
 

ক্বাফ Qaaf  

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.  ক্বাফ! িম্মাসনত 
ককারআমনর শপথ; 

1. Qaaf. By the 

glorious Quran.  ِ الُۡقۡراِٰنِ ۚ ِِق  َِّجيِۡد   وَّ  ِِِ اۡۡل
2.  বরং তারা তামদর মধ্য 
কথমকই একজন ভয় 
প্রদশশনকারী আগমন 
কমরমি কদমে সবস্ময় কবাধ্ 
কমর। অতঃপর কামফররা 
বমলঃ এটা আশ্চমযশর 
বযাপার। 

2.   But they wonder 

that there has come to 

them a warner from 

among themselves, so 

the disbelievers say: 

“This is a strange 

thing.”  

ۤۡا     بَّۡلِ ٓاءَُّهۡمِ اَّۡنِ   عَِّجبُۡو  م ُنِۡذٌر     جَّ
ٌء  ۡ ا َشَّ م ِنُۡهۡم فَّقَّالَّ الۡكِٰفُرۡونَّ هٰذَّ

 ِِِ عَِّجيٌۡبِ

3.  আমরা মমর কগমল এবং 
মৃসিকায় পসরণত হময় 
কগমলও সক পনুরুসিত হব? 
এ প্রতযাবতশ ন িুদরূপরাহত। 

3.    “Is it when we are 

dead and have become 

dust. That is a far 

return.” 

ابًا َّا وَُّكن َّا ُترَّ ۡج ٌٌۢ  ِءَّاِذَّا ِمتۡن ََّ رَّ ِ  ذٰل
 ِِِ بَّعِيۡدٌِ

4.  মৃসিকা তামদর কতটুকু 
গ্রাি করমব, তা আমার 
জানা আমি এবং আমার 
কামি আমি িংরসিত 
সকতাব। 

4.     Surely, We know 

what the earth 

diminishes from them, 

and with Us is a Book 

preserved. 

قَّۡد عَّلِۡمنَّا مَّا تَّنُۡقُص اۡۡلَّۡرُض 
َّا ِكٌٰٰب مِنُۡهۡمِ َ ِفيٌۡظِ  وَِّعنۡدَّ    حَّ

5.  বরং তামদর কামি িতয 
আগমন করার পর তারা 
তামক সমথযা বলমি। ফমল 
তারা িংশময় পসতত 
রময়মি। 

5.  But they have 

denied the truth  when  

it  came  to  them, so  

they  are  in  a 

confused  state.  

بُۡوا  بَّۡل  ِ  كَّذ َّ َّق  ٓاءَُّهۡمِ ۡلَّ َّا  بِاۡۡل   جَّ
 ۡۤ  ِ م َِّريۡجِ   اَّۡمرِ    فَُّهۡم ِفۡ



6.  তারা সক তামদর 
উপরসিত আকামশর পামন 
দসৃিপাত কমর না আসম 
সকভামব তা সনমশাণ কমরসি 
এবং িুমশাসভত কমরসি? 
তামত ককান সিদ্রও কনই। 

6.   Have they not then 

looked at the heaven 

above them, how we 

made it, and adorned  

it, and  there are not 

any rifts in it.  

ٓاِء فَّۡوقَُّهۡم  مَّ ۤۡا اَِلَّ الس َّ َّنُۡظُرۡو َّۡم ي اَّفَّل
َّا ِمۡن  كَّيۡفَّ بَّنَّيۡنٰهَّا وَّزَّي َّنههَّا وَّمَّا َلَّ

 ِِِ ُفُرۡوجِ 
7.  আসম ভূসমমক সবসৃ্তত 
কমরসি, তামত পবশতমালার 
ভার িাপন কমরসি এবং 
তামত িবশপ্রকার 
নয়নাসভরাম উসিদ উদগত 
কমরসি। 

7.  And the earth We 

spread out, and We set 

in it firm mountains, 

and We caused to grow 

in it (things) of every 

beautiful kind.  

َّا فِيۡهَّا  اَّلۡقَّيۡن َّا وَّ ۡدٰٰن وَّاۡۡلَّۡرضَّ مَّدَّ
ِ زَّۡوج    َّا فِيۡهَّا ِمۡن كُل  َّتۡن ۡ ب ََّ ا روَّاِِسَّ وَّ

 ِِِ بَِّهيۡج  ِ
8.  এটা জ্ঞান আহরণ ও 
স্মরণ করার মত বযাপার 
প্রমতযক অনুরাগী বান্দার 
জমনয। 

8.  An insight and a 

reminder for every 

penitent slave. 

ِ عَّبۡد   ِذۡكٰرى لُِكل  ةً و َّ تَّبِۡصرَّ
ِ ِنيۡب  ُ   م 

9.  আসম আকাশ কথমক 
কলযাণময় বৃসি বর্শণ কসর 
এবং তদ্বারা বাগান ও শিয 
উদগত কসর, কযগুমলার 
ফিল আহরণ করা হয়। 

9. And We sent down 

from the sky blessed 

water, then We 

produced thereby 

gardens and harvest 

grain.  

ُٰٰبَّكًا  وَِّ ٓاِء مَّٓاءً م  مَّ َّا ِمنَّ الس َّ لۡن َّز َّ َ
َّا بِهِ  َّتۡن ۡ ب ََّ ِ فَّا َِّصيِۡدِ  و َّحَّب َّ  جَّنهت   اۡۡل

   
10.  এবং লম্বমান েজুশ র 
বৃি, যামত আমি গুচ্ছ গুচ্ছ 
েজুশ র, 

10. And lofty palm 

trees having fruit 

arranged in clusters. 

ِ الن َّۡخلَّ ِ  وَّ ل ٌٌۢۡ  بِٰسقٰت  َّا طَّ َل َّ
  َ َِّضيٌۡد 

11. বান্দামদর জীসবকাস্বরূপ 
এবং বৃসি দ্বারা আসম মৃত 
জনপদমক িঞ্জীসবত কসর। 
এমসনভামব পনুরুিান 
ঘটমব। 

11. A provision for the 

slaves. And We give 

life thereby to a dead 

land. Thus will be the 

resurrection. 

َّادِِ ۡزقًا ل ِلۡعِب ةًِِر ِ َّا بِه  بَّلۡدَّ َّيۡن اَّۡحي   ۚ  وَّ
يًٰۡا ََّ م َّ ِ ُـُرۡوجُِ  كَّذٰل  ِ اۡۡل

12.  তামদর পমূবশ 
সমথযাবাদী বমলমি নূমহর 

12. The people of Noah 

denied before them, 
َُّهۡم قَّۡوُم َُۡوح   بَّۡت قَّبۡل كَّذ َّ



িম্প্রদায়, কুপবািীরা এবং 
িামুদ িম্প্রদায়। 

and the dwellers of 

Rass and Thamud.  ِ س ِ اَّۡصٰحُب الر َّ ُۡوُد  وَِّ  و َّ  ِِِ َثَّ
13.  আদ, কফরাউন, ও 
লূমতর িম্প্রদায়, 

13. And Aad and 

Pharaoh and the 

brethren of Lot.  

ِ  اِۡخوَّاُنِ وَِّ  فِۡرعَّۡوُنِ و َِّ  وَّعَّادٌِ  ِۚ لُۡوط 
 ِ 

14. বনবািীরা এবং কতাব্বা 

িম্প্রদায়। প্রমতযমকই 
রিূলগণমক সমথযা বমলমি, 
অতঃপর আমার শাসস্তর 
কযাগয হময়মি। 

14. And the dwellers of 

Aiykah and the people 

of Tubba. Every one 

denied the messengers, 

so My threat proved 

true. 

قَّۡوُم تُب َّ ٌِۢ  اَّۡصٰحُب اۡۡلَّيۡكَِّة وَّ ٌ و َّ  كُل 
بَّ  ِ كَّذ َّ ُسلَّ ِ  الر ُ ق َّ  ِِ وَِّعيۡدِِ  فَّحَّ

15.  আসম সক প্রথমবার 
িৃসি কমরই ক্লান্ত হময় 
পম়েসি? বরং তারা নতুন 
িৃসির বযাপামর িমন্দহ 
কপার্ন কমরমি। 

15.   Were We then 

worn out by the first 

creation. But they are 

in doubt about a new 

creation. 

ِلِ َّـلِۡق اۡۡلَّو َّ َّا بِاۡۡل  بَّۡل ُهۡم ِفۡ اَّفَّعَّيِيۡن
َّبۡس   لۡق    م ِۡنِ ل ِديۡدِ  خَّ  ِِِ جَّ

16.  আসম মানুর্ িৃসি 
কমরসি এবং তার মন 
সনভৃমত কয কুসিন্তা কমর, কি 
িম্বমেও আসম অবগত 
আসি। আসম তার গ্রীবাসিত 
ধ্মনী কথমকও অসধ্ক 
সনকটবতী। 

16.    And indeed We 

created man and We 

know what his soul 

whispers to him, and 

We are nearer to him 

than his jugular vein. 

َُّم مَّا  َّۡعل َ انَّ وَّ َّا اۡۡلَِۡسَّ َّقۡن ل َّقَّۡد خَّ ل وَّ
َّۡفُسهِ  ُب ُِِِتوَّۡسِوُس بِه  َ ُۡن اَّقۡرَّ ۚ ۚ  وََّنَّ

َّيۡهِِ بِۡل   ِمۡنِ  اِل  ِِِ الۡوَِّريۡدِِ حَّ

17.  যেন দইু কফমরশতা 
ডামন ও বামম বমি তার 
আমল গ্রহণ কমর। 

17. When the two 

receivers (angels) 

receive (him), seated 

on the right hand and 

on the left. 

َّّق َّ  اِۡذ  َّل َّٰ َّق ِٰيِِ ي َّل َِّمۡيِ   عَِّنِ  اۡۡلُٰ الۡي
اِلِ  وَّعَِّنِ مَّ  ِِِ قَّعِيۡدٌِ  الش ِ

18.  কি কয কথাই উচ্চারণ 
কমর, তাই গ্রহণ করার 
জমনয তার কামি িদা প্রস্তুত 
প্রহরী রময়মি। 

18.     He does not utter 

any word but there is 

with him an observer, 

ever ready.  

قِيٌۡب  َّدَّيِۡه رَّ َّلِۡفُظ ِمۡن قَّۡول  اِۡل َّ ل مَّا ي
 ِِِ عَّتِيۡدٌِ



19.  মৃতুযযন্ত্রণা সনসশ্চতই 
আিমব। এ কথমকই তুসম 
টালবাহানা করমত। 

19.   And the agony of 

death has come with 

the truth. That is what 

you were trying to 

escape from.  

ٓاءَّۡت  ُة  وَّ جَّ ۡكرَّ َّۡوِت  سَّ ِِ اۡۡل َّـق    بِاۡۡل
 ََّ ِ ِ ذٰل يۡدُِ مِنُۡه    مَّا ُكنۡتَّ ِ  ِِِ َتَّ

20.  এবং সশঙ্গায় ফুুঁ ৎকার 
কদয়া হমব এটা হমব ভয় 
প্রদশশমনর সদন। 

20.   And the trumpet 

is blown. That is the 

threatened Day. 

ۡورِِ وَِّ ُ َّۡوُم َُِفخَّ ِف الص  ََّ ي ِ  ذٰل
 ِِِ الۡوَِّعيۡدِِ

21.  প্রমতযক বযসি আগমন 
করমব। তার িামথ থাকমব 
িালক ও কমমশর িািী। 

21.    And  every  soul  

will  come,  with  it  a  

driver  and  a  witness.  

ٓاءَّۡت وَِّ ِ جَّ ُ ِ   كُل  َّۡفس  ٓاٮ ٌِقِ   م َّعَّهَّا  َ  سَّ
ِهيۡدٌِ  و َِّ     شَّ

22.  তুসম কতা এই সদন 
িম্পমকশ  উদািীন সিমল। 
এেন কতামার কাি কথমক 
যবসনকা িসরময় সদময়সি। 
ফমল আজ কতামার দসৃি 
িুতীক্ষ্ন। 

22. Indeed, you were in 

heedlessness of this.  So 

We have removed from 

you your covering, so 

your sight, this day, is 

very sharp.     

َّة    ِفِۡ قَّۡد ُكنۡتَّ ل َِّ ا   م ِۡنِ غَّۡفل هٰذَّ
ٓاءَّكَّ  ََّ ِغطَّ َّا عَّنۡ فۡن فَّكَّشَّ

َّۡومَِّ ُركَّ الۡي َّصَّ ِديۡدٌِ  فَّب  ِِِ حَّ
23.  তার িঙ্গী কফমরশতা 
বলমবঃ আমার কামি কয, 
আমলনামা সিল, তা এই। 

23.  And his companion 

(angel) will say, this is 

what I have ready (as 

testimony). 

ا   قَِّريۡنُهِ   قَّالَِّ وَِّ َّدَّى َّ  مَّا  هٰذَّ ل
 ِِِ عَّتِيٌۡدٌؕ

24.  কতামরা উভময়ই 
সনমিপ কর জাহান্নামম 
প্রমতযক অকৃতজ্ঞ 
সবরুদ্ধবাদীমক, 

24. Cast into Hell every 

stubborn disbeliever.  
َّا هَّن َّمَّ كُل َّ كَّف َّار    ِفِۡ  اَّلۡقِي جَّ
ِنيۡد      عَّ

25.  কয বাধ্া সদত 
মঙ্গলজনক কামজ, 
িীমালঙ্ঘনকারী, িমন্দহ 
কপার্ণকারীমক। 

25. Hinderer of good, 

transgressor, doubter.  ِۡۡيِ    م َّن َّاع  ِِ م ُِريۡب     ُمعَّٰۡدِ   ل ِلۡخَّ

26. কয বযসি আল্লাহর 
িামথ অনয উপািয গ্রহণ 
করত, তামক কতামরা কঠিন 
শাসস্তমত সনমিপ কর। 

26.   He who had made 

up with Allah another 

god, so cast him into 

the severe punishment. 

ِ  اۨل َِّذۡىِِ رَّ  مَّ ٌَّۢ   جَّعَّلَّ ِ اَِٰلًا اٰخَّ اّٰلله
َّلۡقِيُٰه  اِب  ِف  فَّا ِديۡدِِ الۡعَّذَّ   الش َّ



27.  তার িঙ্গী শয়তান 
বলমবঃ কহ আমামদর 
পালনকতশ া, আসম তামক 
অবাধ্যতায় সলপ্ত কসরসন। 
বস্তুতঃ কি সনমজই সিল িুদরূ 
পথভ্রাসন্তমত সলপ্ত। 

27.  His (devil) 

companion will say: 

“Our Lord, I did not 

cause him to rebel, but 

he (himself) was in 

extreme error.”  

ٰـِكۡن  ل ۤۡ اَّۡطغَّيُٰۡه  وَّ ب َّنَّا مَّا قَّالَّ قَِّريۡنُه  رَّ
ِ ِفۡ   كَّانَِّ لٰل    ِِِ بَّعِيۡدِ   ضَّ

28.  আল্লাহ বলমবনঃ 
আমার িামমন বাকসবতন্ডা 
কমরা না আসম কতা পমূবশই 
কতামামদরমক আযাব দ্বারা 
ভয় প্রদশশন কমরসিলাম। 

28.  He (Allah) will say: 

“Do not dispute in My 

presence. While I had 

already sent to you the 

threat.”  

ِ    قَّالَِّ َِّصُمۡوا    ۡلَّ ٰۡ ِ    َتَّ َّدَّى َّ    قَّدِۡ وَِّ   ل
ۡمُت  َّيُۡكۡمِ  قَّد َّ  ِِِ بِالۡوَِّعيۡدِِ    اِل

29.  আমার কামি কথা 
রদবদল হয় না এবং আসম 
বান্দামদর প্রসত জলুুমকারী 
নই। 

29. “The word (decree) 

cannot be changed with 

me, nor am I unjust to 

My servants.”  

لُِ  مَّا َّد َّ ِ  الۡقَّۡولُِ  يُب َّدَّى َّ ۤۡ  وَِّ  ل َّا  مَّا اََّ
مِ  ّل َّ  ِِِ ل ِلۡعَِّبيۡدِِ   بِظَّ

30.  কযসদন আসম 
জাহান্নামমক সজজ্ঞািা 
করব; তুসম সক পণূশ হময় 
কগি? কি বলমবঃ আরও 
আমি সক? 

30.  The Day We shall 

say to Hell: “Have you 

been filled.” And it will 

say: “Is there any 

more.” 

ِل  َّهَّن َّمَّ هَّ َُّقۡوُل ِِل َّۡومَّ َ َّئِْت  ي  وَِّ اۡمَّٰل
ۡلِ  تَُّقۡولُِ  ِِِ م َِّزيۡدِ    ِمۡنِ  هَّ

31.  জান্নাতমক উপসিত 
করা হমব কোদাভীরুমদর 
অদমূর। 

31. And Paradise shall 

be brought near to the 

righteous, not far off.  

َّـن َُّة لِلُۡمٰ َّقِۡيَّ غَّۡۡيَّ  اُۡزلِفَِّت اِۡل وَّ
 ِِِ بَّعِيۡدِ 

32.  কতামামদর প্রমতযক 
অনুরাগী ও স্মরণকারীমক 
এরই প্রসতশ্রুসত কদয়া 
হময়সিল। 

32. This is what you 

were promised, to 

every such returning 

(to Allah), heedful. 

اب   ِ اَّو َّ ا مَّا ُتۡوعَُّدۡونَّ لُِكل  هٰذَّ
ِ ِفيۡظ   ِِِ حَّ

33.  কয না কদমে দয়াময় 
আল্লাহ তা’আলামক ভয় 
করত এবং সবনীত অন্তমর 
উপসিত হত। 

33. Who feared the 

Beneficent, unseen, and 

came with a heart 

returning.  

َّيِۡب وَِّمَِّ ۡۡحٰنَّ بِالۡغ ِِشَّ الر َّ ٓاءَّ  ۡن خَّ جَّ
ِ ِنيِۡب    بِقَّلۡب  ُ  ِِ م 



34.  কতামরা এমত শাসন্তমত 
প্রমবশ কর। এটাই 
অনন্তকাল বিবামির জনয 
প্রমবশ করার সদন। 

34.    Enter it in peace. 

This is the Day of 

eternal life.  

ِِ لٰم  ا بِسَّ َّۡوُم اۡۨدُخلُۡوهَّ ََّ ي ِ  ذٰل
 ِِِ اۡۡلُلُۡودِِ

35.  তারা তথায় যা 
িাইমব, তাই পামব এবং 
আমার কামি রময়মি আরও 
অসধ্ক। 

35.  They shall have 

whatever they desire 

therein, and with Us is 

more.  

َّا  يۡن َّدَّ ل ٓاُءۡونَّ فِيۡهَّا وَّ ُۡم م َّا يَّشَّ َلَّ
 ِِِ مَِّزيۡدٌِ

36.  আসম তামদর পমূবশ বহু 
িম্প্রদায়মক ধ্বংি কমরসি, 
তারা এমদর অমপিা অসধ্ক 
শসিশালী সিল এবং কদমশ-
সবমদমশ সবিরণ কমর 
সফরত। তামদর ককান 
পলায়ন িান সিল না। 

36.     And   how many 

a generation We 

destroyed before them, 

who were stronger 

than these in power, 

and they ransacked in 

the lands. Is there any 

place of refuge.  

َُّهۡم م ِۡن قَّۡرن   َّۡكنَّا قَّبۡل وَّكَّۡم اَّۡهل
ُ مِنُۡهۡم بَّۡطًشا فَّنَّق َّبُۡوا ِف  ُهۡم اَّشَّد 

ۡلِ ِدٌؕ هَّ ِ  ِمۡنِ  الۡبِّلَّ ِيۡص   ِِِ ّم َّ

37.  এমত উপমদশ রময়মি 
তার জমনয, যার অনুধ্াবন 
করার মত অন্তর রময়মি। 
অথবা কি সনসবি মমন শ্রবণ 
কমর। 

37.  Indeed, in that 

there is a reminder for 

every such who has a 

heart, or who gives ear   

(listens), and he is 

present (heedful).  

ِ ِفۡ   اِن َِّ ََّ ِ َّه    ذٰل َّۡن كَّانَّ ل َِّذۡكٰرى ِۡل ل
ۡم ٌَّۢ وَِّ اَّلّۡقَّ   اَّوِۡ قَّلٌۡب  ُهوَّ  الس َّ
ِهيۡدٌِ  ِ شَّ

38.  আসম নমভামন্ডল, 
ভূমন্ডল ও এতদভুময়র 
মধ্যবতী িবসকিু িয়সদমন 
িৃসি কমরসি এবং আমামক 
ককানরূপ ক্লাসন্ত স্পশশ 
কমরসন। 

38.  And  certainly  We  

created the heavens and  

the  earth  and  what  is  

between them in six  

days,  and  nothing of 

fatigue touched Us.  

َّقَّۡد  وَِّ ِل مٰوِٰت وَّاۡۡلَّۡرضَّ َّا الس َّ َّقۡن ل  خَّ
ا  وَّمَّا  َُّهمَّ مَّا  و َِّ اَّي َّامِ    ِسٰ َّةِِ ِفۡ   بَّيۡن

نَّا  ِ  ِمۡنِ مَّس َّ  ِِِ ل ُغُۡوب 
39.  অতএব, তারা যা সকিু 
বমল, তজ্জমনয আপসন িবর 
করুন এবং, িূমযশাদয় ও 
িূযশামস্তর পমূবশ আপনার 
পালনকতশ ার িপ্রশংি 
পসবত্রতা কঘার্ণা করুন। 

39.    So bear with 

patience over what they 

say, and glorify your 

Lord with His praise 

before the rising of sun 

and before its setting.  

َُّقۡولُۡونَِّ مَّا   عَّٰلِ  فَّاۡصِٰبِۡ ب ِۡح     وَِّ    ي سَّ
ََّ قَّبۡلَّ ُطلُۡوِع    ب ِ ِِبَّۡمِد رَّ

قَّبۡلَّ  ۡمِس وَّ  ِِِ الۡغُُرۡوِبِ الش َّ



40.  রাসত্রর সকিু অংমশ 
তাুঁর পসবত্রতা কঘার্ণা 
করুন এবং নামামযর 
পশ্চামতও। 

40.  And in the night 

glorify Him and after 

the prostrations.  

اَّۡدبَّارَّ  وَِّ ب ِۡحُه وَّ ِمنَّ ال َّيِۡل فَّسَّ
ُجۡودِِ  ِِِ الس ُ

41.  শুন, কয সদন এক 
আহবানকারী সনকটবতী 
িান কথমক আহবান করমব। 

41.  And listen to the 

Day when the caller 

shall call out from a 

nearby place.  

َّۡومَِّ  وَّاۡسَِّٰم ٌۢۡ  َّادِِ  ي َّاِد     يُن    ِمۡنِ  اۡۡلُن
كَّان    ِِِ قَِّريۡب    م َّ

42.  কযসদন মানুর্ সনসশ্চত 
কিই ভয়াবহ আওয়াজ 
শুনমত পামব, কিসদনই 
পনুরিান সদবি। 

42.   The Day they will 

hear the blast in truth.  

That is the Day of the 

coming out of the dead.  

َّۡومَِّ ُعۡونَِّ  ي ِِ  يَّۡسمَّ َّـق  ةَّ بِاۡۡل يۡحَّ  الص َّ
 ََّ ِ َّۡوُم  ذٰل ُـُرۡوجِِ ي  ِِِ اۡۡل

43.  আসম জীবন দান কসর, 
মৃতুয ঘটাই এবং আমারই 
সদমক িকমলর প্রতযাবতশ ন। 

43.  Indeed, It is We 

who bestow life and 

give death and to Us is 

the journeying. 

يُۡت وَِّ ُۡن َُنۡى  وَُُّنِ َّا  اَِ َّا َنَّ َّيۡن اِل
َِّصۡۡيُ   ِِِ اۡۡل

44.  কযসদন ভূমন্ডল সবদীণশ 
হময় মানুর্ িুটািুটি কমর 
কবর হময় আিমব। এটা 
এমন িমমবত করা, যা 
আমার জমনয অসত িহজ। 

44.   On the Day the 

earth shall split asunder 

from them, rushing out 

of it in haste. That is a 

gathering easy for Us.  

ق َُّق اۡۡلَّۡرُض عَّنُۡهۡم  َّۡومَّ تَّشَّ ي
اعًا َّا   ِسرَّ َّيۡن ۡشٌر   عَّل ََّ حَّ ِ  ذٰل
َِّسۡۡيٌِ  ِِِ ي

45.  তারা যা বমল, তা 
আসম িমযক অবগত আসি। 
আপসন তামদর উপর 
কজারজবরকারী নন। 
অতএব, কয আমার শাসস্তমক 
ভয় কমর, তামক 
ককারআমনর মাধ্যমম 
উপমদশ দান করুন। 

45.  We know best of 

what they say, and you 

are not a tyrant over 

them. So remind by the 

Quran him who fears 

My warning.  

َُّقۡولُۡونَِّ َُّم   ِِبَّا   ي ُۡن   اَّعۡل ۡتَّ      َنَّ ۤۡ  اََّ وَّمَّا
ب َّارِ  َّيِۡهۡم  ِِبَـّ ۡرِ   عَّل ك ِ  بِالُۡقۡراِٰن   فَّذَّ

َّاُف   مَّۡنِ ِوَِّعيۡدِِ ّي َّ

     
 


