
শিশুদের ইসলাশিক নািকরদের গুরুত্ব ও লক্ষ্যেীয় শেক 

 

পথৃিবীতে সন্তান জন্ম হওয়ার পর োতে ডাোর জনয যে পদ্ধথে অনুসণ েরা হয়, োই ইসম বা 

নাম। মানুষ দুথনয়ায় আসার পর প্রিম যে জজথনসটি লাভ েতর ো হতলা োর নাম-পথরচয়। মেৃয যর 

পতরও মানুতষর নাম যবেঁতচ িাতে। োই আপনার থিশুর সুন্দর নাম রাখা োর জন্মগে অথিোর। 

থিশুতদর সুন্দর ইসলাথমে নাম োর জীবতনর অতনে থেছয  বহন েতর। আর োই ইসলাতম এই 

নাম রাখার বযাপাতর অেযথিে গুরুত্ব যদয়া হতয়তছ।  

শিশুর  নািকরদে  লক্ষ্যেীয় শেক শক শক? 

শিশু জন্মগ্রহে করার পর তার নাি রাখা হয়। শিশুর ইসলাশিক নাি করদের সিয় 

কশতপয় শিষয় লক্ষ্য রাখা প্রদয়াজন:- 

১)নামেরতণর যেতে নাম সুন্দর, শ্রুথেমিুর ,মাজজিে ও অি িবহ হওয়া প্রতয়াজন। 

২) আল্লাহর সত্তাবাচে বা গুণবাচে নাতমর আতগ েিা আব্দলু্লাহ বা আব্দরু রহমান নাতমর আতগ 

আবদ বা অনয িব্দ েুক্ত েতর ইসলাথমে নামেরণ েরা ভাল। েতব ডাোর সময় যেন আবদ বা 

অনয িব্দ যোগ েতর ডাো হয় ো অবিযই  লেয রাখতে হতব। শুিু রহমান, রহীমরাাাে  ,

 ইেযাথদ গুণবাচেনাতম যেন ডাো না হয়। 

৩) অতনে সময় যদখা োয় এমনভাতব নাম রাখা হয় যে এিা থে মুসথলম থিশুর নাম না অনয 

যোন িতম ির থিশুর নাম ো শুতন বুঝা োয় না। োই মুসথলম থিশুর নাম এমনভাতব রাখা উথচে 

ো যিানতলই বুঝা োয় এিা এে জন মুসথলম থিশুর নাম। আবার অতনে সময় এমনভাতব নাম 

রাখা হয় যছতল বা যমতয়র নাতমর মতিযও যেমন পাি িেয বুঝা োয় না। 

যেমন, ময়না, টিিংেু,  োজল, থনিাে, িীেল, অথভ ইেযাথদ। 

 



৪) খাোমুন্নাবীয়যীন (সব িতিষ নবী), সাইতয়দুল মুরসালীন (রাসুলগতণর যনো) ইেযাথদ যে সব 

গুণবাচে নাতমর হেদার এেমাে রাসুতল োরীম (সঃ) যস সব নাতম থিশুর নামেরণ েরা টিে 

নয়। 

৫) আল্লাহর রাছয ল নাতমর আতগ েুথনইয়া রাখতেন। োই নাতমর আতগ েুথনইয়া রাখা োয়। 

৬) ইসলাতমর ইথেহাতস খুবই ঘথৃণে যে সব নাম, যেমন ইবলীি, িাদ্দাদ, োরুন, যেরাউন, আবু 

যজতহল, আবু লাহাব ইেযাথদ যস সব নাতম যোন থিশুর নাম রাখা উথচে নয়। 

৭) শুিু আল্লাহ োরও নাম রাখা জাতয়ে নাই। আল্লাহ পাতের োেী যবাোয় এমন নামেরণ েরা 

হারাম।  অনুরূপভাতব আল্লাহর সাতি খাস এমন যোন নাম োতরা সাতি লাতগাতনা োতবনা। যেমন 

মাতলেুল মুলে (জগতের বাদিাহ) সুলোনুস সালােীন (বাদিাহতদর বাদিাহ) ইেযাথদ। 

৮)অথিোিংি আতলতমর মতে জজবরীর, ইসরােীল, আজরাঈল, মীোঈল ইেযাথদ যেতরিোতদর 

নাতম নামেরণ েরাও টিে নয়।।  

৯) যেসব নাতমর অি ি আল্লাহ ছাড়া অনয োরও আবদ বা যগালাম হওয়া বুঝায় এমন যোন নাম 

রাখা টিে নয় । যেমন যগালাম যমাস্তো, যগালাম নবীআব্দসু িামস  ,আব্দনু্নবী ,যগালাম রাসুল ,

ইেযাথদ। 

১০) থিশুতদর সুন্দর নাম রাখা ভাল। েতব  এোথিে নামও রাখা যেতে পাতর।  োরও নাম 

অসুন্দর হতল , যস বড় হতয় যগতলও যসই নাম পথরবেিন েরা োয়। 

  

শিশুদের নািকরদে কুসংস্কাদরর উোহরে:- 

গ্রাতম নামেরণ যেন্দ্রীে অতনে েুসিংস্কার রতয়তছ । অতনে থিথেে যলােতদর মতিযও গ্রাতমর 

যসই েুসিংস্কার থবরাজ েরতছ। 

অতনেসময় গ্রাতম লে েরতল যদখা োয়  োতদর যছতল বা যমতয় জন্ম যনয়ার পর পরই মারা 

যেে, পরবেীতে োতদর সন্তান হতল েপাতল োথল যমতখ যদয়া হতো এবিং োতদর অদ্ভয ে িরতনর 



নাম রাখা হতো। যেমন োতলা, িুতলা,পচা ,গজা, ইেযাথদ। এ িরতনর নামেরতণর থপছতন ভয ে, 

যপত্নী, জিন এমনথে েমদুতের েুদৃটি এড়াতনা উতদ্দিয থছল। এিা এে িরতনর েুসিংস্কার। যোনও 

িরতনর েুসিংস্কাতরর বিবেী হতয় োই থিশুর নাম রাখা টিে নয়।আল্লাহর হাতেই সেল মানুতষর 

জীবন ও মেৃয য থনভির েতর। 

শিরকী আকীো শক?  

আবার অতনেতে যদখা োয় দীঘ ি থদন সন্তান না হবার োরতণ সন্তান থভো েরতে পীতরর 

দরবাতর বা আওথলয়াতদর মাজাতর োয়। এিা সমূ্পণ ি যিরেী আেীদা। োরণ আল্লাহ ছাড়া োরও 

পতে সন্তান যদয়া সম্ভব নয়। আবার দীঘ িথদন পর সন্তান লাভ েরতল অতনতেই যসিাতে পীতরর 

দান বতল মতন েতর োতদর নাম পীতরর দান বা পীর বখি, খাজা বখি বা খাজার দান যরতখ থদে। 

এ িরতনর নাম রাখাও এেবাতরই টিে নয়। এভাতব মুসলমানতদর মতিয নামেরণ যেন্দ্রীে 

অতনে েুসিংস্কার রতয়তছ।  

শিশুর ইসলাশিক নািকরদের সঠিক সিয়ঃ 

আতলমতদর মতে থিশুর জতন্মর সপ্তম থদতন নামেরণ ও আেীো েরা সুন্নাে। আর যেউ যেউ 

মতন েতরন সন্তান  জন্ম হবার পর পরই োর নামেরণ েরা সুন্নাে।  

আনাস (রাঃ) হতে বথণ িে থেথন বতলন, আব্দলু্লাহ ইবতন আথব োলহার জন্মগ্রহণ হবার পর োতে 

থনতয় রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর োতছ যগলাম। েখন থেথন হাে বুথলতয় উিতে আদর েরথছতলন। 

োরপর থেথন জানতে চাইতলন: আমার োতছ থে যখজরু আতছ? আথম হযা েঁ বললাম। োরপর আথম 

ো েঁতে যখজরু থদলাম। থেথন ো থচথবতয় নরম েরতলন এবিং থিশুটির মুখ ো েঁে েতর োর মুতখর 

থভের ভতর থদতলন, থিশুটি েখন োর মুখ নাড়াতে শুরু েরতলা। নবী (সঃ) বলতলন  যখজরু হতে 

আনসারতদর থপ্রয়। পতর োর নাম রাখতলন আব্্দুল্লাহ। (বায়হােী) 

োই সন্তান জতন্মর পর পরই োর এেটি সুন্দর ইসলাথমে নাম রাখা োয়। 

 

তাহনীক ও আকীকা শক? 



 

োহনীে মাতন থিশুর জতন্মর পর যখজরু থচথবতয় নরম েতর থেিংবা থমটি জােীয় যোন নরম খাদয 

থিশুর মুতখর থভের যদয়াতে বতল। োহনীে েরা সুন্নাে। আল্লাহর রাসুল (সঃ) যখজরু থদতয় 

োহনীে েরতেন। আমাতদর সমাতজ  প্রচলন রতয়তছ মিু থদতয় োহনীে েরার। 

োহনীে ও নামেরণ েরার সাতি সাতি আতরেটি গুরুত্বপূণ ি থবষয় হতে সন্তাতনর আেীো 

েরা। হেরে আতয়িা (রাঃ) যিতে বথণ িে রাসুতল োরীম (সঃ) হেরে হাসান (রাঃ) ও যহাসাইন (রঃ) 

এর জতন্মর ৭ম থদতন আেীো েতরতছন। 

যছতল সন্তান হতল দুইটি  বেরী, ছাথগ বা যোরবানীর গরুর মতিয দুই অিংি যদয়া ভাল। যছতল 

সন্তান হতল সামি ি না িােতল এে অিংি যদয়াও জাতয়ে আতছ। আর যমতয় সন্তান হতল এেটি 

ছাথগ, বেরী বা এে অিংি থদতে হয়। 

আেীোর যগািে   আত্বীয় স্বজন, েেীর থমসেীনতে যদয়া োয় এবিং থনতজও খাওয়া োয়। আর 

আেীো সপ্তম থদন েরতে না পারতল পতরও েরতে পারতবন। 

শিশুদের সুন্দর ইসলাশিক নাি রাখার গুরুত্ব আদে শক? 

 

এেজন নবজােে থিশুর জতন্মর পর োর এেটি সুন্দর নাম রাখতে হয়। আর োতে সবাই যসই 

নাতমই ডাতে। োই যেউ ডােতল যস োর থদতে োোয়। আর বড় হবার পর যস এই নাতমই 

পথরথচথে লাভ েতর। 

থিশু জতন্মর পর যস থনতজর নাম রাখতে পাতরনা। এ দাথয়ত্ব োর থপো মাো বা আত্মীয় স্বজতনর। 

থপো মাো বা োরাই নাম রাখতব োতদর উথচে সুন্দর নাম রাখা। 

 এ প্রসতে হেরে ইবতন আব্বাস ও আবু সাঈদ যিতে বথণ িে আতছ ,রাছয ল (সঃ) বতলতছন,োর 

সন্তান জন্মগ্রহণ েতর যস যেন োর সুন্দর নাম রাতখ ও সুথিো যদয় এবিং সাবালে হতল োর 



থববাহ যদতব। আবার প্রাপ্ত বয়স্ক হতল থববাহ না যদবার োরতণ েথদ যস গুনাহ েতর োহতল যস 

গুনাহ োর থপোর উপর বেিাতব। (বায়হােী, হাদীছটি েঈে) 

থিশুর সুন্দর নাম রাখা থপোর েেিবয। োই অি িতবািে, মাজজিে ও ইসলামী ভাবিারায় উাীথবে, 

সুন্দর নাম রাখতে হয়। োরণ ো থিশুর জীবতন প্রভাব পতড়। 

অনয আতরে হাদীতস আতছ, আবু দারদা (রাঃ) বণ িনা েতরন যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বতলতছন, 

যোমাতদর নাতম এবিং যোমাতদর থপোতদর নাতম থেয়ামতের থদন যোমাতদরতে ডাো হতব, োই 

যোমাতদর নামগুথল সুন্দর রাতখা। ( আবু দাউদ) 

অতনে সময় মুসথলম সমাতজ অতনতেই োর থিশুর এমন নামভাতব রাতখন ো যমাতিও 

অি িতবািে নয়। এবিং এই নাম শুতন বুঝা োয়না এিা যোন মুসথলম থিশুর নাম থেনা? এিা 

অতনে দুতখর থবষয়। 

আধুশনক শেদলদের ইসলাশিক নাদির তাশলকাঃ  

আিুথনে যছতলতদর সুন্দর নাতমর োথলো অি ি সহ থনতচ যদয়া রতয়তছ। যেখান যিতে আপথন 

আপনার নবজােে থিশুর জনয ভাতলা নাম খুেঁতজ রাখতে পারতবন। 

 



শেদলদের ইসলাশিক নাি অর্ থ ইংদরজজ িানান 

 রাগীব িাথেল   আোঙ্ক্ষিে সুপুরুষ Ragib Shakil 

 রাগীব রহমে   আোঙ্ক্ষিে দয়া Ragib Rahmot 

 রাগীব রওনে   আোঙ্ক্ষিে যসৌন্দে ি Ragib Rawnak 

 রাগীব নুর   আোঙ্ক্ষিে আতলা  Ragib Noor 

 রাগীব নাতদর   আোঙ্ক্ষিে থপ্রয় Ragib Nader 

 আহনাে আতেে   িথম িথবশ্বাসী দয়ালূ Ahnaf Atif 

 রাগীব নাথদম   আোঙ্ক্ষিে সেী Ragib Nadim 

রাগীব থনহাল   আোঙ্ক্ষিে চারাগাছ Ragib Nihal 

 রাগীব যমাহতসন   আোঙ্ক্ষিে উপোরী Ragib Mohsen 

রাগীব মুথহব   আোঙ্ক্ষিে যপ্রথমে Ragib Muhib 

রাগীব মুবাররাে   আোঙ্ক্ষিে িাথম িে Ragib Mubarrat 

 রাথেন আবসার   শ্রদ্ধািীল দৃটি Raqin Absar 

 রাগীব িাহথরয়ার   আোঙ্ক্ষিে রাজা Ragib Shahriar 

 রাব্বানী রািহা   স্বগীয় েতলর রস  Rabbani Rashha 

রাহীম  দয়ালু Rahim 

 রুমী   যসৌন্দে ি,মািুে ি Rumi 

মাসুম মুিথেে   থনষ্পাপ দয়ালু Masum Mushfiq 

 মাসুম লেীে   থনষ্পাপ পথবে  Masum Lateef 

মুজােের লেীে   জয়দীপ্ত পথবে Muzaffar Lateef 

 মুথমন   থবশ্বাসী Mumin  

 মুস্তো আেবর   মতনাথনে মহান  Mustafa Akbar 

 মুজাথহদ   িম িতোদ্ধা Muzahid 

 মুবারে   শুভ  Mubaraq 

 মুতনম   দয়ালু Monem 



 আজমাইন আথদল   সমূ্পণ ি নযায় পরায়ণ Ajmain Adil 

আজমল আহতমদ   থনখুেঁে অথে প্রিিংসাোরী Ajmal Ahmed 

আজওয়াদ আখলাে   অথে উত্তম চাথরজেে গুণাবলী  Ajwad Akhlaq 

 আহনাে আহমাদ   িাথম িে প্রিিংসনীয় Ahnaf Ahmad 

 আথদল আহনাে   নযায়পরায়ন িাথমে Adil Ahnaf 

 আবরার োহাদ  নযায়বান থসিংহ Abrar Fahad 

 আমান   থনরাপদ Aman 

 আথমর   যনো Amir 

 আথনস   আনজন্দে Anis 

আলোে  দয়ালু Altaf 

 আথমন  থবশ্বস্ত  Amin 

 আহনাে আতেে   িথম িথবশ্বাসী দয়ালূ Ahnaf Atif 

 আজওয়াদ আবরার   উত্তম নযায়বান Ajwad Abrar 

 আহনাে মুত্তােী   িথম িথবশ্বাসী সিংেমিীল Ahnaf Muttaqi 

 আথলম   জ্ঞানী Alim 

আলোে  দয়ালু Altaf 

আজমাল   অথে সুন্দর Ajmal 

 আথল আবসার   উে দৃটি Ali Absar 

আবরার গাথলব   নযায়বান থবজয়ী Abrar Galib 

 আবছার   দটূি Absar 

োথরে   নেতের নাম Tariq 

 োনভীর   আতলাথেে Tanvir/Tanveer 

োসলীম   নেতের নাম Taslim 

 েওেীর োজামু্মল   সম্মান মে িদা Tawqir Tajammul 

 েেী োজওয়ার   িাথম িে রাজা Toki Tajwar 

 োতহর   পথবে Taher 



 সােীব   উাল Sakib 

 সামছয দ্দীন    দ্বীতনর উচ্চের  Samsuddin 

সদরুদ্দীন  দ্বীতনর জ্ঞাে  Sadruddin 

 থসরাজ  প্রদীপ  Siraz 

 থসরাজলু ইসলাম   ইসলাতমর থবথিি বযজক্ত Sirazul Islam 

 সালাম   থনরাপত্তা Salam 

সাথরম িাদমান   স্বাস্থ্যবান Sarim Shadman 

 সালাহ   সৎ  Salah 

 সাথদে   সেযবান Sadiq 

 সাদ্দাম হয সাইন   সুন্দর বনু্ধ Saddam Hussain 

সাতদেুর রহমান   দয়ামতয়র সেযবাদী  Sadequr Rahman 

 সাথদেুল হে   েিাি ি থপ্রয় Sadiqul Haque 

 সাথদে    সেযবান Sadik 

 সথেেুল হে  প্রেৃে যগালাম Safiqul Haque 

 সালাম   থনরাপত্তা Salam 

িথেে  দয়ালু Shafiq 

 িােীল  সুপুরুষ Shakil/Shaqil 

 হান্নান   অথে দয়ালু  Hannan 

 হাথমদ   মহা প্রিিংসাভাজন Hamid 

 জাহীদ  সন্নযাসী Zahid 

 ইব্রাহীম   এেজন নবীর নাম Ibrahim 

 ইহসান  উপোর েরা Ihsan 

 ইদ্রীস   থিোয় বযস্ত বযজক্ত Idris 

 ইেবাল  উন্নথে Iqbal 

ইথলয়াছ  এেজন নবীর নাম Ilias 

 েুয়াদ   অন্তর Fuad 



 

নামেরতণর নানা থদতের উপর লেয যরতখ আপনার থিশুর সুন্দর সুন্দর নাম রাখুন। আর 

হাথদতসও আতছ থিশুর সুন্দর  নাম োর জনয যবতহিতের দরজাও খুতল থদতে পাতর। োই 

আপনার বাচ্চার নাম রাখার পূতব ি নাতমর অি ি ভাতলা েতর যজতন রাখতে হতব। সুেরািং থিশুর 

জনয সুন্দর ইসলাথমে নাম রাখা খুবই গুরুত্বপূণ ি থবষয়। 

 

 োইয়াে   অনুগ্রহোথর Faiyaz 

 োসসাম  বন্টনোরী   Kassam 

 োওোব   নেে  Kawqab 

 োথসম   বণ্টনোরী Kasim 

 উসামা   বাঘ Usama 

 লথেে   যমতহরবান Latif 

 থনয়াে   প্রাি িনা Niyaz 

 নাথেস  উত্তম  Nafis 

নাঈম  স্বােন্দয Naim 


