
 

ইয়াসীন Yaseen  

পরম করুণাময় ও অসসম 
দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু 
করসি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  ইয়া-সীন 1.  Ya Seen.  ِ  ِِِ  ۚ     يٰس 
2.  প্রজ্ঞাময় ককারআমনর 
কসম। 

2. By the Quran, full of 

wisdom.  َِِّكيِۡم  ِِِ ِۚ وَّالُۡقۡراِٰن اۡۡل
3.  সনশ্চয় আপসন কপ্রসরত 
রসলূগমণর একজন। 

3. Indeed, you (O 

Muhammad) are from 

among the messengers. 

لِۡيَّ ِ ِنَّ اَۡلُۡرسَّ  ِِِ اِن َّكَّ َلَّ

4.  সরল পমে প্রসতসিত। 4. On a straight path.  ا  ِِِ ۚ  ٍط م ُۡستَّقِيٍۡمِعَّٰٰل ِصرَّ
5.  ককারআন পরাক্রমশালী 
পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ 
কেমক অবতীণণ, 

5.   (Revelation) sent 

down by the All 

Mighty, the Merciful. 

ِحيِۡمِ يۡلَّ الۡعَِّزيِۡز الر َّ  ِِِ ِۚ تَّۡۡنِ

6.  যামত আপসন এমন এক 
জাসতমক সতকণ  কমরন, 

যামদর পবূণ পরুুষগণমকও 
সতকণ  করা হয়সন। ফমল 
তারা গামফল। 

6.   That  you  may 

warn a people whose 

forefathers were not 

warned, so they are 

heedless. 

لِتُنِۡذرَّ قَّۡومًا م َّا  اُنِۡذرَّ اٰبَّٓاُؤُهۡم 
 ِِِ فَُّهۡم غِٰفلُۡونَِّ

7.  তামদর অসিকাাংমশর 
জমনে শাসির সবষয় 
অবিাসরত হময়মি। সতুরাাং 
তারা সবশ্বাস স্থাপন করমব 
না। 

7.  Certainly, the word  

has proved true against 

most of them, so they 

will not believe. 

َِّرِهۡم  ق َّ الۡقَّۡوُل عَّٰٰلى اَّۡكث َّقَّۡد حَّ ل
 ِِِ فَُّهۡم َلَّ يُۡؤمِنُۡونَِّ



8.  আসম তামদর গদণ ামন 
সিবুক পযণন্ত কবডী 
পসরময়সি। ফমল তামদর 
মিক উর্দ্ণ মুখী হময় কগমি। 

8.  Indeed, We have 

put on their necks 

shackles, and they are 

to (their) chins, so they 

are made stiff-necked.  

ً فَِِّهَّ  َّاقِِهۡم اَّغۡلاٰل َّا ِفۡ  اَّعۡن اِن َّا جَّعَّلۡن
َِّ ُحۡونَِِّاَِلَّ اَۡل  ِِِ ۡذقَّاِن فَُّهۡم م ُۡقمَّ

9.  আসম তামদর সামমন ও 
সপিমন প্রািীর স্থাপন 
কমরসি, অতঃপর তামদরমক 
আবৃত কমর সদময়সি, ফমল 
তারা কদমখ না। 

9.  And We have put 

before them a barrier, 

and behind them a 

barrier, then We have 

covered them up, so 

they do not see.  

َّا ِمۡنۢۡ بَّۡيِ اَّيِۡديِۡهۡم سَِّ ا وَّجَّعَّلۡن د ً
يۡنُٰهۡم  َّۡغشَّ ا فَّا د ً لِۡفِهۡم سَّ ِمۡن خَّ و َّ

 ِِِ فَُّهۡم َلَّ يُبِۡصُرۡونَِّ
10. আপসন তামদরমক সতকণ  
করুন বা না করুন, তামদর 
পমে দমুয়ই সমান; তারা 
সবশ্বাস স্থাপন করমব না। 

10.  And it is the same 

to them whether you 

warn them or you do 

not warn them, they 

will not believe. 

َّۡم  ُۡم اَّۡم ل َّيِۡهۡم ءَّاَّنۡذَّۡرَتَّ وَّٓاٌء عَّل وَّسَّ
 ِِِ تُنِۡذۡرُهۡم َلَّ يُۡؤمِنُۡونَِّ

11. আপসন ককবল 
তামদরমকই সতকণ  করমত 
পামরন, যারা উপমদশ 
অনসুরণ কমর এবাং দয়াময় 
আল্লাহমক না কদমখ ভয় 
কমর। অতএব আপসন 
তামদরমক সসুাংবাদ সদময় 
সদন েমা ও সম্মানজনক 
পরুস্কামরর। 

11. You can only warn 

him who follows the 

reminder and fears the 

Beneficent, unseen. So 

give him good tidings 

of forgiveness and 

noble reward. 

ِِشَّ  ۡكرَّ وَّخَّ َّعَّ الذ ِ َّا تُنِۡذُر مَِّن ات َّب اِّن َّ
ۡرُه ِبَِّ َّش ِ َّيِۡب  فَّب ۡۡحٰنَّ بِالۡغ ٍة الر َّ غِۡفرَّ

اَّۡجٍر كَِّريٍۡمِ  ِِِ و َّ

12.  আসমই মৃতমদরমক 
জীসবত কসর এবাং তামদর 
কমণ ও কীসতণ সমহূ সলসপবর্দ্ 
কসর। আসম প্রমতেক বস্তু 
স্পষ্ট সকতামব সাংরসেত 
করমখসি। 

12.   Indeed, it is We 

who give life to the 

dead, and We have 

recorded what they 

send before, and they 

leave behind. And of 

all things, We have 

taken account in a 

clear Book. 

َّۡكتُُب مَّا  َّۡوٰٰت وَّن ُۡن َُنِۡى اَۡل اِن َّا َنَّ
ٍء  ۡ ُهۡم  وَّكُل َّ َشَّ ُمۡوا وَّاٰثَّارَّ قَّد َّ

يۡنُٰه ِفۡ  اِمَّاٍم م ُبِۡيٍِ  ِ اَّۡحصَّ



13.  আপসন তামদর কামি 
কস জনপমদর অসিবাসীমদর 
দষৃ্টান্ত বণণনা করুন, যখন 
কসখামন রসলূ আগমন 
কমরসিমলন। 

13. And put forth to 

them a similitude, the 

dwellers of the town, 

when the messengers 

came to it. 

َّالً اَّۡصٰحبَّ  ُۡم م َّث وَّاۡضِرۡب َلَّ
َّةِِ لُۡونَّ ِِالۡقَّۡري ا اَۡلُۡرسَّ ٓاءَّهَّ    اِۡذ جَّ

14.  আসম তামদর সনকট 
দজুন রসলূ কপ্ররণ 
কমরসিলাম, অতঃপর ওরা 
তামদরমক সমেো প্রসতপন্ন 
করল। তখন আসম তামদরমক 

শসিশালী করলাম তৃতীয় 
একজমনর মািেমম। তারা 
সবাই বলল, আমরা 
কতামামদর প্রসত কপ্রসরত 
হময়সি। 

14.   When  We  sent  

to  them two, so they 

denied them both, so 

We reinforced  with a 

third, so they said: 

“Indeed, we  are  

messengers  to you.”  

َّۡيِ  َّيِۡهُم اثۡن َّا  اِل لۡن اِۡذ اَّۡرسَّ
ُـۡو ا  َّالٍِث فَّقَّال َّا بِث ۡزن بُۡوُُهَّا فَّعَّز َّ فَّكَّذ َّ

لُۡونَِّ َّيُۡكۡم م ُۡرسَّ  ِِِ اِن َّا  اِل

15.  তারা বলল, কতামরা 
কতা আমামদর মতই মানষু, 

রহমান আল্লাহ সকিুই 
নাসযল কমরনসন। কতামরা 
ককবল সমেোই বমল যাচ্ছ। 

15.   They (people) 

said: “You are not   

but mortals like us, 

and the Beneficent has 

not revealed anything, 

you do not but lie.”  

ٌر م ِثۡلُـنَّا ۚ  وَّمَّا  ِقَّالُۡوا مَّا  اَّنۡـتُۡم اَِل َّ بَّشَّ
ۡۡحِٰ ٍء  اِۡن اَّنۡـتُۡم اَّنۡزَّلَّ الر َّ ۡ ُن ِمۡن َشَّ
 ِِِ اَِل َّ تَّۡكِذبُۡونَِّ

16. রাসলূগণ বলল, 

আমামদর পরওয়ারমদগার 
জামনন, আমরা অবশেই 
কতামামদর প্রসত কপ্রসরত 
হময়সি। 

16. They said: “Our 

Lord knows that we 

are  messengers  to 

you.”  

َّيِۡ َُّم اِن َّا  اِل َّعۡل َّا ي ب ُن ُكۡم قَّالُۡوا رَّ
لُۡونَِّ ُۡرسَّ  ِِِ َلَّ

17.  পসরস্কারভামব 
আল্লাহর বাণী কপৌমি কদয়াই 
আমামদর দাসয়ত্ব। 

17.   “And   (it   is)   not   

upon us except a clear 

conveyance.”   

َّلُٰغ اَۡلُبِۡيُِ َّا  اَِل َّ الۡب َّيۡن  ِِِ وَّمَّا عَّل

18.  তারা বলল, আমরা 
কতামামদরমক অশুভ-

18.  They said: 

“Indeed, we see an evil 
َّٮ ِۡن ل َّۡم  َّا بُِكۡم  ل ۡن ّي َّ ُـۡو ا اِن َّا تَّطَّ قَّال



অকলোণকর কদখসি। যসদ 
কতামরা সবরত না হও, তমব 
অবশেই কতামামদরমক প্রির 
বষণমণ হতো করব এবাং 
আমামদর পে কেমক 
কতামামদরমক যন্ত্রনাদায়ক 
শাসি স্পশণ করমব। 

omen from you, if you 

do not desist, we will 

surely stone you, and 

there will surely touch 

you from us a painful 

punishment.” 

ن َُّكۡم  س َّ َّمَّ َّي ل َّنَّۡرُُجَّن َُّكۡم وَّ َُّهۡوا ل تَّنۡت
اٌب اَّلِيٌۡمِ  ِ م ِن َّا عَّذَّ

19.  রসলূগণ বলল, 

কতামামদর অকলোণ 
কতামামদর সামেই! এটা সক 
এজমনে কয, আমরা 
কতামামদরমক সদপুমদশ 
সদময়সি? বস্তুতঃ কতামরা 
সীমা লাংঘনকারী সম্প্রদায় 
বব নও। 

19.  They (messengers) 

said: “Your evil omens 

be with you. Is it 

because you are 

reminded (of truth).  

But you are a people 

transgressing all 

bounds.”  

ُكۡم  اَّٮ ِۡن قَّالُۡوا طٓاٮ ُِرُكۡم م َّعَِّ
ۡرُتۡم  بَّۡل اَّنۡـتُۡم قَّۡوٌم  ُذك ِ

 ِ م ُۡسِرُفۡونَِّ

20.  অতঃপর শহমরর 
প্রান্তভাগ কেমক এক বেসি 
কদৌমড এল। কস বলল, কহ 
আমার সম্প্রদায় কতামরা 
রসলূগমণর অনসুরণ কর। 

20.   And there came 

from the farthest end 

of the city a man, 

running. He (man) 

said: “O my people, 

follow the messengers.” 

ُجٌل  َِّة رَّ َِّديۡن ا اَۡل ٓاءَّ ِمۡن اَّقۡصَّ وَّجَّ
قَّالَّ يٰقَّۡوِم ات َّبُِعوا    ي َّۡسٰعِ

لِۡيَّ      ِِ  اَۡلُۡرسَّ
21.  অনসুরণ কর তামদর, 

যারা কতামামদর কামি 
ককান সবসনময় কামনা কমর 
না, অেি তারা সপুে প্রাপ্ত। 

21.    “Follow  those  

who  do not ask  of you 

(any) wages, and they 

are rightly  guided.”  

لُُكۡم       َّۡســـ َّ ات َّبُِعۡوا    مَّۡن      َل َّ      ي
ُهم م ُهۡتَُّدۡونَِّ  اَّۡجًرا ِو َّ

22.  আমার সক হল কয, 

সযসন আমামক সসৃষ্ট 
কমরমিন এবাং যার কামি 
কতামরা প্রতোবসতণ ত হমব, 

আসম তাাঁর এবাদত করব 
না? 

22. “And what is for 

me (that) I should not 

worship Him who 

created me, and to 

whom you will be 

returned.” 

َّيِۡه  اِل ِِنۡ وَّ رَّ وَّمَّا َِلَّ َلَّ  اَّۡعبُُد ال َِّذۡى فَّطَّ
 ِِِ ُتۡرجَُّعۡونَِّ



23.  আসম সক তাাঁর 
পসরবমতণ  অনোনেমদরমক 
উপাসেরূমপ গ্রহণ করব? 

করুণাময় যসদ আমামক 
কমষ্ট সনপসতত করমত িান, 

তমব তামদর সপুাসরশ 
আমার ককানই কামজ 
আসমব না এবাং তারা 
আমামক রোও করমত 
পারমব না। 

23. “Shall I take other 

than  Him   gods,  if  

the Beneficent should 

intend me (any) harm, 

their intercession will 

not  avail  me anything, 

nor can they save me.”  

َّةً اِۡن ي ُِرۡدِن ِءَّاَِّ ُِذ ِمۡن ُدۡونِه   اَِٰل ّت َّ
 ۡ ِ ٍ َل َّ تُغِۡن عَّّن  ۡۡحُٰن بُِضر  الر َّ
َلَّ  ا و َّ يـۡــ ً شَّفَّاعَّتُُهۡم شَّ

 ِِِ يُنۡقُِذۡوِنِ

24.  এরূপ করমল আসম 
প্রকাশে পেভ্রষ্টতায় পসতত 
হব। 

24.   “Indeed, I would 

then be in error 

manifest.”  

لٍٰل م ُبِۡيٍِ ۡ  اِذًا ل َِِّفۡ ضَّ  ِِِ اِِن ِ

25.  আসম সনসশ্চতভামব 
কতামামদর পালনকতণ ার 
প্রসত সবশ্বাস স্থাপন 
করলাম। অতএব আমার 
কাি কেমক শুমন নাও। 

25.  “Indeed, I have 

believed in your Lord, 

so listen to me.” 

ِ ۡ ب ُِكۡم فَّاۡۡسَُّعۡوِن ِ اِِن ِ  اٰمَّنُۡت بِرَّ

ِِِ 

26.  তামক বলা হল, 

জান্নামত প্রমবশ কর। কস 
বলল হায়, আমার সম্প্রদায় 
যসদ ককান ক্রমম জানমত 
পারত- 

26.     It  was  said  (to  

him): “Enter the 

paradise.” He said: 

“Would that my people 

knew.”  

َّـ َّيۡتَّ ِِن َّةَِّقِيۡلَّ اۡدُخِل اۡۡل ۚ  قَّالَّ يٰل
َُّمۡونَّ  َّعۡل  ِ قَّۡوِِمۡ ي

27.  কয আমার 
পরওয়ারমদগার আমামক 
েমা কমরমিন এবাং 
আমামক সম্মাসনতমদর 
অন্তভুণ ি কমরমিন। 

27.  “For that my Lord 

has forgiven me, and 

He has made me 

among the honored.”  

َِّّنِۡ ۡ وَّجَّعَّل ّب ِ َِلۡ رَّ  ِمنَّ ِبَّا غَّفَّرَّ
ِمۡيَِّ  ِِِاَۡلُۡكرَّ

28.  তারপর আসম তার 
সম্প্রদাময়র উপর আকাশ 
কেমক ককান বাসহনী 
অবতীণণ কসরসন এবাং আসম 

28. And We did not 

send down upon his 

people after him any 

host from the heaven, 

َّا عَّٰٰل قَّۡوِمه  ِمۡنۢۡ بَّعِۡده  ِمۡن وَِّ لۡن مَّا  اَّنۡزَّ
ٓاءِ وَّمَّا ُكـن َّا  مَّ ُجنٍۡد م ِنَّ الس َّ



(বাসহনী) অবতরণকারীও 
না। 

nor do We send down 

(such a thing). َِّلِۡي  ِِِ ُمۡۡنِ
29.  বস্তুতঃ এ সিল এক 
মহানাদ। অতঃপর সমে 
সমে সবাই ির্দ্ হময় কগল। 

29.     It  was  not  but  

one shout, then behold, 

they were extinct.  

ةً فَّاِذَّا اِِ اِحدَّ ةً و َّ يۡحَّ َّۡت اَِل َّ صَّ َّان ۡن ك
 ِِِ ُهۡم ٰٰخُِدۡونَِّ

30.  বান্দামদর জমনে 
আমেপ কয, তামদর কামি 
এমন ককান রসলূই আগমন 
কমরসন যামদর প্রসত তারা 
সবদ্রুপ কমর না। 

30.   How regretful for 

the  servants.  There  

did not come   to   them  

any messenger except 

that they used to 

ridicule  him.  

َّادِِ ةً عَّٰلَّ الۡعِب َّاۡتِيِۡهۡم م ِۡن ِٰٰيَّۡسرَّ  مَّا ي
َّانُۡوا بِه   ُسۡوٍل اَِل َّ ك ر َّ

َّۡستَّهِۡزُءۡونَِّ  ِِِ ي
31.  তারা সক প্রতেে কমর 
না, তামদর পমূবণ আসম কত 
সম্প্রদায়মক ধ্বাংস কমরসি 
কয, তারা তামদর মমিে আর 
সফমর আসমব না। 

31.  Have they not seen 

how many of the 

generations We have 

destroyed before them, 

Indeed,  they  will  not  

return  to  them. 

َُّهۡم م ِنَّ  ۡكنَّا قَّبۡل َـّ ۡوا كَّۡم اَّۡهل َّرَّ َّۡم ي اَّل
َّيِۡهۡم َلَّ  ُۡم اِل الُۡقُرۡوِن اَّّن َّ

َّۡرِجُعۡونَّ   ِِِ ي
32. ওমদর সবাইমক সমমবত 
অবস্থায় আমার দরবামর 
উপসস্থত হমতই হমব। 

32.  And indeed, each 

of them, all will be 

brought before Us. 

َّا  ِيٌۡع ل َّدَّيۡن ٌ َل َّ َّا ُجَّ وَّاِۡن كُل 
ُرۡونَِّ  ُُِِِمۡضَّ

33.  তামদর জমনে একটি 
সনদশণন মৃত পসৃেবী। আসম 
এমক সঞ্জীসবত কসর এবাং তা 
কেমক উৎপন্ন কসর শসে, 
তারা তা কেমক ভেণ 
কমর। 

33.    And  a sign  for  

them  is the   dead  

earth.  We  bring  it to  

life,  and We bring 

forth from it  grains, so  

from it  they eat.    

َّةُِ َّيۡت ُُم اَۡلَّۡرُض اَۡل ٌَّة َل َّ اٰي ۚ ۚ  ِِِوَّ
َِّ ۡجن َّيۡنٰهَّا وَّاَّۡخرَّ ب ًا فَِّمنُۡه اَّۡحي ا مِنۡهَّا حَّ

َّاۡكُلُۡونَِّ  ِِِ ي
34.  আসম তামত সসৃষ্ট কসর 
কখজরু ও আেমুরর বাগান 
এবাং প্রবাসহত কসর তামত 
সনর্ণ সরণী। 

34. And We have 

placed therein gardens 

of date palm and 

grapes, and We have 

caused to gush forth 

therein (water) from 

the springs.      

ِيٍۡل  َّا فِيۡهَّا جَّنهٍت م ِۡن ّن َّ وَّجَّعَّلۡن
َّا فِيۡهَّا ِمنَّ  ۡرن فَّج َّ َّاٍب و َّ اَّعۡن و َّ

 ِِِ الُۡعيُۡوِن ِ



35.  যামত তারা তার ফল 
খায়। তামদর হাত এমক 
সসৃষ্ট কমর না। অতঃপর 
তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কমর 
না ককন? 

35.    That they may eat 

of the fruit thereof, and 

their hands did not   

make it. Will they not 

then give thanks.  

َّتُۡه لِِ َِّره   وَّمَّا عَِّمل َّاۡكُلُۡوا ِمۡن َثَّ ي
َّۡشُكُرۡونَِّاَّيِۡديِۡهۡمِ  ِِِ  اَّفَّالَّ ي

36.  পসবত্র সতসন সযসন 
যমীন কেমক উৎপন্ন 
উসিদমক, তামদরই 
মানষুমক এবাং যা তারা 
জামন না, তার প্রমতেকমক 
কজাডা কজাডা কমর সসৃষ্ট 
কমরমিন। 

36. Glory be to Him 

who created all the 

pairs of what the earth 

grows, and of their 

own (human) kind 

(male and female),   

and of that which they 

do not know.  

َّۡزوَّاجَّ كُل َّهَّا  َّقَّ اَۡل ل ُسبٰۡحنَّ ال َِّذۡى خَّ
ۢۡبُِت اَۡلَّۡرُض وَِّمۡن اَّنُۡفِسِهۡم ِم َّا تُِ نۡ

َُّمۡونَِّ َّعۡل ِم َّا َلَّ ي  ِِِ وَّ

37.  তামদর জমনে এক 
সনদশণন রাসত্র, আসম তা 
কেমক সদনমক অপসাসরত 
কসর, তখনই তারা 
অন্ধকামর কেমক যায়। 

37. And a sign for them 

is the night, We 

withdraw from it the 

(light of) day, then 

behold, they are in 

darkness. 

ُُم ال َّيُۡلِ ٌَّة َل َّ اٰي َُّخ مِنُۡه ِِوَّ َّۡسل ۚ ۚ  ن
 ِِِ الن َّهَّارَّ فَّاِذَّا ُهۡم م ُۡظلُِمۡونَّ 

38.  সযূণ তার সনসদণ ষ্ট 
অবস্থামন আবতণ ন কমর। 
এটা পরাক্রমশালী, সবণজ্ঞ, 

আল্লাহর সনয়ন্ত্রণ। 

38. And the sun runs 

on its fixed course for a 

term (appointed). That 

is the decree of the All 

Mighty, the All 

Knowing.   

َّا ٍ َل َّ ِۡرۡى َِلُۡستَّقَّر  ۡمُس َتَّ ۚ  ِوَّالش َّ
 ِِِ ذٰلِكَّ تَّۡقِديُۡر الۡعَِّزيِۡز الۡعَّلِيِۡم ِ

39.  িমের জমনে আসম 
সবসভন্ন মনসযল সনিণাসরত 
কমরসি। অবমশমষ কস 
পরুাতন খজুণ র শাখার 
অনরুূপ হময় যায়। 

39. And the moon, We 

have appointed for it 

phases until it returns 

(appears) like the old 

dried curved date 

stalk.  

ۡرنُٰه مَّنَّاِزلَّ حَّّٰته عَّادَّ  رَّ قَّد َّ وَّالۡقَّمَّ
َّالُۡعۡرُجۡوِن الۡقَِّديِۡمِ  ِِِ ك

40.  সযূণ নাগাল কপমত পামর 
না িমের এবাং রাসত্র অমগ্র 
িমল না সদমনর প্রমতেমকই 

40.  It is not allowable 

for the sun to reach the 

moon, nor does the 

night overtake the day. 

ِ َّا  اَّۡن تَُِلَّ ۡ َلَّ ِِ َّ ۢۡب َّنۡ ۡمُس ي ۡدِركَّ  الش َّ
ابُِق الن َّهَّارِِ رَّ وََّلَّ ال َّيُۡل سَّ  الۡقَّمَّ



আপন আপন কেপমে 
সন্তরণ কমর। 

And each, in an orbit, 

is floating.  ََُِّّحۡون ٍَّك ي َّۡسب ٌ ِفۡ فَّل  ِِِ وَّكُل 
41.  তামদর জমনে একটি 
সনদশণন এই কয, আসম 
তামদর সন্তান-সন্তসতমক 
কবার্াই কনৌকায় আমরাহণ 
কসরময়সি। 

41.     And  a  sign  for  

them is that We  

carried their offspring 

in the laden ship.  

ي َّتَُّهۡم ِف  َّا ُذر ِ َّلۡن ُۡم اَّن َّا ۡحَّ ٌَّة َل َّ اٰي وَّ
َّۡشُحۡوِن   ِِِ الُۡفلِۡك اَۡل

42.  এবাং তামদর জমনে 
কনৌকার অনরুূপ যানবাহন 
সসৃষ্ট কমরসি, যামত তারা 
আমরাহণ কমর। 

42.  And We have 

created for them from 

the likes of it that 

which they ride. 

ُۡم م ِۡن م ِثۡلِه  مَّا  َّا َلَّ َّقۡن ل وَّخَّ
َّۡركَّبُۡونَِّ  ِِِ ي

43.  আসম ইচ্ছা করমল 
তামদরমক সনমজ্জত করমত 
পাসর, তখন তামদর জমনে 
ককান সাহাযেকারী কনই এবাং 
তারা পসরত্রাণও পামব না। 

43. And if We will, We 

could drown them, 

then there would be no 

help for them, neither 

would they be saved.  

ِريۡخَّ  اۡ نُغِۡرقُۡهۡم فَّالَّ صَّ وَّاِۡن ن َّشَّ
ُۡم وََّلَّ ُهۡم يُنۡقَُّذۡونَّ   ِِِ َلَّ

44.  সকন্তু আমারই পে 
কেমক কৃপা এবাং তামদরমক 
সকিু কাল জীবমনাপমভাগ 
করার সমুযাগ কদয়ার 
কারমণ তা কসর না। 

44. Except as a mercy 

from Us and a comfort 

for a while.  

ۡۡحَّةً م ِن َّا وَّمَّتَّاعًا اَِٰل ِحۡيٍِ  اَِل َّ رَّ

ِِِ 

45.  আর যখন তামদরমক 
বলা হয়, কতামরা সামমনর 
আযাব ও কপিমনর 
আযাবমক ভয় কর, যামত 
কতামামদর প্রসত অনগু্রহ 
করা হয়, তখন তারা তা 
অগ্রাহে কমর। 

45.   And  when  it  is 

said to them,  fear  of  

what   is before  you  

and  what   is behind  

you,  that you may 

receive mercy.  

ُُم ات َُّقۡوا مَّا بَّۡيَّ  اِذَّا قِيۡلَّ َلَّ وَّ
َّعَّل َُّكۡم  لۡفَُّكۡم ل اَّيِۡديُۡكۡم وَّمَّا خَّ

ُۡونَِّ  ِِِ ُتۡرۡحَّ

46.  যখনই তামদর 
পালনকতণ ার সনমদণ শাবলীর 
মমিে কেমক ককান সনমদণ শ 
তামদর কামি আমস, তখনই 

46. And there does  not  

come  to  them  any  

sign  from   among the  

signs  of  their  Lord, 

ٍَّة م ِۡن اٰيِٰت  وَّمَّا تَّاۡتِيِۡهۡم م ِۡن اٰي
َِّ ب ِِهۡم اَِل َّ ك انُۡوا عَّنۡهَّا رَّ



তারা তা কেমক মুমখ 
সফসরময় কনয়। 

except that  they  are 

turning away from it.  َُِّمعِۡرِضۡي ِِِ 
47.  যখন তামদরমক বলা 
হয়, আল্লাহ কতামামদরমক 
যা সদময়মিন, তা কেমক বেয় 
কর। তখন কামফররা 
মুসমনগণমক বমল, ইচ্ছা 
করমলই আল্লাহ যামক 
খাওয়ামত পারমতন, আমরা 
তামক ককন খাওয়াব? 

কতামরা কতা স্পষ্ট 
সবভ্রাসন্তমত পসতত রময়ি। 

47.  And when it is said 

to them, spend of that 

which Allah has 

provided for you, those 

who disbelieve say to 

those who believe: 

“Shall we feed those 

whom, if Allah had 

willed, He would have 

fed. You are not except 

in manifest error.”  

ُۡم اَّنۡفِِوَِّ زَّقَُّكُم اِذَّا قِيۡلَّ َلَّ ُقۡوا ِم َّا رَّ
ُ  قَّالَّ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا لِل َِّذيۡنَّ  اّٰلله
 ُ ٓاُء اّٰلله اٰمَّنُۡو ا اَّنُۡطعُِم مَّۡن ل َّۡو يَّشَّ

ه ِى لٍٰل  ۚ ِِِِِاَّۡطعَّمَّ اِۡن اَّنۡـتُۡم اَِل َّ ِفۡ ضَّ
 ِِِ م ُبِۡيٍِ

48.  তারা বমল, কতামরা 
সতেবাদী হমল বল এই 
ওয়াদা কমব পণূণ হমব? 

48.  And they say: 

“When will this 

promise be (fulfilled), 

if you are truthful.”  

ا الۡوَّعُۡد اِۡن وَِّ َُّقۡولُۡونَّ مَّّٰٰت هٰذَّ ي
 ِِِ ُكنۡتُۡم ٰصِدقِۡيَِّ

49.  তারা ককবল একটা 
ভয়াবহ শমের অমপো 
করমি, যা তামদরমক 
আঘাত করমব তামদর 
পারস্পসরক 
বাকসবতন্ডাকামল। 

49.  They do not await 

except one shout, 

which will seize them 

while they are 

disputing.  

اِحدَّةً  ةً و َّ يۡحَّ َّنُۡظُرۡونَّ اَِل َّ صَّ مَّا ي
ُمۡونَِّ ِ ِص   ِِِ تَّاُۡخُذُهۡم وَُّهۡم َيَّ

50.  তখন তারা ওসিয়ত 
করমতও সেম হমব না। 
এবাং তামদর পসরবার-
পসরজমনর কামিও সফমর 
কযমত পারমব না। 

50.   Then they will not 

be able to make 

bequest, nor will they 

return to their 

household.  

َلَّ  اَِٰلى  َّةً و َّ َّۡستَِّطيُۡعۡونَّ تَّۡوِصي فَّالَّ ي
َّۡرِجُعۡونَِّ  ِِِ اَّۡهلِِهۡم ي

51.  সশাংগায় ফুাঁ ক কদয়া 
হমব, তখনই তারা কবর 
কেমক তামদর পালনকতণ ার 
সদমক িুমট িলমব। 

51.  And the trumpet 

will be blown, then 

behold they, from the 

graves to their Lord, 

will rush forth.  

ۡوِر فَّاِذَّا ُهۡم م ِنَّ  ُ وَّنُِفخَّ ِف الص 
ب ِِهۡم  اَۡلَّۡجدَّاِث اَِٰل رَّ

َّنِۡسلُۡونَِّ  ِِِ ي



52.  তারা বলমব, হায় 
আমামদর দমুভণ াগ! কক 
আমামদরমক সনদ্রাস্থল কেমক 
উসখত করল? রহমান 
আল্লাহ কতা এরই ওয়াদা 
সদময়সিমলন এবাং রসলূগণ 
সতে বমলসিমলন। 

52. They will say: 

“Woe upon us, who has 

raised us up from our 

place of sleep.” This is 

what the Beneficent 

did promise, and the 

messengers spoke truth.  

ُِ َّاۘ  قَّال َّنَّا ِمۡن م َّۡرقَِّدن َّنَّا مَّۡنۢۡ بَّعَّث ۡوا يٰوَّيۡل
دَّقَّ  ۡۡحُٰن وَّصَّ ا مَّا وَّعَّدَّ الر َّ هٰذَّ

لُۡونَِّ  ِِِ اَۡلُۡرسَّ
53.  এটা কতা হমব ককবল 
এক মহানাদ। কস মুহুমতণ ই 
তামদর সবাইমক আমার 
সামমন উপসস্থত করা হমব। 

53. It will not be but 

one shout, then behold, 

they will be brought 

together before Us.  

 

ةً فَّاِذَّا  اِحدَّ ةً و َّ يۡحَّ َّۡت اَِل َّ صَّ َّان اِۡن ك
ُرۡونَِّ َّا ُُمۡضَّ ِيٌۡع ل َّدَّيۡن  ِِِ ُهۡم ُجَّ

54.  আজমকর সদমন কারও 
প্রসত জলুুম করা হমব না 
এবাং কতামরা যা করমব 
ককবল তারই প্রসতদান 
পামব। 

54.  So this Day no soul 

will be wronged in 

anything, nor will you 

be recompensed except 

for what you used to do. 

َلَّ  ا و َّ يـۡــ ً َّۡفٌس شَّ َُّم ن َّۡومَّ َلَّ ُتۡظل فَّالۡي
لُۡونَِّ   َُتۡزَّۡونَّ اَِل َّ مَّا ُكنۡتُۡم تَّعۡمَّ

55.  এসদন জান্নাতীরা 
আনমন্দ মশগুল োকমব। 

55. Indeed, the dwellers 

of the Paradise on that 

Day will be busy in 

joyful things. 

َّۡومَّ ِفۡ ُشغٍُل اِِ َّـن َِّة الۡي ن َّ اَّۡصٰحبَّ اۡۡل
 ِِِ فِٰكُهۡونَِّ

56.  তারা এবাং তামদর 
স্ত্রীরা উপসবষ্ট োকমব 
িায়াময় পসরমবমশ আসমন 
কহলান সদময়। 

56.  They and their 

spouses, in pleasant 

shade, reclining on 

adorned couches.  

اَّۡزوَّاُجُهۡم ِفۡ ِظلٍٰل عَّٰلَّ  ُهۡم وَّ
ۡونَِّ ٓاٮ ِِك ُمت َِّكـــ ُ  ِِِ اَۡلَّرَّ

57.  কসখামন তামদর জমনে 
োকমব ফল-মূল এবাং যা 
িাইমব। 

57. For them are fruits 

therein, and for them   

whatever they ask for.  

ُِ ُۡم م َّا  ۡم فِيۡهَّا فَّاِكهَّةٌَِلَّ َلَّ و َّ
ُعۡونَِّ َّد َّ  ِِِ ِۚ ي

58. করুণাময় পালনকতণ ার 
পে কেমক তামদরমক বলা 
হমব সালাম। 

58. Peace, the word 

from the Lord, Most 

Merciful. 

لٌٰمِ ِحيٍۡمِ سَّ ب ٍ ر َّ  ِِِ قَّۡوَلً م ِۡن ر َّ

59.  কহ অপরািীরা! আজ 59.  Stand you apart,  َّۡومَّ اَّي ُهَّا وَّاۡمتَّاُزۡوا الۡي



কতামরা আলাদা হময় যাও। this Day, O you 

criminals. َِّاَۡلُۡجِرُمۡون  ِ 
60.  কহ বনী-আদম! আসম 
সক কতামামদরমক বমল 
রাসখসন কয, শয়তামনর 
এবাদত কমরা না, কস 
কতামামদর প্রকাশে শত্রু? 

60.    Did I not ordain 

for you, O Children of 

Adam, that you should 

not worship the Satan. 

Indeed, he is to you a 

clear enemy. 

َِّّنۡ  اٰدَّمَّ اَّۡن َل َّ اَِّ َّيُۡكۡم يٰب َّۡم اَّۡعهَّۡد اِل ل
يٰۡطنَِّ ٌ تَّعۡبُُدۡوا الش َّ َّـُكۡم عَُّدو   اِن َّه  ل

 ِِِ ِۚ م ُبِۡيٌِ
61.  এবাং আমার এবাদত 
কর। এটাই সরল পে। 

61.  And that you 

worship Me.  That is 

the straight path.  

ِۡ اَِّن اعۡبُُدۡوِِن اٌط  ِِو َّ ا ِصرَّ  هٰذَّ
 ِِِ م ُۡستَّقِيٌۡمِ

62.  শয়তান কতামামদর 
অমনক দলমক পেভ্রষ্ট 
কমরমি। তবুও সক কতামরা 
বুর্সন? 

62. And certainly, he 

did  lead  astray  a 

great multitude of you. 

Did you not then 

understand. 

ل َّ مِنُۡكۡم ِجباِل ً كَّثِّۡيًا َّقَّۡد اَّضَّ ل  وَّ
َّۡم تَُّكۡونُۡوا تَّعۡقِلُۡونَِّ  ِِِ اَّفَّل

63.  এই কস জাহান্নাম, যার 
ওয়াদা কতামামদরমক কদয়া 
হমতা। 

63. This is Hell which 

you were promised.      
هَّن َُّم ال َِّّٰتۡ ُكنۡتُۡم  هِٰذه  جَّ

 ِِِ ُتۡوعَُّدۡونَِّ
64.  কতামামদর কুফমরর 
কারমণ আজ এমত প্রমবশ 
কর। 

64.   Burn  therein   

this  Day,  for what you 

used to disbelieve.  

َّۡومَّ ِبَّا ُكنۡتُۡم  ا الۡي َّۡوهَّ اِۡصل
 ِ تَّۡكُفُرۡونَِّ

65.  আজ আসম তামদর 
মুমখ কমাহর এাঁমট কদব 
তামদর হাত আমার সামে 
কো বলমব এবাং তামদর পা 
তামদর কৃতকমমণর সােে 
কদমব। 

65.  That Day, We shall 

seal up their mouths, 

and their hands will 

speak to Us, and their 

feet will bear witness 

as to what they used to 

earn.  

ۡتُِم عَّٰٰلى اَّفۡوَّاِهِهۡم  َّۡومَّ ّنَّ اَّلۡي
ُتكَّل ُِمنَّا  اَّيِۡديِۡهۡم وَّتَّۡشهَُّد  وَّ

َّۡكِسبُۡونَِّ َّانُۡوا ي   اَّۡرُجلُُهۡم ِبَّا ك
66.  আসম ইচ্ছা করমল 
তামদর দসৃষ্ট শসি সবলুপ্ত 
কমর সদমত পারতাম, তখন 
তারা পমের সদমক কদৌডামত 

66. And if We willed, We 

could have obliterated 

their eyes, then they 

would struggle for the 

ۡسنَّا عَّٰٰلى اَّعۡيُِنِهۡم  مَّ َّـطَّ ٓاُء ل َّشَّ َّۡو ن ل وَّ
َِّنه  اطَّ فَّا رَّ ِ َُّقوا الص  فَّاۡستَّب



িাইমল ককমন কমর কদখমত 
কপত! 

way, then how could 

they have seen.  َِّيُبِۡصُرۡون ِِِ 
67.  আসম ইচ্ছা করমল 
তামদরমক স্ব স্ব স্থামন আকার 
সবকৃত করমত পারতাম, 

ফমল তারা আমগও িলমত 
পারত না এবাং কপিমনও 
সফমর কযমত পারত না। 

67.    And  if  We  

willed, We could have 

deformed them in their 

places, so they would 

not be able to proceed, 

nor could they return. 

ۡخنُٰهۡم عَّٰٰل  َّسَّ ٓاُء َلَّ َّشَّ َّۡو ن ل وَّ
اُعۡوا ُمِضي ًا  ا اۡستَّطَّ َّتِِهۡم فَّمَّ كَّان مَّ

َّۡرِجُعۡونَِّ َلَّ ي  ِِِ و َّ
68.  আসম যামক দীঘণ জীবন 
দান কসর, তামক সসৃষ্টগত 
পবূণাবস্থায় সফসরময় কনই। 
তবুও সক তারা বুমর্ না? 

68. And he to whom 

We bring to old age, 

We reverse him in 

creation.  So will they 

not understand. 

َّـلِۡقِ ۡسُه ِف اۡۡل ۡرُه نُـنَّك ِ  وَّمَّۡن ن ُعَّم ِ
َّعۡقِلُۡونَِّاَِّ  ِِِ فَّالَّ ي

69.  আসম রসলূমক কসবতা 
সশো কদইসন এবাং তা তার 
জমনে কশাভনীয়ও নয়। 
এটা কতা এক উপমদশ ও 
প্রকাশে ককারআন। 

69.    And  We  have 

not taught him 

(Muhammad) poetry, 

nor would it be fitting 

for him. This is not but 

a Reminder and a clear 

Quran.  

َّه   وَِّ ۡ ل ِِ َّ ۢۡب َّنۡ عۡرَّ وَّمَّا ي مَّا عَّل َّۡمنُٰه الش ِ
ُقۡراٌٰن م ُبِۡيٌ ِ  ِ اِۡن ُهوَّ اَِل َّ ِذۡكٌر و َّ

70.  যামত সতসন সতকণ  
কমরন জীসবতমক এবাং 
যামত কামফরমদর সবরুমর্দ্ 
অসভমযাগ প্রসতসিত হয়। 

70.  That it may give 

warning to him who is 

living, and that the 

word may be fulfilled 

against the disbelievers.  

ِق َّ الۡقَّۡوُل ِ ٰيَّ ي ًا و َّ ل ِيُنِۡذرَّ مَّۡن كَّانَّ حَّ
ِِِِ عَّٰلَّ الۡكِٰفِريۡنَِّ

71.  তারা সক কদমখ না, 
তামদর জমনে আসম আমার 
সনজ হামতর বতরী বস্তুর 
দ্বারা িতুস্পদ জন্তু সসৃষ্ট 
কমরসি, অতঃপর তারাই 
এগুমলার মাসলক। 

71.  Have they not seen 

that We have created 

for them, of what Our 

own hands have made, 

the cattle, so that they 

are their owners.  

ِ َّا اَِّ ُۡم م  َّا َلَّ َّقۡن ل ۡوا اَّن َّا خَّ َّرَّ َّۡم ي ل وَّ
َّا  َّا  اَّنۡعَّامًا فَُّهۡم َلَّ َّۡت اَّيِۡديۡن عَِّمل

 ِِِ مٰلُِكۡونَِّ
72.  আসম এগুমলামক 
তামদর হামত অসহায় কমর 

72. And We have 

subdued them (cattle) 
ُكۡوبُُهۡم  ُۡم فَِّمنۡهَّا رَّ ذَّل َّـلۡنٰهَّا َلَّ وَّ



সদময়সি। ফমল এমদর কতক 
তামদর বাহন এবাং কতক 
তারা ভেণ কমর। 

unto them, so some of 

them they ride, and 

some of them they eat.  

َّاۡكُلُۡونَِّوَّمِِ  ِِِ نۡهَّا ي

73.  তামদর জমনে িতুস্পদ 
জন্তুর মমিে অমনক 
উপকাসরতা ও পানীয় 
রময়মি। তবুও ককন তারা 
শুকসরয়া আদায় কমর না? 

73.   And for them 

therein are benefits   

and drinks. So will   

they   not be grateful.  

ُۡم فِيۡهَّا مَّنَّافُِع وَِّ اِرُبِوََّلَّ  اَّفَّالَّ مَّشَّ
َّۡشُكُرۡونَِّ  ِ ي

74.  তারা আল্লাহর 
পসরবমতণ  অমনক উপাসে 
গ্রহণ কমরমি যামত তারা 
সাহাযেপ্রাপ্ত হমত পামর। 

74. And they have 

taken other than Allah   

(other)   gods, that they 

may be helped.  

َّةً  ِ اَِٰل َُّذۡوا ِمۡن ُدۡوِن اّٰلله ل َّعَّل َُّهۡم وَّاّت َّ
ُرۡونَّ   ِِِ يُنۡصَّ

75.  অেি এসব উপাসে 
তামদরমক সাহাযে করমত 
সেম হমব না এবাং এগুমলা 
তামদর বাসহনী রূমপ িতৃ 
হময় আসমব। 

75. They are not able 

to help them, and they 

will be brought forward 

against those (who 

worshipped them) as a 

troop. 

َِّ ُهۡم  وَُّهۡم َلَّ ي َّۡصرَّ ۡستَِّطيُۡعۡونَّ ن
ُرۡونَِّ ۡضَّ ُ ُۡم ُجنٌۡد ُم   ِِِ َلَّ

76.  অতএব তামদর কো 
কযন আপনামক দঃুসখত না 
কমর। আসম জাসন যা তারা 
কগাপমন কমর এবাং যা তারা 
প্রকামশে কমর। 

76.     So  let  not grieve 

you their speech. 

Indeed, We know what 

they conceal and what 

they proclaim.  

ُۡزنۡكَّ قَّۡوَُلُۡمِ َُّم مَّا فَّالَّ ٰيَّ َّـعۡل  اِن َّا ن
ۡونَّ وَّمَّا يُعۡلِنُۡونَِّ  ِِِ يُِسر ُ

77.  মানষু সক কদমখ না কয, 

আসম তামক সসৃষ্ট কমরসি 
বীযণ কেমক? অতঃপর 
তখনই কস হময় কগল প্রকাশে 
বাকসবতন্ডাকারী। 

77.   Has  not  man  

seen   that We created  

him  from a sperm 

drop.  Then behold, he 

is an open adversary.  

َّقۡنُٰه ِمۡن  ل اُن اَّن َّا خَّ َّرَّ اَۡلِنۡسَّ َّۡم ي ل اَّوَّ
ِصيٌۡم م ُبِۡيٌِ  ِِ ن ُۡطفٍَّة فَّاِذَّا ُهوَّ خَّ

78.  কস আমার সম্পমকণ  এক 
অিূত কো বণণনা কমর, 

অেি কস সনমজর সসৃষ্ট ভুমল 

78. And he puts forth 

for Us a similitude, and 

forgets his own creation. 

لۡقَّهِ وَِّ َِِّسَّ خَّ َّـنَّا مَّثَّالً و َّ ن بَّ ل رَّ  ضَّ
امَّ وَِِّهَّ قَّالَّ مَّۡن  ِۡى الۡعِظَّ ُ ٰي 



যায়। কস বমল কক জীসবত 
করমব অসস্থসমূহমক যখন 
কসগুমলা পমি গমল যামব? 

He says: “Who will 

revive the bones while 

they have rotted away.”  

ِميٌۡمِ  ِِِ رَّ

79.  বলুন, সযসন প্রেমবার 
কসগুমলামক সসৃষ্ট কমরমিন, 

সতসনই জীসবত করমবন। 
সতসন সবণপ্রকার সসৃষ্ট 
সম্পমকণ  সমেক অবগত। 

79. Say: “He will revive 

them who produced 

them the first time. 

And He is Knower of 

every creation.” 

لَّ  ا  اَّو َّ َّهَّ ا ُقۡل ُٰيِۡييۡهَّا ال َِّذۡى  اَّنۡشَّ
ةٍِ لٍۡق عَّلِيٌۡم ِمَّر َّ ِ خَّ ُهوَّ بُِكل   ِِ  و َّ

80.  সযসন কতামামদর জমনে 
সবুজ বৃে কেমক আগুন 
উৎপন্ন কমরন। তখন 
কতামরা তা কেমক আগুন 
জ্বালাও। 

80.    He who produces 

for you fire out of the 

green tree, then 

behold, you kindle 

from it. 

ِر ِ جَّ َّـُكۡم م ِنَّ الش َّ اۨل َِّذۡى جَّعَّلَّ ل
َّاًرا فَّاِذَّا  اَّنۡـتُۡم م ِنُۡه  ِر ن اَۡلَّۡخضَّ

 ِِِ ُتۡوقُِدۡونَِّ
81.  সযসন নমভামন্ডল ও 
ভূমন্ডল সসৃষ্ট কমরমিন, 

সতসনই সক তামদর অনরুূপ 
সসৃষ্ট করমত সেম নন? হোাঁ 
সতসন মহাস্রষ্টা, সবণজ্ঞ। 

81.  Is not He, who 
created the heavens 
and the earth Able 
upon that He can 
create the likes of 
them. Yes, and He is 
surely the Supreme 
Creator,  All Knowing.  

مٰوِٰت  َّقَّ الس َّ ل َّيۡسَّ ال َِّذۡى خَّ ل اَّوَّ
ۡلُقَّ  وَّاَۡلَّۡرضَّ بِقِٰدٍر عَّٰٰلى اَّۡن َي َّ

َُّهۡم   هُق  بَّٰٰلِ ِمثۡل َّـل وَُّهوَّ اۡۡل
 ِِِ الۡعَّلِيُۡمِ

82.  সতসন যখন ককান সকিু 
করমত ইচ্ছা কমরন, তখন 
তামক ককবল বমল কদন, 

‘হও’ তখনই তা হময় যায়। 

82.   Indeed,   His   

command, when   He   

intends   a    thing,   is    

that He says to it.   

“Be,” and it is. 

َِّ يـْـ ًا  اَّۡن ي َُّقۡولَّ اِّن َّ ادَّ شَّ ا  اَّۡمُره   اِذَّا  اَّرَّ
َُّكۡوُن    َّه   ُكۡن فَّي  ِِِ  ل

83.  অতএব পসবত্র সতসন, 

যাাঁর হামত সবসকিুর রাজত্ব 
এবাং তাাঁরই সদমক কতামরা 
প্রতোবসতণ ত হমব। 

83.  So glory be to Him 
in whose hand is the  
dominion of  all things.  
And unto Him you will 
be brought back.  

َـُّكۡوُت      َِّده      مَّل فَُّسبٰۡحنَّ   ال َِّذۡى    بِي
ءٍِ ۡ ِ     َشَّ َّيِۡه ُتۡرجَُّعۡونَِّ كُل  اِل  و َّ

     
 


