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লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

ٰٓى ٍد، َكَما َصلَّـْيَت َعـل ٰٓى اِٰل ُمَحــمَّ َعـل ٍد وَّ ٰٓى ُمَحــمَّ َاللّٰـُهمَّ َصِلّ َعـل
আল্াহুম্া স্বলল্ ‘আলা মহু্বাম্ালিন ও‘আলা আলল মুহ্বাম্ালিন কামা স্বল্াইতা ‘আলা
হি আল্কোি, রিমে বর্ষে করুন িযরে মুিকোম্দ এর প্রহে ও েকোঁর বংশধরকদর প্রহে, যেভকোকব রিমে বর্ষে 

ِجـْيٌد  َاللّٰـُهمَّ بَـارِْك َك َحـِمْيٌد مَّ َـّ ٰٓى اِٰل ِابْـَراِهْيَم، ِان  ِابْـَراِهْيَم َوَعـل
ইব্ালহমা ও্া‘আলা আলল ইব্াহীমা, ইন্াকা হ্বামীদুম মাজীি। আল্াহুম্া বালরক
ককরক�কো িযরে ইব্কোিীম ও েকঁোর বংশধরকদর প্রহে, হনশ্চয়ই েুহম প্রশংহসে ও সম্কোহনে। হি আল্কোি বরকে

ٰٓى ِابْــَراِهْيَم ٍد، َكَمـا بَـاَرْكَت َعـل ٰٓى اِٰل ُمَحــمَّ َعـل ٍد وَّ َعـلٰى ُمَحــمَّ
‘আলা মুহ্বাম্ালিন ও্া‘আলা আলল মুহ্বাম্ালিন কামা বারাকতা ‘আলা ইব্াহীমা 
নকোহজল করুন, িযরে মুিকোম্দ এর প্রহে এবং েকঁোর বংশধরকদর প্রহে, যেভকোকব বরকে নকোহযল ককরক�কো

جــِْيٌد  َك َحـِمْيٌد مَّ َـّ ٰٓى اِٰل ِابْــَراِهْيَم، ِان  َوَعـل
ও্া‘আলা আলল ইব্াহীমা ইন্াকা হামীদুম মাজীি।

িযরে ইব্কোিীম ও েকোঁর বংশ ধরগকের প্রহে । হনশ্চয়ই েুহম সম্কোহনে ও প্রশংহসে।

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

 2 ِحـــْيِم   الــرَّ ْحــٰمِن  الــرَّ  1 الْٰعلَـِميَْن   َرِبّ  لِّٰلهِ  َاْلَحـــْمُد 
আলহ্বামদুললল্ালহ রালব্ল ‘আলামীন। আর-রাহমালনর রাহীম।
১. সকল প্রশংসকো মিকোন আল্কোি েকো‘য়কোলকোর হযহন সকোরকো জকোিকোকনর পকোলন কে্ষ কো। ২. হযহন পরম করুেকোময়, দয়কোল।ু

1 বার পড়ুন

সকাল-সন্যোর মাসনূন আযকার

 ফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص 
বলেলেন, যে সকাে 
ও সন্ধ্ায় আমার নালম 

দশ বার দুরূদ শরীফ পড়লব, 
শেষ ববচালরর বদলন আবম তার 

সুপাবরশকারী হলবা। [তাবরানী]

দুরূদ শরীফ

ফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন, 
আল্াহর কান বান্া যবদ 
ঘলরর মল্ ধ্ সুরা ফাবতহা ও 
আয়াতুে কুরসী পাঠ কলর তলব কান 
মানুষ বা ববিলনর অশুভ দষৃ্টি সেই ঘলরর 
লোলকলদর কান ক্ষবত করলত পারলব না।
[আদ দায়োমী]

সূরকোি ফকোহেিকো
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ــاَك نَْسَتـــِعيُْن   4  َـّ ـاَك نَْعُبــُد َوِاي َـّ يْـِن  3 ِاي ٰمـلِِك يَـــوِْم الِدّ
মালললক ই্াওলমি-দ্ীন। ই্যোকা না‘বুদু ওই্যোকা নাসতা‘ইন।
৩. হযহন হবচকোর হদকনর অহধপহে ৪. আমরকো একমকোত্র েকোরই ইবকোদে কহর, এবং একমকোত্র েকোরই ককোক� সকোিকোয্য চকোই। 

ـَراَط الُْمْسَتِقْيَم  5 ِصَراَط الَِّذيْـَن َانَْعْمَت َعــلَْيهِْم ۙ  ِاْهِدنَــا الِصّ
ইহিীনাস্ব লস্বরাত্াল মুসতালবিম। লস্বরাত্ল্াযীনা আন‘আমতা ‘আলাইলহম 
 ৫. হি আল্কোি আমকোকদরকক সরল পকথ পহরচকোহলে করুন। ৬. েকোকদর পকথ, যকোকদরকক আপহন পুরস্কৃ ে ককরক�ন।

لِّـيَْن  6 ـا� َغــيِْر الَْمـْغُضْوِب َعــلَْيهِْم َوَلا الضَّ
গাইলরল মাগদু্লব আ’লাইলহম ও্ালাদ্ দ্ালল্ন।

েকোকদর (পথ) নয়, যকোরকো আপনকোর গজকব পহেে িকয়ক� এবং (েকোকদর পথ ও নয়) যকোরকো পথ ভ্রষ্ট। 

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

ِقيَْن  2 الَّـِذيْـَن ِّـلُْمتَّ ــّم�  1 ٰذلَِك الِْكٰتُب َلا َريَْب ۛ فِْيِه ۛ ُهًدى ل الـ�
আললফ-লাম-মীম। যাললকাল্ লকতাবু লা রাইবা ফীলহ, হুিালল্ল মুত্াকীন। আল্াযীনা
১. আহলফ, লকোম, মীম। ২. ইিকো (আল কুরআন) সেই হকেকোব, যকোকে ককোন সকদেি নকোই, 
মুত্কোকীকদর (খকোদকোভীরূকদর) জন্য পথ প্রদশ্শক। ৩. যকোরকো অদশৃ্য হবরকয়র উপর হবশ্কোস স্কোপন ককর,

ـا َرَزْقٰنُهْم يُـْنِفُقـْوَن  3  ـلٰوَة َوِممَّ يُــْؤِمُنْوَن بِالَْغْيِب َويُـِقْيُمْوَن الصَّ
ইউ’লমনুনা লবল্াইলব, ওইউকীমূনাস্ স্বালাতা, ও্ালমম্া রাযাক্াহুম ইউনলফবুিন।
আর সকোলকোে (নকোমকোয) ককোকয়ম ককর, আর আহম (আল্কোি) েকোকদর ক যকো হক�ু দকোন ককরহ� েকো থেকক ব্যয় ককর।

 ۚ َقْبلَِك  ِمْن  ُانْـزَِل  َوَمۤا  اِلَـْيَك  ُانْـِزَل  بِـَمـٓا  يُـْؤِمُنـْوَن  َوالَِّذيْـَن 
ওল্াযীনা ইউ’লমনুনা লবমা উনলযলা ইলাইকা ও্ামা উনলযলা লমন্ বিাবললক, 
৪. এবংযকোরকো হবশ্কোস স্কোপন ককর যকো হক�ু আপনকোর প্রহে অবেীে্শ  িকয়ক� এবং যকো আপনকোর পূব্ষবে্ষ ীকদর 

উপর অবেীে্শ করকো িকয়হ�ল। 

بِّـهِْمۗ رَّ ْن  ِمّ َعـلٰى ُهـًدى  ئَِك  ٰـ� ُاْول يُـْوقُِنْوَن   4  ُهْم  َوبِـــاْلاِٰخَرِة 

1 বার পড়ুন
ফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন,  
সূরা বাক্ারায় এমন একটি 
আয়াত রলয়লে যা কুরআলনর 
অন্ান্ আয়ালতর মল্ ধ্ সলববোত্তম। কান 
গৃলহ যখন বতোওয়াত করা হয়, শয়তান 
সেখান থেলক ববতা বড়ত হয়। 
[হাবকম, বায়হাকী]

সূরকোি বকোক্কোরকোি
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ওয়কোহবল আলিরালতহুম ইউলবিনূন। উলাইকা ‘আলা হুিালম্র রালব্লহম
এবং আহিরকোকের উপর হবশ্কোস স্কোপন ককর। ৫. েকোরকোই েকোকদর পকোলনকে্ষ কোর পক্ষ থেকক সুপথ প্রকোপ্ত

ـئَِك ُهُم الُْمـْفلُِحــْوَن    5  ٰـ�   َوُاْول
 ও্া উলাইকা হুমুল মুফললহুন

এবং েকোরকোই যথকোথ্শ সফলককোম। 

َلا نَـْوٌمۚ  َلٗه ْوُمۚ  َلا تَـْاُخـُذٗه ِسَنٌة وَّ ۚ  الْـَحيُّ الْـَقــيُّ ا ُهـَو اَلّٰلُه َلۤا ِالٰــَه ِالَّ
আল্াহু লা ইলাহা ইল্া হু্াল হাই্যুেল বিাই্যুেম লা তা’িুযুহু লসনাতুউ ও্ালা নাউম। লাহু
২৫৫. আল্কোি, হেহন �কোড়কো ককোন মকোবুদ নেই, হযহন হচরঞ্ীব ও হচরস্কোয়ী। েকোকঁক েন্দকো ও হনদ্কো স্পশ্শ করকে পকোকর নকো।

ا بِـاِْذنِهٖ ۚ ٰمٰوِت َوَمـا فِي اْلَاْرِضۗ  َمْن َذا الَِّذْى يَْشَفُع ِعْنَدٗهٓ اِلَّ َما فِى السَّ
মালফসসামা ও্ালত ও্ামা লফল আরদ্। মান যাল্াযী ই্াশফা‘্ ুইনিাহু ইল্া লবইযলন
আসমকোন ও জমীকন যকো হক�ু আক� সবই েকঁোর। ক এমন আক� যে, েকোঁর দরবকোকর েকোঁর হবনকো অনুমহেকে 

ْن  ِمّ بَِشْيٍء  ُيِحْيُطـْوَن  َوَلا   ۖ َخلَْفـُهْم  َوَمـا  َايِْديْـهِْم  بَيَْن  َمـا  يَْعلَـُم 
ই্া‘লামু মা বাইনা আইলিলহম ওমা িল ফাহুম ওলা ইউলহতুনা লবশাইইম্ লমন  
সুপকোহরশ পেশ করকব? সকোমকনর ও হপ�কনর সবহক�ুই হেহন জকোকনন। ককোন হক�ুই েকোর জ্কোনকক পহরকবষ্টন

َوَلا   ۖ َواْلَاْرَض  ٰمٰوِت  السَّ ُه  ُكْرِسيُّ َوِسعَ  َشا�َء ۚ  ابِـَما  ِالَّ ِعـلْـِمٖهۤ 
‘ইললমলহ ইল্া লবমাশাআ, ও্ালস‘আ কুরলস ইউহুস সামাও্ালত ও্াল আরদ্ ও্ালা 
করকে পকোকর নকো । হকন্তু যেটুকু হেহন ইচ্কো ককরন। েকোরঁ হসংিকোসন সমস্ত আসমকোন ও যহমন  পহরকবষ্টন ককর আক�।

يْـنۖ   يَئُــْوُدٗه ِحْفـُظُهَمـا ۚ َوُهـَوالَْعـِليُّ الَْعــِظْيُم 255 َلۤا ِاْكَراَه فِي الِدّ
ই্াউদুহু লহফযুহুমা। ও্াহু্াল আলল্ূযেল আয্ীম। লা ইকরাহা লফদ্ীলন 
এ উভয়টির রক্ষকো করকোর ককোজ কিকনকো েকঁোকক পহরশ্কোন্ত ককর নকো, হেহন মিকো পরকোক্রমশকোলী ও অসীম ময্ষকো-
দকোবকোন। (আল্কোির) দ্ীকনর ব্যকোপকর ককোন জকোর জবরদহস্ত নকোই। (ককোরে) সে্য (হিদকোয়ে) (এিকোকন) হমথ্যকো 

اُغْوِت َويُْؤِمنْۢ بِالّٰلهِ  ْكُفْر بِالطَّ ْشُد ِمَن الَْغِيّ ۚ فََمْن يَـّ َبيََّن الـرُّ َـّ َقــْد ت
 বিাত্ তাবাই্যোনাররুশদু লমনাল্ গাইল্যে, ফামাই ই্াকফুর লবত্তাগূলত ওই্ু’লমম্ লবল্ালহ
(গকোমরকোিী) থেকক পকৃথক িকয় গক�। এিন যকোরকো গকোমরকোিককোরী েকোগুেকদরকক মকোনকব নকো এবং আল্কোিকে

فََقــِد اْسَتـْمَسَك بِــالُْعــْرَوِة الُْوثْـٰقى َلا انْفَِصـاَم لََهــا ۗ َوالّٰلُه َســِمْيٌع 



5

ফাবিালিস্া মসাকা লবল্ উরও্ালতল উছ্বিা-লানলফস্বামা লাহা, ওল্াহু সামী‘উন্ 
হবশ্কোস স্কোপন করকব, সে ধকোরন ককর হনকয়ক� সুদঢ়ৃ িকোেল যকো ভকোংবকোর নয়। আর আল্কোি পকোক সব হক�ুই

ـْوِرۖ لُـٰمِت ِالَى النُّ َن الظُّ َعــلِْيٌم   256 اَلّٰلُه َوِليُّ الَِّذيْـَن اَٰمــُنْوا ُيْخرُِجـُهْم ِمّ
‘আলীম।  আল্াহু ও্ালল্ুযেল্াযীনা আমানূ ই্ুিলরজুহুম্ লমনায্ য্ুলুমালত ইলান নূর;
শুকনন এবং জকোকনন ২৫৭. যকোরকো (আল্কোির উপর) ঈমকোন আকন। আল্কোি পকোকই িকচ্ন েকোকদর সকোিকোয্যককোরী 
(বনু্/অহভভকোবক) হেহন (জকোকিহলয়কোকের) অন্ককোর থেকক েকোকদর (ঈমকোকনর) আকলকোকে বের ককর হনকয় আকসন,

ـْوِر  َن النُّ اُغـْوُت ُيْخـِرُجْونَُهْم ِمّ ُؤُهُم الطَّ ا َاْولِـٰيا� َوالَِّذيْـَن َكَفـُرْوۤ
ওল্াযীনা কাফারূ আওলল্াউ হুমতু্ ত্া্াগূতু ই্ুিলরজুহুম্ লমনান্ নলূর
 (অপর হদকক) যকোরকো আল্কোিকক অস্ীককোর ককর বকোহেল (শহতি সমূি) িকয় থকোকক েকোকদর সকোিকোয্যককোরী, েকো 

েকোকদর (দ্ীকনর) আকলকো থেকক (কুফরীর) অন্ককোকরর হদকক হনকয় যকোয়, 

ـاِر ۖ  ُهْم فِيَهـاٰخلُِدْوَن  256 ئَِك َاْصٰحـُب النَّ ٓـٰ لُـٰمِتۗ  ُاول ِالَىالظُّ
ইলায্ য্ুলুমাত; উলাল্কা আস্বহ্বাবুন নালর, হুম ফীহা িাললিনূ।

এরকোই িকচ্ জকোিকোন্কোকমর অহধবকোসী। সেিকন েকোরকো হচরহদন থকোককব।

ٰمٰوِت َوَمـا فِىْٓ اْلَاْرِضۗ َوِاْن تُْبُدْوا َمـافِـْيۤ َانُْفِسُكْم لِّٰلهِ َمـا فِْي السَّ
ললল্ালহ মালফস্ সামাও্ালত ওমালফল আরদ্;  ও্াইন তুবি ূমা ফী আনফুলসকুম 
২৮৪. আককোশ সমকূি ও যমীকন যকো হক�ু আক� েকো সব আল্কোিরই। যহদ তকোমরকো  মকনর কথকো প্রককোশ কর 

َمْن  ُب  َويَُعِذّ يََّشـٓاُء  لَِمْن  فََيْغِفُر   ۗ الّٰلُه  بِِه  يُـَحـاِسْبُكْم  تُـْخـُفْوُه  َاْو 
আও তুিফুহু ই্ুহা-লসবকুম্ লবলহল্াহ্; ফাই্াগলফরু ললমাই ই্াশা - উই্ুআলযযেবু 
হকংবকো েকো গকোপন ককরকো, আল্কোি পকোক (একহদন) তকোমকোকদর হনকট থেকক এর (পুকরকোপুহর) হিসকোব গ্রিে 
করকবন, (এরপর) হেহন যকোকক ইচ্কো েকোকক মকোফ ককর দেকবন, (আবকোর) যকোকক ইচ্কো েকোকক হেহন শকোহস্ত 

ُسْوُل بِـَمـۤا ُانْــِزَل َشْيٍء َقــِديْـٌر  284 اَٰمَن الرَّ يََّشـٓاُء ۗ َوالّٰلُه َعـلٰىُكِلّ
মাই ই্াশাউ অল্াহু ‘আলা কুলল্ শা্ইন্ বিািীর। আমানুর-রাসূলু লবমা উনলযলা 
দেকবন; আল্কোি পকোক সবহক�ুর উপর ক্ষমেকোবকোন। ২৮৫. রকোসূল হবশ্কোস স্কোপন ককরক�ন যকো েকোর প্রহে েকোঁর

ٰٓئَِكتِٖه َوُكـُتِبٖه  ّـــٖه َوالُْمْؤِمُنْوَن ۚ ُكلٌّ اَٰمَن بِالّٰلهِ َوَمل ِ ب ِالَْيِه ِمْن رَّ
ইলাইলহ লমর রালব্লহ ও্াল ম’ুলমননু। কুলু্ন আমানালবল্ালহ ও্া-মালাইকালতলহ ও্াকুতুলবলহ 
প্রভুর পক্ষ থেকক অবেীে্শ িকয়ক� এবং হবশ্কোস স্কোপন ককরক� মহুমনরকো। সবকোই হবশ্কোস স্কোপন 
ককরক� আল্কোির উপর, ফেকরস্তকোগকনর উপর, হকেকোব সমকূির উপর এবং রকোসূলগকনর উপর।
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َسـِمْعَنــا َوَقـــالُْوا  ُسـلِـٖه  ۚ  رُّ ْن  ِمّ َاَحـٍد  بَيَْن  ُق  نُــَفِرّ َلا  َوُرُسلِـٖه 
ও্ারুসুলললহ, লা নুফারলরবুি বাইনা আহালিম-লমর রুসুলললহ। ও্াবিালু সালমঈনা, 
েকোরকো বকল আমরকো েকঁোর পয়গম্বরকদর মকধ্য ককোন পকোথ্শক্য কহর নকো। েকোরকো বকল আমরকো শুকনহ� এবং মকোন্য

الّٰلُه  يَُكـلُِّف  َلا   285 الَْمـِصيُْر  َوِالَْيَك  َنــا  َربَـّ ُغْفَرانَـَك  َوَاَطْعَنۖا 
ও্াআত্া’না, গুফরানাকা, রাব্ানা ও্া ইলাইকাল মালসর। লা ইউকালল্ ফুল্াহু
ককরহ�। আমরকো তকোমকোর ক্ষমকো চকোই, হি আমকোকদর পকোলনকে্ষ কো তকোমকোরই হদকক আমকোকদর প্রে্যকোবে্ষন করকে িকব।

ا ُوْسَعَهــۚا لََهــا َمـا َكَسَبْت َوَعـلَْيَهــا َمــا اْكَتَسَبْتۗ َربَّنَــا نَْفًسـا ِالَّ
নাফসান ইল্া উসআ’হা। লাহা মা কাসাবাত ওআ’লাইহা মাক তাসাবাত। রব্ানা 
 ২৮৬. আল্কোি ককোউকক েকোর সকোধ্যকোেীে ককোন ককোকজর ভকোর দেন নকো, সে েকোই পকোয় যকো সে উপকোজ্ষ ন ককর 
এবং েকোই েকোর উপর বে্ষ কোয় যকো সে ককর। অেএব হি মুহমন ব্যহতিরকো, তকোমরকো এই বকল দু‘য়কো ককরকো)

َنـــا َوَلا َتــْحـِمْل َعــلَْيَنــۤا  َِّسْيَنـــۤا  َاْوَاْخَطْانَـــا  ۚ َربَـّ َلا تُــَؤاِخــْذنَـــۤا ِاْن ن
লাতুআ লিযনা ইন নাসীনা আও আিত্া’না। রাব্ানা ও্ালা তাহ্ব‘লমল ‘আলাইনা 
হি, আমকোকদর প্রভু, যহদ আমরকো হক�ু ভুকল যকোই, (ককোথকোও) যহদ আমরকো ককোন ভুল ককর বহস, েকোর জন্য 
েুহম আমকোকদর পকোকড়কোও ককরকো নকো, হি আমকোকদর মকোহলক! আমকোকদর পূব্ষবে্ষ ীকদর (জকোহেকদর) উপর যে 

لَْنـا َمـا ِاْصـًرا َكَما َحـَملَْتٗه َعـلَى الَِّذيـَْن ِمْن َقْبلَِنــا ۚ َربَّنَــا َوَلا ُتَحِمّ
ইস্বরান কামা হ্বামালতাহু ‘আলাল্াযীনা লমন বিাবললনা। রাব্ানা ও্ালা তুহ্বালম্লনা মা
ধরকের বেকোঝকো েুহম চকোহপকয়হ�কল েকো আমকোকদর উপর চকোহপকয়কোনকো। হি আমকোকদর প্রভু, যে বেকোঝকো 
বইবকোর সকোমথ্শ্য আমকোকদর নেই েকো েুহম আমকোকদর হদকয়কোনকো। আমকোকদর পকোপ মকোচন ককরকো। 

ــا َواْغـِفْر لََنــا َواْرَحـْمَنا ۚ َانَْت َمـْولٰـَنـا َلا َطاَقــَة لََنـا بِٖه  ۚ َواْعُف َعنَّ
লা ত্াবিাতা লানা লবহ। ও্া‘ফু ‘আন্া, ও্াগলফরলানা, ও্ারহা’মনা। আন্া মাওলানা,
আমকোকদরকক মকোফ ককর দকোও। আমকোকদর উপর দয়কো ককরকো। েুহমই আমকোকদর একমকোত্র আশ্য় দকোেকো, অেএব

 فَانُْصـْرنَــا َعـلَى الَْقــْوِم الْٰكِفرِيْـَن  286
ফানস্বদুরনা ‘আলাল বিাওলমল কালফরীন।

ককোকফরকদর মকোককোহব লকোয় েুহম আমকোকদর সকোিকোয্য ককরকো।
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ْلُت َوُهَو َربُّ الَْعْرِشالَْعِظيِْم  129 ا ُهَوۖ َعلَْيِه تَـَوكَّ َحْسِبَي الّٰلُهۖ    َلۤا اِلَٰه اِلَّ
হাসলব্াল্াহু লা-ইলাহা ইল্াল্াহু, ‘আলাইলহ তাও্াক্ালতু ও্াহুহা রাবু্ল

 আরশীল আয্ীম।
১২৯. আল্কোি পকোকই আমকোর জন্য যকথষ্ট। হেহন ব্যেীে আর ককোন মকোবুদ নকোই। আহম েকোঁর উপর ভরসকো কহর 

এবং হেহনই িকচ্ন মিকোন আরকশর একচ্ত্র অহধপহে।

فَــُسبـْٰحَن الّٰلهِ ِحيَْن تُـْمُسْوَن َوِحيَْن ُتْصِبـُحْوَن  1٧ َولَــُه لْـَحـْمُد
ফাসুবহ্বা নাল্ালহ হ্বীনা তুমসূনা ও্াহ্বীনা তুস্বলবহ্বনূ। ও্ালাহুল হ্বামদু
অেএব,  তকোমরকো আল্কোি পকোককর পহবত্রেকো বন্ষনকো কর যিন সন্্যকো িয় এবং যিন প্রভকোে িয় এবং আসমকোন 

ও যমীকনর যকোবেীয় প্রশংসকো তকো একমকোত্র েকোঁরই জকন্য। এবং (েকঁোর পহবত্রেকো বন্ষনকো কর ) রকো হত্রককো কল ও 

ُيْخـِرُج  ُتْظهُِرْوَن   18  ِحــيَْن  ــا وَّ َواْلَاْرِض َوَعِشيًّ ٰمٰوِت  السَّ فِْي 
লফস্ সামাও্ালত ও্াল আরলদ্ ও্া‘আলশ্যোউ ও্াহ্বীনা তুয্লহরূন্। ই্ুিলরজুল

হদ্ প্রিকর।  হেহনই জী হবেকক  মকৃে থেকক এবং মকৃেকক জী হবে থে কক বের ককরন। হেহনই (সেই সত্কো হযহন 

ِت َويُـخرُِج الَْمِيَّت ِمَن اْلحَِیّ َويُـْحِى اْلَاْرَض بَــْعَد  اْلحَيَّ ِمَن الَْمِيّ
হাই্যো লমনাল্ মাইল্যেলত ও্া ই্ুিলরজুল্ মাইল্যেতা লমনাল্ হাইল্যে ও্াই্ুহ্বব্ ই আরদ্া
এ) যমীনকক েকোর হনজ্ষ ীব অবস্কোর পর পুনরকোয় জীবন দকোন ককরন, (হিক) এভকোকবই তকোমকোরকদরও আবকোর 

َمــْوتـَِهــا ؕ َوَكٰذلِـَك تُـْخـَرُجـْوَن  19  
বা‘িা মাওলতহা ও্াকাযাললকা তুিরাজনূ্।

পুনরুহথিে করকো িকব। (কবর থেকক)।

ِجــْيِم ـْيَطاِن الرَّ ــِمْيِع الَْعــلِْيِم ِمَن الشَّ َاُعــْوُذ بِــالّٰلهِ السَّ
‘আঊযুুলবল্ালহস সামী‘ইল ‘আলীলম লমনাশ শাইত্ালনর রাজীম।

আহম সব্ষকশ্কোেকো-সব্ষজ্, মিকোন আল্কোির হনকট আশ্য় প্রকোথ্শনকো করকেহ� অহভশপ্ত শয়েকোন িকে।

7 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন
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ُهـَو َهـــاَدِةۚ  َوالشَّ الَْغْيِب  ٰعــلُِم  ُهَوۚ  ا  ِالَّ ِالٰــَه  َلۤا  الَّــِذْي  الّٰلُه  ُهـَو 
হুও্াল্াহুল্াযী লা ইলাহা ইল্াহুও্া ‘আললমুল্ গাইলব ও্াশশাহািালত হুও্ার
হেহন সে মিকোন আল্কোি হযহন ব্যেীে ককোন মকোবুদ নেই, হেহনই অদশৃ্য ও প্রককোকশ্যর জ্কোনী। হেহন পরম 

َالَْملُِك  ۚ ُهـَو  ا  ِالَّ ِالٰـَه  َلۤا  الَِّذْي  الّٰلُه  ُهـَو   255 ِحـْيُم  الرَّ ْحٰمُن  الـرَّ
রহমালনর রহীম। হুও্াল্া-হুল্ লাযী লা ইলাহা ইল্া হু, আল্ মাললকুল্

করূনকোময় ও দয়কোলু। আল্কোি সে মিকোন সত্তকো  হযহন ব্যেীে ককোন মকোবুদ নকোই। হেহনই সকল রকোকজ্যর 

ــاُر الُْمَتَكبِّرُ  ؕ  ـَلاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيْـُز الْـَجـبَّ ْوُس السَّ الُْقدُّ
বুিদ্সূুস্ সালামুল্ মু’লমনুল মুহাইলমনুল্ ‘আযীযুল্ জ্াব্ারুল্ মুতাকালব্র;

অহধককোরী, পহবত্র, শকোহন্তদকোেকো, হনরকোপত্কোদকোনককোরী, আশ্য়দকোেকো, পরকোক্রমশকোলী, শহতিধর, সব্ষবকৃিৎ। 

الَْبــارُِئ  اْلَخــالِـُق  الّٰلُه  ُهَو    255 يُْشـِرُكْوَن  ا  َعـمَّ الّٰلهِ  ُسْبـٰحَن 
সুবহানাল্ালহ ‘আম্া- ই্ুশলরকূন্। হুও্াল্াহুল িাললকুল্ বালর্ুল্ মুস্বা্াওল্যেরু

সকল প্রশংসকো আল্কোি েকোয়কোলকোর যকোকক েকোরকো অংশীদকোর মকন ককর েকো থেকক হেহন পহবত্র। হেহন িকলন  

ٰمٰوِت السَّ فِي  َمـا  لَـٗه  ـُح  يَُسـِبّ اْلُحـْسٰنىؕ   اْلَاْسـَمــٓاُء  لَـُه  ُر  الُْمَصـِوّ
লাহুল্ আসমাউল হ্বসূনা; ইউসালব্হু লাহূ মালফস্ সামাও্ালত

সকৃষ্টিকে্ষ কো, জন্মদকোেকো, আককৃ হে দকোনককোরী েকোর রকয়ক� সদুের সুদের অকনক নকোম। আককোশ ও পকৃহথবীকে যকো 

 َواْلَاْرِضۚ َوُهـَو الَْعـــِزيْـُز الْـَحــِكْيُم  255 
ও্াল আরলদ্ ও্াহুও্াল্ ‘আযীযুল হ্বাকীম্। 

হক�ু আক� সবই আল্কোির েকোসবীি পকোি ককর। হেহন পরকোক্রমশকোলী ও প্রজ্কোময়।

1 বার পড়ুন
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লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম

يَـــِلْدۙ لَــْم   2 َمــُد   الصَّ اَلّٰلُه   1 َاَحـــٌد   الّٰلُه  ُهـــَو  ُقـــْل 
বুিল হুও্াল্াহু আহ্বাদ্, আল্াহুস্ব স্বামাদ্, লাম্ ই্াললদ্
(হি মুিকোম্দ!) আপহন বলুন, হেহন আল্কোি হেহন এক ও একক; হেহন ককোকরকো মুিকোকপক্ষী নন; হেহন ককোউকক 

َولَــْم يُـــْولَــْد   3 َولَـــْم يَـُكْن لَّـــٗه ُكــُفــًوا َاَحــٌد   4
ও্ালাম্ ইউলাি। ও্ালাম্ ই্াকুল্াহু কুফুও্ান্ আহ্বাদ্।

জন্ম দেন হন, আর হেহনও ককোকরকো থেকক জন্ম গ্রিে ককরন হন; আর েকোঁর সমেুল্য হদ্েীয় কউই নেই।

1 বার পড়ুন

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

 2 َخـلَـَق    َمـــا  َشـــِرّ  ِمْن   1 الَْفـــلَِق   بِــَرِبّ  َاُعــْوُذ  ُقـــْل 
বুিল আ‘উযু লবরালব্ল ফালাবি। লমন শারলর মা িালাবি। 
(হি মুিকোম্দ!) আপহন বলুন,  আহম আশ্য় চকোই প্রভকোকের পকোলনকে্ষ কোর  ককোক�। আশ্য় চকোই েকোর সকৃষ্টি করকো প্রহেটি 

হজহনকসর অহনষ্ট থেকক। আশ্য় চকোই  অন্ককোর রকোকের অহনষ্ট থেকক যিন রকোে েকোর অন্ককোর হবহ�কয় দেয়।

ٰثِت فِي الُْعَقد  4  فّٰ َوِمْن َشـِرّ َغـاِسٍق ِاَذا َوَقَب   3  َوِمْن َشِرّ النَّ
ও্া লমন শারলর গালসলবিন ইযা ও্াবিাব। ও্া লমন শারলরন নাফ্ ফাছালত লফল্  ‘উকাি।
(আহম আশ্য় চকোই) হগরকোয় ফুকঁ হদকয় যকোদু হটকোনকোককোহরনীকদর অহনষ্টেকো থেকক। হিংসুক ব্যহতির

َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد ِاَذا َحَسَد   5
ও্া লমন শারলর হ্বালসলিন ইযা হ্বাসাি।

(সব ধরকের হিংসকোর) অহনষ্টেকো থেককও (আহম আপনকোর আশ্য় চকোই) যিন সে হিংসকো ককর

ফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন,  
যে বধ্বতি ঘলর প্রলবশ করার 
সময় সূরা ইখোে পাঠ  কলর 
দাবরদ্রতা সেই ঘলরর অব্বাসী এবং 
তার প্রবতলবশী থেলক দুলর সলর যায়।
[বায়হাকী]

সূরকোি ইিলকোস1 বার পড়ুন

সূরকোি ফকোলকোক্ফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন,   
বলেলেন, সূরা ইখোে, 
সূরা ফাোক, সূরা নাস এই 
ক্রমানুসা লর ৩ বার  প্রবত সকালে ও 
সন্ধ্ায় পাঠ করলে তা তামার সকে 
কালের েন্ই ইহা যলেষ্ট হলব।
[ইবলন সুন্ী]
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1 বার পড়ুন

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

ــاِس   3 ــاِس  2 ِالٰـِه النَّ ــاِس  1 َمـلِِك النَّ ُقْل َاُعـْوُذ بِـَرِبّ النَّ
বুিল ‘আউযু লবরালব্ন নাস। মালললকন নাস। ইলালহন নাস।
(হি নবী!) আপহন বলুন, আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর সকৃষ্টিকে্ষ কোর ককোক�, আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর প্রককৃ ে 

মকোহলক-বকোদশকোির ককোক�। আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর একমকোত্র মকোবুকদর ককোক�।

يُـَوْسِوُس الَِّذْي   3 ــاِس  الْـَخنَّ  ۙ الَْوْسَواِس  َشـِرّ  ِمن 
লমন শাররীল ও্াস ও্ালসল িান্াস। আল্ালয ইউও্াস উইসু 
(আহম আশ্য় চকোই) শয়েকোকনর ওয়কোসওয়কোকসর অহনষ্টেকো থেকক।  যে মকোনকুরর অন্তকর কু-মন্ত্রনকো

 5 ــاِس  َوالنَّ ِة  الْـِجـنَّ ِمَن   4 ــاِس   النَّ ُصــُدْوِر  فِْي 
ফী স্বদুিলূরন নাস। লমনাল লজন্ালত ও্ান নাস।
দেয় ও আত্মকগকোপন ককর, হবিনকদর মধ্য থেকক হিকোক বকো মকোনকুরর মধ্য থেকক হিকোক।

1 বার পড়ুন

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম

يَـــِلْدۙ لَــْم   2 َمــُد   الصَّ اَلّٰلُه   1 َاَحـــٌد   الّٰلُه  ُهـــَو  ُقـــْل 
বুিল হুও্াল্াহু আহ্বাদ্, আল্াহুস্ব স্বামাদ্, লাম্ ই্াললদ্
(হি মুিকোম্দ!) আপহন বলুন, হেহন আল্কোি হেহন এক ও একক; হেহন ককোকরকো মিুকোকপক্ষী নন; হেহন ককোউকক 

َولَــْم يُـــْولَــْد   3 َولَـــْم يَـُكْن لَّـــٗه ُكــُفــًوا َاَحــٌد   4
ও্ালাম্ ইউলাি। ও্ালাম্ ই্াকুল্াহু কুফুও্ান্ আহ্বাদ্।

জন্ম দেন হন, আর হেহনও ককোকরকো থেকক জন্ম গ্রিে ককরন হন; আর েকোঁর সমেুল্য হদ্েীয় কউই নেই।

সূরকোি  নকোসফহযলে
হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন,   
বলেলেন, সূরা ইখোে, সূরা 
ফাোক ও সূরা নাস পাঠ কলর 
দুই হাত একবরিত কলর  ফু ঁবদলতন। 
তারপর বতবন তাঁর হাত সমস্ত শরীলর 
বুবেলয় বদলতন এবং শুরু করলতন  মাো, 
মুখ...[সহীহ বুখারী]

সূরকোি ফকোলকোক্
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1 বার পড়ুন

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

 2 َخـلَـَق    َمـــا  َشـــِرّ  ِمْن   1 الَْفـــلَِق   بِــَرِبّ  َاُعــْوُذ  ُقـــْل 
বুিল আ‘উযু লবরালব্ল ফালাবি। লমন শারলর মা িালাবি। 
(হি মুিকোম্দ!) আপহন বলুন,  আহম আশ্য় চকোই প্রভকোকের পকোলনকে্ষ কোর  ককোক�। আশ্য় চকোই েকোর সকৃষ্টি করকো প্রহেটি 
হজহনকসর অহনষ্ট থেকক। আশ্য় চকোই  অন্ককোর রকোকের অহনষ্ট থেকক যিন রকোে েকোর অন্ককোর হবহ�কয় দেয়।

ٰثِت فِي الُْعَقد  4  فّٰ َوِمْن َشـِرّ َغـاِسٍق ِاَذا َوَقَب   3  َوِمْن َشِرّ النَّ
ও্া লমন শারলর গালসলবিন ইযা ও্াবিাব। ও্া লমন শারলরন নাফ্ ফাছালত লফল্  ‘উকাি।
(আহম আশ্য় চকোই) হগরকোয় ফুকঁ হদকয় যকোদু হটকোনকোককোহরনীকদর অহনষ্টেকো থেকক। হিংসুক ব্যহতির

َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد ِاَذا َحَسَد   5
ও্া লমন শারলর হ্বালসলিন ইযা হ্বাসাি।

(সব ধরকের হিংসকোর) অহনষ্টেকো থেককও (আহম আপনকোর আশ্য় চকোই) যিন সে হিংসকো ককর

1 বার পড়ুন

লবসলমল্ালহর রাহ্বমালনর রাহ্বীম
পরম দয়কোলু ও করুেকোময় আল্কোির নকোকম।

ــاِس   3 ــاِس  2 ِالٰـِه النَّ ــاِس  1 َمـلِِك النَّ ُقْل َاُعـْوُذ بِـَرِبّ النَّ
বুিল ‘আউযু লবরালব্ন নাস। মালললকন নাস। ইলালহন নাস।
(হি নবী!) আপহন বলুন, আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর সকৃষ্টিকে্ষ কোর ককোক�, আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর প্রককৃ ে 

মকোহলক-বকোদশকোির ককোক�। আহম আশ্য় চকোই মকোনুকরর একমকোত্র মকোবুকদর ককোক�।

يُـَوْسِوُس الَِّذْي   3 ــاِس  الْـَخنَّ  ۙ الَْوْسَواِس  َشـِرّ  ِمن 
লমন শাররীল ও্াস ও্ালসল িান্াস। আল্ালয ইউও্াস উইসু 
(আহম আশ্য় চকোই) শয়েকোকনর ওয়কোসওয়কোকসর অহনষ্টেকো থেকক।  যে মকোনকুরর অন্তকর কু-মন্ত্রনকো

সূরকোি ফকোলকোক্

সূরকোি  নকোস
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 5 ــاِس  َوالنَّ ِة  الْـِجـنَّ ِمَن   4 ــاِس   النَّ ُصــُدْوِر  فِْي 
ফী স্বদুিলূরন নাস। লমনাল লজন্ালত ও্ান নাস।
দেয় ও আত্মকগকোপন ককর, হবিনকদর মধ্য থেকক হিকোক বকো মকোনকুরর মধ্য থেকক হিকোক।

ــا  ٍد نَِّبيًّ بِـُمَحـــمَّ بِـــاْلِاْســَلاِم ِديْنًـــا وَّ ــا وَّ َرِضـْيُت بِالّٰلهِ َربًـّ
রালদ্তু লবল্ালহ রাব্াও ও্ালবল ইসলালম দ্ীনাও ও্ালব মুহাম্ালিন ملسو هيلع هللا ىلص নালবই্া।
আহম আল্কোিকক ‘রব’ হিসকোকব, ধম্ষ ইসলকোমকক ‘দ্ীন’ (জীবন হবধকোন) হিসকোকব এবং িযরে মুিকোম্দ ملسو هيلع هللا ىلص   

ক আল্কোির নবী হিসকোকব মকন হনকয় সন্তুষ্ট আহ�।  
ফহযলে হযরত মুহাম্মদ ملسو هيلع هللا ىلص বলেলেন,“যে এই দায়া ৩বার পাঠ করলব, আল্াহ � রাে বকয়ামলতর বদন তালক সন্তুষ্ট করার 

দাবয়ত্ব গ্রহণ করলবন। [আহমদ]

 

اْلَاْرِض  َشْيٌء فِي  اْسمِــٖه  َمــَع  يَُضـرُّ  َلا  الَّــِذْي  الّٰلهِ  بِْســـِم 
লবসলমল্ালহল্ালয লা ই্াদুররু মা‘আসলমহী শাইউন লফল আরলদ্ ও্ালা লফস  
আহম আল্কোির নকোকম শুরু করহ�। যকোর নকোকম শুরূ করকল আককোশ ও পকৃহথবীকে ককোন হক�ুই ককোন

ـِمـْيُع الَْعلـِْيُم َمـــۤاِء َوُهـَو السَّ َوَلا فِى السَّ
সামাল্ ওহু্াস সামীউল আলীম। 

ক্ষহে করকে পকো কর নকো। হেহন সব্ষকশ্কোেকো ও সব্ষজ্।

ْلُت َوَانَْت ۤا َانْــَت َعــلَْيَك تَــَوكَّ َاللُّٰهــمَّ َانَْت َربِّْي ، َلا ِالٰــَه ِالَّ
আল্াহুম্া আনতা রালব্, লা ইলাহা ইল্া আনতা ‘আলাইকা তাও্াক্ালতু ও্া আন্া
হি আল্কোি, েুহম আমকোর রব (প্রহেপকোলক)। েুহম ব্যেীে ককোন উপকোস্য নকোই। আহম শুধু তকোমকোর উপরই

সকাল ও সন্যোর মাসনূন আযকার

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন

1 বার পড়ুন
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َربُّ الَْعْرِش الَْعِظْيِم، َماَشــۤاَءالّٰلُه َكاَن َوَما لَْم يََشْالَْم يَكُْن َلاَحْوَل
রাবু্ল‘আরলশল আযীম, মাশাআল্াহু কানা ওমালাম, ই্াশালাম ই্াকুন লা হাউলা
ভরসকো কহর। েুহম আরকশর অহধপহে। তকোমকোর ইচ্কো ব্যেীে ককোকরকো হক�ুই করকোর ক্ষমেকো নকোই। তকোমকোর

ا بِـــالّٰلهِ الَْعـــِلّيِ الَْعـــِظْيِم، َاْعـلَـــُم َانَّ الّٰلَه َعــلٰى َة ِالَّ َوَلا ُقــوَّ
ও্ালা বুিউও্াতা ইল্া লবল্ালহল ‘আললল্ল আযীম, আ’লামু আন্াল্াহু ‘আলা
শহতি ও সকোিকোয্য-সিকযকোহগেকো �কোড়কো ককোন ভকোল ককোজ করকো যকোয় নকো, মদে ককোজ থেককও বেকঁচ থকোককো যকোয় নকো।

ُكّلِ َشْيٍء َقــِديْــٌر، َوَانَّ الّٰلَه َقـــْد َاَحــاَط بُِكّلِ َشْيٍء عِلًْمــا،
কুলল্ শাইল্ন বিািীর, ও্া আন্াল্াহু বিাি আহাত্া লবকুলল্ শাইল্ন ‘ইলমা    
হনশ্চয়ই আল্কোি সব হবরকয় ক্ষমেকোবকোন। হনশ্চয়ই আল্কোির জ্কোন সব হবরয়কক বেষ্টন ককর আক�।

ـٍة، َـّ َاللُّٰهــمَّ ِانِّى َاُعــْوُذبَِك ِمْن َشّرِ نَـــْفِسْى َوِمْن َشــّرِ ُكّلِ َدٓاب
আল্াহুম্া ইনলন আ‘উযুলবকা লমন শারলর নাফলস ও্ালমন শারলর কুলল্ িাব্ালতন, 
হি মিকোন আল্কোি, আহম আমকোর নফকসর (প্রবকৃহত্র) অহনষ্টেকো থেকক পকোনকোি চকোই। এবং সকল হবচরনশীল 

ـْسَتِقْيٌم َانَْت اِٰخـٌذ بِۢنَـــاِصَيتَِهـــا ِانَّ َربِّْي َعـلٰى ِصــَراٍط مُّ
আনতা আলিযুম লবনালসহালতহা  ইন্া রাব্ী ‘আলা লসরাতুম মুস্াকীম 
প্রকোেীর অহনষ্টেকো থেকক। েুহম সকল হক�ুর কপকোকলর চুল ধকোরেককোরী (সব হক�ুই তকোমকোর অধীন)। 

হনশ্চয়ই আমকোর প্রভুর পথই সহিক।

 

نْيَـــا  الــدُّ فِى  َوالَْعـــافَِيـــَة  الَْعـــْفَو  َاْسَئلَُك  ِانِّْي  َاللُّٰهــمَّ 
আল্াহুম্া  ইলন্  আসআলকুাল ‘আফও্া ও্াল ‘আলফই্ালত  লফদ্দুলন্া   ও্াল
হি আল্কোি, আহম আপনকোর ককোক� ক্ষমকো প্রকোথ্শনকো করহ� এবং এই দুহনয়কো ও আকিরকোকের হনরকোপত্কো ককোমনকো   

ِديْنِْي  َوالَْعــافَِيـــَة فِْي  الَْعـــْفَو  َاْسَئلَُك  ِانِّْي  َاللُّٰهـمَّ  َواْلٰاِخــَرِة، 
আলিরা, আল্াহুম্া ইলন্ আসআলুকাল ‘আফও্া ও্াল ‘আলফই্ালত ফী িীনী
করহ�। হি আল্কোি আহম আপনকোর ককো ক� ক্ষমকো প্রকোথন্ষকো করহ� এবং আহম আমকোর দ্ীন, দুহনয়কো, পহরবকোর

3 বার পড়ুন
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َوُدنْيَــاَي َوَاْهلِْى َوَمــالِْى، َاللُّٰهــمَّ اْسـتُْرَعْوَراتِْى َواِٰمْن َرْوَعـــاتِْى، 
ও্াদুনই্া ও্া আহলী  ও্ামালী, আল্াহুম্াস তুর‘আওরাতী ও্ালমন  রাও‘আতী
ও সম্পকদর হনরকোপত্কো ককোমনকো করহ�। হি আল্কোি আমকোর দেকোর সমূি হেকক রকোি, আমকোকক হনরকোপকদ রকোি 

ـِمْينِْى َـّ َاللُّٰهــمَّ اْحَفـــْظنِْى ِمـنْۢ بَــيَْن يَــَديَّ َوِمْن َخــلِْفـْى َوَعْن ي
আল্াহুম্াহ ফায্নী মীম বাইনা ই্ািাই্যো ও্ালমন িাল্ী ও্া‘আই-ই্ালমনী ও্া
ভয় ভীহে থেকক। হি আল্কোি, আমকোকক রক্ষকো ককরকো, আমকোর হপ�কন, সকোমকন, ডকোকন, বকোকম, উপকর নীকচ যকো

ُاْغَتــاَل ِمْن َتْحتِْىُ َوَعْن ِشمَــالِْى َوِمْن فَْوقِْي َوَاُعْوُذ بَِعَظَمتَِك َاْن 
‘আন লশমালী ও্ালমন ফাওকী ও্া‘আউযু লব‘আয্ামালতকা আন উগতালা 

লমন তাহতী।
হক�ু আক� েকো থেকক। অথ্শকোৎ সকল হদক থেকক সম্কোব্য সকল প্রককোর হবপদকোপদ থেকক। আহম তকোমকোর 

মিকত্তর ককোক� পকোনকোি চকোহচ্ হপ�কন ধ্বকস পড়কো থেকক।

يَـاَربِّْى لََك اْلَحْمُد َكَمـا يَنَْۢبِغْى ِلَجَلاِل َوْجهَِك َوَعـِظْيِم ُسلْـَطانِـَك
ই্ারাব্ী লাকাল হামদু কামা ই্াম্াগী ললজালালল ও্াজলহকা ও্া

‘আযী্লম সুলত্ালনক।
হি আমকোর প্রভু, সকল প্রশংসকো তকোমকোর, যে ভকোকব তকোমকোর মিত্ব ও মিকোন সত্তকোর প্রশংসকো করকো উহচে আহম 

সে ভকোকব তকোমকোর প্রশংসকো করহ�। 

َوزِنَـــَة  نَـــْفِسٖه  َورَِضــا  َخـلْـِقٖه  َعــَدَد  َوِبَحــْمِدٖه  الّٰلهِ  ُسْبَحـــاَن 
সুবহানাল্ালহ লবহামলিলহ 'আিািা িাল্কলকলহ ও্ালরদ্া নাফলসলহ ও্ালযনাতা 
সকল সম্কোন ও প্রশংসকো মিকোন আল্কোি েকোলকোর। েকোর সকৃষ্টির সমপহরমকোন সংি্যকো এবং মিকোন সত্তকোর 
সন্তুষ্টির সমপহরমকোন, আরকশর সেৌদেকয্ষর সমপহরমকোন এবং েকোর ককোহলমকোর বকোক্যকোবলীর সমপহরমকোন

 َعـْرِشٖه َوِمَداَد َكلَِمــاتِـٖه 
‘আরলশলহ ও্ালমিািা কাললমালত।  

প্রশংসকো ও পহবত্রেকো।

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন
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َاللُّٰهمَّ َعــافِنِْى فِْى بَــَدنِْى، َاللُّٰهــمَّ َعــافِنِْى فِْي َسمِْعْى، َاللُّٰهمَّ َعــافِنِْى 
আল্াহুম্া আলফনী ফী বািানী, আল্াহুম্া আলফনী ফী সাম‘ই , আল্াহুম্া আলফনী
হি আল্কোি! আমকোর শরীকর সুস্েকো ও হনরকোপত্কো দকোন কর, হি আল্কোি! আমকোর শ্বে শহতিকে 
সুস্েকো ও হনরকোপত্কো দকোন কর। হি আল্কোি! আমকোর দষৃ্টি শহতিকে সসু্েকো ও হনরকোপত্কো দকোন কর,   

ا َانَْت  فِْى بََصِرْى، َلۤا ِالٰـَه ِالَّ
ফী বাস্বারী লা ইলাহা ইল্া আন্া।

েুহম ব্যেীে আর ককোন মকোবুদ নকোই।

، بِْسِم الّٰلهِ َعــلٰى نَْفِسْى َوِديْنِْى، اَلّٰلُه َاْكَبُر، اَلّٰلُه َاْكبَُر، اَلّٰلُه َاْكبَُرُ
আল্াহু আকবার, আল্াহু আকবার, আল্াহু আকবার, লবলমিল্ালহ ‘আলা নাফলস,ও্ািীনী, 
আল্কোি সব্ষকশ্ষ্ঠ, আল্কোি সব্ষকশ্ষ্ঠ, আল্কোি সব্ষকশ্ষ্ঠ, আমকোর জীবন ধম্ষককও আল্কোির নকোকম শুরু করহ�, 

بِْسِم الّٰلهِ َعلٰى ُكّلِ َشْىٍء َاْعَطانِْى َربِّْى، بِْسِم الّٰلهِ َخــيِْر اْلَاْسمَــٓاِء،
 লবলমিল্ালহ ‘আলা কুলল্ শাইল্ন আ‘ত্ানী রাব্ী, লবলমিল্ালহ িাইরাল আসমাল্,   
আল্কোি যকো হক�ু দকোন ককরক�ন সব হক�ু েকোরঁই নকোকম শুরু করহ�। আল্কোির নকোকম শুরু িকলকো সকব্ষকোত্ম নকোম।

َمــَع اْسمِٖه َداٌء ، بِْسِم الّٰلهِ افَْتـــَتْحُت، َوَعلَى  بِْسِم الّٰلهِ الَِّذْى َلا يَُضرُّ
লবলমিল্া লহল্ালয লা ই্াদু্ররু মা'আসলমলহ িাআব্, লবলমিল্ালহফ তাতাহ্বব্ ত, ও্া
শুরু করহ� সেই সত্কোর নকোকম যে নকোকম শুরু করকল ককোন ক্ষহে নকোই, আল্কোির নকোকম িকুলহ� (শুরু ককরহ�)  

ُاْشِرُك بِٖه َاَحــًدا ، َاْسَئلُكَّ ْلُت، اَلّٰلُه اَلّٰلُه َربِّـْى َلا  الّٰلهِ تََوكَّ
‘আলাল্ালহ তাও্াকালতু, আল্াহু আল্াহু রাব্ী লা উলরিকু লবহী আহ্বাি, আসালু   
এবং েকোঁর উপর ভরসকো করহ�। আল্কোি আমকোর রব (পকোলন কে্ষ কো) েকোঁর সকোকথ ককোউকক শরীক কহরনকো। 

اللُّٰهمَّ بِـَخـيِْرَك ِمْن َخـيِْرَك،  الَِّذْى َلا يُْعِطْيِه َاَحــٌد َغيـُْرَك،
কাল্াহুম্া লবিাইলরকা লমন িাইলরক, আল্াযী লা ইউ‘ত্ীলহ আহ্বাদুন গাইরুক
হি আল্কোি, তকোমকোর ককোক� েকো চকোই যকো তকোমকোর কল্যকোকেই কল্যকোন, যকো েুহম �কোড়কো ককোকরকো দেওয়কোর ক্ষমেকো নকোই।

3 বার পড়ুন

1 বার পড়ুন
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فِْى ِاْجَعلْنِْى  َغــيُْرَك،  ِالٰـَه  َوَلۤا  ئَُك،  ثَنَــٓا  َوَجـلَّ  َجاُرَك،   َعزَّ
‘আযযাজারুক, ও্াজাল্া ছানাউক, ও্ালা ইলাহা গাইরুক, ইজ‘আলনী ফী
 বকো কিই হদকে পকোকরনকো। তকোমকোর হনকটবে্ষ ীগে সম্কোহনে এবং তকোমকোর প্রশংসকো সমুন্ে। েুহম ব্যেীে

ِجيِم، َاللُّٰهمَّ ـْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ ِعَيــاِذَك ِمْن َشــّرِ ُكّلِ ُسلَْطاٍن وَّ
‘ই্ালযকা লমন শারলর কুলল্ সুলাত্ালনউ ও্ালমনাশ শাইত্ালনর রাজীম, আল্াহুম্া     
ককোন উপকোস্য নকোই। হি আল্কোি, আমকোকক তকোমকোর হপ্রয় বকোদেকোকদর অন্তভু্ষ তি কর। এবং আমকোকক 
সকল শহতির অহনষ্ট থেকক বকোঁচকোও। রক্ষকো ককরকো হবেকোহড়ে শয়েকোকনর িকোে থেকক। হি আল্কোি,

ِـَك ِانِّْى َاْحتَِرُس بَِك ِمْن َشّرِ َجِمْيِع ُكّلِ ِذْي َشـّرٍِ َخـلَْقَتٗه، َوَاْحتَِرُزب
ইলন্ আহ্বতালরসু লবকা লমন সারলর জামী‘ই কুলল্ যী সারলর িালাবিতা, ও্াআহ্বতালরযকুা
েুহম অহনষ্টকর সকৃষ্টি ককরক�কো েকো থেকক। আকরকো সকোিকোয্য চকোই, এই সব অহনষ্টকর (সকৃষ্টি) যেন আমকোর

ِحْيِم ْحٰمِن الرَّ ، ﴿ بِْسِم الّٰلهِ الرَّ ُم بَـــيَْن يَـَديَّ ِمْنُهْم، َوُاَقـــّدِ
লমনহুম, ও্াউবিালদ্মু বাইনা ই্ািাই, লবসলমল্ালহর রাহমালনর রাহীম, 
সকোমকন নকো আকস। শুরু করহ� পরম করুেকোময় আল্কোির নকোকম। বলুন, হি মিুকোম্দ, 

 3 يُْولَــْد   َولَْم  يَــِلْد  لَْم   2 ــَمُد  الصَّ اَلّٰلُه    1 َاَحــٌد   الّٰلُه  ُهَو  ُقــْل 
বুিলহু অ্াল্াহু আহ্বাি। আল্াহুস্ব স্বামাি। লাম ই্াললি ও্ালাম ইউলাি 
আল্কোি এক, আল্কোি মিুকোকপক্ষীিীন হেহন ককোউকক জন্ম দেনহন েকোককও কউ জন্ম দেয়হন। 

مِْينِْى َولَْم يَـُكْن لَّـٗه ُكُفًوا َاَحـٌدٌ   4﴾ َوِمْن َخلِْفْى ِمثَْل ٰذلَِك، َوَعْن يَّ
ও্ালাম ই্া কুল্াহূ কুফুও্ান আহ্বাি। ও্ালমন িাললফ লমছলা যাললক, ও্া‘আই
েকোর সমকক্ষ কউ নেই। আমকোর সকোমকন একই  প্রকোথ্শনকো কহর, আহম আমকোর হপ�কন একই প্রকোথ্শনকো কহর

ِمثَْل ٰذلَِك، َوَعــْن يََّسارِْى ِمثْـَل َذلَِك ، َوِمْن فَـْوقِْى ِمثْـــَل ٰذلَِك     
ই্ালমনী লমছলা যাললক, ও্া‘আই ই্াসারী লমছলা যাললক, ও্ালমন ফাওলবি 

লমছলা যাললক।
আহম আমকোর ডকোকন একই প্রকোথ্শনকো কহর, আহম আমকোর বকোকম একই প্রকোথ্শনকো কহর, আহম আমকোর উপকর 

একই প্রকোথ্শনকো কহর, আহম আমকোর নীকচ একই প্রকোথ্শনকো কহর, 
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َاْصبْحَنـــا َوَاْصَبـــَح الُْملُْك لِّٰلهِ َرّبِ الْٰعــلَِميَْن، َاللُّٰهمَّ ِانِّْى
আস্ববাহ্বনা ও্া আস্ববাহ্বাল মলুু্ক ললল্ালহ রালব্ল ‘আলামীন, আল্াহুম্া ইন্ী
আমরকো প্রভকোে করহ�, সকল সকৃষ্টি প্রভকোে করক� সকোরকো জকোিকোকনর প্রহেপকোলক আল্কোির জন্য। হি আল্কোি, 

َاْسَئـــلَُك َخــيَْر ٰهــَذا الَْيـــْوِم َفْتَحــٗه َونَْصــَرٗه َونُــْوَرٗه َوبَــَرَكَتٗه
আসালুকা িাইরা হাযাল ই্াওম ফাতহ্বাহূ ও্ানাস্বারাহূ ও্ানূরাহূ ও্াবারাকাতাহু 
এই হদকনর যে কল্যকোন আক�, যে সফলেকো আক� যে সকোিকোয্য আক�, যে আকলকো আক�, যে বরকে 

َوُهــَداٗه، َوَاُعــْوُذبَِك ِمْن َشــّرِ َمــا فِــْيِه َوَشــّرِ َمــا بَــْعـَدٗه      
ও্াহুিাহূ, ও্াআউযুলবকা লমন শাররী মা ফীলহ ও্া শাররী মা বা‘িা। 
আক�, যে হিদকোকয়ে আক�, আহম েকো ককোমনকো করহ� এবং আহম এ হদকনর অহনষ্টেকো এবং এ হদকনর পকর 

যকো আক� েকো থেকক পকোনকোি চকোহচ্। 

َخــلِْقَك ْن  ِمّ بَِاَحــٍد  َاْو  نِّْعَمٍة  ِمْن  ِبْي  َاْصَبَح  َمــا  َاللُّٰهمَّ 
আল্াহুম্া মা আস্ববাহ্বা বী লমন লন‘মালতন, আও লবআহালিম, লমন িাললবিকা  
হি আল্কোি, আহম বকো তকোমকোর যে সকল সকৃষ্টি এই ভকোকর কল্যকোনপ্রকোপ্ত িকয়ক�, েকো শুধুমকোত্র তকোমকোরই

ْكُر  فَِمْنَك، َوْحَدَك َلا َشِريَْك لََك، فَلََك اْلَحــْمُد َولََك الشُّ
ফালমনকা ও্াহ্বলিকা লা শালরকা লাকা ফালাকাল হ্বামদু ও্ালাকাল শুক্ র।    
পক্ষ থেকক। তকোমকোর ককোন শরীক নকোই। সকল ককৃ েজ্েকো ও প্রশংসকো একমকোত্র তকোমকোরই প্রকোপ্য। 

ِسْتـٍر،  وَّ َعــافَِيٍة  وَّ نِْعَمــٍة  فِْى  ِمْنَك  َاْصَبــْحُت  ِانِّْى  َاللُّٰهــمَّ 
আল্াহুম্া ইন্ী আস্ববাহ্বতু লমনকা ফী নী‘মালতউ ও্া‘আলফ্ালতউ ও্ালসলরিন,
হি আল্কোি! আহম ভকোর  করহ� তকোমকোর হনয়কোমে, শকোহন্ত ও হনরকোপত্কোয়। আমকোর উপকর তকোমকোর হনয়কোমে

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন

সকায়লর মাসনূন আযকার
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نْيَــا َواْلٰاِخــَرِة       فَــَاتِمَّ َعــلَىَّ نِْعَمَتــَك َوَعــافَِيَتَك َوِسْتـَرَك فِى الــدُّ
ফাআলতম ‘আলাই্যো লন‘মাতাকা ও্া‘আলফতাকা ও্ালসলরিকা লফি দুলন্া 

ও্াল আলিরা।
রকোহজকক পূে্শ কর এবং দুহনয়কো ও আহিরকোকে আমকোকক তকোমকোর শকোহন্ত ও হনরকোপত্কো দকোন কর।

ـاِت ِمْن َشـّرِ َمــا َخلَـَق      ــامَّ َاُعـْوُذ بَِكلَِمــاِت الّٰلهِ التَّ
‘আউযু লবকাললমা লতল্ালহত তাম্ালত লমন শারলর মা িালাবি।  

আশ্য় প্রকোথ্শনকো করহ� আল্কোির পহরপূে্শবকোেী সমকূির মকোধ্যকম, েকোঁর সকৃষ্টির সকল প্রককোর অহনষ্ট থেকক। 

ِانِّْى َاللُّٰهمَّ  الْٰعــلَِميَْن،  َرّبِ  لِّٰلهِ  الُْملُْك  َاْمَسى  َوَ َاْمَسْيَنـــا 
আমসাইনা  ও্া আমসাল মুলু্ক ললল্ালহ রালব্ল ‘আলামীন, আল্াহুম্া ইন্ী
আমরকো সন্্যকো ঝকঁোপন করহ�, সকল সকৃষ্টি সন্্যকো ঝকোঁপন করক� সকোরকো জকোিকোকনর প্রহেপকোলক আল্কোির জন্য।

َونُـــْوَرَهـــا َونََصــَرَهــا  َفْتَحـــَها  الَّـــْيَلةِ  ٰهـــِذِة  َخـــيَْر  َاْسَئـــلَُك 
আসালুকা িাইরা হালযলহল লাইলালত ফাতহ্বাহা ও্ানাস্বারাহা ও্ানূরাহা   
হি আল্কোি, এই রকোকের যে কল্যকোন আক�, যে সফলেকো আক� যে সকোিকোয্য আক�, যে আকলকো আক�, 

فِْيَهـــا    َمـــا  َشـــّرِ  ِمْن  َوَاُعــْوُذبِــَك  َوُهـــَداَهــا،  َوبَـــَرَكـَتَها 
ও্াবারাকাতাহা ও্াহুিাহা, ও্া‘আউযুলবকা লমন শাররী মা ফীহা
যে বরকে আক�, যে হিদকোকয়ে আক�, আহম েকো ককোমনকো করহ� এবং আহম এ হদকনর অহনষ্টেকো এবং এ

َمــا بَـــْعَد َهــا      َوَشـــّرِ
ও্া শাররী মা বা‘িা।

হদকনর পকর যকো আক� েকো থেকক পকোনকোি চকোহচ্।

3 বার পড়ুন
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َخــلِْقَك ْن  ِمّ بَِاَحــٍد  َاْو  نِّْعَمٍة  ِمْن  ِبْي  َاْمَسى  َوَ َمــا  َاللُّٰهمَّ 
আল্াহুম্া মা আমসা বী লমন লন‘মালতন, আও লবআহালিম, লমন িাললবিকা  
হি আল্কোি, আহম বকো তকোমকোর যে সকল সকৃষ্টি এই সন্্যকোয় কল্যকোনপ্রকোপ্ত িকয়ক�, েকো শুধুমকোত্র তকোমকোরই

ْكُر  فَِمْنَك، َوْحَدَك َلا َشِريَْك لََك، فَلََك اْلَحــْمُد َولََك الشُّ
ফালমনকা ও্াহ্বলিকা লা শালরকা লাকা ফালাকাল হ্বামদু ও্ালাকাল শুক্ র।    
পক্ষ থেকক। তকোমকোর ককোন শরীক নকোই। সকল ককৃ েজ্েকো ও প্রশংসকো একমকোত্র তকোমকোরই প্রকোপ্য। 

ِسْتـٍر،  وَّ َعــافَِيٍة  وَّ نِْعَمــٍة  فِْى  ِمْنَك  َاْمَسيُت  ِانِّْى  َاللُّٰهــمَّ 
আল্াহুম্া ইন্ী আমসাইতু লমনকা ফী নী‘মালতউ ও্া‘আলফ্ালতউ ও্ালসলরিন,
হি আল্কোি! আহম সন্্যকো ঝকোঁপন করহ� তকোমকোর হনয়কোমে, শকোহন্ত ও হনরকোপত্কোয়। আমকোর উপকর তকোমকোর 

نْيَــا َواْلٰاِخــَرِة       فَــَاتِمَّ َعــلَىَّ نِْعَمَتــَك َوَعــافَِيَتَك َوِسْتـَرَك فِى الــدُّ
ফাআলতম ‘আলাই্যো লন‘মাতাকা ও্া‘আলফতাকা ও্ালসলরিকা লফি দুলন্া 

ও্াল আলিরা।
হনয়কোমে রকোহজকক পূে্শ কর এবং দুহনয়কো ও আহিরকোকে আমকোকক তকোমকোর শকোহন্ত ও হনরকোপত্কো দকোন কর।

ُهـــمَّ اْغـــِفْر لِلُْمـــْؤِمنِيَْن َوالْمــُـْؤِمــٰنِت       َاللّٰ
আল্াহুম্াগ লফরললল মু’লমনীনা ও্াল মু’লমনাত । 
হি আল্কোি! সমস্ত মু’হমন নর-নকোরীর গুনকোিসমূি ক্ষমকো ককর দকোও। 

যখন একেন বধ্বতির েন্ কান বসদ্ান্ত বনলত কবঠন হলয় যায় এবং তা করলবন বকনা 
তা বনলয় অবনবচিত বা্ কলরন যেমন বববাহ, বধ্বসা, ভ্রমণ বা অন্ কান োলয়য ববষয়, 

তাহলে তার উবচত দুই রাকাত নফে সাোতুে ইবস্তখারা আদায় কলরমলনালযাগ ও 
আন্তবরকতার সবহত এই দুয়া পাঠ করা।

3 বার পড়ুন

3 বার পড়ুন
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ِانِّْىۤ َاْسَتِخْيـُرَك بِِعـــلِْمَك َوَاْسَتـــْقِدُرَك بُِقْدَرتِـــَك  َاللُّٰهــمَّ 
আল্াহুম্া ইন্ী আসতালকরুকা লব‘ইলমিকা ও্া আস্াবিলিরুকা লববুিিরালতকা
হি আল্কোি! আহম তকোমকোর ইলকমর মকোধযকম তকোমকোর ককো ক� মঙ্গল ককোমনকো করহ�। তকোমকোর কুদরকের

َاْقـــِدُر َوَلۤا  تَـــْقِدُر  ـَك  َـّ فَاِن الَْعــِظْيِم،  فَــْضلَِك  ِمْن  َوَاْسَئـــلَُك 
ও্াআসআলুকা লমন ফাদ্ললকাল আযী্ম, ফা ইন্াকা  তাবিলিরু ও্ালা আবিলিরু
মকোধ্যকম তকোমকোর ককো ক� শহতি ককোমনকো করহ�। তকোমকোর মিকোন করুনকো ককোমনকো করহ�।  কননকো েু হম শহতি

اُم الُْغُيْوِب،َاللُّٰهمَّ ِاْن ُكْنَت ْلَاْمَر َخيٌْرلِّْى َوتَـْعَلُم َوَلۤا َاْعَلُم َوَانَْت َعلَّ
ও্াতা‘লামু ও্াআন্া ‘আল্ামুল গু্ুব, আল্াহুম্া ইন্ কুন্াল আমরা িাইরুল্ী 
শকোলী আমকোর ককোন শহতি নেই। আহম জকো হন নকো েু হম প্রককোশ্য অপ্রককোশ্য সব হক�ু জকোন। যহদ েু হম জকোন

تَـــْعَلُم َانَّ ٰهــَذا فِْى ِديْنِْى َوَمَعـــاِشْى َوَعـاقَِبِة َاْمرِْى فَــاْقِدْرُه لِْى 
তা‘লামু আন্া হাযা ফী িীনী ও্ামা‘আশী ও্া‘আলবিবালত আম্ী ফাবিলিরহু লী 
আমকোর এ ককোজটি পকো হথ্শব স্কো কথ্শর অনুকুল ও পহরনকো কম কল্যকোনকর েকোিকল েকো দকোন কর এবং সিজ

ْرُه لِْى، ثُمَّ بَـــارِْك لِْى فِْيِه، َوِاْن ُكْنَت تَـــْعَلُم َانَّ ٰهَذا اْلَاْمَر َويَــّسِ
ও্াই্ালসরহু লী,  ছুম্া বালরক লী ফী, ও্াইন কুন্া তা‘লামু আন্া হাযাল আম্া 
আমকোর এ ককোজটি পকো হথ্শব স্কো কথ্শর অনুকুল ও পহরনকো কম কল্যকোনকর েকোিকল েকো দকোন কর এবং সিজ ককর

ْى فِْى ِديْنِْى، َوَمَعـــاِشْى َوَعـاقَِبِة َاْمرِْى فَــاْصِرفُْه َعّنِْى َواْصِرفْنِْى  لِّ َشــرٌّ
শারুরুলী ফী িীনী, ও্ামা‘আশী  ও্া‘আলবিবালত আম্ী ফাস্বলরফহু আন্ী ও্াস্বলরফনী 
দকোও , েকো কে বরকে দকোন কর। আর যহদ েু হম জকোন আমকোর এ ককোজটি দ্ীন দু হনয়কোর জন্য িকোরকোপ েকোিকল

َعـــْنُه، َوْقـــِدْرِلَى اْلَخـــْيُر َحــْيُث َكاَن ثُــمَّ َاْرِضنِْى بِٖه 
আন, ও্াবিলিরলল্াল িাইরু হাইসু কানা ছুম্া আরলিলন লবহ।  
এ ককোজটি থে কক আমকো কক বকোঁচকোও। আমকোর জন্য সকল কল্যকোন হন হদ্ষ ষ্ট কর ও একে আমকো কক সন্তুস্ট রকোি।

1 বার পড়ুন
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কান বধ্বতির যবদ আল্াহর কালে চাওয়ার কান চাবহদা, সমস্া বা প্রলয়ােন োলক তাহলে 
সে ভালোভালব  অযু কলর  আল্াহর সন্তুষ্টির েন্ দুই রাকাত নফে পড়লব এবং বনল্ াতি দুয়া  

পাঠ করলব এবং তার প্রলয়ােন বা সমস্া আল্াহর কালে নম্রতার সালে উলল্খ করলব।

ا الّٰلُه اْلَحــلِْيُم الَْكِريُْم ، ُسْبَحاَن الّٰلهِ َرّبِ الَْعــْرِش الَْعــِظْيم، َلۤا ِالَٰه ِالَّ
লা ইলাহা ইল্ালাহুল হ্বালীমুল কারীম, সুবহ্বানাল্ালহ রালব্ল ‘আরলশল ‘আয্ীম, 

 আল্কোি ব্যেীে ককোন উপকোস্য নকোই হযহন ধধয্ষ্যশীল পরম দয়কোলু।আল্কোি েকোয়কোলকো পহবত্র হযহন মিকোন

َرْحَمتَِك ُمـــْوِجَبـاِت  َاْســـَئلَُك  الْٰعـــلَِميَْن،  َرّبِ  لِّٰلهِ  َاْلَحـــْمُد 
আলহ্বামদুললল্ালহ রালব্ল ‘আলামীন, আসআলুকা মলূজবালত রাহ্বমালতকা 
আরকশর অহধপহে। সকল প্রশংসকো সকোরকো জকোিকো কনর প্রভু একমকোত্র আল্কোি েকোয়কোলকোর। হি আল্কোি 
আহম তকোমকোর ককো ক� এমন সব হক�ু প্রকোথ্শনকো করহ� যকো তকোমকোর রিমে আবশ্যক ককর দেয়,

َوَعــَزائَِم َمْغِفَرتَِك، َوالِْعْصَمَة ِمْن ُكّلِ َذنِْۢب َوالَْغـــنِْيَمَة ِمْن  
ও্া ‘আযাইমা মাগলফরালতক, ও্াল ‘ইস্বমাতা লমন কুলল্ যালম্ ও্াগানী লমন
 তকোমকোর মকোগহফরকোে হন হশ্চে ককর দেয়, সকল ভকোল ককো কজর সেৌভকোগ্য ও সকল পকোপ ককোজ থে কক হনরকোপত্কো

ا َغَفْرَتٗه، ــا ِالَّ َلاَمَة ِمْن ُكّلِ ِاثٍْم، َلا تَــَدْع لِْى َذنْۢبً ، َوالسَّ ُكّلِ بِـّرٍ
কুলল্ লবর, ও্াসসালামাতা লমন কুলল্ ইছম, লা তািা'লী যাম্ান ইলা গাফারতা,     
ককোমনকো করহ�। েু হম আমকোর ককোন গুনকোি ক্ষমকো করকো ব্যেীে অবহশষ্ট রকো হিও নকো, এমন হচন্তকোযুতি কহরও

ا  ِالَّ رًِضـــا  لََك  ِهَى  َحـــاَجــًة  َوَلا  ْجـــَتٗه،  فَـــرَّ ا  ِالَّ ــا  َهمًّ َوَلا 
ও্ালা হাম্ান ইল্া ফাররাজতাহ, ও্ালা হাজাতান লহ্া লাকা লরদ্ান ইল্া 
নকো যকো দুর িয় নকো, যে ককোকজ আপনকোর সন্তুষ্টি নন এমন ককোন ককোজ যেন আহম নকো কহর। শুধু আপনকোর

َقَضْيَتَها يَـۤا َاْرَحـَم الـرَّاحِمـِيَْن   
বিাদ্াইতাহা ই্া আরহামার রাহীমীন।

সন্তুষ্টি যে ককোকজ রকয়ক� েকোই অনুগ্রি ককর আমকোর জন্য হনধ্ষকোরে করুন। হি পরম করুনকোময় ও দয়কোলু।

সালাতুল হাজাত
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সাোতুে হাোত আদায় কলর বনল্ র দুয়া পাঠ করলবন। 

َلاَلةِ، َلاَلةِ، َانَْت تَـْهِدْي ِمَن الضَّ ةِ،َوَهِدَى الضَّ آلَّ َاللُّٰهمَّ َرٓادَّ الضَّ
আল্াহুম্া রাদ্াদ্ দ্াল্া, ও্া হালি্াদ্ দ্ালালা, আন্া তাহিী লমনাদ্ দ্ালালা,
হি আল্কোি, হি িকোরকোকনকো হজহনস ফেরে প্রদকোনককোরী এবং হবপথগকোমীর পথপ্রদশ্শক, দয়কো ককর আমকোর ককোক�

َلالَتِْي بُِقْدَرتِـَك َوُسلَْطانَِك،فَاِنََّها ِمْن َعَطائَِك َوفَْضلَِك    ُاْرُدْد َعلَيَّ الضَّ
উদুরু ি ‘আলাই্যোদ্ দ্ালালালত লববিদুরালতক, ফাইন্াহা লমন ‘আত্াইকা ও্া ফাদ্ললক।
হফকরকয় হদন আহম যকো িকোহরকয়হ� েকো হফহরকয় দকোও আপনকোর ক্ষমেকো এবং আহধপে্য দ্কোরকো, হনশ্চয়ই 

এগুকলকো আপনকোর দয়কো ও অনুগ্রকি। 

(১০ বকোর) দুরুি শরীফ। 

ِميَْن     يَــاَاْكَرَم اْلَاْكَرَ
(১০০ বকোর) ই্া আকরামাল আকরামীন। 

সকল দয়কোলুর মকধ্য সব্ষকশ্ষ্ঠ দয়কোলু।  

َواْلِاْكَراِم    يَــاَذاْلَجــَلاِل 
(১০০ বকোর) ই্া যালজালালল ও্াল ইকরাম। 

মিকোন রকোজকোহধরকোজ ও সকল প্রকোচুকয্ষর মকোহলক ও অহধককোরী।   

ا الّٰلُه     َلۤا ِا لٰــَه ِالَّ
(১০০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহ। 

আল্কোি �কোড়কো ককোন মকোবুদ নকোই। 

اُق   يَــاَرزَّ
(১০০ বকোর) ই্া রাযযাবি। 

হি মিকোন হরহজক দকোেকো। 

يَــاَمِجــْيُد  
(১০০ বকোর) ই্া মাজীি। 

হি মহিমকোময়। 

 হারায়না লজলনস ফেরত পাও্ার দু্া  

লরলযয়ক/সম্পয়ি বরকত বলৃধির আমল  
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ইশা পরবলতরু   বা তাহ্বাজ্দুয়ির সময়্র আমল 

(১ বকোর) দুরুি শরীফ।
، َوَرْحـَمُة الّٰلهِ َوبَـَرَكاُتٗه    ِبيُّ َلاُم َعـلَْيَك َايَُّهـا النَّ َالسَّ

(১০ বকোর) আসসালামু ‘আলাইনা আই্যুে্ান্ নাবী , ও্া রাহ্বমাতুল্ালহ 
ও্া বারাকাতু।

হি নবী, আপনকোর উপর আল্কোির দয়কো ও অনুগ্রি বহর্ষে হিকোক। আমকোকদর উপর আল্কোির দয়কো 
ও অনুগ্রি বহর্ষে হিকোক। 

ا الّٰلُه َوالّٰلُه َاْكـــبَُر    َلۤا ِالٰـــَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহু ও্াল্াহু আকবার। 

আল্কোি �কোড়কো  ককোন মকোবুদ নকোই এবং হেহন সব্ষ হশ্ষ্ঠ।

ا الّٰلُه َوالّٰلُه  َوْحـــَدٗه     َلۤا ِالٰـــَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহু ও্াহ্বিাহু । 
আল্কোি �কোড়কো  ককোন মকোবুদ নকোই এবং হে হন অনন্য।

ا الّٰلُه َلا َشِريَْك لَــٗه    َلۤا ِالٰـــَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহু ও্াহ্বিাহু লা শালরকালা। 

আল্কোি �কোড়কো  ককোন মকোবুদ নকোই আর েকোর ককোন অংশীদকোরও কি নকোই।

ا الّٰلُه َلُه الُْمـلُْك َوَلُه الْـَحــْمُد    َلۤا ِالٰـَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহুল মুলু্ক ও্ালাহুল হ্বামি।

আল্কোি �কোড়কো ককোন মকোবদু নকোই । হেহন সকোব্ষকভৌম ক্ষমেকোর অহধককোরী এবং সকল প্রককোর প্রশংসকো েকোরঁই জন্য

ا بِــا الّٰلهِ    َة ِالَّ ا الّٰلُه  َوَلاَحــْوَل َوَلا ُقـــوَّ َلۤا ِالٰـَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহু ও্ালা হ্বাওলা ও্া বুিউও্যোতা ইল্া লবল্াহ 

আল্কোি �কোড়কো  ককোন মকোবদু নকোই। আল্কোি ব্যেীে ককোকরকো ককোন প্রককোর ক্ষমেকোও নকোই।

 اَلّٰلُه َاْكبَُر   
(১০ বকোর) আল্াহু আকবার। 

আল্কোি সব্ষ হশ্ষ্ঠ।



َاْلَحــْمُد لِّٰلهِ    
(১০ বকোর) আলহ্বামদু ললল্াহ।

সকল প্রশংসকো আল্কোির জন্য। 

ُسْبَحـــاَن الّٰلهِ ِبَحــْمِدٖه    
(১০ বকোর) সুবাহ্বানাল্ালহ লবহ্বামলি। 

মহিমকোহবিে ও সম্কোন একমকোত্র আল্কোির। সকল প্রশংসকো একমকোত্র েকোঁরই প্রকোপ্য। 

ْوِس    ُسْبَحــاَن الَْمــلِِك الُْقـدُّ
(১০ বকোর) সুবাহ্বানাল্ মালীলকল বুিদ্সূ। 

মহিমকোহবিে হেহন, হবশ্ ব্হ্মকডের অহধপহে ও মিকোপহবত্র েকোঁর সত্কো।

 َاْسَتـــْغِفُرالّٰلُه   
(১০ বকোর) আস্াগলফরুল্াহ। 

হি মিকোন আল্কোি আমকোকক ক্ষমকো করুন।

ا الّٰلُه     َلۤا ِا لٰــَه ِالَّ
(১০ বকোর) লা ইলাহা ইল্ালাহ। 

আল্কোি �কোড়কো  ককোন মকোবুদ নকোই।

نْيَــا َوِضْيِق يَــْوِم الِْقَيــاَمِة    َاللُّٰهــمَّ ِانِّْي َاُعــْوبَِك ِمْن ِضْيِق الدُّ
(১০ বকোর) আল্াহুম্া ইন্ী ‘আউযলুবকা লমন দ্ীলকি দুলন্া ও্া দ্ীলক ই্াওলমল লবি্ামা। 

আহম এই দুহনয়কোর বকোধকো হবপহত্ ও আকিরকোকের হবপদকোপদ থেকক আল্কোির সকোিকোয্য প্রকোথ্শনকো করহ�। 

َاللُّٰهمَّ اْغــِفْر لِلُْمــْؤِمنِيَْن َوالُْمــْؤِمٰنِت   
(১০ বকোর) আল্াহুম্াগ লফলরললল মু’লমনীনা ও্া মু’লমনাত। 

হি আল্কোি, হবশ্কোসী পুরুর ও  হবশ্কোসী মহিলকোকদরকক ক্ষমকো করুন।
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