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

ARENG

BEN

FRA

TUR

SPN

MAY

AMH

IND

HAU

URD

SIN

RUS

PER

Bahasa Malaysia

English

Bahasa Indonesia

HausaFrançais

Türkçe

Русский языкEspañol

2



3

জামারাত
 ননচ্দদেনিকার সূনেপত্র 

কানখিত পষৃ্ায় মৌযচত নিচরানাচমর ওপর নলিক করুন 

নতননি জামারাত

জামারাচতর ইনতহাস

জামারাচতর পাথর ননচষেপ 
(রমীচয় জামারাত) কী?
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আনম কীভাচে পাথর ননচষেপ 
করচো?

ঈচ্দর ন্দন ‘জামরাচয় 
আকাো’মৌত পাথর 
ননচষেপ 

জামরাচয় আকাোচত 
পাথর ননচষেচপর সময়

তািরীচকর ন্দনগুচলাচত 
কীভাচে পাথর ননচষেপ 
করচো? 

তািরীচকর ন্দনগুচলাচত 
পাথর ননচষেপ

আমরা মৌকন 
জামারাচত পাথর 
ননচষেপ কনর?
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ননচষেপচযাগ্্য পাথচরর 
নেেরণ 

পাথর সংগ্রহ

জামারাচতর অতীত ও 
েতদেমান ইনতহাস

জামারাচতর েতদেমান 
ব্ীজ   

রমী’ তথা পাথর 
ননচষেচপর সময়

পাথর ননচষেচপর মৌষেচত্র 
প্রনতনননি ননচয়াগ্
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গুরুত্বপূণদে মৌ�ান 

নাম্ারসমূহ

জামরাচয় আকাোচত পাথর 
ননচষেচপর পচর মাথা মুণ্ডন  

মৌরেন ে্যেহাচরর মৌষেচত্র 
ননচ্দদেিনা

জামারাচত কীভাচে 
মৌপৌঁছচো?



রমীচয় নজমার তথা জামরাচত পাথর ননচষেপ হচজের একনি 
মহা তা ৎপযদেপূণদে ইো্দত। আল্াহর রাসূল ননচজ এিা কচরচছন 
ও করার ননচ্দদেি ন্দচয়চছন। 

এই ননচ্দদেনিকাচত আমরা পাথর ননচষেচপর সময় আপনার 
প্রচয়াজনীয় ও করণীয় ন্দক-ননচ্দদেিনাগুচলা জানাচো। 
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জামারাচতর পাথর ননচষেপ 

(রমীচয় জামারাত) কী?

রমীচয় নজমার তথা জামরাচত পাথর ননচষেপ হচজের 
একনি মহা তা ৎপযদেপূণদে ইো্দত। আল্াহর রাসূল ননচজ 
এিা কচরচছন ও করার ননচ্দদেি ন্দচয়চছন। 

‘জামরা’ েলচত হাজীর মৌোচির সামচন নে্দ্যমান মৌ্দয়াল 
নকংো স্তম্ভ নয়; েরং মৌস মৌ্দয়াল ো স্তম্ভ মৌেরা েতুপদোর্শদেই 
‘জামরা’।  

এিা নমনার ময়্দাচন রাসূলুল্াহর ননচ্দদেনিত ‘জামারাত’ 
নামক স্াচন ননন্দনষ্দে সংি্যক নুনি পাথর ননচষেচপর মাি্যচম 
আ্দায় করচত হয়। 
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2
3

পাথর ননচষেচপর ননিদোনরত নতননি জামরা হচলা: 

নতন জামরা 

জামরাচয় সুগ্রা: এিা ‘জামরাচয় ঊলা’ ো প্রথম 
জামরা নহচসচেও পনরনেত। নমনার ‘মসনজচ্দ িাই�’ 
এর ন্দক মৌথচক মক্ার ন্দচক আসার পচথ প্রথচম এই 
জামরানি অেনস্ত। 

জামরাচয় উসতা: এিা জামরাচয় সুগ্রার পচর ও 
জামরাচয় কুেরা তথা জামরাচয় আকাোর আচগ্র 
জামরা। 

জামরাচয় আকাো: এিা জামরাচয় কুেরা তথা সেদেেৃহৎ 
জামরা নহচসচেও প্রনসদ্ধ। নমনা মৌথচক মক্ার ন্দচক 
আসার পচথ এিা সেদেচিষ জামরা। 

জামরাচয় 
আকাো

মক্ার 
ন্দক 

মসনজচ্দ িাইচ�র
 ন্দক

জামরাচয় 
উসতা

জামরাচয় 
সুগ্রা
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আল্াহ তাআলা তাঁর নপ্রয় নেী ইেরাহীমচক ননচ্দদেি 
মৌ্দন মৌযন নতনন তাঁর সন্ান ইসমাঈলচক আল্াহর জন্য 
উৎসগ্দে কচরন। ইেরাহীম তাঁর মৌছচলচক জোইচয়র জন্য 
প্রস্তুনত  মৌনন। নতনন যিন মৌছচলচক ননচয় জোই ন্দচত 
যানছেচলন তিন িয়তান তাচক জামরাচয় সুগ্রার স্চল 
মৌছচলচক জোই না করার কুমন্ত্রণা মৌ্দয়। 

ইেরাহীম (আ.) িয়তানচক সাতনি নুনি পাথর ননচষেপ 
কচরন। িয়তান অ্দৃি্য হচয় যায়। পথ েলচত শুরু 
করচল িয়তান নবিতীয়োর তাচক জামরাচয় উসতা তথা 
মি্যেতদেী জামরাচত কুমন্ত্রণা মৌ্দয়। নতনন তাচক সাতনি 
পাথর ননচষেপ করচল অ্দৃি্য হচয় যায়। নতনন েলচত 
শুরু কচরন। একিু পচরই আোর জামরাচয় আকাো তথা 
তৃতীয় জামরার কাচছ তাচক কুমন্ত্রণা মৌ্দয়। ইেরাহীম 
তাচক পাথর ননচষেপ কচরন এেং মৌস অ্দৃি্য হচয় যায়।

জামারাচতর
ইনতহাস
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ইেরাহীম মৌছচলচক উপুি কচর শুইচয় জোইচয়র জন্য 
প্রস্তুত হন। আল্াহ তাআলা তাচক ডাক ন্দচয় েচলন, 
(আনম তাচক ডাক ন্দচয় েললাম, ইেরাহীম! তুনম স্বপ্ন 
োস্তোনয়ত কচরছ। এভাচেই আনম সৎকমদেিীলচ্দরচক 
প্রনত্দান ন্দচয় থানক। ননশ্চয়ই এিা সুস্পষ্ পরীষো 
[সা��াত: ১০৪-১০৬]) অথদো ৎ তুনম আমার ননচ্দদেি 
মৌমচন এই পরীষোয় উত্ীণদে হচয়চছা।
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আমরা মৌকন পাথর

ননচষেপ কনর? 

আমরা রাসূলুল্াহ (সা.) এর ননচ্দদেি মানন ও তাঁর 
প্দাঙ্ক অনুসরণ কনর। কারণ নতনন জামরাচত পাথর 
ননচষেপ কচরচছন এেং েচলচছন, ‘মৌতামরা আমার কাছ 
মৌথচক মৌতামাচ্দর ইো্দত গ্রহণ কচরা’। 

আমরা আল্াহ তাআলা ননচ্দদেি মানন। হজে মূলত পুচরাই 
একনি আনুগ্ত্যমূলক ইো্দত। হচজে এমন অচনক নেষয় 
রচয়চছ মৌযিাচন আল্াহর ননচ্দদেি মানার োইচর আর নকছু 
প্রত্যষে ্দৃি্যমান নয়। 

1

2
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আমরা আল্াহর নেী ইেরাহীম িলীল আলাইনহস 
সালাচমর েিনা স্মরণ ও েেদো কনর। 

 আমরা জামরাচত পাথর ননচষেচপর মাি্যচম িয়তানচক 
লানছিত কনর। কারণ এভাচে পাথর ননচষেপ মূলত 
িয়তাচনর নেরুচদ্ধ নেীচ্দর পথ অনুসরণ। ইেরাহীম 
মৌযই জায়গ্াচত পাথর ননচষেপ কচরচছন মৌসিাচন পাথর 
ননচষেচপর মাি্যচম আমরা িয়তাচনর নেচরানিতা ও 
ইেরাহীমী আ্দিদে োস্তোয়চনর মৌোষণা ন্দই। 

3

4
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পাথর ননচষেচপর মাি্যচম আমরা আল্াহর নযনকর 
ও তাঁর েিত্ব মৌোষণা কনর। োইতুল্াহর তাওয়া� 
(প্র্দনষেণ), সা�া-মারওয়ার মাচে সাঈ (মৌ্দৌিাচনা), 
জামরাচত পাথর ননচষেপ এই সেগুচলাই মূলত আল্াহর 
নযনকর। এজন্য প্রচত্যকনি পাথর ননচষেচপর সময় হাজীরা 
‘আল্াহু আকোর’ েচল তাকেীর মৌ্দন। এর মাি্যচম মৌযন 
তারা েুনেচয় মৌ্দন, তাচ্দর হৃ্দচয় নে্দ্যমান সকল প্রত্যািা-
প্রচলাভচনর মৌেচয় আল্াহর মযদো্দা মৌেনি। 

5
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ননচজর কাচ�লার সচগে থাকুন। ননন্দদেষ্ সমচয় তারা যিন 
মৌের হয় তিন মৌের মৌহান। এচত ননচজ সম্ভাে্য নভি ও সংকি 
মৌথচক োঁেচেন। অন্য হাজীরাও আপনার মাি্যচম সৃষ্ জনিলতা 
মৌথচক োঁেচে।  

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 

1
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সাতনি পাথর আলা্দা আলা্দা ননচষেপ করচেন। প্রচত্যক 
োর একনি কচর মারচেন। সাতনি একসচগে মারচেন না। 

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 

2
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3
প্রচত্যক োর পাথর ননচষেচপর সময় ‘আল্াহু আকোর’ 
েলচেন। 

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 

19



4
নভি এনিচয় েলার মৌেষ্া করুন। জামরার মৌয ন্দচক 
নভি কম মৌস ন্দক মৌথচক পাথর মারুন। 

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 
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5
আপনার সামচন নে্দ্যমান জামরার মাচে মৌ্দয়াল েরাের 
পাথর ননচষেচপর মৌেষ্া করুন। এচত পাথরগুচলা জামরার 
হাউচজর মাচে নগ্চয় পিচে। 

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 
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6
পাথর ননচষেপ করচত নগ্চয় মৌকউ মৌযন আোত না 
পায় মৌসন্দচক সযত্ন ্দৃনষ্ রািুন। 

কীভাচে পাথর 
ননচষেপ করচো? 

22



23



জামরাচয় আকাো হচলা সেচেচয় ্দূচরর জামরা। মীনা 
মৌথচক মক্ার ন্দচক আগ্ত পচথর সেদেচিষ জামরা। 
ঈচ্দর ন্দন মৌকেল এই একনি জামরাচতই পাথর 
ননচষেপ করচত হয়। 

যুলহজে মাচসর ১০ তানরি 
ঈচ্দর ন্দন হাজীচ্দর ওপর 
এিাচন পাথর ননচষেপ করা 
ওয়ানজে। মুয্দানল�া মৌথচক 
মৌের হচয় ঈচ্দর রাচতও পাথর 
ননচষেপ করা মৌযচত পাচর। 

ঈচ্দর ন্দন জামরাচয়
আকাোয় পাথর ননচষেপ

জামরাচয় আকাো
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প্রচত্যক হাজী সাতনি কচর 
পাথর ননচষেপ করচেন। 
প্রচত্যকোর ননচষেচপর সময় 
তাকেীর ন্দচেন। 

জামরাচয় আকাোচত পাথর ননচষেচপর পচর হাজীরা 
তালনেয়া পাঠ েন্ধ করচেন। 

জামরাচত পাথর ননচষেচপর পচর সামচনর ন্দচক 
এনগ্চয় যাচেন। যাচত মৌপছচন নভি সৃনষ্ না হয় 
এেং অন্যচ্দর সুচযাগ্ নষ্ না হয়। 
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জামরাচয় আকাোচত 

পাথর ননচষেচপর সময়

রাসূলুল্াহ (সা.) মুয্দানল�া মৌথচক �জচরর পচর 
সূচযদো্দচয়র আচগ্ই মৌের হচয় যান। যুহার সমচয় নতনন 
জামরাচত মৌপৌঁচছন এেং তিন পাথর ননচষেপ কচরন। 

জামরাচয় আকাোচত পাথর ননচষেপ ঈচ্দর (আচগ্র 
ন্দন) মি্যরাত মৌথচক শুরু হয়। �চল মৌকউ যন্দ রাচতই 
মুয্দানল�া মৌথচক মৌের হচয় আচস তচে মৌস রাচতই পাথর 
ননচষেপ করচত পারচে। অতঃপর ঈচ্দর ন্দন পুচরা সমচয় 
পাথর ননচষেপ অে্যাহত রািচে। ১১ তানরচির �জচরর 
পচর আর পাথর ননচষেপ করা উনেত হচে না।  

26



মৌযসে হাজী দ্রুত হজে সম্পন্ন কচর 
ন�রচত োন তারা নতন জামরাচত 
যথাক্রচম ১১-১২ যুলহজে পাথর 
ননচষেপ করচেন। আর যাচ্দর 
তািাহুচিা মৌনই তারা ১১-১২-১৩ 
তানরি পাথর ননচষেপ করচেন। 

হাজীচ্দর জন্য এই ন্দনগুচলাচত জামরাচত পাথর 
ননচষেপই সেচেচয় েি কাজ। এর পািাপানি আল্াহর 
নযনকর ও তাকেীরও অে্যাহত থাকচে। 

তািরীচকর ন্দনগুচলাচত

 পাথর ননচষেপ
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ননিদোনরত সমচয় ননজ কাচ�লার সোর সচগে মৌের হচে। 
সোই একসচগে জামরার ন্দচক যাচে। মৌহাক মৌসিা মৌহঁচি 
নকংো মৌরেনচযাচগ্। 

কাচ�লার পষে মৌথচক ননিদোনরত 
পচথই জামরাচত যাচে। মৌযই মৌ্লাচর 
পাথর ননচষেপ করচত েলা হয় 
মৌসিাচনই করচে।  

তািরীচকর ন্দনগুচলাচত 
কীভাচে পাথর ননচষেপ

করচো? 
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সেদেপ্রথম জামরাচয় সুগ্রা সামচন পিচে। মৌসিাচন হাজী 
সাতনি পাথর ননচষেপ করচে। প্রচত্যকোর ননচষেচপর সময় 
তাকেীর ন্দচে। 

পাথর ননচষেপ সম্পন্ন হচল জামরা 
মৌথচক একিু ্দূচর কম জনসমাগ্ম 
স্চল নগ্চয় ্দাঁিাচে। অতঃপর 
নকেলামুিী হচয় দুই হাত তুচল 
আল্াহর কাচছ রহমত, মাগ্ন�রাত, 
তাও�ীক ও হজে কেুলসহ যা ইছো 
দুআ ও মুনাজাত করচে। 

জামরাচয় সুগ্রা
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অতঃপর জামরাচয় উসতা (তথা নবিতীয় জামরার) ন্দচক 
অগ্রসর হচে। মৌসিাচনও আচগ্র মচতা সাতনি পাথর ননচষেপ 
করচে। প্রচত্যকোর তাকেীর ন্দচে। 

অতঃপর জামরাচয় আকাোর ন্দচক সামান্য অগ্রসর হচে। 
মানুচষর েলার পথ মৌছচি ন্দচয় একিু কম জনসমাগ্মপূণদে 
স্াচন নকেলামুিী দুআ করচে। 

জামরাচয় উসতা
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অতঃপর জামরাচয় আকাো (েি জামরা) মৌত যাচে। 
এিাচনও আচগ্র দুই জামরার মচতা সাতনি পাথর ননচষেপ 
করচে। নকন্তু এোর আর আচগ্র মচতা দুআ করচে না। 

জামরাচয় আকাো

জামরাচয় আকাোচত পাথর ননচষেচপর পচি হাজীরা 
্দাঁিাচেন না। েরং দ্রুতই েচল যাচেন। যাচত নভি সৃনষ্ 
না হয় এেং অন্যচ্দর েলােল নেননিত না হয়।  
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রাস্তাোচি যত্রতত্র ময়লা মৌ�চল 
হাজীচ্দরচক কষ্ ন্দচেন না। েরং 
ময়লা মৌ�লার ননিদোনরত স্াচনই ময়লা 
মৌ�লচেন। 

জামরাচত যাওয়ার মৌষেচত্র ননচজর কাচ�লার সচগে 
ননিদোনরত পচথ ও ননিদোনরত সমচয়র প্রনত যত্নোন থাকুন। 
এিা আপনার ও আল্াহর েচরর অন্যান্য মৌমহমানচ্দর 
সুরষোর জন্যই করা হচয় থাচক। 
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সরকানরভাচে মৌয সময় ননিদোরণ কচর মৌ্দয়া হচে মৌস 
ে্যাপাচর দুনশ্চন্ায় ভুগ্চেন না। কারণ মৌসিা গ্রহণচযাগ্্য 
আনলমচ্দর সচগে পরামচিদের নভনত্চতই করা হচয় থাচক। 

পাথর ননচষেচপর
সময় 

তািরীচকর সেগুচলা ন্দচনই জামরাচত পাথর ননচষেপ করা 
যাচে। যুলহচজের ১৩ তানরি সূযদোস্ত পযদেন্ পাথর ননচষেপ 
করা যাচে। 

সংনলিষ্ কতৃদেপষে কতৃদেক কাচ�লার জন্য ননিদোনরত 
সমচয়ই হাজী সোর সচগে মৌের হচেন এেং পাথর ননচষেপ 
করচেন। 
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মৌসৌন্দ সরকার হচজের যােতীয় ইো্দত সুষ্ুভাচে 
পালচনর জন্য নানান উচ্দ্যাগ্ ননচয়চছ। তন্মচি্য 
জামরাত মৌকন্রিক নেনভন্ন মৌসো নেচিষভাচে 
উচল্িচযাগ্্য। এসে মৌসোর �চল জামরাচত পাথর 
ননচষেপ অত্যন্ ননরাপ্দ ও সুষ্ুভাচে সম্পন্ন করা 
সহজ হচয়চছ। 

পাথর ননচষেচপর 

মৌষেচত্র প্রনতনননি ননচয়াগ্
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েচয়ােৃদ্ধ, দুেদেল, অসুস্, গ্ভদেেতীসহ মৌযসে হাজী ননচজ 
জামরাচত নগ্চয় পাথর ননচষেপ করচত সষেম হচেন না, 
তারা োইচল পাথর ননচষেচপর জন্য প্রনতনননি ননযুক্ত 
করচত পাচরন। 

উকীল তথা ননযুক্ত প্রনতনননির কতদেে্য হচলা- জামরাচত 
নগ্চয় প্রথচম ননচজর পষে মৌথচক পাথর ননচষেপ করচেন 
অতঃপর ননচয়াগ্্দাতার পষে মৌথচক ননচষেপ করচেন। 
প্রচত্যক জামরাচত এই পদ্ধনত অেলম্ন করচেন।
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ননচষেপচযাগ্্য 
পাথচরর নেেরণ 

জামরাচত ননচষেপচযাগ্্য পাথচরর নকছু বেনিষ্্য 
হচলা: 
মৌছাি (নুনি) পাথর

েুচলচির মৌেচয় মৌছাি। মির (ডাল) নকংো মৌিজুচরর নেনের 
মচতা আকাচরর। 

১ মৌস.নম. এর কাছাকানছ। েি পাথর মারচে না। 
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রাসূলুল্াহ (সা.) জামরাচত ননচষেচপর জন্য তাঁর হাচত 
এক মুনষ্ পাথর ননচয় েচলন, ‘এিরচনর পাথর ননচষেপ 
কচরা। ্দীচনর ে্যাপাচর োিাোনি মৌথচক নেরত থাচকা। 
কারণ মৌতামাচ্দর পূেদেেতদেীরা ্দীন ননচয় োিাোনি কচর 
ধ্ংস হচয়চছ’। 

পাথচরর আকার-আকৃনত নকংো মৌসৌদেযদে ইত্যান্দর 
ন্দচক তাকাচে না।
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মুয্দানল�া মৌথচক মৌের হওয়ার আচগ্ হাজী সাতনি 
নুনি পাথর ননচয় ননচে। এগুচলাই জামরাচয় আকাোচত 
ননচষেপ করচে। তচে মৌকউ যন্দ নমনা নকংো অন্য মৌকাথাও 
মৌথচক মৌনয় মৌসিাও বেি হচে। 

মুয্দানল�া মৌথচক সেগুচলা ন্দচনর পাথর এক সচগে 
মৌনয়া সুন্নাত নয়। কারণ তাচত হাজীর কষ্ হচে। তাছািা 
মৌসিা িরীয়চত প্রমানণতও নয়। �চল োনক ন্দনগুচলার 
পাথর নমনা নকংো পচথ মৌয মৌকাচনা জায়গ্া মৌথচক সংগ্রহ 
করচে। 

রমী’র জন্য 
পাথর সংগ্রহ
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হাজীচ্দর সুনেিাচথদে এিন নেনভন্ন মৌকাম্পানী জামরাচত 
ননচষেচপর জন্য হাজীচ্দরচক পাথর সরেরাহ কচর থাচক। 
মৌসগুচলা ে্যেহার করাচতও সমস্যা মৌনই। 

মানুচষর েলােচলর পথ মৌথচক পাথর সংগ্রহ করচেন 
না। এিা আপনার ননচজর ও অন্যচ্দর কচষ্র কারণ হচে। 
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নেগ্ত সময়গুচলাচত জামারাচত পাথর ননচষেপ 
অত্যন্ েুঁনকপূণদে নছল। সংকীণদে একনি জায়গ্াচত পাথর 
ননচষেপ করচত নগ্চয় মারাত্মক নভি ও িাক্ািানক্ 
বতনর হচতা। �লশ্রুনতচত প্রনত েছর নকছু হাজী মারা 
মৌযচতা। 

জামারাচতর অতীত

ও েতদেমান 
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এক পযদোচয় মৌসৌন্দ সরকার জামারাচতর পুচরা নেষয়নি 
ননজ ্দানয়চত্ব পযদেচেষেণ কচর। মৌগ্ািা মৌথচক সকল সমস্যা 
সমািাচনর জন্য সানেদেক পনরকল্পনা গ্রহণ কচর যাচত 
একন্দক মৌথচক জামারাচত হাজীচ্দর সকল সকংি ্দূরীভূত 
হয় পািাপানি িরঈ ইো্দতও নেননিত না হয়। 
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আজচকর 
জামারাত নব্জ

১২ নমিার
মৌ্লাচরর উচ্চতা

মৌ্লার সংি্যা

৫ নি মৌ্লার

নব্চজর মৌমাি আয়তন দুই 
লষে েগ্দেনমিাচরর মৌেচয়ও েি

নব্চজর নভনত্মূল 
(�াউচডেিন) এমনভাচে 
নননমদেত মৌয ভনেষ্যচত 
প্রচয়াজন সাচপচষে

নি মৌ্লার ননমদোণ 
করা যাচে। ১২

নব্চজর ব্দেদে্য ৯৫০ নমিার 

প্রস্ ৮০ নমিার
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প্রনত েন্ায় মৌসিাচন নতন লষে হাজী 
ননচজচ্দর ইো্দত সম্পন্ন করচত পাচরন 

জামারাচত মৌ�াকার ১১নি 
প্রচেিপথ রচয়চছ

১২ নি ননগ্দেমনপথ রচয়চছ

েতুন্দদেচক

আরও রচয়চছ সেদোিনুনক সরুষো, ননরাপত্া 
ে্যেস্া ও কল-নসচটেম

উন্নত িীতাতপ ননয়ন্ত্রক ে্যেস্া 
২৯ নডনগ্র পযদেন্ তাপমাত্রা েহাল 
রািচত পাচর।  

মৌহনলপ্যাড

হাজীচ্দর সংি্যা গ্ণনা ও উন্নত 
পযদেচেষেণ ে্যেস্া। �চল নব্চজ ৯ 
িতানিক ক্যাচমরা রচয়চছ। 
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৪ নি িাচনল 

গ্ানি ও োচসর জন্য

যা মক্ার সচগে জামরার মৌযাগ্াচযাগ্ 
অষেুণ্ণ রাচি

৬ নি ভেন

মৌসোর জন্য 

প্রচত্যকনি ভেন ১২ তলা নেনিষ্

৩ নি বেদু্যনতক মৌক্রি

পািাপানি আরও রচয়চছ একানিক 
ে্যাকআপ মৌজনাচরির ে্যেস্া 

নসঁনির জন্য রচয়চছ ১১ নি ভেন। প্রচত্যক 
ভেচন রচয়চছ ২৮ নি বেদু্যনতক নসঁনি 
(এচকেচলির)

পুচরা জামরা প্রচজচটে ৩২৮ নি বেদু্যনতক 
নসঁনি (এচকেচলির) রচয়চছ
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হচজের কাচ�লা, মৌসিার সময় ও স্ান নেচেেনায় জামরাচত 
যাওয়ার পদ্ধনত নভন্ন নভন্ন হচত পাচর। �চল প্রচত্যক 
হাজীর ননজস্ব কাচ�লার ন্দক-ননচ্দদেিনা মৌমচন েলা ও 
কাচ�লার সচগে জামরাচত যাওয়া উনেত।  

জামরাচত

 কীভাচে মৌপৌঁছচো?

১) ‘মািাচয়র মৌরেন’: জামরাচত হাজীচ্দর েহনকারী 
নেচিষ মৌরেন। তচে মৌরেন যাত্রার পচরও জামরা পযদেন্ 
মৌপৌঁছচত মৌেি নকছু জায়গ্া পাচয় হাঁিচত হচে। 
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২) প্দব্জ যাত্রা: তারা পাচয় মৌহঁচি জামরাচত মৌপৌঁছান। 
যারা ন্দচন জামরাচত মৌহঁচি যাচেন তাচ্দর জন্য সচগে ছাতা 
ও পাচয় মৌমাজা পচর মৌের হওয়া উনেত। এচত সরাসনর 
সূচযদের তাপ মৌথচক সুরনষেত থাকা যাচে। ্দীেদে পথ হাঁিা 
সহজ হচে।  

৩) োস। একিা নকছু কাচ�লার জন্য ননিদোনরত যাতায়াত 
ে্যেস্া। মৌসসে কাচ�লার হাজীচ্দরচক োচসর মাি্যচম 
জামারাচত ননচয় আসা হয়। 
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উপরন্তু েয়কে ও হাঁিা-েলায় দুেদেল হাজীচ্দরচক জামরা 
নব্জ পযদেন্ পনরেহচনর জন্য রচয়চছ গ্ল্ফ গ্ানি। 

আপনার হাঁপানন নকংো এলানজদে থাকচল প্রচয়াজনীয় 
ঔষিপত্র ও ইনচহলার ইত্যান্দ সচগে ননচত ভুলচেন না। 
কারণ লিানন্, ্দীেদে হাঁিা ও িুচলাোনলর কারচণ মৌয মৌকাচনা 
সময় এগুচলা প্রচয়াজন হচত পাচর। 
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ননরাপত্াকমদেীচ্দর ন্দক-ননচ্দদেিনা, রোন�ক আইন ও 
কাচ�লা-পদ্ধনত কচঠারভাচে মৌমচন েলুন। কারণ এগুচলা 
মূলত হাজীচ্দর ননরাপত্া ও স্বাছেচদে্যর স্বাচথদেই বতনর করা 
হচয়চছ। এগুচলার লঙ্ঘন নভি, জ্যাম ও আল্াহর েচরর 
মৌমহমানচ্দর জন্য ষেনতর কারণ। 

জামরার সেদেত্র অসংি্য ইমাচজদেনসি নিম ছনিচয় থাচক। 
সুতরাং আল্াহ না করুন মৌকাচনা স্বাস্্যগ্ত জনিলতার 
লষেণ মৌ্দিা ন্দচলই তাচ্দরচক অেনহত করুন। 

জামরাচয় আকাোয় পাথর ননচষেচপর পচর মৌিৌোগ্ার, 
মৌষেৌরাগ্ার (মৌসলুন), মৌরটেুচরন্সহ প্রচয়াজনীয় সকল 
ে্যেস্া নে্দ্যমান। 
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মৌরেন ে্যেহাচরর 

মৌষেচত্র জরুনর ননচ্দদেিনা

তাঁেু মৌথচক মৌের হোর পূচেদে আপনন আপনার মৌরেচনর 
নম্র মৌজচন ননন। যাচত কচর আপনন সুষ্ুভাচে জামরাচত 
মৌপৌঁছচত ও মৌসিান মৌথচক ন�রচত পাচরন। 

মৌরেন মৌটেিচন: 

 ¨  মৌরেন অপাচরিরচ্দর ননচ্দদেিনােলী মৌমচন েলুন। 

 ¨  মৌরেন মৌটেিচন েয়ষ্ক ও নেচিষ োনহ্দাসম্পন্ন মৌলাকচ্দর 
জন্য বেদু্যনতক নল�ি রচয়চছ।

মৌরেচন েিার সময়: 

 ¨  প্্যাি�মদে ও মৌরেচনর েনগ্র মি্যেতদেী �াঁকা স্াচনর ন্দচক 
লষে রািুন। 

 ¨  েনগ্ পূণদে হচয় মৌগ্চল তাচত ওঠার মৌেষ্া করচেন না। 

 ¨  অনুগ্রহপূেদেক েয়ষ্কচ্দর জন্য আসন মৌছচি ন্দন।  
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মৌরেন মৌথচক নামার সময়: 

 ¨  সনঠক মৌটেিচন নামচছন নক না নননশ্চত হচয় ননন। 

 ¨  প্্যাি�মদে ও মৌরেচনর েনগ্র মি্যেতদেী �াঁকা স্াচনর ন্দচক 
লষে রািুন। 

 ¨  নামার সময় হুচিাহুনি-মৌঠলাচঠনল এনিচয় েলুন। 

জামরা মৌথচক মৌ�রার সময়: 

 ¨  মৌরেন অপরাচিরচ্দর ন্দক-ননচ্দদেিনা মৌমচন েলুন। 

 ¨  আপনার ননিদোনরত মৌলচন ্দাঁিান।

 ¨  আপনার ননিদোনরত স্াচন মৌপৌঁচছ যান। 

মৌরেন ে্যেহাচরর মৌষেচত্র ননিদোনরত সময় 
মৌমচন েলুন। 

আপনার মৌরেন মৌব্সচলিনি যচত্ন 
রািুন। মৌকেল এিার মাি্যচমই 
আপনন মৌরেন ে্যেহার করচত সমথদে 
হচেন। 

আপনার গ্ন্চে্য মৌপৌঁছার মৌষেচত্র মৌরেন 
অপাচরিরচ্দর প্রচয়াজনীয় মৌয মৌকাচনা 
নেষয় নজজ্াসা করচত ভুলচেন না। 
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জামরাচয় আকাোচত পাথর ননচষেচপর পচর হাজীচ্দর জন্য 
মাথা মুণ্ডন নকংো েুল মৌছাি করা বেি। এিা হচজের একনি 
অপনরহাযদে আমলও েচি। 

জামরাচয় আকাোচত পাথর ননচষেচপর পচর অসংি্য 
ননভদেরচযাগ্্য মৌসলুন ও মৌষেৌরাগ্ার নে্দ্যমান রচয়চছ। 

মৌসসে মৌ্দাকাচন মৌপৌঁছচত এিাচন নলিক করুন।

ননিদোনরত স্াচন নে্দ্যমান অনুচমান্দত মৌসলুন ননেদোেন 
করুন। রাস্তাোি ও �ুিপাচির নানপত এনিচয় েলুন। 
ননচজচক সংক্রামক ে্যানি মৌথচক ্দূচর রািুন। 

জামরাচয় আকোচত পাথর

ননচষেচপর পচর মাথা মুণ্ডন
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 ¨  হাতল নেনিষ্ ষেুর (মৌরজার) ে্যেহার 
করচছ নক না মৌযগুচলা মাত্র একোর 
ে্যেহারচযাগ্্য। 

 ¨  আচগ্র হাজীর ে্যেহৃত েস্তুগুচলা সনরচয় 
নতনু েস্তু ে্যেহার করচছ নক না। 

 ¨  আপনাচক  মৌসো্দাচনর পূচেদে মৌস তার 
হাতদু’মৌিা পানন ও সাোন বিারা িুচয়চছ 
নক না। 

েুল কািার সময় মৌিয়াল করুন: 
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প্রচয়াজনীয় নম্রসমূহ

৯১১

৯৩৭

১৯৬৬

৯২০০০২৮১৪

জরুনর ও ননরাপত্া মৌসোর জন্য

নেনক ৎসা সংক্রান্ পরামিদে ও 
নজজ্াসার জন্য 

মসনজচ্দ হারাম ও মসনজচ্দ নেেী সংক্রান্ 
অনুসন্ধাচনর জন্য 

আল্াহর মৌমহমানচ্দর নজজ্াসার জোচের 
জন্য হজে ও উমরা মন্ত্রণালচয়র মৌযাগ্াচযাগ্ 

মৌক্রি 
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হচজের অন্যান্য সকল ননচ্দদেনিকা হজে ও উমরা 
মন্ত্রণালচয়র ওচয়ে সাইচি নে্দ্যমান (এিাচন নলিক 
করুন)। এসে ননচ্দদেনিকাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচে 
হজে সম্পন্ন করচত প্রচয়াজনীয় সকল তথ্য ও 
ন্দক-ননচ্দদেিনা নে্দ্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্াহ আপনার 
আমল ও ইো্দতগুচলা 

কেুল করুন

ন্দক-ননচ্দদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্যর জন্য

সামানজক মৌযাগ্াচযাগ্ মাি্যচম
আমাচ্দর একাউন্গুচলা অনুসরণ 

করুন


