
 

আর-রূম ArRoom    

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আসলফ-লাম-মীম, 1. Alif. Lam. Mim.  ِٓ ِِِِ ۚ الٓم 
2.  ররামকরা পরাসিত 
হময়মি, 

2. The Romans have 

been defeated.  ُۙۡوُم ُ َِّت الر  ِِِِ غُلِب
3.  সনকটবতী এলাকায় 
এবং তারা তামদর 
পরািময়র পর অসতিত্বর 
সবিয়ী হমব, 

3.     In  the  nearer  

land,  and they,  after  

their  defeat,  will  be 

victorious.  

ۤۡ اَّۡدَنَّ اۡۡلَّۡرِض وَُّهۡم م ِۡنۢۡ بَّعِۡد  ِفۡ
ُۙ َّغۡلِبُۡونَّ ي َّبِِهۡم سَّ ِِِِ غَّل

4.  কময়ক বিমরর মমযে। 
অগ্র-পশ্চামতর কাি 
আল্লাহর হামতই। রিসদন 
মুসমনগণ আনসিত হমব। 

4.   Within  three to 

nine years.  To  Allah  

belongs  the  command  

before and after.  And   

that  day  the  believers 

will rejoice.  

َّۡمُر ِمۡن قَّبُۡل ِِفۡ بِۡضِع ِسِنۡيَِّ ِ اۡۡل ۚ  ّٰلِله
ِمۡنۢۡ بَّعۡدُِ ُح ِِوَّ َّۡومَّٮ ٍِذ ي َّۡفرَّ ۚ  وَّي
ُِۙ ِِِِ اۡۡلُۡؤمِنُۡونَّ

5.  আল্লাহর িাহামযে। 
সতসন যামক ইচ্ছা িাহাযে 
কমরন এবং সতসন 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। 

5.   With  Allah’s  help.  

He helps whom He 

wills.  And  He  is  the  

All  Mighty,  the 

Merciful.  

ِِ َّۡصِر اّٰلله ُُ   وَُّهوَّ بِن ءٓ ََّ َّنُۡصُر مَّۡن ي َّ  ي
ِحيُۡمُۙ ِِِِ الۡعَِّزيُۡز الر َّ

6.  আল্লাহর প্রসতশ্রুসত হময় 
রগমি। আল্লাহ তার 
প্রসতশ্রুসত রেলাফ করমবন 
না। সকন্তু অসযকাংশ রলাক 
িামন না। 

6. (It is) the promise of 

Allah. Allah does not 

fail in His promise, but 

most of mankind do 

not know.  

ِِ ُ وَّعۡدَّ ٗ  وَّعۡدَّ اّٰلله ُُ اّٰلله ِ ۡل ُُ  ۡلَّ 
َّرَّ الن َّاِس ۡلَّ  ٰـِكن َّ اَّۡكث ل وَّ

َُّمۡونَِّ َّعۡل ِ ي



7.  তারা পাসথিব িীবমনর 
বাসহেক সদক িামন এবং 
তারা পরকামলর েবর 
রামে না। 

7. They know what is 

apparent of the life of 

the world, and they, 

about the Hereafter, 

they are heedless.  

َِّ َّيٰوِة ي اِهًرا م ِنَّ اۡۡل َُّمۡونَّ ظَّ عۡل
َّا نۡي ُ ِة ُهۡم  ِالد  رَّ ِِ ٰ ۚ  وَُّهۡم ََِّن اۡۡل
ِِِِ غِٰفلُۡونَِّ

8.  তারা সক তামদর মমন 
রেমব রদমে না রয, আল্লাহ 
নমোমন্ডল, েূমন্ডল ও 
এতদেুময়র মযেবতী 
িবসকিু িসৃি কমরমিন 
যথাযথরূমপ ও সনসদি ি 
িমময়র িনে, সকন্তু অমনক 
মানষু তামদর পালনকতি ার 
িাক্ষামত অসবশ্বািী। 

8.     Do they not reflect 

within themselves. 

Allah has not created 

the heavens and the 

earth, and that which 

is between them, except 

with  truth  and  for  a  

term appointed. And 

indeed, many among 

the mankind are 

disbelievers in the 

meeting with their 

Lord.  

َِّ ۤۡ اَّنُۡفِسِهۡمِا ُرۡوا ِفۡ َّتَّفَّك َّ َّۡم ي ل مَّا  وَّ
مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ  ُ الس َّ َّقَّ اّٰلله ل َِّ
ٍل  ِ وَّاَّجَّ َّق  ۤۡ اِۡل َّ بِاۡۡل ا َُّهمَّ وَّمَّا بَّيۡن

ِ م ً كَّثِۡۡيًا م ِنَّ الن َّاِس   وَّ اِن َِّم ُسَّ
َّـكِٰفُرۡونَِّ ب ِِهۡم ل ِِِِ بِلِقَّءِٓئ رَّ

9.  তারা সক পসৃথবীমত 
ভ্রমণ কমর না অতঃপর 
রদমে না রয; তামদর 
পবূিবতীমদর পসরণাম সক সক 
হময়মি? তারা তামদর 
চাইমত শসিশালী সিল, 

তারা যমীন চাষ করত 
এবং তামদর চাইমত রবশী 
আবাদ করত। তামদর 
কামি তামদর রিলূগণ 
িসু্পি সনমদি শ সনময় 
এমিসিল। বস্তুতঃ আল্লাহ 
তামদর প্রসত িলুুমকারী 
সিমলন না। সকন্তু তারা 
সনমিরাই সনমিমদর প্রসত 
িলুুম কমরসিল। 

9.   Have  they  not 

traveled in the land and   

seen  how  was the end 

of those before them. 

They were mightier 

than these in strength, 

and they tilled the land    

and built upon it more 

than  that  which  these 

have built. And their 

messengers came to 

them with clear 

evidences.  Then it was 

not Allah who wronged 

them, but they did 

wrong to themselves.  

َِّ َِّسۡۡيُۡوا ِف اۡۡلَّۡرِض ا َّۡم ي ل وَّ
َُّة ال َِّذيۡنَّ  َُّ كَّانَّ عَّاقِب ۡ فَّيَّنُۡظُرۡوا كَّي

ةً ِمۡن قَّبۡلِِهۡمِ ََّد َّ مِنُۡهۡم ُقو َّ ۤۡا اَّ َّانُۡو  ك
 ۡۤ ا ُرۡوهَّ اَّثَّاُروا اۡۡلَّۡرضَّ وَََّّمَّ و َّ

َّرَّ ِم َِّ ءَُّٓۡۡتُۡم اَّۡكث ا وَّجَّ ُرۡوهَّ ا ََّمَّ
َّي ِنِٰتِ ُ ُرُسلُُهۡم بِالۡب ا كَّانَّ اّٰلله  فَّمَّ

ۤۡا  َّانُۡو ٰـِكۡن ك ل ُهۡم وَّ َّۡظلِمَّ لِي
َّۡظلُِمۡونَّ  ُهۡم ي ِِِِ اَّنُۡفسَّ



10.  অতঃপর যারা মি 
কমি করত, তামদর পসরণাম 
হময়মি মি। কারণ, তারা 
আল্লাহর আয়াতিমূহমক 
সমথো বলত এবং রিগুমলা 
সনময় ঠাট্টা-সবদ্রূপ করত। 

10.  Then  the  end  of  

those   who   had 

committed evil was evil 

(worst), because they   

denied the revelations  

of  Allah  and  they 

used  to  ridicule  them.  

ُُوا ثُِ ءٓ َّةَّ ال َِّذيۡنَّ اَّسَّ م َّ كَّانَّ عَّاقِب
 ِ بُۡوا بِاٰيِٰت اّٰلله ۡوٓآٰى اَّۡن كَّذ َّ ُ الس 

ُُۡونَِّ َّۡستَّهِۡز َّانُۡوا بِهَّا ي ِِِِ وَّك
11.  আল্লাহ প্রথমবার িসৃি 
কমরন, অতঃপর সতসন 
পনুরায় িসৃি করমবন। 
এরপর রতামরা তাাঁরই সদমক 
প্রতোবসতি ত হমব। 

11. Allah originates the 

creation, then   He will 

repeat it, then to Him 

you will be returned. 

َّلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡد ٗ  ُثم َّ  بۡدَُّؤا اۡۡل َـّ ُ ي اَّّٰلله
ُعۡونَِّ َّيِۡه ُتۡرجَّ ِِِِ اِل

12.  রয সদন রকয়ামত 
িংঘটিত হমব, রিসদন 
অপরাযীরা হতাশ হময় 
যামব। 

12.    And the Day 

when the Hour will be 

established, the 

criminals will be in 

despair.  

اََُّة يُبۡلُِس وَِّ َّۡومَّ تَُّقۡوُم الس َّ ي
ِِ اۡۡلُۡجِرُمۡونَِّ

13.  তামদর রদবতা গুমলার 
মমযে রকউ তামদর িপুাসরশ 
করমব না। এবং তারা 
তামদর রদবতামক অস্বীকার 
করমব। 

13.  And there will not 

be for them among 

their (alleged) partners 

any to intercede.   And   

they will reject their 

partners.    

ِهۡم وَِّ َّءٓٮ ِ ك رَّ َُ ُۡم م ِۡن  َُّكۡن ّل َّ َّۡم ي ل
ِهۡم  َّءٓٮ ِ ك رَّ َُ َّانُۡوا بِ فَّعُٰٓؤا وَّك َُ

ِِِِ كِٰفِريۡنَِّ
14.  রযসদন রকয়ামত 
িংঘটিত হমব, রিসদন মানষু 
সবেি হময় পড়মব। 

14. And the Day when 

the Hour will be 

established, that Day 

they will become 

separated.    

َّۡومَّٮ ٍِذ وَِّ اََُّة ي َّۡومَّ تَُّقۡوُم الس َّ ي
ُقۡونَِّ ِِِِ ي َّتَّفَّر َّ

15.  যারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরমি ও িৎকমি কমরমি, 

তারা িান্নামত িমাদতৃ 
হমব; 

15. Then as for those 

who believed and did 

righteous deeds, so 

they shall be made to 

enjoy in the Garden (of 

delight).  

َّم َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَََِّّملُوا  فَّا
ٍة  ۡوضَّ لِٰحِت فَُّهۡم ِفۡ رَّ الصه

ُۡونَِّ َۡبَّ ُ ِِِِ ّي 



16.  আর যারা কামফর 
এবং আমার আয়াতিমূহ ও 
পরকামলর িাক্ষাতকারমক 
সমথো বলমি, তামদরমকই 
আযামবর মমযে উপসস্থত 
করা হমব। 

16. And as for those 

who disbelieved and 

denied Our revelations, 

and the meeting of the 

Hereafter, they shall be 

brought into the 

punishment.  

بُۡوا  اَّم َّا ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا وَّكَّذ َّ وَّ
ٓٮ ِكَّ ِف  ٰ ِة فَّاُول رَّ ِِ ٰ لِقَّءِٓئ اۡۡل َّا وَّ بِاٰيٰتِن

ُرۡونَِّ ِِِِ الۡعَّذَّاِب ُُمۡضَّ
17.  অতএব, রতামরা 
আল্লাহর পসবত্রতা স্মরণ 
কর িন্ধ্োয় ও িকামল, 

17. So glorify Allah 

when you enter the 

night and when you 

enter the morning.  

ِ ِحۡيَّ ُُتُۡسۡونَّ  فَُّسبٰۡحنَّ اّٰلله
ِِ وَِّحۡيَّ ُتۡصبُِحۡونَِّ

18.  এবং অপরামহ? ও 
মযোমহ?। নমোমন্ডল ও 
েূমন্ডমল, তাাঁরই প্রিংিা। 

18. And to Him is all 

the praise in the 

heavens and the earth, 

and at the decline of 

the sun and in the 

noonday.  

مٰوِٰت وَِّ َّۡمُد ِف الس َّ َّـُه اۡۡل ل
ِحۡيَّ  ي ًا و َّ َِ وَّاۡۡلَّۡرِض وَََّّ

ِ ُتۡظِهُرۡونَِّ
19.  সতসন মৃত রথমক 
িীসবতমক বসহগিত কমরন 
িীসবত রথমক মৃতমক 
বসহগিত কমরন, এবং েূসমর 
মৃতুের পর তামক 
পনুরুজ্জীসবত কমরন। এোমব 
রতামরা উসিত হমব। 

19.  He brings out the 

living from  the  dead,  

and  He   brings out  

the dead from the 

living, and   He  revives  

the  earth  after  its  

death.  And thus shall 

you be brought out.  

ِۡرُج ِ ُُ َّي ِِت وَّ َّـى َّ ِمنَّ اۡۡل ِۡرُج اۡۡل ُُ
َّـى ِ وَُّّيِۡى اۡۡلَّۡرضَّ  َّي ِتَّ ِمنَّ اۡۡل اۡۡل

َِّ ُجۡونَِِِّابَّعۡدَّ مَّۡوِۡت ۡرَّ ُُ   وَّكَّذٰلِكَّ 

ِِِِ
20.  তাাঁর সনদশিনাবলীর 
মমযে এক সনদশিন এই রয, 

সতসন মৃসিকা রথমক 
রতামামদর িসৃি কমরমিন। 
এেন রতামরা মানষু, 

পসৃথবীমত িসড়ময় আি। 

20. And among His 

signs is that He created 

you from dust, then 

behold, you are human 

beings scattered 

(throughout the earth). 

اٍب وَِّ َّقَُّكۡم م ِۡن ُترَّ ل َِّ ۤۡ اَّۡن  ِمۡن اٰيٰتِه 
ُرۡونَِّ َِ َّ ٌر تَّنۡت ََّ ۤۡ اَّنۡتُۡم بَّ  ُثم َّ اِذَّا

ِِِِ
21.  আর এক সনদশিন এই 
রয, সতসন রতামামদর িমনে 
রতামামদর মযে রথমক 

21.  And among  His 

signs is that He created 

for  you  mates  from 

َُّكۡم م ِۡن  َّقَّ ل ل َِّ ۤۡ اَّۡن  وَِّمۡن اٰيٰتِه 



রতামামদর িংসগনীমদর িসৃি 
কমরমিন, যামত রতামরা 
তামদর কামি শাসিমত থাক 
এবং সতসন রতামামদর মমযে 
পারস্পসরক ি্ীসত ও দয়া 
িসৃি কমরমিন। সনশ্চয় এমত 
সচিাশীল রলাকমদর িমনে 
সনদশিনাবলী রময়মি। 

yourselves  that  you  

may  find  tranquility   

in  them,  and  He 

placed between you 

love and mercy. 

Indeed, in that are   

signs for a people who 

reflect. 

َّيۡهَّا  ۤۡا اِل َّۡسُكنُۡو اَّنُۡفِسُكۡم اَّۡزوَّاًجا ل ِت
ۡۡحَّةً   اِن َّ  رَّ َُّكۡم م َّوَّد َّةً و َّ وَّجَّعَّلَّ بَّيۡن
ٰيٍٰت ل ِقَّۡوٍم  ِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ

ُرۡونَِّ ِِِِ ي َّتَّفَّك َّ
22.  তাাঁর আর ও এক 
সনদশিন হমচ্ছ নমোমন্ডল ও 
েূমন্ডমলর িিৃন এবং 
রতামামদর োষা ও বমণির 
ববসচত্র। সনশ্চয় এমত 
জ্ঞানীমদর িমনে 
সনদশিনাবলী রময়মি। 

22.  And among His 

signs is the creation of 

the heavens and the 

earth, and the 

difference of your 

languages and   your    

colors. Indeed, in that   

are  signs  for those  of  

sound  knowledge. 

مٰوِٰت  لُۡق الس َّ َِّ وَِّمۡن اٰيٰتِه  
ِ تِلَّ ِۡ ا ُف اَّلِۡسََّتُِكۡم وَّاۡۡلَّۡرِض وَّ

اَّلۡوَّانُِكۡمِ ٰيٍٰت وَّ  اِن َّ ِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ
ِِِِ ل ِلۡعٰلِِمۡيَِّ

23.  তাাঁর আরও সনদশিনঃ 
রামত ও সদমন রতামামদর 
সনদ্রা এবং তাাঁর কৃপা 
অমেষণ। সনশ্চয় এমত 
মমনামযাগী ি্দাময়র 
িমনে সনদশিনাবলী রময়মি। 

23.    And   among  His 

signs  is   your    sleep     

by   night and    day,   

and   your  seeking   of  

His  bounty. Indeed, in   

that   are   signs for a 

people who listen. 

ِمۡن اٰيٰتِه  مَّنَّاُمُكۡم بِال َّيِۡل وَِّ
َّءُٓؤُكۡم م ِۡن فَّۡضلِهِ   وَّالن َّهَّاِر وَّابۡتِغ
ٰيٍٰت ل ِقَّۡوٍم  اِن َّ ِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ

ِِِِ ي َّۡسمَُّعۡونَِّ
24.  তাাঁর আরও সনদশিনঃ 
সতসন রতামামদরমক রদোন 
সবদেুৎ, েয় ও েরিার 
িমনে এবং আকাশ রথমক 
পাসন বষিণ কমরন, অতঃপর 
তদ্দ্বারা েূসমর মৃতুের পর 
তামক পনুরুজ্জীসবত কমরন। 
সনশ্চয় এমত বুসিমান 
রলাকমদর িমনে 

24.  And among His 

signs is (that) He shows 

you the lightning (by 

way of) fear and hope,   

and He sends down 

water from the sky, 

then thereby He revives 

the earth after its 

death. Indeed, in  that   

are signs   for  a people  

ۡوفًا وَِّ َِّ ۡقَّ  ِمۡن اٰيٰتِه  يُِريُۡكُم الَۡبَّ
ُِ مَّءًُٓ  ءٓ مَّ ُل ِمنَّ الس َّ يُنَّ ِ مَّعًا و َّ طَّ و َّ

َّا  اِن َّ ِفۡ ِفَّيُۡۡح  بِِه اۡۡلَّۡرضَّ بَّعۡدَّ مَّۡوِۡت
ٰيٍٰت ل ِقَّۡوٍم ي َّعۡقِلُۡونَِّ ِ ذٰلِكَّ ۡلَّ



সনদশিনাবলী রময়মি। who  understand. 

25.  তাাঁর অনেতম সনদশিন 
এই রয, তাাঁরই আমদমশ 
আকাশ ও পসৃথবী প্রসতসিত 
আমি। অতঃপর যেন সতসন 
মৃসিকা রথমক উঠার িমনে 
রতামামদর ডাক রদমবন, 

তেন রতামরা উমঠ 
আিমব। 

25.  And among His 

signs is that the 

heavens and the earth 

stand firm by His 

command. Then when 

He summons you, by 

one call from the earth, 

behold, you will come 

out.  

 ُُ ءٓ مَّ ۤۡ اَّۡن تَُّقۡومَّ الس َّ وَِّمۡن اٰيٰتِه 
َّۡمرِِ  ُثم َّ اِذَّا دَّعَّاُكۡم  ِٗ وَّاۡۡلَّۡرُض بِا

َۡوَّةًِ ۤۡ اَّنۡتُۡم   ِِِدَّ م ِنَّ اۡۡلَّۡرِض اِذَّا
ُۡرُجۡونَِّ َُّ ِِِِ

26.  নমোমন্ডমল ও 
েুমন্ডমল যা সকিু আমি, িব 
তাাঁরই। িবাই তাাঁর 
আজ্ঞাবহ। 

26. And to Him belongs 

whoever is in the 

heavens and the earth. 

All are obedient to 

Him.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ َّه  مَّۡن ِف الس َّ ل  وَّ
َِتُۡونَِّ ٰ ٌ ل َّه  ق ِِِِ كُل 

27.  সতসনই প্রথমবার 
িসৃিমক অসিমত্ব আনয়ন 
কমরন, অতঃপর সতসন িসৃি 
করমবন। এটা তাাঁর িমনে 
িহি। আকাশ ও পসৃথবীমত 
িমবিাচ্চ মযিাদা তাাঁরই এবং 
সতসনই পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

27.  And it is He who 

originates the creation, 

then He will repeat it, 

and that is easier for 

Him. And his is the 

highest similitude in the 

heavens and the earth. 

And He is the All 

Mighty, the All Wise.  

َّـلۡقَّ ُثم َّ وَِّ بۡدَُّؤا اۡۡل َـّ ُهوَّ ال َِّذۡى ي
َّيۡهِِ َُّل يُعِيُۡد ٗ  وَُّهوَّ اَّۡهوَُّن عَّل َّث َُّه اۡۡل ل  وَّ

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرِضِ  اۡۡلَّعٰٰۡل ِف الس َّ
َِّكيُۡمِ ِِ وَُّهوَّ الۡعَِّزيُۡز اۡۡل

28.  আল্লাহ রতামামদর 
িমনে রতামামদরই মযে 
রথমক একটি দিৃাি বণিনা 
কমরমিনঃ রতামামদর আসম 
রয রুযী সদময়সি, রতামামদর 
অসযকারেুি দাি-দািীরা 
সক তামত রতামামদর িমান 
িমান অংশীদার? রতামরা 
সক তামদরমক রিরূপ েয় 
কর, রযরূপ সনমিমদর 

28.   He sets forth for 

you   a  parable  from 

your own selves. Do 

you have among  those  

whom your right hands  

possess any partners, 

in that what We have 

provided for you, so 

that you are equal  

therein,  (and) you fear 

ِ َُّكۡم م َّثَّلً م ِۡن اَّنُۡفِسُكۡمِضَّ بَّ ل  رَّ
َـّكَّۡت  هَّل ل َُّكۡم م ِۡن م َّا مَّل
َّءَُّٓ ِفۡ مَّا  ك رَّ َُ اَّۡۡيَّانُُكۡم م ِۡن 
 ٌُ وَّٓا َّنۡتُۡم فِيِۡه سَّ زَّقۡنُٰكۡم فَّا رَّ
ُكۡمِ ُۡم كَِّخيۡفَّتُِكۡم اَّنُۡفسَّ َّاُفۡوَنَّ َُّ 



রলাকমক েয় কর? 

এমসনোমব আসম িমঝদার 
ি্দাময়র িমনে 
সনদশিনাবলী সবিাসরত 
বণিনা কসর। 

them as  you  fear  of 

yourselves (each other). 

Thus do We explain in 

detail the signs to a 

people who have sense. 

ُل اۡۡلٰيِٰت لِقَّۡوٍم  ِ كَّذٰلِكَّ نُفَّص 
ِِِِ ي َّعۡقِلُۡونَِّ

29.  বরং যারা রয-
ইনিাফ, তারা 
অজ্ঞানতাবশতঃ তামদর 
রেয়াল-েূশীর অনিুরণ 
কমর থামক। অতএব, 

আল্লাহ যামক পথভ্রি কমরন, 

তামক রক রবাঝামব? তামদর 
রকান িাহাযেকারী রনই। 

29. But those who do 

wrong follow their 

(own) desires without 

knowledge. Then who 

will guide him whom 

Allah has sent astray. 

And for them there 

will not be any helpers. 

ۤۡا اَّۡهوَّٓاَُُّهۡم  َُّمۡو ل َّعَّ ال َِّذيۡنَّ ظَّ بَِّل ات َّب
َّۡۡيِ عِلٍۡمِ ل َّ بِغ ۡن ي َّهِۡدۡى مَّۡن اَّضَّ  فَّمَّ

ُِ هِصِريۡنَِِِّاّٰلله ُۡم م ِۡن ن ِِِِ  وَّمَّا ّلَّ

30.  তুসম একসনি োমব 
সনমিমক যমমির উপর 
প্রসতসিত রাে। এটাই 
আল্লাহর প্রকৃসত, যার উপর 
সতসন মানব িসৃি কমরমিন। 
আল্লাহর িসৃির রকান 
পসরবতি ন রনই। এটাই িরল 
যমি। সকন্তু অসযকাংশ 
মানষু িামন না। 

30. So set you your   

face (O Muhammad) 

towards (this) Faith, 

inclining to truth. The 

nature of Allah that 

upon which He has 

created  mankind. 

There is no altering in 

(the laws of) Allah’s 

creation. That is the 

right religion, but most 

of the people do not 

know.  

َِيۡفًافَِّ يِۡن حَّ َّقِۡم وَّۡجهَّكَّ لِلد ِ  ِِا
رَّ الن َّاسَّ  ِ ال َِِّتۡ فَّطَّ تَّ اّٰلله فِۡطرَّ

َّيۡهَّا ِِِِعَّل َّـلِۡق اّٰلله  ذٰلِكَّ  ۡلَّ تَّبِۡديۡلَّ ِۡل
يُۡن الۡقَّي ُِمِ َّرَّ ِِالد ِ ٰـِكن َّ اَّۡكث ل ُۚۙوَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل ِِِِ الن َّاِس ۡلَّ ي

31.  িবাই তাাঁর অসেমুেী 
হও এবং েয় কর, নামায 
কাময়ম কর এবং 
মুশসরকমদর অিেুি ি হময়া 
না। 

31. Turning in 

repentance to Him, and 

fear Him and establish 

prayer, and do not be 

of those who associate 

partners (to Him).  

َّيِۡه وَّات َُّقۡو ُٗ  اَّقِيُۡموا ُمِنيۡبِۡيَّ اِل وَّ
لٰوةَّ وَّۡلَّ تَُّكۡونُۡوا ِمنَّ  الص َّ

ُۙ ِرِكۡيَّ َۡ ِِِِ اۡۡلُ
32.  যারা তামদর যমমি 
সবমেদ িসৃি কমরমি এবং 

32.        (Or)   of   those 

who have divided their 
َّانُۡوا  َُّهۡم وَّك ُقۡوا ِديۡن ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ فَّر َّ



অমনক দমল সবেি হময় 
পমড়মি। প্রমতেক দলই সনি 
সনি মতবাদ সনময় 
উল্লসিত। 

religion  and   have  

become sects, each  

faction   rejoicing  in 

what they have. 

َّعًا ي َّدَّيِۡهۡم َِِِ َّا ل ِِ ُ ِحۡزِبۢۡ    كُل 
ِِِِ فَِّرُحۡونَِّ

33.  মানুষমক যেন দঃুে-
কি স্পশি কমর, তেন তারা 
তামদর পালনকতি ামক 
আহবান কমর তাাঁরই 
অসেমুেী হময়। অতঃপর 
সতসন যেন তামদরমক 
রহমমতর স্বাদ আস্বাদন 
করান, তেন তামদর 
একদল তামদর পালনকতি ার 
িামথ সশরক করমত থামক, 

33. And when 

adversity touches the 

people, they cry upon   

their Lord, turning in 

repentance to Him.  

Then, when He gives 

them a taste of His 

mercy, behold, a group 

among them associate 

(partners) with their 

Lord. 

ب َُّهۡم وَِّ َّۡوا رَّ ٌ دََّ اِذَّا مَّس َّ الن َّاسَّ ُضر 
ۤۡ اَّذَّاقَُّهۡم م ِنُۡه  َّيِۡه ُثم َّ اِذَّا م ُِنيۡبِۡيَّ اِل
ب ِِهۡم  ۡۡحَّةً اِذَّا فَِّريٌۡق م ِنُۡهۡم بِرَّ رَّ

ُۙ ِرُكۡونَّ َۡ ِِِِ يُ

34.  যামত তারা অস্বীকার 
কমর যা আসম তামদরমক 
সদময়সি। অতএব, মিা লুমট 
নাও, িত্বরই িানমত 
পারমব। 

34.  So that they will 

disbelieve in what We 

have given them. So 

enjoy yourselves, then 

soon you will come to 

know.  

ۤۡ اٰتَّيۡنُٰهۡمِ َّا ِِ َّۡكُفُرۡوا  ت َُّعۡوالِي   فَّتَّمَّ
َُّمۡونَِّ ۡوفَّ تَّعۡل ِِِِ فَّسَّ

35.  আসম সক তামদর কামি 
এমন রকান দলীল নাসযল 
কমরসি, রয তামদরমক 
আমার শরীক করমত বমল? 

35.  Or have We sent 

down to them an 

authority which then 

speaks of that which 

they associate with Him.  

َّيِۡهۡم ُسلٰۡطنًا فَُّهوَّ  َّا عَّل لۡن اَّۡم اَّنۡزَّ
ِرُكۡونَِّ َۡ َّانُۡوا بِه  يُ َّا ك ِِ َّتَّكَّل َُّم  ِ ي

36.  আর যেন আসম 
মানষুমক রহমমতর স্বাদ 
আস্বাদন করাই, তারা তামত 
আনসিত হয় এবং তামদর 
কৃতকমমির ফমল যসদ 
তামদরমক রকান দদুশিা পায়, 

তমব তারা হতাশ হময় পমড়। 

36.  And when We give 

the people   a    taste of 

mercy, they rejoice 

therein. And if an   evil   

afflicts  them  for  what  

their  own  hands have 

sent  forth,   behold, 

they are in despair. 

ۡۡحَّةً فَِّرُحۡوا وَِّ َّا الن َّاسَّ رَّ ۤۡ اَّذَّقۡن اِذَّا
ئَّةٌِ بِهَّا  ي ِ َّا ِوَّاِۡن ُتِصبُۡهۡم سَّ ِِ  ۡۢ ۚ

مَّۡت اَّيِۡديِۡهۡم اِذَّا ُهۡم  قَّد َّ
َُّطۡونَِّ َّقۡن ِ ي



37.  তারা সক রদমে না রয, 

আল্লাহ যার িমনে ইচ্ছা 
সরসযক বসযিত কমরন এবং 
হ্রাি কমরন। সনশ্চয় এমত 
সবশ্বািী ি্দাময়র িমনে 
সনদশিনাবলী রময়মি। 

37.   Do  they  not  see  

that Allah enlarges the  

provision for whom He 

wills and straitens (for 

whom He wills). Indeed, 

in  that  are  signs  for  

a people who believe. 

َِّ ۡزقَّ ا ِ َّبُۡسُط الر  َّ ي ۡوا اَّن َّ اّٰلله َّرَّ َّۡم ي ل وَّ
َّۡقِدرُِ ُُ وَّي ءٓ ََّ َّۡن ي َّ  اِن َّ ِفۡ ذٰلِكَّ ِۡل
ٰيٍٰت ل ِقَّۡوٍم ي ُۡؤمِنُۡونَِّ ِِِِ ۡلَّ

38.  আত্নীয়-স্বিনমক 
তামদর প্রাপে সদন এবং 
সমিকীন ও মুিাসফরমদরও। 
এটা তামদর িমনে উিম, 

যারা আল্লাহর িন্তুসি 
কামনা কমর। তারাই 
িফলকাম। 

38.     So  give   the  

kindred his right,  and   

the  needy,  and   the  

wayfarer. That is better 

for those who desire 

Allah’s countenance.  

And such are they who 

will be successful.  

ق َّه  وَّ اۡۡلِۡسِكۡيَّ فَِّ اِٰت ذَّا الُۡقۡرٰٰب حَّ
ِبيِۡلِ ۡۡيٌ ل ِل َِّذيۡنَّ وَّابۡنَّ الس َّ َِّ  ذٰلِكَّ 
ِِيُِريُۡدۡونَّ وَّۡجهَّ  ٓٮ ِكَّ ُهُم  اّٰلله ٰ وَّاُول

ِ اۡۡلُۡفلُِحۡونَِّ
39.  মানমুষর যন-িম্পমদ 
রতামামদর যন-িম্পদ বৃসি 
পামব, এই আশায় রতামরা 
িমুদ যা সকিু দাও, আল্লাহর 
কামি তা বৃসি পায় না। 
পক্ষািমর, আল্লাহর িন্তুসি 
লামের আশায় পসবত্র 
অিমর যারা সদময় থামক, 

অতএব, তারাই সিগুণ লাে 
কমর। 

39.  And whatever you 

give in usury that it 

may increase in the 

wealth of people has no 

increase with Allah.  

And  that  which  you 

give in charity, seeking 

the countenance of 

Allah,  then those, they 

shall have manifold 

increase. 

 ۡۤ ۡبُوَّا۟ ِفۡ بًا ل ِۡيَّ ۤۡ اٰتَّيۡتُۡم م ِۡن ر ِ وَّمَّا
ِِ نۡدَّ اّٰلله َِ َّۡربُۡوا   اَّۡموَّاِل الن َّاِس فَّلَّ ي
ۤۡ اٰتَّيۡتُۡم م ِۡن زَّكٰوٍة ُتِريُۡدۡونَّ  وَّمَّا
ٓٮ ِكَّ ُهُم  ٰ ِ فَّاُول وَّۡجهَّ اّٰلله

ِ اۡۡلُۡضعُِفۡونَِّ

40.  আল্লাহই রতামামদর 
িসৃি কমরমিন, অতঃপর 
সরসযক সদময়মিন, এরপর 
রতামামদর মৃতুে রদমবন, 

এরপর রতামামদর িীসবত 
করমবন। রতামামদর 
শরীকমদর মমযে এমন রকউ 
আমি সক, রয এিব কামির 

40. Allah is He who 

created you, then He 

has provided for your 

sustenance, then He 

will cause you to die, 

then He will give you 

life (again). Are there 

any of your partners 

(of Allah) who do 

زَّقَُّكۡم  َّقَُّكۡم ُثم َّ رَّ ل َِّ ُ ال َِّذۡى  اَّّٰلله
 هَّۡل ِمۡن ُثم َّ ُۡيِيۡتُُكۡم ُثم َّ ُّيِۡييُۡكۡمِ

َّءٓٮ ُِكۡم م َّۡن ي َّۡفعَُّل ِمۡن ذٰلُِكۡم  ك رَّ َُ
ٍُِ ۡ ا م ِۡن َشَّ  ُسبٰۡحنَّه  وَّتَّعٰٰٰل ََّم َّ



মমযে রকান একটিও করমত 
পারমব? তারা যামক শরীক 
কমর, আল্লাহ তা রথমক 
পসবত্র ও মহান। 

anything of that. 

Praised and Exalted be 

He above what they 

associate (with Him).  

ِرُكۡونَِّ َۡ ِِِِ يُ

41.  স্থমল ও িমল মানুমষর 
কৃতকমমির দরুন সবপযিয় 
িসড়ময় পমড়মি। আল্লাহ 
তামদরমক তামদর কমমির 
শাসি আস্বাদন করামত চান, 

যামত তারা সফমর আমি। 

41.  Corruption  has 

appeared on land and 

sea because of (the evil 

of) what the hands of 

people have earned, 

that He may make them 

taste a part of what they 

have done, that perhaps 

they may return.  

َّا  ِِ َّۡحِر  اُد ِف الَۡبَّ ِ وَّالۡب هَّرَّ الۡفَّسَّ ظَّ
َّۡت اَّيِۡدى الن َّاِس لِيُِذيۡقَُّهۡم  ب كَّسَّ
َّعَّل َُّهۡم  بَّعۡضَّ ال َِّذۡى ََِّملُۡوا ل

َّۡرِجُعۡونَِّ ِِِِ ي
42.  বলুন, রতামরা 
পসৃথবীমত পসরভ্রমণ কর 
এবং রদে রতামামদর 
পবুিবতীমদর পসরণাম সক 
হময়মি। তামদর অসযকাংশই 
সিল মুশসরক। 

42.   Say  (O 

Muhammad):  “Travel  

in  the  land, then see 

how was the end of 

those before.” Most of 

them were associators 

(with Allah).  

ُقۡل ِسۡۡيُۡوا ِف اۡۡلَّۡرِض فَّانُْظُرۡوا 
َُّة ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبُۡلِ َُّ كَّانَّ عَّاقِب ۡ  كَّي

َُّرهُِ َّانَّ اَّۡكث ِرِكۡيَِّك َۡ ُ ِِِِ ۡم م 
43.  রয সদবি আল্লাহর পক্ষ 
রথমক প্রতোহূত হবার নয়, 

রিই সদবমির পমূবি আপসন 
িরল যমমি সনমিমক 
প্রসতসিত করুন। রিসদন 
মানষু সবেি হময় পড়মব। 

43.     So  set  your face    

towards the true Faith 

firmly before there   

comes  a  Day from  

Allah  which  none can 

avert it. That Day they 

shall be divided.    

يِۡن الۡقَّي ِِم ِمۡن  َّقِۡم وَّۡجهَّكَّ لِلد ِ فَّا
َّه  ِمنَّ  د َّ ل َّۡوٌم ۡل َّ مَّرَّ َّ ي قَّبِۡل اَّۡن ي َّاِِۡت

ِِ َُۡونَِّ اّٰلله د َّ َّۡومَّٮ ٍِذ ي َّص َّ ِِِِ ي
44.  রয কুফরী কমর, তার 
কফুমরর িমনে রি-ই দায়ী 
এবং রয িৎকমি কমর, তারা 
সনমিমদর পথই শুযমর 
সনমচ্ছ। 

44. Whoever 

disbelieves, then upon 

him is (the burden of) 

his disbelief. And those 

who do righteousness, 

then such prepare a 

place for themselves. 

َّيِۡه ُكۡفُر ِٗ   وَّمَّۡن ِِمَّۡن كَّفَّرَّ فَّعَّل
َّنُۡفِسِهۡم  ً فَِّل اِۡلا ََِّملَّ صَّ

ُِۙ ۡهَُّدۡونَّ ِِِِ ِۡيَّ



45.  যারা সবশ্বাি কমরমি ও 
িৎকমি কমরমি যামত, 

আল্লাহ তা’আলা তামদরমক 
সনি অনুগ্রমহ প্রসতদান 
রদন। সনশ্চয় সতসন 
কামফরমদর োলবামিন না। 

45.   That  He  may  

reward  those who 

believe and do 

righteous  deeds of His 

bounty.  Indeed,   He 

does  not  love  the 

disbelievers.  

َّۡجِزىَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَََِّّملُوا  لِي
لِٰحِت ِمۡن فَّۡضلِهِ  ُ الصه  اِن َّه  ۡلَّ ُّي ُِّ 

ِِِِ الۡكِٰفِريۡنَِّ
46.  তাাঁর সনদশিনিমূমহর 
মমযে একটি এই রয, সতসন 
িিুংবাদবাহী বায়ু রপ্ররণ 
কমরন, যামত সতসন তাাঁর 
অনুগ্রহ রতামামদর আস্বাদন 
করান এবং যামত তাাঁর 
সনমদি মশ িাহািিমূহ সবচরণ 
কমর এবং যামত রতামরা 
তাাঁর অনগু্রহ তালাশ কর 
এবং তাাঁর প্রসত কৃতজ্ঞ হও। 

46. And among His 

signs is that He sends 

the winds as good  

tidings,  and to let  you 

taste of His mercy,  

and  that  the ships 

may sail by His 

command, and that 

you may seek  of His 

favor, and that you 

may be thankful. 

َّاحَِّ ي ِ ۤۡ اَّۡن ي ُۡرِسلَّ الر   وَِّمۡن اٰيٰتِه 
ۡۡحَّتِه   لِيُِذيۡقَُّكۡم م ِۡن ر َّ ٰرٍت و َّ ِ َ َّ ُمب
َّغُۡوا  َّبۡت لِت َّۡمِر ٗ  وَّ َّۡجِرىَّ الُۡفلُۡك بِا لِت وَّ
َّعَّل َُّكۡم  ل ِمۡن فَّۡضلِه  وَّ

ُكُرۡونَِّ َۡ ِِِِ تَّ

47.  আপনার পমূবি আসম 
রিলূগণমক তাাঁমদর সনি 
সনি ি্দাময়র কামি 
রপ্ররণ কমরসি। তাাঁরা 
তামদর কামি িসু্পি 
সনদশিনাবলী সনময় আগমন 
কমরন। অতঃপর যারা পাপী 
সিল, তামদর আসম শাসি 
সদময়সি। মুসমনমদর িাহাযে 
করা আমার দাসয়ত্ব। 

47.  And certainly,  We  

sent  messengers before  

you  to  their  own  

peoples. So they came 

to  them  with  clear  

evidences, then  we 

took vengeance on 

those who committed 

crimes. And it was 

incumbent upon Us to 

help the believers.   

َّا ِمۡن قَّبۡلِكَّ ُرُسلً اِٰٰل  لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ وَّ ل
َّي ِنِٰت  ُُۡوُهۡم بِالۡب ءٓ قَّۡوِمِهۡم فَّجَّ
ُمۡوا  فَّانتَّقَّۡمنَّا ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡجرَّ
َّۡصُر  َّا ن َّيۡن ق ًا عَّل وَّكَّانَّ حَّ

ِِِِ اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ

48.  সতসন আল্লাহ, সযসন 
বায়ু রপ্ররণ কমরন, অতঃপর 
তা রমঘমালামক িঞ্চাসরত 
কমর। অতঃপর সতসন 
রমঘমালামক রযোমব ইচ্ছা 

48.  Allah  is  He  who  

sends the winds so that 

they raise clouds,  then 

He spreads  them along 

the sky  however He 

wills, and He makes 

َِّ يٰحَّ فَّتُثِۡۡيُ ا ِ ُ ال َِّذۡى يُۡرِسُل الر  ّٰلله
َّبُۡسِ ابًا فَّي حَّ ُِ سَّ ءٓ مَّ ُطه  ِف الس َّ

َّى  فًا فََّتَّ ۡعَّلُه  ِكسَّ ُُ وََّيَّ ءٓ ََّ َّ َُّ ي ۡ كَّي



আকামশ িসড়ময় রদন এবং 
তামক িমর িমর রামেন। 
এরপর তুসম রদেমত পাও 
তার মযে রথমক সনগিত হয় 
বৃসিযারা। সতসন তাাঁর 
বািামদর মমযে যামদরমক 
ইচ্ছা রপ াঁিান; তেন তারা 
আনসিত হয়। 

them into fragments,  

then  you  see  the rain  

drops coming  forth 

from their midst. Then 

when He causes it to 

fall upon whom He 

wills of His slaves, 

behold, they do rejoice.  

لٰلِهِ  ِِ ُۡرُج ِمۡن  َُّ ۤۡ الۡوَّۡدقَّ   فَّاِذَّا
ۤۡ اِذَّا  َّاِد ٗ  ب َِ ُُ ِمۡن  ءٓ ََّ ابَّ بِه  مَّۡن ي َّ اَّصَّ

ُرۡونَّ  َِ ۡ َّۡستَّب ِِِِ ُهۡم ي

49.  তারা প্রথম রথমকই 
তামদর প্রসত এই বৃসি বসষিত 
হওয়ার পমূবি সনরাশ সিল। 

49.  Although they 

were before, that even 

before it was sent down 

upon them, in despair.  

َّانُۡوا ِمۡن قَّبِۡل اَّۡن ي ُنَّ َّلَّ  وَّاِۡن ك
ُبۡلِِسۡيَِّ َّيِۡهۡم م ِۡن قَّبۡلِه  ۡلَّ ِِِِ عَّل

50.  অতএব, আল্লাহর 
রহমমতর ফল রদমে নাও, 

সকোমব সতসন মসৃিকার 
মৃতুের পর তামক িীসবত 
কমরন। সনশ্চয় সতসন 
মৃতমদরমক িীসবত করমবন 
এবং সতসন িব সকিুর উপর 
িবিশসিমান। 

50.   Then  look  at  the 

effects   (signs)   of   the  

mercy of  Allah,   how 

He revives the earth 

after its death. Indeed,    

that   He  will  give  life  

to  the  dead.  And He   

is Powerful over all 

things.  

 َُّ ۡ ي ِ كَّ ۡۡحَِّت اّٰلله فَّانُْظۡر اِٰٰلٓ اٰثِٰر رَّ
َّا  اِن َّ ذٰلِكَّ ُِّيِۡى اۡۡلَّۡرضَّ بَّعۡدَّ مَّۡوِۡت

َّۡوِٰتِ ُۡۡحِ اۡۡل ٍُ ِِۡلَّ ۡ ِ َشَّ  وَُّهوَّ عَّٰٰل كُل 
ِِِِ قَِّديٌۡرِ

51.  আসম যসদ এমন বায়ু 
রপ্ররণ কসর যার ফমল তারা 
শিেমক হলমদ হময় রযমত 
রদমে, তেন রতা তারা 
অবশেই অকৃতজ্ঞ হময় যায়। 

51.   And  if  We  send  

a  wind,   then they see 

(the crops) turn yellow, 

they would remain  

thereafter in their 

disbelief. 

ا  اَّۡو ُٗ ُمۡصفَّر ً َّا ِرّۡيًا فَّرَّ لۡن َّٮ ِۡن اَّۡرسَّ ل وَّ
َّۡكُفُرۡونَِّ ل ُۡوا ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ٗ  ي ِِِل َّظَّ

52.  অতএব, আপসন 
মৃতমদরমক রশানামত 
পারমবন না এবং বসযরমকও 
আহবান রশানামত পারমবন 
না, যেন তারা পিৃ প্রদশিন 
কমর। 

52. So indeed, you 

(Muhammad) cannot 

make the dead to hear, 

nor can you make the 

deaf to hear the call 

when they turn away 

showing their backs. 

َّۡوِٰت وَّۡلَّ ُتۡسِمُع  فَّاِن َّكَّ ۡلَّ ُتۡسِمُع اۡۡل
ل َّۡوا  عَّءَُّٓ اِذَّا وَّ ُ م َّ الد  الص ُ

ِِِِ ُمۡدبِِريۡنَِّ



53.  আপসন অন্ধ্মদরও 
তামদর পথভ্রিতা রথমক পথ 
রদোমত পারমবন না। 
আপসন রকবল তামদরই 
রশানামত পারমবন, যারা 
আমার আয়াতিমূমহ সবশ্বাি 
কমর। কারন তারা 

মুিলমান। 

53. And you 

(Muhammad) cannot 

guide the blind from 

their straying. You 

cannot make to hear 

except those who believe 

in Our revelations so 

they have submitted. 

ۤۡ اَّنۡتَّ بِهِٰد الُۡعۡمِ ََّۡن  وَّمَّا
َّتِِهۡمِ لٰل  اِۡن ُتۡسِمُع اِۡل َّ مَّۡن ي ُۡؤِمُن ضَّ

َّا فَُّهۡم م ُۡسلُِمۡونَِّ ِِِِ بِاٰيٰتِن

54.  আল্লাহ সতসন দবূিল 
অবস্থায় রতামামদর িসৃি 
কমরন অতঃপর দবূিলতার 
পর শসিদান কমরন, 

অতঃপর শসির পর রদন 
দবুিলতা ও বাযিকে। সতসন 
যা ইচ্ছা িসৃি কমরন এবং 
সতসন িবিজ্ঞ, িবিশসিমান। 

54.    Allah  is  He  who 

created you  from 

weakness, then after 

weakness appointed 

strength, then  after 

strength  appointed 

weakness and grey 

hair. He  creates what  

He  wills.  And it is He 

who is the All Knowing, 

the All Mighty.  

 ٍُ َّقَُّكۡم م ِۡن ُضعۡ ل َِّ ُ ال َِّذۡى  اَّّٰلله
ةً ُثم َّ  ٍُ ُقو َّ ُثم َّ جَّعَّلَّ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ُضعۡ
َّةًِ ََّيۡب ٍة ُضعۡفًا و َّ  ِِِجَّعَّلَّ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد ُقو َّ

ُُِ ءٓ ََّ َّ ۡلُُق مَّا ي  وَُّهوَّ الۡعَّلِيُۡم َُِّ
ِ الۡقَِّديُۡرِ

55.  রযসদন রকয়ামত 
িংঘটিত হমব, রিসদন 
অপরাযীরা কিম রেময় 
বলমব রয, এক মুহুমতি রও 
রবশী অবস্থান কসরসন। 
এমসনোমব তারা 
িতেসবমুে হত। 

55.  And the Day when 

the Hour will be 

established, the 

criminals will swear 

they had not stayed but 

an hour, thus they used 

to be deceived (in 

worldly life). 

اََُّة يُۡقِسُم  َّۡومَّ تَُّقۡوُم الس َّ وَّي
اََّةٍِِاۡۡلُۡجِرُمۡونَِّ َِّبثُۡوا غَّۡۡيَّ سَّ  ُِِۚۙ مَّا ل

َّانُۡوا يُۡؤفَُّكۡونَِّ ِِِِ كَّذٰلِكَّ ك

56.  যামদর জ্ঞান ও ঈমান 
রদয়া হময়মি, তারা বলমব 
আমরা আল্লাহর সকতাব 
মমত পনুরুিান সদবি পযিি 
অবস্থান কমরসি। এটাই 
পনুরুিান সদবি, সকন্তু 

56. And those who were 

given the knowledge 

and the faith will say:  

“Certainly, you have 

stayed according to the 

decree of Allah until 

the Day of Resurrection. 

وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ اُۡوُتوا الۡعِلۡمَّ وَّ 
 ِ َّبِثۡتُۡم ِفۡ ِكت ُِّٰ اّٰلله َّقَّۡد ل اۡۡلِۡۡيَّانَّ ل

َّعِۡثِ َّۡوِم الۡب َّعِۡث  اِٰٰل ي َّۡوُم الۡب ا ي فَّهٰذَّ



রতামরা তা িানমত না। So this is the Day of 

Resurrection, but you 

did not know.  
َُّمۡونَِّ ٰـِكن َُّكۡم ُكَۡتُۡم ۡلَّ تَّعۡل ل ِِ وَّ

57.  রিসদন িামলমমদর 
ওযর-আপসি তামদর রকান 
উপকামর আিমব না এবং 
তওবা কমর আল্লাহর িন্তুসি 
লামের িমুযাগও তামদর 
রদয়া হমব না। 

57.  So that Day, their 

excuses will not benefit 

those who did injustice, 

nor will they be asked 

to seek forgiveness. 

َُّمۡوا  ل َّنۡفَُّع ال َِّذيۡنَّ ظَّ َّۡومَّٮ ٍِذ ۡل َّ ي فَّي
ُۡتُۡم  ِ مَّعِۡذرَّ  يُۡستَّعۡتَّبُۡونَِّ  ُهۡمِ  وَّۡلَّ

 ِِِِ
58.  আসম এই রকারআমন 
মানমুষর িনে িবিপ্রকার 
দিৃাি বণিনা কমরসি। 
আপসন যসদ তামদর কামি 
রকান সনদশিন উপসস্থত 
কমরন, তমব কামফররা 
অবশেই বলমব, রতামরা 
িবাই সমথোপন্থী। 

58.   And  certainly,  

We  have set forth for 

mankind, in this Quran, 

every kind of parable. 

And if you came to 

them with a sign, those 

who disbelieve would 

surely say:  “You are   

not but following the 

falsehood.” 

ا  َّا لِلن َّاِس ِفۡ هٰذَّ بۡن رَّ َّقَّۡد ضَّ ل وَّ
ٍَّلِ ِ مَّث َّٮ ِۡن الُۡقۡراِٰن ِمۡن كُل  ل  وَّ

َّن َّ ال َِّذيۡنَّ  َُّقۡول ٍَّة ل َّي َُّهۡم بِاٰي ِجئۡت
ۤۡا اِۡن اَّنۡتُۡم اِۡل َّ ُمبِۡطلُۡونَِّ ِ كَّفَُّرۡو

59.  এমসনোমব আল্লাহ 
জ্ঞানহীনমদর হৃদয় 
রমাহরাসিত কমর রদন। 

59.    Thus  does  Allah  

seal upon the   hearts   

of  those  who  do not 

know.  

ُ   عَّٰٰل   ُقلُۡوِب   َُّع  اّٰلله َّۡطب كَّذٰلِكَّ  ي
َُّمۡونَِّ َّعۡل ِِِِ ال َِّذيۡنَّ   ۡلَّ ي

60.  অতএব, আপসন িবর 
করুন। আল্লাহর ওয়াদা 
িতে। যারা সবশ্বািী নয়, 

তারা রযন আপনামক 
সবচসলত করমত না পামর। 

60. So be patient, 

indeed, the promise of 

Allah is true.  And let 

them not discourage 

you, those who have no 

certainty of faith.   

ِِفَِّ ِ اۡصَِبۡ  اِن َّ وَّعۡدَّ اّٰلله ٌ ق  ۡلَّ  حَّ و َّ
َّۡستَِّخف َّن َّكَّ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ يُۡوقِنُۡونَِّ  ي

     
 


