
 

হাজ্জ্ব AlHajj    

পরম করুণাময় ও অসিম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  হহ হলাক িকল! 
হর্ামামদর পালনকর্ত ামক 
ভয় কর। সনশ্চয় 
হকয়ামমর্র প্রকম্পন একটি 
ভয়়ংকর ব্যাপার। 

1. O mankind, fear 

your Lord. Indeed, the 

earthquake of the 

Hour (of Judgment) is 

a tremendous thing.  

ۡمِ ب َّكُّ رَّ ات َّقُّۡوا  الن َّاسُّ  َّي ُّهَّا  ٰۤا ٰ اِن َّ ِۚي  
ٌء عَِّظيٌۡمِ ۡ اعَِّة َشَّ َّةَّ الس َّ ل  ِِ زَّلۡزَّ

2.  হেসদন হর্ামরা র্া 
প্রর্যক্ষ করমব্, হিসদন 
প্রমর্যক স্তনযধাত্রী র্ার 
দমুধর সিশুমক সব্স্মরৃ্ হমব্ 
এব়্ং প্রমর্যক গভত ব্র্ী র্ার 
গভত পার্ করমব্ এব়্ং 
মানুষমক রু্সম হদখমব্ 
মার্াল; অথচ র্ারা 
মার্াল নয় ব্স্তুর্ঃ আল্লাহর 
আোব্ িকুঠিন। 

2. On the day you see it,  

every   nursing  mother 

will be distracted  from  

that (child) she was 

nursing, and every 

pregnant female will   

drop  her  burden, and 

you shall see mankind 

as drunken,  yet  they  

will not be drunken, 

but the punishment of 

Allah is severe.  

ۡرِضعٍَّة  مُّ  ُّ كُّل  لُّ  تَّۡذهَّ َّا  ۡوَنَّ تَّرَّ َّۡومَّ  ي
ذَّاِتِ  ُّ كُّل  عُّ  وَّتَّضَّ عَّۡت  َّۡرضَّ ا  ٰۤ ا ِ عَّم َّ
الن َّاسَّ  ى  وَّتَّرَّ َّهَّا  ۡل ۡحَّ ٍۡل  ۡحَّ
كٰٰرى  بِسُّ ۡم  هُّ وَّمَّا  كٰٰرى  سُّ

ِ شَِّديۡدٌِ ابَّ اّٰلله َّذَّ ٰـِكن َّ ع ل  ِِِ وَّ

3.  কর্ক মানুষ 
অজ্ঞানর্াব্ির্ঃ আল্লাহ 
িম্পêক সব্র্কত  কমর এব়্ং 
প্রমর্যক অব্াধয িয়র্ামনর 
অনুিরণ কমর। 

3. And among mankind 

is   he   who   disputes  

about Allah without 

knowledge, and follows 

every rebellious devil.  

 ِ اّٰلله ِِف  َّاِدل  ُّ ّي  مَّۡن  الن َّاِس  وَِّمنَّ 
يٰۡطٍن  شَّ كُّل َّ  َّت َّبِعُّ  ي و َّ عِلٍۡم  َّۡۡيِ  بِغ

 ِِِ م َِّريٍۡدٍۙ
4.  িয়র্ান িম্পমকত  সলমখ 
হদয়া হময়মি হে, হে হকউ 

4.  It is decreed for him 

that whoever takes him 
َّن َّٗه  فَّا هُّ  تَّوَّّل َّ مَّۡن  َّن َّٗه  ا َّيِۡه  َّل ع تِبَّ  كُّ



র্ার িাথী হমব্, হি র্ামক 
সব্ভ্রান্ত করমব্ এব়্ং 
হদােমখর আোমব্র সদমক 
পসরচাসলর্ করমব্। 

for friend, he will then 

indeed misguide him 

and will lead him to the 

punishment of the 

Flame.  

اِِ َّهِۡديِۡه  وَّي ُّٗه  اِب يُِّضل  َّذَّ ع ٰٰل 
عِۡۡيِِ  ِِِِ الس َّ

5.  হহ হলাকিকল! েসদ 
হর্ামরা পনুরুত্থামনর 
ব্যাপামর িসিগ্ধ হও, র্মব্ 
(মভমব্ হদখ-) আসম 
হর্ামামদরমক মৃসিকা হথমক 
িৃসি কমরসি। এরপর ব্ীেত 
হথমক, এরপর জমাট রক্ত 
হথমক, এরপর 
পণূতাকৃসর্সব্সিি ও 
অপণূতাকৃসর্সব্সিি 
মা়ংিসপন্ড হথমক, হর্ামামদর 
কামি ব্যক্ত করার জমনয। 
আর আসম এক সনসদত ি 
কামলর জমনয মারৃ্গমভত  ো 
ইচ্ছা হরমখ হদই, এরপর 
আসম হর্ামামদরমক সিশু 
অব্স্থায় হব্র কসর; র্ারপর 
োমর্ হর্ামরা হেৌব্মন 
পদাপতণ কর। হর্ামামদর 
মমধয হকউ হকউ মৃরু্যমুমখ 
পসর্র্ হয় এব়্ং হর্ামামদর 
মমধয কাউমক সনষ্কমতা ব্য়ি 
পেতন্ত হপৌিামনা হয়, োমর্ 
হি জানার পর জ্ঞার্ সব্ষয় 
িম্পমকত  িজ্ঞান থামক না। 
রু্সম ভূসমমক পসর্র্ হদখমর্ 
পাও, অর্ঃপর আসম েখন 
র্ামর্ বৃ্সি ব্ষতণ কসর, 
র্খন র্া িমর্জ ও স্ফীর্ 

5.  O  mankind,  if  you  

are  in doubt about the 

Resurrection, then 

indeed We have created 

you from dust, then 

from a drop  of  sperm,  

then  from  a  clot, then 

from a lump of flesh,  

formed  and unformed, 

that  We  may  make 

(it) clear for you.  And 

We cause to remain in 

the wombs, what We 

will, for an appointed 

term, then We bring 

you forth as infants, 

then (give you growth) 

that you reach your 

full strength. And 

among you there is he 

who dies (young), and 

among you there is he 

who is brought back to 

the miserable old age, 

so that after knowledge, 

he does not know 

anything. And you see 

the earth barren, but 

when We send down 

water on  it,  it does 

thrill and swell and 

يٍۡب  رَّ ِِفۡ  نۡتُّۡم  كُّ اِۡن  الن َّاسُّ  َّي ُّهَّا  ٰۤا ٰ ي
م ِۡنِ  ۡم  َّقۡنٰكُّ ل خَّ فَّاِن َّا  َّعِۡث  الۡب م ِنَّ 

اٍبِ ِمۡنِ تُّرَّ ثُّم َّ  ن ُـّۡطفٍَّة  ِمۡن  ثُّم َّ   
غَّۡۡيِ  و َّ َّل َّقٍَّة  ُّ ّم  ٍَّة  م ُّۡضغ ِمۡن  ثُّم َّ  َّقٍَّة  َّل ع

ۡمِ َّـكُّ ل  َّ ِ َّّي  نُّب ل ِـ َّل َّقٍَّة  ِِف ِّؕمُّ  ُّ ُّقِر  وَّن  
ٍل  َّجَّ ا اِٰٰلى  ٓاءُّ  َّشَّ ن مَّا  اِم  َّۡرحَّ اّۡل
ثُّم َّ  ى  ِطۡفال ۡم  كُّ ِۡرجُّ ُنُّ ثُّم َّ  ّم ى  م ُّسَّ

ۡمِ كُّ د َّ َّشُّ ا ٰۤا  ُّغُّۡو َّبۡل وَّمِنِِۡۚلِت م َّۡن   ۡم  كُّ
َّۡرذَِّل  ا اِٰٰلى   ُّ د  ي ُّرَّ م َّۡن  ۡم  وَّمِنۡكُّ َّوَِّفه  ُّت ي 
عِلٍۡم  َّعِۡد  ب ِمۡنۢۡ  َّمَّ  َّعۡل ي ياۡلَّ  لِكَّ ِر  الۡعُّمُّ

ئۡـًىا ٰۤ ِؕشَّ فَّاِذَّا ى  ة اِمدَّ َّۡرضَّ هَّ اّۡل ى   وَّتَّرَّ
َّۡت  ب ۡت وَّرَّ َّز َّ َّٓاءَّ اۡهت َّيۡهَّا اۡۡل َّل َّا ع لۡن َّنۡزَّ ا

َِّهيۡجٍِ ِ زَّۡوٍجۢۡ ب َّۡت ِمۡن كُّل  ت َـّ ۢۡب ۡ َّن ا  ِِِ وَّ



হময় োয় এব়্ং িব্তপ্রকার 
িুদিৃয উসিদ উৎপন্ন কমর। 

puts forth of every 

lovely kind (of growth).  

6.  এগুমলা এ কারমণ হে, 
আল্লাহ ির্য এব়্ং সর্সন 
মৃর্মক জীসব্র্ কমরন এব়্ং 
সর্সন িব্সকিুর উপর 
ক্ষমর্াব্ান। 

6.   That  is  because  

Allah, He is  the Truth,  

and  it  is  He  who   

gives  life  to  the dead, 

and  it  is  He  who has 

Power  over all things. 

ِِ ِۡى ذٰل ُيُّ َّن َّٗه  ا وَّ  ُّ َّـق  اۡۡل وَّ  هُّ  َّ اّٰلله َّن َّ  بِا كَّ 
ءٍ  ۡ َشَّ  ِ كُّل  عَّٰٰل  َّن َّٗه  ا وَّ َّۡوٰٰت  اۡۡل

 ِِِ قَِّديٌۡرٍۙ
7.  এব়্ং এ কারমণ হে, 
হকয়ামর্ অব্িযম্ভাব্ী, এমর্ 
িমিহ হনই এব়্ং এ কারমণ 
হে, কব্মর োরা আমি, 
আল্লাহ র্ামদরমক 
পনুরুসত্থর্ করমব্ন। 

7.   And certainly, the 

Hour is coming, there 

is no doubt about it. 

And certainly, Allah 

will resurrect those 

who are in the graves. 

فِيۡهَّاٍِۙ  يۡبَّ  رَّ ّل َّ  ٌَّة  اٰتِي اعَّةَّ  الس َّ َّن َّ  ا و َّ
ُّۡورِِ الۡقُّب ِِف  مَّۡن  بۡعَّثُّ  َـّ ي  َّ اّٰلله َّن َّ  ِ وَّا

ِِِ 
8.  কর্ক মানুষ জ্ঞান; 
প্রমাণ ও উজ্জ্বল সকর্াব্ 
িাডাই আল্লাহ িম্পমকত  
সব্র্কত  কমর। 

8. And among mankind 

is he who disputes 
about Allah without 
knowledge, and without 

guidance, and without 
a Book giving light.  

 ِ اّٰلله ِِف  َّاِدلُّ  ُّ ّي  مَّۡن  الن َّاِس  وَِّمنَّ 
ِكتٍٰب  وَّّلَّ  دىى  هُّ ّلَّ  و َّ عِلٍۡم  َّۡۡيِ  بِغ

ٍِۙ ُِّنۡۡيٍ  ِِِ م 
9.  হি পার্শ্ত পসরব্র্ত ন কমর 
সব্র্কত  কমর, োমর্ আল্লাহর 
পথ হথমক সব্ভ্রান্ত কমর 
হদয়। র্ার জমনয দসুনয়ামর্ 
লাঞ্ছনা আমি এব়্ং 
হকয়ামমর্র সদন আসম 
র্ামক দহন-েন্ত্রণা আস্বাদন 
করাব্। 

9.  Turning away his 

neck (in arrogance) to 

lead (men) astray from 

the way of Allah. For 

him in this world is 

disgrace, and We shall 

make him taste, on the 

Day of Resurrection, the 

punishment of   burning.  

ِبيِۡل  سَّ عَّۡن  ُِّضل َّ  لِي ِعۡطِفٖه   َّ ثَّاِِن
ِِ ِخۡزٌىِِؕاّٰلله َّا  نۡي ُّ الد  ِِف  َّٗه  ل ٗه  ِ  ُِّذيۡقُّ ن و َّ

َِّ ابَّ اۡۡل َّذَّ ِة ع َّۡومَّ الۡقِيٰمَّ  ِِِ ِريِۡقِي

10.  এটা হর্ামার দইু 
হামর্র কমমতর কারমণ, 
আল্লাহ ব্ািামদর প্রসর্ 
জলুুম কমরন না। 

10.  That is because of 

what your hands have 

sent before, and indeed 

Allah is not oppressor 

of His slaves.  

 َّ اّٰلله َّن َّ  وَّا َّدٰكَّ  ي مَّۡت  قَّد َّ ِِبَّا  ذٰلِكَّ 
َّـيۡسَّ بِِ ٍم ل ِلۡعَِّبيۡدِِل ال َّ  ِِِ ظَّ



11.  মানুমষর মমধয হকউ 
হকউ সিধা-িমে জসডর্ 
হময় আল্লাহর এব্াদর্ কমর। 
েসদ হি কলযাণ প্রাপ্ত হয়, 
র্মব্ এব্াদমর্র উপর 
কাময়ম থামক এব়্ং েসদ 
হকান পরীক্ষায় পমড, র্মব্ 
পবূ্তাব্স্থায় সিমর োয়। হি 
ইহকামল ও পরকামল 
ক্ষসর্গ্রস্ত। এটাই প্রকািয 
ক্ষসর্ 

11.   And  among  

mankind  is  he  who  

worships  Allah upon a 

narrow edge, so if good 

befalls him, he is 

content therewith. And 

if a trial befalls him, he 

turns back on his face. 

He has lost (both) the 

world and the 

Hereafter. That is what 

the manifest loss is.  

عَّٰٰل   َّ اّٰلله ُّدُّ  ي َّعۡب مَّۡن  الن َّاِس  وَِّمنَّ 
ۡرٍفِ َّن َّ ِۚحَّ ا ۡۡيٌ ۨاۡطمَّ خَّ َّٗه  اب َّصَّ ا فَّاِۡن   

عَّٰٰل ِۚبِهِٖ َّبَّ  َّةُّ ۨانقَّل فِتۡن َّتۡهُّ  اب َّصَّ ا وَّاِۡن   
ِِۚوَّۡجِههِٖ ةَِّ  وَّاّۡلِٰخرَّ َّا  نۡي ُّ الد  ِسرَّ  ؕؕ ِخَّ

انُّ اۡۡلُّبِّۡيُِّ ُّۡسرَّ وَّ اۡۡل  ِِِ ذٰلِكَّ هُّ

12.  হি আল্লাহর পসরব্মর্ত  
এমন সকিুমক ডামক, হে 
র্ার অপকার করমর্ পামর 
না এব়্ং উপকারও করমর্ 
পামর না। এটাই চরম 
পথভ্রির্া। 

12.  He calls  upon  

other than  Allah  that  

which  does not hurt  

him,  and  that  which  

does not profit him. 

That is what is the 

straying far away. 

ٗهِ  ُّ ر  َّضُّ ي ّلَّ  مَّا   ِ اّٰلله دُّۡوِن  ِمۡن  َّۡدعُّۡوا  ي
َّنۡفَّعُّهِٗ ي ّلَّ  لٰلُّ ِؕوَّمَّا  الض َّ وَّ  هُّ ذٰلِكَّ   

َّعِيۡدُِّ  ِِِ ِۚالۡب
13.  হি এমন সকিুমক 
ডামক, োর অপকার 
উপকামরর আমগ হপৌমি। 
কর্ মি এই ব্নু্ধ এব়্ং কর্ 
মি এই িঙ্গী। 

13.  He calls unto him 

whose harm is nearer 

than his benefit.  

Certainly an evil 

patron and certainly 

an evil associate.  

ِمۡن  بُّ  َّقۡرَّ ا ٗهٰۤ  ُّ ر  ضَّ َّۡن  ۡلَّ َّۡدعُّۡوا  ي
َّبِئۡسَّ ِؕن َـّۡفعِهِٖ ل وَّ َّۡوٰٰل  اۡۡل َّبِئۡسَّ  ل  

 ِِِ الۡعَِّشۡۡيُِّ
14.  োরা সব্র্শ্াি স্থাপন 
কমর ও িৎকমত িম্পাদন 
কমর, আল্লাহ র্ামদরমক 
জান্নামর্ দাসখল করমব্ন, 
োর র্লমদি সদময় 
সনর্ত রণীিমহূ প্রব্াসহর্ হয়। 
আল্লাহ ো ইচ্ছা র্াই কমরন। 

14.  Indeed, Allah will 

admit those who believe 

and do righteous   

deeds   into   gardens 

beneath which rivers 

flow. Indeed, Allah does 

what He intends.  

ِاِن َِّ اٰمَّنُّۡوا   ال َِّذيۡنَّ  يُّۡدِخلُّ   َّ اّٰلله
ِۡرۡى  َتَّ جَّنهٍت  لِٰحِت  الصه ُّوا  وَّعَِّمل

ِ ََّۡنٰرُّ اّۡل ۡتِهَّا  َتَّ مَّاِ ِِؕمۡن  َّۡفعَّلُّ  ي  َّ اّٰلله اِن َّ   
 ِِِ يُِّريۡدُِّ

15.  হি ধারণা কমর হে, 
আল্লাহ কখনই ইহকামল ও 

15.  Whoever should 

think that Allah will not 
 ُّ اّٰلله هُّ  رَّ نۡصُّ ي َـّ ل َّۡن  َّۡن  ا  ُّ ن  َّظُّ ي َّانَّ  ك مَّۡن 



পরকামল রািূলমক িাহােয 
করমব্ন না, হি একটি রসি 
আকাি পেতন্ত রু্সলময় সনক; 
এরপর হকমট সদক; অর্ঃপর 
হদখুক র্ার এই হকৌিল 
র্ার আমরাি দরূ কমর 
সকনা। 

help him (Muhammad) 

in this world and the 

Hereafter, so let him 

stretch a rope up to the 

sky, then cut it off. Then 

let him see if his strategy 

will take away that 

which enrages (him). 

ۡد  َّۡمدُّ فَّلۡي ِة  وَّاّۡلِٰخرَّ َّا  نۡي ُّ الد  ِِف 
ۡع  َّۡقطَّ لۡي ثُّم َّ  ٓاِء  مَّ الس َّ اِٰلَّ  ٍَّب  ب بِسَّ
مَّا  ٗه  كَّيۡدُّ يُّۡذِهبَّ َّ  ۡل  هَّ ۡر  َّنۡظُّ فَّلۡي

ِ َّغِيۡظُّ  ِِِ ي
16.  এমসনভামব্ আসম 
িুস্পি আয়ার্ রূমপ 
হকারআন নাসেল কমরসি 
এব়্ং আল্লাহ-ই োমক ইচ্ছা 
হহদাময়র্ কমরন। 

16.  And thus have We 

sent it down as clear 

signs, and surely, Allah 

guides whom He 

intends.  

َّن َّ  ا و َّ َّي ِنٍٰتٍۙ  ب اٰيٍٰتۢۡ  لۡنٰهُّ  َّنۡزَّ ا وَّكَّذٰلِكَّ 
َّهِۡدۡى مَّۡنِ َّ ي ُِّريۡدُِّ اّٰلله  ِِِ ي 

17.  োরা মুিলমান, োরা 
ইহুদী, িামব্য়ী, খ্রীিান, 
অসিপজুক এব়্ং োরা 
মুিমরক, হকয়ামমর্র সদন 
আল্লাহ অব্িযই র্ামদর 
মমধয িায়িালা কমর 
হদমব্ন। িব্সকিুই আল্লাহর 
দসৃির িামমন। 

17. Indeed, those who 

believe (this revelation), 

and those who are Jews, 

and the Sabaeans, and 

the Christians, and the 

Magians, and those 

who associate (others 

besides Allah), indeed 

Allah will judge 

between them on the 

Day of Resurrection. 

Indeed, Allah is Witness 

over all things.  

ال َِّذيۡنَِّ وَّ اٰمَّنُّۡوا  ال َِّذيۡنَّ  ادُّۡوا اِن َّ  هَّ  
وَّالن َّٰصٰرى  بِٔــِّۡيَّ  وَّالصه

ٰۤا ۡو كُّ َّۡشرَّ ا ال َِّذيۡنَّ  وَّ ۡوسَّ  َّجُّ اِن َّ ِ ِِۖوَّاۡۡل
ةِِ الۡقِيٰمَّ َّۡومَّ  ي َّهُّۡم  َّيۡن ب َّۡفِصلُّ  ي  َّ  ِِؕاّٰلله

ِهيۡدٌِ ٍء شَّ ۡ ِ َشَّ َّ عَّٰٰل كُّل   ِِِ اِن َّ اّٰلله

18.  রু্সম সক হদখসন হে, 
আল্লাহমক হিজদা কমর ো 
সকিু আমি নমভামন্ডমল, ো 
সকিু আমি ভুমন্ডমল, িেূত, 
চন্দ্র, র্ারকারাসজ 
পব্তর্রাসজ বৃ্ক্ষলর্া, 
জীব্জন্তু এব়্ং অমনক 
মানুষ। আব্ার অমনমকর 

18.  Do you not see that 

to Allah prostrates 

whoever is in the 

heavens and whoever is 

on the earth, and the 

sun, and the moon, and 

the stars, and the 

mountains, and the 

trees, and the beasts, 

ِِفِ  مَّۡن  َّٗه  ل دُّ  َّۡسجُّ ي  َّ اّٰلله َّن َّ  ا تَّرَّ  َّۡم  َّل ا
َّۡرِض  اّۡل ِِف  وَّمَّۡن  مٰوِٰت  الس َّ
وَّ  ۡومُّ  وَّالن ُّجُّ رُّ  وَّالۡقَّمَّ ۡمسُّ  وَّالش َّ
 ُّ وَّٓاب  وَّالد َّ رُّ  جَّ وَّالش َّ َّالُّ  اۡۡلِب



উপর অব্ধাসরর্ হময়মি 
িাসস্ত। আল্লাহ োমক ইচ্ছা 
লাসঞ্ছর্ কমরন, র্ামক হকউ 
িম্মান সদমর্ পামর না। 
আল্লাহ ো ইচ্ছা র্াই কমরন 
AsSajda 

and many of mankind. 

And there are many on 

whom the punishment 

is justified. And he 

whom Allah disgraces, 

so for him there is not 

any bestower of honor. 

Indeed, Allah does 

what He wills.   AsSajda 

الن َّاِسِ م ِنَّ  ِ ِؕوَّكَّثِۡۡيٌ  ق َّ حَّ وَّكَّثِۡۡيٌ   
ِ ابُّ الۡعَّذَّ َّيِۡه  َّل ِاِؕع فَّمَّ  ُّ اّٰلله ُِّهِن  ي  وَّمَّۡن    

م ُّۡكِرمٍِ ِمۡن  َّٗه  مَّا ِؕل َّۡفعَّلُّ  ي  َّ اّٰلله اِن َّ   
ٓاءُّ  َّشَّ  ِِِ   ؕؕ ۩ي

19.  এই দইু ব্াদী সব্ব্াদী, 
র্ারা র্ামদর পালনকর্ত া 
িম্পমকত  সব্র্কত  কমর। 
অর্এব্ োরা কামির, 
র্ামদর জমনয আগুমনর 
হপািাক তর্রী করা হময়মি। 
র্ামদর মাথার উপর িুটন্ত 
পাসন হেমল হদয়া হমব্। 

19. These twain 

(believers and 

disbelievers) are two 

adversaries who dispute 

with each other about 

their Lord. Then as for 

those who disbelieve, 

garments of fire will be 

cut out for them. 

Boiling fluid will be 

poured upon their 

heads.  

ِۡ ِِف ۡوا  مُّ َّصَّ اۡخت ۡصمِٰن  خَّ  هٰذِٰن 
ب ِِهۡمِ ِرَّ عَّۡت   ِ قُّط  ۡوا  كَّفَّرُّ فَّال َِّذيۡنَّ 

ِمۡنِ   ُّ ب  ي ُّصَّ ن َّاٍرؕ  م ِۡن  َّاٌب  ثِي ُّۡم  َلَّ
َِّميۡمُِّ ءُّۡوِسِهمُّ اۡۡل  ِ ِۚفَّۡوِق رُّ

20.  িমল র্ামদর হপমট ো 
আমি, র্া এব়্ং চমত গমল 
হব্র হময় োমব্। 

20.   With it will melt   

away what is within 

their bellies, and the 

skins.      

ۡوَِنِۡم  بُّطُّ ِِفۡ  مَّا  بِٖه  يُّۡصهَّرُّ 
ِؕ ُّۡودُّ ُّل  ِِِ وَّاۡۡل

21.  র্ামদর জমনয আমি 
হলাহার হারু্সড। 

21. And for them are 

hooked rods of iron.  ٍِِديۡد ُّۡم م َّقَّاِمعُّ ِمۡن حَّ  ِ وََّلَّ
22.  র্ারা েখনই েন্ত্রনায় 
অসর্ষ্ঠ হময় জাহান্নাম হথমক 
হব্র হমর্ চাইমব্, র্খনই 
র্ামদরমক র্ামর্ সিসরময় 
হদয়া হমব্। ব্লা হমব্ঃ দহন 
িাসস্ত আস্বাদন কর। 

22. Whenever they 

would want that they 
get out of it, from 
anguish, they will be 
driven back therein. (It 
will be said): “And 
taste the punishment of 
burning.”  

ادُِّ َّرَّ ا  ٰۤ ا ِمۡن كُّل َّمَّ مِنۡهَّا  ۡوا  جُّ ۡرُّ ّي َّ َّۡن  ا ٰۤا  ۡو
ۡوا فِيۡهَّا ِ ِ غَّم ٍ اُِّعيۡدُّ ابَّ َّذَّ وَّذُّۡوقُّۡوا ع

َِّريِۡقِ  ِِِ اۡۡل



23.  সনশ্চয় োরা সব্র্শ্াি 
স্থাপন কমর এব়্ং িৎকমত 
কমর, আল্লাহ র্ামদরমক 
দাসখল করমব্ন উদযান 
িমূমহ, োর র্লমদি সদময় 
সনর্ত সরণীিমহূ প্রব্াসহর্ 
হমব্। র্ামদরমক র্থায় 
স্বণত-ক়ংকন ও মুক্তা িারা 
অল়ংকৃর্ করা হমব্ এব়্ং 
র্থায় র্ামদর হপািাক হমব্ 
হরিমী। 

23.   Indeed, Allah will 

admit those who believe 

and do righteous deeds 

to gardens underneath 

which   rivers   flow. 

They will be adorned 

therein with   bracelets    

of gold and pearls, and 

their garments therein 

will be silk.  

اٰمَّنُّۡوا  ال َِّذيۡنَّ  يُّۡدِخلُّ   َّ اّٰلله اِن َّ 
ِۡرۡى  َتَّ جَّنهٍت  لِٰحِت  الصه ُّوا  وَّعَِّمل
ِمۡن  فِيۡهَّا  َّل َّۡونَّ  ُيُّ ََّۡنٰرُّ  اّۡل ۡتِهَّا  َتَّ ِمۡن 
ُّـؤىِا ُّـۡؤل ل و َّ ٍب  ذَّهَّ ِمۡن  اِورَّ  َّسَّ  ِؕا

ِريٌۡرِ هُّۡم فِيۡهَّا حَّ َّاسُّ لِب  ِِِ وَّ

24.  র্ারা পথপ্রদসিতর্ 
হময়সিল িৎব্ামকযর সদমক 
এব়্ং পসরচাসলর্ হময়সিল 
প্রি়ংসির্ আল্লাহর 
পথপামন। 

24.   And   they  are  

guided  (in this world) 

unto  purest  of  the  

speeches, and  they  are   

guided    to   the path  

of  the   Praiseworthy.  

ِٰۤ ۡو دُّ الۡقَّۡوِلِوَّهُّ ِمنَّ  ي ِِب  الط َّ اِٰلَّ  ؕۖؕۚ ِِا 
َِّميۡدِِ اِط اۡۡل ٰۤا اِٰٰل ِصرَّ ۡو دُّ  ِِِ وَّهُّ

25.  োরা কুির কমর ও 
আল্লাহর পমথ ব্াধা িৃসি 
কমর এব়্ং হিই মিসজমদ 
হারাম হথমক ব্াধা হদয়, 
োমক আসম প্রস্তুর্ কমরসি 
স্থানীয় ও ব্সহরাগর্ িকল 
মানুমষর জমনয িমভামব্ 
এব়্ং হে মিসজমদ হারামম 
অনযায়ভামব্ হকান 
ধমতমরাহী কাজ করার ইচিা 
কমর, আসম র্ামদরমক 
েন্ত্রানাদায়ক িাসস্ত আস্বাদন 
করাব্। 

25. Indeed, those who 

disbelieve and hinder 

(others) from the way 

of Allah and al-Masjid 

al-Haram, which We 

have appointed for the 

mankind, equally for 

those who dwell therein 

and for those who come 

from outside. And 

whoever intends therein 

evil wrongfully, We 

shall make him taste of 

a painful punishment.  

عَّۡن  ۡونَّ  د ُّ َّصُّ وَّي ۡوا  كَّفَّرُّ ال َِّذيۡنَّ  اِن َّ 
اِمِ  َّـرَّ اۡۡل َّۡسِجِد  وَّاۡۡل  ِ اّٰلله ِبيِۡل  سَّ

ِٰ عَّلۡن جَّ لِلن َّاِسِ ال َِّذۡى  هُّ 
َّادِِ وَّالۡب فِيِۡه  وَّٓاءَّ ۨالۡعَّاِكفُّ  وَّمَّۡن ِؕسَّ  

ِمۡن  ُِّذقۡهُّ  ن  لٍۡم  بِظُّ  ۡۢ َّـاٍد بِاِۡۡل فِيِۡه  ُِّرۡد  ي 
َّلِيٍۡمِ اٍب ا َّذَّ  ِِِ ع

26.  েখন আসম ইব্রাহীমমক 
ব্ায়রু্ল্লাহর স্থান ঠিক কমর 
সদময়সিলাম হে, আমার 
িামথ কাউমক িরীক কমরা 

26. And when We 

designated for 

Abraham the site of 

the House (saying) 

َّيِۡت  الۡب مَّكَّانَّ  ِّلِبٰۡرِهيۡمَّ  َّا  اۡن َّو َّ ب اِۡذ  وَّ
ۡرِ  ه ِ طَّ و َّ ئۡـًىا  شَّ ِِبۡ  تُّۡشِرۡك  ّل َّ  َّۡن  ا



না এব়্ং আমার গহৃমক 
পসব্ত্র রাখ 
র্াওয়ািকারীমদর জমনয, 
নামামে দন্ডায়মানমদর 
জমনয এব়্ং রকু 
হিজদাকারীমদর জমনয। 

that: “Do not associate 

with Me anything, and 

purify My House 

(Kabah) for those who 

walk around it and 

those who stand and 

those who bow (and) 

make prostration.”  

وَّ  ِمّۡيَّ  وَّالۡقَّٓاـٮِ ٓاـٮِِفّۡيَّ  لِلط َّ َّيِِۡتَّ  ب
ۡودِِ جُّ ِع الس ُّ ك َّ  ِِِ الر ُّ

27.  এব়্ং মানুমষর মমধয 
হমের জমনয হ াষণা প্রচার 
কর। র্ারা হর্ামার কামি 
আিমব্ পাময় হহেঁ মট এব়্ং 
িব্তপ্রকার কৃিকায় উমটর 
সপমে িওয়ার হময় দরূ-
দরূান্ত হথমক। 

27.  “And proclaim to 

mankind the 

pilgrimage. They will 

come to you on foot 

and on every lean 

camel, they will come 

from every deep 

ravine.” 

 ِ َّاۡتُّۡوكَّ ي  ِ َّج  بِاۡۡل الن َّاِس  ِِف  َّذ ِۡن  ا وَّ
اِمٍر ي َّاۡتِّۡيَّ ِمۡن  ِ ضَّ عَّٰٰل كُّل  ى و َّ اّل ِرجَّ

ٍ عَِّميٍۡقٍۙ ِ فَّج   ِِِ كُّل 

28.  োমর্ র্ারা র্ামদর 
কলযামণর স্থান পেতন্ত হপৌমি 
এব়্ং সনসদত ি সদনগুমলামর্ 
আল্লাহর নাম স্মরণ কমর 
র্ােঁর হদয়া চরু্স্পদ জন্তু 
েমব্হ করার িময়। 
অর্ঃপর হর্ামরা র্া হথমক 
আহার কর এব়্ং দঃুস্থ-
অভাব্গ্রস্থমক আহার 
করাও। 

28.  That they may 

witness things that are 

of benefit to them,  and  

mention  the  name of  

Allah   in  appointed  

days over  what  He  

has  provided  for them  

of  the  beast  of  cattle. 

Then eat of them and 

feed the distressed 

(and) the needy.  

وا  رُّ َّۡذكُّ وَّي ُّۡم  َلَّ َّافِعَّ  مَّن ۡوا  َّۡشهَّدُّ ل ِي
ُّۡومٍٰت عَّٰٰل مَّا  َّي َّاٍم م َّعۡل ٰۤ ا ۡ ِ ِِف اۡسمَّ اّٰلله

َّنۡعَّامِِ ِة اّۡل َِّهيۡمَّ زَّقَّهُّۡم م ِۡنۢۡ ب ُّۡوا ِۚرَّ  فَّكُّل
َِّ الۡب وا  َّۡطعِمُّ ا وَّ سَّ مِنۡهَّا  ٓاـٮِ

َِّ  ِِِ الۡفَّقِۡۡي
29.  এরপর র্ারা হেন 
তদসহক ময়লা দরূ কমর হদয়, 
র্ামদর মানর্ পণূত কমর 
এব়্ং এই িুি়ংরসক্ষর্ গমৃহর 
র্াওয়াি কমর। 

29. Then let them 

complete the prescribed 

duties for them, and 

fulfill their vows, and 

go around the ancient 

House.  

ُّۡوفُّۡوا ثُّم َِّ لۡي وَّ َّهُّۡم  تَّفَّث ۡوا  قۡضُّ َـّ لۡي  
َّيِۡت  بِالۡب فُّۡوا  و َّ َّط َّ لۡي وَّ ۡم  هُّ ۡورَّ ُّذُّ ن

 ِ الۡعَّتِيۡقِِ
30.  এটা শ্রব্ণমোগয। আর 
হকউ আল্লাহর িম্মানমোগয 

30.    Thus  (it is),  and  

whoever  honors  the 
ِ ِذٰلِكَّ   ِ اّٰلله مِٰت  رُّ حُّ ۡم  ِ ي ُّعَّظ  وَّمَّۡن 



সব্ধানাব্লীর প্রসর্ িম্মান 
প্রদিতন করমল পালনকর্ত ার 
সনকট র্া র্ার জমনয উিম। 
উমল্লসখর্ ব্যসর্রমগুমলা 
িাডা হর্ামামদর জমনয 
চরু্স্পদ জন্তু হালাল করা 
হময়মি। িুর্রা়ং হর্ামরা 
মূসর্ত মদর অপসব্ত্রর্া হথমক 
হব্েঁমচ থাক এব়্ং সমথযা 
কথন হথমক দমূর িমর থাক; 

sacred  ordinance  of 

Allah, then that is 

better   for  him  with  

his Lord. And cattle 

have been made lawful 

for you except those 

recited to you (as 

unlawful). So avoid the 

un-cleanliness of idols, 

and avoid false speech.  

ب ِهِٖ رَّ ِعنۡدَّ  ل َّٗه  ۡۡيٌ  خَّ اُِّحل َّۡت ِؕفَّهُّوَّ  وَّ  
اِِ َّنۡعَّامُّ  اّۡل مُّ  َّـكُّ ۡمِل َّيۡكُّ َّل ع يُّتٰٰۡل  مَّا  ِ ّل َّ 

َّۡوثَّاِن  اّۡل ِمنَّ  ۡجسَّ  ِ الر  ُّوا  َّنِب فَّاۡجت
ۡوِرٍۙ ُّ ُّۡوا قَّۡولَّ الز  َّنِب  ِِِ وَّاۡجت

31.  আল্লাহর সদমক একসনি 
হময়, র্ােঁর িামথ িরীক না 
কমর; এব়্ং হে হকউ 
আল্লাহর িামথ িরীক করল; 
হি হেন আকাি হথমক 
সিটমক পডল, অর্ঃপর 
মৃর্মভাজী পাখী র্ামক হিােঁ 
হমমর সনময় হগল অথব্া 
ব্ার্াি র্ামক উসডময় সনময় 
হকান দরূব্র্ী স্থামন সনমক্ষপ 
করল। 

31. Turning unto Allah 

(only), not associating 

(partners) with Him. 

And whoever associates 

(partners)  with  Allah,   

it  is then  as  if  he  had  

fallen  from  the  sky, 

then he was snatched 

by the  birds,  or  the  

wind  had  blown  him  

to  a far  off  place.  

ۡشِرِكّۡيَّ بِهِٖ َّ مُّ ِ غَّۡۡي َّفَّٓاءَّ ّٰلِله ن  وَّمَّۡن ِؕحُّ
ِمنَّ  ر َّ  خَّ َّا  َّّن َّ فَّكَّا  ِ بِاّٰلله ي ُّۡشِرۡك 
ِۡوۡى  َتَّ َّۡو  ا ۡۡيُّ  الط َّ هُّ  فُّ َّۡخطَّ فَّت ٓاِء  مَّ الس َّ

ِۡ يۡحُّ ِِف ِ ِحيٍۡقِبِِه الر   ِِِ  مَّكَّاٍن سَّ

32.  এটা শ্রব্ণমোগয হকউ 
আল্লাহর নামেকু্ত 
ব্স্তুিমুমহর প্রসর্ িম্মান 
প্রদিতন করমল র্া হর্া র্ার 
হৃদময়র আল্লাহভীসর্ প্রিূর্। 

32. Thus (it is), and 

whoever honors the 

symbols (rites) of Allah, 

then indeed it is from 

the piety of the hearts.  

ِ ِذٰلِكَّ   ِ اّٰلله شَّعَّٓاـٮِرَّ  ۡم  ِ ي ُّعَّظ  وَّمَّۡن 
ُّۡوِبِ َّا ِمۡن تَّۡقوَّى الۡقُّل  ِِِ فَّاَِن َّ

33.  চরু্স্পদ জন্তুিমূমহর 
মমধয হর্ামামদর জমনয 
সনসদত িকাল পেতন্ত উপকার 
রময়মি। অর্ঃপর এগুমলামক 
হপৌিামর্ হমব্ মুক্ত গহৃ 
পেতন্ত। 

33.  For you therein 

are benefits for an 

appointed term, and 

afterwards their place 

of sacrifice is at the 

ancient House.  

ّم ى  م ُّسَّ ٍل  َّجَّ ا اِٰٰلى  َّافِعُّ  مَّن فِيۡهَّا  ۡم  َّـكُّ ل
َّيِۡت الۡعَّتِيِۡقِ ٰۤ اِٰلَّ الۡب ِل ُّهَّا  ِِِ ثُّم َّ َمَّ



34.  আসম প্রমর্যক উম্মমর্র 
জমনয হকারব্ানী সনধতারণ 
কমরসি, োমর্ র্ারা 
আল্লাহর হদয়া চরু্স্পদ জন্তু 
েমব্হ কারার িময় 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
কমর। অর্এব্ হর্ামামদর 
আল্লাহ হর্া একমাত্র আল্লাহ 
িুর্রা়ং র্ােঁরই আজ্ঞাধীন 
থাক এব়্ং সব্নয়ীগণমক 
িুি়ংব্াদ দাও; 

34. And for every 

nation have We 

appointed a ritual, that 

they may mention the 

name of Allah over 

what He has provided 

them of the beast of 

cattle. For your god is 

one God, so surrender 

unto Him. And give 

good tidings (O 

Muhammad) to those 

who humble themselves 

(to Allah). 

وا  رُّ َّۡذكُّ ىا ل ِي ك نۡسَّ َّا مَّ عَّلۡن ِ اُّم ٍَّة جَّ لِكُّل  وَّ
عَّٰٰلِ  ِ اّٰلله ِاۡسمَّ  م ِۡنۢۡ   زَّقَّهُّۡم  رَّ مَّا 

ٰـٌه  اِل ۡم  ُّكُّ فَّاَِٰل َّنۡعَّاِمؕ  اّۡل ِة  َِّهيۡمَّ ب
ۡوا َّۡسلِمُّ ا َّٗهٰۤ  فَّل اِحٌد  ِرِ ِؕو َّ َّش ِ وَّب  

ٍِۙ  ِِِ اۡۡلُّۡخِبتِّۡيَّ

35.  োমদর অন্তর আল্লাহর 
নাম স্মরণ করা হমল ভীর্ 
হয় এব়্ং োরা র্ামদর 
সব্পদাপমদ তধেতযধারণ কমর 
এব়্ং োরা নামাে কাময়ম 
কমর ও আসম ো সদময়সি, 
র্া হথমক ব্যয় কমর। 

35.   Those who, when 

Allah is mentioned, 

their hearts  are filled  

with  fear, and who are 

patient over what  may 

afflict them, and who 

establish  prayer,  and 

of what We have 

provided them, they 

spend.  

اِذَّا ِال َِّذيۡنَّ  َّۡت   وَِّجل  ُّ اّٰلله ذُِّكرَّ 
 ٰۤ مَّا عَّٰٰل  ِِبِيۡنَّ  وَّالصه ُّۡوبُّهُّۡم  قُّل
ِم َّاِ  وَّ لٰوِةٍۙ  الص َّ ِّۡم  وَّاۡۡلُّقِي َّهُّۡم  اب َّصَّ ا

زَّقۡنٰهُّۡم يُّنِۡفقُّۡونَِّ  ِِِ رَّ

36.  এব়্ং কা’ব্ার জমনয 
উৎিগীকৃর্ উটমক আসম 
হর্ামামদর জমনয আল্লাহর 
অনযর্ম সনদিতন কমরসি। 
এমর্ হর্ামামদর জমনয মঙ্গল 
রময়মি। িুর্রা়ং 
িাসরব্দ্ধভামব্ ব্ােঁধা 
অব্স্থায় র্ামদর েমব্হ 
করার িময় হর্ামরা 
আল্লাহর নাম উচ্চারণ 
কর। অর্ঃপর েখন র্ারা 

36. And the camels, We 

have appointed them 

for you among the 

symbols (rites) of Allah, 

in them is much good 

for you. So mention the 

name of Allah over 

them when they are 

lined up (for sacrifice). 

Then, when they are 

down on their sides 

(after slaughter), then 

شَّعَّٓاٮِـِ م ِۡن  ۡم  َّـكُّ ل عَّلۡنٰهَّا  جَّ ُّۡدنَّ  ِر وَّالۡب
ۡۡيٌِ خَّ فِيۡهَّا  ۡم  َّـكُّ ل  ِ ِِِۖاّٰلله وا   رُّ فَّاۡذكُّ

ِ وَّٓاف َّ صَّ َّيۡهَّا  َّل ع  ِ اّٰلله فَّاِذَّا ِۚاۡسمَّ   
مِنۡهَّاِ  ُّۡوا  فَّكُّل نُّۡوبُّهَّا  جُّ َّۡت  ب وَّجَّ

وَّاۡۡلُّعۡتَّ َِّ الۡقَّاِنعَّ  وا  َّۡطعِمُّ ا كَّذٰلِكَّ ِؕوَّ  
ۡم  َّعَّل َّكُّ ل ۡم  َّـكُّ ل َّا  ۡرَٰن خ َّ سَّ



কার্ হময় পমড োয় র্খন 
র্া হথমক হর্ামরা আহার 
কর এব়্ং আহার করাও হে 
সকিু োচ্ঞা কমর না র্ামক 
এব়্ং হে োচ্ঞা কমর র্ামক। 
এমসনভামব্ আসম এগুমলামক 
হর্ামামদর ব্িীভূর্ কমর 
সদময়সি, োমর্ হর্ামরা 
কৃর্জ্ঞর্া প্রকাি কর। 

eat from them, and 

feed those that are 

content and those that 

mention their needs. 

Thus have We made 

them (animals) subject 

to you, that you may 

give thanks.  

ۡونَِّ رُّ  ِِِ تَّۡشكُّ

37.  এগুমলার হগাির্ ও 
রক্ত আল্লাহর কামি হপৌেঁমি 
না, সকন্তু হপৌেঁমি র্ােঁর কামি 
হর্ামামদর মমনর র্াকওয়া। 
এমসনভামব্ সর্সন এগুমলামক 
হর্ামামদর ব্ি কমর 
সদময়মিন, োমর্ হর্ামরা 
আল্লাহর মহত্ত্ব হ াষণা কর 
এ কারমণ হে, সর্সন 
হর্ামামদর পথ প্রদিতন 
কমরমিন। িুর্রা়ং 
িৎকমতিীলমদর িুি়ংব্াদ 
শুসনময় সদন। 

37.   Neither their meat 

that reaches Allah nor 

their blood, but what 

reaches Him is the 

piety from you. Thus 

have We made them 

subject to you that you 

may glorify Allah for 

that (to) which He has 

guided you. And give 

good tidings to those 

who do good.  

َّالَِّ ي َّن َّۡن  اِ ِ ل هَّ ِدمَّٓاؤُّ وَّّلَّ  هَّا  ُّـۡومُّ ۡلُّ  َّ اّٰلله
ۡمِ مِنۡكُّ الت َّۡقوٰى  ُّهُّ  َّال ي َّن ٰـِكۡن  ل  ِؕوَّ
وا  ُّ لِتُّكَِّب ِ ۡم  َّـكُّ ل ا  هَّ رَّ خ َّ سَّ كَّذٰلِكَّ 

ۡمِ دٰٮكُّ هَّ مَّا  عَّٰٰل   َّ ِرِ ِؕاّٰلله َّش ِ وَّب  
 ِِِ اۡۡلُّۡحِسِنّۡيَِّ

38.  আল্লাহ মুসমনমদর 
হথমক িত্রুমদরমক হটিময় 
হদমব্ন। আল্লাহ হকান 
সব্র্শ্াি ার্ক অকৃর্জ্ঞমক 
পিি কমরন না। 

38.    Indeed,  Allah 

defends those who 

believe.  Indeed, Allah 

does not like each 

treacherous ingrate.  

ىِا َّ يُّدٰفِعُّ عَِّن ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡو  اِن َّ ِؕاِن َّ اّٰلله
ۡورٍِ اٍن كَّفُّ و َّ ُّ كُّل َّ خَّ ِب  َّ ّلَّ ُيُّ  ِ اّٰلله

39.  েমুদ্ধ অনুমসর্ হদয়া 
হল র্ামদরমক োমদর িামথ 
কামিররা েদু্ধ কমর; কারণ 
র্ামদর প্রসর্ অর্যাচার করা 
হময়মি। আল্লাহ র্ামদরমক 
িাহােয করমর্ অব্িযই 

39. Permission is given 

to those who fight 

because they have been 

wronged. And indeed, 

Allah surely has Power 

over giving them 

victory.  

ۡوا لِمُّ ُّۡم ظُّ ََّن َّ ُّۡونَّ بِا َّل  ِؕاُِّذنَّ لِل َِّذيۡنَّ يُّقٰت
َـّۡصِرِهۡم  ن عَّٰٰل   َّ اّٰلله وَّاِن َّ 

ٍۙ َّـقَِّديۡرُّ  ِ ل



িক্ষম। 
40.  োমদরমক র্ামদর  র-
ব্াডী হথমক অনযায়ভামব্ 
ব্সহস্কার করা হময়মি শুধ ু
এই অপরামধ হে, র্ারা ব্মল 
আমামদর পালনকর্ত া 
আল্লাহ। আল্লাহ েসদ 
মানব্জাসর্র একদলমক 
অপর দল িারা প্রসর্হর্ না 
করমর্ন, র্মব্ (খ্রীিানমদর) 
সনর্ত ন সগজত া, এব্াদর্ 
খানা, (ইহুদীমদর) 
উপািনালয় এব়্ং 
মিসজদিমূহ সব্ধ্বস্ত হময় 
হের্, হেগুলামর্ আল্লাহর 
নাম অসধক স্মরণ করা 
হয়। আল্লাহ সনশ্চয়ই 
র্ামদরমক িাহােয করমব্ন, 
োরা আল্লাহর িাহােয 
কমর। সনশ্চয়ই আল্লাহ 
পরারমিালী িসক্তধর। 

40. Those who have 

been expelled from 

their homes unjustly 

only because they said: 

“Our Lord is Allah.”   

And  if  it  was not for 

Allah's repelling of 

people,  some of them 

by  means  of  others, 

assuredly would have 

been demolished 

monasteries, and 

churches, and 

synagogues, and 

mosques, wherein the 

name  of  Allah  is  

much  mentioned. And 

Allah surely helps 

those who help Him. 

Indeed, Allah is All 

Strong, All Almighty.    

َّاِرِهۡم ِِ ِدي ِمۡن  ۡوا  اُّۡخِرجُّ ؕۨال َِّذيۡنَّ 
ُِّ اّٰلله َّا  ُّن ب  رَّ ُّۡوا  ۡول ي َّقُّ َّۡن  ا  ٰۤ اِّل َّ  ٍ ق  حَّ َّۡۡيِ   ِؕبِغ

هُّۡم  َّعۡضَّ ب الن َّاسَّ   ِ اّٰلله دَّفۡعُّ  َّۡوّلَّ  ل وَّ
ٌَّع  بِي وَّ وَّاِمعُّ  صَّ مَّۡت  ُّد ِ َل َّ عٍۡض  َـّ بِب

َِّ ل صَّ فِيۡهَّا اوَِّو َّ يُّۡذكَّرُّ  مَّٰسِجدُّ  و َّ ٌت 
ىِا كَّثِۡۡي  ِ اّٰلله ُّ ِؕاۡسمُّ  اّٰلله ن َّ  رَّ َّنۡصُّ َّي ل وَّ  
اِِ ٗهؕ  رُّ ي َّنۡصُّ ٌ مَّۡن  َّقَِّوى  ل  َّ اّٰلله ن َّ 

 ِِِ عَِّزيۡزٌِ

41.  র্ারা এমন হলাক 
োমদরমক আসম পসৃথব্ীমর্ 
িসক্ত-িামথত? দান করমল 
র্ারা নামাে কাময়ম 
করমব্, োকার্ হদমব্ এব়্ং 
িৎকামজ আমদি ও 
অিৎকামজ সনমষধ করমব্। 
প্রমর্যক কমমতর পসরণাম 
আল্লাহর এখসর্য়ারভূক্ত। 

41.  Those  who,  if  We 

give them authority in 

the land, establish 

prayer and give charity 

and enjoin what is 

right and  forbid  what  

is  wrong. And to Allah 

belongs the outcome of 

(all) matters.  

َّۡرِض  اّۡل ِِف  م َّك َّنههُّۡم  اِۡن  َّل َِّذيۡنَّ  ا
كٰوةَّ  الز َّ ا  وَّاٰتَّوُّ لٰوةَّ  الص َّ ۡوا  َّقَّامُّ ا

عَِّن وَِّ َّۡوا  وََّنَّ ۡوِف  َّعۡرُّ بِاۡۡل ۡوا  َّمَّرُّ ا
ۡورِِِؕاۡۡلُّنۡكَّرِِ َّةُّ اّۡلُّمُّ َّاقِب ِ ع  ِِِ  وَّّٰلِله

42.  র্ারা েসদ আপনামক 
সমথযাব্াদী ব্মল, র্মব্ 
র্ামদর পমূব্ত সমথযাব্াদী 
ব্মলমি কওমম নূহ, আদ, 

42.   And if they deny 

you (O Muhammad), 

so surely have denied 

before them the people 

َّۡت  ب كَّذ َّ فَّقَّۡد  بُّۡوكَّ  ي ُّكَّذ ِ وَّاِۡن 
ٍِۙ ُّۡودُّ َثَّ و َّ َّاٌد  ع و َّ ُّۡوٍح  ن قَّۡومُّ  َّهُّۡم  ِ قَّبۡل



িামুদ, of Noah, and (the tribes 

of) Aad and Thamud.     
ِِِ 

43.  ইব্রাহীম ও লূমর্র 
িম্প্রদায়ও। 

43. And the people of 

Abraham and the 

people of Lot.  

قَِّ ُّۡوٍطٍۙوَّ  ِِِ ۡومُّ اِبٰۡرِهيۡمَّ وَّقَّۡومُّ ل
44.  এব়্ং মাদইয়ামনর 
অসধব্ািীরা এব়্ং 
সমথযাব্াদী ব্লা হময়সিল 
মূিামকও। অর্ঃপর আসম 

কামিরমদরমক িুমোগ 
সদময়সিলাম এরপর 
র্ামদরমক পাকডাও 
কমরসিলাম অর্এব্ সক 
ভীষণ সিল আমামক 
অস্বীকৃসর্র পসরণাম। 

44.  And the dwellers 

of Midian. And Moses 

was denied, so I gave 

respite to the 

disbelievers, then I 

seized them.  So how 

(terrible) was My 

rejection (of them). 

َّنَِّ مَّۡدي َّۡصٰحبُّ  ا ۡوٰٰس ِۚو َّ مُّ بَّ  ذ ِ وَّكُّ  
ُّۡمِ ۡذَتُّ َّخَّ ا ثُّم َّ  لِلۡكِٰفِريۡنَّ  َّيۡتُّ  َّۡمل  ِۚفَّا

َِّكۡۡيِِ َّانَّ ن يۡفَّ ك  ِِِ فَّكَّ

45.  আসম কর্ জনপদ 
ধ্ব়ংি কমরসি এমর্াব্স্থায় 
হে, র্ারা সিল 
হগানাহগার। এই িব্ 
জনপদ এখন ধ্ব়ংিস্তুমপ 
পসরণর্ হময়মি এব়্ং কর্ 
কূপ পসরর্যক্ত হময়মি ও 
কর্ িুদঢৃ় প্রািাদ ধ্ব়ংি 
হময়মি। 

45.   Then how many of 

the township have We 

destroyed while they 

were wrong doers. So 

they tumbled down on 

their roofs. And (How 

many) wells (lie) 

abandoned and (how 

many) lofty palaces (lie 

in ruins). 

 َِّ وَِِّه َّۡكنٰهَّا  َّۡهل ا ٍَّة  قَّۡري م ِۡن  َّي ِۡن  فَّكَّا
ۡوِشهَّاِ  عُّرُّ عَّٰٰل  ٌَّة  اِوي خَّ فَِِّهَّ  ٌَّة  اِۡل ظَّ

ِشيۡدٍِ قَّۡصٍر م َّ ٍَّة و َّ ل بِئٍۡر م ُّعَّط َّ  ِِِ وَّ

46.  র্ারা সক এই উমেমিয 
হদি ভ্রমণ কমরসন, োমর্ 
র্ারা িমর্দার হৃদয় ও 
শ্রব্ণ িসক্ত িম্পন্ন কমণতর 
অসধকারী হমর্ পামর? 
ব্স্তুর্ঃ চকু্ষ হর্া অন্ধ হয় 
না, সকন্তু ব্ক্ষ সস্থর্ অন্তরই 
অন্ধ হয়। 

46.  So have they not 

traveled in the land, so 

they have their hearts 

by which they might 

understand, or ears by 

which they might listen.   

For indeed, it is not the 

eyes that are blinded, 

rather blinded are the 

hearts which are within 

ۡونَّ  َّكُّ فَّت َّۡرِض  اّۡل ِِف  َِّسۡۡيُّۡوا  ي َّۡم  َّفَّل ا
ِٰ ا َّۡو  ا  ٰۤ بِهَّا ُّۡونَّ  ي َّعۡقِل ُّۡوٌب  قُّل ُّۡم  ذَّاٌن َلَّ

بِهَّا عُّۡونَّ  ّمَّ ِۚي َّۡسمَّ تَّعۡ ّلَّ  َّا  فَّاَِن َّ  
ُّۡوبُّ  الۡقُّل تَّعّۡمَّ  ٰـِكۡن  ل وَّ ارُّ  َّبۡصَّ اّۡل



the breasts. ِِۡور دُّ  ِ ال َِِّتۡ ِِف الص ُّ
47. র্ারা আপনামক আোব্ 
ত্বরাসির্ করমর্ ব্মল। 
অথচ আল্লাহ কখনও র্ােঁর 
ওয়াদা ভঙ্গ কমরন না। 
আপনার পালনকর্ত ার কামি 
একসদন হর্ামামদর গণনার 
এক হাজার ব্িমরর িমান। 

47.  And they ask you 

to hasten on the 

punishment, and Allah 

will never fail in His 

promise. And indeed, a 

day with your Lord is 

like a thousand years 

of that which you count.  

َّۡن  ل وَّ اِب  بِالۡعَّذَّ َّكَّ  ُّۡون َّعِۡجل َّۡست وَّي
وَِّ  ُّ اّٰلله ۡلِفَّ  ُّ ِ ِؕعۡدَّهِّٗي  ِعنۡدَّ َّۡومىا  ي وَّاِن َّ   

ۡونَِّ ِ َّا تَّعُّد ُّ ٍَّة م  ن َّلِۡف سَّ َّا ب ِكَّ ك  ِِِ رَّ

48.  এব়্ং আসম কর্ 
জনপদমক অব্কাি সদময়সি 
এমর্াব্স্থায় হে, র্ারা 
হগানাহগার সিল। এরপর 
র্ামদরমক পাকডাও কমরসি 
এব়্ং আমার কামিই 
প্রর্যাব্র্ত ন করমর্ হমব্। 

48.   And how many of 

the township did I give 

respite to, while they 

were wrong doers, then 

I seized them. And to 

Me is the return.  

 َّ وَِِّه َّا  َلَّ َّيۡتُّ  َّۡمل ا ٍَّة  قَّۡري م ِۡن  َّي ِۡن  َّا وَّك
َّا ۡذَتُّ َّخَّ ا ثُّم َّ  ٌَّة  اِۡل وَّاِٰلَّ َّ ِۚظَّ  

َِّصۡۡيُِّ  ِِِ اۡۡل

49.  ব্লুনঃ হহ হলাক িকল! 
আসম হর্া হর্ামামদর জমনয 
স্পি ভাষায় ির্কত কারী। 

49.    Say:  “O  

mankind,   I   am only 

a clear warner to you.”  

ۡم  َّـكُّ ل َّا  َّن ا  ٰۤ َّا اِّن َّ الن َّاسُّ  َّي ُّهَّا  ٰۤا ٰ ي قُّۡل 
ُّبِّۡيٌِ َِّذيٌۡر م   ِ ِۚن

50.  িুর্রা়ং োরা সব্র্শ্াি 
স্থাপন কমরমি এব়্ং িৎকমত 
কমরমি, র্ামদর জমনয আমি 
পাপ মাজত না এব়্ং 
িম্মানজনক রুেী। 

50.        So   those   who 

believe and do 

righteous deeds, for 

them is forgiveness and 

a noble provision.  

لِٰحِت  ُّوا الصه فَّال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّ عَِّمل
ِرۡزٌق كَِّريٌۡمِ ٌة و َّ ُّۡم م َّغِۡفرَّ  ِ َلَّ

51.  এব়্ং োরা আমার 
আয়ার্িমূহমক ব্যথত করার 
জমনয হচিা কমর, র্ারাই 
হদােমখর অসধব্ািী। 

51. And those who strive 

against Our revelations 

to frustrate them, they 

are companions of the 

Fire. 

مُّعِٰجِزيۡنَّ  َّا  اٰيٰتِن  ٰۤ ۡ ِِف عَّۡوا  سَّ ال َِّذيۡنَّ  وَّ
َِّحيِۡمِ َّۡصٰحبُّ اۡۡل ىٮـِكَّ ا ٰ  ِِِ اُّول

52.  আসম আপনার পমূব্ত হে 
িমস্ত রািূল ও নব্ী হপ্ররণ 
কমরসি, র্ারা েখনই সকিু 

52. And We did not 

send before you any 

messenger, nor a 

ۡوٍل  سُّ ر َّ ِمۡن  قَّبۡلِكَّ  ِمۡن  َّا  لۡن َّۡرسَّ ا  ٰۤ وَّمَّا



কল্পনা কমরমি, র্খনই 
িয়র্ান র্ামদর কল্পনায় 
সকিু সমশ্রণ কমর সদময়মি। 
অর্ঃপর আল্লাহ দরূ কমর 
হদন িয়র্ান ো সমশ্রণ 
কমর। এরপর আল্লাহ র্ােঁর 
আয়ার্িমূহমক ি-ুপ্রসর্সষ্ঠর্ 
কমরন এব়্ং আল্লাহ 
জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। 

prophet except that 

when he recited, Satan 

threw (falsehood) into 

that which he recited 

thereof. But Allah 

abolishes that which 

Satan throws in, then 

Allah establishes His 

revelations. And Allah 

is All Knower, All 

Wise.  

يٰۡطنُّ  الش َّ َّلَۡقَّ  ا ى  َّّٰنه َتَّ اِذَّا   ٰۤ اِّل َّ  ٍ َِّب  ن ّلَّ  و َّ
اُّۡمِني َّتِهِٖ  ٰۤ ۡ يُّلَِۡق ِِِۚف مَّا   ُّ اّٰلله خُّ  َّنۡسَّ فَّي  

اٰيٰتِهِٖ  ُّ اّٰلله ِۡكمُّ  ُيُّ ثُّم َّ  يٰۡطنُّ   ِؕالش َّ
ِكيٌۡمٍِۙ َّلِيٌۡم حَّ ُّ ع  ِِ وَّاّٰلله

53.  এ কারমণ হে, িয়র্ান 
ো সমশ্রণ কমর, সর্সন র্া 
পরীক্ষাস্বরূপ কমর হদন, 
র্ামদর জমনয, োমদর অন্তমর 
হরাগ আমি এব়্ং োরা 
পাষাণহৃদয়। হগানাহগাররা 
দরূব্র্ী সব্মরাসধর্ায় সলপ্ত 
আমি। 

53. That He (Allah) 

may make that which 

the Satan throws in a 

trial for those in whose 

hearts there is a 

disease, and those 

whose hearts are 

hardened. And 

certainly, the wrong 

doers are too far in 

their dissension. 

َّةىِ ِ فِتۡن يٰۡطنُّ  الش َّ يُّلَِۡق  مَّا  َّۡجعَّلَّ  ل ِي
ٌض  م َّرَّ ُّۡوبِِهۡم  قُّل ِِفۡ  ل ِـل َِّذيۡنَّ 

ُّۡوبُّهُّۡمِ قُّل َِّة  الۡقَّاِسي اِن َّ ِۚو َّ وَّ   
َّعِيٍۡدٍِۙال َِِّفۡ ِشقَّاٍقٍۭ ب لِِمّۡيَّ ل  ِ ظه

54.  এব়্ং এ কারমণও হে, 
োমদরমক জ্ঞানদান করা 
হময়মি; র্ারা হেন জামন হে 
এটা আপনার পালনকর্ত ার 
পক্ষ হথমক ির্য; অর্ঃপর 
র্ারা হেন এমর্ সব্র্শ্াি 
স্তাপন কমর এব়্ং র্ামদর 
অন্তর হেন এর প্রসর্ সব্জয়ী 
হয়। আল্লাহই সব্র্শ্াি 
স্থাপনকারীমক িরল পথ 
প্রদিতন কমরন। 

54.  And that those 

who have been given 

knowledge may know 

that it is the truth from 

your Lord, so that they 

may believe in it, and 

their hearts may 

submit humbly to Him. 

And certainly Allah is 

the Guide of those who 

believe to the straight 

path.  

َّن َّهُّ  ا الۡعِلۡمَّ  اُّۡوتُّۡوا  ال َِّذيۡنَّ  َّمَّ  عۡل َـّ لِي وَّ
بِٖه  ُّۡؤمِنُّۡوا  فَّي ب ِكَّ  ر َّ ِمۡن   ُّ َّـق  اۡۡل

ُّۡوبُّهُّۡمِ َّٗه قُّل تُّۡخبِتَّ ل َّاِدِ ِؕفَـّ َّ َلَّ  وَّاِن َّ اّٰلله
اٍطِ  ِصرَّ اِٰٰل  ٰۤا  اٰمَّنُّۡو ال َِّذيۡنَّ 

َّقِيٍۡمِ  ِِِ م ُّۡست



55.  কামিররা িব্তদাই 
িমিহ হপাষন করমব্ হে 
পেতন্ত না র্ামদর কামি 
আকসস্মকভামব্ হকয়ামর্ 
এমি পমড অথব্া এমি পমড 
র্ামদর কামি এমন সদব্মির 
িাসস্ত ো হথমক রক্ষার 
উপায় হনই। 

55. And those who 

disbelieve will  not  

cease  to  be  in   doubt 

about  it (Quran)  until   

the  Hour comes to 

them unexpectedly, or 

there  comes  to  them  

the punishment of a 

disastrous day.  

ٍَّةِ  ِمۡري ِِفۡ  ۡوا  كَّفَّرُّ ال َِّذيۡنَّ  الُّ  َّزَّ ي وَّّلَّ 
َّۡو  َّةى ا َّغۡت اعَّةُّ ب َّهُّمُّ الس َّ ِته تَّاۡتِي م ِنۡهُّ حَّ

َّۡوٍم عَّقِيٍۡمِ ابُّ ي َّذَّ َّهُّۡم ع َّاۡتِي  ِِِ ي

56.  রাজত্ব হিসদন 
আল্লাহরই; সর্সনই র্ামদর 
সব্চার করমব্ন। অর্এব্ 
োরা সব্র্শ্াি স্থাপন কমর 
এব়্ং িৎকমত িম্পাদন কমর 
র্ারা হনয়ামর্ পণূত কানমন 
থাকমব্। 

56.    The   Sovereignty   

that day will be for 

Allah.  He will judge 

between them. Then 

those who believed and 

did righteous deeds 

will be in Gardens of 

Delight.  

َّهُّۡمِ َّيۡن ب مُّ  ۡكُّ ُيَّ  ؕ ِ ّٰلِل  َّ َّۡومَّٮـٍِذ  ي َّۡۡلُّلۡكُّ   ِؕا
لِٰحِت  ُّوا الصه فَّال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُّۡوا وَّ عَِّمل

 ِِِ ِِفۡ جَّنهِت الن َّعِيِۡمِ

57.  এব়্ং োরা কুিসর কমর 
এব়্ং আমার আয়ার্ 
িমহূমক সমথযা ব্মল র্ামদর 
জমনয লাঞ্ছনাকর িাসস্ত 
রময়মি। 

57. And those who 

disbelieved and denied 

Our revelations, so 

they, for them will be a 

humiliating 

punishment.  

َّاِ  بِاٰيٰتِن بُّۡوا  كَّذ َّ وَّ  ۡوا  كَّفَّرُّ ال َِّذيۡنَّ  وَّ
اٌب م ُِّهّۡيٌِ َّذَّ ُّۡم ع ىٮـِكَّ َلَّ ٰ ُّول  ِِِ فَّا

58.  োরা আল্লাহর পমথ 
গহৃ র্যাগ কমরমি, এরপর 
সনহর্ হময়মি অথব্া মমর 
হগমি; আল্লাহ র্ামদরমক 
অব্িযই উৎকৃি জীসব্কা 
দান করমব্ন এব়্ং আল্লাহ 
িমব্তাৎকৃি সরসেক দার্া। 

58. And those who 

emigrated in the way 

of Allah and then were 

slain or died, Allah will 

certainly grant them a 

goodly provision. And 

indeed, it is Allah who 

surely is the best of 

those who provide. 

 ِ اّٰلله ِبيِۡل  سَّ ِِفۡ  ۡوا  رُّ اجَّ هَّ ال َِّذيۡنَّ  وَّ
 ُّ اّٰلله ۡزُّقَّن َّهُّمُّ  َّۡيَّ ل مَّاتُّۡوا  َّۡو  ا ٰۤا  ُّۡو قُّتِل ثُّم َّ 

ىا ن سَّ حَّ ىا  ۡۡيُّ ِِؕرۡزق خَّ ُّوَّ  َلَّ  َّ اّٰلله وَّاِن َّ   
ِزقِّۡيَِّ  ِِِ الره

59.  র্ামদরমক অব্িযই 
এমন এক স্থামন হপৌিামব্ন, 
োমক র্ারা পিি করমব্ 

59.   Surely, He will 

admit them to a resort 

with which they shall 

َّهِٗ ۡون ي َّۡرضَّ ى  ال م ُّۡدخَّ َـّن َّهُّۡم  ُّۡدِخل َّي  ِؕل



এব়্ং আল্লাহ জ্ঞানময়, 
িহনিীল। 

be well pleased. And 

indeed,  Allah  is  All 

Knowing, Most 

Forbearing. 

َّعَّلِيٌۡمِ َّ ل لِيٌۡمِ وَّاِن َّ اّٰلله  ِِِ حَّ

60.  এ হর্া শুনমল, হে 
ব্যসক্ত সনপীসডর্ হময় 
সনপীডন পসরমামণ 
প্রসর্মিাধ গ্রহণ কমর এব়্ং 
পনুরায় হি সনপীসডর্ হয়, 
আল্লাহ অব্িযই র্ামক 
িাহােয করমব্ন। সনশ্চয় 
আল্লাহ মাজত নাকারী 
ক্ষমািীল। 

60.   That (is so). And 

whoever retaliated with 

the equivalent of that 

he was made to suffer 

with, and thereafter 

wrong was done to 

him, Allah will surely 

help him. Indeed, Allah 

is Oft Pardoning, Oft 

Forgiving.  

ِ مَّاِ ِۚذٰلِكَّ ثِۡل  ِِبِ َّاقَّبَّ  ع وَّمَّۡن   
ن َّهُّ  رَّ َّنۡصُّ َّي َّيِۡه ل َّل عُّۡوقِبَّ بِٖه ثُّم َّ بُِِّغَّ ع

ُِّ ۡورٌِ اِن َِِّؕاّٰلله ٌ غَّفُّ و  َّعَّفُّ َّ ل  ِِِ  اّٰلله

61.  এটা এ জমনয হে, 
আল্লাহ রাসত্রমক সদমনর 
মমধয এব়্ং সদনমক রাসত্রর 
মধয দাসখল কমর হদন এব়্ং 
আল্লাহ িব্সকিু হিামনন, 
হদমখন। 

61. That is because 

Allah causes the night 

to enter into the day, 

and causes the day to 

enter into the night.  

And because Allah is 

All Hearer, All Seer.   

ُّ ال َّيۡلَّ ِِف الن َّهَّاِر  َّ يُّۡوِِل َّن َّ اّٰلله ذٰلِكَّ بِا
 َّ اّٰلله َّن َّ  وَّا ال َّيِۡل  ِِف  الن َّهَّارَّ   ُّ يُّۡوِِل وَّ

َِّصۡۡيٌِ يٌۡعۢۡ ب ِ  ِِِ َسَّ
62.  এটা এ কারমণও হে, 
আল্লাহই ির্য; আর র্ােঁর 
পসরব্মর্ত  র্ারা োমক 
ডামক, র্া অির্য এব়্ং 
আল্লাহই িব্ার উমচ্চ, 
মহান। 

62.   That  is  because  

Allah,  He  is  the 

Truth, and that what 

they call other than  

Him, it is the false, and 

because Allah, He is 

the Most  High,  the 

Most Great.  

َِّ ا وَّ  ُّ َّـق  اۡۡل وَّ  هُّ  َّ اّٰلله َّن َّ  بِا مَّاِ ذٰلِكَّ  ن َّ 
َّاِطلُّ  الۡب وَّ  هُّ دُّۡوِنٖه  ِمۡن  َّۡدعُّۡونَّ  ي

ُّ الۡكَّبِۡۡيُِّ وَّ الۡعَِّٰل  َّ هُّ َّن َّ اّٰلله  ِِِ وَّا

63.  রু্সম সক হদখ না হে, 
আল্লাহ আকাি হথমক পাসন 
ব্ষতণ কমরন, অর্ঃপর ভূপিৃ 
িব্ুজ-িযামল হময় উমে। 
সনশ্চয় আল্লাহ িুক্ষদিী, 
িব্তসব্ষময় খব্রদার। 

63.    Do you not see 

that Allah sends down 

water from the sky and 

then the earth becomes 

green. Indeed, Allah is 

Subtle, All Aware.  

ٓاِء  مَّ لَّ ِمنَّ الس َّ َّنۡزَّ َّ ا َّن َّ اّٰلله َّۡم تَّرَّ ا َّل ا
ةِ مَّٓاءىِ ر َّ ۡضَّ ّمُّ َّۡرضُّ  اّۡل ؕؕاِن َّ ِؕىِِفَّتُّۡصبِحُّ 

بِۡۡيٌِ َِّطيٌۡف خَّ َّ ل  ِِِ ِۚاّٰلله



64.  নমভামন্ডল ও ভুপমৃষ্ঠ 
ো সকিু আমি, িব্ র্ােঁরই 
এব়্ং আল্লাহই অভাব্মুক্ত 
প্রি়ংিার অসধকারী। 

64.    To  Him  belongs 

whatever is in the 

heavens and whatever 

is on the earth. And 

indeed Allah, He 

certainly is the 

Absolute, the   Praise-

worthy.  

َّۡرِضِِ ل َّٗه مَّا ِِفِ مَّا ِِف اّۡل مٰوِٰت وَّ  ِؕالس َّ
َِّميۡدُِّ ُّ اۡۡل َِّّٰن  ُّوَّ الۡغ َّ َلَّ  ِِِ وَّاِن َّ اّٰلله

65.  রু্সম সক হদখ না হে, 
ভূপমৃি ো আমি এব়্ং িমুমর 
চলমান হনৌকা 
র্ৎিমুদয়মক আল্লাহ সনজ 
আমদমি হর্ামামদর অধীন 
কমর সদময়মিন এব়্ং সর্সন 
আকাি সস্থর রামখন, োমর্ 
র্ােঁর আমদি ব্যর্ীর্ ভূপমৃি 
পসর্র্ না হয়। সনশ্চয় 
আল্লাহ মানুমষর প্রসর্ 
করুণািীল, দয়াব্ান। 

65.  Do  you  not  see  

that  Allah  has 

subjected to you 

(mankind) whatever  is  

on the earth, and the 

ships that sail through 

the sea by His 

command. And He 

withholds the heaven 

from falling on the 

earth, except by His 

permission. Indeed 

Allah, for mankind, is 

full of Kindness, Most 

Merciful. 

ِِف  م َّا  ۡم  َّـكُّ ل رَّ  خ َّ سَّ  َّ اّٰلله َّن َّ  ا تَّرَّ  َّۡم  َّل ا
َّۡحِرِ  ِۡرۡى ِِف الۡب لۡكَّ َتَّ ۡـفُّ ال َّۡرِض وَّ اّۡل
تَّقَّعَّ  َّۡن  ا ٓاءَّ  مَّ الس َّ ِۡسكُّ  وَُّيُّ َّۡمِرٖهؕ  بِا
 َّ اّٰلله اِن َّ  بِاِۡذِنٖهؕ  اِّل َّ  َّۡرِض  اّۡل عَّٰلَّ 

ِحيٌۡمِ ءُّۡوٌف ر َّ َّرَّ  ِِِ بِالن َّاِس ل

66.  সর্সনই হর্ামামদরমক 
জীসব্র্ কমরমিন, অর্ঃপর 
সর্সনই হর্ামামদরমক 
মৃরু্যদান করমব্ন ও 
পনুরায় জীসব্র্ করমব্ন। 
সনশ্চয় মানুষ ব্ড অকৃর্জ্ঞ। 

66. And He it is who 

gave you life, then He 

will cause you to die,   

then He will give you 

life (again). Indeed, 

mankind is certainly 

an ingrate.  

ۡمِ َّاكُّ َّۡحي ا ال َِّذۡىٰۤ  وَّ  ِوَّهُّ ثُّم َّ  
ۡمِ ِۡييۡكُّ ُيُّ ثُّم َّ  ۡم  ِيۡتُّكُّ اِن َّ ُِؕيُّ  

ۡورٌِ َّـكَّفُّ انَّ ل  ِ اّۡلِنۡسَّ
67.  আসম প্রমর্যক উম্মমর্র 
জমনয এব্াদমর্র একটি 
সনয়ম-কানুন সনধতারণ কমর 
সদময়সি, ো র্ারা পালন 
কমর। অর্এব্ র্ারা হেন এ 

67. For every nation 

We have appointed 

religious rites which 

they perform. So let 

them not dispute with 

ۡم  هُّ ىا  ك نۡسَّ مَّ َّا  عَّلۡن جَّ اُّم ٍَّة   ِ ل ِـكُّل 
ۡوهُِّ َّاِسكُّ َّۡمرِِ ِن اّۡل ِِف  َّاِزعُّن َّكَّ  يُّن  ِِؕفَّالَّ 



ব্যাপামর আপনার িামথ 
সব্র্কত  না কমর। আপসন 
র্ামদরমক পালনকর্ত ার 
সদমক আহব্ান করুন। 
সনশ্চয় আপসন িরল পমথই 
আমিন। 

you on the matter, but 

invite to your Lord. 

Indeed you, certainly 

are on the right 

guidance.  

ِ ب ِكَّ رَّ اِٰٰل  دىى ِؕوَّاۡدعُّ  هُّ َّعَّٰٰل  ل اِن َّكَّ   
َّقِيٍۡمِ  ِِِ م ُّۡست

68.  র্ারা েসদ আপনার 
িামথ সব্র্কত  কমর, র্মব্ 
ব্মল সদন, হর্ামরা ো কর, 
হি িম্পতমক আল্লাহ অসধক 
জ্ঞার্। 

68.   And if they argue 

with you, then say: 

“Allah is Best Aware of 

what you do.”  

ِِبَّاِ  َّمُّ  َّعۡل ا  ُّ اّٰلله فَّقُِّل  ُّۡوكَّ  ل جٰدَّ وَّاِۡن 
ُِّ ل  ِِِ ۡونَِّتَّعۡمَّ

69.  হর্ামরা হে সব্ষময় 
মর্সব্মরাধ করি, আল্লাহ 
সকয়ামমর্র সদন হিই 
সব্ষময় হর্ামামদর মমধয 
িায়িালা করমব্ন। 

69.  Allah will judge 

between you on the 

Day of Resurrection 

about that wherein you 

used to differ.  

ِٰ الۡقِي َّۡومَّ  ي ۡم  َّكُّ َّيۡن ب مُّ  ۡكُّ ُيَّ  ُّ َّّٰلله ِة ا مَّ
ۡونَِّ َّلِفُّ ۡت نۡتُّۡم فِيِۡه َتَّ ا كُّ  ِِِ فِيۡمَّ

70.  রু্সম সক জান না হে, 
আল্লাহ জামনন ো সকিু 
আকামি ও ভুমন্ডমল আমি 
এিব্ সকর্ামব্ সলসখর্ 
আমি। এটা আল্লাহর কামি 
িহজ। 

70.   Do you not know 

that Allah knows 

whatever is there in the 

heavens and the earth. 

Indeed, that is in a 

Record. Indeed, that is 

easy for Allah.  

ِِف  مَّا  َّمُّ  َّعۡل ي  َّ اّٰلله َّن َّ  ا َّۡم  تَّعۡل َّۡم  َّل ا
َّۡرِضِ وَّاّۡل ٓاِء  مَّ ِِفِۡ ِؕالس َّ ذٰلِكَّ  اِن َّ   

َِّسۡۡيٌِِِؕكتٍٰبِ ِ ي  ِ  اِن َّ ذٰلِكَّ عَّٰلَّ اّٰلله
71.  র্ারা আল্লাহর 
পসরব্মর্ত  এমন সকিুর পজূা 
কমর, োর হকান িনদ 
নাসেল করা হয়সন এব়্ং হি 
িম্পমকত  র্ামদর হকান জ্ঞান 
হনই। ব্স্তুর্ঃ জামলমমদর 
হকান িাহােযকারী হনই। 

71.  And they worship 

other than Allah that 

for which He has not 

sent down authority. 

And that of which they 

have no knowledge.  

And for wrong doers 

there is not any helper.  

َّۡمِ  ل مَّا   ِ اّٰلله دُّۡوِن  ِمۡن  ۡونَّ  ُّدُّ َّعۡب وَّي
ُّۡم بِٖه  َّـيۡسَّ َلَّ مَّا ل ىا و َّ لٰۡطن ۡل بِٖه سُّ يُّنَّ ِ

لِِمّۡيَّ ِمۡن ن َِّصۡۡيٍِِؕعِلٌۡمِ ِ  وَّمَّا لِلظه

ِِِ 
72.  েখন র্ামদর কামি 
আমার িুস্পি আয়ার্িমূহ 
আবৃ্সি করা হয়, র্খন রু্সম 

72. And when Our 

clear revelations are 

recited to them, you 

َّي ِنٍٰت  ب َّا  اٰيٰتُّن َّيِۡهۡم  َّل ع تُّتٰٰۡل  اِذَّا  وَّ



কামিরমদর হচামখ মুমখ 
অিমন্তামষর লক্ষণ প্রর্যক্ষ 
করমর্ পারমব্। োরা 
র্ামদর কামি আমার 
আয়ার্ িমহূ পাে কমর, 
র্ারা র্ামদর প্রসর্ মার 
মুমখা হময় উমে। ব্লুন, 
আসম সক হর্ামামদরমক 
র্দমপক্ষা মি সকিুর 
ি়ংব্াদ হদব্? র্া আগুন; 
আল্লাহ কামিরমদরমক এর 
ওয়াদা সদময়মিন। এটা 
কর্ই না সনকৃি 
প্রর্যাব্র্ত নস্থল। 

will recognize in the 

faces of those who 

disbelieve, a denial. 

They are almost ready 

to attack with violence 

those who recite to 

them Our verses. Say: 

“Then certainly, shall I 

inform you worse than 

that.  The Fire, which 

Allah has promised 

those who disbelieve. 

And worst indeed is 

that destination.”  

ۡواِ  كَّفَّرُّ ال َِّذيۡنَّ  ۡوِه  جُّ وُّ ِِفۡ  تَّعِۡرفُّ 
بِال َِّذيۡنَّ ِؕاۡۡلُّنۡكَّرَِّ ۡونَّ  َّۡسطُّ ي َّكَّادُّۡونَّ  ي  

َِّ َّل ع ُّۡونَّ  َّتۡل َّاي اٰيٰتِن قُّۡلِ ِؕيِۡهۡم   
مُِّ ذٰلِكُّ م ِۡن   ٍ ر  بِشَّ ۡم  ئُّكُّ َّب ِ ُّن َّفَّا ِ ِؕا الن َّارُّ  

ۡوا ُّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَّرُّ ا اّٰلله َّدَّهَّ  وَّبِئۡسَّ ِۚوَّع
َِّصۡۡيُِّ  ِِِ اۡۡل

73.  হহ হলাক িকল! একটি 
উপমা ব্ণতনা করা হমলা, 
অর্এব্ হর্ামরা র্া 
মমনামোগ সদময় হিান; 
হর্ামরা আল্লাহর পসরব্মর্ত  
োমদর পজূা কর, র্ারা 
কখনও একটি মাসি িৃসি 
করমর্ পারমব্ না, েসদও 
র্ারা িকমল একসত্রর্ হয়। 
আর মাসি েসদ র্ামদর 
কাি হথমক হকান সকিু 
সিসনময় হনয়, র্মব্ র্ারা 
র্ার কাি হথমক র্া উদ্ধার 
করমর্ পারমব্ না, 
প্রাথতনাকারী ও োর কামি 
প্রাথতনা করা হয়, উভময়ই 
িসক্তহীন। 

73.    O  mankind,  a 

parable is set forth,  so    

listen  to   it.   Indeed,   

those   whom you   call   

other than Allah cannot 

create a fly though 

they gather together for 

it.  And  if   the   fly  

snatched away  a  thing 

from them, they  would 

have  no  power to  

release   it   from  him  

(the fly).  Weak are 

(both) the seeker and 

the sought.  

ٌَّل  مَّث ِربَّ  ضُّ الن َّاسُّ  َّي ُّهَّا  ٰۤا ٰ ي
تَّۡدعُّۡونَّ  ال َِّذيۡنَّ  اِن َّ  َّٗهؕ  ل َِّمعُّۡوا  فَّاۡست
َِّو  ل و َّ ىا  َّاب ذُّب ۡوا  ُّقُّ ۡل ّي َّ َّۡن  ل  ِ اّٰلله دُّۡوِن  ِمۡن 

َّهِٗ ل عُّۡوا  َّمَّ ُّبۡهُّمُّ ِؕاۡجت ي َّۡسل وَّاِۡن   
ُِّ مِنۡهُِّالذ  ۡوهُّ  َّنۡقِذُّ َّۡست ي ّل َّ  ئۡـًىا  شَّ َّابُّ   ِِؕب

ِ ُّۡوبُّ َّۡطل الِبُّ وَّاۡۡل عُّفَّ الط َّ  ِ ضَّ

74.  র্ারা আল্লাহর 
েথামোগয মেতাদা 
হব্ামর্সন। সনশ্চয় আল্লাহ 

74.  They have not 

appraised Allah His 

rightful appraisal. 

 َّ اّٰلله اِن َّ  قَّۡدِرٖهؕ  ق َّ  حَّ  َّ اّٰلله وا  قَّدَّرُّ مَّا 



িসক্তধর, মহাপরারমিীল। Indeed, Allah is All 

Strong, All Mighty. ٌِعَِّزيۡز ٌ َّقَِّوى   ِِِ ل
75.  আল্লাহ হিমরির্া ও 
মানুমষর মধয হথমক রািলূ 
মমনানীর্ কমরন। আল্লাহ 
িব্তমশ্রার্া, িব্ত রিা! 

75.   Allah chooses 

messengers from the 

angels and from men.  

Indeed, Allah is All 

Hearer, All Seer. 

ى  ال سُّ رُّ ىٮـِكَِّة  ٰ َّل اۡۡل ِمنَّ  ِِفۡ  َّۡصطَّ ي  ُّ َّّٰلله ا
الن َّاِسِ ِمنَّ  يٌۡعۢۡ ِؕو َّ ِ َسَّ  َّ اّٰلله اِن َّ   

َِّصۡۡيٌِ  ِِِ ِۚب
76.  সর্সন জামনন ো 
র্ামদর িামমন আমি এব়্ং 
ো পশ্চামর্ আমি এব়্ং 
িব্সকিু আল্লাহর সদমক 
প্রর্যাব্সর্ত র্ হমব্। 

76.  He knows what is 

before them and what 

is behind them. And to 

Allah return all 

matters.  

مَّا  وَّ َّيِۡديِۡهۡم  ا َّّۡيَّ  ب مَّا  َّمُّ  َّعۡل ي
لۡفَّهُّۡمِ عُّ ِؕخَّ تُّۡرجَّ  ِ اّٰلله وَّاِٰلَّ   

ۡورُِّ  ِِِِ اّۡلُّمُّ
77.  হহ মুসমনগণ! হর্ামরা 
রুকু কর, হিজদা কর, 
হর্ামামদর পালনকর্ত ার 
এব্াদর্ কর এব়্ং িৎকাজ 
িম্পাদন কর, োমর্ 
হর্ামরা িিলকাম হমর্ 
পার। AsSajda 

77.    O   those   of   you   

who   believe,   Bow 

down and prostrate 

yourselves, and worship 

your Lord,  and  do 

good, that you may 

succeed. AsSajda  

اۡركَّعُّۡوا  اٰمَّنُّۡوا  ال َِّذيۡنَّ  َّي ُّهَّا  ٰۤا ٰ ي
وِۡ دُّ ۡم وَّاۡسجُّ ب َّكُّ رَّ ۡوا  ُّدُّ اۡعب وَّ  ا 

ۡمِ  َّعَّل َّكُّ ل  َّ َّۡۡي اۡۡل ُّوا  وَّافۡعَّل
ۡونَِّ  ِِِ ۩ِۚتُّۡفلِحُّ

78.  হর্ামরা আল্লাহর 
জমনয শ্রম স্বীকার কর 
হেভামব্ শ্রম স্বীকার করা 
উসচর্। সর্সন হর্ামামদরমক 
পিি কমরমিন এব়্ং ধমমতর 
ব্যাপামর হর্ামামদর উপর 
হকান ি়ংকীণতর্া রামখনসন। 
হর্ামরা হর্ামামদর সপর্া 
ইব্রাহীমমর ধমমত কাময়ম 
থাক। সর্সনই হর্ামামদর 
নাম মুিলমান হরমখমিন 
পমূব্তও এব়্ং এই 

78.  And strive in (the 

cause of) Allah with 

the striving due to 

Him.  It is He who has 

chosen you and has not 

placed upon you in 

religion any hardship. 

(It is) the faith of your 

father Abraham. It is 

He (Allah) who has 

named you Muslims, of 

old time and in this 

ِجهَّاِدهِٖ ق َّ  حَّ  ِ اّٰلله ِِف  ۡوا  اِهدُّ وَّ ِؕوَّجَّ هُّ  
ِِفِ  ۡم  َّيۡكُّ َّل ع عَّلَّ  جَّ وَّمَّا  ۡم  َّبٰٮكُّ اۡجت

جٍِ رَّ حَّ ِمۡن  يِۡن  ۡم ِؕالد ِ َّبِيۡكُّ ا ِمل َّةَّ   
اۡۡلُّۡسلِِمّۡيَِِّؕاِبٰۡرِهيۡمَِّ مُّ  هٮكُّ َسَّ وَّ  هُّ  ِِ ٍۙؕ

ِۡ ِِف وَّ قَّبۡلُّ  ۡونَّ ِمۡن  َّكُّ لِي ا  هٰذَّ  
ۡم  َّيۡكُّ َّل ع شَِّهيۡدىا  ۡولُّ  سُّ الر َّ



হকারআমনও, োমর্ রিূল 
হর্ামামদর জমনয 
িাক্ষযদার্া এব়্ং হর্ামরা 
িাক্ষযদার্া হও 
মানব্মন্ডসলর জমনয। 
িুর্রা়ং হর্ামরা নামাে 
কাময়ম কর, োকার্ দাও 
এব়্ং আল্লাহমক িক্তভামব্ 
ধারণ কর। সর্সনই 
হর্ামামদর মাসলক। অর্এব্ 
সর্সন কর্ উিম মাসলক 
এব়্ং কর্ উিম 
িাহােযকারী। 

(Scripture) so that the 

messenger may be a 

witness against you, 

and that you may be 

witnesses against 

mankind. So establish 

prayer, and give 

charity, and hold fast 

to Allah. He is your 

Protecting friend. An 

excellent Patron and 

an excellent Helper.  

الن َّاِسِ عَّٰلَّ  هَّدَّٓاءَّ  شُّ ُّۡوا  ۡون ؕۚ ِۖوَّتَّكُّ
وَّ  كٰوةَّ   الز َّ اٰتُّوا  وَّ لٰوةَّ  الص َّ وا  َّقِيۡمُّ فَّا

 ِ ۡم  مَّۡولٰٮكُّ وَّ    هُّ    ؕ ِ بِاّٰلله ۡوا    َِّصمُّ  ِِۚاۡعت
َّۡوٰٰل   وَّنِعۡمَِّ ِالن َِّصۡۡيُّ   فَّنِعۡمَّ   اۡۡل

     
 


