
 

 আল আলা AlAala        

পরম করুণাময়, অশীম  
দয়ালু আল্লাহর নামম  শুরু 
করছি । 

In the name of Allah, 

Most Gracious, Most 

Merciful. 

ِحيِۡمِ ۡۡحِٰن الر َّ ِ الر َّ  ِِبِۡسِم اّٰلله

1.  আপছন আপনার মহান 
পালনকর্ত ার নামমর 
পছিত্রর্া িণতনা করুন 

1.  Glorify the name of 

your Lord, the Most 

High.  

ۙ َّعَۡلَّ ب ِكَّ اۡۡل ب ِِح اۡسمَّ رَّ ِِِ سَّ

2.  ছিছন সছৃি কমরমিন ও 
সছুিনযস্ত কমরমিন। 

2. He who created and 

proportioned.  وهى َّقَّ فَّسَّ ل ِِِِ ِۙۙال َِّذۡى خَّ
3.  এিং ছিছন সপুছরছমর্ 
কমরমিন ও পথ প্রদশতন 
কমরমিন 

3.   And He who set a 

destiny and guided. رَّ فَّهَّدٰى ال َِّذۡى قَّد َّ ِِِِ ِۙۙوَّ

4.  এিং ছিছন রৃ্ণাছদ 
উৎপন্ন কমরমিন, 

4. And He who brings 

out the pasture.  َِّۡرٰع جَّ اۡۡل َّۡخرَّ ال َِّذۡىۤۡ ا ِِِِ ِۙۙوَّ
5.  অর্ঃপর  র্ামক কাল 
আির্ত নায় পছরনর্ 
কমরমিন । 

5. Then makes it dark 

stubble.  َّؕۡحوٰى َّٓاءً ا َّٗه ُغث عَّل ِِِِ فَّجَّ

6.  আছম আপনামক পাঠ 
করামর্ থাকি, ফমল 
আপছন র্া ভুমল িামিনা , 

6. We shall make you 

to recite then you shall 

not forget.  

ۙ نُۡقِرُئكَّ فََّلَّ تَّنٰٰۡسى ِِِِ سَّ

7. আল্লাহ িা ইচ্ছা কমরন 
র্া  িাড়া। ছনশ্চয় ছর্ছন  
প্রকাশয ও গ াপন ছিষয় 
র্ামনন। 

7. Except what Allah 

wills. Surely, He knows 

(what is) apparent and 

what is hidden.  

ُِ َّهۡرَّ اِۡل َّ مَّا شَّٓاءَّ اّٰلله ۡۡ َُّم ا َّعۡل  اَِّ َّٗه َ
ٰٰۡفؕ ِِِِ وَّمَّا َيَّ

8. আছম আপনার র্মনয 
সহর্ পথ সহর্র্র কমর 

8. And We shall make 

easy for you the easy ُركَّ لِلۡيُۡسٰرى ِ َّس  ِِِِ ِوََُّّي



গদমিা। way.  

9. উপমদশ ফলপ্রস ূ হমল 
উপমদশ দান করুন, 

9.   So remind (them), 

if the reminder should 

benefit.  

ۡكٰرىؕ ۡر اِۡن َّ َّفَّعَِّت الذ ِ ك ِ ِِِِ فَّذَّ
10. গি ভয় কমর, গস 
উপমদশ গ্রহণ করমি, 

10. The reminder will 

be received by him 

who fears. 

ٰٰۡشۙ ك َُّر مَّۡن َي َّ َّذ َّ ي ِِِِ سَّ
11.  আর গি র্া উমপক্ষা 
করমি গস হর্ভা া, 

11. And it will be 

avoided by the 

wretched.  

ۙ َّۡشَقَّ ن َّبُهَّا اۡۡل َّجَّ َّت ِ وََّ
12.  গস মহা-অছিমর্ 
প্রমিশ করমি। 

12.   He who shall 

(enter to) burn in the 

Great Fire.  

َّۡصَلَّ الن َّارَّ الُۡكۡۡبٰى ِِِِ ال َِّذۡى َ
13.  অর্ঃপর গসখামন গস 
মরমিও না, িাাঁর্মিওনা।  

13. Then neither dying 

therein, nor   living.  ٰٰؕۡي ُۡوُت فِيۡهَّا وَّۡلَّ َيَّ ِِِِ ُثم َّ ۡلَّ َيَّ
14.  ছনশ্চয় সাফলয লাভ 
করমি গস, গি শুদ্ধ হয় 

14. Truly successful    

is he who purified 

himself.  

  ۙ ّٰكه َّحَّ مَّۡن تَّزَّ َّفۡل ِِِِ قَّۡد ا
15.  এিং র্ার পালনকর্ত ার 
নাম স্মরণ কমর, অর্ঃপর 
নামাি আদায় কমর। 

15.   And remembered 

the name of his Lord, 

then prayed.  

ِ َله ب ِٖه   فَّصَّ ِِِِ ِؕۙوَّذَّكَّرَّ اۡسمَّ رَّ
16.  িস্তুর্ঃ গর্ামরা পাছথতি 
র্ীিনমক অগ্রাছিকার দাও, 

16.  But you prefer the 

life of this world. َّا َّۡي ُ َّيٰوةَّ الد  َّۡل  ُتۡؤثُِرۡونَّ اۡۡل ِِِ  ۖب
17.  অথচ পরকামলর 
র্ীিন উৎকৃি ও স্থায়ী। 

17.  Although the 

Hereafter is better and 

more lasting.  

ِٰ َّبَٰۡقؕ    وَّاۡۡل ٌۡرو و َّ  ا ُة  خَّ ِِِِ ِخرَّ
18.  এটা ছলছখর্ রময়মি 
পিূতির্ী ছকর্ািসমূমহ; 

18.  Indeed, this is in   

the former scriptures.  َِّ ا اِن ُحِف  اۡۡلُۡوٰٰلۙ هٰذَّ َِّٰف  الص ُ         ل

19.  ইব্রাহীম ও মসূার 
ছকর্ািসমূমহ। 

19.   The scriptures of 

Abraham and Moses.  ُِصُحِف  اِبٰۡرِهيۡمَّ وَُّمۡوٰس 

     
 


