
 

আত্ব তূর AtToor     

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.  কিম তূরপর্বমতর, 1. By the Mount.  ِۙۡوِر ُّ  ِِِ وَّالط 
2.  এর্ং সলসিত সকতামর্র, 2. And a Scripture 

inscribed. َِّو ِٰ ِِكت ِۙ  ب  ۡور   ِِِ م َّۡسطُّ
3.  প্রশস্ত পমে, 3. In parchment 

unrolled. 
ق     ِفِۡ ِۙ رَّ ۡور   ِِِ م َّنۡشُّ

4.  কিম র্ায়তুল-মামুর 
তথা আর্াদ গমৃহর, 

4. And the frequented 

House.  ََِّّيِۡت  و ۡوِرِۙ الۡب َّعۡمُّ  ِِِ اۡۡل
5.  এর্ং িমুন্নত িামদর, 5. And the roof exalted.  َِّۡقِف  و َّۡرفُّۡوِعِۙ الس َّ  ِِِ اۡۡل
6.  এর্ং উত্তাল িমুমের, 6. And the surging 

ocean.  ََِّّۡحِر  و ۡوِرِۙ الۡب َّۡسجُّ  ِِِ اۡۡل
7.  আপনার পালনকতব ার 
শাসস্ত অর্শযম্ভার্ী, 

7. Indeed, the 

punishment of your 

Lord will occur.  

ِ  ن َِّاِِ ِ  عَّذَّابَّ ب ِكَّ ِۙ  رَّ  ِِِ لوَّاقِع 

8.  তা ককউ প্রসতমরাধ 
করমত পারমর্ না। 

8. There is none to 

avert it. 
َّهِ   م َّا ِۙ  ِمۡنِ  ل  ِِِ دَّافِع 

9.  কিসদন আকাশ 
প্রকসিত হমর্ প্রর্লভামর্। 

9.  On the Day the 

heaven will shake with 

a dreadful shaking. 
َّۡومَِّ ُّۡورُّ   ي ٓاءُِّ َتَّ مَّ  ِِِ مَّۡوًراِۙ  الس َّ

10.  এর্ং পর্বতমালা হমর্ 
চলমান, 

10. And the mountains 

will move away, an 

(awful) moving. 

َّالُِّ  تَِّسۡيُِّ و َِّ ۡيًاؕ  اۡۡلِب  ِِِ سَّ



11.  কিসদন 
সমথযামরাপকারীমদর 
দমুভব াগ হমর্, 

11. Then woe on that 

Day to the deniers.  
ِ ِۙ  ي َّۡومَّٮ ِذِ   فَّوَّيۡل  بِۡيَّ كَّذ ِ  ِ ل ِـلۡمُّ

12.  যারা ক্রীডাচ্ছমল 
সমমিসমসি কথা র্ানায়। 

12. Those who play 

(amuse) in (useless) 

arguments. 

ۡمِ  نَِّال َِّذيِۡ ِ  ِفِۡ  هُّ ۡوض   خَّ
 ِ ي َّلۡعَّبُّۡونَِّ

13.  কিসদন কতামামদরমক 
জাহান্নামমর অসির সদমক 
ধাক্কা কমমর কমমর সনময় 
যাওয়া হমর্। 

13. The day they are 

thrust towards the fire 

of Hell with a 

(disdainful) thrust.   

َّۡومَّ  َّاِر اِٰلِ يُّدَّع ُّۡونَّ ي هَّن َّمَِّ َ  جَّ
 ِِ دَّع ًاؕ

14.  এর্ং র্লা হমর্েঃ এই 
কিই অসি, যামক কতামরা 
সমথযা র্লমত, 

14.     (It will be said): 

“This is that Fire which 

you used to deny.”  

نۡتُّۡمِال َِِّتۡ  الن َّارُِّهِٰذِه  بِهَّا  كُّ
بُّۡونَِّ  ِِِ تُّكَّذ ِ

15.  এটা সক জাদ,ু না 
কতামরা কচামি কদিি না? 

15.  “Then is this 

magic, or do you not 

see.”  

ِ ا ِ اَّفَِّسۡحر  ۡتُّم اَّمِۡ هٰذَّ ِ اََّ  لَّ
ۡونَِّ  ِِِ  تُّبِۡصرُّ

16.  এমত প্রমর্শ কর 
অতেঃপর কতামরা ির্র কর 
অথর্া না কর, উভয়ই 
কতামামদর জনয িমান। 
কতামরা যা করমত 
কতামামদরমক ককর্ল তারই 
প্রসতফল কদয়া হমর্। 

16.   “(Enter to) burn 

therein, then be patient 

or impatient. It is all 

the same for you. You 

are only being paid 

(for) what you used to 

do.” 

ا  َّۡوهَّ ۡو ااِۡصل ۡوااَّۡو  فَّاۡصِِبُّ  لَّ تَّۡصِِبُّ
وَّٓاء   ۡمِسَّ َّيۡكُّ َّا عَّل ۡونَِّ اَِّ َّ ۡزَّ مَّا  ُتُّ
نۡتُّۡمِ لُّۡونَِّ كُّ  ِِِ تَّۡعمَّ

17.  সনশ্চয় কিাদাভীরুরা 
থাকমর্ জান্নামত ও 
কনয়ামমত। 

17. Indeed, the 

righteous shall be in 

gardens and delight.  

ِ ِفۡ   اۡۡلُّت َّقِۡيَِّ اِن َّ  ِۙ و َِّ  جَّنهت  َّعِيۡم  َ  

18.  তারা উপমভাগ করমর্ 
যা তামদর পালনকতব া 
তামদর কদমর্ন এর্ং সতসন 
জাহান্নামমর আযার্ কথমক 
তামদরমক রক্ষা করমর্ন। 

18.  Rejoicing in what 

their Lord has given 

them. And their Lord 

saved them from the 

punishment of Hell.  

ب ُّهُّۡمِ  اٰتٰٮهُّۡمِ ِِبَّا   فَّاِكِهۡيَّ    وَِّ رَّ
ب ُّهُّۡمِ   وَّقٰٮهُّۡمِ ِعَّذَِّ   رَّ   ابَّ
َِّحيِۡمِ  ِِِ اۡۡل



19.  তামদরমক র্লা হমর্েঃ 
কতামরা যা করমত তার 
প্রসতফলস্বরূপ কতামরা তৃপ্ত 
হময় পানাহার কর। 

19. Eat and drink with 

happiness because of 

what you used to do. 

ُّۡوا  بُّۡوا وَِّكُّل ِٓيْئًااۡشرَّ نۡتُّۡم  ِِبَّاۢ  ِهَِّن كُّ
ِۙ لُّۡونَّ  ِ تَّعۡمَّ

20.  তারা কেণীর্দ্ধ 
সিংহািমন কহলান সদময় 
র্িমর্। আসম তামদরমক 
আয়তমলাচনা হুরমদর িামথ 
সর্র্াহর্ন্ধমন আর্দ্ধ কমর 
কদর্। 

20.  Reclining on 

couches, facing each 

other, and We shall 

marry them to fair 

ones with beautiful 

eyes.  

ر   عَّٰلِت َِّكـ ِۡيَّ مُِّ رُّ ۡوفَّةِ سُّ  م َّۡصفُّ
ۡجنٰهُّۡمِو َِّ  ِِِ عِۡيِ   ِِبُّۡورِ   زَّو َّ

21.  যারা ঈমানদার এর্ং 
যামদর িন্তানরা ঈমামন 
তামদর অনুগামী, আসম 
তামদরমক তামদর 
সপতৃপরুুষমদর িামথ সমসলত 
কমর কদর্ এর্ং তামদর 
আমল সর্ন্দমুােও হ্রাি 
করর্ না। প্রমতযক র্যসি 
সনজ কৃত কমমবর জনয 
দায়ী। 

21.  And  those  who  

believed  and  whose 

offspring followed 

them  in  faith,  We  

shall  join with  them 

their offspring,  and 

We  shall  not  deprive  

them  of anything  of  

their  deeds.  Every 

person is a pledge for 

what he has earned.  

َّعَّتۡهُّۡمِوَِّ ااٰمَّنُّوِۡال َِّذيۡنَّ وَِّ ي َّتُّهُّۡم  ات َّب ذُّر ِ
ِ َّا  بِاِۡۡيَّان  َّـقۡن ي َّتَّهُّۡم  بِِهۡمِاَّۡۡل مَّا  وَِّذُّر ِ
َّـتۡنٰهُّۡمِ لِِهۡمِم ِۡن  اَّل ءِ م ِۡن  عَّمَّ ۡ  َشَّ

ِ ُّ ِ ِِبَّا اۡمِریء  ِ كُّل  بَّ  ِهۡيِ رَِّ كَّسَّ
ِ 

22.  আসম তামদরমক কদর্ 
ফল-মূল এর্ং মাংি যা 
তারা চাইমর্। 

22.   And We shall 

provide them with 

fruits and meat, such 

as they may desire.  

ۡدٰٰنُّۡم وَِّ ِ َّاۡلَّۡم  و َِّبِفَّاِكهَّة  اَّۡمدَّ  م 
َّۡشتَّهُّۡونَِّ  ِِِ ي

23.  কিিামন তারা এমক 
অপরমক পানপাে কদমর্; 
যামত অিার র্কার্সক কনই 
এর্ং পাপকমবও কনই। 

23.  They shall pass 

hand to hand therein a 

cup (of wine), wherein 

is no vanity, nor a 

cause of sin. 

َّتَّنَّازَّعُّۡونَِّ َّغۡو   ل َّ   كَّاًۡسا فِيۡهَّا   ي  ل
ِفِيۡهَّا   ِِِ تَّاۡثِيۡم ِ  وَّلَّ

24.  িুরসক্ষত কমাসতিদশৃ 
সকমশাররা তামদর কির্ায় 
ঘুরামফরা করমর্। 

24.    And there will go 

round to them servants 

for them, as if they 

were guarded pearls.  

ِوَِّ ۡوفُّ َّيِۡهۡم  يَّطُّ ان ِعَّل ُّۡم  ِغلۡمَّ ّل َّ
ُّۡمِ َّٰن َّ َّا ُِّ ك ُّـؤِ ل ِ  ـۡؤل  ِِِ م َّۡكنُّۡون 



25.  তারা এমক অপমরর 
সদমক মুি কমর 
সজজ্ঞািার্াদ করমর্। 

25. And some of them 

will approach unto 

others, questioning. 

َّلَّ وَِّ هُّۡمِاَّقۡب ِعَّٰل  بَّعۡضُّ  بَّعۡض 
ُّۡونَِّ ٓاءَّل  ِِِ ي َّتَّسَّ

26.  তারা র্লমর্েঃ আমরা 
ইসতপমূর্ব সনমজমদর র্ািগমৃহ 
ভীত-কসিত সিলাম। 

26.   They will say:  

“Indeed, we were before 

this among our people, 

in fear and dread.”  

ُّـۡو ا  ـن َّا  اَِ َّاقَّال ِكُّ َّاِفۡ   قَّبۡلُّ  اَّۡهلِن
ۡشِفقِۡيَِّ  ِِِ مُّ

27.  অতেঃপর আল্লাহ 
আমামদর প্রসত অনুগ্রহ 
কমরমিন এর্ং আমামদরমক 
আগুমনর শাসস্ত কথমক রক্ষা 
কমরমিন। 

27. “So Allah has 

conferred favor upon 

us and has saved us 

from the punishment 

of the scorching wind.” 

ِ ُّ  فَّمَّن َّ َّااّٰلله َّيۡن قٰٮنَّاوَِّ عَّل عَّذَّابَّ  وَّ
ۡومِِ مُّ  ِِِ الس َّ

28.  আমরা পমূর্বও 
আল্লাহমক কাকতাম। সতসন 
কিৌজনযশীল, পরম দয়ালু। 

28.  “Indeed, we used 

to call upon Him 

before.  Indeed, it is He 

who is the Beneficent, 

the Merciful.”  

ـن َّااَِ َّا  ِ  ِمۡنِ  كُّ ۡوهُِّ  قَّبۡلُّ َّۡدعُّ وَِّ  اَِ َّهِ   َ  هُّ
 ُّ ِ الِۡبَّ  ِحيۡمُّ  ِ الر َّ

29.  অতএর্, আপসন উপমদশ 
দান করুন। আপনার 
পালনকতব ার কৃপায় আপসন 

অতীসিয়র্াদী নন এর্ং 
উম্মাদও নন। 

29.   So remind,  for 

you  are  not,  by  the  

favor  of your Lord,   a 

soothsayer,  nor a 

madman.  

ۡرِ ك ِ ا   فَّذَّ ۡتَّ فَّمَّ ِت اََّ ِبِِنۡعمَّ ب ِكَّ  رَّ
ِ و َِّ بِكَّاِهن   ؕ  لَّ ۡنُّۡون   ِِِ َمَّ

30.  তারা সক র্লমত চায়েঃ 
কি একজন কসর্ আমরা 
তার মৃতুয-দঘুবটনার 
প্রতীক্ষা করসি। 

30.  Or do they say: “A 

poet, we await for 

whom the misfortune 

turn of time.”  

ُّۡونَِّ  اَّمِۡ ۡول َّقُّ ِ  ي ِ  شَّاِعر  َّب َّصُّ بِٖه   َ ََّتَّ
ِ يۡبَّ َّنُّۡوِنِ  رَّ  ِِِ اۡۡل

31. র্লুনেঃ কতামরা প্রতীক্ষা 
কর, আসমও কতামামদর 
িামথ প্রতীক্ষারত আসি। 

31.  Say:  “Wait, for 

indeed, I am with you 

among those waiting.”  

ۡوا قُّۡل  ب َّصُّ ۡ تَّرَّ ۡم فَّاِّن ِ  م ِنَِّمَّعَّكُّ
ؕ َّب ِِصۡيَّ  ِِِ اۡۡلَُّتَّ

32.  তামদর র্ুসদ্ধ সক এ 
সর্ষময় তামদরমক আমদশ 
কমর, না তারা 
িীমালংঘনকারী িম্প্রদায়? 

32.  Or do their minds 
command them to this, 
or are they a people 
who have transgressed 
all limits. 

ۡمِ اَّۡم  هُّ هُّۡمِ  تَّاۡمُّرُّ مُّ ٓا  اَّۡحَلَّ   بِهٰذَّ
ۡم اَّۡم  اغُّۡونَِّ  قَّۡومِ هُّ  ِِِ طَّ



33.  না তারা র্মলেঃ এই 
ককারআন কি সনমজ রচনা 
কমরমি? র্রং তারা 
অসর্শ্বািী। 

33.     Or do they say:  

“He has made it up.” 

Nay, but they do not 

believe. 

ُّۡونَّ اَّۡم  ۡول َّقُّ َّهِ ي ل ِبَّل  تَّقَّو َّ  ل َّ
 ِِِيُّۡؤمِنُّۡونَِّ

34.  যসদ তারা িতযর্াদী 
হময় থামক, তমর্এর অনুরূপ 
ককান রচনা উপসিত 
করুক। 

34.     Then let them 

produce a statement 

like it, if they are 

truthful. 

َّاۡتُّۡوا  ِفَّلۡي ُّۡوا  اِۡنِم ِثۡلِٖه   ِِبَِّديۡث  َّاَ ك
ؕ  ِِِ ٰصِدقِۡيَّ

35.  তারা সক আপনা-
আপসনই িৃসজত হময় কগমি, 
না তারা সনমজরাই স্রষ্টা? 

35.   Or were they 

created by nothing, or 

were they (themselves) 

the creators. 

ۡوا  اَّمِۡ لِقُّ ِۡ ِمۡنِخُّ مُّ  اَّمِۡء  غَّۡيِ َشَّ هُّ
ؕ َّـالِقُّۡونَّ  ِِِ اۡۡل

36.  না তারা নমভামন্ডল 
ও ভূমন্ডল িৃসষ্ট কমরমি? 
র্রং তারা সর্শ্বাি কমর না। 

36. Or did they create 

the heavens and the 

earth. Nay, but they 

have no firm belief. 

َّقُّوااَّۡم  ل مٰوِٰتِ  خَّ ِ وَِّ  الس َّ   اۡلَّۡرضَّ
ِ بَّل ؕ  ل َّ  ِ يُّۡوقِنُّۡونَّ

37.  তামদর কামি সক 
আপনার পালনকতব ার 
ভান্ডার রময়মি, না তারাই 
ির্সকিুর তত্ত্বার্ধায়ক? 

37. Or do they possess 

the treasures of your 

Lord.  Or is it they who 

control them.  

ۡم  اَّمِۡ ِِعنۡدَّهُّ ٓاٮ ِنُّ زَّ ب ِكَّ  خَّ مُّ  اَّمِۡرَّ هُّ
ؕ ۡونَّ يِۡطرُّ َۜ  ِِِ اۡۡلُّصَّ

38.  না তামদর ককান সিিঁসড 
আমি, যামত আমরাহণ কমর 
তারা ের্ণ কমর? থাকমল 
তামদর কোতা িুস্পষ্ট প্রমাণ 
উপসিত করুক। 

38.   Or for them is a 

stairway (unto heaven) 

by means of which they 

listen. Then let their 

listener produce a   

manifest authority. 

ُّۡمِ  اَّمِۡ ِ  ّلَّ ل َّم  ۢ  ِفِيۡهِِ  ي َّۡستَِّمعُّۡونَِّ  سُّ
َّاِۡتِ ۡستَِّمعُّهُّۡمِ  فَّلۡي ِ  مُّ لٰۡطن    بِسُّ
ؕ ُّبِۡي   ِِِ م 

39.  না তার কনযা-িন্তান 
আমি আর কতামামদর আমি 
পেুিন্তান? 

39. Or for Him are 

daughters and for you 

sons.  

َّـهُّ   اَّمِۡ ِ ل َّنٰتُّ ِ  وَِّ   الۡب َّـكُّمُّ َّنُّۡونَِّ ل  ِۢؕالۡب
 ِِ 

40.  না আপসন তামদর 
কামি পাসরেসমক চান কয, 
তামদর উপর জসরমানার 
কর্াঝা কচমপ র্মি? 

40.  Or do you ask 

them a payment so 

they are burdened with 

a load of debt. 

  م ِۡنِ   فَّهُّۡمِ   اَّۡجًرا   تَّۡسـََّلُّهُّۡمِ   اَّمِۡ
مِ  ؕ  م َّغۡرَّ ُّثۡقَّلُّۡونَّ  ِِِ م 



41.  না তামদর কামি 
অদশৃয সর্ষময়র জ্ঞান আমি 
কয, তারাই তা সলসপর্দ্ধ 
কমর? 

41. Or do they possess 

the Unseen so they 

write (it) down.  

مُّ  اَّمِۡ ِِعنۡدَّهُّ َّيۡبُّ فَّهُّۡم  الۡغ
ؕ َّۡكتُّبُّۡونَّ  ِِِ ي

42.  না তারা চক্রান্ত করমত 
চায়? অতএর্ যারা 
কামফর, তারই চক্রামন্তর 
সশকার হমর্। 

42.  Or do they intend 

a plot.  But those who 

disbelieve, they   are in 

a plot themselves.    

ۡونَّ ۡم اَِّ فَّال َِّذيۡنَّ  كَّيًۡدايُِّريۡدُّ
ۡوا  مُِّكَّفَّرُّ ؕ هُّ ۡونَّ َِّكيۡدُّ  ِِِ اۡۡل

43.  না তামদর আল্লাহ 
তা’আলা র্যতীত ককান 
উপািয আমি? তারা যামক 
শরীক কমর, আল্লাহ 
তা’আলা তা কথমক পসর্ে। 

43.  Or do they have a 

god other than Allah. 

Glorified be Allah 

above what they 

associate as partners.  

ُّۡمِ  اَّمِۡ ِِ غَّۡيُّ   اِلٰهِ   ّلَّ بٰۡحنَِّ  اّٰلله ِِ  سُّ  اّٰلله
ا  ِِِ يُّۡشِركُّۡونَِّ  عَّم َّ

44.  তারা যসদ আকামশর 
ককান িন্ডমক পসতত হমত 
কদমি, তমর্ র্মল এটা কতা 
পঞু্জীভুত কমঘ। 

44. And if they see a 

fragment from the 

heaven falling down, 

they would say: “A 

heap of clouds.”  

ۡوا  اِۡنِوَِّ ٓاءِِم ِنَّ  ِكۡسفًاي َّرَّ مَّ  الس َّ
اقِِ ُّۡواًطا سَّ ۡول اب   ي َّقُّ حَّ سَّ

 ِِِ م َّۡركُّۡومِ 
45.  তামদরমক কিমড সদন 
কিসদন পযবন্ত, কযসদন তামদর 
উপর র্জ্রাঘাত পসতত 
হমর্। 

45.  So leave them until 

they meet their Day, 

that in which they will 

be struck down.  

ۡمِ ۡرهُّ ِته  فَّذَّ َّۡومَّهُّمُّ  يُّلٰقُّۡواحَّ ي
ِۙ  فِيۡهِِ ال َِّذۡىِ  ِِِ يُّۡصعَّقُّۡونَّ

46.  কিসদন তামদর চক্রান্ত 
তামদর ককান উপকামর 
আিমর্ না এর্ং তারা 
িাহাযযপ্রাপ্তও হমর্ না। 

46. The Day their plot 

will not avail them 

anything, nor will they 

be helped. 

َّۡومَّ  ِي ۡم  عَّنۡهُّۡمِيُّغِِۡنۡ  لَّ هُّ كَّيۡدُّ
يۡـًَا لَّ  شَّ ۡمِو َّ ؕ هُّ ۡونَّ رُّ  ِِِ يُّنۡصَّ

47.  কগানাহগারমদর জমনয 
এিাডা আরও শাসস্ত 
রময়মি, সকন্তু তামদর 
অসধকাংশই তা জামন না। 

47.  And indeed, for 

those who have 

wronged, there is a 

punishment beyond 

that, but most of them 

do not know.  

ۡوا  نَِّلِل َِّذيِۡاِن َّ وَِّ َّمُّ ل ابًاظَّ دُّۡونَّ  عَّذَّ
ِ ٰـِكن َّ  ذٰلِكَّ ل ۡمِوَّ هُّ لَّ  اَّۡكثَّرَّ

ۡونَِّ َّمُّ َّعۡل  ِِِ ي



48.  আপসন আপনার 
পালনকতব ার সনমদব মশর 
অমপক্ষায় ির্র করুন। 
আপসন আমার দসৃষ্টর 
িামমন আমিন এর্ং আপসন 
আপনার পালনকতব êাার 
িপ্রশংি পসর্েতা কঘাষণা 
করুন যিন আপসন 
গামোত্থান কমরন। 

48.  And be patient for 

the decision of your 

Lord, for indeed, you 

are in Our sight. And 

glorify your Lord with 

His praise when you 

rise up. 

ُّۡكِم  اۡصِِبِۡوَِّ ِِۡل ب ِكَّ فَّاَِ َّكَّ   رَّ
َّا َّعۡيُّنِن ب ِحِۡوَِّ  بِا ِ ِِبَّۡمِد      سَّ ب ِكَّ      رَّ
ِِۙحۡيَِّ  ِِِ        تَّقُّۡومُّ

49.  এর্ং রাসের সকিু 
অংমশ এর্ং তারকা অস্তসমত 
হওয়ার িময় তািঁর পসর্েতা 
কঘাষণা করুন। 

49.  And in the night 

glorify Him and at the 

setting of the stars.  

ب ِۡحهُّ          ال َّيِۡلِ ِمنَِّ وَِّ اِۡدبَّارَّ  وَِّفَّسَّ
ۡومِِ  الن ُّجُّ

     
 


