
























                              Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                                                Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                

 

 23 24 

 أبد
    আিলফ-  ‘ ا ’

অব -  (ُابود) [ض] أبد ান করা to stay 

ব ـ (ُابود) [ن] [ض]  أبد  হওয়া, েট যাওয়া to 
run wild 
   II, ায়ী করা to make permanent- اّبد

تأّبَد  - V, ায়ী হওয়া to become permanent  

  চ টান to prick (أبر، إبر) [ن ] [ض] أبر
اّبر  -II পরাগায়ণ করা to pollinate  

  উৎযাপন করা to celebrate - اّبن

  বগল. Armpit - آباط ج إبط
  V বগেলর িনেচ বহন কর to carry under arm - تأّبط

  আসা করা to come (اتیان)[ض] أَتى
آتى  III দওয়া to give 
آتى  IV আনা to biting 
تاتى  V   হওয়া to originate 

استْأتى  X আসেত বলা to ask to come 

উ (أثارة) [ ن][ض] أثَر ত করা to report 
أّثر  II ভাব িব ার করা to influence 
آثر  IV অ ািধকার দওয়া to prefer 

 V ভািবত হওয়া to be impressed تأّثر
X একاستأثر  দাবী করা to claim monopoly 

শি [ض] أثل শালী করা to strengthen 
أّثَل  ধনী হওয়া to become rich 
تأثل  শি শালী হওয়া to be strengthen 

পা  , (أجیج ) [ن،ض] أجَّ ান to burn  
II পা أّجج ান to burn 
V تأّجج পা  to be burned 

ি (اجل)[س] أِجَل ধা করা to hesitate 

 أِرب
 II দির করা to delay اّجل
 V লতবী হওয়া to be postponed تأّجل

لاتأج  X লতবী করেত অ েরাধ করা 

 II এক করা to unify  اّحد
VIII ঐক اتحد ব  হওয়া to be United 

 হণ করা  to take [ن]  اخذ
اّخذ  II  করা to bewitch 

 III দাষােরাপ করা to blame آخذ 
VIII অিধ اتخذ হণ করা to take on 

 II িপিছেয় দওয়া to delay  اّخر
تأخًّر  V িপছেন প া to be delayed 

 III ভাই হওয়া associate as brother اخ
 V ভাইেয়র মত করা to act as brother تأّخى
 VI ভাইেয়র মত হওয়া associate as brother تآَخى

ভ [ك]  أُدَب   well-mannered 
II ভ اّدب তা শখােনা to educate 
IV আম آدب ণ করা to invite 
V ভ تأّدب তা িশ া নওয়া to be cultured 

 শানা  to listen  (إذن) [س]  أذن
 II ডাকা to call اذن 

آذن  IV  ঘাষণা করা to announce 
 V জানান to herald تأذن

استْأذن  X অ মিত চাওয়া 

ক (أَذى) [س]  أِذَي  পাওয়া to suffer 
damage 

آَذى  IV ক  দওয়া to harm 
ক تأذى  পাওয়া to suffer damgge 

দ (أرب )[س]  أِرب  to be skillful 
أِرب ]ض ]( أرب (  k³ Kiv to tighter 

آراب ج  إَرب  III তত া to try to out wit 

]ارخ[  

 II তািরখ দওয়া, BwZnvm †jLv, to َارَخ [ارخ]
date some time, to write history. 

 II তািরখ দওয়া, ইিতহাস লখা to date اّرخ
some time, to write history 

 িসংহ Lion اسد
 X িসংেহর মত সাহস দখান to display استاسد
courage of lion 

 কামল Soft (أسل) [س] اسل
 II ধার দওয়া to sharpenاّسل

অভ [قلم ] أقلم  হওয়া to acclimatize 
تأقّلم  II অভ  হওয়া to acclimatize 

 খাওয়া to eat (أكل) [ن] أكل
أّكل  II খেত দওয়া to give to eat 

 IV খাওয়ােনা to feed آكل
III এক সে آكل  খাওয়া  to eat with 
 V েয় যাওয়া to be eaten away تأكل
 VI েয় যাওয়া to be eaten away تآكل

 II কেম যাওয়া to belittle اّلس [الس]

 পিরিচত হওয়া to familar (ألف) [س]  ألف
اّلف  II অভ  হওয়া to accustom 
لفتآ  VI একমত হওয়া to be in harmony 

استألف  X একি ত হওয়া to be united 

ক (ألم) [س] أِلم  পাওয়া to be in pain 
أّلم  II থা দওয়া to cause pain 
آلم  IV থা দওয়া to cause pain 

 V অিভেযাগ করা to complain تأّلم

 অবেহলা করা to neglect (ألو)[ن] أال
آال  IV শপথ করা to swear 

أّم] ن[ )أّم ) যাওয়া to go 
 II জাতীয়করণ করা to nationalize أّم

ب أّھ  
 V যাওয়া to go تآّم

آتّم  VIII অ সরণ  করা to follow example 

 আেদশ করা to order (أمر)[ن] أمر
اّمر )ذأمیر(  II িবিনেয়াগ করা to invest 

آمر )مؤامرة(  III পরামশ করা to consult 
 V শাসক হওয়া to come to power تأّمر
VI ম تآمر ণা করা to take counsel 
VIII ষ ائتمر য  করা to conspire 

িব  (أمانة) [ك] أُمن  হওয়া to be faithfully 
أّمن  II িনি ত করা to reassure 
آمن  IV িব াস করা to believe in 

 VIII িনf©i করা to trust اْئتَمن
منااست  X িনরাপ া চাওয়া to ask for protection 

ব أنب ন egg-fruit 
أّنب  II দাষােরাপ করা to blame 

ঘিন (اْنس)[س] انس  হওয়া  to be friendly 
 II পাষ মানান to put at ease أّنس
III ঘিন آنس  হওয়া to be friendly 
IV স آنس ী করা to keep company 
V িম تأّنس ক হওয়া to be friendly 
X িম استأنس ক হওয়া companionable 

অব (أنف) [ن،ض] أِنف া করা to disdain 
 .X আিপল করা to appeal استأبف

أِنق ]س)[أبق ) পিরপা  হওয়া  to smart 
 IV  করা to please آنق
 V র হওয়া  to be elegant تأّنق

পিরপ (أني)[ض] أنى  হওয়া to mature 
V তা تأّنى া ড়া না করা to act slowly 

استأنى  X ি ধা করা to hesitate 

 ত করা to prepare أھّ ب
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]اوز[  
تأّھب  V ত হওয়া to be prepare 

 II cwinvm Kiv to ridicule,fun اّوَز [اوز]

ভা (أوق) [ن] آق  আনা to bring bad luck 
أّوق  II ক ন কাজ difficult  

শি [أید]  power 
 II েপাষকতা করা to corroborate أّید

تأّید  V েপাষকতা করা to corroborate 

 II Avq‡b cwiণZ Kiv to ionize أّیَن [أین]
 V Avq‡b cwiণZ nIqv to be ionized تأّین

 بُؤس
 

 ’ ب  ‘
শি (بأس) [ك] بُؤس শালী হওয়া to be strong 
VI দশ تباءس ার ভান করা to feign distress 
 VIII ঃিখত হওয়া to be sad ابتأس

بثق ]ض ن،[ )بْثق ) বাধ ভে  দওয়া to open 
flood gate to overflow 

انبثاق  VII বেগ িনM©ম Y  to burst out 
 (بْحح، ُبحوح، َبحاح، ُبحوحة) [س، ف] بّح
কK©শ হওয়া to be hoarse 

أبّح  IV কK©শ করা to make hoarse 
 েখ থাকা live in easy circumstances (بحبحة) بحبح

ذبحبح  II েখ থাকা to be prosperous 
ছি [ بحثر] েয় দওয়া to disperse 

تبحثر  II র করা to dissipate 

স بحر  sea 
II সبحر  যা া করা to travel by sea 
IV স أبحر  যা া করা to make a voyage 
 V গভীের েবশ করা to penetrate deeply ذبحر

 بدل
 X গভীের েবশ করা to penetrate deeply استبحر

 গe© করা pride (بخذرة) بخذر
ذبخذر  II সদ‡c© চলা to strut 

বা (بخر)[ن] [ف] بخر  বর করা to evaporate 

بّخر  II বাে  পিরণত করা to vaporize 
V বা تبّخر ী ত করা to volatilize 
ছি (بّد) [ن] بّد  েয় দওয়া to disperse 

بّدد  II িবি  করা to spread 
V িবি تبّدد  nIqv   to be spread 

استبّد )استبداد ) X রাচারী হওয়া to rule tyrannically 

আর (ندء) [ف] بدأ  করা to begin 
بّدأ  II অ ািধকার দওয়া to give priority 

III উে بادأ  াগ নওয়া to start 
أبدأ  IV থম বত ন করা to produce first 

ابتدأي  VIII আর  করা to begin 
 হঠাৎ আসা to come by surprise (ُبدرور) [ن] بدر

III মেন প بادر া  to come to mind 
 VI মেন উদয় হওয়া  to appear at first تبادر
glance 
VIII তা ابتدر াতাি  করা to hurry 

 বZ©ন করা to introduce (بدع)[ ف]  بدع

II ন بّدع ত -িবদােতর অিভেযাগ করা to accuse 
of heresy 

ابدع  IV=I বZ©ন করা to introduce 

VIII উ ابتدع াবন করা to invent 
استندع  X অ e© মেন করা to regard as novel 

 বদল করা  to replace (بدل) [ن] بدل
بّدل  II পিরeZ©ন করা to change 
بادل  III অদল বদল করা to exchange 
أبدل  IV বদলােনা to replace 
تبّدل  V পিরবত ন করা  to exchange 

 بده
 VI িবিনময় করা to exchange تبأدل

استبدل  X িবিনমেয় পাওয়া to receive in exchange 

হঠাৎ এেস প (بْده) [ف]  بده া to come suddenly 

III আKw باده §̄©কভােব উপি ত হওয়া to appear 
suddenly 

ابتده  VIII িবনা িতেত ব ৃতা করা to 
extemporize 

 িতয়মান হওয়া to appear (بدو) [ن]  بدا
بادى  III কাে  ঘাষণা করা to declare openly 

 IV কাশ করা to disclose أبدى
V ম تبّدى িমেত বাস করা  to live in desert 
VI ব تبادى ঈন সাজা to pose as Bedouin 

 বীজ বপন করা to sow (بذر) [ن]  بذر
بذر  II অপচয় করা to waste 

 য় করা to spend, give freely (بذل) [ن،ض] بذل

 V অিত উদার হওয়া to be over  generous تبذل
VIII অভ ابتذل   হওয়া to degrade 

 দানশীল হওয়া to be charitable (بّر) [ض،س] بّر

بّرر  II িন‡`©vষ ঘাষYv করা to aquit 
IV িত أبر িত রণ to fulfill promise 
V স تبّرر ক িবেবিচত হওয়া  to be justified 

‡িন (براءة) [س] برّى ©̀vl হওয়া to be free 
برََّأ  II অ াহিত দওয়া to free from guilt 

 IV  করা to recover أبرأ
V দায় تبّرأ  হওয়া  to be acquited 
X অ اشتبرأ াহিত চাওয়া to restore to free 

بِرح ]س[ )براح برح، ) সের যাওয়া to leave 
 II িনh©vZb করা to harass بّرح

 III সের যাওয়া to leave  بارح
برد ]ن)[برد ) শীতল হওয়া to become cool 

بّرد  II শীতল করা to make cold 

 بزَّ
 V শীতল হওয়া to be cold تبّرد

بتّردا  VIII শীতল হওয়া to be cold 
برز ]ن[ )بروز ) বর হওয়া to come out 

IIبّرز বর করা  to bring out 
 III িতেযাwগতা করা to compete in contest بارز

 IV বর করা  to bring out أبرز
V মল ত تبّرز াগ করা to evacuate bowels 
 VI িতেযাwগতা করা to contend تباّرز

 ঘyষ দওয়া to bribe (برطلة) [بْرطل]
 II ষ নওয়া to take bribes تبرطل

উ (بْرق، ُبروق) [ن] برق ল হওয়া to shine 

িব [ابرق] ৎ চমকােনা to emit lightning cloud 

হাঁ (بروك)[ن] برك  †M‡o বসা to kneel down 
II হা بّرك র উপর বসােনা to make camel 
kneel down 

أبرك  IV উঠ বসােনা to make camel kneel down 

بأرك   III Avwke©v`  করা to blessing 
 V Avwke©v` পাওয়া to be blessed تبّرك
 VI সংিশত হওয়া to be praised تبأّرك
 X Avwke©v`  পাওয়া to be blessed استنرك

া (برم)[س] برم  হওয়া to be tired 
 V  weiw³ †eva Kiv to feel annoyed تبّرم

পাকােনা দি (بْرم)[ن] برم  to twist( a rope) 
ابرم  IV পাকােনা দি  to twist 
انبرم  VII মজ ত  হওয়া  to be established 

 কাটা to trim (بري)[ض] برى
 III িতেযাwগতা করা to compete بارى
 VI িতেযাwগতা করা to compete تبرى

انبرى  VII ধার দওয়া  to sharpen 
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কে (بّز) [ن] بزَّ  নওয়া to steal 

 بِشر
VIII িবি ابتّر  করা to take away 

بسر] ن[ )بسر ) আেগ করা to begin too early 
 VIII  সমেয়র আেগ করা to begin too early ابتسر

 শী হওয়া to be delighted (بشر)[س] بِشر
 II সংবাদ দওয়া  to announce good news بّشر
IV আনি أبشر ত হওয়া to be happy 
 X শী হওয়া to be delighted استبشر

 ছাল তালা to peal ( بشر)[ن] بشر
باشر  III ঘিন  হওয়া to be in contact 

 ৎিসত হওয়া to be ugly (بشع، بشاعة) [س] بشع
بّشع  ৎিসত করা to make ugly 

استبشع  X ৎিসত মেন করা to find ugly 

 কাটা to cut (بضع)[ف] بضع
عبّض  II কZ©b করা to cut up 

 III মান to sleep باضع
أبضع  IV িবিনেয়াগ করা to invest capital 

  V কZ©b করা to cut up تبّضع
 X বসা করা to trade استبضع

ম (بطء)[ن] بطؤ র হওয়া  to be slowgoing 
 II দির করা to slow down بّطأ
IV িবলি ابطأ ত করা to slow down 
V ম تبّطأ র হওয়া to be slow 

تباطأ  VI  ম র হওয়া to be slow 
X ম استبطأ র মেন করা  to find slow 

 ফেল রাখা to prostrate (بْطح)[ف] بطح

V মা تبّطح েত টান টান হওয়া to be prostrated 

VII মা انبتح েত টান টান হওয়া to be prostrated 

ন (بطْل)[ن] بطل  হওয়া  to be invalid 

بّطل  II ন  করা to foil 

 IV বািতল করা to hold down ابطل

 بَغض
 িকেয় থাকা to be hidden (بطت، بطون)[ت] بطن
 II XvKv to cover insideبّطن
 IV XvKv to hide أبطن
 V ঢেক নওয়া to be line تبّطن
X িনিব استبطن  হওয়া  to penetrate 

 পাঠান to send (بعث)[ف] بعث
ثانبع  VII †cÖwiত হওয়া to be sent  

 VIII পাঠান to send ابتعث

ছি ( بعثرة) بعثر েয় দওয়া to scatter 
تبعثر  II ছি েয় দওয়া to scatter 

 চরা to split (بعج) [ف] بعج
 VII ফেট যাওয়া  to get battared انبعج

 ের যাওয়া to be distant (بعد)[س]  بِعد
 II সwi‡q দওয়া to remove بّعد

باعد  III ের রাখা to cause separation 
 IV সiv‡bv to remove ابعد
 V রeZx© হওয়া to be separated تباعد

 VIII স‡i যাওয়া to go away ابتعد

 X সরা‡bv to single out استبعد

িবভ (بعض)[ف]  بعض  করা, মশা কামovন to 
divide 
II িবভ بّعض  করা to devide into parts 

بّعضت  V িবভ  হওয়া to be devided 

হঠাৎ এেস প (بغت)[ف] بغت া to come unexpectedly 

باغت  III আকি ক আসা to come unexpectedly 

VII we¯§qvিব انبغت তভােব নওয়া to be taken 
by surprise 
 িণত হওয়া to (بغض، بغاضة) [ك][س] بغض
be hated 
 ণা করা to hate [ف] بَغض

 II িণত করা  to make hateful بّغض

 بغى
 III ণা করা to hate باغض
 IV  Yv করা to hate أفبغض

تباغض  VI পর¯úর Yv করা to hate each other 

 চাওয়া to seek (بغاء،بغیة) [ض]  بغى
ینبغى/انبغى  VII উিচত হওয়া/উিচত it is desirable 

 VIII চাওয়া  to seek افتغى

 থাকা to remain (بقاء)[س]  بقى
بّقى  II ফেল রাখা to leave 
أبقى  IV রাখা to retain 

 V থাকা to remain تبّقى
 X রাখা to make stayاستبقى

 েষ উঠা to get up early (بكور)[ن] بكر
 II আেগ আেগ করা to do early بّكر
 III আেগ যাওয়া to be ahead باكر

 িমিলেয় ফলা to mix (كل)[ن] بكل

 VIII থেম আসা to be the first to come تبّكر

 িমিলেয় ফলা to mix (نكل)[ن] بكل

 II আংটা লাগান to buckle بّكل

 ন করা to cry (ُبكاء)[ض] بكى
 II কuvদান to make cry بّكى

أبكى  IV  কuvদান to make cry 
 X কuvদান to make tears استنكى

 িভজান to moisten (بّل)[ن][ض] بلَّ

ّللتب  আ  হওয়া  to be moist 
IV আেরা أبّل  লাভ করা to recover 

ঃি (بلبلة) بْلبل ায় ফলা to make uneasy 
II ি تبلبل া  হওয়া  to be anxious 

উ (بلوج، بلج)[ن] [س] بلج ািসত হওয়া to be 
happy 

IV উ أبلج ল হওয়া to shine 

]بھم[  
V উ تبّلج ািসত হওয়া to shine 
VII উ انبلج ািসত হওয়া to shine 

 বাকা হওয়া to be stupid (بلھ،بالھة) [س] بلھ
 VI বাকার ভান করা to pretend foolishness تبالھ
 X কাউেক বাকা মেন করা to deem stupid استبلھ

 তরী করা to make (بناء، بنیان)[ض] بنى

 V পালক  to adopt as son تبّنى

 VIII বানান to build ابتنى

 হতবাক হওয়া to be (بھت)[س][ض] بھت
ashtonished 

باھت  III. অপবাদ দওয়া, to slander, to come 
unexpectdly 

ابھت  IV অবাক করা to astonish 

উ (بھر)[ف] بھر ল হওয়া to be shine 
ابھر  IV ধাধঁা ঁলাগােনা to glitter 

 VII ধাধঁা ঁলাগা to be dazzled انبھر
بتھرا  VIII জািহর করা to flaunt 

সি (بھرجة) [بھرج] ত করা to adorn 

تبھرج  II পস া করা to adorn 

 বাঝা চাপান to weigh heavily (بھظ)[ف] بھظ

ابھظ  IV চাপ দওয়া to opress 

 অিভশাপ দওয়া to curse( بھل)[ف]  بھل
 V এেক অপরেক অিভশাপ দওয়া to curse تبّھل
one another 
لتباھ VI এেক অপরেক অিভশাপ দওয়া to curse 

one another 
VIII অ ابتھل নয়-িবনয় করা to pray humbly 

 মষ sheep [بھم]

أبھم  IV অ  করা  to make obscure 
تبّھم  V থ ক হওয়া to be obscure 
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X থ استبھم ক হওয়া to be obscure 

 بھا
ী (بھو)[ن] بھا  হওয়া to be beautiful 
 িতেযাwMতা করা to vie بّھى
 VI গ‡e©i িতেযাwMতা করা to compete تباھى
with one another 

 িফের আসা to come again (بوء، بوأ)[ن]  باء
بوَّأ  II ান দওয়া to provide accomodation 
أباَء  IV জায়গা কের দওয়া to provide accomodation 

 V ায়ী হওয়া  to settel down تبوأ

 কাশ পাওয়া to be revealed (بوح) [ن] باح
أباح  IV কাশ করা to disclose 

 X কাশ করা to deem permissible استباح

 শিমত হওয়া to abate (بوخ)[ن] باخ
II ন بّوخ  করা to spoil 

 II হY© বাজান to blow trumpet (تبِویق) بّوق

ত  (بول) [ن] باَل াগ করা to urinate 
 IV  বa©K to be diuretic أبال
 V াব করা to urinate تبّول

X  ত استبال াগ করান to make urinate 

রাি (بیت)[ض] بات  যাপন করা to spend night 

II রােত স بیَّت  করা to brood by night 

IV রােতর জ أبات  রাখা to put up for night 

িডম পা ( بیض)[ض] باض া to lay eggs 
بّیض  II সাদা রং করা to make white 

 V সাদা রং করা to make white تبّیض
 X সাদা হওয়া to become white استبباض

িব (بیع)[ض] باع য় করা to sell 

بایع  III ি  করা to make a contact 

أباع  IV িব েয়র াব দওয়া to offer for sale 

ابتاع  VI কনা to agree offer for sale 

VII িবি انباع  হেয় যাওয়া  to be sold 

 تٍرح
ابتیاع  VIII খিরদ করা to purchase 

 কাশ হওয়া to come out (بین ، بیان، تبیان)[ض] بان

 II কাশ করা to make evident بیَّن
باین )مباینة(  III পিরত াগ করা to go away 

أبان  IV  করা to explain 
 VI পর¯úর িবেরাধী হওয়া to be different تباین

استنان  X  হওয়া to be evident 
 

 ’ ت’
تأر  ি র ি েত তাকান to stare 
أتأر  IV ি র ি েত তাকান to stare 

 ংস হওয়া (تّب،تباب)[ض] تبَّ
X ি استتب িতশীল হওয়া to be stabilized 

অ (تبع)[س] تِبع সরণ করা to follow 
تابع  III অ সরণ করা to follow 

IV অ أتبع সারী করা to cause follow 
V প تتبََّع া াবন করা to follow 

تتابع  VI পh©vয় েম ঘটা to follow in succession 
VIII অ اتَّبع সরণ করা to follow 

 বদ হজমী হওয়া to suffer indigestion (تخم) [س] تِخم

أتخم  IV বশী খাওয়ােনা  to surfeit 
 VIII বদ হদমী হওয়া to suffer indigestion اّتخم
 সীমা িনa©viY করা to fix limit (تخم)[ض] تَخم

تاخم  III সীমার কাছাকািছ হওয়া  to be adjacent 
 িলময় হওয়া to be dusty (ترب)[س] تِرب
 II িলময় করা to cover with dust تّرب
III স تارب ী হওয়া to be mate 
  V িলময় হওয়া to be dusty تترَّب
 ঃখ করা  to grieve (ترح)[س] تٍرح
 II ঃখ দওয়া to distress تّرح

أْترح  IV ঃখ দওয়া to distress 
 تّرس
 V ঃখ করা  to grieve تتّرح
ঢাল সি (تتریس) II تّرس ত করা to provide 
with shield 
 পিরc~Y© হওয়া to become (ترع) [س] تِرع
full 

أترع  IV ভরা Y© করা  to fill 
 িবলাসী জীবন to live in opulence (ترف)[س] ترف

 IV িবলাসী করা to provide luxarious أْترف
means 
 েখ থাকা to live in luxury تتّرف
া (تعب)[س] تِعب  হওয়া to work hard 

أتعب  IV া  করা to trouble 

تفَّ ]س)[تّف )  ফলা to split 

 'II িছঃবলা to say 'Phew تّفف

দ  ِتقن  Master 

IV দ أتقن  হওয়া  to know well 

 ভয় করা to fear  تقى

VIII আ اتَّقى াহেক ভয় করা to fear 

স (تمام)[ض] تمَّ  হওয়া to be 

تّمم  II Y© করা to complete 

أتمّم  IV স  করা to complete 

 X Y© করা  to be completed استتّم

ত (توب)[ن] تاب াবZ©ন করা to repent 
 X তওবা করেত বলা to call on to repent استتاب

 দােস পিরYত করা to enslave (تیم)[ض] تام
II মাহা تّیم  করা to enthral 

 "ث"
 হওয়া  to stand firm  (ثبات، ُتبت)[ن] ثبت

ثّبت  II বাঁধা to fasten 

 IV মাণ করা to establish أثبت
 V মািণত হওয়া to asertain تثّبت

 ثّلج
 X দখান to show steadfast استثبت

িবলি (ثْبط)[ن] ثبط ত করা to hold back 
ثّبط  II সwi‡q নওয়া to prevent 

 ঘন হওয়া to be thick (ثخانة، ُثخنة) [ك] ثُخن
اثخن  মাটা করা, e©j করা to weaken 

িন (ثرب)[ض] ثرب া করা to blame 
II িতর ثّرب ার করা to censure 

 ধনবান হওয়া to become (ثرى, سرو)[س] سرى
welthy 
IV স أثرى দশালী হওয়া to be rich 

ক (ثفن)[س] ثفن া পরা to form callous 
III চ ثافن া অ াহত রাখা to pursue 

িছ (ثفب)[ن]  ثقب  করা to puncture 
 II টা করা, জালােনা to pierce ثّقب
IV আ أثقب ন R¡vলােনা to kindle 
 V টা হওয়া to be pierce تثقب
 VII টা হওয়া to be pierce انثقب

 পাওয়া (ثقف)[س]  ثِقف
ثُقف] ك)[ثقافة(  দ  হওয়া to be skillful 

ثّقف   II সাজা করা to make straight 
III অে ثاقف র খলা করা to fence 
V িশি تثّقف ত করা to be trained 

 অিধক ওজন হওয়া to be heavy (تقل، تقالة)[ك] ثُقل
  II ভারী করা to make heavy ثّقل

أثقل  IV চাপ দওয়া to burden 
تثاقل  VI বাঝা হওয়া to be troublesome 

 X ভাix মেন করা to find heavy استثقل

ি (ثكل) ثِكل য়জন হারােনা to lose a child 
IV স أثكل ান হারা করা  to make lose Child 
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ثلج] ن[ ثاج ) ঠা া করা to snow 

II ঠা ثّلج া করা to freeze 

 ثلم
أثلج  IV খী করা to delight 

 V িহমািয়ত হওয়া to become icy تثّلج

 ভাতা করা to blunt (ثلم) [ض] ثلم
 II খাজঁ করা to blunt ثّلم
متثّل  V ভাতা হওয়া to become blunt 

 VII ভাতা হওয়া to be defiled انثلم

 ভাজঁ করা to fold (ثني)[ض] ثنى
 IV শংসা করা to laud أثنى
 V বাকা হওয়া to doubled تثّنى
VII Szu‡K প انثنى া to bend 
 X বাদ দওয়া to except استثنى

 িফের আসা to return (توب، ثوبان)[ن] ثاب
ثّوب  II িতদান দওয়া to reward 

 IV িতদান দওয়া to repay أثأب
استثاب  X িতদান চাওয়া to seek reward 

িবে (ثور، ثران) [ن] ثار াহ করা to stir 

IV উে أثار িজত করা to agitate 

 X উসকােনা to excite استثار

 মৗমািছর ঝাকঁ swarm  [ ثول]

انثال  VII িভ  করা to crowd 

 বাস করা to stay (ثواء، مْثوى) [ض] ثوى
أْثوى  IV অব ান করা to stay 

 

 "ج"
যথা (جبر)[ن] جبر ােন বসােনা to set 

جّبر  II বসােনা to set broken bone 
III সহা جابر িতর সােথ করা to treat with 
kindness 

IV বা أجبر  করা to force 
VII ভাঁ انجبر ার পর জারা লাগান  to be repaired 

 جّدل
কা (جبن، جبانة) [ك] جُبن ষ হওয়া to be a 
coward 

جّبن  II পিনর তরী করা to cause of cowardness 
 V পিনর বানান to curdle تجّبن

 কপাল  Forhead [جبین ج جبن]

েখা (جبھ)[ف] جبھ িখ হওয়া to meet 
 II মাকািবলা করা to face جابھ

 আদায় করা to collect (جبایة) [ض] جبى
 II সজদা করা to prostrat جّبى
VIII পছ اجتبى  করা to choose 

 উৎপাটন করা to uproot (جّث)[ن] جثَّ
 VIII কেট  ফলা to tear out اجتّث

 হায় কান to hide in hole (جحر) [ف] جحر

 VII গ‡Z© েবশ করা to hide in den انجحر

 েল ফলা to peel off (جحف)[ف] جحف

جحفأ  IV িত করা to harm 

চ (جّد، ِجّد)[ض) جّد া করা to be new 

جّدد  II নবায়ন করা to renew 

أجّد  IV একা  হেয় করা to strive earnestly 

V ন تجّد ন হওয়া to become new 

X ন استجّد ন হেয় আসা to be new 

 হওয়া to be dry  (جدوبة) [ك] جُدب
IV অ أجدب e©i হওয়া  to suffer from poverty 

বসে  (جدر)[س] جِدر  আ া  হওয়া to have 
small pox 

جّدر  দয়াল গাথঁা to have small fox 

দাঁ (جدف) [ض] جدف  টানা to row a boat  
جّدف  II দাঁ  টানা to blaspheme  

جدل] ن،ض) [جدل ) দি  পাকােনা to twist tight 

 II বণী করা to braid جّدل

 جذب
جادل  III ঝগ া করা to quarrel 

VI পর¯úর ঝগ تجادل া করা to quarrel 

 টেন ধরা to pull (جذب)[ض] جذب
جاذب  III টানার িতেযাগীতা to contend at 

pulling 
 VI এেক অপরেক  আKl©Y করা to pull back تجاذب

 VII আকl©ণীয় হওয়া to be attracted انجذب
اجتذب  VIII আ  করা  to attract 

উৎপা (جذر)[ن] جذر ত করা to up root 
 II িনg©~j করা to take root جّذر

 ত চলা to walk rapidly (جذف)[ض] جذف
جذف  II দাঁ  টানা to row boat 

আনি (ُجذول)[ن] جذل ত হওয়া to be happy 
أجذل  IV িশ করা to make happy 

 টানা to draw (جّر)[ن]  جّر
 IV জাবর কাটা to ruminate أجّر
 VII আকwl©Z হওয়া to be driven انجّر
 VIII জাবর কাটা to ruminate اجتّر

 সাহস করা to venture ( ُجرأة، َجراءة) [ك] جُرَؤ
جّرأ  II সাহস দওয়া to encourage 

 V a©v দখান to dare تجرأ
 VIII সাহস করা to be daring اجترأ

 খাস-পাচরা হওয়া to be mangy (جرب)[س] جِرب
جّرب  II াদ নওয়া to  teste 

 আহত করা  to hurt (جرح)[ف] جرخ
جّرح  II খ ন করা to invalidate 

 VIII পাপ করা  to commit crime ِاجترح

 করা  to peel  (جرد) [ن] جرد
جّرد  II খািল করা to remove the shell 

 V খালা  to strip تجّرد

শ (جري)[ض] جرس  করা to ring 

 جسَّ
جّرس  II অিভÁ করা to make experience 

 িগলা  to swallow (جرع) [ف] جرع
جّرع  II গলােনা to make swallow 

 VIII িগেল ফলা to swallow اجترع

 সাফ করা to sweep away (جرف)[ن] جرف
VII িব انجرف িরত হওয়া to be swept away 
 VIII েছ ফলা to sweep away اجترف

হা (جرم)[ض] جرم  থেক আলাদা করা to commit 
a crime 

جّرم  II অপরাধী করা to incriminate 
 IV অপরাধ করা to commit a crime أجرم
 VIII পাপ করা to do wrong اجترم

 বািহত হওয়া to flow (جري) [ض] جرى
جّرى  II চালােনা to cause flow 
جارى  III একসােথ চলা to agree 
أجرى  IV বািহত করা to cause to flow 

 করা করা করা to divide (جزأ)[ف] جزَأ

II িবভ جّزأ  করা to separate 

VIII স اجتزأ  হওয়া  to be content 

 কাটা to cut (جْزع)[ف] جزع

 ধh©হারা হওয়া to be anxious (جَزع)[س] جِزع

V ভা تجّزع া to break 

 কেট ফলা  to cut, severe (جزل)[ض] جزل

 বশী হওয়া to be abundant (جْزل) [ك] جُزل

أجزل  IV  হে  দআন করা to give generously 

VII সংে اجتزل েপ িলখা to write short hand 

 িতদান দওয়া to repay (جزاء)[ض] جزى

جازى  III র ার দওয়া to requite 
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 حرس
]س)[حَرج ) জিটল হoয়া  to be narrow 

حّرز  II জিটল করা to narrow 
أحرج  IV ক ন করা to confine 

حرز] ن[ )حرز ) সংর ণ করা to keep 
أحرز  IV সংর ণ করা to keep 

 V সতK© থাকা to be wary تحّرز
 VIII ের থাকা  to be careful احترز

 পাহারা দoয়া to guard (حرس)[ن] حرس

حّرست  V গাপেন জানার চ া করা to watch  

 VIII সতK© থাকা to be ware احترس

চ (حرش) [ض] حرش  দoয়া to seratch 
II uে حّرش  িজত করা to prod 
V ঝগ تحّرش া বাধােনা  to pick a quarrel 

 িফের আসা to refrain (حرف) [ض] حرف
حّرف  II জাল করা to distort 

 V িবপেথ যাoয়া  to be corrupted تحّرف
VII িভ انحرف  পেথ যাoয়া to depart 
 VIII পশাগত ভােব করা to do professionally احترف

দ (حرق)[ض] حرق  করা to burn 
II পা حّرق া‡bv to burn 

أحرق  IV পা া‡bv  to burn 
V দ تحّرق  হoয়া to be burned 
 VIII েল oঠা to be aflame احترق

 গিতময় Active حِرك
جّرك )حرك ) II গিত স ার করা to set in motion 

 V চািলত হoয়া to move تحّرك

িনিষ (ُحرم، حرم) [ك، س] حُرم  করা to be forbidden 

II িনিষ حّرم  করা to declare sacred 

 IV iহরাম বাধা to Enter into state of احرم
pilgrimagdl 
V িনিষ تحّرم  হoয়া to be forbidden 

 حسن
VIII স احترم ান করা to honour 
X পিব استحرم  মেন করা to deem holly 

যা حِرّى [حري]  worthy 
V a تحّرى স ান করা to inquire 

 কZ©b করা to incise (حّز) [ن] حّز
 II খাচঁ কাটা to notch حّزز

احتّز  VIII খাদাi কের িলখা to indent 

 আপিতত হoয়া  to befall (َحزب) [ن] حزب
 II দল গঠন করা to form party حّزب
 III eকিদ‡K যাoয়া to take one side حازب
V সংঘব تحّزب  হoয়া 
  বাঁধা to tie up (َحزم)[ض] حزم

حّزم  II শ  ক র বাঁধা to grid 
 V িনেজেক বাধঁা to be girded تحّزم
VIII ব اجتزم  পরা to put on  a belt 

 ঃখ দoয়া to make sad (حزن) [ن] حزن
جّزن  II িবষ  করা to make grieve 

IV শাক أحزن  করা to make sad 

a (حّس)[ن] حّس িত to feel 
IV a أحسَّ ভব করা to grope 
 IV টর পাoয়া to sensor أحسَّ

 মেন (حسب، ِحسبان، حسب) [ن، س، ح، ك] حسب
করা, িহসাব করা, aিভজাত হoয়া to compute, to be 
of high born 
 III ভেব দখা to settle an account حاسب
 V সতK© হoয়া to be careful تحّسب

VI eেক aে تحاسن র িহসাব করা to setle 
mutual  account 

 VIII ধারণা করা  to take into accout احتسب

 ভাল হoয়া to be beautiful (ُحسن) [ك] حسن

حّسن  II র করা to beautify  

 حسا
حاسن  III রভােব করা to treat with kindness 

 IV দান করা to do right أحسن

V সি تحّسن ত হoয়া to be more 
beautiful 

 X ভাল মেন করা to regard as righ استحسن

 দoয়া to sip  (حسو)[ن] حسا

 V পান করা to drink تحّسى

 VIII eক ক পান করা to drink a sip احتسى

 ঘাসঁ কাটা to mow (حّس)[ن] حشَّ
حّسس  II ঘাঁস িবে তা, শীশা সবক, to smoke 

hashish 
 সেমেবত করা to gather (حشد)[ن] حشد

حّشد  II জমা করা to store up 
 V eকwÎত হoয়া to come togather تحّشد

احتشد  VIII সমেবত হoয়া to be 
concentrated 
কােল গলায় গ (حشرجة) [حشرج]  গ  শ  
করা to rattle 

تحشرج  II গ  গ  শ  হoয়া to rattle in throat 

 িকেয় যাoয়া  to be dried (حشف)[ن] حشف
V জীY©ব تحّشف  পরা to be dressed shabbil 

লি (حشم)[ض] حشم ত করা to shame 
حّشم  II লি ত করা to make angry 

IV লি أحشم ত করা  to put to shame 
V লি تحّشم ত হoয়া to be ashamed 

VIII লি احتشم ত হoয়া to be ashamed 

 বাঝাi করা to fill (حشو) [ن] حشا

 II দাb করা to interpolate حّشا

III ছা حاشى া to exclude  

 V পান করা to keep away تحّشى 

 VI িবরত থাকা to abstain تحاش

 حطم
রি (حصانة)[ك] حُصن ত হoয়া 

حّصن  II িতেশধক দoয়া to make in accessible 

IV সZx أحصن  র া করা to be chaste 
V শি تحّصن শালী করা to strengthen  

পাথর িনে (حصا)[ض] حصى প করা to stone 
 IV গণনা করা to count أحصى 

 uৎসািহত করা to encourage (حّض)[ن] حضَّ

 II uৎসািহত করা to encourage حّضض

uপি (حضور)[ن] حضر ত হoয়া  
حّضر  II হািজর করা to make ready 

حاضر  III ব ৃতা করা  to give lecture 

 IV হািজর করা to get أحضر
تحّضر  V শহরবাসী হoয়া  to prepare 

VIII হািজর করা, সভ احتضر  eলাকায় বাস করা 
to come 
 X হািজর হেত বলা to come استحضر

 কােল নoয়া to nurse (حضن)[ن] حضن
IV পর¯úর আিলأحضن ন করা to embrace  
one another 
VIII বাû জি احتضن েয় aiv to hug 

 নামা‡bv to put down (حّط)[ن] حّط
حّطط  II নামা না  to put down 

 VII কেম যাoয়া to decline انحّط
 VIII নামােনা to put down احتّط

 ৎসা রটনা করা to gather (حطب)[ض] حطب
fire wood 

احتطبط  VIII ালািন কাঠ সং হ করা to collect 
fire wood 
ভা (حطم)[ض] حطم া to break 

حّطم  II ভা া to break 
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V ভে تحّطم  যাoয়া to be wrecked 

 حّف
VII চ انحطم yY© িবচyY© হoয়া 
 িঘ‡i রাখা  to surround (حوف)[ن] حّف
ব حّفف ন করা to surround 
 VII িঘের রাখা to surround احتّف

 খনন করা to dig (حفر)[ض] حفر
 VII গZ© হoয়া to be engraved انحفر
 VIIU খনন করা to dig احتفر

u (حفز)[ض] حفز ািন দoয়া 
 V ত হoয়া to initiate تحّفز

احتحفز  VIII uে াগী হoয়া to be ready 

সংর (ِحفظ)[س] حِفظ ণ করা to preserve 
II খ حّفظ  করেত বলা to have memorized 

حافظ  III র া করা to preserve 

أحفظ  IV রাগাি ত কiv to irritate 

 V সতK© থাকা to be catious تحفظ

 VIII ধের রাখা to preserve احتفظ

استحفظ  X সংর েণ লাগান  to ask to guard 

 সমেবত হoয়া to gather ( حفل)[ض] حفل
II aল حّفل ৃত করা to adorn  
 VIII সমেবত হoয়া to gather احتفل

 খািল পােয় হাঁটা to receive (حفو،حفاء)[س] حفَي
kindly 

تحّفى  V সদয় আচরণ করা 

 VIII খািল পােয় nuvUv to receive cordially احتفى

সত (حّق) [ن، ض] حّق  হoয়া to be true 

حّقق  II িতি ত করা to establish 

III আiিন ল حاّق াi করা to contend for 
right 
IV সেত أحّق   পিরণত করা to enforce 

V সত تحّق  মাণ করা to prove true 

 حّل
X যা استحّق  হoয়া  to be entitled 

ব (حقب)[س] حقب  থাকা to be closed 

 VIII িপছেন আেরাহণ করা to bag احتقب

حقد ]ض[ )حقد ) িহংসা করা to hate , 

 IV ণা জাগােনা to incite hatred أحقد

  V িহংসা করা to hate تحقد

 VI পর¯úর িহংসা করা to malice one تحاقد
another 
 ঘষা to rub (حّك) [ن] حّك

أحّك  IV লকান to itch 

 V শরীর ঘষা to rub تحّكك
 VI ঘষাঘিষ করা to rub one another تحاّك
 VIII শরীর ঘষা to rub احتّك

ম (حكر) [ض] حكر দ করা to hoard & withhold 

احتكر  VIII ম দ করা to hoard 

 শাmন করা, াbx হoয়া (ُحكم، ِحكم) [ن، ك] حكم
to pass judgement 
 II িবচারক িনেয়াগ করা to appoint as حّكم
judge 

حاآم  III িবচাের আনা to prosecute 
 IV  করা to make firmأحكم
  V াPvর চালান  to have own wayتحّكم
 VI পর¯úরেক িবচাের আনা to appeal for تحاآم
legal decision 
 VIII িবচার চাoয়া to appeal احتكم
X শ استحكم  হoয়া to be strong 

 সমাধান করা to solve (حّل)[ن] حّل
حّلل  II সমাধান করা  to dissolve 

 IV হালাল করা to discharge أحّل
حّلان  VII েল যাoয়া to be untied 

 VIII দখল করা to settle down احتّل

 حلب
 X ƣবধ মেন করা  to regard as lawful استحّل

 দাহন করা  to milk (حلب) [ن، ض] حلب
V ফাটােফাটা প تحّلب া to drip 
 VIII দাহন করা to milk احتلب
X রস িনং استحلب ােনা to squeeze juice 

 শপথ করা to swear (حلف، ِحلف)[ض] حلف
حّلف  II শপথ করােনা to make swear 

III ƣম حالف ীব  হoয়া to Enter into a 
confedaration 
পর تحالف র ƣম ী ি  ব  হoয়া join in alliance 

استحلف،  শপথ করােনা to make a swear 
حلق]ض)[حلق ) মাথা b করা go shave 

II চ حّلق র দoয়া to circle in the air 

 V গাল হেয় বসা to form a circle تحّلق

গা (حَلك)[س] حِلك  কাল হoয়া to be pitch- 
black 
XII গা احلولك  কাল হoয়া to be pitch- 
black 
বয়ঃ (ُحلم)[ن] حلم া  হoয়া,  দখা to 
attain puberty  
 VIII েদাষ হoয়া to attain puberty احتلم

 II লাল করা  to redden, dye حمر
حِمس ]س[ )حَمس ) u মী হoয়া to become 

enthusiastic 
V u تحّمس মী হoয়া to be overzelous 

 II ঝলসােনা to roast حّمص

 বহন করা to carry (حمل)[ض]  حمل
حّمل  II বহন করােনা to make carry 

 V বহন করা to bear تحّمل
 VI চাপ েয়াগ করা to maltreat تحامل

VIII স احتمل  করা to carry 

 حاز
u (حمو، حمى) [ س]  حِمّي  হoয়া  to become 
agitated 

حّمى  II uে িজত করা to make hot 
IV ত أحمى  করা to make hot 

আ (حمي، حماية) [ض] حمى য় দoয়া to defend 

حامى  III র া করা to guard 
 VI সতK© থাকা to keep away تحامى

احتمى  VIII আZ¥র া করা to protect 

 পেত চাoয়া to long (حنين)[ض]  حنَّ
 II িলত হoয়া to bloosom حّنن
V সহা تحّنن িতশীল হoয়া to be tender 

حّنأ  II মেহিদ রং দoয়া to dye red with henna 

 লাফালািফ  to gambol [حنجل]
تحنجل  II  নাচা to dance 

 হoয়া to be angry  (حَنق) [س]  حنق
 IV রািগেয় দoয়া to enrage أحنق

aিভ (حنك)[ن، ض] حنك  করা  to make experienced 

حّنك  I ঝা  করা  to make experience 

أحنك  IV aিভ  করা  to sophiticate 

 ভাঁজ করা to bend (جنو،حنى)  حنى

IV সহা أحنى িত দখান to sympathize 

 VII ভাঁজ করা to twist انحنى

 aভাব demand  حوج
 IV েয়াজনীয় করা to have needأحوج

حاذ )حوذ ) খাঁচা মারা to spur ,urge 
 IV খাঁচা মারা to spur ,urge أحاذ

استحوذ  X বশী ত করা to over come 

 aR©b করা to own (حوز) [ن]  حاز
 V বাকান to coil تحّوز
 VII আলাদা করা to isolate انحاز
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 VIII aR©b করা to possess احتاز

 حاش
তাি (حوش)[ن]  حاش েয় নoয়া 

حّوش  II সমেবত করা to gather 

ব (حوط)[ن]  حاط ন করা to guard 
حّوط  II ব া দoয়া to build a wall 
حاوط  III কৗশেল পরািজত করা to seduce 
أحوط  IV িঘের ফলা to surround 

V র تحّوط া করা to protect 
 VIII সতK©তা  to be careful احتياط 

حاق]ض ن،[ )حوق ) ব ন করা to embrace 
حّوق  II ব ন করা to embrace 

حال ]ن)[حيل حول، ) পিরবZ©ন করা to change 
حّول  II পিরবZ©ন করা to change 
حاول  III চ া করা to try 

 IV পিরবZ©ন করা to transform أحول
تحّول  V পিরবZ©ন করা to transform 

VI চ تحاول া করা to endevour 
 VIII কৗশল করা to deceive احتيال
IX ব احوّل  ি  হoয়া to be cross-eyed 
X পিরবতী استحال ©ত হoয়া to change 

 াকাের ঘারা to hover ( حوم) [ن]  حام
حّوم  আবwZ©Z হoয়া to go around 

حيي] س[ )حياة،حيو ) েচ থাকা to live 
حّيا  II দীN© জীিব করা to grant a long life 

 IV জীিবত করা to lend life أحيا
 X বাঁিচেয় রাখা to let live استحيا

حاد] ض[ )حيد ) িবপেথ যাoয়া to deviate 

II িনরেপ حّيد  করা  to keep aside 

حايد  III ‡i থাকা to stay away 

انحاد   VII িবপেথ যাoয়া to depart 
حاق]ن ،ض[ )حيق ) িঘের রাখা to surround 

IV ব أحاق ন করা to surround  

 ختم
حان] ض)[حين(  কােছ আসা to approach 

حّين  II সময় ক করা to set a time 
أحان  IV ংm করা to destroy 

V সমেয়র aেপ تحّين া করা to watch for time 
X ক সমেয়র aেপ استحين া করা to wait for 
right time 
 

 "خ"
 িকেয় রাখা to hide (خبأ)[ف]  خبأ

خّبأ  II গাপন করা to cinceal 
 V িকেয় থাকা to be hidden تخّبأ
VIII আ اختبَأ েগাপন করা  to hide 

 গাপন থাকা to be hidden (خبت)[ن،ض]  خبت
أخبت  IV িবনয়ী হoয়া to polite 

خبر] ن)[ُخبر(  পরী া করা to try 

 II জানান to notify  خّبر
 III লখা to address خابى

اخبر  IV খবর দoয়া   to notice 
تخّبر  V খবর রাখা to inquire 
تخابر   VI eেক aপরেক জানান to inform one 

another 
 VIII খাঁজা to explore اختبر
 X জানেত চাoয়া to inquire استخبر

 ƣতরী করা to bake  (خبز)[ض]  خبز
 VIII  ƣতরীকরা to bake اختبز

 িমশােনা to mix (خْبص) [ض] خبص
خّبص  II িমি ত করা , to mix 

ক (خبط) [ض]  خبط া ন া to beat 
 V আঘাত করা to knock out تخّبط
VIII ধা اختبط া লাগা to bump  

 শষ করা  to seal (ختم)[ض]  ختم

 خثر
 VIII শষ করা to finish اختتم

ختن] ض)[ختن(  খাতনা করা to circumcise 
VIII খাতনা اختتن ত হoয়া to be circumscribed 

 ঘন হoয়া to be solid (خثر،خَثر)[ن،س]  خثر
خّثر  II ঘন করা to condense 

 IV জমাট করা go thicken أخثرخ
 V ঘন করা to curdle تخّثر

হতভ (خَجل) [س]  خجل  হoয়া to be embarrassed 

خّجل  II লি ত করা to shame   

aবস (خَدر) [س]  خِدَر  হoয়া to be numb 
 II aবশ হoয়া  to be numb حّدر
IV aসা أحدر  করা  to narcotize 

 V aসাo হoয়া to be ashamd تحدَّر  
خدش  ] ض) [خدش ) চo  কাটা to scratch 

خّدش    II wQ‡o ফলা to tear 
خدع ] ف) [خدع ) তািরত  করা to cheat 

خادع  III ধাকা দoয়া to cheat 
 VII তািরত হেত  দoয়া انخدع
 সবা করা to work (خدم) [ن، ض] خدم

خّدم  II িনেয়াগ করা to employ 
 X িনেয়াগ করv  to hire استخدم

ব [ِخْدن]   friend 
خاذن  III ব  করা to make friend 

 িবনীত হoয়া to submit [خذأ]
 X িবনয়ী হoয়া to subject استخذأ 

িবনয়ী a [خذو] গত হoয়া to submit 
)استخذاء( X استخذى  a গত হoয়া to be submissive 

 চেল যাoয়া to go out (خرج) [ن] خرج
 II বর কের নoয়া to take out خّرج

أخرج   IV বর করা to move out 

 V পাশ করা to be educated تخّرج

    خّس
 VI দল থেক বর হoয়া to get out تخارج

 বাবা হoয়া to be dump (خَرس) [س]  خرس
اخرس  IV প করান to silence 

 ল েল হoয়া to droop (خَرع)[س]  خِرع
خُرع] ك[ )خراءة  ) নমনীয় হoয়া to be flabby 

 VII নমনীয় হoয়া to be flabby انخرع
VIII ি اخترع  করা to originate 

aিতµg করা, িছে (خرق)[ ن،ض]  خرق  ফলা 
to tear 
 IV  কাiয়া বিসয়া থাকা  to lurk اخرق
V িছ تخّرق   হoয়া to be torn 
VII ভে انخرق  যাoয়া to  be pierced 
VIII িছ اخترق  করা to Penetrate 

িছ ( خرم) [ض]  خرم  করা to pierce 
خّرم  II িছ  করা to pierce 

VII িছ انخرم  হoয়া to be pierced 
 VIII ংষ করা to annihilate اخترم

িছ (خزق) [ن،ض]  خزق  করা to stab 
خّزق  II টা করা to pierce 

V িছ تخّزق  হoয়া to be rip apart 
انخزق  VII িছ  হoয়া to be rip apart 

 কাটা to cut (خزل) [ض]  خزل
VIII সংে اختزل প করা to cut short 

خزن). خزانة خزن، ) সি ত  রাখা to keep secret 

II সি خّزن ত  রাখা to keep secret 
اختزن  VIII সং হ করা  to store 

 aপমািনত হoয়া to be ashamed (خزي) [س] خِزي

IV ল أخزى া দoয়া to humiliate 
X ল استخزى া পাoয়া to be ashamed 

 হoয়া to be a mean   خّس  (جسة، خساسة) [ض] 
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خّسس  II িনচ করা to diminish 

 خشب
خسف ]ض)[ُخسوف(  েস যাoয়া to sink down 

 VII েব যাoয়া to sink انخسف

পছ (خشب)[ض]  خشب  করা to elect 
خّشب  II কােঠর মত শ  to hard like wood 

V শ تخّشب  হoয়া to become woody 

 বনয়ী হoয়া to be sudmissiv (خشوع) [ف]  خشع

خّشع     িবনয়ী করা to humble 
تخشع  V িবbয়ী হoয়া to be humble 

 ভয় করা to fear (خشي، خشية) [س]   خسي
خّشى     ভীত করা to frighten 
تخّشى    ভয় করা t o f ear  

 VIII ভীত হoয়া to be ashamed اختشى

িনw  (خصوص)[ن] خّص ©̀ó করা  to  distinguished 

حّصص  II খাস করা  to specify 
 V  িনw`©ó হoয়া to be specialized تخّصص
VIII িনজ اختّص   হoয়া  to distinguishe 

 শীতল হoয়া to become cold (خَصر)[س]  خصر

 III কামর ধরা to clàps waist خاصر

 ue©i হoয়া (خصب)[ض،س] خصب،  خِصب
to be fertile 

خّصب  II  ue©i করা to make fertile 
 IV ue©i হoয়া to be fertile أخصب
VIII সংি اختصر  করা to shorten 

 িবZK© করান to defeat in (خصم)[ض]  خصم
argument 
 III তK© করা to argue خاصم
VI ঝগ تخاصم া করা to quarrel 
 বাদ দoয়া to be deducted انخصم
VIII ঝগ اختصم া করা to quarrel 

 খযাব দoয়া to dye (خضل)[ض]  خضب

خّضب  II খযাব দoয়া to dye 

 خطف
XII স  اخضوضب জ হoয়া to be green 

 ামল হoয়া to be green (خَضر)[س]  خِضر
II স خّضر জ করা to make green 
IX স اخضّر জ হoয়া to be green 

 XII ামল হoয়া to be green اخضوضر

 িবনয়ী হoয়া to submit (خُضع)[ف]  خضع
خّضع  II a গত করা to make humble 

IV a أخضع গত করা to humble 

 িভেজ যাoয়া to become (خَضل)[س]  خضل
moist 

خّضل  II িস  করা to moisten 
IV িস أخضل  করা to moisten 

اخضّل  IX িভেজ যাoয়া to become moist 

 লখা to draw (خّط) [ن]  خطَّ
خّطط  II পিরক না করা to draw lines 

VIII পিরক اختّط না করা to plan 
خِطَئ ]س[ )خطا،خطاء ) ল করা to be mistsken 

خّطَأ  II দাষ দoয়া to charge with an offense 

 IV fzল করা go commit an error أخطأ

ব (ُخطبة، خطابة)[ن] خطب ৃতা করা to 
deliver public speech 

خاطب  III বলা to address 

 VI পর¯úর বলা to talk to one another تخاطب

 VIII ভাষণ দoয়া to ask for a girls hand اختطب

 কাপঁা to swing (خُطر)[ض]  خطر

িবপেদর স خاطر ুিখন করা to risk 

 IV aবগত করা go notif أخطر
V আে تخّطر ািলত হoয়া to walk with proud gait 

 VI বািজ ধরা to make a bet تخاطر

 িছিনেয় নoয়া to snatch  (خطف)[ض،س]  خطف

 خِطل
 V িছিনেয় নoয়া  to carry away تخّطف
VI িছনতাi تخاطف ত হoয়া to be carried 
away 

ابخطف  িছনতাi ত হoয়া to be carried away 
forcibly 
 VIII িছিনেয় নoয়া to grab اختطف

 a_©হীন কথা বলা to talk nonsense (خَطل)[س]  خِطل

 IV a_©হীন কথা বলা  to talk nonsense أخطل
 V গe©সহ হাটঁা  to walk with a proud تخّطل

 হাটঁা to step خطا[ن] (خطو)
aিত خّطى ম করা to overstep 
V aিত تخّطى  ম করা  to overstep 
VIII পদে اختطى প নoয়া to step 

 হালকা হoয়া to be light (خّف)[ض] خفَّ
 II হালকা করা to make lighter خّفف
V ভার تخّفف  হoয়া to dress lightly 
 X হালকাভােব নoয়া to value lightly استخّط

خفت] ن)[خفت ) িনরব হoয়া to become silent 
خافت  III েপ েপ করা  to do silently 

 IV িনরব করা to silence أخفت
 VIII িনরব হoয়া to become silent اختفت

র (خفر،خفارة) [ن]  خفر া করা to guard 
خّفر  II র া করা to guard 

িন (خفض)[ض] خفض  করা to make lower 

خّفض  II কমােনা to decrease 

 IV কমােনা to lower أخفض

V িন تخّفض  হoয়া to sink 

VII াস انخفض া  হoয়া to be dropped 

 কাঁপা to  (خفق، خفقان، خفوف) [ن، ض]  خفق
vibrate 

 II আবরণ দoয়া to plaster خّفق

 خلص
 IV _© হoয়া to go down أخفق

 থাকা to be hidden  (خَفاء، خفية)[س] خِفَي
 IV গাপন রাখা to  hide أخفى
 িকেয় থাকা to hide تخّفى
 x িকেয় থাকা to hide استخفى

 টা করা to pierce (خل) [ن]  خّل
خّلَل  টক করা  to make  

IV ল أخّل ন করা to violet 
V ম تخّلل বZx© aব ান করা to come between 

VIII ন اختّل  হেয় যাoয়া  to be defective 
ভা خابص ািম করা to clown 

II ভা  تخلبص ািম করা to clown 

 uৎপািটত করা to be (خلج) [ن، س، ض]  خلج
on mind 

خالج  III uৎপািটত করা to be on mind 
 V েপ oঠা to be tremble تخّلج
 VIII আেলািরত হoয়া  to tremble اختلجر

 দালান to shake خلخل(خلخلة) [خلخل]
II আে تخاخل ািলত হoয়া to be shaken 

 aমর হoয়া to be everlasting (ُخُلود) [ن] خلد
خّلد  II aমর করা to make eternal 
أخلد  IV aমর করা to make immortal 

 VIII aমর হoয়া to be immortal تخّلد

 িন‡f©জাল হoয়া to be (ُخُلوص) [ن]  خلص
pure 
 II শাধন করা to pure خّلص

خالص  III সমান বহার করা to act with integrity 

IV আ أخلص িরক আচরন করা to faithful 

V িন تخّلص িত পাoয়া  to get rid of  

VI পর¯úর আ تخالص িরক হoয়া to act cordially 
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X পছ استخلص  করা to extract 

 خلط
 িমশান to mix (خلط)[ض]  خلط

خّلط  II িমি ত করা to mingle 
III িমি خالط ত করা to mingle 
VIII িমি اختلط ত হoয়া to be mixed 

خلع] ف)[خاع ) েল ফলা to put off 
خّلع  II সির‡q নoয়া to remove 

 III তালাক দoয়া to divorce خالع
  V েল যাoয়া to go piece تخّلع
VII ান انخلع ত হoয়া to be displaced 

িতিনিধ (خالفة) [ن]  خلف  করা to be the 
successor 
u خّلف রািধকারী করা to appoiñt successor 

خالف  িবতwK©ত হoয়া to be contradictory 
IV ভ أخلف  করা to leave 
V িপিছেয় প تخّلف া to fall behind 
VI িভ تخالف  হoয়া  to disagree 
VIII িভ اختلف  হoয়া to differ 
 X িতিনিধ বানান to appoint as successor استخاف

ি (خلق)[ن]  خلق  করা to make 
خّلق  II বািসত করা to perfume 

 IV য় কের ফলা to wear out أخلق
V চির تخّلق বান হoয়া to be molded 

اختلق  VIII আিব ার করা to invent 

 হoয়া to be empty  خال [ن] (ُخُلو) [خلو]
 II খািল করা go vacat خّلى
 IV eকািক হoয়া  to empty أخلى
 V খািল হoয়া to give Up تخّلى
 VIII eকাকী হoয়া to retire اختلى

 িনেভ যাoয়া to abate (خمود، خمد) [ن، س]  خمد

 IV িনভােনা to extinguish اخمد

 ঢেক রাখা to cover (خمر) [ن]  خمر

 خار
خامر  III েবশ করা to permeate 

أخمر  IV খামীর বানান to leaven 
V গিজেয় oঠা, ঘামটা প تخّمر া  to ferment,veil 

 VIII েক যাoয়া to become ripe اختمر

a (خمت) [ن]  خنن মান করা  to guess 
II আ خّمن াজ করা 

 াসেরাধ করা (خنق) خنق
خانق  III ঝগ া করা to quarrel 

 VI িববাদ করা to dispute تخانق
انخنق  VII াস  হেয় মরা to choke to death 

VIII াস اختنق  হেয় মরা to choke to death 

 ভীত হoয়া to be scared (خوف، خبفة) [س] خاف
  II ভয় দখােনা  to frighten خّوف
  IV ভয় দখােনা  to frighten أخاف
  V ভয় দখােনা  to frighten تخّوف

 দাসদািস Servant [خول]
خّول  II দান করা to grant 

িব (خان، خيانة) [ن] [خون] خان াসঘাতকতা 
করা to disloyal 
II aিব خّون াস করা to regard as disloyal 
VIII িব اختان াস ভ  করা to deceive 

استخون  X িব াস ভ  করেত চাoয়া to distrust 

 থ হoয়া to fail (خيبة) [ض] [خيب] خاب

ّيبخ  আশা ভ   to cause to fail 

أخاب  IV িনরাশ করা to cause to fail 

 V িনরাশ হoয়া, ব¨_© হoয়া to fail تخّيب

পছ (خير) [ض]  خار  করা to choose 

خّير  II পছ  করা to choose 

 III িতেযাwMতা করা to vie,compete خاير

V পছ تخّير  করা  to choose 

 خال
VIII পছ اختار  করা to choose 

 X iসতাখারা করা toseek right choice استخار

 মেন করা to think (خيل) [س]  خال
خّيل  II মেন কিরেয় দoয়া, ঘা  দৗ , to make 

believe 
IV সে أخال হ Y© হoয়া to be dubious 
V ক تخّيل না করা to imagine 
 VI গe© করা to feel self important تخايل

اخيال  VIII গe© করা to be conceited 

তা ِخَيم [خيم]  tent 
خّيم  II িশিবর াপন করা to camp 

 

 ’ د ‘
সি (دبج) [ن]  دبج ত করা to decorate 
II সি دّبج ত করা to adorn 

 aিতবািহত হoয়া (ُدُبر) [ن]  دبر
دّبر  II `k©ন করা to make plan 

IV প أدبر াদপসরণ করা 
 V ƣতরী হoয়া to be prepared تدّبر
 V িবপিরত িদেক খ ফরান to be enemy تدابر
each other 
 েছ যাoয়া to be forgott (دُثور) [ن]  دثر

دّثّر  II েছ ফলা to destroy 

 V ংস করা to destroy تدثّر

 VII িনেভ যাoয়া to be wiped out اندثر

اّدثر  VIII িনেজেক আ ত করা to wrap 

 ধীের চলা to walk slowly (دّج، دجيج)  دّج
دّجج  II সি ত করা to arm  

a (دجن، ُدُجن) [ن]  دجن কার হoয়া to be dusky 

دّجن  II পাষা, to domesticate 

 درب
III িমি داجن  কথায় fzলান to flatter 
IV তমসা أْدجن   হoয়া to be murky 

হেল تدحدح II (دحدح) েল চলা to waddle 

 িবতাwoত করা to drive (ُدُحور)[ف]  دحر
away 

اّتحر  VIII তাি েয় দoয়া to be driven away 

 টােনা to roll ( دحرجة)  دحرج
II জ تدحرج ােনা to roll 

চ (دخس)[ف]  دخس া  করা to insert 

VII হ اندخ ে প করা to interfere 

 বািতল হoয়া  to be invalid (ُدحوض)[ف]  دحض

دّحض  II বািতল করা to disprove 

 IV বািতল করা to disprove أدحض

 েবশ করা to enter (ُدخول)[ن]  دخل

 II েবশ করােনা to make enter دّخل

 III েবশ করা to come over داخل

أدخل  IV েবশ করােনা  to make enter 

V a تدّخل ায় েবশ করা to intervene 

VI a تداخل েবশ করা  to interfere 

 মািয়ত to be smoky (دَخن) [ن]  دخن

دّخن  II ম পান করা to fumigate 

IV য়াঁ ছা أدخن া to emit smoke 

 V মািয়ত হoয়া to be smoked تدّخت

 র হoয়া  to flow copiously (دّر) [ن، ض]  دّر

 IV র পিরমv‡Y দoয়া أدّر

 X aেঢল হoয়া  to be abundant استدرش

িশ (درب)[س]  درب ণ নoয়া  to be practiced 

دّرب  II aভ  করা to habituate 
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V aভ تدّرب  হoয়া to be accustomed 

 درج
আে (ُدُروج) [ن]  درج  আে  a সর হoয়া to 
go slowly 

دّرج  II আ‡ Í̄ আে  চা  করা to advance by steps 

دارج  III তাল িমেল চলা না to keep up  

أدرج  IV a fz©  করা to insert 

V ধীের u تدّرج িত করা to progress by steps 

VII িব اندرج  হoয়া  to be inserted 

X আে استدرج  আে  নoয়া to rise gradually 

 পাঠ করা to wipe out (درس) [ن]  درس

II িশ دّرس া দoয়া  to teach 

 III পাঠ করা to make study دارس

VI পরী تدارس া করা to study 

 বg© armor [ درع]

دّرع  II বg© পরােনা to armor 

 V বg© পিরধান করা to put on arm تدّرع

 VIII বg© পিরধান করা to put on arm ادَّرع

ّدك ]درك ] চা  রাখা 
اندرس  VII েছ যাoয়া to be wiped 

 বg©  armor [درع]

دّرع   II বg© পিরধাb করা to arm 

 VIII বg©  পিরধাb করা to arm اّدرع

 তল‡`k Bottom درك

II চা  دّرك  রাখা to continue 

 III নাগাল পাoয়া to reach دارك

 IV পৗঁছা to attain أدرك

  V যাoয়া to reach تدّرك

VI eেক aে تدارك র কাছা কািছ পৗঁছা to reach 
one another 

 X িতিবধান করা to correct استدرك

 دُفَؤ
দাঁত প (َدَرم) [س]  درم া to fall out 
II য دّرم   নoয়া to trim nails 

ময়লা হoয়া কাপ (دَرن)[س] درن   to be dirty 
 IV ময়লা হoয়া to be filthy أدرن
য تدّرن া হoয়া to suffer from tuberculosis 

 aবগত থাকা to know (دراية) [ض]  درى
دارى  III চা কাির করা to flatter 
أدرى  IV জানান to inform 

 VI গাপন করা to  hide تدار

 েবশ করােনা  to put (دّس) [ن]  دس
دّسس  II েবশ করােনা to insert 

 VII িপসাের েবশ করা  to slip اندّس

uে دّشن II [دشن] াধন করা  to hand over 

 পদদিলত করা to tread underfoot (دعس)[ف]  دعس

 VII পদদিলত করা to tread underfoot اندعس

 সম_©ন করা to support (دعم) [ف]  دعم
دّعم  II সহায়তা করা 

 VIII িটেত ভর করা to be supported اّدعم
 আহবান করা [دعى، دعو ] (دعاء) [ن]  دعا
 III aিভেযাগ করা to challenge داعى
 VI পর¯úর িতেযাwMতা করা to challenge each ادعى

 VIII aিভেযাগ করা to claim اّدعى
 X ডেক পাঠান to call استدعى

a (دغش) [ف]  دغش কা‡i েবশ করা  
VIII a ادغش কার হoয়া to be dark 

ادغم]دغم ] VI েবশ করান to enter 
 VIII েবশ করান to enter اّدغم

 গরম হoয়া to be warm (دفأ،ُدفوء) [س]  دفيَّ

 .গরম হoয়া to be warm (دَفاءة، دفأ) [ك]  دُفَؤ

 II গরম করা to warm دّفأ
 IV গরম করা to warm أدفأ

 دفغ
 V গরম করা to warm تدّفأ
 VIII গরম করা to warm اّدفأ

তাি (دفع)[ف]  دفغ েয় দoয়া to push 
III র دافع া করা to resist 
 V বেগ িনM©Z হoয়া to dash forward تدّفع

ادفع  VI eেক aপরেক ঠলা to push one another 

 VII ধািবত হoয়া to rush off اندفع
استدفع  X চ া করা to try 

 সেজাের িনM©Z হoয়া to pour out (دفق) [ض، ن]  دفق

 V বেগ িনM©Z হoয়া to pour forth تدّفق

 VII বেগ িনM©Z  হoয়া to pour forth اندفق

 সমান করা to make flat (دًك، دّآة) [ن]  دّك
II িম دّآك ত করা to mix 
VII ভেاندّك  প া to be leveled 

 ঝান to show (داللة) [ن]  دّل
II ি دّلل  দoয়া to prove 
 IV সাহস করা to make free أدّل

تدّلل  V েমর ভান করা to be coquettish 

X ি استدّل  দoয়া to ask to be shown 

 েচ ফলা to irrigate (ُدُلوج) [ض]  دلج

 IV ƣনশ মY করা to set out at nightfall أدلج

 ঢেল দoয়া to pour (دلق) [ن]  دلق

VII uপিচেয় প اندلق া to be spilled 

 েল যাoয়া to  rob (دله، دَله) [ن، س]  دله

دّله  II েল যাoয়া to  rob 
 V েল যাoয়া to go out of mind تدّله

 ংস হoয়া to be runied (دمار)[ن]  دمر
 II ংস করা to annihilate دّمر

  V ংস হoয়া to be destroyed تدّمر
اندمر  VII ংস া  হoয়া to be destroyed 

 دود
دمس ]ن[ )دمس ) আ ত করা to conceal 

دّمس  II িকেয় রাখা to bury  

 সার দoয়া to fertilize (دمل) [ن]  دمل
اندمل  VII ত সের যাoয়া to heal 

 জিমেত সার দoয়া to manure (دمن) [ن]  دمن
VII ত اندمن াগ করা to give up 

 ময়লা হoয়া tobe sioled (دَنس)[س]  دنس
دّنس  II ময়লা করা to dirty 

 V ময়লা করা to dirty was تدّنس

ঘিন (دنو، دني) [ن]  دنا  হoয়া  
 II কােছ আনা to bring closer دّنى

دانى  III িনকটবZx© হoয়া to become  close 

 IV িনকটবZx©  হoয়া to become  close أدنى
تدّنى  PV eক  eক  কের আসা to approach gradually 

 VI পর¯úর িনকেট আস to come near تدانى
each other 
 VIII  িনকটবZx© হoয়া to become  close ادنى
 X কােছ আসেত চাoয়া to wish to be nearer استدنى

িব (دَهش) [س]  دهش য়ািভ ত হoয়া to be 
ashtonished 

دّهش  II aবাক করা to ashtonish 
 IV aবাক করা to ashtonish أدهش
VII িব اندهش য়ািভ ত হoয়া to be ashtonished 

চ ( دهاء)[س]  دهى র হoয়া to be clever 

 II ধ~Z© বলা to pretend cunning دّهى

 VI Z© বলা to pretend to be smart ادهى
cunning 
 জয় করা to resign (دوخ) [ن]  داخ

II বিশ دّوخ ত করা to conquer 
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 কীট worm [دود]
دّود  II b পাকায় ধরা to be worm eaten 

 دار
 ঘারা to revolve (دور)[ن]  دار

دّور  II গালাকার ঘারা to turn in a circle 
 III ঘাঁকা দoয়া to go arround داور
 IV ঘারােনা to revolve أدار
 V গালাকার হoয়া to be round تدّور
X দি استدار ণ করা to rotate 

 পদদিলত করা to tread (دوس) [ن]  داس
VII িপ انداس  হoয়া to tread 

 Y© করা to crash (دوك) [ن]  داك
دّوك  II থা কথা বলা to chatter 

 ের আসা to take turn (دولة) [دول] [ن]  دال
داول  III কথাবাZv© বলা to rotate,talk 

أدال  IV ক ©  দান করা to afford superiority 

 VI িবিনময় করা  to alternate تداول

 ায়ী হoয়া to last (دوام) [ن] [دوم]  دام
II চ دّوم র দoয়া to move in circle 

داوم  III লেগ থাকা to preserve 
أدام  IV a াহত রাখা to cause to continue 

a استدام াহত রাখা to make continue 

 নিত ীকার করা to give (ُدون) [ن] [دون]  دان
a place 

دّون  II িলিপব  করা to record 

শ (دَوى)[س]  دوَي  করা to sound 
II িত دّوى িন করা   to resound 

داوى  III িচিকৎসা করা to treat disease 
 VI িচিকৎসা করা to be cured تداوى

 ঋণ নoয়া  to borrow (دْين) [ض] [دين]  دان
داين  III ধার করা to be indebted 

 IV ধার দoয়া to borrow each other أدان

استدان  X ধার করা to make debt 
 

 ذعر

 'ذ'
নকে (ذأب) [ذأب] [س]  ذِئب র মত হoয়া to 
be wolflike 
X নকে استذئب র মত হoয়া to be cruel like 
wolf 
 জবাi করা to slaughter (ذبح) [ف]  ذبح
II হত ذّبح া করা to kill 

 দালােনা to set swing motion (ذْبذبة)  ذبذب

 II দালা to pendulate  تذبذب

 দামজাত করা to preserve (ذخر) [ف]  ذخر
VIII ম اّدخر ত করা to store 

 পিরমাপ করা to measure (ذرع)[ف]  ذرع

II বা ذّرغ  সািরত করা  to intervene 

V aবল تذّرع ন িহসােব বহার করা to use as 
excuse 
VII a انذرع সর হoয়া to proceed 

 বািহত হoয়া to flow ذرف (ذرف،ذرفان)[ض]
II aিত ذّرف ম করা to exceed 
 X বািহত হেত দoয়া to let flow استذرف

ذرق ]ض ،ن[ )ذرق ) িব া ত াগ করা to drop excreta 

IV পািখর িব أذرق া ত াগ করা to drop excreta 

ছ (ذرى،ذرو)[ن]  ذرا ােনা to disperse 
 II িছটােনা to scatter ذّرى

أذرى  IV u ােনা, িছটােনা to scatter 
V ছি تذّرى েয় যাoয়া to be fanned 

X আ استذرى য় নoয়া to take refuge 

 ভয় দখােনা, ভীত (ذعر، ذَعر)[ف،س]  ذعر
হoয়া to frighten, to be frighten 

 IV ভয় দখােনা to frighten أذعر

 V ভীত হoয়া to be alarmed تذعر

 ذعن
 VII ভীত হoয়া to be frightened انذعر

 বশ মানা to submit (ذَعن) [س]  ذعن

IV a أذعن গত হoয়া to concede 

 মরণ করা to remember (ذآر،تذآار)[ن]  ذآر

 II রণ করা to remind ذّآر
ذاآر  III আেলাচনা করা to negotiate 
اذآر  III রণ কিরেয় দoয়া 

 V রণ করা to remember تذّآر
 VI পর¯úর রণ করান to remind each تذاآر
other 

اّدآر  VIII রণ করা to remember 
 X মেন রাখা to recall استذآر

aপদ (ُذّل، ذّلة) [ض]  ذّل  হoয়া to be low 
II aপদ ذّلل  করা to lower 

IV aপদ أذّل  করা to lower 

V লাি تذّلل ত করা to lower 

X লাি استذّل ত মেন করা to think low 

 েল oঠা to blaze (ذآا، ذآاء، ُذُآّو) [ن]  ذآا
ذّآى  II জবাi করা, ালােনা to flare up 

 IV িলত করা to cause to blaze أذآى
 X েল oঠা to blaze استذآى

িন (ذّم، مذّمة) [ن]  ذّم া করা to blame 
II বশী িন ذّمم া করা to rebuke 

 গR©b করা (ذمر) [ن]  ذمر

V িব تذّمر  িব  কের aিভেযাগ করা to grumble, to 
complain 

িপ (ذنب) [ن]  ذنب  িপ  থাকা to follow closely 

IV a أذنب ায় করা to do wrong 

 যাoয়া to go (ذهاب) [ف]  ذهب
II Y©মি ذّهب ত করা to guild 

 رأى
 IV যাoয়া to cause to go اذهب
 II মাযহাব হY করা to follow تمذهب

a (ُذُهل)[ف،س]  ذهل মন  থাকা , fz‡j যাoয়া 
 IV িলেয় রাখা to baffle اذهل
VII a انذهل  মন  হoয়া to be forgetfull 

 গেল যাoয়া to dissolve (ذوب) [ن]  ذاب
 II গলােনা to dissolve ذّوب
 IV গলান to liquify اذاب

 াদ হন করা to taste (ذوق، مذاق) [ن]  ذاق
 IV াদ হY করান to have taste أذاق
 V াদ হY করা to taste تذاق

 িকেয় যাoয়া to ذوى، ذِوي (ذوّي) [ض، س]
be withered 
 IV িকেয় ফলা to dry اذوى

ছি (ُذيوع) [ض] [ذيع] েয় প া to spread 
 IV চার করা  to propagate أذاع

ذال ]ذيل] [ض[ )ذيل ) েল প া  to hang 
II ঝা ذّيل ল লাগান to furnish an appendix 
 IV চল লাগান  to add appendix أذال

 'ر'
 ধান হoয়া to be the president (رئاسة) [ف] رأس

II িসেড رّأس  বানান to make president 
 V সভাপিত হoয়া to be president ترّأس
 VIII ধান হoয়া to be the president ارتأس

 দখা to see (رؤية، رأي) [ف]  رأى
 III লাক দখান to make show to َراَءى
public (ostentation) 
 IV দখােনা to show أرى
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V িচ ترّوى া করা to think 
 VIII িবেবচনা করা to consider ارتأى

 رّب
 মািলক হoয়া to be master (رّب، ِربابة) [ن]  رّب

رّبب  II লালনপালন করা to raise 

 লালন পালন করা to caress (ربت)[ض]  ربت
رّبت  II সাহাগ করা to pat 

 লাভ করা to profit (ربح، رَبح) [س]  رِبح
 II লাভ দoয়া to give profit رّبح

أربح  IV লাভবান করা to allow profit 

 সর বY© ashen  ُربد
 V সর হoয়া to become clouded ترّبد
 IX সর বY© হoয়া to turn ashen اربّد

aেপ (ربص) [ن]  ربص া করা to wait 
V aেপ ترّبص ায় থাকা to lie in wait 

 করা  to bind  (ربط)[ن، س]  ربط
 III ত হoয়া to be lined up رابط
 VIII ³ হoয়া to be bound ارتبط

চ (ربع) [ف]  ربع _© হoয়া, aব ান করা 
II চার رّبع ণ করা to quadruple 

হত (رَبك) [س]  رِبك w× হoয়া to be confused 
VIII হত ارتبك w× হoয়া to be confused 

 বিধত হoয়া to increase (ربو، رباء، ُربو) [ن]  ربا
 III েদর কারবার করা to practice usury رابى
 IV w× করা to make grow أربى
 V বwa©Z হoয়া to be brought upترّبى

رتب ]ن[ )ُرتوب رتب، ) ি র হoয়া to be settled 

 II সাজােনা to decorate  رّتب

V কাতার ব ترّتب  হoয়া to be arranged 

 তালা দoয়া to lock (رتج) [ن]  رتج

 IV তালা দoয়া to lock أرتج

 চের ঘাস খাoয়া ( رتع، رتاء، ُرتوع) [ف]  رتع
to graze 

 رجل
 IV ঘাস খাoয়ােনা to put out to graze أرتع

رِتل] س)[رَتل ) িনয়িমত হoয়া to be regular 

II  আ  رّتل ি  করা to recite good 

 মরামত করা to mend (رتو) [ن]  رتا
 II মরামত করা to mend رّتى

 কাপঁােনা to shake (رجج) [ن]  رجَّ
 VIII েপ oঠা to be convulsed ِارتّج

]ن[ )رجاة رجو، رجاء، رجا  ( আশা করা to hope 

 IV িঢল দoয়া to postpone ارجى

 (ُرجوح، رجحان) [ن، ض، ف]  رجح
a ািধকার পাoয়া  to predominate 
II াধা رّجخ  দoয়া to give preponderance 

V াধা ترّجح  পাoয়া to be weightier 
 VIII দালা to swing ارتجح

আে (رْجرجة)  رْجرج ািলত করা to trimble 
II না ترجرج া দoয়া to sway 

رجر ]ن[ )رجز ) রজায নামক ছে  কিবতা রচনা 
করা to compose in the meter (rajaj  )  
VIII স ارتجز  গR©b করা to surge sea, to 
compose in the mete (rajaj  )  
 িফের আসা to come back (ُرُجوع) [ض]  رجع

رّجع  II িফিরেয় দoয়া to cause to return 
راجع  III িফের আসা to come back 

 IV িফিরেয় আনা to make come back ارجع
 V িফের আসা to come back ترجع
 V িফের আসা to return to one another تراّجع

 X িফিরেয় আনা to get back استرجع

কি ( رجف) [ن] رجف ত হoয়া to be 
convulsed 
 IV েপ oঠা to make tremble أرجف

VIII কি ارتجف ত হoয়া to be shaken 

 হাটঁা to walk (رَجل) [س]  رجل

 رجا
رّجل  II ল চ ান/ল া করা to comb,let down 

 V ষ সাজা to behave a man ترّجل
VIII uপি ارتجل ত বলা to speak off hand 
 X ষ হoয়া to become a man استرجل

আকা ( رجو، رجاء، رجاة) [ن] [رجو]  رجا া 
করা to hope 
V ত ترّجى াশা করা to hope 
 VIII আশা করা to hope ارتجى

 uদার হoয়া to be roomy (رَحب) [س]  رحب
II শ رّحب  করা to make roomy 
 V াগত জানান to welcome ترّحب

 রoনা করা to [ ف]  رحل (رحل، رحيل، ترحال)
leave 
 II যাoয়ােনা to make leave رّحل
V ের ব ترّحل া to roam 
 VIII চেল যাoয়া to leave ارتحل

 দয়া করা to have mercy ( رحمة، ُرحن) [س]  رحم

 II বলা to say some one رّحم
 V বলা to say some one ترّحم
 VI পর¯úর রহম করা to love one another تراحم

استرحم  X দয়া চাoয়া to ask mercy 

স (رخص) [ك]  رخص া হoয়া to be cheap 

II স رّخض া করা to permit 

IV স أرخص া করা to reduce price 

 V শী করেত চাoয়া to be willing to ترّخص
please 
X a استرخص  মেন করা to find cheap 

 িশিথল হoয়া to be loose (رخاوة) [ك]  رُخو
 VI িঢলা করা to relax أرخى

 VI িশিথল হoয়া to become lax تراخى
 VIII আলগা হoয়া to be loose ارتخى

 رسخ
 িফিরেয় দoয়া to give back (رّد) [ن]  رّد
ّددر  II নঃরা ি  করা to repeat 

পা ترّدد া েঁ  দoয়া to be thrown back 
 VIII িফের আসা to withdraw ارتّد
 X দািব করা to reclaim استرّد

 িপছেন আেরাহন করা to (ردف)[ن][س]  ردف
come next 
 III িপছেন আেরাহণ করা to ride behind رادف
 IV িপছেন আেরাহণ করা to ride behind أردف
VI eেক aপরেক a ترادف সরণ করা to follow 
one another 
 ভরাট করা to fill up (ردم) [ن،ض]  ردم
 II তািল দoয়া to repair رّدم

أردم  IV a াহত থাকা not to leave 
 V মরামত করা to be repaired ترّدم

িবন (ردى) [س]  رِدي  হoয়া 
 II পিতত হoয়া to bring about to fall of رّدى

 IV ংm করা to bring to the ground أردى
 VIII পরা to wear ارتدى

 িছিটেয় দoয়া to spray (رذاذ)[ن]  رّذ
أرّذ  IV ি  ি  ি  হoয়া  it drizzled 

 ,বR©b করা, নীচ হoয়া to reject (رذل)[ن،س]  رذل
to be low 

IV িনে أرذل প করা to reject 

X নীচ ম استرذل ন করা to regard as low 

 দান করা to provide (رذق)[ن]  رذق

 VIII জীিবকা aR©b করা go make a living ارتذق

استرزق  X জীিবকা চাoয়া to seek  livelihood 

মজ (رسوخ)[ن]  رسخ ত হoয়া to be firm 
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II মজ رّسخ ত করা to make firm 
 IV  করা to make firm أرسخ

 رسل
ল (رَسل) [س]  رسل া হoয়া to be long 

III প راسل ালাপ করা to correspond 

 IV পাঠান to send out ارسل

 V ধীের চলা to proceed slowly ترّسل

VI িচ تراسل প  দoয়া to exchange letters 

,X পাঠােত বলা استرسل েল প া  to ask to send 

 নকশা করা to draw (رسم) [ن]  رسم

رّسم  ডারা কাটা to enter 
V a ترّسم সরণ করা to follow 

دراية  VIII মান হoয়া to be traced 

 (رسو، ُرسّو ) [ن]  رسا
أرسى  IV না র করা  to fix firmly 

 সৎপেথ থাকা  to be on (ُرشد، رشاد)[ن]  رشد
the right way 
 II সৎপথ দk©ন করা to lead the right رّشد
way 

أرشد  IV সৎপথ দk©ন করা to lead the right 
way 
 X সৎপথ চাoয়া استرشد
 ক দoয়া (رشف، رَشف) [ن][ض[س]  رشف
to suck 
 V ক দoয়া to suck ترّشف
 VIII পান করা to drink ارتشف

িনে (رشق)[ن]  رشق প করা to throw 
 VI eেক aপরেক আঘাত করা to pelt تراشق
one another 
 ষ দoয়া to bribe (رشو)[ن]  رشا
 VIII ষ খাoয়া to accept bribe ارتشى

 পাহারা দoয়া to watch(رصد، رَصد)[ن]  رصد

رّصد  II ত করা to provide 
أرصد  IV ƣতরী রাখা to keep ready 

 رعا
 V মহাআকাশ দখা to practice astronomy ترّصد

ভা (رضخ)[ف، ض]  رضخ া to break 
 VIII বলা to speak Arabic in foreign ارتضخ
accent 

স (رَضى)[س]  رضى  হoয়া to be satisfied 
II স رّضى  করা to satisfy 

راضى  III স  করার চ া করা to try to please 
أرضى  IV স  করার চ া করা to try to please 

V স ترّضى  করার চ া করা to seek to satisfy 
VI পর¯úর স تراصى ত হoয়া xto come to terms 
VIII স ارتضى  হoয়া to be satisfied 

িস (رطابة، رطوبة) [س]  رِطب  হoয়া to be wet 

II িস رّطب  করা to make wet 
IV আ أرطب  করা to moisten 
V িস ترّطب  হoয়া to be moisten 

 জিটলতায় ফলা to envolve (رطم)[ن]  رطم
VIII পে ارطم  যাoয়া to tumble 

ব (رعد) [ف، ن]  رعد িন করা to thunder 
 IV কাঁপান to make tremble أرعد

ارتعد  VIII ভেয় কাঁপা to tremble 

 যৗবেন পদাc©ণ করা to come to youth  رعرع

ترعرع  II ব  হoয়া to develop 

 কাপঁা to tremble (رَعس،رعش)[س،ف] رعش

 IV কাপঁান to make tremble أرعش

ارتعش  VIII কাঁপা to be shaken 

 চান to coil  رعص

 V চান to writh ترّعص

 VIII চান to coil ارتعص

a (رعو، رعوة، رعزى)[ن]  رعا তাপ করা to 
repent 
IX a ارعوى তাপ করা to repent 

 رعى
 চরা to graze (رعي، رعاية) [ف]  رعى
 IV চরােনা to graze أرعى
 VIII ঘাস খাoয়া to grazw ارتعى

বা (رغم)[ن،ف]  رغم  করা to compel 
IV বা أرغم  করা to compel 

ত (رفض)[ن،ض]  رفض াখান করা to leave 
أرفض  IV শষ করা to finish 

V গাঁ ترّفض া হoয়া to be bigoted 
IX িবি ارفّض  হেয় যাoয়া to disperse 

সাহা (رفق) [ن، س]  رفق  করা, কামল আচরন 
করা to help,to be kind 
 III সাথী হoয়া to be a companion رافق

أرفق  IV েয়াজনীয় হoয়া to be usefull 
ব ترّفق ভাবাপ  হoয়া to show friendly attitude 
 VI কামল আচরন করা أرفق
 VIII লাভ করা to profit ارتفق

]ك[ )رفاهية رفاهة،  খী হoয়া to be happy رفه (
رّفه  II খী করা to make comfortable 

 পাতলা হoয়া to be thin (رقة) [ض]  رقَّ
رّقق  II  করা to make thin 

 IV পাতলা করা to make thin أرّق 
 V নরম করা to soft ترّق

استرّق  X পাতলা হoয়া to be thin 

 দেখ রাখা to observe (رقابة) [ن]  رقب
III পh©‡e راقب ণ করা to watch 

ترّقب  V ত াশা করা to expect 
VIII ত ارتقب াশা করা to expect 

িন رقد (رقود، رقد، ُرقاد) [ن] া যাoয়া to sleep 

 II িমেয় রাখা to put to sleep رّقد
أرقد  IV িমেয় রাখা to put to sleep 

ত (رقص)[ن]  رقص  করা to dance 

 رآع
صرّق  II ত  করােনা to make dance 

III ত راقص  করা to dance 
أرقص  IV ত  করােনা to make dance 
تراقص  VI ত  করা to dance 

رِقط] س[ )رَقط ) সাদা ফাটা  কাল রং  হoয়া  
to be spoted 

رّقط  II ফাটা দoয়া spot 

II ভা ترقص  [رقوص]   পরী া  করা to toss 

 আেরাহন করা to ascend (ُرقّي) [س]  ؤِقَي
رّقى  II আেরাহন করান to cause to ascend 

V u ترّقى িত করা to progress  
VIII u ارتقى িত করা to rise 

 আেরাহন করা to ride animal (ُرآوب)[س]  رآب
 II আেরাহন করােনা to make ride رّآب
 IV আেরাহন করােনা to make ride أرآب

ترّآب  V সংেযািজত হoয়া to be composed 
সংগ ارتكب ত করা  to commit 

رآز] ض ن،[ )رآز ) রাপণ করা to plant 

 II রাপণ করা to plant  رّآز
 V মনেযাগ দoয়া to concentrate ترّآز

ارتكز  VIII রািপত হoয়া to be implanted 

সা (رآس)[ن]  رآس া দoয়া to react 

 VIII aধঃপতন  হoয়া to suffer setback ارتكس

 করা to bend body  (ُرآوع) [ف]  رآع

رّآع  II  করান to make kneel down 

 IV  করান to make kneel down ارآع
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]ك ن،[ )رآانة ,ُرآون )   ,িনf©i করা رآن 

হoয়া to lean, to rely 

IV িব ارآن াস করা to trust 

 رِمد
 VIII হলান দoয়া to lean ارتكن

চ (رَمد)[س]  رِمد দাহ হoয়া to have sore eyes 
رّمد  II ে  ছাi করা to burn to asheh 

V ে ترّمد  ছাi করা to burn to asheh 

 দাফন করা to bury (رمس) [ن، ض]  رمس
 VIII পািনেত েব যাoয়া to be immersed ارتمس
in water 

ে (رَمض)[س]  رمض  যাoয়া to be burnt 
 VIII ঃখ পাoয়া to be consumed by ارتمض
grief 
 তািকেয় থাকা to look (رمق) [ن]  رمق
 II তািকেয় থাকা to look رّمق

 বািল দoয়া to sprinkle with (رمل)[ن]  رمل
sand 
 II িবধবা করা to become  a widower رّمل
 IV িবধবা করা to become  a widower ارمل
 V বািল দoয়া to sprinkle with sand ترّمل

িনে (رمي) [س]  رمى প করা to throw 
ارمى  IV ফেল দoয়া to throw 

VI eেক aপরেক িনে ترامى প করা to pelt one 
another 
 VIII ফেল দoয়া মািটেত to throw ارتمى

 II নায়ােনা to make stagger رّنح [رنح]
 V টলেত টলেত চলা to stagger ترّنح

 ঘালা হoয়া to be muddy (رَنق) [س]  رنق
رّنق  II ঘালা করা to cloud 

 গান করা to sing (رَنم) [س]  رنم
 II র করা to intone رّنم

আন رّنى [رنو]  দoয়া to please 
ارنى  IV আন  দoয়া to please 

 ভীত হoয়া to be frightened (رَهب، رْهب) [س]  رهب

 راض
 ভয় দখােনা to frighten رّهب

ارهب  IV ভয় দখােনা to terrorize 
)رهبن ترهبن  ( II স াসী হoয়া to be a monk 

ব (رهن) [ف]  رهن ক রাখা to pawn, mortgage 

III বািজ ধরা to bet راهن ব  راِهن কদাতা mortgager 

IV ব ارهن ক রাখা to pawn 
VIII ব ارتهن ক নoয়া to receive mortgage 
X ব استرهن ক চাoয়া to ask mirtgage 
 رهون
মাটব (روب)[ن]  راب  করা to curdle 
II ঘনী رّوب ত করা to curdle 
IV ঘনী أراب ত করা to curdle 

 চেল যাoয়া to go away (رواح) [ن]  راح
 II  করা to refresh رّوح

راوح  III স ায় যাoয়া to go in the evening 
اروح  IV M©  ছ ােনা to smell bad 

 V িনেজেক বাতাস করা to fan ترّوح
 VI oঠানামা করা to fluctuate تراوح
VIII আনি ارتاح ত হoয়া to be pleased 
 X আরাম পাoয়া to be refreshed استْروح

স (رود) [ن]  راد ান করা to walk about 

 III রািজ করােনা to seek to win راود

 IV িঢেলিম করা to want ارود

VIII a ارتاد স ান করv to explore 

 পাষা to domesticate (روض، رياضة) [ن] راض

رّوض  II পাষা to domesticate 
 III তাষােমাদ করা to try to bring round راوض

V aভ ترّوض  হoয়া to practice 

 VI দরাদির করা to bargain تراوض
VIII a ارتاض শীলণ করা to practice 

X আনি استروض ত হoয়া to be glad 

 راع
 ভয় পাoয়া to frighten (روع) [ض]  راع

 II ভয় করান go frighten رّوع

اروع  IV ভয় করান go frighten 

 ভীত হoয়া go be frighten ترّوع
ارتاع  VIII ভীত হoয়া go be frighten 

 গাপেন েবশ করা to (روغ، رواغان) [ن]  راغ
turn off 
II খাে رّوغ  তল দoয়া to add oil 

اوغر  III ধাকা দoয়া to fraudulent 

 তর হoয়া to surpass (روق)[ن]  راق
II পির رّوق ার করা to clearify 

أراق  IV বািহত করা to flow 
.ترّوق  V না া করা to have break fast 

িস (رّي، ِرّي)[س]  رِوى  হoয়া to quence 
thirst 
 II া িনবারণ করা to quence thirst رّوى
IV িস أروى  করা to drink 
V িচ ترّوى া করা to draw 
VIII িস ارتوى  হoয়া to be watered 
 

 'ز'
 মাখন তালা to churn milk (زبد)[ن]  زبد
 II মাখন oঠা to cream زّبد
 IV ফিনল হoয়া to be forth أزبد

زبق] ض ن،[ )زبق ) ল তালা to pluck out 
VII গ انزبق াiয়া দoয়া to slip in 

 সার দoয়া to dung (زبل)[ض]  زبل

 II সার দoয়া to dung زّبل

িনে ( زّج) [ن]  زّج প করা to throw 

 II কাচঁ লাগান to coat with glass زّجج

 ধমক দoয়া to prevent (زجر)[ن]  زجر

 انزعج
VII িতর انزجر ত হoয়া to be rebuked 
 VIII ধমক দoয়া to drive away ازدجر

 ঠেল দoয়া to drive (زجو) [ن]  زجا
II তাি زّجى েয় দoয়া to shove 
  IV ঠেল দoয়া to shove,push أزجى

 সের আসা to withdraw (زحل، ُزحول) [ف]  زحل

 II র কের দoয়া to remove زّحل
 V সের আসা to withdraw تزّحل

িভ (زحم) [ف]  زحم  করা to push, crowd 
VI িভ تزاحم  করা to be closely packed 
VIII িভ ازدحم  হoয়া to be crowded 

সি (زْخرفة) [زخرف]  زْخرف ত করা to 
adorn 
 II সাজান to adorn تزْخرف

 বপন করা to sow (زرع) [ف]  زرع

 VII রাপণ করা to plant انزرع

 VIII রাপণ করা to plant ازدرع

নীল হoয়া, ি (زَرق، ُزرقة)[س]  زرق হীন 
হoয়া to be blue 

 IX নীল হoয়া to be blue ازرّقي

 ণা করা to rebuke (زراية) [ض]  زرى

 IV হয় করা to derogate أزرى

 V ণা করা to rebuke تزرى

VIII aব ازدرى া করা to slight 

X aব استزرى া করা to slight 

িবর (زعج) [ف]  زعج  করা to disturb 
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IV িবর أزعج ত করা to disturb 

 VII সZK© হoয়া to be stirred up  انزعج
ক ন convulsion 

 II কাঁপােনা to shake violently تزعزع

 زعف
তৎ (زعف) [ف]  زعف নাত হত া করা to kill 
instantly 
IV তৎ أزعف নাত হত া করা to kill instantly 

িবর (زَعل) [س]  زِعل  হoয়া to be bored 
زّعل  II িবর  করা to annoy 

IV িবর أزعل  করা to annoy 

 িপচ pitch [ِزفت]
زّفت  িপচ ঢালা to smear pitch 

ر  ر )[ض]  زف ©দীN (تزنبرزف াস ছা া to sigh 
deeply 

زّفر  II তল মাখা to soil grease 

 িগলা to swallow (زقم) [ن]  زقم
 IV িগলােনা to make swallow أزقم
 VIII িগলা to swallow ازدقم

পিব (زآاء) [ن] [زآو، زآى]  زآا  হoয়া to be 
righteous 
II পিব زّآى  করাল to make righteous 
IV ি أزآى  করান to cause to grow 
পিব تزّآى  হoয়া to be purified 

 ,ত চলা (زلج، زلووج، زَلج) [س] [ض]  زِلج
িপছেল যাoয়া to slip 
 V িপছেল যাoয়া to slip تزّلج
 VII িপছেল যাoয়া to slip انزلج

 িপছেল দoয়া to slide (زلق) [ض]  زلق

 িপছেল যাoয়া to slide (زَلق) [س]  زِلق
 II িপছেল দoয়া to slide زّلق
 IV িপছেল দoয়া to slide أزلق

 V িপছেল যাoয়া to slide تزّلق
VII িপছেল প انزلق া to slipe from 

 রিশ rope [ِزمام ج أزّمة]

 V aনমনীয় হoয় to be sedate تزّمت[زمت]

 زوج
 ,বাঁশীেত র তালা (زمر،زمير) [ن،ض]  زمر
to paly blowing 

زّمر  II বাঁশীেত র তালা, to paly blowing 

II  মন زّمع [زمع]  করা to decide 
IV ি أزمع  র করা to resolve 

زمل] ن)[زمل ) বহন করা to carry 
زامل  III সােথ থাকা to keep company 

VI ঘিন تزامل  স ী হoয়া to be close companions 

দীঘ a (زمانة) [س] زِمن  থাকা to be chronically ill 

IV ব أزمن িদন থাকা to stay long 

চ ُزنُبر ج  زنابر ল brisky 

II u  تزنبر ত হoয়া to display haughty 

শ (زنق)[ض]  زنق  কের বাঁধা to tighten 
II শ زّنق  কের বাঁধা to tighten 

 িবরত থাকা to  abstain (ُزهد، زهادة) [ف]  زهد
زِهد] س[ )ُزههد ) ত াগ করা to abandon 

زّهد  II িবরত রাখা to induce to abstain 
V স تزّهد ¨vসী হoয়া to practice asceticism 
X a استزهد  মেন করা to deem little 

u (ُزهور)[ف]  زهر ল হoয়া to shine 
IV u أزهر ল হoয়া to shine 
VIII বশী u ازدهر ল হoয়া to shine brightly 

 মের যাoয়া to die (ز هق،زهوق) [ف]  زهق
أزهق  IV ংস করা to destroy 

 িটত হoয়া to bloosom (زهو) [ن]  زها
 IV গe© করা to bloosom أزهى

 (VIII গe© করা to bloosom ازدهى

 ামী, ী husband [زوج ج أزوج]
 িমিলত করা to couple زّوج
III জা زاوج া করা to form a pair 
 V িববািহত হoয়া to get married تزّوج

 زود
 VI পর¯úর িববাহ করা to pair تزاوج
 VIII পর¯úর িববাহ করা to pair ازدوج

 II সরবরাহ করা to supply زّود [زود]
دازو  IV সরবরাহ করা to supply 

 V সরবরাহ পাoয়া to be supplied تزّود

 পিরদk©b করা to visit (زور)[ن]  زار
II িম زّور া সাজােনা to fasify 
 VI পর¯úর পিরদশন করা to exchange تزاور
visit 

ازوّر  IX ের থাকা to turn away 
 X পিরদশন আশা করা استزور

িব [زيغ ] (زوغ) [ن]  زاغ ত হoয়া to depart 
VI িব تزايغ ত হoয়া to turn aside 

II সি زّوق [زوق] ত করা to adorn 

 আলাদা হoয়া زال (َزيل, زول) [س] [ زيل]
III চ زاَول া করা to pursue 

أزال  IV িব  করা to cause to stop 
 VI ের থাকা to pass away تزايل

ের রাখা, ি (َزِوّي) [ض]  زوى ত করা to wrinkle 

II িন رّوى েত যাoয়া to go corner  

V িন تزّوى েত যাoয়া to go corner  

VII িন انزوى েত যাoয়া to go corner  

 পাষাক dress  زّي ج أزياء

 II পাষাক পরা to dress زّيى، زّيا

]زيد] [ض[ )زيادة( زاد  ি  পাoয়া to become 
more 
II ি زّيد  করা to increase 
 III aিধক  চাoয়া to make heigher زايد
bid 
 VIII বিধত হoয়া to grow ازداد
 X aিধক চাoয়া to ask more استزاد

 سبك
 জাল হoয়া to be false   زيف (زيف، زيوف)[ ض]

 II জাল হoয়া to be false زّيف
]زيل ]  II থক করা go separate زّيل، 

II ক زّيق  [زيق] াচ ক াচ শ  করা to creak 

 সাজােনা to decorate زان [زين] (زين) [ض]
II সি زّين ত করা to adorn 
V সি تزّين ত হoয়া to be decorated 
VIII সি ازدان ত হoয়া to be decorated 
 

 'س'
িজ (سؤال، مساءلة، تسآل) [ف]  سأل াসা করা 
to ask 
III িজ ساءل াসাবাদ করা to ask 
ألأس  IV রণ করা to fulfill 

V িভ تسّول া করা to beg 
VI পর تساءل র িজ াসা করা to ask one another 

িবর (سآنة) [س]  سئم  হoয়া to be tired 

أسأمر  IV িবর  করা to cause boredom 

 গািল দoয়া to abuse (سّب) [ن]  سّب

II ি سّبب  করা to cause 

 পর¯úর গািল দoয়া to exchange insult ساّب

V সংগ تسّبب ত হoয়া to be caused 
 VI পর¯úর গািল দoয়া to exchange insult تساّب
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 VIII পর¯úর গািল দoয়া to exchange استّب
insult 
স (سبع)[ن][ف]  سبع ম হoয়া to be 7th 
II সাত سّبع ণ করা to make seven fold 

 ঢালাi করা to cast (سبك)[ن][ض]  سبك
 II ছাঁেচ ঢালাi করা to caste سّبك
 VII ঢালাi হoয়া to be cast انسبك

 سّبل
 II িলেয় দoয়া ,oয়াকফ করা to dedicate  سّبل

أسبل  IV লেত দoয়া to let hang down 

ব (سبي، سباء) [ض] سبى ী করা to captivate 
VIII ব استبى ী করা to captivate 

 ঢেক রাখা to cover (ستر)[ن]  ستر
سّتر  II ঢেক রাখা to be cover 

 VIII িকেয় রাখা to hide استَتر
 II সািজেয় রাখা to store up سّتف

 ালােনা to heat (سجر)[ن]  سجر
u سّجر  করা to cause to heat 

II o  سّجس ান to upset  

 ঢেল দoয়া to pour water (سجل)[ن]  سجل
II নিথ سّجل  করা to register 
III িত ساجل ি তা করা to rival 

ঠা (سَخر،ُسخر) [س]  سخر া করা to lough 
سّخر  II aিধন করা to make subservient 

 হoয়া to be angry  (سخط)[س]  سخط
 IV রাগ করা to enrage أسخط
 V  হoয়া to be angry تسّخط

)ُسخنة ُسخن، سخن، ) 
 গরম হoয়া to be hot  سخن [ن]
 II গরম করা to heat سّخن

أسخن  IV গরম করা to heat 

 দানশীল হoয়া to be liberal سخا (شخى، سخو) [ن]

 IV দানশীল ভান করা to show generous أسخى

 V দানশীল ভান করা to show generous تسّخى

ব (سّد) [ن]  سّد  করা to close 

سّدد  II সাজা করা to be to point 

سّدأ  IV ক কাজ করা to do right 

 V পিরচািলত হoয়া to be guided تسّدد

 سُرع
VII বাধা া انسّد  হoয়া to be blocked 

 িলেয় দoয়া  to let hang  سدل (سدل) [ن] [ض]
II ছে سّدل  দoয়া িলেয় দoয়া  to let hang 
 IV িলেয় দoয়া  to let hang أسدل

تسّدل  িলেয় দoয়া  to hang down 
انسدل  VII িনেচ নামা to descend 

ন (سَدم)[س]  سدم  হoয়া to be waste 
II ন سّدم  করা পািন to dry up  

কাপ‡oi ল [سدى،سدو] া তা long thread 
سّدى  II দান করা to confer 
أسدى  IV দান করা to confer 

আন (ُسُرور) [ن]  سّر  দoয়া to make happy 
ساّر  III গাপেন বলা to wisper 

 IV শী করv to make happy أسّر
V uপ প تسّرر،تسّرى ী করা to take as concubine 

 X িকেয় থাকা to try to hide استسّر

সটেক প (َسَرب)[س]  سرب া to run out, flow 
water 
 II eক দল কের পাঠােনা to send in groupsسّرب

 V পািলেয় যাoয়া to run out تسّرب
انسرب  VII পািলেয় থাকা to hide 

]ض[ ]ن[ )سرد،ِسراد ) 
িছ [سرد]  করা to perforate 

سّرد  II িছ  করা to pierce 
]ض][ن)[سرط،سرطان(،]س)[سَرط(  

 িগেল ফলা to swallow  سرط
 V িগেল ফলা to swallow تسّرط

استرط  VIII িগেল ফলা to swallow 
)سراعة سرع، ُسُرعة، ) 

 ত চলা to be quick [ك]  سُرع
 II ত করা to hurry سّرع

 سرف
 III ত করা to hurry سارع 
 IV তগামী হoয়া to be fast أسرع
V তি تسّرع ৎ করা to hurry 
VI তি تسارع  ৎ করা to hurry 

 aপচয় extravacgancy  سرف
أسرغ  IV aপচয় করা to extravagant 
)سرقان سرق،سرقة، ) 

 ির করা to steal [ض]  سرق
سّرق  II িরর awভেযাগ করা to accuse of theft 

 III চােখর পলেক ির করা to steal at a سارق
glance 
 VII ির করা to steal انسرق
 VIII ির করা to steal استرق

 দানশীল হoয়া  سُرَو (سرو، سراء، سراوة) [ك]
to be benevolent 
 দানশীল হoয়া to be (سراء، سَرى) [س]  سرَي
benevolent 
II ছাঁ سّرى া, ঃখ র করা to rid of sorrow 

انسرى  VII িব িরত হoয়া to be dispeled 

 িবিছেয় দoয়া to spread (سطح) [ف]  سطح
 II সমতল করা to spread سّطح
 VII সমতল হoয়া to be spread انسطح

 রখা টানা to rule (سطر)[ن]  سطر

 II রখা টানা to rule سّطر

নশা (سطل)[ن]  سطل  করা to intoxicate 
VII নশা انسطل  হoয়া to become intoxicated 

 খী হoয়া to be happy (سعادة)[س][ك]  سعد

 ালান to fire (سعر)[ف]  سعر
 III দর করা to burgain ساعر
 IV ালান to fire اسعر
VIII পা استعر ান to burn 

 سقط
নি (سعط) [ف]  سعط ঃ টানা to snuff tobacoo 

ساعط  III নঃি  টানা to snuff tobacoo 

  III িরিলফ দoয়া to aid (سعف)[ف]  سعف
ساعف  III সাহা  দoয়া to help 

 IV মেন নoয়া to comply with أسعف

দৗ (سعي) [ف]  سعى ান to run 
VI িব تساّعى া  হেয় দৗ ান to run about in 
confusion 
 IV িনেচ নামা to descend أسّف [سفف]
  VIII ঔষধ িগেল ফলা استّف

 ঝরান to pour out سفح (سفخ، ُسفوح) [ف]
 III িভচার করা to fornicate سافح
 VI িভচার করা to fornicate تسافخ

 যৗনকg© করা to cohabit (ِسفاد) [س] [ض]  سفد
woman 
II িসেক িব سّفد   to lug on skewer 

 III সহবাস করা, uপের oঠা سافد
 ঘামটা খালা to unveil (ُسفور)[ض]  سفر

سّفر  II ঘামটা খালা to unveil 

سافر  III মণ করা to travel 
أسفر  চক চক করা to shine 

 VII oঠা to rise انسفر
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িন  سفال، سفل (ُسفول، سَفل) [ن] [س] [ك]  
হoয়া  to turn downward 
 V িনেচ নামা to sink low تسّفل

(سَفه)[س]  سفه বাকা হoয়া to be stupid 
سّفه  বাকা ডাকা to call stupid 
تسافه  বাকার ভান করা to pretend fullish 

িনেচ প (ُسُقوط)[ن]  سقط া to fall down 
IV িনেচ প أسقط েত দoয়া to let fall 
VI িনেচ প تساقط া to fall down 

 سقف
 ছাদ দoয়া to roof (سقف) [ن]  سقف
 II ছাদ দoয়া to roof سّقف

 সাহসী, e©j হoয়া to be brave (سكسكة) سْكسك

 II দাস লভ আচরণ করা to behave  تسكسك
in rervile manner 
V uে [سكع]  تسّكع হীন রা to loiter 

 থামা to be still (ُسكون) [ن]  سكن
II শা سّكن  করা to calm 
III eক ساآن  বাস করা to live togather 
IV বাস أسكن ান দoয়া to give living quarters 
VI eকে تساآن  বাস করা to share quarter 

কাষ (سّل) [ن]  سلَّ  করা to pull out 
 V পলায়ন করা to steal away تسّلل
 VII পািলেয় যাoয়া to escape انسّل
VIII কাষ استّل  করা to pull out 

 ন করা  to steal (سلب) [ن]  سلب
 VIII ন করা  to steal استلب

মল ত (سلح) [ف]  سلح াগ করা to excreat 

سّلح  II a  সি ত করা to arm 

V a تسّلح  সি ত করা to arm 

 VI  করা to engage in battle تسالح

 েল ফলা to pull off skin ( سلخ) [ن] [ف]
تسّلخ  II চাম া খালা to peel 

VII েল প انسلخ া to be stripped 

ঔ (َسَلط)[س]  سلط ত  হoয়া to be arrogant 
سّلط  II মতা দান করা to impower 

 III uদার হoয়া to be broad,wide اسلطح [سلطح]

 লতান বানান to proclaim sultan سلطن (سلطنة)
 II লতাল হoয়া to be sultan تسلطن

 ফেট যাoয়া to burst (َسَلع) [س]  سلع

 سمج
 VII ফেট যাoয়া to burst انسلع

 িবগত হoয়া to be past (سَلف)[ن]  سلف
 II ঋণ দoয়া to lend سّلف
IV aি اسلف ম দoয়া to loan 
 V ধার করা to borrow تسّلف

استلف  VIII ধার করা to borrow 

িস (سلق) [ن]  سلق  করা too cook in 
boiling water 
 V uপের oঠা to ascend تسّلق

a (سلك،سلوك)[ن]  سلك সরY করা to follow 
II পির سّلك ার করা to clean 
 IV কান to insert أسل

 িনরাপদ থাকা to be safe (سالمة) [س]  سلم
سّلم  II িনরাপদ রাখা to safe 

শাি سالم  র া করা to keep peace 

 IV সgc©Y, iসলাম হণ করা to commit أسلم

 V লাভ করা to get تسّلم

V পর¯úর শাি تسالم  াপন করা to make peach 

one another 

استلم  VIII পাoয়া to receive 
X আ استسلم সgc©Y করা to surrender 

িব (سلو،سلوان)[ن]  سال ত হoয়া to forget 
سّلى  II সা না দoয়া to console 

ىأسل  IV সা না দoয়া to console 

V সা تسّلى না লাভ করা to gate pleasure 

a (سمت) [ن] [ض]  سمت মান কের পথ চলা 
to way on assumption 
III িভ سامت  িদক হoয়া to be on other side 

 কদাকার হoয়া to be ugly (سماجة)[ك]  سمج

 II কদাকার করা to make ugly سّمج

 سمد
سمح ]ك[ )سمحاة اح،سم يمح،(  uদার হoয়া to 

be generous 
 II দয়া করা to act with kindness سّمح
III a سامح হ করা to treat kindly 
 VI সদয় হoয়া to be tolerant تسامح
 X মা চাoয়া to ask forgiveness استسمح

 aহংকার করা to proud (سمدود)[ن]  سمد
سّمد  II সার দoয়া to fertilize 

 তামােট হoয়াto be brown (ُسمرة) [ك]  سمر
 II পেরক মারা to nail سّمر
 রােত আেলাচনা করা to spend night in سامر
conversation 
V পেরক িব تسّمر  হoয়া to be nailed 
 VI রােত আেলাচনা করা to spend night تسامر
in conversation 
 IX তামােট হoয়া to be brown اسمّر

 শানা to hear (سمع، سماع) [س]  سمع
 II নেত দoয়া to let hear سّمع

أسمع  IV নান  to let hear 
 V না to give ear تسّمع
 VI লাক িত to hear from one another تسامع

 VIII শানা to hear استمع

 মাটা হoয়া to be obase (سَمن، سمانة) [س]  سمن

سّمن  II মাটা করা to make fat 

نأسم  IV মাটা করা to make fat 

 u‡a© oঠা  to be elevated (ُسمو) [ن)  سما

سامى  III িতেযাগীতা করা to seek to surpass 

أسمى  IV তালা to lift 

VI ব تسامى  হoয়ার িতেযাwMতা করা to vie 
for glory 
 II নামকরণ করা to name سّمى [سمي]

 سُهل
 IV ডাকা to call أسمى
 V নাম হoয়া to be called تسّمى

 ধার দoয়া to sharpen ( سّن) [ن]  سّن
سّنن  II শান দoয়া to sharpen 

 IV দাঁত গজান to grow ones teeth أسّن
VIII দাঁত পির استّن ার করা to clean teeth 

 ঠস দoয়া to support (ُسنود) [ن]  سند
II ঠস দoয়া, সাহা سّند  করা to support 
III সাহা ساند  করা to support 
 IV িনf©i কারােনা to make support أسند
 VI পর¯ú‡iর uপর িনf©i করা تساند
VIII  uে استند খ করা to support 

 গিজেয় oঠা to grow (َسَنم)[س]  سنم
 V uপের oঠা to attain honour تسّنم

 aিধক বয়সী হoয়া to become (سَنه) [س]  سنه
spoil, food 
 V রান হoয়া  to become spoil,food تسّنه

u (سنى،سنو) [ن]  سنا ল হoয়া to shine 
سّنى  II সহজ করা to facilitate 

 V সহজ হoয়া to be easy تسّنى
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 IV দীঘ আেলাচনা করা to talk in أسهب[ سهب]
dstail 
 রাত জাগা to be sleepless (سَهد) [س]  سهد
 II রাত জাগান to make sleepless سّهد

تسّهد   V রাত জাগান    to make sleeple  

জা (سَهر) [س]  سهر ত থাকা to pass night 
sleepless 
IV রাত জাগান    to make sleeples أسهر  

 নরম হoয়া to be smooth (ُسُهولة) [ك]  سُهل
سّهل  II নরম করা to smooth 

 III মাশীল হoয়া to be indulgent ساهل

 سهم
 IV পাতলা পায়খানা হoয়া to purge أسهل
 V সহজ হoয়া to be easy تسّهل
 VI মাশীল হoয়া to be indulgent تساهل
 X সহজ মেন করা to deem easy استسهل

 িববY© হoয়া to (ُسُهم،ُسُهومة) [ف] [ك]  سهم
look grave 
 III লটাির ধরা to draw ساهم
 IV aংশ দoয়া to give share أسهم

 খারাপ হoয়া to be bad (سوء) [ن] [سوْا]  ساء
 II িত করা to do badly سّوء
 IV খারাপ ভােব করা to do badly أساء
VIII িবর استاء  হoয়া to go through rough 
times 
 কােলা হoয়া to be black (َسَود) [س]  سود
 II কােলা করা to make black سّود
 IX কাল হoয়া to be black اسوّد
]سور  II বov দoয়া to wall in سّور [

ساور  III েফ নoয়া to leap,grip 
 V বেয় oঠা to scale تسّور

 শাসন করা to govern ساس (سياسة) [ن] [سوس]

 II পাকায় খাoয়া worm eaten سّوس
 V পাকায় খাoয়া worm eaten تسّوس

 িগলেত সহজ হoয়া to br (سوغ) [ن]  ساغ
easy to swallow 

سّوغ  II a মিত দoয়া to permit 
 IV সহেজ িগলা to swallow easily أساغ
 V ধার দoয়া to lease تساغ

استساغ  X সহজ পাচ  মেনকরা to  regard as easy to 
swallow 

 চালান to drive (سوق، سياقة) [ن]  ساق
II িব سّوق য় করা to market 
III eকসে ساوق  চলা to accompany 

 سال
VI eকসে تساوق  চলা to accompany 

انساق  VII চািলত হoয়া to be driven 
 VIII চালনা করা to drive استاق

 মসoয়াক করা (سوك)[ن]  ساك
II দাঁত পির سّوك ার করা to clean 

 করা to argue  سّول [سول]
]ن[ )سوم  আেরাপ করা to impose سام (

 II আেরাপ করা to impose سّوم
ساوم  III দর করা to burgain 

 IV ঘাস খেত দoয়া to let graze freely أساوم
 VIII দর করা to bargain استاوم

 সমান হoয়া  to be equal ( َسَوى) [س]  سوى
 II সমতা িবধান করা tَo equal سّوى
 III সমান হoয়া to be equal ساوى
 III eক রকম হoয়া to be similar تساوى

 VIII সাজা হoয়া to be straight استوى

 বািহত হoয়া to  flow (سيب)[ض)  ساب

 VII বািহত হoয়া to  flow انساب

ব [سيج]  سّيج া দoয়া to fence in 

V ব تسّيج া দoয়া to fence in 

 মণ করা to travel (سياحة) [سيح] [ض]  ساح

)سيحان  বািহত হoয়া to flow  ساح (

 II বািহত করা to make flow سّيح

 IV বািহত করা to make flow أساح

VII িব انساحج ত হoয়া to spread 

 চলা to move (سير,  سيورة) [ض]  سار

 II চালােনা to set in motion سّير

III সে ساير  চলা to go along 

 IV চালান to set in motion أسار

 سال
 বািহত হoয়া to flow (سيل) [ض]  سال

سّيل  II বািহত করা to make flow 
لأسا  IV বািহত করা to make flow 

 

 ' ش '
]شأم ] تشاءم   III a ভ ল ণ দখা to perceive 

an evil omen 
X a استشأم ভ ল ণ দখা to perceive an 
evil omen 
বয়ঃ (شياب)[ض]  شّب া  হoয়া to be young 
 II েমর কিবতা লখা to rhapsodize شّبب
about beloved woman 
 লেগ থাকা to attach (َشَبث) [س]  شِبث
 V লেগ থাকা to adhere تشّبث

 িবঘত িদেয় মাপা to measure (شبر) [ن] [ض]  شبر
with span of hand 
 II িবঘত িদেয় মাপা to measure with شّبر
span of hand 
 হoয়া to be satisfied  (شبع، ِشبع) [س]  شبع

شّبع  II  করা to gratify 

أشيع  IV  করা to gratify 
V পির تشّبع  হoয়া to filled 

জ (شبك) [ض]  شبك ােনা  to interjoin 

II জ شّبك ােনা to interjoin 

V জি تشّبك ত হoয়া to be interjoined 

VI জি تشابك ত হoয়া to be interlaced 

VIII জি اشتبك ত হoয়া to be interwoven 

IV য [شبل]  أشبل  নoয়া to take care 
]شبه  II সমান সমান করা to make equal شّبه [
 III দখেত eক হoয়া to resemble شابه
IV eক أشبه প হoয়া to resemble 

 شحط
 V লনা করা to compare تشّبه
VI স تشابه শ হoয়া to resemble one another 

VIII স اشتبه শ হoয়া to resemble one another 

িবি (شتيت) [ض]  شّت  হoয়া to be scattered 

II িবি أشّت  করা to disperse 
V িবি تشّتت  করা to disperse 

িতর (شتم)[ن] [ض]  شتم ার করা to abuse 
شاتم  III তK© করা to quarrel 

ঝগ تشاتم া করা to quarrel 

 শীত কাটান to pass winter (شتو) [ن]  شات
 II শীত কাটান to pass winter شّتى
 V শীত কাটান to pass winter تشّتى

 ঘটা to happen  (شجر) [ن]  شجر
شاجر  III ঝগ া করা to quarrel 

VI ঝগ تشاجر া করা to quarrel 
VIII ঝগ اشتجر া করা to quarrel 

 সাহসী হoয়া to be courageous (شجاعة) [ك] شُجع

شّجع  II সাহস দoয়া to encourage 

 ঃখ দoয়া to sadden (شجن)[ن]  شجن
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شجن] س[ )َشَجن ) ঃখ পাoয়া to be sad 
شّجن  II ঃখ দoয়া to sadden  

 IV ঃখ দoয়া to sadden أشطن

uি (شجو)[ن]  شاج  করা to worry 

uি (شجا)[س]  شِجى  হoয়া 
 II ছাঁয়া to touch شّجى

 IV ঃখ দoয়া to grieve أشجى

 পণ হoয়া to be stingy (ُشّح) [ن][ض]  شّح

شاّح  III কাপ  করা to stint 

 ের থাকা to be far away (شحط)[ف]  شحط

 II আটেক পরা to be stranded شّحط

 شحن
 ভরা to fill up (شحن) [ف]  شحن
 III ণা করা to hate شاحن
 IV ভwZ© করা to fill up أشحن
 VI পর¯úরেক ণা করা to hate each other تشاحن

 uপের oঠা tio rise (ُشخوص) [ف]  شخص
شّخص  II শনা³ করা to identify 

শ (شّد) [ن] [ض]  شّد  কের বাঁধা to be firm 
شّدد  II জাiদার করা to strenghten 
شاّد  III তK© করা to urgue 

VI পর تشاّد র তK© করা fo urgue one another 
اشتد  VIII ক ন হoয়া to be hard 

ভে (شدخ)[ف]  شدخ  ফলা to break 

II ভে  شّدخ  ফলা to break 

চo ( شَدق) [س]  شدق া চায়াল হoয়া to broad 
jowl 

تشّدق  V ব  েখ কথা বলা to announce boastful 

  পান করা to drink (شرب، ُشرب) [س]  شرب
شّرب   II পান করা to drink 

 III পান করা to drink شارب

IV পান কর أشرب ত দoয়া to give to drink 

 ফািল কের কাটা to cut slices (شرح) [ف]  شرح
 II ফািল কের কাটা to cut slices شّرح
 VII খালা মেনর হoয়া to be ipen minded انشرح

 পািলেয় যাoয়া (شرد، شورود) [ن]  شرد
أشرد  IV তাি েয় দoয়া to chase away 

V ের ব تشّرد ান to roam 

 II িগলা to swallow [شردق]  تشردق

II করােতর মত aম تشردم [شردم] ণ হoয়া to 
be indented 
 শZ© করা to impose (شرط) [ن] [ض]  شرط
conditions 

 شرى
II িছ شّرط  করা, শZ©  করা to tear 
 III শZ©  িনa©vরY করা to fix condition شارط
 V শZ©  আেরাপ করা to impose condition تشّرط
 VIII শZ© আেরাপ করা to impose condition اشترط

 িবধান দoয়া to enact law (شرع)[ف]  شرع
شّرع  II আiন করা to legislate 

 IV ত করা to train أشرع
 VIII আiন বতন করা to introduce law اشترع

 মh©vদাবান  (شرف، شَرافة) [ن] [ك]  شرف
হoয়া to be noble high breaded 

ارفش  মh©vদাi িতেযাগীতা করা to vie for 
precedence for honour 
 IV  হoয়া to be lofty أشرف
V স تشّرف ািনত হoয়া to be honoured 
 uপের oঠা to look up استشرف

 uিদত হoয়া, ভের যাoয়া (شرق، شَرق)[ن] [س]  شرق

شّرق  II মাংশ রৗে  কান to dry in the sun 

IV u أشرق ল হoয়া to shine 

V h© uদেয় রৗ تشّرق  পাহান, to get sun 
light on raising sun 
X াচ استشرق  দশীয় হoয়া  to be oriental 

 শরীক হoয়া to be (ِشرك، شرآة) [س]  شِرك
partner 

شارك  III aংশ নoয়া to share 
 IV aংশীদার বানান to make partner أشرك
VI aংশীদাির تشارك  নoয়া to enter into 
partnership 
VIII aংশীদাির اشترك  নoয়া to enter into 
partnership 
 য় করা to buy (شراء) [ض] [شري]  شرى

شّرى  II রৗে  ঝলসান to expose to sun for 
drying 

 شطَّ
 VIII য় করা to purchage اشترى
 X খারাপ হoয়া to become worse استشرى

 ের থাকা to go (شّط، ُشُطوط) [ن] [ض]  شطَّ
to extremes 
 VIII ের থাকা to go to extremes اشتّط

 ভাগ করা to devide (شطر)[ن]  شط

  II সমভাগ করা to halve شّطر

 III সমভাগ করা to halve equal شاطر

 V চালাক হoয়া to manifest cleverness تشّطر

انشطر  VII ভাগ করা to split 

ভে (شَظى)[س]  شِظَي  যাoয়া to splintered 

IV ছি أشظى েয় দoয়া to spread 

V ভে تشّظى  যাoয়া to splintered 
شعب] ف[ )شعب ) eকি ত করা to gather 

 II শাখা করা to form branches شّعب
تشّعب  V শাখা গঠন করা to form branches 

VIII শাখায় িবভ استشعب  করা to branches 

 eেলােমেলা ল হoয়া to be (شَعث)[س]  شِعث
disheveled 

شّعث  II ল aিব  করা to dishevel 
 V শাখা করা to form branches تشّعث

uপলি (ُشُعور) [ن]  شعر  করা to know 
أشعر  IV uপলি  করেত দoয়া to let know 

استشعر  X a ভব করা to feel 

 ালান to ignite (شعل)[ف]  شعل
ّعلش  II ালান to ignite 
أشعل  IV ালান to ignite 

 VIII ালান  করা to catch fire اشتعل

দা (شُغب)[س]  شِغب া করা to disturb 
peace 
III a شاغب িবধা ি  করা to make trouble 

 شقلب
 করা to occupy  (شغل)[ف]  شغل

شّغل  II িন  করা to bust 
 III দখেল রাখা to keep occupied شاغل

أشغل   IV  রাখা to occupy 
 VI  রাখা to occupy تشاغل
 VII  রাখা to occupy انشغل
 VIII   রাখা to occupy اشتغل

 হoয়া to be transparent  (شفوف)[ض]  شّف
شاّف  III খেয় ফলা to drink up 

 X িভতর িদেয় দখাল to look through استشّف

ি (شفع) [ف]  شفع ণ করা to double 

V ম تشّفع তা to mediate 

 হশীল হoয়া to be pity (شَفق)[س]  شفق

 IV হ করা to pity أشفق

III ‡খ [شفه]  شافه েখ কথা বলা to speak 
over mouth 
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IV ঘিন [شفو] أشفى  হoয়া to be very closed 

 আেরাগ¨ দান করা to cure (شفاء) [ض]  شفى

V আেরা تشفى  লাভ করা to becured 

VIII আেরা اشتفى  লাভ করা to becured 

 X আেরাগ¨ চাoয়া to seek cure استشفى

 িবদীY© করা to split (شّق) [ن]  شقَّ

 II িবদীY© করা to split شّقق

 V িবদীY© হoয়া to be split تشّقق

 VII িবদীY©  হoয়া to be split انشّق

VIII শ اشتّق  গঠন  করা  to derive word 

 IV ের সরান to remove far away أشقح  [شقح]

u [شقلب] ান to turn upside down 
 II হতাশ হoয়া to be upset تشقلب

 شِقَي
a (شقوة، شقاء) [س]  شِقَي শী হoয়া to be 
unhappy 
a (شقو] [ن] شقا শী করা to make unhappy 
IV a أشقى শী করা to make unhappy 

িব (شّك) [ن]  شكَّ  করা to pierce 
شّكك  II সে হ ƣতরী করা to make doubt 

সে تشّكك হ করা to have doubt 

সে (شكل)[ن]  شكل হc~Y© হoয়া to be dubious 
شّكل  II সে হ Y© হoয়া to be dubious 

 III eকরকম হoয়া to be same شاآل
أشكل  IV সে হ Y© হoয়া to be dubious 

V গ تشّكل ত হoয়া to be formed 
X সে استشكل হ Y© হoয়া to be dubious 

 III eকরকম হoয়া to be like شاآه [شكه]

 aিভেযাগ করা to complain (شكو،شكاة) [ن]  شكا

 V aিভেযাগ করা to complain تشّكى

تشاآى  VI পর রেক aিভেযাগ করা to complain 
one another 
 VIII aিভেযাগ করা to complain اشتكى

প (شّل) [ن]  شلَّ াঘাত  হoয়া to be crippled 

IV প أشّل াঘাত করান to cause crippled 
VII প انشّل াঘাত  হoয়া to be paralysed 

 াণ লoয়া to smell (شّم، شميم) [ن][س]  شمَّ
 II াণ িনেত দoয়া to give to smell شّمم
 IV াণ িনেত দoয়া to give to smell أشّم
 VIII াণ লoয়া to smell اشتّم

িবপেদ আনি (شمات،شماتة) [س]  شمت ত 
হoয়া to rejoice at misfortune 
 II হতাশ করা to disappoint شّمت
IV aে أشمت র িবপেদ শী করান to cause to 
take pleasure 

 شّور
 হoয়া to be high  (شمخ، ُشموخ) [ف]  شمخ
 VI  হoয়া to be high تشامخ

সদে (شمر)[ن]  شمر  চলা to move proudly 

II eক شّمر  করা to gather up 

V তা تشّمر াতাি  কাজ করা to work briskly 

ি (شنج) [س]  شنج িন হoয়া to suffer convulsion 

V ি تشّنج িন হoয়া to suffer convulsion 

II িন [شنر]  شّنر া করা to blame 

িন (شنغ) [ف]  شنع া করা to be ugly 

 II ৎিসত করা to defame شّنع.

ণার ি (شنف) [ن] [ض]  شنف েত তাকান  
too look with hatred 
 II সািজেয় বলা to deligh of a voice شّنف

সা (ُشُهود)[س]  شهد ী দoয়া to witness 
 III িনেজ দখা to see with own شاهد
IV সা أشهد ী ডাকা to call as witness 

X সা استشهد ী ডাকা to call as witness 

িব (شهر) [ف]  شهر াত করা to make famous 

II িব شّهر াত করা to make famous 

III ভা شاهر া করা to hire 

 IV ঘাষণা করা to proclaim أشهر
اشتهر  VIII িব াত হoয়া to be famous 

 লাভ করা  to desire (شهوة) [س] شِهي، شهى

 লাভ করা to covet (شهوة) [ن]  شها
 II  করা to make covetous شّهى
 V কামনা করা to be greedy تشّهى

اشتهر  VIII কামনা করা to be greedy 

সং [شور] হ collection 

 II iশারা করা to signal [شور]  شّور
شاور  III পরামk© চাoয়া to ask advice 

 شّوش
أشور  IV iশারা করা to signal 
تشاور  VI পরামk© চাoয়া to ask advice 

II িব [شوش]  شّوش লা  করা.to disturb 
V িব تشّوش লা হoয়া to be disturbed 
]شوف ] شّوف  II মেয় দখান to deck out woman 

V িত تشّوف া করা to look out expectantly 

شاق ]ن)[شوق ) আ হী করা  to delight 
 II uৎসাহী করা to fill with desire شّوق
V আ تشّوق হী হoয়া to long 
VIII আ اشتاق হী হoয়া to long 

شاك] ن)[شوك ) িব  করা to prick 
II কাটঁা شّوك  হoয়া to thorny 
IV িব أشوك  করা to prick 

شال ]ن)[،شوالنشول ) uে ালন করা to raise 
 II কম হoয়া to be short in supply شّول
III আشاول মন করা to attack 
IV uে أشول ালন করা to raise 

شِوه  ]س[ )شَوه(  ৎিসত হoয়া to be ugly 
شاه  ]ن[ )شوه ) ৎিসত হoয়া to be ugly 

II িব شّوه ত করা to disfigure 
 V ৎিসত হoয়া to be ugly تشّوه

شاب] ض[ )شيبة شيب، )  হoয়া to  grow old 
 II সাদা করা to make white haired شّيب
 IV সাদা করা to make white haired أشيب
]شيح  II িকেয় ফলা to dry شّيب [

شاد ]ض[ )شيد ) wbgv©Y করা to erect 
شّيد   II wbgv©Y করা to erect 

 IV wbgv©Y করা to erect أشاد
شاط ]س)[شيط ) পাovন to burn food 

شّيط  II a  পাovন to burn slightly 
IV a أشاط  গরম করা to burn slightly 
 V পাovন to burn food تشّيط

 صبغ
X রােগ ে استشاط  যাoয়া to be fuming 
with rage 

شاع ]ض)[شياع ) a সরY করা to follow 
شاع ]ض)[شيع ). ছি েয় প া to spread 

 II িবদায় করা to see off شّيع
III a شايع সরন করা to follow 
IV ছি أشيع েয় প া to spread 
V প تشّيع  নoয়া to take sides 
 eকমত হoয়া to come to agreement تشايع

 II ফল কাটা to slice شّيف [شبف]
 

 'ص'
 ঢেল দoয়া to pour (صّب)[ض]  صّب
 II ঢেল দoয়া to pour تصّبب

أنصب  IV গে  প া to be poured 
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 সকােল পান করান to offer (صبح)[ف]  صبح
morning draught 
 II সকােল পান করান to offer morning صّبح
draught 
̀©III সe صابح v সকােল করা 
 IV সকােল oঠা to wake up أصبح

اصتبح  সকােল পান করা to have a morning 
draught 
 X িদন  করা to begain the day استصبح

 ƣধh©ধারY করা to be patient (صبر)[ض]  صبر

II স صّبر র করান to ask to be patient 

 III ƣধh© ধরার িতেযাগীতা করা to vie in صابر
patience 
 V ƣধh© ধরা to be patient تصّبر
 VIII ƣধh© ধরা to be patient اصتبر

 রঙ করা to dye (صبغ) [ن] [ض] [ف]  صبغ

 صّبن
রি اصتبغ ত হoয়া to be dyed 

 II সাবান মাখান to rub with soap صّبن [صبن]

 কামনা করা to desire (صبو، ُصُبَو) [ن]  صبا
 II ণঃেযৗবন দান করা to rejuvenate صّبى
 V বালেকর মত কাজ করা  to behave تصّبر
like child 
 VI বালেকর মত কাজ করা  to behave تصابى
like child 
 X বালেকর মত কাজ করা  to behave استصبى
like child 
 হoয়া to be healthy  (صّحة، صّح) [ض]  صحَّ

 II  করা to cure صّحح
 V  হoয়া  to be amended تصّحح
X া استصّح  িফের পাoয়া to recover health 

صحب ]س[ )ُصحبة ) সাথী হoয়া to be company 
صاحب  III সােথ থাকা to keep company 

 IV সােথ পাঠান to send along أصحب
ব تصاحب  হoয়া to be friend 
 VIII সাথী হoয়া to be company اصتحب
X স استصحب ী নoয়া to take as companion 

]صحف II িব صّحف[ ত করা to distort 
V িব تصّحف ত হoয়া to be misread 

صحى ]س[ )صحا ) সজাগ হoয়া to gain conciousness 

 সজাগ হoয়া to gain conciousness (صحو) [ض] صحا

 II জাগা to wake up صّحى
 IV জেগ oঠা to be clear أصحا

 িবরত রাখা to turn away (صّد) [ن]  صدَّ
 II জঁ হoয়া to suppurate صّدد

أصّد  IV জঁ হoয়া to suppurate 
تصّدد  V মাকােবলা করা to confront 

 জং ধরা to be rusty (صدأ) [س]  صِدؤ

 জং ধরা to be rusty (صداءة) [ك]  صُدأ

 صِدَي
 মিরচা সাফ করা to clear rust (صْدأ) [ن]  صَدأ

صّدأ  II মিরচা করা to make rust 

 কািশত হoয়া to go out (ُصُدور) [ن] [ض]  صدر

 II পাঠান to send صّدر
صادر  III জ  করা to seize 

 IV পাঠান to send أصدر
V ন تصّدر ে  থাকা, িরত হoয়া to preside,to 
be sent 
 X পাoয়া to obtain استصدر

 we`xY© করা to split (صْدع) [ف]  صدع
II পী صّدع া দoয়া to molest 
 V ফেট যাoয়া to get spitted تصّدع
 VII ফেট যাoয়া to be splitted انصدع

 িবরত থাকা صدف [ك] (صدف، ُصُدوف) [ض]
to avoid 

صادف  III হঠাৎ পাoয়া to find unexpectedly 

 V িবরত হoয়া to turn away تصّدف
تصادف  VI হঠাৎ ঘটা to happen by chance 

সত (ِصدق) [ن]  صدق বাদী to speak truth 
صّدق  II সত  মেন করা to deem truth 
صادق  সত ািয়ত করা to confirm true 

 IV মাহরানা ধাh© করা to fix a dower أصدق
 V সাদকা দoয়া to donate تصّدق

ধা (صدم)[ض]  صدم া দoয়া to bounce 
صادم  III আঘাত করা to knock 

 VI সংঘাত হoয়া to collide تصادم 

 VIII সংঘাত হoয়া to collide اصتدم

 ব িপপাসাZ© হoয়া to be (صدى) [س]  صِدَي
very thirsty 

أصدى  IV িত িন করা to echo 
 V দখল করা to occupy تصّدى

 صّر
 বাঁধা to tie up (صّر) [ن]  صّر
IV পী أصّر াপীি  করা to insist 

া (صرح) [ف]  صرح া করা to explain 

 খাঁিট হoয়া to be pure (صراحة) [ن] [ك]  صرح
II া صّرح া করা to explain 
III া صارح া করা to explain 
حأصر  IV  কের বলা to make clear 
 VI  হoয়া to be clear تصارح
 VII  হoয়া to be clear انصرح

আছা (صرع) [ف] صرع  দoয়া to throw down 

صارع  III ি  করা to wresling 
VI পর¯úর ি تصارع  করা to wrestle one 
another 
 'VII পািতত হoয়া to 'go mad انصرع

VIII পর¯úর ি اصترع  করা to wrestle one 
another 
 য় করা to spend (صرف)[ض]  صرف
 II পিরবZ©b করা to cause to flow off صّرف
 V াধীনভােব কাজ করা to act independently تصّرف

 VII পিরবZ©b করা to turn off انصرف

 কZ©b করা to cut (صرم، ُصرم) [ض]  صرم

তী (صرامة) [ك]  صرم  হoয়া to be sharp 

 II কাটা to cut off صّرم

 V গত হoয়া to be past تصّرم

 VII গত হoয়া to be past انصرم

ক (صعوبة) [ك]  صُعب  কর হoয়া to be hard 

V  ক تصّعب  কর হoয়া to be hard 

VI ক تصاعب  কর হoয়া to be hard 
X ক استصعب  কর মেন করা to find difficult 

 আেরাহন করা to rise (ُصعود، صَعد) [ي]  صعد

 صفر
صّعد  II uপের oঠা to ascend 

 uপের oঠান to make ascend أصعد
V বা تصّعد ী ত হoয়া to evaporate 
 VI uপের oঠা to rise تصاعد

িবর (صَعر) [س]  صعر  হoয়া to be awry 
صّعر  II খ িফিরেয় নয়া to move face hatefully 

 আঘাত করা to strike (صاعقة) [ف]  صعق
أصعق  IV আঘাত কের ফেল দoয়া 

VII ব انصعق াহত হoয়া to struck by lightening 

 হoয়া to be small  (صغارة) [ك]  صُغر
صّغر  II ছাট করা to make small 

 VI ছাট হoয়া to be sevile صاغر
 X ছাট মেন করা to deem small استصغر

েক প (صغو) [ن]  صغا া to incline 



                              Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                                                Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                
 

 67 68 

েক প (صغى) [س]  صغي া to incline 
 IV বণ করা to listen أصغى

সািরব (صّف)[ن]  صّف  করা to set up in row 
II সািরব صّفف  করা to set up in row 
VI সািরব تصاّف  করা to set up in row 
VIII সািরব اصتّف  করা to set up in row 

চ (صفح) [ف]  صفح া করা to broaden 
II চ صّفح া করা to broaden 
 III হাত মলান to shake hand صافح
V পh©‡e تصّفح Y করা to examine 
 VI হাত মলান to shake hand تصافح
 X মা চাoয়া to ask forgiveness استصفح

 িশস দoয়া to whistle (صفير)[ض]  صفر
 II িশস দoয়া to whistle صّفر

صّفر  II হ দ রং করা to dye yellow 
X হ اشتصفر দ হoয়া to turn yellow 
 খািল হoয়া to be empty (صَفر)[س]  صفر

 صفا
صّفر  II খািল করা  to empty 

 IV খািল করা  to empty أصفر
)صُفو صفاء، صفو، ) 

পির [ن]  صفا ার হoয়া to be clean 
II পির صّفى ার করা   to make clear 
III আ صافى িরক হoয়া to be sincere 
IV আ أصفى িরক হoয়া to be sincere 

تصافى  V পর র আ িরক হoয়া to be sincere 
each other 
VIII পছ اصطفى  করা to choose 

X আ استصفى িরক হoয়া to be sincere 

 III িনকটবZx© হoয়া to come near صاقب [صقب]

 মাথায় আঘাত করা to strike (صقع) [ف]  صقع
the head 

ভে (صَقع) [س]  صقع  প া to be broken down 

 II বরেফর মত VvÛv হoয়া to be ice cold صّفع
 পািলশ করা to polish (صقل) [ن]  صقل
 VII র হoয়া to be smooth انصقل

 আঘাত করা to strike (صّك) [ن]  صّك
 VIII কাঁপা to knock togather اصطّك

ক صلب (صالبة) [ك] [س] ন হoয়া to be hard 

II ক صّلب ন করা to make hard 
V ক تصّلب ন দখান to show hard 

u (صلوتة) [ك ] صلت ল হoয়া to be 
glossy 
IV কাষ أصلت  করা to be drawn 

 সৎ  صلح [ن] [ف] [ك](صالح، صالِحَية، ُصُلح
হoয়া to be honest 

 II ক করা to put in order صّلح

III শাি صالح  আনা to make peace 

 IV ক করা to put in order أصلح

 صمد
VI পর¯úর শাি تصالح  াপন করা to make 
peace 
VII ক করার aেপ انصلح ায় থাকা to be put 
in order 
VIII পর¯úর শাি اصطلح  াপন করা to make 
peace 
 X ভাল মেন করা to deem good استصلح

)صالدة ُصُلود، صلد، ) 
ক صلد [ض] [ك] ন হoয়া to be hard 
IV ক أصلد ন হoয়া to be hard 

 গe© করা to boast ( صَلف)[س]  صلف
 V গe© করা to boast تصّلف

]صلو )صالة [ II নামায প صّلى ( া to pray 

দ (صلي) [ض]  صلى  করা to burn 

ত (صَلى)[س]  صلي  করা to burn 

II দ صّلى  করা to make burn 
IV দ أصلى  করা to make burn 

V আ تصّلى েন গরম হoয়া to warm  

VIII আ اصطلى েন গরম হoয়া to warm 

  িছিপ দoয়া to put lead on bottle (صّم) [ن]  صّم

 বিধর হoয়া to be deaf (صّم [س]  صّم

 II বিধর করা to make deaf صّمم

 IV বিধর হoয়া to be deaf أصّم

 VI বিধর হoয়া to be deaf تصاّم

 প করা to be silent (صمت) [ن]  صمت

صّمت  II িনরব করা to silence 

 IV িনরব করা to silence أصمت

 িটেক থাকা to withstand (صمد) [ن]  صمد

II aবল صّمد ন করা  to betake 

 III মারামাির করা to fight,come to blow صامد

غصم  
 আঠা [صمغ]

صّمغ  II আঠা িদেয় লাগান 
 IV আঠা বািহর করা to exude gum tree أصمغ

]صمى[ أصمى  IV াণঘাতী আঘােত প া to deal with 

fatal blow 

 ƣতরী করা to make (صنع) [ف]  صنع

II িশ صّنع ািয়ত করা to industrialized 
 V ভান করা to pretend تصّنع

 VIII রচনা করা to prder اصطنع

 X ƣতরী করেত বলা to have make استصنع

]صنف ] ণী ব صّنف   করা to classify 

]صهب ]  IX লালেচ হoয়া to be reddish  اصهّب

 XI লালেচ হoয়া to be reddish اصهاّب

 িমশান to fuse (صهر) [ف]  صهر
صاهر  III ƣববািহক স wK©Z হoয়া to be related by 

marraige 
IV ƣববািহক স أصهر wK©Z হoয়া to be related by 
marraige 
 VII িমশান to fuse انصهر

 আঘাত করা to hit (صوب) [ن]  صاب

 ক লাগা to hit rightly (صيب)[ض]  صاب
 II তাক করা to aim صّوب
 IV আঘাত করা to hit أصوب
X a استصوب েমাদন  করা to approve 

 আoয়াজ করা to sound  صات (صوت) [ن] [ف]

تصّو  II আoয়াজ করা to sound, ভাট দoয়া  

 িকেয় যাoয়া to dry  صّوح [صوح]

 না to listen صّوخ [صوخ]

 বাঁকা হoয়া to bent (صَور)[س]  صِور
 II প দoয়া to form صّور

 ضّبن
 V প দoয়া to form تصّور
]صوع ] মা  انصوع  করা to obey 

লািফেয় প (صول، صيال) [ن] صال া to jump 
صّول  II পািন িদেয় পির ার করা to wash out 

 III িতেযাwMতা করা to compete صاول

সংর (صون) [ن]  صان ণ করা to preserve 
V aে تصّون র স ান u‡a© রাখা to up hold 
ones honour 
 II কান to dry up [صوى]  صّوى

 কাঁদা to cry (صيح) [ض]  صاح
II u صّتح ের কাঁদা to cry loud  
 VI পর¯úর িচৎকার করা to shout at one تصايح
another 

صاد ]ض)[صيد ) ফাঁদ পাতা to trap 
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 VIII ঘালা পািনেত মাছ িশকার করা  to اصطاد
fish in trouble water 
ী (صيف) [ض]  صاف  কাUvন to spend summar 

II ী صّتف  কাUvন to spend summar 
V ী تصّيف  কাUvন to spend summar 
VIII ী اصطّيف  কাUvন to spend summar 
 

 'ض'
 ছাট হoয়া to be small (ضؤول، ضآلة) ضؤل
 VI ছাট হoয়া to be small تضاؤل

 প থাকা to take hold (ضّب) [ض]  ضبَّ
II শ ضّبب  কের দরজা লাগান to bold the door 

VI য়াশা تضاّب  হoয়া to be foggy 

 িনয়š¿Y করা  to grab  ضب (ضبط) [ن] [ض 
VII িনয় انضبط ‡Y থাকা to be held 

 II বগেল ধের রাখা to take  ضّبن [ضبن]
under arm 

 ضّج
 ƣহ ƣচ করা ti be noisy (ضّج) [ض]  ضّج
 IV ƣহ ƣচ করা ti be noisy أضج

 হoয়া to be angry  (ضَجر) [س]  ضجر
أضجر  IV  করা to angry 

 V  হoয়া to be angry تضّجر

 শয়ন করা  to lie ضجع (ضجع، ُضُجوع) [ف]
III eকে ضاجع  শয়ন করা  to lie togather 

انضجع  VII শয়ন করা  to lie 
اّضجع اضطجع،  VIII শয়ন করা  to lie 

 II কাঁপা to vibrate تضحضح [َضْحَضَح]

 uপহাস করা to laugh ضحك (َضْحك، ضِحك) [س]

كضّح  II হাসােনা to make laugh 
ضاحك  III কৗ ক করা to joke 

 IV হাসােনা to make laugh أضحك
 VI হাসা to laugh تضاحك
 X হাসােনা to make laugh استضحك

 রাদ পাহান মান হoয়া to ضحا (ضحو) [ن]
be visible 
 মান হoয়া to be visible  ضحا (ضحى) [س]

ضّحى  রবািন করা to sacrifice 
 IV হoয়া  to beأضخى

 লকায় হoয়া to be largeু (ضخامة) [ك] ضخم
ضّخم  II লান to inflate 

 V েল oঠা to become inflated تضّخم

 িবেরাধীতা করা to oppose ضادَّ [ضّد]
 VI পর¯úর িবেরাধীতা করা to oppose تضاّد
each other 
 িত করা to harm (ضّر، ضّر) [ن]  ضّر
 II িত করা to harm ضّرر
 III িত করা to harm ضاّر

أضّر  IV িত করা to harm 

 ضُعف
VII িত انضّر  হoয়া to be damagedd 
VIII বা اضطّر  করা to compel 

 মারা to beat (ضرب) [ض]  ضرب
 II মশান to mix ضّرب

 III িতেযাগীতা করা to contend ضارب

أضرب  IV বাদ দoয়া to turn away 

 VI মারামাির করা to fight one another تضارب

VIII aশা اضطرب  হoয়া to be get into termoil 

র (ضرج)[ن]  ضرج  রি ত করা to stain blood 

ضّرج  II র  রি ত করা to stain blood 

 V লাল রং মাখা to be redden تضّرج

 কামর দoয়া to bite (ضرس) [ض]  ضرس

 ভাতা করা টেক to dull (ضَرس) [س]  ضِرس
teeth 
 II ভাতা করা  to dull teeth ضّرس

  ভাতা করা to render dull أضرس

 বশ করা to humble (ضرع) [ن] [ف]  ضرع

ضارع  III eকমত হoয়া to be similar 
 V িমbিত করা to beg تضّرع
 VIII িমbিত করা to beg اضطرع

 II সংN‡l© uৎসাহ দoয়া to provoke ضّرو [ضرو]
a fight 

ি [ضْعضع] ে  ফলা to tear down 

تضعضع  II েয় যাoয়া to decline 

ি (ضعف) [ن]  ضعف ণ করা to double 
III ি ضاعف ণ করা to double 
VI ি تضافع ণ হoয়া to be double 

 e©ল হoয়া to be weak (ُضعف) [ك]  ضُعف

 IV e©ল করা to weaken أضعف

 ضغط
 X e©ল মেন করা to deem weak استضعف

বা (طغط) [ف]  ضغط  করা to press 
VII বা انضغط  হoয়া to be pressed 

শ (ضَغن) [س]  ضغن তা পাষণ করা  to harbor 
hatred 

VI পর¯ú‡iর িত শ تضاغن তা পাষণ করা to 
harbor grudge against one another 
 বণী করা to braid (ضفر) [ض]  ضفر
 II বণী করা to braid ضّفر
III সাহা ضافر  করা to help 
VI পর¯úi সাহা تضافر  করা to help each other 

 বশী হoয়া to be abundant (ضفو) [ن]  ضفا
 IV uদার  দান করা to allot generously أضفى

 িবপেথ যাoয়া to go astray (ضالل) [ض]  ضّل

 II িবপথগামী করা to lead astray ضّلل
 IV িবপথগামী করা to lead astray أضّل

 বাকঁা করা to cause bend (ضْلع، ضَلع) [س]  ضلع

 (ضالعة) [ك]  ضُلع
শ ضّلع  হoয়া to be strong 
 II বাঁকা করা to cause bend ضّلع

 V পার`kx© হoয়া to be skilled تضّلع

 VIII পার`kx©  হoয়া to be skilled اضطلع

 X পার`kx©  হoয়া to be skilled استضلع

ضمَّ ]ن[ )ضّم ) িমলােনা to bring to gather 
 VI িমলােনা to bring to gather تضاّم
VII eক انضّم  করা to close 

]ك[ ]ن[ )ُضُمر ُضمر،  িকেয় যাoয়া to ضمر(
be lean 

ضّمر  II কান to make lean 
 IV গাপন করv, কান to make lean أضمر
 VII িকেয় ফলা to dry up انضمر

 ضيق
©জািমন হoয়া, দীN  ضِمن (ضمن، ضمان) [س] ায়ী 
রাগা া  হoয়া to give security 

ضّمن  II িন য়তা পাoয়া to have insured 
 V শািমল করা to include تضّمن
 যৗথভােব দায়ী হoয়া to be jointly liable تضامن

 kxY© হoয়া to be lean (ضنى) [س]  ضِنَي
 IV e©ল করা to weeken أضنى

 িনhv©তন করা to oppressed (ضهد) [ف]  ضهد
 VIII িনhv©তন করা to oppressed اضطهد
III a ضاهى iƒপ হoয়া to be alike 

u (ضوء) [ن]  ضاء ল হoয়া to shine 
II u ضّوَأ ল করা to light 
III u أضاَء ল করা to light 
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V u تضّوأ ল করা to light 
 X আেলা চাoয়া to seek light استضاءك

 িত করা to harm (ضور)[ن]  ضار
 V থায় ছটফট করা to writhe with pain تضّور

ছি (ضوع) [ن] ضاع েয় দয়া, গ  to spread 
V ছি تضّوع েয় দয়া, গ  to spread 

আ  ضوى (ضّي، ضِوّي) [ضوي] য় পাoয়া to 
resort 
 IV e©ল করা to weaken أضوى

]ض[ )ضياع ضيع،  হািরেয় যাoয়া to get lost ضاع (

II ন ضّيع  হoয়া to ruin 
أضاع  IV ন  হoয়া to ruin 

 aিতিথ হoয়া to  ضاف (ضيف، ضيافة) [ض]
be guest 
 II aিতিথ নoয়া to take guest ضّيف

أضاف  IV aিতিথ নoয়া to take guest 
 VII যাগ করা to add انضاف

সং (ضاق) [ض] ضيق ীY© হoয়া to br narrow 

 ضام
ضّيق  II সং ীY© করা to make narrow 

III িবর ضايق  করা to annoy 
VI সং تضايق ীY হoয়া to be narrow 

a (ضيم) [ض]  ضام ায় করা to harm استضام 
X a ায় করা to harm 
 

 'ط'
]ن[ )ُطّب ِطب، طّب، ) 

 িচিকৎসা করা to treat medically  طّب [ض]
طّبب  II িচিকৎসা করা to treat medically 

 V িনেজর িচিকৎসা করা to receive treatment تطّب

 X িচিকৎসা চাoয়া to seek treatment استطّب

 ছাপান to print (طبع) [ف]  طبع

II িশ طّبع ণ দoয়া to train 
V aভ تطّبع  হoয়া to assume 
VII ি انطبع ত হoয়া to be printe 

 থালা  plate  طبق

সাম طّبق [طبق]  করা to cause to coincide 

IV ব أطبق  করা to close 

V ব تطّبق  হoয়া to be closed 

انطبق  VII ব  হoয়া to be closed 

 ঢাল বাজান to beat a drum (طبل) [ن]  طبل

 II ঢাল বাজান to beat a drum طّبل

 িপেষ ফলা to grind (طحن)[ف]  طحن
ঝগ أطحن া করা to quarrel 

طر ]ف[ )طروء طرء، ) হঠাৎ আসা to come 
unexpectedly 

)ِاطراء( أطرى  IV aিত শংসা করা to praise 
excess 
u (طَرب) [س]  طرب িসত হoয়া to be delighted 

 طِعم
طّرب  II u িসত করা to delight 
أطرب  IV u িসত করা to delight 

িনে (طرح) [ف]  طرح প করা to throw 
 II গf©পাত করা to cause miscarriage طّرح

طارح  III বদল করা to exchange 
V পে تطّرح  যাoয়া to drop 
 VI eেক aপের বদল করা to exchange تطارح
one another 
VII ত انطرح াখাত হoয়া to be rejected 
VIII ব اّطرح  `~‡i িনে প করা to throw far 
away 
তা (طرد) [ن]  طرد ােনা to drive away 

طّرد  II িবতািরত করা to drive away 
III িপ طارد  তা া করা to drive away as booty 

 X বলেত থাকা to continue talking استطرد

 তাকান to blink (طرف) [ض]  طرف

 িবরল হoয়া to be new (طرافة) [ك]  طُرف
IV ন أطرف ন িক  করা to tell some thing 
new 
V u تطّرف বাদী হoয়া to be extrmist 

ক (طرق) [ن] طرق া না া to knock 
II হা طّرق ির আঘাত করা to hammer 

أطرق  IV মাথা িন  কের থাকা to bow head down 

 V কেত চাoয়া to seek to access تطّرق

 টাটকা হoয়া to طرو[س] (طراوة, طراءة) [ك]
be fresh 

ّروط  II তাজা করা to make fresh 
أطرو  IV u িসত শংসা করা to praise highly 

 খাoয়া to eat طِعم (طعم، ُطعم) [س]
 II গােছ কলম লাগান to graft طّعم
 IV খাoয়ােনা to feed أطعم
 V াদ নoয়া to taste تطّعم

 طِفَئ
 X খাবার চাoয়া to ask food استطعم

 িনেভ যাoয়া to be طِفَئ (ُطفوء) [س] [طفأ]
extinguish 
 IV িনev©িপত করা to put out أطفأ
 VII িনেভ যাoয়া to be extinguish انطفأ

uপেচ প طفخ (طفح، ُطفوح) [ف] া to flow over 

 II কানায় কানায় ভivন to fill to brim طّفح
 IV কানায় কানায় ভivন to fill to brim أطفح

 খাঁজ করা to look (طَلب) [ن] طلب
طالب  III দািব করা to reclaim 

 V দরকার হoয়া to require تطّلب
 VII খাঁজ করা to look انطلب

 কািশত হoয়া to be (ُطُلوع، مطلع) [ن] طلع
published 
III বi প طالع া to read 
 II দাঁত oঠা to erupt أطلع
 V চাখ রাখা to have an eye on تطّلع
 VIII দেখ রাখা to gaze اّطلع 

ستطلعا  X uে াচন করেত চাoয়া to seek to discover 

িববাহ িবে (طالق) [ن]  طلق দ হoয়া to be divorced 

 ের যাoয়া to set loose (طَلق) [س]  طِلق

uৎ (طالق) [ك]  طُلق  হoয়া to be cheerful 

 II তালাক দoয়া to set free طّلق
أطلق  IV ছে  দoয়া to free 

 V  হoয়া to be brighten with joy تطّلق
 VII  হoয়া to be free انطلق

X কা استطلق  ন াচ া করা to have bowel 
movement 
 েলপ দoয়া to paint (طلي)[ض]  طلى

 VII তািরত হoয়া to deceived انطلى

 ািবত করা to overflow (طم،ُطموم) [ن]  طّم

   طّور
 VII ািবত করা to overflow انطّم

শা [طمأن] [ طأمن]  করা to calm 
تطأمن  II শা  করা to calm 

IV শা أطمأن  থাকা to remain quietly 
ঘা  طّمر [طمر] া শরীর ডেল দoয়া to curry comb 

  েছ দoয়া to be erased (طمس)[ض]  طمس
  VII েছ দoয়া to be erased انطمس

 লাভ করা to covet (طَمع) [س]  طمع
II আকা طّمع ী করা to make desirous 

أطمع  IV েছ দoয়া to be erased  
]طمن طّمن  [ II শা   করা to calm 
VI শা تطامن  হoয়া to calm down 
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 বেজ oঠা to ring (طّن) [ض]  طّن
طّنن  II বেজ oঠা to ring 

aব  طّنب [طنب] ান করা to remain 
IV awZির أطنب  হoয়া to be excessive 

পিব ( ُطهر) [ن]  طهر  হoয়া to be clean 
II পিব طّهر  করা to clean 
 III সলমািন করা to circumscise طاهر
V পির تطهر ার করা to clean 

 হয় ান করা despise  تطّهق [ طهق]

 র করা to beautify  طّوب [طوب]

 হািরেয় যাoয়া  to be perish (طيح) [ن]  طاح
طّيح  II হারােনা to cause perish 

 IV বাদ দoয়া to discard أطاح
V বাদ প تطّيح া to  be thrown 

তরাি طّور [طور] ত করা to advance 
 V পিরবিতত হoয়া to evolved تطّور

طّوس] طوس ] II সি ত করা to adorn   
II ষ طّوش [طوش ] হীন করা to castrate 
] طوع طاع] (ن ) মানা to obey 

 طوف
 II মানান to render obey طّوع
III a طاوع গত হoয়া to comply with 
IV আ أطاع গত  করা to obey 
 V ায় করা to do voluntarily تطّوع
اع  VII মানা to obey انط
تطاع  X সম_© হoয়া to be able اس

ের ব (طاف) (ن) طوف ান to walk about 
 II চািরিদেক ঘারােনা to walk about فطّو
 IV িঘের রাখা to surround أطأف

] (طوق  ق] ن طل ) সাম_© হoয়া to be able 
 IV সাম_©  হoয়া to be able أطاق

ال) [ طول نط ) ল া হoয়া to be long 

ল طّول া করা to make long 
 III িতেযাwMতা করা to vie for power طاول
IV ল أطال া করা to make long 
اول VI ল تط া হoয়া to be long 

] طوّي طوى ] ض ) ভাঁজ করা to fold 

 ধা লাগা to be hungry (طوَي [س] طوى
 IV ধা লাগা to be hungry أطوى
 V চােনা to coil snake تطّوى
وى  VII ভাঁজ হoয়া to be folded انط

ب  ض[ طي  ভাল হoয়া to be good (طاب [
 II ভাল করা to make good طّيب
ب  III কৗ طاي ক করা to joke 
 IV ভাল করা to make good أطاب
V গি تطّيب  মাখা to perfume 
ب تطاب،ا تطي  X ভাল মেন করা to deem good اس

ير  ض[ ط  uov to fly (طار [
II u طّير ান to make fly 
IV u أطار ােনা to make fly 
V a تطّير ভ ল ণ দখা to see evil omen 

 ظّن
اير VI ছি تط েয় প া to be dispersed 
تطپر  X uwo‡q দoয়া, িভত করা to make fly اس
]طين ] নরম মািট clay طّين  মািটর েলপ দoয়া to 

coat with clay 
 

 'ظ'
 র হoয়া to be nice (ظرافة) [ك]  ظُرف
II সি ظّرف ত করা to adorn 
 V রিসক সাজা to affect charm تظّرف
 VI রিসক সাজা to affect charm تظارف
 র মেন করা to deem elegant استظرف

 সফল হoয়া to be successful (ظَفر) [س]  ظفر

ظّفر  II সফল করা to grant victory 
 IV সফল করা to grant victory أظفر
VI ি تظافر  ব  হoয়া to enter into alliance 

 হoয়া  to be (ظّل، ظلول، ظاللة) [س]  ظلَّ
 II ছায়া দoয়া to shade ظّلل

أظّل  IV ছায়া দoয়া to shade 

V ছায়া تظّلل ত হoয়া to be shaded 

X ছায়া استظّل ত হoয়া to be shaded 

 ম করা to oppress (ظلم،ُظلم) [ض]  ظلم

a (ظْلم) [س]  ظِلم কার হoয়া to be dark 

IV a أظلم কার হoয়া to be dark 

ظّلمت  V aিভেযাগ করা to complain 

 VII েমর ীকার হoয়া to suffer injustice انظلم

اّظلم/اظطلم  VIII েমর ীকার হoয়া to suffer 
injustice 
 াZ© হoয়া to be thursty (ظمأ،ظماء)[س]  ظِمَئ

 II াZ© করা to make thirsty ظّمئ

a (ظّن) [ن]  ظّن মান করা to assume 

 ظهر
IV সে أظّن হ করা to suspect 

تظّنج  V a মান করা to guess 

 হoয়া to be visible  (ظهور) [ف]  ظهر

 িপঠ থা করা to get back pain (ظَهر) [س] ظهر
ظّهر  II a েমাদন করা to endorse 
ظاهر  III সাহা  করা to assist 

 IV মান করা to make visibleأظهر
هرتظا  VI দk©b করা to show 

 X দk©b করা to show استظهر
 

 'ع'
 সািজেয় রাখা to array (عبء) [ف]  عبأ

عّبأ  II ƣতরী করা to prepare 

 খলা করা to play (عَبث) [س]  عِبث

عابث  II Zx© করা to amuse 

عبد ] ن[ )ِعبادة ) eবাদত করা to worship 

عّبد  II দাস বানান to enslave 
دتعّب  V eবাদত করা to devote to worship 
 X দাস বানান to enslave استعبد

 পার হoয়া to cross (عبر، ُعبور) [ن]  عبر

 ন করা to shed tears (عَبر) [س]  عِبر
II তাৎপh© া عّبر া করা to explain 
VIII িশ اعتبر া হণ করা to be taught lesson 
 X কাঁদা to shed tear استعبر

 ,িট করা to frown (عبوس، عبس) [ض]  عبس
knit brows 

 II িট করা to frown,knit brows عّبس

]عبو ] عّبأ   II ভ ান to fill 

িন (عتب، معتب)[ض] [ن] عتب া করা to blame 

عّتب  II iতঃ ত করা to hesitate 

 عجل
عاتب  III িন া করা to blame 

 ত হoয়া to be ready (عتادة،عتاد) [ك]  عُتد

أعتد  IV ত করা to prepare 

 রাতন হoয়া to be old (عتاقة، عتق) [ك] عُتق

বয় (عتق) [ض]  عتق  হoয়া to be older 
IV ছে أعتق  দoয়া to set free 
 VII  করা to free انعتق

ি (عتم) [ض]  عتم ধা করা to hesitate 
II িعّتم ধা করা to hesitate 
IV ি أعتم ধা করা to hesitate 

 aবিহত করা to come across (عثر، عثور) [ن]  عثر

 হাঁচট খাoয়া  to stumble عثر (عثر، عثار) [ن] [ض]
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عّثر  II হাঁচট খাoয়ান to cause to stumble 
أعثر  IV হাঁচট খাoয়ান to cause to stumble 

িবি (عَخب) [س] عجب ত হoয়া to be astonished 

عّجب  II িবি ত করা to make wonder 
أعجب  IV িবি ত করা to make wonder 

V িবি تعّجب ত হoয়া to be astonished 
X িবি استعجب ত হoয়া  to be astonished 

a (عجز) [ض]  عجز ম হoয়া to be incapable 

a (عَجز) [س]  عِجز ম হoয়া to be incapable 

 হoয়া to be aged  (عجوز) [ك] عُجز
II a عّجز ম করা to weakrn 
IV a أعجز ম করা to weakrn 

استعجز  X a ম মেন করা to deem incapable 

তা (عَجل) [س]  عجل াতাি  করা to hurry 
عّجل  II তা াতাি  করা to hurry 

III তা عاجل াতাি  করা to hurry 
IV তা أعجل াতাি  করা to hurry 
V তা تعّجل াতাি  করা to be in hurry 

 عجم
X তা استعجل াতাি  করা to hurry 

পরী (عجم) [ن] عجم া করা, হরকত দoয়া to test 
IV পরী أعجم া করা, হরকত দoয়া to test 
VII a انعجم  হoয়া  to be obscure 
 X aনারব হoয়া to be non arab استعجم

 গণনা করা to count (عّد) [ن]  عدَّ
 II গণনা করা, eকািধক করা to make numerous عّدد

 IV ƣতরী করা to make ready أعّد 
 V eকািধক হoয়া to be  numerous تعّدد
 VIII িবেবচনা করা to consider اعتّد
 X ত হoয়া to get ready استعّد

া (عدل) [ض]  عدل  করা to act justly 
 II সাজা করা to straighten عّدل

 III সমান করা to equal عادل
 IV সাজা করা to straighten أعدل

تعّدل  V সাজা করা to straighten 
 VI সমান সমান হoয়া to be equal تعادل
 VIII সাজা করা to straightenاعتدل

বি (عَدم) [س]  عِدم ত হoয়া to be deprived 
أعدم  IV বি ত করা to cause to miss 

VII বি انعدم ত হoয়া to be deprived 

দৗ  عدا (عدو، عدوان، عُدّو) [ن] ান to run 
II aিত عّدو ম করান to cause go cross 
III শ عادى তা করা to treat as enemy 
IV সং أعدى িমত করা to infect 
V সীমা aিত تعّدى ম করা to cross 
VI পর¯úর শ تعادى  হoয়া to be mutual enemy 
VII সং انعدى িমত হoয়া to be infected 
VIII aিত اعتدى ম করা to cross 

X সাহাে استعدى র আেবদন করা to appeal for 
assistance 

 غرش
িমি (ُعذوبة) [ك]  عُذب  হoয়া to be sweet 

II ক عّذب  দoয়া to pain 

V শাি تعّذب  পাoয়া to be punished 
X িমি استعذب  মেন করা to find sweet 

 ƣকিফয়ত মেন নoয়া to excuse (عذر) [ض]  عذر
 IV ƣকিফয়ত মেন নoয়া to excuse أعذر
V ক تعّذر ন হoয়া to be difficult 
 VIII মা করা to excuseاعتذر
 মা চাoয়া استعذر
 দাষােরাপ করা to blame (عذل)[ن]  عذل
 II দাষােরাপ করা to blame عّذل

II আরবীেত a عّرب [ عرب] বাদ করা to 
make Arabic 

IV আরবীেত a أعرب বাদ করা to make Arabic 

 V আরব হoয়া to become an Arab تعّرب
 X আরব হoয়া to become an Arab استعرب

 আেরাহন করা to ascend (عروج)[ن]  عرج
II খাঁ عّرج া করা to lame 

أعرج  IV খাঁ া করা to lame 
V تعّرج কা বাঁকা হoয়া to be crooked 
 VII বাঁকা হoয়া to be curved انعرج
 II িববাহ করা to marry عّري [عرس]
 IV িববাহ ভাজ করা to arrange wedding feast أعرس

 মাচা ƣতরী করা  to (عرش)[ض] [ن]  غرش
erect treellis 
 II ছাদ দoয়া to roof over عّرش

عُرض ]ك[ )عراضة ) শ  হoয়া to be wide 
عّرض  II শ  করা to make wide 

 III িবেরাধীতা করা to offer resistance عارض
IV uেপ أعرض া করা to avoid 
 V িতবাদ করা to oppose تعّرض

 عرف
  VI eেক aপেরর িতবাদ করা to oppose تعارض
one another 
 VIII বাধা দoয়া to block way اعترض
 X দk©ন করেত বলা to ask to be shown استعرض

 চনা to know (عْرفان) [ض]  عرف
عّرف  ঘাষণা করা to announce 

 V পিরিচত হoয়া to be acquainted تعّرف
 VI eেক aপেরর পিরিচত হoয়া to be تعارف
acquainted 
VIII ী اعترف িত দoয়া to confess 

X সনা استعرف  করা to recognize 

 েবশ করা to enter (عرق، عروق) [ض] عرق

 িনঃেশষ করা to finish totally (عرق) [ن] عرق

 ঘামােনা to make sweat(عَرق) [س]  عِرق

عّرق  II ঘামােনা to make sweat 
IV িশক أعرق  গা া to get root 
V িশক تعّرق  গা া to get root 

 ঘl©ণ করা to rub (عرك) [ن]  عرك
عارك  III  করা to fight 

 VI পর¯úi  করা to fight one another تعارك
اعترك  VIII পর¯úi  করা to fight one another 

 কেঠার হoয়া  to be crude (عرم) [ن] [ض]  عرم

 কেঠার হoয়া  to be crude (عَرم) [س]  عرم
عّرم  II প করা to heap up 

 VII eকেরাখা হoয়া to be stubborn اعترم

 eেস পov to befall (عرو) [ن]  عرا
 VIII eেস পov to befall اعترى

 সবল হoয়া to be strong (ِعّزة، عّز)[ض]  عّز
 II সবল করা to make strong عّزز

أعّز  IV সবল করা to make strong 
 V সবল হoয়া to be strong تعّزز

 عسل
 সবল মেন হoয়া to feel strong اعتعّز
 X সবল হoয়া to become strong استعّز

িন (عزر) [ض]  عزر া করা to rebuke 
عّزر  II িন া করা to rebuke 

 আলাদা করা to separate (عزل) [ض]  عزل
IV পদত أعزل াগ করা to give up position 
VII িবি انعزل  হoয়া to be isolated 
 VIII ের রাখা to keep away اعتزل

স (عزم، عزيمة) [ض] عزم  করা to decide 
عّزم  II যা  করা to enchant 

VIII স اعتزم  করা to decide 

স (عزي) [ض]عزى িকত হoয়া to be related 

স (عزو) [ن] عزا িকত হoয়া to be related 
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عّزى  II সা না দoয়া to console 
V সা تعّزى না দoয়া to console 
VII সা انعزى না দoয়া to console 

تزىاع  VIII বংেশর হoয়া to trace descend 

 কেঠার হoয়া to be hard (ُعُسر، عسارة) [ك]  عُسر

 কেঠার হoয়া to be hard (عسر) [ن] [ض]  عسر
II ক عّسر ন করা to make hard 

عاسر  III কেঠার আচরY করা to treat hardly 
IV কা أعسر ে  থাকা to be in distress 
V ক تعّسى ন হoয়া to be difficult 
VI ক تعاسر ন হoয়া to be difficult 
X ক استعسر ন মেন করা to find difficult 

 ম করা  to treat unjustly (عسف) [ض] عسف

II aিতির عّسف   বাঝা চাপান to overburden 
IV aিতির أعسف  বাঝা চাপান to overburden 
 V াচারী হoয়া تعّسف
VIII i اعتسف ামত করা to do haphazardly 

ম (عسل) [ن] [ض]  عسل  িমশান to mix honey 

 عّش
عّسل  II ম  িমশান to mix honey 

 পািখর বাসা ƣতরী করা to nest عّشش [عّش]
 IV পািখর বাসা ƣতরী করা to nest اعتّش

 দশভাগ করা to divide into (عشر)[ن]  عشر
tenths 

عّشر  II দশভাগ করা to divide into tenths 
عاشر  III স ী হoয়া to be associate 

VI স تعاشر ী হoয়া to be associate 

 ম করা to love passionately (عْشق) [س]  عِشق

II ঘিনعّشق  ব ন করা to join closely 
تعّشق  ম করা to love  

e©ল ি (عشو) [ن]  عشا  oয়ালা  to be dim-sighted 

e©ল ি (عَشى) [س]  عِشَي  oয়ালা  to be 
dim-sighted 

عّشى  II e©ল ি  oয়ালা  to be dim-sighted 

أعشى  IV e©ল ি  করা to  make dim-sighted 

 V রােতর খাবার খাoয়া to dine or supper تعشى

 বাঁধা to bind (عصب) [ن] عصب
عّصب  II িচেয় বাঁধা to bind arround 

V ে تعّصب জ বাঁধান to apply bandage 
 VIII দল গঠন করা to form a group اعتصب

িনং (عصر) [ض]  عصر ােনা to squeeze 
عاصر  III সমসামিয়ক হoয়া to be concomittant 

V িনে تعصر িষত হoয়া to be pressed 
VII িনে انعصر িষত হoয়া to be pressed 
VIII িনং اعتصر ােনা to sqeeze 

আ (عصم) [ض]  عصم  য় দoয়া ,to shelter 
VIII আ اعتصم য় চাoয়া to seek shelter 
X আ استعصم য় চাoয়া to seek shelter 
 িবেরাধীতা করা to oppose (عصيان) [ض]  عصى

عاصى  III িবেরাধীতা করা to oppose 

 عطف
V ক تعّصى ন হoয়া to be difficult 
VI ক تعاصى ন হoয়া to be difficult 
VIII ক اعتصى ন হoয়া to be difficult 
 X িতেরাধ করা to resist استعصى

কাম (عّض) [س]  عّض  দoয়া to bite 
عّضض  II শ  কের কাম ােনা to bite fiercely 

 সহায়তা করা to assist (عضد) [ن]  عضد

বা (عَضد) [س]  عِضد েত থা হoয়া to get pain arm 

 II সহায়তা করা to assist عّضد
 III সহায়তা করা to assistعاضد
VI পর تعاضد র সাহা  করা 

 মাংশল হoয়া to be muscular (عَضل) [س] عِضل

 িবরত রাখা to prevent (عضل)[ض] [ن]  عضل

IV ক أعضل ন হoয়া to be difficult 
V a تعّضل ম হoয়া to be puzzled 

 ংস হoয়া to be destroyed (عَطب) [س]  عِطب

عّطب  II ংস করা to destroy 
 IV ংস করা to destroy أعطب
V ংস تعّطب া  হoয়া to be destroyed 
 VIII ংস হoয়া to be destroyed اعتطب

গ (عَطر)[س]  عِطر  হoয়া to be 
perfumed 

عّطر  II বািসত করা to perfume 
 V বািসত করা to perfume تعّطر

 হাঁিচ দoয়া عطس (عطس، ُعطاس) [ن] [ض]
to sneeze 

عّطس  II হাঁিচ দoয়ান to make sneeze 

 াZ©  হoয়া to be thirsty (عَطش) [س]  عِطش

 II াZ© করা to make thirsty عّطش
 IV াZ©  করা to make thirsty أعطش

 V াZ©  হoয়া to be thirsty تعّطش

 বাঁকা হoয়া to bend (عطف) [ض]  عطف

 عطل
 II বাকঁা করা to make fold عّطف

 V বাঁকা হoয়া to bend تعّطف

VI পর تعاطف র সহা িতশীল হoয়া to harbor 
mutual affection 
 VII বাঁকা হoয়া to be bend انعطف
 VIII বাঁকা হoয়া to bend اعتطف

استعطف  X সহা িত চাoয়া to ask for sympathy 

 বকার থাকা to be without (عَطل) [س] عطل
work 

عّطل  II aবেহলা করা to neglect 
 V বকার থাকা to be jobless تعّطل

লবন মাখা চাম (عطن) [ن]  عطن ায় to soak 
for tanning 
 চা go rot (عَطن) [ن]  عِطن

عّطن  II লবন মাখা চাম ায় to soak for tanning 

 III দoয়া to give عاطى [عطو]
 IV দoয়া to give أعطى
V সাহা تعّطى  চাoয়া to ask for charity 
 VI িগলা to swallow تعاطى
X সাহা استعطى  চাoয়া to ask for charity 

 িবরাট হoয়া to be great (عظامة) [ك]  عُظم
عّظم  II িবরাট করা to make great 

 IV িবরাট করা to make great أعظم
 V গwe©ত হoয়া  to be proud تعّظم
 VI গwe©ত হoয়া  to be proud تعاظم
 X গwe©ত হoয়া  to be proud استعظم

পিব (عّف)[ض]  عفَّ  হoয়া to be decent 
V পিব تعّفف  হoয়া to be decent 

 িলময় হoয়া to cover (عفر، عَفر) [ض] [س]  عفر
with dust 
 II িলময় হoয়া to cover with dust عّفر

 عقل
 II শয়তােনর মত আচরণ করা to تعفرت [عفرت]
behave like devil 
িব (غفو) [ن]  عفا  হoয়া to be effaced 

عّفى  II িব  করা to efface 
عافى  III া  b: ার করা to restore health 

IV a أعفى াহিত দoয়া to dismiss 
VI া تعافى  b: ার করা to restore health 

تفىاع  VIII দখা করা to call on to obtain 
 X মা চাoয়া to ask pardon استعفى

 িপছেন আসা to follow (عقب) [ن] [ض]  عقب
II a عّقب সরণ করা to follow  
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عاقب  III শাি  দoয়া to punish 
IV a أعقب সরণ করা to follow  
V িপছেন a تعّقب সরণ করা to follow 
 VI eেকর পর eক আসা to follow onr تعاقب
after another 
িগ (عقد) [ض]  عقد া দoয়া to knot 

عّقد  II িগট দoয়া to tie 
 IV জমাট বাঁধান to congulate أعقد
 V িগট  হoয়া to be knoted تعّقد

 VI পর¯úর িগট  হoয়া to be knoted تعاقد

 VII িগট  হoয়া to be knoted انعقد

VIII  িব اعتقد াস করা to believe 

ব عقر (عقر،عقاراة)[ض][ك ] া হoয়া to be steril 

عاقر  III আস  হoয়া to be addicted 
IV হতভ أعقر  হoয়া to stun 

 ভাঁজ করা to bend (عقف)[ض] عقف
 II ভাঁজ করা to bendعّقف

 ঝা to understand (عقل) [ض] عقل
عّقل  II w×মান করা to make resonable, 

intelligent 

  عقم
 V w×মান হoয়া to be intelligent تعّقل
VIII বি اعتقل  করা go arrest 

]ن[ )ُعقم عَقم، عقم، عقم، ) 
ব عقم  [ض] [س] [ك] া হoয়া to be sterile 

عّقم  II ব া করা to make sterile 
V ব تعّقم া হoয়া to be sterile 

 ঘালা হoয়া to be turbid (عَكر) [س]  عِكر
عّكر  II ঘালা করা to make turbid 

 V ঘালা হoয়া to be turbid تعّكر

 িতফিলত করা to reflect (عكس) [ض] عكس
عاآس  III িবেরাধীতা করা to oppose 

VI u تعاآس া হoয়া to be reversed 
VII u انعكس া হoয়া to be reversed 

আব (عكف) [ن] [ض] عكف  রাখা to adhere 
 II ধের রাখা to hold backعّكف
V ব تعّكف ী থাকা to remain isolated 
 VIII িনেবিদত থাকা to devote اعتكف

পীি (عّل)[ض] عّل ত হoয়া to be ill 
عّلل  II দখল করা,  থাকা to occupy, busy 

 V দখল করা to occupy تعّلل
VIII পীি اعتّل ত হoয়া to be ill 

 দাগ দoয়া  to mark skin (علب) [ن]  علب
عّلب  II কৗটায় ভ া to can 

 III িচিকৎসা করা to treat عالج [علج]
 VI িচিকৎসাধীন থাকা to be under treatment تعالج
VIII াধি اعتلج  করা to wrestlee 

 িলেয় রাখা to hang (عَلق) [س]  عِلق
عّلق  II িলেয় রাখা to hang 

 IV িলেয় রাখা to hang أعلق
 V িলেয় থাকা to be suspended تعّلق

 জানা to know (ِعْلم)[س]  عِلم

 عال
عّلم  II িশ া দoয়া to teach 
أعلم  IV জানােনা to let know 

 V িশখা to learn تعّلم
X িজ استعلم াসা করা to ask 

]ك[ ]ن[ )عالنية عَلن،ُعُلو، ) 
 কাশ পাoয়া to be known  علن  [س]

عالن  III কাশ করা to disclose 
 IV কাশ করা to disclose أعلن
 VIII কাশ পাoয়া to be known اعتلن

استعلن  X কাশ পাoয়া to be known 

 হoয়া to be high  عال (ُعلو) [ن] [على، علو]

عّلى  II uপের oঠােনা to rise 
 IV uপের oঠােনা to rise أعلى
 V uপের oঠােনা to rise تعلى
 VI uপের oঠােনা to rise تعالى
 VIII uপের oঠােনা to rise اعتلى
 X uপের oঠােনা to rise استعلى

i (عمد)[ض]  عمد া করা to intend 
عّمد  II ƣতরী করা to build 
أعمد  IV সাহা  করা to support 

V i تعّمد া করা to intend 
اعتمد  VIII i া করা to intend 

 বসতী করা, দীঘজীিব عمر (عمر، عماراة) [ن] [س]
হoয়া to live long, build home 

 িবকাশ লাভ করা to thrive (عماراة) [ك]  عُمر
 II বাঁচেত দoয়া to let live عّمر
IV oমরা করা, বসতী أعمر Y© করা to perform 
umra 
 VIII পিরদশন করা, oমরা করা to visit اعتمر
 X বসিত করা go settle استعمر

 হoয়া to be high  (ُعُلو) [ن] [علو]  عال

 عمق
عّلى  II uপের oঠান to raise 

 IV uপের oঠান to raise أعلى
 V uপের oঠা to be high تعّلى
 uপের oঠা to be high تعلى

 VIII uপের oঠা to be high اعتلى

 X uপের uঠেত চাoয়া to deem to be high استعلى

 গভীর হoয়া to be deep (عمق) [ك]  عمق

 II গভীর করা to deepen عّمق
 IV গভীর করা to deepen أعمق
 V গভীের যাoয়া to go deeply تعّمق

  কাজ করা to do (عَمل) [س]  عمل

عّمل  II িনেয়াগ করা to appoint 
 III আচরY করা to treat عامل
 IV কােজ লাগান to put to work أعمل
V ক تعّمل সা  হoয়া to go to lot of trouble 
 VI পর¯úর বসা করা to do business تعامل
with one another 
 VIII কাজ করা to workاعتمل
 X কােজ লাগােনা to apply استعمل

ি (عَمى)[س]  عِمَي হীন হoয়া to be blind 
II ি عّمى হীন করা to blind 
IV a أعمى  করা to blind 
 V aÜ হoয়া to be blind تعّمى
VI কােরা চাখ ব تعامى  করা to shut ones eye 

ক (عَنت) [س]  عِنت  পাoয়া to be in distress 

II বা عّنت  করা ক ন কােজ to force to difficult 
task 

IV কে أعنت   ফলা to distress 

V ক تعّنت  আনা to bring trouble 

 কেঠারতা করা to deal (عنف، عانافة) [ك]  عنف

roughly  

 عاد
  II কেঠারতা করা to deal roughly عّنف
  IV কেঠারতা করা to deal roughly أعنف

িশরে (عنق)[ن]  عنق দ করা to cut neck 

ঘা (عتَنق) [س]  عِنق  মাটা হoয়া to be with 
broad neck 

عّنق  II ঘা  ধরা to grab by neck 
VI eেক aপের গলা জ أعنق াজি  করা to embrace 
each other 
VIII জি اعتنق েয় ধরা to embrace 

uি (عناية) [ض]  عنى  করা to worry 

uি (عناء) [س]  عِنَي  হoয়া to be worried 
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)عني(عّنى  II িনh©vতন করা to harass 
عانى  III স  করা to suatain 

V ক تعّنى  করা to toil 
VIII য اعتنى  নoয়া to be solicitous 

 aবগত হoয়া to know (عْهد)[س] عهد
عاهد  III ি  করা to make a contact 

 V সহায়তা করা to support تعّهد
X িন استعهد ল ভােব িত া নoয়া to exact 
written commitment 
 عهر [س ف] (عْهر، ِعهر، عهر، عهاراة)
িভচার করা to commit adultary 

عاهر  III  িভচার করা to commit adultary 

 বাঁকা হoয়া to be curved (عَوج) [س] عوج
عّوج  II বাঁকা করা to bend 
تعّوج  V বাঁকা হoয়া to be curved 

 IX বাঁকা হoয়া to be curved اعوّج

 িফের আসা to come back (عْود) [ن]  عاد

II aভ عّود  করা to accustom 

عاود  III িফের আসা to come back 

دأعو  IV িফের আনা to cause return 

 عاذ
V aভ تعّود  হoয়া to be used 
VIII aভ اعتود  হoয়া to be used 
 X িফের চাoয়া to demand back استعود

আ (عوذ) [ن]  عاذ য় চাoয়া to seek protection 
عّوذ  II আ য় দoয়া to make protection 

IV আ أعوذ য় দoয়া to make protection 
V আ تعّوذ য় চাoয়া to seek protection 
X আ استعوذ য় চাoয়া to seek protection  

ি (عير)[ض]  عار ধাসহ আসা যাoয়া করা to move 
doughtfully 

 eক চাখ কানা করা to loss (عْور) [عور] [ن] عار
one  eye 
 II eক চাখ কানা কের দoয়া to make loss one  eye عّور

 IV ধার দoয়া to lend أعور
 VI eকটার পর পর নoয়া to take alternately تعاور
 VIII eেক eেক আসা to befall alternately اعتور
 ধার চাoয়া to borrow استعور

عِوز] س[ )عَوز ) গরীব হoয়াto be poor 

 চাoয়া to seek (عوز) [ن]  عاز
 IV গরীব হoয়া to be poor أعوز

 জিটল হoয়া to be difficult ( عَوص)[س]  عِوص
اعتوص  VIII জিটল হoয়া to be difficult 

)عياض ِعَوض، عوض، ]ن  ( ] িতদান দoয়া to 
reward 
 II িতদান দoয়া to reward عّوض

عاوض  III িতদান দoয়া to reward 
 IV িতদান দoয়া to reward أعوض
 V িবিনময় নoয়া to take sustitute تعّوض
 VIII িবিনময় নoয়া to take sustitute اعتوض
 X িবিনময় নoয়া to take  as sustitute استعوض

 বাধা দoয়া to prevent (عوق) [ن]  عاق
عّوق  II বাধা দoয়া to prevent 

 عاش
 IV বাধা দoয়া to prevent أعوق
V বাধা تعّوق া  হoয়া to be prevented 
 VIII বাধা দoয়া to prevent اعتوق

 aিবচার করা to oppress (عول) [ن]  عال

 ভরণেপাষণ করা to support (عول، عيالة ) [عول]  عال

عّول  II আZ©নাদ করা to wail 
 IV আZ©নাদ করা to wail أعول

III সাহা عاون [عون]  করা to help 
IV সাহা أعون  করা to help 

 VI পর¯úর সাহাh¨ করা to help one another تعاون

X সাহা استعون  চাoয়া to seek for help 

 গR©ন করা to howl আZ©নাদ (ُعواء) [ن]  عَوى
 III গR©ন করা to howl আZ©নাদ عاوى
 X গR©ন করা to howl আZ©নাদ استعوى
a (عّي، عياء) [س] عيَّ ম হoয়া to be incapable 
IV a أعيا ম করা to make incapable 

িট (عيب) [ض]  عاب  হoয়া to be defective 

عّيب  II দাষ  করা to.render defective 

 II uৎসব পালন করা to celebrate عّيد [عيد]

ি (عْير)[ض]  عار ধা সহ ঘারা to wonder 
 III মাপা to gauge عاّير
 VI eক aপরেক শাপ দoয়া to revile تعاير
each other 
 জীবন যাপন করা to live عاش (عيش، معيشة) [ض]

عّيش  II েচ রাখা to keep alive 

عايش  III eক সােথ বাস করা to live togather 

أعاش  IV েচ রাখা to keep alive 

 V রাজগার করা to earn bread تعّيش

تعايش  VI eকে  বসবাস করা to live togather 

VIII eকে اعتيش  বসবাস করা to live togather 

 عيط
 II িচৎকার করা to yell عّيط [عيط]

দির (عيل، ُعُيول) [ض] عال  হoয়া to be poor 

عّيل  II পিরবার ব  হoয়া to have large family 
IV পিরবার ব أعيل  হoয়া to have large family 

 র চাখ হoয়া to have (عَين)[س]  عِين
beautiful eyes 
 II িনa©vিরত করা to individualized عّين
 III দখা to view عاين
V িনি تعّين  হoয়া to be earmarked 

 

 'غ'
 িবগত হoয়া to be pasy (ُعبور)[ن]  غبر

غّبر  II িল মাখা to cover soil 
 IV িল মাখা to cover soil أغبر
 V িল মিলন হoয়া to be covered تغّبر

اغبّر  IV িল মাখােনা to be dust colored 

II গাল ম غّجر [غجر]  করা to abuse 
غدق ]ش[ )قغَد ) র হoয়া to  be heavy 

 IV র হoয়া to  be heavy أغدق

 সকােল করা to be in early (ُغدو، غدوة) [ن]  غدا
morning 
II সকােলর না غّد া দoয়া to give breakfast 
 III সকােল যাoয়া to go in early morning غادى

V সকােলর না تغّدى া পাoয়া to get breakfast 

 ধাকা দoয়া to deceive (ُغرور)[ن]  غّر
 II ধাকা দoয়া to deceive غّرر
 IV ধাকা খাoয়া to be deceived اغتّر

 X হঠাৎ আসা to come unexpectedly استغر

a (ُغروب) [ن]  غرب  যাoয়া to go away 

غّرب  II a  যাoয়া to go away 

 غرق
IV আশ أغرب  কাজ করা to say a strange 

 V িবেদশ যাoয়া to go foreign تغّرب

 VIII িবেদশ যাoয়া to go to foreign اغترب

استغرب  X aস ব আশা করা to deem absurd 

 গান গাoয়া to twitter, sing (غَرد) [س] غرد
غّرد  II গান গাoয়া to sing song 

 V গান গাoয়া to twitter,sing تغّرد

ফাঁ (غرز)[ض]  غرز া to prick 
 II েবশ করান to insert غّرز
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 IV েবশ করান to insert أغرز
 V গভীের েবশ করান to insert deeply تغّرز
 VII েবশ করান to penetrate انغرز
 VIII গভীের েবশ করান to insert deeply اغترز

 রাপণ করা to plant (غرس) [ض]  غرس
أغرس  IV রাপণ করা to plant 

 VII রাপীত হoয়া to be implanted انغرس

া (غرض) [ض]  غرض  ভ াণ to fill in 

i (غَرض) [س]  غِرض ক হoয়া to be interested 

 টাটকা হoয়া to (ِغَرض، غَراضة) [ك]  غُرض
be fresh 
IV aR©b করা , লأغرض   to attain 
 V eকেপেশ হoয়া to be partial تغّرض

II গ تغرغر [غرغر] গ া করা to gurgle 

চামচ ভে (غرف) [ن] [ض]  غرف  তালা to 
spoon full 
VIII চামচ ভে اغترف  তালা to spoon full 

 েব যাoয়া  to be drowned (غَرق) [س] غرق
غّرق  II বান to immerse 

 IV বান to immerse أغرق
 V েব যাoয়া to be sunk تغّرق
 X বা to sink استغرق

 اغَرْوَرَق
 XII ভের যাoয়া to sink اغَرْوَرَق (اْغريراق)

 জিরমানা দoয়া to pay (غْرم) [س]  غرم
غّرم  II জিরমানা করা to impose fine 

 IV জিরমানা করা to impose fine أغرم
 V জিরমানা দoয়া to be fined تغّرم

 আঠা িদেয় লািগেয় দoয়া to glue (غرو) [ن] غرا
 II আঠা িদেয় লািগেয় দoয়া to glue غّرى 

أغرى  IV েরািচত করা to induce 

V কাঁটা أغّز [غّز]  হoয়া to be thorny 

 তা কাটা to spin (غزل) [ض]  غزل

 মালাপ করা to make (غَزل) [س]  غزل
love 

غازل  III েমর কথা বলা to speak of love 
تغّزل  V ম করা to make love 

 eেক aপের েমর ভান করা to flirt تغازل
 VIII তা কাটা to spin اغترل

 ধৗত করা to wash (غسل) [ض]  غسل
II স غّسل Y© পির ার করা to wash throughly 
 VIII ধৗত করা to wash اغتسل

 aসৎকাজ করা to act dishonestly (غّش) [ن] غّش

غّشش  II aসৎকাজ করা to act dishonestly 
 VII তািরত হoয়া to be deceived انغّش
 VIII তািরত হoয়া to be deceived اغتّش
 X aসৎ মেন করা to regard as dishonest استغّش

a (غشم) [ض]  غشم ায় করা to treat unjustly 
VI a تغاشم তার ভvন করা to fein ignorance 
X a استغشم  মেনকরা to regard as ignorant 

غشا] ن)[غشى غشو،  আগমন করা 
غّشى  II আ ত করা to cover 
أغشى  IV a কার হoয়া to be dark 

 V ঢেক দoয়া to cover تغّسى

 غطا
استغشى  X মাথা ঢেক দoয়া to hide ones head 

াm (غّص، غَصص) [ن] [س]  غّص   হoয়া 
to be chocked 
 াস  করা to chocked أغّص
VIII ভে اغتّص  যাoয়া to be overcrowded 

জা (غصب)[ض]  غصب  কের নoয়া to 
take away by force 
VIII জা اغتصب  কের নoয়া to take away 
by force 

 গােছর ডাল টানা to pull (غصن)[ض]  غصن
branches 

غّصن  II ডাল গজান to put forth branches 
 IV ডাল গজান to put forth branches أغثن

 রাগ করা  to  be angry (غَضب) [س]  غضب

غاضب  III uে িজত করা  to annoy 

IV রাগাি أغضب ত করা to make angry 

 V রাগ করা  to  be angry تغّضب

 আটেক রাখা غضن (غضن، ِغضان) [ن] [ض]
to prevent 
 II ভাজ করা to fold غّضن

غاضن  III ণ‡qর ি েত তাকান to wink amorously 

 V ভাজ করা to fold تغّضن

কােরা চাখ ব أغضى [غضو]  করা to close ones eyes 

 VI aবেহলা, না ঝার ভান করা to pretend تغاضى
not to notice 

 িবেয় দoয়া to immerse (غّط) [ن]  غّط
 IV িবেয় দoয়া to immerse أغّط
 VII  েব যাoয়া to be immersed انغّط

িনমি (غطس) [ض] غطس ত করা to immerse 

غّطس  II িনমি ত করা to immerse 

a (غطو) [ن]  غطا কাের ঢেক যাoয়া to be dark 

 غفر
غّطى  II ঢাকা to cover 

V আ تغّطى ত হoয়া to be covered 
VIII আ اغتطى ত হoয়া to be covered 

 মা করা to forgive (غفر، مغفرة) [ض]  غفر
غّفر  II ঢেক রাখা to guard 

 VIII মা করা to forgive اغتفر
 X মা চাoয়া to ask pardon استغفر

 aসতক থাকা to ignore (غفل)[ن]  غفل
غّفل  II aবেহলা করা to make careless 

 III aবেহলার েযাগ নoয়া to use negligence غافل

 IV aসতক থাকা to ignore أغفل
 V aবেহলার েযাগ নoয়া to use negligence تغّفل
 VI aবেহলার ভান করা to pretend to be تغافل
careless 
 X aবেহলার েযাগ নoয়া to use negligence استغفل

িবে (ِغّل ) [ض]   غّل ষী হoয়া to be hatred 

 েবশ করা to enter (ُغلول) [ن]  غّل

II ব غّلل ী প ান to handcuff 

أغّل  IV uৎপাদন করা to produce 

 VII uৎপাদন করা to produce انغّل

ّلاستغ  X িবধা ভাগ করা to gain 

 জয়ী হoয়া to conquer (غلب) [ض]  غلب

 II িবজয়ী করা  to make conquerer غّلب

III পরািজত করার চ غالب া করা to try to defeat 

تغّلب  V িবজয়ী হoয়া to triumph 

 VI পর¯úর  করা to wrestle each other تغالب

 fzল করা to mistake (غَلط) [س]  غِلط

غّلط  II fzল করান to make other to mistake 

 III fzল করান to make other to mistake غالط

  IV fzল করান to make  mistake أغلق

 غمد
  VI eেক aপরেক fzল করান to make تغالق
mistake each other 
শ (ِغَلظ) [ك]  غُلظ  হoয়া to be tough 

 কেঠার হoয়া to be rude (غلظ) [ض]  غلظ
غّلظ  II শ  করা to make rough 

IV শ أغلظ  ভাষা বলা to use rude language 
X শ استغلظ  ভাষা বলা to use rude language 

 িমিশেয় দoয়া to be immersed (غْلغلة)  غلغل

  II েবশ করা to penetrate  تغلغل
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 খাৎনা না করা to be not (غَلف)[س]  غِلف
cicuscribed  
II আ (غلف) [ن] غلف ািদত Kiv, ব  করা to close 

IV ব أغلق  করা to close 
VII ব انغلق  হoয়া to be closed 
X a استغلق  হoয়া to be obscured 

সীমা ল (ُغلو) [ن]  غال ন করা to exceed bound 

غّلى  II  ি  করা to raise price 

III সীমা ল غالى  ন করা to exceed bound 

أغلى  IV  ি  করা to raise price 

VI সীমা ল تغالى ন করা to exceed bound 
চ  استغلى া মেন করা  to find ex 

 টােনা  to boil (غليان، علي) [ض]  غَلى
 II টােনা  to boil غّلى

أغلى  IV টােনা  to boil 

 ঃখ দoয়া to pain (غّم ) [ن]غّم

مغّم  II ঢাকা to cover 

 IV ঃখ দoয়া to pain أغّم

VII িবষ انغّم  হoয়া to be sad 

VIII িবষ اغتّم  হoয়া to be sad 

কাষব (غمد) [ن] [ض]غمد  করা to sheathe 

 غمد
a (غَمد)[س]غمد কার হoয়া to be dark 
 II aপরাধ ঢেক রাখা to conceal offensive غّمد

IV কাষব أغمد  করা to sheathe 
 V ভের দoয়া to cover ঢেক রাখা تغّمد

 বান to overflow (غمر)[ن]غمر

িবে (غَمر) [س] عِمر ষ ণ হoয়া to be full of hatred 

পh©v (غمارة) [ك] غُمر  হoয়া to be plentiful 
غامر  III িক নoয়া to venture 

 VIII েব যাoয়া, ঢেক ফলা to cover اغتمر

 k©, করা to touch, Bশারা করা (غمز)[ض]  غمز
 VI পর¯úরেক Bশারা করা to signal one تعامز
another 
 VIII খােটা করা to belittle اغتمز

 বােনা to dip (غمس)[ض]  غمس
غّمس  II বােনা to dip 

 VII েব যাoয়া  to be sunk انغمس

©ỳ‡ev (ُغموض)[ن][ك]  غمض , ঝাপসা হoয়া 
to be obscure, blurred 

غّمض  II `y‡ev©  করা to make obscure 
 IV ঝাপসা করা to make blur أغمض

VII চাখ ব انغمض  করা  to close eyes 

اغتمض  VIII মান  to be asleep 

 ছাদ দoয়া to provide roof (غمي) [ض] غمى

  II চাখ বাঁধা to blindfold غّمى

IV সং ُأغِمَي াহীন হoয়া to be unconcious 

 িছনািল করা to coquet (غْنج) [س]  غِنج
 V িছনািল করা to coquet تغّنج

II লবা تغندر [غندر]  হoয়া to play dandy 

 গনীমত পাoয়া go capture (غنم، ُغنم، َغَمم)[س] غِنم
war booty 

غّنم   II দান করা to bestow 

 غاب
 IV গনীমত দoয়া to give as booty أغنم
 VIII গনীমত নoয়া to take war booty اغتنم

 ধনী হoয়া  to be free (ِغنى، غناء) [س]  غِنَي
غّنى  II গান করা to sing 

 IV ধনী করা to make rich أغنى
 V গান করা to sing تغّنى

اغتنى  VIII ধনী হoয়া to be rich 
 X ধনী হoয়া to be rich استغنى

]غوث ] II সাহাে غّوث  র ফিরয়াদ করা to call 
for help 
IV সাহাে أغوت র জ  যাoয়া to go for help 
X সাহাে استغوث র ফিরয়াদ করা to call for help 

 দেব যাoয়া to penetrate deeply ( غور) [ن] غار

عّور  II েব যাoয়া to sink in 
أغور  IV মন করা to travel in low land 

]ن[ )غياصة غياص، غوص، ) 
 েব যাoয়া to be immersed  غاص
 II বান to make immerrsed غّوص

 গভীর করা to deepen غّوط [غوط]
V পট পির تغّوط ার করা to evacuate bowel 

িনঃে (غول) [ن] غال ষ করা to destroy 

اغتول  VIII ংস করা to destroy 

غَوى] ض[ )غواية غّي، ) িব া   করা to mislead 

িব (غوى) [س] غِوَي া  হoয়া to be mislead 

غّوى  II িব া   করা to mislead 
أغوى  িব া   করা to mislead 

X িব استغوى া   করা to mislead 

 পতাকা তালা to host a flag غّيى [غّي]

a (غيب، غيبة)  غاب পি ত থাকা to be absent 
 II গােয়ব করা  to lead away غّيب
V a تغّيب পw¯’ত থাকা to be absent 

 غار
VIII িম اغتاب া কল  দoয়া to slander 
a استغال পি েত িম া কল  দoয়া to slander 

غِيد]س[ )غَيد ) ঘা  েয় যাoয়া to be curve neck 
II হেল غّيد ল হাঁটা to walk graceful, swinging 

 ঈl©v করা to be jealous (غْير) [س]  غار
 II পিরবতন করা to alter غّيى
III িবসা غاير  হoয়া  to  be dissimilar 
 IV ঈl©v করান to make jealous أغار

VI ি تغاير মত করা িভ প হoয়া to differ 

 রািগেয় দoয়া  to anger (غيظ)[ض]  غاظ
غّيظ  II রািগেয় দoয়া  to anger 

 IV রািগেয় দoয়া  to anger أغاظ
 V রেগ যাoয়া to be angery تغّيظ
 VII রেগ যাoয়া  to be angery انغاظ
 VIII রেগ যাoয়া  to be angery اغتاظ

মঘা ( غيم) [ض] غام  হoয়া to be cloudy 
II মঘা غّيم  হoয়া to be cloudy 
IV মঘা أغام  হoয়া to be cloudy 
 

 'ف '
VIII িম افتأت  [فأت] া বলা  to tell lies 

 VI ভ মেন করা to regard as good تفاءل [فأل]
omen 

 e©ল করা to weaken (فّت)[ن]  فّت
 II ছাট ছাট করা করা to break into فّتت
small pieces 
 V ছাট ছাট করা করা to break up into تفّتت
fragments 
 VII ছাট ছাট করা করা to break up انفّت
into fragments 
 খালা to open (فتح) [ف]  فتح

 فجأ
 II খালা to open فّتح
 III থেম বলা to speak first فاتح
 V খালা to open تفّتح
 VII খালা to open انفتح
 VIII চনা করা to introduce افتتح
X আর استفتح  করা to start 

 িবঘত ারা মাপা to measure with palm (فتر) [ن]  فتر

 বল হoয়া to abate,lax (ُفتور) [ن] [ض]  فتر
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II িনে فّتر জ করা to cause abate 
IV িনে أفتر জ করা to cause abate 
V িনে تفّتر জ হoয়v  to be  abate 

পরী (فتش) [ض]  فتش া করা to investigate 
فّتش  II পরী া করা to investigate 

ি (فتق) [ن]  فتق া to unsew 
 II সলাi েল ফলা to unsew فّتق
 V েল হoয়া to be unsew تفّتق
VII িছ انفتق  হoয়া to be unsew 

 চােনা to twist (فتل) [ض]  فتل
 II চােনা to twist فّتل

تفّتل  V িচেয় যাoয়া to be twisted 
  VII িচেয় যাoয়া to be twisted انفتل

আ (فتن، ِفتنة) [ض]  فتن ó করা, ফতনায় ফলা 
to attract 
 II  করা to seduce فّتن
 IV  করা to charm أفتن
 VIII  হoয়া to  be charm افتتن

 বক হoয়া to be youthful (فتاء، فتى) [س]  فِتَي

 X মতামত চাoয়া to ask for openion استفتى

 i পা ফাকঁ করা  to straddle (فّج) [ن]  فّج

أفّج  IV ল া পা ফলা to stride 

 (فجء، فجأة، ُفجاءة) [ن]  فجأ

 فِجئ
 হঠাৎ আসা to come suddenly فِجئ

فلَجأ  III হঠাৎ আসা to come suddenly 

 ফাটান to cleave (فجر) [ن]  فجر

 পাপ করা to do immoral (ُفُجور)  فجى
II রা فّجر া ƣতরী করা to create a outlet 
 IV িভচার করা to commit adultery أفجر
 V ফেট পরা to burst out تفّجر

 VII ফেট পরা to burst out انغجر

ক (فجع) [ف]  فجع  দoয়া to inflict grief 
II aত فّجع াচার করা to torture 
V aত تفّجع াচিরত হoয়া to be distressed 
mentally 
a (ُفحش) [ك]  فُحش ীল হoয়া to be shameless 

أفحش  IV a ীল ভাষা বহার করা to use obscence 
language 
VI a تغّحش ীল হoয়া to be shameless 

ভয় استفحل [فحل] র হoয়া to be dreadful 

 বY© হoয়া to be black  (فُحوم) [ك]  فُحم

 জবাব িদেত _© হoয়া (فحم) [ن]  فحم
فّحم  II  বY©  হoয়া to be black 

 IV িনরব হoয়া to be silent أفحم

 গe© করা to pride (فخر، فخار)[ف]  فخر
 III গwe©ত হoয়া to be proud فاخر
 V গe© করা to pride تفّخر
 VIII গe© করা to pride افتخر
 X ভাল মেন করা to find excellent استفخر

 II মাটা করা to fatten فّدن [فدن]

]ض[ )غداء ِفدى، فدى، ) 
ি  فدى পণ দoয়া to ransom 
III ত فادى াগ করা to sacrifices 
 VI সতK© থাকা to guard تفادى

 فرض
افتدى  VIII ি পণ দoয়া toransom 

 পালান to flee  (فّر، ِفرار) [ض] فّر
 IV পািলেয় দoয়া to put to flight أفّر
 VIII খালা to open up افتفّر

 ফাকঁ করা to open (فرج) [ض]  فرج
 II দখােনা to showفّرج
IV ছে أفرج  দoয়া to free 

V u تفّرج ু  হoয়া to be open 
VII u انفرج ু  হoয়া to be open 

II বা فّرخ  [فرخ] া টান to hatch youg ones 
أفرخ  IV বা া টান to hatch youg ones 

 eকাকী হoয়া to be (ُفرودة) [ن] [ك] فُرد
alone 
 IV থক করা to set a side أفرد
 V eকাকী হoয়া to be alone تفّرد
 VII eকাকী হoয়া to be alone انفرد
 X eকাকী পাoয়া to find alone استفرد

 থক করা to separate (فرز)[ض]  فرز
فّرز  II থক করা to separate 

 IV থক করা to separate أفز

II ম تفرزن [فرزن] ী হoয়া দাবার to be queen 

 িশকার করা to hunt (فرس) [ض]  فرس
 V বাছাi করা to scrutinize تفّرس

افتري  িশকার করা, ধl©Y করা to hunt,rape 

 িবিছেয় দoয়া to (فرش، ِفراش) [ن][ض]  فرش
spread 

فّرش  II িবিছেয় দoয়া to spread 
افترش  VIII িবিছেয় দoয়া, াশ করা to spread, 

brush 
 কাটা to cut (فرص)[ض]  فرص

فّرص  II িট কাটান to make holidays 

 ফরয করা to decree (فرض)[ض]  فرض

 فرط
فّرض  II কাটা to make incisions 

 আেরাপ করা to impose افترض

 আেগ যাoয়া to procede (فرط) [ن] [ض]  فرط

II পিরত فّرط াগ করা to leave 
 IV সীমা পার হoয়া to exceed bounds افرط
VII িবি انفرط  হoয়া to be detached 

aিত (فرع) [ف]  فرع ম করা to surpass 
 II শাখা করা to branches فّرع
V শাখা িব تفّرع  ত করা to ramify 

افترع  VIII হীন করা, মারী  ন  করা to 
deflower 
 খািল হoয়া to be (فراغ، ُفروغ) [ن] [ف]  فرغ
empty 
 II খািল করা to empty فّرغ
 IV খািল করা to empty أفرغ
 V কg©হীন থাকা to be unoccupied تفّرغ
 X খািল করা to empty استفرغ

 a◌ালাদা করা to (فرق، ُفرقان) [ ن] [ض]  فرق
separate 
 II a◌ালাদা করা to separate فّرق
 III a◌ালাদা করা to separate فارق
 V a◌ালাদা হoয়া to be separate تفّرق
 VII a◌ালাদা হoয়া to be separate انفرق

افترق  VIII a◌ালাদা হoয়া to be separate 

II িবে تفْرقع [ فرقع] ািরত করা to explode 

 ঘl©ণ করা  to rub (فرك) [ن]  فرك
 II ঘl©ণ করা  to rub فّرك
 V ঘwl©ত হoয়া to be rubbed تفّرق
 VII ঘwl©ত হoয়া to be rubbed انفرك

 ছাট ছাট কের কাটা to cut into (فرم)[ض]  فرم
pieces 

 فسد
 II ছাট ছাট কের কাটা to cut into pieces فّرم

 II iuেরাপীেদর মত হoয়া to تفرنج [فْرنج]
imitate European 
া تفرني [فرنس] েদর মত হoয়া to be the France 

 কাটা to cut (فري) [ض]  فرى
II ল فّرى াল ী কাটা to cut length wise 

أفرى  IV ল াল ী কাটা to cut length wise 
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VIII িম افترى া u াবন করা to fabricatd 

 লািফেয় oঠা to jump up (فّز) [ن]  فّز
 IV ভয় দখােনা to frighten أفّز
V aি تفّزز র হoয়া to become restless 
X uে استفّز িজত করা to agitate 

ি (فزر) [ن]  فزر ে  ফলা to tear 
V ি تفّزر ে  যাoয়া to be torn 
VII ি انفزر ে  যাoয়া to be torn 

 ভয় পাoয়া to be afraid ( فَزع)[س]  فزع 
فّزع  II ভয় দখান to frighten 

 IV ভয় দখান to frighten أفزع
 V ভীত হoয়া to be terrified تفّزع

শ (فساحة) [ك]  فُسح  করা to be wide 
فّسح  II স  করা to make wide 

 IV জায়গা করা to make room أفسح
V স تفّسح  হoয়া to be wide 
VII স انفسح  হoয়া to be wide 

 বািতল করা to cancel (فسخ) [ف]  فسخ
II ি فّسخ ে  করা করা to trar to pieces 
V تفّسخ ভে  করা করা to break into fragments 
 VII বািতল হoয়া to be canceled انفسخ

 খারাপ হoয়া to be bad (فساد،ُفُسد) [ن] [ض]  فسد
II ন فّسد  করা to spoil 
IV ন أفسد  করা to spoil 

 فُصح
 VII খারাপ হoয়া to be bad انفسد

فسر] ض][ن)[فسر ) া া করা to explain 

II া فّسر া করা to explain 

V া تفّسر া নoয়া  to be explained 

X া استفسر া চাoয়া to ask for explanation 

]فسفر II a تفسفر[ কাের লনশীল হoয়া to 
phosphoresce 

]ض[ ]ن[ )ُفسوق ِفسق، ) 
 পাপ করা to act unlawfully فسق
 II ফািসক হoয়া to be fasik فّسق

فشل] س[ )فَشل ) িনরাশ হoয়া to despair 
 II িবফল হoয়া to thwart فّشل
 IV িবফল হoয়া to thwart,frustrate أفشل
 V ব¨_© হoয়া to be failed تفّشل

فشا ]ن[ )ُفشّي فشو، ) ফাসঁ হoয়া  
IV ছি أفشى েয় দoয়া to spread 

تفّشى  V ছি েয় প া to spread 
]فّص ] ল ব , আংিটর পাথর, চােখর মিণ stone 

of ring,brain joint 
II বিহরাবরণ ছা تفّصص ান to remove the 
outer shell 
বা (فصاحة) [ك]  فُصح ী হoয়া to be eloquent 

IV িন أفصح ত আরবীেত কাশ করা to express in 
flawless Arabic 
V বা تفّصح ী সাজা to affect eloquence 
VI বা تفاصح ী সাজা to affect eloquence 

িস (فصد، ِفصاد) [ض]  فصد া লাগান to open 
blood vein 
VII িস انفصد া লািগেয় নoয়া to undergo bleeding 

 থক করা to separate (فصل) [ض]  فصل
فّصل  II ণীব  করা to classify 

 VII থক করা to separate انفصل

 فطس
 V  হoয়া to shake off تفّصى [فصى]

ভা (فّض) [ن]  فّض া to break 

 II পার েলপ দoয়া to coat with silver فّضض

VII ভে انفّض  যাoয়া to be broken 

VIII মারী افتّض  ন  করা to deflower 

 কাশ করা to disclose (فضح) [ف]  فضح

 VII কািশত হoয়া to be exposed انفضح

 VIII সকেল জানেত পারা to become افتضح
public 
 ভাল হoয়া to be good (فْضل)  [ن] [س] فضل
II a فّضل ািধকার দoয়া to prefer 
III মh©vদার জ فاضل  িতেযাwMতা করা to contend 
for superiority 
IV a أفضل হ করা to bestow 
V a تفّضل হ করা to bestow 

u (فضاء، ُفضو) [ن]  فضا ু  হoয়া to be wide 

 II খািল করা to void فّضى
 IV পৗঁছা to arrive أفضى
 V aবসর থাকা to have free time تفّضى

 িবিছেয় দoয়া to spread (فطح) [ف]  فطح
out 

فّطح  II িবিছেয় দoয়া to spread out 

 িবদীY© করা to split (فطر) [ن]  فطر
 IV iফতার করা to break the fast أفطر

 V িবদীY©  হoয়া to be split تفّطر

 VII িবদীY©  হoয়া to be split انفطر

 মারা যাoয়া to die (ُفطوس)[ض]  فطس

II হত فّطس া করা to kill 

VII চ انفطس া া হoয়া to be flattend,nose 
فطم] ض[ )فطم ) িশ র ধ ছা ােনা to wean 

VII িশ انفطم  ধছা া হoয়আ to be weaned 

 فطن
)فطانة ِفْطنة، َفَطن، فطن، ) 

ি [ن][س][ك]  فطن মান হoয়া go be wise 
II ি فّطن মান করা to make intelligent 

 করা to do,to act (فعل) [ف]  فعل
 II করােনা to make done فّعل

VI িতি تفافل য়া করা, eকি ত করা to intersct, 
combine 
স انفعل  হoয়া to be done 
VIII ি افتعل  করা to invent 

 Y© করা to fill up (فعم)[ف]  فعم

IV পির أفعم Y© করা to fill over flowing 

 খ হা করা to open mouth (فغر)[ف][ن] فغر

 VII খ Y© খালা to open widelyانفغر

 ফাটান to open abscess (فقأ)[ف]  فقأ

 V ফাটান to burst تفّقأ

ন (فقد)[ض]  فقد  করা, হারােনা to destroy 

أفقد  IV হারােত দoয়া to cause to loss 

V a تفّقد স ান করা to search 

VIII a افتقد স ান করা to search 
 X হারান to miss استفقد

িছ (فقر)[ض]  فقر  করা to pierce 

িছ (فقر)[ن]  فقر  করা to bore 

ম (فَقر) [س]  فقر দে  াথা পাoয়া to get pain 

spine 

দির (فقارة) [ك]  فُقر  হoয়া to be poor 

II দির فّقر  করা to make poor 

VIII দির افتقر  হoয়া to be poor 

 II িডেম তা' দoয়া to hatch فّقص[فقص]

 II aংক কথায় লখা to spell out figure فّقط [فقط]

  فلت
u (فقع، ُفُقع) [ن]  فقع ল হoয়া, ফেট যাoয়া to 
be bright,burst 

فّقع  II মট কের ভা া to crack 
 VII ফেট যাoয়া to burst انفقع
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 নাক েখ ধরা to hold by nose (فقم)[ن]  فقم
and mouth 
 ব খারাপ হoয়া to be very bad (فَقم) [س]  فِقم

 ব খারাপ হoয়া to be very bad (فقامة) [ك]  فُقم

 VI ব খারাপ হoয়া to be very bad تفاقم

  aিধকতর াbx হoয়া to have (فقه)[ن]  َفْقه
more knowledge 
ি (ِفْقه، فَقه) [س]  فِقه মান হoয়া to have   
knowledge 
 w×মান হoয়া to have  knowledge (فقاهة) [ك]  فُقه

II িশ فّقه া দoয়া to teach 
IV িশ أفقه া দoয়া to teach 

 থক করা to separate (فّك) [ن]  فكَّ
فّكك  II িশিথল করা to loosen 
انفّك  VII থক হoয়া to be separated 

িচ (ِفكر، فكر) [ض] [ن]  فكر া করা to think over 

II িচ فّكر া করা to think over 
أفكر  IV িচ া করা to think over 

V িচ تفّكر া করা to think over 
افتكر  VIII িচ া করা to think over 

 মচকােনা to sprain (فكش) [ن]  فكش
 VII মচেক যাoয়া to be sprained انفكش

 রিসক হoয়া to be humorous (فَكه) [س]  فِكه
فّكه  II আন  দoয়া to amuse 

ঠা فاآه া করা to joke 
আন تفّكه  পাoয়া to be amused 

 পলায়ন করা to escape (فلت)[ض]  فلت

 فلج
أفلت  IV পলায়ন করা to escape 

 VII পলায়ন করা to escape انفلت

 ফাটােনা to split (فْلج، ُفُلوج)[ن]  فلج
فِلج] س[ )فَلج ) প াঘাত  হoয়া to be semiparalyzed 

 II ফাটােনা to split فّلج
VII প انفلج াঘাত  হoয়া to be semiparalyzed 

 চাষ করা to plough (فلح) [ف]  فلح
أفلح  IV u িত করা to prosper 

X u استفلح িত করা to prosper 

 II দuিলয়া ঘাষYv করা to declear فّلس [فلس]
bankrupt 
 IV দuিলয়া হoয়া to be bankrupt أفلس

II দাk©িনক ত تفلسف [فلسف]  দoয়া to philosophize 

 িবদীY©  করা to split (فلع) [ف]  فلع
فّلح  II িবদীY©  করা to split 

 িবদীY©  করা to split (فلق)[ض]  فلق

 II িবদীY©  করা to splitفّلق

 V িবদীY©  হoয়া to be split تفّلق

 VII িবদীY©  হoয়া to be split انفلق

 ভিবষৎ বাণী করা, াকার ন to prophesy فّلك [فلك]

u (فلي)[ض]  فلى ন তালা to delouse 
u فّلى ন তালা to delouse 
V u تفّلى ন  হoয়া to be deloused 

II িবিভ فّنن [ فنَّ]  রকম করা to diversify 
V িবিভ تفّنن  রকম হoয়া to diversified 
VIII িবিভ افتّن  রকম হoয়া to diversified 

II িম فّند [فند] ক বলা to call a liar 
أفند  IV ল মাণ করা to prove wrong 

II িব فّنط [فنط] ািরত বণনা করা to detail 

 ংস হoয়া to cease (فناء) [س]  فنَي

 فاه
فنىأ  IV ংস করা to annihilate 

 VI পর¯úরেক ংস করা to destroy each تفنى
other 
 ঝা to understand (فهم)[س]  فِهم

 II ঝান to make understand فّهم
 IV ঝান to make understand أفهم
V ঝেত চ تفّهم া করা to try to understand 
 VI eেক aপরেক ঝা to understand تفاهم
one another 
 VIII ঝা to understand افتهم
X িজ استفهم াসা করা to ask 

 মের যাoয়া to pass away (فوات)[فوت][ن]  فات

 IV পািলেয় দoয়া to make escape أفات
VI িভ تفاوت  রকম হoয়া to be different 
 VIII িবপিরত করা, খেয় বাঁচা, to act contrary افتات

 ফাটা to boil (فور، فوران) [فور] [ن]  فار
فّور  II ফাটােনা to make boil 

 IV ফাটােনা to make boil أفار

 সফল হoয়া to be (فوز) [فةز] [ن]  فاز
successful 

فّوز  II ম িম পার হoয়া to cross desert 

 II মতা দান করা to entrust فّوض[فوض]
فاوض  III আেলাচনা করা to negociate 

 VI আেলাচনা করা to negociate تفاوض

kÖ† (فوق، فواق) [ن]  فاق  হoয়া to overtop 
II তাক করা, াধা فّوق  দoয়া to aim 
 IV ান িফের ফাoয়া to convalesce افاق

تفّوق  V  হoয়া to superior 
استفاق  X ান িফের ফাoয়া to convalesce 

u (فوه) [ن] [فوه]  فاه ারণ করা to utter 
V u تفّوه ারণ করা to utter 

فاَء] ض[ ]فيأ[ )فْيئ ) িফের আসা to return 

 فيد
 II ছায়া দান করা to afford shadow فّيأ

أفاَء  IV দান করা to give as booty 
 V ছায়া দান করা to afford shadow تفّيأ

 IV uপকার করা to benefit أفيد [فيد]
استفاد  X uপকার পাoয়া to derive benefit 

 Y© হoয়া to overflow (فيض) [ض]  فاض
 IV Y© করা to pour forth أفاض

استفاص  X ািবত করা to flood 
]قيهق ] تفيهق   II aেনক র দৗ ােত পারা to long-

winded 

 'ق '
 ৎিসত হoয়া to be ugly  (قباحة، قبح)[ك]  قُبح
 II ৎিসত করা to make ugly قّبح

قبحاست  X ৎিসত মেন করা to find ugly 

 হণ করা to take over (قبي)[ض]  قبس
 VIII হণ করা to seek to take افتبي

قبض] ض)[قبض ) ক া করা to seize 
قّبض  II স িচত করা, aিধকাের দoয়া to give to 

ones ppsition 
V স تقّبض িচত হoয়া to be contracted 
VII স انقبض িচত হoয়া to be contracted 

স قّبط [قبط] িচত করা,  to knit the brows 

 eিগেয় আসা to come (قبل) [ن]  قبل

 হণ করা to accept  قِبَل (َقبول، ُقبول، قبالة) [س]

 II আদর করা to kiss قّبل
III খা قابل খী হoয়া to be faceto face 

أقبل  IV কাছাকািছ আসা to come close to 
 V হণ করা to accept تقّبل
VI পর¯úর মখা تقابل খী হoয়া to face to face 
each other 

 قدر
 VIII হণ করা to accept اقتبل
 X খ িফিরেয় নoয়া to turn face استقبل

fzল a (قّت) [ن]  قتَّ বাদ করা to render falsely 
 VIII েলাৎপাটন করা to uproot اقتّت
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কাপ (قتر، ُقُتور) [ن] [ض]  قتر ©  করা to be 
stringy 

قّتر  II কাপ©  করা to be stringy 
أقتر  IV কাপ©  করা to be stringy 

হত (فتل) [ن]  قتل া করা to kill 
قّتل  II হত া করা to kill 
قاتل  III  করা to battle 

 VI eেক aপেরর সােথ  করা to battle تقاتل
one another 
 VIII eেক aপেরর সােথ  করা to battle اقتتل 
one another 
X জীবন িবপ استقتل  করা  to risk ones life 

 টেন আনা to pull out (قّث) [ن]  قثَّ
 VIII টেন আনা to pull out اقتّث

ি  قحط (قْحط، قَحط) [ف] [س] হীন হoয়া to 
be rainless year 

قّحط  II পরাগায়ন করা to pollinate 
أقحط  IV ি হীন হoয়া to be rainless year 

 াস করা to swallow (قحف) [ف]  قحف
 VIII াস করা to swallow اقتحف
]قحم  IV ঠেল দoয়া to push أقحم [
VIII ভা اقتحم া to break 

 কাটা to cut (قّد) [ن]  قدَّ

 II কাটা to cut قّدد

انقّد  VII ফেট যাoয়া to split 

 VIII কাটা to cut اقتّد

 ক করা to decide (قدر، قَدَر)[ن] [ض]  قدر

 قدم
 II ক করা to appoint قّدر
IV স أقدر ম করা to enable 
 VIII ক করা to decide اقتدر
X স استقدر মতা চাoয়া to ask for strength 

قُدس] ك)[ُقدس فداسة، ) পিব  হoয়া to be pure 
II পিব قّدس র করা to sanctify 
V পিব تقّدس  হoয়া to be sacred 

 আগােনা to procede (قدم، ُقدوم)[ن]  قدم

 আসা to come (قُقدوم) [س]  قِدم

 রাতন হoয়া to be old (ِقَدم، َقدامة) [ك]  قُدم
قّدم  II e েত দoয়া to make proceed 

 সাহসী হoয়া to be bold أقدم
a تقّدم সর হoয়া to proceed 
 াচীb হoয়া to be old تقادم
 আসেত বলা to come اساقدم

u (قدو)[ن] [قدو]  قدا ম ােদর হoয়া  to be savory 

 (قدي، قداوة) [س] [قدي]
u  قِدى ম ােদর হoয়া  to be savory 

VIII a  اقتدى গামী হoয়া to follow 

 ময়লা হoয়া to be dirty (فذارة، قَذر)[ن]  قذر

 ময়লা হoয়া to be dirty (قَذر)[س]  قِذر

 II ময়লা করা to make dirty قّذر

استقذر  X ময়লামেন করা to deem dirty 

িনে (قذف) [ض]  قذف প করা to throw 
II দাঁ قّذف  টানা to row 
VI eেক aপেরর িদেক িনে تقّذف প করা to pelt 
one another 

انقذف  VII িনি  হoয়া to be thrown 

 ময়লা হoয়া to be dirty (قذى، قذي) [س]  قِذَي
IV িবর أقذى  করা to annoy 

 قرص
 ায়ী হoয়া to be settled (قرار) [س] [ض] [قّر]  قرَّ

قّرر  II ি র করা to decide 
أقّر  IV ায়ী করা to settle 

 V ায়ী হoয়া to be settled تقّرر

 X ায়ী হoয়া to be settled استقّر
] ن[ ]ف)[ُقرآن رأ،ِقراءة،ق ) 

প  قرأ  া to recite 
أقرأ  IV প ােনা to make read 

X প استقرأ েত বলা to ask to read 

 কােছ আসা to come (ُقرب، ُقربان) [ك] [س]  قرب
near 

قّرب  II কােছ আনা to cause to come near 
قارب  III িনকটবZx© হoয়া to be near 

 V কােছ আসা to get near تقّرب 
 VI পর¯úর কােছ আসা تقارب
 VIII কােছ আসা to get near اقترب

استقرب  কােছ মেন করা 

 আহত করা to wound (قْرح)[ف]  قرح

 আহত হoয়া to be wounded (قَرح)[س]  قِرح

قّرح  II আহত করা to wound 

 V ত হoয়া to ulcerate تقّرح
 VIII াব করা to propose اقترح

ঠা (قَرس)[س]  قرس া তী  হoয়া to be 
severe cold 
 জমাট বাঁধা to be frozen (قرس)[ض]  قرس
 II জমাট বাঁধান to be freeze قّرس

দাঁত ক (قرش)[ن][ض]  قرش ম  করা to gnash 

 II জীিবকা aজন করা to make a living قّرش
 VIII জীিবকা aজন করা to make a living اقترش

 িচমিট কাটা to pinch (قرص)[ن]  قرص

قّرص  িচমিট কাটা to pinch 

 قرض
 কাটা to cut (قرض) [ض]  قرض

 II কাটা to cut قّرض

أقرض  IV ঋণ দoয়া to loan 
VII িব انقرض  হoয়া to perish 

 VIII ঋণ করা to borrow اقترض
 ঋণ চাoয়া to ask for loan استقرض

িচ (قرط)[ن]  قرط িচ কের কাটা to cut into 
pieces 

قّرط  II িচ িচ কের কাটা to cut into pieces 

 শংসা করা to praise قّرظ [قرظ]

ক (قرع) [ف]  قرع া না া to knock 

 টাক হoয়া to be bald headed (قَرع) [س]  قِرع
II িতর قّرع ার করা to rebuke 
 III মারামাির করা to fight قارع
 VI eেক aপেরর সােথ সংNl© করা to clash تقارع
against each other 
VIII ভা اقترع  পরী া করা to draw lots 

 ছাল তালা to peel (قرف) [ض]  قرف

িবরি (قَرف) [س]  قرف  বাধ করা to loathe 
قّرف  II ছাল তালা to peel 

 III  করা to let to temptation قارف
 VIII সংঘিটত করা to commit اقترف

 করা to connect  (قرن)[ض]  قرن
III eকি قارن ত করা to unite 
 IV িমিলত করা to combine أقرن
 VIII  হoয়া to be connected اقترن

 X পেক যাoয়া to ripen abscess استقرن

V a تقّرى [قرو] স ান করা to follow up 

a استقرأ স ান করা to follow up 

aিতিথ আ (قرى)[ض]  قرى ায়ন করা to entertain 

 قّشر
VIII aিতিথ আ اقترى ায়ন করা to entertain 

িবরি [قّز]  hatred (قّز، قزازة) [ن][ض]  قّز 
ভাল না লাগা to loathe, detest 

قّزز  II u ল  করা to glaze 
تقزّز  V িবরি  মেন করা to feel disgust 
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II aল قّزح [قزح] ৃত করা to embellish 

জা (قسر) [ض]  قسر  করা to force 
VIII জা اقتسر  করা to force 

 ম করা to injustice (قسط، ُقسوط)[ض]  قسط

قّسط  II িকি  করা to pay in installation 
 IV সমভােব করা to act equitably أقسط

 ভাগ করা to devide (قسم) [ض]  قسم

 র হoয়া to be beautiful (قسام، قسامة) [ك]  قُسم

قّسم  II ভাগ করা to devide 
قاسم  III ভাগাভািগ করা to share 
أقسم  IV শপথ করা to take oath 

V িবভ تقّسم  হoয়া to be divided 
VI পর¯ú‡ii মে تقاسم  ভাগ করা to devide 
among themselves 
VII িবভ انقسم  হoয়া to be devided 
VIII িনেজেদর মে اقتسم  ভাগ করা to devide 
among themselves 
X ভাগ চাoয়া to seek dividen, ভা استقسم  
জানেত চাoয়া to seek oracle 

 কেঠার হoয়া قسا [قسو] (قساوة، قسوة، قسو)[ن]
to be cruel 
II শ قّسى  করা to harden 
III স قاسى  করা to bear 

أقسى  IV শ  করা to harden 
]س][ض[ ]ن[ )قَشر قشر، ) شر ق  ছাল তালা to peel 

 II ছাল তালা to peel  قّشر
 V ছালহীন হoয়া to be peeled تقّشر

 قشط
 VII ছালহীন হoয়া to be peeled انقشر

ছা (قشط)[ن][ض]  قشط ােনা to remove 
II ছ قّشط ােনা to remove 

িবি (قشع)[ف]  قشع  করা to scatter 

IV িবি أقشع  করা to scatter 
V িবি قّشع  হoয়া to be scattered 
VII িবি انقشع  হoয়া to be scattered 

 IV কাপঁা to shiver أقشعر  [قشعر]
]ك[ ]س[ )فشافة فَشف، ) 

শা̀©  قشف  হoয়া to be in misery 
قّشف  II `©শা  করা to make in misery 

V `©শা تقّشف  হoয়া to be in misery 

 কাটা to cut off (قّص) [ن]  قصَّ
قّصص  II কাটা to cut off 

 III িতেশাধ নoয়া to avenge قاّص
V a تقّصص সরY করা go follow ones tracks 
VIII a اقتّص সরY করা go follow ones tracks 

  কাটা to cut up (قصب)[ض]  قصب

II ল কাকঁ قّصب া করা to curl 

i (قصد)[ض]  قصد া করা to aspire 

IV a أقصد ে রণা দoয়া to induce to go, 
কািসদা রচনা করা to compose poem 
V রাগাি تقّصد ত হoয়া to be angry 
VII ভে انقصد  যাoয়া to be broken 
VIII ম اقتصد প া aবল ন করা to adopt a 
middle course 
 খাট হoয়া to be short (قصارة) [ك]  قُصر

 খাট করা to make short (قصر) [ن] [ض]  قصر
قّصر  II খাট করা to make short 

 IV খাট করা to make short أقصر
 VI ছাট হoয়া to become smaller تقاصر

 قضى
VIII সীমাব اقتصر  হoয়া to be confined 
 X ছাট মেন হoয়া to find shortاستقصر

ভা (قصف) [ض]  قصف া to break  
]ن[ )قصوف قصف، ) 

 uৎসব করা to feast قَصف

ভ (قَصف) [س]  قِصف র হoয়া to be frail 

قّصف  II Y© করা to break 

V ভে تقّصف  যাoয়া to be broken 

VII ভে انقصف  যাoয়া to be broken 

 কZ©b করা to cut off (قصل)[ض]  قصل
 VIII কZ©b করা to cut off اقتصل

ভে (قصم) [ض]  قصم   ফলা to break 
V ভে تقّصم  যাoয়া to be broken 
VII ভে انقصم  যাoয়া to be broken 

 ের যাoয়া to be far (قصو) [ن] [قصو]  قصا
away 
 ের যাoয়া to be (قَصى) [س] [قصو]  قِصَي
far away 
IV ব أقصى  ের নoয়া to take far away 
V ব تقّصى  ের  যাoয়া to go far away 

X গভীের যাoয়া, পরী استقصى া করা to penetrate 
deeply, examine 

িছ (قّض) [ن]  قضَّ  করা to pierce 

 IV কেঠার হoয়া to be rough أقّض

 VII িনেচ নামা  to descend انقّض

 কাটা to cut off (قضب) [ض]  قضب
 II কেট ফলা to cut off قّضب

اقتضب  VIII কাটা to cut off 
)قِضّية ضاء،ق قْضي، ) 

 রায় দoয়া  to settle  قضى [ض] 

 قطَّ
قّضى  II কাh©কির করা to carry out 

 III িবচার করা to prosecute قاضى
 V শষ হoয়া to be completed تقّضى
 VI মামলা করা to litigate تقاضى
 শষ হoয়া to be completed انقضى

 VIII দাবী করা to demand اقتضى

 X দাবী করা to demand استقضى

 ধারাল করা to sharp (قّط) [ن]  قطَّ

II েট পিরপািট করা ,ভা قّطط ায করা to carve 

 VIII চঁােলা করা to sharpen اقتّط

 জমা করা to gather (قطب)[ض]  قطب

 II িট করা to knit the brows قّطب

 V হতাশ হoয়া to become gloomy تقّطب
X ম استقطب করণ করা to polarize 

ফাটায় ফাটায় প (قطر)[ن]  قطر া to fall in 
drops 

تقّطر  V ফাটায় ফাটায় প া to fall in drops 
 VI দেল দেল আসা to come in successive تقاطر
groups 
X টপ টপ কের প اسنقطر া to dribble 

 কাটা to cut off (قطع) [ف]  قطع
 II ছাট ছাট কের কাটা to cut into pieces قّطع
 IV কাটােনা to make to cut أقطع
 V করা হেয় কেট যাoয়া to be cut off in تقّطع
pieces 
 VI eেক aপেরর থেক থক হoয়া to get تقلطع
separated from each other 
 VII কেট যাoয়া to be cut off انقطع

 VIII কেট নoয়া to take a part اقتطع

 X বাদ দoয়া to deduct an amount استقطع

 কেট ফলা  to cut off (قطل) [ن] [ض]  قطل

 قفا
قّطل  II কেট ফলা  to cut off 

 বাস করা to live (ُقطون) [ن]  قطن

 II  বসবাস করেত দoয়া to make live قّطن

 বসা to sit down (قعود) [ن]  قعد
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 IV বসােনা to make sit أقعد

 V থেম যাoয়া to refrain تقّعد
 VI থেম যাoয়া to refrain تقاعد
 VIII বসা to sit down اقتعد

 গভীর করা to make deep (قعر)[ف]  قعر

 গভীর হoয়া to be deep (قعارة) [ك]  قُعر
 II গভীর করা to make deep قّعر

أقعر  IV গZ© করা to make deep 
 V গZ©  হoয়া to be depressed تقّعر

ক (قَعس) [س]  قعس তেরর মত ক হoয়া to be 
pigeon breasted 
 VI aবেহলা করা to be reluctant تقاعس

XIV ক اقعنسس তেরর মত ক হoয়া to be 
pigeon breasted 
পদা (قفر) [ن]  قفر  a সরY করা to follow 

قِفر] س[ )قَفر ) খা  কেম যাoয়া to be reduce 
أقفر  IV িনঃ  হoয়া to be empty 

VIII পদা اقتفر  a সরY করা to follow 

 চঁেক যাoয়া to be wrinkled (قَفع)[س]  قِفع
 II চঁকােনা to shrival قّفع
 V চঁেক যাoয়া to be wrinkled تقّفع

 িফের আসা to come home (فقول) [ن] [ض]  قفل

قّفل  II তালা দoয়া to lock 

 IV তালা দoয়া to lock أقفل

 িপছেন চলা to follow (قفو) [ن]  قفا
قّفى  II a সরY করােনা to make follow 

 قّل
 VIII িপছেন চলা to follow اقتفى

 কম হoয়া to be little (ِقّل )[ض]  قّل

قّلل  II কম করা to make little 

أقّل  IV কম করা to make little 

VI aব تقاّل া করা to disdain 

X সামা استقّل  মেন করা to find insignificanr 
াধীন হoয়া to be independent 

 িফরােনা to turn arround (قلب) [ض]  قلب
II uে قّلب  দoয়া to turn  
 V ের যাoয়া to be turned تقّلب
 VII ের যাoয়া to be turned انقلب

 II মালা পwo‡q সাজােনা to adorn with قّلد [قلد]
necklace 

تقّلد  II মালা পiv to put on necklace 

সং (قلوص)[ض] قلص িচত হoয়া to diminish 

قّلص  II সং িচত করা to make diminish 

V সং تقّلص িচত হoয়া to diminish 

uপে (قلع) [ف]  قلع  ফলা to pluck out 
II uপে قّلع  ফলা to pluck out 
 IV পাল তালা to sail أقلع
VIII uপে اقتلع  ফলা to pluck out 

uি (قَلق) [س]  قَلق  হoয়া to be anxious 
IV uি أقلق  করা to worry 

II িবর تقلقل  [قلقل]  হoয়া to be disturbed 

 কাটা to cut (قلم)[ض]  قلم
قّلم  II কাটা to cut 

 II নতyন পিরেবেশ খাপ খাoয়া to acclimatize تَأقلم [اقلم]

 II িপ পিরেয় দoয়া to wear cap تقلنس[قلنس]

II িক قّمح [قمح]  aংশ দoয়া to pay an installation 

أقمح  IV পাকান to ripen 

 قنع
 বািজ ধরা to gamble (قمر) [ض]  قمر
 II িট ভাজােনা to toast قّمر
 III বািজ ধরা to gamble قامر
 IV চাঁদিন রাত হoয়া to be moonlight أقمر

 VI পর¯úর য়া খলা to gamble with تقامر
one another 
 জমা করা to colect (قمش)[ن][ض]  قمش
 II জমা করা to colect قّمش

]ن[ )ِقماص ُقماص، قمص، ) 
 লাফ দoয়া to jump  قمص [ض]

قّمص  II লাফ দoয়া to jump 
قّمص  II জামা পরান to clothe with shirt 

 V জামা পরান to clothe with shirt تقّمص
قمط] ض][ن)[قمط ) বা ােক কাপে  জ ােন to 

swaddle 
قّمط  II বা ােক কাপে  জ ােন to swaddle 

 দমন করা to curb (قمع)[ف]  قمع
II মিহলার আ قّمع েলর uপেরর িদেক কাটা to cut 
upper end of okra, lady's finger 
 IV দমন করা to curb أقمع

 II aিভেযাগ করা to complain تقمقم [قمقم]

 II আiন ƣতরী করা to make law قّنن [قّن]

 িশকার করা to hunt (قنص) [ض]  قنص
 VIII িশকার করা to hunt اقتنص

)قناطة َقَنط، ُقنوط، ) 
]ك[ ]س[ ]ض[ ]ن[  

 িনরাশ হoয়া to be disheartened  قنط
 II িনরাশ করা to drive to despair قّنط
 IV িনরাশ করা to drive to despair أقنط

 হoয়া to be satisfied  (ُقنوع) [ف]  قنع
 II ঢেক দoয়া to veil قّنع

 قنا
أقنع  IV  করা to satisfy 

  V ঢেক রাখা to be veiled تقّنع
 VIII  হoয়া to be content اقتنع

 লাভ করা to acquire (قنو، ُقنوان) [ن] [قنو]  قنا

 লাভ করা to acquire ( قني) [ض]  قنى

a◌া◌ঁকি (قنا) [س]  قِني িব  হoয়া to be 
hooked 
 II খনন করা to dig قّنى
 VIII লাভ করা to acquire اقتنى

 খনন করা to dig (قوب)[ن]  قاب
 II খনন করা to dig قّوب
IV ভে أقاب  খালা to break open, egg 

]قوت[ ]ن[ )ِقيات قوت، ) 
 খাoয়ােনা to feed  قات
 II খাoয়ােনা to feed قّوت

أقات  IV খাoয়ােনা to feed 
 V খাoয়া to be fed تقّوت
اتاقت  VIII খাoয়ােনা to feed 

 পথ দk©ন করা to lead (قود، قيادة)[ن]  قاد
IV পা أقاد া ỳe©¨বহার করােনা to cause to retaliate 
 VII পিরচািলত হoয়া to be led انقاد
 VIII চালান to lead اقتاد

استقتاد  X পা া `ye©̈ বহার করা to retaliate 

 বাঁকা হoয়া to be bent (قوس)[س]  قوس
 II বাঁকা হoয়া to be bent قّوس
 V বাকঁা হoয়া to be bent تقّوي

ি (قوض) [ن] [قوض]  قاض েয় দoয়া to demolish 

II ি قّوض েয় দoয়া to demolish 
V ভে تقّوض  যাoয়া to be demolished 

 বলা to say (قول) [ن] [قول]  قال
 III আেলাচনা করা to negotiate قاول

 قيف
لتقّو  V কথাবাZv© বলা to talk, জব ছ ােনা to 

spread rumour 
 X বতাের কথা বলা to render voice by استقال
radio, i ফা দoয়া to resign 
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দাঁ (قوم، ِقيام) [ن] [قوم]  قام ান to stand up 
قّوم  সাজা করা, to set upright 
قاوم  III িবেরাধীতা করা to oppose 

 IV ক করা to make correct أقام
 oঠা to rise استقام
]قوه  II আZ©নাদ করা to scream قّوه [

শি (قّوة) [س] [قوي]  قِوَي শালী হoয়া to be 
strong 
II শি قّوى শালী করা to make strong 

قاَوى  III শি র িতেযাগীতা করা to compete 
in strength 

أْقوى  IV গরীব হoয়া to be poor  
V শি تقّوى শালী হoয়া to be strong 
VIII শি اقتوى শালী হoয়া to be strong 

استقوى  X শি শালী হoয়া to be strong,to claim 

II ব قّيد [قيد] ী করা to bind 
V ব تقّيد ী করা to bind 

 II পীচ ঢালা to pitch قّير [قير]

 মাপা to measure (قيس، قياس)[ض]  قاس
 II মাপা to measure قّيس
 III লনা করা to compare قايس
 VIII মাপা to measure اقتاس

ভা (قيض)[ض]  قاض া to break 
II িনwقّيض ©̀  করা to deatine 
 III বদেল দoয়া to exchange قايض
V ভে تقّيد  দoয়া to get broken 
VII ভে انقاض  দoয়া to get broken 

II a قّيف  [قيف] সরY করা 

  قال 
)قيل قيلولة، قائلة، قيل، ) 

িদবা িন قال  [ض] া যাoয়া to take midday nap 

II িদবা িন قّيل া যাoয়া to take midday nap 

 বািতল করা to repeal أقال
استقال  বািতল চাoয়া to demand cancellation 

 

 "ك '
 িনরাশ হoয়া to be dejected (آأب، آأبة)[س]  آِئب

 IV িনরাশ করা to sadden أآئب
 VIII িনরাশ হoয়া to be dejected أآنئب

u (آّب) [ن]  آبَّ  করা to overturn 
آّبب  II িপ  বানvb to roll 

েঁক প أآّب া to bow down 
VII u انكّب o করা to bend one 

ক (آبد)[ن][ض]  آبد ন ক  দoয়া to afflict 
gravely 
II  করােনা, ক آّبد  to cause 
بدآا  III স  করা to bear 

V স تكّبد  করা to bear 

ব (آبر)[ن]  آبر  হoয়া to be older 
II ব آّبر  করা to make older 

آابر  III aব া করা to treat with disdsin 

IV ব أآبر  মেন করা to consider great 

 V গwe©Z হoয়া to be proud تكّبر

 VI গwe©Z হoয়া to be proud تكابر
X ব استكبر  মেন করা, িনেজেক to deem great 

 চাপ েয়াগ করা to exert pressure (آبس) [ض]  آبس

II শ آّبس  চাপ দoয়া go press hard 

পােয় বি (آبل) [ض]  آبل  দoয়া to put in shackle 

آّبل  II ব ী করা, লখােনা to make write 

 آُثر
 III আটেক রাখা to keep waiting آابل

آتب] ن[ )آتابة آتب، ) লখা to write 

آّتب  II লখােনা to make write 

 III যাগােযাগ রাখা to keep up correspondance آاتب

بلآا  IV লখােনা to dictate to make write 
بلتكا  পর¯úরেক লখা to write each other 

 VII Puv`v †`Iqv to subscribe انكبل
 VIII bKj Kiv to copy تكاتب

استكبل  X  wjL‡Z ejv to ask to write 
بلآا  IV লখােনা to dictate to make write 

 IV লখােনা to dictate to make write أآتب
 পর¯úরেক লখা to write each other تكاتب
 VII চাঁদা দoয়া to subscribe انكتب
 VIII নকল করা to copy اآتتب
 X িলখেত বলা to ask to write استكتب

 বাঁধা to tie (آتف، ِآتاف)[ض]  آتف
II হাত মা آّتف া বাঁধা to tie hand behind 
V হাত মা تكّتف া করা to fold arms 
VI কাঁেধ কােঁধ দাঁ تكاتف ান to stand shoulder to 
shoulder 
X হাত মা استكتف া করা to fold arms 

eকী (آتل)[ن]  آتل ত করা to conglumerate 
V eকী تكّتل ত হoয়া to be heaped up 

 কােনা to hide (آتم، ِآتمان) [ن]  آتم
 II িকেয় রাখা to make hide آّتم

آاتم  III িকেয় রাখা to make hide 
 V িনরব থাকা to keep silent تكّتم
 X গাপন রাখেত বলা to ask to confide استكتم

সং (آثر) [ن]  آثر ায় aিতির  হoয়া to exceed 
in number 

 বশী হoয়া to be much (آثرة، آثارة) [ك]  آُثر

 آثف
II ি آّثر  করা to increase 

آاثر  III সং া aিত ম করা to out number 
 IV বশী করা to do much أآثر

VI ি تكاثر  পাoয়া to be increased, দলব  
হoয়া to form a gang 
 X বশী মেন করা to regard as to much استكثر

 ঘন হoয়া to be thicken (آثافة) [ك]  آثف
 II ঘন করােনা to make thick آّثف
 V ঘন হoয়া to be thicken تكّثف
 VI ঘন হoয়া to be thick تكاثف

II ক تكسلك [آثلك] াথিলক হoয়া to be Catlake 

 চাঁচা ঁto scrape off (آحت)[ف]  آحت

কেঠার পির (آّد) [ن]  آّد ম করা to work hard 
 II ধাoয়া করা to chase away آّدد
VIII তা اآتّد া করা to drive 
 X ঠেল নoয়া, পািরশ করা to urge استكّد

ির (آدح) [ف]  آدح ম করা  to work 
 VIII জীিবকা aজন করা to earn a living اآتدخ

]س[ ]ن[ )آدارة آَدر، آدر، ) 
 ঘালা হoয়া to be turbid  آدر [ك]
 II ঘালা করা to render turbid آّدر
 V ঘালা হoয়া to be turbid تكّدر

 VII ঘালা হoয়া to be turbid انكدر

 প করা to heap up (آدس)[ض]  آدس

آّدس  II প করা to heap up 

V প تكّدس ত হoয়া to be heaped up 

©কাc آدى (آدي) [ض] [آدي]  করা to give 
little 

آّدى  II িভ া চাoয়া to beg 
©IV কাc أآدى  করা to give little 

 آرمش
িম (ِآذب، َآِذب) [ض]  آذب া বলা to lie 
II িম آّذب ার aিভেযাগ করা to accuse of lying 
IV িম أآذب া বলান to cause to lie 
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 িফের আসা to come back (آّر) [ن]  آرَّ
آّرر  II নঃরা ি  করা to repeat 

‡V নঃ D تكّرر িখত হoয়া to repeated 

ক (آْرب) [ن]  آرب  দoয়া to oppress 
 IV ত করা to hurry أآرب
VII uি انكرب  হoয়া to be worried 

اآترب  VIII ঃখ পাoয়া to be grieved 

পh©‡e [ آرتن] ‡Y রাখা to quarantine 
II পh©‡e تكرتن ‡Y থাকা to be quarantine 

aত (آرث)[ن] [ض]  آرث াচার করা to oppress 

IV uি أآرث  করা to concern 
 VIII মনেযাগ দoয়া to care اآترث

পh©‡e [  آرتن] ‡Y রাখা to quarantine 

II পh©‡e  تكرتن ‡Y থাকা to be quarantine 

 প করা to heap up [آردص] 

 II প করা to heap up  تكردص

 uৎসM© করা to dedicate آّرص [طرص]
آرش] س[ )آَرش ) চঁেক যাoয়া  to be wrinkled 

آّرش  II ি ত করা go wrinkle 

 V চঁেক যাoয়া  to be wrinkled تكّرش

 মহৎ হoয়া to be noble (آرامة، آرمة)[ك]  آرم

آّرم  II মহৎ বলা to call noble 

آارم  III মহে র িতেযাwগতা করা to vie in 
generosity 
 IV মহৎ বলা to call noble أآرم
V মহে تكّرم র ভান করা to feign generosity 

 ভাঁজ করা to pucker [آرمش]

   تكرمش
 II ভাঁজ করা to pucker  تكرمش

aপছ (آْره، آراهة) [س]  آِره  করা to dislike 

آّره  II িণত করা to make hate 

IV বা أآره  করা to compel 
 V ণা করা to feel digust تكّره
 X ণা করা to feel disgust استكره

 ম আসা to sleep (آرى)[س]  آرَي
III ভা آارى া দoয়া to rent 

أآرى   IV ভা া দoয়া to rent 
 V ম আসা to sleep تكّرى
VIII ভাاآترى া করা to rent 
X ভা استكرى া করা to rent 

آشب] ض[ )آسب ) AR©ন করা to gain 
ّسبآ  II AR©ন করান to let gain 

 IV AR©ন করান to let gain أآسب
 V AR©ন করা to gain تكّسب

اآتسب  VIII aিধকার করা to owm 

পির (آسح) [ف]  آسح ার করা to sweep 

প (آَسح) [س] آِسح  হoয়া to be lame, crippled 

آّسح  II বাঁকােনা to bend 

اآتسح  VIII সাফ কের নoয়া to sweep away 

বাজার ম (آساد، ُآسود) [ن] [ك]  آَسد া হoয়া 
to find no market 
IV ম أآسد া হoয়া to be full market 

ভা (آسر)[ض]  آسر া to break 

II করা করা ভা آّسى া to break into pieces 

V ভে تكّسر  যাoয়া to be broken 

VII ভে انكسر  যাoয়া to be broken 

তাি (آسع) [ف]  آسع েয় নoয়া to chase 
away 

 آّف
 VIII 'পােয়র মােঝ লজ রাখা to put tail اآتسع
between legs 
a (ُآسوف)[ض] آسف কার হoয়া to become 
dark 

VII চ انكسف  h© হY হoয়া to be eclipsed 

 aলসতা করা to be lazy (آَسل)[س]  آِسل
 II aলস বানান to make negligent آّسل
 VI aলসতা করা to be lazy تكاسل

 জীিবকা AR©ন করা to make living (آسم)[ض] آسم

آّسم  II a◌া িত দoয়া to give a shape 

 পরােনা to dress (آسو)[ن]  آسا
 IV পরােনা to dress أآسى
 V পাশাক পরা to be dressed تكّسى
 VIII পাশাক পরা to be dressed اآتسى

শ (آشح) [ف]  آشح তা পাষণ করা to 
harbor enmity, তাি েয় দoয়া to disperse 

آاشح  III িবে ষ পাষণ করা to harbor enmity 
VII ছি انكشح েয় যাoয়া to be dispersed 

 দাতঁ িখচােনা to grin, grimace (آشر) [ض]  آشر
 II দাঁত বর কের হাসা to bare ones teeth آّشر

 খালা to open (آشف) [ض]  آشف
آاشف  III আিব ার করা to reveal 

V uে تكّشف ািচত হoয়া to be uncovered 
VII u انكشف েয় ফলা to be raised veil 

اآتشف  VIII েল ফলা to discover 
 লেত চাoয়া to see to discover   استكشف

uপে (آّظ) [ن]  آظَّ  ভরা to overfill 
VIII aিতির اآتّظ  সমাগম হoয়া  to be overcrowded 

 িঘের দoয়া to boarder (آّف) [ن]  آّف
آّفف  II ি  সলাi করা to hem,boarder 

V িভ تكّفف া চাoয়া to beg 

 آفأ
 VII িবরত হoয়া to refrain انكّف
 হাত পাতা to hold out hand to beg استكّف

 িফের আসা to turn around (آفأ) [ف]  آفأ
III র آافأ ত করা to reward 

أآفأ  IV িফের আসা to turn around 
 VI সমান হoয়া to be equal تكافأ
VII িপছেন প انكفأ া to be turned aside 

 িকেয় রাখা to hide (آفر)[ض]  آفر

aিব (ُآفر، ُآفران)[ن]  آفر াসী হoয়া, কা‡dর 
হoয়া  to be irreligious 

آّفر  II িকেয় রাখা to hide 
أآفر  IV কােফর করা to make an infidel 

 ভরY পাষণ করা to feed (آفل، آفالة)[ن]  آفل
آّفل  II ভরY পাষণ করা to feed 

III ি آافل  স  করা to make a contact 
أآفل  IV জািমন করা to appoint as security 

 V জািমন হoয়া go be security تكّفل
VI পর تكافل েরর জািমন হoয়া  to guarantee 
each other 
পh©v (آفاية) [ض] آفى  হoয়া to be sufficient 
III পh©v آافى  হoয়া to be sufficient 
VIII পh©v اآتفى  হoয়া to be sufficient 

آّل] ض)[آّل ) া  হoয়া to be tired 
 II ট পরােনা to crown آّلل
IV া أآّل  করা to make fatigue 
 V ট পরা to be crowned تكلّل

آأل] ف[ )آالءة ِآالء، آأل، ) র া করা to guard 
 VIII ম না আসা to find no sleep اآتأل

জলাত ( آلب) [س]  آِلب  হoয়া to be 
hydrophobic 
 VI রেগ যাoয়া  to rage تكاّلب

 آمل
استكلب  X াধে া  হoয়া to be  raging 

 িট করা to frown (آالح، ُآلوح) [ف]  آلح
 IV িট করা to frown أآلح
 V িট করা to frown تكّلح
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 II to plaster with lime آّلس [آلس]
ক تكلكل [ آلكل] া পরা to be callous 

 আহত করা to hurt,wound (آلم)[ن][ض]  آلم
آّلم  II সে াধন করা to address 
آالم  III কথা বলা to speak 

ّلمتك  V কথা বলা to speak 

 ঢেক রাখা to cover (آّم) [ن]  آّم
II খ ব آّمم  করা to muffle mouth 

 লাগাম টেন ধরা to pull up rein (آنح) [ف]  آمح

 IV লাগাম টেন ধরা to pull up reinأآمح

দাি (آمخ)[ف]  آمخ ক হoয়া to be haughty. 
IV দাি أآمخ ক হoয়া to be haughty 

 ঃিখত হoয়া to be sad (آَمد) [س]  آمد
آّمد  II গরম ক দoয়া to apply hot compress 

 IV ঃখ দoয়া to sadden أآمد
 X সর হoয়া to become swarthy استكمد

 ধরা to grip (آمش)[ن]  آمش
 V চঁেক যাoয়া to be wrinkled تكّمش
 VII চঁেক যাoয়া to be wrinkled انكمش
]آمع ] ع آام  মান, সহবাস করা to sleep 

]ك[ ]س[ ]ن[ )ُآمول آمال، ) 
 Y© হoয়া to be perfect  آمل

آّمل  II Y© করা, শষ করা to finish 
 IV Y© করা, শষ করা to finish أآمل

 VI Y© হoয়া to be perfect تكامل
 VIII Y© হoয়া to be perfect اآتمل

 آمن
استكمل  X Y© করা, শষ করা to finish 

  িকেয় থাকা to be hide (آمون)[ن][س]  آمن
V েয় aেপ تكّمن া করা to ambush 
 X িকেয় েয় থাকা to lie concealed استكمن

 িকেয় রাখা to hide ( آّن)[ن]  آّن
آّنن  II িকেয় রাখা to hide 
أآّن  IV গাপেন রাখা to keep secrate 

 VIII িকেয় থাকা to be hidden اآتّن
 X িকেয় থাকা to be hidden استكّن

সি (آنز) [ض]  آنز ত করা, মািটেত পাঁতা to 
accumulate, to bury 

اآتنز  VIII ক ন হoয়া to be firm 

ঝা (ُآنوس)[ف]  آنس ু দoয়া to sweep  

آّنس  II ঝা  ু দoয়া to sweep  

 পাহারা দoয়া to guard (آنف)[ن]  آنف

III আ آانف য় দoয়া to shelter 
IV আ أآنف য় দoয়া to shelter 

VIII ত aব اآتنه [آنه] া ঝা to understand 
throughly 

X u استكنه াটন করেত চাoয়া to seek to explore 

iি (ِآناية) [ض] [آنو، آني)  آنا ত করা to allude 

 uপনােম ডাকা to call by surname (ُآنية) [ض]  آنى

 II uপনােম ডাকা to call by surname آّنى

تكّنى  V uপনােম পিরিচত হoয়া to be known 
by surname 
 VIII uপনােম পিরিচত হoয়া to be known by اآتنى
surname 

িব تكهرب  [آهرب] তািয়ত  করা go electrify 

ম (آهول) [ف] [ن]  آهل বয়সী হoয়া to be 

middle aged 

 آيل
ম (ُآهولة) [ك]  آُهل বয়সী হoয়া to be 
middle aged 
VIII ম اآتهل বয়সী হoয়া to be middle aged 

ভিব (آهانة) [ن] [ف]  آهن ৎ বলা to tell the 
future 

 V a◌াগাম বলা to prophesy تكّهن

 II প করা to pile up آّود [آود]

 চােনা to roll up آّور  [آور]
 V গালাকার হoয়া to be round تكّور

 eক সােথ বাধঁা to band togather تكّوف [آوف]

 প করা to pile up آّوم  [آوم]
V প تكّوم ত হoয়া to be piled up 

 হoয়া, থাকা, ঘটা (آون، ِآيان، آينونة)[ن]  آان
to be ,exist 
 II ƣতরী করা to make آّون

تكّون  II ƣতরী হoয়া to be created 
استكان  িবনয়ী হoয়া to be humble 

দ (آّي)[ض]  آوى  করা  to burn 
VIII দ اآتوى  হoয়া to be burned 

 িনকটবZx© হoয়া to be nearer (آْود) [س]  آاد

 তারYv করা  to deceive (آيد)[ض]  آاد
آايد  III তারYv করা  to deceive 

]آيس[ ]ض[ )ِآياسة آيس، ) 
চ  آاس র হoয়া to be clever 

آّيس  II কমনীয় করা to refine 

 প দoয়া to shape آّيف  [آيف]
 V প নoয়া to be shaped تكّيف

 মাপা to measure (آيل، مكال) [ض] آيل
 II মাপা to measure آّيل
 III সমান িবিনময় দoয়া to return like آايل
for like 

 آان
 িবনয়ী হoয়া to be humble (آين) [ض]  آان
 X িবনয়ী হoয়া to be humble استكان
 

 'ل'

াি (ْألم) [ف]  ألم জ বাঁধা to dress 
آلم  III মানানসi করা to fit,suitable 

 IV মরামত করা to be repaired أألم
 VIII িমিলত হoয়া to gather التأم

 থামা to stay(لَبث، لْبث) [س]  لِبس

تلّبث  II ি ধা করা to hesitate 

 লেগ থাকা to stick (ُلبود، لَبد) [ن][س]  لبد

 II লেগ রাখা to cause to stick لّبد
ألبد  IV লেগ থাকা to stick 

 V লেগ থাকা to stick تلّبد

 পাশাক পরা to wear (لْبس) [س]  لِبس
لّبس  II পাশাক পরা to wear 
البس  III মলােমশা করা  to be inimate 

ألبس  IV পাশাক পরা to wear 

 V পাশাক পরা to wear تلّبس

VIII a التبس  হoয়া to be equivocal 

 w×মান হoয়া to be clever (لباقة) [ك]  لُبق

 w×মান হoয়া to be clever (لَبق)[س]  لِبق
لّبق  II uপ  করা  to fit 

িমি (لبك)[ن]  لبك ত করা to mix 
II িমি لّبك ত করা to mix 
V ি تلّبك ধা  হoয়া to get cofused 
VIII ি التبك ধা  হoয়া to get cofused 

 ধ পান করান to drink milk (لْبن) [ن] [ض]  لبن

 II iট বানান to make brick لّبن

 لحم
 VIII ধ পান করা to suck milk التبن

II সা لّبى [لبي] া দoয়া to respond 

 ন করা go kiss (لْثم) [ض]  لثم
 II ঢাকান to veil لّثم
 V খ ঢাকা  to veil face تلّثم



                              Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                                                Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                
 

 105 106 

 VIII খ ঢাকা  to veil face التثم

 eকেরাখা হoয়া to (لَجج، لجاج) [س] [ض]  لجَّ
be stubborn 

الجَّ  III eক েয়মী তK© করা to urgue obstinately 

VIII প التجج  নoয়া, কালাহল Y© হoয়া to be 
noisy,partial 
 সলাi করা to sew (لجم)[ن]  لجم
 II লাগাম লাগান to rein a horse لّجم
 IV লাগাম লাগান to rein a horse ألجم
 VIII লাগাম পরা to be bridled التجم

 িনকটবZx© হoয়া to be close (لّح)  لحَّ 

ألّح  IV a◌া িত-িমনিত করা to request 

 কবর দoয়া to dig a grave (لحد)[ف]  لحد

 IV কবর দoয়া to dig a grave ألحد

VIII ধg©ত التحد াগী হoয়া to abandon faith 

eেস প (لحق)[س]  لحق া to catch up 
الحق  িপছেন িপছেন আসা to follow 

 IV  করা to annex ألحق
VI eেক aপরেক a تالحق সরY করা to chase 
each other 
 VIII যাগ দoয়া to join التحق
 X  হoয়া to be annexed استلحق

 মরামত করা to mend (لحم)[ن]  لحم

 মাটাতাজা হoয়া to healthy (لَحم)[س]  لحم
 II মরামত করা to mend لّحم
VI  ে تالحم  যাoয়া to join in battle 

 لحن
 VIII সােথ থাকা to be in close contact التحم

a ( لحن)[ف]  لحن  আরবী বলা to speak 
ungrammatical Arabic 

لحن] س[ )لَحن ) ি মান হoয়া to be intelligent 

 II র দoয়া to set to music  لّحن

لحا] ن)[لحو ) গািল দoয়া to insult 
لحى] س)[لحي ) গািল দoয়া to insult 

تالحى  III eেক aপরেক গািল দoয়া to heap 
abuses on each other 
VII দাি التحى  রাখা to grow beard 
]لخص لّخص  [ II সংে প করা to summarize 
V সংি تلّخص  হoয়া to be summarized 
]لخلخ تلخلخ   [ II কাঁপােনা to shake 

 ল ঝগov করা to quarrel fiercely (لّد) [ن]  لدَّ

 II b©vম করা to defame لّدد
 V িদেশহারা হoয়া go be perplexed تلّدد

 কামল হoয়া to be soft (لدانة) [ك]  لُدن
 II কামল করা to soften لّدن

া (لّذ، لذاذ، لذاذة) [س]  لذَّ  হoয়া to be Swit 

لّذذ  II ভাগ করান to gratify 

 IV ভাগ করান to gratify ألّذ

تلّذذ  V uপেভাগ করা to be gratified 

 VIII uপেভাগ করা to be gratified التّذ
 X াদ পাoয়া to find delicious استلّذ

দ (لذع) [ف]  لذع  করা to burn 
V দ تلّذع  করা to burn 

 বাঁধা to tie (لّز) [ن]  لّز
II শ لّزز  কের লাগান to connect firmly 
 V  হoয়া to be united تلّزز
 VI eক সােথ ঠেস থাকা to be crammed تالّز
togather 

 لُطف
 VIII  হoয়া to be united التّز

 লেগ থাকা to adhere (ُلزوق)[س]  لزق
 II লািগেয় দoয়া to affix لّزق
 VIII লেগ থাকা to adhere التزق

 লািগয়া থাকা to be attached (ُلُزوم، ِلَزام) [س]  لزم

الزم  III সােথ থাকা to attend 
IV বা ألزم  করা to force 
VI eেক aে تالزم র সােথ থাকা to be attached to 
each other 
 VIII লািগয়া থাকা to be attached التزم
 X েয়াজনীয় মেন করা to deem necessary استلزم

 ভাষী হoয়া to be eloquent (لَسن) [س]  لِسن
 II ধারােলা করা to sharpen لّسن

 III ংস করা  to destroy السى(لسَي)  لشى
 VI aবদিমত হoয়া to be suppressed تالشى

 III ংস করা  to destroy الشى [لشو]

 ির কের করা to do stealthily (لّص) [ن] لصَّ
 V চার হoয়া to become a thief تلّصص

 লেগ থাকা to stick (لصق، ُلُصوق) [س] لصق
II eকে لّصق  লেগ রাখা to pate togather 

الصق  III লেগ থাকা to be in touch 
ألصق  IV লাগান to stick 

VI eকে تالصق  লেগ থাকা to stick togather 
 VIII লেগ থাকা to stick التصق

 ময়লা করা  to soil (لطخ)[ف]  لطخ

لّطخ  II ময়লা করা  to soil 

V ময়লা تلّطخ  হoয়া to be soiled 

 দয়া করা to be kind (لطف)[ن]  لطف

 লহন করা to leak (لَطف)[س]  لِطف

 কামল হoয়া to be aminable (ُلُطف، لطافة)[ك]  لُطف

 لعب
لّطف  II কামল করা to make soft 
الطف  III দয়া  আচরY করা to treat with kindness 

V ন تلّطف  হoয়া to be polite 
VI ন تالطف তা  দখােনা to be polite 
 X র মেন হoয়া to find nice استلطف

 লালা ঝরােনা to slaver (لْعب)[ف]  لعب

 খলা করা to play (لِعب، ُلعب)[س]  لِعب
 II খলােনা to make play لّعب

العب  III খলা করা to play 
 IV খলােনা to make play ألعب
 V খলা করা to play تلّعب
 VI খলা করা to play تالعب
ি (لعثمة) [لعثم] ধা করা to hesitate 

تلعثم  II ি ধা করা to hesitate 

 থা দoয়া to hurt (لعج) [ف]  لعج
العج  III ক  দoয়া to oppress 

িত [لعلع] িন করা to roar 

 II িমটিমট কের লা to gleam  تلعلع

 aিভশাপ দoয়া to curse (لعن) [ف]  لعن
)ِلعان( العن  III িন া করার শপথ করা to uttar 

the oath of condemnation 
VI eেক a تالعن েক aিভশাপ দoয়া to curse 
one another 
 ধাঁ ধাঁ বলা to speak in riddles (لغز) [ن]  لغز
 III ধা ঁধা ঁবলা to speak in riddles الغز

ألغز  IV ধাঁ ধা ঁবলা to speak in riddles 

 গালমাল করা to shout (لغط) [ف]  لغط
لّغط   II গালমাল করা to shout 

 IV গালমাল করা to shout ألغط

 মাiন পাতা to mine (لغم) [ف]  لغم

 لِقح
ألغم  IV িমশান to amalgamate 

  কথা বলা to speak (لغو) [ن]  لغا

 বােজ কথা বলা to (لغى، الغية) [س] [لغو]  لِغَي
talk nonsence 
 IV বািতল করা to render ineffectual ألغى

 টান to wrap up (لّف) [ن]  لفَّ
 II টান to wrap up لّفف
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V আ تلّفف ত হoয়া to be wrapped 
VIII আ التّف ত হoয়া to be wrapped 

 চােনা to turn (لفت)[ض]  لفت
 IV ঘারােনা  to turn ألفت
 V ের তাকান to turn ones face تلّفت
 VIII ের তাকান to turn ones face التفت
 X দাবী করা to claim استلفت

িনে (لفظ) [ض]  لفظ প করা to throw 
 V েখ বলা to articulate تلّفظ

a◌া (لفع)[ف]  لفع ািদত করা to cover 
II a◌া لّفع ািদত করা to cover 
V মা تلّفع ােনা to wrap 
VIII মা التفع ােনা to wrap 

لفق] ض)[لفق ) সলাi করা to sew 
لّفق  II বািনেয় বলা to fabricate 

]لفلف  II ঢেক রাখা to cover تلفلف [

 IV দখেত পাoয়া to find ألفى [لفو]

 VI ক করা to put right تلّفى

 II uপনাম দoয়া to surname لّقب [لقب]

 V uপনাম নoয়া to be surnamed تلّقب

 গf©বতী করা to impragnate (لقح)[ف]  لقح

 গf©বতী হoয়া to be pregnant (لَقح، لقاح)[س]  لِقح

 II গf©বতী করা, পরাগািয়ত করা to impragnate لّقح

 لقط
-VI eেক aপরেক পরাগাwয়ত করা to cross تالقح
pollinate 
সং (لقط) [ن]  لقط হ করা to gather 
II সং لّقط হ করা to gather 
V সং تلّقط হ করা to gather 
VIII সং التقط হ করা to gather 

 ধের ফলা to seize quickly (لْقف، لقفان) [س] لِقف

 V ধের ফলা to seize quickly تلّقف
 VIII ধের ফলা to seize quickly التقف

ব (لقم)[ن]  لقم  কের দoয়া to block 

 িগেল ফলা to eat (لْقم)[س]  لِقم
لّقم  II eক  eক  কের খাoয়েনা to fed bit by bit 

 IV িগেল ফলােনা to make swallow ألقم
 VIII িগেল ফলা to eat التقم

 িশেখ নoয়া to understand (لْقن، لَقن)[س] لِقن
 II িশখােনা to teach لّقن
 V িশেখ নoয়া to understand تلّقن

 িমিলত হoয়া to meet (ُلقى، لقاء)[س]  لِقَي
 III মালাকাত করা to meet القى

ألقى  IV েঁর ফলা to throw 
 V হন করা to receive تلّقى
 VI eেক aপেরর সােথ যাগ দoয়া to join تالقى
each other 
 VIII িমিলত হoয়া to meet التقى
 X শয়ন করা to lie استلقى

 িষ মারা to hit with the fist (لّك)[ن]  لّك
 VIII ঠেস ভরা to be thickly set التّك

 আঘাত করা to strike (لْكأ) [ف]  لكأ

 বাস করা to stay (لَكأ) [س]   لِكَئ
V গি تلّكأ মিস করা to be delatory 

 িষ মারা to punch (لكم) [ن]  لكم

 لها
III ি الآم ে  ত হoয়া to engage in boxing 

 জমা করা to gather (لّم) [ن]  لّم
 IV সংঘিটত হoয়া  to be fall ألّم
VIII eকি التّم ত হoয়া togather 

 তাকােনা to glance (لمح)[ف]  لمح
iি لّمح ত করা to hint 

المح  III িপসাের দখা to cast a furtive  glance 

 IV িপসাের দখা to glance casually ألمح

 ছাঁয়া to touch (لمس) [ن][ض]  لمس
 III যাগােযাগ রাখা to be in touch المس
V k© করা, aে تلّمس ষY করা to search 
 VI পর¯úরেক ছাঁয়া to touch each other تالمس

VIII a التمس েরাধ করা to request 

u (لمع) [ف]  لمع ল হoয়া to glitter 
لّمع  II চকচক করােনা to cause to shine 

IV হাত না ألمع া to wave hands 
 VIII চকচক করা to shine التمع

 েল oঠা to flame (لهب، لَهب) [س]  لهب
 II ালান to kindle لّهب
 IV ালান to kindle ألهب
 V েল oঠা to be kindled تلّهب 
 VIII েল oঠা to be kindled التهب

আ (لَهج) [س]  لِهج হী হoয়া to be devoted 

ألهج  IV পাoয়া to elicit 

 XI  জমাট বাঁধান to curdle  الهاجَّ

 িগেল ফলা to swallow up (لهم، لَهم) [س]  لِهم

 V িগেল ফলা to swallow up تلّهم

 VIII িগেল ফলা to swallow up التهم

ألهم  IV িগলােনা to make swallow 

 X uপেদশ চাoয়া to ask for advice استلهم

 لها
 িবেনাদন করা to amuse ( لهو) [ن] [لهو]  لها

 ভালবাসা to love (لَهى)[س] [لهو]   لِهَي
II আন لّهى  দoয়া to delight 
 III িনকটবZx© হoয়া to be near الهى
IV আন ألهى  দoয়া to delight 
V ম تلّهى  হoয়া to amuse 
VI ম تالهى  হoয়া to amuse 

هىالت  VIII ম  হoয়া to amuse 

 ময়লা করা to soil (لوث) [ن]  الث
 V ময়লা  হoয়া to be stained تلّوث
 ধীরগিতর হoয়া to be slow التوث

الح] لوح] [ن[ )لوح ) দখা যাoয়া to appear 
 II ঈশারা করা to make a sign لّوح
IV u أالح ল হoয়া to flash 
]لوز  বাদাম দoয়া to stuff with almond لّوز [

 িক দoয়া to peep (لوص) [ن] [لوص] الص
 III িক দoয়া to peep الوص

িবর (ليع) [ض] [ليع]  الع  হoয়া to be annoyed 

الع] لوع] [ن[ )لْوع ) রাগী হoয়া to be ill 

لّوع  II aত াচার করা to torture 

 VIII লেত থাকা to be burning التوع

 গািল দoয়া to blame (لوم)[ن]  الم

لّوم  II িন া করা to censure 

 IV গািল দoয়া to blame أالم

 V িনেজেক গািল দoয়া to blame self تلّوم

 VI পর¯úরেক গািল দoয়া go blame تالوم
each other 
VIII িন التوم া পাoয়া to be censured 

X িন استالم ার যা  হoয়া to deseve blame 

II রি لّون [لون] ত করা to make colorful 

 مجَّ
V রি تلّون ন হoয়া to be colorful 

 চান to bend (لّي، لوّي، ليان) [ض]   لَوى

 II চান to bend لّوى

ألون  IV বাঁকা করা to turn 
 V বাঁকা হoয়া to be twisted تلّون
 VIII মাচরােনা to be twisted التون
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II শ ারা ঘেষ পির لّيف  [ليف] vর করা to rub 
with palm fibers 
V ত تلّيف  িবিশ  হoয়া to be fibrous 

 কামল হoয়া to be (لين، ليان) [ض] [لين]  الن
soft 

لّين  II নরম করা to soften 
III ভ الين  আচরY করা to treat gently 
 IV নরম করা to soften أالن
 

 'م'
শ (متع، ُمتوع) [ف]  متع  হoয়া to be strong 

مّتع  II uপেভাগ করােনা to make enjoy 

 IV uপেভাগ করােনা to make enjoy أمتع

 V uপেভাগ করা to enjoy تمّتع

استمتع  X uপেভাগ করা to enjoy 

মজ (متانة) [ك]  مُتن ত হoয়া  to be firm 

مّتن  II মজ ত করা go make firm 

স (مثول) [ن]  مثل শ হoয়া to be like 

مّثل  II a iƒপ করা to make similar 

ماثل  III aে র মত করা to resemble ones 

V a تمّثل iƒপ হoয়া to be simiar 
 VI eেক aপেরর মত হoয়া to resemble تماثل
each other 
VIII a امتثل করY করা to imitate 

 مجَّ
 ফেল দoয়া to eject (مّج) [ن]  مجَّ

مّجج  II পেক যাoয়া to be ripe 

 মh©vদাবান হoয়া to (مْجد، مجادة) [ن][ك]  مجد
be glorious 
 II মh©vদাবান করা to glorify مّجد
 IV মh©vদাবান করা to glorifyأمجد

تمّجد   মh©vদাবান হoয়া to be glorified 

 uপহাস করা to joke (ُمجون، مجانة)[ن]  مجن
ماجن  III কৗ ক করা to jest 

V ঔ تمّجن ত Y© কৗ ক করা to make insolent 
jokes 
 VI পর¯úরেক uপহাস করা to mock تماجن
each other 
পির (محص)[ف]  محص ার করা to render cear 
II পির مّحص ার করা to render cear 
 IV আবার আসা to reappear أمحص
 V আবার আসা to reappear تمّحص
VII পির انمحص ার হoয়া to be clarified 

আ (محض) [ف] محض িরক হoয়া to be sincere 

أمحض  IV আ িরক হoয়া to be sincere 
 V িনেবিদত হoয়া to be solely devoted تمّحض

 েছ ফলা to efface (محق)[ف]  محق
IV a أمحق  হoয়া to perish 

 V েছ যাoয়া to be effaced تمّحق

 VII েছ যাoয়া to be effaced انمحق

 VIII েছ যাoয়া to be effaced امتحق

বাদা (محك)[ف]  محك বাদ করা to quarrelsome 

বাদা (مَحك) [س] مِحك বাদ করা to quarrelsome 

ماحك  III ঝগov  করা go pick a quarrel 

أمحك  IV বাদা বাদ করা to quarrelsome 

V বাদা تمّحك বাদ করা to quarrelsome 

 مدح
a (محل، ُملول) [ف] محل e©i হoয়া  to be barren 
wf©  হoয়া 

a (محالة) [ك]  مُحا e©i হoয়া  to be barren 
wf©  হoয়া 

مِحل] س[ )ُمحول محل، ) a e©i হoয়া  to be barren 
wf©  হoয়া 

أمحل  IV a e©i হoয়া  to be barren 

 V  চালািক কের পেত চাoয়া to seek to تمّحل
attain by cunning 
পরী (محن) [ف]  محن া, চ া করা to try 

VIII পরী امتحن া করা to test 

 েছ ফলা to wipe off (محو) [ن]  محا

مّحى  II মাচন করা to wipe out 

 V েছ যাoয়া to be effaced, wipped out تمّحى

 VII েছ যাoয়া to be effaced, wipped out انمحى

 VIII েছ যাoয়া to be effaced, wipped out امتحى

 মাখন তালা to (مخض) [ف][ن] [ض]  مخض
churn 

مِخض ]س[ )مخاض ) স ান সেব থাকা to be 
in labor 
V স تمّخض ান সেব থাকা to be in labor 

II হেল تمخطر [مخطر] েল হাঁটা to walk with 
swinging gait 

ি (مّد) [ن]  مّد  করা to expand 
مّدد  II সািরত করা to extend 

 III দরী করা to delay ماّد
IV সাহা أمّد  করা to help 
 V সািরত হoয়া to be spread تمّدد
 VIII সািরত হoয়া to be spread امتّد
X সাহা استمّد  চাoয়া to ask for help 

 সংশা করা to praise (مدح،مدحة)[ف]   مدح

 مدن
مّدح  II সংশা করা to praise 

 V সংিশত হoয়া go be praised تمّدح
 VIII সংশা করা to praise امتدح

 II নগরায়ন করা to urbanize مّدن  [مدن]
V সভ تمّدن  হoয়া to be civilized 
]مدين تمدين   [ II সভ  হoয়া to be civilized 

র [مدى]  distance 
 III সময় দoয়া to allow delayمادى
 IV সময় দoয়া to allow delay أمدى
VI a تمادى াহত থাকা to persist 

 পেচ যাoয়া to be written,addle (مَذر)[س]  مِذر

مّذر  II ছি েয় প া to scatter 
 V পেচ যাoয়া to be written,addle تمّذر

 II যাoয়া go go تمذهب  [مذهب]

 চেল যাoয়া to pass (مّر، مرور، ممّر) [ن]  مرَّ
 II যেত দoয়া to let pass مّرر

أمّر  IV যেত দoয়া to let go by, pass 
 X চলেত থাকা to go on استمّر

 খাoয়া to eat, াদ নoয়া to taste (مْرأ) [ف]  مرَأ
 X ভাল াদ লাগা to find tasty استمرأ

 চাষা to soak (مرس)[ن]  مرس
 III চP©v করা to exercise مارس
 V ঘসা to rub تمّرس
 VI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to تمارس
contend with each other 
a (مَرض)[س]  مرض ¯’ হoয়া to be sick 

مّرض  II a  করা to make ill 
IV a أمرض  করা to make ill 
V a تمّرض  হoয়া to be infirm 
VI a تمارض ে র ভান করা to feign illness 

 েল ফলা to pluck out (مرط) [ن]  مرط

 مّس
مّرط  II েল ফলা to pluck out 

V পে تمّرط  যাoয়া to fall out 

চের ব  (مرغ) [ف]  مرغ ােনা to grassing 

স (مَرغ) [س]  مرغ ান ন  করা to defame 
II লায় গ مّرغ াগি  করা to roll  in dust 

أمرغ  IV ময়লা করা to make dirty 
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V গ تمّرغ াগি  দoয়া to roll 

িছ (مروق) [ن]  مرق  করা to pierce 
 II গাoয়া to sing مّرق

II িতি تمرآز [مرآز] ত করv to gain footing 

রাগাি (مرمرة)  مْرمر ত হoয়া to be angry 
II রােগ িব تمرمر িব  করা to grumble, murmur 

ি (مرانة، مرون) [ن]  مرن িত াপক হoয়া to 
flexible,elastic 

مّرن  II aভ  করা to accustom 

 III তK© করা to argue مارى [مري]  مرى
VIII সে امترى হ করা to doubt 

 িমশান to mix (مزج، مزاج)[ن]  مزج
مازج  III িমেশ যাoয়া to be mixed 

 VI পর¯ú‡i িমেশ যাoয়া to be intermixed تمازج
VIII িমি امتزج ত হoয়া to be mixed 

ঠা (مزح) [ف]  مزح া করা to joke 
III ঠা مازح া করা to joke 

 ত চলা to run (مزع) [ف]  مزع
مّزع  II তালা to pluck cotton 

ি (مزق، مزقة) [ن] [ض] مزق ে  ফলা to 
tear 

مّزق  II ি ে  ফলা to tear 
V ি تمّزق ে  যাoয়া to be teared 

a (مّس) [ف]  مّس ভe করা to feel 
 III শ করা to touch ماّس

 مسح
 V eেক aপরেক k© করা to touch each تماّس
other 
 েছ ফলা to wipe off (مسح) [ف]  مسح

 II েছ ফলা to wipe off مّسح

 III তাশামদ করা to persuade ماسح

 V েছ দoয়া to wash تمّسح

 uপহাস mock مسخرة [سخر]

II কৗ تمسخر ক করা to make fun 

 পাকােনা to twist rope (مسد) [ن]  مسد
مّسد  II মািলশ করা to massage 

 ধরা to grab (مسك) [ن] [ض]  مسك
مّسك  II ক রী িদেয় গ  করা to scent with 

musk, কে  ধরা to grab 
IV কে أمسك  ধরা to grab 
 V ধের থাকা to hold on تمّسك
VI eক সােথ কে تماسك  ধরা to hold to gather 

 X লেগ থাকা to adhere استمسك

দাির مسكنة [سكن]  poverty 
 II গরীব হoয়া to be poor تمسكن

II ভ স مّسى [مسي,مسو] া বলা to wish good 
evening 
স ماسية III ماسى ায় করা to do in evening 

أمسى  IV স ায় হoয়া to be in the evening 

িচ (مشط) [ن] [ض]  مشط িন করা to comb 
II িচ مّشط িন করা to comb 
 V ল চরােনা to comb تمّشط
 VIII ল চরােনা to comb امتشط

 সািরত করা to extend (مشق)[ن]  مشق
V ি تمّشق ে  যাoয়া to be torn 
 VIII িছিনেয় নoয়া to snatch away امتشق

 পােয় হাঁটা to go on foot (مشي) [ض]  مشى

 مطل
مّشى  II যেত দoয়া to let go 
ماشى  III সােথ সােথ যাoয়া to keep pace 

 IV যেত দoয়া to let go أمشى
 V পােয় হাঁটা to go on foot تمّشى

 চাষা to suck (مّص) [ن] [س]  مصَّ
V eক تمّصص  eক  কের পান করা  to sip gradually 

 VIII চাষা to suck امتّص

িনং (مصر[ن]  مصر ােনা to milk the last drop 
مّصر  II নগরায়ন করা to build town 

V শহর গে تمّصر  oঠা  to be a metrololis 

 চাষা to suck [مصمص]
eক تمصمص  eক  কের পান করা to sip 

ক (مّض) [ن]  مّض  দoয়া to hurt 
أمّص  IV কে র কারন হoয়া to cause pain 

] مضي[ ]ض[ ]ن[ )ُمِضي ) 
 aিতবািহত হoয়া to go away  مَضى
 II যেত দoয়া to make passمّضى

أمضى  IV aিতবািহত করা to spend 

 সািরত করা to stretch (مّط)[ن]  مّط
 II সািরত করা to expand مّط
 V সািরত হoয়া to be expanded تمّطط

 বl©Y করা  to rain ( مطر، مَطر) [ن]  مطر
 IV বl©Y করা  to rain أمطر
X ি استمطر  চাoয়া to ask for rain 

 নগের পিরYত করা to raise to rank [مطرن]
of metropolis 
 II নগের পিরYত হoয়া to be instated تمطرن
as metropolis 
V গ تمّطق [مطق]  নoয়া to smack one's 
lips 
ল (مطل)[ن]  مطل া করা to lenghten 

 مطا
ماطل  III ফেল রাখা to put off 

তা (مطو) [ن]  مطا া তাি  হাটঁা to walk fast 
 IV আেরাহন করা to ride أمطى
 V সািরত হoয়া to be stretched تمّطى
 VIII oঠা to board امتطى

u (معج) [ف]  معج াল হoয়া to be rough 

V u تمّعج াল হoয়া to be rough 

  ল পের যাoয়া to fall out (مَعر)[س]  مِعر
 IV গরীব হoয়া to be poor أمعر
  V ল পের যাoয়া to fall out تمّغر

িবর (مَعض)[س] مِعض  হoয়া to be annoyed 

VIII িবর امتعض  হoয়া to be annoyed 

 IV মনেযাগী হoয়া to be devoted أمعن [معن]
 V ভালভােব দখা to examine carefully تمّعن

 সািরত করা  to stretch (مغط) [ف]  مغط
مّغط  II সািরত করা  to stretch 

চৗ [مغطس] কশি  স  করা to magnetize 
II চৗ تمغطس কশি  স  হoয়া to be 
magnetized 
 ণা করা to hate (مقت)[ن]  مقت

 হoয়া to be hated  (مقاتة) [س]  مُقت
 II িণত করা to make hateful مّقت

 হেয় পান করা go drink avidly  (مقع)[ف]  مقع

VIII ফ ُاْمتِقَع াকােশ হoয়া to turn pale 

 কর আদায় করা to collect (مكس) [ض] مكس
taxes 

مّكس  II কর আদায় করা to collect taxes 
ماآس  III দর করা to bargain 
مكن] ن)[مكانة ) ভাবশালী হoয়া to be influential 

مّكن  III ভাবশালী করা to make influential 
أمكن  IV সম_© হoয়া to enable 

 ملط
 V ভাবশালী হoয়া to be influential تمّكن
X শি استمكن শালী করা to strengthen 

িবর (مَلل، مالل)[س]  ملَّ  হoয়া to be bored 
IV িবরি أمّل কর হoয়া to be tiresome 
V িবর تمّلل  হoয়া to be bored 
 VIII ধg© হY করা to embrace a religion امتّل
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 রণ করা to fill up (ملء، مألة) [ف]  مأل
 III সম_©ন করা to suppprt ماأل
 IV রণ করা to fill up أمأل
 V Y© হoয়া to be filleda تمّلأ

 VIII Y© হoয়া to be filleda امتأل

 মােয়র ধ পান করা to suck (ملج) [ن]  ملج
mothers bteast 

 VIII  পান করা to suck امتلج

লবনা (مْلح، ماوح) [ن] [ف]  ملح  হoয়া to be 
salty 

مُلح] ك[ )مالحة ) র হoয়া to be beautiful 
II লবনা مّلح  করা to salt 

IV লবনা أملح  হoয়া to be salty 

 X র লাগা to find beautiful استملح

ি (ملخ) [ف]  ملخ ে  ফলা to tear out 

 VIII টেন বর করা to pull out امتلخ

 uপের ফলা to up root (ملس)[ن]  ملس
]ك[ ]س[ )ُملوسة مالسة، ) 

ম  ملس ণ হoয়া to be smooth 

II ম مّلس ণ করা to make smooth 

V ম تمّلس ণ হoয়া to be smooth 

VII ম انملس ণ হoয়া to be smooth 

 মািট লপন করা,  ল কাটা to shave off (ملط)[ن] ملط

 II লপন করা to plaster مّلط

 ملك
مِلق] س[ )مَلق ) চা  বাক  বলা  to flatter 

II চা مّلق  বাক  বলা  to flatter 
مالق  III চা  বাক  বলা  to flatter 
أملق  IV গরীব হoয়া to become poor 

V চা تمّلق  বাক  বলা  to flatter 

 দখল করা to take in possession (ملك) [ض] ملك

مّلك  II মািলকানা নoয়া to take ownership 
 IV মািলকানা নoয়া to take ownership أملك
 V দখল নoয়া to take over تمّلك
VI আ تمالك  িনয় Y করা to control self 

 VIII দখল করা to take in possession امتلك

 X দখল নoয়া to take over استملك

 জা‡i হাঁটা to walk briskly (ملو)[ن][ملو]  مال

مّلى  II দীN©কাল uপেভাগ করেত দoয়া to make 
enjoy long time 
 IV িলখেত বলা to dictate أملى
 V uপেভাগ করা to enjoy تمّلى
‡X িন استملى ©̀িশত লখা িলেখ নoয়া to take 
from dictation 
দয়া (مّن) [ن]  منَّ  হoয়া to be kind 

أمّن  IV `ye©j করা to weaken 
 V `ye©j করা to weaken تمّنن

VIII দয়া امتمّن  হoয়া to be kind 

 দoয়া to grant (منح) [ف]  منح
VIII a◌া امتنح ক  দoয়া to bestow 
favors 
 িফতা gird [نطق] ِمنَطق
 II িফতা িদেয় বাঁধা to gird one's body تمنطق

 িনেষধ করা to detain (منع) [ف]  منع
مّنع  II শ  করা to strengthen 

 III িবেরাধীতা করা to oppose مانع
V aস تمّنع ত হoয়া to refuse 

 ماج
 VIII িবরত থাকা to refrain امتنع

পরী (منو)[ن]  منا া করা to put to try 

পরী (مني) [ض]  منا া করা to put to try 
II আ مّنى হী করা to awaken desire 
  IV ঝরােনা to shed أمنى

V i تمّنى া করা to desire 
 X েমvহন করা to inanism استمنى

 িবিছেয় দoয়া to spread out (مهد)[ف]  مهد
مّهد  II িবিছেয় দoয়া to spread out 

দ (مهر, ُمهر، مهارة) [ن] [ف] مهر  হoয়া 
to be skillful মাহরানা দoয়া to give 
dower 
III দ ماهر তার িতেযাwগতা করা  

أمهر  IV মাহরানা দoয়া to give dower 

গি (مهل) [ف]  مهل মিস করা to take ones time 
مّهل  II সময় দoয়া to grant time 

 IV সময় দoয়া to grant time أمهل
 V ধীরগিতর হoয়া to be slow تمّهل
 VI ধীরগিতর হoয়া to be slow تماهل
لاستمه  X থামেত বলা go ask for wait 

 সবা করা to serve (مهن) [ن] [ف]  مهن
III পশা ماهن ি  করা to practice profession 

 বরণ করা to die (موت) [ن] [موت]  مات
مّوت  II িনহত করা to kill 

 IV  িনহত করা to kill أمات
 VI েতর ভান করা to pretend to be dead تمات

تاستما  X  চাoয়া to seek death 

u  ماج (موج، موجان) [ن] [موج] াল হoয়া to 
swell 
 II ঢu খলান to wave مّوج
V u تمّوج াল হoয়া to swell 
VI তর تماوج ািয়ত হoয়া to be waved 

 مار
 দালা to move to and fro (مور) [ن]  مار
 V দালা to move to and fro تمّور

স (مول) [ن]  مال দশালী হoয়া to be rich 

েঁক প (ميى، ميالن) [س] [ميل]  مال া  to lean 

 II ধনী করা to make rich مّول
 V a_© পাoয়া to be financed تمّول
X স استمال দশালী হoয়া to be rich 

 যাগান দoয়া to provide (مون) [ن] [مون]   مان

িম (مين) [ض] [مين]  مان া বলা to lie 
 II যাগান দoয়া to provide مّون
V পােথয় সং تمّون হ করা to store up povision 

 িমশােনা to mix (موه) [ن] [موه]  ماه
 II পািন িমশান to admix water مّوه
 IV পািন িমশান to admix water أماه

 হেল েল চলা to walk with (ميح) [ض]  ماح
dignity 
 V হেল েল চলা to staager تمّيح

تمايح  VI হেল েল চলা to staager 

েঁক প (ميد، ميدان) [ض]  ماد া to swing 
 VI দালা to swing back and forth تمايد

 যাগান দoয়া to provide (مير) [ض] مار
 IV যাগান দoয়া to provide أمار

 থক করা to separate (ميز) [ض]  ماز
مّيز  II থক করা to separate 

 IV থক করা to separate أماز
 V থক হoয়া to be set apart تمّيز
 VI থক হoয়া to be distinguished تمايز
امتيز   থক হoয়া to be distinguished 

]ميط[ ]ض[ )ميطان ميط، ) 
 সরান to remove  ماط 
 IV সরান to remove أماط

 نبح
বী (ميع) [ض]  ماع ত হoয়া to be dissolve 

مّيع  II গিলেয় ফলা to liquefy 
 IV গলান to liquefy أماع
 V গেল যাoয়া to be liquefied تمّيع
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انماع  VII গেল যাoয়া to be liquefie 

 বাঁকা করা to bend (ميل) [ض]  مال
 II কঁান to incline مّيل

أمال  IV কঁান to incline 
 V টলমলান to stagger تمّيل
 VI টলমলান to stagger تمايل
 X েঁক ফলান to cause to tilt استمال
 

 'ن'
 ের থাকা to be far (نْأي) [ف]  نأى
 II ের রাখা to keep far away ناءى

أنأى  IV র করা to remove 
 VI eেক aপেরর ের যাoয়া  to be away تناءى
from one another 
 VIII ের যাoয়া to be away انتأى

 হoয়া to be high  (نبء، نبوء) [ف]  نبأ
 II খবর দoয়া to inform نّبأ

أنبأ  IV ত  দান করা  to inform 
V a تنّبأ মান করা to predict 
 X খবর চাoয়া to ask for news استنبأ

 গজান to grow (نبت) [ن]  نبت
 II রাপণ করা to plant نّبت
 IV বপন করা to germinate أنبت
 X চাষ করা to cultivate استنبت

 ঘu ঘu করা to bark (نبح) [ف]  نبح
 VI eেক aপেরর িত ঘu ঘu করা to تنابت
bark at each other 

 نبر
نبذ] ض[ )نبذ ) িনে প করা to throw 

نّبذ  II নাবীয ƣতরী করা to press grapes 
 III থক করা to separate نابذ
IV আ أنبذ র িপসা to press gerapes 

 VI িববাদ করা to be feuding تنابذ
VIII ত انتبذ াহার করা to withdraw 

uে (نبر)[ض]  نبر ালন করা to raise 
 VIII েল oঠা to be swollen انتبر

 uপনাম দoয়া to give surname (نبز) [ض]  نبز

نّبز  II uপনাম দoয়া to give surname 

 খনন করা to dig (نبش) [ن]  نبش
 II গZ© করা to burrow نّبش

 িনM©Z হoয়া to (نبط، ُنبوط) [ن] [ض]  نبط
gush out 
 II পািন বর করা to tap water نّبط

أنبط  IV পািন িনM©Z করান to cause to gush out 
استنبط  পািন পাoয়া to find water 

 বেগ বর হoয়া to well (نبع) [ن] [ض] [ف]  نبع
up 
 IV বেগ বর করা to cause to gush out أنبع

 পিরিচত হoয়া to be (نباهة، نبه) [ك] [ن]  نبه
well known 
 মনেযাগ দoয়া to pay attention (نَبه) [س]  نبه

IV জাأنبه ত করা to awaken 

 V ঝেত পারা to realize تنّبه

 VIII সতK© হoয়া to be cautous انتبه

ি (نتاج) [ض]  نتج  হoয়া to bring forth 

 IV বহন করা to bear أنتج

 X শষ করা to conclude استنتج

©yM` (نتن، نتانة) [ض] [ س] [ك]  نتن  হoয়া 
to have an offensive smell 

 نِجس
 II পচােনা to render putrified نّتن
©IV `yM أنتن  হoয়া to have an offensive 
smell 
ছি (نثر، نثار) [ن] [ض] نثر েয় দoয়া to disperse 

نّثر  II ছি েয় দoয়া to disperse 
VI ছি تناثر েয় প া to be dispsrsed 
VIII ছি انتثر েয় প া to be dispsrsed 

স (نجابة) [ك]  نُجب া  হoয়া to be noble 
IV স أنجب া  হoয়া to be noble 
 VIII িনa©vরY করা to select انتجب
 X িনa©vরY করা to select استنجب

 সফল হoয়া to be successful (نجاخ) [ف]  نجح

نّجح  II সফল করা to give success 

أنجح  IV সফল করা to give success 

সাহা (نجد) [ن]  نجد  করা to help 

نِجد] س[ )نَجد ) ঘামা to sweat 
 II সািজেয় রাখা to furnish نّجد 

II সাহা ناجد  করা to assist 

أنجد  IV সাহা  করা to assist 

X সাহা استنجد  চাoয়া to ask for help 

স (نَجز) [س]  نِجز  হoয়া to be carry out 

স (نجز) [ن]  نجز  করা to complate 

II স نّجز  করা to execute 

ناجز  III  করা to fight 
IV স انجز  করা to execute 
 X রণ করেত বলা to ask for fulfillment استنجز

aপিব (نجاسة) [ك]  نُجس  হoয়া to be impure 

aপিব (نَجس) [س] نِجس  হoয়া to be 
impure 

نّجس  II aিপ  করা to make impure 

IV aপির أنجس ার করা to soil 

 نجع
V aপিব تنّجس  হoয়া to be impure 

 uপকারী হoয়া to be useful (نجع) [ف]  نجع

 II uপকারী হoয়া to be useful نّجع

 IV uপকারী হoয়া to be useful أنجع

انتجع  VII a◌া য় নoয়া to take refuge 

X rs িব استنجع াম চাoয়া to seek rest 

 uিদত হoয়া to appear (نجوم) [ن]  نجم
II ন نّجم  পh©‡e ণ করা to observe stars 
V ন تنّجم  পh©‡e ণ করা to observe stars 
আ (نجو، نجاء، نجاة) [ن]  نجا র া করা to save 
II িন نّجى িত দoয়া to save 

ناجى  III কানাকািন করা to whisper 
IV িন أنجى িত দoয়া to save 

تناّجى  VI পর¯úর কানাকািন করা to whisper 
each other 
 X  হoয়া to save one self استنجى

 কাদঁা to weep  نحب (نحب، نحيب) [ض][ف]
 VIII কাঁদা to weep انتحب

 জেবহ করা to slaughter (نحر) [ن]  نحر
VI eেক aপরেক হত تناحر া করা to kill each 
other 
VIII আ انتحر হত া করা to suicide 

a (نحص) [ف] نحص খী, ỳf©v বান করা to make 
unhappy 

ỳf©v (نحوصة) [ك]  نُحص বান হoয়া to be unlucky 

ỳf©v (نَحص) [س]  نِحص বান হoয়া to be unlucky 

 II তামা িদেয় ঢাকা to cover with copper نّحص

 পাতলা হoয়া to be thin (نحافة) [ك]  نُحف
 IV পাতলা করা to make thin أنحف

 ,kxY© হoয়া to be emaciated (نحل)[ف]  نحل
মাহরানা দoয়া to make dowary 

 ندا
 kxY© হoয়া to be emaciated (ُنُحل)[س][ك]  نحل

 kxY©  করা to make emaciated أنحل 
V aে تنّحل র কাজ দািব করা to claim for self 
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VIII aে انتحل র কাজ দািব করা to claim for 
self 
II গলা পির تنحنح  [نْحنح] ার করা to cear throat 

  গমন কiv to go (نحو) [ف][ن]  نحا
 II সিরেয় দoয়া to push away نّحى

أنحى  IV সিরেয় দoয়া to push away 
 V সের যাoয়া to go away تنّحى
VIII েঁক প انتحى া to lean 

 িনa©viY করা to select (نخب)[ن]  نخب
 VIII িনa©viY করা to select انتخل

চা (نخل) [ن]  نخل িন চালা to sift 
 V চালা, টান লাগা to sift ,  be strained تنّخل
VIII চা انتخل িন চালা to sift 

 কািশ দoয়া to expectorate (نَخم) [س]  نِخم
 V কািশ দoয়া to expectorate تنّخم

 গwe©Z হoয়া to be proud (نخو، نخوة) [ن]  نخا

نّخى  II জা ত করা to arouse 

IV uে أنخى িজত করা to excite 

 পািলেয় যাoয়া to run away (نّد) [ض]  نّد

نّدد  II কাশ করা to expose 

 িবলাপ করা to mourn (ندب) [ن]  ندب

 দাগ পov to scar (نَدب) [س]  نِدب
 IV দাগ পov to scar أندب
 VIII িনেয়াগ করা to appoint انتدب

 ডাকা to call (ندو)[ن]  ندا
 II িভজা‡bv tomoisten نّدى
  III ডাকা to call نادى

 نذر
 IV িভজা‡bv tomoisten أندى

 V িভেজ যাoয়া to mo be moisten تنّدى
 VI সমেবত হoয়া to get togather تنادى

 VIII সমেবত হoয়া to get togather انتدى

 uৎসM© করা to dedicate (نذر، نذور) [ن] [ض]  نذر

 IV সতK© করা to warn أنذر

 ের যাoয়া to be (نزح، نزوح) [ف][ض]  نزح
far off 
 IV েছ নoয়া to scoop out أنزح
 VIII বাসী হoয়া to emigrate انتزح

 টেন বর করা to pull out (نزع) [ض]  نزع
 II aপসািরত করা to remove نّزع
III ঝগ نازع া করা to fight  
 VI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to تنازع
contend with one another 
 VII বর করা to pull out انتزع

 খািল করা to empty (نزف) [ض]  نزف

 IV খািল করা to empty أنزف

 X শষ করা to exhaust استنزف

তা (نزق، نزوق) [ض][س]  نزق া া করা to 
be hasty 
II u نّزق ী  করা to spur on 

 aবতরY করা to descend (نزول) [ض]  نزل

ঠা (نْزلة) [س]  نزل া লাগা to get cold 
 II নািযল করা to make descend نّزل
 III সংঘl© বাধান to clash نازل
 IV aবতরY করান to bring down أنزل

 V িনেচ নামা to stoop تنّزل
VI ত تنازل াগ করা to give up 

استنزل  X নামেত বলা to ask to step down 

 থাকা , দাষ to be free  (نزاهة) [ك]  نُزه

 نسق
نّزه  II ঘাষণা করা to declare 

هتنّز  V  থাকা, দাষ to be free 

 লাফ দoয়া to jump (نزو) [ن]  نزا

تنّزى  V লাফ দoয়া to jump 
نسأ] ف[ )نسء ) িগত করা to postpone 

 IV িগত করা to postpone أنسأ

 বংশ আেরাপ করা to (نسب، نسبة) [ن] [ض]  نسب
trace ancestry 
III a ناسب ল হoয়া, eকi বংেশর হoয়া to 
correspond 
VI eেক aপেরর সােথ স تناسب K©  হoয়া to 
be related to one another 
VIII স انتسب K©   হoয়া to be related  
 X বংশধারা খাঁজা to trace back ancestry استنسب

 নান to weave (نسج) [ن] [ض]  نسج
 VIII নান হoয়া to be woven انتسج

 েছ ফলা to delete (نسخ) [ف]  نسخ
III িত ناسخ াপন করা to replace 
 V েছ যাoয়া to be deleted تنّسخ
VI eেক aপরেক a تناسخ সরY করা to follow 
successively 
 বািতল করা to abolish انتسخ
 X বািতল চাoয়া to demand abolition استنسخ

  িবদীY© করা to break (نْسر) [ن]  نسر
 V করা করা করা to get torn تنّسر

 X ঈগেলর মত হoয়া to be eagle-like استنسر

ি (نسف)[ض]  نسف িটেয় দoয়া to spray 

IV ছি أنسف েয় দoয়া to scatter 

VIII uি انتسف েয় দoয়া to blow up 

িব (نسق) [ن]  نسق  করা to array 
V িব تنّسق  হoয়া to be in perfect order 

 نسل
VI eেক aপেরর সােথ সমি تناسق ত হoয়া to 
be wel-coordinated 
VIII িব انتسق  হoয়া to be in perfect order 

 িপতা হoয়া, নন খালা to father, ravel (نسل)[ن]  نسل

نّسل  II নন খালা to ravel 
 IV িপতা হoয়া to father أنسل
VI বংশ تناّسل ি  করা to reproduce 

 ধীের বািহত হoয়া to (نسم، نسمان) [ض]  نسم
blow gently 

نّسم  II  করা to begin 

  V বািহত হoয়া to blow تنّسم

 েল যাoয়া to forget (نسي، نسيان) [س]  نِسَي

 IV লােনা to make forget أنسى

 VI লার ভান করা to pretend to have تناسى
forgotten 
 িতপািলত হoয়া to be raised (نشأة، نشوء) [ف]  نشأ

 িতপািলত হoয়া to be raised (نشء) [ك]  نشؤ
نّشأ  II পালন করা to cause to grow 
أنشأ  IV ি  করা to create 

ব تنّشأ  হoয়া to be grown 
 X খাঁজা to search , for news استنشأ

িল  نِشب (نشب، نشبة، ُنشوب) [س]  হoয়া to 
be attachef 

نّشب  II লেগ রাখা to stick on 
 IV লেগ রাখা to stick on أنشب

 খাঁজা to seek   نشد (نشد، نشدة، ِنسدان)[ن]
 III কসম করা to adjure ناشد
 IV খাঁজা to seek أنشد
VI পর تناشد র আ ি  করা to recite to each 
other 
X আ استنشد ি  করেত বলা to ask to recite 

   نِشَي
 িবিছেয় দoয়া to (نشر, ُنشور) [ن]  نشر
spread, ন ি ত করা to resurrect 
 II িবিছেয় দoয়া to spreadنّشر
IV ন أنشر ি ত করা to resurrect 
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V ছি تنّشر েয় যাoয়া to be spread out 
VIII ছি انتشر েয় যাoয়া to be spread out 

 uপ‡i oঠা to be elevated (نشز) [ن] [ض]  نشز

 IV bRx©িবত করা to revive أنشز

জীব (نَشأط) [س]  نِشط  হoয়া to be lively 
II াণব نّشط  করা to energize 
IV াণব أنشط  করা to energize 

تنّشط  V াণব  হoয়া to be energized 

 কাঁদা to tear out (نشع) [ف]  نشع
 VIII কাঁদা to tear out انتشع

 েষ নoয়া to absorb (نشف) [ن]  نشف

 িকেয় যাoয়া to be dried (نَشف) [س]  نِشف
 II কান to dry نّشف
 V িকেয় যাoয়া to be dried تنّشف

 াণ নoয়া to smell (نشق، نَشق)[ س]  نِشق
 II কান to give to smell نّشق
 V াস নoয়া to inhale تنّشق
 VIII াস নoয়া to inhale انتشق

استنشق  Xb াণ নoয়া to smell,to sniff out 

 িছিনেয় নoয়া to take away (نشل) [ن]  نشل
VIII িবপদ থেক u انتشل ার করা to extricate 

তা [نْشنش] াতাি  হoয়া to be nimble 
تنْشنش  II তা াতাি  হoয়া to be nimble 

 نِشَي  [نشوة، ِنشوة، ُنشَوة) [س] نشي، نشو]
মাতাল হoয়া, াণ নoয়া to be drunk ,smell 
II কাপে نّسى  মা  দoয়া to starch clothes 
 VIII মাতাল হoয়া to be drunk انتشى

 نصب
 X াণ নoয়া to smell استنشى

দাঁ (نصب) [ن]  نصب  করা  to erect 
II খা نّصب া করা to set upright 
 III িবেরাধীতা করা to opposeناصب

IV া انصب  করা to tire 
VIII দাঁি انتصب েয় যাoয়া to rise up 

 শানা to listen (نصت) [ض]  نصت
أنصت  IV শানা to listen 

V শানার চ تنّصت া করা to try to hear 

 uপেদশ দoয়া to advise (ُنْصح، َنِصحة) [ف] نصح

ناصح  III uপেদশ দoয়া to advise 
VI পর¯ú‡iর a تناصح গত হoয়া to be loyal 
toward each other 

انتصح  VIII uপেদশ নoয়া to take advice 
 X uপেদশ চাoয়া to ask for advice استنصح

সাহা (نصر، نصور) [ن]  نصر  করা to help 
 II ান করা to Chistianize نّصر
সাহা ناصر  করা to help 
V সাহা تنّصر  চাoয়া to see to support 
VI পর¯úরেক সাহা تناصر  করা to render 
mutual assistance 
VIII aে انتصر র সাহাে  আসা to come to 
ones help 

استنصر  X সাহা  চাoয়া to ask for help 

 হoয়া to be clear  (نصوع) [ف]  نصع
أنصع  IV ীকার করা to recognize 

  র হoয়া to be noon ( نصف) [ن] [ض]  نصف
II িদেনর ম نّصف  ভাগ পৗঁছা to reach in the 
mid day 
 III ভাগাভািগ করা to share half ناصف
 IV িবচার করা to treat with justice أنصف
 V aধীন হoয়া to be subordinate تنّصف 

 نطع
VIII ম انتصف ভােগ পৗঁছা to reach midst 
 X িবচার চাoয়া to demand justice استنصف

মািটেত পে (ُنصول)[ف][ن]  نصل  যাoয়া to 
fall to ground 

 V িনেজেক  করা to free تنّصل

 মািটেত িমেয় যাoয়া to (ُنضوب) [ن]  نضب
sleep in ground 
 IV িকেয় ফলা to dry up أنضب

 পেক যাoয়া to be ripen (نضج) [ض]  نضج
 IV পাকান to make ripen أنضج

 প করা to pile up (نضد) [ض]  نضد
 II প করা to pile up نّضد

 نضر [ ك](نضر،نَضر، نضورة) [ن] [س]
িটত হoয়া, সেতজ to be blooming 

II u نّضر ল করা to make shine 
 V সেতজ হoয়া to be blooming تنّضر

 জয়ী হoয়া to surpass (نضل)[ن]  نضل
III জেয়র চ ناضل া করা to try to supass 
 VI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to تنّضل
vie with one another 
 পাশাক েল ফলা to undress (نضو) [ن] نضا

نّضى  II পাশাক েল ফলা to undress 
 IV কািহল করা to exhaust أنضى
VIII খাপ انتضى  করা to unsheath 

ধা (نطح) [ف]  نطح া দoয়া to push 
حتناط  VI পর¯úরেক ধা া দoয়া to push one 

another 
انتطح  VIII পর¯úরেক ধা া দoয়া to push 

one another 
স  تنّطس  [نطس] ণ পরী া করা to examine 
throughly 
চামডার মা [نطع] র 

 نظر
V eক تنّطع েয় হoয়া to be obstinate 

نطق] ن[ )تطق ) বলা to tell 
تّطق  II কথা বলান to make speak 

 IV কথা বলান to make speak أنطق

تنّطق  V িনেজেক বাঁধা to gird 
X িজ استنطق াসা করা to interrogate 

 দখা to view (نظر) [ن]  نظر
 II লনা করা to make comparisons نّظر
 III সমান করা to equal ناظر
 IV aবকাশ দoয়া to grant delay أنظر

V পh©‡e تنّظر Y করা to observe attentively 

VI খা تناظر খী হoয়া to face each other 

انتظر  VIII aেপ া করা to wait 

X aেপ استنظر া করা to wait 

পির (نظافة) [ن]  نظف  হoয়া to be clean 
II পির نّظف ার করা to clean 
V পির تنّظف  হoয়া to be clean 

লাব (نظم، نظام) [ض] نظم  করা to order 
V লাব تنّظم  হoয়া to be ordered 

VIII Yxব انتظم  হoয়া to be classified 

ত (نعس) [ف][ن]  نعس া  হoয়া to be sleepy 
 II ম পাov‡bv to make sleep نّعس
 IV ম পাov‡bv to make sleep أنعس
 VI েমর ভান করা to pretend to be تناعس
sleepy 
ন (نعش) [ف]  نعش ীিবত করা to revive 

نّعش  II ন ীিবত করা to revive 

IV ন أنعش ীিবত করা to revive 

 VIII িফের পাoয়া to recover انتعش

 তাসহ সাজান to furnish (نعل) [ف]  نعل
with shoes 

 نفح
 তাসহ সাজা to be furnished (نَعل) [س] نِعل
with shoes 
 II তাসহ সাজান to furnish with shoes نّعل

أنتل  IV তাসহ সাজান to furnish with shoes 
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تنّعل  V তাসহ সাজা to be furnished with shoes 
 VIII তা সহ সাজা to be furnished انتعل
with shoes 
 খী হoয়া to be happy (نعم) [ن] [ف]  نعم

 জীবন েখর হoয়া to live in (نَعم) [س]  نِعم
comfort 
 আরামদায়ক হoয়া to be comfortable (ُنعومة) [ك]  نُعم

II ম نّعم Y করা to smooth 
أنعم  IV ভাল করা to make pleasant 

V া تنّعم ‡h©̈  বাস করা to live in luxary 

িবর ( نغش، نغشان) [ف]  نغش  হoয়া to be 
agitated 
 III হলােখলা to play ناغش
V িবর تنّغش  হoয়া to be agitated 
]نغص ] II ন  نّغص  করা to disturb 
IV ন أنغص  করা to disturb 
V িবর تنغص  হoয়া to be disturbed 

 গান গাoয়া to sing (نغم) [ن] [ض] [س]  نغم
 II গান গাoয়া to sing نّغم
 V গান গাoয়া to sing تنّغم

 বলা to speak (نغو) [ن] [نغو]  نغا

 বলা to speak (نغي) [س] [نغو]  نغى
ناغى  III িফস িফস করা to whisper 

 লাফ মারা to jump (نفج) [ن]  نفج
V ব تنّفج াi করা to boast 

 VIII লাফ মারা to jump انتفج

ছি (نفح، نفحان)[ف]  نفح েয় দoয়া to spread 

 نفد
نافح  III র া করা to protect 

 শষ হoয়া to be exhausted (نفد، نفاد) [ف]  نفد

 IV িনঃেশষ করা to use up أنفد

 X িনঃেশষ করা to use up استنفد

িছ (نفاذ، ُنفوذ) [ن]  نفذ  করা to pierce 
 II টা করান to cause to pierce نّفذ
 IV টা করান to cause to pierce أنفذ
 V কাh©কর হoয়া to be excuted تنّفذ

ছ (نفور، نفار) [ن]  نفر ভ  করা to stanpede 

 পািলেয় যাoয়া to run away (نفر) [ض]  نفر
نّفر  II ভয় দখান to frighten 

III e نافر ােনা to avoid 
VI পর¯úরেক e تنافر ােনা to avoid each other 
 X ভ‡q পালান to frightened away استنفر

]ن[ )نفاسة نفاس، نفس، ) 
 বান হoয়া to be valuable نفس
II a نّفس ািণত করা to cheer up 
 III িতেযাwগতা করা to compete نافس
 V াস নoয়া to breath تنّفس
 VI িবেরাধীতা করা to rival تنافس

 জট  to tease wool (نفش) [ن]  نفش
 .V চরােনা to comb نّفش
 .VIII চরােনা to comb انتفش

ঝে (نفض) [ن]  نفض  ফলা to shake off 
نّفض  II জা‡i ঝা া দoয়া to shake violently 
أنفض  IV শষ করা to use up completely 

VIII ঝাঁ انتفض িন খাoয়া to be shaken off 

বহার যা (نفع) [ف] نفع  হoয়া ti be useful 
 II বহার করা to utilize نّفع
 VIII েযাগ নoয়া to take advantage انتفع
 X বহার করা to utilizeاستنفع

 نقد
 ,বাজার পাoয়া to sell well (نفاق , ُنفوق) [ن]  نفق
মরা to die 

 শষ হoয়া to be used (نَفق) [س]  نِفق
نافق  III i কথা বলা to dissemble 

أنفق  IV খরচ করা to spend 
V িম تنّفق া বলা to tell a fib, lie 
 X খরচ করা to spend استنفق

 গনীমত দoয়া to give wealth (نفل) [ن]  نفل
of war 
 গনীমত দoয়া to give wealth of war نّفل
V aিতির تنّفل  করা to superrerogate prayer or 
donation 
VIII aিতির انتفل  করা to superrerogate 
prayer or donation 
a (نفو) [ن]  نفا ীকার করা to dismiss 

a (نفي) [ض]  نفى ীকার করা to dismiss 
 III ধাoয়v করা to chase نافى

تنفى  VI পর¯úরেক a ীকার করা  
VIII a انتفى ী ত হoয়া to be denied 
X বাদ দoয়া a استنفى হY‡hv  মেন কের to 
reject as useless 
 গZ© করা to bore (نقب) [ن]  نقب

نِقب ]س[ )نَقب ) িছ  করা to pierce 
 II খনন করা to dig نّقب
III িতে ناقب র িতেযাwগতা করা to vie in virtues 

V পরী تنّقب া করা to investigate 
 VIII ঘামটা পরা to put on veil انتقب

 Wvল পালা কাটাছাঁটা করা to trim (نقح) [ف] نقح
 II Wvল পালা কাটাছাটঁা করা to trim نّقح
IV নঃ পরী أنقح া করা to re-examine 

 নগদ দoয়া to pay in cash (نقد) [ن]  نقد
 III আেলাচনা করা to call to account ناقد

 نقذ
 VIII সমােলাচনা করা to criticize انتقد

u (نقذ) [ن]  نقذ ার করা  to save 

u (نَقذ) [س]  نِقذ ার পাoয়া to be saved 

IV u أنقذ ার করা  to save 
X u استنقذ ার করা  to save 

 খনন করা to dig (نقر) [ن]  نقر
 II ঠাকরােনা to peck نّقر
III ঝগ ناقر া করা to quarrel 

 লাফ দoয়া to leap (نقز) [ن] [ض]  نقز
 II দালান to dandle نّقز

 নকশা করা to painr (نقش) [ن]  نقش
نّقش  II নকশা করা to paint 

 III আেলাচনা to argue ناقش
 VI িবZK© চািলেয় যাoয়া to carry on dispute تناقش

 VIII কাটঁা তালা to pull out thron انتقش

 কেম করা to decrease (نقص) [ن]  نقص
 II কেম করা to decrease نّقص

ناقص  III দরপ  চাoয়া to invite bid 
أنقص  IV কেম করা to decrease 

VI না تناقص েয় কমান to decrease gradually 

  VIII কমান to decrease انتقص
 X কমােত চাoয়া to ask for reduction استنقص

 ংশ করা  to destroy (نقض [ن]  نقض
ناقض  III aমত করা to be in disagreement 

 V ংm হoয়া to be destroyed تنّقض
VI e‡K aপের ি تناقض মত করা to contradict 
each other 
 VIII ংm হoয়া to be destroyed انتقض

 ফাটা দoয়া to point (نقط) [ن]  نقط
 II ফাটা দoয়া to point نّقط

 শাষণ করা to soak (نقع) [ف]  نقع

 نكد
 IV শাষণ করা to soak أنقع
 X জমা হoয়া to be stagnant استنقع

ানা (نقل) [ن]  نقل িরত করা to displace 
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 II সরােনা to move نّقل
ناقل  III িবিনময় করা to exchange 

V ানা تنّقل িরত হoয়া to be displaced 
 VI বহন করা to carry تناقل

انتاقل  VIII বেয় যাoয়া, iে কাল করা to be 
carried,to die 
 িতেশাধ নoয়া to revange (نقم) [ن] [س]  نقم
 VIII িতেশাধ নoয়া to revange انتقم

ন (نقه)[ن][س]  نقه ার করা to recover 
هانق  VIII ন ার করা to recover 

 ঃখ দoয়া to make (نكب، نكاب) [ن]  نكب
unhappy 
II ি نّكب েয় দoয়া to divert 
V ি تنّكح েয় দoয়া to divert,deviate 

 মািট চরােনা to scratch up (نكت) [ن]  نكت
ground 
aমা (نكث) [ن] [ض]  نكث  করা to violate 
VIII aমা انتكث  হoয়া to be violated 

 িববাহ করা to (ِنكاح) [ن] [ض] [ف]  نكح
marry 
III ƣববািহক স ناآح K© হoয়া to be related 
by marriage 
 IV িববাহ দoয়া to give in marriage أنكح

 কেঠার হoয়া to be hard (نَكد) [س]  نِكد

সামা (نكد) [ن]  نكد  দoয়া to give little 
نّكد  II ক ন করা -জীবন to make life hard 

III aপদ ناآد  করা to harass 
V িত تنّكد  জীবেনর হoয়া to be embittered 
life 

 نِكر
a (نكور، نكير)[س]  نِكر  হoয়া to be ignorant 

نّكر  II ঢেক রাখা to mask 
ناآر  III ত াখান করা to reject 

 IV না জানার ভান করা to pretent to be أنكر
igborant 
V ছ تنّكر েবশী হoয়া to be in disguise 
VI a تناآر  হoয়া to be ignorant 

X a استنكر  হoয়া to be ignorant 

u (نكس) [ن]  نكس া করা to turn upside down 

نّكس  II aa©নিমত রাখা to hang at half-mast 
flag 
VIII uে انتكس  যাoয়া to be inverted 
ত نكص [ ض][ن](نكص، نموص، منكث) াখান 
করা to withdraw 
II ত نّكص াহার করােন to csuse to retreat 
VIII ত انتكص াহার করা to retreat 

 থামা to stop (نكف) [ن]  نكف
III িবর ناآف  করা to annoy 
 X গwe©Z হoয়া to be proud استنكف

 িপিছেয় আসা to recoil (نكل) [ض] [ن] [س]  نكل
II া نّكل  াপন করা to make an example 
 িফিরেয় দoয়া to repeal أنكل

 রেগ যাoয়া to become angry (نَمر) [س]  نِمر
نّمر  II ন র িদেয় িচি ত করা to mark with 

number, রেগ যাoয়া be angry 
 V রেগ যাoয়া to become angry تنّمر

 গাপন রাখা to keep secret (نمس) [ض] نمس
 III কান িবষয় গাপন করা to cinfide a secret نامس

 সাজােনা to decorate (نمق) [ن]  نمق
 II সািজেয় লখা to write in lofty style نّمق

 বিধত করা to increase (نمي، نماء) [ض]  نمى

 نهك
II বা نّمى েত দoয়া to make grow 

أنمى  IV বা েত দoয়া to make grow 
VIII বংশ انتمىص িমক হoয়া to be descended 

 ট করা to take (نهب) [ف] [ن] [س]  نهب
by force 
 IV ট করেত দoয়া to let take away أنهب
by force 
 VI ত চলা to race تناهب
VIII শ انتهب  কের ধরা to grip 

a (نهج) [ف]  نهج সiY করা to priceed 

 হাপঁােনা to be out of (نهج) [س] [ض]  نهج
breath 

نّهج  II হাঁিপেয় দoয়া to make short of breath 

 হািঁপেয় দoয়া to make short of breath أنهج
VIII ধরা, রা انتهج া to enter 
X কাuেক a استنهج সরY করা to follow example 

 ীত হoয়া to be full (ُنهود)[ف][ن]  نهد
©V দীN تنّهد াস নoয়া to sigh 
 খরেচ aংশ নoয়া to share the expenses تناهد

 বেগ বািহত হoয়া to flow (نهر) [ف]  نهر
copiously 
VIII তাি انتهر েয় দoয়া to drive away 

 ঠেল দoয়া to push (نهز) [ف]  نهز
 III িনকটবZx© হoয়া to be near ناهز
 VIII েযাগ হY করা to take opertunity انتهز

 uঠা to raise (نهض، نحوض)  نهض
نهاض  III বাধা দoয়া to resist 
أنهض  IV uঠেত বলা to tell to rise 

 VI uঠা to get up تناهض
 VIII uঠা to get up انتهض
 X জাগােনা to awaken استنهض

 পাশাক েল ফলা to wear off (نهاآة) [ف]  نهك

 نِهك
 িনঃেশষ করা to exhaust (نَهك) [س]  نِهك

 সাহসী হoয়া to be brave (نهاآة) [ك]  نُهك

أنهك  IV িনঃেশষ করা to exhaust 
 VIII য় করা to waste انتهك

 িনেষধ করা to forbid (نهو) [ن]  نها

 িনেষধ করা to forbid (نهي) [ف]  نهى
 IV শষ করা to finish, পাoয়া to get أنهى
VI সমা تناهى  হoয়া to come to and end 
 VIII শষ হoয়া to be concluded انتهى

পে (نوء) [ن]  ناء  যাoয়া to fall down 

 ের যাoয়া to go away (نْيء) [ض]  ناء

 III িতেরাধ করা to resist ناوأ

أناء  IV দািবেয় দoয়া to weigh down,crush 

িতিনিধ (نوب، تيابة) [ن]  ناب  করা to represent 
 II িনেয়াগ দoয়া to appoint agent نّوب
 IV িনেয়াগ দoয়া  to deputize أناب
VI িভ تناوب  কাজ করা to take alternate 
 VIII আপিতত হoয়া to befall انتاب

نياحة، نياح، نواح، نوح، ) 
 িবলাপ করা to mourn مانح) [نوح] [ن]  ناح

]ض[ ]نيح[ )نيحان نيح، ) 
শ  ناح  হoয়া to be strong of bones 

وحنا  III খা খী েয় থাকা to lie face to face 
 V দালান to swing تنّوح
 VI গR©b করা to howl تناوح

িব نّوخ [نوخ] ােমর জন¨ থামা to halt for a rest 
IV হাঁ أناخ র uপর বসােনা to make camel 
kneel dowm 
X হাঁ استناخ র uপর বসা to kneel down 

 II ালােনা to light نّور [نور]

 نوى
أنور  IV ালােনা to light 

 V িলত হoয়া to be lighted تنّور
X া استنار া চাoয়া to seek explanation 
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]نوش III ঝগ ناوش [ া করা to fight in groups 

eি (نوص) [ن]  ناص েয় চলা to avoid 
 VIII আেলা িনেভ যাoয়া to die down lamp انتاص

 িলেয় রাখা to hang (نوط) [ن]  ناط
 II িলেয় রাখা to hang نّوط
 IV িলেয় রাখা to hang أناط

II Yxব نّوع[نوع]  করা to classify 
تنّوع  V িবিভ  Yxর হoয়া to be of various 

forms 
 হoয়া to be high  (نوف، نيف) [ن]  ناف
 II বশী যাoয়া to go beyond نّيف

أناف  IV বশী যাoয়া to go beyond 

তঁ تنّوق، تنّيق V [نوق] েঁত িচ স  হoয়া 
to be fastidious 
 X িচনেত fzল করা to mistske استنوق

 দান করা to donate (نول) [ن]  نال
 II দoয়া to let obtain نّول
 III দoয়া to offer ناول
 VI পৗঁছা to reach تناول

 মােনা to sleep (نوم) [ف]  نام 
II ম পা نّوم ান to make sleep 
IV ম পা أنام ান to make sleep 
 VI েমর ভান করা  to pretend to be asleep تناّوم

 X মােনা to sleep استنام

II শে نّون [نون] র শেষ ন যাগ করা to provide 
nunnation 

 II uপের oঠান to elevate نّوه [نوه]

 িনয়ত করা to intend (ِنّية) [ض] [زوي]  نوى

 نال
نّوى  II িব ােলর শ  করা to miaow,cat 

শ ناوى তা করা to make enemy 
VIII মন انتوى  করা to intend 

 লাভ করা to achieve (نيل، منال) [ف] [نيل] نال

 IV পাoয়ােনা to let obtain أنال
 

 'ه'
 চলেত  করা to start moving (هّب) [ن]  هبَّ

بهّب  II িবদীY© করা to tear 
أهّب  IV জাগান to awaken 

V ি تهّبب ে  যাoয়া to be torn 
هبط] ض[ ]ن[ )هبوط ) aবতরন করা to descend 

 IV aবতরY করান to cause to descend أهبط

 করা করা করা to tear to pieces (هتر) [ض] هتر

هاتر  III aপমান করা to abuse 
 IV ছাট মেনর হoয়া to become feeble أهتر
minded 
 VI eেক aপরেক দাষােরাপ করা to revile تهاتر
each other 
X দািয় استهتر হীন হoয়া to be careless 

 িচৎকার করা to shout (هتاف) [ض]  هتف

 VI eেক aপরেক িচৎকার কের uৎসাহ দoয়া to تهاتف
shout encouragement each other 

ি (هتك) [ض]  هتك ে  ফলা to tear apart 

هّتك  ি ে  করা করা to tear to shreds 

V ি تهّتك ে  যাoয়া to get torn 
VIII ি اهتتك ে  ফলা to tear apart 

 ধা র হoয়া to be (هجء، هجوء) [ف]  هجأ
appeased, hunger 
 IV ধা র করােনা to appease أهجأ

 هدأ

 রােত জেগ থাকা to stay (هجود) [ن]  هجد
awake at night 
 V রােত জেগ থাকা to stay awake at night تهّجد

ত (هجر، ِهجران) [ن]  هجر াগ করা to emigrate 

هّجر  II ত াগ করা to emigrate 
III ত هاجر াগ করা to emigrate 
 IV বাদ দoয়া to leave أهجر
VI eেক aপরেক ছে تهاجر  যাoয়া to desert 
one another 
 িনিরিবিল মান to sleep (هجوع) [ف]  هجع
leacefully 

أهجع  IV িন  করা to appeasd hunger 

 হামলা করা to attack (هجوم) [ن]  هجم
 II হামলা করান to make attack هّجم
 X খারাপ বলা to consider bad استجم

 করা to mock  (هجو، ِهجاء)[ن]  هجا
 II বানন করা to spell هّجى

هاجى  III িব ª̀ƒপ কের কিবতা লখা  to compose 
satiric poem 
VI eেক a تهاجى েক  করা to mock each 
other 

تهّجى  V বানন করা to spel 

ভা (هّد) [ن]  هّد া to break 
هّدد  II মিক দoয়া to threaten 

 V মিক দoয়া to threaten تهّدد
VII ি انهّد ে  যাoয়া to be torn 

শা (هدء، هدوء)[ف]  هدأ  হoয়া to be calm 
II শা هّدأ  করা to calm 

أهدأ  IV শা  করা to calm 

هدب] ف[ )هدب ) ল া লােমর পাতা িবিশ  চাখ 
হoয়া to have long eye lashes 

 هدج
 টলেত টলেত চলা to walk  (هدج) [ض]  هدج
unsteady 
 II টলােনা to make tremble هّدج

 টলমল করা to tremble تهّدج

 গR©ন করা to thunder (هدر) [ض]  هدر
IV aেযা أهدر  মেন করা to consider invalid 

 কােছ যাoয়া to be near (هدف) [ن]  هدف
 IV িনকটবZ©x হoয়া to approach أهدف

 V সদ‡c© চলা to strut تهّدف

X u استهدف ু  হoয়া to be exposed 

ন (هدم) [ض]  هدم  করা to pull down 

II ন هّدم  করা to demolish 

 V ংm হoয়া to be destroyed تهّدم

 VII ংm হoয়া to be destroyed انهدم

শা (هدون) [ض]  هدن  হoয়া to be quit 

هادن  III সি  ি  স  করা to conclude a trues 

স (هدي، هداتة) [ض]  هدى ক পথচলা to lead 
on right way 
 III uপহার িবিনময় করা to exchange هادى
presents 

أهدى  IV হািদয়া দoয়া to present 
V স تهّدى ক পেথ পিরচািলত হoয়া to be rightly 
guided 
 VI পর¯úরেক uপহার দoয়া to present تهادى
each other 
VIII স اهتدى ক পেথ পিরচািলত হoয়া to be 
rightly guided 
X স استهدى ক পেথ চলেত বলা to ask to be 
rightly guided 
পির (هذب) [ض]  هذب ার করা to clean 
II পির هّذب ার করা to clean 

 هزئ
V পির تهّذب ার করা to clean 

 আেজ বােজ কথা বলা to (هذر) [ن] [ض]  هذر
talk nonsense 
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II কৗ هّذر ক করা to joke 

 জীY© করা to tear (هرء)[ف]  هرأ
أهّر  II aিতির  রা া করা to cook too much 
أهرأ  IV aিতির  রা া করা to cook too much 
تهّرأ  V ি ে  যাoয়া to be torn 

VIII ি اهترأ ে  যাoয়া to be torn 

 পালান to flee (هرب)[ن]  هرب
II পালােত সাহা هّرب  করা to help to escape 
 V পািলেয় যাoয়া to be escaped تهّرب

uে (هرج) [ض]  هرج িজত হoয়া to be excited 
هّرج  II মাতাল করা to make drunk 

 ভাব খারাপ হoয়া to be with (هَرش)[س]  هرش
bad manar 

هّرش  II িবেভদ বপন করা to sow dissension 

هارش  ঝগ া করা to quarrel 

 ত চলা to hurry (هرع) [ف] [س]  هرع

هّرع  II ত চলা to hurry 
 IV ত চলা to hurryاهرع

 বািহত করা to shed (هرق) [ض]  هرق
 IV বািহত করা to shed أهرق

না (هّز)[ن]  هّز া দoয়া to shake 

 II দালােনা to swing هّزز

V ঝাঁ تهّزز িন খাoয়া to be shaken 

VIII ঝাঁ اهتّز িন খাoয়া to be shaken 

ঠা (هزء، هزوء) [ف] هزأ া করা to make fun 

ঠা (هزوء، هزء) [س]  هزئ া করা to make fun 
V ঠা تهّزأ া করা to make fun 

 هزل
X ঠা استهزأ া করা to make fun 

ঠা (هزل) [ض] [س] [ن]  هزل া করা, িকেয় 
যাoয়া to mock, emaciated 

هّزل  II কান to emaciate 
هازل  III মজা করা to mock 
أهزل  IV কান to emaciate 

 VII কনা হoয়া to be lean انهزل

V পে تهّكم [هكم]  যাoয়া to fall down 

 দখা দoয়া to appear (هّل) [ض]  هّل
هّلل  II কােলমা বলা to say Kalema িবজয় 

u াস করা  to jubilate 
  IV uদয় হoয়া to come up أهّل
V u تهّلل ল হoয়া to be shined 
VII র ি انتهّل  প া  to fall heavily 
 X  করা استهّل

 কান to emaciate (هلس)[ض]  هلس
 II কান to waste away هّلس

أهلس  IV চিক হাসঁা to smile 

 শষ হoয়া to die (هلك، هالك)[ض]  هلك
هّلك  II ংস করা to ruin 

 IV ংস করা to ruin أهلك
VI া تهالك  চ া করা to do ones utmost 
VII িনেজেক িবপদ انهلك  করা to risk danger 
VIII িনেজেক িবপদ اهتلك  করা to risk danger 

া استهلك  চ া করা to do ones utmost 

 েছ যাoয়া to abate (همود) [ن]  همد
II শা هّمد  করা to quiet 
IV শা أهمد  করা to quiet 

 বািহত করা to shed (همر) [ن] [ض]  همر
VII গি انهمر েয় দoয়া to be poured 

 কানাকািন করা to whisper (همي) [ض] همس

 هان
VI eতে تهامس  কানাকািন করা 

 চাoয়া to urgue (همك) [ن]  همك

 চােখর পািন ফলা to shed tears (همل) [ن] [ض]  همل

 IV aবেহলা করা to neglect أهمل
VI দািয় تهامل হীন হoয়া to be careless 
VII aেঝাের ি انهمل  হoয়া to pour down 
rain 
II তা هّنف [هنف] া া করা ti hurry 

هانف  III aব া কের হাসা to laugh contemptuously 

VI aব تهانف া কের হাসা to laugh contemptuously 

 ংস হoয়া to be destroyed (هور، هؤور) [ن]  هار

هّور  II িবপেদ ফলা fo endanger 
 V ংস হoয়া to be destroyed تهّور
VII ভে انهار  যাoয়া to be demolished 

হতভ (هَوس) [س]  هوس  হoয়া to be lerplexed 
هّوس  II হত ি  করা to perplex 
تهّوس  V বাকা হoয়া to befooled 

 VII বাকা হoয়া to befooled انهاس

uে (هَوش) [س]  هِوش িজত হoয়া to be excited 

uে (هوش) [ن]  هاش িজত হoয়া to be excited 

II uে هّوش িজত করা to excite 
III িবর هاوش  করা - েরর ডাক to annoy 
V uে تهّوش িজত হoয়া to get excited 

 বিম করা to vomit (هوع) [ن] [ف]  هاع
 II বিম করান to make vomit هّوع
 V বিম করা to vomit تهّوع

 ভয় দখােনা to frighten (هول)[ن]  هلل
هّلل  II সতK© কiv to alarm 

 II েম মাথা ঢেল পরা to nod drowsily هّرم [هرم]

 সহজ হoয়া to be easy (هون) [ن]  هان
هّون  II সহজ করা to make easy 

 هَوى
أهان  IV হয় করা to humiliate 

 VI সহজ মেন করা to consider easy تهاون
 X সহজ মেন করা to consider easy استهان

 িনেচ নামা to come down (هِوّي) [ض]  هَوى

 কামনা করা to seek (هَوى) [س]  هِوَي
هّوى  II বাতাস দoয়া to ventilate 
هاوى  III য় দoয়া to humor 

IV িনেচ প أهَوى া to fall down 
V বা تهّوى  বািহত হoয়া to be aired 
VI ভে تهاوى  প া to break down 
VII িনেচ প انهوى া to fall down 
 X আকl©Y করা to attact استهوى

গ (هيأة) [ض] [هتأ]  هاَء ত হoয়া to be 
well-formed 
গ (هيَئة) [س] [هتأ]  هِيَئ ত হoয়া to be well-
formed 

গ (هيَئة) [ك] [هتأ] هُيَؤ ত হoয়া to be well-
formed 

هّيأ  II গ ত হoয়া to be well-formed 
هايأ  IIIeকমত হoয়া to agree 
تهّيأ  V ত হoয়া to be prepared 

 VI পর¯ú‡i িমেল থাকা to adapt themselves تهايأ

 ভয় করা to fear (هيبة) [ف] [ هيب]  هاب
 II ভীিতময় করা to make dreadful هّيب
 IV ডাকা to call out أهاب
 V ভয় করা to fear تهّيب
 VIII ভয় করা to fear اهتاب

‡u (هياج، هيجان، هيج) [ض] [هيج]  هاج িজত 
হoয়া to be agitated 

هّيج  II u‡ িজত করা to agitate 
‡IV u أهاج িজত করা to agitate 
‡V u تهّيج িজত হoয়া to be agitated 

 َوثب
‡VIII uاهتاج িজত হoয়া to be agitated 

 II ংস করা to demolish هّير َ [هير]



                              Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                                                Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb                
 

 129 130 

 ঢালা to pour (هيل) [ض]  هال
 II ঢালা to pour هّيل
 IV ঢালা to pour أهال
 VII জমা কের রাখা to be heaped up انهال

]هيم[ ]ض[ )هيمان هيم، ) 
েম প  هام া to fall in love 
II ি هّيم ধাি ত করা to confuse 

ستهاما  X িব  করা to infatuate  )ُاستهيم( িব  
হoয়া  to be infatuated) 

 'و'
জীব (وْأد) [ض]  وَأَد  কবর দoয়া  to bury 
alive 
 V িঢেলিম করা to be slow توّأد
 VIII িঢেলিম করা to be slow اتَّأد

III ঐক واءم [وأم] মত  হoয়া to agree 
VI সংগিত تواءم Y© হoয়া to be harmonized 
]وبخ িন وّبخ  [ া করা to rebuke 

 মের যাoয়া to ruin (ونق، ُوبوق)[ض]  َوبق

 মের যাoয়া to ruin (وَبق، ُوبوق)[س]  وِبق
 ংস করা to ruin أوبق

 তার লাগান to string (وتر)[ض]  وتر
وّتر  II টাiট করা to tighten 

 III থেম থেম করা to do intermittently واتر
 IV তার লাগান to  string أوتر
V শ توّتر  হoয়া to be stretched 
 VI বাের বাের হoয়া to repeat itself تواتر
]وتى  িবধাজনক হoয়া to be convenient واتى [

 লাফােনা to jump (وثب، ُوثوب)[ض]  َوثب

 وِثَق
 II লাফ দoয়ােনা to make jump وّثب

III লািফেয় প واثب া to jump 

وثبأ  IV লাফ দoয়ােনা to make jump 

 V লাফ দoয়া to jump توّثب
 VI লাফ দoয়া to jump تواثب

আ (ِثقة) [ح] وِثَق াবান হoয়া to be confident 

আ (وثاقة) [ك]  وُثَق াবান হoয়া to be confident 

وّثق  II ত ায়ন করা to certify 
III ি واثق  করা to enter into agreement 
 IV বাঁধা to tie أوثق
V িতি توّثق ত করা to be established 
X আ استوثق াশীল হoয়া to have confidence 

বা (وجوب) [ض]  وجب তা লক হoয়া to be 
obligatory 
 II আেরাপ করাল to make obligatory وّجب
 IV আেরাপ করাল to make obligatory أوجب
X ত استوجب াশা করা to deserve 

 পাoয়া to find (وجود) [ض]  وجد
 IV ত করা to produce أوجد
V আস توّجد  হoয়া to be in love 
VI uপি تواجد ত থাকা to be existent 

]ض[ )وجازة ُوجز، وْجز، ) 
সংি [ك]  وجز  হoয়া to be brif 
IV সংি أوجز  হoয়া to be concise 

 ভয় পাoয়া to be afraid (وجس) [ض]  وجس
 IV ভয় থাকা to have apprehensionsأوطس

 V ভয় থাকা to have apprehensions توّجس 

] ض[ )وجوف وجف، ) 
aি  وجف র হoয়া to be agitated 

IV uে أوجف িজত করা to agitate 

 وُخم
 X eyK aiপর করা to set aflutter استوجف

 ভয় পাoয়া to be afraid (وَجل) [س]  وِجل

 IV ভীত করা to frighten أوجل

স (وجاهة) [ك] وُجه ািনত হoয়া to be of distinction 

وّجه  II স ািনত করা to honor 
 III সামেন যাoয়া to be in front واجه
IV স أوجه ািনত করা to honor 
 V খ ফরান to betake oneself توّجه
VI পর تواجه র খা খী হoয়া to face each 
other 
 VIII করেত চাoয়া to tend اّتجه

 eকা হoয়া to be alone (وحد) [ض]  وحد

 eকা হoয়া to be alone (وحادة) [ك]  وُحد
II eকি وّحد ত করা to unite 
V eকি توّحد ত করা to unite 
 VIII eকা হoয়া to be alone اّتحد

 IV eকাকী মেন হoয়া to feel lonely أوحش [وحش]

V ম توّحش িম হoয়া to be deserted 
X ম استوحش িম হoয়া to be deserted 

সংকটাপ (وَحل) [س]  وِحل   হoয়া to come 
to deadlock 
II কাদায় প وّحل া to soil with mud 
IV কাদায় আটকা প أوحل া to get stuck in mud 

 V কাদাময় হoয়া to be muddy توّحل

 X কাদাময় হoয়া to be muddy استْوحل

 aহী রণ করা to reveal (وحي)[ض]  وَحى
 IV aহী রণ করা to reveal أوحى
 X uপেদশ চাoয়া to ask advice استوحى

 aজীY© হoয়া to suffer indigestion (وَخم) [س] وِخم

a (وخامة) [ك]  وُخم া কর হoয়া to be unhealthy 

 VIII aজীY©  হoয়া to suffer اّتخم
indigestion 

 وَخى
i (وْخي) [ض]  وَخى া করা to intend 

وّخى  II i া করা to intend 

V i توّخى া করা to intend 

 ভালবাসা to love (وّد) [س]  وّد

III ব واّد  হoয়া to be friend 
 ভালবাসা দখান to show love توّدد
 VI পর¯úরেক ভালবাসা to love each other تواّد
]ودر وّدر  [ II িবপেদ ফলা to endanger 

 দoয়া to give up (ودع) [ف]  ودع
وّدع  II িবদায় জানান to see off 

 রাখা  to put down أودع
 X রাখা to leave استودع

II বাকচা وّرب [ورب] ির করা to equivocate 
وارب  III বাকচা ির করা to equivocate 

u (ِورث، ِارث) [ح]  وِرث রািধকার হoয়া to 
be heir 
II u وّرث রািধকার করা to appoint as heir 
IV u أورث রািধকার করা to appoint as heir 
VI u توارث রািধকার হoয়া to have heir 

 আসা to arrive (ُورود) [ض]  ورد
وّرد  II আনা to make reach 
أورد  IV আনা to make reach 

 VI পর পর আসা to arrive successively توارد

ستوردا  X পাoয়া to procure 

 II িলত হoয়া to blossom وّرد [ورد]
 V লাল হoয়া to be red توّرد
 VI লাল হoয়া to be red توارد

াণব (وَرش) [س] ورش  হoয়া to be lively 

aনা (ورش) [ض] ورش ত েক প া to interfere 
II ঝগ وّرش া লাগান to make trouble 

 وزع
]رزط II জি وّرط  [ েয় ফলা to entangle 
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أورط  IV জি েয় ফলা to entangle 
V িবপেদ প توّرط া to be in trouble 
X জি استورط েয় প া to be entangle 

খাদাভী (وَرع) [ح]  وِرع  হoয়া to be pious 

খাদাভী (وراعة) [ك] وُرع  হoয়া to be pious 

 V সতK© হoয়া to be cautious توّرع

 সািরত হoয়া to be stretched (ورف) [ض] ورف
وّرف  II সািরত হoয়া to  stretch 
أورف  IV সািরত  করা to be stretch 

প (ورق) [ض]  ورق িবত হoয়া to leaf 
II প وّرق িবত হoয়া to leaf 
IV প أورق িবত হoয়া to leaf 

আ (وْري) [س][ح]  وِرَي ন ালা  to kindle 
وّرى  II আ ন ধরান to kindle 

III গাপন করার চ وارى া করা to try to keep 
secret 
IV আ أورى ন ালা to kindle 
 V গাপন হoয়া to hide oneself توّرى
 VI গাপন হoয়া to hide oneself توارى

 বহন করা to carry (وزر) [ض]  وزر
وازر  III সাহা  করা to help 

IV সাহা أوزر  করা to help 
VI পর¯ú‡i সাহা توازر  করা to help each 
other 
VIII কাপ اًتزر  পরা to put on -garments 
 V uিজর হoয়া to be minister توّزر

استوزر  X uিজর হoয়া to be minister 

 িবরত রাখা to restrain (وزع) [ف]  وزع
وّزع  II িবতরY করা to distribute 

V ব توّزع ন হoয়া to be distributed 

 وزن
 oজন করা to weigh (وزن، ِزنة) [ض]  وزن

 III সম oজন করা to equal in weight وازن
 সমান হoয়া to be balanced توازن

 সমান হoয়া to be equal وازى  [وزي]
 VI সমান হoয়া to be equal توازى

 ময়লা হoয়া to be dirty (وَسخ) [س]  وِسخ

 II ময়লা করা  to make dirty وّسخ

 IV ময়লা করা  to make dirty أوسخ

 V ময়লা হoয়া to be dirty توّسخ

 VIII ময়লা হoয়া to be dirty اّتسخ
]وسد  II মাথায় বািলশ দoয়া to put pillow وّسد [

under 
 V মাথায় বািলশ দoয়া to put pillow under توّسد

 II মাঝখােন রাখা وّسط [وسط]
V ম توّسط খােন হoয়া to be in middle 

শ (وساعة) [ك]  وسع  হoয়া to be wide 
II শ وّسع  করা to make wide 

أوسع  IV শ  করা to make wide 
 V সািরত হoয়া to be extended توّسع
 VIII সািরত হoয়া to be extended اّتسع
 X সািরত হoয়া to be extended استوسع

 বাঝাi করা to load (وسق) [ض]  وسق
 IV বাঝাi করা to load أوسق
VII স اّتسق ক গাছােনা হoয়া to be well ordered 

V a توّسل [ وسل] হ চাoয়া to seek favour 

িচি (وسم، سمة)[ض]  وسم ত করা to brand 
II স وّسم ানীত করা  to distiguish 
 মনেযাগ িদেয় দখা to watch closely توّسم

اّتسم  িচ ত হoয়া to be branded 

 িফসিফস করা to whisper [وْسوس]

 وضح
II uি توسوس  হoয়া to be worried 

 IV মাথা কামান to shave- head أوسى [وسى]

II সি وّشح [وشح] ত করা to adorn 
 V পিরধান করা to put on توّشح
 VIII পিরধান করা to put on اّتشح

 টােনা to reel وّشع [وشع]

তা (وشاآة) [ك] وشك াতাি  করা to be quick 
II তা وّشك াতাি  করা to be quick 

أوشك  IV করেত ত হoয়া to be about to do 

 িফসিফস করা to whisper [وشوش]
 II িফসিফস করা to whisper توشوش

সি (وشي) [ض]  وشى ত করা to embroider 
II সি وّشى ত করা to embroider 

 হoয়া to be  firm  (وصد) [ض]  وصد
أوصد   IV ব  করা to close 

 িববরY দoয়া to describe (وصف) [ض]  وصف
 VI eেক aপরেক বY©না করা to describe تواصف
one another 
 VIII বwY©Z হoয়া to be described اّتصف
 X িচিকৎসেকর uপেদশ নoয়া to cosult استوصف

 পৗঁছা to join (وصل) [ض]  وصل
وّصل  II িমিলত করা to connect 

 III চলেত থাকা to continue واصل
أوصل  IV িমিলত করা to connect 

 VI পর¯ú‡i   হoয়া to be interconnected تواصل

 VIII  হoয়া to be joined اّتصل

 II aিসয়ত করা to entrust وّصى [وصي]
 IV aিসয়ত  করা to entrust أوصى
X ম استوصى ল চাoয়া to make good wishes 

পির (وضوح) [ض] وضح ার হoয়া to be clear 
وّضح  II পির ার করা to clear 

 وضع
IV পির أوضح ার করা to clear 

V পির توّضح ার হoয়া to be clear 
VIII পির اّتضح ার হoয়া to be clear 
X া استضح া চাoয়া to ask clarification 

 রাখা to lay (وضع) [ف]  وضع
IV তা أوضع া করা to hurry 
 VI নরম বহার করা to behave humbly تواضع

 VIII িবনয়ী হoয়া to be humble اّتصى

 পদদিলত করা to treat underfoot (وَطء)[س] وِطئ
 II পদ দিলত করা to treat underfoot وّطأ
 III eকমত হoয়া to agree واطأ
 পদ দিলত করান to make tread أوطأ
أتواّط  VI eকমত হoয়া to agree 

মজ (وطد)[ض]  وطد ত করা to make firm 
وّطد  II মজ ত করা to make firm 

 বাস করা to live (وطن) [ض]  وطن
 V ায়ী হoয়া to settle down توّطن
X বাসeর জ استوطن  িনa©vরY করা to choose 
for residence 
a (وظوب) [ض] وظب াহত রাখা  to keep doing 

 িনেয়াগ করা to assign وّظف  [وظف]
V িনেয়াগ توّظف া  হoয়া to be appointed 

 সব নoয়া to take whole (وعب) [ض] وعب
أوعب  IV সব নoয়া to take whole 

 X সব নoয়া to take whole استوعب

িত (وعد، ِعدة) [ض]  وعد িত দoয়া to make 
promise 
III ব واعد া করা to make arrangement 
IV িত أوعد িত দoয়া to make promise 
 V মিক দoয়া to threaten توّعد

 وفر
 VI কােজর সময় করা to make appointment تواعد
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 VIII eকমেত আসা to come to an اّتعد
understanding 

]س][ض)[وعور وعر، ) 
শ [ك]  وعر  হoয়া to be rough 
V শ توّعد  হoয়া to be rough 

iি (وعز) [ض]  وعز ত করা to sign 
IV iি أوعز ত করা to sign 

 oয়াজ করা to preach (وْعظ، ِعظة) [ض] وعظ
 VIII িনেজেক সZK© করা to let be warn اّتعظ

a (وعك) [ض]  وعك  হoয়া  to be sick 
V a توّعك  হoয়া  to be sick 

 মেন রাখা to remember (وْعي) [ض]  وعى
 II সZK©  করা to warn وّعى

أوعى  IV রাখা to put 
 V সZK©  কাজ করা  to act with caution توّعى

 ােধ লা to be angry (وغر) [ض] [س]  وغر

 IV রািগেয় দoয়া to arouse anger أوغر

 V রােগ লা to burn with rage توّغر

 aনিধকার েবশ করা  to (ُوغول) [ض]  وغل
come uninvited 

أوغل  IV গভীের েবশ করা to penetrate deeply 

 আসা to come (وفد) [ض]  وفد
 II রণ করা to send وّفد
III eকে وافد  আসা to come togather 
 IV রণ করা to send أوفد
VI eকে توافد  আসা to come togather 

 র হoয়া to be abundant ( وفر)[ض]  وفر
روّف  II ি  করা to increase 
IV ি أوفر  করা to increase 
V পh©v توّفر  হoয়া to be ample 

 وِفق
VI পh©v توافر  হoয়া to be ample 

]وفز  V সতK© হoয়া to be alerted توّفز [
X aেপ استوفز ায় েয় থাকা  to lie in wait 

uপ (وفق) [ح]  وِفق  হoয়া to be right 
قوّف  II uপ  করা to make fit 

III হY وافق যা  হoয়া to be suitable 
V সাহা توّفق  া  হoয়া to be aided 
 VIII রািজ হoয়া  to agree اّتفق

 Y© করা to complete (وفاء)[ض][وفي]   وفى
 II Y© করান to complete وّفى
 III আসা to come وافى

أوفئ  IV পির Y© করা to fullfill 
توّفى  V পির Y© পাoয়া to receive in full 

VI পির توافى Y© হoয়া to be complete 
X পির استوفى Y© পাoয়া to receive in full 

 সময় ক করা to set time (وقت)[ض]  وقت
 II সময় ক করা to set time وّقت

]ض[ )وقاحة وقح، ِقحة، ) 
©িনj وقح  [س][ك]  হoয়া to be shameless 
©V িনj توّقح  হoয়া to be shameless 
 VI aিবেবচক হoয়া to display impidence تواقح

 িলত হoয়া to ignite (وقد , فدة) [ض]  وقد
 II িলত করা to kindle وّقد

أوقد  IV িলত করা to kindle 
 V িলত হoয়া to ignite توّقد
 VIII িলত হoয়া to ignite اّتقد
 X িলত করা to kindle استوقد

ভা (وقر) [ض]  وقر া to break 

 বিধর হoয়া to be deaf (وْقر) [س]  وِقر

স (وقارة) [ك]  وُقر াwনত হoয়া to be dignified 

II স وّقر ান করা to honor 

 وآل
 IV ভw³ করা to load أوقر

 িনg©gভােব মারা to beat brutally (وقظ) [ض]  وقظ

II u وّقظ ী  করা  to arouse 

প (وقوع) [ف]  وقع া to fall 
II প وّقع েত দoয়া  to let fall  
III আ واقع মY করা to attack 

IV প أوقع েত দoয়া  to let fall  

V ত توّقع াশা করা to expect 

X ত استوقع াশা করা to expect 

 থামা to come to stansstill (وقف)[ض]  وقف
 II থামান to bring to standstill وّقف
 V থামা to stop توّقف
VI eেক aে تواقف র সােথ সংঘl© করা to fight 
each other 
 X থামেত বলা to ask to stop استوقف

 V uপের oঠা to climb توّقل [وقل]

র (وقي)[ض][وقي] وقى া করা to guard 

 V সতK© হoয়া to beware توّقى

 VIII সতK©  হoয়া to beware اّتق

V হেল প توّآأ [ وآأ] া to recline-in chair 

VIII হেল প اّتكأ া to recline-in chair 

আে (وآب) [ض] وآب  হাঁটা towalk slowly 

واآب  III সহগামী হoয়া to accompany 

মন (وآد) [ض] وآد  করা to decide 
وّآد  II বাঁধা to fasten 
وّآدت  V িনি ত হoয়া to be asserted 

 কেম যাoয়া to decline  (وآس) [ض] وآس
in value 
 II কম করা to decrease وّآس

 করা to entrust  (وآل، وآول) [ض]  وآل

 ولج
وّآل  II মতা দoয়া to authorize 

III পার¯úিরক আ واآل া করা to be in mutual 
trust 
IV িব أوآل াস করা to entrust 
 V িতিনিধ িনয়াগ পাoয়া to be appointed as توّآل
agent 
VI eেক aপরেক িব تواآل াস করা to trust 
each other 

اّتلل  VIII িব াস করা to trust  

 েবশ করা to enter (ُولوج، وِلجة) [ض]  ولج
 IV েবশ করান to make enter أولج
 V েবশ করা to enter توّلج

জ (والدة، ِلدة ) [ض]  ولد  দoয়া to give birth 

IV জ أولد  দoয়ােনv to make to bear children 

V জ توّلد  নoয়া to be born 

VI বংশ ি توالد  করা to propagate generation 

X স استولد  ান চাoয়া to want child 

 তারণা করা to cheat (ولس)[ض]  ولس

السو  III চা ির করা to play the hypocrite 

িব أولس ত করা to destort 

a (وَلع) [س]  وِلع র  হoয়া to be fond 
passionately 

وّلع  II ালােনা to kindle 
 IV ালােনা to kindle أولع

V a توّلع র  হoয়া to be fond passionately 

 ভাজ দoয়া to give a banquet أولم [ولم]

ঃখ ভারা (وله، وَله) [ض] [س]  وله া  হoয়া, 
হত ি  হoয়া to lose head with grief 

وّله  II ঃখ ভারা া  হoয়া, হত ি  হoয়া to lose 
head with grief 
 IV িদেশহারা করা to make crazy أوله

 وِهم
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V ঃখ ভারা توّله া  হoয়া, হত ি  হoয়া to 
lose head with grief 
 পরবZx© হoয়া to be next (وْلي) [ح]  وِلَي

وّلى  II পালান to turn away 
والى  III ব  হoয়া to be a friend 
أولى  IV িনকেট আনা  to bring close 

 V দখল করা to occupy توّلى
 VI eেক eেক আসা to come in succession توالى

 দখল নoয়া to take possession استولى

iি (وْمأ) [ف]  وَمأ ত করা to sign  
 IV iশারা করা to makea sign أومأ

 ঝলকােনা to flash (ومض) [ض]  ومض
 IV চারা দখা to glance furtively أومض

  aলস হoয়া to be weak (وَنى) [ض] [س] ونى
  II aলস হoয়া to be weak وّنى
VI aবসাদ توانى  হoয়া to languish 

 চকচক করা to blaze (وهج) [ض]  وهج

 IV ালােন to kindle أوهج

V ত توّهج  হoয়া to glow 

 সমান করা to level وّهد [وهد]

a (وهر) [ض]  وهر িবধায় ফলা to involvr 
in problem 
II a وّهى িবধায় ফলা to involvr in problem 

 ভীত হoয়া to be frightened (وَهل) [س] وِهل

 II ভীত করা to frighten وّها

a (وهم)[ض]  وهم মান করা to imagine 

 ভyল করা  to mistak (وَهم)[س]  وِهم

II ভy‡jর মে وّهم  ফলা to instill a delusion 
IV ভ أوهم y‡jর মে  ফলা to instill a delusion 
V সে توّهم হ হoয়া to suspect 

 وهن

VIII সে اّتهم হ হoয়া to suspect 

 e©ল হoয়া to be (وْهن) [ض] [س] [ك]  وهن
weak 
 II e©ল করা to make weak وّهن
 IV e©ল করা to make weak أوهن
 জীY© হoয়া to be weak (وْهي)[ض]  وهى

 জীY© হoয়া to be weak (وَهى)[س]  وِهَي
 e©ল করা to weaken أوهى
 

 'ي'
]ح][س[ )يآسة يأس، ) 

 হতাশ হoয়া to give up  يِئَس

 IV িনরাশ করা to make renounce أيأس

 X িনরাশ হoয়া to be renounced استيأس

 িকেয় যাoয়া to be dried (يبس)[س]  يِبس

 II কান to make dry يّبس

 IV কান to make dry أيبس

 iয়াতীম হoয়া to be (يْتم) [ض] [س] [ك]  يتم
orphan 
 IV iয়াতীম করা to orphan أيتم
 V iয়াতীম হoয়া to be orphan تيّتم

 সহজ হoয়া to be easy (يسى) [س] [ك]   يسر
 II সহজ করা to make easy يّسر

ياسر  III কামল আচরণ করা to be lenient 
IV ভা أيسر বান হoয়া to be lucky 
 V সহজ হoয়া to be easy تيّسر
 X সহজ হoয়া to be easy استيسر

িনি (يَقن) [س]  تِقن ত জানা to know for certain 

أيقن  IV িনি ত করা to make sure 

 أّيام

X িনি استيقن ত করা to make sure 

সাগর, সাপ, ক [تّم ج ُيموم] তর ocean, snake, 
pigeon 
 II িনয়ত করা to set out يّمم

V তায়া تيّمم ুম করা,  িনয়ত করা to set out 

 খী হoয়া to be happy (ُيمن، ميمنة) [ن] يمن

 II ডান িদেক যাoয়া to go to the right يّمن

V ভ e©ল تيّمن ণ দখা to see a good omen 

X ভ e©ল استتمن ণ দখা to see a good omen  

 িদন, সময় the day, time [يوم ج أّيام]

ياوم  III িদনম র িহসােব িনেয়াগ করা to hire by 
the day- some one 

 

 الحمد هللا
The End 

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






