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এই ননচদ্শনর্ককানি ননম্ননলনিত ভকাষকায় পকাওয়কা যকাচছে। 
পছচদের ভকাষকার ওপর নলিক কচর আপনন মৌসিকা 
ডকাউনচলকাড করচত পকাচরন: 
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সচেতনমূলক মক্কার দর্্শনীয় 

স্কানসমূহ ভ্রমণ ননচদ্শনর্ককা  

পছদেসই পৃষ্কায় মৌপচত মৌযচককাচনকা নর্চরকানকাচম নলিক করুন

সওর পর্্শত 

তকানঈম মীককাচত অর্নস্ত 
উম্ুল মুনমনীন আচয়র্কা- 
রকানযয়কাল্কাহু আনহকা- জকাচম 
মসনজদ  

জকার্কাচল নূর ও মৌহরকা গুহকা 
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মসনজদুল র্কাইআহ 
(জকামকারকাত)

আচয়র্কা রকাচজহী 
জকাচম মসনজদ 

লিক িকাওয়কার 
নমউনজয়কাম 

ককার্কার নিলকাফ 
(নকসওয়কা) প্রদর্্শনী 

গুরুত্বপূণ্শ সংি্যকা
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এই ননচদ্শনর্ককাচত আপনন মক্কা মুককাররমকা 
ভ্রমচণর গুরুত্বপূণ্শ তথ্্য ও ননচদ্শর্নকা পকাচর্ন। 
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জকার্কাচল নূর 

ও মৌহরকা গুহকা 

 ¨ এিকা মৌসই স্কান মৌযিকাচন আল্কাহ 
তকাআলকা তকাঁর নর্ী মুহকাম্কাদ (l) 
মৌক নরু্ওয়্যকাচতর ময্শকাদকায় অনভনষক্ত 
কচরচছন। 

 ¨ নর্ুওয়্যকাচতর আচি মৌযিকাচন নতনন 
আল্কাহর ইর্কাদত ও তকাঁর সৃনটি ননচয় 
ধ্্যকাচন ডুচর্ থ্কাকচতন। 
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 ¨ এিকাচনই আল্কাহর পক্ষ মৌথ্চক 
ওহী ননচয় নজর্রীচলর  আিমন 
ঘচিনছল। আর এভকাচর্ মকানর্ 
সভ্যতকার ইনতহকাস পুচরকাপুনর র্দচল 
মৌিচলকা। 

 ¨ তকাঁর ওপর অর্তীণ্শ সর্্শপ্রথ্ম 
র্কাণী নছল:  ‘পচ�কা মৌতকামকার রচর্র 
নকাচম নযনন মৌতকামকাচক সৃনটি কচরচছন। 
নযনন মকানুষচক সৃনটি কচরচছন জমকাি 
রক্তনপণ্ড হচত। পচ�কা মৌতকামকার প্রভু 
র্�ই অনুগ্রহর্ীল। নযনন কলম দ্কারকা 
নর্নিচয়চছন।  মকানুষচক নর্নিচয়চছন 
যকা মৌস জকানচতকা নকা’। 
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মৌহরকা গুহকার অর্স্কান: মসনজচদ হকারকাম 
মৌথ্চক উত্তর নদচক। জকার্কাচল নূচরর 
নর্িচর। 

মৌহরকা গুহকা মূলত: 
 ¨ পকাহকাচ�র একনি মৌককাির উত্তর নদচক 
মৌযিকার দরজকা। 

 ¨ ৯ জন মকানুষ এিকাচন একসচগে র্সচত 
পকাচর। 

 ¨ এর উচ্চতকা মকাঝকানর ি�চনর মকানুচষর 
উচ্চতকা পনরমকাণ। 

মক্কা ও এর মকাচঝর দূরত্ব প্রকায় ৪.৮ 
নকচলকানমিকার 

এিকা ভূপৃষ্ মৌথ্চক প্রকায় ৬৩৪ নমিকার 
উঁেুচত অর্নস্ত। 
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এই গুহকা দর্্শচনর সচগে হচজের মৌককাচনকা 
নর্নধ্-নর্ধ্কাচনর সম্ৃক্ততকা মৌনই।  এিকা 
মুস্কাহকার্ও নয়। র্চয়কার্ৃদ্ধ ও অসুস্চদর 
জন্য এিকাচন মৌপৌঁছকা অত্যন্ত কটিকর। 
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সওর পর্্শত 

 ¨ সওর পর্্শত মসনজচদ হকারকাচমর 
দনক্ষণ নদচক অর্নস্ত 

 ¨ মক্কা মুককাররমকা মৌথ্চক ৪ নক.নম. 
দূচর 

 ¨ এর উচ্চতকা প্রকায় ৭৪৮ নমিকার 
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সওর গুহকা এই পর্্শচতই অর্নস্ত 

এিকা মৌসই ঐনতহকানসক গুহকা মুর্নরকচদর 
মৌেকাি ফকাঁনক নদচয় মদীনকায় নহজরচতর 
সময় রকাসূলুল্কাহ (l) সকাহকার্ী আর্ু 
র্কর রকানযয়কাল্কাহু আনহুচক ননচয় মৌয 
গুহকাচত নতন রকাত অর্স্কান কচরনছচলন। 
আল্কাহ তকাআলকা তকাচদরচক সুরনক্ষত 
মৌরচিনছচলন। নতনন র্চলন, ‘আল্কাহ 
তকাঁর সকাহকায্য কচরনছচলন, যিন তকাচক 
ককাচফররকা র্নহষ্কার কচরনছল, নতনন 
নছচলন দু’জচনর একজন, যিন তকারকা 
গুহকার মচধ্্য নছচলন। তিন নতনন আপন 
সগেীচক র্লচলন নর্ষন্ন হচয়কা নকা, আল্কাহ 
আমকাচদর সকাচথ্ আচছন’।
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সওর গুহকা হচলকা: 
 ¨ ১.২৫ নমিকার উচ্চতকার একনি 
র্ূন্যিভ্শ পকাথ্র

 ¨ এিকা পূর্্শ ও পনচিম দুই নদক মৌথ্চক 
মৌিকালকা 

 ¨ এিকা সওর পর্্শতেূ�কার উত্তর নদচক 
অর্নস্ত 

এই গুহকা দর্্শচনর সচগে হচজের মৌককাচনকা 
নর্নধ্-নর্ধ্কাচনর সম্ৃক্ততকা মৌনই।  এিকা 
মুস্কাহকার্ও নয়। 

দূরত্ব, পচথ্র র্নু্রতকাসহ নকানকা ককারচণ 
র্য়ষ্ ও অসুস্চদর জন্য মৌসিকাচন 
মৌপৌঁছকা ননদকারুণ কটিসকাধ্্য র্্যকাপকার। 
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একনি ঐনতহকানসক মসনজদ। নর্দকায় 
হচজের পচর উমু্ল মুনমনীন আচয়র্কা 
রকানযয়কাল্কাহু আনহকা মৌয স্কান মৌথ্চক 
ইহরকাম মৌর্ঁচধ্নছচলন এিকা মৌসিকাচন 
অর্নস্ত। 

তকানঈম মীককাচত 
অর্নস্ত উম্ুল 

মুনমনীন আচয়র্কা- 
রকানযয়কাল্কাহু আনহকা- 

জকাচম মসনজদ  
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 ¨ এিকা মক্কা মুককাররমকার পনচিম অংচর্ 
অর্নস্ত। 

 ¨ হকারকাচম মক্ী মৌথ্চক ৭ নক.নম. দূচর। 

 ¨ উত্তর নদক মৌথ্চক এিকা হকারকাচমর 
সীমকাচরিকা নহচসচর্ নর্চর্নেত। 

 ¨ মক্কার মৌলকাকজন এিকান মৌথ্চক হজে 
ও উমরকার ইহরকাম র্কাঁচধ্ন। ককারণ 
হকারকাচমর সীমকাচরিকার র্কাইচর এিকাই 
তকাচদর সর্চেচয় ননকির্ত্শী স্কান। 
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 ¨ এই মসনজচদর সর্্শপ্রথ্ম ভর্ন নননম্শত 
হয়: িলীফকা মুতকাওয়কাকনকচলর যুচি 
(২৪০ নহজরীচত) 

 ¨ র্কাদর্কাহ ফকাহকাদ রনহমকাহুল্কাহর আমচল 
এিকা পুননন্শনম্শত হয়। 

যনদ মৌকউ এককানধ্কর্কার উমরকা পকালন 
করচত েকান তচর্ ননচের অ্যকাচপর মকাধ্্যচম 
পকারনমি গ্রহচণর পচর নতনন এিকান মৌথ্চক 
ইহরকাম র্কাঁধ্চর্ন

   ইতকামকারনকা    তকাওয়কাকককালনকা  
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এনি একনি ক্ষুদ্র প্রত্নতকান্বিক মসনজদ। 
এিকাচনই হচজের সময় মদীনকার 
আনসকারিণ রকাসূলুল্কাহর (l) সচগে 
নমনলত হচয় তকাঁর হকাচত র্কাইয়কাত 
ননচয়নছচলন। তকাচদর ককাচছ নহজরত করচল 
তকাচক সহকায়তকা ও সুরক্ষকার প্রনতশ্রুনত 
নদচয়নছচলন।  

মসনজদুল র্কাইআহ 

(জকামকারকাত)
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সর্্শপ্রথ্ম ননম্শকাতকা: আব্কাসী িলীফকা 
আর্ু জকাফর মকানসূর। ১৪৪ নহজরীচত। 

অর্স্কান: জকামরকাচয় আককার্কা মৌথ্চক 
প্রকায় ৫০০ নমিকার দূচর। 
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এনি মূলত একনি ছকাদনর্হীন নকামকাচজর 
স্কান। মৌরেফ নমহরকার্ ও আনিনকা রচয়চছ।  

আজও মসনজদনিচত নকছু 
প্রত্নতকান্বিক নকর্কা নর্দ্যমকান রচয়চছ।  
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 ¨ এই মসনজদনি একনি পনরপূণ্শ জকাচম 
মসনজচদর মচডল।  

 ¨ এনি মক্কা মুককাররমকা অঞ্চচলর 
সর্চেচয় র্� মসনজদগুচলকার একনি। 

 ¨ এিকাচন নকানকান মৌসর্কা ও নর্নভন্ন 
ককায্শক্রম েকালু রচয়চছ। 

আচয়র্কা রকাচজহী 

জকাচম মসনজদ 
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অর্স্কান: 

মক্কা মুককাররমকার নকাসীম এলকাককা 

উচদ্কাধ্ন ককাল: 

১৪৩৪ নহজরী
মসনজচদর আয়তন: 

৬০.৮৬৪ র্ি্শনমিকার 
র্নহি্শত আয়তন: 

১০.০০০ র্ি্শনমিকার 

মুসনল্ সংি্যকা:

৪৭০০০
নকামকাচজর তলকা সংি্যকা:

৬ তলকা 
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এই জকাচম মসনজচদর নকছু বর্নর্টি্য 
হচলকা:

 ¨ সকামকানজক কম্শসূনে আচয়কাজন

 ¨ নর্ক্ষকামূলক কম্শসূনে গ্রহণ 

 ¨ নর্নভন্ন মৌমৌসুচম মৌবেছেকাচসর্কা প্রদকান 

 ¨ অভ্যন্তরীন ও নর্চদর্ী 
প্রনতনননধ্দলসমূচহর অভ্যথ্্শনকা ও 
দকাওয়কাত 
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এিকা ককার্কা র্রীচফর নিলকাফ 
র্ুনচনর নকানকান ধ্কাপ, কলকাচকৌর্ল, 
মৌসগুচলকার ইনতহকাস ও তকাচত মৌলিকা 
নকানকান আয়কাত ও ককারুককাজ ইত্যকানদ 
প্রদর্্শচনর স্কান। 

ককার্কার নিলকাফ 

(নকসওয়কা) প্রদর্্শনী 
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এিকাচন দর্্শনকাথ্্শীচদর জন্য যকা রচয়চছ: 
 ¨ নিলকাচফ নলনিত আয়কাতগুচলকাচক ককাছ 
মৌথ্চক মৌদিকা। 

 ¨ ককার্কার েকারপকাচর্র নিলকাফগুচলকাচক 
নর্স্কানরতভকাচর্ মৌদিকা। 

 ¨ নিলকাচফর ইনতহকাস পয্শকাচলকােনকা ও 
নকানকান প্রকােীন অংর্ মৌদিকা। 
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 ¨ ককার্কা ও ককার্কা র্রীচফর নিলকাচফর 
মৌিদমচত মৌসৌনদ আরচর্র ভূনমককা 
অর্চলকাকন করকা। 

 ¨ মৌসৌনদ আরচর্ নিলকাফ বতনর 
ও মৌসগুচলকা পনরর্ত্শচনর ওপর 
নভনডওনেত্র মৌদিকা।
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মকাচঝমচধ্্য দর্্শনকাথ্্শীিণ নিলকাফ 
র্ুনচনর ককাচজ অংর্গ্রহচণর 
মৌসৌভকাি্যও লকাভ কচরন। 
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ককার্কার নিলকাফ বতনরর ককারিকানকা ও 
প্রদর্্শনী মৌকন্দ্র মক্কা র্হচরর মৌজদ্কা 
মৌরকাচড অর্নস্ত। এিকান মৌথ্চক 
মৌসিকাচন যকাওয়কা যকায়। 

অর্স্কান: 
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https://goo.gl/maps/bb65UVufcbESSbPS6


এিকা মক্কা মুককাররমকার সর্চেচয় উঁেু স্কান 
লিক িকাওয়কাচরর র্্যকালকননচত অর্নস্ত 
একনি মৌজ্যকানত্শনর্জ্কাচনর যকাদুঘর। 

লিক িকাওয়কার 

নমউনজয়কাম 

উচদ্কাধ্ন: 

রমজকান মকাস ১৪৪০ নহজরী 
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যকাদুঘচরর তলকা: 
 ¨ প্রথ্ম তলকা:

মক্কা িকাওয়কার সংনলিটি তথ্্যসমূহ 
(ননম্শকাণ, বর্নর্টি্য, প্রযুনক্ত) প্রদর্্শনীর 
জন্য।
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 ¨ নদ্তীয় তলকা: 

সমচয়র নহসকার্ ও সময় জকানকার 
জন্য মকানুচষর নকানকান আনর্ষ্কাচরর 
প্রদর্্শনী। 
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 ¨ তৃতীয় তলকা: 

সূয্শ, পৃনথ্র্ী ও েন্দ্র সংনলিটি নকানকা 
নর্ষচয়র প্রদর্্শনী। 
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 ¨ েতুথ্্শ তলকা:

মৌিকািকা নর্শ্ব জিত (তকারকা-নক্ষত্র, 
কক্ষপথ্, গ্রহ-উপগ্রহ, মহকাককার্ 
সম্নক্শত যকার্তীয় তথ্্য) প্রদর্্শনীর 
জন্য। 

এই প্রদর্্শনী মহকাককার্ নর্জ্কাচন 
মুসনলম নর্জ্কানীচদর অর্দকান 
গুরুচত্বর সচগে তুচল ধ্চর। 
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প্রচয়কাজনীয় নম্বরসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুনর ও ননরকাপত্তকা মৌসর্কার জন্য

নেনক ৎসকা সংক্রকান্ত পরকামর্্শ ও নজজ্কাসকার 
জন্য 

মসনজচদ হকারকাম ও মসনজচদ নর্র্ী 
সংক্রকান্ত অনুসন্কাচনর জন্য 

আল্কাহর মৌমহমকানচদর নজজ্কাসকার 
জর্কাচর্র জন্য হজে ও উমরকা মন্ত্রণকালচয়র 

মৌযকািকাচযকাি মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যকান্য সকল ননচদ্শনর্ককা হজে ও উমরকা 
মন্ত্রণকালচয়র ওচয়র্ সকাইচি নর্দ্যমকান (এিকাচন নলিক 
করুন)। এসর্ ননচদ্শনর্ককাচত সুষ্ু ও সুদেরভকাচর্ 
হজে সম্ন্ন করচত প্রচয়কাজনীয় সকল তথ্্য ও 
নদক-ননচদ্শর্নকা নর্দ্যমকান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্কাহ আপনকার আমল 
ও ইর্কাদতগুচলকা কর্ুল 

করুন

নদক-ননচদ্শর্নকামূলক অন্যকান্য তচথ্্যর জন্য

সকামকানজক মৌযকািকাচযকাি মকাধ্্যচম
আমকাচদর এককাউন্টগুচলকা অনুসরণ 

করুন


