
 

আল আলাক  AlAlaq         

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. (মহ মমাহাম্মদ)  পাঠ 
করুন আপনার 
পালনকর্ত ার নামম সিসন 
িসৃি কমরমিন, 

1.  Read in the name of 

your Lord who 

created.  

ِ َّقَّ ل ب ِكَّ ال َِّذۡى خَّ اۡ بِاۡسِم رَّ  ِِِ اِقۡرَّ

2. মানষুমক জমাট রক্ত 
মেমক িসৃি কমরমিন । 

2.  Created man from a 

clot of congealed blood.  ِ َّق َّل انَّ ِمۡن ع َّقَّ اۡۡلِنۡسَّ ل  ِِِ خَّ
3. পাঠ করুন, আপনার 
পালনকর্ত া মহা দয়ালু, 

3.   Read and your 

Lord is most Generous. ُۙ مُّ َّۡكرَّ ب ُّكَّ اۡۡل اۡ وَّرَّ  ِِِ اِقۡرَّ
4. সিসন কলমমর িাহামিে 
সিক্ষা সদময়মিন, 

4. Who taught 

(knowledge) by the pen.  َُِّۙم َّل َّمَّ بِالۡقَّل  ِِِ ال َِّذۡى ع
5. মানষু িা মি জানর্ না 
র্া র্ামক সিক্ষা সদময়মিন । 

5.  Taught man that 

which he did not know.  َّۡؕۡم َّعۡل َّۡم ي انَّ مَّا ل َّل َّمَّ اۡۡلِنۡسَّ  ِِِ ع
6. িসর্ে িসর্ে মানষু 
িীমালংঘন কমরই োমক, 

6.   Nay, indeed, man 

transgress rebelliously.  ُۙ َّۡطٰٰغى َّي انَّ ل ۤ اِن َّ اۡۡلِنۡسَّ َّّل َّ  ِِِ ك
7. এ কারমণ মি, মি 
সনমজমক অভাবমুক্ত মমন 
কমর। 

7.  Because he sees 

(himself) self sufficient.  َّۡؕغٰٰۡن اٰهُّ اۡست َّۡن ر َّ  ِِِ ا

8. সনশ্চয় আপনার 
পালনকর্ত ার সদমকই 
িব্বাইমক প্রর্োবর্ত ন 
করমর্ হমব। 

8.    Indeed, to your 

Lord is the return.  ۡؕۡجٰٰع ُّ ب ِكَّ الر   ِِِ اِن َّ اِٰٰل رَّ



9. আপসন সক র্ামক 
মদমেমিন, মি সনমষধ কমর 

9.   Have you seen the 

one who  forbids. َِّۡؕنٰۡه ءَّيۡتَّ ال َِّذۡى ي َّرَّ  ِِِ ا
10. এক বান্দামক, িেন মি 
নামাি পম়ে? 

10.  A servant when he 

prays.  ۡؕ ّٰله  ِ عَّبًۡدا اِذَّا صَّ
11. আপসন সক লক্ষ 
কমরমিন িসদ মি িৎপমে 
োমক। 

11. Have you seen, if he 

(the servant) be upon 

guidance.  

ىىُۙ ُّدٰ َّّٰلَّ اۡۡل َّانَّ ع ءَّيۡتَّ اِۡن ك َّرَّ  ِِِ ا

12. অেবা মি  অনেমক 
র্াকওয়া ( মোদাভীসর্ ) 
সিক্ষা মদয়। 

12. Or  enjoins  

righteousness.  َُّۙمَّرَّ بِالت َّۡقوٰى َّۡو ا  ِِِ ا

13. আপসন সক মদমেমিন, 
িসদ মি সমেোমরাপ কমর ও 
মুে সিসরময় মনয়। 

13.   Have you seen, if 

he denies and turns 

away.  

ۡؕ بَّ وَّتَّوَّٰله ءَّيۡتَّ اِۡن كَّذ َّ َّرَّ  ِِِ ا

14.  মি সক জামন না মি, 
আল্লাহ র্ িবসকিু মদমেন? 

14.  Does he not know 

that Allah sees. َِّ َّن َّ اّٰلله َّۡم بِا َّعۡل َّۡم ي َّل َّٰرىؕۡ ا  ِِِ ي
15. কেনই নয়, িসদ মি 
সবরর্ না হয়, র্মব আসম 
র্ার  মস্তমকর িামমনর 
মকিগুচ্ছ ধমর র্ামক 
মহেঁচস়েময়  সনময় িাব। 

15.   Nay, if he does not 

desist, We shall surely 

drag him by his 

forelock.  

َّّل َّ  َّٮ ِۡنِ ك َّهِِ  ل َّۡمِ  ل َّنۡت ًۢا  ِ ي ً َّۡسفَّع َّن ُۙۙ ل
َِّةُۙ     بِالن َّاِصِ  ِِِ ي

16. সমেোচারী, পাপীর 
মকিগুচ্ছ। 

16.  The forelock, lying,  

sinful.        َّة اِطئ َّة   خَّ َّاِذب َّة     ك َّاِصي  ِِ ِ ن
17. অর্এব, মি র্ার 
িহচরমদরমক আহবান 
করুক। 

17. So let him call his   

supporters.    ُۙ َّه  َّاِدي َّۡدعُّ  ن  ِِِ فَّلۡي

18. আসমও অবিই আহবান 
করব জাহান্নামমর 
প্রহরীমদরমক। 

18.    We shall call the 

angels of torment.    ََُّّۙة َّانِي ب َّۡدعُّ  الز َّ ن  ِِِ سَّ

19. এ আচরণ  কেনই 
িংগর্ নয়, আপসন র্ার 
অনুিরণ করমবন না। 

19.    Nay,   do  not 

obey him, and 

prostrate, and draw 

ِ َّّل َّ ۡد ِك ۙؕۡ ۡلَّ  تُِّطعۡهُّ  وَّاۡسجُّ
ْب۩ ِ  وَّاقَۡتَّ



আপসন মিজদা করুন ও 
আমার     ননকটে অজত ন 
করুন। (সিজদা )  

closer (to Allah).    
(AsSajda) 

     
 


