
 

আদ দাহর AdDahr      

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.  মানমুের উপর এমন 
সকিু িময় অসিবাসহি 
হময়মি যখন সি 
উমল্লখমযাগ্য সকিু সিল না। 

1. Has there (not) come 

upon man a period of 

time when he was not a 

thing (even) to be 

mentioned.  

اِن ِحۡۡيٌ م ِنَّ  هَّۡل اَّٰٰت عََّلَّ اۡۡلِنۡسَّ
ئًۡــا  َُّكۡن شَّ َّۡم ي ۡهِر ل الد َّ

ِ م َّۡذُكۡوـرا
2.  আসম মানেুমক িসৃি 
কমরসি সমশ্র শুক্রসবন্দ ু
সেমক, এভামব সয, িামক 
পরীক্ষা করব অিঃপর 
িামক কমর সদময়সি শ্রবণ ও 
দসৃিশসিিম্পন্ন। 

2.  Indeed, We created 

man from a sperm  

drop   mixture,  that  

We  may  try  him,  

then We made  him  

hearing,  seeing.  

انَّ ِمۡن ن ُۡطفٍَّة  َّا اۡۡلِنۡسَّ َّقۡن ل اِن َّا خَّ
اٍجٍۖ َّلِيۡهِِ اَّۡمشَّ ًۢا  ن َّبۡت ـ يۡع ِ عَّلۡنُٰه َسَّ فَّجَّ
ِِِِ بَِّصۡۡيـا

3.  আসম িামক পে সদসখময় 
সদময়সি। এখন সি হয় 
কৃিজ্ঞ হয়, না হয় অকৃিজ্ঞ 
হয়। 

3.    Indeed, We guided 

him to the way,   

whether be he grateful 

or be he ungrateful.  

ِبيۡلَّ اِم َّا شَّاِكـرا  اِن َّا هَّدَّيۡنُٰه الس َّ
ِِِِ اِم َّا كَُّفۡوـراو َِّ

4.  আসম অসবশ্বািীমদর 
জমনয প্রস্তুি সরমখসি সশকল, 

সবস়ি ও প্রজ্বসলি অসি। 

4.  Indeed, We have 

prepared for the 

disbelievers chains, and 

collars, and a blazing 

Fire.  

 ۟ لِٰسَلَّ َّا لِلۡكِٰفِريۡنَّ سَّ ۤ اَّۡعتَّۡدن اِن َّا
عِِ سَّ ـ و َّ ِِِِ ۡۡيـاوَّاَّغۡلَٰل

5.  সনশ্চয়ই িৎকমমশীলরা 
পান করমব কাফুর সমসশ্রি 

5.   Indeed, the 

righteous shall drink 
َّاٍۡس  ُبۡونَّ ِمۡن ك َّۡشرَّ ارَّ ي َّبۡرَّ اِن َّ اۡۡل



পানপাত্র। from a cup whose 

mixture is of camphor. 
َّاُفۡوـرا ِِِِ كَّانَّ ِمزَّاُجهَّا ك

6.  এটা একটা ঝরণা, যা 
সেমক আল্লাহর বান্দাগ্ণ 
পান করমব-িারা এমক 
প্রবাসহি করমব। 

6.    A spring of which 

the slaves of Allah shall 

drink, making it gush 

forth abundantly. 

 ِ َّاُد اّٰلله ُب بِهَّا ِعب عَّيۡنـا ي َّۡشرَّ
َّا تَّۡفِجۡۡيـا ُرۡوَنَّ ِِِِ يُفَّج ِ

7.  িারা মান্নি পণূম কমর 
এবং সিসদনমক ভয় কমর, 

সযসদমনর অসনি হমব 
িদুরূপ্রিারী। 

7.   (Those) who fulfill 

(their) vows, and they 

fear a Day whose evil 

shall be wide spread.  

َّانَّ  َّۡومـا ك َّاُفۡونَّ ي يُۡوُفۡونَّ بِالن َّۡذِر وََّيَّ
ٗه ُمۡستَِّطۡۡيـا ُ ِِِِ شَّر 

8.  িারা আল্লাহর সপ্রমম 
অভাবগ্রস্ত, এিীম ও 
বন্দীমক আহাযম দান কমর। 

8.     And who feed with 

food, for the love of 

Him, the poor, and the 

orphan, and the captive.  

عَّامَّ عََّٰل ُحب ِٖه  وَّيُۡطعُِمۡونَّ الط َّ
اَِّسۡۡيـا َّتِيـۡما و َّ ي ِِِِ ِمۡسِكيۡنـا و َّ

9.  িারা বমলঃ সকবল 
আল্লাহর িন্তুসির জমনয 
আমরা সিামামদরমক 
আহাযম দান কসর এবং 
সিামামদর কামি সকান 
প্রসিদান ও কৃিজ্ঞিা 
কামনা কসর না। 

9.   (Saying) “We feed 

you only for the sake of 

Allah, we neither seek 

from you any reward, 

nor thanks.”  

ِ ۡلَّ  َّا نُۡطعُِمُكۡم لِـوَّۡجِه اّٰلله اِّن َّ
ۡلَّ نُِريُۡد مِنۡكُِ ۡم جَّزَّٓاءـ و َّ

ِ ُشُكۡوـرا

10.  আমরা আমামদর 
পালনকিম ার িরফ সেমক 
এক ভীসিপ্রদ ভয়ংকর 
সদমনর ভয় রাসখ। 

10.   “Indeed, we fear 

from our Lord a Day,   

frowning, distressful.” 

َّۡومـا عَّبُۡوـسا  َّا ي ب ِن َّاُف ِمۡن ر َّ اِن َّا َنَّ
ِريـۡرا ِِ قَّۡمطَّ

11.  অিঃপর আল্লাহ 
িামদরমক সিসদমনর অসনি 
সেমক রক্ষা করমবন এবং 
িামদরমক সদমবন িজীবিা 
ও আনন্দ। 

11.  So Allah shall save 

them from the evil of 

that Day and give them 

radiance and joy.  

َّۡوِم وَّ  ُ شَّر َّ ذٰلِكَّ الۡي فَّوَّقٰٮُهُم اّٰلله
ُسُرۡوـرا ةـ و َّ َّۡضرَّ َّقهٮُهۡم ن ِِِ ل

12.  এবং িামদর িবমরর 
প্রসিদামন িামদরমক সদমবন 

12. And will reward 

them for what patiently 
ۡوا جَّن َّةـ  ُ َبَّ وَّجَّزٰٮُهۡم ِِبَّا صَّ



জান্নাি ও সরশমী সপাশাক। they endured, garden 

and silk garments. 
ِريـۡراۙ حَّ ِِِِ و َّ

13.  িারা সিখামন 
সিংহািমন সহলান সদময় 
বিমব। সিখামন সরৌদ্র ও 
শশিয অনুভব করমব না। 

13.   Reclining   therein   

upon high couches, 

they will not see 

therein (burning) sun, 

nor (freezing) cold.  

ٓاِٮِِكِ ُت َِّكٔـِِۡۡيَّ فِيۡهَّا عََّلَّ اۡۡلَّرَّ  ۡلَّ م 
ۡلَّ  ـسا و َّ ۡ ۡونَّ فِيۡهَّا َشَّ َّرَّ ي

ِِ زَّۡمهَِّريـۡرا
14.  িার বকৃ্ষিায়া িামদর 
উপর ঝুুঁ মক োকমব এবং 
িার ফলিমূহ িামদর 
আয়ত্তাধীন রাখা হমব। 

14.   And the shades 

thereof shall cover 

upon them, and its 

fruits shall hang low 

within their   reach.  

َّۡت  ُذل ِل َّيِۡهۡم ِظلٰلُهَّا وَّ َّةـ عَّل وَّدَّانِي
ـُِقُطۡوُفهَّا تَّۡذلِِ ِِِِ يَۡل

15.  িামদরমক পসরমবশন 
করা হমব রূপার পামত্র এবং 
স্ফটিমকর মি পানপামত্র। 

15.   And there shall be 

passed round among 

them, vessels of silver, 

and goblets of crystal. 

ٍة  ٍَّة م ِۡن فِض َّ َّيِۡهۡم بِاٰنِي اُف عَّل وَّيُطَّ
َّۡت قَّوَّاِريۡرَِّ َّان اَّۡكوَّاٍب ك ِِِِ ِۙۙاِ۟و َّ

16.  রূপালী স্ফটিক পামত্র, 

পসরমবশনকারীরা িা 
পসরমাপ কমর পণূম করমব। 

16.  Crystal (clear glass 

made) from silver, 

which will have been 

filled in due measure.  

ا  ُرۡوهَّ ٍة قَّد َّ ا۟ ِمۡن فِض َّ قَّوَّاِريۡرَّ
ِِ تَّۡقِديـۡرا

17.  িামদরমক সিখামন 
পান করামনা হমব 

‘যানজাবীল’ সমসশ্রি 
পানপাত্র। 

17.   And they will be 

given to drink therein 

a cup whose mixture is 

of ginger.  

َّاـۡسا كَّانَّ ِمزَّاُجهَّا  وَّيُۡسقَّۡونَّ فِيۡهَّا ك
ـِ ِِِِ زَّۡۡنَِّبيَۡل

18.  এটা জান্নািসিি 
‘িালিাবীল’ নামক একটি 
ঝরণা। 

18.  A fountain therein 

(Paradise) named 

Salsabil.  

ـِ ِبيَۡل لۡسَّ ّٰمه سَّ ِِِِ عَّيۡنـا فِيۡهَّا ُتسَّ

19.  িামদর কামি 
স ারামফরা করমব সির 
সকমশারগ্ণ। আপসন 
িামদরমক সদমখ মমন 
করমবন সযন সবসক্ষপ্ত মসন-
মুিা। 

19. And round about 

them will (serve) boys 

of everlasting youth. 

When you see them, 

you would think them 

scattered pearls. 

َّل َُّدۡونَِّ ُ َّيِۡهۡم ِولۡدَّاٌن ّم  َُّطۡوُف عَّل  وَّي
ُــؤا  ُـۡؤل َُّهۡم ل ِسبۡت َُّهۡم حَّ اَّيۡت اِذَّا رَّ

نۡثُۡوـرا ِِِِ م َّ



20.  আপসন যখন সিখামন 
সদখমবন, িখন 
সনয়ামিরাসজ ও সবশাল 
রাজয সদখমি পামবন। 

20.   And when you 

look there, you would 

see delight, and a great 

kingdom.  

َّعِيـۡما  اَّيۡتَّ ن اَّيۡتَّ ثَّم َّ رَّ وَّاِذَّا رَّ
ُملۡكـا كَّبِۡۡيـا ِِِِ و َّ

21.  িামদর আবরণ হমব 
সিকন িবুজ সরশম ও 
সমাটা িবুজ সরশম এবং 
িামদরমক পসরধান 
কমরামনা হমব সরৌপয সনসমমি 
কংকণ এবং িামদর 
পালনকিম া িামদরমক পান 
করামবন ‘শরাবান-িহুরা’। 

21.  Upon them shall be 

the garments of fine 

green silk, and rich 

brocade. And they 

shall be adorned with 

bracelets of silver. And 

their Lord shall give 

them to drink a pure 

wine.  

َّاُب ُسنُۡدٍس ُخۡضٌر  َُّهۡم ثِي عٰلِي
اِۡستََّۡبَِّ اِورَّ ِمۡن  ٌقِو َّ ُحل ُۡوۤا اَّسَّ و َّ
ٍة  ابـا فِض َّ ب ُُهۡم شَّرَّ قٰٮُهۡم رَّ وَّسَّ
ُهۡوـرا ِِِِ طَّ

22.  এটা সিামামদর 
প্রসিদান। সিামামদর 
প্রমিিা স্বীকৃসি লাভ 
কমরমি। 

22.    Indeed, this is for 

you a reward, and your 

endeavors have been 

appreciated.  

َّانَّ اِن َّ هٰذَِّ ك َّـُكۡم جَّزَّٓاءـ و َّ َّانَّ ل ا ك
ۡشُكۡوـرا عۡيُُكۡم م َّ ِِِِ سَّ

23.  আসম আপনার প্রসি 
পযমায়ক্রমম সকারআন 
নাসযল কমরসি। 

23.    Indeed, it is We 

who have sent down to 

you (O Muhammad) 

the Quran in stages.  

َّيۡكَّ الُۡقۡراٰنَّ  َّا عَّل لۡن َّز َّ ُۡن ن اِن َّا َنَّ
ـِتَّۡنِِ ِِِِ يَۡل

24.  অিএব, আপসন 
আপনার পালনকিম ার 
আমদমশর জমনয শধযময 
িহকামর অমপক্ষা করুন 
এবং ওমদর মধযকার সকান 
পাসপষ্ঠ কামফমরর আনুগ্িয 
করমবন না। 

24.   So be patient for 

the command of your 

Lord, and do not obey 

from among them, 

sinner or disbeliever. 

ب ِكَّ وَّۡلَّ ُتِطۡع  فَّاۡصَِبۡ ِِلُۡكِم رَّ
ِِ مِنُۡهۡم اِِٰثـا اَّۡو كَُّفۡوـرا

25.  এবং িকাল-িন্ধ্যায় 
আপন পালনকিম ার নাম 
স্মরণ করুন। 

25.    And remember 

the name of your Lord, 

morning and evening. 

ةـ  ب ِكَّ بُۡكرَّ وَّاۡذُكِر اۡسمَّ رَّ
ـِ اَِّصيَۡل ِِِِ ٍِۙۖۙ ِِِو َّ



26.  রাসত্রর সকিু অংমশ 
িাুঁর উমেমশ সিজদা করুন 
এবং রাসত্রর দী ম িময় িাুঁর 
পসবত্রিা বণমনা করুন। 

26.   And during the 

night, prostrate before 

Him, and glorify Him a 

long part of the night.  

ب ِۡحُه  َّٗه وَّسَّ وَِّمنَّ ال َّيِۡل فَّاۡسُجۡد ل
ـِ ِويَۡل ـ طَّ َّيَۡل ِِِِ ل

27.  সনশ্চয় এরা পাসেমব 
জীবনমক ভালবামি এবং 
এক কঠিন সদবিমক 
পশ্চামি সফমল রামখ। 

27. Indeed, these 

(disbelievers) love the 

quickly attainable 

world, and leave behind 

them a heavy day.  

َّةَّ  ِء ُُيِب ُۡونَّ الۡعَّاِجل ُٰٓؤاَلَّ اِن َّ هٰ
ٓا َّذَُّرۡونَّ وَّرَّ َّۡومـا وَّي ءَُّهۡم ي

ـِ ِِِ ثَّقِيَۡل
28.  আসম িামদরমক িসৃি 
কমরসি এবং মজবুি 
কমরসি িামদর গ্ঠন। আসম 
যখন ইচ্ছা করব, িখন 
িামদর পসরবমিম  িামদর 
অনুরূপ সলাক আনব। 

28.  It is We who have 

created them, and We 

have strengthened their 

forms. And when We 

will, We can replace 

with others like them 

with a complete 

replacement. 

ُهۡم  ِ ۤ    اَّۡسرَّ َّا ۡدن َّقۡنُٰهۡم   وَّشَّدَّ ل ُۡن   خَّ  َن َّ
ُۡم  َّاَلَّ ۤ اَّۡمث َّا لۡن َّا  بَّد َّ وَّ اِذَّا  ِشئۡن

ـِ ِِِِ تَّبِۡديَۡل

29.  এটা উপমদশ, অিএব 
যার ইচ্ছা হয় সি িার 
পালনকিম ার পে অবলম্বন 
করুক। 

29.    Indeed, this is a 

reminder. So whoever 

wills, let him take the 

way to his Lord.  

ةٌِ َّذَّ ِِِاِن َّ هِٰذٖه تَّۡذِكرَّ ۡن شَّءٓءَّ اَّ َّ  فَّمَّ
ـِ ِبيَۡل ب ِٖه سَّ ِِِِ اِٰٰل رَّ

30.  আল্লাহর অসভপ্রায় 
বযসিমরমক সিামরা অনয 
সকান অসভপ্রায় সপােণ 
করমব না। আল্লাহ িবমজ্ঞ 
প্রজ্ঞাময়। 

30.  And you cannot 

will   except that Allah 

wills. Indeed, Allah is 

All knowing, All Wise.  

ُِ ءٓءَّ اّٰلله ۤ اَّۡن ي َّشَّ ءُٓءۡونَّ اِۡل َّ  اِن َّ وَّمَّا تَّشَّ
ِكيـۡما َّ كَّانَّ   عَّلِيـۡما    حَّ ِِِِ  ٍِۖاّٰلله

31.  সিসন যামক ইচ্ছা িাুঁর 
রহমমি দাসখল কমরন। 
আর যামলমমদর জমনয সিা 
প্রস্তুি সরমখমিন মমমন্তুদ 
শাসস্ত। 

31.   He admits whom 

He wills into His mercy.  

And the wrongdoers, 

He has prepared for 

them a painful 

punishment.  

ۡۡحَّتِهِٖ ءُٓء    ِِفۡ     رَّ   ي ُۡدِخُل   مَّۡن    ي َّشَّ
ُِ لِِمۡۡيَّ  اَّعَّد َّ   َلَّ ابـا وَّالظه ۡم عَّذَّ

َّلِيـۡما  ا

     
 


