
 

আল ক্বেয়ামাহ  AlQiamah          

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.  আসম শপথ কসর 
ক্বকয়ামত সদবমির, 

1.   Nay, I swear by the 

Day of Resurrection.  
ِةِۙ َّۡوِم الۡقِيٰمَّ ۤ اُقِۡسُم بِي ِِِِِ َلَّ

2.  আরও শপথ কসর ক্বিই 
মমনর, ক্বে সনমেমক সিক্কার 
ক্বদয়- 

2. And nay, I swear by 

the reproaching self.  
امَِّةِؕ ۤ اُقِۡسُم بِالن َّۡفِس الل َّو َّ ِِِ وََّلَّ

3.  মানুষ সক মমন কমর ক্বে 
আসম তার অসিিমূহ 
একসিত করব না? 

3.    Does man think   

that We shall not 

assemble his bones.  

عَّ  ۡمَّ ّن َّ اَّل َّۡن  اُن  اَۡلِنۡسَّ ُب  ۡسَّ اََّيَّ
ِؕ امَّه  ِِِِِ ِعظَّ

4.  পরন্ত আসম তার 
অংগুসলগুমলা পেযন্ত 
িঠিকভামব িসিমবসশত 
করমত িক্ষম। 

4.    Yes, We have the 

power on putting 

together his fingertips.  

ىَّ  و ِ ن ُسَّ اَّۡن  عَّٰٰلى  قِٰدِريۡنَّ  بَّٰٰل 
َّهِ  ِِِ بَّنَّان

5.  বরং মানুষ তার 
ভসবষযত েীবমনও িৃষ্টতা 
করমত চায় 

5.   But man desires 

that he may continue 

committing sins.  

 ِ َّۡفُجرَّ لِي اُن  اَۡلِنۡسَّ يُِريُۡد  بَّۡل 
ِِ ِۚاَّمَّامَّهِ 

6.  ক্বি প্রশ্ন কমর-ক্বকয়ামত 
সদবি কমব? 

6. He asks: “When is the 

Day of Resurrection.”  
ِةِؕ َّۡوُم الۡقِيٰمَّ ِِِِ يَّۡسٔـََُّل اَّي َّانَّ ي

7.  েখন দসৃষ্ট চমমক োমব, 7.    So when vision is 

dazzled.  
ُرِۙ َّصَّ ِِِِِ فَّاِذَّا بَِّرقَّ الۡب

8.  চন্দ্র ক্বেযাসতহীন হময় 
োমব। 

8.   And the moon is 

eclipsed.  ُِۙر فَّ الۡقَّمَّ سَّ ِِِ وَّخَّ



9.  এবং িূেয ও চন্দ্রমক 
একসিত করা হমব- 

9.  And the sun and the 

moon are brought 

together.  

ُرِۙ ۡمُس وَّالۡقَّمَّ ِِِِِ وَُُّجِعَّ الش َّ
10.  ক্বি সদন মানষু বলমবেঃ 
পলায়মনর োয়গা ক্বকাথায় 
?  

10.  Man will say on 

that day: “Where is the 

escape.”  

اَّيۡنَّ  َّۡومَّٮ ٍِذ  ي اُن  اَۡلِنۡسَّ َُّقۡوُل  ي
ُِ َّفَّر  ِِ ِۚاۡۡل

11.  না ক্বকাথাও আশ্রয়িল 
ক্বনই। 

11.   Nay, there is no 

refuge.  ِؕ ِِِِِ كَّّل َّ َلَّ وَّزَّرَّ
12.  আপনার পালনকতয ার 
কামিই ক্বিসদন ঠাাঁই হমব। 

12.  Unto your Lord 

that Day shall be the 

place of rest.  

ِؕ ُ َّۡومَّٮ ِِذ اۨۡۡلُۡستَّقَّر  ب ِكَّ ي ِِِِِ اِٰٰل رَّ
13.  ক্বিসদন মানুষমক 
অবসহত করা হমব ক্বি ো 
িামমন ক্বপ্ররণ কমরমি ও 
পশ্চামত ক্বিম়ে সদময়মি। 

13.  That Day man 

shall be informed of 

what he sent before 

and left behind.  

ِ اُن  اَۡلِنۡسَّ ِ يُنَّب َُّؤا  مَّ قَّد َّ ِِبَّا  َّۡومَّٮ ٍِذٍۢ  ي
ِؕ رَّ ِِِِِ وَّاَّخ َّ

14.  বরং মানুষ সনমেই 
তার সনমের িম্পমকয  
চকু্ষমান। 

14.   But, man will be a 

witness against himself. 
َّۡفِسٖهِ  ن عَّٰٰل  اُن  اَۡلِنۡسَّ بَِّل 

ِِِ بَِّصۡۡيَّة ِۙ
15.  েসদও ক্বি তার 
অেহুাত ক্বপশ করমত 
চাইমব। 

15.  Even if he offers 

his excuses. ِؕ ه  َّۡو اَّلٰٰۡق مَّعَّاِذيۡرَّ ل ِِِِِ و َّ

16.  তা়োতাস়ে সশমখ 
ক্বনয়ার েমনয আপসন দ্রুত 
ওহী আবৃসি করমবন না। 

16.  Move not your 

tongue concerning it 

(the Quran) to make 

haste therewith. 

 ِ لَّ َّعۡجَّ لِت َّكَّ  ان لِسَّ بِٖه  ۡك  ِ ُُتَّر  َلَّ 
ِِِِِ بِٖهِِؕ

17.  এর িংরক্ষণ ও পাঠ 
আমারই দাসয়ত্ব। 

17.   Indeed,  upon  Us  

is its collection, and its 

recitation.  

َّه ِۚ ۡعَّه  وَُّقۡراٰن َّا ُجَّ َّيۡن ِِِِِ ِۖ اِن َّ عَّل
18.  অতেঃপর আসম েখন 
তা পাঠ কসর, তখন আপসন 
ক্বিই পামঠর অনুিরণ 
করুন। 

18. So, when We have 

recited it, then follow 

its recitation. 
َّهِ  اۡنُٰه فَّات َّبِۡع ُقۡراٰن ِِِِِ ِۚفَّاِذَّا قَّرَّ



19.  এরপর সবশদ বণযনা 
আমারই দাসয়ত্ব। 

19.    Then, indeed, it is 

upon Us its 

clarification.  

ِؕ َّه  َّان َّا بَّي َّيۡن ِِِِِ ُثم َّ اِن َّ عَّل
20.  কখনও না, বরং 
ক্বতামরা পাসথযব েীবনমক 
ভালবাি 

20.   Nay, but you love 

the worldly life.  
َّةَِّۙ ِِِِِ كَّّل َّ بَّۡل ُُتِب ُۡونَّ الۡعَّاِجل

21.  এবং পরকালমক 
উমপক্ষা কর। 

21.    And leave the 

Hereafter.  
ةَِّؕ ِِِ وَّتَّذَُّرۡونَّ اَۡلِٰخرَّ

22.  ক্বিসদন অমনক 
মুখমন্ডল উজ্জ্বল হমব। 

22.  (Some) faces that   

Day shall be radiant.  
ِۙ ة  ِِِِِ ُوُجۡوه  ي َّۡومَّٮ ٍِذ ن َّاِضرَّ

23.  তারা তার 
পালনকতয ার সদমক তাসকময় 
থাকমব। 

23.    Looking at their 

Lord.  ِة َّاِظرَّ ب ِهَّا ن ِِِِِ ِۚاِٰٰل رَّ
24.  আর অমনক মুখমন্ডল 
ক্বিসদন উদাি হময় প়েমব। 

24.   And (some) faces   

that Day shall be 

gloomy.  

ِۙ ة  ِِِِِ وَُّوُجۡوه  ي َّۡومَّٮ ٍِذٍۢ بَّاِسرَّ

25.  তারা িারণা করমব 
ক্বে, তামদর িামথ ক্বকামর-
ভাঙ্গা আচরণ করা হমব। 

25.  Thinking that it is 

about to befall on them 

a calamity.  

ِؕ ة  ُ اَّۡن ي ُۡفعَّلَّ بِهَّا فَّاقِرَّ ِِِِِ تَُّظن 

26.  কখনও না, েখন প্রাণ 
কন্ঠাগত হমব। 

26.   Nay, when it (the 

soul) reaches the throat.  
َِّۙ َّاِق َّغَِّت الّت َّ ۤ اِذَّا بَّل ِِِِِ كَّّل َّ

27.  এবং বলা হমব, ক্বক 
ঝা়েমব 

27.  And it is said: 

“who is an enchanter 

(to cure).”  

اٍقِۙ ِِِِِ وَّقِيۡلَّ مَّۡن  رَّ
28.  এবং ক্বি মমন করমব 
ক্বে, সবদাময়র ক্ষণ এমি 
ক্বগমি। 

28.   And he (dying 

man) thinks that it is 

(time of) separation.  

اُقِۙ ن َّ اَّن َُّه الِۡفرَّ ظَّ ِِِِِ و َّ

29.  এবং ক্বগািা ক্বগািার 
িামথ েস়েত হময় োমব। 

29.   And the leg is 

joined to the leg. ِۙاِق اُق بِالس َّ َّف َِّت الس َّ ِِِِِ وَّالۡت
30.  ক্বিসদন, আপনার 
পালনকতয ার সনকট িবসকিু 
নীত হমব। 

30. To your Lord, that 

Day, will be the drive.  ِؕاُق َّسَّ َّۡومَّٮ ِِذ اۨۡۡل ب ِكَّ ي ِِِِِ اِٰٰل رَّ



31.  ক্বি সবশ্বাি কমরসন এবং 
নামাে পম়েসন; 

31. So neither he 

affirmed, nor prayed.  ِۙ ٰله قَّ وََّلَّ صَّ د َّ ِِِِِ فَّّلَّ صَّ
32.  পরন্ত সমথযামরাপ 
কমরমি ও পষৃ্ঠ প্রদশযন 
কমরমি। 

32.    But he denied and 

turned away.  ِۙ ِِِِِ وَّلِٰڪۡن كَّذ َّبَّ وَّتَّوَّٰله

33.  অতেঃপর ক্বি দম্ভভমর 
পসরবার-পসরেমনর সনকট 
সিমর সগময়মি। 

33.  Then he went to 

his kinsfolk, 

arrogantly.  

ِؕ  ُثم َّ ذَّهَِّ ّٰطه َّتَّمَّ ِِِِ بَّ اِٰٰلى اَّۡهلِٖه ي

34.  ক্বতামার দমুভয ামগর 
উপর দমুভয াগ। 

34.  Woe to you, (and) 

then (again) woe.  َِّۙۡوٰٰل َّكَّ فَّا ِِِِِ اَّۡوٰٰل ل
35.  অতেঃপর, ক্বতামার 
দমুভয ামগর উপর দমূভয াগ। 

35.  Then (again), woe 

to you (and) then 

(again) woe. 

َّۡوٰٰلِؕ ُثم َّ اَِّ َّكَّ فَّا ِِِِِ ۡوٰٰل ل
36.  মানুষ সক মমন কমর 
ক্বে, তামক এমসন ক্বিম়ে 
ক্বদয়া হমব? 

36.   Does man think 

that he will be left 

neglected.  

 ِ ي ُّۡتَّكَّ اَّۡن  اُن  اَۡلِنۡسَّ ُب  ۡسَّ اََّيَّ
ُِِِسًدىِؕ 

37.  ক্বি সক স্খসলত বীেয 
সিল না? 

37.  Was he not a 

sperm from semen, 

which is emitted. 

ٰۡنِۙ  ُ ٍ  ّي  ِن  َّۡم يَُّك نُۡطفَّةً م ِۡن م َّ ِِاَّل
38.  অতেঃপর ক্বি সিল 
রক্তসপন্ড, অতেঃপর আল্লাহ 
তামক িৃসষ্ট কমরমিন এবং 
িুসবনযস্ত কমরমিন। 

38.   Then he was a 

blood clot, then He 

formed (him) then 

proportioned.  

َّقَِّ عَّل كَّانَّ   وهىِۙ  ِ ُثم َّ  فَّسَّ َّقَّ   ل فَّخَّ ةً   
 ِ  ِ

39.  অতেঃপর তা ক্বথমক 
িৃসষ্ট কমরমিন েুগল নর ও 
নারী। 

39.    Then He made 

from it two kinds, the 

male and the female.  

مِنۡهُِ عَّلَّ   ِفَّجَّ   ِ كَّرَّ الذ َّ ۡۡيِ  ۡوجَّ الز َّ
  وَّاَۡلُنۡثٰىِؕ

40.  তবুও সক ক্বিই আল্লাহ 
মৃতমদরমক েীসবত করমত 
িক্ষম নন? 

40.    Is not that 

(Creator) Able to give 

life to the dead.  

اَّۡنِ  عَّٰٰلى  بِقِٰدٍر  ذٰلِكَّ   َّيۡسَّ  اَّل
َّۡوٰٰت  اۡۡل َۦّ ى ۡـِ ُ                                                                                                      ِ ِ َي 

     
 


