
 

নমল AnNamal     

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.  ত্বা-িীন; এগুমলা আল-
ককারআমনর আয়াত এবং 
আয়াত িসু্পষ্ট সকতামবর। 

1. Ta. Seen. These are 

the verses of the Quran 

and a Book (that 

makes things) clear.  

ِ تِلۡكَّ اٰيُٰت الُۡقۡراِٰن   ٰطس 
ٍۙ  ِِِ وَِّكتَّاٍب م ُبِۡيٍ

2.  মুসমনমদর জমনে পথ 
সনমদে শ ও িিুংবাদ। 

2.  A guidance and 

good tidings for the 

believers.  

ٍۙ  ِِِ ُهًدى وَّبُۡشٰرى لِلُۡمۡؤمِِنۡيَّ
3.  যারা নামায কাময়ম 
কমর, যাকাত প্রদান কমর 
এবং পরকামল সনসিত 
সবশ্বাি কমর। 

3.  Those who establish 

prayer and give the 

poor-due  and   they    

regarding the  

Hereafter, they have  

certainty. 

لٰوةَّ وَّيُۡؤُتۡونَّ  ال َِّذيۡنَّ يُقِيُۡمۡونَّ الص َّ
كٰوةَِّ ِة ُهۡم  الز َّ وَّ ُهۡم بِاۡۡلِٰخرَّ
 ِِِ يُۡوقِنُۡونَِّ

4.  যারা পরকামল সবশ্বাি 
কমর না, আসম তামদর 
দসৃষ্টমত তামদর কমেকান্ডমক 
িমুশাসিত কমর সদময়সি। 
অতএব, তারা উদভ্রান্ত হময় 
ঘুমর কবডায়। 

4. Indeed, those who do 

not believe in the 

Hereafter, We have 

made fair seeming to 

them their deeds, so 

they stray about 

blindly.  

ِة  اِن َّ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِاۡۡلِٰخرَّ
ُۡم فَُّهۡم  اَلَّ ُۡم اَّۡعمَّ ن َّا َلَّ زَّي َـّ

ُهۡونَّ ِ َّعۡمَّ  ِِِ ي
5.  তামদর জমনেই রময়মি 
মন্দ শাসি এবং তারাই 
পরকামল অসিক ক্ষসতগ্রি। 

5. They are those for 

whom there is the 

worst of punishment, 

and they in the 

اِب  ُۡم ُسۡو ُء الۡعَّذَّ ٰ ٮ ِكَّ ال َِّذيۡنَّ َلَّ اُول
ِة ُهُم  وَُّهۡم ِِف اۡۡلِٰخرَّ



Hereafter, they will be 

the greatest losers.  َُِّرۡون  ِِِ اۡۡلَّۡخسَّ
6.  এবং আপনামক 
ককারআন প্রদত্ত হমে 
প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহর 
কাি কথমক। 

6. And indeed, 

(Muhammad) you 

surely receive the 

Quran from All Wise, 

All Aware.  

َـّّق َّ الُۡقۡراٰنَّ ِمۡن ل َُّدۡن  َّـتُل وَّاِن َّكَّ ل
ِكيٍۡم عَّلِيٍۡمِ  ِِِ حَّ

7.  যখন মূিা তাাঁর 
পসরবারবর্েমক বলমলনঃ 
আসম অসি কদমখসি, এখন 
আসম কিখান কথমক 
কতামামদর জমনে ককান 
খবর আনমত পারব অথবা 
কতামামদর জমনে জ্বলন্ত 
অঙ্গার সনময় আিমত পারব 
যামত কতামরা আগুন 
কপাহামত পার। 

7.    When Moses said 

to his family:  “Indeed,   

I   have seen a fire.  I 

will soon bring you 

from there some 

information, or I will 

bring you a burning 

brand, that you may 

warm yourselves.” 

َّۡسُت  ٖۤ اٰن ۡ ٖۤ اِن ِ َّۡهلِه  اِۡذ قَّالَّ ُمۡوٰٰس ِۡل
ٍ اَّۡو  اٰتِيُۡكۡم م ِنۡهَّا ِِبََّبَّ َّاًرا  سَّ ن
اٰتِيُۡكۡم بِِشهَّاٍب قَّبٍَّس ل َّعَّل َُّكۡم 

لُۡونَِّ   تَّۡصطَّ

8.  অতঃপর যখন সতসন 
আগুমনর কামি আিমলন 
তখন আওয়াজ হল িনে 
সতসন, সযসন আগুমনর স্থামন 
আমিন এবং যারা আগুমনর 
আমশপামশ আমিন। সবশ্ব 
জাহামনর পালনকতে া আল্লাহ 
পসবত্র ও মসহমাসিত। 

8.  So when he came to 

it, he was called that: 

“Blessed is whoever is 

in the fire, and whoever 

is around it. And 

glorified be Allah, the 

Lord of the worlds.”  

ا نُۡوِدىَّ اَّۡنۢۡ بُۡوِركَّ مَّۡن  ٓاءَّهَّ ا جَّ َّم َّ فَّل
َّا ۡوَلَّ ِ ِِِف الن َّاِر وَّ مَّۡن حَّ ؕ  وَُّسبٰۡحنَّ اّٰلله

َِّمۡيَِّ ب ِ الۡعٰل  ِِِ رَّ

9.  কহ মূিা, আসম আল্লাহ, 
প্রবল পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময়। 

9.   “O  Moses,  indeed,  

it  is I, Allah, the All 

Mighty, the Wise.”  

ُ الۡعَِّزيُۡز  َّا اّٰلله ٰٰيُۡوٰٰسٖۤ اِن َـّه ٖۤ اَّن
َِّكيُۡمٍۙ  ِِِ اۡۡل

10.  আপসন সনমক্ষপ করুন 
আপনার লাঠি। অতঃপর 
যখন সতসন তামক িমপের 
নোয় িুটািুটি করমত 

10. “And throw down 

your staff.” Then when 

he saw it writhing as if 

it were a snake, he fled 

ِ اكَّ اَّلِۡق عَّصَّ ُ وَّ َّز  ۡت ََّ ا  اٰهَّ ا رَّ َّم َّ  فَّل
َّۡم يُعَّق ِۡبِ ل ّٰله ُمۡدبًِرا و َّ ٌّ و َّ َّا جَّٓان  َّّن َّ َّا  ك



কদখমলন, তখন সতসন 
সবপরীত সদমক িুটমত 
লার্মলন এবং কপিন 
সিমরও কদখমলন না। কহ 
মূিা, িয় করমবন না। 
আসম কয রময়সি, আমার 
কামি পয়র্ম্বরর্ণ িয় 
কমরন না। 

turning his back and 

did not look back. “O 

Moses, do not fear. 

Indeed, the messengers 

do not fear in My 

presence.”  

َّۡفِ َّاُف    ٰٰيُۡوٰٰس ۡلَّ َتَّ ۡ ۡلَّ َيَّ اِن ِ
لُۡونَِّ َّدَّى َّ اۡۡلُۡرسَّ  ِِِ ِ   ل

11.  তমব কয বাডাবাসড 
কমর এরপর মন্দ কমমের 
পসরবমতে  িৎকমে কমর। 
সনিয় আসম ক্ষমাশীল, 
পরম দয়ালু। 

11. “Except him who 

did   wrong, then has 

changed evil for good 

afterwards, so indeed, I 

am Oft Forgiving, 

Most Merciful.” 

ۢۡا بَّعۡدَّ  ً لَّ ُحۡسن َّمَّ ُثم َّ بَّد َّ ل اِۡل َّ مَّۡن ظَّ
ِحيۡمٌِّ ۡ غَُّفۡورٌّ ر َّ  ِِِ ُسۡو ٍء فَّاِن ِ

12. আপনার হাত আপনার 
বর্মল ঢুসকময় সদন, িশুুভ্র 
হময় কবর হমব সনমদে াষ 
অবস্থায়। এগুমলা কিরাউন 
ও তার িম্প্রদাময়র কামি 
আনীত নয়টি সনদশেমনর 
অনেতম। সনিয় তারা 
সিল পাপাচারী িম্প্রদায়। 

12.   “And put your 

hand into your bosom, 

it will come out white 

without disease. (These 

are) among nine signs 

to Pharaoh and his 

people. Indeed, they 

have been disobedient 

people.”  

ُۡرۡج  يۡبِكَّ َتَّ اَّۡدِخۡل يَّدَّكَّ ِِفۡ جَّ وَّ
ٓاءَّ ِمۡن غَّۡۡيِ ُسۡو ءٍِ ِِفۡ تِۡسِع    بَّيۡضَّ

ُۡم  اٰيٍٰت اِّٰٰل فِۡرعَّۡونَّ وَّقَّۡوِمه   اِّن َّ
َّانُۡوا قَّۡومًا فِٰسقِۡيَِّ  ِِِ ك

13.  অতঃপর যখন তামদর 
কামি আমার উজ্জল 
সনদশেনাবলী আর্মন করল, 
তখন তারা বলল, এটা কতা 
িসু্পষ্ট জাদ।ু 

13. Then when Our 

signs came to them, 

plain to see, they said: 

“This is an obvious 

magic.”  

ةً قَّالُۡوا  َّا ُمبِۡصرَّ ُۡم اٰيٰتُن َۡ ٓاءَّ ا جَّ َّم َّ فَّل
 ِِِ ا ِسۡحرٌّ م ُبِۡيٌِّهٰذَِّ

14.  তারা অনোয় ও 
অহংকার কমর 
সনদশেনাবলীমক প্রতোখোন 
করল, যসদও তামদর অন্তর 
এগুমলা িতে বমল সবশ্বাি 
কমরসিল। অতএব কদখুন, 

14. And they rejected 

them, while their souls 

had acknowledged 

them, wrongfully and 

arrogantly. Then see 

how was the end of 

 ٖۤ تۡهَّا ُدۡوا بِهَّا وَّاۡستَّيۡقَّنَـّ حَّ وَّجَّ
عُلُو ًا ۡر اَّنُۡفُسُهۡم ُظلًۡما و َّ ُُ ظ  فَّان

َُّة اۡۡلُۡفِسِديۡنَِّ  كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب



অনথেকারীমদর পসরণাম 
ককমন হময়সিল? 

those who acted 

corruptly. 
ِِِ 

15.  আসম অবশেই দাউদ ও 
িলুায়মানমক জ্ঞান দান 
কমরসিলাম। তাাঁরা বমল 
সিমলন, আল্লাহর প্রশংিা, 
সযসন আমামদরমক তাাঁর 
অমনক মুসমন বান্দার উপর 
কেষ্ঠত্ব দান কমরমিন। 

15.   And certainly, We 

gave knowledge to 

David and Solomon, 

and they said: “Praise  

be   to  Allah, who has  

favored  us  above  

many of  His   believing   

slaves.”  

َّيۡمٰنَّ عِلًۡما َّا دَّاو دَّ وَّ ُسل َّـقَّۡد اٰتَّيۡن ل  وَّ
َّنَّا عَّٰٰل  ل ِ ال َِّذۡى فَّض َّ َّۡمُد ّٰلِله وَّقَّاۡلَّ اۡۡل

َّاِدِه اۡۡلُۡؤمِِنۡيَِّ   كَّثِۡۡيٍ م ِۡن ِعب

16.  িলুায়মান দাউমদর 
উত্তরাসিকারী হময়সিমলন। 
বমলসিমলন, ‘কহ কলাক 
িকল, আমামক উডন্ত 
পক্ষীকূমলর িাষা সশক্ষা 
কদয়া হময়মি এবং আমামক 
িব সকিু কদয়া হময়মি। 
সনিয় এটা িসু্পষ্ট কেষ্ঠত্ব। ’ 

16. And Solomon 

inherited David, and 

he said: “O people, we 

have been taught the 

language of birds, and 

we have been bestowed 

of all things.  Indeed 

this, it surely is an 

evident favor.”  

َّيۡمُٰن دَّاو دَِّ َّي ُهَّا  وَّوَِّرثَّ ُسل ٖۤا ٰ وَّقَّالَّ ي
ۡۡيِ  الن َّاُس عُل ِۡمنَّا مَّنِۡطقَّ الط َّ

ٍء  ۡ ِ َشَّ َّا ِمۡن كُل  ُوَّ  وَّاُۡوتِيۡن ا َلَّ اِن َّ هٰذَّ
 ِِِ الۡفَّۡضُل اۡۡلُبِۡيُِ

17.  িলুায়মামনর িামমন 
তার কিনাবাসহনীমক 
িমমবত করা হল। সজ্বন-
মানষু ও পক্ষীকুলমক, 
অতঃপর তামদরমক সবসিন্ন 
বূেমহ সবিক্ত করা হল। 

17. And there were 

gathered before  

Solomon his armies of 

the  jinn  and men, and 

the birds, and they were 

set in battle order.  

ِ َّيۡمٰنَّ ُجنُۡوُده  ِمنَّ اۡۡلِن ِ  وَُّحِشرَّ لُِسل
ۡۡيِ فَُّهۡم  وَّاۡۡلِنِۡس وَّالط َّ

 ِِِ يُۡوزَُّعۡونَِّ
18.  যখন তারা সপপীসলকা 
অিূেসষত উপতেকায় 

কপ াঁিাল, তখন এক 
সপপীসলকা বলল, কহ 
সপপীসলকার দল, কতামরা 
কতামামদর র্মৃহ প্রমবশ কর। 
অনেথায় িলুায়মান ও তার 
বাসহনী অজ্ঞাতিামর 
কতামামদরমক সপষ্ট কমর 
কিলমব। 

18.  Until,   when  they  

came upon    the  valley  

of  the  ants,  an  ant  

said:  “O ants,  enter 

your  dwellings  lest  

Solomon and  his  

armies  crush you, 

while  they  are not  

perceiving.” 

َّۡت  ٖۤ اَّتَّۡوا عَّٰٰل وَّاِد الن َّۡمِلٍۙ قَّال حَّّٰته  اِذَّا
َّي ُهَِّ ٖۤا ه َّةٌّ ي ۡل ا الن َّۡمُل اۡدُخلُۡوا َنَّ
َّيۡمُٰن مَّٰسِكنَُّكۡمِ ِۡطمَّن َُّكۡم ُسل ََّ  ۡلَّ 

َّۡشُعُرۡونَِّ  ِِِ وَُّجنُۡوُده ٍۙ وَُّهۡم ۡلَّ ي



19.  তার কথা শুমন 
িলুায়মান মুচসক হািমলন 
এবং বলমলন, কহ আমার 
পালনকতে া, তুসম আমামক 
িামথে? দাও যামত আসম 
কতামার কিই সনয়ামমতর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করমত 
পাসর, যা তুসম আমামক ও 
আমার সপতা-মাতামক দান 
কমরি এবং যামত আসম 
কতামার পিন্দনীয় িৎকমে 
করমত পাসর এবং আমামক 
সনজ অনুগ্রমহ কতামার 
িৎকমেপরায়ন বান্দামদর 
অন্তিুে ক্ত কর। 

19. So he (Solomon) 

smiled, laughing at her 

speech, and said: “My 

Lord, bestow upon me 

that I may be thankful 

for your favor with 

which You have 

favored upon me and 

upon my parents, and 

that I may do righteous 

deeds that will please 

You. And admit me by 

Your mercy among 

Your righteous slaves.” 

َّا وَّقَّالَّ  اِحكًا م ِۡن قَّۡوَِل مَّ ضَّ فَّتَّبَّس َّ
ِ ب ِ تَّكَّ  رَّ ٖۤ اَّۡن اَّۡشُكرَّ نِعۡمَّ اَّۡوِزۡعِنۡ

ٖۤ اَّنۡعَّۡمتَّ عَّٰلَّ َّ وَّعَّٰٰل وَّالِدَّى َّ  ال َِّّٰتۡ
ًـا تَّۡرٰضٮُه  اِۡل اَّۡن اَّۡعمَّلَّ صَّ وَّ
َّاِدكَّ  ۡۡحَّتِكَّ ِِفۡ ِعب اَّۡدِخلِۡنۡ بِرَّ وَّ

لِِحۡيَِّ  ِِِ الصه

20.  িলুায়মান পক্ষীমদর 
কখাাঁজ খবর সনমলন, 
অতঃপর বলমলন, সক হল, 
হুদহুদমক কদখসি না ককন? 
নাসক কি অনপুসস্থত? 

20.  And  he  inspected  

the  birds   and  said:  

“How  is  it of me,  I  

do not see  the  hoopoe,  

or is he among the 

absentees.”  

ى  ٖۤ اَّرَّ ۡۡيَّ فَّقَّالَّ مَّا ِّٰلَّ ۡلَّ تَّفَّق َّدَّ الط َّ وَّ
اَّۡم كَّانَّ ِمنَّ   اَۡلُۡدُهدَِّ

َّٓا  ِِِ ٮ ِبِۡيَِّالۡغ
21.  আসম অবশেই তামক 
কম ার শাসি কদব সকংবা 
হতো করব অথবা কি 
উপসস্থত করমব উপযকু্ত 
কারণ। 

21. “I will surely 

punish him with a 

severe punishment, or I 

will certainly slaughter 

him, or he must bring 

to me a clear reason 

(for absence).” 

ُِ ابًا شَِّديًۡدا اَّۡو ۡلَّ ن َّه  عَّذَّ بَـّ عَّذ ِ
ۡ بُِسلٰۡطٍن  ِ َّاۡتِيَّن  َّي َّۡو ل َّن َّه ٖۤ ا َّاۡذَبَّ ۡلَّ

 ِِِ م ُبِۡيٍِ
22.  সকিুক্ষণ পমডই হুদ 
এমি বলল, আপসন যা 
অবর্ত নন, আসম তা 
অবর্ত হময়সি। আসম 
আপনার কামি িাবা কথমক 

22. But he (bird) did 

not take long when he 

came and said: “I have 

grasped (in knowledge) 

that which you have 

not grasped, and I have 

ُت  فَّمَّكَّثَّ غَّۡۡيَّ بَّعِيٍۡد فَّقَّالَّ اَّحَّطظ
ٍَّاٍۭ  ب َّۡم ُُتِۡط بِه  وَّ ِجئۡتُكَّ ِمۡن سَّ ِِبَّا ل

َّاٍِ نَّب  ِِِ ي َّقِۡيٍِ بِ



সনসিত িংবাদ সনময় 
আর্মন কমরসি। 

come to you from Sheba 

with a true news.”  

23.  আসম এক নারীমক 
িাবাবািীমদর উপর রাজত্ব 
করমত কদমখসি। তামক 
িবসকিুই কদয়া হময়মি এবং 
তার একটা সবরাট 
সিংহািন আমি। 

23. “Indeed, I have 

found a woman ruling 

over them, and she has 

been given (abundance) 

of all things, and hers 

is a mighty throne.”  

ۡلُِكُهۡم  اَّةً َتَّ ُ اۡمرَّ ۡ وَّجَّۡدت  اِن ِ
َّا عَّۡرشٌّ  َلَّ ٍء و َّ ۡ ِ َشَّ َّۡت ِمۡن كُل  وَّاُۡوتِي

يۡمٌِّ ُِ  ِ عَّ
24.  আসম তামক ও তার 
িম্প্রদায়মক কদখলাম তারা 
আল্লাহর পসরবমতে  িযূেমক 
কিজদা করমি। শয়তান 
তামদর দসৃষ্টমত তামদর 
কাযোবলী িমুশাসিত কমর 
সদময়মি। অতঃপর 
তামদরমক িৎপথ কথমক 
সনবৃত্ত কমরমি। অতএব 
তারা িৎপথ পায় না। 

24.   “I  found  her  and  

her people prostrating 

to the sun other than 

Allah, and Satan has 

made  their deeds fair-

seeming to them, and 

has kept them away 

from the way (of 

truth), so they are not 

guided.” 

َّۡسُجُدۡونَّ  َّا وَّقَّۡومَّهَّا ي ُ  َ دظ وَّجَّ
ِ وَّزَّي َّنَّ  ۡمِس ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله لِلش َّ
ُۡم  اَلَّ يٰۡطُن اَّۡعمَّ ُُم الش َّ َلَّ
ِبيِۡل فَُّهۡم ۡلَّ  ُهۡم عَِّن الس َّ د َّ فَّصَّ

ٍۙ َّهۡتَُّدۡونَّ   ي
25.  তারা আল্লাহমক 
কিজদা কমর না ককন, সযসন 
নমিামন্ডল ও িুমন্ডমলর 
কর্াপন বস্তু প্রকাশ কমরন 
এবং জামনন যা কতামরা 
কর্াপন কর ও যা প্রকাশ 
কর। 

25.   “So  they  do  not  

prostrate to Allah, who 

brings   forth   the     

hidden in the  heavens 

and the earth, and   

knows what you hide  

and what you 

proclaim.” 

ِ ال َّذِِ َّۡسُجُدۡوا ّٰلِله ۡى َُيِۡرُج اَّۡل َّ ي
ٰموِٰت وَّاۡۡلَّۡرِض  َّۡبءَّ ِِف الس َّ اۡۡل

َُّم مَّا َُتُۡفۡونَّ وَّمَّا تُعۡلِنُۡونَِّ َّعۡل  ِوَّي

26.  আল্লাহ বেতীত ককান 
উপািে কনই; সতসন মহা 
আরমশর মাসলক। AsSajda    

26.    “Allah,  there  is  

no  god   but   Him,   

Lord   of   the Supreme 

Throne.” AsSajda 

ُ الۡعَّۡرِش  ب  ٖۤ اِلٰهَّ اِۡل َّ ُهوَّ رَّ ُ ۡلَّ اَّّٰلله
يِۡم ۩ ُِ  ِِِ الۡعَّ

27.  িলুায়মান বলমলন, 
এখন আসম কদখব তুসম 
িতে বলি, না তুসম 

27. He (Solomon) said: 

“We shall soon see 

whether you speak the 

truth or you are of the 

َّـِ ن دَّۡقتَّ اَّۡم ُكنۡتَّ قَّالَّ سَّ ُر اَّصَّ ُُ نۡ
 ِِِ ِمنَّ الۡكِٰذبِۡيَِّ



সমথেবাদী। liars.”  

28.  তুসম আমার এই পত্র 
সনময় যাও এবং এটা তামদর 
কামি অপেন কর। অতঃপর 
তামদর কাি কথমক িমর পড 
এবং কদখ, তারা সক 
জওয়াব কদয়। 

28. “Go with this letter 

of mine and cast it 

down to them, then 

turn away from them 

and see what (answer) 

they return.”  

َّيِۡهۡم  َّلۡقِۡه اِل ا فَّا اِۡذهَّۡب ب ِِكتِِٰبۡ هٰذَّ
ۡر مَّاذَّا  ُُ ظ ُثم َّ تَّوَّل َّ عَّنُۡهۡم فَّان

َّۡرِجُعۡونَِّ  ِ ي
29.  সবলকীি বলল, কহ 
পসরষদবর্ে, আমামক একটি 
িম্মাসনত পত্র কদয়া হময়মি। 

29. She (The Queen of 

Sheba) said “O chiefs, 

indeed, there has been 

cast to me a noble 

letter.”  

ٖۤ اُلِّۡقَّ اِّٰلَّ َّ  ۡ َُّؤا اِن ِ َّل َّي ُهَّا اۡۡل ٖۤا ٰ َّۡت ي قَّال
 ِِِ ِكتٰبٌّ كَِّريۡمٌِّ

30.  কিই পত্র িলুায়মামনর 
পক্ষ কথমক এবং তা এইঃ 
িিীম দাতা, পরম দয়ালু, 
আল্লাহর নামম শুরু; 

30. “Indeed, it is from 

Solomon, and indeed it 

is, in the name of 

Allah, the Beneficent, 

the Merciful.”  

 ِ اِن َّه  بِۡسِم اّٰلله َّيۡمٰنَّ وَّ اِن َّه  ِمۡن ُسل
ِحيِۡمٍۙ ۡۡحِٰن الر َّ  ِِِ الر َّ

31.  আমার কমাকামবলায় 
শসক্ত প্রদশেন কমরা না এবং 
বশেতা স্বীকার কমর আমার 
কামি উপসস্থত হও। 

31. “That exalt not 

against me, and come 

to me in submission.”  

اَّۡل َّ تَّعۡلُۡوا عَّٰلَّ َّ وَّاُۡتۡوِنۡ 
 ِِِ ُمۡسلِِمۡيَِّ

32.  সবলকীি বলল, কহ 
পসরষদবর্ে, আমামক আমার 
কামজ পরামশে দাও। 
কতামামদর উপসস্থসত 
বেসতমরমক আসম ককান 

কামজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কসর 
না। 

32.  She said: “O 

chiefs, advise me in my 

affair. I do not decide a   

matte until you are 

present.”  

 ٖۤ ۡ ِِفۡ َُّؤا اَّفۡتُۡوِن َّل َّي ُهَّا اۡۡل ٖۤا ٰ َّۡت ي قَّال
 مَّا ُكنُۡت قَّاِطعَّةً اَّۡمًرا حَّّٰته اَّۡمِرۡىِ

 ِِِ تَّۡشهَُّدۡوِنِ

33.  তারা বলল, আমরা 
শসক্তশালী এবং কম ার 
কযাদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত 
গ্রহমণর ক্ষমতা আপনারই। 
অতএব আপসন কিমব 
কদখুন, আমামদরমক সক 

33. They said: “We are 

men of great strength, 

and of great military 

might, but it is for you 

to command, so 

consider what you will 

ُۡن اُولُوِۡ اُولُۡوا بَّاٍۡس قَّالُۡوا َنَّ ٍة و َّ ا ُقو َّ
ِرۡى ِِشَِّديۡدٍِ ُُ ظ َّيِۡك فَّان َّۡمُر اِل اۡۡل ٍؕۙ و َّ

ِ  ِِِ مَّاذَّا تَّاُۡمِريۡنَّ



আমদশ করমবন। command.”  

34.  কি বলল, রাজা 
বাদশারা যখন ককান 
জনপমদ প্রমবশ কমর, তখন 
তামক সবপযেি কমর কদয় 
এবং কিখানকার িম্ভ্রান্ত 
বেসক্তবর্েমক অপদস্থ কমর। 
তারাও এরূপই করমব। 

34. She said: “Indeed 

kings, when they enter 

a township, they ruin 

it, and make most 

honorable amongst its 

people low. And thus 

will they do.”  

َّةً  لُۡوا قَّۡري َّۡت اِن َّ اۡۡلُلُۡوكَّ اِذَّا دَّخَّ قَّال
 ٖۤ ةَّ اَّۡهلِهَّا ٖۤا اَِّعز َّ ا وَّجَّعَّلُۡو ُدۡوهَّ اَّفۡسَّ

َِّذل َّةًِ َّۡفعَّلُۡونَِّ  وَِِّا  ِِِ كَّذٰلِكَّ ي

35.  আসম তাাঁর কামি সকিু 
উপমঢ কন পা াসে; কদসখ 
কপ্রসরত কলামকরা সক 
জওয়াব আমন। 

35. “And indeed, I will 

send to them a gift, then 

see with what (reply) 

the messengers return.”  

َّيِۡهۡم بِهَِّدي ٍَّة  َّةٌّ اِل ۡ ُمۡرِسل وَّاِن ِ
لُۡونَِّفَّنَّا َّۡرِجُع اۡۡلُۡرسَّ ۢۡ بِمَّ ي ةٌّ   ِظرَّ

36.  অতঃপর যখন দতূ 
িলুায়মামনর কামি আর্মন 
করল, তখন িলুায়মান 
বলমলন, কতামরা সক 
িনিম্পদ দ্বারা আমামক 
িাহাযে করমত চাও? 
আল্লাহ আমামক যা 
সদময়মিন, তা কতামামদরমক 
প্রদত্ত বস্তু কথমক উত্তম। বরং 
কতামরাই কতামামদর 
উপমঢ কন সনময় িমুখ 
থাক। 

36.  So when they came 

to Solomon, he said: 

“Would you help me 

with wealth. But that 

which Allah has given   

me is better than that 

which He has given 

you. But, it is you who 

rejoice in your gift.”  

َِّ ۡون ُ َّيۡمٰنَّ قَّالَّ اََُّتِد  ٓاءَّ ُسل ا جَّ َّم َّ ِن فَّل
ٖۤ  ِِبَّاٍلِ ِ َّا ۡۡيٌّ م  ُ خَّ َۦّ اّٰلله ٖۤ اٰتٰٮن ا فَّمَّ
 بَّۡل اَّنۡـتُۡم بِهَِّدي َّتُِكۡم اٰتٰٮُكۡمِ
ُحۡونَِّ  ِِِ تَّۡفرَّ

37.  সিমর যাও তামদর 
কামি। এখন অবশেই আসম 
তামদর সবরুমদ্ধ এক 
সিনেবাসহনী সনময় আিব, 
যার কমাকামবলা করার 
শসক্ত তামদর কনই। আসম 
অবশেই তামদরমক অপদস্থ 
কমর কিখান কথমক বসহষৃ্কত 

37. “Return to them, 

then we will surely  

come  to  them  with  

hosts  that they cannot 

resist them, and we will 

surely drive  them  out 

from there in  disgrace,  

and they will be 

abased.”  

َّنَّاۡتِيَّن َُّهۡم ِِبُنُۡوٍد ۡل َّ اِۡرِجۡع اِِ َّيِۡهۡم فَّل ل
 ٖۤ َّـنُۡخِرجَّن َُّهۡم م ِنۡهَّا ل ُۡم بِهَّا وَّ َّلَّ َلَّ قِب

ُهۡم ٰصغُِرۡونَِّ َِّذل َّةً و َّ  ِِِ ا



করব এবং তারা হমব 
লাসিত। 
38.  িলুায়মান বলমলন, কহ 
পসরষদবর্ে, তারা 
আত্নিমপেণ কমর আমার 
কামি আিার পমূবে কক 
সবলকীমির সিংহািন 
আমামক এমন কদমব? 

38.  He (Solomon) said:  

“O  chiefs,  which  of 

you will bring to me 

her throne before that 

they come  to me,  

surrendering.”  

َّاۡتِيِۡنۡ  َُّؤا اَّي ُُكۡم ي َّل َّي ُهَّا اۡۡل ٖۤا ٰ قَّالَّ ي
بِعَّۡرِشهَّا قَّبۡلَّ اَّۡن ي َّاُۡتۡوِنۡ 

 ِِِ ُمۡسلِِمۡيَِّ
39.  জননক সদতে-সজন 
বলল, আপসন আপনার স্থান 
কথমক উ ার পমূবে আসম তা 
এমন কদব এবং আসম 
একামজ শসক্তবান, সবশ্বি। 

39. A mighty one from 

among the jinn said:  

“I will bring it to you 

before that you rise 

from  your  place.  And 

indeed, I am for such 

(task) surely strong, 

trustworthy.”  

َّا اٰتِيۡكَّ  قَّالَّ ِعۡفِريۡتٌّ م ِنَّ اۡۡلِن ِ اَّن
ِ  بِه  قَّبۡلَّ اَّۡن تَُّقۡومَّ ِمۡن م َّقَّاِمكَّ

ٌّ اَِّمۡيٌِّ َّـقَِّوى  َّيِۡه ل ۡ عَّل  ِِِ وَّاِن ِ

40.  সকতামবর জ্ঞান যার 
সিল, কি বলল, আপনার 
সদমক আপনার কচামখর 
পলক কিলার পমূবেই আসম 
তা আপনামক এমন কদব। 
অতঃপর িলুায়মান যখন 
তা িামমন রসক্ষত কদখমলন, 
তখন বলমলন এটা আমার 
পালনকতে ার অনুগ্রহ, যামত 
সতসন আমামক পরীক্ষা 
কমরন কয, আসম কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কসর, না অকৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কসর। কয কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কমর, কি সনমজর 
উপকামরর জমনেই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমর এবং 
কয অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমর 

40.   He who had 

knowledge from the 

Scripture said: “I will 

bring it to you before 

that your gaze returns 

to you.” Then when he 

saw it placed before 

him, he said: “This is 

from the favor of my 

Lord, that He may test 

me whether I give 

thanks or I am 

ungrateful. And 

whoever gives thanks, 

so he only gives thanks 

for (the good of) his 

own self. And whoever 

is ungrateful, then 

indeed, my Lord is 

قَّالَّ ال َِّذۡى ِعنۡدَّه  عِلۡمٌّ م ِنَّ 
ۡـ َّا اٰتِيۡكَّ بِه  قَّبۡلَّ اَّۡن ال ِكتِٰب اَّن

ِ ۡرُفكَّ َّيۡكَّ طَّ اُٰه ي َّۡرتَّد َّ اِل ا رَّ َّم َّ  فَّل
ا ِمۡن  ا ِعنۡدَّه  قَّالَّ هٰذَّ ُمۡستَّقِر ً

ِۡ ب ِ ۡ  ءَّاَّۡشُكُر اَّۡم    فَّۡضِل رَّ َّبۡلُوَِّن لِي
َّۡشُكُر اَّۡكُفُرِ َّا ي  وَّمَّۡن شَّكَّرَّ فَّاَِن َّ
َّۡفِسهِ  ٌّ  وَّمَّۡن كَّفَّرَّ فَّاِن َّ رَِّلِن ۡ غَِّن  ب ِ
 ِ كَِّريۡمٌِّ



কি জানুক কয, আমার 
পালনকতে া অিাবমুক্ত 
কৃপাশীল। 

Absolute in 

independence, 

Bountiful.”  

41.  িলুায়মান বলমলন, 
সবলকীমির িামমন তার 
সিংহািমনর আকার-
আকৃসত বদসলময় দাও, 
কদখব কি িঠিক বুঝমত 
পামর, না কি তামদর 
অন্তিুে ক্ত, যামদর সদশা কনই? 

41. He said: “Disguise 

her throne for her,  

that we may see 

whether she will be 

guided, or be of those 

not rightly guided.”  

ۡر  ُُ َّـنۡ َّا عَّۡرشَّهَّا ن ُرۡوا َلَّ َّك ِ قَّالَّ ن
َِّدۡىٖۤ اَّۡم تَُّكۡوُن ِمنَّ ال َِّذيۡنَّ ۡلَّ  ۡت ََّ َّ ا

َّهۡتَُّدۡونَِّ  ِِِ ي

42.  অতঃপর যখন 
সবলকীি এমি কর্ল, তখন 
তামক সজজ্ঞািা করা হল, 
কতামার সিংহািন সক 
এরূপই? কি বলল, মমন হয় 
এটা কিটাই। আমরা পমূবেই 
িমি অবর্ত হময়সি এবং 
আমরা আজ্ঞাবহও হময় 
কর্সি। 

42. So when she came, 

it was said (to her): “Is 

your throne like this.” 

She said: “(It is) as 

though it were the very 

one.” (Solomon said): 

“And we were given 

knowledge before her, 

and we had 

surrendered (to 

Allah).”  

ا  ٓاءَّۡت قِيۡلَّ اَّهٰكَّذَّ ا جَّ َّم َّ فَّل
َّن َّه  ُهوَِّعَّۡرُشِكِ َّا َّۡت ك َّا  قَّال  وَّاُۡوتِيۡن

الۡعِلۡمَّ ِمۡن قَّبۡلِهَّا وَّ ُكن َّا 
 ِِِ ُمۡسلِِمۡيَِّ

43.  আল্লাহর পসরবমতে  কি 
যার এবাদত করত, কিই 
তামক ঈমান কথমক সনবৃত্ত 
কমরসিল। সনিয় কি 
কামির িম্প্রদাময়র অন্তিুে ক্ত 
সিল। 

43.  And had prevented 

her (from believing) 

that   which   she   used 

to   worship other than 

Allah.  Indeed, she was 

from a disbelieving 

people. 

َّۡت ت َّعۡبُُد ِمۡن ُدۡوِن  َّان ا مَّا ك هَّ د َّ وَّصَّ
ِِ َّۡتِاّٰلله َّان َّا ك ِمۡن قَّۡوٍم   اِّن َّ

 ِِِ كِٰفِريۡنَِّ
44.  তামক বলা হল, এই 
প্রািামদ প্রমবশ কর। যখন 
কি তার প্রসত দসৃষ্টপাত 
করল কি িারণা করল কয, 
এটা স্বে র্িীর জলাশয়। 
কি তার পাময়র কর্ািা খুমল 

44. It was said to her:  

“Enter the palace.” 

Then when she saw it, 

she thought it a pool of   

water   and   uncovered 

her shins. He 

ۡرحَِّ َّا اۡدُخِٰل الص َّ ا قِيۡلَّ َلَّ َّم َّ  فَّل
ةً و َِّ ُـج َّ ِسبَّتُۡه ل اَّتُۡه حَّ كَّشَّفَّۡت عَّۡن رَّ

اقَّيۡهَّا دٌّ م ِۡن سَّ َّر َّ ُ ۡرحٌّ م   قَّالَّ اِن َّه  صَّ



কিলল। িলুায়মান বলল, 
এটা কতা স্বে স্ফটিক 
সনসমেত প্রািাদ। সবলকীি 
বলল, কহ আমার 
পালনকতে া, আসম কতা 
সনমজর প্রসত জলুুম কমরসি। 
আসম িলুায়মামনর িামথ 
সবশ্ব জাহামনর পালনকতে া 
আল্লাহর কামি আত্নিমপেন 
করলাম। 

(Solomon) said: 

“Indeed, it is a palace 

made smooth with 

glass.”  She said:  “My  

Lord,  indeed,  I have  

wronged  myself,  and  

I surrender with 

Solomon to Allah,  the  

Lord  of the worlds.”   

َّۡمُت ِِقَّوَّاِريۡرَِّ ل ۡ ظَّ ب ِ اِن ِ َّۡت رَّ ؕ  قَّال
 ِ َّيۡمٰنَّ ّٰلِله َّۡمُت مَّعَّ ُسل َّۡفِِسۡ وَّ اَّۡسل ن

َِّمۡيَِّ ب ِ الۡعٰل  ِِِ رَّ

45.  আসম িামুদ 
িম্প্রদাময়র কামি তামদর 
িাই িামলহমক এই মমমে 
কপ্ররণ কমরসি কয, কতামরা 
আল্লাহর এবাদত কর। 
অতঃপর তারা সদ্বিাসবিক্ত 
হময় সবতমকে  প্রবৃত্ত হল। 

45.    And  certainly,  

We   sent   to  Thamud  

their  brother  Salih, 

(saying) that: 

“Worship Allah.”  

Then they were two 

parties quarrelling.  

ٖۤ اِِ َّا لۡن َّقَّۡد اَّۡرسَّ ل اُهۡم وَّ ُۡودَّ اَّخَّ ّٰٰل َثَّ
َّ فَّاِذَّا ُهۡم  ٰصلًِحا اَِّن اۡعبُُدوا اّٰلله

َِّصُمۡونَِّ ۡت  ِِِ فَِّريۡقِٰن َيَّ

46.  িামলহ বলমলন, কহ 
আমার িম্প্রদায়, কতামরা 
কলোমণর পমূবে দ্রুত 
অকলোণ কামনা করি 
ককন? কতামরা আল্লাহর 
কামি ক্ষমা প্রাথেনা করি 
না ককন? িম্ভবতঃ কতামরা 
দয়াপ্রাপ্ত হমব। 

46.  He said: “O my 

people, why   do   you 

seek to hasten the evil 

before the good.  Why 

do you not seek 

forgiveness of Allah, 

that you may receive 

mercy.”  

قَّالَّ يٰقَّۡوِم لِمَّ تَّۡستَّعِۡجلُۡونَّ 
نَِّ َّسَّ ئَِّة قَّبۡلَّ اۡۡل ي ِ َّۡوۡلَّ ةِِبِالس َّ  ل

َّعَّل َُّكۡم  َّ ل تَّۡستَّغِۡفُرۡونَّ اّٰلله
ُۡونَِّ  ِِِ ُتۡرۡحَّ

47.  তারা বলল, কতামামক 
এবং কতামার িামথ যারা 
আমি, তামদরমক আমরা 
অকলোমণর প্রতীক মমন 
কসর। িামলহ বলমলন, 
কতামামদর মঙ্গলামঙ্গল 
আল্লাহর কামি; বরং 

47.  They  said:   “We  

augur evil of  you  and  

of  those  with you.” He 

said: “Your evil 

augury is with Allah.  

But, you are a people 

that are being tested.”  

ِ َّا بِكَّ وَِِّبَّۡن م َّعَّكَّ ۡن ۡي َّ  قَّالُوا اط َّ
ِِ ٮ ُِرُكۡم ِعنۡدَّ اّٰلله ۡم بَّۡل اَّنۡـتُِ قَّالَّ ٰط 

نُۡونَِّ  ِِِ قَّۡومٌّ تُۡفتَـّ



কতামরা এমন িম্প্রদায়, 
যামদরমক পরীক্ষা করা 
হমে। 
48.  আর কিই শহমর সিল 
এমন একজন বেসক্ত, যারা 
কদশময় অনথে িসৃষ্ট কমর 
কবডাত এবং িংমশািন 
করত না। 

48.  And there were in 

the city nine persons 

who made mischief in 

the land and reformed 

not.  

َِّة تِۡسعَّةُِ َِّديۡن ۡهٍط  وَّكَّانَّ ِِف اۡۡل رَّ
ي ُۡفِسُدۡونَّ ِِف اۡۡلَّۡرِض وَّۡلَّ 

 ِِِ يُۡصلُِحۡونَِّ
49.  তারা বলল, কতামরা 
পরস্পমর আল্লাহর নামম 
শপথ গ্রহণ কর কয, আমরা 
রাসত্রকামল তামক ও তার 
পসরবারবর্েমক হতো করব। 
অতঃপর তার দাবীদারমক 
বমল কদব কয, তার 
পসরবারবমর্ের হতোকান্ড 
আমরা প্রতেক্ষ কসরসন। 
আমরা সনিয়ই িতেবাদী। 

49. They said: “Swear 

by Allah, we will surely 

attack by night him 

and his family, then we 

will surely say to his 

guardian, we did not 

witness the destruction 

of his family. And 

indeed, we are telling 

the truth.”  

ُِ ن َّه  وَّ قَّالُۡوا تَّقَّاسَّ َّي ِتَـّ َّـنُب ِ ل ۡوا بِاّٰلله
َّا  َّن َّ لِوَّلِي ِه  مَّا شَِّهۡدن َّـنَُّقۡول َّه  ُثم َّ ل اَّۡهل

َّٰصِدُقۡونَِّ اِن َّا ل  ِِِ مَّهۡلِكَّ اَّۡهلِه  وَّ

50.  তারা এক চক্রান্ত 
কমরসিল এবং আসমও এক 
চক্রান্ত কমরসিলাম। সকন্তু 
তারা বুঝমত পামরসন। 

50.  And  they  plotted  

a  plot,  and  We 

planned a plan, while 

they perceived not.  

َّا مَّۡكًرا  مَّكَّۡرن وَّمَّكَُّرۡوا مَّۡكًرا و َّ
َّۡشُعُرۡونَِّ ُهۡم ۡلَّ ي  ِِِ و َّ

51.  অতএব, কদখ তামদর 
চক্রামন্তর পসরনাম, আসম 
অবেই তামদরমক এবং 
তামদর িম্প্রদায়মক 
নািনাবুদ কমর সদময়সি। 

51.  Then  see  how  

was  the end of their 

plotting. Indeed, We 

destroyed them and 

their people, all 

together.  

َُّة مَّۡكِرِهۡمٍۙ  ۡر كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب ُُ ظ فَّان
 اَّن َّا دَّم َّۡرّٰنُۡم وَّقَّۡومَُّهۡم اَّۡۡجَّعِۡيَِّ

ِِِ 
52.  এই কতা তামদর 
বাডীঘর-তামদর 
অসবশ্বামির কারমণ জনশনূে 
অবস্থায় পমড আমি। সনিয় 

52.    So these are their 

houses in utter ruin 

because they had done 

wrong. Indeed, in that 

is surely a sign for a 

ۢۡ ِِبَّا  َّةً اِوي ُۡم خَّ َُ َُّمۡوافَّتِلۡكَّ بُيُۡو ل  ظَّ
َّةً ل ِـقَّۡوٍم  َّي اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ



এমত জ্ঞানী িম্প্রদাময়র 
জমনে সনদশেন আমি। 

people   who   have 

knowledge.  ََُِّّمۡون  ِِِ ي َّعۡل
53.  যারা সবশ্বাি স্থাপন 
কমরসিল এবং পরমহযর্ার 
সিল, তামদরমক আসম 
উদ্ধার কমরসি। 

53.  And We saved 

those who believed and 

used to fear (Allah).  

ُِ َّان َّا ال َِّذيۡنَّ اٰمَّنُۡوا وَّك اَّۡۡنَّيۡن ۡوا وَّ
َّت َُّقۡونَِّ  ِ ي

54.  স্মরণ কর লূমতর 
কথা, সতসন তাাঁর কওমমক 
বমলসিমলন, কতামরা ককন 
অশ্লীল কাজ করি? অথচ 
এর পসরণসতর কথা 
কতামরা অবর্ত আি! 

54.  And   Lot,  when  

he  said   to his people: 

“Do you commit 

indecency while you 

are seeing.”  

ِِ لُۡوًطا اِۡذ قَّالَّ ل ٖۤ اَّتَّاُۡتۡونَّ وَّ قَّۡوِمه 
اَّنۡـتُۡم تُبِۡصُرۡونَِّ ةَّ وَّ ۡـفَّاِحشَّ  ِ ال

55.  কতামরা সক 
কামতৃসপ্তর জনে 
নারীমদরমক কিমড পরুুমষ 
উপর্ত হমব? কতামরা কতা 
এক ববের িম্প্রদায়। 

55. “Do you indeed 

approach men with 

lust instead of women.  

But you are a people 

behaving ignorantly.” 

جَّالَّ شَّهۡوَّةً  ِ َّـتَّاُۡتۡونَّ الر  َّٮ ِن َُّكۡم ل ا
ٓاءِِ  بَّۡل اَّنۡـتُۡم قَّۡومٌّ م ِۡن ُدۡوِن الن ِسَّ

ۡهَّلُۡونَِّ  ِِِ َتَّ
56.  উত্তমর তাাঁর কওম শুিু 
এ কথাটিই বলমলা, লূত 
পসরবারমক কতামামদর 
জনপদ কথমক কবর কমর 
দাও। এরা কতা এমন কলাক 
যারা শুিু পাকপসবত্র 
িাজমত চায়। 

56.   So   there   was  no  

answer   by  his people 

except  that  they  said: 

“Expel the family of 

Lot from your 

township. Indeed, they   

are   men who   would   

keep   pure.”  

ٖۤ اَّۡن  ٖۤ اِۡل َّ وَّابَّ قَّۡوِمه  ا كَّانَّ جَّ فَّمَّ
ُِ ٖۤا اٰلَّ ل ٖۤا اَّۡخِرُجۡو ُـۡو ۡوٍط م ِۡن قَّال

َّتُِكۡمِ َّاسٌّ قَّۡري ُۡم اُن  اِّن َّ
ه َُّرۡونَِّ  ِِِ ي َّتَّطَّ

57.  অতঃপর তাাঁমক ও তাাঁর 
পসরবারবর্েমক উদ্ধার 
করলাম তাাঁর স্ত্রী িাডা। 
ককননা, তার জমনে 
ধ্বংিপ্রাপ্তমদর িার্েই 
সনিোসরত কমরসিলাম। 

57.    So  We  saved 

him and his family 

except his wife. We 

destined her to be of 

those who stayed 

behind.  

اَّتَّهِ  َّه ٖۤ اِۡل َّ اۡمرَّ َّۡۡنَّيۡنُٰه وَّ اَّۡهل   فَّا
َّا  ِمنَّ  الۡغَِٰبِيۡنَّ  ۡرّٰن  ِِِ قَّد َّ

58.  আর তামদর উপর 58.   And We rained 

down upon them a rain 
ٓاءَّ   ًرا فَّسَّ َّيِۡهۡم  م َّطَّ َّا  عَّل ۡرن وَّاَّۡمطَّ



বষেণ কমরসিলাম 
মুষলিামর বৃসষ্ট। কিই 
িতকে কৃতমদর উপর কতই 
না মারাত্নক সিল কি বৃসষ্ট। 

(of stones). So evil was 

the rain of those who 

were warned.  

ِريۡنَّ   ُراۡۡلُنۡذَّ     مَّطَّ

59.  বল, িকল প্রশংিাই 
আল্লাহর এবং শাসন্ত তাাঁর 
মমনানীত বান্দার্মণর প্রসত! 
কেষ্ঠ কক? আল্লাহ না ওরা-
তারা যামদরমক শরীক 
িাবেি কমর। 

59. Say (O 

Muhammad): “Praise 

be  to  Allah,  and  

peace upon His slaves 

whom He  has chosen.  

Is Allah best, or (all) 

that they ascribe as 

partners (to Him)”  

لٰمٌّ   عَّٰٰل  عِِ ِ   وَّسَّ َّۡمُد   ّٰلِله َّاِدِه     ُقِل    اۡۡل ب
ا       ۡۡيٌّ    اَّم َّ ُ     خَّ ّٰٖۤلله ٰ ٰٰف      ا ال َِّذيۡنَّ     اۡصطَّ

     يُۡشِرُكۡونَّ 

60.  বল কতা কক িসৃষ্ট 
কমরমিন নমিামন্ডল ও 
িূমন্ডল এবং আকাশ কথমক 
কতামামদর জমনে বষেণ 
কমরমিন পাসন; অতঃপর 
তা দ্বারা আসম মমনারম 
বার্ান িসৃষ্ট কমরসি। তার 
বৃক্ষাসদ উৎপন্ন করার 
শসক্তই কতামামদর কনই। 
অতএব, আল্লাহর িামথ 
অনে ককান উপািে আমি 
সক? বরং তারা িতেসবচুেত 
িম্প্রদায়। 

60.  Who is it who has 

created the heavens 

and the earth, and sent 

down for you water 

from the sky. Then We 

cause to spring forth 

with it orchards full of 

beauty of delight. It is 

not in your (power) 

that you cause the 

growth of the trees in 

them. Is there any god 

with Allah. But they 

are a people who have 

ascribed (His) equals.  

مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ  َّقَّ الس َّ ل اَّم َّۡن خَّ
ٓا مَّ َّـُكۡم م ِنَّ الس َّ اَّنۡزَّلَّ ل  ِء مَّٓاءًِوَّ

ةٍِ دَّٓاٮ ِقَّ ذَّاتَّ بَّهۡجَّ َّا بِه  حَّ َّتۡن ۢۡب ۡ َّن  م َّا فَّا
ا   هَّ رَّ ِۢۡبتُۡوا شَّجَّ َّـُكۡم اَّۡن ُتـنۡ َّانَّ ل ك

ِِ ٰـهٌّ م َّعَّ اّٰلله  بَّۡل ُهۡم قَّۡومٌّ ءَّاِل
 ِِِ ي َّعِۡدلُۡونَّ 

61.  বল কতা কক পসৃথবীমক 
বামিাপমযার্ী কমরমিন এবং 
তার মামঝ মামঝ নদ-নদী 
প্রবাসহত কমরমিন এবং 

তামক সস্থত রাখার জমনে 
পবেত স্থাপন কমরমিন এবং 
দইু িমুমের মাঝখামন 

61.    Who   is   it   who  

made  the  earth  a  

firm  abode,  and 

placed   rivers   in  its  

midst,   and    placed   

therein firm hills, and  

has  set   between  the 

two seas a  barrier.  Is 

جَّعَّلَّ  اًرا و َّ اَّم َّۡن جَّعَّلَّ اۡۡلَّۡرضَّ قَّرَّ
وَّاِٰسَّ  َّا رَّ جَّعَّلَّ َلَّ ٖۤ اَّّۡنًٰرا و َّ َّهَّا ِخلٰل

عَِّ اِجًزاوَّجَّ يِۡن حَّ َّۡحرَّ  لَّ بَّۡيَّ الۡب
ِِ ٰـهٌّ م َّعَّ اّٰلله َُّرُهۡم ۡلَّ ءَّاِل  بَّۡل اَّۡكث



অন্তরায় করমখমিন। 
অতএব, আল্লাহর িামথ 
অনে ককান উপািে আমি 
সক? বরং তামদর 
অসিকাংশই জামন না। 

there any god with 

Allah.  But most of 

them do not know.  

َُّمۡونَّ  َّعۡل  ِِِ ي

62.  বল কতা কক 
সনঃিহাময়র ডামক িাডা 
কদন যখন কি ডামক এবং 
কষ্ট দরূীিূত কমরন এবং 
কতামামদরমক পসৃথবীমত 
পবুেবতীমদর স্থলাসিসষক্ত 
কমরন। িতুরাং আল্লাহর 
িামথ অনে ককান উপািে 
আমি সক? কতামরা অসত 
িামানেই িোন কর। 

62.   Who  is  it who 

answers  the  distressed 

one when he calls upon  

Him  and removes the  

affliction,  and  has  

made  you  viceroys   of  

the earth. Is there any 

god with Allah. Little is 

that you remember.  

ر َّ اِذَّا دَّعَّاُه  يُۡب اۡۡلُۡضطَّ ِ ُ اَّم َّۡن ّي 
ۡعَّلُُكۡم  ۡو ءَّ وَّّيَّ ُ َّۡكِشُف الس  وَّي

َّفَّٓاءَّ اۡۡلَّۡرِضِ ُِِخل ٰـهٌّ م َّعَّ اّٰلله   ءَّاِل
ً م َّا تَّذَّك َُّرۡونَّ   ِِِ قَّلِياۡل

63.  বল কতা কক 
কতামামদরমক জমল ও স্থমল 
অন্ধকামর পথ কদখান এবং 
সযসন তাাঁর অনগু্রমহর পমূবে 
িিুংবাদবাহী বাতাি কপ্ররণ 
কমরন? অতএব, আল্লাহর 
িামথ অনে ককান উপািে 
আমি সক? তারা যামক 
শরীক কমর, আল্লাহ তা 
কথমক অমনক ঊমধ্বে। 

63.   Who is it who 

shows you the way in 

the darkness of the 

land and the sea, and 

who sends the winds as 

heralds of good tidings 

before His mercy 

(rain). Is there any god 

with Allah. High 

Exalted be Allah from 

all that they ascribe as 

partners (to Him).  

اَّم َّۡن ي َّهِۡديُۡكۡم ِِفۡ ُظلُمِٰت الَۡبَّ ِ وَّ 
يٰحَّ بُۡشًرۢۡا  ِ َّۡحِر وَّمَّۡن ي ُۡرِسُل الر  الۡب

ۡۡحَّتِه   ءَّاِِ َّدَّۡى رَّ ِِبَّۡيَّ ي ٰـهٌّ م َّعَّ اّٰلله  ل
ا يُۡشِرُكۡونَّ  ُ عَّم َّ  ِِِ تَّعٰٰلَّ اّٰلله

64.  বল কতা কক প্রথমবার 
িসৃষ্ট কমরন, অতঃপর তামক 
পনুরায় িসৃষ্ট করমবন এবং 
কক কতামামদরমক আকাশ ও 
মতে ? কথমক সরসযক দান 
কমরন। িতুরাং আল্লাহর 

64. Who is it who 

originates the creation, 

then reproduces it, and 

who provides you 

sustenance from the 

heaven and the earth.  

Is there any god with 

َّـلۡقَّ ُثم َّ يُعِيُۡده  وَّمَّۡن  اَّم َّۡن ي َّبۡدَُّؤا اۡۡل
ٓاِء وَّاۡۡلَّۡرِضِ مَّ  ي َّۡرُزُقُكۡم م ِنَّ الس َّ

ِِ ٰـهٌّ م َّعَّ اّٰلله َُّكۡم ءَّاِل ان اُتۡوا بُۡرهَّ  ُقۡل هَّ



িামথ অনে ককান উপািে 
আমি সক? বলুন, কতামরা 
যসদ িতেবাদী হও তমব 
কতামামদর প্রমাণ উপসস্থত 
কর। 

Allah. Say: “Bring 

your proof, if you are 

truthful.” 
 ِِِ اِۡن ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

65.  বলুন, আল্লাহ বেতীত 
নমিামন্ডল ও িূমন্ডমল 
ককউ র্ায়মবর খবর জামন 
না এবং তারা জামন না কয, 
তারা কখন পনুরুজ্জীসবত 
হমব। 

65. Say (O 

Muhammad): “No one 

who is in the heavens 

and the earth knows 

the unseen except 

Allah. And they do not 

perceive when they will 

be raised (again).”  

مٰوِٰت  َُّم مَّۡن ِِف الس َّ َّعۡل ُقل ۡل َّ ي
ِ َّيۡبَّ اِۡل َّ ُِوَّاۡۡلَّۡرِض الۡغ  وَّمَّا  اّٰلله
َّۡشُعُرۡونَّ اَّي َّانَّ يُبۡعَّثُۡونَِّ  ِِِ ي

66.  বরং পরকাল িম্পমকে  
তামদর জ্ঞান সনঃমশষ হময় 
কর্মি; বরং তারা এ সবষময় 
িমন্দহ কপাষন করমি বরং 
এ সবষময় তারা অন্ধ। 

66.  Nay, but does their 

knowledge reach to the 

Hereafter. Nay, but 

they are in doubt about 

it. Nay, but they are 

blind about it. 

ةِِ كَّ عِلُۡمُهۡم ِِف اۡۡلِٰخرَّ      بَِّل ادهرَّ
بَّۡل ُهۡم      بَّۡل ُهۡم ِِفۡ شَّك ٍ م ِنۡهَّا

 ِِِ م ِنۡهَّا عَُّمۡونَِّ
67.  কামিররা বমল, যখন 
আমরা ও আমামদর বাপ-
দাদারা মৃসত্তকা হময় যাব, 
তখনও সক আমামদরমক 
পনুরুসিত করা হমব? 

67. And those who 

disbelieve say: “When 

we have become dust,   

and  our  forefathers,  

shall  we indeed be 

brought forth (again).”  

ٖۤا ءَّاِذَّا ُكن َّا ُتٰربًا  وَّقَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡو
ُجۡونَِّ ُۡخرَّ َّٮ ِن َّا ۡلَّ ٖۤ ا َّا َّٓاُؤن اٰب  ِِِ و َّ

68.  এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হময়সি 
আমরা এবং পবূে কথমকই 
আমামদর বাপ-দাদারা। 
এটা কতা পবূেবতীমদর 
উপকথা সব সকিু নয়। 

68. “Certainly, we have 

been promised this, we 

and our forefathers 

before. These are not 

but legends of the 

ancient people.” 

ُۡنِ ا َنَّ َّا هٰذَّ َّـقَّۡد ُوعِۡدن َّا ِمۡن  ل َّٓاُؤن وَّاٰب
اِطۡۡيُ  ٖۤ اَّسَّ ٖۤ اِۡل َّ ا قَّبُۡلٍۙ اِۡن هٰذَّ

لِۡيَِّ َّو َّ   اۡۡل
69.  বলুন, পসৃথবী 
পসরভ্রমণ কর এবং কদখ 
অপরািীমদর পসরণসত সক 

69. Say (O 

Muhammad): “Travel 

in the land and see how 

ُرۡوا  ُقۡل ِسۡۡيُۡوا ِِفِ ُُ ظ اۡۡلَّۡرِض فَّان



হময়মি। has been the end of the 

criminals.” ََُِّّة اۡۡلُۡجِرِمۡي  ِ كَّيۡفَّ كَّانَّ عَّاقِب
70.  তামদর কারমণ আপসন 
দঃুসখত হমবন না এবং তারা 
কয চক্রান্ত কমরমি এমত 
মনঃকু্ষন্ন হমবন না। 

70.   And do not grieve 

over them, nor be in 

distress because of 

what they plot (against 

you).  

َّيِۡهۡم وَّۡلَّ تَُّكۡن ِِفۡ وَِّ ۡن عَّل ۡزَّ ۡلَّ ُتَّ
ُۡكُرۡونَِّ ِ َّا ٰيَّ يٍۡق م   ِِِ ضَّ

71.  তারা বমল, কতামরা 
যসদ িতেবাদী হও তমব বল, 
এই ওয়াদা কখন পণূে হমব? 

71.   And  they  say:  

“When  (will) this 

promise (be fulfilled), 

if  you  are  truthful.”  

َُّقۡولُۡونَِّ ي ا الۡوَّعُۡد اِۡن  وَّ مَّّٰٰت هٰذَّ
 ِِِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

72.  বলুন, অিম্ভব সক, 
কতামরা যত দ্রুত কামনা 
করি তামদর সকয়দংশ 
কতামামদর সপম র উপর 
এমি কর্মি। 

72.     Say: “It may be 

that it is close behind 

you, some of that 

which you would 

hasten on.”  

َِّ َّـُكۡم ُقۡل عَِّٰس  ا ِدفَّ ل ۡن ي َُّكۡونَّ رَّ
 ِِ بَّعُۡض ال َِّذۡى تَّۡستَّعِۡجلُۡونَِّ

73.  আপনার পালনকতে া 
মানমুষর প্রসত অনুগ্রহশীল, 
সকন্তু তামদর অসিকাংশই 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমর না। 

73.    And indeed, your 

Lord is full of bounty 

for mankind, but most 

of them do not give 

thanks.  

َُّذۡو فَّۡضٍل عَّٰلَّ الن َّاِس  ب َّكَّ ل وَّاِن َّ رَّ
ِ ُهۡمِ وَّلِٰكن َّ َّرَّ َّۡشُكُرۡونَِّ اَّۡكث   ۡلَّ ي

74.  তামদর অন্তর যা 
কর্াপন কমর এবং যা প্রকাশ 
কমর আপনার পালনকতে া 
অবশেই তা জামনন। 

74. And indeed, your 

Lord surely knows what 

their breasts conceal, 

and what they reveal.  

 ُ َُّم مَّا ُتِكن  عۡل َـّ َّي ب َّكَّ ل وَّاِن َّ رَّ
 ِِِ ُصُدۡوُرُهۡم وَّمَّا يُعۡلِنُۡونَِّ

75.  আকামশ ও পসৃথবীমত 
এমন ককান কর্াপন কিদ 
কনই, যা িসু্পষ্ট সকতামব না 
আমি। 

75. And there is not 

any (thing) hidden in 

the heaven and the 

earth but it is in a clear 

Record.  

ٓاِء  مَّ ٍَّة ِِف الس َّ وَّمَّا ِمۡن غَّٓاٮ ِب
 ِِِ وَّاۡۡلَّۡرِض اِۡل َّ ِِفۡ ِكتٍٰب م ُبِۡيٍِ

76.  এই ককারআন বণী 
ইিরাঈল কযিব সবষময় 
মতসবমরাি কমর, তার 

76. Indeed, this Quran 

narrates to the 

Children of Israel most 

of that about which 

 ٖۤ ُ عَّٰٰل بَِّنۡ ا الُۡقۡراٰنَّ يَُّقص  اِن َّ هٰذَّ
َّرَّ ال َِّذۡى ُهۡم فِيِۡه  اِۡسرٓاِءيۡلَّ اَّۡكث



অসিকাংশ তামদর কামি 
বণেনা কমর। 

they differ.  ََِّّلُِفۡون ۡت  ِِِ َيَّ
77.  এবং সনসিতই এটা 
মুসমনমদর জমনে কহদাময়ত 
ও রহমত। 

77.   And indeed, it is 

certainly a guidance 

and a mercy for the 

believers.  

ۡۡحَّةٌّ  رَّ ًُدى و َّ اِن َّه  َلَّ وَّ
 ِِِ ل ِلُۡمۡؤمِِنۡيَِّ

78.  আপনার পালনকতে া 
সনজ শািনক্ষমতা অনুযায়ী 
তামদর মমিে িয়িালা কমর 
কদমবন। সতসন 
পরাক্রমশালী, িসুবজ্ঞ। 

78.   Indeed, your Lord 

will judge between them 

by His wisdom. And 

He is the All Mighty, 

the All Knowing.  

َُّهۡم َِبُۡكِمهِ  َّۡقِِضۡ بَّيۡن ب َّكَّ ي  اِن َّ رَّ
 ِِِ ٍِؕۙوَُّهوَّ الۡعَِّزيُۡز الۡعَّلِيُۡمِ

79.  অতএব, আপসন 
আল্লাহর উপর িরিা 
করুন। সনিয় আপসন িতে 
ও স্পষ্ট পমথ আমিন। 

79.  So put your trust 

in Allah. Indeed, you 

are on a clear truth.  

ِِ ِ فَّتَّوَّك َّۡل عَّٰلَّ اّٰلله َّـق   اِن َّكَّ عَّٰلَّ اۡۡل
ِِِِ اۡۡلُبِۡيِِ

80.  আপসন আহবান 
কশানামত পারমবন না 
মৃতমদরমক এবং বসিরমকও 
নয়, যখন তারা পষৃ্ঠ প্রদশেন 
কমর চমল যায়। 

80. Indeed, you cannot 

make the dead hear, 

nor can you make the 

deaf hear the call, 

when they flee, turning 

their backs.  

َّۡوٰٰت وَّۡلَّ ُتۡسِمُع  اِن َّكَّ ۡلَّ ُتۡسِمُع اۡۡل
ل َّۡوا  عَّٓاءَّ اِذَّا وَّ ُ م َّ الد  الص ُ

 ِِِ ُمۡدبِِريۡنَِّ
81.  আপসন অন্ধমদরমক 
তামদর পথভ্রষ্টতা কথমক 
সিসরময় িৎপমথ আনমত 
পারমবন না। আপসন ককবল 
তামদরমক কশানামত 
পারমবন, যারা আমার 
আয়াতিমূমহ সবশ্বাি কমর। 
অতএব, তারাই আজ্ঞাবহ। 

81.   And you cannot 

lead the blind out of 

their error. You cannot 

make hear except those 

who believe in Our 

revelations, then they 

have surrendered.  

ٖۤ اَّنۡتَّ بِهِٰدى الُۡعۡۡمِ عَّۡن  وَّمَّا
َّتِِهۡمِ لٰل ۡن ُتۡسِمُع اِۡل َّ مَّۡن ي ُۡؤِمُن  اِِضَّ

َّا فَُّهۡم م ُۡسلُِمۡونَِّ  ِِِ بِاٰيٰتِن

82.  যখন প্রসতশ্রুসত 
(মকয়ামত) িমার্ত হমব, 
তখন আসম তামদর িামমন 
িূর্িে  কথমক একটি জীব 

82. And when the word 

is fulfilled against 

them, We shall bring 

out to them a beast 

ۡجنَّا  َّيِۡهۡم اَّۡخرَّ وَّ اِذَّا وَّقَّعَّ الۡقَّۡوُل عَّل
َِّ ُۡم دَّٓاب َّةً م ِنَّ اۡۡل ۡرِض ُتكَّل ُِمُهۡمٍۙ َلَّ



সনর্েত করব। কি মানমুষর 
িামথ কথা বলমব। এ 
কারমণ কয মানষু আমার 
সনদশেনিমূমহ সবশ্বাি করত 
না। 

from the earth, which 

will speak to them, that 

mankind did not 

believe   with certainty 

in Our verses.  

َّا ۡلَّ  َّانُۡوا بِاٰيٰتِن اَّن َّ الن َّاسَّ ك
 ِِِ يُۡوقِنُۡونَِّ

83.  কযসদন আসম একসত্রত 
করব এমককটি দলমক 
কিিব িম্প্রদায় কথমক, 
যারা আমার আয়াতিমূহমক 
সমথো বলত; অতঃপর 
তামদরমক সবসিন্ন দমল 
সবিক্ত করা হমব। 

83. And the Day when 

We shall gather from 

every nation a host of 

those who denied Our 

signs, and they shall be 

driven in ranks. 

ٍة فَّۡوًجا  ِ اُم َّ ُۡشُر ِمۡن كُل  َّۡومَّ َنَّ وَّ ي
َّا فَُّهۡم  ُب بِاٰيٰتِن ِ َّۡن ي ُكَّذ ِ م 

  يُۡوزَُّعۡونَِّ

84.  যখন তারা উপসস্থত 
হময় যামব, তখন আল্লাহ 
বলমবন, কতামরা সক 
আমার আয়াতিমূহমক 
সমথো বমলসিমল? অথচ 
এগুমলা িম্পমকে  কতামামদর 
পণুে জ্ঞান সিল না। না 
কতামরা অনে সকিু 
করসিমল? 

84. Until when they 

come, He (Allah) will 

say: “Did you deny My 

signs while you did not 

comprehend them in 

knowledge, or what 

was it you used to do.” 

بۡتُۡم بِاٰيِّٰٰتۡ  ٓاُءۡو قَّالَّ اَّكَّذ َّ حَّّٰته  اِذَّا جَّ
َّۡم ُُتِيُۡطۡوا بِهَّا عِلًۡما اَّم َّاذَّا ُكنۡتُۡم  ل وَّ

لُۡونَِّ  ِِِ تَّعۡمَّ

85.  জলুুমমর কারমণ 
তামদর কামি আযামবর 
ওয়াদা এমি কর্মি। এখন 
তারা ককান সকিু বলমত 
পারমব না। 

85.  And the word will 

be fulfilled against them 

because they have done 

wrong, and they will 

not (be able to) speak.  

َُّمۡوا  ل َّيِۡهۡم ِِبَّا ظَّ وَّوَّقَّعَّ الۡقَّۡوُل عَّل
َّنِۡطُقۡونَِّ   فَُّهۡم ۡلَّ ي

86.  তারা সক কদমখ না কয, 
আসম রাসত্র িসৃষ্ট কমরসি 
তামদর সবোমমর জমনে 
এবং সদনমক কমরসি 
আমলাকময়। সনিয় এমত 
ঈমানদার িম্প্রদাময়র 

86.   Do  they   not    see  

that We have appointed  

the night that they may 

rest therein, and the 

day sight giving. 

Indeed, in that are 

surely signs for a 

َّن َِّ ۡوا ا َّرَّ َّۡم ي َّل َّا ال َّيۡلَّ ا عَّلۡن ا جَّ
َّۡسُكنُۡوا فِيِۡه وَّالن َّهَّارَّ ُمبِۡصًرا  اِن َّ لِي
ٰيٍٰت ل ِـقَّۡوٍم ي ُۡؤمِنُۡونَِّ  ِِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ



জমনে সনদশেনাবলী রময়মি। people who believe.  ِِِ 
87.  কযসদন সিঙ্গায় িুৎকার 
কদওয়া হমব, অতঃপর 
আল্লাহ যামদরমক ইো 
করমবন, তারা বেতীত 
নমিামন্ডমল ও িূমন্ডমল 
যারা আমি, তারা িবাই 
িীতসবহ্বল হময় পডমব এবং 
িকমলই তাাঁর কামি আিমব 
সবনীত অবস্থায়। 

87. And the Day when 

the Trumpet will be 

blown, then whoever is 

in the heavens and 

whoever is on the earth 

will be terrified, except 

him whom Allah wills.  

And all shall come to 

Him humbled.  

ۡوِر فَّفَِّزعَّ مَّۡن وَِّ ُ َّۡومَّ يُنۡفَُّخ ِِفۡ الص  ي
مٰوِٰت وَّمَّۡن ِِف اۡۡلَّۡرِض اِۡل َّ  ِِف الس َّ

ُِ ٌّ اَّتَّۡوُه مَّۡن شَّٓاءَّ اّٰلله  وَّكُل 
  دِٰخِريۡنَِّ

88.  তুসম পবেতমালামক 
কদমখ অচল মমন কর, অথচ 
কিসদন এগুমলা কমঘমালার 
মত চলমান হমব। এটা 
আল্লাহর কাসরর্রী, সযসন 
িবসকিুমক কমরমিন 
িিুংহত। কতামরা যা সকিু 
করি, সতসন তা অবর্ত 
আমিন। 

88.  And you will see 

the mountains thinking 

them as firmly fixed, 

and they shall pass 

away as the passing 

away of the clouds. The 

work of Allah, who 

perfected all things. 

Indeed He is Well-

Aware with what you 

do. 

ةً  اِمدَّ بُهَّا جَّ ۡسَّ َّالَّ ُتَّ ى اۡۡلِب وَّتَّرَّ
اِبِ حَّ ُ مَّر َّ الس َّ ُر  ِِهَّ َتَّ ِ و َّ  ُصنۡعَّ اّٰلله
ءٍِ ۡ ۢۡ ال َِّذۡىٖۤ اَّتۡقَّنَّ كُل َّ َشَّ بِۡۡيٌّ  اِن َّه  خَّ

 ِِِ ِِبَّا تَّۡفعَّلُۡونَِّ

89.  কয ককউ িৎকমে সনময় 
আিমব, কি উৎকৃষ্টতর 
প্রসতদান পামব এবং কিসদন 
তারা গুরুতর অসস্থরতা 
কথমক সনরাপদ থাকমব। 

89. Whoever comes 

with a good deed will 

have better than it, and 

they will be safe from 

the terror on that Day.  

ۡۡيٌّ م ِنۡهَّا َّه  خَّ نَِّة فَّل َّسَّ ٓاءَّ بِاۡۡل  مَّۡن جَّ
ٍع ي َّۡومَّٮ ٍِذ اٰمِنُۡونَِّ   وَُّهۡم م ِۡن فَّزَّ

90.  এবং কয মন্দ কাজ 
সনময় আিমব, তামক অসিমত 
অিঃমূমখ সনমক্ষপ করা 
হমব। কতামরা যা করসিমল, 
তারই প্রসতিল কতামরা 
পামব। 

90. And whoever comes 

with an evil deed, they 

will be cast down on 

their faces in the Fire.  

(It will be said), “Are 

you being recompensed 

(anything) except what 

ئَِّة فَُّكب َّۡت  ي ِ ٓاءَّ بِالس َّ وَّمَّۡن جَّ
ُوُجۡوُهُهۡم ِِف الن َّاِر  هَّۡل َُتۡزَّۡونَّ اِۡل َّ 

لُۡونَِّ  ِ مَّا ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ



you used to do.” 

91.  আসম কতা ককবল এই 
নর্রীর প্রিুর এবাদত 
করমত আসদষ্ট হময়সি, সযসন 
এমক িম্মাসনত কমরমিন। 
এবং িব সকিু তাাঁরই। আসম 
আরও আসদষ্ট হময়সি কযন 
আসম আজ্ঞাবহমদর একজন 
হই। 

91. (O Muhammad, 

say), I have been 

commanded that I 

worship only the Lord 

of this city (Makkah), 

Him who has made it 

sacred, and His is 

everything. And I have 

been commanded that 

I be of those who 

surrender.  

ب َّ هِٰذِه  ٖۤ اُِمۡرُت اَّۡن اَّۡعبُدَّ رَّ َّا اَِن َّ
 ُ َّه  كُل  ل مَّهَّا وَّ ر َّ ِة ال َِّذۡى حَّ َّلۡدَّ الۡب

ءٍِ ۡ اُِمۡرُت اَّۡن اَُّكۡونَّ ِمنَّ  َشَّ و َّ
ٍۙ  ِِِ اۡۡلُۡسلِِمۡيَّ

92.  এবং কযন আসম 
ককারআন পা  কমর 
কশানাই। পর কয বেসক্ত 
িৎপমথ চমল, কি সনমজর 
কলোণামথেই িৎপমথ চমল 
এবং ককউ পথভ্রষ্ট হমল 
আপসন বমল সদন, আসম কতা 
ককবল একজন িীসত 
প্রদশেনকারী। 

92.   And   that   I  

recite  the Quran. Then 

whoever is guided, so 

he is only guided for 

his own self. And 

whoever strays, then 

say: “I am only of the 

warners.”  

اَّۡن اَّتۡلُوَّا ا ِن اۡهتَّدٰى    لُۡقۡراٰنَِّوَّ  فَّمَّ
َّۡفِسهِ  َّهۡتَِّدۡى    لِن َّا    ي     وَّمَّۡن    فَّاَِن َّ

َّا   ِمنَّ  ٖۤ   اَّن َّا ل َّ   فَُّقۡل   اَِن َّ ضَّ
 ِِِ اۡۡلُنِۡذِريۡنَّ  

93.  এবং আরও বলুন, 
িমি প্রশংিা আল্লাহর। 
িত্বরই সতসন তাাঁর 
সনদশেনিমূহ কতামামদরমক 
কদখামবন। তখন কতামরা 
তা সচনমত পারমব। এবং 
কতামরা যা কর, কি িম্পমকে  
আপনার পালনকতে া 
র্ামিল নন। 

93. And say: “Praise be 

to Allah, who will soon 

show you His signs, so 

you shall recognize 

them. And your Lord 

is not unaware of what 

you do.”  

يۡكُِ ُۡيِ ِ   سَّ َّۡمُد   ّٰلِله ۡم   اٰيٰتِه    وَُّقِل   اۡۡل
َّا  ا فَّتَّعِۡرُفۡوّنَّ َّافٍِل عَّم َّ ب ُكَّ  بِغ  وَّمَّا رَّ
لُۡونَِّ  تَّعۡمَّ

     
 


