
 

হিজর AlHijr      

পরম করুণাময় ও অহিম 
দয়ালু আল্লাির নামম শুরু 
করহি 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আহলফ-লা-ম-রা; 
এগুমলা পহরপণূণ গ্রন্থ ও 
িসু্পষ্ট ককারআমনর 
আয়াত। 

1.   Alif. Lam. Ra.  

These are the verses of 

the Book and a clear 

Quran.  

ۡـِكتِٰب وَُّقۡراٍٰن  الۤرِٰ تِلۡكَّ اٰيُٰت ال
 ِِِ م ُبِۡيٍِ

2.  ককান িময় কামফররা 
আকাঙ্ক্ষা করমে কে, হক 
চমৎকার িত, েহদ তারা 
মুিলমান িত। 

2.      Perhaps those 

who disbelieve will 

wish if they were 

Muslims.  

َّانُۡوا  َّۡو ك ُ ال َِّذيۡنَّ كَّفَُّرۡوا ل َّوَّد  َّا ي َبَّ ر ُ
 ِِِ ُمۡسلِِمۡيَِّ

3.  আপহন কিম়ে হদন 
তামদরমক, কেময় হনক এেং 
ক াগ কমর হনক এেং 
আশায় েযাপতৃ থাকুক। 
অহত িত্বর তারা কজমন 
কনমে। 

3.   Leave them to eat 

and enjoy, and let false 

hope distract them. 

Soon they will come to 

know.  

ت َُّعۡوا وَّيُلِۡهِهُم  َّمَّ َّت ي َّاۡكُلُۡوا وَّ ذَّۡرُهۡم ي
َّمَُّلِ َُّمۡونَِّ اۡۡل َّعۡل ۡوفَّ ي  ِِِ فَّسَّ

4.  আহম ককান জনপদ 
ধেংি কহরহন; হকন্ত তার 
হনহদণ ষ্ট িময় হলহেত হিল। 

4.  And We did not 

destroy any township 

but that for it there 

was a known decree.  

َّا  ٍَّة اِۡل َّ وََّلَّ َّا ِمۡن قَّۡري َّۡكن َّۡهل ۤ ا وَّمَّا
َّاٌب م َّعۡلُۡومٌِ  ِِِ ِكت

5.  ককান িম্প্রদায় তার 
হনহদণ ষ্ট িমময়র অমগ্র োয় 
না এেং পশ্চামত থামক না। 

5.     Any nation will 

not precede its term, 

nor will they ever 

postpone it.  

َّهَّا وَّمَّا مَّا تَّۡسبُِق مِِ ل َّجَّ ٍة ا ۡن اُم َّ
َّاِْخُرۡونَِّ َّۡست  ِِِ ي



6.  তারা েললঃ কি ঐ 
েযহি, োর প্রহত ককারআন 
নাহেল িময়মি, আপহন কতা 
একজন উম্মাদ। 

6.  And they say: “O 

you upon whom the 

admonition has been 

sent down, surely you 

are indeed a mad man.”  

ُِ َّي  َّيِۡه وَّ قَّالُۡوا يٰۤا َّل لَّ ع هَّا ال َِّذۡى نُز ِ
َّۡجنُۡوٌنٌؕ ۡكُر اِن َّكَّ َلَّ  ِِِ الذ ِ

7.  েহদ আপহন িতযোদী 
িন, তমে আমামদর কামি 
কফমরশতামদরমক আমনন না 
ককন? 

7.      Why do you not   

bring to us the angels    

if you are among the 

truthful.  

َّلٰۤٮ ِِ َّا بِاَۡل َّۡو مَّا تَّاۡتِيۡن كَِّة اِۡن ُكنۡتَّ ِمنَّ ل
ِدقِۡيَِّ  ِِِ الصه

8.  আহম কফমরশতামদরমক 
একমাত্র ফায়িালার জমনযই 
নাহেল কহর। তেন 
তামদরমক অেকাশ কদয়া 
িমে না। 

8.    We do not send 

down the angels except 

with  truth,  and  they 

(the disbelievers) would 

not then be reprieved.   

ِ وَّمَّا  مَّا َّـق  َّلٰۤٮ ِكَّةَّ اِۡل َّ بِاۡۡل ُل اَۡل نُنَّ ِ
ِريۡنَِّ َّانُۡوۤا اِذًا م ُنۡظَّ  ِِِ ك

9.  আহম স্বয়ং এ উপমদশ 
গ্রন্থ অেতারণ কমরহি এেং 
আহম হনমজই এর িংরক্ষক। 

9.  Certainly We, It is 

We who have sent 

down the admonition 

(the Quran), and 

certainly We are 

indeed its guardian.  

َّٗه  اِن َّا ل ۡكرَّ وَّ َّا الذ ِ لۡن َّز َّ ُۡن ن اِن َّا َنَّ
ٰـِفُظۡونَِّ  ِِِ ۡلَّ

10.  আহম আপনার পমূেণ 
পেূণেতী িম্প্রদাময়র মমধয 
রিলূ কপ্ররণ কমরহি। 

10. And surely, We sent 

(messengers) before 

you (O Muhammad) 

among the factions of 

the former people.  

َِّع  ۡ ِشي َّا ِمۡن قَّبۡلِكَّ ِِف لۡن َّۡرسَّ َّـقَّۡد ا ل وَّ
لِۡيَِّ َّو َّ  ِِِ اۡۡل

11.  ওমদর কামি এমন 
ককান রিলূ আমিনহন, 
োমদর িামথ ওরা 
ঠাট্টাহেদ্রূপ করমত থামকহন। 

11. And never came to 

them any messenger 

except that they did 

ridicule him.  

َّاۡتِيِۡهۡمِ َّانُۡوا  وَّمَّا ي ُسۡوٍل اِۡل َّ ك م ِۡن ر َّ
َّهِۡزُءۡونَِّ َّۡست  ِِِ بِٖه ي

12.  এমহন ামে আহম এ 
ধরমনর আচরণ পাপীমদর 
অন্তমর েদ্ধমূল কমর কদই। 

12.  Thus do We make 

it enter into the hearts 

of the criminals. 

ۡ ُقلُۡوِب  َّۡسلُُكٗه ِِف كَّذٰلِكَّ ن
َۙ  ِِِ اَۡلُۡجِرِمۡيَّ



13.  ওরা এর প্রহত হেশ্বাি 
করমে না। পেূণেতীমদর 
এমন রীহত চমল আিমি। 

13. They would not 

believe in it, and indeed 

the example of the 

former people has gone 

before.  

َّۡت ُسن َُّة ۡلَّ يُۡؤمِنُۡونَّ بِهِٖ ل  وَّقَّۡد خَّ
لِۡيَِّ َّو َّ   اۡۡل

14.  েহদ আহম ওমদর 
িামমন আকামশর ককান 
দরজাও েুমল কদই আর 
তামত ওরা হদন র 
আমরািণ ও করমত থামক। 

14.   And (even) if We 

opened to them a gate 

from the heaven and 

they continued therein 

to ascend. 

َّابًا م ِنَّ  َّيِۡهۡم ب َّل َّا ع َّۡحن َّۡو فَّت ل وَّ
َۙ َّعُۡرُجۡونَّ ل ُۡوا فِيِۡه ي ٓاِء فَّظَّ مَّ   الس َّ

15.  তেুও ওরা একথাই 
েলমে কে, আমামদর দহৃষ্টর 
হেভ্রাট ঘটামনা িময়মি না 
েরং আমরা োদগু্রস্ত িময় 
পম়েহি। 

15. They would say: 

“Our eyes have only 

been dazzled.  Nay, but 

we are a people 

bewitched.”  

َّۡل  َّا ب اُرن َّبۡصَّ ۡت ا رَّ َّا ُسك ِ َّـقَّالُۡوۤا اِّن َّ ل
ُۡن قَّۡوٌم م َِّ  ِِِ ۡسُحۡوُرۡونََِّنَّ

16.  হনশ্চয় আহম আকামশ 
রাহশচক্র িহৃষ্ট কমরহি এেং 
তামক দশণকমদর জমনয 
িমুশাহ ত কমর হদময়হি। 

16. And indeed, We have 

set within the heaven 

mansions of stars, and 

We have beautified it 

for the beholders.  

مَِّ َّا ِِف الس َّ عَّلۡن َّـقَّۡد جَّ ل ٓاِء بُُرۡوًجا وَّ
َۙ نههَّا لِلنهِظِريۡنَّ زَّي َـّ  ِِِ و َّ

17. আহম আকাশমক প্রমতযক 
হেতাহ়েত শয়তান কথমক 
হনরাপদ কমর হদময়হি। 

17.     And We have 

guarded it from every 

accursed devil.  

يٰۡطٍن  ِ شَّ ِفۡظنٰهَّا ِمۡن كُل  وَّحَّ
ِجيٍۡمَۙ ِِِِ ر َّ

18.  হকন্তু কে চুহর কমর 
শুমন পালায়, তার 
পশ্চাদ্ধােন কমর উজ্জ্বল 
উল্কাহপন্ড। 

18. Except him who 

steals the hearing 

(eavesdrop), he is then 

pursued by a clear 

flaming fire.   

َّعَّٗه  َّتۡب ۡمعَّ فَّا َّقَّ الس َّ اِۡل َّ مَِّن اۡسَتَّ
  ِشهَّاٌب م ُبِۡيٌِ

19.  আহম  ু-পষৃ্ঠমক হেসৃ্তত 
কমরহি এেং তার উপর 
পেণতমালা স্থাপন কমরহি 
এেং তামত প্রমতযক েস্তু 
িপুহরহমত ামে উৎপন্ন 
কমরহি। 

19. And the earth, We 

have spread it out, and 

We have placed therein 

firm mountains, and 

We have caused to 

grow therein of all 

َِّ َّا فِيۡهَّا وَّاۡۡل َّلۡقَّيۡن ا َّا وَّ ۡدَٰه ۡر َّ مَّدَّ
ٍء  ۡ ِ َشَّ َّا فِيۡهَّا ِمۡن كُل  َّتۡن ۢۡب ۡ َّن ا وَّاِِسَّ وَّ رَّ

 ِِِ م َّۡوُزۡوٍنِ



kinds of things in due 

proportion. 

20.  আহম কতামামদর জমনয 
তামত জীহেকার উপকরন 
িহৃষ্ট করহি এেং তামদর 
জমনযও োমদর অন্নদাতা 
কতামরা নও। 

20. And We have made 

for you therein means 

of livelihood, and (for) 

those for whom you 

are not providers.  

َّـُكۡم فِيۡهَّا مَّعَّاِيشَّ وَّمَّۡن  َّا ل عَّلۡن وَّجَّ
َّٗه بِٰرِزقِۡيَِّ  ِِِ ل َّۡستُۡم ل

21.  আমার কামি প্রমতযক 
েস্তুর  ান্ডার রময়মি। 
আহম হনহদণ ষ্ট পহরমামনই তা 
অেতরণ কহর। 

21. And there is not 

anything, but that with 

Us are its treasuries. 

And We do not send it 

down except in a 

known measure.  

ٓاٮ ِنُهِٗ زَّ َّا خَّ ٍء اِۡل َّ ِعنۡدَّن ۡ  وَّاِۡن م ِۡن َشَّ
ٍر م َّعۡلُۡومٍِ لُٗهۤ اِۡل َّ بِقَّدَّ  ِِِ وَّمَّا نُنَّ ِ

22.  আহম েৃহষ্টগ ণ  োয় ু
পহরচালনা কহর অতঃপর 
আকাশ কথমক পাহন ের্ণণ 
কহর, এরপর কতামামদরমক 
তা পান করাই। েস্তুতঃ 
কতামামদর কামি এর 
 ান্ডার কনই। 

22. And We send the 

winds fertilizing, then 

We send down water 

from the sky, then We 

give you drink from it. 

And you are not the 

guardians of its stores.    

َّا  لۡن َّۡرسَّ َّا ِمنَّ وَّا لۡن َّنۡزَّ َّوَّاقِحَّ فَّا يٰحَّ ل ِ الر 
َّۡسقَّيۡنُٰكُمۡوهُِ ٓاِء مَّٓاءً فَّا مَّ ۤ الس َّ  وَّمَّا

َّٗه ِِبِٰزنِۡيَِّ َّنۡتُۡم ل  ِِِ ا

23.  আহমই জীেনদান 
কহর, মৃতুযদান কহর এেং 
আহমই চু়োন্ত মাহলকানার 
অহধকারী। 

23. And certainly We, 

We it is who give life, 

and cause death, and 

We are the Inheritors. 

ُۡن  يُۡت وََّنَّ َّۡحُن َُنٖۡى وَُّّنِ َّـن وَّ اِن َّا ل
 ِِِ الۡوِٰرُثۡونَِّ

24.  আহম কজমন করমেহি 
কতামামদর অগ্রগামীমদরমক 
এেং আহম কজমন করমেহি 
পশ্চাদগামীমদরমক। 

24.  And certainly, We 

know the preceding 

(generations) among 

you, and certainly We 

know those who will 

come later. 

َّۡقِدِمۡيَّ مِنُۡكۡم  َّا اَۡلُۡست َّلِۡمن َّـقَّۡد ع ل وَّ
اِْخِريۡنَِّ َـّ َّا اَۡلُۡست َّلِۡمن َّـقَّۡد ع ل  ِِِ وَّ

25.  আপনার পালনকতণ াই 
তামদরমক একহত্রত কমর 
আনমেন। হনশ্চয় হতহন 

25.   And indeed, your 

Lord, it is He who will 

gather them. Indeed, 

ُۡشُرُهۡمِ ب َّكَّ ُهوَّ َيَّ  اِن َّٗه وَّاِن َّ رَّ



প্রজ্ঞাোন, জ্ঞানময়। He is All Wise, All 

Knowing. َِّلِيٌۡم ِكيٌۡم ع   حَّ
26.  আহম মানেমক পচা 
কদণম কথমক ততরী হেশুস্ক 
ঠনঠমন মাটি দ্বারা িহৃষ্ট 
কমরহি। 

26.   And  indeed, We  

created  man  from 

sounding clay, from 

mud molded into shape. 

انَّ ِمۡن  َّا اۡۡلِنۡسَّ َّقۡن ل َّـقَّۡد خَّ ل وَّ
ۡسنُۡوٍنِ َّاٍ م َّ اٍل م ِۡن ۡحَّ لۡصَّ  ِِِ صَّ

27.  এেং হজনমক এর আমগ 
লু এর আগুমনর দ্বারা 
িহৃজত কমরহি। 

27.   And  the  jinn, We 

had created before, 

from the fire of a 

scorching wind. 

َّقۡنُٰه ِمۡن قَّبُۡل ِمۡن ن َّاِر  ل َّـٓان َّ خَّ وَّاۡۡل
ُمۡومِِ  ِِِ الس َّ

28.  আর আপনার 
পালনকতণ া েেন 
কফমরশতামদরমক েলমলনঃ 
আহম পচা কদণম কথমক 
ততরী হেশুষ্ক ঠনঠমন মাটি 
দ্বারা িষৃ্ট একটি মানে 
জাহতর পত্তন করে। 

28. And when your 

Lord  said  to   the  

angels: “Indeed I will 

create a man from 

sounding clay, from 

mud molded into 

shape.” 

ٌقۢۡ  الـِ ۡ خَّ لٰۤٮ ِكَِّة اِّن ِ ب ُكَّ لِلۡمَّ اِۡذ قَّالَّ رَّ وَّ
َّاٍ  لٰۡصٍل م ِۡن ۡحَّ ًرا م ِۡن صَّ َّشَّ ب

ۡسنُۡوٍنِ  ِِِ م َّ

29.  অতঃপর েেন তামক 
ঠিকঠাক কমর কনে এেং 
তামত আমার রূি কথমক 
ফঁক কদে, তেন কতামরা 
তার িামমন কিজদায় পম়ে 
কেময়া। 

29. “So when I have 

fashioned him and 

have breathed into him 

of My Spirit, then fall 

down, to him in 

prostration.”  

َّفَّۡخُت فِيِۡه ِمۡن  يۡتُٗه وَّن و َّ فَّاِذَّا سَّ
َّٗه ٰسِجِديۡنَِّ ۡوِِحۡ فَّقَُّعۡوا ل ُ  ِِِ ر 

30.  তেন কফমরশতারা 
িোই হমমল কিজদা করল। 

30. So the angels fell 

prostrate, all of them 

together.  

َّلٰۤٮ ِكَُّة كُل ُُهۡم  دَّ اَۡل جَّ فَّسَّ
َۙ َّۡۡجَُّعۡونَّ  ِِِ ا

31.  হকন্তু ইেলীি-কি 
কিজদাকারীমদর অন্ত ূণ ি 
িমত স্বীকৃত িল না। 

31.    Except Iblis.  He 

refused to be with 

those who prostrated.  

ِ ۤ اِبۡلِيۡسَّ َّۡن ي َُّكۡونَّ مَّعَّ  ٌؕؕاِۡل َّ َّٰٰبى ا ا
ِجِديۡنَِّ   السه

32.  আল্লাি েলমলনঃ কি 
ইেহলি, কতামার হক িমলা 
কে তুহম কিজদাকারীমদর 

32.    He (Allah) said: 

“O Iblis, what is 

(matter) with you that 

َّۡل َّ تَُّكۡونَّ  َّـكَّ ا قَّالَّ يٰۤاِبۡلِيُۡس مَّا ل



অন্ত ূণ ি িমত স্বীকৃত িমল 
না? 

you are not with those 

who prostrate.” َِِّجِديۡن  ِِِ مَّعَّ السه
33.  েললঃ আহম এমন নই 
কে, একজন মানেমক 
কিজদা করে, োমক আপহন 
পচা কদণম কথমক ততরী 
ঠনঠমন হেশুষ্ক মাটি দ্বারা 
িহৃষ্ট কমরমিন। 

33.   He   said:  “Never 

would I   prostrate    to   

a man whom You 

created from sounding 

clay, from mud molded 

into shape.”  

ٍر قَِّ َّشَّ َّۡسُجدَّ لِب َُّكۡن ِۡل  َّۡم ا الَّ ل
َّاٍ  اٍل م ِۡن ۡحَّ لۡصَّ َّٗه ِمۡن صَّ َّۡقت ل خَّ

ۡسنُۡوٍنِ  ِِِ م َّ
34.  আল্লাি েলমলনঃ তমে 
তুহম এোন কথমক কের িময় 
োও। তুহম হেতাহ়েত। 

34.  He (Allah) said: 

“Then get out from 

here. Indeed, you are 

rejected.”  

الَّ فَّاۡخُرۡج مِنۡهَّا فَّاِن َّكَّ قَِّ
ِجيٌۡمَۙ  ِِِ رَّ

35.  এেং কতামার প্রহত 
নযায় হেচামরর হদন পেণন্ত 
অহ িম্পাত। 

35.   “And indeed, the 

curse shall be upon you 

until the Day of 

Recompense.”  

َّۡوِم وَِّ َّةَّ اِٰٰل ي َّيۡكَّ الل َّعۡن َّل اِن َّ ع
يِۡنِ  ِِِ الد ِ

36.  কি েললঃ কি আমার 
পালনকতণ া, আপহন 
আমামক পনুরুত্থান হদেি 
পেণন্ত অেকাশ হদন। 

36.  He said: “My 

Lord, then reprieve me 

until the day they will 

be resurrected.”  

َّۡوِم  ۤ اِٰٰل ي ۡ َّنِۡظۡرِّن ب ِ فَّا قَّالَّ رَّ
 ِِِ يُبۡعَّثُۡونَِّ

37.  আল্লাি েলমলনঃ 
কতামামক অেকাশ কদয়া 
িল। 

37.   He (Allah) said:  

“So indeed, you are of 

those reprieved.” 

َۙ ِريۡنَّ  ِِِ قَّالَّ فَّاِن َّكَّ ِمنَّ اَۡلُنۡظَّ

38.  কিই অেধাহরত িময় 
উপহস্থত িওয়ার হদন পেণন্ত। 

38. “Until the Day of 

the appointed time.”  َِِّعۡلُۡوم َّۡوِم الۡوَّقِۡت اَۡل  ِِِ اِٰٰل ي
39.  কি েললঃ কি আমার 
পলনকতণ া, আপহন কেমন 
আমামক পথ ভ্রষ্ট কমরমিন, 
আহমও তামদর িোইমক 
পহৃথেীমত নানা কিৌন্দমেণ 
আকৃষ্ট করে এেং তামদর 
িোইমক পথ ভ্রষ্ঠ কমর কদে। 

39. He said: “My Lord, 

because You have sent 

me astray, I shall indeed 

adorn (the path of 

error) for them on the 

earth, and I shall indeed 

mislead them all.”  

َّن َّ قَِّ ُزَّي ِن َِِّنۡ ۡلَّ َّۡغوَّيۡت ۤ ا ب ِ َِبَّا الَّ رَّ
ن َّهُِ َـّ ُۡغِوي َّۡرِ  وَّۡلَّ ُۡم ِِف اۡۡل ۡم َلَّ

َۙ َّۡۡجَّعِۡيَّ  ِِِ ا



40.  আপনার মমনানীত 
োন্দামদর েযতীত। 

40. “Except your sincere 

slaves among them.”  ََِِّّصۡي َّادَّكَّ مِنُۡهُم اَۡلُۡخل   اِۡل َّ ِعب
41.  আল্লাি েলমলনঃ এটা 
আমা পেণন্ত কিাজা পথ। 

41. He said: “This is 

the path to Me, 

(leading) straight.”  

َّقِيٌۡمِقَِّ َّلَّ َّ ُمۡست ا ِصٰرٌط ع   الَّ هٰذَّ
42.  োরা আমার োন্দা, 
তামদর উপর কতামার ককান 
ক্ষমতা কনই; হকন্তু 
পথভ্রান্তমদর মধয কথমক 
োরা কতামার পমথ চমল। 

42.  “Certainly My 

slaves, you shall have 

no authority over 

them, except those who 

may follow you from 

among the misguided.” 

َّيِۡهۡم  َّل َّكَّ ع َّـيۡسَّ ل َّاِدۡى ل اِن َّ ِعب
عَّكَّ ِمنَّ  َـّ ُسلٰۡطٌن اِۡل َّ مَِّن ات َّب

  الۡغِٰويۡنَِّ
43.  তামদর িোর 
হনধণাহরত স্থান িমে 
জািান্নাম। 

43.  “And certainly, 

Hell is the promised 

place for them all.”  

هَِّ َّۡوعُِدُهۡم وَّاِن َّ جَّ ـن َّمَّ َلَّ
َۙ َّۡۡجَّعِۡيَّ  ِِِ ا

44.  এর িাতটি দরজা 
আমি। প্রমতযক দরজার 
জমনয এক একটি পথৃক দল 
আমি। 

44.   “There are seven 

gates in it. To each 

gate, a portion of them 

has been designated.”  

َِّ َّاٍب م ِنُۡهۡم َلَّ ِ ب ُِلل  َّبۡوَّاٍبٌؕ ل بۡعَُّة ا ا سَّ
 ِِِ ُجۡزٌء م َّۡقُسۡومٌِ

45.  হনশ্চয় কোদা ীরুরা 
োগান ও হনর্ণ হরনীিিূমি 
থাকমে। 

45. Indeed, the 

righteous will be amidst 

gardens and springs.  

ُعيُۡوٍنٌؕ   اِن َّ اَۡلُت َّقِۡيَّ ِِفۡ جَّنهٍت و َّ

46.  েলা িমেঃ এগুমলামত 
হনরাপত্তা ও শাহন্ত িিকমর 
প্রমেশ কর। 

46. (It will be said): 

“Enter therein, in 

peace, security.”  
لٍٰم اٰمِِنۡيَِّ ا بِسَّ  ِِِ اُۡدُخلُۡوهَّ

47.  তামদর অন্তমর কে 
কক্রাধ হিল, আহম তা দরূ 
কমর কদে। তারা  াই 
 াইময়র মত িামনা-
িামহন আিমন েিমে। 

47. And We shall remove 

whatever is in their 

breasts of resentment. 

As brothers, (they will 

rest) on raised couches, 

facing each other.  

 ٍ ۡ ُصُدۡوِرِهۡم م ِۡن ِغل  َّا مَّا ِِف عۡن َّزَّ وَّن
َّقٰبِلِۡيَِّ ُت َّٰل ُسُرٍر م   ِِِ اِۡخوَّانًا ع

48.  কিোমন তামদর 
কমামটই কষ্ট িমে না এেং 

48. No fatigue shall 

touch them therein, 
ِ مَّا ُهۡم ۡلَّ ٌب و َّ َّـصَّ ُهۡم فِيۡهَّا ن ُ َّس  ََّ  



তারা কিোন কথমক েহিসৃ্কত 
িমে না। 

nor shall they be 

driven out of it. َِِّجۡي ۡخرَّ  ِِِ م ِنۡهَّا َِبُ
49.  আপহন আমার 
োন্দামদরমক জাহনময় হদন 
কে, আহম অতযন্ত ক্ষমাশীল 
দয়ালু। 

49.   Inform (O 

Muhammad) to My 

slaves   that   I   am   

the Oft Forgiving, the 

Most Merciful. 

َِّ َُّفۡوُر ن َّا الۡغ َّن ۤ ا ۡ َّّن ِ َّاِدۡىۤ ا ب ِئۡ ِعب
ِحيُۡمَۙ  ِِِ الر َّ

50.  এেং ইিাও কে, আমার 
শাহস্তই েন্ত্রনাদায়ক শাহস্ত। 

 50.    And   that   My 

punishment, it is the 

painful punishment.  

اُب  اِٰبۡ ُهوَّ الۡعَّذَّ َّذَّ َّن َّ ع وَّا
َّلِيُۡمِ  ِِ اۡۡل

51.  আপহন তামদরমক 
ইব্রািীমমর কমিমানমদর 
অেস্থা শুহনময় হদন। 

51. And inform them 

about Abraham’s 

guests.  
يِۡف اِبٰۡرِهيۡمَِّ ئُۡهۡم عَّۡن ضَّ َّب ِ ن   وَّ

52.  েেন তারা তাঁর গমৃি 
আগমন করল এেং েললঃ 
িালাম। হতহন েলমলনঃ 
আমরা কতামামদর েযাপামর 
 ীত। 

52.  When they entered 

upon him and said: 

“Peace.” He said: 

“Indeed we are afraid 

of you.”  

لًٰماٌؕ قَّالَّ  َّيِۡه فَّقَّالُۡوا سَّ َّل لُۡوا ع اِۡذ دَّخَّ
 ِِِ اِن َّا مِنُۡكۡم وَِّجلُۡونَِّ

53.  তারা েললঃ  য় 
করমেন না। আমরা 
আপনামক একজন জ্ঞানোন 
কিমল-িন্তামনর িিুংোদ 
হদহে। 

53. They said: “Do not 

be afraid, indeed we 

give you good tidings 

of a boy possessing 

knowledge.”  

ُركَّ بِغُلٍٰم  َّش ِ ۡل اِن َّا نُب قَّالُۡوا ۡلَّ تَّۡوجَّ
َّلِيٍۡمِ  ِِِ ع

54.  হতহন েলমলনঃ 
কতামরা হক আমামক 
এমতােস্থায় িিুংোদ হদে, 
েেন আহম োধণমকয কপৌমি 
কগহি? 

54.  He said: Do you 

give me good tidings of 

(a son) when old age 

has overtaken me. Of 

what then do you give 

good tidings.”  

ِِنَّ  س َّ َّۡن م َّ َّٰلى ا ۡ ع ۡرُُتُۡوِّن َّش َّ َّب قَّالَّ ا
ُرۡونَِّ َّش ِ ُ فَّبِمَّ تُب  ِِِ الِۡكَبَّ

55.  তারা েললঃ আমরা 
আপনামক িতয ি-ুিংোদ 
হদহে! অতএে আপহন 
হনরাশ িমেন না। 

55.  They said: “We 

bring you good tidings 

in truth. So do not be 

of the despairing.”  

ِ فََّلَّ تَُّكۡن قَِّ َّـق  ۡرنٰكَّ بِاۡۡل َّش َّ الُۡوا ب
 ِِِ م ِنَّ الۡقِٰنِطۡيَِّ



56.  হতহন েলমলনঃ 
পালনকতণ ার রিমত কথমক 
পথভ্রষ্টরা িা়ো কক হনরাশ 
িয়? 

56. He said: “And who 

despairs of the mercy 

of his Lord, except 

those who are astray.”  

ب ِٖهۤ  ۡۡحَِّة رَّ َُّط ِمۡن ر َّ قَّالَّ وَّمَّۡن ي َّقۡن
ٓال ُۡونَِّ   اِۡل َّ الض َّ

57.  হতহন েলমলনঃ 
অতঃপর কতামামদর প্রধান 
উমেশয হক কি আল্লাির 
কপ্রহরতগণ? 

57.     He    said: “What 

is then your business, 

O messengers.” 

َّي ُهَّا قَِّ ۡطبُُكۡم ا ا خَّ الَّ فَّمَّ
لُۡونَِّ  ِِِ اَۡلُۡرسَّ

58.  তারা েললঃ আমরা 
একটি অপরাধী িম্প্রদাময়র 
প্রহত কপ্রহরত িময়হি। 

58. They said: “Indeed, 

we have been  sent   to   

a criminal  people.”  

ۤ اِٰٰل قَّۡوٍم  َّا ۤ اُۡرِسلۡن ُـۡوۤا اِن َّا قَّال
َۙ ِۡرِمۡيَّ ُ  ِِِ ّم 

59.  হকন্তু লূমতর পহরোর-
পহরজন। আমরা অেশযই 
তামদর িোইমক োঁহচময় 
কনে। 

59.  “Except the family 

of Lot. Indeed, we will 

save them all.   

ۡوُهۡم اِِ ُ َّج  ُن ۤ اٰلَّ لُۡوٍطٌؕ اِن َّا َلَّ ۡل َّ
َۙ َّۡۡجَّعِۡيَّ  ِِِ ا

60.  তমে তার স্ত্রী। আমরা 
হস্থর কমরহি কে, কি কথমক 
োওয়ামদর দল ূি িমে। 

60.  “Except his wife. 

We have decreed that 

she shall be of those 

who remain behind.”  

َّتَّهِٗاِِ ا ِنَّ  ۡل َّ اۡمرَّ َّا َلَّ َّاَۙ اَِه َّ ۡرن قَّد َّ
 ِِِ الۡغَِٰبِيۡنَِّ

61.  অতঃপর েেন 
কপ্রহরতরা লূমতর গমৃি 
কপৌিল। 

61. Then when the 

messengers  came  to 

the family of Lot.  

َۙ لُۡونَّ ٓاءَّ اٰلَّ لُۡوِط ۨاَۡلُۡرسَّ ا جَّ َّم َّ   فَّل

62.  হতহন েলমলনঃ 
কতামরা কতা অপহরহচত 
কলাক। 

62. He said: “Indeed, 

you are people 

unknown (to me).”  
 ِِِ قَّالَّ اِن َـُّكۡم قَّۡوٌم م ُنۡكَُّرۡونَِّ

63.  তারা েললঃ না েরং 
আমরা আপনার কামি ঐ 
েস্তু হনময় এমিহি, কে 
িম্পমকণ  তারা হেোদ করত। 

63.    They said: “But, 

we have brought to you 

that about which they 

have been in doubt.” 

َّانُۡوا فِيِۡه  ئۡنٰكَّ َِبَّا ك َّۡل ِج قَّالُۡوا ب
ُۡونَِّ َۡتَّ ََّ ِِِ 

64.  এেং আমরা আপনার 
কামি িতয হের্য় হনময় 

64.  “And we have 

come  to   you  with  
اِن َِّ ِ وَّ َّـق  َّتَّيۡنٰكَّ بِاۡۡل ا وَّ ا



এমিহি এেং আমরা 
িতযোদী। 

truth,  and indeed we 

are truthful.”  ََِّّٰصِدُقۡون  ِِِ ل
65.  অতএে আপহন 
কশর্রামত্র পহরোমরর 
িকলমক হনময় চমল োন 
এেং আপহন তামদর 
পশ্চাদনুিরণ করমেন না 
এেং আপনামদর মমধয ককউ 
কেন হপিন হফমর না কদমে। 
আপনারা কেোমন আমদশ 
প্রাপ্ত িমেন কিোমন োন। 

65.  “So travel with 

your  family   in   a  

part  of  the  night,   

and   you follow behind 

them. And let not 

anyone among you 

look  back,  and  go  on 

to  where  you  are  

commanded.”  

َّۡهلِكَّ بِقِۡطٍع م ِنَّ ال َّيِۡل  َّۡسِر بِا فَّا
َِّفۡت  َّلۡـت ُهۡم وَّۡلَّ ي َّارَّ َّۡدب وَّات َّبِۡع ا
يُۡث  اۡمُضۡوا حَّ ٌد و َّ َّحَّ مِنُۡكۡم ا

 ِِِ ۡؤمَُّرۡونَِّتُِ

66.  আহম লতূমক এ হের্য় 
পহরজ্ঞাত কমর কদই কে, 
িকাল িমলই তামদরমক 
িমুমল হেনাশ কমর কদয়া 
িমে। 

66. And We conveyed 

to him this decree that 

the root of those 

(sinners) was to be cut 

off in the early morning. 

ِٰوَِّ َّيِۡه ذ ۤ اِل َّا يۡن َّن َّ دَّابِرَّ قَّضَّ َّۡمرَّ ا لِكَّ اۡۡل
ِء مَّۡقُطۡوٌع م ُۡصبِِحۡيَِّ ىُؤاَلَّ  ِِِ هٰ

67.  শিরোিীরা আনন্দ-
উল্লাি করমত করমত 
কপৌিল। 

67.    And   the people 

of the city came 

rejoicing.  

َِّة  َِّديۡن َّۡهُل اَۡل ٓاءَّ ا وَّجَّ
بِۡشُرۡونَِّ َـّ َّۡست   ي

68.  লূত েলমলনঃ তারা 
আমার কমিমান। অতএে 
আমামক লাহিত কমরা না। 

68.    He (Lot) said:  

“Indeed, they are my 

guests. So do not 

humiliate me.”  

يِِۡفۡ فََّلَّ  ِء ضَّ ىُؤاَلَّ قَّالَّ اِن َّ هٰ
ُحۡوِنَۙ  ِِِ تَّۡفضَّ

69.  কতামরা আল্লািমক  য় 
কর এেং আমার ইেেত নষ্ট 
কমরা না। 

69. “And fear Allah 

and do not disgrace 

me.” 

َّ وَّۡلَّ ُُتُۡزۡوِنِ   وَّات َُّقوا اّٰلله

70.  তার েললঃ আমরা হক 
আপনামক জগৎদ্বািীর 
িমথণন করমত হনমর্ধ 
কহরহন। 

70.   They   said: “Have 

we not forbidden you 

from (guarding) 

people.”  

َّـنۡهَّكَّ عَِّن  َّۡم ن ل َّوَّ ُـۡوۤا ا قَّال
َِّمۡيَِّ  ِِِ الۡعٰل

71.  হতহন েলমলনঃ েহদ 
কতামরা একান্ত হকিু 

71.     He  said:  “These  

are my  daughters,  if  
نۡتُۡم  ۤ اِۡن ُك َّنِٰتۡ ِء ب ىُؤاَلَّ قَّالَّ هٰ



করমতই চাও, তমে আমার 
কনযারা উপহস্থত আমি। 

you  must be doing 

(so).”  ٌؕ  ِِِ فٰعِلِۡيَّ
72.  আপনার প্রামণর 
কিম, তারা আপন কনশায় 
প্রমত্ত হিল। 

72.   By your life (O 

Muhammad), indeed, 

they were in their wild 

intoxication, wandering 

blindly. 

َِّ ِِتِۡم ل ۡكرَّ َِِّفۡ سَّ ُۡم ل عَّۡمُركَّ اَِه َّ
ُهۡونَِّ َّعۡمَّ  ِِِ ي

73.  অতঃপর িমুেণাদময়র 
িময় তামদরমক প্রচন্ড 
একটি শব্দ এমি পাক়োও 
করল। 

73. Then the awful cry 

seized them at the time 

of sunrise.  

ِۡتُُمِ ذَّ َّخَّ ُة    فَّا يۡحَّ َۙ   الص َّ  ُمۡشِرقِۡيَّ
 ِِِ 

74.  অতঃপর আহম 
জনপদটিমক উমে হদলাম 
এেং তামদর উপর কঙ্কমরর 
প্রস্থর ের্ণণ করলাম। 

74.  So We turned the 

highest (part) of it 

(city) to its lowest, and 

rained upon them 

stones of baked clay.  

َّا  ۡرن َّۡمطَّ َّهَّا وَّ ا افِل هَّا سَّ َّالِيَـّ َّا ع عَّلۡن فَّجَّ
يٍۡلٌؕ ةً م ِۡن ِسج ِ ارَّ َّيِۡهۡم ِحجَّ َّل  ِِِ ع

75.  হনশ্চয় এমত 
হচন্তাশীলমদর জমনয 
হনদশণনােলী রময়মি। 

75.  Indeed, in that are 

sure signs for those 

who, by signs, do 

understand. 

َّيٍٰت  ۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ اِن َّ ِِف
ۡيَِّ ِ َّوَّّس ِ  ِِِ ل ِـلُۡمت

76.  জনপদটি কিাজা পমথ 
অেহস্থত রময়মি। 

76.  And indeed, they 

(the towns) are 

(situated) on an 

established road.  

ُقِيٍۡمِ ِبيٍۡل م  َِّبسَّ َّا ل  ِِِ وَّاَِه َّ

77.  হনশ্চয় এমত 
ঈমানদারমদর জমনয 
হনদশণণ আমি। 

77. Indeed, in that is a 

sure   sign   for   those 

who believe.  

ٌؕ َّةً ل ِـلُۡمۡؤمِِنۡيَّ ٰي  ِِِ اِن َّ ِِفۡ ذٰلِكَّ ۡلَّ

78.  হনশ্চয় গিীন েমনর 
অহধোিীরা পাপী হিল। 

78.   And indeed the   

dwellers in the wood 

were    wrongdoers.  

اِِ َّيۡكَِّة وَّ َّۡصٰحُب اۡۡل َّانَّ ا ۡن ك
َۙ َّٰظلِِمۡيَّ  ِِِ ل

79.  অতঃপর আহম তামদর 
কাি কথমক প্রহতমশাধ 

79. So We took 

vengeance on them. And 

indeed, both (towns) are 

َّا مِِفَِّ َّقَّۡمن َّبِاِمَّاٍم نُۡهۡمِانت ا ل ُمَّ  وَّاَِه َّ



হনময়হি। উ য় েহস্ত প্রকাশয 
রাস্তার উপর অেহস্থত। 

(located) on a clear 

highway.  ٌؕ  ِِِ م ُبِۡيٍ
80.  হনশ্চয় হিজমরর 
োহিন্দারা পয়গম্বরগমণর 
প্রহত হমথযামরাপ কমরমি। 

80.        And   certainly,    

did the companions of 

AlHijr (Thamud) deny 

the messengers.  

َّۡصٰحُب اۡۡلِۡجِر  بَّ ا َّـقَّۡد كَّذ َّ ل وَّ
َۙاَۡلُِ لِۡيَّ  ِِِ ۡرسَّ

81. আহম তামদরমক হনমজর 
হনদশণনােলী হদময়হি। 
অতঃপর তারা এগুমলা 
কথমক মুে হফহরময় কনয়। 

81.      And  we  gave  

them Our signs, but 

they turned away from 

them. 

َّا فَّلَّانُۡوا عَّنۡهَّا  اٰتَّيۡنُٰهۡم اٰيٰتِن وَّ
َۙ  ِِِ ُمعِۡرِضۡيَّ

82.  তারা পািাম়ে হনহশ্চমন্ত 
ঘর কোদাই করত। 

82.      And   they  used 

to carve dwellings from 

the mountains,  feeling  

secure.  

َّاِل بُيُۡوتًا  َّنِۡحتُۡونَّ ِمنَّ اۡۡلِب َّانُۡوا ي وَّك
 ِِِ اٰمِِنۡيَِّ

83.  অতঃপর এক প্রতুযমর্ 
তামদর উপর একটা শব্দ 
এমি আঘাত করল। 

83. So the awful cry 

seized them at the 

morning hour.  

ِۡتُُمِ ذَّ َّخَّ ُة  فَّا يۡحَّ الص َّ
َۙ  ِِِ   ُمۡصبِِحۡيَّ

84.  তেন ককান উপকামর 
আিল না ো তারা 
উপাজণ ন কমরহিল। 

84.  So did not avail 

them that which they 

used to earn.    

َّانُۡوا  َّۡغِٰن عَّنُۡهۡم م َّا ك ۤ ا ا فَّمَّ
ٌِؕ َّۡكِسبُۡونَّ  ِِِ ي

85.  আহম নম ামন্ডল, 
 ুমন্ডল এেং এতদ ুময়র 
মধযেতী ো আমি তা 
তাৎপেণিীন িহৃষ্ট কহরহন। 
ককয়ামত অেশযই আিমে। 
অতএে পরম ঔদািীমনযর 
িামথ ওমদর হক্রয়াকমণ 
উপমক্ষা করুন। 

85.   And We have not 

created the heavens 

and the earth and all 

that is between them 

except with truth. And 

indeed, the Hour is 

surely coming, so 

forgive (O 

Muhammad), with a 

gracious forgiveness.  

َّۡر َّ  مٰوِٰت وَّاۡۡل َّا الس َّ َّقۡن ل وَّمَّا خَّ
ِِ َّـق  ۤ اِۡل َّ بِاۡۡل ا َُّهمَّ َّيۡن  وَّاِن َّ وَّمَّا ب

َّةٌِ َّتِي اعَّةَّ ۡلَّ ۡفحَّ  الس َّ فَّاۡصفَِّح الص َّ
ِ َِّميۡلَّ  ِِِ اۡۡل

86.  হনশ্চয় আপনার 
পালনকতণ াই স্রষ্টা, িেণজ্ঞ। 

86.  Indeed, your Lord, 

He is the Creator, All 

Knowing.  

هُق الۡعَّلِيُۡمِ َّـل ب َّكَّ ُهوَّ اۡۡل  ِِِ اِن َّ رَّ



87.  আহম আপনামক 
িাতটি োর োর পঠিতেয 
আয়াত এেং মিান 
ককারআন হদময়হি। 

87. And indeed, We 

have  given  you  seven 

of the oft-repeated 

(verses) and the great 

Quran.  

َّاِّنۡ  ث َـّ بۡعًا م ِنَّ اَۡل َّـقَّۡد اٰتَّيۡنٰكَّ سَّ ل وَّ
ۡـُقۡراٰنَّ الۡعَِّظيۡمَِّ  ِِِ وَّال

88.  আপহন চকু্ষ তুমল ঐ 
েস্তুর প্রহত কদেমেন না, ো 
আহম তামদর মমধয কময়ক 
প্রকার কলাকমক ক াগ 
করার জমনয হদময়হি, 
তামদর জমনয হচহন্তত িমেন 
না আর ঈমানদারমদর 
জমনয স্বীয় োহু নত করুন। 

88.   Do not extend 

your eyes ambitiously 

towards that which We 

have bestowed on 

different kinds of 

people of them (the 

disbelievers), nor grieve 

over them, and lower 

your wings (in kindness) 

for the believers.   

ِ َّا بِٖهۤ ۡلَّ َّيۡكَّ اِٰٰل مَّا مَّت َّعۡن ۡن َّي ن َّ ع ُد َّ  ُتَّ
ۡن       ۡزَّ َّۡزوَّاًجا     م ِنُۡهۡم    وَّ ۡلَّ     َتَّ ا

ِ كَّ َّاحَّ َّيِۡهۡم    وَّاۡخِفۡض      جَّن َّل   ع
 ِِِ لِلُۡمۡؤمِِنۡيَِّ

89.  আর েলুনঃ আহম 
প্রকাশয  য় প্রদশণক। 

89.  And say:  “Indeed, 

I am most certainly a 

clear warner.”  

َّا الن َِّذيُۡر اَۡلُبِۡيُِ َّن ۤ ا ۡ  ِِِ وَُّقۡل اِّن ِ
90.  কেমন আহম নাহেল 
কমরহি োরা হেহ ন্ন মমত 
হে ি তামদর উপর। 

90.  Just as We had 

sent down on those 

who divided (scripture 

into fragments). 

َۙ َِّسِمۡيَّ َّلَّ اَۡلُۡقت َّا ع لۡن َّنۡزَّ ۤ ا ا  ِِِ كَّمَّ

91.  োরা ককারআনমক 
েন্ড েন্ড কমরমি। 

91.   Those who have 

made the Quran into 

pieces.  

عَّلُوا  ال َِّذيۡنَّ  ۡـُقۡراٰنَّ  جَّ  ِعِضۡيَِّ ال
 ِِِ 

92.  অতএে আপনার 
পালনকতণ ার কিম, আহম 
অেশযই ওমদর িোইমক 
হজজ্ঞািাোদ করে। 

92.  So, by your Lord, 

We shall certainly 

question them all.  

َـّن َُّهۡم فَِّ َّۡســَّل ن َّـ ب ِكَّ ل وَّرَّ
َۙ َّۡۡجَّعِۡيَّ    ا

93.  ওমদর কাজকমণ 
িম্পমকণ । 

93. About what they 

used to do.  َِّلُۡون َّعۡمَّ َّانُۡوا ي ا ك  ِِِ عَّم َّ
94.  অতএে আপহন 
প্রকামশয শুহনময় হদন ো 

94. So proclaim that 

which you are 
َّۡعِرۡ  عَِّن  فَّاۡصدَّۡع َِبَّا ُتۡؤمَُّر وَّ ا



আপনামক আমদশ করা িয় 
এেং মুশহরকমদর পরওয়া 
করমেন না। 

commanded, and 

withdraw from the 

idolaters.  
 ِِِ اَۡلُۡشِرِكۡيَِّ

95.  হেদ্রুপকারীমদর জমনয 
আহম আপনার পক্ষ কথমক 
েমথষ্ট। 

95. Indeed, We will 

suffice you against 

those who scoff. 

َۙ َّهِۡزِءيۡنَّ  ِِِ اِن َّا كَّفَّيۡنٰكَّ اَۡلُۡست

96.  োরা আল্লাির িামথ 
অনয উপািয িােযস্ত কমর। 
অতএে অহতিত্তর তারা 
কজমন কনমে। 

96.   Those who adopt, 

along with Allah, 

another god. Then soon 

they will come to know.  

رَِّا ِ اَِٰلًا اٰخَّ ۡعَّلُۡونَّ مَّعَّ اّٰلله  ل َِّذيۡنَّ َيَّ
َُّمۡونَِّ َّعۡل ۡوفَّ ي  ِِِ فَّسَّ

97.  আহম জাহন কে আপহন 
তামদর কথােতণ ায় 
িমতাদযম িময় পম়েন। 

97.   And indeed, We 

know that your breast 

is straitened of what 

they say.  

َِّ ل َِّضيُۡق وَّ َّن َّكَّ ي َُّم ا َّـعۡل ـقَّۡد ن
   َۙ َُّقۡولُۡونَّ ۡدُركَّ   َِبَّا  ي  ِِِ صَّ

98.  অতএে আপহন 
পালনকতণ ার কিৌন্দেণ স্মরণ 
করুন এেং কিজদাকারীমদর 
অন্ত ূণ ি িময় োন। 

98.  So glorify the 

praises of your Lord 

and be of those who 

prostrate themselves 

(to Him). 

ب ِكَّ    وَُّكۡن    م ِنَّ  َّۡمِد    رَّ ب ِۡح    ِِب فَّسَّ
َۙ ِجِديۡنَّ  ِِِ   السه

99.  এেং পালনকতণ ার 
এোদত করুন, কে পেণন্ত 
আপনার কামি হনহশ্চত 
কথা না আমি। 

99.  And worship your 

Lord until there comes 

unto you the certainty 

(death). 

ب َّكَّ     حَِّ َّكَّ وَّاۡعبُۡد    رَّ َّاۡتِي ته    ي
قِۡيُِ َـّ  الۡي

     
 


