
নামাজের েনয প্রজয়ােনীয় সূরা সমূহ পর্ ব-১ 
 

ইসলামের পা াঁচটি স্তমের েমযে নাোজ অনেতে। নাোজ ছাড়া ইোন টিকিম়ে রাখা অসেব। আর 

এই নাোজ পালমনর জনে কিছু সূরা সেূহ জানমত হ়ে। িুরআন োজজমে কিছু সংকিপ্ত সুরা 

রম়েমছ যা েুখস্ত িরা সহজ এবং তা কন়েকেত নাোমজ পাঠ িরা যা়ে। তাই েুসলোনমের এই সব 

প্রম়োজনী়ে নাোমজর সূরা সেূহ জানা েরিার। 

 

তাছাড়া অমনমিরই প্রশ্ন জামে নাোমজর সুরা কি কিারআমনর কসকর়োল কেমন পড়মত হ়ে? 

 

কিারআন শরীমে সূরার কয কসকর়োল রম়েমছ তা অনুসরণ িরা সুন্নাত বা ও়োজজব ন়ে। আল্লাহ 

কিারআমন কবষ়েটি স্পষ্টভামব বমলমছন কয, ‘কিারআন কেমি যতিুিু সেব হ়ে ততিুিু 

কতলাও়োত িমরা। কযিা কতাোমের জনে সহজ ও সেবপর হ়ে, কসিা তুকে কতলাও়োত িমরা।’ 

 

এই আটিিমিল পব ি-১,এ নাোমজর জনে প্রম়োজনী়ে ২৫টি সূরা সেূমহর েমযে ১৩টি সুরা কনম়ে 

আমলাচনা িরা হম়েমছ- 

  

 আরকব অে ি 

 বাংলা উচ্চারণ 

 বাংলা অে ি 

 ইংমরজজ উচ্চারণ 

 ইংমরজজ অে ি 

 আরকবমত অকিও।  

 

 

১) সুরা ফাতিহা 



 

ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ِ اْلع ال ِمين   ب  ِ ر  ْمُد ّلِِله   اْلح 

ِحيمِ  ِن الره ْحم َٰ   الره

ينِ  اِلِك ي ْوِم الد ِ   م 

إِيهاك  ن ْست ِعينُ    uإِيهاك  ن ْعبُُد و 

اط   ر  اْلُمْست ِقيم  اْهِدن ا الص ِ   

ال ِين   َل  الضه ل ْيِهْم و  ْغُضوِب ع  ْيِر اْلم  ل ْيِهْم غ  اط  الهِذين  أ ْنع ْمت  ع    ِصر 

 

সূরা ফাতিহা র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.আলহােেুকলল্লাকহ রাব্বীল আলােীন। 

২ .আররাহোকনর রাহীে।  

৩.ো-কলিী ই়োউকেদ্দ্বীন। 

৪ .ই়েোিা-নাবুেু ও়ো ই়েোিা নাসতা়েীন। 

৫.ইহকেনাস-কসরাতাল েুসতাক্বীে। 

৬. কসরাত্বাল লাকযনা আন-আেতা আলাইকহে।োইকরল োেেুকব আলাইকহে। ও়োলাদু্দ়োল্লীন 

আেীন। 

 

সুরা ফাতিহা র্াাংলা অর্ ব সহঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 



 

১.যাবতী়ে প্রশংসা আল্লাহ তা আলার কযকন সিল সটৃষ্ট জেমতর পালনিতিা।  

২.কযকন কনতান্ত কেমহরবান ও ে়োলু। 

৩.কযকন কবচার কেমনর োকলি। 

৪.আেরা এিোত্র কতাোরই ইবােত িকর এবং শুযুোত্র কতাোরই সাহাযে প্রাে িনা িকর। 

৫. আোমেরমি সরল পে কেখাও। 

৬.কস সেস্ত কলামির পে,যামেরমি তুকে কন়োেত োন িমরছ। তামের পে ন়ে,যামের প্রকত 

কতাোর েজব নাকযল হম়েমছ এবং যারা পেভ্রষ্ট হম়েমছ।   

 

সুরা ফাতিহা ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

Bismillah hir rahman nir raheem 

 

1.Alhamdulillahi Rabbil ‘aalameen 

2.Ar-Rahmaanir-Raheem 

3.Maliki Yawmi-Deen 

4.iyyaka na’budu wa iyyaka nastaeen 

5.Ihdinas Siraatal Mustaqeem 

6.Siraatal lazeena an’amta ‘alaihim ghayril maghdoobi ‘alaihim wa lad daaalleen 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ   

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

 1.Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds; 

2.Most Gracious, Most Merciful; 

3.Master of the Day of Judgment. 

4.Thee do we worship, and Thine aid we seek. 

5.Show us the straight way, 

6.The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is 

not wrath, and who go not astray. 



২) সূরা আসর 

 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

اْلع ْصرِ   و 

نس ان  ل ِفي ُخْسر    إِنه اْْلِ

بْرِ  ْوا بِالصه اص  ت و  ِ و  ق  ْوا بِاْلح  اص  ت و  اِت و  اِلح  ع ِملُوا الصه نُوا و   إَِله الهِذين  آم 

 

সূরা আসর র্াাংলা উচ্চারণ: 
 

১. ও়োল ‘আসর। 

২. ইন্নাল ইনছা-না লােী খুছর। 

৩. ইল্লাল্লাযীনা আ-োনূও়ো ‘আকেলুসসা-কলহা-কত ও়ো তাও়ো-সাওকবল হাকি ও়ো তাও়ো-সাও 

কবসসাবকর। 

 

সুরা আসর র্াাংলা অর্ ব : 
 

১.িসে যুমের (সেম়ের),  

২.কনশ্চ়ে োনুষ িকতগ্রস্ত; 

৩.কিন্তু তারা ন়ে, যারা কবশ্বাস স্থাপন িমর ও সৎিে ি িমর এবং পরস্পরমি তািীে িমর সমতের 

এবং তািীে িমর সবমরর।  

সুরা আসর ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.WalAAasr 

2.Innal insaana lafee khusr 

3.Illa allatheena aamanu wa ‘amilus saali haati wa tawa saw bil haqqi wa tawa saw 

bissabr 

ইাংজরজে অর্ বঃ   



 

In the name of Allah, The Most Gracious and The Most Merciful. 

 

1. By time, 

2. Indeed, mankind is in loss, 

3. Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each 

other to truth and advised each other to patience. 

 

৩) সূরা হুমাযাহ 
 

ْحمـ ِن  ِ الره ِحيمِ بِْسِم َّللا  الره  

 

ة   ز  ة  لُّم  ز  ْيٌل ل ِكُل ِ هُم   و 

هُ  د  ع ده اَلا و  ع  م  م   الهِذي ج 

هُ  ال هُ أ ْخل د   ي ْحس ُب أ نه م 

ةِ   ك َّله ل يُنب ذ نه فِي اْلُحط م 

ةُ  ا اْلُحط م  اك  م  ا أ ْدر  م   و 

ةُ  ِ اْلُموق د   ن اُر َّللاه

ةِ   الهتِي ت طهِلُع ع ل ى اْْل ْفئِد 

ا ةٌ  إِنهه  د  ْؤص  ع ل ْيِهم مُّ  

ة   د  ده م  د  مُّ  فِي ع م 

 

সূরা হমুাযাহ র্াাংলা উচ্চারণ সহ: 
 

১. ও়োইলুকললিুকল্ল হুোঝাকতল লুোঝাহ । 

২. আল্লাযী জাো‘আ ো-লাওাঁ ‘ও়ো ‘আদ্দাোহ। 

৩. ই়োহছাবুআন্না ো-লাহআূখলাোহ। 

৪. িাল্লা-লাইউেবাযান্না কেল হুতাোহ। 

৫. ও়োোআেরা-িা োল হুতাোহ। 

৬. না-রুল্লা-কহল েূিাোহ 



৭. আল্লাতী তাত্তাকল‘উ আলাল আেইোহ। 

৮. ইন্নাহা-‘আলাইকহে েু’সাোহ 

৯. েী ‘আোকেে েুোদ্দাোহ । 

 

সূরা হমুাযাহ র্াাংলা অর্ ব : 
 

১.প্রমতেি পশ্চামত ও সমু্মমখ পরকনন্দািারীর েুমভিাে,  

২.কয অে ি সজিত িমর ও েণনা িমর 

৩.কস েমন িমর কয, তার অে ি কচরিাল তার সামে োিমব!  

৪.িখনও না, কস অবশেই কনকিপ্ত হমব কপষ্টিারীর েমযে।  

৫.আপকন কি জামনন, কপষ্টিারী কি?  

৬.এিা আল্লাহর প্রজ্জ্বকলত অকি,  

৭.যা হৃে়ে পয িন্ত কপৌছমব।  

৮.এমত তামেরমি কবাঁময কে়ো হমব,  

৯.লম্বা লম্বা খুাঁটিমত। 

 

 

সূরা হমুাযাহ ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Way lulli kulli humazatil-lumazah 

2.Allazee jama’a maalanw wa ‘addadah 

3.Yahsabu anna maalahooo akhladah 

4.Kallaa; layumbazanna fil hutamah  

5.Wa maa adraaka mal-hutamah 

6.Naarul laahil-mooqada 

7.Innahaa ‘alaihim mu’sada 

8.Allatee tattali’u ‘alal af’idah 

9.Fee ‘amadim mumaddadah 

 



ইাংজরজে অর্ বঃ   

 

In the Name of Allah, The Most Gracious and The Most Merciful 
 

1. Woe to every scorner and mocker 

2. Who collects wealth and [continuously] counts it. 

3. He thinks that his wealth will make him immortal. 

4. No! He will surely be thrown into the Crusher. 

5. And what can make you know what is the Crusher? 

6. It is the fire of Allah, [eternally] fueled, 

7. Which mounts directed at the hearts. 

8. Indeed, Hellfire will be closed down upon them 

9. In extended columns. 

 

 

৪)সূরা ফীল 

 

ِ  بِْسمِ  ْحمـ نِ  َّللا  ِحيمِ  الره  الره

 

بُّك   ف ع ل   ك ْيف   ت ر   أ ل مْ  ابِ  ر    اْلِفيلِ  بِأ ْصح 

 ت ْضِليل   فِي ك ْيد هُمْ  ي ْجع لْ  أ ل مْ 

أ ْرس ل   ل ْيِهمْ  و  ا ع   أ ب ابِيل   ط ْيرا

ة   ت ْرِميِهم ار  ن بِِحج  يل   م ِ  ِسج ِ

ع ل ُهمْ  أْكُول   ك ع ْصف   ف ج   مه

 

সূরা ফীল র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 



১.আলাে তারা িাইো োআলা রাবু্বিা কব-আসহাকবল েীল। 

২. আলাে ই়োজ-আল িাইোহুে কে তােলীল। 

৩ .ও়ো-আরসালা আলাইকহে তাইরান আবাবীল।  

৪.তারকেকহে কবকহজা রাকতজম্মন কসজ্জিল। 

৫. োযাআলাহুে িাআসকেে োিূল 

 

সুরা তফল র্াাংলা অর্ ব সহঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

১.আপকন কি কেমখনকন আপনার পালনিতিা হস্তীবাকহনীর সামে কিরূপ বেবহার িমরমছন? 

২.কতকন কি তামের চক্রান্ত নসোৎ িমর কেনকন? 

৩.কতকন তামের উপর কপ্ররণ িমরমছন ঝা াঁমি ঝা াঁমি পাখী, 

৪.যারা তামের উপর পােমরর িংির কনমিপ িরকছল। 

৫ .অতঃপর কতকন তামেরমি ভকিত তৃণসেৃশ িমর কেন। 

 

সূরা তফল ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Alam tara kaifa fa ala rabbuka bi ashaabil feel 

2.Alam yaj’al kaidahum fee tadleel 

3.Wa arsala ‘alaihim tairan abaabeel 

4.Wa arsala ‘alaihim tairan abaabeel 

5.Faja ‘alahum ka’asfim m’akool 

ইাংজরজে অর্ বঃ   

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 



1.Seest thou not how thy Lord dealt with the Companions of the Elephant? 

2.Did He not make their treacherous plan go astray? 

3.And He sent against them Flights of Birds, 

4.Striking them with stones of baked clay. 

5.Then did He make them like an empty field of stalks and straw, (of which the corn) 

has been eaten up. 

 

 

৫) সূরা কুরাইশ 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

ْيش   ِف قُر  يَّل   ِْلِ

ْيفِ  الصه ت اء و  فِِهْم ِرْحل ة  الش ِ  إِيَّل 

به ه ذ ا اْلب ْيتِ   ف ْلي ْعبُُدوا ر 

ن ُجوع   ُهم م ِ ْطع م 
ْوف  الهِذي أ  ْن خ  ن ُهم م ِ آم  و   

 

 

সূরা কুরাইশ র্াাংলা উচ্চারণঃ 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.কলঈলা-কে িুরইকশন্। 

২.ঈলা কেকহে করহ লাতাশকশতা ইও়োসসাইে। 

৩.োলই়্ো’বুে ূরব্বাহা-যাল্ বাইকত। 

৪. আল্লাকয আত আ'োহুে কেন যু'ঈ। ও়ো আোনাহুে কেন খাউে।  

 

সুরা কুরাইশ র্াাংলা অর্ বঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 



১.কিারাইমশর আসজির িারমণ 

২.আসজির িারমণ তামের শীত ও গ্রীষ্মিালীন সেমরর। 

৩.অতএব তারা কযন এবােত িমর এই ঘমরর পালনিতিার। 

৪.কযকন তামেরমি িুযা়ে আহার কেম়েমছন এবং যুদ্ধভীকত কেমি তামেরমি কনরাপে িমরমছন। 

 

সুরা কুরাইশ ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.lilafi quraish 

2.Eelafihim rihlata ashshita-iwassayf 

3.Fal y’abudu rabba haazal-bait 

4.Allazi at’amahum min ju’inw-wa-aamana hum min khawf 

 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ   

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful 

. 

1.For the covenants (of security and safeguard enjoyed) by the Quraish, 

2.Their covenants (covering) journeys by winter and summer, 

3.Let them adore the Lord of this House,   

4.Who provides them with food against hunger, and with security against fear (of 

danger). 

 

৬) সূরা আল মাউন 
 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

ينِ  ُب بِالد ِ أ ْيت  الهِذي يُك ذ ِ  أ ر 

 ف ذ ِلك  الهِذي ي ُدعُّ اْلي تِيم  



َل  ي ُحضُّ ع ل ى ط ع اِم اْلِمْسِكينِ   و 

ل ِين   ْيٌل ل ِْلُمص   ف و 

تِِهْم س اُهون  الهِذين  هُْم ع ن  ص َّل   

اُؤون    الهِذين  هُْم يُر 

اعُون   ي ْمن عُون  اْلم   و 

 

সূরা মাউন র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.আর়োইতাল্লাযী- ই়েুিাকযেবু কবদ্দীন্। 

২.োযা-কলিাল্লাযী ই়োেু’উ’ল্ ই়োতীো । 

৩.অলা-ই়োহুে্ব্েু ‘আলা-কতা়ো‘আ- কেল্ কেসিীন্। 

৪.োও়োইলুকল্লল্ েুমছা়োল্লীনা। 

৫.আল্লাযীনাহুে্ ‘আন্ ছলা-কতকহে্ সা-হন্ূ। 

৬.আল্লাযীনা হুে্ ই়ুেরা-়েূনা । 

৭ .অই়োে্ না‘ঊনাল্ ো-‘ঊন্। 

 

সুরা মাউন র্াাংলা অর্ বঃ 
 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.আপকন কি কেমখমছন তামি,কয কবচারকেবসমি কেেো বমল? 

২.কস কসই বেজি, কয এতীেমি েলা যািা কে়ে।  

৩.এবং কেসিীনমি অন্ন কেমত উৎসাকহত িমর না। 

৪.অতএব েুমভিাে কসসব নাোযীর,। 

৫.যারা তামের নাোয সম্বমে কব-খবর; 

৬.যারা তা কলাি-কেখামনার জনে িমর । 

৭.এবং কনতে বেবহায িে বস্তু অনেমি কে়ে না। 



 

সূরা মাউন ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Ara aital ladzi yukadzibu biddin 

2.Fazaalikal lazee yadu’ul-yateem 

3.Wa la yahuddu ‘alaa ta’aamil miskeen 

4.Fa wailul-lil musalleen 

5.Allazeena hum ‘an salaatihim saahoon 

6.Allatheena hum yuraaa’oon 

7.Wa yamna’oonal maa’oon 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ   

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Seest thou one who denies the Judgment (to come)?, 

2.Then such is the (man) who repulses the orphan (with harshness)’ 

3.And encourages not the feeding of the indigent. 

4.So woe to the worshippers. 

5.Who are neglectful of their prayers,  

6.Those who (want but) to be seen (of men), 

7.But refuse (to supply)(even) neighbourly needs. 

 
 

৭) সূরা আল কাউসার 

 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

اْلك ْوث ر  إِنها أ ْعط ْين اك    

رْ  اْنح  ب ِك  و  ل ِ ِلر   ف ص 



 إِنه ش انِئ ك  ُهو  اْْل ْبت ُرإِنه ش انِئ ك  هُو  اْْل ْبت رُ 

 

সূরা কাউসার র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.ইন্না আ'ত্বাইনা িাল িাউসার। 

২.োসাকল্লকল রাব্বািা ও়োনহার। 

৩.ইন্না শা'কন়োিা হু়োল আবতার।  

 

সূরা কাউসার র্াাংলা অর্ বঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.কনশ্চ়ে আকে আপনামি িাওসার োন িমরকছ। 

২.অতএব আপনার পালনিতিার উমদ্দমশে নাোয পড়ুন এবং কিারবানী িরুন। । 

৩.কয আপনার শত্রু, কসই কতা কলজিািা, কনব িংশ। 

 

সুরা কাউসার ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Inna ataina kal kausar 

2.Fasalli li rabbika wanhar 

3.Inna shaani’aka huwal abtar 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ  

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.To thee have We granted the Fount (of Abundance) 



2.Therefore to thy Lord turn in Prayer and Sacrifice. 

3.For he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope). 

 

 

৮) সূরা কাতফরুন 
 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

ا اْلك افُِرون    قُْل ي ا أ يُّه 

ا ت ْعبُُدون    َل  أ ْعبُُد م 

ا  َل  أ نتُْم ع ابُِدون  م  أ ْعبُدُ و   

ا ع ب دتُّمْ  َل  أ ن ا ع ابٌِد مه  و 

ا أ ْعبُدُ  َل  أ نتُْم ع ابُِدون  م   و 

ِلي  ِدينِ   ل كُْم ِدينُكُْم و 

 

সূরা কাতফরুন র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.িুল্ ই়ো ়ে আই়েুহাল্ িা-কেরূনা ।  

২.লা ়ে আ’বুেু ো তা’বুেনূা।  

৩.অলা ়ে আন্তুে্ ‘আ-কবেনূা ো ়ে আ’বুে্।  

৪.অলা ়ে আনা ‘আ-কবেুে্ ো-‘আবাততুে্।  

৫.অলা ়ে আন্তুে্ ‘আ-কবেনূা ো ়ে আ’বুে্।  

৬.লািুে্ েীনুিুে্ অকল়োেীন্।  

 

সূরা কাতফরুন র্াাংলা অর্ বঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 



 

১.বল,‘কহ িাকেররা। 

২.কতােরা যার ‘ইবাোত ির আকে তার ‘ইবাোত িকর না। 

৩.এবং আকে যার ‘ইবাোত িকর কতােরা তার ‘ইবাোতিারী নও’। 

৪.আর কতােরা যার ‘ইবােত িরছ আকে তার ‘ইবাোতিারী হব না’। 

৫.‘আর আকে যার ‘ইবাোত িকর কতােরা তার ‘ইবাোতিারী হমব না’। 

৬.কতাোমের জনে কতাোমের েীন আর আোর জনে আোর েীন।’ 

 

সুরা কাতফরুন ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Qul ya ayyuhal kafirun 

2.Laaa a’budu maa t’abudoon 

3.Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud 

4.Wa laaa ana ‘abidum maa ‘abattum 

5.Wa laaa antum ‘aabidoona maaa a’bud 

6.Lakum deenukum wa liya deen. 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ  

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Say :O ye that reject Faith! 

2.I worship not that which ye worship, 

3.Nor will ye worship that which I worship. 

4.And I will not worship that which ye have been wont to worship, 

5.Nor will ye worship that which I worship.6.To you be your Way, and to me mine. 

 

৯) সূরা নাসর 



 

ِحيمِ  ْحمـ ِن الره ِ الره  بِْسِم َّللا 

 

اْلف تْحُ  ِ و  اء ن ْصُر َّللاه  إِذ ا ج 

ا اجا ِ أ ْفو  أ ْيت  النهاس  ي ْدُخلُون  فِي ِديِن َّللاه ر   و 

اْست ْغِفْرهُ  ب ِك  و  ْمِد ر  ابااف س ب ِْح بِح  إِنههُ ك ان  ت وه  

 

সূরা নাসর র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.ইজাযা আনাসরুল্লাকহ ও়োল োতহ। 

২.ও়োরা আইতান্নাসা ই়োেখুলুনা কে-দ্বীকনল্লাকহ আেও়োজা। 

৩ .োসাজব্বহ কবহােকে রাজব্বিা ও়োস্তােকেরহ। ইন্নাহু িা'না তাও়েোবা। 

 

সুরা নাসর র্াাংলা অর্ বঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.যখন আল্লাহর সাহাযে ও কবজ়ে আসমব, 

২.এবং আপকন োনুষমি েমল েমল আল্লাহর দ্বীমন প্রমবশ িরমত কেখমবন, 

৩.তখন আপকন আপনার পালনিতিার পকবত্রতা বণ িনা িরুন এবং তা াঁর িামছ িো প্রাে িনা 

িরুন। কনশ্চ়ে কতকন িোিারী। 

 

সুরা নাসর ইাংজরজে উচ্চারণঃ 
 

Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Iza jaaa’a nasrul-laahi walfath 

2.Wa ra-aitan naasa yadkhuloona fee deenil laahi afwajaa 

3.Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahoo kaana tawwaaba  

 

ইাংজরজে অর্ বঃ  



In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.When comes the Help of Allah, and Victory, 

2.And thou dost see the people enter Allah.s Religion in crowds, 

3.Celebrate the praises of thy Lord, and pray for His Forgiveness: For He is Oft-

Returning (in Grace and Mercy). 

 
 

১০) সূরা লাহার্ 

 

ِ  بِْسمِ  ْحمـ نِ  َّللا  ِحيمِ  الره  الره

 

ت به  ل ه ب   أ بِي ي د ا ت بهتْ   و 

ا الُهُ  ع ْنهُ  أ ْغن ى م  ا م  م   ك س ب   و 

ا س ي ْصل ى  ل ه ب   ذ ات   ن ارا

أ تُهُ  اْمر  ال ة   و  مه ط بِ  ح   اْلح 

ْبلٌ  ِجيِده ا فِي ن ح  س د   م ِ  مه

  

সূরা লাহার্ র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.তাব্বাত ই়োো আকব লাহাকবউ ও়োতাব্ব। 

২.ো আেনা আ'নহুোলুহু ও়োো িাসাব।   

৩.সাই়োছ্লা- না-রন্ যা-তা লাহাকবাঁও। 

৪ .ও়োেরা আতুহু হাম্মা লাতাল হাতাব।  

৫.কে কযকেহা হাবলুজম্মে োসাে।  

 

সুরা লাহার্ র্াাংলা অর্ বঃ 

 



শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.আবু লাহামবর হস্তদ্ব়ে ধ্বংস কহাি এবং ধ্বংস কহাি কস কনমজ, 

২.কিান িামজ আমসকন তার যন-সম্পে ও যা কস উপাজিন িমরমছ। 

৩.সত্বরই কস প্রমবশ িরমব কলকলহান অকিমত’। 

৪.এবং তার স্ত্রীও-কয ইেন বহন িমর,’।  

৫.তার েলমেমশ খজুিমরর রকশ কনম়ে।  

 

সূরা লাহার্ ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

1.Tabbat yada abee lahabin watab 

2.Maa aghna ‘anhu maaluhu wa ma kasab 

3.Sayasla naran thatalahab 

4.Wam ra-atuhu hamma latal-hatab 

5.Fee jeediha hablun min masad 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ  

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! 

2.No profit to him from all his wealth, and all his gains! 

3.Burnt soon will he be in a Fire of Blazing Flame!  

4.His wife shall carry the (crackling) wood - As fuel!-  

5.A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck! 

 
 

 
 

১১) সূরা ইখলাস  

 

ِ  بِْسمِ  ْحمـ نِ  َّللا  ِحيمِ  الره  الره



 

ُ  هُو   قُلْ  دٌ  َّللاه  أ ح 

 ُ دُ َّللاه م   الصه

ل مْ  ي ِلدْ  ل مْ   يُول دْ  و 

ل مْ  ا لههُ  ي كُن و  دٌ  كُفُوا  أ ح 

 

সূরা ইখলাস র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.িুল্ হুও়োল্লা-হু আহাে্।  

২.আল্লা-হুচ্ছোে্।   

৩.লাে্ ই়োকলে্ অলাে্ ই়েূলাে্।   

৪.অলাে্ ই়ো িুল্লাহ ূিুেুও়োন্ আহাে্।  

 

সুরা ইখলাস র্াাংলা অর্ বঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.বমলা, কতকনই আল্লাহ,এি-অকদ্বতী়ে। 

২.আল্লাহ িামরা েুখামপিী নন,সিমলই তা াঁর েুখামপিী। 

৩.কতকন িাউমি জন্ম কেনকন এবং তা াঁমিও জন্ম কে়ো হ়েকন।। 

৪.এবং তার সেতুলে কিউ কনই। 

 

সুরা ইখলাস ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 

1.Qul huwa Allahu ahad 



2.Allahu assamad 

3.Lam yalid wa lam yoolad 

4.Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ  

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Say: He is Allah, the One and Only. 

2.Allah, the Eternal, Absolute; 

3.He begetteth not, nor is He begotten; 

4.And there is none like unto Him. 

 

১২) সূরা ফালাক 

 

ِ  بِْسمِ  ْحمـ نِ  َّللا  ِحيمِ  الره  الره

 

ب ِ  أ عُوذُ  قُلْ   اْلف ل قِ  بِر 

ا ش ر ِ  ِمن ل ق   م   خ 

ِمن ق ب   إِذ ا غ اِسق   ش ر ِ  و   و 

ِمن  اْلعُق دِ  فِي النهفهاث اتِ  ش ر ِ  و 

ِمن اِسد   ش ر ِ  و  د   إِذ ا ح  س   ح 

  

সূরা ফালাক র্াাংলা উচ্চারণঃ 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১.ি্বুল আ‘ঊযু কবরাজব্বল োলাক্ব।  

২.কেন্ শ িাকর ো- খালাক্ব। 



৩.ও়ো কেন্ শ িাকর ো-কছকিন ইযা- ও়োক্বাব।   

৪.ও়ো কেন্ শ িাকরন নাে্ো-ছা-কত কেল্ ‘উক্বাে্। 

৫.ও়ো কেন্ শ িাকর হা-কছকেন্ ইযা- হাসাে্।  

 

সূরা ফালাক র্াাংলা অর্ ব সহঃ 

 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.বলুন,আকে আশ্র়ে গ্রহণ িরকছ প্রভামতর পালনিতিার, 

২.কতকন যা সটৃষ্ট িমরমছন,তার অকনষ্ট কেমি, 

৩.অেিার রাজত্রর অকনষ্ট কেমি,যখন তা সোেত হ়ে,। 

৪.আর কেরা়ে েুতিার োনিারী নারীমের অকনষ্ট কেমি, 

৫.আর কহংসুমির অকনষ্ট কেমি যখন কস কহংসা িমর’।  

 

সুরা ফালাক ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

 Bismillah Hir Rahman Nir Raheem 

 

1.Qul a’uzoo bi rabbil-falaq 

2.Min sharri ma khalaq 

3.Wa min sharri ghasiqin iza waqab 

4.Wa min sharrin-naffaa-saati fil ‘uqad 

5.Wa min shar ri haasidin iza hasad 

ইাংজরজে অর্ বঃ  

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn. 

2.From the mischief of created things; 

3.From the mischief of Darkness as it overspreads; 



4.From the mischief of those who practise secret arts; 

5.And from the mischief of the envious one as he practises envy. 

 

১৩) সূরা নাস 

 

ِ  بِْسمِ  ْحمـ نِ  َّللا  ِحيمِ  الره  الره

 

ب ِ  أ عُوذُ  قُلْ   النهاِس  بِر 

ِلكِ   النهاِس  م 

 النهاِس  إِل هِ 

اِس  ش ر ِ  ِمن ْسو  نهاِس  اْلو   اْلخ 

ْسِوسُ  الهِذي  النهاِس  ُصُدورِ  فِي يُو 

 النهاِس  و   اْلِجنهةِ  ِمن  

 

সূরা নাস র্াাংলা উচ্চারণ: 

 

কবসকেল্লাকহর রাহোকনর রাকহে । 

 

১. িুল্ আ‘ঊযু কবরজব্বন্না-স্। 

২.োকলকিন্না-স্ ।  

৩.ইলা-কহ ন্না-স্ । 

৪.কেন্ শারকরল ও়োস্ ও়ো-কসল্ খান্না-কস । 

৫.আল্লাযী ইউও়োস্ওক়েসু েী ছুেকূরন্না-স্।  

৬.কেনাল্ জিন্নাকত অন্না-স্। 

 

সূরা নাস র্াাংলা অর্ বঃ 



 

শুরু িরকছ আল্লাহর নামে কযকন পরে িরুণাে়ে,অকত ে়োলু। 

 

১.বলুন, আকে আশ্র়ে গ্রহণ িকরমতকছ োনুমষর পালনিতিার, 

২.োনুমষর অকযপকতর, 

৩.োনুমষর ো’বুমের  

৪.তার অকনষ্ট কেমি, কয িুেন্ত্রণা কে়ে ও আত্নমোপন িমর, 

৫.কয িুেন্ত্রণা কে়ে োনুমষর অন্তমর 

৬.জিমনর েযে কেমি অেবা োনুমষর েযে কেমি। ’।  

 

সুরা নাস ইাংজরজে উচ্চারণঃ 

Bismillah hir rahman nir raheem 

 

1.Qul aAAoothu bi rabbin naas 

2.Maliki’n naas 

3.Ilahi’n naas 

4.Min sharril waswaasil khannaas 

5.Alladhee yuwaswisu fee suduurin naas 

6.Minal jinnati wannaas 

 

ইাংজরজে অর্ বঃ   

 

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. 

 

1.Say:I seek refuge with the Lord and Cherisher of Mankind, 

2.The King (or Ruler) of Mankind, 

3.The Allah (for judge) of Mankind,-  

4.From the mischief of the Whisperer (of Evil), who withdraws (after his whisper), 



5.(The same) who whispers into the hearts of Mankind,- 

6.Among Jinns and among men. 

 

এই সংকিপ্ত নাোমজর সুরা সেূহ েুখস্থ িরা সহজ। আপকন বা আপনার কশশু পুমরাপুকর 

েমনাকনমবশ িমর িম়েি কেকনমির েমযে এটি েুখস্ত িরমত পামরন। নাোমজর জনে ২৫টি সূরা 

েুখস্থ িরার সমব িাত্তে উপা়ে হ'ল অকিওমত সূরাগুকল শুমন, সোন্তরালভামব আপকন এটি 

িম়েিবার পাঠ িরমত পামরন। তাছাড়া এই সূরাগুমলার অে ি কজমনও েুখস্থ িরমত পামরন। 

 


