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أرِب

أﺑﺪ
’  ‘ ا-আিলফ

 اﺟّﻞII দির করা to delay
 ﺗﺄﺟّﻞV লতবী হওয়া to be postponed

 اﺗﺄﺟﻞX লতবী করেত অ েরাধ করা
 )اُﺑﻮد( ]ض[ أﺑﺪ- অব ান করা to stay
 ـ )اُﺑﻮد( ]ن[ ]ض[ أﺑﺪব হওয়া, েট যাওয়া to  اﺣّﺪII এক করা to unify
run wild
 ا ﺑّﺪ-II, ায়ী করা to make permanent
َ ﺗﺄ ﺑّﺪ- V, ায়ী হওয়া to become permanent

 إﺑﺮ( ]ن [ ]ض[ أﺑﺮ،)أﺑﺮ

চ টান to prick
 اﺑّﺮ-II পরাগায়ণ করা to pollinate

 اﺑّﻦ- উৎযাপন করা to celebrate
 آﺑﺎط ج إﺑﻂ- বগল. Armpit

দাবী করা to claim monopoly

اﺧّﺮ

 ]ﻗﻠﻢ [ أﻗﻠﻢঅভ

 أﻣّﻦII িনি ত করা to reassure

 )أﻛﻞ( ]ن[ أﻛﻞখাওয়া to eat

 آﻣﻦIV িব াস করা to believe in
 اﺋْﺘﻤَﻦVIII িনf©i করা to trust

 أﻛّﻞII খেত দওয়া to give to eat

 اﺳﺘﺎﻣﻦX িনরাপ া চাওয়া to ask for protection

 آﻛﻞIV খাওয়ােনা to feed
 آﻛﻞIII এক সে খাওয়া to eat with
 ﺗﺄﻛﻞV েয় যাওয়া to be eaten away
 ﺗﺂﻛﻞVI েয় যাওয়া to be eaten away

أﻧﺐ

[ اﻟّﺲ ]اﻟﺲII কেম যাওয়া to belittle

أﻟﻒ

[ )أﻟﻒ( ]سপিরিচত হওয়া to familar
 اﻟّﻒII অভ হওয়া to accustom
 ﺗﺂﻟﻒVI একমত হওয়া to be in harmony

 آﻧﺲIII ঘিন হওয়া to be friendly
 آﻧﺲIV স ী করা to keep company
 ﺗﺄﻧّﺲV িম ক হওয়া to be friendly
 اﺳﺘﺄﻧﺲX িম ক হওয়া companionable

 اﺳﺘﺄﻟﻒX একি ত হওয়া to be united

ض[ أﻧِﻒ، )أﻧﻒ( ]نঅব

 اﺳﺘﺄْذنX অ মিত চাওয়া

ض[ أجﱠ، )أﺟﯿﺞ ( ]ن,

damage
 آذَىIV ক দওয়া to harm
 ﺗﺄذىক পাওয়া to suffer damgge

 أﺟّﺞII পা ান to burn
 ﺗﺄﺟّﺞV পা to be burned

َ )اﺟﻞ(]س[ أﺟِﻞি ধা করা to hesitate

 ارّخII

[ ]نহণ করা to take
 اﺧّﺬII
করা to bewitch
 آﺧﺬIII দাষােরাপ করা to blame
 اﺗﺨﺬVIII অিধ হণ করা to take on

َأذِي

পা ান to burn

II তািরখ দওয়া, BwZnvm †jLv, to ّ ﺗﺂمV যাওয়া to go
date some time, to write history.
 آﺗ ّﻢVIII অ সরণ করা to follow example

اﺧﺬ

 اﺗﺤﺪVIII ঐক ব হওয়া to be United

 ]ض[ أﺛﻞশি

শালী করা to strengthen
َ أﺛّﻞধনী হওয়া to become rich
 ﺗﺄﺛﻞশি শালী হওয়া to be strengthen

أھّﺐ

তািরখ দওয়া, ইিতহাস লখা to date  )أﻣﺮ(]ن[ أﻣﺮআেদশ করা to order
some time, to write history
 )ذأﻣﯿﺮ( اﻣّﺮII িবিনেয়াগ করা to invest
 اﺳﺪিসংহ Lion
 )ﻣﺆاﻣﺮة( آﻣﺮIII পরামশ করা to consult
 اﺳﺘﺎﺳﺪX িসংেহর মত সাহস দখান to display  ﺗﺄﻣّﺮV শাসক হওয়া to come to power
courage of lion
 ﺗﺂﻣﺮVI ম ণা করা to take counsel
 )أﺳﻞ( ]س[ اﺳﻞকামল Soft
 اﺋﺘﻤﺮVIII ষ য করা to conspire
اﺳّﻞII ধার দওয়া to sharpen
 )أﻣﺎﻧﺔ( ]ك[ أﻣُﻦিব হওয়া to be faithfully

II িপিছেয় দওয়া to delay
 ﺗﺄﺧًّﺮV িপছেন প া to be delayed
 ﺗﺄﺑّﻂ- V বগেলর িনেচ বহন কর to carry under arm  اخIII ভাই হওয়া associate as brother
 ﺗﺄﺧّﻰV ভাইেয়র মত করা to act as brother
 )اﺗﯿﺎن(]ض[ أﺗَﻰআসা করা to come
 ﺗﺂﺧَﻰVI ভাইেয়র মত হওয়া associate as brother
 آﺗﻰIII দওয়া to give
َ ]ك[ أدُبভ well-mannered
 آﺗﻰIV আনা to biting
 ادّبII ভ তা শখােনা to educate
 ﺗﺎﺗﻰV
হওয়া to originate
 آدبIV আম ণ করা to invite
 اﺳﺘﺄْﺗﻰX আসেত বলা to ask to come
 ﺗﺄدّبV ভ তা িশ া নওয়া to be cultured
َ )أﺛﺎرة( ] ن[]ض[ أﺛﺮউ ত করা to report
 )إذن( ]س[ أذنশানা to listen
 أﺛّﺮII ভাব িব ার করা to influence
 اذنII ডাকা to call
 آﺛﺮIV অ ািধকার দওয়া to prefer
 آذنIV ঘাষণা করা to announce
 ﺗﺄﺛّﺮV ভািবত হওয়া to be impressed
 ﺗﺄذنV জানান to herald
اﺳﺘﺄﺛﺮX এক

[]ارخ
[اَرخَ ]ارخ

أرِب

[ )أذَى( ]سক

পাওয়া to suffer

[ )أرب (]سদ to be skillful
 )أرب (]ض[ أرِبk³ Kiv to tighter
 آراب ج إرَبIII তত া to try to out wit
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হওয়া to acclimatize
 ﺗﺄﻗﻠّﻢII অভ হওয়া to acclimatize

ব ন egg-fruit
 أ ﻧّﺐII দাষােরাপ করা to blame

 )اﻧْﺲ(]س[ اﻧﺲঘিন

হওয়া to be friendly
 أﻧّﺲII পাষ মানান to put at ease

 ﺗﺄﻟّﻢV অিভেযাগ করা to complain

া করা to disdain
 اﺳﺘﺄﺑﻒX আিপল করা to appeal.
 )أﺑﻖ(]س[ أﻧِﻖপিরপা হওয়া to smart
 آﻧﻖIV
করা to please
 ﺗﺄﻧّﻖV র হওয়া to be elegant

 )أﻟﻮ(]ن[ أﻻঅবেহলা করা to neglect

 )أﻧﻲ(]ض[ أﻧﻰপিরপ

 )أﻟﻢ( ]س[ أﻟِﻢক

পাওয়া to be in pain
 أﻟّﻢII থা দওয়া to cause pain
 آﻟﻢIV থা দওয়া to cause pain

 آﻻIV শপথ করা to swear
ّ )أمّ( ]ن[ أمযাওয়া to go

হওয়া to mature
 ﺗﺄﻧّﻰV তা া ড়া না করা to act slowly
 اﺳﺘﺄﻧﻰX ি ধা করা to hesitate

ّ أمII জাতীয়করণ করা to nationalize

أھّﺐ
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ত করা to prepare
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[]اوز
 ﺗﺄھّﺐV
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ﺑﺪل
ত হওয়া to be prepare

 اﺳﺘﺒﺤﺮX গভীের েবশ করা to penetrate deeply

[ اوّزَ ]اوزII cwinvm Kiv to ridicule,fun  )ﺑﺨﺬرة( ﺑﺨﺬرগe© করা pride
 )أوق( ]ن[ آقভা আনা to bring bad luck  ذﺑﺨﺬرII সদ‡c© চলা to strut
 أوّقII ক ন কাজ difficult
 )ﺑﺨﺮ(]ن[ ]ف[ ﺑﺨﺮবা বর করা to evaporate
 ﺑﺨّﺮII বাে পিরণত করা to vaporize
[ ]أﯾﺪশি power
 أ ﯾّﺪII েপাষকতা করা to corroborate
 ﺗﺄ ﯾّﺪV েপাষকতা করা to corroborate

 ﺗﺒﺨّﺮV বা ী ত করা to volatilize

[ أﯾّﻦَ ]أﯾﻦII Avq‡b cwiণZ Kiv to ionize

 ﺑﺪّدII িবি
 ﺗﺒﺪّدV িবি

 ﺗﺄﯾّﻦV Avq‡b cwiণZ nIqv to be ionized

ّ )ﺑﺪّ( ]ن[ ﺑﺪছি

েয় দওয়া to disperse
করা to spread
nIqv to be spread

ّ )اﺳﺘﺒﺪاد( اﺳﺘﺒﺪX

ﺑﺆُس

রাচারী হওয়া to rule tyrannically

 )ﻧﺪء( ]ف[ ﺑﺪأআর

করা to begin
 ﺑﺪّأII অ ািধকার দওয়া to give priority

‘ ’ب

 ﺑﺎدأIII উে াগ নওয়া to start
 أﺑﺪأIV থম বত ন করা to produce first
 )ﺑﺄس( ]ك[ ﺑﺆُسশি শালী হওয়া to be strong  اﺑﺘﺪأيVIII আর করা to begin
 ﺗﺒﺎءسVI দশ ারভান করা to feign distress
 )ﺑُﺪرور( ]ن[ ﺑﺪرহঠাৎ আসা to come by surprise
 اﺑﺘﺄسVIII ঃিখত হওয়া to be sad
 ﺑﺎدرIII মেন প া to come to mind
 ض[ ﺑﺜﻖ، )ﺑﺜْﻖ( ]نবাধ ভে দওয়া to open  ﺗﺒﺎدرVI মেন উদয় হওয়া to appear at first
flood gate to overflow
glance
 اﺑﺘﺪرVIII তা াতাি করা to hurry
 اﻧﺒﺜﺎقVII বেগ িনM©ম Y to burst out
ّ ف[ ﺑﺢ، ﺑُﺤﻮﺣﺔ( ]س، ﺑَﺤﺎح، ﺑُﺤﻮح،)ﺑﺤْﺢ
 )ﺑﺪع(] ف[ ﺑﺪعবZ©ন করা to introduce
কK©শ হওয়া to be hoarse
 ﺑﺪّعII ন ত -িবদােতর অিভেযাগ করা to accuse
ّ أﺑﺢIV কK©শ করা to make hoarse
of heresy

)ﺑﺤﺒﺤﺔ( ﺑﺤﺒﺢ

েখ থাকা live in easy circumstances

 ذﺑﺤﺒﺢII েখ থাকা to be prosperous
[ ] ﺑﺤﺜﺮছি েয় দওয়া to disperse
 ﺗﺒﺤﺜﺮII র করা to dissipate

 ﺑﺤﺮস

sea
ﺑﺤﺮII স যা া করা to travel by sea
 أﺑﺤﺮIV স যা া করা to make a voyage
 ذﺑﺤﺮV গভীের েবশ করা to penetrate deeply

 اﺑﺪعIV=I বZ©ন করা to introduce
 اﺑﺘﺪعVIII উ াবন করা to invent
 اﺳﺘﻨﺪعX অ e© মেন করা to regard as novel

 )ﺑﺪل( ]ن[ ﺑﺪلবদল করা to replace
 ﺑﺪّلII পিরeZ©ন করা to change
 ﺑﺎدلIII অদল বদল করা to exchange
 أﺑﺪلIV বদলােনা to replace
 ﺗﺒﺪّلV পিরবত ন করা to exchange
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 ﺑﺮّدII শীতল করা to make cold

ﺑﺪه

ﺑﺰﱠ

 ﺗﺒﺄدلVI িবিনময় করা to exchange
 اﺳﺘﺒﺪلX িবিনমেয় পাওয়া to receive in exchange

ﺑﺪه

 ﺗﺒﺮّدV শীতল হওয়া to be cold

[ )ﺑﺪْه( ]فহঠাৎ এেস প া to come suddenly  اﺑﺘﺮّدVIII শীতল হওয়া to be cold

 ﺑﺎدهIII আKw¯§©কভােব উপি ত হওয়া to appear  ) ﺑﺮوز( ]ن[ ﺑﺮزবর হওয়া to come out
ﺑﺮّزII বর করা to bring out
suddenly
 اﺑﺘﺪهVIII িবনা
extemporize

ﺑﺪا

িতেত

ব ৃতা

করা

to  ﺑﺎرزIII িতেযাwগতা করা to compete in contest

[ )ﺑﺪو( ]نিতয়মান হওয়া to appear

 ﺑﺎدىIII কাে

ঘাষণা করা to declare openly

 أﺑﺪىIV কাশ করা to disclose
 ﺗﺒﺪّىV ম িমেত বাস করা to live in desert
 ﺗﺒﺎدىVI ব ঈন সাজা to pose as Bedouin

ﺑﺬر

[ )ﺑﺬر( ]نবীজ বপন করা to sow
 ﺑﺬرII অপচয় করা to waste

ض[ ﺑﺬل،)ﺑﺬل( ]ن

য় করা to spend, give freely

 أﺑﺮزIV বর করা to bring out
 ﺗﺒﺮّزV মল ত াগ করা to evacuate bowels
 ﺗﺒﺎرّزVI িতেযাwগতা করা to contend

[ )ﺑﺮﻃﻠﺔ( ]ﺑﺮْﻃﻞঘyষ

দওয়া to bribe
 ﺗﺒﺮﻃﻞII ষ নওয়া to take bribes

 ﺑُﺮوق( ]ن[ ﺑﺮق، )ﺑﺮْقউ ল হওয়া to shine
[ ]اﺑﺮقিব ৎ চমকােনা to emit lightning cloud
 )ﺑﺮوك(]ن[ ﺑﺮكহাঁ †M‡o বসা to kneel down

 ﺗﺒﺬلV অিত উদার হওয়া to be over generous

 ﺑﺮّكII হা র উপর বসােনা to make camel
kneel down

 اﺑﺘﺬلVIII অভ হওয়া to degrade

 أﺑﺮكIV উঠ বসােনা to make camel kneel down

ّس[ ﺑﺮ، )ﺑﺮّ( ]ضদানশীল হওয়া to be charitable

 ﺗﺒﺮّرV স ক িবেবিচত হওয়া to be justified

 ﺑﺄركIII Avwke©v` করা to blessing
 ﺗﺒﺮّكV Avwke©v` পাওয়া to be blessed
 ﺗﺒﺄرّكVI সংিশত হওয়া to be praised
 اﺳﺘﻨﺮكX Avwke©v` পাওয়া to be blessed

ّ )ﺑﺮاءة( ]س[ ﺑﺮىিন‡`©vl হওয়া to be free

)ﺑﺮم(]س[ ﺑﺮم

 ﺑﺮﱠَأII অ াহিত দওয়া to free from guilt
 أﺑﺮأIV
করা to recover
 ﺗﺒﺮّأV দায় হওয়া to be acquited

 )ﺑﺮْم(]ن[ ﺑﺮمপাকােনা দি

 ﺑﺮّرII িন‡`©vষ ঘাষYv করা to aquit
 أﺑﺮIV িত িত রণ to fulfill promise

 اﺷﺘﺒﺮأX অ াহিত চাওয়া to restore to free
 ﺑﺮاح( ]س[ ﺑﺮِح، ) ﺑﺮحসের যাওয়া to leave
 ﺑﺮّحII িনh©vZb করা to harass

ﺑﺎرح

III সের যাওয়া to leave
 ) ﺑﺮد(]ن[ ﺑﺮدশীতল হওয়া to become cool

া হওয়া to be tired
 ﺗﺒﺮّمV weiw³ †eva Kiv to feel annoyed
to twist( a rope)
 اﺑﺮمIV পাকােনা দি to twist
 اﻧﺒﺮمVII মজ ত হওয়া to be established

 )ﺑﺮي(]ض[ ﺑﺮىকাটা to trim
 ﺑﺎرىIII িতেযাwগতা করা to compete
 ﺗﺒﺮىVI িতেযাwগতা করা to compete
 اﻧﺒﺮىVII ধার দওয়া to sharpen

26

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

)ﺑﺰّ( ]ن[ ﺑﺰﱠ

কে

নওয়া to steal

 اﺑﺘ ّﺮVIII িবি করা to take away
 )ﺑﺴﺮ( ]ن[ ﺑﺴﺮআেগ করা to begin too early
 اﺑﺘﺴﺮVIII সমেয়র আেগ করা to begin too early

শী হওয়া to be delighted

 ﺑﺸّﺮII সংবাদ দওয়া to announce good news

 أﺑﺸﺮIV আনি ত হওয়া to be happy
 اﺳﺘﺒﺸﺮX শী হওয়া to be delighted

 ) ﺑﺸﺮ(]ن[ ﺑﺸﺮছাল

তালা to peal
 ﺑﺎﺷﺮIII ঘিন হওয়া to be in contact

 ﺑﺸﺎﻋﺔ( ]س[ ﺑﺸﻊ،)ﺑﺸﻊ

ৎিসত হওয়া to be ugly

 ﺑﺸّﻊৎিসত করা to make ugly
 اﺳﺘﺒﺸﻊX ৎিসত মেন করা to find ugly

 )ﺑﻀﻊ(]ف[ ﺑﻀﻊকাটা to cut
 ﺑﻀّﻊII কZ©b করা to cut up
 ﺑﺎﺿﻊIII মান to sleep
 أﺑﻀﻊIV িবিনেয়াগ করা to invest capital
 ﺗﺒﻀّﻊV কZ©b করা to cut up
 اﺳﺘﺒﻀﻊX বসা করা to trade

 )ﺑﻂء(]ن[ ﺑﻄﺆম র হওয়া to be slowgoing
 ﺑﻄّﺄII দির করা to slow down
 اﺑﻄﺄIV িবলি ত করা to slow down
 ﺗﺒﻄّﺄV ম র হওয়া to be slow
 ﺗﺒﺎﻃﺄVI ম র হওয়া to be slow
 اﺳﺘﺒﻄﺄX ম র মেন করা to find slow

)ﺑﻄْﺢ(]ف[ ﺑﻄﺢ

 اﺑﻄﻞIV বািতল করা to hold down

 ﺑﻐّﺾII িণত করা to make hateful

ﺑﻐَﺾ

ﺑﺸِﺮ

)ﺑﺸﺮ(]س[ ﺑﺸِﺮ
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ফেল রাখা to prostrate

 ﺗﺒﻄّﺢV মা েত টান টান হওয়া to be prostrated

 أﺑﻠﺞIV উ ল হওয়া to shine

[]ﺑﮭﻢ

ﺑﻐﻰ

ﺑﻄّﻦII XvKv to cover inside
 أﺑﻄﻦIV XvKv to hide
 ﺗﺒﻄّﻦV ঢেক নওয়া to be line

 أﻓﺒﻐﺾIV Yv করা to hate

 ﺗﺒﻠّﺞV উ ািসত হওয়া to shine
 اﻧﺒﻠﺞVII উ ািসত হওয়া to shine

 ﺗﺒﺎﻏﺾVI পর¯úর Yv করা to hate each other

ﺑﻼھﺔ( ]س[ ﺑﻠﮫ، )ﺑﻠﮫবাকা হওয়া to be stupid

ﺑﻐﯿﺔ( ]ض[ ﺑﻐﻰ، )ﺑﻐﺎءচাওয়া to seek

 ﺗﺒﺎﻟﮫVI বাকার ভান করা to pretend foolishness

 اﺳﺘﺒﻄﻦX িনিব হওয়া to penetrate

ﯾﻨﺒﻐﻰ/ اﻧﺒﻐﻰVII উিচত হওয়া/উিচত it is desirable

 اﺳﺘﺒﻠﮫX কাউেক বাকা মেন করা to deem stupid

 )ﺑﻌﺚ(]ف[ ﺑﻌﺚপাঠান to send

 اﻓﺘﻐﻰVIII চাওয়া to seek

 ﺑﻨﯿﺎن(]ض[ ﺑﻨﻰ، )ﺑﻨﺎءতরী করা to make

 اﻧﺒﻌﺚVII †cÖwiত হওয়া to be sent
 اﺑﺘﻌﺚVIII পাঠান to send

 )ﺑﻘﺎء(]س[ ﺑﻘﻰথাকা to remain

 ﺗﺒﻨّﻰV পালক

 ﺑﻘّﻰII ফেল রাখা to leave

 اﺑﺘﻨﻰVIII বানান to build

 ) ﺑﻌﺜﺮة( ﺑﻌﺜﺮছি েয় দওয়া to scatter

 )ﺑﮭﺖ(]س[]ض[ ﺑﮭﺖহতবাক হওয়া to be

 )ﺑﻌﺞ( ]ف[ ﺑﻌﺞচরা to split

 أﺑﻘﻰIV রাখা to retain
 ﺗﺒﻘّﻰV থাকা to remain
اﺳﺘﺒﻘﻰX রাখা to make stay

 اﻧﺒﻌﺞVII ফেট যাওয়া to get battared

)ﺑﻜﻮر(]ن[ ﺑﻜﺮ

 ﺑﻄﻮن(]ت[ ﺑﻄﻦ،)ﺑﻄﺖ

িকেয় থাকা to be hidden

 ﺗﺒﻌﺜﺮII ছি েয় দওয়া to scatter

 )ﺑﻌﺪ(]س[ ﺑﻌِﺪের যাওয়া to be distant
 ﺑﻌّﺪII সwi‡q দওয়া to remove
 ﺑﺎﻋﺪIII ের রাখা to cause separation
 اﺑﻌﺪIV সiv‡bv to remove
 ﺗﺒﺎﻋﺪV রeZx© হওয়া to be separated

 ﺑﺎﻏﺾIII ণা করা to hate

েষ উঠা to get up early
 ﺑﻜّﺮII আেগ আেগ করা to do early
 ﺑﺎﻛﺮIII আেগ যাওয়া to be ahead

 )ﻛﻞ(]ن[ ﺑﻜﻞিমিলেয় ফলা to mix
 ﺗﺒﻜّﺮVIII থেম আসা to be the first to come

 )ﻧﻜﻞ(]ن[ ﺑﻜﻞিমিলেয় ফলা to mix

 اﺑﺘﻌﺪVIII স‡i যাওয়া to go away

 ﺑﻜّﻞII আংটা লাগান to buckle

 اﺳﺘﺒﻌﺪX সরা‡bv to single out

)ﺑُﻜﺎء(]ض[ ﺑﻜﻰ

ﺑﻌﺾ

[ )ﺑﻌﺾ(]فিবভ

করা, মশা কামovন to

divide

 ﺑﻌّﺾII িবভ করা to devide into parts
 ﺗ ﺒﻌّﺾV িবভ হওয়া to be devided

 )ﺑﻐﺖ(]ف[ ﺑﻐﺖহঠাৎ এেস প

া to come unexpectedly

 ﺑﺎﻏﺖIII আকি ক আসা to come unexpectedly

 اﻧﺒﻐﺖVII we¯§qvিব তভােব নওয়া to be taken
by surprise

ন করা to cry
 ﺑﻜّﻰII কuvদান to make cry
 أﺑﻜﻰIV কuvদান to make cry
 اﺳﺘﻨﻜﻰX কuvদান to make tears

to adopt as son

ashtonished
 ﺑﺎھﺖIII. অপবাদ দওয়া, to slander, to come
unexpectdly

 اﺑﮭﺖIV অবাক করা to astonish

 )ﺑﮭﺮ(]ف[ ﺑﮭﺮউ ল হওয়া to be shine
 اﺑﮭﺮIV ধাঁধাঁ লাগােনা to glitter
 اﻧﺒﮭﺮVII ধাঁধাঁ লাগা to be dazzled
 اﺑﺘﮭﺮVIII জািহর করা to flaunt

[ )ﺑﮭﺮﺟﺔ( ]ﺑﮭﺮجসি ত করা to adorn
 ﺗﺒﮭﺮجII পস া করা to adorn

)ﺑﮭﻆ(]ف[ ﺑﮭﻆ

বাঝা চাপান to weigh heavily

 اﺑﮭﻆIV চাপ দওয়া to opress

) ﺑﮭﻞ(]ف[ ﺑﮭﻞঅিভশাপ দওয়া to curse

ّ أﺑﻞIV আেরা লাভ করা to recover

 ﺗﺒﮭّﻞV এেক অপরেক অিভশাপ দওয়া to curse
one another
ﺗﺒﺎھﻞVI এেক অপরেক অিভশাপ দওয়া to curse
one another

 )ﺑﻠﺒﻠﺔ( ﺑﻠْﺒﻞঃি ায় ফলা to make uneasy

 اﺑﺘﮭﻞVIII অ নয়-িবনয় করা to pray humbly

 )ﺑﻞّ(]ن[]ض[ ﺑﻞﱠিভজান to moisten
 ﺗﺒﻠّﻞআ হওয়া to be moist

 ﺗﺒﻠﺒﻞII ি

া

হওয়া to be anxious

 اﻧﺒﺘﺢVII মা েত টান টান হওয়া to be prostrated

 ﺑﻐﺎﺿﺔ( ]ك[]س[ ﺑﻐﺾ، )ﺑﻐﺾিণত হওয়া to

 )ﺑﻄﻞْ(]ن[ ﺑﻄﻞন হওয়া to be invalid

be hated

[ ]ﺑﮭﻢমষ sheep
 ﺑﻠﺞ(]ن[ ]س[ ﺑﻠﺞ، )ﺑﻠﻮجউ ািসত হওয়া to be  أﺑﮭﻢIV অ করা to make obscure

 ﺑﻄّﻞII ন করা to foil

 ]ف[ ﺑﻐَﺾণা করা to hate

happy
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 اﻧﺒﺎعVII িবি হেয় যাওয়া to be sold

ﺗﺮٍح

ﺑﮭﺎ
)ﺑﮭﻮ(]ن[ ﺑﮭﺎ

ী হওয়া to be beautiful
 ﺑﮭّﻰিতেযাwMতা করা to vie

 اﺑﺘﯿﺎعVIII খিরদ করা to purchase

 ﺗﺒﯿﺎن(]ض[ ﺑﺎن، ﺑﯿﺎن، )ﺑﯿﻦ

কাশ হওয়া to come out

 ﺑﯿﱠﻦII কাশ করা to make evident
 ﺗﺒﺎھﻰVI গ‡e©i িতেযাwMতা করা to compete
 )ﻣﺒﺎﯾﻨﺔ( ﺑﺎﯾﻦIII পিরত াগ করা to go away
with one another
 ﺑﻮأ(]ن[ ﺑﺎء، )ﺑﻮءিফের আসা to come again  أﺑﺎنIV করা to explain
 ﺗﺒﺎﯾﻦVI পর¯úর িবেরাধী হওয়া to be different
 ﺑﻮﱠأII ান দওয়া to provide accomodation
 اﺳﺘﻨﺎنX
হওয়া to be evident
َ أﺑﺎءIV জায়গা কের দওয়া to provide accomodation

 ﺗﺒﻮأV ায়ী হওয়া to settel down

’’ ت

 )ﺑﻮح( ]ن[ ﺑﺎحকাশ পাওয়া to be revealed
 أﺑﺎحIV কাশ করা to disclose
 اﺳﺘﺒﺎحX কাশ করা to deem permissible

 ﺗﺄرি র ি েত তাকান to stare
 أﺗﺄرIV ি র ি েত তাকান to stare

 )ﺑﻮخ(]ن[ ﺑﺎخশিমত হওয়া to abate

ﺗﺒﺎب(]ض[ ﺗﺐﱠ،ّ )ﺗﺐংস হওয়া

 ﺑﻮّخII ন করা to spoil

 اﺳﺘﺘﺐX ি িতশীল হওয়া to be stabilized

 )ﺗﺒﻮِﯾﻖ( ﺑﻮّقII হY© বাজান to blow trumpet
َ )ﺑﻮل( ]ن[ ﺑﺎلত াগ করা to urinate

 )ﺗﺒﻊ(]س[ ﺗﺒِﻊঅ সরণ করা to follow

 أﺑﺎلIV
 ﺗﺒﻮّلV
 اﺳﺘﺒﺎلX

বa©K to be diuretic
াব করা to urinate
ত াগ করান to make urinate

 )ﺑﯿﺖ(]ض[ ﺑﺎتরাি
 ﺑ ﯿﱠﺖII রােত স

যাপন করা to spend night

করা to brood by night

 أﺑﺎتIV রােতর জ রাখা to put up for night

 ) ﺑﯿﺾ(]ض[ ﺑﺎضিডম পা া to lay eggs
 ﺑﯿّﺾII সাদা রং করা to make white
 ﺗﺒﯿّﺾV সাদা রং করা to make white
 اﺳﺘﺒﺒﺎضX সাদা হওয়া to become white

 )ﺑﯿﻊ(]ض[ ﺑﺎعিব য় করা to sell
 ﺑﺎﯾﻊIII ি করা to make a contact
 أﺑﺎعIV িব েয়র

াব দওয়া to offer for sale

 اﺑﺘﺎعVI কনা to agree offer for sale

 أﺛﺒﺖIV মাণ করা to establish
 ﺗﺜﺒّﺖV মািণত হওয়া to asertain

 أﺗْﺮحIV ঃখ দওয়া to distress

 ﺗﺎﺑﻊIII অ সরণ করা to follow
 أﺗﺒﻊIV অ সারী করা to cause follow
َ ﺗﺘﺒﱠﻊV প া াবন করা to follow

ﺗﺮّس
 ﺗﺘﺮّحV ঃখ করা to grieve
 ﺗﺮّسII ( )ﺗﺘﺮﯾﺲঢাল সি ত করা to provide
with shield
 )ﺗﺮع( ]س[ ﺗﺮِعপিরc~Y© হওয়া to become
full
 أﺗﺮعIV ভরা Y© করা to fill

ﺛﻠّﺞ
 اﺳﺘﺜﺒﺖX দখান to show steadfast

 )ﺛﺒْﻂ(]ن[ ﺛﺒﻂিবলি ত করা to hold back
 ﺛﺒّﻂII সwi‡q নওয়া to prevent

 ﺛُﺨﻨﺔ( ]ك[ ﺛﺨُﻦ، )ﺛﺨﺎﻧﺔঘন হওয়া to be thick

 )ﺗﺮف(]س[ ﺗﺮفিবলাসী জীবন to live in opulence

 اﺛﺨﻦমাটা করা, e©j করা to weaken

 أ ﺗْﺮفIV িবলাসী করা to provide luxarious
means
 ﺗﺘﺮّفেখ থাকা to live in luxury
 )ﺗﻌﺐ(]س[ ﺗﻌِﺐা হওয়া to work hard
 أﺗﻌﺐIV া করা to trouble

 )ﺛﺮب(]ض[ ﺛﺮبিন া করা to blame

ফলা to split

َّ)ﺗﻒّ(]س[ ﺗﻒ

 ﺗﻔّﻒII িছঃবলা to say 'Phew'

 ﺗِﻘﻦদ Master

 ﺛﺮّبII িতর ার করা to censure

ﺳﺮى

[ ﺳﺮو(]س, )ﺛﺮىধনবান হওয়া to become
welthy

 أﺛﺮىIV স দশালী হওয়া to be rich

 )ﺛﻔﻦ(]س[ ﺛﻔﻦক া পরা to form callous
 ﺛﺎﻓﻦIII চ া অ াহত রাখা to pursue

 )ﺛﻔﺐ(]ن[ ﺛﻘﺐিছ করা to puncture

 أﺗﻘﻦIV দ হওয়া to know well

 ﺛﻘّﺐII টা করা, জালােনা to pierce

 ﺗﻘﻰভয় করা to fear

 أﺛﻘﺐIV আ ন R¡vলােনা to kindle
 ﺗﺜﻘﺐV টা হওয়া to be pierce
 اﻧﺜﻘﺐVII টা হওয়া to be pierce

 ا ﺗﱠﻘﻰVIII আ াহেক ভয় করা to fear

 ﺗﺘﺎﺑﻊVI পh©vয় েম ঘটা to follow in succession

 )ﺗﻤﺎم(]ض[ ﺗﻢﱠস

 اﺗﱠﺒﻊVIII অ সরণ করা to follow

 ﺗﻤّﻢII Y© করা to complete

 )ﺛﻘﻒ(]س[ ﺛﻘِﻒপাওয়া

 )ﺗﺨﻢ( ]س[ ﺗﺨِﻢবদ হজমী হওয়া to suffer indigestion

ّ أﺗﻤﻢIV স

 أﺗﺨﻢIV বশী খাওয়ােনা to surfeit

ّ اﺳﺘﺘﻢX Y© করা to be completed

 ) ﺛﻘﺎﻓﺔ(]ك[ ﺛﻘُﻒদ হওয়া to be skillful
 ﺛﻘّﻒII সাজা করা to make straight

 اﺗّﺨﻢVIII বদ হদমী হওয়া to suffer indigestion

 )ﺗﻮب(]ن[ ﺗﺎبত াবZ©ন করা to repent

 )ﺗﺨﻢ(]ض[ ﺗﺨَﻢসীমা িনa©viY করা to fix limit

হওয়া to be

করা to complete

 اﺳﺘﺘﺎبX তওবা করেত বলা to call on to repent

 ﺗﺎﺧﻢIII সীমার কাছাকািছ হওয়া to be adjacent
 )ﺗﺮب(]س[ ﺗﺮِبিলময় হওয়া to be dusty
 ﺗﺮّبII িলময় করা to cover with dust
 ﺗﺎربIII স ী হওয়া to be mate
 ﺗﺘﺮﱠبV িলময় হওয়া to be dusty

 )ﺗﯿﻢ(]ض[ ﺗﺎمদােস পিরYত করা to enslave

 )ﺗﺮح(]س[ ﺗﺮٍحঃখ করা to grieve

 ﺗُﺒﺖ(]ن[ ﺛﺒﺖ،)ﺛﺒﺎت

 ﺗﺮّحII ঃখ দওয়া to distress

 ﺛﺒّﺖII বাঁধা to fasten
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 ﺗﯿّﻢII মাহা

করা to enthral

""ث
হওয়া to stand firm

 ﺛﺎﻗﻒIII অে র খলা করা to fence
 ﺗﺜﻘّﻒV িশি ত করা to be trained

 ﺗﻘﺎﻟﺔ(]ك[ ﺛﻘُﻞ، )ﺗﻘﻞঅিধক ওজন হওয়া to be heavy
 ﺛﻘّﻞII ভারী করা to make heavy
 أﺛﻘﻞIV চাপ দওয়া to burden
 ﺗﺜﺎﻗﻞVI বাঝা হওয়া to be troublesome
 اﺳﺘﺜﻘﻞX ভাix মেন করা to find heavy

 )ﺛﻜﻞ( ﺛﻜِﻞি য়জন হারােনা to lose a child
 أﺛﻜﻞIV স ান হারা করা to make lose Child
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 )ﺛﺎج ]ن[ ﺛﻠﺞঠা া করা to snow

 أﺟﺒﺮIV বা করা to force

ض[ ﺟﺪل، )ﺟﺪل( ]نদি পাকােনা to twist tight

 ﺗﺠﺮّدV খালা to strip

 ﺛﻠّﺞII ঠা া করা to freeze

 اﻧﺠﺒﺮVII ভাঁ ার পর জারা লাগান to be repaired

 ﺟﺪّلII বণী করা to braid

 )ﺟﺮي(]ض[ ﺟﺮسশ করা to ring

ﺟﺪّل

ﺛﻠﻢ
 أﺛﻠﺞIV খী করা to delight
 ﺗﺜﻠّﺞV িহমািয়ত হওয়া to become icy

 ﺟﺒﺎﻧﺔ( ]ك[ ﺟﺒُﻦ، )ﺟﺒﻦকা ষ হওয়া to be a

 )ﺛﻠﻢ( ]ض[ ﺛﻠﻢভাতা করা to blunt

 ﺟﺒّﻦII পিনর তরী করা to cause of cowardness

coward
 ﺗﺠﺒّﻦV পিনর বানান to curdle

ﺟﺬب

ﺟﺲﱠ

 ﺟﺎدلIII ঝগ া করা to quarrel
 ﺗﺠﺎدلVI পর¯úর ঝগ া করা to quarrel

 )ﺟﺮع( ]ف[ ﺟﺮعিগলা to swallow

 )ﺟﺬب(]ض[ ﺟﺬبটেন ধরা to pull

 ﺟﺮّعII গলােনা to make swallow
িতেযাগীতা to contend at  اﺟﺘﺮعVIII িগেল ফলা to swallow

[ ]ﺟﺒﯿﻦ ج ﺟﺒﻦকপাল Forhead

 ﺟﺎذبIII টানার
pulling

 )ﺟﺒﮫ(]ف[ ﺟﺒﮫেখা িখ হওয়া to meet

 ﺗﺠﺎذبVI এেক অপরেক আKl©Y করা to pull back

 )ﺛﻨﻲ(]ض[ ﺛﻨﻰভাঁজ করা to fold

 ﺟﺎﺑﮫII মাকািবলা করা to face

 أﺛﻨﻰIV শংসা করা to laud
 ﺗﺜﻨّﻰV বাকা হওয়া to doubled
 اﻧﺜﻨﻰVII Szu‡ K প া to bend
 اﺳﺘﺜﻨﻰX বাদ দওয়া to except

 )ﺟﺒﺎﯾﺔ( ]ض[ ﺟﺒﻰআদায় করা to collect

 اﻧﺠﺬبVII আকl©ণীয় হওয়া to be attracted
 اﺟﺘﺬبVIII আ করা to attract

 ﺛﻠّﻢII খাঁজ করা to blunt
 ﺗﺜﻠّﻢV ভাতা হওয়া to become blunt
 اﻧﺜﻠﻢVII ভাতা হওয়া to be defiled

 ﺟﺮّسII অিভÁ করা to make experience

 )ﺟﺮف(]ن[ ﺟﺮفসাফ করা to sweep away
 اﻧﺠﺮفVII িব িরত হওয়া to be swept away
 اﺟﺘﺮفVIII েছ ফলা to sweep away

 )ﺟﺮم(]ض[ ﺟﺮمহা

থেক আলাদা করা to commit

 ﺟ ﺒّﻰII সজদা করা to prostrat
 اﺟﺘﺒﻰVIII পছ করা to choose

 )ﺟﺬر(]ن[ ﺟﺬرউৎপা ত করা to up root

 )ﺟﺚّ(]ن[ ﺟﺚﱠউৎপাটন করা to uproot

 )ﺟﺬف(]ض[ ﺟﺬفত চলা to walk rapidly  أﺟﺮمIV অপরাধ করা to commit a crime

 ﺛﻮﺑﺎن(]ن[ ﺛﺎب، )ﺗﻮبিফের আসা to return

ّ اﺟﺘﺚVIII কেট ফলা to tear out

 ﺟﺬفII দাঁ টানা to row boat

 اﺟﺘﺮمVIII পাপ করা to do wrong

 ﺛﻮّبII িতদান দওয়া to reward
 أﺛﺄبIV িতদান দওয়া to repay

)ﺟﺤﺮ( ]ف[ ﺟﺤﺮ

 )ﺟُﺬول(]ن[ ﺟﺬلআনি ত হওয়া to be happy

 )ﺟﺮي( ]ض[ ﺟﺮىবািহত হওয়া to flow
 ﺟﺮّىII চালােনা to cause flow
 ﺟﺎرىIII একসােথ চলা to agree
 أﺟﺮىIV বািহত করা to cause to flow

হায় কান to hide in hole

 ﺟﺬّرII িনg©~j করা to take root

 اﻧﺠﺤﺮVII গ‡Z© েবশ করা to hide in den

 أﺟﺬلIV িশ করা to make happy

 اﺳﺘﺜﺎبX িতদান চাওয়া to seek reward

 )ﺟﺤﻒ(]ف[ ﺟﺤﻒেল ফলা to peel off

ّ )ﺟﺮّ(]ن[ ﺟﺮটানা to draw

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

 أﺟﺤﻒIV িত করা to harm

 أﺛﺎرIV উে িজত করা to agitate

ّ ﺟِﺪّ(]ض( ﺟﺪ،ّ)ﺟﺪ

 اﺳﺘﺜﺎرX উসকােনা to excite

 ﺟﺪّدII নবায়ন করা to renew

 أﺟ ّﺮIV জাবর কাটা to ruminate
ّ اﻧﺠﺮVII আকwl©Z হওয়া to be driven
ّ اﺟﺘﺮVIII জাবর কাটা to ruminate

[ ] ﺛﻮلমৗমািছর ঝাঁক swarm

ّ أﺟﺪIV একা হেয় করা to strive earnestly

 اﻧﺜﺎلVII িভ করা to crowd

ّ ﺗﺠﺪV ন ন হওয়া to become new

 ﻣﺜْﻮى( ]ض[ ﺛﻮى، )ﺛﻮاءবাস করা to stay

ّ اﺳﺘﺠﺪX ন ন হেয় আসা to be new

 أﺛْﻮىIV অব ান করা to stay

)ﺟﺪوﺑﺔ( ]ك[ ﺟﺪُب

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

চ া করা to be new

হওয়া to be dry

)ﺟﺮب(]س[ ﺟﺮِب

 )ﺟﺮح(]ف[ ﺟﺮخআহত করা to hurt

 ﺟﺪّرদয়াল গাঁথা to have small fox

 )ﺟﺪف( ]ض[ ﺟﺪفদাঁ টানা to row a boat
 ﺟﺎﺑﺮIII সহা িতর সােথ করা to treat with  ﺟﺪّفII দাঁ টানা to blaspheme
kindness
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 ﺟﺰّأII িবভ করা to separate

 ﺟﺮّحII খ ন করা to invalidate
 اِﺟﺘﺮحVIII পাপ করা to commit crime

)ﺟﺮد( ]ن[ ﺟﺮد

 ﺗﺠﺰّعV ভা া to break

খাস-পাচরা হওয়া to be mangy

)ﺟﺪر(]س[ ﺟﺪِر

 ﺟﺒّﺮII বসােনা to set broken bone

َ )ﺟﺰأ(]ف[ ﺟﺰأকরা করা করা to divide

 اﺟﺘﺮأVIII সাহস করা to be daring
 ﺟﺮّبII াদ নওয়া to teste

বসে আ া হওয়া to have

 ﺟﺮّمII অপরাধী করা to incriminate

َ ﺟَﺮاءة( ]ك[ ﺟﺮُؤ، ) ﺟُﺮأةসাহস করা to venture  اﺟﺘﺰأVIII স হওয়া to be content
 ﺟﺮّأII সাহস দওয়া to encourage
 )ﺟﺰْع(]ف[ ﺟﺰعকাটা to cut
 ﺗﺠﺮأV a©v দখান to dare
 )ﺟﺰَع(]س[ ﺟﺰِعধh©হারা হওয়া to be anxious

 أﺟﺪبIV অ e©i হওয়া to suffer from poverty
small pox

a crime

করা to peel
 ﺟﺮّدII খািল করা to remove the shell

 )ﺟﺰل(]ض[ ﺟﺰلকেট ফলা to cut, severe
 )ﺟﺰْل( ]ك[ ﺟﺰُلবশী হওয়া to be abundant
 أﺟﺰلIV

হে দআন করা to give generously

 اﺟﺘﺰلVII সংে েপ িলখা to write short hand

 )ﺟﺰاء(]ض[ ﺟﺰىিতদান দওয়া to repay
 ﺟﺎزىIII র ার দওয়া to requite
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ﺣﺮس

ﺣﺴﻦ

 ﺗﺤﺎشVI িবরত থাকা to abstain

ﺣﺴﺎ

[ )ﺣﺮَج(]سজিটল হoয়া to be narrow

 اﺣﺘﺮمVIII স ান করা to honour

 ﺣﺎﺳﻦIII

 ﺣﺮّزII জিটল করা to narrow

ﺣﻄﻢ

রভােব করা to treat with kindness

 اﺳﺘﺤﺮمX পিব মেন করা to deem holly

 أﺣﺴﻦIV দান করা to do right

 )ﺣﺼﺎﻧﺔ(]ك[ ﺣﺼُﻦরি ত হoয়া

 أﺣﺮجIV ক ন করা to confine

[ى ]ﺣﺮي
ّ  ﺣ ِﺮযা worthy

 )ﺣﺮز( ]ن[ ﺣﺮزসংর ণ করা to keep

 ﺗﺤﺮّىV a স ান করা to inquire

 أﺣﺼﻦIV সZx র া করা to be chaste

 أﺣﺮزIV সংর ণ করা to keep

 ﺗﺤﺴّﻦV
beautiful

 )ﺣﺰّ( ]ن[ ﺣ ّﺰকZ©b করা to incise

 ﺗﺤﺮّزV সতK© থাকা to be wary
 اﺣﺘﺮزVIII ের থাকা to be careful

 )ﺣﺮس(]ن[ ﺣﺮسপাহারা দoয়া to guard

 ﺣﺰّزII খাঁচ কাটা to notch
 اﺣﺘ ّﺰVIII খাদাi কের িলখা to indent

 )ﺣَﺰب( ]ن[ ﺣﺰبআপিতত হoয়া to befall

 ﺗﺤﺮّسV গাপেন জানার চ া করা to watch

 ﺣﺰّبII দল গঠন করা to form party

 اﺣﺘﺮسVIII সতK© থাকা to be ware

 ﺣﺎزبIII eকিদ‡K যাoয়া to take one side

 )ﺣﺮش( ]ض[ ﺣﺮشচ দoয়া to seratch

 ﺗﺤﺰّبV সংঘব হoয়া

 ﺣﺮّشII uে িজত করা to prod

 )ﺣَﺰم(]ض[ ﺣﺰمবাঁধা to tie up

 ﺗﺤﺮّشV ঝগ া বাধােনা to pick a quarrel

 ﺣﺰّمII শ ক র বাঁধা to grid

 )ﺣﺮف( ]ض[ ﺣﺮفিফের আসা to refrain

 ﺗﺤﺰّمV িনেজেক বাঁধা to be girded

 ﺣﺮّفII জাল করা to distort

 اﺟﺘﺰمVIII ব পরা to put on a belt

 ﺗﺤﺮّفV িবপেথ যাoয়া to be corrupted

 )ﺣﺰن( ]ن[ ﺣﺰنঃখ দoয়া to make sad

 اﻧﺤﺮفVII িভ পেথ যাoয়া to depart

 ﺟﺰّنII িবষ করা to make grieve

 اﺣﺘﺮفVIII পশাগত ভােব করা to do professionally

 أﺣﺰنIV শাক

 )ﺣﺮق(]ض[ ﺣﺮقদ করা to burn

ﺲ
ّ  )ﺣﺲّ(]ن[ ﺣa িত to feel

 ﺣﺮّقII পা া‡bv to burn

ﺲ
 أﺣ ﱠIV a ভব করা to grope

 أﺣﺮقIV পা া‡bv to burn

ﺲ
َّ  أﺣIV টর পাoয়া to sensor

 ﺗﺤﺮّقV দ হoয়া to be burned

করা to make sad

 ﺣﺮِكগিতময় Active

 ك[ ﺣﺴﺐ، ح، س، ﺣﺴﺐ( ]ن، ﺣِﺴﺒﺎن، )ﺣﺴﺐমেন
করা, িহসাব করা, aিভজাত হoয়া to compute, to be
of high born

 )ﺣﺮك( ﺟﺮّكII গিত স ার করা to set in motion
 ﺗﺤﺮّكV চািলত হoয়া to move

 ﺣﺎﺳﺐIII ভেব দখা to settle an account
 ﺗﺤﺴّﺐV সতK© হoয়া to be careful

 س[ ﺣﺮُم، ﺣﺮم( ]ك، )ﺣُﺮمিনিষ

 ﺗﺤﺎﺳﻦVI eেক aে র িহসাব করা to setle
mutual account

 اﺣﺘﺮقVIII েল oঠা to be aflame

করা to be forbidden

 ﺣﺮّمII িনিষ করা to declare sacred

 اﺣﺮمIV iহরাম বাধা to Enter into state of  اﺣﺘﺴﺐVIII ধারণা করা to take into accout
 )ﺣُﺴﻦ( ]ك[ ﺣﺴﻦভাল হoয়া to be beautiful
pilgrimagdl
 ﺗﺤﺮّمV িনিষ হoয়া to be forbidden
 ﺣﺴّﻦII র করা to beautify
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সি ত হoয়া to be more

 اﺳﺘﺤﺴﻦX ভাল মেন করা to regard as righ

)ﺣﺴﻮ(]ن[ ﺣﺴﺎ

দoয়া to sip

 ﺣﺼّﻦII িতেশধক দoয়া to make in accessible

 ﺗﺤﺼّﻦV শি শালী করা to strengthen

 )ﺣﺼﺎ(]ض[ ﺣﺼﻰপাথর িনে প করা to stone
 أﺣﺼﻰIV গণনা করা to count

 ﺗﺤﺴّﻰV পান করা to drink

ﺾ
 )ﺣﺾّ(]ن[ ﺣ ﱠuৎসািহত করা to encourage
ক পান করা to drink a sip  ﺣﻀّﺾII uৎসািহত করা to encourage
ﺶ
 )ﺣﺲّ(]ن[ ﺣ ﱠঘাঁস কাটা to mow
 )ﺣﻀﻮر(]ن[ ﺣﻀﺮuপি ত হoয়া
 ﺣﺴّﺲII ঘাঁস িবে তা, শীশা সবক, to smoke
 ﺣﻀّﺮII হািজর করা to make ready
hashish
 ﺣﺎﺿﺮIII ব ৃতা করা to give lecture
 )ﺣﺸﺪ(]ن[ ﺣﺸﺪসেমেবত করা to gather
 أﺣﻀﺮIV হািজর করা to get
 ﺣﺸّﺪII জমা করা to store up
 اﺣﺘﺴﻰVIII eক

 ﺗﺤﻀّﺮV শহরবাসী হoয়া to prepare
 اﺣﺘﺸﺪVIII
সমেবত
হoয়া
to
be  اﺣﺘﻀﺮVIII হািজর করা, সভ eলাকায় বাস করা
to come
concentrated
 اﺳﺘﺤﻀﺮX হািজর হেত বলা to come
[)ﺣﺸﺮﺟﺔ( ]ﺣﺸﺮج
কােল গলায় গ গ শ
 )ﺣﻀﻦ(]ن[ ﺣﻀﻦকােল নoয়া to nurse
করা to rattle
أﺣﻀﻦIV পর¯úর আিল ন করা to embrace
 ﺗﺤﺸﺮجII গ গ শ হoয়া to rattle in throat
 )ﺣﺸﻒ(]ن[ ﺣﺸﻒিকেয় যাoয়া to be dried one another
 اﺣﺘﻀﻦVIII বাû জি েয় aiv to hug
 ﺗﺤﺸّﻒV জীY©ব পরা to be dressed shabbil
ﻂ
ّ  )ﺣﻂّ(]ن[ ﺣনামা‡bv to put down
 )ﺣﺸﻢ(]ض[ ﺣﺸﻢলি ত করা to shame
 ﺣﻄّﻂII নামা না to put down
 ﺣﺸّﻢII লি ত করা to make angry
ﻂ
ّ  اﻧﺤVII কেম যাoয়া to decline
 أﺣﺸﻢIV লি ত করা to put to shame
ﻂ
ّ  اﺣﺘVIII নামােনা to put down
 ﺗﺤﺸّﻢV লি ত হoয়া to be ashamed
 )ﺣﻄﺐ(]ض[ ﺣﻄﺐৎসা রটনা করা to gather
 اﺣﺘﺸﻢVIII লি ত হoয়া to be ashamed
fire wood
 )ﺣﺸﻮ( ]ن[ ﺣﺸﺎবাঝাi করা to fill
 اﺣﺘﻄﺒﻂVIII ালািন কাঠ সং হ করা to collect
 ﺣﺸّﺎII দাb করা to interpolate
fire wood
 ﺣﺎﺷﻰIII ছা া to exclude
 )ﺣﻄﻢ(]ض[ ﺣﻄﻢভা া to break
 ﺗﺤﺸّﺪV eকwÎত হoয়া to come togather

 ﺗﺤﺸّﻰV পান করা to keep away

 ﺣﻄّﻢII ভা া to break
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 ﺗﺤﻄّﻢV ভে যাoয়া to be wrecked

ﻖ
ّ  ﺗﺤV সত
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মাণ করা to prove true

ﻒ
ّ ﺣ

ﻞ
ّ  اﺣﺘVIII দখল করা to settle down

ﻞ
ّﺣ

 اﻧﺤﻄﻢVII চyY© িবচyY© হoয়া

ﻖ
ّ  اﺳﺘﺤX যা হoয়া to be entitled

ﻒ
ّ  )ﺣﻮف(]ن[ ﺣিঘ‡i রাখা to surround

 اﺣﺘﻤﻞVIII স করা to carry

ﺣﻠﺐ

ﺣﺎز

ﻞ
ّ  اﺳﺘﺤX ƣবধ মেন করা to regard as lawful

ﻲ
ّ ﺣ ِﻤ

[ ﺣﻤﻰ( ] س، )ﺣﻤﻮu
agitated

হoয়া to become

 )ﺣﻘﺐ(]س[ ﺣﻘﺐব থাকা to be closed

 ض[ ﺣﻠﺐ، )ﺣﻠﺐ( ]نদাহন করা to milk

 ﺣﻔّﻒব ন করা to surround

 اﺣﺘﻘﺐVIII িপছেন আেরাহণ করা to bag

 ﺗﺤﻠّﺐV ফাটােফাটা প া to drip

ﻒ
ّ  اﺣﺘVII িঘের রাখা to surround

 )ﺣﻘﺪ( ]ض[ ﺣﻘﺪিহংসা করা to hate ,

 اﺣﺘﻠﺐVIII দাহন করা to milk

 )ﺣﻔﺮ(]ض[ ﺣﻔﺮখনন করা to dig

 أﺣﻘﺪIV ণা জাগােনা to incite hatred

 اﺳﺘﺤﻠﺐX রস িনং ােনা to squeeze juice

 ﺣﻤﺎﻳﺔ( ]ض[ ﺣﻤﻰ، )ﺣﻤﻲআ

 اﻧﺤﻔﺮVII গZ© হoয়া to be engraved

 ﺗﺤﻘﺪV িহংসা করা to hate

 ﺣِﻠﻒ(]ض[ ﺣﻠﻒ، )ﺣﻠﻒশপথ করা to swear

 ﺣﺎﻣﻰIII র া করা to guard

 ﺗﺤﺎﻟﻒপর র ƣম ী ি ব হoয়া join in alliance

 ﺣﻨّﻦII

 اﺣﺘﻔﺮVIIU খনন করা to dig

 ﺗﺤﺎﻗﺪVI পর¯úর িহংসা করা to malice one
another

 )ﺣﻔﺰ(]ض[ ﺣﻔﺰu ািন দoয়া
 ﺗﺤﻔّﺰV

ত হoয়া to initiate

ﻚ
ّ  )ﺣﻚّ( ]ن[ ﺣঘষা to rub

 اﺣﺘﺤﻔﺰVIII uে াগী হoয়া to be ready

ﻚ
ّ  أﺣIV লকান to itch

 ﺣﻤّﻰII uে িজত করা to make hot
 أﺣﻤﻰIV ত করা to make hot
য় দoয়া to defend

 ﺗﺤﺎﻣﻰVI সতK© থাকা to keep away
 ﺣﻠّﻒII শপথ করােনা to make swear
 ﺣﺎﻟﻒIII ƣম ীব হoয়া to Enter into a  اﺣﺘﻤﻰVIII আZ¥র া করা to protect
confedaration
ﻦ
 )ﺣﻨﻴﻦ(]ض[ ﺣ ﱠপেত চাoয়া to long
িলত হoয়া to bloosom

، اﺳﺘﺤﻠﻒশপথ করােনা to make a swear

 ﺗﺤﻜّﻚV শরীর ঘষা to rub

 ﺗﺤﻨّﻦV সহা িতশীল হoয়া to be tender

 )ﺣﻠﻖ(]ض[ﺣﻠﻖমাথা

 ﺣﻨّﺄII মেহিদ রং দoয়া to dye red with henna

ك
ّ  ﺗﺤﺎVI ঘষাঘিষ করা to rub one another

 ﺣﻠّﻖII চ র দoয়া to circle in the air

ﻚ
ّ  اﺣﺘVIII শরীর ঘষা to rub

[ ]ﺣﻨﺠﻞলাফালািফ to gambol

 أﺣﻔﻆIV রাগাি ত কiv to irritate

 ﺗﺤﻠّﻖV গাল হেয় বসা to form a circle

 ﺗﺤﻨﺠﻞII নাচা to dance

 )ﺣﻜﺮ( ]ض[ ﺣﻜﺮম

 ﺗﺤﻔﻆV সতK© থাকা to be catious

 اﺣﺘﻜﺮVIII ম দ করা to hoard

 )ﺣﻠَﻚ(]س[ ﺣﻠِﻚগা কাল হoয়া to be pitch- )ﺣﻨَﻖ( ]س[ ﺣﻨﻖ

 اﺣﺘﻔﻆVIII ধের রাখা to preserve

black

 ك[ ﺣﻜﻢ، ﺣِﻜﻢ( ]ن، )ﺣُﻜﻢশাmন করা, াbx হoয়া
to pass judgement
 ﺣﻜّﻢII িবচারক িনেয়াগ করা to appoint as
judge
 ﺣﺎآﻢIII িবচাের আনা to prosecute

 اﺣﻠﻮﻟﻚXII গা কাল হoয়া to be pitch-  ض[ ﺣﻨﻚ، )ﺣﻨﻚ(]نaিভ

 )ﺣِﻔﻆ(]س[ ﺣﻔِﻆসংর ণ করা to preserve
 ﺣﻔّﻆII খ করেত বলা to have memorized
 ﺣﺎﻓﻆIII র া করা to preserve

 اﺳﺘﺤﻔﻆX সংর েণ লাগান to ask to guard

 ) ﺣﻔﻞ(]ض[ ﺣﻔﻞসমেবত হoয়া to gather
 ﺣﻔّﻞII aল ৃত করা to adorn
 اﺣﺘﻔﻞVIII সমেবত হoয়া to gather

ﻲ
َ ﺣﻔﺎء(]س[ ﺣﻔ،)ﺣﻔﻮ

খািল পােয় হাঁটা to receive

kindly

 ﺗﺤﻔّﻰV সদয় আচরণ করা
 اﺣﺘﻔﻰVIII খািল পােয় nuvUv to receive cordially

ﻖ
ّ  ض[ ﺣ، )ﺣﻖّ( ]نসত হoয়া to be true

أﺣﻜﻢIV
ﺗﺤﻜّﻢV

দ করা to hoard & withhold

করা to make firm
াPvর চালান to have own way

 ﺗﺤﺎآﻢVI পর¯úরেক িবচাের আনা to appeal for
legal decision
 اﺣﺘﻜﻢVIII িবচার চাoয়া to appeal
 اﺳﺘﺤﻜﻢX শ হoয়া to be strong

 ﺣﻘّﻖII িতি ত করা to establish

ﻞ
ّ  )ﺣﻞّ(]ن[ ﺣসমাধান করা to solve
ق
ّ  ﺣﺎIII আiিন ল াi করা to contend for  ﺣﻠّﻞII সমাধান করা to dissolve
right
ﻞ
ّ  أﺣIV হালাল করা to discharge
ﻖ
ّ  أﺣIV সেত পিরণত করা to enforce
ﻞ
ّ  اﻧﺤVII েল যাoয়া to be untied
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b করা go shave

black

 )ﺣُﻠﻢ(]ن[ ﺣﻠﻢবয়ঃ া হoয়া,

করা to make experienced

 ﺣﻨّﻚI ঝা করা to make experience
দখা to  أﺣﻨﻚIV aিভ করা to sophiticate

attain puberty
 اﺣﺘﻠﻢVIII েদাষ হoয়া to attain puberty

 ﺣﻤﺮII লাল করা to redden, dye

হoয়া to be angry

 أﺣﻨﻖIV রািগেয় দoয়া to enrage

ﺣﻨﻰ( ﺣﻨﻰ، )ﺟﻨﻮভাঁজ করা to bend
 أﺣﻨﻰIV সহা িত দখান to sympathize

 اﻧﺤﻨﻰVII ভাঁজ করা to twist
 )ﺣﻤَﺲ( ]س[ ﺣﻤِﺲu মী হoয়া to become
 ﺣﻮجaভাব demand
enthusiastic
أﺣﻮجIV েয়াজনীয় করা to have need
 ﺗﺤﻤّﺲV u মী হoয়া to be overzelous
 )ﺣﻮذ( ﺣﺎذখাঁচা মারা to spur ,urge
 ﺣﻤّﺺII ঝলসােনা to roast
 أﺣﺎذIV খাঁচা মারা to spur ,urge
 )ﺣﻤﻞ(]ض[ ﺣﻤﻞবহন করা to carry
 اﺳﺘﺤﻮذX বশী ত করা to over come
 ﺣﻤّﻞII বহন করােনা to make carry
 )ﺣﻮز( ]ن[ ﺣﺎزaR©b করা to own
 ﺗﺤﻤّﻞV বহন করা to bear
 ﺗﺤﺎﻣﻞVI চাপ েয়াগ করা to maltreat

 ﺗﺤﻮّزV বাকান to coil

 اﻧﺤﺎزVII আলাদা করা to isolate
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 اﺣﺘﺎزVIII aR©b করা to possess

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 أﺣﺎقIV ব ন করা to surround

 )ﺧﺘﻢ(]ض[ ﺧﺘﻢশষ করা to seal

ﺧﺘﻢ

ﺣﺎش

 ﺗﺨﺮّجV পাশ করা to be educated

ﺲ
ّ ﺧ

ﺧﺜﺮ

 )ﺣﻮش(]ن[ ﺣﺎشতাি েয় নoয়া

 )ﺣﻴﻦ(]ض[ ﺣﺎنকােছ আসা to approach

 اﺧﺘﺘﻢVIII শষ করা to finish

 ﺣﻮّشII সমেবত করা to gather

 ﺣﻴّﻦII সময় ক করা to set a time

 )ﺧﺘﻦ(]ض[ ﺧﺘﻦখাতনা করা to circumcise

 )ﺧﺮَس( ]س[ ﺧﺮسবাবা হoয়া to be dump

 )ﺣﻮط(]ن[ ﺣﺎطব ন করা to guard

 أﺣﺎنIV ংm করা to destroy

 اﺧﺘﺘﻦVIII খাতনা ত হoয়া to be circumscribed

 اﺧﺮسIV প করান to silence

 ﺣﻮّطII ব া দoয়া to build a wall

 ﺗﺤﻴّﻦV সমেয়র aেপ া করা to watch for time

س[ ﺧﺜﺮ،ﺧﺜَﺮ(]ن، )ﺧﺜﺮঘন হoয়া to be solid  )ﺧﺮَع(]س[ ﺧﺮِعল েল হoয়া to droop

 ﺣﺎوطIII কৗশেল পরািজত করা to seduce
 أﺣﻮطIV িঘের ফলা to surround

 اﺳﺘﺤﻴﻦX ক সমেয়র aেপ া করা to wait for
right time

 ﺗﺤﻮّطV র া করা to protect

""خ

 اﺣﺘﻴﺎطVIII সতK©তা to be careful

 ﺧﺜّﺮII ঘন করা to condense

 ) ﺧﺮاءة( ]ك[ ﺧﺮُعনমনীয় হoয়া to be flabby

 أﺧﺜﺮخIV জমাট করা go thicken

 اﻧﺨﺮعVII নমনীয় হoয়া to be flabby

 ﺗﺨﺜّﺮV ঘন করা to curdle

 اﺧﺘﺮعVIII ি করা to originate

ﺧﺠﻞ

ض[ ﺧﺮق، )ﺧﺮق(] نaিতµg করা, িছে
to tear
 اﺧﺮقIV কাiয়া বিসয়া থাকা to lurk

[ )ﺧﺠَﻞ( ]سহতভ হoয়া to be embarrassed

 ض[ﺣﺎق، )ﺣﻮق( ]نব ন করা to embrace

 )ﺧﺒﺄ(]ف[ ﺧﺒﺄিকেয় রাখা to hide

 ﺧﺠّﻞII লি ত করা to shame

 ﺣﻮّقII ব ন করা to embrace

 ﺧﺒّﺄII গাপন করা to cinceal

 )ﺧﺪَر( ]س[ ﺧ ِﺪ َرaবস হoয়া to be numb

 ﺣﻴﻞ(]ن[ ﺣﺎل، )ﺣﻮلপিরবZ©ন করা to change

 ﺗﺨﺒّﺄV িকেয় থাকা to be hidden

 ﺣﺪّرII aবশ হoয়া to be numb

 ﺣﻮّلII পিরবZ©ন করা to change

 اﺧﺘﺒَﺄVIII আ েগাপন করা to hide

 أﺣﺪرIV aসা করা to narcotize

 ﺣﺎولIII চ া করা to try

ض[ ﺧﺒﺖ،)ﺧﺒﺖ(]ن

 أﺣﻮلIV পিরবZ©ন করা to transform
 ﺗﺤﻮّلV পিরবZ©ন করা to transform
 ﺗﺤﺎولVI চ া করা to endevour
 اﺣﺘﻴﺎلVIII কৗশল করা to deceive
ل
ّ  اﺣﻮIX ব

ি হoয়া to be cross-eyed

 اﺳﺘﺤﺎلX পিরবতী©ত হoয়া to change

) ﺣﻮم( ]ن[ ﺣﺎم

াকাের ঘারা to hover

 ﺣﻮّمআবwZ©Z হoয়া to go around
ﺣﻴﻮ( ]س[ ﺣﻴﻲ،)ﺣﻴﺎة

েচ থাকা to live

গাপন থাকা to be hidden

 ﺗﺨﺎرجVI দল থেক বর হoয়া to get out

 ﺗﺤﺪﱠرV aসাo হoয়া to be ashamd

 ﺗﺨﺮّقV িছ হoয়া to be torn
 اﻧﺨﺮقVII ভে যাoয়া to be pierced
 اﺧﺘﺮقVIII িছ করা to Penetrate

 ) ﺧﺮم( ]ض[ ﺧﺮمিছ করা to pierce

 أﺧﺒﺖIV িবনয়ী হoয়া to polite

)ﺧﺪش( ]ض[ ﺧﺪش

 )ﺧُﺒﺮ(]ن[ ﺧﺒﺮপরী া করা to try

 ﺧﺪّشII wQ‡o ফলা to tear

 ﺧﺮّمII িছ করা to pierce

 ﺧﺒّﺮII জানান to notify

 )ﺧﺪع( ]ف[ ﺧﺪعতািরত করা to cheat

 اﻧﺨﺮمVII িছ

 ﺧﺎﺑﻰIII লখা to address

 ﺧﺎدعIII ধাকা দoয়া to cheat

 اﺧﺘﺮمVIII ংষ করা to annihilate

 اﺧﺒﺮIV খবর দoয়া to notice

 اﻧﺨﺪعVII তািরত হেত দoয়া

ض[ ﺧﺰق، )ﺧﺰق( ]نিছ করা to stab

 ﺗﺨﺒّﺮV খবর রাখা to inquire
 ﺗﺨﺎﺑﺮVI eেক aপরেক জানান to inform one
another
 اﺧﺘﺒﺮVIII খাঁজা to explore

 ض[ ﺧﺪم، )ﺧﺪم( ]نসবা করা to work

 ﺧﺰّقII টা করা to pierce

 ﺧﺪّمII িনেয়াগ করা to employ

 ﺗﺨﺰّقV িছ হoয়া to be rip apart

 اﺳﺘﺨﺪمX িনেয়াগ করv to hire

 اﻧﺨﺰقVII িছ হoয়া to be rip apart

[ﺧﺪْن
ِ ]ব

 )ﺧﺰل( ]ض[ ﺧﺰلকাটা to cut

 ﺣﻴّﺎII দীN© জীিব করা to grant a long life

 اﺳﺘﺨﺒﺮX জানেত চাoয়া to inquire

 أﺣﻴﺎIV জীিবত করা to lend life

)ﺧﺒﺰ(]ض[ ﺧﺒﺰ

 اﺳﺘﺤﻴﺎX বাঁিচেয় রাখা to let live

 اﺧﺘﺒﺰVIII

 )ﺣﻴﺪ( ]ض[ ﺣﺎدিবপেথ যাoয়া to deviate

 )ﺧﺒْﺺ( ]ض[ ﺧﺒﺺিমশােনা to mix

 ﺣﻴّﺪII িনরেপ করা to keep aside

 ﺧﺒّﺺII িমি ত করা , to mix

 ﺣﺎﻳﺪIII ‡i থাকা to stay away

 )ﺧﺒﻂ( ]ض[ ﺧﺒﻂক া ন া to beat

 اﻧﺤﺎدVII িবপেথ যাoয়া to depart

 ﺗﺨﺒّﻂV আঘাত করা to knock out

 ن[ﺣﺎق، )ﺣﻴﻖ( ]ضিঘের রাখা to surround

 اﺧﺘﺒﻂVIII ধা া লাগা to bump
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ƣতরী করা to bake

ƣতরীকরা to bake

চo কাটা to scratch

friend

ফলা

হoয়া to be pierced

 ﺧﺎذنIII ব করা to make friend

 اﺧﺘﺰلVIII সংে প করা to cut short

[ ]ﺧﺬأিবনীত হoয়া to submit

 ﺧﺰن.( ﺧﺰاﻧﺔ، )ﺧﺰنসি ত রাখা to keep secret

 اﺳﺘﺨﺬأX িবনয়ী হoয়া to subject
[ ]ﺧﺬوিবনয়ী a গত হoয়া to submit
 اﺳﺘﺨﺬىX ( )اﺳﺘﺨﺬاءa

গত হoয়া to be submissive

 )ﺧﺮج( ]ن[ ﺧﺮجচেল যাoয়া to go out
 ﺧﺮّجII বর কের নoয়া to take out
 أﺧﺮجIV বর করা to move out

 ﺧﺰّنII সি ত রাখা to keep secret
 اﺧﺘﺰنVIII সং হ করা to store

 )ﺧﺰي( ]س[ ﺧﺰِيaপমািনত হoয়া to be ashamed
 أﺧﺰىIV ল া দoয়া to humiliate
 اﺳﺘﺨﺰىX ল া পাoয়া to be ashamed
[ ﺧﺴﺎﺳﺔ( ]ض،)ﺟﺴﺔ
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ﺲ
ّ ﺧ

হoয়া to be a mean

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb
 ﺧﺴّﺲII িনচ করা to diminish

 ﺧﻀّﺐII খযাব দoয়া to dye

ﺧﺸﺐ

ﺧﻄﻒ

ﺧﻄﻒ

 )ﺧُﺴﻮف(]ض[ ﺧﺴﻒেস যাoয়া to sink down

 اﺧﻀﻮﺿﺐXII স জ হoয়া to be green
 )ﺧﻀَﺮ(]س[ ﺧﻀِﺮামল হoয়া to be green

 اﻧﺨﺴﻒVII েব যাoয়া to sink

 )ﺧﺸﺐ(]ض[ ﺧﺸﺐপছ করা to elect

 ﺧﻀّﺮII স জ করা to make green

 ﺧﺸّﺐII কােঠর মত শ to hard like wood

 اﺧﻀ ّﺮIX স জ হoয়া to be green

 ﺗﺨﺸّﺐV শ হoয়া to become woody

ﺧﺸﻊ

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 اﺧﻀﻮﺿﺮXII ামল হoয়া to be green
 )ﺧﻀُﻊ(]ف[ ﺧﻀﻊিবনয়ী হoয়া to submit

[ )ﺧﺸﻮع( ]فবনয়ী হoয়া to be sudmissiv

 ﺧﺸّﻊিবনয়ী করা to humble

 ﺧﻀّﻊII a গত করা to make humble

ﺧﻠﺺ

ﺧﻄِﻞ
 ﺗﺨﻄّﻒV িছিনেয় নoয়া to carry away

 أﺧﻔﻖIV _© হoয়া to go down

 ﺗﺨﺎﻃﻒVI িছনতাi ত হoয়া to be carried
away
 اﺑﺨﻄﻒিছনতাi ত হoয়া to be carried away
forcibly
 اﺧﺘﻄﻒVIII িছিনেয় নoয়া to grab

ﻲ
َ  ﺧﻔﻴﺔ(]س[ ﺧ ِﻔ،)ﺧﻔَﺎء

ﺧﻄِﻞ

[ )ﺧﻄَﻞ(]سa_©হীন কথা বলা to talk nonsense

 أﺧﻀﻊIV a গত করা to humble

 ﺧﺸﻴﺔ( ]س[ ﺧﺴﻲ، )ﺧﺸﻲভয় করা to fear

 ﺗﺨﻄّﻞV গe©সহ হাঁটা to walk with a proud

 )ﺧﻀَﻞ(]س[ ﺧﻀﻞিভেজ যাoয়া to become

( ﺧﻄﺎ]ن[ )ﺧﻄﻮহাঁটা to step

 ﺗﺨﺸّﻰভয় করা t o f ear

moist
 ﺧﻀّﻞII িস করা to moisten

 اﺧﺘﺸﻰVIII ভীত হoয়া to be ashamed

 أﺧﻀﻞIV িস করা to moisten

ﺺ
ّ )ﺧﺼﻮص(]ن[ ﺧ

ﻞ
ّ  اﺧﻀIX িভেজ যাoয়া to become moist

িনw`©ó করা to distinguished

 ﺣﺼّﺺII খাস করা to specify

ﻂ
ﺧﱠ

 ﺗﺨﺼّﺺV িনw`©ó হoয়া to be specialized

 ﺧﻄّﻂII পিরক না করা to draw lines

ﺺ
ّ  اﺧﺘVIII িনজ হoয়া to distinguishe

ﺧﺼﺮ

[ )ﺧﻂّ( ]نলখা to draw

ﻂ
ّ  اﺧﺘVIII পিরক না করা to plan

[ )ﺧﺼَﺮ(]سশীতল হoয়া to become cold

ﺊ
َﻄ
ِ ﺧﻄﺎء( ]س[ ﺧ، )ﺧﻄﺎল করা to be mistsken

 ﺧﺎﺻﺮIII কামর ধরা to clàps waist

ﻄ َﺄ
ّ  ﺧII দাষ দoয়া to charge with an offense

 ﺧﺼِﺐ،س[ ﺧﺼﺐ، )ﺧﺼﺐ(]ضue©i হoয়া  أﺧﻄﺄIV fzল করা go commit an error
 ﺧﻄﺎﺑﺔ(]ن[ ﺧﻄﺐ، )ﺧُﻄﺒﺔব ৃতা করা to
to be fertile
 ﺧﺼّﺐII ue©i করা to make fertile

deliver public speech

 أﺧﺼﺐIV ue©i হoয়া to be fertile

 ﺧﺎﻃﺐIII বলা to address

 اﺧﺘﺼﺮVIII সংি

 ﺗﺨﺎﻃﺐVI পর¯úর বলা to talk to one another

করা to shorten

 )ﺧﺼﻢ(]ض[ ﺧﺼﻢিবZK© করান to defeat in

 اﺧﺘﻄﺐVIII ভাষণ দoয়া to ask for a girls hand

argument
 ﺧﺎﺻﻢIII তK© করা to argue

 )ﺧﻄُﺮ(]ض[ ﺧﻄﺮকাঁপা to swing

 ﺗﺨﺎﺻﻢVI ঝগ া করা to quarrel
 اﻧﺨﺼﻢবাদ দoয়া to be deducted
 اﺧﺘﺼﻢVIII ঝগ া করা to quarrel

 )ﺧﻀﻞ(]ض[ ﺧﻀﺐখযাব দoয়া to dye

 ﺧﺎﻃﺮিবপেদর স ুিখন করা to risk
 أﺧﻄﺮIV aবগত করা go notif
 ﺗﺨﻄّﺮV আে ািলত হoয়া to walk with proud gait

 ﺗﺨﺎﻃﺮVI বািজ ধরা to make a bet
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 ﺗﺨﻠّﻞV ম বZx© aব ান করা to come between

 ﺧﺎﺑﺺভা ািম করা to clown

 ﺗﺨﻠﺒﺺII ভা ািম করা to clown
 ض[ ﺧﻠﺞ، س، )ﺧﻠﺞ( ]نuৎপািটত করা to be

 اﺧﺘﻄﻰVIII পদে প নoয়া to step

ﻒ
 )ﺧﻒّ(]ض[ ﺧ ﱠহালকা হoয়া to be light

on mind
 ﺧﺎﻟﺞIII uৎপািটত করা to be on mind

 ﺧﻔّﻒII হালকা করা to make lighter
হoয়া to dress lightly

 ﺗﺨﻠّﺞV

ﻂ
ّ  اﺳﺘﺨX হালকাভােব নoয়া to value lightly
 )ﺧﻔﺖ(]ن[ ﺧﻔﺖিনরব হoয়া to become silent
 أﺧﻔﺖIV িনরব করা to silence
 اﺧﺘﻔﺖVIII িনরব হoয়া to become silent

ﺧﻔﺎرة( ]ن[ ﺧﻔﺮ، )ﺧﻔﺮর া করা to guard
 ﺧﻔّﺮII র া করা to guard

ﻞ
ّ  )ﺧﻞ( ]ن[ ﺧটা করা to pierce

ﻞ
ّ  اﺧﺘVIII ন হেয় যাoয়া to be defective

 ﺗﺨﻄّﻰV aিত ম করা to overstep

 ﺧﺎﻓﺖIII েপ েপ করা to do silently

 ﺗﺨﻔّﻰিকেয় থাকা to hide
 اﺳﺘﺨﻔﻰx িকেয় থাকা to hide

ﻞ
ّ  أﺧIV ল ন করা to violet

 ﺧﻄّﻰaিত ম করা to overstep

 ﺗﺨﻔّﻒV ভার

থাকা to be hidden

 أﺧﻔﻰIV গাপন রাখা to hide

ﻞ
َ  ﺧّﻠটক করা to make

 أﺧﻄﻞIV a_©হীন কথা বলা to talk nonsense

 ﺗﺨﺸﻊV িবbয়ী হoয়া to be humble
 ﺧﺸّﻰভীত করা to frighten

 ﺧﻔّﻖII আবরণ দoয়া to plaster

[س، )ﺧﻄﻒ(]ضিছিনেয় নoয়া to snatch

েপ oঠা to be tremble

 اﺧﺘﻠﺠﺮVIII আেলািরত হoয়া to tremble
[ ﺧﻠﺨﻞ)ﺧﻠﺨﻠﺔ( ]ﺧﻠﺨﻞদালান to shake
 ﺗﺨﺎﺧﻞII আে ািলত হoয়া to be shaken

 ) ُﺧﻠُﻮد( ]ن[ ﺧﻠﺪaমর হoয়া to be everlasting
 ﺧﻠّﺪII aমর করা to make eternal
 أﺧﻠﺪIV aমর করা to make immortal
 ﺗﺨﻠّﺪVIII aমর হoয়া to be immortal

 )ﺧﻔﺾ(]ض[ ﺧﻔﺾিন করা to make lower  ) ُﺧﻠُﻮص( ]ن[ ﺧﻠﺺিন‡f©জাল হoয়া to be
 ﺧﻔّﺾII কমােনা to decrease
 أﺧﻔﺾIV কমােনা to lower

pure
 ﺧﻠّﺺII শাধন করা to pure

 ﺗﺨﻔّﺾV িন হoয়া to sink

 ﺧﺎﻟﺺIII সমান বহার করা to act with integrity

 اﻧﺨﻔﺾVII াস া হoয়া to be dropped

 أﺧﻠﺺIV আ িরক আচরন করা to faithful

 ض[ ﺧﻔﻖ، ﺧﻔﻮف( ]ن، ﺧﻔﻘﺎن، )ﺧﻔﻖকাঁপা to  ﺗﺨﻠّﺺV িন িত পাoয়া to get rid of
vibrate
 ﺗﺨﺎﻟﺺVI পর¯úর আ িরক হoয়া to act cordially
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Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb
 اﺳﺘﺨﻠﺺX পছ করা to extract

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

ﺧﻠﻂ

ﺧﺎر

 )ﺧﻠﻂ(]ض[ ﺧﻠﻂিমশান to mix

 دﺟّﻦII পাষা, to domesticate

 ﺗﺨﻴّﺮV পছ করা to choose

 )ﺧﻤﺮ( ]ن[ ﺧﻤﺮঢেক রাখা to cover

درب

ﺧﺎل
 داﺟﻦIII িমি কথায় fzলান to flatter

 ﺧﺎﻣﺮIII েবশ করা to permeate

 اﺧﺘﺎرVIII পছ করা to choose

 ﺧﻠّﻂII িমি ত করা to mingle

 أﺧﻤﺮIV খামীর বানান to leaven

 اﺳﺘﺨﺎرX iসতাখারা করা toseek right choice

 ﺧﺎﻟﻂIII িমি ত করা to mingle

 ﺗﺨﻤّﺮV গিজেয় oঠা, ঘামটা প া to ferment,veil

 اﺧﺘﻠﻂVIII িমি ত হoয়া to be mixed

 )ﺧﻴﻞ( ]س[ ﺧﺎلমেন করা to think

 اﺧﺘﻤﺮVIII

 )ﺧﺎع(]ف[ ﺧﻠﻊেল ফলা to put off

 )ﺧﻤﺖ( ]ن[ ﺧﻨﻦa মান করা to guess

 ﺧﻴّﻞII মেন কিরেয় দoয়া, ঘা দৗ , to make  ) ُدﺣُﻮر(]ف[ دﺣﺮিবতাwoত করা to drive
away
believe
 اﺗّﺤﺮVIII তাি েয় দoয়া to be driven away
 أﺧﺎلIV সে হ Y© হoয়া to be dubious
 ) دﺣﺮﺟﺔ( دﺣﺮجটােনা to roll
 ﺗﺨﻴّﻞV ক না করা to imagine

 ﺧﻠّﻊII সির‡q নoয়া to remove

 ﺧﻤّﻦII আ াজ করা

 ﺧﺎﻟﻊIII তালাক দoয়া to divorce

 )ﺧﻨﻖ( ﺧﻨﻖাসেরাধ করা

 ﺗﺨﻠّﻊV েল যাoয়া to go piece

 ﺧﺎﻧﻖIII ঝগ া করা to quarrel

 اﻧﺨﻠﻊVII ান ত হoয়া to be displaced

 )ﺧﻼﻓﺔ( ]ن[ ﺧﻠﻒিতিনিধ করা to be the
successor
 ﺧﻠّﻒu রািধকারী করা to appoiñt successor
 ﺧﺎﻟﻒিবতwK©ত হoয়া to be contradictory
 أﺧﻠﻒIV ভ করা to leave
 ﺗﺨﻠّﻒV িপিছেয় প া to fall behind
 ﺗﺨﺎﻟﻒVI িভ হoয়া to disagree
 اﺧﺘﻠﻒVIII িভ হoয়া to differ
 اﺳﺘﺨﺎفX িতিনিধ বানান to appoint as successor

 )ﺧﻠﻖ(]ن[ ﺧﻠﻖি করা to make
 ﺧﻠّﻖII বািসত করা to perfume
 أﺧﻠﻖIV য় কের ফলা to wear out
 ﺗﺨﻠّﻖV চির বান হoয়া to be molded
 اﺧﺘﻠﻖVIII আিব ার করা to invent
[ﺧﻠُﻮ( ]ﺧﻠﻮ
ُ ) [ﺧﻼ ]ن

হoয়া to be empty

েক যাoয়া to become ripe

 ﺗﺨﺎﻧﻖVI িববাদ করা to dispute
 اﻧﺨﻨﻖVII াস
 اﺧﺘﻨﻖVIII াস

হেয় মরা to choke to death
হেয় মরা to choke to death

[ ]ﺧﻮلদাসদািস Servant
 ﺧﻮّلII দান করা to grant

 ﺧﻴﺎﻧﺔ( ]ن[ ]ﺧﻮن[ ﺧﺎن، )ﺧﺎنিব াসঘাতকতা
করা to disloyal
 ﺧﻮّنII aিব াস করা to regard as disloyal
 اﺧﺘﺎنVIII িব াস ভ করা to deceive
 اﺳﺘﺨﻮنX িব াস ভ করেত চাoয়া to distrust

 )ﺧﻴﺒﺔ( ]ض[ ]ﺧﻴﺐ[ ﺧﺎبথ হoয়া to fail

 ﺧﻠّﻰII খািল করা go vacat

 ﺧﻴّﺐআশা ভ to cause to fail

 أﺧﻠﻰIV eকািক হoয়া to empty

 أﺧﺎبIV িনরাশ করা to cause to fail

 ﺗﺨﻠّﻰV খািল হoয়া to give Up

 ﺗﺨﻴّﺐV িনরাশ হoয়া, ব¨_© হoয়া to fail

 اﺧﺘﻠﻰVIII eকাকী হoয়া to retire

 )ﺧﻴﺮ( ]ض[ ﺧﺎرপছ করা to choose
 س[ ﺧﻤﺪ، ﺧﻤﺪ( ]ن، )ﺧﻤﻮدিনেভ যাoয়া to abate  ﺧﻴّﺮII পছ করা to choose
 اﺧﻤﺪIV িনভােনা to extinguish

 ﺧﺎﻳﺮIII িতেযাwMতা করা to vie,compete
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( )دﺣﺪحII  ﺗﺪﺣﺪحহেল েল চলা to waddle

 ﺗﺪﺣﺮجII জ ােনা to roll

 اﺧﻴﺎلVIII গe© করা to be conceited

 )دﺧﺲ(]ف[ دﺧﺲচ া করা to insert

[ﺧﻴَﻢ ]ﺧﻴﻢ
ِ তা tent

 اﻧﺪخVII হ ে প করা to interfere

 ﺧﻴّﻢII িশিবর াপন করা to camp

دﺣﺾ

[ )دُﺣﻮض(]فবািতল হoয়া to be invalid

 دﺣّﺾII বািতল করা to disprove

‘’د

 ﺧﻮّفII ভয় দখােনা to frighten
 ﺗﺨﻮّفV ভয় দখােনা to frighten

হoয়া to be murky

 ﺗﺨﺎﻳﻞVI গe© করা to feel self important

 ﺧﺒﻔﺔ( ]س[ ﺧﺎف، )ﺧﻮفভীত হoয়া to be scared
 أﺧﺎفIV ভয় দখােনা to frighten

 أدْﺟﻦIV তমসা

 أدﺣﺾIV বািতল করা to disprove

 )دُﺧﻮل(]ن[ دﺧﻞেবশ করা to enter

 )دﺑﺞ( ]ن[ دﺑﺞসি ত করা to decorate
 دﺑّﺞII সি ত করা to adorn

 دﺧّﻞII েবশ করােনা to make enter

 ) ُدﺑُﺮ( ]ن[ دﺑﺮaিতবািহত হoয়া

 داﺧﻞIII েবশ করা to come over

 دﺑّﺮII

 أدﺧﻞIV েবশ করােনা to make enter

`k©ন করা to make plan

 ﺗﺪﺧّﻞV a ায় েবশ করা to intervene

 أدﺑﺮIV প াদপসরণ করা

 ﺗﺪﺑّﺮV ƣতরী হoয়া to be prepared
 ﺗﺪاﺧﻞVI a েবশ করা to interfere
 ﺗﺪاﺑﺮV িবপিরত িদেক খ ফরান to be enemy  )دﺧَﻦ( ]ن[ دﺧﻦমািয়ত to be smoky
each other
 دﺧّﻦII ম পান করা to fumigate
 )دﺛُﻮر( ]ن[ دﺛﺮেছ যাoয়া to be forgott
 أدﺧﻦIV য়াঁ ছা া to emit smoke
 د ّﺛ ّﺮII েছ ফলা to destroy
 ﺗﺪﺧّﺖV মািয়ত হoয়া to be smoked
 ﺗﺪﺛ ّﺮV ংস করা to destroy
 اﻧﺪﺛﺮVII িনেভ যাoয়া to be wiped out

د ّر

 ادّﺛﺮVIII িনেজেক আ ত করা to wrap

 أد ّرIV

ج
ّ  دﺟﻴﺞ( د،ّ )دجধীের চলা to walk slowly

 اﺳﺘﺪرشX aেঢল হoয়া to be abundant

 دﺟّﺞII সি ত করা to arm

درب

دﺟﻦ

 درّبII aভ

[ ُدﺟُﻦ( ]ن، )دﺟﻦa কার হoয়া to be dusky
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[ ض،)درّ( ]ن

র হoয়া to flow copiously

র পিরমv‡Y দoয়া
[ )درب(]سিশ ণ নoয়া to be practiced

করা to habituate

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb
 ﺗﺪرّبV aভ

হoয়া to be accustomed

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 اﺳﺘﺪركX িতিবধান করা to correct

د ُﻓ َﺆ

درج
 ) ُدرُوج( ]ن[ درجআে আে a সর হoয়া to  ) َدرَم( ]س[ درمদাঁত প া to fall out
go slowly

 درّمII য

নoয়া to trim nails

 درّجII আ‡¯Í আে চা করা to advance by steps

 )درَن(]س[ درنময়লা হoয়া কাপ to be dirty

 دارجIII তাল িমেল চলা না to keep up

 أدرنIV ময়লা হoয়া to be filthy

 أدرجIV a fz© করা to insert

 ﺗﺪرّنয া হoয়া to suffer from tuberculosis

 ﺗﺪرّجV ধীের u িত করা to progress by steps  )دراﻳﺔ( ]ض[ درىaবগত থাকা to know
 دارىIII চা কাির করা to flatter
 اﻧﺪرجVII িব হoয়া to be inserted
 اﺳﺘﺪرجX আে আে

নoয়া to rise gradually

 )درس( ]ن[ درسপাঠ করা to wipe out
 درّسII িশ া দoয়া to teach
 دارسIII পাঠ করা to make study
 ﺗﺪارسVI পরী া করা to study
[ ] درعবg© armor
 درّعII বg© পরােনা to armor

 أدرىIV জানান to inform

 ﺗﺪارVI গাপন করা to hide

 )دسّ( ]ن[ دسেবশ করােনা to put

 دﻓّﺄII গরম করা to warm

 ﺗﺪﻣّﺮV ংস হoয়া to be destroyed

 أدﻓﺄIV গরম করা to warm

 اﻧﺪﻣﺮVII ংস া হoয়া to be destroyed

دﻓﻎ

دود

 ﺗﺪﻓّﺄV গরম করা to warm

 )دﻣﺲ( ]ن[ دﻣﺲআ ত করা to conceal

 ادّﻓﺄVIII গরম করা to warm

 دﻣّﺲII িকেয় রাখা to bury

 )دﻓﻊ(]ف[ دﻓﻎতাি েয় দoয়া to push

 )دﻣﻞ( ]ن[ دﻣﻞসার দoয়া to fertilize

 داﻓﻊIII র া করা to resist

 اﻧﺪﻣﻞVII ত সের যাoয়া to heal

 ﺗﺪﻓّﻊV বেগ িনM©Z হoয়া to dash forward

 )دﻣﻦ( ]ن[ دﻣﻦজিমেত সার দoয়া to manure

 ادﻓﻊVI eেক aপরেক ঠলা to push one another

 اﻧﺪﻣﻦVII ত াগ করা to give up

 اﻧﺪﻓﻊVII ধািবত হoয়া to rush off

 )دﻧَﺲ(]س[ دﻧﺲময়লা হoয়া tobe sioled

 اﺳﺘﺪﻓﻊX চ া করা to try

دﻓﻖ

 دﻧّﺲII ময়লা করা to dirty

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

 ﺗﺪﻧّﺲV ময়লা করা to dirty was

 دﺳّﺲII েবশ করােনা to insert

 ﺗﺪﻓّﻖV বেগ িনM©Z হoয়া to pour forth

 دﻧﻲ( ]ن[ دﻧﺎ، )دﻧﻮঘিন হoয়া

س
ّ  اﻧﺪVII িপসাের েবশ করা to slip

 اﻧﺪﻓﻖVII বেগ িনM©Z হoয়া to pour forth

 دﻧّﻰII কােছ আনা to bring closer

[ ]دﺷﻦII  دﺷّﻦuে াধন করা to hand over

ك
ّ  دآّﺔ( ]ن[ د،ً )دكসমান করা to make flat

 داﻧﻰIII িনকটবZx© হoয়া to become close

دﻋﺲ

 دآّﻚII িম ত করা to mix

 أدﻧﻰIV িনকটবZx© হoয়া to become close

[ )دﻋﺲ(]فপদদিলত করা to tread underfoot

 اﻧﺪﻋﺲVII পদদিলত করা to tread underfoot

ك
ّ اﻧﺪVII ভে প া to be leveled

 )دﻋﻢ( ]ف[ دﻋﻢসম_©ন করা to support

ل
ّ  )دﻻﻟﺔ( ]ن[ دঝান to show
ل
ّ  أدIV সাহস করা to make free

 اﻧﺪرسVII েছ যাoয়া to be wiped

 دﻋّﻢII সহায়তা করা
 ادّﻋﻢVIII িটেত ভর করা to be supported
 دﻋﻮ [ )دﻋﺎء( ]ن[ دﻋﺎ، ]دﻋﻰআহবান করা

 ﺗﺪﻧّﻰPV eক eক কের আসা to approach gradually
 ﺗﺪاﻧﻰVI পর¯úর িনকেট আস to come near
each other
 ادﻧﻰVIII িনকটবZx© হoয়া to become close

 ﺗﺪﻟّﻞV

 اﺳﺘﺪﻧﻰX কােছ আসেত চাoয়া to wish to be nearer

[ ]درعবg© armor

 داﻋﻰIII aিভেযাগ করা to challenge

ل
ّ  اﺳﺘﺪX ি

 درّعII বg© পিরধাb করা to arm

 ادﻋﻰVI পর¯úর িতেযাwMতা করা to challenge each
 ادّﻋﻰVIII aিভেযাগ করা to claim

 ) ُدﻟُﻮج( ]ض[ دﻟﺞেচ ফলা to irrigate

 ﺗﺪرّعV বg© পিরধান করা to put on arm
 ادﱠرعVIII বg© পিরধান করা to put on arm
 ]درك[ دّكচা রাখা

 ادّرعVIII বg© পিরধাb করা to arm
 دركতল‡`k Bottom

 درّكII চা রাখা to continue
 داركIII নাগাল পাoয়া to reach
 أدركIV পৗঁছা to attain

 اﺳﺘﺪﻋﻰX ডেক পাঠান to call

 )دﻏﺶ( ]ف[ دﻏﺶa কা‡i েবশ করা
 ادﻏﺶVIII a কার হoয়া to be dark
 ]دﻏﻢ[ادﻏﻢVI েবশ করান to enter
 ادّﻏﻢVIII েবশ করান to enter

 ﺗﺪرّكV যাoয়া to reach

ﻲ
دُﻓﻮء( ]س[ دﻓ ﱠ، )دﻓﺄগরম হoয়া to be warm
 ﺗﺪاركVI eেক aে র কাছা কািছ পৗঁছা to reach
 دﻓﺄ( ]ك[ د ُﻓ َﺆ، )دﻓَﺎءةগরম হoয়া to be warm.
one another
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 دﻟّﻞII ি

দoয়া to prove
েমর ভান করা to be coquettish
দoয়া to ask to be shown

 أدﻟﺞIV ƣনশ মY করা to set out at nightfall

 )دﻟﻖ( ]ن[ دﻟﻖঢেল দoয়া to pour

 )دهَﺶ( ]س[ دهﺶিব য়ািভ ত হoয়া to be
ashtonished
 دهّﺶII aবাক করা to ashtonish
 أدهﺶIV aবাক করা to ashtonish
 اﻧﺪهﺶVII িব য়ািভ ত হoয়া to be ashtonished

 اﻧﺪﻟﻖVII uপিচেয় প া to be spilled

 ) دهﺎء(]س[ دهﻰচ র হoয়া to be clever

 س[ دﻟﻪ، دﻟَﻪ( ]ن، )دﻟﻪেল যাoয়া to rob

 دهّﻰII ধ~Z© বলা to pretend cunning

 دﻟّﻪII েল যাoয়া to rob
 ﺗﺪﻟّﻪV েল যাoয়া to go out of mind

 ادهﻰVI Z© বলা to pretend to be smart
cunning

 )دﻣﺎر(]ن[ دﻣﺮংস হoয়া to be runied

 )دوخ( ]ن[ داخজয় করা to resign

 دﻣّﺮII ংস করা to annihilate

 دوّخII বিশ ত করা to conquer
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 اﺳﺘﺪانX ধার করা to make debt

 دوّدII b পাকায় ধরা to be worm eaten

ذﻋﺮ

دار

''ذ

 )دور(]ن[ دارঘারা to revolve
 دوّرII গালাকার ঘারা to turn in a circle
 داورIII ঘাঁকা দoয়া to go arround

 )ذأب( ]ذأب[ ]س[ ذﺋِﺐনকে র মত হoয়া to

 أذﻋﺮIV ভয় দখােনা to frighten

 )ذهﺎب( ]ف[ ذهﺐযাoয়া to go

 ﺗﺬﻋﺮV ভীত হoয়া to be alarmed

 ذهّﺐII Y©মি ত করা to guild

رأى

ذﻋﻦ
 اﻧﺬﻋﺮVII ভীত হoয়া to be frightened

 اذهﺐIV যাoয়া to cause to go

 )ذﻋَﻦ( ]س[ ذﻋﻦবশ মানা to submit

 ﺗﻤﺬهﺐII মাযহাব হY করা to follow

 أذﻋﻦIV a গত হoয়া to concede

س[ ذهﻞ، ) ُذهُﻞ(]فa মন থাকা , fz‡j যাoয়া

 ﺗﺪوّرV গালাকার হoয়া to be round

be wolflike
 اﺳﺘﺬﺋﺐX নকে র মত হoয়া to be cruel like
wolf

ذآﺮ

 اﺳﺘﺪارX দি ণ করা to rotate

 )ذﺑﺢ( ]ف[ ذﺑﺢজবাi করা to slaughter

 )دوس( ]ن[ داسপদদিলত করা to tread

 ذﺑّﺢII হত া করা to kill

 ذاآﺮIII আেলাচনা করা to negotiate

 اﻧﺪاسVII িপ হoয়া to tread

 )ذﺑْﺬﺑﺔ( ذﺑﺬبদালােনা to set swing motion
 ﺗﺬﺑﺬبII দালা to pendulate
 )ذﺧﺮ( ]ف[ ذﺧﺮদামজাত করা to preserve

 أدارIV ঘারােনা to revolve

 )دوك( ]ن[ داكY© করা to crash
 دوّكII থা কথা বলা to chatter

 )دوﻟﺔ( ]دول[ ]ن[ دالের আসা to take turn  ادّﺧﺮVIII ম ত করা to store
 )ذرع(]ف[ ذرعপিরমাপ করা to measure

 داولIII কথাবাZv© বলা to rotate,talk
 أدالIV ক ©

দান করা to afford superiority

 ﺗﺪاولVI িবিনময় করা to alternate

 )دوام( ]ن[ ]دوم[ دامায়ী হoয়া to last
 دوّمII চ র দoয়া to move in circle
 داومIII লেগ থাকা to preserve
 أدامIV a াহত রাখা to cause to continue
 اﺳﺘﺪامa াহত রাখা to make continue

 ذرّغII বা

সািরত করা to intervene

 ﺗﺬرّعV aবল ন িহসােব বহার করা to use as
excuse
 اﻧﺬرعVII a সর হoয়া to proceed

 )ذوب( ]ن[ ذابগেল যাoয়া to dissolve
 ذوّبII গলােনা to dissolve

 اذآﺮIII রণ কিরেয় দoয়া

 اذابIV গলান to liquify

 ﺗﺬآّﺮV রণ করা to remember

 ﺗﺬاآﺮVI পর¯úর রণ করান to remind each  ﻣﺬاق( ]ن[ ذاق، )ذوقাদ হন করা to taste
 أذاقIV াদ হY করান to have taste
other
 ﺗﺬاقV াদ হY করা to taste
 ادّآﺮVIII রণ করা to remember
 اﺳﺘﺬآﺮX মেন রাখা to recall

[ س، ذوِي )ذويّ( ]ض، ذوىিকেয় যাoয়া to
be withered
 اذوىIV িকেয় ফলা to dry

ل
ّ  ذﻟّﺔ( ]ض[ ذ،ّ ) ُذلaপদ হoয়া to be low
 ذﻟّﻞII aপদ করা to lower

[ )ذُﻳﻮع( ]ض[ ]ذﻳﻊছি েয় প া to spread

ل
ّ  أذIV aপদ করা to lower

 أذاعIV চার করা to propagate

 ﺗﺬﻟّﻞV লাি ত করা to lower
ل
ّ  اﺳﺘﺬX লাি ত মেন করা to think low

 اﺳﺘﺬرفX বািহত হেত দoয়া to let flow

 ذآّﻰII জবাi করা, ালােনা to flare up
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 اﻧﺬهﻞVII a মন হoয়া to be forgetfull

 ذآّﺮII রণ করা to remind

[ذرﻓﺎن(]ض، ذرف )ذرفবািহত হoয়া to flow
 ذرّفII aিত ম করা to exceed

 )دُون( ]ن[ ]دون[ دانনিত ীকার করা to give
 ض[ ذرق، )ذرق( ]نিব া ত াগ করা to drop excreta
a place
 أذرقIV পািখর িব া ত াগ করা to drop excreta
 دوّنII িলিপব করা to record
ذرو(]ن[ ذرا، )ذرىছ ােনা to disperse
ي
َ  )دوَى(]س[ دوশ করা to sound
 ذرّىII িছটােনা to scatter
 دوّىII িত িন করা to resound
 أذرىIV u ােনা, িছটােনা to scatter
 داوىIII িচিকৎসা করা to treat disease
 ﺗﺬرّىV ছি েয় যাoয়া to be fanned
 ﺗﺪاوىVI িচিকৎসা করা to be cured
 اﺳﺘﺬرىX আ য় নoয়া to take refuge
 )دﻳْﻦ( ]ض[ ]دﻳﻦ[ دانঋণ নoয়া to borrow
س[ ذﻋﺮ، ذﻋَﺮ(]ف، )ذﻋﺮভয় দখােনা, ভীত
 داﻳﻦIII ধার করা to be indebted
হoয়া to frighten, to be frighten
 أدانIV ধার দoয়া to borrow each other

 اذهﻞIV িলেয় রাখা to baffle

[ﺗﺬآﺎر(]ن، )ذآﺮমরণ করা to remember

 )ذﻳﻞ( ]ض[ ]ذﻳﻞ[ ذالেল প া to hang
 ذﻳّﻞII ঝা ল লাগান to furnish an appendix

 ُذ ُآﻮّ( ]ن[ ذآﺎ، ذآﺎء، )ذآﺎেল oঠা to blaze
 أذآﻰIV

 أذالIV

চল লাগান to add appendix

িলত করা to cause to blaze

''ر

 اﺳﺘﺬآﻰX েল oঠা to blaze

)رﺋﺎﺳﺔ( ]ف[ رأس

 ﻣﺬﻣّﺔ( ]ن[ ذ ّم،ّ )ذمিন া করা to blame

 رأّسII

 ذﻣّﻢII বশী িন া করা to rebuke
 ﺗﺬﻣّﺮV িব িব কের aিভেযাগ করা to grumble, to

ذﻧﺐ

[ )ذﻧﺐ( ]نিপ িপ থাকা to follow closely

 أذﻧﺐIV a ায় করা to do wrong

িসেড বানান to make president

 ﺗﺮأّسV সভাপিত হoয়া to be president

 )ذﻣﺮ( ]ن[ ذﻣﺮগR©b করা
complain

ধান হoয়া to be the president

 ارﺗﺄسVIII ধান হoয়া to be the president

 رأي( ]ف[ رأى، )رؤﻳﺔদখা to see
 رَاءَىIII লাক দখান to make show to
public (ostentation)
 أرىIV দখােনা to show
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 ﺗﺮوّىV িচ া করা to think

 رُﺗﻮع( ]ف[ رﺗﻊ، رﺗﺎء، ) رﺗﻊচের ঘাস খাoয়া

 ارﺗﺠﻒVIII কি ত হoয়া to be shaken

 ﺗﺮاﺧﻰVI িশিথল হoয়া to become lax

 ارﺗﺄىVIII িবেবচনা করা to consider

to graze

 )رﺟَﻞ( ]س[ رﺟﻞহাঁটা to walk

 ارﺗﺨﻰVIII আলগা হoয়া to be loose

رﺟﻞ

ب
ّ ر

رﺳﺦ

رﺟﺎ

 أرﺗﻊIV ঘাস খাoয়ােনা to put out to graze

 رﺟّﻞII ল

চ ান/ল া করা to comb,let down

 )رﺗَﻞ(]س[ رﺗِﻞিনয়িমত হoয়া to be regular

ر ّد

 رﺑّﺐII লালনপালন করা to raise

 ﺗﺮﺟّﻞV

ষ সাজা to behave a man

 ردّدII নঃরা ি করা to repeat

 )رﺑﺖ(]ض[ رﺑﺖলালন পালন করা to caress

 رﺗّﻞII

 ارﺗﺠﻞVIII uপি ত বলা to speak off hand

ب
ّ ر

[ رِﺑﺎﺑﺔ( ]ن،ّ )ربমািলক হoয়া to be master

আ ি করা to recite good

 رﺑّﺖII সাহাগ করা to pat

رﺗﺎ

 رﺑَﺢ( ]س[ رﺑِﺢ، )رﺑﺢলাভ করা to profit

 رﺗّﻰII মরামত করা to mend

 رﺑّﺢII লাভ দoয়া to give profit

ج
 )رﺟﺞ( ]ن[ ر ﱠকাঁপােনা to shake

 أرﺑﺢIV লাভবান করা to allow profit

ﺞ
ّ  اِرﺗVIII

[ )رﺗﻮ( ]نমরামত করা to mend

েপ oঠা to be convulsed

 رُﺑﺪসর বY© ashen

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

 ﺗﺮﺑّﺪV সর হoয়া to become clouded

 ارﺟﻰIV িঢল দoয়া to postpone

 ارﺑ ّﺪIX সর বY© হoয়া to turn ashen

رﺟﺢ

 )رﺑﺺ( ]ن[ رﺑﺺaেপ া করা to wait
 ﺗﺮﺑّﺺV aেপ ায় থাকা to lie in wait

 س[ رﺑﻂ،)رﺑﻂ(]ن
 راﺑﻂIII

করা to bind

ত হoয়া to be lined up

 ارﺗﺒﻂVIII ³ হoয়া to be bound

 )رﺑﻊ( ]ف[ رﺑﻊচ _© হoয়া, aব ান করা
 رﺑّﻊII চার ণ করা to quadruple

 )رﺑَﻚ( ]س[ رﺑِﻚহত

w× হoয়া to be confused

[ ف، ض، رﺟﺤﺎن( ]ن،)رُﺟﻮح
a ািধকার পাoয়া to predominate

 اﺳﺘﺮﺟﻞX

ষ হoয়া to become a man

[ )ردّ( ]نিফিরেয় দoয়া to give back

 ﺗﺮدّدপা া েঁ দoয়া to be thrown back
 ارﺗ ّﺪVIII িফের আসা to withdraw

 رﺟﺎة( ]ن[ ]رﺟﻮ[ رﺟﺎ، رﺟﺎء، ) رﺟﻮআকা া  اﺳﺘﺮ ّدX দািব করা to reclaim
করা to hope
 )ردف(]ن[]س[ ردفিপছেন আেরাহন করা to
 ﺗﺮﺟّﻰV ত াশা করা to hope
come next
 ارﺗﺠﻰVIII আশা করা to hope
 رادفIII িপছেন আেরাহণ করা to ride behind
 )رﺣَﺐ( ]س[ رﺣﺐuদার হoয়া to be roomy  أردفIV িপছেন আেরাহণ করা to ride behind
 رﺣّﺐII শ করা to make roomy
 ﺗﺮﺣّﺐV াগত জানান to welcome

 ﺗﺮادفVI eেক aপরেক a সরণ করা to follow
one another

 ارﺗﺠﺢVIII দালা to swing

( ﺗﺮﺣﺎل، رﺣﻴﻞ، ] ف[ رﺣﻞ )رﺣﻞরoনা করা to ض[ ردم، )ردم( ]نভরাট করা to fill up
 ردّمII তািল দoয়া to repair
leave
 أردمIV a াহত থাকা not to leave
 رﺣّﻞII যাoয়ােনা to make leave

 )رﺟْﺮﺟﺔ( رﺟْﺮجআে ািলত করা to trimble

 ﺗﺮﺣّﻞV ের ব া to roam

 ﺗﺮدّمV মরামত করা to be repaired

 ﺗﺮﺟﺮجII না া দoয়া to sway

 ارﺗﺤﻞVIII চেল যাoয়া to leave

 )ردى( ]س[ ردِيিবন হoয়া

 )رﺟﺰ( ]ن[ رﺟﺮরজায নামক ছে কিবতা রচনা
করা to compose in the meter (rajaj)

رﺣﻢ

 ردّىII পিতত হoয়া to bring about to fall of

 رﺟّﺦII াধা

দoয়া to give preponderance

 ﺗﺮﺟّﺢV াধা পাoয়া to be weightier

[ رُﺣﻦ( ]س، ) رﺣﻤﺔদয়া করা to have mercy

 رﺣّﻢII বলা to say some one

 أردىIV ংm করা to bring to the ground

 ارﺗﺒﻚVIII হত w× হoয়া to be confused

 ارﺗﺠﺰVIII স গR©b করা to surge sea, to
compose in the mete (rajaj)

 ﺗﺮﺣّﻢV বলা to say some one

 ارﺗﺪىVIII পরা to wear

 ﺗﺮاﺣﻢVI পর¯úর রহম করা to love one another

 )رذاذ(]ن[ ر ّذিছিটেয় দoয়া to spray

رﺑﺎ

 ) ُرﺟُﻮع( ]ض[ رﺟﻊিফের আসা to come back

 اﺳﺘﺮﺣﻢX দয়া চাoয়া to ask mercy

 أر ّذIV ি

[ رُﺑﻮ( ]ن، رﺑﺎء، )رﺑﻮবিধত হoয়া to increase

 راﺑﻰIII েদর কারবার করা to practice usury  رﺟّﻊII িফিরেয় দoয়া to cause to return
 أرﺑﻰIV w× করা to make grow
 راﺟﻊIII িফের আসা to come back
ﺗﺮﺑّﻰV বwa©Z হoয়া to be brought up

 ارﺟﻊIV িফিরেয় আনা to make come back

 رُﺗﻮب( ]ن[ رﺗﺐ، )رﺗﺐি র হoয়া to be settled

 ﺗﺮﺟﻊV িফের আসা to come back

 رﺗّﺐII সাজােনা to decorate

 ﺗﺮاﺟّﻊV িফের আসা to return to one another

 ﺗﺮﺗّﺐV কাতার ব হoয়া to be arranged

 )رﺗﺞ( ]ن[ رﺗﺞতালা দoয়া to lock
 أرﺗﺞIV তালা দoয়া to lock

 اﺳﺘﺮﺟﻊX িফিরেয় আনা to get back

رﺟﻒ

[ ) رﺟﻒ( ]نকি ত হoয়া to be
convulsed

 أرﺟﻒIV
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েপ oঠা to make tremble

ি

ি হoয়া it drizzled

 )رﺧﺺ( ]ك[ رﺧﺺস া হoয়া to be cheap رذل
 رﺧّﺾII স া করা to permit

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

 أرﺧﺺIV স া করা to reduce price

 أرذلIV িনে প করা to reject

 ﺗﺮﺧّﺺV শী করেত চাoয়া to be willing to  اﺳﺘﺮذلX নীচ ম ন করা to regard as low
 )رذق(]ن[ رذقদান করা to provide
please
 اﺳﺘﺮﺧﺺX a

মেন করা to find cheap

 ارﺗﺬقVIII জীিবকা aR©b করা go make a living

 )رﺧﺎوة( ]ك[ رﺧُﻮিশিথল হoয়া to be loose

 اﺳﺘﺮزقX জীিবকা চাoয়া to seek livelihood

 أرﺧﻰVI িঢলা করা to relax

 )رﺳﻮخ(]ن[ رﺳﺦমজ ত হoয়া to be firm
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 رﺳّﺦII মজ ত করা to make firm

 رﺻّﺪII

 أرﺳﺦIV

 أرﺻﺪIV ƣতরী রাখা to keep ready

করা to make firm

ত করা to provide

رﺳﻞ

رﻋﺎ

 رﻋﺰى(]ن[ رﻋﺎ، رﻋﻮة، )رﻋﻮa তাপ করা to  رﻗّﺪII িমেয় রাখা to put to sleep
repent
 أرﻗﺪIV িমেয় রাখা to put to sleep
 ارﻋﻮىIX a তাপ করা to repent
 )رﻗﺺ(]ن[ رﻗﺺত করা to dance

 )رﺳَﻞ( ]س[ رﺳﻞল া হoয়া to be long

 ﺗﺮﺻّﺪV মহাআকাশ দখা to practice astronomy

رﻋﻰ

 راﺳﻞIII প ালাপ করা to correspond

 ض[ رﺿﺦ، )رﺿﺦ(]فভা া to break

 رﻋﺎﻳﺔ( ]ف[ رﻋﻰ، )رﻋﻲচরা to graze

 ر ّﻗﺺII ত করােনা to make dance

 ارﺳﻞIV পাঠান to send out

 ارﺗﻀﺦVIII বলা to speak Arabic in foreign
accent

 أرﻋﻰIV চরােনা to graze

 راﻗﺺIII ত করা to dance

 ارﺗﻌﻰVIII ঘাস খাoয়া to grazw

 أرﻗﺺIV ত করােনা to make dance

 )رﺿَﻰ(]س[ رﺿﻰস

ف[ رﻏﻢ، )رﻏﻢ(]نবা করা to compel

 ﺗﺮاﻗﺺVI ত করা to dance

 ﺗﺮﺳّﻞV ধীের চলা to proceed slowly
 ﺗﺮاﺳﻞVI িচ প

দoয়া to exchange letters

 اﺳﺘﺮﺳﻞX পাঠােত বলা, েল প া to ask to send

হoয়া to be satisfied

 رﺿّﻰII স

করা to satisfy

 راﺿﻰIII স

করার চ া করা to try to please

 )رﺳﻢ( ]ن[ رﺳﻢনকশা করা to draw

 أرﺿﻰIV স

করার চ া করা to try to please

 رﺳّﻢডারা কাটা to enter

 ﺗﺮﺿّﻰV স

করার চ া করা to seek to satisfy

 ﺗﺮﺳّﻢV a সরণ করা to follow

 ﺗﺮاﺻﻰVI পর¯úর স ত হoয়া xto come to terms

 دراﻳﺔVIII

 ارﺗﻀﻰVIII স

মান হoয়া to be traced

হoয়া to be satisfied

 رُﺳ ّﻮ ( ]ن[ رﺳﺎ،)رﺳﻮ

رﻃِﺐ

 أرﺳﻰIV না র করা to fix firmly

 رﻃّﺐII িস করা to make wet

[ رﻃﻮﺑﺔ( ]س، )رﻃﺎﺑﺔিস হoয়া to be wet

 رﺷﺎد(]ن[ رﺷﺪ، )رُﺷﺪসৎপেথ থাকা to be on  أرﻃﺐIV আ করা to moisten
the right way
 ﺗﺮﻃّﺐV িস হoয়া to be moisten
 رﺷّﺪII সৎপথ দk©ন করা to lead the right  )رﻃﻢ(]ن[ رﻃﻢজিটলতায় ফলা to envolve
way
 ارﻃﻢVIII পে যাoয়া to tumble
 أرﺷﺪIV সৎপথ দk©ন করা to lead the right
 ن[ رﻋﺪ، )رﻋﺪ( ]فব িন করা to thunder
way
 أرﻋﺪIV কাঁপান to make tremble
 اﺳﺘﺮﺷﺪX সৎপথ চাoয়া
 رﺷَﻒ( ]ن[]ض]س[ رﺷﻒ، )رﺷﻒক দoয়া  ارﺗﻌﺪVIII ভেয় কাঁপা to tremble
 رﻋﺮعযৗবেন পদাc©ণ করা to come to youth
to suck
 ﺗﺮﻋﺮعII ব হoয়া to develop
 ﺗﺮﺷّﻒV ক দoয়া to suck

رآﻊ

 )رﻗَﻂ( ]س[ رﻗِﻂসাদা ফাটা
কাল রং হoয়া
to
be
spoted
ض[ رﻓﺾ، )رﻓﺾ(]نত াখান করা to leave
 رﻗّﻂII ফাটা দoয়া spot
 أرﻓﺾIV শষ করা to finish
[ ﺗﺮﻗﺺ ]رﻗﻮصII ভা পরী া করা to toss
 ﺗﺮﻓّﺾV গাঁ া হoয়া to be bigoted
 أرﻏﻢIV বা করা to compel

ﺾ
ّ  ارﻓIX িবি

 س[ رﻓﻖ، )رﻓﻖ( ]نসাহা করা, কামল আচরন  رﻗّﻰII আেরাহন করান to cause to ascend
করা to help,to be kind

 ﺗﺮﻗّﻰV u িত করা to progress

 راﻓﻖIII সাথী হoয়া to be a companion

 ارﺗﻘﻰVIII u িত করা to rise

 أرﻓﻖIV েয়াজনীয় হoয়া to be usefull

رآﺐ

 ﺗﺮﻓّﻖব ভাবাপ হoয়া to show friendly attitude

 رآّﺐII আেরাহন করােনা to make ride

 أرﻓﻖVI কামল আচরন করা

 أرآﺐIV আেরাহন করােনা to make ride

 ارﺗﻔﻖVIII লাভ করা to profit

 ﺗﺮآّﺐV সংেযািজত হoয়া to be composed

[ رﻓﺎهﻴﺔ( ]ك، رﻓﻪ )رﻓﺎهﺔখী হoয়া to be happy

 ارﺗﻜﺐসংগ ত করা to commit

 رﻓّﻪII খী করা to make comfortable

 ض[ رآﺰ، )رآﺰ( ]نরাপণ করা to plant

ق
 )رﻗﺔ( ]ض[ ر ﱠপাতলা হoয়া to be thin

 رآّﺰII রাপণ করা to plant

 رﻗّﻖII

 ﺗﺮآّﺰV মনেযাগ দoয়া to concentrate

করা to make thin

ق
ّ  أرIV পাতলা করা to make thin

 ارﺗﺸﻒVIII পান করা to drink

ف[ رﻋﺶ،رﻋﺶ(]س، )رﻋَﺲকাঁপা to tremble

ق
ّ  ﺗﺮV নরম করা to soft

 )رﺷﻖ(]ن[ رﺷﻖিনে প করা to throw

 أرﻋﺶIV কাঁপান to make tremble

ق
ّ  اﺳﺘﺮX পাতলা হoয়া to be thin

 ﺗﺮاﺷﻖVI eেক aপরেক আঘাত করা to pelt  ارﺗﻌﺶVIII কাঁপা to be shaken
one another
 رﻋﺺচান to coil
 )رﺷﻮ(]ن[ رﺷﺎষ দoয়া to bribe
 ﺗﺮﻋّﺺV চান to writh
 ارﺗﺸﻰVIII ষ খাoয়া to accept bribe
 ارﺗﻌﺺVIII চান to coil

رﺻﺪ

[ رﺻَﺪ(]ن،)رﺻﺪপাহারা দoয়া to watch
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ﻲ
َ  )رُﻗﻲّ( ]س[ ؤ ِﻗআেরাহন করা to ascend

হেয় যাoয়া to disperse

[ )رُآﻮب(]سআেরাহন করা to ride animal

 ارﺗﻜﺰVIII রািপত হoয়া to be implanted

 )رآﺲ(]ن[ رآﺲসা া দoয়া to react

 )رﻗﺎﺑﺔ( ]ن[ رﻗﺐদেখ রাখা to observe

 ارﺗﻜﺲVIII aধঃপতন হoয়া to suffer setback

 راﻗﺐIII পh©‡e ণ করা to watch

)رُآﻮع( ]ف[ رآﻊ

 ﺗﺮﻗّﺐV ত াশা করা to expect

 رآّﻊII

 ارﺗﻘﺐVIII ত াশা করা to expect
[ رُﻗﺎد( ]ن، رﻗﺪ، رﻗﺪ )رﻗﻮدিন া যাoয়া to sleep

 ارآﻊIV
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করা to bend body

করান to make kneel down
করান to make kneel down
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[ ك، رآﺎﻧﺔ( ]ن, رآﻦ )رُآﻮنিনf©i করা,

[ رﻧّﻰ ]رﻧﻮআন

হoয়া to lean, to rely

 ارﻧﻰIV আন

 ارآﻦIV িব াস করা to trust

رهﺐ

দoয়া to please
দoয়া to please

[ رهْﺐ( ]س، )رهَﺐভীত হoয়া to be frightened

راض

رﻣِﺪ
 ارﺗﻜﻦVIII হলান দoয়া to lean

رﻣِﺪ
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[ )رﻣَﺪ(]سচ

দাহ হoয়া to have sore eyes

 رﻣّﺪII ে ছাi করা to burn to asheh
 ﺗﺮﻣّﺪV ে ছাi করা to burn to asheh

 زﺟّﺞII কাঁচ লাগান to coat with glass

راع

 )زﺟﺮ(]ن[ زﺟﺮধমক দoয়া to prevent

 )روع( ]ض[ راعভয় পাoয়া to frighten
 روّعII ভয় করান go frighten

( ﺗﺮهﺒﻦ )رهﺒﻦII স াসী হoয়া to be a monk

 اﻧﺰﺟﺮVII িতর ত হoয়া to be rebuked

 اروعIV ভয় করান go frighten

 ازدﺟﺮVIII ধমক দoয়া to drive away

رهﻦ

 ﺗﺮوّعভীত হoয়া go be frighten

 )زﺟﻮ( ]ن[ زﺟﺎঠেল দoয়া to drive

 ارﺗﺎعVIII ভীত হoয়া go be frighten

 زﺟّﻰII তাি েয় দoয়া to shove

[ )رهﻦ( ]فব ক রাখা to pawn, mortgage

 ارهﻦIV ব ক রাখা to pawn

 اﺳﺘﺮهﻦX ব ক চাoয়া to ask mirtgage

رهﻮن
 ارﺗﻤﺾVIII ঃখ পাoয়া to be consumed by
 )روب(]ن[ رابমাটব করা to curdle
grief
 روّبII ঘনী ত করা to curdle
 )رﻣﻖ( ]ن[ رﻣﻖতািকেয় থাকা to look
 أرابIV ঘনী ত করা to curdle

 رﻣّﻖII তািকেয় থাকা to look

ج
ّ  ) زجّ( ]ن[ زিনে প করা to throw

 اﺳﺘﺮوضX আনি ত হoয়া to be glad

 ارهﺐIV ভয় দখােনা to terrorize

 ارﺗﻤﺲVIII পািনেত েব যাoয়া to be immersed
 ارﺗﻬﻦVIII ব ক নoয়া to receive mortgage
in water

 )رﻣَﺾ(]س[ رﻣﺾে যাoয়া to be burnt

 زﺑّﻞII সার দoয়া to dung

 ارﺗﺎضVIII a শীলণ করা to practice

 رهّﺐভয় দখােনা to frighten

 راهﻦIII বািজ ধরা to bet  راهِﻦব কদাতা mortgager

 ض[ رﻣﺲ، )رﻣﺲ( ]نদাফন করা to bury

 ﺗﺮاوضVI দরাদির করা to bargain

 رواﻏﺎن( ]ن[ راغ، )روغগাপেন েবশ করা to  أزﺟﻰIV ঠেল দoয়া to shove,push
turn off
 زُﺣﻮل( ]ف[ زﺣﻞ، )زﺣﻞসের আসা to withdraw
 روّغII খাে তল দoয়া to add oil
 زﺣّﻞII র কের দoয়া to remove
 راوغIII ধাকা দoয়া to fraudulent
 ﺗﺰﺣّﻞV সের আসা to withdraw
)روق(]ن[ راق

তর হoয়া to surpass

 روّقII পির ার করা to clearify
 أراقIV বািহত করা to flow

 )رﻣﻞ(]ن[ رﻣﻞবািল দoয়া to sprinkle with  )رواح( ]ن[ راحচেল যাoয়া to go away

. ﺗﺮوّقV না া করা to have break fast

sand
 رﻣّﻞII িবধবা করা to become a widower

 روّحII

روِى

 راوحIII স ায় যাoয়া to go in the evening

thirst

 ارﻣﻞIV িবধবা করা to become a widower

 اروحIV M© ছ ােনা to smell bad

 روّىII

 ﺗﺮﻣّﻞV বািল দoয়া to sprinkle with sand

 ﺗﺮوّحV িনেজেক বাতাস করা to fan

 أروىIV িস করা to drink

 )رﻣﻲ( ]س[ رﻣﻰিনে প করা to throw

 ﺗﺮاوحVI oঠানামা করা to fluctuate

 ﺗﺮوّىV িচ া করা to draw

 ارﻣﻰIV ফেল দoয়া to throw
 ﺗﺮاﻣﻰVI eেক aপরেক িনে প করা to pelt one
another
 ارﺗﻤﻰVIII ফেল দoয়া মািটেত to throw

 ارﺗﺎحVIII আনি ত হoয়া to be pleased

 ارﺗﻮىVIII িস হoয়া to be watered

[ رﻧّﺢ ]رﻧﺢII নায়ােনা to make stagger
 ﺗﺮﻧّﺢV টলেত টলেত চলা to stagger

 )رﻧَﻖ( ]س[ رﻧﻖঘালা হoয়া to be muddy
 رﻧّﻖII ঘালা করা to cloud

 )رﻧَﻢ( ]س[ رﻧﻢগান করা to sing
 رﻧّﻢII র করা to intone

করা to refresh

[ ِريّ(]س،ّ )ريিস

 راودIII রািজ করােনা to seek to win
 ارودIV িঢেলিম করা to want
 ارﺗﺎدVIII a স ান করv to explore

 رﻳﺎﺿﺔ( ]ن[ راض،)روض

পাষা to domesticate

া িনবারণ করা to quence thirst

''ز
 )زﺑﺪ(]ن[ زﺑﺪমাখন তালা to churn milk
 زﺑّﺪII মাখন oঠা to cream
 أزﺑﺪIV ফিনল হoয়া to be forth
 ض[ زﺑﻖ، )زﺑﻖ( ]نল তালা to pluck out
 اﻧﺰﺑﻖVII গ াiয়া দoয়া to slip in

 راوضIII তাষােমাদ করা to try to bring round

 )زﺑﻞ(]ض[ زﺑﻞসার দoয়া to dung
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হoয়া to practice

 ازدﺣﻢVIII িভ হoয়া to be crowded

 )زﺧْﺮﻓﺔ( ]زﺧﺮف[ زﺧْﺮفসি ত করা to
 ﺗﺰﺧْﺮفII সাজান to adorn

 )زرع( ]ف[ زرعবপন করা to sow
 اﻧﺰرعVII রাপণ করা to plant
 ازدرعVIII রাপণ করা to plant

 زُرﻗﺔ(]س[ زرق، )زرَقনীল হoয়া, ি হীন

 روّضII পাষা to domesticate
 ﺗﺮوّضV aভ

 )زﺣﻢ( ]ف[ زﺣﻢিভ করা to push, crowd
 ﺗﺰاﺣﻢVI িভ করা to be closely packed

হoয়া to quence adorn

 اﺳﺘﺮْوحX আরাম পাoয়া to be refreshed

 )رود( ]ن[ رادস ান করা to walk about

اﻧﺰﻋﺞ

হoয়া to be blue
 ازرﻗّﻲIX নীল হoয়া to be blue

 )زراﻳﺔ( ]ض[ زرىণা করা to rebuke
 أزرىIV হয় করা to derogate
 ﺗﺰرىV ণা করা to rebuke
 ازدرىVIII aব া করা to slight
 اﺳﺘﺰرىX aব া করা to slight

 )زﻋﺞ( ]ف[ زﻋﺞিবর করা to disturb
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 ازدهﻰVIII গe© করা to bloosom)

 ﺗﺰﻟّﻖV িপছেল যাoয়া to slide

 أزﻋﺞIV িবর ত করা to disturb

 اﻧﺰﻋﺞVII সZK© হoয়া to be stirred up  اﻧﺰﻟﻖVII িপছেল প া to slipe from
[ ]زِﻣﺎم ج أزﻣّﺔরিশ rope
ক ন convulsion

 زوّجিমিলত করা to couple

 ﺗﺰﻋﺰعII কাঁপােনা to shake violently

 زاوجIII জা া করা to form a pair

[ زاد )زﻳﺎدة( ]ض[ ]زﻳﺪি পাoয়া to become
more
 زﻳّﺪII ি করা to increase
 زاﻳﺪIII aিধক
চাoয়া to make heigher
bid
 ازدادVIII বিধত হoয়া to grow

[ ]زوج ج أزوجামী, ী husband

[ ﺗﺰﻣّﺖ]زﻣﺖV aনমনীয় হoয় to be sedate

زﻋﻒ

زوج

 )زﻋﻒ( ]ف[ زﻋﻒতৎ নাত হত া করা to kill ض[ زﻣﺮ،زﻣﻴﺮ( ]ن، )زﻣﺮবাঁশীেত র তালা,

 ﺗﺰوّجV িববািহত হoয়া to get married

زود

 اﺳﺘﺰادX aিধক চাoয়া to ask more

 ﺗﺰاوجVI পর¯úর িববাহ করা to pair

 أزﻋﻒIV তৎ নাত হত া করা to kill instantly

to paly blowing
 زﻣّﺮII বাঁশীেত র তালা, to paly blowing

 )زﻋَﻞ( ]س[ زﻋِﻞিবর হoয়া to be bored

[ زﻣّﻊ ]زﻣﻊII মন করা to decide

[ زوّد ]زودII সরবরাহ করা to supply

 زﻋّﻞII িবর করা to annoy

 أزﻣﻊIV ি র করা to resolve

 ازودIV সরবরাহ করা to supply

 أزﻋﻞIV িবর করা to annoy

 )زﻣﻞ(]ن[ زﻣﻞবহন করা to carry

 ﺗﺰوّدV সরবরাহ পাoয়া to be supplied

[ ]زِﻓﺖিপচ pitch

 زاﻣﻞIII সােথ থাকা to keep company

 )زور(]ن[ زارপিরদk©b করা to visit

[]زﻳﻖ

 زﻓّﺖিপচ ঢালা to smear pitch

 ﺗﺰاﻣﻞVI ঘিন

 زوّرII িম া সাজােনা to fasify

[ زان ]زﻳﻦ[ )زﻳﻦ( ]ضসাজােনা to decorate

instantly

স ী হoয়া to be close companions

 )ﺗﺰﻧﺒﺮزﻓ ﺮ(]ض[ زﻓ ﺮদীN© াস ছা া to sigh  )زﻣﺎﻧﺔ( ]س[ زﻣِﻦদীঘ a থাকা to be chronically ill
deeply
 أزﻣﻦIV ব িদন থাকা to stay long
 زﻓّﺮII তল মাখা to soil grease
 زُﻧﺒُﺮ ج زﻧﺎﺑﺮচ ল brisky
 )زﻗﻢ( ]ن[ زﻗﻢিগলা to swallow
 ﺗﺰﻧﺒﺮII u ত হoয়া to display haughty
 أزﻗﻢIV িগলােনা to make swallow

 )زﻧﻖ(]ض[ زﻧﻖশ কের বাঁধা to tighten

 ازدﻗﻢVIII িগলা to swallow

 زﻧّﻖII শ কের বাঁধা to tighten

 زآﻰ[ زآﺎ، )زآﺎء( ]ن[ ]زآﻮপিব হoয়া to be  زهﺎدة( ]ف[ زهﺪ، )زُهﺪিবরত থাকা to
righteous
 زآّﻰII পিব করাল to make righteous

 )زُهﻬﺪ( ]س[ زهِﺪত াগ করা to abandon
 زهّﺪII িবরত রাখা to induce to abstain

 أزآﻰIV ি করান to cause to grow

 ﺗﺰهّﺪV স ¨vসী হoয়া to practice asceticism

 ﺗﺰآّﻰপিব হoয়া to be purified

 زﻟَﺞ( ]س[ ]ض[ زﻟِﺞ، زﻟﻮوج، )زﻟﺞত চলা,
িপছেল যাoয়া to slip

abstain

ﺳﺒﻚ

 ازدوجVIII পর¯úর িববাহ করা to pair

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

 زﻳّﻒII জাল হoয়া to be false
[ ]زﻳﻞ، زﻳّﻞII থক করা go separate

 زﻳّﻖII ক াচ ক াচ শ

করা to creak

 ﺗﺰاورVI পর¯úর পিরদশন করা to exchange  زﻳّﻦII সি ত করা to adorn
visit
 ﺗﺰﻳّﻦV সি ত হoয়া to be decorated
 ازو ّرIX ের থাকা to turn away
 ازدانVIII সি ত হoয়া to be decorated
 اﺳﺘﺰورX পিরদশন আশা করা

''س

 ]زﻳﻎ [ )زوغ( ]ن[ زاغিব ত হoয়া to depart
 ﺗﺰاﻳﻎVI িব ত হoয়া to turn aside
[ زوّق ]زوقII সি ত করা to adorn

 ﺗﺴﺂل( ]ف[ ﺳﺄل، ﻣﺴﺎءﻟﺔ، )ﺳﺆالিজ াসা করা

[ زول( ]س[ ] زﻳﻞ, زال )زَﻳﻞআলাদা হoয়া

to ask
 ﺳﺎءلIII িজ াসাবাদ করা to ask

 زاوَلIII চ া করা to pursue

 أﺳﺄلIV রণ করা to fulfill

 أزالIV িব

 ﺗﺴﻮّلV িভ া করা to beg

করা to cause to stop

 اﺳﺘﺰهﺪX a মেন করা to deem little

 ﺗﺰاﻳﻞVI ের থাকা to pass away

 )زُهﻮر(]ف[ زهﺮu ল হoয়া to shine

زوى

[ ) َز ِويّ( ]ضের রাখা, ি ত করা to wrinkle

 ﺗﺴﺎءلVI পর র িজ াসা করা to ask one another

 )ﺳﺂﻧﺔ( ]س[ ﺳﺌﻢিবর হoয়া to be tired

 أزهﺮIV u ল হoয়া to shine

 روّىII িন েত যাoয়া to go corner

 أﺳﺄﻣﺮIV িবর করা to cause boredom

 اﻧﺰﻟﺞVII িপছেল যাoয়া to slip

 ازدهﺮVIII বশী u ল হoয়া to shine brightly

 ﺗﺰوّىV িন েত যাoয়া to go corner

ﺐ
ّ  )ﺳﺐّ( ]ن[ ﺳগািল দoয়া to abuse

 )زﻟﻖ( ]ض[ زﻟﻖিপছেল দoয়া to slide
 )زﻟَﻖ( ]س[ زﻟِﻖিপছেল যাoয়া to slide

زهﻮق( ]ف[ زهﻖ، )ز هﻖমের যাoয়া to die

 اﻧﺰوىVII িন েত যাoয়া to go corner

 ﺳﺒّﺐII ি করা to cause

 أزهﻖIV ংস করা to destroy

ي ج أزﻳﺎء
ّ  زপাষাক dress

ب
ّ  ﺳﺎপর¯úর গািল দoয়া to exchange insult

)زهﻮ( ]ن[ زهﺎ

 زﻳّﺎ، زﻳّﻰII পাষাক পরা to dress

 ﺗﺴﺒّﺐV সংগ ত হoয়া to be caused

 ﺗﺰﻟّﺞV িপছেল যাoয়া to slip

 زﻟّﻖII িপছেল দoয়া to slide
 أزﻟﻖIV িপছেল দoয়া to slide

িটত হoয়া to bloosom

 أزهﻰIV গe© করা to bloosom
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ب
ّ  ﺗﺴﺎVI পর¯úর গািল দoয়া to exchange insult
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ﺐ
ّ  اﺳﺘVIII পর¯úর গািল দoয়া to exchange [ ﺳﺨﻮ( ]ن، ﺳﺨﺎ )ﺷﺨﻰদানশীল হoয়া to be liberal
insult
 أﺳﺨﻰIV দানশীল ভান করা to show generous
 )ﺳﺒﻊ(]ن[]ف[ ﺳﺒﻊস ম হoয়া to be 7th
 ﺗﺴﺨّﻰV দানশীল ভান করা to show generous
 ﺳﺒّﻊII সাত ণ করা to make seven fold
 )ﺳﺪّ( ]ن[ ﺳ ّﺪব করা to close
 )ﺳﺒﻚ(]ن[]ض[ ﺳﺒﻚঢালাi করা to cast
 ﺳﺪّدII সাজা করা to be to point
 ﺳﺒّﻚII ছাঁেচ ঢালাi করা to caste
 أﺳ ّﺪIV ক কাজ করা to do right
 اﻧﺴﺒﻚVII ঢালাi হoয়া to be cast
 ﺗﺴﺪّدV পিরচািলত হoয়া to be guided

ﺳﺒّﻞ

 ﺳﺒّﻞII

ﺳﺮُع

িলেয় দoয়া ,oয়াকফ করা to dedicate

 اﻧﺴ ّﺪVII বাধা া হoয়া to be blocked

 أﺳﺒﻞIV লেত দoয়া to let hang down

 ﺳﺒﺎء( ]ض[ ﺳﺒﻰ، )ﺳﺒﻲব ী করা to captivate
 اﺳﺘﺒﻰVIII ব ী করা to captivate

 )ﺳﺘﺮ(]ن[ ﺳﺘﺮঢেক রাখা to cover
 ﺳﺘّﺮII ঢেক রাখা to be cover
 اﺳﺘﺘَﺮVIII িকেয় রাখা to hide
 ﺳﺘّﻒII সািজেয় রাখা to store up

 )ﺳﺠﺮ(]ن[ ﺳﺠﺮালােনা to heat
 ﺳﺠّﺮu

করা to cause to heat

[ﺳﺪل )ﺳﺪل( ]ن[ ]ض

 ﺳﺪّلII ছে

িলেয় দoয়া to let hang

দoয়া িলেয় দoয়া to let hang

 أﺳﺪلIV িলেয় দoয়া to let hang
 ﺗﺴﺪّلিলেয় দoয়া to hang down
 اﻧﺴﺪلVII িনেচ নামা to descend

 )ﺳﺪَم(]س[ ﺳﺪمন হoয়া to be waste
 ﺳﺪّمII ন করা পািন to dry up

[ﺳﺪو، ]ﺳﺪىকাপ‡oi ল া তা long thread
 ﺳﺪّىII দান করা to confer

 ﺳﺠّﺲII o ান to upset
 أﺳﺪىIV দান করা to confer
 )ﺳﺠﻞ(]ن[ ﺳﺠﻞঢেল দoয়া to pour water
 ) ُﺳﺮُور( ]ن[ ﺳ ّﺮআন দoয়া to make happy
 ﺳﺠّﻞII নিথ

করা to register

 ﺳﺎﺟﻞIII িত ি তা করা to rival

ﺳُﺨﺮ( ]س[ ﺳﺨﺮ، )ﺳﺨَﺮঠা া করা to lough
 ﺳﺨّﺮII aিধন করা to make subservient

)ﺳﺨﻂ(]س[ ﺳﺨﻂ

হoয়া to be angry

 ﺳﺎ ّرIII গাপেন বলা to wisper
 أﺳ ّﺮIV শী করv to make happy
ﺗﺴﺮّى، ﺗﺴﺮّرV uপ প ী করা to take as concubine

 اﺳﺘﺴ ّﺮX িকেয় থাকা to try to hide

 ﺳﺮّدII িছ করা to pierce

 ﺳﻄّﺮII রখা টানা to rule

[ﺳﺮﻃﺎن(]ن[]ض،)ﺳﺮط،[)ﺳﺮَط(]س

 )ﺳﻄﻞ(]ن[ ﺳﻄﻞনশা

 ﺳﺮطিগেল ফলা to swallow

 اﻧﺴﻄﻞVII নশা

 ﺗﺴﺮّطV িগেল ফলা to swallow

 )ﺳﻌﺎدة(]س[]ك[ ﺳﻌﺪখী হoয়া to be happy
 )ﺳﻌﺮ(]ف[ ﺳﻌﺮালান to fire

 اﺳﺘﺮطVIII িগেল ফলা to swallow

করা to intoxicate

হoয়া to become intoxicated

( ﺳﺮاﻋﺔ، ﺳﺮع،ﺳﺮُﻋﺔ
ُ)

 ﺳﺎﻋﺮIII দর করা to burgain

 ]ك[ ﺳﺮُعত চলা to be quick

 اﺳﻌﺮIV ালান to fire

 ﺳﺮّعII ত করা to hurry

 اﺳﺘﻌﺮVIII পা ান to burn

ﺳﺮف
 ﺳﺎرعIII ত করা to hurry
 أﺳﺮعIV তগামী হoয়া to be fast
 ﺗﺴﺮّعV তি ৎ করা to hurry
 ﺗﺴﺎرعVI তি ৎ করা to hurry

 ﺳﺮفaপচয় extravacgancy
 أﺳﺮغIV aপচয় করা to extravagant
( ﺳﺮﻗﺎن،ﺳﺮﻗﺔ،)ﺳﺮق

 ]ض[ ﺳﺮقির করা to steal

ﺳﻘﻂ
 )ﺳﻌﻂ( ]ف[ ﺳﻌﻂনি

ঃ টানা to snuff tobacoo

 ﺳﺎﻋﻂIII নঃি টানা to snuff tobacoo

 )ﺳﻌﻒ(]ف[ ﺳﻌﻒIII িরিলফ দoয়া to aid
 ﺳﺎﻋﻒIII সাহা

দoয়া to help

 أﺳﻌﻒIV মেন নoয়া to comply with

 )ﺳﻌﻲ( ]ف[ ﺳﻌﻰদৗ ান to run
 ﺗﺴﺎﻋّﻰVI িব া হেয় দৗ ান to run about in
confusion

 ﺳﺮّقII িরর awভেযাগ করা to accuse of theft [ﻒ ]ﺳﻔﻒ
ّ  أﺳIV িনেচ নামা to descend
 ﺳﺎرقIII চােখর পলেক ির করা to steal at a ﻒ
ّ  اﺳﺘVIII ঔষধ িগেল ফলা
glance
[ ﺳُﻔﻮح( ]ف، ﺳﻔﺢ )ﺳﻔﺦঝরান to pour out
 اﻧﺴﺮقVII ির করা to steal
 ﺳﺎﻓﺢIII িভচার করা to fornicate
 اﺳﺘﺮقVIII ির করা to steal
 ﺗﺴﺎﻓﺦVI িভচার করা to fornicate
[ ﺳﺮاوة( ]ك، ﺳﺮاء،و )ﺳﺮو
َ  ﺳ ُﺮদানশীল হoয়া
 )ﺳِﻔﺎد( ]س[ ]ض[ ﺳﻔﺪযৗনকg© করা to cohabit
to be benevolent
woman

ي
َ  ﺳﺮَى( ]س[ ﺳﺮ، )ﺳﺮاءদানশীল হoয়া to be  ﺳﻔّﺪII িসেক িব to lug on skewer

 أﺳﺨﻂIV রাগ করা to enrage

water

benevolent
 ﺳﺮّىII ছাঁ া, ঃখ র করা to rid of sorrow

 ﺳﺎﻓﺪIII সহবাস করা, uপের oঠা

 ﺗﺴﺨّﻂV

ﺳﺮّبII eক দল কের পাঠােনা to send in groups

 اﻧﺴﺮىVII িব িরত হoয়া to be dispeled

 )ﺳُﻔﻮر(]ض[ ﺳﻔﺮঘামটা খালা to unveil

 ﺗﺴﺮّبV পািলেয় যাoয়া to run out

 )ﺳﻄﺢ( ]ف[ ﺳﻄﺢিবিছেয় দoয়া to spread

 ﺳﻔّﺮII ঘামটা খালা to unveil

[ ﺳﺨﻦ ]نগরম হoয়া to be hot

 اﻧﺴﺮبVII পািলেয় থাকা to hide

 ﺳﻄّﺢII সমতল করা to spread

 ﺳﺎﻓﺮIII মণ করা to travel

 ﺳﺨّﻦII গরম করা to heat

[ﺳِﺮاد( ]ن[ ]ض،)ﺳﺮد

 اﻧﺴﻄﺢVII সমতল হoয়া to be spread

 أﺳﻔﺮচক চক করা to shine

 أﺳﺨﻦIV গরম করা to heat

[ ]ﺳﺮدিছ করা to perforate

 )ﺳﻄﺮ(]ن[ ﺳﻄﺮরখা টানা to rule

 اﻧﺴﻔﺮVII oঠা to rise

হoয়া to be angry

( ﺳُﺨﻨﺔ، ﺳُﺨﻦ،)ﺳﺨﻦ

ﺳﺮب
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[ﺳﺮَب(]س
َ ) সটেক প া to run out, flow
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[ ﺳﻔَﻞ( ]ن[ ]س[ ]ك، ﺳﻔﻞ )ﺳُﻔﻮل، ﺳﻔﺎلিন
হoয়া to turn downward

[ ) ﺳﻠﺦ( ]ن[ ]فেল ফলা to pull off skin

ﺳﻠﻮان(]ن[ ﺳﻼ، )ﺳﻠﻮিব ত হoয়া to forget

ﺳﻤﻦ

 ﺗﺴﻠّﺦII চাম া খালা to peel

 ﺳﻠّﻰII সা না দoয়া to console

 ﺗﺴﻔّﻞV িনেচ নামা to sink low

 ﺳﻤّﻦII মাটা করা to make fat

 اﻧﺴﻠﺦVII েল প া to be stripped

 أﺳﻠﻰIV সা না দoয়া to console

 )ﺳﻔَﻪ(]س[ ﺳﻔﻪবাকা হoয়া to be stupid

 أﺳﻤﻦIV মাটা করা to make fat

 ) َﺳﻠَﻂ(]س[ ﺳﻠﻂঔ ত হoয়া to be arrogant

 ﺳﻔّﻪবাকা ডাকা to call stupid

 ﺗﺴﻠّﻰV সা না লাভ করা to gate pleasure

 )ﺳُﻤﻮ( ]ن( ﺳﻤﺎu‡a© oঠা to be elevated

 ﺳﻠّﻂII মতা দান করা to impower

 ﺗﺴﺎﻓﻪবাকার ভান করা to pretend fullish

 )ﺳﻤﺖ( ]ن[ ]ض[ ﺳﻤﺖa মান কের পথ চলা  ﺳﺎﻣﻰIII িতেযাগীতা করা to seek to surpass

[ اﺳﻠﻄﺢ ]ﺳﻠﻄﺢIII uদার হoয়া to be broad,wide

to way on assumption

 ) ُﺳﻘُﻮط(]ن[ ﺳﻘﻂিনেচ প া to fall down

( ﺳﻠﻄﻦ )ﺳﻠﻄﻨﺔলতান বানান to proclaim sultan

 أﺳﻘﻂIV িনেচ প েত দoয়া to let fall
 ﺗﺴﺎﻗﻂVI িনেচ প া to fall down

 ﺗﺴﻠﻄﻦII লতাল হoয়া to be sultan

 ) َﺳﻠَﻊ( ]س[ ﺳﻠﻊফেট যাoয়া to burst

ﺳﻘﻒ
 )ﺳﻘﻒ( ]ن[ ﺳﻘﻒছাদ দoয়া to roof
 ﺳﻘّﻒII ছাদ দoয়া to roof

ﺳﻤﺞ
 اﻧﺴﻠﻊVII ফেট যাoয়া to burst

 )ﺳﻠَﻒ(]ن[ ﺳﻠﻒিবগত হoয়া to be past

 )ﺳﻜﺴﻜﺔ( ﺳﻜْﺴﻚসাহসী, e©j হoয়া to be brave  ﺳﻠّﻒII ঋণ দoয়া to lend
 ﺗﺴﻜﺴﻚII দাস লভ আচরণ করা to behave  اﺳﻠﻒIV aি ম দoয়া to loan

in rervile manner

 ]ﺳﻜﻊ[ ﺗﺴﻜّﻊV uে হীন রা to loiter
 )ﺳُﻜﻮن( ]ن[ ﺳﻜﻦথামা to be still
 ﺳﻜّﻦII শা করা to calm
 ﺳﺎآﻦIII eক

বাস করা to live togather

 أﺳﻜﻦIV বাস ান দoয়া to give living quarters

 ﺗﺴﺎآﻦVI eকে বাস করা to share quarter

ﻞ
 )ﺳﻞّ( ]ن[ ﺳ ﱠকাষ

করা to pull out

 ﺗﺴﻠّﻞV পলায়ন করা to steal away
ﻞ
ّ  اﻧﺴVII পািলেয় যাoয়া to escape
ﻞ
ّ  اﺳﺘVIII কাষ

)ﺳﻠﺐ( ]ن[ ﺳﻠﺐ
 اﺳﺘﻠﺐVIII

করা to pull out
ন করা to steal

ন করা to steal

 )ﺳﻠﺢ( ]ف[ ﺳﻠﺢমল ত াগ করা to excreat
 ﺳﻠّﺢII a সি ত করা to arm
 ﺗﺴﻠّﺢV a সি ত করা to arm
 ﺗﺴﺎﻟﺢVI

করা to engage in battle

 ﺗﺴﻠّﻒV ধার করা to borrow
 اﺳﺘﻠﻒVIII ধার করা to borrow

ﺳﻠﻖ

[ )ﺳﻠﻖ( ]نিস করা too cook in
boiling water
 ﺗﺴﻠّﻖV uপের oঠা to ascend

ﺳﻠﻮك(]ن[ ﺳﻠﻚ، )ﺳﻠﻚa সরY করা to follow
 ﺳﻠّﻚII পির ার করা to clean
 أﺳﻞIV কান to insert

 )ﺳﻼﻣﺔ( ]س[ ﺳﻠﻢিনরাপদ থাকা to be safe
 ﺳﻠّﻢII িনরাপদ রাখা to safe
 ﺳﺎﻟﻢশাি র া করা to keep peace
 أﺳﻠﻢIV সgc©Y, iসলাম হণ করা to commit
 ﺗﺴﻠّﻢV লাভ করা to get
 ﺗﺴﺎﻟﻢV পর¯úর শাি

াপন করা to make peach

one another

 اﺳﺘﻠﻢVIII পাoয়া to receive
 اﺳﺘﺴﻠﻢX আ সgc©Y করা to surrender
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[ ﺳﻤﺎﻧﺔ( ]س، )ﺳﻤَﻦমাটা হoয়া to be obase

 أﺳﻤﻰIV তালা to lift
 ﺳﺎﻣﺖIII িভ িদক হoয়া to be on other side  ﺗﺴﺎﻣﻰVI ব হoয়ার িতেযাwMতা করা to vie
 )ﺳﻤﺎﺟﺔ(]ك[ ﺳﻤﺞকদাকার হoয়া to be ugly for glory
 ﺳﻤّﺞII কদাকার করা to make ugly
[ ﺳﻤّﻰ ]ﺳﻤﻲII নামকরণ করা to name

ﺳﻤﺪ

ﺳﻬُﻞ

 ﺳﻤﺤﺎة( ]ك[ ﺳﻤﺢ، ﺳﻤﺎح، )ﻳﻤﺢuদার হoয়া to  أﺳﻤﻰIV ডাকা to call
be generous
 ﺗﺴﻤّﻰV নাম হoয়া to be called
 ﺳﻤّﺢII দয়া করা to act with kindness
ﻦ
ّ  ) ﺳﻦّ( ]ن[ ﺳধার দoয়া to sharpen
 ﺳﺎﻣﺢIII a হ করা to treat kindly
 ﺳﻨّﻦII শান দoয়া to sharpen
 ﺗﺴﺎﻣﺢVI সদয় হoয়া to be tolerant
ﻦ
ّ  أﺳIV দাঁত গজান to grow ones teeth
 اﺳﺘﺴﻤﺢX মা চাoয়া to ask forgiveness
ﻦ
ّ  اﺳﺘVIII দাঁত পির ার করা to clean teeth
 )ﺳﻤﺪود(]ن[ ﺳﻤﺪaহংকার করা to proud
 )ﺳُﻨﻮد( ]ن[ ﺳﻨﺪঠস দoয়া to support
 ﺳﻤّﺪII সার দoয়া to fertilize
 ﺳﻨّﺪII ঠস দoয়া, সাহা করা to support
 )ﺳُﻤﺮة( ]ك[ ﺳﻤﺮতামােট হoয়াto be brown  ﺳﺎﻧﺪIII সাহা করা to support
 ﺳﻤّﺮII পেরক মারা to nail
 أﺳﻨﺪIV িনf©i কারােনা to make support
 ﺳﺎﻣﺮরােত আেলাচনা করা to spend night in
 ﺗﺴﺎﻧﺪVI পর¯ú‡iর uপর িনf©i করা
conversation
 اﺳﺘﻨﺪVIII
uে খ করা to support
 ﺗﺴﻤّﺮV পেরক িব হoয়া to be nailed
 ) َﺳﻨَﻢ(]س[ ﺳﻨﻢগিজেয় oঠা to grow
 ﺗﺴﺎﻣﺮVI রােত আেলাচনা করা to spend night
 ﺗﺴﻨّﻢV uপের oঠা to attain honour
in conversation
 )ﺳﻨَﻪ( ]س[ ﺳﻨﻪaিধক বয়সী হoয়া to become
 اﺳﻤ ّﺮIX তামােট হoয়া to be brown
spoil, food
 ﺳﻤﺎع( ]س[ ﺳﻤﻊ، )ﺳﻤﻊশানা to hear
 ﺗﺴﻨّﻪV রান হoয়া to become spoil,food
 ﺳﻤّﻊII নেত দoয়া to let hear
ﺳﻨﻮ( ]ن[ ﺳﻨﺎ، )ﺳﻨﻰu ল হoয়া to shine
 أﺳﻤﻊIV নান to let hear
 ﺳﻨّﻰII সহজ করা to facilitate
 ﺗﺴﻤّﻊV না to give ear
 ﺗﺴﻨّﻰV সহজ হoয়া to be easy
 ﺗﺴﺎﻣﻊVI লাক িত to hear from one another

 اﺳﺘﻤﻊVIII শানা to hear
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[ أﺳﻬﺐ] ﺳﻬﺐIV দীঘ আেলাচনা করা to talk in  ﺳﻮّسII পাকায় খাoয়া worm eaten
dstail
 ﺗﺴﻮّسV পাকায় খাoয়া worm eaten

 )ﺳﻬَﺪ( ]س[ ﺳﻬﺪরাত জাগা to be sleepless

 )ﺳﻮغ( ]ن[ ﺳﺎغিগলেত সহজ হoয়া to br

 ﺳﻬّﺪII রাত জাগান to make sleepless

easy to swallow
 ﺳﻮّغII a মিত দoয়া to permit

 ﺗﺴﻬّﺪV রাত জাগান to make sleeple

 )ﺳﻴﺎﺣﺔ( ]ﺳﻴﺢ[ ]ض[ ﺳﺎحমণ করা to travel
(ﺳﺎح )ﺳﻴﺤﺎن

বািহত হoয়া to flow

 ﺳﻴّﺢII বািহত করা to make flow

 )ﺳﻬَﺮ( ]س[ ﺳﻬﺮজা ত থাকা to pass night  أﺳﺎغIV সহেজ িগলা to swallow easily

 أﺳﺎحIV বািহত করা to make flow

sleepless
 أﺳﻬﺮIV রাত জাগান to make sleeples

 ﺗﺴﺎغV ধার দoয়া to lease

 اﻧﺴﺎﺣﺞVII িব ত হoয়া to spread

 اﺳﺘﺴﺎغX সহজ পাচ মেনকরা to regard as easy to
swallow

 ﺳﻴﻮرة( ]ض[ ﺳﺎر, )ﺳﻴﺮচলা to move

 ) ُﺳﻬُﻮﻟﺔ( ]ك[ ﺳﻬُﻞনরম হoয়া to be smooth
 ﺳﻬّﻞII নরম করা to smooth
 ﺳﺎهﻞIII মাশীল হoয়া to be indulgent

ﺳﻬﻢ
 أﺳﻬﻞIV পাতলা পায়খানা হoয়া to purge
 ﺗﺴﻬّﻞV সহজ হoয়া to be easy
 ﺗﺴﺎهﻞVI মাশীল হoয়া to be indulgent
 اﺳﺘﺴﻬﻞX সহজ মেন করা to deem easy

 ﺳﻴﺎﻗﺔ( ]ن[ ﺳﺎق، )ﺳﻮقচালান to drive

 ﺳﻴّﺮII চালােনা to set in motion

 ﺗﺸﺒّﻊV পির

করা to gratify
হoয়া to filled

 )ﺷﺒﻚ( ]ض[ ﺷﺒﻚজ ােনা to interjoin
 ﺷﺒّﻚII জ ােনা to interjoin
 ﺗﺸﺒّﻚV জি ত হoয়া to be interjoined
 ﺗﺸﺎﺑﻚVI জি ত হoয়া to be interlaced
 اﺷﺘﺒﻚVIII জি ত হoয়া to be interwoven

 ]ﺷﺒﻞ[ أﺷﺒﻞIV য নoয়া to take care
[ ﺷﺒّﻪ ]ﺷﺒﻪII সমান সমান করা to make equal

 ﺳﻮّقII িব য় করা to market

 ﺳﺎﻳﺮIII সে চলা to go along

 ﺷﺎﺑﻪIII দখেত eক হoয়া to resemble

 ﺳﺎوقIII eকসে চলা to accompany

 أﺳﺎرIV চালান to set in motion

 أﺷﺒﻪIV eক প হoয়া to resemble

ﺳﺎل

ﺳﺎل

ﺷﺤﻂ
 ﺗﺸﺒّﻪV লনা করা to compare

 ﺗﺴﺎوقVI eকসে চলা to accompany

 )ﺳﻴﻞ( ]ض[ ﺳﺎلবািহত হoয়া to flow

 اﻧﺴﺎقVII চািলত হoয়া to be driven

 ﺳﻴّﻞII বািহত করা to make flow

 ﺗﺸﺎﺑﻪVI স শ হoয়া to resemble one another

 اﺳﺘﺎقVIII চালনা করা to drive

 أﺳﺎلIV বািহত করা to make flow

 اﺷﺘﺒﻪVIII স শ হoয়া to resemble one another

 ُﺳﻬُﻮﻣﺔ( ]ف[ ]ك[ ﺳﻬﻢ، ) ُﺳﻬُﻢিববY© হoয়া to  )ﺳﻮك(]ن[ ﺳﺎكমসoয়াক করা

ﺖ
ّ ﺷ

''ش

 ﺳﻮّكII দাঁত পির ার করা to clean

look grave
 ﺳﺎهﻢIII লটাির ধরা to draw

[ﺳﻮّل ]ﺳﻮل

 أﺳﻬﻢIV aংশ দoয়া to give share

[ ﺳﺎم )ﺳﻮم( ]نআেরাপ করা to impose

করা to argue

 )ﺳﻮء( ]ن[ ]ﺳﻮاْ[ ﺳﺎءখারাপ হoয়া to be bad  ﺳﻮّمII আেরাপ করা to impose
 ﺳﻮّءII িত করা to do badly

 أﺷﻴﻊIV

 ﺗﺴﻴّﺞV ব া দoয়া to fence in

 ﺳﺎومIII দর করা to burgain

 أﺳﺎومIV ঘাস খেত দoয়া to let graze freely
 أﺳﺎءIV খারাপ ভােব করা to do badly
اﺳﺘﺎوم
VIII দর করা to bargain
 اﺳﺘﺎءVIII িবর হoয়া to go through rough
times
 ) َﺳﻮَى( ]س[ ﺳﻮىসমান হoয়া to be equal
 ) َﺳﻮَد( ]س[ ﺳﻮدকােলা হoয়া to be black
 ﺳﻮّىII সমতা িবধান করা َto equal

[ )ﺷﺘﻴﺖ( ]ضিবি

ﺖ
ّ  أﺷII িবি

হoয়া to be scattered

করা to disperse

 ﺗﺸﺘّﺖV িবি

করা to disperse
[ ﺗﺸﺎءم ]ﺷﺄمIII a ভ ল ণ দখা to perceive
 )ﺷﺘﻢ(]ن[ ]ض[ ﺷﺘﻢিতর ার করা to abuse
an evil omen
 اﺳﺘﺸﺄمX a ভ ল ণ দখা to perceive an  ﺷﺎﺗﻢIII তK© করা to quarrel
evil omen
 ﺗﺸﺎﺗﻢঝগ া করা to quarrel
ﺐ
ّ  )ﺷﻴﺎب(]ض[ ﺷবয়ঃ া হoয়া to be young  )ﺷﺘﻮ( ]ن[ ﺷﺎتশীত কাটান to pass winter
 ﺷﺒّﺐII েমর কিবতা লখা to rhapsodize  ﺷﺘّﻰII শীত কাটান to pass winter
about beloved woman
 ﺗﺸﺘّﻰV শীত কাটান to pass winter
 ) َﺷﺒَﺚ( ]س[ ﺷﺒِﺚলেগ থাকা to attach
 )ﺷﺠﺮ( ]ن[ ﺷﺠﺮঘটা to happen
 ﺗﺸﺒّﺚV লেগ থাকা to adhere
 ﺷﺎﺟﺮIII ঝগ া করা to quarrel

 ﺳﻮّدII কােলা করা to make black

 ﺳﺎوىIII সমান হoয়া to be equal

 اﺳﻮ ّدIX কাল হoয়া to be black

 ﺗﺴﺎوىIII eক রকম হoয়া to be similar

ﺷﺒﺮ

[ ﺳﻮّر ]ﺳﻮرII বov দoয়া to wall in

 اﺳﺘﻮىVIII সাজা হoয়া to be straight

 اﺷﺘﺠﺮVIII ঝগ া করা to quarrel
 ﺷﺒّﺮII িবঘত িদেয় মাপা to measure with
 )ﺷﺠﺎﻋﺔ( ]ك[ ﺷﺠُﻊসাহসী হoয়া to be courageous
span of hand
 ﺷﺠّﻊII সাহস দoয়া to encourage

 ﺳﺎورIII েফ নoয়া to leap,grip
 ﺗﺴﻮّرV বেয় oঠা to scale
[ ﺳﺎس )ﺳﻴﺎﺳﺔ( ]ن[ ]ﺳﻮسশাসন করা to govern

 )ﺳﻴﺐ(]ض( ﺳﺎبবািহত হoয়া to flow
 اﻧﺴﺎبVII বািহত হoয়া to flow

 ]ﺳﻴﺞ[ ﺳﻴّﺞব া দoয়া to fence in
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[ )ﺷﺒﺮ( ]ن[ ]ضিবঘত িদেয় মাপা to measure  ﺗﺸﺎﺟﺮVI ঝগ া করা to quarrel
with span of hand

ﺷﺒﻊ

[ ﺷِﺒﻊ( ]س،)ﺷﺒﻊ

 ﺷﺒّﻊII

হoয়া to be satisfied

করা to gratify

 )ﺷﺠﻦ(]ن[ ﺷﺠﻦঃখ দoয়া to sadden
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ﺷﺠَﻦ( ]س[ ﺷﺠﻦ
َ ) ঃখ পাoয়া to be sad

 أﺷﺮبIV পান কর ত দoয়া to give to drink

 ﺷﺠّﻦII ঃখ দoয়া to sadden

 )ﺷﺮح( ]ف[ ﺷﺮحফািল কের কাটা to cut slices

 أﺷﻄﻦIV ঃখ দoয়া to sadden

 ﺷﺮّحII ফািল কের কাটা to cut slices

 )ﺷﺠﻮ(]ن[ ﺷﺎجuি করা to worry
 )ﺷﺠﺎ(]س[ ﺷﺠِﻰuি হoয়া

 اﻧﺸﺮحVII খালা মেনর হoয়া to be ipen minded

পাহান, to get sun  )ﺷﻌَﺚ(]س[ ﺷﻌِﺚeেলােমেলা ল হoয়া to be
disheveled
 اﺳﺘﺸﺮقX াচ দশীয় হoয়া to be oriental  ﺷﻌّﺚII ল aিব করা to dishevel
 ﺗﺸﻌّﺚV শাখা করা to form branches

 ﺷﻮرود( ]ن[ ﺷﺮد، )ﺷﺮدপািলেয় যাoয়া

partner

 ﺷﺠّﻰII ছাঁয়া to touch

 أﺷﺮدIV তাি েয় দoয়া to chase away

 ﺷﺎركIII aংশ নoয়া to share

 أﺷﺠﻰIV ঃখ দoয়া to grieve

ﺢ
ّ  ) ُﺷﺢّ( ]ن[]ض[ ﺷপণ হoয়া to be stingy
ح
ّ  ﺷﺎIII কাপ করা to stint

 )ﺷﺤﻂ(]ف[ ﺷﺤﻂের থাকা to be far away
 ﺷﺤّﻂII আটেক পরা to be stranded

 ﺗﺸﺮّدV ের ব ান to roam

 ]ﺷﺮدق[ ﺗﺸﺮدقII িগলা to swallow
[ ﺗﺸﺮدم ]ﺷﺮدمII করােতর মত aম ণ হoয়া to
be indented

 )ﺷﺮط( ]ن[ ]ض[ ﺷﺮطশZ© করা to impose
conditions

ﺷﺤﻦ

ﺷﺮى

 ﺗﺸﺮّقV h© uদেয় রৗ
light on raising sun

ﺷﺮِك

[ ﺷﺮآﺔ( ]س، )ﺷِﺮكশরীক হoয়া to be

 ) ُﺷﻌُﻮر( ]ن[ ﺷﻌﺮuপলি করা to know
 أﺷﻌﺮIV uপলি করেত দoয়া to let know

 أﺷﺮكIV aংশীদার বানান to make partner
 ﺗﺸﺎركVI aংশীদাির নoয়া to enter into
partnership
 اﺷﺘﺮكVIII aংশীদাির নoয়া to enter into
partnership

 اﺳﺘﺸﻌﺮX a ভব করা to feel

 )ﺷﻌﻞ(]ف[ ﺷﻌﻞালান to ignite
 ﺷﻌّﻞII ালান to ignite
 أﺷﻌﻞIV ালান to ignite
 اﺷﺘﻌﻞVIII ালান

করা to catch fire

 )ﺷﺮاء( ]ض[ ]ﺷﺮي[ ﺷﺮىয় করা to buy

 )ﺷﻐُﺐ(]س[ ﺷﻐِﺐদা া করা to disturb
 ﺷﺮّىII রৗে ঝলসান to expose to sun for peace
drying
 ﺷﺎﻏﺐIII a িবধা ি করা to make trouble

 )ﺷﺤﻦ( ]ف[ ﺷﺤﻦভরা to fill up

 ﺷﺮّطII িছ করা, শZ© করা to tear

 ﺷﺎﺣﻦIII ণা করা to hate

 ﺷﺎرطIII শZ© িনa©vরY করা to fix condition

ﻂ
ﺷﱠ

 أﺷﺤﻦIV ভwZ© করা to fill up

 ﺗﺸﺮّطV শZ© আেরাপ করা to impose condition

 اﺷﺘﺮىVIII য় করা to purchage

)ﺷﻐﻞ(]ف[ ﺷﻐﻞ

 ﺗﺸﺎﺣﻦVI পর¯úরেক ণা করা to hate each other

 اﺷﺘﺮطVIII শZ© আেরাপ করা to impose condition

 اﺳﺘﺸﺮىX খারাপ হoয়া to become worse

 ﺷﻐّﻞII িন

ﻂ
 ُﺷﻄُﻮط( ]ن[ ]ض[ ﺷ ﱠ،ّ )ﺷﻂের থাকা to go  ﺷﺎﻏﻞIII দখেল রাখা to keep occupied

 )ﺷُﺨﻮص( ]ف[ ﺷﺨﺺuপের oঠা tio rise

 )ﺷﺮع(]ف[ ﺷﺮعিবধান দoয়া to enact law

 ﺷﺨّﺺII শনা³ করা to identify

 ﺷﺮّعII আiন করা to legislate

 )ﺷﺪّ( ]ن[ ]ض[ ﺷ ّﺪশ কের বাঁধা to be firm

 أﺷﺮعIV

ﺷﻘﻠﺐ
করা to occupy

করা to bust

to extremes
ﻂ
ّ  اﺷﺘVIII ের থাকা to go to extremes

 أﺷﻐﻞIV

রাখা to occupy

 ﺗﺸﺎﻏﻞVI

রাখা to occupy

 ﺷﺪّدII জাiদার করা to strenghten

 اﺷﺘﺮعVIII আiন বতন করা to introduce law

 )ﺷﻄﺮ(]ن[ ﺷﻂভাগ করা to devide

 اﻧﺸﻐﻞVII

রাখা to occupy

 ﺷﺎ ّدIII তK© করা to urgue

 ﺷﺮَاﻓﺔ( ]ن[ ]ك[ ﺷﺮف،)ﺷﺮف

 ﺷﻄّﺮII সমভাগ করা to halve

 اﺷﺘﻐﻞVIII

 ﺗﺸﺎ ّدVI পর র তK© করা fo urgue one another

হoয়া to be noble high breaded
 ﺷﺎرفমh©vদাi িতেযাগীতা করা to vie for
precedence for honour
 أﺷﺮفIV হoয়া to be lofty

 ﺷﺎﻃﺮIII সমভাগ করা to halve equal

ﻒ
ّ ﺷ

 اﺷﺘﺪVIII ক ন হoয়া to be hard

ত করা to train
মh©vদাবান

 )ﺷﺪخ(]ف[ ﺷﺪخভে ফলা to break
 ﺷﺪّخII ভে ফলা to break
 ﺗﺸﺮّفV স ািনত হoয়া to be honoured
 ) ﺷﺪَق( ]س[ ﺷﺪقচo া চায়াল হoয়া to broad  اﺳﺘﺸﺮفuপের oঠা to look up

jowl

 ﺗﺸﺪّقV ব

েখ কথা বলা to announce boastful

 ﺷُﺮب( ]س[ ﺷﺮب، )ﺷﺮبপান করা to drink
 ﺷﺮّبII পান করা to drink

ﺷﺮق

[ ﺷﺮَق(]ن[ ]س، )ﺷﺮقuিদত হoয়া, ভের যাoয়া

 ﺷﺮّقII মাংশ রৗে

কান to dry in the sun

 أﺷﺮقIV u ল হoয়া to shine

 ﺷﺎربIII পান করা to drink

[)ﺷﻔﻮف(]ض

হoয়া to be transparent

 ﺗﺸﻄّﺮV চালাক হoয়া to manifest cleverness

ف
ّ  ﺷﺎIII খেয় ফলা to drink up

 اﻧﺸﻄﺮVII ভাগ করা to split

ﻒ
ّ  اﺳﺘﺸX িভতর িদেয় দখাল to look through

ﻲ
َﻈ
ِ  )ﺷﻈَﻰ(]س[ ﺷভে যাoয়া to splintered  )ﺷﻔﻊ( ]ف[ ﺷﻔﻊি ণ করা to double
 أﺷﻈﻰIV ছি েয় দoয়া to spread

 ﺗﺸﻔّﻊV ম

 ﺗﺸﻈّﻰV ভে যাoয়া to splintered

 )ﺷﻔَﻖ(]س[ ﺷﻔﻖহশীল হoয়া to be pity

 )ﺷﻌﺐ( ]ف[ ﺷﻌﺐeকি ত করা to gather

 أﺷﻔﻖIV

 ﺷﻌّﺐII শাখা করা to form branches

 ]ﺷﻔﻪ[ ﺷﺎﻓﻪIII ‡খ েখ কথা বলা to speak

 ﺗﺸﻌّﺐV শাখা গঠন করা to form branches
 اﺳﺘﺸﻌﺐVIII শাখায় িবভ করা to branches
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রাখা to occupy

তা to mediate
হ করা to pity

over mouth
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 ]ﺷﻔﻮ[ أﺷﻔﻰIV ঘিন হoয়া to be very closed
 )ﺷﻔﺎء( ]ض[ ﺷﻔﻰআেরাগ¨ দান করা to cure
 ﺗﺸﻔﻰV আেরা লাভ করা to becured
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 ﺗﺸﺎآﻰVI পর রেক aিভেযাগ করা to complain
one another

 اﺷﺘﻜﻰVIII aিভেযাগ করা to complain

ﻞ
ﺷﱠ

[ )ﺷﻞّ( ]نপ াঘাত

হoয়া to be crippled

 اﺷﺘﻔﻰVIII আেরা লাভ করা to becured

ﻞ
ّ  أﺷIV প াঘাত করান to cause crippled

 اﺳﺘﺸﻔﻰX আেরাগ¨ চাoয়া to seek cure

ﻞ
ّ  اﻧﺸVII প াঘাত

ﻖ
 )ﺷﻖّ( ]ن[ ﺷ ﱠিবদীY© করা to split

 ﺷﻤﻴﻢ( ]ن[]س[ ﺷ ﱠﻢ،ّ )ﺷﻢাণ লoয়া to smell

হoয়া to be paralysed

 ﺷﻘّﻖII িবদীY© করা to split

 ﺷﻤّﻢII াণ িনেত দoয়া to give to smell

 ﺗﺸﻘّﻖV িবদীY© হoয়া to be split

 أﺷ ّﻢIV াণ িনেত দoয়া to give to smell

ﻖ
ّ  اﻧﺸVII িবদীY© হoয়া to be split

 اﺷﺘ ّﻢVIII াণ লoয়া to smell

ﻖ
ّ  اﺷﺘVIII শ গঠন করা to derive word

[ﺷﻤﺎﺗﺔ( ]س، )ﺷﻤﺎتিবপেদ আনি ত
হoয়া to rejoice at misfortune

ﺷﻤﺖ

 أﺷﻘﺢIV ের সরান to remove far away
 ﺷﻤّﺖII হতাশ করা to disappoint
[ ]ﺷﻘﻠﺐu ান to turn upside down
 أﺷﻤﺖIV aে র িবপেদ শী করান to cause to
[]ﺷﻘﺢ

 ﺗﺸﻘﻠﺐII হতাশ হoয়া to be upset

take pleasure

ﻲ
َ ﺷ ِﻘ

ﺷﻮّر

ﻲ
َ  ﺷﻘﺎء( ]س[ ﺷ ِﻘ، )ﺷﻘﻮةa শী হoয়া to be  ﺷُﻤﻮخ( ]ف[ ﺷﻤﺦ،)ﺷﻤﺦ
unhappy

 ﺗﺸﺎﻣﺦVI

হoয়া to be high

হoয়া to be high

 )ﺷﻘﻮ[ ]ن[ ﺷﻘﺎa শী করা to make unhappy  )ﺷﻤﺮ(]ن[ ﺷﻤﺮসদে চলা to move proudly
 أﺷﻘﻰIV a শী করা to make unhappy

ﻚ
 )ﺷﻚّ( ]ن[ ﺷ ﱠিব করা to pierce
 ﺷﻜّﻚII সে হ ƣতরী করা to make doubt
 ﺗﺸﻜّﻚসে হ করা to have doubt

 )ﺷﻜﻞ(]ن[ ﺷﻜﻞসে

হc~Y© হoয়া to be dubious

 اﺳﺘﺸﻬﺪX সা ী ডাকা to call as witness

 )ﺷﻮَﻩ( ]س[ ﺷﻮِﻩৎিসত হoয়া to be ugly

ﺷﻬﺮ

 )ﺷﻮﻩ( ]ن[ ﺷﺎﻩৎিসত হoয়া to be ugly

[ )ﺷﻬﺮ( ]فিব াত করা to make famous

 ﺷﻬّﺮII িব াত করা to make famous
 ﺷﺎهﺮIII ভা া করা to hire
 أﺷﻬﺮIV ঘাষণা করা to proclaim
 اﺷﺘﻬﺮVIII িব াত হoয়া to be famous

 ﺷﻬّﻰII

করা to make covetous

 ﺗﺸﻬّﻰV কামনা করা to be greedy
 اﺷﺘﻬﺮVIII কামনা করা to be greedy

হoয়া to grow old

 ﺷﻴّﺐII সাদা করা to make white haired
 أﺷﻴﺐIV সাদা করা to make white haired

 ﺷﻴّﺪII wbgv©Y করা to erect
 أﺷﺎدIV wbgv©Y করা to erect
 )ﺷﻴﻂ(]س[ ﺷﺎطপাovন to burn food
 ﺷﻴّﻂII a

 ﺷﺎورIII পরামk© চাoয়া to ask advice

 ﺗﺸﻴّﻂV পাovন to burn food

পাovন to burn slightly

 أﺷﺎطIV a গরম করা to burn slightly

ﺻﺒﻎ

ﺷﻮّش
 أﺷﻮرIV iশারা করা to signal
 ﺗﺸﺎورVI পরামk© চাoয়া to ask advice

 ]ﺷﻮش[ ﺷﻮّشII িব

লা করা.to disturb

 ﺗﺸﻤّﺮV তা াতাি কাজ করা to work briskly

[ ﺷﻮّف]ﺷﻮفII মেয় দখান to deck out woman

 ﺗﺸﻨّﺞV ি িন হoয়া to suffer convulsion

 ﺷﻴﺒﺔ( ]ض[ ﺷﺎب،)ﺷﻴﺐ

[ ]ﺷﻮرসং হ collection
 ]ﺷﻮر[ ﺷﻮّرII iশারা করা to signal

 ﺗﺸﻮّشV িব

[ )ﺷﻨﺞ( ]سি িন হoয়া to suffer convulsion

 ﺗﺸﻮّﻩV ৎিসত হoয়া to be ugly

 ﺷﻬﻰ، )ﺷﻬﻮة( ]س[ ﺷﻬِﻲলাভ করা to desire [ ﺷﻴّﺐ ]ﺷﻴﺢII িকেয় ফলা to dry
 )ﺷﻬﻮة( ]ن[ ﺷﻬﺎলাভ করা to covet
 )ﺷﻴﺪ( ]ض[ ﺷﺎدwbgv©Y করা to erect

 ﺷﻤّﺮII eক করা to gather up

ﺷﻨﺞ

 ﺷﻮّﻩII িব ত করা to disfigure

লা হoয়া to be disturbed

 ﺗﺸﻮّفV িত া করা to look out expectantly

 )ﺷﻮق(]ن[ ﺷﺎقআ হী করা to delight
 ﺷﻮّقII uৎসাহী করা to fill with desire

 اﺳﺘﺸﺎطX রােগ ে যাoয়া to be fuming
with rage
 )ﺷﻴﺎع(]ض[ ﺷﺎعa সরY করা to follow
)ﺷﻴﻊ(]ض[ ﺷﺎع. ছি েয় প া to spread
 ﺷﻴّﻊII িবদায় করা to see off
 ﺷﺎﻳﻊIII a সরন করা to follow
 أﺷﻴﻊIV ছি েয় প া to spread
 ﺗﺸﻴّﻊV প

নoয়া to take sides

 ﺗﺸﻮّقV আ হী হoয়া to long

 ﺗﺸﺎﻳﻊeকমত হoয়া to come to agreement

 ﺷﺎآﻞIII eকরকম হoয়া to be same

 ]ﺷﻨﺮ[ ﺷﻨّﺮII িন া করা to blame
 )ﺷﻨﻎ( ]ف[ ﺷﻨﻊিন া করা to be ugly

 اﺷﺘﺎقVIII আ হী হoয়া to long

[ ﺷﻴّﻒ ]ﺷﺒﻒII ফল কাটা to slice

 أﺷﻜﻞIV সে হ Y© হoয়া to be dubious

. ﺷﻨّﻊII ৎিসত করা to defame

 )ﺷﻮك(]ن[ ﺷﺎكিব করা to prick

 ﺗﺸﻜّﻞV গ ত হoয়া to be formed

 )ﺷﻨﻒ( ]ن[ ]ض[ ﺷﻨﻒণার ি েত তাকান

 اﺳﺘﺸﻜﻞX সে হ Y© হoয়া to be dubious
[ ﺷﺎآﻪ ]ﺷﻜﻪIII eকরকম হoয়া to be like

too look with hatred
 ﺷﻨّﻒII সািজেয় বলা to deligh of a voice

ﺷﻜﺎ

 ) ُﺷﻬُﻮد(]س[ ﺷﻬﺪসা ী দoয়া to witness

 ﺷﻜّﻞII সে হ Y© হoয়া to be dubious

[ﺷﻜﺎة( ]ن، )ﺷﻜﻮaিভেযাগ করা to complain

 ﺗﺸﻜّﻰV aিভেযাগ করা to complain

 ﺷﺎهﺪIII িনেজ দখা to see with own
 أﺷﻬﺪIV সা ী ডাকা to call as witness
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 ﺷﻮّكII কাঁটা

''ص

হoয়া to thorny

 أﺷﻮكIV িব করা to prick
ﺷﻮﻻن(]ن[ ﺷﺎل، )ﺷﻮلuে ালন করা to raise
 ﺷﻮّلII কম হoয়া to be short in supply
ﺷﺎولIII আ মন করা to attack

ﺐ
ّ  )ﺻﺐّ(]ض[ ﺻঢেল দoয়া to pour
 ﺗﺼﺒّﺐII ঢেল দoয়া to pour
 أﻧﺼﺐIV গে প া to be poured

 أﺷﻮلIV uে ালন করা to raise
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 )ﺻﺒﺢ(]ف[ ﺻﺒﺢসকােল পান করান to offer  أﺻﺤﺐIV সােথ পাঠান to send along

 ﺻﺎدفIII হঠাৎ পাoয়া to find unexpectedly

morning draught
 ﺗﺼﺎﺣﺐব হoয়া to be friend
 ﺻﺒّﺢII সকােল পান করান to offer morning  اﺻﺘﺤﺐVIII সাথী হoয়া to be company
draught
 اﺳﺘﺼﺤﺐX স ী নoয়া to take as companion
 ﺻﺎﺑﺢIII সe©`v সকােল করা
[ ﺻﺤّﻒ]ﺻﺤﻒII িব ত করা to distort
 أﺻﺒﺢIV সকােল oঠা to wake up
 ﺗﺼﺤّﻒV িব ত হoয়া to be misread
 اﺻﺘﺒﺢসকােল পান করা to have a morning  )ﺻﺤﺎ( ]س[ ﺻﺤﻰসজাগ হoয়া to gain conciousness
draught
 )ﺻﺤﻮ( ]ض[ ﺻﺤﺎসজাগ হoয়া to gain conciousness
 اﺳﺘﺼﺒﺢX িদন
করা to begain the day
 ﺻﺤّﻰII জাগা to wake up
 )ﺻﺒﺮ(]ض[ ﺻﺒﺮƣধh©ধারY করা to be patient  أﺻﺤﺎIV জেগ oঠা to be clear
 ﺻﺒّﺮII স র করান to ask to be patient
 )ﺻﺪّ( ]ن[ ﺻ ﱠﺪিবরত রাখা to turn away
 ﺻﺎﺑﺮIII ƣধh© ধরার িতেযাগীতা করা to vie in
 ﺻﺪّدII ঁজ হoয়া to suppurate
patience
 أﺻ ّﺪIV ঁজ হoয়া to suppurate
 ﺗﺼﺒّﺮV ƣধh© ধরা to be patient
 ﺗﺼﺪّدV মাকােবলা করা to confront
 اﺻﺘﺒﺮVIII ƣধh© ধরা to be patient
 )ﺻﺪأ( ]س[ ﺻﺪِؤজং ধরা to be rusty
 )ﺻﺒﻎ( ]ن[ ]ض[ ]ف[ ﺻﺒﻎরঙ করা to dye
 )ﺻﺪاءة( ]ك[ ﺻﺪُأজং ধরা to be rusty

 ﺗﺼﺪّفV িবরত হoয়া to turn away

 اﺻﺘﺮعVIII পর¯úর ি করা to wrestle one
another

 ﺗﺼﺎدفVI হঠাৎ ঘটা to happen by chance

 )ﺻﺮف(]ض[ ﺻﺮفয় করা to spend

 )ﺻِﺪق( ]ن[ ﺻﺪقসত বাদী to speak truth

 ﺻﺮّفII পিরবZ©b করা to cause to flow off

 ﺻﺪّقII সত মেন করা to deem truth

 ﺗﺼﺮّفV াধীনভােব কাজ করা to act independently

 ﺻﺎدقসত ািয়ত করা to confirm true

 اﻧﺼﺮفVII পিরবZ©b করা to turn off

 أﺻﺪقIV মাহরানা ধাh© করা to fix a dower
 ﺗﺼﺪّقV সাদকা দoয়া to donate

 ﺻُﺮم( ]ض[ ﺻﺮم، )ﺻﺮمকZ©b করা to cut
 )ﺻﺮاﻣﺔ( ]ك[ ﺻﺮمতী হoয়া to be sharp

 )ﺻﺪم(]ض[ ﺻﺪمধা া দoয়া to bounce

 ﺻﺮّمII কাটা to cut off

 ﺻﺎدمIII আঘাত করা to knock

 ﺗﺼﺮّمV গত হoয়া to be past

 ﺗﺼﺎدمVI সংঘাত হoয়া to collide

 اﻧﺼﺮمVII গত হoয়া to be past

 اﺻﺘﺪمVIII সংঘাত হoয়া to collide

 )ﺻﻌﻮﺑﺔ( ]ك[ ﺻﻌُﺐক

ﺻﺒّﻦ

ي
َ ﺻ ِﺪ

 اﺻﺘﺒﻎরি ত হoয়া to be dyed

 )ﺻﺪْأ( ]ن[ ﺻﺪَأমিরচা সাফ করা to clear rust

[ ﺻﺒّﻦ ]ﺻﺒﻦII সাবান মাখান to rub with soap

 ﺻﺪّأII মিরচা করা to make rust

ﺻُﺒﻮَ( ]ن[ ﺻﺒﺎ
ُ ، )ﺻﺒﻮকামনা করা to desire
 ﺻﺒّﻰII ণঃেযৗবন দান করা to rejuvenate
 ﺗﺼﺒّﺮV বালেকর মত কাজ করা to behave
like child
 ﺗﺼﺎﺑﻰVI বালেকর মত কাজ করা to behave
like child
 اﺳﺘﺼﺒﻰX বালেকর মত কাজ করা to behave
like child

ﺢ
ﺻﱠ

[ ﺻﺢّ( ]ض،)ﺻﺤّﺔ

হoয়া to be healthy

ﺻﺪر

[ﺻﺪُور( ]ن[ ]ض
ُ ) কািশত হoয়া to go out

 ﺻﺪّرII পাঠান to send
 ﺻﺎدرIII জ করা to seize
 أﺻﺪرIV পাঠান to send
 ﺗﺼﺪّرV ন ে থাকা,
be sent

িরত হoয়া to preside,to

 اﺳﺘﺼﺪرX পাoয়া to obtain

 )ﺻﺪْع( ]ف[ ﺻﺪعwe`xY© করা to split

 ﺻﺤّﺢII

করা to cure

 ﺻﺪّعII পী া দoয়া to molest

 ﺗﺼﺤّﺢV

হoয়া to be amended

 ﺗﺼﺪّعV ফেট যাoয়া to get spitted

ﺢ
ّ  اﺳﺘﺼX া

িফের পাoয়া to recover health

 اﻧﺼﺪعVII ফেট যাoয়া to be splitted

 )ﺻُﺤﺒﺔ( ]س[ ﺻﺤﺐসাথী হoয়া to be company

 ﺻﺎﺣﺐIII সােথ থাকা to keep company

[ﺻﺪُوف( ]ض
ُ ، ﺻﺪف ]ك[ )ﺻﺪفিবরত থাকা
to avoid
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কর হoয়া to be hard

ي
َ  )ﺻﺪى( ]س[ ﺻ ِﺪব িপপাসাZ© হoয়া to be  ﺗﺼﻌّﺐV ক কর হoয়া to be hard
very thirsty

 ﺗﺼﺎﻋﺐVI ক কর হoয়া to be hard

 أﺻﺪىIV িত িন করা to echo

 اﺳﺘﺼﻌﺐX ক কর মেন করা to find difficult

 ﺗﺼﺪّىV দখল করা to occupy

 ﺻﻌَﺪ( ]ي[ ﺻﻌﺪ، )ﺻُﻌﻮدআেরাহন করা to rise

ﺻ ّﺮ

ﺻﻔﺮ

 )ﺻﺮّ( ]ن[ ﺻ ّﺮবাঁধা to tie up

 ﺻﻌّﺪII uপের oঠা to ascend

 أﺻ ّﺮIV পী াপীি করা to insist

 أﺻﻌﺪuপের oঠান to make ascend

 )ﺻﺮح( ]ف[ ﺻﺮحা া করা to explain
 )ﺻﺮاﺣﺔ( ]ن[ ]ك[ ﺻﺮحখাঁিট হoয়া to be pure

 ﺗﺼﻌّﺪV বা ী ত হoয়া to evaporate
 ﺗﺼﺎﻋﺪVI uপের oঠা to rise

 ﺻﺮّحII া া করা to explain

 )ﺻﻌَﺮ( ]س[ ﺻﻌﺮিবর হoয়া to be awry

 ﺻﺎرحIII া া করা to explain

 ﺻﻌّﺮII খ িফিরেয় নয়া to move face hatefully

 أﺻﺮحIV

কের বলা to make clear

 )ﺻﺎﻋﻘﺔ( ]ف[ ﺻﻌﻖআঘাত করা to strike

 ﺗﺼﺎرحVI

হoয়া to be clear

 اﻧﺼﺮحVII

 أﺻﻌﻖIV আঘাত কের ফেল দoয়া

হoয়া to be clear

 )ﺻﺮع( ]ف[ ﺻﺮعআছা

 اﻧﺼﻌﻖVII ব াহত হoয়া to struck by lightening

দoয়া to throw down

 ﺻﺎرعIII ি করা to wresling

)ﺻﻐﺎرة( ]ك[ ﺻﻐُﺮ

হoয়া to be small

 ﺻﻐّﺮII ছাট করা to make small

 ﺗﺼﺎرعVI পর¯úর ি করা to wrestle one  ﺻﺎﻏﺮVI ছাট হoয়া to be sevile
another
 اﺳﺘﺼﻐﺮX ছাট মেন করা to deem small
 اﻧﺼﺮعVII পািতত হoয়া to 'go mad'
 )ﺻﻐﻮ( ]ن[ ﺻﻐﺎেক প া to incline
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 )ﺻﻐﻰ( ]س[ ﺻﻐﻲেক প া to incline

ﺻﻘﻊ

 أﺻﻐﻰIV বণ করা to listen

ﻒ
ّ ﺻ
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 )ﺻﻠَﻰ(]س[ ﺻﻠﻲত করা to burn

 )ﺻﻬﺮ( ]ف[ ﺻﻬﺮিমশান to fuse

 ﺻﻔّﻊII বরেফর মত VvÛv হoয়া to be ice cold

 ﺻﻠّﻰII দ করা to make burn

 )ﺻﻘﻞ( ]ن[ ﺻﻘﻞপািলশ করা to polish

 أﺻﻠﻰIV দ করা to make burn

 ﺻﺎهﺮIII ƣববািহক স wK©Z হoয়া to be related by
marraige

 ﺻﻔّﻒII সািরব করা to set up in row

 اﻧﺼﻘﻞVII

 ﺗﺼﻠّﻰV আ েন গরম হoয়া to warm

ف
ّ  ﺗﺼﺎVI সািরব করা to set up in row

ﻚ
ّ  )ﺻﻚّ( ]ن[ ﺻআঘাত করা to strike

ﻒ
ّ  اﺻﺘVIII সািরব করা to set up in row

ﻚ
ّ  اﺻﻄVIII কাঁপা to knock togather

 )ﺻﻔﺢ( ]ف[ ﺻﻔﺢচ া করা to broaden

[ ﺻﻠﺐ )ﺻﻼﺑﺔ( ]ك[ ]سক ন হoয়া to be hard

 ﺻﻔّﺢII চ া করা to broaden

 ﺻﻠّﺐII ক ন করা to make hard

 ﺻﺎﻓﺢIII হাত মলান to shake hand

 ﺗﺼﻠّﺐV ক ন দখান to show hard

 ﺗﺼﻔّﺢV পh©‡e Y করা to examine

 )ﺻﻠﻮﺗﺔ( ]ك [ ﺻﻠﺖu ল হoয়া to be

 ﺗﺼﺎﻓﺢVI হাত মলান to shake hand

glossy
 أﺻﻠﺖIV কাষ

[ )ﺻﻒّ(]نসািরব করা to set up in row

 اﺳﺘﺼﻔﺢX মা চাoয়া to ask forgiveness

[ )ﺻﻘَﻊ( ]سভে প া to be broken down

র হoয়া to be smooth

 اﺻﻄﻠﻰVIII আ েন গরম হoয়া to warm

করা to be drawn

 أﺻﻬﺮIV ƣববািহক স wK©Z হoয়া to be related by
marraige

 اﻧﺼﻬﺮVII িমশান to fuse

 )ﺻﻢّ( ]ن[ ﺻ ّﻢিছিপ দoয়া to put lead on bottle  )ﺻﻮب( ]ن[ ﺻﺎبআঘাত করা to hit
 )ﺻ ّﻢ ]س[ ﺻ ّﻢবিধর হoয়া to be deaf
 )ﺻﻴﺐ(]ض[ ﺻﺎبক লাগা to hit rightly
 ﺻﻤّﻢII বিধর করা to make deaf

 ﺻﻮّبII তাক করা to aim

 أﺻ ّﻢIV বিধর হoয়া to be deaf

 أﺻﻮبIV আঘাত করা to hit

 ﺗﺼﺎ ّمVI বিধর হoয়া to be deaf

 اﺳﺘﺼﻮبX a েমাদন করা to approve

 )ﺻﻤﺖ( ]ن[ ﺻﻤﺖপ করা to be silent

[ ﺻﺎت )ﺻﻮت( ]ن[ ]فআoয়াজ করা to sound

 ﺻﻤّﺖII িনরব করা to silence

 ﺻ ّﻮتII আoয়াজ করা to sound, ভাট দoয়া

 ﺻﻔّﺮII িশস দoয়া to whistle

ﺻﻠُﺢ
ُ ،ﺣﻴَﺔ
ِ  ﺻﻼ، ﺻﻠﺢ ]ن[ ]ف[ ]ك[)ﺻﻼحসৎ
হoয়া to be honest

 أﺻﻤﺖIV িনরব করা to silence

[ﺻﻮّح ]ﺻﻮح

 ﺻﻔّﺮII হ দ রং করা to dye yellow

 ﺻﻠّﺢII ক করা to put in order

 )ﺻﻤﺪ( ]ن[ ﺻﻤﺪিটেক থাকা to withstand

[ ﺻﻮّخ ]ﺻﻮخনা to listen

 اﺷﺘﺼﻔﺮX হ দ হoয়া to turn yellow

 ﺻﺎﻟﺢIII শাি আনা to make peace

 ﺻﻤّﺪII aবল ন করা to betake

 )ﺻﻮَر(]س[ ﺻﻮِرবাঁকা হoয়া to bent

 أﺻﻠﺢIV ক করা to put in order

 ﺻﺎﻣﺪIII মারামাির করা to fight,come to blow

 ﺻﻮّرII প দoয়া to form

 )ﺻﻔﻴﺮ(]ض[ ﺻﻔﺮিশস দoয়া to whistle

 )ﺻﻔَﺮ(]س[ ﺻﻔﺮখািল হoয়া to be empty

ﺻﻔﺎ
 ﺻﻔّﺮII খািল করা to empty
 أﺻﻔﺮIV খািল করা to empty
( ﺻﻔُﻮ، ﺻﻔﺎء،)ﺻﻔﻮ

 ]ن[ ﺻﻔﺎপির ার হoয়া to be clean
 ﺻﻔّﻰII পির ার করা to make clear
 ﺻﺎﻓﻰIII আ িরক হoয়া to be sincere

ﺻﻤﺪ
 ﺗﺼﺎﻟﺢVI পর¯úর শাি
াপন করা to make
peace
 اﻧﺼﻠﺢVII ক করার aেপ ায় থাকা to be put
in order
 اﺻﻄﻠﺢVIII পর¯úর শাি াপন করা to make
peace
 اﺳﺘﺼﻠﺢX ভাল মেন করা to deem good

 أﺻﻔﻰIV আ িরক হoয়া to be sincere
ُ ،)ﺻﻠﺪ
 ﺗﺼﺎﻓﻰV পর র আ িরক হoয়া to be sincere ( ﺻﻼدة،ﺻﻠُﻮد
each other
[ ﺻﻠﺪ ]ض[ ]كক ন হoয়া to be hard
 اﺻﻄﻔﻰVIII পছ করা to choose
 أﺻﻠﺪIV ক ন হoয়া to be hard
 اﺳﺘﺼﻔﻰX আ িরক হoয়া to be sincere
 ) ﺻﻠَﻒ(]س[ ﺻﻠﻒগe© করা to boast
[ ﺻﺎﻗﺐ ]ﺻﻘﺐIII িনকটবZx© হoয়া to come near

 ﺗﺼﻠّﻒV গe© করা to boast

 )ﺻﻘﻊ( ]ف[ ﺻﻘﻊমাথায় আঘাত করা to strike [ ﺻﻠّﻰ )ﺻﻼة( ]ﺻﻠﻮII নামায প া to pray
the head
 )ﺻﻠﻲ( ]ض[ ﺻﻠﻰদ করা to burn
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িকেয় যাoয়া to dry

ﺿﺒّﻦ

ﺻﻤﻎ
 ﺗﺼﻮّرV প দoয়া to form

[ ]ﺻﻤﻎআঠা
 ﺻﻤّﻎII আঠা িদেয় লাগান

[ اﻧﺼﻮع ]ﺻﻮعমা করা to obey

 أﺻﻤﻎIV আঠা বািহর করা to exude gum tree  ﺻﻴﺎل( ]ن[ ﺻﺎل، )ﺻﻮلলািফেয় প া to jump
[ أﺻﻤﻰ ]ﺻﻤﻰIV াণঘাতী আঘােত প া to deal with  ﺻﻮّلII পািন িদেয় পির ার করা to wash out
 ﺻﺎولIII িতেযাwMতা করা to compete

fatal blow

 )ﺻﻨﻊ( ]ف[ ﺻﻨﻊƣতরী করা to make

 )ﺻﻮن( ]ن[ ﺻﺎنসংর ণ করা to preserve

 ﺻﻨّﻊII িশ ািয়ত করা to industrialized

 ﺗﺼﻮّنV aে র স ান u‡a© রাখা to up hold
ones honour

 ﺗﺼﻨّﻊV ভান করা to pretend
 اﺻﻄﻨﻊVIII রচনা করা to prder
 اﺳﺘﺼﻨﻊX ƣতরী করেত বলা to have make
[ﺻﻨّﻒ ]ﺻﻨﻒ

ণী ব করা to classify

 ]ﺻﻮى[ ﺻﻮّىII কান to dry up
 )ﺻﻴﺢ( ]ض[ ﺻﺎحকাঁদা to cry
 ﺻﺘّﺢII u

ের কাঁদা to cry loud

[ﺐ ]ﺻﻬﺐ
ّ  اﺻﻬIX লালেচ হoয়া to be reddish

 ﺗﺼﺎﻳﺢVI পর¯úর িচৎকার করা to shout at one
another

ب
ّ  اﺻﻬﺎXI লালেচ হoয়া to be reddish

 )ﺻﻴﺪ(]ض[ ﺻﺎدফাঁদ পাতা to trap

68

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 اﺻﻄﺎدVIII ঘালা পািনেত মাছ িশকার করা to  أﺿﺤﻚIV হাসােনা to make laugh
fish in trouble water
 ﺗﻀﺎﺣﻚVI হাসা to laugh

teeth

 ﺿﻠّﻞII িবপথগামী করা to lead astray

ﺻﺎف

 اﺳﺘﻀﺤﻚX হাসােনা to make laugh

 ﺿﺮّسII ভাতা করা to dull teeth

ﻞ
ّ  أﺿIV িবপথগামী করা to lead astray

 ﺗﺼﻴّﻒV ী কাUvন to spend summar

[ ﺿﺤﺎ )ﺿﺤﻮ( ]نরাদ পাহান
be visible

 أﺿﺮسভাতা করা to render dull

 اﺻﻄﻴّﻒVIII ী কাUvন to spend summar

[ﺿﺤﺎ )ﺿﺤﻰ( ]س

[ )ﺻﻴﻒ( ]ضী কাUvন to spend summar

 ﺻﺘّﻒII ী কাUvন to spend summar

 )ﺿﺮَس( ]س[ ﺿﺮِسভাতা করা টেক to dull ﻞ
ّ  )ﺿﻼل( ]ض[ ﺿিবপেথ যাoয়া to go astray

মান হoয়া to

মান হoয়া to be visible

 ﺿﺤّﻰরবািন করা to sacrifice

''ض
 ﺿﺂﻟﺔ( ﺿﺆل، )ﺿﺆولছাট হoয়া to be small
 ﺗﻀﺎؤلVI ছাট হoয়া to be small

ﺐ
 )ﺿﺐّ( ]ض[ ﺿ ﱠপ থাকা to take hold
 ﺿﺒّﺐII শ কের দরজা লাগান to bold the door

ب
ّ  ﺗﻀﺎVI য়াশা

হoয়া to be foggy

 ﺿﺐ )ﺿﺒﻂ( ]ن[ ]ضিনয়š¿Y করা to grab
 اﻧﻀﺒﻂVII িনয় ‡Y থাকা to be held
[ﺿﺒّﻦ ]ﺿﺒﻦ
under arm

أﺿﺨﻰIV হoয়া to be

ু )ﺿﺨﺎﻣﺔ( ]ك[ ﺿﺨﻢলকায় হoয়া to be large
 ﺿﺨّﻢII লান to inflate
 ﺗﻀﺨّﻢV েল oঠা to become inflated
[ّ ﺿﺎ ﱠد ]ﺿﺪিবেরাধীতা করা to oppose
 ﺗﻀﺎ ّدVI পর¯úর িবেরাধীতা করা to oppose
each other

 ﺿﺮّ( ]ن[ ﺿ ّﺮ،ّ )ﺿﺮিত করা to harm
 ﺿﺮّرII িত করা to harm

ﺿﻌُﻒ
 اﻧﻀ ّﺮVII িত

 ﺿﻠّﻊশ হoয়া to be strong

 ﺗﻀﺮّعV িমbিত করা to beg

 ﺿﻠّﻊII বাঁকা করা to cause bend

 اﺿﻄﺮعVIII িমbিত করা to beg

 ﺗﻀﻠّﻊV পার`kx© হoয়া to be skilled

[ ﺿﺮّو ]ﺿﺮوII সংN‡l© uৎসাহ দoয়া to provoke  اﺿﻄﻠﻊVIII পার`kx© হoয়া to be skilled
a fight
 اﺳﺘﻀﻠﻊX পার`kx© হoয়া to be skilled

[ ]ﺿﻌْﻀﻊি ে

ফলা to tear down

 ﺗﻀﺎ ّمVI িমলােনা to bring to gather

 )ﺿﻌﻒ( ]ن[ ﺿﻌﻒি ণ করা to double

 اﻧﻀ ّﻢVII eক করা to close
[ﺿﻤُﺮ( ]ن[ ]ك
ُ ، ﺿﻤﺮ)ﺿُﻤﺮিকেয় যাoয়া to
be lean
 ﺿﻤّﺮII কান to make lean

 ﺿﺎﻋﻒIII ি ণ করা to double
 ﺗﻀﺎﻓﻊVI ি ণ হoয়া to be double

হoয়া to be damagedd

 )ﻃﻐﻂ( ]ف[ ﺿﻐﻂবা করা to press

)ﺿﺠَﺮ( ]س[ ﺿﺠﺮ

 )ﺿﺮب( ]ض[ ﺿﺮبমারা to beat

 اﻧﻀﻐﻂVII বা হoয়া to be pressed

 ﺿﺮّبII মশান to mix

ﺿﻐﻦ

 ﺿﺎربIII িতেযাগীতা করা to contend

hatred

করা to angry

 ﺗﻀﺠّﺮV

হoয়া to be angry

[ﺿﺠُﻮع( ]ف
ُ ، ﺿﺠﻊ )ﺿﺠﻊশয়ন করা to lie
 ﺿﺎﺟﻊIII eকে শয়ন করা to lie togather

 أﺿﺮبIV বাদ দoয়া to turn away

 اﻧﻀﺠﻊVII শয়ন করা to lie

 ﺗﻀﺎربVI মারামাির করা to fight one another

 اﺿّﺠﻊ، اﺿﻄﺠﻊVIII শয়ন করা to lie

 اﺿﻄﺮبVIII aশা হoয়া to be get into termoil

[َﻀﺢ
َ ﺤ
ْﺿ
َ ]  ﺗﻀﺤﻀﺢII কাঁপা to vibrate

ﺿﺮج

[ ﺿﺤِﻚ( ]س،ﺿﺤْﻚ
َ )  ﺿﺤﻚuপহাস করা to laugh

 ﺿﺮّجII র রি ত করা to stain blood

ﺤﻚ
ّ  ﺿII হাসােনা to make laugh

 ﺗﻀﺮّجV লাল রং মাখা to be redden

 ﺿﺎﺣﻚIII কৗ ক করা to joke

 )ﺿﺮس( ]ض[ ﺿﺮسকামর দoয়া to bite
69

[ )ﺿﺮج(]نর রি ত করা to stain blood

 اﻧﻀﻤﺮVII িকেয় ফলা to dry up

ﺿﻴﻖ

 اﺳﺘﻀﻌﻒX e©ল মেন করা to deem weak

 اﺿﻄ ّﺮVIII বা করা to compel

 أﺿﺠﺮIV

 أﺿﻤﺮIV গাপন করv, কান to make lean

ﺿﻐﻂ

 أﺿﺞIV ƣহ ƣচ করা ti be noisy
হoয়া to be angry

 )ﺿ ّﻢ( ]ن[ ﺿ ﱠﻢিমলােনা to bring to gather

 ﺗﻀﻌﻀﻊII েয় যাoয়া to decline

 أﺿﻌﻒIV e©ল করা to weaken

 أﺿ ّﺮIV িত করা to harm

ﺞ
ّ  )ﺿﺞّ( ]ض[ ﺿƣহ ƣচ করা ti be noisy

 ﺿﺎرعIII eকমত হoয়া to be similar

 )ﺿُﻌﻒ( ]ك[ ﺿﻌُﻒe©ল হoয়া to be weak

II বগেল ধের রাখা to take  ﺿﺎ ّرIII িত করা to harm

ﺞ
ّﺿ

 ﺿﻠَﻊ( ]س[ ﺿﻠﻊ، )ﺿﻠْﻊবাঁকা করা to cause bend
 )ﺿﺮع( ]ن[ ]ف[ ﺿﺮعবশ করা to humble )ﺿﻼﻋﺔ( ]ك[ ﺿﻠُﻊ

[ ﺿﻤﺎن( ]س، ﺿﻤِﻦ )ﺿﻤﻦজািমন হoয়া, দীN© ায়ী
রাগা া হoয়া to give security

 ﺿﻤّﻦII িন য়তা পাoয়া to have insured

[ )ﺿﻐَﻦ( ]سশ তা পাষণ করা to harbor

 ﺗﻀﻤّﻦV শািমল করা to include
 ﺗﻀﺎﻣﻦযৗথভােব দায়ী হoয়া to be jointly liable

 ﺗﻀﺎﻏﻦVI পর¯ú‡iর িত শ তা পাষণ করা to
ﻲ
َ  )ﺿﻨﻰ( ]س[ ﺿ ِﻨkxY© হoয়া to be lean
harbor grudge against one another
 أﺿﻨﻰIV e©ল করা to weeken
 )ﺿﻔﺮ( ]ض[ ﺿﻔﺮবণী করা to braid
 )ﺿﻬﺪ( ]ف[ ﺿﻬﺪিনhv©তন করা to oppressed
 ﺿﻔّﺮII বণী করা to braid
 اﺿﻄﻬﺪVIII িনhv©তন করা to oppressed
 ﺿﺎﻓﺮIII সাহা করা to help
 ﺿﺎهﻰIII a iƒপ হoয়া to be alike
 ﺗﻀﺎﻓﺮVI পর¯úi সাহা করা to help each other

 )ﺿﻔﻮ( ]ن[ ﺿﻔﺎবশী হoয়া to be abundant  )ﺿﻮء( ]ن[ ﺿﺎءu ল হoয়া to shine
 أﺿﻔﻰIV uদার দান করা to allot generously

 ﺿ ّﻮَأII u ল করা to light

 أﺿﺎ َءIII u ল করা to light
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 ﺗﻀﻮّأV u ল করা to light

 ﻃﺒّﻊII িশ ণ দoয়া to train

 اﺳﺘﻄﺮدX বলেত থাকা to continue talking

 ﻣﻄﻠﻊ( ]ن[ ﻃﻠﻊ، ) ُﻃﻠُﻮعকািশত হoয়া to be

 اﺳﺘﻀﺎءكX আেলা চাoয়া to seek light

 ﺗﻄﺒّﻊV aভ

 )ﺿﻮر(]ن[ ﺿﺎرিত করা to harm

 اﻧﻄﺒﻊVII ি ত হoয়া to be printe

 )ﻃﺮف( ]ض[ ﻃﺮفতাকান to blink
 )ﻃﺮاﻓﺔ( ]ك[ ﻃﺮُفিবরল হoয়া to be new

published
 ﻃﺎﻟﻊIII বi প া to read

 ﻃﺮّقII হা ির আঘাত করা to hammer

 )ﻃﻼق( ]ن[ ﻃﻠﻖিববাহ িবে দ হoয়া to be divorced
 )ﻃﻠَﻖ( ]س[ ﻃﻠِﻖের যাoয়া to set loose
 )ﻃﻼق( ]ك[ ﻃﻠُﻖuৎ হoয়া to be cheerful

হoয়া to assume

 ﻃﺒﻖথালা plate
 )ﺿﻮع( ]ن[ ﺿﺎعছি েয় দয়া, গ to spread [ ﻃﺒّﻖ ]ﻃﺒﻖসাম করা to cause to coincide
 ﺗﻀﻮّرV থায় ছটফট করা to writhe with pain

 ﺗﻀﻮّعV ছি েয় দয়া, গ to spread

 أﻃﺒﻖIV ব করা to close
[ ﺿ ِﻮيّ( ]ﺿﻮي،ّ ﺿﻮى )ﺿﻲআ য় পাoয়া to  ﺗﻄﺒّﻖV ব হoয়া to be closed
resort
 اﻧﻄﺒﻖVII ব হoয়া to be closed
 أﺿﻮىIV e©ল করা to weaken
 )ﻃﺒﻞ( ]ن[ ﻃﺒﻞঢাল বাজান to beat a drum
[ ﺿﻴﺎع( ]ض، ﺿﺎع )ﺿﻴﻊহািরেয় যাoয়া to get lost
 ﻃﺒّﻞII ঢাল বাজান to beat a drum
 ﺿﻴّﻊII ন হoয়া to ruin
 )ﻃﺤﻦ(]ف[ ﻃﺤﻦিপেষ ফলা to grind
 أﺿﺎعIV ন হoয়া to ruin
[ ﺿﻴﺎﻓﺔ( ]ض، ﺿﺎف )ﺿﻴﻒaিতিথ হoয়া to  أﻃﺤﻦঝগ া করা to quarrel
 ﻃﺮوء( ]ف[ ﻃﺮ، )ﻃﺮءহঠাৎ আসা to come
be guest
unexpectedly
 ﺿﻴّﻒII aিতিথ নoয়া to take guest
( أﻃﺮى )اِﻃﺮاءIV aিত শংসা করা to praise
 أﺿﺎفIV aিতিথ নoয়া to take guest
excess
 اﻧﻀﺎفVII যাগ করা to add

 )ﺿﺎق( ]ض[ ﺿﻴﻖসং

ﻃﺮب

ীY© হoয়া to br narrow

ﻃﻌِﻢ

ﺿﺎم

 ﻃﺮّبII u িসত করা to delight

 ﺿﻴّﻖII সং ীY© করা to make narrow

 أﻃﺮبIV u িসত করা to delight

 ﺿﺎﻳﻖIII িবর করা to annoy

 )ﻃﺮح( ]ف[ ﻃﺮحিনে প করা to throw

 ﺗﻀﺎﻳﻖVI সং ীY হoয়া to be narrow

)ﺿﻴﻢ( ]ض[ ﺿﺎم

a ায় করা to harm اﺳﺘﻀﺎم

X a ায় করা to harm

''ط
[ﻃﺐّ( ]ن
ُ ، ﻃِﺐ،ّ)ﻃﺐ
[ﺐ ]ض
ّ  ﻃিচিকৎসা করা to treat medically
 ﻃﺒّﺐII িচিকৎসা করা to treat medically
ﺐ
ّ  ﺗﻄV িনেজর িচিকৎসা করা to receive treatment

ﺐ
ّ  اﺳﺘﻄX িচিকৎসা চাoয়া to seek treatment

 )ﻃﺒﻊ( ]ف[ ﻃﺒﻊছাপান to print

[ )ﻃﺮَب( ]سu িসত হoয়া to be delighted

 ﻃﺮّحII গf©পাত করা to cause miscarriage
 ﻃﺎرحIII বদল করা to exchange
 ﺗﻄﺮّحV পে যাoয়া to drop
 ﺗﻄﺎرحVI eেক aপের বদল করা to exchange
one another
 اﻧﻄﺮحVII ত াখাত হoয়া to be rejected

 أﻃﺮفIV ন ন িক করা to tell some thing  أﻃﻠﻊII দাঁত oঠা to erupt
 ﺗﻄﻠّﻊV চাখ রাখা to have an eye on
new
 اﻃّﻠﻊVIII দেখ রাখা to gaze
 ﺗﻄﺮّفV u বাদী হoয়া to be extrmist
 اﺳﺘﻄﻠﻊX uে াচন করেত চাoয়া to seek to discover
 )ﻃﺮق( ]ن[ ﻃﺮقক া না া to knock
 أﻃﺮقIV মাথা িন কের থাকা to bow head down

 ﺗﻄﺮّقV কেত চাoয়া to seek to access

[ ﻃﺮاءة( ]ك, ﻃﺮو]س[ )ﻃﺮاوةটাটকা হoয়া to  ﻃﻠّﻖII তালাক দoয়া to set free
be fresh
 أﻃﻠﻖIV ছে দoয়া to free
 ﻃﺮّوII তাজা করা to make fresh
 ﺗﻄﻠّﻖV
হoয়া to be brighten with joy
 أﻃﺮوIV u িসত শংসা করা to praise highly

 اﻧﻄﻠﻖVII

[ ﻃُﻌﻢ( ]س، ﻃﻌِﻢ )ﻃﻌﻢখাoয়া to eat
 ﻃﻌّﻢII গােছ কলম লাগান to graft

 اﺳﺘﻄﻠﻖX কা ন াচ া করা to have bowel
movement

 أﻃﻌﻢIV খাoয়ােনা to feed

 )ﻃﻠﻲ(]ض[ ﻃﻠﻰেলপ দoয়া to paint

 ﺗﻄﻌّﻢV াদ নoয়া to taste

 اﻧﻄﻠﻰVII তািরত হoয়া to deceived

ﺊ
َ ﻃ ِﻔ

ﻃُﻤﻮم( ]ن[ ﻃ ّﻢ، )ﻃﻢািবত করা to overflow

 اﺳﺘﻄﻌﻢX খাবার চাoয়া to ask food
[ﺊ )ﻃُﻔﻮء( ]س[ ]ﻃﻔﺄ
َ  ﻃ ِﻔিনেভ যাoয়া to be  اﻧﻄ ّﻢVII ািবত করা to overflow
extinguish
[ ]ﻃﻤﺄن[ ] ﻃﺄﻣﻦশা করা to calm
 أﻃﻔﺄIV িনev©িপত করা to put out
 ﺗﻄﺄﻣﻦII শা করা to calm
 اﻧﻄﻔﺄVII িনেভ যাoয়া to be extinguish
 أﻃﻤﺄنIV শা থাকা to remain quietly
[ ﻃُﻔﻮح( ]ف، ﻃﻔﺦ )ﻃﻔﺢuপেচ প া to flow over

 ﻃﻔّﺢII কানায় কানায় ভivন to fill to brim
 أﻃﻔﺢIV কানায় কানায় ভivন to fill to brim

 اﻃّﺮحVIII ব `~‡i িনে প করা to throw far
away

 )ﻃﻠَﺐ( ]ن[ ﻃﻠﺐখাঁজ করা to look

 )ﻃﺮد( ]ن[ ﻃﺮدতা ােনা to drive away

 ﺗﻄﻠّﺐV দরকার হoয়া to require

 ﻃﺮّدII িবতািরত করা to drive away

 اﻧﻄﻠﺐVII খাঁজ করা to look

 ﻃﺎردIII িপ তা া করা to drive away as booty
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হoয়া to be free

 ﻃﺎﻟﺐIII দািব করা to reclaim

ﻃﻮّر

[ ﻃﻤّﺮ ]ﻃﻤﺮঘা া শরীর ডেল দoয়া to curry comb

 )ﻃﻤﺲ(]ض[ ﻃﻤﺲেছ দoয়া to be erased
 اﻧﻄﻤﺲVII েছ দoয়া to be erased

 )ﻃﻤَﻊ( ]س[ ﻃﻤﻊলাভ করা to covet
 ﻃﻤّﻊII আকা ী করা to make desirous
 أﻃﻤﻊIV েছ দoয়া to be erased
[ ﻃﻤّﻦ ]ﻃﻤﻦII শা

করা to calm

 ﺗﻄﺎﻣﻦVI শা হoয়া to calm down
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ﻦ
ّ  )ﻃﻦّ( ]ض[ ﻃবেজ oঠা to ring

 ﻃﻮّلল া করা to make long

 ﻇﻔّﺮII সফল করা to grant victory

 ﻋﺒّﺄII ƣতরী করা to prepare

 ﻃﻨّﻦII বেজ oঠা to ring

 ﻃﺎولIII িতেযাwMতা করা to vie for power

 أﻇﻔﺮIV সফল করা to grant victory

 )ﻋﺒَﺚ( ]س[ ﻋﺒِﺚখলা করা to play

[ ﻃﻨّﺐ ]ﻃﻨﺐaব ান করা to remain

 أﻃﺎلIV ল া করা to make long

 ﺗﻈﺎﻓﺮVI ি ব হoয়া to enter into alliance

 ﺗﻄ ﺎولVI ল া হoয়া to be long

 ﻋﺎﺑﺚII Zx© করা to amuse

 أﻃﻨﺐIV awZির হoয়া to be excessive

ﻞ
 ﻇﻼﻟﺔ( ]س[ ﻇ ﱠ، ﻇﻠﻮل،ّ )ﻇﻞহoয়া to be

 ) ﻃُﻬﺮ( ]ن[ ﻃﻬﺮপিব হoয়া to be clean

 ﻇﻠّﻞII ছায়া দoয়া to shade

 ﻃﻬّﺮII পিব করা to clean

ي
ّ  )ض[ ﻃﻮى[ ﻃﻮভাঁজ করা to fold
ي ]س[ ﻃﻮى
َ  )ﻃﻮধা লাগা to be hungry

ﻞ
ّ  أﻇIV ছায়া দoয়া to shade

 ﻃﺎهﺮIII সলমািন করা to circumscise

 أﻃﻮىIV ধা লাগা to be hungry

 ﺗﻈﻠّﻞV ছায়া ত হoয়া to be shaded

 ﺗﻄﻬﺮV পির ার করা to clean

 ﺗﻄﻮّىV

ﻞ
ّ  اﺳﺘﻈX ছায়া ত হoয়া to be shaded

[ ﺗﻄﻬّﻖ ] ﻃﻬﻖহয় ান করা despise

 اﻧﻄ ﻮىVII ভাঁজ হoয়া to be folded

[ﻃﻮّب ]ﻃﻮب

র করা to beautify

 )ﻃﻴﺢ( ]ن[ ﻃﺎحহািরেয় যাoয়া to be perish
 ﻃﻴّﺢII হারােনা to cause perish
 أﻃﺎحIV বাদ দoয়া to discard
 ﺗﻄﻴّﺢV বাদ প া to be thrown
[ ﻃﻮّر ]ﻃﻮرতরাি ত করা to advance
 ﺗﻄﻮّرV পিরবিতত হoয়া to evolved
 ]ﻃﻮس[ ﻃﻮّسII সি ত করা to adorn
[  ﻃﻮّش ]ﻃﻮشII

ষ হীন করা to castrate

 )ن[ )ﻃﺎع[ ﻃﻮعমানা to obey

ﻃﻮف
 ﻃﻮّعII মানান to render obey
 ﻃﺎوعIII a গত হoয়া to comply with
 أﻃﺎعIV আ গত করা to obey
 ﺗﻄﻮّعV

চােনা to coil snake

 ﻃﻴّﺐII ভাল করা to make good
 ﻃﺎﻳ ﺐIII কৗ ক করা to joke
 أﻃﺎبIV ভাল করা to make good
 ﺗﻄﻴّﺐV গি মাখা to perfume
ا ﺗﻄﻴ ﺐ، اﺳ ﺘﻄﺎبX ভাল মেন করা to deem good
 )ﻃﺎر ]ﻃ ﻴﺮ ]ضuov to fly

)ﻃﺎف( )ن( ﻃﻮف

ের ব ান to walk about

 فﻃ ّﻮII চািরিদেক ঘারােনা to walk about
 أﻃﺄفIV িঘের রাখা to surround

 )ن[ ﻃﻠ ﻖ[ )ﻃﻮقসাম_© হoয়া to be able
 أﻃﺎقIV সাম_© হoয়া to be able
 )ﻃﻮل( ]ﻧﻄ ﺎلল া হoয়া to be long

 اﺳﺘﻌﺒﺮX কাঁদা to shed tear

 اﻧﻈﻠﻢVII

 ﻋﺒﺲ( ]ض[ ﻋﺒﺲ،)ﻋﺒﻮس
knit brows

েমর ীকার হoয়া to suffer injustice

اﻇّﻠﻢ/ اﻇﻄﻠﻢVIII
injustice

েমর ীকার হoয়া to suffer

 اﺳX uwo‡q দoয়া, িভত করা to make fly

[ ]ﻃﻴﻦনরম মািট clay ﻃﻴّﻦমািটর েলপ দoয়া to
coat with clay

''ظ
র হoয়া to be nice

 ﻇﺮّفII সি ত করা to adorn
 ﺗﻈﺮّفV রিসক সাজা to affect charm
 ﺗﻈﺎرفVI রিসক সাজা to affect charm
اﺳﺘﻈﺮف

র মেন করা to deem elegant

 )ﻇﻔَﺮ( ]س[ ﻇﻔﺮসফল হoয়া to be successful
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িট করা to frown,knit brows

াZ© হoয়া to be thursty [ ﻋﺒّﺄ ]ﻋﺒﻮII ভ ান to fill
 ﻣﻌﺘﺐ(]ض[ ]ن[ ﻋﺘﺐ، )ﻋﺘﺐিন া করা to blame
াZ© করা to make thirsty

ﻦ
ّ  )ﻇﻦّ( ]ن[ ﻇa মান করা to assume

 ﺗﻄ ﺎﻳﺮVI ছি েয় প া to be dispersed

 ﻋﺒّﺲII

িট করা to frown,

[ﻇﻤﺎء(]س،)ﻇﻤﺄ

 ﺗﻄﻴّﺮV a ভ ল ণ দখা to see evil omen

ﻦ
ّﻇ

 ﻋﺒّﺮII তাৎপh© া া করা to explain
 اﻋﺘﺒﺮVIII িশ া হণ করা to be taught lesson

 ﻇﻤّﺊII

)ﻇﺮاﻓﺔ( ]ك[ ﻇﺮُف

 ﻋُﺒﻮر( ]ن[ ﻋﺒﺮ، )ﻋﺒﺮপার হoয়া to cross
 )ﻋﺒَﺮ( ]س[ ﻋﺒِﺮন করা to shed tears

 أﻇﻠﻢIV a কার হoয়া to be dark

 أﻃﺎرIV u ােনা to make fly

ায় করা to do voluntarily

 اﺳ ﺘﻄﺎعX সম_© হoয়া to be able

 اﺳﺘﻌﺒﺪX দাস বানান to enslave

 ﺗﻈﻠّﻢV aিভেযাগ করা to complain

ﺊ
َ ﻇ ِﻤ

 ﻃﻴّﺮII u ান to make fly

 اﻧﻄ ﺎعVII মানা to obey

 ﺗﻌ ّﺒﺪV eবাদত করা to devote to worship

ﻇُﻠﻢ( ]ض[ ﻇﻠﻢ، )ﻇﻠﻢম করা to oppress
 )ﻇﻠْﻢ( ]س[ ﻇﻠِﻢa কার হoয়া to be dark

 )ﻃﺎب ]ﻃﻴ ﺐ ]ضভাল হoয়া to be good

ﺘﻄﭙﺮ

 )ﻋِﺒﺎدة( ]ن[ ﻋﺒﺪeবাদত করা to worship
 ﻋﺒّﺪII দাস বানান to enslave

 ﻋﺘّﺐII iতঃ ত করা to hesitate

ﻋﺠﻞ

ﻇﻬﺮ
ﻦ
ّ  أﻇIV সে হ করা to suspect

 ﻋﺎﺗﺐIII িন া করা to blame

 ﺗﻈﻨّﺞV a মান করা to guess

ﻋﺘﺎد( ]ك[ ﻋﺘُﺪ،)ﻋﺘﺎدة

)ﻇﻬﻮر( ]ف[ ﻇﻬﺮ
 )ﻇﻬَﺮ( ]س[ ﻇﻬﺮিপঠ

 أﻋﺘﺪIV

হoয়া to be visible

ত হoয়া to be ready

ত করা to prepare

 ﻇﻬّﺮII a েমাদন করা to endorse

 ﻋﺘﻖ( ]ك[ ﻋﺘُﻖ، )ﻋﺘﺎﻗﺔরাতন হoয়া to be old
 )ﻋﺘﻖ( ]ض[ ﻋﺘﻖবয় হoয়া to be older

 ﻇﺎهﺮIII সাহা করা to assist

 أﻋﺘﻖIV ছে

দoয়া to set free

 اﻧﻌﺘﻖVII

করা to free

أﻇﻬﺮIV

থা করা to get back pain

মান করা to make visible

 ﺗﻈﺎهﺮVI দk©b করা to show
 اﺳﺘﻈﻬﺮX দk©b করা to show

''ع
 )ﻋﺐء( ]ف[ ﻋﺒﺄসািজেয় রাখা to array

 )ﻋﺘﻢ( ]ض[ ﻋﺘﻢি ধা করা to hesitate
ﻋﺘّﻢII ি ধা করা to hesitate
 أﻋﺘﻢIV ি ধা করা to hesitate

ﻋﺜﺮ

[ ﻋﺜﻮر( ]ن، )ﻋﺜﺮaবিহত করা to come across

[ ﻋﺜﺎر( ]ن[ ]ض، ﻋﺜﺮ )ﻋﺜﺮহাঁচট খাoয়া to stumble
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 ﻋﺜّﺮII হাঁচট খাoয়ান to cause to stumble

 ﻋﺎدلIII সমান করা to equal

 أﻋﺮبIV আরবীেত a বাদ করা to make Arabic

 ﻋﺮّقII ঘামােনা to make sweat

 أﻋﺜﺮIV হাঁচট খাoয়ান to cause to stumble

 أﻋﺪلIV সাজা করা to straighten

 ﺗﻌﺮّبV আরব হoয়া to become an Arab

 أﻋﺮقIV িশক গা া to get root

 )ﻋﺨَﺐ( ]س[ ﻋﺠﺐিবি

 ﺗﻌﺪّلV সাজা করা to straighten

 اﺳﺘﻌﺮبX আরব হoয়া to become an Arab

 ﺗﻌﺮّقV িশক গা া to get root

 ﻋﺠّﺐII িবি ত করা to make wonder

 ﺗﻌﺎدلVI সমান সমান হoয়া to be equal

 )ﻋﺮوج(]ن[ ﻋﺮجআেরাহন করা to ascend

 )ﻋﺮك( ]ن[ ﻋﺮكঘl©ণ করা to rub

 أﻋﺠﺐIV িবি ত করা to make wonder

اﻋﺘﺪلVIII সাজা করা to straighten

 ﻋﺮّجII খাঁ া করা to lame

 ﻋﺎركIII

 ﺗﻌﺠّﺐV িবি ত হoয়া to be astonished

 )ﻋﺪَم( ]س[ ﻋﺪِمবি ত হoয়া to be deprived

 أﻋﺮجIV খাঁ া করা to lame

 ﺗﻌﺎركVI পর¯úi

 اﺳﺘﻌﺠﺐX িবি ত হoয়া to be astonished

 أﻋﺪمIV বি ত করা to cause to miss

 ﺗﻌﺮّجV কা বাঁকা হoয়া to be crooked

 اﻋﺘﺮكVIII পর¯úi

 )ﻋﺠﺰ( ]ض[ ﻋﺠﺰa ম হoয়া to be incapable
 )ﻋﺠَﺰ( ]س[ ﻋﺠِﺰa ম হoয়া to be incapable
 )ﻋﺠﻮز( ]ك[ ﻋﺠُﺰহoয়া to be aged

 اﻧﻌﺪمVII বি ত হoয়া to be deprived

 اﻧﻌﺮجVII বাঁকা হoয়া to be curved

[ ﻋ ُﺪوّ( ]ن، ﻋﺪوان، ﻋﺪا )ﻋﺪوদৗ ান to run

[ ﻋﺮّي ]ﻋﺮسII িববাহ করা to marry

 )ﻋﺮم( ]ن[ ]ض[ ﻋﺮمকেঠার হoয়া to be crude
 )ﻋﺮَم( ]س[ ﻋﺮمকেঠার হoয়া to be crude

 ﻋﺪّوII aিত ম করান to cause go cross

 أﻋﺮسIV িববাহ ভাজ করা to arrange wedding feast

 ﻋﺮّمII প করা to heap up

 ﻋﺠّﺰII a ম করা to weakrn

 ﻋﺎدىIII শ তা করা to treat as enemy

 أﻋﺠﺰIV a ম করা to weakrn
 اﺳﺘﻌﺠﺰX a ম মেন করা to deem incapable

 أﻋﺪىIV সং িমত করা to infect

 )ﻋﺮش(]ض[ ]ن[ ﻏﺮشমাচা ƣতরী করা to  اﻋﺘﺮمVII eকেরাখা হoয়া to be stubborn
erect treellis
 )ﻋﺮو( ]ن[ ﻋﺮاeেস পov to befall

 )ﻋﺠَﻞ( ]س[ ﻋﺠﻞতা াতাি করা to hurry

 ﺗﻌﺎدىVI পর¯úর শ হoয়া to be mutual enemy

ত হoয়া to be astonished

 ﻋﺠّﻞII তা াতাি করা to hurry

 ﻋﺮّشII ছাদ দoয়া to roof over

 ﺗﻌﺪّىV সীমা aিত ম করা to cross
 اﻧﻌﺪىVII সং িমত হoয়া to be infected

 ﻋﺎﺟﻞIII তা াতাি করা to hurry

 ﻋﺎرضIII িবেরাধীতা করা to offer resistance

 أﻋﺠﻞIV তা াতাি করা to hurry

 اﺳﺘﻌﺪىX সাহাে র আেবদন করা to appeal for
assistance

 ﺗﻌﺮّضV িতবাদ করা to oppose

ﻏﺮش

ﻋﺠﻢ
 اﺳﺘﻌﺠﻞX তা াতাি করা to hurry

 )ﻋُﺬوﺑﺔ( ]ك[ ﻋﺬُبিমি হoয়া to be sweet

 )ﻋﺠﻢ( ]ن[ ﻋﺠﻢপরী

 ﻋﺬّبII ক দoয়া to pain

া করা, হরকত দoয়া to test

ﻋﺮف

করা to fight one another

 ﻋﺰّ(]ض[ ﻋ ّﺰ، ) ِﻋﺰّةসবল হoয়া to be strong

 ﻋﺮّضII শ করা to make wide

 اﻋﺘﺪىVIII aিত ম করা to cross

 ﺗﻌﺠّﻞV তা াতাি করা to be in hurry

করা to fight one another

 اﻋﺘﺮىVIII eেস পov to befall

 )ﻋﺮاﺿﺔ( ]ك[ ﻋﺮُضশ হoয়া to be wide

 أﻋﺮضIV uেপ া করা to avoid

করা to fight

 ﻋﺰّزII সবল করা to make strong
 أﻋ ّﺰIV সবল করা to make strong
 ﺗﻌﺰّزV সবল হoয়া to be strong

ﻋﺴﻞ
 اﻋﺘﻌ ّﺰসবল মেন হoয়া to feel strong

 ﺗﻌﺎرضVI eেক aপেরর িতবাদ করা to oppose
 اﺳﺘﻌ ّﺰX সবল হoয়া to become strong
one another

 اﻋﺘﺮضVIII বাধা দoয়া to block way

 )ﻋﺰر( ]ض[ ﻋﺰرিন া করা to rebuke

 أﻋﺠﻢIV পরী া করা, হরকত দoয়া to test

 ﺗﻌﺬّبV শাি পাoয়া to be punished

 اﺳﺘﻌﺮضX দk©ন করেত বলা to ask to be shown  ﻋﺰّرII িন া করা to rebuke

 اﻧﻌﺠﻢVII a

 اﺳﺘﻌﺬبX িমি মেন করা to find sweet

 )ﻋﺮْﻓﺎن( ]ض[ ﻋﺮفচনা to know

 )ﻋﺰل( ]ض[ ﻋﺰلআলাদা করা to separate

 اﺳﺘﻌﺠﻢX aনারব হoয়া to be non arab

ﻋﺬر

 ﻋﺮّفঘাষণা করা to announce

 أﻋﺰلIV পদত াগ করা to give up position

ﻋ ﱠﺪ

 أﻋﺬرIV ƣকিফয়ত মেন নoয়া to excuse

হoয়া to be obscure

[ )ﻋﺪّ( ]نগণনা করা to count

[ )ﻋﺬر( ]ضƣকিফয়ত মেন নoয়া to excuse

 ﻋﺪّدII গণনা করা, eকািধক করা to make numerous  ﺗﻌﺬّرV ক ন হoয়া to be difficult

 أﻋ ّﺪIV ƣতরী করা to make ready

اﻋﺘﺬرVIII মা করা to excuse

 ﺗﻌﺪّدV eকািধক হoয়া to be numerous

 اﺳﺘﻌﺬرমা চাoয়া

 اﻋﺘ ّﺪVIII িবেবচনা করা to consider

 )ﻋﺬل(]ن[ ﻋﺬلদাষােরাপ করা to blame

 اﺳﺘﻌ ّﺪX

 ﻋﺬّلII দাষােরাপ করা to blame

ত হoয়া to get ready

 )ﻋﺪل( ]ض[ ﻋﺪلা করা to act justly
 ﻋﺪّلII সাজা করা to straighten

[ ﻋﺮّب ] ﻋﺮبII আরবীেত a বাদ করা to
make Arabic
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 اﻧﻌﺰلVII িবি হoয়া to be isolated
 ﺗﻌﺮّفV পিরিচত হoয়া to be acquainted
 ﺗﻌﺎرفVI eেক aপেরর পিরিচত হoয়া to be  اﻋﺘﺰلVIII ের রাখা to keep away
acquainted
 ﻋﺰﻳﻤﺔ( ]ض[ ﻋﺰم، )ﻋﺰمস করা to decide
 اﻋﺘﺮفVIII ী িত দoয়া to confess
 ﻋﺰّمII যা করা to enchant
 اﺳﺘﻌﺮفX সনা করা to recognize
 اﻋﺘﺰمVIII স করা to decide

 ﻋﺮوق( ]ض[ ﻋﺮق، )ﻋﺮقেবশ করা to enter
 )ﻋﺮق( ]ن[ ﻋﺮقিনঃেশষ করা to finish totally
)ﻋﺮَق( ]س[ ﻋﺮِقঘামােনা to make sweat

 )ﻋﺰي( ]ض[ﻋﺰىস িকত হoয়া to be related
 )ﻋﺰو( ]ن[ ﻋﺰاস িকত হoয়া to be related
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 ﻋﺰّىII সা না দoয়া to console

ﻲ
َﺸ
ِ  )ﻋﺸَﻰ( ]س[ ﻋe©ল ি oয়ালা to be

 )ﻋﻀﻞ(]ض[ ]ن[ ﻋﻀﻞিবরত রাখা to prevent  )ﻋﻄﻦ( ]ن[ ﻋﻄﻦলবন মাখা চাম ায় to soak

 ﺗﻌﺰّىV সা না দoয়া to console

 أﻋﻀﻞIV ক ন হoয়া to be difficult

for tanning

 اﻧﻌﺰىVII সা না দoয়া to console

dim-sighted
 ﻋﺸّﻰII e©ল ি oয়ালা to be dim-sighted

 ﺗﻌﻀّﻞV a ম হoয়া to be puzzled

 )ﻋﻄَﻦ( ]ن[ ﻋﻄِﻦচা go rot

 اﻋﺘﺰىVIII বংেশর হoয়া to trace descend

 أﻋﺸﻰIV e©ল ি করা to make dim-sighted

ﻋﻄِﺐ

 ﻋﻄّﻦII লবন মাখা চাম ায় to soak for tanning

[ )ﻋﻄَﺐ( ]سংস হoয়া to be destroyed

 ﻋﺴﺎرة( ]ك[ ﻋﺴُﺮ، ) ُﻋﺴُﺮকেঠার হoয়া to be hard  ﺗﻌﺸﻰV রােতর খাবার খাoয়া to dine or supper
 )ﻋﺴﺮ( ]ن[ ]ض[ ﻋﺴﺮকেঠার হoয়া to be hard  )ﻋﺼﺐ( ]ن[ ﻋﺼﺐবাঁধা to bind

 ﻋﻄّﺐII ংস করা to destroy

[ ﻋﺎﻃﻰ ]ﻋﻄﻮIII দoয়া to give

 أﻋﻄﺐIV ংস করা to destroy

 أﻋﻄﻰIV দoয়া to give

 ﻋﺴّﺮII ক ন করা to make hard

 ﻋﺼّﺐII

 ﺗﻌﻄّﺐV ংস া হoয়া to be destroyed

 ﺗﻌﻄّﻰV সাহা চাoয়া to ask for charity

 ﻋﺎﺳﺮIII কেঠার আচরY করা to treat hardly

 ﺗﻌﺼّﺐV ে জ বাঁধান to apply bandage

 اﻋﺘﻄﺐVIII ংস হoয়া to be destroyed

 ﺗﻌﺎﻃﻰVI িগলা to swallow

 أﻋﺴﺮIV কা ে থাকা to be in distress

 اﻋﺘﺼﺐVIII দল গঠন করা to form a group

ﻋﻄِﺮ

 )ﻋﺼﺮ( ]ض[ ﻋﺼﺮিনং ােনা to squeeze

perfumed

 )ﻋﻈﺎﻣﺔ( ]ك[ ﻋﻈُﻢিবরাট হoয়া to be great

 ﻋﻄّﺮII বািসত করা to perfume

 ﻋﻈّﻢII িবরাট করা to make great

 ﺗﻌﺴّﻰV ক ন হoয়া to be difficult
 ﺗﻌﺎﺳﺮVI ক ন হoয়া to be difficult
 اﺳﺘﻌﺴﺮX ক ন মেন করা to find difficult
 ﻋﺴّﻒII aিতির

 ﺗﻌﺼﺮV িনে িষত হoয়া to be pressed

ম করা to treat unjustly

বাঝা চাপান to overburden

 ﺗﻌﺴّﻒV
াচারী হoয়া
 اﻋﺘﺴﻒVIII i ামত করা to do haphazardly

ﻋﺴﻞ

 ﻋﺎﺻﺮIII সমসামিয়ক হoয়া to be concomittant

 اﻧﻌﺼﺮVII িনে িষত হoয়া to be pressed
বাঝা চাপান to overburden  اﻋﺘﺼﺮVIII িনং ােনা to sqeeze

)ﻋﺴﻒ( ]ض[ ﻋﺴﻒ
 أﻋﺴﻒIV aিতির

িচেয় বাঁধা to bind arround

[ )ﻋﺴﻞ( ]ن[ ]ضম িমশান to mix honey

ﺶ
ّ ﻋ

 )ﻋﺼﻢ( ]ض[ ﻋﺼﻢআ য় দoয়া ,to shelter
 اﻋﺘﺼﻢVIII আ য় চাoয়া to seek shelter
 اﺳﺘﻌﺼﻢX আ য় চাoয়া to seek shelter

ﻋﺼﻰ

[ )ﻋﺼﻴﺎن( ]ضিবেরাধীতা করা to oppose

 ﻋﺎﺻﻰIII িবেরাধীতা করা to oppose

 ﻋﺴّﻞII ম িমশান to mix honey

ﻋﻄﻒ

[)ﻋﻄَﺮ(]س

গ

হoয়া to be  اﺳﺘﻌﻄﻰX সাহা চাoয়া to ask for charity

 ﺗﻌﻄّﺮV বািসত করা to perfume

 أﻋﻈﻢIV িবরাট করা to make great
[ ﻋُﻄﺎس( ]ن[ ]ض، ﻋﻄﺲ )ﻋﻄﺲহাঁিচ দoয়া  ﺗﻌﻈّﻢV গwe©ত হoয়া to be proud
to sneeze
 ﺗﻌﺎﻇﻢVI গwe©ত হoয়া to be proud
 ﻋﻄّﺲII হাঁিচ দoয়ান to make sneeze
 اﺳﺘﻌﻈﻢX গwe©ত হoয়া to be proud

ﻋﻄِﺶ

[)ﻋﻄَﺶ( ]س

 ﻋﻄّﺶII
 أﻋﻄﺶIV
 ﺗﻌﻄّﺶV

াZ© হoয়া to be thirsty

ﺶ
ّ  اﻋﺘIV পািখর বাসা ƣতরী করা to nest

 ﺗﻌﺎﺻﻰVI ক ন হoয়া to be difficult

 ﻋﻄّﻒII বাঁকা করা to make fold

 ﻋﺸّﺮII দশভাগ করা to divide into tenths
 ﻋﺎﺷﺮIII স ী হoয়া to be associate
 ﺗﻌﺎﺷﺮVI স ী হoয়া to be associate

ﻋﺸِﻖ

[)ﻋﺸْﻖ( ]س

ম করা to love passionately

ﻋﺸّﻖII ঘিন ব ন করা to join closely
ﺗﻌﺸّﻖ

ﻋﺸﺎ

ম করা to love
[ )ﻋﺸﻮ( ]نe©ল ি oয়ালা to be dim-sighted

 ﻋﻔّﺮII িলময় হoয়া to cover with dust

 )ﻋﻄﻒ( ]ض[ ﻋﻄﻒবাঁকা হoয়া to bend

ﻋﻄﻞ

[ )ﻋﺸﺮ(]نদশভাগ করা to divide into  اﻋﺘﺼﻰVIII ক ন হoয়া to be difficult

 ﻋﻔَﺮ( ]ض[ ]س[ ﻋﻔﺮ، )ﻋﻔﺮিলময় হoয়া to cover
with dust

াZ© হoয়া to be thirsty

 ﺗﻌﺼّﻰV ক ন হoয়া to be difficult

ﻋﺸﺮ

 ﺗﻌﻔّﻒV পিব হoয়া to be decent

াZ© করা to make thirsty

[ﺶ
ّ  ﻋﺸّﺶ ]ﻋপািখর বাসা ƣতরী করা to nest

tenths

ﻒ
 )ﻋﻒّ(]ض[ ﻋ ﱠপিব হoয়া to be decent

াZ© করা to make thirsty

ﻋﻘﻞ
[ ﺗﻌﻔﺮت ]ﻋﻔﺮتII শয়তােনর মত আচরণ করা to
behave like devil

 ﺗﻌﻄّﻒV বাঁকা হoয়া to bend

 اﺳﺘﻌﺼﻰX িতেরাধ করা to resist

 ﺗﻌﺎﻃﻒVI পর র সহা িতশীল হoয়া to harbor

ﺾ
ّ  )ﻋﺾّ( ]س[ ﻋকাম দoয়া to bite

mutual affection

 ﻋﻀّﺾII শ কের কাম ােনা to bite fiercely

 اﻧﻌﻄﻒVII বাঁকা হoয়া to be bend

 )ﻋﻀﺪ( ]ن[ ﻋﻀﺪসহায়তা করা to assist
 )ﻋﻀَﺪ( ]س[ ﻋﻀِﺪবা েত থা হoয়া to get pain arm

 اﻋﺘﻄﻒVIII বাঁকা হoয়া to bend

 ﻋﻀّﺪII সহায়তা করা to assist
ﻋﺎﺿﺪIII সহায়তা করা to assist
 ﺗﻌﺎﺿﺪVI পর র সাহা করা

 )ﻋﻀَﻞ( ]س[ ﻋﻀِﻞমাংশল হoয়া to be muscular
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 )ﻏﻔﻮ( ]ن[ ﻋﻔﺎিব
 ﻋﻔّﻰII িব
 ﻋﺎﻓﻰIII া

হoয়া to be effaced

করা to efface
b:

ার করা to restore health

 أﻋﻔﻰIV a াহিত দoয়া to dismiss
 ﺗﻌﺎﻓﻰVI া

 اﺳﺘﻌﻄﻒX সহা িত চাoয়া to ask for sympathy

 )ﻋﻄَﻞ( ]س[ ﻋﻄﻞবকার থাকা to be without

b:

ার করা to restore health

 اﻋﺘﻔﻰVIII দখা করা to call on to obtain

work
 ﻋﻄّﻞII aবেহলা করা to neglect

 اﺳﺘﻌﻔﻰX মা চাoয়া to ask pardon

 ﺗﻌﻄّﻞV বকার থাকা to be jobless

 ﻋﻘّﺐII a সরণ করা to follow

 )ﻋﻘﺐ( ]ن[ ]ض[ ﻋﻘﺐিপছেন আসা to follow
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 ﻋﺎﻗﺐIII শাি

দoয়া to punish

 أﻋﻘﺐIV a সরণ করা to follow
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 ﺗﻌﺎآﺲVI u া হoয়া to be reversed

 ﻋﻠّﻰII uপের oঠােনা to rise

 ﻋﻤّﻞII িনেয়াগ করা to appoint

 اﻧﻌﻜﺲVII u া হoয়া to be reversed

 أﻋﻠﻰIV uপের oঠােনা to rise

 ﻋﺎﻣﻞIII আচরY করা to treat

 ﺗﻌﻘّﺐV িপছেন a সরণ করা to follow
 )ﻋﻜﻒ( ]ن[ ]ض[ ﻋﻜﻒআব রাখা to adhere
 ﺗﻌﺎﻗﺐVI eেকর পর eক আসা to follow onr ﻋﻜّﻒII ধের রাখা to hold back
after another
 ﺗﻌﻜّﻒV ব ী থাকা to remain isolated
 )ﻋﻘﺪ( ]ض[ ﻋﻘﺪিগ া দoয়া to knot
 اﻋﺘﻜﻒVIII িনেবিদত থাকা to devote

 ﺗﻌﻠﻰV uপের oঠােনা to rise

 أﻋﻤﻞIV কােজ লাগান to put to work

 ﺗﻌﺎﻟﻰVI uপের oঠােনা to rise

 ﺗﻌﻤّﻞV ক সা হoয়া to go to lot of trouble

 اﻋﺘﻠﻰVIII uপের oঠােনা to rise

 ﻋﻘّﺪII িগট দoয়া to tie

ﻞ
ّ  )ﻋﻞّ(]ض[ ﻋপীি ত হoয়া to be ill

 )ﻋﻤﺪ(]ض[ ﻋﻤﺪi া করা to intend

 ﺗﻌﺎﻣﻞVI পর¯úর বসা করা to do business
with one another
اﻋﺘﻤﻞVIII কাজ করা to work

 ﻋﻠّﻞII দখল করা,

 ﻋﻤّﺪII ƣতরী করা to build

 أﻋﻘﺪIV জমাট বাঁধান to congulate
 ﺗﻌﻘّﺪV িগট

হoয়া to be knoted

 ﺗﻌﺎﻗﺪVI পর¯úর িগট
 اﻧﻌﻘﺪVII িগট
 اﻋﺘﻘﺪVIII

হoয়া to be knoted

হoয়া to be knoted
িব াস করা to believe

থাকা to occupy, busy

 اﺳﺘﻌﻤﻞX কােজ লাগােনা to apply

ﻲ
َ  )ﻋﻤَﻰ(]س[ ﻋ ِﻤি হীন হoয়া to be blind

 ﺗﻌﻠّﻞV দখল করা to occupy

 أﻋﻤﺪIV সাহা করা to support

ﻞ
ّ  اﻋﺘVIII পীি ত হoয়া to be ill

 ﺗﻌﻤّﺪV i া করা to intend

 )ﻋﻠﺐ( ]ن[ ﻋﻠﺐদাগ দoয়া to mark skin

 اﻋﺘﻤﺪVIII i া করা to intend

 ﻋﻠّﺐII কৗটায় ভ া to can

[ ﻋﻤﺎراة( ]ن[ ]س، ﻋﻤﺮ )ﻋﻤﺮবসতী করা, দীঘজীিব
 ﺗﻌﺎﻣﻰVI কােরা চাখ ব করা to shut ones eye
হoয়া to live long, build home
 )ﻋﻨَﺖ( ]س[ ﻋﻨِﺖক পাoয়া to be in distress
 )ﻋﻤﺎراة( ]ك[ ﻋﻤُﺮিবকাশ লাভ করা to thrive

[ ﻋﻘﺎراة(]ض[]ك، ﻋﻘﺮ )ﻋﻘﺮব া হoয়া to be steril [ ﻋﺎﻟﺞ ]ﻋﻠﺞIII িচিকৎসা করা to treat

 ﻋﺎﻗﺮIII আস হoয়া to be addicted

 ﺗﻌﺎﻟﺞVI িচিকৎসাধীন থাকা to be under treatment

 أﻋﻘﺮIV হতভ হoয়া to stun

 اﻋﺘﻠﺞVIII

 )ﻋﻘﻒ(]ض[ ﻋﻘﻒভাঁজ করা to bend

 )ﻋﻠَﻖ( ]س[ ﻋﻠِﻖিলেয় রাখা to hang

াধি করা to wrestlee

ﻋﻘّﻒII ভাঁজ করা to bend

 ﻋﻠّﻖII িলেয় রাখা to hang

 )ﻋﻘﻞ( ]ض[ ﻋﻘﻞঝা to understand

 أﻋﻠﻖIV িলেয় রাখা to hang

ﻋﻘﻢ

) ُﻋﻠُﻮ( ]ن[ ]ﻋﻠﻮ[ ﻋﻼ

ﻋﻼ
 ﻋﻠّﻢII িশ া দoয়া to teach

 اﻋﺘﻘﻞVIII বি করা go arrest

 أﻋﻠﻢIV জানােনা to let know

[ ﻋُﻘﻢ( ]ن، ﻋﻘَﻢ، ﻋﻘﻢ،)ﻋﻘﻢ

 ﺗﻌﻠّﻢV িশখা to learn

[ ﻋﻘﻢ ]ض[ ]س[ ]كব া হoয়া to be sterile

 اﺳﺘﻌﻠﻢX িজ াসা করা to ask

 ﻋﻘّﻢII ব া করা to make sterile

[ ﻋﻼﻧﻴﺔ( ]ن[ ]ك،ﻋﻠُﻮ
ُ ،)ﻋﻠَﻦ

 ﺗﻌﻘّﻢV ব া হoয়া to be sterile

[ﻋﻠﻦ ]س

 )ﻋﻜَﺮ( ]س[ ﻋﻜِﺮঘালা হoয়া to be turbid

 ﻋﺎﻟﻦIII কাশ করা to disclose

 ﻋﻜّﺮII ঘালা করা to make turbid

 أﻋﻠﻦIV কাশ করা to disclose

 ﺗﻌﻜّﺮV ঘালা হoয়া to be turbid

 اﻋﺘﻠﻦVIII কাশ পাoয়া to be known

 ﻋﻤّﺮII বাঁচেত দoয়া to let live

 ﻋﻤّﻰII ি হীন করা to blind
 أﻋﻤﻰIV a করা to blind
 ﺗﻌﻤّﻰV aÜ হoয়া to be blind

 ﻋﻨّﺖII বা করা ক ন কােজ to force to difficult

 أﻋﻤﺮIV oমরা করা, বসতী Y© করা to perform task
umra
 أﻋﻨﺖIV কে ফলা to distress
 اﻋﺘﻤﺮVIII পিরদশন করা, oমরা করা to visit
 ﺗﻌﻨّﺖV ক আনা to bring trouble
 اﺳﺘﻌﻤﺮX বসিত করা go settle
 ﻋﺎﻧﺎﻓﺔ( ]ك[ ﻋﻨﻒ، )ﻋﻨﻒকেঠারতা করা to deal

 ﻋﻘّﻞII w×মান করা to make resonable,  ﺗﻌﻠّﻖV িলেয় থাকা to be suspended
intelligent
 ) ِﻋﻠْﻢ(]س[ ﻋﻠِﻢজানা to know
 ﺗﻌﻘّﻞV w×মান হoয়া to be intelligent

 اﺳﺘﻌﻠﻰX uপের oঠােনা to rise

কাশ পাoয়া to be known

 )ﻋﻜﺲ( ]ض[ ﻋﻜﺲিতফিলত করা to reflect  اﺳﺘﻌﻠﻦX কাশ পাoয়া to be known
 ﻋﺎآﺲIII িবেরাধীতা করা to oppose
[ ﻋﻠﻮ، ﻋﻼ )ﻋُﻠﻮ( ]ن[ ]ﻋﻠﻰহoয়া to be high
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হoয়া to be high

roughly

ﻋﻤﻖ

ﻋﺎد

 ﻋﻠّﻰII uপের oঠান to raise

 ﻋﻨّﻒII কেঠারতা করা to deal roughly

 أﻋﻠﻰIV uপের oঠান to raise

 أﻋﻨﻒIV কেঠারতা করা to deal roughly

 ﺗﻌﻠّﻰV uপের oঠা to be high

 )ﻋﻨﻖ(]ن[ ﻋﻨﻖিশরে দ করা to cut neck
 )ﻋﺘﻨَﻖ( ]س[ ﻋﻨِﻖঘা মাটা হoয়া to be with

 ﺗﻌﻠﻰuপের oঠা to be high
 اﻋﺘﻠﻰVIII uপের oঠা to be high
 اﺳﺘﻌﻠﻰX uপের uঠেত চাoয়া to deem to be high

 )ﻋﻤﻖ( ]ك[ ﻋﻤﻖগভীর হoয়া to be deep
 ﻋﻤّﻖII গভীর করা to deepen
 أﻋﻤﻖIV গভীর করা to deepen
 ﺗﻌﻤّﻖV গভীের যাoয়া to go deeply

 )ﻋﻤَﻞ( ]س[ ﻋﻤﻞকাজ করা to do

broad neck
 ﻋﻨّﻖII ঘা ধরা to grab by neck
 أﻋﻨﻖVI eেক aপের গলা জ াজি করা to embrace
each other

 اﻋﺘﻨﻖVIII জি েয় ধরা to embrace

 )ﻋﻨﺎﻳﺔ( ]ض[ ﻋﻨﻰuি করা to worry
ﻲ
َ  )ﻋﻨﺎء( ]س[ ﻋ ِﻨuি হoয়া to be worried
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( ﻋﻨّﻰ)ﻋﻨﻲII িনh©vতন করা to harass
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 )ﻋﻮْر( ]ﻋﻮر[ ]ن[ ﻋﺎرeক চাখ কানা করা to loss
one eye

 ﺗﻌﺎونVI পর¯úর সাহাh¨ করা to help one another

 ﻋﺎﻧﻰIII স করা to suatain
 ﺗﻌﻨّﻰV ক করা to toil

 ﻋﻮّرII eক চাখ কানা কের দoয়া to make loss one eye

 اﻋﺘﻨﻰVIII য

 أﻋﻮرIV ধার দoয়া to lend

 )ﻋُﻮاء( ]ن[ ﻋﻮَىগR©ন করা to howl আZ©নাদ

নoয়া to be solicitous

 )ﻋﻬْﺪ(]س[ ﻋﻬﺪaবগত হoয়া to know
 ﻋﺎهﺪIII ি করা to make a contact

িভচার করা to commit adultary

 )ﻋﻮَج( ]س[ ﻋﻮجবাঁকা হoয়া to be curved

 ﺗﻌﺎورVI eকটার পর পর নoয়া to take alternately
 اﻋﺘﻮرVIII eেক eেক আসা to befall alternately

 اﻋﺘﻮصVIII জিটল হoয়া to be difficult

 ﻋﺎودIII িফের আসা to come back
 أﻋﻮدIV িফের আনা to cause return

ﻋﺎذ
 ﺗﻌﻮّدV aভ

 اﺳﺘﻌﻮدX িফের চাoয়া to demand back

ﻋﺎذ

[ )ﻋﻮذ( ]نআ য় চাoয়া to seek protection

 ﻋﻮّذII আ য় দoয়া to make protection
 أﻋﻮذIV আ য় দoয়া to make protection
 ﺗﻌﻮّذV আ য় চাoয়া to seek protection
 اﺳﺘﻌﻮذX আ য় চাoয়া to seek protection

ﻋﺎب

[ )ﻋﻴﺐ( ]ضিট

 ﻋﻴّﺐII দাষ

হoয়া to be defective

করা to.render defective

 ﺗﻐﺒّﺮV িল মিলন হoয়া to be covered
 اﻏﺒ ّﺮIV িল মাখােনা to be dust colored
[ ﻏﺠّﺮ ]ﻏﺠﺮII গাল ম করা to abuse
)ﻏ َﺪق( ]ش[ ﻏﺪق

[ ﻋﻴّﺪ ]ﻋﻴﺪII uৎসব পালন করা to celebrate

 أﻏﺪقIV

 )ﻋﻴْﺮ(]ض[ ﻋﺎرি ধা সহ ঘারা to wonder

ﻏﺪا

র হoয়া to be heavy

র হoয়া to be heavy

[ ﻏﺪوة( ]ن، )ﻏُﺪوসকােল করা to be in early

 اﻋﺘﻮضVIII িবিনময় নoয়া to take sustitute

 أﻋﺎشIV েচ রাখা to keep alive

 اﻏﺘ ّﺮIV ধাকা খাoয়া to be deceived

 اﺳﺘﻌﻮضX িবিনময় নoয়া to take as sustitute

 ﺗﻌﻴّﺶV রাজগার করা to earn bread

 اﺳﺘﻐﺮX হঠাৎ আসা to come unexpectedly

 )ﻋﻮق( ]ن[ ﻋﺎقবাধা দoয়া to prevent

 ﺗﻌﺎﻳﺶVI eকে বসবাস করা to live togather  )ﻏُﺮوب( ]ن[ ﻏﺮبa যাoয়া to go away
 ﻏﺮّبII a যাoয়া to go away
 اﻋﺘﻴﺶVIII eকে বসবাস করা to live togather

হoয়া to be used
হoয়া to be used

 أﻋﻴﺎIV a ম করা to make incapable

 أﻏﺒﺮIV িল মাখা to cover soil

 ﻏﺮّرII ধাকা দoয়া to deceive

 ﻋﻮّقII বাধা দoয়া to prevent

 اﻋﺘﻮدVIII aভ

ম হoয়া to be incapable

 ﻋﺎﻳﺶIII eক সােথ বাস করা to live togather

 ﻋﺎوضIII িতদান দoয়া to reward

করা to accustom

ﻲ
 ﻋﻴﺎء( ]س[ ﻋ ﱠ،ّ )ﻋﻲa

 ﺗﻌﻮّضV িবিনময় নoয়া to take sustitute

ج
ّ  اﻋﻮIX বাঁকা হoয়া to be curved
 ﻋﻮّدII aভ

 ﻏﺒّﺮII িল মাখা to cover soil

 اﺳﺘﻌﻮىX গR©ন করা to howl আZ©নাদ

 أﻋﻮضIV িতদান দoয়া to reward

 ﺗﻌﻮّجV বাঁকা হoয়া to be curved

 )ﻋﻮْد( ]ن[ ﻋﺎدিফের আসা to come back

 )ﻋُﺒﻮر(]ن[ ﻏﺒﺮিবগত হoয়া to be pasy

 ﻋﺎﻳّﺮIII মাপা to gauge
morning
 ﺗﻌﺎﻳﺮVI eক aপরেক শাপ দoয়া to revile  ﻏ ّﺪII সকােলর না া দoয়া to give breakfast
each other
 ﻏﺎدىIII সকােল যাoয়া to go in early morning
[ ﻣﻌﻴﺸﺔ( ]ض، ﻋﺎش )ﻋﻴﺶজীবন যাপন করা to live  ﺗﻐﺪّىV সকােলর না া পাoয়া to get breakfast
 ﻋﻴّﺶII েচ রাখা to keep alive
 )ﻏُﺮور(]ن[ ﻏ ّﺮধাকা দoয়া to deceive

( ﻋﻴﺎض،ﻋﻮَض
ِ ، ] ن[ )ﻋﻮضিতদান দoয়া to
reward
 ﻋﻮّضII িতদান দoয়া to reward

 ﻋﻮّجII বাঁকা করা to bend

''غ

 ﻋﺎوىIII গR©ন করা to howl আZ©নাদ

 اﺳﺘﻌﻮرধার চাoয়া to borrow
 ﺗﻌﻬّﺪV সহায়তা করা to support
 اﺳﺘﻌﻬﺪX িন ল ভােব িত া নoয়া to exact  )ﻋﻮَز( ]س[ ﻋﻮِزগরীব হoয়াto be poor
 )ﻋﻮز( ]ن[ ﻋﺎزচাoয়া to seek
written commitment
( ﻋﻬﺎراة، ﻋﻬﺮ، ﻋِﻬﺮ، أﻋﻮز ﻋﻬﺮ ]س ف[ )ﻋﻬْﺮIV গরীব হoয়া to be poor
িভচার করা to commit adultary
 ) ﻋﻮَص(]س[ ﻋﻮِصজিটল হoয়া to be difficult
 ﻋﺎهﺮIII

 اﺳﺘﻌﻮنX সাহা চাoয়া to seek for help

ﻋﺎش
 أﻋﻮقIV বাধা দoয়া to prevent
 ﺗﻌﻮّقV বাধা া হoয়া to be prevented
 اﻋﺘﻮقVIII বাধা দoয়া to prevent

 )ﻋﻮل( ]ن[ ﻋﺎلaিবচার করা to oppress
 ﻋﻴﺎﻟﺔ ( ]ﻋﻮل[ ﻋﺎل، )ﻋﻮلভরণেপাষণ করা to support
 ﻋﻮّلII আZ©নাদ করা to wail
 أﻋﻮلIV আZ©নাদ করা to wail

 )ﻋﻴﺮ(]ض[ ﻋﺎرি ধাসহ আসা যাoয়া করা to move
[ ﻋﺎون ]ﻋﻮنIII সাহা করা to help
doughtfully
 أﻋﻮنIV সাহা করা to help
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ﻏﺮق

ﻋﻴﻂ
[ ﻋﻴّﻂ ]ﻋﻴﻂII িচৎকার করা to yell

 أﻏﺮبIV আশ কাজ করা to say a strange

 ُﻋﻴُﻮل( ]ض[ ﻋﺎل، )ﻋﻴﻞদির

 ﺗﻐﺮّبV িবেদশ যাoয়া to go foreign

হoয়া to be poor

 ﻋﻴّﻞII পিরবার ব হoয়া to have large family

 اﻏﺘﺮبVIII িবেদশ যাoয়া to go to foreign

 أﻋﻴﻞIV পিরবার ব হoয়া to have large family

 اﺳﺘﻐﺮبX aস ব আশা করা to deem absurd

ﻋﻴِﻦ

 )ﻏﺮَد( ]س[ ﻏﺮدগান গাoয়া to twitter, sing

[)ﻋﻴَﻦ(]س
beautiful eyes

র চাখ হoয়া to have

 ﻋﻴّﻦII িনa©vিরত করা to individualized
 ﻋﺎﻳﻦIII দখা to view
 ﺗﻌﻴّﻦV িনি

হoয়া to be earmarked

 ﻏﺮّدII গান গাoয়া to sing song
 ﺗﻐﺮّدV গান গাoয়া to twitter,sing

 )ﻏﺮز(]ض[ ﻏﺮزফাঁ া to prick
 ﻏﺮّزII েবশ করান to insert
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 )ﻏﺰل( ]ض[ ﻏﺰلতা কাটা to spin
 )ﻏﺰَل( ]س[ ﻏﺰلমালাপ করা to make

 ﺗﻐﺮّزV গভীের েবশ করান to insert deeply
 اﻧﻐﺮزVII েবশ করান to penetrate

love

 اﻏﺘﺮزVIII গভীের েবশ করান to insert deeply

 ﻏﺎزلIII

 )ﻏﺮس( ]ض[ ﻏﺮسরাপণ করা to plant

 ﺗﻐﺰّلV

েমর কথা বলা to speak of love
ম করা to make love

 أﻏﺮسIV রাপণ করা to plant

 ﺗﻐﺎزلeেক aপের

 اﻧﻐﺮسVII রাপীত হoয়া to be implanted

 اﻏﺘﺮلVIII তা কাটা to spin

েমর ভান করা to flirt

 )ﻏﺮض( ]ض[ ﻏﺮضা ভ াণ to fill in  )ﻏﺴﻞ( ]ض[ ﻏﺴﻞধৗত করা to wash
 )ﻏﺮَض( ]س[ ﻏﺮِضi ক হoয়া to be interested  ﻏﺴّﻞII স Y© পির ার করা to wash throughly
 ﻏﺮَاﺿﺔ( ]ك[ ﻏﺮُض، ) ِﻏﺮَضটাটকা হoয়া to  اﻏﺘﺴﻞVIII ধৗত করা to wash
be fresh
ﺶ
ّ  )ﻏﺶّ( ]ن[ ﻏaসৎকাজ করা to act dishonestly
أﻏﺮضIV aR©b করা , ল

to attain

 ﻏﺸّﺶII aসৎকাজ করা to act dishonestly

 )ﻏﺼﻦ(]ض[ ﻏﺼﻦগােছর ডাল টানা to pull  ﻏﺎﻓﻞIII aবেহলার

 ﺗﻐﻔّﻞV aবেহলার েযাগ নoয়া to use negligence

 أﻏﺜﻦIV ডাল গজান to put forth branches

 ﺗﻐﺎﻓﻞVI aবেহলার ভান করা to pretend to be
 )ﻏﻀَﺐ( ]س[ ﻏﻀﺐরাগ করা to be angry careless
 اﺳﺘﻐﻔﻞX aবেহলার েযাগ নoয়া to use negligence
 ﻏﺎﺿﺐIII uে িজত করা to annoy
ﻞ
ّ  ) ِﻏ ّﻞ ( ]ض[ ﻏিবে ষী হoয়া to be hatred
 أﻏﻀﺐIV রাগাি ত করা to make angry
ﻞ
ّ  )ﻏُﻠﻮل( ]ن[ ﻏেবশ করা to enter
 ﺗﻐﻀّﺐV রাগ করা to be angry
 ﻏﻠّﻞII ব ী প ান to handcuff
[ ﻏِﻀﺎن( ]ن[ ]ض، ﻏﻀﻦ )ﻏﻀﻦআটেক রাখা
ﻞ
ّ  أﻏIV uৎপাদন করা to produce
to prevent
ﻞ
ّ  اﻧﻐVII uৎপাদন করা to produce
 ﻏﻀّﻦII ভাজ করা to fold
ﻞ
ّ  اﺳﺘﻐX িবধা ভাগ করা to gain

 ﺗﻐﺮّضV eকেপেশ হoয়া to be partial

ﺶ
ّ  اﻧﻐVII তািরত হoয়া to be deceived

 ﻏﺎﺿﻦIII ণ‡qর ি েত তাকান to wink amorously
 ﺗﻐﻀّﻦV ভাজ করা to fold

[ ﺗﻐﺮﻏﺮ ]ﻏﺮﻏﺮII গ গ া করা to gurgle

ﺶ
ّ  اﻏﺘVIII তািরত হoয়া to be deceived

[ أﻏﻀﻰ ]ﻏﻀﻮকােরা চাখ ব করা to close ones eyes

 )ﻏﺮف( ]ن[ ]ض[ ﻏﺮفচামচ ভে তালা to

ﺶ
ّ  اﺳﺘﻐX aসৎ মেন করা to regard as dishonest

spoon full
 اﻏﺘﺮفVIII চামচ ভে

ﻏﺸﻢ

)ﻏﺮَق( ]س[ ﻏﺮق

তালা to spoon full

েব যাoয়া to be drowned

[ )ﻏﺸﻢ( ]ضa ায় করা to treat unjustly

 ﺗﻐﺎﺷﻢVI a তার ভvন করা to fein ignorance
 اﺳﺘﻐﺸﻢX a মেনকরা to regard as ignorant
 ﻏﺸﻰ(]ن[ ﻏﺸﺎ، ﻏﺸﻮআগমন করা

ﻂ
ّ  أﻏIV িবেয় দoয়া to immerse

 أﻏﺮقIV বান to immerse

 ﻏﺸّﻰII আ ত করা to cover

 ﺗﻐﺮّقV েব যাoয়া to be sunk

 )ﻏﻄﺲ( ]ض[ ﻏﻄﺲিনমি

 أﻏﺸﻰIV a কার হoয়া to be dark

 اﺳﺘﻐﺮقX বা to sink

 ﻏﻄّﺲII িনমি ত করা to immerse

 ﺗﻐﺴّﻰV ঢেক দoয়া to cover

ﻏﻄﺎ

ﻏﻄﺎ

(ق )اﻏْﺮﻳﺮاق
َ  اﻏ َﺮ ْو َرXII ভের যাoয়া to sink

 اﺳﺘﻐﺸﻰX মাথা ঢেক দoয়া to hide ones head

 )ﻏﺮْم( ]س[ ﻏﺮمজিরমানা দoয়া to pay

ﺺ
ّ  ﻏﺼَﺺ( ]ن[ ]س[ ﻏ،ّ )ﻏﺺাm

 ﻏﺮّمII জিরমানা করা to impose fine
 أﻏﺮمIV জিরমানা করা to impose fine

হoয়া

to be chocked
ﺺ
ّ  أﻏাস
করা to chocked

 ﺗﻐﺮّمV জিরমানা দoয়া to be fined

ﺺ
ّ  اﻏﺘVIII ভে যাoয়া to be overcrowded

 )ﻏﺮو( ]ن[ ﻏﺮاআঠা িদেয় লািগেয়

 )ﻏﺼﺐ(]ض[ ﻏﺼﺐজা কের নoয়া to

দoয়া to glue

 ﻏﺮّىII আঠা িদেয় লািগেয় দoয়া to glue
 أﻏﺮىIV েরািচত করা to induce
[ﺰ
ّ  أﻏ ّﺰ ]ﻏV কাঁটা

হoয়া to be thorny

take away by force
 اﻏﺘﺼﺐVIII জা কের নoয়া to take away
by force

ﻂ
ّ  اﻧﻐVII

েব যাoয়া to be immersed
ত করা to immerse

[ )ﻏﻄﻮ( ]نa কাের ঢেক যাoয়া to be dark

ﻏﻔﺮ
 ﻏﻄّﻰII ঢাকা to cover
 ﺗﻐﻄّﻰV আ ত হoয়া to be covered
 اﻏﺘﻄﻰVIII আ ত হoয়া to be covered

 ﻏﻠّﺐII িবজয়ী করা to make conquerer

 )ﻏﻠَﻂ( ]س[ ﻏﻠِﻂfzল করা to mistake
 ﻏﻠّﻂII fzল করান to make other to mistake
 ﻏﺎﻟﻂIII fzল করান to make other to mistake

 أﻏﻠﻖIV fzল করান to make mistake

ﻏﻤﺪ
 ﺗﻐﺎﻟﻖVI eেক aপরেক fzল করান to make
mistake each other

 ) ِﻏﻠَﻆ( ]ك[ ﻏﻠُﻆশ হoয়া to be tough
 )ﻏﻠﻆ( ]ض[ ﻏﻠﻆকেঠার হoয়া to be rude

 ﻣﻐﻔﺮة( ]ض[ ﻏﻔﺮ، )ﻏﻔﺮমা করা to forgive  ﻏﻠّﻆII শ করা to make rough

 ﻏﻔّﺮII ঢেক রাখা to guard

 اﻏﺘﻔﺮVIII মা করা to forgive
 اﺳﺘﻐﻔﺮX মা চাoয়া to ask pardon

 )ﻏﻔﻞ(]ن[ ﻏﻔﻞaসতক থাকা to ignore
 ﻏﻔّﻞII aবেহলা করা to make careless
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 )ﻏﻠﺐ( ]ض[ ﻏﻠﺐজয়ী হoয়া to conquer

 ﺗﻐﺎﺿﻰVI aবেহলা, না ঝার ভান করা to pretend  ﻏﺎﻟﺐIII পরািজত করার চ া করা to try to defeat
not to notice
 ﺗﻐﻠّﺐV িবজয়ী হoয়া to triumph
ﻂ
ّ  )ﻏﻂّ( ]ن[ ﻏিবেয় দoয়া to immerse
 ﺗﻐﺎﻟﺐVI পর¯úর করা to wrestle each other

 ﻏﺮّقII বান to immerse

ق
َ اﻏ َﺮ ْو َر

েযাগ নoয়া to use negligence

 أﻏﻔﻞIV aসতক থাকা to ignore

branches
 ﻏﺼّﻦII ডাল গজান to put forth branches

 أﻏﻠﻆIV শ ভাষা বলা to use rude language
 اﺳﺘﻐﻠﻆX শ ভাষা বলা to use rude language

 )ﻏﻠْﻐﻠﺔ( ﻏﻠﻐﻞিমিশেয় দoয়া to be immersed
 ﺗﻐﻠﻐﻞII েবশ করা to penetrate
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 )ﻏﻠَﻒ(]س[ ﻏﻠِﻒখাৎনা না করা to be not  )ﻏﻤﺰ(]ض[ ﻏﻤﺰk©, করা to touch, Bশারা করা
cicuscribed
 ﺗﻌﺎﻣﺰVI পর¯úরেক Bশারা করা to signal one
another
 )ﻏﻠﻒ( ]ن[ ﻏﻠﻒII আ ািদত Kiv, ব করা to close
 اﻏﺘﻤﺰVIII খােটা করা to belittle
 أﻏﻠﻖIV ব করা to close

[ ﻏﻮّث ]ﻏﻮثII সাহাে র ফিরয়াদ করা to call  ﺗﻐﺎﻳﺮVI ি মত করা িভ প হoয়া to differ
for help
 )ﻏﻴﻆ(]ض[ ﻏﺎظরািগেয় দoয়া to anger
 أﻏﻮتIV সাহাে র জ যাoয়া to go for help  ﻏﻴّﻆII রািগেয় দoয়া to anger

 اﻧﻐﻠﻖVII ব হoয়া to be closed

 )ﻏﻤﺲ(]ض[ ﻏﻤﺲবােনা to dip

) ﻏﻮر( ]ن[ ﻏﺎر

 اﺳﺘﻐﻠﻖX a

 ﻏﻤّﺲII বােনা to dip

 ﻋﻮّرII েব যাoয়া to sink in

 اﻧﻐﻤﺲVII েব যাoয়া to be sunk

 أﻏﻮرIV মন করা to travel in low land

` )ﻏُﻤﻮض(]ن[]ك[ ﻏﻤﺾy‡ev© , ঝাপসা হoয়া

[ ﻏﻴﺎﺻﺔ( ]ن، ﻏﻴﺎص،)ﻏﻮص

to be obscure, blurred
 ﻏﻤّﺾII `y‡ev© করা to make obscure

 ﻏﺎصেব যাoয়া to be immersed

 أﻏﻤﺾIV ঝাপসা করা to make blur

[ ﻏﻮّط ]ﻏﻮطগভীর করা to deepen

 اﻧﻐﻤﺾVII চাখ ব করা to close eyes

 ﺗﻐﻮّطV পট পির ার করা to evacuate bowel

 اﻏﺘﻤﺾVIII মান to be asleep

 )ﻏﻮل( ]ن[ ﻏﺎلিনঃে ষ করা to destroy

 )ﻏﻤﻲ( ]ض[ ﻏﻤﻰছাদ

 اﻏﺘﻮلVIII ংস করা to destroy

ﻏﻼ

হoয়া to be obscured

[ )ﻏُﻠﻮ( ]نসীমা ল ন করা to exceed bound

 ﻏﻠّﻰII

ি করা to raise price

 ﻏﺎﻟﻰIII সীমা ল ন করা to exceed bound
 أﻏﻠﻰIV

ি করা to raise price

 ﺗﻐﺎﻟﻰVI সীমা ল ন করা to exceed bound
اﺳﺘﻐﻠﻰ

চ া মেন করা to find ex

 ﻋﻠﻲ( ]ض[ ﻏﻠَﻰ، )ﻏﻠﻴﺎنটােনা to boil
 ﻏﻠّﻰII টােনা to boil

 اﺳﺘﻐﻮثX সাহাে র ফিরয়াদ করা to call for help

 ﻏﻮّصII বান to make immerrsed

দoয়া to provide roof

 أﻏﻠﻰIV টােনা to boil

 ﻏﻤّﻰII চাখ বাঁধা to blindfold

 ﻏﻮاﻳﺔ( ]ض[ ﻏﻮَى،ّ )ﻏﻲিব া করা to mislead

 )ﻏ ّﻢ ( ]ن[ﻏ ّﻢঃখ দoয়া to pain

ﻲ
َ  أُﻏ ِﻤIV সং াহীন হoয়া to be unconcious
 )ﻏﻨْﺞ( ]س[ ﻏﻨِﺞিছনািল করা to coquet

ي
َ  )ﻏﻮى( ]س[ ﻏ ِﻮিব া হoয়া to be mislead

 ﺗﻐﻨّﺞV িছনািল করা to coquet

 أﻏﻮىিব া

[ ﺗﻐﻨﺪر ]ﻏﻨﺪرII লবা হoয়া to play dandy

 اﺳﺘﻐﻮىX িব া

 َﻏﻤَﻢ(]س[ ﻏﻨِﻢ، ﻏُﻨﻢ، )ﻏﻨﻢগনীমত পাoয়া go capture

[ﻲ
ّ  ﻏﻴّﻰ ]ﻏপতাকা তালা to host a flag

war booty

 ﻏﻴﺒﺔ( ﻏﺎب، )ﻏﻴﺐa

 ﻏﻨّﻢII দান করা to bestow

 ﻏﻴّﺐII গােয়ব করা to lead away

 ﻏ ّﻤﻢII ঢাকা to cover
 أﻏ ّﻢIV ঃখ দoয়া to pain
 اﻧﻐ ّﻢVII িবষ হoয়া to be sad
 اﻏﺘ ّﻢVIII িবষ হoয়া to be sad

 )ﻏﻤﺪ( ]ن[ ]ض[ﻏﻤﺪকাষব করা to sheathe

ﻏﻤﺪ
 )ﻏﻤَﺪ(]س[ﻏﻤﺪa কার হoয়া to be dark
 ﻏﻤّﺪII aপরাধ ঢেক রাখা to conceal offensive
 أﻏﻤﺪIV কাষব করা to sheathe
 ﺗﻐﻤّﺪV ভের দoয়া to cover ঢেক রাখা

ﻏﺎب
 أﻏﻨﻢIV গনীমত দoয়া to give as booty
 اﻏﺘﻨﻢVIII গনীমত নoয়া to take war booty

ﻲ
َ  ﻏﻨﺎء( ]س[ ﻏ ِﻨ، )ﻏِﻨﻰধনী হoয়া to be free
 ﻏﻨّﻰII গান করা to sing

 )ﻏﻤﺮ(]ن[ﻏﻤﺮবান to overflow
 أﻏﻨﻰIV ধনী করা to make rich
 )ﻏﻤَﺮ( ]س[ ﻋﻤِﺮিবে ষ ণ হoয়া to be full of hatred  ﺗﻐﻨّﻰV গান করা to sing
 )ﻏﻤﺎرة( ]ك[ ﻏﻤُﺮপh©v হoয়া to be plentiful  اﻏﺘﻨﻰVIII ধনী হoয়া to be rich
 ﻏﺎﻣﺮIII িক নoয়া to venture

 اﺳﺘﻐﻨﻰX ধনী হoয়া to be rich

 اﻏﺘﻤﺮVIII েব যাoয়া, ঢেক ফলা to cover

 ﻏﻮّىII িব া

করা to mislead
করা to mislead
করা to mislead
পি ত থাকা to be absent

 ﺗﻐﻴّﺐV a পw¯’ত থাকা to be absent
 اﻏﺘﺎبVIII িম া কল

 اﻧﻐﺎظVII রেগ যাoয়া to be angery
 اﻏﺘﺎظVIII রেগ যাoয়া to be angery

) ﻏﻴﻢ( ]ض[ ﻏﺎم
 ﻏﻴّﻢII মঘা
 أﻏﺎمIV মঘা

মঘা

হoয়া to be cloudy

হoয়া to be cloudy
হoয়া to be cloudy

' 'ف
[ اﻓﺘﺄت ]ﻓﺄتVIII িম া বলা to tell lies
[ ﺗﻔﺎءل ]ﻓﺄلVI ভ মেন করা to regard as good
omen

ﺖ
ّ  )ﻓﺖّ(]ن[ ﻓe©ল করা to weaken
 ﻓﺘّﺖII ছাট ছাট করা করা to break into
small pieces
 ﺗﻔﺘّﺖV ছাট ছাট করা করা to break up into
fragments
ﺖ
ّ  اﻧﻔVII ছাট ছাট করা করা to break up
into fragments

 )ﻓﺘﺢ( ]ف[ ﻓﺘﺢখালা to open

ﻓﺠﺄ

ﻏﺎر
দoয়া to slander

 ﻓﺘّﺢII খালা to open

 اﺳﺘﻐﺎلa পি েত িম া কল দoয়া to slander  ﻓﺎﺗﺢIII থেম বলা to speak first
 ﺗﻔﺘّﺢV খালা to open
 )ﻏﻴَﺪ( ]س[ﻏﻴِﺪঘা েয় যাoয়া to be curve neck
 ﻏﻴّﺪII হেল ল হাঁটা to walk graceful, swinging  اﻧﻔﺘﺢVII খালা to open
 اﻓﺘﺘﺢVIII চনা করা to introduce
 )ﻏﻴْﺮ( ]س[ ﻏﺎرঈl©v করা to be jealous
 اﺳﺘﻔﺘﺢX আর করা to start
 ﻏﻴّﻰII পিরবতন করা to alter
 )ﻓﺘﺮ( ]ن[ ﻓﺘﺮিবঘত ারা মাপা to measure with palm
 ﻏﺎﻳﺮIII িবসা হoয়া to be dissimilar
 أﻏﺎرIV ঈl©v করান to make jealous

85

 أﻏﺎظIV রািগেয় দoয়া to anger

দেব যাoয়া to penetrate deeply  ﺗﻐﻴّﻆV রেগ যাoয়া to be angery

ﻓﺘﺮ
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 ﻓﺘّﺮII িনে জ করা to cause abate
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 اﻧﻐﺠﺮVII ফেট পরা to burst out

 ﺗﻔﺮّجV u ু হoয়া to be open

 )ﻓﺮع( ]ف[ ﻓﺮعaিত ম করা to surpass

 أﻓﺘﺮIV িনে জ করা to cause abate

 )ﻓﺠﻊ( ]ف[ ﻓﺠﻊক দoয়া to inflict grief

 اﻧﻔﺮجVII u ু হoয়া to be open

 ﻓﺮّعII শাখা করা to branches

 ﺗﻔﺘّﺮV িনে জ হoয়v to be abate

 ﻓﺠّﻊII aত াচার করা to torture

[ ﻓﺮّخ ]ﻓﺮخII বা া টান to hatch youg ones

 ﺗﻔﺮّعV শাখা িব ত করা to ramify

 ﻓﺘّﺶII পরী া করা to investigate

 ﺗﻐﺤّﺶVI a ীল হoয়া to be shameless
[ اﺳﺘﻔﺤﻞ ]ﻓﺤﻞভয় র হoয়া to be dreadful

 اﺳﺘﻔﺮدX eকাকী পাoয়া to find alone

 ﺗﻔﺮّغV কg©হীন থাকা to be unoccupied

 )ﻓﺤُﻮم( ]ك[ ﻓﺤُﻢবY© হoয়া to be black
 )ﻓﺤﻢ( ]ن[ ﻓﺤﻢজবাব িদেত _© হoয়া

 )ﻓﺮز(]ض[ ﻓﺮزথক করা to separate

 اﺳﺘﻔﺮغX খািল করা to empty

 ﻓﺮّزII থক করা to separate

 ﻓُﺮﻗﺎن( ] ن[ ]ض[ ﻓﺮق، )ﻓﺮقa◌ালাদা করা to

 ﻓﺤّﻢII

 أﻓﺰIV থক করা to separate

mentally

 )ﻓﺘﻖ( ]ن[ ﻓﺘﻖি া to unsew

ﻓﺤُﺶ

 ﻓﺘّﻖII সলাi েল ফলা to unsew

 أﻓﺤﺶIV a ীল ভাষা বহার করা to use obscence
language

 ﺗﻔﺘّﻖV েল হoয়া to be unsew
 اﻧﻔﺘﻖVII িছ হoয়া to be unsew

 )ﻓﺘﻞ( ]ض[ ﻓﺘﻞচােনা to twist
 ﻓﺘّﻞII

চােনা to twist

 ﺗﻔﺘّﻞV

িচেয় যাoয়া to be twisted

 اﻧﻔﺘﻞVII

িচেয় যাoয়া to be twisted

 أﻓﺮخIV বা া টান to hatch youg ones

 اﻓﺘﺮعVIII
হীন করা, মারী ন করা to
deflower
 )ﻓُﺮودة( ]ن[ ]ك[ ﻓﺮُدeকাকী হoয়া to be
 ﻓُﺮوغ( ]ن[ ]ف[ ﻓﺮغ، )ﻓﺮاغখািল হoয়া to be
alone
empty
 أﻓﺮدIV থক করা to set a side
 ﻓﺮّغII খািল করা to empty
 ﺗﻔﺮّدV eকাকী হoয়া to be alone
 أﻓﺮغIV খািল করা to empty
 اﻧﻔﺮدVII eকাকী হoয়া to be alone

 )ﻓﺘﺶ( ]ض[ ﻓﺘﺶপরী া করা to investigate  ﺗﻔﺠّﻊV aত াচিরত হoয়া to be distressed
[ )ﻓُﺤﺶ( ]كa ীল হoয়া to be shameless

বY© হoয়া to be black

 ﻓِﺘﻨﺔ( ]ض[ ﻓﺘﻦ، )ﻓﺘﻦআ ó করা, ফতনায় ফলা  أﻓﺤﻢIV িনরব হoয়া to be silent
 ﻓﺨﺎر(]ف[ ﻓﺨﺮ، )ﻓﺨﺮগe© করা to pride
to attract

[ ﺗﻔﺮزن ]ﻓﺮزنII ম ী হoয়া দাবার to be queen

 )ﻓﺮس( ]ض[ ﻓﺮسিশকার করা to hunt

separate
 ﻓﺮّقII a◌ালাদা করা to separate
 ﻓﺎرقIII a◌ালাদা করা to separate
 ﺗﻔﺮّقV a◌ালাদা হoয়া to be separate

 ﻓﺘّﻦII

করা to seduce

 ﻓﺎﺧﺮIII গwe©ত হoয়া to be proud

 ﺗﻔﺮّسV বাছাi করা to scrutinize

 أﻓﺘﻦIV

করা to charm

 ﺗﻔﺨّﺮV গe© করা to pride

 اﻓﺘﺮيিশকার করা, ধl©Y করা to hunt,rape

 اﻓﺘﺨﺮVIII গe© করা to pride

 ﻓِﺮاش( ]ن[]ض[ ﻓﺮش، )ﻓﺮشিবিছেয় দoয়া to [ ﺗﻔﺮْﻗﻊ ] ﻓﺮﻗﻊII িবে ািরত করা to explode
spread
 )ﻓﺮك( ]ن[ ﻓﺮكঘl©ণ করা to rub
 ﻓﺮّشII িবিছেয় দoয়া to spread
 اﻓﺘﺮشVIII িবিছেয় দoয়া, াশ করা to spread,  ﻓﺮّكII ঘl©ণ করা to rub

 اﻓﺘﺘﻦVIII

ﻲ
َ ﻓ ِﺘ

হoয়া to be charm

[ ﻓﺘﻰ( ]س، )ﻓﺘﺎءবক হoয়া to be youthful

 اﺳﺘﻔﺨﺮX ভাল মেন করা to find excellent

 اﺳﺘﻔﺘﻰX মতামত চাoয়া to ask for openion

[ ﻓﺪّن ]ﻓﺪنII মাটা করা to fatten

ﺞ
ّ  )ﻓﺞّ( ]ن[ ﻓi পা ফাঁক করা to straddle

[ ﻏﺪاء( ]ض، ﻓِﺪى،)ﻓﺪى

ﺞ
ّ  أﻓIV ল া পা ফলা to stride

 ﻓﺪىি পণ দoয়া to ransom

 ﻓُﺠﺎءة( ]ن[ ﻓﺠﺄ، ﻓﺠﺄة،)ﻓﺞء

 ﻓﺎدىIII ত াগ করা to sacrifices

ﻓﺠِﺊ
 ﻓﺠِﺊহঠাৎ আসা to come suddenly

 ﺗﻔﺎدىVI সতK© থাকা to guard

ﻓﺮض

brush

 ﺗﻔﺮّقV ঘwl©ত হoয়া to be rubbed

 )ﻓﺮص(]ض[ ﻓﺮصকাটা to cut

 اﻧﻔﺮكVII ঘwl©ত হoয়া to be rubbed

 ﻓﺮّصII িট কাটান to make holidays

 )ﻓﺮم(]ض[ ﻓﺮمছাট ছাট কের কাটা to cut into
pieces

 )ﻓﺮض(]ض[ ﻓﺮضফরয করা to decree

 ﻓﻠﺠَﺄIII হঠাৎ আসা to come suddenly

 اﻓﺘﺪىVIII ি পণ দoয়া toransom

ﻓﺮط

 )ﻓﺠﺮ( ]ن[ ﻓﺠﺮফাটান to cleave
 ) ُﻓﺠُﻮر( ﻓﺠﻰপাপ করা to do immoral

 ﻓِﺮار( ]ض[ ﻓ ّﺮ،ّ )ﻓﺮপালান to flee

 ﻓﺮّضII কাটা to make incisions

 ﻓﺠّﺮII রা া ƣতরী করা to create a outlet
 أﻓﺠﺮIV িভচার করা to commit adultery
 ﺗﻔﺠّﺮV ফেট পরা to burst out

 أﻓ ّﺮIV পািলেয় দoয়া to put to flight

 اﻓﺘﺮضআেরাপ করা to impose

 اﻓﺘﻔ ّﺮVIII খালা to open up

 )ﻓﺮط( ]ن[ ]ض[ ﻓﺮطআেগ যাoয়া to procede

 )ﻓﺮج( ]ض[ ﻓﺮجফাঁক করা to open

 ﻓﺮّطII পিরত াগ করা to leave

ﻓﺮّجII দখােনা to show

 اﻓﺮطIV সীমা পার হoয়া to exceed bounds

 أﻓﺮجIV ছে

 اﻧﻔﺮطVII িবি
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দoয়া to free

 اﻧﻔﺮقVII a◌ালাদা হoয়া to be separate
 اﻓﺘﺮقVIII a◌ালাদা হoয়া to be separate

হoয়া to be detached

ﻓﺴﺪ
 ﻓﺮّمII ছাট ছাট কের কাটা to cut into pieces
[ ﺗﻔﺮﻧﺞ ]ﻓﺮْﻧﺞII iuেরাপীেদর মত হoয়া to
imitate European
[ ﺗﻔﺮﻧﻲ ]ﻓﺮﻧﺲা েদর মত হoয়া to be the France

 )ﻓﺮي( ]ض[ ﻓﺮىকাটা to cut
 ﻓﺮّىII ল াল ী কাটা to cut length wise
 أﻓﺮىIV ল াল ী কাটা to cut length wise
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 اﻓﺘﺮىVIII িম া u াবন করা to fabricatd
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 )ﻓﺰّ( ]ن[ ﻓ ّﺰলািফেয় oঠা to jump up

[ ﻓُﺴﻮق( ]ن[ ]ض،)ﻓِﺴﻖ
 ﻓﺴﻖপাপ করা to act unlawfully

 أﻓ ّﺰIV ভয় দখােনা to frighten

 ﻓﺴّﻖII ফািসক হoয়া to be fasik

 ﺗﻔﺰّزV aি র হoয়া to become restless

 )ﻓﺸَﻞ( ]س[ ﻓﺸﻞিনরাশ হoয়া to despair

 اﺳﺘﻔ ّﺰX uে িজত করা to agitate

 ﻓﺸّﻞII িবফল হoয়া to thwart

 )ﻓﺰر( ]ن[ ﻓﺰرি ে ফলা to tear

 أﻓﺸﻞIV িবফল হoয়া to thwart,frustrate

 ﺗﻔﺰّرV ি ে যাoয়া to be torn
 اﻧﻔﺰرVII ি ে যাoয়া to be torn

 ) ﻓﺰَع(]س[ ﻓﺰعভয় পাoয়া to be afraid
 ﻓﺰّعII ভয় দখান to frighten
 أﻓﺰعIV ভয় দখান to frighten
 ﺗﻔﺰّعV ভীত হoয়া to be terrified

 )ﻓﺴﺎﺣﺔ( ]ك[ ﻓﺴُﺢশ করা to be wide
 ﻓﺴّﺢII স করা to make wide
 أﻓﺴﺢIV জায়গা করা to make room

for superiority

 )ﻓﻐﺮ(]ف[]ن[ ﻓﻐﺮখ হা করা to open mouth

ﻲ( ]ن[ ﻓﺸﺎ
ّ  ﻓُﺸ، )ﻓﺸﻮফাঁস হoয়া

 أﻓﻀﻞIV a

হ করা to bestow

 أﻓﺸﻰIV ছি েয় দoয়া to spread

اﻧﻔﻐﺮVII খ Y© খালা to open widely

 ﺗﻔﻀّﻞV a

হ করা to bestow

 ﺗﻔﺸّﻰV ছি েয় প া to spread

 )ﻓﻘﺄ(]ف[ ﻓﻘﺄফাটান to open abscess

ﻓﻀﺎ

[ﺺ
ّ  ]ﻓল ব , আংিটর পাথর, চােখর মিণ stone
of ring,brain joint
 ﺗﻔﺼّﺺII বিহরাবরণ ছা ান to remove the
outer shell

 ﻓﻀّﻰII খািল করা to void

ﻓﺼُﺢ

out
 ﻓﻄّﺢII িবিছেয় দoয়া to spread out

 اﻓﺘﻘﺪVIII a স ান করা to search

 )ﻓﻄﺮ( ]ن[ ﻓﻄﺮিবদীY© করা to split
 ﺗﻔﻄّﺮV িবদীY© হoয়া to be split

 )ﻓﻘﺮ(]ض[ ﻓﻘﺮিছ করা to pierce
 )ﻓﻘﺮ(]ن[ ﻓﻘﺮিছ করা to bore
 )ﻓﻘَﺮ( ]س[ ﻓﻘﺮম দে াথা পাoয়া to get pain

 اﻧﻔﻄﺮVII িবদীY© হoয়া to be split

spine

 اﻧﻔﺼﺪVII িস া লািগেয় নoয়া to undergo bleeding

 )ﻓُﻄﻮس(]ض[ ﻓﻄﺲমারা যাoয়া to die

 )ﻓﻘﺎرة( ]ك[ ﻓﻘُﺮদির হoয়া to be poor
 ﻓﻘّﺮII দির করা to make poor

[ )ﻓﺼﺎﺣﺔ( ]كবা ী হoয়া to be eloquent

flawless Arabic

 اﻧﻔﺴﺢVII স হoয়া to be wide

 ﺗﻔﺼّﺢV বা ী সাজা to affect eloquence

 )ﻓﺴﺦ( ]ف[ ﻓﺴﺦবািতল করা to cancel

 ﺗﻔﺎﺻﺢVI বা ী সাজা to affect eloquence

 ﻓﺴّﺦII ি ে

 ﻓِﺼﺎد( ]ض[ ﻓﺼﺪ، )ﻓﺼﺪিস া লাগান to open

 ﺗﻔﺴّﺦV ভে

করা করা to trar to pieces
করা করা to break into fragments

blood vein

 اﻧﻔﺴﺦVII বািতল হoয়া to be canceled

 اﻓﺘﻀﺢVIII সকেল জানেত পারা to become
 اﻧﻔﻌﻞস
হoয়া to be done
public
 اﻓﺘﻌﻞVIII ি করা to invent
 )ﻓﻀْﻞ( ]ن[ ]س[ ﻓﻀﻞভাল হoয়া to be good
 )ﻓﻌﻢ(]ف[ ﻓﻌﻢY© করা to fill up
 ﻓﻀّﻞII a ািধকার দoয়া to prefer
 ﻓﺎﺿﻞIII মh©vদার জ
িতেযাwMতা করা to contend  أﻓﻌﻢIV পির Y© করা to fill over flowing

 ﺗﻔﺸّﻞV ব¨_© হoয়া to be failed

 أﻓﺼﺢIV িন ত আরবীেত কাশ করা to express in

 ﺗﻔﺴّﺢV স হoয়া to be wide

 ﺗﻔﺎﻓﻞVI িতি য়া করা, eকি ত করা to intersct,
combine

 اﻧﻔﻀﺢVII কািশত হoয়া to be exposed

[ ﻓُﻀﻮ( ]ن، )ﻓﻀﺎءu ু হoয়া to be wide

 ﺗﻔﻘّﺄV ফাটান to burst

 )ﻓﻘﺪ(]ض[ ﻓﻘﺪন করা, হারােনা to destroy

 أﻓﻀﻰIV পৗঁছা to arrive

 أﻓﻘﺪIV হারােত দoয়া to cause to loss

 ﺗﻔﻀّﻰV aবসর থাকা to have free time

 )ﻓﻄﺢ( ]ف[ ﻓﻄﺢিবিছেয় দoয়া to spread

 أﻓﻄﺮIV iফতার করা to break the fast

 ﺗﻔﻘّﺪV a স ান করা to search
 اﺳﺘﻔﻘﺪX হারান to miss

 )ﻓﺼﻞ( ]ض[ ﻓﺼﻞথক করা to separate

 ﻓﻄّﺲII হত া করা to kill

 ﻓﺴّﺪII ন করা to spoil

 ﻓﺼّﻞII

 اﻧﻔﻄﺲVII চ া া হoয়া to be flattend,nose

 اﻓﺘﻘﺮVIII দির হoয়া to be poor

 أﻓﺴﺪIV ন করা to spoil

 اﻧﻔﺼﻞVII থক করা to separate

 )ﻓﻄﻢ( ]ض[ ﻓﻄﻢিশ র ধ ছা ােনা to wean

[ ﻓﻘّﺺ]ﻓﻘﺺII িডেম তা' দoয়া to hatch

ﻓﺴﺪ

[ ُﻓﺴُﺪ( ]ن[ ]ض، )ﻓﺴﺎدখারাপ হoয়া to be bad

ণীব করা to classify

ﻓﺼُﺢ

ﻓﻄﺲ

 اﻧﻔﺴﺪVII খারাপ হoয়া to be bad

[ ﺗﻔﺼّﻰ ]ﻓﺼﻰV

 )ﻓﺴﺮ(]ن[]ض[ ﻓﺴﺮা া করা to explain

ﺾ
ّ  )ﻓﺾّ( ]ن[ ﻓভা া to break

 ﻓﺴّﺮII া া করা to explain

 ﻓﻀّﺾII পার েলপ দoয়া to coat with silver

 ﺗﻔﺴّﺮV া া নoয়া to be explained

ﺾ
ّ  اﻧﻔVII ভে যাoয়া to be broken

 اﺳﺘﻔﺴﺮX া া চাoয়া to ask for explanation

[ ﺗﻔﺴﻔﺮ]ﻓﺴﻔﺮII a কাের
phosphoresce

হoয়া to shake off

লনশীল হoয়া to

ﺾ
ّ  اﻓﺘVIII মারী ন করা to deflower

 )ﻓﻀﺢ( ]ف[ ﻓﻀﺢকাশ করা to disclose
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 اﻧﻔﻄﻢVII িশ

ধছা া হoয়আ to be weaned

ﻓﻄﻦ
( ﻓﻄﺎﻧﺔ، ِﻓﻄْﻨﺔ، َﻓﻄَﻦ،)ﻓﻄﻦ

 ]ن[]س[]ك[ ﻓﻄﻦি মান হoয়া go be wise
 ﻓﻄّﻦII ি মান করা to make intelligent

 )ﻓﻌﻞ( ]ف[ ﻓﻌﻞকরা to do,to act
 ﻓﻌّﻞII করােনা to make done

[ ﻓﻘّﻂ ]ﻓﻘﻂII aংক কথায় লখা to spell out figure

ﻓﻠﺖ
 ُﻓﻘُﻊ( ]ن[ ﻓﻘﻊ، )ﻓﻘﻊu ল হoয়া, ফেট যাoয়া to
be bright,burst
 ﻓﻘّﻊII মট কের ভা া to crack
 اﻧﻔﻘﻊVII ফেট যাoয়া to burst
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 )ﻓﻘﻢ(]ن[ ﻓﻘﻢনাক েখ ধরা to hold by nose  ﻓﻠّﺞII ফাটােনা to split

 ﻓﻬّﻢII ঝান to make understand

and mouth

 اﻧﻔﻠﺞVII প াঘাত

)ﻓﻘَﻢ( ]س[ ﻓﻘِﻢ
)ﻓﻘﺎﻣﺔ( ]ك[ ﻓﻘُﻢ

 )ﻓﻠﺢ( ]ف[ ﻓﻠﺢচাষ করা to plough

ব খারাপ হoয়া to be very bad

হoয়া to be semiparalyzed

 أﻓﻠﺢIV u িত করা to prosper

ব খারাপ হoয়া to be very bad

 اﺳﺘﻔﻠﺢX u িত করা to prosper

 ﺗﻔﺎﻗﻢVI ব খারাপ হoয়া to be very bad

 )ﻓﻘﻪ(]ن[ َﻓﻘْﻪaিধকতর াbx হoয়া to have []ﻓﻠﺲ

[ أﻓﻴﺪ ]ﻓﻴﺪIV uপকার করা to benefit

 أﻓﻬﻢIV ঝান to make understand

 اﺳﺘﻔﺎدX uপকার পাoয়া to derive benefit
 ﺗﻔﻬّﻢV ঝেত চ া করা to try to understand  )ﻓﻴﺾ( ]ض[ ﻓﺎضY© হoয়া to overflow
 ﺗﻔﺎهﻢVI eেক aপরেক ঝা to understand  أﻓﺎضIV Y© করা to pour forth
one another
 اﺳﺘﻔﺎصX ািবত করা to flood
 اﻓﺘﻬﻢVIII ঝা to understand

 ﻓﻠّﺲII দuিলয়া ঘাষYv করা to declear
bankrupt

 اﺳﺘﻔﻬﻢX িজ াসা করা to ask

 أﻓﻠﺲIV দuিলয়া হoয়া to be bankrupt

ﻓﺎت

knowledge

[ ﺗﻔﻠﺴﻒ ]ﻓﻠﺴﻒII দাk©িনক ত

 أﻓﺎتIV পািলেয় দoয়া to make escape

' 'ق

ﻓﻘُﻪ

 )ﻓﻠﻊ( ]ف[ ﻓﻠﻊিবদীY© করা to split

 ﺗﻔﺎوتVI িভ রকম হoয়া to be different

 ﻗﺒﺢ(]ك[ ﻗﺒُﺢ، )ﻗﺒﺎﺣﺔৎিসত হoয়া to be ugly

more knowledge

 ﻓﻘَﻪ( ]س[ ﻓﻘِﻪ، ) ِﻓﻘْﻪি মান হoয়া to have
[ )ﻓﻘﺎهﺔ( ]كw×মান হoয়া to have knowledge

দoয়া to philosophize

 ﻓﻘّﻪII িশ া দoয়া to teach

 ﻓﻠّﺢII িবদীY© করা to split

 أﻓﻘﻪIV িশ া দoয়া to teach

 )ﻓﻠﻖ(]ض[ ﻓﻠﻖিবদীY© করা to split

ﻚ
 )ﻓﻚّ( ]ن[ ﻓ ﱠথক করা to separate

ﻓﻠّﻖII িবদীY© করা to split

 ﻓﻜّﻚII িশিথল করা to loosen

 ﺗﻔﻠّﻖV িবদীY© হoয়া to be split

ﻚ
ّ  اﻧﻔVII থক হoয়া to be separated

 اﻧﻔﻠﻖVII িবদীY© হoয়া to be split

ﻓﻜﺮ

[ ﻓﻜﺮ( ]ض[ ]ن، )ﻓِﻜﺮিচ া করা to think over [ ﻓﻠّﻚ ]ﻓﻠﻚভিবষৎ বাণী করা,

 ﻓﻜّﺮII িচ া করা to think over

 أﻓﻜﺮIV িচ া করা to think over
 ﺗﻔﻜّﺮV িচ া করা to think over
 اﻓﺘﻜﺮVIII িচ া করা to think over

 )ﻓﻜﺶ( ]ن[ ﻓﻜﺶমচকােনা to sprain
 اﻧﻔﻜﺶVII মচেক যাoয়া to be sprained
দoয়া to amuse

 ﻓﺎآﻪঠা া করা to joke
 ﺗﻔﻜّﻪআন পাoয়া to be amused

 )ﻓﻠﺖ(]ض[ ﻓﻠﺖপলায়ন করা to escape

ﻓﻠﺞ

[ )ﻓﻮات(]ﻓﻮت[]نমের যাoয়া to pass away

 ﻓﻮران( ]ﻓﻮر[ ]ن[ ﻓﺎر، )ﻓﻮرফাটা to boil

 اﺳﺘﻘﺒﺢX ৎিসত মেন করা to find ugly

 ﻓﻮّرII ফাটােনা to make boil

 )ﻗﺒﻲ(]ض[ ﻗﺒﺲহণ করা to take over

 أﻓﺎرIV ফাটােনা to make boil

 اﻓﺘﺒﻲVIII হণ করা to seek to take

[ )ﻓﻮز( ]ﻓﺔز[ ]نসফল হoয়া to be  )ﻗﺒﺾ(]ض[ ﻗﺒﺾক া করা to seize
successful
 ﻗﺒّﺾII স িচত করা, aিধকাের দoয়া to give to

ﻓﺎز

 ﻓﻮّزII ম

াকার ন to prophesy

িম পার হoয়া to cross desert

[ ﻓﻮّض]ﻓﻮضII মতা দান করা to entrust

 ﻓﻠّﻰu ন তালা to delouse

 ﻓﺎوضIII আেলাচনা করা to negociate

 اﻧﻘﺒﺾVII স িচত হoয়া to be contracted

 ﺗﻔﻠّﻰV u ন

 ﺗﻔﺎوضVI আেলাচনা করা to negociate

[ ﻗﺒّﻂ ]ﻗﺒﻂস িচত করা,

 ﻓﻮاق( ]ن[ ﻓﺎق،† )ﻓﻮقkÖ হoয়া to overtop

 )ﻗﺒﻞ( ]ن[ ﻗﺒﻞeিগেয় আসা to come
[ ﻗﺒﺎﻟﺔ( ]س، ﻗُﺒﻮل،ﻞ )ﻗَﺒﻮل
َ  ﻗ ِﺒহণ করা to accept

হoয়া to be deloused

[ﻦ
 ﻓﻨّﻦ ] ﻓ ﱠII িবিভ রকম করা to diversify
 ﺗﻔﻨّﻦV িবিভ রকম হoয়া to diversified

 ﻓﻮّقII তাক করা, াধা

ﻦ
ّ  اﻓﺘVIII িবিভ রকম হoয়া to diversified

 اﻓﺎقIV ান িফের ফাoয়া to convalesce
 ﺗﻔﻮّقV

দoয়া to aim

হoয়া to superior

 ﻗﺒّﻞII আদর করা to kiss
 ﻗﺎﺑﻞIII খা খী হoয়া to be faceto face

 اﺳﺘﻔﺎقX ান িফের ফাoয়া to convalesce

 أﻗﺒﻞIV কাছাকািছ আসা to come close to

[ ﻓﻨّﻂ ]ﻓﻨﻂII িব ািরত বণনা করা to detail

 )ﻓﻮﻩ( ]ن[ ]ﻓﻮﻩ[ ﻓﺎﻩu ারণ করা to utter

 ﺗﻘﺒّﻞV হণ করা to accept

ﻲ
َ  )ﻓﻨﺎء( ]س[ ﻓﻨংস হoয়া to cease

 ﺗﻔﻮّﻩV u ারণ করা to utter

 ﺗﻘﺎﺑﻞVI পর¯úর মখা খী হoয়া to face to face
each other

ﻓﺎﻩ

 )ﻓﻴْﺊ( ]ﻓﻴﺄ[ ]ض[ ﻓﺎ َءিফের আসা to return

 اﻧﻔﻠﺖVII পলায়ন করা to escape

 ﺗﻔﻨﻰVI পর¯úরেক
other

 ﻓﻴّﺄII ছায়া দান করা to afford shadow

 ُﻓﻠُﻮج(]ن[ ﻓﻠﺞ، )ﻓﻠْﺞফাটােনা to split

 )ﻓﻬﻢ(]س[ ﻓﻬِﻢঝা to understand

াঘাত

to knit the brows

 أﻓﻨﺪIV ল মাণ করা to prove wrong

ﻓﻴﺪ

 )ﻓﻠَﺞ( ]س[ ﻓﻠِﺞপ

ones ppsition
 ﺗﻘﺒّﺾV স িচত হoয়া to be contracted

 )ﻓﻠﻲ(]ض[ ﻓﻠﻰu ন তালা to delouse

 أﻓﻨﻰIV ংস করা to annihilate

 أﻓﻠﺖIV পলায়ন করা to escape

র দৗ ােত পারা to long-

 اﻓﺘﺎتVIII িবপিরত করা, খেয় বাঁচা, to act contrary  ﻗﺒّﺢII ৎিসত করা to make ugly

 )ﻓﻜَﻪ( ]س[ ﻓﻜِﻪরিসক হoয়া to be humorous [ ﻓﻨّﺪ ]ﻓﻨﺪII িম ক বলা to call a liar
 ﻓﻜّﻪII আন

[ ﺗﻔﻴﻬﻖ ]ﻗﻴﻬﻖII aেনক
winded

হoয়া to be semiparalyzed
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ংস করা to destroy each

 أﻓﺎ َءIV দান করা to give as booty
 ﺗﻔﻴّﺄV ছায়া দান করা to afford shadow

ﻗﺪر
 اﻗﺘﺒﻞVIII হণ করা to accept
 اﺳﺘﻘﺒﻞX খ িফিরেয় নoয়া to turn face

ﺖ
ﻗ ﱠ

[ )ﻗﺖّ( ]نfzল a বাদ করা to render falsely

ﺖ
ّ  اﻗﺘVIII েলাৎপাটন করা to uproot

92

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

[ ُﻗﺘُﻮر( ]ن[ ]ض، )ﻗﺘﺮকাপ©
stringy

করা to be  ﻗُﺪس(]ك[ ﻗﺪُس، )ﻓﺪاﺳﺔপিব হoয়া to be pure

 اﺳﺘﻘ ّﺮX ায়ী হoয়া to be settled

 اﻗﺘﺮضVIII ঋণ করা to borrow

 ﻗﺪّسII পিব র করা to sanctify

[ ﻗُﺮﺁن(]ف[ ]ن،ﻗِﺮاءة،)ﻗﺮأ

 اﺳﺘﻘﺮضঋণ চাoয়া to ask for loan

 ﻗﺘّﺮII কাপ© করা to be stringy

 ﺗﻘﺪّسV পিব হoয়া to be sacred

 ﻗﺮأপ া to recite

 أﻗﺘﺮIV কাপ© করা to be stringy

 ﻗُﺪوم(]ن[ ﻗﺪم، )ﻗﺪمআগােনা to procede
 )ﻗﻘُﺪوم( ]س[ ﻗﺪِمআসা to come
 ﻗَﺪاﻣﺔ( ]ك[ ﻗﺪُم، ) ِﻗﺪَمরাতন হoয়া to be old

 اﺳﺘﻘﺮأX প েত বলা to ask to read

 )ﻗﺮط(]ن[ ﻗﺮطিচ িচ কের কাটা to cut into
pieces
 ﻗﺮّطII িচ িচ কের কাটা to cut into pieces

ﻗﺘﺮ

 )ﻓﺘﻞ( ]ن[ ﻗﺘﻞহত া করা to kill
 ﻗﺘّﻞII হত া করা to kill
 ﻗﺎﺗﻞIII করা to battle
 ﺗﻘﺎﺗﻞVI eেক aপেরর সােথ
করা to battle
one another
 اﻗﺘﺘﻞVIII eেক aপেরর সােথ করা to battle
one another
 اﺳﺘﻘﺘﻞX জীবন িবপ করা to risk ones life

 ﻗﺪّمII e েত দoয়া to make proceed
 أﻗﺪمসাহসী হoয়া to be bold

 ﺗﻘﺮّبV কােছ আসা to get near

 ﺗﻘﺎدمাচীb হoয়া to be old

 ﺗﻘﺎربVI পর¯úর কােছ আসা

 اﺳﺎﻗﺪمআসেত বলা to come

 ﻗﺬّرII ময়লা করা to make dirty

[ أﻗﺤﻢ ]ﻗﺤﻢIV ঠেল দoয়া to push

 اﺳﺘﻘﺬرX ময়লামেন করা to deem dirty

 اﻗﺘﺤﻢVIII ভা া to break

 )ﻗﺬف( ]ض[ ﻗﺬفিনে প করা to throw

 )ﻗﺪّ( ]ن[ ﻗ ﱠﺪকাটা to cut

 ﻗﺬّفII দাঁ টানা to row
 ﺗﻘﺬّفVI eেক aপেরর িদেক িনে প করা to pelt
one another
 اﻧﻘﺬفVII িনি হoয়া to be thrown

 اﻧﻘ ّﺪVII ফেট যাoয়া to split
 اﻗﺘ ّﺪVIII কাটা to cut

 ﻗ َﺪرَ(]ن[ ]ض[ ﻗﺪر، )ﻗﺪرক করা to decide

 أﻗﺪرIV স ম করা to enable
 اﻗﺘﺪرVIII ক করা to decide
 اﺳﺘﻘﺪرX স মতা চাoয়া to ask for strength

 اﻗﺘﺮعVIII ভা পরী া করা to draw lots

 )ﻗﺮْح(]ف[ ﻗﺮحআহত করা to wound
 )ﻗﺮف( ]ض[ ﻗﺮفছাল তালা to peel
 )ﻗﺮَح(]س[ ﻗﺮِحআহত হoয়া to be wounded  )ﻗﺮَف( ]س[ ﻗﺮفিবরি বাধ করা to loathe
 ﻗﺮّحII আহত করা to wound

 ﻗﺮّفII ছাল তালা to peel

 ﺗﻘﺮّحV ত হoয়া to ulcerate

 ﻗﺎرفIII

 اﻗﺘﺮحVIII

 اﻗﺘﺮفVIII সংঘিটত করা to commit

াব করা to propose

 ﻗﺮّرII ি র করা to decide
 أﻗ ّﺮIV ায়ী করা to settle
 ﺗﻘﺮّرV ায়ী হoয়া to be settled
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করা to let to temptation

করা to connect
হoয়া to be )ﻗﺮن(]ض[ ﻗﺮن
 ﻗﺎرنIII eকি ত করা to unite
 )ﻗﺮس(]ض[ ﻗﺮسজমাট বাঁধা to be frozen  أﻗﺮنIV িমিলত করা to combine

 )ﻗﺮَس(]س[ ﻗﺮسঠা া তী
severe cold

 ﻗﺮّسII জমাট বাঁধান to be freeze

 اﻗﺘﺮنVIII

ﻗﺮش

 اﺳﺘﻘﺮنX পেক যাoয়া to ripen abscess

[ )ﻗﺮش(]ن[]ضদাঁত ক ম করা to gnash

হoয়া to be connected

 ﻗﺮّشII জীিবকা aজন করা to make a living

[ ﺗﻘﺮّى ]ﻗﺮوV a স ান করা to follow up

 اﻗﺘﺮشVIII জীিবকা aজন করা to make a living

 اﺳﺘﻘﺮأa স ান করা to follow up

 ﻗﺮّصিচমিট কাটা to pinch

[ّ )ﻗﺮار( ]س[ ]ض[ ]ﻗﺮায়ী হoয়া to be settled

 ﻗﺎرعIII মারামাির করা to fight

 اﺳﺘﻘﺮبকােছ মেন করা

 أﻗﺬىIV িবর করা to annoy

ﻗ ﱠﺮ

 ﻗﺮّعII িতর ার করা to rebuke

 اﻗﺘﺮبVIII কােছ আসা to get near

 )ﻗﺮص(]ن[ ﻗﺮصিচমিট কাটা to pinch

ﻗﺮص

 )ﻗﺮع( ]ف[ ﻗﺮعক া না া to knock
 )ﻗﺮَع( ]س[ ﻗﺮِعটাক হoয়া to be bald headed

 ﺗﻘﺎرعVI eেক aপেরর সােথ সংNl© করা to clash
against each other

ي
َ  ﻗﺬي( ]س[ ﻗ ِﺬ، )ﻗﺬىময়লা হoয়া to be dirty

ﻗﺪم
 ﻗﺪّرII ক করা to appoint

[ ﻗُﺮﺑﺎن( ]ك[ ]س، )ﻗُﺮبকােছ আসা to come [ ﻗﺮّظ ]ﻗﺮظশংসা করা to praise

 ﻗﺎربIII িনকটবZx© হoয়া to be near

 ﺗﻘﺪّمa সর হoয়া to proceed

 )ﻗﺪو(]ن[ ]ﻗﺪو[ ﻗﺪاu ম ােদর হoয়া to be savory
[ ﻗﺪاوة( ]س[ ]ﻗﺪي،)ﻗﺪي
ﺚ
ّ  اﻗﺘVIII টেন আনা to pull out
[ ﻗﺤَﻂ( ]ف[ ]س، ﻗﺤﻂ )ﻗﺤْﻂি হীন হoয়া to  ﻗﺪِىu ম ােদর হoয়া to be savory
be rainless year
 اﻗﺘﺪىVIII a গামী হoয়া to follow
 ﻗﺤّﻂII পরাগায়ন করা to pollinate
 ﻗﺬَر(]ن[ ﻗﺬر، )ﻓﺬارةময়লা হoয়া to be dirty
 أﻗﺤﻂIV ি হীন হoয়া to be rainless year
 )ﻗﺬَر(]س[ ﻗﺬِرময়লা হoয়া to be dirty
 )ﻗﺤﻒ( ]ف[ ﻗﺤﻒাস করা to swallow

 ﻗﺪّدII কাটা to cut

ﻗﺮب
near

 ﻗﺮّبII কােছ আনা to cause to come near

ﺚ
 )ﻗﺚّ( ]ن[ ﻗ ﱠটেন আনা to pull out

 اﻗﺘﺤﻒVIII াস করা to swallow

 أﻗﺮأIV প ােনা to make read

ﻗﺮض

ﻗﺮى

[ )ﻗﺮى(]ضaিতিথ আ ায়ন করা to entertain

ﻗﺸّﺮ
 اﻗﺘﺮىVIII aিতিথ আ ায়ন করা to entertain

 )ﻗﺮض( ]ض[ ﻗﺮضকাটা to cut
 ﻗﺮّضII কাটা to cut

[ﺰ
ّ  ]ﻗিবরি hatred  ﻗﺰازة( ]ن[]ض[ ﻗ ّﺰ،ّ)ﻗﺰ
ভাল না লাগা to loathe, detest

 أﻗﺮضIV ঋণ দoয়া to loan

 ﻗﺰّزII u ল করা to glaze

 اﻧﻘﺮضVII িব

 ﺗﻘﺰ ّزV িবরি মেন করা to feel disgust

হoয়া to perish
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[ ﻗﺰّح ]ﻗﺰحII aল ৃত করা to embellish

 أﻗﺸﻊIV িবি

 )ﻗﺴﺮ( ]ض[ ﻗﺴﺮজা করা to force

 ﻗﺸّﻊV িবি
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করা to scatter
হoয়া to be scattered

 اﻗﺘﻀﻰVIII দাবী করা to demand

 )ﻗﺼَﻒ( ]س[ ﻗﺼِﻒভ র হoয়া to be frail

 اﺳﺘﻘﻀﻰX দাবী করা to demand

 ﻗﺼّﻒII Y© করা to break

ﻂ
 )ﻗﻂّ( ]ن[ ﻗ ﱠধারাল করা to sharp

 اﻗﺘﺴﺮVIII জা করা to force

 اﻧﻘﺸﻊVII িবি

ﻗﺴﻂ

[ أﻗﺸﻌﺮ ]ﻗﺸﻌﺮIV কাঁপা to shiver

 ﺗﻘﺼّﻒV ভে যাoয়া to be broken

 ﻗﻄّﻂII েট পিরপািট করা ,ভা ায করা to carve

 ﻗﺴّﻂII িকি করা to pay in installation

[ ﻓﺸﺎﻓﺔ( ]س[ ]ك،)ﻓﺸَﻒ

 اﻧﻘﺼﻒVII ভে যাoয়া to be broken

 أﻗﺴﻂIV সমভােব করা to act equitably

©` ﻗﺸﻒশা

হoয়া to be in misery

ﻂ
ّ  اﻗﺘVIII ঁচােলা করা to sharpen

করা to make in misery

 )ﻗﺼﻞ(]ض[ ﻗﺼﻞকZ©b করা to cut off

 )ﻗﻄﺐ(]ض[ ﻗﻄﺐজমা করা to gather

 )ﻗﺴﻢ( ]ض[ ﻗﺴﻢভাগ করা to devide
 ﻗﺴﺎﻣﺔ( ]ك[ ﻗﺴُﻢ، )ﻗﺴﺎمর হoয়া to be beautiful

 ﻗﺸّﻒII `©শা
 ﺗﻘﺸّﻒV `©শা

হoয়া to be in misery

 اﻗﺘﺼﻞVIII কZ©b করা to cut off

 ﻗﻄّﺐII

 )ﻗﺼﻢ( ]ض[ ﻗﺼﻢভে ফলা to break

 ﺗﻘﻄّﺐV হতাশ হoয়া to become gloomy

 ﺗﻘﺼّﻢV ভে যাoয়া to be broken

 اﺳﺘﻘﻄﺐX ম করণ করা to polarize

[ ﻗُﺴﻮط(]ض،)ﻗﺴﻂ

ম করা to injustice

হoয়া to be scattered

 ﻗﺼَﻒuৎসব করা to feast

ﺺ
 )ﻗﺺّ( ]ن[ ﻗ ﱠকাটা to cut off

 ﻗﺴّﻢII ভাগ করা to devide

 ﻗﺼّﺺII কাটা to cut off

 ﻗﺎﺳﻢIII ভাগাভািগ করা to share

 اﻧﻘﺼﻢVII ভে যাoয়া to be broken

 أﻗﺴﻢIV শপথ করা to take oath

ص
ّ  ﻗﺎIII িতেশাধ নoয়া to avenge

 ﺗﻘﺴّﻢV িবভ হoয়া to be divided

 ﺗﻘﺼّﺺV a সরY করা go follow ones tracks

ّ  اﻗﺘVIII a সরY করা go follow ones tracks
ভাগ করা to devide ﺺ

 ﺗﻘﺎﺳﻢVI পর¯ú‡ii মে
among themselves
 اﻧﻘﺴﻢVII িবভ হoয়া to be devided
 اﻗﺘﺴﻢVIII িনেজেদর মে ভাগ করা to devide
among themselves
 اﺳﺘﻘﺴﻢX ভাগ চাoয়া to seek dividen, ভা
জানেত চাoয়া to seek oracle

 )ﻗﺼﺐ(]ض[ ﻗﺼﺐকাটা to cut up

 ﻗﺸّﺮII ছাল তালা to peel
 ﺗﻘﺸّﺮV ছালহীন হoয়া to be peeled

ﻗﺸﻂ
 اﻧﻘﺸﺮVII ছালহীন হoয়া to be peeled

 )ﻗﺸﻂ(]ن[]ض[ ﻗﺸﻂছা ােনা to remove
 ﻗﺸّﻂII ছ ােনা to remove

 )ﻗﺸﻊ(]ف[ ﻗﺸﻊিবি

করা to scatter

 )ﻗﻄﺮ(]ن[ ﻗﻄﺮফাটায় ফাটায় প া to fall in
 )ﻗﺼﻮ( ]ن[ ]ﻗﺼﻮ[ ﻗﺼﺎের যাoয়া to be far drops

away

 ﺗﻘﻄّﺮV ফাটায় ফাটায় প া to fall in drops

ﻲ
َﺼ
ِ  )ﻗﺼَﻰ( ]س[ ]ﻗﺼﻮ[ ﻗের যাoয়া to be

 ﺗﻘﺎﻃﺮVI দেল দেল আসা to come in successive
groups

 ﻗﺼّﺐII ল কাঁক া করা to curl

far away
 أﻗﺼﻰIV ব

ের নoয়া to take far away

 اﺳﻨﻘﻄﺮX টপ টপ কের প া to dribble

 )ﻗﺼﺪ(]ض[ ﻗﺼﺪi া করা to aspire

 ﺗﻘﺼّﻰV ব

ের যাoয়া to go far away

 )ﻗﻄﻊ( ]ف[ ﻗﻄﻊকাটা to cut off

 أﻗﺼﺪIV a ে রণা দoয়া to induce to go,
কািসদা রচনা করা to compose poem

deeply, examine

 ﺗﻘﺼّﺪV রাগাি ত হoয়া to be angry
[ ﻗﺴﻮ(]ن، ﻗﺴﻮة، ﻗﺴﺎ ]ﻗﺴﻮ[ )ﻗﺴﺎوةকেঠার হoয়া
اﻧﻘﺼﺪ
VII ভে যাoয়া to be broken
to be cruel
 اﻗﺘﺼﺪVIII ম প া aবল ন করা to adopt a
 ﻗﺴّﻰII শ করা to harden
middle course
 ﻗﺎﺳﻰIII স করা to bear
 )ﻗﺼﺎرة( ]ك[ ﻗﺼُﺮখাট হoয়া to be short
 أﻗﺴﻰIV শ করা to harden
[ ﻗﺸَﺮ( ]ن[ ]ض[]س، ﻗﺸﺮ )ﻗﺸﺮছাল তালা to peel

িট করা to knit the brows

ﻗﺼﺮ

[ )ﻗﺼﺮ( ]ن[ ]ضখাট করা to make short

 ﻗﺼّﺮII খাট করা to make short
 ﺗﻘﺎﺻﺮVI ছাট হoয়া to become smaller

ﻗﻀﻰ
 اﻗﺘﺼﺮVIII সীমাব হoয়া to be confined

 )ﻗﺼﻒ( ]ض[ ﻗﺼﻒভা া to break
[ ﻗﺼﻮف( ]ن،)ﻗﺼﻒ
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ﺾ
ّ  اﻧﻘVII িনেচ নামা to descend

 أﻗﻄﻊIV কাটােনা to make to cut
 ﺗﻘﻄّﻊV করা হেয় কেট যাoয়া to be cut off in
pieces
 ﺗﻘﻠﻄﻊVI eেক aপেরর থেক থক হoয়া to get
separated from each other

 )ﻗﻀﺐ( ]ض[ ﻗﻀﺐকাটা to cut off

 اﻧﻘﻄﻊVII কেট যাoয়া to be cut off

ﺾ
 )ﻗﺾّ( ]ن[ ﻗ ﱠিছ করা to pierce
ﺾ
ّ  أﻗIV কেঠার হoয়া to be rough

 ﻗﻀّﺐII কেট ফলা to cut off
 اﻗﺘﻀﺐVIII কাটা to cut off
(ﻀﻴّﺔ
ِ  ﻗ، ﻗﻀﺎء،)ﻗﻀْﻲ

 أﻗﺼﺮIV খাট করা to make short

اﺳﺘﻘﺼﺮX ছাট মেন হoয়া to find short

 اﺳﺘﻘﺼﻰX গভীের যাoয়া, পরী া করা to penetrate  ﻗﻄّﻊII ছাট ছাট কের কাটা to cut into pieces

[ ﻗﻀﻰ ]ضরায় দoয়া to settle

ﻂ
ﻗﱠ
 ﻗﻀّﻰII কাh©কির করা to carry out

 اﻗﺘﻄﻊVIII কেট নoয়া to take a part
 اﺳﺘﻘﻄﻊX বাদ দoয়া to deduct an amount

 )ﻗﻄﻞ( ]ن[ ]ض[ ﻗﻄﻞকেট ফলা to cut off

ﻗﻔﺎ
 ﻗﻄّﻞII কেট ফলা to cut off

 ﻗﺎﺿﻰIII িবচার করা to prosecute

 )ﻗُﻄﻮن( ]ن[ ﻗﻄﻦবাস করা to live

 ﺗﻘﻀّﻰV শষ হoয়া to be completed

 ﻗﻄّﻦII বসবাস করেত দoয়া to make live

 ﺗﻘﺎﺿﻰVI মামলা করা to litigate

 )ﻗﻌﻮد( ]ن[ ﻗﻌﺪবসা to sit down

 اﻧﻘﻀﻰশষ হoয়া to be completed
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 أﻗﻌﺪIV বসােনা to make sit

ل
ّ  ﺗﻘﺎVI aব া করা to disdain

 ﺗﻘﻌّﺪV থেম যাoয়া to refrain

ﻞ
ّ  اﺳﺘﻘX সামা

 ﺗﻘﺎﻋﺪVI থেম যাoয়া to refrain

মেন করা to find insignificanr

াধীন হoয়া to be independent

 اﻗﺘﻌﺪVIII বসা to sit down

 )ﻗﻠﺐ( ]ض[ ﻗﻠﺐিফরােনা to turn arround

 )ﻗﻌﺮ(]ف[ ﻗﻌﺮগভীর করা to make deep
 )ﻗﻌﺎرة( ]ك[ ﻗﻌُﺮগভীর হoয়া to be deep

 ﻗﻠّﺐII uে

 ﺗﻘﻠّﺐV ের যাoয়া to be turned

 ﻗﻌّﺮII গভীর করা to make deep

 اﻧﻘﻠﺐVII ের যাoয়া to be turned

দoয়া to turn

[ ﻗﻤﺺ ]ضলাফ দoয়া to jump
 ﻗﻤّﺺII লাফ দoয়া to jump

 أﻗﻌﺮIV গZ© করা to make deep

[ ﻗﻠّﺪ ]ﻗﻠﺪII মালা পwo‡q সাজােনা to adorn with
necklace
 ﺗﻘﻌّﺮV গZ© হoয়া to be depressed
 )ﻗﻌَﺲ( ]س[ ﻗﻌﺲক তেরর মত ক হoয়া to be  ﺗﻘﻠّﺪII মালা পiv to put on necklace
pigeon breasted
 )ﻗﻠﻮص(]ض[ ﻗﻠﺺসং িচত হoয়া to diminish
 ﺗﻘﺎﻋﺲVI aবেহলা করা to be reluctant
 ﻗﻠّﺺII সং িচত করা to make diminish

 اﻗﻌﻨﺴﺲXIV ক তেরর মত ক হoয়া to be  ﺗﻘﻠّﺺV সং িচত হoয়া to diminish
pigeon breasted
 )ﻗﻠﻊ( ]ف[ ﻗﻠﻊuপে ফলা to pluck out
 )ﻗﻔﺮ( ]ن[ ﻗﻔﺮপদা a সরY করা to follow  ﻗﻠّﻊII uপে ফলা to pluck out

 )ﻗﻔَﺮ( ]س[ ﻗﻔِﺮখা কেম যাoয়া to be reduce
 أﻗﻔﺮIV িনঃ হoয়া to be empty
 اﻗﺘﻔﺮVIII পদা a সরY করা to follow

 )ﻗﻔَﻊ(]س[ ﻗﻔِﻊচঁ েক যাoয়া to be wrinkled
 ﻗﻔّﻊII চঁ কােনা to shrival
 ﺗﻘﻔّﻊV চঁ েক যাoয়া to be wrinkled

ﻗﻔﻞ

[ )ﻓﻘﻮل( ]ن[ ]ضিফের আসা to come home

 ﻗﻔّﻞII তালা দoয়া to lock
 أﻗﻔﻞIV তালা দoয়া to lock

ﻗﻔﺎ

[ )ﻗﻔﻮ( ]نিপছেন চলা to follow

 ﻗﻔّﻰII a সরY করােনা to make follow

ﻞ
ّ  ) ِﻗ ّﻞ (]ض[ ﻗকম হoয়া to be little

 ﻗﻤّﺺII জামা পরান to clothe with shirt

[ ﺗﻘﻤﻘﻢ ]ﻗﻤﻘﻢII aিভেযাগ করা to complain

 اﻗﺘﻠﻊVIII uপে

[ﻦ
ّ  ﻗﻨّﻦ ]ﻗII আiন ƣতরী করা to make law

ফলা to pluck out

 )ﻗﻠَﻖ( ]س[ ﻗﻠَﻖuি হoয়া to be anxious

 )ﻗﻨﺺ( ]ض[ ﻗﻨﺺিশকার করা to hunt

 أﻗﻠﻖIV uি

 اﻗﺘﻨﺺVIII িশকার করা to hunt

করা to worry

[ ﺗﻘﻠﻘﻞ ]ﻗﻠﻘﻞII িবর হoয়া to be disturbed

 )ﻗﻠﻢ(]ض[ ﻗﻠﻢকাটা to cut

( ﻗﻨﺎﻃﺔ، َﻗﻨَﻂ،)ﻗُﻨﻮط
[]ن[ ]ض[ ]س[ ]ك

 ﻗﻠّﻢII কাটা to cut

 ﻗﻨﻂিনরাশ হoয়া to be disheartened

[ ﺗﺄَﻗﻠﻢ ]اﻗﻠﻢII নতyন পিরেবেশ খাপ খাoয়া to acclimatize

 ﻗﻨّﻂII িনরাশ করা to drive to despair

[ ﺗﻘﻠﻨﺲ]ﻗﻠﻨﺲII িপ পিরেয় দoয়া to wear cap
[ ﻗﻤّﺢ ]ﻗﻤﺢII িক aংশ দoয়া to pay an installation

 أﻗﻤﺢIV পাকান to ripen

ﻗﻨﻊ
 )ﻗﻤﺮ( ]ض[ ﻗﻤﺮবািজ ধরা to gamble
 ﻗﻤّﺮII িট ভাজােনা to toast

 ﻗﻠّﻞII কম করা to make little

 ﻗﺎﻣﺮIII বািজ ধরা to gamble

ﻞ
ّ  أﻗIV কম করা to make little

 أﻗﻤﺮIV চাঁদিন রাত হoয়া to be moonlight
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 )ﻗﻮب(]ن[ ﻗﺎبখনন করা to dig
 ﻗﻮّبII খনন করা to dig

 أﻗﺎبIV ভে খালা to break open, egg
 ﺗﻘﻤّﺺV জামা পরান to clothe with shirt
[ ﻗِﻴﺎت( ]ن[ ]ﻗﻮت،)ﻗﻮت
 )ﻗﻤﻂ(]ن[]ض[ ﻗﻤﻂবা ােক কাপে জ ােন to  ﻗﺎتখাoয়ােনা to feed
swaddle
 ﻗﻮّتII খাoয়ােনা to feed
 ﻗﻤّﻂII বা ােক কাপে জ ােন to swaddle
 أﻗﺎتIV খাoয়ােনা to feed
 )ﻗﻤﻊ(]ف[ ﻗﻤﻊদমন করা to curb
 ﺗﻘﻮّتV খাoয়া to be fed
 ﻗﻤّﻊII মিহলার আ েলর uপেরর িদেক কাটা to cut
 اﻗﺘﺎتVIII খাoয়ােনা to feed
upper end of okra, lady's finger
 ﻗﻴﺎدة(]ن[ ﻗﺎد، )ﻗﻮدপথ দk©ন করা to lead
 أﻗﻤﻊIV দমন করা to curb

 أﻗﻠﻊIV পাল তালা to sail

ﻞ
ّﻗ
 اﻗﺘﻔﻰVIII িপছেন চলা to follow

 ﺗﻘﺎﻣﺮVI পর¯úর য়া খলা to gamble with  ) ﻗﻨﻲ( ]ض[ ﻗﻨﻰলাভ করা to acquire
one another
 )ﻗﻨﺎ( ]س[ ﻗﻨِﻲa◌া◌ঁকি িব হoয়া to be
 )ﻗﻤﺶ(]ن[]ض[ ﻗﻤﺶজমা করা to colect
hooked
 ﻗﻤّﺶII জমা করা to colect
 ﻗﻨّﻰII খনন করা to dig
[ ﻗِﻤﺎص( ]ن، ﻗُﻤﺎص،)ﻗﻤﺺ
 اﻗﺘﻨﻰVIII লাভ করা to acquire

হoয়া to be satisfied

 ﻗﻨّﻊII ঢেক দoয়া to veil

ﻗﻨﺎ
 أﻗﻨﻊIV

করা to satisfy

 ﺗﻘﻨّﻊV ঢেক রাখা to be veiled
 اﻗﺘﻨﻊVIII

ﻗﻨﺎ

 اﻧﻘﺎدVII পিরচািলত হoয়া to be led
 اﻗﺘﺎدVIII চালান to lead
 اﺳﺘﻘﺘﺎدX পা া `ye¨© বহার করা to retaliate

 )ﻗﻮس(]س[ ﻗﻮسবাঁকা হoয়া to be bent
 ﻗﻮّسII বাঁকা হoয়া to be bent

 أﻗﻨﻂIV িনরাশ করা to drive to despair

)ﻗُﻨﻮع( ]ف[ ﻗﻨﻊ

 أﻗﺎدIV পা া `ye©¨বহার করােনা to cause to retaliate

হoয়া to be content

[ ﻗُﻨﻮان( ]ن[ ]ﻗﻨﻮ، )ﻗﻨﻮলাভ করা to acquire

 ﺗﻘﻮّيV বাঁকা হoয়া to be bent

ﻗﺎض

[ )ﻗﻮض( ]ن[ ]ﻗﻮضি েয় দoয়া to demolish

 ﻗﻮّضII ি েয় দoয়া to demolish
 ﺗﻘﻮّضV ভে যাoয়া to be demolished

 )ﻗﻮل( ]ن[ ]ﻗﻮل[ ﻗﺎلবলা to say
 ﻗﺎولIII আেলাচনা করা to negotiate

ﻗﻴﻒ
 ﺗﻘ ّﻮلV কথাবাZv© বলা to talk, জব ছ ােনা to
spread rumour
 اﺳﺘﻘﺎلX বতাের কথা বলা to render voice by
radio, i ফা দoয়া to resign
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 ﻗِﻴﺎم( ]ن[ ]ﻗﻮم[ ﻗﺎم، )ﻗﻮمদাঁ ান to stand up

 أﻗﺎلবািতল করা to repeal

 ﻗﻮّمসাজা করা, to set upright

 اﺳﺘﻘﺎلবািতল চাoয়া to demand cancellation

 ﻗﺎومIII িবেরাধীতা করা to oppose

' "ك

 أﻗﺎمIV ক করা to make correct
 اﺳﺘﻘﺎمoঠা to rise
[ ﻗﻮّﻩ ]ﻗﻮﻩII আZ©নাদ করা to scream

آﺌِﺐ

[ آﺄﺑﺔ(]س، )آﺄبিনরাশ হoয়া to be dejected

 أآﺌﺐIV িনরাশ করা to sadden

ي
َ  )ﻗﻮّة( ]س[ ]ﻗﻮي[ ﻗ ِﻮশি শালী হoয়া to be  أآﻨﺌﺐVIII িনরাশ হoয়া to be dejected
strong
ﺐ
 )آﺐّ( ]ن[ آ ﱠu করা to overturn
 ﻗﻮّىII শি শালী করা to make strong
 ﻗﺎوَىIII শি র িতেযাগীতা করা to compete  آﺒّﺐII িপ বানvb to roll
ﺐ
ّ ঁ أآেক প া to bow down
in strength
ﺐ
ّ  اﻧﻜVII u o করা to bend one
 أﻗْﻮىIV গরীব হoয়া to be poor

 آﺎﺗﺐIII যাগােযাগ রাখা to keep up correspondance
 اآﺒﻞIV লখােনা to dictate to make write
 ﺗﻜﺎﺑﻞপর¯úরেক লখা to write each other
 اﻧﻜﺒﻞVII Puv`v †`Iqv to subscribe
 ﺗﻜﺎﺗﺐVIII bKj Kiv to copy
 اﺳﺘﻜﺒﻞX wjL‡Z ejv to ask to write
 اآﺒﻞIV লখােনা to dictate to make write
 أآﺘﺐIV লখােনা to dictate to make write
 ﺗﻜﺎﺗﺐপর¯úরেক লখা to write each other
 اﻧﻜﺘﺐVII চাঁদা দoয়া to subscribe
 اآﺘﺘﺐVIII নকল করা to copy
 اﺳﺘﻜﺘﺐX িলখেত বলা to ask to write

 ﺗﻘﻮّىV শি শালী হoয়া to be strong

 )آﺒﺪ(]ن[]ض[ آﺒﺪক ন ক দoয়া to afflict

 آِﺘﺎف(]ض[ آﺘﻒ، )آﺘﻒবাঁধা to tie

 اﻗﺘﻮىVIII শি শালী হoয়া to be strong

 آﺘّﻒII হাত মা া বাঁধা to tie hand behind

 اﺳﺘﻘﻮىX শি শালী হoয়া to be strong,to claim

gravely
 آﺒّﺪII করােনা, ক to cause

[ ﻗﻴّﺪ ]ﻗﻴﺪII ব ী করা to bind

 آﺎﺑﺪIII স করা to bear

 ﺗﻜﺘّﻒV হাত মা া করা to fold arms

 ﺗﻜﺎﺛﺮVI ি পাoয়া to be increased, দলব
হoয়া to form a gang
 اﺳﺘﻜﺜﺮX বশী মেন করা to regard as to much

 )آﺜﺎﻓﺔ( ]ك[ آﺜﻒঘন হoয়া to be thicken
 آﺜّﻒII ঘন করােনা to make thick
 ﺗﻜﺜّﻒV ঘন হoয়া to be thicken
 ﺗﻜﺎﺛﻒVI ঘন হoয়া to be thick
[ ﺗﻜﺴﻠﻚ ]آﺜﻠﻚII ক াথিলক হoয়া to be Catlake

 )آﺤﺖ(]ف[ آﺤﺖচাঁচাঁ to scrape off
 )آﺪّ( ]ن[ آ ّﺪকেঠার পির ম করা to work hard
 آﺪّدII ধাoয়া করা to chase away
 اآﺘ ّﺪVIII তা া করা to drive
 اﺳﺘﻜ ّﺪX ঠেল নoয়া, পািরশ করা to urge

 )آﺪح( ]ف[ آﺪحির ম করা to work
 اآﺘﺪخVIII জীিবকা aজন করা to earn a living

 ﺗﻘﻴّﺪV ব ী করা to bind

 ﺗﻜﺒّﺪV স করা to bear

 ﺗﻜﺎﺗﻒVI কাঁেধ কাঁেধ দাঁ ান to stand shoulder to
[ آﺪارة( ]ن[ ]س، آﺪَر،)آﺪر
shoulder

[ ﻗﻴّﺮ ]ﻗﻴﺮII পীচ ঢালা to pitch

 )آﺒﺮ(]ن[ آﺒﺮব হoয়া to be older

 اﺳﺘﻜﺘﻒX হাত মা া করা to fold arms

[ آﺪر ]كঘালা হoয়া to be turbid

 آﺒّﺮII ব করা to make older

 )آﺘﻞ(]ن[ آﺘﻞeকী ত করা to conglumerate  آﺪّرII ঘালা করা to render turbid

 ﻗﻴّﺲII মাপা to measure

 آﺎﺑﺮIII aব া করা to treat with disdsin

 ﺗﻜﺘّﻞV eকী ত হoয়া to be heaped up

 ﺗﻜﺪّرV ঘালা হoয়া to be turbid

 ﻗﺎﻳﺲIII লনা করা to compare

 أآﺒﺮIV ব মেন করা to consider great

 آِﺘﻤﺎن( ]ن[ آﺘﻢ، )آﺘﻢকােনা to hide

 اﻧﻜﺪرVII ঘালা হoয়া to be turbid

 اﻗﺘﺎسVIII মাপা to measure

 ﺗﻜﺒّﺮV গwe©Z হoয়া to be proud

 آﺘّﻢII িকেয় রাখা to make hide

 )آﺪس(]ض[ آﺪسপ করা to heap up

 )ﻗﻴﺾ(]ض[ ﻗﺎضভা া to break

 ﺗﻜﺎﺑﺮVI গwe©Z হoয়া to be proud

 آﺎﺗﻢIII িকেয় রাখা to make hide

 آﺪّسII প করা to heap up

ﻗﻴّﺾII িনw`© করা to deatine

 اﺳﺘﻜﺒﺮX ব মেন করা, িনেজেক to deem great

 ﻗﺎﻳﺾIII বদেল দoয়া to exchange

آﺒﺲ

 ﺗﻘﻴّﺪV ভে

 آﺒّﺲII শ চাপ দoয়া go press hard

 ﻗﻴﺎس(]ض[ ﻗﺎس، )ﻗﻴﺲমাপা to measure

দoয়া to get broken

 اﻧﻘﺎضVII ভে

দoয়া to get broken

[ ﻗﻴّﻒ ]ﻗﻴﻒII a সরY করা

آﺒﻞ

[ )آﺒﺲ( ]ضচাপ েয়াগ করা to exert pressure

[ )آﺒﻞ( ]ضপােয় বি

দoয়া to put in shackle

 آﺒّﻞII ব ী করা, লখােনা to make write

ﻗﺎل

آﺜُﺮ

( ﻗﻴﻞ، ﻗﻴﻠﻮﻟﺔ، ﻗﺎﺋﻠﺔ،)ﻗﻴﻞ
[]ض

 ﻗﺎلিদবা িন

া যাoয়া to take midday nap

 ﻗﻴّﻞII িদবা িন া যাoয়া to take midday nap

 آﺎﺑﻞIII আটেক রাখা to keep waiting
 آﺘﺎﺑﺔ( ]ن[ آﺘﺐ، )آﺘﺐলখা to write
 آﺘّﺐII লখােনা to make write
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 ﺗﻜﺘّﻢV িনরব থাকা to keep silent

 ﺗﻜﺪّسV প ত হoয়া to be heaped up
 اﺳﺘﻜﺘﻢX গাপন রাখেত বলা to ask to confide [ آﺪى )آﺪي( ]ض[ ]آﺪيকাc© করা to give
 )آﺜﺮ( ]ن[ آﺜﺮসং ায় aিতির হoয়া to exceed little
in number
 آﺪّىII িভ া চাoয়া to beg
 آﺜﺎرة( ]ك[ آﺜُﺮ، )آﺜﺮةবশী হoয়া to be much  أآﺪىIV কাc© করা to give little

آﺜﻒ
 آﺜّﺮII ি করা to increase
 آﺎﺛﺮIII সং া aিত ম করা to out number
 أآﺜﺮIV বশী করা to do much

آﺮﻣﺶ
 َآﺬِب( ]ض[ آﺬب، )آِﺬبিম া বলা to lie
 آﺬّبII িম ার aিভেযাগ করা to accuse of lying

 أآﺬبIV িম া বলান to cause to lie
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 )آﺮّ( ]ن[ آ ﱠﺮিফের আসা to come back

 أآﺮﻩIV বা করা to compel

 اﻧﻜﺴﻒVII চ

 آﺮّرII নঃরা ি করা to repeat

 ﺗﻜﺮّﻩV ণা করা to feel digust

 )آﺴَﻞ(]س[ آﺴِﻞaলসতা করা to be lazy

 ﺗﻜﺎﻓﺄVI সমান হoয়া to be equal

 ﺗﻜﺮّرV নঃ D‡ িখত হoয়া to repeated

 اﺳﺘﻜﺮﻩX ণা করা to feel disgust

 آﺴّﻞII aলস বানান to make negligent

 اﻧﻜﻔﺄVII িপছেন প া to be turned aside

 )آﺮْب( ]ن[ آﺮبক দoয়া to oppress

ي
َ  )آﺮى(]س[ آﺮম আসা to sleep

 ﺗﻜﺎﺳﻞVI aলসতা করা to be lazy

 أآﺮبIV ত করা to hurry

 آﺎرىIII ভা া দoয়া to rent

 )آﺴﻢ(]ض[ آﺴﻢজীিবকা AR©ন করা to make living

 )آﻔﺮ(]ض[ آﻔﺮিকেয় রাখা to hide
 آُﻔﺮان(]ن[ آﻔﺮ، )آُﻔﺮaিব াসী হoয়া, কা‡dর

 اﻧﻜﺮبVII uি

 أآﺮىIV ভা া দoয়া to rent

 آﺴّﻢII a◌া িত দoয়া to give a shape

হoয়া to be irreligious

 اآﺘﺮبVIII ঃখ পাoয়া to be grieved

 ﺗﻜﺮّىV ম আসা to sleep

 )آﺴﻮ(]ن[ آﺴﺎপরােনা to dress

 آﻔّﺮII িকেয় রাখা to hide

[ ] آﺮﺗﻦপh©‡e ‡Y রাখা to quarantine

اآﺘﺮىVIII ভা া করা to rent

 أآﺴﻰIV পরােনা to dress

 أآﻔﺮIV কােফর করা to make an infidel

 ﺗﻜﺴّﻰV পাশাক পরা to be dressed

 آﻔﺎﻟﺔ(]ن[ آﻔﻞ، )آﻔﻞভরY পাষণ করা to feed

 اآﺘﺴﻰVIII পাশাক পরা to be dressed

 آﻔّﻞII ভরY পাষণ করা to feed

হoয়া to be worried

 اﺳﺘﻜﺮىX ভা া করা to rent

 ﺗﻜﺮﺗﻦII পh©‡e ‡Y থাকা to be quarantine

آﺮث

 )آﺴﺐ( ]ض[ آﺸﺐAR©ন করা to gain

[ )آﺮث(]ن[ ]ضaত াচার করা to oppress

 أآﺮثIV uি

 آﺴّﺐII AR©ন করান to let gain

করা to concern

 )آﺸﺢ( ]ف[ آﺸﺢশ তা পাষণ করা to  آﺎﻓﻞIII ি স করা to make a contact
harbor enmity, তাি েয় দoয়া to disperse  أآﻔﻞIV জািমন করা to appoint as security
 آﺎﺷﺢIII িবে ষ পাষণ করা to harbor enmity  ﺗﻜﻔّﻞV জািমন হoয়া go be security

 أآﺴﺐIV AR©ন করান to let gain

 اآﺘﺮثVIII মনেযাগ দoয়া to care

 ﺗﻜﺴّﺐV AR©ন করা to gain

[ ] آﺮﺗﻦপh©‡e ‡Y রাখা to quarantine

 اآﺘﺴﺐVIII aিধকার করা to owm

 ﺗﻜﺮﺗﻦII পh©‡e ‡Y থাকা to be quarantine
[ ]آﺮدصপ করা to heap up
 ﺗﻜﺮدصII প করা to heap up
[ آﺮّص ]ﻃﺮصuৎসM© করা to dedicate

 اﻧﻜﺸﺢVII ছি েয় যাoয়া to be dispersed

 )آﺴﺢ( ]ف[ آﺴﺢপির ার করা to sweep
 )آﺴَﺢ( ]س[ آﺴِﺢপ হoয়া to be lame, crippled

 )آﺮَش( ]س[ آﺮشচঁ েক যাoয়া to be wrinkled

 آﺮّشII ি ত করা go wrinkle
 ﺗﻜﺮّشV চঁ েক যাoয়া to be wrinkled

 آﺮﻣﺔ(]ك[ آﺮم، )آﺮاﻣﺔমহৎ হoয়া to be noble
 آﺮّمII মহৎ বলা to call noble

 اآﺘﺴﺢVIII সাফ কের নoয়া to sweep away

 آﺎﺷﻒIII আিব ার করা to reveal

 آُﺴﻮد( ]ن[ ]ك[ آﺴَﺪ، )آﺴﺎدবাজার ম া হoয়া

 ﺗﻜﺸّﻒV uে ািচত হoয়া to be uncovered

to find no market

 اﻧﻜﺸﻒVII u েয় ফলা to be raised veil

 أآﺴﺪIV ম া হoয়া to be full market

 اآﺘﺸﻒVIII েল ফলা to discover

 )آﺴﺮ(]ض[ آﺴﺮভা া to break

اﺳﺘﻜﺸﻒ

 آﺴّﻰII করা করা ভা া to break into pieces

[ ]آﺮﻣﺶভাঁজ করা to pucker

away

ﻒ
ّ آ
 اآﺘﺴﻊVIII 'পােয়র মােঝ লজ রাখা to put tail
between legs

 )آُﺴﻮف(]ض[ آﺴﻒa কার হoয়া to become
dark
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লেত চাoয়া to see to discover

ﻆ
 )آﻆّ( ]ن[ آ ﱠuপে ভরা to overfill
ﻆ
ّ  اآﺘVIII aিতির

সমাগম হoয়া to be overcrowded

ﻒ
ّ  )آﻒّ( ]ن[ آিঘের দoয়া to boarder

 )آﺴﻊ( ]ف[ آﺴﻊতাি েয় নoয়া to chase

 آﺮّﻩII িণত করা to make hate

[ )آﺸﺮ( ]ضদাঁত িখচােনা to grin, grimace

 آﺴّﺢII বাঁকােনা to bend

 ﺗﻜﺮّمV মহে র ভান করা to feign generosity

 ﺗﻜﺮﻣﺶII ভাঁজ করা to pucker
 آﺮاهﺔ( ]س[ آﺮِﻩ، )آﺮْﻩaপছ করা to dislike

آﺸﺮ

 ﺗﻜﺎﻓﻞVI পর েরর জািমন হoয়া to guarantee
each other

 آﺸّﺮII দাঁত বর কের হাসা to bare ones teeth  )آﻔﺎﻳﺔ( ]ض[ آﻔﻰপh©v হoয়া to be sufficient
 آﺎﻓﻰIII পh©v হoয়া to be sufficient
 )آﺸﻒ( ]ض[ آﺸﻒখালা to open

 آﺎرمIII মহে র িতেযাwগতা করা to vie in
 ﺗﻜﺴّﺮV ভে যাoয়া to be broken
generosity
 اﻧﻜﺴﺮVII ভে যাoয়া to be broken
 أآﺮمIV মহৎ বলা to call noble

ﺗﻜﺮﻣﺶ

h© হY হoয়া to be eclipsed  أآﻔﺄIV িফের আসা to turn around

 آﻔّﻒII ি

সলাi করা to hem,boarder

 ﺗﻜﻔّﻒV িভ া চাoয়া to beg

آﻔﺄ
ﻒ
ّ  اﻧﻜVII িবরত হoয়া to refrain
ﻒ
ّ  اﺳﺘﻜহাত পাতা to hold out hand to beg

آﻔﺄ

[ )آﻔﺄ( ]فিফের আসা to turn around

 آﺎﻓﺄIII র ত করা to reward

 اآﺘﻔﻰVIII পh©v হoয়া to be sufficient

ﻞ
ّ ﻞ(]ض[ آ
ّ  )آা হoয়া to be tired
 آﻠّﻞII

ট পরােনা to crown

ﻞ
ّ  أآIV া করা to make fatigue
ﻞ
ّ  ﺗﻜﻠV

ট পরা to be crowned

 آﻼءة( ]ف[ آﻸ، آِﻼء، )آﻸর া করা to guard
 اآﺘﻸVIII ম না আসা to find no sleep

 ) آﻠﺐ( ]س[ آﻠِﺐজলাত
hydrophobic
 ﺗﻜﺎﻟّﺐVI রেগ যাoয়া to rage

হoয়া to be

آﻤﻞ
 اﺳﺘﻜﻠﺐX

াধে া হoয়া to be raging

 آُﻠﻮح( ]ف[ آﻠﺢ،)آﺎﻟﺢ

িট করা to frown

 أآﻠﺢIV

িট করা to frown

 ﺗﻜﻠّﺢV

িট করা to frown
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[ آﻠّﺲ ]آﻠﺲII to plaster with lime

ﻦ
ّ  ) آﻦّ(]ن[ آিকেয় রাখা to hide

 ﺗﻜﻬّﻦV a◌াগাম বলা to prophesy

 )ﻷْم( ]ف[ ﻷمাি জ বাঁধা to dress

[ ﺗﻜﻠﻜﻞ ] آﻠﻜﻞক া পরা to be callous

 آﻨّﻦII িকেয় রাখা to hide

[ آﻮّد ]آﻮدII প করা to pile up

 ﻵمIII মানানসi করা to fit,suitable

 )آﻠﻢ(]ن[]ض[ آﻠﻢআহত করা to hurt,wound  أآ ّﻦIV গাপেন রাখা to keep secrate
ﻦ
ّ  اآﺘVIII িকেয় থাকা to be hidden
 آﻠّﻢII সে াধন করা to address

[آﻮّر ]آﻮر

 أﻷمIV মরামত করা to be repaired

 ﺗﻜﻮّرV গালাকার হoয়া to be round

 اﻟﺘﺄمVIII িমিলত হoয়া to gather

 آﺎﻟﻢIII কথা বলা to speak

ﻦ
ّ  اﺳﺘﻜX িকেয় থাকা to be hidden

[ ﺗﻜﻮّف ]آﻮفeক সােথ বাঁধা to band togather

 ﻟﺒْﺚ( ]س[ ﻟﺒِﺲ،)ﻟﺒَﺚথামা to stay

 ﺗﻜﻠّﻢV কথা বলা to speak

آﻨﺰ

[ آﻮّم ]آﻮمপ করা to pile up

 ﺗﻠﺒّﺚII ি ধা করা to hesitate

 ﺗﻜﻮّمV প ত হoয়া to be piled up

 ﻟﺒَﺪ( ]ن[]س[ ﻟﺒﺪ، )ﻟُﺒﻮدলেগ থাকা to stick

[ )آﻨﺰ( ]ضসি ত করা, মািটেত পাঁতা to
accumulate, to bury

 )آﻢّ( ]ن[ آ ّﻢঢেক রাখা to cover

 اآﺘﻨﺰVIII ক ন হoয়া to be firm

 آﻤّﻢII খ ব করা to muffle mouth

آﻤﺢ

أآﻤﺢIV লাগাম টেন ধরা to pull up rein

 )آﻤﺦ(]ف[ آﻤﺦদাি ক হoয়া to be haughty.
 أآﻤﺦIV দাি ক হoয়া to be haughty

 )آﻤَﺪ( ]س[ آﻤﺪঃিখত হoয়া to be sad
 آﻤّﺪII গরম

ক দoয়া to apply hot compress

 أآﻤﺪIV ঃখ দoয়া to sadden
 اﺳﺘﻜﻤﺪX সর হoয়া to become swarthy

 )آﻤﺶ(]ن[ آﻤﺶধরা to grip
 ﺗﻜﻤّﺶV চঁ েক যাoয়া to be wrinkled
 اﻧﻜﻤﺶVII চঁ েক যাoয়া to be wrinkled

 آﻴﻨﻮﻧﺔ(]ن[ آﺎن، آِﻴﺎن، )آﻮنহoয়া, থাকা, ঘটা  ﻟﺒّﺪII লেগ রাখা to cause to stick

 )آُﻨﻮس(]ف[ آﻨﺲঝা ু দoয়া to sweep

[ )آﻨﺢ( ]فলাগাম টেন ধরা to pull up rein

 آﻨّﺲII ঝা ু দoয়া to sweep

to be ,exist
 آﻮّنII ƣতরী করা to make

 )آﻨﻒ(]ن[ آﻨﻒপাহারা দoয়া to guard

 ﺗﻜﻮّنII ƣতরী হoয়া to be created

 آﺎﻧﻒIII আ য় দoয়া to shelter

 اﺳﺘﻜﺎنিবনয়ী হoয়া to be humble

 أآﻨﻒIV আ য় দoয়া to shelter

 ﻟﺒّﺲII পাশাক পরা to wear

 )آﻲّ(]ض[ آﻮىদ করা to burn

 ﻻﺑﺲIII মলােমশা করা to be inimate

[ اآﺘﻨﻪ ]آﻨﻪVIII
throughly

 اآﺘﻮىVIII দ হoয়া to be burned

 أﻟﺒﺲIV পাশাক পরা to wear

 )آﻮْد( ]س[ آﺎدিনকটবZx© হoয়া to be nearer
 )آﻴﺪ(]ض[ آﺎدতারYv করা to deceive

 ﺗﻠﺒّﺲV পাশাক পরা to wear

ত aব া ঝা to understand

 اﺳﺘﻜﻨﻪX u াটন করেত চাoয়া to seek to explore

 آﻨﻲ( آﻨﺎ، )آِﻨﺎﻳﺔ( ]ض[ ]آﻨﻮiি ত করা to allude
 )آُﻨﻴﺔ( ]ض[ آﻨﻰuপনােম ডাকা to call by surname
 ﺗﻜﻨّﻰV uপনােম পিরিচত হoয়া to be known

[ آُﻤﻮل( ]ن[ ]س[ ]ك،)آﻤﺎل

by surname

 آﻤﻞY© হoয়া to be perfect
 آﻤّﻞII Y© করা, শষ করা to finish

 اآﺘﻨﻰVIII uপনােম পিরিচত হoয়া to be known by
surname

 أآﻤﻞIV Y© করা, শষ করা to finish

[ ﺗﻜﻬﺮب ]آﻬﺮبিব তািয়ত করা go electrify

 ﺗﻜﺎﻣﻞVI Y© হoয়া to be perfect

آﻬﻞ

 اآﺘﻤﻞVIII Y© হoয়া to be perfect

middle aged

آﻤﻦ

[ )آﻬﻮل( ]ف[ ]نম বয়সী হoয়া to be

آﻴﻞ

 )آﻤﻮن(]ن[]س[ آﻤﻦিকেয় থাকা to be hide

[ )آُﻬﻮﻟﺔ( ]كম বয়সী হoয়া to be
middle aged

 ﺗﻜﻤّﻦV েয় aেপ া করা to ambush

 اآﺘﻬﻞVIII ম বয়সী হoয়া to be middle aged

 اﺳﺘﻜﻤﻦX িকেয় েয় থাকা to lie concealed

 )آﻬﺎﻧﺔ( ]ن[ ]ف[ آﻬﻦভিব ৎ বলা to tell the

آﻬُﻞ

future
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 آﺎﻳﺪIII তারYv করা to deceive
[ آِﻴﺎﺳﺔ( ]ض[ ]آﻴﺲ،)آﻴﺲ

 آﺎسচ র হoয়া to be clever

 آﻨّﻰII uপনােম ডাকা to call by surname

[ آﺎﻣﻊ ]آﻤﻊমান, সহবাস করা to sleep

 اﺳﺘﻜﻤﻞX Y© করা, শষ করা to finish

চােনা to roll up

 آﻴّﺲII কমনীয় করা to refine
[ آﻴّﻒ ]آﻴﻒপ দoয়া to shape
 ﺗﻜﻴّﻒV প নoয়া to be shaped

 ﻣﻜﺎل( ]ض[ آﻴﻞ، )آﻴﻞমাপা to measure

 أﻟﺒﺪIV লেগ থাকা to stick
 ﺗﻠﺒّﺪV লেগ থাকা to stick

 )ﻟﺒْﺲ( ]س[ ﻟﺒِﺲপাশাক পরা to wear

 اﻟﺘﺒﺲVIII a

হoয়া to be equivocal

 )ﻟﺒﺎﻗﺔ( ]ك[ ﻟﺒُﻖw×মান হoয়া to be clever
 )ﻟﺒَﻖ(]س[ ﻟﺒِﻖw×মান হoয়া to be clever
 ﻟﺒّﻖII uপ

করা to fit

 )ﻟﺒﻚ(]ن[ ﻟﺒﻚিমি ত করা to mix
 ﻟﺒّﻚII িমি ত করা to mix
 ﺗﻠﺒّﻚV ি ধা

হoয়া to get cofused

 اﻟﺘﺒﻚVIII ি ধা হoয়া to get cofused
 آﻴّﻞII মাপা to measure
 )ﻟﺒْﻦ( ]ن[ ]ض[ ﻟﺒﻦধ পান করান to drink milk
 آﺎﻳﻞIII সমান িবিনময় দoয়া to return like
 ﻟﺒّﻦII iট বানান to make brick
for like

ﻟﺤﻢ

آﺎن
 )آﻴﻦ( ]ض[ آﺎنিবনয়ী হoয়া to be humble
 اﺳﺘﻜﺎنX িবনয়ী হoয়া to be humble

''ل

 اﻟﺘﺒﻦVIII ধ পান করা to suck milk
[ ﻟﺒّﻰ ]ﻟﺒﻲII সা া দoয়া to respond

 )ﻟﺜْﻢ( ]ض[ ﻟﺜﻢন করা go kiss
 ﻟﺜّﻢII ঢাকান to veil
 ﺗﻠﺜّﻢV খ ঢাকা to veil face
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 )ﻟﺤﻮ(]ن[ ﻟﺤﺎগািল দoয়া to insult

ﺞ
 ﻟﺠﺎج( ]س[ ]ض[ ﻟ ﱠ، )ﻟﺠَﺞeকেরাখা হoয়া to  )ﻟﺤﻲ(]س[ ﻟﺤﻰগািল দoয়া to insult
be stubborn
 ﺗﻼﺣﻰIII eেক aপরেক গািল দoয়া to heap
abuses on each other
ج
 ﻻ ﱠIII eক েয়মী তK© করা to urgue obstinately
 اﻟﺘﺠﺞVIII প নoয়া, কালাহল Y© হoয়া to be  اﻟﺘﺤﻰVII দাি রাখা to grow beard
noisy,partial
[ ﻟﺨّﺺ ]ﻟﺨﺺII সংে প করা to summarize
 )ﻟﺠﻢ(]ن[ ﻟﺠﻢসলাi করা to sew

 ﺗﻠﺨّﺺV সংি

 ﻟﺠّﻢII লাগাম লাগান to rein a horse

[ ﺗﻠﺨﻠﺦ ]ﻟﺨﻠﺦII কাঁপােনা to shake

 أﻟﺠﻢIV লাগাম লাগান to rein a horse

ﻟ ﱠﺪ

 اﻟﺘﺠﻢVIII লাগাম পরা to be bridled

[)ﻟﺪّ( ]ن

হoয়া to be summarized
ল ঝগov করা to quarrel fiercely

 ﻻزمIII সােথ থাকা to attend

 ﻟُﻌﺐ(]س[ ﻟﻌِﺐ، )ﻟﻌِﺐখলা করা to play

 أﻟﺰمIV বা করা to force

 ﻟﻌّﺐII খলােনা to make play

 ﺗﻼزمVI eেক aে র সােথ থাকা to be attached to  ﻻﻋﺐIII খলা করা to play
each other
 أﻟﻌﺐIV খলােনা to make play

 اﻟﺘﺰمVIII লািগয়া থাকা to be attached

 اﺳﺘﻠﺰمX েয়াজনীয় মেন করা to deem necessary

 ﺗﻼﻋﺐVI খলা করা to play

 )ﻟﺴَﻦ( ]س[ ﻟﺴِﻦভাষী হoয়া to be eloquent [ )ﻟﻌﺜﻤﺔ( ]ﻟﻌﺜﻢি ধা করা to hesitate
 ﻟﺴّﻦII ধারােলা করা to sharpen

 ﺗﻠﻌﺜﻢII ি ধা করা to hesitate

 ﻻﺳﻰ)ﻟﺴﻲَ( ﻟﺸﻰIII ংস করা to destroy

 )ﻟﻌﺞ( ]ف[ ﻟﻌﺞথা দoয়া to hurt

 ﻟﺪّدII b©vম করা to defame

 ﺗﻼﺷﻰVI aবদিমত হoয়া to be suppressed

ﺢ
 )ﻟﺢّ( ﻟ ﱠিনকটবZx© হoয়া to be close

 ﺗﻠﺪّدV িদেশহারা হoয়া go be perplexed

[ ﻻﺷﻰ ]ﻟﺸﻮIII ংস করা to destroy

ﺢ
ّ  أﻟIV a◌া িত-িমনিত করা to request

 )ﻟﺪاﻧﺔ( ]ك[ ﻟﺪُنকামল হoয়া to be soft

 )ﻟﺤﺪ(]ف[ ﻟﺤﺪকবর দoয়া to dig a grave

 ﻟﺪّنII কামল করা to soften

 أﻟﺤﺪIV কবর দoয়া to dig a grave

 ﻟﺬاذة( ]س[ ﻟ ﱠﺬ، ﻟﺬاذ،ّ)ﻟﺬ

 اﻟﺘﺤﺪVIII ধg©ত াগী হoয়া to abandon faith

 ﻟﺬّذII ভাগ করান to gratify

া হoয়া to be Swit

 ﺗﻠﻌّﺐV খলা করা to play

 ﻻﻋﺞIII ক দoয়া to oppress

[ ]ﻟﻌﻠﻊিত িন করা to roar
ﺺ
 )ﻟﺺّ( ]ن[ ﻟ ﱠির কের করা to do stealthily  ﺗﻠﻌﻠﻊII িমটিমট কের লা to gleam
 ﺗﻠﺼّﺺV চার হoয়া to become a thief
 )ﻟﻌﻦ( ]ف[ ﻟﻌﻦaিভশাপ দoয়া to curse
 ُﻟﺼُﻮق( ]س[ ﻟﺼﻖ، )ﻟﺼﻖলেগ থাকা to stick ( ﻻﻋﻦ )ﻟِﻌﺎنIII িন া করার শপথ করা to uttar
 ﻟﺼّﻖII eকে

লেগ রাখা to pate togather

 )ﻟﺤﻖ(]س[ ﻟﺤﻖeেস প া to catch up

 أﻟ ّﺬIV ভাগ করান to gratify

 ﻻﺣﻖিপছেন িপছেন আসা to follow

 ﺗﻠﺬّذV uপেভাগ করা to be gratified

 أﻟﺼﻖIV লাগান to stick

the oath of condemnation
 ﺗﻼﻋﻦVI eেক a েক aিভশাপ দoয়া to curse
one another

 اﻟﺘ ّﺬVIII uপেভাগ করা to be gratified

 ﺗﻼﺻﻖVI eকে

 )ﻟﻐﺰ( ]ن[ ﻟﻐﺰধাঁ ধাঁ বলা to speak in riddles

 أﻟﺤﻖIV

করা to annex

 ﻻﺻﻖIII লেগ থাকা to be in touch

 ﺗﻼﺣﻖVI eেক aপরেক a সরY করা to chase  اﺳﺘﻠ ّﺬX াদ পাoয়া to find delicious
each other
 )ﻟﺬع( ]ف[ ﻟﺬعদ করা to burn
 اﻟﺘﺤﻖVIII যাগ দoয়া to join
 ﺗﻠﺬّعV দ করা to burn
 اﺳﺘﻠﺤﻖX
হoয়া to be annexed
 )ﻟﺰّ( ]ن[ ﻟ ّﺰবাঁধা to tie
 )ﻟﺤﻢ(]ن[ ﻟﺤﻢমরামত করা to mend
 ﻟﺰّزII শ কের লাগান to connect firmly
 )ﻟﺤَﻢ(]س[ ﻟﺤﻢমাটাতাজা হoয়া to healthy
 ﺗﻠﺰّزV
হoয়া to be united
 ﻟﺤّﻢII মরামত করা to mend
 ﺗﻼ ّزVI eক সােথ ঠেস থাকা to be crammed
 ﺗﻼﺣﻢVI ে যাoয়া to join in battle
togather

ﻟﺤﻦ
 اﻟﺘﺤﻢVIII সােথ থাকা to be in close contact  اﻟﺘ ّﺰVIII
হoয়া to be united
 ) ﻟﺤﻦ(]ف[ ﻟﺤﻦa আরবী বলা to speak  )ﻟُﺰوق(]س[ ﻟﺰقলেগ থাকা to adhere
ungrammatical Arabic
 ﻟﺰّقII লািগেয় দoয়া to affix
 )ﻟﺤَﻦ( ]س[ ﻟﺤﻦি মান হoয়া to be intelligent

 ﻟﺤّﻦII র দoয়া to set to music

ﻟﻄُﻒ

 اﻟﺘﺰقVIII লেগ থাকা to adhere

ﻟﺰم
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[ ِﻟﺰَام( ]س، )ُﻟﺰُومলািগয়া থাকা to be attached

লেগ থাকা to stick togather

 اﻟﺘﺼﻖVIII লেগ থাকা to stick

 ﻻﻏﺰIII ধাঁ ধাঁ বলা to speak in riddles

 )ﻟﻄﺦ(]ف[ ﻟﻄﺦময়লা করা to soil

 أﻟﻐﺰIV ধাঁ ধাঁ বলা to speak in riddles

 ﻟﻄّﺦII ময়লা করা to soil

 )ﻟﻐﻂ( ]ف[ ﻟﻐﻂগালমাল করা to shout

 ﺗﻠﻄّﺦV ময়লা

 ﻟﻐّﻂII গালমাল করা to shout

হoয়া to be soiled

 )ﻟﻄﻒ(]ن[ ﻟﻄﻒদয়া করা to be kind
 )ﻟﻄَﻒ(]س[ ﻟﻄِﻒলহন করা to leak
 ﻟﻄﺎﻓﺔ(]ك[ ﻟﻄُﻒ، )ُﻟﻄُﻒকামল হoয়া to be aminable

 أﻟﻐﻂIV গালমাল করা to shout

ﻟﻌﺐ

 أﻟﻐﻢIV িমশান to amalgamate

 ﻟﻄّﻒII কামল করা to make soft

 )ﻟﻐﻮ( ]ن[ ﻟﻐﺎকথা বলা to speak
ﻲ
َ  ﻻﻏﻴﺔ( ]س[ ]ﻟﻐﻮ[ ﻟ ِﻐ، )ﻟﻐﻰবােজ কথা বলা to

 ﻻﻃﻒIII দয়া আচরY করা to treat with kindness
 ﺗﻠﻄّﻒV ন হoয়া to be polite

 )ﻟﻐﻢ( ]ف[ ﻟﻐﻢমাiন পাতা to mine

ﻟﻘِﺢ

 ﺗﻼﻃﻒVI ন তা দখােনা to be polite

talk nonsence
 أﻟﻐﻰIV বািতল করা to render ineffectual

 اﺳﺘﻠﻄﻒX

ﻒ
 )ﻟﻒّ( ]ن[ ﻟ ﱠটান to wrap up

র মেন হoয়া to find nice

 )ﻟﻌْﺐ(]ف[ ﻟﻌﺐলালা ঝরােনা to slaver

 ﻟﻔّﻒII টান to wrap up
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 ﺗﻠﻔّﻒV আ ত হoয়া to be wrapped

 ﺗﻠﻘّﻒV ধের ফলা to seize quickly

 أﻟﻤﺢIV িপসাের দখা to glance casually

 اﻟﺘﻬﻰVIII ম হoয়া to amuse

ﻒ
ّ  اﻟﺘVIII আ ত হoয়া to be wrapped

 اﻟﺘﻘﻒVIII ধের ফলা to seize quickly

 )ﻟﻤﺲ( ]ن[]ض[ ﻟﻤﺲছাঁয়া to touch

 )ﻟﻮث( ]ن[ ﻻثময়লা করা to soil

 )ﻟﻔﺖ(]ض[ ﻟﻔﺖচােনা to turn

 )ﻟﻘﻢ(]ن[ ﻟﻘﻢব কের দoয়া to block
 )ﻟﻘْﻢ(]س[ ﻟﻘِﻢিগেল ফলা to eat

 ﻻﻣﺲIII যাগােযাগ রাখা to be in touch

 ﺗﻠﻮّثV ময়লা

 ﺗﻠﻔّﺖV ের তাকান to turn ones face

 ﻟﻘّﻢII eক eক কের খাoয়েনা to fed bit by bit

 ﺗﻼﻣﺲVI পর¯úরেক ছাঁয়া to touch each other

 )ﻟﻮح( ]ن[ ]ﻟﻮح[ ﻻحদখা যাoয়া to appear

 اﻟﺘﻔﺖVIII ের তাকান to turn ones face

 أﻟﻘﻢIV িগেল ফলােনা to make swallow

 اﻟﺘﻤﺲVIII a েরাধ করা to request

 ﻟﻮّحII ঈশারা করা to make a sign

 اﺳﺘﻠﻔﺖX দাবী করা to claim

 اﻟﺘﻘﻢVIII িগেল ফলা to eat

 )ﻟﻤﻊ( ]ف[ ﻟﻤﻊu ল হoয়া to glitter

 )ﻟﻔﻆ( ]ض[ ﻟﻔﻆিনে প করা to throw

 ﻟﻘَﻦ(]س[ ﻟﻘِﻦ، )ﻟﻘْﻦিশেখ নoয়া to understand

 ﻟﻤّﻊII চকচক করােনা to cause to shine

 أﻻحIV u ল হoয়া to flash
[ ﻟﻮّز ]ﻟﻮزবাদাম দoয়া to stuff with almond

 ﺗﻠﻔّﻆV েখ বলা to articulate

 ﻟﻘّﻦII িশখােনা to teach

 أﻟﻤﻊIV হাত না া to wave hands

 )ﻟﻮص( ]ن[ ]ﻟﻮص[ ﻻصিক দoয়া to peep

 )ﻟﻔﻊ(]ف[ ﻟﻔﻊa◌া ািদত করা to cover

 ﺗﻠﻘّﻦV িশেখ নoয়া to understand

 اﻟﺘﻤﻊVIII চকচক করা to shine

 ﻻوصIII িক দoয়া to peep

 ﻟﻔّﻊII a◌া ািদত করা to cover

ﻲ
َ  ﻟﻘﺎء(]س[ ﻟ ِﻘ، )ﻟُﻘﻰিমিলত হoয়া to meet

 ﻟﻬَﺐ( ]س[ ﻟﻬﺐ، )ﻟﻬﺐেল oঠা to flame

ﻻع

 ﺗﻠﻔّﻊV মা ােনা to wrap

 ﻻﻗﻰIII মালাকাত করা to meet

 ﻟﻬّﺐII ালান to kindle

 )ﻟﻮْع( ]ن[ ]ﻟﻮع[ ﻻعরাগী হoয়া to be ill

 اﻟﺘﻔﻊVIII মা ােনা to wrap

 أﻟﻘﻰIV েঁ র ফলা to throw
 ﺗﻠﻘّﻰV হন করা to receive
 ﺗﻼﻗﻰVI eেক aপেরর সােথ যাগ দoয়া to join
each other
 اﻟﺘﻘﻰVIII িমিলত হoয়া to meet

 أﻟﻬﺐIV ালান to kindle

 ﻟﻮّعII aত াচার করা to torture

 ﺗﻠﻬّﺐV েল oঠা to be kindled

 اﻟﺘﻮعVIII লেত থাকা to be burning

 اﻟﺘﻬﺐVIII েল oঠা to be kindled

 )ﻟﻮم(]ن[ ﻻمগািল দoয়া to blame

 )ﻟﻬَﺞ( ]س[ ﻟﻬِﺞআ হী হoয়া to be devoted

 ﻟﻮّمII িন া করা to censure

 أﻟﻬﺞIV পাoয়া to elicit

 أﻻمIV গািল দoয়া to blame

ج
 اﻟﻬﺎ ﱠXI জমাট বাঁধান to curdle
 ﻟﻬَﻢ( ]س[ ﻟﻬِﻢ، )ﻟﻬﻢিগেল ফলা to swallow up

 ﺗﻠﻮّمV িনেজেক গািল দoয়া to blame self

 أﻟﻔﺖIV ঘারােনা to turn

 )ﻟﻔﻖ(]ض[ ﻟﻔﻖসলাi করা to sew
 ﻟﻔّﻖII বািনেয় বলা to fabricate
[ ﺗﻠﻔﻠﻒ ]ﻟﻔﻠﻒII ঢেক রাখা to cover
[ أﻟﻔﻰ ]ﻟﻔﻮIV দখেত পাoয়া to find

 ﺗﻠﻤّﺲV

 اﺳﺘﻠﻘﻰX শয়ন করা to lie

 ﺗﻠﻔّﻰVI ক করা to put right

ﻚ
ّ  )ﻟﻚّ(]ن[ ﻟিষ মারা to hit with the fist

[ ﻟﻘّﺐ ]ﻟﻘﺐII uপনাম দoয়া to surname

ﻚ
ّ  اﻟﺘVIII ঠেস ভরা to be thickly set

 ﺗﻠﻘّﺐV uপনাম নoয়া to be surnamed

 ﺗﻠﻬّﻢV িগেল ফলা to swallow up

 )ﻟﻜْﺄ( ]ف[ ﻟﻜﺄআঘাত করা to strike
 )ﻟﻘﺢ(]ف[ ﻟﻘﺢগf©বতী করা to impragnate
ﺊ
َ  )ﻟﻜَﺄ( ]س[ ﻟ ِﻜবাস করা to stay
 ﻟﻘﺎح(]س[ ﻟﻘِﺢ، )ﻟﻘَﺢগf©বতী হoয়া to be pregnant  ﺗﻠﻜّﺄV গি মিস করা to be delatory
 ﻟﻘّﺢII গf©বতী করা, পরাগািয়ত করা to impragnate
 )ﻟﻜﻢ( ]ن[ ﻟﻜﻢিষ মারা to punch

ﻟﻘﻂ

ﻟﻬﺎ

 ﺗﻼﻗﺢVI eেক aপরেক পরাগাwয়ত করা to cross-  ﻻآﻢIII ি ে
ত হoয়া to engage in boxing
pollinate
 )ﻟﻢّ( ]ن[ ﻟ ّﻢজমা করা to gather
 )ﻟﻘﻂ( ]ن[ ﻟﻘﻂসং হ করা to gather
 أﻟ ّﻢIV সংঘিটত হoয়া to be fall
 ﻟﻘّﻂII সং হ করা to gather
 اﻟﺘ ّﻢVIII eকি ত হoয়া togather
 ﺗﻠﻘّﻂV সং হ করা to gather
 )ﻟﻤﺢ(]ف[ ﻟﻤﺢতাকােনা to glance
 اﻟﺘﻘﻂVIII সং হ করা to gather
 ﻟﻤّﺢiি ত করা to hint

 ﻟﻘﻔﺎن( ]س[ ﻟﻘِﻒ، )ﻟﻘْﻒধের

ফলা to seize quickly

 ﻻﻣﺢIII িপসাের দখা to cast a furtive glance
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k© করা, aে ষY করা to search

হoয়া to be stained

 اﻟﺘﻮثধীরগিতর হoয়া to be slow

[ )ﻟﻴﻊ( ]ض[ ]ﻟﻴﻊিবর হoয়া to be annoyed

 ﺗﻼومVI পর¯úরেক গািল দoয়া go blame
each other

 اﻟﺘﻬﻢVIII িগেল ফলা to swallow up

 اﻟﺘﻮمVIII িন া পাoয়া to be censured

 أﻟﻬﻢIV িগলােনা to make swallow

 اﺳﺘﻼمX িন ার যা হoয়া to deseve blame

 اﺳﺘﻠﻬﻢX uপেদশ চাoয়া to ask for advice

[ ﻟﻮّن ]ﻟﻮنII রি ত করা to make colorful

ﻟﻬﺎ

ﺞ
ﻣﱠ

 ) ﻟﻬﻮ( ]ن[ ]ﻟﻬﻮ[ ﻟﻬﺎিবেনাদন করা to amuse
ﻲ
َ  )ﻟﻬَﻰ(]س[ ]ﻟﻬﻮ[ ﻟ ِﻬভালবাসা to love

 ﺗﻠﻮّنV রি ন হoয়া to be colorful

 ﻟﻬّﻰII আন

 ﻟﻮّىII

দoয়া to delight

 ﻻهﻰIII িনকটবZx© হoয়া to be near
 أﻟﻬﻰIV আন

দoয়া to delight

 ﺗﻠﻬّﻰV ম হoয়া to amuse
 ﺗﻼهﻰVI ম হoয়া to amuse

 ﻟﻴﺎن( ]ض[ ﻟﻮَى،ّ ﻟﻮي،ّ )ﻟﻲচান to bend
চান to bend

 أﻟﻮنIV বাঁকা করা to turn
 ﺗﻠﻮّنV বাঁকা হoয়া to be twisted
 اﻟﺘﻮنVIII মাচরােনা to be twisted
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[ ﻟﻴّﻒ ]ﻟﻴﻒII শ ারা ঘেষ পির vর করা to rub  ﺗﻤﺠّﺪমh©vদাবান হoয়া to be glorified
with palm fibers
 ﻣﺠﺎﻧﺔ(]ن[ ﻣﺠﻦ، )ﻣُﺠﻮنuপহাস করা to joke
 ﺗﻠﻴّﻒV ত িবিশ হoয়া to be fibrous
 ﻣﺎﺟﻦIII কৗ ক করা to jest
 ﻟﻴﺎن( ]ض[ ]ﻟﻴﻦ[ ﻻن، )ﻟﻴﻦকামল হoয়া to be  ﺗﻤﺠّﻦV ঔ ত Y© কৗ ক করা to make insolent
soft
jokes
 ﻟﻴّﻦII নরম করা to soften
 ﺗﻤﺎﺟﻦVI পর¯úরেক uপহাস করা to mock
each other
 ﻻﻳﻦIII ভ আচরY করা to treat gently
 أﻻنIV নরম করা to soften

''م

ﻣﺤﺺ

[ )ﻣﺤﺺ(]فপির ার করা to render cear

 اﻣﺘﺤﻰVIII

 اﺳﺘﻤﺘﻊX uপেভাগ করা to enjoy

 )ﻣﺤﻖ(]ف[ ﻣﺤﻖেছ ফলা to efface

 )ﻣﺘﺎﻧﺔ( ]ك[ ﻣﺘُﻦমজ ত হoয়া to be firm

 أﻣﺤﻖIV a

 ﻣﺘّﻦII মজ ত করা go make firm

 ﺗﻤﺤّﻖV েছ যাoয়া to be effaced

 )ﻣﺜﻮل( ]ن[ ﻣﺜﻞস শ হoয়া to be like

 اﻧﻤﺤﻖVII েছ যাoয়া to be effaced

 ﻣﺜّﻞII a iƒপ করা to make similar

 اﻣﺘﺤﻖVIII েছ যাoয়া to be effaced

 ﻣﺎﺛﻞIII aে র মত করা to resemble ones

 )ﻣﺤﻚ(]ف[ ﻣﺤﻚবাদা
 )ﻣﺤَﻚ( ]س[ ﻣﺤِﻚবাদা

বাদ করা to quarrelsome

 ﺗﻤﺎﺛﻞVI eেক aপেরর মত হoয়া to resemble  ﻣﺎﺣﻚIII ঝগov
করা go pick a quarrel
each other
 أﻣﺤﻚIV বাদা বাদ করা to quarrelsome
 اﻣﺘﺜﻞVIII a করY করা to imitate
 ﺗﻤﺤّﻚV বাদা বাদ করা to quarrelsome

ﻣﺪح
e©i হoয়া to be barren

wf© হoয়া

 ﻣﺠﺎدة( ]ن[]ك[ ﻣﺠﺪ، )ﻣﺠْﺪমh©vদাবান হoয়া to  )ﻣﺤﺎﻟﺔ( ]ك[ ﻣﺤُﺎa e©i হoয়া to be barren
أﻣﺠﺪIV মh©vদাবান করা to glorify

wf© হoয়া
 ﻣُﺤﻮل( ]س[ ﻣﺤِﻞ، )ﻣﺤﻞa e©i হoয়া to be barren
wf© হoয়া
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 ﻣﻤﺮّ( ]ن[ ﻣ ﱠﺮ، ﻣﺮور،ّ )ﻣﺮচেল যাoয়া to pass

েছ যাoয়া to be effaced, wipped out

 ﻣﺮّرII যেত দoয়া to let pass

েছ যাoয়া to be effaced, wipped out

 )ﻣﺨﺾ( ]ف[]ن[ ]ض[ ﻣﺨﺾমাখন তালা to

 أﻣ ّﺮIV যেত দoয়া to let go by, pass
 اﺳﺘﻤ ّﺮX চলেত থাকা to go on

churn
 )ﻣﺨﺎض( ]س[ ﻣﺨِﺾস ান সেব থাকা to be  )ﻣﺮْأ( ]ف[ ﻣﺮَأখাoয়া to eat, াদ নoয়া to taste
 اﺳﺘﻤﺮأX ভাল াদ লাগা to find tasty
in labor
 ﺗﻤﺨّﺾV স ান সেব থাকা to be in labor
 )ﻣﺮس(]ن[ ﻣﺮسচাষা to soak

ﻣ ّﺪ

বাদ করা to quarrelsome

 ﻣُﻠﻮل( ]ف[ ﻣﺤﻞ، )ﻣﺤﻞa

[ ﺗﻤﺬهﺐ ]ﻣﺬهﺐII যাoয়া go go

[ ﺗﻤﺨﻄﺮ ]ﻣﺨﻄﺮII হেল েল হাঁটা to walk with  ﻣﺎرسIII চP©v করা to exercise
swinging gait
 ﺗﻤﺮّسV ঘসা to rub

হoয়া to perish

ﺞ
ﻣﱠ

[ )ﻣﺬَر(]سপেচ যাoয়া to be written,addle

 ﺗﻤﺬّرV পেচ যাoয়া to be written,addle

 ﻣﺤّﻰII মাচন করা to wipe out

 ﺗﻤﺤّﺺV আবার আসা to reappear

 ﺗﻤﺤّﺾV িনেবিদত হoয়া to be solely devoted

be glorious
 ﻣﺠّﺪII মh©vদাবান করা to glorify

 )ﻣﺤﻮ( ]ن[ ﻣﺤﺎেছ ফলা to wipe off

 ﻣﺬّرII ছি েয় প া to scatter

 اﻧﻤﺤﻰVII

 ﺗﻤﺘّﻊV uপেভাগ করা to enjoy

 ﻣﺠّﺞII পেক যাoয়া to be ripe

ﻣﺬِر

 أﻣﺤﺺIV আবার আসা to reappear

 أﻣﺤﺾIV আ িরক হoয়া to be sincere

ﺞ
 )ﻣﺞّ( ]ن[ ﻣ ﱠফেল দoয়া to eject

 اﻣﺘﺤﻦVIII পরী া করা to test

 ﺗﻤﺤّﻰV েছ যাoয়া to be effaced, wipped out

 أﻣﺘﻊIV uপেভাগ করােনা to make enjoy

[ ]ﻣﺪىর distance

 ﺗﻤﺤّﻞV চালািক কের পেত চাoয়া to seek to ﻣﺎدىIII সময় দoয়া to allow delay
 أﻣﺪىIV সময় দoয়া to allow delay
attain by cunning
 ﺗﻤﺎدىVI a াহত থাকা to persist
 )ﻣﺤﻦ( ]ف[ ﻣﺤﻦপরী া, চ া করা to try

 ﻣﺤّﺺII পির ার করা to render cear

 ﻣُﺘﻮع( ]ف[ ﻣﺘﻊ، )ﻣﺘﻊশ হoয়া to be strong  اﻧﻤﺤﺺVII পির ার হoয়া to be clarified
 ﻣﺘّﻊII uপেভাগ করােনা to make enjoy
 )ﻣﺤﺾ( ]ف[ ﻣﺤﺾআ িরক হoয়া to be sincere

 ﺗﻤﺜّﻞV a iƒপ হoয়া to be simiar

 أﻣﺤﻞIV a e©i হoয়া to be barren

 ﻣﺪّدII সািরত করা to extend

 ﺗﻤﺎرسVI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to
contend with each other

 ﻣﺎ ّدIII দরী করা to delay

 )ﻣﺮَض(]س[ ﻣﺮضa ¯’ হoয়া to be sick

[ )ﻣﺪّ( ]نি করা to expand

 أﻣ ّﺪIV সাহা করা to help

 ﻣﺮّضII a

 ﺗﻤﺪّدV সািরত হoয়া to be spread

 أﻣﺮضIV a

করা to make ill
করা to make ill

 اﻣﺘ ّﺪVIII সািরত হoয়া to be spread

 ﺗﻤﺮّضV a

হoয়া to be infirm

 اﺳﺘﻤ ّﺪX সাহা চাoয়া to ask for help

 ﺗﻤﺎرضVI a ে র ভান করা to feign illness

ﻣﺪﺣﺔ(]ف[ ﻣﺪح، )ﻣﺪحসংশা করা to praise

 )ﻣﺮط( ]ن[ ﻣﺮطেল ফলা to pluck out

ﺲ
ّ ﻣ

ﻣﺪن
 ﻣﺪّحII সংশা করা to praise

 ﻣﺮّطII েল ফলা to pluck out

 ﺗﻤﺪّحV সংিশত হoয়া go be praised

 ﺗﻤﺮّطV পে যাoয়া to fall out

 اﻣﺘﺪحVIII সংশা করা to praise
[ ﻣﺪّن ]ﻣﺪنII নগরায়ন করা to urbanize

 )ﻣﺮغ( ]ف[ ﻣﺮغচের ব ােনা to grassing
 )ﻣﺮَغ( ]س[ ﻣﺮغস ান ন করা to defame

 ﺗﻤﺪّنV সভ হoয়া to be civilized

 ﻣﺮّغII লায় গ াগি করা to roll in dust

[ ﺗﻤﺪﻳﻦ ]ﻣﺪﻳﻦII সভ হoয়া to be civilized

 أﻣﺮغIV ময়লা করা to make dirty
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ﺺ
ّ  اﻣﺘVIII চাষা to suck

[ ﻣﺴﺨﺮة ]ﺳﺨﺮuপহাস mock

 )ﻣﺮوق( ]ن[ ﻣﺮقিছ করা to pierce

 ﺗﻤﻌّﺞV u াল হoয়া to be rough

 )ﻣﻌَﺮ(]س[ ﻣﻌِﺮল পের যাoয়া to fall out

 ﺗﻤﺴﺨﺮII কৗ ক করা to make fun

ﻣﺼﺮ

 ﻣﺮّقII গাoয়া to sing

 )ﻣﺴﺪ( ]ن[ ﻣﺴﺪপাকােনা to twist rope

 ﻣﺼّﺮII নগরায়ন করা to build town

 أﻣﻌﺮIV গরীব হoয়া to be poor

[ ﺗﻤﺮآﺰ ]ﻣﺮآﺰII

 ﻣﺴّﺪII মািলশ করা to massage

 ﺗﻤﺼّﺮV শহর গে oঠা to be a metrololis

 ﺗﻤﻐّﺮV ল পের যাoয়া to fall out

 )ﻣﺴﻚ( ]ن[ ]ض[ ﻣﺴﻚধরা to grab

[ ]ﻣﺼﻤﺺচাষা to suck

 )ﻣﻌَﺾ(]س[ ﻣﻌِﺾিবর

 ﺗﻤﺼﻤﺺeক eক কের পান করা to sip

 اﻣﺘﻌﺾVIII িবর হoয়া to be annoyed

ﺾ
ّ  )ﻣﺾّ( ]ن[ ﻣক দoয়া to hurt

[ أﻣﻌﻦ ]ﻣﻌﻦIV মনেযাগী হoয়া to be devoted

ﺺ
ّ  أﻣIV কে র কারন হoয়া to cause pain

 ﺗﻤﻌّﻦV ভালভােব দখা to examine carefully

িতি ত করv to gain footing

 )ﻣﺮﻣﺮة( ﻣﺮْﻣﺮরাগাি ত হoয়া to be angry
 ﺗﻤﺮﻣﺮII রােগ িব িব করা to grumble, murmur

 ﻣﺴّﻚII ক রী িদেয় গ করা to scent with
 ﻣﺮون( ]ن[ ﻣﺮن، )ﻣﺮاﻧﺔি িত াপক হoয়া to musk, কে ধরা to grab
flexible,elastic
 أﻣﺴﻚIV কে ধরা to grab
 ﻣﺮّنII aভ করা to accustom
 ﺗﻤﺴّﻚV ধের থাকা to hold on
কে ধরা to hold to gather

[ )ﻣﺼﺮ]نিনং ােনা to milk the last drop

[) ُﻣﻀِﻲ( ]ن[ ]ض[ ]ﻣﻀﻲ

 )ﻣﻐﻂ( ]ف[ ﻣﻐﻂসািরত করা to stretch

 ﻣﻀَﻰaিতবািহত হoয়া to go away

 ﻣﻐّﻂII সািরত করা to stretch

 ﻣﺎرى ]ﻣﺮي[ ﻣﺮىIII তK© করা to argue

 ﺗﻤﺎﺳﻚVI eক সােথ

 اﻣﺘﺮىVIII সে হ করা to doubt

 اﺳﺘﻤﺴﻚX লেগ থাকা to adhere

ﻣﻀّﻰII যেত দoয়া to make pass

[ ]ﻣﻐﻄﺲচৗ কশি স

 ﻣﺰاج(]ن[ ﻣﺰج، )ﻣﺰجিমশান to mix

[ ﻣﺴﻜﻨﺔ ]ﺳﻜﻦদাির poverty

 أﻣﻀﻰIV aিতবািহত করা to spend

 ﻣﺎزجIII িমেশ যাoয়া to be mixed

 ﺗﻤﺴﻜﻦII গরীব হoয়া to be poor

ﻂ
ّ  )ﻣﻂّ(]ن[ ﻣসািরত করা to stretch

 ﺗﻤﻐﻄﺲII চৗ কশি
magnetized

 ﺗﻤﺎزجVI পর¯ú‡i িমেশ যাoয়া to be intermixed

[ﻣﺴﻮ, ﻣﺴّﻰ ]ﻣﺴﻲII ভ স া বলা to wish good
evening

ﻂ
ّ  ﻣII সািরত করা to expand

 اﻣﺘﺰجVIII িমি ত হoয়া to be mixed

 )ﻣﺰح( ]ف[ ﻣﺰحঠা া করা to joke

 ﻣﺎﺳﻰIII  ﻣﺎﺳﻴﺔস ায় করা to do in evening

 ﻣﺎزحIII ঠা া করা to joke

 أﻣﺴﻰIV স ায় হoয়া to be in the evening

 )ﻣﺰع( ]ف[ ﻣﺰعত চলা to run

 )ﻣﺸﻂ( ]ن[ ]ض[ ﻣﺸﻂিচ িন করা to comb
 ﻣﺸّﻂII িচ িন করা to comb

 ﻣﺰّعII তালা to pluck cotton

 ﻣﺰﻗﺔ( ]ن[ ]ض[ ﻣﺰق، )ﻣﺰقি ে
tear
 ﻣﺰّقII ি ে

ফলা to

ফলা to tear

 ﺗﻤﺸّﻂV ল

 اﻣﺘﺸﻂVIII ল

চরােনা to comb

 )ﻣﺸﻖ(]ن[ ﻣﺸﻖসািরত করা to extend

 ﺗﻤﺰّقV ি ে যাoয়া to be teared

 ﺗﻤﺸّﻖV ি ে যাoয়া to be torn

ﺲ
ّ  )ﻣﺲّ( ]ف[ ﻣa ভe করা to feel

 اﻣﺘﺸﻖVIII িছিনেয় নoয়া to snatch away

س
ّ  ﻣﺎIII

 )ﻣﺸﻲ( ]ض[ ﻣﺸﻰপােয় হাঁটা to go on foot

শ করা to touch

ﻣﻄﻞ

ﻣﺴﺢ
س
ّ  ﺗﻤﺎV eেক aপরেক
other

k© করা to touch each  ﻣﺸّﻰII যেত দoয়া to let go
 ﻣﺎﺷﻰIII সােথ সােথ যাoয়া to keep pace

করা to magnetize
স

হoয়া to be

 ﺗﻤﻄّﻂV সািরত হoয়া to be expanded

 )ﻣﻘﺖ(]ن[ ﻣﻘﺖণা করা to hate
 )ﻣﻘﺎﺗﺔ( ]س[ ﻣﻘُﺖহoয়া to be hated

 ﻣﻄَﺮ( ]ن[ ﻣﻄﺮ، ) ﻣﻄﺮবl©Y করা to rain

 ﻣﻘّﺖII িণত করা to make hateful

 أﻣﻄﺮIV বl©Y করা to rain

ﻣﻘﻊ

 اﺳﺘﻤﻄﺮX ি চাoয়া to ask for rain

 ُاﻣْﺘ ِﻘ َﻊVIII ফ াকােশ হoয়া to turn pale

[ ]ﻣﻄﺮنনগের পিরYত করা to raise to rank
of metropolis
 ﺗﻤﻄﺮنII নগের পিরYত হoয়া to be instated
as metropolis

চরােনা to comb

হoয়া to be annoyed

[)ﻣﻘﻊ(]ف

ﻣﻜﺲ

হেয় পান করা go drink avidly

[ )ﻣﻜﺲ( ]ضকর আদায় করা to collect

taxes

 ﻣﻜّﺲII কর আদায় করা to collect taxes

 ﻣﺎآﺲIII দর করা to bargain
নoয়া to smack one's  )ﻣﻜﺎﻧﺔ(]ن[ ﻣﻜﻦভাবশালী হoয়া to be influential
 ﻣﻜّﻦIII ভাবশালী করা to make influential
 )ﻣﻄﻞ(]ن[ ﻣﻄﻞল া করা to lenghten
 أﻣﻜﻦIV সম_© হoয়া to enable

[ ﺗﻤﻄّﻖ ]ﻣﻄﻖV গ
lips

ﻣﻄﺎ
 ﻣﺎﻃﻞIII ফেল রাখা to put off

ﻣﻠﻂ
 ﺗﻤﻜّﻦV ভাবশালী হoয়া to be influential

 )ﻣﺴﺢ( ]ف[ ﻣﺴﺢেছ ফলা to wipe off

 أﻣﺸﻰIV যেত দoয়া to let go

 )ﻣﻄﻮ( ]ن[ ﻣﻄﺎতা া তাি হাঁটা to walk fast  اﺳﺘﻤﻜﻦX শি শালী করা to strengthen
 أﻣﻄﻰIV আেরাহন করা to ride
ﻞ
 ﻣﻼل(]س[ ﻣ ﱠ، )ﻣﻠَﻞিবর হoয়া to be bored

 ﻣﺴّﺢII েছ ফলা to wipe off

 ﺗﻤﺸّﻰV পােয় হাঁটা to go on foot

 ﺗﻤﻄّﻰV সািরত হoয়া to be stretched

 ﻣﺎﺳﺢIII তাশামদ করা to persuade

ﺺ
 )ﻣﺺّ( ]ن[ ]س[ ﻣ ﱠচাষা to suck

 اﻣﺘﻄﻰVIII oঠা to board

 ﺗﻤﻠّﻞV িবর হoয়া to be bored

 ﺗﻤﺴّﺢV েছ দoয়া to wash

 ﺗﻤﺼّﺺV eক

 )ﻣﻌﺞ( ]ف[ ﻣﻌﺞu াল হoয়া to be rough

ﻞ
ّ  اﻣﺘVIII ধg© হY করা to embrace a religion
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eক কের পান করা to sip gradually

ﻞ
ّ  أﻣIV িবরি কর হoয়া to be tiresome
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 ﻣﻸة( ]ف[ ﻣﻸ، )ﻣﻞءরণ করা to fill up

 ﻣﻠّﻚII মািলকানা নoয়া to take ownership

 ﺗﻤﻨّﻰV i া করা to desire

 ﻣﻮّلII ধনী করা to make rich

 ﻣﺎﻷIII সম_©ন করা to suppprt

 أﻣﻠﻚIV মািলকানা নoয়া to take ownership

 اﺳﺘﻤﻨﻰX েমvহন করা to inanism

 ﺗﻤﻮّلV a_© পাoয়া to be financed

 أﻣﻸIV রণ করা to fill up

 ﺗﻤﻠّﻚV দখল নoয়া to take over

 )ﻣﻬﺪ(]ف[ ﻣﻬﺪিবিছেয় দoয়া to spread out

 اﺳﺘﻤﺎلX স দশালী হoয়া to be rich

 ﺗﻤﻠّﺄV Y© হoয়া to be filleda

 ﺗﻤﺎﻟﻚVI আ িনয় Y করা to control self

 ﻣﻬّﺪII িবিছেয় দoয়া to spread out

 اﻣﺘﻸVIII Y© হoয়া to be filleda

 اﻣﺘﻠﻚVIII দখল করা to take in possession

ﻣﻠﺞ

[ )ﻣﻠﺞ( ]نমােয়র

ধ পান করা to suck  اﺳﺘﻤﻠﻚX দখল নoয়া to take over

)ﻣﻠﻮ(]ن[]ﻣﻠﻮ[ ﻣﻼ

mothers bteast

 اﻣﺘﻠﺞVIII

জা‡i হাঁটা to walk briskly

পান করা to suck

 ﻣﻠّﻰII দীN©কাল uপেভাগ করেত দoয়া to make
 ﻣﺎوح( ]ن[ ]ف[ ﻣﻠﺢ، )ﻣﻠْﺢলবনা হoয়া to be enjoy long time
salty
 أﻣﻠﻰIV িলখেত বলা to dictate
 )ﻣﻼﺣﺔ( ]ك[ ﻣﻠُﺢর হoয়া to be beautiful  ﺗﻤﻠّﻰV uপেভাগ করা to enjoy

 )ﻣﻮن( ]ن[ ]ﻣﻮن[ ﻣﺎنযাগান দoয়া to provide
 ﻣﻬﺎرة( ]ن[ ]ف[ ﻣﻬﺮ، ﻣُﻬﺮ, )ﻣﻬﺮদ হoয়া  )ﻣﻴﻦ( ]ض[ ]ﻣﻴﻦ[ ﻣﺎنিম া বলা to lie

to be skillful মাহরানা দoয়া to give  ﻣﻮّنII যাগান দoয়া to provide
dower
 ﺗﻤﻮّنV পােথয় সং হ করা to store up povision
 ﻣﺎهﺮIII দ তার িতেযাwগতা করা
 )ﻣﻮﻩ( ]ن[ ]ﻣﻮﻩ[ ﻣﺎﻩিমশােনা to mix
 أﻣﻬﺮIV মাহরানা দoয়া to give dower

 ﻣﻮّﻩII পািন িমশান to admix water

ﻣﻬﻞ

 أﻣﺎﻩIV পািন িমশান to admix water

[ )ﻣﻬﻞ( ]فগি মিস করা to take ones time

 ﻣﻬّﻞII সময় দoয়া to grant time

 )ﻣﻴﺢ( ]ض[ ﻣﺎحহেল েল চলা to walk with

 أﻣﻬﻞIV সময় দoয়া to grant time

 أﻣﻠﺢIV লবনা হoয়া to be salty

 اﺳﺘﻤﻠﻰX িন‡`©িশত লখা িলেখ নoয়া to take
from dictation

 ﺗﻤﻬّﻞV ধীরগিতর হoয়া to be slow

dignity
 ﺗﻤﻴّﺢV হেল েল চলা to staager

 اﺳﺘﻤﻠﺢX

ﻦ
 )ﻣﻦّ( ]ن[ ﻣ ﱠদয়া হoয়া to be kind

 ﺗﻤﺎهﻞVI ধীরগিতর হoয়া to be slow

 ﺗﻤﺎﻳﺢVI হেল েল চলা to staager

ﻦ
ّ  أﻣIV `yej
© করা to weaken

 اﺳﺘﻤﻬﻞX থামেত বলা go ask for wait

 ﺗﻤﻨّﻦV `ye©j করা to weaken

 )ﻣﻬﻦ( ]ن[ ]ف[ ﻣﻬﻦসবা করা to serve

 ﻣﻴﺪان( ]ض[ ﻣﺎد،ঁ )ﻣﻴﺪেক প া to swing
 ﺗﻤﺎﻳﺪVI দালা to swing back and forth

ﻦ
ّ  اﻣﺘﻤVIII দয়া হoয়া to be kind

 ﻣﺎهﻦIII পশা ি করা to practice profession

 )ﻣﻴﺮ( ]ض[ ﻣﺎرযাগান দoয়া to provide

 )ﻣﻨﺢ( ]ف[ ﻣﻨﺢদoয়া to grant

)ﻣﻮت( ]ن[ ]ﻣﻮت[ ﻣﺎت

 أﻣﺎرIV যাগান দoয়া to provide

 ﻣﻮّتII িনহত করা to kill

 )ﻣﻴﺰ( ]ض[ ﻣﺎزথক করা to separate

 ﻣﻠّﺲII ম ণ করা to make smooth

 اﻣﺘﻨﺢVIII a◌া ক
favors
 ]ﻧﻄﻖ[ ﻣِﻨﻄَﻖিফতা gird

 أﻣﺎتIV িনহত করা to kill

 ﻣﻴّﺰII থক করা to separate

 ﺗﻤﻠّﺲV ম ণ হoয়া to be smooth

 ﺗﻤﺎتVI েতর ভান করা to pretend to be dead

 ﺗﻤﻨﻄﻖII িফতা িদেয় বাঁধা to gird one's body

 أﻣﺎزIV থক করা to separate

 اﻧﻤﻠﺲVII ম ণ হoয়া to be smooth

 اﺳﺘﻤﺎتX

 ﺗﻤﻴّﺰV থক হoয়া to be set apart

 )ﻣﻨﻊ( ]ف[ ﻣﻨﻊিনেষধ করা to detain

 )ﻣﻠﻂ(]ن[ ﻣﻠﻂমািট

 ﻣﻨّﻊII শ করা to strengthen

[ ﻣﻮﺟﺎن( ]ن[ ]ﻣﻮج، ﻣﺎج )ﻣﻮجu াল হoয়া to  ﺗﻤﺎﻳﺰVI থক হoয়া to be distinguished
swell
 اﻣﺘﻴﺰথক হoয়া to be distinguished
 ﻣﻮّجII ঢu খলান to wave
[ ﻣﻴﻄﺎن( ]ض[ ]ﻣﻴﻂ،)ﻣﻴﻂ
 ﺗﻤﻮّجV u াল হoয়া to swell
 ﻣﺎطসরান to remove

 ﻣﻠّﺢII লবনা করা to salt
র লাগা to find beautiful

 )ﻣﻠﺦ( ]ف[ ﻣﻠﺦি ে ফলা to tear out
 اﻣﺘﻠﺦVIII টেন বর করা to pull out

 )ﻣﻠﺲ(]ن[ ﻣﻠﺲuপের ফলা to up root
[ ﻣُﻠﻮﺳﺔ( ]س[ ]ك،)ﻣﻼﺳﺔ

 ﻣﻠﺲম ণ হoয়া to be smooth

লপন করা, ল কাটা to shave off

দoয়া to bestow

 ﻣﻠّﻂII লপন করা to plaster

 ﻣﺎﻧﻊIII িবেরাধীতা করা to oppose

ﻣﻠﻚ

 ﺗﻤﻨّﻊV aস ত হoয়া to refuse

ﻣﺎج

 )ﻣﻠَﻖ( ]س[ ﻣﻠِﻖচা বাক বলা to flatter

বরণ করা to die

চাoয়া to seek death

 ﺗﻤﺎوجVI তর ািয়ত হoয়া to be waved

 ﻣﻠّﻖII চা বাক বলা to flatter

 اﻣﺘﻨﻊVIII িবরত থাকা to refrain

ﻣﺎر

 ﻣﺎﻟﻖIII চা বাক বলা to flatter

 )ﻣﻮر( ]ن[ ﻣﺎرদালা to move to and fro

 أﻣﻠﻖIV গরীব হoয়া to become poor

 )ﻣﻨﻮ(]ن[ ﻣﻨﺎপরী া করা to put to try
 )ﻣﻨﻲ( ]ض[ ﻣﻨﺎপরী া করা to put to try

 ﺗﻤﻠّﻖV চা বাক বলা to flatter

 ﻣﻨّﻰII আ হী করা to awaken desire

 )ﻣﻮل( ]ن[ ﻣﺎلস দশালী হoয়া to be rich
 ﻣﻴﻼن( ]س[ ]ﻣﻴﻞ[ ﻣﺎل،ঁ )ﻣﻴﻰেক প া to lean

 )ﻣﻠﻚ( ]ض[ ﻣﻠﻚদখল করা to take in possession  أﻣﻨﻰIV ঝরােনা to shed
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 ﺗﻤﻮّرV দালা to move to and fro

 أﻣﺎطIV সরান to remove

ﻧﺒﺢ
 )ﻣﻴﻊ( ]ض[ ﻣﺎعবী ত হoয়া to be dissolve
 ﻣﻴّﻊII গিলেয় ফলা to liquefy
 أﻣﺎعIV গলান to liquefy
 ﺗﻤﻴّﻊV গেল যাoয়া to be liquefied
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 اﻧﻤﺎعVII গেল যাoয়া to be liquefie

 ﺗﻨﺎﺑﺬVI িববাদ করা to be feuding

 ﻧﺜّﺮII ছি েয় দoয়া to disperse

 أﻧﺠﻊIV uপকারী হoয়া to be useful

 )ﻣﻴﻞ( ]ض[ ﻣﺎلবাঁকা করা to bend

 اﻧﺘﺒﺬVIII ত াহার করা to withdraw

 ﺗﻨﺎﺛﺮVI ছি েয় প া to be dispsrsed

 اﻧﺘﺠﻊVII a◌া য় নoয়া to take refuge

 ﻣﻴّﻞII ঁকান to incline
 أﻣﺎلIV ঁকান to incline

 )ﻧﺒﺮ(]ض[ ﻧﺒﺮuে ালন করা to raise

 اﻧﺘﺜﺮVIII ছি েয় প া to be dispsrsed

 اﺳﺘﻨﺠﻊX rs িব াম চাoয়া to seek rest

 اﻧﺘﺒﺮVIII েল oঠা to be swollen

 )ﻧﺠﺎﺑﺔ( ]ك[ ﻧﺠُﺐস া হoয়া to be noble

 ﺗﻤﻴّﻞV টলমলান to stagger

ﻧﺒﺰ

 أﻧﺠﺐIV স া হoয়া to be noble

 ﺗﻤﺎﻳﻞVI টলমলান to stagger

 ﻧﺒّﺰII uপনাম দoয়া to give surname

 اﻧﺘﺠﺐVIII িনa©vরY করা to select

 اﺳﺘﻤﺎلX ঁেক ফলান to cause to tilt

 )ﻧﺒﺶ( ]ن[ ﻧﺒﺶখনন করা to dig

 اﺳﺘﻨﺠﺐX িনa©vরY করা to select

 ﻧﺒّﺶII গZ© করা to burrow

ﻧﺠﺢ

 ﻧُﺒﻮط( ]ن[ ]ض[ ﻧﺒﻂ، )ﻧﺒﻂিনM©Z হoয়া to

 ﻧﺠّﺢII সফল করা to give success

 ﻧﺎﺟﻰIII কানাকািন করা to whisper

gush out
 ﻧﺒّﻂII পািন বর করা to tap water

 أﻧﺠﺢIV সফল করা to give success

 أﻧﺠﻰIV িন িত দoয়া to save

 )ﻧﺠﺪ( ]ن[ ﻧﺠﺪসাহা করা to help
 ﻧﺠّﺪII সািজেয় রাখা to furnish

 ﺗﻨﺎﺟّﻰVI পর¯úর কানাকািন করা to whisper
each other
 اﺳﺘﻨﺠﻰX
হoয়া to save one self

 ﻧﺎﺟﺪII সাহা করা to assist

[ ﻧﺤﻴﺐ( ]ض[]ف، ﻧﺤﺐ )ﻧﺤﺐকাঁদা to weep

''ن
 )ﻧﺄْي( ]ف[ ﻧﺄىের থাকা to be far
 ﻧﺎءىII ের রাখা to keep far away

[ )ﻧﺒﺰ( ]ضuপনাম দoয়া to give surname

 أﻧﺒﻂIV পািন িনM©Z করান to cause to gush out

 أﻧﺄىIV র করা to remove
 اﺳﺘﻨﺒﻂপািন পাoয়া to find water
 ﺗﻨﺎءىVI eেক aপেরর ের যাoয়া to be away
 )ﻧﺒﻊ( ]ن[ ]ض[ ]ف[ ﻧﺒﻊবেগ বর হoয়া to well
from one another
up
 اﻧﺘﺄىVIII ের যাoয়া to be away
 أﻧﺒﻊIV বেগ বর করা to cause to gush out
 ﻧﺒﻮء( ]ف[ ﻧﺒﺄ، )ﻧﺐءহoয়া to be high
 ﻧﺒﻪ( ]ك[ ]ن[ ﻧﺒﻪ، )ﻧﺒﺎهﺔপিরিচত হoয়া to be
 ﻧﺒّﺄII খবর দoয়া to inform
well known
 أﻧﺒﺄIV ত দান করা to inform
 )ﻧﺒَﻪ( ]س[ ﻧﺒﻪমনেযাগ দoয়া to pay attention
 ﺗﻨﺒّﺄV a মান করা to predict
أﻧﺒﻪIV জা ত করা to awaken
 اﺳﺘﻨﺒﺄX খবর চাoয়া to ask for news
 ﺗﻨﺒّﻪV ঝেত পারা to realize
 )ﻧﺒﺖ( ]ن[ ﻧﺒﺖগজান to grow
 اﻧﺘﺒﻪVIII সতK© হoয়া to be cautous
 ﻧﺒّﺖII রাপণ করা to plant
 )ﻧﺘﺎج( ]ض[ ﻧﺘﺞি হoয়া to bring forth
 أﻧﺒﺖIV বপন করা to germinate
 أﻧﺘﺞIV বহন করা to bear
 اﺳﺘﻨﺒﺖX চাষ করা to cultivate

 )ﻧﺒﺢ( ]ف[ ﻧﺒﺢঘu ঘu করা to bark
 ﺗﻨﺎﺑﺖVI eেক aপেরর
bark at each other

 اﺳﺘﻨﺘﺞX শষ করা to conclude

িত ঘu ঘu করা to  ﻧﺘﺎﻧﺔ( ]ض[ ] س[ ]ك[ ﻧﺘﻦ،` )ﻧﺘﻦyM©
to have an offensive smell

হoয়া

ﻧﺠِﺲ

ﻧﺒﺮ

হoয়া to be carry out

করা to execute

 ﻧﺎﺟﺰIII

করা to fight

 اﻧﺠﺰIV স

করা to execute

 اﺳﺘﻨﺠﺰX রণ করেত বলা to ask for fulfillment

 )ﻧﺤﺺ( ]ف[ ﻧﺤﺺa খী, `yf©v বান করা to make
unhappy
ﻧﺤُﺺ
ﻧﺤِﺺ

[` )ﻧﺤﻮﺻﺔ( ]كyfv© বান হoয়া to be unlucky

[` )ﻧﺤَﺺ( ]سyf©v বান হoয়া to be unlucky

impure

 أﻧﺤﻒIV পাতলা করা to make thin

 ﻧﺠّﺲII aিপ করা to make impure

 )ﻧﺤﻞ(]ف[ ﻧﺤﻞkxY© হoয়া to be emaciated,

 أﻧﺠﺲIV aপির ার করা to soil

মাহরানা দoয়া to make dowary

ﻧﺠﻊ

 ﻧﺒّﺬII নাবীয ƣতরী করা to press grapes

 ﺗﻨﺠّﺲV aপিব হoয়া to be impure

 ﻧﺎﺑﺬIII থক করা to separate

 أﻧﺘﻦIV `yM©
smell

 أﻧﺒﺬIV আ র িপসা to press gerapes

 ﻧﺜﺎر( ]ن[ ]ض[ ﻧﺜﺮ، )ﻧﺜﺮছি
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 ﺗﻨﺎﺣﺮVI eেক aপরেক হত া করা to kill each
other
 اﻧﺘﺤﺮVIII আ হত া করা to suicide

 )ﻧﺠﺎﺳﺔ( ]ك[ ﻧﺠُﺲaপিব হoয়া to be impure  ﻧﺤّﺺII তামা িদেয় ঢাকা to cover with copper
 )ﻧﺠَﺲ( ]س[ ﻧﺠِﺲaপিব হoয়া to be  )ﻧﺤﺎﻓﺔ( ]ك[ ﻧﺤُﻒপাতলা হoয়া to be thin

 ﻧﺘّﻦII পচােনা to render putrified

 )ﻧﺠﻊ( ]ف[ ﻧﺠﻊuপকারী হoয়া to be useful
েয় দoয়া to disperse

[ ﻧﺠﺎة( ]ن، ﻧﺠﺎء، )ﻧﺠﻮআ র া করা to save

 )ﻧﺤﺮ( ]ن[ ﻧﺤﺮজেবহ করা to slaughter

 اﺳﺘﻨﺠﺪX সাহা চাoয়া to ask for help

 ﻧﺠّﺰII স

পh©‡e ণ করা to observe stars

 اﻧﺘﺤﺐVIII কাঁদা to weep

 أﻧﺠﺪIV সাহা করা to assist

করা to complate

 ﺗﻨﺠّﻢV ন

 ﻧﺠّﻰII িন িত দoয়া to save

 )ﻧﺠَﺪ( ]س[ ﻧﺠِﺪঘামা to sweat

 )ﻧﺠَﺰ( ]س[ ﻧﺠِﺰস
 )ﻧﺠﺰ( ]ن[ ﻧﺠﺰস

পh©‡e ণ করা to observe stars

ﻧﺠﺎ

[ )ﻧﺠﺎخ( ]فসফল হoয়া to be successful

 )ﻧﺒﺬ( ]ض[ ﻧﺒﺬিনে প করা to throw

হoয়া to have an offensive

 )ﻧﺠﻮم( ]ن[ ﻧﺠﻢuিদত হoয়া to appear
 ﻧﺠّﻢII ন

 ﻧﺠّﻊII uপকারী হoয়া to be useful

ﻧﺪا
ﻧﺤﻞ

[ ) ُﻧﺤُﻞ(]س[]كkxY© হoয়া to be emaciated

 أﻧﺤﻞkxY© করা to make emaciated
 ﺗﻨﺤّﻞV aে র কাজ দািব করা to claim for self
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 اﻧﺘﺤﻞVIII aে র কাজ দািব করা to claim for  اﻧﺘﺪىVIII সমেবত হoয়া to get togather
self
 ﻧﺬور( ]ن[ ]ض[ ﻧﺬر، )ﻧﺬرuৎসM© করা to dedicate
[ ﺗﻨﺤﻨﺢ ]ﻧﺤْﻨﺢII গলা পির ার করা to cear throat
 أﻧﺬرIV সতK© করা to warn
 )ﻧﺤﻮ( ]ف[]ن[ ﻧﺤﺎগমন কiv to go
 ﻧﺰوح( ]ف[]ض[ ﻧﺰح، )ﻧﺰحের যাoয়া to be
 ﻧﺤّﻰII সিরেয় দoয়া to push away
 أﻧﺤﻰIV সিরেয় দoয়া to push away

far off
 أﻧﺰحIV েছ নoয়া to scoop out

 ﺗﻨﺤّﻰV সের যাoয়া to go away

 اﻧﺘﺰحVIII বাসী হoয়া to emigrate

 اﻧﺘﺤﻰVIII ঁেক প া to lean

 )ﻧﺰع( ]ض[ ﻧﺰعটেন বর করা to pull out

 )ﻧﺨﺐ(]ن[ ﻧﺨﺐিনa©viY করা to select

 ﻧﺰّعII aপসািরত করা to remove

 اﻧﺘﺨﻞVIII িনa©viY করা to select

 ﻧﺎزعIII ঝগ া করা to fight

 )ﻧﺨﻞ( ]ن[ ﻧﺨﻞচা িন চালা to sift

 ﺗﻨﺎزعVI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to
contend with one another

 ﺗﻨﺨّﻞV চালা, টান লাগা to sift , be strained
 اﻧﺘﺨﻞVIII চা িন চালা to sift

 اﻧﺘﺰعVII বর করা to pull out

 )ﻧﺨَﻢ( ]س[ ﻧﺨِﻢকািশ দoয়া to expectorate

 )ﻧﺰف( ]ض[ ﻧﺰفখািল করা to empty

 ﺗﻨﺨّﻢV কািশ দoয়া to expectorate

 أﻧﺰفIV খািল করা to empty

 ﻧﺨﻮة( ]ن[ ﻧﺨﺎ، )ﻧﺨﻮগwe©Z হoয়া to be proud  اﺳﺘﻨﺰفX শষ করা to exhaust
 ﻧﺰوق( ]ض[]س[ ﻧﺰق، )ﻧﺰقতা া া করা to
 ﻧﺨّﻰII জা ত করা to arouse
 أﻧﺨﻰIV uে িজত করা to excite

ﻧ ّﺪ

[ )ﻧﺪّ( ]ضপািলেয় যাoয়া to run away

 ﻧﺪّدII কাশ করা to expose

 )ﻧﺪب( ]ن[ ﻧﺪبিবলাপ করা to mourn
 )ﻧﺪَب( ]س[ ﻧﺪِبদাগ পov to scar
 أﻧﺪبIV দাগ পov to scar
 اﻧﺘﺪبVIII িনেয়াগ করা to appoint

ﻧﺪا

[ )ﻧﺪو(]نডাকা to call

be hasty
 ﻧﺰّقII u ী করা to spur on

 )ﻧﺰول( ]ض[ ﻧﺰلaবতরY করা to descend
 )ﻧﺰْﻟﺔ( ]س[ ﻧﺰلঠা া লাগা to get cold
 ﻧﺰّلII নািযল করা to make descend
 ﻧﺎزلIII সংঘl© বাধান to clash
 أﻧﺰلIV aবতরY করান to bring down
 ﺗﻨﺰّلV িনেচ নামা to stoop

 ﻧﺪّىII িভজা‡bv tomoisten

 اﺳﺘﻨﺰلX নামেত বলা to ask to step down

 ﻧﺎدىIII ডাকা to call

)ﻧﺰاهﺔ( ]ك[ ﻧﺰُﻩ

থাকা , দাষ to be free

ﻧﺴﻖ

 أﻧﺪىIV িভজা‡bv tomoisten

 ﻧﺰّﻩII ঘাষণা করা to declare

 ﺗﻨﺪّىV িভেজ যাoয়া to mo be moisten

 ﺗﻨ ّﺰﻩV

 ﺗﻨﺎدىVI সমেবত হoয়া to get togather

ﻧﺰا
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[ )ﻧﺰو( ]نলাফ দoয়া to jump

 ﻧﺴّﻞII নন খালা to ravel
 أﻧﺴﻞIV িপতা হoয়া to father

 أﻧﺴﺄIV িগত করা to postpone

 ﺗﻨﺎﺳّﻞVI বংশ ি করা to reproduce

 ﻧﺴﺒﺔ( ]ن[ ]ض[ ﻧﺴﺐ، )ﻧﺴﺐবংশ আেরাপ করা to  ﻧﺴﻤﺎن( ]ض[ ﻧﺴﻢ، )ﻧﺴﻢধীের বািহত হoয়া to
trace ancestry
blow gently
 ﻧﺎﺳﺐIII a ল হoয়া, eকi বংেশর হoয়া to
correspond
 ﺗﻨﺎﺳﺐVI eেক aপেরর সােথ স K©
হoয়া to
be related to one another
 اﻧﺘﺴﺐVIII স K©
হoয়া to be related
 اﺳﺘﻨﺴﺐX বংশধারা খাঁজা to trace back ancestry

 )ﻧﺴﺞ( ]ن[ ]ض[ ﻧﺴﺞনান to weave
 اﻧﺘﺴﺞVIII নান হoয়া to be woven

 ﻧﺴّﻢII

করা to begin

 ﺗﻨﺴّﻢV বািহত হoয়া to blow

ﻲ
َﺴ
ِ  ﻧﺴﻴﺎن( ]س[ ﻧ، )ﻧﺴﻲেল যাoয়া to forget
 أﻧﺴﻰIV লােনা to make forget
 ﺗﻨﺎﺳﻰVI লার ভান করা to pretend to have
forgotten

 )ﻧﺴﺦ( ]ف[ ﻧﺴﺦেছ ফলা to delete

 ﻧﺸﻮء( ]ف[ ﻧﺸﺄ، )ﻧﺸﺄةিতপািলত হoয়া to be raised
 )ﻧﺶء( ]ك[ ﻧﺸﺆিতপািলত হoয়া to be raised

 ﻧﺎﺳﺦIII িত াপন করা to replace

 ﻧﺸّﺄII পালন করা to cause to grow

 ﺗﻨﺴّﺦV েছ যাoয়া to be deleted

 أﻧﺸﺄIV ি করা to create
 ﺗﻨﺎﺳﺦVI eেক aপরেক a সরY করা to follow  ﺗﻨﺸّﺄব হoয়া to be grown
successively
 اﺳﺘﻨﺸﺄX খাঁজা to search , for news
 اﻧﺘﺴﺦবািতল করা to abolish
[ ﻧُﺸﻮب( ]س، ﻧﺸﺒﺔ، ﻧﺸِﺐ )ﻧﺸﺐিল হoয়া to
 اﺳﺘﻨﺴﺦX বািতল চাoয়া to demand abolition be attachef
 )ﻧﺴْﺮ( ]ن[ ﻧﺴﺮিবদীY© করা to break
 ﻧﺸّﺐII লেগ রাখা to stick on
 ﺗﻨﺴّﺮV করা করা করা to get torn

 أﻧﺸﺐIV লেগ রাখা to stick on

 اﺳﺘﻨﺴﺮX ঈগেলর মত হoয়া to be eagle-like

[ ﻧِﺴﺪان(]ن، ﻧﺸﺪة،ﻧﺸﺪ )ﻧﺸﺪ

 )ﻧﺴﻒ(]ض[ ﻧﺴﻒি িটেয় দoয়া to spray

 ﻧﺎﺷﺪIII কসম করা to adjure

 أﻧﺴﻒIV ছি েয় দoয়া to scatter

 أﻧﺸﺪIV খাঁজা to seek
 ﺗﻨﺎﺷﺪVI পর র আ ি করা to recite to each
other
 اﺳﺘﻨﺸﺪX আ ি করেত বলা to ask to recite

 اﻧﺘﺴﻒVIII uি েয় দoয়া to blow up

 ﺗﻨﺎزلVI ত াগ করা to give up

ﻧﺬر

 ﺗﻨﺰّىV লাফ দoয়া to jump
 )ﻧﺲء( ]ف[ ﻧﺴﺄিগত করা to postpone

 )ﻧﺴﻖ( ]ن[ ﻧﺴﻖিব
 ﺗﻨﺴّﻖV িব

করা to array

হoয়া to be in perfect order

খাঁজা to seek

ﻲ
َﺸ
ِﻧ

ﻧﺴﻞ

 ﻧُﺸﻮر( ]ن[ ﻧﺸﺮ, )ﻧﺸﺮিবিছেয় দoয়া to
 ﺗﻨﺎﺳﻖVI eেক aপেরর সােথ সমি ত হoয়া to spread, ন ি ত করা to resurrect
be wel-coordinated
ﻧﺸّﺮII িবিছেয় দoয়া to spread
 اﻧﺘﺴﻖVIII িব

ﻧﺴﻞ

হoয়া to be in perfect order

[ )ﻧﺴﻞ(]نিপতা হoয়া, নন খালা to father, ravel

 أﻧﺸﺮIV ন ি ত করা to resurrect
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 ﺗﻨﺸّﺮV ছি েয় যাoয়া to be spread out

 اﻧﺼﺐIV া করা to tire

 ﺗﻨﺼّﻞV িনেজেক

 اﻧﺘﺸﺮVIII ছি েয় যাoয়া to be spread out

 اﻧﺘﺼﺐVIII দাঁি েয় যাoয়া to rise up

ﻧﺸﺰ

 )ﻧﺼﺖ( ]ض[ ﻧﺼﺖশানা to listen

করা to free

 ﺗﻨﻄّﻖV িনেজেক বাঁধা to gird

 أﻧﺸﺰIV bRx©িবত করা to revive

 أﻧﺼﺖIV শানা to listen

 )ﻧُﻀﻮب( ]ن[ ﻧﻀﺐমািটেত িমেয় যাoয়া to  اﺳﺘﻨﻄﻖX িজ াসা করা to interrogate
sleep in ground
 )ﻧﻈﺮ( ]ن[ ﻧﻈﺮদখা to view
 أﻧﻀﺐIV িকেয় ফলা to dry up
 ﻧﻈّﺮII লনা করা to make comparisons

 )ﻧﺸَﺄط( ]س[ ﻧﺸِﻂজীব হoয়া to be lively

 ﺗﻨﺼّﺖV শানার চ া করা to try to hear

 )ﻧﻀﺞ( ]ض[ ﻧﻀﺞপেক যাoয়া to be ripen  ﻧﺎﻇﺮIII সমান করা to equal

 ﻧﺸّﻂII াণব করা to energize

 َﻧﺼِﺤﺔ( ]ف[ ﻧﺼﺢ، ) ُﻧﺼْﺢuপেদশ

 أﻧﻀﺞIV পাকান to make ripen

 أﻧﻈﺮIV aবকাশ দoয়া to grant delay

 أﻧﺸﻂIV াণব করা to energize

 ﻧﺎﺻﺢIII uপেদশ দoয়া to advise

 )ﻧﻀﺪ( ]ض[ ﻧﻀﺪপ করা to pile up

 ﺗﻨﻈّﺮV পh©‡e Y করা to observe attentively

 ﺗﻨﺸّﻂV াণব হoয়া to be energized

 ﺗﻨﺎﺻﺢVI পর¯ú‡iর a গত হoয়া to be loyal
toward each other
 اﻧﺘﺼﺢVIII uপেদশ নoয়া to take advice

 ﻧﻀّﺪII প করা to pile up

 ﺗﻨﺎﻇﺮVI খা খী হoয়া to face each other
[ ﻧﻀﻮرة( ]ن[ ]س،ﻧﻀَﺮ، اﻧﺘﻈﺮ ﻧﻀﺮ ] ك[)ﻧﻀﺮVIII aেপ া করা to wait

 اﺳﺘﻨﺼﺢX uপেদশ চাoয়া to ask for advice

 ﻧﻀّﺮII u ল করা to make shine

 ﻧﺼﻮر( ]ن[ ﻧﺼﺮ، )ﻧﺼﺮসাহা করা to help

 ﺗﻨﻀّﺮV সেতজ হoয়া to be blooming

[ )ﻧﺸﺰ( ]ن[ ]ضuপ‡i oঠা to be elevated

 )ﻧﺸﻊ( ]ف[ ﻧﺸﻊকাঁদা to tear out
 اﻧﺘﺸﻊVIII কাঁদা to tear out

 )ﻧﺸﻒ( ]ن[ ﻧﺸﻒেষ নoয়া to absorb
 )ﻧﺸَﻒ( ]س[ ﻧﺸِﻒিকেয় যাoয়া to be dried

 ﻧﺼّﺮII

 ﻧﺸّﻒII কান to dry

দoয়া to advise

ান করা to Chistianize

 )ﻧﻀﻞ(]ن[ ﻧﻀﻞজয়ী হoয়া to surpass

 ﻧﺎﺻﺮসাহা করা to help

 ﺗﻨﺸّﻒV িকেয় যাoয়া to be dried

 ﻧﺎﺿﻞIII জেয়র চ া করা to try to supass

 ﺗﻨﺼّﺮV সাহা চাoয়া to see to support

 ﻧﺸَﻖ(] س[ ﻧﺸِﻖ، )ﻧﺸﻖাণ নoয়া to smell

 اﺳﺘﻨﺸﻖXb াণ নoয়া to smell,to sniff out

 ﺗﻨﺎﺻﺮVI পর¯úরেক সাহা করা to render
mutual assistance
 اﻧﺘﺼﺮVIII aে র সাহাে আসা to come to
ones help
 اﺳﺘﻨﺼﺮX সাহা চাoয়া to ask for help

 )ﻧﺸﻞ( ]ن[ ﻧﺸﻞিছিনেয় নoয়া to take away

)ﻧﺼﻮع( ]ف[ ﻧﺼﻊ

 اﻧﺘﺸﻞVIII িবপদ থেক u ার করা to extricate

 أﻧﺼﻊIV ীকার করা to recognize

[ ]ﻧﺸْﻨﺶতা াতাি হoয়া to be nimble

ﻧﺼﻒ

 ﻧﺸّﻖII কান to give to smell
 ﺗﻨﺸّﻖV াস নoয়া to inhale
 اﻧﺘﺸﻖVIII াস নoয়া to inhale

[) ﻧﺼﻒ( ]ن[ ]ض

হoয়া to be clear
র হoয়া to be noon

 ﻧﺼّﻒII িদেনর ম ভাগ পৗঁছা to reach in the
mid
day
[ ﻧﺸﻮ، ﻧُﺸﻮَة( ]س[ ﻧﺸﻲ، ﻧِﺸﻮة،ﻲ ]ﻧﺸﻮة
َﺸ
ِﻧ
মাতাল হoয়া, াণ নoয়া to be drunk ,smell  ﻧﺎﺻﻒIII ভাগাভািগ করা to share half
 أﻧﺼﻒIV িবচার করা to treat with justice
 ﻧﺴّﻰII কাপে মা দoয়া to starch clothes
 ﺗﻨﺸْﻨﺶII তা াতাি হoয়া to be nimble

 اﻧﺘﺸﻰVIII মাতাল হoয়া to be drunk

 ﺗﻨﺼّﻒV aধীন হoয়া to be subordinate

ﻧﻄﻊ

ﻧﺼﺐ

িটত হoয়া, সেতজ to be blooming

হoয়া to be clean

 ﻧﻈّﻒII পির ার করা to clean
 ﺗﻨﻈّﻒV পির

হoয়া to be clean

 ﻧﻀّﻰII পাশাক েল ফলা to undress

ﻧﻌﺲ

 أﻧﻀﻰIV কািহল করা to exhaust

 ﻧﻌّﺲII ম পাov‡bv to make sleep

 اﻧﺘﻀﻰVIII খাপ

 أﻧﻌﺲIV ম পাov‡bv to make sleep

করা to unsheath

 )ﻧﻄﺢ( ]ف[ ﻧﻄﺢধা া দoয়া to push

[ )ﻧﻌﺲ( ]ف[]نত া

হoয়া to be sleepy

 ﺗﻨﺎﻋﺲVI েমর ভান করা to pretend to be
sleepy

 ﺗﻨﺎﻃﺢVI পর¯úরেক ধা া দoয়া to push one
 )ﻧﻌﺶ( ]ف[ ﻧﻌﺶন ীিবত করা to revive
another
 اﻧﺘﻄﺢVIII পর¯úরেক ধা া দoয়া to push  ﻧﻌّﺶII ন ীিবত করা to revive
one another
 أﻧﻌﺶIV ন ীিবত করা to revive
[ ﺗﻨﻄّﺲ ]ﻧﻄﺲস ণ পরী া করা to examine  اﻧﺘﻌﺶVIII িফের পাoয়া to recover
throughly
 )ﻧﻌﻞ( ]ف[ ﻧﻌﻞতাসহ সাজান to furnish
[ ]ﻧﻄﻊচামডার মা র
with shoes

ﻧﻈﺮ

 اﻧﺘﺼﻒVIII ম ভােগ পৗঁছা to reach midst

 ﺗﻨﻄّﻊV eক েয় হoয়া to be obstinate

 )ﻧﺼﺐ( ]ن[ ﻧﺼﺐদাঁ করা to erect

 اﺳﺘﻨﺼﻒX িবচার চাoয়া to demand justice

 )ﺗﻄﻖ( ]ن[ ﻧﻄﻖবলা to tell

 ﻧﺼّﺐII খা া করা to set upright

 )ﻧُﺼﻮل(]ف[]ن[ ﻧﺼﻞমািটেত পে যাoয়া to

 ﺗﻄّﻖII কথা বলান to make speak

fall to ground

 أﻧﻄﻖIV কথা বলান to make speak
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 )ﻧﻈﺎﻓﺔ( ]ن[ ﻧﻈﻒপির

 ﻧﻈﺎم( ]ض[ ﻧﻈﻢ، )ﻧﻈﻢলাব করা to order
 ﺗﻨﻀّﻞVI eেক aপেরর সােথ িতেযাwগতা করা to
ّﻢ
 ﺗﻨﻈV
লাব হoয়া to be ordered
vie with one another
 )ﻧﻀﻮ( ]ن[ ﻧﻀﺎপাশাক েল ফলা to undress  اﻧﺘﻈﻢVIII Yxব হoয়া to be classified

 اﺳﺘﻨﺸﻰX াণ নoয়া to smell

ﻧﺎﺻﺐIII িবেরাধীতা করা to oppose

 اﺳﺘﻨﻈﺮX aেপ া করা to wait

ﻧﻔﺢ
 )ﻧﻌَﻞ( ]س[ ﻧﻌِﻞতাসহ সাজা to be furnished
with shoes
 ﻧﻌّﻞII তাসহ সাজান to furnish with shoes
 أﻧﺘﻞIV তাসহ সাজান to furnish with shoes
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 ﺗﻨﻌّﻞV তাসহ সাজা to be furnished with shoes  ﻧُﻔﻮذ( ]ن[ ﻧﻔﺬ، )ﻧﻔﺎذিছ করা to pierce
 اﻧﺘﻌﻞVIII তা সহ সাজা to be furnished  ﻧﻔّﺬII টা করান to cause to pierce
with shoes
 أﻧﻔﺬIV টা করান to cause to pierce
 )ﻧﻌﻢ( ]ن[ ]ف[ ﻧﻌﻢখী হoয়া to be happy  ﺗﻨﻔّﺬV কাh©কর হoয়া to be excuted

 أﻧﻌﻢIV ভাল করা to make pleasant
 ﺗﻨﻌّﻢV া ‡h©¨ বাস করা to live in luxary

 ﻧﻔّﺮII ভয় দখান to frighten

 ﻧﺎﻓﺮIII e ােনা to avoid
 ﺗﻨﺎﻓﺮVI পর¯úরেক e ােনা to avoid each other
 اﺳﺘﻨﻔﺮX ভ‡q পালান to frightened away

 ﻧﻐﺸﺎن( ]ف[ ﻧﻐﺶ، ) ﻧﻐﺶিবর হoয়া to be [ ﻧﻔﺎﺳﺔ( ]ن، ﻧﻔﺎس،)ﻧﻔﺲ
agitated
 ﻧﺎﻏﺶIII হলােখলা to play

 ﺗﻨﻐّﺶV িবর হoয়া to be agitated
[ ﻧﻐّﺺ ]ﻧﻐﺺII ন করা to disturb
 أﻧﻐﺺIV ন করা to disturb
 ﺗﻨﻐﺺV িবর হoয়া to be disturbed

 )ﻧﻐﻢ( ]ن[ ]ض[ ]س[ ﻧﻐﻢগান গাoয়া to sing
 ﻧﻐّﻢII গান গাoয়া to sing
 ﺗﻨﻐّﻢV গান গাoয়া to sing

 )ﻧﻐﻮ( ]ن[ ]ﻧﻐﻮ[ ﻧﻐﺎবলা to speak
 )ﻧﻐﻲ( ]س[ ]ﻧﻐﻮ[ ﻧﻐﻰবলা to speak
 ﻧﺎﻏﻰIII িফস িফস করা to whisper

 )ﻧﻔﺞ( ]ن[ ﻧﻔﺞলাফ মারা to jump
 ﺗﻨﻔّﺞV ব াi করা to boast
 اﻧﺘﻔﺞVIII লাফ মারা to jump

ﻧﻔﺲ

বান হoয়া to be valuable

 )ﻧﻘﺮ( ]ن[ ﻧﻘﺮখনন করা to dig

of war
 ﻧﻔّﻞগনীমত দoয়া to give wealth of war

 ﻧﺎﻗﺮIII ঝগ া করা to quarrel

 )ﻧﻘﺰ( ]ن[ ]ض[ ﻧﻘﺰলাফ দoয়া to leap

 ﺗﻨﻔّﻞV aিতির করা to superrerogate prayer or
 ﻧﻘّﺰII দালান to dandle
donation

 اﻧﺘﻔﻞVIII aিতির করা to superrerogate  )ﻧﻘﺶ( ]ن[ ﻧﻘﺶনকশা করা to painr
 ﻧﻘّﺶII নকশা করা to paint
prayer or donation
 ﻧﺎﻗﺶIII আেলাচনা to argue
 )ﻧﻔﻮ( ]ن[ ﻧﻔﺎa ীকার করা to dismiss
 ﺗﻨﺎﻗﺶVI িবZK© চািলেয় যাoয়া to carry on dispute

 اﻧﺘﻘﺶVIII কাঁটা তালা to pull out thron

 )ﻧﻘﺺ( ]ن[ ﻧﻘﺺকেম করা to decrease

 ﺗﻨﻔﻰVI পর¯úরেক a ীকার করা

 ﻧﺎﻓﺲIII িতেযাwগতা করা to compete

 ﻧﻘّﺺII কেম করা to decrease

 اﻧﺘﻔﻰVIII a ী ত হoয়া to be denied

 ﺗﻨﻔّﺲV াস নoয়া to breath

মেন কের to  ﻧﺎﻗﺺIII দরপ চাoয়া to invite bid
 أﻧﻘﺺIV কেম করা to decrease

 ﺗﻨﺎﻓﺲVI িবেরাধীতা করা to rival

 اﺳﺘﻨﻔﻰX বাদ দoয়া a হY‡hv
reject as useless

 )ﻧﻔﺶ( ]ن[ ﻧﻔﺶজট to tease wool

 )ﻧﻘﺐ( ]ن[ ﻧﻘﺐগZ© করা to bore

 ﻧﻔّﺶV

 )ﻧﻘَﺐ( ]س[ ﻧﻘِﺐিছ করা to pierce

 اﻧﺘﻘﺺVIII কমান to decrease

 ﻧﻘّﺐII খনন করা to dig

 اﺳﺘﻨﻘﺺX কমােত চাoয়া to ask for reduction

 )ﻧﻔﺾ( ]ن[ ﻧﻔﺾঝে ফলা to shake off

 ﻧﺎﻗﺐIII িতে র িতেযাwগতা করা to vie in virtues

 )ﻧﻘﺾ ]ن[ ﻧﻘﺾংশ করা to destroy

 ﻧﻔّﺾII জা‡i ঝা া দoয়া to shake violently

 ﺗﻨﻘّﺐV পরী া করা to investigate

 ﻧﺎﻗﺾIII aমত করা to be in disagreement

 أﻧﻔﺾIV শষ করা to use up completely

 اﻧﺘﻘﺐVIII ঘামটা পরা to put on veil

 ﺗﻨﻘّﺾV ংm হoয়া to be destroyed

 اﻧﺘﻔﺾVIII ঝাঁ িন খাoয়া to be shaken off

 )ﻧﻘﺢ( ]ف[ ﻧﻘﺢWvল পালা কাটাছাঁটা করা to trim  ﺗﻨﺎﻗﺾVI e‡K aপের ি মত করা to contradict

 )ﻧﻔﻊ( ]ف[ ﻧﻔﻊবহার যা হoয়া ti be useful

 ﻧﻘّﺢII Wvল পালা কাটাছাঁটা করা to trim

চরােনা to comb.

 اﻧﺘﻔﺶVIII

চরােনা to comb.

 ﻧﻔّﻊII বহার করা to utilize

 أﻧﻘﺢIV নঃ পরী া করা to re-examine

 اﻧﺘﻔﻊVIII েযাগ নoয়া to take advantage

 )ﻧﻘﺪ( ]ن[ ﻧﻘﺪনগদ দoয়া to pay in cash
 ﻧﺎﻗﺪIII আেলাচনা করা to call to account

ﻧﻘﺪ
[ ﻧﻔﺎد( ]ف، )ﻧﻔﺪশষ হoয়া to be exhausted

 اﺳﺘﻨﻔﻖX খরচ করা to spend

 ﻧﺎﻓﻰIII ধাoয়v করা to chase

 ﻧﻔّﺲII a ািণত করা to cheer up

ﻧﻔﺪ
ﻧﻔﺪ

 اﺳﺘﻨﻘﺬX u ার করা to save

 )ﻧﻔﻲ( ]ض[ ﻧﻔﻰa ীকার করা to dismiss

 ﻧﻔﺤﺎن(]ف[ ﻧﻔﺢ، )ﻧﻔﺢছি েয় দoয়া to spread اﺳﺘﻨﻔﻊX বহার করা to utilize
 ﻧﺎﻓﺢIII র া করা to protect

 أﻧﻘﺬIV u ার করা to save

 ﺗﻨﻔّﻖV িম া বলা to tell a fib, lie

 )ﻧﻔﻞ( ]ن[ ﻧﻔﻞগনীমত দoয়া to give wealth  ﻧﻘّﺮII ঠাকরােনা to peck

 )ﻧﻌَﻢ( ]س[ ﻧﻌِﻢজীবন েখর হoয়া to live in  ﻧﻔﺎر( ]ن[ ﻧﻔﺮ، )ﻧﻔﻮرছ ভ করা to stanpede
comfort
 )ﻧﻔﺮ( ]ض[ ﻧﻔﺮপািলেয় যাoয়া to run away
 )ﻧُﻌﻮﻣﺔ( ]ك[ ﻧﻌُﻢআরামদায়ক হoয়া to be comfortable
 ﻧﻌّﻢII ম Y করা to smooth

 أﻧﻔﻖIV খরচ করা to spend

 ﻧُﻔﻮق( ]ن[ ﻧﻔﻖ,  )ﻧﻔﺎقবাজার পাoয়া to sell well,
মরা to die

 أﻧﻔﺪIV িনঃেশষ করা to use up

 )ﻧﻔَﻖ( ]س[ ﻧﻔِﻖশষ হoয়া to be used

 اﺳﺘﻨﻔﺪX িনঃেশষ করা to use up

 ﻧﺎﻓﻖIII i কথা বলা to dissemble
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ﻧﻘﺬ
 اﻧﺘﻘﺪVIII সমােলাচনা করা to criticize

 )ﻧﻘﺬ( ]ن[ ﻧﻘﺬu ার করা to save
 )ﻧﻘَﺬ( ]س[ ﻧﻘِﺬu ার পাoয়া to be saved

 ﺗﻨﺎﻗﺺVI না েয় কমান to decrease gradually

each other
 اﻧﺘﻘﺾVIII ংm হoয়া to be destroyed

 )ﻧﻘﻂ( ]ن[ ﻧﻘﻂফাটা দoয়া to point
 ﻧﻘّﻂII ফাটা দoয়া to point

 )ﻧﻘﻊ( ]ف[ ﻧﻘﻊশাষণ করা to soak

ﻧﻜﺪ
 أﻧﻘﻊIV শাষণ করা to soak
 اﺳﺘﻨﻘﻊX জমা হoয়া to be stagnant

 )ﻧﻘﻞ( ]ن[ ﻧﻘﻞানা িরত করা to displace
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 أﻧﻜﺮIV না জানার ভান করা to pretent to be
igborant
 ﺗﻨﻜّﺮV ছ েবশী হoয়া to be in disguise

 ﻧﻘّﻞII সরােনা to move
 ﻧﺎﻗﻞIII িবিনময় করা to exchange
 ﺗﻨﻘّﻞV ানা িরত হoয়া to be displaced

 ﺗﻨﺎآﺮVI a হoয়া to be ignorant

 ﺗﻨﺎﻗﻞVI বহন করা to carry
 اﻧﺘﺎﻗﻞVIII বেয় যাoয়া, iে কাল করা to be  اﺳﺘﻨﻜﺮX a হoয়া to be ignorant
carried,to die
 )ﻧﻜﺲ( ]ن[ ﻧﻜﺲu া করা to turn upside down
 )ﻧﻘﻢ( ]ن[ ]س[ ﻧﻘﻢিতেশাধ নoয়া to revange  ﻧﻜّﺲII aa©নিমত রাখা to hang at half-mast
 اﻧﺘﻘﻢVIII িতেশাধ নoয়া to revange

 )ﻧﻘﻪ(]ن[]س[ ﻧﻘﻪন ার করা to recover
 اﻧﻘﻪVIII ন

ার করা to recover

 ﻧﻜﺎب( ]ن[ ﻧﻜﺐ، )ﻧﻜﺐঃখ দoয়া to make
unhappy
 ﻧﻜّﺐII ি েয় দoয়া to divert
 ﺗﻨﻜّﺢV ি েয় দoয়া to divert,deviate

flag
 اﻧﺘﻜﺲVIII uে যাoয়া to be inverted
( ﻣﻨﻜﺚ، ﻧﻤﻮص، ﻧﻜﺺ ] ض[]ن[)ﻧﻜﺺত াখান
করা to withdraw

 أﻧﺎءIV দািবেয় দoয়া to weigh down,crush

 اﻧﺘﻜﺺVIII ত াহার করা to retreat

ﻧﺎب

 )ﻧﻜﻒ( ]ن[ ﻧﻜﻒথামা to stop

 )ﻧُﻬﻮد(]ف[]ن[ ﻧﻬﺪীত হoয়া to be full

 ﻧﻮّبII িনেয়াগ দoয়া to appoint agent

 اﻧﺘﻜﺚVIII aমা হoয়া to be violated

 ﻧﻜّﻞII

[ )ﻧﻜﻞ( ]ض[ ]ن[ ]سিপিছেয় আসা to recoil

া

াপন করা to make an example

 )ﻧِﻜﺎح( ]ن[ ]ض[ ]ف[ ﻧﻜﺢিববাহ করা to  أﻧﻜﻞিফিরেয় দoয়া to repeal
marry
 )ﻧﻤَﺮ( ]س[ ﻧﻤِﺮরেগ যাoয়া to become angry

 ﻧﺎآﺢIII ƣববািহক স K© হoয়া to be related  ﻧﻤّﺮII ন র িদেয় িচি ত করা to mark with
by marriage
number, রেগ যাoয়া be angry
 أﻧﻜﺢIV িববাহ দoয়া to give in marriage
 ﺗﻨﻤّﺮV রেগ যাoয়া to become angry
 )ﻧﻜَﺪ( ]س[ ﻧﻜِﺪকেঠার হoয়া to be hard
 )ﻧﻤﺲ( ]ض[ ﻧﻤﺲগাপন রাখা to keep secret
 ﻧﺎﻣﺲIII কান িবষয় গাপন করা to cinfide a secret

 ﻧﻜّﺪII ক ন করা -জীবন to make life hard

 )ﻧﻤﻖ( ]ن[ ﻧﻤﻖসাজােনা to decorate
 ﻧﺎآﺪIII aপদ করা to harass
 ﻧﻤّﻖII সািজেয় লখা to write in lofty style
 ﺗﻨﻜّﺪV িত জীবেনর হoয়া to be embittered
 ﻧﻤﺎء( ]ض[ ﻧﻤﻰ، )ﻧﻤﻲবিধত করা to increase
life

ﻧﻬﻚ

 ﻧﺎآﺮIII ত াখান করা to reject

 )ﻧﻬﺞ( ]ف[ ﻧﻬﺞa সiY করা to priceed
 اﻧﺘﻬﻰVIII শষ হoয়া to be concluded
 )ﻧﻬﺞ( ]س[ ]ض[ ﻧﻬﺞহাঁপােনা to be out of
 )ﻧﻮء( ]ن[ ﻧﺎءপে যাoয়া to fall down
breath
 )ﻧﻲْء( ]ض[ ﻧﺎءের যাoয়া to go away
 ﻧﻬّﺞII হাঁিপেয় দoয়া to make short of breath

 اﺳﺘﻨﻬﺞX কাuেক a সরY করা to follow example

ﻧﻜﻞ

[ ﻧﻜﻴﺮ(]س، )ﻧﻜﻮرa হoয়া to be ignorant

 أﻧﻬﻰIV শষ করা to finish, পাoয়া to get
 ﺗﻨﺎهﻰVI সমা হoয়া to come to and end

 اﻧﺘﻬﺞVIII ধরা, রা া to enter

 )ﻧﻜﺚ( ]ن[ ]ض[ ﻧﻜﺚaমা করা to violate

 ﻧﻜّﺮII ঢেক রাখা to mask

 )ﻧﻬﻮ( ]ن[ ﻧﻬﺎিনেষধ করা to forbid
 )ﻧﻬﻲ( ]ف[ ﻧﻬﻰিনেষধ করা to forbid

 ﻧﻜّﺺII ত াহার করােন to csuse to retreat

 اﺳﺘﻨﻜﻒX গwe©Z হoয়া to be proud

ﻧﻜِﺮ

 اﻧﺘﻬﻚVIII য় করা to waste

 ﻧﺎوأIII িতেরাধ করা to resist

ground

ﻧﻜِﺮ

 اﻧﺘﻬﺐVIII শ কের ধরা to grip

 أﻧﻬﻚIV িনঃেশষ করা to exhaust

 أﻧﻬﺞহাঁিপেয় দoয়া to make short of breath

 )ﻧﻜﺖ( ]ن[ ﻧﻜﺖমািট চরােনা to scratch up  ﻧﺎآﻒIII িবর করা to annoy

 )ﻧﻜﺪ( ]ن[ ﻧﻜﺪসামা দoয়া to give little

 )ﻧﻬﺐ( ]ف[ ]ن[ ]س[ ﻧﻬﺐট করা to take
by force
 أﻧﻬﺐIV ট করেত দoয়া to let take away
by force
 ﺗﻨﺎهﺐVI ত চলা to race

 ﻧﻤّﻰII বা েত দoয়া to make grow
 أﻧﻤﻰIV বা েত দoয়া to make grow
 اﻧﺘﻤىﺺVIII বংশ িমক হoয়া to be descended
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[ ﺗﻴﺎﺑﺔ( ]ن، )ﻧﻮبিতিনিধ করা to represent

 ﺗﻨﻬّﺪV দীN© াস নoয়া to sigh

 أﻧﺎبIV িনেয়াগ দoয়া to deputize

 ﺗﻨﺎهﺪখরেচ aংশ নoয়া to share the expenses

 ﺗﻨﺎوبVI িভ কাজ করা to take alternate

 )ﻧﻬﺮ( ]ف[ ﻧﻬﺮবেগ বািহত হoয়া to flow  اﻧﺘﺎبVIII আপিতত হoয়া to befall
copiously
، ﻧﻴﺎﺣﺔ، ﻧﻴﺎح، ﻧﻮاح،)ﻧﻮح
 اﻧﺘﻬﺮVIII তাি েয় দoয়া to drive away
 ﻣﺎﻧﺢ( ]ﻧﻮح[ ]ن[ ﻧﺎحিবলাপ করা to mourn
 )ﻧﻬﺰ( ]ف[ ﻧﻬﺰঠেল দoয়া to push
[ ﻧﻴﺤﺎن( ]ﻧﻴﺢ[ ]ض،)ﻧﻴﺢ
 ﻧﺎهﺰIII িনকটবZx© হoয়া to be near

 ﻧﺎحশ হoয়া to be strong of bones

 اﻧﺘﻬﺰVIII েযাগ হY করা to take opertunity

 ﻧﺎوحIII খা খী েয় থাকা to lie face to face

 ﻧﺤﻮض( ﻧﻬﺾ، )ﻧﻬﺾuঠা to raise

 ﺗﻨﻮّحV দালান to swing

 ﻧﻬﺎضIII বাধা দoয়া to resist

 ﺗﻨﺎوحVI গR©b করা to howl

 أﻧﻬﺾIV uঠেত বলা to tell to rise

[ ﻧﻮّخ ]ﻧﻮخিব ােমর জন¨ থামা to halt for a rest

 ﺗﻨﺎهﺾVI uঠা to get up
 اﺳﺘﻨﻬﺾX জাগােনা to awaken

 أﻧﺎخIV হাঁ র uপর বসােনা to make camel
kneel dowm
 اﺳﺘﻨﺎخX হাঁ র uপর বসা to kneel down

ﻧﻬﻚ

[ ﻧﻮّر ]ﻧﻮرII ালােনা to light

 اﻧﺘﻬﺾVIII uঠা to get up
[ )ﻧﻬﺎآﺔ( ]فপাশাক েল ফলা to wear off

ﻧﻮى

ﻧﻬِﻚ
 )ﻧﻬَﻚ( ]س[ ﻧﻬِﻚিনঃেশষ করা to exhaust
 )ﻧﻬﺎآﺔ( ]ك[ ﻧﻬُﻚসাহসী হoয়া to be brave

 أﻧﻮرIV ালােনা to light
 ﺗﻨﻮّرV

িলত হoয়া to be lighted

 اﺳﺘﻨﺎرX া া চাoয়া to seek explanation
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 ﺗﻬﺪّجটলমল করা to tremble

[ ﻧﺎوش ]ﻧﻮشIII ঝগ া করা to fight in groups

 ﻣﻨﺎل( ]ف[ ]ﻧﻴﻞ[ ﻧﺎل، )ﻧﻴﻞলাভ করা to achieve

هﺠﺮ

 )ﻧﻮص( ]ن[ ﻧﺎصeি েয় চলা to avoid

 أﻧﺎلIV পাoয়ােনা to let obtain

 هﺠّﺮII ত াগ করা to emigrate

 )هﺪر( ]ض[ هﺪرগR©ন করা to thunder

 هﺎﺟﺮIII ত াগ করা to emigrate

 أهﺪرIV aেযা মেন করা to consider invalid

 اﻧﺘﺎصVIII আেলা িনেভ যাoয়া to die down lamp

''ﻩ

 )ﻧﻮط( ]ن[ ﻧﺎطিলেয় রাখা to hang
 ﻧﻮّطII িলেয় রাখা to hang
 أﻧﺎطIV িলেয় রাখা to hang

ﺐ
ه ﱠ

[ ﻧﻮّع]ﻧﻮعII

 هّﺒﺐII িবদীY© করা to tear

 ﺗﻨﻮّعV িবিভ
forms

Yxব করা to classify

[ )هﺐّ( ]نচলেত

করা to start moving

Yxর হoয়া to be of various ﺐ
ّ  أهIV জাগান to awaken

 ﻧﻴﻒ( ]ن[ ﻧﺎف،)ﻧﻮف

 ﺗﻬﺒّﺐV ি ে যাoয়া to be torn
হoয়া to be high

 )هﺒﻮط( ]ن[ ]ض[ هﺒﻂaবতরন করা to descend

 ﻧﻴّﻒII বশী যাoয়া to go beyond

 أهﺒﻂIV aবতরY করান to cause to descend

 أﻧﺎفIV বশী যাoয়া to go beyond

)هﺘﺮ( ]ض[ هﺘﺮ

[ ]ﻧﻮقV  ﺗﻨﻴّﻖ،ঁ ﺗﻨﻮّقত ঁেত িচ স
to be fastidious
 اﺳﺘﻨﻮقX িচনেত fzল করা to mistske

করা করা করা to tear to pieces

হoয়া  هﺎﺗﺮIII aপমান করা to abuse
 أهﺘﺮIV ছাট মেনর হoয়া to become feeble
minded

 )ﻧﻮل( ]ن[ ﻧﺎلদান করা to donate
 ﻧﻮّلII দoয়া to let obtain

 ﺗﻬﺎﺗﺮVI eেক aপরেক দাষােরাপ করা to revile
each other

 ﻧﺎولIII দoয়া to offer

 اﺳﺘﻬﺘﺮX দািয় হীন হoয়া to be careless

 ﺗﻨﺎولVI পৗঁছা to reach

 )هﺘﺎف( ]ض[ هﺘﻒিচৎকার করা to shout

 )ﻧﻮم( ]ف[ ﻧﺎمমােনা to sleep

 ﺗﻬﺎﺗﻒVI eেক aপরেক িচৎকার কের uৎসাহ দoয়া to

 ﻧﻮّمII ম পা ান to make sleep

shout encouragement each other

 أﻧﺎمIV ম পা ান to make sleep

 )هﺘﻚ( ]ض[ هﺘﻚি ে ফলা to tear apart

 ﺗﻨﺎوّمVI েমর ভান করা to pretend to be asleep

 اﺳﺘﻨﺎمX মােনা to sleep

 هﺘّﻚি ে

করা করা to tear to shreds

[ ﻧﻮّن ]ﻧﻮنII শে র শেষ ন যাগ করা to provide
 اهﺘﺘﻚVIII ি ে
nunnation

[ ﻧﻮّﻩ ]ﻧﻮﻩII uপের oঠান to elevate

 ) ِﻧﻴّﺔ( ]ض[ ]زوي[ ﻧﻮىিনয়ত করা to intend

 ﻧﺎوىশ তা করা to make enemy
 اﻧﺘﻮىVIII মন করা to intend

 )هﺠﻮم( ]ن[ هﺠﻢহামলা করা to attack

 هﺪّمII ন করা to demolish

 هﺠّﻢII হামলা করান to make attack

 ﺗﻬﺪّمV ংm হoয়া to be destroyed

 اﺳﺘﺠﻢX খারাপ বলা to consider bad

 اﻧﻬﺪمVII ংm হoয়া to be destroyed

 هِﺠﺎء(]ن[ هﺠﺎ،)هﺠﻮ

 )هﺪون( ]ض[ هﺪنশা হoয়া to be quit

করা to mock

 هﺠّﻰII বানন করা to spell

ه ّﺪ

[ )هﺪّ( ]نভা া to break

 ﺗﻬﺪّدV মিক দoয়া to threaten
 اﻧﻬ ّﺪVII ি ে যাoয়া to be torn
[ هﺪوء(]ف، )هﺪءশা হoয়া to be calm

 أهﺪأIV শা করা to calm

appeased, hunger
 أهﺠﺄIV ধা র করােনা to appease

 )هﺪب( ]ف[ هﺪبল া লােমর পাতা িবিশ
হoয়া to have long eye lashes

هﺪأ
 )هﺠﻮد( ]ن[ هﺠﺪরােত জেগ থাকা to stay
awake at night
 ﺗﻬﺠّﺪV রােত জেগ থাকা to stay awake at night
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ি স

করা to conclude a trues

 هﺪاﺗﺔ( ]ض[ هﺪى، )هﺪيস ক পথচলা to lead
on right way
 هﺎدىIII uপহার িবিনময় করা to exchange
presents
 أهﺪىIV হািদয়া দoয়া to present
 ﺗﻬﺪّىV স ক পেথ পিরচািলত হoয়া to be rightly
guided

 هﺪّدII মিক দoয়া to threaten

 هﺪّأII শা করা to calm

ফলা to tear apart

 هﺎدنIII সি

 هﺎﺟﻰIII িব`ªƒপ কের কিবতা লখা to compose
satiric poem
 ﺗﻬﺎﺟﻰVI eেক a েক
করা to mock each
other
 ﺗﻬﺠّﻰV বানন করা to spel

 هﺠﻮء( ]ف[ هﺠﺄ، )هﺞءধা র হoয়া to be

ﻧﺎل
 ﻧﻮّىII িব ােলর শ করা to miaow,cat

 أهﺠﺮIV বাদ দoয়া to leave
 )هﺪف( ]ن[ هﺪفকােছ যাoয়া to be near
 ﺗﻬﺎﺟﺮVI eেক aপরেক ছে যাoয়া to desert  أهﺪفIV িনকটবZ©x হoয়া to approach
one another
 ﺗﻬﺪّفV সদ‡c© চলা to strut
 )هﺠﻮع( ]ف[ هﺠﻊিনিরিবিল মান to sleep
 اﺳﺘﻬﺪفX u ু হoয়া to be exposed
leacefully
 )هﺪم( ]ض[ هﺪمন করা to pull down
 أهﺠﻊIV িন করা to appeasd hunger

هﺪأ

 ﺗﻬﺘّﻚV ি ে যাoয়া to get torn

[ هِﺠﺮان( ]ن، )هﺠﺮত াগ করা to emigrate

 ﺗﻬﺎدىVI পর¯úরেক uপহার দoয়া to present
each other
 اهﺘﺪىVIII স ক পেথ পিরচািলত হoয়া to be
rightly guided
 اﺳﺘﻬﺪىX স ক পেথ চলেত বলা to ask to be
rightly guided

চাখ  )هﺬب( ]ض[ هﺬبপির ার করা to clean
 هﺬّبII পির ার করা to clean

هﺰئ

هﺪج

 )هﺪج( ]ض[ هﺪجটলেত টলেত চলা to walk  ﺗﻬﺬّبV পির ার করা to clean
unsteady
 )هﺬر( ]ن[ ]ض[ هﺬرআেজ বােজ কথা বলা to
talk
nonsense
 هﺪّجII টলােনা to make tremble
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 هﺬّرII কৗ ক করা to joke

 هﺰّلII কান to emaciate

 أهﻤﻞIV aবেহলা করা to neglect

هﺮأ

 هﺎزلIII মজা করা to mock

 ﺗﻬﺎﻣﻞVI দািয় হীন হoয়া to be careless

 ه ّﺮأII aিতির রা া করা to cook too much

 أهﺰلIV কান to emaciate

 اﻧﻬﻤﻞVII aেঝাের ি হoয়া to pour down  هﻮّىII বাতাস দoয়া to ventilate
rain
 هﺎوىIII য় দoয়া to humor
[ هﻨّﻒ ]هﻨﻒII তা া া করা ti hurry
 أهﻮَىIV িনেচ প া to fall down

 اهﺘﺮأVIII ি ে যাoয়া to be torn

ﻞ
ّ  )هﻞّ( ]ض[ هদখা দoয়া to appear

هﺮب

 هﻠّﻞII কােলমা বলা to say Kalema িবজয়
u াস করা to jubilate

[ )هﺮء(]فজীY© করা to tear

 أهﺮأIV aিতির রা া করা to cook too much  اﻧﻬﺰلVII কনা হoয়া to be lean
[ ﺗﻬﻜّﻢ ]هﻜﻢV পে যাoয়া to fall down
 ﺗﻬﺮّأV ি ে যাoয়া to be torn
[ )هﺮب(]نপালান to flee

 هﺮّبII পালােত সাহা করা to help to escape

 ﺗﻬﺮّبV পািলেয় যাoয়া to be escaped

هﺮج

[ )هﺮج( ]ضuে িজত হoয়া to be excited

 هﺮّجII মাতাল করা to make drunk

هﺮش

[ )هﺮَش(]سভাব খারাপ হoয়া to be with
bad manar

 هﺮّشII িবেভদ বপন করা to sow dissension
 هﺎرشঝগ া করা to quarrel

 )هﺮع( ]ف[ ]س[ هﺮعত চলা to hurry
 هﺮّعII ত চলা to hurry
اهﺮعIV ত চলা to hurry

 )هﺮق( ]ض[ هﺮقবািহত করা to shed

هﺎر

া কের হাসা to laugh contemptuously
া কের হাসা to laugh contemptuously

[ هﺆور( ]ن، )هﻮرংস হoয়া to be destroyed

ﻞ
ّ  أهIV uদয় হoয়া to come up

 هﻮّرII িবপেদ ফলা fo endanger

 ﺗﻬﻠّﻞV u ল হoয়া to be shined

 ﺗﻬﻮّرV ংস হoয়া to be destroyed

ﻞ
ّ  اﻧﺘﻬVII

র ি প া to fall heavily

 اﻧﻬﺎرVII ভে যাoয়া to be demolished

ﻞ
ّ  اﺳﺘﻬX

করা

هﻮس

বািহত হoয়া to be aired

 ﺗﻬﺎوىVI ভে প া to break down
 اﻧﻬﻮىVII িনেচ প া to fall down
 اﺳﺘﻬﻮىX আকl©Y করা to attact

 )هﻴﺄة( ]ض[ ]هﺘﺄ[ هﺎ َءগ ত হoয়া to be
well-formed

[ )هﻮَس( ]سহতভ হoয়া to be lerplexed

ﺊ
َ ه ِﻴ

[ )هﻴﺌَﺔ( ]س[ ]هﺘﺄগ ত হoয়া to be wellformed

 هﻮّسII হত ি করা to perplex

 هﻠّﺲII কান to waste away

 ﺗﻬﻮّسV বাকা হoয়া to befooled

 )هﻴﺌَﺔ( ]ك[ ]هﺘﺄ[ ه ُﻴ َﺆগ ত হoয়া to be well-

 أهﻠﺲIV চিক হাঁসা to smile

 اﻧﻬﺎسVII বাকা হoয়া to befooled

 هﻼك(]ض[ هﻠﻚ، )هﻠﻚশষ হoয়া to die

িজত হoয়া to be excited

 هﻠّﻚII ংস করা to ruin

 )هﻮَش( ]س[ هﻮِشuে
 )هﻮش( ]ن[ هﺎشuে

formed
 هﻴّﺄII গ ত হoয়া to be well-formed

িজত হoয়া to be excited

 هﺎﻳﺄIIIeকমত হoয়া to agree

 أهﻠﻚIV ংস করা to ruin

 هﻮّشII uে িজত করা to excite

 ﺗﻬﺎﻟﻚVI

 هﺎوشIII িবর করা -

া

চ া করা to do ones utmost

 اﻧﻬﻠﻚVII িনেজেক িবপদ
 اهﺘﻠﻚVIII িনেজেক িবপদ

ه ّﺰ

اﺳﺘﻬﻠﻚ

া

করা to risk danger
করা to risk danger

চ া করা to do ones utmost

েরর ডাক to annoy

 ﺗﻬﺰّزV ঝাঁ িন খাoয়া to be shaken

 هﻤّﺪII শা করা to quiet

 اهﺘ ّﺰVIII ঝাঁ িন খাoয়া to be shaken

 أهﻤﺪIV শা করা to quiet

 )هﻮل(]ن[ هﻠﻞভয় দখােনা to frighten

 أهﺎبIV ডাকা to call out
 ﺗﻬﻴّﺐV ভয় করা to fear
 اهﺘﺎبVIII ভয় করা to fear

 هﻴﺞ( ]ض[ ]هﻴﺞ[ هﺎج، هﻴﺠﺎن، )هﻴﺎجu‡ িজত

 هﻠّﻞII সতK© কiv to alarm

 هﺰوء( ]ف[ هﺰأ، )هﺰءঠা া করা to make fun  )هﻤﺮ( ]ن[ ]ض[ هﻤﺮবািহত করা to shed
 هﺰء( ]س[ هﺰئ، )هﺰوءঠা া করা to make fun  اﻧﻬﻤﺮVII গি েয় দoয়া to be poured
 )هﻤﻲ( ]ض[ هﻤﺲকানাকািন করা to whisper
 ﺗﻬﺰّأV ঠা া করা to make fun

هﺎن

هﺰل

 هﻴّﺐII ভীিতময় করা to make dreadful

 هﻮّعII বিম করান to make vomit
 ﺗﻬﻮّعV বিম করা to vomit

 ﺗﻬﺎﻣﺲVI eতে কানাকািন করা

 )هﺰل( ]ض[ ]س[ ]ن[ هﺰلঠা া করা, িকেয়  )هﻤﻚ( ]ن[ هﻤﻚচাoয়া to urgue
যাoয়া to mock, emaciated
 )هﻤﻞ( ]ن[ ]ض[ هﻤﻞচােখর পািন ফলা to shed tears
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ত হoয়া to be prepared

 )هﻴﺒﺔ( ]ف[ ] هﻴﺐ[ هﺎبভয় করা to fear

 )هﻮع( ]ن[ ]ف[ هﺎعবিম করা to vomit

 )هﻤﻮد( ]ن[ هﻤﺪেছ যাoয়া to abate

 ﺗﻬﻴّﺄV

 ﺗﻬﺎﻳﺄVI পর¯ú‡i িমেল থাকা to adapt themselves

 ﺗﻬﻮّشV uে িজত হoয়া to get excited

 هﺰّزII দালােনা to swing

 اﺳﺘﻬﺰأX ঠা া করা to make fun

 ﺗﻬﻮّىV বা

 )هﻠﺲ(]ض[ هﻠﺲকান to emaciate

 أهﺮقIV বািহত করা to shed
[ )هﺰّ(]نনা া দoয়া to shake

 هﺎﻧﻒIII aব
 ﺗﻬﺎﻧﻒVI aব

 )ه ِﻮيّ( ]ض[ هﻮَىিনেচ নামা to come down
ي
َ  )هﻮَى( ]س[ ه ِﻮকামনা করা to seek

[ هﺮّم ]هﺮمII েম মাথা ঢেল পরা to nod drowsily

হoয়া to be agitated
 هﻴّﺞII u‡ িজত করা to agitate

 )هﻮن( ]ن[ هﺎنসহজ হoয়া to be easy

 أهﺎجIV u‡ িজত করা to agitate

 هﻮّنII সহজ করা to make easy

 ﺗﻬﻴّﺞV u‡ িজত হoয়া to be agitated

هﻮَى

وَﺛﺐ

 أهﺎنIV হয় করা to humiliate

اهﺘﺎجVIII u‡ িজত হoয়া to be agitated

 ﺗﻬﺎونVI সহজ মেন করা to consider easy

[ هﻴّﺮ َ]هﻴﺮII ংস করা to demolish

 اﺳﺘﻬﺎنX সহজ মেন করা to consider easy
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 )هﻴﻞ( ]ض[ هﺎلঢালা to pour

 أوﺛﺐIV লাফ দoয়ােনা to make jump

 أوﺟﻞIV ভীত করা to frighten

 وﺧّﻰII i া করা to intend

 هﻴّﻞII ঢালা to pour

 ﺗﻮﺛّﺐV লাফ দoয়া to jump

 )وﺟﺎهﺔ( ]ك[ وﺟُﻪস

 ﺗﻮﺧّﻰV i া করা to intend

 أهﺎلIV ঢালা to pour

 ﺗﻮاﺛﺐVI লাফ দoয়া to jump

 وﺟّﻪII স ািনত করা to honor

 اﻧﻬﺎلVII জমা কের রাখা to be heaped up

و ّد

ﻖ
َ  )ﺛِﻘﺔ( ]ح[ و ِﺛআ াবান হoয়া to be confident
ﻖ
َ  )وﺛﺎﻗﺔ( ]ك[ و ُﺛআ াবান হoয়া to be confident

 واﺟﻪIII সামেন যাoয়া to be in front

 وا ّدIII ব হoয়া to be friend

 ﺗﻮﺟّﻪV খ ফরান to betake oneself

 هﻴّﻢII ি ধাি ত করা to confuse

 وﺛّﻖII ত ায়ন করা to certify
 واﺛﻖIII ি করা to enter into agreement

 اﺳﺘﻬﺎمX িব
করা to infatuate ( )اُﺳﺘﻬﻴﻢিব
হoয়া to be infatuated)

 أوﺛﻖIV বাঁধা to tie

 ﺗﻮاﺟﻪVI পর র খা খী হoয়া to face each [ ودّر ]ودرII িবপেদ ফলা to endanger
other
 )ودع( ]ف[ ودعদoয়া to give up
 اﺗّﺠﻪVIII করেত চাoয়া to tend
 ودّعII িবদায় জানান to see off
 )وﺣﺪ( ]ض[ وﺣﺪeকা হoয়া to be alone
 أودعরাখা to put down
 )وﺣﺎدة( ]ك[ وﺣُﺪeকা হoয়া to be alone
 اﺳﺘﻮدعX রাখা to leave

[ هﻴﻤﺎن( ]ض[ ]هﻴﻢ،)هﻴﻢ

هﺎم

েম প া to fall in love

''و

 ﺗﻮﺛّﻖV িতি ত করা to be established
 اﺳﺘﻮﺛﻖX আ াশীল হoয়া to have confidence

 )وﺟﻮب( ]ض[ وﺟﺐবা তা লক হoয়া to be
 )وأْد( ]ض[ وَأ َدজীব কবর দoয়া to bury obligatory

ািনত হoয়া to be of distinction

 أوﺟﻪIV স ািনত করা to honor

 ﺗﻮدّدভালবাসা দখান to show love
 ﺗﻮا ّدVI পর¯úরেক ভালবাসা to love each other

 وﺣّﺪII eকি ত করা to unite

[ ورّب ]وربII বাকচা ির করা to equivocate

alive
 ﺗﻮأّدV িঢেলিম করা to be slow

 وﺟّﺐII আেরাপ করাল to make obligatory

 ﺗﻮﺣّﺪV eকি ত করা to unite

 أوﺟﺐIV আেরাপ করাল to make obligatory

 اﺗّﺤﺪVIII eকা হoয়া to be alone

 اﺗﱠﺄدVIII িঢেলিম করা to be slow

 اﺳﺘﻮﺟﺐX ত াশা করা to deserve

[ أوﺣﺶ ]وﺣﺶIV eকাকী মেন হoয়া to feel lonely

[ واءم ]وأمIII ঐক মত হoয়া to agree

 )وﺟﻮد( ]ض[ وﺟﺪপাoয়া to find

 ﺗﻮﺣّﺶV ম

 ﺗﻮاءمVI সংগিত Y© হoয়া to be harmonized

 أوﺟﺪIV

 اﺳﺘﻮﺣﺶX ম

[ وﺑّﺦ ]وﺑﺦিন া করা to rebuke

 ﺗﻮﺟّﺪV আস হoয়া to be in love

 وُﺑﻮق(]ض[ وَﺑﻖ، )وﻧﻖমের যাoয়া to ruin
 وُﺑﻮق(]س[ وﺑِﻖ، )وﺑَﻖমের যাoয়া to ruin

 ﺗﻮاﺟﺪVI uপি ত থাকা to be existent

 أوﺑﻖংস করা to ruin

 ]ك[ وﺟﺰসংি

হoয়া to be brif

 )وﺗﺮ(]ض[ وﺗﺮতার লাগান to string

 أوﺟﺰIV সংি

হoয়া to be concise

 وﺗّﺮII টাiট করা to tighten

 )وﺟﺲ( ]ض[ وﺟﺲভয় পাoয়া to be afraid

ত করা to produce

[ )ودّ( ]سভালবাসা to love

 واربIII বাকচা ির করা to equivocate

িম হoয়া to be deserted
িম হoয়া to be deserted

 اِرث( ]ح[ ورِث، )وِرثu রািধকার হoয়া to
be heir
 ورّثII u রািধকার করা to appoint as heir
 أورثIV u রািধকার করা to appoint as heir

 )وﺣَﻞ( ]س[ وﺣِﻞসংকটাপ হoয়া to come  ﺗﻮارثVI u রািধকার হoয়া to have heir
to deadlock
 )وُرود( ]ض[ وردআসা to arrive
 وﺣّﻞII কাদায় প া to soil with mud

[ وﺟﺎزة( ]ض، وُﺟﺰ،)وﺟْﺰ

 أوﺣﻞIV কাদায় আটকা প া to get stuck in mud

 ﺗﻮﺣّﻞV কাদাময় হoয়া to be muddy

 ورّدII আনা to make reach
 أوردIV আনা to make reach
 ﺗﻮاردVI পর পর আসা to arrive successively

 اﺳﺘﻮْﺣﻞX কাদাময় হoয়া to be muddy

 اﺳﺘﻮردX পাoয়া to procure

 واﺗﺮIII থেম থেম করা to do intermittently أوﻃﺲIV ভয় থাকা to have apprehensions

 )وﺣﻲ(]ض[ وﺣَﻰaহী রণ করা to reveal

 ﺗﻮﺟّﺲV ভয় থাকা to have apprehensions

 أوﺣﻰIV aহী

[ ورّد ]وردII

 أوﺗﺮIV তার লাগান to string
 ﺗﻮﺗّﺮV শ হoয়া to be stretched

[ وﺟﻮف( ]ض،)وﺟﻒ

 اﺳﺘﻮﺣﻰX uপেদশ চাoয়া to ask advice

 ﺗﻮاﺗﺮVI বাের বাের হoয়া to repeat itself

 وﺟﻒaি র হoয়া to be agitated

 )وﺧَﻢ( ]س[ وﺧِﻢaজীY© হoয়া to suffer indigestion
 )وﺧﺎﻣﺔ( ]ك[ وﺧُﻢa া কর হoয়া to be unhealthy

[ واﺗﻰ ]وﺗﻰিবধাজনক হoয়া to be convenient

 وُﺛﻮب(]ض[ وَﺛﺐ، )وﺛﺐলাফােনা to jump

ﻖ
َ و ِﺛ
 وﺛّﺐII লাফ দoয়ােনা to make jump
 واﺛﺐIII লািফেয় প া to jump

 أوﺟﻒIV uে িজত করা to agitate

وﺧُﻢ
 اﺳﺘﻮﺟﻒX eyK aiপর করা to set aflutter

 )وﺟَﻞ( ]س[ وﺟِﻞভয় পাoয়া to be afraid
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রণ করা to reveal

 اﺗّﺨﻢVIII aজীY©
indigestion

হoয়া

to

وﺧَﻰ
 )وﺧْﻲ( ]ض[ وﺧَﻰi া করা to intend

িলত হoয়া to blossom

 ﺗﻮرّدV লাল হoয়া to be red
 ﺗﻮاردVI লাল হoয়া to be red

 )ورَش( ]س[ ورشাণব হoয়া to be lively
 )ورش( ]ض[ ورشaনা ত েক প া to interfere

suffer  ورّشII ঝগ া লাগান to make trouble

وزع
[ ورّط ]رزطII জি েয় ফলা to entangle
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 أورطIV জি েয় ফলা to entangle

 وازنIII সম oজন করা to equal in weight

 ﺗﻮرّطV িবপেদ প া to be in trouble

 ﺗﻮازنসমান হoয়া to be balanced

 اﺳﺘﻮرطX জি েয় প া to be entangle

[ أوﺳﻰ ]وﺳﻰIV মাথা কামান to shave- head  ﺗﻮﺿّﺢV পির ার হoয়া to be clear
 اﺗّﻀﺢVIII পির ার হoয়া to be clear
[ وﺷّﺢ ]وﺷﺢII সি ত করা to adorn

[ وازى ]وزيসমান হoয়া to be equal

 ﺗﻮﺷّﺢV পিরধান করা to put on

 اﺳﺘﻀﺢX া া চাoয়া to ask clarification

 )ورَع( ]ح[ ورِعখাদাভী হoয়া to be pious  ﺗﻮازىVI সমান হoয়া to be equal
 )وراﻋﺔ( ]ك[ ورُعখাদাভী হoয়া to be pious  )وﺳَﺦ( ]س[ وﺳِﺦময়লা হoয়া to be dirty

 اﺗّﺸﺢVIII পিরধান করা to put on

 )وﺿﻊ( ]ف[ وﺿﻊরাখা to lay

[ وﺷّﻊ ]وﺷﻊটােনা to reel

 أوﺿﻊIV তা া করা to hurry

 ﺗﻮرّعV সতK© হoয়া to be cautious

 )وﺷﺎآﺔ( ]ك[ وﺷﻚতা াতাি করা to be quick

)ورف( ]ض[ ورف

 وﺳّﺦII ময়লা করা to make dirty

সািরত হoয়া to be stretched  أوﺳﺦIV ময়লা করা to make dirty

 ورّفII সািরত হoয়া to stretch

 وﺷّﻚII তা াতাি করা to be quick

 ﺗﻮﺳّﺦV ময়লা হoয়া to be dirty

 أوﺷﻚIV করেত

 اﺗّﺴﺦVIII ময়লা হoয়া to be dirty

[ ]وﺷﻮشিফসিফস করা to whisper
 ﺗﻮﺷﻮشII িফসিফস করা to whisper

 ورّقII প িবত হoয়া to leaf

[ وﺳّﺪ ]وﺳﺪII মাথায় বািলশ দoয়া to put pillow
under

 أورقIV প িবত হoয়া to leaf

 ﺗﻮﺳّﺪV মাথায় বািলশ দoয়া to put pillow under

 أورفIV সািরত করা to be stretch

 )ورق( ]ض[ ورقপ িবত হoয়া to leaf

ي
َ  )ورْي( ]س[]ح[ و ِرআ ন ালা to kindle [ وﺳّﻂ ]وﺳﻂII মাঝখােন রাখা
 ورّىII আ ন ধরান to kindle

 ﺗﻮﺳّﻂV ম খােন হoয়া to be in middle

 وارىIII গাপন করার চ া করা to try to keep  )وﺳﺎﻋﺔ( ]ك[ وﺳﻊশ হoয়া to be wide
secret
 وﺳّﻊII শ করা to make wide
 أورىIV আ ন ালা to kindle
 أوﺳﻊIV শ করা to make wide
 ﺗﻮرّىV গাপন হoয়া to hide oneself
 ﺗﻮﺳّﻊV সািরত হoয়া to be extended

[ )وﺻﻒ( ]ضিববরY দoয়া to describe

 اﺳﺘﻮﺳﻊX সািরত হoয়া to be extended

 )وﺻﻞ( ]ض[ وﺻﻞপৗঁছা to join

 )وﺳﻖ( ]ض[ وﺳﻖবাঝাi করা to load

 وﺻّﻞII িমিলত করা to connect

 أوﺳﻖIV বাঝাi করা to load

 واﺻﻞIII চলেত থাকা to continue

 ﺗﻮﺳﻮسII uি

হoয়া to be worried

 ﺗﻮﻃّﻦV ায়ী হoয়া to settle down

 )وﻇﻮب( ]ض[ وﻇﺐa াহত রাখা to keep doing
[ وﻇّﻒ ]وﻇﻒিনেয়াগ করা to assign
 ﺗﻮﻇّﻒV িনেয়াগ া হoয়া to be appointed

 )وﻋﺐ( ]ض[ وﻋﺐসব নoয়া to take whole
 أوﻋﺐIV সব নoয়া to take whole

 أوﺻﻞIV িমিলত করা to connect
 ﺗﻮاﺻﻞVI পর¯ú‡i

 اﺗّﺼﻞVIII

 اﺳﺘﻮﻋﺐX সব নoয়া to take whole

হoয়া to be interconnected

 ﻋِﺪة( ]ض[ وﻋﺪ،)وﻋﺪ
promise

হoয়া to be joined

[ وﺻّﻰ ]وﺻﻲII aিসয়ত করা to entrust

 أوﻋﺪIV িত িত দoয়া to make promise

 اﺳﺘﻮﺻﻰX ম ল চাoয়া to make good wishes
ার হoয়া to be clear

 ﺗﻮﻋّﺪV মিক দoয়া to threaten

وﻓﺮ

 وﺿّﺢII পির ার করা to clear

وﺿﻊ

 ﺗﻮاﻋﺪVI কােজর সময় করা to make appointment

 أوﺿﺢIV পির ার করা to clear
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িত িত দoয়া to make

 واﻋﺪIII ব া করা to make arrangement

 أوﺻﻰIV aিসয়ত করা to entrust

 )وﺿﻮح( ]ض[ وﺿﺢপির

িনa©vরY করা to choose

for residence

 اﺗّﺼﻒVIII বwY©Z হoয়া to be described

 وازرIII সাহা করা to help

 زِﻧﺔ( ]ض[ وزن، )وزنoজন করা to weigh

 )وﻃﻦ( ]ض[ وﻃﻦবাস করা to live

 ﺗﻮاﺻﻒVI eেক aপরেক বY©না করা to describe
 اﺳﺘﻮﻃﻦX বাসeর জ
one another

 )وزر( ]ض[ وزرবহন করা to carry

وﺿﺢ

 وﻃّﺪII মজ ত করা to make firm

 أوﺻﺪIV ব করা to close

 اﺳﺘﻮﺻﻒX িচিকৎসেকর uপেদশ নoয়া to cosult

وزن

 أوﻃﺄপদ দিলত করান to make tread
ﻃﺄ
ّ  ﺗﻮاVI eকমত হoয়া to agree

 )وﻃﺪ(]ض[ وﻃﺪমজ ত করা to make firm

হoয়া to be firm

 اﺗّﺴﻊVIII সািরত হoয়া to be extended

 ﺗﻮازرVI পর¯ú‡i সাহা করা to help each  اﺗّﺴﻖVII স ক গাছােনা হoয়া to be well ordered
other
[ ﺗﻮﺳّﻞ ] وﺳﻞV a হ চাoয়া to seek favour
 اﺗًﺰرVIII কাপ পরা to put on -garments
 ﺳﻤﺔ(]ض[ وﺳﻢ، )وﺳﻢিচি ত করা to brand
 ﺗﻮزّرV uিজর হoয়া to be minister
 وﺳّﻢII স ানীত করা to distiguish
 اﺳﺘﻮزرX uিজর হoয়া to be minister
 ﺗﻮﺳّﻢমনেযাগ িদেয় দখা to watch closely
 )وزع( ]ف[ وزعিবরত রাখা to restrain
 اﺗّﺴﻢিচ ত হoয়া to be branded
 وزّعII িবতরY করা to distribute
[ ]وﺳْﻮسিফসিফস করা to whisper
 ﺗﻮزّعV ব ন হoয়া to be distributed

 واﻃﺄIII eকমত হoয়া to agree

 وﺷّﻰII সি ত করা to embroider

 ﺗﻮارىVI গাপন হoয়া to hide oneself

 أوزرIV সাহা করা to help

 وﻃّﺄII পদ দিলত করা to treat underfoot

 )وﺷﻲ( ]ض[ وﺷﻰসি ত করা to embroider

وﺻﻒ

 اﺗّﺼﻰVIII িবনয়ী হoয়া to be humble

 )وطَء(]س[ وﻃِﺊপদদিলত করা to treat underfoot

ত হoয়া to be about to do

)وﺻﺪ( ]ض[ وﺻﺪ

 ﺗﻮاﺿﻊVI নরম বহার করা to behave humbly

132

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 اﺗّﻌﺪVIII eকমেত আসা to come to an [ ﺗﻮﻓّﺰ ]وﻓﺰV সতK© হoয়া to be alerted
understanding
 اﺳﺘﻮﻓﺰX aেপ ায় েয় থাকা to lie in wait
[ وﻋﻮر(]ض[]س،)وﻋﺮ
 )وﻓﻖ( ]ح[ وﻓِﻖuপ হoয়া to be right
 ]ك[ وﻋﺮশ হoয়া to be rough
 و ّﻓﻖII uপ করা to make fit

[ )وﻗﻆ( ]ضিনg©gভােব মারা to beat brutally  واآﻞIII পার¯úিরক আ া করা to be in mutual
trust
 وﻗّﻆII u ী করা to arouse

وﻗﻆ

 وﻗّﻊII প েত দoয়া to let fall

 ﺗﻮﻋّﺪV শ হoয়া to be rough

 واﻓﻖIII হY যা হoয়া to be suitable

 )وﻋﺰ( ]ض[ وﻋﺰiি ত করা to sign

 واﻗﻊIII আ মY করা to attack

 ﺗﻮﻓّﻖV সাহা

 أوﻋﺰIV iি ত করা to sign

 أوﻗﻊIV প েত দoয়া to let fall

 اﺗّﻔﻖVIII রািজ হoয়া to agree

া হoয়া to be aided

 ﻋِﻈﺔ( ]ض[ وﻋﻆ، )وﻋْﻆoয়াজ করা to preach  )وﻓﺎء(]ض[]وﻓﻲ[ وﻓﻰY© করা to complete
 اﺗّﻌﻆVIII িনেজেক সZK© করা to let be warn

 وﻓّﻰII Y© করান to complete

 )وﻋﻚ( ]ض[ وﻋﻚa

 واﻓﻰIII আসা to come

 ﺗﻮﻋّﻚV a

হoয়া to be sick

হoয়া to be sick

 أوﻓﺊIV পির Y© করা to fullfill

 أوآﻞIV িব াস করা to entrust
 ﺗﻮآّﻞV িতিনিধ িনয়াগ পাoয়া to be appointed as

 )وﻗﻮع( ]ف[ وﻗﻊপ া to fall

agent

 ﺗﻮﻗّﻊV ত াশা করা to expect

 ﺗﻮاآﻞVI eেক aপরেক িব াস করা to trust
each other
 اﺗّﻠﻞVIII িব াস করা to trust

 اﺳﺘﻮﻗﻊX ত াশা করা to expect

 وﻟِﺠﺔ( ]ض[ وﻟﺞ، )وُﻟﻮجেবশ করা to enter

 )وﻗﻒ(]ض[ وﻗﻒথামা to come to stansstill

 أوﻟﺞIV েবশ করান to make enter

 وﻗّﻒII থামান to bring to standstill

 ﺗﻮﻟّﺞV েবশ করা to enter

 ﺗﻮﻗّﻒV থামা to stop

وﻟﺪ

[ ﻟِﺪة ( ]ض، )وﻻدةজ

দoয়া to give birth

 )وﻋْﻲ( ]ض[ وﻋﻰমেন রাখা to remember

 ﺗﻮﻓّﻰV পির Y© পাoয়া to receive in full

 وﻋّﻰII সZK© করা to warn

 ﺗﻮاﻓﻰVI পির Y© হoয়া to be complete

 أوﻋﻰIV রাখা to put

 اﺳﺘﻮﻓﻰX পির Y© পাoয়া to receive in full

 ﺗﻮاﻗﻒVI eেক aে র সােথ সংঘl© করা to fight  أوﻟﺪIV জ দoয়ােনv to make to bear children
each other
 ﺗﻮﻟّﺪV জ নoয়া to be born
 اﺳﺘﻮﻗﻒX থামেত বলা to ask to stop

 ﺗﻮﻋّﻰV সZK© কাজ করা to act with caution

 )وﻗﺖ(]ض[ وﻗﺖসময় ক করা to set time

[ ﺗﻮﻗّﻞ ]وﻗﻞV uপের oঠা to climb

وﻏﺮ

 وﻗّﺖII সময় ক করা to set time

 )وﻗﻲ(]ض[]وﻗﻲ[ وﻗﻰর া করা to guard

[)وﻏﺮ( ]ض[ ]س

ােধ লা to be angry

 أوﻏﺮIV রািগেয় দoয়া to arouse anger

[ وﻗﺎﺣﺔ( ]ض، وﻗﺢ،)ﻗِﺤﺔ

 ﺗﻮﻏّﺮV রােগ লা to burn with rage

[ وﻗﺢ ]س[]كিনj©

হoয়া to be shameless

 )وُﻏﻮل( ]ض[ وﻏﻞaনিধকার েবশ করা to  ﺗﻮﻗّﺢV িনj© হoয়া to be shameless

 ﺗﻮاﻓﺪVI eকে আসা to come togather

 )وآﺪ( ]ض[ وآﺪমন করা to decide

 ﺗﻮﻟّﻊV a র হoয়া to be fond passionately

[ أوﻟﻢ ]وﻟﻢভাজ দoয়া to give a banquet

িলত হoয়া to ignite

িলত করা to kindle

 اﺗّﻘﺪVIII

িলত হoয়া to ignite

 اﺳﺘﻮﻗﺪX

িলত করা to kindle

 ﺗﻮآّﺪV িনি ত হoয়া to be asserted

 وﻗّﺮII স ান করা to honor

وآﻞ

وﻓِﻖ
 ﺗﻮاﻓﺮVI পh©v হoয়া to be ample

 اﺗّﻜﺄVIII হেল প া to recline-in chair

 وآّﺪII বাঁধা to fasten

 ) وﻓﺮ(]ض[ وﻓﺮর হoয়া to be abundant  )وﻗﺮ( ]ض[ وﻗﺮভা া to break
 )وﻗْﺮ( ]س[ وﻗِﺮবিধর হoয়া to be deaf
 و ّﻓﺮII ি করা to increase
 )وﻗﺎرة( ]ك[ وﻗُﺮস াwনত হoয়া to be dignified
 أوﻓﺮIV ি করা to increase
 ﺗﻮﻓّﺮV পh©v হoয়া to be ample

 أوﻟﺲিব ত করা to destort

িলত করা to kindle

 )وﻓﺪ( ]ض[ وﻓﺪআসা to come

 وﻗّﺪII

রণ করা to send

[ ﺗﻮآّﺄ ] وآﺄV হেল প া to recline-in chair

িলত হoয়া to ignite

 ﻓﺪة( ]ض[ وﻗﺪ, )وﻗﺪ

 أوﻓﺪIV

 واﻟﺲIII চা ির করা to play the hypocrite

 اﺗّﻖVIII সতK© হoয়া to beware

 ﺗﻮﻗّﺪV

 أوﻏﻞIV গভীের েবশ করা to penetrate deeply

 واﻓﺪIII eকে আসা to come togather

 )وﻟﺲ(]ض[ وﻟﺲতারণা করা to cheat

 ﺗﻮﻗّﻰV সতK© হoয়া to beware

 أوﻗﺪIV

 ﺗﻮاﻗﺢVI aিবেবচক হoয়া to display impidence

রণ করা to send

 اﺳﺘﻮﻟﺪX স ান চাoয়া to want child

 )وﻟَﻊ( ]س[ وﻟِﻊa র হoয়া to be fond
passionately
 )وآﺐ( ]ض[ وآﺐআে হাঁটা towalk slowly  وﻟّﻊII ালােনা to kindle
 واآﺐIII সহগামী হoয়া to accompany
 أوﻟﻊIV ালােনা to kindle

come uninvited

 وﻓّﺪII

 ﺗﻮاﻟﺪVI বংশ ি করা to propagate generation

 أوﻗﺮIV ভw³ করা to load
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)وآﺲ( ]ض[ وآﺲ

 وﻟَﻪ( ]ض[ ]س[ وﻟﻪ، )وﻟﻪঃখ ভারা া হoয়া,
কেম যাoয়া to decline হত ি হoয়া to lose head with grief

in value
 وآّﺲII কম করা to decrease

 وآﻮل( ]ض[ وآﻞ،)وآﻞ

করা to entrust

 وﻟّﻪII ঃখ ভারা া হoয়া, হত ি হoয়া to lose
head with grief
 أوﻟﻪIV িদেশহারা করা to make crazy

وهِﻢ

وﻟﺞ
 وآّﻞII মতা দoয়া to authorize
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Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

Aviex evsjv Bs‡iRx Awfavb

 ﺗﻮﻟّﻪV ঃখ ভারা া হoয়া, হত ি হoয়া to  اﺗّﻬﻢVIII সে হ হoয়া to suspect
lose head with grief
 )وهْﻦ( ]ض[ ]س[ ]ك[ وهﻦe©ল হoয়া to be
ﻲ
َ  )وﻟْﻲ( ]ح[ وِﻟপরবZx© হoয়া to be next
weak
 وﻟّﻰII পালান to turn away
 وهّﻦII e©ল করা to make weak
 واﻟﻰIII ব হoয়া to be a friend

 أوهﻦIV e©ল করা to make weak

 أوﻟﻰIV িনকেট আনা to bring close
 ﺗﻮﻟّﻰV দখল করা to occupy

 )وهْﻲ(]ض[ وهﻰজীY© হoয়া to be weak
ﻲ
َ  )وهَﻰ(]س[ و ِهজীY© হoয়া to be weak

 ﺗﻮاﻟﻰVI eেক eেক আসা to come in succession

 أوهﻰe©ল করা to weaken

 اﺳﺘﻮﻟﻰদখল নoয়া to take possession

 )وﻣْﺄ( ]ف[ وﻣَﺄiি ত করা to sign
 )وﻣﺾ( ]ض[ وﻣﺾঝলকােনা to flash

[ ﻳﺂﺳﺔ( ]س[]ح،)ﻳﺄس

 أوﻣﺾIV চারা দখা to glance furtively

ﺲ
َ  ﻳ ِﺌহতাশ হoয়া to give up

[ ]ﺗ ّﻢ ج ﻳُﻤﻮمসাগর, সাপ, ক তর ocean, snake,
pigeon
 ﻳﻤّﻢII িনয়ত করা to set out
 ﺗﻴﻤّﻢV তায়া ুম করা, িনয়ত করা to set out

 ﻣﻴﻤﻨﺔ( ]ن[ ﻳﻤﻦ، )ﻳُﻤﻦখী হoয়া to be happy
 ﻳﻤّﻦII ডান িদেক যাoয়া to go to the right
 ﺗﻴﻤّﻦV ভ e©ল ণ দখা to see a good omen

 اﺳﺘﺘﻤﻦX ভ e©ল ণ দখা to see a good omen

''ي

 أوﻣﺄIV iশারা করা to makea sign

 اﺳﺘﻴﻘﻦX িনি ত করা to make sure

[ ]ﻳﻮم ج أﻳّﺎمিদন, সময় the day, time
 ﻳﺎومIII িদনম র িহসােব িনেয়াগ করা to hire by
the day- some one

 )وﻧَﻰ( ]ض[ ]س[ وﻧﻰaলস হoয়া to be weak  أﻳﺄسIV িনরাশ করা to make renounce

اﻟﺤﻤﺪ ﷲ

 وﻧّﻰII aলস হoয়া to be weak

 اﺳﺘﻴﺄسX িনরাশ হoয়া to be renounced

 ﺗﻮاﻧﻰVI aবসাদ

 )ﻳﺒﺲ(]س[ ﻳﺒِﺲিকেয় যাoয়া to be dried

হoয়া to languish

 )وهﺞ( ]ض[ وهﺞচকচক করা to blaze

 ﻳﺒّﺲII কান to make dry

 أوهﺞIV ালােন to kindle

The End
************

 أﻳﺒﺲIV কান to make dry

 ﺗﻮهّﺞV ত হoয়া to glow

 )ﻳﺘْﻢ( ]ض[ ]س[ ]ك[ ﻳﺘﻢiয়াতীম হoয়া to be

[ وهّﺪ ]وهﺪসমান করা to level

orphan

 )وهﺮ( ]ض[ وهﺮa িবধায় ফলা to involvr  أﻳﺘﻢIV iয়াতীম করা to orphan
in problem

 ﺗﻴﺘّﻢV iয়াতীম হoয়া to be orphan

 وهّﻰII a িবধায় ফলা to involvr in problem

 )ﻳﺴﻰ( ]س[ ]ك[ ﻳﺴﺮসহজ হoয়া to be easy
 )وهَﻞ( ]س[ وهِﻞভীত হoয়া to be frightened  ﻳﺴّﺮII সহজ করা to make easy
 وهّﺎII ভীত করা to frighten

 ﻳﺎﺳﺮIII কামল আচরণ করা to be lenient

 )وهﻢ(]ض[ وهﻢa মান করা to imagine
 )وهَﻢ(]س[ وهِﻢভyল করা to mistak

 أﻳﺴﺮIV ভা বান হoয়া to be lucky
 ﺗﻴﺴّﺮV সহজ হoয়া to be easy

 وهّﻢII ভy‡jর মে

ফলা to instill a delusion

 أوهﻢIV ভy‡jর মে

ফলা to instill a delusion

 ﺗﻮهّﻢV সে হ হoয়া to suspect

 اﺳﺘﻴﺴﺮX সহজ হoয়া to be easy

ﺗﻘِﻦ

[ )ﻳﻘَﻦ( ]سিনি ত জানা to know for certain

 أﻳﻘﻦIV িনি ত করা to make sure

أﻳّﺎم

وهﻦ
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