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نمواَلْم
িনরাপা ও ঈমান দানকারী

مالالس
আস-সালাম

শাি-দানকারী

الْقُدُّوس
আল-কুুস

অিত পিব

الْملكُ
আল-মািলক

সবকত ৃময়

يمحالر
আর রহী-ম

অিতশয়-মেহরবান

نمحاَلر
আররমা-ন

পরম দয়ালু

ارِىالْب
আল-বারী

সিঠকভােব সিৃকারী

قاَلْخَال
আল-খািল

সিৃকতা

رِبَتاَلْم
আল-মতুাকািইর

িনরুশ ের অিধকারী

ارباَلْج
আল-জাার

িনবার

زِيزاَلْع
আল-আ’জীজ

পরামশালী

نميهاَلْم
আল-মহুাইিমন

পিরপনূ রণােবণকারী

لْفَتَّاح
আল ফাাহ

িবজয়দানকারী

زَّاقاَلر
আর-রা

িরযকদাতা

ابهاَلْو
আল-ওয়াহাব

সবিকছ ুদানকারী

اراَلْقَه
আল-াহার

কেঠার

اَلْغَفَّار
আল-গফার

পরম মাশীল

رِوصاَلْم
আল-মছুউইর

আকৃিত-দানকারী

زعاَلْم
আল-মইু’

সান-দানকারী

عافاَلر
আর-রফীই’

উতকারী

ضاَلْخَاف
আল-খিফ

অবনতকারী

اَلْباسطُ
আল-বািসত

শকারী

اَلْقَابِض
আল-িব

সব

ميلاَلْع
আল-আ’লীম

সব

اَلْخَبِير
আল-খ’বীর

সকল বাপাের াত

يفاَللَّط
আল-লাতীফ

সকল-গাপন-িবষেয়-অবগত

دْلاَلْع
আল-আ’দল

পিরপণূ-নায়িবচারক

ماَلْح
আল-হা’কাম

অটল িবচারক

يعماَلس
আ-সািমই’

সবোতা

ذِلاَلم
আল-মিু’ু

(অিবাসীেদর) বইতকারী

بِيرْاَل
আল-কািবইর

উ-মযাদাশীল

لاَلْع
আল-আ’িলইউ

উ-মযাদাশীল

ورَّاَلش
আ-শাকুর

নাহী

اَلْغَفُور
আল-গফরু

পরম মাশীল

يمظاَلْع
আল-আ’জীম

সেবা-মযাদাশীল

يملاَلْح
আল-হা’লীম

অত ধযশীল

يبقاَلر
আর-রীব

তাবধায়ক

رِيمْاَل
আল-কারীম

সমুহান দাতা

يللاَلْج
আল-জালীল

পরম মযাদার অিধকারী

يباَلْحس
আল-হাসীব

িহসাব-হণকারী

اَلمقيِت
আল-মুীত

সকেলর জীবেনাপকরণ-দানকারী

اَلْحفيظُ
আল-হা’ফীজ

সংরণকারী

ثاعاَلْب
আল-বাই’ছ’

পনুুীিবতকারী

اَلْمجِيدُ
আল-মাজীদ

সকল-মযাদার-অিধকারী

ودداَلْو
আল-ওয়াদ

(বাােদর িত) সদয়

يماَلْح
আল-হাকীম

পরম-াময়

عاساَلْو
আল-ওয়ািস

সব-িবরাজমান

جِيباَلْم
আল-মজুীব

জবাব-দানকারী

لاَلْو
আল-ওয়ািলইউ

অিভভাবক

ينتاَلْم
আল-মাতীন

সদুঢৃ়

اَلْقَوِي
আল-উইউ

পরম-শির-অিধকারী

يلكاَلْو
আল-ওয়ািকল

পরম িনভরেযাগ কম-

সাদনকারী

قاَلْح
আল-হা’

পরম সত

اَلشَّهِيدُ
আ-শাহীদ

সব-াী

يتماَلْم
আল-মমুীত

মতৃু-দানকারী

ِيحاَلْم
আল-মহু’য়ী

জীবন-দানকারী

اَلْمعيدُ
আল-মঈু’দ

পনুরায়-সিৃকতা

دِىباَلْم
আল-মিু’

থমবার-সিৃকতা

صحاَلْم
আল-মহুছী

সকল সিৃর বপাের অবগত

اَلْحميدُ
আল-হা’মীদ

সকল শংসার
অিধকারী

اَحدُ
আল আহাদ

একক

اَلْواحدُ
আল-ওয়ািহ’দ

এক ও অিতীয়

اَلْماجِدُ
আল-মািজদ

ের অিধকারী

اَلْواجِدُ
আল-ওয়ািজদ

অফরু ভাােরর অিধকারী

وماَلْقَي
আল-াইয়ুম

িচরায়ী

اَلْح
আল-হাইয়ু

িচরীব



لوَا
আল আওয়ালু

অনািদ

ّرخواَلْم
আল-ময়ুািখর

অবকাশ দানকারী

قَدِّماَلْم
আল-মুিম

অসারক

قْتَدِراَلْم
আল-মুতািদর

িনরুশ-িসাের-অিধকারী

اَلْقَادِر
আল-িদর

সবশিমান

اَلصمدُ
আ-ছমাদ

অমখুােপী

راَلْب
আল-বা

অণুহশীল

التَعاَلْم
আল-মতুাআ’িল

সিৃর নাবলীর উে

الاَلْو
আল-ওয়ািল

সম-িকছরু-অিনভাক

ناطاَلْب
আল-বািন

দিৃ হেত অদশৃ

راَلظَّاه
আজ-জ’িহর

সূনেপ-কািশত

رخَا
আল-আিখর

অন, সবেশষ

مالكُ الْملْكِ
মািলকুল-মলুক

সম জগেতর বাদশা

وفواَلر
আর-রউফ

পরম-হশীল

فُواَلْع
আল-আ’ফঊ

পরম-উদার

منْتَقاَلْم
আল-মনুতািম

িতেশাধ-হণকারী

منْعالْم
মুই’মলু

অনুহকারী

اباَلتَّو
আ-তাওয়াব

তাওবার কবলুকারী

عاناَلْم
আল-মািনই’

অকলানেরাধক

غْناَلْم
আল-মগুিণই’

পরম-অভাবেমাচনকারী

الْغَن
আল-গিণই’

অমখুােপী ধনী

عاماَلْج
আল-জািমই’

এককারী

اَلْمقْسطُ
আল-মিুসত
হকদােরর হক-

আদায়কারী

امراإلكلِ والذُوالْج
যলু-জালািল-ওয়াল-ইকরাম

মিহমািত ও দয়াবান সা

اقاَلْب
আল-বাী

িচরায়ী,অিবনর

دِيعاَلْب
আল-বাদীই’

অতলুনীয়

اَلْهادِي
আল-হাদী

পথ-দশক

اَلنُّور
আ-নরূ

পরম-আেলা

عاَلنَّاف
আ-নািফই’

কলাণকারী

اراَلض
আদ-র

িতসাধনকারী

ورباَلص
আস-সবরু

অতিধক ধযধারণকারী

اَلرشيدُ
আর-রাশীদ

সিঠক পথ-দশক

ارِثاَلْو
আল-ওয়ািরস’
উরািধকারী




