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এই জনচেদেজিকাজি জনম্নজলজিত ভাষায় পাওয়া যাচছে। 
পছচদের ভাষার ওপর জলিক কচর আপজন মৌসিা 
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সূজেপত্র  

পছদেসই পৃষ্ায় মৌপচত মৌযচকাচনা জিচরানাচম জলিক করুন

মেীনা মুনাওয়ারা

মেীনার মৌরেষ্ত্ব ও 
মযদোো 

মেীনার নামসমূহ 
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মসজিচে নববী 

নামাচির ফিীলত বৃজধি 

মসজিে জযয়ারচতর 
িন্য সফর 

মসজিচের নানা অংি

হুিরা িরীফ 

নবীিী সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর 
ওপর সালাম প্রোন 
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নবীিী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াচমর কবর 
জযয়ারচতর জববরণ 

রওিা িরীফ 

রওিা িরীচফ কীভাচব 
নামাি পড়চবা? 

মসজিচে নববীচত প্রচবচির 
মৌষেচত্র জেক-জনচেদেিনা 

গুরুত্বপূণদে 
নম্বরসমূহ  
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এিা জপ্রয় নবী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর জহিরচতর ভূজম ও তাঁর বসবাচসর 
স্ান। এিাচনই তাঁর কবর ও তাঁর মৌেহ 
মুবারক িাজয়ত। 
মক্া মুকাররমার পচর এিাই মুসলমানচের 
কাচছ জবিতীয় সচবদোচ্চ পজবত্র ভূজম।
একইভাচব এিা ইসলাচমর সবদেপ্রথম 
রািধানী। ইসলামী সভ্যতার মৌকন্দ্রভূজম 
মৌযিান মৌথচক একসময় এ সভ্যতার আচলা 
মৌ�ািা পৃজথবীর আনাচে-কানাচে ছজড়চয় 
পচড়। 

মেীনা
মুনাওয়ারা
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এই জনচেদেজিকাচত আপজন রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর মসজিে 
জযয়ারত সংজলিষ্ট গুরুত্বপূণদে জেক-জনচেদেিনা 
িানচত পারচবন। 
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মেীনা মুনাওয়ারা ইসলাচমর জবিতীয় 
সবদোচপষো পজবত্র ভূজম। আল্াহ তাআলা 
এিাচক নানান মৌরেষ্চত্ব মজডিত কচরচছন। 
তন্মচধ্য: 

মেীনার মৌরেষ্ত্ব 
ও মযদোো 
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এিা ইসলাম ও জহোয়াচতর মৌকন্দ্রভূজম: 
মেীনা মুনাওয়ারা শুরু মৌথচকই ইসলাম ও 
জহোয়াচতর মৌকন্দ্রভূজম। জকয়ামত পযদেন্ত এমন 
থাকচব। এিাচনই ইসলাম পল্জবত হচয়চছ, 
মৌবচড় উচেচছ। এিান মৌথচক ইসলাম সবদেত্র 
ছজড়চয়চছ আবার এিাচনই জফচর আসচব। 
মৌযমনিা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম বচলচছন, ‘সাপ মৌযমন �চতদে আরেয় 
মৌনয়, ঈমান মৌতমন মেীনাচত আরেয় জনচব’। 
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এিা বরকতময়: 
বরকত মাচন- বৃজধি ও সমৃজধি। রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম মেীনার 
িাে্য, িীজবকাসহ সব জবষচয়র বরকচতর 
িন্য দুআ কচরচছন। জতজন বচলচছন, 
‘মৌহ আল্াহ আমাচের ফচল বরকত জেন। 
আমাচের মেীনাচত বরকত জেন। আমাচের 
সা’ (ওিচন) বরকত জেন। আমাচের 
‘মুদ্দ’ (পজরমাচণ) বরকত জেন। মৌহ আল্াহ 
ইবরাহীম আপনার বাদো, িলীল ও নবী 
আজমও আপনার বাদো ও নবী। জতজন 
আপনার কাচছ মক্ার িন্য দুআ কচরচছন। 
জতজন মক্ার িন্য যা দুআ কচরচছন আজম 
আপনার কাচছ মেীনার িন্য মৌসগুচলা 
এবং (অজতজরক্ত) আরও সমপজরমাণ দুআ 
করজছ’। 
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এিা হারাম িহর: 
হারাম িহচর পুচণ্যর সওয়াব অচনকগুণ 
মৌবজি। মৌসিাচন পাচপর মৌবাঝাও অচনক মৌবজি 
ভারী। হারাম িহচরর অজধবাসীচেরচক 
মৌকাচনা প্রকাচরর কষ্ট মৌেয়া আল্াহর 
কাচছ িঘন্যতম কবীরা গুনাহ জহচসচব 
জবচবজেত। 
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মেীনার জবজভন্ন তা ৎপযদেপূণদে নাম রচয়চছ

তন্মচধ্য কচয়কজি নাম হচলা:

মেীনা: ‘মেীনা’ িচদের িাজদেক অথদে 
িহর। ি�চতর প্রচত্যকজি িহচরর 
জভন্ন জভন্ন নাম রচয়চছ। জকন্তু একমাত্র 
‘মেীনা’ই অন্য মৌকাচনা নাম ছাড়া মৌরেফ 
‘মেীনা’ নাচম পজরজেত। 

মেীনার
নামসমূহ 
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কিচনা কিচনা এিাচক রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর সচগে 
যুক্ত কচর ‘মেীনাচয় নববী’ বলা হয়। 
আবার কিচনা ‘মেীনা মুনাওয়ারা’ তথা 
আচলাজকত িহর বলা হয় কারণ মুস্তফা 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম জহিরচতর 
পচর এিাচক জহোয়াত ও ইসলাচমর 
আচলাচত আচলাজকত কচরচছন। 

14



োরুল জহিরা (জহিরচতর ভূজম): 
কারণ এিা মৌসই ভূজম যা রাসূলুল্াহ 
ও তাঁর সাহাবাচের জহিরচতর মাধ্যচম 
ধন্য হচয়চছ। তাচেরচক জনি বুচক স্ান 
জেচয়চছ। তাচের সুরষো জনজচিত কচরচছ। 

তাইবা: এর অথদে পজবত্র, সুদের, 
আচলাজকত, উজ্জ্বল। কারণ এর মাজি 
পজবত্র। এর অজধবাসীরা মহান। এিাচনর 
িীবন সুদের ও আচলাজকত।
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এিা মসজিচে হারাচমর পচর ইসলাচমর 
জবিতীয় সবদেচরেষ্ মসজিে। মেীনায় 
জহিরচতর পচর আল্াহর রাসূল 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম ও তাঁর 
সাহাবা�ণ এিা জনমদোণ কচরন। এিা 
জ্ান-জবজ্ান ও সভ্যতার মৌকচন্দ্র পজরণত 
হয়। এিাচন কুরআন জতলাওয়াত করা 
হচতা। এিাচনই সাহাবাচয় জকরাম 
রাসূলুল্াহর সাজন্নচধ্য বসচতন এবং 
তাঁর বরকত ও জহোয়াচতর সুধা গ্রহণ 
করচতন। 

মসজিচে নববী 
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নামাচির 
ফিীলত বৃজধি 

মসজিচে নববীর নামাি পুচণ্যর জেক 
মৌথচক সাধারণ নামাচির তুলনায় অচনক 
ঊচধ্দে। মৌযমনিা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম বচলচছন, ‘আমার 
মসজিচে এক ওয়াক্ত নামাি মসজিচে 
হারাম ব্যতীত অন্য মৌয মৌকাচনা মসজিচে 
হািার নামাচির সমতুল্য’। 
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সম্ভব হচল রাসূলুল্াহর মসজিচে নামাি 
আোচয়র িন্য সফর করা মুসলমানচের 
িন্য মুস্তাহাব। রাসূল সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম বচলচছন, ‘মৌকবল জতনজি 
মসজিচের উচদ্দচি্য সফর করা যায়: 
মসজিচে হারাম, আমার এই মসজিে 
এবং মসজিচে আকসা’।

মসজিে জযয়ারচতর 
িন্য সফর 
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রাসূলুল্াহর অনুসরণ কচর  যুচ� যুচ� 
মুসজলম�ণ এই মসজিচের জনমদোণ ও যচনের 
প্রজত জবচিষ গুরুত্ব জেচয়চছন।

মৌসৌজে আরচবর বােিাহচের হাচত এিা 
একাজধকবার সম্প্রসাজরত হচয়চছ। মসজিচের 
মূল অবকাোচমা এবং েত্বর সম্প্রসারচণর 
পচর বতদেমাচন এজি ৫০০.০০০ ব�দেজমিাচরর 
মৌবজি আয়তচনর হচয়চছ। 

বতদেমাচন এই মসজিে প্রায় 

১০০০.০০০ 
মুসল্ী ধারণ করচত সষেম। 
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মসজিচের 
নানা অংি

পুরাতন 
মসজিে

সারাহাত

সম্প্রসারণ চত্বরসমূহ
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পুরাতন মসজিে: এজি মৌসই মসজিে মৌযিাচন 
আল্াহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবা�ণ নামাি 
আোয় করচতন। এিা এিচনা ঐজতহাজসক 
অবকাোচমা এবং প্রােীন জিলাজলজপসহ 
জবে্যমান রচয়চছ। 
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সারাহাত: পুরাতন মসজিে লাচ�ায়া দু’মৌিা 
উন্মুক্ত স্ান। অতীচত এিা নুজড় পাথর জবছাচনা 
জছল। এিন্য এিার নাম জছল ‘হাসওয়া’ 
(পাথুচর ভূজম)। বতদেমাচন এিাচন স্বয়ংজরিয় 
ছাতা রচয়চছ যা জেচনর মৌবলা মুসল্ীচেরচক 
মৌরাে মৌথচক সুরষো মৌেয়। রাচত বায়ু েলােল 
স্বাভাজবক রািচত বন্ধ হচয় যায়। 
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সম্প্রসারণ: এগুচলা মূলত ‘সারাহাত’ মৌক 
জঘচর থাকা মসজিচের অন্যান্য ভবন।  
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আয়তন  

২৩৫০০০ 
ব�দে জমিার 

ধারণ ষেমতা  

৪৫০.০০০ মুসল্ী

েত্বরসমূহ: এিা মুসল্ীচের িন্য জনজমদেত জবস্তৃত 
অঞ্চল। এিাচনও স্বয়ংজরিয় ছাতা রচয়চছ যা 
মুসল্ীচেরচক মৌরাে মৌথচক সুরজষেত রাচি। বায়ু 
েলােল স্বাভাজবক রাচি। আবহাওয়া িীতল 
রািচত পাজন মৌ্রে কচর। 
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সংি্যায় মসজিচে নববী 

২২৯ জি 
মৌভতর ও বাজহচরর েরিা

১৯৬ জি 
জস্র ও েলমান �মু্বি

১০ জি জমনার

১০৪৯৬ জি 
কুরআন রািার তাক

২৬২ 
মসজিচের অভ্যন্তর ও েত্বচরর 
ছাতা

৪২৪
পাজন মৌ্রে ফ্যান
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‘হুিরা িরীফ’ বলচত রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর মৌসই 
ঘরচক মৌবাঝাচনা হয় মৌযিাচন জতজন উম্ুল 
মুজমনীন আচয়িা জবনচত আবী বকর 
রাজযয়াল্াহু আনহুমার সচগে থাকচতন। 
আল্াহ তাআলা অনুগ্রহ কচর আচয়িার 
হুিরাচকই রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম এবং তাঁর দুই সগেী আবু 
বকর জসদ্দীক ও উমর ইবনুল িাত্াব 
রাজযয়াল্াহু আনহুমার কবচর পজরণত 
কচরন। 

হুিরা
িরীফ 
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এই হুিরা িরীফ পজবত্র মসজিচে নববীর 
েজষেণ-পূবদে জেচক অবজস্ত। এিার েরিা 
জছল সরাসজর জরয়ািুল িান্নাহ বরাবর। 

এিন্য রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম মাচঝ মাচঝ মসজিচে ইজতকাফরত 
অবস্ায় আচয়িা রাজযয়াল্াহু আনহার 
হুিরাচত তাঁর মাথা বাজড়চয় জেচতন। 
আচয়িা তাঁর মাথায় হাত বুজলচয় জেচতন, 
েুল আঁেচড় জেচতন। 
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রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম যিন িীবন সায়াচনে সবদেচিষ 
অসুস্ হচলন তিনও আচয়িার হুিরাচত 
জছচলন। জতজন অন্যান্য স্তীচের কাচছ 
আচয়িার হুিরাচত মৌথচক মৌসবা গ্রহচণর 
অনুমজত োন এবং তারাও সানচদে 
অনুমজত প্রোন কচরন। 
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অতঃপর যিন নবীিী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম ওফাত লাভ কচরন, তিন 
ওফাচতর স্াচনই তাঁর োফন সম্পন্ন হয়। 
কারণ জতজন জনচি বচল জ�চয়চছন, ‘প্রচত্যক 
নবীচক ওফাতস্চল োফন করা হয়’। তাই 
তাঁচকও এই হুিরাচত জেরতচর িাজয়ত 
করা হয়। 

অতঃপর এিাচন তাঁর দুই সাহাবী আবু 
বকর জসদ্দীক ও উমর ইবনুল িাত্াবও 
িাজয়ত হন। 
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েীঘদেকাল হুিরা িরীফ মসজিচের 
বাইচর থাচক। পরবতদেী সমচয় যিন 
মসজিে সম্প্রসাজরত হয়, তিন এিা 
মসজিে-সীমার মৌভতচর ঢুচক যায়। 

বৃজষ্ট, বন্যা ও ইসলাচমর িত্রুচের হাত 
মৌথচক হুিরা িরীফ সুরজষেত রািচত 
মুসলমান�ণ যুচ� যুচ� নানা পজরকল্পনা 
গ্রহণ কচরন: 

হুিরা িরীচফর েতুপদোচশ্দে অবকাোচমা 
ও প্রােীর জনমদোণ করা হয়। এভাচব 
রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর মৌসই অজসয়ত বাস্তবাজয়ত 
করা হয় মৌযিাচন জতজন তাঁর কবরচক 
উৎসব জকংবা জিরচকর স্াচন পজরণত 
করচত জনচষধ কচরচছন।  
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বতদেমাচন হুিরার ওপর একজি সবুি 
�মু্বি রচয়চছ। ১২৫৩ জহিরীচত এিা 
সবুি রচে রাোচনা হয়। 
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মেীনাচত জবে্যমান মৌলাকচের িন্য 
নবীিী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর কবর জযয়ারত করা ও তাঁর 
ওপর সালাম মৌেয়া মুস্তাহাব। 

নবীিী সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া 

সাল্াচমর ওপর সালাম 
প্রোন 
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নবীিী সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর কবর 

জযয়ারচতর জববরণ 

1মসজিচে নববীর সামচনর অংচির 
পূবদেজেচক জবে্যমান ‘বাবুস সালাম’ জেচয় 
প্রচবি করচবন। ধীর-জস্র ও ভাব-
�াম্ভীচযদে্যর সজহত ধীচর ধীচর অগ্রসর 
হচবন। 
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2যিন রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর রওিা িরীচফর সামচন মৌপৌঁচছ 
যাচবন তিন: রাসূচল কারীচমর ওপর সালাম 
জেচবন। বলচবন, ‘আসসালামু আলাইকা 
ইয়া রাসূলাল্াহ ওয়া রহমাতুল্াজহ ওয়া 
বারাকাতুহূ’। নবীিী সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর ওপর েরূে পাে করচবন। এভাচবও 
বলচত পাচরন, ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া 
নাজবয়্যাল্াহ! আসসালামু আলাইকা ইয়া 
জিয়ারাতাল্াজহ জমন িালজকহী। আসসালামু 
আলাইকা ইয়া সাইজয়্যোল মুরসালীন ওয়া 
ইমামাল মুত্াকীন। আিহাদু আন্নাকা কাে 
বাল্া�তার জরসালাহ, ওয়া আদ্দাইতাল 
আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্াহ, ওয়া িা-
হােতা জফল্াজহ হাক্া জিহাজেহী। আল্াহুম্া 
সাজল্ আলা মুহাম্াে ওয়া আলা আজল 
মুহাম্াে কামা সাল্াইতা আলা ইবরাহীম 
ওয়া আলা আজল ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম 
মািীে। ওয়া বাজরক আলা মুহাম্াে ওয়া 
আলা আজল মুহাম্াে কামা বারাকতা আলা 
ইবরাহীম ওয়া আলা আজল ইবরাহীম ইন্নাকা 
হামীদুম মািীে’। 
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3

4

অতঃপর এক কেম অগ্রসর হচয় আবু 
বকর জসদ্দীচকর ওপর সালাম মৌপি 
করচবন। 

অতঃপর আরও এক কেম অগ্রসর হচয় 
উমর ইবনুল িাত্াচবর ওপর সালাম মৌপি 
করচবন। 
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5অত্যন্ত আেব ও সম্াচনর সচগে মৌসিাচন 
োঁড়াচবন। আওয়াি উঁেু করচবন না। 

কারণ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াম িীবদ্দিায় ও ওফাচতর পচর উভয় 
অবস্ায় সমানভাচব সম্াজনত। আল্াহ 
তাআলা বচলন, ‘মৌহ ঈমানোর�ণ! মৌতামরা 
নবীর কণ্ঠস্বচরর উপর জনচিচের কণ্ঠস্বর 
উঁেু কচরা না এবং জনচিচের মচধ্য মৌযভাচব 
উচ্চস্বচর কথা বল তার সাচথ মৌসরূপ উচ্চস্বচর 
কথা বচলা না; এচত মৌতামাচের সকল কাি 
জবনষ্ট হচয় যাচব অথে মৌতামরা উপলজধিও 
করচত পারচব না। জনচিয় যারা আল্াহর 
রাসূচলর সামচন জনচিচের কণ্ঠস্বর নীেু 
কচর, আল্াহ তাচের অন্তরচক তাকওয়ার 
িন্য পরীষো কচর জনচয়চছন। তাচের িন্য 
রচয়চছ ষেমা ও মহাপুরস্ার’।
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7

সালাম মৌেয়ার সময় যথাসম্ভব তাঁর 
কাছাকাজছ জ�চয় োঁড়াচবন। কবরচক 

সামচন রািচবন। 
তচব সালাচমর িন্য িুব সামান্য সময় 
োঁড়াচবন। যাচত অন্যান্য জযয়ারতকারীরা 
সালাচমর সুচযা� পান। ওিাচন জভড় 
জকংবা হট্টচ�াল সৃজষ্ট না হয়। 
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9

কবর জকংবা কবচরর আিপাচির মৌকাচনা 
জকছু স্পিদে করচবন না। 

অতঃপর ধীর-জস্রতার সজহত 
মৌসিান মৌথচক মৌবর হচয় যাচবন। 
যাচত মৌপছচন থাকা মৌলাকচের 
িন্য রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর ওপর 
সালাম মৌপচির িায়�া ততজর 
হয়। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া 
সাল্াচমর কাচছ মৌকাচনা প্রচয়ািন পূরচণর 
দুআ করচবন না। জবপে মৌথচক উধিার 
জকংবা মৌরা� মুজক্তর প্রাথদেনা করচবন না। 
কারণ এগুচলা একমাত্র জেরঞ্ীব আল্াহ 
ছাড়া অন্য কারও কাচছ প্রাথদেনা করা 
যায় না। উপরন্তু রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াম তাওহীে বাস্তবায়ন 
ও জিরক জনমূদেচলর িন্য এচসচছন। 
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রওিা িরীফ (জরয়ািুল িান্নাহ) 
মসজিচে নববীর সামচনর জেচকর 
একজি অংি। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইজহ ওয়া সাল্াচমর ঘর (হুিরা 
িরীফ) মৌথচক শুরু কচর তাঁর জমম্বর 
পযদেন্ত অংি িুচড় জবস্তৃত। 

রওিা
িরীফ 
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রওিা একজি মহা ফিীলত ও মযদোোপূণদে 
স্ান। এিাচন রহমত ও বরকত 
অবতীণদে হয়। এিাচনই রাসূলুল্াহ, 
তাঁর সাহাবা�ণ নামাি পড়চতন, 
দুআ করচতন এবং সবদোবস্ায় আল্াহর 
জিজকর করচতন। 
এিা মসজিচে নববী িরীচফর সচবদোত্ম 
অংি।
রাসূল সাল্াল্াহু আলাইজহ ওয়া সাল্াম 
বচলচছন, ‘আমার ঘর ও জমম্বচরর 
মধ্যবতদেী অংিিুকু িান্নাচতর একজি 
বা�ান’।
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জরয়ািুল িান্নাহ তথা 
িান্নাচতর বা�ান বলচত কী 

উচদ্দি্য? 

এিাচন অবস্ানকারী ব্যজক্ত িান্নাচতর 
বা�াচনর মচতা মৌসৌভা�্য ও আজমিক 
প্রিাজন্ত লাভ কচর থাচকন। 

এিাচন ইবােত ও নামাি মানুষচক 
িান্নাচতর বা�াচনর জেচক জনচয় যায়।
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রওিা িরীচফ নামাচি আগ্রহীচের সংি্যা 
বৃজধির কারচণ জভড় এড়াচত এিাচক 
জনয়মানুবতদেী করা হচয়চছ। ফচল এিন 
মৌসিাচন প্রচবি করচত হচল অজফজসয়াল 
অ্যাচপর মাধ্যচম বুজকং জনচত হয়। প্রচবচির 
সময় ও স্ান বাছাই করচত হয়। 

রওিা িরীচফ 
কীভাচব নামাি 

পড়চবা? 
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মসজিচে নববীচত 
প্রচবচির মৌষেচত্র 
জেক-জনচেদেিনা 

অজধকাংি েরিা পযদেন্ত 
হুইল মৌেয়ার ব্যবহার কচর 
যাওয়া যায়। 

বয়স্ এবং যাচের প্রচয়ািন তাচের িন্য 
মসজিচের মৌভতচর প্রধান ফিচকর পাচি 
মৌপাচিদেবল মৌেয়ার জবে্যমান রচয়চছ। 
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মসজিচে প্রচবচির সময় 
আপজন েরিার কাচছ 
জনধদোজরত িায়�ায় িুচতা 
রািচত পাচরন। জকংবা 
মসজিচের অভ্যন্তচর 
ছজড়চয়-জছজিচয় থাকা 
বাচসেও িুচতা রািচত 
পাচরন। 

মৌয বাচসে রািচবন মৌসিার 
নম্বর মচন রািুন। কারণ 
সবগুচলা মৌেিচত একই 
রকম।

অনুগ্রহপূবদেক যত্রতত্র স্াচন িুচতা 
রািচবন না। 
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মসজিচে নববীর মৌভতচর 
সাধারণত মৌসাম ও 
বৃহস্পজতবার মৌরািাোরচের 
িন্য ইফতারীর ব্যবস্া 
থাচক। 
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অত্যন্ত জবশুধিতা ও যচনের সচগে মৌসগুচলা 
মসজিচে নববীচত জনচয় আসা হয়। 

মসজিচে নববীর মৌভতচর জবে্যমান 
সকল পাজন যমযম কূচপর। 

49



মচন রািুন এিা মৌসই স্ান মৌযিাচন 
রাসূলুলুল্াহ, তাঁর সাহাবা�ণ সবসময় 
আল্াহর জযজকর ও ইবােচতর মাচঝ 
কাজিচয়চছন। আপনার পাচিই নবীিীর 
কবর। সুতরাং আপনার প্রচত্যকিা মুহূতদে 
উপকারী কাচি ব্যস্ত থাকুন। মৌিারচ�াল, 
হাজস-োট্টা, অনথদেক মৌমাবাইল ব্যবহার 
মৌথচক েূচর থাকুন। 
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মসজিচে নববীর অভ্যন্তচর কুরআন 
জিষো ও মুিচস্র িন্য অসংি্য হালকা 
(মিজলস) োলু রচয়চছ। জবচিষজ্ 
জিষেক�ণ মৌসগুচলাচত পােোন কচর 
থাচকন।  
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মসজিচের কাচপদেি জকংবা িাইলচসর 
ওপর জকছু পচড় মৌনাংরা হচয় মৌ�চল দ্রুত 
পজরছেন্নকমদেীর সহায়তা গ্রহণ করুন। 
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মসজিচের অভ্যন্তচর জবে্যমান পথগুচলা 
েলাচফরার িন্য। মৌসগুচলাচত নামাচি 
োঁড়াচল েলােল জবজনিত হচব এবং জভড় 
সৃজষ্ট হচব। 
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মসজিে প্রাগেচণ একাজধক উিুিানা 
রচয়চছ। ফচল মুসজল্র কষ্ট কচর বাইচরর 
মৌিৌো�াচর যাওয়া জনষ্প্রচয়ািন।  
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মৌিালা েত্বচর মৌহাঁেি িাওয়া মৌথচক সতকদে 
থাকুন। জপজছেল িুচতা ব্যবহার করচবন না। 

হারাচমর আজেনায় ধুমপান সম্পূণদে জনজষধি 
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মসজিচের েজষেণ প্রাগেচন নামাি পড়চত 
জ�চয় ইমাচমর আচ� োঁড়াচবন না। 
এচষেচত্র ইমাচমর অবস্ান িানা ও তাঁর 
বরাবর জকংবা মৌপছচন োঁড়াচনার মৌষেচত্র 
জলজিত সাইনচবাডদেগুচলার জেকজনচেদেিনা 
মৌমচন েলুন। 
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মসজিচের প্রচত্যক েরিার পাচি 
সুস্পষ্টভাচব মৌসিার নম্বর মৌলিা রচয়চছ। 
সুতরাং এসব নম্বর মৌেচি আপজন আপনার 
কাজখিত েরিায় মৌপৌঁছচত পাচরন। 
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মসজিচে নববী েত্বচরর েরিার �াচয়ও 
নম্বর রচয়চছ। এগুচলা মূলত েত্বচরর 
বাইচরর মৌেয়াচলর েরিায় জলজিত। মূল 
মসজিচের েরিার নম্বরগুচলা মৌথচক এসব 
েরিার নম্বর জভন্ন।   
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িারীরীক মৌকাচনা িজিলতা মৌেিা জেচল 
প্রচয়ািচন হারাচমর আজেনার পাচি 
জবে্যমান দু’মৌিা স্বাস্্যচকচন্দ্র মৌযা�াচযা� 
করচত পাচরন। 
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িুচতা হাজরচয় মৌফলচল জকংবা িুঁিচত মৌ�চল 
প্রেডি �রচমর সময় সাো িাইলসগুচলার 
ওপর হাঁিুন। কারণ এগুচলা তুলনামূলক 
োডিা থাচক। 
কাচলা জকংবা রজেন িাইলসগুচলার ওপর 
িাজল পাচয় হাঁিা মৌথচক জবরত থাকুন। কারণ 
মৌসগুচলা প্রেডি �রম হচয় থাচক।

েত্বচর িাজল পাচয় হাঁিা 
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প্রচয়ািনীয় নম্বরসমূহ

911

937

1966

920002814

িরুজর ও জনরাপত্া মৌসবার িন্য

জেজক ৎসা সংরিান্ত পরামিদে ও জিজ্াসার 
িন্য 

মসজিচে হারাম ও মসজিচে নববী 
সংরিান্ত অনুসন্ধাচনর িন্য 

আল্াহর মৌমহমানচের জিজ্াসার িবাচবর 
িন্য হজে ও উমরা মন্ত্রণালচয়র মৌযা�াচযা� 

মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল জনচেদেজিকা হজে ও উমরা 
মন্ত্রণালচয়র ওচয়ব সাইচি জবে্যমান (এিাচন জলিক 
করুন)। এসব জনচেদেজিকাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচব 
হজে সম্পন্ন করচত প্রচয়ািনীয় সকল তথ্য ও 
জেক-জনচেদেিনা জবে্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

https://guide.haj.gov.sa/


আল্াহ আপনার 
আমল ও ইবােতগুচলা 

কবুল করুন

জেক-জনচেদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্যর িন্য

সামাজিক মৌযা�াচযা� মাধ্যচম
আমাচের একাউন্টগুচলা অনুসরণ 

করুন


