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এই লনচদদেলিকালি লনম্নলললিত ভাষায় পাওয়া যাচছে। 
পছচদের ভাষার ওপর ললিক কচর আপলন মৌসিা ডাউনচলাড 
করচত পাচরন: 
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সূলেপত্র

কালখিত পষৃ্ায় মৌযচত লিচরানাচমর ওপর ললিক করুন 

মুযদাললফার অবস্ান 

মুযদাললফাচত আলম কী 
করচবা? 

মুযদাললফা
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সলদদে ও ফ্ু মৌেচক সুরক্া 

মািআচর হারাচমর মসলিদ 

লনচক্পচযাগ্্য পােচরর লববরণ 

িামারাচতর িন্য পাের সংগ্রহ 

মুযদাললফায়  অবস্াচনর 
সময়সীমা 

িাবার ও ফুিপাচতর হকার
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মৌিৌোগ্ারসমূহ 

আলম মুযদাললফাচত 
আমার অবস্ান কীভাচব 
িানচবা? 

গুরুত্বপূণদে মৌফান 

নাম্ারসমূহ
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এই লনচদদেলিকাচত আপলন আপনার হজে 
যাত্রায় মুযদাললফা লদবচসর সচগে সংললিষ্ট 
প্রচয়ািনীয় সকল তে্য, লদক-লনচদদেিনা ও 
পরামিদে িানচত পারচবন। 
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মুযদাললফা

হাজেী ভাই! আরাফার ময়দাচন মৌরেষ্ মুহূতদেগুচলা 
কািাচনার পচর এবার আপলন আপনার ঈমানী 
অলভযাত্রার তৃতীয় মৌটেিচনর লদচক অগ্রসর 
হচবন। আর মৌসিা হচলা
মুযদাললফা
আল্াহ তাআলা বচলন, ‘সুতরাং যিন মৌতামরা 
আরাফা মৌেচক মৌবর হচয় আসচব, তিন মািআচর 
হারাচমর লনকি আল্াহচক স্মরণ কর’। 
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মুযদাললফাচক এই নাচম দু’মৌিার মৌয মৌকাচনা 
একিা কারচণ নামকরণ করা হচয়চছ: 

কারণ মানুষ এিান মৌেচক হারাচমর 
‘ইযলদলাফ’ তো কাছাকালছ আচস। 

অেবা একারচণ মৌয এিাচন মানুষ রাচতর 
একলি ‘যুলাফ’ তো অংি কালিচয় োচক। 
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অন্যান্য নামসমূহ

মুযদাললফা ‘িাম’ নাচমও পলরলেত। কারণ 
এিাচন মানুষ একত্র হচয় োচক। 

এিাচক ‘মািআচর হারাম’ও বলা হয়। 
মৌকননা এিা হারাচমর অংি যা কুরআন 
দ্ারাই প্রমালণত।  
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মুযদাললফা লমনা ও আরাফাচতর মধ্্যবতদেী 
স্াচন অবলস্ত 

মুযদাললফার মৌয মৌকাচনা স্াচন অবস্ান 
করা যায়। কারণ রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইলহ ওয়া সাল্াম বচলচছন, ‘আলম 
এিাচন অবস্ান কচরলছ। ‘িাম’ (তো 
মুযদাললফার) সবদেত্রই অবস্ান করা যায়’। 

এিার আয়তন ৯৬৩০ বগ্দেলমিার 

মুযদাললফা

 লমনা ও আরাফাচতর 
মধ্্যবতদেী স্াচন অবলস্ত 
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হজে কাচফলাগুচলা মুযদাললফাচক লিচর 
লভন্ন লভন্ন ব্যবস্াপনা গ্রহণ কচর োচক। 
অলধ্কাংি কাচফলা হাজেীচদরচক কাচপদেি, 
লবছানা ও হালকা িাবার সরবরাহ কচর। 
গ্ণচিৌোগ্ারগুচলাই ব্যবহার করা হচয় 
োচক। 

মৌসিাচন লগ্চয় প্রেচমই লনিস্ব কাচফলার সচগে 
মাগ্লরব ও ইিার নামাি একচত্র ও ‘কসর’ 
লহচসচব পড়চবন। 

মুযদাললফাচত আলম কী 

করচবা? 
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মুযদাললফায় অবস্ানকালীন সমচয় যোসম্ভব 
লনদ্া গ্রহণ করুন। কারণ মৌসিা ঈচদর লদচনর 
প্রস্তুলত লহচসচব কাি করচব। 

সাম্প্রলতক বছরগুচলাচত মুযদাললফার 
আবহাওয়া মৌবি গ্রম হচয় োচক। তাই 
এমন মৌপািাক পরা উলেত যা গ্রম মৌেচক 
সুরলক্ত রাচি।   

আপনার ব্যলতিগ্ত ঔষধ্গুচলা আনচত ও 
মৌসগুচলা গ্রহণ করচত ভুলচবন না। 
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যতক্ণ িাগ্রত োচকন আল্াহর লিলকর 
করুন, তার প্রিংসা করুন। তাললবয়া পাঠ 
করুন। 

 আপনার ওপর আল্াহর মহা অনুগ্রচহর কো 
উপললধির মৌেষ্টা করুন। আল্াহ আপনাচক 
লহদায়াত দান কচরচছন, হচজের তাওফীক 
লদচয়চছন, আরাফাচত এচনচছন, এিাচন 
দুআর সুচযাগ্ লদচয়চছন এই সবলকছু মচন 
করুন। মৌযমনিা আল্াহ তাআলা বচলচছন,    
‘তিন মািআচর হারাচমর লনকি আল্াহচক 
স্মরণ কর এবং তাচক স্মরণ কর মৌযভাচব 
লতলন মৌতামাচদরচক লদকলনচদদেিনা লদচয়চছন। 
যলদও মৌতামরা এর পূচবদে অবি্যই পেভ্রষ্টচদর 
অন্তভুদেতি লছচল’।
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 মািআচর হারাচমর

মসলিদ 

লবদায় হচজের সময় রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু 
আলাইলহ ওয়া সাল্াম মুযদাললফার 
মৌযিাচন অবস্ান কচরচছন মৌসিাচন লনলমদেত 
একলি মসলিদ।  

এিা মুযদাললফার েতুেদে পেোরী সড়ক 
ও লকং ফয়সাল মৌরাচডর মাঝামালঝ 
অবলস্ত। 
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মসলিচদ নালমরা ও মসলিচদ িাইচফর প্রায় 
মধ্্যবতদেী স্াচন অবলস্ত। 
মসলিচদ িাইফ মৌেচক ৫ লক.লম. দূচর 
মসলিচদ নালমরা মৌেচক ৭ লক.লম. দূচর
 

Al-Khayf 
Mosque

5 km

7 km

Nimrah 
Mosque 

Al-Mash’ar 
Al-Haraam Mosque 
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মৌসৌলদ আরব এিা সংস্ার ও পুনলনদেমাণ কচরচছ

এিার দদিদে্য ৯০ লমিার
প্রস্ ৫৬ লমিার

একসচগে প্রায় ১২০০০ মুসল্ী ধ্ারণ 
করচত পাচর

মসলিদলিচত ৩২ লমিার উঁেু দু’মৌিা 
লমনার রচয়চছ
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িাবার ও

ফুিপাচতর হকার

মুযদাললফার রাস্ািাচি লবলভন্ন মৌলাকচদরচক 
িাদ্য ও পানীয় লবলরি করচত মৌদিা যায়। 
আমরা আপনাচক মৌসগুচলা মৌেচক দূরাবস্ান 
ও লনি কাচফলার পক্ মৌেচক সরবরাহকৃত 
িাবার-পানীচয়র মাচঝ সীলমত োকার পরামিদে 
লদচবা। পািাপালি আরও কচয়কিা লবষচয় 
সতকদে োকুন: 
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ফুিপাচত দতলর করা মৌয মৌকাচনা িাবার 
গ্রহণ মৌেচক লবরত োকুন। মচন রািুন- 
আপনার কচক্ লবদ্যমান তাপমাত্রায় রািা 
মৌয মৌকাচনা রান্না করা িাবার দুই িন্ার 
মৌবলি মৌরচি লদচল তাচত িীবাণুর লবস্ার িচি 
এবং িাচদ্য লবষলরিয়া ছড়াচনার আিংকা 
মৌদিা মৌদয়। 

ফল-মূল ও িাক-সবলি িাওয়ার পূচবদে 
ভাচলামচতা ধ্ুচয় লনন। 

অত্যলধ্ক ঠাণ্া পানীয় পান মৌেচক লবরত 
োকুন। 
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সলদদে ও ফ্ু

মৌেচক সুরক্া 

হচজের মৌিষ লদনগুচলাচত লকছু শ্াসিলনত 
মৌরাচগ্র লবস্ার িচি। মৌসগুচলা মৌেচক সুরলক্ত 
োকচত আমরা আপনাচক লকছু পরামিদে 
লদচবা। তন্মচধ্্য: 
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যারা এগুচলাচত ভুগ্চছ তাচদর সংস্পচিদে 
যাওয়া মৌেচক লবরত োকুন। মৌরাগ্ীর ব্যবহৃত 
ও ব্যলতিগ্ত লিলনসপত্র ব্যবহার বিদেন করুন। 

দুই হাচতর পলরছেন্নতার প্রলত যত্নবান োকুন। 
হাত দ্ারা মৌোি ও নাক স্পিদে করচবন না। 
যোসম্ভব লভড় এলড়চয় েলুন। সবদোবস্ায় মাস্ 
পলরধ্ান করুন। 

যোসাধ্্য লভড় এলড়চয় েলা ও সবদেদা মাস্ 
পরার মৌেষ্টা করুন।
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অত্যলধ্ক ঠাণ্া পালন পান মৌেচক লবরত 
োকুন। 

যিন তাঁবুচত মৌপৌঁছচবন তিন এলসর সরাসলর 
বাতাস মৌেচক দূচর োকুন। লবচিষত িরীর যলদ 
িমদোতি োচক। কারণ মৌদচহর তাপমাত্রার এমন 
আকলস্মক পলরবতদেন সুস্তার ওপর মৌনলতবােক 
প্রভাব মৌফচল।  
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মুযদাললফায়

অবস্াচনর সময়সীমা 

মুযদাললফায় অবস্াচনর সূেনা হয় আরাফার 
লদন (যুলহচজের ৯ তালরি) সূযদোচস্র পর 
মৌেচক

মুযদাললফায় সবদেলনম্ন লঠক কতক্ণ োকচত 
হচব এব্যাপাচর লফকহী মাযহাবগুচলার 
মতামত লভন্ন। মৌকাচনা মচত, মৌরেফ মৌসিান 
মৌেচক অলতরিম করা ও সামান্য লবরোম 
মৌনয়াই যচেষ্ট। কারও মচত, অধ্দেরাত বা 
রাচতর দুই তৃতীয়াংি লকংবা ফির পযদেন্ত 
োকচত হচব। 
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রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহ আলাইলহ ওয়া সাল্াম 
মুযদাললফাচত সারা রাত মৌেচকচছন। 
মৌসিাচন ফির পচড়চছন। আল্াহর কাচছ 
দুআ কচরচছন। অতঃপর লমনায় প্রত্যাবতদেন 
কচরচছন। 
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এচক্চত্র হাজেীর কতদেব্য হচলা লনি কাচফলার 
লনধ্দোলরত সময়সূলে অনুসরণ করা। কারণ 
লবষয়লি িরীয়চত উন্মুতি রািা হচয়চছ। 
রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইলহ ওয়া সাল্াম 
একদল সাহাবাচক আচগ্ আচগ্ মৌবর হবার 
অনুমলতও লদচয়চছন। সাধ্ারণত প্রচত্যক 
কাচফলাচতই নারী ও বয়স্রা োচকন। 

তচব রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইলহ ওয়া 
সাল্াম একদল নারী ও তাচদর সচগে োকা 
মৌলাকচদরচক মুযদাললফা মৌেচক ফিচরর 
আচগ্ই মৌবলরচয় যাওয়ার অনুমলত লদচয়চছন। 
তাচদর মাচঝ ইবচন আব্াস রালযয়াল্াহু 
আনহুও লছচলন। 
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িামারাচতর িন্য

পাের সংগ্রহ 

হাজেীর িন্য মুযদাললফা মৌেচক মৌবর হবার 
পূচবদে ৭লি (নুলড়) পাের সংগ্রহ করা দবধ্ 
যা ঈচদর লদন লতলন িামরাচয় আকাবাচত 
লনচক্প করচবন। তচব যলদ লমনা লকংবা 
অন্য মৌকাোও মৌেচক পাের সংগ্রহ কচরন 
মৌসিাও দবধ্ হচব। 
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তচব বালক লদনগুচলার পােরও মুযদাললফা 
মৌেচক সংগ্রহ করচব না। কারণ মৌসিা হাজেীর 
িন্য কষ্টকর হচব। তাছাড়া এিা িরীয়চত 
প্রমালণতও নয়। বালক লদনগুচলার পাের 
বরং লমনা লকংবা অন্য মৌকাোও মৌেচক সংগ্রহ 
করচব। 

এসব পাের মৌধ্ায়া লকংবা মৌসগুচলাচত সুগ্লধি 
মািাচনা দবধ্ নয়।  
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লনচক্পচযাগ্্য

পােচরর লববরণ 

মৌছাি (নুলড়) পাের
বুচলচির মৌেচয় মৌছাি। মির (ডাল) লকংবা 
মৌিিুচরর লবলের মচতা আকাচরর। 
মৌছাি-বড় ১ মৌস.লম. এর কাছাকালছ 

বড় পাের এলড়চয় েলচব। 
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পােচরর আকার-আকৃলত লকংবা মৌসৌদেযদে 
ইত্যালদর প্রলত মচনাচযাগ্ী হচব না। 

রাসূলুল্াহ সাল্াল্াহু আলাইলহ ওয়া 
সাল্াম িামরাচত লনচক্চপর িন্য তাঁর 
হাচত এক মুলষ্ট পাের লনচয় বচলন, 
‘এধ্রচনর পাের লনচক্প কচরা। দীচনর 
ব্যাপাচর বাড়াবালড় মৌেচক লবরত োচকা। 
কারণ মৌতামাচদর পূবদেবতদেীরা দীন লনচয় 
বাড়াবালড় কচর ধ্ংস হচয়চছ’। 
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আলম মুযদাললফাচত আমার অবস্ান 

কীভাচব িানচবা? 

লনি কাচফলার সীমার মৌভতচর লনচিচদর 
তাঁবুচত োকুন। প্রচয়ািন ছাড়া অন্য মৌকাোও 
যাচবন না। 
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গুগ্ল ম্যাপ লকংবা এিাতীয় লিলপএস 
(GPS) মৌসবাগুচলার মাধ্্যচম মৌমাবাইচল 
লনচির অবস্ান মৌসভ কচর রািুন। 

আিপাচির মৌকাচনা গুরুত্বপূণদে লেহ্ন মচন 
রািুন। দূচর একান্ত মৌকাোও মৌযচত হচল 
সগেী লনচয় যান। 

মুযদাললফার বাস, পেিাি, মৌটেিনগুচলা 
সব মৌদিচত প্রায় কাছাকালছ। তাই লনচির 
কাচফলার সচগে োকুন। একা একা মৌকাোও 
যাচবন না। আপনার বাস বা কাচফলার 
সুপারভাইিারচক লেচন রািুন। সবদেদা তার 
অনুমলত লনন। মৌয মৌকাচনা প্রচয়ািচন তার 
সচগে পরামিদে করুন। 
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মৌিৌোগ্ারসমূহ 

মুযদাললফার েতুলদদেচক মৌিৌোগ্াচরর ব্যবস্া 
রচয়চছ। সুতরাং আপলন কাচফলার সচগে 
মৌযিাচন অবতরণ করচবন পাচিই নারী ও 
পুরুচষর িন্য স্বতন্ত্র মৌিৌোগ্ার, উিুিানা 
ইত্যালদ মৌদিচত পাচবন। 
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এসব স্াচন লসলরয়াল বিায় রািুন। মৌকউ আপনার 
আচগ্ োকচল তাচক আচগ্ রািুন। 

পলরছেন্নতার প্রলত অত্যন্ত যত্নবান োকুন। 
লনলদদেষ্ট স্াচন ময়লা মৌফলুন। 
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যত্রতত্র ময়লা-আবিদেনা মৌফচল হাজেীচদরচক 
কষ্ট লদচবন না। মচন রািনু- মুযদাললফা হারাচমর 
অংি যা আমাচদরচক পলবত্র রািার লনচদদেি 
মৌদয়া হচয়চছ। তাছাড়া মুলমন সবদোবস্ায় সবদেত্র 
পলরছেন্ন োকার িন্য আলদষ্ট। (লনশ্চয়ই আল্াহ 
তাআলা তাওবাকারীচদরচক ভাচলাবাচসন। 
আর লতলন পলবত্রতা অিদেনকারীচদরচক 
ভাচলাবাচসন) 

আপনার কাছাকালছ মৌিৌোগ্ারগুচলার অবস্ান 
িানচত এিাচন ললিক করুন। 
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প্রচয়ািনীয় নম্রসমূহ

911

937

1966

920002814

িরুলর ও লনরাপত্া মৌসবার িন্য

লেলক ৎসা সংরিান্ত পরামিদে ও লিজ্াসার 
িন্য 

মসলিচদ হারাম ও মসলিচদ নববী 
সংরিান্ত অনুসধিাচনর িন্য 

আল্াহর মৌমহমানচদর লিজ্াসার 
িবাচবর িন্য হজে ও উমরা মন্ত্রণালচয়র 

মৌযাগ্াচযাগ্ মৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল লনচদদেলিকা হজে ও 
উমরা মন্ত্রণালচয়র ওচয়ব সাইচি লবদ্যমান 
(এিাচন ললিক করুন)।

এসব লনচদদেলিকাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচব হজে 
সম্পন্ন করচত প্রচয়ািনীয় সকল তে্য ও 
লদক-লনচদদেিনা লবদ্যমান। 

কৌশলগত অংশীদার

আমাদের সাফল্যের অংশীদারগণ

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবাদতগুচলা কবুল 

করুন

লদক-লনচদদেিনামূলক অন্যান্য তচে্যর 
িন্য

সামালিক মৌযাগ্াচযাগ্ মাধ্্যচম
আমাচদর একাউন্গুচলা অনুসরণ 

করুন


