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আল ফাতিহা AlFatihah       

1.  পরম করণুাময় ও 

অসিম দযা়লু আল্লাহর 

নামে শুর ুকরছি । 

1. In the name of 

Allah, Most Gracious, 

Most Merciful. 

ۡۡحِٰن  ِ الر َّ بِۡسِم اّٰلله
ِحيِۡم ِۙ  ِِِۙۙۙالر َّ

2.  যাবতীয় প্রশংসা 

সকল সৃষ্টি জগতের 

পালনকর্তা আলল্াহরই । 

2.  All praise is for   

Allah, Lord of the   

Worlds.  

َّۡمد ِۙ ِ     اَّۡۡل َِّمۡيَّ     ّٰلِله ب ِ  الۡعٰل  رَّ

3.  যিনি  দয়াময় ও পরম 

দযা়লু। 

3. The Most Gracious, 

the Most Merciful.   ۡۡحِٰن ِحيِۡم ِۙ الر َّ      ِِِۙۙۙ الر َّ

4.  যিনি বিচার দিনের 

মালিক। 

4. The Master of the 

Day of Judgment.   َّۡوِم    مٰلِِك يِۡن ِۙ  ي  ِِۙۙ الد ِ

5.  আমরা  শুধু তোমারই 

ইবাদত করি এবং  

একমাতর্ তোমারই 

সাহায্য প্রারথ্না করি। 

5. You alone we 

worship, and You 

alone we ask for help.  

َّعۡب د ِۙ   اِي َّاكَّ  ِۙ   وَِّۙ   ن   اِي َّاكَّ
َّۡستَّعِۡي  ِۙ  ِۙ ن

6.  আমাদেরকে সরল পথ 

দেখাও। 

6.  Guide us to the 

straight path.  
َّا اطَّ  اِۡهِدن رَّ ِ الص    ِِۙۙاۡۡل ۡستَّقِيۡمَّ 

7.    তাদেরপথ, যাদেরকে 

তুমি  অন্ুঘর্হ করেছ।  

তাদের পথ নয,়  যারা  

তোমার কর্োধ-নিপতিত 

এবং পথভর্ষট্ । 

7.  The  path  of   those  

upon  whom  You have 

bestowed favor, not  of  

those who incurred 

Your anger, nor of  

those  who  are  astray. 

ِۙ اطَّ ال َِّذيۡنَّ  اَّنۡعَّۡمتَّ     ِصرَّ
َّيِۡهۡمِۙ ۡوِب     غَّۡۡيِ ِِۙۙ  ِۙعَّل َّغۡض  اۡۡل
َّيِۡهۡمِۙ ٓال ِۡيَّ     وََّلَّ     عَّل   الض َّ
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আল নাস AnNaas   

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. বলুন, আমি  মানষুের 

পালনকরত্ার আশর্য ়চাই,  

1.   Say: “I seek refuge 

with the Lord of 

mankind.”   

ب ِ  اَّع ۡوذ   ق ۡل  ِِِِۙۙۙۙ الن َّاِس  بِرَّ
2.  মানষুের অধিপতির, 2.   “The King of 

mankind.”   الن َّاِس  مَّلِِك ِِِِۙۙۙۙ
3.  মানষুের মা’বুদের        3.   “The God of 

mankind.”  ِۙ اِلِٰه الن َّاِس ِِِِۙۙۙۙ
4.  আত্নগোপনকারি  

কমুনত্্রনাদাতার অনিষ্ট 

থেকে, 

4. “From the evil of the 

whisperer who 

withdraws.”  

ِِۙ ِمۡنِۙ َّـن َّاِسِِۙۙالۡوَّۡسوَّاِسِۙ شَّر  ِۙۙ ِۙۙ  اۡۡل
5.  যে কমুনত্্রণা দেয় 

মানষুের অনত্রে 
5. “Who whispers into 

the hearts of 

mankind.”  

ۡوِر الن َّاِسِۙ ي وَّۡسِوس  ِِفۡ  ال َِّذۡىِۙ د    ۙ  ص 
    ِۙ

6.  জব্িনের মধয্ থেকে 

অথবা মানষুের মধয্ থেকে। 
6.  “From among the 

jinn and mankind.”  
 الن َّاِسِۙ وَِّۙ اۡۡلِن َِّة  ِمنَِّۙ

 

আল  ফালাক AlFalaq      

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  বলুন, আমি আশর্য ়

গর্হণ করছি প্রভাতের 

পালনকরত্ার, 

1.   Say: “I seek refuge 

with the Lord of the 

daybreak.”  

َِّق ق ۡل اَّع ۡوذ  بِِۙ ب ِ الۡفَّل ِِِِۙۙۙۙ رَّ
2.  তিনি যা সষৃ্টি করেছেন, 

তার অনিষট্ থেকে, 

2.  “From the evil of that 

which He created.”  ِۙ ََّّق ل ِ مَّا خَّ ِِِِۙۙۙۙ ِمۡن شَّر 
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3.  অনধ্কার রাত্রি যখন 

গভীর হয়ে সমাগত হয ়তখন 

তার অনিষট্ থেকে,  

3. “And from the evil of 

the darkness when it 

spreads.”  

ِ غَّاِسٍق اِذَّا  وَّقَّبَّ    ِِِِۙۙۙۙ وَِّمۡن شَّر 
4.  তাগার গিরায় ফুুঁকার 

কারী  নারীদের  অপকার 

থেকে, 

4. “And from the evil of 

the blowers into knots.”     الن َّفهثِٰت   ِِف  الۡع قَِّد ِ ِِِۙۙۙ ِۙ وَِّمۡن  شَّر 
5.  এবং হিংসকুের  হিংসার 

অনিষ্ট থেকে ।     

5. “And from the evil of 

an envious one when he 

envies.”  

ِِۙ دَِّۙ وَِّمۡن شَّر  سَّ اِسٍد اِذَّا حَّ  حَّ

 

  আল ইখলাস AlIkhlas           

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  বলুন, তিনি আলল্াহ, 

এক-অদিতিও, 

1.   Say: “He is Allah, 

the One.”  ِۙ د وَّ اّٰلله   اَّحَّ ِِِِۙۙۙۙ ق ۡل ه 
2.  আলল্াহ   কারো  

মখুাপেক্ষী নন, 
2.  “Allah, the Self 

Sufficient.”  ِۙ مَّد ِِِِۙۙۙۙ اَّّٰلله    الص َّ
3.  তিনি কাউকে জনম্ দেননি 

এবং কেউ তাকে জনম্ দেয়নি 
3. “He begets not, nor 

was He begotten.”  َِّۡۙلِد َّۡم ي َّۡد ِۙل َّۡم   ي ۡول ل  ۙ  وَّ

4.  এবং তার সমতুল্য কেউ 

নাই। 
4. “And no one is 

equivalent with Him.”   ِۙ د ۡن ل َّٗه ك ف وًا اَّحَّ َّۡم يَّك  ل  وَّ

 

আল  লাহাব  AlLahab        

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  আব ু লাহাবের হস্তদব্য ়

ধব্ংস হোক এবং সে নিজেও 
1.    May the hands of 

Abu Lahab be ruined, 
ِۙ تَّب َّ ٍَّب و َّ ۤ اَِِّبۡ َلَّ ا َّدَّ  ِِِۙۙۙ ۙ تَّب َّۡت ي
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ধব্ংস হোক, and ruined is he.    

2. সে যা ধন-সমপ্দ  

উপার্জন করেছে তা তার 

কোন কাজে আসবেনা । 

2.    His wealth will not 

avail him and that 

which he earned.  

بَّ ِۙ ۤ اَّۡغٰٰن عَّنۡه  مَّال ٗه وَّمَّا كَّسَّ   مَّا
3.  সত্বরই সে লেলিহান 

অগন্িতে প্রবেশ করবে 
3.    He shall (enter to) 

burn into a blazing 

Fire.  

ٍَّبٍۚ    َّاًرا  ذَّاتَّ  َلَّ َّۡصٰٰل  ن ي  ِِِۙۙۙ  ۙ ِۙسَّ
4. এবং তার সত্্রীও-যে 

ইন্ধন বহন করে, 

4.  And his wife, the 

carrier of slander (or 

wood thorns).  

ِبِۙ َّطَّ َّةَّ اۡۡل اَّت ٗه   ۡحَّ َّال اۡمرَّ  ِِِۙۙۙ   و َّ
5.  তার গলায় খেজরু পাতার 

পাকানো রশি নিয়ে। 
5.    Around  her  neck  

will  be a rope of 

(twisted) palm-fiber.  

دٍِۙ بۡل   م ِۡن م َّسَّ ا  حَّ  ِِفۡ ِجيِۡدهَّ

 

  আন নাসের  AnNasr    

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যখন  আলল্াহর সাহায্য 

ও বিজয় আসবে 
1.    When Allah’s help 

comes and victory (is 

attained).  

ِِۙ َّۡصر  اّٰلله ٓاءَّ ن ِِِِۙۙۙۙ وَّالۡفَّتۡح   اِذَّا جَّ
2. এবং আপনি মানুষকে দলে 

দলে আলল্াহর দব্ীনে 

প্রবেশ করতে দেখবেন, 

2.   And you see the 

people entering into 

the religion of Allah in 

multitudes.  

ل ۡونَّ ِِفۡ ِديِۡن  َّۡدخ  اَّيۡتَّ الن َّاسَّ ي وَّرَّ
ِ   اَّفۡوَّاًجا    ِِِِۙۙۙۙ اّٰلله

3. তখন আপনি আপনার 

পালনকরত্ার  প্রসংশা   

করুন এবং তাুঁর কাছে কষ্মা 

প্রার্থনা করুন।   অবশই 

তিনি  কষ্মাশীল। 

3.   Then glorify with 

praise of your Lord, 

and ask for His 

forgiveness. Indeed, He 

is ever accepting 

repentance.  

ب ِكَّ   وَّاۡستَّغِۡفۡره ِۙ ب ِۡح    ِِبَّۡمِد   رَّ     فَّسَّ
ابًا   اِن َّٗه   كَّانَِّۙ ِۙتَّو َّ
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  আল কাফিরুন  AlKafiroon         

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  বলুন, হে কাফেরকূল, 1.    Say: “O 

disbelievers.”   َّۡون َّي  هَّا الۡكِٰفر   ِِِۙۙۙ ق ۡل يٰۤا
2.  আমি তার এবাদত করিনা 

তোমরা যার এবাদত কর   । 
2.   “I do not worship 

that which you 

worship.” 

ۡونَّ  ۤ اَّۡعب د  مَّا تَّعۡب د   ِِِۙۙۙ َلَّ
3.  এবং আমি যার এবাদত 

করি তোমরা তার 

এবাদতকারী নও, 

3.  “Nor are you 

worshippers of that 

which I worship.”  

ۤ  اَّۡعب د    ۡونَّ مَّا ۤ اَّنۡت ۡم عٰبِد   ِِِۙۙۙ وََّلَّ
4.  এবং তোমরা যার 

এবাদত  কর, আমি তার 

এবাদতকারী নই । 

4.  “Nor am I a 

worshipper of that 

which you worship.”  

َّدت  ۡم  َّا  عَّابِد   م َّا  عَّب ۤ   اَّن  ِِِۙۙۙ   وََّلَّ
5.  যার এবাদত আমি করি, 

তোমরা  তার এবাদতকারী 

নও । 

5.   “Nor are you 

worshippers of that 

which I worship.”  

ۤ  اَِّۙ ۡونَّ  مَّا ۤ  اَّنۡت ۡم عٰبِد   ِِِۙۙۙ ۡعب د    وَّ َلَّ
6.  তোমাদের  ধরম 

তোমাদের জনন্ এবং আমার 

ধরম আমার  জনন্। 

6.   “For you is your 

religion, and for me is 

my religion.”  

ۡم وَّ ِِلَّ   ِديِۡنِۙ ۡم  ِديۡن ك  َّـك      ل

 

 আল কাওসার  AlKausar        

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  নিশচ্য় আমি আপনাকে 

কাওসার দান করেছি। 
1. Indeed, We have 

granted you (O 
Muhammad) AlKausar.  

يۡنٰكَّ   الۡكَّۡوثَّرَّ    ۤ   اَّۡعطَّ  ِِِۙۙۙ  اِن َّا
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2. অতএব আপনার 

পালনকরত্ার উদদ্েশয্ে 

নামায পড়ুন এবং কোরবানী 

করুন। 

2. So pray to your 

Lord and sacrifice.     َّۡر ب ِكَّ  وَّاۡۡن ِ لِرَّ ل   ِِۙۙ ِۙ فَّصَّ

3.  যে আপনার শত্র,ু সেই 

তো লেজকাটা, নির্বংশ। 

3. Indeed, your enemy 

is the one cut off (from 

the root). 

وَّ اَۡلَّبۡتَّ ِۙ اِن َِّۙ  شَّانِئَّكَّ   ه 

 

  আল মাউন  AlMaoon     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. আপনি কি দেখেছেন 

তাকে, যে বিচারদিবসকে 

মিথ্যা বলে? 

1.  Have you seen him 

who denies the 

Recompense.    

ب   ءَّيۡتَّ ال َِّذۡى ي كَّذ ِ اَّرَّ
يِۡن   ِِِۙۙۙ بِالد ِ

2.  সে  তো সেই ব্যক্তি, যে 

এতীমকে গলা ধাক্কা  দেয়। 
2.    For that is he who 

drives away the orphan.  ِۙ ََّّتِيۡم ع   الۡي  ِۙ فَّذٰلِكَّ ال َِّذۡى يَّد 
3. এবং সে  মিসকীনকে অনন্ 

দিতে উসাহিত করে না। 
3.   And does not 

encourage upon the 

feeding of the poor.  

عَّاِم  وَّ َلَّ َيَّ ض   عَّٰٰل طَّ
 ِِِۙۙۙ اۡۡلِۡسِكۡيِ ِۙ

4.  অতএব দরু্ভোগ সেসব 

নামাযীর, 
4.   Then woe unto 

those who pray.  ِۙ َّل ِۡي صَّ  ِِِۙۙۙ فَّوَّيۡل  ل ِلۡم 
5. যারা তাদের নামায 

সমব্নধ্ে উদাসীন। 
5.  Those who are 

heedless of their 

prayer.  

ِِتِۡم    َلَّ ۡم عَّۡن   صَّ ال َِّذيۡنَّ ه 
ۡونَّ     اه   ِِِۙۙۙ سَّ

6.  যারা তা লোক-

দেখানোর জনয্ করে। 
6.   Those who (do 

good) to be seen.     َّٓاء ۡون ۡم   ي رَّ  ِِِۙۙۙ    ال َِّذيۡنَّ   ه 
7. এবং নিত্য ব্যবহার্য্য 

বস্তু অনয্কে দেয ়না। 
7. And withhold small 

kindnesses. 
َّاع ۡونَّ   َّع ۡونَّ  اۡۡل ۡن  وَّ َيَّ
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  কুরায়শ  Quresh     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যেহেতু কোরাইশদের 

আসকত্ি আছে। 
1.  For the accustomed 

security of the Quresh.  ِۙ يٍۡش  ِِِۙۙۙ َِلِيۡلِٰف ق رَّ
2.  আসকত্ি আছে তাদের 

শীত ও গর্ীষম্কালীন 

সফরের। 

2.  Their accustomed 

security to the journeys 

in the winter and the 

summer.  

تَّٓاءِ  َّةَّ الش ِ ٖالِٰفِهۡم ِرۡحل
يِۡفِۙ  ِِۙۙ وَّالص َّ

3.  অতএব তারা  এই ঘরের 

পালনকরত্ার এবাদত  করুক  

, 

3.  So they should 

worship the Lord of 

this House.  

ا  ب َّ  هٰذَّ ۡوا  رَّ َّعۡب د  َّيِۡت      فَّلۡي  ِۙ الۡب
4.  যিনি তাদেরকে কষ্ধুায় 

আহার দিয়েছেন এবং 

ভয়ভীতি থেকে  নিরাপদ 

করেছেন। 

4.   (He) Who has fed 

them against hunger, 

and made them secure 

from fear.  

ه ۡم م ِۡنِۙ ال َِّذۡىِۙۤ ۡوعٍِۙ اَّۡطعَّمَّ    ِۙ ج 
ۡوٍفِۙ اٰمَّنَّه ۡم  م ِۡن خَّ  و َّ

 

আল ফীল  AlFeel          

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِِۙۙحيِۡمِۙبِۡسِم اّٰلله
1. আপনি কি দেখেননি 

আপনার মালিক হাতি 

বাহিনীর সাথে কি ব্যবহার 

করেছেন? 

1. Have you not 

considered how your 

Lord dealt with the 

people of the elephant.  

ب  كَّ  كَّيۡفَّ فَّعَّلَّ رَّ َّۡم تَّرَّ اَّل
َّۡصٰحِب الِۡفيِۡل   ِِِۙۙۙ بِا

2. তিনি কি তাদের চকর্ানত্ 

সমপ্ূরণ্ ধব্ংস করে দেননি? 
2.   Did He not make 

their plot (to end) in 

vain.  

ۡم ِِفۡ  تَّۡضلِيٍۡلِۙ ۡعَّۡل كَّيۡدَّه  َّۡم َيَّ   ۙ اَّل
 ِۙ 
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3. তিনি তাদের উপর ঝাুঁকে 

ঝাুঁকে  আবাবিল পাখী  

পাঠালেন, 

3.  And He sent down 

on them birds in flocks.  
ِۙ لَّ اَّۡرسَّ ۡۡيًا اَِّۙ و َّ َّيِۡهۡم طَّ ِۙعَّل    ۙ بَّابِيۡلَّ

  
4. যারা তাদের উপর পাথরের 

কংকর নিক্ষেপ করল। 
4. Striking them with 

stones of baked clay.  
ٍة  م ِۡن   ارَّ تَّۡرِميِۡهۡم ِِبِجَّ

يٍۡلِۙ   ِسج ِ
5. ফলে তিনি তাদেরকে 

ভকষ্িত তৃণ সদশৃ করে দেন। 
5.  Then He made them 

like straw eaten up (by 

cattle).  

َّه ۡمِۙ عَّل ۡوٍلِۙ كَّعَّۡصٍفِۙ فَّجَّ  م َّاۡك 

 

আল হুমাজাহ  AlHumazah         

পরম করুণাময ় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরুু 

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  দরুভোগ প্রতেকের যে 

পশ্চতে ও সামনে লোকের 

নিনদ্া করে,    

1. Woe to every 

slanderer, backbiter.    ِة َّزَّ ٍة ۡل   َّزَّ ِ ُه   ِِِۙۙۙ وَّيۡل  ل ِـك ل 
2. যে (কাুঁড়ি কাুঁড়ি) অরথ্ 

জমা করে এবং বার বার তা 

গণনা করে;  

2.  Who gathers wealth 

and counts it.    ِۙ دَّٗه عَّد َّ َّعَّ مَّاَلً و َّ  ِِۙۙ اۨل َِّذۡى َجَّ
3. সে ধারনা করে যে তার 

অরথ্ তাকে অমর কোরে 

রাখবে। 

3.    He thinks that his 

wealth will make him 

last forever.  

َّدَّهِِۙٗۙ َّٗهۤ اَّۡخل ب  اَّن َّ مَّال ۡسَّ  ِِِۙۙۙ َيَّ
4. কখনো না, সে অবশই 

হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।   
4. Nay, he will surely  

be thrown into the 

crushing place. 

ِۙ ةِِۙ كََّل َّ مَّ َّذَّن َّ ِِف اۡۡل طَّ ۢۡب َّي نۡ  ِِِۙۙۙ ل
5.  আপনি কি জানেন 

হোতামা কি? 
5.    And   what   do 

you know what the 

crushing place is.  

ِۙۤ ة   وَّمَّا مَّ  ِِِۙۙۙ  اَّۡدٰرٮكَّ مَّا اۡۡل طَّ
6. এটা আলল্াহর 

প্রজজ্ব্লিত অগন্ি, 
6. The Fire of Allah, 

kindled.  
ِ  اۡۡل ۡوقَّدَّة ِۙ َّار   اّٰلله  ِِِۙۙۙ ۙ  ن
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7. যা হ্রিদয়কে গর্াস 

করবে।   
7.   Which leaps up 

over the hearts.   ِة دَّ َّفۡـ ِ لِع   عَّٰلَّ  اَۡل ِۙ   ال َِِّتۡ تَّط َّ
8. সে আগনুে তাদের্কে  বেুঁধে 

দেওয়া হবে,         
8.   Indeed, upon them 

it will be closed down.   ِۙ  دَّة َّيِۡهۡم م  ۡؤصَّ َّاعَّل  ِِِۙۙۙ اِّن َّ
9. বর বর লমব্া লমব্া 

খুুঁটিতে। 
9. In columns, 

stretched forth.  ٍِۙدَّة َّد َّ ٍد ّم    ِِفۡ عَّمَّ

 

আল আসর AlAsr        

পরম করুণাময়  অ দয়ালু 

আলল্াহর নামে শরুু করছি 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. সময়ের শপথ,     1.  By the time.   ِِۙوَّالۡعَّۡصر ۙ  ِِِۙۙۙ 
2.  মানুষ নিশচ্য়ই 

কষ্তিগর্স্ত; 
2.  Indeed, man is in 

loss.   ۡسٍر َِِّفۡ  خ  انَّ ل  ِِِۙۙۙ  اِن َّ اَۡلِنۡسَّ
3.  কিন্তু তারা নয,় যারা 

ঈমান আনে  ও সকর্ম করে 

এবং পরস্পরকে সত্যের 

এবং সবরের (ধয়ীরজজ্)  

উপদেশ দেয়। 

3.  Except  those  who  

believed  and  did  

righteous  deeds, and  

advised   each   other to  

truth,  and  advised  

each other to  patience.  

اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ  اٰمَّن ۡوا  وَّ عَِّمل وا 
ِِۙ َّق  ۡوا بِاۡۡل لِٰحِت   وَّ تَّوَّاصَّ   وَّ   ِۙالصه

ۡبِِۙ ۡوا   بِالص َّ    تَّوَّاصَّ

 

আত তাকাতুর  AtTakasur         
পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙبِسِۙۡ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِِۙۙم اّٰلله
1. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা 

তোমাদেরকে ভলুিয়ে রাখে,        
1.  The mutual rivalry 

for (worldly) increase 

diverts you.  

م  الت َّكَّاث ر    ِِِۙۙۙ اََّۡلٰٮك 
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2. যতকষ্ণ না তোমরা 

কবরে গিয়ে হাজির হও। 
2.   Until you visit the 

graves.   ََّّقَّابِر  ِِِۙۙۙ حَِّته ز ۡرت م  اۡۡل
3.  এটা কখনও উচিত নয।় 

তোমরা সত্ত্বরই তা 

জানতে পারবে। 

3.   Nay, you shall soon 

know.  ِۙ َّۡون َّم  ۡوفَّ تَّعۡل  ِِِۙۙۙ كََّل َّ سَّ
4. আবারও বলি এটা সঙগ্ত 

নয়,  তোমরা শীঘ্র তা 

জানতে পারবে। 

4. Then nay, you shall 

soon know.   َّۡون َّم  ۡوفَّ تَّعۡل  ِِِۙۙۙ ث م َّ كََّل َّ سَّ
5. সাবধান। তোমাদের 

নিশচ্িত জঞ্ান থাকলে 

অবশয্ই তোমরা 

মোহা্চছন্ন হতে না। 

5.    Nay, if you knew 

with a sure knowledge.   َِّقِۡي ۡونَّ عِلۡمَّ الۡي َّم  َّۡو تَّعۡل  ِِِۙۙۙ كََّل َّ ل

6.  অবশয্ই তোমরা  

জাহানন্াম দেখবে, 
6. You shall surely see 

Hell.   ََِّّحيۡم ن َّ  اۡۡل َّو  َّتَّ  ِِِۙۙۙ ل
7. অবশয্ই তোমরা 

তোমাদের নিজ চোখে তা  

দেখতে পাবে।   

7.  Then you shall see it 

with the eye of 

certainty.  

َّقِۡيِ    َّا  عَّۡيَّ  الۡي ّن َّ َّو  َّتَّ  ث م َّ ل

8.  তারপর অবশয্ই 

তোমাদেরকে নেয়ামত 

সমপ্রক্ে জিজঞ্াসা করা  

হবে।   

8.    Then, you shall 

surely be asked that 

Day about the 

blessings.  

َّۡومَّٮ ٍِذ عَِّن  َّـت ۡسٔـََّل ن َّ ي ث م َّ ل
ِۙالن َّعِيِۡمِۙ

 

আল ক্কারিয়াহ  AlQaria         

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  সজোরে আঘাতকারি  

মহাপর্লয়,  
1.   The striking 

calamity.  ِۙ  اَّلۡقَّاِرعَّة ِِِۙۙۙ 
2.  মহাপর্লয় কি?  2. What is the striking 

calamity.  ِۙ مَّا الۡقَّاِرعَّة ِِِۙۙۙ 
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3. তুমি কি জানো সে 

মহাপর্লয়টা কি?   
3. And what do you 

know what is the 

striking calamity.  

ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا الۡقَّاِرعَّة  ِۙ  ِِِۙۙۙ وَّمَّا
4. যেদিন মানষুগলুো 

পতংগের মত বিক্ষিপত্ হয়ে 

পড়বে, 

4.    The  Day  when  

people shall  be  like 

scattered moths.  

اِش  َّالۡفَّرَّ ۡون  الن َّاس  ك َّۡومَّ يَّك  ي
َّبۡث ۡوِث ِۙ  ِِِۙۙۙ اۡۡل

5.  আর পাহারগলু রঙ 

বেরঙগ্ের ধনুা তুলর মত 

হবে।   

5.    And the mountains 

shall be like carded 

wool.  

ۡون   َّالِۡعهِۡن وَّتَّك  َّال  ك اۡۡلِب
ۡوِش ِۙ َّنۡف    اۡۡل

6. অতএব যার ওজনের 

পালল্া ভারী হবে, 
6.  Then as for one 

whose scales are heavy.  ِۙ َّۡت مَّوَّاِزيۡن ٗه َّم َّا مَّۡن ثَّق ل  ِِِۙۙۙ فَّا
7.  সে সখুীজীবন যাপন 

করবে। 
7.    So he shall be in a 

state of pleasure.   ٍَّۡة ِۙفَّه وَّ ِِف اِضي ٍة ر َّ  ِِِۙۙۙ  عِيۡشَّ
8. আর যার পালল্া হালকা 

হবে, 
8.  And as for one 

whose scales are light.   ف َّۡت  مَّوَّاِزيۡن ٗه اَّم َّا  مَّۡن  خَّ  ِِِۙۙۙ  وَّ
9.   তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। 9. So his refuge shall be 

the deep pit (of Hell).     َّة  ِِِۙۙۙ   فَّا م  ٗه   هَّاِوي
10.  আপনি জানেন তা কি? 10.  And what do you 

know what that is.     َّۡه ۤ  اَّۡدٰرٮكَّ   مَّا ِهي  ِۙ   ِِۙۙ وَّمَّا
11. তা হল এক জলনন্ত 

আগনুের কণুড্লী! 
11.  A raging Fire.       َّة اِمي َّار   حَّ  ن

 

 আল আদিয়াত  AlAdiat        

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. শপথ (সেই) দর্ুতগামি 

ঘোড়াগুলোর যারা 
1.   By the (horses) who 

run with panting  بًۡحا  ِِِۙۙۙ وَّالۡعِٰديِٰت ضَّ
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(উর্ধ্বশব্াসে)শবদ্ করতে 

করতে  দৌড়ায়, 

(breath).  

2. শপথ সেসব সাহসি 

ঘোড়ার, যাদের খরুে 

অগন্িসফ্ুলিঙগ্ বের হয়,  

2.   Then strike sparks 

(with their hoofs).  ِٰۙ  ِِِۙۙۙ ِت قَّۡدًحا فَّاۡۡل ۡوِري
3. শপথ এমনসব ঘোড়ার, 

যারা  প্রভাতকালে 

ধব্ংসলীলা ছড়ায়,   

3. Then charge 

suddenly in the 

morning.  

بًۡحا   ِۙ فَّاۡۡل غِۡۡيِٰت ص 
4. (এর ফলে) যারা বিলপু 

পরিমান ধলুা ওরায়, 

4. Then raise up 

thereby (clouds of) dust.  ًَِّۙۡقع َّثَّۡرنَّ بِٖه ن  ِِِۙۙۙ ا فَّا
5.  অতঃপর তারা শকর্দলের 

অভয্ন্তরে ঢুকে পড়ে- 
5.     Then penetrate 

thereby into the midst 

(of enemy) collectively.  

ۡعًا  ۡطنَّ بِٖه َجَّ  ِِِۙۙۙ فَّوَّسَّ
6.  নিশচ্য় মানষু তার 

পালনকরত্ার প্রতি 

অকতৃজঞ্। 

6.   Indeed, mankind   

is ungrateful to his 

Lord.  

َّـكَّن ۡود ِۙ ب ِٖه ل انَّ لِرَّ  ِِِۙۙۙ اِن َّ اَۡلِنۡسَّ
7. এবং সে অবশয্ই এ বিষয়ে 

অবহিত। 
7. And indeed, he is a 

witness to that.  
ِهيۡد ِۙ َّشَّ اِن َّٗه عَّٰٰل ذٰلِكَّ ل  ِِِۙۙۙ وَّ

8. এবং সে নিশচ্িয়ই ধন-

সমপ্দের লালসায় মত্ত। 
8.   And indeed, for the 

love of the worldly 

wealth, he is intense.  

ِديۡد   َّشَّ َّۡۡيِ ل اِن َّٗه ِۡل ب ِ اۡۡل  ِِِۙۙۙ وَّ
9.  তবে কি সে জানে না, 

যখন কবরে যা আছে, তা বের 

করা হবে, 

9.  Does He not know   

when shall be brought 

out that which is in the 

graves.   

َّم    اِذَّا ب ۡعثِرَّ  مَِّۙ َّعۡل ا  ِِف  اَّفََّلَّ   ي
 ِِۙۙالۡق ب ۡوِر 

10.  এবং তার অনত্রে যা 

আছে, তা প্রকাশ করা হবে? 
10. And shall be made 

manifest that which is 

in the breasts.  

ۡوِر    د  لَّ مَّا ِِف الص   ِ ص   وَّح 

11. সেদিন তাদের কি হবে, 

সে সমপ্রক্ে তাদের 

পালনকরত্া সবচেয়ে  ভাল 

জানেন। 

11.  Indeed, their Lord 

on that Day shall be 

well informed of them. 

َّبِۡۡي ِۙ َّۡومَّٮ ٍِذۡل َّ ب َّه ۡم  بِِهۡم  ي  اِن َّ   رَّ
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 আল যিলযাল  AlZalzalah         

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. পৃথিবী যখন আপন 

কমপ্নে প্রকমপ্িত হবে, 
1.   When the earth is 

shaken with its 

(utmost) earthquake.  

َّا اِذَّا ز ِۙ َِّت اَۡلَّۡرض  ِزلۡزَّاَلَّ  ِِِۙۙۙ لِۡزل
2. এবং যখন প্রীথিবি তার 

বোঝা বের করে দেবে। 
2.    And the earth 

throws out its burdens.    َّا ِت اَۡلَّۡرض  اَّۡثقَّاَلَّ جَّ  ِۙ وَّاَّۡخرَّ
3. তখন মানষু বলবে, এর কি 

হল ? 

3. And man says: 

“What is (the matter) 

with it.”  

َّاوَِّۙ ان  مَّا َلَّ  ِِِۙۙۙ قَّالَّ اَۡلِنۡسَّ
4. সেদিন সে তার বৃত্তানত্ 

বর্ণনা করবে, 
4.   That Day it will   

report its news.   ا هَّ َّارَّ ث  اَّۡخب َّد ِ َّۡومَّٮ ٍِذ ُت   ِِِۙۙۙ ي
5. কারণ, আপনার 

পালনকরত্া তাকে আদেশ 

করবেন। 

5. Because your Lord 

has inspired 

(commanded) it.    

َّا  ب َّكَّ اَّۡوٰٰح َلَّ َّن َّ رَّ  ِِِۙۙۙ بِا
6. সেদিন মানুষ বিভিনন্ দলে 

বিভকত্ হয়ে  যাবে,  যাতে 

তাদেরকে তাদের কতৃকরম্ 

দেখানো হয।় 

6. That day mankind 

shall proceed in 

scattered groups, to be 

shown their deeds.  

ر  الن َّاس  اَّۡشتَّاتًا َّۡومَّٮ ٍِذ ي َّۡصد   ۙ ِۙي
َّۡوا اَّۡعمَّاَلَّ ۡم   ِۙ ل ِۡي 

7. অতএব কেউ অণ ুপরিমাণ 

সকর্ম করলে সে তা দেখতে 

পাবে, 

7.   So whoever does an 

atom’s weight of good, 

shall see it.  

ۡۡيًا   ٍة   خَّ ۡل  ِمثۡقَّالَّ   ذَّر َّ ۡن  ي َّعۡمَّ فَّمَّ
ٗه     ِِِۙۙۙ ي َّرَّ

8. আর কেউ অণ ু পরিমাণ 

অসকর্ম করে থাকলে সেও 

তা দেখতে পাবে। 

8.  And whoever does 

an atom’s weight of 

evil, shall see it.  

ا        ٍة      شَّر ً ۡل      ِمثۡقَّالَّ       ذَّر َّ وَّ  مَّۡن     ي َّعۡمَّ
ٗه      ي َّرَّ
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আল বাইয়েনা  AlBayyana         

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. আহলে-কিতাব ও 

মশুরেকদের মধয্ে যারা 

কাফের ছিল, তারা 

প্রতয্াবর্তন করত না 

যতকষ্ণ না তাদের কাছে 

সসুপ্ষ্ট প্রমাণ আসত। 

 

1. Those who disbelieve 

among the People of 

the Scripture, and 

those who associate 

(with Allah)   would 

not desist until there    

comes to them clear 

evidence. 

ۡوا ِمۡنِۙ ِن ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر  َّۡم يَّك  اَّۡهِل  ل
الِۡكتِٰب وَّاۡۡل ۡشِرِكۡيَّ م نۡفَّك ِۡيَّ 

َّة  ِۙ َّي ِن َّه م  الۡب  ِِِۙۙۙ حَِّته تَّاۡتِي

2. অরথ্া আলল্াহর নিকট 

থেকে (প্রেরিত) একজন 

রসূল, যিনি পবিতর্ পুস্তক 

আবৃত্তি করতেন 

2.  A Messenger from 

Allah, reciting purified 

pages (of Scripture).   

ۡول  م ِِۙ س  فًا رَّ ح  َّتۡل ۡوا ص  ِ ي نَّ اّٰلله
ةً  ه َّرَّ  ِِِۙۙۙ م  طَّ

3. যাতে সঠিক বিষয়বস্ত ু

লিখিত আছে। 
3. Within it are writings 

(decrees), straight.  ِۙ  ة ت ب  قَّي ِمَّ  ِِِۙۙۙ فِيۡهَّا ك 
4. অপর কিতাব প্রাপত্রা যে 

বিভর্ান্ত হযে়ছে, তা হয়েছে 

তাদের কাছে সসুপ্ষ্ট প্রমাণ 

আসার পরেই। 

 

4.  Nor did those who 

were given the 

Scripture (before this)   

divide until after what 

had come to them as 

clear evidence.  

قَّ ال َِّذيۡنَّ ا ۡوت وا الِۡكتٰبَّ  وَّمَّا تَّفَّر َّ
َّة   َّي ِن ٓاءَِّۡت م  الۡب  اَِل َّ ِمۡنۢۡ بَّعِۡد مَّا جَّ

ِِِۙۙۙ 
5. অথচ  তাদেরকে তো এই 

আদেশ দেওা হয়েছিল যে, 

তারা খাুঁটি মনে 

একনিষ্ঠভাবে আলল্াহর 

এবাদত করবে, নামায কাযে়ম 

করবে এবং যাকাত দেবে। 

এটাই সঠিক ধর্ম। 

5.  And they were not 

commanded except to 

worship Allah, (being) 

sincere to Him in 

religion, true (in faith), 

and to establish the 

prayer, and to give the 

poor due. And that is 

 َّ وا اّٰلله َّعۡب د  ۡوۤا اَِل َّ لِي ۤ ا ِمر  وَّمَّا
يۡنَِّۙ َّه  الد ِ ۡلِِصۡيَّ ل نَّفَّٓاءَّ ُِۙم  ۙ  ح 

كٰوةَِّۙ لٰوةَّ وَّي ۡؤت وا الز َّ وا الص َّ  وَّي قِيۡم 
ِة ِۙ  ِِِۙۙۙ وَّذٰلِكَّ ِديۡن  الۡقَّي ِمَّ
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the true religion.  

6. আহলে-কিতাব ও 

মশুরেকদের মধয্ে যারা 

কাফের, তারা জাহানন্ামের 

আগনুে সথ্াযী়ভাবে থাকবে। 

তারাই সষৃট্ির অধম। 

6.    Indeed,  those  who  

disbelieved  among the 

People of Scripture, and 

those who associated  

(with  Allah)  shall  be 

in  the  fire of Hell, 

abiding  eternally 

therein. Such are those, 

the worst of creatures.  

ۡوا ِمۡن اَّۡهِل  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر 
َّاِر  الِۡكتِٰب وَّ اۡۡل ۡشِرِكۡيَّ ِِفۡ ن

هَّن َّمَّ ٰخلِِديۡنَّ فِيۡهَّا ۡم جَّ ٰ ٮ ِكَّ ه   ا ول
ي َِّة  ِ  ِِِۙۙۙ شَّر   الۡبَّ

7. যারা ঈমান আনে ও 

সকর্ম করে, তারাই সষৃট্ির 

সেরা। 

7.  Indeed, those who 

believed and did 

righteous deeds, those 

are the best of   

creatures.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا وَّعَِّمل وا 
ۡۡي   ۡم خَّ ٰ ٮ ِكَّ ه  لِٰحِت  ا ول الصه

ي َِّة ِۙ ِ   الۡبَّ
8. তাদের পালনকরত্ার কাছে 

রযে়ছে তাদের প্রতিদান 

চিরকাল বসবাসের জানন্াত, 

যার তলদেশে নির্ঝরিণী 

প্রবাহিত। তারা সেখানে 

থাকবে অননত্কাল। আলল্াহ 

তাদের প্রতি সনত্ুষ্ট এবং 

তারা আলল্াহর প্রতি 

সনত্ুষ্ট। এটা তার জনয্ে, যে 

তার পালনকরত্াকে ভয় কর। 

8.     Their reward with 

their Lord shall be 

Gardens of Eternity 

beneath which rivers 

flow, they shall abide 

therein forever. Allah 

being pleased with  

them and they being 

pleased  with Him. 

That is for him who 

feared his Lord.  

ب ِِهۡم جَّنهت    ۡم ِعنۡدَّ رَّ ه  جَّزَّٓاؤ 
َّّۡنٰر    ۡتِهَّا   اَۡل ِۡرۡى    ِمۡن    ُتَّ عَّۡدٍن  َتَّ

ۤ    اَّبًَّدا   َّ       اٰخلِِديۡنَّ    فِيۡهَّا ِِ ّٰلله       رَّ
ۡو ا   عَّنۡه       ض  َّۡن     عَّنۡه ۡم   وَّ رَّ  ذٰلِكَّ     ِۡل

ب َّٗه      ِِشَّ    رَّ  خَّ
 

আল কদর AlQadar        

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আল্লাহর নামে শুরু 

করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. আমি  এটিকে 

(কোরআন) শবে-কদরের 

1.   Indeed, We sent it 

down (the Quran) in 
لۡنٰه ِۙ ۤ اَّنۡزَّ َِّة الۡقَّۡدرِِۙ اِن َّا َّيۡل ِِِِۙۙۙۙ ۙ     ٍِۙۙۚ  ِِفۡ ل
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রাতে নাযিল করেছি । the Night of Power.  

2. আপনি কি জানেন শবে-

কদর কি ? 

2.   And what do you 

know what the Night of 

Power is.  

َّة  الۡقَّۡدِر ِۙ َّيۡل ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا ل ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا
3. শবে-কদর হল এক 

হাজার মাস অপেকষ্া 

শ্রেষঠ্। 

3.   The Night of Power 

is better than a 

thousand months.  

َّة  الۡقَّۡدرِِۙ َّيۡل ۡۡي  م ِۡن اَّلِۡف  ۙ ِۙل خَّ
ِِِِۙۙۙۙ شَّهٍۡر 

4.  সেই রাতে প্রতয্েক 

কাজের জন্যে 

ফেরেশতাগণ ও রহূ  

তাদের পালনকর্তার 

আদেশ নিয়ে (পৃথিবীতে) 

নেমে  আশে। 

4. The angels and the 

Spirit descend in it, by 

the permission of their 

Lord with every 

decree.  

ۡوح  فِيۡهَّا  بِاِۡذِن   ٰ ٮ ِكَّة  وَّالر   َّل تَّنَّ َّل  اۡۡل
ب ِِهۡم  ِ  اَّۡمٍر   ِۙرَّ ِِِۙۙۙ   م ِۡن  ك ل 

5. এ প্রশানত্ি 

সুবেসাদেক পর্যন্ত 

অবয্াহত থাকে। 

5.  Peace is that (night), 

until the appearance of 

the dawn.  

لٰم  ِهَِّۙ ِۙ   سَّ َّعِِۙ حَِّته ِۙالۡفَّۡجِر      مَّۡطل

 

আল আলাক  AlAlaq          

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. (হে মোহাম্মদ)  পাঠ 

করুন আপনার পালনকরত্ার 

নামে যিনি সৃষট্ি করেছেন, 

1.  Read in the name of 

your Lord who 

created.  

ِۙ َّقَّ ل ب ِكَّ ال َِّذۡى خَّ اۡ بِاۡسِم رَّ  ِِِۙۙۙ اِقۡرَّ
2. মানষুকে জমাট রকত্ 

থেকে সষৃট্ি করেছেন । 
2.  Created man from a 

clot of congealed blood.  ٍَِّۙق انَّ ِمۡن عَّل َّقَّ اَۡلِنۡسَّ ل  ِِِۙۙۙ خَّ
3. পাঠ করুন, আপনার 

পালনকরত্া মহা দয়াল,ু 

3.   Read and your 

Lord is most Generous. ِۙ  م ب  كَّ اَۡلَّۡكرَّ اۡ وَّرَّ  ِِِۙۙۙ اِقۡرَّ
4. যিনি কলমের সাহাযয্ে 

শিকষ্া দিয়েছেন, 
4. Who taught 

(knowledge) by the pen.   َِّم  ِِِۙۙۙ ال َِّذۡى عَّل َّمَّ بِالۡقَّل
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5. মানষু যা সে জানত না তা 

তাকে শিকষ্া দিয়েছেন । 
5.  Taught man that 

which he did not know.  ِۙ َّۡم َّۡعل َّۡم ي انَّ مَّا ل  ِِِۙۙۙ عَّل َّمَّ اَۡلِنۡسَّ
6. সত্যি সত্যি মানষু 

সীমালংঘন করেই থাকে, 
6.   Nay, indeed, man 

transgress rebelliously.    َّۡطٰٰغ َّي انَّ ل ۤ اِن َّ اَۡلِنۡسَّ  ِِِۙۙۙ كََّل َّ
7. এ কারণে যে, সে নিজেকে 

অভাবমকুত্ মনে করে। 
7.  Because he sees 

(himself) self sufficient.   اٰه  اۡستَّغٰٰۡن  ِِِۙۙۙ اَّۡن ر َّ
8. নিশচ্য় আপনার 

পালনকরত্ার দিকেই 

সব্বাইকে প্রত্যাবরত্ন 

করতে হবে। 

8.    Indeed, to your 

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

9. আপনি কি তাকে 

দেখেছেন, যে নিষেধ করে 
9.   Have you seen the 

one who  forbids. ِۙ َّنٰۡه ءَّيۡتَّ ال َِّذۡى ي  ِِِۙۙۙ اَّرَّ
10. এক বানদ্াকে, যখন সে 

নামায পড়ে? 

10.  A servant when he 

prays.  ِۙ ٰله  ِۙ عَّبًۡدا اِذَّا صَّ
11. আপনি কি লকষ্ 

করেছেন যদি সে সপথে 

থাকে। 

11. Have you seen, if he 

(the servant) be upon 

guidance.  

ءَّيۡتَّ اِۡن كَّانَّ عَّٰلَّ اَۡل دٰ ى ِۙ  ِِِۙۙۙ اَّرَّ
12. অথবা সে  অন্যকে 

তাকওয়া ( খোদাভীতি ) 

শিকষ্া দেয়। 

12. Or  enjoins  

righteousness.   اَّۡو اَّمَّرَّ بِالت َّۡقوٰى ِِِۙۙۙ 
13. আপনি কি দেখেছেন, 

যদি সে মিথ্যারোপ করে ও 

মখু ফিরিয়ে নেয।় 

13.   Have you seen, if 

he denies and turns 

away.  

ءَّيۡتَّ اِۡن كَّذ َّبَّ وَّتَّوَِّله   ِِِۙۙۙ اَّرَّ
14.  সে কি জানে না যে, 

আলল্াহ ত সবকিছ ুদেখেন? 

14.  Does he not know 

that Allah sees. ِۙ َّٰرى َّ ي َّن َّ اّٰلله َّۡم بِا َّعۡل َّۡم ي  ِِِۙۙۙ اَّل
15. কখনই নয,় যদি সে 

বিরত না হয,় তবে আমি তার  

মসত্কের সামনের কেশগচুছ্ 

ধরে তাকে হেুঁচড়িয়ে নিয়ে যাব। 

15.   Nay, if he does not 

desist, We shall surely 

drag him by his 

forelock.  

َّٮ ِۡنِۙ كََّل َّ  َّهِِۙ  ل َّۡمِۙ  ل َّنۡت ۢۡا  ِۙ ي َّنَّۡسفَّعً ۙ  ل
َِّة        ِِِۙۙۙ بِالن َّاِصي

16. মিথ্যাচারী, পাপীর 

কেশগচুছ্। 
16.  The forelock, lying,  

sinful.       اِطئٍَّة َّاِذبٍَّة  خَّ ٍَّة    ك َّاِصي  ِِۙۙ ِۙ ن
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17. অতএব, সে তার 

সহচরদেরকে আহবান করুক। 
17. So let him call his   

supporters. 
َّهِۙٗ َّاِدي َّۡدع   ن  ِِِۙۙۙ   ۙ  فَّلۡي

18. আমিও অবশই আহবান 

করব জাহানন্ামের 

প্রহরীদেরকে। 

18.    We shall call the 

angels of torment.     ََّّة بَّانِي نَّۡدع   الز َّ  ِِِۙۙۙ سَّ
19. এ আচরণ  কখনই 

সংগত নয,় আপনি তার 

অনসুরণ করবেন না। আপনি 

সেজদা করুন ও আমার     

নৈকট্য অরজ্ন করুন। (সিজদা )  

19.   Nay, do not obey 

him, and prostrate, and 

draw closer (to Allah).  
(AsSajda) 

ِۙ ۡد ِۙكََّل َّ ۙ  َلَّ  ت ِطعۡه   وَّاۡسج 
ِْب۩  وَّاقۡتَّ

 

আত তীন  AtTeen      

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ তীন (ডমুরু) ও 

যয়তনুের (জলপাই), 

1.     By the fig and the 

olive.  
يۡت ۡوِنِۙ  ِِِۙۙۙ وَّالت ِۡيِ وَّالز َّ

2. শপথ সিনাই পরব্তের, 2. And the Mount Sinai.  َِّۙۡوِر ِسيِۡنۡي  ِِِۙۙۙ وَّط 
3. এবং এই নিরাপদ নগরীর।     3.  And this city of 

security (Makkah).  
َِّد اَۡلَِّمۡيِِۙ َّل ا الۡب  ِۙ وَّهٰذَّ

4. আমি ত মানুষকে 

সনুদ্রতম অবয়বে সষৃট্ি 

করেছি। 

4.   Certainly, We have 

created man in the 

finest of moulds. 

ِن  ۤ اَّۡحسَّ انَّ ِِفۡ َّا اَۡلِنۡسَّ َّقۡن ل َّقَّۡد خَّ  ِِِۙۙۙ تَّۡقِويٍۡمِۙل
5.  অতঃপর আমি তাকে  নীচ 

থেকে নীচে নামিয়ে দিই।    
5. Then We turned him 

to the lowest of the low.  
افِلِۡيَِّۙ دَّۡدنٰه  اَّۡسفَّلَّ سَّ  ِِِۙۙۙ ث م َّ رَّ

6. কিন্তু তারা নয় যারা 

ঈমান এনেছে এবং সকর্ম 

করেচে, এদের জনয্ আছে 

অফরুনত্ পুরসক্ার। 

6.   Except those who 
believe and do 
righteous deeds. So for 
them is a reward 
without end. 

اَِل َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا وَّعَِّمل وا 
ۡن ۡوٍن  َّه ۡم  اَّۡجر  غَّۡۡي   ّمَّ لِٰحِت فَّل الصه

 ِۙ  
7. সতুরাং এর পরও কি সে 

তোমাকে কেয়ামত সমম্নদ্ে 
7.   Then what can 

deny you, after this, as 
ب ِۙ ا   ي كَّذ ِ يِۡن فَّمَّ                             ِِِۙۙۙ  كَّ   بَّعۡد    بِالد ِ
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অবিশ্বাস করেছে? to the judgment. 

8. আলল্াহ কি বিচারকদের 

মধয্ে শর্েষঠ্ বিচারক নন?  
8.      Is not Allah the 

most just of judges.  
ِۙ َّيۡسَّ َّۡحكَِّم اۡۡلِٰكِمۡيَِّۙ اّٰلله ِۙ اَّل  بِا

 

আল ইনশিরাহ  AshSharah       

পরম করুণাময,় অসীম দয়ালু  

আলল্াহর নামে শরুু করছি । 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله

1. আমি কি আপনার বক্ষ 

উমম্কুত্ করে দেইনি? 
1. Have We not opened 

up for you your breast.    ِۙ َّك ۡدرَّ َّـكَّ صَّ ۡح ل َّۡشرَّ َّۡم ن  ِِِۙۙۙ اَّل
2. আমিই আপনার বোঝা 

লাঘব করেছি, 
2.    And   We removed 

from you your burden.   َّك َّا عَّنۡكَّ ِوۡزرَّ عۡن  ِِِۙۙۙ وَّوَّضَّ
3. যা ছিল আপনার জনয্ে 

অতিশয় দঃুসহ। 
3. Which had weighed 

down your back.  ِۙ َّك هۡرَّ  ِِِۙۙۙ ال َِّذۡىۤ اَّنۡقَّضَّ ظَّ
4. আমি আপনার 

আলোচনাকে উচচ্ মরজাদা 

দিয়েছি। 

4.  And We exalted for 

you your renown.   َّك َّـكَّ ِذۡكرَّ َّا ل فَّعۡن  ِِِۙۙۙ وَّرَّ
5. কষট্ের সাথেই তো 

সব্স্তি  আছে। 
5. So indeed, along with   

hardship, there is ease.   فَّاِن َّ مَّعَّ الۡع ۡسِر ي ۡسًرا  ِِِۙۙۙ 
6. নিশচ্য় কষট্ের সাথে 

সব্স্তি আছে। 
6. Indeed, along with   

hardship, there is ease.      اِن َّ مَّعَّ الۡع ۡسِري ۡسًرا ِِِۙۙۙ 
7. অতএব, যখন অবসর পান 

পরিশর্ম (এবাদত) করুন। 

7. So when you have 

finished, then stand up.  ِۙ ۡغتَّ ۡب   فَّاِذَّا فَّرَّ     فَّانصَّ
8. এবং আপনার 

পালনকরত্ার প্রতি 

মনোনিবেশ করুন। 

8.   And to your Lord 

turn   (your) attention.  ب ِكَّ فَّاۡرغَّب  وَّاِِٰل رَّ

 

আদ দোহা  AdDuha       
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যিনি পরম করুণাময,় অসীম  

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি ।  

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.        শপথ পূরব্াহন্ের, 1.      By   the   morning 

brightness.  ِۙ ٰح  ِِِۙۙۙ وَّالض  
2.  শপথ রাত্রির যখন তা 

গভীর হয,় 
2. And the night when 

it covers with darkness.   
ٰجِۙ ال َّيِۡل اِذَّا سَّ  ِِِۙۙۙ ۙ وَّ

3.      আপনার পালনকরত্া 

আপনাকে ত্যাগ ও করেনি 

এবং আপনার উপর বিরকত্ 

ও হননি। 

3.    Your   Lord     has     

not forsaken you, nor 

is He displeased.  

ب  كَّ وَّمَّا قَّٰٰل ِۙ   مَّا وَّد َّعَّكَّ رَّ

4.   আপনার জনয্ে পরবরতি 

কাল  পূরব্বর্তী কালের 

অপেকষ্া শর্েয়। 

4.  And indeed the 

Hereafter is better for 

you than the present.  

ۡۡي  ل َّكَّ ِمنَِّۙ ة  خَّ َّـَۡلِٰخرَّ ل  ِۙ اَۡل ۡوِٰل ِۙ وَّ
5.       আপনার পালনকরত্া  

শীঘ্র আপনাকে কিছু দান 

করবেন, তখন আপনি 

সনত্ুষ্ট হবেন। 

5.     And  your  Lord  

shall soon give  you  

(much),  so you shall be 

well pleased.  

ب  كَّ  ۡوفَّ ي عِۡطيۡكَّ رَّ َّسَّ وَّل
ِۙ ِٰ ۡ  ِۙ فَّتَّ

6.     তিনি কি আপনাকে 

এতীমরপূে পাননি? এবং 

আপনাকে আশর্য ়দেননি? 

6.   Did He not find you 

an orphan, then He 

sheltered (you).  

َّتِيًۡما فَّاٰوٰى ِۡدكَّ ي َّۡم َيَّ  ِِِۙۙۙ اَّل
7.    তিনি আপনাকে  পথহারা 

পেয়েছেন, তারপর পথ 

দেখালেন।    

7.   And He found you 

lost of the Way, then 

He guided (you).  

ٓاَل ً فَّهَّدٰى  ِِِۙۙۙ وَّوَّجَّدَّكَّ ضَّ
8.  তিনি আপনাকে  নিঃস্ব 

পেয়েছেন, তারপর অভাবমকুত্ 

করেছেন। 

8.    And He found you 

poor, then He enriched 

(you).  

َّۡغٰٰن   ِِِۙۙۙ وَّوَّجَّدَّكَّ عَّٓاٮ َِلً فَّا
9.  সতুরাং আপনি এতীমের 

প্রতি কঠোর হবেন না; 
9. Then as for the 

orphan, so do not be 

harsh.    

َّتِيۡمَّ فََّلَّ تَّۡقهَّۡر     َّم َّا الۡي  ِِِۙۙۙ فَّا
10.  আর ভিকষ্কুে ধমক 

দেবেন না। 
10.     And as for the 

beggar, so do not repel.     ٓاٮ ِلَّ  فََّلَّ   تَّنۡهَّۡر اَّم َّا الس َّ  ِِۙۙ  ِۙ وَّ
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11.  এবং আপনার 

পালনকরত্ার অনগুর্হের 

কথা প্রকাশ করুন। 

11.    And   as   for   the 

bounty of your lord, do 

proclaim. 

ةِِۙ اَّم َّا  بِنِعۡمَّ ۡثِۙ وَّ د ِ ب ِكَّ  فَّحَّ  رَّ

 

আল লাইল  AlLail        

পরম করুণাময,় অসীম  দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি। 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ রাত্রির, যখন সে 

আচছ্নন্ করে, 

1.  By the night when it 

covers.  ِۙ َّغِٰۡش ال َّيِۡل اِذَّا ي  ِِِۙۙۙ وَّ
2.  শপথ দিনের, যখন সে 

আলোকিত হয ়
2. And the day when it 

appears in brightness.  ِۙ َّٰله  ِِِۙۙۙ وَّالن َّهَّاِر اِذَّا َتَّ
3.  এবং (শপথ) তাুঁর, যিনি 

নারী ও পুরষু সষৃট্ি করেছেন, 

3. And Him who 

created the male and 

the female.  

ٰ ى ِۙ كَّرَّ وَّاَۡل نۡث َّقَّ الذ َّ ل  ِِِۙۙۙ وَّمَّا خَّ
4.  নিশচ্য় তোমাদের কর্ম 

প্রচেষ্টা বিভিনন্ ধরনের। 
4. Indeed, your efforts   

are diverse.  
َّشَِّته  ۡم ل َّك  عۡي  ِِِۙۙۙ اِن َّ سَّ

5.  অতএব, যে (আলল্ার 

পথে) দান করে এবং  

আলল্াহকে ভয় করে,   

5.    So as for him who   

gives (in charity) and 

fears (Allah).  

َّم َّا مَّۡن اَّۡعٰٰط وَّات َّٰٰق    فَّا
6.  এবং যা উত্তম তা সত্য 

বলে বিশব্াস করে, 
6.   And believes in 

goodness.   قَّ بِاۡۡل ۡسٰٰن د َّ  ِِِۙۙۙ وَّصَّ
7.  আমি  অবশই তার  সখু 

শানত্ির পথ তার জনন্ সহজ 

করে  দেব । 

7.    So We shall make 

smooth for him the 

path of ease.  

ٗه لِلۡي ۡسٰرى ِۙ ر  ِ ن يَّس   ِِِۙۙۙ فَّسَّ
8.  আর যে কপৃণতা করে ও 

বেপরওয়া হয ়

8. And as for him who 
is miser, and thinks 
himself as self 
sufficient. 

ِلَّ وَّاۡستَّغٰٰۡن  اَّم َّا مَّۡنۢۡ َبَّ  ِِِۙۙۙ وَّ

9.  এবং যা উত্তম তা মিথ্যা 

মনে করে, 
9. And belies to 

goodness.   وَّكَّذ َّبَّ بِاۡۡل ۡسٰٰن ِِِۙۙۙ 
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10.  আমি অবশই তার জনন্ 

সহজ  করে দেব তার  

দরু্ভোগের  গনত্ব্য 

সথ্ানের পথ।   

10.   So We shall make 

smooth for him the 

path of difficulty.  

ٗه لِلۡع ۡسٰرى ِۙ ر  ِ ن يَّس   ِِِۙۙۙ فَّسَّ

11.  যখন সে অধঃপতিত 

হবে, তখন তার সমপ্দ তার 

কোনই কাজে আসবে না। 

11. And what will avail 

him his wealth when he 

perishes.  

دهى ِۙ  ِِِۙۙۙ وَّمَّا ي غِٰۡنۡ عَّنۡه  مَّال ٗهۤ اِذَّا تَّرَّ
12.  আমার দায়িত্ব পথ 

প্রদরশ্ন করা। 
12. Indeed, it is upon 

Us (to give) guidance.  َّـلۡه دٰى َّا ل َّيۡن  ِِِۙۙۙ اِن َّ عَّل
13.  আর আমিই  ইহকাল ও 

পরকালের মালিক । 
13.   And indeed, Ours 

are the Hereafter and 

this present life.  

ةَّ وَّاَۡل ۡوِٰلِۙ َّـَۡلِٰخرَّ َّـنَّا ل  ِِِۙۙۙ وَّاِن َّ ل
14.  অতএব, আমি 

তোমাদেরকে জব্লনত্  

আগনু  সমপ্রক্ে সতরক্ 

করে দিয়েছি। 

14.  So, I have warned 

you of the blazing Fire.  ِۙ َّّظه َّاًرا تَّل ۡم ن ۡرت ك  َّنۡذَّ  ِِِۙۙۙ فَّا

15.  এতে নিতানত্ হতভাগয্ 

ব্যকত্িই প্রবেশ করবে, 
15.   None shall (enter 

to) burn in it except the 

most wretched.  

ۤ اَِل َّ اَۡلَّۡشٰقَّ    َّۡصلٰٮهَّا  ِِِۙۙۙ َلَّ ي
16.  যে মিথ্যারোপ করে ও 

মখু ফিরিয়ে নেয।় 
16. He who belied and 

turned away.    ال َِّذۡى كَّذ َّبَّ  وَّتَّوَِّله ِِِۙۙۙ 
17.  এ থেকে দরূে রাখা হবে 

খোদাভীরু ব্যক্তিকে, 

17.   And away from it 
shall be kept the 
righteous.  

ن َّب هَّا  اَۡلَّتٰۡقَّ   ي جَّ   وَّسَّ
18.  যে আত্নশদুধ্ির জনয্ে 

তার ধন-সমপ্দ দান করে। 

18.     He who gives his 
wealth to purify 
(himself).  

َّتَّزَّّٰكه  َّٗه  ي ۡ   مَّال  ِِِۙۙۙ ال َِّذۡى ي ۡؤِِت
19.  এবং তার উপর কারও 

কোন প্রতিদানযোগয্ 

অনগুর্হ থাকে না। 

19.    And not   (giving)    

for anyone who has   

(done him) of a favor 

to be rewarded.  

ۡزٰ ى   ٍة َت  ٗه   ِمۡن  ن ِعۡمَّ ٍد  ِعنۡدَّ وَّمَّا  َِلَّحَّ
 ِِِۙۙۙ 

20.  তার মহান পালনকরত্ার 

সনত্ুষ্টি অনব্েষণ ছাড়া। 

20. Except as seeking 
the goodwill of his 
Lord, the Exalted.  

ب ِِه   اَۡلَّۡعٰٰلِۙ َّٓاءَّ  وَّۡجِه   رَّ  ِۙ    اَِل َّ  ابۡتِغ
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21.  সে  শীঘ্রই সনত্ুষ্টি 

লাভ করবে।   
21. And certainly He 

will be well pleased. َِِّۙۙو ۡوفَّ َّسَّ ِٰ    ل َّۡر  ي

 

  আশ শামস  AshShams       

পরম করুনাময়, অসীম দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ সরূ্যের ও তার 

কিরণের, 
1.   By the sun and its 

brightness.  ٰحٮهَّا ۡمِس وَّض   ِِِۙۙۙ وَّالش َّ
2.  শপথ চনদ্র্ের যখন তা 

সরূ্যের পিছনে আসে, 
2. And the moon when 

it follows it (the sun).  ِر اِذَّا تَّلٰٮهَّا  ِِِۙۙۙ وَّالۡقَّمَّ
3.  শপথ দিবসের যখন সরূ্য 

তাকে আলকিত করে ফেলে, 

3.   And the day when 

it shows up its (sun’s) 

brightness.  

هٮهَّا ل  ِِِۙۙۙ وَّالن َّهَّاِر اِذَّا جَّ
4.  শপথ রাত্রির যখন সে 

সরূ্যকে আচছ্াদিত করে,      
4. And the night when 

it covers it up (the sun). َّغٰۡشٮهَّا ال َّيِۡل اِذَّا ي  ِِِۙۙۙ وَّ
5.  শপথ আকাশের এবং তাুঁর 

যিনি তা নিরম্াণ করেছেন। 
5.    And   the   heaven 

and He who built it.  ٓاِء وَّمَّا بَّنٰٮهَّا مَّ  ِۙ وَّالس َّ
6.  শপথ পৃথিবীর এবং তাুঁর 

যিনি তা বিস্তৃত করেছেন,  
6.        And   the   earth    

and He who spread it.  ٰحٮهَّا  ِِِۙۙۙ وَّاَۡلَّۡرِض وَّمَّا طَّ
7.  শপথ (মানষুের) আত্মার 

এবং তাুঁর যিনি তা সবুিনয্স্ত 

করেছেন, 

7.      And   the   human   

soul and He who 

proportioned it.  

اٮهَّا و َّ مَّا سَّ َّۡفٍس و َّ  ِِِۙۙۙ وَّن
8.  অতঃপর তাকে তার অস 

ও সকাজের জঞ্ান দান 

করেছেন, 

8.    Then    inspired   it   

with its wickedness and 

its righteousness.  

ا وَّتَّۡقوٰٮهَّا هَّ ۡورَّ هَّا ف ج  َّمَّ ََّۡل  ِِۙۙ فَّا
9.  যে নিজেকে শদুধ্ করে, 

সেই সফলকাম হয।় 
9.    Truly successful is 

he who purified it.  َّحَّ مَّۡن زَّكهٮهَّا  ِِِۙۙۙ    قَّۡد اَّفۡل
10. এবং যে নিজেকে কলষুিত 

করে, সে ব্যরথ্  হয়। 
10.  And truly a failure 

is he who corrupted it.   ٮهَّا ابَّ مَّۡن دَّسه  ِِِۙۙۙ وَّقَّۡد خَّ
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11.  সামুদ সমপ্্রদায ়

অবাধ্যতা বশতঃ (তারা) 

তাদের নবীর উপর 

মিথ্যারোপ করেছিল। 

11. Thamud denied  

because of their 

transgression.  

غۡوٰٮهَّٓا بَّۡت َثَّ ۡود  بِطَّ  ِِِۙۙۙ كَّذ َّ

12.  যখন তাদের সর্বাধিক 

হতভাগয্ ব্যকত্ি  উষট্্রী 

হতয্া করতে তপর হয়ে 

উঠেছিল। 

12.  When the most 

wretched of them was 

sent forth. 

َّعَّثَّ اَّۡشقٰٮهَّا ۢۡب  ِۙ   اِِذ ان

13.  অতঃপর আলল্াহর 

রসূল তাদেরকে বলেছিলেনঃ 

এটি আলল্াহর উষট্্রী, ওকে 

পানি পান করানোর ব্যাপারে 

সতরক্ থাক। 

13.  So the messenger 

of Allah said to them: 

“(It is) the she camel of 

Allah and (let) her 

drink.” 

ِ فَِّۙ َّاقَّةَّ اّٰلله ِ ن ۡول  اّٰلله س  قَّالَّ َلَّ ۡم رَّ
ۡقيٰهَّا   ِِِۙۙۙ وَّس 

14.  অতঃপর ওরা তাুঁর 

প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল 

এবং উষট্্রীর পা কর্তন 

(হত্যা) করেছিল। তাদের 

পাপের কারণে তাদের 

পালনকরত্া তাদের উপর 

ধব্ংস প্রেরণ করে একাকার 

করে দিলেন। 

14.   Then  they  denied  

him, and they 

hamstrung her, so 

their Lord  let  loose   a 

scourge upon them  for  

their sin,  and  leveled  

them down (all together  

in  destruction). 

ۡوهَّا ب ۡوه  فَّعَّقَّر  فَّدَّۡمدَّمَّ      ۙ ِۙفَّكَّذ َّ
ۢۡبِِهۡم      ۡ ن ب  ه ۡم     بِذَّ َّيِۡهۡم     رَّ عَّل

وهٮهَِّۙ  ِِۙۙ    ِۙ   افَّسَّ

15.  আলল্াহ তা’আলা এই 

ধব্ংসের কোন পরিনাম 

আশংকা করেন না। 

15.    And  He  (Allah)  

feared not the 

consequences thereof. 

َّاف   ع ۡقبٰهَّا     وََّلَّ َيَّ

 

 আল বালাদ  AlBalad        

পরম করুনাময়, অসীম দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ এই নগরীর   1.   Nay, I swear by this 

city (Makkah).  ِۙۤ َِّد ِۙ َلَّ َّل ا الۡب  ِِِۙۙۙ ا قِۡسم  بِهٰذَّ
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2. এবং এই নগরীতে আপনি   

সমপ্ূরণ্  সব্াধীন। 
2. And (Muhammad) 

you are free of 

restriction in this city.  

ِۙ اَّنۡتَّ ِحل   َِّد ِۙوَّ َّل ا الۡب  ِِِۙۙۙ ۙۢۡ بِهٰذَّ
3.  শপথ জনকের ও যা তিনি 

জনম্ দেন। 
3.  And (by) the father 

and that which was 

born (of him).  

َّدَّ  ل مَّا وَّ  ِِِۙۙۙ وَّوَّالٍِد و َّ
4. নিশচ্য় আমি মানষুকে  

শকত্ পরিসস্রমকারি রূপে 

সষৃট্ি করেছি। 

4.    Indeed, We have 

created man in 

hardship.  

ٍَّد  انَّ ِِفۡ كَّب َّا اَۡلِنۡسَّ َّقۡن ل َّقَّۡد خَّ  ِِِۙۙۙ ل
5.  সে কি মনে করে যে, তার 

উপর কেউ কষ্মতাবান হবে 

না ?  

5.    Does he think that 

no one will have power 

over him.  

َّيِۡه  ب  اَّۡن ل َّۡن ي َّۡقِدرَّ عَّل ۡسَّ اََّيَّ
د ِۙ  ِۙ اَّحَّ

6.  সে বলে আমি প্রচরু ধন-

সমপ্দ ব্যয ়করেছি। 
6.   He  says,  “I   have 

squandered  heaps  of  

wealth.”  

َّۡكت   َّق ۡول  اَّۡهل ًَّدا ي  ِِِۙۙۙ مَّاَلً ل  ب
7.  সে কি মনে করে যে, কেউ 

তাকে দেখেনি? 

7.    Does he think that 

no one has seen him.    د ٗهۤ اَّحَّ َّرَّ ب  اَّۡن ل َّۡم ي ۡسَّ  ِِِۙۙۙ اََّيَّ
8.  আমি কি তাকে দটুো 

চোখ দিইনি ? 
8. Have We not made 

for him two eyes.  ِۙۡۡعَّل ل َّٗه عَّي َّۡم َنَّ  ِِِۙۙۙ نَّۡيِ ِۙاَّل
9.  একটি জিব ও দটুো 

ঠোুঁট দিইনি?   
9.  And a tongue and 

two lips.  ِۙ ِشَّفَّتَّۡي انًا و َّ  ِِِۙۙۙ وَّلِسَّ
10.  বস্তুতঃ আমি তাকে 

দ’ুটি পথ   দেখিয়েছি। 
10.  And We have 

shown him the two 

ways (good and evil).  

 ِِِۙۙۙ وَّهَّدَّيۡنٰه  الن َّۡجدَّيِۡنِۙ
11.  অতঃপর সে  দরু্গম  

পথ অতিকর্ম করতে চায়নি। 
11.  But he has not 

made effort through 

the steep pass.  

َّةَِّۙ مَّ الۡعَّقَّب  ِِِۙۙۙ فََّلَّ اقۡتَّحَّ
12.  আপনি জানেন, সে 

দরু্গম পথ কি? 

12. And what do you 

know what the steep 

pass is.  

ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا الۡعَّقَِّۙ َّة  ِۙوَّمَّا  ِۙ ب
13.  তা হচ্ছে দাসমকুত্ি 

করা, 
13.  It is the freeing of 

a neck from bondage.   ٍَّة قَّب  ِِِۙۙۙ فَّك   رَّ
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14.  অথবা দরু্ভিকষ্ের দিনে 

খাদদ্দান করা। 
14.   Or feeding on a 

day of severe hunger.  ِۙ ٍَّة َّب َّۡوٍم ِذۡى مَّۡسغ  ِِِۙۙۙ اَّۡو اِۡطعٰم  ِِفۡ ي
15.  এতীম আত্বীযক়ে 15.   An orphan of 

nearly related.  
بٍَّة   ِِِۙۙۙ ي َّتِيًۡما ذَّا مَّۡقرَّ

16.  অথবা ধলুি-ধসুরিত 

মিসকীনকে খাবার দেওয়া।  
16.  Or a needy lying in 

the dust.  
 ِِِۙۙۙ اَّۡو ِمۡسِكيۡنًا ذَّا مَّۡتَّبٍَّة ِۙ

17.  অতঃপর তাদের 

অনত্রভ্কুত্ হওয়া, যারা 

ঈমান আনে এবং পরসপ্রকে 

উপদেশ দেয় সবরের ও 

উপদেশ দেয ়দয়া-মায়ার। 

17. Then  being  among  

those who have 

believed,  and  advised  

one  another  to 

patience, and advised 

one another  to  mercy.  

ث م َّ كَّانَّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا 
ۡبِِۙ ۡوا بِالص َّ ۡوا  وَّتَّوَّاصَّ وَّتَّوَّاصَّ

َِّة  َّۡرۡحَّ  ِِۙۙ بِاۡۡل
18.  তারাই ডান দিক ওয়ালা 

সৌভাগয্শালী। 
18. Those are the people 

of the right hand.  
َّيۡمَّنَِّة  ٰ ٮ ِكَّ اَّۡصٰحب  اۡۡل  ِۙا ول

19.  আর যারা আমার 

আয়াতসমূহ অসব্ীকার করে 

তারাই বাম দিক ওয়ালা  

হতভাগা। 

19. And those who 

disbelieved in Our 

revelations, they are 

the people of the left 

hand.  

ۡم  َّا ه  ۡوا بِاٰيٰتِن ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر  وَّ
ِة ِۙ َّۡشٔـََّمَّ           اَّۡصٰحب     اۡۡل

20. তারা  আগনু পরিবেষ্টিত 

অবস্থায ়বনদ্ী থাকবে। 
20.    Over them the 

fire  will  be closed  in. 
َّيِۡۙ دَّة ِۙعَّل َّار   م  ۡؤصَّ      ِهۡم  ن

 

 আল ফাজর  AlFajr         

পরম করুণাময,় অশীম দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি । 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1. শপথ ফজরের, 1.  By the dawn.  ِِۙوَّالۡفَّۡجر ۙ ِِِِۙۙۙۙ
2. শপথ দশ রাত্রির, শপথ 

তার, 
2.  And the ten nights.  ٍَِّۙاٍل عَّۡشر َّي ل ِِِِۙۙۙۙ ۙ وَّ

3. যা জোড ়ও যা বিজোড ় 3. And the even and 

the odd.  
ۡفعِِۙ الش َّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ وَّالۡوَّتۡرِِۙ و َّ
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4. এবং শপথ রাত্রির যখন 

তা গত হতে থাকে 
4. And the night when 

it departs.  
َّۡسرِِۙ ال َّيِۡل اِذَّا ي ِِِِۙۙۙۙ وَّ

5. এর মধয্ে জঞ্ানী 

ব্যকত্ির জনয্ে শপথ আছে। 
5.  Is there in that an 

oath for one with sense.  
ِۙ ِِفِۡۙ هَّۡلِۙ م ِۙ ذٰلِكَّ ِِِۙۙۙۙ ِحۡجرٍِۙل ِِذۡى  قَّسَّ

6. আপনি কি লকষ্য্ 

করেননি, আপনার 

পালনকরত্া আদ বংশের 

ইরাম গোত্রের সাথে কি 

আচরণ করেছিলেন, 

6.  Have you not 

considered how your 

Lord dealt with Aad.  

ب  كَّ  َّۡم تَّرَّ كَّيۡفَّ فَّعَّلَّ رَّ اَّل
ِِِِۙۙۙۙ بِعَّادٍِۙ

7. যাদের দৈহিক গঠন 

সত্ম্ভ ও খুুঁটির মতো দীরঘ্ 

ছিল এবং 

7.    Iram  of  lofty  

pillars.  ِِۙاد مَّ ذَّاِت الۡعِمَّ ِِِِۙۙۙۙ اِرَّ
8. তাদের মতো শকত্ি ও 

বলবীর্যে সারা বিশব্ে কোন 

লোক  সষৃট্ হযন়ি; 

8.    That, the   like   of   

which had never been 

created in the lands.  

ِۙۡ َّۡق ِمثۡل هَّا ِِف ال ۡل َّۡم َي  دِِۙال َِِّتۡ ل ِۙبَِلَّ
9. এবং সামুদ গোত্রের 

সাথে, যারা উপতয্কায় পাথর 

কেটে গহৃ নির্মাণ করেছিল। 

9.    And  Thamud  who  

had carved out the 

rocks in the valley.  

ۡخرَّ  اب وا الص َّ وََّثَّ ۡودَّ ال َِّذيۡنَّ جَّ
ِِِِۙۙۙۙ بِالۡوَّادِِۙ

10. এবং বহ ু কীলকের 

অধিপতি ফেরাউনের সাথে, 
10.    And Pharaoh of 

the stakes.  َِِّۙۡوتَّاد ِِِِۙۙۙۙ وَّفِۡرعَّۡونَّ ِذى اَۡل
11. যারা দেশে সীমালঙঘ্ন 

করেছিল। 
11.  (All), who did  

transgress beyond 

bounds in the lands.  

دِِۙ َّۡوا ِِف الۡبَِلَّ غ ِِِِۙۙۙۙ ال َِّذيۡنَّ طَّ
12.  এবং সেখানে অনেক 

অশানত্ি সষৃট্ি করেছিল। 
12. And spread therein 

much corruption.     َِّۙاد ۡوا فِيۡهَّا الۡفَّسَّ َّر  َّۡكث ِِِِۙۙۙۙ فَّا
13. অতঃপর আপনার 

পালনকরত্া তাদেরকে 

শাসত্ির কশাঘাত 

করেছিলেন। 

13.    So your Lord 

poured on them a 

scourge of punishment.  

ۡوطَّ  ب  كَّ سَّ َّيِۡهۡم رَّ ب َّ عَّل فَّصَّ
ِِِِۙۙۙۙ عَّذَّاٍب ِۙ

14. নিশচ্য় আপনার 

পালকরত্া সতরক্ দষৃট্ি 
14. Indeed,  your  Lord  

is ever   watchful (in 

ambush).  

اِد  َّبِاۡۡلِۡرصَّ ب َّكَّ ل ِِِِۙۙۙۙ اِن َّ رَّ
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রাখেন। 

15. মানষু এরূপ যে,যখন তার 

পালনকরত্া তাকে পরীক্ষা 

করেন, অতঃপর সমম্ান ও 

অনগুর্হ দান করেন, তখন 

বলে, আমার পালনকরত্া 

আমাকে সমম্ান দান 

করেছেন। 

15.   Then  as  for  man, 

when his  Lord  tries 

him, so He honors him 

and blesses him, then   

he  says: “My Lord has 

honored me.”  

ب  ٗه  َّلٰٮه  رَّ ان  اِذَّا مَّا ابۡت َّم َّا اَۡلِنۡسَّ فَّا
هِۙٗ َّع َّمَّ مَّٗه وَّن َّۡكرَّ َّق ِِۙۙفَّا ۤ ۙ  فَّي ۡ ِب ِ ۡول  رَّ

مَِّن ِۙ ِِِِۙۙۙۙ اَّۡكرَّ

16. এবং যখন তাকে 

পরীক্ষা করেন, অতঃপর 

রিযিক সংকচুিত করে দেন, 

তখন বলে, আমার 

পালনকরত্া আমাকে হেয় 

করেছেন। 

16. But when He tries 

him and restricts for 

him his provision, then 

he says: “My Lord has 

humiliated me.” 

ۤ اِِۙ ا اَّم َّ َّيِۡه وَّ َّلٰٮه  فَّقَّدَّرَّ عَّل ذَّا مَّا ابۡت
َِّنِِِۙۙرۡزقَّهِۙٗ ۤ اَّهَّان ۡ ِب ِ َّق ۡول  رَّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ  فَّي

17. এটা অমলূক, বরং 

তোমরা এতীমকে সমম্ান 

কর না। 

17.     Nay,  but  you  do 

not honor the orphan.  ِۙ َّتِيۡمَّ ِۙ كََّل َّ ِِِِۙۙۙۙ بَّل َل َّ ت ۡكِرم ۡونَّ الۡي
18. এবং মিসকীনকে 

অনন্দানে পরস্পরকে 

উসাহিত কর না। 

18.  And   you   do   not 

encourage upon the 

feeding of needy.  

عَّاِم  ۡونَّ عَّٰٰل طَّ ٰ ض   وََّلَّ ُتَّ
ِۙ اۡۡلِۡسِكۡيِ ِۙ

19. এবং তোমরা মতৃের 

ত্যাজয্ সমপ্ত্তি 

সমপ্ূরণ্রপূে ককুষ্িগত করে 

ফেল 

19.    And  you  devour   

the   inheritance 

devouring greedily.  

ا  َّاثَّ اَّكًَۡل ل َّـم ً تَّاۡك ل ۡونَّ الت   ِِۙۙ وَّ

20. এবং তোমরা ধন-

সমপ্দকে প্রাণভরে 

ভালবাস। 

20.    And you love the 

wealth with immense 

love.  

ا  ب ًا َجَّ ً َّالَّ ح  ِب  ۡونَّ اۡۡل ُت  ِِِِۙۙۙۙ و َّ
21. এটা অনচুিত। যখন 

পৃথিবী চরু্ণ-বিচরু্ণ হবে 
21.   Nay, when the 

earth is leveled, 

pounded, crushed.  

ۤ اِذَّا د ك َِّت اَۡلَّۡرض  دَّك ًا دَّك ًا  ِِۙۙ كََّل َّ
22. এবং আপনার 

পালনকরত্া ও ফেরেশতাগণ 

সারিবদধ্ভাবে উপস্থিত 

22. And your Lord 

comes, and the angels 

(standing in)   rank 

ا  ف ً َّك  صَّ َّل ب  كَّ وَّاۡۡل ٓاءَّ رَّ جَّ و َّ
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হবেন, upon rank. ٍۚا ف ً ِِِِۙۙۙۙ صَّ
23. এবং সেদিন 

জাহানন্ামকে আনা হবে, 

সেদিন মানুষ উপলব্ধি 

করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি 

তার কি কাজে আসবে? 

23.   And  Hell  on  that  
Day  is   brought.  That 
Day man shall 
remember, and what 
(good) to him will be 
the remembrance.  

َّۡومَّٮ ٍِذۢۡ ِِبَّهَّن َّمَِّۙ ءَّ ي َّۡومَّٮ ٍِذ  ۙ ِۙوَِّجاْى  ي
َّه   ان  وَّاَّّٰنه ل ي َّتَّذَّك َّر  اَۡلِنۡسَّ

ۡكٰرى ِۙ ِِِِۙۙۙۙ الذ ِ
24. সে বলবে, হায,় এ 

জীবনের জনয্ে আমি যদি 

আগে থেকে কিছু পাঠীয়ে 

দিতাম? 

24.  He will say:  

“Would that I had 

provided in advance 

for this life of mine.” 

َّاِِتِۙ َّـي ۡمت  ِۡل َِّٰنۡ قَّد َّ َّيۡت َّق ۡول  يٰل ِِۙۙ ي

25. সেদিন  তাুঁর শাস্তির মত 

শাসত্ি কেউ দেবে না।   
25.    Then on that Day, 

no one can punish as 

His punishment.  

ابَّٗهۤ    ب  عَّذَّ َّۡومَّٮ ٍِذ َل َّ ي عَّذ ِ فَّي
د  ِۙ ِِِِۙۙۙۙ اَّحَّ

26. এবং তাুঁর  বনধ্নের মত 

বনধ্ন কেউ দেবে না। 
26.   And no one can 

bind as His binding.     د ثَّاقَّٗهۤ  اَّحَّ َلَّ ي ۡوثِق   وَّ ِِۙۙ  و َّ
27.  হে প্রশানত্ মন, 27.  O peaceful and 

fully satisfied soul. ِۙ ٮ ِن َّة َّي َّت هَّا الن َّۡفس   اۡۡل ۡطمَّ ِۙ ِۙ   يٰۤا
28. সনত্ুষ্ট ও সনত্োষী 

হযে় তুমি তোমার 

পালনকরত্ার নিকট ফিরে 

যাও।  

28.   Return to your   
Lord, well pleased, and 
well pleasing (in the 
sight of your Lord).  

َّةً     اِضي ب ِِك   رَّ ۤ   اِِٰل  رَّ اۡرِجِٰعۡ
ِِِِۙۙۙۙ م َّۡرِضي َّةًِۙ

29. অতঃপর আমার 

বানদ্াদের অন্তরভ্কুত্ হযে় 

যাও। 

29.    So enter among 

My servants.  
ِٰلۡ ِِفۡ ِعبِٰدى ِِِِۙۙۙۙ ۙ فَّاۡدخ 

30. এবং আমার জান্নাতে 

প্রবেশ কর।   
30. And enter My 

Paradise.  
ِٰلۡ جَّن َِِّتِۙ  وَّاۡدخ 

 

 আল গাশিয়াহ  AlGhashia         

পরম করুণাময,় অশীম দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি । 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 
ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
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Merciful. 

1.  আপনার কাছে 

আচছ্নন্কারী কেযা়মতের 

বৃতত্ান্ত পৌুঁছেছে কি? 

1. Has there reached 

you the news of the 

overwhelming.   

َِّة  َّاِشي ِديۡث  الۡغ  ِِِۙۙۙ هَّۡل اَّتٰٮكَّ حَّ
2.  অনেক মখুমনড্ল সেদিন 

লাঞছ্িত হবে, 

2. (Some) faces on that 

Day shall be downcast.  ِۙ  اِشعَّة ۡوه  ي َّۡومَّٮ ٍِذ خَّ ج   ِِِۙۙۙ و 
3.  কল্িষ্ট, কল্ানত্। 3.  Laboring, weary.  َّة َّة  ن َّاِصب ۙ عَّاِمل  ۙ ِِِۙۙۙ 
4.  তারা জব্লনত্ আগনুে 

পতিত হবে। 
4.  They will burn in 

the hot blazing Fire.  ِۙ ًَّة اِمي َّاًرا حَّ  ِِِۙۙۙ تَّۡصٰٰل ن
5.  তাদেরকে ফুটনত্ ঝরন্া 

থেকে পান করানো হবে। 
5.  They will be given 

to drink from a boiling 

fountain.  

ٍَّة ِۙ  ِِِۙۙۙ ت ۡسٰٰق ِمۡن عَّۡيٍ اٰنِي
6.  কাুঁটাওয়ালা গাছ ছাড়া 

তাদের জনয্ে কোন খাদয্ 

থাকবেনা। 

6.  No food for them   

except from a thorny 

dry grass.  

عَّام  اَِل َّ ِمۡن  َّـيۡسَّ َلَّ ۡم طَّ ل
ِريٍۡع   ِِۙۙ ضَّ

7.  এটা তাদেরকে পুষ্টও 

করবে না এবং কষ্ধুায় ও 

মরবেনা। 

7. Which will neither 

nourish nor satisfy 

against hunger.  

ۡوٍع   ِۙ َل َّ ي ۡسِمن  وََّلَّ ي غِٰۡنۡ ِمۡن ج 
8.  অনেক মখুমনড্ল সেদিন 

হবে, সজীব, 
8. (Other) faces on that 

Day shall be joyful.    ة ۡوه  ي َّۡومَّٮ ٍِذ ن َّاِعمَّ ج   ِِِۙۙۙ و 
9.  তাদের কর্মের কারণে 

সনত্ুষ্ট। 
9.  With their efforts, 

well pleased.  ِۙ  َّة اِضي عۡيِهَّا رَّ  ِِِۙۙۙ ل ِسَّ
10.  তারা থাকবে, সউুচচ্ 

জানন্াতে। 
10.   In elevated 

Garden.  
َّةٍِۙ  ِۙ ۙ ِِفۡ جَّن ٍَّة عَّالِي

11.  সেখানে কোন অসার 

কথাবার্তা শনুবে না । 
11.  They shall not hear 

therein idle talk.   ًَّة ِغي ع  فِيۡهَّا َلَّ  ِِِۙۙۙ َل َّ تَّۡسمَّ
12.  সেখানে  প্রবাহিত 

ঝরণা থাকবে । 
12.  In it will be 

running spring.  
َّة ِۙ اِري  ِِِۙۙۙ فِيۡهَّا عَّۡي  جَّ

13.  সেখানে  উনন্ত 

সসুজজ্িত আসন থাকবে। 
13. In it there will be 

raised couches.  ِۙ  ر  م َّۡرف ۡوعَّة ر   ِِِۙۙۙ فِيۡهَّا س 
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14.  এবং সংরক্ষিত 

পানপাত্র 
14.  And goblets set in 

place.  ِۙ  ۡوعَّة اَّۡكوَّاب  م َّۡوض   ِِِۙۙۙ و َّ
15.  এবং সারি সারি গালিচা 15. And cushions 

ranged in rows.  ِۙ  ۡوفَّة َّاِرق  مَّۡصف  َنَّ  ِۙ و َّ
16.  এবং বিস্তৃত বিছানো 

কার্পেট। 
16.  And fine carpets 

spread out.  ِۙ اِِب   مَّبۡث ۡوثَّة زَّرَّ  ِِِۙۙۙ ۙ ِۙو َّ
17.  তারা কি উষট্্রের প্রতি 

লকষ্য্ করে না, তা কিভাবে 

সষৃট্ি করা হযে়ছে? 

17.   Then do they not 

look at the camels, how 

they are created.  

ۡونَّ اِِلَّ اَۡلِبِِۙ ر  َّنۡظ  ِل كَّيۡفَّ اَّفََّلَّ ي
لِقَّۡتِۙ  ِۙ خ 

18.  এবং আকাশের প্রতি 

লকষ্য্ করে না, তা কিভাবে 

উচচ্ করা হয়েছে? 

18.  And at the sky, 

how it is raised high.  ِۙفِعَّۡت ٓاِء كَّيۡفَّ ر  مَّ   وَّاِِلَّ الس َّ
19.  এবং পাহাড়ের দিকে, তা 

কিভাবে সথ্াপন করা হযে়ছে? 

19.   And at the 

mountains, how they 

are firmly set.  

َّۡتِۙ َّاِل كَّيۡفَّ ن ِصب  ِِۙۙ وَّاِِلَّ اۡۡلِب
20.  এবং পৃথিবীর দিকে, তা 

কিভাবে সমতল বিছানো 

হযে়ছে? 

20.   And at the earth, 

how it is spread out.  
ِۙ ۡتِۙ اَۡلَّۡرِضِۙ وَّاِِلَّ ِطحَّ  كَّيۡفَّ س 

 ِۙ 
21.  অতএব, আপনি উপদেশ 

দিন, আপনি তো কেবল 

একজন উপদেশদাতা, 

21.   So remind (O 

Muhammad), you are 

only an admonisher. 

ۡرِۙ ر  ِۙ فَّذَّك ِ ۤ اَّنۡتَّ م ذَّك ِ َّا  ِِِۙۙۙ اَِن َّ
22.  আপনি তাদের শাসক 

নন, 
22. You are not over 

them a controller.     يِۡطٍر َۜ َّيِۡهۡم ِِب صَّ َّـۡستَّ عَّل  ِِِۙۙۙ ل
23.  কিন্তু যে মখু ফিরিযে় 

নেয ়ও কাফের হয়ে যায,় 
23.  But him who turns 

away and disbelieves.   َّاَِل َّ مَّۡن تَّوَِّله وَّكَّفَّرِِۙۙ 
24.  আলল্াহ তাকে মহা 

আযাব দেবেন। 
24.   Then Allah will 

punish him with the 

greatest punishment.  

ب ه ِۙ َِّۙ فَّي عَّذ ِ َّ ِۙاّٰلله  الۡعَّذَّابَّ اَۡل  ِۙ    ۡكبَّ
25.  নিশচ্য় তাদের 

প্রত্যাবর্তন আমারই 

নিকট, 

25.  Indeed, to Us is 

their return.    َّابَّه ۡم ۤ  اِي َّا َّيۡن  اِن َّ  اِل
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26.  অতঃপর তাদের হিসাব-

নিকাশ আমারই দায়িত্ব। 
26.  Then indeed, upon  

Us is their account.  ِْۙابَّه م َّاِحسَّ َّيۡن   ث م َّ  اِن َّ  عَّل

 

 আল আলা AlAala       

পরম করণুাময,় অশীম  দযা়লু 

আলল্াহর নামে  শরুু করছি । 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  আপনি আপনার মহান 

পালনকরত্ার নামের 

পবিত্রতা বর্ণনা করুন 

1.  Glorify the name of 

your Lord, the Most 

High.  

ب ِكَّ اَۡلَّۡعٰلَّ ِۙ ب ِِح اۡسمَّ رَّ ِِِۙۙۙ سَّ
2.  যিনি সৃষট্ি করেছেন ও 

সবুিনয্স্ত করেছেন। 
2. He who created and 

proportioned.  وهى َّقَّ فَّسَّ ل ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙال َِّذۡى خَّ
3.  এবং যিনি সপুরিমিত 

করেছেন ও পথ প্রদরশ্ন 

করেছেন 

3.   And He who set a 

destiny and guided. رَّ فَّهَّدٰى ال َِّذۡى قَّد َّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙوَّ
4.  এবং যিনি তৃণাদি উপন্ন 

করেছেন, 

4. And He who brings 

out the pasture.  
َّۡرٰعِۙ جَّ اۡۡل ال َِّذۡىۤ اَّۡخرَّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙوَّ

5.  অতঃপর  তাকে কাল 

আবর্জনায় পরিনত করেছেন। 
5. Then makes it dark 

stubble.  ِۙ َّٓاءً اَّۡحوٰى ث َّٗه غ  عَّل ِِِِۙۙۙۙ فَّجَّ
6.  আমি আপনাকে পাঠ 

করাতে থাকব, ফলে আপনি 

তা ভলুে যাবেনা , 

6. We shall make you 

to recite then you shall 

not forget.  

ن ۡقِرئ كَّ فََّلَّ تَّنٰٰۡس   ِِِِۙۙۙۙ سَّ
7. আলল্াহ যা ইচ্ছা করেন 

তা  ছাড়া। নিশচ্য ় তিনি  

প্রকাশয্ ও গোপন বিষয ়

জানেন। 

7. Except what Allah 

wills. Surely, He knows 

(what is) apparent and 

what is hidden.  

َّهۡرَّ ءَّ اّٰلله ِۙاَِل َّ مَّا شَّٓا َّم  اۡۡل َّعۡل  اِن َّٗه ي
ِٰۡف  ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا َيَّ

8. আমি আপনার জনয্ে 

সহজ পথ সহজতর করে 

দেবো। 

8. And We shall make 

easy for you the easy 

way.  

كَّ لِلۡي ۡسٰرى ر  ِ ِِِِۙۙۙۙ ِۙوَّن يَّس 
9. উপদেশ ফলপ্রস ূ হলে 

উপদেশ দান করুন, 
9.   So remind, if the 

reminder benefits.  
ۡكٰرى ۡر اِۡن ن َّفَّعَِّت الذ ِ ِِِِۙۙۙۙ ۙ فَّذَّك ِ
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10. যে ভয় করে, সে উপদেশ 

গর্হণ করবে, 

10. The reminder will 

be received by him 

who fears. 

ِٰۡشِۙ ك َّر  مَّۡن َي َّ َّذ َّ ي ِِِِۙۙۙۙ ۙ سَّ
11.  আর যে তা উপেকষ্া 

করবে সে হতভাগা, 
11. And it will be 

avoided by the 

wretched.  

ن َّب هَّا اَۡلَّۡشٰقَّ  َّتَّجَّ ِۙ وَّي
12.  সে মহা-অগন্িতে 

প্রবেশ করবে। 
12.   He who shall burn 

in the Great Fire.  
ۡبٰى ِِِِۙۙۙۙ ال َِّذۡى يَّۡصٰلَّ الن َّارَّ الۡك 

13.  অতঃপর সেখানে সে 

মরবেও না, বাুঁজবেওনা।  
13. Then neither dying 

therein, nor   living.   ٰٰۡي ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ َلَّ َيَّ ۡوت  فِيۡهَّا وََّلَّ َيَّ
14.  নিশচ্য় সাফল্য লাভ 

করবে সে, যে শদুধ্ হয ়
14. Truly successful is 

he who purified himself.  
َّحَّ مَّۡن تَّزَّّٰكه    ِِِِۙۙۙۙ قَّۡد اَّفۡل

15.  এবং তার পালনকরত্ার 

নাম সম্রণ করে, অতঃপর 

নামায আদায় করে। 

15.   And remembered 

the name of his Lord, 

then prayed.  

ِۙ ٰله ب ِٖه   فَّصَّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙوَّذَّكَّرَّ اۡسمَّ رَّ
16.  বস্তুতঃ তোমরা 

পার্থিব জীবনকে 

অগর্াধিকার দাও, 

16.  But you prefer the 

life of this world. َّا نۡي َّيٰوةَّ الد   ۡونَّ اۡۡل ِِِۙۙۙ   بَّۡل  ت ۡؤثِر 
17.  অথচ পরকালের জীবন 

উকষৃট্ ও সথ্ায়ী। 
17.  Although the 

Hereafter is better and 

more lasting.  

ۡۡي  و َّ  اَّبٰٰۡق      ة   خَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّاَۡلِٰخرَّ
18.  এটা লিখিত রযে়ছে 

পূরব্বতী কিতাবসমূহে; 
18.  Indeed, this is in   

the former scriptures.  َِّۙ ِف  اَۡل ۡوِٰل  اهٰذَِّۙ اِن ح  َِِّف  الص           ل

19.  ইব্রাহীম ও মসূার 

কিতাবসমূহে। 
19.   The scriptures of 

Abraham and Moses.  ِِۙف  اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّم ۡوٰس ح   ص 

 

আত তারিক  AtTariq      

পরম করুণাময,় আশীম দযা়লু 

আলল্াহর নামে শরুু করছি । 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
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1.  শপথ আকাশের এবং 

রাত্রিতে আগমনকারীর। 
1.  By the heaven and 

the morning star.   ِۙ اِرِق ٓاِء وَّالط َّ مَّ  ِِۙۙوَّالس َّ
2.  আপনি কি জানেন, যে 

রাত্রিতে আসে সেটা কি? 

2.  And what do you 
know what the morning 

star is.  

اِرق  ِۙ ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا الط َّ  ِِۙۙوَّمَّا
3.  সেটা এক উজজ্ব্ল 

নকষ্ত্র। 
3.     A piercing star.  ِۙ  ِِِۙۙۙ ۙ  الن َّۡجم  الث َّاقِب 

4.  প্রত্যেকেরই একজন 

ততত্্বাবধায়ক আছে। 
4.  (There is) not any 

soul but it has over it a 

guardian.  

افِظ   َّيۡهَّا حَّ َّۡفٍس ۡل َّ َّا عَّل  ِۙ اِۡن ك ل   ن
5.  অতএব, মানষুের চিনত্া 

করা উচিত কি বস্তু থেকে সে 

সজৃিত হযে়ছে। 

5.   Then   let man   see 

from what he is 

created.  

لِقَّ   ان  ِمم َّ خ  ِر اَۡلِنۡسَّ َّنۡظ   ِِِۙۙۙ فَّلۡي
6.  সে সজৃিত হযে়ছে সবেগে 

সখ্লিত পানি থেকে। 
6.   He is created from 

a fluid gushing forth.   لِقَّ ِمۡن م َّٓاٍء دَّافٍِق  ِِِۙۙۙ خ 
7.  এটা নিরগ্ত হয ়মেরদুনড্ 

ও   বকষ্পাঞ্জরের মধ্য 

থেকে। 

7.   Emerging from 

between the back bone 

and the ribs.  

لِۡب  ج  ِمۡنۢۡ بَّۡيِ الص   ۡر  َي َّ
َّٓاٮ ِِب ِۙ   وَّالت َّ

8.  নিশচ্য় তিনি তাকে 

ফিরিযে় নিতে সকষ্ম। 

8.   Surely, He (Allah) 
is Able to return him 
(to life).  

َّقَّاِدر   ۡجعِٖه ل  ِِِۙۙۙ اِن َّٗه عَّٰٰل رَّ
9. যেদিন গোপন বিষয়াদি 

(ভাল কাজ, নামাজ ও রোজা) 

পরীক্ষিত হবে, 

9.   The Day when 

secrets will be brought 

to scrutiny. 

ٓاٮ ِر   رَّ َّۡومَّ ت بٰۡلَّ الس َّ   ي
10.  সেদিন তার কোন 

সামর্থ্য থাকবে না আর 

থাকবেনা কোন 

সাহাযয্কারী।  

10.    Then he (man) 

will not have any 

power, nor helper.  

َّاِصٍر  َلَّ ن ٍة و َّ َّٗه ِمۡن ق و َّ ا ل  ِِِۙۙۙ فَّمَّ

11.  শপথ বার বার বৃষ্টি 

দানকারী আকাশের 
11.    By the sky that   

sends down (rain).  
ۡجعِِۙ ٓاِء ذَّاِت الر َّ مَّ  ِۙ   ۙ وَّالس َّ

12.  এবং  ফেটে যাওয়া (গাছ 

পালার জনম্ের জনন্) 

পৃথিবীর 

12.   And the earth that 

splits (at the sprouting 

of vegetation).  

ۡدِع    وَّاَۡلَّۡرِض ذَّاِت الص َّ
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13.  নিশচ্য় কোরআন 

সত্য-মিথ্যার মিমাংশাকারি । 
13.  Indeed, it (Quran) 

is a decisive statement.  َِِّۙقَّۡول  فَّۡصل  ا  ِِِۙۙۙ ن َّٗه ل
14.  এবং এটা  কোন 

উপহাস নয়। 
14. And it is no 

amusement.   َّۡزِل وَّ بِاَۡل مَّا ه   ِِِۙۙۙ و َّ
15.  তারা ভীষণ চকর্ানত্ 

করে, 
15.  Indeed, they are 

plotting a plot.    ۡونَّ كَّيًۡدا َِّكيۡد     ِِِۙۙۙ اِّن َّ ۡم ي
16.  আর আমিও কৌশল 

করি। 
16.  And I am devising 

a plan.  ًِۙاَِّكيۡد   كَّيۡد  ِِِۙۙۙ ۙ ِۙاٍۚ    و َّ
17. অতএব, কাফেরদেরকে 

অবকাশ দিন, তাদেরকে 

অবকাশ দিন, কিছ ু দিনের 

জনয্ে। 

17.    So give a respite 

to the disbelievers, 

leave them awhile.  

ه ِِل      الۡكِٰفِريۡنَّ       اَّۡمِهلۡه ۡم        فَّمَّ
وَّيًۡدا          ر 

 

আল বুরূজ  AlBurooj        

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ গর্হ-নকষ্ত্র 

শোভিত আকাশের, 

1.    By    the   heaven 

with mansions of stars.   ۡوِج ٓاِء ذَّاِت الۡب   مَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّالس َّ
2.  এবং প্রতিশর্ুত দিবসের, 2. And the promised 

Day.   ۡوِد َّۡوع  َّۡوِم اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ وَّالۡي
3.  এবং সেই দিবসের, যে 

উপস্থিত হয ় ও যাতে 

উপস্থিত হয ়

3.   And the witness 

and that which is 

witnessed.  

مَّۡشه ۡوٍد  ِِِِۙۙۙۙ وَّشَّاِهٍد و َّ
4.  অভিশপ্ত হযে়ছে গর্ত 

ওয়ালারা অরথ্া, 
4.   Destroyed were the 

people of the ditch.  
ۡودِِۙ ِِِِۙۙۙۙ ۙ    ق تِلَّ اَّۡصٰحب  اَۡل ۡخد 

5.  অনেক ইন্ধনের 

অগন্িসংযোগকারীরা; 

5.   Of the fire fed by 

the blazing fuel.   الن َّاِر ذَّاِت الۡوَّق ۡوِد ِِۙۙ
6.  যখন তারা তার কিনারায ়

বসেছিল। 
6.   When they were 

sitting by it. 
َّيۡهَّا ق ع ۡود ۡم عَّل ۙ اِۡذ ه   ۙ ِِِِۙۙۙۙ
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7.  এবং তারা বিশব্াসীদের 

সাথে যা করেছিল, তা 

নিরীকষ্ণ করছিল। 

7.  And   they,  to  what   
they  were doing with 
the believers, were  
themselves  witnesses. 

َّۡفعَّل ۡونَّ بِاۡۡل ۡؤمِِنۡيَّ  ۡم عَّٰٰل مَّا ي ه  و َّ
ه ۡود   ِِۙۙ ش 

8.  তারা তাদেরকে শাসত্ি 

দিয়েছিল শধু ু এ কারণে যে, 

তারা প্রশংসিত, পরাক্রানত্ 

আলল্াহর প্রতি বিশব্াস 

সথ্াপন করেছিল, 

8. And they resented 

them not except that 

they believed in Allah, 

the All Mighty, the Self 

Praiseworthy.  

ۤ اَّۡن ي  ۡؤمِن ۡوا  ۡوا مِنۡه ۡم اَِل َّ َّقَّم  وَّمَّا ن
َِّميِۡد  ِ الۡعَِّزيِۡز اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ بِاّٰلله

9.  যিনি নভোমনড্ল ও 

ভমূনড্লের কষ্মতার মালিক, 

আলল্াহর সামনে রয়েছে 

সবকিছ।ু 

9. Who, to whom 

belongs the dominion 

of the heavens and the 

earth. And Allah is 

witness over all things.  

مٰوِٰت  َّٗه م لۡك  الس َّ ال َِّذۡى ل
ٍء وَّاَۡلَّۡرِضِۙ ۡ ََّ  ِ  وَّ اّٰلله  عَّٰٰل ك ل 
ِِِِۙۙۙۙ شَِّهيۡد  

10.  যারা মমুিন পরুুষ ও 

নারীকে নিপীড়ন করেছে, 

অতঃপর তওবা করেনি, 

তাদের জনয্ে আছে 

জাহানন্ামের শাসত্ি, আর 

আছে দহন যন্তর্ণা, 

10.  Indeed,  those  who  
put into  trial  the  
believing  men and the 
believing women, and 
then did not repent (of 
it), for them is the 
punishment of Hell, 
and for them is the 
punishment of burning.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ فَّتَّن وا اۡۡل ۡؤمِِنۡيَّ وَّ 
َّه ۡم  َّت ۡوب ۡوا فَّل َّۡم ي اۡۡل ۡؤمِنِٰت ث م َّ ل
هَّن َّمَّ وََّلَّ ۡم عَّذَّاب   عَّذَّاب  جَّ

َِّريِۡق  ِِِِۙۙۙۙ اۡۡل
11.  যারা ঈমান আনে ও 

সকর্ম করে তাদের জনয্ে 

আছে জানন্াত, যার তলদেশে 

প্রবাহিত হয ়

নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই 

মহাসাফল্য। 

11.  Indeed, those who 
believed and did 
righteous deeds, for 
them are Gardens 
beneath which rivers   
flow. This is the 
supreme success.  

اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا وَّعَِّمل وا 
ِۙۡ لِٰحِت َلَّ ۡم جَّنهت  َتَّ ِرۡى ِمۡن الصه

َّّۡنٰر    ۡتِهَّا اَۡل ذٰلِكَّ الۡفَّۡوز   ُتَّ
ِِِِۙۙۙۙ الۡكَّبِۡۡي  ِۙ

12.  নিশচ্য় তোমার 

পালনকরত্ার পাকডা়ও 

অত্যন্ত কঠিন। 

12.    Indeed, the grip 

of your Lord is very 

severe.  

ِديۡد ِۙ َّشَّ ب ِكَّ ل ِِِِۙۙۙۙ   ۙ اِن َّ بَّۡطشَّ رَّ
13.  তিনিই প্রথমবার 

অসত্িত্ব দান করেন এবং 
13. Indeed, it is He who 

originates, and will 
وَّ ي بِۡدئ  وَّي عِيۡد ِۙ ِِِِۙۙۙۙ اِن َّٗه ه 
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পুনরায় জীবিত করেন। repeat (create again).  

14.  তিনি কষ্মাশীল, 

প্রেমময;় 

14.   And He is the All 
Forgiving, the Loving.  ََِّّۙف ۡور  الۡوَّد ِۙو وَّ الۡغ ِِِِۙۙۙۙ ۡود  ِۙه 

15.  মহান আরশের 

অধিকারী। 
15.     Owner of the 

Throne, the Exalted.  ِۙ  َِّجيۡد ِِِِۙۙۙۙ ذ و الۡعَّۡرِش اۡۡل
16.  তিনি যা চান, তাই 

করেন। 
16.     Doer of whatever 

He intends.  
َّا ي ِريۡد ِۙ ِِِِۙۙۙۙ ۙ      فَّع َّال  ۡل ِ

17.  আপনার কাছে 

সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত 

পৌছেছে কি? 

17.  Has there reached 

you the story of the 

hosts.  

ِديۡث  اۡۡل ـن ۡوِد  ِِِِۙۙۙۙ هَّۡل اَّتٰٮكَّ حَّ
18.  ফেরাউনের এবং 

সামুদের? 
18.     Pharaoh  and  

Thamud.  
ِِِِۙۙۙۙ   ۙ      فِۡرعَّۡونَّ وََّثَّ ۡودَِّۙ

19.  বরং যারা কাফের, তারা 

মিথ্যারোপে রত আছে। 
19.   But those who 

disbelieve, persist in 

denying.  

ۡوا ِِفۡ تَّۡكِذيٍۡبِۙ  ۙ  بَِّل ال َِّذيۡنَّ كَّفَّر 
 ِِۙۙ

20.  আলল্াহ তাদেরকে 

চতুরদ্িক থেকে পরিবেষ্টন 

করে রেখেছেন। 

20.  While Allah has 
encircled them from 
behind.  

ِهۡم   ٓاٮ ِ رَّ اّٰلله    ِمۡن   و َّ ٍۚ و َّ ِيۡط  ِِِِۙۙۙۙ ّم  
21.  বরং এটা মহান 

কোরআন, 
21.  Nay, but this is a 
glorious Quran.  

يۡد ِۙ ِ وَّ   ق ۡراٰن  ّم َّ ِِِِۙۙۙۙ    ۙ    بَّۡل   ه 
22.  লওহে মাহফুযে 

লিপিবদধ্। 
22.     In   the   guarded 

tablet. 
ۡوٍظِۙ ۡف  َّۡوٍح ّم َّ  ِِفۡ ل

 

 আল ইনশিক্বাক্ব AlInshiqaq       

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

حِِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙيِۡمِۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যখন আকাশ বিদীরণ্ 

হবে, 
1. When the heaven 

splits asunder.   ق َّۡت ٓاء  انْشَّ مَّ ِِِِۙۙۙۙ اِذَّا الس َّ
2.  ও তার পালনকরত্ার 

আদেশ পালন করবে এবং 
2. And listens   (obeys) 
to its Lord, and it must 

ق َّۡتِۙ ب ِهَّا وَّح  َّۡت لِرَّ اَِّذن ِِِِۙۙۙۙ   ۙ ِۙوَّ
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আকাশ এরই উপযকুত্ do so.  

3.  এবং যখন পৃথিবীকে 

সমপ্্রসারিত করা হবে। 
3. And when the earth 

is stretched out.   ۡت اِذَّا اَۡلَّۡرض  م د َّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ
4.  এবং পৃথিবী তার 

গরভ্সথ্িত সবকিছ ু বাইরে 

নিক্ষেপ করবে ও শনুয্গর্ভ 

হযে় যাবে। 

4.    And has cast out 

what was within it, and 

became empty. 

َّل َّۡت  اَّلۡقَّۡت مَّا فِيۡهَّا وََّتَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ

5.  এবং তার পালনকরত্ার 

আদেশ পালন করবে এবং 

পৃথিবী এরই উপযকুত্। 

5.  And listens (obeys) 

to its Lord, and it must 

do so. 

ق َّۡت  ب ِهَّا وَّح  َّۡت لِرَّ اَِّذن ِِۙۙ وَّ
6.  হে মানষু, তোমাকে 

তোমরা পালনকরত্া 

পরয্নত্ পৌছতে কষট্ 

সব্ীকার করতে হবে, 

অতঃপর তার সাক্ষা ঘটবে। 

6.   O mankind, indeed 

you are returning 

towards your Lord, a 

sure returning, so you 

will meet Him.  

ان  اِن َّكَّ كَّاِدح  اِِٰل  َّي  هَّا اَۡلِنۡسَّ يٰۤا
لٰقِيۡهِِۙ ب ِكَّ كَّۡدًحا فَّم  ِِِِۙۙۙۙ رَّ

7.  যাকে তার আমলনামা 

ডান হাতে দেয়া হবে 

7.   Then as for him 
who is given his record 
in his right hand.  

َِّميِۡنٖه  َّٗه بِي َّ ِكتٰب َّم َّا مَّۡن ا ۡوِِت ِِِِۙۙۙۙ فَّا
8.  তার হিসাব-নিকাশ সহজে 

হযে় যাবে 
8.  He shall then be 

judged with an easy 

reckoning.  

ب  حِِۙ َّاسَّ ۡوفَّ َي  ابًا ي َِّسۡۡيًافَّسَّ  سَّ
 ۙ ِِۙۙ

9.  এবং সে তার পরিবার-

পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে 

ফিরে যাবে 

9.  And he shall return 

to his family rejoicing.  ِۙ ۡوًرا َّنۡقَّلِب  اِِٰل  اَّۡهلِٖه مَّۡسر  ي ِِِِۙۙۙۙ و َّ
10.  এবং যাকে তার 

আমলনামা পিঠের 

পশ্চাদদ্িক থেকে দেয়া, হবে, 

10.  And as for him 

who is given his record 

behind his back. 

ٓاءَّ  َّٗه وَّرَّ َّ ِكتٰب اَّم َّا مَّۡن ا ۡوِِت وَّ
هِۡرٖه  ِِِِۙۙۙۙ ظَّ

11.  সে মতৃ্যকুে আহবান 

করবে, 
11.  He shall call for 

death.  
َّۡدع ۡوا ث ب ۡوًرا ۡوفَّ ي ِِِِۙۙۙۙ ۙ    فَّسَّ

12.  এবং জাহানন্ামে 

প্রবেশ করবে। 
12.  And he shall burn 

in a blazing Fire.  ِۙ عِۡۡيًا َّۡصٰٰل سَّ ي ِِِِۙۙۙۙ و َّ
13.  সে তার পরিবার-

পরিজনের মধ্যে আননদ্িত 
13.  Indeed, he had 

been among his family 
ۡوًرا ۤ اَّۡهلِٖه مَّۡسر  ِِِِۙۙۙۙ ۙ    اِن َّٗه كَّانَّ ِِفۡ
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ছিল। in joy.  

14.  সে মনে করত যে, সে 

কখনও ফিরে যাবে না। 

14.   Indeed, he thought 
that he would never 
return (to Allah).  

ن َّ اَّۡن ل َّۡن َي َّ ۡورَِّۙ ِِِِۙۙۙۙ ۙ  اِن َّٗه ظَّ
15.  কেন যাবে না, তার 

পালনকরত্া তো তাকে 

দেখতেন। 

15.   But yes, indeed,   

his Lord was ever 

watching him.  

ِۙ ب َّٗه كَّانَّ بِهِِِٖۙۙۙبَّٰٰل  ِِِِۙۙۙۙ بَِّصۡۡيًا ِۙ ۙ ٍۙۚ اِن َّ رَّ
16.  আমি শপথ করি 

সনধ্য্াকালীন লাল আভার 
16.   So no, I   swear by   

the twilight.   فَِّق ۤ ا قِۡسم  بِالش َّ ِِِِۙۙۙۙ فََّلَّ
17.  এবং রাতর্ির, এবং 

তাতে যার সমাবেশ ঘটে 
17.  And the night and 

what it gathers.   َّق ال َّيِۡل وَّمَّا وَّسَّ ِِۙۙ وَّ
18.  এবং চনদ্র্ের, যখন তা 

পূরণ্রপূ লাভ করে, 

18. And the moon 

when it becomes full.   َّق ِر اِذَّا ات َّسَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّالۡقَّمَّ
19.  নিশচ্য় তোমরা এক 

সিুঁড়ি থেকে আরেক সিুঁড়িতে 

আরোহণ করবে। 

19.  That you will 

surely embark upon 

state after state.  

ِۙ ۡكَّب  َّ َّتَّ ٍَّق  ل ب َّقًا عَّۡن طَّ ب ِِِِۙۙۙۙ طَّ
20.  অতএব, তাদের কি হল 

যে, তারা ঈমান আনে না? 

20. Then, what is (the 
matter) with them, 
they do not believe.  

ا َلَّ ۡم َلَّ ي ۡؤمِن ۡونَّ  ِِِِۙۙۙۙ فَّمَّ
21.  যখন তাদের কাছে 

কোরআন পাঠ করা হয,় 

তখন সেজদা করে না।  
(সিজদা ) 

21. And when the 
Quran is recited to 
them, they do not fall 
prostrate.   AsSajda 

َّيِۡهم  الۡق ۡراٰن  َلَّ  اِذَّا ق ِرئَّ عَّل وَّ
 ۩ ۡونَّ د  ِِِِۙۙۙۙ يَّۡسج 

22.  বরং কাফেররা এর 

প্রতি মিথ্যারোপ করে। 
22. But those who 

disbelieve, they deny.  
ۡوا ي كَّذ ِِۙ ال َِّذيۡنَِّۙ بَِّلِۙ ِِۙۙب ۡونَِّۙكَّفَّر 

23.  তারা যা সংরক্ষণ করে, 

আলল্াহ তা জানেন। 
23.   Although Allah 
knows best what they 
are gathering.  

َّم  ِِبَّا ي ۡوع ۡونَِّۙ ِِۙۙ     وَّاّٰلله  اَّعۡل
24.  অতএব, তাদেরকে 

যন্তর্ণাদাযক় শাসত্ির 

সসুংবাদ দিন। 

24.  So, give them the 

tidings of a painful 

punishment.  

اٍب اَّلِيٍۡم   ۡم بِعَّذَّ ۡره  َّش ِ ِِِِۙۙۙۙ فَّب
25.  কিনত্ ু যারা বিশব্াস 

সথ্াপন করে ও সকর্ম করে, 
25. Except for those 

who   believe and do 
ال َِّذيۡنَّ  اٰمَّن ۡوا  وَّعَِّمل وا   اَِل َّ 
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তাদের জন্য রযে়ছে অফরুনত্ 

পুরসক্ার। 
righteous deeds, for 

them is a reward 

uninterrupted.  

لِٰحِت َلَّ ۡم اَّۡجر   غَّۡۡي   الصه
ۡن ۡوٍنِۙ ِّۙمَّ

 

আত-তাতফীফ  AlMutaffifin         

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যারা মাপে কম করে, 

তাদের জন্যে দরু্ভোগ, 

1.   Woe to those who 

give less in weight.    َّف ِِفۡي طَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّيۡل  ل ِلۡم 
2.  যারা লোকের কাছ থেকে 

যখন মেপে নেয,় তখন পূরণ্ 

মাতর্ায় নেয ়

2.   Those who, when 

they take by measure 

from people, take in full.  

ال َِّذيۡنَّ اِذَّا اۡكتَّال ۡوا عَّٰلَّ الن َّاِس 
َّۡستَّۡوف ۡونَِّۙ ِِۙۙ ۙ      ي

3.  এবং যখন লোকদেরকে 

মেপে দেয ় কিংবা ওজন করে 

দেয,় তখন কম করে দেয।় 

3.   And when they give 

by measure or weigh for 

them, they cause loss.  

ۡم  زَّن ۡوه  ۡم اَّْو و َّ َّال ۡوه  اِذَّا ك وَّ
ۡونَّ ِۙ ِۡسر  ِِِِۙۙۙۙ َي 

4.  তারা কি চিনত্া করে না 

যে, তারা পুনরুত্থিত হবে। 
4.   Do such (people) 

not think that they will 

be raised again.  

ٰ ٮ ِكَّ اَّّن َّ ۡم  ن   ا ول اََّلَّ يَّظ 
ِِِِۙۙۙۙ م َّبۡع ۡوث ۡونَّ 

5.  সেই মহাদিবসে, 5.     On a Great Day.  َِّۙۡوٍم عَِّظيٍۡم ِِِِۙۙۙۙ ۙ   لِي
6.  যেদিন মানষু দাুঁড়াবে 

বিশব্ পালনকরত্ার সামনে। 
6.  The Day when 

mankind shall stand 

before the Lord of the 

worlds.  

ب ِ ي َّوِۙۡ َّق ۡوم  الن َّاس  لِرَّ مَّ ي
َِّمۡيَّ ِۙ ِِِِۙۙۙۙ الۡعٰل

7.  এটা কিছুতেই উচিত নয,় 

নিশচ্য ় পাপাচারীদের 

আমলনামা সিজজ্ীনে আছে। 

7.     Nay,  indeed,  the  

record  of  the  wicked  

is  in  sijjeen.  

َِِّفۡ  اِر ل ۤ اِن َّ ِكتٰبَّ الۡف ج َّ كََّل َّ
ۡيٍ  ِِِِۙۙۙۙ ِسج ِ

8.  আপনি জানেন, সিজজ্ীন 

কি  ? 
8.   And what do you 

know what sijjeen is.  
ۡي ِۙ ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا ِسج ِ ِِِِۙۙۙۙ   ۙ    وَّمَّا
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9.  এটা লিপিবদধ্ খাতা। 9. A written record.  ِۙ ِكتٰب  م َّۡرق ۡوم ۙ   ِِِِۙۙۙۙ
10.  সেদিন দরু্ভোগ 

মিথ্যারোপকারীদের, 
10. Woe that Day to 

the deniers. َِّۙبِۡيَّ و كَّذ ِ ِِۙۙ يۡل  ي َّۡومَّٮ ٍِذ ل ِلۡم 
11.  যারা প্রতিফল দিবসকে 

মিথ্যারোপ করে। 
11. Those who deny the 

Day of Recompense.  ِۙ يِۡن َّۡوِم الد ِ ب ۡونَّ بِي ِۙ ال َِّذيۡنَّ ي كَّذ ِ
12.  প্রত্যেক 

সীমালংঘনকারী পাপিষঠ্ই 

কেবল একে মিথ্যারোপ 

করে। 

12.   And none denies it 

except every sinful 

transgressor.  

ب  بِٖهۤ اَِل َّ ك ل   م عۡتٍَّد  وَّمَّا ي كَّذ ِ
ِۙ اَّثِيٍۡم ِۙ

13.  তার কাছে আমার 

আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে 

সে বলে, পুরাকালের উপকথা। 

13. When Our verses 

are recited to him, he 

says: “Tales of the 

ancient peoples.”  

اِطۡۡي  اِِۙ َّيِۡه اٰيٰت نَّا قَّالَّ اَّسَّ ذَّا ت تٰٰۡل عَّل
لِۡيَّ ِۙ ِِِِۙۙۙۙ اَۡلَّو َّ

14.  কখনও না, বরং তারা 

যা করে, তাই তাদের হৃদয় 

মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। 

14. Nay, but upon their 
hearts is rust of that 
which they have 
earned.  

ِۙ انَّ عَّٰٰل ق ل ۡوبِِهۡم م َِّۙ كََّل َّ َّان ۡوا بَّۡل رَّ ا ك
َّۡكِسب ۡونَِّۙ ِِِِۙۙۙۙ ي

15.  কখনও না, তারা সেদিন 

তাদের পালনকরত্ার থেকে 

পরদ্ার অনত্রালে থাকবে। 

15.   Nay, indeed, from 
(the mercy of) their 
Lord on that Day, they 
shall be debarred.    

َّۡومَّٮ ٍِذ  ب ِِهۡم ي ۤ اِّن َّ ۡم عَّۡن ر َّ كََّل َّ
ۡوب وِۙۡ َّۡحج  ِِِِۙۙۙۙ نَِّۙۡل َّ

16.  অতঃপর তারা 

জাহানন্ামে প্রবেশ করবে। 
16. Then surely they 

shall burn in Hellfire.   َِّحيِۡم ال وا اۡۡل َّصَّ ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ اِّن َّ ۡم ل
17.  এরপর বলা হবে, একেই 

তো তোমরা মিথ্যারোপ 

করতে। 

17.   Then it will be 

said:  “This is that 

which you used to 

deny.”  

نۡت ۡم بِٖه  ا ال َِّذۡى ك  ث م َّ ي قَّال  هٰذَّ
ب ۡونَِّۙ ِِِِۙۙۙۙ    ۙ ت كَّذ ِ

18.  কখনও না, নিশচ্য ়

সলোকদের আমলনামা আছে 

ইল্লিয়য্ীনে। 

18.   Nay, indeed, the 

record of the righteous 

is in illiyeen.   

َِِّفۡ  اِر ل َّبۡرَّ ۤ اِن َّ ِكتٰبَّ اَۡل كََّل َّ
 ِِِۙۙۙ عِل ِي ِۡيَّ ِۙ

19.  আপনি জানেন 

ইল্লিয়য্ীন কি? 
19. And what do you 

know what illiyuun is.   َّاَّۡدٰرٮكَّ مَّا عِل ِي  ۡون ۤ ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا
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20.  এটা লিপিবদধ্ খাতা। 20.  a written record. ِۙ ِكتٰب  م َّۡرق ۡوم    ۙ ِِۙۙ
21.  আলল্াহর 

নৈকট্যপ্রাপত্ ফেরেশতাগণ 

একে প্রত্যকষ্ করে। 

21. It is witnessed by 

those   brought near (to 

Allah).  

ب ۡونَّ  ه  اۡۡل قَّر َّ ِِِِۙۙۙۙ ي َّۡشهَّد 
22.  নিশচ্য় সলোকগণ 

থাকবে পরম আরামে, 
22. Indeed, the righteous 

shall be in delight.   َّعِيٍۡم َِِّفۡ ن ارَّ ل ِِِِۙۙۙۙ اِن َّ اَۡلَّبۡرَّ
23.  সিংহাসনে বসে 

অবলোকন করবে। 
23.  On high couches 

they shall be looking.   َّۡون ر  َّنۡظ  ٓاٮ ِِك ي ِِِِۙۙۙۙ عَّٰلَّ اَۡلَّرَّ
24.  আপনি তাদের 

মখুমনড্লে সব্াচ্ছনদ্য্ের 

সজীবতা দেখতে পাবেন। 

24. You shall recognize 

in their faces the 

radiance of delight.  

ۡوِهِهۡمِۙ ج  ةَّ  تَّعِۡرف  ِِفۡ و  َّۡضرَّ ن
ِِِِۙۙۙۙ الن َّعِيِۡمِۙ

25.  তাদেরকে মোহর করা 

বিশদুধ্ পানীয ় পান করানো 

হবে। 

25.  They shall be given 

to drink of a pure 

wine, sealed.  

ۡت ۡوٍم ِۙ ِحيٍۡق ُم َّ ِِِِۙۙۙۙ ي ۡسقَّۡونَّ ِمۡن ر َّ
26.  তার মোহর হবে 

কসত্ুরী। এ বিষয়ে 

প্রতিযোগীদের 

প্রতিযোগিতা করা উচিত। 

26. Whose seal is musk. 

And for this let them 

strive, those who want 

to strive. 

ِۙ ٗه ِمۡسك   وَِِّفۡ ذٰلِكَّ   ِختٰم 
ۡونَِّۙ َّتَّنَّافَِّس اۡۡل تَّنٔـَّافِس  ِِِِۙۙۙۙ   ۙ    فَّلۡي

27.  তার মিশর্ণ হবে 

তসনীমের পানি। 
27.   And that (wine) is 

the mixture of Tasneem.  
ٗه ِمۡن تَّۡسِنيٍۡمِۙ ِِِِۙۙۙۙ ۙ وَّ ِمزَّاج 

28.  এটা একটা ঝরণা, যার 

পানি পান করবে 

নৈকট্যশীলগণ। 

28. A spring from 

which those near (to 

Allah) shall drink.  

ب ۡونَّ  ب  بِهَّا اۡۡل قَّر َّ ِِِِۙۙۙۙ عَّيۡنًا ي َّۡشرَّ
29.  যারা অপরাধী, তারা 

বিশব্াসীদেরকে উপহাস 

করত। 

29. Indeed, those who 

committed crimes used 

to laugh at those who 

believed.  

َّان ۡوا ِمنَّ  ۡوا ك م  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ اَّۡجرَّ
ۡونَِّۙ ك  ِِِِۙۙۙۙ ۙ       ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا يَّۡضحَّ

30.  এবং তারা যখন তাদের 

কাছ দিয়ে গমন করত তখন 

পরসপ্রে চোখ টিপে ইশারা 

করত। 

30. And when they 

passed by them, they 

would wink at one 

another.   

ۡونَِّۙ َّتَّغَّامَّز  ۡوا بِِهۡم ي اِذَّا مَّر    ۙ    وَّ
ِِِِۙۙۙۙ
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31.  তারা যখন তাদের 

পরিবার-পরিজনের কাছে 

ফিরত, তখনও হাসাহাসি 

করে ফিরত। 

31.  And when they 

returned to their own 

folk, they would return 

jesting.  

َّب ۡوا  َّب ۡوۤا اِِٰل  اَّۡهلِِهم  انْقَّل اِذَّا انقَّل وَّ
ِِِِۙۙۙۙ ۙ        فَِّكِهۡيَِّۙ

32.  আর যখন তারা 

বিশব্াসীদেরকে দেখত, তখন 

বলত, নিশচ্য ়এরা বিভর্ান্ত। 

32. And when they saw 

them, they would say: 

“Surely, these are (the 

people) gone astray.”  

اَِّۙ اِذَّا رَّ ۤءِ وَّ َلَّ ۡم قَّال ۡوۤا اِن َّ هٰ ؤ  ۡوه 
ٓال  ۡونَّ  َّـضَّ ِِِِۙۙۙۙ ل

33.  অথচ তারা বিশ্বাসীদের 

ততত্্বাবধায়করপূে প্রেরিত 

হযন়ি। 

33.  And they had not 
been sent to be 
guardians over them.  

َّيِۡهۡم حِٰفِظۡيَّ  ۤ ا ۡرِسل ۡوا عَّل ِِِۙۙۙ وَّمَّا
34.  আজ যারা বিশ্বাসী, 

তারা কাফেরদেরকে উপহাস 

করছে। 

34. So today those who   

believed are laughing 

at the disbelievers.  

ف َّاِر  َّۡومَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّن ۡوا ِمنَّ الۡك  فَّالۡي
ۡونَّ  ك  ِِِِۙۙۙۙ يَّۡضحَّ

35.  সিংহাসনে বসে, 

তাদেরকে অবলোকন করছে, 

35.  On high couches 

they shall be looking.   َِّۙۡونَّ  ع ر  َّنۡظ  ٓاٮ ِِك    ي ِۙ       ٰلَّ  اَۡلَّرَّ
36.  কাফেররা যা করত, তার 

প্রতিফল পেয়েছে তো? 
36. Have the 
disbelievers (not) been 
duly rewarded for 
what they used to do.  

َّان ۡوا  ف َّار  مَّا ك بَّ الۡك  ۡل  ث و ِ هَّ
َّۡفعَّل ۡونَِّۙ  ي

 

আল ইনফিতার  AlInfitar     
পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 
Most Gracious, Most 
Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যখন আকাশ বিদীরণ্ 

হবে, 
1. When the heaven 

splits asunder.   ۡت رَّ ٓاء  انْفَّطَّ مَّ ِِِِۙۙۙۙ اِذَّا الس َّ
2.  যখন নকষ্ত্রসমহূ ঝরে 

পড়বে, 
2.  And when the stars 

scatter.  
ۡتِۙ َّرَّ َّث اِذَّا الۡكَّوَّاِكب  انْت ِِِِۙۙۙۙ ۙ وَّ

3.  যখন সমদুর্কে উত্তাল 

করে তোলা হবে, 
3. And when the seas 

are erupted.   ۡت رَّ ار  ف ج ِ اِذَّا الۡبِحَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ
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4.  এবং যখন কবরসমূহ 

উমম্োচিত হবে, 
4. And when the graves 

are turned upside down.   ۡت اِذَّا الۡق ب ۡور  ب عۡثِرَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ
5.  তখন প্রত্যেকে জেনে 

নিবে সে কি অগর্ে প্রেরণ 

করেছে এবং কি পশ্চাতে 

ছেড়ে এসেছে। 

5.    A  soul  shall  know  

what it has sent 

forward and (what it 

has)  left  behind.  

مَّۡت  َّۡفس  م َّا قَّد َّ ۡت ن عَّلِمَّ
ۡت ِۙ رَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّاَّخ َّ

6.  হে মানুষ, কিসে তোমাকে 

তোমার মহামহিম 

পালনকরত্া সমপ্রক্ে 

বিভর্ান্ত করল? 

6.  O mankind, what 
has deceived you 
concerning your Lord, 
the Gracious.  

ب ِكَّ  كَّ بِرَّ ان  مَّا غَّر َّ َّي  هَّا اَۡلِنۡسَّ يٰۤا
ِِۙۙ الۡكَِّريِۡم 

7.  যিনি তোমাকে সষৃট্ি 

করেছেন, অতঃপর তোমাকে 

সবুিনয্স্ত করেছেন এবং 

সষুম করেছেন। 

7. He who created you, 
then He fashioned you, 
then He proportioned 
you.  

وهٮكَّ  َّقَّكَّ فَّسَّ ل ال َِّذۡى خَّ
َّـكَّ  ل ِۙ فَّعَّدَّ

8.  যিনি তোমাকে তাুঁর 

ইচ্ছামত আকতৃিতে গঠন 

করেছেন। 

8.   In  whatever  form  

He willed, He put you 

together.   

َّكَّ  ك َّب ٍة م َّا شَّٓاءَّ رَّ ۡورَّ ِ ص  ۤ اَّى  ِِِِۙۙۙۙ ِِفۡ
9.  কখনও বিভ্রান্ত হযো় 

না; বরং তোমরা দান-

প্রতিদানকে মিথ্যা মনে 

কর। 

9.   Nay, but you deny 
the (Day of) rewards 
and punishments.  

يِۡنِۙ ب ۡونَّ بِالد ِ ِِِِۙۙۙۙ ۙ كََّل َّ بَّۡل ت كَّذ ِ

10.  অবশয্ই তোমাদের 

উপর ততত্্বাবধায়ক নিযুক্ত 

আছে। 

10.  And indeed, there 

are above you 

guardians. 

َّيِۡۙ ٰـِفِظۡيَّ وَّاِن َّ عَّل ۡم ۡلَّ ِِِِۙۙۙۙ ك 
11.  সমম্ানিত আমল 

লেখকবৃন্দ। 
11.  Honorable scribes.  ََِّّۙاتِبِۡي امًا ك ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِكرَّ

12.  তারা জানে যা তোমরা 

কর। 
12. They know 

whatever you do.  َِّۙۡونَّ مَّا تَّۡفعَّل ۡون َّم  َّعۡل ِِِِۙۙۙۙ ي
13.  সকর্মশীলগণ থাকবে 

জানন্াতে। 
13. Indeed, the righteous 

shall be in delight.  َِّۙعِيٍۡم َِِّفۡ ن ارَّ ل ِِِِۙۙۙۙ اِن َّ اَۡلَّبۡرَّ
14.  এবং দষুক্র্মীরা থাকবে 

জাহানন্ামে; 
14.  And indeed, the 

wicked shall be in 

Hellfire.  

ِحيٍۡم  َِِّفۡ جَّ ارَّ ل اِن َّ الۡف ج َّ ِِِِۙۙۙۙ و َّ
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15.  তারা বিচার দিবসে 

তথায় প্রবেশ করবে। 
15. They shall (enter 

to) burn in it on the 

Day of Recompense.  

يِۡنِۙ َّۡومَّ الد ِ َّا ي َّۡوّنَّ ِِِِۙۙۙۙ ي َّۡصل
16.  তারা সেখান থেকে পৃথক 

হবে না। 
16. And they shall 

never be absent from it.   ََّّٓاٮ ِبِۡي ۡم عَّنۡهَّا بِغ ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا ه 
17.  আপনি জানেন, বিচার 

দিবস কি? 

17. And what do you 

know what the Day of 

Recompense is.  

يِۡن ِۙ َّۡوم  الد ِ ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا ي ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا
18.  অতঃপর আপনি জানেন, 

বিচার দিবস কি? 

18. Then, what do you 

know what the Day of 

Recompense is.  

ِۤۙ ث م َِّۙ ِۙ مَّا َّۡوم ِۙ مَّا اَّۡدٰرٮكَّ ِِِِۙۙۙۙيِۡن   الد ِِۙ ي
19.  যেদিন কেউ কারও 

কোন উপকার করতে পারবে 

না এবং সেদিন সব কতêৃত্ব 

হবে আলল্াহর। 

19. A Day when no soul 

shall have the power to 

do anything for another 

soul. And the command 

that Day is with Allah.  

َّۡفٍس   َّۡفس   ل ِن ۡلِك   ن َّۡومَّ  َلَّ  َتَّ ي
ئۡـًَا ِۙشَّ اَۡلَّۡمر  ِِۙ    و َّ َّۡومَّٮ ٍِذ  ّٰلِل  َّ  ي

 

আত তাকভীর  AtTakweer     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  যখন সরূ্য আলোহীন 

হযে় যাবে, 
1. When the sun is 

folded up.  ِۙۡت رَّ و ِ ۡمس  ك  ِِِِۙۙۙۙ اِذَّا الش َّ
2.  যখন নকষ্ত্র মলিন হযে় 

যাবে, 
2. And when the stars 

scatter.  ِۙ  اِذَّا الن ۡتِۙوَّ ۡوم  انْكَّدَّرَّ ِِِِۙۙۙۙ ج 
3.  যখন পরব্তমালা 

অপসারিত হবে, 
3. And when the 

mountains are set in 

motion.  

َّۡتِۙ ۡي ِ َّال  س  اِذَّا اۡۡلِب ِِِِۙۙۙۙ وَّ
4.  যখন দশ মাসের গরভ্বতী 

উষট্্রীসমহূ উপেকষ্িত হবে; 
4. And when the full 

term she camels are 

left untended. 

َّۡتِۙوَِّۙ ل ِ ار  ع ط  ِِِِۙۙۙۙ اِذَّا الۡعِشَّ
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5.  যখন বনয্ পশুরা 

একত্রিত হয়ে যাবে, 
5. And when the wild 

beasts are gathered 

together.  

ۡتِۙ ِشرَّ ۡوش  ح  اِذَّا الۡو ح  ِِِِۙۙۙۙ وَّ
6.  যখন সমদুর্কে উত্তাল 

করে তোলা হবে, 
6. And when the oceans 

are set ablaze.  اِذَّا ا ۡتِۙوَّ رَّ ج ِ ار  س  ِِِِۙۙۙۙ لۡبِحَّ
7.  যখন আত্মাসমহূকে 

যুগল করা হবে, 
7. And when the souls 

are re-united (with the 

bodies). 

ۡتِۙ جَّ اِذَّا الن  ف ۡوس  ز و ِ ِِِِۙۙۙۙ وَّ
8.  যখন জীবনত্ প্রোথিত 

কনয্াকে জিজঞ্েস করা হবে, 
8. And when the infant 

girl, buried alive, is 

asked. 

َّۡتِۙ ٮ ِل َّۡوءٗدَّة  س  اِذَّا اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ وَّ
9.  কি অপরাধে তাকে হতয্ 

করা হল? 
9. For what sin she was 

killed.  َِّۙ َّۡتِۙبِا ٍۢۡب ق تِل ۡ ِ ذَّن ِِۙۙ ى 
10.  যখন আমলনামা খোলা 

হবে, 
10. And when the 

records are unfolded.  ِۙۡت ف  ن ِشرَّ ح  اِذَّا الص   ِِِِۙۙۙۙ وَّ
11.  যখন আকাশের আবরণ 

অপসারিত হবে, 
11. And when the sky 

is torn away. ِۙۡت ِشطَّ ٓاء  ك  مَّ اِذَّا الس َّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ
12.  যখন জাহানন্ামের 

অগন্ি প্রজব্লিত করা হবে 
12. And when Hell is 

set ablaze.  ِۙۡت ع ِرَّ َِّحيۡم  س  اِذَّا اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ وَّ
13.  এবং যখন জানন্াত 

সনন্িকটবর্তী হবে, 
13. And when Paradise 

is brought near.  َِّۙـن َّة  ا ۡزلِفَّۡت اِذَّا اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ وَّ
14.  তখন প্রত্যেকেই জেনে 

নিবে সে কি উপস্থিত 

করেছে। 

14. A soul (then) shall 

know what it has 

brought with him.  

ۡت  رَّ ۤ اَّۡحضَّ َّۡفس  م َّا ۡت ن ِِِِۙۙۙۙ عَّلِمَّ
15.  আমি শপথ করি যেসব 

নকষ্ত্রগলুো পশ্চাতে সরে 

যায়। 

15.  Nay, so I swear by 

the retreating stars.  ِۙ ۤ ا قِۡسم  ِِِِۙۙۙۙ بِاۡۡل ن َِّس ِۙ فََّلَّ
16.  চলমান হয ় ও অদশৃয্ 

হয,় 
16. (The stars which) 

move swiftly and 

disappear. 

ن َِّس ِۙ َّوَّاِر الۡك  ِِۙۙ اۡۡل
17.  শপথ নিশাবসান ও 17. And the night when 

it departs. ِۙ َّال َّيِۡل اِذَّا عَّۡسعَّس ِِِِۙۙۙۙ وَّ
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18.  প্রভাত আগমন কালের, 18. And the dawn when 

it breathes up.   َّبِۡح اِذَّا تَّنَّف َّس ِِِِۙۙۙۙ وَّالص  
19.  নিশচ্য় কোরআন 

সমম্ানিত রসূলের আনীত 

বাণী, 

19. Indeed, this is the 

word (brought) by a 

noble messenger.  

ۡوٍل كَِّريٍۡم  س  َّقَّۡول  رَّ ِِِِۙۙۙۙ اِن َّٗه ل
20.  যিনি শকত্িশালী, 

আরশের মালিকের নিকট 

মরয্াদাশালী, 

20.  Owner of power, 

secure with the Owner 

of the Throne.  

ٍة ِعنۡدَّ ِذى الۡعَّۡرِش  ِذۡى ق و َّ
ِِۙۙ مَِّكۡيٍ ِۙ

21.  সবার মান্যবর, 

সেখানকার বিশ্বাসভাজন। 
21. He is obeyed and 

(held as) trustworthy.  ِۙ ٍاٍع ثَّم َّ اَِّمۡي ِِِِۙۙۙۙ م  طَّ
22.  এবং তোমাদের সাথী 

পাগল নন। 
22.  And   your 

companion is not a 

madman.  

ۡم ِِبَّۡجن ۡوٍنِۙ اِحب ك  ِِِِۙۙۙۙ وَّ مَّا صَّ
23.  তিনি সেই ফেরেশতাকে 

প্রকাশয্ দিগনত্ে দেখেছেন। 
23.  And indeed, he has 

seen him on the clear 

horizon.  

اٰه  بِاَۡل ف ِق اۡۡل بِۡيِِۙ َّقَّۡد رَّ ل ِِِِۙۙۙۙ وَّ
24.  তিনি অদশৃয্ বিষয ়

বলতে কপৃনতা করেন না। 
24.   And he is not a 

withholder of the 

unseen. 

ِنۡيٍِۙ َّيِۡب بِضَّ وَّ عَّٰلَّ الۡغ ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا ه 
25.  এটা বিতাডি়ত শযত়ানের 

উকত্ি নয।় 

25.  And this is not the 
word of an accursed 
Satan.  

ِجيٍۡم ِۙ يٰۡطٍن ر َّ وَّ بِقَّۡوِل شَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا ه 
26.  অতএব, তোমরা 

কোথায় যাচছ্? 
26.  Where then are 

you going.   ََّّيۡنَّ تَّۡذهَّب ۡون ِِِِۙۙۙۙ فَّا
27.  এটা তো কেবল 

বিশব্াবাসীদের জনয্ে 

উপদেশ, 

27. This is not else than 

a reminder to the 

worlds.  

ِۙ وَّ اَِل َّ َِّمۡيَّ اِۡن ه  ِِۙۙ ِذۡكر  ل ِلۡعٰل
28.  তার জনয্ে, যে 

তোমাদের মধ্যে সোজা 

চলতে চায়। 

28. For whoever wills 

among you to take a 

straight path.  

َّۡن شَِّۙ ۡمِِۙۡل ِۙ  ي َّۡستَّقِيۡمَّ    اَّۡنِۙ  ٓاءَّ مِنۡك 
29.  তোমরা আলল্াহ 

রাবব্ুল আলামীনের 
29.  And you do not 
will, except that Allah ٓاء ۡونَِّۙ  وَّمَّا ِۤۙ    تَّشَّ ٓاءَِّۙ   اَّۡنِۙ   اَِل َّ  اّٰلله ِۙ   ي َّشَّ
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অভিপ্রায়ের বাইরে অনয্ 

কিছুই ইচ্ছা করতে পার না। 
wills, Lord of the 
worlds.    ََِّّمۡي ب   الۡعٰل  رَّ

 

আবাসা  Abasa     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  তিনি ভর্ূকুঞ্চিত করলেন 

এবং মখু ফিরিযে় নিলেন। 
1. He frowned and 

turned away.    عَّبَّسَّ  وَّ تَّوَِّله ِِِِۙۙۙۙ
2.  কারণ, তাুঁর কাছে এক 

অনধ্ আগমন করল। 
2.  Because there came 

to him the blind man.    ٓاءَّه ِِِِۙۙۙۙ اَۡلَّۡعٰٰم  اَّۡن  جَّ
3.  আপনি কি জানেন, সে 

হযত়ো পরিশদুধ্ হত, 

3. And what would 
make you know that he 
might be purified. 

ّٰكه   َّز َّ َّعَّل َّٗه  ي ِِِِۙۙۙۙ وَّمَّا  ي ۡدِريۡكَّ  ل
4.  অথবা উপদেশ গর্হণ 

করতো এবং উপদেশ তার 

উপকার হত। 

4.   Or be reminded, 

then might benefit him 

the reminding.  

ۡكٰرى  ك َّر   فَّتَّنۡفَّعَّه   الذ ِ َّذ َّ ِِِِۙۙۙۙ اَّۡو  ي
5.  পরনত্ু যে বেপরোয়া, 5.  As for him who 

thinks himself self-
sufficient.  

ِِۙۙ ۙ اَّم َّا  مَِّن  اۡستَّغٰٰۡنِۙ
6.  আপনি তার চিন্তায ়

মশগলু।    
6.   Then to him you    

give attention.  
دهى َّٗه  تَّصَّ َّنۡتَّ  ل  ِِِۙۙۙ ۙ فَّا

7.  সে শদুধ্ না হলে আপনার 

কোন দোষ নেই। 
7. And no (blame) upon 

you if he is not purified.  
ِۙ ّٰكه  َّز َّ َّيۡكَّ  اََّل َّ  ي ِِِِۙۙۙۙ    ۙ ِۙوَّمَّا  عَّل

8.  যে আপনার কাছে দৌড়ে 

আসলো 
8.  And as for him who 

came to you striving 

(for knowledge).  

َّۡسٰٰع  ِِِِۙۙۙۙ وَّ اَّم َّا  مَّۡن  جَّٓاءَّكَّ  ي
9.  এমতাবসথ্ায় যে, সে ভয ়

করে, 
9.   And he fears 

(Allah).   ِٰۡش وَّ  َيَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ ه 
10.  আপনি তাকে অবজঞ্া 

করলেন। 
10. So from him you 

are distracted.  ِۙ َّهه َّنۡتَّ  عَّنۡه   تَّل ِِِِۙۙۙۙ فَّا
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11.  কখনও এরপূ করবেন 

না, এটা উপদেশবানী। 
11. Nay, indeed, they 

(verses of Quran) are a 

reminder.  

ة ِۙ َّا  تَّۡذِكرَّ ۤ  اِّن َّ ِِِِۙۙۙۙ كََّل َّ
12.  অতএব, যে ইচ্ছা 

করবে, সে একে গর্হণ 

করবে। 

12. So whoever wills, 

let him remember it.  ِٗۙه ۡن  شَّٓاءَّ  ذَّكَّرَّ ِِِِۙۙۙۙ فَّمَّ
13.  এটা লিখিত আছে 

সমম্ানিত, 
13. (Recorded) in 

honored scrolls.  ِۙ مٍَّة ٍف  م  كَّر َّ ح  ِِۙۙ ِِفۡ  ص 
14.  উচচ্ পবিত্র 

পতর্সমূহে, 
14.  Exalted, purified.  ٍِۙة ه َّرَّ ۙ م َّۡرف ۡوعٍَّة  م  طَّ  ۙ ِِِِۙۙۙۙ

15.  লিপিকারের হস্তে, 15. In the hands of 

scribes (angels).  ٍة فَّرَّ َّيِۡدۡى  سَّ ِِِِۙۙۙۙ بِا
16.  যারা মহ, পূত চরিত্র। 16.  Noble, virtuous.    ٍِۙة رَّ اٍمۢۡ  بَّرَّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ    ِكرَّ
17.  মানষু ধব্ংস হোক, সে 

কত অকতৃজ্ঞ! 
17. Be destroyed man, 

how ungrateful he is.  ٗه ۤ  اَّۡكفَّرَّ ان   مَّا ِِِِۙۙۙۙ ق تِلَّ اَۡلِنۡسَّ
18.  তিনি তাকে কি বস্ত ু

থেকে সষৃট্ি করেছেন? 
18. From what a thing 

did He create him.  
َّقَّهِۙٗ ل ٍء  خَّ ۡ ََّ   ِ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِمۡن  اَّى 

19.  শকুর্ থেকে তাকে সষৃট্ি 

করেছেন, অতঃপর তাকে 

সপুরিমিত করেছেন। 

19. From a sperm drop. 

He created him, then 

set him his destiny.  

هِۙٗ ۙ  ن  ۡطفَّةٍِِۙمۡن   رَّ َّقَّٗه  فَّقَّد َّ ل ِِِِۙۙۙۙ ۙ   خَّ
20.  অতঃপর তার পথ সহজ 

করেছেন, 
20.  Then He made the 

way easy for him.   ٗه رَّ ِبيۡلَّ يَّس َّ ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ الس َّ
21.  অতঃপর তার মতৃ্য ু

ঘটান ও কবরসথ্ করেন 

তাকে। 

21. Then He caused him 

to die, and brought 

him to the grave.  

َّهِۙٗ َّقۡبَّ ِِِِۙۙۙۙ   ۙ ث م َّ اَّمَّاتَّٗه  فَّا

22.  এরপর যখন ইচ্ছা 

করবেন তখন তাকে 

পুনরুজ্জীবিত করবেন। 

22. Then when He  

wills. He will resurrect 

him.  

ٗه  رَّ ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ اِذَّا  شَّٓاءَّ  اَّنۡشَّ
23.  সে কখনও কৃতজ্ঞ 

হযন়ি, তিনি তাকে যা আদেশ 

করেছেন, সে তা পূরণ্ 

23.  Nay, he (man) has 

not yet done what He 

commanded him.  

ٗه  ۤ  اَّمَّرَّ َّۡقِض  مَّا ا  ي َّـم َّ ِِِِۙۙۙۙ كََّل َّ  ل
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করেনি। 

24.  মানষু তার খাদয্ের 

প্রতি লকষ্য্ করুক, 
24. Then let man look 

at his food.  ِِۙر َّنۡظ  ِۙ فَّلۡي ان  عَّاِمٖهۤۙ  اَۡلِنۡسَّ ِِِۙۙۙاِِٰل  طَّ
25.  আমি আশচ্র্য উপায়ে 

পানি বর্ষণ করেছি, 

25. That We poured 
down water in 
abundance.  

ب ًا  َّٓاءَّ  صَّ َّا  اۡۡل َّبۡن ب ِِِِۙۙۙۙ اَّن َّا  صَّ
26.  এরপর আমি ভমূিকে 

বিদীরণ্ করেছি, 
26.  Then We split the 

earth in clefts.   َّا  اَۡلَّۡرضَّ شَّق ًا ِِۙۙ ث م َّ  شَّقَّقۡن
27.  অতঃপর তাতে উপন্ন 

করেছি শস্য, 
27.  Then We caused to 

grow within it grain.  ب ًا َّا  فِيۡهَّا  حَّ َّتۡن ۢۡب ۡ َّن ِِِِۙۙۙۙ فَّا
28.  আঙগ্রু, শাক-সব্জি, 28.  And grapes and 

vegetables.   و َّ  ِعنَّبًا  و َّ قَّۡضبًا ِِِِۙۙۙۙ
29.  যযত়ুন, খর্জরূ, 29.  And olives and 

dates.  ً َۡل ِِۙۙ و َّ زَّيۡت ۡونًا  و َّ َنَّ
30.  ঘন উদয্ান, 30. And lush gardens.  دَّٓاٮ ِقَّ  غ لۡبًا ِِِِۙۙۙۙ ۙ   وَّحَّ
31.  ফল এবং ঘাস 31.  And fruits and 

fodder.  
ِِِِۙۙۙۙ و َّ فَّاِكهَّةً  و َّ اَّب ًا 

32.  তোমাদেরও তোমাদের 

চতুস্পদ জনত্ুদের 

উপাকারার্থে। 

32. A sustenance for 

you and for your cattle.  
ۡمِۙ ۡم  وَّ َِلَّنۡعَّاِمك  تَّاعًا  ل َّـك  ِِِِۙۙۙۙ ۙ م َّ

33.  অতঃপর যেদিন 

কর্ণবিদারক নাদ আসবে, 
33. Then when comes 

the deafening blast.   
ة ِۙ ٓاخ َّ ٓاءَِّت  الص َّ ِِِِۙۙۙۙ فَّاِذَّا  جَّ

34.  সেদিন পলায়ন করবে 

মানষু তার ভর্াতার কাছ 

থেকে, 

34. That Day man shall 

flee from his brother.  
َّۡرء   ِمۡن  اَِّخيۡهِِۙ َِّفر    اۡۡل َّۡومَّ  ي ِِِِۙۙۙۙ ۙ ي

35.  তার মাতা, তার পিতা, 35. And his mother and 

his father.  ِۙ وَّ ا م ِٖه  وَّ اَّبِيِۡه ِِِِۙۙۙۙ
36.  তার পতন্ী ও তার 

সনত্ানদের কাছ থেকে। 
36. And his wife and 

his children.  ِۙ بَِّنيِۡه اِحبَّتِٖه  وَّ ِِِِۙۙۙۙ وَّ صَّ
37.  সেদিন প্রত্যেকেরই 

নিজের এক চিনত্া থাকবে, যা 
37. For  every  man  of  

them, on that Day, shall  
ِۙ ِ َّۡومَّٮ ٍِذ شَّاۡن   لِك ل  اۡمِریٍء م ِنۡه ۡم ي
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তাকে ব্যতিবয্স্ত করে 

রাখবে। 
have enough  to  make 

him  heedless of others.  
ِِِِۙۙۙۙ ي  غِۡنيِۡه ِۙ

38.  অনেক মখুমনড্ল 

সেদিন হবে উজজ্ব্ল, 
38. (Some)  faces,  that 

Day, shall be bright.  ِۙ  ة ۡوه   ي َّۡومَّٮ ٍِذ  م  ۡسِفرَّ ج  ِِۙۙ و 
39.  সহাসয্ ও প্রফুলল্। 39. Laughing, 

rejoicing.      اِحكَّة ة ِۙ  ضَّ ِِِِۙۙۙۙ م  ۡستَّبِۡشرَّ
40.  এবং অনেক মখুমনড্ল 

সেদিন হবে ধলুি ধসূরিত। 
40.  And (other) faces, 

that Day, shall have 

dust upon them.  

َّة      َّيۡهَّا   غَّبَّ ۡوه     ي َّۡومَّٮ ٍِذ   عَّل ج  ِِِۙۙۙ وَّ و 
41.  তাদেরকে কালিমা 

আচছ্নন্ করে রাখবে। 
41. Darkness covering 

them.  ِۙ  َّة هَّا   قَّتَّ   ِۙ تَّۡرهَّق 
42.  তারাই কাফের 

পাপিষঠ্ের দল। 
42.  Such are those, the 

disbelievers, the 

sinners.  

ة ِۙ رَّ ة    الۡفَّجَّ م   الۡكَّفَّرَّ ٰ ٮ ِكَّ  ه  ِۙا ول
 

আন নযিআ’ত  AnNaziat       

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙبِۡسِم اّٰلله
1.  শপথ সেই 

ফেরেশতাগণের, যারা ডবু 

দিয়ে আত্মা উপাটন করে, 

1.  By those (angels) 

who pull out with 

violence.  

عِٰت غَّۡرقًا  ِ ِِِِۙۙۙۙ وَّالنه
2.  শপথ তাদের, যারা 

আত্মার বাুঁধন খলুে দেয ়

মদৃভুাবে; 

2.  And those who 

draw out gently.   َّۡشًطا النهِشٰطِت ن ِِِِۙۙۙۙ و َّ
3.  শপথ তাদের, যারা 

সনত্রণ করে দর্ুতগতিতে, 
3.   And those who 

glide about swiftly.   بًۡحا بِٰحِت سَّ السه ِِۙۙ و َّ
4.  শপথ তাদের, যারা 

দর্ুতগতিতে অগর্সর হয ়

এবং 

4.   Then hasten out as 

in race (to carry 

commands).  

بۡقًا  بِقِٰت سَّ ِِِِۙۙۙۙ فَّالسه



54 
 

5.  শপথ তাদের, যারা সকল 

কর্মনির্বাহ করে, কেয়ামত 

অবশয্ই হবে। 

5.   Then conduct the 

affairs.  ب ِٰرِت اَّۡمًرا ِِِِۙۙۙۙ فَّاۡۡل دَّ
6.  যেদিন প্রকমপ্িত করবে 

প্রকমপ্িতকারী, 
6.   The Day when the 

quake shall cause a 

violent jolt.  

اِجفَّة  ِۙ ف  الر َّ َّۡومَّ تَّۡرج  ِِِِۙۙۙۙ ي
7.  অতঃপর পশ্চাতে আসবে 

পশ্চাদগামী; 
7.  Which is followed 

by another jolt.  ِۙ  اِدفَّة َّع هَّا الر َّ ِِِِۙۙۙۙ تَّتۡب
8.  সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-

বিহবল হবে। 
8.  Hearts on that Day 

shall tremble with fear.  ِۙ  اِجفَّة ِِۙۙ ق ل ۡوب  ي َّۡومَّٮ ٍِذ و َّ
9.  তাদের দষৃট্ি নত হবে। 9. Their eyes humbled.  هَّا ار  اِشعَّة ِۙ اَّبۡصَّ ِِِِۙۙۙۙ خَّ
10.  তারা বলেঃ আমরা কি 

উলটো পায়ে প্রত্যাবরত্িত 

হবই- 

10.  They say: “Shall 

we really be restored to 

our former state.”  

َّۡرد ۡود ۡونَّ ِِف  ۡول ۡونَّ ءَّاِن َّا ۡلَّ َّق  ي
ِة ِۙ َّـافِرَّ ِِِِۙۙۙۙ اۡۡل

11.  গলিত অসথ্ি হয়ে 

যাওয়ার পরও? 

11. “What, when we 
shall have become 
hollow, rotten bones.”  

ةً ِۙ ِرَّ امًا َن َّ ِِِِۙۙۙۙ ءَّاِذَّا ك ن َّا ِعظَّ
12.  তবে তো এ 

প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে! 
12. They say: “It would 

then be a return with 

sheer loss.”  

ة ِۙ اِسرَّ ة  خَّ ِِِِۙۙۙۙ قَّال ۡوا تِلۡكَّ اِذًا كَّر َّ
13.  অতএব, এটা তো 

কেবল এক মহা-নাদ, 
13.  Then only, it would 

be a single shout.    َّا اِحدَّة  فَّاَِن َّ ة  و َّ ِۙ ِهَّ زَّۡجرَّ
14.  তখনই তারা ময়দানে 

আবিরভ্তূ হবে। 
14. Then they will be 

suddenly upon earth 

alive. 

ِة ِۙ اِهرَّ ۡم بِالس َّ ِِِِۙۙۙۙ فَّاِذَّا ه 
15.  মসূার বৃত্তানত্ 

আপনার কাছে পৌছেছে কি? 
15.  Has there reached 

you the story of Moses.  ِِۙديۡث  م ۡوٰس ِِِِۙۙۙۙ هَّۡل اَّتٰٮكَّ حَّ
16.  যখন তার পালনকরত্া 

তাকে পবিতর্ তুয়া উপ্যকায ়

আহবান করেছিলেন, 

16    When his Lord 

called out to him in the  

sacred valley of Tuwa.  

ِس اِِۙ ب  ٗه بِالۡوَّاِد اۡۡل قَّد َّ َّادٰٮه  رَّ ۡذ ن
وًى ِِِِۙۙۙۙ ط 
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17.  ফেরাউনের কাছে যাও, 

নিশচ্য ় সে সীমালংঘন 

করেছে। 

17.  Go to Pharaoh, 

indeed he has become 

rebellious.  

ٰٰغِۙ ِِِۙۙۙ اِۡذهَّۡب اِِٰل فِۡرعَّۡونَّ اِن َّٗه طَّ
18.  অতঃপর বলঃ তোমার 

পবিত্র হওয়ার আগর্হ আছে 

কি? 

18.  Then say: “Would 

you (be willing) to that 

you purify yourself.”  

ِِِِۙۙۙۙ فَّق ۡل هَّل ل َّكَّ اِِٰل  اَّۡن تَّزَّّٰكه 
19.  আমি তোমাকে তোমার 

পালনকরত্ার দিকে পথ 

দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয ়

কর। 

19. “And I may guide 

you to your Lord, so  

you  may  have fear (of 

Him).” 

ب ِكَّ فَّتَّۡخِٰشِۙ اَّۡهِديَّكَّ اِِٰل رَّ  وَّ

ِِِِۙۙۙۙ
20.  অতঃপর সে তাকে মহা-

নিদর্শন দেখাল। 
20.  Then he showed 

him the great sign.  ۡبٰى َّةَّ الۡك  َّٰرٮه  اَۡلٰي ِِِِۙۙۙۙ فَّا
21.  কিন্তু সে মিথ্যারোপ 

করল এবং অমানয্ করল। 
21.   But he (Pharaoh) 

denied and disobeyed.  ِۙفَّكَّذ َّبَّ وَّعَّٰص ِِِِۙۙۙۙ
22.  অতঃপর সে প্রতিকার 

চেষ্টায ়প্রসথ্ান করল। 
22.  Then, he turned 

back striving hard. َِّۙۡسٰٰع ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ اَّۡدبَّرَّ ي
23.  সে সকলকে সমবেত 

করল এবং সজোরে আহবান 

করল, 

23. Then gathered he 

and summoned. رَّ فَّنَّادٰى شَّ ِِِِۙۙۙۙ فَّحَّ
24.  এবং বললঃ আমিই 

তোমাদের সেরা পালনকরত্া। 
24. Then he proclaimed: 

“I am your Lord, the 

highest.”  

م  اَۡلَّۡعٰٰلِۙ ب  ك  َّا رَّ ِِِِۙۙۙۙ فَّقَّالَّ اَّن
25.  অতঃপর আলল্াহ তাকে 

পরকালের ও ইহকালের 

শাসত্ি দিলেন। 

25. So Allah seized him 

(and made) an example 

for the after (life) and 

the former. 

ِة  الَّ اَۡلِٰخرَّ َّڪَّ ه  اّٰلله  ن ذَّ َّخَّ فَّا
ِِِِۙۙۙۙ ۙ وَّاَۡل ۡوِٰلِۙ

26.  যে ভয় করে তার জনয্ে 

অবশয্ই এতে শিকষ্া রযে়ছে। 
26.   Indeed, in this is a 

lesson for him who 

fears.  

َّعِۡبَِّۙ ِٰۡش ِۙاِن َّ  ِِفۡ  ذٰلِكَّ  ل َّۡن  َي َّ ِِۙۙةً   ۡل ِ
27.  তোমাদের সষৃট্ি অধিক 

কঠিন না আকাশের, যা তিনি 

নির্মাণ করেছেন? 

27.  Are you harder to 

create, or is the 

heaven, He built it. 

ٓاء ِۙ مَّ لۡقًا اَِّم الس َّ  ءَّاَّنۡت ۡم اَّشَّد   خَّ
ِِِِۙۙۙۙ بَّنٰٮهَّا
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28.  তিনি একে উচচ্ 

করেছেন ও সবুিন্যস্ত 

করেছেন। 

28.     He  raised  its  

vault  high,  then 

proportioned it. 

و َّٮهَّا  ۡكَّهَّا فَّسَّ فَّعَّ َسَّ ِِِِۙۙۙۙ رَّ
29.  তিনি এর রাত্রিকে 

করেছেন অনধ্কারাচ্ছন্ন 

এবং এর সরূ্যোলোক 

প্রকাশ করেছেন। 

29. And He covered its 

night (with darkness), 

and He brought forth 

its day (with light).  

جَّ  َّهَّا وَّ اَّۡخرَّ َّيۡل شَّ ل وَّ اَّۡغطَّ
ٰحٮهَّا ِِِِۙۙۙۙ ض 

30.  পৃথিবীকে এর পরে 

বিসত্ৃত করেছেন। 
30. And the earth, after 

that, He spread out.   وَّ  اَۡلَّۡرضَّ   بَّعۡدَّ   ذٰلِكَّ   دَّٰحٮهَّا ِِِۙۙۙ
31.  তিনি এর মধয্ থেকে 

এর পানি ও ঘাম নিরগ্ত 

করেছেন, 

31.  He brought out, 

from within it, its 

water and its pasture.  

ا  وَّ  جَّ  مِنۡهَّا  مَّٓاءَّهَّ اَّۡخرَّ
ِۙ مَّۡرعٰٮهَّا

32.  পরব্তকে তিনি দঢৃ়ভাবে 

প্রতিষঠ্িত করেছেন, 
32. And the mountains, 

He fixed firmly.   َّالَّ اَّۡرٰسٮهَّا ِِِِۙۙۙۙ وَّاۡۡلِب
33.  তোমাদের ও 

তোমাদের চতুস্পদ 

জনত্ুদের উপকারারথ্ে। 

33. A sustenance for 

you and for your cattle.   ۡم ۡم وََِّلَّنۡعَّاِمك  ِِِِۙۙۙۙ مَّتَّاعًا ل َّـك 
34.  অতঃপর যখন 

মহাসংকট এসে যাবে। 
34.  Then, when there 

comes the greatest 

catastrophe. 

ٓام َِّۙ ٓاءَِّت الط َّ ة  فَّاِذَّا جَّ
ۡبٰى ِِِِۙۙۙۙ الۡك 

35.  অরথ্া যেদিন মানষু তার 

কতৃকরম্ সম্রণ করবে 
35. The Day when man 

shall remember what 

he strove for.  

ٰٰع  ان  مَّا سَّ َّتَّذَّك َّر  اَۡلِنۡسَّ َّۡومَّ ي ِۙ ي
36.  এবং দরশ্কদের জনয্ে 

জাহানন্াম প্রকাশ করা হবে, 
36.  And Hell shall be 

laid open for (every) 

one who sees. 

َّۡن ي َّٰرى َِّحيۡم  ِۡل زَِّت اۡۡل ِ ِِِِۙۙۙۙ وَّب ر 
37.  তখন যে ব্যকত্ি 

সীমালংঘন করেছে; 
37.   Then as for him 

who had rebelled.   ٰٰغ َّم َّا مَّۡن طَّ ِِِِۙۙۙۙ فَّا
38.  এবং পার্থিব জীবনকে 

অগর্াধিকার দিয়েছে, 
38.    And preferred the 

life of the world.   َّا نۡي َّيٰوةَّ الد   اٰثَّرَّ اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ وَّ
39.  তার ঠিকানা হবে 

জাহানন্াম। 
39.  Then indeed, Hell 

shall be his abode.  
َّاۡوٰى َِّحيۡمَّ ِهَّ اۡۡل ِِۙۙ ۙ فَّاِن َّ اۡۡل
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40.  পক্ষানত্রে যে ব্যকত্ি 

তার পালনকরত্ার সামনে 

দনড্াযম়ান হওযা়কে ভয ়

করেছে এবং খেযা়ল-খশুী 

থেকে নিজেকে নিবৃতত্ 

রেখেছে, 

40.  And as for him 

who had feared to 

stand before his Lord 

and restrained himself 

from evil desires.  

َّى  ب ِٖه وَّ ّنَّ افَّ مَّقَّامَّ رَّ اَّم َّا مَّۡن خَّ وَّ
َّوٰى ِۙ ِِِِۙۙۙۙ الن َّۡفسَّ عَِّن اَۡل

41.  তার ঠিকানা হবে 

জানন্াত। 
41. Then indeed, 

Paradise shall be his 

abode.  

َّاۡوٰى ِۙ َّـن َّةَّ ِهَّ اۡۡل ِِِِۙۙۙۙ فَّاِن َّ اۡۡل
42.  তারা আপনাকে 

জিজঞ্াসা করে, কেযা়মত 

কখন হবে? 

42. They ask you (O 

Muhammad), about 

the Hour. When is its 

appointed time.  

اعَِّة  َّكَّ عَِّن الس َّ ل ۡون َّۡسـََّ اَّي َّانَّ ي
ِِِِۙۙۙۙ م ۡرٰسٮهَّا 

43.  এর বর্ণনার সাথে 

আপনার কি সমপ্রক্ ? 
43.  In what (position) 

are you   of mentioning 

it.  

ِِِِۙۙۙۙ فِيۡمَّ  اَّنۡتَّ   ِمۡن   ِذۡكٰرٮهَّا 
44.  এর চরম জঞ্ান 

আপনার পালনকরত্ার কাছে। 
44.  With your Lord is 

the   (knowledge) term 

thereof.  

َّهٰٮهَّا  نۡت ب ِكَّ   م  ِِِۙۙۙ اِِٰل  رَّ
45.  যে একে ভয় করে, 

আপনি তো কেবল তাকেই 

সতরক্ করবেন। 

45.  You are only a 

warner (to him) who 

fears it.  

ٰۡشٮهَّا  ۤ  اَّنۡتَّ  م نِۡذر  مَّۡن  َي َّ َّا ِۙ  اَِن َّ
46.  যেদিন তারা একে 

দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন 

তারা দনুিযা়তে মাত্র এক 

সনধ্য্া অথবা এক সকাল 

অবস্থান করেছে। 

46.   On the day when 

they see it, it will be as 

if they had not stayed 

except for an evening 

or the morning thereof. 

َّث ۡوۤا   اَِل َّ    َّلۡب َّۡم   ي َّا  ل ۡوّنَّ َّرَّ َّۡومَّ   ي َّّن َّ ۡم  ي َّا ك
ٰحٮهَّاعَِّشي َّةً   اَِّۙ  ۡوض 

 

আন নাবা  AnNaba     

পরম করুণাময় ও অসিম 

দযা়লু আলল্াহর নামে শরু ু

করছি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِۙبِۡسِم  ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِۙۙاّٰلله
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1.  তারা পরসপ্রে কি বিষয়ে 

জিজঞ্াসাবাদ করছে? 
1. About what are they 

inquiring.  َِّۙٓاءَّل ۡون َّتَّسَّ ِِِِۙۙۙۙ عَّم َّ ي
2.  মহা সংবাদ সমপ্রক্ে, 2.   About the great 

news.  ِۙ َّاِ الۡعَِّظيِۡم ِِِِۙۙۙۙ عَِّن الن َّب
3.  যে সম্পরক্ে তারা 

মতানৈকয্ করে। 
3. That over which they 

are in disagreement.   ََّّلِف ۡون ۡت ۡم فِيِۡه ُم  ِِِِۙۙۙۙ ال َِّذۡى ه 
4.  না, সত্তব্রই তারা 

জানতে পারবে, 
4.  Nay, they shall soon 

know.  َّۡون َّم  َّعۡل ي ِِِِۙۙۙۙ كََّل َّ سَّ
5.  অতঃপর না, সত্বর তারা 

জানতে পারবে। 
5.   Then nay, they 

shall soon know. َِّۙۡون َّم  َّۡعل ي ِِِِۙۙۙۙ ث م َّ كََّل َّ سَّ
6.  আমি কি করিনি ভমূিকে 

বিছানা 
6.  Have We not made 

the earth a resting 

place.  

ۡعَِّل اَۡلَّۡرضَّ ِمهًٰدا ِۙ َّۡم َنَّ ِِِِۙۙۙۙ اَّل
7.  এবং পরব্তমালাকে 

পেরেক? 
7. And the mountains    

as stakes.  ِِۙ اۡۡل َّالَّ اَّۡوتَّادًاو َّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙب
8.  আমি তোমাদেরকে 

জোডা় জোডা় সষৃট্ি করেছি, 
8.   And We have 

created you as pairs.  ِۙ ۡم اَّۡزوَّاًجا َّقۡنٰك  ل خَّ ِِِِۙۙۙۙ و َّ
9.  তোমাদের নিদর্াকে 

করেছি কল্ানত্ি দরূকারী, 
9.  And We have made 

your sleep (a means) 

for rest.  

عَِّۙ جَّ َّاتًا و َّ ب ۡم س  َّۡومَّك  َّا ن ِِِِۙۙۙۙ لۡن
10.  রাত্রিকে করেছি 

আবরণ। 
10. And We have made 

the night as a covering.   َّاًسا َّا ال َّيۡلَّ لِب جَّعَّلۡن ِِۙۙ و َّ
11.  দিনকে করেছি জীবিকা 

অরজ্নের সময়, 
11. And We have made 

the day for livelihood.  ََِّّۙا الن َّهَّار جَّعَّلۡن ِِِِۙۙۙۙ مَّعَّاشًا و َّ
12.  নির্মান করেছি 

তোমাদের মাথার উপর 

মজবতু সপ্ত-আকাশ। 

12.  And We have built 

above you seven strong 

(heavens).  

بۡعًا ِشدَّادًا ِۙ ۡم سَّ َّا فَّۡوقَّك  بَّنَّيۡن ِِِِۙۙۙۙ و َّ
13.  এবং একটি উজজ্ব্ল 

প্রদীপ সষৃট্ি করেছি। 
13. And We have made 

a bright, blazing lamp. اًجا ه َّ اًجا و َّ َّا ِسرَّ ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙو َّ جَّعَّلۡن
14.  আমি জলধর মেঘমালা 

থেকে প্রচরু বৃষ্টিপাত করি, 
14. And We have sent 

down from the rain 
َّا ِمنَّ اۡۡل عِۡصٰرِت مَّٓاءً  لۡن اَّنۡزَّ و َّ
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clouds abundant water. اًجا ِِۙۙ   ۙ     ثَّج َّ
15.  যাতে তদদ্ব্ারা উপন্ন 

করি শসয্, উদভ্িদ। 
15.  That We may 

produce thereby grain 

and vegetation.  

َّاتًا  َّب ن ب ًا و َّ ِِِِۙۙۙۙ ل ِـن ۡخِرجَّ بِٖه حَّ
16.  ও পাতাঘন উদয্ান। 16.   And   gardens   of   

thick growth.   جَّنهٍت اَّلۡفَّافًا ِِِِۙۙۙۙ و َّ
17.  নিশচ্য় বিচার দিবস 

নির্ধারিত রয়েছে। 
17.  Indeed, the Day of 

Decision is an 

appointed time.  

َّۡومَّ الۡفَّۡصِل كَّانَّ ِميۡقَّاتًا  ِِِِۙۙۙۙ اِن َّ ي
18.  যেদিন শিংগায ় ফুুঁক 

দেয়া হবে, তখন তোমরা 

দলে দলে সমাগত হবে। 

18.   The day when the 

Trumpet is blown, then 

you shall come forth in 

multitudes. 

ۡوِر فَّتَّاۡت ۡونَّ  ي َّۡومَّ ي نۡفَّخ  ِِف الص  
ِِِِۙۙۙۙ اَّفۡوَّاًجا 

19.  আকাশ বিদীরণ্ হযে়; 

তাতে বহ ুদরজা সষৃট্ি হবে। 
19. And the heaven will 

be opened, so will be as 

gates.  

َّۡت  ٓاء  فَّكَّان مَّ ِت الس َّ ف تِحَّ و َّ
ِِۙۙ اَّبۡوَّابًا 

20.  এবং পরব্তমালা চালিত 

হযে় মরীচিকা হয়ে যাবে। 
20. And the mountains 

are moved, so will be 

as a mirage.  

َّۡت  َّال  فَّكَّان َِّت اۡۡلِب ۡي ِ و َّ س 
ابًا  رَّ ِِِِۙۙۙۙ سَّ

21.  নিশচ্য় জাহানন্াম 

প্রতীকষ্ায় থাকবে, 
21.  Indeed, Hell is a 

place of ambush.  ا َّۡت ِمۡرصَّ َّان هَّن َّمَّ ك ِِِِۙۙۙۙ ۙ ِۙدًااِن َّ جَّ
22.  সীমালংঘনকারীদের 

আশর্য়সথ্লরূপে। 
22. For the rebellious, 

a dwelling place.  
غِۡيَّ مَّاٰبًا ِِِِۙۙۙۙ ۙ   ل ِلطه

23.  তারা তথায ় শতাবদ্ীর 

পর শতাবদ্ী অবস্থান 

করবে। 

23. They shall remain 

lodged therein for ages.  َِّۙاَّۡحق ۤ هِبثِۡيَّ فِيۡهَّا ِِِِۙۙۙۙ ابًال
24.  তথায ় তারা কোন 

শীতল এবং পানীয ়আসব্াদন 

করবে না; 

24. They shall not taste 

therein coolness, nor 

drink.  

َلَّ  ۡوق ۡونَّ فِيۡهَّا بَّۡردًا و َّ َّذ  َلَّ ي
ابًا  ِِِۙۙۙشَّرَّ

25.  কিন্ত ু ফুটন্ত পানি ও 

পূুঁজ পাবে। 
25. Except boiling 

water and the discharge 
اقًا  غَّس َّ يًۡما و َّ ِ ِِِِۙۙۙۙ اَِل َّ ۡحَّ
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from wounds.  

26.  পরিপূরণ্ প্রতিফল 

হিসেবে। 
26.  An appropriate 

recompense.   فَّاقًا ِِِِۙۙۙۙ جَّزَّٓاءً و ِ
27.  নিশচ্য় তারা হিসাব-

নিকাশ আশা করত না। 
27. Indeed, they were 

not expecting any 

reckoning.  

ابًا اِّن َّ ِۙ ۡونَّ ِحسَّ َّۡرج  َّان ۡوا َلَّ ي ِۙ ۡم ك
28.  এবং আমার 

আয়াতসমূহে পুরোপুরি 

মিথ্যারোপ করত। 

28. And they had 

denied Our verses as 

utterly false.  

ابًا  َّا ِكذ َّ ب ۡوا بِاٰيٰتِن كَّذ َّ ِِِِۙۙۙۙ و َّ
29.  আমি সবকিছইু 

লিপিবদধ্ করে সংরক্ষিত 

করেছি। 

29. And all things have 

We recorded in a 

Book. 

يۡنٰه  ِكتٰبًا  ٍء اَّۡحصَّ ۡ ََّ ِِِِۙۙۙۙ وَّك ل َّ 
30.  অতএব, তোমরা 

আসব্াদন কর, আমি কেবল 

তোমাদের শাস্তিই বৃদধ্ি 

করব। 

30.  So taste, for We 

shall never increase 

you except in torment.  

ۡم اَِل َّ  َّۡن ن َِّزيۡدَّك  ۡوق ۡوا فَّل فَّذ 
ِۙ ابًاعَّذَِّۙ

31.  পরহেযগারদের জনয্ে 

রযে়ছে সাফল্য। 

31. Indeed, for the 
righteous (there is) an 
abode of success. 

ت َّقِۡيَّ مَّفَّازًا ِۙ ِِِِۙۙۙۙ اِن َّ لِلۡم 
32.  উদয্ান, আঙগ্রু, 32.  Gardens and 

grapevines.  َّابًا دَّٓاٮ ِقَّ وَّاَّعۡن ِِِِۙۙۙۙ حَّ
33.  সমবয়স্কা, 

পূরণ্যৌবনা তরণুী। 
33. And maidens of 

equal age.  ابًا كَّوَّاِعبَّ اَّتۡرَّ ِِِِۙۙۙۙ و َّ
34.  এবং পূরণ্ পানপাত্র। 34.  And a full cup. َّاًۡسا ِدهَّاقًا ك ِِِِۙۙۙۙ ۙ    و َّ
35.  তারা তথায ় অসার ও 

মিথ্যা বাক্য শনুবে না। 
35.  They shall not hear 

therein idle talk, nor 

falsehood. 

َلَّ  َّـغۡوًا و َّ َّۡسمَّع ۡونَّ فِيۡهَّا ل َلَّ ي
بًا ِۙ ِكذه

36.  এটা আপনার 

পালনকরত্ার তরফ থেকে 

যথোচিত দান, 

36. A reward from 

your Lord, a generous 

gift (due by) account. 

ٓاءً  ب ِكَّ عَّطَّ جَّزَّٓاءً م ِۡن ر َّ
ابًا  ِِِِۙۙۙۙ ِحسَّ

37.  যিনি নভোমনড্ল, 

ভমূনড্ল ও এতদভুয়ের 
37. Lord of the heavens 

and the earth, and 
مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِض وَّمَّا  ب ِ الس َّ ر َّ
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মধয্বরত্ী সবকিছরু 

পালনকরত্া, দযা়ময,় কেউ 

তাুঁর সাথে কথার অধিকারী 

হবে না। 

what is between them, 

the Beneficent, none 

can have the power 

before Him to speak. 

ۡۡحِٰنِۙبَِّۙ ا الر َّ َّه مَّ ۡونَّ مِنۡه   يۡن ۡلِك  َلَّ َيَّ
ابًا ِِِِۙۙۙۙ ِخطَّ

38.  যেদিন রূহ ও 

ফেরেশতাগণ সারিবদধ্ভাবে 

দাুঁডা়বে। দযা়ময় আলল্াহ 

যাকে অনমুতি দিবেন, সে 

ব্যতিত কেউ কথা বলতে 

পারবে না এবং সে সত্যকথা 

বলবে। 

38. The Day when the 

Spirit and the angels 

shall stand in ranks. 

They shall not speak 

except him whom the 

Merciful permits, and 

who speaks what is 

right. 

ٰ ٮ ِكَّة   َّل اۡۡل ۡوح  وَّ َّق ۡوم  الر   َّۡومَّ ي ي
ف ًا َّه   ۙ ۙ ِِِِۙۙۙۙصَّ ۡونَّ اَِل َّ مَّۡن اَِّذنَّ ل َّتَّكَّل َّم  َل َّ ي

وَّابًا ۡۡحٰن  وَّقَّالَّ صَّ ِِِِۙۙۙۙ الر َّ

39.  এই দিবস সত্য। 

অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার 

পালনকরত্ার কাছে ঠিকানা 

তৈরী করুক। 

39.  That is the True 

Day. So whoever wills, 

let him take the path to 

his Lord. 

ِۙ َّـق   َّۡوم  اۡۡل َّذَّ  ٍِۙۚۙذٰلِكَّ الۡي ۡن شَّٓاءَّ اَت َّ فَّمَّ
ب ِٖه مَّاٰبًا ِِِۙۙۙ اِِٰل رَّ

40.  আমি তোমাদেরকে 

আসনন্ শাস্তি সমপ্রক্ে 

সতরক্ করলাম, যেদিন 

মানষু প্রত্যেক্ষ করবে যা 

সে সামনে প্রেরণ করেছে 

এবং কাফের বলবেঃ হায,় 

আফসোস-আমি যদি মাটি 

হযে় যেতাম। 

40.  Indeed, We have 
warned you of the 
torment near (at hand), 
the Day when man will 
see all that his hands 
have sent forward, and 
the disbeliever will say: 
“Would that I were 
mere dust.” 

ابًا   قَِّريۡبًا ۡم  عَّذَّ ٰـك  ۡرن ۤ  اَّنۡذَّ     ۙ ٍِِِِۙۚۙۙۙۙ ِۙاِن َّا
َّدٰه    مَّۡت   ي َّۡرء   مَّا   قَّد َّ ر   اۡۡل َّنۡظ  ي َّۡومَّ   ي
َِّٰنۡ ك نۡت   َّيۡت ۡـكِٰفر   يٰل َّق ۡول   ال وَّي

ِۙت ٰربًا
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ِ بِۡسِم  ۡۡحِٰن اّٰلله ِحيِۡمِۙالر َّ  ِِۙۙالر َّ
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the cause of His final message, the Al-Quran, and present it to others in 

the way that makes it easy to learn and understand. This is an effort in 

the same direction to present His Book to others in the format of 

presenting Arabic Text with corresponding English and Bangla Text 

translations. The purpose is not to decorate and beautify the words of tne 

Quran. The purpose of developing this Quran in three languages, namely 

Arabic, English and Bangla is to provide a multilingual translation for 

those readers of the Quran who reside in English speaking countries and 

understand English and Bangla and at the same time know or want to 

learn Arabic as that is the language of the revelation of the Quran.  
 

This Quran is portable through Internet to computer media, tablets and 

smart phones and does not require any special software. The files are 

separated in individual Surahs (chapters) and are PDF readable.   

The Arabic text is in Nastaleeq font/script of the Quran printed in non-

Arabic speaking countries like Bangladesh, India, Pakistan, South Africa 

and Far East.  

 

The following English translations of the Quran have been used as the 

foundation and reference of this work:  

*   The Meaning of the Glorious Quran, An explanatory Translation 

      (Revised) by Mohammad Marmaduke Pickthall. 

 *   The Glorious Quran, Translation and Commentary by Allama 



63 
 

      Abdullah Yusuf Ali. 

 *   Tafheemul Quran. Syed Abul Aala Maududi, translated in English 

        by Muhammad Akbar Muradpuri, Abdul Aziz Kamal and Zafar 

        Ishaq Ansari. 

*   The Noble Quran in the English Language. By Muhammad Taqi 

       al-Din al-Hilali and Muhammad Muhsin Khan. 

 *   The Quran: The First American Version. By Thomas B. Irving 

      (Taalim Ali). 

 *  The Quran with corresponding English Meaning. Sahih 

      International. 

The Bangla translation is the compilation and translation of Quran 

in Bangla by Moulana Mohiuddin Khan from Bangladesh who is a 

prolific scholar, a renowned mufassir and a thinker of Islam.   

While arranging words and formatting sentences for effective 

presentation, extreme care has been taken to keep the accurate meaning 

and the flow of the text intact. Work has been checked multiple times 

including the Arabic text of the Quran.   

This work is available free of cost. The entire Quran can be downloaded 

from the following web sites.         

 

Web Address            www.quranpda.com   

                                   www.quran-eic.com 

                                   www.quranalmajid.com 

 

Hafiz Khan               hafizkhan@sbcglobal.net 
Evergreen Islamic Center - 2486 Ruby Ave, San Jose  California  95148   USA 

     
 

http://www.quranpda.com/
http://www.quran-eic.com/
http://www.quranalmajid.com/
mailto:hafizkhan@sbcglobal.net

