
 

আত্ব-ত্বালাক্ব AtTalaq       

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 নবী, হ ামরা যখন 
স্ত্রীমদরমক  ালাক সদম  
চাও,  খন  ামদরমক 
 ালাক সদময়া ইদ্দম র প্রস  
লক্ষ্য হরমখ এবং ইদ্দ  
গণনা কমরা। হ ামরা 
হ ামামদর পালনক ত া 
আল্লাহমক ভয় কমরা। 
 ামদরমক  ামদর গহৃ হেমক 
বসহস্কার কমরা না এবং 
 ারাও হযন হবর না হয় 
যসদ না  ারা হকান িসু্পষ্ট 
সনলতজ্জ কামে সলপ্ত হয়। 
এগুমলা আল্লাহর সনর্তাসর  
িীমা। হয বযসি আল্লাহর 
িীমালংঘন কমর, হি 
সনমেরই অসনষ্ট কমর। হি 
োমন না, হয়ম া আল্লাহ 
এই  ালামকর পর হকান 
ন ুন উপায় কমর হদমবন। 

1. O Prophet, when 

you divorce women, so 

divorce them for their 

(prescribed waiting) 

periods, and count the 

period. And fear Allah, 

your Lord. Do not 

expel them out of their 

(husbands’) houses, 

nor should they 

(themselves) leave, 

except in case they 

commit a clear 

indecency. And these 

are the limits of Allah. 

And whoever 

transgresses the limits 

of Allah will certainly 

wrong his own self.  

You know not, Allah 

may bring about after 

this a matter (of 

reconciliation). 

ِ ٰ َّي ُّهَّا ي ُِّا ِاِذَّا  الن َِّب  ل َّۡقتُّمُّ ٓاءَّ  طَّ الن ِسَّ
ِ ن َّ ل ِقُّۡوهُّ ِِتِن َّ  فَّطَّ وا وَِّلِعِد َّ اَّۡحصُّ

ةَِّ َِّات َّقُّوا وَِّ ِِالۡعِد َّ ۡمِ اّٰلله ب َّكُّ ِ رَّ  لَّ
ن َّ  ۡوهُّ ِۡرجُّ ِوَِّبُّيُّۡوِِتِن َّ  ِمۡنِ ُتُّ  لَّ

ۡجنَّ  ۡرُّ ٍة  ي َّاۡتِۡيَِّاَّۡن  اِل َّ َِيَّ بِفَّاِحشَّ
َّةٍِ َّي ِن ُّب ِ وَِّم  ۡودُّ  تِلۡكَّ دُّ ِِحُّ  مَّۡنِ وَِّاّٰلله
ۡودَِّي َّتَّعَّد َّ  دُّ ِ  حُّ َّمَّ  فَّقَّدِۡاّٰلله ل هِ ظَّ َّۡفسَّ  ن
َّعَّل َّ  تَّۡدِرۡىِلَّ  َِّل ِۡدثُّ  اّٰلله  بَّعۡدَُِّيُّ

ِِِِ اَّۡمًراذٰلِكَّ 

2.  অ ঃপর  ারা যখন 
 ামদর ইদ্দ কামল হপ ৌঁমি, 

2. Then when they 

have reached their 
َّغۡنَِّاِذَّا فَِّ َّهُّن َّ  بَّل ل ِاَّجَّ ن َّ ۡوهُّ َّۡمِسكُّ  فَّا



 খন  ামদরমক যমোপযিু 
পন্থায় হরমখ হদমব অেবা 
যমোপযিু পন্থায় হিম়ে 
হদমব এবং হ ামামদর মর্য 
হেমক দ’ুেন সনভত রমযাগয 
হলাকমক িাক্ষ্ী রাখমব। 
হ ামরা আল্লাহর উমদ্দমযয 
িাক্ষ্য সদমব। এ দ্দ্বারা হয 
বযসি আল্লাহ ও পরকামল 
সবশ্বাি কমর,  ামক উপমদয 
হদয়া হমে। আর হয 
আল্লাহমক ভয় কমর, আল্লাহ 
 ার েমনয সনসৃ্কস র পে 
কমর হদমবন। 

term, either retain 

them in a fair manner, 

or part with them in a 

fair manner. And call 

to witness two just men 

from among you, and   

establish testimony for 

Allah. This you are 

admonished with, 

whoever believes in 

Allah and the Last 

Day. And whoever fears 

Allah, He will appoint 

for him a way out. 

ۡوٍف  ن َّ  اَّوِِِۡبَّعۡرُّ ۡوٍفِفَّاِرقُّۡوهُّ  ِِبَّعۡرُّ
ۡوا و َِّ ۡم ذَّوَّۡى عَّۡدٍل اَّۡشِهدُّ م ِنۡكُّ
وا وَِّ هَّادَّةَّ اَّقِيۡمُّ ِِالش َّ ۡم  ّٰلِله ذٰلِكُّ

َّانَّ يُّۡؤِمنُّ مَّۡن بِٖه يُّۡوعَّظُّ  ِ ك بِاّٰلله
َّۡوِم وَِّ َّ  ت َِّقِي َِّمَّۡن وَِّؕ  ِاۡلِٰخرِِالۡي اّٰلله

ۡعَّل  ًجاۙل َّه  َيَّ ۡرَّ ِِ َمَّ

3.  এবং  ামক  ার 
র্ারণা ী  োয়গা হেমক 
সরসযক হদমবন। হয বযসি 
আল্লাহর উপর ভরিা কমর 
 ার েমনয স সনই যমেষ্ট। 
আল্লাহ  ার কাে পণূত 
করমবন। আল্লাহ িবসকিুর 
েমনয একটি পসরমাণ সির 
কমর হরমখমিন। 

3. And He will provide   

for him from where he 

could not imagine. And 

whoever trusts in Allah, 

then He is sufficient for 

him. Indeed, Allah 

brings to fulfillment His 

decrees. Indeed, Allah 

has appointed for 

everything a measure. 

َّۡرزُّقۡهُّ و َِّ يۡثُّ  ِمۡنِي ِحَّ ِلَّ ُُّ ََِّۡس   ُيَّ
ِِعََّلَّ  ي َّتَّوَّك َّۡلِمَّۡن وَِّ ۡسبُّه  ِفَّهُّوَّ  اّٰلله  حَّ

َِّاِن َّ  ِقَّۡد  اَّۡمِرهِٖبَّالِغُّ  اّٰلله ُّ  جَّعَّلَّ اّٰلله
ِ ِ ءٍِ لِكُّل  ۡ ِِِِ قَّۡدًرا َشَّ

4.  হ ামামদর স্ত্রীমদর মমর্য 
যামদর ঋ ুব ী হওয়ার 
আযা হনই,  ামদর বযাপামর 
িমেহ হমল  ামদর ইদ্দ  
হমব স ন মাি। আর যারা 
এখনও ঋ ুর বয়মি 
হপ ৌঁমিসন,  ামদরও অনুরূপ 
ইদ্দ কাল হমব। গভত ব ী 

4.   And those who 

have despaired of 

menstruation among 

your women, if you are 

in doubt, then their 

(waiting) period is three 

months, and those who 

have not menstruated 

yet. And for those who 

ؕۡ وَِّ ِ ّٰٓـىٴ ه َّٮ ِۡسنَِّال َِّحيِۡضِِمنَّ  ي ِمۡن  اۡۡل
ۡمِ ٓاٮ ِكُّ ُّن َّ  اۡرتَّبۡتُّۡمِاِِن  ن ِسَّ ِتُّ فَّعِد َّ

َّةُِّ ِؕۡاَّۡشهٍُّر  ثَّلٰث ِ ّٰٓـىٴ ه ال َّۡم  و َّ ِۡضنَِّل  ُيَّ
ِوَِّ تُّ لُّهُّن َّ  اۡلَّۡۡحَّاِلِ اُّولَّ  اَّۡنِاَّجَّ

عۡنَّ  ِي َّضَّ َّهُّن َّ ۡل َِّي َّت َِّق  مَّۡنِوَِّ ۡحَّ  اّٰلله



নারীমদর ইদ্দ কাল 
িন্তানপ্রিব পযতন্ত। হয 
আল্লাহমক ভয় কমর, আল্লাহ 
 ার কাে িহে কমর হদন। 

are pregnant, their 

term is when they 

deliver their burden. 

And whoever fears 

Allah, He will make his 

matter easy for him. 

ۡعَّل  ِِِِ يُّْسًرا ِمۡن اَّۡمِرهِٖ ل َّهِ َيَّ

5.  এটা আল্লাহর সনমদত য, যা 
স সন হ ামামদর প্রস  
নাসযল কমরমিন। হয 
আল্লাহমক ভয় কমর, আল্লাহ 
 ার পাপ হমাচন কমরন 
এবং  ামক মহাপরুস্কার 
হদন। 

5. That is the command 

of Allah, which He has 

sent down to you. And 

whoever fears Allah, 

He will remove from 

him his evil deeds, and 

will enhance reward for 

him. 

ِٰ ِلِكَّ ذ ِ  اَّۡمرُّ َّه ِ اّٰلله ل ۡمِ اَّنۡزَّ َّيۡكُّ  مَّۡنِوَِّ اِل
َِّ ي َّت َِّقِ ي ِاٰتِهِٖعَّنۡهُّ  يُّكَّف ِۡرِ اّٰلله  سَّ
َّه    يُّعِۡظۡمِوَِّ ِِِِ اَّۡجًرال

6.  হ ামরা হ ামামদর 
িামেত? অনযুায়ী হযরূপ 
গমৃহ বাি কর,  ামদরমকও 
বিবামির েমনয হিরূপ গহৃ 
দাও।  ামদরমক কষ্ট সদময় 
িংকটাপন্ন কমরা না। যসদ 
 ারা গভত ব ী হয়,  মব 
িন্তানপ্রিব পযতন্ত  ামদর 
বযয়ভার বহন করমব। যসদ 
 ারা হ ামামদর 
িন্তানমদরমক স্তনযদান কমর, 

 মব  ামদরমক প্রাপয 
পাসরশ্রসমক হদমব এবং এ 
িম্পমকত  পরস্পর 
িংয ভামব পরামযত 
করমব। হ ামরা যসদ 
পরস্পর হেদ কর,  মব 
অনয নারী স্তনযদান করমব। 

6.  Lodge them (in the 

waiting period) where 

you (yourselves) live, 

according to your 

means, and  do  not  

harm  them,  so  as  to  

oppress  them. And if 

they are pregnant, then 

spend on them until 

they deliver their 

burden. Then if they 

suckle (the child) for 

you, then give them 

their wages, and confer 

among yourselves in 

kindness.  And if you 

make difficulties (for 

each other) then 

another (woman) 

would  suckle him. 

َِّ ن َّ ا ِِمۡن حَِّۡسِكنُّۡوهُّ نۡتُّۡم  يۡثُّ كَّ سَّ
ِوَِّ ۡمِو ُّۡجِدكُِّ م ِۡنِ ن َّ لَّ ۡوهُّ ُّ ٓار   تُّضَّ

ۡوا  ي ِقُّ ِلِتُّضَّ َّيِۡهن َّ ِاِۡن وَِّ عَّل ِت  كُّن َّ اُّولَّ
ٍۡل  َّنِۡفقُّۡواۡحَّ َّيِۡهن َّ  فَّا ِعَّل  حَّّته
عۡنَّ  ِيَّضَّ َّهُّن َّ ۡل عۡنَِّ فَّاِۡن ۡحَّ  اَّۡرضَّ
ۡم  َّـكُّ ِل ن َّ ِ فَّاٰتُّۡوهُّ ن َّ هُّ ۡورَّ ۡوا وَِّ اُّجُّ ِرُّ اَۡتَّ
ۡمِ َّكُّ ۡوٍفِ بَّيۡن ۡرتُّۡمِاِۡن وَِّ ِِبَّعۡرُّ  تَّعَّاسَّ

ِۡضعُّ  ُتُّ َّه ِ فَّسَّ ِِِِ اُّۡخٰرى  ل



7.  সবত্তযালী বযসি  ার 
সবত্ত অনযুায়ী বযয় করমব। 
হয বযসি িীসম  পসরমামণ 
সরসযকপ্রাপ্ত, হি আল্লাহ যা 
সদময়মিন,  া হেমক বযয় 
করমব। আল্লাহ যামক যা 
সদময়মিন,  দমপক্ষ্া হবযী 
বযয় করার আমদয কাউমক 
কমরন না। আল্লাহ কমষ্টর 
পর িখু হদমবন। 

7.   Let the one with 

means spend according 

to his means, and   he 

whose provision is 

restricted upon him, so 

let him spend from 

what Allah has given 

him. Allah does not 

burden a person 

beyond what He has 

given him. Allah will 

bring about ease after 

hardship. 

عَّةٍِلِيُّنِۡفۡق  عَّتِهِٖ ذُّۡو سَّ مَّۡن وَِّ م ِۡن سَّ
َّيِۡه  قُِّدرَِّ اٰتٰٮهُّ  ِم َّا ِفَّلۡيُّنِۡفۡق  ِرۡزقُّهِ عَّل
ُِّ ِ لَّ اّٰلله ُّ  يُّكَّل ِفُّ َّۡفًسااّٰلله  مَّا ِاِل َّ  ن
ِ اٰتٰٮهَّا َّۡجعَّلُّ ي ُِّ سَّ ۡسٍر  بَّعۡدَِّ اّٰلله عُّ
ِِِِ ي ُّۡسًرا

8.  অমনক েনপদ  ামদর 
পালনক ত া ও  াৌঁর 
রিলূগমণর আমদয অমানয 
কমরসিল, অ ঃপর আসম 
 ামদরমক কম ার সহিামব 
র্ৃ  কমরসিলাম এবং 
 ামদরমক ভীষণ যাসস্ত 
সদময়সিলাম। 

8.        And how many a 

town  rebelled against 

the command of  its  

Lord  and  His 

messengers,  so  We  

called  it  to a severe 

account and punished 

it with a terrible 

punishment. 

َّي ِۡنِوَِّ َّا ٍَّة  ك اَّۡمِر عَّۡن  عَّتَّۡتِم ِۡن قَّۡري
لِهِٖوَِّب ِهَّا رَِّ سُّ بۡنٰهَّا  رُّ اسَّ ابًافَّحَّ  ِحسَّ

بۡنٰهَّا و َِّشَِّديًۡداۙ  ابًاعَّذ َّ  ن ُّۡكًرا عَّذَّ

ِِ

9.  অ ঃপর  ামদর কমমতর 
যাসস্ত আস্বাদন করল এবং 
 ামদর কমমতর পসরণাম 
ক্ষ্স ই সিল। 

9.      So  that  it  tasted  

the  evil consequence of 

its affair, and the 

outcome  of  its  affair  

was loss. 

اقَّۡت  ا  وَّبَّالَِّفَّذَّ َّةُِّكَّانَّ وَِّاَّۡمِرهَّ  عَّاقِب
ا اَّمِۡ ۡسًراِرهَّ ِِِِ خُّ

10.  আল্লাহ  ামদর েমনয 
যন্ত্রণাদায়ক যাসস্ত প্রস্ত  
হরমখমিন অ এব, হহ 
বুসিমানগণ, যারা ঈমান 
এমনি, হ ামরা আল্লাহমক 
ভয় কর। আল্লাহ 
হ ামামদর প্রস  উপমদয 

10.  Allah  has 

prepared for  them  a  

severe  punishment  (in  

Hereafter). So fear 

Allah, O you men of 

understanding who 

have believed. Indeed, 

Allah has sent down to 

ُّ اَّعَّد َّ  ُّۡم اّٰلله ابًاَلَّ  شَِّديًۡدا عَّذَّ
َّ  ات َّقُّوافَِّ َّاِبِاّٰلله َّلۡب ٰ اُّوِِل اۡل ؕ  ِؕ ِؕ ِِِي

ِ ُِّاَّنۡزَّلَّ  قَّدِۡ ؕ ِؕ ِِاٰمَّنُّۡوا ال َِّذيۡنَّ  اّٰلله
ۡم  َّيۡكُّ ِِِِ ِذۡكًراۙاِل



নাসযল কমরমিন। you an admonition. 

11.  একেন রিলূ, সযসন 
হ ামামদর কামি আল্লাহর 
িসু্পষ্ট আয়া িমূহ পা  
কমরন, যাম  সবশ্বািী ও 
িৎকমতপরায়ণমদর অন্ধকার 
হেমক আমলাম  আনয়ন 
কমরন। হয আল্লাহর প্রস  
সবশ্বাি িাপন কমর ও 
িৎকমত িম্পাদন কমর, 

স সন  ামক দাসখল করমবন 
োন্নাম , যার  লমদময নদী 
প্রবাসহ ,  োয়  ারা 
সচরকাল োকমব। আল্লাহ 
 ামক উত্তম সরসযক হদমবন। 

11.  A Messenger 

(Muhammad), who  

recites  to  you  the  

verses of Allah, clearly 

guided, that He may  

bring  out   those  who  

believe and do 

righteous deeds  from 

darkness  into  light.   

And  whoever  believes  

in  Allah  and does 

righteousness, He shall 

admit him into 

Gardens underneath  

which  rivers  flow, 

they  shall  abide  

therein forever. Allah 

has for such a one an 

excellent provision. 

ۡولً  سُّ ُّۡوار َّ ۡم  ي َّتۡل َّيۡكُّ ِ  اٰيِٰتِعَّل اّٰلله
َّي ِنٍٰتِ اٰمَّنُّۡوا  ال َِّذيۡنَِّل ِيُّۡخِرجَّ  مُّب

لِٰحِتِعَِّملُّوا وَِّ لُّٰمِتِ ِمنَِّ الصه ُّ  الظ 
ُّۡورِِاِِلَّ  ُّۡؤِمۡن  مَّۡن وَِّ الن  ِ ي  بِاّٰلله

ۡل وَِّ َّعۡمَّ ًـا ي اِِل جَّنهٍت  ي ُّۡدِخلۡهُِّصَّ
ِۡرۡىِ ۡتِهَّا  َتَّ ِِٰمۡن َتَّ َّۡن ِاۡل ٰخلِِديۡنَّ  رُّ
نَّ   قَّدِۡاَّبًَّدا فِيۡهَّا ِ ُِّاَّۡحسَّ َّه   اّٰلله ل
ِِِِ ِرۡزقًا

12.  আল্লাহ িপ্তাকায িসৃষ্ট 
কমরমিন এবং পসৃেবীও হিই 
পসরমামণ, এিমবর মমর্য 
 াৌঁর আমদয অব ীণত হয়, 

যাম  হ ামরা োনম  পার 
হয, আল্লাহ িবতযসিমান 
এবং িবসকিু  াৌঁর 
হগাচরীভূ । 

12.     It  is  Allah  who  

has created seven  

heavens  and  of  the 

earth, the like of them. 

(His) command 

descends among them,  

so that  you  may  

know  that Allah has 

power over  all   things,  

and  that  Allah  

encompasses all  things 

in knowledge. 

 ُّ َّقَّ  ال َِّذۡىِاَّّٰلله ل بۡعَِّخَّ ٰوٍٰت  سَّ ِمنَّ و ََِّسَّ
َّهُّن َّ   اۡلَّۡرِضِ َّتَّنَّ َّلُِِّمثۡل َّۡمرُّ  ي اۡل
ِ َّهُّن َّ ۡو ا  بَّيۡن َّمُّ َّعۡل َّ    اَّن َِّلِت ِ  عََّٰلِاّٰلله كُّل 
ءٍِ ۡ ِ َشَّ َِّاَّن َّ و َِّؕۙ ِقَِّديۡر  ِ قَّدِۡ  اّٰلله اطَّ  اَّحَّ
ِ ِ ٍء  بِكُّل  ۡ ِِِ عِلًۡماَشَّ

     
 


