
দ োয়ো কুনুত : বোাংলো উচ্চোরণ, বোাংলো অর্ থ ও আরবব অবিও 

 

আমরা অনেনেই দ ায়া েুেুত পারর ো। আজনে আপোর সুরিধানথ ে দ ায়া েুেুত িাাংলা উচ্চারণ, 

অথ েসহ ও আররি অরিও আর্টেনেনল দ য়া হনয়নে।  

 

 কেুেুতক ব্দনরর অথ ে হল আেুত্ত  েরা। আর দ ায়া এের্ট আররি ব্দর যা প্রাথ েোর জে  ি িহৃত 

হয়। এর্ট অথ ে হল আেুত্ত , েম্রতা এিাং ভক্তি।  

 

দ োয়ো কুনুত আরবব 

 

 

 اَللَُّممَّ اِنَّ نَْستَِعْينَُك َونَْستَْغِفُرَك َونُْؤِمُن بَِك َونَتََوكَُّل َعلَْيَك َونُثْنِْى َعلَْيَك اْلَخْيرَ 

ِلِّىْ اَللَُّهمَّ اِيَّاَك نَْعبُدُ َولََك نُصَ -ْخلَُع َونَتُْرُك َمْن يَّْفُجُركَ َونَْشُكُرَك َوالَ نَْكفُُرَك َونَ  

 َونَْسُجدُ َواِلَْيَك نَْسعَى َونَْحِفدُ َونَْرُجْو َرْحَمتََك َونَْخَشى َعذَابََك اِنَّ َعذَابََك بِاْلُكفَّاِر ُمْلِحق  

 

দ োয়ো কুনুত বোাংলো উচ্চোরণ 

 

আল্লাহুম্মা ইন্না নাস  তাঈ’নুকা, ওয়া নাস  তাগ  ফিরুকা, ওয়া নু’ ’ফিনু ফিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 

 আআলাইকা, ওয়া নুনন  আলাইকাল াাই।। ওয়া না  কুরুকা, ওয়ালা নাকিুরুকা, ওয়া নাালা’’ , 

ওয়া নাতরুকু িা াঁই ইয়ািজরুুকা। আল্লাহুম্মা ইয়যাকা না’িুদু ওয়া লাকানুসাল্ল , ওয়া নাসজদুু, ওয়া 

ইলাইকা নাস’আ, – ওয়া নাহফিদু, ওয়া না।জ ু।াহিাতাকা, ওয়া নাা া – আযািাকা, ইন্না 

আযািাকা ফিল কুি  িাফ। িুলফহক্ব। 

দ োয়ো কুনুত অর্ থসহ 



 

হহ আল্লাহ! আি।া হতািা।ই সাহাযয চাই। হতািা।ই ফনকট ক্ষিা চাই, হতািা।ই প্রফত ঈিান ।াফা, 

হতািা।ই ওপ। ভ।সা কফ। এিং সকল িঙ্গল হতািা।ই ফদকক নযস্ত কফ।। আি।া হতািা। কৃতজ্ঞ 

হকয় চফল, অকৃতজ্ঞ হই না। হহ আল্লাহ! আি।া হতািা।ই দাসত্ব কফ।, হতািা।ই জনয নািায 

পফি এিং হতািাককই ফসজদাহ কফ।। আি।া হতািা।ই ফদকক হদৌিাই ও এফগকয় চফল। আি।া 

হতািা।ই ।হিত আ া কফ। এিং হতািা। আযািকক ভয় কফ।। আ। হতািা। আযািকতা 

কাকি।কদ। জনযই ফন িধাফ।ত। 

দ োয়ো কুনুত ইাংররজি অর্ থ  

O Allah! We implore You for help and beg forgiveness of You and believe in You and 

rely on You and extol You and we are thankful to You and are not ungrateful to You and 

we alienate and forsake those who disobey You. O Allah! You alone do we worship and 

for You do we pray and prostrate and we betake to please You and present ourselves 

for the service in Your cause and we hope for Your mercy and fear Your chastisement. 

Undoubtedly, Your torment is going to overtake infidels O Allah! 

 

হনাটঃ আ।ফি ’চ্চা।কে। সাকে িাংলা ফলাা। ফকনু ফভন্নতা োককত পাক।। সিকচকয় ভাকলা ’পায় হল 

ফতলওয়াত শুকন িুাস্ত ক।া। 


