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কৌশলগত অংশীদার



এই দনচিদেদিকাচত আপদন আপনার হজে যাত্ায় 
আরাফা দিবচসর সচগে সংদলিষ্ট প্রচয়াজনীয় সকল তথ্্য, 
দিক-দনচিদেিনা ও পরামিদে জানচত পারচবন। 
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এই দনচিদেদিকাদি দনম্নদলদিত ভাষায় পাওয়া যাচছে। 
পছচদের ভাষার ওপর দলিক কচর আপদন 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
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সূদেপত্  

পছদেসই পৃষ্ায় মৌপচত মৌযচকাচনা দিচরানাচম দলিক করুন

আরাফা দিবচসর 
ফজীলত 

রহমত ও উপহাচরর 
মৌমৌসুম 

আরাফা দিবস 
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5

আরাফার অবস্ান 

আরাফায় অবস্াচনর 
সময় 

কীভাচব আমার 
সময়গুচলা কািাচবা? 

আরাফা দিবচসর 
দুআ 

আরাফা দিবচসর 
মৌরাজা 

কুরআন-সুন্াহর দকছু 
মৌরেষ্তম দুআ 



প্রেণ্ড মৌরাচির ব্যাপাচর 
সতকদে থ্াকুন 

িাচি্য দবষদরিয়া 
মৌথ্চক বাঁেচত 

আরাফাচত দবি্যমান 
মৌসবাসমূহ 

জাবাচল আরাফাত 

নাদমরা মসদজি 

আরাফা মৌথ্চক 
মুযিাদলফায় গমন 
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গুরুত্বপূর্দে মৌফান 

নাম্ারসমূহ

মৌেকদলস্ট

মৌরেন ব্যবহাচরর দনচিদেিনা 
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আরাফা 

হচজের সবদেচরেষ্ মৌরাকন।  এর পূচবদের হচজের কাজগুচলা 
মৌযন এর প্রস্তুদতস্বরূপ আর পচরর কাজগুচলা মৌযন 
এর উপসংহারস্বরূপ।  রাসূলুল্াহ (সা.) বচলচছন, 
‘হজে (মাচনই) আরাফা’।

এদি একদি মহা গাম্ীযদেপূর্দে দিবস। এ দিচন জাদত, 
বর্দে, ভূিণ্ড ও জরুরত দনদবদেচিচষ সকল হাজেী এক 
ময়িাচন িাঁদিচয় আল্াহচক ডাকচত থ্াচকন। তাঁর 
রহমত ও ক্ষমার প্রত্যািায় তাঁর কাচছ কাকুদত-
দমনদত কচরন। 
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অত্ দনচিদেদিকাদিচত আপদন এই দিবচসর 
প্রচয়াজনীয় সকল তথ্্য ও দিক-দনচিদেিনা পাচবন। 
যাচত আপনার মহামূল্যবান সময়গুচলা সচবদোচ্চ 
কাচজ লাগাচত পাচরন। 
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আরাফা দিবস এমন একদি দিন যা সময় ও স্ান 
সবদিক মৌথ্চক মৌরেষ্। এ দিচনর ঈমানী মুহূতদেগুচলাচত 
আল্াহর িয়া ও করুর্া বৃদষ্টর মচতা ঝরচত থ্াচক। 

এিা যুলহজে মাচসর নবম দিবস। যুলহচজের প্রথ্ম 
িি দিচনর একদি দিন মৌয িিদিন মৌগািা বছচরর 
সবদেচরেষ্ দিন। রাসূলুল্াহ (সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম) বচলচছন, ‘এই িি দিচনর মৌেচয় পুর্্যময় 
দিন আর মৌনই’। 

Dhul-Hijjah 
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এ দিচন জাহান্াম মৌথ্চক অসংি্য মানুষচক মুদতি মৌিয়া হয়: 

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বচলন, ‘আরাফা দিবচস 

আল্াহ তাআলা যচতা মানুষচক জাহান্াম মৌথ্চক মুদতি মৌিন 

অন্য মৌকাচনা দিচন মৌিন না’। 

আল্াহ তাআলা আরাফাচতর ময়িাচন সমচবত হাজেীচির 

দনচয় দফদরিতাচির সচগে গবদে কচরন। তাচির কাজচক 

ভাচলাচবচস: 

রাসূল সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বচলন, ‘আল্াহ তাআলা 

আরাফার রাচত আরাফার অদিবাসীচির দনচয় দফদরিতাচির 

সচগে গবদে কচর বচলন, ‘মৌিচিা আমার বাদোরা িুচলা-মদলন, 

এচলাচমচলা েুচল আমার কাচছ এচসচছ’। 
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আরাফার দুআ সবদেচরেষ্ দুআ: 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বচলন, ‘সবদেচরেষ্ 

দুআ হচছে আরাফার দুআ’। 

এিা ইবলীচসর সবচেচয় কষ্টকর দিন: 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম বচলন, ‘আরাফার 

দিচনর মচতা আর মৌকাচনা দিচন ইবলীসচক এত মৌবদি ক্ষুদ্র, 

তুছে, রিুদ্ধ ও পযুদেিস্ত মৌিিা যায় না। কারর্ এদিন মৌস আল্াহর 

রহমচতর বাদরিারা বদষদেত হচত মৌিচি। মানুচষর বি বি 

গুনাহগুচলা ক্ষমা হচত মৌিচি’। 
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রহমত ও উপহাচরর 
মৌমৌসুম 

আরাফার ময়িাচন অবস্ান মহাগুরুত্বপূর্দে দকছু মুহূতদে। 
এসময় আল্াহ তাআলা তাঁর বাদোচির কাছাকাদছ 
আচসন। তাচির প্রাথ্দেনা, প্রচয়াজন, দুুঃি-কষ্ট সবদকছু 
মৌিাচনন। ভাষার ববদেত্্য, প্রচয়াজচনর দভন্তা মৌকাচনা 
দকছু বািা হচয় িাঁিায় না।

এ দিচন সাহাবা ও সালাচফর দু’মৌিা অবস্া বতদর হচতা: 

আচরক িল আল্াহর রহমত 
ও সািািাচনর আিায় মগ্ন 
থ্াকচতন। 

একিল এ সময় আল্াহর 
ভয় ও অনুচিােনায় ডুচব 
থ্াকচতন। 

এই সবগুচলাই মৌরেষ্তম আমল ও 
উত্তম অবস্া  
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আরাফা দিবচসর 
মৌরাজা 

এ দিন এতিাই মযদোিাময় মৌয, এর মৌরেষ্ত্ব ও ফজীলত 
মৌকবল হাজেীচির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল মুসদলম এ 
দিচনর ফজীলত লাভ কচর থ্াচকন। এজন্য আল্াহ তাআলা 
হাজেীচির বাইচর সকল মুসদলচমর জন্য এ দিচন মৌরাজা 
রািার দবিান দিচয়চছন যার মাি্যচম এদিচনর বরকচতর 
অংি লাভ করা যায়। রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম বচলন, ‘আল্াহর কাচছ আমার আিা, আরাফার 
দিচনর মৌরাজা পূচবদের এক বছর ও পচরর এক বছচরর 
গুনাচহর কাফফারা হচব’। 

তচব হাজেীরা এদিচন মৌরাজা রািচবন না। কারর্ রাসূলুল্াহ 
সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম দবিায় হচজের সময় এ 
দিচন মৌরাজা রাচিনদন। পািাপাদি সুষ্ুভাচব হজে পালচনর 
জন্য হাজেীচির মৌরাজা না রািার দবিান মৌিয়া হচয়চছ। 
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আরাফার 
অবস্ান 

আরাফা মক্া মুকাররমার পূবদে দিচক মক্া ও 
তাচয়চফর পচথ্ অবদস্ত পাহািচেরা এক সমতল 
দবস্তৃত ভূদম। এিা হারাচমর সীমাচরিার বাইচর। 

Mina

Muzdalifah

ArafahArafah

Taa’if
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এিার গি আয়তন ১০.৪ বগদে 

দকচলাদমিার 

মুযিাদলফা মৌথ্চক ৬ দক.দম. িূচর

দমনা মৌথ্চক ১০ দক.দম. িূচর

মসদজচি হারাম মৌথ্চক প্রায় ২০ দক.দম. িূচর 

Sacred 
Mosque

Mina

Muzdalifah

Arafah

Taa’if
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আরাফায় অবস্াচনর 
সময় 

হাজেীরা দনচজচির সুদবিা অনুসাচর এই সমচয়র 
আচগ আরাফাচত উপদস্ত হচত পারচবন আবার 
এই সমচয়র আচগই মৌসিান মৌথ্চক েচল মৌযচত 
পারচবন। তচব দুআর সময় হচলা সূযদে ঢচল যাওয়ার 
পচর। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম  
সূচযদোিচয়র পর মৌথ্চক সূযদোস্ত ও মাগদরচবর আজান 
পযদেন্ত আরাফার ময়িাচন দুআয় মগ্ন মৌথ্চকচছন। 

এচক্ষচত্ হাজেীচির কতদেব্য হচব দনজ দনজ কাচফলার 

সচগে থ্াকা এবং দনিদোদরত সময়-সূদে মৌমচন েলা। 
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আরাফার ময়িাচন অবস্ান এমন দকছু ঈমানী মুহতূদে 
যা জীবচন বারবার আচস না। তাই হাজেীর জন্য 
এই মুহতূদেগুচলার সচবদোচ্চ সদ্ব্যবহাচর সচেষ্ট থ্াকা 
উদেত। এজন্য: 

সূযদে ঢচল যাওয়ার পচর প্রচত্যক হাজেী দনজ দনজ 
কাচফলার সচগে মৌযাহর ও আসর দুই দুই রাকাআত 
কচর একসচগে পচি দনচবন। 

কীভাচব আমার 
সময়গুচলা কািাচবা? 
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প্রচত্যক হাজেী দনজ দনজ তাঁবুচত অবস্ান করচবন। 
একান্ত প্রচয়াজন ছািা মৌবর হচবন না। কারর্ আরাফার 
পথ্গুচলা প্রায় একরকম। ফচল বাইচর মৌগচল হাদরচয় 
যাওয়ার আিংকা প্রবল। 

আরাফার পুচরা দিবসদি হাজেী ইবািচতর মি্য দিচয় 
কািাচবন। যাচত দবরদতি না আচস এজন্য দবদভন্ প্রকাচরর 
ইবািত করচবন এবং মচন রািচবন, সময়গুচলা দ্রুতই 
েচল যাচব, রচয় যাচব পুর্্য। 

দুআ। কুরআন দতলাওয়াত। 

তালদবয়া পাঠ। আল্াহর দযদকর, 
তাসবীহ ও তাহলীল
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আরাফা দিবচসর 
দুআ 

সম্াদনত ভাই! আরাফা দিবচসর দুআ আপনার 
জীবচনর সবদেচরেষ্ দুআ। সুতরাং এই পুচরা সময়িা 
দুআ ও আল্াহর কাচছ মুনাজাচতর মি্য দিচয় 
অদতবাদহত করুন। 

এচক্ষচত্ দকছু সহায়ক দবষয় হচলা: 
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আরাফাচত যাওয়ার আচগই দনচজর প্রচয়াজন ও 
দুআর দবষয়গুচলা মৌনাি কচর দনন। 

দনজ ভাষায়, দনচজর মচতা কচর আল্াহর কাচছ 
সকল প্রচয়াজন তুচল িরুন। কারর্ আল্াহ মৌগাপন-
প্রকাি্য সব জাচনন। দুআচত যিন বুক ও মুি দু’মৌিার 
সদম্লন েচি তিন মৌসিা মৌরেষ্ দুআয় পদরর্ত হয়। 

দনচজর মাতা-দপতা, পদরবার-পদরজন, ভাই-মৌবান, 
বন্ু-বান্ব সবার জন্য দুআ করুন। তাচির নাম উচল্ি 
কচর কচর দুআ করুন। হািীচস এচসচছ, ‘মৌয ব্যদতি 
কারও অনুপদস্দতচত তার জন্য দুআ কচর, দফদরিতা 
বলচত থ্াচকন, মৌতামার জন্যও তাই’! 

4
পাদথ্দেব ও অপাদথ্দেব সবিরচনর প্রচয়াজচন দুআ করুন। 
দনচজর দুদনয়াবী প্রচয়াজন আল্াহর কাচছ তুচল িরাচত 
লজোর দকছু মৌনই। 
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5

6

আল্াহর সুদের সুদের নাচমর মাি্যচম দুআ করুন। 
মৌযমন: মৌহ ‘রহীম’ (িয়াময়) আমাচক িয়া করুন! মৌহ 
‘গাফূর’ (ক্ষমািীল) আমাচক ক্ষমা করুন। মৌহ ‘কারীম’ 
(িাতা) আমাচক িান করুন। 

একই দুআ বারবার করচত থ্াকুন। কারর্ আল্াহ 
তাআলা দুআর মৌক্ষচত্ কাকুদত-দমনদত পছদে কচরন। 

7

8

কায়মচনাবাচক্য দুআ করুন। হৃিয় ও মচন িৃঢ় দবশ্াস 
রািুন- আল্াহ তাআলা এই সমচয় বাদোচির কাছাকাদছ 
আচসন এবং তাচির দুআ কবুল কচরন। 

কুরআন ও হািীচস বদর্দেত দুআগুচলা করুন। প্রচয়াজচন 
মৌসগুচলা কাগচজ দলচি দনচত পাচরন।  
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কুরআন-সুন্াহর দকছু 
মৌরেষ্তম দুআ 

)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ( )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 

‘রব্ানা তাকাব্াল দমন্া ইন্াকা আনতাস সামীউল আলীম। 

ওয়া তুব আলাইনা ইন্াকা আনতাত তাওয়াবুর রহীম’। 

 

)ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( 

‘রব্ানা আদতনা দফি-দুনইয়া হাসানাহ ওয়া দফল 
আদিরাদত হাসানাহ। ওয়া দকনা আযাবান নার’। 

) ې ې ې ى ى ائ ائ(  
‘রব্ানা লা তুয়াদিযনা ইন নাসীনা আও আিতা’না’।

27



) ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب(
 ‘রব্ানা ওয়া লা তুহাদম্লনা মা-লা তাকাতা লানা দবহী। 

ওয়া’ফু আন্া ওয়াগদফর লানা ওয়ার হামনা’। 

)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ(

‘রব্ানা লা তুদযগ কুলূবানা বা’িা ইয হািাইতানা ওয়াহাব 
লানা দমন লাদুনকা রহমাহ। ইন্াকা আনতাল ওয়াহ্হাব’। 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( 
‘রব্ানা ইন্ানা সাদম’না মুনাদিয়ান ইউনািী দলল-ঈমান আন 

আদমনূ দবরাদব্কুম ফাআ-মান্া। রব্ানা ফাগদফর লানা যুনূবানা 

ওয়া কাফদফর আন্া সাইদয়্যআদতনা ওয়া তাওয়াফফানা মাআল 

আবরার। রব্ানা ওয়াদতনা মা ওয়ািতানা আলা রুসুদলকা ওয়া 

তুিদযনা ইয়াওমাল দকয়ামাহ, ইন্াকা লা তুিদলফুল মীআি’। 
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)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(
‘রব্ানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইন-লাম তাগদফরলানা 

ওয়া তারহামনা লানাকূনান্া দমনাল িাদসরীন’।  

)ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ(

‘রদব্জ-আলনী মুকীমাস সালাদত ওয়া দমন যুরদরয়্যাতী। রব্ানা 

ওয়া তাকাব্াল দুআ। রব্ানাগ দফরলী ওয়া-দল-ওয়াদলিাইয়্যা 
ওয়া দলল-মু’দমনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল দহসাব’। 

)ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 
‘লা ইলাহা ইল্া আনতা সুবহানাকা ইন্ী কুনতু দমনায 

যাদলমীন’। 
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)ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(

‘রব্ী আওদয’নী আন আিকুরা দন’মাতাকাল্াতী আনআমতা 

আলাইয়্যা ওয়া আলা ওয়াদলিাইয়্যা ওয়া আন-আ’মালা 

সাদলহান তারযাহু ওয়া আসদলহ-লী ফী যুরদরয়্যাতী। ইন্ী 

তুবতু ইলাইকা ওয়া ইন্ী দমনাল মুসদলমীন’। 

)پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ(

 ‘রব্ানাগ দফরলানা ওয়া দল-ইিওয়াদননা আল্াযীনা সাবাকূনা

 দবল-ঈমান। ওয়া-লা তাজআল ফী কুলূদবনা দগল্ান দলল্াযীনা

 আমানূ। রব্ানা ইন্াকা রাঊফুর রহীম’।

)اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى(.

 ‘আল্াহুম্া ইন্ী আসআলুকাল হুিা ওয়াত তুকা, ওয়াল

আফাফা ওয়াল দগনা’।

)يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك(.

‘ইয়া মুকাদল্বাল কুলূব! সাদব্ত কালবী আলা িীদনক’। 

زكاها من  خير  أنت  وزكها  تقواها  نفوسنا  آت    )اللهم 

أنت وليها وموالها(.
আল্াহুম্া আদত নুফূসানা তাকওয়াহা, যাদক্হা আনতা িাইরু 

মান যাক্াহা। আনতা ওয়াদলউয়ু্যহা ওয়া মাওলাহা’। 
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ا، َوَأْعِطَنا َواَل َتْحِرْمَنا،  ُهمَّ ِزْدَنا َواَل َتْنُقْصَنا، َوَأْكِرْمَنا َواَل ُتِهنَّ ) اللَّ

ا ( َوآِثْرَنا َواَل ُتْؤِثْر َعَلْيَنا، َوأْرِضَنا َواْرَض َعنَّ

‘আল্াহুম্া দযিনা ওয়া-লা তানকুসনা। ওয়া আকদরমনা ওয়া-

লা তুদহননা। ওয়াআ’দতনা ওয়া-লা তাহদরমনা। ওয়া-আ-দসরনা 

ওয়া-লা তু’দসর আলাইনা’। ওয়া-আরদযনা ওয়ারযা আন্া’। 

ِني  ُهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَولَّ ) اللَّ

ُه  َما ْقَضْيَت، ِإنَّ ْيَت، َوَباِرْك ِلي ِفيَما َأْعَطْيَت، َوِقِني َشرَّ ِفيَمْن َتَولَّ

َنا َوَتَعاَلْيَت(. ال َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت، َتَباَرْكَت َربَّ

‘আল্াহুম্াহদিনী ফী-মান হািাইত। ওয়া-আদফনী ফী-মান আফাইত। 

ওয়া-তাওয়াল্ানী ফী-মান তাওয়াল্াইত। ওয়া বাদরকলী ফী-মা 

আ’তাইত। ওয়া-দকনী িাররা মা-কাযাইত। ইন্াহু লা ইয়াদযলু্ মান-

ওয়ালাইত। তাবারাকতা রব্ানা ওয়া-তাআলাইত’। 
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এিা আরাফার ময়িাচনর একদি মসদজি। মৌযিাচন 
রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্াম নামাজ 
পচিচছন এবং িুতবা দিচয়চছন। 

নাদমরা মসদজি 

আরাফার দিচন এিাচন মৌযাহর ও আসর নামাজ পিা 
হয়। আরাফার িুতবা প্রিান করা হয়। ইসলাদমক 
মৌরদডও, মৌিদলদভিনগুচলা যা প্রোর কচর থ্াচক। 
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এদি একদি গুরুত্বপূর্দে মসদজি। এজন্য মৌসৌদি আরব 
উতি মসদজিদির সম্প্রসারর্ ও পদরেযদোর মৌক্ষচত্ 
ব্যাপক উচি্যাগ দনচয়চছ। বতদেমাচন সম্প্রসাদরত 
মসদজচির আয়তন হচয়চছ ১১০.০০০ বগদে দমিার 
এবং এিা ৩৫০.০০০ মুসল্ী িারর্ করচত পাচর। 

মসদজিদির োরপাচি রচয়চছ ৬০ দমিার উচ্চতার 
৬ দি দমনার। আরাফার েতুদিদেক মৌথ্চক এিা মৌিিা 
যায়। 

তচব মসদজচি নাদমরাচত অত্যদিক দভি ও প্রেণ্ড 
মৌরাচির কারচর্ হাজেীর কতদেব্য হচব এিাচন না এচস 
দনজ তাঁবুচত নামাজ আিায় করা। প্রচয়াজন ছািা তাঁবুর 
বাইচর না যাওয়া। 

35



জাবাচল আরাফাত 

এদি বি বি কাচলা ও িতি পাথ্চর বতদর একদি উঁেু, 
সমতল ও দবস্তৃত দিলা। 

পাহাচির মূল অংি আিপাচির ভূদম মৌথ্চক ৬৫ দমিার উঁেু। 

এিার পদরদি প্রায় ৬৪০ দমিার 

 65m

 640m
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পাহাচির েূিায় ৭ দমিার লম্া একদি স্তম্ রচয়চছ। 
মৌসিাচন দকছু দিক-দনচিদেিনা মৌলিা হচয়চছ।  

পাহািদি নানা নাচম প্রদসদ্ধ। উচল্িচযাগ্য দকছু নাম 
হচলা, জাবাচল আরাফাত। জাবাচল তাওবা। জাবাচল 
রহমত ইত্যাদি। 

রাসূলুল্াহ এই পাহাচির দনচে অবস্ান কচরচছন। পাহাচি 
উচঠনদন। মৌসিাচন মৌথ্চক বচলচছন, ‘আদম এিাচন অবস্ান 
কচরদছ। দকন্তু আরাফার সবদেত্ অবস্ান করা যায়’। 

জাবাচল 
রহমত

জাবাচল 
তাওবা

জাবাচল 
আরাফাত 
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হাজেীর কতদেব্য হচলা আরাফার ময়িাচন দনজ কাচফলার 
সচগে থ্াকা। যাচত কচর হাদরচয় না যায়। মৌরাচির মুচি 
না পচি। কারর্ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া 
সাল্াম বচলচছন, ‘আদম এিাচন অবস্ান কচরদছ। দকন্তু 
আরাফার সবদেত্ অবস্ান করা যায়’।

মৌকাচনা মুসদলচমর জন্য স্বতন্ত্রভাচব পাহাচির উচদেচি্য 
যাত্া করা দকংবা মৌসিাচত আচরাহর্ করা ববি নয়। 
কারর্ আমাচির আিিদে রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইদহ 
ওয়া সাল্াম, তাঁর পচর সাহাবা, তাচবয়ীগর্ মৌকউ এমন 
কচরনদন। 
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প্রেণ্ড মৌরাচির ব্যাপাচর 

সতকদে থ্াকুন 

প্রির তাচপর কারচর্ আরাফার ময়িাচন হাজেীরা েমদোতি 
হন এবং তাচির মৌিহ মৌবি পদরমাচর্ তারল্য হারায়। 
এই ক্ষদতপূরচর্র জন্য হাজেীচির কতদেব্য হচলা আরাফার 
ময়িাচন পযদোপ্ত পদরমার্ পাদন ও জুস ইত্যাদি পান করা। 

40



দিচনর মৌবলা একান্তই মৌবর হচত হচল সরাসদর সূচযদের 
তাপ এদিচয় েলুন। হালকা রচের ছাতা ব্যবহার করচত 
পাচরন। 

(আরাফার আচগর) রাচত পযদোপ্ত পদরমার্ দনদ্রা গ্রহচর্র মৌেষ্টা 

করুন। রাদত্ জাগরর্ মৌথ্চক দবরত থ্াকুন। কারর্ েুম পযদোপ্ত না 

হচল মৌসিা লিাদন্তর কারর্ হচব এবং িরীচরর প্রদতচরাি ক্ষমতা 

দুবদেল কচর মৌিচব। 

প্রচয়াজন ছািা মৌরাচির মাচঝ মৌবর হওয়া মৌথ্চক দবরত 
থ্াকুন
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িাচি্য দবষদরিয়া 
মৌথ্চক বাঁেচত 

রান্া করা িাবার জদমচয় রািা দকংবা বণ্টচনর িীেদেক্ষর্ 
পচর িাওয়া মৌথ্চক দবরত থ্াকুন। দবচিষত এই সমচয় 
িীেদেক্ষর্ পচথ্ থ্াকার কারচর্ এমন পদরদস্দত হচত পাচর 
ফচল এিরচনর িাবার এদিচয় েলুন। 
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মৌিয়াল রািুন! রান্া করা িাবার আপনার কচক্ষ দবি্যমান 
তাপমাত্ায় দুই েন্ার মৌবদি রািচল তাচত জীবার্ুর দবস্তার 
েচি এবং িাবাচর দবষদরিয়া বতদর হওয়ার আিংকা থ্াচক। 

ফচল ফলমূল ও িাকসবদজ িাওয়ার আচগ অবি্যই 
মৌসগুচলা িুচয় দনন। 

ফুিপাচতর িাবার রিয় ও মৌসগুচলা িাওয়া মৌথ্চক 
দবরত থ্াকুন। 
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পযদোপ্ত পদরমাচর্ িাি্য গ্রহর্ এবং অদিক পদরমাচর্ 
পাদন ও জুস পাচন সচেষ্ট থ্াকুন। 
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সািারর্ত প্রচত্যক কাচফলা দনচজচির হাজেীচির জন্য 
দনিদোদরত স্াচন দবরোচমর জন্য তাঁবু, মৌিৌোগার ইত্যাদি 
দনমদোর্ কচর থ্াচক। 

তাই কাচফলার মৌরেসচলি সচগে রািুন। যাচত প্রচয়াজনীয় 
মৌসবাগুচলা গ্রহচর্ মৌকাচনা সমস্যা না হয়। 

আরাফাচত দবি্যমান 
মৌসবাসমূহ 
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আরাফা মৌথ্চক 
মুযিাদলফায় গমন

আরাফা মৌথ্চক মৌবর হওয়ার ব্যাপাচর 
কাচফলা মৌথ্চক প্রিত্ত দিক-দনচিদেিনা 
কচঠারভাচব মৌমচন েলুন। এচত 
দভচির মুচি পিচবন না। হারাচনার 
ভয় থ্াকচব না। 

মুযিাদলফায় গমচনর সময় কাছাকাদছ 
েচল এচল মৌবর হবার প্রস্তুদত মৌনন। 
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আপনার কাচফলার পক্ষ মৌথ্চক দনিদোদরত বাহচন আচরাহর্ 

করুন। মৌহাক মৌসিা বাস দকংবা মৌরেন। 

তািাহুচিা দকংবা হুচিাহুদি মৌথ্চক দবরত থ্াকুন। 

িীরস্ীরভাচব অগ্রসর মৌহান। আল্াহর রাসূল দনজ উচির 

লাগাম িচর বলচতন, ‘িীচর িীচর! িীচর িীচর! তািাহুচিার 

মাচঝ কল্যার্ মৌনই’। 
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তাঁবু পদরত্যাচগর পূচবদে মৌিৌোগাচর দগচয় প্রচয়াজনীয় কাজ 
সারুন। কারর্ নানা কারচর্ মুযিাদলফায় মৌপৌঁছচত দবলম্ 
হচত পাচর। 

উিারতা, ভদ্রতা ও সংযম প্রিিদেন করুন। সাি্যমচতা 
সবিরচনর ঝগিা-দববাি পদরহার করুন। আল্াহর বার্ীর 
অনুসরর্ করুন: ‘সুতরাং মৌয ব্যদতি হচজের ইছো করচব 
তার জন্য হচজের মচি্য স্তী সচম্াগ, অন্যায় আেরর্ ও 
ঝগিা-দববাি ববি নয়’।
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মৌরেন ব্যবহাচরর 
দনচিদেিনা 

গাইড, পযদেচবক্ষক ও দনরাপত্তা কমদেীর দনচিদেিনা মৌমচন 
েলুন

দনজস্ব কাচফলার মৌরেনচস্টিচন যাওয়ার দনিদোদরত 
সময়-সূদে মৌমচন েলুন 
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মচন রািুন, মৌরেচনর মৌভতচর মালামাল বহন 
দনদষদ্ধ

হচজের পুচরা সময়িাচত দনচজর হাচত মৌরেসচলি 
সংরক্ষর্ করুন 

মৌস্টিনগুচলার মৌ্লাচর বসা দকংবা শুচয় থ্াকা দনদষদ্ধ। 
কারর্ তাচত আল্াহর েচরর অন্যান্য মৌমহমানচির 

কষ্ট হচব এবং তাচির েলােল দবদনিত হচব। 
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মৌেকদলস্ট

আরাফার ময়িাচন যাওয়ার সময় দনচের দজদনসগুচলা 
সচগে দনচত ভুলচবন না: 

োজদোর দকংবা পাওয়ার ব্যাংক

ব্যদতিগত ঔষিপত্ 

হাঁপাদনর ইনচহলার

সামান্য দকছু মৌসৌদি দরয়াল

োমিা দছচল যাওয়ার প্রদতচষিক দরিম

কুরআন িরীফ 

িীেদে হাঁিার উপচযাগী আরামিায়ক জুচতা

ছাতা

ব্যদতিগত দরেফচকস বা মৌছাি ব্যাগ

মৌরেচন েিার মৌরেসচলি

পদরেয়পত্ 
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প্রচয়াজনীয় নম্রসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুদর ও দনরাপত্তা মৌসবার জন্য

দেদক ৎসা সংরিান্ত পরামিদে ও 
দজজ্াসার জন্য 

মসদজচি হারাম ও মসদজচি নববী সংরিান্ত 
অনুসন্াচনর জন্য 

আল্াহর মৌমহমানচির দজজ্াসার জবাচবর জন্য 
হজে ও উমরা মন্ত্রর্ালচয়র মৌযাগাচযাগ মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল দনচিদেদিকা হজে ও 
উমরা মন্ত্রর্ালচয়র ওচয়ব সাইচি দবি্যমান 
(এিাচন দলিক করুন)।

এসব দনচিদেদিকাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচব হজে 
সম্পন্ করচত প্রচয়াজনীয় সকল তথ্্য ও 
দিক-দনচিদেিনা দবি্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্াহ আপনার 
আমল ও ইবািতগুচলা 

কবুল করুন

দিক-দনচিদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্্যর জন্য

সামাদজক মৌযাগাচযাগ মাি্যচম
আমাচির একাউন্গুচলা অনুসরর্ করুন


