( দিলডর মত, গমঁথম, 
িমগম, মিবোধগ থমকম to be sticky, ropy, to 

stick, get stuck

 আঠমি, এঁবোধটি, আঠমযফুক্ত, িটিবোধট لِزٌج
sticky, gluey, adhesive

 ,লসরতম, িটিবোধট, আঠমযফুক্ততম لُزوجةٌ
আঠমি stickiness, viscidity

لزقلُزوق)[س]   ) মিবোধগ থমকম, জডমইয়ম 
থমকম, সরশংিগ হওয়ম, আটবোধক থমকম, to 

adhere, cling, stick (ب) 

 II িমলগবোধয় ম দিওয়ম, অটি থমকম, ব(লদ لّزق

করম, একবোধত িমগমন, সত্ ববোধি িমিমন to 

affix, to stick on, to paste togather (

 (هى
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 ,IV অটি থমকম, িমলগবোধয় ম দিওয়ম ألزَق
ব(লদ করম to paste on, to stick on, to 

affix

 ,VIII মিবোধগ থমকম, জডমইয়ম থমকম التزق
সরশংিগ হওয়ম, আটবোধক থমকম, to adhere, 

cling, stick (ب) 

 ,স সংলগ, সডনডহি, ডনকটিস্থি adjoining لِْزٌق

adjacent

আঠমি, এঁবোধটি, sticky, gluey لِزٌق

 িমপ, সরশংবোধকমিন, মপষর, িফুন, প্মসমর لْزقةٌ
compress, plaster

 ,আঠমি, আঠমযফুক্ত, আঠম, লসবোধমন لِزاٌق

aadhesive, glue, cement

لزوٌق ، لزوٌق  িমপ, সরশংবোধকমিন, মপষর, 

আঠমি, প্মষ্টমর compress, adhesive, 

plaster

لزم] لُُزوم،لَِزام)[س ) িমলগয়ম থমকম, জলডবোধয়
থমকম, অন্তগ্ত হওয়ম, পলরিয্ম করম, 
সহগমন করম, অব্মহত থমক, সরশংরক্ষর 

করম, সময়ী থমকম, অলববোধচ দি্ হওয়ম, 
প্রবোধয়মজনীয় হওয়ম, অবশ্পমিনীয় হওয়ম 
to be attached to cling, adhere, stick, 
to belong, to persist, preserve, to be 
inseparable, to stay permanantly, to 
be nnecessary, be incumbent

 III সমবোধথ থমকম, সহগমমী হওয়ম, মিবোধগ لزم

থমকম, আটবোধক থমকম, মিষ্টম করম, অব্মহত
ভমবোধব সমবোধথ থমকম, অলববোধচ দি্ হওয়ম, 
অলবরত মিবোধগ থমকম, আবোধরমলপত হওয়ম, 
সরশংরক্ষন করম, কমজ প্র দিশ্ন করম to 

attend, accompany, to adhere, stick, 
to persue, to be constantly 
persistant, to be imposed, to 
accompany, be inseparable, to 
preserve, to display activity

 IV বমধ্ করম, িমপ ম দিওয়ম, মযমগ ألزم

ম দিওয়ম, আবোধরমপ করম, আকশ্কীয় করম 
to force, compel, ppress, enjoin, 
obligate

 VI এবোধক অবোধন্র সমবোধথ থমকম, এবোধক تلزم

অপবোধরর জন্ লনবোধবল দিত হওয়ম, অলববোধচ দি্
হওয়ম to be attached to each other

 ,VIII িমলগয়ম থমকম, এঁবোধট থমকম التزم
আটবোধক থমকম, অব্মহত ভমবোধব থমকম, 
সরশংরক্ষন করম, মমবোধন িিম, লনয়ম করম, 
লনবোধজর উপর আবোধরমপ করম, লনবোধজর জন্ 
অত্মবসশ্কীয় করম, প্রলতজমবদ হওয়ম,
বমধ্ হওয়ম,  দিমলয়তবমন হওয়ম, 
একবোধিটয়ম করম      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 
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forced, be responsible, to 

monopolize ( هىت ب )

 ,X প্রবোধয়মজনীয় মবোধন করম, িমওয়ম استلزم
প্রবোধয়মজন থমকম, to deem necessary, to 

require, to be in need

لْزمةٌ ج لزمات  অনফুমলত পত, অনফুমলত,  

মভমটমলধকমর license, franchise

 ,প্রবোধয়মজন, িরমমবসম, িমলহ দিম لُزوٌم
অভমব, আবশ্ক বস্তু  necessity, 

exigency, requirement, need, 

 ,প্রবোধয়মজনীয়, অপলরহময,্ আবশ্ক لِزاٌم

অত্মবশ্ক,  দিমলয়ত, কত্ব্ necessary, 

requisite, necessity, obligation

 অলধক প্রবোধয়মজনীয়, সববোধিবোধয় মবশী أْلَزُم
প্রবোধয়মজনীয় more necessary, most 

necessary

مْلزمةٌ ج ملِزُم  অধ্ময়, স্বমক্ষর বম 
লি্নি(ফম্ম)  section,sign

ِمْلزمةٌ ج ملِزُم  লভসম, প্রবোধবসমজম, 
ছমপমখমনম,  vi প্রবোধিsa, press

,আঁটয়ম মিবোধগ থমকন,  দি(ঢ়সরশংিগতম ُملزمةٌ
সরশংিগ, িমগন, আটবোধক থমকম, অবলশষ্ট, 

অবসমন, বসবমস, োলনষ সম্পক্, 
লনভ্রতম, অলবলচনতম, প্রবোধিষ্টম, 

অধ্মবসময় adhesion, clinging,  

sticking, remaining, dependence, 
pursuit, perseverance

 ,বিপ্রবোধয়মগ, বমধ্বমধকতম, force اِْلزاٌم

compulsion

)বি প্রবোধয়মগ ক اِلزامٌي ত, বমধ্তম মভূিক, 

প্রবোধয়মজনীয়  forced, compulsory, 

required

اِْلتِزاٌم ج اِْلتِزامات  প্রবোধয়মজন, ককত্ব্, 
 দিমলয়ত্, প্রলতশ্রুলত,  দিময়ভমর, িফুলক্ত, ছমড, 

অনফুমলতপ, মভমটমলধকমর, একবোধিটয়ম 
necessity, duty, obligation, 
commitment, liability, contract, 
license, franchise,monopoly

 ,সহজমত, অন্তলন্লহত, স্বকীয় لِزٌم

অলববোধচ দি্, প্রবোধয়মজনীয়, অপলরহময্, 
আবোধরমলপত, বমধ্তম, বমধ্তমমভূিক, 

অকম্ক লংক্রিয়ম (গম) inherent, intrinsic, 

inseparable, iinevitable, obligatory, 
intransitive (gram) 

লনলদ্্দষ্ট গুর, লববোধশষর, উত্তরমলধকমর لِزمةٌ
সম্পলত্ত, fixed attribute, inherent 

peoperty

 ,প্রবোধয়মজনীয়, অলববোধচ দি্ গুর لواُزُم

প্রবোধয়মজনম দিী, অত্মবশ্ কম দিী, আনফুষলঙ্গক
উপকরর necessary, inseparable 
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attributes, necessities, requirements, 
accessaories

বমধ্,  দিময়ী obligated, liable مْلزوٌم

 দিমলয়ত, বমধ্তম, প্রলতশ্রুলত,  দিময়  مْلزوميّةٌ
duty, obligation, commitment, liability

,অনমনীয়, কঠন, সরশংিগ, সরশংরক্ষর ُملِزٌم

আটকমন, অ্মন্ত, অবলশষ্ট, বমধ্, 
অলববোধচ দি্, োলরষ্টভমবোধব যফুক্ত, সহগমমী, 
অনফুবত্শী, অনফুির, যম মিবোধগ থমবোধক, 

অনফুগত, অনফুসমরী, পক্ষীয় tenacious, 

clinging, keeping, preserving, 
persisting, abiding, attending, 
accompanying, adherent, follower, 
partisan

 ব্স, প্রলতজ, বমধ্, একচত ُمْلتِزٌم

অলধকমরী, ঠকম দিমর engaged, 

committed, obligated, holder of 
monopoly

ُمْلتزٌم ج ُملتزمات  প্রবোধয়মজন,  দিরকমর 
requirement, need

 ্,প্রবোধয়মজনীয় উপকরর, পভূব্শত ُمستْلزمات

প্রবোধয়মজনীয় requirements, pre 

requisites, nnecessary

لْستٌِك،  لْستٌِك  রবমর, মফুবোধছ মফিমর রবমর 
rubber, eraser

لسعلْسع) [ف]  ) হুি ফফুটমন, কমমডমন, 

মপমডমন, আোমত করম(কথময়) to sting, 

to burn, to hurt (words) ( هى ه ) 

 ,হুি, কমমড, লবদ্রুপকর কথম sting لسعةٌ

bite, biting words

لسيٌع ج لسعى لُسعاُء  হুিলবদ,  দিরশংলশত 
stung, bitten

 ,হুিলবদ করর, জিমমন, জিন্ত لِسع

কমমডমন, কটফু, ঝমি, কটফুগন, তীব 
stinging, bitting, burning, pungent, 
sharp

لِسنس]  [لَسن) ) সফুভমষী হওয়ম to be 

eloquent

 II ধমরমবোধিম করম, সফুঁিমবোধিম করম, to لّسن

sharpen, to taper (هى) 

বওডগিও eloquence لَسٌن

لِسٌن  السٌن، م لْسناُء ج لُسٌن  বমলাগ্মি, 

বমক্বমগীশ eloquent

لِساٌن  ج ،ألِسنةٌ ألُسٌن  লজহম, ভমষম, মফুখপমত, 

মফুখস্বরুপ, মত প্রকমবোধশর মমধ্ম tongue, 

language, mouthpiece, 
organ(party,newspaper) 

 ,ভমষম সম্পলক্ত, মমরলখক لِسانٌي

pertaining to language, oral, verbal
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লমথ্মবম দিী liar ماْسوٌن

لشا [ن])لْسو ) জোন্ হওয়ম, নীিফু হওয়ম to 

be vile

 III ধ্বরশংস করম, অব দিলমত করম, to لسى

destroy, to annihilate

 ,VI অব দিলমত হওয়ম, ধ্বরশংস হওয়ম تلشى
হতমশ হওয়ম, অ দি(শ্ করম, লববর্ করম, 
মফকমবোধশ করম to be suppressed, be 

crushed, befrustrated, to vanish, fade

 ,ধ সংস, নওশ, ক্ষডি annihilation ُملشاٌء

destruction

 ,ধ সংস, সবন্ওশ, ডবনওশ, ব্যিি্ও, হিওশও تلِشٌن
অদৃশিও, অনধও্ন, ক্ষয, পিন annihilation, 

ruin, faikure, frustratation, 
disappearance, decline

ক্ষলয়ষফু ُمتلٍش , ক্ষয়শীি, মররশীি, 

ক্ষয়মমন, লবনমশবোধযমগ্, অসময়ী, 
অলক্ষরসময়ী dwindling, 

waning,destructable, transient

لَصن] [لّص)  ) িফুলর কবোধর করম, মগমপবোধন 

করম, িফুলর করম, ডমকমলত করম to do 

stealthily, to rob, to steal

V মিমর হওয়ম to become a thief تلّصص

لُصوصةٌ ج ،لُصوٌص أْلصاٌص  তেচওর, িওকওি 
thief, robber

িফুলর, ডমকমলত thievry, robbery لُصوصيّةٌ

 মিমবোধরর মত করম, মিমবোধরর মত ُمتلِصٌص
thievish

لصقلصق،لُُصوق)[س]  ) মিবোধগ থমকম, 
সরশংিগ হওয়ম, আটবোধক থমকম, জডমইলয় 

থমকম to stick, cling, cleave, stick (ب) 

 II একবোধত মিবোধগ রমখম to paste لّصق

togather

 ,III সরশংযফুক্ত করম, সরশংংক্রিমমক হওয়ম لصق
সরশংস্পবোধশ ্থমকম, সমবোধথ থমকম to be in 

touch, to adjoin, be contageous,

 ,IV সরশংযফুক্ত করম, িমগমন, আটকমন ألصق

আঠম ল দিবোধয় িমগমন, আনম, িমপমন, বন 

করম, to bring,, to press, to stick, to 

attach, to stick, to glue,to close

 VI একবোধত মিবোধগ থমকমএকবোধত تلصق

জডমইয়ম থমকম, লপন্ডীভভূত করম, লমশমন 
to stick togather, to cling togather, to 
coglumerate, to blend

 ,VIII ঝফুবোধি থমকম, মিবোধগ থমকম التصق
জডমইয়ম থমকম to stick, to cling,  to get

stuck

 ,তেলকগ িওকও, স সংলগ,জডওন,  adhering لِْصٌق

clinging, cleaving
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 ,আঠমি, িটিবোধট, এঁবোধটি, আঠমবোধিম لِصٌق
অনমনীয়, sticky, gluey, adhesive, 

tenacious, 

 ,ময মিবোধগ থমবোধক, ময জলডয় থমবোধক لصيٌق

সরশংযফুক্তকমরী, সরশংিগ, প্রত্ন্ত, লনকটবত্শী, 
পমশ্ব্বত্শী, মোঁষম,সরশংংক্রিমমক, আঁটসমট 

(বোধপমশমক) one who cleave, adjoining, 

adjacent, boardering, neighbouring, 
abutting, skintight (dress)

প্রবোধিপ, প্মষ্টমর plaster لصوٌق

 ,সরশংবোধযমগ, মযমগমবোধযমগ, িফুলক্ত ملصقةٌ

সলমলত, সমলনধ্, সলনলহত অবসম 
junction, connection, contact, union, 
contiguity

প্রওচতরপত, ডবল poster, bill اِْلصاٌق

تلُصٌق ، اِْلتِصاٌق  সরশংবোধযমগ, আঁটয়ম িমলগয়ম
থমকম, সমলনধ্, মযমগমবোধযমগ, সরশংিগতম 
cohesion, adhesion, contiguity, 
cotact, coherence

 লনকটবত্শী, পমশ্ব্বত্শী, োলনষ ُملِصٌق

মযমগমবোধযমগ, সমথী,বোধোঁষম, প্রলতবোধবশী, সরশংিগ 
adjoining, adjacent, abutting, 
boardering, neighbouring, companion

,স সংযুক, ডনবদ্ধ, আটকক পডও, আটকওকনও ُملصٌق
আঠাওয আটকওকনও, আবদ্ধ,কওকছ আডনি, যুক 
attached, affixed, pasted on, 

fastened, connected – ُمْلصقات প্রওচতর 
ডচত, তেপওষ্টওর, ডবল poster, bill

,একসমবোধথ এঁবোধট থমবোধক এমন, লমশ্রর ُمتلِصٌق

সরশংিগ  sticking, cohering, blending

 সরশংযফুক্ত, লনবদ, আঠমি, মিবোধগ ُملتِصٌق

থমবোধক এমন, সরশংবোধযমগ কবোধর এমন, 

লনকটবত্শী, পমশ্ব্বত্শী, োলনষ মযমগমবোধযমগ, 

সমথী, মোঁষম, প্রলতবোধবশী, সরশংিগ attached, 

aaffixed, adhesive, sticking, 
aadjoining, boardering, neighbouring,
connected, in contact

 ,োন, গম দিম (সমলর), োলনষ dense مْلضوٌم

close

لطخلطخ)[ف]  ) ময়িম করম, লছঁটবোধয় 

ম দিওয়ম to soil, to spatter (ب) 

 II ময়িম করম, লছঁটবোধয় ম দিওয়ম to لطّخ

soil, to spatter (ب) 

V ময়িমযফুক্ত হওয়ম to be soiled تلطّخ

لْطخةٌ ج لْطخات  দওগ, রঙে, কলঙ্কি, অপমওন 
smear, sstain, blemish, disgrace

لطخةٌ ج لطيٌخ،لطخات  গমধম, মবমকম, 
লনবোধব্মধ ব্লক্ত ass, fool, muggins

لطسلطس) [ن]  ) আোমত করম to hit (ه) 
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ِمْلطاٌس ج ملطيُس  খনও, খডন, খননরন 
grubber, pickaxe

لطشلطش) [ن]  ) আোমত করম, মমরম to 

strike, to hit (ه) 

لطعلطع) [ف]  ) আোমত করম, মমরম, মভূবোধছ 

মফিম to strike, to hit (ه) to erase

 কিঙ,  দিমগ, কমলিমম, ত্রুট, ম দিমষ لطعةٌ
blot, stain

لطفلطف)[ن]  )  দিয়ম করম, বনফু  সফুিভ 

হওয়ম to be kind, feiendly

لِطفس] )[لطَف ) মিহন করম to leak

لطُفلُطُف،لطافة)[ك]  ) মকমমি হওয়ম, 
পমতিম হওয়ম, সফুক হওয়ম, ক্ষমমপভূর্ 
হওয়ম, মমলজ্ত হওয়ম, ভদ হওয়ম, নমনীয়
হওয়ম to be, delicate, thin, graceful, 

elegant, be, amenable

 II মকমমি করম, ভদ করম, লমটবোধয় لطّف

ম দিওয়ম, সহজ করম, শমন্ত করম, কম করম, 
to make soft, gentle, temper, 

 III  দিয়মিফু আিরন করম, নরম لطف

হওয়ম, ভদ হওয়ম, পবোধরমপকমরী হওয়ম, 
প্রশরশংসম করম, স্তুলত করম, ধমমম ধরম, 
অনফুরমগী হওয়ম, মপমষম, to treat with 

kindness, be polite, obliging,to flatter,
to fondle, pet

 V নম হওয়ম, উপশম পমওয়ম, ভদ تلطّف

হওয়ম,  দিয়মিফু হওয়ম, উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, 
মসহশীি হওয়ম, সতক্তমর সমবোধথ করম, 
মগমপবোধন করম to be polite, be kind, be 

tempered, be tender, to do ccarefully,

to do secretly, ( في ب ) 

VI নমতম ম দিখমবোধনম, ভদ হওয়মষ to تلطف
be polite

,X সফুনর মবোধন হওয়ম, পছন করম استلطف
আনন দিময়ক মবোধন করম to find nice, to 

find pretty, pleasant, to like

لُْطٌف ج أْلطاٌف  দযও, দযওশতলিও, বনতসুলেিও,
েদিও, সোিও, বদওনিও, নমিও, দযওদিও, 
অনুগহ kindness, benevolence, 

friendliness, gentleness, 
courteousness, gracefulness, grace

 ,পমতিম, সফুনর,  দিয়মদতম لطافةٌ
কমনীয়তম,  দিয়ম,  দিয়মশীিতম, 
বনফু সফুিভতম, নমতম, পলরবোধশমধন, 

thinness, fineness, delicateness, 
gracefulness,  kindness, loveliness, 
benevolence, politeness, refinement

لطتٌف ج لِطاٌف لُطفاُء،  পমতিম, সফুক, মছমট,

অনফুবোধ্খ্, ভদ, নরম, মবোধনমরম, 

গহনবোধযমগ্, বনফু সফুিভ,  দিয়মিফু, সফুনর, 
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 দি দিয়মশীি, সরশংষ( ত, সভ্, স দিয়, বফুলদমমন, 

মমধমবী, মমলজ্ত thin,ffine, delicate, 

little, insignificant, gentle, pleasant, 
soft, agreeable, genial, courteous, 
graceful, refined, brilliant, elegant

لِطيفةٌ ج لطائُِف  িওমওশও, তেকবতুক, মকনওহওডরত, 

িডনমওর wittcism, joke, nicety, slimness

 ,অলধক সফুক, অলধক  দি দিয়মিফু ألطُف
অলধক মমলজ্ত অলধক ভমি, finer, more 

ddelicate, kinder, more elegant

ُملتفةٌ ج لطفاتم  নমনীয়তম, ভদতম, 
ব দিমন্তম, সহৃ দিয়তম, নমতম, 
বনফু সফুিভতম,  দিয়মশীিতম,  দিয়ম, 
amiability, civility, courteousness, 
politeness, friendliness, 

benevolence, kindness- لطفاتم  

প্ররয়স্পশ,্ আ দির, মসমহমগ caresses

বনফু تلطنٌف সফুিভতম, নমতম, সহৃ দিয়তম 
পক্ষপমত, আনফুকুি্, সভ্তম, ভদতম, 
friendliness, amiability, favoring, 
ffavoritism, civility, politeness

ঘুম পওডওকনও ঔষধ sedatives ُملطِفات

 হমত ল দিয় মমরম, থমপর (لْطم) [ض] لطم

মমরম,  দিফুর করম, প্রবোধক্ষপ করম, ধম্কেম, 
ম দিওয়ম, আোমত করম, to strike with 

hand, slap, to eject, to jolt, to hit,

 VI োফুসমোফুলস করম, যফুদ করম, ধম্কেম تلطم
িমগম, সরশংোস ্বমধমন to exchange 

blows, fight, battle, to collide, clash

 VIII ধম্কেম িমগম, সরশংোষ ্বমধমন to اِلتطم

collide, clash

لْطمةٌ ج لْطمات  ঘুডস, িওপ্পর, ধওক্ও, তেঠালও 
blow, slap, jolt, thrust

মমতম-লপতমহীন, এলতম, parentless لطيم

গমি cheek مْلطٌم

 সরশংোস,্  দিমঙ্গম, লবশ(ঙ্খিম, মগমিমমি ُملْلتطٌم
clash, tumult,turmoil

لِظَيلظاى) [س]  ) মপমডম,  দিমউ  দিমউ কবোধর 

জ্বিম, to burn, to flare, blaze, be 

ablazed

 V মপমডম, দিমউ  দিমউ কবোধর জ্বিম, to تلظّى

burn, to flare, blaze, be ablazed

 মপমডম,  দিমউ  দিমউ কবোধর জ্বিম, to اِلنظى

burn, to flare, blaze, be ablazed

 ,গনগকন আগুন, আকলওকছটও,  অডগডশখও لظاى
bblazing fire, blaze, flame

لعبلْعب)[ف]  ) িমিম ঝরমবোধনম to slaver

لِعبلِعب،لُعب)[س]  ) মখিম করম, মকরতফুক 

করম, প্রতমরনম করম to play (ب)
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 ,II মখিমবোধনম, নডমবোধনম to make play لّعب

to wag

 III মখিম করম মকরতফুক করম, ঠমটম لعب
করম, to play, to have fun, jest

 (ه) IV মখিমবোধনম to make play ألعب

V, মকরতফুক করম, মখিম করম to play تلّعب

 VI মখিম করম, পম টমনম, উপহমস تلعب

করম to play, mock, to pull leg ( ه ب ) 

لعٌب لِعٌب، لْعٌب، ج ألعاٌب     মখিম, মকরতফুক,

ঠমটম, আনন, লববোধনম দিন, মখিমধভূিম play ,

 ,fun, aamusement, diversion , من
sport

 ,হমস্কর, লবলিত, মজম দিমর, funny لِعٌب

amusing

মখিম, মখি, ছি, game, trick لعبةٌ

ةٌلُعبةٌ ج لُعٌب  মখিনম, পফুতফুি, লংক্রিয়ম, toy, 

doll,  sport

لُعبةٌ ، لعاٌب ، لعيٌب  ত্ন্ত মকরতফুকপভূর্, 
ংক্রিীডনশীি very playful

 িমিম, থফুথফু, মফুবোধখর িমিম, লপক لُعاٌب
saliva, spittle, cuckoo,

মফুখিমিম সরশংংক্রিমন্ত regarding saliva لعابٌي

لُعيبةٌ ج لُعيبات  পফুতফুি doll

,অলসরলিত্ত, লছনমিীপভূর,্ মকরতভূকময় لعوٌب

তফুচ flighty, coquettish, playful, trifling

اُْلُعوبةٌ ج ألعيُب     লনও, তেখলওর সওমগত, ক্তডও,
তেখলও, তেকবতুক, toy, playthings, play, 

sport, fun

مْلعٌب ج ملِعُب  মখিমর মমঠ, মসলডয়মম, 

লথয়টমর, সমক্মবোধসর লররশং, play ground, 

theater, stadium, circus ring- ملِعُب 

প্রলতদলনতম, লনলদ্্দষ্ট মকমন মখিম 
matches, events

 ,মখিনম, মখিমর উপকরন toy ملعبةٌ

plaything

মখিম, জফুয়ম, ঝফুঁলক,game, gamble تلِعٌب

 ,মখিম, মখবোধিময়মর, ব্য়মমলব দি لِعٌب

কলংক্রিয়মলব দি playing, player, 

sportsman, gymnast

مْلعوٌب ج ملِعيُب  থফুথফু পভূর,্ িমি মফিমবোধনম 
(বোধছবোধি),ছি, মকরতফুক, িমিমলক, কমরিফুলপ 
splitting, slobbering, prank, trick, 
ruse, artifice

 ,সহ মখবোধিময়মর, প্রতমররমপভূর্ co p ملِعٌب

ayer, ffellow player, fraudulent

 ( َملعثَم لعثمة )  লদধম করম, মতমতিমন to 

hesitate, to falter, stammer
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 II লদধম করম, মতমতিমন, to تلعثم

hesitate, to stammer

لْعثمةٌ ، تلْعثٌُم  বেধও, িকিওলওডম, hesitatiob, 

stammering

ُمتلعثٌِم ،اللسان ُمتلعثِم  তেিওিলওডম 
stammering

لعجلعج)[ف] ) ব্থম ম দিওয়ম, ক্ষত কর, 

মপমডমন to hurt, to sore, burn

 ,III কষ্ট ম দিওয়ম, অত্মিমর করম لعج
পীডন করম, যননম ম দিওয়ম to oppress, 

ro distress, to agonize (ه) 

ব্যিও, তেবদনও, pain لعجةٌ

لِعٌج ج لواِعُج   দিহনকর, উদ্দীপ, উত্তপ 

ardent, burning – لواِعُج উলদ্দপ 

ভমিবমসম, আকুিতম (ভমিবমসমর) ardent

love, ardor

أْلعٌس م لعساُء  িমি রবোধঙ্গর মঠমঁট লবলশষ্ট 
red-lipped

لِعقلُعق،لعقة،لعق) [س]  ) মিহন করম, িমটম,
to lick (هى) 

িমমিভলত্ত,্ spoonful لُعقةٌ

অববোধিহ, licking, electuary لُعوٌق

ِملغقةٌ ج ملِعُق  িমমি spoon

 ,গমঢ় স্বচ িমি উপরত লববোধশষ لعٌل

তমমলড garnet

প্রলতধ্বলন করম, গজ্ন করম , ঝনঝন لعلع
করম to roar, resound, clang

 ,II লমটলমট কবোধর জ্বিম, িকমক করম تلعلع
অভভূক্ত থমকম, ত( ষমত ্হওয়ম, শ্রমন্ত হওয়ম 
to gleam, to shimmer, to be starved, 
ro be thirsty, be exhausted

لعلٌع ج لعالٌِع  মডরডচকও, বওষ্প (অডি গরকম, 

তেনককড mirage, vapour from excessive

heat, wolf

لعنلعن)[ف]  ) অলভশমপ ম দিওয়ম, ো(রম 
করম, to curse, to loathe (ه) 

)لِعان(لعن  III লননম করমর শপথ করম to 

uttar the oath of condemnation

 VI এবোধক অন্বোধক অলভশমপ ম দিওয়ম تلعن
to curse one another

অেওশওপ, ঘরও, cursing, loatheing لعٌن

لعنةٌ ج ،لعنات لِعان  অলভশমপ, ো(রম, 
অমঙ্গি curse, execration, imprecation

 ,অলভশপ, ো(লনত, লকরশংকত্ব্ লবমফুঢ় لُعنةٌ

জোন্ damned, cursed, confounded, 

henious, vile
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 অলভবোধযমবোধগর শপথ করম oath of لِعان

adultery

لعين ، ملُعون ج ملعيُن  অলভশপ, ো(লনত, 

লকরশং কত্ব্ লবমফুঢ়, জোন্, লনব্মলসত, 

পলরত্মক্ত(ো(রম সহ), অলভশমপবোধযমগ্ 
damned, cursed, confounded, 
henious, outcast, damnable, hated

 ,পরষ্পরবোধক অলভশমপ দিমনকমরী متلِعٌن
শত্রুভমবমপন, ক্ষলতকমরক cursing each 

other, hostile, harmful

ا لك لعا  মতমমমর উ্থিমন হক!may you rise 

again!

وٌبلُغ  ্মলন্ত, অবসম দি, অবসনতম, মব দিনম, 
অসফুলবধম, eexhaustion, languor, 

fatigue, pains,

لِغٌب ج لُّغٌب  অবসন, শ্রমন্ত, ্মন্ত languid, 

fatigue, tired

لُغٌد ج لُغود،ألغاٌد   لُغدوٌد، ج لغاديُد  থফুতলনর 

লনবোধির মমরশংশ flesh under chin

لغزن] [لغز) )ধমঁ ধমঁ বিম to speak in 

riddles

III ধমঁ ধমঁ বিম to speak in riddles لغز

IV ধমঁ ধমঁ বিম to speak in riddles ألغز

لُْغٌز ج ألغاٌز  তেেঁযওডল, ধওুধওু, শকবর ধওুধওু, রহস্য, 

তেগওপন riddle, puzzle, mystery, secret

 ,লবরলক্তকর, মগমিবোধমবোধি, রহস্ময় ُمْلغٌز

অনকমর, অস্পষ্ট, সবোধনহজনক puzzling,

mysterious, dark, obscure, equivocal

لغط] لغط)[ف لِغاط، ) মসমচ্চমর হওয়ম, 
মগমিমমি করম, তহতি করম, লিrকমর করম 
to shout, to be clamorous, to shout

 ,II মসমচ্চমর হওয়ম, মগমিমমি করম لّغط
তহতি করম, লিrকমর করম to shout, to be

clamorous, to shout

 ,IV মসমচ্চমর হওয়ম, মগমিমমি করম ألغط
তহতি করম, লিrকমর করম to shout, to be

clamorous, to shout

لْغطٌ ج ألغاطٌ  শব, কলরব, তেগওলমওল, ডচৎকওর, 

তহনচ, অশওডন, দদওঙ্গও noise, shouting, 

clamor, uproar, turmoil, riot

لغملغم)[ف]  ) মমইন পমতম to mine (هى) 

لُْغٌم ج ألغاٌم  মওইন mine

لْغٌم اِْلغاٌم،  খনন mining (هى) 

IV লমশমন to amalgamate ألغم

তেোনও, গওুঝলও froth, foam لُغلٌم

ডমডশি করর amalgamation اِْلغاٌم
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لغا [لغو]لغو)[ن] ) কথম বিম অকময্কর 

হওয়ম to speak, to be null

لِغَي[لغو] [ن]،لغية)[س]مْلغاة،لغاى ) বমবোধজ 

কথম বিম, ভফুি করম (কথময়) to talk 

nonsence, to mistakes

 ,IV বমলতি করম, উবোধচ দি করম ألغى
প্রত্মহমর করম to render ineffectual, to 

cancel, abrogate, withdraw

 ,বওকজ কিও, অিহ্তন কিও, ভল, ডবভম لْغٌو

ব্যওকরন বডহভ্ুি েওষও foolish talk, 

nonsense, mmistake, blunder, 
uungramatical language

لُغةٌ ج لُغات  ভমষম, সমনীয় ভমষম, 
বমগধমরম, মমত( ভমষম, সমম্প্র দিমবোধয়র ভমষম, 
অপভমষম, শব, প্রকমশ, language, 

dialect, idiom, vernicular, lingo, 

jargon, word- ُااللغة সবোধব্মত্তম আরবী 
classical arabic

)সমনীয়ভমষম, বমগধমরম, মমত لغوةٌ ভমষম 
dialect, idiom, vernicular

 ভমষম লবষয়ক, pertaining to غِوٌي

language, linguistic

 ,বমলতিকরর, বমলতি, লববোধিমপকির اِْلغاٌء

প্রত্মহমর, বজ্ন,অকময্কর করর, 

abolishment, abolition, abrogation, 
eelemination, annulment

)রলহত, বমলতিক لٍغ ত, র দিক( ত, 

অকময্কর, খমলরজ abrogated 

repealed, annulled, null and void 

 ব্মকরর গত ভভূি, অপব্মবহমর لِغيَةٌ
grammatical mistake,incorrect usage 

)রলহত, বমলতিক ُملغاى ত, র দিক( ত, 

অকময্কর, খমলরজ, মময়মবোধ দিমত্তীর,্  দিলমত 
abrogated repealed, annulled, null 
and void, expired, suppressed

لَفن] )[لّف ) গুটমন, মমমডমন, ভমঁজ করম, 
বমঁকম করম, খমবোধম ভরম, যফুক্ত করম, োন 

জন্মমন, পলর দিশ্ন করম, বমঁক মোমরম to 

wrap up, roll up, to fold up, to wind, 
twist,envelop, cover, to make visit, to 
make a turning

II গুটমন to wrap up لفّف

V আব(ত হওয়ম to be wrapped تلفّف

 ,VIII আব(ত হওয়ম, গুটমন, বমকমন التّف

োফুরম, মমমড োফুরম, সমবোধবত হওয়ম, োন 

জন্মম, ধরম, লোরম, আলিঙ্গন করম, to be 

wrapped, to wind, twist, ccoil, turn, to
make a turn,to grow densly, to 
gather, assemble, clasp, encircle, 

embrace ( هى ه فى على ب )   

لٌف ج ألفاٌف  গুটওন, তেমওডওর, েওুজকরর, 

প্রিওরনও, ঘুরর, ছল, চওতুর ,্ অজুহওি winding,

rolling, coiling, folding, deception, 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 988
988

detour, dodge, excuses ألفاٌف পড্ 
তেদওযওর কওপড, গওমছও, তেিওযওকল swaddling 

clothes, diapers

لٌِف  ج أْلفاٌف  ঘরজনও গওছ densly growing

trees – أْلفاٌف ঝওড, তেঝওপ, তেছওট তেঝওপ 
thicket, brushwood

لفةٌ ج لفات  তেমওড, ঘুরন্, আবি্ন, তেেঁচ, 

গুটওন,পওনকট, বওডনল, কুনলত পওগডড turn, 

rotation, coil, twist, convolution, roll, 
pack, package, bundle, turban

لفافةٌ ج ،لفافات لفائُِف  মমমডমবোধনম, 
আব(তকরর, আবরন, খমম, মমমডক, 

কমপড, ব্মবোধন্ডজ, পট, লসগমবোধরট 
wrapping, covering, cover, envelop, 
wrapper, wrap, bandage, ccigarette –

 (هى) ভমন guise لفائُِف

 ,সমবোধবত, একলতত, জনমকীন্ لفيٌف
লভডকরর, জনতম, লভড, ঝমঁক, গুচ,  দিি 
gathered, aassembled, crowded, 
crowd, swarm, cluster, ggroup

 ,বমলন্ডি, প্মবোধকট, লসগমবোধরট bundle لفيفةٌ

package, cigarette

ألٌَف م لفّاُء  সফুিকময়, মমরশংসি stout, plump

ِملٌف ج ُملفات  নমটমই, িরকম, কবোধয়ি, 

গুটমন, মমমডমন, আব(তকরর, কমি, 

িম দির, মমমডক, আবরন(বই) খমম, ফমইি,

 দিলিিপত reel, coil, winding, wrapping,

covering, blanket, cover, wrapper, 
envelop, folder, letter file, dossier

 মমমডমন, আব(তকরর, আবরর ِمْلفاٌف
wrapping, covering, cover

تْلفيٌف ج تلفيُف  গুটমন, কুন্ডিী, পমকমন, 

িংক্রিমকমবোধর সমজমন, winding, coil, twist, 

concolution whorl – تلفيُف অনফুপফুরক (

تلفيف في -( এর পর (في  গভীবোধর in the 

depth of

,মমমড, এলডবোধয় যমওয়ম, আব(তকরর اِْلتِفاٌف

মবষ্টনকরর tirn, bypassing, 

envelopment, surrounding

)কুন্ডিীক مْلفوٌف ত, মবলষ্টত, আব(ত, 

মপঁিমন, মমডমন, একসমবোধথ মমমডমন, 

সরশংবত,্ টমকমন, মমমিডমন, মবষ্টন, বমঁধম, 
সরশংযফুক্ত, মমরশংমমরশংসি , সফুিকময়, বমঁধমকলপ 
wound, ccoiled, wrapped, rrolled up, 
rolled togather, twisted, attached, 
stout, cabbage

 ,কুন্ডিী করর, পমকমন, মপঁিমন ُمْلتٌف

কুন্ডিীক( ত, কুন্ডলিত, গুটমন, একসমবোধথ 

গুটমন,লবজলরত, জডমন, সরশংগ(লহত, 

সমবোধবত, একলতত, জমপটমজম পট, মোরম 
ও, winding, twisting, coiling, wound, 

ccoiled, rolled up, interwined, 
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gathered, assembled, grouped, 
clasping, enclosing

لفتلفت)[ض]  ) মোমরম, বমঁকম করম, কমত 

করম, মহিমন, লফবোধর ম দিওয়ম, প্রলতহত 

করম, to turn, bend, tilt, incline,to turn 

away, to avert

 ,IV মোমরম, বমঁকম করম, কমত করম ألفت
মহিমন, লফবোধর ম দিওয়ম, প্রলতহত করম, to 

turn, bend, tilt, incline, to turn away, 
to avert

 V মোমরম, োফুবোধর তমকমন এক নজর تلفّت

ম দিখম, to turn, to turn ones face, to 

glance arround

 ,VIII তেঘওরও, ঘুকর িওকওন, সকম্ওধন করও التفت
এক নজর তেদখও, মনকরওগ তেদওযও, ডচনও েওবনও 
করও, ডবকবচনও করও, রত তেনওযও, to turn, to 

turn ones face, to glance arround, to 
address, to pay attention, to heed, to 
consider, to take care,

 ,X আকষ্ন করম,  দিমবী করম استلفت
জমগত করম, জমগমন to claim,aarouse, 

awaken

শমিগম turnip لِفٌت

 لفتات -োফুলরয়ম  দিমঁডমন turn about لْفتةٌ

বমঁক, োভূর্ন, অঙ্গভলঙ্গ, িমহলন, turn, 

turning, gesture, glance

لفاٌت ، لفوٌت  ব দি মমজমজী, কক্শকনী, 
অনকমরমচন ill-tempered, surly, 

sullen

ألفٌت م لْفتاُء ج لُفٌت  বমম হমতম left handed

 ,বমঁক, মহিমন, োভূর্ন, মনবোধযমগ ألتفاٌت

লবজলপ, লিন্তম ভমবনম, লববোধবিনম, 
যত,উ rকনম turn, inclination, turning, 

attention, nnotice, consideration, 
care, solicitude 

 একটম বমrrক, মিমখ োফুরমন, িমহলন ألتفاتةٌ
a turning, turn of the eyes, glance

মনবোধযমবোধগ উ اِستِْلفات rসমহ, stimulation of

attention

স্মমরক sign لفِتةٌ

আকষ্নকমরী, attracting ُملفٌِت

,বমঁক, ম দিখম, লববোধবিনমপভূর,্ মনবোধযমগী ُمْلتفِت
যতবমন, লববোধবিক turning, looking, 

regardful, attentive, heedful, careful, 
considerate

لفحلفحان،لفح) [ف]  ) মপমডমন,  দিগ্ধমন, 

হমিকম আোমত করম, স্পশ্ করম, ঝমডফু 
ম দিওয়ম to burn, scorch, to strike 

lightly, touch, brush (هى) 
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لفحةٌ ج لفحات  আগুন, তমপ (জ্বর ) fire, 

heat

لغوٌح، لفٌِح ج لوافُِح   দিহনকর, জ্বিমমন, 

 দিমহক, burning, afflicting

لفظلفظ)[ض]  ) লনবোধক্ষপ করম to throw

V মফুবোধখ বিম to articulate تلفّظ

لفظٌ ج الفاظٌ  অডেব্যডক, পডরেওষও, শব, 

কিনরতডি, গঠান, উচ্চরওর, expression,term,

word, wording, formulation, 

aarticulation لفظا - আক্ষডরক েওকব literally

 শব সম্পলক্ত, মমরলখক pertaining لفظٌي

to word, oral

لفظةٌ ج لفظات  বমিন, উলক্ত, শব word, 

utterance, saying

 ,লনগ্ত, লবকীন,্ উচ্চমলরত, ejected لفيظٌ

eemitted, pronounced

 উচ্চমরর, মোমষরম, স্পষ্ট উচ্চমরর تلُفنظٌ
pronoun-ciation,ennunciation, 
articulation

 ,লনলক্ষপ, নলনগ্ত, উচ্চমলরতব مْلفوظ

বর্শীত, ejected, emitted, pronounced, 

uttered

لفعلفع)[ف]  ) আচমল দিত করম to cover

) II আচমল দিত করম to cover لفّع ب هى ) 

 (ب) V মমমডমবোধনম to wrap تلفّع

 (ب) VIII মমমডমবোধনম to wrap التفع

 শমি (মমথমর), মমফিমর head ِمْلفٌع

shawl, muffler

لفق] لفق)[ض ) মসিমই করম to sew

II আলবষমর করম, বমলনবোধয় বিম, লমথ্ম لفّق
সমজমন, সমমলয়ক লমটমইয়ম মফিম to 

fabricate, to concoct, to falsify, patch 

up (هي) 

 আডবষওর, ডবকৃডি, অডেসডন, ডবকৃডিকরর تْلفيٌق
invention, fabrication, concoction, 
falsification

تْلفيقةٌ ج تْلفيقات  আলবষ(ত গল, গুি, 

গমঁজমখফুলর গল, গ্মঁজমবোধনম invented story,

yarn, flam, fib

)আলবষ(ত, লবক ُملفٌِق ত, নকি, সমজমন, 

কললত, তমলি, সমজমবোধনম লমথ্ম invented, 

fabricated, fake, concocted, 
contrived, embellished 

 গুটমবোধনম, মমমডমন, আব(ত করম ,to لْفلَف

wrap up, to envelop, to cover (هى) 

) II তেঢকক রওখও (ডনকজকক) to cover تلفلف  غي

 (ب
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ألفى ]لفو ] IV ম দিখবোধত পমওয়ম to find ( ه هى )

 ,VI ঠক করম, মরমমত করম تلفّى
সরশংবোধশমধন করম,  দিভূর করম, প্রলতকমর করম,
োমটলত পভূররকরম to put right, to 

correct, repair (هى), to remedy, to 
make up

,স সংকশওধন, সমণ্বিয, দূরকরর correction ُملفاةٌ

adjustment, elimination

 ,মমরমমত, সরশংবোধশমধন, অপবোধনম দিন تلٍف

অপসমরন, প্রলতকমর, প্রলতলবধমন repair, 

correction, elimination, removal, 
remedy

لقّبلقب]  ] II ডমকম, উপনমম ধবোধর ডমকম to
call, to surname ( ه ب ) 

V উপনমম মনওয়ম to be surnamed تلقّب

 (ب )

لقٌَب ج ألقاٌب  অলতলরক্ত নমম, উপনমম, 

উপমলধ, নমবোধমর মশষ অরশংশ, পমলরবমলরক 

নমম agomen, nickname, title, last 

name, surname, family name 

 ,উপনমম প্রমপ, ডমকনমম প্রমপ ُملقٌّب

অলতলরক্ত নমবোধম অলবলহত sunamed, 

nicknamed, called by nickname

لقحلقح)[ف]  ) গভ্বতী করম, পরমগমলয়ত 

করম, িমরম িমগমন, কিম িমগম, টকম 

ম দিওয়ম, প্রলতবোধষধক ম দিওয়ম to 

impragnate, to pollinate, to graft, to 
inoculate, to vaccinate 

لقِحس] )[لقَح،لقاح ) গভ্বতী হওয়ম to be 

pregnant

 ,II গভ্বতী করম, পরমগমলয়ত করম لقّح
িমরম িমগমন, কিম িমগম, টকম ম দিওয়ম, 
প্রলতবোধষধক ম দিওয়ম to impragnate, to 

pollinate, to graft, to inoculate, to 
vaccinate 

 VI এবোধক অপরবোধক পরমগময়ইত করম تلقح
to cross-pollinate

 গেধ্ওরর, গেগ্হন, পরওগওযর لْقٌح
impregnation, pollination

 বীজ, শুংক্রিমনফু, বীয্, পরমগ, মভলকন لقاٌح
seed, semen, sperm, pollen, vaccine

 ,গভ্ধমরর, গভ্গহন, পরমগময়র تْلقيٌح

কিম িমগমন, অঙফু লরত করর, মফুকুলিত 

করর, টকম দিমন  impregnation, 

pollination, ggrafting, budding, 
vaccination

اللواقِح دقيق  পরমগ pollen

 টকমপ্রমপ, প্রলতবোধষধক প্রমপ ُملقٌّح
inoculated, vaccinated

লবরক্ত, উত্ত্ক্ত annoyed,vexed لقٌِس
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لقطن] ) [لقط ) সরশংগহ করম, মতমিম, to 

gather, pick up (هى) 

 ,II সরশংগহ করম, মতমিম, to gather لقّط

pick up (هى) 

 ,V সরশংগহ করম, মতমিম, to gather تلقّط

pick up (هى) 

 ,VIII সরশংগহ করম, মতমিম, গহন করম التقط
মনওয়ম, ছলব মনওয়ম to gather, pick up 

 (هى)

 ,রও স সংগহ করও হকযকছ, তেিওলও হকযকছ لقَطٌ

অবকশষ,পডরিাক, উঁচ্ছবৃডত্তি, তেটওকওন that is 

collected, leftovers, gatherings, 
gleanings

 যম সরশংগহ করম হবোধয়বোধছ, মতমিম لُقطةٌ
হবোধয়বোধছ, অববোধশষ, পলরত্ক্ত, উঁচব(লত্ত, 

মটমকমন, কুডমন, পমওয়ম লজলনষ,  দিরম দিলর,

that is collected, leftovers, 
gatherings, gleanings, bargain, 

لُقاطٌ ، لُقاطةٌ  যম সরশংলগহীত বম কুডমন, 

পলরত্ক্ত (শস্), আবজ্নম, বজ্্ that is 

picked up, leftover (grain), garbage, 

لقِيطٌ ج لُقطاُء  যম মতমিম হবোধয়বোধছ, পমওয়ম, 
কুলডবোধয় পমওয়ম লশশু (অজমত) picked 

up, found, foundling, stray

 ,কুলডবোধয় পমওয়ম লশশু (অজমত لقيطةٌ

মমবোধয়) foundling (female) 

ِمْلقطٌ ج ملقِطُ  লিমটম, সমঁডমশী, মছমট 

লিমটম tongs, pincers, pincette, 

nippers

 সরশংগহকরর, সরশংগহ, কুঁডমন, গহন اِلنقاطٌ
gathering, picking, taking up, 
reception

 গহন কমরী, সরশংগহ কমরী, মটমকমই لقِطٌ
receiving, receiver, gatherer, gleaner

 ,আলবষমরক, ময মপয়বোধছ finder ُمْلتقِطٌ

spotter, discoverer

لقعلقع) [ف]  ) লনবোধক্ষপ করম, বমলতি করম 
to throw away, discard (هى)

لقِفلْقف،لقفان)[س]  ) তমডমতমলড ধবোধর 

মফিম,  দিখি করম, লছলনবোধয় মনওয়ম, ধরম, 
to seize quickly, to grab, snatch, 

catch( هى عت ) 

 V তমডমতমলড ধবোধর মফিম,  দিখি تلقّف

করম, লছলনবোধয় মনওয়ম, ধরম, to seize 

quickly, to grab, snatch, catch (  عت
 (هى

 VIII তমডমতমলড ধবোধর মফিম,  দিখি التقف

করম, লছলনবোধয় মনওয়ম, ধরম, to seize 
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quickly, to grab, snatch, catch (  عت
 (هى

 ,ঝনঝন শব করম, োো্র শব করম لْقلَق
কিকি করম to clatter, babble

للْقلٌق  لْقلٌق، ج لقالُِق  সমরস পমলখ stork, 

crane

 সমরস পমলখর শব, ঝনঝন শব لْقلقةٌ

করম, োো্র শব করম, কিকি করম, 
পরিি্ম, গল to babble, clatter (strok), 

gossip

لقملقم)[ن] ) বমধম ম দিওয়ম, বন কবোধর ম দিওয়ম
to block, obstruct (هى)

لقِملْقم)[س]  ) লগবোধি মফিম to eat (هى) 

 II একটফু একটফু কবোধর খমওয়বোধনম, ভডমন لقّم

(গুলি) to fed bit by bit, to load (gun)

 IV লগবোধি মফিমবোধনম, একটফু একটফু ألقم
খমওয়মবোধনম to make swallow, to feed bit

by bit (ه) 

 (هى) VIII লগবোধি মফিম to eat التقم

لُقمةٌ ج لُقٌم  কমমড, মফুখভত্শী, টফুকরম, bite, 

mouthful, little piece

لُقيمةٌ ج لُقْيةات  নমসম, অলসল, টফুকরম 
snack, bit

ُملقٌِم ج ُملقِمون  সহকমরী গিনমজ, বমরু দি 

ভলত্কমরী, gunner loader

لقمٌي ، لقمٌب  তমবোধির তমলড,ম দি palm 

wine

لقِنس] )[لْقن،لقَن ) লশবোধখ মনওয়ম, উপিলব 

করম, সরশংগহ করম, লসদমন্ত করম, to 

understand, grasp, gather, infer (  هى
(ه

 ,II লশখমবোধনম, পডমন, প্রবোধবশ করমন لقّن

উ rসমলহত করম, কটমক্ষ করম, উপবোধ দিশ 

ম দিওয়ম, কমবোধনকমবোধন বিম  to teach, to 

instruct, infuse, to inspire, insinuate, 

suggest ( ه هى ) 

V লশবোধখ মনওয়ম, উপিলব করম, সরশংগহ تلقّن
করম, লসদমন্ত করম, গহন করম, অবলহত 

হওয়ম to understand, grasp, gather, 

infer ( هى من ) 

لقانةٌ ج لقانيةٌ  তলডr বফুঝম, উপিলদ করম 
quick understanding, grasp

 ,ডনকদশ্নও,পডরচওলনও, তেপ্ররনও, আকদশ تْلقيٌن

উৎসওহ, পকরওক্ষ ইডঙ্গি, উপকদশ, instruction,

insinuation, direction, inspiration, 

suggestion ُملقِن সহওযিওকওরত, উবেউন্মুদ্ধকওরত, 
prompter, inspirer

 মফুখমন্ডবোধির মমরশংশ মপশীর অসমডতম لْقوةٌ
fascial paralysis
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لقَِيقاء)[س] لِ،لُقاى،لُقية'لُقاى،لُقيان ) লমলিত 

হওয়ম, মমমকমবোধবিম করম, খফুবোধজ প্ওয়ম, সহ্
করম, অরশংশী দিমর হওয়ম, to meet, to 

encounter, to meet, to find, to suffer, 
to take ones share

 III মমমিমকমত করম, মমমকমবোধবিম لقى
করম, সহ্ করম, লমলিত হওয়ম, গহন করম
to meet, to encounter, to suffer, to 
receive, 

 ,IV ছফুঁবোধড মফিম, বমলতি করম ألقى
উপসমপন করম, লবব(ত করম, আব(লত্ত 

করম, বক্ত( তম ম দিওয়ম, প্রিমবোধরর জন্ 
উপসমপন করম, লবলনময় (শুবোধভচম)  
করম, িমপমন to throw, discard, to 

submit,to report, to recite, to present 
(broadcast), to give lecture,to 
impose, to extend greetings               

هى الى،علىه، ) ) 

 ,V গহন করম, মশখম, অবগত হওয়ম تلقّى
লশলক্ষত হওয়ম, লনবোধদ্্দলশত হওয়ম to 

receive, to take, to learn, be 
instructed, be taugt

VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ মযমগ ম দিওয়ম تلقى
to join each other

 ,VIII লমলিত হওয়ম, একলতত হওয়ম التقى
একবোধত আসম to meet, to come togather

X ছফুঁবোধড মফিম, শয়ন করম to lie, to استلقى

throw

لقاى ج ألقاٌء  পডরিাক, অগওহা discard, 

abandon

ةٌلُْقيَ  মভূকমলবিম, সমক্ষমr, একলতত হওয়ম, 
পফুরলম্িন, encounter, meeting, 

reunion ،ٌلُْقيةٌلقِيَة -লকছফু পমওয়ম, একটম 
পমওয়ম লজলনষ some thing  found, a 

find

 ,মভূকমলবিম, সমক্ষমr, encounter لُقيا

mmeeting

 ,মভূকমলবিম, সমক্ষমr, লকছফু পমওয়ম لِقايةٌ
একটম পমওয়ম লজলনষ, encounter, 

meeting, some thing  found, a find

ধওুধওু, প্রকহডলকও riddle, enigma اُْلقيةٌ

 ডবপরতি, সওমকন (جر prep) تِْلقاَء
oopposite, in front of

স্বয়রশংলংক্রিয়, স্বতসফু تْلقائٌِي ত্ automatic, 

sponteneous - تلقائِيا স্বয়রশংলংক্রিয় ভমবোধব, 

স্বত(সফু ত্ ভমবোধব automatically, 

sponteneously

مْلقاى ج ملٍق  লমলিত হবমর সমন, 

সরশংযমগসি, মমমড, রমসমর মমমড meeting

place, junction, ccrossing
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,মুকওডবলও, সেও, সওক্ষওৎ, ডমলন, পুরখঃ ডমলন لِقاٌء

encounter, meeting, get-togather, 
reunion

prep) لِقاَء  ,লবলনমবোধয়, ব দিবোধি, জন্ (جر
উপর, লবষবোধয় in exchange for, for, on 

اللِقاء الى  লব দিময় এতক্ষর good-bye, so 

long!

 মুকওডবলও, সেও, সওক্ষওৎ, ডমলন, পুরখঃ ُملقاةٌ
ডমলন, encounter, meeting, get-

togather, reunion

ছুডুও, ডনকক্ষপর, ডনকক্ষপ, ডবডল, অঅ اِلقاٌء

অপ্র, লনবোধ ্দিশনম, আব(লত্ত, বরর্্নম  
theowing, casting, throw, ddelivery, 
dictation

 ,রলস দি,অভ্থ্নম, সমম দির, গহনتلٍق 

অজ্ন,লশক্ষর,প্রবোধিষ্টম 
receipt,reception,acceptance, 
acquisition, learning, pursuit

 ,মফুকমলবিম, সভম, সমক্ষমr, লমিন تلٍق

encounter, meeting

 ,সমক্ষমr, পভূর(লমিন meeting اِْلتقاٌء

reunion

 ,ডনডক্ষপ, পডরিাক, বওডিলকৃি thrown ُمْلقاى

discarded

ُمْلتقاى ج ُمْلتقيات  সভমসি, লমিন সমন, 

সরশংগবোধহর মকন, মমমড, meeting place, 

gathering place, collection center, 
junction

لّكلّك)[ن]  ) োফুলষ মমরম, িডম মমরম, to hit 

with the fist, to slap (ه)

 ,VIII মঠবোধস ভরম, গম দিম হওয়ম التّك
জনমকীন্ হওয়ম, ভফুি করম, অশুদ কথ 

বিম to be thickly set, tobe jammed,to 

make mistakes, speak 
ungrammatically

لّك ج ،ألكاٌك لُكوٌك  িমখ, িক্ষ, একশত 

হমজমর, lac, one hundred thsound

لٌكلُّك،  ধভূপ, রজন, িক্ষ, মমমম resin, lav, 

sealing wax

لكأ)[ف] لْكء ) আোমত করম to strike

لِكَئلَكأ)[س]   ) বমস করম, মমনম, থমকম, to 

stay, to abide, to remain (ب) 

V গলডমলস করম, ইতসত করম, to be تلّكأ

delatory, to hesitate ( هى في ) 

 ডবেধওগিস্থি,  ি, তেখলওডপ, ধতরগডি সম্পন لُكأةٌ
hesitant, tardy, ssluggish, defaulting
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لكزلْكز) [ن]  ) োভূলস মমরম, িমলথ মমরম, 
মখমঁিম মমরম to steike with the fist, to 

kick, to thrust (ه) 

কমপটম, বলখি miserly, stingy لِكٌز

লপন, মপবোধরক, মগমঁজ pin, nail لِكاٌز

اكيٌع ج لُكعاٌء  লনিফু, হীন, কিঙজনক, 

ময্ম দিমহমলনকর,  দিফুষ্ট, মবমকম mean, base,

ignominous, wicked, foolish

 হীনতম, লনিফুতম, মনতম, অসমধফুতম لكاءةٌ
meanness, baseness, wickedness, 
dishonesty

لكملكم)[ن]  ) োফুলষ মমরম to punch

 III মফুলষ্টযফুবোধদ ব্স হওয়ম to engage لكم

in boxing (ه) 

لكمةٌ ج لكمات  ঘুডস,মুষ্ঠওঘওি box with 

fist,punch

মফুলষযফুবোধদর  দিসমনম, boxing gloves ِملكةٌ

 মুডষ্ঠযুদ্ধ, মুডষ্ঠযুদ্ধ প্রডিকরওগতিও, boxing ُملكمةٌ

match

মফুলষবোধযমদম boxer ُملِكٌم

لِكنلُكمونة،لُكونة،لُكنة،لَُكن)[س]  ) অসফুদ 

কথম বিম, অসভ্ কথম বিম, মতমতিমলম 

করম to speak incorrectly, to stammer

 ,মতমতিমলম, অসফুদ ব্বহমর لُكنةٌ

ব্মকররহীন ভমষম, অসফুদ উচ্চমরর 
stutter, stammer, incorrect usages, 
uungrammatical language, incorrect 
pronounciation

ত্রুট, ভভূি defect, fault لكانةٌ

الكن م لْكناُء ج لُْكٌن  অশুদ বিম, 
মতমতিমলম, speaking incorrectly, 

stammering

لَكٌن ج ألكاٌن  গমমিম, তমমমর গমমিম 
basin, copper basin

لِكّنلِكن،  দ( لكن

للِكْيلِكْيما،  দ(ِل 

নম, not ( حرف) part) لم

لَِم=  لِما  দ( ِل

لّملّم)[ن]  ) জমম করম, পফুন( একলতত করম, 
সমজমন, মমরমমত করম, to gather, to 

reunite, to arrange, to repair – لُّم  

)(مجهل  মমনলসক লবক( লতবোধত আংক্রিমন্ত 

হওয়ম (সমমমন্)to suffer from slight 

mental illnes

 ,IV সরশংোটত হওয়ম, আপলতত হওয়ম ألّم
 দিভূর করম (অসফুলবধম), সমক্ষমr করম, 
অবসমন করম, মযরন সহবমস করম, 
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আবোধিমিনম করম, সরশংবোধক্ষবোধপ বন্নম করম, 
পলরলিত হওয়ম, অপরমধ করম, খমওয়ম to 

be fall, to visit, stay, to have sexual 
intercourse, discuss, to sstate briefly,
to be familiar, to commit (crime), to 
consume food

 VIII একলতত হওয়ম, সমক্ষমr করম toالتّم

gather,to visit

لّمةٌ ج لِماٌم  স সংগহ,একডতিকরর, সমওকবশ, 

সওক্ষওৎ, দুেও্গ,দুকরও্গ, সমওন মওনডসক ডবকৃডি 
collection, gathering, assembly,visit, 
misfortune,calamity, slight mental 
derrangement

لِّمةٌ ج لِمٌم  মকমঁকডম, কুল্ত কুন্তি, curl, 

ringlet

 ,পডরবওজক দল, গ্রুপ traveling party لُّمةٌ

group

)সমমমন্ মমনলসক লবক لمٌم লত slight 

mental illness

ا  ,কখন ও কখন ও, ক দিমলিr, ক দিমি لِماما

ক দিমলপ, সমবোধয় সমবোধয় occasionally, 

rarely, seldom, from time to time 

 ,জমন, অবগলত, পলরলিলত اِْلماٌم

knowledge, cognizange, familarity –

 ,জলডপ, সসীমম, নম, সমর সরশংবোধক্ষপ اِلمامات

ssurvey, outline, summary

ব দি নযর, খমরমপ  দি(লষ্ট evil eye لّمةٌ

)সরশংলগহীত, জমমক مْلموٌم ত, োনীভভূত, 

সমমমন্ লবকমরগস collected, gathered,

concentrated, slightly insane

 সম্পভূর্ পলরলিত, জমত, লববোধশষজষ ُملٌِم
ccompletely familiar, conversant, 
expert 

ُملِّمةٌ ج ُملِّمات   দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ, লবপয্য় 
misfortune, calamity, disaster

 ,কখন, যখন, মযমন, পর (حرف conj)لّما

মথবোধক, মযবোধহতফু, নম, এখন ও নয় when, 

as,after, since, whereas, not, not yet

বমলত, টউব (বোধরলডও) lamp, tube لْمبةٌ

تلّمجلمج]  ] V নমসম করম to have a snack

 ,ক্ষফুধমবধ্ক, রুলি, নমসম appetizer لُمجةٌ

relish, snack

لمحلمح)[ف]  تلماح،لمحان، ) তমকমন, ম দিখম,
ধমরন করম, অবগত হওয়ম, ঝিকমইয়ম 
ওঠম, িকমক করম to glance, to see, to 

notice, be aware, to flash, to 
shimmer

 II কটমক্ষ করম, অন্তরঙ্গ করম, ইলঙ্গত لّمح

করম, বফুঝবোধত ম দিওয়ম, উবোধ্খ করম to hint,

to insinuate, intimate, refer

  III িফুলপসমবোধর ম দিখম to cast a furtive لمح

glance (ه) 
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 IV িফুলপসমবোধর ম দিখম to glance ألمح

casually ( الى ه ) 

ঝলক  তেদখও, চওহডন, মুহুি لمٌح ,্ িওৎক্ষডরক 
quick look, glance, moment, instant

لْمحةٌ ج لمحات  তমডমতমলড, কমরবোধন ম দিখম, 
িিমহলন, পিক, আবোধিমর আভম, আবোধিম, 
উজিতম, ঝিক  quick, casual look, 

wink, flash

 লধলকলধলক, লমইটলমট, জজ্বিজ্ববোধি لماٌح
shimmering, gleaming, shining

 ,তবলশষ্ট, অঙ্গবোধরখম, মিহমরম  ملِمٌح
প্রিক্ষর, feature, traits, appearance, 

look

نْلميٌح ج نلميٌح  ইশওরও, ইডঙ্গি, পকরওক্ষ ইডঙ্গি,  

allusion, intimation, insinuatio-تلِمحا 
পকরওক্ষেওকব indirectly

لمزلْمز)[ض] [ن]  ) কমউবোধক ইশমরম করম, 
ম দিমষমবোধরমপ করম, ভভূি ধরম, সমমবোধিমিনম, 
 দিফুন্মম করম to give a wink, to blame, to

ccritisize, censure

لُمزةٌ ، لّماٌز  ম দিমষমবোধরমক কমরী, সমমবোধিমিনম 
কমরী, লছদমবোধন্বিষর কমরী nigger, fault 

finder, critic

لمسض] [لمس)[ن] ) মছমঁয়ম, aware 

নমডিমডম করম, িমওয়ম, ম দিখম, অনফুভব 

করম, অবগত হওয়ম, to touch, to 

hhandle, to see, to perceive, be 
aware

 ,III মযমগমবোধযমগ রমখম, স্পশ ্করম لمس
মযরনসহবমস করম, to be in touch, to 

touch, to have sexual intercourse (ها)

 ,V স্পশ্ করম, অনফুভব করম تلّمس
এবোধিমমবোধিম কথম বিম, লজজমসম করম, 
অবোধন্বিষন করম to search, to touch, to 

fumble, to ask (هى)  

 VI পরষ্পরবোধক মছমঁয়ম to touch تلمس

each other

 ,VIII অনফুবোধরমধ করম, লজজমসম করম التمس
িমওয়ম, জরুরী অনফুবোধরমধ করম, ম দিখম 
অবোধন্বিষর করম to request, to ask, to 

beg, ssolicit, look, search ( من ه هى ل ) 

 ,অনুভডি, অনুেব, শনতডবনওস,স্পশক্রর لْمٌس

স্পশ  ্feeling, grouping, touching, 

touch

 স্পশ্ সম্পলক্ত pertaining to لمسٌي

touch(sense)

 পমকমর সময় হয় নমই এমন মখজফুর لْمِسيةٌ
date that not attained rippen
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لمسةٌ ج لْمسات  স্পশ্, মছমঁয়ম touch –

পফুন( স্পশ ্retouch لْمسات

নরম স্পশ ্soft of the touch لميٌس

ملمٌس ج ُملِمُس  স্পবোধশ্র সমন, 

মযমগমবোধযমবোধগর মকন  place of touch, 

point of touch

স্পশ্ সম্পলক্ত  relating to touch مْلمسٌي

 ,স্পশ্করর, স্পশ্, সরশংবোধযমগ ُملمسةٌ

অনফুভভূলত, মযরনসহবমস 
touching,ttouchcontact, feeling, 
sexual intercourse

 ,অন্বিষর, অনফুসনমন search تلمنس

investigation

 ,অনফুবোধরমধ, অনফুনয়, আবোধব দিন اِلتماٌس

request, solicitation, application

مْلموٌس ج مْلموسات  স্পশ্ক( ত, অনফুভভূ ত, 

অলধগম্,  touched, felt, attainable –

 যম স্পশ্বোধযমগ্ thingsمْلموسات
percetable

ُمْلتمٌس ج ُمْلتمسات  অনভূবোধরমধ, আবোধব দিন 
request, application

لمصلمص) [ن]  ) মোডম ম দিওয়ম, মঠকনম 
ম দিওয়ম, , মভূখ মভরশংিমন, মফুখভলঙ্গ করম, 
শভতসমর খমওয়ম to rail, to make face, 

to eat strarch (ه) 

لمظلمط) [ن]   ) লনবোধজর মঠমট িমটম, to lick 

ones llips

 V লনবোধজর মঠমট িমটম, to lick ones تلّمظ

llips

لمعلمع)[ف]  ) উজ্জ্বি হওয়ম, লিক লিক 

হওয়ম, লঝকলঝক করম, প্র দিীপ হওয়ম, 
ঝকঝক করম, ঝিমি করম িকমক করম,
to glitter, to glean, twincle, flash, 
shine

 II িকিক করমবোধনম, লঝকলঝক لّمع

করমবোধনম, ঝিমি করমবোধনম, ঔজি্ ম দিওয়ম,
to cause to shine, to give 
bbrightness, to polish

 ,IV হমত নমডম, ম দিলখবোধয়র ম দিওয়ম ألمع
উবোধ্খ করম, োলনষ করম, কটমক্ষ করম, 
ইলঙ্গত করম, to wave hands

 ,VIII িকিক করম, লবকীর্ করম التمع
ঝিমি করম, লিকলিক করম, উজি হওয়ম
to shine, to sparkle, glitter, gleam

لمٌع ، لمعان  ঔজ্বল, দতডপ, চওকডচকা, আকলও, 
চকমক luster, sheen, shine, glow, 

brightness, light

لُمعةٌ ج لُمٌع لِماٌع،  ঔজ্বি্,  দিীলপ, িমকলিক্,
আবোধিম, িকমক, লিকলিক প্রলতভম, 
টকমটপনী, সমমন্, একটফু  luster, 
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sheen, shine, glow, brightness, 
brilliancy, luater, polish, small, a little 

 ,উজ্জ্বি,  দিীলপমমন, িকিবোধক لّماٌع

িমক দিমর, জ্বিজ্ববোধি,  দিীলপশীি, ঝিঝবোধি 
bright, brilliant, lustous, sparkling, 
flashing, radiant,shining

ألمٌع، ألمعٌي  প্রমজ, িটপবোধট, লবিক্ষর, 

িমিমক, উজ্জ্বি, বফুলদমমন, 

sagacious,smart, shrewd, cclever, 
brigjt, intelligent 

- অলধক িমকলিক্ময়, অলধক উজ্জ্বি  ألمُع
more lusterous, shinier

 ,লবিক্ষরতম, পমলন্ডত্, ঝকঝবোধকভমব ألميّةٌ

লবজতম, িতফুরতম, বফুলদ sagacity, 

smartness, shrewdness, cleverness, 
intelligence

 মমজ্ন করর, মস(র করর, মস(র تْلكيٌع
polishing, polish

ইশমরম, ইলঙ্গত allusion, hint اِلماعةٌ

ٌعلِم ج لواِمُع   দিীলপমমন ِ, জ্বিজিময়মমন, 

উজ্জ্বি, িমকলিক্ময়, brilliant, 

lusterous, shining, gleaming

لِمعةٌ ج لوامٌع  মমথমর খফুলির  দিফুব্ি সমন 

fontanel  - لوامٌع  দিীলপ, ঔজ্জ্বি্  gloss, 

shine

 ,দিীলপমমন, উজ্জ্বি, ঝিঝিময় মমন  ُمتلِمٌع

িমকলিক্ময় radiant, brilliant, shining, 

lustrous

) সমবোধবত করম, জমম করম to gather لْملَم

  (هى

শুড (হমলতর) trunk , proboscis ُملْملِمةٌ

নম (ভলবষ্ (حرف ,coju) لْن r কমবোধির) 

nnot (future)

لهب] )  لهَب)[سلْهب، لُهاب، لهبان،لهيب،  

জ্ববোধি ওঠম to flame

II জ্বমিমন to kindle, light لهّب

 (هى) IV জ্বমিমন to kindle ألهب

V জ্ববোধি ওঠম to be kindled تلهّب

VIII জ্ববোধি ওঠম to be inflammed التهب

لهٌَبلُهاٌب،لِهيٌب،  ডশখও, আকলওকচ্ছটও, অডগকওন,

দওউদওউ জ্বলও flame, blaze, flare

لهبان م لْهبى ج لهاٌب  প্রচন তৃষ্ও intense 

thirst

 ,প্রজ্বলিতকরর, জ্বমিমন, প্রজ্বিন اِْلهاٌب

প্র দিমহ kindlind, lighting, ignition, 

inflammation
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 ,প্রজ্বিন, প্র দিমহ , burning اِلتِهاٌب

inflammation

-প্রদওহ ডবষযক relating to infla اِْلتِهابٌي

mmaton, inflammatory

 ,জ্বিমমন,  দিহনকর, জ্বলিত ُمْلتِهٌب

প্রজ্বলিত, জ্বিজ্ববোধি, অতফু্জ্বি, উদমর 

উ দিীপ, পফুডম, উত্তপ, উবোধত্তলজত,উজ্বি 
birning, flaming, blazing, inflamed, 
heated ,excited, glowing

 )বর্ংক্রিম দ لهوت

لهثلهاث،لهث) [ف]  ) ত( ষময় লজহম 
শুলকবোধয় যমওয়ম, হমঁলপবোধয় যমওয়ম, ্মন্ত 

হওয়ম,  দিম ফফুরমইয়ম হমপমন to loll tongue

with thirst, to gasp, pant

 হমঁপমন, ্মন্ত হওয়ম,  দিম ফফুরমইয়ম ,لُهاٌث
হমপমন  gasping, panting, out of 

breath, 

لْهثان م لهثى  ত( ষমত্, হমঁপমন, ্মন্ত হওয়ম, 
 দিম ফফুরমইয়ম হমপমন gasping, panting, 

out of breath, thirsty

لِهجس] [لهَج) ) উ rসগ্ ক( ত হওয়ম, সরশংযভূক্ত
হওয়ম, অনফুরমগী হওয়ম, মপ্রবোধম পডম, 
আগহী হওয়ম, পমগি হওয়ম to be 

devoted, be dedicated, be attached, 

be in love, be eggar ( هى ب ) 

IV পমওয়ম, অজ্ন করম to elicit ألهج

 XI জমমট বমঁধমন,  দিই বমধমন to الهاَج

curdle, coagulate

,ডজহ্বওর আগও, ডজহ্বও, কিও বলওর ধরন, সুর لْهجةٌ

আঞ্চডলক েওষও, মমওতৃেওষও, েওষও tip of the 

tongue, tongue, manner of speaking, 
tone, dialect, vernicular, language

ক্ষভূধমবধ্ক appetizer لُْهجةٌ

لهدلهد) [ف]  ) অলতলরক্ত ভমর 

িমপমন,অলতপ্রবোধয়মগ করম 
overburden,overexert ه) )

তীক, সফুঁিমি pointed, sharp لْهذٌم

لهطلْهط) [ف]  ) থমপর ম দিওয়ম to slap

لِهفلهف) [س]  )  দিীো্শ্বমস মনওয়ম, 
অনফুতমপ করম,  দিফু(খ করম, লবিমপ করম, 
মশমক করম, জ্বমিমতন কমরম, লিন্তম করম to
sigh, to regret, deplore, grieve, 

disturb, to think ( هى على ) 

 ,V  দিীো্শ্বমস মনওয়ম, অনফুতমপ করম تلهّف
 দিফু(খ করম, লবিমপ করম, মশমক করম, 
জ্বমিমতন কমরম, লিন্তম করম  to sigh, to 

regret, deplore,grieve, disturb, to 

think ( ل على )                          
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 ,দিীো্শ্বমস, অনফুতমপ, উবোধদগ, ভয়,  দিফু(খ  لْنفةٌ

মব দিনম, আকমঙ্খম, ইচম, িিসম, অতধয্ 
sigh, lament, anxiety, concern, 
longing, desire, impatience

لهفان م لهفى  ج لُهٌُف،لهفى   দিীো্শ্বমস কমরী, 
অনফুতপ,  দিফু(খ,  দিফু(লখত, আতলঙত, 

মন(ক্ষফু ন, আকমঙ্খী, লিপ্ফু sighing, 

regretful, sad, sorry worried, grieved, 
longing, yearning

لهيٌف ج لِهلٌف  অনফুতপ,  দিফু(লখত,  দিফু(খ 

আতলঙত, মন( ক্ষফুন, regretful, sad, 

sorry worried, grieved

 ,আতলঙত, লবষন, ভীত, উলদগ لِهٌف

উ rকল্ঠিত, মিমভী, আগহী worried, 

depressed, apprehensive, 
cconcerned, anxious, covetous, 
eager

 ,মিমভী, আগহী, উলদগ, আগহী ُمتلهٌِف
অতধয্্ longing, yearning, anxious, 

eager, impatience

لِهَقلهَق)[س]  ) তফুষমরধবি হওয়ম to be 

snow-white

)ত لْهلَق ষময় লজহম শুকমইয়ম যমওয়ম, to loll

tongue with thirst

لِهمس] )[لهم،لهَم ) লগবোধি মফিম to swallow 

up (هىت)

(هى) V লগবোধি মফিম to swallow up تلهّم

) VIII লগবোধি মফিম to swallow up التهم

 (هى

IV লগিমবোধনম, উ ألهم rসমলহত করম to 

make swallow, to inspire ( ه هى ) 

 X উপবোধ দিশ িমওয়ম, পমওয়মর মিষ্টম استلهم
করম, প্রমথ্নম করম to ask for advice, to 

try to get, to pray ( ه هى ) 

لِهٌم  لهوٌم،  তেলওেত, তেপটুক, greedy, 

covetous, voracious

اِْلهاٌم ج اِْلهامات  উ rসমহ, উদ্দীপরম,  প্রব(লত্ত 
inspiration, instinct

উ ُمْلهٌم rসমলহত inspired

لها ]لهى ،لهو[لهو)[ن]لهيان،اهى،  )

লববোধনম দিন করম, মবোধরমরণজন করম, সময় 

পমর করম, মখিম, মহিমবোধফিম করম, 
উপবোধভমগ করম, মকরতফুক করম, মনবোধযমগ 

সরমন, ভভূিমন, ভফুিম, মমফ করম, 
অভবোধনমবোধযমগী হওয়ম to amuse, to 

ddivert, to pass time, to play, to triffle,

to enjoy ( ب الى ) to turn attention, to 

foreget, forgive, to be inattentive (  عن
 (هى
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لِهَي لهو]  [س])[لهَى ) ভমিবমসম, পছন 

করম, আসক্ত হওয়ম, প্রমত্ত হওয়ম, মপ্রবোধম 

পডম, মনবোধযমগ সরমন, ভফুবোধি যমওয়ম, বম দি 

ম দিওয়ম, গুরুত নম ম দিওয়ম, অসতক্ হওয়ম 
to love, to be fond of, be in love, to 
turn attention, to forget, give up, tto 

be incautious ( ب عن )

 II আনন করম, ফফুলত্ করম, লববোধনম দিন لهّى

করম, মনবোধযমগ সরম, অন্মনষ করম to 

delight, to amuse to divert attention, 
to make oblivious

III লনকটবত্ত্শী হওয়ম to be nea لهى

r (ه) 

 ,IV আনন করম, ফফুলত্ করম ألهى
লববোধনম দিন করম, মনবোধযমগ সরম, অন্মনষ 

করম to delight, to amuse to divert 

attention, to make oblivious

 V মত্ত হওয়ম, সময় কমটমন, আনন تلهّى

করম, লববোধনম দিন িমওয়ম to amuse, to 

pass time, take pleasure, to seek 

distraction ( عن ب )

VI মত্ত হওয়ম, সময় কমটমন, আনন تلهى
করম, লববোধনম দিন িমওয়ম to amuse, to 

pass time, take pleasure, to seek 

distraction ( عن ب )

 ,VIII মত্ত হওয়ম, সময় কমটমন التهى

আনন করম, লববোধনম দিন িমওয়ম, মখিম 
করমষবোধহিম মখিম করম to amuse, to 

pass, time, take pleasure, to seek 

distraction, to p, ay ( عن ب )

 আনন্দ, ডবকনওদন, তেখলও, তেকবতূক, ডক্রও لْهٌو
amusement, entertainment, 
ddistraction, sport, fun, play

لهاةٌ ج لِهيات،لْهوات لهاٌء،لها،لُِهي،  আলডজে 
uvula

 আিলজভ সম্পলক্ত pertaining to لهَِوٌي

uvula, velar

 আনকন্দর বস্তু, হওস্যরস object of مْلهاة

delight, comedy

مْلهاى  ج ملٍه  লববোধনম দিবোধনর সমন, আনন 

মকন, আনন, লববোধনম দিন, মকরতফুক, place 

of entertainment, amusement centre

ِمْلهاى ج ملهٌ  মখিমর পফুতফুি, মখিনম, 
pplaying toy-   ٌالملهاى , آلت   مله  

বম দি্যন musical instrument  

 লিত্তলববোধক্ষপ, লিত্তলববোধনম দিন, আনন تْلهيةٌ
distraction, amusement

 ,অসতক,্ অমবোধনমবোধযমগী, ভভূবোধিম لٍه
অন্মনষ  incautious, inattentive, 

oblicipus, forgetful
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 ,মজম দিমর, আনন দিময়ক ُمْلٍه

লিত্তলববোধনম দিনকর, ত( লপ দিময়ক 
amising,entertaining, diverting, 
pleasant

যল দি if (শত্মভূিক বমবোধক্র (حرف  conj) لو
শুরুবোধত)

اّن لو  যল দি if (লববোধশষ্ মভূিক বমবোধক্)

যল দি নম if not لول

যল দি এটম আমমবোধ দির জন্ নম হত if it لولنا
were not for us

لو فيما  মকমন কমরবোধন in case that

যল দি ও even if, although ولو

 ..যল দি শুধফু if only (আকমঙ্খমমভূিক) لو

লশম bean لوبيا

لثوث)[ن] ل ) ময়িম করম, কিলঙত করম,
মনমরশংরম করম to soil, to tarnish, tosully (

 (هى

(V ময়িম যফুক্ত হওয়ম to be stainedتلّوث

 (ب

 VIII ধীরগলতর হওয়ম, লবভ্রমন্ত التوث

হওয়ম, জটি হওয়ম to be slow, to be 

cconfused, be complecated (على)

র সং, দওগ, stain, spot لوثةٌ

 ,অবসম দি, শ্রমলন্ত, অবসন, লনজ্শীবতম لُوثةٌ
আবোধবগ,  দিভূব্িতম languor, lassitude, 

ffatigue, passion, weakness (في) 

)রনজীত, কিলঙত, ময়িমক ُملّوٌث ত, 

অঅপলরচন, কবোধিরম আংক্রিমন্ত, মহমমমরী 
ssiained, tranishd,soiled, unclean, 
straicken with colera, pestilence

 মমনলসক লবভ্রমন্ত mentally ُمْلتاٌث

confused

لوٌج ج لوجات الواٌج،  লথবোধয়টমর বক, কুলির
োর theater box,lodge

لحلوح)[ن] [لوح]  ) হমলজর যমওয়ম, 
প্র দিশ্নী করম, আলবভভূ্ত হওয়ম  দি(শ্মমন 

হওয়ম, িকিক করম, জ্বলিয়ম ওঠম, 
ঝিকমইয়ম ওঠম, ঝকঝক করম, 
পপ্রলতভমত হওয়ম, লববর ্করম, ঝিসমন, 

তমমমবোধট করম to appear, show, come 

to light, to sshine, flash, sparkle, to 
wither,to parch, to tan 

 II ঈশমরম করম, োলনষ করম, কটমক্ষ لّوح

করম, বফুঝম, প্রকমশ করম, আবোধনমলিত 
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করম, ব(দ হওয়ম, মপমডমন, তমমমবোধট করম, 
তক্তম লবছমন(বোধমবোধঝ) to make a sign, to 

ssignal, to intimate, insinuate, to 
understand, to brandish, to turn gray,
to burn, to tan, to plank floor

 ,IV আলবভভূ্ত করম, সমমবোধন আনম ألح
িকমক করম,জ্বিজ্বি করম,ঝকঝক করম,
আবোধনমলিত করম,প্রকমশ করম to appear, 

to come in sight, to shimmer, to flash,

to brandish (هى) 

لوٌح ج ألِويٌح،ألوٌح  মবমড্, বমক মবমড্, 

মলেট, তলক্ত, থমিম, তক্তম, মছমট তত্তম, 
কমঁবোধধর হমড board, black board, slate, 

tablet, plate, plank, small board, 
shoulde blade (scapula)

لوحةٌ ج ألواٌح،لوحلت  তেবওি ,্ ্লেওক তেবওি ,্ তে্লেট, 

িডক, তেপট, শওডস ,্ কপওকটর পওকনল, সমিল, 

পৃষ্ঠিল, পদও্, তেপকওি ,্ তেপওষ্টওর, ছডব, ডচত 
board, black board, slate, tablet, 
plate, pane, panel, plane, surface, 
screen, placard, poster, picture

 ,লবধ্বরশংলস, মমরমত্মক, ঝিসমন لواٌح 

মপমডমন,  দিমহক destructing, signeing, 

parching, scorching

تْلِوٌح ج تْلِويحات  অঙ্গফুলিবোধহিন, আবোধনমলিত 

করর, উ্ভিমসন, লি্নি, সরশংবোধকত, পিক, 

ইশমরম, জমপন, ইলঙ্গত, পবোধরমক্ষ ইলঙ্গত, 

beckkning, waving, bbrandishing, 

sign, signal, wink, aallusion, 

intimation, insinuation- تْلِويحات লন ্দিশ, 

উদ( লত, মন্তব্, টকম, উপমন্ত টকম hints, 

references, remarks, annotations, 
marginal notes

لئِحةٌ ج لوائٌِح،لئِحات  মপ্রমগমম, পপ্রকল, 

লবি, অধ্মবোধ দিশ, আবোধ দিশ, রময়, আইন, 

লবলধ, pprogram, pject, bill, motion, 

order, decree, oordinance, regulation

 বমলহবোধরর  দি(শ্, মসরনয,্ বমলহবোধরর لوائٌِح –

লন দিশ্ন outward appearance, looks, 

sig

সরশংবোধকত, লি্নি signal ُملِوحةٌ

তেরওকদ তেপওডও, sunburned ُمْلتاٌح

لذلياذ،لواذ،لوذ) [ن][لوذ]   ) আশ্রয় মনওয়ম,
আশ্রয় িমওয়ম, অবিমন করম, কমবোধছ 

থমকম to take refuge, seek shelter, 

have rresort, to be close ( هى ه ب ) 

 ,আশ্রয়সমন, লনরমপত্তম, আশ্রয় ملٌذ

অভয়মরর্, রক্ষমকমরী refuge, 

protection, shelter, asylum, 
sanctuary, protector

 আশযপ্রওিৃ, শররওিৃ one seeking لئِذ

shelter, refugee

لوذع لوذعى،  দ( لذع
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 মটমপ, প্রবোধিমভন, আকষ্র لُْوٌر
enticement, lure 

لّوزلوز]  ] II মগমিমকমর বি বমনমন 

(তফুিম) , বম দিমম ভডমন, to form boll 

(cotton), to stuff with almonds

 বওদওম, পড্ (জুিও) almond, patch لوٌز

(shoe) 

لوزةٌ ج لوزات  বম দিমম almond

 বম দিমম সম্পলক্ত, relating to لوزٌي

almond 

لوسلوس) [ن]   ) স্বম দি মনওয়ম to taste

ن] [لوص] لص[لوص) ) উঁলক ম দিওয়ম to 

peep

 III উঁলক ম দিওয়ম, তমকমন, লসর لوص

 দি(লষ্টবোধত ম দিখম, প্রতমরনম করম to peep, to 

stare, gaze,deceive ( هى ه الى ) 

চতূর ধূি ملِوٌص ,্ কূটবুডদ্ধ sly, ccunning, 

wily

لطلوط) [ن] [لوط]  ) আটবোধক থমকম, 
জলডবোধয় ধরম, আঁটয়ম থমকম, মমট ল দিবোধয় 

মিপনি করম, আসর করম to stick, to 

cling, to adhere, to coat with clay, to 
plaster

পময়ফুকমমী sodomite لوطٌي

اِواطٌ، لِواطةٌ  পময়ফুকমম, পফুরুবোধষর 

সমকমলমতম  sodomy

لعليع)[ض] [ليع]  ) লবরক্ত হওয়ম to be 

annoyed

لعن] [لوع] )[لْوع ) অশমন্ত হওয়ম, অতধয্্ 
হওয়ম, মরমগী হওয়ম,  দিখি করম,  
অলভভভূত করম, পীডন করম,  দিফুব্ি করম, 
মরমবোধ দি মপমডম to be impatient, restive, 

be ill, to torment, overwhelm, to tan

 II অত্মিমর করম, লবরক্ত করম to لّوع

torture, to aagonize

 ,VIII জ্বিবোধত থমকম, প্রজ্জ্বলিত হওয়ম التوع
অলসর মবমধ করম ভমিবমসময়  দিফুব্ি 

হওয়ম to be burning, inflammed, to be

languishing, to feel anxiety

েওলবওসওর ব্যগিও, কওমওি لوعةٌ  ্পরমওনন্দ, 

েওলবওসওয উনওদনিও, ব্যওিও, দুখঃখ, উকবেগ 
পতডন, অিাওচওর ardor of love, rapature, 

love sickness, pain grief, anxiety, 
torture

 ,জ্বিমমন, মপমডম, পরমমনলনততম اِْلتِياٌع
মপমডমবোধনম উবোধদগ, যনরম, মব দিনম, কষ্ট  
burning, enrapturedness, burning 
anxiety, anguish, pain

 ,িতফুর, মকরশিী, কূট, ccunning ملِوٌع

willy, sly, artful
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لفلوف) [ن][لوف]  ) খমওয়ম, লিবমন to 

eat, chew ( هى)

িমউ dishcloth, luffa لوّف

ِمْلوٌق ج ملِوُق  মি্টেম িমমফুি, মস্পিফুিম 
spatula

لكلوك) [ن] [لوك]  ) লিবমন, অব্মহত 

ববোধি থমকম,  দিফুন্মম কুডমন, to chew, to 

talk constantly, to bring discredit 

للوكاندهٌ لوكْندةٌ، ج لوكاندات  পমন্থশমিম, 
মহমবোধটি inn, hotel

لولٌب ج لوالُِب  মপঁি, স, োভূলর্, প্রসমরন 

লপরশং, অক্ষ, কীিক, লপভট, screw, 

spiral, eextension spring, acle,  pivot

সফু لولبٌي র মত, মপঁিমবোধনম, মপঁিমি screw 

shaped, spiral, helical

لملوم)[ن]  ) গমলি ম দিওয়ম to blam (  في

ه على ) 

 (ه) II লননম করম to censure لّوم

) IV গমলি ম দিওয়ম to blame ألم ه على في )

 V লনবোধজবোধক গমলি ম দিওয়ম, গলডমলশ تلّوم

করম, লঢবোধিলম করম, to blame self, to 

linger

 VI পরষ্পরবোধক গমলি ম দিওয়ম go تلوم

blame each other

VIII লননম পমওয়ম to be censured التوم

 X লননমর মযমগ্ হওয়ম to deseve استلم

blame

لوٌم ، لومةٌ  ডনন্দও, গওডল, অপবওদ, ccensure, 

rebuke, blame

لومةٌ لواٌم،  কঠন অপবম দিকমরী, কবোধঠমর 

সমমবোধিমিক, লছদমবোধন্বিষী severe censurer,

sstern critic, captious

ملٌم ملمةٌ، ج ملِوُم  অপবম দি, গমলি, 

ম দিমষমবোধরমপ, লননম, অনফুবোধযমগ censure, 

rrebuke, blame

ملوٌممايٌم، ُملٌم،  লনলনত, অপবম দিগস, 

লনননীয়, লতরষ(ত blamed, 

blameworthy, cencured

 ,কমরমগমর, সরশংবোধশমধ নমগমর jail لومان

prison, penitentiary

  আসমমী, কমরমগমবোধরর অলধবমসী لومانجٌي
convict, prosoner, inmate

لّون] لون  II রলঞত করম, লিত লবলিত করম,
ররশং করম, সমজমবোধনম, মফুবোধখ ররশং করম to 

make colorful, to variegate, to color, 
paint rouge
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 V রলঙ্গন হওয়ম, ররশং করম, বর্হীন تلّون

হওয়ম, লবলিত রবোধঙ্গর হওয়ম, ররশং ব দিিমন, 

অলসর হওয়ম to be colorful, to color, 

cchane color, be discolored, to be 
fickle

لوٌن ج الوان  র সং, রনজন, আেও, তেছওপ, ববর ,্ 

প্রকওর, তেেদ, প্রজওডি color, coloring, tinr, 

hue, complexion, species, sort, kind

 ,রঙ্গীন, রণজীত, বলবলিত রবোধঙ্গর لونٌي

colored, colorful, tinted, many 
colored

 ,রঙ্গতন, রণজতি, ডবডচত রকঙ্গর, ডচতওে ُمتلِوٌن

স্ফুডলঙ্গ, পডরবত্তি্ন শতল, অডিস্থির, ডখমকখযওলত, 
চঞ্চল colored, colorful, tinted, many 

colored, inconstant, iridescent, 
changeable, unsteady, whimsical

لِونجٌي  ، لِونجٌي  সমহময্কমরী, মগমছবোধির 

সসমহময্ কমরী attendent, bath 

attendant 

 সমহময্ কমরী, মগমছবোধির সমহময্ لِونجّسةٌ
কমরী, গ(হকম্শী, মলহিম গ(হকম্শী,  
attendent, bath attendant, sservant, 
house maid

االلِوْندا ماء -  সভূগনী গমছ lavender لَوْندا  

িমবমনম সফুগলন পমলন

لَوىلّي،لوّي،ليان)[ض]   ) বমঁকমন, মমমডমন,

মপঁিমন, ঢমকম, লবক( ত করম, লফরমন, বমধম

ম দিওয়ম, লপছবোধনর লিন্তম করম, যত করম, 
লবরক্ত করম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, to bend, 

tocrrok, twist, to wrap, distort, turn 
away, to think back, care, bother, to 
pay attention

 II মপঁিমন, বমঁকমন, মহিমন, মমমডমন لّوى

লবক( ত করম, জটি করম to bend, bow, 

ccrrok, twist, curve, distort, 
complicate

 ,IV মপঁিমন, বমঁকমন, মহিমন, মমমডমন ألون

লফরমন, পতমকম উডমন, সরমন নমডমন 

(হমত) to bend, bow, crrok, twist, 

curve, to avert, to flag, to eave 
(hand) 

 V বমঁকম হওয়ম, মকমঁকডম, মভঁবোধজ تلّون

যমওয়ম, পমক খমওয়ম, কুটবফুলদ ও িতফুরতম
ম দিখমন, to be twisted, tortous, bent, 

crooked, to weithe, to display 
shrewdness and cunning

 VIII বমঁকম হওয়ম, মকমঁকডম, মভঁবোধজ التون

যমওয়ম, পমক খমওয়ম, বমঁকমন, মমমডমন, 

লফরমবোধনম, জলডবোধয় পরম, জটি হওয়ম be 

twisted, tortous, bent, crooked, to 
weithe, ro twist, wrap, to turn away, 
be difficult, involved

 ,নমন,পওকওন,কমওডওন, তেমওচডওন bending لٌي

twisting, turning
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ليّةٌ ج لِواى  বমঁক, ভমজঁ, মমমড, 

বহুবোধপঁিওয়মিম, সলপ্িতম, বমঁকমবোধনম 
আবত্ন bend, fold, flexture, twist, 

tortuosity, sinuosity, turn, curve

لواى ج ألواٌء  লপত্তশভূি মব দিনম, অসহ্ ব্মথম,
মব দিনম, কষ্ট geipes, ccolic pain, 

hardship

لِواى ج ألويةٌ،ألواٌء  বংক্রিতম, বমঁকম অবসম 
curvature

لواٌء ج ألِوياٌت،الِوية  পতমকম, ব্মনমর ফমগ, 

লনশমন, মসনম দিি, প্রবোধ দিশ, এিমকম flag, 

banner, standardm brigade, 
pprovince, district

ِملواى ج نلٍو  সওুডডশ ডবকশষ, তেরঞ্চ spanner, 

wrench

 ,বংক্রিতম, বমঁক, বমঁকম, মমমবোধডম اِلتِواٌء
বহুবোধপঁিওয়মিম, সলপ্িতম, বংক্রি, কুটিতম, 
লবক( লত, লবক( তমমনলসকতম, অথ্হীনতম 
curbedness, curvature, bend, 
ttortuosity, sinuosity, curve, 
absurdity, crookedness, wryness

اِْلتِواءةٌ ج اِْلتِواءات  একটম বমঁক, ভমঁজ, 

মমমিড a bending, flexing, twist

لٍو ج لواةٌ  বমঁক, মমমিড, মমমড turning, 

twisting

)কুটি, বমঁকম, ভমঁজক ماِْوٌي ত, বমঁকমন, 

মমমিডমন, ঢমঁকম, মকমঁকডমন, বহুবোধপঁিক( ত, 

তরলঙ্গত, লবক( ত, অ্ভিভূত, অথ্হীন 
crooked, bent, twisted, wraped, 
curled, tortous, sinous, perverted

= ملوىُمْلتٍو

ُملتواى ج ُمْلتوات  মমমড (রমসম), বমঁক, 

বংক্রিতম turn, curve, curvature

হমঙ্গর লববোধশষ shark لِيّاٌء

لْيَت ليَت، يا (part حرف) যল দি আ্মহ! যল দি 

শুধফু would Allah, if only..! 

ليٌث ج لُيوث  লসরশংহ lion

ليرا لِيرةٌ، ج لِيرات  লিরম (মফুদম), pound

 নম,নম হবোধত not, not to be ليَس

ليِسليَس) [س]   ) সমহসী হওয়ম, to be 

brave

اليٌس م ليساُء ج ليٌس  সমহসী, বীর valiant, 

brave

ليّف] ليف  II আঁশ দমরম োবোধষ পলরষআর 

করম to rub with palm fibers (هى ) 

V তন্তু লবলশষ্ট হওয়ম to be fibrous تليّف
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ليٌف ك ألياٌف  িন্তু  fibres

 তন্তু, তন্তুর গুচ, বমশ fiber, tuft of ليفةٌ

fibres, brush

ليفٌي ، لِفانٌي  তন্তুযফুক্ত, তন্তুর fibred, 

fibrous

কম্পন, লসবোধরমলসস (লিভমবোধরর অসফুখ) تلينٌف

fibrillation, cirrhosis 

لنلين] ] [لين،ليان)[ض ) মকমমি হওয়ম, 
যথমযত হওয়ম, উপবোধযমগী হওয়ম, কমবোধজর 

হওয়ম to be soft, be proper, suited, be

worthy ( ه ب ) 

لِقةٌ ج لِيٌَق  তুলও বও সুিওর গুচ্ছ (বওশ), 

কওদওমওটি, হওমওনডদসও, আঠাও ডবকশষ tuft of 

cotton, putty, mortar

 ,মমলিকমনম, যথমবোধযমগ্তম, শমিীনতম لِياقةٌ
সমমথ্,  দিক্ষতম, যবোধযমগ্তম, সঠক 

ব্বহমর, ভভমি আিরন propriety, 

suitableness, decorum, capability, 
efficiency, correct behavior, good 
coduct

 ,উপবোধযমগী, যথমবোধযমগ্, কমবোধজর أليٌق

কমঙ্খীত suitable, proper, worthy, 

deserving

ليٌل ج ليالٌي  রমবোধতর সময়, রমত, night 

time, night, ليالٌي- লববোধশষ কনতশিী 
vocal style

রমবোধতর মবিম, রমবোধত at ninght ليلا

,মসই রমবোধত, মস সন্ময় in that night ليلتئٍِذ

that evening

 রমত সম্পলক্ত relaring to night ليلٌي

لِمان ج ليمانات  মপমতমশ্রয়, মপমট্, কমরমগমর
port, prison

ليمون ج ايمونات  মিবফু lemon

لنليان،لْين) [ض][لين]   ) নরম হওয়ম, 
 দিয়মশীি হওয়ম, নমনীয় হওয়ম, সফুবোধযমগ 

ম দিওয়ম, শমন্ত হওয়ম, to be ssoft, tender, 

mmild, flexible, give way, to  calm 
down

 II নরম করম, প্রশলমত করম, লব দিভূলরত ليّن

করম, লমটবোধয় ম দিওয়ম, to soften, aally, 

soothe, mitigate

 ,III ভদ আিরন করম,  দিয়মিফু হওয়ম لين
বনফু তসফুিভ হওয়ম to treat gently, to be 

kind

 ,IV নরম করম, প্রশলমত করম ألن
লব দিভূলরত করম, লমটবোধয় ম দিওয়ম, to soften,

aally, soothe, mitigate

 ,লসগ্ধতম, মকমমিতম, ভদতম ليٌن
নমনীয়তম, সমলত, মপিবতম softness, 
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tenderness, gentleness, flexibility, 
compliance 

لَيٌِن ج أليناُء،ليّنون /

ٌنلَْي ج لَْينون  নরম, তফুিতফুবোধি,  দিয়ম, ভদতম, 
নমনীয়তম, নমতমম softness, 

gentleness, flexibility 

 ,লসগ্ধতম, মকমমিতম, ভদতম لُيونةٌ
নমনীয়তম, সমলত, মপিবতম softness, 

tenderness, gentleness, flexibility, 
compliance 

বনভূ ملينةٌ  ভমবমপনতম,  দিয়ম 
friendliness, kindness

 মকমমি কমরী, উপশম কমরী, দবর ُمليٌِن

কমরী, লববোধরমিক softening, softer 

emolient, dissolvent, aperient ملينات –

লববোধরমিক ঔষধ (বোধকমষকমঠন্) ঔষধ 
laxatives

 ,নমতম, ডমইলরয়ম softness لِيٌن

diarrhoea

العْيِن ِمَن لياٌَن  সহজ জীবন easy life

,নমতম,  দিফুব্িতম, তমিগমছ ssoftness لِينَةٌ

wweakness, palm tree

''م

িলবশতম অক্ষর ميٌم

*শব বলধ্ত করমর  অক্ষর  লহসমবোধব 

ব্মবহৃত হয়। 

= ِم ِمن

= ّم أُّم  

الظرف +إسم َما  * ( adverbial noun সমবোধথ
যফুক্ত কবোধর শত্মভূিক সমধমরন তবলশষ্ট 

পময়) মযমন:

ماأَْينَ  যখনই whenever

যখনই এবরশং যখনই whenever and جْيثُما

whenever

حيّاا ُدْمَت ما যখন while *َما -

কমরন because, for that *بِما  بما

 কমরন তমরম অলতংক্রিম -كانوايفُسقُون

কবোধরলছি (আি মকমরআন)।

* +اسم ما  ক ( noun টর ক্ষফু দতম বফুঝময়) - 

ّما أرٌب  সমমমন্ িমওয়ম some little want

َم=  َما  * লক? প্রশ্নবোধবমধক  

َما اِلى  -(preposition পবোধর আসবোধি جر )   

মকমথম মথবোধক? মকমথময়? মকমন ল দিবোধক? লক 
ভমবোধব Whereto? Where? Which way? 
whither? 
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  ?মকন, মকমন কমরবোধন?  Why لَِم

Wherefore? 

 ? লকবোধসর সমবোধথ? লকবোধসর দমরম بَِم

মকমথময়? with what? wherewith

ما حتّى  কত  দিভূর ? মকমন খমবোধন ? how 

far? To which point?

 particle (predicate حرف নম-সভূিক ما

আবোধগ আবোধস)- يْوماِن ُمْذ َرأيتُهُ  ما  আলম 

তমবোধক  দিফুই ল দিন ম দিলখ নমই  

 ?লক-(প্রশ্নবোধবমধক pronoun) ما

 ?মকন? লক জন্? লক কমরবোধন لِما

 ?লক? what ماذا

?তেকন? Why لِماذا

لك ما  মতমমমর লক হবোধয়বোধছ? এটম লক? 

What’s the matter with you? what is 
it?

لك, مالى ما  কন? লক জন্, লক কমরবোধন? 

Why? Wherefore? what.. for?

أجماله ما  মস কত সফুনর! how handsome

he is!

 যম, যম (সমনযফুক্ত relative pronoun) ما
লকছভূ, যমই হক, সয ময that which, 

something which, what ever, all that

 অলনলদ্্দষ্ট সব্নমম indefinite) ما

pronoun), indefinite noun এর পর-

লকছফু, মকমন some, a certain – ما لمر  

মকমন কমরবোধন।

)অস্বীক) ما লত negation)- নম not

 ,যত ল দিন-(حرف,সরশংবোধযমজনী conj) ما

যতক্ষন পয্ন্ত নম as long as

,যখনই, ময মকমন সময়, যত  দিভূর সম্ভব ما

লকছফু  দিভূর whenever, as long as, to the 

extent that

تينيه ما  ল দিবমভমবোধগর তমমমশম, ম্মটলন মশম
matinee

সফু ماِجْستيٌر ি লশক্ষক school master

ماخوٌر ج مواخيُر  মবশ্মিয় brothel

উন্মম দি নমগমর lunatic asylum ملِرستان

ماركةٌ ج ماركات  লি্নি, লন দিশ্ন, প্রলতক 
sign, mark, token

ماٌس ، ماسةٌ  হীরম diamond

হীরম সরশংংক্রিমন্ত diamond ماسٌي

ماسورةٌ  ج مواسيُر  পমইপ, টউব, পমলনর 

পমইপ, বনভূবোধকর নি, পমইপ িমইন pipe, 

tube, water pipe, gun barrel, pipeline
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ماِشٌك ج مواشُك  সমডমলশ, লিমটম, tongs

ئَِقممأق) [س]  ) ফফুঁপমন to sob

مأٌق ج مآٍق  মিমবোধখর লভতবোধরর মকমন inner 

corner of the eye

ককমলন, মফমপমলন sobbing مأقةٌ

موٌق ج آماٌق  মফুখ লবন্মস, মমকআপ make

up

مكينةٌ ج ماكينات مكلئُِن،  মমলসন machine

 ব্ম-ব্ম ধ্বলন (বোধভঁডমর ডমক) to مأمأ

bleat

مأنمأن) [ف]  ) বহন করম, সরশংসমন করম, 
খমওয়মন, খম দি্ সরবরমহ করম to 

sustain, to supply, victual

مأنةٌ ج مأنات مؤرٌن،  নমভী, নমভীবোধ দিশ 
uubilicus, umbilical region

ُمؤنةٌ  مؤونةٌ، ج ُمؤٌن  সরশংসমন, খম দি্, গু দিমম,

মওজফু দি, সরবরমহ, িমপ, অসফুলবধম, 
সমস্ম, কষ্ট, প্রবোধিষ্টম ptovision, ffood, 

store, sstock, supply, bburden, 
inconvenience, trouble, 

 আম, আমগমছ mango, mango مانجٌو

tree

মবলজ, নকুি mongoose مانوْسٌت

মমনবোধগমলিয়ম(ফফুি গমছ) mangolia مانوليا

مانيكاٌن ج مانيكانات  মবোধডি, ফফ্মসন 

মবোধডি  model, fashion mmodel

)গুর, সমরমম,্ প্রক ماهيّةٌ লত, মবতন, আয়, 

quality, essence, nature, salary, 
income

مائةٌ ِمئَةٌ، ج ِمثاٌت،ِمنون  শত hhundred -

الِمئِة في  শতকরম per cent (%)

ِمئَِوٌي ، ِمْئيِنٌي  শতমরশংশ সম্পলক্ত, 

শতমরশংলশক relating hundredth, 

percentile

مّتمّت) [ن]  ) ছডমন, প্রসমলরত করম, 
সম্পক্  িমওয়ম (লববমহ), সম্পলক্ত হওয়ম
(তববমলহক), to spread, stretch, to seek

relation, to be related (by marriage)

 ,োলনষ সম্পক্, পমলরবমলরক বনন ماتّةٌ

আত্মীয়তম close ties, family ties, 

kinship

متحمتح) [ف]   ) কুপ মথবোধক পমলন মতমিম to
draw (water) from well

ِمتٌر ج أمناٌر  লমটমর (ত দিবোধো্র মমপ) meter

লমটমর লবষয়ক relating to meter ِمْتِرٌي
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متع) [ف] ،مْتعُمتوعُمْتعة، ) লনবোধয় যমওয়ম, 
শক্ত হওয়ম, কঠন হওয়ম to be strong, 

to take away, carry away

 ,II উপবোধভমগ করমবোধনম, সলজত করম متّع
সরবরমহ করম, মমমহরমন ম দিওয়ম, 
জলরমমনম ম দিওয়ম to make enjoy, to 

furnish, to supply, to give 

compensation ( ه ب ها ) 

 IV উপবোধভমগ করমবোধনম, অবোধন্র সম্প দি أمتع

মভমগ করমন, মভূতম লববমহ করম to make 

enjoy, to have usufract marraige (  ب
 (ه

  (ب) V উপবোধভমগ করম to enjoy تمتّع

 (ب) X উপবোধভমগ করম to enjoy استمتع

ُمْتَعةٌ ج ُمتٌع  আনন্দ, খডশ, তৃডপ, ক্ষডিপূরর, মূিও
ডববওহ enjoyment, delight, pleasure, 

compensation, muta marriage

متاٌع ج أمتِعةٌ  আনন্দ, খডশ, তৃডপ, তৃডপর 
উপকরর, জতবকনর উপকরর,সম্পদ, অডধকৃি 
সওমগত, মওল,আসবওব, প্রকযওজনতয উপকররওদত 
enjoyment, delight, pleasure, object 
of deligjt, pproperty, good, 
ccommodities, furniture, baggage, 
useful articles

 অলধক উপবোধভমগ্, অলধক আনন أمتُع

 দিময়ক, অলধক লববোধনম দিন মভূিক more 

enjoyable, more delightful, more 
recreative

 ,আনন্দ, খডশ, তুডষ্ট, pleasure, dlight أِمتاٌع

gratification

মজম, আনন, রমর enjoyment تمتنٌع

 আনন, ইলনয় সফুখ, মভমগবম দি اِستِْمتاٌع
enjoyment, love of pleasure, 
epicureanism

 সমধ, শক্ত কবোধর মপঁিমবোধনম ( দিলড), োন ماتٌِع

িমি (ম দি), িম rকমর long, well twisted 

(rope, intensly red (wine, eexcellent

 ,আনন্দ দওযক, রুডচকর, উপকেওগ ُممتٌِع

আনন্দময, তৃডপদওযক pleasant,delicious, 

enjoyable, ddelightful, gratifying

 আনন দিময়ক,  দিখি enjoying, in ُممتٌَع

possession

 ,আরমমপ্র দি, সফুস্বম দিফু, রুলিকর ُممتٌِع

উপবোধভমগ্, আননময়, ত( লপ দিময়ক 
pleasant, delicious, enjoyable, 
ddelightful, gratifying

متُنمتانة)[ك]  ) মজবফুত হওয়ম to be firm

 II মজবফুত করম, সরশংহত করম to متّن

make firm (هى)

مْتٌن ج ،ُمتوٌن ِمتان  ডপছকনর  অ সংশ, তেপছকনর 
ডদক (পশু) , মূল  অ সংশ (বই) half, side of 
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bback, back(animal) , main part, 
text(book) 

مْنٌن متيٌن،  শক্ত,  দি(ঢ় মজবফুত, কঠন, 

শলক্তশমিী firm, strong, solid

 ,দি(ঢ়তম, কমঠন্, শলক্ত, োনত  متانةٌ

ইচমশলক্ত, সরশংকল, লপছবোধনর হমড, 

লশড দিমডম, িমলরলতক  দি(ঢ়তম, পলরবোধবষ্টন, 

firmness, stregth, solidity, wwill 
power, determination, firmness, of 
character, surroundedness

 শককরর, স সংহিকরর تمتيٌن
sstrenghtening, consolidation

 কখন? মকমন(حرف প্রশ্নবোধবমধক) متى

সময়? When? At what time?

متى  حتّى ، متى اِلى  কখন পয্ন্ত? How 

long?

عطٍف حرُف conj) منى ) যখন, যখনই 
when, whenever

ما متى  যখনই whenever 

مثل)[ن] ،مْثلمثول مثلة، ) স দি(শ হওয়ম, 
অনফুকরন করম, তফুিনম করম, প্রলতলনলধত 

করম, মসমজম হবোধয়  দিমঁডমন, সমমবোধন আসম, 
লনবোধজবোধক উপসমপন করম, এলগয় আসম, 
ঠক করম, মছ দিন করম, উ দিমহরন স(লষ্ট 

করম, to be like,to imitate, ccopy, to 

compare, to represent, to stand 
erect, appear before, to come 
forward, appear, to multilate, to make

example ( بين ب ه  ) 

مثُلمثول) [ك]  ) সমমবোধন আসম,  দিমঁডমন to 

appear, stand (بين) 

 ,II অনফুরুপ করম, উ দিমহরন ম দিওয়ম مثّل
তফুিনম করম, শমলস ম দিওয়ম, মছ দিন করম, 
ছলব ল দিবোধয় ম দিখমন, ছলব আঁকম, মফুলত্ ততরী 
করম, অলভনয় করম, মণিময়র করম, ততরী
করম 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

 ,III অবোধন্র মত করম, স দি(শ হওয়ম ماثل
তফুিনম করম to resemble ones, to 

compare ( هى ه ) 

V অনফুরুপ হওয়ম, স দি(শ করম, কলনম تمثّل
করম, উদ(লত ম দিওয়ম,  দি(শ্মমন করম, মফুত ্

করম, এলগবোধয় আসম to be simiar  to ( (ب

assimilate, to iimagine, to give 
example, be visible, to sstand

 ,VI এবোধক অপবোধরর মত হওয়ম تماثل
একমত হওয়ম, এক সমবোধথ যমওয়ম to 

resemble each other, to agree, to go 
tother
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 ,VIII উ দিমহরন লহসমবোধব মনওয়ম امتثل
উপসমপন করম, অনফুকরন করম, মমবোধন 

িিম to imitate, to take as model, to 

submit, obey

ِمْثٌل ج أمثاٌل  একমি, সওদৃশ, সওদৃশিও, ছওযও, 
সমতুল, similar, resemblance, 

similarity, image, equivalent

prep) ِمثَل كِمثلجر,  ِ( এক রকম, একই 
রুপ, যত মবশী সম্ভব similar to, like, 

just as, as much as

মযমন as (عطف,conj) ِمثلما

পলরবত্ন মযমগ্ replaceable ِمثلٌي

أمثل )দ ُمثلى

مثٌَل  ج أمثاٌل  উপমম, সম দি(শ্, প্রবম দিবমক্, 
প্রবিন, উ দিমহরন, উপবোধ দিশ, লশক্ষম, আ দিশ্ 
likeness, metaphore, proverb, 
example, llesson, model –

 উ দিমহরন, উ দিমহরবোধনর জন্ for مثلا

example

ِمثاٌل ج أمثِلةٌ ُمثٌُل،  সমমন, একমত, 

উ দিমহরন, ধরন, মমন, অনফুকরনীয় শমলস, 

আ দিশ্, ছলব, equal, similar, eexample, 

standard

সম দি(শ্ সম্পলক্ত relating to simile مثالٌي

مثّاٌل ج مثّالون  ভমষর sculptor

مثالةٌ ج مثالتمثائُِل،  অনফুকররীয়তম, 
পলরপভূর্তম, প্রমধমন্তম exemplariness, 

perfection, superiority - ،مثالتمثائُِل  

লশক্ষম, উপবোধ দিশ, কমজ lesson, task

مثيٌل ج ُمثٌُل  একরুপ, স দি(শ্, অনফুরুপ, 

সমমন, like, similar, analogous, equal

 ,মসমজম খমডম, মিহমরম ُمثوٌل
উপসমপনম,বোধশ্রমতম standing 

erect,appearance, presentation, 
audience

أُمثولةٌ ج ،أُْمثولت أماثيُل  উ দিমহরন, 

সতক্তম, লশক্ষম, উপবোধ দিশ, প্রবম দি, কমজ 
example, warning, llesson, proverb, 
task

أْمثٌل م ُمثلى ج أماثُِل  পলরপভূর্তমর 

লনকটবত্ত্শী, আ দিবোধশ্র কমছমকমলছ, আ দিশ্, 
অনফুকররীয়, লনভভূ্ি near perfection, 

near ideal, ideal, model, examplary, 
perfect

تِْمثاٌل ج تماثيُل  প্রলতক( ত মফুলত,্ মভূলত্, ভমষয্
sculptured image, statue

نْمثيٌل ج تماثِيُل  উদ( লত, উ দিমহরন করর, 

তফুিনম, একলতকরর, লিতমঙন, বর্নমকরর,

বর্নম, প্রলতলনলধত, অলভনয়,  প্র দিশ্রী, 
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অনফুকররীয় শমলস quotqtion, 

exemplification, comparison, 
assimilation, representation, 
performance, show, examplary 
punishment

অলভনয়, ম্ সম্পলক্ত pertaining تمثلٌي

to stage, theater

যমতমনফুষমন opera تمثيليّةٌ

 ,,প্রলতচময়ম, সম দি(শ্, সম দি(শ্তম ُمماثلةٌ
মযমগমবোধযমগ, উপমম, হুবহু সমম্তম 
resemblance, similarity, likeness, 
correspondance, analogy

পলরপমক assimilation, digestion تمثنٌل

 ,লমিম, লমিকরর, সমলত,িফুলক্ত تماثٌُل

মযমগমবোধযমগ, সম দি(শ্, সম দি(শ্তম, উদমর, 

মফুলক্ত, আবোধরমগ্ matching, agreement, 

correspondance, similarity, recovery

 ,আনফুগত্, সমলত, obedience اِمتِثاٌل

consent

 ,দিন্ডময়মমন, সমমবোধন  দিন্ডময়মমন  ماثٌِل

সমলপত, প্র দিলশ্ত, প্রকমশমমন, উ দিীয়মমন, 

লনবোধজবোধক উপসমপর করবোধছ এমন 
standing, standing forth, displayed, 
emerging, aarising, appearing

বমলত, lamp ماثِلةٌ

ثٌِلُمَم  প্রলতলনলধত করর, প্রলতলনলধ, 

প্রলতলনলধত মভূিক  representing, 

rrepresentative, representational

 ,প্রলতলনলধ, অলভনয়কমরী - ُمَمثِلون
মখবোধিময়মর, মকরতফুক অলভবোধনতম 
resentative, performer, player, 
comedian

ُممثِلةٌ ج ُمممثِلت  অলভবোধনতম actress

 প্রলতলনলধত, আডত, আডত দিমলর ُممثِليّةٌ
representation, agency

 ,বর্শীত, লিতমলয়ত, লনবোধবল দিত ُممثٌَل

সলমলিত, পলরপমকক( ত, depicted, 

portrayed, represented, assimilated

ثٌِلُمما  অনফুরুপ, এক ররকম, স দি(শ্, 
তফুিনীয় resembling, similar, 

corresponding, analogous 

 ,এবোধক অপবোধরর অনফুরুপ, একমত ُمتماثٌِل

এক প্রকমর, অলভন, পলরপমক কবোধর এমন, 

পলরপমকী resembling, similar, 

identical,  aassimilating, assimilative

 ,অনফুগত, বমধ্, লবরয়ী, obedient ُممثٌل

ssubmissive

مثانةٌ  ج مثانات  মফুতথলি urinary bladder

مَجمّج)[ن]  ) মফবোধি ম দিওয়ম, বলম করম 
লনগ্ত করম, প্রত্মখমন করম, বমলতি করম
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to eject, to vomit, ddischarge, reject, 

discard (هى) 

II মপবোধক যমওয়ম to be ripe مّجج

ُمجاٌج، مجلجةٌ   থুথু, লওলও, রস split, saliva, 

juice 

مجد]ك[ن]) [مْجد،مجادة ) ময্ম দিমবমন হওয়ম,
মগররবমলন্বিত হওয়ম, সমমরীত হওয়ম to 

be glorious, illustrious, 

II প্রশরশংসম করম ময্ম দিমবমন করম , উ مّجد r

যমপন করম to glorify, to laud, to 

celebrate

 ,IV প্রশরশংসম করম ময্ম দিমবমন করম أمجد
উ rযমপন করম to glorify, to laud, to 

celebrate

 V ময্ম দিমবমন হওয়ম, সমমনীত تمّجد

হওয়ম, প্রশরশংসীত হওয়ম, গব্ করম, গলরমম 
করম to be glorified, to be praised, to 

boast,to glory

مِجٌد ج أمجاٌد  গডরমও, জওুকজমক, আডেজওিা, 
সমওন, মরও্দও glory, ssplendor, nobility, 

honor, distinction

ময্ম দিম সম্পলক্ত relating to glory مِجدٌي

, glorious

مجيٌد ج أْمجاٌد  তেগবরবওডবিি, প্রডসদ্ধ, সুপ্রডসদ্ধ, 

মমডহমওডবিি, প্রশ সংসতি, প্রশ সংসওকরওগ, 

প্রশ সংসনতয, চমৎকওর, আদশ  ্glorious, 

illustrious, celebrated, famous, 

admirable, excellent- أْمجاٌد গুরুতপূর ্
,উকলখকরওগ মওনূষ distinguished people

 ,প্রশ সংসও, গুরগওন, মডহমওবিযন, praise تْمجيٌد

glorification, exaltation

أمجُد ج أماِجُد  অলধক মলহমমলন্বিত, অলধক 

গগুরুতপভূর্, অলধক প্রলসদ more 

glorious, more illustrious, more 
distinguished

مجرمجر) [ن]  ) ত( ষমত ্হওয়ম, ত( ষমত ্

করম to be thirsty, to thirst

অবোধনক (তসন্) numerous مجٌر

ماجوٌر ج مواجيُر  মগমি মমটর গমমিম 
earthen tub

মমপ, ওজন লববোধশষ small weight مَجٌر

مِجلةٌ  ج  مجاٌل،مِجٌل  মফমষম blister

ماِجٌل ج مواِجُل   মিরবমচ্চম, পমলনর আধমর 
cistern

 ,অস্পষ্ট, অবোধবমধ্ indistonct ُممْجمٌج

illegible

مجن. ُمجون،مجانة)[ن] ) উপহমস করম to 

joke
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 III মকরতফুক করম, উপহমস করম to ماجن

jest (ه) 

V ঔদত্পভূর্ মকরতফুক করম to make تمّجن

insolent jokes

 VI পরষ্পরবোধক উপহমস করম to تماجن

mock each other

مجانةٌ ج مجانات  েওুডওডম, mimicry مجانات-

তেকবতুক, সঙে pank, antic

 ,িজমহীন, অসরশংযত, মকরতফুক, কমরী مّجان
ঠঠমটআবমজ ভমঁড, লবলনমভূি্ impudent, 

unrestrained, jester, prankster, free –

ممجاناا ،  بالمّجان  লবনমমভূবোধি্, অম-লন 

-অমলন free of charge, fornothing

 ,লবলন মভূি্, লবলন মভূবোধি্, লভলত্তহীন مّجانٌي

প্রমমনহীন free, free of charge, 

gratuitous

 লভলত্তহীনতম, িমঁ দিম অব্মহলত, িমঁ দিম مّجانيّةٌ
উপশম  gratuitiousness, exemption 

from fees, remission of fees

 ,ভমঁডমলম, িজমহীনতম mimicry ُمجوٌن

shamelessness

লছদমবোধন্বিষী, fault-finder  ُمجونٌي

ماِجٌن ج مّجان  িজমহীন, লনি্জ, ভমঁড 
impudent, joker

ماِجٌن ج مواِجٌن  মিরবমচ্চম, পমলনর 

আআধমর cisturn

)জীর্, মমমভূিী, নীরস, লনক مٌح ষ্ট worn off, 

threadbare, shabby, ragged

 ,সডবোধিবোধয় ভমি, সমর, পছননীয় অরশংশ ُمٌخ

লডবোধমর কুশুম the best, choicest part, 

gist, egg yolk

محصمحص)[ف]  ) পলরষমর করম, লবশুদ 

করম to render, clear (هى)

 ,II পলরষমর করম, সরশংবোধশমধন করম مّحص
পরীক্ষম করম to render clear, to rectify,

to examine (هى) 

IV আবমর আসম to reappear أمحص

 ,V আবমর আসম, লবশুদ হওয়ম تمّحص
পলরষ( ত হওয়ম to reappear, to be 

purified, be clarified

 VII পলরষমর হওয়ম to be انمحص

clarified

 ,উসজ্জিল, চকচকক (িরবওডর) shiny محيٌص

flashing

تْمِحيٌص ج تمِحيصات  মশমধন, 

পলরষমরকরর, পরীক্ষর, পরীক্ষম 
clarification, testing, examination
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محضف] [محض) ) আন্তলরক হওয়ম to be 

sincer هى ه ) ) 

مُحضُمحوضة) [ك]  ) ভমি বরশংবোধশর হওয়ম, 
লবশুদ হওয়ম,  দিভূষরমফুক্ত হওয়ম, লনষিফুশ 

হওয়ম to be of pure descent, to be 

pure, be unadultrated

 IV আন্তলরক হওয়ম to be sincere أمحض

( هى ه ) 

 V লনবোধবল দিত হওয়ম to be solely تمّحض

devoted (ل) 

 ,েওল ব সংশ, ডবশুদ্ধ রক, অডমডশি محٌض

অদুডষি, প্রকৃি, তেসওজও (ডমথও) of pure 

ddescent, pure blood, unmixed, 
unadultrated, genuine, outright –

ا  ,শুধমওত, তেকবল, তেকবল মওত, only ممْحضا

solely, exclusively

আনডরক উপকদশ sincere advice أُمحوضةٌ

محقمحق)[ف]  ) মফুবোধছ মফিম,  দিভূর করম, 
ধ্বরশংস করম, to efface, eradicate, 

annihiliate

 IV অ দি(শ্ হওয়ম, লন(বোধশষ হওয়ম to أمحق

perish, to be invisible (moon)

V মফুবোধছ যমওয়ম, ধ্বরশংস প্রমপ হওয়ম to تمّحق
be effaced, be annihiliated

،اِّمحقانمحق  VII মফুবোধছ যমওয়ম, ধ্বরশংস প্রমপ 

হওয়ম to  be effaced, be annihiliated

VIII মফুবোধছ যমওয়ম, ধ্বরশংস প্রমপ হওয়ম امتحق
to  be effaced, be annihiliated

ডচহকলওপ, ডবকলওপসওধন, ধ সংস, ক্ষয, তেলওপ مْحٌق
effacement, obliteration, annihiliation,
destruction 

 চওুদ ডুবও waning of the moon محاٌق

محكمحك)[ف]  ) বম দিমনফুবম দি করম, 
লববম দিকর হওয়ম, to be  quarrelsome, 

be ccontentious, to dispute, quarrel

مِحكمَحك)[س]  ) বম দিমনফুবম দি করম, 
লববম দিকর হওয়ম, to be  

quarrelsome,be contentious, to 
dispute, quarrel

 ,III ঝগরম  শুরু করম, ঝগরম করম ماحك
তক্ করম go pick a quarrel

 IV বম দিমনফুবম দি করম, লববম দিকর أمحك

হওয়ম, to be  quarrelsome, be 

contentious, to dispute, quarrel

 V বম দিমনফুবম দি করম, লববম দিকর تمّحك

হওয়ম, to be quarrelsome, be 

contentious, to dispute, quarrel
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ডববওদকওরত, ঝগডওকট, ডবিক مِحٌك  ্ডপ্রয, 

ডববওদপূর  ্ ব্যডক, কলহকওরত quarrelsome, 

contentious, wrangler

 ,কুঁজরমপনম, কিহলপ্রয়তম, কিহ ُمماحكةٌ

ঝগডম, quarrelsomeness, 

disputatiousness, quarrel,dispute

ماِحٌك ، ُمماِحٌك  লববম দিকমরী, ঝগডমবোধট, 

লবতক্ লপ্রয়, লববম দিপভূর ্ব্লক্ত,কিহকমরী 
quarrelsome, contentious, wrangler

محل[ف] محال) ُملول،محل، ) অনফুব্র হওয়ম
 দিফুলভ্ক্ষ হওয়ম, িংক্রিমন্ত করমto be barren, 

to intrigue, plot ( هى ه ب )

مُحاك] محالة،ِحال)[ ) অনফুব্র হওয়ম  দিফুলভ্ক্ষ
হওয়ম, িংক্রিমন্ত করম to be barren, to 

intrigue, plot ( هى ه ب )

مِحلس] )[محل،ُمحول ) অনফুব্র হওয়ম 
 দিফুলভ্ক্ষ হওয়ম, িংক্রিমন্ত করম to be barren,

to intrigue, plot ( هى ه ب ) 

 IV অনফুব্র হওয়ম,লবিলমত হওয়ম,নমأمحل
হওয়ম (ব(লষ্ট) to be barren,to be 

overdue, to fail to set(rain)

 ,V িমিমলক কবোধর মপবোধত িমওয়ম تمّحل
প্রিমরনম করম  to seek to attain by 

cunningto advertise

 অনূবর্িও, শুষিও, দুডেক্্ষ, চতুর, প্রিওররও مْحٌل
bareness, drought, famine, cunning, 
deceit

محالةٌ ج محاٌل  কলপকি, সমজসরনজমম 
pulley, equipments

 িতফুরতম, ধভূত্তম, ছিনমপভূন্তম ِمحاٌل
cunning, slyness, insidiouness

 ,অনফুব্র, খমলি, বমঁজম লনরমনন ماِحٌل

বর্হীন barren, bare, bleak

অনফুব্র, বমঁজম barren, sterile ُمْمِحٌل

محنمحن)[ف]  ) পরীক্ষম, মিষ্টম 
করম,পীলডত করম  to try, to afflict

 VIII পরীক্ষম, মিষ্টম করম, পীলডত امتحن

করম to try, to afflict

ِمْحنةٌ ج ِمحٌن  ককঠাওর পরতক্ষও, দুদশ্ও, দুখঃখ, কষ্ট,

দুেও্গ ordeal, tributlation, affliction, 

hardship

اِمتحان ج اِمتحانات  পরীক্ষম, examination

পরীক্ষক examiner ُممتِحٌن

 ,পরীলক্ষত, পরীক্ষমথ্শী examined ُمْمتَحٌن

examinee

محامحو)[ن]  ) মফুবোধছ মফিম,  দিফুর করম, to 

wipe off,to eleminate (هى)
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,II মমমিন করম, লনভমন to wipe out مّحى

to extinguish

 V মফুবোধছ যমওয়ম, অ দি(শ্ হওয়ম to be تمّحى

effaced, wipped out

،اِّمحىانمحى  VII মফুবোধছ যমওয়ম, অ দি(শ্ 
হওয়ম to be effaced, wipped out

 VIII মফুবোধছ যমওয়ম, লনবোধভ যমওয়ম امتحى
অ দি(শ্ হওয়ম to be effaced, wipped out

,ডচহকলওপ, ডবকলওপ, মুছন, দূরকরর, ডবদূরর مْحٌو

রদ, বওডিল effacement, oblite-ration, 

deletion, elemination, abolition

ِممحاةٌ ، مّحايَةٌ  রবওর eraser

 লববোধিমপ, লবধ্বরশংস, লবনমশ اِِمحاةٌ
extinction, extirpation

রবমর eraser ماحيَةٌ

ُمٌخ ج ِمخخةٌ،ِمخاٌخ  মবইন, মজম, প্রধমন 

মকন,, লবশুদ ও পছননীয় অরশংশ brain, 

marrow, medulla, core, purest and 
choicest part

মলসষ লবষয়ক relating cerebral ُمّخٌي

مخرُمخور،مْخر) [ف]  ) িমষ করম, নডমন, 

কমটম, লিডম, অলতংক্রিম করম (জমহমজ) to 

plow, to move, to cut, to travese

 সমফুদ অলতংক্রিম করর plowing the ماِخٌر

sea

ماِخرةٌ ج مواِخُر  জমহমজ ship

ماخوٌر ج مواخيُر  মবশ্মিয় brthel

 বডমই করম, গব্ করম, পতমররম مْخرَق
করম to brag, to swindle

مخضمخض)[ف][ن][ض] ) মমখন মতমিম, 
শক্ত কবোধর নমডম ম দিওয়ম to churn, to 

shake violently (هى) 

 সন্তমন প্রসবোধব থমকম to (مخاض)[س]مِخض

be in labor

 ,V সন্তমন প্রসবোধব থমকম, বহন করম تمّخض
আনম, উন্মলথত হওয়ম, ততরী করম to be 

in labor, to bring,produce, to be 
churned(milk)

প্রসব তেবদনও labor pains مخاٌض

 মোমি, মমখন মতমিম  দিফুধ مخيٌض
buttermilk

مّخاضةٌ، ِمْمخضةٌ ج مماِخُض  মমখন churn

مخطمخوط،مخط) [ن] [ف]  ) নমক ঝমডম to
blow nose

V নমক ঝমডম to blow nose تمّخط
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তে ষ্মও snot, phlegm مخاطٌ

 ,মশষ্মিম লবষয়ক relating to snot ُمخاطٌي

snotty

تمخطر ]مخطر ] II মহবোধি দিফুবোধি হমঁটম to walk 

with swinging gait

ُمْخٌل ج ُمخوٌل،أمخاٌل  ভমর উবোধত্তমিন  দিন্ড, 

লিলমট বমর, শমবি lever, pinch bar, 

crowbar

ِمخلةٌ مخلةٌ، ج مخالٌي،ِمخٌل  গিময় ঝফুিমন 

খমবমবোধরর থলি (বোধোমডমর) nosebag

মভূখ পলরষমর করম to rise mouth مْخمَض

مّدن] [مّد) ) ব(লদ করম, প্রসমলরত করম, 
টমনম, সীত করম লবছমন, সময় ম দিওয়ম, 
ব(লদ পমওয়ম, সমহময্ করম, প্রবোধয়মগ করম, 
to expand, to expand, stretch, to 
draw oout, to lay out,to spread, ro 
grant a delay, to assist, to provide, to
reinforce

 II প্রসমলরত করম, িমম করম, সীত مّدد

করম, পফুঁজ মবর করম, মপবোধক যমওয়ম to 

extend, to stretch, to discharge pus, 
to ssuppurate

III ম দিরী করম to delay ماّد

 ,IV সমহময্ করম, সরবরমহ করম أمّد
সম্পম দিন করম, ধমর ম দিওয়ম, প্রবোধয়মগ করম,

বমলতি করম, ম দিরী করম to help, ro 

provide, to furnish, to lend, to 
reinforce, to postpond, to delay

 V প্রসওডরি  হওয়ও, প্রসওডরি করও, লম্ও تمّدد
করও to be spread, ro distend, stretch

 ,VIII প্রসমলরত হওয়ম, সমলপত হওয়ম امتّد
প্রসমলরত করম, সীত করম িমম করম, 
িমম হওয়ম, বড হওয়ম to be spread, to 

be laid, to extend, stretch, to be long

 ,X সমহময্ িমওয়ম, পমওয়ম, মনওয়ম استمّد
ধমর করম, to ask for help, to take, to 

get, to borrow

مٌد ج مدرٌد  প্রসওর, সতডি, প্সওরর, সম্প্রসওরর, 

বৃডদ্ধকরর, লম্ওকরর, স্বর প্রলম্তি করও 
(স্বরবকরর্), পওডন বৃডদ্ধ পওওযও, সরবরওহ 
extensio, distension, dilation, 
stretching, lenghtening, drawing of 
voice of vowel, supply, rising –

المّد ُحروف   দিীো্ উচ্চমরবোধনর হরফ ( ا و ى
)literae productiois’, letter production

 ,(آ)আলিবোধফর উপর মদ্দ লি্নি مّدةٌ
prlongation sign over alif

ُمٌد ج ِمداٌد،أمداٌد  মমপ লববোধশষ a dry 

measure

 পফুঁজ, পিম লজলনষ pus, purulent ِمّدةٌ

matter
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ُمّدةٌ ج ُمَدٌد  সময়, সমবোধয়র পলরলধ, মধ্বত্শী
সময়, লসলতকমি, লনলদ্্দষ্ট সময়, period, 

interval, duration, limited time –

 মবোধধ্, সমবোধয়, সময় within, in the مّدةَ 

course of,during

مدٌد ج أمداٌد সমহময্,সহবোধযমগীতম, সহময়তম, 
শলক্তব(লদ help, aid, assistance, 

support, reinforcement- أمداٌد সম্প দি, 

সহমলয়কম সমভূহ resources, auxilliaries

 ,কমলি, বমলতর মতি, সমর, গবর ِمداٌد

ধরন, তশিী, রীলত ink, lamp oil, 

fertilizer, manure, dung, pattern, styl

- مديٌد ج ُمُدٌد  সম্প্রসমলরত, প্রসমলরত, 

পপ্রিলমত, িমম, বড, সরু, উঁিফু, 
extended, stretched, elongated, long,

tall, big, slender, high – المديد কলবতমর
ছবোধনর নমম poetical meter

 মববোধয় ওবোধঠ এমন গুল, (এক) িতমবোধনম مّداٌد
গমছ a creeping plant

মমমিরমন কমপড warp of a fabric أِمّدةٌ

تمديٌد ج تمديدات     িমমকরর,  দিীো্মলয়ত 

করর, বধ্ন, সম্প্রসমরর lenghtening, 

elongation, pprolongation, extension

اِمداٌد ج أمدادات  সমহময্, সমহময্, 
সহবোধযমগীতম, সহময়তম, help, aid, 

assistance, support, أمدادات সম্প দি, 

সহমলয়কম সমভূহ, শলক্তব(লদ resources, 

auxilliaries, reinforcement

ٌد  ,সম্প্রসমরন, ছডমবোধনম, বলধ্তকরর تمدن

প্রসমলরত করর, সীলত, প্রসমরর, 

প্রশসকরর extension, spreading, 

expansion, stretching, distention, 
widening

 ,প্রসমলরত করর, প্রসমরর اِمتِداٌد

সম্প্রসমরর, সম্প্রসমরনতম, প্রশসকরর, 

সীলত, িমমকরর, লবসমর, ত দিো্্, 
আয়তন, ব্লপ, সীমম, সফুবোধযমগ stretching,

stretxh, extension, extensibility, 
widening, lengthening elongation, 
length, size, extent, spread, 

 ,সহময়ক  দব্মল দির  ংক্রিয়করর اِستِمداٌد

শলক্তশমিী করর, সরবরমহ procurement

of support, bringing 

reinforcement,supply ماٌد প্রসমলরত 

করর, সম্প্রসমরর করর, বলবসমর, 

িতমবোধনম stretching, expanding, 

sspreading, creeping

ماّدةٌ ج مواٌد  উপম দিমন, দবোধব্র অলধকরর, 

বস্তু, দব্, উপকরর, লবষয়, অধ্য়বোধনর 

লবষয়, লবভমগ, লবষয় বস্তু, প্রবন, 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1025
1025

অনফুবোধচ দি stuff, matter, substance, 

component, subject, school subject, 
discipline, article, paragraph

ماّدٌي ج اِديونم  বস্তু সম্পলক্ত relating to 

matter – اِديونم  জডবম দিী, তবষলয়ক 
materialist, objective

)প্রক ماديّةٌ লতবম দি, জডবম দি materialism

 ,সম্প্রসমলরত, প্রিলমত,  দিীো্মলয়ত مْمدوٌد

প্রসমলরত,ব্মপক, লবস(ত,বড, 

মমদ্দমযফুক্ত(গম) extended, elongated, 

prolonged, extensive, large, provided
with madda (gram)

 ,লবসমর, প্রসমর, প্রসমলরত ُممّدٌد

সম্প্রসমলরত,  দিীো্মলয়ত, িমম spread, 

extending, stretching, extended, 
elongated, long

 ,প্রসমলরত, ছডমন, লবছমন, ব্মপ ُممتٌد

সম্প্রসমরর, লবসমর, ব্মপক, লবস(ত, বড 
extended, spread, laid out, 
extending, stretching, extensive, 
wide, large,

গ(লহত, উ ُمستمٌد rসমলরত taken, derived

مداليَةٌ ج مداليات  প দিক, মমবোধডি medal

 ,িবোধকট,  দিভূি, কর্ভমর locket مداايون

eardrop

مدح ف] [مدح،مدحة) ) প্রসরশংশম করম, উচ্চ 

প্রশরশংসম করম, কলবতময় স্তুলস করম, to 

praise, to extol, to celebrate in 

poems (ه) 

 ,II প্রসরশংশম করম, উচ্চ প্রশরশংসম করম مّدح
কলবতময় স্তুলস করম, to praise, to extol, 

to celebrate in poems (ه) 

 ,V আকলষ্ত হওয়ম, প্রসরশংলশত হওয়ম تمّدح
গব্ করম, গলরমম করম to be 

commended, be praised, to boast, to 

pride (ب)

 VIII প্রসরশংশম করম, উচ্চ প্রশরশংসম امتدح
করম, কলবতময় স্তুলস করম, to praise, to 

extol, to celebrate in poems (ه) 

 ,প্রশ সংসও,  ওঘও, কতি্ন, প্রশ সংসন, িওডরো مْدٌح

প্রশ সংসওপূর  ্সওডহিা, commendation, 

laudation, glorification, laudatory 
literature

مديٌح ج مدائُِح  প্রশরশংসম, কীত্ন, প্রশরশংসমপভূর ্

কলবতম, প্রসরশংসমত্মক উলক্ত, স্তুলত praise, 

laudation, laudatory poem, eulogy, 
tribute

أُمدوحةٌ ج أماديُح  প্রশরশংসম, প্রশরশংসমপভূর ্

কলবতম, প্রসরশংসমত্মক উলক্ত, স্তুলত praise, 

laudatory poem, eulogy, tribute
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ٌح  ,প্রশরশংসম, আত্ম-প্রশরশংসম, অহরশংকমর تمدن

 দিম্ভভবোধর িিম  glorification, self-praise, 

swaggering

ماِدٌح، مداٌح  সমবক, িমটফুকমর eulogist, 

ecomiast

 কম দিমমমট, মমটর মন্ড clay, clods مدٌر

of earth

 মমটর মন্ড, কম দিমমমট clod of مدرةٌ

earth,mud

ُمديٌر ج ُمدراةٌ দ( دور

মধ্ম মমবোধনর of medium quality ِمدلِن

مّدن ]مدن ] II নগরময়ন করম to urbanize

-V সভ্ হওয়ম to be civilized تمّدن

সভ্ হওয়ম, নমগলরক সফুলবধম মভমগ تمْدديََن
করম 

مدينةٌ ج ،ُمُدٌن مدائُِن  শহর, নগর town, city

 ,শহর বম নগর সম্পলক্ত, শহুবোধর مدنٌي

নমগলরক relating to town, urban, 

citizen

সভ্তম civilization مدنيّةٌ

,সভ্, সভ্তম, সভ্তমর civilizing تْمدينٌي

civilization, civilizational

)সভ্করর, সভ্তম, সষ تمديٌن লতর 

উনয়ন, মমনলবকরর, পলরশুদকরর, 

তনলতক উউনয়রয civilizing, 

civilization, advancement of cculture, 
improving morals

تمدنن ، تمْديُن  সভ্তম, সমমমলজক সরশংষ( লত 

লবশুদ করর civilization, refinement of 

social culture

نٌي সভ্ civilized تمدن

)সভ্, ভদ, সরশংষ ُمتمِدٌن ত, লশলক্ষত 
civilized, sophisticated, refined 

 সভ্, সভ্তমর সফুলবধমপ্রমপ ُمتمِدٌن
cicilized, pprovided with amenities of 
civilization

تمدين مدين]  II সভ্ হওয়ম to be civilized 

(দ()مدن    

দিভূরত distance  [مدى

 (ه ) III সময় ম দিওয়ম to allow delay مادى

IV সময় ম দিওয়ম to allow delay أمدى

 VI অব্মহত থমকম, মশষ পয্ন্ত تمادى

যমওয়ম, to persist, to keep, to continue

( على ب في )  
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 ,প্রসওর,  ডবসওর, পডরডধ, সুকরওগ, দূরত مدىا

মধ্যবিৃ  সময, মওতও, পডরমওন, অনুপওি, চডওন 
পরও্য, মওতও, সতমও, extension, stretch, 

spread, compass, range, scope, 
ditance, interval, extent, llimit, 

prep) مدى সমযকওকলর জন, িস্থিওডযতকওল ( جر
জুকড, ডনডদ্ষ্ট  সমকয, ব্যওডপযও,, প্রডক্যওয for 

the duration of, during, in a given 
period, in course of

ُمدية مديَةٌ، ج ُمدىا ، ُمديات  কসমইবোধয়র ছফুলর 
butcher’s knife

ِمدِوٌيُمدِوٌي،مدِوٌي،  ছফুলরলববোধংক্রিতম cutler

পডরকশকষ, তেশষ পরন্া in the long run تماٍد

ُمنُذ= ُمْذ  মথবোধক, হইবোধত since

مِذرمَذر)[س]  ) পবোধি যমওয়ম to be rotten, 

addle

II ছলডবোধয় পডম to scatter مّذر

 ,V পবোধি  যমওয়ম to be written تمّذر

addle

مذَر شذَر  এখওকন  তেসখওকন ছডডকয িওকও, 
sscattered here and there

নষ্ট, পিম spoiled, rotten  مِذٌر

مذقمذق) [ن]  ) পমলন  মমশমন to mix with

water

পলন মমশমন  ম দি watered wine مْذٌق

 লমলশ্রত, পমলন লমলশ্রত, পমলনর মত مِذيٌق
diluted, mixed with water, watery

مّذاٌق، مماِذُق  অমনবোধযমগী, লনষমহীন, কুটি
insincere, hypocritical

ِذَلممذال،مَذل) [س]   ) ঊবোধন্মমিন  করম, 
প্রকমশ করম to reveal,disclose (ب) 

تمذهب ]مذهب ] II যমওয়ম go go

مَرن] [مّر،مرور،ممّر) ) িবোধি যমওয়ম, আসম,
যমওয়ম, অলতংক্রিম করম, ত্মগ করম, 
অব্মহত রমখম, উবোধড যমওয়ম to pass, to 

come, go, pass, leave, continue, fly (

غوق على، غي،ب )  

II মযবোধত ম দিওয়ম to let pass مّرر

IV মযবোধত ম দিওয়ম to let go by, pass أمّر

 X িিবোধত থমকম, ঠবোধক থমকম, মিবোধগ استمّر

থমকম to go on, to endure, to adhere

 ٌঅডিক্ম করর, চকল রওওযও, পি, গমন, 

রূপওনর  অডিক্মন, অগগডি,  প্রডক্যও, িমওডদ, 

পডরক্মও (সময) passing, going by, 

ttransit, transition, ccrossing, 
progression, processlapse, course of
time 

مّرةٌ ج ِمراٌر،مّرات  সময়, পমিম time, turn
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একবমর once مّرةا

 বমবোধর  বমবোধরঅবোধনক  বমর, প্রময়ই مّراٍت
rrepeatedly, several time, quite often

ا অবোধনক বমর, একমলধক, প্রময়ই, মমবোধঝ ِمرارا
মমবোধঝ, যখন তখন, কখন ও কখন ও, 

মকমন মকমন সময় several times, more 

than once, quite often, at times, now 
and  then, occasionally, sometimes

 ,চলন, ক্ষরিস্থিওযত, পওকরি, কুচ কওওযওজ مروٌر

গমন, রওতও, পডরবহন, তেমওড, তেচবরওসও, উডওল 
পি, অরুদ্ধ-ক্ম, ডনরডবডচ্ছন  ক্ম, চলওচল, 

অগগডি,  প্রডক্যও, িমওডদ(সময)  passing, 

pparade, parch past, journey, transit, 
crossing, fly over, uninterrupted 
sequence, traffic, progression, 
process

مٌرم ج ّراتم  িিন্ত, িবোধি যমওয়ম, পমর হবোধয় 

যমওয়ম, তমমল দি, অলতংক্রিমন্ত (সময়, 

রূপমন্তর, প্রবোধবশ, passing, going by, 

eelapsing, lapse, expiration, 

transition, crossing –  ّراتمم  পথ,গলি, 

বমরমনম, লগলরপথ  , passage, 

corridor,mountain pass

 িবোধি যমওয়ম, সলনবোধবশ,  passing اِمراٌر

through, insertion

 ,ব্মলপকমি, লসলতকমি اِستِْمرار

ধমরমবমলহকতম, মটকম, অলসত, duration, 

continuity, continuation, survial, 
persistance

ماٌر ج ماّرةٌ،ماّرون  িিন্ত, িিনশীি, িির, 

অগসরর, িডর, আবোধরমহন, অতীত 
passing, going, walking, riding,past

 পলথক, পথিমরী, ভ্রমরকমরী- ماّرةٌ،ماّرون
passer by, pedestrian 

,সময়ী, লিরসময়ী, সহনীয়, অব্মহত ُمستِمٌر

লবঘহীন, lasting, parmanant, 

enduring, cconstant, uniterrupted

مّرمرارة) [غ][ ن]   ) লততম হওয়ম, লতক্ত 

হওয়ম to bitter

II লতক্ত করম, ro make bitter مّرر

 IV লততম হওয়ম, লতক্ত করম to be أمَر

come bitter, to mmake bitter

VI পরষ্পর লববম দি করম, যফুদ করম to تامَر
fight, to dispute

X লতক্ত মবোধন করম to think bitter استمّر

ُمٌر ج أمراٌر  লততম, লতক্ত, তীক, 

মব দিনম দিময়ক, লতক্ততম, গনরস, ব(ক্ষজ 

আঠম লববোধশষ bittermsharp, painful, 

bbitterness, myrrh,mucilage

ِمّرةٌ ج ِمرٌر  লপত্ত, লপত্ত রস bile أمرار-

শলক্ত, ক্ষমতম power, strength
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مرارةٌ ج مرائُِر লতক্ততম,লপত্তথলি, 

লপত্তরস,লভতরতম,হৃ দিলপন্ড bitterness, 

gall, gallblader, innermost, heart

مريٌر ج مرائُِر  শক্ত, কঠন, অনমনীয়, 

অটি, গভীবোধর অবলসত, লনলবড, গভীর 
strong, firm, tenacious, deep seated, 
deep

مريرةٌ ج مرائُِر  কমঠর্, সঙলবোধতজ, 

প্রমরশলক্ত, লজ দি, লসরতম firmness, 

determination, vigor, energy, 
tenacity, steadiness

 অলধক শক্ত, অলধক কঠন, অলধক أمرن

লতক্ত firmer, strongerer, bitterer

্ তপলত্তক, মবমকম, উন্মত্ত,মফুখ مْمروٌر
bilious, foolish, crazy, fool

مُرؤمراءة) [ك]   )

مرأ مِرئ،مراءة) [س][ف]  ) উপকমরী 
হওয়ম, স্বমস্কর হওয়ম, মফুখবোধরমিক হওয়ম 
to be wholesome, healthful, palatable

مُرؤمُرؤءة)[ك]   ) পফুরুষসভূিভ হওয়ম to be

manly 

স্বমহ্বমন হওয়ম, স্বমস্প্র দি (مرأءة)[ك]  مُرؤ
হওয়ম  to be healthy, to be slutiferous

أَمرأَمْرأ)[ف]  ) খমওয়ম, স্বম দি মনওয়ম to 

taste, to eat

 ,X ভমি স্বম দি িমগম, উপবোধভমগ করম استمرأ
হজম করবোধত সমথ ্হওয়ম, ত( লপ মনওয়ম to
find tasty, to enjoy, to be able to 

digest, derive pleasure (هى،ب) 

المرء)=الإمرأٌ،أمرٌء( إمرٌؤ،  একজন মওনুষ a 

man – المرء يظُنن  একজন েওবকব, তেকহ মকন 
করকব one would think

মলহিম, সী woman,wife المرأة= যإمرأةٌ 

ُمُروَءةٌ ، ُمُرَوةٌ  পফুরুষত, সমহস, সমহসীকতম,
virility, manhood, courage, bravery

 ,পফুরুষ সফুিভ, বীয্বমন, স্বমস্পভূর্ مريٌء 
সস্বমস্ বমন, স্বমস্ কর manly, virile 

healthful, healthy

مريٌء ج ُمروٌء،أمِرئةٌ  খম দি্নমিী 
oesophagus

مرثمرث) [ن]  ) িফুষম, কমমডমন, নরম 

রক, ভমঙ্গম, লভজমন to suck, bite, 

soften, crush, to soak ( ه هى ) 

مرٌج ج ُمروج  োমবোধস ঢমকম প্রমন্তর, 

িমররভভূলম, ত( রভভূলম grass covered 

land, pasture land 

مْرج و هْرج  লবশ(ঙ্খিম, লমশ্রর cnfusion, 

jumble

,লবশ(ঙ্খিম, লমশ্রন, হমঙ্গমমম confusion مْوٌج

disorder, jumble
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 ,মছমট মফুক্তম, প্রবমি small pearl مرجان

ccorals

 ,প্রবমি সম্পলক্ত coralline مرجانٌي

rrelating to coral

আবোধনমলিত করম, ঢফুিমন to rock مْرجَح

 II সমমবোধন লপছবোধন ম দিমিম, ম দিমিবোধকর تمْرجح

মত ম দিমিম, ঝফুবোধি থমকম, সলগতম বসময় 

থমকম, to swing, back and forth, to 

pendulate, to be in abeyance

مِرحمرح) [س]  ) আমফুবোধ দি হওয়ম, প্রফফু্ 

হওয়ম,   খফুশী হওয়ম, আনলনত হওয়ম      
to be gay, cheerful, be glad, happy

 আনন, প্রফফু্তম, ফফুলত্, প্রমরবন্ততম مرٌح
cheerfulness, joy, gaiety, liveliness

مرحى مِرٌحمراحى، ج  আননময়, খফুশী, 
আনন দিময়ক, জীবন্ত, হমলসখফুলশ, উচলসত
,delightful, happy, cheerful, 
exuberant

উচমস, উদ্দীপনম, উ ِمراٌح rসব, সফু লত্ 
exuberance, hilarity, festival

 ,আননময়, খফুশী, আনন দিময়ক مريٌح

জীবন্ত, হমলসখফুলশ, উচলসত, delightful, 

happy, cheerful, exuberant

!সমবমস! Well done مْرحى

 ,আমফুবোধ দি, প্রফভূ্, ফফুলত্বমজ ِممراٌح

প্রমবোধরমচি cherful, blithe, happy

স্বমগত জমনমন to welcome مْرحَب

مرخمرخ) [ف]  ) মতি মমখমন, ম ্দিন করম,
to oil, to rub

II মতি মমখমন, ম ্দিন করম, to oil, to مّرخ

rub

V মতি বম মিম মমখম, to rub oil or تمّرخ

ointment to the body

,নরম, তফুিতফুবোধি, মঢপসম soft, flabby مِرٌخ

flaccid

মঙ্গিগহ, Mars مِرٌخ

مردمرود)[ن]  ) 

مُردمرودة،مراد،) [ك]  ) অবমধ্ হওয়ম, 
মবপবোধডময়ম হওয়ম, লববোধদমহী হওয়ম to be 

rrefractory, rebellious, 

 ,II গমবোধছর পমতম লছঁডম, আসরন করম مّرد
মিম িমগমন, হমমমনল দিসময় লপষম to 

strip(leaves plant), to poster, to moter

 ,V লববোধদমহী হওয়ম, লববোধদমহ করম تمّرد
 দিফুলব্নীত হওয়ম, to be refractory, to 

revolt, to be insolent, to arrogant
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ُمردٌي ج مراِدٌي  অক্ষধফুরম, মনরকমর নঙ্গর, 

হভূক pole, boat hook

مّراٌدمراٌد، ج مرايُد  োমড neck

مريٌد ج  ُمرداٌء  লববোধদমহী, অবমধ্, 
refractory, rebelloius

تِمراٌد ج تماريٌد  োফুোফুর বমসম dovecot

مأمرٌد مرداُء ج ُمرٌد   দিমলডহীন, পমতমহীন 

(গমছ)শুষ, ক্ষয়প্রমপ beardless, 

leaveless, withered

ٌد  ,অবমধ্তম, অমমন্তম, লববোধদমহ تمرن

refractionainess, disobedience, 
mutiny, revolt

ماّرٌد ج مراٌد،مردةٌ'مارذون  অবমধ্, 
লববোধদমহী,  শয়তমন, লপিমশ refractory, 

defiant, rebel, demon, devil

 ,অবমধ্, লববোধদমহী, অমমন্কমরী ُمتمِرٌد
লববোধদমহমভূিক, লববোধদমহকরী, স্পলধ্ত 
refratory, ddisobedient, 
mutinous,rebellious 

مرس ن][مرس) ) মিমষম to soak (هى) 

 III িি্ম করম, মিষ্টম করম, লনব্মহ مارس
করম, লনবোধয়মলজত করম, to exercise, ro 

pursue, to carry out, to apply self, to 

goin, to tray (هى) 

,V োসম, অসফুলবধম হওয়ম, িচ্্চম করম تمّرس
মিষ্টম করম, কমজ করম to rub, to have 

trouble, to exercise, to pursue, to 

work (ب)

 I এবোধক পবোধরর মথ লতবোধযমগীতম রম o تمارس

contend with each other

 নও্ঙ্গেওকব  ডজি  লও, ame woned by مرٌس

all tricks

مِرٌس ج أمراٌس  কম, অনফুশীলিত, অলভজ, 

পফুরমনম seasoned, experienced, 

practiced

مرسةٌ ج أوراٌس  লড, লশ, রজফু, বি, rope, 

cord, cable

مرسةٌ ج مراسةٌ  ক্তম, মতম, power, 

strength

এক মতর  দি  kind of beerمِريسةٌ

লক্ষরম তমস outh wind مرْيسى

 ,প্রবোধিষ্টম, নফুশীিন, িচ্্চমকররُممارسةٌ

য্করীকরর, প্রবোধয়মগ, অলভজতম,িচ্্চম, 
কম্সভূিী,আবোধিমিনম pursuit, exercise, 

practicing, execution, implementation

ٌس  ,িচ্্চমকরর, িচ্্চম, practicing تمرن

practice 
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 সফুনর ফফুবোধির গুললববোধশষ, মমল দি مرسين

গমছ myrtle

شمرمرش) [ن]  ) আঁির ম দিওয়ম,to 

scratch (هى) 

 সমরশংবোধকলতক লিখন পদলতمرٌصمرٌص
morse(code)

مرضمَرض)[س]  )অসফুস হওয়ম to be 

sick

 (ه) II অসফুস করম to make ill مّرض

(ه) IV অসফুস করম to make ill أمرض

V অসফুস হওয়ম to be infirm تمّرض

 VI অসফুবোধসর ভমন করম to feign تمارض

illness

مَرٌض ج أمراٌض  অসুখ, তেরওগ, অসুিস্থিিও, 
তেরওগগিস্থিিও disease, mmalady, illness, 

sickness

رضى )দ ُمرٍض

 অসফুখ সম্পলক্ত relating to مرصٌي

disease

مريٌض ج مْرضى مراضى،  পীলডত, অসফুস,

অসফুস ব্লক্ত, রুগী sick,ill, diseased, 

sick person, patient

,মরমগম, পীলডত, ভগ স্বমস্ sickly ِممراٌض

ailing, in poor health

অসফুবোধসর মসবমকরর sick-nursing تْمريٌض

 পফুরুষ নমস,্ হমসপমতমবোধির ُممّرٌض

সহকমরী, এমফুবোধিন িমিক, অগীলনব্মপক 

কম্শী, লিলকrসবোধকর সহকমরী sick nurse, 

aattendent, fireman, ambulance man,
doctors assistance

মলহিম নমস্ female nurse ُممِرضةٌ

 মরমগমবোধট,  দিফুব্ি স্বমবোধস্র, অসফুস ُمتّمِرٌض
sickly, in poor health,ailing

مرط مرط)[ن] ) তফুবোধি মফিম, লছঁবোধড মফিম, 
to pluck outto tear out,

 II তফুবোধি মফিম, লছঁবোধড মফিম, to pluck مّرط

out (هى)

(هى) V পবোধড যমওয়ম to fall out تمّرط

مريطٌأمراطٌ، م مرطاُء ج ُمرطٌ  চলশূন, টওক 
(মওডি) hairless

مرعمْرع) [ف]  ) মমখম, মিম িমগমন to 

rub, to anoint (هى) 

مرٌع ج ،أمُرٌع أمراٌع  িমররভভূলম pasture

মতি, গীজ oil, grease ُمرعةٌ
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উব্র, উ مريٌع rপম দিনশীি (জলম) fertile, 

productive

 বধ্নশীি, উনলতশীি, উনত ِممراٌع
thriving, flourshing, prosperous

مرغمرغ)[ف]  ) চকর তেবডওকনও to grassing

مرغس] )[مَرغ  ) সমওন নষ্ট করও to defame

 II ধভূিময় গডমগলড করম to roll  in مّرغ

dust (هى) 

 (هى) IV ময়িম করম to make dirty أمرغ

 ,V গডমগলড ম দিওয়ম, ম দিমিম, to roll تمّرغ

to waver

)ক مرغريٌن লতম মমখন margarine, 

marge

مرقمروق)[ن]   ) ডছদ করও, এপওর ওপওর, 

সকবকগ ধওবন করও, িওডওহুরআ ককর রওওযও, 
ডনশওনও ভল করও, পিভষ্ট করও, to pierce, to 

go through, to rush, to hurry away

II গমওয়ম to sing مّرق

مرٌق ، مرقةٌ  তেঝওল, রস, সুরুযও, মও সংকশর রস 
broth, juice, gravy

আি মকমরআন মতিমওয়মত কমরী ُمررقٌي
(উপনমম), কমরী nickname of 

professional Al Koran reciter 
(Tunisian,

ماِرٌق ج مرقةٌ،ُمّراٌق  লবপথগমমী, পথভ্রষ্ট, 

ধম্ত্মগী, পমষণ্ড straying, apostate, 

atheist

 দিমলম্ভক,  দিফুলব্রীত, িজমহীন  ُمماِرٌق
insolent, impudent

تمركز ]مركز ] II মবোধনমলনবোধবশ করম, 
লসরকরম, সফুপ্রলতলষত করম, লশকড গমঁডম, 
সরশংহত করম (অবসমন), আকলষ্ত হওয়ম 
to gain footing, to settle, to take root, 
to consolidate (position)

 একওগিও, সুস সংহিকরর تمركٌز
concentration, consolidation

مْرمطوٌنمْرِمتوٌن,  ج مْرمتونات  রমনম 
সহকমরী kitchen boy

مْرمرمرمرة)  ) রমগমলন্বিত হওয়ম, লতক্ত 

হওয়ম to be angry, to be bitter

 II রমবোধগ লবডলবড করম to تمرمر

grumble, murmur

মমবোধব্ি marblel مْرمٌر

মমবোধব্বোধির of marbel مْرمرٌي

 ,নষ্ট করম, ধ্বরশংস করম ro spoil مرمطَ

damage (هى) 

গণ্ডমর rhinoceros مْرميٌص
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مرنن] [مرانة،مرون) ) ডিস্থিডিিস্থিওপক হওয়ও, 
নমনতয হওযও, অোস হওযও to flexible, 

elastic, to be accustomed

II অভ্স করম, প্রলশক্ষর ম দিওয়ম, িচ্্চম مّرن
করমন, অভ্স হওয়ম, প্রলশক্ষীত হওয়ম, 
িলচ্্চত হওয়ম, to to train, drill, exercise,

prectise, be trained, be drilled, be 

accustomed, accustom, ( مِرٌن ه على ) 

নম, নমনীয়, বংক্রি, লসলতসমপক, মকমমি, 

অনফুবত্শী, লবনয়ী pliant, flexible, 

bending, plastic, ssupple, compliant

مرانةٌ، مرونةٌ  নমনীয়তম, লসলতসমপ কতম, 
দ্রুততম, pliability, flexibility, plasticity, 

agility

تمريٌن ج تمارين،تمرينات  অনুশতলন, চচ্চ্ও, 
প্রডশক্ষর,ববওসব অডেজ্ঞিও, দক্ষিও, ডশক্ষওনডবডসর
সময exrecise, practice, training, drill, 

expertness, skill, probation

 ,দক্ষিও, অনূশতলন, চচ্চ্ও, প্রডশক্ষর ِمراٌن

অোিস্থিিও, অোওস, বওসি অডেজ্ঞিও, কমি্ওডলকও
expertness, skill, exerxise, practice, 
habituation, hhabit, practical 
experience, routine

ٌن  অনুশতলন, চচ্চ্ও, প্রডশক্ষর تمرن
exercisempractice, training

 ,প্রলশক্ষক, মকমঁি, লনবোধদ্্দশক ُممِرٌن

trainermcoach, instructior

 ,অনফুশীলিত, অলভজ, প্রলশক্ষীত ُممّرٌن

 দিক্ষ, অভ্স practiced, experienced, 

trained, skilled, accustomed (على)

 ,অনফুশীলিত, অলভজ, প্রলশক্ষীত ُمتمِرٌن

 দিক্ষ, অভ্স practiced, experienced, 

trained, skilled, accustomed (على) 

নফুলড, িকমলক টমথর pebble, flint مْرٌو

مرى مري][ مارى  III তক্ করম to argue 

 (ه)

 (في) VIII সবোধনহ করম, to doubt امترى

ُمريةٌ مريَةٌ،  সকন্দহ, ঝগডও, িক ,্ ডববওদ 
doubt, quarrel, wrangle, dispute

ঝগডও, ডববওদ, িক ِمراٌء ,্  সকন্দহ quarrel, 

argument, dispute, doubt

 সমমনীত কুমমরী (হযরত মলরয়ম ,مْريََم

আ.)

ভভূই তফুিলস গমছ sage مْريَميّةٌ

مّزمّز) [ن]  ) িফুষম, to suck

টক, টবোধকর মত sourish ُمّز

مّزةٌ ج ،مّزات ماّزةٌ  রুলিবধ্ক appetizer

مزجن] )[مزج،مزاج ) লমশমন, to mix (  بين

هى ب ) 
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 ,III লমবোধশ যমওয়ম লমশ্রন ততরী করম مازج
লনবোধজবোধক অভ্স করম, to be mixed, to 

mmake a mixture (ه)

 VI পরষ্পবোধর লমবোধশ যমওয়ম, পরষ্পর تمازج

লমশমন to be intermixed, to intermixed

) VIII লমলশ্রত হওয়ম to be mixed امتزج

(ب

ডমশর, mixing مزٌج

ِمزاٌج ج أْمزجةٌ  লমশ্রপ দিমথ্, লমশ্রর, মমজমজ,

স্বভমব, মমনলসক গঠন, ত দিলহক গঠন 
mixture, blend, temperment, temper, 
nature,  frame of mind, mood, 
physical constitution,

 লমলশ্রত,লমশ্রর, সমমহমর, ঙর ধমতফু مزيٌج
compound, mixture, combination, 
alloy

 একত মমশমন, লমশ্র, পরষ্পর লমশ্রর تماُزٌج
intermixing, intermixture

 ,লমশ্রর, লমলশ্রত বস্তু mixture اِمتزاٌج

blend

مزحمزح)[ف]  )ঠমটম করম to joke

 (ه) III ঠমটম করম to joke مازح

مجاٌح ،ِمجاٌح، مزاحةٌ  তেকবতুক করর, তেকবতুক, 

ঠাও্ও, ডক্যও,  joking, joke, jest fun

مّزاٌح، مازٌح  মকরতফুক কমরী, ভমঁড, 

ঠমটমবমজ, সঙে joker, jester

ম দি লববোধশষ a kind of beer ِمْزٌر

مزعمزع)[ف]  ) দ্রুত িিম, ম দিরডমন, িমভ 

ম দিওয়ম, লছঁডম, ফমটম to run, to gallop, to

bound, to tear, to rip ( من هى ) 

 (هى) II মতমিম to pluck cotton مّزع

ِمرعةٌ ج ُمزٌع  টুকরও, অ সংশ, পকশর পওল, 

piece, bit, flock of wool

مزقمزق،مزقة)[ن][ض]  ) লছঁবোধড মফঁবোধড 

মফিম, to tea, to rip (هى) 

 ,II লছঁবোধড মফিম, মফঁবোধড মফিম to tear مّزق

to rip (هى) 

 V লছঁবোধড যমওয়ম, মফবোধট যমওয়ম, to تمّزق

be teared, be burst open

 ডছনকরর, ডবদতরক্রর, ডিঁন,ফুটও, োওটও مْزٌق
tearing, rending, tear, rent, rupture

ِمزقةٌ ج ِمزٌق  ডছনও সংশ, টুকরও, shred, piece 

torn off

 লছনকরর, লব দিীর্করর, টফুকরম تمزيٌق
করর, teraing, rending, fragmentation

িভূমফুক ম দিওয়ম to sip مزمَز



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1036
1036

ব(লষ্ট-বোধমবোধমো ُمزٌن  rain clouds

مريّةٌ ج مزيّات ،مزايا، مازيةٌ  সফুলবধম, 
লববোধশষ সফুলবধম, মশ্রষত, মমধম, মযমগ্তম, 
গুর advantaged, previlage, 

excellence, merit,virtue

مّسف][مّس) ) অনফুবভ করম, আঙ্গফুি 

ম দিওয়ম, নমডমিমডম করম, অমমন্  করম, 
িঙন করম, সহবমস করম আপলতত 

হওয়ম to feel, to fingure, to handle, to 

violet, to infringe, ro cohabit, to befall 

( هى ه ها  ) 

 ,III স্পশ ্করম, সমবোধথ থমকম to touch ماّس

be in touxh

 V এবোধক অপরবোধক স্পশ্ করম to تماّس

touch each other

স্পশক্রর, স্পশ مّس ,্ স সংস্পশ ,্ দুকরও্গ, 

আক্মন, অকচিন (অসুখ) পওগলওমত, দখলল 
touching, touch, contact, calamity, 
attack, madness, fit

স্পশ ্touch مّسةٌ

 ,স্পশ্করর, অনফুভবকরর مساٌس

অঙ্গফুলিস্মিন, অমমন্করর, আপলতত 

হওয়ম,  দিখি, মযমগমবোধযমগ, সম্পক্, সরশংস্পশ্
touching, feeling, handling, violation, 
iinfringement, encroachment, 
cconnextion, contact,

স্পশ্করর, স্পশ ্touching,touch مسيٌس

্ স্পশ্, সরশংিগতম, সমলনধ্, সরশংস্পশ ُممّسةٌ
touchin, adjacency, contiguity, 
contact

সরশংস্পশ,্ মযমগমবোধযমগ contact تماٌس

 ,স্পশ্ক, স্পশ্, সরশংিগ, জরুরী ماٌس
গুরুতপভূর্ tangent, touching, adjacent, 

urgent, important

 ,স্পলশ্ত, স্প(শ্মমনলসক ممسوٌس

লবক( ত,উন্মম দি touched, tangible, 

mentally detanged, insane

 মকমরর অনফুপমত tangent (math) ُمماٌس

সলরষম mustard ُمستردةٌ

مْستِلةٌ ج مْستِلت  টভ, গমমিম, মগমসবোধির 

োর tub

مسحف] ) [مسحمساحة، ) হমত ল দিবোধয় আোমত
করম, মফুবোধছ মফিম, োষম, মিম িমগমন, 

বল্ত করম, লছলনয় মনওয়ম, প্রত্মহমর 

করম, জলরপ করম,  তফলসিী জলরপ করম 
to wipe off, to stroke with the hand, to
ru, to anoint, deprive, take away, 
withdraw, to survey, make a 
candastral survey
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 ,II মফুবোধছ মফিম, োষম, মিম িমগমন مّسح

ভভূিমন, পটমন to wipe off, to rub, anlint,

to cajole, persuade ( هى ه ) 

III মতমশমম দি করম, ভভূিমন, পটমন, to ماسح

persuade, cajole (ه)  

 ,V মমমছম (লনবোধজবোধক), প্রবোধরমলিত করম تمّسح
ঝগডম বমধমন to wash, ro provoke, to 

pick up a quarrel ( ب) 

 ,মুছর, পডরষওর করর, ঘষর্, মওডলশকরর مْسٌح

জডম জডডপ, চওটু বওকা wipping cleaning, 

rubbing, embrocation, land ssurvey

ِمسٌح ج ُمسوٌح  মমমটম পশবোধমর কমপড, 

িফুবোধির কমপড coarse woolen fabric, 

hair cloth – ُمسوٌح সনমসীর মপমশমক 

লববোধশষ monastic grab

 ,একট মমজ্ন, মমলিশকরর مسحةٌ

িমটফুবমক্,  দিমগ, ছময়ম, মিহমরম, লি্নি, স্পশ্ 
a rubbing, embrocation, unction, 
tinge, shade, appearanve, trace, 
touch

 আমীন, জলম মমপকমরী, জফুতম مّساٌح
পমলিশ land suveyor, shoeshine

مساحةٌ ج مساحات  তি, সমতি, মক্ষত, 

মমবোধঝ, পলরলধ, জলরপকরর, জলরপ, 

তফলসি, ভভূগলরত plane, surface, area,

floor, extent, surveing, surver, 
geodesy, candastre

مسيٌح ج ُمسحاٌء مْسحى،  মমলিশক( ত, 

অপবোধনমল দিত, পলরষ( ত, মশ(র anointed, 

wiped, clean, smooth

ِمْمسٌح، ِممسحةٌ ج مماِسُح  ধভূিম মমমছম 
কমপড, পমলতি মমমছম কমপড, মমবোধঝ 

মমমছম কমপড, িমঁিলন dust cloth, dish 

rag, floor rag, scraper

জফুতম মমলিশকমরী shoe shine ماِسٌح

)অপবোধনমল দিত, পলরষ مْمسوٌك ত, মশ(রক( ত, 

সমমনক( ত, পমলিশক( ত, মমলিশক( ত, 

োলষ্ত wiped,clean, cleaned, 

polished, planed, smoothed, 
anointed, abraded

تِمساحةٌ ج تماسيٌح  কুলমর crocodile

مسخمسخ) [ف]  ) রূপমন্তর করমপ, 

পলরবলত্ত করম, লমথ্ম বিম, লবক( ত 

করম, নষ্ট করম transform, trasmute, 

covertmfalsify, distort, spoil

 রূপমন্তর করর, অন্ মভূলত্বোধত مسٌخ

পলরবত্ন, রূপমন্তর, লবক( তকরর 
transformation, transmutation, 
falsification, distortion
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مسٌخ ج  مسوٌخ  প্রমরীবোধত  রূপমন্তরীত, 

লবক( ত, লবক( ত মিহমরম, কুr লসত, 

খমমবোধখয়মি, লবকট মফুলত,্ ত দিত্ 
transformed into an animal, 
deformed, disfigured, ugly, freak, 
monstrosity, monster

 মফুখম লভনবোধয়র অলভবোধনতম, ভমঁড ُمْسخةٌ
herliquin, clown

)রূপমন্তলরত, লবক مسيٌخ তত (িহমরম, কুr 

লসত, স্বম দিহীন, লবরস transformed, 

disfigured, deformed, ugly, tasteless, 

 রূপমন্তলরত, লবকিমঙ্গ কম, নষ্ট مْمسوٌخ

করম, লবক( ত, কুৎলসত transformed, 

mutilate, spoiled, disfigured, ugly

رمسخ) مسخرة  ) মকরতফুক করম, উপহমস to

mock, redicule (ه)

) II মকরতফুক করম to make fun تمسخر

  (على

مسدمسد)[ن]  ) পমকমবোধনম to twist rope

II মমলিশ করম to massage مّسد

مْسد ج ،ماٌد أمساد  িওলগওকছর িন্তু, palm 

fibres

মমলিশ massage تميٌد

مسطرةٌ ج مساطُر  নমফুনম, লন দিশ্ন sample,

specimen

مسكن][ض] [مسك) ) ধরম, আটবোধক থমকম, 
মিবোধগ থমকম, to grab,to cling, adhere) (

هى ب ) 

 II কস্তুরী ল দিবোধয় সফুগন করম, আঁকবোধড مّسك

ধরম, to scent with musk, to grab

 IV আঁকবোধড ধরম, লবরত করম,  দিভূবোধর أمسك

রমখম to grab, to refrain, keep away

V ধবোধর থমকম, অব্মহত থমকম, মিবোধগ تمّسك
থমকম, আটবোধক থমকম to hold on, to 

persist, adhere, cling (ب) 

VI একসমবোধথ আঁকবোধড ধরম, পরষ্পর تماسك
আবদ হওয়ম, লনবোধজবোধ দির একলতত করম, 
শমন্ত থমকম, লনভ্বোধয় থমকম, শক্তভমবোধব 

থমকম, লবরত রমখম to hold to gather, to

remain undaunted, calm, to be in 

ppossession, to refrain ( ب)عن 

 ,X মিবোধগ থমকম, আটবোধক থমকম استمسك
ধরম, লবরত করম,  দিখি করম to adhere, 

ro stick, grab, to refrain ( ب عن ) 

 ,দখল, গওস, ধরও, আটক  seizure مْسٌك

hold, grip, detention

مسكةٌ ج مسكات  দৃঢ়মূডষ্ট, ধওরন grip, hold
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কস্তুরী, কস্তুরী ম(গ musk مِسٌك

 ,সমমমন্, একটফু মছমঁয়ম, এক নযর ِمسكةٌ

এক ফফুঁ a littele, a touch, a glimpse, a 

wiff (من) 

ُمُسٌك، مسكةٌ  মিমিফুপ, মিমভী, অথ্বোধিমভী 
grasping, greedy, avaricious

ُمُسٌك ج ُمسٌك  হমতি, ধমরন, মফুলষ, সমথ্ন  
handle, hold, grip, support

ِمْسكةٌ،ُمْسكةٌ, مساكةٌ  অথ্লিপ্ম longing, 

avarice

 ,বমঁধ, জমঙ্গমি, পমড, সীমমন্ত dam ِمساٌك

bank, mound, ridge, boarder

)অনমনীয়, কঠন, অথ্লিপ্ফু, ক مسيٌك পর, 

পমলনবোধরমধী tenacious, avaricious, 

moserly, waterproof

 ,দিখি, বমধম, লনয়নর, আটক  اْمساٌك

লবরলত, অথ্লিপ্ম, মকমষকমঠন্, ল দিতনর 

ময সময় মথবোধক রমযমন শুরু seizure, 

restraint, detention, abstinence, 
greediness, constipation, time at 
which Ramazan begain

 রমযমন মমবোধসর ল দিনপণজী اِمساكيّةٌ
calander of the Ramazan month

ٌك  ,সরশংলশষ্টতম, লনষমপরময়রতম লনষম تمسن
সরশংযফুলক্ত, লিলখত প্রলতজম, সরশংহলত 

adherence, devotedness, devotion, 
attachment, commitment, 
consolidation,

 ,একবোধত ধরম, আঠমিতম, সরশংিগতম تماُسٌك
কমঠন্, অনমনীয়তম, holding togather,

cohesiveness, ccoherence, firmness,
tenacity

,আনফুগত্, লবশ্বসতম adhwrence استِْمساٌك

loyalty

 ,কস্তুরীর মত, কস্তুরীর গনযফুক্ত ُممّسٌك

সফুগলনত misky, musk-scented, 

perdumed

 ,অলধলষত, ময আঁটয়ম ধবোধর ُممِسٌك

জডমইয়ম ধমরনকমরী, লনবোধরমধকমরী, 
লবরত কমরী, লমতব্য়ী, একবোধরমখম, 
মিমভী, অথ্বোধিমভী holding, clutching, 

checking, restraining, economical, 
thrifty, greedy

 ,দি(ঢ়ভমবোধব ধমরনকমরী, ঝফুিন্ত  متمِسٌك

সরশংিগ, সরশংলশষ্ট, অনমনীয়,  দি(ঢ়, কঠন 
holding fast, hanging over, xlinging, 
adhering, tenacious, solid

 ,একবোধত ধমরনকমরী, সরশংিগ ُمتماِسٌك

সরশংবোধযমজক, একবোধত ঝফুিমইয়ম রমবোধখ ময, দি(ঢ 

সরশংযফুক্ত, পরষ্পর আবদ, অলবলচন,  দি(ঢ়, 

কঠন, অনমনীয় holding togather, 

coherent, cohesive, hanging 
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togather, firmly connected, 
interlocked, firm, solid

 ,ধীরলসর, শমন্ত(মন)composed ُمستْمِسٌك

calm

ম দি লববোধশষ a kind of wine ُمسةانٌي

]مسكن[ مسكنت  II গরীব হওয়ম, সম্প দি 

কবোধম যমওয়ম, গরীবোধবর ভমন করম, লবরয়ী 
হওয়ম, নতজমনফু হওয়ম, ধমমম ধরম to be 

poor, to pretend to be poor, to be 
submissive, be cringing

 দওডরদ, দূদশ্ও, েদিও, নমিও, নমনতযিও مْسكنةٌ
poverty, mmissery, humbleness, 
humility, 

ِمسكيٌن ج ،مسكينون مساكيُن   দিলরদ, 

 দিফু ্দিশমগস, লভক্ষফুক, নম, নমনীয়,  poor, 

miserable, beggar, humble

مّسى ]مسو,مسي ] II শুভ সন্ম বিম to 

wish good evening

 সনময় করম to do in ماسية، III ماسى

evening

 IV সন্ময় হওয়ম to be in the أمسى

evening

مساٌء ج أمساٌء ، أمِسيات  সনাও evening 

সন্ময় in the evening مساءا

 সন্ম সম্পলক্ত relating to مساِءٌي

evening

أُْمِسيّةٌ ج أماسٌي  সন্ম, evening

مسىمسي) [ض]  ) শুকমন, হমিকম পমতিম 
করম to make lean, to emaciate

লম(, জনমব Mr, sir ِمسيو

مّشمّش) [ن]  ) হমবোধডর মজম মিমষম, নরম 

করম, পমলনবোধত লভজমন to suck the 

marrow, to macerate, to soak in 
water

মোমি, মমঠম cream whey ِمٌش

গমমছম, মতময়মবোধি napkin, towel مشوٌش

জননবোধকমষ germ cell مشيٌج

 ,মতমষমবোধমম দিী কমরম (مشح)[ف] مشح
(বোধরমবোধগর) ততি মমলিশ করম, to anoint 

oil, to  make  adulation, to 
aadminister unction

মতমষমম দি unction مسحةٌ

مشطض][مشط)[ن] ) লিরুলন করম to 

comb

II লিরুলন করম to combمّشط

V িফুি আঁিরমবোধনম to combتمّشط
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VIII িফুি আঁিরমবোধনম to combامتشط

ُمْشطٌ ج ِمشتطٌ،أمشاط   ডচরুডন মই, comb, 

rake

 দিমঁতওয়মিম, খমঁি কমটম, লিরুলনর  ُمشطٌي 

মত, toothed, indented, comblike 

 ,লিরুলনকরর, িডমন combing تمشيطٌ

carding

 ,নমলপত, মক্ষররকমর barder ماِشطٌ

hairdresser

 ভদমলহিমর সহকমলরনী, নরসফুনর ماِشطةٌ
lady’s maid, hairdress

 ,আঁিডমবোধনম, ধফুলনত combed ُممّسطٌ

carded

مشقمشق)[ن]  ) প্রসমলরত করম, মটবোধন মবর 

করম, লিরুলন করম, লছঁডম, মবত মমরম, to 

extend, ro draw out, to comb, to tear,

to whip (هى)

V লছঁবোধড যমওয়ম to be torn تمّشق

 VIII লছলনবোধয় মনওয়ম, তরবমলর امتشق

উন্মফুক্ত করম, to unsheath, to snatch 

away ( هى من ) 

مْشٌق ج أمشاٌق  নমূনও, ধরন, model, pattern

 ,পওিলও, হওলকও,িবিত slender, slim ِمْشٌق

elegant

ِمْشقةٌ ج ِمْشٌق  পশবোধমর মবমঝম, তফুিমর 

মবমঝম, মনকডম, লছন কমপড, টফুকরম, 
শবোধরর বলজ্তমরশংশ flock of wool, rag, 

clout, shred, scrap of hemp, flax

 ,পমতিম, হমিকম, তন্বিী slender مشيٌق

slim, elegant

শবোধরর(শরগমছ)বলজ্তমরশংশ, গুর,  দিলড ُمشاٌق
scrap of hemp, flax, tow

 ,শবোধরর(শরগমছ) বলজ্তমরশংশ, গুর ُمشافةٌ

 দিলড scrap of hemp, flax, tow

ক্ষীরতম, slenderness اٍِمتِشاٌق

 সরু, পমতিম, হমিকম, তন্বিী مْمشوٌق
slender, slim, svelte, elegant

 ফিলববোধশষ, খফুবমলন(আবোধপি ِمشلوٌز

জমতীয়) apricot, raspberry

 খফুবমলন ফি, খফুবমলন গমছ apricot مْشِمٌش

tree

মখমবমলন গমছ ও ফি medlar ُمْشُمّل

মখমবমলন গমছ ও ফি medlar ُمشُملةٌ

مشىمشو]  [مشي،مشي)[ض] )পমবোধয় হমঁটম, 
যমওয়ম, তমি রমখম, িমম ধমপ মফিম, 
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সমমবোধন যমওয়ম, মমি্ করম to go on 

foot,to walk, to go, tp pace, to 
proceed,to march

 II মযবোধত ম দিওয়ম,খমপ খমওয়মবোধনম, toمّشى

let go,to adapt هى مع ) ) ) 

 III সমবোধথ সমবোধথ যমওয়ম, এক মনমماشى
হওয়মহ to keep pace ب) ), to be like 

minded  (  (في

IV মযবোধত ম দিওয়ম to let goأمشى  (ه

V পমবোধয় হমঁটম, আবোধস আবোধস হমঁটম, সমবোধথتمّشى
সমবোধথ হমটম, যথমযত হওয়ম, নীলত মত 

আগমন, নীলত মমবোধন িিম to go on 

foot,to walk slowly,to pace, be fit, 
appropriate, to proceed as principle, 
to follow principle

ٌومْش  তেকওষ্ঠপডরষওকরর ঔষধ a laxative,

 যমওয়ম, হমঁটম,প দিববোধজ ভ্রমন act of مْشٌي

walking,,going, walk

 ,হমঁটমর ধরন, িিন, ধমপ, বহন ِمشيةٌ

সওয়মলর manner of walking,gait, step,

carriage

مّشاٌء ج مّشائون  ভমি হমঁটবোধয়, ভ্রমনকমরী, 
মখবোধিময়মর good walker,

مشايّةٌ ج مشايّات  িমম লিকন কমবোধপ্ট, 

বমত্মবমহক, কলরবোধডমর,বমরমনম,পমবোধয় িিম
পথ, পথ long narrow carpet runner, 

hallway, corridor, footpath

مْمشى ج مماٍش  বমরমনম, কলরবোধডমর, পথ, 

গলিটথ, পমবোধয়িিম পথ, মিররমসম, পফুি, 

জমহমবোধজর পফুি, বমত্মবহ, মছমট কমি 
hallway, corridor, passage, footpath, 
crossing, brigde, bridge of a ship, 
runner, small rug

مع تمِشياا  অনফুসমবোধর, in according to

ماٍش ج مشاةٌ  যমওয়ম, হমঁটম, পথিমরী, 
প দিমলতক তসন্, going, walking, 

pedestrian, foot soilder - 

পমবোধয় হমঁটম on foot ماشياا

ماشيةٌ ج مواٍش  পশুসম্পলত্ত, গবমল দিপশু 
livestock, cattle

مَص] مّص)[ن][س ) মিমষম, িফুমফুক ম দিওয়ম, 
িমটম, ভমঁজ করম to suck, to sip, leak, to

lap up

V একটফু একটফু কবোধর পমন করম  to تمّصص
sip gradually

 ,VIII মিমষম, িফুমফুক ম দিওয়ম, িমটমامتّص
ভমঁজ করম, মশমষর করম, লগিম to suck, 
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to sip, leak, to lap up,  to soak up, 
swallow

 তেচওষর, সনপওন, তেশওষর, ডবকশওষর مٌص
sucking, suction, suck, soak, 
absorption

 মিমষর, িভূষম, িফুমফুক, সন্পমন مّصةٌ
sucking, suck, suction, sip

 ,মিমষরকমরী, সন্পময়ী مّصاٌص
রক্তবোধিমষম, অত্মিমরী, সফু দিবোধখমর one who

sucks, sucker, bloodsucker, 
extortioner, usurer

 যম মিমষম হয়, মিমষমর লজলনষ مصاصةٌ
tthat which one sicks, some thing to 
suck

 িক্ষী মপঁিম, রক্তবোধিমষম screech مّصاصةٌ

owl, vampire

 লভজম, মসঁতবোধসঁবোধত moist, damp مصيٌص

(ground) 

,দিলড, তমর, পমকমন সফুতম, কুন্ডিী  ِمّصيٌص
মবমঁিকম বম বমঁধমর  দিলড string, twine, 

packthread

 ,মিমষমর নি, মিমষরকমরী, পময়ী ِممٌص
সন্পময়ী suction, sucker

 ,মিমষর, সন্পমন اِمتصاٌص

মশমষর,লববোধশমষর sucking, suction, 

suck, soak, absorption

)মশমলষত,বমলহত, ্মন্ত, ক مْمصوٌص শ, 

পমতিম, হমল্ডিসমর soaked up, drained,

exhausted, emaciated, lean, skinny

ٌصُمْمت  মশমষরকরর, মশমষরকমরী, 
লববোধশমষক, soaking up, absorbing, 

absorbent, absorptive, skinny 

مصرمصر[ن]  ) লনরশংডমবোধনম to milk the 

last drop

) II নগরময়ন করম to build town مّصر

(هى

 V শহর গবোধড ওঠম to be a تمّصر

metrololis

ِمْصٌر ج أمصاٌر  বড শহর, রমজধমনী big 

city, capital

مصيٌر ج مصارين،ُمْصران،أمِصرةٌ  

নমডীভভূলড, পলরপমকতন gut, intestine

 ,প্রলতষমপন, ববোধনমবস, মীমমরশংসম تْمصيٌر
উপলনবোধবশন, সভ্তম, settlling, 

settlement, colonization, civilization

مصلمصل) [ن]  )  দিলধ বমনমন, ছমঁকম to 

ccurdle, to filter

مْصٌل ج ُمصوٌل  তেঘওল whey – ُمصوٌل 
রকরস serum
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 রক্তরস সম্পলক্ত relating to مِصلٌي

serum

,মিমষম, িফুবোধষ মনওয়ম, মশমষর করম مْصمَص
িফুমফুক ম দিওয়ম ও মফুবোধখ নমডমন(পমলন), একটফু
একটফু কবোধর পমন করম, to suck, to suck 

up, to soak up, to sip and turn 

arround (هى)

 II িফুমফুক ম দিওয়ম ওমফুবোধখتمْصمص

নমডমন(পমলন), একটফু একটফু কবোধর পমন 

করম, to sip and turn arround

مّضمّض)[ن]  )কষ্ট ম দিওয়ম, আোমত করম, 
মপমডম, হুি ফফুটমন, অত্মিমর করম, 
হয়রমনী করম,,উত্ত্ক্ত করমto hurt, to 

burnsting, harass, torment, molest

مّضمضاضة'مضيض،مضض) [ف]  ) 

ব্মথম পমওয়ম, অত্মিমলরত হওয়ম, ভীত 

হওয়ম, to be in pain, feel pain, to be 

distressed, worried

 IV কবোধষ্টর কমরন হওয়ম, অত্মিমর أمّص

করম, লবরক্ত করম, কষ্ট ম দিওয়ম, যননম 
ম দিওয়ম to cause pain (ه), to torture, 

agonise

 ,ব্যওিও,পতডন, অিাওচওর, ডবরডক مٌض

তেবদনওদওযক, জওলওময, জ্বলন,রনরও, 
রনরওদওযক, জ্বওলওকন pain, torment, 

torture, agony, painful, burning, 
stinging, smarting

 ,ব্মথম, কষ্ট, পীডন, অঅত্মিমর مضٌض

যননম, লবরলক্ত, মম্পীডম, টক  দিফুধ pain, 

suffering, torture, torment, agony, 
distress, sour milk

  ,মিমনম পমলন, সমফুদ salt water ُمضاٌض

brine

 ,যননম, অত্মিমর agony مضاضةٌ

torture

,যননম দিময়ক, পীরনকর agonizing ُمِمٌض

tormenting

مِضرمضور،مضر) [س] [ن[[ك]  ،)

مُضر مضر،  টক করম ( দিফুধ)to turn 

sour(milk)

مِضٌر ، ماِضٌر  টক( দিফুধ)sour (milk) 

ُمضر لُغة  মফু দিমরবোধ দির ভমষম,আরবী ভমষম 
the languase of Mudar, the Arabic 
language

مضغمْضغ) [ن] [ف]  ) লিবমন to chew

 লিবমন,  দিমঁত ল দিবোধয় িফুর্ করম مضٌغ 
chewing, mastication
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ُمضعةٌ ج ُمَضٌغ  িলব্ত, কমমড, টফুকরম, 
মছমট মমরশংবোধশর টফুকরম chewed, bite, bit, 

small bit of meat

,িলব্ত, িমবমবোধনম, লিববোধনম chewed ُمضلغةٌ

chew 

মধময়ম, পলরষমর করম to rinse مْضمٌض

]ن][ض] [مضي[ُمِضي) )

 ,িবোধি যমওয়ম, ত্মগ করম,  পমিমন مَضى

মনওয়ম, সডমন, অলতংক্রিম করম, মশষ 

হওয়ম, অগসর হওয়ম, এলগবোধয় যমওয়ম, 
অবোধ্বিষর করম,,িি্ম করম, গভীবোধর প্রবোধবশ 

করম, গুটমন,সমমপ করম, কমবোধয ্পলররত 

করম to go away,to leave, to abscond,

to remove, to expire, run out(time), to
advance, to pursue, ppractice, to 
penetrate deep,to wind up, to 

execute ( هى في )

 II মযবোধত ম দিওয়ম, সময় পমর করম to مّضى

make pass, to pass time

 IV অলতবমলহত করম, কময্কর أمضى

করম, সমমপ করম,সলহ করম  to spend, to

carry out, to pass, to undersign

 ,রওতও, চকল রওওযও, অডিক্ম, িমওডদ ُمضٌي

অডিক্ওন, তেশষকরর, অডবরওমিও, গেতকর প্রকবশ 
করর, ডনবও্হ, কওরক্রকরর, 

প্রকচষ্টও,departure, leave, ppassing, 

elapsing, deep ppenetration, 
execution, pursuit

 ,তীকতম, লনষম, প্রবোধবশকরর مضاٌء

বফুলদমত্তম, শলক্ত sharpness, keenness, 

penetration, sagacity, energy 

 ,অলধক তীক, অলধক ধমরমি أمّضى

অলধক কময্কর more incisive, 

sharper, more effective

 ,কময্করকরর, কমজ, সমমপকরর تمضيَةٌ

অলতবমলহতকরর, পমর করর execution, 

performance, completion, spending, 
passing

 ,আ দিময়, সম্পম দিন, সমমপকরর اِمضاٌء

স্বমক্ষরকরর, rrealization, execution, 

completion, signing

স্বমক্ষরকমরী, signatory ُمْمٍض

ى )সলহক ُممضا ত, স্বমক্ষলরত undersigned,

signed

مطّمطّ)[ن]  ) প্রসমলরত করম, আঁটম, শকত্ত 

কবোধর বমঁধম, to stretch, tighten

 II প্রসমলরত করম, িমম করম, ধমক مطّ

ম দিওয়ম, গমিমগমলি করম to expand, 

stretch, scold, abuse
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 ,V প্রসমলরত হওয়ম, প্রসমরবোধযমগ্تمطّط
লসলতসমপক be expanded, be 

expandable, elastic

 ,সম্প্রসওরর, বডধি্করর, দতঘও্ডযিকরর مطٌ

সতিকরর, expansion, extension, 

stretching, distension

 ,সম্প্রসমররবোধযমগ্, প্রসমররসমধ্ مطاطٌ 
লসলতসমপক, সীলতকর, রমবমবোধরর মত 
expandible, extensible, elastic, 
rubbery

 ,সম্প্রসমরনতম, প্রসমরনতম تمطنطٌ
লসলতসমপকতম expandability, 

extensibilty, elasticity

مطر] مطر،مطَر)[ن  ) বষ্র করম, ঢমিম, 
পমলন লসক্ত করম, কমহমরও ভমি করম, 
তমডমতমলড ম দিরডমবোধনম(বোধোমডম) to rain, to 

pour out, douse, to do to render a 
favor, to run (horse) 

 IV বষ্র করম,গম দি করম, to rain, to أمطر

heap

 ,X ব(লষ্ট িমওয়ম, আনফুকি্ িমওয়ম استمطر
ইচম করম, আশম করম, ডমকম to wish, to 

ask for rain, to call

مطٌر ج أمطاٌر  বৃডষ্ট rain

مطرةٌ ج مطرات  বষ্র, ব(লষ্ট downpour, 

rain

ِمْمطٌر ، ِمْمطرةٌ ج مماِطُر  ব(লষ্ট-জমমম rain 

coat

বম দিিম, ব(লষ্টমফুখর rainy ماِطٌر

বম দিিম, ব(লষ্টমফুখর rainy ُمْمِطٌر

 নগবোধর পলরনত করম to raise to  مطرن

rank of metropolis

II تمطرن নগবোধর পলরনত হওয়ম to be 

instated as metropolis

ُمطران ج مطاريُن،مطاِرنةٌ  মহওনগর 
metropolitan

 মহমনগবোধরর ময্ম দিম, মহমনগবোধরর مطرنةٌ

অলফস ddignity of metropolitan

تمطّق]]مطق  V গন মনওয়ম to smack 

one's lips

مطلمطل)[ن]  ) িমম করম, প্রসমলরত করম, 
হমতফুলর লপটম করম, জমি করম, বমলতি 

করম, ম দিরী করম, বন করম to lenghten, 

to strectch, to hammer, forge, 

pospone, delay (هى)

III গলডমলশ করম, অবোধন্র সময় নষ্ট ماطل
করম, মফবোধি রমখম to put off, to linger (

(ب
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 তেদরতকরর, গডডমডসকরর, ্লেি, ধতর مطوٌل
deferring, delaying, procastinating, 
tardy, slow

مطيلةٌ ج مطائُِل  কওরকওনওয তিরত তেলওহও 
wrought iron

 ,সলগতকরর, ম দিরীকরর ُمماطالةٌ

 দিীো্সভূতীতম, ম দিরী postponment, 

procastination, delay

مطامطو)[ن]  )তমডম তমলড হমঁটম, 
তমডমহুডম করম to walk fast, hurry

IV আবোধরমহন করম,িডম, to ride أمطى هى)

.(س

 V প্রসমলরত হওয়ম, গবোধব্র সমবোধথ تمطّى

িিম, to be stretched, to walk peoudly

 VIII ওঠম, আবোধরমহন করম to امتطى

board,to mount (هى)

ঘনও, সময, মুহূি مطوةٌ  ্hour, time, 

moment

مطيةٌ ج مِطٌي،مطايا  ওঠম, িডম (পশু), 

উপযফুক্ত, যন, যনপমলত mount, riding, 

expedient, instrument, tool

prep) مع ্,সহ, সমবোধথ, একসমবোধথ, পমবোধশ্ব ( جر

সবোধতও, প্রলত, সম্পবোধক ্with, simultinious 

mmith, togather with, aaccompanied 
by, in spite of, toward, in relation to

 ,একসমবোধথ, এএকই সমবোধয়, সমথসমবোধথ معا

পরষ্পবোধরর সবোধঙ্গ togather, at the same 

time, simultinously, with one another

,সঙ্গ, সঙ্গী দিি, সহির, রক্ষক, অনফুির معيّةٌ

মিমক িষর company, escort, 

entorage, attendents

معجف] )[معج ) উত্তমি হওয়ম to be rough

V উত্তমি হওয়ম to be roughتمّعج

معد ُمِعد  ) মপবোধট ব্মথম করম, মপবোধটর অসফুখ 

থমকম to have ggastric ailment, 

dyspepsia

ُمْعدةٌ ج مِعٌد  পওকিস্থিডল stomach

 পমকসলি সম্পলক্ত, relating to معدٌي

stomach

 মপবোধটর অসফুবোধখ মভমগম suffering مْمعوٌد

from gastric disease

مِعرمَعر)[س]  )িফুি পবোধর যমওয়ম to fall out 

IV গরীব হওয়ম, to be poorأمعر

V িফুি পবোধর যমওয়ম to fall outتمّغر

দমকওরত, অহ সংকওরত, tinhorn, braggart معاٌر

معٌز ج ،أُمعٌز مِعيٌز ছমগি goat
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ماِعٌز ج مواِعُز  ছমগি goat

 ছমগপমিক goatherd معاٌز

معصمعص) [ف]  ) মমলিশ করম, োসম, 
ধ্বরশংস করম to rub, to crush (هى)

مِعضس] )[مَعض ) লবরক্ত হওয়ম to be 

annoyed

VIII লবরক্ত হওয়ম, রমগলন্বিত হওয়ম امتعض
to be annoyed, be angry

 ,রওগ, ডবরডক, অসন্তুডষ্ট , উত্তিজনও اِمتِعاٌض
anger, annoyance, displeasure, 
excitement

 ,লবরক্ত, রমগমলন্বিত, হহতমশ ُمْمتِعٌض

উবোধত্তলজত annoyed, angry, upset, 

excited

معطمعط) [ف]  ) লছঁবোধড মফিম, টমনম, 
মতমিম, to tear out, pull out, 

ُمِعطٌ أْمعطٌ، م  معطاُء ج ُمعطٌ  িফুিশুন্, টমক
hairless, bald

معكمْعك) [ف]  ) মমলিস করম, সম to rub (

(هى

معمعةٌ ج معاِمٌع  দন, সরশংশয়, লমশ্রর, তহতি, 

লিrকমর, confusion, jumble, uproar, 

turmoil- معاِمٌع যভূদ, wars

 ,গজ্ন, হুঙমর, তহতি, ঊচ্চতম مْعمعان
িরমসীমম raging, roar, turmoil, geight,

climax 

أمعن ]معن ] IV মনবোধযমগী হওয়ম, 
আত্মলনবোধয়মগ করম, োলনষ্টভমবোধব পরীক্ষম 
করম, আগহী হওয়ম,বমছমই করম, িরম 

সীমময় যমওয়ম, অলতলরক্ত করম to be 

devoted, to be keen, be eager, to 
examine closely, scrutinize, to 

overdo ( هى في )

 ,V ভমিভমবোধব ম দিখম, মত্ত হওয়ম تمّعن
গভীর ভমবোধব পরীক্ষম করম, বমছমই করম, 
to examine carefully, look closely, 

scrutinize ( هى ه في )

ماعوٌن  ج مواعيُن  বওসবওযন, তিজসপত, 

রনপওডিপওত, কওগকজর রতম  implement, 

utensil, containm of paper 

 ,পরীক্ষম, সতক ্পয্বোধবক্ষর, বমছমই اِمعاٌن

আত্মলনবোধয়মগ, যত, মনবোধযমগীতম, মনবোধযমগ 
examination, careful study, scrutiny, 
fevotion, care, aattentiveness, 
attention

 ,োলনষ্ট পয্বোধবক্ষর, সতক্ পরীক্ষম تمُعٌن
বমছমই, যত, সতক্তম close 

examination, ccareful study, scrutiny,
care, carefulness, 
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معامعاء) [ن] [معو]  ) লমউ লমউ করম 
(লবডমি) to mew

ِمعاىِمعاٌء، ج أمعاُء أْمعيةٌ،  

নমলডভভূঁলড,intestines

 নমলডভভূঁলড সম্পলক্ত, pertaining مععِوٌي

to intestines

مع )দمعيّةٌ

مغٌر ُمغرةٌ،  িমিবোধি ররশং, reddish  color

িমিবোধি বম দিলম, reddish brown أْمغٌر

 ব্মথম করম, লপত্তশভূি মব দিনম করম مغَص
to cause gripes

مغٌص ، مغيٌص  লপত্তশভূি মব দিনম, ব্মথম 
gripes, colic

 ,লপত্তশভূবোধির ব্মথময় মভমগম مْمغوٌص
suffering from gripes

مغطف] )[مغط ) প্রসমলরত করম, বলধ্ত 

করম, মটবোধন মবর করম to stretch, to 

extend, draw out

 II প্রসমলরত করম, বলধ্ত করম, মটবোধন مّغط

মবর করম to stretch, to extend, draw 

out

 ,প্রসওরন তেরওগ , ডিস্থিডি িস্থিওপক, শক متمِغطٌ

বডলষ্ঠ, আঠাওল, dtrefchable eelastic, 

tough, sticky

 মিরমকশলক্ত সম্পন করম to مغطس

magnetize

 II মিরমকশলক্ত সম্পন হওয়ম to تمغطس

be magnetized

চম্ مغطسةٌ উন্মুকিত magnetism

 ,িফুমফুলকত, িফুমকীয় magnetized ُممْغطٌس

magnetic

الُمغنةٌ خشب ، الُمغنى خشد  মহগলন কমঠ 
mahogany wood

িমফুকমলয়ত করম to magnegize مْغنطَ

 ,ম্মগবোধনট, িমফুকতত, magnet ِمغنطيٌس

magnetism

مقت] ن)[مقت ) ো(রম করম, to hate ( ه هى )

مقُت ك]مقاتة)[ ) ো(র্ হওয়ম to be hated

) II ো(লরত করম to make hateful مقّت  الى

  (ه

ঘরও, ডবতৃষ্ও, ডবরওগ, ডবরডক, ঘরওপূর مْقٌت ,্ 

ডবরডককর, জঘন hate, hatred, aversion, 

disgist, hhateful, bothersome
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مقيٌت، مْمقوٌت  ো(লরত, ো(র্, জোন্, লবরক্ত,

লবরলক্তকর hated, hateful, odious, 

abdominable, repungent, ddisgusting

مقعمقع)[ف]  ) ব্গ হবোধয় পমন করম go 

drink avidly ( هى)

)(اِمتقع)قَِعاُْمتُ  VIII ফ্মকমবোধশ হওয়ম to turn 

pale

তেোকওকশ, মওন, ডববন ُممتقٌع  ্pale, wan

مقلمقل) [ن]  ) ম দিখম, লববোধবিনম করম to 

look, to regard (ه) 

ُمقلةٌ ج ُمقٌل  মিমখ, িক্ষফু বোধগমিক eye, 

eyeball 

الُمكّرمة مّكةٌ  ম্কেম Mecca

ম্কেমর Meccan مِكٌي

مّكوٌك ج مكاكيُك  পমন করমর কমপ, তফুলর, 

মমকু drinking cup, shuttle

مكوٌم ج مواكيُك  পমন করমর কমপ, তফুলর, 

মমকু drinking cup, shuttle

مكثمكوث،مكث) [ن]  ) বমলক থমকম, 
অবলশষ্ট থমকম, মমবোধন িিম, অবসমন করম, 
বমস করম, to remain, to abide, stay, 

live, reside

مْكٌث، مكوث  অবলশষ্ট, অবসমনকরর, 

গলডমলস করর, মমন্ করর, অবসমন 
remaining, staying, lingering, abiding,
stay

مكرمكر) [ن]  ) প্রতমরনম করম, ঠকমন, 

অলভভভূত করম, to deceive, delude, 

cheat

III প্রতমরনম করমর মিষ্টম করম to try ماكر

to deceive

 ,ধভূত্, শঠতম, িতফুরতম, প্রতমররম مْكٌر
কপট ccunning, craftiness, slyness, 

deception, trickery

 ,ছি, কমরিফুলপ, ছিনম, িমিমলক مْكرةٌ

মকরশি, ruse, artifice, wile, trick

مّكاٌر، مكوٌر  ধভূত,্ িতফুর, কুট, ছিনমময়, 

িতফুর, ধভূত্ ব্লক্ত, প্রতমরক, প্রভ্ক 
cunning, sly, crafty, wily, artful, crafty 
person, imposter, swindler

ماكروٌب ج مكرةٌ  ধভূত,্ িতফুর, কুট sly, 

cunning, wily

ِمكرروٌب ج مكاريُب  মরমগজীবমনফু 
microbes

مكسمكس)[ض]  ) কর আ দিময় করম to 

collect taxes

II কর আ দিময় করম to collect taxes مّكس
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(ه) III  দির করম to bargain ماكس

مكٌس ج ُمكوٌس  কর, খমজনম, লডউট, শুল 
tax, excise, toll, duty, custom

مكنمكانة)[ن]  ) প্রভমবশমিী হওয়ম, ক্ষমতম
থমকম to be influential, to have power

II مّكن শক্ত করম,  দি(ঢ় করম, সরশংহত করম, 
শলক্তশমিী করম,  দি(ঢ পপ্রলতলষত করম, 
সমমথ্বমন করম, সমমট্ত করম, শক্ত 

অবসমন ম দিওয়ম, শলক্ত ম দিওয়ম, to make 

strong, to consolidate, to establish 
firmly, to put in a position,, to give 
power, 

 IV সমথ ্করম, সম্ভব হওয়ম to أمكن

enable, to be possible

,V প্রভমবশমিী হওয়ম, সমমনী হওয়ম تمّكن
শলক্ত অজ্ন করম, সমনীয় হওয়ম, সরশংহত 

হওয়ম,  দি(ঢ় প্রলতলষত হওয়ম,  দিখি মনওয়ম,
প্রভমব থমকম, সমমথ্বমন হওয়ম ক্ষমতম 
থমকম to be influential, to have 

prestige, to gain power, to be 
consolidated, to take possession, to 
have a command, be capable, to 
have power

 ,X শলক্তশমিী করম, সরশংহত হওয়ম استمكن
 দি(ঢ় প্রলতলষত হওয়ম,  দিখি মনওয়ম, প্রভমব
থমকম, সমথ ্হওয়ম to strengthen, be 

consolidated, be dirmly eastablished,
have possession, ro have command, 
be capable

مِكنةٌُمْكنة،  শডক, সওমথ্, তেরওগিও, সমবনও, 
শডকমত্তিও, দৃঢ়িও, ঘনত, িতবিও, তেজওড, প্রওরশডক
power, ability, capcity, possibility, 
strength, firmness, solidity, intensity, 
force, vigor

مكان ج مكانةٌ،أماكٌن،أمكنةٌ দ( كون

مكيٌن ج ُمكناُء  শক্ত,  দি(ঢ়, কঠন,  দি(ঢ় 

প্রলতলষত, ঝমঁলকঅবোধযমগ্, গভীবোধর মপ্রমলথত,

পমকম, পমঁড, প্রভমবশমিী, লবলশষ্ট, 

সসমমরীত, ক্ষমতমশমিী, strong, firm, 

solid, firmly eestablished, 
unshakable, deep seated influential, 
distinguished, respected,

منمكن )দ أمكٌن

 ,শলক্তশমিী করর, সরশংহতকরর تْمكيٌن

সরশংহত, তীবতম, সময়ীকরর, গভীরকরর 

সরশংসমপন, সলংক্রিয়করর, সজীকরর 
strengthening, consolidation, 
cementation, intensification, fixation, 
establishment, enablement, 
capacitation, adornment, 
inauguration

 ক্ষমতম, মযমগ্তম, সমমথ,্ সম্ভবনম اِمكان
power, capacity, ability, pssibility

اِمكانيّةٌ ج اِمكنيّات  সম্ভবনম, possibility
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ٌن ক্ষমিও, কতৃত, ডনযনন, তেনতৃত, সওমি تمكن ,্ 

তেরওগিও, স সংরম, আত স সংরম, ডনজস্বদখল 
power, authority, control, command, 
ability, restrain, self control, self 
possession

 ,শক, দৃঢ়, কঠন, িস্থিওযত, সডহষ strong متِكن

firm, solid, lasting, enduring 

 সম্ভব, লিন্তমর মযমগ্, মবমধগম্ ُممِكٌن
possible, thinkable, conceivable

 সম্ভবনমর, সম্ভমব্ বস্তু ُممِكنات
possibilities

 একজন সুদক্ষ, তেরওগ, শডকশওলত, দৃঢ় ُمتمِكٌن
স সংকরওগকৃি, মজবুি  েওকব প্রডিডষ্ঠি, দৃঢ় িস্থিওযত,,
স সংহি, গেতকর তেপ্রওডিি, িস্থিওযত, সডহষ, ক্ষযকরওগ 
(গও) an adept, a lroficient, 

strengthened, cemented, firmly 
established, firmly fixed, deep 
rooted,lasting, enduring, declinable 
(gram) 

مِكنةٌ مِكينةٌ، ج ،مِكنات مكائُِن  যন machine

 যন সম্পলক্ত, যমলনক, relating to مكنٌي

machine, mecahnical

مَل س]،مللة)[ملَل،ملل ) লবরক্ত হওয়ম, 
্মন্ত হওয়ম, অতধয্ হওয়ম, to be bored, 

tired, impatient (هى)

 ,IV লবরলক্ত কর হওয়ম, উত্ক্ত করম أمّل
লবরক্ত করম, লনবোধ ্দিশ করম to be 

tiresome, to vex, annoy, irritate (على)

 ,V লবরক্ত হওয়ম, পলরশ্রমন্ত হওয়ম تملّل
অলসর হওয়ম, ধম্গহন করম, to be 

bored, to be restless, to embrace a 

religion (على)

 VIII ধম্ গহন করম to embrace a امتّل

religion

 ,লিওন, পডরশওন, ডবরক weary, tired مٌل

bored

 ,গরম ছমই, জিন্ত অঙ্গমর hot ashes ملّةٌ

live ember

ِملّةٌ ج ِملٌل  ধম্শীয় সম্প্র দিময়, ধম্, লবশ্বমস, 

স্বীকমবোধরমলক্ত, সম্প্র দিময় religious 

community, religion, faith, confession

ُملّةٌ  ج ُملٌل  অল মফমঁবোধডর মসিমই, লপরশং-এর
গল দি basting stitch, spring mattress

ملٌل ج ملتٌل  শ্রমন্ততম, একবোধোঁবোধয়লম, 

ঔ দিমসীন্তম, শ্রমলন্ত, লবরলক্ত, জমিমতন,  

tiredness, boredom, llistlessness, 
weariness, aannlyance, irritation, 
vexation

 অলসর, অলসরতম, ্মন্ততম, জ্বর ُملٌل

জ্বরবোধবমধ unrest, restlessness, 

fatigetiness



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1053
1053

 ,মলন্ত, শ্রমন্ততম, একবোধোঁবোধয়লম, শ্রমলন্ত্ مللةٌ

অতধয্্  tiredness, boredom, 

llistlessness, weariness, impatience

)পলরশ্রমন্ত, ্মন্ত, লবরক্ত, লবত ملوٌل ষ tired,

weared, bored, disgusted

 গরম ছমইবোধয় ভমজম রুট bread ُملّى

baked in hot ashes

)আংক্রিমরমত্মক, লবত مْملوٌل ষ offensive, 

disgusting

 ,মলন্তকর, কষ্টকর, বমরলক্তকর্ ُمِمّل

শ্রমলন্তকর, ো(র্, আপলত্তজনক tiresome, 

tedious, boaring, wearsome, 
loathsome, disagreeable

مل)[ف] ِملء ملة،ملء، ) পভূরর করম, 
মনওয়ম,,  দিখি করম, to fill up, to take 

up, to occupy

 ,III সমথ্ন করম, সমহময্ করম مال
সহবোধযমগীতম করম, to suppprt, to help, 

assist, 

IV পভূরর করম to fill up أمل

 V পভূর্ হওয়ম, পভূর্ করম, অনফুপ্রমলরত تمّل

করম to be filled, be full, to imbue

 VIII পভূর ্হওয়ম, অনফুপ্রমলরত করম to امتل

be filled, to imbue

েরর, filling مْلٌء

ِمْلٌء ج أملٌء  ভলত,্ পলরমমন যম ভরমন 

হয়, পভূর্ পলরমমন filling, quantity that 

fills

مل ج أملٌء  জনতম, জনসমমবোধবশ, 

সমমবোধবশ, মশ্রমতম, জনসমধমরন, 

উবোধ্খবোধযমগ্ crowd, ggathering, 

assembly, aaudience, 
public,notables

ُملءةٌ ِمليةٌ، ج ُملءات  মপমশমক লববোধশষ 

(মলহিম), িম দির, লবছমনমর িম দির a kind 

of dress (women), sheet, bed sheet

ملٌئمليٌء،  ভলত্, ভরমন, পলরপভূর,্ মফমিম, 
পফুষ্ট, সফুঠমম, মমমটম, ধনী, স্বচি, 

সম্প দিশমিী, full, filled, replete, bulging,

swelling, plump, stout, fat, 
corpulent,rich, wealthy, solvent

ملن م ملى ملنة، ج ِملٌء  ভলত,্ ভরমন, 

পলরপভূর,্ মমমটম, full, filled, replete, 

plump

 ,পক্ষপমলতত, মঝমঁক, আনফুকূি্ ُممادأةٌ
সহবোধযমগীতম partiality, bias, 

collaboration

ভরন filling إملء
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 ,পলরপভূরর, ভরম, ভলত,্ মগমিমকমর اِمتلء

নম দিফুশনফু দিফুশ, মমমটম, মম দিযফুক্ততম, সফুঠমমতম, 
সফুিতম  repletion, fullness, full, round 

form, plumpness, fatness, 
corpulence

 ,ভলত্, ভরম, অনফুপ্রমলরত, filled مْملوٌء

filled up, imbued

,ভরম, ভলত্, পভূর,্ পলরপভূর ্full, filled ُممتلٌئ

ffilled up, replete

ملج] ملج)[ن ) মমবোধয়র  দিফুধ পমন করম to 

suck mothers bteast (هى) 

VIII সন্  পমন করম to suck امتلج

مالٌج ج موالُِج  কডনক্ trowel

ملحمْلح،ماوح)[ن][ف] )

িবনমক্ত হওয়ম to be salty

 সফুনর হওয়ম to be (ملحة)[ك] ملُح

beautiful

 II িবনমক্ত করম,  আবোধরমগ্ করম to ملّح

salt, to cure (هى) 

IV িবনমক্ত হওয়ম to be salty أملح

X সফুনর িমগম to find beautiful استملح

ِماٌح ج ِملٌح،أملٌح   িবন, বমরু দি, সমক্ষী, 
বফুলদ, জীবতম salt, gunpowder, 

wittness, wit, espirit

 ,িবন, িবনমক্ত, মিমনম salt, salty ِملحٌي

saline

 ,বনন, বমধ্বমধকতম, প্রলতশ্রুলত ِملحةٌ

bond, obligation, commitment,

ُملحةٌ ج ُملٌح  মকরতফুবোধকর গল, কমলহনী, 
তমমমশম funny story, anecdot, toy

নমলবক, সমফুদগমমী নমলবক ملٌح sailer, 

mariner

 ,মসরনয,্অনফুগহ ملحة

ক( তজতম, দিয়ম, দিয়মদতম, বনফু ততম, 
িবনমক্ততম, মিমনম স্বম দি beauty, grace, 

gracefulness, kindness, kindliness, 
friendilness, saltiness

ملحةٌ ج ملحات  িবন খলন, িবনততরীর 

কম্শী salt miine, saltworker

 মনরিমিনম, জমহমজ পলরিমিনম ملحةٌ
navigation, shipping

 মনরিমিনম সম্পলক্ত relating to ملحٌي

navigation

 ,িবনমক্ততম, মিমনম স্বম দি saltiness ملوحةٌ

salt taste
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مليٌح ج ،ِملٌح أملٌح  িবন, িবনমক্ত, 

মিমনম, িম rকমর, শন্ত, সফুনর, 

আনন দিময়ক, বফুলদ salt, salty, 

salted,ppretty, comely, bbeautiful, 
pleasant, witty

أُْملوحةٌ ج أماليٌح  মকরতভূক, িপ, joke, 

anecdot

مملحةٌ ج ممالُِح  িববোধনর কমজ, 

িবনলবংক্রিয়কমরী saltworks, saltcellar

 িবন লছটমন, িববোধন সরশংরক্ষর, িবন تمليٌح

ল দিয় সরশংরক্ষর, salting, preservation in 

salt, corning

িবন, িবনমক্ত, salt, salty مالٌِح

موالٌِح ج مالِحةٌ  মিবফুর মত ফি, মিমনম 
বম দিমম, বম দিমম ctrous fruit, salted nits, 

peanuts

মিমনম, িবনমক্ত salted, salty مْملوح

 ,মিমনম, িবন ল দিবোধয় সরশংরক্ষীত ُمملٌّح

salted, corned

 ,উজি, বফুলদমমন, িমিমক ُمستْملٌح

আননময় brilliant, witty, bright, clever

ملخ] ملخ)[ف ) লছঁবোধড মফিম to tear out (

 (هى

) VIII মটবোধন মবর করম to pull out امتلخ

 (هى

স্বওধহতন, ডবরস tasteless, insipid مليٌخ

ملِدملَد)[ س]  ) কলি হওয়ম to be tender

কলি পমতম, প্ব tender twigs أاليٌد

أْملٌد م ملداُء  কডচ, নরম, লকলকক tender, 

flexable

ملسملس)[ن]  ) উপবোধর মফিম to up root

 মস(র হওয়ম ( ملس]ملسة،ُملوسة)[س][ك
to be smooth

 II মস(র করম, লপলচি করম, হমত ملّس

ঢফুকমন, বমশ করম to make smooth (هى),

to pass hand, to brash

 ,V মস(র হওয়ম, লপছবোধি পডম تملّس
অনফুভব করম, পিময়ন করম to glide, to 

grope, escape, to be smooth

VII মস(র হওয়ম, লপলচি করম, হমত انملس
ঢফুকমন, বমশ করম to be smooth, glide, 

to grope, escape, to be smooth

 ডসকল্কর তেপওশওক ডবকশষ (মডহলও) silk ملٌَس

dress for woman
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মশ(র, নরম smooth ملٌِس

মশ(রতম smoothness ملسةٌ

أملٌس م ماساُء ج ُمْلٌس  মশৃর smooth, sleek

ملِصملص) [س]  ) লপছবোধি পডম, পিমন, 

মফুক্ত করম (লনবোধজবোধক) to glide, slip, 

escape, disengage, free ( من عن ) 

V পলরতমন করম (লনবোধজবোধক), সঙফু ملّس লিত 

করম, ছিনম করম, পিময়ন করম to rid, 

shrik, dodge, evade (من) 

 ,নরম, মশ(র, লপলচি smooth ملٌِص

sleek, slippery

 ,নরম, মশ(র, লপলচি smooth مليٌص

sleek, slippery

 পলওযন, েওগও, পলওযনপর, slipping تملنٌص

waay, escaping

ملطملط)[ن] ) মমট মিপন করম, িফুি কমটম 
to shave off (هى) 

(هى) II মিপন করম to plaster ملّط

সম্পূর ملطٌ  ্নগ stark naked

ِملطٌ ج ملوطٌ،أملطٌ  অসমমনীত, অলবশ্বমস 

মযমগ্, খচ্চর dishonorable, 

discreditable, scroundrel

মট্মর mortar ملطٌ

مليطٌ ج أْملطٌ ج ملطٌ  িফুিহীন hairless

) িমটফু বমক্ বিম to flatter (ملَق)[س] ملِق

  (ه

    (ه) II িমটফু বমক্ বিম to flatter ملّق

 (ه) III িমটফু বমক্ বিম to flatter مالق

IV গরীব হওয়ম to become poor أملق

) V িমটফু বমক্ বিম to flatter تملّق ه ل الى )

ملٌِق ملٌق،  চওটুকওর flatterer

ملقةٌ ج أملٌق،ملقات  এঅ োনমর পথ (হমটম,
one hour walk

 ,মশ(র করমর যন, সমতিকমরী ِمملقةٌ
মরমিমর, ডিন   planer, leveler, rollar

تمليٌق ، تملنٌق  িমটফুকমরীতম, adulation, 

flattery

ملكملك)[ض]  )  দিখি করম, মমলিক 

হওয়ম,, প্রমধমন্ করম, লনয়নন করম, 
আইন করম, ক্ষমতম প্রয়মগ করম, সমথ ্

হওয়ম, সমমন to take in possession, to 

be owner, to dominate, control, rule, 
excise power, be capable of, be able 

( على هى ) 
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 II মমলিকমনম মনওয়ম, মমলিকমনম ملّك
সমনমন্তর করম, প্ররনররম, সমনমন্তর করম, 
রমজম বমনমন, স্বমধীন করম to take 

ownership, to transfer ownership, to 
transfer, conver to make king, 
sovereign

 IV মমলিকমনম মনওয়ম, মমলিকমনম أملك
সমনমন্তর করম, প্ররনররম, সমনমন্তর করম, 
রমজম বমনমন, স্বমধীন করম to take 

ownership, to transfer ownership, to 
transfer, conver to make king, 
sovereign

 V  দিখি মনওয়ম,  দিখি করম, রমজম تملّك
হওয়ম, স্বমধীন ও সমব্বোধভরম হওয়ম to take

over, to be king, sovereign

,VI আত্ম লনয়নন করম, লবরত করম تمالك
ধবোধর রমখম, to control self, to restrain, 

hold back ( هى عن ) 

 VIII  দিখি করম, অজ্ন করম, শমসন امتلك

করম to take in possession, aacquire, 

to rule

 X  দিখি মনওয়ম, প্রমধমন্ লবসমর استملك

করম,, লনয়নন করম to take over, to 

dominate, control

 ,শওসন, রওজত, সকর্ওচ্চ কতৃপক্ষ, ক্ষমিও ُملك
স্বওবক্েবমত, রওজপদ, রওজিন, সসম্পকদর 
অডধকওর মওডলকওনও rule,reign, supreme 

authority, power, sovereignty, 
kingship, monrchy, right of 
possesion, ownership

ِملٌك ج أملٌك  সম্প দি, অলধকমর, মমি ও 

পশু সম্প দি, ভমগ্, ধন, ভভূসম্পলত্ত 
peoperty, possession, goods ad 
cattle, fortune, wealth, estate, land 

property- أملٌك উপলনবোধবশ সমভূহ, জলম, 

ভফুসম্পলত্ত possessions, colonies, land,

estate

ملٌِك ج ُملوٌك أْملٌك،  রমজম, সমব্বোধভরমত, 

রমজতন king, sovereign, monarch

ملِكةٌ ج ملِكات  রমরী, queen

 রমজত সম্পলক্ত pertaining to ُمْلِكٌي

monarch

ملٌكملك)    ) মফবোধরসম angel

 রওজও সম্পডক্ি, রওজকতয relating to ملكٌي

kingship, royal

 রমজতন, রমজপ দি, রমজকীয় ملكيّةٌ
monarchy, kingship, royalty

ِماِكيّةٌ ج ِمْلِكيّات  সম্পদ, মওডলকওনও property, 

owenership

ملكةٌ ج ملكات  স্বভমব িলরত, প্রক( লত, মঝমঁক
প্রবনতম, নলমত, উপহমর, প্রলতভম,  দিক্ষতম
ccahracter, natural disposition, 
aaptitude, gift,talent, knack
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 ,রমজত, সমমমজ্র, রমজপ দি ملكوٌت

সমব্বোধভরমত reakm, kingdim, empire, 

kingship, sovereignity

স্বগ্শীয়, heavenly ملكوتٌي

 লভলত্ত, লভত, মমরলিক, প্রয়মজনীয় ِملٌك

উপম দিমন foundation, basis, 

fundamental, eessential prerequisite

 ,বমগ দিমন, অঙ্গীকমর betothal ,ِملٌك

engagement (bride)

 ,রমজকীয়, রমজমসভূিভ, রমজতন ُملوكٌي

রমজতনী royal, kingly, monarchic, 

monarchist

 ,রমজমর আইন, রমজতনবম দি ُملوكيّةٌ

রমজপ দি, রমজকীয় monarchic rule, 

monarchism, kkingship, royalty

مّلٌك ج مّلكون  মমলিক, জলমর মমলিক, 

oowner, land owner

ব্লক্তগত private

مليٌك ج ُملكاُء  রমজম, স্বতমলধকমরী, মমলিক 
king, possessor, owner

রমরী queen مايكةٌ

مْملكةٌ ج ممالُِك  রমজত, সমমমজ্র, রমজ্, 
ম দিশ, রমজকীয় ক্ষমতম, সমব্বোধভরমত 

kingdom, empire, state, country, 
royal power, sovereignty

,মমলিকমনম হসতমন্তর, সম্প দি লবংক্রিয় تمليٌك

কবমিম, হসমন্তরকরর, transfer of 

ownership, sselling lf property, 
alienation

দিখিকরর, অলধকমর,  দিখি,  দিখবোধির  تملنٌك
অলধকমর, সময়,  দিখি,অলধকমর, লনয়নন,

taking possession, ooccupancy, 
possession, right of possession, 
tenure, ddomination, control

আত্ম লনয়নন self control تمالٌُك

দিখিকরর, অলধকমর,  দিখি,  দিখবোধির  اِْمتِلٌك
অলধকমর, সময়,  দিখি,অলধকমর, লনয়নন,

taking possession, ooccupancy, 
possession, right of possession, 
tenure, ddomination, control

اِستِملٌك ج اِستِملكات  অজ্ন,  দিখি,  দিখি 

মনওয়ম,  দিখি acquisirion, 

appeopriation, taking possesion, 
occupancy

مالٌِك ج ،ُمّلٌك ُملٌّك  রমজম, শসক, 

অলধকমরী, মমলিঅ, প্রভফু, ধমরক 
rreighingmruling, owning, 
possessing, holding, owner, 
possesor, holder

 মমলিকী মমজহমবোধবর আনফুসমরী مالِكٌي
Malikite, a Maliki
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 মওডলকত মওজহওব, েওষ,  school of المالِكيّةٌ

Maliki thought, 

مْماوٌك ج مماليٌك  অলধক( ত,  দিখবোধি, 

অলধকমবোধর owned, in possesion, 

belonging(ل) مماليٌك -সম দিম ংক্রিীত দিমস, 

ংক্রিীত দিমস white slave, mameluke, 

bondman

 ,হসমন্তর কমরী, পলরবমহক ُمملٌِك

অপ্নকমরী assignor, transferor, 

alenator

ج ُمْمتللكات  ُممتلٌك  অলধক( ত,  দিখবোধি, 

অলধকমবোধর owned, in possesion

 সম্প দি, ভভূ সসম্পলত্ত,  দিখবোধির- ُمْمتللكات

বস্তু, লনভ্রশীি, উপলনবোধবশ (সমভূহ) 

property, estate, possessions, 
ddependencies, colonies

 তমডমতমলড করম, অলসর করম, to مْلمَل

hurry, hasten, to make restless

 ,II কিকি করম, অস্পষ্ট স্ববোধর বিম تمْلمَل
নমলিশ করম, রমগ করম, অলসর হওয়ম, 
হতিলকত হওয়ম, অলনলশত হওয়ম, 
অসন্তুষ্ট হওয়ম  tomurmur, mumble, 

grumble, be angry, restless, nervous,
wavering, uncertain

مْلملةٌ ، تملُمٌل  অলসর, অলসরতম,  দিফুব্িতম, 
unrest, restless, nervousness

ململو)[ن][ملو]  ) মজমবোধড হমঁটম to walk 

briskly

 II  দিীো্কমি উপবোধভমগ করবোধত ম দিওয়ম ملّى
to make enjoy for long time (ه)

) IV লিখবোধত বিম to dictate أملى ه على ) 

) V উপবোধভমগ করম to enjoy تملّى  ب هى

  (من

X লনবোধদ্্দলশত মিখম লিবোধখ মনওয়ম to استملى
take from dictation (هى)

ملا ج أملُء  উনউন্মুক তেদশ, উনউন্মুক পি, মরুভমত 
open country, open trac, desert

রমত ও ল দিন day and night الملوان

মমপ লববোধশষ a dry measure ملوةٌ

 দিীো্ সময় long period of time  ملٌي

দিীো্ সমবোধয়র জন্ for a long time  ملياا

 লন ্দিশ (বোধিখমর), মপ্ররর( টলিবোধফমন) أِملٌء

dictation, trnsmission

ِمليةٌ ج ِمليات  িম দির (মলহিম আবরন 

লববোধশষ) ,লবছমনমর িম দির, িম দির wrap 

(for women, sheet bed sheet

ملِيةٌ ج مليا  মব দিফুইন মলহিমর  মপমশমক 

লববোধশষ garments of Bedouin women
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ِملياٌر ج ِمليارات  ডবডলযন billion

 সরশংবোধক্ষপ লমলিলমটমর abbreviation of مم

millimeter

=من+مامّما

من+من=ِمّمن

 , ?মক (pronoun (ضمير) প্রশ্নবোধবমধক) َمْن

মকমনট? Who? Which one?

 ,ময, যমহমরম(ضمير) সমন মবমধক) َمْن
মস-বোধয, ময মকহ, ময মকহ, মস-বোধয who, 

the one wwho, those who, one who, 
whoever whosoever, eeveryone who,
he who

 মবোধধ্, লকছফু, লকছফুটম, অরশংশ (جر prep) ِمْن

লববোধশষ, অলধকমবোধর, সম্পবোধক,্ মধ্ হইবোধত 
of, some, some of, part of, belonging 
to, pertaining to, from among

 ,হইবোধত, লবরবোধহ, বমলহবোধর (جر prep)ِمْن

লনবোধদ্্দশ হইবোধত from, away, from the 

direction of

مَنمّن)[ن]  )  দিয়মিফু হওয়ম, করুনমময় 

হওয়ম, লহততষী হওয়ম, ক( তজ হওয়ম, 
অনফুগহ করম, পফুরষমর ম দিওয়ম to be kind,

be gracious,  kindly, benevolent (  على
 (ه

 IV  দিফু্বি করম, ্মন্ত করম to أمّن

weaken,to fatigue (ه) 

V  দিফু্বি হওয়ম to be weaken تمنّن

 VIII করুনমময় হওয়ম, লহততষী امتمّن
হওয়ম, ক( তজ হওয়ম, অনফুগহ করম, 
পফুরষমর ম দিওয়ম to be kind, be 

gracious,  kindly,benevolent, to grant 

favour, to award ( ه ب علي ) 

 ,অনুগহ, লওে, করুরও, দওন, উপহওর َمّن

বদওনিও grace, favor, benefit, 

blessing, gift, present-  أمنان দুই রিল 

মওপ a weight of two ratl (رطال) 

ِمنّةٌ ج ِمنٌن   দিয়ম, উ দিমরতম, শুভইচম, 
বনফু ততম, সহৃ দিয়তম, ব দিমন্তম, 
 দিয়মশীিতম, আনফুকূি্, িমভ,  দিমন, উপহমর
grace, kindness, good will, amiability,
favor, benefit, gift, present

ُمنّةٌ ج ُمنٌن  শলক্ত, প্রমরশলক্ত, মবোধনমবি 
strengfh, vigor, stamina

 ,দিয়মিফু,  দিয়, করুরমময়, মফুক্তহস  منّاٌن

উ দিমর, লহতকমরী kind, kindly, gracious,

libetal, generous, benefactor

,ভমগ্, লনয়লত, ম(তফু্ fate, ddestiny منون

death
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)ক اِمتِناٌن তজ বমধ্বমধকতম, ঋরগসতম, 
ক( তজতম, grateful ooblogatuon, 

indebtedness, gratitude

)ঋরগস, ক مْمنوٌن তজ,,  দিফুব্ি, অবসন 
indebted, obligated, grateful, week, 
languid

)ক مْمنونيّةٌ তজ বমধ্বমধকতম, ঋরগসতম, 
ক( তজতম, grateful ooblogatuon, 

indebtedness, gratitude

)ঋরী, খফুব ক ُممتٌن তজ indebred, much 

obliged

 প্রসর লনবোধক্ষবোধপর কমমমন (প্রমিীন مْنجنيق

আরব) mangonel, ballista

আম mango مْنجو

منحف] )[منح ) ম দিওয়ম, অনফু দিমন ম দিওয়ম, 
পফুরষমর ম দিওয়ম,  দিমন করম to grant, to 

give, to bestow

 VIII আনফুকি্ ম দিওয়ম to bestow امتنح

favors

 ,মনজুর করর, তেদওযও, দওন, সম্প্রদওন منٌح

অপর্, পুরষ্কৃি করর granting, giving, 

donation, bestowal, awarding

ِمنحةٌ ج ِمنٌح   দিয়ম, আনফুকূি্, সফুলবধম, 
উপবোধঢরকর, উপহমর, অনফু দিমন, মফুনমফম, 

কক্ষলতপভূরর, মববন, ভমতম, ব(লত্ত, 

kindness, pprevilage, gift, present, 
ddonation, grant, favor, benefit, 
ccompensation, scholarship

 ,দিমতম, অনফুবোধমম দিনকমরী doner  مانٌِح 

granter

مْنديٌل ج مناديُل  রুমমি, মমথমর রুমমি, 

হমত রুমমি kerchief, head kerchief, 

hhand kerchief

ُمنُذ ُمذ،  (pre ,মথবোধক, জন্,পভূবোধব ্since ( جر

for, ago

(conj عطف) মথবোধক, মসই মথবোধক, মস সময় 

মথবোধক since, ever since, from the time 

when

 বসবমবোধসর মকময়মট্মর living منشوبيّةٌ

quarter 

মমরসফুলম বময়ফু monsoon منصوٌن

 লনবোধি মফিম, লনবোধক্ষপ করম to throw مْنطَر

down

 মবষ্টন কবোধর বমঁধম, মবষ্টন করম to مْنطَق

gird,( هى ب ) 

ِمنطَق]نطق ] লফতম gird

 II লফতম ল দিবোধয় বমঁধম to gird one's تمنطق

body
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িট জফুতম slipper مْنطوفِلةٌ

منعمنع)[ف]  ) লনবোধষধ করম, বমধম ম দিওয়ম, 
আটকমন, পরত্মহমর করম, বল্ত করম, 
লনলষদ করম, গহন করবোধত অস্বীকমর 

করম, লবরত রমখম,  দিভূবোধর রমখম, রক্ষম করম, 
to detain, to hinder, to stop, restrain, 
deprive, prohibot, to decline to 
accept, to abstain, to keep away, to 
protect, 

منَُعمناعةٌ،مناع) [ك]  ) মজবফুত মবলষ্টত  

হওয়ম, অবোধভ দি্, অসমধ্ জয়, অপরমজয় 
to be fortifies, inaccessible, be 
unconwierable, invincible

 II শক্ত করম, সফুরলক্ষত করম, অবোধভ দি্ منّع
করম, to strengthen, tofortify, to make 

inaccessible

 ,III লববোধরমধীতম করম, বমধম ম দিওয়ম مانع
প্রলতবম দি করম, প্রলতকুবোধি  দিমঁডম, লববোধদমহ 
করম, অস্বীকমর করম, to oppose, to 

stand up,to resist, offer rresistance, 
to revolt, to refuse

 ,V অসমত হওয়ম, অস্বীকমর করম تمنّع
লবরত থমকম, ব্বহমর বজ্ন করম, থমমম, 
এলডয় িিম, অবোধভ দি্ হওয়ম, শলক্তশমিী 
হওয়ম, লনরমপত্তম িমওয়ম, to  refuse, ro 

denny, ro refdainleave off, stop, 
avoid, to be inaccessible to 
strengthen to seek protection

 VIII লবরত থমকম, থমমম, বমধম প্রমপ امتنع

হওয়ম, অসম্ভব হওয়ম, অস্বীকমর করম, 
লনলি্প রমখম,  to refrain, to stop, to be 

prevented, be impossible, refuse, to 
keep aloof

 ,বওধওদওন, বওধওগিস্থিকরর, বওধও, প্রডিকরওধ مْنٌع

ডনকষধ, ডনকষধওজ্ঞও, ববন, িওমও, বওদ তেদওযও, 
প্রিাওহওর, আবদ্ধকরর bindering, 

impeding, obstruction, prohibition, 
ban, closure, stop, withdrawal, 
detention

 ,বমধম, ক্ষমতম, শলক্ত, প্রমরশলক্ত منعةٌ

মবোধনমবি, অপরমবোধজয়তম, অলববোধচ দি্তম 
resistance, power, force, vifor, 
strength, stamina, invincinilty

منيٌع ج ُمنعاُء  অনলভগম্, অগম্, অবোধভ দি্, 
লনবোধষধক, সফুবোধবলষ্টত, শলক্তশমিী, 
ক্ষমতমশমিী, অলববোধচ দি্, অপরমবোধজয়, 

unapproachable, inaccessible, 
forbidding, strong, powerful, 
uncoquerable

 অলধক কঠন(পমওয়ম), অলধক أمنُع

লনবোধষধক, অলধক বমধম দিময়ক harder to 

get at, more forbidding, 

 ,লববোধরমধী পক্ষ, বমধম, লববোধদমহ ُممانعةٌ

opposition, resistance, revolt

 ,প্রত্মখ্মন অস্বীকমর rejection تمنٌّع

refusal
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 ,লবরতকরর, লনব(লত্তকরর اِْمتِناٌع

অস্বীকমর, অসম্ভবতম refraining, 

abstention, refusal, denial, 
imposibility

 ,বমধম দিময়ক,লনবোধষধক, প্রলতবোধষধক مانٌِع

hindering, forbiding, preventive-موانٌِع 

বমধম, অন্তরময়, একটম বমধম, সরশংরক্ষরকর,

প্রলতবোধষধক, আপলত্ত hindrance, 

obstruction, impediment, a 

preventive, preservative,- مانعات বম দি, 

কমটম, প্রলতবনক(যন) cutout, anti 

interference device

 ,লনলষদ, অতবধ, অননফুবোধমমল দিত مْمنوٌع

অপলরবত্নীয়(গম) forbidden, 

prohibited, banned, indeclinable 
(gram) 

লনলষদতম forebiddenness مْمنوعيّةٌ

 ,লবরত, প্রত্মখ্মন, অস্বীকমর ُمْمتنٌِع

বমধমপ্রমপ, লনলষদ, অনলধগম্, অগম্, 
লনবোধষধক,  দিফুবোধব্মধ্, অবোধভ দি্, 
অঅনফুকরনীয়, অসম্ভব refraining, 

rejecring, refusing, prevented, 
forbidden, prohibided, banned, 
inaccessible, forbidding, 
inpenetrable, impossible

লঢলি crank منفيل

منامنو]  [منى،منو)[ن] )পরীক্ষম করম, প্রিফুব
করম, পীলডত করম, কষ্ট করম to   put to  

try, to tempt, to afflict (ب)

منامني)[ض]  ) পরীক্ষম করম, প্রিফুব করম, 
পীলডত করম, কষ্ট করম to   put to  try, 

to tempt, to afflict (ب)

 ,পীলডত হওয়ম (مجهول pass) -    ُمنَِي
আোমত প্রমপ হওয়ম, ভমবোধগ্ পমওয়ম , to be

affected, be stricken, to suffer, to find
by good luck

II আগহী করম, উمنّى rসমলহত করম, 
প্রলতজম করম, আশমর কমরন ম দিখমন to 

awaken desire, to give reason for 
hope, to promise

,IV ঝরমবোধনম, বলহ্গত করম, বলম করম أمنى
বীয্পমত করম to shed, to emit, to 

ejaculate (هى)

(هى) V ইচম করম to desire تمنّى

 ,X স্ববোধমহন করম to masturbate استمنى

onanism

مناىمنيةٌ، ج منايا  েওগ, মৃতুা fate, destiny, 

death

বতর ِمناى ,্শুক্ওনু sperm, simen

বীয ্সম্পলক্ত relation semen منَِوٌي
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ِمناى(م) ، ِمنا  মীনম উপত্কম the valley of

Mina, Mecca

ِمنيةٌ ج ُمناى  ইচম, আকমঙ্খম, কমলঙ্খত বস্তু 
wish, desire, object of desire

أُمنيةٌ ج أمانٌي،أمان  ইচম, িমলহ দিম,  দিমবী, 
আকমঙ্খম, আশম wish, desire, claim, 

demand 

تْمنِيةٌ إِْمناٌء،  বীয্পমত emission, 

ejaculation

تمٍن ج تمنّات  ইচম, আকমঙ্খম, অনফুবোধরমধ  
wish, desire, request

হসতমথফুন্ masturbation اِستِمناٌء

منولوٌج ج منولوجلت  স্বগত(উলক্ত, ময 

নমটবোধক একজি কথম ববোধি, ব্ঙ্গ রিনম, 
নমট্শমিমর বমজনম monologue, skits, 

music hall music

ُمهجةٌ ج ُمهجات،ُمهٌَج  প্রমরশলক্ত, প্রবোধয়মজনীয়
রক্ত, হৃ দিলপন্ড, স্বকীয় প্রক( লত, মকন, 

আআত্মম, জীবন life blood, heart, 

innermost self, soul, life

مهدمهد)[ف]  ) লবলছবোধয় ম দিওয়ম, মখমিম, 
পলরষমর করম, প্রস্তুত করম,শুরু করম, tto 

pave,to open, clear, prepare, start,

  ,II লবলছবোধয় ম দিওয়ম, ছলডবোধয় ম দিওয়ম مهّد
সমতি করম, ব্বসম করম, ঠক করম, 
মসমজম করম, বমধমমফুক্ত করম,, পলরষমর 

করম, সহজ করম,প্রস্তুত করম, to spread 

out, to pave, flatten, make even, 
arrange, to free from obstacle,clear, 
to make easy, to preprare

)V লবছমবোধনম, বমঁধমবোধনম, পলরষ تمنّد ত, মখমিম,
আবোধয়মলজত, লনয়লমত হওয়ম, মসমজম 
হওয়ম, সঠক হওয়ম tbe paved, 

cleared, opened, to go smooth, go 
well

مْهٌد ج مهوٌد  লবছমনম, ম দিমিনম bed, cradle

 লবশ্রমম সি, লবছমনম, বক্ষ, ভমঁজ مهاٌذ
place of resting, bed, bosom (chest), 
fold

 ,মশ(রকরর, সমতিকরর, লবছমন نْهميٌد

সহজীকরর, প্রস্তুতকরর, মফুখবন, 

ভভূলমকম,সফুিনম smoothing, paving, 

easing, ppteparation, foreward, 
preface, introduction

 সফুিনম লবষয়ক relating to تْهميدٌي

introduction, introductory,

)সমতিক ُممهٌّد ত, সহজক( ত, মমমিমবোধয়ম, 

সহজ, সমমন, সমতি, সফুশ(ঙ্খি, সফুলবন্স, 

ভমিভমবোধব প্রস্তুত,পলরষ( ত, মখমিম, বমঁধমবোধনম
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leveled, smoothed, smooth, even, 
well ordered, open

ماهٌدُم  বমধমবোধনম, লবছমন, সরশংস(ত, paved, 

improved

مهرن][ف] )[ُمهر،مهارة,مهر ) সফু দিক্ষ হওয়ম,
অলভজ হওয়ম, মমমহরমনম ম দিওয়ম, to be 

skillful  to give dower (ها) 

 III  দিক্ষতমর প্রলতবোধযমগীতম করম to ماهر

vie in skill (ه) 

 IV মমমহরমনম  ম দিওয়ম to give أمهر

dower (ها) 

مْهٌر ج مهوٌر  তেমওহরওনও, মূল, ক্ষডিপূরর 
dower, price, ransom

مْنٌر ج ِمهارةٌ،أمهاٌر  অশ্বশমবক, 

গধ্ভসমবক, মোমডমর মদ্দম বমচ্চম foal, 

colt

ُمْهرةٌ ج ِمهرات،ُمهٌَر  লশশু মোমটকী filly

 ,দিক্ষতম, কুশিতম, লনপফুরতম  مهارةٌ
skillfulness, expertness, skill

ماِهٌر ج مهرةٌ   দিক্ষ,  দিক্ষতমপভূর্,  লনপফুর, 

অলভজ, সফু দিক্ষ skillful, skilled, adroit, 

experienced, expert

 লছি, ছমপ, মমমহর, নমমমলঙত ছমপ ُمْهٌر
seal ,signet

مْهرجان  ج مْهرجانات  উ rসব, পব,্ 

আনন, উ rযমপন festival, festivity, 

celebration

مهكمْهك) [ف]  ) লপষম, ভমঙ্গম, গুডম করম 
to grind, to crush, to pound

 মসরকুমময্্, মযরববোধনর সফুসমম مهكةٌ
freshness of youth

مهلمهل)[ف]  ) গলডমলস করম, ম দিরী করম,
সবভূর করম, to take ones time

 II সময় ম দিওয়ম, অবকমশ ম দিওয়ম, to مهّل

grant delay to give time

 ,IV সময় ম দিওয়ম, অবকমশ ম দিওয়ম أمهل
to grant delay to give time

V ধীরগলতর হওয়ম to be slow تمهّل

VI ধীরগলতর হওয়ম to be slow تماهل

(ه) X থমমবোধত বিম to ask for wait استمهل

 ,মন্থরিও, মন্দগডি, অলসিও, আরওম مْهٌل

অবকওশ, slowness, ease, leisure

 ,আবোধস আবোধস, ধীবোধরসফুবোধস, slowly مْهلا

leisurely

 অবকওশ, তেদরত, ডনডদ্ষ্ট সময (ডকছু করওর) ُمهلةٌ

respitemdelay, rime limit

দিীো্সভূতী, লঢবোধম delatory  اِْمهالٌي
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 মন্থরিও, সুডচডনিিও slowness تمهنٌل

,deliberateness

 ,ধতর, সুডচডনি, অলসেওকব, ধতরডিস্থির ُمتمهٌِل

িতরওহতন, সহজ slow, deliberate, 

leisurely, unhurried, easy

 ,অিসভমবোধব, আরমমকবোধর, সহজ متماِهٌل

ততরমহীন, ধীর leisurely, comfortable, 

easy, unhirried, slow

conj) مهما ,যম মহমক, যমহমই মহমক ( عطف

ময পলরমমনই মহমক নম মকন, যখনই 
whatever, whatsoever, no matter 
how much, whenever

مهنمهن)[ن][ف]  ) মসবম করম, নত করম, 
অবনলমত করম,   ভমডমবোধট ঠক করম, 
ব্বহমর কবোধর জীর্ করম to serve, to 

humble, to degrade, to hackney

مهُنمهانة) [ك]  ) জোন্ হওয়ম, নীি হওয়ম,
মহয় হওয়ম to be despicable, mean, 

base

 III মপশমব(লত্ত করম to practice ماهن

profession

 ,VIII নত করম, অবনলমত করম اِمتهن
গমিমগমলি করম, ভমডমবোধট ঠক করম, 
ব্বহমর কবোধর জীর্ করম, মপশমর িি্ম 
করম to humble, drgrade, to revile, to 

hanckey, to wear out, to practice 
profession

ِمهنةٌ ج ِمهٌَن  কমজ, িমকুরী, মপশম, ব্বসম, 
বমলনজ্ work, jod, profession, 

business, trade

 কমজ, মপশম সম্পলক্ত relating to ِمِهنٌي

profession 

مهيٌن ج ُمهَناُء  ো(রীত, ো(র্, লনক( ষ্ট, জোন্ 
despised, despicable, vile, 
contemptable

 ,ক্ষয়, মমনহমলন, ো(রম, অবজম اِمتِهان
অপব্বহমর,, গমিমগমলি, অপিয়, 

অস দিমিমরর degradatipn, humiliation, 

contempt, disdain, abuse, misuse,

ماِهٌن ج ُمهّان  ভ( ত্, গমহ্স্ ভ( ত্ menial 

servant

مهاةٌ ج ،مهيان ممهوات  বন্ গরু wild cow

ماءمواء) [ن] [موء]  ) লমউ লমউ করম, to 

mew, miaow

 লমউলমউ করর mewing,miaow ُمواٌء

(cat) 

আসবমবপত furniture موبيليات

ماتن] [موت] )[وتم ) ম(তফু্বরর করম, 
মশষ হওয়ম, জীবন হমরমন, ম(ত হওয়ম, 
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অপস(ত হওয়ম,  দিভূর হওয়ম, হ্রমস পমওয়ম to
die, to perish, to lose life, become 
dead, to abate, subside, 

 II লনহত করম, মমবোধর মফিম, কমর ও مّوت

ম(তফু্র করন হওয়ম to make die, to kill, 

to be cause of death

IV  লনহত করম, মমবোধর মফিম, কমর ও أمات
ম(তফু্র করন হওয়ম, পিমন,  দিমন করম, 
লবনষ্ট করম to make die, to kill, to be 

cause of death, to mortify, to 
suppress, to deaden

VI ম(বোধতর ভমন করম,  দিফুব্িতমর ভমন تمات
করম, লঢলি হওয়ম, অবসন হওয়ম to 

pretend to be dead, to feign 
weakness, to be sluggish

,X ম(তফু্ িমওয়ম, ম(তফু্বোধক তফুচ করম استمات
লনবোধজবোধক লবসজ্ন করম, জীবনবোধক ঝফুঁলকপভূর্
করম, জীবনপর মিষ্টম করম, জীবনপর যফুদ
করম to seek death, to defy death, to 

risk life, to strive desperately

موٌت ، موتةٌ  মৃতুা, মরর death, demise

 ,জীবন স্পননহীন, প্রমরহীর বস্তু مواٌت

লবরমর ভভূলম, অনমবম দিী জলম lifeless, an 

inanimate thing, barren, uncultivated 
land

 ,মরর, ম(তফু্, মহমমমলর, মপ্গ dying موتان

death, epidemic, plague

ميتميٌِت، ج موتى،أموات  জীবনহীর, 

প্রমরহীর বস্তু, ম(ত, lifeless, inanimate, 

dead, deceased

 ,শব, ম(তবোধ দিহ, পশুপমখীর ম(তবোধ দিহ ميتةٌ

গলিত মমরশংশ, হমরমম মমরশংশ (জবোধবহক( ত 

নয়) corpse, careas, carrion, haram 

meat

ম(তফু্ ধরন manner of death ميتةٌ

 ,ম(তফু্র সমন, ম(তফু্ place of death مماٌت

death

 ,হত্মকরর, মমরশংশ পিমন killing اِماتةٌ

mortification

 ,ম(তফু্ অবজম করর, মলরয়ম মিষ্টম استِماتةٌ 
মলরয়ম সরশংোষ ্death defience, 

despedate effort,

,মরবোধণ্মমখ, ম(তপ্রময়, মররশীি dying مائٌِت

mobund, mortal

 ,প্রমরনমশক, প্রমরোমতী, মররশীি ُمميٌت

lethal, fatal, mortal

 ,মসবোধকবোধি, পফুরমবোধনম, antiquated ُمماٌت

obsolete
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 ,ম(তফু্ অবজম কমরী, মবপবোধরময়ম ُمستميٌت
সমহসী, শহী দি, শহী দিী ম(তফু্বরর কমরী 
death defying, recless, heroic, 
martyr, ssuffering, a martyr’s death

,উত্তমি হওয়ম ( ماجموج]] [موج،موجان)[ن
ফফুবোধি ওঠম, উত্তলজত হওয়ম, to swell, to 

heave, to be excited,

 II মঢউ মখিমন (িফুি), মছমট মছমট مّوج

তঢউ মতমিম (পমলন) to wave, to ripple

V উত্তমি হওয়ম, ফফুবোধি ওঠম, উত্তলজত تمّوج
হওয়ম, মছমট মছমট মঢউ মখিম, হওয়ম to 

swell, to heave, to be excited, to be 
rippled, to undulate

 VI তরঙ্গমলয়ত হওয়ম, প্মলবত تماوج

হওয়ম, ফফুবোধি ওঠম, to be waved, to 

undulate, to flood, surge

موٌج ج أمواٌج   উত্তিওল  িরঙ্গ,উডম ,্ সমূদ, তেঢউ, 

তেছওটকছওট তেঢউ, billows, surges, ssaves, 

ripples 

موجةٌ ج موجات  মঢউ, উলম্, মছমটবোধছমট 

মঢউ, ম দিমিন, কম্পন, তরঙ্গ wave, 

billow, surge, oscillation, vibratipn, 
undulation

مواٌج ج مواجات  তেঢউ তেখলওকনও, িরঙ্গওডযি, 

উত্তিওল, ঘরম্ওন, ডহকলওডলি, undulating, 

undulated, rolling- مواجات তেপ্ররকরন 
(করডিও) transmitter

মঢউ মখিমবোধনম (িফুবোধি), waving تْمِويٌج

تموٌج ج تموجات  ম দিমিন, কম্পন, তরঙ্গ, 

তরঙ্গমলয়ত গলত, ম দিমিন, োোভূর্মমর 
oscillation, vibration, undulation, 
undulant motion swaging, rolling

,উথমি, সীত, োফুর্মমন, প্রিন্ড, ঝবোধডম مائٌِج
উিফু (সমফুদ)surging, rolling, swelling, 

stormy

 ,তরঙ্গমলয়ত, মঢউ মখিমন, মঢউপভূর্ مموٌج
মঢউয়র মত, jndulated, undulate, 

waved, wavy, wavelike, undulatory

 ,তরঙ্গমলয়ত, মঢউ মখিমন, মঢউপভূর্ ُمتموٌج
মঢউয়র মত, মঢউ মখিমবোধনম িফুি 
jndulated, undulate, waved, wavy, 
wavelike, undulatory, wavy (hair)

 তরঙ্গমলয়ত, মঢউ মখিমবোধনম ُمتماوٌج
মঢউবোধয়র মত, মকমঁকডমন undulate, 

waved, wavy, curled

مودةٌ ج مودات  িি, ফ্মশন, রুলি, তশিী, 
রীলত, মকতম দিভূরস, রুলিসমত, fashion, 

style, fashionable  - مودات টফুলপ ফ্মশন,

টফুলপর ম দিমকমন hat fashion, mmillinery, 

hat shop
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مارمور)[ن]  ) ম দিমিম to move to and fro

V ম দিমিম to move to and fro تمّور

তেদওলক pendulum مواٌر

ٌر  ম দিমিন, ম দিমিম, ম দিমিমর গলত, ঝফুিন্ত تمون

গলত swaying, swinging motion

 সমমবোধন – লপছবোধন, আবোধগ লপবোধছ to تمورا

and fro, back and forth

مّر )দ مار

مورينةٌ ج مورينات  কমবোধঠর বীম, কলডকমঠ,

বরগম wooden beam, chevron

কিম banana موٌز

হীরম diamond ماٌس

হীরম diamond ماسٌي 

موسى ج اس،مواٍسأمو  ক্ষফুর razor

সলরষম mustard موسطردةٌ

বম দিকযনী, গময়ক, mmusician موسيقاٌر

গমন বমজনম music موسيقى

 ,বম দিকযনী, গময়ক موسيقٌي 

সঙ্গীতলবষয়ক  musician, musical

মটর Indian pea ماٌش

ফ্মশন, তশিী ffashion, style موضةٌ

مالمول)[ن]  ) সম্প দিশমিী হওয়ম to be 

rich

مالميل] ][ميى،ميلن)[س ) ঝফুঁবোধক পডম to 

lean

 II ধরী করম, অথ্ময়ন করম to make مّول

rich, to finance (هى)

V অথ্ পমওয়ম to be financed تمّول

X সম্প দিশমিী হওয়ম to be rich استمال

ماٌل ج أمواٌل  সম্পদ, অডধকওকরর বস্তু, অিস্থিওবর 
সম্পডত্তিমওল, ধন, ধধনসম্পদ, েওগ, ভসম্পডত্তি, 

টওকও, মুলধন, কর, property, 

possessions, wealth, fortune, estate, 

ٌيمالٌي   অথ্ সম্পলক্ত pertaining to 

finance

,আলথ্ক লবষয়মবিী, আলথ্ক ব্মপমর ماليّةٌ

রমজস্ব, আলথ্ক অবসম monetary sffairs 

finance revenue, financial situation

مّواٌل ج مّوالون  অথ ্সরবরমহ কমরী, 
ধলনক financer, capitalist

 অথ্ময়ন, কর আ দিময় করর, কর تْمِويٌل

প্র দিমন finsncing, tax paying
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ُممِوٌل ج ُممِولون  কর দিমতম taxpayer

 সম্প দিশমিী, ধরী, ধলনক ُممّوٌل
propertied, rich, wealthy

 ,ধরী, সম্প দিশমিী, স্বচি ُمتمِوٌل

অথ্ময়নকমরী, ধলনক rich, wealthy, well

to do, financer, capitalist

مواٌل ج مواويُل  িিলত ভমষময় রলিত 

কলবতম a poem in colloquial language

 িিলত ভমষময় রলিত কলবতম a مواليا

poem in colloquial language

মমমম wax موٌم

مومياٌءموميةٌ، ج موميات  লপণ্ড, মণ্ড 
mummy

مانن][مون] )[مونمؤنة، ) মযমগমন ম দিওয়ম 
to provide

مانمين] ][مين)[ض ) লমথ্ম বিম to lie

 ,II মযমগমন ম দিওয়ম, সরবরমহ করম مّون
প্রস্তুত করম,  to provide, to furnish ( ه ب

 (هى

 V পমবোধথয় সরশংগহ করম, লবধমন রমখম تمّون
to store up povision

রসদ, কওমওন pprovisions, mortar ُمونةٌ

 ,খম দি্ সরবরমহ, রস দিবোধযমগমন تْمِويٌن

সরভরমহ, পলরপভূরর করর food supply, 

provisioning

ماه] موه[ف] [[ن]) موهماهة،مؤوه،  )  

লমশমবোধনম, পমলনবোধত ডফুবমন, to mix, to 

abound in water, 

 II পমলন লমশমন, পমতিম করম, লমথ্ম مّوه
বিম, ভমন করম, ছদ্মবোধবশ মনওয়ম, 
লমথ্মপ্রলত-লনলধতকরম, আবরন ম দিওয়ম 
(স্বর্) to admix water, to abound in 

water, to dilute, to adultrate, to falsify,
to misrepresent, to feign, to coat

IV পমলন লমশমন to admix water أماه

ماٌء ج مياٌء أمواٌء،  পওডন, িরল পদওি ,্ রস 
water, liquid, juice

ماهٌي ، ماوٌي  পমলন সম্পলক্ত relating to 

water

 ,পমলনজ, পমলন, তরি প দিমথ্ مائٌِي
পমলনবমহী  aqustic, wated, liquid, 

hydraulic

ماِويةٌ ، مائِيةٌ  রস, প্রমররস juice, plasma

 ,আব(তকরর, মমমডমর, কমপডপডর تْمِويةٌ

অলতভরর, ভমনকরর, 

ছদ্মবোধবশ,লবক( তকরর, coating, plating, 
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clothing, overfilling, feigning, 
camouflage

)ভমনক تمِويهٌي ত, নকি, উপহমস feigned,

counterfit, mock

ماحميح)[ض]  ) আত্মগলরমময় গটগট কবোধর
হমঁটম,  মহবোধি  দিফুবোধি িিম, হরশংস গলতবোধত হমঁটম 
to strut, to walk with dignity, to 
waddle  

 ,V মহবোধি  দিফুবোধি িিম, টিমি কবোধর িিম تميّح
to totter , to staager

 VI মহবোধি  দিফুবোধি িিম, টিমি কবোধর تمايح

িিম, to totter, to staager

 X সহময়তম িমওয়ম, অনফুবোধরমধ করম استماَح
to ask a favor, to request

ماد [ميد]ض][ميد،ميدان)  ) িমলিত হওয়ম, 
লবলস্মত হওয়ম, মম্মহত হওয়ম, মঝমিম, 
ঝফুঁবোধক পডম, অলসর হওয়ম, হতবফুলদ হওয়ম 
to be moved, upset, shocked, to 
swing, to feel giddy, bbe dizzy,

ب ماد  প্রিন্ডভমব ঝমঁলক ম দিওয়ম to shake 

violently

 VI  ম দিমিমন to swing back and تمايد

forth

ِميدةٌ ج ِميٌَد  তেচবকওট, ঝনকওঠা lintel

পলরমমন, মমপ, পলরমমপ, ত দিো্্,  দিভূরত ميداٌء
measure, amount, length, distance

 ,সমমবোধন, লবপলরত (جر prep) ِمداَء

মফুখমমফুখী infront of, opposite, facing

ميدان ج مياديُن  বগ্বোধক্ষত, মখমিম জময়গম, 
মমঠ, যফুদ মক্ষত, মোমডবোধ দিরবোধডর  মমঠ, 

মখিমর  মমঠ, square, open place, 

field, battleground, race course, 
playground

مائٌِد ج ميدى  হতবফুলদ, সমফুদ পীডম dizzy, 

sea-sick

مائِذةٌ ج ،مائِدات موائُِد  মটলবি 

مارمير)[ض]  ) মযমগমন ম দিওয়ম to 

provide

 IV মযমগমন ম দিওয়ম (পলরবমরবোধক) to أمار

provide (عياله) 

يَرةٌِميَ ج ِميٌَر  রসদ, সরবরওহ, সঞ্চয 
provisions,supplies, stores

 ,সরবরমহকমরী, মজমগমন দিমর ميّاٌر

supplier, carterer

ميرٌي= أميرى  জনসমধমরন সম্পলক্ত 
relating to public

ميٌر ج أْمياٌر  মময়র mayor
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ماز] ميز)[ض ) প(থক করম,  দিফুবোধর রমখম, 
সমমন করম, আনভূকূি্ করম, to 

separate, to keep apart, to favor, to 

honor ( بين ه )

 II প(থক করম, প্রশরশংসম করম, সমমনميّز

করম, আনফুকূি্ করম, অগমলধকমর ম দিওয়ম,
অনফুবোধমম দিন করম, সফুলবধম ম দিওয়ম, পমথ্ক্ 
করম, to separate, to comend, to 

honor, to favor, to pprefer, to 

differentiate, to grant ( على ه عن بين )

 ,IV প(থক করম, পমথ্ক্ করম أماز
অগমলধকমর ম দিওয়ম, to separate, to 

distinguish, to prefer

 ,V প(থক হওয়ম, স্পষ্ট হওয়ম تميّز
সমমনীত হওয়ম, আনফুকূি্ পমওয়ম to be 

set apart, to be distiguished, be 
distinct, to be honored, 

 VI প(থক হওয়ম to be تمايز

distinguished

 VIII প(থক হওয়ম, অগমলধকমর في) امتيز

পমওয়ম, অলতংক্রিম করম, to be 

distinguished, to surpass, to have 
advantage, be prferred

 পওিক্া, আনুকূলকরর, পক্ষপওি ميز
distinction, favoring

 ,লববোধশষত, পমথ্ক্কমরী তবলশষ্ট ميزةٌ

প(থককমরী লি্নি, আবশ্কীয় গুর, 

গুরমবিী, অগমলধকমবোধরর অলধকমর 
pecularity, distinguishing feature, 
distinctive mark, essential character, 
characteristics

(على) অগমলধকমরবোধযমগ্ preferable أميز

 ,পমথ্ক্, অগমলধকমর تمييٌز

আনফুকূি্করর, পক্ষপমত, পক্ষপমতমভূিক 

আিরন, সফুলবধমপ্র দিমনকরর, পক্ষপমলতত, 

প(থককরর, সমনমন্তরকরর, 

আিম দিমকরর(গম), লবঢমর, লববোধবিনম, 
সধমরন জমন, অনভূধমবন, অলভপ্রময় 
distinction, preference, favoring, 
partiality, specificstion (gram, 
differentiation, realizatuon, iintention

اِمتِياٌز ج اِمتيازات  পমথ্ক্, সসমমবোধনর 

লন দিশ্ন, সফুলবধম, িমভ, পমথ্ক্করর, 

লববোধশষ সফুলবধম, অগমলধকমর, ছমড, 

অনফুমলত, িমইবোধসন, মভমটমলধকমর, লববোধশষ 

ক্ষমতম, অগমলধকমর distinction, mark of

honor, advantage, differentiation, 
special right, concession, franchise, 
priority right

 ,প(থকীকরর, পমথ্ক্কমরী, অ্ভিভূত ُمميٌِز

সঠক, আিম দিমকমরী, লনর্ময়ক, 

যফুলক্তসরশংগত, বফুলদমমন distingyishing, 
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distinctive, characteristic, pecular, 
pproper, discriminating, discerning, 
reasonable, rational

ُمميّزة ج ُمميِزات  ডবডশষ্ট গুরওবলত, পৃিককওরত 
ডচহ, তবডশষ্টকওরত লক্ষর, ডবকশষত, পওিক্া, 
সমওকনর ডচহ, সুডবধও, তেমধও distinguishing 

feature, distinctive mark, 
characteristic triat, peculiarity, 
distinction, mark of honor, 
advantage, merit

 ,লবলশষ্ট, অগমলধকমরপ্রমপ ُمميٌّز

আনফুকূি্প্রমপ সফুলবধমপ্রমপ, লববোধশষ, প(থক, 

distinguished, preferred, favored, 
previleged, distinct, separate, 

 ,লবলশষ্ট, লিল্নিত, উবোধ্খবোধযমগ্ ُمتميٌِز
লবলশষ্ট, distinguished, marked, 

norable, prominent

)লবলশষ্ট, প(থকক ُممتاٌز ত, সভূক, লনধ্মরন, 

পছন, লবরি, মশ্রষ, প্রথম মশ্রনী, 
ব্লতংক্রিমধম্শী, িম rকমর, সফুলবধমটপ্রমপ, 

লবলশষ্ট, লবলশষ্টতম সহ উত্তীর্, 
distinguished, differentiated, 
exqyisite, select, choice, rare, 
superior, first class, exceptional

 মধ্বত্শী তিম( দিফুই তিমর মবোধধ্) ميزانين
mezzanine

ماسميس)[ض] [ميس]  ميسان، ) ম দিমিম, 
ম দিমি খমওয়ম, গবোধব্র সমবোধথ হমঁটম, মহবোধি  দিভূবোধি

িিম to move to and fro, swing side to 

side, to walk with proudly, to walk a 
swingin gait

 V গব্ভবোধর হমঁটম, মহবোধি দিফুবোধি িিম to تميّس

walk with proud, to walk a swinging 
gait

গলব্ত িিন, proud gait ميٌس

ميٌس ج أمياٌس  িক্ষ্, উবোধদ্দশ্ target

 ,গলব্ত  দিমম্ভীক ভবোধব হমঁটম ميّاٌس
আত্মগলরমময় গটগট কবোধর হমঁটম walking 
with proud gait, strutting 

 সরমন, মটবোধন ( ماطميط][ميط،ميطان)[ض]

মবর করম, to remove, to pull away (

(هى

 IV সরমন, মটবোধন মবর করম, toأماط

remove, to pull away (هى)

ماعميع)[ض]  ) দবীভভূতকরম, প্রবমলহত 

করম, ছডমন to be dissolve, to flow, to 

spread

 II গলিবোধয় মফিম, নরম করম, লশলথি ميّع

করম, তরি করম, to liquefy, to 

attenuate, soften

IV গিমন, তরি করম  to liquefy أماع

V গবোধি যমওয়ম, দলবভভূত হওয়ম, to be تميّع
liquefied, be dissolved



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1074
1074

VII গবোধি যমওয়ম to be liquefie انماع

 প্রবওহমওন, প্রবওহ, িরলিও, িওরল ميٌع 
flowing, flow, liquidity, 

 ,লশিমরস গমবোধছর লনয্মস (রজন) مْيعةٌ

তমরুর্, মযরবর, প্রশ্রয়, সমলত, অলসরতম,
resin (Styrax tree, youth, prime (of 
life), indulgence, compliance, 
uunstableness

 িরল অবিস্থিও, অডিস্থিরিও, অনবিস্থিও liquid ُميُْوعةٌ
state, uunsteadiness

 গলন, িরলতকরর, দবন, দবতভিকরর اِماعةٌ
melting, liquefication

দবর, তরিীকরর, liquification تميٌّع

 ,গিন, তরি, জিীয়, তরিীয়মমন مائٌِع

আধমতরি, অস্পষ্ট, অলনধ্মলরত, ঝফুিন্ত, 

ঝফুবোধি আবোধছ এমন melting, lquid, fluid, 
liquescent, vague, undecided, 
pending

 ,যমলনক, যন লবষয়ক mechanical ِمكانٌي

relating to mechine

مال)[ض] ميل،ميول ) বমঁকম করম, নত 

করম, ঝফুঁবোধক পডম, মহবোধি যমওয়ম, মঝমক 

থমকম, সহমনফুভভূলত শীি হওয়ম, পক্ষপমত 

করম, লববোধদমহ করম, সবোধড পরম, অপছন 

করম, অন্ল দিবোধক যমওয়ম, লবিফু্ত হওয়ম, 
লনবোধভ যমওয়ম, অস যমপওয়মর প্রস্তুলত(সভূয)্, 

to bend, to bow down, to incline, to 
ssymlathize, to take side, to be 
partial, to revolt, to have distaste, to 
deviate, to decline

ميِلمتَل) [س]  ) বমঁকম হওয়ম, নত হওয়ম, 
প্রলতহত করম, পমবোধশ োফুবোধর যমওয়ম to be 

bent, bowed, averted, turned aside

 ,II ঝফুঁকমন, মহিমন, বমঁকমন, নত করম ميّل
সহমনফুভভূলতশীি করম, মীমমরশংশম করম, 
লবমফুখ করম, উ দিমসীন করম, লবলচন 

করমto incline, to tilt, bent, bow, 

sympathetic, to dispose, to alienate (

نحو  عن الى )

 ,IV ঝফুঁকমন,বোধহিমন,বমঁকমন,নত করমأمال
সহমনফুভভূলতশীি করম, মীমমরশংশম করম, 
লবমফুখ করম, উ দিমসীন করম, লবলচন 

করমto incline, to tilt, bent, bow, 

sympathetic, to dispose, to alienate (

نحو  عن الى )

 ,V োফুর্মলয়ত হওয়ম, টিমিমন, ম দিমিম تميّل
মঝমিম to reel, to stagger, to sway, 

swing

 ,VI োফুর্মলয়ত হওয়ম, টিমিমন تمايل

ম দিমিম, মঝমিম ,to reel, to stagger, to 

sway, swing

 X ঝফুঁবোধক মফিমন, মহিমন, কমত استمال

করমন ম দিমিমন, মঝমিমন জয় করম, 
আকষ্র করম, অজ্ন(আনফুকি্) করম to 

cause to tilt,to incline,to win, to 

attract, to gain favor ( ه الى )
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ميٌِل ج اْمياٌل،ُميُوٌل  বওুক, কওি, তেমওড, 

পিডবচাডি, ডিরক্িও, বক্িও, ঢওলু, তেঝওুক, 

ডবচ্াডি, অনুরওগ, তে্নেহ, পক্ষপওি, পছন্দ, 

প্রবরিও, তেঝওুক, স্বওদ, ইচ্ছও, inclination, tilt, 

bend, deflection, obliqueness, 
lbliquity, ddeviatiln, affection, 
attachment, predilection, liking, 
sympathy, propensity, taste, desire, 
wish

 ,আনত, পবোধক্ষ মীমমরশংলশত, পক্ষপমতী ميّاٌل 
পবোধক্ষ, পক্ষপমত inclined, disposed 

favorablh, leaning, in favor of ( الى)

 অলধক আনত,  দি(ঢ আনত, অলধক أميُل

পক্ষপমত more inclined, stongly 

inclined, more in favor

 ,আলিফ’ ‘ই’এর মত উচ্চমরর (গম) ’اِمالةٌ
pronounciation of ‘a’ shaded to ‘e’

 ,োফুর্ন, ম দিমিন, ঝফুিন, টিমিকরর تمايٌُل

কম্পর, reeling, swaying, tottering, 

vibration

 ঝফুঁবোধক আবোধছ এমন, নত, বমঁকম, কমত مائٌِل

হবোধয় আবোধছ এমন, বংক্রি, কমত, ঢমিফু, তীয্ক 
inclining, bending, bbowing, leaning, 
bent,  tilted,  sloping,  oblique 

ميٌل ج أْمياٌل  মমইি, মমইিফিক mile, 

mmile stone

লমলি(মমপ) milli ِملٌي

مانمين) [ض] [مين]  ) লমথ্ম বিম,to lie

َمْيٌن ج ُميُوٌن  লমথ্ম, falsehood

مائٌِنميلٌن,  লমথ্মবম দিী liar

ِمينا ِميناُء، ج موانٌئ  িকিক, িকিক করর,

 দিমঁবোধতর আবরর, glaze, glazing, enamel

(teeth) 

োলডর ডময়মি dial (clock)  -موانٌئ

ِميناُء ِمينةٌ، ج موان ميٌن،  বনর, মপমট ্port

ن

বর্মমিমর পঁলিশতম অক্ষর  نُوٌن

*শব বধ্বোধনর অক্ষর (letter of 

augmentation)। ব্বহমর(

্ বত্মমন কমবোধির লংক্রিয়মর পভূবোধব ن*

ববোধস(prefix) প্রথম পফুরুষ (বহভূবিন) হয়-

نضِرُب

*শবোধবর মশবোধষ অলতলরক্ত-অক্ষর 

(redundant suffix)- َرُجلِن ، يْضِربوَن  

*লংক্রিয়ময় সী লিঙ্গর লি্নি, সব্নমম স্বরূপ 

(pronominal suffix)- َضَربَن،يَْضِرْبَن
َن،إْضِرْبَن
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*বত্মমন কমি ও আবোধ দিশ মভূিক লংক্রিয়মর 

শবোধবর পবোধর লনশয়তমর লি্নি স্বরূপ -

يْضِربُْن-إْضِربَِن،إْضِربِْن يْضِربَُن،  

*লকনমরম রক্ষম শব (penultimate نون 

ব্বহৃত হয়, পভূব্বত্শী শবোধব ن রূবোধপ (الَوقايَِة
কমসরম এডমবোধত- إنَننِي ، ضَربَنِي

* প্রথম পফুরুষ(বহুবিন)বোধশবোধষ সব্নমম 

স্বরূপ (pronominal suffix) ضَرْبنا – نَا

ِكتابُنا ، ،ضَربَنا

)োওিওহ (পূকবর্ অক্ষকর) ّن* َ ) সহ তেকওন তেকওন 

সময অডিডরক েওকব শকবর সওকি যুক িওকক –

وْحَشّن ُمْشتَّن، تَّن،

ِن ُن، *  লদবিবোধনর লি্নি ( تَْفعلِن ، َخفَشاُن ) 

 নমলরবোধকি coconut (s) نارجيٌل

নমলরবোধকি coconut نارجيلةٌ 

 সফুগনী গমছ লববোধশষ, লনস্নী গমছ نارديٌن
nard

লততম কমিম bitter orange نارْنج

,মমনফুষ, জনতম, জনগন man people ناس

folk

)মমনবীয় প্রক ناسوت লত, মমনলবকতম 
human nure,humanity

نأمنئيم) [ف] [ض]  ) শব করম, প্রলতধ্বলর 

করম, োনম বমজমন,  দিীো্শ্বমস মফিম, 
ংক্রিনন করম to sound, resound , ring 

out, sigh, moan, groan

 ,শব, মগমিমমি, কনস্বর noise نأمةٌ

sound,tone

نوٌم )দ نؤوٌم

ناموٌس ج نواميُس  আইন, লনয়ম, সমমন 
law, rule, honour

نأى  نأْي)[ف] )  দিভূবোধর থমকম,  দিভূরবত্শী হওয়ম, 
লনলি্প থমকম,  দিভূবোধর যমওয়ম, অনফুপলসত 

থমকম, িবোধি যমওয়ম to be far, to be 

remote, to stay away,to ddelart, be 
absent, leave

III  দিভূবোধর রমখম to keep far away ناءى

IV  দিভূর করম, লনবোধয় যমওয়ম,  দিভূবোধর রমখম أنأى
to remove, move aaway, to put away

 VI এবোধক অপবোধরর  দিভূবোধর যমওয়ম, সবোধর تناءى

যমওয়ম,  দিভূরজ যমওয়ম, প(থক হওয়ম,  দিভূবোধর 

থমকম, লনলি্প থমকম to be away from 

one another, be at a distance, be 
separated, be away

 ,VIII  দিভূবোধর যমওয়ম,  দিভূবোধর থমকম انتأى
অনফুপলসত থমকম, িবোধি যমওয়ম, to be 
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awaybe at a distance, to move away,
be absent

দুগম্, দূরবিৃিও, remoteness نأٌي

نأٌي نُؤى، نُِؤٌئ،  ج أنآٌء،آناٌء  খমত, পলরখম 
ditch

 ,অডধক দূরবিৃ, আরও দূকর remoter أنأى

farther away

দিভূরবত্শী সমন distant place  منأاى

 মবশী  দিভূরত,  দিভূরবত্শীতম great تناٍء

distance, remoteness

 ,দিভূরবত্শী,  দিভূবোধর,  দিভূরলসত, বহু দিভূরবত্শী  ناٍء
প্রমলন্তক, পবোধথর বমলহবোধর, লনজ্ন far, far 

away, distant, remote, outlying, out of
the way, secluded

ناٌي ج نايات  বস্তুত, বমঁশী লববোধশষ nay, a 

kind of flute

أُنبوٌب أُنوبةٌ، ج أنابيُب  গলন্থ,  জবোধয়ন, নি, 

পমইপ, নমলি, টউব,  িমইট joint, tube, 

pipe, conduit, light bulb

 নমলি, টউব লবষয়ক relafing to أُْنبوبٌي

tube

نبأنبء،نبوء)[ف]  ) উঁিফু হওয়ম, উল্থিত 

হওয়ম, সমমবোধন প্রসমলরত হওয়ম, অলতংক্রিম 

করম, স্মবোধি ওঠম, সরমন, প্রত্মহমর করম, 

প্রত্মখমত হওয়ম, প্রত্মহত, লবত( ষ, 

লবলস্মত to be high, raised, elevated, 

protruding, to overcome, withdraw, to
be rrepelled, repulsed, sickened, 
disgusted

 ,II খবর ম দিওয়ম, লবজলপ ম দিওয়ম, বিম نبّأ
উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, জমনমন, ম দিখমন, প্রকমশ 

করম to inform, to notify, tell, advise, 

let know, to shwo, to reveal ( ب عن ) 

 IV তথ্ প্র দিমন করম, বিম, উপবোধ দিশ أنبأ

ম দিওয়ম, জমনমন, মোমষনম করম, to inform,

to notify, tell advise, let know, 

announce ( ه ب ) 

 ,V অনফুমমন করম, পভূব্মভমস করম تنبّأ
ভলবষ rবমরী করম, নবী ববোধি  দিমবী করম, 
নবীর মত করম to predict, to forecast, 

to prophasey, to claim to be a 

prophet, pose as a prophet (ب) 

 ,X খবর িমওয়ম, খবর মনওয়ম استنبأ
লজজমসম করম to ask for news9 ( ه هى ) 

 ,অস্পষ্ট তেগওলমওল, ডনচ শব faint noise نبأةٌ

low sound

نُبوءةٌ ج نُبوءات  ভলবষ rবমরী prophecy

اِنباٌء ج اِنباءات  লবজলপ, খবর, মযমগমবোধযমগ 
notification, information, 
communication
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تنبٌّؤ ج تنبّؤات  অনফুমমন, পভূব্মভমস, 

ভলবষ rবমরী prediction, forecast, 

prophecy

نبتنبت)[ن]  ) গজমন, জন্মমন, to grow, to

sprout, germinate

 (هى) II মরমপর করম, িমগমন to plant نبّت

 IV বপন করম, মরমপন করম to أنبت

germinate (هى) 

) X িমষ করম, িমগমন to cultivate استنبت

 (هى

,অঙ্কূকরওদ্গম, গজওন, বৃডদ্ধ, ডবকওশ,গওছপওলও نبٌت
চওরওগওছ, লিওগুল, ঘওস, অঙ্কুর, উডদদ 
germination, sprouting, growth, 
vegitation, plants, herbs, geass, 
sprout, plant

উল্ভি দি, উদ্গম, অঙফু نبتةٌ র, িমরম, িমরমগমছ 
plant, sprout, shoot, seedling

نباٌت ج نباتات  উল্ভি দি, গমছপমিম, plants, 

vegitation -  نباتات উল্ভি দি, িতমগুল 
plant, herb

 গমছপমিম সম্পলক্ত, উল্ভি দিবী দি نباتٌي
pertaining to plants, botanist

نبّوٌت ج نبابيُت  মছমট মমমটম িমঠ, মফুগড, 

গ দিম, cudgel, blufgeon, club

مْنبٌت ج منابُِت  িমরমবোধরমপন, নমস্মলর, কলতম
নমস্মলর, িমরম উ rপম দিবোধনর কমিিম, 
জন্মসমন, উ rস, মভূি, স(লষ্টর উ rস 
plantation, nursery, hotbed, 
birthplace, fountainhead, origin, 
source

 মরমপন, িমষকরর, িমরম মরমপন تْنبيٌت
planting, cultication, seedbed 
planting

 মরমটন, িমষকরর, জন্মমন استِنابٌت
planting, cultivation, growing

প্রজন্ম generation نابِتةٌ

)িমষক ُمستْنبٌت ত, জন্মমবোধনম, ব(লদক( ত, 

িমলিত, পফুষ্ট, পমলিত, বমগমন, নমস্মলর, 

কষ্র cultivated, grown, rsised, bred, 

plantation, nursery, culture

نبحنبح)[ف]  ) মোউ মোউ করম to bark (

 (على

 VI এবোধক অপবোধরর প্রলত মোউ মোউ تنابت

করম, একমধমবোধর মোউ মোউ করম, to bark 

at each other

نْبٌحنبيٌح،نِباٌح،نُباٌح،  তেঘউ তেঘউ, কুকুকরর িওক 
barking bay

মোউবোধোউ কমরী barker نبّاٌح
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نبذنبذ)[ض]  ) লনবোধক্ষপ করম, প্রত্মখমন 

করম, খভূবোধি মফিম, বলহষমর করম, ত্মজ্ 
করম, নমমজম দিম, সলরবোধয় মফিম, বম দি 

ম দিওয়ম, ভঙ্গ করম, অপমরগ করম to 

throw, to reject, castoff, expel, 
reputed, abandon, violate, default (

هى الى )

 II লনবোধক্ষপ করম, প্রত্মখমন করম, খভূবোধি نبّذ

মফিম, বলহষমর করম, ত্মজ্ করম, 
নমমজম দিম, সলরবোধয় মফিম, বম দি ম দিওয়ম, ভঙ্গ
করম, অপমরগ করম, নমবীয ততরী করম to
throw, to reject, castoff, expel, 
reputed, abandon, violate, default (

هى الى ) to press grapes

 ,III প(থক করম, প্রত্মহমর করম نابذ
লববোধরমধীতম করম, বমধম ম দিওয়ম to 

separate, to withdraw, to oppose, 

resist (ه) 

(ه) IV আঙ্গফুর লপসম to press gerapes أنبذ

VI লববম দি করম to be feuding تنابذ

 ,VIII প্রত্মহমর করম, বম দি ম দিওয়ম انتبذ
লপছবোধন লফরম to withdraw, to retire, 

retreat

نْبٌذ ج أنباٌذ  ডনকক্ষপ, খওডরজ, বওদ, প্রিাওখওন, 

িাওগ, আতসমপর্, ডবডবসজ্ন  throwing 

away, discarding, rejection, 
renunciation, surrender, 

abandonment – أنباٌذ অল্প পডরমওন, অল্প, 

সওমওন small amount, a little

نُبذةٌ ج نُبٌذ  মছমট টফুকরম, অরশংশ, ভমঙ্গম অরশংশ,

প্রবন, গল, প্রিমরপত, মছমট লবজমপর 
small piece, part, portion, fragment, 
article, story, pamphlet, leaflet, small 
advertisement

نبيٌذ ج أنبِذةٌ  পলরত্ক্ত, বম দিক( ত, প্রত্মহৃত, 

অস্বীক( ত, বমলতিক( ত cast off, 

discarded, rrejected, disowned, 

dismissed – ٌأنبِذة ম দি wine

মকনলবমফুখ শলক্ত centrifugal force نابٌِذ

)পলরত্ক্ত, বম দিক منبوٌذ ত, লনলক্ষপ, 

লনব্মলসত, বলজ্ত, পলরত্ক্ত লশশু, 

লনরমশ্রয় ব্লক্ত, অববোধহলিত, অস্মমনীত, 

cast off, cast out, ddiscarded, 
banished, expelled, disowned, 
abandoned, foundling, neglected, -

অস্প(স্ untouchabe المْنبوذون

نبرنبر)[ض]  ) উবোধত্তমিন করম, উঠমন, 

উচ্চস্ববোধর বিম, উচ্চস্ববোধর গমন করম, মজমড 

ম দিওয়ম, লিrকমর করম, আত্নম দি করম, to 

raise, elevate, to sing in a high pitch 
voice,to emphasis, to shout, scream

 VIII ফফুবোধি ওঠম, মফিমন to be انتبر

swollen,to swell
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 উচওচওরর, স্বরওঘওি, তেজওড, গুরুত نبٌر
accentuation, accent, stress, 
emphasis

نبٌِر أنباٌر، ج أنابُِر انابيُر،  শস্মগমর, 

মগমিমবমডী, িমিমোর, গু দিমম, 

সরশংরক্ষরমগমর barn, shed, storeroom, 

warehouse

نبرةٌ ج نبرات  সীলত, উদ্গম, মজমড, 

স্বরমোমত, উচ্চমরর, স্বরভলঙ্গ  swelling, 

protuberance, accentuation, accent, 
tone –

,স্ববোধরর উঠমনমমম, আনলত, স্বরভলঙ্গ نبرات

সফুর bend of voice, tone, cadence

ِمنباٌر ج ُمنابيُر  লমমর, বক্ত( তমম্, মবল দি, 

লনবোধ ্দিশম্, mimbar, dias, platform, 

rostrum

منباٌر ج منابيُر  নমলডভফুঁলড, অন gut, 

intestine

نِبراٌس ج نباريُس  বমলত, আবোধিম, িনন 
lamp, light,lantern

نبزنبز)[ض]  ) হমস্কর নমম ম দিওয়ম, 
অবমমননমকর নমম ম দিওয়ম,  উপনমম 

ম দিওয়ম to give a derisive name, 

insultaing name, to give surname

 II হমস্কর নমম ম দিওয়ম, অবমমননম نبّز
কর নমম ম দিওয়ম, উপনমম ম দিওয়ম to give

a derisive name, insultaing name, to 
give surname

نْبٌز ج أنباٌز   িওকনওম,উপনওম 
nickname,surname

نبسنبسة'نبس) [ض]  ) উচ্চমরন করম,বিম, 
to utter, speak

 ,II উচ্চমরন করম, বিম, to utterنبّس

speak

نبشنبش)[ن] ) খনন করমমমট খনন করম, 
উন্মফুক্ত করম, প্রকমশ করম খফুবোধি রমখম, 
কবর খফুঁবোধড মতমিম  to dig, to exacavte, 

unaearth, to exhume, to uncover, lay 
open, disclose

 II মখমজম, অনফুসনমন করম, গত্ করমنبّش
to burrow, to search, inquire (في)

 ,খনন, মওটি তেিওলও, গি্করর, উকনওচর نْبٌش

অনুসনওন, প্রকওশ, উদওটন excavation, 

unearthinh, digging up, search, 
examination, disclosure, uncovering

 কবরখননকমরী, ম দিহ লছনতমইকমরী نبّاٌش
gravedigger, body snatcher

উ نبيٌش rখলনত, খননক( ত, খভূঁডম dug up,

excavated
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أْنبوٌش ، أنبوشةٌ ج أنابيُش  খনন, খফুঁবোধড মবর 

করম বস্তু excavation, exvavated 

object

نبضنبضان،مبض) [ض]  ) স্পনন করম, 
ধকধক করম, স্পলনত করম, to beat, 

throb, palpitate

نبضنبوض)[ن] ) প্রবমলহত করম, লন(স(ত 

কম to run off, drain(water) 

نْبٌض ج أنباٌض  ধকধক করর, স্পনন 

দ্রুত স্পনন, স্পনন throbbing, throb, 

pulsation, palpitation, pulse

 ,স্পনন, নমডীর স্পনন نبضةٌ

ppulsation, pulse beat

স্পননকমরী, সস্পননকর, ধফুকধফুক نابٌِض
কমরী, ঝর্ম, মভূি প্রসবর pulsating, 

pulsative, throbbing, sspring, main 
spring

 ময সমবোধন হৃ দিলপবোধন্ডর স্পনন مْنبٌِض

অনফুভব করম যময় spot where heart 

beatid felt

نبطن][ض] )[نبط،نُبوط ) লনগ্ত হওয়ম, 
মবর হওয়ম, উ rসমলরত হওয়ম, প্রবমলহত 

হওয়ম    to gush out, sprout, well out, 

II ম দিমষমবোধরমপ করম, উপহমস করম, ভভূি نبّط
ধরম, পমলন মবর করমto find fault, to 

carp, to scoff, to tap water

 IV পমলন লনগ্ত করমন, আলবষমর أنبط

করম(পমলন, মতি), উপবোধর আনম, উন্মফুক্ত 

করম (উ rস) to cause to gush out, to 

discover, to bring to surface,  to opeb
up

 ,X পমলন পমওয়ম, আলবষমর করম استنبط
উন্মফুক্ত করম(উ rস), আহরন করম, লনগ্ত
করম to find water, to discover(water, 

to openup, to derive, eextract, draw (

هى عن )

 গেতরিও, গেতর, গেতরিম, তেকইন্দ্রি, হৃদডপন نبَطٌ
depth, deep, the innermost, core, 
heart

النبط ج النباط  নওবওিবওসত the Nabteans

নমবমতীয় Nabatian نبطٌي

 ,আলবষমর, উ্ভিমবন discovery استِنباطٌ

invention

,আলবষমরক, উ্ভিমবক discoverer ُمستْنبِطٌ

inventor 

 আলবষমরসবোধমহ, উ্ভিমবন সমভূহ ُمستْنبطات
discoberies, inventions
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نبعنبع)[ن][ض][ف]  ) উথবোধি ওঠম, মববোধগ 

মবর হওয়ম, প্রবমলহত হওয়ম, বহম, উঠম, 
বলহলয় যমওয়ম, উ rসমলরত হওয়ম(ন দিী) to 

well up, to gush, to flow, to rise, to 
spring, originate

 IV মববোধগ মবর করম, উথবোধি ওঠম  to أنبع

cause to gush out

 ,গওছ ডবকশষ (িতর তিরতর কওকছ ব্যবহৃি) نبٌع

ঝরও্, উৎস a tree for making arrows, 

spring, source

منبٌع ج منابٌِع  ঝর্ম, কূপ, মফময়মরর উ rস, 

ঝর্মর উ rস, উ rপলত্তসি sspringm, 

well, fountainhead, springhead, 
source, origin

تْنبوٌع ج تنابيٌع  ঝর্ম, উ rস, কূপ spring, 

source, well

 ,উঠম (نبوغ،نبغ) [ض] [ن] [ف] نبغ
আআলবভভূ্ত হওয়ম, সমমবোধন আসম, 
 দি(শ্মমন হওয়ম, ছডমন, লবস(ত হওয়ম, 
উনত গুর থমকম, উবোধ্খবোধযমগ্ হওয়ম, 
ব্লতংক্রিমধম্শী মমনফুষ হওয়ম, প্রলতভমবমন 

হওয়ম to rise, to emerge, to come jn 

sight, to spread, to have superior 
qualities, be distinguished, to bbe 
genius

 তবলশষ্ট, মহত, মশ্রষত, লববোধশষ نُبوغ

মযমগ্তম, প্রলতভমবমন, প্রলতভম, 

eminance, distinction, superior 
qualities, special faculties, talent, 
genius 

 ,লবলশষ্ট, উবোধ্খবোধযমগ্, খমন দিমনী نابٌِغ
লবখ্মত, প্রলতভমবমন, outstanding, 

distinguished, talented, brilliant, 
genius

نابِغةٌ ج نوابُِغ   একজন উবোধ্খবোধযমগ্, 
খমন দিমনী, লবখ্মত ও প্রলতভমবমন মমনফুষ, 

এক কমলব্ক প্রলতভম a distinguished, 

talented and brilliant man, a poetic 
genius

نبٌَقنْبق،  পদ্ম ফি, পদ্ম ফফুি lotus 

blossom, lotus fruit

أْنبِيٌق ج أبابِيُق  পমতবোধনর ফমক distilling 

flask

পমহমড, লঢলব, পব্ত hill, hillock نبكةٌ

نبلنبل) [ن]  )তীর লনবোধক্ষপ করম, to shoot 

arrow

نبُلنبالة)[ ن]  )আ দিশ্ হওয়ম, ভমি মবোধনর 

হওয়ম, উ দিমর হওয়ম, উচ্চ বরশংবোধশর হওয়ম, 
উঁিফু لف মবোধনর হওয়ম to be noble, 

generous, magnanimous, high born, 
high minded

نْبٌل ج نِباٌل ، أْنباٌل  তীর arrows
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نُْبٌل نبالةٌ،  মহত, ময্ম দিম, আলভজমত্, 
উচ্চপ দি ময্ম দিম, মশ্রষত, প্রমধমন্, আ দিশ ্

মনম, উচ্চমমনলসকতম, মহমনফুভবতম, 
স দিমশয়তম, nobility, nnobleness, 

exalted rank, high-mindedness, 
nobel-mindedness,

نْبٌل، نبيٌل ج نُبلُء،نِباٌل  আ দিশ্বমন, মহ r, 

উনত, মহমন, অলভজমত, উচ্চ 

বরশংবোধশর,লবলশষ্ট, উঁিফুমনম, উ দিমর, 

িম rকমর, মহমনফুভব, সম(দ, মগররবমলন্বিত 
noble, exalted, distinguished, august,
aristrocrat, high-born, noble minded, 
generous, excellentmsuperior, 
ssplendod, glorius 

نابٌِل ج نبٌّل،نبالةٌ نبّاٌل ، তীরনমজ bowman

نبهن] [ك] )[نباهة،نبه ) সফুপলরলিত হওয়ম, 
উবোধ্খবোধযমগ্, নমমকরম, লবখ্মত, to be 

well known, noted, renowned, 
famous

نبهنبَه)[س]  )মনবোধযমগ ম দিওয়ম, মবোধন রমখম, 
নযবোধর মনওয়ম, জমগম, জমগত করম to pay

attention, to mid, note, to take notice,
to wake up, awaken

 ,II মনবোধযমগ আকষ্র করম, উবোধ্খ করমنبّه
লনবোধদ্্দশ করম, অবলহত করম, বিম, মবোধন 

কলরবোধয় ম দিওয়ম, সতক ্করম, জমগমন, 

উলদ্দপ করম, to call attention, to poit 

out, to iindicate, to inform, tell, to 
remind, to warn, to wake, to alert, 

 IV জমগত করম, উদ্দীপ করম, to أنبه

awaken, to arouse

 ,V বফুঝবোধত পমরম, অবগত হওয়ম تنبّه
অনফুভব করম, সতক ্হওয়ম, সবোধিতন 

হওয়ম, জমগত   হওয়ম জমগন, জমন লফবোধর
পমওয়ম to realize, perceive, notice, be 

aware, to awake, be awaken regain 

conciousness, to be concious (  ل الى
(على

 ,VIII সতক্ হওয়ম, পমহমরময় থমকম انتبه
সতক্ থমকম, জমগমন, মবমঝম, অবগত 

হওয়ম, অনফুধমবন করম, সবোধিতন হওয়ম, 
মনবোধযমগ ম দিওয়ম, উপিলব করম, জমন 

লফবোধর পমওয়ম to be cautous, to be on 

ones guard, to awaken, to note, 

realize, to regain consciousness (  ل
هى الى )

 ,অনদৃড্ষ্ট, অনুেব, সুক্ষ্মদৃডষ্ট, পওডনিা, তেবওধ نُْبهٌ

মমনকরওগ, সিক্িও, insight, acumen, 

perception, sagacity, understanding, 
attention, alertness

نبِهٌنبيهٌ، ج نُبهاُء  মহওন, আদশব্ওন, উচ্চব সংশতয, 

উকলখকরওগ, ডবডশষ্ট, চমৎকওর, বডবখওি, নওমত, 
খওিনওমও, বুডদ্ধসম্পন, ডবচক্ষর, 

ডবচওরকবওধসম্পন, noble, highborn, 

outstanding, eminent, distinguished, 
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excellent,famous, renouned, 
celebrated, sensible, judicious

 যশ, সফুনমম, লবখ্মত ব্লক্ত, উচ্চ نباهةٌ

পপ দিময্ম দিম, মহত, আলভজমত্, সতক্তম, 
বফুলদ fame, renown, ccelebraty, 

ecalted rank, eeminance, nobility, 
vigilance, intelligence

 মবোধনমবোধযমগকমরী ডমক, উদ্দীপরী مْنبهةٌ
আহমন, উবোধদগ, মপ্রররম, উদ্দীপনম call for 

attention, rousing call, incitement, 

impetus, incentive (على)

 ,উদ্দীপতকরর, জমগরর, আবোধিমরর تنبيهٌ

উবোধত্তজন, সতক্রর, অবলহতকরর, 

লবজলপ,তথ্,জোন্, ো(র্, উপবোধ দিশ, 

পরমমশ,্ লনবোধদ্্দশ, লনবোধদ্্দশনম, মনমট, মন্তব্, 
টকম rousing, awkening, excitation, 

warning, notification, notice, 
information, abdomination, advice, 
counsel, instruction, annotation

 ,জমগরর, অলনদম, সতক্তম تنبنهٌ
awakening, wakefulness, alertness

 ,মবোধনমবোধযমগ, মবোধনমবোধযমগীতম, সতক্তম اِْنتِباٌء
সতক্,  দিভূর দিলশ্তম, হুঁলশয়মলর, যত, 

সমবধমনতম, লবজলপ, উ দিযমপন 
attention, attentiveness, vigilance, 
foresight, care, carefulness, caution, 
notice, observance-

 মবোধনমবোধযমগসহকমবোধর, সমবধমবোধন بِاْنتِباء
attentively, crefully

মহ نابِهٌ r, উচ্চবরশংশীয়, লবলশষ্ট, সফুপলরলিত,

উবোধ্খবোধযমগ্, লবখ্মত, গুরুতপভূর্ noble, 

highborn, eminant, well-known, 
renowned, distinguished, famous

 ,জমগতকরর, উবোধত্তজক, সতক্বমরী ُمنبِهٌ
সতক্শীকরর, সতক্ কমরী, উবোধত্তজনম 
স(লষ্টকমরী, উদ্দীপক, awakening, 

rousing, warning, alerting, excitant, 

stimulant –منبات এিমম্ োলড, উদ্দীপক, 

উবোধত্তজনমকর বস্তু, উবোধত্তজনম স(লষ্টকমরী, 
alarm cock, stimulus, stimulative 
agent, stimulant, excitant

 ্,জমগত, সবোধিতন, সজমগ,সতক ُمتنبِهٌ

লবলনদ awake, wakeful, alert, watchful

 ,জমগত, জমগলরত, সতক,্ সজমগ ُمْنتبِهٌ

লবলনদ, মবোধনমবোধযমগী, লবিক্ষর, সমবধমনী, 
পমহমরমক( ত awake, wakeful, alert, 

vigilant, watchful, attentive, careful, 
prudent, cautious, guarded

 দিরবত্শী হওয়ম,  দিভূরস  (نبو) [ن] [نبو] نبا

হওয়ম,  দিভূবোধর সডমন, িক্ষ্ভ্রষ্ট হওয়ম, 
প্রলতবোধক্ষপ করম, িমফমইয়ম ওঠম, নমরমলজ 

হওয়ম, লদমত করম, সঙ্গলতহীন হওয়ম, 
আংক্রিমরমত্মক হওয়ম, অপছন করম to be

far away, to be distant, t   o miss, to 
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bounce off, to be contradictory, to be 
offensive, to dislike

نبٌي ج نبيون أنبِياُء،  নবী, পয়গমর (আ)  

prophet

 নবফুয়ত সম্পলক্ত relating to نبِوٌي

prophet, Hazrt Mohammad(sm)

নবভূয়ত, prophecy نُبَُوةٌ

 ,মবমমনমন, লবরলক্তকর, অরুলিকর ناٍب

কুr লসত improper, repungant, 

distasteful, ugly

نتأنترء،نتء) [ف]  , ) সীত করম, ফফুিমন, 

প্রসমলরত করম, অলভলক্ষপ করম, িক্ষরীয় 

হওয়ম, স্পষ্ট হওয়ম, সীত হওয়ম, বফুট 

খলিত করম,  to swell,to bulge, to 

protrude, project, stand out, to be 
prominent, protruberant, embossed

 ,পমহমর, লঢলব, টিম hill, elevation نتأءةّ

hillock

 সীলত, ব(লদ, টউমমর, ববমডলত نُتوٌء

বধ্ন, প্রসমরন, অলভবোধক্ষপ, সীত অরশংশ, 

পমহমড, লঢলব, টিম swelling, growth, 

tumor, ourgrowth, protrusion, 
projection, protruberance, hill, hillok, 
elevation

ناتٌئ ج  نواتٌئ  মফমিম, সীত,ব(লদপ্রমপ, 

অভমলক্ষপ, স্পষ্ট, উদ্গত, সীলতশীি,সীত,

কুঁজ, উদ্গম swelling, swollen, 

protruding, protecting, salient, 
protruberant, bulging, bulge, hump, 
protruberance

ناتئةٌ ج نواتٌئ   অলভবোধক্ষপ, প্রসমলরত অবসম,
অলভলক্ষপমবসম, উপব(লদ, বলহ্প্রসমরন, 

উদ্গম, সীলত, কুঁজ, টিম projection, 

protrusion, peominance, outgrowth, 
protruberance, hump, elevation

نتجنتاج)[ض]  ) বহন (পশুর গভ)্ করম, 
প্রসব করম (পশভূবমচ্চম), সহ্ করম, 
ঊ rপম দিন করম, স(লষ্ট করম, উ rপন করম, 
অনফুসরন করম, সরশংোটত করম to bring 

forth, to bear, to proceed, to follow, to

ensue (من)  

IV বহন করম, আনম, উ أنتج rপন করম, 
উ rপম দিন করম, লনম্মন করম, ততরী করম,
উবোধত্তলজত করম, সরশংোটত করম, ঊপিক্ষ, 

োটনম to bear, to bring forth, 

generate, fabricate, create, provoke, 
to bring about 

X মশষ করম, সমবোধবত করম, লসদমন্ত استنتج
করম, অনফুমমন করম, অহরন করম, লি্নি, 

to gather, to infer, deduce, derive, 
trace, to conclude,

ধওরর করর (পশুর গে نتاٌج )্ ,বহন করর, প্রসব 
করর (পশু বওচ্চও), শওবক, বওচ্চও, bearing, 
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throwing, littering, baby, litter, 
offspring

نتِبجةٌ ج نتائُِج  ফিমফি, পলররলত, মশষফি,

গুরফি, প্রভমব, তমrক্ষলরক ফিমফি, 

িমভ, অজ্ন, আয়, উ rপন দব্, লসদমন্ত, 

অনফুমমন,পলঞকম, বষ্পলঞ  result, 

upshot, consewuence, product, 
proceeds, gain profit, output, 
conclusion, almanc, calender –

 কমরবোধন, ফবোধি, জন্ (جر prep) نتِيجةَ
because pf, due to,  lwing to, as a 
result of

 পলরআবোধম, ফবোধি, সফুতরমরশং, অথএব باانتيجة
consequently, hence, therefore

স(জন, প্রস্তুতকরর, উ اِْنتاٌج rপম দিন, 

ফিন,উ rপম দিন, ললনকরর, বডকরর, 

প্রজনন, উঠলত, িমষ, আবম দি, 

উ rপম দিনক্ষমতম, স(জন,স(লষ্ট, ফিমফি 
generation, making, manufacture, 
production, rearing, raising, breeding,
growing, creating, creatipn, output

إستِْنتاٌج ج استِنتاجات  অনফুমমন, লসদমন্ত, 

উপসরশংহমর, পলররলত inference. 

Conclusion, deduction

 ,পলরনমম, পলরসমমলপ, ফি, পলররলত ناتٌِج

অনভূগমমী, আসন, আগুয়মন, আহরর কবোধর 

এমন, উ্ভিফুত, ফিমফি, ততলরকমরক, 

প্রস্তুতকমরক resultant, resulting, 

following, ensuing, peoceeding, 
deriving, arising, result, maker, 
producer

مْنتْوٌج ج مْنتوجات  উ rপন দব্, স(লষ্ট, 

কমজ, উ rপম দির product, creatipn, 

work, production

 ,ধমরনকমরী, বহনকমরী ُمْنتٌِج
জন্ম দিমনকমরী, উ rপনকমরী, িমভজনক, 

ফি দিময়ক, উব্র, লসদমন্তকমরী, 
ততরীকমরক, প্রস্তুতকমরক, পলরিমিক, 

ছময়মছলবর পলরিমিক bearing giving 

birth, producing, fruitful, productive, 
fertile, conclusive, maker, 
manufacturer, producer

 োলওবল, লওে, পণ্য, উৎপন দব্য ُمْنتجاٌت 
proceeds, returns, products

ততরীকমরক, উ ُمستْنتٌِج rপম দিক, 

পলরিমিক maker, manufacturer, 

producer

ক্ষরর, রস, exududation نْتحةٌ

نترنتر) [ن]  ) ধরম,  দি(ঢ়মফুলষ্টবোধত ধরম,  দিভূবোধর 

সরমন, মজমর কবোধর  দিভূবোধর মনওয়ম to grab, 

to grasp, to take away forcebly (هى)

نتشنتش) [ض]  ) মটবোধন মবর করম, 
লনষক্শন করম, মতমিম, লছঁডম, লছলনবোধয় 
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মনওয়ম, মমরম, আোমত করম, to pull out, 

extract, to luck out, year out, to 
snatch away, to beat, strike

লিমটম, সনম tweezer ِمْنتاٌش

نتعنتوع)[ض] [ن]  ) উথবোধি ওঠম, 
বফু দিবফু দিমকমবোধর উল্থিত হওয়ম, লনরশংকমডমইয়ম 
পডম, িফুয়মইয়ম পডম, গডমইয়ম পডম, 
উঠমন,বহন করম to well up, bubble up,

trickle out, ooze out, dribble

نتفنْتف) [ض]  ) মতমিম, মটবোধন মবর করম, 
লছঁডম, to pluck out, pull out, to tear

 II মতমিম, মটবোধন মবর করম, লছঁডম, to متّف

pluck out,pull out, to tear

نُتفةٌ نُتٌغرج  িফুবোধির মগমছম, অল পলরমমন, 

সমমমন্ লকছফু taft of hair, a small 

smount, a little 

টমনম, লছঁডম, মতমিম pulled out, torn نتيٌف

out,plucked

نتنض][س][ك]،نتونة)[نتن،نتانة )  দিফু্গনযফুক্ত
হওয়ম, পিমন, পবোধি যমওয়ম to have an 

offensive smell, to decompose, be 
putrified

 II পিমবোধনম, পিবোধত ম দিওয়ম, to render نتّن

putrified, to caise to decay

 IV   দিফু্গনযফুক্ত হওয়ম, পিমন, পবোধি أنتن

যমওয়ম to have an offensive smell,to 

decompose, be puteified

،نْتٌن نتانةٌ  দূগন্, পচর, পচওডর,ক্ষয evil smell,

rotting, pitridication, decay

 ,দিফুগ্নযফুক্ত, পভূঁলতগনময়, পিম,পমছমলর  نتٌِن

ক( পর, বলখি stinking, evil 

smelling,rotten, putried,decayed, 
stingy, closefisted

 ,পিম, রসম,পফুঁলতগনময় ক্ষয়প্রমপ ُمنتٌّن

জীর্,লবক( ত pitrefied, rotten, decayed, 

decomposed

 ,দিফুগ্নযফুক্ত, পিম, পফুঁলতগনময়  ُمْنتٌِن

ক্ষয়প্রমপ stinking, evil smelling, rotten,

putrid, decayed 

نثرنثر،نثار)[ن][ض]  ) ছলডবোধয় ম দিওয়ম, 
লছঁটমন, গবোধ দি্ মিখম to disperse, to 

scatter, to write in prose ( هى على )

 II ছলডবোধয় ম দিওয়ম, লছঁটবোধয় ম দিওয়ম to نثّر

disperse, to strew about (هى)

 VI ছলডবোধয় পডম, ছডমন, লবলক্ষপ تناثر

করম, লক্ষপ হওয়ম, পবোধড যমওয়ম to be 

dispsrsed, be scatter, to scatter, 
disperse, to fall out
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 VIII ছলডবোধয় পডম, ছডমন, লবলক্ষপ انتثر

করম, লক্ষপ হওয়ম, পবোধড যমওয়ম to be 

dispsrsed, be scatter, to scatter, 
disperse, to fall out

 ছডওন, ডিঁটওন, ডবডক্ষপকরর, গদ্য نْثٌر
scattering, dispersal, dispersion, 
prose

مثرٌي ج نثريات  গ দি্, গ দি্ময়, গবোধ দি্, মছমট,

ক্ষফু দ, অনফুবোধ্খ্, সমমন্, prose, prosic, in

prose, small, little, insignificant, petty,

 ,লবলবধ, অন্মন্ sundries نثريات -

miscellany

 ,ডবডক্ষপ টুকরও, েওসমওন ডজডনষ,কছওট টুকরও نُثاٌر
scattered fragments, floating 
particles, tinny pieces

 ,লবলক্ষপ, ছডমন scattered نثيٌر

dispersed

ছডমন dispersion تناثٌُر

 ,লবলক্ষপ, লছটমন, আলকর্, গ দি্ময় مْنثوٌر

গ দি্, িবঙ্গগনী িমি ফফুবোধির গমছ, সফুগনী 
ফফুবোধির গমজ scattered, dispersed, 

peosic, prose, wall flower, gillyflower

লবলক্ষপ scattered ُمتناثٌِر

نُجبنجابة)[ك]  ) সমমন্ত হওয়ম, উচ্চ বরশংশীয়
হওয়ম, সমমন্ত হওয়ম, মহ r হওয়ম, লবলশষ্ট 

হওয়ম, িম rকমর হওয়ম, উঁিফুমনম হওয়ম, 

উ দিমর হওয়ম, মহমনফুভব হওয়ম  to be 

noblebirth, be highborn, aristocratic, 
noble, distinguised, excellent, 
highminded, generous

,IV সমমন্ত হওয়ম, উচ্চ বরশংশীয় হওয়ম أنجب
সমমন্ত হওয়ম, মহ r হওয়ম, লবলশষ্ট হওয়ম, 
িম rকমর হওয়ম, উঁিফুমনম হওয়ম, উ দিমর 

হওয়ম, মহমনফুভব হওয়ম, জন্ম ম দিওয়ম, 
প্রসব করম, গবোধভ ্বহন করম, জন্ম ম দিওয়ম,
লপতম হওয়ম to be of noblebirth, be 

highborn, aristocratic, noble, 
distinguised, excellent, highminded, 
generous

 ,VIII লনধ্মরন করম, পছন করম انتجب
মনওয়ম to select, to choose, to pickup

 ,X লনধ্মরন করম, পছন করম استنجب
মনওয়ম to select, to choose, to pickup

نجٌبنجبةٌ،  উনত িলরত, উঁিফু মনম, উ দিমর, 

মহমনফুভব noble, high minded, 

generous, magnaminous

 ,মহত, আলভজমত্, উচ্চবরশংবোধশর نجابةٌ

উচ্চময্ম দিম, তবলশষ্ট, মশ্রষ্টত, বডত, 

পলরপভূর্তমnobility, nobleness, noble 

descent, excellence, perfection

نِجيٌب ج أْنجاٌب،نجباٌء،نُُجٌب  অলভজমত 

বরশংবোধশর, উচ্চবরশংশ, ভমি বরশংশ্ভিভূত, 
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মহ r,লবলশষ্ট, সমমন্ত, িম rকমর, বড of 

noble breed,high born, of noble 
descent, noble, distinguished

 ,িমিক (কুঁজওয়মিম উতঠর) نّجاٌب

সরশংবম দিবমহক dromedary rider, courier

 ,পছন, লনব্মিন, choice اِْنتِجاٌب

selection

نجح)[ف] نجاح،نُجح ) সফি হওয়ম, 
ভমিভমবোধব আসম, ভমিকরম, সফি হওয়ম, 
ক( তকময্ হওয়ম, পমশ করম, to be 

successful, to come off 
well,tosucceed, to be successful,to 
pass

 ,II সফি করম, ফি হবোধত ম দিওয়ম نّجح
লসলদিমভ করম to give success, to let 

succeed,to make a success

 ,IV সফি করম, ফি হবোধত ম দিওয়ম أنجح
লসলদিমভ করম to give success, to let 

succeed, to make a success ( ه هى )  

 ,অনফুকুি, সফি, খফুশীকর সমমলপ نُجٌح

সমফি্, ভমি অগগলত favorable, 

successful outcome, success, good 
progress

 ,অনফুকুি, সফি, খফুশীকর সমমলপ نجاٌح

সমফি্, ভমি অগগলত favorable, 

successful outcome, success, good 
progress

সঠক, ভমি(উপবোধ দিশ) sound, good تجيٌح

সফিতম success أْنجاّح

)সফি, অলতংক্রিমন্ত, ক ناِجٌح তকময্ 
successful, having psssed

نجدن] [نجد) ) সমহময্ করম, সহময়তম করম,
পমবোধশ  দিমঁডম, to help, toassist, stand by

نِجدنَجد)[س]  ) োমমম to sweat

 II সমলজবোধয় রমখম, আঁিড়ন, লিরুরী نّجد
করম to furnish, to comb

 III সমহময্ করম, ভ্রমন করম (আরব ناجد

ভভূলম) to assist, to travel highland 

(Arabia) 

 IV সমহময্ করম, ভ্রমন করম (আরব أنجد

ভভূলম) to assist, to travel highland 

(Arabia)  

 X সমহময্ িমওয়ম, মফুক্ত হওয়ম to استنجد

ask for help, to take liberties

نْجٌد ج نجاٌد  উচভডম, মওলভডম, নওজদ (আরব 
ভডম), highland, plateau, Nejd(Arab) 

নমজ দিবমসী, native of Najd نجدٌي
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نجدةٌ ج نجدات  সমহময্, সহময়তম, আশ্রয়, 

প(ষবোধপমষকতম, সরশংকট, জরুরী অবসম, 
কমঠর্, যনন,  দিফু ্দিশম, সমহস, 

ভ্রুবোধক্ষপহীরতম help, aid, assistance, 

crisis, emergency, difficulty, distress, 

courage, undauntness نجدات- সহময়ক,

অলতলরক্ত শলক্ত auxiliaries, 

reinforcents

 তরবমরী ঝফুনমবোধনমর  মবল sword نِجاٌد

belt

আসবমব ততরীকমরী, upholsterer نّجاٌد

  ,আসবমব ততরীকমরীর মপশম نِجادةٌ
upholsterer’s trade

  ,আসবমব ততরীকমরী করর تْمِجيٌد

upholstering

نجذنجذ) [ض]  ) বমর বমর অনফুবোধরমধ করম, 
উত্ক্ত করম, লজ দি করম importune, 

abrade

  গনমফুলষক moles مناِجٌذ

ناِجٌد ج نواِجُذ  মপষর ( দিন্ত), molar

نجرنجر) [ن]  ) মখম দিমইয়ম কটম, খফু দিম, 
ক্ষ দিনকরম, সমতি করম to hew, carve, 

plane

 গরম, ল দিবোধনর গরম heat, hot of the نجٌر

day

نجاٌر ج نجارون  লমলস, কমবোধঠর লমলস, 

আিমমলর প্রস্তুত কমরক, ccarpenter, 

cabinet maker

 সভূত, মভূি, বরশংশ, মগমডম, লশকড نُجاٌر
origin, descent, stock,root

কমঠ মফুন্ডন করম wood shaving نجارةٌ

কমবোধঠর কমজ, carpentary نِجارةٌ

جِمْنجٌر مناِجُر  মরর দিম, কমঠ মশ(র করমর 

যন plane

جوٌرمن  কলপকি, কলপকবোধির িমকম, পমলন 

মতমিমর িংক্রি, কমবোধঠর কমজ, মশ(রকরর, 

ppulley, sheave,water wheel, wood 
work, paneling

نِجزس] [نَجز) ) সম্পন হওয়ম, কয্করী 
হওয়ম, সমমপ হওয়ম, অলজ্ত হওয়ম to be 

carry out, to  be accomplished, be 
completed

نجزنجز)[ن] ) সম্পন করম, পমিন করম, 
কময্করী করম, আ দিময় করম to carry 

out, to execute, to realise

II সম্পন করম, পমিন করম, কময্করী نّجز
করম, আ দিময় করম, পভূর ্করম, অনফুবোধমম দিন 
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করম, উত্তর ম দিওয়ম  to carry out, to 

execute, to realise, to fullfil, to grant, 
to answer

্ III যফুদ করম, লববম দি করম, সরশংোস ناجز

করম to fight, to battle, strugle

 ,IV সম্পন করম, পমিন করম انجز
কময্করী করম, আ দিময় করম , করম, পভূরর
করম to carry out, to execute, to 

realise, to do to perform

X পভূরর করবোধত বিম, পমিন করবোধত استنجز
বিম (প্রলতজম), to ask for fulfillment

نجٌز ج نجاٌز  কওরক্রত করর, বওসবওযন, 

আদওযকরর, সম্পনকরর, পূরি্ও ,অজ্ন, 

পূরক্রর, সম্পওদনকরর execution, 

implimentation, realization, 
completion, consummation, ach 
ievement, fulfillment, discharge

تْنجيٌز ، اِْنجاٌز  কময্করী করর, বমসবময়ন, 

আ দিময়করর, সম্পনকরর, অজ্ন, 

পভূর্করর, সম্পম দিনকরর execution, 

implimentation, realization, 
completion, consummation, ach 
ievement, fulfillment, discharge

ُمناجزةٌ، تناِجٌز  যুদ্ধ, স সংঘস ,্ ডবকরধতিও, শত্রুিও 
fight, struggle, enmity

 ্,সমমপ, পভূর্, সব, সম্পভূর্, পলরপভূর ناِجٌز

সব্মঙ্গসফুনর  completed, full, total, 

whole, entire, complete, indefectible

نُجسنجاسة)[ك]  ) অপলবত হওয়ম, 
অপলরচন হওয়ম, ময়মিম হওয়ম, ররশংধরম, 
কিলঙত হওয়ম to be impure, 

uunclean, dirty, stained, tinted

نِجسنَجس)[س]  ) অপলবত হওয়ম, 
অপলরচন হওয়ম, ময়মিম হওয়ম, ররশং ধরম,
কিলঙত হওয়ম to be impure, 

uunclean, dirty, stained, tinted

 II অলপত করম ময়িম করম ,  দিফুলষত نّجس

করম, রলঙজত করম,  দিমগ করম, লবক( ত 

করম to make impure,to soil, dirty, 

pollute, contaminate, 

 IV অলপত করম ময়িম করম ,  দিফুলষত أنجس

করম, লঙজত করম,  দিমগ করম, লবক( ত করম
to make impure, to soil, dirty, pollute, 
contaminate,

 ,V অপলবত হওয়ম,  দিফুলষত হওয়ম تنّجس
অপলরচন হওয়ম, কিফুলষত হওয়ম, 
কিলঙত হওয়ম,  দিমগ পডম, to be 

impureed, unclean, soiled, polluted, 
contaminated, stained, 
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نَجٌس، نجاسةٌ  অপডবি্িও, অপডরচ্ছনিও, 
অকশবচ, মযলও, কলুষ, মওডলন, impirity, 

uncleanliness, ddirt, filth

نِجٌس ج أنجاٌس  অপলবত,  দিফুলষত, 

অপলরচন, কিফুলষত, impurity, 

uunclean, polluted, soiled, dirty, filthy

نِجٌس ، نجيٌس  অনমবোধরমগ্, প্রমরনমশক 

অসফুখ, incurable, fatal (disease)

 ,ময়িমকরর, মনমরশংরমকরর تنجيٌس

 দিফুলষতকরর,  দিফুষর, অপলবতকরর soiling, 

sullying, contamination, pollution

نجعنجع)[ف] نُجوع، ) উপকমরী হওয়ম, 
কমবোধজর হওয়ম, িমভজনক হওয়ম, to be 

useful, to be benificial, to be 
saluatatory

 ,II উপকমরী হওয়ম, কমবোধজর হওয়ম نّجع
িমভজনক হওয়ম, to be useful, to be 

benificial, to be saluatatory

 ,IV উপকমরী হওয়ম, কমবোধজর হওয়ম أنجع
িমভজনক হওয়ম, to be useful, to be 

benificial, to be saluatatory

 ,VII আশ্রয় মনওয়ম, শররমথ্শী হওয়ম انتجع
আশ্রয় বম লবশ্রমম িমওয়ম to take refuge,

to take resot, to seek rest

X লবশ্রমম িমওয়ম to seek rest استنجع

مجٌع ج نُجوٌع  পলত, তেছওট গওম village, 

small village

খমবোধ দি্র অবোধন্বিষর, search for food نُْجعةٌ

 ,উপকমলর, কমবোধজর, স্বমস্কর نجيٌع

useful, benificial, healthful

,উপকমলর, কমবোধজর, স্বমস্কর, useful ناِجٌع

benificial, healthful

 শররমথ্শী, লববোধনম দিন মকন, স্বমস্ ُمنتجع
লনবমস, হমসপমতমি refige, recreation 

center, sanatorium

نجٌف ج نجاٌف  বমলির পমহমড, বমধ, 

পলরখম, hill, dam, ditch, levee

نجقةٌ ج نجفات  ঝফুনন্ত বমলত দিমনী, ঝমড 

বমলত,  দিফু্লত chandelir, luster

نجلنْجل) [ن]   জন্ম দিমন করম, পয় দিম করম, 
লপতম হওয়ম to beget, to father (ه)

نجٌل ج أنجاٌل  সন্তমন, সন্তমন সন্তলত, 

বরশংশধর, মছবোধি, বরশংশধরগর, ooffspring, 

descendant, son, progeny

نِجيٌل ج نُجوٌل  বমগমবোধনর োমস লববোধশষ, 

শমখপমতম garden grass, herbage
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أنجُل  م  نجلُء  বড সফুনর মিমখলবলশষ্ট, 

বড প্রশস মিমখ, লিড (ক্ষত) large eyed, 

large wide (eye) 

ِمنجٌل ج مناِجُل  কমবোধস, কমলি sickle, hook

ভীসম vise َمْنجلةٌ

نجمنجوم)[ن]  ) উল দিত হওয়ম, আলব্ভভূত 

হওয়ম,  দি(শ্মমন হওয়ম, উ দিয় হওয়ম, শুরু 

করম, ফি ম দিওয়ম, অনফুসরন করম, োটম, 
অগসর হওয়ম, আহরন করম, উ rপন 

করম, িমফ ম দিওয়ম to appear, to reise, 

begin, to result, to ffollow, ensue, 
arise, proceed, derive, originate, 
spring

 II নক্ষত পয্বোধবক্ষর করম, তরকমরমলজ نّجم

ম দিবোধখ ভলবষ্ r গননম করম, মজ্মলতষ 

লব দি্ম িি্ম করম, লকলসবোধত আ দিময় করম to 

observe stars, to predict future froms 
stars, practice astrology, to pay 
installments

 V নক্ষত পয্বোধবক্ষর করমনক্ষত ম দিবোধখ تنّجم

ভলবষ্ r বিম, to observe stars, to 

predict future from the stars

نجٌم ج نجوٌم  ডকডস, আ সংডশক আদওয, 

installment, partial payment -  ا  نجوما
ডকডসকি in installment

نجٌم ج أنُجٌم،نُجوٌم  নভলসত বস্তু, তমরকম, 
ভমগ্ তমরকম, নক্ষতপফুনজ, তমরকমগুচ, 

িতমপমতম, শমখপমতম celestial body, 

star, lucky star, galaxy, herbs

نجمةٌ ج نجمات  তমরকম, তমরকমলিহ star, 

asterisk

 তমরকম সম্পলক্ত, লকলসবোধত, লকলস نْجمٌي

লবষয়ক pertaining to stars, in 

installment, ralating to installment

মছমট তমরকম, small star نُجيمةٌ

نّجاٌم، ٌمُمنِجٌم ج نّجامون  মজ্মলতলব্ দি 
astrologer

مْنجٌم ج مناِج'ٌ  সভূত, উ rস, ভমন্ডমর, গত্ 
source, origin, mine, pit

 মজ্মলতলব্ দি্ম astrology تْنجيٌم

نجا  [نجو]ن])[نجو،نجاء،نجاة ) আত্মরক্ষম 
করম, রক্ষীত হওয়ম, পমলিয় যমওয়ম, 
লনষ( ত হওয়ম to save one self, to 

rescures, to get away, be delivered

)II লনষ نّجى লত ম দিওয়ম, রক্ষম করম, to 

save, to deliver, to rescue 

 ,III কমনমকমলন করম, আসম রমখম ناجى
কমর ও উপর লবশ্বমস রমখম to whisper, 

to entrust ( ه) 
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)IV লনষ أنجى লত ম দিওয়ম, রক্ষম করম, to 

save, to deliver, to rescue

 ,VI পরষ্পর কমনমকমলন করম تناّجى
োলনষভমবোধব আবোধিমিনম করম, মগমপনীয় 

লবষয় লবলনময় করম, মতমমত লবলনময় 

করম to whisper each other, to 

cconverse inimately, to exchange 
secreets, to exchange ideas

 ,X মফুক্ত হওয়ম, রক্ষম পমওয়ম استنجى
পিময়ন করম, to save one self, to 

escape (من)

ا  উদ্ধওর, মুডক, পডরতওন نجا
deliverance,release, rescue

 ,পলরতমন, পিময়ন, উদমর, মফুলক্ত نجاةٌ

লনরমপত্তম esce, flight, deliverance, 

rescue, safety

মি, লবষম, excrement نْجٌو

نجوةٌ ج تِجاٌء  টিম, উঁিফু জলম, elevation, 

upland

نْجَوى ج نجاَوى  মগমপনীয় আবোধিমিনম, 
মগমপন কবোধথমপকথন cknfidential talks, 

secret conversation

نجٌي ج أنجيةٌ  মগমপর, লবশ্বমসভমজন, 

অন্তরঙ্গ বনফু , সখম secret, confidant, 

intimate friend

ى লনরমপত্তম, জমলমন safety, security متٍجا

مْنجاةٌ ج مناٍج   লনরপ দি সমন, মববোধহস, 

আশ্রয়সমন, লনরমপত্তম, রক্ষম, উদমর, 

পলরতমর, লনসমর safe place, haven, 

refuge, safeguard, protection, 
salvation

)উদমর, পলরতমর, লনষ تْنجيةٌ লত rescue, 

salvation, 

 মগমপর আবোধিমিনম, মগমপনীয় কথম ُمناجاةٌ
secret cnversation

 উদমরকমরী, রক্ষম কমরী, তমরকত্ম ُمنٍج
rescuer, ssavior, deliverer

 কমঁ দিম, লবিমপ ( نحب]نحب،نحيب)[ض][ف

করম to weep, to wail

 ,VIII কমঁ দিম, লবিমপ করম to weep انتحب

to wail  

 ,ক্ন্দন, কওুদও, ককওডন, আি্স্বর, তেগওঙেওন نحٌب

ডবলওপকরর , হওহওকওরবক রবকরর , সময, কওল, ডকছু
সময, ডবরডি, মৃতুা weeping, crying, 

sobbing, sighing, moaning, wailing, 
time, period, term, span, interval, 
death

 উচ্চস্ববোধর ংক্রিনন, লবিমপ, মখ দি loud نحيٌب

weeping, wailing, lamentation
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 ,মকমপমইয়ম কমকম (نحت) [ن] [ض] نحت
মকবোধট লবন্স করম (কমঠ, পমথর), সমতি 

করম, মশ(র করম, অলঙত করম, মখম দিমই 
করম, বমটমলি ল দিবোধয় মখম দিমই করম, ভমসয ্

করম, মফুলত্ করম to hew, dress, plan, 

smooth, to carve, cut out, chisel, 
sculpture,

,ভমসর sculptor نّحاٌت

 মফুণ্ডর, ছমঁটমই, িটম, কমবোধঠর ফমি نحاتةٌ
shaving, paring, splinters, slivers

ِمنحٌت ج مناِحُت  বমটমলি, মছলন chisel

نحرنحر)[ن]   ) জবোধবহ করম, হত্ম করম 
(পশু) to slaughter, kill

 VI যফুদ করম, এবোধক অপরবোধক হত্ম تناحر
করম, এবোধক অপরবোধক কুলি কুলি কবোধর কমটম
to kill each other

 VIII আত্মহত্ম করম, ফফুটম হওয়ম انتحر
(জমহমজ) to suicide, to be leaked

 ,হিাওকরর, জকবহকরর, killing نحٌر

slaughtering

نحٌر ج نُحوٌر  বুককর উপকরর অ সংশ, গলও 
upper part of the chest, throat

نِحٌر نِْحرير، نحاريُرج   দিক্ষ, কুশিী, 
লবশমর দি, অলভজ sskilled, proficient, 

versed, experienced

،نحيٌر مْنحوٌر  লনহত, জবোধবহক( ত, killed, 

slaughtered,

গিম, োমড throat, neck مْنحٌر

আত্মহত্ম suicide اِْنتِحاٌر

আত্মহত্ম suicide ُمنتِحٌر

)প্রক نحيزةٌ লত, প্রমক( লতক লবন্মস nature, 

natural disposition

نحسنْحس) [ف]  ) অসফুখী করম, ভমগ্ 
খমরমপ হওয়ম to make unhappy,

نِحس نُحس،نحاسة،نُحوسة) [ك][س]  ) 

 দিফুভ্মগ্বমন হওয়ম, ভমগ্ খমরমপ হওয়ম, 
লবপ দিগস হওয়ম to be unlucky, ill-fated

 II ঢমঁকম, তমমম ল দিবোধয় মমমডমন to نّحس

cover, to coat with copper (هى) 

نْحٌس ج نحوٌس   দিফুভ্মগ্,  দিভূবোধয্মগ,  দিফু ্দিশম 
misfortune, disaster, calamity

نِحٌسنحٌس،  হতভমগম, ভমগ্হীন, অশুভ, 

 দিভূ ্দিশমজনক  দিফুভ্মগম, unlucky, luckless, 

omious, ill fated
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তমমমর কমলরগর coppersmith نّحاٌس

 তমমম, মছমট মফুদম copper, small نُحاٌس

coin

অশুভ োটনম omnious event مناِحٌس

-ভমগ্হীন,  দিফুভ্মগম, luckless, ill مْنحوٌس

fated

نُحفنحافة)[ك]  ) পমতিম হওয়ম, ক( শকময় 

হওয়ম, হমিকম পমতিম হওয়ম to be thin, 

sslim, slender

IV পমতিম করম,  দিফুব্ি করম, শুকমন أنحف
to make thin, debilitate, weaken

 ,দনিও, স্বল্পিও, ক্ষতরি, কৃশিও, দুবল্িও نحافةٌ
শতরি্ও , leanness,thinness, 

sslenderness, slimness, emaciation

نِحيٌف ج  نحفاُء،نِحاٌف  পমতিম, ক( শ, ক্ষীর, 

অলসসমর,  দিফুব্ি, লশলথি, শীর্ thin, slim, 

slender, lean, enervated, debiliated, 
emaciated

 تِحل، ،نحل[س][ك]]] [نف)[لنُحو

 শ্শীর হওয়ম, শুলকবোধয় যমওয়ম, ওজন(نُحل

হমরমবোধনম, শীর্ হওয়ম to be emaciated, 

to waste away, lose weight, grow thin

نحل نُْحل) [ف]  )  দিমন করম, উপহমর 

ম দিওয়ম, আবোধরমপ করম, অলভযফুক্ত করম 
(লমথ্ম), মমমহরমনম ম দিওয়ম to doanate, 

to present, to ascribe, to impute, to 
make dowary

 Iv শীর্ করম,  দিফুব্ি করম, to make أنحل

emaciated, thin, enervated (ه) 

 V অবোধন্র কমজ  দিমলব করম, আবোধরমপ تنّحل

করম (লনবোধজর), মবঠক অনফুমমন করম, 
গহন করম (ধম্), ঋর করম,  দিত্তক গহন 

করম, (লববোধ দিশী ভমষম) মশখম to claim for 

self, to aascribe, to assume, to 
embrace, to borrow, to adopt, to take
over

 ,VIII অবোধন্র কমজ  দিমলব করম انتحل
আবোধরমপ করম (লনবোধজর), মবঠক অনফুমমন 

করম, গহন করম (ধম্), ঋর করম,  দিত্তক 

গহন করম, (লববোধ দিশী ভমষম) মশখম to claim

for self, to aascribe, to assume, to 
embrace, to borrow, to adopt, to take
over

তেমবমওডছ bee نْحٌل

نِحلةٌ ج نِكٌل  উপহমর, উপবোধঢরকন,  দিমন, 

লবশ্বমস, ধম,্ সম্প্র দিময় ppresent, gift, 

donation, creed, faith

মমরিমলষ, beekeeper نّحاٌل

মমরিমষ, beekeeping, apicultire نِحالةٌ
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)ক্ষীরতম, িম্সমড, পমতিম, ক نُحوٌل শতম, 
 দিফুব্িতম,শীর্তম, leanness, skinniness, 

thinness, slimness, enervation, 
emaciation

نحيٌل  ناِحٌل، ج نُّحٌل،نْحلى  পমতিম, ক্ষীর, 

ক( শ, শীর্, িম্সমর,  দিফুব্ি thin, slim, 

slender, lean, skinny, enervated

مْنحٌل ج مناِحُل  তেমবচওক, তেমবচওষ তেকইন্দ্রি 
beehive, apiculture station

তেবঠক অনুমওন, সওডহডিাক চডর, রচনও চডর اِنتِحاٌل
undue assumption, literary theft, 
plagiarism

রচনওকচওর plagiarist ُموتِحٌل

 ,অনফুলমত নমম, উপনমম, অন্নমম ُمْنتحٌل

ছদ্মনমম  assumed name, nick name, 

anonym

نحمنحمان،نحيٌم،نْحٌم) [ض]  ) গিম পলরষমর 

করম, হমঁপমন, সমঁসমঁ কবোধর শ্বমস মনওয়ম to 

clear throat

মরওল, রওজহ সংস flemingo نكاٌم

 গিম পলরষমর করম, কমপবোধডর মফুলড نْحنَح

মসিমই ম দিওয়ম, গিম খমঁকমলর ম দিওয়ম 
(মনবোধযমগ আকষ্বোধন) to clear throat, to 

edging, 

 II গিম পলরষমর করম, কমপবোধডর تنحنح

মফুলড মসিমই ম দিওয়ম, গিম খমঁকমর ম দিওয়ম 
(মনবোধযমগ আকষ্বোধন) to clear throat, to 

edging, 

 পওড, অল্প কওশ, খওুকওর, hem, hawk نْحنحةٌ

cough

نحانحو)[ف][ن]  ) অবোধন্র পথ িিম, গমন 

করম, হাটা, ঘুরা, to go, to walk, move 

turn ( ه هى ) 

 ,II সলরবোধয়  ম দিওয়ম, মফবোধি রমখম نّحى
সডমন, লনয় যমওয়ম to push away, 

brush away, to remove, take ( من هى ) 

 ,IV সলরবোধয় ম দিওয়ম, োফুলরবোধয় ম দিওয়ম أنحى
অলতংক্রিম করম, স্তুপ করম, বষ্র করম, 
যতবমন হওয়ম to push away, to turn, 

overcome, to heap, to shower, to 

attend ( من ب عن على ) 

 ,V সবোধর যমওয়ম, িবোধি যমওয়ম تنّحى
প্রত্মহমর করম, লপছবোধন পডম, োফুবোধর যমওয়ম,
ত্মগ করম, বম দি ম দিওয়ম, লফবোধর আসম, 
মহিম, লবশ্রমম করম, মঠস ম দিওয়ম to go 

away, to sstep aside,to fall back, to 

forgo,  to abandon, to lean, rest  على
هى عن ) 

 VIII োফুরম, মঠস ম দিওয়ম, ঝফুঁবোধক পডম انتحى
to lean, to turn ( هى ل )
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نحٌو ج أنحاٌء  ডদক, পওশ, অ সংশ, েওগ, উপওয, 

পি, ডনযম, আচরন, ধরন, একমি, অনুরুপ, 

মি, গওমওর, ব্যওকরর,শব ডবনওস direction, 

side, part, section, way, course, 
method, manner, mode, 
corresponding to, similar to, 
grammar, syntax

prep) نحَو  ,পবোধথ, ল দিবোধক, প্রত ( جر

অনফুসমবোধর, অনফুরুপ, একমত, উ দিমহরন 

স্বরূপ, প্রময়, মমমটমবোধমমট, কমছমকমলছ প্রময়,

কমছমকমলছ in the direction of, towards,

to, accordig to, similar to, like, as as 
for instance, approximately, roughly, 
about, arround

 ব্মকরর সম্পলক্ত, regarding نحوٌي

grammar

ى ج مناٍح منحا  উবোধদ্দ্শ্, িক্ষ্, মশষ, 

আিরন, ব্বহমর,করমর ধরন, ল দিক, 

মক্ষত, aim, goal, object, purpose, 

manner, behavior, direction, form, 
field, domain

ناٍح ج نُحاةٌ  ব্মকররলব দি, ভমষমততলব দি 
grammarian, philologist

ناِحيَةٌ ج نواٍح  পমশ্ব্, ল দিক,  দি(লষ্টভলঙ্গ, 

 দি(লষ্টবোধকমর, এিমকম, লবভমগ, জলম দিমলর, 

মক্ষত,লজিম, মহকুমম, লবলচন এিমকম, 
side, direction, viewpoint, stand 
point, region, area, field, district, 
subdivision,- 

 ,ল দিবোধক, প্রলত, in the direction of ناِحيَةَ

towards

نٌخ ج أْنخاٌخ  মম দিফুর, কমি, কমবোধপ্ট mat, 

rag, carpet

نخبنخب)[ن]  ) লনধ্মরন করম, মতমিম, 
পছন করম, মতমমত ম দিওয়ম, মভমট 

ম দিওয়ম, লনব্মলিত করম to select, to 

pick, choose, to vote, to elect

 VIII লনধ্মরন করম, মতমিম, পছন انتخل

করম, মতমমত ম দিওয়ম, মভমট ম দিওয়ম, 
লনব্মলিত করম to select, to pick, 

choose, to vote, to elect ( هى ه ) 

ডনধও্রন, পছন্দ, selection, choice نخٌب

نُخبةٌ ج نُخٌب  লনব্মলিত খন্ড, লনধ্মলরত 

লবষয়, মযটম মনওয়ম, অলভজমত, মসরম 
অরশংশ, মশ্রষ অরশংশ  selected piece, 

selected item, cream, prime

اِْنتِخاٌب ج اِْنتِخابات  লনব্মিন, পছন, 

লনধ্মরন elextion, choice, selection

 লনব্মিন সম্পলক্ত pertaining to اِْنتِخابٌي

election

ناِخٌبُمْنتِخب، ج ناِخبون  লনব্মিক, মভমটমর, 

লনব্মিনী এিমকম elector, voter, 

constituent
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শীর্, ক্ষীরকময় lean emaciated مْنخوٌب

)পছনক ُمنتخٌب ত, লনব্মলিত, লনধ্মলরত, 

লনব্মলিত প্রমথ্শী, chosen, elected, 

selected, eelected candidate –

 ,দিি (বোধখিম), লনধ্মলরত অরশংশ  ُمنتخبات

লনব্মলিত লবষয়, লনব্মলিত প্রবন team 

(sport, sselected pieces, selected 
items, sselected pssages

 মহ্রষম ধ্বলন (نخير،نخر) [ض] [ن] نخَر

করম, নমক ডমকম, জ্বমিমতন ককরম, খনন
করম, গত্ করম, খমওয়ম (বোধপমকম),  দিফুব্ি 

করম, রস মশমষন করম, ধ্বরশংস করম, ক্ষয় 

করম to neigh, snkre, to trouble, bore, 

burrow,  eat, to eenervatem juice, 

نِخرنَخر) [س]  ) খমওয়ম, মপমকময় খমওয়ম, 
পিম, নষ্ট করম, পিম, ক্ষয় করম, ভমঙ্গম to 

be eaten away, wworm-eaten, rotten,
decayed, to spoil, to rot, disintegrate

 মহ্রষমধ্বলনকরর, মহ্রষমধ্বলন, নমক نْخٌر

ডমকম, পির, পিম, পিমলন,  দিমঁবোধতর ক্ষয়, 

snorting, snort, snoring, decay rot, 
tooth decay

نِخٌر ، ناِخٌر  মপমকময় খমওয়ম, পিরশীি 
wworm-eaten rotting

 ,মহ্রষমধ্বলনকরর, নমক ডমকম نخيٌر
snorting, snoring

مْنخٌر ج مناِخُر  নমসমরন, নমক nostril, 

nose

ِمْنخاٌر ج مناخيُر  নমসমরন, নমক nostril, 

nose

 ,গত্ কবোধর খমওয়ম, মখবোধয় মফিম نْخرَب
মহমগিম করম, ফমঁপম করম to eat holes 

into, to ear away

نُْخروٌب ج نخاريُب  গত্, ঠমিম, ফমঁপম, গুহম, 
মমরিমক, ক্ষফু দ কক্ষ, মধফুিংক্রিবোধকমষ hole, 

cavity, hollow, honeycomb, cell

نخز نخز) [ف] ) গত ্করম (লভতবোধর, এপমর 

ও পমর) to bore into (worm) 

نخسنخس) [ف] [ن]  ) ফফুটম, লবদকরম, 
তমডনম করম, অগসর করম, িমিনম করম 
(প্রমনী) to prick, goad, driveon 

(animal)

 ,পমিরক্ষক(পশুর), পশু ব্মপমলর نّخاٌس

 দিমস ব্বসময়ী, সম দিম  দি দিমস ব্বসময়ী 
drover, cattle dealer, slave dealer, 
white slaver

টশু ব্বসম,  দিমস ব্বসম, সম দিম  দিমস نِخاسةٌ
লবলকলকলন cattle trade, sslave trade, 

white slave trade
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ِمْنخاٌس ج مناخيُس  শঙফু  (তীক অস িমঠ, 

অশ্বিমিবোধকর জফুতমর কমঁটম, অঙফু শমল দি (পশু
তমডনমর) prod, spur, goad

نخشوٌش ج نخاشيُش  ফফুলম (মমবোধছর), মমবোধছর
শ্বমসযন gill, branchia

تنّخعنخع]  ] V গিম পলরষমর করম, খমঁকমর 

ম দিওয়ম, কমলশ ম দিওয়ম to clear ones 

throat, expectorate

نُخاٌعنِخاٌع، ج نُُخٌع  অলস মজম, মমরু দিবোধন্ডর 

মজম, স্পমইনমি কড্, মগজ, spinal cord,

bone marrow, medulla, brain

 ,মশষ্মিম, কফ, মফমঁটম থফুথফু, mucus نُخاعةٌ

sputum, expectoration

نخلنخل)[ن] ) িমিফুলন িমিম, ছমকম, to sift, 

to strain (هى)

 V িমিফুলন িমিম,ছমকম, to sift, to تنّخل

strain (هى)

 VIII িমিফুলন িমিম, ছমকম, to sift, to انتخل

strain (هى)

نْخٌل، نخيٌل  িওলগওছ, তেখজুর গওছ গওছ palm, 

date palm

,িমিলন পলরত্ক্ত লজলনষ, তফুষ, বজ্্ نُخالةٌ
hhusk, bran, waste,

ُمْنخٌل ج مناِخُل  িমিলন, িমিফুলন sieve

نِخم] نَخم)[س ) গিম পলরষমর করম, খমঁকমর
ম দিওয়ম, কমলশ ম দিওয়ম to clear ones 

throat, expectorate

 V গিম পলরষমর করম, খমঁকমর تنّخم

ম দিওয়ম, কমলশ ম দিওয়ম to clear ones 

throat, expectorate

 ,তে ষ্মও, কফ, তেোওুটও থুথু, mucus نُخامةٌ

sputum, expectoration

نخانخو،نخوة)[ن]  )গলব্ত হওয়ম,  দিমলম্ভক 

হওয়ম, to be proud, be haughty ( على)

,II প্রজলিত করম, উদ্দীপ করম, মখপমনنّخى

জমগত করম to inflame, incite, to 

stimulate, to arouse

 ,IV প্রজলিত করম, উদ্দীপ করম أنخى
মখপমন, জমগত করম to inflame, incite, 

to stimulate, to arouse

দওডমকিও, আগওসন, গব نْخَوةٌ ,্ মরও্দও, সমওন 
তেবওধ, আতসমওন, উচ্চ মওনডসকিও, উদওরিও 
haughtiness, pride, dignity,self 
respect, generosity

نّدنّد)[ض]  نديد،ندود،نداد،ندد، ) পমলিবোধয় 

যমওয়ম, ভমগম, to run away, to slip 

away (عن)



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1101
1101

 ,II প্রকমশ করম, ম দিখমন, আবোধপমস করম نّدد
সমমবোধিমিনম করম, ভভূি ধরম to expose, 

show up, compromise, criticise, find 

fault ( ه ب )

نٌدتٌِد،  উঁচ পবি্ high hill نٌد   ধূপ, ধমৃয 
অনুষ্ঠওকন জ্বওলওন ধূপ incense

نديٌد ج أْنداٌد  সমমন, প্রলতদদ্বন্দ্বিী eequal, 

rival

تْنديٌد ج تْنديدات  সমমবোধিমিনম, প্রলতদদ্বন্দ্বিীতম, 
অপব্বহমর,  দিফুন্মম criticism, 

revilement, abuse, defamation

ندبندب)[ن]  ) লবিমপ করম, ংক্রিনন করম, 
আত্নম দি করম, লনবোধয়মগ করম, বন্নম 
করম(কমজ), প্রলতলনলধ লহসমবোধব মপ্ররন 

করম, কমবোধজর ভমর ম দিওয়ম,  দিমম ধরম, 
প্রলতলনলধ পমঠমন, আসম আনম to mourn, 

lament, to appoint, aassign, detail, to 
send as a representative, to deligate

نِدبَدب)[س] نَد )  দিমগ পরম, (ক্ষত) শুকম, to
scar, to heal

 ,IV  দিমগ পরম, (ক্ষত) শুকম, to scar أندب

to heal

 VIII লনবোধয়মগ করম, কমবোধজর ভমর انتدب

ম দিওয়ম,  দিমম ধরম, বন্নম করম, ক্ষমতম 
ম দিওয়ম, লনবোধ ্দিশ ম দিওয়ম, আসম রমখম, 

লবলচন করম, সমনমন্তর করম, আবোধব দিন 

করম, আত্মলনবোধয়মগ করম, মমনম, আগহী 
হওয়ম, প্রস্তুত হওয়ম, উপসমপন 

করম(লনবোধজবোধক), োফুরম to  appoint, assign,

to commission, to be prepared, to 
charge, empower,

 ,কওনও, ডবলওপকরর, ডবলওপ আি্নওদ نْدٌب

অকনাডষ্ট-গওিও, তেশওক-গওিও, ডনকযওগ, দওডযত 
অপর্(কওজ), প্রডিডনত, প্রডিডনডধদল, ডনকযওগ, 

কতৃতদওন, weeping, wailing, lament, 

lamentation dirge, elegy, assignment,
commissioning, delegation, 
appointment, authrization

ٌبنَد ج ،أنداٌب نُدوٌب   দিমগ, ক্ষবোধতর  দিমগ, 

scar

نْدبةٌ ج ندوٌب،أْندزٌب   দিমগ, মরম িমমডম 
ঢমকম ক্ষত scar, scabby wound

 ,ম(বোধতর জন্ লবিমপ, অবোধন্ত্লষ্ট-গমথম نُْدبةٌ
মশমক-গমথম, lamentation for the dead, 

elegy,dirge, 

ندابةٌ ج ندابات  ভমডম করম মলহিম 
লবিমপকমরী hired female mourner

مْندٌب ج مناِدُب  উচ্চকবোধন ংক্রিনন, লবিমপ 
mourn, lamentation 

 লনবোধয়মগ, প্রলতলনলধত, কময্ভমর اِْنتِداٌب

অপ্র, লনবোধয়মগ, মভূি্লনধ্মরর, কত( ত দিমন, 
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লবস(তকরর, লবলচনকরর, appointment,

deputation, commissioning, charging,
authori-zation, detailing, detachment,
aassignment –

 অলধকমর, বমধ্তমমভূিক আইন اِْنتِدابات
mandate, mmandatory rule

বমধ্বমধকতমমভূিক, mandatory اِنتِدابٌي

نِدبةٌ ج ،ناِدبات نواِدُب  ভমডম  করম মলহিম 
লবিমপকমরী hired female mourner

)লবিমপক مْندوٌب ত, কমঁ দিম, মরম দিনক( ত, 

অনফুবোধশমিনীয়,  দিফু(খ দিময়ক, be wailed, 

mourned, lamented, regretable, 

deplorable – مْندوبون সহকমরী, 
প্রলতলনলধ,  দিমিমি, পলতকমর প্রলতলনলধ, 

সরশংবম দি দিমতম, deputy, agent, deligate, 

representative of press, reporter

بيّةٌمْندو  প্রলতলনলধত, delegation, high 

commission

 ,মপ্রলরত, অলপ্ত, অনফুবোধমমল দিত ُمْنتدٌب

ধময্্ক( ত, গলচত, লনবোধয়মগক( ত, বলর্ত, 

লবব(ত deputized, delegated, 

commissioned, charged, enyrusted, 
appointed, assigned, detailed 

ندحندح) [ف]  ) বমডমন, প্রসমলরত করম, 
বড করম to extend, expand, enlarge (

(هى

نَْدحةٌنُْدحةٌ،  প্রসস, মখমিম জময়গম, কমবোধজর 

স্বমধীনতম wide open space, freedom 

of work 

مْندوحةٌ ج ،مناِدُح ُمْنتدح  লবকল, পছন, 

কমবোধজর স্বমধীনতম, aalternative,  

choice, freedom of action

ندرندور،ندر) [ن]  ) লবরি হওয়ম, 
অসমধমরন হওয়ম, অস্বমভমলবক হওয়ম, to 

be rare, be uncommon, unusual, 

نُدرندارة) [ن]  ) আজব হওয়ম, অঅ্ভিফুত 

হওয়ম, অস্বমভমলবক হওয়ম, অসমধমরন 

হওয়ম to be strange, odd, 

extraordinary, unusual 

 V মকরতফুক করম, পলরহমস করম to تنّدر

make fun, joke ( ب على ) 

 VI এবোধক অপবোধর গল বিম ও মকরতফুক تنادر

করম, to tell each otjer stories and 

jokes

লবরি, অ্ভিফুত, আজব rare, sstrange ندٌر

نْدرةنُدرةٌ، ، نُدورةٌ  লবরিতম, অসমধমরনত, 

অস্বমভমলবকতম rarith, uncommonness 

-

ক দিমলিr, ক দিমি rarely, seldom ندرةا
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أْندٌر ج أناِدُر  সস্ মমডমইবোধয়র সমন 
threshing floor

 মজম দিমর লবষয়, রসমত্মক منادرات

আবোধিমিলন, witty topics, humerous 

sujects

ٌر  ংক্রিীডম, আনন, লিত্তরনজন  تندن
amusement, fun-making

 আননময় মখমশগল gay chat, idle تناُدر

gosip, chit chat

 ,লবরি, অলনয়লমত, অ্ভিফুত ناِدٌر

অসমধমরন, অলনয়লমত, িম rকমর, 

অমভূি্, এক অ্ভিভূতস্বভমবোধবর মিমক, এক 

লঢিম ব্লক্ত, এক অ্ভিফুত মিমক  
infrequent, strange, unusual, 
uncommon, excellent, priceless, an 
eccentric, a crank

ناِدرةٌ ج نواِدُر  লবরিতম, লবরি লজলনষ, 

লবরন োটনম, অসমধমরন শব, অসমধমরন 

ব্লক্ত, হমস্কর, মকরতফুক,  দিফুো্টনম, rarity, 

rare thing, rare phenomenon, 
uncommon word, extraordinary 
person, joke

مْندرةٌ ج مناِدُر  আভ্থ্নম কক্ষ(পফুরুষ), 

reception room for male

ندسندس) [ن]  ) মফবোধি ম দিওয়ম, মমটবোধত 

নমমমন, গমিমগমলি করম,  দিফুন্মম করম, to 

throw down, to bring down, to abuse 

(ه)

دفنندف) [ض] ) আঁশ বমলহর করম, জঠ 

মখমি, ধভূরম (তফুিম) to tease, to comb 

cotton

আঁশ বমলহরকরর, আঁিরমন, তভূিমধফুরম ندٌف
teasing, combing (cotton) 

نُدفةٌ ج نُدٌف  আঁশ, পমি, মথমকম, (তফুিম), 
করম, flock of wool, flake

نديٌف، مْندوٌف  ধভূরমতফুিম, আঁিরমবোধনম 
carded, teased (cotton) 

 তভূিমর ধনফুক, তফুিমর মপঁজমর যন نداٌف
cotton carder

ِمْندٌف ج مناِدُف  তফুিমর জট ছডমবোধনম ধনভূক 
teasing bow

ندلندل) [ن]  ) লছলনবোধয় মনওয়ম, to snatch 

away (هى)

= نْدٌل نْدٌل

পমম্প কলরয়ম মতমিমর যন rammer ِمْندالةٌ

ناِدٌل ج نُُدٌل  পলরিমরক, িমকর, ময মটলববোধি 

অবোধপক্ষম কবোধর waiter, servant

 জম দিফুলব দি্মর ব(ত্ত(কমউবোধক বসমইয়ম مْندٌل
ভলবষ্ r বিম হয়) a magic practice
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نِدَمندامة،نَدم) [س]  ) অনফুতমপ করম,  দিফু(খ 

করম, to pepent, regret ( هى على )

III পমন করম, ম দি্পমবোধনর উ نادم rসব 

করম, হুবোধ্মড করম to drink, to course (

(ه

 V অনফুতমপ করম,  দিফু(খ করম, to تنّدم

pepent, regret ( هى على )

 VI একবোধত পমন করম, একবোধত হুবোধ্মড تنادم

করম to drink togather, to course 

togather ( ه)

نَدٌمندامةٌ،  অনফুবোধশমিনম, অনফুতমপ,  দিফু(খ 
repentance, regret

نديٌم ج نِداٌم،نُدماةٌ  ম দি্পমবোধনর সঙ্গী, বনফু , 
drinking partner, friend

ندمان ج ندامى  আনফুতমপকমরী, 
অনফুবোধশমিনমকমরী, অনফুতপ,  দিফু(লখত 
repenting, repantant, regretful, 
remorseful

ম দি্পমবোধনর বনফু ُمنادمةٌ ত, োলনষ বনফু ত 
drinking patnership, intimate 
friendship

 অনফুতমপ,  দিফু(খ, অনফুবোধশমিনম تنشّدم
remorse, regret, repentance

ناِدٌم ج نُّداٌم  অনফুতপ, অনফুতমপকমরী, 
 দিফু(লখত, অনভূবোধশমিনমকমরী repenting, 

repantant, regretful

ম দি্পমবোধনর বনফু ُمناِدم , োলনষ বনফু  
drinking patner, intimate friend

 ,অনফুতপ, অনফুতমপকমরী,  দিফু(লখত ُمتنِدٌم

অনভূবোধশমিনমকমরী repenting, repantant, 

regretful

ندهنده) [ف]  ) তমডমইয়ম মনওয়ম, তমডন 

করম,িমিনম করম, উদ্দীপ করম, মযবোধত 

বমধ্ করম to driv, urge, spur on, to 

drive away (ه)

نداندو)[ن]  ) ডমকম, আমনন করম, একবোধত 

ডমকম, আহমন করম, সমবোধবত করম, to 

call, to invite, to summon, to gather, 
assemble 

نِدَينداوة،نداى) [س]  نُُدَوة، ) লভজম হওয়ম, 
মসঁতবোধসঁবোধত হওয়ম, to be moist, wet, 

damp

II লভজমন, লসক্ত করম to moisten نّدى

 ,III লিrকমর করম, ডমকম, কমঁ দিম نادى
লবলস্মত করম,বোধোমষনম করম, মজমড ম দিওয়ম,
হকমরী করম (লবংক্রিয়), to call, to shout, 

cry out, summon, imphasis, exclaim (

على ه ب )
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IV লভজমন, লসক্ত করম, মহ أندى r হওয়ম, 
উ দিমর হওয়ম, মফুক্তহস হওয়ম to moisten, 

to be noble, be generaous, 
openhanded

 V লভবোধজ যমওয়ম, লসক্ত হওয়ম to be تنّدى

moistened

 VI সমবোধবত হওয়ম, একবোধত লমলিত تنادى

হওয়ম, সমবোধবত হওয়ম, সলমলত করম to  

get togather, to meet togather, to 
form association

 VIII সমবোধবত হওয়ম, একবোধত লমলিত انتدى

হওয়ম, সমবোধবত হওয়ম, সলমলত করম to  

get togather, to meet togather, to 
form association

 , কওউডনল, সডমডি,গ্রুপ, লিওব council نْدوةٌ

culb, association

نُدَوةٌ، نداَوةٌ  লভজম, আদ্তম, মসঁতবোধসঁবোধত 
moistness, mmoistire, dampness

نداى ج ،أنداٌء أنديَةٌ  লভজম, আদ্তম, 
মসঁতবোধসঁবোধত, উ দিমরতম, মহমনফুভবতম, 
moistness, mmoistire, dampness, 
generosity, liberality

نْدياننٍد،  লভজম, মসঁতবোধসঁবোধত moist, damp

 লভজম, মসঁতবোধসঁবোধত, নরম, স্পশ্কমতর نِدٌي
moist, damp, tender, delicate

داٌءنِ ج نداءات  লিrকমর, ডমক, লবশয়, 

তিব, ডমক, পবোধরময়মনম, মোমষনম, 
অধ্মবোধ দিশ, আবোধব দিন, আহবমন, 

সবোধমমধনপ দি (গম)shout, call, sumons, 

announcement, proclamation, 
appeal, vocative (gram)

 ,ডমক, সবোধমমধন, লিrকমর, আহবমন ُمناّداةٌ

সবোধমমধনমত্মক কমরক, গরলবজলপ, 

মোমষরম, অধ্মবোধ দিশ call, shout, vaotive, 

public notic, announcement

ناٍد ج نواٍد،أنديةٌ  ্মব, গ্রুপ,  দিি, সলমলত 
club, circle, association, 

 ,লভজম, মসঁতবোধসঁবোধত, সবোধতজকমরক ُمنداّى

সনজীবনী wet, damp, refreshing

 ,আহবময়ক, মোমষক, অগ দিফুত ُمناٍد

লনিমম দিমর  caller, herald, auctioner 

 ,সবোধমমধবোধন লববোধশষ্, মোমষক herald ُمناداى

noun in the vocative 

ُمنديةٌ ج ُمنديات   সমমবোধবশসি, হি রুম 
gathering place hall room

উ ( نذرنذر،نذور)[ن][ض] rসগ ্করম, 
মকমরবমনী  করম (আ্মহতময়মিমর 

উবোধদ্দবোধশ্), সরশংকল to dedicate, 

consecrate, to vow
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 ,IV সতক ্করম, মোমষরম করম أنذر
হুলশয়মর করম, অবগত করম to warn, to 

notice ( ه ب )  

نْذٌر ج نُذور نُذورات،  প্রডিজ্ঞও, অঙ্গতকওর, 

বিরুকপ গৃডহি vow, pledge, eex-voto

نِذيٌر ج نُُذٌر  (আ্মহর জন্) লনবোধবল দিত, 

প্রলতজমবদ, অঙ্গীকমরমবদ, সতক্শীত, 

মোমষক, অগ দিফুত, আগমন-বমত্মবমহী, 
সতক্তম,consecrated to Allah(st) , 

vowed, pledged, warned,heral, 
harbinger, warning

أْنذاٌر ج أنذارات   সিক্কররন, তেঘওষরও, ডবজ্ঞডপ,

সিক  ্স সংককি waring, announcement, 

alarm

িক্ষর (বোধরমবোধগর) syndrome تناُذٌر

প্রলতজমকমরী one who voes ناذٌر

প্রলতজমবদ, প্রলতশ্রুত, উ مْنذوٌر rসগ্শীক( ত
(আ্মহতময়মিময়)pledged, vowed, 

consecrated

 ,সতক্কমরী, সমবধমনকমরী warner ُمْنِذٌر

cautioner

সতক ্সরশংবোধকত, alarm signal ُمنٌِذرةٌ

نُذلنذولة،نذالة) [ك]   ) নীি হওয়ম, হীর 

হওয়ম, লনক( ষ্ট  হওয়ম, জোন্ হওয়ম to be 

mean, base, low, vile

نْذٌل ج نذوٌل،أْنذاٌل  নীি, হীর, লনক( ষ্ট, 

জোন্, কমপফুরূষ mean, base, low, vile, 

coward

)তনলতক লবক نذالةٌ লত, অসমধফুতম 
dishonesty, depravity 

نْربيٌج ج نرابيٌج  হু্কেমর নবোধির মফুখ 
mouthpiece of shisha, hookah

نْربيٌج نْربيٌش ج نرابيُش  হু্কেমর নবোধির মফুখ 
mouthpiece of shisha, hookah

 নমলগ্স ফফুবোধির (তীব গন)গমছ نْرِجس
narcissus

ٌدنْر  পমশম- দিমবমর মত মখিম লববোধশষ 
backgammon 

সফুগনী গমছ লববোধশষ spikenard نردين

সময়লবক  দিভূব্িতম nervousness نرفزٌك

দিফুব্ি nervous  ُمنْرفٌز

نّزنّز،نزيز)[ض]   ) মিময়মন, মফমটময় 

মফমটময় পডম, ফফুট হওয়ম, কমঁপম to seep,

trickle, ozze, to vibrate
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نٌِزنُزازةٌ، ج نزوٌز  িফুয়মন, লছদলনগ্ত 
trickling, leakage (water) 

লক্ষপ্রগলত, দ্রুতগমমী, ত نٌز rপর, প্রমরবন্ত,

পলরবত্নবোধযমগ্, অলসলতশীি, অলসর, 

swift, fast, agile, lively, changeable, 
inconstant, unsteady

نِّزةٌنّزةٌ، আসলক্ত, আবোধবগ, িমিসম passion, 

lust

 অলসর, অলসলতশীি, আবোধবগী نزيٌز
unsteady, inconstant, passionate 

نزحنزح،نزوح)[ف][ض] )  দিভূবোধর যমওয়ম, 
 দিভূরবত্শী হওয়ম, িবোধি যমওয়ম, লব দিময় 

মনওয়ম, বমসম ব দিিমন, লবিরন করম, 
মবডমন, ম দিশমন্তবোধর যমওয়ম, লববোধ দিবোধশ বমস 

করম, যমতম করম to be far off, to be 

distant, to leave, to eemigrate, 
migrate, to wander

IV মফুবোধছ মনওয়ম, মছঁলিয়ম মফিম, খমলি أنزح
করম, মবর করম, শুকমন(কুপ) to scoop 

out, empty, to drain, dry out, 

 VIII প্রবমসী হওয়ম, লববোধ দিবোধশ যমওয়ম انتزح
to emigrate

 ,তে,কচ তেনওযও, খওডল করর, তেবরকরর نْزٌح

ডনষওষর, scooping out, emptying, 

draining, drainage

نزٌح ج أْنزاٌح  কম দিমপমলন, ক ্দিমমক্ত পমলন 
muddy water, 

তেদশওনর গমন emigration نُزوح

نزوٌح، نزيٌح  দূরবিৃ, দূকর, বহুদুর far-off, 

faraway, distant, remote

 দূরবিৃ, প্রবওডস, তের আঁচডরকয তেনয, মযলও ناِزٌح
পডরষওরকওরত দূকর, বহুদুর, বওডত তেিকক দূকর 
রওওযও, প্রবওস গমন, far-off, faraway, 

distant, remote, going away from 
home, emigrating, eemigrant, one 
who scoops, a sweeper

نزٌر نزيٌر،  অল, অনফুবোধ্খ্, সমমমন্, অল 

পলরমমন, ক্ষফু দ সরশংখ্ম, তফুচ অরশংশ little, 

insignificant, trival, small amount, 
insignificant number

نزعنزع)[ض]  ) মটবোধন মবর করম, লনষমষর 

করম, সরমন, লনবোধয় যমওয়ম, খফুলিয়ম মফিম, 
পলরত্মগ করম, বল্ত করম, লছলনবোধয় 

মনওয়ম, সরমন, অপসমরন করম, প্রমমন 

ম দিখমন, অনফুপলসত থমকম, অগসর হওয়ম, 
লববোধ দিশ গমন করম, ইচম করম, ঝফুঁবোধক পডম,
 দিখি করম, গহন করম, লবরত করম, 
পলরষমর রমখম, বম দি ম দিওয়ম, পলরহমর 

করম, ম(তফু্ যননময় থমকম 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 



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1108
1108

over, adopt, abstain, give up, to bein 
throes of death 

 II অপসমলরত করম, সডমন to نّزع

remove, take 

 III ঝগডম করম, লববম দি করম, যফুদ نازع

করম, প্রলতবোধযমগীতম করম, আপলত্ত করম, 
লছলনবোধয় মনওয়ম, ম(তফু্ যননময় থমকম, to 

fight, struggle, dispute, contest, to be
in the throes of death

VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ প্রলতবোধযমগীতম تنازع
করম, লববম দি অব্মহত রমখম, to contend 

with one another, to rival, cerry on 
dispute

 VII মবর করম, মতমিম, লছলনবোধয় انتزع

মনওয়ম, লছঁবোধড মফিম, খফুবোধি মফিম, মনওয়ম, 
ধমর করম, অপসমলরত হওয়ম, to pull out,

to extract, pluck out, tear out, snatch,
pull offf to take, borrow, be removed

 অপসওরন, প্রিাওহওর, দূরকরর, চওকুডরচাি نْزٌع
করর, মৃতুারননও removal, wwithdrawal, 

elemination, death agony

نزعةٌ ج نزعات  মঝমঁক, প্রবরতম, মবোধনমভমব,

অবসম, inclination, tendency, leaning, 

attitude, position

 ,মিষ্টম, প্রবোধিষ্টম, আশম, ইচম, sriving نُزوٌع

endevour, wish, longing

 আগহী, অনফুরমগী, ঝফুঁবোধক আবোধছ এমন نّزاٌع
tending, having inclination, leaning (

 (الى

نزيٌع ج نُّزاٌع  আগন্তুক stranger 

مْنزٌع ج مناِزُع  অলভপ্রময়, উবোধদ্দশ্, িক্ষ্, 
উপময়, পথ, পদলত, আিরর, ব্বহমর 
iinfention, purpose, aim, way, 
method, mmanner, behavior

তীর arrow ِمنزٌع

 ,যফুদ, সরশংোষ,্ প্রলতবোধযমগীতম, লববোধরমধ نِزاٌع

লবতক্, ম(ত্ যননম fight, 

struggle,contest, controversy, death 
agony

منارعةٌ ج منازعات  যফুদ, সরশংোষ,্ 

প্রলতবোধযমগীতম, লববোধরমধ, লবতক্ ,ঝগডম, 
অতনক্, লবতলক্ত লবষয়, লবিময ্লবষয় 
struggle, contest, controversy, 
quarrel, discord,mmatter in dispute

 ,যফুদ, সরশংোষ,্ প্রলতবোধযমগীতম, লববোধরমধ تنازٌع

লবতক্,  fight, struggle, contest, 

controversy,

نازعةٌ ج نواِزُع  মঝমঁক, প্রবনতম, পক্ষপমত 
tendency, inclination, leaning

 অসসমলরত, যম  দিভূবোধর মনওয়ম مْنزوٌع
removed, taken away
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 ম(তফু্ সমবোধথ যফুদকমরী, ম(তফু্ যননম ُمناِرٌع
সহ্কমরী, প্রলতবোধযমগীতমকমরী, যফুদকমরী, 
যফুদরত, মমমিমবমজ, struggling with 

death, being in the throes of death, 
contending, fighting, 

عليه ُمنازع  প্রলতদনীত, লবতলক্ত, 

লবতক্বোধযমগ্, মমমিমক( ত লবষয়, লবিময্্ 
লবষয় contested, disputed, debatable,

litigated

)গ(হীত, আক ُمْنتزٌع ষ্ট taken, drawn  

نْزٌغنزغةٌ، ج  نزغات  উবোধদগ (খমরমপ 

কমবোধজ) incitement to evil

نزفنزف)[ض]  ) খমলি করম, লনষমষর 

করম, মশষ করম, শুকমন, মটবোধন মনওয়ম, 
শ্রমন্ত হওয়ম, লনরশংবোধশষ হওয়ম,to empty, to 

drain, dry up, to draw

 IV খমলি করম, টমনম, লন(বোধশষ হওয়ম أنزف
to empty, to drain, be exhausted

 X টমনম, লনষমশন করম, মশষ استنزف

করম, মভমগ করম, লগিম, গমস করম to 

exhaust, extract, to drain, to 
consume, swallow, 

 ,অবসওদ, ডনষওশন, খওডলকরর, রকক্ষরর نزٌف

exhaustion, draining, emptying, blood
loss 

অল পলরমমন, small quantity نُْزفةٌ

 ,দিফুব্ি (রক্তক্ষরবোধর), রক্তক্ষরর  نزيف

weakened, hemorrhage

 অবসন (রক্তক্ষরবোধর) exhaisted مْنزوٌف

نزق س][ض]) [نزق،نزوق ) তমডমহুডম 
করম, ঝবোধডর মববোধগ সমমবোধন যমওয়ম, 
লথতমলন পডম, উদ্দমম, আলসরলিত্ত, 

উশ(ঙ্খি, to be hasty, to strom ahead, 

to rash, to preticipate, reckless, 

 II উদ্দীপ করম, উবোধত্তলজত করম to نّزق

spur on (horse) 

 ,তরও, হঠাকওডরিও, অধখঃকক্ষপরিও, ডক্ষপ্রিও نْزٌق
ডবশৃঙ্খলিও, ডচনওশুনিও, haste, rashness, 

precipitatateness, recklessness, 
thoughtlessness

 ,দ্রুগলতসম্পন, হঠকমরী, মবগবমন نِزٌق

উদ্দমম, লিন্তমহীন, 

ভ্রুবোধক্ষপহীন,অমবোধনমবোধযমগী, অলসরলিত্ত 
hasth, rash, impetuous, thoughtless, 
careless, inattentive, frivolous

نزكنزك) [ن]  ) ছফুলরকমোমত করম, লছদ 

করম to stab, pierce (ه) 

نيزٌك ج نياِزُك  উলমলপন্ড, খবোধস পডম তমরম 
shooting star, meteorite
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نزلنزول)[ض]  ) নমমম, অবতরন করম, 
পডম (ব(লষ্ট), অবতীর ্হওয়ম (আি 

মকমরআন), পডম, ডফুবোধব যমওয়ম, নমমম, 
 দিমম পডম, অপস(ত হওয়ম, থমমম, মঢঁডম 
বমঁধম, অবসমন করম, মমবোধঠ নমমম, বম দি 

ম দিওয়ম, প দিত্মগ করম, লবরত করম, বম দি 

ম দিওয়ম, লবপ দি নমমম, পডম, আপলতত 

হওয়ম, আংক্রিমন করম, প্রবোধবশ করম, মছমঁ 
মমরম, আনম, মনওয়ম 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, 

نزلس] )[نْزلة ) ঠমন্ডম িমগম to get cold

 ,II নমলযি করম, নমমমন, লনবোধি পমঠমন نّزل

কমমন, কমত করম, মফুক্ত করম, খমলি করম, 
আলতলথয়তম করম, আবমস মনওয়ম, বম দি 

ম দিওয়ম, প্রবোধবশ করমন, মঢমকমন, খলিত 

করম, to make descend, to send 

down, to reduce,relieve, jnload, grant
hospitality, lodge, inlay, insert

 III সরশংোষ ্বমধমন, যফুবোধদ জডমন, to نازل

clash, to get into fight

 ,IV অবতরন করমন, লনবোধি পমঠমন أنزل

প্রকমশ করম,  দিমন করম, অনফুবোধমম দিন করম, 
থমমম, বমস করম, খমলি করম, থমমম, নমমম, 
কমমন, হীন করম, ক্ষলত করম,  দিমম কমমন,

বমধ্ করম to bring down, ddescend, 

send down, reveal, bestow, stop, 
lodgem, unload, land, abase, 
decrease, to cause loss, to compel

 V নত করম, লনবোধি নমমম, হীন করম تنّزل
(লনবোধজবোধক), বম দি ম দিওয়ম, উবোধপক্ষম করম, 
প দিত্মগ করম, লবরত থমকম, to stoop, 

abase, give up, resign, forgo, refrain 

( الى عن ) 

 ,VI ত্মগ করম, প দিত্মগ করম تنازل
আত্মসমপ্ন করম, পলরত্মগ করম, ত্মগ 

করম, লনবোধয়মলজত করম, সমনমন্তর করম, 
লনবোধজবোধক মছমট করম, পলরকলনম করম, 
মমবোধঠ নমমমন (যফুবোধদর) to give up, resign,

forgo, refrain, surrender, abandon, 
leave, assign, transferto lower (self), 
to design, to dismount

X নমমবোধত বিম, উ استنزل rসমলহত করম, 
লনবোধি নমমমন, বম দি ল দিবোধত বিম, বমধ্ করম, 
আত্মসম্্পন করম, to ask to step down, 

to step down, to make descend, to 
force, to surrender

نْزٌل ج نُُزٌل،نُزوٌل  ঘর, বওসও, তেহওকটল, 

quarter, lodging, hotel – 

 ,মব দিফুঈবোধনর মছমট  দিি, ক্মম্প نُزوٌل

আসমনম, unit of Bedouinc, camp, site
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نُْزٌل ج أنزاٌل  অলতলথর খমবমর food for 

guest

 থমমম, অবসমন, মপরঁছম نْزلةٌ
stopping,stop, stay, arrival

نْزلةٌ ج نزلت  ঠমন্ডম, শশল ্দিষ cold, 

catarrh

 ,উপলনবোধবশ, পত্তলন settlement نِزالةٌ

colony

 অবতরন করর, অবতরন, মবর نُزوٌل

হওয়ম, তীবোধর নমমম, লবমমন মথবোধক নমমম, 
থমমম, স্বতত্মগ, আত্মসম্্পন, প দিত্মগ, 

পডম,  দিমম কমম,  descending, descent,

getting off, disemberkation, landing, 
cession, stopping, stop, resignation, 
fall, decline in price

 ,কম সম্পলক্ত, reltive to decline نزولٌي

falling

نزيٌل ج نزلُء  অলতলথ, আগন্তুক, বমলসনম, 
অলধবমলস, সমলথ,  দিখি দিমর, ভমডমটয়ম 
guest, stranger, lodger, boarder, 
inmate, tenant

مْنِزٌل ج مناِزُل  থমমমর সমন, মষ্টশন, 

ক্মবোধম্পর সমন, বমসম, বমডী, stopping 

place, station, flat, house, camp site

 বমসম-বমডী সম্পলক্ত relating to موِزلٌي

house, domestic

 ,মমতম, মশ্ররী, প দি, ময্ম দিম, অবসমন مْنِزلةٌ

সমমন degree, grade, position, rank, 

status, dignity

تتْنزيٌل ج تْنزيل  লনবোধি মপ্ররর, লনবোধি 

আনয়ন, উবোধন্মমির, অনফুপ্ররনম, কমকরর, 

sending down, bringing down, 
revealation, inspiration, reduction, 
diminution- 

 দিমম কমমন, বম দি ম দিওয়ম, মখম দিমই  تْنزيلت
করর, খলিতকরর redction of price, 

deduction, inlaying, 

نِزاٌل ، ُمنازلةٌ  যফুবোধদর জন্  দিমড করন, 

যফুদ, মমমকমবোধবিম, সরশংোষ ্lining up for 

battle, battle, fight,

اِْنزاٌلاِ  ج اْنزالت   লনবোধি আনয়ন, 

নলনিফুকরর, নমমম, বীয্ লনগ্মন, bringing

down, lowering, landing, ejaculation 

of sperm-اْنزالت ভমডম িফুলক্ত(আজীবন) 

lease contact for life

 ,অনফুকম্পম, নরম, আদলিত্ত تنَاُزٌل

আত্মসম্্পর, আত্মত্মগ, সমনমন্তর, কমজ, 

স্বতত্মগ, প্রত্মখমন প দিত্মগ,  দিমড করর,

সরশংোষ,্ sympathy, relenting, 

surrender, renunciation, transfer, 
assignment, cession, resignation, 
abdiction, llinging, battle

বম দি, কম اِستِْنزاٌل deduction, ddiscount
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 ,বমলসনম, অবসমনকমরী living ناِزٌل

resident

نازلةٌ ج نواِزُل  োটনম,  দিফুো্টনম,  দিফুবোধয্মগ, 

 দিফুভ্মগ্, মমমিম occurance, event, 

mmishap, calmity, case

 মিতনমনমশক ঔষধ a kind of مْنزوٌل

narcotic

মম দিকমসক্ত, narcotic addict مْنزولٌي

খলিত inlayed ُمنّزٌل

 ,মপ্রলরত, প্রত্মবোধ দিশীত sent down ُمْنزٌل

revealed

  প দিত্মগকমরী, পলরত্মগকমরী ُمتناِزٌل
abdicating, resigning, waiver

 ইজমরম দিমর leesee ُمستْنِزٌل

 এপমশ ওপমশ ম দিমিমন, মসমহমগ করমنْزنز
(লশশু) to rock, fondle, cares

نُزهنزاهة)[ك]  )  দিভূবোধর থমকম, অস্পলশ্ত 

থমকম, মফুক্ত থমকম, ম দিমষ মফুক্ত থমকম, লবরত
থমকম to be free, to be far, be 

untouched, unblemished

] نِزه) [سةنزاِهيَ ،نزاهة ) সমমনীত হওয়ম, 
শমিীন হওয়ম, উপযফুক্ত হওয়ম to be 

honorable, respectable, deceng

(عن) II মোমষরম করম to declare نّزه

 V  দিভূবোধর থমকম, অস্পলশ্ত থমকম, মফুক্ত تنّزه

থমকম ,বোধ দিমষ মফুক্ত থমকম, লবরত  থমকম to 

be free, to be far, be untouched, 
unblemished

نِزهٌ نزيهٌ، ج نُرهاُء،نِزاٌء  ডবশুদ্ধ, পডবত, 

দুনও্মহতন, শওলতন, সমওনতি, সৎ, নওযডনষ্ঠ, 

পক্ষপওিহতর, সিক  ্pure, chaste, 

blameless, decent, honorable, 
rightous, impartial

نزهٌنزاهةٌ،  লবশুদতম,  দিফুন্মম হীনতম, 
সততম, ন্ময়লনষম, সসমমন, 

পক্ষপমতহীনতম purity, blamelessness, 

honesty, rightousness, 
rrespectability, impartiality

نُْزهةٌ ج نُزهٌ ، نزهات  হমঁটম, লবহমর, 

আনবোধনর অশ্বমবোধরমহন, ভ্রমন, আনন 

ভ্রমন, লববোধনম দিন, সফু লত্, লিত্তলববোধনম দিন, 

লববোধনম দিবোধনর সমন,পয্টক আকষ্র walk, 

convent, pleasure ride, pkeasure trip,
recreation, amusement, 
entertainment, excursion spot, picnic 
spot

مْنزهةٌ ج مناِزهُ  পমক্, বমগমন, লববোধনম দিবোধনর 

সমন park, garden, recreation ground
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নরতবোধরমপমভূিক ধমরনম(ববোধনগীবোধত تْنزيةٌ
বোধত ) দিভূরকরর elemination of 

anthromorphic idea of deitg

هات هٌ ج تنزن تنزن  লবহমর, ভ্রমন, হমঁটম, 
convent, walk

ُمنّزهٌ ج ُمنَّزهون  ভ্রমনকমরী, লবহমরকমরী, 
লববোধনম দিনকমরী walker, conventor, 

excursionist

 ,লবহমর, ভ্রমন, হমঁটম, পমক্ convent ُمتنّزهٌ

walk, park

ُمتنّزهٌ ج ُمتنّزهات  লবহমর, ভ্রমন, হমঁটম, 
পমক্, লববোধনম দিন সমন convent, walk, 

park,recreation ground

نزا)[ن] ،نزواننزو ) িমফ ম দিওয়ম, উ্ফন 

করম, িমফমইয়ম িিম, পিময়ন করম, to 

jump, to spring, to leap, to escape

 V িমফ ম দিওয়ম, মমনলসক লবপয্বোধয় تنّزى

থমকম, উবোধত্তলজত হওয়ম, বফুক কমঁপম, সীত 

হওয়ম to jump, to be in commotion, be

agitated, to  tremble

 ,লম, তেবকগ গমন, ডবকসওরর, উচ্ছওস نزوان

তেসওটন, ডবমওন হওমলও sally, outburst, 

eruption, sortie

نزواةٌ ج نْزوات  িমফ, মববোধগ গমন, িম, 

হমমিম(লবমমন), লববোধসমরর, উচমস, 

মসমটন, প্রসমরর, সীলত, উদ্দমমতম, 
লহরশংসতম, আংক্রিমন, কম্পন, মবহুশ sally, 

খমমবোধখয়মি, outburst, eruption, sortie, 

surge, flare, violence impetuosity, 
oddity

نسأنسء)[ف]  ) সলগত করম, বম দি ম দিওয়ম, 
to postpone, to defer  আ দিমবোধয় -(نساء

সময় ম দিওয়ম, ঋর মনজফুর করম to aallow

time (to pay, to grant credit

 IV সলগত করম, বম দি ম দিওয়ম, to أنسأ

postpone, to defer

 ,দিীো্ জীবন,  দিীো্ময়ফু llong life  نساٌء

longivity

সী মিমক women نِساٌء

 ঋর, আ দিময় ম দিরী, credit, delay of نسيئةٌ

payment – نسيئةا ঋবোধরর উপর on credit

িমঠ, ষলষ্ট,  দিন্ড stick ِمنسأةٌ

نسبنسب،نسبة)[ن][ض]  ) সম্পলক্ত করম, 
বরশংশ আবোধরমপ করম, অলভযফুক্ত করম to 

trace ancestry, to relate, to trace, 

ascribe, accuse ( ل ه هى الى  )

 III অনফুকুি হওয়ম, একই বরশংবোধশর ناسب

হওয়ম, মমনমন সই করম, একরকম হওয়ম, 
একমত হওয়ম, অনফুসমবোধর করম, তফুিনম 
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করম, আরমম  দিময়ক হওয়ম, একই 
পলরবমবোধরর হওয়ম, তববমলহক সম্পলক্ত 

হওয়ম to correspond, to  e of same 

family, to suit , to be compitable, be 

similar, be in agreement, ( هى ه ) 

VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথবোধথ تناسب  সম্পক্ 
যফুক্ত হওয়ম, আত্মীয় হওয়ম, একরুপ 

হওয়ম, সমমনজস্ হওয়ম, একসমবোধথ লমবোধি 

যমওয়ম, িফুলক্তবদ হওয়ম, িমলহ দিমমত 

হওয়ম, আরমম দিময়ক হওয়ম to be related

to one another, be relatives, be in 
agreement, be proportionate, fit to 

gather, be compfortable (مع) )

 VIII সম্পক্ যফুক্ত হওয়ম, বরশংশ انتسب

অনসনমন করম, নমকরর করম, অলধকমরী
হওয়ম, আত্মীয় হওয়ম, সরশংযফুক্ত হওয়ম, 
সরশংযফুক্ত করম, মযমগ ম দিওয়ম, ভলত্ত ্হওয়ম, 
to be related, to trace ancestry, be 
named, be relativ, to attach (self), to 

join, be associated ( ه الى ) 

X ستنسب বরশংশধমরম মখমঁজম, যথমযত মবোধন ا
করম, অনফুবোধমম দিন করম, to trace back 

ancestry, to deem proper, to approve

نسٌب ج أنساٌب  ব সংশ, কুল, ব সংশধওরও, উৎস, 

ডনষওষর, উৎপডত্তি , আততযিও, আগহ, 

তবতববওডহক  সম্পক  ্lineage, descent, 

origin, extraction, derivstion, kinship, 

relationship, affinity, relationship by 
marriage

نِسبةٌ ج نَِسٌب  আবোধরমপ, আত্মীয়তম, সমন, 

আগহ, তববমলহক সম্পক্, সরশংবোধযমগ, সমলত
ascription, kinship, relationship, 
affinity, relationship by mmarriage -

,সম্পক্, সমন, সহন, অনফুপমত, হমর نَِسٌب

মমপ, শতকরম, relation, bearing, ratio, 

rate, measure, pproportion

 ,সমন লবষয়ক relating relation نسبٌي

relative 

আবোধপলক্ষকতম, relativity نِْسبِيّةٌ

কুিংক্রিম লববোধশষজ genealogist نّساٌب

نسيٌب  ج أْنِسباُء  আরবীয় কলবতমর 

মপ্রমময় উপসমপনম erotic introduction, 

 ,আত্মীয়, জমতী, মশিক, জমমমই أْنِسباُء -

অলভজমত বরশংশ, উচ্চবরশংশীয়, কুিীন, 

উনতলিরত rrelative, kinsman, 

brother-in law, son -in -  law, 
descending of distinguished family, 
atristrocratic, noble

 ,অলধক পয্মপ, অলধক উপযফুক্ত أْنسُب

অলধক মমনমনসই more adequet, more 

appropriate,fitter

ُمناسبةٌ ج ُمناسبات  যথমথ্তম, পয্মপতম, 
যথমবোধযমগ্তম, পমরষ্পলরক সম্পক্, উপমম,
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আত্মীয়তম, আগহ, suitabilty, appropria-

teness, sdequecy, correlation, 
analogy, kinship, relationship, 

affinity- ُمناسبات সমন, সম্পক্, সহন, 

সরশংবোধযমগ, উপিক্ষ, সফুবোধযমগ rrelation, 

reference, link, connection, occasion 

 ,আনফুপমলতক সম্পক্ تناُسٌب
আনফুপমলতকতম, ভমরসমম্, সমতম, 
অলভনতম, লনয়মতমলনকতম, একতম, 
pproportional relation, proportionality,
balance, eevenness, uniformity, 
regularity, harmony

 ,স দিস্প দি, অন্তভফু্লক্ত ااِْنتِساٌب

membership, affiliation

مْنسوٌب ج مناسيُب  সম্পলক্ত, সম্পক্ 
সসমপন, আবোধরমলপত, অলধভভূক্ত, সরশংংক্রিমন্ত, 

সমনযফুক্ত, সমবোধন, relative, brought in 

relation, attributed- مناسيُب সমতম, 
উচ্চতম, level, altitude 

 স্বজনবোধপমষর, স্বজনপ্রীলত مْوسوبيّةٌ
nepotism

 ,উপযফুক্ত, মমনমনসই, যথমযত ُمناِسٌب

সঠক, পয্মপ, তফুি্, আরমম দিময়ক, 

আনফুপমলতক suitable, fitting, proper, 

adequet, identical, proportional

 আনফুপমলতক, আনফুপমলতক ভমবোধব ُمتناِسٌب

সফুস্বমলন্বিত, আনফুপমলতক, অনফুরুপ, স দি(শ্ 
proportionate, proportionaly 
proportionedmproportional, 
analogous

)মমনবীয় প্রক ناسوٌت লত, মমমমনলবকতম  
human nature, humanity

نسجسج)[ن][ض] ,ن ) বফুনমন to weave (

 (هى

VIII বফুনমন হওয়ম to be woven انتسج

বফুনন,বয়ন weaving, fabric نْسج

বয়নলশলী weaver نساٌج

 ,বয়নলশল, বয়নলশলীর ব্বসম نِساجةٌ
বসকি art of weaving, weaver’s 

trade, textile idustry

نِسيٌج ج أنساج،أْنِسجةٌ،نُُسٌج  জলমন, গঠন, 

সফুতমর বফুনট, মবমনম কপড texture, web, 

woven fabric, textile

مْنسٌج ج مناِسُج  বয়নলশলীর ম দিমকমন, বয়ন
কমরখমনম weaver’s shop, weaving mill

তমঁতকি, তমঁত loom ِمنسٌج

مْنسوٌج  ج مْنسوجات  মবমনম, মবমনম কমপড,

জলমন, গঠন, সফুতমর বফুনট, woven, 
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woven febric, textile, texture, web

 মবমনম পন্, মবমনম কপড-مْنسوجات
woven goods, textiles

نسخ] نسخ)[ف ) মফুবোধছ মফিম, বমলতি করম, 
র দি করম, প্রলতসমপন করম, ব দিিমন, কলপ 

করম, to delete, to abolish, to rrepeal, 

to replace (هى)

 III প্রলতসমপন করম, রলহত করম to ناسخ

replace, to abolish (هى) 

 V মুকছ রওওয়ও, বওডিল হওযও, to be تنّسخ

deleted

 ,VI এবোধক অপরবোধক অনফুসরন করম تناسخ
এবোধক অপবোধর সফি করমন, এক শরীর 

মথবোধক অন্ শরীবোধর যমওয়ম to follow 

successively, to suceed eeach other,
to ppass from one body to another

 ,VIII বমলতি করম, অকময্কর করম انتسخ
নকি করম to abolish , invalidate

 X বমলতি িমওয়ম, কলপ করম to استنسخ

demand abolition, to copy (هى) 

 ,বওডিলকরর, রদ করর, অনবধকরর نْسٌخ

নকলকরর, sbolition, abrogation, 

cancellation, copying, 

 জডমবোধনম আবরী হরবোধফর نْسخٌي

মিখম(নসলখ),oordinary cursive Arabic 

script

نُْسخةٌ ج نَُسٌخ নট

ক, অনফুলিলপ, transcript, copy

نّساٌخ ج نساخةٌ  নকিকমরী, লিলপকমর, 

মমফুসমলব দিমকমরী, মকরমরী copyist, 

scribe, scrivener, clerk

 উত্তরমলধকমর, আত্মমর تناُسٌخ

ম দিহমন্তরপ্রমলপ, পফুর্জন্ম succession, 

trnasmigration of soul, 
metempsychosis

 নকিকরর, অনফুলিলপ করর اِستِْنساٌخ
copying, transcription, 

ناِسٌخ ج نساٌخ   বমলতিকরর, র দিকরর, 

নকিকিকমরী, অনফুলিলপকমরী 
abolishing, copyist, transcriber

)রলহত, রলহতক مْنسوٌخ ত (ইি কুরমবোধনর 

আয়মত) abrogated

نسرنْسر)[ن]  ) লব দিীর্ করম to break 

V টফুকরম টফুকরম হওয়ম to get torn تنّسر

 X ঈগবোধির মত হওয়ম to be استنسر 

eagle-like
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نسٌر ج نسورةٌ،نُسوٌر  ঈগল, শকুন eagle, 

vulture

শকুন  eagle نساريّةٌ

ناسوٌر ج نواسيُر  ভগনর, টউমমর fistula,

tumor

ِمْنسٌر ج مناِسُر  মঠমঁঠ (লশকমরী পমখী),  দিি, 

পমট, গ্রুপ beak, band, gang, group

রস(গমবোধছর), sap of a plant نُْسٌغ

نسفنسف)[ض]  ) লছঁটবোধয় ম দিওয়ম, ছলডবোধয় 

ম দিওয়ম, বহন কবোধর ছডমন (বমতমস), 

উলডবোধয় ম দিওয়ম, লববোধসমরর করম, জমহমজ 

ধ্বরশংস করম spray atomize, to carry 

and  scatter, to blow up, blast (هى) to 
torpedo (ship)

  IV ছলডবোধয় ম দিওয়ম to scatter أنسف

 VIII উলডবোধয় ম দিওয়ম, লববোধষমরন انتسف

করম to blow up

,ডবক্ওরর, উডওর, ধ সংস, গুডওন blowing نْسٌف

blasting, destruction

نُّساٌف ج نساسيُف  লশঙেওয়মিম মঠমঁটযফুক্ত 

পক্ষীলববোধশষ rhinocercs hornbill, a kind 

of swallow

ةٌنُساف  ভভূলস, তফুষ, chaff

نّسافةٌ ج نّسافات  টরবোধপবোধডম ছফুঁডমর মনরকম 
torpedo boat

ِمْنسٌف، ِمْنسفةٌ ج مناِسُف  জওনওলও window

ناِسٌفناِسفةٌ،  লববোধষমরক, ডমইনমমমইট 
eexplosive, dynamite

نسقنسق)[ن]  ) লবন্স করম, মমিম গমঁথম, 
প্রলতষম করম, to array, ro string, to set 

up (هى) 

 II লবন্স করম, মমিম গমঁথম, প্রলতষম نّسق
করম, to array, ro string, to set up (هى)

 V সফুলবন্স হওয়ম, to be in perfect تنّسق

order

 VI সফুলবন্স হওয়ম, এবোধক অপবোধরর تناسق

সমবোধথ সফুসমলন্বিত হওয়ম to be wel-

coordinated, to be in perfect order

 VIII সফুলবন্স হওয়ম to be in انتسق

perfect order

 ডবনওস, প্রডিষ্ঠওকরর, তেশরতডবনওস نْسٌق
ordering, lining up, alignment

 ,ংক্রিম, লবন্মস, নকসম, ব্বসমপনম نَسٌق
সরশংবোধযমগ, উত্তরমলধকমর, অনফুংক্রিম, আিরন,

মমজমজ, লনয়ম, ভমরসমম্ order, array, 

layout, aarrangement, connection, 
succession, sequence,system, 

manner – نسقاا ংক্রিম অনফুসমবোধর, িমইবোধন in 
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regular order,in rows- النسق فحرو  

সরশংবোধযমজনী অব্য় (গম), conjunction 

(gram)

 ,সফুলবন্স, সফুশ(ঙ্খলিত, লনরলমত نسيٌق

সমমন, অলভন well arranged, well 

ordered, regular, uniform

 ,সুডবনসকরর, সুশৃঙ্খডলিকরর تْنسيٌق

ডনযডমিকরর, প্রডিডষ্ঠিকরর, নকশওকরর, 

ব্যবিস্থিওকরর, ডনযমমওডোক ব্যবিস্থিও, পডরকডল্পি 
পডরকডল্পি অিন্তডি ordering, arraying, 

setting up, drawing up, 
aarrangement, planned economy

ٌق অলভনতম uniformity تْنسن

 ,ংক্রিম, সমতম, একতম order تناُسٌق

symmetry, harmony

সূডবনস, সুশৃঙ্খডলি, একিওপূর ُمنّسٌق  ্well 

ordered, well arranged, harmonious

 ,সভূলবন্স, সফুশ(ঙ্খলিত, লনয়লমত ُمتناِسٌق 

ভমরসমম্পভূর ্well ordered, well 

arranged, 

نسك نُسك،نساكة) [ك] [ن]  ) ধম্প্রমর জীবন
জমপন করম, to lead a religious life

 ,V ধম্প্রমর জীবন জমপন করম تنسك
ধমলম্ক হওয়ম, to lead a religious life, 

to be pious

نُُسٌكنْسٌك،نُسٌك،  ধমলম্কতম, ন্ম, লনজ্নবমস 
piety, devoutness, reclusion

তপস্বী, সমধফু saint نُُسكٌي

ناِسٌك ج نيّاٌك  লনজ্নবমসী, বনবমসী, 
সসনমসী, ধমলম্ক মমনফুষ, ধম্পরময়র 
hermit, ascetic, pious man, devotee 

ِسٌكمن ج مناِسُك  আশ্রম, সন্মসীর আশ্রম, 

মকমরবমনীর সমন, অনফুষমন, hermitage, 

place of sacrifice, ceremony

نسل)[ن] ،نسولنسل )লপতম হওয়ম ,বফুনন 

মখমিম, মতমিম, পবোধড যমওয়ম (িফুি), to 

father , ravel, untwist, pluck

 ,II আিম দিম করম (সফুতম), টফুকরম করম نّسل
জট মখমিম, জট পমকমন, বফুনন মখমিম to 

ravel,to separate, to shred, to unravel

 IV লপতম হওয়ম, ঝরমন (িফুি) to أنسل

father, to shed,fall out

 VI বরশংশব(লদ করম, সন্তমন জন্ম تناّسل

ম দিওয়ম, to reproduce, to beget 

offspring

نْسٌل ج أْنساٌل  ব সংশ, সনওন, ব সংশধর progeny,

offspring, descendants

 পলরত্ক্ত সফুতম, আিগম সফুতম, নরম نُسالةٌ

কমপড fibrous waste, thrums, lint
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পমকমবোধনমর যন, raveling machine نّسالةٌ

শমবক পশু brood animal نسولةٌ

 প্রববোধনর ছমপম ছলব, পফুর্মফুদর نسيلةٌ
offprint, reprint

জনন, উ اِْنساٌل rপম দিন, procreation, 

generation

জনন, উ تناُسٌل rপম দিন, প্রজনন 
procreation, generation, reproduction

-উৎপওদন ডবষযক relating to procre تناُسلٌي

ation, procreative

মযরনমঙ্গ sexual organs تناُسليّات

نسمض] )[نسم،نسمان ) ধীবোধর প্রবমলহত 

হওয়ম to blow gently

 (في) II শুরু করম to begin نّسم

 ,V প্রবমলহত হওয়ম, শ্বমস মনওয়ম تنّسم
বমষ্পীভভূত করম(সফুগনী), সফুগনযফুক্ত হওয়ম 
to blow, to bfeathe, to inhale, to be 

fragrant ( هى ب ) 

نَسٌم ج أنساٌم  শ্বওস, breath

مَسمةٌ ج نسمات  শ্বমস, ফফু, ম( দিফুমন বমতমস, 

জীবন্ত স(লষ্ট, শ্বমসলংক্রিয়ম breath, 

breathing, whiff, breeze, living 
creature

نسيٌم ج ،نِساٌم نسائُِم  মফুক্ত বমতমবোধসর শ্বমস, 

বমতমস, ম( দিফুমন বমতমস breath of air, 

wind, breeze

مْنِسٌم ج مناِسُم  পমবোধয়র মমমডক, মমমডমবোধনম 
পম(পশুর) ffoot sole, padded foot

ময সমবোধন প্রবমলহত হয় বম উ্ভিভূত হয় متنّسٌم
palce where some thing blows or 
produced

نسناٌس ج نسابُِس  জীব লববোধশষ, বমনর a 

creature of forest, monkey

أمرأةٌ ج نِْسوةٌنِساٌء،نِْسوان،  মলহিম, সীবোধিমক 
women

نِْسِوٌي ، نسائٌي  মলহিম সম্পলক্ত 
pertaining to women

মলহিমর লবষয়, women’s affair نِسائِيّات

 নমরীবম দিী আবোধনমিন feminist نِسائيّةٌ

movement

نِسَينسي،نسيان)[س]  ) ভভূবোধি যমওয়ম to 

forget

IV ভভূিমবোধনম to make forget أنسى

 VI ভভূিমর ভমন করম to pretend to تناسى

have forgotten
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-ভলও , ডবস্মৃডি  forgetting, forget نْسٌي

fulness

نِسٌي ،نّساٌء نِسيان  ভকলও, আমকনওকরওগত, 
অনমন্কে  forgetful, inattentive

-ভভূিম, লবস্ম(লত forgetting, forget نِسيان

fulness

ْنسٌيم ج مْنسيات  লবস্ম(ত, forgotten –

 স্ম(লতবদ লবষয় যম এখন লবস্ম(ত مْنسيات
memorized things now forgotten

نَشنشيش،نّش) [ض]  ) ভমজম, ফফুটমন, 

লহলসহস শব করম, মমলছ তমডমন to fizz, 

sizzle, simmer, bubble, to drive away
flies

 মমলছ তমডমবোধনমর ঝমঁটম, িমমর fly ِمنّشةٌ

whisk

نشأنشأة،نشوء)[ف]  ) প্রলতপমলিত হওয়ম to 

be raised

نشؤنشء)[ك]  ) প্রলতপমলিত হওয়ম, 
প্রলতপমলিত করম, আলবভভূ্ত করম, গঠর 

করম, জন্মমন, োটম, উ rপন করম, to be 

raised, appear, grow, form, proceed, 
ensue,

 II পমিন করম, ব(লদ করম, to cause نّشأ

to grow, to raise (ه) 

 ,IV, বড করমন, উঠমন, ব(লদ করমন أنشأ

স(লষ্ট করম (আ্মহর), আনয়ন করম, 
উ rপন করম, ততরী করম, লনম্মন করম, 
প্রলতষম করম, সমপন করম, আঁকমন, িমিন
পমিন করম, শুরু করম, to create, to 

cause to rise, to rise, bring forth, 
produce, eestablish, install, complse,
draw, raise, to begin

 V বড করম, ব(লদ করম, ছডমন, বড تنّشأ

হওয়ম to grow, be grown, develop, 

spread, 

 X মখমঁজম, খফুঁজবোধত বিম to search استنشأ

,to ask (for news)

 তেরববন, নতূন প্রজন youth, new نشٌء

generation

 ,ব(লদ, মযরবন, উ্থিমন, জন্ম, গঠন نسأةٌ

স(লষ্ট, উ rস, নব পপ্রজন্ম, সরশংবোধশমধন, িি্ম,
পমিন, পটভফুলম (ব্লক্ত) growth, youth, 

rise, birth, formation, genesis, origin 
young generation, culture refinement

উঠন্ত, বমডন্ত, ব(লদ, উনলত, লববত্ন نُشوٌء
growing, growth,, 
development,evolution

উ مْنشأ rপলত্ত সি, জন্ম সমন, লনজ শহর, 

বমডী, মমত( ভভূলম, স্ববোধ দিশ, উ rস, জন্ম, 

গঠন, স(লষ্ট,ঝর্মর উৎস, শুরুকরর, শুরু 
place origin, birth place, home town, 
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native country, oorigin, birth, 
formation, genesis, springhead, start

 ,িমিনপমিন, লশক্ষম upbringing تْنشٌئ

education

 ,িমিনপমিন, লশক্ষম upbringing تْنِشئةٌ

education

স(লষ্ট, উ اِْنشاٌء rপলত্ত, আনম, সমপন, 

প্রলতষমকরর, সরশংগঠন, গঠর, ততরীকরর, 

প্রস্তুতকরর,  দিমঁডকরর,  দিমিমন, লভলত্ত, 

লভলত্তসমপর, লবন্মসকরর, লিখন, 

সরশংকিন, লিখন, লিঠ লিখন, রিনম 
creation, origination, setting up, 
institution, fformation, production, 
construction, founding, foundation, 
ccomposition, writing, letter writting, 
essay

 গঠরমভূিক, গঠর সমকলক্ত اْنشائٌي
relative to composition

 ,যম ব(লদ পময়, বমডন্ত, উঠন্ত ناِشٌئ

উ rপন, অগসরমমন, িিমফমইয়ম ওবোধঠ 

এমন, আরম্ভকমরী, মছমট, তরুর, মযরবন 
growing, arising, ooriginating, 
begainer, junior, youth

 যফুবমবসম, মযরবন, উঠলত প্রজন্ম ناِشئةٌ
youth, rrising generstion

ُمْنشأةٌ ج ُمْنشأات  স(লষ্ট, দব্, কমজ, ভলভলত্ত, 

সমপনম, প্রলতষমন, creation,product, 

foundation, institution

সমপরমসমভূহ, installations-ُمْنشأات 

 আটবোধক (  نِشبس][نشب،نشبة،نُشوب)

থমকম, মিবোধগ থমকম, উপলসত করম, লিপ 

হওয়ম, মববোধধ যমওয়ম (যফুদ), to be 

attached, be fixed, stick, attend, get 
involved, break out

II মিবোধগ রমখম to stick on نّشب

(هى) IV মিবোধগ রমখম to stick on أنشب

সম্পদ, দখল property, possession نْشٌب

  লওগও, স সংসডক, অনুরডক, প্রদুেও্ব نُُشرٌب
clinging, adherence,outbreak

 তীর ততরীকমরী, ধনফুকধমরী arrow نّشاٌب

maker, bowman

نُّشاٌب نشاشيبُرج  তীর arrows

 ,মমরমত্মক, লহরশংস (যফুদ) fierce ُمْنتِشٌب

violent (battle)

نشجنشيج) [ض]  ) ফফুঁপমন, ফভূঁপমইবোধত 

ফফুঁপমইবোধত বিম  to sob
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] نشدن)[نشد،نشدة،نِسدان ) মখমঁজম, ম দিখম, 
কসম করম, লমনলত করম to seek, to 

sarxh, to implure

 III কসম করম, লমনলত করম to ناشد

adjure, to implore

IV মখমঁজম, গমন করম, আব(লত্ত করম to أنشد
seek, ssearch, to sing,recite

 VI পরষ্পর আব(লত্ত করম to recite تناشد

to each other

 X আব(লত্ত করবোধত বিম to ask to استنشد

recite

نشيٌد أُْنشودةٌ، ج نشائُِد أناشيُد،أْنشاٌد،  গওন, 

সঙ্গতি, বন্দনও, স্তুডি song, anthem, 

worship, 

 জরুরী অনফুবোধরমধ, আন্তলরক ُمناشدةٌ

আবোধব দিন, কসম urgent reqiest, earnest

request, adjuration

আব(লত্ত, বর্নম recitation, recital اِْنشاٌد 

 ইচ্ছওকৃি, আকওঙ্খতি, প্রকচষ্টওকৃি مْنشوٌد
sought, desired, pursued

গময়ক singer ُمْنِشٌد

نشرن] )[نُشور,نشر ) লবলছবোধয় ম দিওয়ম, 
পফুনরুল্থিত করম, উবোধন্মমিন করম, উডমন 

(পতমকম), করমত ল দিবোধয় কমটম, to spread, 

to resurrect, to saw apart

 ,ছডমন, সফুবমস ছডমন (نشر) [ض] نشر

প্রকমশ করম, মোমষনরম করম, প্রিমর করম, 
ro spread, to announce, to publicize, 

to publish (هى)

 ,II লবলছবোধয় ম দিওয়ম, খফুিম to spread نّشر

to unfold

IV পফুনরুল্থিত করম to resurrect أنشر

V ছলডবোধয় যমওয়ম, খফুবোধি যমওয়ম to be تنّشر

spread out, be unfolded

 ,VIII ছলডবোধয় যমওয়ম, খফুবোধি যমওয়ম انتشر
ছডমন, প্রসমলরত করম to be spread out,

be unfolded, be propagated

 ,উকনওচন, ডবডক্ষপকরর, প্রচওর, প্রকওশনও نشٌر
ডবজ্ঞডপ, তেঘওষনও, পূনরুতওন unfolding, 

spreading, propagation, publication, 
announcement, resurrection

نشرةٌ ج نشرات  লবজলপ, প্রকমশনম, লরবোধপ্মট,

লহসমব, মোমষনম, লবজমপর, লবজলপ, 

পপ্রিমরপত, আবোধ দিশ, আইন, অধ্মবোধ দিশ 
notice, publication, proclamation, 
report, advertisement, leaflet order, 
ordinance

করমতওয়মিম, করমতী sawyer نّشاٌر
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করমতিমিনম sawing نِشارةٌ

করমবোধতরগুডম sawdust نُشارةٌ

পফুররু্থিমন resurrection ُوشوٌر

جوِمْنشاٌر مناشيُر  করমত saw

 ,ছডমন, লবলক্ষপকরর, লবলকরর اِْنتشاٌر

লবলকররতম  spreading, spread, 

diffusion, ddiffusiveness

প্রকমশক publisher ناِشٌر

 ,ছডমবোধনম, প্রিমলরত, প্রকমলশত مْنشوٌر

ককরমতকমটম, spread, propagated, 

published, sawed -

,প্রচওরপত, ডবজ্ঞডপ, অদ্যওকদশ ناشيُر،مْنشورات 

আকদশ, leaflet, circular, proclamation, 

order, ordinance

 ,যম ছলডবোধয় পবোধড, ব্মলপশীি مْنتِشٌر

ছডবোধনম, লবস(ত, িিলত, লব দি্মমন, িিমমন,

উ দিীয়মমন spreading, spread out, 

widespread, ccirrent, existant, 
prevaling, prevalant, predominant

نشز[ن][ض]نشز،نُشوز)  )উপবোধড ওঠম, 
উঁিফুবোধত থমকম, উঁিম করম, অত্মিমর করম, 
অবমধ্ হওয়ম, লবরুপ হওয়ম, to be 

elevated, to rise, br disobedient

IV পফুনজ্শীলবত করম, to revive أنشز

نَسٌز ج أْنشاٌز  উঁচ িস্থিওন, উঁচ ভডম elevated 

place, high land

 ,অতনক্, তবসম দি(শ্, discord نشاٌز

disunity

 ,শত্রুতম, লববোধরমধীতম, অতনক্ نُشوٌز
তবসম দি(শ্,স্বমমী বম সীর অবমধ্তম, 
অত্মিমর (স্বমমীর) animosity, discord 

ddisobedience (wife), brutal behavior
(husband) 

 ,যম আগ মবর হবোধয়বোধছ এমন, উঁিফু ناِشٌز
মবসফুবোধরম, লববোধরমধী, অবমধ্ protruding, 

elevated, raised, discordant, 
disobedient

ناِشزةٌ ج نواِشُز  অবমধ্ মলহিম,  দিজমি 
disobedient women, shrew

نِشطنَشأط)[س]  ) জীবন্ত হওয়ম, প্রমরবন্ত 

হওয়ম, হমলসখফুলশ হওয়ম, কম্ঠ হওয়ম, 
উ দি্মী হওয়ম, আগহী হওয়ম, উ rসমহী 
হওয়ম, সমহসী হওয়ম, আনলনত হওয়ম, 
তমডমতলড নমমম,  to be lively, brisk 

active, eager, keen, zealous, 
eenergetic, active be glad, to embark
briskly
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 ,II প্রমনবন্ত করম, উদ্দীপ করম نّشط
উবোধত্তলজত করম to energize, to incite, 

stimulate

 IV প্রমনবন্ত করম, উদ্দীপأنشط

করম,ংক্রিীয়মশীি করম, শলক্তশমিী করম, 
সমহস শলক্ত মজমগমন, উৎসমলহত 

করম,বমঁধম    incite,to 

energize,stimulate, aactivate, to 
strengthen, encourage, tie up

V প্রমনবন্ত হওয়ম,কম্ঠ হওয়ম, আগহীتنّشط
হওয়ম, উ rফফু্ হওয়ম, সমহসী হওয়ম, 
সমহস ম দিখমন, to be energized, be 

brisk, sctive, keen, eesger, brave, 
cheerfuk, to ddisplay courage, be 
energetic

 ,প্রওনবন, উদতপ, হওডসখডশ, চপল, জতবন نِشطٌ

ব্যসবওগতশ, ব্যস, শডকপূর ,্ lively, spirited, 

brisk, vivacious, busy, energetic, 
active

শলক্ত, আগহ, উ نْشطةٌ rসমহ energy, 

egarness, zeal

প্ররবন্ততম, উদ্দীপতম, ত نشاطٌ rপরতম, 
আগহ, উ rসমহ, শলক্ত, ককম্ঠতম, কমজ, 

প্রমরবন্ত কমজ, শলক্ত, প্রমরশলক্ত 

জীবনীশলক্ত briskness liveliness, 

agility, eagerness, activeness, 
strength, eenergy, vigor, vitality

نشيطٌ ج نِشاطٌ  প্রমরবন্ত, জীবন্ত, হমলসখফুলশ, 

ব্সবমগীস, ব্স, কম্ঠ, আনলনত, খফুশী, 
আগহী, একলনষ brisk, lively, cheerful, 

bbusgling, busy, active, energetic, 
hspph, glad

اُْنشوطةٌ ج أناشيطُ  লগরম, ধনফুক, ফমঁস  knot,

bow, noose

 আনন দিময়ক লজলনষ pleasant مْنشطٌ

thing

উ تْنشيطٌ rসমহ, উদ্দীপরম, উবোধত্তলজত 

সজীবতম, ত rপরতম encouragement, 

incitement, stimulation, activation

 ,প্রমনবন্ত, উদ্দীপ, হমলসখফুলশ, িপি ناِشطٌ

জীবন্ত, ব্সবমগীশ, ব্স, শলক্তপভূর্, lively, 

spirited, brisk, vivacious, busy, 
energetic, active

উদ্দীপরম, প্রবোধরম দিনম, মপ্রররম, তমডনম ُمْنِشطٌ
motivation, incentive, impetus 
stimulus

عنشنشع)[ف]  ) লছঁডম, লছঁবোধড মফিম to tear 

out (هى) 

 VIII লছঁডম, লছঁবোধড মফিম to tear out انتشع

 (هى)

 ডছদ ডনগি্ পওডন, তেচওযওন leakage نْشٌع

water, oozing
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 ,লসদ, আদ্, লভজম, লনলষক্ত boiled ُمنّشٌع

wet, soaked

نشفنشف)[ن]  ) িফুবোধষ মনওয়ম, সন্পমন 

করম to absorb, suck up

نِشفنَشف)[س]  ) শুলকবোধয় যমওয়ম to be 

dried

 II শুকমন, মমমছম, োষম, to dry, to نّشف

wipe, to rub

 V শুলকবোধয় যমওয়ম, মফুছম, মফুবোধছ تنّشف

যমওয়ম, to be dried, be wiped, to wipe

 ,ডবশুষকরর, শুকনও desiccation نَشٌف

dryness

মশমষক কমগজ, িফুষ কমগজ blotting نّشاٌف

paper

 মশমষক কমগবোধজর পমতম, মশমষক نّشافةٌ

প্মড, মতময়মবোধি, sheet of blotting 

paper, blotting ppad, towel

ِمْنشفةٌ ج مناِشُف  মতময়মবোধি, পলরষমর করমর
মনকডম, গমমছম towel, rag, napkin

শুকমন drying تْنشيٌف

 ,লবশুষ, শুকনম, শক্ত, কঠর ناِشٌف

অনমনীয় desiccated, dried up, dry, 

hard, stiff

نِشقنشق،نَشق)[ س]  ) ঘমর মনওয়ম, শ্বমস 

মনওয়ম, মশমঁকম, নস্ মনওয়ম to smell, 

ssniff, snuff

II শুকমন to give to smell نّشق

IV শুকমন to give to smell أنشق

V শ্বমস মনওয়ম to inhale تنّشق

 VIII শ্বমস মনওয়ম, নস্ মনওয়ম to انتشق

inhale, snuff 

 ,X ঘমর মনওয়ম, মশমঁকম to smell استنشق

to sniff out (هى)

ٌق، نْشٌقاِستِْنشاٌق،تنشن  শ্বওস গহনরকরর, 

শ্বওসগহন inhaling, inhalation

নডস্য, নস্য snuff نشوٌق

লিলমট (নলস্) pinch of snuff تْنشيفةٌ

نشلنشل)[ن]  ) লছলনবোধয় মনওয়ম, মফুক্ত করম, 
উদমর করম, রক্ষম করম to take away, 

extrcate, liberate, save

 ,VIII লবপ দি মথবোধক উদমর করম انتشل
উনলত করম, জমম করম, মতমিম, উদমর 

করম, রক্ষম করম to extricate, to gather,

to pick up, save, rescue

পককট মওরও pickpoceting نْشٌل
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পবোধকট মমর, গমঁটকমটম نّشاٌل

pickpocet

نِشان جنيشان، نياشيُن  লি্নি,  দিমগ, িক্ষ্, 
উবোধদ্দ্শ্, লনশমনম, সমজ, প দিক, লবলববোধহর 

মবশভভূষম sign, mark, aim, goal, 

decoration, order, bridal, attire

نشنجٌي، نشنجٌي  িক্ষ্বোধভ দিী, কুশিী 
িক্ষ্বোধভ দিী marksman, sharpshooter

দি(লষ্টবোধক্ষত sight(gun)  نشنكاٌء

তমডমতমলড হওয়ম, to be nimble نْشنش

 II তমডমতমলড হওয়ম, প্রমরবন্ত تنْشنش

হওয়ম, লনপফুর হওয়ম, কম্ত rপর হওয়ম, 
ঢটপবোধট হওয়ম, ফফুটমন, ভমজম, to be 

nimble,bbrisk, adroit, agile, active, to 
boil, simmer

 II তমডমতমলড হওয়ম, প্রমরবন্ত تنْسنَش

হওয়ম, পফুনজীলবত করম, পফুরুদমর করম, 
মতমিম to be nimble, to revive, 

recover, pick up

نشو،]نشي[نشوة،نِشوة،نُشَوة)[س]  )

َينِشَي   মওিওল হওয়ও, to be drunk 

 II কমপবোধড মমড ম দিওয়ম to starch نّسى

clothes

VIII মমতমি হওয়ম to be drunk انتشى

X ঘমর মনওয়ম to smell استنشى

 ,সুগন, ঘওন, তেখওশবু,, তেসবরে, তেনশও نشَوةٌ
মত্তিিও, উনওদনিও, প্রমত্তিিও fragrance, 

scent, iintoxication, drunkness, 
delirium

ا  ,ঘওন, তেখওশবু, মওডscent, perfume نشا

starch

মমড, কিপ starch نشاٌء

نشِوٌي ج نشِويّات  শ্বতসমড সম্পলক্ত 
relating to starch

نْشوان م نْشوى  ج  نشاوى  মমতমি, ম দি্প, 

গলব্ত, উ্লসত, রলক্তম intoxicated, 

drunk, elated, exultant, flushed

মনশম, উন্মম দিন intoxication اِنتِشاٌء

 ,লসর করম, ঠক করম (نّص) [ن] نّص
পলরত্মগ করম, লনবোধয়মগ করম, সরবরমহ 
করম, লনধ্মরন করম, নলনলদ্্দষ্ট করম, 
আঁকম, লিখম, সমজমন,পমিম করম ro fix, 

lay down, appoint, provide, 
determine, define, draw up, 

compose, pile ( هى عن على )

نّص ج نصوٌص  পমঠ, সরশংষরর, অনফুবম দি, 

রিনম, শব, বমক্মরশংশ, বমক্,খন্ডবমক্, 
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প্রকমশভঙ্গী, ধরন, ভমষম, বমগতবলশষ্ট, 

শত্, ব্বসম, প্রমমন, প্রকমশ text, 

version, passage, word, phrase, 
clause, expression, manner of 
expression, languase phraseology, 
term, arrangement, evidence, 
manifestation

نُّصةٌ ج نُصٌص  িফুর্কুন্তি forelock

ِمنّصةٌ  ج مناٌص،منصات  উঁিফু পমটমতন, 

ম্, লববমবোধহর ম্ raised platform, 

dias, bridal throne

)উদ تْنِصيٌص লত quotation 

نصبنصب)[ن]  )  দিমঁড করম, উঠমন, লসর 

করম, ততরী করম, প্রস্তুত করম, মপ্রমলথত 

করম উবোধত্তমিন করম, লনশমনম করম, 
লনবোধয়মগ করম, প্র দিশ্ন করম, উবোধদ্দশ্ করম, 
প্রতমরনম করম, উচ্চমরন করম, 
কম্বমি্করম,  সরশংবোধযমজক করম to erect, 

raise, set up, prepare, pitch(tent) , 
hoist, appoint, show, cheat, to 
pronounce, make accusative, 
subjunctive (verb)

 II খমডম করম, উঁিফু করম, উপবোধর نّصب

উঠমন, সমপন করম, লনবোধয়মগ করম, কমন 

ফফুটম করম to set  upright, rrear, lift uo, 

install, appoint, prick

III লববোধরমধীতম করম, শত্রুতম প্র দিশ্র ناصب
করম  to oppose

IV ্মন্ত করম, ক্ষয় করম, অরশংশ ঠক انصب
করম to tire, exhaust, fix share

,VIII  দিমঁলডবোধয় যমওয়ম, মসমজম হওয়ম انتصب
মটবোধন মসমজম করম, লনবোধয়মলজত হওয়ম, 
উচ্চমলরত হওয়ম (আ-ব্নজন), নসবী 
হওয়ম (কম্কমরক) to rise up, 

straighten up, to be appointed, be 
pronounced, to be in nasb 
(accusative)

نصٌب ج أْنصاٌب  তেপ্রওডিি, তেরওপতি, দওডকনও, 
planted, erected, set up

نُْصٌب ج أْنصاٌب  মভূলত,্ প্রলতমফুলত,্ স্ম(লতসম্ভ,

statue, idol, monument

 ,সমমবোধন, লবপরীত (جر prep)نُصَب

মফুখমমফুলখ in front of opposite, facing

 শ্রম, ধকি, কমঠন্, অবসম দি نَصٌب
exertion, strain, bardship, fatigue-

সমলপত পতমকম flag planted أنصاٌب

نصبةٌ ج نصبات  লশলসরনজমম plant

 ,সমন, খফুঁট, সম্ভ, লপিমর, থমমম نُصبةٌ
লবজমপন  দিন্ড, লনবোধ ্দিশনম  দিণ্ড  post, pale,

pillar, signpost, guide post
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نِصاٌب ج نُُصٌب  উ rস, শুরু,  লনসমব 

(জমকমবোধতর), উপলসলতর  লনম্নতম সরশংখ্ম, 
origin, beginning, nisab of zakat, 

quorum -  نُُصٌب তরবমলরর হমতি, 

ছফুলরর হমতি, মসনম পমহমরম sword hilt, 

knife hilt, saber guard

 ,প্রতমরক, ঠকবমজ, মজমবোধচ্চমর نّصاٌب 

প্রতমররমপভূর্, প্রতমররম কবোধর এমন fraud, 

cjeat, sharper, imposter, deceitful, 
fraudulant

نصيٌب ج أنِصبةٌ،أْنِصباُء،نُُصٌب  অরশংশ, 

অরশংশগহন, িমবোধভর অরশংশ, িভ্মরশংশ, ভমগ্, 
লনয়লত share, partication, sshare of 

profit, dividen, luck, fate

نصيٌب يا  িটমরী lottery 

مْنِصٌب مناِصبُج  মপমঁথমর সমন, অলফস, 

ময্ম দিম, প দিময্ম দিম, প দি place to plant, 

office, dignity, rank, position, post

ِمْنصٌب ج مناِصٌب  রমনমোবোধরর িফুিম 
kitchenstove

 ,লনযফুলক্ত, মবোধনমনয়ন, সমপরম تْنصيٌب
অলধষমনকরর appointment, 

nomination, installation, induction

 ,উঠন্ত, িমিন, লবলহতকরর اِْنتِصاٌب

সমপন, বমঁ ছমঁল দিয়ম মফিম, লনম্মর raising, 

rearing, rrighting, setting up, putting 
up, erection

ٌبناِص  ্মলন্তকর, লবরলক্তকর, শ্রমলন্তকর, 

tiring, wwearisome, exhausting –

 ময শব শত্যফুক্ত পবোধ দির লনয়নক نواِصُب

(গম), word governing subjunctive 

(gram)

 ,দওডকৃি, উঠাওকনও, মওটিকি তেপওুিও مْنصوٌب
ডনডদ্ষ্ট, বওুধও, স সংযুক, িস্থিওডপি, ডনশওনওকৃি 
erected, raised, planted, fixed, 

attached, aimed – مْنصوبات কমক্বওকচা 
শব word in accusative

 ,খমডম কবোধর রমখম, উঠমবোধনম ُمتنِصٌب
মমটবোধত মপমঁতম,  দি দিমডমবোধনম, খমডম, মসমজম, 
িমমিলম, উিম upright, set up, raised, 

pplanted in ground, erected, uprigjt, 
erect, vertical

نصتنصت)[ض]  ) মশমনম to listen (  ل الى

هى ه ) 

) IV মশমনম to listen أنصت هى ه ل الى ) 

 V মশমনমর মিষ্টম করম, মগমপবোধর تنّصت

মশমনম, আঁলডবোধপবোধত মশমনম to try to hear, 

listen secretly

 আঁডডকপকি শবরকওরত ُمْنتنِصٌت
eavesdropper

]ف،نصوح)[نُْصح،نَِصحة نصاحة،نصيحة،  )
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 উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, পরমমশ ্করম  نصح
সতক্ করম, উৎসমলহত করম, লনষমবমন 

হওয়ম, শুবোধভচম জমনমন, শুভ  ইচম ব্ক্ত 

করম, ভমি উবোধদ্দ্বোধশ কমজ করম to advise,

to counsel  admonish, to be sincere, 
to wish well, show good will, to act in 
good faith

 III উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, লনষমবমন ناصح

হওয়ম, to advise, to be sincete 

VI পরষ্পবোধরর অনফুগত ও লনষমবমন تناصح
হওয়ম to be loyal toward each other

 VIII উপবোধ দিশ মনওয়ম to take انتصح

advice

 X উপবোধ দিশ িমওয়ম, উপবোধ দিশপ্রমপ استنصح

হওয়ম, আবোধিমিনম করম to ask for advice

েওল উপকদশ, পরওমশ مْصٌح  ্করর, পরওমশ ,্ 

পিডনকদশ্ন, good advice, counseling, 

counsel, guidance

 লনষমবমন, লবশ্বস পরমমশ্ক نصيٌح
sincere, faithful adviser

نصيحةٌ ج نصائُِح  আনডরক পরওমশ ,্ বনতপূর  ্
ডিরষওর, বনতপূর  ্সিক্িও sincere advice,

friendly admonition 

 খমঁট, ত্, লবশ্বমসী, অনফুগত نصوٌح 
sincere, true, faithful, loyal

আবোধিমিনম consultation استِنصاٌح

ناِصٌح ج نُّصاٌح نُصٌح،  লনষমবমন, ভমি 

পরমমশ্ দিমতম, আন্তলরক উপবোধ দিষ্টম sincere,

good ccounselor, soncere adviser

نصرنصر،نصور)[ن]  ) সমহময্ করম, 
সহবোধযমগীতম করম, লবজয়ী করম, লবলি 

করম, প্র দিমন করম, ররমখম, রক্ষম করম, to 

help, to assist, to make victorious, to 
deliver, keep, protect, save

II খ(ষ্টমন করম to Chistianize نّصر

 ,III সমহময্ করম, সহবোধযমগীতম করম ناصر
সমথ্ন করম, রক্ষম করম to help, to 

assist, support, protect

V সমহময্ করবোধত মিষ্টম করম, কমরও تنّصر
সআহমবোধয্ আসম, খীষ্টমন হওয়ম to see to 

support

 VI পরষ্পরবোধক সমহময্ করম to تناصر

render mutual assistance

VIII অবোধন্র সমহমবোধয্ আসম, লবজয়ী انتصر
হওয়ম, প্রলতবোধশমধ মনওয়ম, to come to 

ones help, to be victorious, take 
revenge

X সমহময্ িমওয়ম to ask for help استنصر
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 ,সওহওয্য, সহওযিও, সহকরওগতিও, সমিন্ نْصٌر

পৃষ্ঠকপওষকিও, ডবজয, help, aid,support, 

backing, assistance, victory

 ,সমহময্, সহময়তম, সহবোধযমগীতম نُْصرةٌ
সমথ্ন, প(ষবোধপমষকতম help, aid, 

assistance, support, backing

نصرانٌي ج نصارى  খ(ষ্টমন christan

খ(ষ্টবম দি christanity نْصرانيةٌ

نصيٌر ج نُصراُء  সমহময্কমরী, 
সমথ্নকমরী, রক্ষমকমরী, লমত, মজমটবদ, 

যফুক্ত, অনফুসমরী, পক্ষভভূক্ত, প্রবত্ক, 

সহময়ক helper, supporter, defender, 

protector, allay, confederate, 
adherent, follower, promoter

আনসমর (লসলরয়মর জমন সম্পন النَصْيِريّةٌ
 দিি ) , the Ansarie

ناصوٌر ج  نواصيُر  ভগনর fistula

مْنصر ج مناِصُر  ডমকমতত দিি band of 

robbers

খীষ্টমনকরর, Christanization تْنصير

 ,সহময়তম, সমহময্, সমথ্ন ُمناصرةٌ

প(ষবোধপমষকতম, উনয়ন assistance, help,

support, backing, promotion

اِنتِصاٌر ج اِنتِصارات  লবজয়, প্রলতবোধশমধ 
victory, revenge

ناِصٌر  ج نصاٌر،أْنصاٌر،ناِصرون  সমহময্  
কমরী, রক্ষমকমরী, লবজয় দিমতম helper, 

protector, granting victory

 ,অনফুগমমী, অনফুসমরী, পক্ষমবিমী أنصاٌر
সহময়তম দিমন কমরী, প(ষবোধপমষক, বনফু , 
adherents, followers, partisans, 
sponsor, patron, friend -  

 মমমহমম দি (স() এর ম দিীনম ألنصار
মবোধনময়মরমর অনফুসমরী  দিি the Medinan 

followeer of Prophet Mohammad 
(sm)

)সমথ্নক مْنصوٌر ত, সমহময্প্রমপ 

(আিমিমহতময়মিমর), লবজয়ী, লববোধজতম 
supported, aided, victorious, victor

 ,সমহময্কমরী, সমথ্নকমরী ُمناِصٌر
রক্ষমকমরী, helper, supporter, 

defender, protector

 ,লবজয়ী, জয়ী victorious ُمْنتِصٌر

successful

نصعنصوع)[ف]  ) স্পষ্ট হওয়ম, পলবত 

হওয়ম, প্রতীয়মমন হওয়ম, স্বীকমর করম, to
be clear, pure, evident obvious, 
recognize

(ب) IV স্বতকওর করও, to recognize أنصع
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 শুভিও, উসজ্জিলিও نُصوٌع
whiteness,brightness

 ,লবশুদ, পলরষমর, স্পষ্ট, প্রকমশ্ نصيٌع
প্রলতয়মমন  pure, clear, evident, 

manifest patent

  লবশুদতম, সস্পষ্টতম, পলরচনতম نصاعةٌ
pueity, clearness, clarity

 ,লবশুদ, পলরষমর, প্রকমশ্, স্পষ্ট ناِصٌع

প্রলতয়মমন  pure, clear, evident, 

manifest patent

]نصفنصف)[ن][ض   )  দিফুপফুর হওয়ম, 
ল দিবোধনর মধ্ ভমগ মপরঁছম to reach in the 

mid day

to be noon 

 II মধ্খমবোধন ভমগ করম,  দিফুইভমগ نّصف

করম, অবোধধ্ক করম, to devide in the 

middle, bisect, halve (هى) 

 III সমমন ভমগমভমলগ করম, অবোধধ্ক ناصف

অরশংশ মনওয়ম, অবোধধ্ক ভমগ মনওয়ম, to 

share half, share equally, (هى) 

 ,IV সঠক হওয়ম, সফুলবিমর করম أنصف
সফুলবিমর লনলশত করম, অপবোধরর অলধকমর
পমওয়মবোধনম, তবষম্হীর ব্বহমর করম, 
মসবম করম ,অবোধন্র অলধকমর প্রলতলষত 

করম to treat with justice, to be just, to

see that justice is done, see that one 
gets right, to treat without  discr-

imination ( من ه ) 

 V অধতন হওয়ও, সমপর্ করও, ডবচওর تنّصف
চওযও to be subordinate, to submit, 

demand justice (ه)

,VIII মধ্ভমবোধগ মপরঁছম, মবোধধ্ হওয়ম انتصف
মমঝ পবোধথ হওয়ম, অবোধধ্ক হওয়ম, লবিমর 

িমওয়ম, সফুলবিমর করম, প্রলতবোধশমধ মনওয়ম 
to reach midst, be in the middle, be 
midway, to appeal for justice, 
demand justice, do justice, take 
revenge

 X সফুলবিমর িমওয়ম to demand استنصف

justice

نِصٌف ج أنصاٌف  অকধক্, অধও্ সংশ, ক্ষুদ  অ সংশ, 

মওঝ half, moiety, middle

,মধ্ম, মধ্ম আকমর, মধ্ম ধরন نِصٌف

মধ্ বয়সী medium, of medium size, 

middle aged

অবোধধ্ক সরশংংক্রিমন্ত relating to half نصفٌي

ٌفنْص ، نصفةٌ  লবিমর, justice

প ্দিম veil تصيٌف

 অবোধধ্ককরর,  দিফুভমগকরর تْنصيٌف
halving, bisection
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 ,অবোধধ্ক, অবোধধ্ক কবোধর, আধমআলধ مناصفةا

সমভমবোধগ, অবোধধ্ক অবোধধ্ক half (of them, 

by halves, half and half, by equal 
shares, ffity-fifty

সফুলবিমর, সমতম, সঠকতম, সঠক اِْنصاٌف
ব্বসম justice, equity, fairness

ناِصٌف ج نصفةٌ،نصٌف،نصاٌف  িমকর 
servant

 অবোধধ্ককরর,  দিফুভমগকরর, সমমন ُمنِصُف

 দিফুইভমবোধগ ভমগকরর halving, bisection, 

dividing into two equal parts

 ,একজন ধমলম্ক ভমি মমনফুি ُمْنِصٌف

ন্ময়সঙ্গত, সফুনর,ন্ময্ a rightous just 

man, equitable, fair, just

 ,মধ্ম, মধ্ middle ُمْنتصٌف

نصلن] ][ف)[نُصول ) মমটবোধত পবোধড 

যমওয়ম, মমন হওয়ম, মফুক্ত করম, to fall to 

ground, to fade, to get rid of (من)

 V লনবোধজবোধক মফুক্ত করম, পলরত্মগ تنّصل

করম, এডমইয়ম িিম, প্রত্মহমর করম, 
লনবোধজবোধক সত্ প্রমমন করম, to free  (من

(self) , to rid (self) , to withdraw, 
vindicate (self) 

نصٌل ج نُصوٌل،أْنصول،نصاٌل  িতর, িরবওডর, 

চওকু arrow head, sword,

 ,পতনশীি, পডন্ত, যম পবোধড এমন ناِصٌل

অনফুজ্বি, মমন falling, faded, 

্ প্রলতমফুলত,্ শ্রদমরপমত, মফুলত نصمةٌ
icon,idol

ناصيَةٌ ج نواٍص  িফুর্কুন্তি, অিক, মমমথমর
সমমবোধনর অরশংশ, রমসমর মকমন forelock, 

forepart of the head, corner

نّضنضيض،نّض) [ض]  ) তরঙ্গমলয়ত করম,
মিময়মন, টপটপ কবোধর পডম, মফমটময় 

মফমটময় পডম, গডমইয়ম পডম to ripple, 

drip, to percolate, ozz, dribble, trickle

 ,II নডমন, ঝমঁকমন to move نّضض

shake (هى) 

ا – নগ দি অথ্, পয়সম cash, clin نّض  نضا

নগবোধ দি in cash

ناّض مال  নগ দি অথ,্ পয়সম cash, coin

نضبن] )[نُضوب ) মমটবোধত োফুলমবোধয় যমওয়ম,
মমটবোধত শুবোধষ যমওয়ম, শুলকবোধয় যওয়ম, মশষ
হওয়ম, কবোধম যমওয়ম, ক্ষয় করম, মমরম to 

sleep in ground, be absorbed in the 
ground, to dry up, be exhausted, be 
diminished, to decline, to die

 ,IV মশষ করম, লন(স(ত করম أنضب
শুলকবোধয় মফিম to exhaust, drain, to dry 

up
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ناِضٌب ج نّضٌب  শুকনও, শুষ, অনুবর্, ডন্লও, 
বনাও dried up, dry, bareen, sterile

نضجنضج)[ض] ) মপবোধক যমওয়ম, পমকম 
হওয়ম, পলরপ্কে হওয়ম, ভমি রমনম হওয়ম, 
পভূর্ হওয়ম to be ripen, be mature, be 

well-ckooed, to maturate

 ,IV পমকমন, ভমি কবোধর রমনম করম أنضج
ভমি কবোধর করম to make ripen, to cook 

well, to do well (هى) 

 ,পক্িও, পূরি্ও, পডরপক্িও ripeness نْضٌج

maturity

 প্কেতম, পভূর্তম, পলরপ্কেতম نُضوٌج
ripeness, maturity

يٌجنِض  পওকও, পডরপক্, েওল রওনও ripe, well 

coocked

 ,পমকম, পলরপ্কে, ভমি রমনম ripe ناِضٌج

well coocked

نضحنضج) [ض]  ) লভজমন, ছডমন, 

লছঁটমন, পমলন ম দিওয়ম (গমবোধছ), প্রশলমত 

করম, লমটমন (ত( ষম) , রক্ষম করম, 
প্রলতবোধরমধ করম, যফুলক্তযফুক্ত করম উউত্তর 

ম দিওয়ম to wet, moisten, to splash, to 

slake, quence, to defend, protect, to 

justify, answer ( هى عو )

نضجنْضح) [ف]  ) িফুয়মন, োমমম, ফফুটম ল দিবোধয় 

পডম, উপলিবোধয় পডম, লন(সরন করম, ঝরম
to exude, to sweat, perspirate, 
leakmflow over, spill, effuse

লছঁটমবোধনমর লজলনষ sprinkler نّضاحةٌ

ঝরনম, ডফুশ showef, douche ِمْنضٌح

ِمْنضحةٌ ج مناِضُح  পমলন ম দিওয়মর পমত, 

ঝরনম, ডফুশ watering can,  shlwer, 

douche 

نضدنضد)[ض]   ) স্তুপ করও, সকর সকর সওজওন,

সওজও, ব্যবিস্থিও করও to pile up, to arrange 

in layer to arrange (هى)

 ,II স্তুপ করম, সবোধর সবোধর সমজম, সমজম نّضد
ব্বসম করম, অক্ষর সমজম to pile up, to 

arrange in layer to arrange (هى)

نضٌد ج أْنضاٌد  গওদও, সওডড, িওক, সর pile, 

stack, rows, tiers

মটলবি, tables نُُضٌد

 ,একটমর উপর একটম সমজমবোধনম نضيٌد
সমডবদ, মশ্ররীবদ, লনয়লমত, ভমঁবোধজ ভমঁবোধজ
রলক্ষত arranged one above anaother,

in rows, layers, regularly, orderly

نضيدةٌ ج نضائُِد  মটলবি, মডস, তমক, 

table, rack, desk
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,অক্ষর সমজমন, লিখর typesetting تْنضيٌد

composition

ُمنِضٌد ج ُمنِضٌدون  মফুদমক্ষলরক, ময 

পমন্ডফু লিলপ অনফুযময়ী হরফ সমজময় 
typesetter, compositor

 ,তমর ল দিয় সফুষম ভমবোধব সমজমন ُمنّضٌض

শ(ঙ্খিমবদ সমজমবোধনম ( দিমঁত)forming a 

regular string, regularly set

[كن][س][نضر،نَضر،نضورة)   )

প্রসফু نضر টত হওয়ম, সবোধতজ, উজি 

হওয়ম, সবফুজ হওয়ম to be blooming, to 

be bright

II উজি করম, প্রসফু نّضر টত করম, to 

make shine

V সবোধতজ হওয়ম,প্রসফু تنّضر টত হওয়ম, 
সবফুজ হওয়ম to be blooming, be 

verdant

 ,উনডিশতল, উদতযমওন, সবুজ, সডজব نِضٌر

উজ্জ্বল, প্রেওশওলত flourishing, verdant, 

fresh, radiant, 

 ,পফুষ্প, কুঁলড, সজীবতম نضرةٌ
আকষ্রীয়তম, জমঁকজমক, মসরমসরনয্্ , 

স্বমস্, প্রমরশলক্ত, প্রমিফুয,্ সম্প দি bloom, 

flower, freshness, glamor, beauty, 
health,

স্বর্, gold نُضاٌر

 ,পফুষ্প, কুঁলড, সজীবতম نّضارةٌ
আকষ্রীয়তম, জমঁকজমক, মসরমসরনয্্ , 

স্বমস্, প্রমরশলক্ত, প্রমিফুয,্ সম্প দি bloom, 

flower, freshness, glamor, beauty, 
health,

 ,উনলতশীি, উ দিীয়মমন, সবফুজ نضيٌر

সলজব, উজ্জ্বি, প্রভমশমিী, স্বর্ 
flourishing, verdant, fresh, radiant, 
gold

 ,উনলতশীি, উ দিীয়মমন, সবফুজ ناِضٌر

সলজব, উজ্জ্বি, প্রভমশমিী, সফুনর 
flourishing, verdant, fresh, radiant, 
beautiful

বন্ মমরবোধজমরমম wild marjoram نضٌف

ময়িম, অপলরষমর dirty, unclean نِضٌف

ময়িম, অপলরষমর dirty, unclean نضيٌف

نضلنضل)[ن]  ) জয়ী হওয়ম, পরমলজত 

করম to surpass (ه)

 III জবোধয়র মিষ্টম করম, প্রলতবোধযমগীতম ناضل
করম, লবতক্ করম, রক্ষম করম to try to 

supass, compete, vie, defend
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 VI এবোধক অপবোধরর সমবোধথ تنّضل

প্রলতবোধযমগীতম করম to vie with one 

another

প্রকচষ্টও, স সংগওম, ডববওদ, বডবিক نضاٌل ,্ স সংঘষ ,্ 

যুদ্ধ, প্রডিকরওগতিও, রক্ষও, রক্ষওমূলক যুদ্ধ 
struggle, dispute, fight, battle, 
contest, dfense, defensive battle

  ,ররশীি, কিহলপ্রয় combative نضالٌي

quality quarrelsome

 ,প্রবোধিষ্টম, সরশংগমম, লববম দি, বলবতক্ مناضلةٌ
সরশংোষ,্ যফুদ, প্রলতবোধযমগীতম, রক্ষম, 
রক্ষমমভূিক যফুদ struggle, dispute, fight, 

battle, contest, defensive battle

 ,তেরওদ্ধও, প্রডিদন্দত, রক্ষওকওরত fighter ُمناِضٌل

defender, combatant

 ,লহলসহস শবকরর نضناٌض

ভীলতকরভমবোধব লজহম ঝমডম(সমপ) hissing 

viciously, flicking tongue 

نضا)[ن] ،نُُضونضو ) মপমশমক খফুবোধি মফিম, 
কমপড পলরবত্ন করম, ক্ষীর করম, ক্ষয় 

করম to undress, to take off clothes (

(عن

) II মপমশমক খফুবোধি মফিম to undress نّضى

(عن

 IV কমলহি করম, বসমন (পশু), জীর্ أنضى
করম ,هى) to exhaust, ro make lean, to

wear out

 VIII খমপমফুক্ত করম to unsheathe انتضى

 (هى)

نَضٌو ج ْنضاٌء  পডরডহি জতর  ্তেপওষওক a worn 

tattered garment

نَِضٌو ج أْنضاٌء  শতর ,্ কৃশকওয, lean

نطّنطّ) [ن]  ) িমফম, কুঁ দিম, মখমডমন to 

spring, jump, skip

িমর, ঝমঁপ jumping, jump نطٌ

িমর, ঝমঁপ jumping, jump نطّةٌ

 ,িম দিমন কমরী, োমস ফলডঙে نطّاطٌ

অলসর, অলসরলিত্ত 
jumper,grasshopper, restless, 

حنطنطح)[ف]  ) ধম্কেম ম দিওয়ম, লডঁশ মমরম 
to push

্ III ধম্কেম ম দিওয়ম, গম দিম করম স্পশ ناطح

করম to bump, ram, to touch

 ,VI পরষ্পরবোধক ধম্কেম ম দিওয়ম تناطح
পরষ্পর লববম দি করম to push one 

another, to struggle
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 ,VIII পরষ্পরবোধক ধম্কেম ম দিওয়ম انتطح
পরষ্পর লববম দি করম to push one 

another

 ধওক্ও, তেঠালও, গুিও তেমষরওডশর িওরকও نطٌح
push, pshing, thrust, a star of Asries

 ,ধম্কেম, মঠিম, গুতম push, pshing نطَحةٌ

thrust  

 গুতমর মবোধধ্ ম দিওয়ম, ঢফুঁসমকমরী نطاٌح
given to butting, butter

 গুতম খমওয়ম butted نطيٌح

ষমবোধডর িডমই bull fight مناطَحةٌ

 ময গুতম ম দিয়,  দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগناِطٌح
butting,a misfortune, calamity

نطرنطارة،نطر) [ن]  ) পমহমরম ম দিওয়ম, 
পয্বোধবক্ষর করম to watch, guard (هى)

 ,পমহমরম, রক্ষম, পয্বোধবক্ষর watch نْطٌر

guard, protection

ناطوٌر ج نواِطُر  পমহমর দিমর, রক্ষক, মমিী 
guard, keeper, warden

 মলহিম পলর দিশ্ক woman ناطورةٌ

supervisor

تنطّس] نطس  ] পভূর্মঙ্গভমবোধব পরীক্ষম করম, 
সতক্ভমবোধব অনফুসনমন করম,  দিক্ষতমর 

সমবোধথ করম, বমছমই করম, যথমযত হওয়ম 
to examine  throughly, to iinvestigate 
carefully, sscrutinize, 

 ,েওলেওকব জ্ঞওি, জ্ঞওনবওন, অডেজ্ঞ, পক্ نْطٌس

দক্ষ welknown, knowlegeable, 

experienced, skilled 

نطاشٌي ج نُطٌُس  ভমিভমবোধব জমত, 

জমনবমন, অলভজ, প্কে,  দিক্ষ welknown, 

knowlegeable, experienced, skilled

 একজন অলভজ লিলকrসক an -نُطٌُس

experience physician

িমমডমর মম দিফুর [نطع

ররশং পলরবত্ন করম ( مجهو.pass) نُِطَع

 V একগুকয় হওয়ও, অবওধ্য হওযও to be تنطّع

obstinate, to be pigheaded

نِْطٌع ج ،أْنطاٌع نُطُوٌع  চওমডওর মওদুর (কটডবল 
লিি) leather mat

نِطٌع ج نُطٌُع  িওলু (মুকখর) hard palate

نطفتنطاف،نطافة،نُطف) [ض] [ن]  ) 

টপটপ কবোধর পডম, মফমটম মফমটময় পডম to
dribble, trickle

نُطفةٌ ج نُطٌف  মফমটম, বীয ্drop, sperm

نطق ق)[ن]منِطق،نُطوق،نط ) বিম, উচ্চমরর
করম, to tell, to speak, pronounce (ب) 
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II কথম বিমন to make speak تطّق

IV কথম বিমন to make speak أنطق

V লনবোধজবোধক বমঁধম to gird تنطّق

X লজজমসম করম, পরীক্ষম করম, to استنطق
interrogate, to examine

 ,তেগওছওন কিও, উচ্চওরর, শব, বলও, আকদশ نُْطٌق

অধ্যওকদশ articulated speech, 

pronounciation, word, saying, 
ooeder, ordinance

শব সম্পলক্ত phonetic نُطقٌي

نِطاٌق ج نُطٌُق  মোর, পলরলধ, কটভন, 

মপট, মবল girth, gridle, belt

 ,কথমবমত্ম, বিমর ধরর مْنِطٌق

শবলনব্মিন, উচ্চমরবোধনর ধরর, বমলাগ্মিতম, 
যফুলক্ত speech, manner of speech, 

enunciation, diction, eloquence, logic

مْنِطقٌي ج مناِطقةٌ  যফুলক্ত সমনীয় logical –

যফুলক্তবম দিী, তমলক্ক logician مناِطقةٌ

ِمْنطقةٌ ج مناِطٌق  কটবন, মকমমর, এিমকম,
সমলনধ্, পলরলধ, কম্বোধক্ষত, মজিম, belt, 

girth, zone, vicinity, range, sphere, 
district, territory

বলকযর, এলওকওর zonal ِمْنطقٌي

অলত বমাগ্মিী very elequent ِمْنطيٌق

 ,পরীক্ষম, লজজমসমবম দি, শ্রবন استِْنطاٌق

প্রশ্নকরর examinatio, interrogation, 

hearing

 কথক, কথম বিমর মযমগ্তম ناِطٌق
সম্পন,বমাগ্মিী, সরি, পলরষমর, যফুলক্ত 

সরশংগত, লববোধবক সম্পন, বক্তম, talking, 

speaking, eloquent, plain, distinct, 

resonable, speaker,  rational  حيوان

 লববোধবক সম্পন প্রমরী, rational -ناطق

being 

 ,উচ্চমলরত, ব্ক্ত, প্রকমলশত, শব مْنطوٌق

লবষয়বস্তু, লবব(লত, স্পষ্ট ব্ক্তব্, 
pronounced, expressed, 
wordingmtext, statement, formulation

)পরীক্ষমকমরী কত ُمستْنِطٌق পক্ষ 
examining authority

نطلنطل) [ن]  ) লিবোধপ মবর করম, গরম 

মশঁক ম দিওয়ম, গরম পমলনরবোধত মগমসি 

করম to squeeze out, to apply hot 

compress, bath with warm water (هى)

গরম মশঁক, ওষবোধধর পমলনবোধত মগমসি نطوٌل
warm compress, bath in mmedicated
water

 মখমঁডম, িমফমিমলফ করম to hop up نْطنطَ

and down, to skip
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نظرنظر)[ن] مْنظر، )ম দিখম, পয্বোধবক্ষর করম,
িক্ষ্ করম, মবোধনমবোধযমগ ম দিওয়ম, প্রত্মশম 
করম, লববোধবিনম করম, অলভপ্রময় রমখম, 
শভূনম, গহন করম, মকমন লবষবোধয় ম দিখম to 

view, see, look, watch, pay attention, 
consider, purpose, to take up, try, 
hear, examine

,II তফুিনম করম, সমমন্তরমি মরখম টমনম نظّر
to make comparisons,draw parallels (

(بين

 III সমমন করম, সমমন হওয়ম, তফুিনমناظر
করম, প্রলতবোধযমগীতম করম, লববোধরমধীতম 
করম, যফুলক্ত ম দিওয়ম, উবোধ্খ করম, যফুলক্ত 

ল দিবোধয় বিম, ত দিমরক করম,  to equal, be 

equal, to equalize, to vie, compete, 
point out, supervize

IV অবকমশ ম দিওয়ম to grant delay أنظر

 ,V পয্বোধবক্ষন করম,ঘ্ইষ্টভমবোধব ম দিখম تنظّر
বমছমই করম, ম দিরী করমto observe 

attentively

 VI মফুখমমফুখী হওয়ম, লবপরীতমফুখী تناظر
শয়র করম, একরূপ হওয়ম, লবতক ্করম, 
ঝগডম করম,যফুলক্ত ম দিওয়ম, প্রলতবোধযমগীতম 
করম, to face each other, lie opposite, 

be symmetrical, dispute, quarrel, 
cotend

 ,VIII অবোধপক্ষম করম, প্রত্মশম করম انتظر
োলনষ্টভমবোধব ম দিখম, আগহী হবোধয় ম দিখম, ম দিরী
করম, to wait, anticipate, look closely, 

wait

 ,X অবোধপক্ষম করম, প্রত্মশম করম استنظر
তধয্্ ধরম, সময় ম দিওয়মর অনফুবোধরমধ করম,
 দিরী করবোধত বিম to wait, expect, to 

have patience, to request a delay, to 
ask to wait

نظٌَر أْنظاٌرج  তেদখও, দৃডষ্ট, নরর, দশর্, ডিস্থির দৃডষ্ট,

প্রিাওশও, দৃশ, উপডিস্থিডি, তেচহওরও, অনদৃড্ষ্ট, 

ডেিকর প্রকবশ, অনুভডি, ডচনও,পরক্বক্ষর, 

পরতক্ষও, অধ্যযর, ডবকবচনও, নওডওচওডও, শুনওনত, 
িদওরডক, তেরওগিও, অনুমওন, সূত,, অডধকওর, 

এলওকও, আগহ, সমওন, মকনওকরওগ,রত, অবগডি 
seeing, eye sigjt, vision, look, gaze, 
sight, out llook, view,insight, 
penetration, perception, examination,
consi-deration, trial, hearing, 
supervision, competence, attention, 
respect, care

একরূপ, সমমন, similar, equal نِْظٌر

نظزةٌ ج نظرات   দি(লষ্ট, পিক,  দিশ্র, 

 দি(ষ্টমশলক্ত,  দি(শ্, লিন্তম, look, glance, 

sight, view,-  نظرات প্রলতফিন 
reflection

 ,ম দিরী, সলগতকরর, ম দিরীকরর نِظرةٌ

delay, postponement, deferment
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ম দিখম লবষয়ক about sight نظرٌي

 তত, প্রলতফিন, লিন্তম, ধ্মন نظريّةٌ
theory, reflection, meditation, 

نظيٌر ج ج(م) نُظراٌء نظائُِر  একতম, এক 

রকম, যম লমবোধি, অনফুসমবোধর, তফুিনমবোধযমগ্, 
মফুখমমফুখী, এক সমতভূি্, লবপরীত, 

সমমন্তরমি, একই ভমবোধব, একই রকম, কলপ
অনফুলনলপ similar, like, equal, 

clrresponding, coparable, an 
equivalent, facing, opposite, parallel, 
justlike, copy

 ,ক্ষলতপভূরর লহসমবোধব (جر prep) نظيَر

লবতবিনময়, পলরববোধত,্ লবলনমবোধয়, জন্, 
উপবোধর as a compenastion, for, in 

consideration of, in return for, in 
exchange for, for, on

نظيرةٌ في – প্রধমন, head, chief نظيرةٌ  

মমথময় at the head of 

-প্রখর মিমখ লবলশষ্ট, keen eyed نظّاٌر

 ,দিশ্ক, লনরীক্ষক spectator  نظّارةٌ

onlooker

نظارةٌ ج نظارات   দিফুরবীক্ষর যন, 

মটলিবোধষমপ, িশমম, binocular, telescope,

spectacles, pair of glasses

িক্ষফু نظارتٌي বোধরমগ লিলকrস, িশমম  
লববোধংক্রিতম optician, ophthalmologist 

 ,পলর দিশ্র, লনয়নন, ব্বসমপনম نِظارةٌ
প্রশমসন, লনবোধদ্্দশনম, supervission, 

control, management, administration

 মভরম  দিভূরলবক্ষর,  দিভূরলবন লববোধশষ ناظوٌر
field glass

مْنظٌر ج مناِظُر   দি(শ্, মিহমরম, ল দিক, আশম, 
মপ্রলক্ষত,  দি(লষ্টভঙ্গী,  দি(শ্ বস্তু,  দি(শ্, 
 দি(শ্পট, িশমম, প্রহরম কক্ষ sight, view, 

look, appearance, scene, spectavle, 
watchtower

منظرةٌ ج مناِظٌر   দি(শ্,  দি(শ্পটমবিী, ভভূ দি(শ্,
প্রহমরম ম্,  দিশ্রমগমর, অলতলথ কক্ষ, 

অভ্থ্রম কক্ষ, তবঠক খমনম, view, 

scenary, landscape, watchtower, 
observatory, guestroom, reception 
room, 

িশমম, মটলিষমপ, ক্ষফু ِمْنظٌر দ  দিফুরলবন 

লববোধশষ slectacles, telescope, 

spyglass

ِمْنظاٌر ج منلظيُر  মটলিষমপ, ক্ষফু দ  দিফুরলবন 

লববোধশষ, বডধ্বোধ দিখমর গমস, আয়নম, 
telescope, spy glass, magnifying 
glass, mirror
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 ,শত্রুতম, প্রলতদলদ্বন্দ্বিতম ُمناظرةٌ
প্রলতবোধযমগীতম, ঝগডম, যফুলক্ত, লবতক্, 
আবোধিমিনম, পলর দিশ্র, লনয়নন, rivalry, 

emulation, competetion, quarrel, 
argument, debate, discussion, 
supervision, control

 লদমত, উচ্চকবোধনর ঝগডম, সমতম تناظٌُر
difference of openion, wrangle, 
summetry

 অকপক্ষও, অকপক্ষওকরর, প্রিাওশও اِْنتِظاٌر
waiting, wait, expectation, 

ناِظٌر ج نظّاٌر  পয্বোধবক্ষক,  দিশ্ক, লনরীক্ষক,

পলর দিশ্ক, ব্বসমপক, পলরিমিক, 

ততমবধময়ক, অধ্ক্ষ, প্রধমন, observer, 

viewer, onlooker, supervisor, 
manager, director, principal, chief

 মলহিম প্রশমসক, মলহিম ناِظرةٌ
পলরিমলিকম, মলহিম বব্বসমপক 
administratress, directress, 
manageress

ناِظٌرناظرةٌ، ج نواِظُر  মিমখ, নজর, এক 

পিক ম দিখম, eye, look, glance

 ,িলক্ষত, ম দিখম,  দি(শ্মমন, পভূব্মভমস مْنظوٌر

প্রত্মলশত, কমলঙ্খত, পলর দিলশ্ত, 

তততমবধমবোধন, লনয়লনত, খমরমপ  দি(লষ্টবোধত 

থমকম, লববোধবিনমধীন, seen, visible, 

anticipated, ssupervised, controlled, 

regarded with evil eye, under 
consideration

 ,একরকম, একরূপ ُمناِظٌر

সমমনষপ্রলতবোধযমগী,, লববোধরমধী, 
লবরুদপক্ষীয়, আবোধিমিনময় 

অরশংশগহনকমরী  similar, like, equal, 

competitor,  rival, oopponent, 
middleman

نظفنظافة)[ن]   )পলরচন হওয়ম, ঝরঝবোধর 

হওয়ম to be clean, neat

 II পলরষমর করম, মধময়ম, পমলিশ نظّف

করম  to clean, cleanse, polish (هى)

V পলরচন হওয়ম, to be clean تنظّف

 পডরচ্ছনিও, পডবতিও, পপডরষওর نظافةٌ
পডরচ্ছনিও, সুশৃঙ্খলিও, claenliness, 

neatness, tidiness

نظيٌف ج نظاٌف،ننُظفاُء  পডরষওর, পডরচ্ছন, 

সুলওডলি, পডরচ্ছনিও, পডরচরৃি clean, neat, 

wwell-geoomed, well-tended

 অলধক পলরষমর, অলধক পলরচন أْنظُف
clener, clearer

تنظيٌف ج تنظيفات  পডরষওর করর,পডরচ্ছনকরর 
ceaning, cleansing

সফুক, মমবোধয়লি delicate feminine نظلٌي



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1141
1141

نظمض] [نظم،نظام) ) মমিম গমঁতম, সফুতম 
গমঁথম, সফুশ(ঙ্খিমবদ করম, মশ্রনীলবন্মস 

করম, সমন্বিয় করম, লনয়নন করম, 
িমিমন(যন),প্রস্তুত করম, সরশংবোধশমধন করম, 
একসমবোধথ রমখম, আবোধয়মজন করম,বোধিখম, 
কলবতম মিখম, to put in order , to 

arrange, to adjust, to tune, to get 
ready, rectify, to put togather, to 
organise,to compose, write poetry

 ,II মমিম গমঁতম, সফুতম গমঁথম نظّم
সফুশ(ঙ্খিমবদ করম, মশ্রনীলবন্মস করম, 
সমন্বিয় করম, লনয়নন করম, িমিমন(যন), 

প্রস্তুত করম, সরশংবোধশমধন করম, একসমবোধথ 

রমখম, আবোধয়মজন করম, মিখম, কলবতম 
মিখম, to put in order , to arrange, to 

adjust, to tune, to get ready, rectify, 
to put togather, to organise, to 
compose, write poetry

 ,V সলনবদ হওয়ম, সলবন্স হওয়ম تنظّم
সশ(ঙ্খলিত হওয়ম to be ordered, to be 

strung, be well arranged

 ,VI সলনবদ হওয়ম, সলবন্স হওয়ম تناظم
সশ(ঙ্খলিত হওয়ম  to be ordered, to be 

strung, be well- arranged

,VIII সলনবদ হওয়ম, সলবন্স হওয়ম انتظم
সশ(ঙ্খলিত হওয়ম, মশ্রনীবদ হওয়ম, 
মযমগ দিমন করম, প্রবোধবশ করম,  দিখি করম, 

অলতংক্রিম করম, to be ordered, to be 

strung, be well arranged, to be 
classified, to pervade, oovercome

ٌمنْظ  ডবনওস, আকযওজন, পদ্ধডি, প্রডিষ্ঠওর, মুকওর
মওলও, উডক, কডবিও order, arrangement, 

system, institution, organisation, 
string of pearls, verse, poetry

نِظاٌم ج ،نِظامات أنظمةٌ،نُظٌُم  সঠক 

ব্বসমপনম, লনয়মতমলনকতম, অনফুংক্রিম, 

লনয়মমমনফুবত্শী, প্রলতষমন, লনয়, আইন, 

লবলধ, পদলত, proper arrangement, 

regularity, conformity, methodical, 
organization, methodmsyatem, 
rukemstatute, law, regulation

,সফুশ(ঙ্খিভমবোধব, লনয়লমত, স্বমভমলবক نِظامٌي

পদলতঅনফুসমবোধর, প্ররমিীবদ orderly, 

regular, normal, methodical, 
systematic

 ,ব্বসমপনম, পফুরলব্ন্মশ تْنظيٌم

পফুন(সলজকরর, লনয়নর, লনযমমবিী, 
সমন্বিয়, প্রলতষমন, রমসম লনম্মন 
arrangement, readjustment, reform, 
control, regulation

 শ(ঙ্খিম, লনয়মমনফুবত্শীতম, পলদগত اِْنتِظاٌم

ব্বসমপনম order, regularity, systemic 

arrangement 
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ناِظٌم ج نواِظُم  ব্বসমপক, সরশংগঠক, 

সমন্বিয়ক, লনয়নয়ক, কলব, প দি্রিলয়তম 
arranger, oorganizer, regulator, poet,

vverifier  نوتِظُم -জমঙ্গমি, বমঁধ weir, 

barrage

مْنظوٌم ج مْنظومات  আজমলপত, লনয়লমত, 

পলরপমট, ছবোধনমবদ, কলবতম, oordered, 

orderly, tidy, poetical, poem –

 কলবতমগুচ, কমলব্ক কমজ مْنظومات
poetroes, poetical works

লশক্ষমমভূিক কলবতম, পঙেলত, িমইন مْنظومةٌ
row, rank, didactic poem

 ,লবন্স, সফুশ(ঙ্খলিত, লনয়লমত ُمنظٌّم

পলরপমট, সফুিলচ্্চত, সফুরলক্ষত, লনয়মমনফুগ  

সলজত,লনয়লমত arrange, oordered, 

orderly, tidy, well tended, well kept

ُمنظّمةٌ ج ُمنظّمات  সরশংগঠন organisation

 ,লনয়লমত, সমমন, সফুশ(ঙ্খি ُمْنتِظٌم

পদলতগত, লনয়মমনফুগ regular, even, 

orderly,  methodical, systematic

نعبنعيب،نعب)][ض] [ف]  ) কমবোধকর 

ডমকম, to croak

نهبنعب) [ف]  ) দ্রুত মববোধগ িিম to speed

along

عاٌبنُ  কম কম করর, croaking, 

 ,কম কম করর, অশুভ, অমঙ্গিমশঙম نعاٌب
croaking, omnious, ill-boding

نعتنعت) [ف]   ) বর্নম করম, লিল্নিত 

করম, প্রশলমত করম to describe, to 

characterize, to qualify

 ,বর্নম, মযমগ্তম, তবলশষ্টপ্র দিমন نْعٌت

description, qualification, 

characterization -  نُعوٌت মযমগ্তম, 
সম্প দি, গুর, তবলশষ্ট, বর্নমমভূিক শব, 

মযমগ্, লববোধশষর (গম), উপমলধ qquality, 

property, attribute, ddescriptive word,
qualifier, attributr (gram, epithet

 বর্নম সম্পলক্ত relating to نعتٌي

description

)প্রক مْنعوٌت ত গুরসম্পন লববোধশষ্ (গম) , a 

qualified noun (gram)

نعجةٌ ج نِعاٌج،نعجات  সী মভঁডম cemale 

sheep

نعرنُعار،نعير) [ض] [ف]   ) মোমr মোমr শব 

করম, কমনম করম,  হুঙমর করম, ষমবোধডর 

ডমকম, ছফুলডয়ম ম দিওয়ম, হঠমr মবর হওয়ম 
(রক্ত) to grunt, cry, screm, roar, 

bellow, spurt, gush forth

 শব, লিrকমর, মগমিমমি, হুঙমর نعرةٌ
noise, roar, clamor
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নমক nose نُعرةٌ

نُعرةٌ ج ،نُعرات نُعٌر  ডমঁশ, মশম 
লববোধশষ(গবমল দি পশু)horsefly

نُعرةٌ ج نعرات  উদ্ত, আগমসন, গব্ 
haughtiness, arrogance, pride

 ,মগমিবোধমবোধি, তহতিপভূর্, আবোধনমিক نعاٌر

উবোধত্তজক, উশ(ঙ্খিকর noisy, vociferous,

agitator, 

 ,শব, মগমিমমি, লিrকমর, তহতি نعيٌر

গজ্র, গরুর ডমক noise, clamor, 

shlutting, bellowing, mooing

মমটর জগ, পমত eearthen jag, pot نعارةٌ

জন্মগত রক্তবোধরমগ hemophilia ناعوٌر

نعسنعس)[ف][ن]  ) তনমচন হওয়ম, 
লঝমমন, লনষ্প্রভ হওয়ম, অনফুজি হওয়ম, 
মনম হওয়ম(বমজমর), to be sleepy, be 

dull, stagnant

(ه) II োফুম পমরমবোধনম to make sleep نّعس

(ه) IV োফুম পমরমবোধনম to make sleep أنعس

 ,VI োফুবোধমর ভমন করম, লঝমমন تناعس

তনমচন  to pretend to be sleepy

িইন্দ্রিও, সওমওন ঘুম, doze, nap نعسةٌ

 লনদমিফুতম, তদমচনভমব, অিসতম نُعاٌس
sleepiness, drowsiness, lethargy

 ,লনদমিফু, োফুম োফুম ভমব, sleepy نعسان

drowsy

ناِعٌس ج نُعٌس  লনদমিফু, োফুম োফুম ভমব, 

লঝমফুলন, লনদমকমতর ,sleepy, 

drowsy,dozing, slumbering

نعشنعش)[ف]  ) উঠমন, মতমিম, 
পফুনরুজীলবত করম, সলজব করম, বিবমন 

করম, উদ্দীপ করম, to revive, to raise, 

lift, stimulate, refresh

,II উঠমন, মতমিম, পফুনরুজীলবত করম نّعش
সলজব করম, বিবমন করম, উদ্দীপ করম, 
to revive, to raise, lift, stimulate, 
refresh

 IV উঠমন, মতমিম, পফুনরুজীলবত أنعش

করম, সলজব করম, বিবমন করম, উদ্দীপ 

করম, to revive, to raise, lift, stimulate,

refresh

 VIII পরম  মথবোধক ওঠম, লফবোধর انتعش

পমওয়ম, আবোধরমগ্ পমওয়ম, সজীব হওয়ম, 
উদ্দীপ হওয়ম, বিভমন হওয়ম, পফুনজ্শীবন 

পমওয়ম to recover, to raise from fall, 

be refreshed, be stimulated, be 
invigorate, revive

শবওধওর, খওটুডল bier نْعٌش
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 গীত, গমন song (death)نعشةٌ

 ,সজীবতম, পফুনজ্শীবন, পফুর্জন্ম اِْنعاٌش

জীবনম্মর, নমসম, পফুরলন্মমন, পফুররুদমর
animation, reanimation, 
resusacitation, refreshment, 
reconstruction

 ,পফুনরূ্থিমন, মরবোধনসমঁ, পফুজ্শীবন اِْنتعاٌش

সজীবতম, উবোধত্তজনম, উদ্দীপনম, লববোধনম দিন 
resurgence, revival, aanimation, 
stimulation, refreshment

نعظنعوظ،نعظ،نْعج) [ف]   )  দিমড হওয়ম 
(পফুরশংলিঙ্গ), to be erect (penis) 

 IV মযরনউবোধত্তলজত হওয়ম to be أنعظ

sexually  excited

 মযরনউবোধত্তজক, sexually ناعوظٌ

stimulating, aphrodisiac

نعقنعيق،نعق) [ض] [ف]  ) কম কম করম, 
ভ্মঁ ভ্মঁ করম (বোধভঁডম) , কমঁ দিম, আত্নম দি 

করম to croak, to bleat, to vry, to 

scteam

نعلنعل)[ف]  ) জফুতম সহ সমজমন, জফুতম 
পডমন, to furnish with shoes, to shoe

نِعلنَعل)[س]  ) জফুতম সহ সমজম, নমি পডমন
to be furnished with shoes, to be 
shod

 II জফুতম সহ সমজমন, জফুতম পডমন, to نّعل

furnish with shoes, to shoe

 IV জফুতম সহ সমজমন, জফুতম পডমন, to أنتل

furnish with shoes, to shoe

 V জফুতম সহ সমজম, নমি পডমন تنّعل

(বোধোমডম) to be furnished with shoes, to 

be shod

 VIII জফুতম পডম, মসবোধন্ডি পডম, নমি انتعل

পডমন to wear sandals, to be shod, 

wear shoe 

نعٌل ج نعاٌل أْنُعٌل  মসবোধন্ডি, জফুতম, নমি, 

মোমডমর খফুবোধরর নমি scandal, shoe, 

horeseshoe

نعم)[ن][ف] نعمة،منعم ) সফুখী হওয়ম, 
আনবোধন বমস করম, প্রফফু্ হওয়ম, মভমগ 

করম, মজম করম to be happy, ro live in 

comfort, be delighted, to enjoy, to 
taste

نِعمنَعم)[س] ) জীবন সফুবোধখর হওয়ম to live 

in comfort

نُعمنُعومة)[ك]  ) আরমম দিময়ক হওয়ম to be 

comfortable

 ,II মস(ন করম, নরম করম, গুডম করম نّعم
লবিমলসতময় অভ্স হওয়ম, প্রশ্রয় ম দিওয়ম, 
আ দির করম, মময়িী করম, লবিমসী জীবন 
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ম দিওয়ম, to smooth, soften, powder, to 

lamper, coddle, effeminate to provde 
easy life

 ,IV ভমি করম,  দিমন করম, ম দিওয়ম أنعم
সমহময্ করম, আত্মলনবোধয়মগ করম, কষ্ট 

করম to make pleasant, to bestow 

favors, to devote, take pain

 V প্রমিফুবোধয ্বমস করম, মভমগ করম, to تنّعم

live in luxary, to enjoy

 ডক সুন্দর! কি ডনভুল্! কি সি! What a نِعَم

perfect! Wonderful!  An excellent! –

الرجل نعم ... 

 !হমঁ! সত্ই হমঁ! লনশয়! অবশ্ই! Yes نْعٌم

Yes indeed! Surely! 

نعٌم ج أْنعاٌم  োমস খমওয়ময় রত মগমবম দিী 
পশু grazing livestocks

 ,সমচবোধনর জীবন, লবনয়, ভদতম نتمةٌ
সমচন, উনলত, সফুখ, আনন, ত( লপ,  life 

of ease, amenity, comfort, prosperity,
pleasure

نِعمةٌ ج نعمات،أنعٌم،نِعٌم  িমভ, করুরম,  দিয়ম, 
আনফুকুি্, অনফুগহ, benefit, blessing, 

grace, favor

সফুখ happiness نُعمٌي

 ,আনফুকূি্, শুবোধভচম,  দিয়ম favor  نعماُء

grace, good wishes

রক্ত blood نُعمان

نعاٌم ج نعائُِم  উঠপমখী ostrich

,লশষতম, ভদতম, আরমম, সমচন, সফুখ نِعيٌم

শমন্ত, মসরম, শমলন্তপফুর্ amenity, comfort, 

ease, happiness, gentle, tranquil

,মকমমিতম, মশ(রতম, আবগপ্রবরতম نعومةٌ
সফুকতম, softness, ssmolthness, 

tenderness, fineness, delicacy

অলধক নরম softer أْنعُم

মফুক্তহস  দিমতম generous donar ِمنعاٌم

 ,অনফুগহ,  দিয়ম, আ দির, ভদতম مناِعُم
আরমম, আআননষ favors, blessings, 

amenkties, comforts, pleasures, 

 আ দিরকরন, প্রশ্রয়, মময়িীকরর تْنِعيٌم
pampering, fondling, effemination

 ,দিয়ম, আনফুকুি্,  দিমন,অনফু দিমন  أنعاٌم

বতবলসষ্ট, পফুরষমর kindness, favor, gift, 

grant, award

 নরম, মশ(র, মকমমি, সফুনর, গুডম ناِعٌم
soft, smooth, tender, fine, powdery

দিমতম, লহতকমরী donar, benefactor  ُمْنِعٌم
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نعنٌع ، نعناٌع  পফুল দিনম, মমনথি mint, 

peppermint 

 সফুগন প দিমথ্, মমনথি نْعناعٌي
peppermint

نعىنتيان،نعّي) [ف][ض]  ) ম(তফু্ মোমষরম 
করম, ভ rস্নম করম, ম দিমষমবোধরমপ করম, 
লবিমপ করম, কমঁ দিম, to announce the 

death, to reproach,to blame, to 

lament, deplore ( على هى ه ) 

ম(তফু্বোধোমষরম কমরী, ম দিমষ, লবিমপ one نِعٌي

declears death, bblame, reporach

نعْغيةٌ ج نعيَاتر  কমরও ম(তফু্ খবর, ম(তফু্ 
খবর  news of one’s death, death 

news

 ,লগিম, মঢমক, িফুমফুক swallow, gulp نغبةٌ

draught

শব, মগমিমমি noise نغبثةٌ

نغزنغز) [ف]  ) সফুডসফুলড ম দিওয়ম, মখমঁিম 
মমরম, শত্রুতম নমডম ম দিওয়ম, উবোধষ ম দিওয়ম 
to tickle, to prick, to stir up enmity (بين
 (ه

نغشنغش،نغشان)[ف]   ) লবরক্ত হওয়ম to 

be agitated

 (ه) III মহিমবোধখিম to play ناغش

V লবরক্ত হওয়ম to be agitated تنّغش

ةٌنغش ج نغشات  গলত, ঝমঁলক motion, 

shaking

نُغاشٌي، نغاشٌي  খফুব মছমট, মবঁবোধট, খমবোধটম 
very small, dwarf

 পলরহমস, লবদ্রুপ, কমনীয়তম نغاشةٌ
banter, teasing, elegance 

نّغصنغص]  ] II নষ্ট করম, লবরক্ত করম, 
ো(রমর কমজ করম to disturb, to spoil, to 

make loathsome

 IV নষ্ট করম, লবরক্ত করম, ো(রমর أنغص

কমজ করম to disturb, to spoil, to make 

loathsome

 V লবরক্ত হওয়ম, নষ্ট হওয়ম, ো(লরত تنغص

হওয়ম to be disturbed, be soiled, be 

loathsome

উকত্তিজক exciting ُمنِغٌص

نِغَلنَغل) [س]  ) পবোধি যমওয়ম, পফুঁজ হওয়ম to 

suppurate

نِغٌلنْغٌل،  অতবধ সন্তমন, জমরজ সন্তমন  
illigitimate child, bastard
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 অতবধ সন্তমন, জমরজ সন্তমন نِغيٌل
illigitimate child, bastard

অতবধতম, illigitimacy نُغولةٌ

نغمس][نغم)[ن][ض]  ) গমন গমওয়ম to 

sing

II গমন গমওয়ম to sing نّغم

V গমন গমওয়ম to sing تنّغم

نَغٌم ج أْنغاٌم  সুর, সঙ্গতি, কন্ঠস্বর, গলও, শব, 

িওন tune, mmelody, voice, sound, 

tone 

نْغمةٌ ج نغمات  কনস্বর, গিম, শব, তমন, 

গিমর ওঠমনমমম, স্বরভলঙ্গ, সফুর, গমন, 

tune, mmelody, voice, sound, tone, 
iinflection, intonation

শবোধবর লমিন concord of soundss تناُغٌم

نغا نغو][نغو)[ن] ) বিম to speak (الى) 

نغىس][نغو] [نغي) ) বিম to speak (الى)

III লফস লফস করম, যবোধতর সমবোধথ কথম ناغى
বিম, আ দির কবোধর বিম, সমবকতম করম, 
লকলিরলমলির করম, আবোধবমিতমবোধবমি বিম 
to galk gently, to talk kindly, to flatter,

twiter, to babble, to whisper (ه) 

نّفنّف) [ض]  ) নমবোধক োফুলস মমরম, নস্ 
মনওয়ম to blow one’s nose, to snuff

 ,নডস্যর এক ডচমটি, নডস্য pinch of snuff نفّةٌ

snuff

ময নলস্ মনয় snuffer نفاٌف

نفثنفث) [ض] [ن]  )  থফুতফু মফিম, কমশম, 
লনগ্ত করম, লপিকমলর ম দিওয়ম, শ্বমস 

লনগ্ত করম, উচ্চমরর করম, উ rসমলহত 

করম, স্মলিত করম to split, to 

expectorate, discharge, to squirt out, 
to eexhale, itter, imspire, transfuse (

هى في )

 ,কমশ, িমিম, থফুথফু expectoration نفٌث

salive, split

نفثةٌ ج نفثات  কমশ, িমিম, থফুথফু 
expectoration, salive, split – نفثات 

কফ, কমবোধশর বস্তু, লনগ্ত বস্তু, পফুঁজ, ময়িম
expectorated matter, outporings

িমিম, থফুথফু saliva, spit نفاثةٌ

লবমমন লববোধশষ jet plane نفّاثةٌ

اثٌينفّ  লবমমন সম্পলক্ত relating to jet

نفّاثةٌ ج نفّاثات  মলহিম যম দিফুকর(লগরময় থফুথফু 
ল দিবোধয় যম দিফু কবোধর), sorceress, 
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enchantress,  woman who spits knot 
in witchcraft (Al Koran 113:4)

نفجنفج)[ن]نُفوج،نفجان، ) িমফ মমরম, ঝমঁপ 

ম দিওয়ম,  দিম্ভ করম, বডমই করম to jump, 

leap, tl vaunt, boast

V বডমই করম,  দিম্ভ করম to boast تنفّج

 VIII িমফ মমরম, ঝমঁপ ম দিওয়ম,  দিম্ভ انتفج

করম, বডমই করম to jump, leap, tl 

vaunt, boast

 ,গবক্রর, অহ সংকওর করর bragging نْفٌج

boasting

فّاٌجنفّ  দমপূর ,্ উনওডসক bbraggart, snob, 

snoot

نافِجةٌ ج نوافُِج  মমবোধসর ব্মগ, মফুখবোধশর বমক
musk bag

نفحنفح،نفحان)[ف]  ) ছলডবোধয় ম দিওয়ম, 
পলরব্মপ হওয়ম, সফুগন ছডমন, সফুগলন 

হওয়ম, উপহমর ম দিওয়ম to spread, to be 

diffused, be fragnant, to exhale 
ppleasant smell, to present

(عن) III রক্ষম করম to protect نافح

نْفحةٌ ج نغحات  মৃদু বওিওস, ঝওপটও, শ্বওস, ছডওন
গন, সুগন, উপহওর, উপকঢবকর breeze, 

gust, breath, diffusinb odor, 
fragnance, perfume, gift

দিমি coagulant, rennet  ِمْنفحةٌ

نفخنفخ) [ن]  ) আোমত করম, শ্বমস মনওয়ম, 
উলডয় ম দিওয়ম, ফফুিমন, বমতমস ভডমন, to 

blow, to breath, to inflate, to blow up

্ VIII উলডবোধয় যমওয়ম, ভলত্ত انتغخ

হওয়ম(বমতমস), ফফুিমন, to be blown up, 

to be inflated, to swell

 বমতমস, উডমপন, ফফুিমন, বমতমস ভরর نْفخ
blowing, blowing up, inflation

 ,আোমত, ফফুকম, শ্বমস, ঝমপটম, বধ্র نفخةٌ

ফফুিম, ঔদত্, গব্ blow, puff, breath, 

gust, distention, swelling, 
haughtiness

ফমঁপম flatulant نفاٌخ

মফমিম swelling نفاٌخ

 ,মফুতথলি, থলি, বফুদফু দি bladder نفاخةٌ

bubble

ِمنفخةٌ ج منافُِخ  হমপর, ভসম bellows

ِمْنفاٌخ ج َمنافيُخ  হমপর, ভসম, পমম্প, বমতমস
ম দিওয়মর পমইপ bellows, pump, 

blowpipe

 ফফুিম, ফফুিমন, আত্মগব,্ আত্মগব্শী تنفنٌخ
inflatedness, inflation, insolence, 
insolent 
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 ,বমতমস ভডমন, ফফুিম, সীলত اِْنتِفاٌخ

বমডলত অরশংশ, ফমঁপম, inflation, 

distention, flatulnce,, swelling, 
protruberance

 ,ময বমতমস ম দিয়, অসমর, মফমিম نافٌِخ
blower, flatulent

 ,উলডবোধয় ম দিওয়ম, মফমিম, ফমঁপম مْنفوٌخ
মমমটম, গব্শী, আত্মগব্শী, blown up, 

inflated, swollen, obese, fat, 
conceited, self- conceited

 ,উলডবোধয় ম দিওয়ম, মফমিম, ফমঁপম ُمْنتفٌِخ
blown up, inflated, swollen,

نفدف] )[نفد،نفاد ) মশষ হওয়ম, পলরশ্রমন্ত 

হওয়ম, ক্ষীর হওয়ম to be exhausted, to 

be dwindle away

(هى) IV লন(বোধশষ করম to use up أنفد

(هى) X লন(বোধশষ করম to use up استنفد

نفدةٌ ج نفدات  িওডলকওভককরর, ডনবডনি দব্য 
entry, booked item

,মলন্ত, মভমগকরর, মশষকরর, অপিয়্ نفاٌد

বজ্্ exhaustion, consumption, 

ddepletion, wastage, waste

অতধর, impatient نافٌِد

শভূন্, খমলি, শভূন্গভ ্void, vacuum نافِدةٌ

نفذن] )[نفاذ،نُفوذ ) লছদ করম, অনফুপ্রবোধবশ 

করম, লভতবোধর ঢফুকম, শত্রুর মবোধধ্ প্রবোধবশ 

করম, মপরঁছম, মখমিম, পথ ম দিখমন, মখমিম, 
মযমগমবোধযমগ করম, পমিন করম, আইনী তবধ
হওয়ম, কময্কর হওয়ম কময্করী হওয়ম, 
ভমিভমবোধব করম to pierce, to penetrate,

to go thrlughmto break tthrough 
enemy, tl arrive, tl lead, to 
communicat, to be executed, 

executableto do well ( في هى ب الى )

,II ফফুটম করমন, লছদ করমর, পমিন করমنفّذ
কময্করী করম, সম্প্রিমর করম, মপ্ররর 

করম, to cause to pierce, to carry out, 

to execute, to convey, to dispatch

 IV ফফুটম করমন, লছদ করমর, পমিন أنفذ

করম, কময্করী করম, সম্প্রিমর করম, 
মপ্ররর করম, to cause to pierce, to 

carry out, to execute, to convey, to 
dispatch

 V কময্কর হওয়ম, পমলিত হওয়ম to تنفّذ

be excuted

نفٌَذ ج أْنفاٌذ  ডছদ, ফুটও, মুখ, গি ,্ বওডহর পি, 

পলওযন, চকল রওওযও opening, aaperture, 

hole, orifice, outlet, eescape

 ,ডেিকর প্রকবশ করর, তেচওযওন, বওসবওযন نفاٌذ

অনুধওবর, কওরক্রতকরর, কওরক্ওরতিও, সম্পওদন 
penetration, permeation, 
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implementation, effectuation, 
effectiveness, execution

 ,লছদকরর, লছদকমরী, িফুয়মন نفّاٌذ

কময্করী, মভ দিবোধযমগ্, অনফুপ্রবোধবশনীয় 
piercing, permeable, effective, 
penetrating

 ,অনফুপ্রবোধবশ, মিময়মন কময্কমরীতম نُفوٌذ
প্রপ্রভমব , কমজ, সমমন, কত( ত 
penetration, 
ppermeationeffectiveness, effect, 
action, prestige, authority

منفٌذ ج منافُِذ  সফুরঙ্গ, ফফুটম, জমনমিম, 
গলি,বমলহবোধরর পথ, পিময়ন, প্রবোধবশপথ, 

প্রবশমলধকমর, প্রবোধবশপথ, পিময়বোধনর পথ, 

opening in wall,hole, window, 
passage, outlet, entrance, access, 
gate, 

 ,বহকরর, বমসবময়র, অনফুধমবন تْنفيٌذ

লনগ্মন, পভূর্তম, কম্ক্ষমতম, সম্পম দিন, 

মংক্রিমক, আইনী সম্পম দিন carrying out, 

implementaion, realization, 
discharge, fulfillment, eexecution, 
attachment, legal execution

 কময্করর লবষয়ক relating to تنفيذٌي

execution

 ,মপ্ররর, মপ্রষর, পমঠমন, লবতরন اِْنفاٌذ

সম্পম দিন, বমসবময়ন, লনগ্মর, কময্ক্ষমতম

sending, dispatch, discharge, 
delivery, transmossion, eexecution, 

,লছদকমরী, অনফুপ্রবোধবশকমরী, কময্কমরী نافٌِد
সলংক্রিয়, আইনত( লসদ piercing, 

penetrating, effective, operative, valid

ج نوافُِذ    نافِذةٌ  সফুরঙ্গ, লছদ, জমনমিম, hole 

in wall, hole, window

 ,কময্কমরক, োমতক ُمنفٌِذ

কম্সম্পম দিনকমরী executant, executer,

executioner

ভমবশমিী nfluential ُمتنفٌِذ

, نفرنفر ،نفار)[ن]نفور ) মক্ষপ করম, ঝমডম, 
ছতভঙ্গ করম to shy, to jolt, to 

stanpede

نفرنفر)[ض]  ) পমলিবোধয় যমওয়ম, লবত( ষম 
থমকম, to run away, to flee, to have 

version ( ه عن )

 II ভয় ম দিখমন,  দিমবডমন, তমডমন نفّر

লবত( ষ করম, উ দিমসীন করম, লনব(ত্ত করম, 
অখফুশী করম,   to  frighten, to cahse 

away, to averse, alienate, to make 

dissatisfied ( ه من )

)III এডমবোধনম,  দিভূবোধর রমখম, লবতنافر ষম থমকম, 
লববোধরমধ করম, অসমমঞস্পভূর ্হওয়ম to  
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avoid, to kkeep away, to contradict, 

to be incompitable ( ه هى )

 ,VI পরষ্পরবোধক এডমবোধনম, সোস ্করম تنافر
অমত করম, অসমমঞস্পভূর্ হওয়ম, এবোধক 

অপরবোধক  দিভূবোধর  সরমন, to avoid each 

other, to conflict, be incomlitable, be 
mutually repellent

 X ভবোধয় পমিমন, যফুদ করম, যফুবোধদ استنفر

যমওয়ম, ডমকম, to frightened away, to 

fight, to go to war, to call out ( ه على )

نفٌر ج أْنفاٌر  দল, পওটি ,্ গ্রুপ, তসনওদল, ব্যডক, 

তেসওন, band, party, group, troop, 

person, soldier, 

)লবত نْفرة ষম, লবস্বম দি, অপছন, aversion, 

distaste, dislike

)লনবোধক্ষপ, পিময়ন, ঝমডম, লবত نُفوٌر ষম, 
লবস্বম দি, অপছন, অখফুশী, লবলচনতম মবমধ,

লববোধচ দি throwing shying,  bolting, 

flight, stampede, aversion, distaste, 
displeasure, alienation

 ,লনবোধক্ষপ, মক্ষপর, ভীত, স্বলভমষী نفوٌر
অলবশ্বমসী, িমজফুক, গম্ভীর throw, 

frightened, reticent, faithless, coy, 
reserved

نفيٌر ج ،اْنفاٌر أْنفرةٌ   দিি, পমট্, গ্রুপ, 

তসনম দিি, ব্লক্ত, মসমন্, যফুদ যমতম, ডঙম 

band, party, group, troop, departure 
to battle, horn, buzzer

ةٌنافورةٌ ج نوافِيُر  ঝরনম, fountain

نْوفرةٌ ج نوافُِر  ٌ ঝরনও, fountain

 ডবরহ, ডবডচ্ছনিওকবওধ, ডবকষর্, বওধও تْنفيٌر
separation, alienation, repulsion, 
deterrence

)পমরষ্পলরক লবত تنافٌُر ষম, মতবোধভ দি, 

অতনক্, লভবোধরমধ, তবসম দি(শ্ mutual 

aversion, disagreement, disunion, 
conflict, discord

نافٌِر ج نُفٌّر،نْفٌر  পিময়নপর, পিমতক, 

ভীতফু, লবত( ষ, সীত, লতমমলতক, অব্মহলত
প্রমপ,  fleeing, fugitive, fearful, having 

aversion, protuberant, in relief 

 ,লবতমডক, লবরলক্তকর tepulsive ُمنفٌِر

repellent

نفس [ن]،نفاس،نفاسة)نفس  ) মূলবওন হওয়ও to
be valuable

نفِسنفَس) [س]  ) লকপবোধট হওয়ম, ব্য়কুন 

হওয়ম, লহরশংসম করম, প্রসবমবসময় থমকমto 

migerly, be sparing, to envy, to be in 
childbed

 II অনফুপ্রমলরত করম, আশ্বস করম,  দিভূর نفّس

করম, আরমম ম দিওয়ম, উবোধন্মমির করম, 
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লবরত করম, প্রকমশ করবোধত 

ম দিওয়ম(আবোধবগ), to cheer up,to 

comfort, to releive, to give vent, to 
uncover, to desist

 ,III প্রলতবোধযমগীতম করম, যফুদ করম نافس
িমওয়ম, আশম করম, মিষ্টম করম, to 

compete, to fight, seek, aspire (على)

 V শ্বমস মনওয়ম, লবশ্রমম করম,লবরলত تنفّس

করম to breath, to take a rest, to have 

a break

) VI লববোধরমধীতম করম to rival تنافس  على

 (في

نْفٌس ج نُفوٌس أْنفوٌس،  আতও, মন, জতবন, 

জতবন সত্তিও, জতবন সৃডষ্ট, মওনুষ, ব্যডক, প্রকৃডি, 

তেঝওুক, স সংকরওগ, ইচ্ছও, রুডচ, ব্যডক ডনকদ্শ soul,

spirit, mind, life, aanimate being, 
living creature, human bein, person, 
nature, inclination, linking, appetite, 
desire, self

 আধওডিক, মমওনডসক ডবষযক relating نفسٌي

to mind and spirit

 ,মমনলসক জীবর, মন, মবোধনর গঠন نفسيّةٌ

মমনলসকতম, মবোধনমভমব, স্বভমব, মনন 
mental life, psyxhe, frame of mind, 
mentality, mental attitude, 
disposition, psychology

نفٌَس ج أْنفاٌس  লন(শ্বমস, ফফু, লগিম, িফুমফুক, 

মিখবোধকর রীলত, স্বমধীরতম, সফুলবধম, 
লববোধবিনম, breath, whiff, sswallow, 

draught, styl of an author, fredom, 
covenience

অবকমশ, ম দিরী respite, delay نُْفسةٌ

نفساُء ج نوافُِس  প্রসবমবসময়, আঁতফুর োর, 

আবদ  in childbed, confined

 মমনলসক লবষয়ক relating نفسانٌي

psychy, 

মবোধনমলবজমন psychology نفسانيّةٌ

 ,প্রসব, লশশুর জন্ম দিমন, আবদমবসম نِفاٌس
বলন দিশম, প্রসব লবছমনম, আঁতফুর োর 
parturition, delivery, child birth, 
confinement, child bed

 ,ব্য়বহুিতম,  দিমমী costliness نفاسةٌ

preciousness 

 ,দিমমী, মভূি্বমন, অমভূি্ precious  نفيٌس

costly, priceless,

نفيسةٌ ج نفائُِس  মভূি্বমন লজলনষ, জহর 

 দিমমী বস্তু  valuable object, jewel, 

precious thing
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ج منافُِس  مْنفٌس  শ্বমস মনওয়মর লছদ, 

বমতমস যমওয়মর লছদ, ভমল breathing 

hole, air hole, valve

 বমতমসপ্রবমলহত করর, বময়ফুিিমিি تْنفيٌس
airing, ventilation

منفسةٌ ج منافسات  প্রলতদলনতম, 
প্রলতবোধযমগীতম,, শত্রুতম, মখিম emulation, 

compitition, rivalry, match

শ্বমস প্রশ্বমস respiration تنفنٌس

 লন(শ্বমস সম্পলক্ত, শ্বমসযন تنفنسٌي
relating to respiration, respiratory 
system

 ,পমরষ্পলরক প্রলতবোধযমগীতম, শত্রুতম تنافٌُس
যফুদ, সরশংোমত mutual competition, 

rivalry, fight, struggle

 প্রলতবোধযমগী, শত্রু, লববোধরমধী ُمنافٌِس
competitor, rival

 মফুক্ত বমতমস মনবমর সমন,  দিম ُمتنفٌّس

মনওয়মর পলরসর, সফুবোধযমগ, মফুক্ত পলরবোধবশ, 

তমর, পিময়র, ভমগম place to breathe 

freely, breathing space, free scope, 
free atmosphere, relief, escape

نفشنفش)[ن]  ) জট ছমডম, মফমিম, পমখম 
মমিম(পমখী), to tease wool, ruffle 

feathers

 লিরুরী করম, ধভূনম to comb, card نفّش

(cotton) 

 ,V আঁিরমবোধনম, মফমিম, পমখমবোধমিম نفّش
মিমম খমডম করম to comb, be iflated, 

ruffle feathers, bristle hair

 ,VIII আঁিরমবোধনম, মফমিম, পমখমবোধমিম انتفش
মিমম খমডম করম to comb, be iflated, 

ruffle feathers, bristle hair

পশম, wool نفٌش

 এক ধরকনর বড তেলবু a variety of نفّاٌش

large lemon

 ,তেোওলও, তেখওলও, খওডও, inflated َمْنفوٌش

ruffled, bristling

نفضنفض)[ن]نفوض، ) মঝবোধড মফিম, 
কমঁপমন, পফুররুদমর করম, আবোধরমগ্করক 
to shake off, to knock, to make shiver

( هى عن )

 ,II মজমবোধড ঝমডম ম দিওয়ম, ধফুিম ঝমডম نفّض
to shake violently

IV মশষ করম, শভূন্ হস হওয়ম,  দিলরদ أنفض
হওয়ম, সরমন, বম দি ম দিওয়ম, মফুক্ত হওয়ম, to
use up completely, to be devoid of all
means, be poor, to shake off, to 

remove, dismiss (عن)
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 VIII ঝমঁকুলন খমওয়ম, ধফুলিমফুক্ত انتفض

হওয়ম, লশহলরত হওয়ম, কলম্পত হওয়ম to 

be shaken off, be dust off, to shake, 

shudder, shiver (من)

রও পকড রওয that is shaken off نفٌَض

ক্ষরসময়ী, অপলসয়মমন decidious نفَضٌي

সনমনী  দিি, পলর দিশ্ক  দিি scouting نفٌض

party, observation party

জ্ববোধরর কমপফুলন feverish shiver نُفضةٌ

জ্ববোধরর কমপফুলন feverish shiver نفاٌض

যম পবোধড যময় that is shaken off نفاضةٌ

نفيضةٌ ج نفائُِض  সনমনী  দিি, পলর দিশ্ক 

 দিি scouting party, observation party

 ,িমিফুলন, শস্ ঝমডমর যন sieve ِمْنغٌض

fanner

ِمْنفضةٌ ج منافُِض  ছমই পমত, ঝমডফু ashtray,

duster(feather) 

 ,নডন, ঝমঁকুলন, কম্পন, কমঁপফুলন اِْنتِفٌض

shaking, shiver, tremor

 ,নডন, ঝমঁকুলন, কম্পন, কমঁপফুলন اِْنتِفاضةٌ

shaking, shiver, tremor

মতি, মপবোধ্মি oil, petroleum نْفطٌ

মপবোধ্রি লভজম, মতি লভজম, soaked نْفطٌي

in patroleum

মফমষম, blister نفطةٌ

 উত্ক্তকর, স্পশ ্কমতর, পমতিম نُفطةٌ
িমমডমর, ব দি মমজমজী irritable, touchy, 

thin sminned, hot-tempered

,মফমষম দিময়ক, গুটকমরক blistering ُمنفِطٌ

vescatory

نفعنفع) [ف]  ) প্রবোধয়মজনীয় হওয়ম, উপকমরী
হওয়ম, সফুলবধমজনক হওয়ম, কমবোধজর হওয়ম,
ব্বহমর উপবোধযমগী হওয়ম, করম to be 

useful, benefical, advantageous, be 
useable, to do

 II কমবোধজ িমগমন, ব্বহমর করম to نفّع

utilize, to mmake use

 ,VIII সফুবোধযমগ মনওয়ম, কমবোধজ িমগমন انتفع

ব্বহমর করম, িমভ করম, মভমগ করম to 

take advantage, put to use, utilize, 
profit, enjoy

 X কমবোধজ িমগমন, ব্বহমর করম to استنفع

utilize, to mmake use

 ,ব্বহমর, অজ্ন, িমভ, সফুলবধম نْغٌع
স্বমথ্পর, মফুনমফমবোধখমর use, avail, 

benefit, advantage, profit, selfish, 
profiteer
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 ,লনজ স্বমথ্ সম্পলক্ত, স্বমথ্পর نفعٌي

মফুনমফমবোধখমর relating to self interest

 ,অলত কমবোধজর, ভমি কমবোধজর نفّاٌع

উপকমরী very useful, of good use, 

نفوٌع ج نُفٌُع  অলত কমবোধজর, ভমি কমবোধজর, 

উপকমরী very useful, of good use, 

مْنفعةٌ ج منافٌِع  ব্বহমর, অজ্ন, িমভ, 

উপকমরী ব্বহমর, উপকমরী 
মসবম,সফুলবধম, উপকমর, প্রসভূত, উ rপম দিন, 

জন প্রলতষমন, জনবোধসবম use, avail, 

profit, beneficial use, useful services,
public establishmen, public fascility

 ,ব্বহমর, লনবোধয়মগ, মশমষর اِنتِفاٌع

মভমগ দিখি, িমভ, সফুলবধম, মফুনমভম, use, 

employment, utilization, exploitation, 
usufruct, benefit, advantage, profit

 ,প্রবোধয়মজনীয়, উপকমরী, সফুলবধমজনক نافٌع

িমভজনক, বব্বহমরবোধযমগ্, মঙ্গিকর, 

মসবমবোধযমগ্, useful, beneficial, 

advantegeous, profitable, usable, 
salutary 

 জনকি্মবোধনর কমজ public works نافِعةٌ

 সফুলবধমবোধভমগী, খমই কমিমসী ُمْنتفٌِع
beneficiary, usufructuafy

نفقن] )[نُفوق,نفاق ) বমজমর পমওয়ম, মরম, 
কম্ঠ হওয়ম, ত rপর হওয়ম to sell well , 

to die, to be brisk, active

نفِقنفَق)[س]  ) মশষ হওয়ম, ব্বহৃত হওয়ম,
to be used, be exhausted

 III ভমন করম,  দিফুই কথম বিম to نافق

dissemble, to hypocrite

 ,IV খরি করম, ব্বহমর করম أنفق
লন(বোধশষ করম, নষ্ট করম, উডমন, সরবরমহ
করম, সমহময্ করম to spend, to use, 

waste, squander, provide, support

V লমথ্ম বিম to tell a fib, lie تنفّق

,X খরি করম, নষ্ট করম  to spend استنفق

waste

نفٌَق ج أنفاٌق  সুরঙ্গপি, tunnel

نفقةٌ ج ،نفقات نِفاٌق  খরি, ব্য়, 

জীবনধমরবোধনর ব্য়, সহময়তম,  দিমন, 

expense, cost, expenditure, cost of 
living, support, gift

 ,টমটকম ব্বস্ম, মমি ব্বসম نفاٌق
লবংক্রিয়বোধযমগ্তম brisk business, good 

busisiness, salability

 ,অপচযত, অপব্যয়ত, squanderer ِمْنفاٌق

wastrel
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 ভন্ডমলম, কপটতম, খিতম ُمنفقةٌ
hypocrasy, insincerity

 ভন্ডমলম, কপটতম, খিতম نفاٌق
hypocrasy, insincerity

 খরিকরর, খরি, ব্য়, ব্য়ন اْنفاٌق
spending, expenditure, exepenses, 
disbursment

 ভমি লবলংক্রিহয় এমন, সহবোধজ نافٌِق

লবংক্রিয়বোধযমগ্, িমলহ দিম seling well, easily 

marketable

 ভন্ড, কপটিমরী, hypocrite ُمنافٌِق

نفلنفل)[ن]  ) গনীমত ম দিওয়ম to give 

wealth of war

 II গনীমত ম দিওয়ম to give wealth of نفّل

war

 V অলতলরক্ত করম (এবম দিত,  দিমন)to تنفّل

supererogate (prayer or donation)

 VIII অলতলরক্ত করম(এবম দিত,  দিমন) انتفل

to supererogate (prayer or donation)

 অডিডরক কওজ, additional نْفٌل

performance

نْفٌل ج أْنفاٌل نِفاٌل،نُفوٌل  িফুলনত দব্, মফুনমফম,
অলজ্ত দব্, উপহমর booty, spoil, 

present

লতপত গুল লববোধশষ clover نفٌل

نافلةٌ ج نوافُِل  অলতলরক্ত কমজ,  দিমন, 

উপহমর, িফুলনত দব্, অলজ্ত দব্ 
additional performance, gift, present, 
booty, present

نْفنٌف ج نفانُِف  বমতমস, বময়ফুমন্ডি, খমডম 
পব্ত,খমডম বমঁধ air, atmosphere, 

steep hillside, cliff

 মলহিমবোধ দির একধরবোধনর মপমশমক نْفنوٌف

লববোধশষ a woman’s dress

نفانفو]  [نفي،نفو)[ن] ) অস্বীকমর করম, 
বলহষমর করম,বম দি ম দিওয়ম, সডমন, খন্ডন 

করম,নম করম (গম) to dismiss, to expel 

remove, refute, to exclude, negate 
(gram) 

نفىنفي)[ض]  ) অস্বীকমর করম, বলহষমর 

করম, বম দি ম দিওয়ম, সডমন, খন্ডন করম, নম
করম (গম) to dismiss, to expel, 

remove, refute, to exclude, negate 
(gram) 

III ধমওয়ম করম, মিষ্টম করম, অনফুসরন نافى
করম, বম দি ম দিওয়ম, লববোধরমধীতম করম, 
অবোধযমগ্ হওয়ম, to chase, hunt, pirsue, 

track down, contradict, incompitable
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 ,VI পরষ্পরবোধক অস্বীকমর করম تنفى
অবোধযমগ্ হওয়ম, to be mutually 

contradicting, be incomlitable, 

)VIII অস্বীক انتفى ত হওয়ম লনলব্লসত 

হওয়ম, লবতলক্ত হওয়ম, অস্বীক( ত হওয়ম, 
পবোধড যমওয়ম, বম দি পডম, অনফুপলসত থমকম,
অ দি(শ্ হওয়ম, to be denied, to exiled, 

to contradicted, be denied, be 
omitted, abscent

 X বম দি ম দিওয়ম (অকমবোধজর استنفى

অগহনবোধযমগ্ মবোধন কবোধর), to reject as 

useless

 ,বডহক্রর, ডনবও্ডসিকরর, প্রিাওখওন نفٌِي

উকচ্ছদ, বডহষওর, অস্বতকওর, ডনকষধ, নওকবওধক 
(গও) expulsion, exile, eenection, 

eviction, denial, refusal, prohibition, 
negation (gram)

ٌينْفي  মনলতবমিক, negative

)অস্বীক نفٌِي ত, প্রত্মখমত, বমলতিক( ত 
denied, rejected, discarded

نفاٌء نفاوةٌ،نفاةٌ  অবোধযমগ্ ববোধি বমলতিক( ত 

আবজ্নম, বজ্্, discarded as useless, 

refuse, gabage

نفايةٌ ج نفايات  অবোধযমগ্ ববোধি বমলতিক( ত, 

অবলশষমরশংশ,পলরত্ক্ত, প্রত্মখ্মন, 

অবলশষমরশংশ, বজ্্ discarded as 

useless, remnant, refuse, gabage

مْنفاى ج مناٍف  লনব্মসবোধনর সমন, লনব্মসন, 

place of exile, exile, banishment

 ,অসরশংঙ্গলত, অবোধযমগ্তম منافاةٌ
অসমমঞস্তম,  contradiction, 

incompitability, inconsistancy

 পমরষ্পলরক অসঙ্গলত mutual تناٍف

incomlitability

অনফুপলসলত, অভমব absence, lack اِْنتِفاٌء

)অস্বীক مْنفٌِي ত, প্রত্মখ্মত, বমলতিক( ত, 

নম-ক( ত, মনলতবমিক, লনব্মলসত, ddnied, 

rejected, negated, negative, 
banished, exiled

্ অবোধযমগ্, অসমমনজস্পভূর ُمناٍف
incompatible

نّقنقيق) [ض]  ) মববোধঙের ডমক,প্মক প্মক 

শব করম, কক কক শব করম(মফুরগী) t o 

croak,to ccackle, cluck

,কক্শকবোধনর মমনফুষ, লছদমবোধ্বিষরকমরী نقاٌق
ধরমর লজলনষ sirly, person, griper, 

faultfinder

মবঙে frog نقاقةٌ



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1158
1158

 কক্শ শবকরর,বোধববোধঙের শব, ক্কেক نقيٌق

শব করম, মফুরগীর শব croaking, croak,

cackling, cackle

نقبنقب)[ن]  )গত ্করম to bore

্ লছদ করম, খনন করম, গত(نقَب)[س]نقِب

করম, অলতংক্রিম করম, ভ্রমন করম, 
লজজমসম করম, অনফুসনমন করম, পরীক্ষম 
করম, উবোধন্মমিন করম, to pierce, to bore,

make a hole, traverse, travel, search,
examine, explore, 

نقِبنقَب) [س]  ) লছদ হওয়ম, ঝমজডম হওয়ম
to be perforated, be full of holes

 II খনন করম,পরীক্ষম করম, অনফুপ্রবোধবশنقّب

করম, অনফুসনমন করম, অলতংক্রিম করম to 

dig,drill, examine, travel

)III ক ناقب লতবোধতর প্রলতবোধযমগীতম করম to 

vie in virtues

V পরীক্ষম করম,অনফুসনমন করম, মফুখ تنقّب
ঢমকম (মলহিম), লছদ হওয়ম, ঝমঁঝডম হওয়ম
to investigate,to search, to veil her 
face, to be perforated, be full of holes

VIII মোমমটম পরম to put on veil انتقب

بٌنْقٌب أْنقاب،نِقاج   খনন, গি্করর, ডছদকরর, 

অনুপ্রকবশকরর digging, excavation, 

piercing, perforation – ،نِقاٌبأْنقاب  ডছদ, 

মূখ, োওটও, গি্করর, গি ,্ সুরঙ্গ hole, 

opening, bbreach, boring, bore, 
tunnel

 মুষ্ঠওঘওি punch نقّاٌب

نِقاٌب ج ،نُقٌُب أنٍقِبةٌ  প ্দিম, অবগুনন, 

আবরন veil 

ةٌنقابةٌ ج نقابات  সমবময় সলমলত, ইউলনয়ন,

association, union, cooperative 
society

 সমবওয ডবষযক relating to نِقابٌي

cooperative

 সমবময় আবোধনমিন, শ্রলমক نقابيّةٌ

আবোধনমিন syndicalism, trade unionism

نقيٌب ج نقباُء  মনতম, পধমন, পলরিমিক, 

সসভমপলত leader, head, chief, 

president 

نقيبةٌ نقائُِب  আত্মম, মন, বফুলদ, স্বভমব, 

প্রক( লত, মমজমজ, িলরত soul, mind, 

iintellect, natural disposition, nature, 
temper, character

منقٌِب، مْنقبةٌ ج مناقُِب  পমব্ত্ পথ, 

লগলরপথ, লগলরসঙট, সঙীর্ পথ 
mmountain trail, defile, pass

ِمْنقٌب ، ِمْنقبةٌ  মফুষমোমত, লছদকমরী, গত্, 
ছফুলর punch, perforator, drill, lancet
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গুরমবিী, লবলশষ্ট লবলশষ্ট, িম مناقٌِب rকমর
কমজ, ক্শীলতকিমপ virtues, prominents 

traits, glorious deed, exploits

 ,অনফুসনমকমরী, গবোধবষক, জমরী ُمنقٌِب
উ rভমবক investigator, researcherer, 

explorer

نقحنقح)[ف]  ) ঢমি পমিম কমটমছমঁটম করম 
to trim

 II ঢমি পমিম কমটমছমঁটম করম, পফুররময় نقّح

ম দিখম, ভমিভমবোধব পডম, শুদ করম(বোধিখম), 
উনত করম, সফুনর করম, to trim, to 

review, read carefully, to correct, 
improve, refine

 IV পফুন(পরীক্ষম করম, ঠক করম  to أنقح

re-examine, correct (هى)

 পরতক্ষর, পুনখঃপরতক্ষও, পুনরওয তেদখও, শুদ্ধ تْنقِيٌح 
করও checking, reexamination, 

revision, correction

نقدنقد)[ن]  ) নগ দি ম দিওয়ম,কবোধঠমরভমবোধব 

পরীক্ষম করম, সমমবোধিমিনম করম to pay in 

cash,to examine, to criticize (هى ) 

 III লববোধবিনময় মনওয়ম to call to ناقد

account (ه)

 ,VIII সমমবোধিমিনম করম, ভভূি ধরম انتقد
অনফুবোধমম দিন করম, নগ দি টমকম গহন করম to

criticize, find fault, disapprove, to 

receive payment in cash ( ه على  )

نْقٌد ج نقوٌد  সমওকলওচনও, criticism – نقوٌد 
নগদ, নগদ টওকও, মুদও cash, redy money, 

coins- ا নগকদ, নগদ টওকওর ডবডনমকয, সওকি نقدا
সওকি দওম তেদওযও in cash, for cash, cash 

down 

 ক্ষরসময়ী, আলথ্ক, মফুদমসরশংংক্রিমন্ত نقدٌي
momentary, pecuinary, relating to 
money

 ,নগ দি টমকম, নগ দি ready mmoney نْقديةٌ

cash

সমমবোধিমিক, পরীক্ষক critic, reviewer نقّاٌد

 ,কবোধঠমর সমমবোধিমিক, অশ্বমবোধরমহী نقّادةٌ
লছলছদমবোধন্বিষরকমরী  captious critic, 

caviler, niggler

 তমমকমর, লপতবোধির কমলরগর ُمْنتقٌِد
brazier

ِمْنقاٌد ج مناقيُد  মঠমঁট (পমখী) beak (bird)

اِْنتِقاٌد ج اِْنتِقادات  আপলত্ত, ব্লতংক্রিম, 

সমমবোধিমিনম, লতরষমর, অসমথ্ন, 

পফুন(সমীক্ষম, সমমবোধিমিনমমভূিক প্রবন 
objection, exception, criticism, 
censure, disapproval, review, critique

ناقٌِد ج نقدةٌ،نقاٌد،ناقِدون  সমমবোধিমিক critic
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 ,লনননীয়,  দিফুষনীয়, আপলত্তকর ُمنتقٌد

আপলত্তজনক blameworthy, 

objectionable, exeptionable

نقذنقذ)[ن]  )প্র দিমন করম, উদমর করম, রক্ষম
করম to save, ro deliver, rescue ( ه عن )

نقِذس] )[نقَذ ) উদমর পমওয়ম, রক্ষম পমওয়ম, 
পিময়র করম to be saved,

 ,IV প্র দিমন করম, উদমর করম أنقذ
পফুররুদমর করম  to save ( ه من )

 ,X প্র দিমন করম, উদমর করম استنقذ
পফুররুদমর করম  to save ( ه من )

 ,প্রদওন, রক্ষও, উদ্ধওর, পডরতওর, রক্ষওকরর اِْنقاٌذ

মুডক, পূনরুদ্ধওর delivefance, salvation, 

rescur, recovery

 ,প্র দিমন, রক্ষম, উদমর, পলরতমর اِستْنقاٌد 

রক্ষমকরর, মফুলক্ত, পভূনরুদমর 
delivefance, salvation, rescur, 
recovery

 উদমরকমরী, প্র দিমনকমরী, রক্ষমকমরী ُمْنقٌِد
rescuer, deliverer

نقرنقر)[ن]  ) খনন করম, গত্ করম, মমট 

মখমঁডম, কমটম, মখম দিমই করম, মঠমকরমন, 

মঠমকর ল দিবোধয় মতমিম, আোমত করম, ঢমক 

বমজমন, আঙ্গফুি কমমডমন, লবরক্ত করম, 

অপমমন করম, কষ্ট ম দিওয়ম, ম দিমষমবোধরমপ 

করম, গমিমগমলি করম, কিঙ ম দিওয়ম, 
ত দিন্ত করম, অনফুসনমন করম, পরীক্ষম করম
to dig, to pierce, cut, engrave, peck 
up, strike, drum, to snap fingers, 
annlh, hurt, insult, defame, revile, 

slur, investigate, examine (  عن على في
(ه

 ,II মঠমকরমবোধনম, মঠমকর ল দিয় মতমিম نقّر
পরীক্ষম করম, ত দিন্ত করম to peck, peck 

up, examine ( ه عن )

 III ঝগডম করম, বকমবলক কর, যফুলক্ত ناقر

থমকম to quarrel, to have argument (ه)

মওটি খনন, তেখওদওই করর,গি نْقٌر ,্ গহ্বর, ডছদ, 

আঙ্গুল কওমডওন excavation, hollowing 

out, egraving, hollow, cavity, hole, 
snapping (fingers)

লবরক্ত, লবক্ষফু نقٌِر ব, আহত, annoyed, 

offened, hurt

نْقرةٌ ج نقرات  োফুলষ, আোমত, খট খট শব, 

ঠফুরশং ঠফুরশং শব, ডঙম, মঢমিবোধকর শব, 

উপরমন, মতমিম blow, knock, bang, 

rap, drumbeat, plucking, 

نُقرةٌ ج نِقاٌر،نُقٌر  খম দি, ফমঁফমঁপম , গহর, গত্, 
লনিফু, িক্ষফু বোধকমঠর, োমড, োমবোধরর খম দি pit, 

hollow, cavity, hole, ddepression, 
orbit, neck furrow, neck 
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 কিহ, ঝগডম, যফুলক্ত, লববম দি نِقرةٌ
altercation, wrangle, argument, 
quarrel

 মখম দিমইকমরী, কমঠবোধখম দিমইকমরী نقّاٌر
carver, engraver

نقّاريّةٌ ج نقّاريّات  আোমত করমর বস্তু 

(্রিমম) percussion instrument

ক্ষফু نقيٌر দ  দিমগ(বোধখজফুর বীলি),বমবোধজ লজলনষ 
tinny spot on date pit worthless thing

نقيرةٌ نقائُِرج  ররতলরলববোধশষ, frigate

মছমট ঢমক লববোধশষ small drum نقّارةٌ

ناقوٌر ج نواقيُر  বমতমস িমলিত যন(লশঙ্গম) 
wind instrument

 ,অনথ্ক কথম, বমবোধজ কথম, prattle نقورةٌ

idle talk

ِمْنقاٌر ج مناقيُر  মঠমঁট, খফুলন্ত beak(bird), 

spud

 কিহ, ঝগডম, যফুলক্ত, লববম দি ُمناقرةٌ
altercation, wrangle, argument, 
quarrel  

ناقِرةٌ  ج نواقُِر  কিহ, ঝগডম, যফুলক্ত, 

লববম দি,  দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ altercation, 

wrangle, argument, quarrel, 
misfortune, calamity 

 মছমট মঢমি, মঢমিবম দিক, ঢমলক نْقرزان
small drum, drummer

 বমত, অলভজ  দিক্ষ (লিলকrসক) نِقِرٌس

gout, experienced skilled (physician)

نقزن][ض] [نقز) ) বমধ্ করম, িমফ 

ম দিওয়ম, মখমঁডমন to leap, to bound, to 

hop

II ম দিমিমন(লশশু), এপমশ ওপমশ করম to نقّز
dandle, to rock

লওো, লম, jump, leap نقزةٌ

ناقوٌس ج نواقيُس  োনম, হমত োনম, মগমিক 
bell, hhand be, globe

نقشنقش) [ن]  ) লিত লবলিত করম, নকশম 
করম, ররশং করম, মখম দিমই করম, to paint, to 

varigate, to engrave

 II নকশম করম, মখম দিমই করম, ভমষয্ نقّش
করম to paint, to engrave 

 ,III আবোধিমিনম, লবতক ্করম ناقش
সমমবোধিমিনম করম, আপলত্ত করম, প্রলতবম দি 

করম, শুনম, লজজমসম করম পরীক্ষম করম, 
to argue, discuss, debate, criticize, 
raise objection, to hear, examine, 
interrogate

 VI লবত্ক িমলিবোধয় যমওয়ম to carry تناقش

on dispute ( في)
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 VIII কমঁটম মতমিম to pull out thron انتقش

 (هى)

نْقٌش ج نقوٌش  ডচত, আকলখ, ছডব, তেরখওডচত, 

তেলখডচত, তেখওদওই, ডলডপ, েওষর ,্ painting, 

picture, drawing, egraving, sculpture

 ,লিতলশলী, লশলী, ভমষর painter نقّاٌش

artist, scuiltor

লিত, ভমষয্ painting, sculpture نقاشةٌ

ِمْنقٌش ج مناقُِش  বমটমলি, মছলন, chisel

ِمْنقاٌش ج مناقيُش  বমটমলি, মছলন, chisel

 ্,যফুলক্ত, লববোধরমধ, লববম দি, লবতক ُمناقشةٌ

আবোধিমিনম, লববোধরমধীতম, আপলত্ত, প্রলতবম দি 
argument, controversy, dispute, 
discussion, opposition, oobjection, 
protest

 ্,যফুলক্ত, লববোধরমধ, লববম দি, লবতক نِقاٌش

আবোধিমিনম, argument, controversy, 

dispute, discussion

 ,রলঙ্গন, লিত লবলিত, অলঙত مْنقوٌش

মখম দিমইক( ত, প্রসবোধর মখম দিমইক( ত, colored, 

varigated, painted, engraved, 
sculptured, 

 ,লববোধরমধী পক্ষ, লববমল দি opponant ُمناقٌِش

disputant 

نقص]نقص)[ن ) কম করম, কম হওয়ম, 
কবোধম যমওয়ম, কমমন,  দিফুব্ি করম, 
পভূব্ধমরনম করম, খব ্করম, কম হওয়ম, 
অসম্পভূর্ হওয়ম, ত্রুটপভূর,্ to decrease, 

become less, be diminished, to 
decreease,prejudice, be deficient, 
insufficient, inadequet, defective

II কম করম, ছমঁটম, সঙফু نقّص লিত করম to 

decrease, to reduce, curtail

III  দিরপত িমওয়ম to invite bid ناقص

IV কম করম, ছমঁটম, সঙফু أنقص লিত করম 
to decrease, to reduce, curtail

 VI ংক্রিনমন্বিবোধয় কমমন, আবোধস আবোধস تناقص

কমমন, কম বমডম to decrease 

gradually, diminish slowly

 VIII কমমন, to decrease انتقص

 ,X কমমবোধত িমওয়ম, কম পমওয়ম استنقص
ত্রুটপভূর ্ পমওয়ম, অনফুপলসত পমওয়ম, to 

ask for reduction, to find decreased, 
imperfect

 ,কম, ্রেওস, ক্ষডি, ঘওটডি, অেওব, কমডি نْقٌص

োওুক, ভওডন, ত্রুটি, ভল, কলঙ্কি, খিু, অেওব, 

কমডি, ডনকৃষ্টিও, মন্দিও decrease, 

diminution deficit, loss, lack, want, 
gap, omission, defect, fault, blemish, 
deficiencey, inferiority
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 ,কম, হ্রমস, ক্ষলত, োমটলত, অভমব نُقصان

কমলত, ফমঁক, ভ্রমলন্ত, ত্রুট, ভভূি, কিঙ, 

খফুঁত, অভমব, কমলত, লনক( ষ্টতম, মনতম 
decrease, diminution deficit, loss, 
lack, want, gap, omission, defect, 
fault, blemish, deficiencey, inferiority

 ,decrease, diminution deficit نُقصان
loss, lack, want, gap, omission, 
defect, fault, blemish, deficiencey, 
inferiority

نقيصةٌ ج نقائُِص  ত্রুট, ব্থ্তম, ভভূি, 

খফুঁত,গি দি , shortcoming, failing, fault, 

defect

  হ্রমস, হ্রমসকরর, কম, িমোবকরর تْنقيٌص

খমটকরর, খব্করর, diminution, 

llessening, decrease, reuction

ُمناقصةٌ ج ُمناقصات   দিরপত আহমন, 

সব্লনম্ন  দিবোধরর প্রলতবোধযমগীতম,  দিরপবোধতর 

লবজলপ, ংক্রিয়িফুলক্ত competition of 

bidding, invitation to bids,contact with
bidders

  হ্রমস, হ্রমসকরর, কম, িমোবকরর اْنقاٌص

খমটকরর, খব্করর, diminution, 

lessening, decrease, reuction

 ,হ্রমস, হ্রমসকরর, কম, diminution تناقٌُص

lessening, decrease,

 অসম্পভূর্তম, কমকরর, হ্রমসকরর اِْنتِقاٌص
impairment, lessening

ناقٌِص ج نقٌّص  কমকরর, হ্রমসকরর, 

কমক( ত, মছমটক( ত, সরশংলক্ষপ, ত্রুটযফুক্ত, 

কম, কমলত, অসম্পভূর্, অপভূর্, কম 

সরবরমহ, অভমব, তফুিনমমভূিক কম, 

ত্রুটপভূর ্(গম)decteasing, diminishing, 

diminished, lowered, decfeased, 
reducedmdefective, deficient, 
imperfect, incomplete, short supply, 
defective (gram) 

 কম, অসম্পভূর্, অপয্্মপ مْنقوٌص
defecient, incomplete, insufficient

نقضنقض[ن]  ) ধ্বরশংস করম, মভবোধঙ্গ মফিম
,লছঁডম, খফুবোধি মফিম, িঙন করম, ভঙ্গ 

করম, বমলতি করম, খন্ডন করম, উলমন 
to destroy, abolish, undo, break, 
violate, aabrogate, reverse

 ,III অমত করম, লদমত করম ناقض
লবপলরত হওয়ম, অসঙ্গত হওয়ম to be in 

disagreement, to be cotradictory, be 
incompatible

 ,V ধ্বরশংশ হওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম تنقّض
িলঙত হওয়ম, পডম, অ দি(শ্ হওয়ম, মমন 

হওয়ম, ক্ষয় করম to be destroyed, be 

broken, fall down, disappear, wear 
off, ffade away
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 ,VI একএ অপবোধর লদমত করম تناقض
পরষ্পর বজ্ন করম to contradict each 

other, be mmitually exclusive

 ,VIII ধ্বরশংশ হওয়ম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম انتقض
িলঙত হওয়ম, পডম, অ দি(শ্ হওয়ম, মমন 

হওয়ম, ক্ষয় করম, লববোধদমহ করম, আংক্রিমন 

করম, মমবোধঠ নমমম, যফুবোধদ যমওয়ম to be 

destroyed, be broken, fall down, 
disappear, wear off, fade away, to 
revolt, to attack, to go to war

 ,ধ সংস, ডবনওশ, েওঙ্গন, লঙ্ঘন, অবওধ্যিও نْقٌض
েঙ্গ, আক্মর, খনন, আপডত্তি  ডবেমি, অসঙ্গডি 
destruction, demolition, breach, 
infraction, offense, invalidation, 
contradiction

نُْقٌض أْنباٌضج  ময়িম, বজ্্ debris, rubble

 ,প্রলতরুদ, লবপরীত, উলম نقِيٌض
বলববোধরমধী, পমথ্ক্, opposed, opposite, 

cotradictory, opposition, contrast, 
opposite

نقيضةٌ ج نقائُِض  লবতক্মভূিক কলবতম, 
তবসম দি(শ্  polemic pem, cotrast

 ,স্পষ্ট তবসম দি(শ্, তবপলরত্ مناقضةٌ
লববোধরমধী, অলধকমবোধরর প্রলতবোধযমগীতম 
sharp contrast, contradiction, 
opposition

 ,পমরষ্পলরক লববোধরমধ, অসঙ্গলত تناقٌُض

অতনক্, mutual contradiction, 

incompitability, inconsistancy

 ,পতন, ভমঙ্গন, উ্থিমন, লববোধদমহ اْنتِقاٌض

collapse, breakdown, uprising, revolt

 ,ধ্বরশংসপ্রমপ, িফুর্, ভমঙ্গম, অলতংক্রিমন্ত مْنقوٌض

নমকিক( ত, খখন্ডনীয় destroyed, 

demolished, violated, repealed, 
refutable

 ,অসঙ্গত, লববোধরমধী, লবপরীত مناقٌِض

অসমমনজস্পভূর,্ contradictory, 

contrary, incompatible, inconsistance

ُمتناقٌِض ج ُمتناقضات  পরষ্পর  

লববোধরমধীতমকমরী, পরষ্পর লববোধরমধী, 
লবপরীত, পপরষ্পর অসঙ্গলতপভূর ্
mutually contradicting, contradictory, 
mutually incompatible -

 ,তবসম দি(শ্সমফুহ, তবপরীতসমভূহ ُمتناقضات

প্রলতপক্ষ contrasts, contrarieties, 

oppositions

نقطنقط)[ن]  ) মফমটম ম দিওয়ম to point (هى) 

 ,II মফমটম ম দিওয়ম,  দিমগ ম দিওয়ম نقّط
তবলশষ্টসভূিক লবনফু ররশং ম দিওয়ম, মছমট দিমগ 

ম দিওয়ম, মফমটময় মফমটময় পডম, টপ্ টপ্ 

কবোধর পডম, লবতরন করম (পফুরষমর), 
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ম দিওয়ম (উপহমর,সীবোধক) to point (هى) to 

spot, stain, speckleto fall in drops, 

drip, to distribute ( ها على هى ب ) 

نُْقطةٌ ج نِقاطٌ،نُقطٌ  তেোওটও, ডবন্দু, তবডশষ্টসূচক 
ডবন্দু, দওুডড, তেোওটও, ক্ষূদ করও, ক্ষুদ টুকরও, অ সংশ, 

ডবষয, ডবসওডরি, ডনডদষ্ট্ বস্তু, িস্থিওন, জওযগও, গওম, 

শহর, অবিস্থিওন ,ডববওকহর উপহওর point, dot, 

diacritical point, full sstop, drop, 
speck, ttinng piece, part, afair, 
matter, item, spot, location, village, 
position, present 

নমলড, ব( দিমন্ত colon النقطتان

 লববমবোধহর উপহমর (বধফুর) wedding نقوطٌ

present (bride)

করম droplet نقيطةٌ

 রিপমর, লপবোধপট, মফমটময় মফমটময়্ نقاطةٌ

মফিমর লজলনষ dropping tube, 

dropper, pipette

)মফমটমক مْنقوطٌ ত, টকমি,  দিমগক( ত, 

ফফুটলকওয়মিম having point, pointed, 

dotted

)ফফুটলকওয়মিম, টকমি,  দিমগক ُمنقّطٌ ত, 

মফমটমক( ত having point, pointed, 

dotted

نقعنقع)[ف]  ) মশমষর করম, লভজমন, প্রবোধবশ 

করমন, লনভমন, মমটমন (ত( ষম), বদ করম,

বদ হওয়ম (পমলন) to soak, to infuse, 

slake, quence, stagnate, be stagnant

 ,IV মশমষর করম, লভজমন, নরম করম أنقع
মনভমন, লমটমন to soak, macerate, 

slake, quench (thirst) 

 X জমম হওয়ম, আবদ হওয়ম  দিফুলষত استنقع

হওয়ম (জিমবদ) জিমবদ হওয়ম to be 

stagnant, to be impure

نْقٌع ج نقاٌع،نُقوٌع،أْنقٌُع  নরম, লভজমন, 

প্রলবষ্টকরর, maceration, soaking, 

infusion, - أْنقٌُع আবদ পমলন, লবি, লভজম 
মমট stagnant water, swamp, bog, 

pore- ،نقاٌعنُقوٌع  ধভূিম dust

প্রলবষ্টকরর infusion نقاعةٌ

 লংক্রিলমকীট, সফুক জীবমরফু نقاعيات
infusoria

প্রলবষ্টকরর,  যম মশমলষত হয়, লভজমন نقيٌع
ফবোধির রস infusion, slme thing 

soaked, juice of dried fruits (in water)

শুকরম ফি, dried fruit نقوٌع

مْنقع ج مناقُِع  ক ্দিমমক্ত জলম, খমি, আবদ 

পমলন, marsh, swamp, bog,

 নরম, লভজম, প্রলবষ্টকরর مْنقوٌع
mmacerated, soaked, infusion
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ُمستْنفٌع ج ُمستْنقعات  ক ্দিমমক্ত জলম, খমি, 

আবদ পমলন, marsh, swamp, bog,

 ছমনম, পমলখর ছমনম chick نْقٌف

نقلنقل)[ن]  ) সমনমন্তলরত করম, সডমন, 

লনবোধয় যমওয়ম, বহন করম, সম্প্রিমর করম, 
নকি করম, ভমষমন্তলরত করম, উদ(লত 

ম দিওয়ম, পমর কবোধর ম দিওয়ম, ছডমন, লবসমর 

করম, হসমন্তলরত করম to displace, to 

remove, transmit, transfer, deliver, 
hand over, to copy, to translate, to 
quote, to spread

 II সরমবোধনম, সমমবোধন যমওয়ম, অগসর نقّل

করম, বহন করম, োফুরবোধত ম দিওয়ম  , to 

remove, to move forward, advance, 
to transmit, to let wander 

 ,III লবলনময় করম, লববরর ম দিওয়ম ناقل
অবলহত করম,  দি(লষ্ট ম দিওয়ম to exchange,

to report, inform, to cast a glance 

 ,V সমনমন্তলরত হওয়ম, বমলহত হওয়ম تنقّل
অপসমলরত হওয়ম, প্রজমলপত হওয়ম, 
সম্প্রিমলরত হওয়ম, সমন পলরবত্ত্র করম, 
অবসমন পলরবত্ন করম, মোমরম, ভ্রমন 

করম, to be displaced, be carried 

away, be removed, be conveyed,be 
transmitted, to shift, to roam, travel

 VI বহন করমএবোধক অপরবোধক অবলহত تناقل

করম, ছলডবোধয় ম দিওয়ম, লববরন ম দিওয়ম, 
সম্প্রিমর করম, to    carry

 ,VIII ববোধয় যমওয়ম, বমলহত হওয়ম انتاقل
সমনমন্তলরত হওয়ম, আবোধরমলপত হওয়ম, োফুবোধর
মবডম, ভ্রমন করম, ছলডবোধয় পডম, যমওয়ম, 
পথ ধরম, লভন পথ ধরম, লনষ( ত হওয়ম, 
সম্প্রিমলরত হওয়ম, িবোধি যমওয়ম, োফুবোধর 

যমওয়ম (লভন কমবোধজ), হসমন্তর করম, এক 

কমজ মথবোধক অন্কমবোধজ যমওয়ম, ইবোধন্তকমি 

করম 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

,বহনকরর, গওডত, বহন, পডরবহন, অপসওরন نْقٌل

িস্থিওনওনর, অপসওরন, পুনখঃিস্থিওপন, েওষওনর, 

প্রডিডলডপকরর, প্রডিডলডপ, কডপ, প্রিও, ডববরন, 

ডলডপবদ্ধকরর, িস্থিওনওনর, কওজ, স্বতিাওগ 
carrying, carraige, transportation, 
transport, removal, relocation, 
transfer, trcription, copy, entry, 
coveyance, transfer, cession, 
resignation

 ঐলতহ্গত, ঐলতহ্লবষয়ক relating نقلٌي

to tradition
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 ,পলরবহন ব্বসম, পলরবহন মসবম تقلِيّات
পলরবহন transport shstem, transport 

srvice, transport

نُْقٌل ج نُقول  লমলষ্ট আব(ত বম দিমম, ক্মলন্ড, 

লমলষ্ট, শুকনম ফি,  candied nut, candy,

sweet, dried fruit

,অসমর প দিমথ্, আবজ্নম, বজ্্ rubble نقٌَل

debris

ম দিশমন্তর migration نُْقلةٌ

نُقلةٌ ج نُقٌل  পরিি্ম, বমবোধজ গল, ধরর, 

মবোধডি gossip, pattern, mmodel

,বহনবোধযমগ্, সমনমন্তরবোধযমগ্, portable نقّاٌل

transportable

نقالةٌ نقالتج  ম্িমর, এমফুবোধিন, পলরবহন, 

্মক, িরী stretcher, ambulance, 

transport, lorry, truck

 লগলরপথ, পমব্ত্ রমসম, লগলরদমর نفيٌل
mountain trail, defile, pass

مْنقٌل مْنقلةٌ، ج مناقُِل  তমমকমর, লপত্তবোধির 

কলরগর brazier

 ,মসশন, যমতমলবরলতর সমন station مْنقلةٌ

stopping station

 ,সমন পলরবত্ন, আবমস পলরবত্ন تنقنٌل

ময্ম দিমর পলরবত্ন, ভ্রমন, অলভবমশন, 

পলরবহন, অপসমরন, মপ্ররর, সমনমন্তর, 

পফুনগ্ঠন change of locality, 

position, place, travelling, migration, 
transportation, tramission, transfer, 
reorganization

 ,সমন পলরবত্ন, আবমস পলরবত্ন اْنتِقاٌل

ময্ম দিমর পলরবত্ন, ভ্রমন, অলভবমশন, 

পলরবহন, অপসমরন, মপ্ররর, সমনমন্তর, 

পফুনগ্ঠন, মরর, জীবনহমলন, ম(তফু্ 
change of locality, position, place, 
travelling, migration, transportation, 
tramission, transfer, reorganization, 
demise, death

 ংক্রিমলন্ত (কমি ), এক সমন হবোধত اِْنتِقالٌي 

অন্সমবোধন সরশংংক্রিমর transition, change 

of condotion, transit

ناقٌِل ج نُقّاٌل،نقلةٌ،ناقِلون  বহনকরর, বমহক, 

সরশংবম দিবমহক, নকিকমরী, পলরবমহী 
carrying, carrier, bearer, conductor 

ناقلةٌ ج ناقلت  পলরবহন, পলরবহন যমন 
transport,transport vessel

পলরবমহীকতম conductivity ناقِليّةٌ

مْنقوٌل ج  مْنقولت  বমলহত, নীত, সমলপ্ত, 

পলরবমলহত, সমনমন্তলরত, সম্প্রিমলরত, 
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অনফুল দিত, নকিক( ত, অনফুলিলপক( ত, 

সসমনমন্তরবোধযমগ্, িিরশীি, বহনবোধযমগ্, 
ঐলতহ্গত, carried, conveyed, 

transported, transferred, transmitted, 
translated, copied, portable, 

traditional – مْنقولت িিরমমি লজলনষ 
moveable things

 ,ভ্রমম্মমন, িিমমন, সরশংংক্রিমমক ُمْنتقٌِل

মছমঁয়মবোধি ambulatory, movable, 

contagious, communicable

نقم س] [ن][, نقم) ) প্রলতবোধশমধ মনওয়ম, 
প্রলতলহরশংসম কর, লববোধরমধী হওয়ম, রমগমলন্বিত
হওয়ম, লবদষ থমকম, পমগি হওয়ম, ো(রম 
করম, to revange, avenge, be hostile, 

have spite, be mad, angry, to hate (

على من ) 

 VIII প্রলতবোধশমধ মনওয়ম, প্রলতলহরশংসম انتقم
করম, to revange, avenge (من) 

 ,প্রলতবোধশমধ, প্রলতলহরশংসম, লহরশংসম, লববোধদষ نقمةٌ

 দিফুভ্মগ্,  দিফুরবসম, শমলস,পলরতমপ, শক্ত 

আোমত revaenge, rancor, spite, 

misfortune, adversity, punishment, 
affliction, blow 

نقِمةٌ ج نِقٌم ، نِقمات  প্রলতবোধশমধ, প্রলতলহরশংসম, 
লহরশংসম, লববোধদষ,  দিফুভ্মগ্,  দিফুরবসম, শমলস, 

পলরতমপ, শক্ত আোমত revaenge, 

rancor, spite, misfortune, adversity, 
punishment, affliction, blow 

 ,প্রলতবোধশমধ, প্রলতলহরশংসম revenge اِنتِقاٌم

vengeance

 ,প্রলতলহরশংসমগহন কমরী ناقٌِم
প্রলতলহরশংসমপরময়র, প্রলতবোধশমধপরময়র 
avenger, vindictive, revengeful

মববোধঙের ডমকম, ক্কেক করম (মফুরগী)to نْقنَق
coark, to cackle

সজ(মমরশংবোধসর)mutton sausages نقانٌِق

نقه[س] ف])[،نقَههنقو ) পফুনরুদমর করম, 
আবোধরমগ্িমভ করম to recover, to 

convalesce

قهانت  VIII পফুনরুদমর করম, আবোধরমগ্িমভ 

করম to recover, to convalesce

نقَهنقهةٌ،  পুররুদ্ধওর, আকরওগ, recovery, 

convalescence

 পফুররুদমরকমরী, আবোধরমগ্িমভকমরী نقِهٌ
recovering, convalescent

 ,পফুররুদমর, আবোধরমগ্িমভ recovery نقاهةٌ

convalescence

আবোধরমগ্িমভকমরী, convalescent ناقِهٌ
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نقَِينقو]  نقاوة،نقاء) [س][نبي، )পলবত হওয়ম,
লবশুদ হওয়ম, to be pure

 II পলরষমর করম, পলবত করম, বমছমই نقّى
করম, to purify, clean, to select, sort

IV পলরষমর করম, পলবত করম, বমছমই أنقى
করম, লনর্য় করম, to purify, clean, to 

select, sort

VIII লনর্য় করম বমছমই করম to pick انتقى

out, select

পলবতম purity نقاٌء

 ,পলবতম, বমছমই, সরশংকিন, অলভজমত نقاَوةٌ

বমছমই, মশ্রষ, purity, selection, culling, 

elite, pick, best

,বমছমই, অলভজমত, বমছমই selection نقايةٌ

elite, pick

نقٌِي ج أْنقياٌء،نِقاٌء  পলবত, পলরচন,  দিমগমফুক্ত,

পলরষমর, ময়িম মফুক্ত pure, clean, 

unstain, clear, free of dirt

 ,পলরষমরকরর, মশমধনকরর تْنقِيَةٌ

পলবতকরর, বমছমইকরর cleaning, 

cleansing, purificafion, sorting

বমছমইকরর selection اْنتقاٌء

)বমছমইক ُمْنتقاى ত, মবোধনমনীত selected, 

select

نكأنكء) [ف]  ) মখমসম পলরষমর করম 
(ক্ষত)to scrape the scab

نكب،نكاب)[ن] ،نكوبنكب )  দিফু(খ 

ম দিওয়ম,বোধফবোধি ম দিওয়ম, উপকমর নম করম, 
বময়ফুপ্রবমহ করম (পমবোধশ) , ল দিক পলরবত্ন 

করম (বময়ফু), লভন পবোধথ যমওয়ম to make 

unhappy, to ddrop, to put out of 
favor, to blow sideways, to shift, to 
deviate

 ,II োফুলডবোধয় ম দিওয়ম, লফলরবোধয় ম দিওয়ম نّكب
সলডবোধয় ম দিওয়ম, to divert, to remove

 ,V োফুলডবোধয় ম দিওয়ম, এলডবোধয় যমওয়ম تنّكح
লবরত থমকম, পলরষমর করম, কমঁবোধধ 

মনওয়ম, অনফুমমন করম to divert, deviate,

to avoid,, refrain, to shoulder, to 
assume

نْكٌب ج نكوٌب ،  نكبةٌ ج نكبات  দুেও্গ, 

দুকরও্গ, ডবপরয্, কুগহ misfortune, 

calamity, disaster, catastrophe

مْنِكٌب ج مناِكُب  কমঁধ, পমশ, পমশ্ব্বোধ দিশ, উঁিফু 
ভভূলম, shoulder, side, flank, high land

 ,ভমগ্ পীলডত,  দিফুভ্মগ্ কবলিত مْنكوٌب

অসফুখী,  দি দিফুভ্মগ্বমন, হতভমগ্, করর, 
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লশকমর (কুগবোধহর) fate stricken, afflicted

wwith diaster, unhappy, unfortunate, 
illfated

نكتنكت)[ن]  ) মমট আঁিরমবোধনম to scratch

up ground

نكثنكث)[ن][ض] ) অমমন্ করম to 

violate

 ,II মকরতফুক করম, মজম করম to joke نّكت

fun (على)

VIII অগমহ্ হওয়ম to be violated انتكث

نُكتةٌ ج ،نُكٌت نِكاٌت  লজশ, এককোওটও, দওগ, 

রসওতক মনব্য, িওমওশও, মজওর মনব্য, তেকবতুক, 

গল্প, বোিক্, শওডরি jot, spot, witty remark,

witticism, wisecrack, joke, anecdote, 
pun

 ,রসমত্মক, লব দিগ্ধ, কটফু, ব্ঙ্গকমরী نّكاٌت
witty, humerous, mocker

 ,জমিমন, উত্ত্ক্তকরর, পলরহমস تْنكيٌت 

লবদ্রুপ, তমমমশমকরর, ভমঁডমলমকরর, 

মকরতফুককরর legpulling, teasing, 

banter, mookery, joking, funmaking

 ,ব্ঙকমরী, পলরহমসকমরী mocker ُمنِكٌت

stirer, banterer

نكثنْكث) [ض] [ن]  ) ভমঙ্গম, িঙন করম, 
to break, to violete

 VIII মভবোধঙ্গ য্ওয়ম, িলঙ্গত হওয়ম to اِْنتكث

be broken, to be violated

 ,ভমঙ্গর, ফমটি, িঙর,  breach نْكٌث

violation

 লবশ্বমসহীন, লমথ্ম, অবমধ্ ناِكٌث
faithless, false, disloyal

نكحض][ف] ][نِكاح)[ن ) লববমহ করম, to 

marry ( ها) 

 III তববমলহক সম্পক্ হওয়ম to be ناكح

related by marriage (ه) 

 IV লববমহ ম দিওয়ম to give in أنكح

marriage (ها)

 ,ডববওহ, ডববওহ চডক, ডববওহ বনন نِكاٌح

marriage, marriage contact

মডহলও women مناِكُح

نِكدس] [نَكد) ) কবোধঠমর হওয়ম, কঠন হওয়ম,
অসফুখী হওয়ম,  দিফু ্দিশমগস হওয়ম to be 

hard, harsh, unhappy, miserable

نكدنكد)[ن]  ) সমমমন্ ম দিওয়ম, পীডন করম, 
উত্ত্ক্ত করম, to give little, to torment, 

molest

 ,II কঠন করম -জীবন, কষ্টকর করম نّكد
 দিফু ্দিশমগস  to make life hard, difficult, 
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 III অপ দিস করম, পীডন করম, উত্ত্ক্ত ناكد

করম, হয়রমন করম to harass, torment, 

molest

 V জীবন লতক্ত হওয়ম,  দিফু ্দিশমগস تنّكد

হওয়ম to be of embittered life, be 

made miserable

نِكٌد ج ،أْنكاٌد مناكيُد  কঠন, অসুডবধও জনক, 

শমসওধ্য, অসুখত, বদরওগত, তেমজওজত , তেস্বচ্ছওচওরত 
hard, troublesome, laborious, 
unhappy, autocratic, bad tempered

 ,অসফুলবধমজনক,বোধব দিনম দিময়ক أْنكٌد

যননম দিময়ক troublesome, painful, 

excruciating

مناكدةٌ ج مناكادات  অসফুলবধম, অস্বলস, কষ্ট, 

মবমঝম inconvenience, discomfort, 

trouble, burden

,অসুখত, দুেও্গবওন, হিেওগ unhappy مْنكوٌد

unfortunate, ill-fated

نِكر)[س] ،نُكر،نَكرنكور،نكير ) অজ হওয়ম, 
জমন নম থমকম, অস্বীকমর, বজ্ন করম, 
পলরত্মগ করম to be ignorant, have no

knowledge, to denny, disown ( هى ه )

 ,II ছদ্মবোধবশ মনওয়ম, মঢবোধক রমখম نّكر
অলনলদ্্দষ্ট লববোধশষ্ রুবোধপ ব্বলহর কর (গম

গম )to  mask, disguise, to use in 

indefinite form (gram) ( ه هى ) 

 III অগমসহ্ করম, প্রত্মখমন করম, to ناكر

reject, to dapprove (ه) 

 IV নম জমনমর ভমন করম, লকছফু أنكر
করবোধত অস্বীকমর করম, স্বীকমর নম করম, 
বজ্ন করম,  দিমবী নম করম, অস্বীকমর 

করম, পলরত্মগ করম, লববম দি করম, 
প্রলতবোধযমগীতম করম, বমলতি করম, 
পলরত্মগ করম, লতরষমর করম, গমিমগমলি
করম, সমবোধিমিনম করম to pretent to be 

ignorant, to refuse to do anything, 
disown, disclaim, to renounce, 
refuse, dispute, contest, reject, 
disapprove, ccensure, blame, 

criticize ( ه هى على ) 

 ,V ছদ্মবোধবশী হওয়ম, লবলচন হওয়ম تنّكر
লতরষমর করম, লববোধদষী আিরন করম, 
অস্বীকমর করম, মন মথবোধক মফুবোধছ যমওয়ম to 

be in disguise, be eatranged, rebuke,

to deny, to shut out (ل) 

 ,VI অজ্ঞ হওয়ও, নওজওনওর েওন করও تناكر
অজ্ঞিওর েওন করও to be ignorant, to 

pretend not to know ( هىت) 

 ,X অজ হওয়ম, অগমহ্ করম استنكر
প্রত্মখমন করম, ো(রম করম to be 

ignorant, to reject, to loathe (هى) 

অস্বতকওর, অস্বতকৃডি denial, refusal نُْكٌر
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 অজমনম, অল জমনম unknown, little نِكٌر

known

 অলনলদ্্দষ্ট লববোধশষ্ (গম), অপলরলিত نِكرةٌ

ব্লক্ত indefinite noun(gram), unknown

person

অস্বীকমর denial نُْكران

)অস্বীকমর, অস্বীক نكيٌر লত, অগমহ্তম, 
প্রত্মখ্মন, লনননীয়, প্রলতকুি, 

লবরলক্তকর, জোন্, লববোধদমহকমরী, ো(লরত, 

ন(শরশংস denial, refusal, disapproval, 

rejection, reprehensible, repungant, 
disgusging, vile, revolting, atrocious 

أْنكٌر م نكراُء  লনননীয়, ন্্কেমরজনক, 

জোন্, লববোধদমহকমরী, ো(লরত 
reprehensible, ddisgusting, 
vile,revolting, loathsome

)অস্বীকমর, অস্বীক اِْنكاٌر লত, প্রলতবোধযমগীতম, 
প্রত্মখ্মন, অগহনবোধযমগ্তম denial, 

disavowal, ccontestation, refusal, 
rrejection, non acceptance 

নম সভূিক relating to negation اِْنكارٌي

رٌي গুপ, তেপওশওক masked, custume تنكن

)অগমহ্তম, ভয়, লবত استِْنكاٌر ষম, ো(রম 
disapproval, horror, aversion, 
loathing

অস্বীকমরকমরী, অবনফু ناِكٌر সফুিভ, 

লববোধরমধী, লনবোধষধকমরী denying, 

unfriendly, hostile, forbidding

 অলনর্শীত, অলনলদ্্দষ্ট (গম) ُمنّكٌر
interminate, indefinite (gram)

)অস্বীক ُمْنكٌر ত, বলজ্ত, ত্মজ্, 
অসমথ্নবোধযমগ্, মব দিনম দিময়ক, জোন্, 
জোন্তম, লনম্মতম denied, ddisowned,

disclaimed, disagreeable, shocking, 
deteatable, abdomination, atrocity

 ,ছদ্মবোধবশী, অজমত disguised ُمتنِكٌر

masked

 ,আপলত্তকর, লনননীয়, অসঙ্গত ُمستْنكٌر

অ্ভিভূত objectionable, reprehensible, 

odd, strange

نكزنكز) [ن]  ) মখমঁিম ম দিওয়ম, সমমবোধন 

িমলিত ককরম, প্রবোধরমলিত করম to pick, to

goad, iincite

نكسنكس)[ن]  ) উলম করম, প্রত্মহমর 

করম, সরশংকুলিত করম, টমনম, ভমঁজ করম, 
বমঁকম করম, কমত করম, উপশম 

করম(বোধরমগ) to turn upside down, to 

withdraw, retracy, ppull in, bow bent, 
tilt, to cause a relapse

 ,II উলম করম, প্রত্মহমর করম نّكس
সরশংকুলিত করম, টমনম, ভমঁজ করম, বমঁকম 
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করম, কমত করম, পফুন(অবনলত োটমন 

(বোধরমগ), অধ্নলমত রমখম to turn upside 

down, to withdraw, retracy, ppull in, 
bow bent, tilt, to cause a relapse, to 
hang at half-mast flag

 ,VIII উবোধল যমওয়ম, পমবোধল যমওয়ম انتكس
ডফুবমন, উপফুর হবোধয় পডম, পফুন( অবনলত 

োটম, to be inverted, reversed, to 

relapse,

نُْكسةٌ، نْكسةٌ  পূনখঃপওিন, পুনখঃঅবনডি, ক্ষয, 

অবক্ষয relpase, degeneration, 

decadance

]ن][ض[نكص،نموص،منكث)  )

 ,প্রত্মখমন করমপ্, প্রত্মহমর করম نكص
গুটবোধয় মনওয়ম, সরশংকুলিত করম to 

withdraw, turn away, recoil, shrink (

 (عن

II প্রত্মহমর করমবোধনম, লফরমবোধনম, লপছফু نّكص
হটমন to csuse to retreat (ه-)

VIII লপছফু হটম, প্রত্মহমর, সরশংকুলিত انتكص
করম  করম, পশমম্পসরন করম to 

retreat, fall back, recoil

نكف] نكف)[ن ) থমমম, বন করম অবজম 
করম, প্রত্মখ্মন করম to stop, to arrest,

disdain, reject (عن)

 ,III লবরক্ত করম, অসফুলবধম করম ناكف
হয়রমন করম, পীডর করম to annoy, to 

harass, torment

 X গলব্ত হওয়ম, ো(রম করম استنكف
প্রত্মখ্মন করম, লবত( ষম থমকম, করম, 
অপছন করম, লবরত করম to be proud, 

to disdain, reject, to refrain ( عن من ان )

পওকরওটিি গডন্থ parotid gland نكفةٌ

 প্মবোধরমটড গলন্থ লবষয়ক related to نكفٌي

parotid

মমমস mumps نكاٌف

نكل س][)[ض][ن]،نكلةنكل ) লপলছবোধয় আসম,
সরশংকুলিত করম, লবরত করম, প্রত্মহমর 

করম,  দি(ষ্টমন্ত সমপন করম to recoil, to 

shrink, to refrain, withdraw ( من عن ) 

 ,II  দি(ষ্টমন্ত সমপন করম, শমলস ম দিওয়ম نّكل
অত্মিমর করম, লশক্ষম ম দিওয়ম, লফলরবোধয় 

ম দিওয়ম, মজমড কবোধর লপলছবোধয় ম দিওয়ম, 
লনব(ত করম to repeal, force bback, 

deter, make an example

 IV লফলরবোধয় ম দিওয়ম, মজমড কবোধর أنكل

লপলছবোধয় ম দিওয়ম , লনব(ত করম to repeal, 

force bback, deter (عن)
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نِْكٌل ج نُكوٌل،أكاٌل  প্রডিবনক, হওিকরও, পওকযর 
তেবডড, তেচইন, বওুধন রন fetter, shackle, 

chain, bit

 অনফুকরনীয় শমলস, সতক্বমনী نكاٌل
examllary punishment, warning

সমবোধক্ষ্ অসমলত refusal to testify نُكوٌل

 ,অনফুকরনীয় শমলস, লপছনজ গমন تنكيٌل

সরশংবরর, খমরমপ ব্বহমর, অত্মিমর 
examllary punishment, driving back, 
maltreatment, torture

نكهنكه) [ف] [ض]  ) আোমত করম, শ্বমস 

মফিম to blow, to breathe ( ه ل على ) 

 শ্বমবোধসর গন, সফুগন, গন, smell of نكهةٌ

breath, ffragrance, smell, scent

نكىنكاية) [ض]   ) ক্ষলত করম, আহত করম,
লবরক্ত করম to cause damage, hurt, 

annoy

 ,ভভূি, ক্ষলত, লবরলক্ত, অসবোধন্তমষ نِكايةٌ

অপরম, রমগ, প্রতমররম wrong, harm, 

damage, annlyance, grievance, 
offense, outrage, fraud

 ,অলধক খমরমপ, অলধক খমরমপ أْنكى

অলধক ক্ষলতকর, worse, more harmful,

causing more damange

ّمنّمنّم) [ض] [ن]  ) লবশ্বমসোমতকতম করম, 
প্রকমশ করম, লনবোধ ্দিশ করম, প্র দিশ্ন করম, 
সমক্ষ্ ম দিওয়ম, লববরর ম দিওয়ম (কুrসমপভূর্ 
ভমবোধব, অতনক্ বপন করম to betray, 

reveal, indicate, show, give evidence,

to report, sow dissension ( بين عن على )

نّم ج أنِّماُء  অপবম দি,  দিফুন্মম, কিঙ, 

slander, calumny – أنِّماُء লমথ্ম গুজব 

রটনমকমরী, পরলননফুক, কিঙ 

আবোধরমপকমরী tale bearer, slanderer, 

calunminator

উকুন louse نِّمةٌ

এক প্রকমর পফুল দিনম a variety of mint نّماٌم

   পরলননফুক, কিঙ আবোধরমপকমরী نّماٌم
slanderer, calunminator

نميمةٌ ج نمائٌِم  অপবম দি,  দিফুন্মম, কিঙ 
slader, defamation, calumny

 ,আবোধিমডন, ব্সতম, জীবন stir ناّمةٌ

egarness, bustle, life 

نُّمٌي ج نُّميّات  মফুদম coin

نِمرس] [نَمر)  )মরবোধগ যমওয়ম to become 

angry

 II নমর ল দিবোধয় লিল্নিত করম to markنّمر

with number,মরবোধগ যমওয়ম be angry
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V রমগমলন্বিত হওয়ম,গজ্ন করম,বোধ দিমমগীتنّمر
হমঁটমিিম করম  to be angry,to bluster, 

swagger

نِمٌر ج ،نُُمٌر أْنماٌر  ডচিও, বওঘ leopard, tiger

পলরষমর, লবশুদ, স্বমস্কর, উপকমরী نِمٌر
clean pure, healty

نِمرةٌ ج نُمٌر  ফফুটলক, কলরকম,  দিমগ, speck, 

spot

أْنمٌر م نمراُء ج نُْمٌر   দিমগযভূক্ত, মডমরমকমটম, 
লিতলবলিত spotted, striped, brindled

 দিমগযভূক্ত, মডমরমকমটম, লিতলবলিত  ُمنّمٌر
spotted, striped, brindled

نّمرنمر]  ] নমর ল দিবোধয় লিল্নিত করম, নমর 

ম দিওয়ম, to mark with number, to 

number (هى)

نُْمرةٌ ج نُمٌر  নমর, সরশংখ্ম number, figure

نّمارةٌ ج نّمارات  নমর দিমনকমরী, নমর 

ম দিওয়মর যন, তমলরখ স্মম্প numberer,

numbering machine

 ,নমর ম দিওয়ম, গরনম تْنميٌر
সরশংখ্মপমতকরর numbering, 

numeration, count

)লিল্নিত, গরনমক ُمنَّمٌر ত numbered, 

counted

نُْمُرسٌي ج نماِرسةٌ  িীনমমমটর ততজস 

ব্মপমরী china-ware dealer

نُْمُرٌقنُْمُرقة، ج نماِرُق  গল দি, বমলিশ, লজবোধনর
গল দি cushion, pillow, pad, saddle pad

نمسنمس)[ض]  ) মগমপন রমখম, িফুলকবোধয় 

রমখম, লবশ্বমস কবোধর মগমপন লকছফু বিম, 
লবশ্বমস কবোধর বিম to keep secret, to 

conceal, hide, to confied a secret, to 

confide ( هى ه ) 

 III লবশ্বমস কবোধর মগমপন লবষয় বিম نامس
to confide a secret (ه)

نِْمٌس ج نُموٌس  মবলজ, নকুি, mongoose, 

weasel

ناموٌس ج نواِميُس  িতফুর, ধভূত,্ শঠ, লবশ্বস, 

মশম sly, cunning, wily, confidant, 

mosquito

মশমলর mosquito net ناموسيةٌ

نِمَشنَمش) [س]  ) লি্নি যফুক্ত হওয়ম, লি্নি 

থমকম to be freckled, to have freckles

 ,লিহ,  দিমগ, লববর্  দিমগ (িমমডময় نَمٌس

freckles, discolored spots (skin) 

লিহযফুক্ত freckled نِمٌس

أْنمٌش م نمشاُء ج نُْمٌس  লিহযফুক্ত freckled
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نمطٌ ج نِماطٌ أْنماطٌ،  উপময়, ধরন,  প্ররমিী, 
প্রকমর, কময় দিম, গঠর, গরর, প্রকমর way, 

manner, mode, fashion, form, shape,
sort, kind

 আনফুষমলনক,  দি(ঢ়, শক্ত, অনমনীয় نمطٌي
formal, rigid, stiff

نمقنمق)[ن]  ) সমজমবোধনম to decorate

 II, সফুসলজত করম, সমজমন, সমলজবোধয় نّمق

মিখম to write in lofty style

 সলজত, সমজমবোধনম, মমলজ্ত, সফুসলজত ُمنّمٌق

(ভমষম) adorned, embelished, 

eelegant, floral

نِمَلنَمل) [س]  ) লশহলরত করম, মখমঁিম 
ম দিওয়ম, অসমড, হওয়ম, অবশ হওয়ম to 

tingle, prickle, be numbed

نْمٌل ج نُناٌل  লপপীলিকম ant

লপপীলিকম সরশংংক্রিমন্ত, লপপীলিকমর মত نْملٌي
relating to ant , ant like 

 মমরশংশ রমখমর বমক, খমবমর রমখমর نْمليّةٌ

বমক meat safe, food safe

 ,িফুিকমন, সফুডসফুডকরর, মখমঁিমন نَمٌل

মখমঁিমর অনফুভফুলত itching, tickling 

sensation, prickle, prickling

 ,িলতবোধয় উঠম, হমমমগুলড ম দিওয়ম نِمٌل
লপপডময় পলরপভূর ্হওয়ম, িটফুি, 

কম্ত rপর, িতফুর creeping, crawling, 

teeming with ants, nimble

اُْنُملةٌ ج أناِمُل  আঙ্গফুবোধির ডগম fingertip

 ,িফুিকমন, সফুডসফুডকরর, মখমঁিমন تْنِمٌل

মখমঁিমর অনফুভফুলত itching, tickling 

sensation, prickle, prickling

 লপপডময় পলরপভূর্ teeming with مْنُموٌل

ants 

 মডমরম কমটম,  দিমগ ম দিওয়ম, সলজত نْمنَم

করম, অিঙ( ত করম, অিঙমর to stripe, 

sstreak, to adorn, embellish, 
ornament

 বমলির উপর  দিমগ (বমতমবোধসর) s in نِمنٌِم

streaks in the sand

গময়ক পমখী লববোধশষ wren نْمنمةٌ

ক্ষভূ ُمنْمنمةٌ দ miniature

 জন্মম, গজমবোধনম, বলধ্ত (نُُمو) [ن] [نمو] نما

করম, উঠম to grow, to increase, to rise

 ,ব(লদ, লবকমশ, উনলত growth نُُمٌو

progress
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نموذٌج ج نموذجات ، نماِذٌج  মবোধডি, নকশম, 
ধরন, নমফুনম,  দি(ষ্টমন্ত, উ দিমহরন, ফমঁকম, 
গঠন model, type, pattern, sample, 

explar, eexample, blank, form 

 ,দি(ষ্টমন্তমভূিক, আ দিশ ্exemplary  نموذجٌي

model

نمى)[ض] نماء،نميةنمي، ) বলধ্ত করম, 
বলদ করম, বমডবোধনম, সরশংখ্মব(লদ করম, 
উঠম, উনলত করম, লবকমশ করম, 
আবোধরমলপত হওয়ম, আবোধরমপ করম, বলর্ত 

হওয়ম, মপরঁছম (খবর) to grow, increase,

multiply, to rise, to prosper, to be 
attributed, to attribute, reach, be 
reported

 II বমডবোধত ম দিওয়ম, উনীত করম to نّمى

make grow, promote (هى)

 IV বমডবোধত ম দিওয়ম, উনীত করম to أنمى

make grow, promote (هى)

 VIII বরশংশংক্রিলমক হওয়ম, জন্মসফুত انتمىص

অনফুসনমন করম, সম্পলক্ত হওয়ম, যফুক্ত 

হওয়ম, লনভ্র করম, লনভ্রশীি হওয়ম, 
স দিস্ হওয়ম to be descended, to trace

origin, to be related, to depend, be 
ddependent, to belong, be member (

ه الى ) 

نماةٌ ج نماى  তেছওট  উকুন small louse

 ,সম্প্রসমরর, উনয়ন, অগগলত, ব(লদ تْنِميةٌ

প্রবধ্ন, উ্থিমপন, আবোধরমহন, উনলত সমধন
expansion, promotion, advancemen, 
increase, raising, stepping up,  boost

 ,সম্প্রসমরর, উনয়ন, অগগলত, ব(লদ اِْنماٌء

প্রবধ্ন, উ্থিমপন, আবোধরমহন, উনলত 

সমধন, িমষ, বরশংশবধ্ন (গমছ) 

expansion, promotion, advancemen, 
increase, raising, stepping up,  boost,
cultivation, breeding

স দিস্প দি membership اْنتِماٌء

ناميَةٌ ج نواٍم  ব(লদ, অসফুস ব(লদ, অসফুস 

গঠন, আঁলিি, উপব(লদ, টউমমর 
growthmmorbid growth, morbid 
formation, excrescence, tumor

,সম্প(ক্ত, সংক্রিমন্ত ,অন্তগ্ত  belonging ُمْنتٍم

pertaining

বরশংশ, সফুত, উ ُمْنتماى rস, সম্পক্, 
অন্তভফু্লক্ত, স দিস্প দি ddescent, origin, 

affiliation, relationship, membership

نِهب ،نهب س][نهب)[ف][ن] ) িফুট করম, to 

take by force

 IV িফুট করবোধত ম দিওয়ম to let take أنهب

away by force

VI দ্রুত িিম to race تناهب
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 ,VIII শক্ত কবোধর ধরম, জব করম انتهب
মগমগমবোধস লগিম to grip, seize, devour, 

نْهٌب ج نهاٌب  িওকওডি, লুঠা, ডবধস করও, দ্রুি 
তেছওটও (অশ্ব) robbery, plundering, 

looting, spoilation, gallop – نهاٌب লুকটর 
মওল, অডজ্ি দব্যওডদ, লুডণ্ঠি দব্য plunder, 

spoils, booty 

ডমকমলত কবোধর by robbery نْهباا

 িফুবোধটর মমি, অলজ্ত দব্মল দি, িফুল্ঠিত نهبةٌ

দব্ plunder, spoils, booty 

 িফুবোধটর মমি, অলজ্ত দব্মল দি, িফুল্ঠিত نُْهلى

দব্ plunder, spoils, booty 

  ডমকমত, িফুননকমরী, িফুটকমরী نهّاٌب
robber, plunderer, looter

নরক, জমহমনমম hell نُْهبرةٌ

نهجنهج)[ف]  ) অগসর হওয়ম, অনফুসরন 

করম, রমসময় ধরম, প্রবোধিষ্টম করম, স্পষ্ট 

করম, মখমিম, উন্মফুক্ত হওয়ম, সমতি 

হওয়ম, to proceed, to enter, pursue, to

clarify, be open, plain,  

نهجنهج)[س][ض]  ) হমঁপমবোধনম, শ্বমসকষ্ট 

হওয়ম, to be out of breath

 II হমঁলপবোধয় ম দিওয়ম, শ্বমসবোধরমধ করম to نهّج

make short of breath, to make 

breathless (هى)

IV হমঁলপবোধয় ম দিওয়ম, শ্বমসবোধরমধ করম to أنهج
make short of breath, to make 

breathless (هى)

 ,VIII ধরম (রমসম), অনফুসরন করম انتهج
মিষ্টম করম  to enter, to follow, pursue

 ,X কমউবোধক অনফুসরন করম استنهج
অনফুকরন করম  to follow example, to 

imitate

نهٌج ج نُهوٌج  তেখওলও পি, রওসও, পদ্ধডি প্রডক্যও, 
আচরর open way, road, method, 

procedure, manner

 দ্রুত শ্বমস গহন, শশ্বমসকষ্ট, quick نهٌٌج

breathing, breathlessness

 মখমিম, সমতি রমসম open, plain ناِهٌج

road

ِمْنهٌج ج مناِهُج  মখমিম, সমতি, মসমজম 
রমসম, আিরর, পদলত, প্রলংক্রিয়ম 
পলরকলনম, কম্সভূিী, পথ open, plain, 

easy road, manner, procedure, 
method, program, course 

ِمْنهاٌج ج مناهيُج  পথ, রমসম পদলত, কম্সভূিী
way,  road, method, progra
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نهد ]نُهود)[ف][ن ) সীত হওয়ম, মফমিম, 
বড হওয়ম (সন), মগমিগমি হওয়ম (সন), 

মগমি বড সবোধনর হওয়ম, to be full round,

swell (breast) , to have  buxom, have
roung, swelling breast

V  দিীো্শ্বমস মনওয়ম to sigh تنهّد

 খরবোধি অরশংশ মনওয়ম, সমমন অরশংবোধশ تناهد

পরষ্পবোধররর মবোধধ্ লবতরন করম to share

the expenses, to distribute, in equal 
share among each other

نْهٌد ج نُهُوٌد  মডহলও সন, বক্ষ, উচ্চিও, উতওন, 

কুজু, আচমকও female breast, bosom, 

eelevation, rise, hump, bump

تنهنٌد ج تنهندات   দিীো্ শ্বমস sigh

نهرنهر)[ف]  ) মববোধগ প্রবমলহত হওয়ম, পমলন
প্রবমলহত হওয়ম, হঠমr প্রবমলহত হওয়ম, 
গমিমগমলি করম, রমবোধগ কটফু কথময় মফুখ 

লফরম, মঝবোধড মফিম, প্রত্মখ্মন করম, 
তমলডবোধয় ম দিওয়ম to flow copiously, 

stream forth, gush forth, to svold, 
turn away with angry word, brush off,
cchase away

 VIII লতরষমর করম, তমলডবোধয় ম দিওয়ম انتهر
to drive away, scold (ه) 

نهٌر ج نُهوٌر،أْنهاٌر،أْنهٌُر  পওডন প্রবওহ, নদত 

stream, river- ،أْنهٌُرأْنهاٌر  কলওম (খবকরর 
কওগকজর) column (newspaper)

ন দিী সম্পলক্ত relating to river نهرٌي

نهاٌر  ج نُهٌُر،اْنهُر  ল দিবোধনর মবিম ল দিন day 

time,  day

ল দিন, ল দিবমকমি সম্পলক্ত, relating نهارٌي

to day time

ল দিবোধনর মবিম ল দিন day time, day أْنهر

 ,প্রিফুর, পয্মপ, অবোধনক copious نهيٌر

ample, munch

نهيٌر ج نخيرات  মছমট ন দিী, খমঁলড, একট 

শমখম, একজন ধনী small river, ditch, a 

tributary, an affluent

গমিমগমলি, লতরষমর اْنتِهاٌر

 প্রত্মখ্মন, লবতমডন rebuke, scolding,

rejection, repulsion

نهزنهز)[ف]  ) মঠবোধি ম দিওয়ম, ধম্কেম ম দিওয়ম,
গুতম ম দিওয়ম, িমিনম করম, লবতমরন করম,
ভমধম ম দিওয়ম, বন রমখম to push, to 

thrush, to shove, drive, repulse, hold 
off
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 ,III লনকটবত্শী হওয়ম, গমন করম ناهز
অজ্ন করম, মপরঁছম,  দিখি করম, to be 

near, to approach, attain, seize

 VIII সফুবোধযমগ গহন করম to take انتهز

opertunity

সুকরওগ, ঘটনও opportunity, occasion نُْهزةٌ

 সফুবোধযমগ সনমনী, সফুলবধমবম দিী نهّاٌز
oppertunist

 সফুবোধযমগ সনমন, সফুলবধমবম দি اِْنتهاٌز
exploitation of opportunity, 
oppertunism

اِْنتِهازٌي جم  সফুবোধযমগসনমনী, সফুলবধমবম দিী 
oppertunist

সফুলবধমবম দি oppertunism اِْنتِهازيّةٌ

نهش] ض) [نهش ) কমমডমন,  দিমঁত ল দিবোধয় 

ধরম, টফুকরম কবোধর লছঁডম, লছন করম to 

bite, grab with teeth, to tear to 

poeces, to tear (ه)

 কমমডমইয়ম ধবোধর এমন, তীক نهّاش
bitting,  sharp

نهض[ف] نهض،نحوض) ) উঠম, উ্ডিয়ন 

করম, মছমঁ মমরম, উঠমন, মতমিম, বহন 

করম, প্রবোধিষ্টম করম,  দি(ঢ়ভমবোধব আংক্রিমন 

করম, সমমিমন, ব্ভসম করম, প্রসমর করম 
উ r সমলহত করম, ঊবোধত্তমিন করম, লববোধদমহ 

করম, ততরী হওয়ম, শুরু করম, প্রবোধবশ 

করম, যথমযত হওয়ম  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

 ,III বমধম ম দিওয়ম, লববোধরমধীতম করম نهاض
লবতক্ করম to resist, ooppose, 

dispute

 ,IV উঠবোধত বিম, উবোধত্তমিন করম أنهض
জমগমন, উ r সমলহত করম, to tell to rise, 

lift up, awaken, inspire

 VI উঠম,  দিমডমন, মটবোধন মতমিম to تناهض

get up, stand up, to draw up

 VIII উঠম,  দিমডমন, মটবোধন মতমিম to انتهض

get up, stand up, to draw up

X জমগমবোধনম, উ استنهض r সমলহত করম, 
প্রবোধরমলিত করম to awaken, to incite

 ,জওগরর, উঠাও, বৃডদ্ধ, ডবকওশ, উনডি نْهٌض

অগগডি awakening, rise, growth, 

advanvement, progress

نْهضةٌ ج نْهضات  উঠম, উঠন্ত, জমগরর, 

উ্থিমন, ব(লদ, অগগলত, উনলত, 

পভূনরূজীবন, তরবোধনসমঁ, আআবোধনমিন, 

সমমথ্্, ক্ষমতম ggetting up rising, 

aawakening, rise, growth, 
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aadvancement, progress, revival, 
mmovement, ability

  বমধম, লববোধরমধীতম, লববোধরমধী  দিি نُهوٌد
resistance, opposotion

 ,জমগরর, উদ্দীপর, উবোধত্তজনম, প্রসমর اِنتِهاٌد

অগগলত, উ r সমহ, উ্থিমবোধনর শুরু 
awakening, aarousing, stimulation, 
promotion, advancement, initiation of
rising

 ,ময ওবোধঠ, ময  দিমঁডময়, সলংক্রিয় نانٌِض

পলরশ্রমী, কম্ি্ি rising, getting up, 

active, diligent, energetic

نهق نِهق،نهيق،نهاق،نْهق) [س][ف]  ) 

গমধমর ডমকম to bray (donkey)

نهكنهاكة)[ف]  ) মপমশমক খফুবোধি মফিম, 
লপষম, ব্বহমর করম, মভমগ করম to wear 

off, to use up, consime, to grind up, 
crush

نِهكنهَك)[س]  ) লন(বোধশষ করম,  দিফুব্ি করম, 
জীর্ করম, শলক্তহীন করম, শুলকবোধয় মফিম 
to exhaust, weaken, wear 
outmenrvate, emaciate

نهُكنهاكة)[ك]  ) সমহসী হওয়ম to be brave

 IV লন(বোধশষ করম,  দিফুব্ি করম, জীর্ أنهك
করম, শলক্তহীন করম, ধ্বরশংস করম to 

exhaust, wear out, emaviate

 VIII ক্ষয় করম,  দিফুব্ি করম, জীর্ انتهك
করম, শলক্তহীন করম, অপব্মবহমর করম, 
অবজম করম, লবক( ত করম, অবমধ্তম 
করম, িঙন করম,ধষ্ন করম, অপমমন 

করম,  দিফুন্মম করম, লনষভূ র করম to waste 

out, emaciate, enervate, violet, 
abuse, defile, infringe, rape, insult, 
defame, 

  শওডন, লিওডন, ক্ষতরিও, কৃশকওযিও نْهكةٌ
exhaustion, emaciation, wasting 
away

,অবসম দি, ্মলন্ত eexhaustion اِْنهاٌك

 ,দিফুব্িকরর, ্মলন্ত,  দিফুব্িতম, মভমগ  اِْنتِهاٌك

লন(বোধশষকরর, অপব্বহমর, িঙন করন, 

অবজম করর, প(থককরর, ধষ্র 
wdakening, exhaustion, eenervation, 
consumption, depletion, abuse, 
violation, rape 

 ,কবোধঠমর, লবরলক্তকর gruelling ُمْنِهٌك

exhausting 

نِهلمْننل،نهل) [س]  ) পমন করম, to drink

نهلةٌ ج نهلت  পমনীয়, নকশম, মঢমক, 

গিধ(করর  drink, draught, gulp, 

swallow

مْنهلٌمْنهٌل ج منِهُل  পওডন তেদওযওর িস্থিওন, প্রস্রবর, 

ঝরনও, পুষরডর watering place, spring, 

pool
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نِهمنهامة،نهَم) [س]  ) বফুভভূলক্ষত ক্ষফুধম থমকম, 
মিমভী হওয়ম, অথ্বোধিমিফুপ হওয়ম  to be 

ravious, ro be greedy, covetou في) )

 ,বফুভভূলক্ষত ক্ষফুধম, মপটফুকথম, মিমভ نهٌَم 

লিপ্ম ravenous appetite, 

voracity,greed, greediness, avidity

 প্রিন্ড ইচম, তীব মিমভ, লিপ্ম نْهمةٌ
burning desire, craving greed, avidity

 ,মিমভী, লিপ্ফু, মপটফুক, greedy, avid نِهٌم

voracious

 ,মিমভী, লিপ্ফু, মপটফুক, greedy, avid نهيٌم

voracious

 ,মিমভী, লিপ্ফু, মপটফুক, greedy مْنهوٌم

avid, voracious

 লবরত করম, মটবোধন ধরম, মফমঁপমবোধয় نْهنهَ

কমঁ দিম to restrain, hold back, to sob, 

groan

نهانهو]  [نهى،نهو)[ن]  ) লনবোধষধ করম, বমধম
ম দিওয়ম, লনলষদ করম, মশষ করম, লসদমন্ত 

করম, অবগত হওয়ম, মনত( ত ম দিওয়ম, 
লবরত করম, বম দি ম দিওয়ম, to, forbid, ro 

prohibit, to interdict, to reminate, 
wind up, to come to know, lead, 
desist, abandon

,ডনকষধ, ডনডষদ্ধ, বওরর, মওনও pprohibition نهٌي

ban, interdiction

 লনবোধষধ সম্পলক্ত relating to نْهيٌي

prohibition

 ,খবর, অবগলত, কমরন, মন, মমধম نُهاى
বফুলদ intelligence, understanding, 

reason, mind, intellect

মন, মমধম mind, intellect نُهيةٌ

نِهايَةٌ ج نِهايَات  মশষ, পলরসমমলপ, লসদমন্ত, 

ফিমফি, ফি, সীমম, িফুডমন্ত মমতম, িরম, 

প্রমন্তসীমম end, termination, conclusion,

outcome, result, limit, utmost degree,

extreme, extrimity -  ,মশবোধষ نِهايةا

অববোধশবোধষ, মশষ লবিমবোধর, in the end, at 

last, eventually

 ,িরম, পরম, মশষ,িফুডমন্ত, পলরনমম نهائٌِي

লসদমন্তকর, লনলদ্্দষ্ট extreme, utmost, 

final, uultimate, eventual,ddecesive, 
definitive – 

 ,পলরবোধশবোধষ, িফুডমন্তভমবোধব at last نهائِياا

finally

نِهائٌِي ل  অলনলদ্্দষ্ট, অবোধশষ indefinite, 

unending

نِهائِيةٌ ل  অসীমত, কলনমতীত infinity

 ,মশষকরর, সমমলপ, প্রলতবোধযমগীতম اِْنهاٌء
লসদমন্ত, ববোধনমবস, র দি,থমমম finishing, 
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terminarion, ccompletion, 
conclusion,settlement

 সীমমবদতম, সমমলপ (সমবোধয়র) تناٍء

limitedness, expiration (time)

 ,শেষ, পরিসমার্, সমার্, রসদান, বন اِْنتِهاٌء

শেষ  end, termination, completion, 

close, expiration

 লনবোধষধমভূিক, লনবোধষধমজমমভূিক ناٍه

লনবোধষধক  iinterdictory, prohibitive, 

prohibitory

ناهيةٌ ج نواٍه  লনবোধষধমজম, লনবোধষধ,  ban, 

prohibition

 লনলষদ, অতবধ, অননভূবোধমমল দিত مْنِهٌي
forbidden, prohibited, illicit 

)মশষক ُمْنتناٍه ত, পলরসমমপ, লনরশংবোধশলষত, 

সীমমবদ, বমঁধম , সসীম, পরম, িরম, 

অলতলরক্ত, finished, terminated, 

expired, limited, finite, extreme, 
excessive

 ,শেষ,থামছে এমন, শেষ হছ্ এমন, সযা্ ُمْنتٍه

ক কৃত, রনঃছেষ stoping, rrunning out, 

finished, done, expired

 ,সমমপ, পলরসমমপ, মশষ, পরম ُمْنتهاى

িরম, িরম সীমম finished, 

terminated,end, exgreme, uutmost 
limit

نهىنهي)[ف]  ) লনবোধষধ করম to forbid

 IV মশষ করম to finish, পমওয়ম to أنهى 

get

 VI সমমপ হওয়ম to come to and تناهى

end

VIII মশষ হওয়ম to be concluded انتهى

ناءنوء)[ن]  ) পবোধড যমওয়ম,ডফুবম, ভমঙ্গম, 
লভনষ্ট হওয়ম, মবোধর যমওয়ম, মবশী  িমপ 

ম দিওয়ম  to fall down, to sink down, 

break down, collapse, ro weigh 

heavily ( ه ب ) 

ناءنْيء)[ض]  )  দিভূবোধর যমওয়ম to go away

 ,III প্রলতবোধরমধ করম, বমধম ম দিওয়ম ناوأ
লববোধরমধীতম করম, অস্বীকমর করম, 
প্রলতবোধযমগীতম করম, যভূদ করম, to resist, 

to offer resistance, oppose, defy, 
vie,to fight, 

 IV  দিমলববোধয় ম দিওয়ম, ধ্বরশংস করম to أناء

weigh down, crush

نَوٌء ج نُوان،أنواٌء  প্রচন ঝড, ঝড, হওডরককন, 

ঘুডরঝ্ড tempest, storm, hurricane

 ,প্রডিবনকিও, ডবকরওধতিও, ডবরুপিও ُمناوأةٌ
অবওধ্যিও, স সংগওম, প্রডিকরওগতিও,  



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1184
1184

rresistance, opposition, recalcitration,
insubordination, struggle, contention

ناب،تيابة)[ن] ،منابنوب ) প্রলতলনলধত করম,
প্রলতলনলধ লহসমবোধব কমজ করম, মপ্ররর করম,
প্রলতসমপন করম, সমন মনওয়ম (আবোধন্র), 

সমবোধয় পলর দিশ্ন করম, পীলডত করম, 
আোমত কর, োটম, অবোধন্র উপর পডম,  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,

 II লনবোধয়মগ ম দিওয়ম (এবোধজন), অপবোধরর نّوب

হবোধয় কমজ করম to appoint (agent), to 

act  on behalf

 ,IV লনবোধয়মগ ম দিওয়ম, মপ্ররর করম أناب
অপবোধরর হবোধয় কমজ করম, সমবোধয় সমবোধয় 

আসম, োন োন পলর দিশ্ন করম to appoint

(agent), to act  on behalf, to deputize,
ro visit frequently

VI লভন কমজ করম, পমিম কবোধর লকছফু تناوب
করম, পলর দিস্ন করম,  ধমরমবমলহক ভমবোধব 

কমরও উপবোধর  পডম, to take alternate, 

do some thing, to visit, be fall some 
one successively

 VIII আপলতত হওয়ম, োটম, to انتاب

befall, afflict, happen

نوبةٌ ج نوٌب  পডরবি্ন, বদল, আবি্ন, পওলও, 
সময, ঘটনও, উপলক, change, alteration, 

shift, rotstion, turn, time, occasion,-

 ,ডিঁচডন, আকডসক প্রচনিও, স সংকট نوبات

পওহওরওদওর পডরবি্ন, পওহওরওদওর,  fit, 

paroxysm, crisis, chage of guard, 
guard 

 কম ্রত, কম্রত কম্কত্ম on نوبْتجٌي

duty, officer on duty

نُبةٌ ج نَوٌب   দিফুভ্মগ্,  দিফুবোধয্মগ,  দিভূো্টনম, ভমডী 
আোমত misfortune, calamity, mishap, 

accident, haevy blow

 ,প্রলতলনলধত, প্রলতসমপন, পপ্রলতলনলধ نِيابةٌ

সহকমরী, শমখম, প্রলতলনলধ, 

representation, replacement, 
proxymbranch, delegation

 প্রলতলনলধ রুবোধপ মপ্রলরত, প্রলতলনলধ نيابٌي

সম্পলক্ত vicarious, related to 

represenrative

 ,প্রলতসমপন, প্রলতলনলধ, অরশংশ, ভমগ مناٌب

বরমদ্দ replacement, representative, 

share, portion,  allotment

 ,পলরবত্ন, আবত্ন, alternation مناَوبةٌ

rotation -  ُمناوبةا এবোধক এবোধক, োফুবোধর োভূবোধর, 

আবত্বোধন, পরম্পরময়, একটমর পর একটম
alternately, in rotation, by turn, one 
after another



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1185
1185

)কত اِنابةٌ ত দিমন, প্রলতলনলধত, প্রলতলনলধ 

লনবোধয়মগ aauthorization, deputation, 

appointment as agent

 পলরবত্ন, আবত্ন, সমবোধয় সমবোধয় تناَوٌب

পলরবত্ন  alternation, rotation, 

periodic change

نائٌِب ج نواٌب  প্রলতলনলধ, এবোধজন, সহকমরী, 
representative, agent, proxy,  
ddelegate

মশয়মর, অরশংশ, বরমদ্দ, মকমটম, আইনী نائٌِب
অরশংশ share, portion, allotment, quota,

statutory portion

ج ،نائِبات نوائُِب نائِبةٌ  উ্থিমন পতন, কঠন 

আোমত,  দিফুবোধয্মগ,  দিফুভ্মগ্, লবপয্য় ups 

and down (luck), heavy bow, 
disaster, calamity, misfortune

 উপম দিমন, মভমট দিমতম ُمنَِوٌب
constituent,voter

কম্রত (কম্কত্ম) officer on duty ُموّوٌب

কম্রত on duty مناِوٌب

 অনফুতমপী repentant ُمنيٌب

অলতলরক্ত, আবলত্ত, ংক্রিমমগত ُمتناِوٌب

 ,alternate (،نوح،نواح،نياح،نياحة
rotating, successive 

ناتنوت) [ن][نوت]  )  দিভূবোধর যমওয়ম, টিমি 

করম to away, to stagger

نوٌت نوتةٌ،  মনমট notes

মনমট note, remark نوتةٌ

نوتٌي ج نُوتيَةٌ،نواتٌي  নমলবক, সমগরকম্শী, 
sailor, seaman

ناحن] [نوح] [)،نياحة،نِياح،نُواح،نوحمانح ) 

লবিমপ করম, কমঁ দিম, কুজন করম (কবফুতর) 

to mourn, weep, wail, coo

][نيح][ض نيح،نيحان)  )

শক্ত হওয়ম to be strong of bones ناح

 III মফুখমমফুখী শুবোধয় থমকম to lie face ناوح

to face

V ম দিমিমন to swing تنّوح

VI গজ্ন করম to howl تناوح

نوٌح، نواٌح  উচ্চস্বকর কওুদও, ডবলওপকরর, আকক্ষপ
করর loud weeping, wailing, 

llamentation

ক্ন্দনকওরত, ডবলওপকওরত mourner نواٌح

 ভমডম করম মলহিম লবিমপকমরী نواحة
heired female mourner
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 ,ডবলওপ, ক্ন্দন, তেশওক llamrntation مناحةٌ

wailing, mourning

نّوخ ]نوخ ] II লবশ্রমবোধমর জন্ থমমম, 
অবসমন করম to halt for a rest,  take 

up residence

 IV হমঁটফুর উপর বসমবোধনম, অবসমন أناخ

করম, থমকম,  to make camel kneel 

down, to stay, to remain

 X হমঁটফুর উপর বসম to kneel استناخ

down

مناٌخ ج مناخات  িওমওর িস্থিওন, তেস্টিশন, বওসও 
halting plsce, way station, residence 
– 

আবহমওয়ম, climate ُمناٌخ

আবহমওয়ম সমনীয় climatic ُمناخٌي

نادنودان،نُواد،نود)[ن][نود]  ) ম দিমিম, 
ম দিমিবোধকর মত ম দিমিম to sway, to 

pendulate

 V ম দিমিম, ম দিমিবোধকর মত ম দিমিম to نّود

sway, to pendulate

نّور ]نور  ] II ফফুি মতমিম ফফুি মফমটম, 
মফুকুলিত হওয়ম, জ্বমিমবোধনম, আবোধিমলকত 

করম, to light, to flower, to enlighten

IV জ্বমিমবোধনম, মনবোধযমগ ম দিওয়ম, ব্মখ্ম أنور
করম, to light, to tthrow light, to 

explain –  أْنوار প্রকমলশত হওয়ম, 
আলবভভূ্ত হওয়ম, উবোধন্মমলিত to come to 

light, be disiclosed, be uncovered,

 ,V প্রজ্বলিত হওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম تنّور
আবোধিমলকত হওয়ম, to be lighted, to be 

enlightened

X ব্মখ্ম িমওয়ম, আবোধিমলকত হওয়ম استنار
, তথ্ পমওয়ম to seek explanation, be 

lighted, get information

)ناٌر(م ج نيران  আগুন, বন্দুককর  আগুন, 

অডগকওন fire, gunfire, conflagration

জওহওনওম Hell النار

আগুর সম্পলক্ত relating to fire نارٌي

نَوٌر ج أنواٌر  পফুষ্প, ফফুি bloosms , 

flowers

نوٌر ج أْنواٌر  আবোধিম, আবোধিমক রলস্ম, 

উজিতম, আভম, আবোধিমকসজম, বমলত, 

মহড িমইট, িনর light, ray of llight, 

brightnessmglow, illumination, light, 
lamp, lantern

আবোধিম সম্পলক্ত relating to light نورٌي

উজি, ভমস্বর luminous نورانٌي
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  ঔ জি্, উজিতম, প্রলতভম, প্রভম نورانيّةٌ
luminosity, brilliance

 ভবোফুবোধর, যমযমবর, লজপসী نََوٌر
vagabonds, gypsy,vagrant

 ,ভবোফুবোধর, যমযমবর, লজপসী, টহি نَورٌي

প দিববোধজ ভ্রমন vagabonds, gypsy, 

vagrant, tramp

 ,িফুন, মিমমনমশক দব্ lime نورةٌ

dipilatory agent

 ,উজি, ভমস্বর, িকিবোধক, আবোধিমলকত نيٌّر

স্পষ্ট, পলরষমর, সরি luminou, shining, 

brilliant, illuminated, clear, distinct

সভূয্্ ও িন sun and moon النيّران

نُواٌر ج نواِويُر  পফুষ্প, ফফুি bloosm (s), 

flower(s) 

مناٌرمنارةٌ، ج ،مناِوُر منائُِر  বমলতোর, 

লমনমর  light house, minaret

منوٌر ج مناِوُر  আবোধিমক লছদ, আকমবোধশর 

আবোধিম lighthole, skylight

পফুবোধষ্পমদ্মম, অঙফু تْنِويٌر বোধরমদ্গম, প্রসফু টন, 

প্রজ্বিন, আবোধিমকসজম, আবোধিমলকতকরর 
flowering, bloosoming, bloom, 

lighting, illumination العقول،التنوي تنوير ,

আবোধিমলকতকরর the enlightenment

ো(রম, যফুবোধদর  দিমবমনি hatred, flame نائِزةٌ

of war

 ,আবোধিমলকত, উজি, িকিবোধক ُمنَّور

lighted, eenlightened, shining, bright

 মল দিনম শহবোধরর উপমলধ epithet of المنّورة

Medina 

 ,উজ্জ্বি, ভমস্বর, িকিবোধক, জমনময় ُمنيٌر

উ্ভিমসক, লশক্ষমপ্র দি luminous, radiant, 

brilliant, shining, enlightening, 
illuminative

 ,উজ্জ্বি, আবোধিমলকত lighted ُمتنِوٌر

illuminated

 ,উজ্জ্বি, আবোধিমলকত ُمستبيٌر

লশলক্ষত,লশলক্ষত ব্লক্ত  lighted, 

illuminated, educated, educated 
person

 ,িমি, মকরশি, নডম maneuver ُمناورةٌ

trick, shunting(rail)  ُمناورات সমমলরক 

মকরশি military maneuver

جنورٌج نواِرُج  মমডমইকরমর যন 
threshing machine

শঙ্খলিি sea gull نَْورٌز

ناسنَوسان،نوس) [ن][ نوس]  ) মঝমিম, 
ম দিমিম, সমমবোধন লপছবোধন ম দিমিম to dangle, 

swing
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 ,ম দিমিম, মঝমিম, ম দিমিক dangling نِواس

swinging, pendulum

نارووٌسناعوٌس، ج نواِريُس  লিলপখলিত 

শবমধমর  (পমথর) sarcophagus

মমনফুষ people ناٌس

َرنْوسَر  ভগনর হওয়ম to form a fistula (

(ناسور

ناوشنوش]  ] III ঝগডম করম,  দিমঙ্গম করম , 
ঝমডফু ম দিওয়ম, মখিম to fight in groups, 

to bursh

টওইোকযি জ্বর typhoid fever نوشةٌ

 ,দিমঙ্গম, িডমই skirmish  ُمناوشةٌ

encounter

مناويٌشمناويشٌي،  নতলওে রকবর  ্bulish 

purple

ناصنوص)[ن] منيص،مناص، ) এলডবোধয় 

িিম, পিময়ন করম, ছি করম, লপছবোধন 

টমনম to avoid, to evade, dodge, draw 

back (عن) 

 VIII আবোধিম লনবোধভ যমওয়ম, লভকীর্ انتاص
হওয়ম  to die down lamp, to grow dim,

disperse

বন গওধও, wild ass نْوٌص

منيٌصمناٌص،  পলরহমর, িমতফুরী, ছি, 

পিময়ন, avoidance, evasion, escape

ناطنوط)[ن]  ) ঝফুলিবোধয় রমখম, গলচত রমখম, 
 দিমম মনওয়ম, লনভ্রশীি করম, to hang, 

entrust, to charge, to make 

dependant ( هى ب ) 

 II ঝফুলিবোধয় রমখম, গলচত রমখম,  দিমম نّوط

মনওয়ম, লনভ্রশীি করম, to hang, 

entrust, to charge, to make 

dependant ( هى ب ) 

 IV ঝফুলিবোধয় রমখম, গলচত রমখম,  দিমম أناط

মনওয়ম, লনভ্রশীি করম, to hang, 

entrust, to charge, to make 

dependant ( هى ب ) 

نْوطٌ ج أْنواطٌ نِياطٌ،  রডহি, স সংযুক, সসজ্জিতকরর, 

পদক, সমওকনর িকমও suspended, 

attached, decoration

نْيطٌ ج نياطٌ  বড রক্তনমিী aorta 

 ,ময সমবোধন লকছফু ঝফুবোধি রমখম হয়, বস্তু مناطٌ

সমন (িচ্্চমর), আশ্রয়সি, মনমঙ্গর (আশমর)

place where things are suspended, 
object , butt (firing, mokery), anchor

ط  পমলখ লববোধশষ, তমঁতী পমলখ تنون
weaverbird
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 ,লনভ্রশীি, সত্যফুক্ত dependant منوطٌ

conditional (ب)

  লবশ্বস, গলচত, লনযফুক্ত,  দিমলয়তপ্রমপ منَوطٌ
eentrusted, commisioned, in charge 

of (ب) 

  লবশ্বস, গলচত, লনযফুক্ত,  দিমলয়তপ্রমপ ُمناطٌ
eentrusted, commisioned,in charge 

of (ب) 

نّوع ]نوع ] II মশ্রনীবদ করম, লবলক্ষপ করম, 
পলরবত্ন করম, বমলহ্ক পলরবত্ন করম, 
to classify, diversify, change, change 
eexternally

 V লবলভন মশ্রনীর হওয়ম, লবলক্ষপ تنّوع

হওয়ম, লবলভন রকম হওয়ম, জটি হওয়ম 
to be of various forms, to be 
manofold, diverse, complex

نْوٌع أْنواٌعج  প্রকওর, রকম, ধরন, প্রজওডি, প্রি, 

উপওয, আচরন, কওযদও, গঠান, স্বেওব, চডরত, গুর,

তেশনত kind, sort, type, varieties, way, 

manner, mode, fashion, form, nature,
character 

 লকছফু, সমমমন্, লকছফু  দিভূর, লকছফু نْوعان
পলরমমন, বিবোধত মগবোধি, মযমন লছি some

what, a little, to a certain eextent, in 
some measure, so to speak

 স্বভমব সম্পলক্ত relating to نْوِعٌي

nature

 পলরবত্ন, ব দিি, পফুনলনম্মন تْنِويٌع
change, alteration, modification

 ,তবডচত, ডবডচত, ডবডেন, ডবডবধ, কডিপয  تنّوٌع

ডবডেন, জটিল ddiversith, diverse, 

vvarious, miscellaneous, sundry, 
complex

ُمتنِوٌع ج ُمتنَِوعات  তবলিত, লবলিত, লবলভন, 

লবলবধ, কলতপয়, লবলভন, জটি 
ddiversith, diverse, vvarious, 
miscellaneous, sundry, complex

 লভন, লভন, লমলশ্রত, জগমলখিফুলড ُمتنَِوعات
miscelany 

نافنوف]  [نيف،ن])[نوف،نيف ) উঁিফু হওয়ম,
উনত ষওয়ম, মলহমমলন্বিত হওয়ম, অলথংক্রিম
করম, অবোধনক  দিভূর যমওয়ম, to be high, 

exalted, to exceed, be more than

 ,II মবশী যমওয়ম, অবোধনক  দিভূর যমওয়ম نيّف
অলতংক্রিম করম to go beyond, to 

exceed

IV মবশী যমওয়ম to go beyond أناف

,তেজওুযওল (নওঙ্গল, গওডত) yoke ناٌف

نوٌف ج أْنواٌف  অলতলরক্ত, উদ(ত্ত, অবলশষ্ট, 

excess, surplus

 ,অলতলরক্ত, উদ(ত্ত, অবলশষ্ট,  excess نيٌِف

surplus
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 ,মহত, মহওমডহম, তবডশষ্ট Excellency نييافةٌ

Eminence(title)

উঁিফু, িমম, মহ ُمنٌِف r, সমফুচ্চ, উনত, 

লবলশষ্ট, িম rকমর high, tall, lofty, 

exalted, outstanding, excellent 

،تنيّق تنّوق ]نوق ] V খফুঁতখফুঁবোধত রুলি সম্পন 

হওয়ম  to be fastidious (في)

X লিনবোধত ভভূি করম to mistske استنوق

ناقةٌ ج ناقاٌت،نِياٌق،نُوٌق  স্ত  উঠা she-camel

খফুঁত খফুঁবোধত, choosy نيٌِق

 ,মবমকম, মফুখ্, মবকুব, মভূঢ় foolish أْنوٌك

silly, stupid

نالنول) [ن]  )  দিমন করম, ম দিওয়ম, পফুরষমর 

ম দিওয়ম, উপহমর ম দিওয়ম to donate, to 

give, to bestow

 II  অজ্ন করবোধত ম দিওয়ম, সরবরমহ نّول
করম, মযমগমন ম দিওয়ম, আনম, সমপ্ন করম
to let obtain, give, afford, yield

 ,III ম দিওয়ম, প্র দিমন করম, অপ্র করম ناول
অলতংক্রিম করম, উপহমর ম দিওয়ম, 
সম্প্রসমলরত করম, মসবম করম, হসমন্তর 

করম, লবতরন করম to give, pass, 

present, offer, extend, serve, deliver (

هى ه ل )

 ,VI মপরঁছম, মনওয়ম, গহন করম تناول
পমওয়ম, অজ্ন করম, খমওয়ম, মবর করম, 
আহরন করম, পমওয়ম, ধরম, হৃ দিয়ঙ্গম 

করম আবোধিমিনম করম, কমরবমর করম, 
সম্প্রসমরন করম, অন্তভভূ্ক্ত করম, মপরঁছম to 

reach, take, accept, rreceive, obtain, 
eat, derive, obtain, grasp, discuss, 

extend, reach ( هى من )

نوٌل ج أْنواٌل  উপহমর, উপময় পথ, আিরর,

ধরন, িি, তমঁত, মমবোধির ভমডম, মমি gift, 

way, manner, mode, fashion, loom, 
freightage, freight

 ,উপহমর, অনফুগহ, িমভ, ঠক نواٌل

আবোধরমলপত, একটম কমজ gift, favor, 

benefit, rigjt, incumbent, a duty

ٌلِمْنواٌل،ِمْنو  তমঁত, তমঁতকি loom

 ,উপময় পথ, আিরর, ধরন, পদলত ِمْنواٌل

প্রলংক্রিয়ম, গঠন way, manner, mode, 

fashion, method, procedure, form

 ,উপবোধঢরকর, প্র দিমন, হসমন্তর ُمناَولةٌ

লবতরন, presentation, offering, 

handing over

 ,আহমর গহন, খমওন, পমনকরর تناَوٌل

গহন, ধমরর, ধমরনক্ষমতম taking food, 

eating, drinking, grasp, receptivity
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,গহনকমরী,  দিখিকমরী, ধমররকমরী ُمتناِوٌل
মযমগমবোধযমগকমরী, সরশংবম দি দিমতম , taking, 

seizing, grabbing, communicating, 
communicant

 ,অজ্নবোধযমগ্, সহজিভ্, নমগমবোধি ُمتناَوٌل

অজ্নবোধযমগ্তম, প্রমপ্তম, নমগমি, পলরসর,

ব্মলপ, attainable, available, with in 

reach, reach, availability

نولوننوالون، ج نوالين  মাছেি  ভাডা, মাে 

freightage, freight

نام)[ف] ننو،ميام  ) োফুমমবোধনম, লবছমনময় 

যমওয়ম, োফুমমবোধত যমওয়ম, প্রশলমত হওয়ম, 
শমন্ত হওয়ম, অকম্ন্ হওয়ম, অবশ হওয়ম, 
অববোধহিম করম, বম দি ম দিওয়ম, ভভূবোধি যমওয়ম, 
এলডবোধয় যমওয়ম, লিন্তম করবোধত ব্থ্ হওয়ম, 
পফুন(লনলশত করম, গহন করম, সমলত 

ম দিওয়ম, আসম রমখম to sleep,to go to 

bed, to be calm,, be inactive, be 
numbed, to neglect, reassured, 
accept, trust

 ,II োফুম পমডমন, লবছমনময় মশময়মন نّوم

অজমন করম, োফুম পমডমন to make 

sleep,to anaesthetize, to pit to sleep

 ,IV োফুম পমডমন, লবছমনময় মশময়মন أنام

অজমন করম, োফুম পমডমন to make 

sleep,to anaesthetize, to pit to sleep

 VI োফুবোধমর ভমন করম , আসম রমখম, toتناّوم

pretend to be asleep,trust

 ,X োফুমমবোধত ম দিওয়ম, সমত হওয়ম استنام
মমবোধন িিম, লবশ্বমস করম লনভ্র করম, 
পভূন(লনলশত হওয়ম, মকরশবোধি মনওয়ম, 
সন্তুষ্ট হওয়ম to let to sleep, comply, 

trust, depebd, rely, be reassired, to 

accept, to be content ( ه ب ل الى )

ঘুম, িইন্দ্রিও sleep, snooze نْوٌم

োভূম সম্পলক্ত pertaining to sleep نوِمٌي

োফুম, তনম ssleep, nap نومةٌ

লনদম যময় ময, sleeper نِوام

 ময মবশী োফুমময় sleeper, one نَُومةٌ

sleeps much

 লনদম যময় ময, শমন্ত োফুম, ম দিরীবোধত نؤوٌم

গমবোধতম্থিমর কমরী, sleeper, sound sleep,

late riser

مناٌم ج منامات  স্বপ dream 

  ঘুছমি  জায়গা, েয়নকক, েয়নােয় (ছযথথ) مناٌم
pplace to sleep, bedroom dormitory 

 ,োফুম পমডমন, অবোধিতনকরর تْنِويٌم

অবশকরর, মবোধমমহন, সবোধমমহন lulling to 

sleep, anesthetization, hypnosis, 
hypnotism
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نائٌِم ج نُيّاٌم،نُّواٌم،نُيٌّم،نُّوٌم،نِيَاٌم  ময োফুমময়, 

লনদমবসময়, অসমড, অবশ, শমন্ত, শমলন্তপভূর্ 
রমত sleeping, asleep, numb, 

benumbed, calm, peaceful night

ُمنَِوٌم ج منومات  োফুম পমডমলন, লনদমকষ্ক, 

মিতনমনমশক, সবোধমমহক, sleep inducing,

somniferous, soporific, narcotic, 

hypnotic منومات একটম োফুপমডমলন, একটম
লনদমকষ্ক a soporific, sonmiferous

نّون] نون ] II শবোধবর মশবোধষ নফুন মযমগ করম 
(গম) to provide nunnation (gram)

ج أْنوان، ، نينان نونات، نوٌن  নূন  অক্ষকরর 

নওম name of the letter nun  أْنوان ، نينان
বড মওছ, ডিডম large fish, whale

 ,নুকনর আকওকরর মি, চওুকদর মি نونّي

shaped like a nun, crescent shaped

গওকলর  তেিওপ, dimple in the chin نونةٌ

 নভূনযফুক্ত করর (গম) nunnation تْنِوين

(gram)

نّوه ]نوه ] II উপবোধর ওঠমন, উঁিফু করম, 
প্রশরশংসম করম, উদ(ত করম, মজমড ম দিওয়ম, 
উবোধ্খ করম, ইলঙ্গত করম, আভমস ম দিওয়ম 
to elevate, rraise, prsise, exrol, to 
cite, to stress, to refer, to hint, imply

 ,স্তুডিবওদ, প্রশ সংসও, উকলখ, উকলখকরর تْنِويهٌ

প্রসঙ্গ, ইডঙ্গি, ইশওরও tribute, praise, 

mentioning, mention, reference, hint,

ىنِيّةنواة، نوى زوي][)[ض]،نوا ) লনয়ত 

করম, প্রসমব করম, পলরকলনম করম, মন 

ঠক করম, সমমধমন করম, লনলশত করম, 
অনফুপলসত থমকম, িবোধি যমওয়ম  to intend,

ppropose, be in mind, resolve, 
determine, be absent, to go away (

هى ه من عن )

II লবডমবোধির শব করম to miaow, cat نّوى

 III শত্রুতম করম, শত্রুভমবমপন ناوى

হওয়ম, পড যমওয়ম, শত্রু ববোধি মোমষরম 
করম to make enemy, to be hostile, to 

declear enemy ( هى ه ) 

 VIII প্রসমব করম, মনস করম to انتوى

intend, to propose (هى) 

 ,দূরবত্তিৃিও, দূরত, গনব্যিস্থিল نواى

remoteness, distance, destination

 তেখজুকরর বতডচ, োকলর শওুস, ডশলও date نواى

pits, fruit core, kernels, stones

نواةٌ ج نويات  মখজফুবোধরর বীলি, ফবোধির শমঁস, 

মকন সি, মকনলবনফু, আনলবক মকন, 

শুরুর সমন date pit, fruit core, core, 

central point, atomic ncleus, starting 
point 
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 পমরমমনলবক লবষয়ক relating to نَوِوٌي

nuclear physics

িলব্ fat نٌي

نِيةٌ ج ايا،نِيات نو  অলভপ্রময়, উবোধদ্দশ্, 
পলরকলনম, সঙল, ইচম, প্রবরতম, মঝমঁক, 

আগহ intention, design, 

purpose,plan , determination, will, 
tendency, inclination

ناٌء،نْيٌء)  [ض][نيء] نُيُوَءةٌ،نُيُوٌء ) কমঁিম 
হওয়ম, অরমনমক( ত,অরমঁধম to be raw, 

uncooked

نِيٌءنٌِي،  কমঁিম, পমকম নয় এমন, সফুি 

(ওজন) raw, unripe, gross(weight)

ناٌب ج نُيوٌب،أْنياٌل أناييُب،  কুকুবোধর  দিমঁত, 

উপবোধরর মমলডর  দিমঁত, হলস দিন্ত, লবষ দিমঁত 

(সমপ) canine tooth, eyetooth, tusk, 

fang

ناٌب ج نِْيب،نُيوٌب،أْنياٌب  ব(দ সী উঠ old 

she-camel

ম(ত deceased ُمتنيٌَح

نِيٌر ج نِيران،أْنياٌر  মজমঁয়মি (নমঙ্গি, গমডী) 
yoke

দিমঁবোধতর মমলড gums  نِيرةٌ

نيزٌك ج نياِزُك  উলম, বশ্ম shooting star 

short lance 

শজমরু poroupine, urchin نْيٌص

ناكنيك) [ض]  ) মযরন সঙ্গম করম to have 

sexual intercourse (ها)

نال] نيل[نيل،منال)[ف] ) l িমভ করম, অজ্ন
করম,  দিখি পমওয়ম, সরশংগহ করম, সফি 

হওয়ম, প্রভমলবত করম, ক্ষলত করম, to 

achieve, obtain, attain, get 
possession, procure, succeed, affect,

to caise ddamage, harm ( من ل هى )

 IV পমওয়মবোধনম, সরশংগহ করম, পমওয়ম to أنال

let obtain,to procure, get

  ,অডেগমন, সওোল, অজ্ন, আনুকল نيٌل

obtainment, attainment, acquisition, 

 ,অলভগমন, সমফি্, অজ্ন مناٌل

আনফুকি্,  obtainment, attainment, 

acquisition, 

 ,অলধকমরী, অজ্নকমরী, ময পময় نائٌِل

িমভকমরী, লবজয়ী, িমভ, মফুনমফম, অজ্ন, 

আশীব্ম দি acquirer, earner,obtainer, 

gainer,winner, benefit, gain,boon

نيّلنيل]  ] II ররশং করম (নীি) to dye

نيٌل، يلةٌن  নীি, গমছ indigo plant
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 মবগুলন নীি রলনজত dyed with ُمنيٌّل

indigo

 নীি নবোধ দির পমলন মমবোধঠ প্রবমলহত [ نيّلننيل]

করম to channel Nile water onto field

নমইি ন দি the Nile النيل

নমইি ন দি সম্পলক্ত relating to Nile نيلٌي

 মমট নরম করম (বোধসঁি) alluviation تْنييٌل
of soil

 লনি গমছ indigo نيلٌج

পদ্মফফুি water lily نِلوفر

মম mother نينةٌ

''ه

বর্মমিমর  ছমলবশতময অক্ষর (  ج هاٌء

(هائات

  আশয্বোধবমধক বমবোধক্ শবর মশবোধষ 

ব্মবহৃত হয়, (শুরুবোধত ( تَا،َوا    ) َوا 

أبَتاْه يا  ، حسناتَاْه  ) লক  দিয়ম! ও আমমর 

লপতম!
 শবোধবর মশবোধষ সমনসভূিক 

সব্নমম (possessive pronoun) লহসমবোধব 

যথম( هُم ،ها، ه  তমহমর তমহমবোধ দির His, 

Her, Theirs

নমম পফুরুবোধষর সব্নমম রুবোধপ শবোধবর পভূবোধব ্

আবোধস (prefix) যথম( هُما،هُم،هَُن هَُو،ِهَي،   

শবোধবর (লববোধশষ্,লংক্রিয়ম) মশবোধষ  postfix  

লহসমবোধব - ها ه هُم،هّن، ، 

লনবোধ ্দিশক লহসমবোধব সব্নমবোধমর পভূবোধব ্ববোধস-

ها هولِءك، هولِء، هذان، ج هذاك هذا،هِذه،
শপবোধথর হরফ রুবোধপ ব্মবহৃত – ا ها  

আ্মহর শপথ By Allah

! ম দিখ! ওখমবোধন! Look ! thereها

 !আমমবোধক/ আমমবোধ দির  দিমও هاتوا ج هاِت

আমমবোধক মপবোধত  দিমও! Give me/us! Let 

me have! 

ٌم  ,মলহিম, সী মিমক lady هوانٌِم ج هانص

woman

 মলহিমর মত, নমরী সরশংংক্রিমন্ত هوانِِمٌي
femanine

 হমলসবোধত মফবোধট পডম to burst into هأهأ

laughter

هبَهبيب،هبوب،هّب)[ن]  ) িিবোধত শুরু 

করম, অগসর  হওয়ম, আংক্রিমন করম, 
সমমিমবোধনম, অবতরন করম, অগসর 

হওয়ম, করবোধত শুরু করম, দ্রুত যমওয়ম, 
উঠম, লববোধদমহ করম, প্রবমলহত করম 
(বমতমস) গজ্ন করম (ঝড), আগুন ধরম, 
বমতমবোধস গন আসম to start moving, to 

approach, embark, proceed, wake 
up, revolt, blow, break up, rage 
(storm), drift
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 II লব দিীর্ করম, কমলিঝফুলি ল দিবোধয় কমি هّبب

করম, লবশ  দিমগ করম, to tear, blacken 

with soot, to botch

IV জমগমন, to awaken أهّب

V লছঁবোধড যমওয়ম to be torn تهّبب

ঝমপটম, মিঁিমইয় উঠম gust, squall هّبٌة

ক্ষফু هباٌب দ ধভূলিকরম fine dust

কমলিঝফুলি soot, smut هباٌب

 ,ঝবোধডম বমতমস, ঝড strong wind هبوٌب

gale

 প্রবমহ (বমতমবোধসর) blowing هبوٌب

 ময সমন মথবোধক বময়ফু مهاٌب ج مهٌب
প্রবমলহত, বমতমস প্রবমবোধহর  দিমক,  দিমকম 
হমওয়ম place where from wind blows, 

ddirection of wind, draft

هبتهبت) [ض]  ) মফবোধি ম দিওয়ম, মমটবোধত 

মফিম, to knock out, to throw to the 

ground

 ,হতমশ, লনরমশ,  দিফুব্ি লিবোধত্তর هبيٌت

কমপফুরুলষত, ক্ষীরবফুলদসমত 
despondent, ffaint-hearted, cowardly

هبرهبر) [ن]  ) লছনলভন করম ( দিমঁত ল দিবোধয়)

,কত্ন করম to mangle, to cut, carve

হমবোধডর মমশ boned meat هبٌر

মমরশংবোধশর টফুকরম piece of meat هْبرةٌ

بيرةٌ  হমবোধয়নম hyena هص

هبشهبش) [ض] [ن]  ) জমম করম, সরশংগহ 
করম,  দিখি করম, ধরম to gather up, 

gather, ccollect, seize, grab, clutch (

 (ب هى

 অবতরন করম, লনবোধি (هبوط)[ن][ض] هبط

নমমম, পবোধড যমওয়ম, ডফুবোধব যমওয়ম, ধ্ববোধস 

যমওয়ম, অবতরন করম (লবমমন), শুলকবোধয় 

যমওয়ম, প্রশলমত হওয়ম,  দিমম কমম, 
যমওয়ম, আসম to descend, go down, 

come down, fall down, land, sink, to 
lose weigt, collapse, to drop (prices, 
to go, come 

 ,IV অবতরন করমন, ডফুবমন, নমমমন أهبط

লনবোধি পমঠমন, লনবোধি মফিম,  দিমম কমমন, 

আসম to cause to descend, to sink, 

bring down, take down, throw down, 

to lower (price), to come (هى ه) 

 ,হ্রমস, কমকরর, কম, অবনলত هْبٌط

rreduction, lowering, decrease, 
diminution
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 ,অবতরর, ক্ষয়, অবনলত هبطٌة

পতন,হ্রমস, লনম্নিমপ descent, decline, 

fall, drop, depression 

بوٌط  ,ডফুবন্ত, হ্রমস, পতন, অবনলত هص

অবতরন, কমকরর, হ্রমসপ্রমলপ, 

কম, দিফুব্িতম, লময়মমনতম, মনম, sinking, 

fall,drop, decline, descent, 
diminution, rreduction, decrease, 
weakness, slump

 ঢমি, পতন, খমঁডম বমঁধ, ধমপমবমলজ هبوٌط
slope, drop, cliff, bluff 

)ক نبيٌط শকময়, ক( শ, অবশ,  দিব্ি, জরমজীর্
emaciated, skinny, enervated, worn 
out

প্মরমসফু্ট parachute أْهبْيٌط ج أصبوطٌة

 পডমর সমন, অভতরন مخابِطص ج مْهبٌِط

সমন, পডন, পডম, মফমটম, উ r সসমন, 

জন্ম সমন, ম দিমিনম place  of a fall, 

landing place, ffalling, fall, drop, 
place of origin, place of birth, cradle

 ,অবতরন কমরী, ময পবোধড, ময ডফুবোধব هابٌِط

ডফুবন্ত  descending, fallingng, sinking

)ক مْهبوٌط শকময়, িম্ সমর, অসমড, 

জরমলজর্ emaciated, skinny, 

enervated, worn out

هبِلهَبل) [س]  ) মশমকমহত হওয়ম (পফুবোধতর 

জন্ মমবোধয়র, to be bereaved

 V বমষ্প মগমজি করম to take تهّبل

avapor bath

 ,VIII সফুবোধযমগ মনওয়ম, উপকমর করম اهتبل
িংক্রিমন্ত করম, to take advantage, avail, 

to intrigue  

 এক িমম কক্শ মমনফুষ a tall husky ِهَبٌل 

man

ٌ লনবোধব্মধ, মবমকম dolt, dullard, fool هليا

بٌل ج هبلءص م أْهبٌل অলবফুলদ সম্পন,  দিফুব্ি هص
মনম, জডবফুলদ, মবমকম dim-witted, 

weak-minded, imbecilic, idiotic

 সী মযরনমঙ্গ vagina مهابِلص ج مْهبٌل

 সী মযরনমঙ্গ সম্পলক্ত relating to مْهبلٌي

vagina

দ্রুতগমমী fast ِمهبٌل

 মবমকম, জডবফুলদর, লনবোধব্মধ, মবমকম مْهبوٌل
dolt, dullard, fool

মোউ মোউ করম, to bark هْبهَب

 মরীিীকম, দ্রুত, দ্রুতগমমী هْبهاٌب
mirage, swift,nimble 
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هباهبو)[ن][هبو]   ) বমতমবোধস উডম (ধফুিম, 
ধফুমম), পমিমন, ছফুটয়ম যমওয়ম to rise in 

the air, to run away, bolt

 ধভূিমর কুন্ডলি, পমক swirl هبوات ح هْبوةٌ

of dust

ক্ষফু أهباٌء ج هباٌء দ ধভূিম, উডন্ত ধভূলিকরম 
fine dust, floating dust particle,

ধভূলি করম, অলত ক্ষফু هباءةٌ দ বস্তু dust 

particle,mote, molecule

هترهتر)[ض]  ) টফুকরম টফুকরম কবোধর মছঁডম 
to tear to pieces (هى)

III অপমমন করম, গমিমগমলি করম, to هاتر
abuse

 IV মছমট মবোধনর হওয়ম to become أهتر

feeble minded

 ,VI এবোধক অপরবোধক ম দিমষমবোধরমপ করম تهاتر
পরষ্পর লববোধরমধী হওয়ম to revile each 

other, to be contradictory

 X  দিমলয়তহীন হওয়ম, কম গুরুত استهتر

ম দিওয়ম, অবজম করম, উপহমস করম to be

careless, to give littke importance, to 
disdain, to ridicule, 

 আবোধবমিতমবি বিম, লশশু أهتاٌرج هْتٌر

সফুিভ কথম, লমথ্ম কথম, অসত্ drivel, 

childish talk, lie, untruth, falsehood

ْتٌر  দিফুব্ি মনম, ক্ষীরমলত feeble  هص

minded, dotage

 ,অপব্মবহমর, কুবিন مهاترات ج مهاترةٌ

কটফুবমক্, অপমমন, abuse, revilement, 

insult – مهاترات  ঝগডম, কিহ  
wrangle,quarrel

 মফুকমলবিম (এক রকম তবোধথ্র) تهاتصٌر

confrontation of similar evidence

 ,অসমবধমনতম, লিন্তমশুন্তম استِهتاٌر
অসরশংযততম, িপিতম, উদ্দমম, 

িমম্পট্,অবজম recklessness, 

thoughtlessness, unrestraint, 
licentiousness, disdain

 প্রিমপ, বমবোধজ কথন, লশশুর মত ব(দ مصْهتٌر

মমনফুষ  driveling, raving, childish old 

man

 ,অসতক্, অসমবধমন, উদ্দমম مصستْهتٌِر

িীন্তমহীন,  দিমলয়তহীন, অসরশংযত, বসলতহীন
hheedless, careless,reckless, 
thoughtless, irresponsible, 
unrestrained

 অনভমবোধব লনবোধবল দিত, মমমহগস مصستْهتٌر

blindly devoted, infatuated (ب)

هتفهتاف،هتف)[ض]  ) বমকবমকুম করম, 
লিrকমর করম, আনবোধন লিrকমর করম, 
জয়ধ্বলন করম, প্রশরশংসম করম, ব্ঙ্গ করম, 
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লছ লছ করম, উচ্চপ্রশরশংসম করম  to coo 

(pigeon), to shout, to shout with joy, 
aacclaim, applaud, jeer, boo, to extol

 VI এবোধক অপরবোধক লিrকমর কবোধর تهاتف

উ rসমহ ম দিওয়ম to shout 

encouragement each other

লিrকমর, কমনম, shout, cry هتفٌة

تاٌف تافات ج هص লিrকমর, কমনম, আনবোধনর هص
লিrকমর, প্রশরশংসম, উ্মস, shout, cry, 

exclamation of joy, cheer

 লিrকমর কমরী, ময মজমবোধড ডমবোধক هاتٌِف
shouting, calling loudly-

 মটলিবোধফমন, মমইক, লিrকমর, কমনম هواتٌِف
telephone, l speaker, shouts, cries

 মটলিবোধফমন লবষয়ক relating to هاتِفٌي

telephone

هتكهتك)[ض]  ) লছঁবোধড মফিম, প ্দিম মখমিম, 
আলবষমর করম, প্রকমশ করম, উদমটন 

করম, ময্ম দিমহমনী করম,  ধষ্ন করম to 

tear apart, to unveil, discover, 
disclose, reveal, disgrace, rape

 II লছঁবোধড টফুকরম করম to tear to هّتك

shreds

 ,V লছঁবোধড যমওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম تهّتك
অপমমলনত হওয়ম, ধলষ্ত হওয়ম, িজমহীন

হওয়ম to get torn, to be eexposed, be 

disgraces, raped, shameless 

 ,VIII লছঁবোধড যমওয়ম, প্রকমলশত হওয়ম اهتتك
অপমমলনত হওয়ম, ধলষ্ত হওয়ম, িজমহীন
হওয়ম to get torn, to be eexposed, be 

disgraces, raped, shameless 

 ,লছঁডম, লব দিীর্করর, প্রকমশকরর هْتٌك

উবোধন্মমছনকরর, উবোধন্মমিন, অসমমনকরর,

ময্ম দিমহমনীকরর, ধষ্ন, বি rকমরকমরী 
ttearing, rending, disclosure, 
exposure, expose, dishonouring, 
ddisgracing, rape, ravishing

 ,অসমমনকরর, অময্ম দিমকরর هصْتكٌة

পতন, অধ(পতন, অবমভূি্ময়ন 
dishonouring, disgracing, 
degradation, debasement

অময্ম দিম কিঙ disgrace, scandal هتيكٌة

 ,িজমহীনতম, অতনলতকতম, লনিজ্তম تهُتك
ঔদত্  shamelessness, immorality, 

impudence, insolence

 ,উদত, লনিজ্, িজমহীন مصتهِتٌك

অসমমনজনক  insolent, impudent, 

shameless, dishonorable 

 ,উদত, লনিজ্, িজমহীন مصستْهتٌِك

অসমমনজনক  insolent, impudent, 

shameless, dishonorable 
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ভমঙ্গম (লকছফু), টফুকরম, ফমটি broken هصتامٌة

off, fragment, breakage

ْتٌم ج هْتماءص م أهتٌم  ,সমমবোধনর  দিমঁতহীন هص

 দিমঁতহীনর having no front teeth, 

toothless

هتنهتون،هْتن) [ض]  ) ব(লষ্ট বষ্র করম, to 

discharge rain (sky) 

 ব(লষ্টবোধবমঝমই, ব(লষ্টবোধত পভূর ্(বোধমো) هتون

rain-fraugjht, heavy with rain

هّجنجيج) [ن]  ) মপমডম, আগুন িমগম,  দিগ্ধ 

হওয়ম, আগুন জ্বমিমন, জ্বিজভি করম, 
প্রজ্বলিত হওয়ম to burn, be on fire, to 

flame, blaze, be ablaze

 ,II প্রজ্বলিত করম, নমডম ম দিওয়ম هّجج
মখমঁিম ম দিওয়ম (আগুবোধন) to set ablaze, 

stire up, to stroke 

هجأهجء،هجوء)[ف]  ) ক্ষফুধম  দিফুর হওয়ম to 

be appeased, hunger

IV (ক্ষফুধম)  দিফুর করমবোধনম to appease أهجأ

هجدهجود)[ن] ) রমবোধত মজবোধগ থমকম, 
এবম দিবোধত রমত কমটমন, to stay awake at 

night

 V রমবোধত মজবোধগ থমকম, এবম দিবোধত রমত تهّجد

কমটমন, to stay awake at night

هجرهجر،ِهجران)[ن]  ) ত্মগ করম বমসম 
ব দিি করম, প(থক হওয়ম,  দিভূবোধর থমকম, 
সঙ্গবোধচ দি করম, বম দি ম দিওয়ম, এলডবোধয় 

যমওয়ম, আত্মসম্্পর করম, খমলি করম, to 

emigrate, to separate, part, part 
company, keep away, to abandon, to
leave, surrender, to vacate

 II প্রবোধরমলিত করম, ত্মগ করম to هّجر

emigrate, induce

III ত্মগ করম to emigrate هاجر

IV বম দি ম দিওয়ম to leave أهجر

 ,VI এবোধক অপরবোধক মছবোধড যমওয়ম تهاجر
সঙ্গবোধচ দি করম প(থক করম লছন করম, 
desert one another, to part company,
separate, break up

 ,ত্মগ, লবসজ্ন, প(থক, পলরহমর هجٌر

রলহতকরর, লপ্রয়জন মথবোধক প(থকীকরর, 

সববোধিবোধয় গরম সময় (ল দিবোধনর) 

abandonment, leaving, separation, 
avoidance, sseparation from beloved

অশীি ভমষম obscence language هصجٌر

 ,যমতম, বলহ্গমন, পরবমবোধস গমন ِهجرةٌ

পরবোধ দিশ বমস,  দিিবদভমবোধব প্রসমন 
departure, exit, emigration, 

immigration, exodus – الهجرة মহমনবী 
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(স) এর ম দিীনম গমন the emigration pf 

Hazrat Mohammad (sm) to Medina

 লহজরত সম্পলক্ত prtaining to ِهْجرٌي

Hizrat

 অশীি ভমষম obscence هجراٌء

language

দিফুপফুবোধররর গরম midday heat  هجيٌر

 দিফুপফুবোধররর গরম,  দিফুপফুর, midday  هجيرةٌ

heat, noon

 ,পরবমবোধসর সমন مهاِجرص ج مْهجٌر

আশ্রয়সমন, শররমথ্শী লশলবর, লববোধ দিশ 

গমন, ববোধনমবস, কবোধিমনী  place of 

emigration, refuge, sanctuary, 
settlement, colony

 গমলি, ককটফুবমক্ obscenities مهاِجٌر

লববোধ দিশ গমন emigration مهاجرةٌ

 ,দিফুপফুবোধররর গরম,  দিফুপফুর  هواِجٌر ج هاِجرةٌ

midday heat, noon هواِجٌر- অশীি 

ভমষম, অশীিতম obscence language, 

obscenity

দিফুপফুর, িম  هاِجرٌي rকমর, লবলশষ্ট midday,

excellent, outstanding

)র দিক مهجوٌر ত, রলহত, পলরত্ক্ত, লনজ্ন, 

একমকী, ব্বহমর অবোধযমগ্, পভূরমতন, 

প্রমিীর, মসবোধকবোধি abandoned, deserted, 

lonely, out of use, obsolete, 
antiquated, archaic 

 المصهاجرون  অলভবমসী, emigrant مصهاِجٌر

ম দিীনমর অবভবমসীগর (রম) 

هجسهجس)[ض] [ن]  ) হঠমr োটম, মবোধন 

হওয়ম, অসফু ষ্ট সস্ববোধর বিম, লনবোধজ লনবোধজ 

কথম বিম to occur all of a sudden, 

come to mind, to talk to self 

 ধমরনম, লিন্তম, অথ্হীন কথম هْجٌس
idea,thought, foolish thought

 ,লিন্তম, ভমব, ধমরনম هجسات ج هجسٌة
লবশ্বমস, ভয়, উবোধদগ, উ rকনম, সবোধঙমি, 

সবোধনহ, idea, thought, notion, concept,

fear, anxiety, miving, scruple-(

 ,লনলদ্্দষ্ট ধমরনম, ভয়, সনহ (هجسات

আশঙম fixed idea, misgiving, 

apprehension

 দিম্ভপভূর্,  দিমলম্ভক, বডমইকমরী  هّجاٌس
braggart, fibber

 ,লিন্তম, ভমব, ধমরনম هواِجسص ج هاِجٌس
লবশ্বমস, ভয়, উবোধদগ, উ rকনম, সবোধঙমি, 

সবোধনহ, idea, thought, notion, concept,

fear, anxiety, miving, scruple-  هواِجُس

লনলদ্্দষ্ট ধমরনম, ভয়, সনহ, আশঙম fixed 

idea, misgiving, apprehension
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 ,অপকম্, আপ দি, উপদব هَجٌص

ডমনলপবোধটলম  mischief, nuisance, 

horseplay

هجعهْجع،هجوع)[ف]  ) লনলরলবলি োফুমমন, 

শমন্ত হওয়ম, শমন্ত হওয়ম, লসর হওয়ম, 
লনশফুপ হওয়ম, হ্রমস পমওয়ম, ত( প করম 
(ক্ষফুধম) to sleep peacefully, to becalm, 

qquite, still, to subside, to appease 
(hunger) 

)IV লনব(ত্ত করম, ত أهجع প করম 

to appeasd hunger

 তনম, লঝমমন, অগভীর োফুম هجعٌة
slumber

 তনম, লঝমমন, অগভীর োফুম, োফুম هجوٌع

পম্রিডমন, োফুমমন, শমন্ত হওয়ম, প্রশমন, 

 দিমন, হ্রমস slumber, lull, calmimg 

down, subsidence, abatment 

 ,আবমসসি, মকময়মট্মর مهاِجعص ج مهجٌع

মসনমলন বমবোধসর োর bed room, 

quarters, barracks room

هجلهْجل) [ن]   ) প্ররবোধয়র ভমব লনবোধয় 

তমকমন, to cast amorous glances

هجمهجوم) [ن]  ) মববোধগ অগসরস হওয়ম, 
হমমিম করম, মছমঁ মমরম, আলভভভূত করম, 

হঠমr আংক্রিমন করম, লবরম অনফুমলতবোধত 

প্রবোধবশ করম, অনলধকমর প্রবোধবশ করম, 
আংক্রিমন করম, িফুপ থমকম to attack, 

rush, pounce, assail, to raid, to enter 
witnout permission, intrude, invade, 

to keep quiet, ( ه على ) 

 II হমমিম করমন, আংক্রিমন করমর هّجم

আবোধ দিশ করম, to make  attack, to order 

an attack (ه هى) 

 III  দ্রুত যমওয়ম, মছমঁ মমরম, িম্ছিনম هاجَم
করম, অনফুপ্রবোধবশ করম, অনফুনমলত প্রবোধবশ 

করম to make attack, assail, launch 

an attack, rush, pounce, raid, assult, 

invade (هى ه)

 IV হমমিম করমন, আংক্রিমন করমর أْهجم

আবোধ দিশ করম, to make attack, to order 

an attack (ه هى) 

(على) V উপবোধর পডম to fall upon تهّجم

VI এবোধক আপরবোধক আংক্রিমন করম to تهاجن
attack one another

 ,VII উপবোধর পডম, ধ্ববোধস পডম (ছম দি) ِاْنهجم

ভগস্বমবোধস্র হওয়ম, রুগ হওয়ম, মিমবোধখর 

পমলন মফিম to fall uupon, collapse, be 

iinmpoor health, be frail

X খমরমপ বিম to consider bad استهجم
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 ,আংক্রিমন, িম্ছিনম, হমমিম هجمات ج هجمٌة
উপদব, লবশয়, প্রিন্ডতম (শীবোধতর) 

attack, assult, raid, surprise, severity

 আংক্রিমর সম্পলক্ত, আংক্রিমরমত্মক هجمٌي
pertaining to attack, aggressive 

প্রবি বমতমস violent wind هجوٌم 

 ,আংক্রিমন, িম্ছিনম, হহমমিম, উপদব هصجوٌم

আংক্রিমরমত্মক, মবহুশ,ক্ষলরক আংক্রিমন, 

সমমবোধনর  দিি attack, aassult, 

raid,offensive, fit, paoxysm, forward 
line

 আংক্রিমরমত্মক, আগমসী هجومٌي
offensive, aaggressive

 আংক্রিমর, িম্ছিনম, হমমিম, সফুতপমত مهاجمٌة

উপদব, attack, assult, raid, onset

  আংক্রিমর, হমমিম, িম্ছিনম تهُجمات ج تهُجم
attack, assult, raid 

 ,আংক্রিমরকমরী, আততীয়, আগমসী مهاِجٌم
অগগমমী ( দিি) attacker, aassilant, 

aggressor, forward 

نهجانة،هصجنة) [ك]  هجص ) ভভূি হওয়ম , to be 

incorrect

 ,II ছমি ছডমন, িমমডম ছমডমন هّجن

লতরষমর করম  ফফুলরবোধয়  যমওয়ম, অবজম 
করম to exoriate, fly, censure, ignore

,X খমরমপ মবোধন করম, অগমহ্ করম ِاستْهجن
অনফুবোধমম দিন নম করম, বমলতি করম to 

consider bad, disapprove, reject

 ভভূি, ত্রুট,  দিফুব্িতম, নীিফুতম, হীরতম هصجنٌة
fault, defect, shortcoming, 
meanness, baseness

উঠ িমিক camel rider هّجانٌة ج هّجان

ٌن ج هجيٌن جص جناءص،هص ،هص  ,নীি مهاِجنٌة،مهاجينص

নীিতম, হীর, ইতর, অসমমনজনক, 

জোন্ low, lowly, base, ignoble, 

mean

  ,উঠবোধ দিরবোধডর উঠ هجائِنص ج هِجينٌة

কূ ঁজওয়মিম উঠ racing camel, 

dromedary

 ,X অননফুবোধমম দিন, অসমথ্ন استهجان

disapproval, disapprobation

هجاهجو،ِهجاء)[ن]  ) ব্ঙ্গ করম, উপহমস 

করম, ্মন্ত করম, ব্ঙ্গকলবতম মিখম to 

mock, satairize, run down, to 
lampoon

(هى) II বমনমন করম to spell هّجى
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 III লবদ্রুপ কবোধর কলবতম মিখম to هاجى

compose satiric poem

 (هى) V বমনমন করম to spell تهّجى

 VI এবোধক অন্বোধক ব্ঙ্গ করম to تهاجى

mock each other

 ,পলরহমসকরর, ব্ঙ্গকরর,  দিফুন্মম هّجنٌو

লবদ্রুপ উপহমস, ব্ঙ্গ কলবতম, লবদ্রুপ, 

লননম ridiculing, ddefamation, 

mockery, satiric poem, satire

 ,দিফুন্মমজনক, কিঙজনক  هجِوٌي

অপমমনকমরী, লবদ্রুপমত্মক defamatory, 

tarnishing, satiric 

 ,ঊপহমস, উপহমসকরর أهِجَيٌة ج ِهجاٌء

লবদ্রুপ, ব্ঙ্গমত্মক কলবতম, mockery, 

ridiculing, satire, defamatory poen (-

 ,বমনমনকরর, অক্ষবোধরর ংক্রিম ( أهِجَيٌة

বর্মমিম  spelling, successive order of

lletters,  alphabet

 আক্ষলরক, লবদ্রুপমত্মক هجائٌِي
alphabetical, satiric 

َوةٌ  ,ব্ঙ্গমত্মক কলবতম أهاجٌي ج أهجّيٌة أصهجص
ব্ঙ্গ কলবতম satiric poem, lampoon

বমনমনকরর spelling تهٍج ج تهِجَيٌة

বমনমন, কুr هاٍج সমকর, উপহমসকমরী, 
লবদ্রুপমত্মক সমলহত্ রিলয়তম, ব্ঙ্গ 

রিলয়তম 

هّدهّد)[ن]  ) I ভমঙ্গম, লপষম, মপষর করম, 
লবলচন করম, মটবোধন নমমম, লছঁডম, গুলডবোধয় 

ম দিওয়ম, ধ্বরশংস করম, মশমষর করম,  দিফুব্ি 

করম, to break, to crush, to break off, 

tear down, demolish,  destroy, to 
sap, weaken, ruin

هّدهديد) [ض]  ) মভবোধঙ্গ লনবোধি পডম, লনবোধি 

পডম, ধ্ববোধস যমওয়ম to crush down, fall 

down, collaps

هّدهّد) [ض] [ف]  )  দিফুব্ি ও জরমজীর্ 
হওয়ম to be weak and frail 

 ,II হুমলক ম দিওয়ম, কমতর করম هّدد
আতলঙত করম to threaten, cow, 

intimidate

 ,V হুমলক ম দিওয়ম, কমতর করম تهّدد
আতলঙত করম to threaten, cow, 

intimidate

 ,VII লছঁবোধড যমওয়ম, গুলডবোধয় যমওয়ম انهّد
পডম, ভমঙ্গম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম, ধ্ববোধস যমওয়ম, 
ধ্বরশংস হওয়ম, জীর্ হওয়ম to be torn, be 

demolished, to fall down collapse, 
break down, be broken down, be 
decayed, be ruined 
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 ,লবনষ্ট করর, নমমমন, ভমঙ্গম هٌد
ধ্বরশংসকরর, ধ্বরশংস perishing, razing, 

pulling down, wrecking, demolition, 
destruction

 ,ভমরী, ধপ কবোধর পতন, িফুর্ هزيٌد ج هّدةٌ
heavy, thudding fall, thid, crash

 , মন্থরতম, ভদতম, slowness هداٌد

gentleness

পমথর িফুর্কমরী rock crusher ِمهّدة

 ,হুমকী, ভীলতপ্র দিশ্ন تْهديدات ج تْهديٌد

উসমলন  threat, minace, intimidation

 ,ধ্বরশংস প্রমপ, লবধ্বস, destroyed مهدوٌد

demolished

 হুমলক দিমতম, ভীলতপ্র দিশ্ন কমরী مصهِدٌد
threatener, menacer

 ভীত, ভীলতগস, আতলঙত مصهّدٌد
threatened, menaced

هدأهدء،هدوء)[ف]  ) শমন্ত হওয়ম, লসর 

হওয়ম, প্রশলমত করম, মথবোধম যমওয়ম (ঝড),

থমমম, ম দিরী করম, লবশ্রমম করম, অবসমন 

করম, to be calm, be still, to abate, 

stop, rest, remain, stay

 II োফুম পমডমন, োফুমমন, শমন্ত করম to هّدأ

calm, lull

 IV োফুম পমডমন, োফুমমন, শমন্ত করম to أهدأ

calm,lull

 ,শমন্ত, প্রশমন্ত, লসর শমলন্ত,প্রশমন্ততম هْدةٌ
লসরতম  calm,quiet, paeace, quility, 

stillness

دوٌء  ,শমন্ত, প্রশমন্ত, লসর শমলন্ত, প্রশমন্ততম هص
লসরতম  calm, quiet, paeace, quility, 

stillness

 ,শমন্ত, প্রশমন্ত, লসর শমলন্ত, প্রশমন্ততম هدأَةٌ
লসরতম  calm, quiet, paeace, quility, 

stillness

 শমন্ত, শমন্ত হওন, শমন্তকরর, শমলন্ত تْهِدَئٌة

সমপন, সফুলসরতম, শমলন্ত, আশলস 
ccalming, quieting, pacification, 
tranquilization, aappeasement, 
reassurance

 শমন্ত, লসর, শমলন্তপভূর,্ প্রশমন্ত, লসর هادٌئ
calm, quiet, peaceful, tranquil, still

هدبهدب)[ف]  ) িমম মিমবোধমর পমতম 
লবলশষ্ট মিমখ হওয়ম, িমম ঝফুিন্ত 

ডমিপমিমর গমছ হওয়ম to  have long 

eye lashes, to have long drooping 
branches

 II পমড (কমপবোধডর) িমগমন, পমড هّدب

ল দিবোধয় লবন্স করম to fringe, to trim with 

fringes
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ٌب دص অলক্ষপক, িক্ষফু أهداٌب ج هدٌب،هص র 

পমতমর মিমম, পমড eyelashes, fringes

 িমম মিমবোধখর মিমমওয়মিম, having هِدٌب

long eyelashes

 ,িমম মিমবোধখর মিমমওয়মিম هدباةٌ م أْهدٌب
having long eyelashes

,পমড, মমমডমন প্রমন্ত fringes, edges هصّداٌب

boarder

داج،هدجان،هدج)[ض]  هدجهص  )  টিবোধত 

টিবোধত িিম, টিমি করম, মখমঁডমন to 

walk unsteady, to ttotter, limp 

II টিমবোধনম to make tremble هّدج

 ,V টিমি করম, কমঁপম to tremble تهّدج

to shake 

 ,উবোধঠর শয্ম, হমও দিম هواِدجص ج هْودٌج
পমিলক মিয়মর camel litter, hawdah, 

sedan chair

هدرهدير،هدر)[ض]  ) লননম দি করম, গজ্ন 

করম, ফফুঁবোধস ওঠম (সমফুদ), হুঙমর ম দিওয়ম 
(লসরশংহ), ডমকম (গমধম, উঠ), মগমিমমি 

করম, লিrকমর করম, রমগ করম, বকুলন 

ম দিওয়ম, মখঁক করম, লসদ করম, ফফুটমন, to 

thunder, to sirge, roar, bray, rage, 
shout, bellow, to bubble,boil 

هدرهَدر'هْدر) [ن] [ض]    ) ব্থ ্হওয়ম, 
অথ্হীন খরি হওয়ম, ব্থ ্রক্তপমত হওয়ম
to be in vein, to be spent uselessly, 
be shed(blood) in vein

 IV অবোধযমগ্ মবোধন করম, অ দি(শ্ মবোধন أهدر

করম, অবোধযমগ্ করম, ব্থ্ করম, ধ্বরশংস 

করম to consider invalid, to invslidate, 

to foil, ruin (هى) 

 ্,অথ্হীনভমবোধব, ফিলবহীন, ব্থ هدًرا

অবোধহতফুক, লনরথ্কভমবোধব uselesslu, to no

avail, in vain, for nothing, futilely

دٌر পতন, টিমি fall, trumble هص

 ,যম োফুলর্ত, দ্রুতধমবমমন, মফুষিধমর هّداٌر

প্রবি, গজ্নশীি, আশমন্ত, রমগী, লবক্ষফু ব 

(সমগর), অলতরমক্ত পমলন মবর হবমর পথ, 

মমইি অনফুযময়ী ভমডমর হমর  swirling, 

rushing, torential, roaring, raging, 
surging, spillway, millrage

জিপ্রপমত waterfall هّدارةٌ

 ,গজ্নশীি, গজ্ন, সীলত, রমগ هديٌر

ঝবোধডম, তহতি  roaring, rroar, surge, 

rraging, storming, uproar

অবোধযমগ্, শভূন্ invalid, void مصْهدٌر
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هدفهدف)[ن]  ) কমবোধছ যমওয়ম, লনকটস 

হওয়ম, উবোধদ্দশ্ করম, িক্ষ্ বমনম to be 

near, to approach, to aim (الى)

) IV লনকটবত্ত্শী হওয়ম to approach أهدف

 (الي ه هى

V স দিবোধপ ্িিম to strut تهّدف

 X উন্মফুক্ত হওয়ম, সরশংবোধব দিনশীি استهدف

হওয়ম, উবোধদ্দশ্ বমনমন, িক্ষ্ বমনমন, মবোধন 

রমখম to be exposed, to be 

susceptable, to make object (ل هى)

 ,িক্ষ্, উবোধদ্দশ্, পলরকলনম أهداٌف ج هَدٌف
অলভপ্রময়, মগমি target, aim, objective, 

design, intention করম to pull down

 ,তীক লনবোধক্ষকপকমরী, িক্ষ্বোধভ দিী هّداٌف
কুশিী sharpshooter, marksman

িক্ষ্ target هْدفان

(ل) উন্মফুক্ত, মখমিম, exposed, ob مصستهِدٌف

هدلهديل)[ض]  ) বমকবমকুম করম,  দিভূিবোধত 

ম দিওয়ম, ম দিমিম to let hang, to dangle, 

sway

هِدلهَدل) [س]  ) হমলম কবোধর ঝফুিমন, ম দিমিম, 
বলহয়ম যমওয়ম, মঢমিম প্রশস মপমশমক 

হওয়ম to hang loosely, to flow , be 

wide loose garment

 V হমলম কবোধর ঝফুিমন, ম দিমিম, বলহয়ম تهّدل
যমওয়ম, মঢমিম প্রশস মপমশমক হওয়ম to 

hang loosely, to flow ,be wide loose 
garment

ْدٌل ج هْدلءص م أهدٌل  হমিকমভমবোধব ঝফুিবোধছ هص

এমন, বলহয়ম যময় এমন hhanging down

loosely, flowing

 হমিকম ভমবোধব ঝফুিবোধছ এমন, বলহয়ম مصهّدٌل
যময় এমন  hhanging down loosely, 

flowing

هدمهدم)[ض]  ) ভমঙ্গম, মটবোধন নমমম, লবনষ্ট 

করম, ধ্বরশংস করম, টফুকরম করম, to tear 

down, pull down, demolish, tear up (

 (هى

 ,II ভমঙ্গম, মটবোধন নমমম, লবনষ্ট করম هّدم
ধ্বরশংস করম, টফুকরম করম, উলডবোধয় ম দিওয়ম ,
to tear down, pull down, demolish, 
tear up, to blast

 V মভবোধঙ্গ যমওয়ম, ধ্বরশংষ হওয়ম, মফুবোধছ تهّدم

যমওয়ম, পবোধড যমওয়ম, to be torn down, 

to be destroyed, be wiped out

VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম, ধ্বরশংষ হওয়ম, মফুবোধছ انهدم
যমওয়ম, পবোধড যমওয়ম, to be torn down, 

to be destroyed, be wiped out
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 ,লবনষ্ট করর, মটবোধন নমমমন, গুডমন هْدٌم

ধ্বরশংশ করর, লবনমশ razing, pulling 

down, wrecking, demolition, 
destructio

دوٌم،ِهدٌم،أْهداٌم ج ِهْدٌم  পফুরমতন, পফুরমতন هص

কমপড old, old garments – دوٌم  هص

কমপড, মপমশমক, পলরধমন clothes, 

clothing

ধ্বরশংসকর destructive هّداٌم

داٌم সমফুদপীডম seasickness هص

,লবনষ্ট করর, ধ্বরশংসকরর, ক্ষয়, নমশ تهديٌم

লনমফু্িকরর  wrecking, demolition, 

destruction, annihilation

 ,পতন, পরমজয়, পতবোধনর উচ্চশব تهُدٌم

ধ্বরশংস, ধ্বস, ভমঙ্গন fall, downfall, 

crash, ccollapse, breakdown

 ,ধ্বরশংস কবোধর এমন, লবধ্বরশংসী هاِدٌم
প্রধ্বরশংসী, ধ্বসকর, ধ্বরশংসকমরী, িফুর্কমরী 
crushing, ddevastating, annihiliating, 
destructive, destroyer, demolisher

,ভগ, ভমঙ্গম, লবধস, লবধ্বরশংস, লবনষ্ট مْهدوٌم

ক্ষলয়ত, নমলশত torn down, razed, 

demolished, destroyed, 

,ভগ, ভমঙ্গম, লবধস, লবধ্বরশংস مصرهِدٌم ، مصهّدٌم

লবনষ্ট, ক্ষলয়ত, নমলশত, ধ্বরশংসমববোধশষ, 

ভগপ্রময়, ক্ষয়প্রমপ, জীর্ torn down, 

razed, demolished, destroyed, 
tamshackle, decayed

 জীর্, ক্ষয়প্রমপ, জরমজীর্ مصستْهِدٌم
decayed, dilapiated, tumble down

هدنهدون)[ض]  ) শমন্ত হওয়ম, লনরব হওয়ম
to be quit, to calm down

III সলন িফুলক্ত সম্পন করম to form a هادن

truce (ه)

ْدنٌة ْدنات ج هص  ,লনসবতম, শ্রমলন্ত, শমলন্ত هص

প্রশমন্ততম, লসরতম, লবরলত, সমমলপ, 

অবসমন, িফুলক্ত যফুদলবরলত calmness, 

quietness, peace, traquility, stillness, 
cessation, truce 

 ,িফুলক্ত, যফুদলবরলত, শমলন্ত truce ِهدانٌة

ceasefire, peace

 ,লনসবতম, শ্রমলন্ত, শমলন্ত, প্রশমন্ততম هدون
লসরতম, লবরলত, সমমলপ, অবসমন, িফুলক্ত 

যফুদলবরলত calmness, quietness, 

peace, traquility, stillness,

 িফুলক্তর লসদমন্ত, িফুলক্তর  আিমপ مصهادنٌة

আবোধিমিনম  conclution of truce, truce 

negociation

নমডম,  দিমিম, সমমবোধন লপছবোধন ম দিমিম to هْدهد
rock, dandle 
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ٌد ْدهص  ঝফুটওয়মিম পমলখ লববোধশষ هدانٌد ج هص
hoopoe

ًدى،هدي،هداتة)[ض]  هدىِهداء،هص ) সঠক 

পবোধথ িমিমন, পথ ম দিখমন, পলরিিনম করম, 
ম দিখমন, সরবরমহ করম, আনম, ংক্রিয়করম, 
আনম, লনব্মহ কর (লববমহ) to lead on 

right way, to direct, to show, to 
supply, bring, procure,ro bring, 

conduct (الى ها ه)

 III উপহমর লবলনময় করম to هادى

exchange presents (ه) 

 ,IV হমল দিয়ম ম দিওয়ম, আনম أهدى
লনব্মহকরম (লববমহ), পথ ম দিখমন, উ rসগ্ 
করম,  দিমন করম, পফুরষমর ম দিওয়ম, পমঠমন, 

সম্প্রিমলরত করম to present, to bring, 

lead, to confer, bestow, covey 

transmit, conduct       ( )ها(  ل الى

 ,V সঠক পবোধথ পলরিমলিত হওয়ম تهّدى
মপরঁছম, to be rightly guided, to reach

 ,VI পরষ্পরবোধক উপহমর ম দিওয় تهادى

উপহমর লবলনময় করম, পথ ম দিখমন, 

লনব্মহ করম, মনওয়ম, আনম, মহবোধি দিফুবোধি 

িিম, সমমবোধন অগসর করম, অনফুপ্রবোধবশ 

করম, লভড করম 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 সঠক পবোধথ পলরিমলিত হওয়ম اهتدى
পথ পমওয়ম, আলবষমর করম, আোমত 

করম, সতক্ হওয়ম, মপরঁছম, লিন্তম করম, 
পলরিমলিত হওয়ম, অতীত লিন্তম করম, 
আ দিশ্ রুবোধপ গহন করম, মনত( ত অনফুসরন 

করম  to  be rightly guided, to find the 

way, discover, hit upon, think, 
aarrive, to find way back, be guided, 
make as a model, to follow lead 

 X সঠক পবোধথ িিবোধত বিম, পথ استهدى

লনবোধ ্দিশনম মিবোধয় মফুনমজমত করম to ask to 

be rightly guided, to pray for devine 
guidance 

 ,পথপ্র দিশ্ন, পলরিমিনম, পথ, রমশতম هِدٌي
আিরন, ধরন, িিন,  guidance, 

direction, way, road, ddirection, 
manner,mode, fashion

,সঠক পথপ্র দিশ্ন, পথপ্র দিশ্ক, মনতম هصًدى
সঠক পথ, সত্ ধম্ rigjt guidance, 

guiding, leading, right way, true 
religion

 ,আিরর, পন্থম, নীলত,পথ, ল দিক هْدَيٌة،ِهْديٌة

পদলত, প্ররমিী, িিন conduct, 

procedure, policy, way, direction, 
manner, mode, fashion
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উপহমর, উপবোধঢরকর,  দিমন, উ هديٌة  هدايا ج
r সগ ্goft, present,donation, sacrifice

 পথপ্র দিশ্ন guidance هدايٌة

 ,অলধক ভমিভমবোধব পলরিমলিত أهدى

অলধক সঠক, অলধক যফুলক্তযফুক্ত, অলধক 

ভমি better guided, more correct, 

more proper, better

 ,উপহমর,  দিমন, অনফু দিমন, পপফুরষমর ِاْهداٌء

অনফুগহ, উ rসগ্ presentation, 

donation,granting, award, bestowal, 
dedication 

داةٌ ،هادون ج هاٍد  ,পথপ্র দিশ্ন, মনতম هص
পথপ্র দিশ্ক  leading, leader, guide

 সঠকভমবোধব পলরিমলিত, ইমমম مْهِدٌي

মমহল দি (আ)  rightly guided, Imam 

Mahdi (A) 

 সঠকভমবোধব পলরিমলিত, rightly مصهتٍد

guided

هاتاِن (م) هذاِن (مث) ، هؤلِء ج هذّي، هِذِه 

 ( -اسمص الشارِة লনবোধ ্দিশক সব্নমম) م هذا

এটম, এই this one, this

এতদমরম, এত দিসবোধঙ্গ hreby herewith بهذا

 সফুতরমরশং, এ কমরবোধন therefore, for لِهذا

this reason

 এত দিসবোধঙ্গ, সবোধতও, তথমলপ, মস যমই مع هذا
মহমক, থম  মতও herewith, in spite of,  

neverthless

,অলধকন্তু, পরন্তু, এত দিলতলরক্ত هذا الى اْن

আর লক িমই besides, moreover, 

furthermore, what’s more

 ,অলধকন্তু, উপরন্তু, ত দিলতলরক্ত هذا و

আরও, অপর পবোধক্ষর, আর লক িমই, 

besides, moreover, furthermore, 
what’s more, on the other hand

,অলধকন্তু মসখমবোধন…  besides هذا ويوجدص

there is…. 

هذبهذب)[ض]  ) ছমঁটম, পলরষমর করম, 
লবশুদ করম, মশ(র করম, িকিবোধক করম to
clean, to trim, to clean, purify, 
smooth

 ,II ছমঁটম, পলরষমর করম, লবশুদ করম هّذب
মশ(র করম, িকিবোধক করম, উনত করম, 
ঠক করম, পরীক্ষম, করম, পলরমমজ ্করম, 
আনয়ন করম, লশলক্ষত করম to clean, to 

trim, to clean, purify, smooth, to 
improve, refine, rectify, revise, bring 
up, educate

 V ছমঁটম, পলরষমর করম, লবশুদ تهّذب

করম, মশ(র করম, িকিবোধক করম, উনত 

করম, ঠক করম, পরীক্ষম, করম, পলরমমজ ্
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করম, আনয়ন করম, লশলক্ষত করম to 

clean, to trim, to clean, purify, 
smooth, to improve, refine, rectify, 
revise, bring up, educate

  ,মশমধন, সরশংবোধশমধন, পলরমমজ্ন تْهديٌب

সরশংষমর, পর( পরীক্ষম, প্রলশক্ষর, লনবোধ ্দিশ, 

লশক্ষম, িমিন,  সরশংষ( লত, পলরশুদকরন 
purification, correction, rectification, 
revision, training, iinstruction, 
education,culture, refinement

 লশক্ষম সম্পলক্ত pertaining to تهذيٌي

education

  িমিন পমিন, আিরর, লশক্ষম تهُذٌب
upbringing, manner, education

 ,ভদ আিরর লবলশষ্ট, সফুলশলক্ষত مصهّذٌب

পলরমমলজ্ত, মমলজ্ত, সফুসরশংষ( ত, শহুবোধর, 

সরশংষ( ত, লশলক্ষত, ভদ ব্বহমর পভূর্ ,নম, 

পলরশীলিত well mannered, weklbred, 

refined, polished, urban cultured, well
behaved, polite

 ,ভদ আিরর লবলশষ্ট, সফুলশলক্ষত متهِذٌب

পলরমমলজ্ত, মমলজ্ত, সফুসরশংষ( ত, শহুবোধর, 

সরশংষ( ত, লশলক্ষত, ভদ ব্বহমর পভূর্, নম, 

পলরশীলিত well mannered, weklbred, 

refined, polished, urban cultured, well
behaved, polite

هذرهذر)[ن][ض]  ) আবোধজ বমবোধজ কথম বিম,
আবোধবমিতমবোধবমি বিম, ফমঁস করম, বক বক
করম to talk nonsense, to babble, blurt

out,blab

 II মকরতফুক করম, ঠমটম করম, মজম هّذر
করম,  তমমমশম করম to joke, make fun, 

jest

 লনরথ্ক কথম, আবোধবমিতমবি هْذٌر

কথমষবমবোধজ কথম, টটকমলর, পলরহমস 
prattle, babble, idle talk, raillery,

 লনরথ্ক কথম, আবোধবমিতমবি هَذٌر

কথমষবমবোধজ কথম,টটকমলর, পলরহমস, 

লবদ্রুপ prattle, babble, idle 

talk,mockery, raillery

 ,ময লনরথ্ক কথম ববোধি, বমিমি هِذٌر

অলতভমষী prattling, garrulous, prattler

َمهْذرَم  আবোধজ বমবোধজ কথম বিম, 
আবোধবমিতমবোধবমি বিম, ফমঁস করম, বক বক
করম to talk nonsense, to babble, blurt

out, blab

 ,টিম, লঢলব, মছমট ন দিী هذاليلص ج هْذلوٌل
মছমট মসমত elevation, hillock, small 

river, small stream
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هذىهذيان،هْذي) [ض]  ) যফুলক্তহীন কথম 
বিম, প্রিমপ বকম, লবকমরগস হওয়ম to 

tlak irretionally, rave, be deliterious

 প্রিমপ, যফুলক্তহীন কথম, লবকমর هذاٌء
raving, irretional tal, delirium

 ,বমবোধজ কথম, অনথ্ক কথম, প্রিমপ هذايان

লবকমর, অন্মরষতম, পমগিমমী, 
বমই,উন্মত্ততম, অিীক লবশ্বমস  useless 

talk, jabber, raving, delirium, absent 
mmindedness, madness, insanity, 
mania, craze, illusion

 ,লবকমরগস, প্রিমবোধপমন্মত delirious هاٍذ

raving

هّرهرير)[ض]   ) গজ্ন করম, ো্মন ো্মন 

করম to growl to whimper

 ,হুিফু লবডমি, লবডমি tomcat ِهررةٌ ج ِهٌر

cat

লবডমি cat ِهرٌر ج ِهّرةٌ

 ,গজ্নকরর, গজ্ন ধ্বলন, লিrকমর هريٌر

মোঙ্গমলন growling,growl, yelping, 

whimpering

ريرةٌ লবডমি ছমনম kitten هص

هرأهرء)[ف]  ) জীর্ করম, লছঁবোধড মফিম,  দি(ঢ়
ভমবোধব প্রভমলবত করম, খফুব মবশী রমনম 

করম, মিষ্টম করম, ক্ষলত করম, খফুব ঠমন্ডম 
হওয়ম to tear, to wear out,to affect 

strongly, be bitingly cold

 II অলতলরক্ত রমনম করম to cook too هّرأ

much

IV অলতলরক্ত রমনম করম to cook too أهرأ

much

 V লছঁবোধড যমওয়ম, লব দির্শী হওয়ম to be تهّرأ

torn, be lacerated

 VIII লছঁবোধড যমওয়ম, টফুকরম টফুকরম اهترأ
হওয়ম, জীর্ হওয়ম, লব দিীর্ হওয়ম to be 

torn, be torn to pieces, be worn out

راٌء  ,বমবোধজ কথম, অনথ্ক কথম prattle هص

idle talk

)অলতলরক্ত ক مصهترٌئ ত, মবশী ফফুটমন, 

লছঁডম, লব দিীর্, জীর্, over done, boiled tl

shreds, torn, lacerated, worn out

هربهربان،مهرب،هصروب،هرب)[ن]  ) 

পমিমন, বমঁিম, পলরত্মগ করম, পমিমইয়ম 
যমওয়ম ষ  to flee, escape, desert, to 

run away (الى من)

 II পমিমবোধত সমহময্ করম, পমিমবোধত هّرب

বমধ্ করম, ম দিরবোধডর উপর রমখম, মফুক্ত 

করম, স্বমধীন করম, উদমর করম, অতবধ 

ব্বসম করম, মিমরমিমিমন করম to help 
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to escape, to force to flee, to liberate,
free, to engage in illicit trade, to 
smuggle

V পমলিবোধয় যমওয়ম, এলডবোধয় িিম, ছি تهّرب
করম, মকরশবোধি এডমন to be escaped, to 

shun, dodge, evade (من هى)

 পিময়ন করর, ফসকমন, িবোধি هَرٌب

যমওয়ম, ছিনম, মগমপবোধন পিময়ন flight, 

escape, getway, desertion, 
elopement

পিময়ন, প(ষ প্র দিশ্ন flight هصروٌب

 ,পিমতক, পিময়নপর, পিময়মমন هْربان

পিময়ন রত, একজন পিমতক, এক 

উদমস্তু gugitive, ruaway, on the run, a 

fugitive, a refugee

ভীরু, কমপফুরুষ coward هّراٌب

 আশ্রয়সমন, শররমথ্শী مهاِربص ج مْهرٌب
লশলবর, অভয়মরর্, পিময়ন, ফসকমন, 

মরহমই, লনষ( লত place of refuge, 

santuarary, flight, escape

 ,অতবধ ব্বসম, মিমরমিমিমন تهريٌب

মিমরমিমিমনকরর, শুল প্রতমররম illicit 

trade, smuggling, smuggle, 
contrabandaism

 ,পিমতক, পিময়নপর, পিময়মমন هاِرٌب

পিময়ন রত, একজন পিমতক, এক 

উদমস্তু gugitive, ruaway, on the run,  a

fugitive,a refugee

 ,মিমরমিমিমলনর মমি مصهّربات ج مصهّرٌب

লনলষদ পর্ smuggled, good, 

contraband

هرجهرج)[ض]  ) উবোধত্তলজত হওয়ম, লবরক্ত 

হওয়ম, to be excited, be aagitated

 ,II মমতমি করম, অস্পষ্ট করম(মন) هّرج

মকরতফুক করম, মজম করম, পলরহমস করম 
to make drunk, to blur, to fun, jest, 
joke

উবোধত্তজনম, উ هْرٌج rকনম, লবশ(ঙ্খিম, 
লবহিতম, হতবফুলদ, গডবড excitement, 

agitation, disorder, muddle, 
confusion

 ,ভমড, লব দিফুষক, ঠমটমবমজ, jester مصهِرٌج

clown

 লবশ(ঙ্খিম, লবহিতম, দন, গডবড هْرجلٌة
cchaos, muddle, confusion

 ,বমবোধজ কথম, নলনরথ্ক, অথ্হীন هردبْشت

আবজ্নম, বজ্্ nonsense, balls, trash, 

rubbish 
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هرسهرس) [ن]  ) িফুর্ করম, ভমঙ্গম, লভড 

করম, গগম দিমগমল দি করম, কমিলসবোধট মফিম, 
মমডমই করম, ঢিম to crush, squash, 

bruise, mash, pound (هى) 

 মমরশংবোধশর লখবমর লববোধশষ a dish of هريسٌة

meat

ষ্টীমবোধরমিমর steamroller هّراسات جهّراٌس

 ,মট্মর, কমমমন مهاريسص ج ِمْهراٌس

পলরষমর করমর সমন, বড উঠ, লনভ্য় 

(বোধিমক), ক্ষফু দ কমমমন লববোধশষ mortar, 

wash stand, big camel

هرشهَرش)[س]  ) স্বভমব খমরমপ হওয়ম to 

be with bad mannar

 II লববোধভ দি বপন করম to sowهّرش

dissension (بين) 

 III ঝগডম করম, মকরতফুক করম, to هارش

quarrel, to joke (ه)

 ,আঁিরমন, ঝডলত পডলত, ক্ষয় هْرٌش

অবিয়, অবক্ষয়, ক্ষয় scratching, wear 

and tear, depreciation

 ঝগডম, লববম দি লবতন্ডম ِهراٌش
quarell,wrangle

জীর্, লবক্ষত worn out, battered مْهروٌش

 লবরুদমবোধতর হওয়ম, প্রিলিত هْرطَق

মবোধতর লবরুদ হওয়ম to be a heretic 

 প্রিলিত মবোধতর লবরুদ মত هْرطقٌة
heresy

লবরুদমবোধতর, প্রিলিত هراِطقٌة ج هْرطوقٌي
মবোধতর লবরুদ মিমক heretic

مان ْرطص  এক প্রকমর জই (যব) a kind of هص

oat

هرعهرع)[ف][س]  ) দ্রুত িিম, তমডমতমলড
করম, তরম করম, দ্রুতবোধববোধগ যমওয়ম to 

hurry, to rush

 তরম, তমডমহুডম, দ্রুতবোধববোধগ করম هرٌع
hurry, haste, rush

راٌع  তরম, তমডমহুডম, দ্রুতবোধববোধগ করম هص
hurry, haste, rush

II দ্রুত িিম to hurry هّرع

IV দ্রুত িিম to hurry اهرع

هرفهرف) [ض]   ) অলতলরক্ত প্রশরশংসম 
করম, to praise excessively

هرقهرق) [ف]  ) ঝরমন, ঝরম, প্রবমলহত 

করম, ত্মগ করম, লবসজ্ন ম দিওয়ম to 

shed, spill (ب هى)
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 ,II ঝরমন, ঝরম, প্রবমলহত করম هّرق
লবসজ্ন  ম দিওয়ম to shed, spill (ب هى) 

 ,IV ঝরমন, ঝরম, প্রবমলহত করম أهرق
লবসজ্ন ম দিওয়ম to shed, spill (ب هى) 

 ,লনগ্ত, ঝলরত poured out مصهراٌق

spilled

 ,তীর, লকনমরম, সমফুদ shore مْهراقان

coast, ocean

ঝরন, স্খিন shedding, spilling أهراٌق

লনগ্ত, ঝলরত poured out, spilled مصهرٌق

িবোধম্র কমগজ parchmrment -مهاِرقص

هِرمههرمٌة،مهرم،هَرم)[س]  ) জরমগস 

হওয়ম,  জরমজীর্ হওয়ম to be senile, 

decrepit

 জরমগসতম, জরজীর্তম ব(দবয়স هّرم
decrepitude, senility, old age

লপরমলমড pyramid أهرامات،أهراٌم ج هرٌم

 লপরমলমড সম্পলক্ত relating to هرمٌي

pyramid

 লপরমলমড সম্পলক্ত relating to أهرامٌي

pyramid

 ,জরমজীর্, বমধ্ক্জলনত, জরমগস هِرٌم

বয়ষ, ব(দ decrepit, senile, aged, old 

man

 ,মমরমত্মক হওয়ম, কবোধঠমর হওয়ম هرْممَس
লনরমশ হওয়ম to be grave, sstern, 

gloomy

 হরবোধমমন, গলন্থরস هرمونات ج هْرمون
hormone

 নমডমন, ঝমঁলক ম দিওয়ম, আংক্রিমন هْرهَر

করম to move, to shake, to attack (على

(ه

هراهرو) [ن] [هرو]  ) মবত মমরম, প্রহমর 

করম, প্রিন্ড আোমত করম to cane, to 

thrash, to bang

 িমঠ, মবত, মফুগুর, মছমট هراوى ج هراَوةٌ

িমঠষ stick, cane, club, trancheon

 ,দ্রুত হমঁটম, তমডহুডম করম هْروَل
তমডমতমলড করম, দ্রুত মবগ লকছফু করম to
walk fast, to hurry, to hasten, rush (

 (الى

 দ্রুত গলত, তমডমহুডম, লক্ষপ্র quick هْوولٌة

pace, haste, hurry

 তরম, তরমলন্বিত, দ্রুত, ব্স مصهْرِوٌل
hurrying, speeding, in hurry
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খমমমরবমডী farmhouse أْهراٌء ج هصرٌي

 ,োফুরপমক, নডববোধড, ভগপ্রময় reeling هاٍر

tottering, unsteady

هّزهّز)[ن]  ) নমডম ম দিওয়ম, ম দিমিম, সমমবোধন 

লপছবোধন ধম্কেম ম দিওয়ম, ধম্কেম ম দিওয়ম, এপমশ
ওপমশ করম, ঢফুিমন, কমঁপমন, ঝমঁকমন, 

উপফুর করম to shake,to swing, to jolt to

and fro, jog, rock,to make treamble, 
shake, upset,sway

 ,II ঝমঁকম, ম দিমিম, নমডম to shake هّزز

swing, wave

 ,V িমলিত হওয়ম, ঝমঁকুলন খমওয়ম تهّزز
উবোধত্তলজত হওয়ম, কলম্পত হওয়ম, উবোধল 

যমওয়ম, লখঁিমন, ধম্কেম পমওয়ম, to be 

shaken, convulsed, agitated, shaken,
upset 

 ,VIII িমলিত হওয়ম, ঝমঁকুলন খমওয়ম اهتّز
উবোধত্তলজত হওয়ম, কলম্পত হওয়ম, উবোধল 

যমওয়ম, লখঁিমন, ধম্কেম পমওয়ম, কমঁপমন, 

প্রভমলবত হওয়ম, গভীরভমবোধব প্রভমলবত 

হওয়ম, এপমশ ও পমশ করম, to be 

shaken, convulsed, agitated, shaken,
upset, to tremble, to be touched, to 
rock, be deeply affected

 ,গলত, নডিডম, মন্থন هّزات ج هّزةٌ

উবোধত্তজনম, কম্পন, ঝমঁকুলন, ধম্কেম, মঠিম 

motion, movement, stir, agitation, 
convulsuon, jolt, jog, push

প্রমরবন্ততম, উচ্চমকমঙ্খম, উ ِهّزة rফফু্তম, 
liveliness,high sspirit, vivacity

 ,মংক্রিমধ, তজ্ন গজ্ন, গজরমলন هزيٌز

ধ্বলন(বজ্র) bljstering, rimbling, roll 

(thunder)

উবোধত্তজনম, উ مهّزةٌ rকনম excitement, 

agitation

 নডিডম, উবোধত্তজনম, নডন تْهزيٌز
movement, agitation, shaking

 ,কম্পন, কমঁপফুলন, আোমত, নডন اْهتِزاٌز

লশহরন, ম দিমিন, কমঁপন, উবোধত্তজনম, 
উ rকনম, আবোধবগ  convulsion, shock, 

trembling, tremor, swinging, 
excitement, agitation, emotion

 ,কম্পন, স্পনন tremor ِاْهتِزازةٌ

vibration

 ,কম্পমমন, কলম্পত, স্পলনত مصْهتٌز

আবোধিমলডত trembling, tremulous,  

,quivering, shaking

زؤ،هصزء'هزء،هزء،هزوء)[ف] مهزأة،هصزوء،هص

هزأ، هِزء[س]  ) ঠমটম করম, হমসম, ব্ঙ্গ 

করম, উপহমস করম to make fun, laugh, 

jeer, ridicle (من ب)
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V ঠমটম করম, উপহমস করম to make تهّزأ

fun, mock (من ب)

 X ঠমটম করম, উপহমস করম to استهزأ

make fun, mock (من ب)

زٌؤ، هزٌء  ,উপহমস, অবজম, ো(রম هص
তমলচি্, মকরতফুক derison, disdain, 

contempt, mockery

ْزئٌي  উপহমস্, উপহমসক, লবদ্রুপকর هص

লবদ্রুপমত্মক mocking, derisive

ْزأَةٌ  ,উপহমবোধসর বস্তু, লবদ্রুবোধপর পমত هص

হমলসর পমত  object of ridicule, of 

derision, laughingstock

َزأةٌ  ,উপহমসকমরী, লবদ্রুপকমরী هص
অবজমকমরী, অশ্রদমকমরী mmocke, 

scorner, disdained,

 ,উপহমস, অবজম, লবদ্রুপ, ো(রম مْهزأةٌ
অবজমপভূর্ হমলস, টটকমরী derision, 

scorn, disdain, contempt, mockery

 ,উপহমস, লবদ্রুপ, ব্ঙ্গ, অবজম ِاستِْهزاٌء
mmockery, ridicule, derision

 উপহমসকমরী, অবজম কমরী هِزٌئ
mocker, scoffer

 উপহমসকমরী, অবজম কমরী مصْستِزٌئ
mocker, scoffer

লসরশংহ lion هزابِرص ج ِهزْبٌر

গমওয়ম (গমন) to sing هِزَج

 কলবতমর ছবোধনর নমম name of هزٌج

Poetic meter

গমন song أهازيجص ج أصْهزوجٌة

هزرهزر)[ض]  ) হমসম to laugh

 ,II মকরতফুক করম, মজম করম, to joke هّزر

to make fun

 ,মকরতফুককরর,  মজমকরর ِهزاٌر

ঠমটমকরর,  joking, fun making, jesting

 পমলপয়ম nightingale هزارات ج هزاٌر

هزعهزع) [ف]  ) তমডহুডম করম, লক্ষপ্র 

হওয়ম to hurry, be quick

রমবোধতর অরশংশ part of the night هزيٌع

هزلهزل)[ض][س][ن]  ) শুলকবোধয় যমওয়ম, 
ওজন হমরমন, িম্সমড হওয়ম, পমতিম 
হওয়ম, to mock, emaciated, ro be 

lean, skinny, to loose wight

 মকরতফুক করম, ঠমটম ( هْزل)[ ض] هزل
করম, হমিকম কথম বিম, ওজন হমরমন, 

শুকনম করম, অসমড করম to joke, talk 
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llightly, to cause to loos weight, to 
make lean, enervate

 II শুকমন, ক্ষয় করম, অসমড করম to هّزل

emaciate, to emaciate, enervate

 III মজম করম, মকরতফুক করম, ঠমটমهازل
করম to mock, mmake fun, (ه) 

 ,IV শুকমন, অসমড করম, ক্ষয় করম أهزل
জীর্ করম to emaciate, eenervate, 

waste away (ه)

VII শুকনম হওয়ম to be lean انهزل

 ,মকরতফুককরর, মজম, ঠমটম joking هْزٌل

jesting, fun

 মকরতফুক সম্পলক্ত pertaing to هزلٌِي

jock

 প্রহসন, কবোধমলড, হমসপ দি নমটক هزلّيٌة
comedy

 ,ফ্কের, মজমর মমনফুষ, ভমঁড, লব দিফুষক هِزٌل

মপশম দিমর ভমড wag, joker, funnyman, 

jester

زاٌل  ক্ষীরতম,  দিফুব্িতম, পমতিম, িম্সমর هص
emaciation, leanness, skininess

,ফ্কের, মজমর মমনফুষ, ভমঁড, লব দিফুষক هّزاٌل

মপশম দিমর ভমড wag, joker, funnyman, 

jester

 ,শুকনম, পমতিম, িম্সমর هزلٌي ج هزيٌل

ক্ষীর lean, skinny, emaciated

 ,প্রহসন, কবোধমলড مهاِزلص، مهزلت ج مهزلٌة

হমসপ দি নমটক comedy

 ,প্রফফুল্ত, রলসকতমপভূর,্ মজম দিমর هاِزٌل

রসমত্মক, লিত্তমকষ্ক, ফ্কের, মজমর 

মমনফুষ, ভমঁড, লব দিফুষক, মপশম দিমর ভমড 
jocking, jocose, funny, humerous, 
amusing, wag, joker, funnyman, 
jester

)ক مهازيلص ج مْهزوٌل শকময়, ক্ষীরকময়, 

ক্ষয়প্রমপ, জীর্,  দিফুব্ি, ক্ষীর emaciated, 

wasted, haggard, weak, feeble

هزمهزم) [ض]  ) তমডমইয়ম ম দিওয়ম, 
পরমলজত কলরয়ম তমডমইয়ম ম দিওয়ম, 
পরমভভূত করম, পরমলজত  করম, লনবোধসজ 

করম (শত্রু) to put to flight, rout, 

vanquish, ddefeat, neutralize

 ,VII পরমলজত হওয়ম, তমলডত হওয়ম ِاْنهزم
to be defeatef, to be routed, 

 পরমসকরর, তমডন, পরমজয় هْزٌم
vanwuishing, routing

 ,মমবোধোর গজ্ন, বজ্রধ্বলন, গজরমলন هزيٌم

গজ্ন, ময পিময়ন কবোধর, পিমতক, 

পিময়মমন, পিময়নরত roll of thunder, 
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rumbling, rumble, fleeing, ffugative, 
in flight, on the run

 পরমজয়, পরমলজত হয় هزائِمص ج هزيمٌة

পিময়ন  defeat, rout

 পরমলজত মবোধনমভমব ِانهزامّيون ج ِاْنهزامٌي

সম্পন ব্লক্ত defeatist

পরমলজত মবোধনমভমব defeatism ِانهزّمٌة

 ,িমিনম করম, উবোধত্তলজত করম هْزهَز  
নমডম ম দিওয়ম, ঝমঁলক ম দিওয়ম, কমঁপমন, 

ওলমবোধনম to move, to aagotate, to 

shake, to convulse, upset (ه هى) 

 ,II িমলিত হওয়ম, উবোধত্তলজত হওয়ম تْههَز
আবোধিমলডত হওয়ম, খখলম্পত হওয়ম, উবোধল 

যমওয়ম, আোমত পমওয়ম to be moved, 

be agitated, shaken, convulsed, 

 ,নডন িডন, উবোধত্তজনম هزاِهزص ج هْزهزةٌ
আোমত, কম্পন, অসফুলবধম movement, 

aagitation, shock, convulsion, 
disturbance

هسَهّس) [ض]  ) লফস লফস কবোধর কথম 
বিম to whisper

 ,লফস লফস কথমন, লফস লফস هّس

স্বগবোধতমলক্ত  wbisper, whispering, 

soliloquy

 !.িফুপ! লনরব! শমন্ত! Hush! Sikence هصّس

Quitet! 

 লফস লফস, লফস লফস শব هسيٌس
whisper, whispering sound 

هّشهشوشة) [ض]  )

هّشهشاشة، هشاش) [ض] [ن]  ) মি মি 

করম (রুট), ভমি মমজমবোধজ থমকম, 
উ rফফু্ মিহরমর হওয়ম, হমলসমফুখ হওয়ম, 
হমসম, ভদভমবোধব লমলিত হওয়ম, উদ্দীপ  

করম, আনলনত হওয়ম, তমডমইয়ম ম দিওয়ম, 
মকবোধট মফিম (গমছ পমতম) 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 উ هّشش rফফু্ করম, জীবন্ত করম, 
উদ্দীপ করম to cheer up, to raise 

spiritspirit (ه)

 ,নমজফুক, ভঙ্গফুর, মি মি, তমজম, নরম هٌش

প্রফফু্, সফুখী, জীবন্ত, প্রমরবন্ত delicate, 

fragritle, crisp, britle, fresh, soft, gay, 
cheerful, happy, lively

নরম, ভঙ্গফুর soft, friable هشاٌش

নরম soft هشيٌش

ফভূলত্, প্রফফু্তম, সফুখ gaiety, ha هشاشٌة
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Piness, cheerfulness

 মিমবোধি, আমফুবোধ দি, প্রফফু্, উজি মফুখ هاٌش
,crisp, carefree, cheerful, bright faced

 !.িফুপ! লনরব! শমন্ত! Hush! Silence هصٌش

Quitet! 

هشمهشم) [ض]  ) ধ্বরশংস করম, গুলডবোধয় 

ম দিওয়ম, মভবোধঙ্গ মফিম to destroy, smash,

crush (هى) 

 II ধ্বরশংস করম, গুলডবোধয় ম দিওয়ম, মভবোধঙ্গهّشم

মফিম to destroy, smash, crush (هى)

 V গুলডবোধয় যমওয়ম, ধ্বরশংস হওয়ম to تهّشم

be smashed, be destroyed

 VII গুলডবোধয় যমওয়ম, ধ্বরশংস হওয়ম to ِاْنهشم

be smashed, be destroyed

 ,ভঙ্গফুর, শুকনম  ডমিপিম, খড, frail هشيٌم

dry stalks, straw

লহবোধশমী বরশংশ Hashemite هشمٌي

লবধ্বস, িফুর্ destroyed, crushed مصهّسٌم

 ,লনবোধজর ল দিবোধক টমনম (هصر) [ض] هصر
লনবোধি মটবোধন আনম, ফমটমন, ভমঙ্গম to pull 

towars self, bend down, to produce 
crack, to break

লসরশংবোধহর উপমলধ elitjet of the  lion هصوٌر

هّض هّض) [ن] ) দ্রুত হমঁটম,অগসর 

হওয়ম,উনলত করম to wslk fast,to 

advance, progress

هضبهضب) [ض]  ) বমগমরমরপভূর ্হওয়ম,
একবোধোঁবোধয় হওয়ম to be wordy, be 

gradiloquent, be lond winded

 ,পমহমর, টিম,পব্ত hillهضاٌب ج هْضٌب

elevation, mountain

 হজম করম, অত্মিমর (هضم) [ض] هضم

করম, আতলঙত করম, জফুিফুম করম, 
অন্ময়, অলবিমর করম, সহ্ করম, বহন 

করম, মপবোধট ম দিওয়ম, খমওয়ম, to digest, to 

oppress, to terrorize, wrong, enduret,
to stomach 

VII জমলরত হওয়ম, to be digested ِاْنهضم

 ,VIII অত্মিমর করম, অন্ময় করম ِاهتضم
অলবিমর করম to oppress, wrong, to an

injustice

 ,হজম, তধয্্,  দিীো্ কষ্ট digestion هْصٌم

patience, long suffering

 পমিক, পমিন সম্পলক্ত relative هضمٌي

to digestion

 হজমবোধযমগ্, সমত, উপকমরী هضوٌم
digestible, agreeing, wholesome
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)হজমক هضيٌم ত, হজমবোধযমগ্, 
অত্মিমলরত, ভীত,  সরু, লিকলিবোধক, 

লিকন digested, digestible, 

ooppressed, terrorized, slender, slim

 ,সীমমিঙন, পরবোধ দিশ আংক্রিমন هضيمٌة

অলবিমর, অন্ময়, জফুিফুম intrusion, 

invasion, injustice, oppresion

 ,হজয, হজমবোধযমগ্তম digestion ِاْنهضاٌم

digestibility

)হজমক مْهضوٌم ত, হজমবোধযমগ্, 
অত্মিমলরত, ভীত digested, digestible,

oppressed, terrorized

 IV ( হমঁটমর সময়) োমড মবর [ أهطعهطع 

করম  to protrude the neck (in walking

 মসমবোধত (  هطلتهطال،هطلن،هْطل) [ض]

প্রবমলহত হওয়ম, প্রিফুর পডম, পডম (ব(লষ্ট) to

flow in ttorrents, fall heavily, pour 
down (rain)

 VI মসমবোধত প্রবমলহত হওয়ম, প্রিফুর تهاطل

পডম, পডম (ব(লষ্ট) to flow in ttorrents, 

fall heavily, pour down (rain)

মনকবোধড wolf ِهْطٌل

প্রিফুর (ব(লষ্টপমত) heavy (rain) هصطوٌل

 লশয়মি, মখঁক هياِطلص،هياِطلٌة ج هْيِطٌل

লশয়মি, পমঁলতলশয়মি fox

 তমডমতমলড পমর (هفيف،هّف) [ض] هّف

হওয়ম, ঝিকমইয়ম ওঠম, ঝিলসয়ম ওঠম, 
ঝমডম, আিবোধতম স্পশ ্করম, প্রবমলহত 

হওয়ম (বমতমস), ছডমইয়ম ম দিওয়ম, বমতমবোধস
ছডমন (গন) to pass swoftly, to flash, 

to brush, touch lightly, to blow, to 
spread, waft

 ,খমলি, হমিকম, িোফুলিত্ত, লিন্তমশুন্ ِهٌف
অলসরলিত্ত  empty, light, llight-headed,

thoughtless, fickle minded

 ,ঝিকমলন, জ্বিজ্ববোধি, প্রবমহমমন هفّاٌف

হমিকম, দ্রুত ধমবমমন, পমতিম, 
স্বচ,লনম্ি  fflashing, shining, blowing,

light, fleeting, thin, transparent

 পমখম, পমখমর ঝমডফু fan, feather ِمنّفٌة

duster

 ,িোফুলিত্ত,  দিমলয়তজমনহীন, উদ্দমম مْهفوٌف

লনি্জ light- headed, irresponsible, 

unscrupulous

فات،هفت) [ض]  هفتهص ) পডম, ধ্বসম, 
অথ্হীন হওয়ম, অসম্ভব হওয়ম, বমবোধজ কথম
বিম to fall down, collapse, to be 

nonsensical, absurd, to talk 
nonsense
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 ,VI মছমঁ মমরম, দ্রুত মববোধগ করম تهافت
পডম, ডফুবমন, লভড করম, এবোধক অপবোধরর 

উপর পডম, বশ্তম স্বীকমর করম, ভমঙ্গন 

মভমগ করম, ধ্বসম, ভমঙ্গম, মভবোধঙ্গ যমওয়ম, 
লবধ্বস হওয়ম to pounce, rush, fall, 

plunge, throng, trumble one over 
another, to cave in, to be broken, to 
break down

)দিফুব্ি, শ্রমন্ত, অলতবমলহত,  দিফুব্িক  هفتان ত  
weak, exhausted, spent, weakened 

 ,ধ্বস, ভমঙ্গন, collapse تهافصٌت

breakdown

ভভূি, ভ্রমন্ত wwrong, erroneous هافٌِت

 ,হতবফুলদ, সিলকত, লবহি syarled مهفوٌت

perplexed, baffled

 বমতমবোধসর শব whispering of the هْفهفٌة

wind

 ,লিকলিবোধক, লিকন, ভঙ্গফুর,  দিফুব্ি هْفهاٌف

নমজফুক, পমতিম, স্বচ, পমতিম, সরু 

ভমরশুন্, প্রবমনমমন, ভমসমমন, উডন্ত 
slender, slim, ffrail, delicate, thin, 
transparent, light, weightless, 
flowing, flattering, 

 ,লিকলিবোধক, সরু, টমতিম slender مصهْفهٌف

slim, thin

 প দিস্খিন (هْفوان،هْفوة،هفو) [ن] [هفو] هفا

হওয়ম, লপছিমন, ভভূি করম,  দিফুব্ি হওয়ম 
(ক্ষফুধম) ,অনমহমরক( ত, তরম করম, 
তমডহুডম করম, লছলনবোধয় মনওয়ম, প্রবোধরমলিত
করম, ঝমপটমন, উডম, প্রিন্ড ভমবোধব 

স্পলনত করম, আবোধববোধগ উবোধত্তলজত হওয়ম, 
আবোধবগমপ্লুত হওয়ম, ইচম মপমষরকরম 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

,স্খিন, ভভূি, ত্রুট, অপরমধ هفوات ج هفوةٌ

পমপ slip, lapse, mistake, fault, 

ogfense, sin

)ক্ষভূধমকমতর, অনমহমরক هاٍف ত  
famished, starbed

 সফুতরমরশং, এইভমবোধব, so, thus هكذا

 ,V জীর্ হওয়ম, পবোধড যমওয়ম هكم]تهّكم
ধ্ববোধস যমওয়ম, মকরতফুক করম, পলরহমস 

করম, মজম করম, লবরক্ত হওয়ম, অনফুতমপ 

করম to dilapidated, to fall down, 

collapse, to mock, make fun, be 

annoyed, regret (على ب) 

 উপহমস, লবদ্রুপ, ঠমটম, ো(রম أصهكومٌة
derision, mockery, taunt, hatred
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উপহমস, লবদ্রুপ, লনষফু تهُكٌم রতম, ব্ঙ্গ 
mockery, derision, irony, sarcasm

ঊপহমসহমস লবষয়ক pertaining to تهُكمٌي

derision

تهِكٌم উপহমসকমরী, লবদ্রুপকমরী, লনষফু مص র 
mocking, ironical

    ( حرف الستفهام)  প্রশ্নবোধবমধক হরফ) َهل

ام ه ل  )  দিফুটর মতধ্ মকমন ট ?  হয় 

অথবম whetheror  

 নয় ? মকন নয় ? Is (  هل +ل) = هّل

not? Why not? 

هّلهّل)[ض]  ) ম দিখম ম দিওয়ম, আলবভভূ্ত 

হওয়ম, শুরু হওয়ম to appear, to show, 

to begin

 II কমবোধিমম বিম, লবজয় উ্মস করম هلّل
to say Kalema, to jubilate

IV উ দিয় হওয়ম, উ্মস করম, উ أهّل rসগ ্

করম to come up, to cheer, offer up (ل

(ب

 V উজ্জ্বি হওয়ম, আনবোধন উ্ভিমলসত تهلّل

হওয়ম , আনলনত হওয়ম, উ্মস করম to 

be shined, be  delighted, to cheer

 ,VII প্রিফুর ব(লষ্ট পডম, শুরু করম انتهّل
গহন করম, আয়বোধত্ত আনম, আংক্রিমন করম 

to  fall heavily, to take up, to tackle, 
attack

 X শুরু হওয়ম, শভূরু করম, ব(লদ استهّل

করম (কন), মখমিম, প্রবত্ন করম to 

begin, to raise (voice), to introduce, 
open, initiate

 ,নফুতন িমঁ দি, অধ ্িন أهلْيٌل ،أِهلٌّة ج ِهلٌل

প্রথম বননী, ময মকমন অধ্িনমক( লতর 

বস্তু new moon, half moon, crescent, 

pparaenthesis, any cresecent 
shaped object

 ,িমঁ দি সম্পলক্ত relaring to moon ِهللٌي

lunar

 ,ভয়, তমস, আতঙ fright, terror هلٌل

dismay

 ,কমবোধিমম উচ্চমরর, আনন تهاليلص ج تهليٌل

উ্মস, প্রশরশংসম, জয়ধ্বলন, utterance of 

Kalima, rejoicing, wxultation, 
applause, aacclain, cheering

 ,আনন, আননধ্বলন, প্রশরশংসম  joy تهلٌُل

jubilation, exultation

 ,শুরুকরর, শুরু, উন্মফুক্তকরর ِاستِهلٌل

সফুিনম, আরম্ভ  degining, opening, 

intruduction, initiation

)অধ্িনমক مصهلٌّل লতর, lunate
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 ,উ্লসত, আনলনত, লবজয়ী مصتهلٌِل
 দিীলপশীি, উজি,  jubilant, rejoicing, 

radiant

শুরু, আরম্ভ, beginning, start مصستهٌل

هلِبهلِب) [س]  ) মিমমশ হওয়ম , িফুবোধি ঢমকম
to be hairy, covered with hair

 ,মিমমশ, িফুবোধি ঢমকম, মকবোধশ আব(ত هلِب

মকলশক hairy, shaggy

িফুি, মিমম, ক্ষফু هصْلٌب দ শক্ত মিমম hair, 

bristle

  মনমঙ্গর, মনরকমর আঁকডম أهلٌب ج ِهلٌَب
anchor, boat hook

ْلٌب ج هلباءص م أهلٌب  ,মিমমশ, িফুবোধি ঢমকম هص
মকবোধশ আব(ত, মকলশক hairy, shaggy

 হলরতকী, উপব(ত্ত أهليلٌج ،هليلٌج
mmurobalan, ellipsee

هلسهلس)[ض]  ), মমন করম, শুকমইয়ম 
যমওয়ম, ক্ষয় করম, (বোধরমগ) to emaciate, 

to waste away

 ,II শুকমইয়ম যমওয়ম, শীর্ হওয়ম هلّس
শুকমইয়ম যমওয়ম, জীর্শীর্ হওয়ম, বমবোধজ 

কথম বিম to waste away, to be lean, 

haggard, emaciated, to tslk 
nonsense

IV মফুিলক হমঁসম to smile أهلس

 ,ক্ষীরতম, শুকমইয়ম যমওয়ম, যকম هْلٌس
বমবোধজ কথম, লনরীহ আিমপ emaciation, 

wasting away, pulmonary 
tuberculosis, nonsense, silly talk 

هلِعهلَع)[س]  ) অতধয্্ হওয়ম, উলদগ 

হওয়ম, হতমশ হওয়ম to be impatient, be 

anxious, be in dispair

 ,অতধয্্, অলসর, অস্বচন, উলদগ هلَع

হতমশমগস,  impatient, restless, 

uneasy, anxious, dismayed

 ,অতধয্্শীি, অলসর, অস্বচন هلوٌع

উলদগ, হতমশমগস, impatient, restless, 

uneasy, anxious, dismayed

 দিমলডওয়মিম, মিমম আব(ত  ِهلَّوٌف
bearded, bristly

ٌمهْلقٌم  মঢমক লগিম, গমস করম to gulp 

down,  devour (هى)

هلكهلك،هلك، تهلكة)[ض]  ) মশষ হওয়ম, 
মবোধর যমওয়ম, লবিফুপ হওয়ম, মফুবোধছ যমওয়ম, 
ধ্বরশংসপ্রমপ হওয়ম   to die, perish, be 

annihilated, wiped out, destroyed

II ধ্বরশংস করম, লবনষ্ট করম to ruin هلّك

IV ধ্বরশংস করম, লবনষ্ট করম to ruin أهلك
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 ,VI িফুডমন্ত মিষ্টম করম, মছমঁ মমরম تهالك
ঝমঁপ ম দিওয়ম, পডম, মররপর যফুদ করম, 
মিমভ করম, উ rসমহ পমওয়ম, আগবোধহর 

সমবোধথ আত্মলনবোধয়মগ করম, শ্রমন্ত হওয়ম,  দিফুব্ি
হওয়ম, মভবোধঙ্গ পডম, ধ্ববোধস যমওয়ম to do 

ones utmost, to pounce, fall, throw 
self, to covet, to feel enthusiasm, to 
be languid, weak, to break down, 
collapse, 

 VII লনবোধজবোধক লবপ দিগস করম, মলরয়ম انهلك
কমজ করম, to risk danger, to act 

desperately

VIII লনবোধজবোধক লবপ দিগস করম, মলরয়ম اهتلك
কমজ করম, to risk danger, to act 

desperately

 ,X িফুডমন্ত মিষ্টম করম, নষ্ট করম استهلك
উডমন, অপিয় করম, মশষ করম, ম দিওয়ম, 
আ দিময় করম, ঋর পলরবোধশমধ করম to do 

ones utmost, to waste, squander, 
exhaust, ddischarge, amortize (debt)

لٌك  ,ম(তফু্, ধ্বরশংস, লবনমশ death هص

destruction, ruin

 ,ক্ষলত, ধ্বরশংস, লবনমশ,  দিফুবোধয্মগ, লবপ দি هلكة

ruin, loss, destruction, disaster, 
danger

 ,ক্ষলত, ধ্বরশংস, লবনমশ,  দিফুবোধয্মগ هلٌك

সব্নমশ, ruin, loss, destruction, 

disaster, perdition

 ,লবপ দিজনক সমন مهالِكص ج مْهلكٌة

লবপ দিজনক পলরলসলত,লবপ দি, 

ddangerous place,dangerous 
situation, danger

 ধ্বরশংস, লবপ দি, লবপ দিজনক تْهلصكٌة

পলরলসলত, ruin, jeopardy, perilous 

situation

উ تهالصٌك rসমহ, আগহ,স্বমথ্,  দিফুব্িতম, 
অবসম দি enthusiasm, zeal, iinterest, 

weakness, fatigue

 লবনমশ,ব্য়, ক্ষয়, ঝডলত ِاستِهلٌك

পডলত,ক্ষয়, লনগ্ত করম, ভমরমফুক্ত করম, 
ঋর পলরবোধশমধ করম 
consumption,attrition, wear and tear, 
discharge, 

মভমক্তম সম্পলক্ত pertaining to ِاستهلكٌي

consumer

لٌّك،هلكى ج هالٌِك ّلٌك،هص  ,লবনমশ هوالِكص ،هص

মরর,  ম(ত, মররশীি, প্রমরোমতী, 
ধ্বরশংসকমরী, পতনশীি, জোন্, অপভূররীয় 

ক্ষলত, অবোধমমছনীয় perishing, dying, 

dead, mmortal, perishable, damned, 
irretrievably lost, irremovable
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 ,ক্ষলতকর, লবধ্বরশংসী, প্রধ্বরশংসী مصْهلٌِك
ক্ষলতকর, সমরশংোমলতক, লবপজনক, 

মমরমত্মক, প্রমরোমত, destructive, 

devastating, annihilating, pernicious, 
dangerous, pperilous, deadly, lethal

 ,ভমঙ্গম, পলরশ্রমন্ত broken down مصتهالٌِك

exhausted

মভমক্তম consumer مصستْهلٌِك

 মভমগ, ব্য়, ব্বহমর, খরি مصستْهلٌك
consumption

!ওঠ! আস! এখন তমহবোধি! সসমফুখল দিবোধক هلصَم

অগবত্শী, আন!  দিমও! up! Get up!  Now 

then! Onward!  Forward! 

 ,অবসন, লনজ্শীব, লশলথি, লনবোধসজ ِهلٌّم

মখমঁডম  languid, slack, limp

মজলি, লজিমটন jelly, gelatine هصلٌم

 ,মজলি স দি(শ, আঁঠমি jellylike هلمٌي

gelatinus

 সফুনর কবোধর বফুনমন, জীর্ করম, জীর্ هْلهَل
হবোধত ম দিওয়ম, মমমফুিী, পমতিম to wesve 

finely, to wear out, threadbare, thin

 ,সফুনর, পমতিম, সফুক fine, thin هْلهٌل

delicate 

 ,সফুনর, পমতিম, সফুক fine, thin هلِهٌل

delicate 

 লছঁডম মপমশম, পভূরমতন هلهيلص ج هْلهصولٌة

মতনম, লছঁডম টফুকরম old dress, old rag, 

gatter

 ,পমতিম, তফুচ, গবোধজর মত, স্বচ مصهْلهٌل

মমমফুলি, জীর্, লছঁডম, thin, flimsy, 

gauzelike, diaphenous, finely woven, 
worn, threadbare, tattered, 

 অিীক লবশ্বমস,  দিশ্ন هلوسٌة
hhallucination, vision

 হরীতকী, উপব(ত্ত ِأهليلٌج ج هايلٌج
myrobalan, ellipse 

উপব(ত্তমকমর elliptical أهليلجٌي

শতমভূিী asparagus ِهْلَيون

ٌم তমহমরম they هص

هّممهّمة،هّم) [ن]  ) অশমন্ত করম, অস্বলসকর 

করম, উলদগ করম, যননম ম দিওয়ম, আবোধগই 
 দিখি করম, িমভ করম, লববোধবিনম করম, 
উলদগ করম, ভীত করম, মভূি্বমন হওয়ম, 
ইচম করম, পলরকলনম করম, করবোধত শুরু 

করম, উঠম to disquiet, fill with anxiety, 

distress, preoccupy, to worry, be 
important, trouble, be concerned, to 
consider, to begin, to start, to rise
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 IV মশমক করম, যননম ম দিওয়ম, উলদগ أهّم

করম, প্রভমলবত করম, লববোধবিনম করম, 
লবরক্ত করম, মভূি্বমন হওয়ম to  grieve, t

o distress, cconcern, preoccupy, 
regard, to worry, trouble, to be 
important, 

 VIII যননমগস হওয়ম, মশমকমলভভভূত ِاهتّم

হওয়ম, ভীত হওয়ম, উলদগ হওয়ম, উলবগ 

করম, আগহ করম, গুরুত ম দিওয়ম, মবোধন 

রমখম, যত মনওয়ম, সমস্ময় জডম, 
লমনলতপভূর ্হওয়ম to be distressed, 

grieved, concermed, take interest, to 
go to trouble, to bear in mind to take 
care, to help, provide, be solicitous 

উবোধদগ, উ هصموٌم ج هّم rকনম, ভয়, যত, 

 দিফু(খ, মব দিনম, কষ্ট, আগহ, অলভপ্রময়, 

পলরকলনম, মভূি্বমন লবষয়, ওজন, মফুহুত,্

গুরুত, ময্ম দিম anxiety, 

concern,worrymcare, sorrow, gtief, 
distress, interest, iintension, design, 
plan, important, weight, moment, 
importance

 ,জরমজীর্ همائِمص،ِهّمات ج ِهّمٌة م أهماٌم ج ِهّم
জরমগস, বমধ্ক্জলনত, ব(দ মমনফুষ 
decrepit, senile, old man

 ,প্রবোধিষ্টম, আকমঙ্খম, অলভপ্রময় ِهمٌم ج ِهّمٌة

উবোধদ্দশ্, সঙল, আগহ, উঁিফু মমনলসকতম, 
উচ্চমকমঙ্খম  endeavor, aambition, 

intention, design, determinstion, zeal,
highmindedness, high ambition

ماٌم উঁিফুমনম, উ দিমর, মহ ِهماٌم ج هص r, 

মহমনফুভব, মহমনফুভব, সমহসী, বীরপফুরুষ 
high minded, generous, heroic, 
gallan

 অলধক গুরুতপভূর,্ অলধকতর أهُم

গুরুতপভূর্ more ncemportant, of 

greater importance

 গুরুত, তমrপয্, পলররলত, িমভ أْهِمَيٌة
importance, significance, 
cconsequence, interest

 ,গুরুতপভূর্ লবষয়, কমজ مهاٌم ج مهّمٌة

কত্ব্, কম,্ লনবোধয়মগ, উবোধদ্দশ্ important 

matter, task, function, assignment, 
mission

 গমন মগবোধয় লশশুবোধক োফুম পমডমন تْهميٌم
lulling a baby to sleep by singing

োফুমপমডমলন গমন lullaby تْهميمٌة

 ,উবোধদগ, আকষ্র ِاهتِمامات ج ِاْهتماٌم

 দিফুলশন্তম, উকনম, যত, মবোধনমবোধযমগ, প্রবোধিষ্টম, 
আকমঙ্খম concern, interest, anxiety, 

solitude, care, attention, endevor, 

 ,গুরুতপভূর,্ অথ্পভূর্, প্রবোধয়মজনীয় هاّم

ম্শকর, মমরমত্মক, মজমর important, 
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significant, momentous, ponderous, 
grave, serious, interesting

 ,কীটপতঙ্গ, বমিমই, সরীস(প مواٌم ج هاّمٌة

vermin, pest, reptile

 ,উল্ভিগ, ভীত,  দিফুলশন্তমগস مْهموٌم

লবপ দিগস, আত্, মশমকমহথ,  দিফু(লখত, 

আগহী concerned, worried, anxious, 

distressed, grieved, sorrowful

ِهٌم  ,গুরুতপভূর,্ অথ্পভূর্, প্রবোধয়মজনীয় مص

ম্শকর, মমরমত্মক, মজমর important, 

significant, momentous, ponderous, 
grave, sserious, interesting

ِهّمٌة  ,গুরুতপভূর ্লবষয় مصْهمات ج مص

important matter – مصْهمات প্রবোধয়মজন, 

উপকরর, দব্মল দি, গু দিমম, সরবরমহ, 

রস দি, requirements, equipement, 

mmaterials, stores, supplies, 
provosions

 ,আগহী, উলদগ, লিলন্তত, লবরয়ী مصْهتٌم
মবোধনমবোধযমগী, interested, concerned, 

anxipus, ssolicitous, attentive

 ,কমজ, কত্ব্, কমজকম্ tasks مصهتّمات

functions, duties

তমরম  দিফুই জন both of them هصما

مايصونٌي  লনরবোধপক্ষ, পক্ষপমতহীন هص
impartial,

هِمجهمح) [س]  ) ক্ষফুধমত ্হওয়ম to be 

hungry

 মছমট মমলছ, ইতর أهماٌج ج همٌج

জনসমধমরন,  দিফুব(ত্ত জনসমধমরন, small 

flies, ragtag, riffraff, barbarians

ক্ষভূধম hunger همٌج

 ,অসভ্, বব্র, আল দিম, বব্রসফুিভ همجٌي

লহরশংস, একজন বব্র uncivilized, rude,  

barbaric,  savage, a barbarian

 ,বব্রতম, ককক্শতম, বব্রজীবন همجّيٌة

অজতম  savageness, rudeness, 

barbarism

همدهمود)[ن] ) মফুবোধছ যমওয়ম, কবোধম যমওয়ম, 
শমন্ত হওয়ম, মমন হওয়ম,, লমিমইয়ম যমওয়ম,
মছমট হওয়ম, িফুপবোধস যমওয়ম to abate, 

ssubside, calm down, fade away, 
cool off, die away, be smaller, shrink 

 ,II শমন্ত করম, লসরকরম, মশ(র করম هّمد
 দিফুর করম, প্রশমন করম, লনভম to quiet, 

calm, still, soothe, mitigate, 
suppress, extinguish

 ,IV শমন্ত করম, লসরকরম, মশ(র করম أهمد
 দিফুর করম, প্রশমন করম, লনভম to quiet, 

calm, still, soothe, mitigate, allay, 
suppress, extinguish
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 ,লনব্মপর, ঠমন্ডম করম, োফুম পমডমন هموٌد

অবসম দি, শ্রমলন্ত, পলরশ্রমলন্ত, লসরতম, 
কমঠন্তম,  দি(ঢ়তম, ম(তফু্ extinction, lull, 

cooling off, fatigie, exhaustion, 
tiredness, motionlessness, stiffness, 
rigidity, death

,শমন্ত, লসর, প্রশমন্ত, জীবনহীন, কঠন هاِمٌد

 দি(ঢ় calm, quiet, sstill, lifeless, rigid, 

stiff

همرهمر)[ن][ض]  ) প্রবমলহত করম, ঢমিম, 
to shed, pour out

 VII গলডবোধয় ম দিওয়ম, ঢমিম, পডম انهمر
(ব(লষ্ট), প্রবমলহত করম(অশ্রু) to be 

poured,be shed, to pour down, fflow

 ,ব(লষ্টর পশিম, গজরমলন (কুকুর) هْمرةٌ

মখঁক করর  shower of rain, growling, 

snarling

 লবদ করম, ফফুটম (همز) [ض] [ن] همز
করম, িমিনম করম তীক অবোধসর মখমঁিম 
ম দিওয়ম, িমঠর মখমঁিম ম দিওয়ম, উলদ্দপ 

করম, নমিপডমন (বোধোমরম), হমমযম ম দিওয়ম 
(গম) to prick, to urge on, prod, to 

spur, to provide with hamza (gram)

 অনফুপ্রমলরতকরর, মখমঁিম ল দিবোধয় همٌز

উলদ্দপকরর, মমরম, আোমতকরর, িমলথ 

মমরম, গীবত, অপবম দি  spuring, 

goading, beating, striking, kicking, 
slander,backbite

শ্বমসরন বন করম (স্বরবর্ উচ্চমরবোধর) همٌز

glottal stop before or after vowel

হমমযম, শ্বমসরন বন কবোধর همزات ج همزةٌ
উচ্চমরর (গম), hamza, character by the

glottal stop(gram) 

 অপবম দিকমরী, গীবতকমরী هّماٌز
sslanderer, backbiter

 , কমঁটম (বোধোমডম িমিমবোধনম) مهاِمزص ج ِمهمٌز
অঙফু শ, তীক অস, িমঠ spur, goad

همسهمي)[ض]  ) কমনমকমলন করম, 
লবডলবড করম  to whisper

 VI এতবোধত কমনমকমলন করম, to تهامس

whisper togather

 কমনমকমলন করর, লবডলবড করর هْمٌس
muttering, whispering

 লপয়মবোধনম, কমনমকমলন همسات ج همسٌة

piano, whisper – همسات কমনমকমলন 

করর, কমনমকমলন whispering, whisped

লবডলবড শব mumbled words هواِمس

همشهمش) [ن]  ) কমমডমন to bite

লকনমরম, margin هاِمٌش
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প্রমন্তীয় marginal هاِمشٌي

همعهمع) [ن] [ف]  ) অশ্রুপমত করম, 
প্রবমলহত করম, to shed tear, to stream, 

flow

همكهمك)[ن]   ) িমওয়ম to urgue (في) 

VII সম্পভূর্ ব্স থমকম, লনলবষ্ট হওয়ম ِانهمك
লনবোধবল দিত হওয়ম, মগ হওয়ম, তন্ময় হওয়ম 
to be completely eengaged, be 
dedicated, be absorbed

উ ِاْنِهماٌك rসগ,্পলরত্মগ, লনলবষ্টতম, 
অলভলনবোধবশ, তন্ময়তম , লনবোধবল দিত 
dedication, abandon, engrossment, 
absorption , preoccupation

ْنهِمٌك  ,লনলবষ্ট লনমলজত, মফুগ্ধ, আসক্ত مص

লনবোধবল দিত engrossed, absorbed, lost, 

preoccupied, addicted, dedicated 

هملهمول،هملن،همل)[ن][ض]  ) মিমবোধখর  

পমলন মফিম to shed tears

 ,IV অববোধহিম করম, বম দি ম দিওয়ম أهمل
লববোধবিনম নম করম, ভফুবোধি যমওয়ম, অমমন্ 
করম, ব্বহমর নম করম, মকমন 

তবলশষ্টসফুিক লি্নি নম ম দিওয়ম (গম) to 

neglect, to  omit, to fail to consider, to
forget, to cease to use, to give no 
diacritical points (gram)

 VI  দিমলয়তহীন হওয়ম, অশ্রুপমত تهامل

করম, ব(লষ্ট পডম to be careless, ro shed

tears, to pour down

 VII অবোধঝমবোধর ব(লষ্ট হওয়ম, মিমবোধখর انهمل

পমলন, লভবোধজ যমওয়ম, অশ্রুপমত করম to 

pour down rain,to be bbathed in 
tears, to shed tears

 ,একমকী মছবোধড ম দিওয়ম, অববোধহলিত همٌل

উপলক্ষত, left alone, neglected, 

disreagded

 ,অববোধহিম, কত্ব্ অববোধহিম ِاهماٌل
 দিমলয়তজমনহীনতম, অমবোধনমবোধযমগীতম, 
অবজম, অলববোধবিনম negligence, 

nnehlect, carelessness, inattention, 
disregard, nonconsideration

 ,লবিরর, ময োফুবোধর মবডমবোধনম هّمٌل ج هاِمٌل
ভবোফুবোধর, টহি, প দিববোধজ ভ্রমন roaming, 

vagabond, tramp

 ,অববোধহিমকমরী, অমনবোধযমগী مصْهِمٌل
অসমবধমন, negligent, careless, 

neglectful

 ,অববোধহলিত, পলরত্মক্ত, উবোধপলক্ষত مصْهمٌل

পফুরমতন, প্রমিীর, অপভূর্, তবলশষ্টপভূর্ 
লি্নিহীন (গম) , neglected, omitted, 

disregarded, obsolete, antiquited, 
lacking, devoid of, without diacritical 
point (gram) 
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 স্বচনগলতবোধত িিম (বোধোমডম) to همالج

amble (horse) 

 স্বচনগলতর মোমডম هماليجص ج هملٌج
ambling horse

 ,হম’ বিম, অস্পষ্ট ভমবোধব কথম ’هْمهَم
মোমr মোমr করম   ,গরগর করম, গুরগুর 

করম, to say ‘hmm’, to mumble, to 

grumble, to geowl

هماهمو) [ن][همو]  ) প্রবমলহত করম, ঢমিম, 
to flow, to pour forth

هّنهّن) [ض]  ) ংক্রিনন করম,  দিীো্শ্বমস 

মফিম, আকমঙ্খম করম, আশম করম to 

weep, to sigh, to long

َن তমহমরম they هص

نا  এখমবোধন, এই সমবোধনর here, in ههصنا ، هص

this place 

نا  ,মসখমবোধন, তখন, এখন (লংক্রিয়মর পর) هص

এখনই  there, then, now, by now

ناك  মসখমবোধন, ঐ সমবোধন, tthere, in هنالِك ، هص

that place

هنأهناء،ِهنء،هنء) [ض] [ن]  ) উপকমরী 
হওয়ম, কি্মনকর হওয়ম, স্বমস্কর হওয়ম
to be benificial, to be healthful, 
salutary

هنِئهنأ) [س]  ) আনলনত হওয়ম, আনন 

পমওয়ম, উপবোধভমগ করম to be delighted, 

take pleasure, enjoy (ل ه) 

 ,II অলভনলনত করম, সরশংবলধ্ত করম هّنأ
সফুখী করম, আনলনত করম to 

congratulate, to felicitate, to make 

happy, to gladden (على ب) 

 ,V উপবোধভমগ করম, স্বম দি মনওয়ম تهّنأ
আনন পমওয়ম to enjoy, savor, take 

plsasure ( ب) 

 ,সফুখ, সফুস্বমস্, অলভননন هناءةٌ، هناٌء

সরশংবধ্নম hapiness, good health, 

congratulation, felicitation

আিকমতরম tar ِهناٌء

 ,স্বমস্কর, উপকমরী, কি্মনকর هنِيٌء

আনন দিময়ক, অমমলয়ক, সহজ, মস(র, 

আরমম দিময়ক healthful, salutary, 

beneficial, pleasant, agreeable, easy,
smooth, comfortable

 ,অলভননন, সরশংবধ্নম تهانٌئ ج تهنئٌة
congratulation, felicitation

 ,সফুখী, আনলনত, খফুশী, িমকর هانٌئ

happy, deligted, glad, servant  هانِئٌة 

মমবোধয় িমকরমলন, maid
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  অলভনননকমরী, শুভমকমঙ্খী مصهّنٌئ
congratulator, well-wisher

ভমরত, ভমরতবমসী India, Indians الهند

نوٌد ج ِهندٌي نوٌد  ভমরতীয় Indian هص  هص

একজন ভমরতীয়

 ভমরতীয় সসীবোধির তরবমলর sword مصهّنٌد

made of Indian steel

মমপ লববোধশষ measure ِهنداز

 ত দিবোধো্র প্রমিীন মমপ, এক হমত ِهْندازةٌ

পলরমমন মমপ cubit (65.6cm)

প্রবোধকরশি engineering هْندسٌة

 কমলরগলর লবষয়ক relating to هْندسٌي

technology, technical

 ,প্রবোধকরশিী, সপলত engineer مصهنِدسص

architect

َمهْندَم  সমজমন, লবন্মস করম, সমন্বিয় করম,
সফুঠমম করম, পলরচন করম, ছমঁটমই করম 
মপমশমক পডম, to order, to array, 

adjust, to make smart, trim, to dress 
up

 ,একতম, শ(ঙ্খিতম, পলরপমট্ هْندمٌة
পলরচনতম,  harmony, orderliness, 

tidiness, 

 ,একতম, শ(ঙ্খিতম, পলরপমট্ ِهْنداٌم
পলরচনতম, মবশভভূষম, মপমশমক 
harmony, orderliness, tidiness, attire,
dress

 ,সফুলবন্স, সফুশ(ঙ্খলিত, সফুশ(ঙ্খি مصهْندٌم

পলরপমট, পলরচন, সফুসলজত,  দিরজীর 

ততরী, মমবোধপ ততরী, well ordered, well 

arrayed, orderly, ttidy well dressed, 
tailor made, made to measure

II তমডমহুডম করম to hurry هنف] هّنف

 III অবজম কবোধর হমসম, মফমঁপমইবোধত هانف

মফমঁপমইবোধত বিম to laugh 

contemptuously, to sob

 VI অবজম কবোধর হমসম, মফমঁপমইবোধত تهانف

মফমঁপমইবোধত বিম to laugh 

contemptuously, to sob

শুকনম মখজফুর dried dates هَنٌم

نيهٌة نيهًة – সমমমন্ক্ষর little while هص  هص

সমমমন্ক্ষবোধরর জন্ for a little while 

 গমন মগবোধয় োফুম পমডমন (লশশু) , to هْنهَن

lull to sleep 

োফুমপমডমলন গমন lullabh هْنهونٌة

 লজলনষ, গুরুতহীন هنوات،هنات ج هنٌة

লজলনষ, মমমফুলি, কিঙ, ত্রুট, ভভূি, thing, 
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unimportant thing, trifle, blemish, 
defect, fault

সময় time ِهْنٌو

 ,স্বমস্কর, সফুস্বম দিফু wholesome هنٌي

delicious

!ওহ!হময়! oh! Alas ِهه

َو  মস, এটম, আ্মহতময়মিম he, it, Allah هص

(s t)

ِوّيٌة )স্বভমব, প্রক هص লত, পলরলিলত পলরিয় 

পত  essence, nature, identity, identity

card

ْوتٌة،َهْوتٌة  ,লনিফু জময়গম ফমটি هَوت ج هص

রসমতি depression (ground, crack, 

abyss

 ,স্বলবফুলদতম, িোফুলিত্ততম, মভূখ্তম هَوٌج
হঠকমলরতম, লিন্তমহীনতম ignorance, 

silliness, light headedness, rashness,
thoughtlessness

 ,হমলরবোধকন, টরবোধনবোধডম هوٌج ج أهوجٌء
সমই্মন hurricane, tornado, cyclone

هادهود) [ن] [هود]  ) ইহু দিী হওয়ম to be 

jew

 II আবোধস যমওয়ম, মমতমি করম, ইহু দিী هّود
করম, to pproceed slowly, to 

intoxicate, to make Jewish

 ,III অসরশংযত হওয়ম, তধয্্শীি হওয়ম هاود
শমলন্তজনক হওয়ম, সহমনফুভভূলতশীি হওয়ম 
ক( তজ হওয়ম, এলরবোধয় যমওয়ম, অবোধন্র 

পবোধথর  দিভূবোধর থমকম to be indulgent, 

forbearing, conciliatoty, considerate, 
obliging, to avoid

V ইহু দিী হওয়ম to become Jewish تهّود

  ,ইহু দিী জমলত, ইহু দিীরম the Jews الهود

the Jewry

 ,তধয্শীিতম, অসরশংযততম, লববোধবিনম هوادةٌ
ভদতম, বমধ্তম, ক্ষমমশীিতম, মসরজন্তম,
ছমড, প্রশমন forbearance, indulgence,

consideration, obligingness, 
clemency, relaxation, mitigation

ইহু দিীকরর Judiazation تْهِويٌد

 ,ভদতম, নমতম, অসরশংযততম مصهاودةٌ
লববোধবিনম  complaisance, oblingness, 

indulgnence, consideration

ইহু দিীপ্রভমলবত Judaized مصتهِوٌد

 মধ্ম (মভূি্) moderate (price) مصتهاِوٌد
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هارهور،هؤور)[ن][هور]  ) ধ্বরশংস হওয়ম, 
নষ্ট হওয়ম, পডম, ধ্ববোধস যমওয়ম, টমনম, 
লডগবমলজ খমইয়ম পডম, লবনমশ করম, 
নমমমন, লনবোধি মফিম to be destroyed, to 

be crash down, collapsed, to pull 
down, topple, to wreck, to throw

 II লবপবোধ দি মফিম, মটবোধন আনম, মমটবোধত هّور

মফিম, to endanger, to bbring down, 

throw to the ground

 ,V ধ্বরশংস হওয়ম, মভবোধঙ্গ পডম, পডম تهّور
ধ্ববোধস পডম, িোফুলিবোধত্তর হওয়ম, 
 দিমলয়তজমনহীন হওয়ম, অসমবলধন হওয়ম, 
পমর করম, অলতবমলহত করম, to be 

destroyed, ccrash down, fall ddown, 
cateless, irresponsible, elapse, 

 ,VII মভবোধঙ্গ যমওয়ম, ধ্ববোধস যমওয়ম انهار
পডম, to be demolished, to crash 

down, fall down, collapse, 

 তিক lake أهواٌر ج هوٌر

 ,লবপ দি, ঝফুঁলক danger هٌورات ج هورة

peril

মস্বচমবোধসবী volunteer هورةٌ ج هّوارٌي

 ,হঠকমরী, লথতমন, লিন্তমহীন هِيٌر

অলবিক্ষর rash, precipitate, 

thoughtless, imprudent

 ,িোফুলিত্ততম, অসমবধমনতম تهُوٌر
 দিমলয়তজমনহীনতম, হঠকমরীতম, 
অধ(বোধক্ষপতম, light headedness,, 

carelessness, irresponsibility, 
rashness, precipitance 

 ভমঙ্গম, পডম, পতন, ধ্বস,ভমঙ্গন اْنِهياٌر
crash, fall, downfall, collapse, 
breakdown

 ,হঠকমরী, অলসরলিত্ত, লথতমন مصتهِوٌر

লিন্তমহীন, িোফুলিত্ত, অসমবধমন, 

 দিমলয়তজমনহীন, উদ্দমম, ডমনলপবোধট rash, 

hasty, prexipitate, ffrivolous, 
thoughtless, llightheaded, careless, 
reckless, daredevil

هوسهَوس)[س]  ) হতভম হওয়ম, লবহি 

হওয়ম , লবভ্রমন্ত হওয়ম, to be perplexed, 

be confused, be buffled

II হতবফুলদ করম, লবহি করম, লবভ্রমন্ত هّوس
করম, প্রতমরনম করম, অলভভভূত করম, 
উবোধত্তলজত করম, উন্মম দি করম to perplex, 

baffle, confuse, ddelude, to craze, 
render insane 

 ,V মবমকম হওয়ম, মমমহলবষ্ট হওয়ম تهّوس
ঝিলসত হওয়ম, লনবোধজবোধক পলরত্মগ কর, 

কলনমলবিমসী হওয়ম  to befooled, 

infatuated, dazzled, be a fantast
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 ,VII মবমকম হওয়ম, মমমহলবষ্ট হওয়ম انهاس
ঝিলসত হওয়ম to befooled, infatuated,

dazzled

 ,মবমকমলম, মফুখ্তম, উন্মত্ততম هَوٌس
পমগিমলম, কলনমপ্রবরতম, ভমবলবিমসীতম,
পরমমনন, মখমশবোধখয়মি, মময়ম, লনবফুদতম, 
লবভ্রম, ভ্রমলন্ত foolishness, folly, craze, 

mmadness, rapture, fantasy, 
infatuation, delusion 

 লিন্তম, পলরকলনম, ধমরনম, লবশ্বমস هِويٌس
thought, idea, concept, 

 ,অন্তরঙ্গ ভমবনম أْهِوسٌة ج هاويٌس ، هَويٌس
ভমজম গম, খমবোধির কপমঠ inimate 

tthought, toasted wheat, canal lock

 ,মবমকম, পমগিমবোধট, পমগি, ঝিলসত أْهوٌس

অন, মমমহলবষ্ট foolish, crazy, mad, 

dazzle, infatuated 

স্বপ দিশ্শী, visionary مْهوصوٌس

 ,মবমকম, পমগিমবোধট, পমগি, ঝিলসত مَهوٌَس

অন, মমমহলবষ্ট foolish, crazy, mad, 

dazzle, infatuated 

 মগমিমমি, লিrকমর, তহ তি مصتَهِوٌس
clamor, shouting, uproar

هِوشهَوش)[س]  ) উবোধত্তলজত হওয়ম to be 

excited

هاشهوش)[ن]  ) উবোধত্তলজত হওয়ম to be 

excited

 II উবোধত্তলজত করম, মখপমন, পলরশ্রমন্ত هّوش

করম, লবরলক্তকর পভমব মফিম to inxite, 

to exret disturbing influence, excite (ه
  (هى

 III লবরক্ত করম -কুকুবোধরর ডমক to هاوش

annoy

V উবোধত্তলজত হওয়ম to get excited تهّوش

উবোধত্তজনম, উ هْوشٌة rক্ঠিম,  দিমঙ্গম, তহ তি, 

গন্ডবোধগমি, ঝগডম, অশমলন্ত, লববোধক্ষমভ 
excitation, agitation, riot, rumpus, 
row, tturmoi

উবোধত্তজনম, উ تْهِويٌش rকনম, প্রবোধরমিনম, 
উসকমলন excitation, agitation, 

incitement, instigation

উবোধত্তজনমপভূর,্ উবোধত্তজনমকর, সমস্ম مصهِوٌش
স(লষ্টকমরী, উদ্দীপক, exciting, trouble 

maker, agitator

هاعهوع)[ن][ف][هوع]  ) বলম করম, বলম 

কবোধর মতমিম to vomit, to throw up

II বলম করমন to make vomit هّوع

V বলম করম to vomit تهّوع
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هللهول)[ن][هول]  ) ভয় ম দিখমবোধনম to 

frighten

 II সতক্ করম, আতলঙত করম, ভীত هلّل

করম, অলতরলনজত করম, ভরঙর রুবোধপ 

ম দিখমন, তহতি করম  to alarm, to dismay,

to exaggerate, to make apper 
terrible, make a great hue 

 X উবোধ্গবোধযমগ্ মবোধন করম, ভয়মবহ استهال
লববোধবিনম করম, আতঙজনক মবোধন করম, 
সনমলসত হওয়ম, টমি খমওয়ম, ভীত হওয়ম 
to deem significant, to consider 

terrific, be appaled (هى)

 ,সনমস, ভয় هؤوٌل ،أهواٌل ج هوٌل

লবপ দিমশঙম, ধম্কেম, আতঙ, ক্ষমতম, শলক্ত 
terror, fright, alarm, shock, horror, 
dismay

 ,ভয়মবহ লজলনষ, ভীলতকর লজলনষ هْولٌة

ভবোধয়র বস্তু a terrifying thing, a fright, 

object of fear

 ,মরীলিকম, এিমি, এিমলি mirage هاٌل

cardamom

 ,মজ্মলতশংক্রি, বর্বিয় هالةات ج هالٌة

মলহমমচটম, মগররব halo, aureola, glory

 ,ভীলতকর تهاِويلص،تهِولت ج تْهِوٌل

আতঙজনক, প্রবোধরমছনম, ভয়প্র দিশ্ন করর,

মিমখ রঙ্গমন, অলতলরক্তকরর,  দিফু(স্বপ, 

ছময়মমভূলত্, জফুজফু বফুলড frightening, 

scaring, alarming, iintimidation, 
cowing, bbrowbeating, exaggeration, 

nightmare, bogey, bugaboo – تهاويلص 

সজীকরর, সফুনর  দি(শ্  embellishment, 

pleasant visions 

 ,ভীলতকর, ভয়ঙর, ভয়মবহ, লবশমি هائٌِل

ব্মপক, লবডমট বড লবস্ময়কর, 

অঅসমধমরন, অবোধনক, কললত, ভয়মনক, 

কঠন, মমরমত্মক dreadful, frightful, 

tterrible, huge vast, gigantic, 
tremendous, extraordinary, 
enormous, amazing, grim fierce

 ,ভয়মবহ, ভীলতকর terrible مصهِوٌل

dreadful, 

هّرمهرم]  ] II োফুবোধম মমথম ঢবোধি পরম, লঝমমন,

তনম যমওয়ম to nod drowsily, dozz, to 

nap 

V লঝমমন, তনম যমওয়ম to dozz, to  تهّرم

nap 

 ,মমথম, মফুকুট, িফুডম هاٌم ،هامات ج هامٌة
শীষ্সমন, শীষ ্head, crown, vertex, 

top, summit

هانهون)[ن][هون]  ) সহজ হওয়ম, কম 

গুরুতপভূর্ হওয়ম, ো(র্ হওয়ম, নীি হওয়ম 
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to be easy, be of little importance, to 
be despicable, to contemptible 

II সহজ করম, সহজতর করম, হমিকম هّون
করম, মছমটকরম, লবদ্রুপ করম, অভজম 
করম make easy, to facilitate, to make

light, to minimize,  dderide, disparage

 IV মহয় করম, লনিফু করম, অপ দিস أهان

করম, হীন করম, অপমমন করম, to 

humiliate, to despise, disdain, insult

  ,VI সহজ মবোধন করম, মছমট ভমবম تهاون
মছমট করম, কম গুরুত ম দিওয়ম, অবজম 
করম, অববোধহিমকমরী হওয়ম, অসমবধমন 

হওয়ম, অববোধহিম করম, ব্থ্ নম হওয়ম, 
শ্মন্ত নম হওয়ম to consider easy, to 

think little, make little, attach less 
importance, disdain, to be negligent, 
careless, to neglect, not to fail, not to 
tire

X সহজ মবোধন করম, যথমযত সমমন استهان
নম করম, অবমভূি্ময়ন করম, অবজম কর, 

ভভূি মবমঝম, অলবিমর করম to consider 

easy, to make  little, estrem lightly, to
mis understood, disdain, undervalue,
misjudge

 ,আরমম, অবসরসফুলবধম, আরমম هْوٌن

সফুবোধযমগ সফুলবধম, স্বমভমলবকতম, ease, 

leisue, convenoence, comfort, 
easiness,fascility

 আবোধস আবোধস, ভদ ভমবোধব, আয়বোধসর هوًنا

সমবোধথ, অপ্রত্ক্ষ ভমবোধব sllwly, gently, 

leisjrelh, imperceptibilty

ْوٌن  ,ময্ম দিমহমলন, অপমমন, িজম, পতন هص

হীনতম disgrace, shame, degradation,

abasement

 ,ো(র্তম, নীিতম, ো(র্ অবসম هوان
অনফুবোধ্খবোধযমগ্তম, সমমমন্থম, অবনলত, 

হীনতম, ময্ম দিমহমনী, িজম, 
despicableness, lowly, 
iinsignificsnce, degradation, 
abasement, disgrace, shame

 ,সহজ, অনফুউবোধ্খ্ أهناءص،هّينونوج هّيٌن
সসমমমন্, অল মমবোধনর, অলববোধবিনমবোধযমগ্, 
গুরুতহীন, সহজ, সমধমরন, easy, 

insignificant, negligible, 
inconsiderable, uunimportant, 
plain,simple, 

 ,সহজতম, সহজ সফুলবধম, সফুবোধযমগ هينٌة

আরমম,  স্বমচন্, easiness, facility, 

covenience, comfort, ease

 ,ভদতম,  দিয়ম, সহৃ দিয়তম, ধীরতম هَوْينا
অবসর, স্বমচন gentleness, 

kindliness- أهويان আবোধস আবোধস, ভদভমবোধব,

অিসভমবোধব, slowly, gently, leisurely
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 ,সহজ, আরমম দিময়ক هوناءص م أْهونص

সহজতর, অলধক মছমট, অলধক বমবোধজ 
easy, comfortable, easier, smaller, 
more 

 ,ো(রম, ো(র্তম, অবনলত, হীনতম مهانٌة
নমকমি, ময্ম দিমহমনী, িজম contempt, 

despicableness, degradation, 
abasement, humiliation, disgrace, 
shame

 ,অপমমন, ঔদত্, গমিমগমলি insult ِاهانٌة

insolence, abuse

 ,অবজম, ো(রমর পমত, অববোধহিম تهاون
অপমমন, অযত disdain, scorn, neglect,

indifference

 ,অবজম, ো(রমর পমত, অববোধহিম استِهانٌة
অপমমন, ো(রম  disdain, scorn, neglect, 

contempt

 ,অপমমনকর, অভদ, ম দিমষী, ো(রমপভূর্ مصهين
ময্ম দিমহমলনকর, কিঙজনক, অত্মিমরী 
insulting, abusive, offending, 
contemptous, humiliating, 
dddisgraceful

 অববোধহিমকমরী, লশলথি, উ দিমসীন مصتهاِوٌن
negligent, remiss, indifferent

 অবজমকমরী, অহরশংকমরী, disdain مصستهين

er, scorner

هَوىهِوّي)[ض]  ) পডম, লনবোধিপডম,  লনবোধি 

নমমম, ডফুবম, লডগবমলজ খমইয়ম পডম, মছমঁ 
মমরম, প্রবমলহত হওয়ম, পরমস করম to 

come down, to fall, drop, fall down, to
ponunce, blow (wimd), overthrow 

هِوَيهَوى)[س]  ) কমমনম করম, ভমিবমসম, 
অনফুরমগী হওয়ম, পছন করম, শখ কবোধর 

মনওয়ম , to love, to be fond, to like,to 

take as hobby

 II বমতমস ম দিওয়ম, বমতমবোধস উন্মফুক্ত هّوى

করম, to ventilate, tl expose to the 

wind (ه هى) 

 III প্রসন ম দিখমন, সমবকতম করম, to هاوى

show complaisant, to flatter (ه) 

 IV লনবোধি পডম, মছমঁ মমরম, উপর أهَوى

পডম, কমত হওয়ম, বমঁকম হওয়ম, মপরঁছম, 
ধরম, মিষ্টম করম, সমধনম করম, আশম করম
to fall down,ro pounce, to fall, to lean,

bend, reach, grab, strive, aspire ( على
(ب الى

V বময়ফুপ্রবমলহত হওয়ম, to be aired تهّوى

 VI মভবোধঙ্গ পডম, ধ্ববোধস পডম, লনবোধি تهاوى

পডম (লনবোধজ), লনমলজত হওয়ম to break 

down, collapse, to plunge down, to 
throw down
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 VII লনবোধি পডম, ধম্কেম মখবোধয় পডম to انهوى

fall down, to be thrust down

 ,X আকষ্র করম, প্রিফুদ করম استهوى
লবপবোধথ িমিম, যম দিফুমন করম, জম দিফুমফুগ্ধ করম,
মফুগ্ধ করম, অলভভভূত করম, সবোধর মফিম to 

attract, to seduce, to entice, to 
charm, fasvinate, entrance, carry 

away (ه) 

 ,ভমিবমসম, মসহ هوايا،أهواءص ج هًوى

আবোধবগ, মঝমঁক, পছন, ইচম, আশম, 
মখয়মি, বমলতক, আনন, সম্প্র দিময়, 

প্রিলিত মত লবরুদ প্রবরতম, love, 

affection, passion, inclination, bent, 
wish, longing, fancy, whim, pleasure, 
secys, heretic tendencies

وةٌ ًوى،هصوات ج هص  ,গহর, ফমটি, গুহম هص
খন, গত্, পফুষররী, নমিম, উপসমগর 
abyss, cave, crack, cavern, pit, hole, 
ditch, trench, gulf 

 ,বমতমস, বময়ফুমন্ডি أهواٌء،أهوية ج هواٌء

বময়ফু, আবহমওয়ম, জিবময়ফু air, 

atmosphere, wind, weather, climate

বমতমস সম্পলক্ত, relating, air هوائٌِي

অবোধপশম দিমর amateur هواٌء

 ,সখ, অবোধপশম দিমলরতম هوايات ج هوايٌة
সবোধখর িি্ম, hobby, amateurism, some 

thing cultivated as amateur

পমখম, মভলনবোধিটর fan, vantilator هّوايٌة

 অলধক কমলঙ্খত, অলধক أهَوى

অগমলধকমরবোধযমগ্ more desirable, 

preferable

 গহর, ফমটি, গভীর, গভীরতম أصِويٌة
abyss, chasm, deep, depth

 ,গহর, ফমটি مهٍو ج مْهواةٌ،مْهًوى

উপসমগর, কমঙ্খীত সমন, িমওয়মর বস্তু, 

বময়মফুন্ডি abyss, chasm, gulf, place of

longing, object of desire, atmosphere

মভলনবোধিটমর ventilator ِمْهواةٌ

 বময়ফুপ্রবমলহত করর, বময়ফুিিন تْهِويٌة
airing, ventilation

 ,মঝমঁক, প্রবরতম, মমমলহতকরর أستْهواٌء

মফুগ্ধকরর, প্রবোধরমলিতকরর, প্রবোধিমভন, 

উপবোধ দিশ fascination, ccaptivation, 

enchantment, seducement, 
temptation, suggestion

واةٌ ج هاٍو  ,পতনশীি, পডন্ত, ডফুবন্ত هص

মসহময়, প্রলমক, কলনমকমরী, ভক্ত, 

অঅবোধপশম দিমর, অ দিক্ষ কম্শী, ffalling, 

dropping,sinking, loving, lover, 
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fancier, inventor, fanamateueur, 
dabbler

গহর, ফমটি, গুহম, খন, গত,্ অতি هاِويٌة
গহর, তিমলবহীর গত্, জমহমনমম abyss, 

cave, crack, cavern, pit, hole, infernal
depth, bottomless pit, hell

মস she ِهَي

 !উঠ! আস! িি যমই (حرف .interj ) هّيا

এখন তমহবোধি! Up!, come on! Let’s go! 

now then! 

هاَء،هيصؤهيأة،هياءة)[ض][ف][ن] [هيء] )

সফুগঠত হওয়ম, ম দিখবোধত সফুনর হওয়ম, to 

be well-formed, beautiful to look

هيَِئهيَئة)[س][هيء]  ) সফুগঠত হওয়ম, আশম
করম, প্রমথ্নম করম to be well-formed,to 

desire, crave

هيصَؤهيَئة)[ك][هيء]  ) সফুগঠত হওয়ম to be 

well-formed

 II সফুগঠত করম, প্রস্তুত হওয়ম, ঠক هّيأ

করম, পথ পলরষমর করম, শ(ঙ্খিমবদ 

করম,অসময়র করম (তসন্)  প্রস্তুত করম, 
মঝমকম, প্রভমলবত করম, to be well-

formed, to make ready, to prepare, to
arm, mobilize, to order, aarrange, 

influence (ل هى ه)

 III একমত হওয়ম, িফুলক্তবোধত আসম, জয় هايأ

করম, উপবোধযমগী করম, to agree, to 

ccome to an agrement, to adapt

 ,V প্রস্তুত হওয়ম, অস সলজত হওয়ম تهّيأ
যভূবোধদরত থমকম, সফুসলজত হওয়ম to be 

prepared, to be armed, be in fighting,
be well dressed

 VI পরষ্পবোধর লমবোধি থমকম, পরষ্পর تهايأ

একমত হওয়ম  to adapt one another,to

be in agreement

)গঠন, আক هيئات ج هيئٌة লত, বলহ্বোধ দিশ, 

মিহমরম, মবশ, ভমবভলঙ্গ, িমিিন, আিরর,

অবসমন, অবসম,  দিি, মশ্রনী,সঙ্গ, 

সরশংসগ,্সরশংগঠন,কলমট, প্রলতষমন  form, 

shape, exterior, aappearance, 
guisemair, mien, atrirude, position, 
group, class, society, association, 
organization, committee

 সফুনর, িটপবোধট, সফুগঠত good هيٌِئ ، هّيٌئ

looking handsome shapely

,প্রস্তুলত, প্রশমক্ষর, স্বমঙ্গীকরর, সমন্বিয় تْهيئٌة

জময়গম preperation, adaptation, 

adjustment, accommodation

িমবোধভর অরশংলশ দিমলরত profit sharing مهايأةٌ

 সমমলরক প্রস্তুলত millitary تهُيٌؤ

preperation
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 পমরষ্পলরক স্বমঙ্গীকরর, পমরষ্পলরক تهايٌؤ

সমন্বিয়, adaptation, adjustment, 

هابهيبة)[ف][ هيب]  )ভয় করম, সমমন 

করম, পভূজম করম, শ্রদম করম to fear, to 

honour, to revere, to  venerate

II ভীলতময় করম, উ هّيب rসমলহত করম 
(ভয় ম দিলখবোধয়) আতঙউদ্দীপক, ভয় 

ম দিখমন, প্রবোধরমলিত করম, to make 

dreadful, to inspiring (awe), to 
threaten, iimtimidate, cow

 IV ডমকম, লিrকমর করম, আবোধব দিন أهاب

করম, আগহ করম, িমি রলনজত করম, 
প্রবোধরমলিত করম, উ rসমলহত করম to call 

out, shout, call upon, appeal, to 

drive, urge, to egg on, encourage (الى
(ب

 V ভয় করম, সমমন করম, পভূজম تهّيب
করম, শ্রদম করম to fear, to honour, to 

revere, to  venerate

 VIII ভয় করম, সমমন করম, পভূজম اهتاب
করম, শ্রদম করম to fear, to honour, to 

revere, to  venerate

 ,ভয়, আতঙ, শ্রদম, ভলক্ত هيبٌة

সমমন,পফুজনীয়তম, গুরুত, সমম, ময্ম দিম 
fear, dread,rreverence, veneration, 

eesteem, respect, vvenerableness, 
gravity, dignity, prestige

 ,ভীতফু, ভীলতময়, িমজফু هّياٌب
আত্মলবশ্বমসহীন, শ্রদমশীি timid, 

timorous, shy, diffident, respecful

 ,ভীতফু, ভীলতময়, িমজফু هيوٌب
আত্মলবশ্বমসহীন, শ্রদমশীি, ভীলতকর, 

ভীলতজনক, ভযঙর, শ্রবোধদয় timid, 

timorous, shy, diffident, respecful, 
aawful, fearful, awesome, venerable

শ্রদমর বস্তু object of respect مهاٌب

ময্ম দিম, সমমন dignity مهابٌة

 ,ভয়, আতঙ, সমম, fear, dread تهيٌُب

awe

 ভীত, ভীলতকর, ভয়মবহ مهيٌب ، مهوٌب
dreaded, dreadful, awful

 ,ভয়ঙর, আতঙউলদ্দপক, শ্রবোধদয় مصهيٌب

মমরমত্মক, গম্ভীর, সমমলনত, লবলশষ্ট awe 

-inspiring, awesome, venerable, 
grave, dignified

تهِيٌب  ,শ্রদমশীি, সশ্রদ respectful مص

reverential

هّيتهيت]  ] II ডমকম to call (ب)

!এখমবোধন আস come hereهيت لَك، هيَت
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هاجهياج،هيجان،هيج)[ض] [هيج]    ) 

উত্তলজত হওয়ম, আবোধিমলডত, উঠম, জমগম, 
উবোধত্তজনময় থমকম, লবপয্স হওয়ম, 
বমগমলন্বিত হওয়ম, অভমবগস হওয়ম, ঝঞম 
পভূর্ হওয়ম (সমভূদ) to be agitated, be 

stirred up, eexcoted, to rise,awaken, 
be awakened, be very upset, be 
ffurious, indignant, to be stromy (sea)

 ,II উত্তলজত করম, আবোধিমলডত করম هيّج
নমডম ম দিওয়ম, লবরক্ত করম, অশমন্ত করম, 
উষমলন ম দিওয়মজ্বমিমন, প্রজলিত করম, 
জমগত করম, উদ্দীপ করম, প্রবোধরমলিত করম,
প্রকমশ করম, উত্ক্ত করম, িমিনম করম, 
শুরু করম, ভীত করম, to agitate, stire, 

excite, disturb, disquite, provoke, 
kindle, ignite, awaken, bring to light , 
irritate, inflame, to drive, rouse, scare
up

 ,IV উত্তলজত করম, আবোধিমলডত করম أهاج
নমডম ম দিওয়ম, লবরক্ত করম, অশমন্ত করম, 
উষমলন ম দিওয়মজ্বমিমন, প্রজলিত করম, 
জমগত করম, উদ্দীপ করম, প্রবোধরমলিত করম,
প্রকমশ করম, উত্ক্ত করম, িমিনম করম, 
শুরু করম, ভীত করম, to agitate, stire, 

excite, disturb, disquite, provoke, 
kindle, ignite, awaken, bring to light,  
irritate, inflame, to drive, rouse, scare
up

,V উত্তলজত হওয়ম, আবোধিমলরত হওয়ম تهّيج
অশমন্ত হওয়ম লবরক্ত হওয়ম, উত্ক্ত 

হওয়ম, জমগত হওয়ম ভীত হওয়ম to be 

agitated, be restrive, be disturbed, be
excitef, be agitated,  be 
awakenedmbe aroused, be scated 
up

 VIII উত্তলজত হওয়ম, আবোধিমলরত اهتاج

হওয়ম, অশমন্ত হওয়ম লবরক্ত হওয়ম, 
উত্ক্ত হওয়ম, জমগত হওয়ম ভীত হওয়ম 
to be agitated, be restrive, be 
disturbed, be excitef, be agitated,  be
awakenedmbe aroused, be scated 
up

উবোধত্তজনম, উ هيٌِج rকনম, লবরলক্ত, 

মগমিমমি, মমমকমবোধবিম, যফুদ excitement, 

agitation, disturbance, turmoil, 
combat, battle

্ যফুদ, মমমকমবোধবিম, সরশংোষ هيجاٌء ، هيجا
fight, battle, war

উবোধত্তজনম,  উ هياجان rকনম, লবরলক্ত, 

মগমিমমি, উন্মত্ততম, লক্ষপতম, জমিমতন, 

লধ্কেমর, লতক্ততম, গজ্ন, তহতি, 

excitement, agitation, disturbance, 
turmoil, fury , irritation, indignation, 
bitterness, raging, uproar

উবোধত্তজনম, উ تهييٌج  rকনম, উদ্দীপনম, 
উষমলন, প্র দিমহ,  দিমহ্তম excitement, 
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agitation, stimulation, provocation, 
incitement, inflammation

 ,ঝমবোধমিম, লবশ(ঙ্খিম, মগমিমমি تهِيٌج

উত্তজনম, উ rকনম, মমনলসক অশমলন্ত, 

আবোধবগ disturbance, turmoil, 

excitement, aagitation, emotional 
dosturbance, affect

 আবোধিমডন, নমডন, উবোধত্তলজত هائٌِج

অবসময়, উবোধত্তলজত, লবক্ষফু ব সমফুদ, 

আবোধিমলডত, উ r সমহী, আবোধবগী, রমগমলন্বিথ,

অলগশম্ম, sstirring, astir, agitated, 

rough (sea), excited, impassioned, 
angry

 উবোধত্তজক, উদ্দীপক, উবোধত্তলজত কবোধর مصههِيٌج

এমন, উবোধত্তজক, প্র দিমহক, আবোধনমিক, 

সমস্মস(লষ্ট কমরক, লববোধদমহমভূিক, জনতম 
উবোধত্তজক, exciting, stirring, rousing, 

stimulating, inciting, iimflammarory, 
agitator, troublemaker, seditionary, 

rabble rouser مصهِيجات- এক উদ্দীপক, 

এক উবোধত্তজক, a stimulant, an excitant

تَهِيٌج  ,উবোধত্তলজত, লবপয্স, উদ্দীপ مصهتاٌج، مص

উ r সমহী agitated, upset, excited, 

impassioned

 II মক্ষপর করম, লডগবমলজ [ هّيرهير]

খমওয়ম, িফুর্ করম ধ্বরশংস করম, to hurl 

down, topple, tear down, destroy, 

هاشهيش) [ض] [هيش]  ) উত্ক্ত হওয়ম, 
উবোধত্তলজত হওয়ম to be agitated, excited

 ,জঙ্গি, ঝমড, ঝমডফু, মমজন thicket هْيٌش

brush, scrub

 উবোধত্তজনম, মগমিমমি,  দিমঙ্গম هْيشٌة
excitement, turmoil, riot

هاضهيض) [ض] [هيض]  ) ভমঙ্গম, কম্র্ 
হওয়ম to be broken, be  powerless

কবোধিরম cholera هيضٌة

ভমঙ্গম, গুডম broken, shattered مهيٌض

هاطهيط) [ض][هيط]  ) লিrকমর করম, 
মগমিমমি করম,  দিমঙ্গমলপ্রয় হওয়ম to 

shout, ro cclamor, be tumultous

লিrকমর, গন্ডবোধগমি, তহতি, লবশ(ঙ্খিম هيٌط
,shluting, disturbance, clamor, 
uproar,

 ,লিrকমর, গন্ডবোধগমি, shluting هياٌط

clamor

 ,প্রসস, বমঁধমন লরসম broad مهايعص ج مْهسٌع

paved road

هافهيفت) [ض] [هيف]  ) লবশুষ হওয়ম, 
ত( ষমত্ হওয়ম to ne parched, thirsty

هافهْيف) [ف]  ) পমিমন to run away
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 লিকন(هَيف،هْيف) [س] [ف]هَيف، هاف

হওয়ম, পমতিম হওয়ম, ক্ষীর হওয়ম to be 

slim, slebder, frail

শুষ বমতমস parching wind هيٌف

)ক هيٌف শকময়তম, ক( শতম, slenderness

)ত هيوٌف ষময় শুকমন burned up with 

thirst

)শুষ, ত هيفان ষমত্ parched, thirsty

 ,লিকন, পমতিম هيٌف ج هيفاءص م أهيٌف
 দিফুব্ি, ভগস্বমস্, slender, slim,frail

 ,মলনর, োর, বড  দিমিমন هياِكلص ج هيكٌل

অটমলিকম, ইমমরত, কমঠমবোধমম, মিলসস 

(মটর গমডী), লবশমি, temple, large 

building, edifice, skeleton, chassic

 কমঠমবোধমম সম্পলক্ত relating to هيكلٌي

skeleton

هالهيل)[ض]  ) ঢমিম, ছডমইলয় ম দিওয়ম to 

pour, strew (على هى) 

 ,II ঢমিম, ছডমইলয় ম দিওয়ম, পমিম করম هّيل
জমম করম to pour, strew (على هى)

 IV ঢমিম, ছডমইলয় ম দিওয়ম, পমিম أهال
করম, জমম করম to pour, strew ( على

(هى

 VII জমম হওয়ম, স্তুপ হওয়ম, বষ্র انهال

করম অলভভফুত করম (ب على) to be 

heaped up, to shower, to assail

)স্তুলপক هيٌل ত বমলি piled up sand

বমলির স্তুপ sand pile هيلن

ধ্বস slide اْنِهياٌل

অনফু, atom هيصْوٌل

আল দিম বস্তু, বস্তু, প দিমথ্,  দিব্ هيصْولى

 প দিমথ্ সম্পলক্ত, প দিমথ্গত هيصولٌي
relating to matter, material

 প দিমথ্ সম্পলক্ত, প দিমথ্গত هيولنٌي
relating to matter, material

]هيم،هيمان)[ض][هيم )

,,মপ্রবোধম পডম, আগহী করম, লক্ষপ হওয়ম هام
ভমবমবোধবশকর হওয়ম, উন্মত্ত হওয়ম, 
োফুরমোফুলর করম, পয্টন করম to fall in 

love,to be eenthusiastic, to be frantic,
be crazy, to roam, to rove

 II লদধমলন্বিত করম, লবহি করম, ধমঁধমঁয় هّيم

মফিম,  লবমফুগ্ধ করম, মমত করম, সরমইয়ম 
মফিম to confuse, puzzle, bewilder, 

infatuate, enchant, captivate,  away, 
infatuate
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 ,X লবমফুগ্ধ হওয়ম, পফুিলকত হওয়ম استهام
আক( ষ্ট হওয়ম, অপসমলরত হওয়ম, প্রগমঢ 

ভমবোধব ভমিবমসম to be infatuated, be 

enchanted, be carried away, be 
passionately in love 

)প্রগমঢ় মপ্রম, প্রিণ্ড ত هياٌن ষম passionate

love, burning thrist

)লবভ্রমন্ত, লবহলিত, হতবফুলদক هيصوٌم ত, 

লকরশংকত্ব্লবমফুঢ় confused, puzzled, 

mystified, perplexed

 ,ভমিবমসময় মত্ত هايٌم جهيمى م هيمان

প্ররয়মসক্ত, খফুব ত( ষমত্ madly in love, 

very thirsty

ّيم ج هائٌِم ّيام،هص  ,লবভ্রমন্ত, লবহলিত هص

হতবফুলদক( ত, লকরশংকত্ব্লবমফুঢ়, 

ভমিবমসময় মত্ত, confused, puzzled, 

mystified, perplexed, madly in love

 ,প্ররয়মসক্ত, মপ্রবোধম মত্ত in love مصستهاٌم

mad with love

 আলমন’ বিম, পমহমরম ম দিওয়ম, নজর’هيمَن

রমখম, লনয়নন করম to say ‘amin’, to 

guard, watch, to control

 ,রক্ষরমবোধবক্ষর, নজর দিমলর, প্রমধমন্ هيمنٌة
লনয়নন, কত( ত supervision, 

survillance, control, supremacy, 
hegemony

 ,রক্ষরমবোধবক্ষর  করর, লনয়ননকরর مصهيِمٌن

অলভভমবক, রক্ষমকমরী, মমলিক 
supervisiong, controlling, guardian, 

protector, master ( المصهْيمِنص)  

আ্মহতময়মিমর লসফমত, Allah(s t)-the 

Protector, the Guardian

 কিকি করম (অস্পষ্ট ভমবোধব), আবোধস هْينَم 

লবরলক্ত পরকমশ করম to murmur softly

 !মনবোধযমগ আষ্বোধরর ধ্বলনলববোধশষ, hey ِهيه

Get off!  Let’s go! সর! িি যমই!  

،هيهاِت، هيهاَت  !দিভূরবত্শী! বহু দিভূবোধর  هيهاتص

Far!  Far away!

  !আস ! তমডমতমলড ! Come هِي،هّيا هَيا

Quick! 

 ''و

বর্মমিমর সমতমশতম বর ্واٌو

শব বধ্বোধনর অক্ষর।
রুবোধপ (حرف congugation) সরশংবোধযমজক  َو 
ব্বহৃত হয়- جاَء زيدص وعمرو

  সহ অবসমন মবমধক —e. g এক সমবোধথ, 

যখন, যতক্ষর নম, প্রলত সম্পবোধক ্togather

with, whilst, at-  ل تأكصل الّسمك وتْشرَب

মমছ মখওনম যখন  দিফুধ খমও। الّبن
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 মস এবোধসলছি যখন সভূয্ جاَء والّشمسص طالِعة
ওবোধঠ

 পবোধর সমন  حرف শপবোধথর (particle) َو

প দি :

e. g  َِوا আ্মহর শপথ  

  পবোধর  কম্কমরক (accusative) و

থমকবোধি,অথ্ ম দিয়: সমবোধথ with e.g    ما لِي

 যমবোধয়বোধ দির সমবোধথ আমমর লক করমর َوزيًدا

আবোধছ ?

প পভূবোধব ্প্রশ্নবোধবমধক হরফ থমকবোধি অথ ্হয়َو
: তখন, then e.g  أَو عِجْبتصم তফুলম লক 

তখন অবমক হবোধয়ছ ?

কলবতময় َو এ এর পর অলনলদ্্দষ্ট লববোধশষ্ 
অথ্ ম দিয় : কখনও কখনও, ক দিমলিr, 

oftentimes, scarcely  - 

e.g  كَمْوج الَبْحر َو ليٍل রমত কখনও 

সমগবোধরর মঢউ এর মত ভয়মবহ।

*আশয্বোধবমধক (exclamatory) َو : َولَو 

সত্ই, এটম সম্ভব! 

*ভমবপ্রকমশক (interjection) َوا  :َو হময়! 

ওবোধহ! Alas! Hellow! 

 ,এবরশং যল দি নম, নতফুবম, নবোধিr َو ِاّل

অন্ভমবোধব, অন্থময়, আর, and if not, 

otherwise, else

 ,যল দিও, য দি্লপ, তথমলপ even if و ِاْن

although

 ,যল দিও, য দি্লপ,  তথমলপ even if ولو

although

লকন্তু, যম হউক, এখবোধনম, ঐখন واِكْن،ولِكٌن
পয্ন্ত  but, however, yet

 বমষ্পিমলিত যন, মরি وابورات ج وابوٌر

গমডী, কমরখমনম, লমি, মমলসন, িফুল্ 
steam engine, railroad train, factory, 
mill, factory

 মরু দি্মন oasis واحات ج واحٌة

وأََدوْأد)[ض]  ) জীবন্ত কবর ম দিওয়ম to 

bury alive (ها) 

 V লঢবোধিলম করম, মভবোধবলিবোধন্ত কমজ توأّد

করম, লদধম করম, সমবোধয়মলিত ব্বহমর 

করম to be slow, to act deliberately, 

temporize (في)

 VIII লঢবোধিলম করম, মভবোধবলিবোধন্ত কমজ اَتأد

করম, লদধম করম, সমবোধয়মলিত ব্বহমর 

করম to be slow, to act deliberately, 

temporize (في)



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1246
1246

 সফুলিলন্তত, ধীর, ধীরলসর, ধীরলসরতম وئِيٌد
deliberate, slow, deliberateness –

 ,আবোধস, ধীবোধরধীবোধর, ংক্রিমশ( slowly ووئِيًدا

gradually

 ,ধীরলসরতম, মন্থরতম تصَؤدةٌ
delinerateness, slowness

ধীর slow مصّتئٌِد

وأَروأر)[ض]  ) ভীত করম, ভয় ম দিখমন, to 

frighten (ه)

 X ভীত হওয়ম, ভীলতগস হওয়ম to استوأر

be frightened, br struck with terror

 ,আশ্রয়সি, শররমথ্শীলশলবর refuge مْوئٌِل

asylum

]واءموأم  III ঐক্মত্ হওয়ম, খমপ 

খমওয়মন, খমপ খমওয়ম, লমি করমষ to 

agree, be in agreement, to suit, be 
suited, harmonize

 VI সরশংগলতপভূর ্হওয়ম to be تواءم

harmonized

 িফুলক্ত, একতম, সম দি(শ্, সঙ্গলত وئام
agreement, unity, harmony

 িফুলক্ত, একতম, সম দি(শ্, সঙ্গলত مواءمٌة
agreement, unity, harmony

লক  (প্রসরশংশম সভূিক interj) واها،واء ع ب/ل
সফুনর! What wonderful is! 

 মকটলি kettle وئِيٌة

وبصؤوباءة،وباء) [ك]  ) 

وبَئوبأ) [س]  ) মপ্গ আংক্রিমন্ত হওয়ম, 
লবষমক্ত হওয়ম, উপদ্রুত হওয়ম, সরশংংক্রিলমত
হওয়ম to be plague -stricken, be 

iinfested, be poisoned, contaminated

 সরশংংক্রিমমক মরমগ, মহমমমলর أْوباءص ج وبأ
infectious disease, epidemic

 সরশংংক্রিমমক মরমগ, মহমমমলর أوبَِئٌة ج وباٌء
infectious disease, epidemic

 সরশংংক্রিমর সম্পলক্ত relating to وبائٌى

infection, infectious disease

 ,সরশংংক্রিলমত, লবষমক্ত, কিফুলষত وبيٌء،وبٌئ

উপদ্রুত, মপ্গ আংক্রিমন্ত, infected, 

poisoned, contaminated, infested, 
plague stricken

 ,সরশংংক্রিলমত, লবষমক্ত, কিফুলষত مْوبوٌء

উপদ্রুত, মপ্গ আংক্রিমন্ত, infected, 

poisoned (ب)

وّبخوبخ]  ] II তজ্ন করম, লননম করম, 
গমলি ম দিওয়ম, লতরষমর করম, অনফুবোধযমগ 
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করম, ভরrসনম করম, ধমতমন, to rebuke,

reprimand, censure, reprove, scold 

 ,লননম, গমলি, লতরষমর অনফুবোধযমগ توبيج

ভরr সনম   to rebuke, reprimand, 

censure, reprove,

وبِروَبر) [س]  ) প্রিফুর িফুি থমকম, োন িফুবোধি 

ঢমকম হওয়ম, মিমমশ হওয়ম to have 

abundant hair,  be xxovered with 
thick hair, hairy

بوٌر ج وبٌِر  এক প্রকমর ِوبارةٌ، ِوباٌر،وص

মনউবোধি, মবলজ daman, weasel, 

mongoose

بٌر  ,িফুি, উঠ, ছমগবোধির পশম hair أوباٌر جوص

fur of ccamels, goats

 িফুবোধি ঢমকম, মিমমশ ccovered with وبٌِر

hair, hairy

িফুবোধি ঢমকম, মিমমশ ccovered وبراءص م،أوبر

with hair, hairy

وّبٌر মিমমশ, পশমী hairy, wooly مص

 আবজ্নম, ময়িম, বজ্্ أوباٌش ج وبٌش
trash, rubbish – أوباٌش উশ(ঙ্খি জনতম, 
ইতর জনমণ্ডিী rabble, raffraff

بوق،َوبوق)[س] [ض]  وبَِق، وَبَقمْوبِق،وص ) 

মফুবোধছ ম দিওয়ম, ধ্বরশংস হওয়ম, লবনষ্ট হওয়ম 
to perish, to go to ruin, be destroyed

)IV ধ্বরশংস করম, অপক أوبق ষ্ট করম, 
অবনলমত করম,  লবকি করম to ruin, to 

debase, to humiliate, cripple (ه) 

 ধ্বরশংস করমর সমন, কমরমগমর, মজি موبٌِق
place destruction, prison, jail

بِقٌة  মমরমত্মক অপরমধ, সনমসী موبِقات ج مص
কমজ, অপরমধ, কঠন পমপ grave 

offense, violent act, crime, deadlh sin

وبلوْبل) [ض]  ) প্রিফুর ব(লষ্টপডম to shed 

heavy rain

بول،وبالة،وبال،وَبل)[ك]  وبصلوص ) অস্বমস্কর 

হওয়ম, ক্ষলতকর হওয়ম to be unhealthy, 

be noxious

প্রবি বষ্র downpour وْبٌل

 অস্বমস্করতম (বমতমস), খমরমপ وباٌل

পলররলত (কমবোধজর), ক্ষলত, খমরমপ, 

অলভশমপ unhealthiness of air, evil 

cosequence, harm, curse

 অস্বমস্কর, অনফুপকমরী, খমরমপ وبيٌل

পলররলত (কমবোধজর),ক্ষলতকর, লবপ দিগস, 

সব্নমশম, unhealthy, unuseful, of evil 

cosequence, hurtful, calamitous, 
disastrous

 ,প্রিফুর ব(লষ্টপমত, জমহমনমম, বষ্র وابٌِل

ঝর্ম  heavy down fall, hail, shower
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وبِه، وبهوْبه) [س] [ف] ) মনবোধযমগ ম দিওয়ম, 
িক্ষ্ করম, স্মরন করম to pay attention,

to take notice, to keep in mind

 IV মনবোধযমগ ম দিওয়ম, িক্ষ্ করম, স্মরন أبه

করম to pay attention, to take notice, 

to keep in mind

وّتدوتد]  ] II মপমঁতম, লবদ করম,সমঁটম, বমঁধম, 
সফুরলক্ষত করম to peg firmly, to fix, 

ffasten, secure (هى)

 মপরমক, মগমঁজ, লপন, তমবফুর أوتاٌد ج وتٌِد

মগমঁজ, খফুঁট, থমমম peg, pin, tent peg, 

stake, pole

وتروتر)[ض]  ) তমর িমগমন, অন্ময় করম,
ক্ষলত করম, প্রতমরনম করম, to string, to 

weong, harm, cheat (هى ه) 

 II টমইট করম, প্রসমলরত রম,শক্ত কবোধর وّتر

টমনম,  দি(ঢ় করম to tighten, pull tight, 

tighten

 III মথবোধম মথবোধম করম to do واتر

intermittently

 (هى) IV তমর িমগমন to string أوتر

V শক্ত হওয়ম, প্রসমলরত হওয়ম, to be توّتر

stretched

 VI বমবোধর বমবোধর অনফুসরন করম, বমবোধর تواتر

বমবোধর হওয়ম to repeat itself, to follow in

succession

-মববোধজমড, অসম, uneven, odd رَتٌر،ِوْتٌر

 ,এবোধক এবোধক, প(থকভমবোধব singly وتًرا

separately

মববোধজমড, অসম, uneven, odd وترٌي

 ,তমর, বম দি্যবোধনর তমর أوتاٌر ج وتٌر

কণ্ডডম (মমরশংশবোধপশী) string, tendon 

(muscle)

তমর সম্পলক্ত relating to string وترٌي

 ,আিরর, পথ, পদলত, প্রথম وتائِرص ج وتيرةٌ
প্রলংক্রিয়ম, পন্থম, ধরন, রীলত, ধ্বলন 
manner, way, mode, fashion, 
procedure, method, style, tone

 এবোধকর পর এক, এবোধক এবোধক, পর পর تْتَرى
one after another, one by one, 
successively

 উবোধত্তজনম, িমপ, টমন ধকি توُتٌر
tension,strain 

 ,পমরম্পয্, উত্তরমলধকমর, পফুনরমব(লত্ত تواتٌِر

পফুন(সরশংোটন, মপরন(পভূলনকতম,  দি(ঢ়তম, 
ধধমরমবমলহকতম, লব দি্মমনতম 
sucession,repetation, recurrence, 
frequency, constancy, continuance, 
persistance
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 হত্মকমরী (যমর রক্তমভূি্ موتوٌر
অস্বীক( ত) murdere (to whom 

compensation denied)

توِتٌر  ,সম্প্রসমলরত, ধকিলিত مص

অত্মিমলরত, টমন কবলিত, িমপ 

কবলিত, শক্ত,  দি(ঢ়, মজবফুত stretched, 

strained, taut, tense, rigid, firm

تواتٌِر  ধমরমবমলহক sucessive مص

واتىوتى]  ] III আসম, সরশংোটত হওয়ম, তফুষ্ট 

হওয়ম, ক( তজ হওয়ম, ক( তজ করম, 
সফুলবধমজনক হওয়ম, মমনমন সই হওয়ম, 
সফিকমম হওয়ম, উপকমর করম, 
ভমিভমবোধব হওয়ম, রমলজ হওয়ম to come,  

befall, tobe complaisant, obliging, to 
oblige, be a success, be suited, to 

benefit, to agree, to be convenient (ه)

 ,আনন দিময়ক, অমমলয়ক, স্বীকময্ مصواٍت
প্রীলতকর, আবোধব দিনময়, আকষ,্ 

লিত্তমকষ্ক, মমনমনসই, উপকমরী, 
অনফুগমহক pleasant, agreeable, 

ppleasingmappealing, winning, 
bexoming, favorable,propitious

وثأوثء) [ف]  ) কমিলসবোধট মফিম, মথঁতিম 
করম, মিকমবোধনম, মফুিডমইয়ম মফিম to 

bruise, contuse, to wrench, sprain

ثوء،وثأ) [س]  وثَِئوص  ) কমিলসবোধট হওয়ম, 
মিলকবোধয় যমওয়ম, to be bruished, to be 

sprained 

 ,IV কমিলসবোধট মফিম, মথঁতিম করম أَوثأ
মিকমবোধনম, মফুিডমইয়ম মফিম to bruise, 

contuse, to wrench, sprain

 কমিলশবোধট, মথঁতিম, মমমিড, মহঁিকম وْثٌء
contusion, bruise, wrench, sprain

 কমিলশবোধট, মথঁতিম, মমমিড, মহঁিকম وثاءةٌ
contusion, bruise, wrench, sprain

ثوب،وثبان،وثيب[ض]  َوثبوثب،وص  ) 

িমফমবোধনম, মখমঁডমন, শুরু করম, দ্রুত মববোধগ 

যমওয়ম, িমলফবোধয় উবোধঠ  ম দিরডম, মছমঁ মমরম, 
পডমষ to jump, skiplhop, starr, rush,  

to jump up and run, to rush, pounce 

fall (الى على ه) 

 II িমফ ম দিওয়মবোধনম, ঠকরমইয়ম লফবোধর وّثب

আসম to make jump, ro bounce (هى ه)

III মছমঁ  মমরম, পডম to pounce, fall واثب

 IV িমফ ম দিওয়মবোধনম, ঠকরমইয়ম أوثب
লফবোধর আসম  to make jump, ro bounce 

 (هى ه)

 V িমফ ম দিওয়ম, শভূরু করম, দ্রুত توّثب

মববোধগ করম, মখমঁডমন, আগহভবোধর কমবোধছ 
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যমওয়ম, মছমঁ মমরম, ত r পডতমর সমবোধথ 

সমমিমন, জমগমন, পভূন(রুদমর করম, 
উঠমন to jump up, start, rush, hop, to 

pounce, awaken, recover, raise

 ,VI িমফ ম দিওয়ম, িমটমিমলফ করম تواثب
হমঁলপবোধয় যমওয়ম to jump, to be 

breathless

িমন ,িমফ, jumping, leaping وْثٌب

 ,িমফ, িম, ঝমঁপ, আংক্রিমন وْثبات ج وْثبٌة

শক্ত অঙ্গীকমর, উ্থিমন, ওঠম, জমগরর 
jump, leap, attack, bold promise, rise,
awakening

 ,ময িমফ ম দিয়, ময িমফমইয়ম লফবোধর وّثاٌب

অলগময়, উগস্বভমবোধবর, উ দি্মী, সমহসী, 
লনলভ্ক, উ দি্মশীি given to jumping, 

bluncy, fiery, hotheaded, dashing, 
daring, enthusiatic

 তলডr  দিমবী উপসমপন, prompt مواثبٌة

assertion of claim

 ,জমগরর, উঠন্ত, মতঝস্বী, সবি مصتوِثٌب

শলক্তশমিী awakening, rising, vigorous,

energetic

وثصَروثارة) [ك]  ) নরম হওয়ম, to be soft

)وثروثروْثر) [ض]   নরম করম, মশ(র করম
to make soft, make smooth

 ,নরম, সফুলবন্স, আরমমপ্র দি, সফুখকর وثٌِر

আরমম দিময়ক, মশ(র soft, snug, cozy, 

smoothccomfortable, smooth

 ,নরম, সফুলবন্স, আরমমপ্র দি, সফুখকর وثيٌر

আরমম দিময়ক, মশ(র soft, snug, cozy, 

smoothccomfortable, smooth

নরম লবছমনম soft bed ِوثاٌر

،مواثِرص ج ِميثرةٌ  ,লজন কমপ, কমি  مياثِرص

িম দির saddlecloth, blanket, drape

وثَِقثِقة،وثوق)[ح]  ) আসমবমন হওয়ম, 
লবশ্বমস রমখম, লবশ্বমস করম, লনভ্র করম, 
আসম রমখম, লনলশত হওয়ম to be 

confident,to place confidence, put 
faith, rely, depend, trust, be confident

وثصَقوثاقة)[ك]  ) শক্ত হওয়ম, লনলশত হওয়ম,
আসমবমন হওয়ম to be confident, be 

sure, certain

 II শক্ত করম,  দি(ঢ করম, শলক্তশমিী وّثق
করম, জমমট করম, সরশংহত করম, নলথপত 

করম, প্রত্ময়ন করম, লনলশত করম, 
প্রত্য়ন করম, মনমটমরী করম,  দিলিি করম,
 দি(ঢ়ভমবোধব যফুক্ত করম, োলনষভমবোধব বমঁধম, to 

make firm, strengthen, ccement, 
consolidate, to document, 
authenticate, confirm, certify, 
notarize, to link firmly 
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 III িফুলক্ত করম to enter into واثق

agreement

 IV বমঁধম, মবলড পডমন, to tie, fetter أوثق

 (ب هى)

 V শক্ত হওয়ম,  দি(ঢ় হওয়ম, ভমরভমবোধব توّثق

প্রলতলষত হওয়ম, লবশ্বমবোধসর সমবোধথ আগমন, 

বমশ্বসতমর সমবোধথ কমজ করম to be firm, 

consolidated, to be established, to 

act trustfully (في)

 X লনলশত করম, মিক করম,যমিমই استوثق
করম, আসমশীি হওয়ম ro make sure, 

check, verify, to have confidence ( من
(ه

,আসম, লবশ্বমস, লনভ্রতম, ভরসম trust ثِقٌة

xxonfidence,  faith, reliance

ثصٌق ج ِوثاٌق  বমঁধন, লগট, বনন,পমবোধয়র وص

মবলড, হমত কডম, লছকি tie bond, 

fetter, shackle, chain

 দি(ঢ়তম, কঠনতম, কমঠন্, শলক্ত  وثاقٌة
firmness, solidity, strenghth

 ,দি(ঢ়, শক্ত, কঠন, লনরমপ দি  ِوثاٌق ج وثِيٌق

লনলশত, লনভ্রবোধযমগ্, লবশ্বস firm, 

strong, solid, safe, secure, 
dependable, reliable

 ,প্রমমরপত,  দিলিি, লিখন وثائِقص ج وثيقٌة

আবোধ দিশপত, যনপমলত, কমগজ, নলথ, রলস দি,

প্রশরশংসমপত, নীলত, document, deed, 

writ, instrument, paper, record, 
voucher, certificate

ثقى م أوثق  অলধক  দি(ঢ়, অলধক শক্ত وص
farmer, stronger

 ,িফুলক্ত, ঠকম, একরমরনমমম موائِقص ج موثٌِق
সলন, তমতী, সন দি agreement, contract, 

treaty, pact

 ,সরশংহলত, শক্তকরর, একতীকরর توثيٌق

 দিলিি রিনমকরর, প্রমমরীকরর, সত্ময়ন,

 দিলিি সম্পম দিনকরর consolidation, 

strengthening, cementation, 
documentation, authentication, 
attestation, notarization

 লনশয়তম, লনরমপত্তম, জমলমন توثِقٌة
security, surety, guaranty

 ,বমঁধন, লগট, বনন, পমবোধয়র মবলড وثاق

হমত কডম, লছকি tie bond, fetter, 

shackle, chain

 ,লবশ্বমসী, লনলশত, লনলদ্্দষ্ট واثٌِق

অবশ্ম্ভমবী trusting, certain, confident,

sure

 ,লবশ্বমসবোধযমগ্, লনভ্রবোধযমগ্ موثوٌق 
reliable, dependable
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َوِثٌق َوِثقونوج مص  মনমটমলর পমবলিক notary مص

public

 তমিগমবোধছর আরশংবোধশর ততরী  দিলড وثٌل
palm-fiber rope

 তমিগমবোধছর আরশংবোধশর ততরী  দিলড وثيٌل
palm-fiber rope

وجبوجوب، وجبان، وجيب،وجب)[ض]  ) 

বমধ্তমমভূিক হওয়ম, প্রবোধয়মজনীয় হওয়ম, 
অপলরহময্ হওয়ম, জরুরী হওয়ম, 
আবোধরমলপত হওয়ম, লনলদ্্দষ্ট হওয়ম,  দিমলয়ত 

হওয়ম, ধকধক করম, স্পলনত হওয়ম to 

be obligatory, be necessary, be 
requisite,  indisp-ensible, imposed, 
enjoined,to throb, palpitate

 ,II আবোধরমপ করমন, লনবোধষধ করম وّجب
আবশ্কীয় করম to make obligatory, 

impose, enjoin, obligate (على هى ه) 

 ,IV আবোধরলপত করম, লনবোধষধ করম أوجب
প্রবোধয়মজনীয় করম, অত্মবশ্কীয় করম 
বমধ্তমমভূিক করম, পবোধক্ষ সমদমন্ত মনওয়ম, 
সমবস্ করম, পফুরষমর ম দিওয়ম, অনফুবোধমম দিন 

করম to make incumbent, to impose, 

enjoin, make necessary (على هى ه)

 ,X প্রত্মশম করম, অজ্ন করম استوجب
মভূি্বমন হওয়ম, অলধকমরী হওয়ম,  দিমবী 
থমকম, প্রবোধয়মজনীয় মবোধন করম, to 

deserve, merit, beentitled, have 

avlaim, to deem necessary(هى) 

 ,খমবমর, আহমর وجبات جوجبٌة

খম দি্তমলিকম meal, repast, menu

 ,বমধ্তম মভূিক,  দিময়, অঙ্গীকমর أيجاٌب

প্রমমন, স্বীক( লত, সমলত, িফুলক্তর প্রসমব, 

প্রসমব obligation, liability, 

commitment, affirmation, 
confirmation, consent, offenr of 
ccontact, offer

 সমলত লবষয়ক relating to ِأجابٌي

cetainity

দি(ষ্টবম দি positivism  ِاجابّيٌة

،واجبات ج واِجٌب  ,প্রবোধয়মজনীয় ائِبص

অপলরহময্, অত্মবশ্কীয়, জরুরী, 
অলনবময্, পলরতমন মনই এমন, আবোধরমলপত,

আবোধ দিশমফুিক, বমধ্তমমভূিক, 

অবশ্কররীয়, যথমযত, পয্মপ, ভমি 
necessary, requiste , essential, 
indispensible, inevitable, 
unavoidable, inescapable, 
incumbent, imperative, binding, 
obligatory, proper, adequet, fair -

،واجبات  ,কত্ব্,  দিমলয়ত, ্বোধয়মজন ائِبص

অত্বশ্কতম, প্রবোধয়মজনীয়তম, কররীয় 

কমজ, কমজ duty, obligation, 

requirement, necessity, task, 
assignment
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 তনলতক  দিমলয়ত, লনবোধ ্দিশ, হুকুম موجوٌب
moral obligation, dictate, injunction

 ,পমিনীয়, গুরুতপভূর্ موِجبات ج مصوِجٌب
প্রবোধয়মজন, প্রবোধরম দিনকমরী, প্রররম দিময়ক, 

োটমবোধচ এমন obligating, necessitating,

reuquiring, inducing, motivating, 

causing – موِجبات কমরর, যফুলক্ত, উবোধদ্দশ্,
প্রবোধয়মজন, িমলহ দিম, লনয়ম, আনফুষমলনকতম 
cause, reason, motive, rrequirement, 
formality

 কমরর, যফুলক্ত, উবোধদ্দশ্, অবশ্ম্ভমবী موجبٌة
পলররলতর কমজ cause, reason, 

motive, deed with enevitable 
consequence

)প্রবোধয়মজন, বমধ্তমমভূিক, বমধ্ক موجٌب ত 

কমজ, ফি, পলররলত, হমঁসভূিক (গম) 
necessary, oobligatory, made 
binding, effect, consequence, 
affirmative (gram)

 ধরমত্মক বমক্ affirmative مصوجبٌة

sentence

 ,উপযফুক্ত, সফুবোধযমগ্ deserving مصستوِجٌب

worthy

وجدوجود،وجد)[ض]  ) পমওয়ম, উ্ভিমবন 

করম, সহসম সমক্ষমr হওয়ম, হঠমr ম দিখম 
পমওয়ম পমওয়ম, অরকজন করম, আলবষমর
করম, অনফুভব করম, কষ্ট পমওয়ম, 

অলভজতম পমওয়ম, মব দিনম দিময়ক 

লবরলক্তবোধত থমকম, ভমিবমসম, আবোধবগপভূর ্

হওয়ম, প্রখর ভমবোধব আকমঙ্খম করম, অবসন
হওয়ম to find, to hit upon, to ccome 

across, meet with, to get, obtain, to 
invent, to experience, feel, to love, be

impassioned, long ardently ( هى ب ) 

وجدوْجد) [ض] [ن]  ) রমগমলন্বিত হওয়ম, 
আবোধংক্রিমশ থমকম, to be angry, have a 

grudge (على) 

 ,IV প্রস্তুত করম, আহমন করম أوجد
উবোধত্তলজত করম, প্রসব করম, হওয়মন, 

োটমন, উ r পন করম, স(লষ্ট করম, 
অজ্নকরম, পমওয়ম, সমধন করম, প্রভমব 

মফিম, সরবরমহ করম, বমধ্ করম to 

produce, evoke, provoke, engender, 
bring into being, originate, achieve, 
acomplish, teffect, to supply, to force 

(هى)

 V আসক্ত হওয়ম, মশমক করম to be توّجد

in love, to grieve (ل ب)

 ,VI উপলসত থমকম, ম দিখমন تواجد

প্রকমলশত করম, িভ্ হওয়ম, আবোধবগ 

প্রভমলবত করম to be existent, to be 

available, to affect passion
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 ,প্রিন্ড আবোধবগ, মমনলসক লবপয্য় وْجٌد

আবোধবগ, পপরমমনন, উচমস, ভমিবমসমর 

উচমস strong emotion, emotional 

upset, passion, ecstasy of love

 ,আবোধবগী উবোধত্তজনম, উচমস ِوْجدان

মমনলসক জীবন, মমনলসক শলক্ত, 

অনফুভভূলত, ভমবপ্রবরতম passionate 

excitement, ecstasy, emotional life, 
psychic forces, feeling, sentiment

 আবোধবগ সম্পলক্ত relating to ِوْجدانٌي

emotion, emotinal

جوٌد  ,আলবষমর, উ্ভিমবন, অলসত ووص

উপলসলত, হল দিস, অবস

থমন, পলর দিশ্ন finding, ddiscovery, 

being, presence, whereabouts, stay, 
visit

جودٌي  অবসমন সম্পলক্ত pertaining to وص

exsistance

 ,অনফুভভূলত, আবোধবগ, উবোধত্তজনম, রমগ مْوِجدةٌ

আবোধংক্রিমশ,আপলত্ত, অশুভ ইচম, felling, 

emotion, passionexcitement, anger, 
grudge, resentment, ill will

স(লষ্ট, উ ِأْيجاٌد r পম দিন, জন্ম দিমন, উ r পলত্ত, 

ংক্রিয়করর, আহরন, গ(হসজম, সরবরমহ, 

লহসমব, গরনম, মভূি্ময়ন  creation, 

procreation, production, origination, 

procuring, furnishing, supply, 
calculation, evaluation

 ,আলবষমর, আলবষমরক, উবোধত্তলজত واِجٌد

উদ্দীলপত, লবপয্স, ভীত, মপ্রমমবদ 
finding, finder, agitated, 
excited,upset,worried,in love

উ مْوِجٌد r পনকমরী, মিখক, স(ষ্টমকমরী 
originator, author, creator

গুহম, গত,্ নকি গুহম, মডরম أوجاٌر ج َوْجٌر
(বন্পশু), বমসসমন, den, cave, cavern,

lair, habitation

ফমঁ দি, ভভূি pitfall وْجرةٌ

 ,গুহম (বন্পশু), গত্ أوِجرةٌ ج ِوجاٌر
মডরম, cave, den, lair 

 ,মখিমর ব্মট, মরবোধকট مواجيرص ج ِميجاٌر

লপষমর পমত (মমটর, বমরবোধকমশ bat, 

racket, earthen kneading throug

جز،وجازة)[ض ]وْجز،وص )

زك]  وجز، وجص ]  সরশংলক্ষপ হওয়ম, আঁটসমঁট 

হওয়ম, িমঁছমবোধছমিম হওয়ম, to be brif, 

compact, curt

,IV সরশংলক্ষপ হওয়ম, িমঁছমবোধছমিম হওয়ম أوجز
আঁটসমঁট হওয়ম to be concise, 

compact, curt
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 ,সরশংক্ষপ,বোধছমট, সরশংলক্ষপ, িমঁছমবোধছমিম وْجٌز
আঁটসমঁট, short, brief, compact, curt, 

summary

 ,সরশংক্ষপ, মছমট, সরশংলক্ষপ, িমঁছমবোধছমিম وجيٌز
আঁটসমঁট, short, brief, compact, curt, 

summary

 ,সরশংলক্ষপতম, ক্ষলরকতম, আঁটসমঁট ِاْيجاٌز

িমঁছমবোধছমিম shortness, brevity, 

compacyness, curtness

 ,সরশংলক্ষপষবোধছমট, আঁটসমঁট مصوجٌز

সরশংলক্ষপসমর, িফুমক, রুপবোধরখম, সরশংলক্ষপ 

পলরবোধিখ, summarized, concise, curt, 

abstract, epitome, outline,brief sketch

وجسوجاسان، وجس)[ض]   ) ভয় পমওয়ম, 
ভীত হওয়ম to be afraid, to be 

apprehensive

IV ভয় থমকম, ভীত হওয়ম, অনফুভব أوطس
করম, অনফুধমবন করম, সতক ্থমকম to 

have apprehensions, to have fear, be

afraid, to feel, realize, be aware (هى) 

 V ভয় থমকম, ভীত হওয়ম, অনফুভব توّجس

করম, অনফুধমবন করম, সতক ্থমকম to 

have apprehensions, to have fear, be

afraid, to feel, realize, be aware (هى) 

ভয়, ভীলত, উবোধদগ, উ وْجٌس rকনম, 
অস্বলস fear, apprehension, anxiety, 

concern, uneasiness

  ভীরুতম, ভীরু ভমব, উলদগতম توجٌُس
cowardness, timidity, 
apprehensiveness

 ,অশমলন্তকর লিন্তম, পভূব্মভমস واِجٌس

অশরীশঙম disquieting thought, 

foreboding, evil premonition

]وِجعوجع) [س ) ব্মথম পমওয়ম, আোমত 

করম, ব্মথম ম দিওয়ম, to feel pain, to 

hurt, to pain

 IV আোমত করম, ব্মথম ম দিওয়ম, to أوجع

hurt, to pain

 V ব্মথময় কষ্ট পমওয়ম, অবোধন্র توّجع

ব্মথম িমোব করম, পলরতমপ করম, মশমক 

পমওয়ম,  দিফু(খ পমওয়ম, সমবোধব দিনম অনফুভব 

করম,  দির দি অনফুভব করম to suffer pain, 

to give vent to ones pain, to lament, 
to feel grief, feel sorry, feel pity

 ব্মথম, মব দিনম, অসভূখ ِوجاٌع،أوجاٌع ج وَجٌع
pain, ache, ailment

 মব দিনমপভূর,্ মমমরমত্মক  দিফু(খ وجيٌع
painful, grevious, sad

 ,ব্মথম, মব দিনম, পলরতমপ pain توُجٌع

ache, lament
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 ব্মথমত্, মব দিনমত্, পীলডত, ল্ষ্ট موجوٌع
feeling pain, aching, ailing, suffering

 ,অলসর হওয়ম (  وجفوجف،وجوف)[ض]
উবোধত্তলজত হওয়ম, লবপ দিগস হওয়ম, ধকধক
করম to be agitated, be troubled, to 

tthrob

IV উবোধত্তলজত করম, উ أوجف rকলনত 

করম, অসফুলবধম করম, লবরক্ত করম, 
কমঁপমন, to agitate, excite, to make 

tremble

 X ধরপর করম-বফুক to set استوجف

aflutter

 স্পনন, কম্পন, ধরপর করর واِجٌف
beating, throbbing (heart) 

جاٌق  উনমন, ররমনমর وجاقات ج اوجاقٌووص

মসমভ, িফুল্, রমনমোর, রননশমিম range,

cooking stovemstove, caboose

وِجلوَجل)[س]   ) ভয় পমওয়ম, ভীরু 

হওয়ম, কমপফুরুষ হওয়ম to be afraid, to 

be a coward, be craven

 IV ভীত করম, ভয় ম দিখমন to أوجل

frighten, to fill with fear (ه) 

ভয়, শঙম, ডর fear, dread أوجاٌل ج وَجٌل

,,ভীলতকর, অলভশঙী وجاٌل،وِجلون ج وِجٌل
সরশংসয়ী, ভীরু, কমপফুরুষ, নীি fearful, 

apprehensive, timorous, cowardly, 
craven

وجموجوم،وْجم) [ض]  ) লনরব হওয়ম, 
বমকহীন হওয়ম, হতবমক হওয়ম, িলজত 

হওয়ম, হতমশ হওয়ম, মনমরম 
হওয়মষলনরুr সমলহত হওয়ম to be silent, 

be speechless, to be shy, be 
despondant, be dejected, be 
depressed

 ,লনরব, বমকহীন, হতবমক, হতমশ وِجٌم

মনমরম, লনরুr সমহ silent, speexhless, 

dum-founded, despondent, dejected, 
depressed

جوٌم  ,লনরবতম, উবোধদগ, সলঙত লনরবতম وص
লধ্কেমবোধরর লনরবতম, হতমশমগসতম, িজম, 
উ rকনম,  দিফু(খ silence, anxious, 

apprehensive silence, speechless 
from indignation, despondency, 
shyness, anxiety, concern, sorrow

 ,লনরব, বমকহীন, হতবমক, হতমশ واِجٌم

মনমরম, লনরুr সমহ silent, speexhless, 

dum-founded, despondent, dejected, 
depressed

গমি, গন্ডবোধ দিশ cheek وْجنات ج وْجنٌة
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وجصهوجاهة)[ك]  ) সমমলনত হওয়ম, 
গর্মমন্ ব্লক্ত হওয়ম to be of 

distinction

 II সমমলনত করম, লবলশষ্ট করম, মফুখ وّجه

োফুডমন, যমওয়ম, অগসর হওয়ম, পমঠমন, 

মপ্ররর করম, িক্ষ্ ঠক করম, পলরিমিনম 
করম, হমি ধরম, সম্ভমষর করম to honorto

distinguish, to turn face,  to go, to 
head, to aim,to direct, to guide, steer,
to address

 ,III সমমবোধন যমওয়ম, মফুখমমফুখী হওয়ম واجه
মমমকমবোধবিম করম, ব্লক্তগত ভমবোধব সমক্ষমr 
করম, লনবমরন করম, স্পধ্ম করম, তফুচ 

করম, লববোধরমধীতম করম, লববোধবিনম করম, 
প্রকমবোধশ্ মোমষনম করম, খফুবোধি বিম, 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 সমমলনত করম, লবলশষ্ট করম, to أوجه

honor, distinguish

 ,V মফুখবোধফরমন, লনবোধজর পবোধথ যমওয়ম توّجه
লনবোধজর পথ পলরবত্ন করম, োফুবোধর যমওয়ম, 
প্রবোধয়মগ করম to betake own way, bend 

one’s step, to turn, apply, 

 VI পরষ্পর মফুখমমফুখী হওয়ম to face تواجه

each other

 VIII করবোধত িমওয়ম, পলরিমলিত اّتجه

হওয়ম, অভ্স হওয়ম, িক্ষ্ বমনমন, িবোধক্ষ্ 
পলররত হওয়ম, োফুরম,যমওয়ম, পলরিমিনম 
করম, মবোধন আসম, to tend, be directed, 

be oriented, be aimed, aim, to turn, 
be turned,, to lead, go, to come to 
mind

 ,পমশ্ব্, ল দিক, এিমকম, অরশংশ ِجهات ج ِجهٌة

লজিম, শহর, কত( পক্ষ, side, direction, 

region, part, section, district, 

authority  الجهات সীমমন্ত অ্ি, প্রবোধ দিশ 
the outskirts , provinces

  ,মফুখ, মফুখমবয়ব وجوهٌ،أوجرهٌ ج وْجٌه

সমমবোধনর ল দিক, বলহ্বোধ দিশ, প(ষতি, তন্তুর 

ডমন ল দিক, োলডর ডময়মি, মফুখ, সমফুখ 

ভমগ, উলমল দিক, উবোধ্খবোধযমগ্ ব্লক্তত্, 
বলহ্বোধ দিশ, মিহমরম, পমশ, অলভপ্রময়, নীলত, 

পদলত, উপময়, পথ, আিরন, ধরন, 

কময্প্ররমিী, কমরন, মমবোধন, তমr পয,্ শুরু, 

সমবোধয়র প্রথম অরশংশ 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 –

 ল দিক, পথ,  দি(লষ্টভঙ্গী, িবোধনর وجرهٌ،أوجرهٌ
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কিম (ٌأوجره) aspect, approacg, view 

point, phase of the moon

 )স্পষ্টত (ظرف লববোধশ, লববোধশষর) وجها
apparently

 ,মফুখ লবষয়ক relating to face وجهٌى

facial, of the face

 ল দিক, প্রবরতম, গলতপথ وجهات ج وجهٌة

(জমহমজ), অলভপ্রময়, িক্ষ্, উবোধদ্দশ্, 
সমমন, ময্ম দিম,  দি(লষ্টভঙ্গী direction, 

trend, course, intention, aim, 
objective, respect, regard, view point

 ,উচ্চমভূি্, আমমনত, ধমর, খ্মলত وجاهٌة

সমম, প্রভমভ, ময্ম দিম, তবলশষ্ট, 

উবোধ্খবোধযমগ্তম, গহনবোধযমগ্তম,  দি(ঢতম, 
তবধতম, esteem, credit, repute, 

prestige, influence, distinction, 
notability, solidity

 পরষ্পরববোধরমধী cotradictory وجاهٌي

ْجهاء ج وجهيٌة   ,উবোধ্্খ্, সফুপলরলিত وص

লবলশষ্ট লবলশষ্ট ব্লক্ত, মনতম, িম rকমর, 

গহনবোধযমগ্, মজবফুত, যথমত্ notable, 

noted, eminant, distinguished, 
leader, excellent, acceptable, sound

 সমমমলজক ময্ম দিমবমন وِجيهات ج وِجيٌه

মলহরম, সমমজর লবলশষ্ট ব্লক্ত lady of 

high social standing

 ,সমমবোধন, মফুখমমফুখী (جر prep) تصجاَه
লবপলরত infront of, facing , opposite

 ,লনশমনমকরর توجيهات  ج  توجيٌه

পলরিমিন, মঝমঁক, পথপ্র দিশ্ন, ল দিক, 

লনয়নকরর, মনত( ত, পলরিমিনম, aiming, 

directing, orientation, guidance, 
direction, controlling, leading, guiding

 ,লনবোধ ্দিলশকম, বনন, সমনমন্তর توجيهات –

লনবোধ ্দিশনম, যমনবমহন, কমজ directives, 

instruction, allocation,, transfer, 
conveyance,  assignment

 ,শ্রনী, লব দি্মিবোধয়র পমঠবোধশ্রনী توجيهٌي
grade

 ,লবপরীত অবসমন, লববোধরমধী  দিি مصواجهٌة

সভম, মফুখমমফুখী, প্রত্মশম, প্রলতোমত, 

মমমকমবোধবিম, লববোধরমধ, ব্লক্তগত 

কবোধথমপকথন, মশ্রমতম opposite position, 

opposition, meeting,, ffacing, 
anticipation, ccountering, encounter, 
confrontation, personal talk, 
audience - 

 মফুখমমভূখী, একজন মথবোধক مصواجهًة

আবোধরকজন face to face, person to 

person

 মনবোধযমগ, পক্ষপমলতত প(ষবোধপমষকতম توجٌُه
attention, favoritism, patronage 
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 ,ল দিক, অলভমফুখ, মঝমঁক ِاِتجاهات ج ِاِتجاهٌ

বমঁক, লবন্মস, গলতপথ direction, 

inclination, bent, orientation, course

 দিভূর লনয়নীত, পলরিমলিত remote  مصَوجٌَه

controlled, guided

 উলদ্দষ্ট, মঝমঁকম, অলভমফুখী مصَتِجٌه
directed ,tending, aimimg

 ল দিক direction مصّتجٌه

وحدوحدة، ِحدة)[ض]  ) একম হওয়ম, একক, 

অনফুপম, অসম, অতফুিনীয় to be alone, 

ssingular, unmatched, incomparable

 ,II এক করম, একলতত করম وّحد
ঐক্সমধন করম, প্রলমত করম, লনয়লমত 

করম, সরশংযফুক্ত করম মযমগ করম, একবোধত 

আনম, সরশংহত করম, এলকভভূত করম to 

make into onemunite, unify, 
standarize, rregularize, to connect, 
bring togather, consolidate, merge

VIIII এক হওয়ম, একমকী হওয়ম, ঐক্ اِتّحد
করম, ঐকলতত হওয়ম, একলতত করম, 
সরশংহত হওয়ম, একীভভূত হওয়ম, একমত 

হওয়ম to be one,  form a unity, to be 

uunited, be amalgamated, be 
consolidated, to unite, combine, to 
agree

 ,একমলকত, লনজ্নতম, solitude ِحدةٌ

soliteriness

 মস একম, মস লনবোধজ he وحدها م، وْحدهص

alone, he by himself

 ,,একত, একমকীত, একতম وحدات ج وحدةٌ
লন(সঙ্গতম, লবলচনতম, মগমপনীয়তম, 
স্বয়রশংসম্পভূন্, স্বমধীনতম, ঐক্, সলমলত 
oneness, singleness, unity, 
soliteriness, isolation, pprivacy, self 

containment, union-( وحدات ) সমমলরক
ইউলনট, কম্শী দিি, একক গ্রুপ, একক 

সমপনম, লভন লভন সমপনম military unit, 

crew, single group, plat unit, 
installation, unit of iinstallation

 ,একক, একমকী, প(থক, ব্লক্ত وْحدانٌي

একমমত, মকবি, শুধফুমমত, একবোধিটয়ম, 
তফুিনমহীন, অলববমলহত single, solitary, 

separate, individual, sole, oonly, 
exclusive, singular, unique, 
matchless, unmarried

 ,তকবি্, একমকীত, লবলচনতম وْحدانّيٌة
মগমপনীয়তম, লন(সঙ্গতম, একতম, একত 

(আ্মহতময়মিমর) অনন্তম, 
তফুিনমহীনতম soleness, ssoliteriness, 

isolation, sseculation, privacy, 
solitude, loneliness, singleness, 
unity(Allah st), singularity
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 ,একমকী, লনজ্ন, লনলরলবলি, একম وحيٌد
একক, c„_K, লবলক্ষপ, লবলচন, একমমত, 

শুধফুমমত, এএকবোধিটয়ম, একক, অনফুপম, 

তফুিনমহীন, অসমীক( ত, তফুিনমহীন alone, 

solitary, lonely, single, serate, 
individual, sporadic, iisolated, sole, 
only, unique, unequal

একক, অনন্ singular, unique أوحٌد

,একীকরর, সলমলত, সমমহমর, লমিন تْوحيٌد

লনয়লমতকরর, সরশংহতকরর, একতীকরর, 

একতবম দি uunification, union, 

combination, regularization, 
consolidation, belief  the unity of 
Allah (st)

ٌد  ,তকবি্, একমকীত, লন(সঙ্গতম تَوحص
লবলচনতম, লনজ্নতম, মগমপনীয়তম, 
soleness, singleness, solitariness, 
isolation, seclusion, privacy

 ,একত, একমকীত, একতম, ঐক্ ِاِتحاٌد
সলমলত, সম দি(শ্, সব্সমলত একমত, িফুলক্ত,

সরশংবোধযমগ, সরশংহলত, একলতকরর, মজমট, 

oneness, singleness, unanimity, 
concord,harmony, unanimity, 
ahreement, alliance, union, 
combination, consolidation

 সলমলত সম্পলক্ত relating to ِتحادٌي

union, unionist

 এক, একজন, মকহ একজন, মকমন واِحٌد

লনলদ্্দষ্ট ব্লক্ত একমমত, শভূধফুমমত, one, 

someone, somebody, a certain 

person, sole, oonly – وواحدان একক, 

লনজ্, প(থক, স্বতন, লবলক্ষপ 
single,solitary, separate, iindividual, 
sporadic, isolated

 একতবমবোধ দির লশক্ষক professor of مَوِحٌد

unity of Allah (st) – المَوِحدون

 ,লমলিত, সরশংহত, একলতত مصَوِحٌد

একতমবদ, লনয়লমত combined, 

consolidated, amalgamated, united, 
regularized

 ,লনজ্ন, লবরি, লবলক্ষপ, লবলচন مصتوحِحَد

লনজনবমসী, লনভ( ত solitary, rare, 

sporadic, isolated, hermit, lonely

 ,অলবভক্ত, লমলিত, সরশংহত, একলতত مصّتِحٌد

অলভন, স দি(শ, সব্সমত, অনফুরূপ united,

combined, 
consolidatedmamalgamated, 
uniform, harmonious, united, 
unanimous, concordant

,লনজ্ন, একমকী, আিম দিম solitary مصستْوِحٌد

lonely, isolated

أوحشوحش]  ] IV লবরমন হওয়ম, জনশভূন্ 
হওয়ম, ঊষর হওয়ম, অত্মিমর করম, 
অসফুলবধম করম, উদীগ হওয়ম, একমকী মবোধন
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করমন, মশমক করম, to be deserted, to 

oppressmmake uneasy, to make feel
lonely, to grieve

 V মরুভভূলম হওয়ম, আবজ্নময় توّحش

পলরনত হওয়ম, বন্ হওয়ম, বব্র হওয়ম, 
লনষফু  কবোধর মতমিম, লনষভূ র হওয়ম to be 

deserted, to be waste, be wild, be 
brutal, to britalize, be brutish

 X মরুভভূলম হওয়ম, জনজমি استوحش

হওয়ম, একম অনফুভব করম, অত্মিমলরত 

হওয়ম, লববোধয়মবোধগ  দিফু(লখত হওয়ম, লবত( ষম 
থমকম, লনবোধজবোধক বফুঝমবোধত নম পমরম, লনলদ্্দষ্ট 

ভমি িমগম নম থমকম, লবলচন হওয়ম, 
ভীতহওয়ম to be deserted, to be 

waste, to feel lonely,be distressed, 
sadden by separation, have an 
aversion, to be aalienated, be afraid

 ,বজ্্, লবরমন, একমকী, জনশভূন্ وحٌش
বন্, অশমন্ত (পশু)waste, ddeserted, 

lonely, sdesolate, wild, untamed -

 ,বন্ প্রমনী, বন্ জন্তু وصحشان،وصحوش

ত দিত্ wild animal, wild beast, monster

 ,একমকীত, পলরত্ক্ততম, লনজ্নতম وْحشٌة
জজনশভূন্তম, লবষনতম, ঠমন্ডম, 
কুয়মশমচনতম, উ দিমসীনতম, লবষম দি, 

অ্ভিভূত অনফুভভূলত, অপরূপতম, বমতফুিতম, 
লবরহ loneliness, forlornness, 

desolation, deariness, cchillness, 
frostiness, frigidity, gloom, 
sstrangeness, alienation

অশমন্ত, বন্, বব্র, কুr ْوشٌي লসত, 

মমরমত্মক,  অসভ্, লনষফু র, ো(র্,বমলহবোধরর, 

untamed, wild, brutish, uncivilized, 
barbarous,ugly, repulsive, outer, 
external

বন্তম, লহরশংসতম, লনষফু وْحشّيٌة রতম, 
বব্রতম, wildness, ferocity, brutality, 

barbarity

 ,একমকীত, পলরত্ক্ততম lonliness ِايحاٌش

forlornness

 ,বন্ অবসময় লফরম, অসভ্তম توحٌُش
বন্তম, বব্রতম, নলনষফু রতম return to 

wild state, wildness, savageness, 
barbarity, brutality

,লবরহ, আজব, লবশয়তম, লববোধচ দি ِاستحاٌش

উন্মত্ততম, অঅসমমমলজকতম, রহস্ময়তম, 
অস্বমভমলবকতম, estrangement, 

sstrageness, alienation, unsciability, 
weirdness, uncanniness

 ,জনশভূন্, লবষন, অববোধহলিত موِحٌش

লবরমন, একমকী, বজ্্, অত্মিমলরত, 

অস্বচন, উলদগ, অ্ভিফুত, ভফুতফুবোধড, 

disolate, ddeary, deserte, forlorn, 
lonely, wwaste, oppressed, eerie
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বন্, অসভ্, বব্র, লনষফু مصتوِحٌش র, 

লন ্দিয়, একজন অসভ্, এক বব্র wild, 

savage, barbarious, barbaric, brutal, 
a savage, a barbarian

 ,বন্, এক অসভ্, লনজ্ন مصستوِحٌش

লবষম দিগস, লবষন,  দিফু(খ,অসফুখী wild, a 

savage, lone some, lonely, 
melancholic, gloomy, sad, unhappy

োন কি িফুি luxariant black hair وْحٌف

وِحلوَحل)[س]  ) সরশংকটমপন হওয়ম, আটকম
পডম, অিিমবসম হওয়ম, অিি হওয়ম to 

come to deadlock, be stuck, stranded

 II কম দিময় মমখমন, ক ্দিমমক্ত করম, to وّحل

soil with mud

 IV কম দিময় আটকমন, জিমভভূলমবোধত أوحل

মনওয়ম to get stuck in mud,to get into 

a quagmire

 V কম দিমময় হওয়ম, ময়িম হওয়ম to توّحل

be muddy

X কম দিমময় হওয়ম to be muddy استْوحل

 ,কম দিম, পঙ, পমrক أرحاٌل،وحول ج وَحٌل

মমমমলড, মখমিস, mud, mire slough

 ক ্দিমমক্ত, মযিমযফুক্ত, পঙময় وِحٌل
muddy, miry, dirty

 ,ক ্দিমমক্ত মমঠ, মখমিস, মমমলড موِحٌل

অবসম, muddy ground, slough, 

predicament

 ,ক ্দিমমক্ত, মযিমযফুক্ত, পঙময় مَوحٌَل

কম দিমআব(ত, muddy, miry, dirty, 

covered with mud

وِحَميْوَحمص،يِحمص،  ক্ষফুধম পমওয়ম, প্রত্মশম করম,
আশম করম, তীব আকমঙ্খম করম to feel 

appetite, havr a longing,have a 
craving, have a desire

 লববোধশষ খমবমবোধরর আকমঙ্খম وَحٌم
(গভ্মবসময়, ক্ষফুধম, প্রত্মশম, আশম, তীব 

আকমঙ্খম a craving for certain food 

(pregnency, appetite, craving, 
longing

 লববোধশষ খমবমবোধরর وحامى،ِوحاٌم ج وْحمى

আকমঙ্খম (গভ্মবসময়), craving for 

certain food (pregnency)

 কমঁপম, লখঁিমবোধনম, to tremble, to وْحوَح

shiver  ( (من

وحىوحي) [ض]  ) উ r সমলহত করম, 
প্রকমশ করম, অহী মপ্ররর করম to inspire 

to reveal ( ب الى )  

IV অহী মপ্ররর করম, উ أوحى rসমলহত 

করম, উদ্দীপ করম, ধমরনম ম দিওয়ম, 
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উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, ধমরনম স(লষ্ট করম, to 

reveal, to inspire (الى ب) 

X উপবোধ দিশ িমওয়ম, উ استوحى r সমলহত 

হবোধত ম দিওয়ম, উ r সমহ িমওয়ম, আহরন 

করম, অনফুমমন করম to, ask advice, to le

be inspired, to derive, to seek 

inspiration, to deduce ( هى ه ) 

উ  وْحٌي r সমহ, প্রত্মবোধ দিশ inspirarion, 

revelarion

উপবোধ দিশ suggestion أْيَحاٌء

 মরলডও মপ্রররযন radio واٍح

transmitter,- الواحى মরলডও, radio

উ مصْوٍح r সমহ দিমনকমরী, প্রত্মবোধ দিশকমরী 
inspiring, revealing

 ,প্রভমলবত, উপবোধ দিশপ্রমপ مصستوًحى

পলরিমলিত, উ r সমলহত, আহলরত, 

অনফুলমত, influenced, advised, guided, 

inspired, derived, deduced (من) 

وخزوخز) [ض]  ) মখমঁিম ম দিওয়ম, ফফুটমন, 

লছদ করম, হুি ফফুটমন, এবোধফমঁড ওবোধফমঁড 

করম, ছফুলডকমোমত করম, উত্ক্ত করম, 
হয়রমলন করম, লবরক্ত করম, পীডন করম 
to sting, prick, pierce, transfix, stab to

death, vex, harass, irritate (ه) 

 ,হুি ফফুটমন, লছদকরর, ধমরমি وخٌز

অস্বমস্কর ব্মথম, টনটন 
stinging,pricking, pain, twinge

 ,হুি, ফফুটম, টনটন ব্মথম sting وْخزةٌ

prick, twinge

 ,মসিমইকরর, লবরলক্ত needling وخزان

nagging

 ,যননম দিময়ক, লবদকমলর وّخاٌز

 দিরশংশনকমলর, ধমরমি, কটফুগন, িটপবোধট, 

লহরশংস, উগ stinging, pricking, bitting, 

sharp, pungent, fierce, violent

 ,যননম দিময়ক, লবদকমলর واِخٌز

 দিরশংশনকমলর, ধমরমি, কটফুগন, িটপবোধট, 

লহরশংস, উগ stinging, pricking, 

bitting,sharp, pungent, fierce, violent

وخطوخط) [ض]   ) ধফুসর হওয়ম, সম দিম 
হওয়ম, িফুি সম দিম হওয়ম to turn gray, to 

make gray-haired

وِخموَخم)[س]  ) অজীর্ হওয়ম to suffer 

indigestion

متخم،وخامة)[ك]  وخص ) অস্বমস্কর হওয়ম, 
অপমি্ হওয়ম, ভমডী হওয়ম to be 

unhealthy, be heavy, indigestable

 VIII অজীর্ হওয়ম to suffer اّتخم

indigestion
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 ,অপলরলমত মভমজন تصخٌم،تصخمات ج تصخمٌة

ব দিহজম, surfeit, indigestion

 অস্বমস্কর বমতমস, ময়িম, মনমরশংডম وَخٌم
unhealthy airmdirt, filth

 ,অস্বমস্কর, ভমডী, অপমি্ وِخٌم
ময়িমযফুক্ত, মনমরশংডম, unhealthy, 

indigestable, heavy, dirty, filthy

,অস্বমস্কর, অপমি্, মন, মমরমত্মক وخيٌم

প্রমরোমতী, লবপ দিজনক unhealthy, 

ingestible, bad, evil, dangerous, fatal,
disastrous

 অস্বমস্করতম, মন স্বভমব وخامٌة
unhealthiness, evil nature

 অলধক অস্বমস্কর, অধমক খমরমপ أوخٌم
unhealthier, worse

 অপমি্, অস্বমস্কর مصستْوخٌم
uundigestible, unwholesome

وَخىوْخي)[ض]  ) মনস করম, উবোধদ্দশ্ 
করম, ইচম করম, আশম করম, িক্ষ্ থমকম 
to intend, to have in mind, to 
purpose, to aspire

 II মনস করম, উবোধদ্দশ্ করম, ইচম وّخى
করম, আশম করম, িক্ষ্ থমকম, মনত( ত 

ম দিওয়ম, পলরিমিনম করম to intend, to 

have in mind, to purpose, to aspire, 
to lead,  guide

 V ইচম করম, উবোধদ্দশ্ করম, ঠক توّخى

করম, িক্ষ্ ঠক করম, আশম করম মিষ্টম 
করম, রমজী করম to intend,to purpose, 

to aim, aspire, to set one’s mind

 অলভপ্রময়, িক্ষ্, পলরকলনম وِخٌي ج وِخٌي
intention, aim, plan

 উবোধদ্দশ্, পলরকলনম, অলভপ্রময় تَوِخن
design, intent

وّدمَوّدةٌ،وداد،وّد)[س]  ) ভমিবমসম, পছন 

করম, অনফুরমগী হওয়ম ইচম করম, িমওয়ম, 
to love, be fond, want, wish

III বনফু واّد  হওয়ম, বনফু  করম, to be friend

V ভমিবমসম ম দিখমন, অনফুগহ পমওয়মর توّدد
মিষ্টম করম, বনফু ত িমওয়ম, লনবোধজবোধক 

অনভূগহভমজন করম, মতমষমবোধমম দি করম, 
আকষ্র করম, মমমলহত করম, ভমিবমসম 
জয় করম to show love, to try to gain 

favor, seek friendship, to ingratiate, 
to flatter, to attract, to captivate, to 
win love 

VI পরষ্পরবোধক ভমিবমসম, বনফু تواّد  হওয়ম, 
বনফু তপভূর ্শবোধত ্থমকম, হওয়ম to love each

other, be on friendly terms, be friends

ভমিবমসম, মসহ, বনফু وٌد ত, ইচম, আশম 
love, affection, friendship, wish, 
desire
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ٌد،أوداٌد ج وٌد  ,মপ্রমময়, মসনপ্রবর, নরম أوص

অনফুরমগ, আসক্ত, সরশংলশষ্ট, লনবোধবল দিত, 

মপ্রলমক loving, affectionate, tender, 

fond, attached, devoted, lover

 ভমিলবসম সম্পলক্ত, relating to وّدٌي

love

ভমিবমসম, বনফু وداٌد ত love, friendship

 ভমিলবসম সম্পলক্ত, relating to ودادٌي

love

 ,অনফুকূবোধি লবন্স, আসক্ত, অনফুরক্ত ودوٌد

অনফুরমগী, বনফুভমবমপন favorably 

disposed, attached, devoted, fond 
friendly

বনফু تواٌد ত সম্পক্, ভমি সম্পক্ friendly 

relation, good yerms

োমবোধডর ধ্বমনী jugular vein أوداٌج ج ودٌج

োমবোধডর ধ্বমনী jugular vein ِوداٌج

وّدرودر]  ] II লবপবোধ দি মফিম, নষ্ট করম to 

endanger, to waste (ه) 

ودعودع)[ف]  ) নমলমবোধয় রমখম, বমস করম, 
জমম করম, যমওয়ম, থমমম, বম দি ম দিওয়ম, to 

put down, to lodge, to leave, to leave,
to leave off, sto, to give up

II লব দিময় জমনমন, ছফুট মনওয়ম to see وّدع

off, to bid fare well, to take leave

 ,রমখম, জমমন, বমস করম, জমম করম أودع
লবশ্বমস করম, ত্মগ করম, লনরমপ দি রমখমর 

জন্ ম দিওয়ম, মজফুত রমখম to put down, 

lay down, lodge, deposit, to 
entrustmto leave, to give for 
safekeeping, to consign

 ,X রমখম, জমমন, সমন, বমস করম استودع
জমম করম, লবশ্বমস করম, মজফুত রমখম, 
অঙ্গীকমর করম, ত্মগ করম, অবোধধ্ক মভূি্ 
আবোধরমপ করম, লনরমপত্তমর জন্ ম দিওয়ম, 
গু দিমমজমত করম, to leave, to lay down, 

consign , commit, put down, lodge, 
deposit, entrust, leave, to store, to 

put on half pay (هى )

,নরম মমজমজ, নমতম, ভভদতম, শমন্ত دعٌة

মবোধনর লসরতম, তধয্্ mild temperness, 

meekness, ggentleness, calm, 
composure, equnimity

 ,বমসম, জমমকরর, জমম lodging وْدٌع

depositing, deposition

লঝনফুক seashells وَدٌع

 লব দিময়, ছফুট মনওয়ম, বলব দিময় وداٌع

সম্ভমষর fare well, leave taking, 
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validiction- الوداع،وداعا লব দিময়! 

আ্মহতময়মিম মতমমমর সমবোধথ!

 ,ভদতম, সহৃ দিয়বমন, নরম মমজমজ وداعٌة

নমতম, শমলন্তপ্রবরতম ggentleness, mild 

temperness, mmeekness, 
peaceableness

 ,শমন্ত, শমলন্তপ্রবন, নরম মমজমবোধজর وديٌع

নম calm, peachable, mmild-

tempered, meek

 লবকমরও উপর লবশ্বমস বম ودائِعص ج وديعٌة
আসময়  রমখম লজলনষ, কমরও  দিমলয়বোধত 

লকছফু রমখম, জমমক( ত পলরমমন, জমম 
something entrusted to one’s, 
custody, deposited amount, deposit

এবোধপ্রমন, মপমশমক doctors apron ميدعن

 লব দিময়, ছফুট-গহন, লব দিময় সম্ভমষর توديٌع
farewell, leave – taking, valediction

 ,বমসকরর, মজফুতকরর, জমমকরর أيداٌع

জমম   lodging, consiging, depositing, 

deposition

 ,বমসকরর, মজফুতকরর, জমমকরর استِداٌع

জমম, সরশংরলক্ষত বস্তু, lodging, 

consiging, depositing, deposition, 
reserve

 ,মপ্ররক, িমিমন দিমর, জমমকমরী واِدٌع
সমক্ষী, ভমডমটয়ম, অলধবমসী, ভদ, নরম, 

নম, শমলন্তপ্রবর, ধীরলসর, শমন্ত, অনফুচ্চ, 

লবনত, consignor, lodger, depositor, 

gentle, mild, meek, low, 

)বসলতক مصودٌع ত, িমিমনী, মপ্রলরত, 

জমমক( ত, জমম lodged, consigned, 

deposited, deposit ( مستْوِدٌع ) 

জমমকমরী depositor

)বসলতক مصستودٌَع ত, িমিমনী, মপ্রলরত, 

জমমক( ত, গু দিমমজমত lodged, 

consigned, deposited, deposit, 

stored- مصستودعات আমমনত রমখমর সমন,

ভমন্ডমর, গু দিমম, depository, store 

house, warehouse

)বনভফুলম, ত ودائِقص ج وديقٌة রভভূলম lawn, 

meadow 

 واِدٌك،وديٌك،ودوٌكوِدٌك িলব্, মম দি fat وَدٌك

িলব্যফুক্ত, মম দিবহুি fat

ودىودي) [ض]  ) হত্মর ক্ষলতপভূরর 

ম দিওয়ম, রক্তমভূি্ ম দিওয়ম to pay blood 

monemoney

 IV মফুবোধছ মফিম, মমরম, মরম, মকবোধট أودى

মফিম, ধ্বরশংস করম to perish, to kill, die, 

cut, destroy
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 ,লক্ষপভূরর (হত্মর), রক্তমভূি্ ديات ج ديٌة
শমলরলরক আোমবোধতর ক্ষলতপভূরর, blood 

money, indemnity for bodily injury

 উপত্কম, ন দিী وديان،أوديٌة ج واٍد
উপত্কম, ন দিীর তিবোধ দিশ, লগলরখমত, 

োমট, ন দিী, ককিমম (খববোধরর কমগজ) 

valley, river valley, river bbed, ravine,
river,column 

وَذروْذر) [ض]  ) কমটম, আহত করম, to 

cut, to wound

,মছবোধড ম দিওয়ম (বত্মমন কমি, আবোধ দিশ) يْذَر
বম দি ম দিওয়ম, লবরত হওয়ম to let, leave, 

desist

 মছবোধড ম দিওয়ম, মশষ করম, ক্ষমলন্ত َذِري م َذر

ম দিওয়ম to let, cease

وّربورب]  ] II বমকিমতফুলর করম, দ্থ্পভূর্ 
কথম বিম to equivocate

 ,III বমকিমতফুলর করম, িমতফুলর করম وارب
প্রতমররম করম মবমকম বমনমন to 

equivocate, to dupe, to outsmart (ه) 

 ,বংক্রিতম, কুটি গলত أوراٌب ج ورٌب

লতয্ক গলত, তরছম ল দিক, মঝমঁক, ঢমি, 

লতয্ক,  obliqueness, obliquity, 

oblique direction, inclination, slope, 
diagonal

 ,বংক্রিতম, কুটি গলত obliqueness ِوراٌب

oblquity

 ,দ্থ্, অষ্পষ্টতম equivocation مواربٌة

ambiguity 

 ,মতরছম, লতয্ক, কমত, ঢমিফু موروٌب
মকমরমকুলর আরশংলশক মখমিম, oblique, 

inclined, sloping, diagonal, 
transverse, paly open

আধম মখমিম ( দিরজম), partly open مصوارٌب

door 

وِرثتراث،ِرثة،ِوراثة،ِارثة،ِورث،ِارث) [ح]   ) 

উত্তরমলধকমর হওয়ম, উত্তরমলধকমর সফুবোধত 

পমওয়ম to be heir, to inherit

 II উত্তরমলধকমর করম, উইি কবোধর وّرث

হসমন্তর করম,  দিমলয়ত প্র দিমন করম to 

appoint as heir, to bequeath

 IV উত্তরমলধকমর করম, উইি কবোধর أورث

হসমন্তর করম,  দিমলয়ত প্র দিমন করম, লনবোধি 

নমমমন, লনবোধি আনম to appoint as heir, 

to bequeath, to bring down

 ,VI উত্তরমলধকমর হওয়ম توارث
উত্তরমলধকমর সফুবোধত অজ্ন করম to have 

heir, o possess as inhertance

 উত্তরমলধকমর, সমবর বম অসমবর ِأْرٌث

সম্পলত্ত inheritance, estate
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 ,উত্তরমলধকমর, উত্তরমলধকমরত ِوْراثٌة

উত্তরমলধকমর স্মিন, বরশংশগলত, 

বরশংশপরম্পরম inheritance, 

hereditariness, hereditary 
transmission, heredity

বরশংশগত hereditary وراثٌِي

رثاءص ج وِريٌث  ,উত্তরমলধকমরী inheritor وص

heir

উত্তলরকমর, inheritance, legacy تصراٌث

 ,ঐলতহ্, উত্তরমলধকমর مواريٌث ج ميراٌث

সমবর অসমবর সম্পলত্ত hertage, 

inheritance, estate

ٌث  ,উত্তরমলধকমর সফুবোধত স্মিন توارص

বরশংশগলত transmission by inheritance

ّراٌث،وثٌة ج واِرٌث   ,বরশংশমনফুসররকরর وص

উত্তরমলধকমরী, inheriting, inheritor, heir

 ,উত্তরমলধকমরসফুবোধত প্রমপ, স্মলিত مْوروٌث

ঐলতহ্গত, বরশংশগত iinherited, 

transmitted, traditional, hereditary

َوِرٌث،مصوِرٌث অলছ, testator مص

উত্তরমলধকমরসফুবোধত প্রমপ inherited مصتوارٌث

 

رود) [ض]  وردوص  ) আসম, মপরঁছম, আলবভফু্ত
হওয়ম, ম দিখবোধত পমওয়ম, লমলিত হওয়ম, 
লবব(ত (বই, মিখম), উবোধ্লখত, মপরঁছম, 
আসম, ভ্রমন করম, হমবোধত আসম, জমম করম,
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 ( الى هى على ) 

 ,II মপরঁছমন, আনম, আম দিমলন করম وّرد
সরবরমহ করম, সলজত করম, মভমজন 

করমন, প্রলতপমিন করম, জমম করম, 
আ দিময় করম to make reach, get to, to 

bring in, import, supply, to furnish, to 

feed, to deposit (بهى ه)

IV আনম, আনমন, মনওয়মন, সমনমন্তর أورد
করম, বহন করম, পলরবহন করম , 
আম দিমলন করম, জমম করম, আ দিময় করম, 
উপসমপন করম, ততরী করম,  সরবরমহ 
করম, সলজত করম, উবোধ্খ করম, স্বপবোধক্ষ 

যফুলক্ত ম দিওয়ম, প্রমমন ম দিওয়ম, উবোধ্খ করম, 
প্রবত্ন করম আকলস্মকভমবোধব উবোধ্খ করম,
লনবোধক্ষপ করম, 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
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 ,VI পর পর আসম, মপরঁজম, আসম توارد
হমবোধত আসম, একত হওয়ম, একরূপ হওয়ম, 
to arrive successively, to arrive 
come, ccoincide, be odentical

 X সলজত পমওয়ম, মকনম, ংক্রিয় استورد

করম, পমওয়ম, আম দিমলন করম, to 

procure, to have furnished, import, 

buy (من هى)

 পমলন প্রমলপ সমন, watering place وِرٌد

(animal)- أوراٌب এবম দিবোধতর লনলদ্্দষ্ট 

সময়(অলতলরক্ত)

 মতিমবোধপমকম بنات وْردان ج بنت وْردان
cockroach 

د،أوِردةٌ ج وريٌد وٌد،ورص  ,রবোধক্তর লশরম ورص
ধ্বমনী, গিমর ধ্বমনী vein, jugular vein

روٌد  ,আসম, মপরঁছম, আলবভ্মব, প্রমলপ وص

মিহমরম coming, aarrival, advent, 

receipt, appearance

 ,যমতমর সমন, মপরঁছমর সমন مواِرٌد ج مْوِرٌد

পমলন প্রমলপর সমন, ঝর্ম, কুপ, 

উপময়,অবিমন, উ rস, আয়র উ rস, 

আয়, সরবরমহ, আম দিমলন place of 

arrival, destination, access to water, 
spring, well, rresortmplace 
oigin,source if income, importation 
income, supply

 পমলন মসিবোধনর সমন, অবতরবোধনর موِردةٌ

সমন, মজট, োমট watering place, 

landing place, ghat, moorage

 ,সলজকরর, বলবধমন تْوريدات ج تْوريٌد

ব্বসম, আম দিমলন, আম দিমলনকরর, 

সরবরমহ, িমিন futnishing, provision, 

importation, import, supply, feed

 ,বিন, লনরুপন, অলভবোধযমগ ِايراٌد

িমিনপমিন, উবোধ্খকরর, উদ(তকরর, 

adduction, allegation, bringing up, 

mentioning, citation – اِايرادات 

আম দিমলন করর, সরবরমহ, আয়, মফুনমফম, 
প্রমলপ, অজ্ন, িমভ iimportation, supply,

revenue, income, return, receipts, 
profits

ٌد  ধমরমবমলহক আগমন, আকলষ্ক توارص

ধমরনম পলরলিলত successive arrival , 

accidental identity of ideas

 আম দিমলনকরর, আম দিমলন ِاستِراٌد

 ,মপরঁছমন, আগত, প্রমপ وّراٌد ج واِرٌد

উবোধ্লখত, আগন্তুক, মপরছম, arriving, 

found, mentioned, new comer, arrival

 ,আম দিমলন দব্, প্রমপ বস্তু, আয় واردات–

গ(হীত বস্তুসমভূহ imports, receipts, 

iincomings, proceeds, takings 
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َوِرٌد  ,সরবরমহকমরী, সসজমকমরী مص
ঠকম দিমর supplier, furnisher, 

ccontractor

আম দিমলনকমরক importer مصستوِرٌد

)আম দিমলনক مصستوردات ত দব্সমভূহ, 

আম দিমলন imported goods, imports

وّردورد]  ] II মফুকুলিত হওয়ম, পভূলষ্পত 

হওয়ম, িমি ররশং িমগমন to blossom, to 

dye red

 ,V িমি হওয়ম, ঝিকমইয়ম ওঠম توّرد
উ্ভিমলসত হওয়ম to be red, to be be 

aglow, be flushed

 ,VI িমি হওয়ম, ঝিকমইয়ম ওঠম توارد
উ্ভিমলসত হওয়ম to be red, to be be 

aglow, be flushed

 ,ফফুি, পফুষ্প blossoms وررٌد ج وْرٌد

bloom, 

 ,মগমিমপ, মগমিমবোধপর নকশম وردةٌ
প্রক্ষমিক, rose, rosette, washer

 মগমিমপী, মগমিমপী রবোধঙ্গর rose وْردٌي

colored, rosy

জপমমিম, তসলবহ rosary وْردّيٌة

ْردةٌ িমিবোধি ররশং reddish color وص

 িমি, ররশংকরর, red colarattion, a تَوُرٌد

reddening

َوّرٌد ,মগমিমপী, রক্তমভ, িমি rosy, ruddy مص

red

تَوِرٌد মগমিমপী rosy مص

 প্রমনবন্ত হওয়ম to be ( ورشوَرش) [س]

lively

ورشورش)[ض]  ) অনমহুত ঢফুবোধক পডম to 

interfere

II ঝগডম িমগমন to make trouble وّرش

 প্রমরবন্ত, কম্ঠ, অলসর, অশমন্ত وِرٌش
lively, brisk, restive, restless

 অনফুপ্রবোধবশকমরী, পরজীবী واِرٌس
iintroder, parasite

 কমরখমনম ِورٌش،ورشات ج ورشٌة
workshop

وّرطرزط]  ] II জলডবোধয় মফিম, মপঁিমন, 

জলডত করম to entangle, to involve

 IV জলডবোধয় মফিম, মপঁিমন, জলডত أورط

করম to entangle, to involve

 ,V লবপবোধ দি পডম, মপঁলিবোধয় যমওয়ম توّرط
জলডত হওয়ম to be in trouble, be 

embroiled, be involved
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 ,X জলডবোধয় পডম, লবপবোধ দি পডম استورط
মপঁলিবোধয় যমওয়ম, জলডত হওয়ম to be in 

trouble, be embroiled, be involved, to
be entangle

 ,কঠন পলরলসলত ِوراٌط ،ورطات ج ورطٌة

কঠনতম, কমঠন্, অসফুলবধম, উভয়সঙট, 

জটিম, মগমিমমি, জটি অবসম difficult 

situation, difficulty, trouble, awkward 
position, dilemma, jam, embroilment

 জলডবোধয় পডর, সম্প(ক্ততম توُرٌط
entanglement, involvement 

অঙ্গীকমরমবদ, উভয় সঙটমপন in موروٌط
aplight, in dilemma

 অঙ্গীকমরমবদ, উভয় সঙটমপন in مَوّرٌط

aplight, in dilemma

وِرعوَرع)[ح]  ) মখম দিমভীরু হওয়ম to be 

pious

عوراعة)[ك]  ورص ) মখম দিমভীরু হওয়ম to be 

pious

 V সতক ্হওয়ম, লদধম করম, লবরত توّرع

থমকম, to be cautious, to hhesitate, to 

refrain (عن)

 ,ভলক্ত, ধমলম্কতম, মখম দিমভীরুতম وْرٌع 
মখম দিমভক্ততম, সতক্তম, সমবধমনতম, 
ভীরুতম, িজম, গমম্ভীয্তম piety, 

ppiousness, godliness, 

godfearingness, caution, carefulness,
timidity, shyness, reserve 

 ,ধমলম্ক, মখম দিমভীরু أوراٌع ج وِرٌع

সমবধমন, সতক,্ গম্ভীর pious, godly, 

godfearing, cautious, careful, 
reserved

ورفوروف،وريف،ورف)[ض]  ) প্রসমলরত 

করম, সম্প্রসমরন করম, িমম হওয়ম, 
গজমন, সজীব হওয়ম, সবফুজ হওয়ম, 
পফুশলমত হওয়ম, to  stretch, ro extend, 

to be long, to sprout, be green, 
verdant, in bloom

 ,II প্রসমর করম, সম্প্রসমরন করম وّرف
িমম হওয়ম to  stretch, to extend, be 

long

,IV প্রসমলরত করম, সম্প্রসমরন করম أورف
িমম হওয়ম to stretch, to extend, be 

long

 ,সম্প্রসমরন করর, লবস(ত করর واِرٌف

সবফুজ, হলরত, পফুলষ্পত ,সম(দ 
extendending, stretching, green, 
verdant, blooming, luxariant

ورقورق)[ض]  ) প্লবত হওয়ম, পমতম 
বমলহর করম, পমতম to leaf, to pur forth 

leaves
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 ,II প্লবত করম, পমতম বমলহর করম وّرق
পমতম উলমন, কমগজ মমমডমন to leaf, to 

pur forth leaves, to paper, to thumb 
(book) 

 IV প্লবত করম, পমতম বমলহর أورق

করম, to leaf, to pur forth leaves, 

 ,গমবোধছর পমতম, ব(ক্ষপতমবিী أوراٌق ج وَرٌق
পন্রমলজ, পমতম, কমগজ, কমগবোধজর টমকম, 
পমতিম ধমতফুর পমত, সরীক( ত ধমতফুর পমত
foliage, leafage, leaves, paper, paper
money, thin sheet,

 পমতম, কমগবোধজর পমতম, কমগবোধজর ورقٌة

টফুকরম, মনমট, কমড্, টবোধকট,  দিলিি, 

নলথষকমগজ, পমতিম ধমতফুর পমত, leaf, 

petal, sheet of paper, piece of paper, 
note, card, ticket, ddocument, record,
paper, thin metal plate

 কমগজ সম্পলক্ত relating to ورقٌي

paper

 ,প্লবত, সবফুজ, হলরত, leafy وِرٌق

green, verdant

 ,কমগজপ্রস্তুতকমরক وراقون ج وّراٌق

কমগজ লবংক্রিতম, পফুরমনম কমগজ ব্বসময়ী, 
নকিনলবস paper manufacturer, 

sstationer, wastepaper dealer, clpyist

 কমগজততরী করর, কমগজ وراقٌة 

প্রস্তুতকমরক, কমগজপত ইত্মল দি ব্মবসম, 
কমগজপত লববোধংক্রিতমর মপশম  paper 

manufacturer, paper maker, 
stationery business, stationer’s trade,

 ,প্লবত, সবফুজ, হলরত, leafy واِرٌق

green, verdant

কমগজপতমল দি লববোধংক্রিতম stationaer مصوِرٌق

প্লবত leafy موِرٌق

 ,পমছম, লনতম, উরু hip أوزاٌك ج وِرٌك

hunch, thigh

টকটলক lizard أوراٌل ،ِورلن ج ورٌل

وِرَموَرم) [ح]  ) ফফুবোধি যমওয়ম, ফফুিম to be 

swollen, to swell

 II ফফুিমন, সীত করমন, to cause to وّرم

swell, to inflate

 V ফফুবোধি যমওয়ম,ফফুিম to be توّرم

swollen,to swell

 মফমিম, টউমমর, সীলত أوراٌم ج وَرٌم
swelling, tumor

,মফমিম, উঁিফু হওয়ম, সীলত swelling توُرٌم

rising, buldging

মফমিম swollen واِرٌم
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মফমিম swollen مصوّرٌم

টকটলক lizard وَرن

ভমলন্শ করম, িকিবোধক করম, পমলিশ وْرنَش
করম to varnish, lacquer

 ,ভমলন্শ করম, িকিবোধক করম وْرنيٌش
পমলিশ, জফুতমর পলিশ vvarnish, lacquer,

polish, shoe polish

 ,মবমকম, মবমআ, মভূক ورهاء م  أوراه

লনিজ্, িিজমহীন stupid, dumb, 

cheeky, impudent

মমরমমলছ ভক্ষক bee eater وْرواٌر

وِرَيوْري)[س][ح]  ) আগুন জ্বমিম, to 

kindle

 II আগুন ধরমন, আগুবোধন মখমঁিম وّرى
ম দিওয়ম, মগমপন করম, মগমপন রমখম, 
উবোধ্খ করম, অনফুমমন করম, ছি করম, 
প্রভমলবত করম, উবোধত্তলজত করম, to kindle,

to fire, to hide, keep ssecrate, allide, 

pretend, feign, affect, stimulate(عن ب
 (هى

 ,III মগমপন করমর মিষ্টম করম وارى
মগমপন করম, ছদ্মবোধবশ ধমরন করম to try 

to keep secret, to mask, to disguise

 IV আগুন জ্বমিম, আগুবোধন মখমঁিম أورى
ম দিওয়ম to kindle, to strike fire

V মগমপন হওয়ম to hide oneself توّرى

 VI মগমপন হওয়ম, মিমবোধখর আডমবোধি توارى

যমওয়ম to hide oneself, to disappear 

from the sight

 ,মমনফুষ, মমনবতম the mortals الورى

mankind

,লপছবোধন, পবোধর, তমর পবোধরও (جر prep)وراَء

অতীত, সবলকছফুর উপর, অলধকন্তু, 

অলতলরক্ত, behind, in the rear of, 

beyond, past, over and above, 
besides, in addition to

adv)  وراءص  লপছবোধন behind, in(  ظرف

the rear

 ,লপছন, লপছবোধন, লপছন ল দিবোধক, hind ورائٍِي

rear, at the back, directed backward

অলধক মগমপন better concealing أورى

 ,িফুকমবোধনম, ঢমকন, কপট, কপটতম تْوريٌة
খিতম, ভন্ডমলম, অস্পষ্টতম, ইশমরম, 
hiding, concealment, 
deceit,dissimilation, hypocrisy, 
ambiguity,  allusion
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وّزرّز)[ن]   ) উদ্দীলপত করম, লনবোধয়মলজত 

করম(লবরুবোধদ) to incite,set

প্রবমলহত করম (পমলন)to (زوب) [ض] وزب

flow (water) 

 ,নমিমর পমইপ, নমিম ميازيبص ج ميزاٌب
ন ্দিমম, drain pipe, drain, gutter, sewer

 বহন করম,  দিমলয়তবহন (وزر)[ض] وزر

করম, to carry, to take upon

 (ِزرة،وْزر،ِوْزر) [س] [ض] وِزر، وزر

অপরমধ করম to commit a sin

 ,III সমহময্ করম, সমথ্ন করম وازر
সহময়তম করম, সহবোধযমগীতম করম to help, 

to assist, aid, support

,IV সমহময্ করম, প(ষবোধপমষকতম করম أوزر
শলক্তশমিী করম to help, to back up, 

strengthen

 VI পরষ্পবোধর সমহময্ করম to help توازر

each other

 ,VIII কমপড পরম, কটবস পডম اًتزر
মিঙেট পডম, মখমবোধটম কমপড পডম, 
অপরমধ করম to wear loincloth, to put 

on (garments, to commit a sin

 ,অবোধনক ভমর, মবমঝম,  দিময় أوزاٌر ج ِوْزٌر

পমপ, অপরমধ,  দিমলয়তপভূর্তম, heavy load,

birden liability 

 মনরশংট, কট বস, খমবোধটম ِوزرات ج ِوزرةٌ
কমপড loincloth, short cloth

  োমোরম, সমট,্ লকনমরম وزرات ج وزرةٌ
skirt, skiting 

V উলজর হওয়ম to be minister توّزر

X উলজর হওয়ম to be minister استوزر

زراءص ج وِزيٌر  মনী, উলজড,  দিমর রমরী وص
minister, vizir, queen

 ,মনরমিয়, মকলববোধনট ِوزرات ج ِوزرةٌ

মনীসভম, সরকমর ministry, cabinate, 

government

শমসলনক ministerial وزارٌي

وزعوزع)[ف]  ) লবরত রমখম,  দিমন করম, 
to restrain, to carb (ه) 

 II লবতরন করম, বরমদ্দ করম, ভমগ وّزع

করম, to 

distribute

 ,V বনন হওয়ম, লবভক্ত হওয়ম توّزع
মবলষ্টত হবোধয় পীলডত হওয়ম ( দিভূ(খ, মব দিনম) 
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to be distributed, be distributed, to be
set and torment

 ,লবতরন, লবভলক্ত, ভমগমভমলগ توزيٌع

বরমদ্দ, লবলি, লবংক্রিয়, বমজমর 
distribution, division, aportionment, 
allotmentmdelivery, sale, market

 বমধম, প্রলতবনকতম, অন্তরময় واِزٌع
obstruction, obstacle, impediment

 লবতরনকরর, লবতরনকমরী مصوِزٌع
distributing, distributor

َوّزٌع )লবতরনক مص ত, ছডমন, লবলক্ষপ 
distributed, scattered, dispersed

গুললববোধশষ broom وّزاٌل

وزنوزن،ِزنة)[ض]  ) ওজন করম, লমলিন, 

ভমরসমম্ রক্ষম করম, সমতম করমসমমন 

করম, ওজবোধন লবংক্রিয় করম to weigh, to 

balance, equilibrate, equalize,

 III সম ওজন করম, সমমন ওজবোধনর وازن

হওয়ম,  সমমন হওয়ম, সমমন করম, ওজবোধন 

অলধক হওয়ম, ক্ষলতপভূরর করম, তফুিনম 
করম, একট লবপরীবোধত অন্ট ওজন 

করম, সমমন্তরমি করম, সম লবতরন করম 
to equal in weight, be balanced, 
equilibrate, compensate, to compare,
weigh one thing against another, 
draw pparallel, to distribute equally (

(بين هى ل

 VI সমমন হওয়ম, সমভমর হওয়ম to توازن

be balanced

ওজনকরর, ওজন weighing, weight ِزنٌة

 ,ওজন, মমতম (কমলব্ক) أوزان ج وْزٌن

লববোধশষ্, লংক্রিয়মর গঠন ও ধরন (গম) 
weight, meter, measue (poetic) noun 
and verb pattern (gram)

ওজন, weight وزنات ج وزنٌة

 ,ওজন সম্পলক্ত, ভমরযফুক্ত وزنٌي

উপিলদজনক, ম্শকর, ভমরী relating 

to weight

 ,তফুি্, অনফুরূপ, অনফুসমবোধর (جر prep)وزان

উপমময়, ধরন অনফুযময়ী commensurate

with, corresponding to, in cconformity
with, in analogy to,  following the 
patern of 

 ,ভমরী, ম্শকর, গুরুভমর weighty وزيٌن

ponderous

 ,পম্ম, মসি, ওজন, মমপ موازيٌن ج ِميزان

মমতম,পদলত, ন্ময়লবিমর, সসমতম, 
যথমথ্তম, লনরবোধপক্ষতম balance, scales, 

weight, poetic measure, meter, 
method, justice, equity, fairness, 
impartiality
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 ,ভমরসমম্, সমতম, লহসমবলনকমশ ميزانّيٌة

বমবোধজট balance, equilibrium, balance, 

budget

 ওজবোধনর সমতম, সমম্, অলধক موازنٌة

ওজন, পমলম ওজন, ক্ষলতপভূরর, লসলতশীি
করর, তফুিনম, ঝমঁকলন, সমমন্তরমি, 

সময়সফুিী, বমবোধজট equality of 

weight,balance, equilibrium, out 
weighing,counterbalance, 
compensation, stabilizing effect

ن   ,সমতম,সমম্, ভমরসমম্, তফুিনমتوازص
প্রলতমমন balace, equilibrium,poise, 

balancing 

 ,ওজন,পভূর ্ওজবোধনর, প্রমত্তوازن 

মমতমি,আঁটসমঁট  weighing, of full 

weight, drunk, tight

)ওজনকمْوزون  ত,পভূর্ওজবোধনর,সমমন, 

ভমরসমম্পভূর,্সমভমবোধব িমপমন,  

সফুলববোধবলিত, সফুউপল দিষ্ট, ইচমক( ত, 

সফুষম,সফুসমলন্বিত, সফুপলরলমত, , সফুলবিমরপভূর্
weighed, of full weight, balanced,, 
evenly poised, well considered, well 
measured,of sound joudgement

 ,ওজবোধন অলতলরক্ত, সমভমর, সমমন مصواِزٌن

সমতভূি্ outweighing, 

counterbalancing, equal, equivqlent

تواِزٌن  সফুষম, ভমরসমম্ balance, in مص

equilibrium

 ,সফুষম, মমপম, লনয়লমত, সফুপলরলমত مصّتِزٌن

স দি(শ্, সমন্বিয়পভূর ্balanced, measured,

regular, well balanced, harmonious,

] وازىوزي ] III সমমন্তরমি হওয়ম, 
লবপরীত হওয়ম, অনফুরুপ হওয়ম সমতভূি্ 
হওয়ম, সমমন হওয়ম to be equal, to be 

parallel, to be opposite, to 
correspond, 

 VI সমমন্তরমি হওয়ম, পরষ্পর توازى

সমতভূি্ হওয়ম, সমতভূি্ হওয়ম হওয়ম to 

be equivalent, to be parallel, ttobe 
mutually corresponding

 সম  দিফুরত, সমতভূি্তম, equal وازاةٌص

distance, equivalence 

 সম  দিফুরত, সমতভূি্তম, equal تواٍز

distance, equivalence 

تواٍز  সমমন্তরমি, একরুপ, অনফুরুপ مص
parallel, similar

وِسخوَسخ)[س]  ) ময়িম হওয়ম, to be dirty

 II ময়িম করম, মনমরশংরম করম,  দিমগ وّسخ

করম, make dirty, sully, dirty

 IV ময়িম করম, মনমরশংরম করম,  দিমগ أوسخ

করম, make dirty, sully, dirty
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V ময়িম হওয়ম to be dirty توّسخ

VIII ময়িম হওয়ম to be dirty اّتسخ

ময়িম, মনমরশংরম dirth, filth أوساٌخ ج وسٌخ

 ,ময়িম, মনমরশংরম, কিফুলষত, কিলঙত وِسٌخ

অপলরষমর dirty, filthy, soiled, sullied, 

unclean

 ,অপলরচনতম, জোন্তম وساخٌة
অপলরচনতম, ময়িম, মনমরশংরম, dirtiness, 

filthiness, uncleanness, dirt, filth

 ,II মমথময় বমলিশ ম দিওয়ম [ وّسدوسد]
লবছমনময় মশময়ম to put pillow under

 V মমথময় বমলিশ ম দিওয়ম, বমবোধিবোধশ توّسد

লবশ্রমম মনওয়ম, to put pillow under 

head, to rest 

ٌد سص বমলিশ, গল দি pillow, cushion ج وساٌد وص

 বমলিশ, গল দি وسائِدص ،وسادات ج وسادةٌ
pillow, cushion

  সহজ, মশ(র, মমমডমন(রমসম) مصَوّسٌد
easy,smooth, paved(way) 

وّسطوسط]  ] II মমঝখমবোধন রমখম, 
মধ্সতমকমরী লহসমবোধব ঠক করম ro 

place in the middle, to choose as 

mediator (بين ه) 

 ,V মধ্খমবোধন হওয়ম, মমবোধঝ  দিমঁডমন توّسط

মমঝপথ ধরম, মমঝখমন ল দিয় িমিমন, 

মধ্সম করম, মধ্সতমকমরী হবোধয় কমজ 

করম to be in middle, to sstand in the 

middle, to steer in the middle ( بين ل
(ب في

 ,মমঝ, মকন, মকমমর أوساٌط ج وَسٌط

পমলরপমলশ্ব্ক অবসম, পলরবোধবশ, 

উপময়,যনপমলত, মমধ্ম, মধ্ম মশ্রনী, 
মধ্ম, লশলবর, মশ্রনী, সর middle, 

center, heart, milieu, eenviornment, 
means, instrument, agent, medium, 
medium quality, average, circles, 

quarters, strata- أوساٌط মধ্বত্শী, 
মধ্কমিীন, মধ্, মধ্পন্থী, মধ্ম, গড 
median, medial,, middle, moderate

 মধ্খমবোধন, তকন, মবোধধ্ in (جر pre)وَسَط

the middle, in the center, in the midst
of

 পলরবোধবশ সম্পলক্ত relating to وسطٌي

milieu, enviorbment

  ,মমঝ, মধ্ সম্পলক্ত middle وْسطانٌي

relating to middle

বলহ(প্রমঙ্গর courtyard وسِطّيات ج وسِطّيٌة

 ,হসবোধক্ষপ, সফুপমলরশ, mediaton ,وساطة

imtervention, recommandation, 
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 ,মধ্, মধ্বত্শী, অন্তব্তী وسطاءص ج وسيٌط
মধ্কমিীন, মধ্মম, মধ্সতমকমরী, 
উলকি,  দিমিমি, middle, intermediary, 

intermediate, medial, mediator, 
intercessor, agent, broker, middle 
man

 ,উপময়, মমধ্ম means وسائٌِط ج وسيطٌة

medium

ْسطى م،أواِسطص ج أوسٌط سٌط ج وص  ,মমঝ وص

মকন middle, centeral –الوسطى মধ্মম,
মধ্ আঙ্গফুি middle finger

 ,মধ্সতম, হসতক্ষপ, মধ্সমন تَوسٌُط

অন্তব্তীতম, mediation, intervention, 

middle position, intermediateness

 ,মধ্সতমকমরী وسائِطص ج وِسطٌة
মধ্সতমকমরীলন, মধ্বত্শী, সমহময্, 
অলছিম,  দিমিমি, উপময়, রমহম, মমধ্ম, 

পন্থম mediator, mediatress, 

intermediary, agent, expediant

 ,মমঝ, মধ্ম, মধ্কমিীন, মধ্মম مصتوِسٌط
অন্তব্তী, মকবোধন অবলসত, মকনীয়, 

মধ্সতমকমরী, মধ্বত্শী, গড, middlr, 

medium, medial, mmedian, 
intermediate, ccentrally located, 
central, mediating, mediator, mean, 
averag

وسعوساعة)[ك]  ) প্রশস হওয়ম, লবশমি, 

লবস(ত, to be wide, roomy, vast, 

extensive

 প্রশস হওয়ম, সফুপলরসর (سَعة) [س] وِسع

হওয়ম, স্বচি হওয়ম, মন্বিয় করম, জময়গম 
করম, সমমথ্্ থমকম, ধমরন করম, মবমঝম, 
পলরবোধবষ্টন করম, অন্তভভূ্ক্ত করম, পয্মপ 

হওয়ম, যবোধথষ্ট বড হওয়ম, to be wide, 

roomy, to be well to do, to 
accommodate, have room, contain, 
ccomprehend, be sufficient, be llarge
enough

ْسٌع) [س]  وِسعسعة،وص ) সম্ভব হওয়ম, 
অনফুলমত, অনফুবোধমমল দিত, সমথ ্to be 

posible, be permitted, be allowed

 ,II প্রশস করম, প্রসমলরত করম وّسع
সম্প্রসমলরত করম, বড করম, উ দিমর 

হওয়ম, ধনরী করম, সম(দ করম to make 

wide, to extend, expand, to be 
generous, liberal, to make rich, 
enrich

 ,IV প্রশস করম, প্রসমলরত করম أوسع
সম্প্রসমলরত করম, বড করম, উ দিমর 

হওয়ম, ধনরী করম, সম(দ করম to make 

wide, to extend, expand, to be 
generous, liberal, to make rich, 
enrich
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 ,V প্রসমলরত হওয়ম, লবস(ত হওয়ম توّسع
সম্প্রসমলরত হওয়ম, বড হওয়ম, প্রশস 

হওয়ম, পয্মপ জময়গম থমকম, আরমম কবোধর 

বসম, অন্বোধক আলরবোধম থমকবোধত ম দিওয়ম, 
আবোধিমিনম করম, লবস(তভমবোধব মিখম, 
অঅব্মহত করম to be extended, be 

widened, to spread, extend, widen, 
expand, to have enough room, to 
mmake comfortable, enlarge, 
expatiate, to write elaboate, to 
continue

 VIII প্রসমলরত হওয়ম, সম্প্রসমলরত اّتسع

হওয়ম, বড হওয়ম, ব(লদ করম, বমডম, 
লবশমি হওয়ম, সম্প্রসমলরত করম, ধরী 
হওয়ম, যবোধথষ্ট হওয়ম, ধধমরন করম, 
জময়গম থমকম, সমথ ্হওয়ম to be 

extended, be expanded, to expand, 
be vast, be rich, br sufficient, to 
accommodate, susceptible, be able

,X প্রসমলরত করম, প্রসমলরত হওয়ম استوسع
বড হওয়ম, বড ওপ্রসস পমওয়ম to widen,

expand, to be extended, to be larger,
to find large

 ,প্রসসতম, প্রসমরতম, ব্মলপ, পলরলধ سعٌة

পলরমমন, ধমররক্ষমতম, সমমথ্, ক্ষমতম, 
আরমম দিময়কতম, আরমম,পমিফুয্্, 
প্রিফুর,লবিমলসতম, সম্প দি, সম(লদ 
wodeness, roomness, extent, range, 
volume, capacity, ability, 

comfortability, comfort, luxury, 
affluence, wealth

ْسٌع  ,সমমথ্্, মযমগ্তম, ক্ষমতম, শলক্ত وص

ধমরন ক্ষমতম, ability, capbilith, 

ccapacity, powerm, strength, holding 
cpacity

 ,লবশমিতম, লবশমি জময়গম وْسٌع
vastness, vast space

ْسعٌة  ,প্রশসতম, প্রশস, ব্মলপ, পলরলধ وص

পলরসর, পয্মপ, প্রিফুর, প্রমিফুয ্wideness, 

roomness, extent, range, plenty, 
abundance, profusion

 ,প্রশস, বমশমি ِوساٌع ج وسيٌع

বড,সফুপলরসর, মখমিমমিম wide, vast, 

spacious, large, roomy

 অলধক পশ্স, অলধক বড, অলধক أوسعص

মখমিমবোধমিম, অলধক সফুপলরসর wider, 

larger, roomier, more spacious

 ,সম্প্রসমরন, প্রশসকরর توسيٌع

িওডমকরর, লবস(তকরর, বডকরর, ব(লদ 
widening, expansion, broadening, 
extension, enlargement, increase

সম্প্রসমরর, প্রসমরন expansion توِسعٌة

التوِسعة أجل  সমমলয়ক উপশম, অবকমশ 
reprieve, respite 
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,ব্মপ, প্রসমর, ব্মলপশীি, প্রশসকরর توُسٌع

ব(লদ, বডকরর, সম্প্রসমরর extending, 

ension, widening, iincrease, 
enlargement

 ,সম্প্রসমরর সম্পলক্ত توسُعٌي

সম্প্রসমররবম দিী relating to expansion, 

expansionist

 ,ব্মলপশীি, সম্প্রসমরন ِاِتساٌع

সম্প্রসমররতম, প্রশসতম, লবসীর্তম, 
লবশমিতম, লবস(লত, পলরলধ, সফুবোধযমগ, 

extending, extension, extensiveness,
wideness, spaciousness, expanse, 
range, scope, 

 ,প্রশস, িওডম, বড, সফুপলরসর واِسٌع

লবশমি, ব্মপক, ব্মপক, সসফু দিভূরপ্রসমরী 
wide, broad, large, roomy, vast, 
sweeping, far-reaching

 ,ব্মপক কমজ مْوسوعات ج مْوسوعٌة

লবশ্ববোধকমষ, জমনভমন্ডমর comprehensive

work, encyclopedia, thesaurus

 লবশ্ববোধকমষ সমনীয়, সব্ব্মপী موسوعٌي
relating to encyclopedia, 
eencyclopedic

ধরী, সম্প দিশমিী rich, wealthy موِسٌع

 ,প্রশস, ব্মপক, বলবশমি, সফুপলরসর مصّتِسٌع

বড, প্রিফুর, পয্মপ wide, eextensive, 

vast, sspacious, large, aample, 
abundant

 ,সমন, জময়গম, room, space ِمّتَسٌع

وسقوسق)[ض]  ) মবমঝমই করম, মমি 

মতমিম to load,freight

IV মবমঝমই করম to load أوسق

VIII সঠক মগমছমবোধনম হওয়ম, সফুলবনস اّتسق
হওয়ম, লমি করম, to be well ordered, to

harmonize

ل) X সম্ভব হওয়ম to be possible استوسق

(ه

سوق ج وْسٌط  ,মবমঝম, মমমি أوساٌق، وص

জমহমজী মমি load, freight, cargo

সম দি(স্, harmony ِاِتساٌق

 সফুশ(ঙ্খলিত, সফুলবন্স, ভমর مصّتِسٌق

আআম্পভূর,্ স দি(শ, সমন্বিয়পভূর ্well 

ordered, balanced, harmonious 

 V অনফুগহ িমওয়ম, অনফুগহ  وسل] ]توّسل
ভমজন করমন, প্রবোধববোধশর অনফুমলত িমওয়ম, 
অনফুবোধরমধ  করম, লমনলত করম, 
আত্মসমথ্ন করম, সমহময্ িমওয়ম, উপময় 

লহসমবোধব ব্মবহমর করম, to seek favour, 

to seek to gain access, to implore, 
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solicit, beseech, entreat, plead, to 
use as a means

 ,উপময়, মমধ্ম, উপকরর وسائِلصرج وسيلة

যন, টফুি, মমপ, প দিবোধক্ষপ means, 

medium, device, expedient, 
instrument, tool, agent, measure, 
step

 ,অনফুবোধরমধ, প্রমত্নম, তপ অজফুহমত تَوُسٌل

আবোধব দিন,  দিরখমস request, entreaty, 

ffervent plea, petition, apllication

وسموسم،سمة)[ض]  ) লিল্নিত করম, লছি 

মমরম, লি্নি করম, to brand, ro stamp, to

mark(ب ه هى)

 II সমমনীত করম, প দিক ম দিওয়ম, to وّسم

distiguish, to award a order

 ,V মনবোধযমগ ল দিবোধয় ম দিখম, বমছমই করম توّسم
ত দিখম, লিল্নিত হওয়ম to watch closely, to

scrutinize, to look at,  to be marked 

VIII লি্নিত হওয়ম, লছি বহন করম to اّتسم
be branded, to bear the stamp of (ب) 

 লি্নি,  দিমগ, তবলশষ্ট, বমলহ্ক ِسمات ج ِسمٌة

তবলশষ্ট, মফুখভমব sign, mark, character, 

facial expression, fearture, stamp,

 ,মমক্ম, মগমত লি্নি, তবলশষ্ট وسوٌم ج وْسٌم

brand, mark, tribal brand, 
characteristic

 ,তকমম, সমজ, মমবোধডি أوِسمٌة ج وساٌم

উপমলধ badge, decoration, medal, 

order

 ,দিয়ম,  দিয়মময়তম, মসরনয্্  وسامٌة
কমনীয়তম grace, gracefulness, 

charm, beauty

 ,ক্ষমমপভূর্, শমন্ত وساٌم،وسماءص ج وسيٌم

কমনীয়, সফুনর, graceful, comely, 

pretty, beautiful

সময়, ঋতফু, উ مواِسمص ج موِسٌم rসভ ঋতফু 
time, sseason, festive season

ঋতফু লবষয়ক relating to season موِسمٌي

 ,লিল্নিত, কিলঙত, brande موسوٌم

marked, stigmatized 

وِسنسنة،وسن) [س]  ) োফুমমন, তনম যমওয়ম
to sleep,to slumber

 ,তনম, লঝমমন, লনলদপময় slumber وسن

doze, somnolent

 তনম, লঝমমন, লনলদপময় وسنى م  ، وسنان
slumber, doze, somnolent

 ,লফসলফস কবোধর বিম, গুজব রটমন وْسوَس

to whisperm, to instill evil

 ,অস্বলস পমওয়ম, সবোধঙমি হওয়ম توْسوَس
উলদগ হওয়ম, ভীত হওয়ম, সসবোধনবোধহ 
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থমকম, সবোধনহপরময়র হওয়ম to feel 

uneasy, have scruples, be aanxipus, 
worried, to be in doubt, be suspicious

 ,শয়তমলন ইলঙ্গত وساِوسص ج وْسوسٌة

প্রবোধিমভন, লবরলক্ত, সরশংবোধকমি, সবোধনহ, 

মম্রধ্বলন, লফসলফস শব (পমতমর) 

devilish insinuation, temptation, 
disturbance, scruple, misgiving, 
suspicion, rustle, whisper

 ,শয়তমলন ইলঙ্গত وساِوسص ج وْسواٌس

প্রবোধিমভন, লবরলক্ত, সরশংবোধকমি, সবোধনহ, 

লবভ্রম,  দি(ঢ ধমরনম, অস্বলস, উবোধদগ, 

উ rকনম, লবষম দি devilish insinuation, 

temptation, disturbance, scruple, 
misgiving, suspicion, ddelusion, fixed
idea, uuneasiness, anxiety, concern, 
melancholy

 ভ্রমলন্তবোধত লবভ্রমন্ত obsessed with موْسوٌس

delusion

أوسىوسى]  ] IV মমথম কমমমন to shave- 

head

ক্ষফুর razor أمواٌس ،مواٍس ج موسى

 দিি, জনতম, লভড, হভূজফুগী  أوشاٌب ج ِوْشٌب
জনসমধমরন horde, mob, crowd

وشجوْشج) [ض]  ) লবজলরত হওয়ম, জটি 

হওয়ম (সম্পক্), লমশ্রত হওয়ম to be 

entangled, to be complicated, to be 
intermixed

 জটি বনন, কুট সম্পক্ intricate وشيٌج

relationship

োলরষ সম্পক্ close tie وشائِجص ج وشيجٌة

 ,জলডত, সম্পলক্ত connected متواِشٌج

interrelated

وّشحوشح]  ] II সলজত করম to adorn

,V পলরধমন করম, ধরম, অনফুমমন করتوّشح

নমম ধবোধর যমওয়ম, to put on, to grab, to 

assume, to go by name (ب) 

VIII পলরধমন করম to put on اّتشح

মশমভমর জন্ وشائِحص ،أوشحٌة،وشصٌح ج وشاٌح
ব্বহৃত লফতম (মলহিম, রুমমি, কমর 

বন, তরবমলরর মবল, oranamented 

belt (woman), scraf, swordbelt

 তরবমলর sword ِوشاحٌة

বমঁধন (গমবোধনর), আরবীয় تواشيحص ج توشيٌح
কলবতমর ধরন (পরবত্ত্শী) composition, 

form of arabic poetry (post 
classical) ,

َوّشحات ج مَوّشحٌة، َمَوّشٌح مص   আরবীয় 

কলবতমর ধরন(পরবত্ত্শী-লবন্স সতক) 
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form of arabic poetry (post 
classical) ,

 পলরলহত, মপমশমক পলরলহত, সলজত مصّتِشٌح
clad, garbed, attired

وشروْشر) [ض]  ) করমত ল দিবোধয় কমটম, 
করমত ল দিবোধয় লবভক্ত করম to saw, to saw

apart (هى) 

 প্রজম, লতপমশ্ব্ কমঁি مواشيرص ج موشوٌر
prism

লপ্রজম তফুি্ prismical مْوشورٌي

]]وّشعوشع  গুটমবোধনম, নমটমই করম to reel, 

to spool

প্রলতবনক hedge وشيٌع

 ,িরকম, নমটমই, োফুলর্ reel وشائِعص ج وشيعٌة

spool

বনলবডমি lynx وَشٌق

وشكوشاكة)[ك]  ) তমডমতমলড করম to be 

quick

II তমডমতমলড করম to be quick وّشك

 IV করবোধত প্রস্তুত হওয়ম to be أوشك

about to do

 ,গলত, দ্রুতম, তরম speed وْشٌك

swiftness, hurry

 ,গলত, দ্রুতম, তরম speed وْشكان

swiftness, hurry

 আসন, আগতপ্রময়, প্রত্মসন وشيٌك
imminent, impending, forthcoming

মফমটময় পডম পমলন, মিমবোধখর أوشاٌل ج وَشٌل
পমলন dripping water, tears

وشموْشم) [ض]  ) উিলক আঁকম to tatto 

 II উিলক আঁকম to tatto وّشم

উিলক, ttatto mark وشوٌم،وشاٌم ج وْشٌم

 ,শত্রুতম, লববোধরমধীতম, মদষ enmity شيمٌة

hostality, malice

লফসলফস করম to whisper وْشوش

II লফসলফস করম to whisper توشوش

وشىوشلية،وشي)[ض]  ) সলজত করম, 
লবলভন রবোধঙ্গ সমজমন, সভূি ল দিবোধয় বফুট মতমিম
(কমপড), অপবম দি ম দিওয়ম,  দিফুন্মম করম, 
অবগত করম, লববোধরমধীতম করম , to 

embellish, oranment with many color,
to embroider, to defame, to inform, 
denounce, betray

 ,II সলজত করম, লবলভন রবোধঙ্গ সমজমন وّشى

সভূি ল দিবোধয় বফুট মতমিম (কমপড),to 

embroider, oranment with many color
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 ,দিমগ, কিঙ, খফুঁত, ত্রুট, লি্নি  شَيات ج ِشيٌة

লন দিশ্ন spotmblemishmflaw, fault, 

defect, mark, sign 

 ,অবোধনক রবোধঙ্গর সজীকরর وشاٌء ج وشٌي

সফুলিকম্, বফুট দিমর কমপড many colored 

ornamentation, embroidery, 
embroidered fabric

 বফুট দিমর কমপবোধডর ব্মবসময়ী وّشاٌء
vendor of embroidered fabric

 ,দিফুন্মম, অপবম দি defemation  وشايٌة

slander

 ভভূষর, সজীকরর, সভূলিকম্ توِشيٌة
embellishment, ornamentation, 
embroidery

شاةٌ،واشون ج واٍش  , লবশ্বমসোমতক وص

অপবম দিকমরী, লননমকমরী, সরশংবম দি দিমতম, 
অলভবোধযমককমরী traitor, skanderer, 

calumiator, informer, denunciator

وصبوصوب) [ض]   ) মটকসই হওয়ম, 
টবোধক থমকম,  দি(ঢ় হওয়ম বসত করম, 
আপলতত হওয়ম (ঋর) to last, continue, 

to be firm, settled, to be incumbent 
(debt)

وِصبوَصب) [ش]  ) গুরুতর অসফুস, very 

ill

V গুরুতর  অসফুস, very ill توّصب

 ,অসফুসতম, অসফুখ أوصاٌب ج وَصٌب

অসফুলবধম, কষ্ট,  দিফুবোধভ্মগ illness, 

discomfort, hardship, suffering

 ,সময়ী,  দিীো্সময়ী parmanant واِصٌب

lasting 

وصدوصد)[ض]  )  দি(ঢ় হওয়ম, শক্তভমবোধব 

 দিমঁডমন, to be  firm, to stand firmly

(ه) IV বন করম to close أوصد

ٌدوج وِصيٌد صص  ম দিমরবোধগমডম, প্রবোধবশসি وص
threshold, doorstep

وصفوصف)[ض]  ) লববরন ম দিওয়ম, 
লিতমলয়ত করম, তবলশষ্ট প্রকমশ করম, 
প্রশরশংসম করম, গুরমলন্বিত করম, লবশ্বমস 

করম, লনধ্মরন করম to describe, to 

depict, characterize, to praise, to 

attribute, to credit, to prescribe ( هى ه
(ب

 VI এবোধক অপরবোধক বন্নম করম to تواصف

describe one another (هى) 

VIII বন্শীত হওয়ম, গভূর রুবোধপ ধমরন اّتصف
করম, লবলশষ্ট হওয়ম, লিল্নিত হওয়ম, to be 

described, to be distinguished, be 

marked (ب)

 X লিলকrসবোধকর উপবোধ দিশ মনওয়ম استوصف
to cosult a doctor
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 ,গুর, সম্পলত্ত লববোধশষর ِصفات ج ِصفٌة

িক্ষর, লববোধশষ গুর, লববোধশষর (গম)quality, 

property, attribute, distinguishing 
mark, adjective (gram) 

 ,বর্নম, রুপময়র أوصاَف ج وْصٌف

প্রলতক( লত, লিতমঙন, িলরতময়র, তবলশবোধষ্টর 

লি্নি, description, depiction, poetryal, 

characterization, أوصاَف গুর, সম্প দি, 

তবলশষ্ট, তবলশবোধষ্টর লি্নি, ব্লক্তর বর্নম, 
লববোধশষর (গম) quality, property, 

ccharacteristic, distinguishing mark, 
adjective (gram)

বর্নম, লিতমঙন, লিলকr وْصفٌة সম উপবোধ দিশ 
description, depicrion, portrayal, 
medical prescription

 ,বর্নমমভূিক, লিতময়রমভূিক وْصفٌي

descriptive, depictive 

 ,বর্নমকমরী, লিতমঙনকমরী وّصاٌف
describer, depicter

صفاءص ج وصيٌف )িমকর, বমিকভ وص ত্ 
servant, page

)িমকরমলন, বমলিকমভ صائِفص ج وصيفٌة  ত্,
রমরীর সহিরী, রমজকন্মর পলরিমলরকম 
maid, sevanr girl, maid of honor, lady
in waiting

 ,লবস(ত বর্নম, ব্মখ্ম, মন্তব্ مصواصفٌة
লববোধশষর, সলবসমর লববররী detailed 

description, interpretation, 

specification مصواصفات সলবসমর 

লববররী, specification

 ,বর্শীত, লিতমলয়ত, লবলশষ্ট موصوٌف

গুরমন্বিীত, বমবোধক্ গুরবমিক পবোধ দির পবোধরর 

লববোধশষ্ (গম), লবলহত describes, 

depicted, having an attribute, noun 
after adjective (gram), prescribed

 লিলতত, লবলশষ্ট, গুরী مصّتِصٌف
characterized, having an attribute 

লিলকr مصستوصفات ج مصستوصٌف সমিয় 
clinic, hospital

وصلوصول،وصل)[ض]  ) সরশংযফুক্ত করম, 
মযমগ করম, একলতত করম, মযমগবোধযমগ 

প্রলতষম করম, সম্পক্ করম, ম দিওয়ম,  দিমন 

করম, অপ্ন করম, মপরঁছম, আসম, পমওয়ম, 
প্রবোধবশ করম to join, cconnect, unite, 

establish a relation, to bestow, 
confer, to arrive, to come to get, to 
reach, to enter

 ,II সরশংযফুক্ত করম, একলতত করম وّصل
পমওয়মবোধনম, পমওয়ম, মনওয়ম, আনম, 
পলরিমিনম করম, ম দিখমন,  বহন করম, 
সমনমন্তর করম, সহগমমী হওয়ম, টমহমরম 
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ম দিওয়ম, িমিফু করম 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 িিবোধত থমকম, অগসর হওয়ম واصل
টবোধক থমকম, সরশংরক্ষর করম, সরশংযফুক্ত থমকম,
ভমড মনওয়ম, অধমকমবোধর রমখম, োলনষ বনফু
হওয়ম, সম্পক্ রমখম, সহবমস করম to 

continue, to proceed, to persist, 
preserve, be cconnected,bear, 
pertain, to be close friend,  to have 

sexual intercourse (في هاه هى) 

 ,IV সরশংযফুক্ত করম, একলতত করম أوصل
পমওয়মবোধনম, পমওয়ম, মনওয়ম, আনম, 
পলরিমিনম করম, ম দিখমন, বহন করম, 
সমনমন্তর করম, সহগমমী হওয়ম, টমহমরম 
ম দিওয়ম, িমিফু করম, সমমপ করম to 

connect, to join, unite, to make 
getmto get, take, bring, lead, show, 
convey, conducy, carry, to transmit, 
to accompany, escort, to switch on? (

to put through (الى هى ه ب

 V নমগমি পমওয়ম, মকমন ভমবোধব توّصف

পমওয়ম, অজ্ন করম, মপরঁছম, মকমন লকছফুবোধত
আসম to gain access, to get in some 

way, to attain, to arrive, reach, come 

(الى هى)

 VI পরষ্পবোধর যফুক্ত  হওয়ম,  দি(ঢ় تواصل

পরম্পরম রিনম করম to be 

interconnected, to form an 

unintrrupted sequence (ب)

 ,VIII যফুক্ত হওয়ম, সরশংযফুক্ত হওয়ম اّتصل
মযমগ ম দিওয়ম, কমরও লনকবোধট হওয়ম, 
কমছমকমলছ সমবোধন হওয়ম, অলধকমরভভূক্ত 

করম, কমরও অবগলতবোধত থমকম, অব্মহত 

থমকম, িমিফু রমখম, িিবোধত সম্পলক্ত হওয়ম,
বরশংশধমরম অবোধন্বিষর করম, আসম, পমওয়ম, 
মপরঁছম, ধমরমবমলহকতম ততরী করম, 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 

 ,সরশংবোধযমগসি, সলনক্ষর ِصلت ج ِصلٌة

সম্পক্, সরশংবোধযমগ, বনন, বমঁধন, সমন, 

আত্মীয়তম, উপহমর, অনফু দিমন, উপবোধঢরকন,

সরশংবোধযমজক সমন  প দি(গম)junction, 

juncturemrelation, connection, link, 
tie, bond, relationship, kinship, 
present, gift,syndetic relative clause

صولت ج وْصٌل  ,সরশংবোধযমগসি أرصال،وص

সলনক্ষর, সরশংবোধযমগ, সলমত, লমিন, বনন, 

সরশংবোধক্ষপ, সমরসরশংবোধক্ষপ, সলমিন junction, 

juncture, cconnection, union, 
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combination, nexus, synopsis, 

summary, reunion  - أرصال সম্পক্, 
সরশংবোধযমগ, বনন, মযমগমবোধযমগ relation, 

link, tie, connection,- صولت  وص

ভমউিমর, রলশ দি voucher, receipt

ُوْصٌل ج أوصاٌل  হমত পম, শরীবোধরর অরশংস 

limb, body parts,- أوصاٌل লগরম, সলন, 

articulations, joint

 আলিফ (হমমযম ওয়মসলি) এর وصلةٌ

মনমকতম (ص) a character over silent 

alif

ُوصلة ج ُوصٌل،ُوصلت  সরশংবোধযমগসি, 

সলনক্ষর, সরশংবোধযমগ, মযমগমবোধযমগ, সরশংযফুলক্ত, 

বমঁধন, বনন, মযমগমবোধযমগকমরী অরশংশ, 

সলন, সলনবোধবশ, সরশংবোধযমজক লি্নি junction, 

juncture, cconnection, contact, 
attachment, fixture, joint, connecting 
piece, insertion, hyphen

 ,সরশংবোধযমগকমরী রমসম, পমশ্ রমসম ُوْصليّةٌ
শমখম রমসম connecting road, side 

road, feeder road

)মপরঁছম, অজ্ন, অলভগমন, ক وصوٌل লতত, 

প্রমলপ রলশ দি, লভউিমর arrival, 

sttainment, 
obtainmentmachievement, receipt, 
voucher

ভফুঁইবোধফমঁড ব্লক্ত, upstart وصولٌي

অলববোধচদ্দ বনফু وصيٌل , োলনষ বনফু , 
insepatable frienf, close friend

توصيٌل ج تواصيُل  একতীকরর, যফুক্তকরর, 

সরবরমহ, খমবমর, মভমজন, সরশংযফুলক্ত, সলন,

জরশংশন, সরশংবোধযমগসি, প্রলতপমিক, পমিক, 

তব দিফু্লতক সমলক্ট, সরশংবোধযমগ, পলরবমলহতম, 
মযমগমবোধযমগ, স্মিন, সমনমন্তর, যমন, 

বহন, লবলি, লবতরর, সম্পম দিন uniting, 

joining, connecting, feed, connection,
junction, feeder, electric circuit, 
connection, transmission, transfer, 
conveyance, delivery, dispatch -

 ,রলশ দি, ভমউিমর receipt تواصيُل

voucher

,সরশংবোধযমগ, মযমখমবোধযমগ connection توصيلةٌ

contact

 ,পফুনলম্িন, এক সমথ হওয়ম ِوصاٌل
আিমপন, renoun, being togather, 

communion

 ,সরশংবোধযমগ, ধমরমলবকতম ُمواصلةٌ
connection, continuity –مواصلت 

মযমগমবোধযমগর পথ, যমতময়মবোধতর পথ line 

of communication,communications

ايصاٌل ج أيصالت  যফুক্তকরর, 

সরশংবোধযমগকরর, সরশংবোধযমগসি,  দিিবদকরর, 

সলমলত, সরশংবোধযমগ, মযমগমবোধযমগ, 
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বহন,পলরবহন, পথ, মপ্রষর, সমমপ করর, 

রলশ দি,ভমউিমর  

Joining, connecting, junction, 
uuniting, union, connection, 
communication, conveyance, 
transport, p

assage, putting through, receipt, 
voucher

ٌل )অজ্ন, ক تَوصن লতত, আগমন, পফুনলম্িন 
attainment, achievement, arrival, 
reunion

 ধমরমবমলহকতম, অলবচনতম تواُصٌل
continuuance, continuity

 ,সরশংযফুক্ততম, অলবভক্ততম, সলমলত اِتِصاٌل

সলনক্ষর, সরশংবোধযমগ, মযমগমবোধযমগ, 

মযমগমবোধযমগ সমপন, সম্পক্করর, মমমড, 

সরশংবোধযমগসি, ধমরমবমলহকতম, 
connectedness, intedness, union, 
juncture, conjunction, connection, 
contact, establishment of contacts, 
getting in touch, junction, 
intersection, continuance

,আবদ, বমঁধম, আঁঠময় আটকমবোধনম موصوٌل
লসর, আবোধপলক্ষক সব্নমম (গম) bound, 

tied, glued, fixed, relative pronoun 
(gram) 

مَوِصٌل ج مَوِصلت  পলরবমহী conductor

 ,অধ্মবসময়, অব্মহত, িিমমন ُمتوِصٌل

ংক্রিমমগত, অলবরমম, অলবশ্রমন্ত, লনরলবলচন
persistant, continued, continuous, 
continualmuncesing, incesant, 
uniterrupted

 ,অধ্মবসময়, অব্মহত, িিমমন ُمتِّصٌل

ংক্রিমমগত, অলবরমম, অলবশ্রমন্ত, 

লনরলবলচন, সরশংিগ, সলনলহত persistant, 

continued, continuous, continual, 
uncesing, incesant, uniterrupted

وصموصم) [ض]  ) অপমমন করম, 
ময্ম দিমহমলন করম, কিলঙত করম, 
কমলিমমযফুক্ত করম, ম দিমষমবোধরমপ করম, to 

disgrace, to tarnish, to afflict with the 
blamish

V কিলঙত হওয়ম to be tarnished توّصم

অপমমন, অসমমন disgraceوْصٌم

 অপমমন, অসমমন, অপমমনজর وصمةٌ

লি্নি,  দিমগ, কিঙ, ত্রুট, ভভূি, অসফুসতম, 
অসফুসতমবোধবমধ disgrace, mark of 

disgrace, stain, blotmblemish, 
faultmshortcoming, defect, ailing 
condition

 অসফুসতম, অসফুসতমবোধবমধ ailing تَوصيٌم

condition, malaise
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 ,লছদ ল দিবোধয় উঁলক ম দিওয়ম وْصوَص
লফসলফস করম to peep through a hole, 

to whisper

وْصواٌص،وْصوٌص ج وصاِوٌض   দিরজমর 

ফফুটম,  peephole

 ,মগমপন ম দিখম, অিলক্ষত নজর وْصوصةٌ

উঁলক furtive glance, peep

وّصىوصي]  ] II গলচত রমখম, প্রশরশংসম 
করম, সমপ্র করম, লনিমম ডমকম, উপবোধ দিশ
ম দিওয়ম, পরমমশ ্করম, অনফুবোধমম দিন কর, 

আবোধ দিশ করম, ধময ্করম, লনবোধয়মগ করম, 
ফরমমন জমলর করম, অলসয়ত করম, 
অলসয়ত অনফুযময়ী ফরমমন করম, স্বত 

সম্্পন করম, ভমর অপ্র করম, প্রভমলবত 

করম, অলসয়ত দমরম অপ্র করম, প্রশমসক 

লনবোধয়মগ করম 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

 ,IV গলচত রমখম, প্রশরশংসম করম أوصى
সমপ্র করম, লনিমম ডমকম, উপবোধ দিশ 

ম দিওয়ম, পরমমশ ্করম, অনফুবোধমম দিন কর, 

আবোধ দিশ করম, ধময ্করম, লনবোধয়মগ করম, 
ফরমমন জমলর করম, অলসয়ত করম, 

অলসয়ত অনফুযময়ী ফরমমন  করম, স্বত 

সম্্পন করম, ভমর অপ্র করম, প্রভমলবত 

করম, অলসয়ত দমরম অপ্র করম, প্রশমসক 

লনবোধয়মগ করম 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

 X িমওয়ম, গহন করম, লনধ্মরন استوصى

করম to wish, receive, to accept –

استوصى نِه خيًرا

وِصٌي ج أوصياُء  পভূর্ক্ষমতমপ্রমপ, 

বমধ্তমমভূিক,  দিময়তপ্রমপ প্রলতলনলধ, 

ভমরপ্রমপ ব্লক্ত, প্রশমসক, আইনী 
অলভভমবক, ততমবধময়ক, শমসক, অলছ, 

মবোধ্কেি, legate, mandatory, authorized 

agent, commissioner, executor, legal 
guardian, curator, testator, trustee, 
client

وصيّةٌ ج وصايا  অলভমফুখ, লনবোধ ্দিশ, 

লনবোধ ্দিশনম, লনবোধষধমজম, আবোধ দিশ, অনফুবোধমম দিন,

উপবোধ দিশ, অলসয়ত, উইি, অলপ্ত  দিমলয়ত, 

উত্তরমলধকমর direction, directives, 

injunction, order, recommandation, 
advice, counsel, admonition, 
will,testament, bequeathal, legacy
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،وصاةٌ وصايةٌ  লনবোধদ্্দশনমপত, আবোধ দিশ, 

প্রলবধমন, লবধমন, লনবোধ ্দিশনম, উপবোধ দিশ 
prescription, order, ordinance, 
regulation, decree, instruction, advice

 ,অলভভমবকত, ততমবধময়কত وصايةٌ

গ(হলশক্ষবোধকর প দি, ন্মসরক্ষম, অলছর প দি 
guardianship, ciratorship, tutorship, 
trusteeship

تَوصيَةٌ ج توصيات ج تواٍص  সফুপমলরশ, 

উপবোধ দিশ, পরমমশ,্ প্রসমব, আবোধ দিশ, 

লনবোধ ্দিশনম, আবোধ দিশ (বমবসম),কলমশন 
recommandation, admonition, 
advice, proposal, order, instruction, 
direction, order (commercial), 
commision

 লনব্মহী লনবোধয়মগ করর ايصاٌء
appointment of executor

 ,মবোধ্কেি, লপ্রলনপমি, অলছ client ُمَوٍص

principal, testator

به موصى  যম লমমমরশংসীত,  দিমলয়তপ্রমপ, 

অলছয়তক( ত, অবধমলরত, আবোধ দিশক( ত, 

সফুপমলরশক( ত disposed of, bequeathed,

willed, decreed, ordered, 
recommanded

وضصؤوضاءة،وضوء) [ك]  ) লবশভূদ হওয়ম, 
পলরচন হওয়ম, to be pure, clean

 V অজফু করম to perfor ablution توّضؤ

(for prayer)

 ,উজ্জ্বি, প্রভমবশমিী, brilliant ُوّضاٌء

radiant 

 পলবততম, পলরচনতম, শুলিতম وضاءةٌ
purity, cleanness, cleanliness

,পলবততম, পলরচনতম, অজফু purity ُوضوٌء

cleanness, ablution of prayer

وضِيٌء ج ِوضاٌء  পলবত, লবশুদ, পলরচন 
pure, clean

ٌؤ অজফু ablution توضن

ميضأةٌ ج ِمّضاءةٌ  অজভূ করমর ঝরনম, 
মবলসন a fountain for ablution

 ,ব্বসমপনম, প্রসভূলত, সজমকরর توضيٌب

প্রলংক্রিয়মকরর arrangement, 

preparation, dressing, processing

وضحوضوح)[ض]  ) পলরষমর হওয়ম,স্বচ 

হওয়ম, সফুস্পষ্ট হওয়ম, আলব্ভভূত হওয়ম, 
মবর হওয়ম,  দি(শ্মমন হওয়ম to be clear, 

be plan, manifest, evidentmto 
appear, become visible

 II পলরষমর করম, স্বচ করম, ব্মখ্ম وّضح
করম, প্রসমব করম,  দি(শ্মমন করমন, লনবোধ ্দিশ
করম, নমমকরন করম, মবমঝমন, প্রকমশ 
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করম to make clear, make plan, 

explain, clarify, propond, to make 
visible, to indicate, denote., express

 ,IV পলরষমর করম, স্বচ করম أوضح
ব্মখ্ম করম, প্রসমব করম,  দি(শ্মমন করমন,

লনবোধ ্দিশ করম, নমমকরন করম, মবমঝমন, 

প্রকমশ করম to make clear,make 

plan,explain, clarify, propond, to 
make visible, to indicate, denote., 
express

)V পলরষমর হওয়ম, পলরষ توّضح ত হওয়ম, 
স্পষ্টক( ত হওয়ম, লনল ্দিলশত হওয়ম, স্বচ 

হওয়ম, সফুস্পষ্ট হওয়ম,, আলব্ভভূত হওয়ম, 
মবর হওয়ম,  দি(শ্মমন হওয়ম, to be clear, 

be plan, be made clear, be cleaned 
up, be indicated, manifest, evident, to
appear, become visible

)VIII পলরষমর হওয়ম, পলরষ اّتضح ত 

হওয়ম, স্পষ্টক( ত হওয়ম, লনল ্দিলশত হওয়ম, 
স্বচ হওয়ম, সফুস্পষ্ট হওয়ম,, আলব্ভভূত 

হওয়ম, মবর হওয়ম,  দি(শ্মমন হওয়ম, স্পষ্ট 

অনফুসরন করম, লবব(ত হওয়ম 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 ব্মখ্ম িমওয়ম, পরীক্ষম করম استضح
ত দিন্ত করম, উবোধন্মমিন করম, অনফুসনমন 

করম, স্পষ্ট ম দিখমর মিষ্টম করম, পলরষমর 

কবোধর বফুঝবোধত িমওয়ম to ask clarification, 

to examine, investigate, explore, 
inquire, to try to see clear, to seek to 

understand clearly (هى عن)

ُوَضٌح ج أْوضٌح  আবোধিম, প্রলতভম, উজ্জ্বিতম,
light, brilliance, luminosity

 ,উজ্জ্বি, স্পষ্ট, িকিবোধক,  দিীলপমমন وّصاٌح

ভমস্বর bright, clear, brilliant, shining

 ,লনম্িতম, স্বচতম, সরিতম ُوضوٌح
স্পষ্টতম,  দি(শ্মমনতম, সফুস্পষ্টতম, মিহমরম 
clarity, clearness, plainness, 
distinctness, visibleness, 
obviousness

অলধক পলরষমর clearer أوضُح

,স্পষ্টীকরর, প্র দিশ্ন, ঠমহর, কলনম تْوضيٌح
ব্মখ্ম, মশমধন, লিতর,  দি(ষ্টমন্ত, 

elucidation, showing, visualisation, 
explanation, clarification, illustration

 ব্খ্ম মভূিক, ব্মখ্ম লবষয়ক اِيضاحٌي
clarifying, of explantion 

 ,লনম্িতম, স্বচতম, সরিতম اِتِضاٌح
স্পষ্টতম,  দি(শ্মমনতম, সফুস্পষ্টতম, মিহমরম 
clarity, clearness, plainness, 
distinctness, visibleness, 
obviousness
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استضاٌح ج اِستيضاحات  স্পষ্ট করমর 

অনফুবোধরমধ, ত দিন্ত, লনলয়ম প্রশ্ন, প্রশ্ন কবোধর 

ব্মহত করম (সভম)  request for 

clarification, inquiry, formal question, 
interpellation

 ,স্পষ্ট, স্বচ, সরি, স্বতন, সফুস্পষ্ট واِضٌح

 দি(শ্মমন, প্র দিশ্নীয়, উল্ভিন, clear, lucid, 

plain, distinct, obvious, visible , 
ostensible

 ,সরি, স্পষ্ট, পলরষমর, সফুস্পষ্ট ُمتِّضٌح

plain, distinct, clear, 

 ,ময়িম, মনমরশংডম বস্তু dirt أوضاٌر ج وضٌر

filth

ضوع،وضع)[ف]  وضعِضعة،وص ) রমখম, 
পলরত্মগ করম, উপবোধর রমখম, নমলমবোধয় 

রমখম, আবোধরমপ করম, সমপন করম,  দিমঁডমন, 

যফুক্ত করম, গহন করম, মফুক্ত হওয়ম, 
ভমরমফুক্ত করম, লজন মখমিম, বহন করম, 
জন্ম ম দিওয়ম, আলবষমর করম, প্রলতষম 
করম, শভূরু করম, মিখম, রিনম কর, 

নবোধবম্ভিমবন করম (নতফুন শব), বিম, 
অবনলমত করম, অপমমন করম, মমনহমলন 

করম 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

وضصعوضاعة) [ك]  ) নীি হওয়ম, সহজসরি
হওয়ম, নম হওয়ম to be low, lowly, 

humble

 IV তমডম করম, সলংক্রিয় অরশংশ أوضع

মনওয়ম, to hurry, to take part actively

 ,VI নরম ও ভদ ব্বহমর করম تواضع
লনবোধজবোধক নীি করম, অপমমন করম, সমত 

হওয়ম, to behave humbly, to abase 

one self, to agree

 VIII লবনয়ী হওয়ম, নীি করম to be اّتصى

humble, abase one self

 ,নীিতম, লনরহঙমরতম, নমতম ضعةٌ
মনতম,  দিমলরদতম, নীিফুতম, llowness, 

lowliness, poorness, inferiority

وضٌع ج أوضاٌع  পলরত্মগকরর, রমখম, 
উপবোধর রমখম, সমপন করর, সরশংযফুক্তকরর, 

সমপন করর, রিনমকরর, স(লষ্টকরর, 

জন্ম দিমন, নবোধবম্ভিমবর, লনয়ম, লবলধ, 

খসডম, মবোধনমভমব, বহন, ম দিহভঙ্গী, 
অবসমন, পলরলসলত, লভলত্ত, সরশংসমপন
 ,পলরলসলত, শত্, আইন, লবলধ  أوضاٌع

নীলত, আিরর, অভ্মস, রীলত, প্রিিন, 

প্রিলিত লনয়ম circumstances, 
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conditionns, statues, rules, 
principles, convention, conventional 
rules

 ,পলরলসলত, অবসমন situation وضعٌك

position

 পলরলসলত, অবসমন সম্পলক্ত وضعٌي
relating to position, situation

 ,অবসমন,  দি(ষ্টবম দি situation وِضعيّةٌ

positivism

 ,নীিতম, নমতম, হীনতম lowness وضاعةٌ

lowniness, humbleness

وضيٌع ج وضعاٌء  লবনীত, নম, হীন, অভদ,

ইতর, হীনজমত, নীি, লনক( ষ্ট lowly, 

humble, base, vulgar, plebeian, low, 
inferior

موِضٌع ج مواضٌع  সমন, অকুসি, জময়গম, 
বসলত, প্রবন, অবসমন, পলরলসলত, 

ঠকমনম, প দিময্ম দিম, উপিক্ষ place, spot,

site, locality, passage, position, 
situation, location, rank, occasion

সহমনীয়, local موضعٌي

 ,নমতম, ভদতম, লনম্নতম, humility تواُضٌع

modesty, lowness, humbleness

 ,নমতম, ভদতম, লনম্নতম, humility أتّضاٌع 

modesty, lowness, humbleness

 মিখক, স(লষ্টকমরী, গন্থকমর واِضٌع

আলবষমরক, উ্ভিমবক, প্রসভূলত, মবপ ্দিম 
(মলহিম), writer, author, creator, 

inventor, originator, in childbed, 
unveiled

موضوٌع ج مواضيٌع،موضوعات  উবোধদ্দ্শ্, 
লবষয়, লবষয়বস্তু, আবোধিমি্ লবষয়, প্রশ্ন, 

সমস্ম, গন্থ, লনবন, প্রবন, স্বত(লসদ 

সত্, মমরলিক নীলত  object, theme, 

subject, topic, question, problem, 
subject matter, treatise, essay, 
article, axiom, postulate

 উবোধদ্দশ্ সম্পলক্ত, উবোধদ্দশ্ موضوعٌي
relating to object, objective

লবষয়মফুখতম objectivism موضوعيّةٌ

 অনফুরুপ নতফুন শব উ্ভিমবন ُمواضعات
analogous coinings

,নম, লবনয়ী, অ দিমলম্ভক, সম দিমলস দিম ُمتواِضٌع
মছমট, অনফুবোধ্খবোধযমগ্ humble, modest, 

unpretentious, simple, small, 
insignificant

 মমরশংবোধশর কমউনমর, মমরশংশ أوضاٌم ج وضٌم

কমটম মগুর, কসমইবোধয়র মগুর meat 

counter, meat block, bbutcher’s  
block
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وِطئوَطء)[س]  ) প দি  দিলিত করম, উপবোধর 

পম রমখম, উপর ল দিবোধয় হমঁটম, সওয়মলর 

হওয়ম, মযরন সহবমস করম to treat 

underfoot, to set foot on, to walk, to 

mounr, to have sexual intercourse (ها
 (هى

 ,II মমমডমন, সমমন করম, মশ(র করম وّطأ
প্রস্তুত করম, আরমম দিময়ক করম, কমমন, 

মমটবোধত নমমবোধত বমধ্ করম, লনিফু করম to 

pave, level, make smooth, prepare, 
make xomfortable, to force down, to 

lower (هى) 

 (على) III একমত হওয়ম to agree واطأ

 IV প দি  দিলিত করমন, to make أوطأ

tread

,VI একমত হওয়ম, সহবোধযমগীতম করম تواّطأ
একসমবোধথ কমজ করম to agree, be in 

agreement, to work hhand in hand 

  ,লনিফু ভভূলম, লনম্নতম low land وطاٌء،وْطٌء

depression

 ,িমট, অত্মিমর, বি প্রবোধয়মগ وطأةٌ

বমধ্বমধকতম, মজমড, ভর, লহরশংসতম, 
প্রিন্ডতম pressure, oppression, 

compulsion, force, gravity, violence, 
vehimance

 ,লনিফু, সমতি, উচ্চতম low, flat وطىٌء

level

অলধক লনিফু lower أولطأ

موطٌئ،موطأ ج مواطٌئ  পম রমখমর সমন, 

প দিম দিমঙ, প দিবোধক্ষপ, প দিলি্নি, পথ place to 

put the foot,

 ,ভভূলমকম,  দিীক্ষম, প্রস্তুলত, হ্রমস توِطئةٌ

কমকরর introduction, initiation, 

preparation, reduction, lowering

 িফুলক্ত, মগমপন বফুঝমপডম, অশুভ مواطأةٌ

আঁতমত agreement, secret 

understanding, collusion

 িফুলক্ত, মগমপন বফুঝমপডম, অশুভ تواطٌؤ

আঁতমত agreement, secret 

understanding, collusion

 ,লনিফু, িমপম, অস্পষ্ট, নরম,  দিলমত واِطٌئ

low, muffled, subdued, ssoft

،اوطاٌب،وطاٌب ج وطٌب   দিফুধ তক  أواِطبص

milk skin – مولوء الوطاب ب পয্মপ 

পমওয়ম amply provided with

وطدوطد)[ض]  ) মজবফুত করম,  দি(ঢ় করম, 
শলক্তশমিী করম, মজমড দিমর করম, সরশংহত 

করম, লনবোধি নমমম, লনবোধি বসমন, লবছমন, 

মমমডম, প্রস্তুত করম to make firm, to 
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strenghten, to consolidate, step 
down, temp, to pave, prepare

 II মজবফুত করম,  দি(ঢ় করম, শলক্তশমিী وّطد
করম, মজমড দিমর করম, সরশংহত করম, লনবোধি 

নমমম, লনবোধি বসমন, লবছমন, মমমডম, প্রস্তুত 

করম to make firm, to strenghten, to 

consolidate, step down, temp, to 
pave, prepare

,দি(ঢ়, শক্ত, কঠন, বলিষ, অনঢ় firm  وطيٌد

strong, solid, umshakeable

পব্তমমিম mountains أرطاٌد

গম দিম করমর লজলনষ, মমশমবোধনমর যন ِميطدةٌ
rammer, tamper

 ,শক্তকরর, মজমড দিমরকরর توطيٌد

সরশংহতকরর, লসরকরর  strengthening, 

reinforcement, cementation, 
consolidation, stabilization

 দি(ঢ়, শক্ত, কঠন, বলিষ, অনঢ়  موطٌّد
firm, strong, solid, umshakeable

 ,ইচম, আকমঙ্খম, উবোধদ্দrশ্ أوطاٌر ج وطٌر
িক্ষ্ wish,desire, aim, object

 িফুল্ furnance وطيٌس

وطشوطش)[ض]  ) আোমত করম, মমরম, 
িড মমরম to strike, hit, slap (ه) 

 োন িক্ষফুভ্রু লবলশষ্ট ( وطفوطف) [س]

হওয়ম to have busy eyebrows

اوطٌف م وطفاُء  োন ভ্রুওয়মিম bushy 

browed – وطفاء ভমডী ব(লষ্ট ও লনিফু মমো

وطنوطن)[ض] ) বমস করম, অবসমন করম 
to live, to stay

 II আবমবোধসর জন্ পছন করম, সময়ী وّطن
করম, সময়ী হওয়ম, কমর ও বমসম মনওয়ম 
to choose for residence, settle down, 
get settled, 

V সময়ী হওয়ম to settle down توّطن

 ,X বমবোধসর জন্ লনধ্মরন করম استوطن
সময়ীকরম, সময়ী বমলসনম হওয়ম, অভ্স 

হওয়ম to choose for residence, to 

settle down, to get settled, be 
acclimated

وطٌَن ج أوطان  স্ববোধ দিশ, লপত( ভভূলম, বমডী 
homeland, father land, home 

وطنٌي ج وطنيّون  স্ববোধ দিশ সম্পলক্ত 

pertaiming to homeland – وطنيّون 

জমতীয়তমবম দিী, ম দিশবোধপ্রলমক nationalist, 

patriot

 ,জমতীয়তমবম দি, জমতীয় মিতনম وطنيّةٌ
ম দিশবোধপ্রম nationalism, national 

sentiment, patriotism
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موِطٌن ج مواِطُن  আবমস, বমসসমন, জন্ম 

সমন, লনি শহর, স্ববোধ দিশ, মমত( ভভূলম, 

লপত( ভভূলম, সমন, বসলত, এিমকম, অ্ি, 

মজিম, লনলদ্্দষ্ট সমন, সসঠক সমন 
residence, domicile, native place, 
native cuntry,  homeland, fatherland, 
home town, area,  region, right place

 ,অলভবমসন, সময়ী হওর استيطان

প্রলতষমপন, ববোধনমবস, উপলনবোধবশ সমপন, 

immigration, settling down, settling, 
settlement, colonization, 

 ম দিশবমসী, ম দিবোধশর নমগলরক ُمواِطٌن
countryman, citizen

 ,সমনীয়, ম দিশীয়, স্ববোধ দিশী, বমলসনম ُمتوطٌِن
 দি(ঢ়মভূবোধির, আ্লিক মরমগ native, 

indigenous, domestic, resident, deep 
rooted

বম দিফুর bat وطاوٌط،وطاِويطص ج وْطواٌط

লনিফু, নরম low soft واٍط

وظبوظوب)[ض] ) অব্মহত রমখম, 
লনয়লমত রমখম, করবোধত থমকম, to keep 

doing, to do persistantly

 ,III অব্মহত রমখম, লনয়লমত রমখম واظب
করবোধত থমকম, উ দি্ম করম, লজ দি করম, কষ্ট
সহ্ করম, উ দি্বোধমর সমবোধথ আত্মলনবোধয়মগ 

করম, to keep doing, to do 

persistantly,to persevere, to persist, 
take pain, devote

 অধ্মবসময়, ঐকমনমলতকতম مواظبةٌ
অটিভমবোধব িমিমন deligence, 

perseverance, persistance

 ,পলরশ্রমী, অধ্বসময়ী, deligent مواِظٌب

persistant

وّظفوظف]  ] লনবোধয়মগ করম, আবোধরমপ করম,
মবমঝম ম দিওয়ম, িমকুলর ম দিওয়ম, লনবোধয়মগ 

করম, ভমডম করম, লবলনবোধয়মগ করম, to 

assign, to impose, burden, to 
appoint, to employ, hire, invest

 ,V লনবোধয়মগপ্রমপ হওয়ম, প দি পমওয়ম توّظف
িমকুলর পমওয়ম, to be appointed, to get 

a job, obtain a position

وظيفةٌ ج وظائُِف  প্রলতল দিবোধনর রস দি, মবতন,

অলফস, প দি, প দিময্ম দিম, কমজ,  দিমলয়ত, 

পমঠ, গ(হকমজ, লনবোধয়মগ, কমজ, daily 

ration, pay, office position, post, job,  
duty, task, assignment, lesson, 
homework, employ, work 

লংক্রিয়ম মভূিক functional وظيفٌي

 লনয়মগ, িমকুরী প্র দিমন توِظيٌف
employment, appointment

)লনলদ্্দষ্ট (বোধবতন), লনয়মগক ُمَوظٌِف ত, 

fixed, employed – مَوِظغون কম্িমরী, 
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কম্কত্ম, কময্লনব্মহক employee, 

officer, functionary

وعبوعب)[ض]  ) সব মনওয়ম to take 

whole

IV সব মনওয়ম, আগহ করম to take أوعب

whole, ro interest

,X সব মনওয়ম, মভূবোধিমrপমটন করম استوعب
আলিঙ্গন করম, লোরম, ধমরন করম লনবোধত 

সমথ ্হওয়ম, জময়গম থমকম, বফুঝম, ধরম, 
মনওয়ম to take whole, to uproot, to 

embface, enclose, contain, hold, to 
be able to make to uunderstand, 

grasp (بين هى)

 ,ধমরনক্ষমতম, অধ্য়ন, পভূর ্বফুঝ استِيعاٌب

ধরর capacity, study, full 

comprehension

 ,কঠন, শক্ত, অসফুলবধমজনক وْعٌث

্মলন্তকর, শ্রমসমধ্, difficult, hard, 

troublesome

 কমঠন্, অসফুলবধম, কষ্ট, অশমলন্ত وعثاٌء
difficulty, trouble, hardship, 
discomfort

وعدوعد،ِعدة)[ض] ) প্রলতশ্রুলত ম দিওয়ম, 
প্রলতজম করম, ভয় ম দিখমন, to make 

promise

 III ব্বসম করম, লনবোধয়মগ করম, to واعد

make arrangement

 IV প্রলতশ্রুলত ম দিওয়মষপ্রতমজম করম أوعد
to make promise

V হুমলক ম দিওয়ম, ভীলত প্র দিশ্ন করম توّعد
to threaten

 VI কমবোধজর সময় ঠক করম to تواعد

make appointment

 VIII একমবোধত আসম, ব্বসম করম to اّتعد

come to an understanding

প্রলতজম promise ِعَدةٌ

وعٌد ج وعوٌد  প্রলতজম promise

হুমলক, প্রলতজম threats, promises ِوعيٌد

ভয় ভীলত সম্পলক্ত, ভীলতপ্র দিশ্র وعيدٌي
relating threat, threatening

مْوِعدةٌ،موِعٌد ج مواِعُد  প্রলতজম, প্রলতশ্রুলত, 

প্রব(লত্ত, অঙ্গীকমর, লনলদ্্দষ্ট লমিনসমন, 

তমলরখ, সমক্ষমবোধতর সমন, সময়, বমলষ্কী 
promise, pledge, engagement, 
commitment, date,time of 
appointment, appointment, 

ميعاٌد ج مواعيُد  প্রলতজম, প্রলতশ্রুলত, প্রব(লত্ত,

অঙ্গীকমর, লনলদ্্দষ্ট লমিনসমন, তমলরখ, 

সমক্ষমবোধতর সমন, সময়,বমলষ্কী promise, 
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pledge, engagement, commitment, 
date, time of appointment, 
appointment,

 ব্বসম, িফুলক্ত, লনবোধয়মগ লনলদ্্দষ্ট مواعدةٌ

সমন, সময় atrangement, agreement, 

appointment, rendezvous, date 

 হুকলম threat ايهاٌد

 হুমলক threat توُعٌد

 ,ভয়বোধ দিখমন, ভীলতগসকরর تَوُعدٌي

ভীলতপ্র দি threatening, alarming, 

minatory

مْوعوٌد موعردة، ج مواعيُد  প্রলতজ, লনলদ্্দষ্ট,

লনবোধয়মগক( ত, লনধ্মলরত ppromised, 

fixed, appointed, stipulated – مواعيُد 

প্রলতজম promise 

]وعر،وعور)[ض][س  )

وعرك]  ] রুক্ষ হওয়ম, শক্ত হওয়ম, 
শ্রমসমধ্ হওয়ম, কঠন হওয়ম to be 

rough, rugged, difficult

 V রুক্ষ হওয়ম, শক্ত হওয়ম, শ্রমসমধ্ توّعد
হওয়ম, কঠন হওয়ম to be rough, 

rugged, difficult (country) 

পমথরিভূর,্ অসমতি, রুক্ষ, রমসমহীন وْعٌر
ভভূখন্ড  rock debris, rugged, roadless 

land

عوٌر ج وْعٌر  ,পমথরিফুবোধর ্ঢমকম أوعاٌر،وص
ফমটম, অসমতি, বন্, এববোধডম মথববোধডম, 
রমসমহীন, কঠন, কষ্টসমধ্ covered with

rock debrismcleft, ruggedmwild, 
rough, roadless, hard, difficult

 ,পমথরিফুবোধর ্ঢমকম, ফমটম, অসমতি وعيٌر

বন্, এববোধডম মথববোধডম, রমসমহীন, কঠন, 

কষ্টসমধ্ covered with rock 

debrismcleft, ruggedmwild, 
rough,roadless, hard, difficult

 অসমতম, রুক্ষতম, কমঠন্তম وعورةٌ
unevenness, roughness, difficulty

 ,অলধক রুক্ষ, অলধক সমতি أوعرص

অলধক ককঠধ rougher, more rugged,

harderr

وعزوعز)[ض]  ) ইলঙ্গত করম to sign

 ,IV বফুঝবোধত ম দিওয়ম, অন্তরঙ্গ করম أوعز
কটমক্ষ করম, উবোধ্খ করম 
(ইলঙ্গবোধত),পরমমশ ্ম দিওয়ম, উ rসমহ ম দিওয়ম,
উপবোধ দিশ ম দিওয়ম, অনফুপ্রমলরত করম, লনবোধদ্্দস 

করম, আবোধ দিশ করম to give to 

understand, insinuate, to point out 
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(sign) , to suggest, to inspire, to 
advise, to induce, to instruct, order

 ,উপবোধ দিশ, সফুপমলরশ, জমতকরর أيعاٌز

ইলঙ্গত advice, recommandation, 

intimation, hint

উপবোধ দিশ, উ ايعِزٌي rসমহ সম্পলক্ত 
telating to advise, inspiration

به موعٌز  উ rসমলহত, উপবোধ দিশক( ত 
inspired, ssughested

وعسوعس) [ض]   ) অলভজ বমনমন, লবজ
বমনমন to make experienced, make 

wise

وْعٌس ج أوعاٌس  মিমরমবমলি quicksand 

 মিমরমবমলি quicksand ميعاٌس

وعظوْعظ،ِعظة)[ض]  ) ওয়মজ করম, 
আবোধব দিন করম, সতক ্করম, উ rসমলহত 

করম, to preach, aappeal, exhort, 

admonish (عن ه)

 ,VIII লনবোধজবোধক সত্ক করবোধত ম দিওয়ম اّتعظ
উপবোধ দিস মমনম, লশক্ষম মনওয়ম, সতক্তম 
গহন করম, মকমনলকছফু সতক্তম মভূিক 

মনওয়ম to let be warned, to accede 

admonition, to learn a lesson, to take
a warning

ِعظةٌ ج ِعظات  তনলতক বক্ত( তম, লশক্ষম, 
তনলতক, সতক্তম, লতরষমর, 

উপবোধ দিশ,sermon, lesson,moral, 

warning, admonition

،وْعظٌ وْعظَةٌ  লতরষমর, তনলতক বক্ত( তম, 
সতক্তম, admonition, warning, 

sermon

موِعظةٌ ج واِعظُ  ধম্শীয় পরমমশ,্ 

আধ্মলত্মক পরমমশ,্ পরমমশ্মভূিক 

বক্ত( তম, উপবোধ দিশ, কবোধঠমর বক্ত( তম, কবোধঠমর 

ভরrসনম religious advice, spritual 

counsel, exhortatory talk, advice, 
stern  lecture, severe castigation 

واِعظٌواِعظٌ ج وعاظٌ  প্রিমরক preacher

 কক্শকন, মকমনবোধি, ব দি وْعٌق وِعٌق

মমজমজী, লখটলখবোধট, ব দিরমগী, ঝগডম, 
প্রগলভ surly, grumpy, iill tempered, 

irritable, peevish

وعكوعك)[ض]  ) অসফুস হওয়ম to be sick

V অসফুস হওয়ম to be sick توّعك

অক্ষম, অসফুস indisposed, sick وِعٌك

 ,অসফুসতম, গুমট ভমব indiosition وعكةٌ

stuffiness

অসফুসতম disposition توُعٌك
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অসফুস, পীলডত indisposed, ill موُعوٌك

অসফুস, পীলডত indisposed, ill ُمتوِعٌك

 পমহমলড ছমগি وعوٌل،اوعاٌل ج وِعٌل
mountain goat

 ,গজ্ন করম, তীক লিrকমর করম وْعَوَع
মোউবোধোউ করম, to howl, bark, yelp

وعىوْعي)[ض]  ) ধরম, গঠন করম, ধমরন 

করম, মবোধন রমখম, ভমিভমবোধব জমনম, 
মনবোধযমগ ম দিওয়ম, লিন্তম করম, মবমঝম, 
মশমনম, সতক্ হওয়ম to remember, to 

hold, to comprise, contain, retain in 
memory, remember, to know, to pay 
attention, to perceive, to be aware 

 II সতক্ করম, হুলশয়মর করম to وّعى

warn

IV রমখম to put أوعى

 V  দিফুর দিলশ্তম সতক্তমর সমবোধথ কমজ توّعى

করম, প্রহরময় থমকম, সতক ্থমকম to act 

with caution, r to be on guard, be 

aware

 ,মবোধনমবোধযমগ, মবোধনমবোধযমগীতম وْعٌي
লিন্তমপভূর্তম, সতক্তম, সবোধিতনতম, 
অনফুভভূলত, আবোধবগ,লবলনদতম,sttention, 

attentiveness, heedfulness, 

crefulness, conciousness, 
awareness, feeling, wakefulness,

ِوعاٌء ج  أوأٌع،أوعيةٌ  রক্তনমিী, পমত, 

আধমর, vessel, container

 ্,মবোধনমবোধযমগী, লিন্তমশীি, সতক واٍع

সবোধিতন, জমগত attentive, careful, 

heedful, conxious, awake

 ,দিফু ্দিশমগস, হতভমগ্  وغدان،أوغاٌد ج وْغٌد
খচ্চর miserable, wretched, scoundrel

وغروغر)[ض] [س] ) মংক্রিমবোধধ জ্বিম to be 

angry

 IV রমলগবোধয় ম দিওয়ম to arouse أوغر

anger

V রমবোধগ জ্বিম to burn with rage توّغر

 ,রমগ, মংক্রিমধ, মরমষ, লহরশংসম, লববোধদষ وْغٌر

আবোধংক্রিমশ, ো(রম anger, wrath,  rancor, 

malice, hatred

غول،وْغل)[ض]  وغلوغلن،وص ) গভীবোধর 

প্রবোধবশ করম, অনলধকমর প্রবোধবশ করম, 
অনমহুত আসম to penetrate deeply, to 

come uninvited, to intrude

 IV গভীবোধর প্রবোধবশ করম, লনবোধজবোধক أوغل

কমবোধজ মগ রমখম, টপম, িমপ ম দিওয়ম, 
তমডহুডম করম to apply self 
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intensively, to penetrate  deeply, to 
push, press, to hurry

 ,প্রবোধবশকমরী, পরজীবী introder وْغٌل

parasite

ٌل  অনফুপ্রবোধবশ, মশমষর, তন্ময়তম تَوغن
penetration, absorption, 
preoccupation

,অনফুপ্রবোধবশকমরী, পরজীবী, বমলহবোধরর واِغٌل

অপ্রম লঙ্গক, গভীর, গভীবোধর মপ্রমলথত, 

গভীবোধর অবলসত, পমকম, অলভজ, 

parasite, extraneous, irrelevant, 
deep,  deep rooted, deep seated, 
inveterate

 গভীবোধর মপ্রমলথত, গভীবোধর মপরঁছমবোধনম وِغٌل
deep rooted, deep reaching

 ,একটমনম শব, মগমিমমি, তহতি وْغٌي،وًغى

 দিমঙ্গম, din, clamor, tumult, uproar 

وفدوفادة،وفود، وفد)[ض]  ) আসম, ভ্রমন 

করম, মপরঁছম, পলর দিশ্ন করম, to come, to

travel, to arrive, to visit (الى على) 

 ,II মপ্ররর করম, লবতরন করম وّفد
প্রলতলনলধ মপ্ররন করম, মপ্ররন করম to 

send, to dispatch, to delegate, to 

depute (الى على)

) III একবোধত আসম to come togather وافد

 (ه

 ,IV মপ্ররর করম, লবতরন করম أوفد
প্রলতলনলধ মপ্ররন করম, মপ্ররন করম to 

send, to dispatch, to delegate, to 

depute (الى على)

 VI একবোধত আসম, লভড করম, ঝমঁক توافد

বমধম to come togather, throng, flock (

 (على

وفٌد ج أوفاٌد،ُوفوٌد  মপরঁছম, আগমন, arrival, 

coming - أوفاٌد،ُوفوٌد একট প্রলতলনলধ  দিি,

একট প্রলতলনলধত a deligation, a 

deputation

আগমন, arrival وفادةٌ

আগমন, arrival وفوٌد

 প্রলতলনলধত দিি, প্রলতলনলধত, লবতরন اِيفاٌد
delegation, deputation, dispatch

وافٌِد ج أوفاٌد،وفرٌد  মপরঁছমন, নতফুন 

আগন্তুক, আগমন,  দিভূত, মহমমমরী, 
ঢমিমও, নতফুন (লিন্তম, স্ম(লত)arriving, 

comermarrival, envoy, epidemic, 
pouring in coming (ideas, meomries) 

এক মহমমমরী an epidemic وافِدةٌ

)মবোধনমনীত, লনবোধয়মগক موفٌُد ত, প্রতীলনলধ 
appointed, nominated, delegate
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وفروفارة،وفور، وفر)[ض][ك]   ) প্রিফুর 

হওয়ম, পয্মপ হওয়ম, অতনক হওয়ম, ব(লদ 

করম, বমডমন, জন্মম, অবোধনক হওয়ম to be 

abundant, be ample, numerous, to 
increase, grow

II ব(লদ করম, প্রিফুর করমন, প্রিফুরভমবোধব وّفر
ম দিওয়ম, সমজমন, রক্ষম করম, লমতব্ময়ী 
হওয়ম, খরি বমঁিমন, জমমন, স্য় করম 
to increase, make abundant, to 
ffurnish, to save,be sparing, be 
economical, economize, to lay by, 
put by

IV ব(লদ করম to increase أوفر

 ,V পয্মপ হওয়ম, পভূর্ হওয়ম توّفر
মমনসমত হওয়ম, যথমথ্ হওয়ম, 
অব্লতংক্রিম ধম্শী হওয়ম, উনলত করম, 
ক( তকময্ হওয়ম, সবোধনহ নম রমখম, সবলকছফু
করম, পভূর্মবোধনমবোধযমগ ম দিওয়ম, আত্মলনবোধয়মগ 

করম, রক্ষম পমওয়ম to be ample, to 

sufice, to be fulfilled, be upto 
standarc, unexceptionable, valid, to 
posper, be sucessful, to give 
attention, dedicate

্ VI পয্মপ হওয়ম, ব(লদ করম, পভূর توافر

হওয়ম, কমরও অরশংবোধশ মবশী হওয়ম, to be 

ample, to increase, to be fulfilled, to 
fall amply

 ,প্রিফুর, ধন, সম্প দি, অত্লধক وْفٌر

অত্লধক প্রমিফুয ্abundance, wealth, 

profusion, superabundance - وفوٌر

 ,অলথলরক্ত, বমডলত, লমতব্য় ٌر،وْفرات

স্য় surplus, overplus, economy, 

saving

,প্রিফুর, পয্মপ, অলমতব্লয়তম plenty وفرةٌ

abundance, profusion

প্রুিফুর, পয্মপ abundant, ample وفيٌر

 ,অলধক সম(দ, অলধক প্রমিফুয্প্রমপ أْوفُر

অলধক লমতব্য়ী more abounding, 

more endowed, more ecomomical

 ,ব(লদ, বধ্ন, ব(লদকরর, ব(লদ توفيٌر

উ্থিমন, লমতব্য়, স্য় increase, 

augmentation, raising raise, rise, 
economy, saving

 প্রমিফুয্, অলমতব্য়ীতম, ধর, অলত تَوفنٌر

পপ্রমিফুয,্ ব(লদ, উ্থিমন, বধ,্ ছডমন, 

সম্প্রসমরন, পভূর্করর  abundance, 

profusion, wealth, superabundanc,  
increase, rise, aumentation,  
expansion, fulfillment

 ,প্রিফুর, পয্মপ, অবোধনক, অবোধঢি وافٌِر

ভরপফুর, সফু দিীো ্ample, abumdant, 

numerousprofuse, abounding in, 

overlong -  الوافر কলবতম ছবোধনর নমম 
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 ,প্রিভূর, পয্মপ, ভরম, প্মলবত موفوٌر

সম্প দিশমিী, অথ্শমিী, ধরী, পফুনমঙ্গ, 

যথমযতভমবোধব সম্পভূর্ ample, abundant, 

loaded, swamped, wealthy, 
moneyed, rich, complete

 প্রিফুর, পয্মপ, লমতব্য়ী, স্য়ী ُمتَوفٌِر
মফুনমফম  ample, abundant, 

economical, saving interest

 ,প্রিফুর, পয্মপ, অবোধঢি ample ُمتوافٌِر

abundant profuse

 V জমগত হওয়ম, সতক ্হওয়ম [وفز] توّفز
to be alerted

 X অবোধপক্ষময় শুবোধয় থমকম, ঝফুবোধি استوفز

থমকম, প্রস্তুত থমকম, সতক ্অবসময় থমকম 
to lie in wait, to be prepared, to be in 
suspension

وفٌز ج أوفاٌز  তরম, তমডমতমলড করর, 

দ্রুতকরন hurry, haste

 ,সতক্, দ্রুতগমমী, প্রমরবন্ত ُمستوفٌِز

উবোধত্তলজত alert, quivk, vivid, excited

وفضوفض) [ض]  ) ম দিরডমন, তমডমতমলড 

করম, দ্রুতবোধববোধগ যমওয়ম to run, to hurry, 

to rush

وفضةٌ ج ِوفاٌض  িমমডমর ব্মগ, ভ্রমন 

ব্মগ leather bag, travelling bag

 লনবোধবর (কিম)কমলি মমমছমর টফুকরম وفيعٌة
penwiper

وفِقوفق)[ح]  ) উপযফুক্ত হওয়ম, যথমযত 

হওয়ম, উপবোধযমগী হওয়ম to be right, to 

be proper, suitable

 ,II উপযফুক্ত করম, সমন্বিয় করম وّفق
লমটমমট করম, সঙ্গত করম, িফুলক্ত করম, 
লমিসমধন করম, শমলন্ত সমপন করম, 
স্বমভমলবক সম্পক্ পফুর(প্রলতষম করম, 
সফিতম ম দিওয়ম (আ্মহতময়মিমর) to 

make fit, make suitable, make 
consistant, accommodate, to bring to
agreement, to reconcile, to give 
success(Allah s.t)

 III মমনমনসই হওয়ম গহনবোধযমগ্ وافق
হওয়ম, উপযফুক্ত হওয়ম, সফুলবধমজনক 

হওয়ম, ইচমমত হওয়ম, একমত হওয়ম, 
সঙ্গত হওয়ম, লমিম, অনফুরূপ হওয়ম 
ভমলঙ্গয়ম পডম, লমিম, উপকমরী হওয়ম, 
সহময়ক হওয়ম, িমঁ দিম ম দিওয়ম, প্র দিমন করম, 
বরমদ্দ করম, ক্ষমতম ম দিওয়ম, অনফুসমথ্ন 

করম, খমপ খমওয়মবোধনম, একমবোধত আনম, 
সমতম করম, 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 subscribe, to sanction, 
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to authorize, ratify, to bring to 
agreement, balance,

 V সমহময্ প্রমপ হওয়ম, সমহময্প্রমপ توّفق

হওয়ম, অনফুকম্পম পমওয়ম (আ্মহ 
তময়মিমর), ক( তকময্ হওয়ম, to be aided,

assisted favored (Allah s.t) , be 
successful

 ,VIII রমলজ হওয়ম, িফুলক্তবোধত আসম اّتفق
অনফুসমবোধর  হওয়ম, মযমগ্ হওয়ম, যমিমই 
করম, রমলজ হওয়ম, হঠমr পডম, পলরবত্ন 

করম, োটম, হঠমr সরশংোটত হওয়ম, 
অপ্রত্মলশত ভমবোধব ক( তকময্ হওয়ম, 
পভূব্লনলদ্দষ্ট হওয়ম  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

 ,পয্মপ পলরমমন, পয্মপতম, িফুলক্ত وْفٌق

সম দি(শ্, একতম, sufficient amount, 

ssufficiency, agreement, conformity, 

harmony -  (من وقق)وفقا ل অনফুসমবোধর, in 

accordance with

 ,খন্ড, খন্ডকমজ, লবরলত, অবসমন وْفقَةٌ

মসশন, piece, piece work - بالوف أجر

 অলধক উপযফুক্ত, অলধক যথমযত أْوفق
more suitable, more appropriate

 ,গঠন, আকমর, অলভবোধযমজন توفٌِق

বমসসমন,  সমীকরর, সমন্বিয়করর, 

ববোধনমবস, পভূর্লমিন, শমলন্তসমপন, সমফি্ 
(আ্মহ তময়মিম প্র দিত্ত) মসরভমগ্, উনলত, 

সফিতম conformation, adaptation, 

accomodation, balancing,  
rreconciliatiln, success, good luck, 
prosperity

 ,অনফুসমর, অনফুরূপতম, অনফুরূপ ِوفاٌق

একতম, সমলত, accordance, 

conformitymconformance, unith, 

harmony   ل وفاقا  অনফুসমবোধর, আকমবোধর in 

accordance with

 ,িফুলক্ত, সম দি(শ্, অনফুসমর, অনফুরূপ ُموافقةٌ

অনফুযময়ী, লমি, উপযভূক্ততম, অনফুবোধমম দিন, 

সমলত, বরমদ্দ  agreement, conformity,

conformance, accordance, analogy, 
suitablity, approval, sanction

 ,সমমপতন,  সরশংগলত, খমপ, িফুলক্ত توافٌُق

অনফুসরন, অনফুরূপ coincidence, 

harmony, analogy, agreement, 
conformity, conformance

 ,সমমপতন, সরশংগলত, খমপ, িফুলক্ত اِتِفاٌق

অনফুসরন, অনফুরূপ,  দিফুো্টনম, সফুবোধযমগ 
coincidence, harmony, analogy, 
agreement, conformity, conformance 

 ,িফুলক্ত, লনলবড, প্রিিন  اِتِمفاقات  –
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agreement, compact, convention, 
contract

 ,আকলস্মক, প্রিলিত accedental اتِفاقٌي

conventional

اتِفاقيّةٌ ج اِتِفاقيّات  িফুলক্ত, প্রিিন, িফুলক্তপত 
agreement, convention, convenant

)ক ُموفٌَق তকময্, উনয়নশীি, ভমগ্বমন,  

ssuccessful, prospering, forunate

 ,অলববোধরমধী, অনফুংক্রিমী, মমনমনসই ُموافٌِق

সঙ্গত, অনফুরূপ, গহনবোধযমগ্, সফুলবধমজনক, 

অনফুকুি, প্রসন, উপকমরী, সহময়ক 
accordant, conformable, congruous, 
consistent, concordant,  suitable, 
agreeable, convenient, faforable, 
beneficial, cconducive 

)ক متوفٌِق কময্, উনলতশীি, ভমগ্বমন 
ssuccessful, prospering, fortunate

عليه ُمتّفق  ঐক্মত্ agreed upon

وفى وأوفى،اإفاء،وفاء)[ض][وفي]  ) সঠক 

হওয়ম, সম্পভূর্ হওয়ম, মফুক্ত করম, উপর 

থমকম (প্রলতজম), মফুক্ত করম, পভূর ্করম, 
খফুশী করম, আ দিময় করম, পয্মপ হওয়ম, 
ক্ষলতপভূরর করম, সমমনফুপমলতক হওয়ম 
প্রলতপমিন করম, to be perfect, to be  

complete, to live up, redeem, fulfill, 
satisfy, serve, to pay, to be sufficient,
to compensate, be quivalent

II মমবোধনর করম, পভূর্ করম, ম দিওয়ম, পভূর্ وّفى
পলরমমন ম দিওয়ম উপসমপন করম, to bring

up to standard, complete, to give to 
full, to present  vividly (topic)

 III আসম, আলবভভূ্ত হওয়ম, প্র দিশ্ন وافى

করম, সরবরমহ করম, সমজমন, পভূরর করম, 
অনফুসরন করম to come, ro appear, 

sjow, ro supply, furnish, fulfill, comply

 IV পলরপভূর ্করম, পভূর্পলরমমন أوفئ

ম দিওয়ম, কমবোধছ টমনম, অলতংক্রিম করম, রক্ষম 
করম, to fullfill, to give to full extent, to 

live up, to exceed, to draw close

 V পলরপভূর ্পমওয়ম, পভূর ্অরশংশ মনওয়ম توّفى
to receive in full, to take full share

VI পলরপভূর ্হওয়ম, সব্সমত লসদমন্ত توافى
মনওয়ম to be complete,to decide 

unanimously

X পলরপভূর ্পমওয়ম, পভূর ্ম দিওয়ম, পভূর্ استوفى
ক্ষলতপভূরন মনওয়ম, লবসমলরতভমবোধব 

উপসমপন করম to receive in full, ro five

dully, to present in details, to receive 
full compensation

,রক্ষমকরর, পভূররকরর, মফুলক্ত, আ দিময় وفاٌء

প্রলতপমিন, ক্ষলতপভূরর, লবশ্বসতম, সততম, 
সফুধমরনম, আনফুগত্, পভূরর, keeping, 

fulfillment, redemption, payment 
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(debt), compensation, faithfulness, 
fidelity, good faith, loyality, 
accomplishment

وفاةٌ ج وفيات  মরর, ম(তফু্, ম(তফু্ সন দি 
decease, death, death certificate

وغٌي ج أوفِياٌء  লবশ্বমসী (বোধপ্রলমক), লবশ্বস, 

লবশ্বমসবোধযমগ্, সম্পভূর্, পভূর্মঙ্গ, পভূর্, অখন্ড, 

লনভভূ্ি faithful, reliable, trustworthy, 

entire, whole, total, complete, 
iintegral, pefect

 অলধক লবশ্বমসবোধযমগ্, অলধক أوفى

অনফুগত, অলধক পভূর্মঙ্গ, অলধক লনভভূ্ি, 

অলধক ভভমি মসবম দিমনকমরী, অলধক 

ভমি পভূররকমরী more faithfulmore 

loyal, more complete,  

)ত تْوفيةٌ লপ, পভূররকরর, সম্পম দিন 
satisfaction, fulfillment, discharge

 আগমন, মযমগমবোধযমগ arrival موافاةٌ

communication

 ,পভূরর, প্রলতপমিন, আ দিময়করর إيفاٌء

আ দিময় fulfillment, discharge, payment

 ,গহনবোধযমগ্তম, প্রলতপমিন اِستِيفاٌء

কম্ক্ষমতম, আ দিময়করর, সম্পম দিন, 

প্রলতপমিন, সমমপকরর, আ দিময়, 

আ দিময়করর, fulfillment, performance, 

discharge, accomplishment, 

execution, completion, payment 
acceptance

 ,লবশ্বস, অনফুগত, পভূর,্ সম্পভূর্, লনখফুঁত واٍف

পয্মপ, যবোধথষ্ট, প্রিফুর, faithful, loyal, full, 

ccomplete, perfect, qquite sfficient, 
enough, ample,

সমমপকমরী, completing ُموٍف

ম(ত, মরম deceased, dead ُمتوفّاى

قٌة  ওজন লববোধশষ a ِوَقٌق،وّقات ج ِوقٌة،وص

weight

وقبوقب) [ض]  ) মকমঠরমগত ফমঁপম 
(বোধিমখ) হওয়ম, কমি মলিন হওয়ম to be 

sunken, hollow (eye,  to be dark 
gloomy

وْقٌب ج أوقاٌب  গত,্ ফমঁপম, িক্ষফু  মকমঠর, 

cavity, hhollow, eye socket 

গত ্cavity وْقبةٌ

وقتوقت)[ض]  ) সময় ঠক করম, সময় 

সীমম লনধ্মরন করম to set time

 II সময় ঠক করম, সময় সীমম وّقت
লনধ্মরন করম to set time

وْقٌت ج أوفاٌت  সময়, সময় কমি, মফুহুত,্ 

তমr ক্ষলরক time, time period, moment,

instant
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তখন, মসই সময়, ততক্ষবোধর then, at وْقتَئٍِذ

that time by then

 ,তখন, মসই সময়, ততক্ষবোধর then وقٌتذاَك

at that time by then

যখন, মযমন while, as (ظرف conj) وْقتما

 সময়গত, সময় সম্পলক্ত وقتٌي
temporal, pertaing to time

موقٌِت ج مواقُِت  লনলদ্্দষ্ট সময়, তমলরখ, 

মশষ সীমম, সময়, ঋতফু, ব r ববোধরর সময়, 

একলতত হবমর সমন, apointed time, 

date, deadline, time season, time of 

the year, meeting point -  مواقُِتযমতমর 

সময়, মপরঁছমর সসময়, সময়সভূিী time of 

departure and arrival, time table 

 ,সময়করর, গরনমকরর timing توقيٌت

reckoning time 

)লনবোধয়মগক موقوٌت ত, লনলদ্্দষ্ট, লনধ্মলরত, 

সসমমলয়ক, সমবোধয় সীমমবদ, পভূব্মবোধ্নি 

লনলদ্্দষ্ট, সময় মবমমম যফুক্ত appoimted, 

fixed, set, temporary, limited in time, 
scheduled for a time, attached with a 
time bomb

 ,সময় লনধ্মরর, সময়রক্ষক ُموقِت

লনয়নক timimg, time keeper, 

controller

)পভূব্মবোধ্নি লনলদ্্দষ্ট, লনবোধয়মগক ُمؤقٌَت،ُمَوفٌّت ত, 

লনলদ্্দষ্ট, লনধ্মলরত, নলনলদ্্দষ্ট সমবোধয়র জন্ 
কময্করী, সময়গত, সমমলয়ক, শুধফু একটম
সমবোধয়র জন্, অসময়ী, ন, শ্বর, শত্মধীন, 

অন্তবত্শী scheduled for a  time, 

appointed, fixed, set, effective for  
certain time, temporal temporary, 
transient, transitory, provisional

قِحة،وقح،وقاحة، وقوحة، قحٌة) [ [ك][س]

][ض )

 লনি্জ হওয়ম,  দিফুলব্রীত হওয়ম to be وقح

shameless, be insolent

 ,V লনি্জ হওয়ম,  দিফুলব্রীত হওয়ম توّقح
িজমলহন আিরন করম, to be 

shameless, to be have impudently

 VI অলববোধবিক হওয়ম, িজমহীনতম تواقح
ম দিখমবোধনম, to display impidence

 ,িজমহীনতম, ঔদত্, ধ(ষ্টতম قِحةٌ
impudence, iinsolence, impertinence 

 ,িজমহীন,  দিফুলব্রীত, লনি্জ, অগবত্শী وقٌِح
ধ(ষ্ট impudent, insolent, shamless, 

cheeky, forward

وصقصٌح  ج وقاٌح   িজমহীন,  দিফুলব্রীত, লনি্জ, 

অগবত্শী, ধ(ষ্ট impudent, insolent, 

shameless, cheeky, forward
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 ,িজমহীন,  দিফুলব্রীত, লনি্জ وقيحةٌ

অগবত্শী, ধ(ষ্ট impudent, insolent, 

shameless, cheeky, forward

 ,িজমহীনতম, ঔদত্, ধ(ষ্টতম وقاحةٌ
impudence, iinsolence, impertinence 

 ,িজমহীনতম, ঔদত্, ধ(ষ্টতম ُوقوحةٌ
impudence, iinsolence, impertinence 

وقدوقد,فدة)[ض]  ) প্রজলিত হওয়ম, জ্বিম, 
মপমডম to ignite, ro take dire, burn

II প্রজলিত করম, to kindle وّقد

IV প্রজলিত করম to kindle أوقد

V প্রজলিত হওয়ম to ignite توقّد

VIII প্রজলিত হওয়ম to ignite اّتقد

X প্রজলিত করম, জ্বমিম to kindle استوقد

 প্রজ্বিন, জ্বিন, আগুন, জ্বমিমলন وْقٌد
burning, combustion, fire, fuel

আগুন, আবোধিমকচটম fire, blaze وْقدةٌ

জ্বমিমলন fuel وقاٌد

وقّاٌد ج وقّادون  জ্বিন্ত, অলগস দি(শ, তপ, 

উজ্জ্বি,  দিীলপময় burning, fiery, bright, 

radiant – وقّادون ইনলনক stoker

জ্বমিমলন fuel وقوٌد

জ্বমিমলন fuel وقيٌد

مْوقٌِد ج موقِدات  অলগকুন্ড, আখম (োবোধর 

উনমবোধনর সমন), িফুিম fire place, hearth, 

stove

 আগুন জ্বমিমন, প্রজ্বিন, জ্বিন ايقاٌد
kindling, lighting, ignition

,প্রজ্জ্বিন,  দিহন লংক্রিয়ম, জ্বিন burning توقنٌد

combustion

,প্রজ্জ্বিন,  দিহন লংক্রিয়ম, জ্বিন burning اِتِقاٌد

combustion

 প্রজ্জ্বলিত, জ্বলিত, জ্বিমমন موقوٌد
kindled, ignited, burning

 জ্বিমমন, জ্বিন্ত, জ্বিজ্ববোধি, অতফু্জ্বি ُمتَوقٌِد
burning, flaming, blazing

দিীপ, প্রজ্জ্বমমন aflame, burning  ُمتّقٌِد

 অলগকুন্ড, আখম (োবোধর উনমবোধনর ُمستَْوقٌد

সমন), fire place,hearth

وقذوقذ) [ض]  ) মমরমত্মক ভমবোধব আোমত 

করম, কঠমন আঘত করম, লনবোধি মফিম, 
মফবোধি ম দিওয়ম to hit fatally, to hit hard, 

throw down, fell

মমরমত্মক অসফুস fatally ill موقوٌذ،وقيٌذ
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وقروقر)[ض]  ) ভমঙ্গম, ফমটম, সময়ী হওয়ম, 
লনলশত হওয়ম, অবসমন করম, to break, 

to fracture, to crack, tl be settled, to 
stay, 

وقِروْقر)[س]  ) বলধর হওয়ম to be deaf

وقصروقارة)[ك]  ) সমমনীত হওয়ম to be 

dignified

 ,II সমমন করম, পফুজম করম, শমন্ত করম وّقر
to honor, rever, ro render sedate

 ,IV ভলত্ত ্করম, ভমর ম দিওয়ম أوقر
অত্লধক মবমঝমই করম, অত্মিমর করম, 
মবশী ওজন িমপমন, মবশী ফি ধরম to 

load, overload, to oppress, weigh 
heavily

وْقٌر ج ُوقوٌر  গত্, ফমঁপম cavity, hollow

গত,্ ফমঁপম cavity, hollow وْقرةٌ

ِوْقٌر ج أوقاٌر  মবশী ওজন, মবমrঝম heavy 

loadmburden

 গমম্ভীয,্ সমম, সমমনজনক وقاٌر

িমিিিন, শমন্ততম, gravity, dignity, 

respectful depotment, sedateness

,গম্ভীর, শমন্ত, সমমলন, শ্রবোধদয়, grave وقوٌر

sedate, dignified, venerable

 ময্ম দিমপভূর্ জন্ম দিমন dignified توقنٌر

bearing

 ,সমমনীত, শ্রবোধদয়, respevted مَوقّر

reverend 

وقصوْقص) [ض]  ) োমড ভমঙ্গম to break 

neck (ه)

وقظوقظ)[ض]  ) লনম্ম ভমবোধব মমরম to beat

brutally

 ,II উদ্দীপ করম, জমগত করম وّقظ
প্রজ্জ্বলিত করম, কষমোমত করম (আবোধবগ) 

to arouse, incite, inflame, whip 

up(passion ( هى)

 পডম, টিমি (  وقعوقوع، وقيعة، وقع)[ف]

করম, সরশংোঠত করম, আপলতত হওয়ম, 
মপরঁছম, আসম, সমক্ষমr করম, অবতরন 

করম, লসর হওয়ম, মযরন  সহবমস করম, 
লবভক্ত হওয়ম, গঠত হওয়ম, অবলসত 

হওয়ম, লমথ্ম বিম, অপবম দি ম দিওয়মলননম 
করম,  দিভূন্মম করম, অবজম করম, দ্রূত 

যমওয়ম, মছমঁ মমরম, পডম 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

الى ل على فى  (ب ) 
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 II পডবোধত  ম দিওয়ম, মটবোধন আনম, লনবোধি وّقع

মফিম , ভভূপমলতত করম, পমিন করম, 
কময্করী করম, নলথভফুক্ত করম, শমলস 

প্র দিমন করম, যন িমিমন (গমন), মতমতনক্
ম দিখমন to let fall, to cause to fall, 

through down, over throw, to 
perform, to carry out, to record, to 

inflict, play (music) (على غي بين)

 III আংক্রিমন করম, যফুদ করম মযরন واقع

সহবমস করম  to attack

 IV পডবোধত ম দিওয়ম, মফিমন, লনবোধি أوقع

নমমমন, লনবোধক্ষপ করম, ভভূলপত করম, 
লনমলজত করম, অবসময় পডম, অংক্রিমন 

করম, মনমতনবোধক্র বীজ বপন কর, 

গম দিমগমল দি করমন to  let fall, to cause to 

fall, oovertjrowm, to plunge, to get, to
attack, to sow seed of dispute, drive 

a wedge (ه هى ب بين)

 V প্রত্মশম করম, লনবোধজবোধক পরস্তুত توّقع

করম, ভয় করম, আরলপত হওয়ম to 

expect, to prepare, to be inflicted

 ,X প্রত্মশম করম, অস্বলস পমওয়ম استوقع
উলদগ হওয়ম, সমমবোধন লিন্তম করম (ভীত 

হবোধয়) to expectd, dreadmfeel uneasy, 

be xoncerned, ro look forward with 

apprehension (هى) 

 ,পডম, পতন, টিন, টিমি, োটম وقٌع
োটন, োটনম, ছমপ, প্রভমব, ধপ শব, োম, 
falling, dropping, fall, drop, tumble, 
happening, incidence, effect, impact

 ,পডম ঝরম, টিম, োম وقعةات ج وقعٌة
আোমত, নডম, োটনম, সরশংোষ,্ যভূদ, 

খমবমর, আহমর fall, drop, tumble, tthud,

blow, shock, jolt, incidence, 
encounter, bbattle, mleal, food

،وقّاٌع وقّاعةٌ  গল বমজ, লননমলপ্রয়, 

পপরলননফুক talebearer, 

scandalmonger, slanderer

 ,পডন, পডম, টিম, সমপন, আপতন وقوٌع

োটম, োটন falling, fall, tumble, setting, 

iincidence, occurance

وقيعةٌ ج وقائٌِع  োটনম, সরশংোষ,্ যফুদ 

incident, encounter, battle – وقائٌِع 

োটনমবিী, সমক্ষ্, লবষয়মবিী, 
ংক্রিমলবকমশসমভূহ happenings, 

developments, findings, evidences

موقعةٌ ج مواقٌِع  যফুদবোধক্ষত, যফুদ, সরশংোষ ্
battle  field, fighting, combat, battle

 ধমর ম দিওয়মর লজলনষ, শমরপমথর ميفعةٌ
device for sharpening, grindstone

 ,পডন, কম্ক্ষমতম, পলরসমমলপ توقيٌع

সম্পম দিন, লনগ্মন, অঙ্গীকমর, আবোধরমপন (
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শমলস), নলথকরর, লনবনীকরর dropping,

performance, consummation, 
eexecution, infliction, entering, 

recording, registration – توقيعات সলহ 
signature

ছবোধনমবদ rhythmical توقيعٌي

 ,সীসরশংসগ,্ মযরন সহবমস coition وقاٌع

sexual intercourse

ايقاٌع ج ايقاعات  ছন, অলভবোধক্ষপ rhythm, 

projection

 ছবোধনমবদ rhythmical ايقاعٌي

প্রত্মশম anticipation تَوقٌّع

)পডন, পতন, টিন, োটমমন, প্রক واقٌِع ত, 

আসি, বমসব, উপম দিমন, উপকরর, োটনম,
োটনমর লবষয়বস্তু, সমক্ষ্প্রমমন, অবলসত,

সকম্ক (গম) falling, dropping, 

tumbling, occuring, actual, real, 
factual, material, factual findings, 
evidence, facts, located, situated, 
transitive (gram)

,োটনম, অগগলত, সত্,  দিফুো্টনম, যফুদ واقعةٌ

সরশংোষ ্incidence, event, development,

fact, aaccidentmfightingmcombat, 
battle

)প্রক واْقِعٌي ত, আসি, বমসবমনফুগ, ধনমত্মক,

a tual, real, realistic, positive

বমসবতম reality واقعيّةٌ

 ,সলহকরর, সলহকমরী signing مَوقٌِع

signatory

)লিলপবদ, লনবলনত, সলহক ُموقٌّع ত 
entered, rrecorded, registered, 
signed

 প্রত্মলশত, অনফুলমত, সম্ভমব্ ُمتوقٌّع
expected, supposed, probable, likely

وقفوقف)[ض]  ) থমমম, লনশি হওয়ম, 
লনবোধজবোধক সমপন করম, প দিক্ষপ মনওয়ম, 
লবরলত করম, লদধম করম, সবোধনহ করম, 
ইরমব ছমডম উচ্চমরর করম (গম), উঠম, 
প্রলতবোধরমধ করম,  সহবোধযমগীতম করম, করবোধত
থমকম, মগ করম, আগহ করম, লজজমসম 
করম, লশক্ষম মনওয়ম, বফুঝম, জমনম, মশষ 

করম, বমধম প্র দিমন করম, লনভ্রশীি করম 

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 ( في على )

 II থমমমন, উঠমন,  দিমঁড করম, বলন وّقف

করম, আটক করম, লবরত করম, পলরলিত 

করম, ওয়মকফ িমিফু করম, to bring to 
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standstill, raise, erect, arreat, seize, 
acquint, to institute a wakf

 ,V থমমম, লবরত করম, লবশ্রমম করম توّقف
লনভ্র করম, লনভ্রশীি হওয়ম to stop, to

rest, to refrain, to depend, be 
dependent

 VI এবোধক অবোধন্র সমবোধথ সরশংোষ ্করম تواقف
to fight each other

 ,X থমমবোধত বিম, বমধম গস করম استوقف
ধীর করম, থমমমবোধত মিষ্টম করম to ask to 

stop, ro oobstract, slow down, to try 
to retain 

وقٌف ج أوقاٌف  থমমম, বম দি, লবিম, 

অবসমন, লবরলত (গম), লবশ্রমম, বদ, 

অনফুজ্জ্বি, লবরতকরর, বমধম, অপসমরর, 

ববন কর, stopping, stop, halting, 

halt, suspension, pausing, pause 
(gram), prevention, obstrubtion, 

discharge, stoppage – أوقاٌف ওয়মকফ, 

কি্মন, কি্মন তহলবি, অহসমন্তর মযমগ্
সম্প দি wakf, endowment, endowmwnt

fund, unalienable property

 কি্মন লবষয়ক, ওয়মকফ وقفٌي
pertaining to endowment, wakf

 ওয়মকফ ব্বসম, সন দি, ওয়মকফ وقفيّةٌ

তমলিকম wakf system,charter, wakf list

وْقفةٌ ج وْقفات   দিমডমন, থমকম, ঢঙে, 

অবসমন, ভলঙ্গ, অঙ্গলবন্মস,  দিমঁডমন,থমমম,
লবরলত standing, sstand, stance, 

posture, position, halt, stop

 পলর দিশ্ক, ততমবধময়ক وقّاٌف
supervisor, keeper

,বনকরর, বন,  দিমঁডমন, থমকম, ঢঙে وقوٌف

অধ্য়র, সমধনম, মপশম, ত দিন্ত, অনফুসনমন,

অলভজমন, জমন, বফুঝ, মবমধশক্ত, 

অলধকমবোধরর অপপ্রবোধয়মগ  stopping, stop, 

halt, stand, stance, study, pursuit, 
ooccupation, search, knowledge, 

abeyance of rights- واقٌِف  দিন্ডময়মমন, 

standing

موقٌِف ج مواقٌِف  থমমমর সমন, মসশন,  দি(শ্,
 দিশ্নীয় সমন, অবসমন, অঙ্গভলঙ্গ অবসম, 
মবোধনমভমব, মতমমত stoping place, 

stand, scene,position, attitude, 
situation, openion

 ,উঠম, ঠককরর, ঠককরম, সমপন توقيٌف

আশঙম, আকক, পমকড, বনী, পমলক্রশং 
raising, ssetting up, eerrection, اِيقاٌف 

উঠম, ঠককরর, ঠককরম, সমপন, 

আশঙম, আকক, পমকড, বনী, পমলক্রশং, 
থমমম,  দিমডম, মিককরর, বনীকরর, মবলড 

পডমন, ব্হতকরর, সলগতকরর, বমধম, 
লবরলত, বমলতিকরর, মছ দি, লবিম, থমমম, 
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অপসমরন, লবজলপ raising, ssetting 

up,eerrection, apprehension, 
detention, seizure, arrest, parking, 
stopping, halting, 
arresting,impending, obstruction, 
stoppage, suspension, 
discontinuation, delay, stay, removal,
notification

 ,দিমঁডমন, অবসমন, লনশি, গলতহীন  تَوقنٌف

লবশ্রমবোধম, যমতমলবরলত, থমমম, লদধম, 
লনভ্রতম halt, cessation, stand still, 

pause, stopover, stop, hesitation, 
dependance

 ,প্রলতবোধরমধক,  দিমঁডমন, থমমম, লনশি واقٌِف

গলতহীনলবশ্রমমজ, খমডম, পপলরলিত, 

পলর দিশ্ক, ততমবধময়ক, ওয়মকফকমরী, 
 দিমতম stopping, hhalting, stand still, 

motionless, at rest, standing, erect, 
acquinted, sspectator, onlookerm 
wakif, donar

)বনী, রুদ, সলগতক موقوٌف ত, বমধমপ্রমপ,

পলরত্ক্ত, লবিলমত, ভীত, ধ(ত, বনী, 
অপসমলরত, অঅহসমন্তর মযমগ্, প্রলতলষত
(ওয়মকফ) মগ, আত্মলনবোধবল দিত, 

লনভ্রশীি, লবশ্রমমরত, অপ্রবোধয়মগক( ত 
arrested, stopped, interrupted, 
delayed, detained, suspended, 
removed, unalienable, devoted, 
dependent, resting, abeyant

 ,লনভ্রশীি, শত্যফুক্ত dependant ُمتوقٌِف

conditional

توّقلوقل]  ] V উপবোধর ওঠম to climb

মকমলকি cuckoo وْقوٌق

وقىوقي)[ض][وقي]  ) রক্ষম করম, সরশংরক্ষর 

করম, ভমি যত করম, পমহমরম ম দিওয়ম, 
আশ্রয় ম দিওয়ম, বমধম ম দিওয়ম to guard, 

pserve, to protect, to safeguard (هى) 

 ,V সতক্ হওয়ম, পমহমরময় থমকম توّقى
লনবোধজবোধক রক্ষম করম to beware, to be on

ones guard, to protect one self 

 ,VIII সতক্ হওয়ম, পমহমরময় থমকম اّتق
লনবোধজবোধক রক্ষম করম to beware, to be on

ones guard, to protect one self 

 ,রক্ষম, পমহমরম protection وقٌي

safeguard

 ,রক্ষম, পমহমরম protection وقاٌء

safeguard

 রক্ষম, প্রলতবোধরমধ, সতক্তম, প্রলতহত وقايةٌ

প্রলতরক্ষম protection, prevention, 

precaution, averting, defense

 রক্ষমমভূিক আবরন protective وقّاية

covering

 প্রলতবোধষধক, লনভমরক preventive وقائٌِي
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 ,রক্ষমকরর, রক্ষমকমরী, সরশংরক্ষক وقٌي

অলভভমবক protecting, protector, 

preserver, guardian

 মখম দিমভীরুতম, ধমলম্কতম fear of تْقوى

Allah (st), piety, rightousness

 মখম দিমভীরুতম, ধমলম্কতম fear of تقاى

Allah (st), piety, rightousness

تقٌِي ج أتقِياُء  মখম দিমভীরু, ধমলম্ক, 

religious, pious

 ,ভয়, সমবধমনতম,  দিভূর দিলশ্তম, fear تقِيةٌ

caution, prudence

 ,সরশংরক্ষরকরর, রক্ষমকরর واٍق

প্রলতবোধষধক, সরশংরক্ষরকর, প্রলতরক্ষমমভূিক, 

অলভভমবক, রক্ষম কমর preserving, 

vuarding, protecting, preventive, 
preservative, protective, fuardian, 
protector

  সফুরক্ষম, আশ্রয়, ঢমি, একট واقيةٌ

প্রলতবোধষধক, একট সরশংরক্ষরকর 
protection, sjelter, shield, a 
preventive, a preservative 

মখম দিমভীরু, ধমলম্ক, religious, pious ُمتٍّق

 ওজবোধনর মমপ a weight (1/12 وصقيِة،ِوقيٌة

ratl =320g)

توّكأوكأ]   ] V ভমবোধরর মঠস ম দিওয়ম, মহবোধি 

পডম, মহিমন ম দিওয়ম to support weigjt, 

to lean, to recline(in chair) (على)

 ,VIII ভমবোধরর মঠস ম দিওয়ম, মহবোধি পডম اّتكأ
মহিমন ম দিওয়ম to support weigjt, to 

lean, to recline(in chair) (على) 

 ,িমঠ, ষলষ্ট, ভমরবহন, আিম تُكأةٌ

মিয়মবোধরর মহিমন, শ্রমলবমফুখ, অিস staff, 

support,chair back, idler, dull

 ,লবশ্রমমকরর, মহিমন, মঠস resting توّكٌؤ

leaning, recling

 ,লবশ্রমমকরর, মহিমন, মঠস resting اِتِكاٌء

leaning, recling

ُمتّكأ ج ُمتّكئات  ভমরবহন, মঠকনম, মটকম, 
গল দি, প্মড, মসমফম, support, prop,stay, 

cushion, pad, sofa

كوب،وكب)[ض]  وكبوص ) আবোধস হমঁটম, ধীবোধর 

ধীবোধর অগসর হওয়ম to walk slowly, to 

proceed slowly

 ,III সহগমমী হওয়ম, পমহমরম ম দিওয়ম واكب
to accompany, to escort

مْوِكٌب ج مواِكُب  প্মবোধরড, প্র দিশ্নী  দি(শ্, 
লমলছি, মিমক িশকর, অনফুিরবগ ্
parade, pageant, procession, retinue,
cortege, triumph
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 ,সমমলরক পমহমরম مواكبةٌ
রক্ষরমবোধবক্ষনরবোধরর কমজ military escort, 

convoy duty

وكدوكد)[ض] ) মনস করম to decide

 ,II বমঁধম,  দি(ঢ় করম, বমসবমলয়ত করম وّكد
লনলশত করম, লনশয়তম ম দিওয়ম, to 

fasten, to corroborate, to 
substantiate, to confirm, to give 
assurance

 ,V লনলশত হওয়ম,  দি(ঢ় হওয়ম توّكد
বমসবমলয়ত হওয়ম, লনলশত  হওয়ম, 
লনলশত করম(োটনম) রমলজ হওয়ম to be 

asserted,ro be corroborated, be 
subantiated, be confirmed, to 

asertain, convice one self (من هى)

,ইচম, আশম, অলভপ্রময়, উবোধদ্দশ্, িক্ষ্ وْكٌد
প্রত্মশম, প্রবোধিষ্টম, wish, desire, 

intention, aim, goal, pirpose, 
aspiration, endeavor

)দি(ঢ়ক  وكيٌد ত, বমসবমলয়ত, লনলশত,  

ধনমত্মক corroborated, substantiated, 

confirmed, certain, positive

توكيٌد ج ،توكيدات تواكيُد  লনলশতকরর, 

সমলত, আশ্বমস, লনশয়তম, মজমর, মজমর 

ম দিওয়মর জন্ প্রবোধয়মগ (গম), অলধক শব 

ব্বহমর confirmation, affirmation, 

assurance, assertion, emphasis, 
intesifying(gr) , pleonasm

 ,লনলশত, লনশয়, sure, certain ُمَوّكٌد

definite

 ,লনলশত, লনশয়, ধনমত্মক ُمتوِكٌد

প্রবোধনমল দিত sure, certain, positive, 

convinced

 বমসম, নীড, পমলখর وكوٌر،أوكاٌر ج وْكٌر

বমসম, বমসসমন, গ(হ, প্রসমন nest, bird’s 

nest habitation, house, retreat

وْكرةٌ ج ُوكٌر  পমলখর বমসম bird’s nest

 মফুষমিোমত করম, ধম্কেম (وكز) [ض] وكز
ম দিওয়ম, মঠিম ম দিওয়ম, ফফুটম করম, এবোধফমঁড 

ওবোধফমঁড করম to strike with fistmto 

thrush, push, hit, to pierce,ro transfix 

  (ب ه )

 ,to decline in value ,(وكس)[ض] وكس
to depriciate

II কম Kiv, Kgv, wbgœ  Kiv, Lv‡Uv Kiv وّكس
to decrease, to diminish, reduce 

 ,পতন, cov, g~j¨n«vm, ÿwZ decline وْكٌس

drop, depreciation, loss

( ( وكع وكاعة [ك]

 শক্ত হওয়ম, কঠন হওয়ম, বলিষ হওয়ম 
to be hard, strong, sturdy
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 নমঙেগবোধির ফমি, পমলনর থলি ميكعةٌ

(িমমডমর), লভলস, ploughshare,  water 

skin

وكفوكفان،وكف) [ض]  ) মফমটম মফমটম 
পডম, ত্রুটযফুক্ত ফভূটম হওয়ম to drip, be 

defective and leaky

وكلوكل،وكول)[ض]  ) ন্স করম, গলচত 

রমখম,  দিমলয়ত অপ্ন করম, লনবোধয়মগ করম, 
to entrust, to assign, to commission

 II ক্ষমতম ম দিওয়ম, প্রলতলনলধ লহসমবোধব وّكل

লনবোধয়মগ করম, উলকি লনবোধয়মগ করম to 

authorize, to appoint as 
representative, legal counsel

 III পমরষ্পলরক আসম করম to be in واكل

mutual trust

IV লবশ্বমস করম to entrust أوكل

 V প্রলতলনলধ লনয়মগ পমওয়ম, এবোধজন توّكل

রুবোধপ কমজ করম,  দিময়ত মনওয়ম, আসম 
রমখম to be appointed as agent, to be 

responsible, to rely

 VI এবোধক অপরবোধক লবশ্বমস করম to تواكل

trust each other

 VIII লবশ্বমস করম, লনভ্র করম to اّتلل

trust, to depend

وكيٌل ج وكلٌء   দিমলয়তপ্রমপ প্রলতলনলধ, 

ব্বসমপক,  দিমিমি, আইনজীবী, 
authorized representative, manager, 
aaget, attorney

 অন্বোধ দির লবশ্বমসকমরী, one relies تُكالةٌ

on others

وكالةٌ ج وكالت  প্রলতলনলধত, ব দিলি, 

পভূর্ক্ষমতম, মমমক্তমরনমমম, ব্বসমপনম, 
এবোধজলন representation, proxy, full 

power, power of attorney, 
management, 

 ,প্রলতলনলধ লহসমবোধব লনবোধয়মগ,  দিমিমি توكيٌل

ক্ষমতমর প্রলতলনধত ব দিলি, ক্ষমতমপ্র দিমন, 

মমমক্তমরনমমম, পভূর্ক্ষমতম, appointment 

as representative, proxy, delegation 
of authority, power of attorney, full 
power

ٌل  আসম, লবশ্বমস, আ্মহতময়মিময় توكن

লবশ্বমস, trust, confidence, trust in Allah

(st)

 পমরষ্পলরক আসম, উ দিমসীনতম تواُكٌل
mutual confidence, indifference 

 ,আসম, লবশ্বমস, লনভ্রতম, trust اتِكاٌل

confidence, reliance

উপম দিমন, মভূি উ ُموِكٌل r স, প্রলতলনলধ 

লনবোধয়মগকমরী, আসম সমপনকমরী 
constituent, pricipal, mandator



Al Kamus : Arabic-Bangla-English Dictionary 1317
1317

)লনবোধয়মগক مَوّكٌل ত,  দিমলয়ত প্রমপ,  দিময়ী 
commissioned, charged, responsible 

(ب)

 ভরসমকমরী, আসম  আনয়নকমরী ُمتَوِكٌل
লনভ্রকমরী, dependent, one who 

trusts, recliner

 আংক্রিমরমত্মক, কষ্টকর (কথম) مصْوِكٌم
offensive, huting

وكنوكوت،وكن) [ض]  ) ছমনম ফফুটম, 
লডবোধমর  উপর বসম, লডম ফফুটমন, লডবোধম 

তম ম দিওয়ম to brood, to sit on eggs, to 

hatch, to incubate

وْكٌن ج ُوكون  পমলখর বমসম, উিফু সমবোধন 

লনলম্ত লশকমলর পমলখর বমসম bird’s nest,

aerie 

وْكنةٌ ج وكنات  বমসম, নীডয nest

 বমঁধম (লভলস) to tie up (وكي) [ض] وَكى

ِوكاٌء ج أوكيةٌ   দিলড, লফতম (ভমলস বমঁধমর) 

thong

لوج،ولِجة)[ض]  ولجوص ) প্রবোধবশ করম, ঢফুকমন 

to enter, penetrate ( الى)  

 IV প্রবোধবশ করমন, মখমঁিম মমরম to أولج

make enter, insert, thrust (في) 

 ,V প্রবোধবশ করম, ঢফুকমন to enter تولّج

penetrate  (الى

 অনফুপ্রবোধবশ, প্রবোধবশকরর, প্রবোধবশ ُولوٌج
penetration, entering, entry

োলনষ বনফু ولِْيجةٌ , সখম, intimate friend, 

cofidant

 ,সলনবোধবশ, মঢমকমন, প্রবোধক্ষপর اِْيلٌج

insertion, intromission, 

مولٌِج ج موالُِج  প্রবোধবশদমর entrance 

ولدولدة،لِدة )[ض]  ) জন্ম ম দিওয়ম, বমচ্চম 
ধমরন করম, পয় দিম করম, প্রসব করম to 

give birth, to bearm, to beget, to 
bring forth

II প্রসবোধব সমহময্ করম, উ ولّد r পম দিন 

করম, প্রসব করম, বরশংশব(লদ করম, িমিন 

করম, বড করমto assist in childbirth, 

generate, engender, breed, to bring 

up, raise( من ها ) 

 IV জন্ম ম দিওয়মবোধনম to make to bear أولد

children

V জন্ম মনওয়ম to be born تولّد

 VI বরশংশ ব(লদ করম to propagate توالد

generation

X সন্তমন িমওয়ম to want child  استولد
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ولٌد ج ُولٌد،اولٌد  বরশংশধর, সন্তমন, লশশু, 

মছবোধি, তরুর পশু, descendant, 

offspring, child, son, boy, young 
animal

প্রসব, জন্ম childbirth, birth وْلدةٌ

-প্রসব, জন্ম childbirth, birth لِدةٌ

 ,একই বয়বোধসর,  সমসমমলয়ক  لِدون،لِدات

person of the same age, 
contemporary

 ,প্রসব, সন্তমন জন্ম  দিমন, গভ্ধমরর ِولدةٌ

বলন দিশম, সন্থমন প্রসব parturarion, child

bearing,child birth, xonfinement, 
delivery

 োন োন সন্তমন জন্ম দিমতী, অবোধনক وّلدةٌ

সন্তমবোধনর জন্ম দিমতী, উব্র, ফি দিময়ক 
frequently producing offspring, 
bearing many children, fertile, fruitful

 োন োন সন্তমন জন্ম দিমতী, অবোধনক ولوٌد

সন্তমবোধনর জন্ম দিমতী, উব্র, ফি দিময়ক, 

প্রসবকমলররী, বমচ্চম ওয়মিী frequently 

producing , offspring, bearing many 
children, fertile, fruitful, littering, 
having young

  বমচ্চমশুিভতম, মছবোধিমমনফুষপনম ولوديّةٌ
childishness, puerility

وليٌد ج ِولدان  নবজমত লশশু, মছবোধি, বমচ্চম, 
নফুতন, পর্, ফি, োটমন, প্রসবক( ত, সজমত
new born, child, baby, boy, son, 
young, new, the pproduct of, the 
result of, occasioned by, engendered
by, sprung from

وليدةٌ ج ولئُِد  নবজমত কন্ম, ককন্মষফি
newborn girl, girl, product

 মছমট বমচ্চম little child ُولَيٌِد

مْولٌِد ج مَوالُِد  জন্ম সমন, জন্মল দিন, জন্মল দিন
বমলষ্কী, birth place, birth day, 

anniversary, 

ميلٌد ج مواايُد  জন্ম, জন্ম সময়, লখষ্টজন্ম, 

জন্মল দিন, birth, time of birth, nativity, 

birthday مواايُد- বয়স গ্রুপ, মকমঠম age 

group

 জন্মল দিন সম্পলক্ত relating to ِميلدٌي

birthday

জনন, পয় দিম, প্রজন্ম, উ توليد r পম দিন, 

প্রসভূলততন, প্রসবোধব সহময়তম, প্রসব 
procreation, begetting, generation, 
production, midwifery, assistance at 
childbirth, delivery

প্রজন্ম, উ تولند rপম দিন generation, 

production
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 জনক, জননী, লপতম, লপতম-মমতম والٌِد
procreator, progenitor, father, parent

والِدةٌ ج والِدات  মমতম, প্রসবোধবম দি্ত মলহিম, 
প্রসভূলত mother, parturient woman, 

woman in childbed 

)তপত والِدٌي ক paternal

উ مْولوٌد r টমল দিত, জমত, উদ্গত, জন্ম, 

জন্মল দিন, produced, born, birth, 

birthday -  ممَواليُد নবজমত লশশু, লশশু, 

মছবোধি, স(লষ্ট, নভূতনত, newborn baby, 

infant, son, creations, originality

উ ُمَولٌِد r পম দিক, জন্ম দিময়ক, জন্ম দিমতম, 
স(জক, জনক, ধমই, ময পফুরুষ ন্তমন প্রসব 

করময় producing, procreative, 

procreator, generative, progenitor, 
obstetrician, accoucheur 

مَولِدةٌ مَولِدات  ধমতী midwife 

জমত, প্রসভূত, উ مَولٌّد r পমল দিত, 

প্লতপমলিত, অশুদ আরব, বর্সঙর 

ব্লক্ত, born, begotten, produced, 

brought up, blrn and raides in Arab 
but not truly Arabian, half breed-

 المولّدون – পন্, product مَولّدات

আধফুলনক মিখক, recent, post classical 

authors

 ,তশশব, বমিসভূিভ িমিমলক وْلدنٌة

মছবোধিমমনফুষপনম childhood, childish 

trick, puerility

ولسولس)[ض]  ) প্রতমরনম করম to cheat

 III িমতফুলর করম, লমথ্ম প্রলতলনলধত والس

করম, লবক( ত করম to play the 

hypocrite, to misrepresent, to distort (

 (ب

)IV লবক أولس ত করম, লমথ্ম প্রলতলনলধত 

করম, to destort, to misrepresent

 ,প্রতমররম, ধভূত্, শঠ, কমপ্ট্ fraud وْلس

cunning, craft, duplicity

 ,প্রতমররম, ধভূত,্ শঠ, কমপ্ট্ fraud مَوالسةٌ

cunning, craft, duplicity

ولِعولَع) [س]  ) আগুন ধরম, মপমডম, পমগি 

হওয়ম মবোধনপ্রমবোধর অনফুরমগী হওয়ম, অনফুরক্ত 

হওয়ম,

ভমিবময় মত্ত হওয়ম, উ r সমহী হওয়ম, to 

catch fire, to burn, to be mad, to be 
fond passionately, be madly in love, 

be enthusiast (ب)

 II জ্বমিমবোধনম, আগুন জ্বমিমন, কমমনম ولّع
করমন, ইচম উসমন, মমমলহত করম, to 

kindle, to set fire, to nake crave, 

inflame desire,, enamor (ب هى)
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 IV জ্বমিমবোধনম, আগুন জ্বমিমন, কমমনম أولع
করমন, ইচম উসমন, মমমলহত করম, to 

kindle, to set fire, to nake crave, 

inflame desire, enamor (ب هى) 

 V আগুন ধরম, মপমডম, পমগি হওয়ম تولّع
মবোধনপ্রমবোধর অনফুরমগী হওয়ম, অনফুরক্ত হওয়ম,
ভমিবময় মত্ত হওয়ম, উ r সমহী হওয়ম, to 

catch fire, to burn, to be mad, to be 
fond passionately, be madly in love, 

be enthusiast (ب)  

 ,মনপ্রমবোধর ভমিবমসম, প্রবি ইচম ولٌَع
ক্ষফু লধত, তীব ক্ষফুধম, আবোধবগ passionate 

love, ardent desire, craving, passion

 মত্ত হবোধয় ভমিমবমসম madly in love ولٌِع

 ,মিমভ, প্রবি ইচম, মপ্রম greed ولوٌع

craving, love 

 িমইটমর (লসগমবোধরট), lighter وّلعةٌ

(cigarette)

 ,প্রমত্ত ভমিবমসম, প্রবি ইচম تولنٌع
তীবক্ষফুধম, আবোধবগ passionate love, 

ardent desure, craving, passion

ভমিবমসময়, পমগি, উন্মম দি, মনপ্রমবোধর مْولٌع
অনফুরমগী মপ্রমমফুগ্ধ, উ r সমলহত in love, 

mad, crazy, passionately fond, 
enthusiastic enamored, enthusiastic

ولغولوغ،ولغ) [ف]  ) ছমটম, মিহন করম, 
লবক( ত করম to lick, lap, defile

 ,লকন্তু, যম মহমক, তথমলপ but ولِكن،ولِكّن

however, yet

أولمولم]  ] IV মভমজ ম দিওয়ম to give a 

banwuet

 লজবোধনর মোর, মোমডমর লপবোধঠর লফতম ولٌم
saddle girth, cinch

وليمةٌ ج ولئُِم  মভমজ banquet

ولهوله،ولَه)[ض][س] )  দিফু(খ ভমরমংক্রিমন্ত 

হওয়ম ,হতবফুলদ হওয়ম, পমগি হওয়ম, তমি
হমরম হওয়ম to lose head with grief, to 

be mad

 II  দিফু(খ ভমরমংক্রিমন্ত করম, হতবফুলদ করমولّه
to lose head with grief

 IV  দিফু(খ ভমরমংক্রিমন্ত করম, হতবফুলদ أوله

করম to lose head with grief

 V  দিফু(খ ভমরমংক্রিমন্ত হওয়ম, হতবফুলদ تولّه

হওয়ম, পমগি হওয়ম, তমি হমরম হওয়ম, 
প্রমত্ত হওয়ম to lose head with grief, to 

be mad, to be infatuated
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 ,মক্ষমভ, দন, িোফুলিত্ততম ولهٌ
ববোধব দিনম দিময়ক উ rকনম, প্রrমত্ত মপ্রম, 

কমমমত্ আনন distraction, confusion, 

giddiness, painful agitation, 
passionate love, amorous rapture

 ,মক্ষমভ, দন, িোফুলিত্ততম تَولنهٌ
ববোধব দিনম দিময়ক উ rকনম, প্রrমত্ত  মপ্রম, 

কমমমত্ আনন distraction, confusion, 

giddiness, painful agitation, 
passionate love, amorous rapture

 লবভ্রমন্ত, বফুলদভ্রষ্ট, অলসর, মব দিনম والِهٌ
ভমরমংক্রিমন্ত, গভীর ভমবোধব লনপীলডত 
distracted, confused, giddy, be 
wildered, grief stricken, deeply 
afflicted

 ,লবভ্রমন্ত, বফুলদভ্রষ্ট, অলসর ُمتولِهٌ

distracted, confused, giddy, be 
wildered,

লবিমপ করম,  দিফু(খপ্রকমশ করম, গজ্ন وْلوَل
করম, to lament, to wwail, to howl

ولولةٌ ج ولِوُل  হমহমকমর, লবিমপ, 

মরম দিনষষউচ্চ কবোধন ংক্রিনন wailing, 

wails

ولَِيوليك،ولء، وْلي)[ح]  ) লনকবোধট হওয়ম, 
োলনষ্ট হওয়ম, পরবত্ত্শী হওয়ম, অনফু রর 

করম, সীমমনম করম, বনফু  হওয়ম,  দিমলয়ত 

প্রমপ হওয়ম, পলরিমিনম করম, শমসন করম,
ক্ষমতম থমকম to be near, to be close, 

be adjascent, follow, boarder, to be 
next, to be ffriends, to govern, 
manage 

 ,II োফুরমন, লপছন োফুরমন, এডমন ولّى

পমিমন করম, িবোধি যমওয়ম, ব্বসমপক 

লনবোধয়মগ করম, লবশ্বমস করম, কম্ভমর 

ম দিওয়ম, to turn away, to avoid, to 

pass, to turn back, to appoint as 
manager, to entrust, to commission, 
to assign

III বনফু والى  হওয়ম, সমহময্কমরী হওয়ম, 
অভব্মহত করম, মিষ্টম করম, িচ্্চম করম, 
পরবত্ত্শী হওয়ম to be a friend, to be 

helper, to continue, to pursue, to 
practice, to follow immidiately

 ,IV লনকবোধট আনম, লপঠ োফুরমন أولى

প্রলতশ্রুলত করম, লবশ্বমস করম, কময্ভমর 

ম দিওয়ম, পমিন করম, আনম, প্র দিশ্ন করম 
to bring close, to turn back  towards 
some one, to commit, to entrust, to 
render, to display

 V  দিখি করম, পভূরর করম, অলধকমর تولّى

করম, বমশ্বমসভমজন হওয়ম, যত মনওয়ম, 
ব্বসম করম,  দিমলয়ত মনওয়ম, লনয়নন 

মনওয়ম, লবরত করম, বম দি ম দিওয়ম to 
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occupy, fill, hold, be entrusted, take 
charge, to desist, forgo

 VI এবোধক এবোধক আসম, অব্মহতভমবোধব توالى

আসম, উনলত করম, to come in 

succession

 ,X  দিখি মনওয়ম, বমবোধজয়মপ করম استولى
পরমভভূত করম, অলতংক্রিম করম, বনী করম,
to take possession, to confiscate, to 
capture,to overpower, to take 
prisoner

ولٌِي ج اولياٌء  লনকট, লনকটস, পমশ্বত্শী, 
সলনকট, কমছ near, nearby, 

neighboring, adjacent, close -  اولياٌء 

সমহয্কমরী, সমহময়তমকমরী, লহতকমরী, 
বনফু , সহবোধযমগী, আত্মীয়, প(ষবোধপমষক, 

রক্ষমকমরী, ততমবধময়ক,বোধখম দিমর 

তনকট্িমভকমরী,  দিরবোধবশ, প্রভভূ, মমলিক 
helper, benefactormfriend, associate,
curator, relative, patronn, protector, 
holy manmsainy, master, owner –

ا ولي  আ্মহতময়মিমর বনফু  friend of 

Allah (st)

 পলবত মলহিম,  দিরবোধবশ, মলহিম holy وليّةٌ

woman, saint, woman

বনফু ولٌء ত,  দিয়মশীিতম, শুভ ইচম,  
সততম, আনফুগত্, লনষমষ friendship, 

benevolence, good will, fidelity, 
allegiance, ddevotion, loyality

وليةٌ  ج  وليات  সমব্বোধভরম ক্ষমতম, 
সমব্বোধভরমত, আইন, সরকমর sovereign 

power, sovereignty, rule, government

 মজিম, প্রবোধ দিশ district, province وليات–

 ,অলধক  দিমলব দিমর, অলধক উপযফুক্ত أولى

অলধক মযমগ্তমসম্পন, আলধক 

যযথমযত, অলধক মমনমনস, অলধক পয্মপ
more entitled, worthier, more 
deserving, more appropriate, better 
suited, more suitable, 

 ,প্রমধমন্, অগগর্তম, priority أولِويةٌ

precedence

مولاى ج مواٌل  প্রভভূ, ররক্ষমকমরী, 
প(ষবোধপমষক, বনফু , মবোধ্কেি, সমথী, mmaster,

lord, protector, patron, friend, 

companion – المولى আ্মহ মসমবহমনমহু 

তময়মিম, مولي،مولنا প্রতমপশমিী 
সমব্বোধভরম সবোধমমধন সভূিক, form of 

address

মবগম, ভদ মলহিম mistress, lady مولةٌ

مواِوٌي ج مولِويّةٌ   দিরবোধবশ a darvesh

লনবোধয়মগ appointment توليَةٌ

 ,উত্তরমলধকমর, ংক্রিম, ধমরমবমলহকতম ِولٌء
succession, sewuence, continuation
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، على ِولءا ِولءا  পরম্পরময়, লবঘহীনভমবোধব 
successively, uninterruptedly 

বনফু موالةٌ ত, মবোধ্কেবোধির িফুলক্ত,  দি(ঢ়তম, 
ধমরমবমলহকতম frienship, contact of 

clientage, constancy, continuance

 ,লববমহ র দি করর(স্বমমীর শপবোধথর اِيلٌء

লনলদ্্দষ্ট সময়, পর) annulment of 

marriage

 ,প্রবোধবশদমর কক্ষ, লনবোধ ্দিশনম, প্রশমসন توٍل

সরকমর entrance office, direction, 

administration, government 

 অব্মহত পমরম্পয্, অলবলঘত تواٍل

পরম্পরম, ধমরমবলহকতম continous 

succession, uninyrrupted sequence, 

continuation- التوالى على  ংক্রিমমগতভমবোধব,

বমধমহীনভমবোধব, একটমর পর একটম, এবোধক 

এবোধক xontinouslym without intrruption,

one after another, one by one 

,আত্মসমr,  দিখি, অলধকমর মনওয়ম اِستيلٌء
মগপমর, লবজয় appropriation, seizure, 

capture, conquest

واٍل ج ُولةٌ  মনত( ত দিমন, ব্বসমপর, 

কময্লনবমহক, প্রশমসলনক, শমসক, 

প্রশমসক, অধ্ক্ষ, কত্ম leading, 

managing, executive, administrative, 
authority

বনফু مواٍل , সমহময্কমরী, সমথ্ক, মবোধ্কেি, 

ভমডমটয়ম, লনভ্রশীি, অনফুসমরী, 
পক্ষভফুক্ত , সরশংযফুক্ত friend, helper, 

supporter, client, tenantmdependant, 
partisan, adherence 

 ,মবোধ্কেিব(ন, খলরদ্দমরগর مواليَةٌ

অনফুগমমীব(ন, আনফুগত্, clientage, 

clientele, following, adherence

 লবশ্বস, লনযফুক্ত,  দিমলয়তপ্রমপ ُمتوٍل
entrusted, commissioned, in charge

ُمتواٍل ج مااِولةٌ  ধমরমবমলহক, পরপর, 

অলবলঘত, অলবশ্রমন্ত successive, 

cconsecutive, unintrrupted-  ٌمااِولة 

লশয়ম সম্প্র দিমবোধয়র স দিস্ 

وَمأوْمأ)[ف]  ) ইলঙ্গত করম, ইশমরম করম, 
সরশংবোধকত করম to sign, to signal

IV ইশমরম করম, সরশংবোধকত করম, উবোধ্খ أومأ
করম, লনবোধ ্দিশ করম অঙ্গভলঙ্গ করম to 

make a sign, to signal, to point out, to
indicate, to make a gesture

 ,অনফুকরর মভূিক কমজ, অঙ্গভলঙ্গ اِيماٌء

অঙ্গভলঙ্গকরর mimic action, gesture, 

gesticulation

ايماءةٌ ج ايماءات  অঙ্গভলঙ্গ, সসলনসি 
gesture, nod
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 ,উবোধ্লখত, বর্শীত referred to مومأ

mentioned -  اليه المومأ  উপবোধর বর্শীত 
above mentioned

গুবোধমমট, কুয়মশমচন stuffy,muggy وِمٌد

ومسومس) [ض]  ) োষম, মশ(র করম, 
িকিক করম to rub off, to smooth, to 

polish ( ب هى)

ُموِمسةٌ،ُموِمٌس ج ُموِمسات  মবশ্ম 
prostitute

ومضومض)[ض]  ) ঝিকমবোধনম to flash

 IV মিমরম ম দিখম, পিক মফিম to أومض

glance furtively, to wink (ه)

وْمضةٌ ج وْمضات  লপটলপট, লপটলপটকরর, 

ঔজ্বি্, প্রলতফিন blink, vlinking, 

gleam, reflection

 ঝকঝক, লঝকলমক, লপটলপট وميٌض
blinking, sparkle, twinkle

وِمقومق) [ح]  ) মসহপভূর্ ভমবোধব ভমিবমসম 
to love tenderly (ه)

মরুভভূলম desert مواٌم ج مْوماٌء،موماةٌ

وّنوّن) [ض]  ) গুনগুন করম, কিধ্বলন 

করম (বোধমরমমলছ) to buzz, hum

 অিস (  ونىِوناء،وني،وًنى،وَنى)[ض][س]

হওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম, ্মন্ত হওয়ম, হতমশ 

হওয়ম, রসহীন হওয়ম, প্রমরশলক্ত হমরমন, 

অবসন হওয়ম, শলক্তহীন হওয়ম to 

become faint, tired, be weak, 
despondent, sapless, flag, languish

 ,II অিস হওয়ম, লশলথি হওয়ম وّنى
অববোধহিমকমরী হওয়ম, to be weak, to 

slack, negligent, 

 VI লঝমমন, শলক্তহীন করম,  দিফুব্ি توانى

করম, লশলথি হওয়ম, অবসম দিগস হওয়ম, 
লনসজ হওয়ম, লদধম করমঅবোধপক্ষম করম, 
টিমনতমি রমখম, to languish, flag, 

relax, be slack, limp, ro hesitate, 
waver, temporize

 ,লশলথিকরর, লঢিমকরর, লশলথিতম وناى
 দিফুব্িতম, অবসনতম slackening, 

relaxation, slackness, weakness, 
langour

 ,লশলথিকরর, লঢিমকরর, লশলথিতম وناٌء
 দিফুব্িতম, অবসনতম slackening, 

relaxation, slackness, weakness, 
langour

 ,মলন্ত, লঝমমন, লশলথিতম,  দিফুব্িতম্ تواٍن
অবসনতম, অববোধহিম, উ দিমসীনতম, tiring, 

flagging, slowness, weakness, 
negligence, indifference
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 ,দিফুব্ি, লনবোধসজ, শ্রমন্ত weak, feeble  واٍن

exhausted

 ,দিফুব্ি, অবসন, লশলথি,লনবোধসজ  ُمتواٍن

অববোধহিমকমরী, শথ, weak, languid, 

slack, flabby, negligent

وهبوْهب) [ف]  ) ম দিওয়ম,  দিমন করম, 
অনফুবোধমম দিন করম, উপহমর ম দিওয়ম, ভভূলষত 

করম to give, donate, grant, to 

present, endow (ل ه هي) 

ِهبةٌ ج هبات  উপহমর, অনফু দিমন,  দিমন 
present, donation, grant

বখলশশ, পমলরবোধতমলষক tip, gratuity وْهبةٌ

مْوِهبةٌ ج مواِهُب  উপহমর, মমধম, gift, 

talent

দিমন, অনফু দিমন donation, grant  ايهاٌب

 ময ম দিয়,  দিমতম giver, donar واِهٌب

)প্র দিত্ত, অনফুবোধমম দিীত,  দিমনক موهوٌب ত, 

মমধমবমন, given, granted, gifted, 

talented – له موهوب   দিমন গলহতম donee

وهجوهج)[ض]  ) িকিক করম, মপমডম, 
উজ্জ্বি করম, প্রজ্জ্বলিত করম, ভমস্বর 

হওয়ম, ঝিমি করম to blaze, to burn, 

flame, to gleam, to be luminous, to 
glisten

IV জ্বমিমবোধন to kindle أوهج

V সফু توّهج লরত হওয়ম, জ্বিম, মপমডম, 
ভমস্বর হওয়ম, তপ হওয়ম, ঝিমি করম, 
িকিক করম, উজ্জ্বি হওয়ম, লমটলমট 

করম(িক্ষফু ) to glow, to burn, to blaze, 

be luminous, to glistern, to  gleam, 
glitter, to flicker

 আবোধিমকচটম, আগুন, তমপ وهٌَج

ভমস্বরতম, তীবতম (সভূয)্ blaze, fire, 

heat, luminouness, glare (sun)

 ,প্র দিীপ, তমপ, ভমস্বর, গনগবোধন وهّاٌج

ঝকঝবোধক, ঝিকমলন উজ্জ্বি,  দিীপ gowing,

hot, luminous, blazing, sparkling, 
brilliant, radiant

 ,আবোধিমকচটম, আগুন, শুভ্রতমপ وهيٌج

গগবোধন ভমব, মশ্বততমপ blaze, fire, white 

heat, galre of sun, incandescence

 ,আগুন, আবোধিমকচটম, আভম fire وهجان

blaze, glow

 II সমমন করম, প্রস্তুত করম to [  وّهدوهد]

level, prepare (ل هى) 

 ,লনিফু ভভূলম, লনম্নতম low land وْهٌد

depression
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وهدةٌ ج ُوهَد،ِوهاٌد  লনিফুতম, লনিফু ভভূলম, 

তনলতক লনিফুতম depression, low land, 

low level of mmoral

 ,লনিফু, লনম্ন, লনিফু জলম low أوهٌد

depressed, low land 

وهروهر)[ض]  ) অসফুলবধময় মফিম, ভীত 

করম to involve in problem, to 

frieghten (ه)

 ,II অসফুলবধময় মফিম, ভীত করম وّهى
কুলনত করম , জব করম, লবভ্রমন্ত করম to 

involve in problem, to disconcert, 

confuse, frieghten (ه) 

 ,তমস, ভয়, শঙম, আতঙ terror وْهرةٌ

ffright, alrn,dismay

ফমঁস  দিলড lasso اوهاق ج وْهق

وِهلوَهل) [س]  ) ভীত হওয়ম, হতভম 

হওয়ম আতলঙত হওয়ম, সতক ্হওয়ম, to 

be frightened, appalled, dismayed, to
take alarm

 II ভীত করম, আতলঙত করম, to وّها

frighten, to intimidate, 

 ,তমস, ভয়, শঙম, আতঙ terror وهٌَل

fright, alarm, dismay

 ,ভয়, তমস, মফুহভূত,্ তমrক্ষলরক fright وْهلةٌ

terror, moment, instant

وهموهم)[ض]  ) অনফুমমন করম, লিন্তম করম, 
স্বপ ম দিখম, লবশ্বমস করম, ভভূি ব্মখ্ম করম, 
ভভূি ধমরনম থমকম to imagine, to 

fancymto think, believe, misinterpret, 
to have wrong idea

وِهموَهم)[س]  ) ভভূি করম, ভভূি হওয়ম,  to 

mistake, be mistaken

 ,II ভভূবোধির মবোধধ্ মফিম, লবশ্বমস করমন وّهم

to instill a delusion, to make believe (

(ه

 IV ভভূবোধির মবোধধ্ মফিম, লবশ্বমস أوهم

করমন, to instill a delusion, to make 

believe      (ه ان)

 V ভভূবোধির মবোধধ্ থমকম, পভূব ্িক্ষর توّهم

থমকম, সবোধনহ করম, অনফুমমন করম, লিন্তম 
করম, লবশ্বমস করম, লববোধবিনম করম to be 

under a delusion, to have 
presentiment, suspect, presume, 
imagine, to thinl, believe, regard

 ,VIII সবোধনহ হওয়ম, সবোধনহ থমকম اّتهم
আবোধরমপ করম, অলভযফুক্ত করম to suspect,

to have doubt, to impite, accuse, 

indict (ب هى)

 অলভবোধযমগ, সবোধনহ, ইলঙ্গত تُهمةٌ
accusation, suspicion, insinuation
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অবমসব কলনম, ভভ্রমলন্তমফুিক ج وْهٌم أوهاٌم
ধমরনম, অসমর কলনম, লবভ্রম, লবশ্বমস, 

অনফুমমন, পক্ষপমত, কলনম, 
কুসরশংষমরষভফুি, আত্ম প্রতমরনম, আত্মভ্রম, 

সবোধনহ, পভূব্িক্ষর, মন পব্িক্ষর delusive

imagination, eerroneous impresion, 
fancy, delusion, belief, bias, guess, 
prejudice, error, imagination, self 
ddelusion,  self deception, doubt, evil
presentiment

)লিলন্তত, লবশ্বমসক وْهمٌي ত, কললত, 

কমললনক, আপমত, অনফুলমত, প্রকললত, 

লবভ্রমলন্তকর thought, believed, 

imagined, fancied, aparant, 
presumed, hypothetical, delusive

 ,লমথ্ম কলনম, ভভূত, লবভ্রম وْهميّةٌ

অনফুমমন, লবশ্বমস, ককলনম শলক্ত, কলনম 
chimera, delusion phantom, guess, 
belief, imaginative power, 
imaginarion

ايهاٌم ج ايهامات  প্রতমরনম, আবোধরমপ, লবভ্রম, 

লবভ্রমনমলতকর, উপবোধ দিশ deception, 

imposition, misleading, delusion, 
suggestion

 সনহ, কলনমশলক্ত, কলনম تَوهٌِم
suspicion, imaginative power, 
imagination

 ,সনহকরর, অপবম দি, নমলিশ اِتِهاٌم

অলভবোধযমগ suspecting, accusation, 

indictment, charge

অলভবোধযমগ, indicment اِتِهاميّةٌ

 কলনম, মখমশবোধখয়মি, কলনম শলক্ত واِهمةٌ
phantasy, imagination, imaginative  
power

 কমললনক, কললত, কলনমপ্রসভূত موهوٌم
fancied, imagined, fantastic

 ,ফলরয়ম দিী, অলভবোধযমগকমলর ُمتَِهٌم

অলভশরশংসক accuser, prosecutor

)সবোধনহক ُمتّهٌم ত, সবোধনহজনক, অলভযফুক্ত, 

আসমমী suspected, suspicious, 

accused, indicted, defendant

وهنوْهن)[ض][س][ك]  )  দিফুব্ি হওয়ম, ক্ষীর
হওয়ম, শলক্তহীন্ত হওয়ম, অসমথ ্হওয়ম, 
অবসন হওয়ম, প্রমরশলক্ত হমরম to be 

weak, feeble, lack l

Of strength, to grow languish, flag, to
lose vigor

II  দিফুব্ি করম, অনফুr وّهن সমলহত করম, 
লনরুr সমলহত করম, বিশভূন্ করম,  দিফুব্ি 

মোমষনম করমto, make weak, ti 

discourage, dishearten, to unnerve, 
to declare weak
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 IV  দিফুব্ি করম, অনফুসমলহত করম to أوهن

make weak, to discourage (ه)

দিফুব্ি, ক্ষীর weak, feeble  وْهٌن

)দিফুব্িতম, ক  وهَن শতম, প্রমররসহীনতম 
weakness, feebleness, saplessness

 জমম দিমন, পলর দিশ্ক, উপ দিশ্ক وهين
foreman, overseer,caretaker

গভীর রমত deep of the night موِهٌن

واِهٌن ج ُوهٌُن   দিফুব্ি, ক্ষীর, লনব্ি, শলক্তহীন,

লবিলিত, প্রমররসহীন, হতমশ, লন(বোধশলষত 
weak, feeble, weakened, debiliated, 
enervated, unnerved, sapless, 
despondant, 

وهىوْهي)[ض]  ) জীর্ হওয়ম,  দিফুব্ি হওয়ম, 
ক্ষীর হওয়ম, জরমগস হওয়ম, ভঞনস্বমস্ 
হওয়ম to be weak, be feeble, be frail, 

be fragile

 IV  দিফুব্ি করম to weaken أوهى

وِهَيوَهى)[س]  ) জীর্ হওয়ম to be weak

 IV  দিফুব্ি করম, প্রমররস শুলষয়ম أوهى
মনওয়ম to weaken, to sap (هى من)

واٍه ج  وهاةٌ   দিফুব্ি, ক্ষীর, জরমগস, ভগ 

স্বমস্, ভঙ্গফুর, অসমর, সমমমন্, অ 

মথ্নীযয়, লভলত্তহীন, weak, feeble, frail,

fragile, brittle, unsubstantial, 
baseless

 !ওহ !িজম! woe!shame َوي

মমপ লববোধশষ a dry measure ويبات ج ويبة

মরু দি্মন oasis واحات ج واحٌة

 ,দিফু(খ, মব দিনম,  দিভূভ্মগ্ affliction  ويٌل

distress

ويلةٌ ج ويلن   দিফুবোধয্মগ, লবপয্য়,  দিফু ্দিশম,  দিভূ(খ,

 দিভূভ্মগ্, লববোধদষ calamity, disaster, 

distressmaffliction, misfortune, 
adversity
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''ي

বর্মমিমর আঠমশতম অক্ষর يآٌء

*শব  দিীো্ ও অক্ষর ব(লদর জন্ ব্বহৃত 

হয়।

 (خرف) সবোধমমধন ও আশয্বোধবমধক) يا

ওবোধহ! Oh! 

 ,পলরত্মগ করম ( يئَِسيأس،يآسة)[س][ح]
ত্মগ করম, লনরমশ হওয়ম to give up, to 

renounce, to forgo

 IV পরমত্মগ করমন, লনরমশ করম to أيأس

make renounce, forgo

 ,X পলরত্মগ করম, ত্মগ করম استيأس
লনরমশ হওয়ম to give up, to renounce, 

to forgo, to be renounced

 ,পলরত্মগ, প দিত্মগ, হতমশমগসতম يأٌس
হতমশম renunciation, resignation, 

hopelessness, desperation

 ,হতমশমগস, লনরমশ, আশমহত يؤوٌس

মলরয়ম in despair, despairing, 

hopeless, desperate

 ,হতমশ, মলরয়ম hopeless يائٌِس

desperate

 ,ক্ষলয়ত, হতমশ, মলরয়ম lost مْيؤوٌس

desperate

 ,হতমশ, মলরয়ম hopeless ُمستيئٌِس

desperate

মজসলমন jasmin ياسمين

 ,লি্নি, সমইনবোধবমড্, নমম ফিক ياْفطٌة

 দিরজমর ফিক sign, signboard, name 

plate, door plate

ياقةٌ ج ياقات  কিমর, গিম বননী collar

 কিফুলরপমনম, নীিকমন্তমলন يواقيت ج ياقوت
hyacinth, sapphire

শুকনম খমব dried fruit ياميٌش

 মমরলর, মমরলরগমছ, মমরলর বীজ يانِسون
anise, aniseed

স্পীরশং spring, spiral spring ياي

লবধ্বস, জঙজমি devastated,waste يباب

يبِسبس)[س]  ) শুলকবোধয় যমওয়ম, শুকমন to 

be dried, to dry

শুষতম dryness يْبٌس

 ,শুকমবোধনম, শুলকবোধয় মনওয়ম, dried يبٌِس

desicated

শুষতম dryness يبوسةٌ
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 ,শুষ, শুলকয় মনওয়ম, কঠন, শক্ত يابٌِس

আঁটসমট dry, dried, desicated, solid, 

hard, compact

يتصم، يتميتم) [ض] [ك]  ) এলতম হওয়ম, to be

an orphan

 IV এলতম করম, লপতমমমতম মথবোধক أيتم

বল্ত করম to orphan, to deprive of 

parents

V এলতম হওয়ম, to be an orphan تيّتم

এলতম অবসম orphanhood يْتٌم،يُتٌَم

يتِيٌم ج ،أيتاٌم يتامى  এলতম, অনন্, অসম, 

অসমক্ষ, তফুিনমহীন, orphan, unique, 

uunequqled, incomparable – ٌيتِمة 

একম, একমকী, আিগম single, sole, 

iisolated

مْيتٌم ج مياتُِم  এলতমখমনম orphanage

)লপত ُميتٌّم হীন, এলতম parentless, 

orphan

  মল দিনমর আসি নমম يثِرب

 ,দিণ্ড, রমজ দিণ্ড, লবশবোধপর  দিণ্ড, মফুগুর  ميحاٌر

বম দিফুড, rod, mace, scepter, crosier, 

bat, mallet

  বমইি মখিম, বমইবোধির ইয়ট يخوت ج يْخٌت
yacht

 খমবমর (মমরশংশ) লববোধশষ a يخني ج يخنٌة

kind of ragout

 ,হমত, সমমবোধনর পম, হমতি اياٍد ،أْيٍد ج يٌد

কক্ষমতম, লনয়নন, প্রভমব, কত(্ত , 

সমহময্, সহময়তম hand, foreleg, 

handle, power, control, influence, 
authority, assistance, help

)হসক يَدِوٌي ত, হমত সম্পলক্ত pertaining 

to hand, manual

  জমরবোধবময়ম (ইঁ দিফুর লববোধশষ) يَرابيعص ج يْربوٌع

jerboa

يِرَعيَرع) [س]  ) ভীরু হওয়ম,  দিফুব্ি লিত্ত 

হওয়ম to be coward, be 

chickenhearted

)يراٌع(يراعةٌ   ভীরু, কমপফুরুষ,  দিফুব্িলিত্ত 
cowardly, faint-hearted

,মজমনমলক, ভমস কীট, খমগডম, মবত يراعةٌ

খমগডমর কিম firefly, glowworm, 

cane, reed, reed pen

 গমবোধছর মরমগ লববোধশষ a plant يٌرقان

disease (mildew) 

মরমগমংক্রিমন্ত mildewy, jaundiced ميروٌق

মজ্মলতষ লব দি্ম astrology يزْرجٌة

প্রহরী, guard يزٌك ج يزكٌي
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বন্ রসফুন wild garlic يازول

يِسريَسر) [س]  ) সহজহ হওয়ম, to be easy

ريصْسر) [ك] মছমট হওয়ম, ক্ষফু ( يسص দ হওয়ম, 
অনফুবোধ্খ্ হওয়ম, সহজ হওয়ম to be 

small, llittle, insignificant, be easy

 ,II সমমন করম, মশ(র করম, মমমডমন يّسر

বলবছমন, ততরী করম, সহজ করম, to 

llevel, smoothen, pave, prepare, 
ease, 

 ,III মকমমি হওয়ম, অসরশংযত হওয়ম ياسر
সফুশীি হওয়ম to belenient, indulgent, 

obliging, complaisant

 IV সহজভমবোধব বমস করম, ভমগ্বমন أيسر

হওয়ম, ধরী হওয়ম, সহজ বনন থমকম to 

live in easy circumstance, to be rich, 
to be lucky, to have an easy 
cconfinement (women)

 V সহজ হওয়ম, সফি হওয়ম, সফুগম تيّسر

হওয়ম , উনলত করম, সম্ভব করম to be 

esay, to be faciliated, to succeed, 
prosper, be possible

 ,X সহজ হওয়ম, সফি হওয়ম استيسر
ক( তকময্ হওয়ম to be easy, to, suceed,

be successful

সহজ, সহজতম, সফুবোধযমগ, আনন দিময়ক يُسٍر
পলরলসলত, সমফি্, প্রমিফুয্, সম্প দি, 

লবিমলসতম easy, easiness, facility, 

prosperity, afluence, wealth, luxury

বমম পমশ left side يسرةٌ

 ,সহজ, সহজতম, সফুবোধযমগ يساٌر

আনন দিময়ক পলরলসলত, সমফি্, প্রমিফুয্, 
সম্প দি, লবিমলসতম, বমম হমত, বমম পমশ্ব্ 
easy, easiness, facility, prosperity, 
afluence, wealth, luxury, left hand, 
left side

বমমপন্থী leftist يسارٌي

يُْسرى ج يُْسريات  বমম পমশ্ left side

 বমম হমত the left hand-اليسرى

সহজ, মছমট, ক্ষভূ يسيٌر দ, সমমমন্, অনফুবোধ্খ্,
অল সময়, সম দিমলস দিম, োবোধরময়ম, 
জটিতমহীন easy, ssmall, little, slight, 

insignificant, short time, plain, 
homely, uncomplicated

অলধক সহজ, অলধক মছমট, ক্ষভূ أيسر দতর,

সমমমন্তর, অলধক উনলতশীি, অলধক 

ধরী, বমম, বমমহমতম, বমমবোধপবোধশ easier, 

smaller, lesser, slighter, more 
prosperous, more walthier, left, left 
handed, left sided
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 ,বমলজ মখিম, (তীর ও উঠ লনবোধয় ميسٌر

আি মকমরআবোধন লনলষদক( ত)

ميسرةٌ ج مياِسُر  বমম পমশ, left side

 ,আরমম, উনলত, প্রমিফুয্, সম্প দি ميسةٌ

পয্মপতম, লবিমলসতম 
comfort,prosperity, affluence, wealth,
aabundance, luxury

সহময়তম facilitation تيسيٌر

ميسوٌر ج مياسيُر  সহবোধজ ক( ত, সহবোধজ, 

সম্পমল দিত, হমবোধতর নমগমবোধি, সহজসমধ্, 
সহজ, ক( তকময্, ভমগ্বমন, উনলতশীি, 

ক( তকময্, স্বচি, easily done, easily 

accomplished, with in easy reach, 
easy, successful, prosperous, well to 
do 

)সহময়তমপ্রমপ, সহজক ميّسٌر ত, ক( তকময্, 
ভমগ্বমন, উনলতশীি, স্বচি, হমবোধতর 

নমগমবোধি facilitated, made easy, within 

easy reach, successful, well to do 

ُموِسٌر ج  ،ُموِسرون مياِسيُر  উনলতশীি, 

স্বচি, সম্প দিশমিী, ধরী prosperous, 

well to do, wealthy, rich,

)সহময়তমপ্রমপ, সহজক ُمتيَِسٌر ত, ক( তকময্, 
ভমগ্বমনসহজ ও ভমিভমভবোধব হবোধচ এমন,

উনলতশীি, স্বচি, হমবোধতর নমগমবোধি 

facilitated, made easy, within easy 
reach, successful, well to do 

স্বসস প্রহরী armed guard يسْقجٌي

মভূি্বমন মলর লববোধশষ jasper يشٌب

মমবোধয় মমনফুষ, jade, woman يْشٌم

يشمٌق يشمٌك،   মনকমব ( মলহিমবোধ দির) face 

veil(woman) 

মভূি্বমন মলর লববোধশষ jasper يصٌف، يصٌب

 ,িভূডম, মমতমর তমিফু vertex يوافيخص ج يافوٌخ

crown of the head

 স্মমরক, সমইনবোধবমড্, ফিক, নমম يفطٌة

ফিক,  দিরজমর ফিক sign, signboard, 

plaque, name plate, door plate

يفعيفع) [ف]  ) বয়(সলনবোধত মপরঁছম, to 

reach the age of puberty,

 IV বয়(সলনবোধত মপরঁছম, to reach the أيفع

age of puberty,

 V বয়(সলনবোধত মপরঁছম, to reach the تيّفع

age of puberty,

 ,বয়(সলন, তকবোধশমর, adolescence يْفٌع

puberty

يفٌَع ج أيفاٌع  পমহমড, পব্তমমিম, উঁিফু ভভূলম 

hill, hill range, hhighland  - أيفاٌع 
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লকবোধশমর, যফুবক, aadolescent, youth, 

juvenile

পব্ত, পমহমড hill يفاٌع

( ، يقِظيَقظ)[س]

 ,জমগত হওয়ম, জমগমন ( يقصظيقاظة) [ك]

পমহমরময় থমকম, সতক্ থমকম, to be 

awake, to awke, to be on guard, be 
alert

 ,II জমগমন, সতক্ করম, উদ্দীপ করম يّقظ
নমডম ম দিওয়ম, অনফুপ্রমলরত করম, পমহমরম 
ম দিওয়ম to wake up, to awaken, to 

arouse, to stire, provoke,

 ,IV জমগমন, সতক ্করম, উদ্দীপ করম أيقظ
নমডম ম দিওয়ম, অনফুপ্রমলরত করম, পমহমরম 
ম দিওয়ম  to wake up, to awaken, to 

arouse, to stire, provoke,

 ,V জমগত থমকম, সতক ্থমকম تيّقظ
পমহমরময় থমকম to be awake, to be 

aalert, to be one’s guard

 ,X ওঠম, জমগমবোধনম, জমগত হওয়ম استيقظ
োফুম মথবোধক ওঠম, সতক ্হওয়ম, to wake 

up, to awaken be awakened, to be 
alert

يقُظٌ ج أيقاظٌ  জমগত, সতক্, হুলশয়মর, 

awake, watchful, alert, cautious

,লনদমভঙ্গ, লবলনদতম, লনদমহীনতম يْقظةٌ،يقَظ
সতক্তম, মবোধনর লনষম awake, watchful,

vigilant, kkeenness of the mind 

يقظان م يْقظى يقاظىوج  জমগত, মবোধনমবোধযমগী, 
সতক্, awake, attentive, alert, vigilant

 জমগরর, লনদমভবোধঙ্গর সরশংবোধকত ايقاظٌ
awaking, reveille

 ,লবলনদতম, সতক্তম, প্রহরম تيَقنظٌ
সমবধমনতম wakefulness, vigilance, 

caution

জমগত, সতক্, হুলশয়মর, মবোধনমবোধযমগী ُمتيَقِظٌ
awake, wwatchful, cautious, attentive

 জমগত awake ُمستْيقِظٌ

تقِنيَقن)[س] ) লনলশত জমনম, লনলশত 

হওয়ম, একমত হওয়ম to know for 

certain, to be sure, to be convinced (

 (ب هى

 ,IV লনলশত করম, লনলশত হওয়ম  أيقن
একমত হওয়ম to make sure, to be 

sure, be convinced

 ,V লনলশত করম, লনলশত হওয়ম تيقن
একমত হওয়ম to make sure, to be 

sure, be  convinced
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 ,X লনলশত করম, লনলশত হওয়ম استيقن
একমত হওয়ম to make sure, to be 

sure, be convinced (ب هى)

 লনশয়তম certainty يْقٌن

يقٌَن،يقٌِن يقنةٌ،  অক( লতম, সম দিমমমটম, 
সবোধনহহীন, লবশ্বমসপ্রবন ingenuous, 

uunsuspecting, credulous

 ,লনশয়তম, প্রত্য় certainty يقيٌن

conviction (ب) 

يقينٌي ج يقينيّات  লনশয়তম সম্পলক্ত 
relaring ro certainty

 লবশ্বমসপ্রবর credulous ميقاٌن

 ,প্রতীত, লনলশত convinced موقٌِن

certain, sure

 প্রতীত, ধনমত্মক, লনলশত ُمتيقٌِن
convinced, certain, positive    

يّمميّم]  ] II লনয়ত করম, পভূনরুদমর করম, 
মমরমমত করম, যমওয়ম, পথ ধরম to set 

out, betake, to restore, repair, to go 

 ,V তময়মমফুম করম, পভূনরুদমর করম تيّمم
মমরমমত করম, উবোধদ্দশ্ করম লনয়ত করম 
to set out, to  repair, restore, to 
betake, to aim

يٌم ج يموٌم  মখমিম সমফুদ, পমশ open sea, 

side

,কবফুতর, োফুোফু pigeon يمائِمص، يمامات ج يماٌم

dove

يَمن، يمصن،يِمنيصمن،ميمنة)[ن][ك][س]  ) সফুখী 
হওয়ম, ভমগ্বমন হওয়ম, to be happy, ro

be llucky, fortunate

 II ডমন ল দিবোধক যমওয়ম to go to the يّمن

right

 V শুভ পভূব্িক্ষন ম দিখম to see a تيّمن

good omen

 X শুভ পভূব্িক্ষন ম দিখম to see a استتمن

good omen 

 মসরভমগ্, উনলত, সফিতম good يُْمٌن

luck, ssuccess, prosperity

 ,ডমন ল দিক, ডমন হমত right side يّمنة،يمٌن

right hand - ييْمناا ডমন  ল দিবোধক at the 

right –يمنةا ডমন  ল দিবোধক at the right

يمين (م) أيمانوج  ডমন ল দিক, ডমন হমত 

right side, right hand- اليمين ،عن يمينا  

ডমন ল দিবোধক at the right

(م) يميٌن أيمان،ايُمنرج  শপথ oath

 ডমন ল দিক সম্পলক্ত pertaining to يمينٌي

right side
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يُمنى ج يُمنيات  ডমন হমত, ডমন ল দিক right 

hand, right side

(م) ،أيمٌن يمنى  ডমন হমত, ডমন, ডমন 

ল দিবোধক, ভমগ্বমন right hand, right, on 

the right, lucky

ميمنةٌ ج مياِمُن  ডমন ল দিক, ডমন পমশ right, 

sode, right wing

ٌن  ,সবোধনহপ্রবরতম, ভমি  িক্ষর تيَمن

suspiciousness, good omen

ميموٌن ج مياميُن  ভমগ্বমন, ধন্, 
আশ্শীবম দিপ্রমপ, বমনর ffortunate, lucky, 

blessed, monkey

 ,ভমগ্বমন, সবোধনহজনক lucky ُميّمٌن

suspicious

ينعيصنوع،يصنع) [ض] [ف]  ) পমকম, মপবোধক 

যমওয়, পলরপ্কে হওয়ম to bexome rioe, 

mellow

IV পমকম, মপবোধক যমওয়, পলরপ্কে হওয়ম أينع
to bexome rioe, mellow

পমকম, পলরপ্কে ripe, mellow ينيٌع

 ,পমকমন, পলরপ্কেকরর ripening أيناٌع

mellowing

يانٌِع ج ينٌع  পমকম, পলরপ্কে

أيّام ج يوم ] ল দিন, সময় the day, time

 III ল দিনমজফুর লহসমবোধব লনবোধয়মগ করম to ياوم

hire by the day- some one (ه) 

يوٌم ج أيّاٌم  ল দিন, বয়স, যফুগ, সময় day, 

age, era, time

 ঐ ল দিবোধন, তখন, মস সময় on that يومئٍِذ

day, then, at that time

ঐ ল দিবোধন, তখন on that day, then يومذَك

 ,ত দিলনক, ল দিন, সময় লবষয়ক daily يومٌي

relating to day, time – يوميا ত দিলনক, 

প্রলতল দিন, daily, every day, - يوميات 

প্রলতল দিবোধনর োটনম, ত দিনলনন খবর 
everyday events, daily news

 ,ত দিলনক মবতন, এক ল দিবোধনর কমজ يوميّةٌ

ত দিনলনন কমজ, মরশন, ল দিবোধনর বই, 

তমলরখ, পণজী ডমইলর, বই, dialy wages, 

a day’s wage, a day’s work, diary, 
daybook

ল দিবোধনর কমজ, ল দিনমজফুলর, work by مياومٌة

the day, day labor – مياومةا ত দিলনক, 

ল দিবোধন, প্রলতল দিন, daily, by the day, per 

day

الحمد ل
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The End

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




