
 

বনী ইসরাঈল AlIsra     

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  পরম পসবত্র ও 
মসহমাময় সত্তা সিসন, সিসন 
স্বীয় বান্দামক রাসত্র ববলায় 
ভ্রমণ কসরময়সিমলন 
মসসিমদ হারাম বেমক 
মসসিমদ আকসা পিযান্ত-
িার চার সদমক আসম পিযাপ্ত 
বরকি দান কমরসি িামি 
আসম িাাঁমক কুদরমির সকিু 
সনদর্যন বদসিময় বদই। 
সনশ্চয়ই সিসন পরম 
শ্রবণকারী ও দর্যনর্ীল। 

1.  Glorified be He who 

took for a journey His 

servant (Muhammad) 

by   night   from   the 

Sacred Mosque to the 

Farthest Mosque, that 

the surroundings 

whereof We have 

blessed, that We might 

show him of Our signs. 

Indeed, He (Allah) is 

the All Hearer, the All 

Seer.  

 ً َّياۡل ُسبٰۡحنَّ ال َِّذۡىۤۡ اَّۡسٰرى بِعَّبِۡدٖه ل
َِّ َّۡسِجِد اۡل َّۡسِجِد م ِنَّ اۡۡل اِ  ا ِىَّ اۡۡل َرـرَّ

َّٗه  َّٗه لِنُِري ۡول َّا حَّ كۡن ا ال َِّذۡى بٰرَّ اۡۡلَّقۡصَّ
َّا ي ُُۡ ِمۡن اٰيٰتِن ِِ وَّ الس َّ ُُ  اَِّ َّٗه 

َِّصۡيُِ  ِِ الۡب

2.  আসম মূসামক সকিাব 
সদময়সি এবং বসটিমক বনী-
ইসরাঈমলর িমনে 
বহদাময়মি পসরণি কমরসি 
বি, বিামরা আমামক িাডা 
কাউমক কািযসনবাহী সির 
কমরা না। 

2. And We gave Moses 

the Scripture, and We 

made it a guidance for 

the Children of Israel, 

(saying): “That do not 

take other than Me as 

a guardian.”  

عَّلۡنُٰه  َۡرـِكتٰبَّ وَّ جَّ َّا ُمۡوَسَّ ال اٰتَّيۡن وَّ
ٓاِءيۡلَّ اَّۡل َّ تَّت َِّ ۤۡ اِۡسرَّ َِّنۡ ًدى ل ِب ِخُذۡوا ُُ

ًًؕ ِكياۡل  ِِِ ِمۡن ُدۡوِِنۡ وَّ

3.  বিামরা িামদর সন্তান, 
িামদরমক আসম নূমহর সামে 
সওয়ার কসরময়সিলাম। 
সনশ্চয় বস সিল কৃিজ্ঞ 

3. (They were) the 

descendants of those 

whom We carried (in 

the ship) with Noah. 

َّا مَّ َُّ َُّۡوحِ  َّلۡن ي َّةَّ مَّۡن ۡحَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ ُذر ِ
 ِِِ عَّبًۡدا شَُّكۡوًرا



বান্দা। Indeed, he was a 

grateful servant.  

4.  আসম বনী ইসরাঈলমক 
সকিামব পসরষ্কার বমল 
সদময়সি বি, বিামরা 
পসৃেবীর বুমক দবুার অনেয 
সৃসি করমব এবং অিেন্ত বড 
ধরমনর অবাধেিায় সলপ্ত 
হমব। 

4. And We decreed for 

the Children of Israel 

in the Scripture that 

indeed you would cause 

corruption on the earth 

twice, and you would 

surely be elated with 

mighty arrogance.  

ِۤۡءيۡلَّ ِِف  ۤۡ اِۡسرا ۤۡ ا ِٰى بَِّنۡ َّا يۡن وَّقَّضَّ
ََّرـتُۡفِسُد َ َّ ِِف اۡۡلَّۡرِض  الِۡكتِٰب ل

َّتَّعۡلُن َّ عُلُو ًِ ل تَّۡۡيِ وَّ  ِِِ ا كَّبِۡيًامَّر َّ

5.  অিঃপর িিন 
প্রসিশ্রুসি বসই প্রেম 
সময়টি এল, িিন আসম 
বিামামদর সবরুমে বপ্ররণ 
করলাম আমার কম ার 
বিাো বান্দামদরমক। 
অিঃপর িারা প্রসিটি 
িনপমদর আনামচ-কানামচ 
পিযন্ত িসডময় পডল। এ 
ওয়াদা পণূয হওয়ারই সিল। 

5.     Then   when   the 

(time of) promise came 

for the first of the two, 

We sent against you 

servants of Ours, of 

great might. So they 

entered the very 

innermost parts of 

your homes. And it was 

a promise fulfilled. 

َّا  ا بَّعَّثۡن َِّ ٓاءَّ وَّعُۡد اُۡولٰٮُه فَّاِذَّا جَّ
َّادًا ل َّنَِّ َّيُۡكۡم ِعب ۤۡ اُو ِىۡ بَّاۡس  عَّل ا

َّارِِ ي اُسۡوا ِخلٰلَّ الد ِ  شَِّديۡد  فَّجَّ
ََّا ََّ وَّعًۡدا م َّۡفُعۡوۡلًِ  ِِِ وَّ

6.  অিঃপর আসম 
বিামামদর িমনে িামদর 
সবরুমে পালা ঘুসয়ময় 
সদলাম, বিামামদরমক ধন-
সম্পদ ও পতু্রসন্তান দ্বারা 
সাহািে করলাম এবং 
বিামামদরমক িনসংিোর 
সদক সদময় একটা সবরাট 
বাসহনীমি পসরণি করলাম। 

6. Then We gave back 

to you a return 

(victory) over them, 

and We helped you 

with wealth and sons 

and We made you 

more numerous in 

manpower. 

َّيِۡهۡم  ةَّ عَّل ََّرـُكُم الۡكَّر َّ َّا ل دَّۡدَّ ُثم َّ رَّ
بَِّنۡۡيَّ  َّۡموَّال  و َّ َٰرـُكۡم بِا ۡدَّ اَّۡمدَّ وَّ

َِّفۡيًاوَِّ َّرَّ َّ  ِِِ جَّعَّلۡنُٰكۡم اَّۡكث

7.  বিামরা িসদ ভাল কর, 
িমব সনমিমদরই ভাল 
করমব এবং িসদ মন্দ কর 
িমব িাও সনমিমদর 

7. (Saying): “If you do 

good, you do good for 

yourselves, and if you 

do evil, so it is for them 

نۡتُۡم  نۡتُۡم اَّۡحسَّ ا َِۡ اَّۡحسَّ
ا َِِِۡۡلََُّّۡفِسُكۡمِ َّهَّا وَّ اُۡتۡم فَّل  اَّسَّ



িমনেই। এরপর িিন 
সদ্বিীয় বস সময়টি এল, 
িিন অনে বান্দামদরমক 
বপ্ররণ করলাম, িামি 
বিামামদর মুিমন্ডল সবকৃি 
কমর বদয়, আর মসসিমদ 
ঢুমক পমড বিমন প্রেমবার 
ঢুমকসিল এবং বিিামনই 
িয়ী হয়, বসিামনই 
পমুরাপসুর ধ্বংসিজ্ঞ চালায়। 

(who do it).” Then, 

when the final (second) 

promise came, (We 

raised against you other  

enemies) to disfigure 

your faces, and to enter 

the temple  as they 

entered it the first 

time, and to destroy 

what they took over, 

with (utter) destruction. 

ِٰ ٓاءَّ وَّعُۡد اۡۡل َُّسَرـو ءفَّاِذَّا جَّ ِة لِي  اِخرَّ
َّۡسِجدَّ  َّۡدُخلُوا اۡۡل لِي ُكۡم وَّ َُّ ُوُجۡو
ۡوا مَّا  ُ لِيُتَّّب ِ ة  و َّ لَّ مَّر َّ لُۡوُه اَّو َّ ا دَّخَّ َِّ كَّ

َّۡوا تَّتۡبِۡيًا  ِِِ عَّل

8.  হয়ি বিামামদর 
পালনকিয া বিামামদর প্রসি 
অনুগ্রহ করমবন। সকন্তু িসদ 
পনুরায় িদ্রূপ কর, আসমও 
পনুরায় িাই করব। আসম 
িাহান্নামমক কামেরমদর 
িমনে কময়দিানা কমরসি। 

8.   It  may be that your 

Lord will have mercy 

upon you. And if you 

revert (to sin), We shall 

revert (to punishment). 

And We have made 

Hell a prison for the 

disbelievers.  

َُّكۡمِ ب ُُكۡم اَّ َۡ ي َّۡرۡحَّ ا َِۡ  عَّٰٰس رَّ وَّ
َّا هَّن َّمَّ عُدت ُۡم عُۡدَّ َّا جَّ عَّلۡن  وَّجَّ

ِصۡيًا  ِِِ لِلۡكِٰفِريۡنَّ حَّ

9.  এই বকারআন এমন পে 
প্রদর্যন কমর, িা সবযাসধক 
সরল এবং সৎকময পরায়ণ 
মুসমনমদরমক সুসংবাদ বদয় 
বি, িামদর িমনে মহা 
পরুস্কার রময়মি। 

9.  Indeed,  this  Quran  

guides to  that  which  

is  most  just,  and 

gives good tidings  to 

the believers  who  do  

righteous  deeds  that  

theirs  will  be  a great 

reward.  

َّهِۡدۡى لِل َِِّتۡ ِِهَّ  ا الُۡقۡرا ََّٰ ي ا َِ َّ ُٰذَّ
ُر اۡۡلُۡؤمِِنۡۡيَّ ال َِّذيۡنَّ  َّش ِ اَّقۡوَُّ  وَّ يُب

لِٰحِت اَِّ لُۡو ََّ الصه َِّ َّعۡ ُۡم اَّۡجًرا ي  َ َّ َلَّ
 ِِِ كَّبِۡيًاۙ

10.  এবং িারা পরকামল 
সবশ্বাস কমর না, আসম 
িামদর িমনে িন্ত্রণাদায়ক 
র্াসি প্রস্তুি কমরসি। 

10.    And  that  those  

who  do not  believe  in 

the Hereafter, We have 

prepared for them a 

painful punishment.  

اَّ َ َّ ال َِّ ِة و َّ ِذيۡنَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡو ََّ بِاۡۡلِٰخرَّ
ًِا ۡ ابًا اَّلِي ُۡم عَّذَّ َّا َلَّ  ِِِ اَّۡعتَّۡدَّ

11.  মানুষ বিভামব কলোণ 
কামনা কমর, বসভামবই 
অকলোণ কামনা কমর। 

11.    And  man  

supplicates  for  evil  as  

he supplicates for good. 

ِ ُدعَّٓاءَّٗه  ر  ا َُ بِالش َّ َّۡدُع اۡۡلَِّۡسَّ ي وَّ



মানুষ বিা িুবই দ্রুিিা 
সপ্রয়। 

And man is ever hasty.  َِِّۡي ا َُ عَُّجۡوۡلًِبِاۡۡل ََّا ََّ اۡۡلَِّۡسَّ    وَّ
12.  আসম রাসত্র ও সদনমক 
দটুি সনদর্যন কমরসি। 
অিঃপর সনস্প্রভ কমর 
সদময়সি রামির সনদর্যন 
এবং সদমনর সনদর্যনমক 
বদিার উপমিাগী কমরসি, 
িামি বিামরা বিামামদর 
পালনকিয ার অনুগ্রহ 
অমেষণ কর এবং িামি 
বিামরা সির করমি পার 
বিরসমূমহর গণনা ও 
সহসাব এবং আসম সব 
সবষয়মক সবিাসরি ভামব 
বণযনা কমরসি। 

12.  And We have 

made the night and the 

day as two signs. Then 

We have obscured the 

sign of the night, and 

made the sign of the 

day radiant that you 

may seek the bounty of 

your Lord, and that 

you may know the 

numbers of the years, 

and  the account (of 

time). And every thing 

We explained in 

details.  

َّتَّۡۡيِِ الن َّهَّارَّ اٰي َّا ال َّيۡلَّ وَّ عَّلۡن  وَّجَّ
َّةَّ ال َّيِۡل وَّجَِّ ۤۡ اٰي َّا ۡوَّ حَّ َِّ َّةَّ فَّ ۤۡ اٰي َّا عَّلۡن

َّغُۡوا فَّۡضالً م ِۡن  َّبۡت ةً ل ِت الن َّهَّاِر ُمبِۡصرَّ
ِنۡۡيَّ  ِ دَّ الس  ۡوا عَّدَّ ُِ َّ َّعۡل لِت ب ُِكۡم وَّ ر َّ

ِ ابَّ لۡنُٰه وَّاۡلِسَّ ء  فَّص َّ ۡ ََّ  وََُّل َّ 
ًِ  ِِِ تَّۡفِصياۡل

13.  আসম প্রমিেক মানুমষর 
কমযমক িার গ্রীবলগ্ন কমর 
বরমিসি। বকয়ামমির সদন 
ববর কমর বদিাব িামক 
একটি সকিাব, িা বস 
বিালা অবিায় পামব। 

13. And to every man, 

We have fastened his 

fate to his neck. And 

We shall bring forth 

for him on the Day of 

Resurrection a book 

which he will find 

spread open.  

ٗه ِِفِۡ ٮ ِرَّ مۡنُٰه ٰطۤۡ ا َ  اَّلۡزَّ  وََُّل َّ اَِّۡسَّ
ِة ُعنُقِهِٖ َِّ ٰ َّۡو َّ الۡقِي َّٗه ي ُُ ل ِۡر ُُ  وَّ

 ِِِ ِكتٰبًا ي َّلۡقٰٮُه مَّنُۡشۡوًرا

14.  পা  কর িুসম বিামার 
সকিাব। আি বিামার 
সহসাব গ্রহমণর িমনে িুসমই 
িমেি। 

14. (It will be said): 

“Read your book. 

Sufficient is your own 

self this Day against 

you as a reckoner.”  

َّۡو َّ  َّۡفِسكَّ الۡي ًؕ كَّٰٰف بِن َّكَّ اۡ ِكتٰب اِقۡرَّ
ِسيۡبًاًؕ َّيۡكَّ حَّ  ِِِ عَّل

15.  বি বকউ সৎপমে চমল, 
িারা সনমির মঙ্গমলর 
িমনেই সৎ পমে চমল। আর 
বি পেভ্রি হয়, িারা 

15. Whoever is guided, 

so he is guided only for 

his own self. And 

whoever goes astray, so 

he goes astray only 

َّۡفِسهِٖ َّهۡتَِّدۡى لِن َّا ي تَّدٰى فَّاِّن َّ ُۡ  م َِّن ا
َّيۡهَّا ُ عَّل َّا يَِّضل  ل َّ فَّاِّن َّ  وَّۡلَّ وَّمَّۡن ضَّ



সনমির অমঙ্গমলর িমনেই 
পে ভ্রি হয়। বকউ অপমরর 
ববাঝা বহন করমব না। 
বকান রাসূল না পা ামনা 
পিযন্ত আসম কাউমকই র্াসি 
দান কসর না। 

against it (his own self). 

And no bearer of 

burdens will bear 

another’s burden. And 

We would never 

punish until We have 

sent a messenger.    

ۡزرَّ اُۡخٰرى ٌة و ِ  وَّمَّا ُكن َّا تَِّزُر وَّاِزرَّ
ُسۡوۡلًِ َّبۡعَّثَّ رَّ ِته َّ بِۡۡيَّ حَّ  ِِِ ُمعَّذ ِ

16.  িিন আসম বকান 
িনপদমক ধ্বংস করার 
ইচ্ছা কসর িিন িার 
অবিাপন্ন বলাকমদরমক 
উেুে কসর অিঃপর িারা 
পাপাচামর বমমি উম । 
িিন বস িনমগািীর উপর 
আমদর্ অবধাসরি হময় 
িায়। অিঃপর আসম িামক 
উঠিময় আিাড বদই। 

16.  And when We 

intend to destroy a 

town, We command its 

affluent, so they commit 

abomination therein, 

then the word (decree) 

is justified against it, 

then We destroy it, a 

(complete) destruction.  

َّا  َّةً اَّمَّۡرَّ ۡلِكَّ قَّۡري ُ ۤۡ اَّ َۡ ّن  َّا ۡدَّ ۤۡ اَّرَّ اِذَّا وَّ
ق َّ  ُقۡوا فِيۡهَّا فَّحَّ ُمۡۡتَّفِيۡهَّا فَّفَّسَّ
َّا  م َّۡرّٰن َّيۡهَّا الۡقَّۡوُل فَّدَّ عَّل

 ِِِ اتَّۡدِمۡيًِ

17.  নূমহর পর আসম 
অমনক উম্মিমক ধ্বংস 
কমরসি। আপনার 
পালনকিয াই বান্দামদর 
পাপাচামরর সংবাদ িানা ও 
বদিার িমনে িমেি। 

17. And how many have 

We destroyed from the 

generations after Noah. 

And Sufficient is your 

Lord of the sins of His 

servants as Knower,  

All Seer.  

َّۡكنَّا ِمنَّ الُۡقُرۡو َِ ِمۡنۢۡ  ل ُۡ وَّكَّۡم اَّ
ب ِكَّ بُِذَُّۡوِب بَّعِۡد َُّۡوحِ   وَّكَّٰٰف بِرَّ

ۢۡا بَِّصۡيًا ً بِۡي َّاِدٖه خَّ  ِِِ ِعب
18.  বি বকউ ইহকাল 
কামনা কমর, আসম বসসব 
বলাকমক িা ইচ্ছা সত্ত্বর 
সদময় বদই। অিঃপর িামদর 
িমনে িাহান্নাম সনধযারণ 
কসর। ওরা িামি সনসন্দি-
সবিাসডি অবিায় প্রমবর্ 
করমব। 

18.  Whoever should 

desire what hastens 

away (worldly life), We 

hasten for him therein 

what We will, for 

whom We intend. Then 

We have appointed for 

him Hell. He will (enter 

to) burn therein, 

condemned, rejected.  

َّٗه  َّا ل لۡن َّةَّ عَّج َّ مَّۡن ََّا ََّ يُِريُۡد الۡعَّاِجل
َّا  عَّلۡن َّۡن َّ ُِريُۡد ُثم َّ جَّ ٓاُء ِۡل َّشَّ فِيۡهَّا مَّا َّ

هَّن َّمَِّ َّٗه جَّ َّۡصلٰٮهَّا مَّۡذُمۡومًا ل  ي
 ِِِ م َّۡدُحۡوًرا



19.  আর িারা পরকাল 
কামনা কমর এবং মুসমন 
অবিায় িার িনে িোিে 
বচিা-সাধনা কমর, এমন 
বলাকমদর বচিা স্বীকৃি হময় 
োমক। 

19. And whoever desires 

the Hereafter and 

strives for it with the 

effort due to it, while 

he is a believer, then it 

is those whose effort 

shall be appreciated.     

َّا  ٰٰع َلَّ ةَّ وَّسَّ ادَّ اۡۡلِٰخرَّ وَّمَّۡن اَّرَّ
ُُِ َّهَّا وَّ عۡي ۤۡٮ ِكَّ ََّا ََّ سَّ ٰ وَّ ُمۡؤِمٌن فَّاُول

ۡشُكۡوًرا عۡيُُهۡم م َّ  ِِِ سَّ
20.  এমদরমক এবং ওমদরমক 
প্রমিেকমক আসম আপনার 
পালনকিয ার দান বপৌমি 
বদই এবং আপনার 
পালকিয ার দান 
অবধাসরি। 

20. To each We bestow,  

these and (as well as) 

those, from the bounty 

of your Lord.  And the 

bounty of your Lord 

can not be restricted. 

ٓاِء  ِء ِمۡن عَّطَّ ُٰٓؤۡلَّۤۡ ِء وَُّٰ ُٰٓؤۡلَّۤۡ ُٰ ُ ِد  ُ َاُل ً ّن 
ِ ب ِكَّ ب ِكَّ رَّ ٓاُء رَّ  وَّمَّا ََّا ََّ عَّطَّ

ُۡظۡوًرا  ِِِ َمَّ
21.  বদিুন, আসম িামদর 
একদলমক অপমরর উপর 
সকভামব বশ্রষ্ঠত্ব দান 
করলাম। পরকাল বিা 
সনশ্চয়ই মিয বায় বশ্রষ্ঠ এবং 
েিীলমি বশ্রষ্ঠিম। 

21. Look how We have 

exalted some of them 

above others, and the 

Hereafter will be 

greater in degrees and 

greater in preference.  

ُهۡم عَّٰٰل  َّا بَّعۡضَّ لۡن اَُّ ُظۡر كَّيۡفَّ فَّض َّ
ِ جٰت  بَّعۡض  ُ دَّرَّ ُة اَّۡكّبَّ ََّرـاۡلِٰخرَّ ل  وَّ

اَّكِۡ ًِو َّ ُ تَّۡفِضياۡل  ِِِ ّبَّ
22.  সির কমরা না আল্লাহর 
সামে অনে বকান উপাসে। 
িাহমল িুসম সনসন্দি ও 
অসহায় হময় পডমব। 

22.    Do  not  make  

with  Allah  any  other 

god, lest you will sit in 

humiliated, forsaken.  

رَّ فَّتَِّ ِ اَِٰلًا اٰخَّ ۡعَّۡل مَّ َُّ اّٰلله ۡقُعدَّ ۡل َّ َتَّ
ُۡذۡوۡلًِ   مَّۡذُمۡومًا ّم َّ

23.  বিামার পালনকিয া 
আমদর্ কমরমিন বি, িাাঁমক 
িাডা অনে কারও এবাদি 
কমরা না এবং সপিা-
মািার সামে সদ্ব-বেবহার 
কর। িামদর মমধে বকউ 
অেবা উভময়ই িসদ 
বিামার িীবদ্দর্ায় বাধযমকে 
উপনীি হয়; িমব িামদরমক 
‘উহ’ র্ব্দটিও বমলা না এবং 

23.   And  your  Lord 

has decreed that  you 

worship none  except  

Him, and (show)  

kindness to parents. If 

they attain old age 

(while) with you, one of 

them or both of them, 

do not say to them a 

word of disrespect, nor 

shout at them, and 

ۤۡ اِي َّاُه  ۤۡا اِۡل َّ ب ُكَّ اَّۡل َّ تَّعۡبُُدۡو وَّقَّٰٰض رَّ
اًَّا بِالۡوَّالِدَّيِۡن اِۡحسَّ َّن َّ ِوَّ ََّرـبۡلُغ ًؕؕ اِم َّا ي

ا  َِّ َِلُٰه ۤۡ اَّۡو  ا ُدُُهَّ َّ اَّحَّ ِعنۡدَّكَّ الِۡكّبَّ
ِ ۡلَّ ۤۡ اُف   و َّ ا َِّ ُ تَّنۡهَّۡرُُهَّا  فَّالَّ تَُّقۡل َل َّ
ا قَّۡوۡلً كَِّرۡۡيًا َِّ ُ ُقۡل َل َّ  ِِِ وَّ



িামদরমক ধমক সদও না 
এবং বল িামদরমক 
সর্ষ্ঠাচারপণূয কো। 

speak to them a 

gracious word.  

24.  িামদর সামমন 
ভালবাসার সামে, নম্রভামব 
মাো নি কমর দাও এবং 
বলঃ বহ পালনকিয া, িামদর 
উভময়র প্রসি রহম কর, 
বিমন িারা আমামক 
শর্র্বকামল লালন-পালন 
কমরমিন। 

24. And lower unto 

them the wing of 

submission through 

mercy, and say: “My 

Lord, have mercy on 

them both as they did 

care for me (when I 

was) little.”  

ل ِ ِمنَّ  ا جَّنَّاحَّ الذ ُ َِّ ُ وَّاۡخِفۡض َلَّ
ا  َِّ ُه ۡ ب ِ اۡرۡحَّ ۡۡحَِّة وَُّقل ر َّ الر َّ

غِۡيًاًؕ ب َّيِٰنۡ صَّ ا رَّ َِّ  ِِِ كَّ

25.  বিামামদর পালনকিয া 
বিামামদর মমন িা আমি 
িা ভালই িামনন। িসদ 
বিামরা সৎ হও, িমব সিসন 
িওবাকারীমদর িমনে 
ক্ষমার্ীল। 

25.   Your Lord is best 

aware of what is within 

yourselves. If you 

should be righteous, 

then indeed He is ever 

Forgiving to those who 

turn (to Him). 

َُّم ِِبَّا ِِفۡ  ب ُُكۡم اَّعۡل  ا َِۡ َُُّفۡوِسُكۡمِر َّ
تَُّكۡوَُّۡوا ٰصلِِحۡۡيَّ فَّاَِّ َّٗه ََّا ََّ 

ابِۡۡيَّ غَُّفۡوًرا َّو َّ   لاِۡل
26.  আত্নীয়-স্বিনমক িার 
হক দান কর এবং 
অভাবগ্রি ও মুসাসেরমকও। 
এবং সকিুমিই অপবেয় 
কমরা না। 

26. And give to the 

near of kin his right, 

and the needy, and the 

wayfarer, and do not 

squander (your wealth) 

extravagantly. 

ق َّٗه وَّاۡۡلِۡسِكۡۡيَّ  وَّاِٰت ذَّا الُۡقۡرٰٰب حَّ
ۡر  َّذ ِ ِبيِۡل وَّۡلَّ تُب وَّابۡنَّ الس َّ

 ِِِ تَّبِۡذيًۡرا
27. সনশ্চয় অপবেয়কারীরা 
র্য়িামনর ভাই। র্য়িান 
স্বীয় পালনকিয ার প্রসি 
অসির্য় অকৃিজ্ঞ। 

27.  Indeed, the 

squanderers are   

brothers of Satan, and 

Satanis ever ungrateful 

to his Lord.  

ۤۡا اِۡخو ََّٰ  َّاَُّۡو ِريۡنَّ َ َّذ ِ ا َِ َّ اۡۡلُب
يِٰطۡۡيِِ ب ِٖه الش َّ يٰۡطُن لِرَّ ََّا ََّ الش َّ  وَّ

  كَُّفۡوًرا
28.  এবং বিামার 
পালনকিয ার করুণার 
প্রিোর্ায় অমপক্ষামান 
োকাকামল িসদ বকান সময় 

28.     And  if  you have 

to turn away from 

them (needy), awaiting 

mercy from your Lord, 

َّٓا ن َّ عَّنُۡهُم ابۡتِغ اِم َّا تُعِۡرضَّ ءَّ وَّ
ا فَُّقل  َُّ ب ِكَّ تَّۡرُجۡو ۡۡحَّة  م ِۡن ر َّ رَّ



িামদরমক সবমুি করমি 
হয়, িিন িামদর সামে 
নম্রভামব কো বল। 

which you expect, then 

speak  to  them a  word  

of kindness. 

يُۡسۡورًِ ُۡم قَّۡوۡلً م َّ  ِِِ َل َّ

29.  িুসম এমকবামর বেয়-
কুষ্ঠ হময়ানা এবং এমকবামর 
মুক্ত হিও হময়া না। িাহমল 
িুসম সিরসৃ্কসি, সনঃস্ব হময় 
বমস োকমব। 

29.   And Do not keep 

your hand fastened to 

your neck, nor 

outspread it altogether 

widespread, for you will 

thenbe sitting rebuked, 

destitute.  

َّةً ا ِٰى  ۡعَّۡل يَّدَّكَّ مَّغۡلُۡول وَّۡلَّ َتَّ
َّۡسِط  ُعنُقِكَّ وَّۡلَّ تَّبُۡسۡطهَّا َُل َّ الۡب

ُۡسۡوًرا  ِِِ فَّتَّۡقُعدَّ مَّلُۡومًا َم َّ
30. সনশ্চয় বিামার 
পালকিয া িামক ইচ্ছা অসধক 
িীবমনাপকরণ দান কমরন 
এবং সিসনই িা সংকুসচিও 
কমর বদন। সিসনই িাাঁর 
বান্দামদর সম্পমকয  
ভামলাভামব অবসহি,-সব 
সকিু বদিমিন। 

30.   Indeed, your Lord 

enlarges the provision 

for whom He wills, and 

straitens (it for whom 

He wills). Indeed, He is 

All Knower, All Seer of 

His servants. 

َّۡن  ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ب َّكَّ ي ا َِ َّ رَّ
َّۡقِدرُِ ي ٓاُء وَّ َّاِدٖه ي َّشَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ بِعِب
ۢۡا بَِّصۡيًا ً بِۡي  ِِِ خَّ

31.  দাসরমের ভময় 
বিামামদর সন্তানমদরমক 
হিো কমরা না। িামদরমক 
এবং বিামামদরমক আসমই 
িীবমনাপকরণ সদময় োসক। 
সনশ্চয় িামদরমক হিো 
করা মারাত্নক অপরাধ। 

31.   And do not kill 

your children for fear 

of poverty. We provide 

for them and for you. 

Indeed, the killing of 

them is a great sin. 

َّةَّ  ۡشي دَُّكۡم خَّ ۤۡا اَّۡوۡلَّ وَّۡلَّ تَّۡقتُلُۡو
ِ ق  اِي َّاُكۡمِاِۡمالَّ َّۡرُزُقُهۡم وَّ ُۡن َّ ََّ  ا َِ َّ  

ً كَّبِۡيًاقَّتِۡ َُّهۡم ََّا ََّ ِخۡطا  ِِِ ل

32.  আর বেসভচামরর 
কামিও বিময়া না। সনশ্চয় 
এটা অশ্লীল কাি এবং মন্দ 
পে। 

32. And do not come 

near to adultery. 

Indeed,   it   is  an 

abomination and an 

evil way.  

ِٰنٰٓ اَِّ َّٗه ََّا ََّ  بُوا الز ِ وَّۡلَّ تَّۡقرَّ
ةًِ ًًِؕؕ و َِِّفَّاِحشَّ ِبياۡل ٓاءَّ سَّ   سَّ

33.  বস প্রাণমক হিো কমরা 
না, িামক আল্লাহ হারাম 
কমরমিন; সকন্তু নোয়ভামব। 

33. And do not kill a 

person, whom Allah 

has forbidden,   except 
ُ وَِّ ر َّ َّ اّٰلله ۡلَّ تَّۡقتُلُوا الن َّۡفسَّ ال َِِّتۡ حَّ



বি বেসক্ত অনোয়ভামব 
সনহি হয়, আসম িার 
উত্তরাসধকারীমক ক্ষমিা 
দান কসর। অিএব, বস বিন 
হিোর বোপামর সীমা 
লঙ্ঘন না কমর। সনশ্চয় বস 
সাহািেপ্রাপ্ত। 

by right. And him who 

is killed wrongfully, We 

indeed   have   granted 

his heir the authority 

(of retribution), so let 

him not exceed limits 

in taking life. He shall 

be surely helped (by 

the law). 

ِِ ََّرـق   وَّمَّۡن ُقتِلَّ مَّۡظلُۡومًا فَّقَّۡد اِۡل َّ بِاۡل
َّا لَرِـوَّلِي ِٖه ُسلٰۡطنًا فَّالَّ يُۡسِرف  عَّلۡن جَّ

 ِِِ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ مَّنُۡصۡوًراِف ِ الۡقَّتِۡلِ

34.  আর, এসিমমর মামলর 
কামিও বিময়া না, একমাত্র 
িার কলোণ আকাংিা 
িাডা; সংসশ্লি বেসক্তর 
বিৌবমন পদাপযন করা পিযন্ত 
এবং অঙ্গীকার পনূয কর। 
সনশ্চয় অঙ্গীকার সম্পমকয  
সিজ্ঞাসাবাদ করা হমব। 

34.     And  do  not   go   

near the wealth  of the 

orphan, except in a way 

that is  the best until he 

comes to his strength 

(maturity). And fulfill 

the covenant. Indeed, 

the covenant, will be 

questioned about.  

َّتِيِۡم اِۡل َّ بِال َِِّتۡ  بُۡوا مَّالَّ الۡي وَّۡلَّ تَّۡقرَّ
هِٗ َّبۡلُغَّ اَُّشد َّ ِته ي ُن حَّ  ِِهَّ اَّۡحسَّ

اَّۡوُفۡوا بِالۡعَّهۡدِِ  ا َِ َّ الۡعَّهۡدَّ ََّا ََّ وَّ
 ِِِ مَّۡســُۡوۡلًِ

35.  বমমপ বদয়ার সময় পণূয 
মামপ বদমব এবং সঠিক 
দাাঁসডপালায় ওিন করমব। 
এটা উত্তম; এর পসরণাম 
শুভ। 

35.    And  give  full 

measure when you 

measure, and weigh 

with a balance that is 

straight. That is fair, 

and better in 

consequence.  

يۡلَّ اِِ َۡرـكَّ اَّۡوُفوا ال ِزَُّۡوا وَّ َِلۡتُۡم وَّ ذَّا 
اِس اۡۡلُۡستَّقِيِۡمِ  ذٰلِكَّ بِالۡقِۡسطَّ

ًِ ُن تَّاِۡوياۡل اَّۡحسَّ ۡيٌ و َّ  ِِِ خَّ
36.  বি সবষময় বিামার 
বকান জ্ঞান বনই, িার 
সপিমন পমডা না। সনশ্চয় 
কান, চকু্ষ ও অন্তঃকরণ 
এমদর প্রমিেকটিই 
সিজ্ঞাসসি হমব। 

36. And do not follow 

that of which you have 

no knowledge. Indeed, 

the hearing, and the 

sight, and the heart, 

each of these shall be 

called to account. 

ََّرـكَّ بِٖه ِعلٌۡمِ ََّرـيۡسَّ ل  وَّۡلَّ تَّۡقُف مَّا ل
 ُ ادَّ َُل  الُۡفؤَّ رَّ وَّ َّصَّ الۡب ِۡ َُّ وَّ ا َِ َّ الس َّ

ۡوۡلًِ ۤۡٮ ِكَّ ََّا ََّ عَّنُۡه مَّۡسَرــُ ٰ  ِِِ اُول
37.  পসৃেবীমি দম্ভভমর 
পদচারণা কমরা না। সনশ্চয় 
িুসম বিা ভূ পষৃ্ঠমক কিনই 

37.  And do not walk 

upon the earth in 

arrogance. Indeed, you 

ًحا ِۡش ِِف اۡۡلَّۡرِض مَّرَّ  اَِّ َّكَّ وَّۡلَّ َتَّ



সবদীণয করমি পারমব না 
এবং উচ্চিায় িুসম কিনই 
পবযি প্রমাণ হমি পারমব 
না। 

can never tear the earth 

(apart), and never can 

you reach to the 

mountains in height.   

َّۡن تَّبۡلُغَّ  ل ِۡرقَّ اۡۡلَّۡرضَّ وَّ َّۡن َتَّ ل
َّالَّ ُطۡوۡلًِ  ِِِ اۡۡلِب

38.  এ সমবর মমধে বিগুমলা 
মন্দকাি, বসগুমলা বিামার 
পালনকিয ার কামি 
অপিন্দনীয়। 

38.    All  such  (things),  

its   evil  is  hateful  in  

the  sight  of  your 

Lord. 

ب ِكَّ  ئُٗه ِعنۡدَّ رَّ ي ِ ُ ذٰلِكَّ ََّا ََّ سَّ َُل 
ًُا  ِِِ مَّۡكُرۡو

39.  এটা ঐ সহকমমির 
অন্তভূয ক্ত, িা আপনার 
পালনকিয া আপনামক ওহী 
মারেি দান কমরমিন। 
আল্লাহর সামে অনে বকান 
উপাসে সির করমবন না। 
িাহমল অসভিকু্ত ও আল্লাহর 
অনুগ্রহ বেমক সবিাসডি 
অবিায় িাহান্নামম সনসক্ষপ্ত 
হমবন। 

39.   That is from what 

your Lord has revealed 

to you (O Muhammad) 

from the wisdom. And 

do not take with Allah 

any other god, lest you 

are thrown into Hell, 

blameworthy, 

abandoned.  

ِٰ ب ُكَّ ِمنَّ ذ َّيۡكَّ رَّ ۤۡ اِل ۤۡ اَّۡوٰٰح لِكَّ ِم َّا
ةِِ َِّ ِ اَِٰلًا اۡلِۡك ۡعَّۡل مَّ َُّ اّٰلله  وَّۡلَّ َتَّ

هَّن َّمَّ مَّلُۡومًا  رَّ فَّتُلٰٰۡق ِِفۡ جَّ اٰخَّ
 ِِِ م َّۡدُحۡوًرا

40.  বিামামদর পালনকিয া 
সক বিামামদর িমনে পতু্র 
সন্তান সনধযাসরি কমরমিন 
এবং সনমির িমনে 
বেমরর্িামদরমক কনোরূমপ 
গ্রহণ কমরমিন? সনশ্চয় 
বিামরা গুরুির গসহয ি 
কোবািয া বলি। 

40. Has your Lord then 

chosen you for (having) 

sons, and has taken 

(for Himself) daughters 

from among the angels.  

Indeed, you utter a 

dreadful saying.  

َِّ ب ُُكۡم بِالۡب َّۡصفٰٮُكۡم رَّ َرـِنۡۡيَّ وَّ اَّفَّا
َّاثًا ۤۡٮ ِكَِّة اَِّ ٰ َّل َّذَّ ِمنَّ اۡۡل ًؕؕ اَِّ َُّكۡم ِاَت َّ

ا ًِ َّتَُّقۡولُۡو ََّ قَّۡوۡلً عَِّظيۡ  ِِِ ل

41.  আসম এই বকারআমন 
নানাভামব বুসঝময়সি, িামি 
িারা সচন্তা কমর। অেচ 
এমি িামদর বকবল 
সবমুিিাই বৃসে পায়। 

41. And indeed, We 

have fully explained in 

this Quran that they 

may take admonition, 

but it does not increase 

them except in aversion.  

ا الُۡقۡرا َِٰ  َّا ِِفۡ ُٰذَّ فۡن ر َّ َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ۡم اِۡل َّ  ُُ َِّزيُۡد ك َُّرۡواًؕ وَّمَّا ي َّذ َّ لِي

 ِِِ َُُّفۡوًرا



42.  বলুনঃ িামদর কোমি 
িসদ িাাঁর সামে অনোনে 
উপাসে োকি; িমব িারা 
আরমর্র মাসলক পিযন্ত 
বপৌিার পে অমেষন 
করি। 

42. Say (O 

Muhammad): “If there 

had been (other) gods 

along with Him, as they 

say, then they would 

have sought a way to the 

Lord of the Throne.”  

َُّقۡولُۡو ََّ  ا ي َِّ ٌَّة كَّ ُقل ل َّۡو ََّا ََّ مَّعَّٗهۤۡ اَِٰل
ِ َّغَّۡوا ا ِٰى ِذى الۡعَّۡر ِِ اِذًا ۡل َّ بۡت
ًِ ِبياۡل  ِِِ سَّ

43.  সিসন বনহাময়ি পসবত্র 
ও মসহমাসেি এবং িারা 
িা বমল োমক িা বেমক বহু 
উমধ্বয। 

43.    Glory  be  to Him,  

and He is high above 

what they say, Exalted,  

Great. 

ُِ َُّقۡولُۡو ََّ عُل ا ي َّ ِ تَّعٰٰٰل عَّ ا ُسبٰۡحنَّٗه وَّ و ً
  كَّبِۡيًا

44.  সপ্ত আকার্ ও পসৃেবী 
এবং এগুমলার মমধে িাসকিু 
আমি সমি সকিু িাাঁরই 
পসবত্রিা ও মসহমা বঘাষণা 
কমর। এবং এমন সকিু বনই 
িা িার সপ্রর্ংস পসবত্রিা 
ও মসহমা বঘাষনা কমর না। 
সকন্তু িামদর পসবত্রিা, 
মসহমা বঘাষণা বিামরা 
অনুধাবন করমি পার না। 
সনশ্চয় সিসন অসি 
সহনর্ীল, ক্ষমাপরায়ণ। 

44.   Glorify   Him   the 

seven heavens and the 

earth and whatever is 

therein.  And   there  is   

not  any  thing   but    

glorifies   His     praise,   

but   you   do  not 

understand their 

glorification. Indeed, 

He is ever Clement, 

Forgiving.  

ب ُُۡ  ِٰوُٰت الس َّ َُّه الس َّ ب ُِح ل ُتسَّ
ِ مَّۡن فِيِۡهن َّ ا َِۡ م ِۡن وَّاۡۡلَّۡرُض وَّ  وَّ

َٰرـِكۡن ۡل َّ  ل ِدٖه وَّ ِۡ ب ُِح ِِبَّ ء  اِۡل َّ يُسَّ ۡ ََّ
ُهۡمِ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ تَّۡفقَُّهۡو ََّ تَّۡسِبيۡحَّ

ًِا غَُّفۡوًرا ۡ لِي  ِِِ حَّ

45.  িিন আপসন 
বকারআন পা  কমরন, 
িিন আসম আপনার মমধে 
ও পরকামল অসবশ্বাসীমদর 
মমধে প্রচ্ছন্ন পদয া বেমল 
বদই। 

45.  And when you 

recite the Quran, we 

place between you and 

those who do not 

believe in the Hereafter, 

a hidden barrier.  

َّا بَّيۡنَّكَّ  عَّلۡن اۡتَّ الُۡقۡرا ََّٰ جَّ اِذَّا قَّرَّ وَّ
بَّۡۡيَّ ال َِّذيِۡ ِة وَّ نَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡو ََّ بِاۡۡلِٰخرَّ

ۡستُۡوًراۙ ابًا م َّ  ِِِ ِحجَّ
46.  আসম িামদর অন্তমরর 
উপর আবরণ বরমি বদই, 
িামি িারা এমক উপলসি 
করমি না পামর এবং 

46. And We have 

placed upon their 

hearts coverings, lest 

they should understand 

َّا عَّٰٰل قُِ عَّلۡن جَّ لُۡوبِِهۡم اَِّكن َّةً اَّ َۡ و َّ
ۤۡ اٰذَّاِّنِۡم وَّقًۡرا ِِفۡ اِذَّا ي َّۡفقَُّهۡوُه وَّ  وَّ



িামদর কণযকুহমর ববাঝা 
চাসপময় বদই। িিন আপসন 
বকারআমন পালনকিয ার 
একত্ব আবৃসত্ত কমরন, িিন 
ও অনীহাবর্িঃ ওরা পিৃ 
প্রদর্যন কমর চমল িায়। 

it, and in their ears a 

deafness. And when 

you make mention of 

your Lord alone in the 

Quran, they turn on 

their backs in aversion.  

ٗه  ب َّكَّ ِِف الُۡقۡرا َِٰ وَّۡحدَّ ذَّكَّۡرتَّ رَّ
ۡم َُُّفۡوًرا ُِ ل َّۡوا عَّٰٰلٰٓ اَّۡدبَّاِر  ِِِ وَّ

47.  িিন িারা কান বপমি 
আপনার কো বর্ামন, িিন 
িারা বকন কান বপমি িা 
বর্ামন, িা আসম ভাল িাসন 
এবং এও িাসন বগাপমন 
আমলাচনাকামল িিন 
িামলমরা বমল, বিামরা 
বিা এক িাদগু্রি বেসক্তর 
অনুসরণ করি। 

47.  We  know  best  of  

what they  listen  to, 

when  they  listen   to  

you  and  when they 

take secret counsel. 

When the wrong doers 

say: “You follow none 

but a man bewitched.”  

ُعۡو ََّ بِٖهۤۡ اِۡذ  ِِ َّۡستَّ َُّم ِِبَّا ي ُۡن اَّعۡل َّ َ
ٰٓى  ۡوٰ ۡم َنَّ ُُ اِۡذ  َّيۡكَّ وَّ ُعۡو ََّ اِل ِِ َّۡستَّ ي
ۡو ََّ ا َِۡ تَّت َّبُِعۡو ََّ اِۡل َّ  ُِ لِ َُّقۡوُل الظه اِۡذ ي

ۡسُحۡوًرا ُجالً م َّ  ِِِ رَّ

48.  বদিুন, ওরা আপনার 
িমনে বকমন উপমা বদয়। 
ওরা পেভ্রি হময়মি। 
অিএব, ওরা পে বপমি 
পামর না। 

48.    Look how they 

put forward for you 

similitudes. So they 

have gone  astray, then 

they can not find a 

way. 

َّالَّ  َّۡمث َّكَّ اۡۡل بُۡوا ل رَّ اَُّ ُظۡر كَّيۡفَّ ضَّ
َّۡستَِّطيُۡعۡو ََّ  ل ُۡوا فَّالَّ ي فَّضَّ

ًِ ِبياۡل  ِِِ سَّ
49.  িারা বমলঃ িিন 
আমরা অসিমি পসরণি ও 
চূণয সবচূণয হময় িাব, িিনও 
সক নিুন কমর সসৃিি হময় 
উসিি হব? 

49.    And  they  say: 

“When we  are  bones  

and fragments, shall we  

really be resurrected  

(to be) a new creation.” 

ُرفَّاتًا  امًا و َّ ۤۡا ءَّاِذَّا ُكن َّا ِعظَّ قَّالُۡو وَّ
ِديًۡدااَِّءَّ َِّ لۡقًا جَّ َّبُۡعۡوُثۡو ََّ خَّ  ِِ ا ۡلَّ

50.  বলুনঃ বিামরা পাের 
হময় িাও সকংবা বলাহা। 

50.   Say (O 

Muhammad): “Be you 

stones or iron.”  

ِديًۡداۙ ةً اَّۡو حَّ ارَّ   ُقۡل ُكۡوَُّۡوا ِحجَّ
51.  অেবা এমন বকান 
বস্তু, িা বিামামদর ধারণায় 
িুবই কঠিন; িোসপ িারা 
বলমবঃ আমামদর বক 

51. “Or some created 

thing that is yet greater 

in your breasts.” Then 

they will say: “Who 

َّۡكُّبُ ِِفۡ ُصُدۡوِرُكۡمِاَِّ ِ َّا ي لۡقًا م   ۡو خَّ
ََّرـقُِ ي َّافَّسَّ  ُقِل ۡولُۡو ََّ مَّۡن ي ُِعيُۡدَّ



পনুযবার বক সৃসি করমব। 
বলুনঃ সিসন বিামামদরমক 
প্রেমবার সৃিন কমরমিন। 
অিঃপর িারা আপনার 
সামমন মাো নাডমব এবং 
বলমবঃ এটা কমব হমব? 
বলুনঃ হমব, সম্ভবিঃ শ্রীঘ্রই। 

shall bring us back (to 

life).”  Say: “He who 

created you in the first 

instance.” Then they 

will shake their heads 

at you, and say: “When 

will it be.” Say: 

“perhaps that it is 

near.”  

ةِ  لَّ مَّر َّ ُكۡم اَّو َّ رَّ  ال َِّذۡى فَّطَّ
ُهۡم  َّيۡكَّ ُرُءۡوسَّ يُنۡغُِضۡو ََّ اِل فَّسَّ

وَِّ ُُ َُّقۡولُۡو ََّ مَِّٰت  ي  ُقۡل عَّٰٰسٰٓ اَّ َۡ وَّ
 ِِِ ي َُّكۡو ََّ قَِّريۡبًا

52.  বিসদন সিসন 
বিামামদরমক আহবান 
করমবন, অিঃপর বিামরা 
িাাঁর প্রর্ংসা করমি করমি 
চমল আসমব। এবং বিামরা 
অনুমান করমব বি, সামানে 
সময়ই অবিান কমরসিমল। 

52.   On the day (when) 

He will call you, then 

you will answer with 

His praise, and you will 

think that you had not 

stayed (in the world) 

except for a little.  

َِّ َّۡدُعۡوُكۡم فَِّي تَّۡستَِّجيۡبُۡو ََّ ۡو َّ ي
تَُّظن ُۡو ََّ ا َِۡ ل َّبِثۡتُۡم اِۡل َّ  ِدٖه وَّ ِۡ ِِبَّ

ًِ  ِِِ قَّلِياۡل

53.  আমার বান্দামদরমক 
বমল সদন, িারা বিন িা 
উত্তম এমন কোই বমল। 
র্য়িান িামদর মমধে 
সংঘষয বাধায়। সনশ্চয় 
র্য়িান মানুমষর প্রকার্ে 
র্ত্রু। 

53.    And   say   to   My 

servants to speak that 

which is best. Indeed, 

Satan sows discord 

among   them.  Indeed, 

Satan is to mankind a 

clear enemy. 

َُّقۡولُوا ال َِِّتۡ ِِهَّ وَِّ َّاِدۡى ي ُقۡل ل ِعِب
ُنِ َّ ُُ اَّۡحسَّ ۡۡ َّ يٰۡطنَّ ي  ا َِ َّ الش َّ
َُّهۡمِ يٰۡطنَّ ََّا ََّ بَّيۡن  ا َِ َّ الش َّ

ا م ُبِيۡنًالاِۡلِِ ا َِ عَُّدو ً  ِِِ َّۡسَّ
54.  বিামামদর পালনকিয া 
বিামামদর সম্পমকয  
ভালভামব জ্ঞাি আমিন। 
সিসন িসদ চান, বিামামদর 
প্রসি রহমি করমবন সকংবা 
িসদ চান, বিামামদর আিাব 
সদমবন। আসম আপনামক 
ওমদর সবার িত্ত্বাবধায়ক 
রূমপ বপ্ররণ কসরসন। 

54.  Your Lord knows 

you best. If He wills, He 

will have mercy upon 

you, or if He wills, He 

will punish you. And 

We have not sent you 

(O Muhammad) over 

them as a guardian.   

َُّم بُِكۡمِرَِّ اۡ ب ُُكۡم اَّعۡل  ا َِۡ ي َّشَّ
بُۡكۡمِ اۡ يُعَّذ ِ ُۡكۡم اَّۡو ا َِۡ ي َّشَّ  يَّۡرۡحَّ

لۡنٰكَّ عَِّ ۤۡ اَّۡرسَّ ًِوَّمَّا ِكياۡل َّيِۡهۡم وَّ  ِِِ ل



55.  আপনার পালনকিয া 
িামদর সম্পমকয  ভালভামব 
জ্ঞাি আমিন, িারা 
আকার্সমূমহ ও ভুপমৃষ্ঠ 
রময়মি। আসম বিা কিক 
পয়গম্বরমক কিক 
পয়গম্বমরর উপর বশ্রষ্ঠত্ব 
দান কমরসি এবং দাউদমক 
িবুর দান কমরসি। 

55.  And your Lord 

knows best of whoever 

is in the heavens and 

the earth. And indeed, 

We have preferred 

some of the prophets 

above others, and to 

David We gave the 

Psalms.  

ِٰوِٰت وَِّ َُّم ِِبَّۡن ِِف الس َّ ب ُكَّ اَّعۡل رَّ
َّا بَّعۡضَّ وَّاۡۡلَّۡرِضِ لۡن َّقَّۡد فَّض َّ ل  وَّ

ِ َّ عَّٰٰل بَّعۡض  َّا دَّاوِٗ الن َّبِۡي ٖ اٰتَّيۡن دَّ و َّ
 ِِِ زَّبُۡوًرا

56.  বলুনঃ আল্লাহ বেিীি 
িামদরমক বিামরা উপাসে 
মমন কর, িামদরমক 
আহবান কর। অেচ ওরা 
বিা বিামামদর কি দরু 
করার ক্ষমিা রামি না 
এবং িা পসরবিয নও করমি 
পামর না। 

56.  Say: “Call unto 

those whom you claim 

(to be gods) other than 

Him. For they have no 

power to remove the 

adversity from you, 

nor to shift it.”  

تُۡم م ِۡن قُِ ِۡ ِل اۡدُعوا ال َِّذيۡنَّ زَّعَّ
 ِ ر  ۡلُِكۡو ََّ كَّۡشفَّ الض ُ ُدۡوَِّٖه فَّالَّ ۡيَّ

ًِ ِۡوياۡل  ِِِ عَّنُۡكۡم وَّۡلَّ َتَّ

57.  িামদরমক িারা 
আহবান কমর, িারা 
সনমিরাই বিা িামদর 
পালনকিয ার শনকটে লামভর 
িনে মধেি িালার্ কমর 
বি, িামদর মমধে বক 
শনকটের্ীল। িারা িাাঁর 
রহমমির আর্া কমর এবং 
িাাঁর র্াসিমক ভয় কমর। 
সনশ্চয় আপনার 
পালনকিয ার র্াসি ভয়াবহ। 

57. Those unto whom 

they call upon, are 

themselves seeking to 

their Lord the means 

of access, as to which 

of them should be the 

nearest, and  they hope 

for His  mercy  and  

they fear His 

punishment. Surely, 

punishment of your 

Lord is to be feared.  

َّغُۡو ََّ  َّبۡت َّۡدُعۡو ََّ ي ۤۡٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ ي ٰ اُول
ُب  َّةَّ اَّي ُُهۡم اَّقۡرَّ ب ِِهُم الۡوَِّسيۡل ا ِٰى رَّ

َّۡرُجۡو ََِّ ي َّاُفۡو ََّ  وَّ ۡۡحَّتَّٗه وََّيَّ رَّ
ب ِكَّ ََّا ََّ  ابَّٗهًؕ ا َِ َّ عَّذَّابَّ رَّ عَّذَّ

ُۡذۡوًرا  ِِِ َمَّ

58.  এমন বকান িনপদ 
বনই, িামক আসম বকয়ামি 
সদবমসর পমূবয ধ্বংস করব 
না অেবা িামক কম ার 

58.     And   there   is   

not any township but 

that We shall destroy it 

before the Day of 

Resurrection, or punish 

ا وَِّ َُّ ُۡن ُمهۡلُِكۡو ََّ َّة  اِۡل َّ  ا َِۡ م ِۡن قَّۡري
ا  َُّ بُۡو ِة اَّۡو ُمعَّذ ِ َِّ ٰ َّۡوِ  الۡقِي قَّبۡلَّ ي



র্াসি বদব না। এটা বিা 
গ্রমে সলসপবে হময় বগমি। 

it with a severe 

punishment. This is 

written down in the 

Book (of our decrees). 

ابًا شَِّديًۡدا  ََّا ََّ ذٰلِكَّ ِِف عَّذَّ
َۡرـِكتِٰب مَّۡسُطۡوًرا  ِِِ ال

59.  পবূযবিীগণ কিৃêক 
সনদর্যন অস্বীকার করার 
েমলই আমামক সনদর্যনাবলী 
বপ্ররণ বেমক সবরি োকমি 
হময়মি। আসম িামদরমক 
ববাঝাবার িমনে সামুদমক 
উষ্ট্রী সদময়সিলাম। অিঃপর 
িারা িার প্রসি িলুুম 
কমরসিল। আসম ভীসি 
প্রদর্যমনর উমদ্দমর্ই সনদর্যন 
বপ্ররণ কসর। 

59.  And nothing 

prevented Us from 

sending signs but that 

the people of old denied 

them. And We gave 

Thamud the she-camel, 

a clear sign, but they 

wronged her.  And We 

do not send the signs 

except to cause (people 

to) fear. 

ۤۡ وَِّ ۤۡ اَّ َۡ َّ ُۡرِسلَّ بِاۡۡلٰيِٰت اِۡل َّ مَّا مَّنَّعَّنَّا
لُۡو ََِّ بَّ بِهَّا اۡۡلَّو َّ َّا اَّ َۡ كَّذ َّ اٰتَّيۡن  وَّ

ۡوا بِهَّا ُِ َّ ل ةً فَّظَّ ُۡودَّ الن َّاقَّةَّ ُمبِۡصرَّ  َثَّ
وَّمَّا َُّۡرِسُل بِاۡۡلٰيِٰت اِۡل َّ 

ِۡويۡفًا  ِِِ َتَّ

60.  এবং স্মরণ করুন, 
আসম আপনামক বমল 
সদময়সিলাম বি, আপনার 
পালনকিয া মানুষমক 
পসরমবিন কমর বরমিমিন 
এবং বি দরৃ্ে আসম 
আপনামক বদসিময়সি িাও 
বকারআমন উমল্লসিি 
অসভর্প্ত বৃক্ষ বকবল 
মানুমষর পরীক্ষার িমনে। 
আসম িামদরমক ভয় প্রদর্যন 
কসর। সকন্তু এমি িামদর 
অবাধেিাই আরও বৃসে 
পায়। 

60.   And (O 

Muhammad) when We 

said to you:  “Indeed, 

your Lord has 

encompassed 

mankind.” And We did 

not make   the  vision  

which We  have  shown  

you  except as a trial  

for  mankind,  and  the 

tree  accursed  in  the 

Quran. And We warn 

them, but it does not 

increase them except in 

greater transgression. 

اطَّ وَِّ ب َّكَّ اَّحَّ ََّرـكَّ ا َِ َّ رَّ َّا ل اِۡذ ُقلۡن
ۤۡ بِالن َّاِسِ َّا ال َِِّتۡ ۡءي ُ َّا الر  عَّلۡن  وَّمَّا جَّ

َّةً ل ِلن َّاِس وَّ  يۡنٰكَّ اِۡل َّ فِتۡن اَّرَّ
َّةَّ ِِف الُۡقۡرا َِِٰ َّلُۡعۡوَّ ةَّ اۡۡل رَّ جَّ  الش َّ

ا يَِّزيۡدُِ َِّ ُفُهۡمۙ فَّ َّو ِ ُُ ۡم اِۡل َّ وَّ ُُ
َّاًَّا كَّبِۡيًا  ِِِ ُطغۡي

61.  স্মরণ কর, িিন আসম 
বেমরর্িামদরমক বললামঃ 
আদমমক বসিদা কর, িিন 
ইবলীস বেিীি সবাই 

61.    And   when   We 

said  to the angels: 

“Prostrate unto 

Adam,” so they fell 

ۤۡٮ ِكَِّة اۡسُجُدۡوا ِۡلَّدَّ َّ وَِّ ٰ ل َِّ ۡ َّا لِل اِۡذ ُقلۡن
ۤۡ اِبۡلِيۡسَّ قَّالَّ  ۤۡا اِۡل َّ ُدۡو جَّ فَّسَّ



বসিদায় পমড বগল। সকন্তু 
বস বললঃ আসম সক এমন 
বেসক্তমক বসিদা করব, 
িামক আপসন মাটির দ্বারা 
সৃসি কমরমিন? 

prostrate except Iblis.  

He said: “Shall I 

prostrate to one whom 

You created from 

clay.”  

ِ َّۡقتَّ ل َّۡن خَّ  ِِِ ِطيۡنًا ءَّاَّۡسُجُد ِۡل

62.  বস বললঃ বদিুন বিা, 
এনা বস বেসক্ত, িামক 
আপসন আমার চাইমিও 
উচ্চ মািযাদা সদময় 
সদময়মিন। িসদ আপসন 
আমামক বকয়ামি সদবস 
পিযন্ত সময় বদন, িমব আসম 
সামানে সংিেক িাডা িার 
বংর্ধরমদরমক সমূমল নি 
কমর বদব। 

62.  He  (Iblis)  said: 

“See  You, this one 

whom You have 

honored above  me,  if  

You  give me  respite  

until  the Day of 

Resurrection, I will 

surely seize his 

offspring, (all) except a 

few.”  

ۡمتَّ  ا ال َِّذۡى كَّر َّ ءَّيۡتَّكَّ ُٰذَّ قَّالَّ اَّرَّ
ةِِ عَّٰلَّ َِّ َِّ ٰ َّۡوِ  الۡقِي ۡرتَِّن ا ِٰى ي َّٮ ِۡن اَّخ َّ  ل

ًِ ي َّتَّٗهۤۡ اِۡل َّ قَّلِياۡل َّۡحتَِّنكَّن َّ ُذر ِ  ِِِ ۡلَّ

63.  আল্লাহ বমলনঃ চমল 
িা, অিঃপর িামদর মধে 
বেমক বি বিার অনুগামী 
হমব, িাহান্নামই হমব 
িামদর সবার র্াসি-ভরপরু 
র্াসি। 

63.   He    (Allah)   said:  

“Go,  so  whoever  of  

them follows you,  then   

indeed   Hell    will   be  

your  recompense, an 

ample recompense.”  

ۡن تَّبِعَّكَّ مِنُۡهۡم  َِّ ۡب فَّ َُّ قَّالَّ اۡذ
ٓاءً  ٓاُؤُكۡم جَّزَّ هََّرـن َّمَّ جَّزَّ فَّاِ َ َّ جَّ

  م َّۡوُفۡوًرا
64.  িুই সিেচুেি কমর 
িামদর মধে বেমক িামক 
পাসরস স্বীয় আওয়াি দ্বারা, 
স্বীয় অশ্বামরাহী ও পদাসিক 
বাসহনী সনময় িামদরমক 
আক্রমণ কর, িামদর অেয-
সম্পদ ও সন্তান-সন্তসিমি 
র্রীক হময় িা এবং 
িামদরমক প্রসিশ্রুসি বদ। 
িলনা িাডা র্য়িান 
িামদরমক বকান প্রসিশ্রুসি 
বদয় না। 

64. “And entice whoever 

you can among them, 

with your voice, and 

make assaults on them 

with your cavalry and 

your infantry, and be a 

partner with them in 

wealth and children, 

and promise them.” 

And Satan does not 

promise them except 

deceit.  

عۡتَّ مِنُۡهۡم وَِّ اۡستَّۡفِزۡز مَِّن اۡستَّطَّ
َّيِۡهۡم ِِبَّيۡلِكَّ  اَّۡجلِۡب عَّل ۡوتِكَّ وَّ بِصَّ

ِ ِجلِكَّ وَّشَّاِرۡكُهۡم ِِف اۡۡلَّۡموَّاِل  وَّرَّ
ۡمِ ُُ ِعۡد ِد وَّ ُم وَّاۡۡلَّۡوۡلَّ ُُ َِّعُد مَّا ي  وَّ

يٰۡطُن اِۡل َّ ُغُرۡوًرا  ِِِ الش َّ



65.  আমার বান্দামদর 
উপর বিার বকান ক্ষমিা 
বনই আপনার পালনকিয া 
িমেি কািযসনবযাহী। 

65.   “Indeed, My 

servants, you have no 

authority over them. 

And sufficient is your 

Lord as a Guardian.” 

َّيِۡهۡم  ََّرـكَّ عَّل ََّرـيۡسَّ ل َّاِدۡى ل ا َِ َّ ِعب
ًُِسلٰۡطٌنِ ِكياۡل ب ِكَّ وَّ  ِِِ  وَّكَّٰٰف بِرَّ

66.  বিামামদর পালনকিয া 
সিসনই, সিসন বিামামদর 
িমনে সমুমে িলিান 
চালনা কমরন, িামি 
বিামরা িার অনুগ্রহ 
অমেষন করমি পামরা। সনঃ 
সমন্দমহ সিসন বিামামদর 
প্রসি পরম দয়ালূ। 

66.   (O mankind), your 

Lord   is   He    who 

drives  for  you  the 

ship upon the sea  that  

you  may seek of His 

bounty. Indeed, He is 

ever Merciful towards 

you.  

ََّرـُكُم الُۡفلۡكَّ رَِّ ب ُُكُم ال َِّذۡى يُۡزِِجۡ ل
َّغُۡوا ِمۡن فَّۡضلِٖهًؕ اَِّ َّٗه ِِفِ َّبۡت َّۡحِر لِت  الۡب

ا ًِ ۡ ِحي  ِِِ ََّا ََّ بُِكۡم رَّ

67.  িিন সমুমে বিামামদর 
উপর সবপদ আমস, িিন 
শুধু আল্লাহ বেিীি 
িামদরমক বিামরা আহবান 
কমর োক িামদরমক 
বিামরা সবস্মৃি হময় িাও। 
অিঃপর সিসন িিন 
বিামামদরমক িমল সভসডময় 
উোর কমর বনন, িিন 
বিামরা মুি সেসরময় নাও। 
মানুষ বডই অকৃিজ্ঞ। 

67. And when distress 

touches you at sea, 

those whom   you   call   

upon vanish except   

Him. But when He 

brings   you   safe   to 

land, you turn away. 

And  man  is  ever 

ungrateful.  

ل َّ اِذَّا مَّس َِّوَِّ َّۡحِر ضَّ ُ ِِف الۡب ر  ُكُم الض ُ
ۤۡ اِي َّاهُِ هٮُكۡم مَّۡن تَّۡدُعۡو ََّ اِۡل َّ ا َنَّ َّ ِ َّ  فَّل

ۡضتُۡمِ ََّا ََّ ا ِىَّ الّۡبَّ ِ اَّۡعرَّ  وَّ
ا َُ كَُّفۡوًرا  ِِِ اۡۡلَِّۡسَّ

68.  বিামরা সক এ সবষময় 
সনসশ্চন্ত রময়ি বি, সিসন 
বিামামদরমক িলভামগ 
বকাোও ভূগভয ি করমবন 
না। অেবা বিামামদর উপর 
প্রির বষযণকারী ঘুসণযঝড 
বপ্ররণ করমবন না, িিন 
বিামরা সনমিমদর িমনে 
বকান কমযসবধায়ক পামব না। 

68.   Then do you feel 

secure that He will not 

cause a part of the land 

to swallow you, or send 

upon you a sand-

storm, then you will 

not find a protector for 

you.  

اَِّبَّ  ِۡسفَّ بُِكۡم جَّ َِّمنۡتُۡم اَّ َۡ َي َّ اَّفَّا
اِصبًا  َّيُۡكۡم حَّ الّۡبَّ ِ اَّۡو يُۡرِسلَّ عَّل

ًۙ ِكياۡل ََّرـُكۡم وَّ ُِدۡوال  ِِِ ُثم َّ ۡلَّ َتَّ



69.  অেবা বিামরা সক এ 
সবষময় সনসশ্চন্ত বি, সিসন 
বিামামদরমক আমরকবার 
সমুমে সনময় িামবন না, 
অিঃপর বিামামদর িমনে 
মহা ঝটিকা বপ্ররণ করমবন 
না, অিঃপর অকৃিজ্ঞিার 
র্াসিস্বরূপ বিামামদরমক 
সনমজ্জি করমবন না, িিন 
বিামরা আমার সবরুমে এ 
সবষময় সাহািেকারী 
কাউমক পামব না। 

69.   Or  do you feel  

secure  that  He  will  

(not) return you into 

that (the sea) a  second  

time, and send upon 

you a hurricane of 

wind,  then  drown you 

for your ingratitude.  

Then you will not find 

for  yourselves  any 

avenger therein against 

Us.  

ةً اَِّ ُكۡم فِيِۡه تَّارَّ ۡ  اَِّمنۡتُۡم اَّ َۡ ي ُعِيۡدَّ
َّيُۡكۡم قَّاِصفًا  اُۡخٰرى فَُّيِۡسلَّ عَّل

يِۡح فَِّ ِ  يُغِۡرقَُّكۡم ِِبَّا كَّفَّۡرُتۡمِم ِنَّ الر 
َّا بِٖه  َّيۡن ََّرـُكۡم عَّل ُِدۡوا ل ُثم َّ ۡلَّ َتَّ

 ِِِ تَِّبيۡعًا

70.  সনশ্চয় আসম আদম 
সন্তানমক মিযাদা দান 
কমরসি, আসম িামদরমক 
িমল ও িমল চলাচমলর 
বাহন দান কমরসি; 
িামদরমক উত্তম 
িীবমনাপকরণ প্রদান 
কমরসি এবং িামদরমক 
অমনক সৃি বস্তুর উপর 
বশ্রষ্ঠত্ব দান কমরসি। 

70. And indeed, We 

have honored the 

children of Adam, and 

We have carried them 

on the land and the 

sea, and We have 

provided them with 

good things, and We 

have preferred them 

above many of those 

whom We created, (a 

sure) preference.  

َّلۡنُٰهۡم وَِّ ۤۡ اٰدَّ َّ وَّۡحَّ َّا بَِّنۡ مۡن ََّرـقَّۡد كَّر َّ ل
زَّقۡنُٰهۡم م ِنَّ  َّۡحِر وَّرَّ الۡب ِِف الّۡبَّ ِ وَّ
لۡنُٰهۡم عَّٰٰل كَّثِۡي   ي ِبِٰت وَّفَّض َّ الط َّ

ًِ َّا تَّۡفِضياۡل َّقۡن ل ِ َّۡن خَّ  ِِِ م 

71.  স্মরণ কর, বিসদন 
আসম প্রমিেক দলমক িামদর 
বনিাসহ আহবান করব, 
অিঃপর িামদরমক িামদর 
ডান হামি আমলনামা 
বদয়া হমব, িারা সনমিমদর 
আমলনামা পা  করমব 
এবং িামদর প্রসি সামানে 
পসরমাণও িলুুম হমব না। 

71. The day (when) We 

shall summon all 

mankind with their 

leaders (or their record 

of deeds). Then whoever 

is given his book in his 

right hand, such will 

read their book and 

they will not be 

wronged a shred.  

ۢۡ بِاِمَّاِمِهۡمِ َّاس  َّۡدُعۡوا َُل َّ اَُّ َّۡو َّ َّ  ي
ۤۡٮ ِكَّ  ٰ يِۡنٖه فَّاُول ِِ َّ َّٗه بِي َّ ِكتٰب ۡن اُۡوِِت َِّ فَّ
ۡو ََّ  ُِ َّ َُّهۡم وَّۡلَّ يُۡظل ُءۡو ََّ ِكتٰب َّۡقرَّ ي

ًِ  ِِِ فَّتِياۡل



72.  বি বেসক্ত ইহকামল অন্ধ 
সিল বস পরকামলও অন্ধ 
এবং অসধকির পেভ্রান্ত। 

72.   And  whoever  is  

blind (to see the truth) 

in this (life), he will be 

blind in the Hereafter, 

and even farther astray 

from the path.  

ٰ فَُّهوَّ ِِف  ۤۡ اَّۡعَمَّ وَّمَّۡن ََّا ََّ ِِفۡ ُِٰذٖه
ِة اَّۡعَٰمِ ًِاۡۡلِٰخرَّ ِبياۡل ُ سَّ ل   ِ وَّاَّضَّ

73.  িারা বিা আপনামক 
হটিময় সদমি চাসচ্ছল বি 
সবষয় আসম আপনার প্রসি 
ওহীর মাধেমম িা বপ্ররণ 
কমরসি িা বেমক আপনার 
পদঙ্খলন ঘটামনার িমনে 
িারা চুডান্ত বচিা কমরমি, 
িামি আপসন আমার প্রসি 
সকিু সমেো সম্বন্ধিকু্ত 
কমরন। এমি সেল হমল 
িারা আপনামক বনু্ধরূমপ 
গ্রহণ কমর সনি। 

73. And indeed, they 

were about to tempt 

you away from that 

which We have 

revealed (the Quran) to 

you, that you should 

invent against Us other 

than it, and then they 

would surely have 

taken you a friend.  

َِّوَِّ َّاُدۡوا ل َّكَّ عَِّن ال َِّذۡىۤۡ ا َِۡ َ ََّرـۡفتِنُۡوَّ ي
َّا غَّۡيَّهِٗ َّيۡن ِىَّ عَّل َّۡفۡتَّ َّيۡكَّ لِت ۤۡ اِل َّا يۡن  اَّۡوحَّ

ًِ لِياۡل َُّذۡوكَّ خَّ َت َّ اِذًا ۡل َّ  ِِِ وَّ

74.  আসম আপনামক দঢৃ়পদ 
না রািমল আপসন িামদর 
প্রসি সকিুটা ঝুাঁ মকই 
পডমিন। 

74.  And   if   that  We   

had not strengthened 

you, indeed, you might   

have inclined to them a 

little.  

َّقَّۡد ِكدت َّ وَِّ ۤۡ اَّ َۡ ثَّب َّتۡنٰكَّ ل َّۡوۡلَّ ل
ًِ يۡــًا قَّلِياۡل َّيِۡهۡم شَّ  ِِِ  ِۙتَّۡركَُّن اِل

75.  িিন আসম অবর্েই 
আপনামক ইহিীবমন ও 
পরিীবমন সদ্বগুণ র্াসির 
আস্বাদন করািাম। এ সময় 
আপসন আমার 
বমাকাসবলায় বকান 
সাহািেকারী বপমিন না। 

75. Then, We should 

have made you taste a 

double (punishment) in 

this life and a double 

(punishment) after 

death, then you would 

have found none to 

help you against Us.  

َّيٰوِة  َّذَّقۡنٰكَّ ِضۡعفَّ اۡل اِذًا ۡل َّ
َِِّ َّ ََّرـكَّ وَِّضعۡفَّ اۡۡل ُِد ل اِت ُثم َّ ۡلَّ َتَّ
َِّصۡيًا َّا َّ َّيۡن  ِِِ عَّل

76.  িারা বিা আপনামক এ 
ভুিন্ড বেমক উৎিাি কমর 
সদমি চুডান্ত বচিা কমরসিল 

76. And indeed, they 

were about to scare 

you off the land that 

َّكَّ ِمنَّ  ۡوَّ ُ َّيَّۡستَِّفز  َّاُدۡوا ل ا َِۡ َ وَّ



িামি আপনামক এিান 
বেমক বসহস্কার কমর বদয়া 
িায়। িিন িারাও 
আপনার পর বসিামন অল্প 
কালই মাত্র টিমক োকি। 

they might drive you 

out from there. And 

then they would not 

have stayed (there) 

after you but a little.  

اِذًا ۡل َّ  اۡۡلَّۡرِض لِيُۡخِرُجۡوكَّ مِنۡهَّا وَّ
ِ َّثُۡو ََّ ِخلٰفَّكَّ اِۡل َّ َّلۡب ًِي  ِِِ  قَّلِياۡل

77.  আপনার পমূবয আসম 
িি রসূল বপ্ররণ কমরসি, 
িামদর বক্ষমত্রও এরূপ সনয়ম 
সিল। আপসন আমার 
সনয়মমর বকান বেসিক্রম 
পামবন না। 

77. (Such was Our) way 

for those whom We 

had sent before you (O 

Muhammad) among 

the messengers. And 

you will not find any 

change in Our way.  

َّكَّ ِمۡن  َّا قَّبۡل لۡن ُسن َّةَّ مَّۡن قَّۡد اَّۡرسَّ
َّا ُسلِن ُ ًِ ر  ِۡوياۡل َّا َتَّ ُِد لُِسن َّتِن  ِ وَّۡلَّ َتَّ

78.  সূিয ঢমল পডার সময় 
বেমক রাসত্রর অন্ধকার পিযন্ত 
নামাি কাময়ম করুন এবং 
েিমরর বকারআন পা ও। 
সনশ্চয় েিমরর বকারআন 
পা  মুমিামুসি হয়। 

78.  Establish prayer 

from the decline of the 

sun to the darkness of 

the night, and (recite) 

the Quran at dawn. 

Indeed, (reciting) the 

Quran at dawn is ever 

witnessed.  

ِس اَِّ ِۡ لٰوةَّ لُِدلُۡوِك الش َّ قِِم الص َّ
ِۡ ُقۡرا ََّٰ ال ِق ال َّيِۡل وَّ  َرـفَّۡجرِِا ِٰى غَّسَّ

َۡرـفَّۡجِرًؕ ََّا ََّ  ا َِ َّ ُقۡرا ََّٰ ال
 ِِِ مَّۡشُهۡودًا

79.  রাসত্রর সকিু অংর্ 
বকারআন পা  সহ িাগ্রি 
োকুন। এটা আপনার 
িমনে অসিসরক্ত। হয়ি বা 
আপনার পালনকিয া 
আপনামক বমাকামম 
মাহমুমদ বপৌাঁিামবন। 

79. And at night, wake 

up and pray with 

(Quran) it, an 

additional prayer for 

you. It may be that 

your Lord will raise you 

to an honored position.  

ِوَِّ َّةً ل َّكَّ َّافِل ۡد بِٖه َّ  ِمنَّ ال َّيِۡل فَّتَّهَّج َّ
ب ُكَّ مَّقَّامًا  عَّٰٰسۤۡ اَّ َۡ ي َّبۡعََّرـثَّكَّ رَّ

ۡودًا ُِ ۡ  ِِِ َم َّ

80.  বলুনঃ বহ পালনকিয া! 
আমামক দাসিল করুন 
সিেরূমপ এবং আমামক ববর 
করুন সিেরূমপ এবং দান 
করুন আমামক সনমির কাি 
বেমক রাষ্ট্রীয় সাহািে। 

80. And say: “My Lord, 

cause to enter me with 

a true entrance, and to 

exit me with a true 

exit. And grant me 

from Your presence a 

supporting authority.”  

لَّ ِصۡدق  وَِّ ب ِ اَّۡدِخلِۡنۡ ُمۡدخَّ ُقل ر َّ
اۡجعَّل  َُّ ِصۡدق  و َّ و َّ اَّۡخِرۡجِنۡ ُّمۡرَّ

ۡ ِمۡن ل َُّدَّۡكَّ ُسلٰۡطنًا َّ َِّصۡيًا  ِِِ  ى ِ



81.  বলুনঃ সিে এমসমি 
এবং সমেো সবলুপ্ত হময়মি। 
সনশ্চয় সমেো সবলুপ্ত 
হওয়ারই সিল। 

81. And say: “Truth 

has come and 

falsehood has vanished 

away. Indeed, 

falsehood is ever bound 

to vanish.”  

َّاِطُلِ َُّقَّ الۡب ُ وَّزَّ ََّرـق  ٓاءَّ اۡل ُقۡل جَّ  وَّ
ۡوقًا ُُ َّاِطلَّ ََّا ََّ زَّ  ِِِ ا َِ َّ الۡب

82.  আসম বকারআমন এমন 
সবষয় নাসিল কসর িা 
বরামগর সুসচসকৎসা এবং 
মুসমমনর িনে রহমি। 
বগানাহগারমদর বিা এমি 
শুধু ক্ষসিই বৃসে পায়। 

82.   And We send 

down of the Quran 

that which is a healing 

and a mercy for those 

who believe. And it 

does not increase but 

loss to the wrong doers.  

وَّ ِشفَّٓاٌء  ُُ َۡرـُقۡرا َِٰ مَّا  ُل ِمنَّ ال ِ َّۡ ُ َّ وَّ
ؤِۡ ُِ ۡ ۡۡحٌَّة ل َرِـل رَّ َِّزيُۡد مِِنۡۡيَِّو َّ  وَّۡلَّ ي

اًرا سَّ ۡۡيَّ اِۡل َّ خَّ ِِ لِ  ِِِ الظه
83.  আসম মানুষমক 
বনয়ামি দান করমল বস 
মুি সেসরময় বনয় এবং 
অহংকামর দমুর সমর িায়; 
িিন িামক বকান অসনি 
স্পর্য কমর, িিন বস 
এমকবামর হিার্ হময় পমড। 

83.  And when We 

bestow favor upon man, 

he turns away and 

drifts off to one side. 

And when evil touches 

him, he is in despair.  

ا َِ  نَّا عَّٰلَّ اۡۡلَِّۡسَّ ِۡ ۤۡ اََّّۡعَّ اِذَّا وَّ
ٰ ِِبَّاَِّبِهِٖ َّا َّ ضَّ وَّ ُه اَّۡعرَّ اِذَّا مَّس َّ  وَّ

ـُۡوًسا َـّ ُ ََّا ََّ ي ر   ِِِ الش َّ

84.  বলুনঃ প্রমিেমকই সনি 
রীসি অনুিায়ী কাি কমর। 
অিঃপর আপনার 
পালনকিয া সবমর্ষ রূমপ 
িামনন, বক সবযামপক্ষা 
সনভূয ল পমে আমি। 

84. Say: “Each one 

does according to his 

rule of conduct. And 

your Lord knows best 

him who is best guided 

on the way.” 

َّتِٖهًؕ  َِل ُل عَّٰٰل شَّا َِّ ٌ ي َّعۡ ُقۡل َُل 
َُّم ِِبَّۡنِ ب ُُكۡم اَّعۡل دٰى  فَّرَّ ُۡ وَّ اَّ ُُ

ًِ ِبياۡل   سَّ
85.  িারা আপনামক রূহ 
সম্পমকয  সিমজ্ঞস কমর। বমল 
সদনঃ রূহ আমার 
পালনকিয ার আমদর্ ঘটিি। 
এ সবষময় বিামামদরমক 
সামানে জ্ঞানই দান করা 
হময়মি। 

85.  And they ask you 

about the soul.  Say: 

“The soul is by the 

command of my Lord. 

And you have not been 

given of the knowledge 

except a little.”  

ۡوحِِ َّكَّ عَِّن الر ُ  ُقِل وَّيَّۡســَّلُۡوَّ
ۤۡ اُۡوتِيۡتُۡم  مَّا ۡ وَّ ٰب ِ ۡوُح ِمۡن اَّۡمِر رَّ ُ الر 

ًِ  ِِِ م ِنَّ الۡعِلِۡم اِۡل َّ قَّلِياۡل



86.  আসম ইচ্ছা করমল 
আপনার কামি ওহীর 
মাধমম িা বপ্ররণ কমরসি 
িা অবর্েই প্রিোহার 
করমি পারিাম। অিঃপর 
আপসন সনমির িমনে িা 
আনয়মনর বোপামর আমার 
বমাকাসবলায় বকান দাসয়ত্ব 
বহনকারী পামবন না। 

86. And if We willed, 

We could surely take 

away that which We 

have revealed to you, 

then you would not 

find for you in that 

respect a defender 

against Us.  

َُّبَّ َّ بِال َِّذۡىۤۡ  َّنَّۡذ َّا ل َّٮ ِۡن ِشئۡن ل وَّ
ََّرـكَّ بِٖه  ُِد ل َّيۡكَّ ُثم َّ ۡلَّ َتَّ ۤۡ اِل َّا يۡن اَّۡوحَّ

ًۙ َّا وَِّكياۡل َّيۡن  ِِِ عَّل

87.  এ প্রিোহার না করা 
আপনার পালনকিয ার 
বমমহরবানী। সনশ্চয় 
আপনার প্রসি িাাঁর করুণা 
সবরাট। 

87.   Except as a mercy 

from your Lord. 

Indeed, His kindness 

upon you is ever great.  

ِ ب ِكَّ ۡۡحَّةً م ِۡن ر َّ َّٗه اِۡل َّ رَّ  ا َِ َّ فَّۡضل
َّيۡكَّ كَّبِۡيًا  ِِِ ََّا ََّ عَّل

88.  বলুনঃ িসদ মানব ও 
সিন এই বকারআমনর 
অনুরূপ রচনা কমর 
আনয়মনর িমনে িমডা হয়, 
এবং িারা পরস্পমরর 
সাহািেকারী হয়; িবুও 
িারা কিনও এর অনুরূপ 
রচনা কমর আনমি পারমব 
না। 

88.     Say: “Surely, if 

men and   jinn  were  

to get together in order  

to   produce  the  like  

of   this   Quran,  they 

will  not  (be   able  to) 

produce  the   like   of  

it, even  if   some  of  

them  were helpers to  

others.”  

 ُ عَِّت اۡۡلَُِّۡس وَّاۡۡلِن  َِّ ُقل ل َّٮ ِِن اۡجتَّ
ا الُۡقۡرا َِٰ  ثِۡل ُٰذَّ عَّٰٰلٰٓ اَّ َۡ ي َّاُۡتۡوا ِِبِ
َّۡو ََّا ََّ بَّعُۡضُهۡم  ل ثۡلِٖه وَّ َّاُۡتۡو ََّ ِِبِ ۡلَّ ي

ِهۡيًا َّعۡض  ظَّ  ِِِ لِب

89.  আসম এই বকারআমন 
মানুষমক সবসভন্ন উপকার 
দ্বারা সব রকম সবষয়বস্তু 
বুসঝময়সি। সকন্তু অসধকাংর্ 
বলাক অস্বীকার না কমর 
োমকসন। 

89. And indeed, We 

have fully explained 

for mankind in this 

Quran of every (kind 

of)  similitude,  but 

most  mankind refuse 

(anything) except 

disbelief.  

َّا لِلوَِّ فۡن ر َّ َّقَّۡد صَّ ا ل ن َّاِس ِِفۡ ُٰذَّ
ِ ِ مَّثَّل  َُّر  الُۡقۡرا َِٰ ِمۡن َُل  َّٰٰبٰٓ اَّۡكث فَّا

 ِِِ الن َّاِس اِۡل َّ ُكُفۡوًرا

90.  এবং িারা বমলঃ 
আমরা কিনও আপনামক 

90.    And  they  say: 

“We shall never believe  َِّته تَّۡفُجر ََّرـكَّ حَّ َّۡن َّ َرُـۡؤِمنَّ ل قَّالُۡوا ل وَّ



সবশ্বাস করব না, বি পিযন্ত 
না আপসন ভূপষৃ্ঠ বেমক 
আমামদর িমনে একটি 
ঝরণা প্রবাসহি কমর সদন। 

you until you cause  to  

gush  forth for us from 

the earth a spring.”  

ۢۡبُۡوعًاۙ َّنۡ َّنَّا ِمنَّ اۡۡلَّۡرِض ي  ِِِ ل

91.  অেবা আপনার িমনে 
বিিমুরর ও আঙ্গমুরর একটি 
বাগান হমব, অিঃপর 
আপসন িার মমধে 
সনঝয সরনীসমূহ প্রবাসহি 
কমর বদমবন। 

91.   “Or  that  there  

be  for you a garden of 

date-palms and grapes, 

and cause to gush forth 

rivers in their midst,  

abundantly.”  

ِيۡل   َّ ُ ن ٌَّة م ِۡن  ََّرـكَّ جَّ اَّۡو تَُّكۡو ََّ ل
َّهَِّ رَّ اۡۡلَّّۡنٰرَّ ِخلٰل ِعنَّب  فَّتُفَّج ِ ا و َّ

 ِِِ تَّۡفِجۡيًاۙ
92.  অেবা আপসন বিমন 
বমল োমকন, বিমসনভামব 
আমামদর উপর আসমানমক 
িন্ড-সবিন্ড কমর বেমল 
বদমবন অেবা আল্লাহ ও 
বেমরর্িামদরমক আমামদর 
সামমন সনময় আসমবন। 

92.     “Or  you  cause 

the heaven to  fall, as 

you have claimed,  

upon  us  in pieces, or 

you bring Allah  and  

the  angels before (us) 

face to face.”  

تَّ  ِۡ ا زَّعَّ َِّ ٓاءَّ كَّ َِّ اَّۡو ُتۡسقِطَّ الس َّ
 ِ َّ بِاّٰلله فًا اَّۡو تَّاِِۡت َّا ِكسَّ َّيۡن عَّل

ًۙ ۤۡٮ ِكَِّة قَِّبياۡل ٰ َّل اۡۡل  ِِِ وَّ

93.  অেবা আপনার বকান 
বসানার শিরী গহৃ হমব 
অেবা আপসন আকামর্ 
আমরাহণ করমবন এবং 
আমরা আপনার আকামর্ 
আমরাহণমক কিনও সবশ্বাস 
করবনা, বি পিযন্ত না 
আপসন অবিীণয কমরন 
আমামদর প্রসি এক গ্রে, িা 
আমরা পা  করব। বলুনঃ 
পসবত্র মহান আমার 
পালনকিয া, একিন মানব, 
একিন রসূল শব আসম বক? 

93. “Or that there come 

to be for you a house of 

gold, or you ascend up 

into heaven, and (even 

then) we will never 

believe in your 

ascension until you 

bring down to us a 

book that we can 

read.” Say (O 

Muhammad): “Glory 

be to my Lord.  Am I 

(anything) but a man, 

(sent as) a Messenger.”  

ََّرـكَّ بَّيٌۡت م ِۡن ُزۡخُرف   َُّكۡو ََّ ل اَّۡو ي
َّۡن َّ َرُـۡؤِمنَّ اَِّ ل ٓاِءًؕ وَّ َِّ ۡو تَّۡرٰٰق ِِف الس َّ

َّا ِكتٰبًا  َّيۡن لَّ عَّل ِ َّۡ ِته ُت لُِرقِي ِكَّ حَّ
ُؤهِٗ ۡل َّ ََّرـۡقرَّ َُّ  ۡ ٰب ِ ا ََّ رَّ  ُقۡل ُسبۡحَّ

ُسۡوۡلًِ ًرا ر َّ  ِِِ ُكنُۡت اِۡل َّ بَّشَّ

94.  আল্লাহ সক মানুষমক 
পয়গম্বর কমর পাঠিময়মিন? 

94. And nothing 

prevented mankind 
ۤۡا اِۡذ  وَّمَّا مَّنَّ َُّ الن َّاسَّ اَّ َۡ ي ُۡؤمِنُۡو



িামদর এই উসক্তই মানুষমক 
ঈমান আনয়ন বেমক সবরি 
রামি, িিন িামদর সনকট 
আমস বহদাময়ি। 

from believing when 

the guidance came to 

them except that they 

said: “Has Allah sent a 

human being as 

messenger.”  

ُُِ ٓاءَّ ۤۡا جَّ َُرـۡو ۤۡ اَّ َۡ قَّال ٰٓى اِۡل َّ ُم اَۡلُدٰ
ُسۡوۡلًِ ًرا ر َّ ُ بَّشَّ  ِِِ اَّبَّعَّثَّ اّٰلله

95.  বলুনঃ িসদ পসৃেবীমি 
বেমরর্িারা স্বচ্ছমন্দ সবচরণ 
করি, িমব আসম আকার্ 
বেমক বকান বেমরর্িামকই 
িামদর সনকট পয়গাম্বর 
কমর বপ্ররণ করিাম। 

95. Say: “If there were 

in the earth angels 

walking in  peace, We 

would  surely  have  

sent down to  them  

from the heavens an 

angel as messenger.”  

ۤۡٮ ِكٌَّة قُِ ٰ ل ل َّۡو ََّا ََّ ِِف اۡۡلَّۡرِض مَّل
َّيِۡهۡم  َّا عَّل لۡن َّ َّۡ ََّرـ ٮ ِن ِۡۡيَّ ل َِّ ُۡشۡو ََّ ُمۡط ۡي َّ

ُسوِۡ ََّرـكًا ر َّ ٓاِء مَّل َِّ  ِِِ ۡلًِم ِنَّ الس َّ
96.  বলুনঃ আমার ও 
বিামামদর মমধে সিে 
প্রসিষ্ঠাকারী সহমসমব 
আল্লাহই িমেি। সিসন বিা 
স্বীয় বান্দামদর সবষময় িবর 
রামিন ও বদমিন। 

96.    Say:   “Sufficient   

is Allah   as   a   witness 

between me and you.  

Indeed He is, of His 

servants, the Knower, 

the Seer.” 

ۢۡا بَّيِۡنۡ قُِ ِهيًۡد ِ شَّ ۡل كَّٰٰف بِاّٰلله
َُّكۡمِ بَّيۡن ۢۡا وَّ ً بِۡي َّاِدٖه خَّ  اَِّ َّٗه ََّا ََّ بِعِب

 ِِِ بَِّصۡيًا
97.  আল্লাহ িামক পে 
প্রদর্যন কমরন, বসই বিা 
সঠিক পে প্রাপ্ত এবং িামক 
পে ভ্রি কমরন, িামদর 
িমনে আপসন আল্লাহ িাডা 
বকান সাহািেকারী পামবন 
না। আসম বকয়ামমির সদন 
িামদর সমমবি করব 
িামদর মুমি ভর সদময় চলা 
অবিায়, অন্ধ অবিায়, মুক 
অবিায় এবং বসধর 
অবিায়। িামদর আবাসিল 
িাহান্নাম। িিনই সনবযাসপি 
হওয়ার উপক্রম হমব আসম 
িিন িামদর িমনে অসগ্ন 

97. And he whom Allah 

guides, so he is rightly 

guided. And he whom 

He sends astray, you 

will never  then find 

for them protectors 

other than Him. And 

We shall assemble 

them on the Day of 

Resurrection on their 

faces, blind, and dumb, 

and deaf. Their refuge 

is Hell. Whenever it 

abates, We shall 

increase them in 

blazing fire.  

ُ فَُّهوَّ اۡۡلُهۡتَّدِِ  وَّمَّۡن وَّمَّۡن ي َّهِۡد اّٰلله
َّٓاءَّ ِمۡن  ُۡم اَّۡولِي ِدَّ َلَّ َّۡن َتَّ ي ُۡضلِۡل فَّل

ِة ُدۡوَِّهِٖ َِّ ٰ َّۡو َّ الۡقِي ۡم ي ُُ ُۡشُر ََّ  وَّ
ًِا  بُۡك يًا و َّ ِۡ ِهۡم ُع ُِ عَّٰٰل ُوُجۡو

ا ً ِ ُص هََّرـن َُّمِ مَّاۡوٰ و َّ ا ُهۡم جَّ َِّ  َُل َّ
عِۡيًا َّۡت ِزۡدّٰنُۡم سَّ ب  ِِِ خَّ



আরও বৃসে কমর সদব। 
98.  এটাই িামদর র্াসি। 
কারণ, িারা আমার 
সনদর্যনসমূহ অস্বীকার 
কমরমি এবং বমলমিঃ 
আমরা িিন অসিমি 
পসরণি ও চুণয-সবচুণয হময় 
িাব, িিনও সক আমরা 
নিুনভামব সৃসিি হময় 
উসিি হব? 

98.      That   is   their 

recompense because 

they disbelieved in Our 

verses and said: “Is it, 

when we are bones and 

fragments, shall we    

be raised up as a new 

creation.”  

ِٰ ُۡم كَّفَُّرۡوا ذ َّّن َّ ۡم بِا ُُ ٓاُؤ لِكَّ جَّزَّ
امًا  ۤۡا ءَّاِذَّا ُكن َّا ِعظَّ قَّالُۡو َّا وَّ بِاٰيٰتِن

ُرفَّا لۡقًا و َّ َّبُۡعۡوُثۡو ََّ خَّ تًا ءَّاَِّ َّا ۡلَّ
ِديًۡدا   جَّ

99.  িারা সক বদমিসন বি, 
বি আল্লাহ আসমান ও 
িসমন সৃসিি কমরমিন, 
সিসন িামদর মি মানুষও 
পনুরায় সৃসি করমি সক্ষম? 
সিসন িামদর িমনে সির 
কমরমিন একটি সনসদয ি 
কাল, এমি বকান সমন্দহ 
বনই; অিঃপর িামলমরা 
অস্বীকার িাডা সকিু 
কমরসন। 

99. Have they not seen 

that Allah, who created 

the heavens and the 

earth has Power over 

that He can create the 

like of them. And He 

has decreed for them 

an appointed term, 

whereof there is no 

doubt. But wrong 

doers refuse except 

disbelief.  

َّقَّ اَِّ ل َّ ال َِّذۡى خَّ ۡوا اَّ َ َّ اّٰلله َّرَّ َّۡم ي ل وَّ
اۡۡلَّۡرضَّ قَّاِدٌر عَّٰٰلٰٓ اَّ َۡ  ِٰوِٰت وَّ الس َّ
ُۡم اَّجَّالً ۡل َّ  َُّهۡم وَّجَّعَّلَّ َلَّ ۡلُقَّ ِمثۡل َي َّ
ۡو ََّ اِۡل َّ  ُِ لِ َّٰبَّ الظه يۡبَّ فِيِۡهًؕ فَّا رَّ

  ُكُفۡوًرا

100.  বলুনঃ িসদ আমার 
পালনকিয ার রহমমির 
ভান্ডার বিামামদর হামি 
োকি, িমব বেসয়ি হময় 
িাওয়ার আর্ঙ্কায় অবর্েই 
িা ধমর রািমি। মানুষ 
বিা অসির্য় কৃপণ। 

100.     Say: “If you 

owned the treasures of 

the mercy of my Lord, 

behold, you would 

surely hold them back 

for fear of spending.” 

And man is ever 

grudging.  

ٓا  ِنَّ ُقل  زَّ ۡلُِكۡو ََّ خَّ ل َّۡو اََّّۡتُۡم َتَّ
َّةَّ  ۡشي ۡكتُۡم خَّ َّۡمسَّ ۤۡ اِذًا ۡل َّ ۡ ٰب ِ ۡۡحَِّة رَّ رَّ

ا َُ اۡۡلَِّۡفَّاِقِ ََّا ََّ اۡۡلَِّۡسَّ  وَّ
 ِِِ قَّتُۡوًرا

101.  আপসন বণী-
ইসরাঈলমক সিমজ্ঞস করুন, 
আসম মূসামক নয়টি প্রকার্ে 
সনদর্যন দান কমরসি। িিন 

101.   And  indeed, We 

gave  to  Moses nine 

clear signs. Ask then 

the Children of Israel, 

 ۡۢ َّا ُمۡوَٰس ِتۡس َُّ اٰيٰت  َّقَّۡد اٰتَّيۡن ل وَّ
ِ ِۤۡءيۡلَّ اِۡذ  بَّي ِنٰت  ا ۤۡ اِۡسرَّ فَّۡســَّۡل بَِّنۡ



সিসন িামদর কামি আগমন 
কমরন, বেরাউন িামক 
বললঃ বহ মূসা, আমার 
ধারনায় িুসম বিা 
িাদগু্রি। 

when he came to them, 

then Pharaoh said to 

him: “Indeed, I 

consider you, O Moses, 

one bewitched.”  

 ۡ َّٗه فِۡرعَّۡو َُ اِِن ِ ۡم فَّقَّالَّ ل ُُ ٓاءَّ جَّ
َُّظن ُكَّ ٰۡيُۡوَٰس مَّۡسُحۡوًرا  ِِِ ۡلَّ

102.  সিসন বলমলনঃ িুসম 
িান বি, আসমান ও 
িমীমনর পালনকিয াই এসব 
সনদর্যনাবলী প্রিেক্ষ 
প্রমাণস্বরূপ নাসিল 
কমরমিন। বহ বেরাউন, 
আমার ধারণায় িুসম ধ্বংস 
হমি চমলমিা। 

102.  He (Moses) said: 

“Certainly, you know 

that no one has sent 

down these (signs) 

except the Lord of the 

heavens and the earth 

as evidence. And 

indeed I think of you, 

O Pharaoh, as 

doomed.”  

ِء قَِّ ُٰٓؤۡلَّۤۡ ۤۡ اََّّۡزَّلَّ ُٰ تَّ مَّا ِۡ َّقَّۡد عَّلِ الَّ ل
ِٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض  ُ الس َّ ب  اِۡل َّ رَّ

ٓا  ِرَِّ َُّظن ُكَّ يِٰفۡرعَّۡو َُ بَّصَّ ۡ ۡلَّ اِِن ِ  وَّ
  مَّثۡبُۡوًرا

103.  অিঃপর বস বনী 
ইসরাঈলমক বদর্ বেমক 
উৎিাি করমি চাইল, 
িিন আসম িামক ও িার 
সঙ্গীমদর সবাইমক সনমজ্জি 
কমর সদলাম। 

103. So he intended to 

scare them away from 

the land, then We 

drowned him and those 

with him, all together.  

ۡم م ِنَّ اۡۡلَّۡرِض فَِّ ُُ ادَّ اَّ َۡ ي َّۡستَِّفز َّ َّرَّ ا
ِيۡعًاۙ قۡنُٰه وَّ مَّۡن م َّعَّٗه َجَّ َّۡغرَّ   فَّا

104.  িারপর আসম বনী 
ইসলাঈলমক বললামঃ এ 
বদমর্ বিামরা বসবাস কর। 
অিঃপর িিন পরকামলর 
ওয়াদা বািবাসয়ি হমব, 
িিন বিামামদর বক িমডা 
কমর সনময় উপসিি হব। 

104.   And  We  said,  

after him, to the 

Children of Israel: 

“Dwell in the land, 

then when the promise 

of the Hereafter comes 

to pass, We shall bring 

you forth as one  

gathering.  

ِۤۡءيۡلَّ  ا ۤۡ اِۡسرَّ َِّنۡ َّا ِمۡنۢۡ بَّۡعِدٖه لِب ُقلۡن و َّ
ٓاءَّ وَّعُۡد  اۡسُكنُوا اۡۡلَّۡرضَّ فَّاِذَّا جَّ

َِّفيۡفًاًؕ َّا بُِكۡم ل ِة ِجئۡن  ِِِ اۡۡلِٰخرَّ

105.  আসম সিেসহ এ 
বকারআন নাসিল কমরসি 
এবং সিে সহ এটা নাসিল 
হময়মি। আসম বিা 

105. And with truth 

have We sent it 

(Quran) down, and 

with truth has it 

ََّرِـ بِاۡل لۡنُٰه وَّ ِ اََّّۡزَّ ََّرـق  بِاۡل َّزَّلَِّوَّ َّ ِ ۤۡ ق   وَّمَّا
َِّذيًۡرا َّ ًرا و َّ َّش ِ لۡنٰكَّ اِۡل َّ ُمب  اَّۡرسَّ



আপনামক শুধু সুসংবাদািা 
ও ভয়প্রদর্যক কমরই বপ্ররণ 
কমরসি। 

descended. And We 

have not sent you but a 

bearer of good tidings 

and a warner.  

ِِِ 

106.  আসম বকারআনমক 
িসিসচহ্ন সহ পেৃক 
পেৃকভামব পাম র 
উপমিাগী কমরসি, িামি 
আপসন এমক বলাকমদর 
কামি ধীমর ধীমর পা  
কমরন এবং আসম এমক 
িোিে ভামব অবিীণয 
কমরসি। 

106. And (it is) a 

Quran that We have 

divided (into parts), 

that you may recite it 

to mankind at 

intervals. And We have 

sent it down as a 

successive revelation.  

اَّٗه عَّٰلَّ الن َّاِس وَِّ َّۡقرَّ قۡنُٰه لِت ُقۡراًَّٰا فَّرَّ
ًِ ياۡل ِ ۡۡ لۡنُٰه تَّ َّز َّ َّ  ِ عَّٰٰل ُمۡكث  و َّ

107.  বলুনঃ বিামরা 
বকারআনমক মানে কর 
অেবা অমানে কর; িারা 
এর পবূয বেমক এমলম প্রাপ্ত 
হময়মি, িিন িামদর কামি 
এর বিলাওয়াি করা হয়, 
িিন িারা নিমিমক 
বসিদায় লুটিময় পমড। 

107.   Say: “Believe in 

it, or do not believe.” 

Indeed, those who were 

given knowledge 

before it, when it is 

recited to them, they 

fall down upon their 

faces in prostration.   

ٰٓا  ا َِ َّ ُقۡل اٰمِنُۡوا بِٖهۤۡ اَّۡو ۡلَّ ُتۡؤمِنُۡو
ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الۡعِلۡمَّ ِمۡن قَّبۡلِٖهۤۡ اِذَّا 
َّۡذقَّا َِ  ۡو ََّ لاِۡل ِر ُ َّيِۡهۡم َيَّ يُتٰٰۡل عَّل

ًداۙ   ُسج َّ
108.  এবং বমলঃ আমামদর 
পালনকিয া পসবত্র, মহান। 
সনঃসমন্দমহ আমামদর 
পালকিয ার ওয়াদা অবর্েই 
পণূয হমব। 

108.   And they say: 

“Glory be to our Lord.  

Surely, the promise of 

our Lord must be 

fulfilled.”  

ۤۡ ا َِۡ ََّا ََّ  َّا ب ِن َُّقۡولُۡو ََّ ُسبٰۡحنَّ رَّ ي و َّ
َّۡفُعۡوۡلًِ َّا ۡلَّ ب ِن  ِِِ وَّعُۡد رَّ

109.  িারা ক্রন্দন করমি 
করমি নিমিমক ভুসমমি 
লুটিময় পমড এবং িামদর 
সবনয়ভাব আমরা বৃসে 
পায়। AsSajda 

109.   And they fall 

down upon their faces, 

weeping, and it 

increases them in 

humility.                AsSajda              

َّذِۡ ۡو ََّ لاِۡل ِر ُ َّبُۡكۡو ََّ وََّيَّ قَّا َِ ي
ۡم ُخُشۡوعًا  ُُ َِّزيُۡد ي  ِِِ ۩وَّ

110.  বলুনঃ আল্লাহ বমল 110.  Say: “Call upon 

Allah,   or  call  upon 
ۡۡحٰنَِّقُِ َّ اَِّو اۡدُعوا الر َّ  ِل اۡدُعوا اّٰلله



আহবান কর সকংবা রহমান 
বমল, বি নামমই আহবান 
কর না বকন, সব সুন্দর 
নাম িাাঁরই। আপসন সনমির 
নামাি আদায়কামল স্বর 
উচ্চগ্রামস সনময় সগময় 
পডমবন না এবং সনঃর্মব্দও 
পডমবন না। এিদভুময়র 
মধেমপো অবলম্বন করুন। 

the Beneficent. By 

whichever (name) you 

call upon. To Him 

belong the best names. 

And (O Muhammad), 

do not recite (too) 

loudly in your prayer, 

and be not (too) quiet 

in it, but seek between 

it a way.”  

َُّه اۡۡلَّۡۡسَّٓاُء اۡلُۡسٰنِ  اَّي ًا م َّا تَّۡدُعۡوا فَّل
تِكَّ وَّۡلَّ َُتَّافِۡت  الَّ ۡهَّۡر بِصَّ وَّۡلَّ َتَّ

ًِ ِبياۡل َِّغ بَّۡۡيَّ ذٰلِكَّ سَّ  ِِِ بِهَّا وَّابۡت

111.  বলুনঃ সমি প্রর্ংসা 
আল্লাহর সিসন না বকান 
সন্তান রামিন, না িাাঁর 
সাবযমভৌমমত্ব বকান র্রীক 
আমি এবং সিসন দদুয র্াগ্রি 
হন না, বি কারমণ িাাঁর 
বকান সাহিেকারীর 

প্রময়ািন হমি পামর। 
সুিরাং আপসন স-সম্ভ্রমম 
িাাঁর মাহাত্ন? বণযনা করমি 
োকুন। 

111.  And say: “Praise 

be to Allah, who has 

not taken to Himself a 

son,   and  He  has no 

partner in the 

sovereignty, and He 

has no (need of a) 

protector out of 

weakness. And magnify 

Him with all 

magnificence.”  

َّت َِّخۡذ وَِّ َّۡم ي ِ ال َِّذۡى ل ُد ّٰلِله ِۡ َّ ُقِل اۡل
َُّكۡن ل َّٗه شَِّريٌۡك ِِفِۡ َّۡم ي ل ًَّدا و َّ ل  وَّ

َّۡم يَّكُِ ل ِاۡۡلُلِۡك وَّ ل ِ  ۡن ل َّٗه وَّ ِى ٌ م ِنَّ الذ ُ
ُه تَّۡكبِۡيًا ۡ  وَّكَّّب ِ

     
 


