
 

আল ক্বামার  AlQamar        

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.  ককয়ামত আিন্ন, চন্দ্র 
সিদীণণ হময়মি। 

1.  The Hour has 

drawn near, and the 

moon has split.  

ق َّ  انۡشَّ اعَُّة وَّ َِّت الس َّ َّب اِقَۡتَّ
ُرِ   الۡقَّمَّ

2.  তারা যসদ ককান 
সনদর্ণন কদমে তমি মুে 
সিসরময় কনয় এিং িমল, 
এটা কতা সচরাগত জাদ।ু 

2.     And if   they see a 

sign, they turn away 

and say: “A continuous 

magic.”  

َُّقۡولُۡوا  ي َّةً ي ُعِۡرُضۡوا وَّ ۡوا اٰي اِۡن ي َّرَّ وَّ
ٌِ َِّمر   ِِِ ِسۡحٌر م ُۡست

3.  তারা সমথ্যামরাপ 
করমি এিং সনমজমদর 
কেয়াল-েুর্ীর অনুিরণ 
করমি। প্রমতযক কাজ 
যথ্ািমময় সিরীকৃত হয়। 

3.   And they denied 

and followed their 

desires. And for every 

matter is a (time of) 

settlement.  

َّۡهوَّٓاءَُّهۡمِ ۤۡا ا َُّعۡو ات َّب بُۡوا وَّ ُ  وَّكَّذ َّ كُل  وَّ
ٌِ َّقِر  َّۡمٍر م ُۡست  ِِِ ا

4.  তামদর কামি এমন 
িংিাদ এমি কগমি, যামত 
িািধানিাণী রময়মি। 

4.    And indeed there 

has come to them of 

the news, that in which 

is deterrence.  

َّٓاِء مَّا فِيِۡه  ۢۡب ۡ َّن ٓاءَُّهۡم م ِنَّ اۡۡل َّقَّۡد جَّ ل وَّ
ٌرٌۙ   ُمۡزدَّجَّ

5.  এটা পসরপণূণ জ্ঞান, তমি 
িতকণ কারীগণ তামদর ককান 
উপকামর আমি না। 

5.   Profound wisdom, 

but the warning does 

not benefit   (them). 

ةٌِ َّةٌِِِِحۡكمَّ َّالِغ ا تُغِۡن الن ُُذُرٌۙ ۢۢۡ ب   فَّمَّ
6.  অতএি, আপসন তামদর 
কথ্মক মুে সিসরময় সনন। 
কযসদন আহিানকারী 
আহিান করমি এক অসপ্রয় 

6.       So turn away 

from them.   The Day 

the caller shall call to a 

terrible thing. 

َّوَّل َّ عَّنُۡهۡمِ ٰٰ فَّت ُِ اِ ا ُُ الد َّ َّۡد ََّ ي َّۡو  ي
ٍء ن ُُكٍرٌۙ ۡ  ِِِ َشَّ



পসরণামমর সদমক, 
7.  তারা তেন অিনসমত 
কনমে কির কথ্মক কির হমি 
সিসিপ্ত পংগপাল িদরৃ্। 

7.   Downcast their 

eyes, they will come 

forth from the graves 

as if they were locusts, 

scattered. 

ُۡرُجۡونَّ ِمنَّ  اُرُهۡم َيَّ َّبۡصَّ عًا ا ُخش َّ
اٌد  رَّ ُۡم جَّ َّّن َّ َّا اِث ك َّۡجدَّ اۡۡل

َِّشٌرٌۙ  ِِِ م ُنۡت
8.  তারা আহিানকারীর 
সদমক কদৌডামত থ্াকমি। 
কামিরা িলমিেঃ এটা কঠিন 
সদন। 

8.   Hastening towards 

the   caller, the 

disbelievers will say: 

“This is a difficult day.” 

ُِِ ا َّٰ الد َّ َُّقۡوُل م ُهِۡطعِۡۡيَّ اِ  ي
ٌَ عَِّسٌرِ َّۡو ا ي  ِِِ الۡكِٰفُرۡونَّ هٰذَّ

9.  তামদর পমূিণ নূমহর 
িম্প্রদায়ও সমথ্যামরাপ 
কমরসিল। তারা 
সমথ্যামরাপ কমরসিল 
আমার িান্দা নূমহর প্রসত 
এিং িমলসিলেঃ এ কতা 
উম্মাদ। তাাঁরা তামক হুমসক 
প্রদর্ণন কমরসিল। 

9.   The people of Noah 

denied before them. So 

they denied Our slave 

and said: “A 

madman.” And he was 

rebuked harshly.  

َّۡتِ ب َُّهۡم   كَّذ َّ َُ  قَّبۡل نُۡوٍح  قَّۡو
ۡنُۡوٌن  قَّالُۡوا َمَّ َّا وَّ ن بُۡوا عَّبۡدَّ فَّكَّذ َّ

اۡزُدِجرَِّ  ِِِ و َّ

10.  অতেঃপর কি তার 
পালনকতণ ামক কেমক িললেঃ 
আসম অিম, অতএি, তুসম 
প্রসতসিধান কর। 

10.   So he called out to 

his Lord:  “Indeed I 

am overcome, so give 

help.” 

ۡ مَّغۡلُۡوٌب  َّّن ِ ب َّه ۤۡ ا َّا رَّ فَّدَّع
َِّصۡرِ  ِِِ فَّانْـت

11.  তেন আসম েুমল 
সদলাম আকামর্র দ্বার প্রিল 
িাসরির্ণমণর মাধযমম। 

11.  Then We opened 

the gates of heaven 

with torrential rain.  

ٓاِء ِِبَّٓاٍء  مَّ َّبۡوَّابَّ الس َّ ۤۡ ا َّا َّۡحن فَّفَّت
 ِِِ م ُنۡهَِّمرٍِ

12.  এিং ভুসম কথ্মক 
প্রিাসহত করলাম প্রস্রিণ। 
অতেঃপর িি পাসন সমসলত 
হল এক পসরকসিত কামজ। 

12.    And We caused 
the earth to burst with 
springs, so the waters 
met for a purpose that 
had been destined. 

ََّقَّ  َّۡرضَّ ُعيُۡونًا فَّالۡت َّا اۡۡل ۡرن فَّج َّ و َّ
َّۡمٍر قَّۡد ُقِدرَِّ َّٰٰلى ا َّٓاُء ع  ِِِ اۡۡل

13.  আসম নূহমক আমরাহণ 
করালাম এক কাষ্ঠ ও 
কপমরক সনসমণত জলযামন। 

13.    And We carried 

him upon a thing of 

planks and nails.  

ُدُسٍرٌۙ َّلۡوَّاٍح و َّ َّٰٰل ذَّاِت ا َّلۡنُٰه ع ۡحَّ   وَّ



14.  যা চলত আমার দসৃি 
িামমন। এটা তার পি 
কথ্মক প্রসতমর্াধ সিল, যামক 
প্রতযেযান করা হময়সিল। 

14. Sailing under Our 

eyes, a reward for him 

who had been rejected. 

َّا ُنِن َّعۡي ِۡرۡى بِا َّانَّ َتَّ َّۡن ك ٓاءً ۡل ِ زَّ  جَّ
 ِِِ ُكِفرَِّ

15.  আসম এমক এক 
সনদর্ণনরূমপ করমে সদময়সি। 
অতএি, ককান সচন্তার্ীল 
আমি সক? 

15.  And indeed, We 

have left this as a sign.   

Then is there any who 

would take admonition.  

َّةً فَّهَّۡل ِمۡن  ۤۡ اٰي كۡنٰهَّا َّقَّد ت َّرَّ ل وَّ
ِكرٍِ  ِ م ُد َّ

16.  ককমন কম ার সিল 
আমার র্াসি ও িতকণ িাণী। 

16.   Then   how   was 

My punishment and 

warning. 

اِِبۡ وَّنُُذرِِ َّذَّ َّانَّ ع يۡفَّ ك  ِِِ فَّكَّ

17.  আসম ককারআনমক 
িহজ কমর সদময়সি কিাঝার 
জমনয। অতএি, ককান 
সচন্তার্ীল আমি সক? 

17. And We have 

indeed made the Quran 

easy to understand. 

Then is there any who 

would take admonition.  

ۡكِر  َّا الُۡقۡراٰنَّ لِلذ ِ ۡرن َّس َّ َّقَّۡد ي ل وَّ
ِكرٍِ  ِِِ فَّهَّۡل ِمۡن م ُد َّ

18.  আদ িম্প্রদায় 
সমথ্যামরাপ কমরসিল, 
অতেঃপর ককমন কম ার 
হময়সিল আমার র্াসি ও 
িতকণ িাণী। 

18.    Aad   denied.  

Then how was My 

punishment and 

warning.  

اِِبۡ  َّذَّ َّانَّ ع يۡفَّ ك َّاٌد فَّكَّ َّۡت ع ب كَّذ َّ
 ِِِ وَّنُُذرِِ

19.  আসম তামদর উপর 
কপ্ররণ কমরসিলাম ঝঞ্জািাযু় 
এক সচরাচসরত অশুভ 
সদমন। 

19.    Indeed, We sent 

upon them a raging 

wind in a day of 

constant calamity. 

ًرا  ۡرصَّ َّيِۡهۡم ِرۡۡيًا صَّ َّل َّا ع لۡن َّۡرسَّ ۤۡ ا اِن َّا
ٌۙ ٍ َِّمر  ٍۡس م ُۡست َِ َنَّ َّۡو  ِِِ ِِفۡ ي

20.  তা মানুর্মক উৎোত 
করসিল, কযন তারা 
উৎপাটিত েজুণ র িৃমির 
কান্ড। 

20.   Sweeping away 

the people as though 

they were trunks of 

palm trees, uprooted. 

ٍۡل  اُز َنَّ َّۡعجَّ ُۡم ا َّّن َّ َّا ٌۙ ك ُُ الن َّاسَّ تَّۡۡنِ
 ِِِ م ُنۡقَِّعرٍِ

21.  অতেঃপর ককমন 
কম ার সিল আমার র্াসি 
ও িতকণ িাণী। 

21.    Then how was 

My punishment and 

warning. 

اِِبۡ وَّنُُذرِِ َّذَّ َّانَّ ع يۡفَّ ك   فَّكَّ



22.  আসম ককারআনমক 
কিাঝার জমনয িহজ কমর 
সদময়সি। অতএি, ককান 
সচন্তার্ীল আমি সক? 

22.  And We have 

indeed made the Quran 

easy to understand. 

Then is there any who 

would take admonition. 

ۡكِر  َّا الُۡقۡراٰنَّ لِلذ ِ ۡرن َّس َّ َّقَّۡد ي ل وَّ
ِكرٍِ  ِِِ فَّهَّۡل ِمۡن م ُد َّ

23.  িামুদ িম্প্রদায় 
িতকণ কারীমদর প্রসত 
সমথ্যামরাপ কমরসিল। 

23. Thamud denied the 

warning.  
ُۡوُد بِالن ُُذرِِ َّۡت َثَّ ب  ِِِ كَّذ َّ

24.  তারা িমলসিলেঃ 
আমরা সক আমামদরই 
একজমনর অনুিরণ করি? 
তমি কতা আমরা 
সিপথ্গামী ও সিকার 
গ্রিরূমপ গণয হি। 

24. So they said: “A 

mortal man, among us 

alone, shall we follow 

him.  Indeed, we would 

then be in error and 

madness.”  

اِحًدا ن َّت َّبُِعه ِۤۡ ًرا م ِن َّا وَّ َّشَّ َّب ۤۡا ا ُـۡو ٌۢۙ ِِفَّقَّال
ُسُعرٍِ لٍٰل و َّ ۤۡ اِذًا ل َِِّفۡ ضَّ  ِِِ اِن َّا

25.  আমামদর মমধয সক 
তারই প্রসত উপমদর্ নাসযল 
করা হময়মি? িরং কি 
একজন সমথ্যািাদী, 
দাসিক। 

25. “Has the reminder 

been given unto him 

among us. But, he is a 

liar, an insolent one.” 

َُّءلَِۡقَّ  ۡكُرِ ا َّيۡهِِ  الذ ِ َّل َّا  ِمۡنِۢۡ  ع ۡنِن َّي َّۡلِ  ب  ب
اٌبِ  َِّشٌرِ  ُهوَّ كَّذ َّ   ا

26.  এেন আগামীকলযই 
তারা জানমত পারমি কক 
সমথ্যািাদী, দাসিক। 

26.  They shall know 

tomorrow who is the 

liar, the insolent one.  

اُب  ًَّدا م َِّن الۡكَّذ َّ َُّمۡونَّ غ َّعۡل ي سَّ
َِّشُرِ  ِِِ اۡۡل

27.  আসম তামদর পরীিার 
জনয এক উষ্ট্রী কপ্ররণ করি, 
অতএি, তামদর প্রসত লিয 
রাে এিং িির কর। 

27.   Indeed, We are 

sending the she camel 

as a trial for them. So 

watch them and have 

patience. 

ُۡم  َّةً ّل َّ اِن َّا ُمۡرِسلُوا الن َّاقَِّة فِتۡن
ِبِۡ اۡصطَّ  ِِِ فَّاۡرتَّقِبُۡهۡم وَّ

28.  এিং তামদরমক 
জাসনময় দাও কয, তামদর 
মমধয পাসনর পালা 
সনধণাসরত হময়মি এিং 
পালাক্রমম উপসিত হমত 
হমি। 

28.   And inform them 

that the water is to be 

shared between (her 

and) them. Every 

drinking will be 

witnessed. 

ةٌِ َّٓاءَّ قِۡسمَّ َّن َّ اۡۡل ئُۡهۡم ا َّب ِ ن َُّهۡمِِِوَّ َّيۡن  ۢۢۡ ب
ٌرِ َّضَّ ۡت ُ ُ ِشۡرٍب ّم   ِِِ كُل 



29.  অতেঃপর তারা তামদর 
িঙ্গীমক োকল। কি তামক 
ধরল এিং িধ করল। 

29.  Then they called 

their comrade, so he 

took (a sword) and 

hamstrung (her). 

َّعَّاٰٰط  َُّهۡم فَّت اِحب َّادَّۡوا صَّ فَّن
  فَّعَّقَّرَِّ

30.  অতেঃপর ককমন 
কম ার সিল আমার র্াসি 
ও িতকণ িাণী। 

30.    Then how was 

My punishment and 

warning. 

اِِبۡ وَّنُُذرِِ َّذَّ َّانَّ ع يۡفَّ ك  ِِِ فَّكَّ

31.  আসম তামদর প্রসত 
একটিমাে সননাদ কপ্ররণ 
কমরসিলাম। এমতই তারা 
হময় কগল শুষ্ক র্াোপল্লি 
সনসমণত দসলত কোয়ামডর 
নযায়। 

31.   Indeed, We sent 

on them a single shout, 

so they became like the 

dry stubble of an 

animal pen.  

ةً  اِحدَّ ةً و َّ يۡحَّ َّيِۡهۡم صَّ َّل َّا ع لۡن َّۡرسَّ ۤۡ ا اِن َّا
َِّظرِِ  ِِِ فَّكَّانُۡوا كَّهَِّشيِۡم اۡۡلُۡحت

32.  আসম ককারআনমক 
কিাঝার জমনয িহজ কমর 
সদময়সি। অতএি, ককান 
সচন্তার্ীল আমি সক? 

32. And We have 

indeed made the Quran 

easy to understand. 

Then is there any who 

would take admonition. 

ۡكِر  َّا الُۡقۡراٰنَّ لِلذ ِ ۡرن َّس َّ َّقَّۡد ي ل وَّ
ِكرٍِ  ِِِ فَّهَّۡل ِمۡن م ُد َّ

33.  লূত-িম্প্রদায় 
িতকণ কারীমদর প্রসত 
সমথ্যামরাপ কমরসিল। 

33. The people of Lot 

denied the warning.  
َُ لُۡوٍطِ َّۡت قَّۡو ب  ِِِ ۢۢۡ بِالن ُُذرِِِكَّذ َّ

34.  আসম তামদর প্রসত 
কপ্ররণ কমরসিলাম প্রির 
ির্ণণকারী প্রচন্ড ঘূসণণিাযু়; 
সকন্তু লূত পসরিামরর উপর 
নয়। আসম তামদরমক 
রামতর কর্র্প্রহমর উদ্ধার 
কমরসিলাম। 

34.  Indeed, We sent 

upon them a storm of 

stones, except the 

family of Lot, whom 

we saved before dawn.  

ۤۡ اٰلَّ  اِصبًا اِۡل َّ َّيِۡهۡم حَّ َّل َّا ع لۡن َّۡرسَّ ۤۡ ا اِن َّا
ٍرٌۙلُۡوٍطِ حَّ  ِِِ  َّ َّ َّيۡنُٰهۡم بِسَّ

35.  আমার পি কথ্মক 
অনুগ্রহ স্বরূপ। যারা 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার কমর, 
আসম তামদরমক এভামি 
পরুসৃ্কত কমর থ্সক। 

35.   As a favor from 

Us, thus do We reward 

those who give thanks. 

َّا ةً م ِۡن ِعنِۡدن ِۡزۡى ن ِعۡمَّ ََّّ ََّ ِ  كَّذٰل
 ِِِ مَّۡن شَّكَّرَِّ



36.  লূত (আেঃ) তামদরমক 
আমার প্রচন্ড পাকডাও 
িিমকণ  িতকণ  কমরসিল। 
অতেঃপর তারা িতকণ িাণী 
িিমকণ  িাকসিতন্ডা 
কমরসিল। 

36.  And indeed he had 

warned them of Our 

grasp, but they did 

doubt the warning. 

ۡوا  ارَّ َّمَّ َّا فَّت ن َـّ ت َّۡطشَّ ُهۡم ب رَّ َّنۡذَّ َّقَّۡد ا ل وَّ
  بِالن ُُذرِِ

37.  তারা লূমতর (আেঃ) 
কামি তার কমহমানমদরমক 
দািী কমরসিল। তেন আসম 
তামদর চিু কলাপ কমর 
সদলাম। অতএি, আস্বাদন 
কর আমার র্াসি ও 
িতকণ িাণী। 

37.  And indeed they 

sought from him his 

guests (for ill purpose). 

So  We  obliterated 

their eyes. Then taste 

My punishment and 

warning. 

يِۡفٖه  ُدۡوُه عَّۡن ضَّ اوَّ َّقَّۡد رَّ ل وَّ
اِِبۡ  َّذَّ َُّهۡم فَُّذۡوُقۡوا ع َّعۡيُن ۤۡ ا َّا ۡسن مَّ فَّطَّ

 ِِِ وَّنُُذرِِ

38.  তামদরমক প্রতুযমর্ 
সনধণাসরত র্াসি আঘাত 
কহমনসিল। 

38.    And indeed, there 

came upon them in the 

morning an abiding 

punishment.  

اٌب  َّذَّ ً ع ة ُهۡم بُۡكرَّ ب َّحَّ َّقَّۡد صَّ ل وَّ
ٌِ َّقِر   ِِِ م ُۡست

39.  অতএি, আমার র্াসি 
ও িতকণ িাণী আস্বাদন কর। 

39.   Then   taste   My 

punishment and 

warning.  

اِِبۡ وَّنُُذرِِ َّذَّ  ِِِ فَُّذۡوُقۡوا ع
40.  আসম ককারআনমক 
কিাঝিার জমনয িহজ কমর 
সদময়সি। অতএি, ককান 
সচন্তার্ীল আমি সক? 

40. And We have 

indeed made the Quran 

easy to understand. 

Then is there any who 

would take admonition. 

ۡكِر  َّا الُۡقۡراٰنَّ لِلذ ِ ۡرن َّس َّ َّقَّۡد ي ل وَّ
ِكرٍِ   فَّهَّۡل ِمۡن م ُد َّ

41.  কিরাউন িম্প্রদাময়র 
কামিও িতকণ কারীগণ 
আগমন কমরসিল। 

41.  And indeed, 

warning came to the 

people of Pharaoh. 

ٓاءَّ اٰلَّ فِۡرعَّۡونَّ الن ُُذرُِ َّقَّۡد جَّ ل  ِِِ وَّ
42.  তারা আমার িকল 
সনদর্ণমনর প্রসত সমথ্যামরাপ 
কমরসিল। অতেঃপর আসম 
পরাভূতকারী, 
পরাক্রমর্ালীর নযায় 

42.   They denied Our 

signs,   all   of   them.  

So We seized them 

with the seizure of an 

All Mighty, All 

َّۡخذَّ  ۡذّٰنُۡم ا َّخَّ َّا كُل ِهَّا فَّا بُۡوا بِاٰيٰتِن كَّذ َّ
َِّدرٍِ ُۡقت  ِِِ عَِّزيٍۡز م 



তামদরমক পাকডাও 
করলাম। 

Powerful.  

43.  কতামামদর মধযকার 
কামিররা সক তামদর 
চাইমত কেষ্ঠ? না কতামামদর 
মুসির িনদপে রময়মি 
সকতািিমূমহ? 

43.    Are your 

disbelievers better than 

those.  Or, for you is an 

exemption in the 

scripture.  

 َۡ َّ ىٮ ُِكۡم ا ٰ ۡۡيٌ م ِۡن اُول َُّكف َّاُرُكۡم خَّ ا
بُرِِ ُ ٓاءٌَّة ِِف الز  َّرَّ َُّكۡم ب  ِِِ ل

44.  না তারা িমল কয, 
আমারা এক অপরামজয় 
দল? 

44.   Or do they say: 

“We are a host 

victorious.” 

َِّصٌرِ نۡت ُ ِيٌۡع م  ُۡن َجَّ َُّقۡولُۡونَّ َنَّ َۡ ي َّ   ا

45.  এ দল কতা িত্ত্বরই 
পরাসজত হমি এিং 
পষৃ্ঠপ্রদর্ণন করমি। 

45.  Soon shall this host 

be put to flight, and 

they will turn on their 

backs.  

َّۡمُع وَّيُوَّل ُۡونَّ  َُ اۡۡل يُهۡزَّ سَّ
بُرَِّ ُ  ِِِ الد 

46.  িরং ককয়ামত তামদর 
প্রসতশ্রুত িময় এিং 
ককয়ামত কঘারতর সিপদ ও 
সতিতর। 

46.      But the Hour is 

their time appointed. 

And the Hour will be 

more grievous and 

more bitter. 

اعَُّة  الس َّ اعَُّة مَّۡوعُِدُهۡم وَّ َِّل الس َّ ب
ُِ َّمَّر  ا َّۡدٰٰه وَّ  ِِِ ا

47.  সনশ্চয় অপরাধীরা 
পথ্ভ্রি ও সিকারগ্রি। 

47. Indeed, the 

criminals are in error 

and madness.    

لٍٰل  ۡ ضَّ اِن َّ اۡۡلُۡجِرِمۡۡيَّ ِِف
ُسُعرٍِ  ِِِ و َّ

48.  কযসদন তামদরমক মুে 
সহাঁচমড কটমন কনয়া হমি 
জাহান্নামম, িলা হমিেঃ 
অসির োদয আস্বাদন কর। 

48.  The Day   they are 

dragged   into the Fire 

on their faces. Taste 

you the touch of Hell.  

َّٰٰل  بُۡونَّ ِِف الن َّاِر ع ََّ يُۡسحَّ َّۡو ي
قَّرَِّ  ِِِ ُوُجۡوِهِهۡمؕۡ ُذۡوُقۡوا مَّس َّ سَّ

49.  আসম প্রমতযক িস্তুমক 
পসরসমতরূমপ িৃসি কমরসি। 

49.   Indeed, all things 

We have created by 

measure.  

َّقۡنُٰه بِقَّدَّرٍِ ل ٍء خَّ ۡ  ِِِ اِن َّا كُل َّ َشَّ
50.  আমার কাজ কতা এক 
মুহূমতণ  কচামের পলমকর 
মত। 

50. And Our command 

is none but one, as the 

twinkling of an eye.  

َّۡمٍحۢۡ  َّل ٌة ك اِحدَّ ۤۡ اِۡل َّ وَّ َّا َّۡمُرن ۤۡ ا وَّمَّا
رِِ َّصَّ  ِِِ بِالۡب



51.  আসম কতামামদর 
িমমনা কলাকমদরমক ধ্বংি 
কমরসি, অতএি, ককান 
সচন্তার্ীল আমি সক? 

51.  And indeed, We 

have destroyed gangs 

like you.  Then, is there 

any who would take 

admonition.  

َّاعَُّكۡم فَّهَّۡل  َّۡشي ۤۡ ا َّا ۡكن َـّ َّۡهل َّقَّۡد ا ل وَّ
ِكرٍِ  ِِِ ِمۡن م ُد َّ

52.  তারা যা সকিু কমরমি, 
িিই আমলনামায় সলসপিদ্ধ 
আমি। 

52. And ever thing they 

have done is in written 

records.  

ُبرِِ ُ ٍء فَّعَّلُۡوُه ِِف الز  ۡ كُل ُ َشَّ  ِِِ وَّ

53.  কিাট ও িড িিই 
সলসপিদ্ধ। 

53. And every small 

and great (thing) is 

written.  

ٌرِ َّطَّ كَّبِۡۡيٍ م ُۡست غِۡۡيٍ و َّ ُ صَّ     وَّ كُل 

54.  কোদাভীরুরা থ্াকমি 
জান্নামত ও সনঝণ সরণীমত। 

54. Indeed, the 

righteous will be in 

gardens and rivers. 

ٍَّرٌۙ نهٍت   و َّ  ّنَّ  ِِ ِ اِن َّ  اۡۡلُت َّقِۡۡيَّ  ِِفۡ جَّ
55.  কযাগয আিমন, 
িিণাসধপসত িম্রামটর 
িাসন্নমধয। 

55.  In a place of 

honor, in the Presence 

of a Sovereign 

Omnipotent.  

   ٍَ ۡ ۡ   مَّۡقعَِّد   ِصۡدٍق   ِعنۡدَّ  مَّلِي ِِف
َِّدٍر  ُۡقت  م 

     
 


