
 

রা’দ ArRaad     

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.  আসলফ-লাম-মীম-রা; 
এগুমলা সকতামের আয়াত। 
যা সকিু আপনার 
পালনকতত ার পক্ষ থেমক 
অেতীণত হময়মি, তা িতয। 
সকন্তু অসিকাাংশ মানষু এমত 
সেশ্বাি কমর না। 

1.  Alif. Lam. Mim. Ra. 

These are the verses of 

the Book. And that 

which has been 

revealed to you from 

your Lord is the truth, 

but most of the people 

do not believe.  

ٓرِٰا ٓـم   تِلۡكَّ اٰيُٰت الِۡكتِٰبِ ل
ب ِكَّ  َّيۡكَّ ِمۡن ر َّ ال َِّذۡىۤۡ اُنِۡزلَّ اِل وَّ
َّرَّ الن َّاِس َلَّ  ٰـِكن َّ اَّۡكث ل ُ وَّ َّـق  اۡۡل

 ِِِ يُۡؤمِنُۡونَِّ
2.  আল্লাহ, সযসন উর্ধ্তমদমশ 
স্থাপন কমরমিন 
আকাশমন্ডলীমক স্তম্ভ 
েযতীত। থতামরা থিগুমলা 
থদখ। অতঃপর সতসন 
আরমশর উপর অসিসিত 
হময়মিন। এোং িযূত ও 
চন্দ্রমক কমমত সনময়াসিত 
কমরমিন। প্রমতযমক সনসদত ষ্ট 
িময় থমাতামেক আেতত ন 
কমর। সতসন িকল সেষয় 
পসরচালনা কমরন, 
সনদশতনিমূহ প্রকাশ কমরন, 
যামত থতামরা স্বীয় 
পালনকতত ার িামে িাক্ষাত 
িম্বমে সনসিত সেশ্বািী হও। 

2.   Allah is He who 

raised   the heavens 

without (any) pillars 

that you can see, then 

He established upon 

the Throne. And He 

has subjected the sun 

and the moon. Each 

running for a term 

appointed. He arranges 

matter.  He details the 

revelations, that you 

may believe with 

certainty in the meeting 

with your Lord. 

ُِ َّۡۡيِ  اَّّٰلله مٰوِٰت بِغ فَّعَّ الس َّ ال َِّذۡى رَّ
ٍد تَّرَِّ َّاعَّمَّ ُثم َّ اۡستَّوٰى عََّلَّ  ۡوَنَّ
ۡمسَّ  الۡعَّۡرِشِ رَّ الش َّ خ َّ وَّسَّ
رَِّ ِوَّالۡقَّمَّ   ًّ ََّ ٌٍّ م ُسَّ َّ ِۡرۡى َِل َّ َّ   ٌُّ ُ  

ِ ٌُّ اَۡلٰيِٰت  ب ُِر اَۡلَّۡمرَّ يُفَّص  يُدَّ
ب ُِكۡم ُتۡوقِنُۡونَِّ َّعَّل َُّكۡم بِلِقَّٓاِء رَّ  ل

ِِِ 



3.  সতসনই ভুমন্ডলমক 
সেসৃ্তত কমরমিন এোং তামত 
পাহাড় পেতত ও নদ-নদী 
স্থাপন কমরমিন এোং 
প্রমতযক ফমলর মমিয দ’ুদ ু
প্রকার িসৃষ্ট কমর থরমখমিন। 
সতসন সদনমক রাসি দ্বারা 
আেৃত কমরন। এমত তামদর 
িমনয সনদশতণ রময়মি, যারা 
সচন্তা কমর। 

3.   And He it is who 

spread the earth, and 

placed therein firm 

mountains and flowing 

streams. And of every 

kind of fruits, He has 

made in them two pairs. 

He covers the night with 

the day. Indeed, in 

these are sure signs for 

a people who reflect.  

ََّعَّ ٌَّّ  وَُّهوَّ ال َِّذۡى مَّد َّ اَۡلَّۡرضَّ وَّ
افِيۡهَّا  اََّۡنٰر  وَّاِِسَّ وَّ ِ رَّ  وَِّمۡن ُ ٌُّ 

ۡۡيِ  ََّ ََّعَّ ٌَّّ فِيۡهَّا زَّۡو ٰرِت  الث َّمَّ
َّۡۡيِِ ۡ يُغِِۡش ال َّي ٌَّّۡ الن َّهَّارَِّ اثۡن ِِ  اِن َّ 

ُرۡونَِّ َّيٍٰت ل ِـقَّۡوٍم ي َّتَّفَّك َّ   ذٰلِكَّ َلَّ
4.  এোং যসমমন সেসভন্ন 
শিয থক্ষি রময়মি-একটি 
অপরটির িামে িাংলগ্ন এোং 
আঙ্গমুরর োগান আমি আর 
শিয ও খজ্জêুুর রময়মি-
একটির মূল অপরটির িামে 
সমসলত এোং কতক সমসলত 
নয়। এগুমলা থক একই পাসন 
দ্বারা থিচ করা হয়। আর 
আসম স্বামদ একটিমক 
অপরটির চাইমত উৎকৃষ্টতর 
কমর থদই। এগুমলার মমিয 
সনদশতণ রময়মি তামদর িনয 
যারা সচন্তা ভােনা কমর। 

4.   And in the earth 

are neighboring tracts, 

and gardens of 

grapevines, and crop, 

and date palms, some 

growing in clusters 

from one root, and 

others alone on one 

root, which are watered 

with one water. And 

We have made to excel 

some of them over 

others in (quality of) 

fruits. Indeed, in these   

are sure signs for a 

people who understand.  

ُتَّٰجِوٰرت   وَِّ ع  م  ِِ اَۡلَّۡرِض قِطَّ
زَّۡرع  و َِّ َّاٍب و َّ ََّنهت  م ِۡن اَّعۡن ِي ٌّۡ  و َّ َنَّ

غَّۡۡيُ ِصنۡوَّاٍن ي ُۡسٰٰق ِِبَّٓاٍء  ِصنۡوَّان  و َّ
اِحدٍِ هَّا عََّٰل  و َّ ِ ٌُّ بَّعۡضَّ وَّنُفَّض 

ِِ اَۡلُُ ٌُِِّ َّيٍٰت بَّعٍۡض  ۡ ذٰلِكَّ َلَّ ِِ  اِن َّ 
 ِِِ ل ِـقَّۡوٍم ي َّعۡقِلُۡونَِّ

5.  যসদ আপসন সেস্মময়র 
সেষয় চান, তমে তামদর 
একো সেস্ময়কর থয, 
আমরা যখন মাটি হময় 
যাে, তখনও সক নতুন 
ভামে িসৃিত হে? এরাই 
স্বীয় পালনকতত ার িত্তায় 
অসেশ্বািী হময় থগমি, এমদর 

5.  And if you (O 

Muhammad) wonder, 

then wondrous is their 

saying:  “When we are 

dust, shall we indeed 

be (raised) in a new 

creation.” They are 

those who disbelieved 

in their Lord, and they 

ب  قَّۡوُُلُۡم ءَّاِذَّا  ۡب فَّعَّجَّ وَّ اِۡن تَّعۡجَّ
َِّفِۡ ِديۡدٍِ ُكن َّا ُتٰرب ا ءَّاِن َّا ل ََّ لٍۡق  ؕ  ِخَّ

ب ِِهۡمِ ۤۡٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا بِرَّ ٰ  اُول
َّاقِِهۡمِ ۤۡ اَّعۡن ۡ ِِ ۤۡٮ ِكَّ اَۡلَّغۡل ٌُّٰ  ٰ  وَّاُول



গদত ামনই থলৌহ-শাৃংখল 
পড়মে এোং এরাই থদাযখী 
এরা তামত সচরকাল 
োকমে। 

shall have shackles 

upon their necks. And 

they are the dwellers of 

the Fire, wherein they 

will abide forever. 

ۤۡٮ ِكَّ اَّۡصٰحُب الن َّارِِ ٰ  ُهۡم فِيۡهَّا وَّاُول
  ٰخلُِدۡونَِّ

6.  এরা আপনার কামি 
মঙ্গমলর পসরেমতত  দ্রুত 
অমঙ্গল কামনা কমর। 
তামদর পমূেত অনরুূপ অমনক 
শাসস্তপ্রাপ্ত িনমগািী 
অসতক্রান্ত হময়মি। আপনার 
পালনকতত া মানষুমক 
তামদর অনযায় িমেও ক্ষমা 
কমরন এোং আপনার 
পালনকতত া কঠিন 
শাসস্তদাতা ও েমে। 

6.    And they ask you 

to hasten the evil 

before the good, while 

indeed exemplary 

(punishments) have 

occurred before them. 

And indeed, your Lord 

is full of forgiveness for 

mankind despite their 

wrongdoing. And 

indeed, your Lord is 

(also) severe in 

retribution. 

ئَِّة قَّب ٌَّّۡ  ي ِ َّكَّ بِالس َّ َّۡستَّعِۡجلُۡون وَّي
ِۡ َّۡت ِمۡن قَّب ل نَِّة وَّقَّۡد خَّ َّسَّ لِِهُم اۡۡل

َّثُلُٰتِ َُّذۡو مَّغِۡفرَّ ٍٍ اۡۡل ب َّكَّ ل  وَّاِن َّ رَّ
ب َّكَّ ل ِـلن َّاِس عََّٰل ُظلِۡمِهۡمِ  وَّاِن َّ رَّ

ِديُۡد الۡعِقَّاِبِ َّشَّ  ِِِ ل

7.  কামফররা েমলঃ তাাঁর 
প্রসত তাাঁর পালনকতত ার পক্ষ 
থেমক থকান সনদশতন 
অেতীণত হল না থকন? 
আপনার কাি থতা ভয় 
প্রদশতন করাই এোং প্রমতযক 
িম্প্রদাময়র িমনয 
পেপ্রদশতক হময়মি। 

7.  And those who 

disbelieve say:  “Why 

is not sent down upon 

him a sign from his 

Lord.” You are only a 

warner, and for every 

people  there   is   a  

guide.  

ۤۡ اُنِۡزلَّ وَِّ َّۡوَلَّ َُّقۡوُل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل ي
ۤۡ اَّنۡتَّ ُمنِۡذرِ  َّا ب ِه   اِّن َّ َّة  م ِۡن ر َّ َّيِۡه اٰي  عَّل

ِ قَِّ  ِِِ ۡوٍم هَّادٍِو َّ لُِك ٌّ 

8.  আল্লাহ িামনন প্রমতযক 
নারী যা গভত িারণ কমর 
এোং গভত াশময় যা িকুুচসচত 
ও েসিতত হয়। এোং তাাঁর 
কামি প্রমতযক েস্তুরই একো 
পসরমাণ রময়মি। 

8.  Allah knows what 

every female carries 

and by how much the 

wombs fall short (of 

their time) and what 

they may exceed. And 

everything   with   Him 

is in (due) proportion.  

ُِا ُ اُنۡثٰى وَّمَّا  ّٰلله ِۡم ٌُّ ُ ٌُّ  َُّم مَّا َتَّ َّعۡل ي
اُم وَّمَّا تَّۡزدَّادُِ ُ تَّغِيُۡض اَۡلَّۡرحَّ  وَُّ ٌُّ 

ٗه ِِبِۡقدَّارٍِ ٍء ِعنۡدَّ ۡ  ِِِ َشَّ



9.  সতসন িকল থগাপন ও 
প্রকাশয সেষয় অেগত, 
মমহাত্তম, িমেতাচ্চ 
মযতাদাোন। 

9.    All Knower of the 

unseen and the seen, 

the Most Great, the 

High Exalted.  

هَّادَّ ٍِ الۡكَّبِۡۡيُ  َّيِۡب وَّالش َّ عٰلُِم الۡغ
َّعَّاِلِ  ِِِ اۡۡلُت

10.  থতামামদর মমিয থকউ 
থগাপমন কো েলুক ো তা 
িশমে প্রকাশ করুক, 
রামতর অেকামর থি 
আত্নমগাপন করুক ো 
প্রকাশয সদোমলামক সেচরণ 
করুক, িোই তাাঁর সনকে 
িমান। 

10.   It is the same (to 

Him) whether any one 

of you  conceal  his  

speech,  or  any  one  

openly declare  it,  and 

whether one who is 

hidden  by night  or  

goes forth freely by day. 

ر َّ  وَّٓاء  م ِنُۡكۡم م َّۡن اَّسَّ الۡقَّۡولَّ وَّ مَّۡن سَّ
هَّرَّ بِه  وَّمَّۡن ُهوَّ ُمۡستَّۡخٍفٍۢ  ََّ

ٍۢ بِالن َّهَّارِِ اِرب   ِِِ بِال َّي ٌِّۡ وَّسَّ

11.  তাাঁর পক্ষ থেমক 
অনুিরণকারী রময়মি 
তামদর অমে এোং পিামত, 
আল্লাহর সনমদত মশ তারা 
ওমদর থহফাযত কমর। 
আল্লাহ থকান িাসতর অেস্থা 
পসরেতত ন কমরন না, থয 
পযতন্ত না তারা তামদর 
সনমিমদর অেস্থা পসরেতত ন 
কমর। আল্লাহ যখন থকান 
িাসতর উপর সেপদ চান, 
তখন তা রদ হওয়ার নয় 
এোং সতসন েযতীত তামদর 
থকান িাহাযযকারী থনই। 

11.    For  him  (each 

person), there are 

(angels) in succession, 

before him and  behind  

him,  they guard him 

by the command of 

Allah. Indeed, Allah 

does not change the 

condition of a people 

until they change that 

which is in themselves. 

And when Allah 

intends to a people 

something ill, no one 

can avert it, nor do 

they have besides Him 

any defender.  

َِّ َّدَّيِۡه وَِّمۡن ل ٗه ُمعَّق ِبٰت  م ِۡنٍۢ بَّۡۡيِ ي
َّٗه ِمۡن اَّۡمِر  ۡفَُّظۡون لِۡفه  َيَّ ِِخَّ  اِن َّ اّٰلله

َِّ ُۡوا  اّٰلله َّۡي ِ ُ مَّا بِقَّۡوٍم حَّّٰته يُغ َّۡي ِ َلَّ يُغ
َّنُۡفِسِهۡمِ مَّا ادَّ بِا ۤۡ اَّرَّ اِذَّا ُِ وَّ بِقَّۡوٍم  اّٰلله

َّهِٗ د َّ ل ۤۡء ا فََّلَّ مَّرَّ ُۡم م ِۡن ُسۡو  وَّمَّا ُلَّ
اٍلِ  ِِِ ُدۡونِه  ِمۡن و َّ

12.  সতসনই থতামামদরমক 
সেদযুৎ থদখান ভময়র িমনয 
এোং আশার িমনয এোং 
উসক্ষত কমরন ঘন 
থমঘমালা। 

12.       He   it   is   who  

shows you the lightning   

as  a  fear and  a hope, 

and He raises the 

heavy clouds.  

ۡوف ا  ۡقَّ خَّ ُهوَّ ال َِّذۡى يُِريُۡكُم الَۡبَّ
ابَّ  حَّ يُنِۡشُئ الس َّ مَّع ا و َّ طَّ و َّ

 ِِِ الث ِقَّالَِّ



13.  তাাঁর প্রশাংিা পাঠ কমর 
েজ্র এোং িে থফমরশতা, 
িভময়। সতসন েজ্রপাত 
কমরন, অতঃপর যামক 
ইচিা, তামক তা দ্বারা 
আঘাত কমরন; তোসপ 
তারা আল্লাহ িম্পমকত  
সেতন্ডা কমর, অেচ সতসন 
মহাশসিশালী। 

13.   And the thunder 

glorifies  His   praise    

and (so do)  the  angels  

from fear  of  Him.  

And  He  sends the 

thunderbolts then 

therewith He  strikes  

whom He  wills, while  

they  dispute  about 

Allah, and  He  is  

severe  in  assault. 

عُۡد ِبَِّ ب ُِح الر َّ ۤۡـٮ ِكَُّة وَّيُسَّ ٰ َّل ۡمِده  وَّاۡۡل
وَّاِعقَّ ِمۡن ِخيۡفَّتِهِ   وَّيُۡرِس ٌُّ الص َّ

ٓاُء وَُّهۡم  فَّيُِصيُۡب بِهَّا مَّۡن ي َّشَّ
 ِِ َّاِدلُۡونَّ  َُِّ وَُّهوَّ شَِّديُۡد  اّٰلله

اِل   ِِِ اۡۡلِحَّ
14.  িমতযর আহোন 
একমাি তাাঁরই এোং তামক 
িাড়া যামদরমক ডামক, 
তারা তামদর থকান কামি 
আমি না; ওমদর দষৃ্টান্ত 
থিরূপ, থযমন থকউ দ’ু হাত 
পাসনর সদমক প্রিাসরত কমর 
যামত পাসন তার মুমখ 
থপৌাঁমি যায়। অেচ পাসন 
থকান িময় থপৌাঁিামে না। 
কামফরমদর যত আহোন 
তার িেই পেভ্রষ্টতা। 

14.   For Him is the 

supplication of truth. 

And those they call 

upon besides Him do 

not respond to them a 

thing, except as one 

who stretches forth his 

hand toward water 

that it may come unto 

his mouth, and it will 

never  reach  it.  And 

the prayers of the 

disbelievers is nothing 

but in error.  

ِِ َّـق  َّٗه دَّۡعوَّ ٍُ اۡۡل َّۡدُعۡونَّ ل ال َِّذيۡنَّ ي  وَّ
ُِ َّۡستَِّجيۡب ُۡم ِمۡن ُدۡونِه  َلَّ ي ۡونَّ ُلَّ

َّٓاِء  يِۡه اَِلَّ اۡۡل َّاِسِط كَّف َّ ٍء اَِل َّ كَّب ۡ بِِشَّ
َّالِـغِهِ  َّبۡلُغَّ فَّاُه وَّمَّا ُهوَّ بِب  وَّمَّا ُدعَّٓاُء لِي
ل ٌٍِّٰ ۡ ضَّ ِِ  ِِِ الۡكِٰفِريۡنَّ اَِل َّ 

15.  আল্লাহমক থিিদা কমর 
যা সকিু নমভামন্ডমল ও 
ভূমন্ডমল আমি ইচ্ছায় 
অেো অসনচ্ছায় এোং 
তামদর প্রসতচ্ছায়াও 
িকাল-িেযায়। AsSajda 

15. And to Allah falls 

in prostration whoever 

is in the heavens and 

the earth, willingly and 

by compulsion, and (so 

do) their shadows in 

the morning and the 

evening.  AsSajda 

ِ وَِّ مٰوِٰت ّٰلِله ِِ الس َّ َّۡسُجُد مَّۡن  ي
ِظلٰلُُهۡم  كَّۡره ا و َّ ۡوع ا و َّ وَّاَۡلَّۡرِض طَّ

اِل بِالۡغُِ  ِِِ ۩ُدو ِ وَّاَۡلٰصَّ

16.  সিমেি করুন 
নমভামন্ডল ও ভুমন্ডমলর 

16.  Say (O 

Muhammad): “Who    
مٰوِٰت وَّاَۡلَّۡرِض  قُِ ُ الس َّ ب   ٌّۡ مَّۡن ر َّ



পালনকতত া থক? েমল সদনঃ 
আল্লাহ! েলুনঃ তমে সক 
থতামরা আল্লাহ েযতীত 
এমন অসভভােক সস্থর 
কমরি, যারা সনমিমদর 
ভাল-মমের ও মাসলক 
নয়? েলুনঃ অে চকু্ষষ্মান 
সক িমান হয়? অেো 
থকাোও সক অেকার ও 
আমলা িমান হয়। তমে সক 
তারা আল্লাহর িনয এমন 
অাংশীদার সস্থর কমরমি থয, 
তারা সকিু িসৃষ্ট কমরমি, 
থযমন িসৃষ্ট কমরমিন 
আল্লাহ? অতঃপর তামদর 
িসৃষ্ট এরূপ সেভ্রাসন্ত 
ঘটিময়মি? েলুনঃ আল্লাহই 
প্রমতযক েস্তুর স্রষ্টা এোং 
সতসন একক, পরাক্রমশালী। 

is    the    Lord   of   the 

heavens and the earth.”  

Say: “(It is) Allah.” 

Say: “Have you then 

taken other than Him 

as protectors. They have 

no power to benefit, 

nor to harm for 

themselves.” Say: “Can 

the blind man and the 

one who sees be 

deemed equals, or are 

the darkness and light 

equivalent.” Or do 

they assign to Allah 

partners who created 

the like of His creation 

so that the creation (of 

each) seemed alike to 

them. Say: “Allah is 

the Creator of all 

things, and He is the 

One, the Prevailing.”  

ُُِق ٌِّ  ۤۡ اّٰلله َّۡذُتۡم م ِۡن ُدۡونِه   ُق ٌّۡ اَّفَّاَّ َّ
ۡلُِكۡونَّ َِلَّنُۡفِسِهۡم  َّٓاءَّ َلَّ َيَّ اَّۡولِي

ا ر   َلَّ ضَّ َّۡفع ا و َّ َّۡستَِّوى ن  ُق ٌّۡ هَّ ٌّۡ ي
َِّصۡۡيُِ ؕ  اَّۡم هَّ ٌّۡ ِِاَۡلَّۡعًّٰ وَّالۡب

لُٰمُت وَّالن ُۡورُِتَِّ اَّۡم  ِۡستَِّوى الظ ُ
ََِِّعَّلُۡوا  لۡقِه   ّٰلِله َُّقۡوا كَّخَّ ل َّٓاءَّ خَّ ُ ُشرَّ

َّيِۡهۡمِ َّـلُۡق عَّل ابَّهَّ اۡۡل ُِ ُق ٌِّ فَّتَّشَّ  اّٰلله
ُهوَّ الۡوَّاِحُد  ٍء و َّ ۡ ِ َشَّ الِـُق ُ ٌُّ  خَّ

 ِِِ الۡقَّه َّارُِ

17.  সতসন আকাশ থেমক 
পাসন েষতণ কমরন। 
অতঃপর থস্রাতিারা 
প্রোসহত হমত োমক সনি 
সনি পসরমাণ অনযুায়ী। 
অতঃপর থস্রাতিারা স্ফীত 
থফনারাসশ উপমর সনময় 
আমি। এোং অলকুচার অেো 
ততিিপমির িমনয থয 
েস্তুমক আগুমন উত্তপ্ত কমর, 
তামতও থতমসন থফনারাসশ 
োমক। এমসন ভামে আল্লাহ 

17. He sends down 

water from the sky, so 

that valleys flow 

according to their 

measure, then the flood 

carries away the foam 

that mounts up to the 

surface. And (also) 

from that (ore) which 

they heat in the fire 

desiring ornaments or 

utensils, (rises) a foam 

like it. Thus does Allah 

َّۡت  ال ٓاِء مَّٓاء  فَّسَّ مَّ اَّنۡزَّلَّ ِمنَّ الس َّ
ٍِۢ َّة  ي ٌُّۡ  اَّۡوِدي ا فَّاۡحتَّمَّ ٌَّّ الس َّ بِقَّدَِّرهَّ

ابِي ا ِِ زَّبَّد ا ر َّ َّيِۡه  ِِ َّا يُۡوقُِدۡونَّ عَّل  وَّ
ٍَّة اَّۡو مَّتَّاٍع زَّبَّد   َّٓاءَّ ِحلۡي الن َّاِر ابۡتِغ

َّۡضِرُب م ِثۡلُهِٗ ُِ كَّذٰلِكَّ ي َّـق َّ  اّٰلله اۡۡل
ِ َّاِط ٌَّّ َّۡذهَُّب ِوَّالۡب بَُّد فَّي َّم َّا الز َّ ؕ  فَّا



িতয ও অিমতযর দষৃ্টান্ত 
প্রদান কমরন। অতএে, 
থফনা থতা শুসকময় খতম 
হময় যায় এোং যা মানমুষর 
উপকামর আমি, তা িসমমত 
অেসশষ্ট োমক। আল্লাহ 
এমসনভামে দষৃ্টান্তিমূহ 
েণতনা কমরন। 

(by parables) show 

forth  truth  and 

falsehood. Then, as for 

the foam, it passes 

away as scum upon the 

banks, while, as for 

that which is of use to 

mankind, it remains on 

the earth. Thus Allah 

sets forth parables.  

فَّٓاء ِ اَّم َّاَُ َّنۡفَُّع الن َّاسَّ   وَّ مَّا ي
ِِ اَۡلَّۡرِضِ َّۡمُكُث   كَّذٰلِكَّ فَّي

َّۡضِرُب  ُِي َّالَّ  اّٰلله َّۡمث  ِِِ اَۡل

18.  যারা পালনকতত ার 
আমদশ পালন কমর, তামদর 
িনয উত্তম প্রসতদান রময়মি 
এোং যারা আমদশ পালন 
কমর না, যসদ তামদর কামি 
িগমতর িেসকিু োমক 
এোং তার িামে তার 
িমপসরমাণ আরও োমক, 
তমে িেই সনমিমদর 
মুসিপণ স্বরূপ সদময় থদমে। 
তামদর িমনয রময়মি 
কমঠার সহিাে। তামদর 
আোি হমে িাহান্নাম। 
থিো কতইনা সনকৃষ্ট 
অেস্থান। 

18. For those who 

responded to (the call 

of) their Lord is the 

best (reward). And 

those who did  not  

respond to Him,  if  

indeed they had  

whatever  is  on  the  

earth entirely, and with 

that the like thereof, 

they would  (attempt 

to) ransom themselves 

thereby. Those will have 

the worst reckoning. 

And their refuge is 

Hell, and worst is the 

resting place. 

ِِ ب ِِهُم اۡۡلُۡسٰنِل ابُۡوا لِرَّ  ل َِّذيۡنَّ اۡستَّجَّ
َّۡو اَّن َّ  َّٗه ل َّۡستَِّجيۡبُۡوا ل َّۡم ي ال َِّذيۡنَّ ل وَّ
َّٗه  ِمثۡل ِيۡع ا و َّ ِِ اَۡلَّۡرِض َجَّ ا  ُۡم م َّ ُلَّ

ُۤۡء مَّعَّٗه  ُۡم ُسۡو ۤۡٮ ِكَّ ُلَّ ٰ ۡوا بِه   اُول فۡتَّدَّ َلَّ
اِبِ ن َُّمِِِاۡۡلِسَّ هَـّ ََّ  ؕ  وَّمَّاۡوٰٮُهۡم 

 ِِِ وَّبِئۡسَّ اۡۡلِهَّادُِ

19.  থয েযসি িামন থয, যা 
সকিু পালনকতত ার পক্ষ 
থেমক আপনার প্রসত 
অেতীণত হময়মি তা িতয থি 
সক ঐ েযসির িমান, থয 
অে? তারাই থোমে, যারা 
থোিশসি িম্পন্ন। 

19. Then is he who 

knows that what has 

been revealed unto you 

(O Muhammad) from 

your Lord is the truth, 

like him who is blind. 

They will only pay 

heed who are people of 

understanding. 

َّيۡكَّ ِمۡن  ۤۡ اُنِۡزلَّ اِل َّا َُّم اَّّن َّ ۡن ي َّعۡل اَّفَّمَّ
َّا  ۡن ُهوَّ اَّۡعًّٰ  اِّن َّ ُ كَّمَّ َّـق  ب ِكَّ اۡۡل ر َّ

َّاِب  َّلۡب َّتَّذَّك َُّر اُولُوا اَۡل  ِِِ ي



20.  এরা এমন থলাক, যারা 
আল্লাহর প্রসতশ্রুসত পণূত কমর 
এোং অঙ্গীকার ভঙ্গ কমর 
না। 

20. Those who fulfill 

the covenant of Allah 

and do not break the 

treaty. 

ِِل َِّذيۡنَّ يُۡوُفۡونَّ بِعَّهِۡد ا وََّلَّ  اّٰلله
َّاقَّ  َّنُۡقُضۡونَّ اۡۡلِيۡث  ِِِ ي

21.  এোং যারা েিায় 
রামখ ঐ িম্পকত , যা েিায় 
রাখমত আল্লাহ আমদশ 
সদময়মিন এোং স্বীয় 
পালনকতত ামক ভয় কমর 
এোং কমঠার সহিামের 
আশকুচা রামখ। 

21.     And   those  who  

join that with which 

Allah has commanded 

to be joined,  and  fear  

their  Lord, and dread  

the terrible reckoning.  

ۤۡ اَّمَّرَّ  َِّصلُۡونَّ مَّا ال َِّذيۡنَّ ي ُِوَّ ۤۡ  اّٰلله بِه 
ب َُّهۡم وَّ  ۡونَّ رَّ ۡشَّ اَّۡن ي ُۡوصَّ ٌَّّ وََّيَّ

اِب  ۤۡءَّ اۡۡلِسَّ َّاُفۡونَّ ُسۡو  ِِِ َيَّ

22.  এোং যারা স্বীয় 
পালনকতত ার িন্তুসষ্টর িমনয 
িের কমর, নামায প্রসতষ্টা 
কমর আর আসম তামদরমক 
যা সদময়সি, তা থেমক 
থগাপমন ও প্রকাশয েযয় 
কমর এোং যারা মমের 
সেপরীমত ভাল কমর, 
তামদর িমনয রময়মি 
পরকামলর গহৃ। 

22. And those who are 

patient, seeking the 

countenance of their 

Lord, and  establish 

prayer,  and  spend  of  

that  which  We  have  

provided them secretly 

and  openly, and who 

ward off evil with 

good. Those shall have 

the ultimate abode. 

ِه  َۡ َّٓاءَّ وَّ ُوا ابۡتِغ َبَّ ال َِّذيۡنَّ صَّ وَّ
اَّنۡفَُّقۡوا  لٰو ٍَّ وَّ اَّقَّاُموا الص َّ ب ِِهۡم وَّ رَّ
َّة   نِي عََّلَّ ا و َّ زَّقۡنُٰهۡم ِسر   ِِ َّا رَّ
ئَّةَّ  ي ِ نَِّة الس َّ َّسَّ ُءۡونَّ بِاۡۡل َّۡدرَّ ي و َّ

اِر ِ ُۡم ُعۡقَبَّ الد َّ ۤۡٮ ِكَّ ُلَّ ٰ   اُول
23.  তা হমচ্ছ েিোমির 
োগান। তামত তারা প্রমেশ 
করমে এোং তামদর 
িৎকমতশীল োপ-দাদা, 
স্বামী-স্ত্রী ও িন্তামনরা। 
থফমরশতারা তামদর কামি 
আিমে প্রমতযক দরিা 
সদময়। 

23.   Gardens  of  Eden 

which they shall  enter,  

and (also) those who 

acted righteously from   

among  their  fathers,  

and their wives, and 

their offspring. And 

angels shall enter unto 

them from every gate. 

َّا وَّمَّۡن  َّحَّ ََّنهُت عَّۡدٍن ي َّۡدُخلُۡوَنَّ ل صَّ
ِهۡم  َِ ا اَّۡزوَّ ِهۡم وَّ َّٓاٮ ِ ِمۡن اٰب

يهتِِهۡمِ َّۡدُخلُۡونَّ  وَُّذر ِ َّلٰٓٮ ِكَُّة ي وَّاۡۡل
ِ بَّاٍبِ َّيِۡهۡم م ِۡن ُ ٌُّ   ِِِ عَّل

24.  েলমেঃ থতামামদর 
িেমরর কারমণ থতামামদর 
উপর শাসন্ত েসষতত থহাক। 

24. (Saying): “Peace be 

upon you for that you 

persevered in patience. 

ُتۡمِ ۡ َبَّ َّيُۡكۡم ِِبَّا صَّ لٰم  عَّل فَّنِعۡمَّ  سَّ



আর থতামামদর এ 
পসরণাম-গহৃ কতই না 
চমৎকার। 

And excellent is the 

final abode.” ِ اِر  ِِِ ُعۡقَبَّ الد َّ

25.  এোং যারা আল্লাহর 
অঙ্গীকারমক দঢৃ় ও পাকা-
থপাি করার পর তা ভঙ্গ 
কমর, আল্লাহ থয, িম্পকত  
েিায় রাখমত আমদশ 
কমরমিন, তা সিন্ন কমর 
এোং পসৃেেীমত অশাসন্ত িসৃষ্ট 
কমর, ওরা ঐ িমস্ত থলাক 
যামদর িমনয রময়মি 
অসভিম্পাত এোং ওমদর 
িমনয রময়মি কঠিন আযাে। 

25.    And  those  who 

break the covenant of 

Allah after firmly 

confirming it, and 

sever that which Allah 

has commanded  that  

it should be joined, and  

spread corruption  in  

the  land.  Those are, 

on them is the curse, 

and for them is the ill 

abode.  

َّنُۡقُضۡونَّ عَّهۡدَّ وَِّ ِِال َِّذيۡنَّ ي ِمۡنٍۢ  اّٰلله
ۤۡ اَّمَّرَّ بَّعِۡ ُعۡونَّ مَّا َّۡقطَّ َّاقِه  وَّي ُِِد ِميۡث  اّٰلله

 ِِ ۤۡ اَّۡن ي ُۡوصَّ ٌَّّ وَّيُۡفِسُدۡونَّ  بِه 
ُۡم اَۡلَّۡرِضِ َُّة وَُّلَّ ُُم الل َّعۡن ۤۡٮ ِكَّ ُلَّ ٰ  اُول

ارِِ ُۤۡء الد َّ  ِِِ ُسۡو

26.  আল্লাহ যার িমনয 
ইচ্ছা রুযী প্রশস্ত কমরন এোং 
িাংকুসচত কমরন। তারা 
পাসেতে িীেমনর প্রসত মুগ্ধ। 
পাসেতেিীেন পরকামলর 
িামমন অসত িামানয িম্পদ 
তে নয়। 

26. Allah increases the 

provision for whom He 

wills, and straitens   (it    

for whom He wills), 

and they rejoice in the 

life of the world. While 

the life of the world is 

not, as compared with 

the Hereafter, except 

(a brief) enjoyment.  

َِّ ُِا ٓاُء  ّٰلله َّۡن ي َّشَّ ۡزقَّ ِۡل ِ َّبُۡسُط الر  ي
َّۡقِدرُِ َّيٰو ٍِ الد ُِوَّي َّا   وَّفَِّرُحۡوا بِاۡۡل نۡي

ِِ اَۡلِٰخرَّ ٍِ اَِل َّ  َّا  نۡي ُ َّيٰو ٍُ الد  وَّمَّا اۡۡل
 ِِِ مَّتَّاعِ 

27.  কামফররা েমলঃ তাাঁর 
প্রসত তাাঁর পালনকতত ার পক্ষ 
থেমক থকান সনদশতন থকন 
অেতীণত হমলা না? েমল 
সদন, আল্লাহ যামক ইচ্ছা 
পেভ্রষ্ট কমরন এোং থয, 
মমনাসনমেশ কমর, তামক 
সনমির সদমক পেপ্রদশতন 
কমরন। 

27. And those who 

disbelieve say: “Why is 

not a sign sent down to 

him (Muhammad) 

from his Lord.” Say: 

“Indeed, Allah sends 

astray whom He wills, 

and guides unto 

Himself whoever turns 

to Him.” 

ۤۡ اُنِۡزلَّ  َّۡوَلَّ َُّقۡوُل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل ي وَّ
ب ِه   ُق ٌّۡ اِن َّ  َّة  م ِۡن ر َّ َّيِۡه اٰي َِّعَّل  اّٰلله

َّيِۡه مَّۡن  َّهِۡدۡىۤۡ اِل ٓاُء وَّي ُ مَّۡن ي َّشَّ يُِض ٌّ 
ِ َّابَّ   اَّن



28.  যারা সেশ্বাি স্থাপন 
কমর এোং তামদর অন্তর 
আল্লাহর সযসকর দ্বারা শাসন্ত 
লাভ কমর; থিমন রাখ, 
আল্লাহর সযসকর দ্বারাই 
অন্তর িমূহ শাসন্ত পায়। 

28. Those who believe 

and whose hearts find 

satisfaction in the 

remembrance of Allah. 

Behold, in the 

remembrance of Allah 

do hearts find 

satisfaction.  

ُ ُقلُۡوبُُهۡم  ال َِّذيۡنَِّ ٮ ِن  اٰمَّنُۡوا وَّتَّۡطمَّ
ِِبِِذۡكِر  ِِ اََّلَّ بِِذۡكِر اّٰلله ُ  اّٰلله ٮ ِن  تَّۡطمَّ
 ِِِ الُۡقلُۡوُب 

29.  যারা সেশ্বাি স্থাপন 
কমর এোং িৎকমত িম্পাদন 
কমর, তামদর িমনয রময়মি 
িিুাংোদ এোং মমনারম 
প্রতযােতত ণস্থল। 

29.   Those who believe 

and do righteous 

deeds, joy is for them, 

and bliss (their) 

journey’s end.  

َِّ لِٰحِت ا ل َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّعَِّملُوا الصه
ُۡم وَُّحۡسُن مَّاٍٰبِ  ِِِ ُطۡوٰٰب ُلَّ

30.  এমসনভামে আসম 
আপনামক একটি উম্মমতর 
মমিয থপ্ররণ কমরসি। 
তামদর পমূেত অমনক উম্মত 
অসতক্রান্ত হময়মি। যামত 
আপসন তামদরমক ঐ সনমদত শ 
শুসনময় থদন, যা আসম 
আপনার কামি থপ্ররণ 
কমরসি। তোসপ তারা 
দয়াময়মক অস্বীকার কমর। 
েলুনঃ সতসনই আমার 
পালনকতত া। সতসন েযতীত 
কারও উপািনা নাই। আসম 
তাাঁর উপরই ভরিা কমরসি 
এোং তাাঁর সদমকই আমার 
প্রতযােতত ণ। 

30.   Thus  have  We  

sent you to a nation 

before which (other) 

nations  have  passed  

on,  that   you   might   

recite  unto them that 

which We have 

revealed to you, while 

they  disbelieve   in   

the Beneficent. Say: 

“He is my Lord, there 

is no god but Him. In 

Him I put my trust and 

to Him is my return.” 

ٍة قَّۡد  ۤۡ اُم َّ ۡ ِِ لۡنٰكَّ  كَّذٰلِكَّ اَّۡرسَّ
َّۡت ِمۡنِ ل ۤۡ اُمَّم  ل ِـتَّتۡلُوَّا۟  خَّ قَّبۡلِهَّا

َّيۡكَّ وَّ ُهۡم  ۤۡ اِل َّا يۡن َّيِۡهُم ال َِّذۡىۤۡ اَّۡوحَّ عَّل
ۡۡحِٰنِ َّۡكُفُرۡونَّ بِالر َّ ۤۡ ي ۡ َلَّ ٰب ِ  ُق ٌّۡ ُهوَّ رَّ

َّيِۡه  اِل َّيِۡه تَّوَُّ َّلُۡت وَّ اِلٰهَّ اَِل َّ ُهوََّۚ عَّل
 ِِِ مَّتَّاِبِ

31.  যসদ থকান থকারআন 
এমন হত, যার িাহামযয 
পাহাড় চলমান হয় অেো 
যমীন খসন্ডত হয় অেো 

31. And if indeed there 

was a Quran with 

which mountains could 

be moved, or the earth 

َّاُل وَِّ َّۡت بِِه اۡۡلِب َّۡو اَّن َّ ُقۡراٰن ا ُسۡي ِ َّۡو ل ا
عَّۡت بِِه اَۡلَّۡرُض اَّۡو ُُل ِمَّ بِِه  ِ ُقط 



মৃতরা কো েমল, তমে সক 
হত? েরাং িে কাি থতা 
আল্লাহর হামত। 
ঈমানদাররা সক এ েযাপামর 
সনসিত নয় থয, যসদ আল্লাহ 
চাইমতন, তমে িে মানষুমক 
িৎপমে পসরচাসলত 
করমতন? কামফররা তামদর 
কৃতকমমতর কারমণ িে িময় 
আঘাত থপমত োকমে 
অেো তামদর গমৃহর 
সনকেেতী স্থামন আঘাত 
থনমম আিমে, থয, পযতন্ত 
আল্লাহর ওয়াদা না আমি। 
সনিয় আল্লাহ ওয়াদার 
থখলাফ কমরন না। 

could be torn asunder 

by it, or the dead could 

be made to speak by it, 

(this Quran would 

have done so). But to 

Allah belongs the 

command entirely.  Do 

not those who believe 

despair that, if Allah 

had willed, He would 

have guided mankind, 

all of them. And will  

not cease  to  strike, 

those who disbelieve, a 

disaster for what they 

have done,  or it (the 

disaster) will settle 

close to their homes, 

until the promise of 

Allah comes to pass. 

Indeed, Allah does not 

fail in (His) promise. 

َّۡوٰتِ ِِؕ  بَّ ٌّۡ ِاۡۡل ه ِيۡع ا ّٰلِل  َّۡمُر َجَّ َّۡم اَۡل  اَّفَّل
ٓاُء  ۤۡا اَّۡن ل َّۡو يَّشَّ َّايۡــَِّس ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡو ي

ُِ ِيۡع ا  وََّلَّ  اّٰلله َّدَّى الن َّاسَّ َجَّ ُلَّ
اُل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ُتِصيۡبُُهۡم  َّزَّ ي

نَّعُِ ُ قَِّريۡب ا ِِبَّا صَّ  ٌّ ُ ۡوا قَّاِرعَّة  اَّۡو َتَّ
َّ وَّعُۡد  َّاِۡت ِِم ِۡن دَّاِرِهۡم حَّّٰته ي اِن َّ  اّٰلله

َِّ  ِِِ َلَّ َُيۡلُِف اۡۡلِيۡعَّادَِّ اّٰلله

32.  আপনার পমূেত কত 
রািমূলর িামে ঠাট্টা করা 
হময়মি। অতঃপর আসম 
কামফরমদরমক সকিু 
অেকাশ সদময়সি। , এর পর 
তামদরমক পাকড়াও 
কমরসি। অতএে থকমন 
সিল আমার শাসস্ত। 

32. And indeed 

messengers (of Allah) 

were ridiculed before 

you, but I granted 

respite to those who 

disbelieved, then I 

seized them, so how 

(awful) was My 

punishment.  

َّـقَِّد اۡستُهِۡزئَّ بُِرُس ٌٍّ م ِۡن قَّبۡلِكَّ  ل وَّ
َّيُۡت لِل َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ُثم َّ  َّۡمل فَّا

ۡذُُتُۡمِ َّانَّ  اَّخَّ يۡفَّ ُ فَّكَّ
 ِِِ قَّاِبِعِِ

33.  ওরা প্রমতযমকই সক 
মাোর উপর স্ব স্ব কৃতকমত 
সনময় দন্ডায়মান নয়? এোং 
তারা আল্লাহর িনয 

33.  Then is He (Allah) 

who watches over 

every soul what it has 

earned (like any other).   

َّۡفٍسٍۢ ِِبَّا  ِ ن ۡن ُهوَّ قَّٓاٮ ِم  عََّٰل ُ ٌُّ  اَّفَّمَّ
َّۡتِ ب ََّعَّلُۡواكَّسَّ ِِ وَّ َّٓاءَّ  ُق ٌّۡ  ّٰلِله ُ ُشرَّ



অাংশীদার িােযস্ত কমর। 
েলুন; নাম েল অেো 
খের দাও পসৃেেীর এমন 
সকিু সিসনি িম্পমকত  যা 
সতসন িামনন না? অেো 
অিার কোোতত া েলি? 
েরাং িমুশাসভত করা হময়মি 
কামফরমদর িমনয তামদর 
প্রতারণামক এোং তামদরমক 
িৎপে থেমক োিা দান 
করা হময়মি। আল্লাহ যামক 
পেভ্রষ্ট কমরন, তার থকান 
পে প্রদশতক থনই। 

But they ascribe 

partners to Allah. Say: 

“Name them.  Or you 

inform Him of that 

which  He  knows  not  

on  the  earth,  or  is  it  

a show of  words.”  

Nay, their plotting is 

made fair seeming to 

those who disbelieve, 

and they have been 

hindered from the 

path. And he whom 

Allah sends astray, 

then for him, there is 

not any guide. 

َُّم سَّ ُۡوُهۡمِ َّعۡل َّٗه ِِبَّا َلَّ ي ُۡـِون ـ  ب َـّ  اَّۡم تُن
اِهٍر م ِنَّ الۡقَّۡوِل   ِِ اَۡلَّۡرِض اَّۡم بِظَّ

ُرُهۡم بَّ ٌّۡ ُزي ِنَّ لِل َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا مَّكِۡ
ِبي ٌِِّۡ ۡوا عَِّن الس َّ ُ  وَّمَّۡن وَُّصد 

ُِي ُۡضل ٌِِّ  َّٗه ِمۡن هَّادٍِ اّٰلله ا ل  ِِِ فَّمَّ

34.  দসুনয়ার িীেমনই 
এমদর িনয রময়মি আযাে 
এোং অসত অেশয 
আমখরামতর িীেন 
কমঠারতম। আল্লাহর কেল 
থেমক তামদর থকান 
রক্ষাকারী থনই। 

34.  For them is a 

punishment in the life   

of the world, and the 

punishment of the 

Hereafter is more 

severe. And they do not 

have against Allah any 

protector.  

َّا نۡي ُ َّيٰو ٍِ الد  ِِ اۡۡل ُۡم عَّذَّاب    ُلَّ
ِ ُ َّعَّذَّاُب اَۡلِٰخرَّ ٍِ اَّشَّق  ل ُۡم ِوَّ َؕۚ وَّمَّا ُلَّ

ِِم ِنَّ  اٍقِ اّٰلله  ِِِ ِمۡن و َّ

35.  পরমহযগারমদর িমনয 
প্রসতশ্রুত িান্নামতর অেস্থা 
এই থয, তার সনমে 
সনেত সরণীিমূহ প্রোসহত 
হয়। তার ফলিমূহ 
সচরস্থায়ী এোং িায়াও। এো 
তামদর প্রসতদান, যারা 
িােিান হময়মি এোং 
কামফরমদর প্রসতফল অসগ্ন। 

35. The example of the 

Garden, which the 

righteous have been 

promised, is beneath it 

rivers flow.  Its fruit is 

eternal, and (so is) its 

shade. Such is the end 

of those who are 

righteous,   and     the 

disbelievers’ end is the 

Fire.  

َّـن َِّة ال َِّّٰتۡ ُوعِدَّ امَِّ َّ ٌُّ اۡۡل  ۡۡلُت َُّقۡونَِّث
ََّۡنُٰرِ ۡتِهَّا اَۡل ِۡرۡى ِمۡن َتَّ  اُُُلُهَّا َتَّ

ِظل ُهَّا  تِلۡكَّ ُعۡقَبَّ ال َِّذيۡنَّ دَّٓاٮ ِم  و َّ
ُعۡقَبَّ الۡكِٰفِريۡنَّ  ات َّقَّوا و َّ
 ِِِ الن َّارُِ



36.  এোং যামদরমক আসম 
েন্থ সদময়সি, তারা আপনার 
প্রসত যা অেতীণত হময়মি, 
তজ্জমনয আনসেত হয় এোং 
থকান থকান দল এর থকান 
থকান সেষয় অস্বীকার 
কমর। েলুন, আমামক এরূপ 
আমদশই থদয়া হময়মি থয, 
আসম আল্লাহর এোদত 
কসর। এোং তাাঁর িামে 
অাংশীদার না কসর। আসম 
তাাঁর সদমকই দাওয়াত থদই 
এোং তাাঁর কামিই আমার 
প্রতযােতত ন। 

36. And those to whom 

We have given the 

Book rejoice in that 

which is revealed to 

you. And among the 

factions are those who 

reject part of it. Say (O 

Muhammad):  “I am 

only commanded that I 

worship Allah and not 

to join partners with 

Him. To Him I call, 

and unto Him is my 

return.”  

ال َِّذيۡنَّ اٰتَّيۡنُٰهُم الِۡكتٰبَّ  وَّ
ِ َّيۡكَّ ۤۡ اُنِۡزلَّ اِل ُحۡونَّ ِِبَّا َّۡفرَّ وَِّمنَّ  ي

َِّ هِٗاَۡل  ُق ٌّۡ ۡحزَّاِب مَّۡن ي ُـنِۡكُر بَّعۡضَّ
ۤۡ اُِمۡرُت اَّۡن اَّۡعبُدَّ  َّا َِّاِّن َّ ۤۡ  اّٰلله وََّلَّ

َّيِۡه  اِل َّيِۡه اَّۡدُعۡوا وَّ اُۡشِركَّ بِه   اِل
 ِِِ مَّاِٰبِ

37.  এমসনভামেই আসম এ 
থকারআনমক আরেী ভাষায় 
সনমদত শরূমপ অেতীণত 
কমরসি। যসদ আপসন 
তামদর প্রেৃসত্তর অনিুরণ 
কমরন আপনার কামি োন 
থপৌাঁিার পর, তমে আল্লাহর 
কেল থেমক আপনার না 
থকান িাহাযযকারী আমি 
এোং না থকান রক্ষাকারী। 

37. And thus have We 

sent it (the Quran) 

down, a judgment of 

authority in Arabic. 

And if you were to 

follow their desires 

after that which has 

come to you of the 

knowledge, you will 

not have against Allah 

any protector, nor a 

defender.  

بِي  ا لۡنُٰه ُحۡكم ا عَّرَّ ؕ  ِوَّكَّذٰلِكَّ اَّنۡزَّ
َّعۡتَّ اَّۡهوَّٓاءَُّهۡم بَّعۡدَّمَّا  َّٮ ِِن ات َّب ل وَّ

َّـكَّ ِمنَّ  ََّٓاءَّكَّ ِمنَِّ ِِالۡعِلِۡم  مَّا ل  اّٰلله
َلَّ وَّاٍقِ َِل ٍ و َّ  ِِِ ِمۡن و َّ

38.  আপনার পমূেত আসম 
অমনক রিলূ থপ্ররণ কমরসি 
এোং তাাঁমদরমক পত্নী ও 
িন্তান-িন্তসত সদময়সি। 
থকান রিমূলর এমন িািয 
সিল না থয আল্লাহর সনমদত শ 
িাড়া থকান সনদশতন 

38. And indeed We 

sent messengers before 

you, and We made for 

them wives and 

offspring. And it was 

not (given) to (any) 

messenger that he 

should bring a sign 

َّا ُرُسَل  م ِۡن قَّبۡلِكَّ وَّ  لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ ل وَّ
ي َّة ِ ُذر ِ َ ا و َّ ا ُۡم اَّۡزوَّ َّا ُلَّ عَّلۡن  وَّمَّا ََِّ

ٍَّة اَِل َّ بِاِۡذِن  َّ بِاٰي ُسۡوٍل اَّۡن ي َّاِۡت َّانَّ لِرَّ ُ
ِِ ََّ ٌٍّ كِِاّٰلله َّ ِ ا ِ لُِك ٌّ   ِِِ تَّاب 



উপসস্থত কমর। প্রমতযকটি 
ওয়াদা সলসখত আমি। 

except by the command 

of Allah. For every 

term there is a decree.    

39.  আল্লাহ যা ইচ্ছা 
সমটিময় থদন এোং েহাল 
রামখন এোং মূলেন্থ তাাঁর 
কামিই রময়মি। 

39.  Allah eliminates 

what He wills, and 

establishes (what He 

wills), and with Him is 

the Mother of the 

Book.  

ُۡحوا  َُِيَّ ٓاُء وَّيُثۡبُِتِ اّٰلله َّشَّ  مَّا ي
ُ الِۡكتِٰبِ ٗهۤۡ اُم    وَِّعنۡدَّ

40.  আসম তামদর িামে থয 
ওয়াদা কমরসি, তার থকান 
একটি যসদ আপনামক 
থদসখময় থদই সকাংো 
আপনামক উঠিময় থনই, 
তামত সক আপনার দাসয়ে 
থতা থপৌমি থদয়া এোং 
আমার দাসয়ে সহিাে 
থনয়া। 

40.  And  whether  We  

show  you (O 

Muhammad) part of 

what  We  have 

promised them, or We 

cause you to die,  then 

upon you is only to 

convey (the message), 

and upon Us is the 

reckoning.  

ن َّكَّ بَّعۡضَّ ال َِّذۡى  َـّ وَّاِۡن م َّا نُِري
َّا  َّـتَّوَّف َّيَّن َّكَّ فَّاِّن َّ َّعُِدُهۡم اَّۡو ن ن

اُبِ َّا اۡۡلِسَّ َّيۡن َّلُٰغ وَّعَّل َّيۡكَّ الۡب  عَّل

ِِِ 

41.  তারা সক থদমখ না থয, 
আসম তামদর থদশমক 
চতুসদতক থেমক িমামন 
িকুুচসচত কমর আিসি? 
আল্লাহ সনমদত শ থদন। তাাঁর 
সনমদত শমক পিামত 
সনমক্ষপকারী থকউ থনই। 
সতসন দ্রুত সহিাে েহণ 
কমরন। 

41.  Do they not see 

that We are advancing 

in the land (in their 

control), diminishing it 

from its outlying 

borders. And Allah 

commands, there is 

none to put back His 

command. And He is 

swift in calling to 

account. 

َّن َِّ ۡوا ا َّرَّ َّۡم ي ل َّاِۡت اَۡلَّۡرضَّ اَّوَّ ا ن
افِهَّا  َّـنُۡقُصهَّا ِمۡن اَّۡطرَّ ُ وَِّ ن اّٰلله
ُۡكُم َلَّ ُمعَّق ِبَّ ِۡلُۡكِمهِ   وَُّهوَّ َيَّ

اِبِ ِريُۡع اۡۡلِسَّ   سَّ

42.  তামদর পমূেত যারা 
সিল, তারা চক্রান্ত কমরমি। 
আর িকল চক্রান্ত থতা 
আল্লাহর হামতই আমি। 
সতসন িামনন প্রমতযক েযসি 

42.   And  indeed, those 

who were before them 

did devise plots, but to 

Allah belongs the plan 

entirely. He knows 

ههِِوَّقَّۡد مَّكَّرَّ ال َِّذيۡنَّ ِمۡن قَّبۡلِِهۡم   فَّلِل
ِيۡع ا َّۡكُر َجَّ َُّم مَّا تَّۡكِسُب اۡۡل َّعۡل  ي



যা সকিু কমর। কামফররা 
থিমন থনমে থয, পর 
িীেমনর আোিস্থল কামদর 
িনয রময়মি। 

what every soul earns. 

And the disbelievers 

will know for whom 

will be the final home.   

َُّمِ عۡل َـّ ي َّۡفٍس  وَّسَّ ُ ن َّۡن  ُ ٌُّ  ۡـُكفهُر ِۡل ال
ارِِ  ِِِ ُعۡقَبَّ الد َّ

43.  কামফররা েমলঃ 
আপসন থপ্রসরত েযসি নন। 
েমল সদন, আমার ও 
থতামামদর মমিয প্রকৃষ্ট 
িাক্ষী হমচ্ছন আল্লাহ এোং ঐ 
েযসি, যার কামি েমন্থর 
োন আমি। 

43.  And those who 

disbelieve say: “You 

are not a Messenger.” 

Say (O Muhammad): 

“Sufficient is Allah as a 

witness between me 

and you, and those 

with whom is the 

knowledge of the Book.”  

َّۡستَّ    َُّقۡوُل ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا  ل ي وَّ
َل ِ ِِؕ   ُق ٌّۡ كَّٰف  ُِمۡرسَّ ٍۢا    بِاّٰلله ِهيۡد  شَّ

َُّكۡمِ  ٗه عِلُۡم  بَّيِۡنۡ  وَّ بَّيۡن وَّمَّۡن ِعنۡدَّ
 الِۡكتِٰبِ

     
 


