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সচেতনমূলক উমরা 
ননচ্দদেনিকা 

পছদেসই পৃষ্ায় কৌপচত কৌযচকাচনা নিচরানাচম নলিক করুন

উমরার 
ফজীলত 

উমরার সংনষিপ্ত 
বর্দেনা 

উমরা

তামাত্তু’ হাজ্ীর 
উমরা 
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হারাচম কৌপৌঁছা 

হারামাইন কৌরেন 

েলন্ত নসঁনি 

হারাচম কৌপৌঁছার 
আচগ গুরুত্বপূর্দে 
সতকদেতা 

তওয়াফ 

তওয়াচফর দুই 
রাকাআত নামাজ 
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(মাসআ) সাঈর স্াচন 
গমন 

সাফা ও মারওয়া 

সাঈর দুআ 

সাঈর নববরর্ 

সংি্যায় সাঈ 

সাঈ করার 
কৌ্লারসমূহ 
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উমরাকারীচ্দর 
নজজ্াসার জবাব 

হুইল কৌেয়ার 
সানভদেস 

স্াস্্যসম্মত 
কৌষিৌরকচমদের জন্য 
পরামিদে 

কৌষিৌরাগার (কৌসলতুন) 

একানিক উমরা

স্াস্্যনবষয়ক পরামিদে 
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হারাচমর আিপাচির 
িনপংমল

রমজান মাচস উমরা 

কৌযসব নবষয় নননচিত 
হচয় ননচত হচব 

উমরার অনতুমনত 
(পারনমি)

গুরুত্বপূর্দে নম্বরসমূহ  
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উমরা একনি কৌরেষ্ ইবা্দত এবং আল্াহ 
তাআলার নরিয় আমল। উমরাকারী আল্াহর 
অনতুগ্রহ ও সন্তুনটির রিত্যািায় তার কৌ্দহমন 
ও সকল অঙ্গ-রিত্যঙ্গ ননচয় আল্াহর ন্দচক 
ছতুচি যায়।  

উমরা
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বষি্যমার্ ননচ্দদেনিকাচত আপনন আপনার 
পনবত্র উমরা যাত্রার সকল রিচয়াজনীয় 
তথ্্য, পরামিদে ও ন্দক-ননচ্দদেিনা জানচত 
পারচবন।  
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উমরার অচনক ফজীলত রচয়চছ। তন্মচি্য 
উচল্িচযাগ্য হচলা: 

 ¨ এিা পাপ কৌথ্চক পনবত্র কচর এবং ্দানরদ্র্য 
ও অভাব কৌমােন কচর। রাসূল (l) 
বচলচছন, ‘হজ্ ও উমরা দু’কৌিাই কচরা। 
কারর্ এদু’কৌিা ্দানরদ্র্য ও পাপচক কৌসভাচব 
্দূর কচর কৌযভাচব হাপর মনরো ্দূর কচর’। 

উমরার 
ফজীলত 
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 ¨ বারবার উমরা করা হচল মাচের গুনাহ 
মাফ হচয় যায়। রাসূল (l) বচলচছন, 
‘এক উমরা কৌথ্চক অন্য উমরা মাচের 
গুনাচহর কাফফারা’। 
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উমরা হচলা আল্াহর এক রিকাচরর ইবা্দত। 
যা ইহরাম, বাইততুল্াহর তওয়াফ, সাফা-
মারওয়ার মাচে সাঈ এবং কৌিচষ েতুল কািা 
বা মতুণ্ডচনর মাি্যচম সম্পন্ন হয়। 

উমরার সংনষিপ্ত 
বর্দেনা 
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তালনবয়া পাঠ করচবন: ‘লাব্াইকা আল্াহুম্মা 
লাব্াইক। লাব্াইকা লা িারীকা লাকা 
লাব্াইক। ইন্নাল হাম্দা ওয়ান নন’মাতা লাকা 
ওয়াল মতুলক, লা িারীকা লাক’। 

১
মতুসনলম ব্যনতি িরীয়ত কতৃদেক ননিদোনরত জায়গা 
কৌথ্চক ইহরাম বাঁিচবন। ইহরাম অবস্ায় 
নননষদ্ধ সকল নবষয় কৌথ্চক ্দূচর থ্াকচবন। 

২

(ইহরাম সম্পচকদে আরও নবস্ানরত জানচত: সচেতনমূলক 
ইহরাম ননচ্দদেনিকা ডাউনচলাড করুন) 

13



14



অতঃপর হারাচম রিচবি করচবন। কাবা ঘর 
সাতবার তওয়াফ করচবন। তাওয়াচফর সময় 
কাবা বাম পাচি রািচবন। হজচর আসওয়া্দ 
কৌথ্চক তওয়াফ শুরু করচবন এবং কৌসিাচনই 
কৌিষ করচবন। 

৩

তাওয়াচফর পচর দুই রাকাআত নামাজ 
আ্দায় করচবন। 

৪

সাফা পাহাচির ন্দচক যাচবন। কৌসিান 
কৌথ্চক মারওয়ার ন্দচক সাঈ শুরু করচবন। 
মারওয়াচত কৌপৌঁছচল এক বার পূর্দে হচব। 
কৌসিান কৌথ্চক সাফাচত নফচর এচল দুই বার 
হচব। এভাচব সাত বার কৌ্দৌচি মারওয়াচত 
সাঈ কৌিষ করচবন। 

৫
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এভাচব উমরা পনরপূর্দে হচয় যাচব। 

পতুরুষ মাথ্ার েতুল মতুণ্ডাচবন নকংবা কৌছাি 
করচবন। আর নারী মাথ্ার েতুল একত্র কচর 
আগা কৌথ্চক এক আঙ্গতুল পনরমার্ (১-২ 
কৌস.নম.) কৌকচি কৌফলচবন।

৬
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তামাত্তু’ হচলা হাজ্ী কতৃদেক রিথ্চম উমরার 
ননয়ত করা। উমরা সম্পন্ন ও হালাল হওয়ার 
পচর যতুলহচজ্র আি তানরচি হচজ্র জন্য 
ইহরাম বাঁিা। এভাচব হজ্ ও উমরা সম্পূর্দে 
আলা্দা কচর পালন করা। 

তামাত্তু’ হাজ্ীর 
উমরা 
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তামাত্তু’র পদ্ধনত

 ¨ হচজ্র মাসগুচলাচত (িাওয়াল-যতুলকা’্দ- 
যতুলহজ্) কৌরেফ উমরার জন্য ইহরাম বাঁিা। 

 ¨ মক্ায় কৌপৌঁচছ তওয়াফ করা। সাঈ করা। েতুল 
কৌছাি করা নকংবা মতুণ্ডাচনা। ইহরাম কৌথ্চক 
হালাল হওয়া। 

 ¨ ‘ইয়াওমতুত তারনবয়াহ’ (তথ্া যতুলহচজ্র 
৮ তানরি) শুিতু হচজ্র ইহরাম বাঁিা এবং 
অন্যান্য সকল কাজ সম্পন্ন করা। 
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নবমানবদের কৌথ্চক হারাচম কৌযচত: 
নবনভন্ন পনরবহন রচয়চছ: 

হারাচম 
কৌপৌঁছা 

কৌিনসি/ কৌরন্ট-এ-কার 

হজ্ ও উমরা কৌকাম্পানীগুচলার 
বাস 

হারামাইন কৌরেন

কৌয কৌকাচনা ভািার গানি
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আপনার ব্যনতিগত গানি নকংবা ভািার গানি 
ব্যবহাচরর কৌষিচত্র: 
মচন রািতুন কৌকাচনা রিকাচরর গানি ননচয় মক্ার 
মহল্াগুচলাচত রিচবি করা সম্ভব হচব না। নভি 
এিাচত উতি নীনত রির্য়ন করা হচয়চছ। 

ফচল পনবত্র (মক্া) িহচর নব্দ্যমান ননচের কৌয 
কৌকাচনা একনি পানকদেংচয় আপনাচক গানি রািচত 
বলা হচব: 
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নরিন্স মতুতআব কৌরাচডর পানকদেং 
(মাসাফী িাচনল) 

কতু্দাই পানকদেং 

রাসীফাহ পানকদেং 

হারামাইন কৌরেন 
কৌটেিন পানকদেং 

যাচহর পানকদেং 

জামারাত পানকদেং 

্দাকমতুল ওয়াবার 
পানকদেং 
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https://goo.gl/maps/b9LWLu66yJE7HeZK7
https://goo.gl/maps/jn8KLpMxdMysuCY88
https://goo.gl/maps/msPRtPh8uVwufjFM9
https://goo.gl/maps/bzr9WTghSX9kuaag8
https://goo.gl/maps/r2sUGyUTwy2f9Sf2A
https://goo.gl/maps/qVLyceto9pSN38p67
https://goo.gl/maps/vXv8LS2Uq3eq13sA6


এসকল পানকদেংচয় হাজ্ী ও উমরাকারীচ্দর 
কৌসবায় অসংি্য বাস রচয়চছ যা তাচ্দরচক 
এিান কৌথ্চক সরাসনর হারাচম ননচয় যায়। 
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হারামাইন কৌরেন 

হাজ্ী ও উমরাকারীচ্দর কৌসবায় ননচয়ানজত 
উচ্চ দ্রুত গনতসম্পন্ন কৌরেন যা মক্া ও 
ম্দীনার মাচে সংচযাগ নবিান কচর থ্াচক। 
এিা নানান গুরুত্বপূর্দে স্ান হচয় যায়।   
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মক্ায় কৌরেন কৌটেিচনর অবস্ান: 
কৌটেিননি হারাচম মক্ী কৌথ্চক ৩.৫ নক.নম. 
্দূচর রসীফাহ এলাকায় অবনস্ত। এিাচন 
৪৭৫০ গানি পানকদেংচয়র ব্যবস্া রচয়চছ। 

মক্া মতুকাররমার এই কৌরেন কৌটেিন কৌথ্চক 
হারাম পযদেন্ত যাত্রীচ্দর বহচনর জন্য আলা্দা 

বাস সানভদেস রচয়চছ। 
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গুরুত্বপূর্দে 
ন্দক-ননচ্দদেিনা:

আপনন োইচল হারামাইন কৌরেচনর 
ওচয়বসাইি কৌথ্চক নিচকি ক্রয় 
করচত পাচরন।

কৌরেচন কৌযসব পর্্য বহন করা যায় 
ওচয়বসাইচি কৌসগুচলার তানলকা 
কৌ্দিতুন। 

কৌরেন কৌটেিচন হারাম পযদেন্ত 
যাওয়ার বাস ও কৌিনসি পাওয়া 
যায়। 

ননিদোনরত সমচয় কৌটেিচন উপনস্ত 
থ্াকার কৌেটিা করুন। 

বতুনকং ও সময়সূনে 
জানচত 

এিাচন নলিক করুন 
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উমরাকারীর কতদেব্য হচলা ননজস্ 
কাচফলার ্দানয়ত্বিীচলর সচঙ্গ সমন্বয় 
করার পচরই হারাচমর ন্দচক অগ্রসর 
হওয়া। যাচত উমরার ননিদোনরত সময় 
জানা যায়। একইভাচব কৌহাচিচলর 
নঠকানাও পূর্দেরূচপ কৌজচন ননচত হচব। 
এচষিচত্র কৌমাবাইল নকংবা কৌকাচনা কাগচজ 
কৌহাচিচলর কৌলাচকিন নলচি কৌনয়া উত্ম। 

হারাচম কৌপৌঁছার আচগ 
গুরুত্বপূর্দে সতকদেতা 

26



27



যন্দ বাচসর মাি্যচম হারাচম আচসন:
তচব বাসনি আপনাচ্দরচক কৌকাথ্ায় 
নানমচয়চছ কৌসিা ভাচলা কচর মচন রািতুন। 
উমরা কৌিষ করার পচর কৌকাথ্ায় আসচত 
হচব কৌস ব্যাপাচর নননচিত হচয় ননন। 
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হারাম রিাঙ্গচর্ আসার সচঙ্গ সচঙ্গই 
্দরজাগুচলার সামচন নানান ফলক 
কৌ্দিচত পাচবন কৌসগুচলাচত কৌ�াকা নকংবা 
কৌবর হওয়া সংক্রান্ত ননচ্দদেিনা কৌলিা 
রচয়চছ। 
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হারাচম েলা-কৌফরা, ওপচর ওঠা ও ননচে 
নামার জন্য আপনাচক েলন্ত নসঁনি ব্যবহার 
করচত হচব। এচষিচত্র নকছতু নবষচয় সতকদে 
থ্াকতুন: 

েলন্ত নসঁনি 
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১
লিান্ত হচলও নসঁনির ওপর বসচবন না।

২
িতি হচয় নসঁনিচত ্দাঁনিচয় থ্াকতুন। হাত দ্ারা 
কৌবল্ট িচর রািতুন। 

৩
মনহলাগর্ ননচজচ্দর নহজাব, ওিনা এসব 
বস্তুর রিনত সজাগ ্দৃনটি রািচবন যাচত নসঁনির 
কৌগািায় কৌপনেচয় না যায়। 

৪
নসঁনি অপর রিাচন্ত কৌপৌঁছার সচঙ্গ সচঙ্গ হাঁিা 
শুরু করুন। না হয় কৌপছচনর কৌলাকজচনর 
সচঙ্গ িাক্া লাগচব। 
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৫
অনভজ্ কৌলাক ছািা নসঁনিচত হুইল কৌেয়ার 
উঠাচবন না। 

৬
যন্দ আপনার সচঙ্গ কৌকাচনা বচয়াচজ্যষ্ নকংবা 
নসঁনিচত েিচত অননভজ্ কৌলাক থ্াচক তচব 
নসঁনিচত ওঠার সময় তার পাচি থ্াকতুন। তার 
হাত িচর রািতুন। যাচত নতনন পচি না যান। 

৭
যন্দ নসঁনিচত ওঠা বা নামার কৌষিচত্র নভি সৃনটি 
হয় তচব কৌসিাচন �তুচক িাক্ািানক্ করচবন না, 
হাজ্ীচ্দরচক কটি ন্দচবন না। বরং আপনার 
মতুসনলম ভাইচ্দরচক সতুচযাগ ন্দন। 

৮
নসঁনির ননচে নব্দ্যমান ব্াচির ওপর পা 
রািচবন না। এচত আপনন আহত হচত 
পাচরন। নসঁনির পনরছেন্নতা ব্যাহত হচব।  
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তওয়াফ আল্াহর জন্য কৃত একনি 
ইবা্দত। আল্াহর ঘর কাবার োরপাচি 
রি্দনষিচর্র মাি্যচম এিা সম্পান্দত হয়। 

তওয়াফ 
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 ¨  কাবা ঘচরর কৌয কৌকাচর্ হজচর আসওয়া্দ 
অবনস্ত  হাজ্ী ও উমরাকারী কৌসিান 
কৌথ্চক তওয়াফ শুরু করচবন। ওপচরর 
কৌ্লারগুচলাচত কৌসিা কৌবাোর জন্য সবতুজ 
সংচকত রচয়চছ। 

 ¨ রিচত্যক তওয়াচফর সময় ঘতুচর হজচর 
আসওয়া্দ বরাবর এচল তওয়াফকারী 
তাকবীর ন্দচবন। তচব তাকবীরনি কৌকাচনা 
নবচিষ নবদেতুচত ন্দচত হচব কৌসিার আচগ 
নকংবা পচর কৌ্দয়া যাচব না এমন নয়। বরং 
ননচজচক হজচর আসওয়া্দ বরাবর মচন 
হচলই তাকবীর ন্দচবন।

তওয়াচফর শুরু ও কৌিষ: 
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 ¨ তাকবীর ন্দচয় হজচর আসওয়াচ্দর ন্দচক 
হাত দ্ারা ইিারা করচবন। অতঃপর আবার 
তওয়াফ শুরু করচবন। তওয়াচফর সময় 
কাবা বাম ন্দচক রািচবন (ঘনির কািার 
নবপরীত)। সম্ভব হচল হজচর আসওয়া্দ 
েতুম্বন করা সতুন্নাত। তচব হজ্ ও উমরার 
কৌমৌসতুম এবং নভচির সময় কৌসিা কনঠন 
হচয় পচি। 
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 ¨ তওয়াচফর সময় আল্াহর কাচছ দুআ 
ও মতুনাজাত অব্যাহত রািচবন। 

 ¨ হজচর আসওয়াচ্দর আচগর কৌকাচর্ 
যা ‘রুকচন ইয়ামানী’ নাচম পনরনেত 
কৌসিাচন কৌপৌঁছচল সম্ভব হচল স্পিদে করা 
সতুন্নাত। (তচব হজ্ ও উমরার কৌমৌসতুচম 
কৌসিা করা কনঠন)

 ¨ হজচর আসওয়া্দ বরাবর কৌপৌঁচছ 
কৌগচল- কৌযিান কৌথ্চক তওয়াফ শুরু 
হচয়নছল- হাত দ্ারা ইিারা করচবন 
এবং তাকবীর ন্দচবন। এভাচব এক 
বার রি্দনষির্ কৌিষ হচব।

 ¨ এমন কচর কাবার োরপাচি (৭) বার 
রি্দনষির্ করচবন।
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 ¨ মাতাচফর আনিনায় ্দাঁনিচয় না 
থ্াকা। কারর্ ওিাচন ্দাঁনিচয় 
থ্াকচল নভি ও িাক্ািানক্ সৃনটি 
হচব। 

 ¨  কৌকাচনা অবস্াচতই তওয়াচফর 
নবপরীত ন্দচক পথ্ না েলা। 

 ¨  নভি ও িাক্ািানক্র জায়গা 
এনিচয় েলতুন। 

 ¨ মাস্ক পিতুন। সতকদেতামূলক 
প্দচষিপগুচলা বাস্বানয়ত করুন।  

তওয়াফকালীন ন্দক-ননচ্দদেিনা:  

বয়স্ক ও নবচিষ োনহ্দাসম্পন্ন ব্যনতিচ্দর 
জন্য তওয়াচফর নবচিষ হুইল কৌেয়ার 

রচয়চছ। নবস্ানরত জানচত 

এিাচন নলিক করুন। 
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‘ইজনতবা’ করা। এিা ইহরাচমর কাপি গাচয় 
জিাচনার নবচিষ পদ্ধনত। এ পদ্ধনতচত ডান 
কাঁি কাপচির বাইচর উন্মতুতি থ্াচক। রাসূলতুল্াহ 
(l) এমন কচরচছন। 

তওয়াচফর কৌষিচত্র 
একনি সতুন্নাত হচলা
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‘রমল করা’: অথ্দো ৎ কৌছাি কৌছাি প্দচষিচপর সচঙ্গ 
দ্রুত হাঁিা (কৌ্দৌিাচনা উচদেি্য নয়)। পতুরুষগর্ 
এিা রিথ্ম নতন তওয়াচফর সময় সম্ভব হচল 
করচবন (অন্যচ্দরচক কটি না ন্দচয়)। বানক 
োরনি তওয়াফ স্াভানবকভাচব কৌহঁচি সম্পন্ন 
করচবন। 

দুআ: 
ননচজর সকল কৌপচরিানী, দুঃি-কচটির ব্যাপাচর 
আল্াহর কাচছ দুআ ও মতুনাজাত করচবন। 
তচব রুকচন ইয়ামানী ও হজচর আসওয়াচ্দর 
মাচের জায়গািতুকতুচত তওয়াচফর সময় এই 
দুআ পিা সতুন্নত: ‘রব্ানা আনতনা নফ্দ-
দুনইয়া হাসানাহ। ওয়া নফল-আনিরানত 
হাসানাহ। ওয়া নকনা আযাবান নার’। 
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তওয়াচফর দুই 
রাকাআত নামাজ 

সাত বার তওয়াফ কৌিষ করার পচর কাঁি 
কৌ�চক ননচবন। অতঃপর মাকাচম ইবরাহীচমর 
কৌপছচন দুই রাকাআত নামাজ পিা সতুন্নাত। 
কতৃদেপষি কৌযিাচন নামাজ পিচত বলচব 
কৌসিাচনই নামাজ পিচবন। বরং হারাচমর 
কৌয কৌকাচনা স্াচন োইচল এই দুই রাকাআত 
নামাজ পিচত পাচরন। আল্াহ তাআলা বচলন, 
‘কৌতামরা মাকাচম ইবরাহীমচক নামাচজর 
জায়গা নহচসচব গ্রহর্ কচরা’। [বাকারা: ১২৫] 
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তওয়াচফর দুই রাকাআত নামাচজর স্ান: 

 ¨ ননরাপত্াকমদেীচ্দর ব্যবস্াপনা অনতুযায়ী 
হারাচমর কৌযচকাচনা স্াচন পিচবন। 

 ¨ আর যন্দ মাকাচম ইবরাহীমচক সরাসনর 
সামচন কৌরচি পিা যায়- কৌহাক একিতু ্দূর 
কৌথ্চকও তচব কৌসিা মতুস্াহাব গর্্য হচব। 
আল্াহ তাআলা বচলন, ‘কৌতামরা মাকাচম 
ইবরাহীমচক নামাচজর জায়গা নহচসচব 
গ্রহর্ কচরা’।
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রিথ্ম রাকাআচত সূরা কানফরূন এবং 
নদ্তীয় রাকাআচত সূরা ইিলাস পিা 
সতুন্নাত। 

 ¨ তওয়াফকারীচ্দরচক কটি কৌ্দয়া নকংবা 
তওয়াচফ নবঘ্নতা সৃনটি করা কৌথ্চক নবরত 
থ্াকতুন। কারর্ কাবাচত তওয়াফই 
সচবদোত্ম কাজ। ফচল নতননই কৌসিাচনর 
সবদোচপষিা কৌবনি উপযতুতি। আল্াহ তাআলা 
কতুরআচন তাচকই আচগ কৌরচিচছন। আল্াহ 
বচলন, ‘কৌতামরা আমার ঘর পনবত্র কচরা 
তওয়াফকারীচ্দর জন্য। ্দণ্ডায়মানচ্দর 
জন্য। রুকূ ও নসজ্দাকারীচ্দর জন্য’।  

43



 ¨ তওয়াফ কৌিষ করার পচর রাসূলতুল্াহ 
(l) যমযচমর পানন পান কচরচছন। 
ফচল এচষিচত্র তাঁর অনতুসরর্ করা সতুন্নাত। 
বতদেমাচন সমচয় এিা সহজও বচি। কারর্ 
তওয়াফ কৌিষ কচর সাঈর ন্দচক যাওয়ার 
পচথ্, সাফা ও মারওয়ার মি্যবতদেী স্ানসহ 
হারাচমর সবদেত্রই যমযচমর পানন নব্দ্যমান।  
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(মাসআ) সাঈর 
স্াচন গমন 

 ¨ তওয়াফ কৌিষ করার পচর আপনন 
মসনজচ্দ হারাচমর অভ্যন্তচর সাঈ 
করার স্াচনর ন্দচক ননচ্দদেিনা কৌ্দিচত 
পাচবন। এর মাি্যচম আপনন সাফা 
পাহাচি েচল যাচবন কৌযিান কৌথ্চক 
সাঈর সূেনা হচব। 
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মাতাচফর আনিনায় তওয়াফ কৌিষ করার 
পচর আমরা আপনাচক সাঈর জন্য ওপচরর 
কৌ্লারগুচলা কৌবচছ কৌনয়ার পরামিদে ন্দচবা: 

 ¨ এচত আপনন ননচের কৌ্লাচরর নভি কৌথ্চক 
বাঁেচত পারচবন। 

 ¨ আপনার ননচজর ও অন্যান্য মতুসনলম 
ভাইচ্দর আরাম নমলচব। 
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ওপচরর কৌ্লারগুচলাচত সাঈর জন্য: 

নবচিষ ববদু্যনতক নসঁনিগুচলা ব্যবহার করুন 
(রিচয়াজচন ননরাপত্া কমদেীচক নজজ্াসা কচর 
কৌজচন ননন) 
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সাফা ও 
মারওয়া 

সাফা ও মারওয়া দু’কৌিা ষিতুদ্র পাহাি। হাচজরা 
আলাইহাস সালাম (ইসমাঈচলর মাতা) 
িাবার নকংবা পাননর কৌিাঁচজ এিাচন কৌ্দৌনিচয় 
নছচলন। 
সাফা: 

 ¨ একনি কৌছাট্ট পাহাি কৌযিান কৌথ্চক সাঈর 
সূেনা হয়। 

 ¨ ননচের কৌ্লাচর এিনও কৌস পাহাচির 
পাথ্রগুচলা ্দৃি্যমান। 
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মারওয়া: 

 ¨ একনি কৌছাট্ট পাহাি কৌযিাচন সাঈ কৌিষ 
হয়। 

 ¨ হাজ্ী ও উমরাকারীচ্দর সাঈ এিাচন 
সম্পন্ন হয়। 

সাফা ও মারওয়ার মাচে সাঈ হজ্ ও 
উমরার নন্দিদেন: 
আল্াহ তাআলা বচলন, ‘ননচিয়ই সাফা 
ও মারওয়া আল্াহর নন্দিদেনসমূচহর 
অন্তভতুদেতি’।
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সাফা ও মারওয়ার মাচে সাত বার 
কৌ্দৌিাচনা আল্াহর ইবা্দত। রাসূচল 
কারীম (l) এিা কচরচছন। 

সাঈর 
নববরর্ 
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সাফাচত সাঈ শুরু হয় মারওয়াচত নগচয় 
কৌিষ হয়। 

 ¨ সাফা কৌথ্চক মারওয়া পযদেন্ত এক বার 
গমন একনি সাঈ নবচবনেত হয়।

 ¨ মারওয়া কৌথ্চক সাফা পযদেন্ত আসা 
আচরকনি সাঈ নবচবনেত হয়। এভাচব 
সাত সাঈ। 
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দু’কৌিা সবতুজ নেননিত জায়গা: 

সাফা ও মারওয়ার মাচে সবতুজ নেননিত 
স্াচন সষিম পতুরুষচ্দর জন্য একিতু কৌজাচর 
কৌ্দৌিাচনা মতুস্াহাব। রাসূলতুল্াহ (l) 
এমন কচরচছন ।
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সাঈর
দুআ 

সাঈচত কৌয দুআ পিচব: 
সাঈর পতুচরা সময়িা আল্াহর নজনকর, 
দুআ নকংবা কতুরআন নতলাওয়াত দ্ারা 
পূর্দে করা উনেত। 
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সাফা ও মারওয়াচত দুআ: 

রিচত্যক সাঈর শুরুচত সাফা নকংবা মারওয়া 
পাহাচি  কৌপৌঁচছ নকবলার ন্দচক নফচর দুই 
হাত ততুচল দুআ-মতুনাজাত করা ও তাকবীর 
কৌ্দয়া সতুন্নাত। 

আল্াহর রাসূচলর (l) দুআ: 

আল্াহর রাসূল (l) তওয়াফ কৌিষ কচর 
সাফাচত কৌপৌঁচছ কতুরআচনর এই আয়াত 
নতলাওয়াত করচতন, ‘ননচিয়ই সাফা 
ও মারওয়া আল্াহর নন্দিদেনসমূচহর 
অন্তভতুদেতি’। অতঃপর বলচতন, ‘আল্াহ যা 
দ্ারা শুরু কচরচছন (তথ্া সাফা) আনমও 
কৌসিা দ্ারা শুরু করলাম’।  
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নতনন সাফা নকংবা মারওয়াচত কৌপৌঁচছ 
নকবলামতুিী হচয় বলচতন, ‘আল্াহু আকবার। 
আল্াহু আকবার। আল্াহু আকবার। লা ইলাহা 
ইল্াল্াহু ওয়াহ্দাহূ লা িারীকা লাহ। লাহুল 
মতুলকতু ওয়া লাহুল হাম্দ। ওয়া হুয়া আলা 
কতুনল্ িাইনয়ন কা্দীর। লা ইলাহা ইল্াল্াহু 
ওয়াহ্দাহ। আনজাযা ওয়া’্দাহ। ওয়া নাসারা 
আব্দাহ। ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্দাহ’। 
অতঃপর নতনন নবনভন্ন দুআ করচতন। অতঃপর 
ওপচরর দুআনি (নদ্তীয়বার) পিচতন। এরপর 
অন্যান্য দুআ করচতন। এরপর ওপচরর দুআনি 
(তৃতীয়বার) পিচতন। অতঃপর নততুন সাঈ 
শুরু করচতন। 

তচব দুআর জন্য এমন জায়গাচত ্দাঁিাচবন 
না যার ফচল অন্যচ্দর েলােল নবনঘ্নত হয়। 
বরং ননরাপত্াকমদেী ও রিিাসচনর অন্যান্য 
কৌলাকচ্দর ন্দক-ননচ্দদেিনা কৌমচন েলচবন। 
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সংি্যায় 
সাঈ 

সাঈর স্াচনর ব্দঘদে্য: ৩৯৪ নমিার। 
সাতনি সাঈর গি ্দূরত্ব:

 ২৭৬১.৫ নমিার। 
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হাঁিার কৌষিচত্র গনতর কমচবি হওয়া নানা 
কারচর্ রিভানবত হচয় থ্াচক। যথ্া একিানা 
হাঁিা, ব্দনহক উচ্চতা, ওজন, বয়স, স্ান, 
রিনতবন্ধকতা, নভি, দুআর পনরমার্ ইত্যান্দ। 

সাতনি সাঈর গি ্দূরত্ব:

 ২৭৬১.৫ নমিার। 

সাঈ সম্পচন্নর গি সময়: 

৪৫-৫৫ নমননি 
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সাঈ করার 
কৌ্লারসমূহ 

সাঈর স্াননি একানিক কৌ্লাচর নবভতি যার গি 
আয়তন ৮৭০০০ বগদেনমিার। এগুচলা হচলা: 

 ¨ ভূগভদেস্ কৌ্লার
 ¨ ননে তলা
 ¨ ববদু্যনতক কৌেয়াচরর জন্য ননিদোনরত 
কৌমজানাইন কৌ্লার

 ¨ রিথ্ম তলা
 ¨ নদ্তীয় তলা  
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উমরাকারীচ্দর 
নজজ্াসার জবাব 

মসনজচ্দ হারাচমর েততুন্দদেচক অসংি্য কৌফান 
রচয়চছ যা উমরাকারী ও ্দিদেনাথ্দেীচ্দর সকল 
নজজ্াসার জবাব ন্দচয় থ্াচক। নবচবের সাতনি 
ভাষায় উতি কৌসবা রি্দান করা হয়। 
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হুইল কৌেয়ার 
সানভদেস 

নরি হুইল কৌেয়ার 
সংগ্রচহর স্ান: 
১- পূবদেন্দচকর েত্বর। (গর্পনরবহচনর 

রিচবিপথ্) 
২- ্দনষির্ ন্দচকর েত্বর (বা্দিাহ আব্তুল 

আযীয রনহমাহুল্াহর ওয়াকচফর পাচি) 

পূবদেন্দচকর 
েত্বর।

 ্দনষির্ ন্দচকর
 েত্বর

 বা্দিাহ আব্তুল আযীয রনহমাহুল্াহ ওয়াকফ
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ববদু্যনতক হুইল কৌেয়ার: 
একনি আিতুননক বাহন। হাজ্ী ও 
উমরাকারীচ্দর সতুষ্তুভাচব হজ্-উমরা 
সম্পা্দচনর সহায়ক নহচসচব এিার যাত্রা। 
এগুচলা নবনভন্ন আকৃনতর হচয় থ্াচক। 
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মসনজচ্দ হারাচম উমরাকারী ও ্দিদেনাথ্দেীচ্দর 
েলােল সহজকরচর্র উচদেচি্য এিাচন ৫০০০ 
এর কৌবনি সািারর্ হুইল কৌেয়ার ও রিায় ৩০০০ 
ববদু্যনতক কৌেয়ার নব্দ্যমান রচয়চছ। 

হুইল কৌেয়ার কৌঠলা্দান কৌসবা: 
কৌসবা ্দাচনর স্ানসমূহ: 
১- ননেতলার মাতাফ। 
২- ননে তলার সাঈর স্ান (১৪ নং ্দরজা) 
৩- নদ্তীয় তলার সাঈর স্ান (আরকাম নসঁনি) 
৪- বা্দিাহ আব্তুল আযীয রনহমাহুল্াহ 

ওয়াকফ 
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মসনজচ্দ হারাচমর োরনি রিচবিপচথ্ ববদু্যনতক 
কৌেয়ার কৌসবা নব্দ্যমান রচয়চছ। কৌসগুচলা হচলা: 
১- পূবদেন্দচকর েত্বর (কািিানিয়্যার ছাচ্দর 
ওপর)
 ২- ্দনষির্ ন্দচকর েত্বর (রিথ্ম তলায় যাওয়ার 
আজইয়া্দ নব্জ)। 
৩- আজইয়া্দ কৌগচির ববদু্যনতক নসঁনি। 
৪- পনচিম ন্দচকর েত্বর (িাবীকাহ নব্জ) 
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যন্দ হারাচম যাওয়ার আচগ ববদু্যনতক কৌেয়ার 
বতুক করচত োন: 

(তানাক্তুল) অ্যাচপর মাি্যচম কৌসিা করচত 
পাচরন। 

অ্যাপনি ডাউনচলাড করচত 
এিাচন নলিক করুন। 

ননম্ননলনিত সানভদেস পচয়ন্টগুচলাচত হুইল 
কৌেয়ার আপনার অচপষিায় থ্াকচব। 
 ¨ সাঈর শুরুচত (সাফা)। 
 ¨ কৌমজানাইন কৌ্লার (তওয়াচফর সূেনা)   
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সতুষ্তুভাচব হুইল কৌেয়ার কৌসবা গ্রহচর্র জন্য আমরা 
আপনাচক ননম্ননলনিত পরামিদেগুচলা ন্দচবা: 

ননিদোনরত কৌগি ন্দচয় রিচবি করা। 

ননিদোনরত কৌলচন থ্াকা। 
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তত্তাবিায়কচ্দর ননচ্দদেিনা 
কৌমচন েলা। 

কৌেয়াচরর ননরাপত্ার ন্দচক ্দৃনটি রািা। 

সতকদেতা ও িীরনস্রতার সচঙ্গ 
কৌেয়ার পনরোলনা করা। 
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বয়ষ্ক ও নবচিষ োনহ্দাসম্পন্ন উমরাকারী 
এবং মতুসল্ীচ্দর পনরবহচনর জন্য হারাচমর 
কৌভতচর নরি গল্ফ গানি রচয়চছ। 
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কৌষিৌরাগার 
(কৌসলতুন) 

 ¨ উমরাকারীচ্দর জন্য হারাচম মক্ীর 
োরপাচি একানিক অনতুচমান্দত কৌসলতুন 
রচয়চছ। 

 ¨ এগুচলাচত স্াস্্যকর পনরচবচি ননরাপচ্দ 
েতুল কািার ব্যবস্া রচয়চছ। 
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 ¨ উমরাকারীর কতদেব্য হচলা ননচজর 
ননরাপত্ার কথ্া নবচবেনা কচর এসব 
স্াচন েতুল কািা। 

 ¨ ফতুিপাচতর নানপত এনিচয় েলা। 
হারাচমর সম্মান ও  পনবত্রতার সচঙ্গ 
কৌবমানান পদ্ধনতচত েতুল না কািা। 

কৌসলতুচনর কৌলাচকিন জানচত 

এিাচন নলিক করুন
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স্াস্্যসম্মত 
কৌষিৌরকচমদের জন্য 

পরামিদে 

েতুল কািার সময় ননম্ননলনিত নবষয়গুচলার 
রিনত ্দৃনটি ন্দন: 

 ¨ কৌষিৌরকার প্ানটেচকর হাতল নবনিটি 
ষিতুর (কৌরজার) ব্যবহার করচছ নক না 
কৌযগুচলা মাত্র একবার ব্যবহারচযাগ্য। 

 ¨  আচগর হাজ্ী বা উমরাকারীর ব্যবহৃত 
বস্তুগুচলা সনরচয় নততুন বস্তু ব্যবহার 
করচছ নক না।

 ¨  আপনাচক  কৌসবা্দাচনর পূচবদে কৌস তার 
হাত দু’কৌিা পানন ও সাবান দ্ারা িতুচয়চছ 
নক না।
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একানিক উমরা

সম্ভব হচল একানিক বার উমরার জন্য সফর 
করা মতুস্াহাব। কৌযমনিা রাসূলতুল্াহ (l) 
বচলচছন, ‘এক উমরা কৌথ্চক আচরক উমরা 
দু’কৌিার মাচের কাফফারা স্রূপ’।  
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(‘তাওয়াককালনা’ ও ‘ইতামারনা’ 
অ্যাপ ডাউনচলাড করচত এিাচন নলিক 

করুন।)

তচব একই সফচর নবচিষ কৌকাচনা কারর্ ছািা 
একানিক বার উমরা পালন সাহাবাচয় নকরাম 
কৌথ্চক রিমানর্ত নয়। তারা বরং উমরার পচর 
কতুরআন নতলাওয়াত, নামাজসহ অন্যান্য 
ইবা্দচত মগ্ন হচয় কৌযচতন। এিা সহজ ও 
আরাম্দায়কও বচি। 

তচব একই সফচর একানিক উমরা পালন 
ববি। কৌহাক কৌসিা ননচজর নকংবা অচন্যর পষি 
কৌথ্চক। তচব িতদে হচলা, তাচত কৌযন অন্যান্য 
হাজ্ী নকংবা উমরাকারীচ্দর কটি না হয়। 

বতদেমান সমচয় কৌকউ উমরা পালন করচত 
োইচল সরকানর অ্যাচপর মাি্যচম তাচক 
কৌরনজচ্রেিন করচত হচব এবং ননিদোনরত সমচয় 
উমরা সম্পন্ন করচত হচব। 
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কৌকউ উমরা পালন করচত োইচল এবং অ্যাচপর 
মাি্যচম অনতুমনত কৌপচল নতনন হারাচমর সীমা 
কৌথ্চক কৌবনরচয় যাচবন অতঃপর কৌসিান কৌথ্চক 
ইহরাম বাঁিচবন। কৌযমন োইচল তানঈচম 
অবনস্ত মসনজচ্দ আচয়িা রানযয়াল্াহু 
আনহাচত নগচয় কৌসিান কৌথ্চক ইহরাম বাঁিচত 
পাচরন। 

মসনজচ্দ আচয়িাচত- রানযয়াল্াহু আনহা- 
কৌপৌঁছচত 

এিাচন নলিক করুন। 
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https://goo.gl/maps/m5GQV5dMoSxnRLYU6


হজ্ ও উমরার েূিান্ত কৌমৌসতুমগুচলাচত এক 
সফচর একই উমরার মাচে সীমাবদ্ধ থ্াকা 
উত্ম। এচত ননচজ িাক্ািানক্ কৌথ্চক ননরাপচ্দ 
থ্াকা সম্ভব হয়। অপরন্দচক কৌযসব মানতুষ 
একিা উমরাও কচরননন তাচ্দর জন্য সতুষ্তু 
ও সতুদেরভাচব উমরা পালন সহজ হয়। 
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স্াস্্যনবষয়ক 
পরামিদে 

িরীচরর তাপমাত্রা স্াভানবক রািচত, লিানন্ত 
এিাচত এবং িরীর কৌথ্চক হারাচনা তারল্য 
নফনরচয় আনচত: 

আমরা আপনাচক অনিক পনরমাচর্ যমযচমর 
পানন, কৌবাতলজাত পানন ও জতুস পাচনর 
পরামিদে ন্দচবা। 
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িাইলচসর ওপর ্দীঘদেষির্ হাঁিার কৌষিচত্র  
ননচজর পা’দু’কৌিা সতুরনষিত রািচত: 

 ¨  লিানন্ত অনতুভব করচল িাননক সময় 
নবরোম গ্রহর্ করুন। 

 ¨  ্দীঘদেষির্ িানল পাচয় হাঁিা কৌথ্চক নবরত 
থ্াকতুন।

 ¨  বাইচরর েত্বচরর িাইলচসর ওপর িানল 
পাচয় হাঁিচবন না। 
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োমিা নছচল যাওয়া কৌথ্চক কীভাচব পনরত্রার্ 
পাচবা? 

 ¨ উমরার আচগ কৌগাসল করুন ও পনরছেন্ন 
থ্াকতুন। 

 ¨ উরু নছচল যাওয়ার নক্রম ব্যবহার করুন 
(ফাচমদেনসচত পাচবন)। 

 ¨  ছত্রাক-নািক পাউডার ব্যবহার করুন।  
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 হারাচমর
 আিপাচির

িনপংমল

হারাচমর পাচি একানিক িনপংমল ও কৌরটেতুচরন্ট 
রচয়চছ। তন্মচি্য উচল্িচযাগ্য হচলা:  

বা্দিাহ আব্তুল 
আযীচযর ওয়াকফ। 

জাবাচল উমর 
িাওয়ার। 

মক্া 
িাওয়ার। 

আল িলীল 
স্কয়ার। 
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উমরা সবসময়ই একনি মহাপতুর্্যময় 
ইবা্দত। এিা গুনাচহর কাফফারা কৌযমনিা 
রাসূল (l) জাননচয়চছন। তচব রমজাচনর 
উমরা স্তন্ত্র মযদো্দার অনিকারী। 

 রমজান মাচস
 উমরা
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রমজাচন উমরার পতুর্্য: 

রাসূল (l) বচলচছন, ‘রমজাচনর উমরা 
হচজ্র সমততুল্য’। 
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উমরার জন্য সফচর কৌবর হবার আচগই 
রিচত্যচকর কতদেব্য হচলা নতনন কৌস অবস্ায় 
উমরার উপযতুতি নক না এবং অনতুমনত পান 
নক না কৌস ব্যাপাচর নননচিত হচয় কৌনয়া। 
এিা ‘তাওয়াককালনা’ ও ‘ইতামারনা’ 
অ্যাচপর মাি্যচম করা সম্ভব। 

উমরার অনতুমনত 
(পারনমি)
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উমরার অনতুমনতর জন্য নননম্ননলনিত 
কাজগুচলা করুন: 

২
আপনার পনরেয় যাোই সম্পন্ন হচব।

৩
অতঃপর নব্দ্যমান তানরি অনতুযায়ী অনতুমনত  
ইসতু্য করা হচব।  

১
কানখিত কৌসবা বাছাই করুন। ন্দন ও সময় 
ননবদোেন করুন। 
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সহচজ উমরা ও যাবতীয় ইবা্দত সম্পন্ন 
করচত রিচত্যচকর অ্যাচপ রিাপ্ত পারনমচি 
উনল্নিত ন্দন ও সময়সূনে কৌমচন েলা 
কতদেব্য। 

কৌযই সময়গুচলাচত হারাচম নভি কম হয় 
উমরার জন্য কৌসসব সময় বাছাই করচল 
অনিক িতুশু’ ও রিিানন্তর সচঙ্গ উমরা পালন 
সম্ভব। 
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 কৌযসব নবষয়
 নননচিত হচয়
 ননচত হচব

আপনন উমরার অনতুমনত (পারনমি) 
ইসতু্য কচরচছন। 

পযদোপ্ত নবরোম ননচয়চছন। 

রিচয়াজনীয় ঔষিগুচলা কৌিচয়চছন। 

জরুনর ঔষিগুচলা সচঙ্গ ননচয়চছন। 
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রিচয়াজনীয় নম্বরসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুনর ও ননরাপত্া কৌসবার জন্য

নেনক ৎসা সংক্রান্ত পরামিদে ও নজজ্াসার 
জন্য 

মসনজচ্দ হারাম ও মসনজচ্দ নববী 
সংক্রান্ত অনতুসন্ধাচনর জন্য 

আল্াহর কৌমহমানচ্দর নজজ্াসার জবাচবর 
জন্য হজ্ ও উমরা মন্ত্রর্ালচয়র কৌযাগাচযাগ 

কৌকন্দ্র 
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হচজ্র অন্যান্য সকল ননচ্দদেনিকা হজ্ ও 
উমরা মন্ত্রর্ালচয়র ওচয়ব সাইচি নব্দ্যমান 
(এিাচন নলিক করুন)। এসব ননচ্দদেনিকাচত সতুষ্তু 
ও সতুদেরভাচব হজ্ সম্পন্ন করচত রিচয়াজনীয় 
সকল তথ্্য ও ন্দক-ননচ্দদেিনা নব্দ্যমান। 

কৌকৌিলগত অংিী্দার

আমাচ্দর সাফচল্যর অংিী্দারগর্

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবা্দতগুচলা কবতুল 

করুন

ন্দক-ননচ্দদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্্যর জন্য

সামানজক কৌযাগাচযাগ মাি্যচম
আমাচ্দর একাউন্টগুচলা অনতুসরর্ করুন


