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ইহরাম হচলা আপনার ঈমানী অনভযাত্ার প্রথম 
প্দচষেপ। এনি একনি আধ্্যানমিক আমল যার মধ্্য 
ন্দচয় আপনন হজে ও উমরার মচতা মহাগুরুত্বপূর্দে 
ইবা্দত শুরু করচবন। মৌয ইবা্দত আল্াহ তাআলা 
ননষ্ার সচগে এবং মৌকবল তাঁর সন্তুনটির জন্য করার 
ননচ্দদেি ন্দচয়চছন। আল্াহ তাআলা বচলন, ‘মৌতামরা 
আল্াহর জন্য হজে ও উমরা সম্া্দন কচরা’। 

ভনূমকা 

বষে্যমার্ ননচ্দদেনিকাচত আপনন ইহরাম 
সংক্ান্ত প্রচয়াজনীয় সকল নবষয় জানচত 
পারচবন। 
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সূনেপত্
কানখিত পষৃ্ায় মৌযচত নিচরানাচমর ওপর নলিক করুন 

িতদে রািা 

ইহরাম কী? 

ইহরাচমর
মৌপািাক 

তালনবয়া 
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মীকাতসমূহ 

মুহনরচমর
আ্দবসমূহ 

গুরুত্বপূর্দে মৌ�ান 

নাম্ারসমূহ

ইহরাচমর
নননষদ্ধ নবষয়সমূহ

মৌ্দচহর োমড়া নছচল 
যাওয়া ও ত্বচকর নানান 
প্র্দাহ মৌথচক সুরষো 
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ইহরাম
কী? 

১

২

এিা হজে নকংবা উমরা ইবা্দচতর সূেনা। অথদো ৎ 
মৌকউ হজে নকংবা উমরা শুরুর ননয়ত করচব এবং 
তালনবয়া পাঠ আরম্ভ করচব- এিাই ইহরাম। 

এচষেচত্ কতদেব্য হচলা মৌযই ইবা্দচতর ননয়ত 
করচব তালনবয়ার শুরুচত মৌসিার নাম স্পটি 
করচব। মৌযমন বলচব, ‘লাব্াইকা উমরাতান’ 
অথবা ‘লাব্াইকা হাজোন’। এভাচব মৌকউ হজে 
নকংবা উমরাচত আনুষ্াননকভাচব প্রচবি কচরচছ 
বচল গর্্য হচব।  
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৩
৪মৌকবল ইহরাচমর ননয়চতর মাধ্্যচমই হজে বা 

উমরা শুরু হচয় যাচব। �চল তিন মৌথচকই ইহরাম 
অবস্ায় নননষদ্ধ এমন সকল নবষয় মৌথচক ্দূচর 
থাকচত হচব। 

ইহরাচমর ননয়ত করার আচগ মৌগাসল নকংবা 
উযু করা সুন্াত। 
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মুহনরম ব্যনতি দুই িুকচরা কাপড় পনরধ্ান 
করচব। একনি হচলা লুনগে যা মৌ্দচহর ননম্নাংচি 
জড়াচব। আচরকনি হচলা ো্দর যা ন্দচয় ওপচরর 
অংি ঢাকচব। এিা সা্দা হওয়া উত্তম। 

ইযার’ বা ননচের অংচির কাপড়চক িরীচর 
মজবুত কচর বাঁধ্ার জন্য মৌকামচর ন�তা বা 
মৌবচটের ব্যবহার ববধ্। োইচল তাচত ননচজর 
প্রচয়াজনীয় নজননসপত্, মৌমাবাইল, অথদে 
ইত্যান্দও রািা মৌযচত পাচর। 

ইহরাচমর মৌপািাক 
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ইহরাচমর কাপচড়র মৌষেচত্ জগচতর সকল 
মানুষ সমান। অথদে ও বর্দে মৌকাচনা নকছু 
তাচ্দরচক আলা্দা করচত পাচর না। সবাই 
এক মৌপািাচক এক মানিচত ্দাঁনড়চয় আল্াহর 
কাচছ দুআ ও মুনাজাত কচর। 
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নারীরা মৌয মৌকাচনা মৌপািাক পচর ইহরাম 
বাঁধ্চত পাচরন। তচব এচষেচত্ িতদে হচলা: 

তাচত পুরুচষর ্দৃনটি আকষদেক মৌসৌদেযদে না 
থাকা। 

হাঁিার মৌষেচত্ নবঘ্নতা সৃনটি না কচর এমন 
নঢচলঢালা ও মৌ্দহ আবৃতকারী হওয়া। 

১

২
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যন্দ হজে নকংবা উমরাকারীর এমন আিংকা 
থাচক মৌয, অসুস্তা নকংবা িরঈ উজর অথবা 
ননচজর ইছোর বাইচর মৌয মৌকাচনা কারচর্ মৌস 
হজে বা উমরা সম্ন্ করচত নাও পাচর, তচব 
এমতাবস্ায় ইহরাচমর ননয়চতর মৌষেচত্ িতদে জুচড় 
ন্দচত পাচর। মৌযমন ‘লাব্াইকা উমরাতান’ বা 
‘লাব্াইকা হাজোন’ এর পচর বলচব:
‘যন্দ মৌকাচনা প্রনতবন্ধকতা আচস তচব মৌযিাচন 
প্রনতবন্ধকতা আসচব মৌসিাই আমার গন্তব্যস্ল’ 
(মৌয মৌকাচনা ভাষাচত এিা বলা সম্ভব) 

িতদে রািা 

যন্দ ননয়চতর মৌষেচত্ এমন িতদে রাচি এবং পচর 
বাস্তচবই পচথ এমন মৌকাচনা প্রনতবন্ধকতা আচস 
মৌযকারচর্ হজে বা উমরা সম্ন্ করা সম্ভব না 
হয়, তচব মৌসিাচনই ইহরাম মৌিষ করা ববধ্। 
এচত মৌকাচনা অপরাধ্ হচব না। 
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তালনবয়া হচলা: ‘লাব্াইকা আল্াহুম্া লাব্াইক। 
লাব্াইকা লা িারীকা লাকা লাব্াইক। ইন্াল 
হাম্দা ওয়ান নন’মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা 
িারীকা লাক’- বলা।  

তালনবয়ার অথদে: মৌহ আল্াহ! আমরা আপনার 
ডাচক সাড়া ন্দচয় এচসনছ! আমরা উপনস্ত হচয়নছ। 
আমরা আপনার একত্ববা্দ ও ইবা্দচতর স্ীকৃনত 
ন্দনছে। আপনার পূর্দে রাজচত্বর প্রনত আমিসমপদের্ 
করনছ। এিা হাজেীচ্দর এক মহাগুরুত্বপূর্দে নন্দিদেন 
যার মাধ্্যচম তারা নবশ্বজগচতর প্রনতপালক 
করুর্াময় আল্াহর ্দাসত্ব ও তাঁর পূর্দে আনুগচত্যর 
মৌ�াষর্া মৌ্দয়। 

পুরুষরা উচ্চস্চর তালনবয়া পাঠ করচবন 
আর নারীরা ননম্নস্চর। 

তালনবয়া 
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ইহরাম শুরুর সচগে তালনবয়া শুরু হয়। 

হচজের মৌষেচত্:
জামরাচয় আকাবাচত 

পাথর ননচষেচপর 
মাধ্্যচম। 

উমরার মৌষেচত্:
বাইতুল্াহ ্দিদেচনর

মাধ্্যচম। 

তালনবয়া মৌিষ হয়: 
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মীকাতসমূহ 

আল্াহর �চরর সম্ানাচথদে রাসূলুল্াহ (আল্াহর �চরর সম্ানাচথদে রাসূলুল্াহ ())  মক্ায় 
মৌপৌঁছার আচগ নকছু জায়গা ননধ্দোরর্ কচর ন্দচয়চছন 
হজে ও উমরার জন্য আগতরা প্রথচম মৌসিাচন 
উপনস্ত হন। মৌসিান মৌথচক ইহরাম বাঁচধ্ন। 
তালনবয়ার মৌ�াষর্া ন্দচত থাচকন। এভাচব হারাচম 
প্রচবচির আচগই তারা সম্ূর্দে প্রস্তুনতর কথা জাননচয় 
মৌ্দন। আগমচনর স্ান মৌভচ্দ এসব প্রস্তুনতমূলক 
স্ানও (মীকাত) নভন্ হচয় থাচক।

যুল হুলাই�া 

যারা মক্া মৌথচক ্দূচর বসবাস কচরন তাচ্দর জন্য যারা মক্া মৌথচক ্দূচর বসবাস কচরন তাচ্দর জন্য 
এসব মীকাত নকংবা এগুচলার বরাবর জায়গা মৌথচক এসব মীকাত নকংবা এগুচলার বরাবর জায়গা মৌথচক 
ইহরাম বাঁধ্া আবি্যক।ইহরাম বাঁধ্া আবি্যক। সুতরাং স্ল মৌহাক নকংবা 
আকািপথ মৌহাক এসব মীকাত বরাবর স্াচন এচস 
মৌগচলই ইহরাম বাঁধ্চত হচব। ইহরাম ছাড়া এসব 
স্ান অনতক্ম করচব না। 
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অন্যান্য মৌ্দি মৌথচক মৌজদ্ায় আসা নবমানগুচলা অন্যান্য মৌ্দি মৌথচক মৌজদ্ায় আসা নবমানগুচলা 
সাধ্ারর্ত মীকাত বরাবর স্াচন এচস মৌ�াষর্া সাধ্ারর্ত মীকাত বরাবর স্াচন এচস মৌ�াষর্া 
মৌ্দয়।মৌ্দয়। �চল হাজেী নকংবা উমরাকারীরা তিন 
ইহরাম মৌবঁচধ্ মৌনন। 
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১

২
৩

ইহরাচমর মৌষেচত্ মানুষ নতন ভাচগ নবভতি: 

মক্ার মৌভতচর অবস্ানকারী: নতনন হারাম 
সীমানার বাইচর সবচেচয় ননকিবতদেী স্ান 
মৌথচক ইহরাম বাধঁ্চবন। উ্দাহরর্ত তানঈচম 
অবনস্ত আচয়িা মসনজ্দ মৌথচক ইহরাম 
বাঁধ্চত পাচরন। 

মক্া ও মীকাচতর মাঝামানঝ অবস্ানকারী: 
নতনন হজে ও উমরার জন্য মৌযিাচন আচছন 
মৌসিান মৌথচকই ইহরাম বাঁধ্চবন। 

মীকাচতর বাইচর অবস্ানকারী। নতনন 
মীকাত নকংবা মীকাত বরাবর স্ান মৌথচক 
ইহরাম বাঁধ্চবন। 
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যুল হুলাই�া 

যাতু ইরক

করনুল মানানযলইয়ালামলাম

জুহ�া 

১
২

হারাম সীমার মৌভতচরর 
অঞ্চল 

মক্া ও মীকাচতর 
মাঝামানঝ অঞ্চল

৩ মীকাচতর বাইচর অবস্ানকারী। 
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যুল হুলাই�া 

যাতু ইরক

করনুল মানানযল

ইয়ালামলাম

জুহ�া 

৪৫০ নক.নম.

৯৪ নক.নম.

১৮৭ নক.নম.

৯৪ নক.নম.

৫৪ নক.নম.

যুল হুলাই�া  এিা ম্দীনাবাসীচ্দর মীকাত। মক্া 
মৌথচক ৪৫০ নক.নম. ্দূচর অবনস্ত। 

আল-জুহ�া  িাম নকংবা এ পচথ আগত মৌলাকচ্দর 
মীকাত। মক্া মৌথচক ১৮৭ নক.নম. ্দূচর অবনস্ত। 
বতদেমাচন মানুষ ২০০ নক.নম. ্দূচর রাচবগ মৌথচক 
ইহরাম বাঁচধ্ন। 

করনুল মানানযল  নজ্দ এবং এপচথ আগত 
মৌলাকচ্দর মীকাত। মক্া মৌথচক ৯৪ নক.নম. ্দূচর 
অবনস্ত।

ইয়ালামলাম  ইচয়চমন এবং এপচথ আগত 
মৌলাকচ্দর মীকাত।  মক্া মৌথচক ৫৪ নক.নম. ্দূচর 
অবনস্ত।

যাতু ইরক   ইরাক ও এপচথ আগত মৌলাকচ্দর 
মীকাত। মক্া মৌথচক ৯৪ নক.নম. ্দূচর অবনস্ত। 
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ইহরাচমর নননষদ্ধ 
নবষয়সমূহ

সাধ্ারর্ নননষদ্ধ নবষয়সমূহ

নিকার হত্যানববাচহর আক্দ

মাথা মুণ্াচনা ও নি কািা সুগনন্ধ ব্যবহার 

সহবাস
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মৌ্দচহর মাচপ মৌসলাই করা 
কাপড় পনরধ্ান করা। 

মাথা ঢাকা 

মুিমণ্ল ঢাকা 

পুরুচষর জন্য 
নননষদ্ধ নবষয়সমূহ

নারীচ্দর জন্য 
নননষদ্ধ নবষয়সমূহ
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মৌগাসল করা েিমা, আংনি ও �নড় পরা 

ষেতস্াচন 
ব্যাচডেজ বাঁধ্া 

মৌবটে নকংবা মাননব্যাগ 
মৌকামচর বাঁধ্া 

জুচতা পরা ছাতা মাথায় 
মৌ্দয়া 

ন�তনার ভচয় নারীর মুি ঢাকা 

ইহরাচমর জন্য 
নননষদ্ধ নয়
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হাজেী ও উমরাকারীচ্দর মৌ্দচহর নানান স্াচনর হাজেী ও উমরাকারীচ্দর মৌ্দচহর নানান স্াচনর 
োমড়া নছচল যাওয়া ও ত্বচক প্র্দাহ সৃনটি হওয়া কমন োমড়া নছচল যাওয়া ও ত্বচক প্র্দাহ সৃনটি হওয়া কমন 
মৌরাচগ পনরর্ত হচয়চছ।মৌরাচগ পনরর্ত হচয়চছ। নবচিষত যারা স্ুলতা নকংবা 
ডায়াচবনিচস আক্ান্ত তাচ্দর মৌষেচত্ এ সমস্যা 
প্রকি। ত্বচক প্র্দাহ সৃনটি হয়। দুই উরু নকংবা বগল 
বা স্তচনর ননম্নচ্দি লাল হচয় যায়। কিচনা কিচনা 
েুলকায় ও ব্যথা সনটি হয়। 

মৌ্দচহর োমড়া নছচল 
যাওয়া ও ত্বচকর নানান 

প্র্দাহ মৌথচক সুরষো 
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উরু ও বগলসহ মৌ্দচহর এসব জায়গায় বায়ু 
েলােচলর ব্যবস্া রািা। 

ব্যনতিগত পনরছেন্তার ব্যাপাচর যত্নবান থাকা। 
হাঁিার পূচবদে নক্ম ব্যবহার করা। 

সুরষোর উপায় 
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আক্ান্ত হচল প্রনতচষধ্ক নক্ম (অচয়নচমন্ট) 
ব্যবহার করা। ওষুধ্ প্রচয়াচগর পূচবদে আক্ান্ত স্ান 
ভাচলা কচর মৌধ্ায়া। 
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মুহনরচমর
আ্দবসমূহ 

ইহরাচমর মাধ্্যচম হাজেী ও উমরাকারী এক 
মহাগুরুত্বপূর্দে ইবা্দচত প্রচবি কচর। তাই তার 
কথাবাতদো, কাজকমদে ও আোর-আেরচর্র প্রনত 
সনবচিষ সতকদে ্দৃনটি রািা উনেত। সবদোবস্ায় পুচর্্য 
মগ্ন থাকা উনেত। আল্াহ তাআলা বচলন, ‘হজে হয় 
সুননন্দদেটি মাসসমূচহ। মৌয মৌকউ এ মাসগুনলচত হজে 
করা নস্র কচর তার জন্য হচজের সমচয় স্তী-সচম্ভাগ, 
অন্যায় আেরর্ ও কলহ-নববা্দ নবচধ্য় নয়। মৌতামরা 
উত্তম কাচজর যা নকছু কর আল্াহ তা জাচনন এবং 
মৌতামরা পাচথচয়র ব্যবস্া কর, আমিসংযমই মৌরেষ্ 
পাচথয়। মৌহ মৌবাধ্সম্ন্ ব্যনতিগর্! মৌতামরা আমাচক 
ভয় কর’। 
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সবদোবস্ায় ননচজর ননয়ত নবায়ন করুন ও একমাত্ 
আল্াহর প্রনত ননষ্াবান মৌহান। আপনার হচজে 
আগমচনর একমাত্ উচদ্ি্য আল্াহর ভাচলাবাসা, 
তাঁর ডাচক সাড়া মৌ্দয়া, তাঁর অনুগ্রহ ও সওয়াচবর 
আিা এবং তাঁর িানস্তর ভয়। মৌলাক মৌ্দিাচনা নকংবা 
মৌগৌরচবর জন্য আপনন আচসননন। মানুষ বলচব, 
‘অমুক হজে কচরচছ’, নকংবা হাজেী উপানধ্ ন্দচব 
মৌসজন্যও আচসননন।  

হচজের সকল নবধ্ান জানার মৌেটিা করুন। মৌকাচনা 
নকছু না জানচল আপনার কাচ�লার মাচঝ মৌযসব 
আনলম থাকচবন তাচ্দরচক নজজ্াসা করুন। 
আমাচ্দর এই ননচ্দদেনিকা এবং অন্যান্য ননচ্দদেনিকাচত 
আপনার প্রচয়াজনীয় সবনকছু জানচত পারচবন। 

মানুচষর সচগে উত্তম ব্যবহার করা। নবচিষত 
কাচ�লার সগেীচ্দর সাচথ। �চল তাচ্দরচক সালাম 
ন্দন। তাচ্দর সচগে হানসমুচি কথা বলুন। ঝগড়া-
নববা্দ পনরহার করুন। মৌয মৌকাচনা প্রচয়াজচন 
তাচ্দরচক সহায়তা করুন। 
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সবরকচমর পনরনস্নতচত ধ্ীর-স্ীরতা ও নবনম্রতা 
অবলম্ন করুন। মৌযমনিা রাসূল (m) বচলচছন, 
‘আল্াহ নবনম্র নতনন নবনম্রতাচক ভাচলাবাচসন। 
নবনম্রতার মাধ্্যচম যা লাভ করা যায় সনহংসতার 
মাধ্্যচম তা লাভ করা যায় না। বরং নবনম্রতা ছাড়া 
অন্য মৌকাচনা উপাচয় তা লাভ করা যায় না’। 

হজে পনরোলনাকারী কতৃদেপচষের ননয়ম-নীনত, 
কাচ�লার ্দানয়ত্বিীলচ্দর ন্দক-ননচ্দদেিনা মৌমচন 
েলুন। এচত যাত্া সুষ্ুভাচব সম্ন্ হচব। অন্যরা 
কটি পাচব না। 
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প্রচয়াজনীয় নম্রসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুনর ও ননরাপত্তা মৌসবার জন্য

নেনক ৎসা সংক্ান্ত পরামিদে ও 
নজজ্াসার জন্য 

মসনজচ্দ হারাম ও মসনজচ্দ নববী সংক্ান্ত 
অনুসন্ধাচনর জন্য 

আল্াহর মৌমহমানচ্দর নজজ্াসার জবাচবর জন্য হজে 
ও উমরা মন্ত্রর্ালচয়র মৌযাগাচযাগ মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল ননচ্দদেনিকা হজে ও 
উমরা মন্ত্রর্ালচয়র ওচয়ব সাইচি নব্দ্যমান 
(এিাচন নলিক করুন)। এসব ননচ্দদেনিকাচত সুষ্ু 
ও সুদেরভাচব হজে সম্ন্ করচত প্রচয়াজনীয় 
সকল তথ্য ও ন্দক-ননচ্দদেিনা নব্দ্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবা্দতগুচলা কবুল 

করুন

ন্দক-ননচ্দদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্যর জন্য

সামানজক মৌযাগাচযাগ মাধ্্যচম
আমাচ্দর একাউন্টগুচলা অনুসরর্ 

করুন


