
 

 আল বালাদ  AlBalad       

পরম করনুাময়, অসীম দয়াল ু

আলল্াহর নামে শরুু করছি 
In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

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

city (Makkah).  ِٰ ۤ اُقِۡسُم بِه َِّد َِلَّ َّل ا الۡب  ِِِ ذَّ
2. এবং এই নগরীতে আপনি   

সমপ্রূণ্  সব্াধীন। 
2. And you 

(Muhammad) 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 الٍِد و َّ  ِِِ وَّوَّ
4. নিশচ্য ় আমি মানষুকে  

শক্ত পরিসসর্মকারি রপূে 

সষৃট্ি করেছি। 

4.    Indeed, We have 

created man in 

hardship.  

ٍَّدٍؕ 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
دِ   ِ اَّحَّ

6.  সে বলে আমি পর্চুর ধন-

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

squandered  heaps  of  

wealth.”  

َّدًِ َّۡكُت مَّاَلً ل ُب َُّقۡوُل اَّۡهل  ِِِ اٍِؕي
7.  সে কি মনে করে যে, কেউ 

তাকে দেখেনি? 

7.    Does he think that 

no one has seen him.  ٍؕ د  ه ۤ 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.   َِّۡي ۡعَّل ل َّه  عَّيۡن َّۡم َنَّ  ِِِ اَّل



9.  একটি জিব ও দটুো 

ঠোোঁট দিইনি?   
9.  And a tongue and 

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

দ’ুটি পথ   দেখিয়েছি। 
10.  And We have 

shown him the two 

ways (good and evil).  

 ِِِ وَّهَّدَّيۡنُٰه الن َّۡجدَّيِۡنِ
11.  অতঃপর সে  দুরগ্ম  

পথ অতিকর্ম করতে চায়নি। 
11.  But he has not 

made effort through 

the steep pass.  

َّةَِّ مَّ الۡعَّقَّب َّحَّ  ِِِ فََّلَّ اقۡت
12.  আপনি জানেন, সে 

দরু্গম পথ কি? 

12. And what do you 

know what the steep 

pass is.  

َُّةٍِؕ ۤ اَّۡدٰرٮكَّ مَّا الۡعَّقَّب  ِ وَّمَّا
13.  তা হচছ্ে দাসমকুত্ি 

করা, 
13.  It is the freeing of 

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

খাদদ্দান করা। 
14.   Or feeding on a 

day of severe hunger.   ٍَّة َّۡوٍم ِذۡى مَّۡسغَّب  ِِِ 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 مَّۡۡتَّبٍَّةٍؕ

17.  অতঃপর তাদের 

অনত্র্ভকুত্ হওযা়, যারা 

ঈমান আনে এবং পরসপ্রকে 

উপদেশ দেয় সবরের ও 

উপদেশ দেয় দযা়-মায়ার। 

17. Then  being  among  

those who have 

believed,  and  advised  

one  another  to 

patience, and advised 

one another  to  mercy.  

ُثم َّ كَّانَّ ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا 
ۡوا تَّوَّاصَّ ۡۡبِ وَّ ۡوا بِالص َّ تَّوَّاصَّ  وَّ

َِّةٍِؕ َّۡرۡحَّ  ِِ بِاۡۡل
18.  তারাই ডান দিক ওয়ালা 

সৌভাগয্শালী। 
18. Those are the 

people of the right 

hand.  

نَِّةٍِؕ َّيۡمَّ ٰٓٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب اۡۡل ٰ  ِاُول
19.  আর যারা আমার 

আযা়তসমহূ অস্বীকার করে 

তারাই বাম দিক ওয়ালা  

হতভাগা। 

19. And those who 

disbelieved in Our 

revelations, they are 

the people of the left 

hand.  

َّا ُهۡم  ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِاٰيٰتِن وَّ
ِةٍِؕ َّۡشٔـََّمَّ           اَّۡصٰحُب    اۡۡل



20.  তারা  আগনু 

পরিবেষট্িত অবসথ্ায ় বনদ্ী 

থাকবে। 

20.    Over them the 

fire  will  be closed  in. 
َّار    َّيِۡهۡم  ن ةِ عَّل دَّ      م ُۡؤصَّ

     
 


