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স্থাত্যকীর্ত্িয অনন্য র্নদ িন ফাযটান ককন্দ্রীয় ভর্িদ 

ফাাংরাদদ পর্রত্ পুর্ি গদফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট এয অফকাঠাদভা র্নভ িাণ ও কাম িক্রভ র্িারীকযণ প্রকদেয অর্ িায়দন নাযায়ণগঞ্জ কিরায আড়াইািায উদিরাধীন কভঘনা নদী ত্ীযস্থ র্ফনন্দী কপযীঘাট 

াংরগ্ন প্রধান কাম িারদয়য ককদন্দ্র একটি ভর্িদ র্নর্ভ িত্ দয়দে। প্রায় ৫ (াঁচ) ককাটি টাকা ব্যদয় ভর্িদটি র্নর্ভ িত্ দয়দে। ৬৭০ র্িিাদে র্ত্উর্নর্য়ায UNESCO World Heritage Town 

কায়দযায়াদন র্নর্ভ িত্ The great mosque of Kairouan [Mosque of Uqba-ibn-Nafi (একিন উভাইয়াদ আযফ াভর্যক অর্ধনায়ক)]-এয ভূর্ভ নকায আদদর ভর্িদটি র্নর্ভ িত্ 

দয়দে (র্চত্র ০১-০২)। ভর্িদটি দদদঘ িয ১৯০ র্পট এফাং প্রদস্থ ৮০ র্পট, ভর্িদদয paved area ১২৫২৩.৫ ফগ ি পৄট। এদত্ একাদর্ ১২৫২ িন ব্যর্ি নাভাি আদায় কযদত্ াযদফন। ভর্িদটিয দর্ক্ষণ, পূফ ি 

এফাং উত্তয র্দদক িরায় আদে (র্চত্র ০৩-০৬)। 

এোড়া ভর্িদটিয পূফ ি র্দদক যদয়দে মূঘর (১৫২৬-১৮৫৭ র্ি.) স্থাত্য যীর্ত্দত্ র্নর্ভ িত্ একটি কোট উদ্যান (র্চত্র ০৭-০৯)।  কমটি মূর ভর্িদ বফদনয ফাযান্দা কর্দক র্ভনায ম িন্ত র্ফস্তৃত্। উদ্যাদনয ভাঝ ফযাফয একটি 

াদয় চরায র্। উদ্যানটিয চাযা র্ঘদয যদয়দে কত্াযণ কার্বত্ টানা ফাযান্দা ফা র্যওয়াক/cloister(র্চত্র -১০) । 

মূর প্রার্ িনাগৃ একটি বৃদাকায গমু্বি দ্বাযা আচ্ছার্দত্, ভূর্ভ কর্দক এটিয উচ্চত্া ৪০ র্পট। গমু্বিটি কগৌড়-ান্ডুয়ায ফাাংরা ারত্ানাত্ (১৩৫২-১৫৭৬র্ি.) ত্র্া র্দল্লীয তুঘরকীয় (১৩২০-১৪১৩র্ি.) স্থাত্য যীর্ত্দত্ 

র্নর্ভ িত্। ১৬২৬ র্িিাদে র্নর্ভ িত্ কযাদভয St. Peter’s Basilica-য আদদর গমু্বদিয াদদদদ র্িরানযার্ি যুি কযা দয়দে, মাদত্ কদয সূদম িয আদরা র্বত্দয প্রদফ কযদত্ াদয। গমু্বদিয অবযন্তদয এয গাদয় 

িযার্ভর্ত্ক নকা ফাইদিন্টাইন (৩৩০-১৪৫৩ র্ি.) ত্র্া ইস্তানবুদরয তুর্কি অদটাভান (১২৯৯-১৯২২ র্ি.) স্থাত্য যীর্ত্দত্ অাংর্কত্ (র্চত্র -১১)। 

গমু্বদিয উর্যর্স্থত্ ককদন্দ্র (ভর্িদ অবযন্তদয দফ িাচ্চ Point) কার্রভা ত্াইদয়যফা এফাং াদদদদ র্ফত্র কুযআন-এয সুযা (নাং-০২) ফাকাযা-য আয়াত্ ২১-২২ উৎকীন ি কযা আদে। মায অনুফাদ র্নম্নরূঃ  

কার্রভা ত্াইদয়যফা 
‘ককান প্রভু নাই একভাত্র আল্লাহ্ ব্যত্ীত্; মুম্মদ আল্লা কপ্রর্যত্ যসূর। 

২১
ক ভানুল! কত্াভযা কত্াভাদদয কই প্রর্ত্ারদকয ইফাদত্ কয র্মর্ন কত্াভাদদয ও কত্াভাদদয পূফ িফত্ীগণদক সৃর্ি কর্যয়াদেন মাাদত্ কত্াভযা মুত্তাকী ইদত্ ায, 

২২
র্মর্ন পৃর্র্ফীদক কত্াভাদদয িন্য র্ফোনা ও আকাদক োদ কর্যয়াদেন এফাং আকা ইদত্ ার্ন ফল িণ কর্যয়া ত্দ্দ্বাযা কত্াভাদদয িীর্ফকায িন্য পরমূর উৎাদন কদযন। সুত্যাাং কত্াভযা িার্নয়া-শুর্নয়া 

কাাদকও আল্লায ভকক্ষ দাঁড় কযাইও না।(র্চত্র -১২)। 

ভর্িদদয র্ভযাফটি র্দল্লী ারত্ানাদত্য করাদী (১৪৫১-১৫২৬ র্ি.) স্থাত্য যীর্ত্দত্ র্নর্ভ িত্ (র্চত্র -১৩)। 

র্ভযাদফ কুর্পক কযার্রগ্রার্প (৬৩২-১০৩২ র্ি.)-কত্ র্ফত্র কুযআন-এয সুযা (নাং-৮২) আর-ইনর্পত্ায -এয ১৯ (উর্ন)টি আয়াত্ উৎকীন ি কযা দয়দে। মায অনুফাদ র্নম্নরু:  

১
মিন আভান র্ফদীণ ি দয় মাদফ,  

২
মিন নক্ষত্রমূ র্ফর্ক্ষপ্তবাদফ িদ ড়দফ,  

৩
মিন াগযমূদক উত্তার কদয কত্ারা দফ,  

৪
এফাং মিন কফযমূ উদমার্চত্ কযা দফ,  

৫
ত্িন প্রদত্যক ব্যর্ি িানদত্ াযদফ, ক র্ক অদগ্র কপ্রযণ কদযদে এফাং র্ক ক শ্চাদত্ কযদি এদদে। 

৬
ক ভানুল! র্কদ কত্াভাদক র্ফভ্রান্ত কযর কত্াভায এভন ভান প্রভু ম্পদকি?  

৭
র্মর্ন কত্াভাদক সৃর্ি কদযদেন, অত্ঃয কত্াভায অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুদরা সুঠাভ কদযদেন, ত্াযয কত্াভাদক সুলভ কদযদেন। 

৮
কম আকৃর্ত্দত্ র্ত্র্ন কচদয়দেন, কত্াভাদক গঠন কদযদেন। 

৯
কিনই এরূ র্ফভ্রার্ন্তদত্ র্ত্ত্ র্াকা উর্চত্ নয়, ফযাং কত্াভযা কত্া কল র্ফচাযদকই অস্বীকায কযে। 

১০
র্নশ্চয় কত্াভাদদয উয র্নযুি যদয়দে াংযক্ষক কপদযত্াগণ;  

১১
ম্মার্নত্ করিকবৃন্দ;  

১২
ত্াযা িাদন কত্াভযা মা কয। 

১৩
র্নশ্চয় কনককায করাদকযা র্াকদফ সুদি-ার্ন্তদত্ যভ স্বাচ্ছদন্দয;  

১৪
আয অফশ্যই াাচাযীযা র্াকদফ কদামদি;  

১৫
ত্াযা র্ফচায র্দফদ ত্াদত্ প্রদফ কযদফ;  

১৬
কিান কর্দক ত্াযা কফয দফ না। 

১৭
আর্ন র্ক িাদনন, র্ফচায র্দফ র্ক?  

১৮
পুনযায় ফরর্েঃ আর্ন র্ক িাদনন, কই র্ফচায র্দফটি র্ক যকভ? 

১৯
কর্দন এভন দফ কম, ককউ কাযও ককান ককান উকায কযদত্ াযদফ না এফাং কর্দন ফ কর্তিত্ব দফ একভাত্র আল্লাহ্রয। 

র্ভযাদফয উত্তয াদবি স্থানান্তযদমাগ্য র্ভনফায মা উত্তয-র্শ্চভ আর্িকায ভাগর্যফী স্থাত্য (৭১১-১৪৯২র্ি.) নকায় র্নর্ভ িত্। এটি কদী কভগর্ন কাঠ দ্বাযা র্নর্ভ িত্ (র্চত্র -১৪)। র্িরানযার্ি (arcade) দ্বাযা 

কার্বত্ এফাং চতুির্দদক র্ফস্তৃত্ র্যওয়াকটিয পূফ ি র্দদকয ভাঝ ফযাফয যদয়দে একটি কচৌদকানা র্ভনায, মা দর্ক্ষন-র্শ্চভ ইউদযাদয Iberia উদ্বীর্স্থত্ আন্দালুীয় (৭১১-১৪৯২ র্ি.) স্থাত্য যীর্ত্দত্ র্নর্ভ িত্ 

(র্চত্র -১৫)। 

ভূর্ভ কর্দক র্ভনাযটিয উচ্চত্া ৬১ র্পট। র্ভনাযটিয গাদয় পূফ ি র্দদক ভর্িদদয প্রধান প্রদফ র্। ভর্িদদয অয প্রদফ র্টি দর্ক্ষণ র্যওয়াদকয ভাঝ ফযাফয, মা ভর্রাদদয ব্যফাদযয িন্য র্নর্ভ িত্। প্রধান 

প্রদফ দর্য উয যদয়দে কুর্পক কযার্রগ্রার্পদত্ উৎকীণ ি কুযআন-এয আয়াত্ এফাং ভর্িদ র্নভ িান াংক্রান্ত র্নদদ ির্কা মায ফাাংরা অনুফাদ র্নদচ কদয়া রঃ 

করুনাভয়, যভ দয়ালু আল্লাহ্র নাদভ 

আয়াত্ ৩৫ সুযা (নাং-১৪) ইব্রার্ভ
  ‘ক আভায প্রর্ত্ারক! এ গৃদক র্নযাদ যাদিা। 

আয়াত্ ৪০সুযা (নাং-২৭) আন-নাভর
 ‘প্রভু ইা কত্াভায অনুগ্রদ। 

 ভর্িদ িার্ভ ফাযত্ান (আযফীদত্) 

Picture 05- View from Office Building rooftop.  

Picture 10- Arcaded Cloisters.  Picture 11- : Dome Ceiling.  Picture 09- View of minaret and 

garden walkway.  

Picture 12- : Dome Ceiling.  Picture 13- Mihrab. 
Picture 14- Wooden Minber. Picture 15- Minaret with eastern entrance way. Picture 16- Wooden Door. 

Picture 08- View of garden 

walkway from eastern cloister.  

Picture 07- View of garden enclosed by cloister.  
Picture 06- View from South. 

করিক: এ.এভ র্ফরী নর্িয১, কভাঃ কদদরায়ায কাদন ২, কভা: িারার উর্িন আকফয ৩ এফাং কভাঃ ভাকছুদুর ক ৩  

১প্রকে র্যচারক (যুগ্মর্চফ), ২. প্রকে র্যচারক (যুগ্ম র্চফ)(অর্ত্র্যি দার্য়ত্ব) এফাং ৩. কাযী প্রকে র্যচারক (অর্ত্র্যি দার্য়ত্ব), ফাাংরাদদ পর্রত্ পুর্ি গদফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (ফাযটান) অফকাঠাদভা র্নভ িাণ ও কাম িক্রভ 

র্িারীকযণ প্রকে 




