
 بسٌ اهلل اىسحَِ اىسحٌٍ

কার-ন্ধায় ঠিতফয ঠমঠকয ভূ 

(উচ্চাযণ ও ফাংরা নুফাদ ) 

ংকরন: 

 ভুাঃ অফদুল্লাহ্ অল্ কাপী 

ম্পাদনা: অব্দুল্লাঠর াদী 

১) অয়াতুর কুযী [যূা ফাকাযায ২৫৫ নং অয়াত]। (এক ফায( 

২) নিম্নোক্ত সূরো সমূহ পড়ো: 

 কুল্ হুওয়াল্লাহু অাদ। (৩ ফায) 

 ক্বুর অউ-মু ঠফযাঠির পারাক্ব। (৩ফায)  

 ক্বুর অউমু ঠফযাঠিন্না। (৩ফায( 

৩) َ٘ َعَيى )  ُٕ َٗ َُْد  ُٔ اْىَح ََٗى َُْيُل  ُٔ اْى ٌَْل َى ُٓ اَل َشِس َْٗحَد ال إىٔ إال اهلل 

ٌٌْس ًٍْء َقِد -উচ্চাযণঃ রা- আরা-া আল্লাল্লাহু  ওয়াহ্দাহু রা  (ُمِو َش

াযীকা রাহু রাহ্লু ভুরকু ওয়ারাহুর াভদু ওয়াহুওয়া অরা- কুঠল্ল 

াআঠয়ন কাদীয। 



থথঃ “অল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত ককান ভা ’ফুদ কনআ, ঠতঠন একক তাঁয ককান 

যীক কনআ, যাজত্ব তাঁযআ এফং মাফতীয় প্রংায ঠধকাযীও ঠতঠন , 

ঠতঠন কর ফস্তুয উয ক্ষভতাফান।” (১০ ফায ফা ১০০ ফায) 

৪)    ِٓ َِْد َِٗبَح َُ اهلِل    উচ্চাযণঃ ফুা-নাল্লা-ঠ ওয়াঠফ াভঠদঠ। ُسْبَحا

থথঃ প্রংায কারয অল্লা র ঠফত্রতা কঘালণা কযঠছ। (১০০ 

ফায) 

৫) ( ًْ َٗاَل ِف ًْ اأَلْزِض  ًٌْء ِف ِٔ َش َِ ٍََع اْس ٌِ اهلِل اَىِرْي اَل ٌَُضُس  ِبْس

ٌِ ٍْ ٍُْع اْىَعِي َِ َ٘ اىَس ُٕ َٗ ََاِء       (اىَس

উচ্চাযণঃ ঠফঠভল্লা-ঠল্লামী রা- আয়া যুররু ভাঅসনমহী াআউন ঠপর 

অযঠম ওয়ারা- ঠপস্ াভাঠয় ওয়াহুওয়াস্ াভী-উর অরী-ভ।  

থথঃ শুরু কযঠছ কআ অল্লার নারভ, মায নারভয ারথ অভান এফং 

মভীরনয ককান ফস্তুআ ককান ক্ষঠত কযরত াযরফ না , ঠতঠন ভাররাতা 

ভাজ্ঞানী। (৩ ফায( 

৬) ِْ َشِس ٍا َخَيَق  )  ٍِ ٍَاِث  ََاِث اهلِل اىَخا ُْ٘ذ ِبَنِي    (أُع

উচ্চাযণঃ অউ-মু ঠফকাঠরভা-ঠতল্লাঠত্ তা-ম্মা-ঠত ঠভন লরঠয ভা- 

খারাক্ব।  

থথঃ অরয় প্রাথথনা কযঠছ অল্লাহ্র ঠযূণথ ফাণী ভূরয ভাধযরভ -তাঁয 

ঠৃিয কর প্রকায ঠনি কথরক। (৩ ফায) 



৭) َُحٍَد ّبًٍّا ٗزس٘اًل )  ًٌْْا ِٗب ًِ ِد     (َزِضٍُْج ِباهلِل زًبا ٗباإلساَل

উচ্চাযণঃ যাঠমতু ঠফল্লা-ঠ যািা , ওয়াঠফর আরা-ঠভ দী-না , ওয়াঠফ 

ভুাম্মাঠদন নাঠফয়যাও ওয়া যারুা।  

থথঃ অঠভ ন্তুি ঠিরে গ্রণ করযঠছ অল্লারহ্ক প্রবূ আরাভরক  দ্বীি 

এফং ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়া াল্লাভরক) নফী ও যারূ 

ঠররফ।  (৩ ফায( 

৮)  ( ٌِ ٍْ َّ٘مْيُج ٕٗ٘ َزُّب اْىَعسِش اىَعِظ ًَ اهلُل ال إىٔ إال ٕ٘ َعئٍ َح َحْسِب

  উচ্চাযণঃ াঠফয়যাল্লা-হু রা-আরাা আল্লা-হুওয়া অরাআঠ 

তাওয়াক্কারতু ওয়াহুওয়া যািুর অযঠর অমীভ।  

থথঃ অল্লাহ্আ অভায জনয মরথি , ঠতঠন ফযতীত ককান ভা ’ফুদ কনআ , 

তাঁয প্রঠত বযা করযঠছ, ঠতঠন ভান অযরয ঠধঠত।  (৭ ফায( 

৯) ََِت اإِلْخالِص ٗعيى )   َٗ عيى َمِي  ًِ أْصَبْحَْا عيى ِفْطَسِة اإلسال

 َِ ٍِ  َُ ٍُْسِيًَا ٍَٗا مَا ٍْفَا  ٌَ َحِْ ٍَْْا إبسإٍ ٍَِيِت أِب ِِ َِّبٍَِْا ٍحَد ٗعيى  ٌْ ِد

َِ ٍْ َُْشِسِم      (اْى

উচ্চাযণঃ অফা িো অরা ঠপৎযাঠতর আরা-ঠভ , ওয়া অরা 

কাঠরভাঠতর আখরা-ঠ, ওয়া অরা দী-কন নাঠফরয়যনা ভুাম্মাঠদন  ওয়া 

অরা ঠভল্লাঠত অফী-না আফযাীভা ানী-পাম্ ভুঠরভা, ওয়াভা কা-না 

ঠভনার ভুঠযকীন। 



 থথঃ কার করযঠছ আরারভয ঠপৎযারতয উয , একঠনষ্ঠ ফাণীয 

উয, অভারদয নফী ভুাম্মদ এয  দ্বীরনয উয এফং অভারদয ঠতা 

আফযাীভ (অঃ)এয ঠভল্লারতয উয ঠতঠন একঠনষ্ঠ ভুঠরভ এফং ঠতঠন 

ভুঠযকরদয ন্তবূথক্ত ঠছররন না।   

ন্ধায ভয় ফররফঃ অভায়না অরা---কল মথন্ত। 

১০(  ( ُٓ َْٗحَد َُْيُل هلِل ٗاىحَُد هلِل ال إىٔ إال اهلُل  أْصَبْحَْا ٗاْصَبَح اى

َُْيُل ٗىٔ اىحَد ٕٗ٘ عيى مو شًء قدٌس، َزِّب  ٌَْل ىٔ اى اَل َشِس

ِْ َشِس ٍا  ُٓ، ٗأعُ٘ذ ِبَل ٍ ٍَْس ٍَا َبْعَد ًِ َٗخ ْ٘ ٍَ ٍَْس ٍا فً ٕرا اْى أْسأُىَل َخ

ِْ٘ء  ََٗشِس ٍا بعدٓ ، زِّب أعُ٘ذ ِبَل ٍِ اىَنَسِو ُٗس  ًِ ًْ ٕرا اىٍ٘ ِف

ًْ اىَْاِز ، َٗعَراٍّب فً اىَقْبِس  ِْ َعَراٍّب ِف ٍِ      (.اىِنَبِس، زِّب أعُ٘ذ ِبَل 

উচ্চাযণঃ অফানা ওয়া অফাার ভুরকু ঠরল্লা-ঠ । ওয়ার াভদু 

ঠরল্লা-ঠ। 

রা-আরা-া আল্লাল্লাহু  ওয়াদাহু রা-াযীকা রাহু রাহুর ভুরকু 

ওয়ারাহুর াভদু ওয়াহুওয়া অরা- কুঠল্ল াআঠয়ন কাদীয। 

যাঠি অস্অরুকা খাআযা ভা ঠপ ামাল্ আয়াওঠভ ওয়া খাআযা ভা 

ফা’দাহু। 

ওয়া অউমু ঠফকা ঠভন াযযী ভা ঠপ ামাল্ আয়াওঠভ ওয়া ঠভন াযঠয 

ভা ফা’দাহু।  

যাঠি অউমু ঠফকা ঠভনাল্ কাাঠর ওয়া ূ-আর ঠকফাঠয।  



যাঠি অউমু ঠফকা ঠভন অমাঠফন্ ঠপন্না-ঠয ওয়া অমাঠফন্ ঠপর 

ক্বাফঠয।  

থথঃ অভযা কার করযঠছ এভন ফস্থায় কম , যাজত্ব এককবারফ 

অল্লার জনয , মাফতীয় প্রংা অল্লা র জনয , অল্লাহ্ ছাড়া ককান 

উায কনআ , ঠতঠন একক তাঁয ককান যীক কনআ। যাজত্ব একভাত্র 

তাঁযআ ঠধকারয এফং কর প্রংা তাঁযআ জনয , ঠতঠন কর ঠকছুয 

উয ক্ষভতাফান। ক প্রবূ অজরকয ঠদন এফং যফতথী ঠদরনয ভঙ্গর 

কতাভায কারছ প্রাথথনা কযঠছ, এফং অরয় প্রাথথনা কযঠছ কতাভায কারছ 

অজরকয ঠদন এফং যফতথী ঠদরনয ভঙ্গর কথরক। ক প্রবূ অরয় 

প্রাথথনা কযঠছ কতাভায কারছ রতা কথরক এফং ঠধক ফয়রয 

ঠনিতা কথরক। ক প্রবূ অরয় প্রাথথনা কযঠছ কতাভায কারছ কদামরখয 

াঠি এফং ক্বফরযয অমাফ থরক।  

ন্ধায ভয় ফররফঃ অভায়না ওয়া অভ ার ভুরকু....যাঠি 

অস্অরুকা খাআযা ভা ঠপ াঠমঠল্ রায়রাঠত ....কল মথন্ত। 

১১) 

ٍَْل ) ) َٗإَى ُْ٘ث  َُ َِٗبَل َّ ٍَْْا ِٗبَل َّْحٍَا  ٌَ ِبَل أْصَبْحَْا ِٗبَل أٍَس ُٖ اىي

ُْ٘ز    (اىُُْش

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা ঠফকা অস্বাহ্না ওয়া ঠফকা অভায়না ওয়া ঠফকা 

নাহ্আয়া ওয়া ঠফকা নাভূতু ওয়া আরাআকান্ নুূয।  



থথঃ ক অল্লাহ্  কতাভায নুগ্রর কার করযঠছ এফং কতাভায 

নুগ্রর ন্ধা করযঠছ, কতাভায করুণায় জীফন রাব কঠয এফং কতাভায 

আচ্ছায় অভযা ভৃতুয ফযণ কযফ, অয ঠকয়াভত ঠদফর কতাভায কারছআ 

ূণরুঠিত রত রফ।  

ন্ধায ভয় ফররফ: অল্লাহুম্মা ঠফকা অভায়না ওয়া ঠফকা অমসোইিো 

ওয়া ঠফকা নাহ্আয়া ওয়া ঠফকা নাভূতু ওয়া আরাআকাল্  ভাীয।  

১২( ( َََيَت َعْسِشَل ُِٖد َح َُٗأْش ُِٖدَك  ًْ أْصَبْحُج ُأْش اىيٌٖ إِّ

َْٗحَدَك اَل  َّْج اهلُل ال إىٔ إال أَّج  ٍَْع َخْيِقَل ِبأََّل أ َِ ََٗج ٍَاَلِئَنَخَل  َٗ

ُْ٘ىَل    ََٗزُس َُ ٍحَدًا َعْبُدَك  َٗأ ٌَْل َىَل   َشِس

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা আন্নী অফাহ্তু , উঠদুকা ওয়া উঠদু 

াভারাতা অযঠকা, ওয়া ভারা-আকাতাকা ওয়া জাভীঅ ’ খারঠক্বকা, 

ঠফঅন্নাকা অন্তাল্লা-হু রাআরা-া আল্লা অন্তা হ্দাকা রা- াযীকা 

রাকা ওয়া অন্না ভুাম্মাদান্ অফদুকা ওয়া যারূুকা।   

 থথঃ ক অল্লাহ্ কতাভায নারভ অঠভ কার করযঠছ। কতাভারক া ক্ষী 

যাখঠছ , কতাভায অয ফন কাযী কপরযিা , কর কপরযিাকুর এফং 

কতাভায ভি ঠৃি জগতরক া ক্ষী কযরখ ফরঠছ -ঠনশ্চয় তুঠভ অল্লাহ্ , 

তুঠভ ছাড়া প্রকৃত ককান ভা ’ফুদ কনআ, তুঠভ এক, কতাভায ককান যীক 

কনআ এফং ভুাম্মদ (াল্লাল্লাহু অরাআঠ ওয়া াল্লাভ) কতাভায ফান্দা ও 

যারূ।  (এক ফা দুআ ফা ঠতন ফা িায ফায ফররফ।)  



অয ন্ধায ভয় ফররফঃ অল্লাহুম্মা আন্নী অভায়তু ... (বোকী অংল 

পমু্রোটো)।  
১৩(  

َْٗحَدَك اَل )  َْْل  َِ ِْ َخْيِقَل َف ٍِ ْٗ ِبأَحٍد  ٍََت أ ِْ ِّْع ٍِ  ًْ ٌَ ٍّا أْصَبَح ِب اىيٖ

ََٗىَل اىُشْنُس   َُْد  ٌَْل َىَل َفَيَل اْىَح  َشِس

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা ভা অবোা ফী ঠভন্ ঠন ’ভাঠতন্ অও ঠফ অাঠদম্ 

ঠভন খারঠক্বকা পাঠভনকা ওয়াহ্দাকা রা-াযীকা রাকা পারাকাল্ 

াভদু ওয়া রাকাশ্ শুকরু। 

 থথঃ ক অল্লাহ্ অভায ারথ কম কন ’য়াভত কারর উঠনত রয়রছ 

ফা কতাভায ৃঠি জগরতয কারযা ারথ , তা ফআ একক বারফ কতাভায 

ক্ষ কথরক কতাভায ককান যীক কনআ। তুযাং কৃতজ্ঞতা ও প্রংা 

ভাত্রআ কতাভায জনয।  

ন্ধায ভয় ফররফঃ অল্লাহুম্মা ভা অভসো ফী ...(ফাকী ং ুযাটা) 

১৪( ( ًْ ِْ َٗاَل َحِنْي  ًْ ًْ َشأِّ ٍُْث َفأْصِيْح ِى ًُ ِبَل أْسَخِغ ًُ ٌَا َقٍُ٘ ٌَا َح

 ٍِ ٍْ ًْ َطْسَفَت َع      (إَىى َّْفِس

উচ্চাযণঃ আয়া াআয়ু আয়া ক্বাআয়ূভু ঠফকা অতাগীছ , পা অ নহ রী 

া’নী ওয়ারা তারকরনী আরা নাপী ত্বযপাতা অ’আঠনন্।  



থথঃ ক ঠিযঠিফ , ঠিযস্থায়ী, কতাভায কারছ অঠভ াাময প্রথথনা 

কযঠছ, তুযাং অভায কর ফস্থা ংরাধন করয দাও  এফং এক 

ররকয জনয ররও অভারক অভায ঠনরজয উয কছরড় ঠদও না। 

১৫( ( ٌَ ًْ، اىيٖ َِْع ًْ َس ًْ ِف ِْ ٌَ عَاِف ًْ، اىيٖ ِّ ًْ َبَد ًْ ِف ِْ ٌَ عَاِف اىيٖ

َّْج  ًْ َبَصِسْي ال إىٔ إال أ ًْ ِف ِْ       (عَاِف

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা অ ’কপনী পী ফাদানী , অল্লাহুম্মা অ ’কপনী পী 

াম্য়ী, অল্লাহুম্মা অ’কপনী পী ফাছাযী, রা-আরাা আল্লা অন্তা। 

 থথঃ ক অল্লাহ্! তুঠভ অভায কদরয ঠনযাো দান কয , রফন ঠক্ত 

ও দৃঠি ঠক্তরক ঠনযাদ যাখ। তুঠভ ছাড়া আফাদরতয কমাগয ককান 

আরাহ্ কনআ। (৩ ফায( 

১৬ ِْ َعَراِّب ) ) ٍِ ُْ٘ذ ِبَل  َِ اىُنْفِس ٗاْىَفْقِس ٗأُع ٍِ ًْ أُعُ٘ذ ِبَل  ٌَ إِّ اىيٖ

 উচ্চাযণ: অল্লাহুম্মা আন্নী অঊমুঠফকা ঠভনার (اْىَقْبِس ال إىٔ إال أَّج

কুপযী ওয়ার পাক্বঠয ওয়া অঊমুঠফকা ঠভন অমাঠফর ক বরী, রা-

আরাা আল্লা অন্তা।  

থথঃ ক অল্লাহ্! অঠভ কতাভায অরয় প্রাথথনা কযঠছ কুপুযী ও দাঠযদ্র্য 

কথরক এফং অরয় প্রাথথনা কযঠছ ক্বফরযয অমাফ কথরক। তুঠভ ছাড়া 

আফাদরতয কমাগয ককান আরাহ্ কনআ। (৩ফায) 

১৭( 



ًْ أسَأُىَل )  ٌَ إِّ ٍَّْا ٗاَِخَسِة، اىيٖ ًْ اىُد ًْ أسَأُىَل اىعَاِفٍَت ِف ٌَ إِّ اىيٖ

 ًْ َْ٘زاِح ٌَ اْسُخْس َع ًْ اىيٖ ًْ ٍَٗاِى ِْٕي َٗأ ٍَاَي  ّْ ًْ ُٗد ِْ ٌْ ًْ ِد ٍََت ِف َ٘ ٗاىعَاِف اىَعْف

 ِْ ََٗع  ، ًْ ِْ َخْيِف ٍِ َٗ َِ ٌََدَي  ٍْ ِْ َب ٍِ  ًْ ٌَ اْحَفْظِْ ًْ ، اىيٖ ْٗعَاِح ِْ َز ٍِ ٗآ

 ِْ ٍِ ُْ ُاْغخَاَه  ََِخَل أ َٗأُعُ٘ذ ِبَعَظ  ، ًْ ِْ٘ق ِْ َف ٍِ َٗ  ، ًْ ِْ ِشََاِى ًْ ، َٗع ِْ ٍْ َِ ٌَ

 ًْ     (َحْحِخ

উচ্চাযণঃ  

অল্লাহুম্মা আন্নী অস্অরুকাল্ অ ’ঠপয়াতা ঠপদ্ দুন্আয়া ওয়ার অ-

ঠখযাহ্, 

 অল্লাহুম্মা আন্নী অস্অরুকাল্  অফ্ওয়া ওয়াল্ অ ’ঠপয়াতা পী দীনী 

ওয়া দুন্আয়া আয়া ওয়া অহ্লী ওয়া ভা-রী। 

 অল্লাহুম্মাস্ তুয অ’ওযা-তী ওয়া  অ-কভন যাওঅ’তী। 

অল্লাহুম্মাহ্ পামনী ঠভম্ ফায়রন আয়াদাআয়া ওয়া ঠভন খারপী , ওয়া 

অ’ন আয়াভীনী, ওয়া অ’ন ঠভারী, ওয়া ঠভন পাওক্বী। 

ওয়া অঊমু ঠফঅ’মাভাঠতকা অন উগতারা ঠভন তাহ্তী।  

 থথঃ ক অল্লাহ্ অঠভ কতাভায কারছ দুঠনয়া ও অঠখযারতয ঠনযাো 

কাভনা কযঠছ , ক অল্লাহ্ অঠভ প্রাথথনা কযঠছ কতাভায কারছ ক্ষভায 

এফং অভায দ্বীন , দুঠনয়া, ঠযফায-ঠযজন এফং ম্পরদয ঠনযাো। 

ক অল্লাহ্ অভায কগান ঠফলয় ভূ (কদাল- ত্রুঠট) কেরক যাখ এফং 

অভারক বয়-বীঠত কথরক ঠনযাদ যাখ। ক অল্লাহ্ তুঠভ অভারক 



কপামত কয অভায ম্মুখ কথরক , ঠছন কথরক , ডান ঠদক কথরক , 

ফাভ ঠদক কথরক এফং উয ঠদক কথরক। অয কতাভায ভরত্বয উঠরা 

ঠদরয় কতাভায কারছ অরয়  প্রাথথনা কযঠছ ঠন কিয ঠদক কথরক ভাঠট 

ধ্বর অভায অকঠিক ভৃতুয কথরক। 

১৮) 

َٗاىَشَٖاَدِة، زَّب ُمِو ) ٍِْب  ٌَ اىَغ َٗاألْزِض، عَاِى َ٘اِث  ََ اىيٌٖ َفاِطَس اىَس

 ،ًْ ِْ َشِس َّْفِس ٍِ ُْ٘ذ ِبَل  َّْج، أُع ُْ الإىٔ إال أ َُٖد أ ُٔ، َاْش ٍَْن ٍَِي َٗ ًٍْء  َش

ُٓ إَىى  ْٗ أُجُس ًْ٘ء، أ ًْ ُس ُْ أْقَخِسَف َعَيى َّْفِس ِٔ، ٗأ َِٗشْسِم  ُِ ٍْطَا ََٗشِس اىَش

ٌٍ  .    ٍُْسِي

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা পা-ঠতযাস্ াভাওয়াঠত ওয়ার অযঠম,  

অ’ঠরভার গাআঠফ ওয়াশ্ াাদাহ্, 

 যািা কুঠল্ল াআঠয়ন্ ওয়া ভাঠরকাহু। 

অাদু অল্লা-আরাা আল্লা অনতা। 

অঊমু ঠফকা ঠভন লোরনর নাপী , ওয়া লোরনরল ায়তারন ওয়া 

ঠযঠকঠ। 

 ওয়া অন অক্বতাঠযপা অ’রা নাপী অূন্,  

অও অজুররোহু আরা ভুঠরভ।  



থথঃ ক অল্লাহ্ তুঠভ অভান-মভীরনয ৃঠি কতথা , তুঠভ কগান-

প্রকায ফঠকছুআ জান। তুঠভ কর ফস্তুয প্রবূ  এফং ফ ঠকছুয 

ভাঠরক, অঠভ াক্ষয ঠদঠচ্ছ কম , তুঠভ ছাড়া প্রকৃত ককান ভা ’ফুদ কনআ। 

অঠভ কতাভায কারছ অরয় প্রাথথনা কযঠছ অভায আত্মোর ঠনি কথরক 

এফং য়তান ও তায ঠযরকয ঠনি কথরক এফং অরয় কাভনা কযঠছ 

ঠনরজয উয নযায় কযা কথরক ফা ক নযায় ককান ভুঠররভয উয 

িাঠরয় কদয়া কথরক। 

১৯( (ٍَُخَقَباًل ََاًل  ََٗع َِٗزْشقًا َطٍِبًا،  ًْ أْسَأُىَل ِعْيًَا َّاِفعًا،  ٌَ إَّ  (اىيٖ

      

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা আন্নী অস্অরুকা আ’রভান্ নাঠপঅ’ন্, 

 ওয়া ঠযমক্বান্ ত্বআঠয়ফান্, 

 ওয়া অ’ভারান্ ভুতাক্বািারা। 

 থথঃ ক অল্লাহ্ অঠভ কতাভায কারছ প্রাথথনা কযঠছ উকা রী ঠফদযা , 

ঠফত্র জীঠফকা এফং ভাক্বফূর (গ্রণীয়) অভররয। 

২০( ( َٗأَّا َعْبُدَك، ٗأَّا  ًْ ِْ ًْ ال إىٔ إال أَّج، َخَيْقَخ َّْج َزِب ٌَ أ اىيٖ

ٍِْيَئ َصَْْعُج،  ِْ َشِس  ٍِ ُْ٘ذ ِبَل  َْٗعِدَك ٍَا اْسَخَطْعُج، أُع َٗ ِْٖدَك،  عيى َع

ُٔ اَل ٌَْغِفُس  ًْ َفإَّ ًْ، فَاْغِفْس ِى ِّْب ُْ٘ء ِبَر ََٗأُب  ،ًَ ََِخَل َعَي ِْْع ُْ٘ء َىَل ِب َأُب

َّْج َّْ٘ب إاَل أ     (اىُرُّ

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা অন্তা যিী রা-আরা-া আল্লা- অন্তা, খারাক্বতানী  



ওয়া অনা অ ’ফদুকা, ওয়া অনা অ ’রা অ ’ঠদকা, ওয়া ওয়া ’ঠদকা 

ভাসতত্ব’তু, 

 অঊমুঠফকা ঠভন লোরনর ভা না’তু,  

অফূউ রাকা ঠফঠন’ভাঠতকা অ’রাআয়যা, 

 ওয়া অফূউ ঠফমাম্বী, 

 পাগনিযরী পাআন্নাহু রা আয়াগনিরুয্ মুনূফা আল্লা অন্তা।  

থথঃ ক অল্লাহ্ তুঠভ অভায প্রবু প্রঠতারক , তুঠভ ছাড়া আফাদত 

কমাগয ককান আরাহ্ কনআ , তুঠভ অভারক ৃঠি করযরছা এফং অঠভ 

কতাভায ফান্দা। অঠভ াধযানমুায়ী কতাভায ারথ কৃত ওয়াদা-ঙ্গীকায 

যক্ষা কযঠছ। অভায কৃত করভথয ঠনি কথরক কতাভায কারছ অরয় 

কাভনা কযঠছ , অভায প্রঠত কতাভায কনয়া ’ভত স্বীকায কযঠছ এফং 

কতাভায দযফারয অভায াকরভথযও স্বীকারযাঠক্ত ঠদঠচ্ছ। তুযাং তুঠভ 

অভায় ক্ষভা কয , ককননা তুঠভ ছাড়া াযাী ককআ ক্ষভা কযরত 

ারয না। 

২১) ٍَْج عيى ) ) ٍُحٍَد َمََا َصَي ََٗعَيى آِه  ٌَ َصِو َعيى ٍحٍَد  اىيٖ

ٌَ إََّل َحٌٍَد ٍجٌٍد َٗ عيى آِه إبسإٍ  ٌَ ٍْ ِٕ     (إْبسَا

উচ্চাযণঃ অল্লাহুম্মা ঠল্ল অ ’রা ভুাম্মাঠদঁওয়া অ ’রা অ-ঠর 

ভুাম্মাঠদন কাভা ল্লায়তা অ ’রা আব্রাীভা ওয়া অ ’রা অ-ঠর 

আফযাীভা আন্নাকা াভীদুম্ ভাজীদ।  



 থথঃ ক অল্লাহ্  তুঠভ যভত নাঠমর কয ভুাম্মদ  ও তাঁয ঠযফায 

ফরগথয উয, কমভন তুঠভ যভত নাঠমর করযরছা আফযাীভ (অঃ) ও 

তাঁয ঠযফায ফরগথয উয , ঠনশ্চয় তুঠভ প্রংঠত ও ম্মাঠনত। (দ 

ফায( 
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