
মসজিদে নববীর
সসবা জনদেদেজিকাসসবা জনদেদেজিকা

BEN 1.2بنغالي

সকৌিলগত অংিীোর



এই জনদেদেজিকাজি জনম্নজলজিত ভাষায় পাওয়া যাদছে। 
পছদদের ভাষার ওপর জলিক কদর আপজন সসিা 
ডাউনদলাড করদত পাদরন: 

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol
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সূজিপত্র  

পছদেসই পৃষ্ায় সপদত সযদকাদনা জিদরানাদম জলিক করুন

িুমুআর িুতবার 
অনুবাে 

েিদেনার্দেীদের িন্য কুরআন 
মুিস্থকরদের হালকা 

জবজভন্ন ভাষায় কুরআন 
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হারাদনা ব্যজতিদের 
প্রত্যাবতদেন সকন্দ্র 

নারীদের নামাদির স্থদল 
হারাদনা বস্তু:

বড় বড় ছাতা 

মসজিদে নববীর 
গ্রন্াগার  

হারাদনা সামগ্রী 

মসজিদে নববীদত নারীদের 
জনদেদেজিকা 
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গুরুত্বপূেদে 
নম্বরসমূহ

বাকী’ কবরস্থান 

গাজড় পাজকদেং
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এই জনদেদেজিকাদত আপজন মসজিদে 

নববীদত জবে্যমান গুরুত্বপূেদে সসবাসমূহ 

সম্পদকদে িানদত পারদবন।
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িুমুআর িুতবার 
অনুবাে 

জনম্নজলজিত ভাষাগুদলাদত 
িুমুআর িুতবা সরাসজর 
অনুবাে ও প্রিার করা হয়: 

ইংদরজি 

ফরাজস 

হাউসা 

তুজকদে  

উর্দে 

মালাউই 

FM 105.5

FM 99.5

FM 107.3

FM 107

FM 105

FM 99

ফারজস FM 107
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এিা মসজিদে নববীর েিদেনার্দেীদের 
উদদেদি প্রেত্ত একজি জবিাল সসবা।

মসজিদে নববীদত প্রদবি করদল আপজন 
জবজভন্ন পাদশ্দে অদনকগুদলা হালকা সেিদত 
পাদবন। এগুদলা মূলত জযয়ারতকারীদের 
িন্য প্রস্তুত করা হদয়দছ। এিাদন তারা 
তাদের জতলাওয়াত শুদ্ধ ও সুদের করদত 
পাদরন। 

েিদেনার্দেীদের িন্য 
কুরআন মুিস্থকরদের 

হালকা 

8



মসজিদে নববীদত আপজন জবজভন্ন প্রকাদরর 
কুরআন সেিদত পাদবন। যা ভাষা ও প্রদয়ািন 
জনজবদেদিদষ সকল মানুদষর িন্য উপকারী। 
সসিাদন রদয়দছ জবজভন্ন ভাষায় অনূজেত 
তাফসীর। আরও রদয়দছ েৃজটিহীনদের িন্য 
সরেইল ভাষার কুরআন।  
মসজিদে নববীদত জবে্যমান সকল কুরআন 
মসজিদের িন্য ওয়াকফকৃত। ফদল সসগুদলা 
মসজিে সর্দক সবর করা ববধ হদব না।

জবজভন্ন ভাষায় 
কুরআন
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সকউ জনদি হাজরদয় সগদল জকংবা হারাদনা 
কাউদক িুঁিদত িাইদল অর্বা হাজরদয় 
সগদছ এমন কাউদক সেদি সাহায্য করদত 
না পারদল প্রদত্যদকর িন্য কতদেব্য হদলা 
জনম্নজলজিত স্থানগুদলাদত জবে্যমান হারাদনা 
ব্যজতিদের প্রত্যাবতদেন সকদন্দ্র সযাগাদযাগ 
করা: 

হারাদনা ব্যজতিদের প্রত্যাবতদেন 
সকন্দ্র 

মসজিদের েজষিে-পূবদে জেদক (১) নং 
এলাকায়
(২১আজলফ) েরিাদত
বাকী’র প্রািীদরর কাদছ 
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আদরকজি সকন্দ্র রদয়দছ 
নারীদের পূবদেজেদকর ২৯ নং 
মুসল্াদত

হারাদনা জিশু 

িত্বদরর ৩৪ িীম নম্বর েরিার 
জবপরীদত বাকী’ কবরস্থাদনর 
প্রািীদরর কাদছ হারাদনা জিশুদের 
প্রধান কাযদোলয় রদয়দছ। 

আদরকজি সকন্দ্র রদয়দছ 
নারীদের পজচিম জেদকর 
১৩ নং মুসল্াদত। 
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সকাদনা হারাদনা জিশু সপদল 
তাদক মসজিদের জনকিবতদেী 
েরিার কাদছ জনদয় 
যান। েরিাদত জবে্যমান 
োজয়ত্বিীদলর কাদছ অপদেে 
করুন। জতজন জিশুজিদক তার 
পজরবাদরর কাদছ সপৌঁদছ 
জেদবন। 

বাচ্ার সদগে তার নাম, আপনার 
নাম ও আপনার সফান নাম্বার 
সংবজলত পজরিয়পত্র জকংবা 
সরেসদলি ইত্যাজে রািুন।  এদত আল্াহ 
না করুন সস হাজরদয় সগদল তাদক সহদি 
আপনার কাদছ সপৌঁছাদনা যাদব। 

সতকদেতা
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মসজিদের বাইদরর আজিনা ও সভতদরর 
‘সারাহাদত’ িাঁকিমকপূেদে কারুকাি ও 
েৃজটিনদেন জডিাইদনর ২৬২ জি বড় বড় 
ছাতা ছজড়দয় আদছ। এগুদলা প্রদয়ািন 
অনুপাদত সিালা ও বন্ধ করা হয়। 

বড় বড়
ছাতা 
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জযয়ারতকারী ও মুসল্ীদেরদক সরাে-বৃজটি 
সর্দক সুরষিা জেদত জেদনর প্রর্মভাদগ 
এগুদলা িুদল সেয়া হয়। রাদত বায়ু িলািল 
ও আকাদির েৃি্য উপদভাদগর িন্য বন্ধ 
কদর সেয়া হয়। 
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হাজ্ী ও জযয়ারতকারীদের জনি জনি 
মালামাদলর প্রজত সতকদে েৃজটি রািা আবি্যক। 
যাদত সকাদনা জকছু হাজরদয় না যায়। 

হারাদনা সামগ্রী 
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তর্পজর সকউ যজে সকাদনা জকছু হাজরদয় 
সফদল জকংবা জকছু িুঁিদত িায় তদব 

হারাদমর জনরাপত্তা কমদেীদের তত্তাবধাদন 
পজরিাজলত হারাদনা সকদন্দ্র সযাগাদযাগ 
করদত পাদর। এিা  িত্বদরর বজহদেগমন 

পদর্র কাদছ ১৮ নং সকন্দ্র
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নারীদের নামাদির স্থদল হারাদনা সামগ্রী 
পূবদে জেদকর মুসল্ার অজফদস এক সপ্াহ 
পযদেন্ত সংরষিে করা হয়।

নারীদের নামাদির স্থদল 
হারাদনা বস্তু

 যজে তদতাজেদন সসিা গ্রহে করা না হয় 
তদব পরবতদেীদত িত্বর সগদির ১৮ নং 

সকদন্দ্র স্থানান্তর করা হয়। 
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মসজিদে নববীর 
গ্রন্াগার  

আল্াহর রাসূদলর মসজিদে জবে্যমান এই 
গ্রন্াগারজি জ্ান-জবজ্াদনর সমৃদ্ধ সকন্দ্র। 
নানান বয়স ও নানান সংস্ৃজতর অসংি্য 
ছাত্র, গদবষক ও জযয়ারতকারীগে এিাদন 
এদস র্াদকন। 

22



এই গ্রন্াগারজি সবদেপ্রর্ম প্রজতজষ্ত 
হদয়জছল জহিরী ৮৮৬ সাদলর 
আদগ।

আধুজনক যুদগ ১৩৫২ জহিরীদত 
এজি পুনঃজনজমদেত হয়।

গ্রন্াগার প্রজতষ্া:
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মসজিদে নববীর গ্রন্াগারজি মসজিদের 
ছাদে অবজস্থত। ‘বাদব আকীক’ নাদম 
পজরজিত ১১ নং েরিা জেদয় সসিাদন 
প্রদবি করা যায়। এদষিদত্র (আজলফ-১০) 
নং ববর্্যজতক জসঁজড় ব্যবহার করদত হদব। 

নারীদের িন্য জনধদোজরত গ্রন্াগারজি 
রদয়দছ (২৪) অর্বা (১৬) নং েরিার 
কাদছ। 

গ্রন্াগাদরর অবস্থান:
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গ্রন্াগারজি সকাল ৮ িা সর্দক 
রাত ১০ িা পযদেন্ত েিদেনার্দেীদের 
িন্য সিালা র্াদক 

গ্রন্াগাদরর আয়তন (৭৪৪) 
বগদেজমিার 

গ্রন্াগারজিদত (১৭২৫৪৮) 
এর  অজধক গ্রন্ রদয়দছ
 (৭১) জি জবষদয়
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মসজিদে নববীদত 
নারীদের জনদেদেজিকা 

মসজিদে নারীদের িন্য জনধদোজরত বড় 
র্’সিা নামাদির স্থান (মুসল্া) রদয়দছ। 
সসিাদন তাদের িন্য জনধদোজরত িত্বরও 
রদয়দছ: 
পজচিম জেদকর মুসল্া। ১৩নং সর্দক 
১৭োল নং েরিা পযদেন্ত সয সকাদনা েরিা 
জেদয় সসিাদন সপৌঁছা সম্ভব। 
উত্তর জেদকর মুসল্া। ২৩ নং সর্দক ৩১বা 
নং েরিা পযদেন্ত সয সকাদনা েরিা জেদয় 
সসিাদন সপৌঁছা যায়।
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নারীদের িন্য জনধদোজরত একজি সমৃদ্ধ 
গ্রন্াগার জবে্যমান রদয়দছ। ১৬ জকংবা ২৪ 
নং েরিা জেদয় সসিাদন সপৌঁছা যায়।  
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নারীদের িন্য রওিা িরীফ (জরয়াযুল 
িান্নাহ) জযয়ারত ও সসিাদন নামাি 
পড়ার সুদযাগ রদয়দছ। এিন্য সরকাজর 

অ্যাদপ সরজিদ্রেিন করদত হদব:
ই’তামারনা (Eatamarna App)

তাওয়াককালনা (Tawakkalna App) 

নারীদের পূবদে জেদকর মুসল্ার ২৫ ও ২৯ 
নং েরিা জেদয় রওিাদত সপৌঁছা যাদব।

28

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sejel.eatamrna&hl=ar&gl=SA
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হারাদমর িতুজেদেদক নারীদের নামাদির 
স্থাদনর কাছাকাজছ তাদের িন্য জনধদোজরত 
সিৌিাগার রদয়দছ। সসগুদলাদত নারীদের 
জবদিষ সংদকত জবে্যমান রদয়দছ। নারীদের 
িন্য জনধদোজরত সিৌিাগারগুদলা হদলা: 

উত্তর জেদক ১১ বা-৯-১২ আজলফ 

পূবদে জেদক ১৩ আজলফ 

পজচিম জেদক ৭আজলফ-৭বা
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বাকী’ কবরস্থান 

এিা রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াদমর যুগ সর্দক শুরু কদর 
বতদেমান সময় পযদেন্ত মেীনা মুনাওয়ারার 
কবরস্থান। 
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যুদগ যুদগ এিাদন অসংি্য মানুষ 
িাজয়ত হদয়দছন। তন্মদধ্য উদল্িদযাগ্য 
হদছেন একাজধক উম্াহাতুল মুজমনীন 
(রাসূলুল্াহর স্তী) ও অসংি্য সাহাবাদয় 
জকরাম রাজযয়াল্াহু আনহুম। 

এিা মসজিদে নববীর েজষিে-পূবদে জেদক 
অবজস্থত। এর আয়তন ১৮০.০০০ বগদে 
জমিার। 
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এিাদক ‘বাকী’ বলা হয় 
কারে অতীদত এিাদন 
অসংি্য গাছপালা জছল। 
আর আরবীদত নানান 
গাছপালাপূেদে জবস্ৃত 
অঞ্চলদক ‘বাকী’ বলা হয়। 

পুরুষদের িন্য ফিদরর পর 
সর্দক সকাল ৯ িা পযদেন্ত 
এবং আসদরর পর সর্দক সেড় 
ঘন্া পযদেন্ত বাকী কবরস্থান 
জযয়ারদতর সুদযাগ রদয়দছ। 

নবীিী সাল্াল্াহু আলাইজহ 
ওয়া সাল্াম প্রায়িই বাকীর 
অজধবাসীদের জযয়ারত 
করদতন এবং তাদের িন্য 
র্আ করদতন। 
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মসজিদে নববীর জনদি ৪৩০০ গাজড় ধারে 
ষিমতাসম্পন্ন পাজকদেং ব্যবস্থা রদয়দছ। এই 
পাজকদেং সবদেদমাি ২৪ জি ইউজনদি জবভতি। ১১ 
জি ইউজনি উপর তলায় আর ১৩ জি ইউজনি 
জনি তলায়। এসব ইউজনদির অদধদেক তর্া ১২ 
জি ইউজনি মাজসক ও বা ৎসজরক সাবজ্রিপিন 
জভজত্তক আর বাজক ১২ জি ঘন্া জহদসদব নগে 
সপদমন্ জভজত্তক পজরিাজলত হয়। মসজিদে 
নববীর িারপাদি জবস্ৃত প্রধান সড়ক সর্দক 
ছয়জি পদর্ উতি পাজকদেংদয় প্রদবি করা যায়। 

গাজড় 
পাজকদেং
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প্রদয়ািনীয় নম্বরসমূহ

911

937

1966

920002814

িরুজর ও জনরাপত্তা সসবার িন্য

জিজক ৎসা সংক্ান্ত পরামিদে ও জিজ্াসার 
িন্য 

মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী 
সংক্ান্ত অনুসন্ধাদনর িন্য 

আল্াহর সমহমানদের জিজ্াসার িবাদবর 
িন্য হজ্ ও উমরা মন্ত্রোলদয়র সযাগাদযাগ 

সকন্দ্র 
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হদজ্র অন্যান্য সকল জনদেদেজিকা হজ্ ও উমরা 
মন্ত্রোলদয়র ওদয়ব সাইদি জবে্যমান (এিাদন 
জলিক করুন)।

এসব জনদেদেজিকাদত সুষ্ু ও সুদেরভাদব হজ্ 
সম্পন্ন করদত প্রদয়ািনীয় সকল তর্্য ও জেক-
জনদেদেিনা জবে্যমান। 

সকৌিলগত অংিীোর

আমাদের সাফদল্যর অংিীোরগে

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবােতগুদলা কবুল 

করুন

জেক-জনদেদেিনামূলক অন্যান্য তদর্্যর িন্য

সামাজিক সযাগাদযাগ মাধ্যদম
আমাদের একাউন্গুদলা অনুসরে করুন


