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এই ননচদ্শনর্কানি ননম্ননলনিত ভাষায় পাওয়া যাচছে। 
পছচদের ভাষার ওপর নলিক কচর আপনন মৌসিা 
ডাউনচলাড করচত পাচরন: 
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সূনেপত্র

কানখিত পষৃ্ায় মৌযচত নর্চরানাচমর ওপর নলিক করুন 

মদীনা মুনাওয়ারা 

মদীনার মৌরেষ্ত্ব ও 
ময্শাদা 

মদীনার নামসমূহ 
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মসনিচদ নববী 

মসনিচদ কুবা 

কুবা মৌরাড 

মসনিচদ 
নকবলাতাইন 

মসনিচদ ইিাবা (মসনিচদ 
বনী মুআনবয়া- মসনিচদ 
মুবাহালা) 

মসনিচদ গামামা

4



মসনিচদ আবু বকর 
নসদ্ীক রানযয়াল্াহু 
আনহু 

মসনিচদ উমর ইবনুল 
িাত্াব রানযয়াল্াহু আনহু 

মসনিচদ আলী ইবচন আবী 
তানলব রানযয়াল্াহু আনহু 

বাকী’ মৌগারস্ান 

উহুদ পাহাড় 

িাবাচল রুমাত 
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উহুচদর র্হীদচদর 
কবরস্ান 

বনু সাচয়দার ববঠকিানা 
(সাকীফাচয় বনী সাচয়দা) 

নকং ফাহাদ কুরআন নরিন্টিং 
কমচলেক্স

মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর 
(মৌহিায মৌরলওচয় 
নমউনিয়াম)

দাচর মদীনা ঐনতহ্য ও 
সাংস্ৃনতক যাদুঘর  

মসনিচদ নববী স্াপত্য 
রিদর্্শনী মৌকন্দ্র 
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সীরাচত নববী ও ইসলামী 
সভ্যতা সম্পনক্শত আন্তি্শানতক 
রিদর্্শনী মৌকন্দ্র ও যাদুঘর  

মদীনা বাস 

পয্শিন বাস 

গুরুত্বপূণ্শ মৌফান 

নাম্ারসমূহ
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এিা নরিয় নবীর (l) নহিরচতর ভূনম ও তাঁর 
বসবাচসর স্ান। এিাচনই তাঁর কবর ও তাঁর 
মৌদহ মুবারক র্ানয়ত।  
মক্া মুকাররমার পচর এিাই মুসলমানচদর কাচছ 
নবিতীয় সচব্শাচ্চ পনবত্র ভূনম।
একইভাচব এিা ইসলাচমর সব্শরিথম রািধানী। 
ইসলামী সভ্যতার মৌকন্দ্রভূনম মৌযিান মৌথচক 
একসময় এ সভ্যতার আচলা মৌগািা পৃনথবীর 
আনাচে-কানাচে ছনড়চয় পচড়।

মদীনা 
মুনাওয়ারা 
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এই ননচদ্শনর্কাচত আপনন রাসূলুল্াহর (l) 
র্হচরর নযয়ারত সংনলিষ্ট সকল গুরুত্বপূণ্শ 
তথ্য ও নদক-ননচদ্শর্না িানচত পারচবন। 
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মদীনা মুনাওয়ারা ইসলাচমর নবিতীয় 
সব্শাচপক্া পনবত্র ভূনম। আল্াহ তাআলা 
এিাচক নানান মৌরেষ্চত্ব মনডিত কচরচছন। 
তন্মচধ্য: 

মদীনার মৌরেষ্ত্ব ও 
ময্শাদা 
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এিা ইসলাম ও নহদায়াচতর মৌকন্দ্রভূনম: 
মদীনা মুনাওয়ারা শুরু মৌথচকই ইসলাম ও 
নহদায়াচতর মৌকন্দ্রভূনম। নকয়ামত পয্শন্ত এমন 
থাকচব। এিাচনই ইসলাম পল্নবত হচয়চছ, 
মৌবচড় উচঠচছ। এিান মৌথচক ইসলাম সব্শত্র 
ছনড়চয়চছ আবার এিাচনই নফচর আসচব। 
মৌযমনিা রাসূলুল্াহ (l) বচলচছন, ‘সাপ 
মৌযমন গচত্শ আরেয় মৌনয়, ঈমান মৌতমন 
মদীনাচত আরেয় ননচব’।
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মদীনার অনধবাসীচদর িন্য রাসূলুল্াহর (l) 
র্াফায়াত: 
যারা মদীনাচত বসবাস করচব এবং মদীনার 
রিনতকলূ আবহাওয়ার মাচেও সবর কচর মদীনাচক 
আবাদ রািচব তারা নবর্াল ময্শাদার অনধকারী। 
রাসূলুল্াহ তাচদর িন্য সুপানরর্ করচবন। নতনন 
বচলন, ‘মৌয ব্যনতি এিাচনর রিনতকূলতার ওপর 
সবর কচর মৃতু্যবরণ করচব আনম নকয়ামচতর 
নদন তার িন্য সুপানরর্কারী অথবা সাক্ী হচবা’। 
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এিা বরকতময়: 
বরকত মাচন- বৃনধি ও সমৃনধি। রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইনহ ওয়া সাল্াম মদীনার িাদ্য, 
িীনবকাসহ সব নবষচয়র বরকচতর িন্য দুআ 
কচরচছন। নতনন বচলচছন, ‘মৌহ আল্াহ! আমাচদর 
ফচল বরকত নদন। আমাচদর মদীনাচত বরকত 
নদন। আমাচদর সা’ (ওিচন) বরকত নদন। 
আমাচদর ‘মুদ্’ (পনরমাচণ) বরকত নদন। মৌহ 
আল্াহ! ইবরাহীম আপনার বাদো, িলীল ও 
নবী আনমও আপনার বাদো ও নবী। নতনন 
আপনার কাচছ মক্ার িন্য দুআ কচরচছন। 
নতনন মক্ার িন্য যা দুআ কচরচছন আনম 
আপনার কাচছ মদীনার িন্য মৌসগুচলা এবং 
(অনতনরতি) আরও সমপনরমাণ দুআ করনছ’। 
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এিা হারাম র্হর: 
হারাম র্হচর পুচণ্যর সওয়াব অচনকগুণ মৌবনর্। 
মৌসিাচন পাচপর মৌবাোও অচনক মৌবনর্ ভারী। 
হারাম র্হচরর অনধবাসীচদরচক মৌকাচনা রিকাচরর 
কষ্ট মৌদয়া আল্াহর কাচছ িঘন্যতম কবীরা গুনাহ 
নহচসচব নবচবনেত। 
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মদীনার নবনভন্ন তা ৎপয্শপূণ্শ নাম রচয়চছ 
তন্মচধ্য কচয়কনি নাম হচলা:

মদীনা: ‘মদীনা’ র্চদের র্ানদেক অথ্শ 
র্হর। িগচতর রিচত্যকনি র্হচরর নভন্ন 
নভন্ন নাম রচয়চছ। নকন্তু একমাত্র ‘মদীনা’ই 
অন্য মৌকাচনা সংযুনতি ছাড়া মৌরেফ ‘মদীনা’ 
নাচম পনরনেত।

মদীনার নামসমূহ 
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কিচনা কিচনা এিাচক রাসূলুল্াহর (l) সচগে 
যুতি কচর ‘মদীনাচয় নববী’ বলা হয়। আবার 
কিচনা ‘মদীনা মুনাওয়ারা’ তথা আচলানকত 
র্হর বলা হয় কারণ মুস্তফা (l) নহিরচতর 
পচর এিাচক নহদায়াত ও ইসলাচমর আচলাচত 
আচলানকত কচরচছন। 
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দারুল নহিরা (নহিরচতর ভূনম): কারণ এিা 
মৌসই ভূনম যা রাসূলুল্াহ (l) ও তাঁর সাহাবাচদর 
নহিরচতর মাধ্যচম ধন্য হচয়চছ। তাচদরচক ননি 
বুচক স্ান নদচয়চছ। তাচদর সুরক্া নননচিত কচরচছ। 

তাইবা: এর অথ্শ পনবত্র, সুদের, আচলানকত, 
উজ্জ্বল। কারণ এর্হচরর মানি পনবত্র। এর 
অনধবাসীরা মহান। এিাচনর িীবন সুদের ও 
আচলানকত। 
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মসনিচদ নববীর নযয়ারত সুন্নাত আমল। 

এিা নযয়ারচতর ননধ্শানরত মৌকাচনা সময়সীমা 
মৌনই। ফচল বছচরর মৌয মৌকাচনা নদন নযয়ারত 
করা মৌযচত পাচর।

মসনিচদ
নববী 
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রাসূলুল্াহ (l) বচলচছন, ‘মৌকবল নতননি 
মসনিচদর উচদ্চর্্য সফর করা যায়। মসনিচদ 
হারাম। আমার এই মসনিদ। এবং মসনিচদ 
আকসা’। 
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মসনিচদ নববী নযয়ারচতর আদব: 
 ¨ ডান পা নদচয় রিচবর্ করা। 

 ¨ মসনিচদ রিচবচর্র দুআ পড়া।  

 ¨ বাম পা নদচয় মৌবর হওয়া। 

 ¨ মৌবর হওয়ার দুআ পড়া।
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 ¨  রওিা র্রীচফ (নরয়ািুল িান্নাহচত) নফল 
নামাি আদায় করা। তচব এচক্চত্র নামাচির 
অনুমনত গ্রহণ ও নভড় এড়াচনার মৌেষ্টা করা 
উনেত। 

 ¨ অনধক পনরমাচণ দুআ ও নিনকর করা। 

 ¨ র্রঈ আদব মৌমচন রাসূলুল্াহ (l) ও তাঁর 
সগেীবিচয়র ওপর সালাম মৌপর্ করা। 
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 ¨ হারাচম নববীচত ফরি নামািগুচলা পড়চত 
পারার সুচযাগ কাচি লাগাচনা। কারণ 
রাসূলুল্াহ (l) বচলচছন, ‘আমার এই 
মসনিচদ এক ওয়াতি নামাি মসনিচদ 
হারাম ব্যতীত অন্য মৌয মৌকাচনা মসনিচদ 
হািার নামাচির সমতুল্য’। 

মসনিচদ নববী সংক্ান্ত 
নবস্তানরত িানচত: ‘মসনিচদ 
নববী ননচদ্শনর্কা’ ডাউনচলাড 
করুন 
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মসনিচদ কুবা 

 ¨ এিা ইসলাচমর সব্শরিথম মসনিদ। 

 ¨ মদীনায় রিচবর্ করার পরপরই রাসূলুল্াহ 
(l) এিা ননম্শাণ কচরচছন। 

 ¨ নতনন কুবাচত ৪ নদন অবস্ান কচরন। পঞ্চম 
নদন আবু বকর নসদ্ীক রানযয়াল্াহু  আনহুচক 
ননচয় মদীনার নদচক যান। 
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কুবার ময্শাদা: 
রাসূলুল্াহ (l) মসনিচদ কুবা নযয়ারত 
করচতন এবং মৌসিাচন নামাি আদায় করচতন। 
নতনন বলচতন, ‘মৌকাচনা ব্যনতি ননচির ঘচর 
পনবত্রতা অি্শন কচর কুবাচত এচস নামাি 
আদায় করচল একনি উমরার পুণ্য লাভ 
করচব’। 

 ¨ আল্াহ তাআলা বচলন, ‘রিথম নদন মৌথচকই 
মৌয মসনিচদর নভনত্ তাকওয়ার উপর 
রিনতনষ্ত, মৌতামার দাঁড়াচনার িন্য মৌসিাই 
অনধক উপযুতি, মৌসিাচন এমন সব মৌলাক 
আচছ যারা পনবত্রতা লাভ করচত ভালবাচস, 
আর আল্াহ পনবত্রতা অবলম্নকারীচদরচক 
ভালবাচসন’। 
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অবস্ান: 
মদীনা মুনাওয়ারার দনক্ণ-পনচিম নদচক 
িিু্শর বাগানসমৃধি এলাকায়। 
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মসনিচদর আয়তন: 
 ¨ মসনিচদর সাকুল্য আয়তন: ১৩.৫০০ 
বগ্শনমিার। 

 ¨ ২৫,০০০ মুসনল্ ধারণ করচত সক্ম। 
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মসনিচদ কুবা সম্প্রসারচণর িন্য নকং সালমান 
রিচিক্ট ১৪৪৩ নহ.: 

 ¨ এিা মসনিচদ কুবার ইনতহাচস সব্শবৃ হৎ 
সম্প্রসারণ রিকল্প। 

 ¨ উচদ্র্্য হচলা, মূল মসনিদ সম্প্রসারচণর 
পার্াপানর্ পার্শ্শবত্শী অঞ্চল সমৃধি করা।  

 ¨ মসনিচদর আয়তন ৫০,০০০ বগ্শনমিাচর 
উন্নীত করা। 

 ¨ ৬৬.০০০ মুসনল্ ধারণ ক্মতাসম্পন্ন 
করা। 
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এিা পাচয় হাঁিার একনি রির্স্ত রাস্তা যা 
মসনিচদ নববীচক মসনিচদ কুবার সচগে সংযুতি 
কচরচছ। অত্যাধুননক এই পচথ দুই মসনিচদর 
মুসল্ীরা পাচয় মৌহঁচি যাতায়াত করচত পাচরন। 

পথোরীচদর এই পথ নবনভন্ন মৌদাকান, ক্যাচফ 
ও স্ানীয় িাবাচরর মৌদাকাচন ভরপুর। 

কুবা মৌরাড 
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এিার বদঘ্শ্য ৩.৬ নকচলানমিার। 

পাচক্শর মচতা এর একনি অংচর্ মৌছাি-বড় 
মৌয মৌকউ হাঁিাহাঁনি কচর মদীনার আবহাওয়া 
উপচভাগ করচত পাচরন। রাচতর তপ্ত 
আবহাওয়ার মাচেও এিাচন হাঁিার পনরচবর্ 
রচয়চছ। 
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এিা মৌসই মসনিদ মৌযিাচন ইসলাচমর ইনতহাচস 
সব্শরিথম নকবলা পনরবত্শচনর ঘিনা ঘচিনছল।  
রাসূলুল্াহ (l) মক্ায় থাকাকালীন বাইতুল 
মাকনদচসর নদচক নফচর নামাি আদায় করচতন। 
কাবাচক রািচতন সামচন তথা তাঁর ও বাইতুল 
মাকনদচসর মােিাচন। 

মসনিচদ নকবলাতাইন 
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মদীনায় নহিরচতর পচর এক বছচরর অনধক 
সময় নতনন বাইতুল মাকনদচসর নদচক নফচর 
নামাি আদায় অব্যাহত রাচিন। নকন্তু নতনন 
মচন মচন কাবার নদচক নফচর নামাি পড়চত 
োনছেচলন। এক পয্শাচয় তাঁর ওপর এই 
আয়াত অবতীণ্শ হয়: ‘আনম আপনাচক বার 
বার আকাচর্র নদচক তাকাচত মৌদনি। অতএব, 
অবর্্যই আনম আপনাচক মৌস নকবলার নদচকই 
ঘুনরচয় মৌদব যাচক আপনন পছদে কচরন। এিন 
আপনন মসনিদুল-হারাচমর নদচক মুি করুন’।
তিন নতনন কাবা র্রীফ অনভমুিী হচয় নামাি 
আদায় শুরু কচরন। 
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বনণ্শত আচছ, এিা যিন সংঘনিত হয় তিন 
রাসূলুল্াহ (l) বনু সালামার মহল্ায় নছচলন। 
নতনন সাহাবাচদর ননচয় মৌযাহচরর নামাি 
পড়নছচলন। দুই রাকাআত মৌর্ষ হওয়ার পচর 
তাঁর কাচছ নকবলা পনরবত্শন সংক্ান্ত ননচদ্শর্ 
আচস। নতনন নামাচির মাচেই সাহাবাচদর 
ননচয় নকবলা পনরবত্শন কচরন। ঘুচর নবপরীত 
নদচক সবার সামচন েচল যান। একারচণ মৌসই 
মসনিদনি ‘মসনিদুল নকবলাতাইন’ (দুই 
নকবলার মসনিদ) নাচম রিনসধি হয়।  
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এিা মসনিচদ নববী মৌথচক ৪ নক.নম. দূচর 
বনু সালামা এলাকায় অবনস্ত। 

মসনিচদ নকবলাতাইচন মৌপৌঁছচত: 

এিাচন নলিক করুন
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রাসূলুল্াহর (l) যুচগ নননম্শত একনি 

রিােীন ঐনতহানসক মসনিদ। 

মসনিচদ ইিাবা
(মসনিচদ বনী মুআনবয়া- মসনিচদ মুবাহালা) 
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 ¨ এিাচন রাসূলুল্াহ (সা.) কতৃ্শক দুআ এবং 
তা কবুল (ইিাবা) হওয়ার কারচণ এিাচক 
‘মসনিচদ ইিাবা’ বচল নামকরণ করা হচয়চছ। 
নতনন এপচথ যাওয়ার সময় এিাচন সাহাবাচদর 
ননচয় দুই রাকাআত নামাি আদায় কচরচছন। 
আল্াহ তাআলার কাচছ নতননি দুআ কচরচছন। 
দু’মৌিা কবুল হচয়চছ। একনি কবুল করা হয়নন। 
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 ¨ মসনিচদ ইিাবা মসনিচদ নববীর উত্র-
পূব্শ নদচক অবনস্ত।

 ¨ সম্প্রসারচণর পচর এর দূরত্ব হচয়চছ: ৫৮০ 
নমিার। 

 ¨ মসনিচদর বত্শমান অবকাঠাচমা মৌসৌনদ 
আমচল নননম্শত হচয়চছ। তচব এিাচনই 
রিােীন মসনিদনি নছল। 

 ¨ মসনিচদর আয়তন রিায় ৫০০ বগ্শনমিার

মসনিচদর নববরণ:
মসনিদনি নামাি আদাচয়র উচদ্চর্্য 

সকচলর িন্য উন্মুতি। 

এিাচন নলিক করুন 

38

https://goo.gl/maps/3S2tC8rxHkthSPTK6


মসনিচদ গামামা

 ¨ এিাচন রাসূলুল্াহ (l) ঈদ ও ইনস্তসকা (বৃনষ্ট 
রিাথ্শনার) নামাি আদায় কচরচছন। 

 ¨ এিা মসনিচদ নববীর দনক্ণ-পনচিম রিাচন্ত রিায় 
৫০০ নমিার দূরচত্ব অবনস্ত। 
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নামকরচণর কারণ: 

 ¨ এিাচন মৌযচহতু রাসূলুল্াহ (সা.) ইনস্তসকার 
নামাি আদায় কচরচছন, মৌমঘ ও বৃনষ্ট রিাথ্শনা 
কচরচছন, এিন্য এিাচক ‘মসনিচদ গামামা’ 
(তথা মৌমচঘর মসনিদ) নহচসচব নামকরণ 
করা হচয়চছ। কনথত আচছ, যিন রাসূলুল্াহ 
(l) এিাচন নামাি আদায় কচরচছন, তিন 
একিডি মৌমঘ তাচক মৌরাদ মৌথচক ছায়াদান 
কচরচছ। 

 ¨ উমর ইবচন আদেুল আিীি যিন মদীনার 
গভ্শনর নছচলন তিন এই মসনিদ নননম্শত 
হয়। 

 ¨ যুচগ যুচগ এিাচক সংস্ার করা হয়।
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মসনিচদর স্াচনর নববরণ:

 ¨ এিাচন পােঁ ওয়াতি নামাি পড়া হয়। তচব 
িমুুআর নামাি পড়া হয় না।

 ¨ বত্শমাচনও এর রিােীন স্াপত্যশর্নল সুরনক্ত 
রািার রিনত সযত্ন দৃনষ্ট রচয়চছ। 

মসনিচদর স্াচনর নববরণ

এিাচন নলিক করুন 
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মসনিচদ আবু 
বকর নসদ্ীক 

রানযয়াল্াহু আনহু 

 ¨ আবু বকর নসদ্ীক রানযয়াল্াহু আনহু তাঁর 
নিলাফতকাচল মদীনাবাসীচদর ননচয় মৌযিাচন 
ঈচদর নামাি আদায় করচতন এিা মৌসই 
স্াচন নননম্শত মসনিদ। রাসূলুল্াহ (l) এর 
পাচর্ই ঈচদর নামাি আদায় করচতন।
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 ¨ এিা মসনিচদ গামামার িুব কাচছ অবনস্ত। 

 ¨ এিা মৌসসব ঐনতহানসক মসনিচদর একনি 
যা আিও তার রিােীন বর্নল ধচর মৌরচিচছ 
এবং দর্্শনাথ্শীচদরচক আকৃষ্ট কচর।  
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 ¨ উমর ইবচন আদেুল আিীি যিন মদীনার 
গভন্শর নছচলন তিন এই মসনিদ নননম্শত 
হয়। 

 ¨ এিনও এিাচত রিােীন পাথুচর মৌদয়াল ও 
রিােীন স্াপত্যরীনত দৃর্্যমান। 

 ¨ ১২৫৪ নহিরীচত মৌযভাচব নননম্শত হচয়নছল 
এিনও মৌসই অবকাঠাচমা নবদ্যমান। 

মসনিচদর স্াচনর নববরণ:
এই মসনিদনি দর্্শনাথ্শীগণ িুব কাছ মৌথচক 
মৌদিচত পাচরন। বাইচরর েত্বচর দাঁনড়চয় 
ছনব তুলচত পাচরন। 

মসনিচদর স্াচনর নববরণ

এিাচন নলিক করুন 
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https://goo.gl/maps/LvkV3mL4vwp3JkRh7


মসনিচদ উমর 
ইবনুল িাত্াব 

রানযয়াল্াহু আনহু 

উমর ইবনুল িাত্াব রানযয়াল্াহু আনহুর 
যুচগর ঈদগাচহর স্াচন নননম্শত এই মসনিদ। 
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 ¨ এিা মসনিচদ নববীর দনক্ণ-পনচিম নদচক 
অবনস্ত। 

 ¨ সম্প্রসানরত ভবন মৌথচক ৪৫৫ নমিার দূচর। 

 ¨ এর সব্শরিথম অবকাঠাচমা নননম্শত হচয়নছল 
৮৫০ নহিরী সন পরবত্শী সমচয়। 

মসনিচদর অবস্ান

এিাচন নলিক করুন 
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মসনিচদ আলী 
ইবচন আবী তানলব 
রানযয়াল্াহু আনহু 

এিা আলী রানযয়াল্াহু আনহুর নিলাফত আমচলর 
ঈদগাচহর িায়গাচত নননম্শত মসনিদ। 

48



 ¨ মসনিচদ নববীর পনচিম নদচক অবনস্ত 
এই মসনিদ। 

 ¨ মসনিচদ নববী মৌথচক ৪০০ নমিার দূচর 
অবনস্ত। 

 ¨ উমর ইবচন আদেুল আিীচির মদীনার 
গভন্শর নহচসচব দানয়ত্ব পালচনর যুচগ 
সব্শরিথম এই মসনিদ নননম্শত হয়। 

 ¨ মৌসৌনদ আমচল নহিরী ১৪১১ সাচল এিাচক 
সংস্ার করা হয়। 

মসনিচদর স্ান

এিাচন নলিক করুন 
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https://goo.gl/maps/WfEJBBeB7i2MBk2F6


এিা রাসূলুল্াহর (l) যুগ মৌথচক শুরু কচর 
বত্শমান সময় পয্শন্ত মদীনা মুনাওয়ারার 
কবরস্ান। 

বাকী’ মৌগারস্ান 
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যুচগ যুচগ এিাচন অসংি্য মানুষ র্ানয়ত 
হচয়চছন। তন্মচধ্য উচল্িচযাগ্য হচছেন 
একানধক উম্াহাতুল মুনমনীন (রাসূলুল্াহর 
স্তী) ও অসংি্য সাহাবাচয় নকরাম রানযয়াল্াহু 
আনহুম। 

এিা মসনিচদ নববীর দনক্ণ-পূব্শ নদচক 
অবনস্ত। 

এর আয়তন ১৮০.০০০ বগ্শ নমিার। 
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এিাচক ‘বাকী’ বলা হয় কারণ অতীচত এিাচন 
অসংি্য গাছপালা নছল। আর আরবীচত 
নানান গাছপালাপূণ্শ নবস্তৃত অঞ্চলচক ‘বাকী’ 
বলা হয়। 

নবীিী (l) রিায়র্ই বাকীর অনধবাসীচদর 
নযয়ারত করচতন এবং তাচদর িন্য দুআ 
করচতন।  
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পুরুষচদর িন্য বাকী’ মৌগারস্ান নযয়ারচতর 
সুচযাগ রচয়চছ: 

 ¨ ফিচরর পর মৌথচক সকাল ৮ িা পয্শন্ত। 

 ¨ আসচরর পর মৌথচক এক ঘ্টিা পয্শন্ত। 

 ¨ িানাযা থাকচল মৌয মৌকাচনা ফরি নামাচির 
পরপরই।

বাকী কবরস্াচন মৌপৌঁছচত 

এিাচন নলিক করুন 
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উহুদ একনি গুরুত্বপূণ্শ পাহাড়। রাসূলুল্াহর কাচছ 
এর নবচর্ষ ময্শাদা নছল। নতনন (l) বচলচছন, 
‘উহুদ পাহাড় আমাচদরচক ভাচলাবাচস, আমরাও 
তাচক ভাচলাবানস’। 

উহুদ পাহাড় 
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 ¨ উহুদ পাহাচড়র পাচর্ ইসলাচমর একনি 
মহাগুরুত্বপূণ্শ যুধি সংঘনিত হচয়চছ। এই যুচধি 
৭০ িন সাহাবী র্াহাদাত বরণ কচরন। তন্মচধ্য 
অন্যতম নছচলন সাইচয়্যদুর্ শুহাদা হামযা 
ইবচন আনদেল মুত্ানলব রানযয়াল্াহু আনহু।
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 ¨ রাসূলুল্াহ (l) রিায় সময়ই মৌকাচনা নকছুর 
নবর্ালত্ব মৌবাোচত উহুচদর উদাহরণ নদচতন। 
মৌযমন নতনন সাহাবাচদর রির্ংসায় বচলচছন, 
‘ঐ সত্ার র্পথ যার হাচত আমার রিাণ! যনদ 
মৌতামাচদর মৌকউ উহুদ পাহাড় পনরমাণ স্বণ্শ 
ব্যয় কচর, তাচদর এক মুনঠ নকংবা অধ্শ মুনঠ 
সমপনরমাণ হচব না’।

 ¨ এিা মসনিচদ নববীর উত্র নদচক রিায় ৪ 
নক.নম. দূচর অবনস্ত।
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‘উহুদ’মৌক উহুদ (তথা এক) নাচম নামকরচণর 
কারণ: এিা আর্পাচর্র অন্যান্য পাহাড় 
মৌথচক নবনছেন্ন। ফচল নবনভন্ন পাহাচড়র মাচে 
এিা স্বতন্ত্র একক পাহাড় নহচসচব রিকানর্ত।  
উহুদ পাহাড় পূব্শ মৌথচক পনচিম নদচক একনি 
লম্া মৌর্কচলর মচতা নবস্তৃত। মৌকাথাও মৌকাথাও 
িাননকিা উত্চর মৌঘঁষা। উহুচদর আনুমাননক 
মাপ: 

 ¨ বদঘ্শ্য: ৭ নক.নম.। 

 ¨ রিস্: ২-৩ নক.নম.। 

 ¨ উচ্চতা: রিায় ১০৭৭ নমিার পয্শন্ত। 
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 ¨ লাল গ্রানাইচি গড়া পাহাচড়র পাথরগুচলা 
নানান রচে নবভতি। নকছু গাঢ় সবুি ও 
কাচলা। 

 ¨ পাহাচড়র গাচয় ছনড়চয় রচয়চছ অসংি্য 
গত্শ, ফািল ও গহ্বর ইত্যানদ। এগুচলা 
বৃনষ্টর পানন ধচর রাচি। 
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উহুদ পাহাড় দর্্শনকাচল দর্্শনাথ্শী যা যা 
মৌদিচবন: 

 ¨ উহুদ পাহাড়। 

 ¨  রুমাত পাহাড়। 

 ¨ র্হীদচদর কবরস্ান।

উহুদ পাহাচড় নানান মাধ্যচম মৌপৌঁছা যায়। 
যথা: 
মদীনা বাস:
হারাম মৌথচক মৌবর হওয়ার স্ান। 
মদীনা বাস স্্যান্ড (হারাম-উহুদ) 
পয্শিন বাস
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িাবাচল রুমাত 

উহুদ পাহাচড়র পাচর্ অবনস্ত একনি ক্ুদ্র 
পাহাড়। 

নামকরচণর কারণ: 

উহুদ যুচধির সময় রাসূলুল্াহ (l) একদল 
তীরদোয (রুমাত) সাহাবাচদরচক এই 
পাহাচড়র ওপর অবস্াচনর ননচদ্শর্ মৌদন। যাচত 
মৌপছন নদচয় র্ত্রুচদর অতনক্শত আক্মণ ও 
অবচরাধ মৌথচক মুসনলম বানহনী সুরনক্ত 
থাচক। 
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 ¨ পাহাচড় ননচয়ানিত তীরদোয (রুমাত) 
সাহাবীচদর সংি্যা নছল পঞ্চার্ িন।

 ¨ তারা  আদেুল্াহ ইবচন িুবাইর রানযয়াল্াহু 
আনহুর মৌনতৃচত্ব নছচলন।

 ¨ আল্াহর পূব্শ ফয়সালা অনুযায়ী, একদল তীরদোয 
সাহাবা রাসূচলর ননচদ্শর্ অমান্য কচরন। তারা 
মুর্নরকচদরচক পরানিত ও পলায়নরত মৌদচি 
গনীমত সংগ্রচহর িন্য পাহাড় মৌথচক মৌনচম 
যান। তাচদর মৌনতা আদেুল্াহ ইবচন িুবাইর 
রানযয়াল্াহু আনহু তাচদরচক ননচষচধর মৌেষ্টা 
কচরও ব্যথ্শ হন। 

 ¨ িানলদ ইবনুল ওয়ালীদ- নযনন তিনও 
মুর্নরক নছচলন- সুচযাগনির সবি্যবহার কচরন। 
নতনন একদল মৌসনা ননচয় মৌপছন নদক মৌথচক 
মুসলমানচদরচক নঘচর মৌফচলন। মুহূচত্শই যুচধির 
ফলাফল বদচল যায়। মুসলমানচদর নবিয় 
পরািচয় পয্শবনসত হয়। অসংি্য সাহাবা 
রানযয়াল্াহু আনহুম র্াহাদাত বরণ কচরন। 
আল্াহ তাআলা বচলন, ‘যিন মৌতামাচদর 
ওপর মুসীবত এচলা তিন মৌতামরা বলচল, 
‘এিা মৌকাথা হচত এচলা?’ অথে মৌতামরা মৌতা 
(কানফরচদর) নবিগুণ নবপদ ঘনিচয়নছচল। বল, 
‘এিা মৌতামাচদর ননচিচদরই ননকি হচত’।
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উহুচদর র্হীদচদর 
কবরস্ান 

 ¨ মসনিচদ নববীর উত্র নদচক অবনস্ত। 

 ¨ ৫ নক.নম. দূচর। 

 ¨ উহুদ পাহাচড়র পাদচদচর্। 
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 ¨ এই কবরস্ানচক ‘শুহাদা েত্বর’ বলা 
হয়। 

 ¨ এিাচক ‘র্হীদচদর কবরস্ান’ বচল 
নামকরচণর কারণ হচলা- এিাচনই 
উহুদ যুচধি র্াহাদত বরণকারী ৭০ 
িন সাহাবীর পনবত্র মৌদহ র্ানয়ত করা 
হচয়চছ।

এিাচন র্ানয়ত সাহাবাচদর মাচে অন্যতম রিনসধি 
হচলন: 

 ¨ রাসূলুল্াহর (l) োো র্হীদচদর সদ্শার 
হামযা ইবচন আনদেল মুত্ানলব।  
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এই কবরস্াচনর নযয়ারতকারীচদর 
িন্য এিাচন সালাম মৌপর্ ও র্হীদচদর 
িন্য দুআ করা সুন্নাত। মৌযমনিা 
রাসূলুল্াহ (l) বলচতন,  ‘আস-সালামু 
আলাইকুম দারা কওনমন মুনমনীন। 
ওয়া ইন্না ইনর্াআল্াহু নবকুম লানহকূন। 
ইয়ারহামুল্াহুল মুস্তাকনদমীন নমনকুম 
ওয়াল মুসতানিরীন’। 

 ¨ বত্শমাচন কবরস্াননি েতুনদ্শক মৌথচক 
রিােীর বিারা মৌবনষ্টত। তচব নযয়ারতকারীগণ 
রিােীচরর বাইচর মৌথচক মৌভতচরর সবনকছু 
মৌদিচত পান।
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 ¨ এিা মৌসই স্ান রাসূলুল্াহর (l) ওফাচতর 
পচর মৌযিাচন সাহাবাচয় নকরাম ববঠক 
কচরন এবং আবু বকর নসদ্ীক রানযয়াল্াহু 
আনহুচক মুসলমানচদর িলীফা নহচসচব 
তাঁর হাচত বাইয়াত মৌনন। 

 ¨ এই ববঠকিানাচক ‘বনু সাচয়দা’র সচগে 
সম্পৃতি করার কারণ হচছে এিা উতি 
কবীলার িামাচর অবনস্ত নছল। 

বনু সাচয়দার 
ববঠকিানা

(সাকীফাচয় বনী সাচয়দা) 
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 ¨ এিা মদীনা মুনাওয়ারার একনি গুরুত্বপূণ্শ 
ঐনতহানসক দর্্শনীয় স্ান। 

 ¨ মুসলমানচদর অন্তচর এিার নবচর্ষ 
ঐনতহানসক ময্শাদা রচয়চছ। কারণ এিাচনই 
তাচদর সূেনার মহাগুরুত্বপূণ্শ কািনি 
সম্পানদত হচয়নছল। 

 ¨ এিা মসনিচদ নববীর উত্র-পনচিম নদচক 
অবনস্ত। 

 ¨ মসনিচদ নববী মৌথচক ৫০০ নমিার দূরচত্ব 
অবনস্ত।
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সাকীফার অবস্ান: 

 ¨ এিা বত্শমাচন ঘন গাছগাছানলপূণ্শ একনি 
বাগান হচয় আচছ। দর্্শনাথ্শীগণ গাচছর 
ফাঁচক ঘুচর ঘুচর এই ঐনতহানসক স্াননি 
মৌদচি থাচকন। 

 ¨ অতীচত এনি একনি ছাদযুতি ভবন নছল। 
এর নতন নদচক মৌদয়াল ও এক নদক উন্মুতি 
নছল। 

 ¨ বত্শমাচন এনি রিােীর মৌঘরা একনি 
বাগানরূচপ নবদ্যমান।
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এনি কুরআচনর জ্ানতত্ত্ব, কুরআচনর অচথ্শর 
অনুবাদসহ কুরআন কারীচমর নানামুিী মৌসবায় 
ননচবনদত একনি অনন্য রিনতষ্ান। নরিন্টিং, 
সাউন্ড মৌরকনড্শং, ইচলকট্রননক রিকার্না, 
নডনিিাল অ্যাপসহ আধুননক রিযুনতি ব্যবহাচরর 
মাধ্যচম কুরআন কারীমচক সবধরচনর নবকৃনত 
মৌথচক সুরনক্ত রািার মৌক্চত্র এ রিনতষ্াচনর 
রিয়াস রির্ংসনীয়। 

নকং ফাহাদ কুরআন 
নরিন্টিং কমচলেক্স
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এিাচনই রচয়চছ কুরআন র্রীফ মুদ্রচণর িন্য 
নবচর্শর সব্শবৃহৎ ছাপািানা।  

ইসলাম ও মুসলমানচদর মৌসবায় মৌসৌনদ 
আরচবর গুরুত্বপূণ্শ ভূনমকাগুচলার এক অনন্য 
উদাহরণ এই রিনতষ্ান।  

উতি রিনতষ্ান মৌথচক এ যাবৎ কুরআচনর 
৩৫০ নমনলয়চনর অনধক কনপ ছাপা হচয়চছ। 
রিনত বছর রিায় ২০ নমনলয়ন কনপ ছাপাচনা 
হচয় থাচক। সাইি, ভাষা ইত্যানদ নবচবেনায় 
এিাচন রিায় ২৫০ এর অনধক কুরআচনর নভন্ন 
নভন্ন ভাস্শন রিকানর্ত হচয়চছ। এিান মৌথচক 
নবচর্শর রিায় ৭০ এর অনধক ভাষায় কুরআচনর 
অনুবাদ রিকানর্ত হচয়চছ। তন্মচধ্য ৩৯ নি 
এর্ীয় ভাষা রচয়চছ। 
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অবস্ান: 
মদীনা মুনাওয়ারা- তাবুক মৌরাড 

কমচলেচক্স মৌপৌঁছচত 

এিাচন নলিক করুন 
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উচবিাধন: ১৪০৫ নহিরীচত এিার উচবিাধন 
হচয়চছ। 

মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর
(মৌহিায মৌরলওচয় নমউনিয়াম) 
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১৯০৮ সাচল নননম্শত মৌহিাল মৌরলওচয় 
মৌস্র্নচক ১৯৮৩ সাচল যাদুঘচর পনরবত্শন 
করার রিচিক্ট হাচত মৌনয়া হয়। এিার নাম 
মৌদয়া হয়: মদীনা যাদুঘর

মদীনা মুনাওয়ারা যাদুঘর

(মৌহিায মৌরলওচয় নমউনিয়াম) 
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সংগ্রহর্ালা:

 ¨ নবনভন্ন রিত্নতানত্ত্বক সংগ্রহ, নভি্ুযয়াল গ্যালারী 
এবং মদীনার নবনভন্ন সমচয়র নবরল ঐনতহানসক 
ছনবসমূহ। 

 ¨ রিায় ২০০০ নর্ল্পকম্শ যা মদীনার ঐনতহ্য ও 
সংস্নৃতচক মূত্শ কচর মৌতাচল। মদীনার রিাকনৃতক 
ও সামানিক দরৃ্্যপি এবং যুচগ যুচগ মদীনা 
র্হরনি গচড় ওঠার িীবন্ত ইনতহাস তচুল ধচর।   
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যাদুঘচরর অবস্ান: 
মদীনার আম্ানরয়া মসনিচদর কাছাকানছ 
মৌহিায মৌরলওচয়র সব্শচর্ষ মৌস্র্ন ভবন। 

মৌলাচকর্চন মৌযচত

মৌহিায মৌরলওচয় যাদুঘর 
এিাচন নলিক করুন 
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এিা মদীনা মুনাওয়ারার নবচর্ষানয়ত যাদুঘর। 
নহিরচত নববী মৌথচক শুরু কচর বত্শমান সময় 
পয্শন্ত মদীনার সভ্যতা, সংস্ৃনত ও ইসলাচমর 
ইনতহাস তুচল ধচর। 

দাচর মদীনা ঐনতহ্য 
ও সাংস্ৃনতক যাদুঘর  
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যাদুঘরনি আপনাচক মদীনা মুনাওয়ারা, মসনিচদ 
নববী ও সীরাচত মুস্তফার (l) ঐনতহানসক 
অনলগনলচত এক অনন্য ভ্রমণ অনভজ্তা রিদান 
করচব। যাদুঘচরর দানয়ত্বর্ীলগণ নবনভন্ন ভাষায় 
আপনাচক ননচের তথ্যগুচলা রিদান করচবন: 

 ¨ ঐনতহানসক ও রিত্নতানত্ত্বক সংগ্রহ সংি্যা।

 ¨ ঐনতহানসক মচডলসমূহ। 

 ¨ ছনব, অঙ্কন নেত্র, নর্লানলনপ, নানান বই-পুস্তক 
ও পাডিুনলনপ।
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মসনিচদ 
নববী স্াপত্য 
রিদর্্শনী মৌকন্দ্র 

মসনিচদ নববীর স্াপত্য ইসলামী স্াপচত্যর 
মৌসৌদেয্শ ও ননপুণতার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পার্াপানর্ 
এনি রিােীন ঐনতহানসক ঐনতচহ্যর সুনবর্াল 
সম্ার। 
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উতি রিদর্্শনী মৌকন্দ্র নযয়ারতকারীর 
অনভজ্তাচক সমৃধি কচর। মসনিচদ নববীর 
স্াপচত্যর নানান নদক ও তাচত নবদ্যমান 
মৌসবাসমূহ সনবস্তাচর তুচল ধচর। 

রিদর্্শনী মৌকচন্দ্রর অবস্ান: 
মসনিচদ নববীর দনক্ণ (তথা নকবলার) 
নদচক
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 ¨ উতি রিদর্্শনী মৌকন্দ্র মসনিচদ নববীর 
নমম্র, নমহরাব, গম্ুি, ছাতা, মৌগি, 
নমনার ইত্যানদ নবষচয় নযয়ারতকারীর 
জ্ান সমৃধি কচর। 

 ¨ একানধক আন্তি্শানতক ভাষায় আধুননক 
রিযুনতি ব্যবহাচরর মাধ্যচম এসব তথ্য 
উপস্াপন কচর।
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মসনিচদ নববী ও রিদর্্শনী মৌকচন্দ্রর 
সংগ্রহর্ালা সুরনক্ত রািা দর্্শনাথ্শীচদর 
সচেতনতার রিমাণ 

১২ নি নেচত্রর মাধ্যচম: 

 ¨ শুরু মৌথচক বত্শমান পয্শন্ত মসনিচদ নববীর 
স্াপত্য ইনতহাস উপস্াপন কচর। 

 ¨ যুচগ যুচগ মসনিদ সম্প্রসারচণর নেত্র তুচল 
ধচর। 
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এিা স্বতন্ত্র ইলমী মানহাচি, সুসংহত 
গচবষণা পধিনতচত, আধুননক রিযুনতি 
ব্যবহাচরর মাধ্যচম রাসূলুল্াহ (l) এর 
সামনগ্রক পনরেয়, তাঁর নর্ক্া ও র্রীয়চতর 
পূণ্শাগে নববরণ অনন্য সৃিনর্ীল উপাচয় 
তুচল ধচর। 

সীরাচত নববী ও ইসলামী 

সভ্যতা সম্পনক্শত আন্তি্শানতক 

রিদর্্শনী মৌকন্দ্র ও যাদুঘর  
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অবস্ান: 
মসনিচদ নববীর নকবলার মুচিামুনি দনক্ণ 
নদচক। 

এই রিদর্্শনী মৌকচন্দ্রর উচদ্র্্য হচলা: 

 ¨ আল্াহ তাআলার পনরেয়, তাঁর নাম ও 
গুণাবলী এবং তাঁর কুদরচতর নানান ননদর্্শন 
তুচল ধরা। 

 ¨ ইসলাচমর পনরেয়, ইসলামী মূল্যচবাধ ও 
মূলনীনতর সচগে পনরেয় কনরচয় মৌদয়া।
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উপস্াপচনর ভাষাসমূহ: 
মৌযসব ভাষায় এগুচলা উপস্াপন করা হচয় থাচক 
তন্মচধ্য: ইংচরনি, ফরানস, মৌপেনীয়, উদু্শ, তুনক্শ, 
ইচদোচনর্ীয়। 

 ¨ ইসলাচমর নবী মুহাম্াদ ইবচন আদেুল্াহ 
(l) এর সচগে পনরনেত করা। 

 ¨ অন্যান্য নবী ও রাসূল আলাইনহমুস 
সালামচদর পনরেয় তুচল ধরা।

 ¨  ইসলামী পুরাকীনত্শ ও ইসলামী সভ্যতার 
ননদর্্শনগুচলা তুচল ধরা।
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এগুচলা সব্শাধুননক বাস সানভ্শস যা আপনাচক 
ননধ্শানরত রুনিন নভনত্ক ও স্বল্প িরচে মদীনার 
নবনভন্ন গুরুত্বপূণ্শ স্াচন মৌপৌঁচছ নদচব। 

মদীনা বাস 
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নগদ, ইচলকট্রননক নকংবা তাচদর ননধ্শানরত 
অ্যাচপর মাধ্যচম ভাড়া পনরচর্াধ করা যাচব। 
মৌস্র্নগুচলার অবস্ান ও ভ্রমণপথ িানচত 
আপনার মৌমাবাইচল এই অ্যাপনি ডাউনচলাড 
করুন:

মদীনা 
বাস 

এন্ড্রচয়ড

মদীনা বাস 
আইচফান
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এগুচলা নবিতল িু্যনরস্ বাস যার ওপচরর তলা 
মৌিালা। এিা মদীনার গুরুত্বপূণ্শ ১২ নি দর্্শনীয় 
স্াচন নগচয় থাচক। দর্্শনাথ্শী যিন মৌযিাচন োন 
নামচত পাচরন। আবার মৌযিাচন ইছো মৌসিান 
মৌথচক উঠচত পাচরন। 
২৪ ঘ্টিার িন্য ব্যবহারচযাগ্য নিচকচির মাধ্যচম 
মৌয মৌকউ এই সুনবধা উপচভাগ করচত পাচরন। 
তাচত ৮ নি ভাষায় অনডও ননচদ্শনর্কা রচয়চছ। 

পয্শিন বাস 
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এসব পয্শিন বাস ১২ নি গুরুত্বপূণ্শ িায়গায় 
থাচম: 

মসনিচদ নববী

মসনিচদ কুবা

উহুদ যুচধির স্ান 

িদেক যুচধির স্ান

আল নূর মল র্নপং কমচলেক্স

মৌহিায মৌরলওচয় মৌস্র্ন

কুবা মৌরাড (িাদ্াতু কুবা)

তানরি ও নবস্তানরত 
িানচত: এিাচন 
নলিক করুন
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রিচয়ািনীয় নম্রসমূহ

911

937

1966

920002814

িরুনর ও ননরাপত্া মৌসবার িন্য

নেনক ৎসা সংক্ান্ত পরামর্্শ ও নিজ্াসার 
িন্য 

মসনিচদ হারাম ও মসনিচদ নববী সংক্ান্ত 
অনুসন্াচনর িন্য 

আল্াহর মৌমহমানচদর নিজ্াসার িবাচবর িন্য 
হজে ও উমরা মন্ত্রণালচয়র মৌযাগাচযাগ মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল ননচদ্শনর্কা হজে ও 
উমরা মন্ত্রণালচয়র ওচয়ব সাইচি নবদ্যমান 
(এিাচন নলিক করুন)।

এসব ননচদ্শনর্কাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচব হজে 
সম্পন্ন করচত রিচয়ািনীয় সকল তথ্য ও 
নদক-ননচদ্শর্না নবদ্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবাদতগুচলা কবুল 

করুন

নদক-ননচদ্শর্নামূলক অন্যান্য তচথ্যর িন্য

সামানিক মৌযাগাচযাগ মাধ্যচম

আমাচদর একাউ্টিগুচলা অনুসরণ 
করুন


