َ ن
َ ﴾٢﴿ ََب العالَمين
َ ن
َ ِ الل ّه
ِراط
َ ّ ﴾ اهدِن َا الص٥﴿ ُ﴾ ِإ ي ّاك َ نَعبُد ُ و َِإي ّاك َ نَست َعين٤﴿ ك يَو ِم الد ّي ِن
ِّ ﴾ الحم َد ُ ل َِل ّه ِ ر١﴿ حيم
ِ ِ ﴾ مال٣﴿ حيم
ِ ٰ الر ّحم
ِ ٰ الر ّحم
َ ب ِس ِم
ِ ّ الر
ِ ّ الر

﴾٧﴿ َغضوب عَلَيه ِم وَل َا الضّ الّين
ِ
َ ن أَ نع َمتَ عَلَيه ِم غ َير ِ الم
َ ِراط ال َ ّذي
َ ﴾ ص٦﴿ َ المُست َقيم

শুরু করিছ আ াহর নােম িযিন পরম করুণাময়, অিত দয়ালু। (1) যাবতীয় শংসা আ াহ তাআলার িযিন সকল সৃ জগেতর
পালনকতর্ া। (2) িযিন িনতা েমেহরবান ও দয়ালু। (3) িযিন িবচার িদেনর মা লক। (4) আমরা একমা েতামারই ইবাদত কির এবং
শুধুমা েতামারই সাহাযয্ াথর্ না কির। (5) আমােদরেক সরল পথ েদখাও, (6) েস সম েলােকর পথ, যােদরেক তিম েনয়ামত দান
কেরছ। তােদর পথ নয়, যােদর িত েতামার গজব নািযল হেয়েছ এবং যারা পথ
হেয়েছ। (7)
ِ
َ
َ
حيم
ّ
الر
ن
ٰ
م
ح
ّ
الر
ه
الل
م
ِ
ِس
ب
ِ
َّ
ِ
Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
﴾١﴿ ٌالل ّه ُ أَ حَد
َ َ ق ُل ه ُو
Qul huwa Allahu ahadun (1)
Allahu alssamadu (2)
َ ُ الل ّه
﴾٢﴿ ُ الصّ مَد
َ
Lam yalid walam yooladu (3)
﴾٣﴿ لَم يلَِد و َلَم يولَد
Walam yakun lahu kufuwan ahadun (4)
﴾٤﴿ ٌكف ُو ًا أَ حَد
ُ ُ و َلَم يَكُن لَه
In the name of Allah, most benevolent, everশুরু করিছ আ াহর নােম িযিন পরম করুণাময়, অিত
merciful.
দয়ালু।
SAY: “HE IS God the one the most unique,
বলুন, িতিন আ াহ, এক, (1)
(1)
আ াহ অমুখােপক্ষী, (2)
God the immanently indispensable. (2)
িতিন কাউেক জ েদনিন এবং েকউ তােক জ
He has begotten no one, and is begotten of
েদয়িন (3)
none. (3)
এবং তার সমতলয্ েকউ েনই। (4)
There is no one comparable to Him.” (4)
\quransurahbn
Translation by hoque:
Translation by khan:
তিম বেলা -- ''িতিন আ াহ্ , একক-অি তীয়; (1)
''আ াহ্ -- পরম িনভর্ র ল। (2)
''িতিন জ েদন না, এবং জ েননও িন, (3)
''এবং েকউই তঁ ার সমতলয্ হেত পাের না।’’ (4)
Translation by hoque:

বলুন, িতিন আ াহ, এক, (1)
আ াহ অমুখােপক্ষী, (2)
িতিন কাউেক জ েদনিন এবং েকউ তােক জ
এবং তার সমতলয্ েকউ েনই। (4)
\quranayahbn[1][1]

েদয়িন (3)

আ াহর নাম িনেয় (আর করিছ), (িযিন) রহমান (--পরম
Translation by khan:
করুণাময়, িযিন অসীম করুণা ও দয়া বশতঃ িব জগেতর
সম সৃ র সহাব ােনর েয়াজনীয় সব বয্ব া অি ম
শুরু করিছ আ াহর নােম িযিন পরম করুণাময়, অিত দয়ালু।
কের েরেখেছন), (িযিন) রহীম (--অফুর ফলদাতা, যঁার
(1)
অপার করুণা ও দয়ার ফেল েতয্েকর ক্ষু তম শুভ- েচ াও
িবপুলভােব সাফলয্ম ত ও পুর ত হেয় থােক)। (1)
\quranpagebn*[2]
Translation by hoque:
আ াহর নাম িনেয় (আর করিছ), (িযিন) রহমান (--পরম
করুণাময়, িযিন অসীম করুণা ও দয়া বশতঃ িব জগেতর
সম সৃ র সহাব ােনর েয়াজনীয় সব বয্ব া অি ম
কের েরেখেছন), (িযিন) রহীম (--অফুর ফলদাতা, যঁার
অপার করুণা ও দয়ার ফেল েতয্েকর ক্ষু তম শুভ- েচ াও
িবপুলভােব সাফলয্ম ত ও পুর ত হেয় থােক)। আ লফ,
লাম, মীম। (1) ঐ
, এেত েকােনা সে হ েনই, মুত্তকীেদর
জনয্ পথ দশর্ ক -- (2) যারা গােয়েব ঈমান আেন, আর
নামায কােয়ম কের, আর আমরা েয িরেযক তােদর িদেয়িছ
তা েথেক তারা খরচ কের থােক। (3) আর েতামার কােছ যািকছ অবতীণর্ হেয়েছ তা’েত যারা ঈমান আেন, আর েতামার
পূবর্বত েদর কােছ যা অবতীণর্ হেয়েছ তােতও, আর আেখরাত
স ে যারা দৃঢ়িব াস রােখ। (4) এরাই আেছ তােদর ভর
তরফ েথেক েহদায়েতর উপের, আর এরা িনেজরাই হে
সফলকাম। (5)

Translation by khan:
শুরু করিছ আ াহর নােম িযিন পরম করুণাময়, অিত দয়ালু।
আ লফ লাম মীম। (1) এ েসই িকতাব যােত েকানই সে হ
েনই। পথ দশর্ নকারী পরেহযগারেদর জনয্, (2) যারা অেদখা
িবষেয়র উপর িব াস াপন কের এবং নামায িত া কের।
আর আিম তােদরেক েয রুযী দান কেরিছ তা েথেক বয্য় কের
(3) এবং যারা িব াস াপন কেরেছ েসসব িবষেয়র উপর
যা িকছ েতামার িত অবতীণর্ হেয়েছ এবং েসসব িবষেয়র
উপর যা েতামার পূবর্বত েদর িত অবতীণর্ হেয়েছ। আর
আেখরাতেক যারা িন ত বেল িব াস কের। (4) তারাই
িনেজেদর পালনকতর্ ার পক্ষ েথেক সুপথ া , আর তারাই
যথাথর্ সফলকাম। (5)
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