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টা াইেলর গাপালপুের িনিমত হে  িবে র ি তীয় উচঁু িমনােরর ২০১ গ জুিবিশ  নয়নািভরাম মসিজদ।
িমনােরর উ তা ৪৫১ ফুট যা ৫৭ তলা ভবেনর সমান। এিট িনিমত হে  টা াইল জলার গাপালপুর
উপেজলার ঝাওয়াইল ইউিনয়েনর দি ণ  পাথািলয়া  ােম  িঝনাই  নদীর তীের।  জানা  যায়,  বতমােন
সবেচেয় উচঁু  িমনার রেয়েছ ভারেতর িদি েত অবি ত কতুব িমনার।  যার উ তা ২৪০ ফুট।  লতান
মহুা দ ঘরুীর সনাপিত কতুব উি ন আইেবক ১১৯২ সােল চৗহান রাজা পৃিথরাজেক তরাইেনর ি তীয়
যেু ,  িবজয় রণীয় কের রাখেত এ িমনার তির কেরিছেলন। এিট তাজমহেলর চেয়ও বিশ পযটক
পিরদশন কেরন। আর িবে র সেবা  িমনারিট মরে ার কাসা াংকায় ি তীয় হাসান মসিজেদ অবি ত।
এর উ তা ৬৮৯ ফুট যা ৬০ তলা ভবেনর সমান। বাংলােদশসহ িবে র মসিজেদর ইিতহােস জায়গা কের
িনেত যাে  িনমাণাধীন এ ২০১ গ জুিবিশ  মসিজদিট। এখােন দিশ-িবেদিশ পযটক, ওিল-আউিলয়া ও
ধম াণ মসুলমানেদর আগমন ঘটেব বেল মেন করেছন সংি রা। মসিজদ িনমােণ ব য় হেব ায় ১০০
কািট টাকা। মিু েযা া রিফ ল ইসলাম কল াণ াে র িত াতা চয়ারম ান রিফ ল ইসলােমর ভাই

মসিজেদর ত াবধায়ক মা.  মায়নু কিবর জানান,  ায় ১৫ িবঘা জিমর ওপর এ মসিজদ কমে ে
থাকেব  অত াধিুনক সব  িবধা।  পূণ  শীতাতপ িনয়ি ত  হওয়ার পরও  মসিজদিটেত সহ ািধক ফ ান
লাগােনা  হেব।  মসিজেদর ছােদর মাঝখােন রেয়েছ ৮১ ফটু উ তার একিট বড় গ জু,  এর চারিদেক
রেয়েছ ১৭ ফটু উ তািবিশ  ২০০িট গ জু। মলূ মসিজেদর চার কােণ থাকেছ ১০১ ফুট উ তার চারিট
িমনার। পাশাপািশ থাকেব ৮১ ফটু উ তার আরও চারিট িমনার। ১৪৪ ফুট দঘ  ও ১৪৪ ফুট ে র
ি তল মসিজদিটেত নামাজ আদায় করেত পারেবন একসে  ায় ১৫ হাজার মসুি । দয়ােলর টাইলেস
অি ত থাকেব ৩০ পারা পিব  কারআন শরীফ। য কউ বেস বা দািঁড়েয় দয়ােলর কারআন শরীফ
তলাওয়াত করেত পারেবন। আর মসিজেদর ধান দরজা তিরেত ব বহার করা হেব ৫০ মণ িপতল।

আজান চােরর জ  দি ণ পােশ িনমাণ করা হেব উচঁু িমনার। উ তার িহেসেব িমনারিট হেব ৫৭ তলা
ভবেনর সমান  অথাৎ  ৪৫১  ফুট।  িমহরােবর ই  পােশ  লাশ রাখার জ  িহমাগার তির করা  হেব।
িনমাণাধীন অব ােতই এ ২০১ গ জু মসিজেদ ঈেদর নামাজ আদায়  হেয়েছ।

মসিজেদর উ র ও দি ণ পােশ িনমাণ করা হে  পৃথক িট পাচঁতলা ভবন। সখােন থাকেব  নারীেদর
জ  িবনামেূল র হাসপাতাল, এিতমখানা, বৃ া ম,  মিু েযা া ও তােদর পিরবােরর জ  পুনবাসেনর
ব ব া। উ র পােশর ভবনিট দিশ-িবেদিশ অিতিথেদর থাকা-খাওয়ার ব ব ার জ । পােশই িনমাণ করা
হেব দরূ-দরূা  থেক আগত মসুি েদর জ  ডাক বাংেলা ও িবনামেূল  খাবার িবতরেণর ব ব া। চারপােশ
থাকেব দিশ-িবেদিশ ফুেলর বাগান। পি ম পােশ িঝনাই নদীর তীর থেক মসিজদ পয  িসিঁড় থাকেব।
পারাপােরর িবধােথ নদীেত িনমাণ করা হেব সতু।

মায়নু  কিবর আরও জানান,  টা াইেলর গাপালপুর উপেজলা সদর থেক সাত িকেলািমটার পি েম
িঝনাই নদীর তীের অবি ত দৃ  এ মসিজেদর িনমাণ কাজ  হেয়েছ ২০১৩ সােলর ১৩ জা য়াির।
মসিজেদর িভি র াপন কেরন কল াণ াে র িত াতা চয়ারম ান রিফ ল ইসলােমর মা িরিজয়া

  আসা ল ইসলাম বাবলু,
ভঞূাপুর (টা াইল)
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খাতুন। এ বছেরর শেষর িদেক এর িনমাণ কাজ শষ হেব এবং পিব  কাবা শরীেফর ইমােমর ইমামিতর
মাধ েম মসিজেদর আ ািনক উে াধন করার পিরক না রেয়েছ।
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