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মুদ্বারিি শুরুতে لَنْ  বৃদ্ধি করলে এটি শব্দগতভালব মুদ্বাদ্ধরর শশলে যবর শেয় এবং নুনলক দ্ধবেুপ্ত কলর শেয়। আর
অর্থগতভালব ভদ্ধবেযৎকালের দ্ধিয়ালক শ ারালোভালব না-সূচলক রূপান্তদ্ধরত কলর। শযমন-
َعَلْ ف  ْيَّ لَن  = শস দ্ধকছুলতই করলব না।

নিচের
لَنْ  যুক্ত নিয়াগুচ া মুখস্ত করুি

অর্থ অতীত ক্রিয়া ক্রিয়ামূল
সে রিত ুতেই িিতে না।

েুরম রি ুতেই িিতে না।

আরম রি ুতেই িিে না।

َعَلْلَنْ  ف  َعَلْ–يَّ َْتف  لَن 
َعَلْ َْتف  ْ–لَن  َعيل  َْتف  لَن 

ْأف َعَلْ لَن 
িিা=ال فِع ل ْ

সে রি ুতেই যাতে না।

েুরম রি ুতেই যাতে না।

আরম রি ুতেই যাতো না।

َهَبْلَنْ  َهَبْ–يَّذ  ْتَذ  لَن 
َهَبْ ْتَذ  ْ-لَن  َهِِب  ْتَذ  لَن 

لنْأذ َهَبْ
ْ َهاب  যাওয়াاذلَّ =



সে রি ুতেই পড়তে না।

েুরম রি ুতেই পড়তে না।

আরম রি ুতেই পড়ে না।

ْلَنْ 
َ
َرأ ق  ْلَنْ –يَّ

َ
َرأ َتق 

ْلَنْ 
َ
َرأ َرئِيْ لَنْ –َتق  َتق  ْلَنْ 

َ
ق َرأ
َ
أ

=পড়াال قَِراَءة ْْ

সে রি ুতেই সেখতে না।

েুরম রি ুতেই রেখতে না।

আরম রি ুতেই রেখে না।

ت َبْلَنْ  ت َبْلَنْ –يَّك  تَك 
ت َبْ ْت ك  ت ِِبْ –لَن  ْتَك  لَن 

ت َبْ ْأك  لَن 
ْْ সেখাال ِكَتابَة  =

সে রি ুতেই ইোদে িিতে না।

েুরম রি ুতেই ইোদে িিতে না।

আরম রি ুতেই ইোদে িিে না।

ع ب دَْ ْيَّ َتع ب دَْلَنْ –لَن  َتع ب ِديْ لَنْ –َتع ب دَْلَنْ  ب دَْلَنْ  ع 
َ
أ

ইোদােال عَِباَدة ْْ িিা=

সে রি ুতেই েেতে না।

েুরম রি ুতেই েেতে না।

আরম রি ুতেই েেে না।

ََت لَِسْلَنْ –ََي لَِسْلَنْ  ْلَنْ –ََت لَِسْلَنْ  ََت لِِِس  لَِسْلَنْ  أج 
ْ েোاْل  ل و س  =

Nurul Quran Academy 



Nurul Quran Academy 

মুদ্বারিি শুরুতে لم বৃদ্ধি করলে এটি শব্দগতভালব মুদ্বাদ্ধরর শশলে  যম শেয় এবং নুনলক দ্ধবেুপ্ত কলর শেয়। আর
অর্থগতভালব ভদ্ধবেযৎকালের দ্ধিয়ালক না-সূচক অতীতকালের অলর্থ রূপান্তদ্ধরত কলর। শযমন-

ْ َعل  َْيف  =لَم  সে িতি রন।

নিচের لم যুক্ত নিয়াগুচ া মুখস্ত করুি

অর্থ অতীত ক্রিয়া ক্রিয়ামূল
সে িতি রন।

েুরম িতিা রন।

আরম িতি রন।

ْ َعل  َْيف  ْلَمْ –لَم  َعل  َتف  ْلَمْ  َعل  ْلَمْ -َتف  َعيِل  َتف 
ْأف َعل ْ لَم 

িিা=ال فِع ل ْ

সে যায় রন।

েুরম যাও রন।

আরম যাই রন।

ْ َهب  ْيَذ  َهب ْلَمْ –لَم  تَذ 
ْ َهب  ْتَذ  َهِِبْ لَمْ –لَم  تَذ 

ْ ْأذ َهب  لَم 
ْ َهاب  যাওয়াاذلَّ =



সে পতড় রন।

েুরম পতড়া রন।

আরম পতড় রন।

ْلَمْ 
 
َرأ ْلَمْ –َيق 

 
َرأ َتق 

ْلَمْ 
 
َرأ َرئِيْ لَمْ –َتق  َتق  ْلَمْ 

 
ق َرأ
َ
أ

=পড়াال قَِراَءة ْْ

সে সেতখ রন।

েুরম সেতখা রন।

আরম রেতখ রন।

ت ب ْلَمْ  ت ب ْلَمْ –يَك  تَك 
ت ب ْ ْتَك  ت ِِبْ –لَم  لَمْتَك 

ت ب ْ ْأك  لَم 
ْْ সেখাال ِكَتابَة  =

সে ইোদাে িতি রন।

েুরম ইোদাে িতিা রন

আরম ইোদাে িরি রন

َْيع ب دْ  َتع ب دْ لَمْ –لَم  َتع ب ِديْ لَنْ –َتع ب دْ لَمْ  ب دْ لَمْ  ع 
َ
أ

ইোদােال عَِباَدة ْْ িিা=

সে েতে রন।

েুরম েতো রন।

আরম েরে রন।

ْلَمْ  ْلَمْ –ََي لِس  ََت لِس  ْلَمْ  ْلَمْ –ََت لِس  ََت لِِِس  ْلَمْ  لِس  أج 
ْ েোاْل  ل و س  =
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 ولن يكتَب فيهالن يذهَب ودلك  ! يا فاطمة
َ
.  إيل املدرسة  ولن يقرأ

 ولم يكتْب فيهالم يذهْب ودلك  ! يا فاطمة
ْ
.  إيل املدرسة  ولم يقرأ

 ولن ال، يا ودل؟ يف ابليتَهْل تقرأ وتكتب
َ
.يف ابليتكتَب لْن أأقرأ

لن ওْلم যুক্ত নিয়া নিচয় গনিত বাকযগুচ া পড়ুি

.أجلَسْيلعْالكريسْعندهلنولنْأذهَبْإيلْالسلطان

(.ذهبتما)بنيت إيل املدرسةتذهْب لم ذهبْت بنتَك يا ماجد؟ ال،هل

(. ابليتماعبد يف)لم يعبْد عيم يف ابليت ! ال يا أيخهل عبد عمُّك يف ابليت؟! يا خادل
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