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অল্লা এও, রিতীয়। 

অল্লায অব্বা লনআ, অম্মা লনআ। 

অল্লায স্ত্রী লনআ, তু্র লনআ, ওন্যা লনআ। 

অল্লা তঔকনা রঙকরন মঔন অয লওঈ রঙকরা না, অয রওঙু রঙকরা না।। 

অল্লা তঔকনা থাওকফন মঔন অয লওঈ থাওকফ না, অয রওঙু থাওকফ না। 

থোৎ অল্লা রঘযওার রঙকরন, রঘযওার অকঙন, রঘযওার থাওকফন। 

অল্লা ধ্বংকয উকধ্বে। 

অল্লা ঙািা ফ রওঙুআ ধ্বংীর। 

অল্লায েুধা লনআ, রাা লনআ। 

অল্লা রওঙু ঔান না। 

অল্লা রওঙু ান ওকযন না। 

অল্লায তন্দ্রা লনআ, রনদ্রা লনআ। 

অল্লা ন্যভনস্ক ন না। 

অল্লা রওঙ ুবুকর মান না। 

অল্লাকও লওান ৃরি লদঔকত ায় না। 

রওন্তু ওর রওঙু তাাঁয দৃরিয ধীন। 

অল্লায দৃরিয ফাআকয লওান রওঙুআ থাওা ম্ভফ নয়। 

অল্লা এওআ ভকয় ভারফকেয ওর প্রাণী, ফস্ত্ত্ত  রি (energy) লদঔকত ান। 

অল্লা ফ রওঙুআ রৄকনন। 

ভারফকেয ফেত্র ঈচ্চারযত প্ররতর  ওথা  ঈরথিতত প্ররতর  অয়াচ রতরন এওআ ভকয় রৄনকত ান। 

অল্লা এওচ্ছত্র ম্রা । 

ভারফে অল্লায াম্রাচয। 

এআ াম্রাকচযয ভাররওানায়  রযঘারনায় তাাঁয লওান ংীদায লনআ। 
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অল্লা ওাকযা ভুঔাকেী নন। 

প্ররতর  প্রাণী, ফস্ত্ত্ত  রি (energy) রিত্ব রাকবয চন্য  র কও থাওায চন্য তাাঁয ভুঔাকেী। 

অল্লা ওর রওঙুয য েভতাফান। 

ভারফকেয ফেত্র তাাঁয ওতৃেত্ব প্ররতরিত। 

অল্লা ভাজ্ঞানী। 

অল্লায জ্ঞান ীভাীন। 

অল্লা ফে রিভান। 

অল্লায রি ীভাীন। 

অল্লা ওর রওঙুয রৃিওতো। 

অল্লায ৃরি- েভতায লল লনআ। 

অল্লা চীফন লদন। 

অল্লা ভৃতযু লদন। 

অল্লা চীরফত লথকও ভৃতকও এফং ভৃত লথকও চীরফতকও লফয ওকযন। 

অল্লায নুভরত ঙািা ওাকযা য রফদ- ভুঙীফাত অকত াকয না। 

অল্লায েভতা - প্ররতকযাধয। 

অল্লা মরদ ওাকযা ওরযাণ ওযকত ঘান তাকত ফাধ াধফায রি ওাকযা লনআ। 

অল্লা মরদ ওাকযা - ওরযাণ ওযকত ঘান তা প্ররতকযাধ ওযায রি ওাকযা লনআ। 

অল্লা ফে- রফচয়ী, ভা যাক্রভারী। 

অল্লা ূক্ষ্মদেী। 

অল্লা ভারফজ্ঞ। 

অল্লা যভ দয়ারু, ওরুণাভয়। 

অল্লা ারি দাতা। 

অল্লায াওিা তযন্ত ওরিন। 
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অল্লা াফেকবৌভ ত্তা। 

অকদ- রনকলকধয কফোচ্চ  ঘূিান্ত েভতা এওভাত্র তাাঁয। 

অল্লায রফধানআ ঘূিান্ত অআন। 

অল্লা মা আচ্ছা তা- আ ওযকত াকযন। 

অল্লা মা আচ্ছা তা- আ ৃরি ওযকত াকযন, ওকযন। 

অল্লা লওান রওঙু ৃরি ওযকত ঘাআকর ফকরন ‘‘’’, অয ভরন তা কয় মায়। 

অল্লা ূন্য লথকও ফা নরিত্ব লথকও ৃরি ওযকত াকযন। 

অল্লা মা ওকযন তায চন্য ওাকযা ওাকঙ চয়াফরদর ওযকত য় না। 

ন্য ফাআকও তাাঁয রনও  চয়াফরদর ওযকত য়। 

অল্লা ওর লভৌররও দাথে ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা ওর লমৌরকও দাথে ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা ভারফকেয প্ররতর  ণু- যভাণুয স্রিা। 

রতরন লেণী ভকতা যভাণুগুকরাকও ংমুি রওংফা ংরভরেত ওকয রফরবন্ন 

ফস্ত্ত্তত্তায রিত্ব ককি লতাকরন। 

অল্লা প্রথকভ অভান  ৃরথফীকও মুি ফস্থায় ৃরি ওকযন, কয এআগুকরাকও ৃথও ওকয লদন। 

অল্লা ভকয়য ঙয়র  ধযাকয় ভারফে ৃরি ওকয অযক ভাীন কয়কঙন। 

অল্লা ভারফেকও াতর  িয ফা ঞ্চকর রফন্যি ওকযকঙন। 

অল্লায রনকদেকআ অভান  ৃরথফী সু- প্ররতরিত যকয়কঙ। 

অল্লা ভাওলে ফর (Gravitation) ৃরি ওকয এয িাযা ভারফকেয ওর রওঙুকওআ এওর  বাযাভযণূে সুদৃঢ় 
ফন্ধকন অফদ্ধ ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা ভারফকেয ওর রওঙযু অওায, অয়তন  করতথ রনরদেি ওকয রদকয়কঙন। 

অল্লা প্রকতযওর  রচরন ৃরি ওকয প্রকতযওর কও তায ওযণীয় চারনকয় রদকয়কঙন। 

অভান  ৃরথফীকত মা রওঙু অকঙ ফআ অল্লায পযভাকনয ধীন। 
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অল্লা ূমে  ঘাাঁদকও এভন রনয়কভয ধীন ওকয লযকঔকঙন মায পকর রৃথফীকত একওয য এও রফরবন্ন ঊতযু 
অরফবোফ খক , যাত রদকনয অফতেন খক  এফং ভানুল ভা  ফঙকযয রাফ যাঔকত াকয। 

অল্লা অকরা ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা অাঁধায ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা ঙায়া ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা রৃথফী- কৃি াাি- ফেত লককি রদকয়কঙন মাকত রৃথফী অন কথ ঘরকত রককয় বাযাভয ারযকয় 
লপকর লকর রৃকর না কি। 

অল্লা বূ- িৃকও ফাকাকমাকী  অফাদকমাকয ফারনকয়কঙন। 

অল্লা ৃরথফীয ঘাযরদকও ফায়ুয এওর  ুরু লফিনী ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা খনীবূত রিকচনভয় কচান (ozone) িয ৃরি ওকয লতচরিয় ভাচাকরতও যরিকও বূ- কৃি লৌাঁঙকত 
ফাধাগ্রি ওকযকঙন। 

অল্লা রৃথফীকও ভার  ম্পদ, ফন- ম্পদ, খা- ম্পদ, ঈরিদ ম্পদ, রতা- গুল্ম ম্পদ, ারন ম্পদ, 

াভুরদ্রও ঈরিদ ম্পদ, ভাঙ ম্পদ, ারঔ ম্পদ, রৄ ম্পদ, তা- রফরৃযৎ ম্পদ, ঔরনচ ম্পদ আতযারদ 
ম্পকদ বযযু ওকযকঙন। 

অল্লা ভার য কবীকয লানা, রূা, ীযা, লরাা, তাভা, ওয়রা, লকরার, কযা আতযারদ ম্পদ ভচুদ ওকয 
লযকঔকঙন। 

অল্লা বূ- কৃি কাঙ- কাঙাররয ঔাদয ফায ঈকমাকী ফর জচরফও ঈাদান ভচুদ ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা রৃথফীয ভার কও স্য পরাকনা, াও- ফরচ পরাকনা, কাঙ চন্মাকনা  নানা প্রওাকযয কাকঙ নানা 
অওাকযয নানা যকগয নানা স্বাকদয পর পরাকনায ঈকমাকী ফারনকয়কঙন। 

অল্লা ৃরথফীয ফকুও নদ- নদী  াকয- ভাাকয ৃরি ওকয লআগুকরাকও ারনয রযচাবোকয রযণত ওকযকঙন। 

অল্লা নদ- নদী  াকয- ভাাকযকও পুযন্ত ভাঙ ম্পকদ রযণূে ওকযকঙন। 

অল্লা াকয- ভাাককযয কবীকয রফরঘত্র ধযকনয প্রাণী, ভরণ- ভুিা, লৌন্দমে- লাবায ন্যান্য ঈওযণ  
াভুরদ্রও ঈরিদ ভচুদ ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা ারন ৃরি ওকযকঙন এফং এর কও মভীনকও রি ওযা, প্রাণীয রাা লভ াকনা  দানা- ফীচকও ংকুরযত 
ওযায গুণ দান ওকযকঙন। 

অল্লা অগুন ৃরি ওকযকঙন এফং এর কও তা  অকরা রফতযকণয গুণ দান ওকযকঙন। 
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অল্লা রফরৃযৎ রি ৃরি ওকযকঙন এফং এর কও রফরবন্ন মন্ত্র ঘারাকনা  ফারকফয লবতয ঞ্চাররত কয় অকরা 
ঙিাকনায গুণ দান ওকযকঙন। 

অল্লা ারন লথকও ফাষ্প, ফাষ্প লথকও লভখ  লভখ লথকও ফৃরি ৃরি ওকযন। 

অল্লায রনকদেক ফায়ু প্রফারত য়, ফায়ুকত বয ওকয লভখ লদ- লদান্তকয ঙরিকয় কি  লভখ লথকও ফৃরি নাকভ। 

অল্লা ঔাদয দ্রকফয ভানুকলয লদ ুি ওযায গুণ দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভধু রফরবন্ন দ্রকফয লযাক রনযাভকয়য গুণ দান ওকযকঙন। 

অল্লা নূয লথকও লপকযতাকদয ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা লপকযতাকদযকও তাাঁয ফাধযতা ওযায েভতা লদনরন। 

লপকযতাযা অল্লায রফেি নুকত ওভেঘাযী। 

অল্লা অগুন লথকও রচন চারতকও ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা রচনকদযকও তাাঁয অনুকতয ওযায রওংফা ফাধযতা ওযায েভতা রদকয়কঙন। 

অল্লা ভার  লথকও ভানুল ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকদযকও তাাঁয অনুকতয ওযায রওংফা ফাধযতা ওযায েভতা রদকয়কঙন। 

অল্লা রচন  ভানুলকদযকও তাাঁয অনুকতয ওযায যুস্কায  ফাধযতা ওযায ারি ম্পকওে চারনকয় রদকয়কঙন। 

অল্লা ভানুল, রফরবন্ন প্রাণী, ঈরিদ  রফরৃযৎ ওণা আতযারদয চুরি ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা প্রথভ ভানুল অদভ (অ   তাাঁয স্ত্রী ায়া (যা  লথকও ভানুকলয ফংধাযা ঘারু ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও রুুল  নাযী রূক ৃরি ওকযকঙন মাকত তাযা যস্পয রফফা ফন্ধকন অফদ্ধ কয় যভ প্রারন্ত 
রাব ওযকত াকয এফং ভাচ- বযতা- ংসৃ্করতয অর রৃকে রযফায ংকিন ককি তুরকত াকয। 

অল্লা ুরুলকও রৃধেলেতা, ারওতা, রেপ্রতা  ওকিাযতায অরধওয দান ওকযকঙন। 

অল্লা নাযীকও নম্রতা, ভায়া- ভভতা  লৌন্দমোনুবূরতয অরধওয দান ওকযকঙন। 

অল্লা রনরদেি ংঔযায় ভানুল  রনরদেি রযভাকণ ম্পদ ৃরি ওকয থাকওন। 

অল্লা ওর ভানুল  ন্যান্য ওর প্রাণীয রযকরওয ফযফস্থা ওকয থাকওন। 

অল্লা ভানুলকও বাকফয অংওায় ন্তান তযা ওযকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুকলয প্রকয়াচন লভ াকনায চন্য মা মা প্রকয়াচন ফআ ৃরি ওকযকঙন। 
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অল্লা ৃরথফীয ম্পদ- ম্ভায ভানুকলয লবাক- ফযফাকযয চন্যআ ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লায ৃি রনয়াভাতগুকরা কণনা ওযা ভানুকলয কে ম্ভফ নয়। 

অল্লা ওাঈকও লফর থে- ম্পদ রদকয় যীো ওকযন। 

অল্লা ওাঈকও ওভ থে- ম্পদ রদকয় যীো ওকযন। 

অল্লাআ ভানুকলয অওৃরত, কাকয়য যগ, বালা, ওণ্ঠস্বয, ঘরনবংরক আতযারদয াথেওয ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা চীফকুকরয ভকধয ভানুলকও ফকঘ’ লফর জ্ঞান দান ওকযকঙন। তকফ জ্ঞানভয় অল্লায জ্ঞাকনয তুরনায় এআ 
জ্ঞান ঔুফআ াভান্য। 

অল্লা ভানুলকও রূ দান ওকযকঙন। 

অল্লা মরেন রূকও ভানুকলয ভাকছ ফস্থান ওযকত লদন তরেনআ ভানুল চীরফত থাকও। 

অল্লা ভানুলকও ভরিষ্ক দান ওকযকঙন। 

অল্লা এর কও রঘন্তা- বাফনা ওযা, কঞ্চরন্দ্রয়রব্ধ রবজ্ঞতা রফকেলণ ওযা, রফরবন্ন রফলকয় রযওল্পনা জতরয ওযা  
ফর রওঙু ঈিাফন ওযায লমাকযতা দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও রদরন্ড দান ওকযকঙন। 

অল্লায রনকদেক এর  ঙন্দফদ্ধবাকফ ংকুরঘত  প্রারযত কয় লদকয ফেত্র যি- ঞ্চারকনয ওতেফয ারন ওকয। 

অল্লা ভানুলকও পুপু দান ওকযকঙন। 

অল্লায রনকদেক এর  ঙন্দভয় প্ররক্রয়ায় যকি রিকচন ঢুওাকনা  যি লথকও ওাফেন- ডাআ- িাআড যাকনায 
ওতেফয ারন ওকয। 

অল্লা ভানুলকও এওকচািা রওডরন দান ওকযকঙন। এযা ারনকও রযস্রুত ওকয যি- যক রযণত ওযা  -
প্রকয়াচনীয় ারনকও লফয ওকয লদয়ায ওতেফয ারন ওকয। 

অল্লা ভানুলকও াওস্থরর দান ওকযকঙন। 

এর  অামে দ্রফয চভ ওকয লদ রযকালকণয লেকত্র বূরভওা ারন ওকয। 

অল্লা মওৃত (ররবায  দান ওকযকঙন। এর  রত্ত েযণ ওকয রত্তথররকত চভা যাকঔ  রফকল রফকল ঔাদযকও 
রযাকওয য যি লস্রাকত ািাকনায ওতেফয ারন ওকয। 

অল্লা লকা া লদক ফর ংঔযও াি, লী, লওাল, ওরা, ন্ত্র, রছরল্ল, গ্ররি আতযারদ দান ওকযকঙন লমআগুকরা 
লদকও চীফ, সুস্থ, ফর যাঔায চন্য গুরুত্বূণে বূরভওা ারন ওকয। 
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অল্লা ওতৃেও রনধোরযত রনয়কভ ফায়ু ারঔকদযকও ঈিকত  ভানুলকও লেকন ঘকি দ্রুত লদ- রফকদক লৌাঁঙকত 
াাময ওকয। 

অল্লা ওতৃেও রনধোরযত রনয়কভ নদ- নদী  াকয- ভাাককযয ারন চাাচগুকরাকও বারকয় যাকঔ মাকত ভানুল 
দূয দূয স্থাকন লৌাঁঙকত  ভারাভগ্রী অভদানী- যপতানী ওযকত াকয। 

অল্লা ওতৃেও রনধোরযত রনয়কভ ফাষ্প রফরবন্ন লভরকন রি ঞ্চারন ওকয মাকত রফরবন্ন মাকন ঘকি ভানুল দ্রুত দীখে 
থ রতক্রভ ওযকত াকয। 

অল্লা ভানুলকও রঘন্তারি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও লদঔায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও লরঔায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও ওথা ফরায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও রৄনায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও ধযায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও ঘরায রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও ফংফরৃদ্ধয চন্য প্রকয়াচনীয় ওাচ ম্পাদকনয রি দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও আচ্ছা  ওভে- প্রকঘিায স্বাধীনতা দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও ংঔয ৃরিয য ওতৃেত্ব ওযায েভতা দান ওকযকঙন। 

অল্লা ভানুলকও তাাঁয আফাদাকতয (ঈানা- দাত্ব- অকদানুফরতেতায  চন্য 

ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা এওভাত্র ভানুলকওআ তাাঁয ঔারীপা ফা প্ররতরনরধ রককফ রৃথফীকত রঔরাপাত (অল্লায প্ররতরনরধত্বীর 
ান  ওাকয়ভ ওকয ণূোংক আফাদাকতয নুকূর রযকফ ৃরিয দারয়ত্ব রদকয়কঙন। 

অল্লায লদয়া চীফন রফধান আরাভ। 

অল্লায লদয়া চীফন রফধান রনবুের, ণূোংক, বাযাভযণূে  ওরযাণভয়। 

অল্লা ঙািা অয ওাকযা কে এভন চীফন রফধান যঘনা ওযা ম্ভফ নয়। 

অল্লা নফী- যাূরকদয ভাধযকভ আরাকভয রো ভানুকলয রনও  ল ওকযকঙন। 
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অল্লা প্রথভ ভানুল অদভকও (অ  প্রথভ নফী ফারনকয়কঙন। 

অল্লা মুকক মুকক ফর নফী- যাূর ারিকয়কঙন মাকত তাাঁযা ভানুলকও অল্লায আফাদাত (ঈানা- দাত্ব-
অকদানুফরতেতা  এফং তাগুকতয (অল্লাকদ্রাী রিয  রফকযারধতা ওযায রো লদন। 

অল্লা ফেককল ভুাম্মারৃয যাূরুল্লায (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  প্ররত ফেকল অভানী রওতাফ 
অরকুযঅন নারমর ওকযকঙন। 

অল্লা ভুাম্মারৃয যাূরুল্লাকও (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  অরকুযঅকনয ফযাঔযা- রফকেলণ ওযায দারয়ত্ব 
রদকয়কঙন। 

অল্লা ভুাম্মারৃয যাূরুল্লাকও (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  অরকুযঅকনয প্রাকয়ারকও রূ রো লদফায 
দারয়ত্ব রদকয়কঙন। 

অল্লা ভুাম্মারৃয যাূরুল্লায (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  নুযণকও তাাঁয বাকরাফাা ায়ায তে 
ফারনকয়কঙন। 

অল্লা ভানুলকও ঔারীপায (প্ররতরনরধয  ভমোদা লদয়ায় রংা- ওাতয আফরী  তায নুাযীযা ভানুলকও অল্লায 
থ লথকও রফঘুযত ওযায লঘিা ঘারাফায থ লনয়। 

অল্লা লখালণা ওকযন লম মাযা এওরনিবাকফ অল্লায অনুকতয ওকয ঘরকফ আফরী  তায নুাযীযা তাকদয 
য প্রাধান্য প্ররতিা ওযকত াযকফ না। 

অল্লা করৌরওওবাকফ লওান বূ- ঔকন্ড তাাঁয চীফন রফধান ঘারু ওকযন না। 

অল্লা লচায ওকয তাাঁয চীফন রফধান লওান চনককািীয য ঘারকয় লদন না। 

অল্লা লওান চারতয ফস্থা রযফতেন ওকযন না মরদ তাযা তাকদয রঘন্তাধাযা  ওভেধাযা রযফতেন না ওকয। 

অল্লা ঘান, ভানুল লস্বচ্ছায় তাাঁয লদয়া চীফন রফধান তাকদয ফযরিকত চীফন, ারযফারযও চীফন, াভারচও 
চীফন, যাষ্ট্রীয় চীফন  অন্তচোরতও চীফকন ওাকয়ভ ওরুও। 

অল্লা ভানুলকও ৃরথফীকত তাাঁয প্ররতরনরধত্বীর ান ওাকয়ভ ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা ূযা ফা যাভে রবরত্তও ান ওতৃেত্ব প্ররতিায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা লমআ লওান ভূকরয সুরফঘায রনরিত ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা বাকরা ওাকচয অকদ  ভন্দ ওাকচয প্ররতকযাধ ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা থে- ম্পকদয ফাধ অফতেন, সুলভ ফণ্টন  থেননরতও বাযাভয প্ররতিায চন্য সুদভুি  মাওাত 
রবরত্তও থে ফযফস্থা ককি লতারায রনকদে রদকয়কঙন। 

www.bjilibrary.com



অল্লা ঙারাত ফা নাভাম ওাকয়কভয রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা ঙাঈভ ফা লযামা ারকনয রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা রফত্তফানকও মাওাত লদফায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা রফত্তফানকও াচ ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা তাাঁয কথ ওাতকয থে- ম্পদ ফযয় ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা অফফা- অম্মা, স্বাভী- স্ত্রী, তু্র- ওন্যা, অত্মীয়- স্বচন, প্ররতকফী  যায ভানুকলয াকথ দাঘযকণয 
রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা য়াদা- প্ররতশ্রুরত যোয রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা অত্মতযা ওযকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা অআকনয দারফ ফযরতকযকও ওাঈকও তযা ওযকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা কন্যয থে- ম্পদ অত্মাৎ ওযকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা অভানাকতয রঔয়ানাত ওযকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা ভা  চকন িওাকত রনকলধ ওকযকঙন। 

অল্লা সুদ, খুল, চুয়া  ভচুদদাযী রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ঘুরয- ডাওারত রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ফযয়- ঘয় রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা মুল্ম- তযাঘায রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ংওায রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা রযয়া রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা কীফাত রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ফাদ রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা রভথযা ওথা ফরা রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা রভথযা ােয লদয়া রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 
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অল্লা কান- ফাচনা রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা প্রাণীয ঙরফ াাাাঁওা রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা রফফা ফরবূেত জদরও ম্পওে রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ওর প্রওাে  লকান েীর ওাচ রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা প্রফৃরত্তয অনুকতয রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা অম্মা, রৃধ ভা, ঔারা, পপুু, লফান, রৃধ লফান, ওন্যা, স্ত্রীয ফূে স্বাভীয যচাত ওন্যা, বারতরছ, বারকনী, 
োরৄিী, তু্রফধ,ূ এওকত্র রৃআ লফান, এওকত্র পপু-ু বাআরছ এফং এওকত্র ঔারা- লফানরছকও রফফা ওযা রনরলদ্ধ 
ওকযকঙন। 

অল্লা ভুরযও নাযীকও রফফা ওযা রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা াভারচও রফত্রতা  সুস্থতায চন্য অর রচাফ ফা দোয রফধান নারমর ওকযকঙন। 

অল্লা ভদ  ভাদওদ্রফয রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা য রনকে ওকয বাকয কণনা রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা কণকওয ওথায় রফো স্থান রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা ভযা রৄয লকাত, ূওকযয লকাত, যি, অল্লা ঙািা ন্য ওাকযা নাকভ মফাআওৃত রৄ, ওণ্ঠরুদ্ধ কয় 
অত কয় য লথকও কি ভৃত রৄ, রংস্র চন্তু ওতৃেও রনত রৄ এফং লওান লফদীকত ঈৎকেীওৃত রৄয লকাত 
ঔায়া রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা নঔযমুি  রংস্র চন্তু ঔায়া রনরলদ্ধ ওকযকঙন। 

অল্লা জ্ঞান চেন ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা অরকুযঅকনয অয়াতগুকরা রনকয় রঘন্তা- বাফনা ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা ভারফেকও রনকয় রঘন্তা- ককফলণায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা ারার চীরফওা কেলণ ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা এওভাত্র তাাঁকও বয় ওকয ঘরায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা এওভাত্র তাাঁয য তায়াকু্কর ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 

অল্লা ওর লনও ওাচ এওভাত্র তাাঁয কন্তাল ারঙকরয রবপ্রাকয় (রনয়াকত  ম্পন্ন ওযায রনকদে রদকয়কঙন। 
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এ া অল্লায রধওায লম ভানুল অল্লায প্ররত ওৃতজ্ঞ কফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল এওরনিবাকফ তাাঁয রনকদেগুকরা লভকন ঘরকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল অল্লায রনরলদ্ধ ওাচগুকরা রযায ওযকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুকলয ওর তযাক- কুযফানী এওভাত্র অল্লায চন্য রনকফরদত কফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুকলয ভাথা এওভাত্র অল্লায ঈকেকে নত কফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল এওভাত্র অল্লায যআ বযা ওযকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল এওভাত্র অল্লায রনও আ াাময প্রাথেনা ওযকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল অল্লায অনুককতযয াকথ াংখরলেও লওান অনুকতয লভকন লনকফ না। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল এওভাত্র অল্লাকওআ বয় ওযকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল অল্লাকওআ ফকঘ’ লফর বাকরাফাকফ। 

এ া অল্লায রধওায লম ভানুল তায প্ররতর  ওাচ অল্লায কন্তাল চেকনয চন্যআ ওযকফ। 

লমআ চনককািী লস্বচ্ছায় অল্লায লদয়া চীফন রফধাকনয রনরযকঔ তাকদয লকা া ভাচ ফযফস্থা ককি লতাকর অল্লা 
তাকদয চন্য অভান  ৃরথফীয ফাযাওাকতয রৃয়ায ঔুকর লদন। 

থোৎ অল্লা তাকদযকও প্রবূত ওরযাণ, ঈন্নরত  ভৃরদ্ধ দান ওকযন। 

অল্লা তাাঁয নুকত ফান্দাকদযকও ঈত্তভ রযরও দান ওকযন। 

অল্লা তাাঁয না- পযভান ফান্দাকদযকও লকযানী- মুি চীরফওা লদন। 

অল্লা ভানুলকও আচ্ছা  ওভে- প্রকঘিায স্বাধীনতা রদকয় যীোয ম্মুঔীন ওকযকঙন। 

লমআ ফযরি অল্লায অকদানুফতেী চীফন মান ওকয ল ওারভয়াফ। 

লমআ ফযরি লস্বচ্ছাঘাযী চীফন মান ওকয ল ফযথে। 

অল্লা রনকচআ ওর ভানুকলয ওভেওান্ড প্রতযে ওযকঙন। 

অররা প্রকতযও ফযরিয ংকক রৃআচন লপকযতাকও ংরেি ওকয রদকয়কঙন। 

অল্লায রনকদেক লপকযতাযা রফযাভ ভানুকলয ওর তৎযতায রফফযণ রররফদ্ধ ওকয ঘরকঙন। 

অল্লা ভানুলকও রৃফের রূক ৃরি ওকযন, লমৌফকন তাকও রিভান ওকযন, ফাধেকওয অফায তাকও রৃফেরতায রওাকয 
রযণত ওকযন। 
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অল্লা প্রকতযও ফযরিয ভৃতযুেণ রনরদেি ওকয লযকঔকঙন। লআ রনরদেি েকণআ তাকও ভৃতযুফযণ ওযকত য়। 

রৃকবেদয রৃককেয লবতয রুরওকয় ভৃতযু লথকও লযাআ ায়া ওাকযা কে ম্ভফ নয়। 

অল্লা ফতেভান ভারফেকও নন্তওাকরয চন্য ৃরি ওকযন রন। 

অল্লা ফতেভান রফে- ফযফস্থাকও লবংকক লদয়ায চন্য এওর  রদন- েণ রনরদেি ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লায রনকদেক লআ রদন ন্যতভ লপকযতা আযাপীর (অ  তাাঁয রফার রংকায় পুাঁ লদকফন। 

রংকায অয়াচ ঈরথিতত য়ায ংকক ংকক অভান  ৃরথফী থযথয ওকয লওাঁক ঈিকফ। 

অল্লা লমআ ভাওলে ফকরয (Gravitation) িাযা ভারফকেয ফ রওঙুকওআ যস্পয ম্পরওেত লযকঔকঙন তা রঙন্ন 
ওকয লদকফন। 

লওার  লওার  তাযওা, গ্র, ঈগ্র, গ্রাণু আতযারদ ফ রওঙু রঙ কও িকফ। াাি- ফেত  ুওকযা  ওুকযা কয় 
ঈিকত থাওকফ। াকযগুকরা ঈৎকেরত কফ। 

অভান, রৃথফী  একদয ভধযওায ফ রওঙু লবংকক ঘুযভায কয় মাকফ। 

ফ রওঙু ধ্বং কয় মাকফ। 

এওভাত্র অল্লাআ রফদযভান থাওকফন। 

তঃয অল্লায রনকদেক নতুন অওাকয, নতুন রফন্যাক ভারফে রিত 

রাব ওযকফ। 

অল্লায রনকদেক ফকিা অওাকয নতুন ৃরথফী ককি ঈিকফ। 

নতুন ৃরথফী কফ এও রফার, ভতর, ধূয প্রান্তয। ‘অরওাঈায’ নাকভ এওর  চরাধায ঙািা অয রওঙু থাওকফ 
না লআ সুরফিতৃ ভয়দাকন। 

অল্লায নুগ্রক অরওাঈাকযয ারন কফ রৃকধয ভকতা াদা  রভকওয লঘকয় লফর সুকন্ধমুি। 

অল্লা প্ররতর  কররত রাকয যভাণুগুকরায লওানর  লওাথায় ফস্থান ওকয এওর  রওতাকফ তায রফফযণ ংযরেত 
যাঔায ফযফস্থা ওকযকঙন। 

অল্লা ভার  লথকও ভানুল ৃরি ওকযকঙন। 

অল্লা ভার কতআ ভানুলকও রপরযকয় লনন। 

অল্লা এআ ভার  লথকওআ ভানুলকও চীরফত ওকয ঈিাকফন। 
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অল্লায রনকদেক আযাপীর (অ  অফায রংকায় পুাঁ লদকফন। 

অল্লায রনকদেক ওর ভানুল চীরফত কয় ঈকি দাাঁিাকফ এফং রফস্ময়বযা লঘাকঔ এরদও রদও তাওাকত থাওকফ। 

অল্লায নূয ৃরথফীভয় ছরভর ওযকত থাওকফ। 

প্রঘন্ড ঈত্তাক  অতংকও ভানুকলয প্রাণ িাকত কয় িকফ। 

অল্লায নুকত ফান্দাযা ‘অরওাঈাকযয’ সুরভি  ীতর ারন ান ওকয রাা দূয ওযকফ। মাযা রৃরনয়ায় 
অল্লায ফাধযতা ওকযকঙ তাকদযকও অরওাঈাকযয’ ওাকঙ লখাঁলকত লদয়া কফ না। 

অল্লায অদারকত ারযফদ্ধবাকফ ভানুল দাাঁরিকয় মাকফ। 

এওরদকও ারযফদ্ধবাকফ দাাঁরিকয় মাকফন লপকযতাযা। 

অল্লায রনকদেক লমআফ লপকযতা ভানুকলয তৎযতায রফফযণ রররফদ্ধ ওকযকঙন তাাঁযা তা ল ওযকফন। 

অল্লায রনকদেক প্রকতযকওয াকত প্রকতযকওয অভরনাভা তুকর লদয়া কফ। 

অল্লায নুকত ফান্দাযা ডান াকত তাকদয অভরনাভা গ্রণ ওযকফ। 

অল্লায ফাধয ফান্দাযা াত লঙকন রনকয় লককর অভরনাভা াকত রনকত 

ফাধয কফ। 

অল্লা লখালণা ওযকফন : ‘লতাভায অভরনাভা ি’। 

প্রকতযও ফযরি লদঔকত াকফ তায ওৃত প্ররতর  ওাকচয রফফযণ রনঔুাঁতবাকফ রনবুেরবাকফ রররফদ্ধ যকয়কঙ। 

অল্লা ভানুলকও তায চীফনওার ল রওবাকফ ওার কয়কঙ লআ ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও তায লদত্তায় লমআফ রি দান ওকযকঙন লআগুকরায ফযফায (use) ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ 
ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও লমআ জ্ঞান দান ওকযকঙন তায ফযফায ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও লমআফ থে- ম্পদ দান ওকযকঙন তায ফযফায ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও লমআফ েভতা- আঔরতয়ায রদকয়কঙন লআগুকরায ফযফায ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও লমআফ অকদ- রনকলধ ওকযকঙন লআগুকরায ারন ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ ওযকফন। 

অল্লা ভানুলকও যায ভানুকলয তত্ত্বাফধান ওযায লমআ দারয়ত্ব রদকয়কঙন তা ারন ম্পকওে রচজ্ঞাাফাদ 
ওযকফন। 

www.bjilibrary.com



অল্লায রনকদেক ভানুকলয াত  া ােয লদকফ তাকদযকও লওান্ লওান্ ওাকচ ফযফায ওযা কয়কঙ। 

অল্লায রনকদেক ভানুকলয রচফা, ওান, লঘাঔ  ত্বও ােয লদকফ তাকদযকও লওান্ লওান্ লেকত্র ফযফায ওযা 
কয়কঙ। 

অল্লায রনকদেক ভানুকলয ন্তয ােয লদকফ ওঔন লওান্ রঘন্তা তায ভাকছ রাররত কয়কঙ। 

ভানুকলয রৃরনয়ায চীফকনয ওর ওভেওাকন্ডয ঘুরকঘযা রফকেলকণয য অল্লা মাকদযকও ারি লদফায রদ্ধান্ত 
লনকফন তাকদযকও চাান্নাকভ রনকে ওযায রনকদে লদকফন। 

অল্লা মাকদযকও ুযস্কৃত ওযায রদ্ধান্ত লনকফন তাকদযকও চান্নাকত প্রকফ ওযায রনকদে লদকফন। 

অল্লায নুভরত ঙািা লওঈ তাাঁয ওাকঙ ওাকযা ভুরিয চন্য াপাঅত ফা সুারয ওযকত াযকফন না। 

অল্লা মাাঁকও াপাঅত ওযায নুভরত লদকফন রতরন লওফর ঐ ফযরি ম্পকওে াপাঅত ওযকত াযকফন মায 
চন্য াপাঅত ওযায নুভরত লদয়া কফ। 

অল্লায নুভরতক্রকভ নফী- যাূর, ীদ  তাাঁয ন্যান্য রপ্রয় ফান্দাযা রনরদেি ফযরিকদয চন্য াপাঅত ওযকর 
অল্লা নুগ্র ওকয তা ওফরু ওযকফন এফং তাকদয ভুরিয রনকদে লদকফন। 

এও মোকয় চাান্নাভীযা প্রথভ ভানুল  প্রথভ নফী অদকভয (অ  রনও  চকিা কয় তাকদয ভুরিয চন্য াপাঅত 
ওযায নুকযাধ চানাকফ। রতরন াযকতা প্রওা ওযকফন। 

তাযা ঙুক  মাকফ নূকয (অ  ওাকঙ। রতরন াযকতা প্রওা ওযকফন। 

তাযা ঙুক  মাকফ আফযাীকভয (অ  ওাকঙ। রতরন াযকতা প্রওা ওযকফন। 

তাযা ঙুক  মাকফ ভূা আফনু আভযাকনয (অ  ওাকঙ। রতরন াযকতা প্রওা ওযকফন। 

তাযা ঙুক  মাকফ ইা আফনু ভাযআয়াকভয (অ  ওাকঙ। রতরন াযকতা প্রওা ওযকফন। 

তাযা ঙুক  মাকফ ভুাম্মারৃয যাূরুল্লায (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  ওাকঙ। 

রতরন াচদায় কি অল্লায তাফী ওযকত থাওকফন। 

অল্লা মতেণ ঘাআকফন ততেণ রতরন াচদাযত থাওকফন। 

অল্লায নুভরতক্রকভ রতরন এওদর লরাকওয নাচাকতয চন্য াপাঅত ওযকফন। 

অল্লা নুগ্র ওকয তাাঁয াপাঅত ওফরু ওযকফন। 

অল্লায রনকদেক রতরন রনরদেি ফযরিকদযকও চাান্নাভ লথকও লফয ওকয অনকফন। 
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ভুাম্মারৃয যাূরুল্লা (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  অকযা রওঙু লরাকওয চন্য াপাঅত ওযায নুভরত 
রাকবয চন্য অফায াচদায় রুর কয় িকফন। 

অল্লা মতেণ ঘাআকফন ততেণ রতরন াচদায় থাওকফন। 

অল্লায নুভরতক্রকভ রতরন অকযা এওদর লরাকওয চন্য াপাঅত ওযকফন। 

অল্লা নুগ্র ওকয তাাঁয াপাঅত ওফরু ওযকফন। 

অল্লায রনকদেক রতরন লআ লরাওকদযকও চাান্নাভ লথকও লফয ওকয অনকফন। 

অল্লায যাূর ভুাম্মাদ (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  ফাযফায াচদাযত কয় াপাঅকতয নুভরত ঘাআকত 
থাওকফন। অল্লা নুগ্র ওকয তাাঁকও একওয য এও ফর ংঔযও ভানুলকও চাান্নাভ লথকও লফয ওকয অনায 
নুভরত লদকফন। 

অল্লা ফেককল ভুাম্মারৃয যাূরুল্লাকও (ঙাল্লাল্লার অরাআর য়া াল্লাভ  মাকদয ন্তকয রযলায ফীকচয 
রযভাণ ইভান অকঙ তাকদযকও চাান্নাভ লথকও লফয ওকয অনায নুভরত লদকফন। 

চাান্নাভীযা চাান্নাকভ  চান্নাতীযা চান্নাকত ফস্থান গ্রকণয য এওচন লপকযতা ভধযফতেী স্থান লথকও লখালণা 
ওযকফন : ‘ক চাান্নাভীযা, অয ভৃতযু লনআ। ক চান্নাতীযা, অয ভৃতযু লনআ। াভকন নন্ত চীফন।’ 

চাান্নাভ ওরিন ারিয স্থান। 

অল্লা বয়ংওয অওৃরতয লপকযতাকদযকও চাান্নাভীকদয ারিয চন্য রনমিু ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লায রনকদেক লপকযতাযা যাধীকদযকও করায় লফরি  লদক লরাায রওর লাঁরঘকয় ল কন লাঁঘকি 
চাান্নাকভয রদকও রনকয় মাকফ। 

চাান্নাভীকদযকও অরওাতযায লাাও যাকনা কফ। 

অল্লা রৃরনয়ায অগুকনয লঘকয় ত্তয গুণ লফর লতচমুি অগুন রদকয় চাান্নাভ বকয লযকঔকঙন। 

খন োরুদ্ধওয ছাাঁছাকরা ওিদায়ও লধাাঁয়া চাান্নাকভ অফরতেত কত থাওকফ। 

অল্লা চাান্নাকভয রফরবন্ন ং রফার অওৃরতয বয়ংওয রফলধয া রদকয় বরতে ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চাান্নাভীকদয লদকও রফার অওৃরত লদকফন। 

লপকযতাযা বাযী গুচে রদকয় অখাত লকন চাান্নাভীকদয লদ েত- রফেত ওযকত থাওকফন। 

চাান্নাভীযা বীলণ রঘৎওায ওযকত থাওকফ। 

অগুকনয ঈত্তাক  রাায় তাযা াাঁাকত থাওকফ। 
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চাান্নাভীকদযকও তাকদয লদ- রনকেত যি- ুাঁচ ান ওযকত লদয়া কফ। 

 কফক ওকয পু কঙ এভন ারন তাকদযকও ান ওযকত লদয়া কফ। 

ঈত্তপ্ত লতকরয কাদ তাকদযকও ান ওযাকনা কফ। 

চাান্নাভীকদযকও ওাাঁ ামুি, রতি  রৃকেন্ধমুি মাকু্কভ কাঙ রকরকত ফাধয ওযা কফ। 

চাান্নাভীকদয কাকয়য ঘাভিা কুি ওয়রা কয় মাকফ, নতুন ঘাভিা চন্মাকফ  নতুনবাকফ ুিকত থাওকফ। 

অল্লা চাান্নাকভ অকযা ফররফধ ারিয ফযফস্থা লযকঔকঙন। 

চাান্নাকভ ফকঘ’ ওভ ারি মাকও লদয়া কফ তাকও অগুকনয রপতামুি এওকচািা চুতা যাকনা কফ। একত তায 
ভাথায ভকচ ঘুরায য াাঁরিয ারনয ভকতা  কফক ওকয পু কত থাওকফ। 

চান্নাত নারফর সুঔ- ারন্তয স্থান। 

অল্লা তাাঁয অকদানুফতেী ফান্দাকদযকও লভভাকনয ভমোদা লদকফন। 

অল্লায রনকদেক লপকযতাযা তাাঁকদযকও াদয- ম্ভালণ চারনকয় চান্নাকত রনকয় মাকফন। 

অল্লা ফকঘ’ ওভ ভমোদাফান চান্নাতীকও ফতেভান ৃরথফীয লঘকয় দগুণ লফর স্থান দান ওযকফন। 

অল্লা চান্নাতকও নয়নারবযাভ ফাকানভয় ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাকতয ফাকানগুকরাকও াঔ- াঔাররকত ণূে ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাতকও পুকর পুকর রযণূে ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লায রনকদেক চান্নাকত সুকয় ারনয ছণো, সুস্বারৃ রৃকধয ছণো, স্বচ্ছ ভধুয ছণো  ন্যান্য ঈন্নত ভাকনয 
ানীয়য ছণো রফযাভ প্রফারত কচ্ছ। 

অল্লা চান্নাকত রত সুস্বারৃ ভাঙ, লকাত, যওভারয ঔাদয  পকরয ভাকযা খর কয়কঙন। 

অল্লা চান্নাকত নুভ ঈদাকন জতরয সুঈচ্চ, সুরফিৃত  সুদৃে প্রাাদ ারয রিত ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাকতয প্রাাদগুকরায লভকছকও রত ঈচ্চভাকনয ুরু ওাকেক  রিত ওকযকঙন। 

অল্লা চান্নাতীকদয চন্য তীফ সুন্দয  তীফ অযাভদায়ও লাাও ভচুদ ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাতীকদয চন্য তীফ অযাভদায়ও অন  মযায ফযফস্থা ওকযকঙন। 

অল্লা চান্নাতকও অকরা- ছরভর ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাতকও করণত লৌন্দমে- লাবায ঈওযকণ রিত ওকয লযকঔকঙন। 
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অল্লা চান্নাকতয প্ররতর  ফস্ত্ত্তকও তুরনাীন সুঘ্রাণ মিু ওকয লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাতকও ঈত্তা  ীকতয প্রকওা ভুি ওকয ককিকঙন। 

অল্লা চান্নাকতয ফ রওঙু চান্নাতীকদয নাকাকরয ভকধযআ লযকঔকঙন। 

অল্লা চান্নাতীকদয রঔদভাকতয চন্য রকরভান (রঘয ফারওদর  ভুতাকয়ন ওকয লযকঔকঙন। 

স্বাভী  স্ত্রী ঈবকয় চান্নাতী কর অল্লা তাাঁকদযকও চান্নাকত নন্তওাকরয চন্য চীফন- াথী ফারনকয় লদকফন। 

অল্লা চান্নাকত ুরুলকদযকও রয লদকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও লা  াত জদখেয দান ওযকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও রঘয মুফও  রঘয মুফতী ফানাকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও ওঔকনা ফকুিা কত লদকফন না। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও রঘযওার লযাকভুি যাঔকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও মাফতীয় জদরও  ভানরও ারন্ত ভুি যাঔকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও াধাযণ জদরও লৌন্দমে দান ওযকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও াধাযণ সুঘ্রাণমুি ওযকফন। 

অল্লা চান্নাকত এও রফার ভাকওে  ফারনকয় লযকঔকঙন লমঔাকন প্ররত চুভাফায চান্নাতী রুুকলযা এওরত্রত কফন। 

লঔাকন প্রফারত ায়ায লঙাাঁয়ায় তাাঁকদয রূ- লৌন্দমে অকযা ফরৃদ্ধ াকফ এফং তাাঁকদয লাাও লথকও নতুন সুকন্ধ 
লফয কত থাওকফ। 

তাাঁযা তাাঁকদয প্রাাকদ রপকয তাাঁকদয স্ত্রীকদযকও কূফেয লঘকয় অকযা লফর রূ- রাফকণয বযা লদঔকত াকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও এভন েভতা লদকফন লম াচাকযা ভাআর দূকয ফরস্থত ফযরিকও তাাঁযা লদঔকত ঘাআকর 
লদঔকত াকফন এফং ওথা ফরকত ঘাআকর ফরকত াযকফন। 

অল্লা এভন এভন ফেৃ জতরয ওকয লযকঔকঙন মায এওর য াঔা- প্রাঔায রনকঘ এওচন োকযাী এওত ফঙয 
ে ঘারনা ওকয তায ীভানা রতক্রভ ওযকত াযকফন না। 

অল্লা চান্নাতীকদয চন্য এভন ফান ভচুদ ওকয লযকঔকঙন মাকত অকযাণ ওকয তাাঁযা লকা া রফে ভ্রভণ ওযকত 
াযকফন। 

[ম্ভফত চাান্নাকভয ং ুকু ঙািা ভারফকেয ফারও ংকও চান্নাকত রূান্তরযত ওযা কফ।] 
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অল্লা ৃরথফী াকও চান্নাকতয ং ফারনকয় লদকফন। 

এওচন চান্নাতী মা ঘাআকফন তা- আ াকফন। 

অল্লা তাাঁয ে লথকও অকযা কনও রওঙু লদকফন। 

অল্লা চান্নাকত এভন ফ রনয়াভাত ভচুদ ওকয লযকঔকঙন মা লওান লঘাঔ ওঔকনা লদকঔরন, মায ওথা লওান ওান 
ওঔকনা রৄকনরন এফং মায ধাযণা লওান রদকয় ওঔকনা ঈরদত য়রন। 

অল্লা নতুন নতুন রনয়াভাত ৃরি ওকয চান্নাতীকদযকও ঈায রদকত থাওকফন। 

অল্লা চান্নাতীকদযকও তাাঁয দেন দান ওকয ধন্য ওযকফন। 

অল্লায দেনআ কফ চান্নাতীকদয রনও  ফকঘ’ লফর অনকন্দয রফলয়। 

অল্লা ভারল্পী। 

অল্লা ভারফজ্ঞানী। 

অল্লায ৃরি জনুণয তুরনাীন। 

অল্লায লওান ঔুাঁত লনআ। 

অল্লায লওান ত্রুর  লনআ। 

অল্লায লওান ূণেত্ব লনআ। 

অল্লায লওান াযকতা লনআ। 

রৃথফীয ফগুকরা কাঙ রদকয় মরদ ওরভ ফানাকনা য়, ভদু্রগুকরায ারনয াকথ অকযা াত ভুকদ্রয ারন রভররকয় 
মরদ ওারর ফানাকনা য়, তফু অল্লায ওথা ররকঔ লল ওযা মাকফ না। 

অল্লা ফেকেি। 

অল্লায চন্যআ ওর প্রংা। 

অল্লায চন্যআ ফ ম্মান। 
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