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সূদেপত্র  

কুরবানীর দির্নর 
কাজসমূহ 

কুরবানীর দির্নর 
কাজগুর্লা দক 
ধারাবাদহকভার্ব হওয়া 
আবি্যক? 

কুরবানীর দিন 

জামরার্য় আকাবার্ত 
পাথর দনর্ষেপ
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তাকবীর কৌিয়া 

পশু (হাদি) জবাই 

পশু জবাইর্য়র কৌষের্ত্র 

প্রদতদনদধ দনর্য়াগ 

হাদি কার ওপর 

আবি্যক? 

মাথা মুণ্ার্না ও েুল কািা 

েুল কািার স্ান
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স্াস্্যসম্মত পদ্ধদতর্ত েুল 

কািার পরামিদে 

ইহরাম কৌথর্ক হালাল 

হওয়া 

েলন্ত দসঁদি 

হারার্ম যাওয়ার আর্গ 

গুরুত্বপূর্দে সতকদেতা 

তওয়ার্ে ইোজা 

হর্জের সাঈ 
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তওয়ার্ে ইোজার পর্র 

কার জন্য সাঈ আবি্যক? 

হারার্ম আগতর্ির জন্য 

সতকদেবাতদো 

পরামিদে ও সতকদেতা 

পদরেযদো কৌকন্দ্র 

সাধারর্ পদরছেন্নতার প্রদত 

িৃদটি

গুরুত্বপূর্দে কৌোন 

নাম্ারসমূহ
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‘কুরবানীর দিন’ বা ঈদুল আজহা হর্লা 
যুলহজে মার্সর িি তাদরর্ির দিন। এদিন 
হাজেীরা হর্জের অদধকাংি কাজগুর্লা কর্র 
থার্কন। 

কুরবানীর
 দিন
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অসংি্য আদলম এই দিনদির্ক ‘বি হর্জের 

দিন’ আি্যা দির্য়র্ছন। কারর্ এর রার্ত 

আরাোয় অবস্ান ও মুযিাদলোয় যাওয়া 

হয়। এদিন হর্জের অবদিটি সকল গুরুত্বপূর্দে 

কৌরাকন সম্পন্ন করা হয়। 

বষে্যমার্ দনর্িদেদিকার্ত আপদন কুরবানীর 

দির্নর সর্গে সম্পৃক্ত হজেযাত্রার সকল তথ্য, 

পরামিদে ও দিক-দনর্িদেিনা জানর্ত পারর্বন। 
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কুরবানীর দির্ন হাজেীর্ক গুরুত্বপূর্দে দকছু 

কাজ করর্ত হয়: 

জামরার্য় আকাবার্ত পাথর 
দনর্ষেপ। 

মাথা মুণ্ার্না দকংবা েুল 
কািা।

হর্জের সাঈ। 

পশু জবাই।

তওয়ার্ে ‘ইোজা’।

কুরবানীর দির্নর 
কাজসমূহ 
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কুরবানীর দির্নর কাজগুর্লা আর্গ-পর্র 
করা: 

রাসূলুল্াহ (ملسو هيلع هللا ىلص) হাজেীর জন্য কৌযভার্ব 
সহজ কৌসভার্ব কুরবানীর দির্নর 
কাজগুর্লা আর্গ-পর্র করার অনুমদত 
দির্য়র্ছন।  

কুরবানীর দির্নর কাজগুর্লা দক 

ধারাবাদহকভার্ব হওয়া আবি্যক? 
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এর্ষের্ত্র হাজেীর কতদেব্য হর্লা, কার্েলা 

কতৃদেক দনধদোদরত সময়সূদে অনুসরর্ করা। 

এিা তার দনর্জর ও অন্যান্য হাজেীর জন্য 

কল্যার্কর। পািাপাদি আল্াহপ্রিত্ত সুর্যাগ 

ও সহজকরর্র্ক সানর্দে গ্রহর্। 

কৌয ব্যদক্তই রাসূলুল্াহর (ملسو هيلع هللا ىلص) কার্ছ এর্স 

ওপর্রর কৌকার্না কাজ আর্গ করার অনুমদত 

কৌের্য়র্ছন দতদন তার্ক অনুমদত দির্য়র্ছন। 

‘তাঁর কার্ছ কৌযিাই আর্গ দকংবা পর্র করার 

অনুমদত োওয়া হর্য়র্ছ দতদন বর্লর্ছন, ‘কর্রা। 

সমস্যা কৌনই’।  
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দমনা ও মুযিাদলো কৌথর্ক (মক্ার দির্ক) 
আসার পর্থ এিা তৃতীয় জামরা। এিা 
মক্ার সবর্ের্য় কার্ছর জামরা। 

এিা জামরার্য়  আকাবা ও জামরার্য় 
কুবরা (সবদেবৃহৎ) নার্ম পদরদেত। 

জামরার্য় আকাবার্ত 
পাথর দনর্ষেপ
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এিার্ন হাজেী সাতদি পাথর দনর্ষেপ 
করর্বন। কৌসগুর্লা দতদন মুযিাদলো দকংবা 
পর্থর কৌয কৌকার্না স্ান কৌথর্ক কুর্িার্বন। 
প্রর্ত্যকদি পাথর দনর্ষের্পর সময় তাকবীর 
দির্বন। 

জামরার্য় আকাবা

পাথর দনর্ষেপ সম্পর্কদে দবস্াদরত জানর্ত ‘জামারাত 
দনর্িদেদিকা’ ডাউনর্লাড করুন। 

এিার্ন দলিক করুন 
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পাথর দনর্ষের্পর সময়:
মুযিাদলো কৌথর্ক কৌবর হর্য় পাথর দনর্ষেপ 
করর্বন। 

পাথর দনর্ষের্পর সময় শুরু: 
যদি কৌকউ মুযিাদলো কৌথর্ক আর্গ কৌবর 
হর্য় কৌযর্ত োয় তর্ব তার জন্য মাঝরাত 
কৌথর্কই পাথর দনর্ষের্পর সুর্যাগ রর্য়র্ছ। 

পাথর দনর্ষের্পর কৌিষ সময়: 
ঈর্ির পুর্রা দিন ও রাত জুর্ি পাথর দনর্ষেপ 
করা যার্ব। তর্ব এগার্রা তাদরর্ির েজর্রর 
পর পযদেন্ত দবলদম্ত করা উদেত নয়। 
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হর্জে েলােল করর্ত দগর্য় দভি ও 
ধাক্াধাদক্ কৌিির্ত পাওয়া স্াভাদবক। 
এসমর্য় ধীর-দস্র থাকুন। আল্াহর ঘর্রর 
অন্যান্য কৌমহমানর্ির প্রদত সিয় কৌহান। 

হাজেীর কতদেব্য হর্লা দনজস্ কার্েলার 
সময়-সূদে অনুসরর্ করা। যার্ত অন্য 
কার্েলার জন্য দনধদোদরত সমর্য় দগর্য় 
দভি ও ধাক্াধাদক্ সৃদটি না কর্রন। 
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জামরার্য় আকাবার্ত পাথর দনর্ষের্পর মাধ্যর্ম 

তালদবয়া কৌিষ হর্ব। তিন কৌথর্ক প্রর্ত্যক েরজ 

নামার্জর পর্র এবং সবদেিা তাকবীর পির্ত হর্ব। 

এিা আল্াহর প্রদত সম্মান, তাঁর দজদকর ও তাঁর 

প্রিংসার বদহঃপ্রকাি। তাকবীর হর্লা: 

‘আল্াহু আকবার আল্াহু আকবার লা 
ইলাহা ইল্াল্াহু ওয়াল্াহু আকবার আল্াহু 

আকবার ওয়া দলল্াদহল হামি’। 

অথবা 
‘আল্াহু আকবার কাবীরা ওয়ালহামদু 

দলল্াদহ কাসীরা ওয়া সুবহানাল্াদহ 
বুকরাতান ওয়া আসীলা’। 

তাকবীর কৌিয়া 
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যদি হাজেীর ওপর হাদি তথা পশু জবাই 

আবি্যক থার্ক, তর্ব এই দিন পশু জবাই 

করর্ত হর্ব। 

‘হাদি’ হর্লা হাজেী কতৃদেক দমনা অথবা মক্ার্ত 

(এক কথায় হারার্মর সীমার্রিার মার্ঝ) 

আল্াহর ইবাির্তর উর্দের্ি জবাইকৃত পশু। 

এিার মাংস হাজেী দনর্জ কৌির্ত পারর্বন দকংবা 

সিকাও করর্ত পারর্বন। 

পশু (হাদি) 
জবাই 
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হাদির রহস্য: 

১. আল্াহর ননকি্য লাভ। তাঁর জন্য 
ভার্লাবাসা প্রকাি। 

২. িদরদ্র, দমসকীন ও অভাবগ্রস্র্ির 
প্রদত অনুগ্রহ। 

৩. মক্া মুকাররমা ও আল্াহর ঘর্রর 
প্রদত সম্মান প্রিিদেন। 
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হাদি তথা কুরবানীর পশু দুই প্রকার্রর 
হাজেীর ওপর আবি্যক: 

1. হর্জে ‘তামাত্তু’ সম্পন্নকারী। অথদো ৎ 
দযদন একই সের্র প্রথর্ম উমরা সম্পন্ন 
করর্বন। অতঃপর উমরা কৌথর্ক হালাল 
হর্য় পুনরায় হর্জের ইহরাম বাঁধর্বন। 

2.  হর্জে ‘কার্রন’ সম্পন্নকারী। অথদো ৎ দযদন 
একইসর্গে উমরা ও হজে করর্বন। 

হাদি কার ওপর 
আবি্যক? 

কৌয ব্যদক্ত কৌরেে হর্জের ইহরাম বাঁধর্বন এবং সর্গে কৌকার্না 

উমরা করর্বন না তার ওপর হাদি তথা পশু জবাই 

আবি্যক নয়।  
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হাদি েতুষ্পি জন্তু হর্ত হর্ব। যথা উি, গরু, ছাগল 

বা কৌভিা ইত্যাদি। 
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পশু জবাইর্য়র কৌষের্ত্র 
প্রদতদনদধ দনর্য়াগ 

বতদেমার্ন পৃদথবীর নানা প্রান্ত কৌথর্ক আগত 

হাজেীর্ির সংি্যা অত্যদধক বৃদদ্ধ পাওয়ার 

কারর্র্ হাজেীরা সাধারর্ত দনধদোদরত 

কতৃদেপষের্ক তার্ির পষে কৌথর্ক পশু জবাইর্য়র 

জন্য প্রদতদনদধ দহর্সর্ব দনর্য়াগ দির্য় থার্কন। 

সুতরাং হাজেী যদি কাউর্ক পশু জবাইর্য়র 

িাদয়ত্ব দির্য় থার্কন তর্ব কুরবানীর দিন দতদন 

পশু জবাই কর্রর্ছন মর্ন করা হর্ব।   
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এিা হাজেীর্ির কৌটেিনগুর্লার্ত দবি্যমান কৌপপার 

দকংবা ইর্লকট্রদনক ভাউোর ক্রর্য়র মাধ্যর্ম হর্ত 

পার্র। অথবা ইর্লকট্রদনক সাদভদেস দকংবা দনজস্ 

কার্েলা বা দমির্নর মাধ্যর্মও হর্ত পার্র। 

এই পদ্ধদত হাজেীর জন্য সহজ। অপরদির্ক 

অভাবগ্রস্ মানুর্ষর কার্ছ মাংস কৌপৌঁছার্নাও সম্ভব। 

তর্ব ব্যদক্তদবর্িষ দকংবা লাইর্সন্সদবহীন 
কৌকাম্পানীর সর্গে পশু কুরবানীর েুদক্ত করর্ত 
যার্বন না। এর্ত আপদন প্রতাদরত হর্ত পার্রন। 

পশু জবাইর্য়র প্রদতদনদধ দনর্য়াগ ও 

অনলাইর্ন পশুর ভাউোর দকনর্ত 

এিার্ন দলিক করুন
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জামরার্য় আকাবার্ত পাথর দনর্ষের্পর পর্র 
পুরুষ হাজেী মাথা মুণ্ার্বন দকংবা েুল কৌছাি 
করর্বন। 

মদহলাগর্ মাথার েুল একত্র কর্র অগ্রভাগ 
কৌথর্ক প্রায় ২ কৌস.দম. পদরমার্ কৌকর্ি 
কৌেলর্বন। 

এিা করা হয় আল্াহর ননকি্যলাভ ও তাঁর 
প্রদত সম্মান প্রিিদেন স্রূপ।  

মাথা মুণ্ার্না ও 
েুল কািা 
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কারর্ হাজেী হর্ছেন আল্াহর অনুগত 

বাদো। আল্াহ তার্ক ইহরার্মর সময় েুল 

কাির্ত দনর্ষধ করার্ত দতদন তিন েুল 

কার্িনদন। আবার যিন েুল কািার দনর্িদেি 

দির্য়র্ছন তিন েুল কাির্ছন। 
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মক্ার্ত েুল কািার জন্য অসংি্য 
কৌসলুন ও টেল রর্য়র্ছ। জামরার্য় 
আকাবার্ত পাথর দনর্ষের্পর 
পর্র হাজেীগর্ তার্ির সামর্নই 
কৌপর্য় যার্বন। 

েুল কািার 

স্ান
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অনুর্মাদিত কৌষেৌরকার দনবদোেন করুন। 

রাস্াঘাি ও েুিপার্তর নাদপত কৌথর্ক িূর্র 

থাকুন।  দনর্জর্ক সংক্রামক কৌরার্গর ঝুঁদকর্ত 

কৌেলর্বন না। 

স্াস্্যসম্মত পদ্ধদতর্ত 

েুল কািার পরামিদে 
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 ¨ কৌস প্্যাদটের্কর হাতল দবদিটি 
ষেুর (কৌরজার) ব্যবহার করর্ছ 
দক না কৌযগুর্লা মাত্র একবার 
ব্যবহারর্যাগ্য। 

 ¨ আর্গর হাজীর ব্যবহৃত 
বস্তুগুর্লা সদরর্য় নতুন বস্তু 
ব্যবহার করর্ছ দক না। 

 ¨ আপনার্ক  কৌসবািার্নর পূর্বদে 
হাত পাদন ও সাবান দ্ারা 
ধুর্য়র্ছ দক না।

েুল কািার সময় লষে রািুন: 
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মাথা মুণ্ার্না দকংবা েুল কািার মাধ্যর্ম 

হাজেী প্রাথদমকভার্ব হালাল হর্য় যার্বন। 

ইহরাম অবস্ায় দনদষদ্ধ থাকা সকল কাজ 

তার জন্য নবধ হর্য় যার্ব। তর্ব স্তী সহবাস 

তিনও নবধ হর্ব না। 

ইহরাম কৌথর্ক 
হালাল হওয়া 
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পাথর দনর্ষেপ ও মাথা মুণ্ার্নার পর্র 

হাজেী োইর্ল কৌগাসল কর্র ঈর্ির জামা 

পদরধান করর্ত পার্রন। সুগদধি ব্যবহার 

করর্ত পার্রন। 
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অতঃপর যদি দতদন ‘তওয়ার্ে ইোজা’ 

সম্পন্ন কর্রন তর্ব ইহরাম কৌথর্ক 

পদরপূর্দেরূর্প হালাল হর্য় যার্বন। এসময় 

কৌথর্ক তার জন্য সবদকছু নবধ হর্ব। 
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ঈর্ির দিন কৌগাসল করর্ত দগর্য় 

কৌগাসলিানায় ব্যদক্তগত দজদনসপত্র 

কৌের্ল আসর্বন না। কৌসগুর্লা কৌকার্না 

দনরাপি স্ার্ন রািুন দকংবা কৌগাসলিানা 

পদরত্যার্গর পূর্বদে সর্গে দনর্য় দনন। 
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হাজেীর কতদেব্য হর্লা কার্েলার জন্য 

দনধদোদরত সমর্য় তার্ির সর্গে সমন্বয় 

করার পর্রই কৌকবল তওয়াে করর্ত 

যাওয়া। একইভার্ব দমনায় দনর্জর্ির 

তাঁবুর অবস্ান ভার্লা কর্র কৌজর্ন যাওয়া। 

হারার্ম যাওয়ার আর্গ 

গুরুত্বপূর্দে সতকদেতা 

32



বাস টের্পজ এবং উমরা কৌিষ করার পর্র 

কৌকাথায় একত্র হর্বন কৌসিা ভার্লা কর্র 

মর্ন রািুন। 

সতকদেতা: ‘মািার্য়র কৌট্রন’ হারাম পযদেন্ত 
কৌপৌঁর্ছ না। তর্ব দকছু দকছু কার্েলা হারাম 
পযদেন্ত কৌপৌঁর্ছ কৌিয়ার জন্য বার্সর ব্যবস্া 
কর্র থার্ক। 
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হারার্মর েত্বর্র কৌপৌঁছা মাত্রই আপদন িরজার সামর্ন 

দবদভন্ন েলক কৌিির্ত পার্বন যার্ত কৌস িরজা দির্য় 

প্রর্বি দকংবা কৌবর হওয়া সংক্রান্ত তথ্য দবি্যমান। 
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বতদেমান সমর্য় হারার্মর সবগুর্লা কৌ্লার্রই 

তওয়াে করা যায়। ের্ল তওয়াে কৌকবল কাবার 

আদিনায় সীমাবদ্ধ নয়।  
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েলন্ত 

দসঁদি 

হারার্ম েলা-কৌেরা, ওপর্র ওঠা ও দনর্ে নামার জন্য 

আপনার্ক েলন্ত দসঁদি ব্যবহার করর্ত হর্ব। এর্ষের্ত্র 

দকছু দবষর্য় সতকদে থাকুন: 
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িক্ত হর্য় দসঁদির্ত িাঁদির্য় থাকুন। হাত দ্ারা 

কৌবল্ট ধর্র রািুন। 

মদহলাগর্ দনর্জর্ির দহজাব, ওিনা এসব বস্তুর প্রদত 

সজাগ িৃদটি রাির্বন যার্ত দসঁদির কৌগািায় কৌপঁদের্য় না 

যায়। 

লিান্ত হর্লও দসঁদির ওপর বসর্বন না।

1

2

3

দসঁদি অপর প্রার্ন্ত কৌপৌঁছার সর্গে সর্গে হাঁিা শুরু করুন। 

না হয় কৌপছর্নর কৌলাকজর্নর সর্গে ধাক্া লাগর্ব।  

4
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অদভজ্ঞ কৌলাক ছািা দসঁদির্ত হুইল কৌেয়ার উঠার্বন না। 

5

যদি আপনার সর্গে কৌকার্না বর্য়ার্জ্যষ্ঠ দকংবা দসঁদির্ত 

েির্ত অনদভজ্ঞ কৌলাক থার্ক তর্ব দসঁদির্ত ওঠার সময় 

তার পার্ি থাকুন। তার হাত ধর্র রািুন। যার্ত দতদন 

পর্ি না যান। 

6

যদি দসঁদির্ত ওঠা বা নামার কৌষের্ত্র দভি সৃদটি হয় তর্ব 

কৌসিার্ন ঢুর্ক ধাক্াধাদক্ করর্বন না, হাজেীর্িরর্ক কটি 

দির্বন না। বরং আপনার মুসদলম ভাইর্িরর্ক সুর্যাগ 

দিন। 

দসঁদির দনর্ে দবি্যমান ব্ার্ির ওপর পা রাির্বন না। 

এর্ত আপদন আহত হর্বন। দসঁদির পদরছেন্নতা ব্যাহত 

হর্ব। 

7

8
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এিা হর্জের অন্যতম গুরুত্বপূর্দে কৌরাকন। 
এর্ক ‘তওয়ার্ে দযয়ারা’ ও ‘তওয়ার্ে 
হজে’ও বলা হয়। 

এিা মূলত কাবার েতুদিদের্ক সাতবার প্রিদষের্র্র 

মাধ্যর্ম সম্পাদিত হয়। আল্াহ তাআলা বর্লন, 

‘অতঃপর তারা কৌযন তার্ির অপদরছেন্নতা িূর কর্র 

এবং তার্ির মানত পূর্দে কর্র ও তাওয়াে কর্র 

প্রােীন গৃর্হর’। 

তওয়ার্ে 
ইোজা 
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তওয়ার্ে ইোজা শুরুর সময়: 

মুযিাদলো কৌথর্ক দযদন আর্গ ের্ল আসর্বন দতদন 

যুলহর্জের িিম তাদরি তথা ঈর্ির অধদেরার্ত এই 

তওয়াে সম্পন্ন করর্ত পার্রন। 

তওয়ার্ে ইোজার কৌিষ সময়: তওয়ার্ে ইোজা 

যুলহজে মার্সর কৌিষ দিন পযদেন্ত করা যায়। তর্ব 

হাজেীর কতদেব্য হর্লা দনজ কার্েলার জন্য দনধদোদরত 

সমর্য় ঈর্ির দিন দকংবা ঈর্ির পরবতদেী দিনগুর্লার্ত 

তওয়ার্ে ইোজা সম্পন্ন করা। 
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হুইল কৌেয়ার্র তওয়াে করা:

হারার্ম মক্ীর মার্ঝ অসংি্য নবদু্যদতক ও 

সাধারর্ হুইল কৌেয়ার রর্য়র্ছ। মসদজর্ি 

হারার্মর অভ্যন্তর্র একাদধক স্ান কৌথর্ক 

এগুর্লা সংগ্রহ করা কৌযর্ত পার্র। 

ডাউনর্লাড 

হুইল কৌেয়ার্রর কৌলার্কিন এবং পািাপাদি এসম্পর্কদে 

দবস্াদরত জানর্ত কৌিিুন ‘সর্েতনমূলক উমরা 

দনর্িদেদিকা’। 

41
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হাজেী সাো ও মারওয়ার মার্ঝ সাতবার 

কৌিৌিার্বন। 

হর্জের সাঈ 

সাো কৌথর্ক প্রথর্ম মারওয়ার্ত যার্বন। 

মারওয়ার্ত কৌপৌঁর্ছ কৌগর্ল একবার সম্পন্ন হর্ব। 

কৌসিান কৌথর্ক সাো দের্র এর্ল দুই বার সম্পন্ন 

হর্ব। এমন কর্র মারওয়া পাহার্ি দগর্য় সাত 

বার সম্পন্ন হর্ব। 
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প্রর্ত্যক বার কৌিৌিার্নার আর্গ দকবলার 

দির্ক দের্র দুআ করা উদেত। তর্ব 

কৌিয়াল রাির্ত হর্ব কৌসিা করর্ত দগর্য় 

কৌযন অন্যর্ির পথ বধি না করা হয়। 
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হর্জে কৌকবল একদি সাঈ করর্ত হয়। 

তর্ব অবস্ার্ভর্ি হাজেীর্ির সাঈও দভন্ন 

দভন্ন হর্য় থার্ক: 

তওয়ার্ে ইোজার পর্র কার 

জন্য সাঈ আবি্যক? 
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1

2

দযদন হর্জে তামাত্তু’ করর্বন দতদন প্রথর্ম উমরা কর্রন। 

অতঃপর হালাল হর্য় হর্জের ইহরাম বাঁর্ধন। তার্ক 

তওয়ার্ে ইোজার পর্র পুনরায় সাঈ করর্ত হর্ব। কারর্ 

তার প্রথম সাঈদি দছল উমরার জন্য। 

 ¨ দযদন হর্জে ‘কার্রন’ তথা একসর্গে 
হজে ও উমরা দু’কৌিাই করর্বন অথবা 
দযদন শুধু হজে করর্বন, তার্ির দুই 
অবস্া: 

 ¨  যদি মক্ায় আসা মাত্রই তওয়াে ও 
সাঈ কর্রন তর্ব কৌসিা হর্জের সাঈ 
গর্্য হর্ব এবং দদ্তীয়বার সাঈ করর্ত 
হর্ব না। 

 ¨  আর যদি পূর্বদে সাঈ না কর্র থার্কন, 
তর্ব তওয়ার্ে ইোজার পর্র দতদন 
সাঈ করর্বন। 
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হারার্ম আগতর্ির 
জন্য সতকদেবাতদো 

মসদজর্ি হারাম আপনার জীবর্ন কৌিিা কৌরেষ্ঠতম স্ান। 

তর্ব এিার্নর কৌগি ও দমনারগুর্লা কৌিির্ত আপনার কার্ছ 

একরকম মর্ন হর্ত পার্র। গুদলর্য় কৌেলর্ত পার্রন। তাই 

হাদরর্য় যাওয়া কৌথর্ক বাঁের্ত দকছু গুরুত্বপূর্দে পরামিদে:  
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1

2

3

আপদন হারার্মর কৌযিান এর্স নামর্বন আবার কৌযিান 

কৌথর্ক দেরর্বন কৌসিার নাম দলর্ি দনন (প্রর্য়াজর্ন 

দজজ্ঞাসা করুন)। 

গুগল দকংবা এ জাতীয় দজদপএস সাদভদেসগুর্লার 

মাধ্যর্ম আপনার কৌমাবাইর্ল কৌলার্কিন কৌসভ কর্র 

রািুন। 

কৌয কৌগি দির্য় হারার্ম প্রর্বি কর্রর্ছন কৌসিার নম্র 

মর্ন রািুন। 
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4

5

6

কার্েলা দকংবা নূ্যনতম কার্েলার 

কর্য়কজন সির্স্যর সর্গে থাকুন। 

আপনার কার্েলার িাদয়ত্বিীল দকংবা কর্য়কজন 

সগেীর কৌমাবাইল নম্র সর্গে রািুন। যার্ত আল্াহ না 

করুন হাদরর্য় কৌগর্ল দকংবা কৌয কৌকার্না প্রর্য়াজর্ন 

কৌযাগার্যাগ করর্ত পার্রন। 

যদি কৌকাথাও দভি বা কৌঠলার্ঠদলর সম্মুিীন হন তিন 

িান্ত ও সুদস্র থাকুন। আল্াহর ঘর্রর কৌমহমানর্ির 

প্রদত নধযদে, হাদস ও দবনম্রতা প্রিিদেন পুর্্য মর্ন করুন।  
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7
একান্ত বাধ্য হর্ল দনরাপত্তাকমদেীর্ির 

সহায়তা োইর্ত দদ্ধা করর্বন না। 
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কৌযসব কৌকন্দ্র একাদধক ভাষায় হাজেী ও 

উমরাকারীর্িরর্ক প্রর্য়াজনীয় ব্যাপক পদরর্ষবা 

এবং দবস্াদরত দিক-দনর্িদেিনা ও পরামিদে প্রিান 

কর্র। 

প্রিত্ত কৌসবাসমূহ: 
 ¨ সাধারর্ হজে ও উমরা কৌসবা

 ¨ অদভর্যাগ এবং দরর্পািদে কৌসবা

 ¨ দিক-দনর্িদেিনা কৌসবা 

 ¨ অনুসধিান কৌসবা 

 ¨ স্ািদে কাডদে কৌসবা

পদরেযদো 
কৌকন্দ্র 
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এসব কৌকর্ন্দ্র ১০ দি ভাষায় কৌসবা প্রিান করা 
হয়: েীনা- উদুদে- ইংর্রদজ- তুদকদে- উজর্বদক- 
ইর্দোর্নদিয়ান- মালাউই- হাউসা- আরদব- 
োরদস। 

কৌযাগার্যাগ নম্র:

৯ ২ ০ ০ ০ ২ ৮ ১ ৪ 

১ ০

পদরেযদো কৌকন্দ্রগুর্লার দঠকানা ও 

কৌলার্কিন জানর্ত 

এিার্ন দলিক করুন

ভাষা
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রমী (পাথর দনর্ষেপ), তওয়াে ও সাঈর 

মর্তা ইবািতগুর্লার্ত হাজেীর প্রেণ্ 

িারীদরক রেম ব্যয় করর্ত হয়। এজন্য 

তার কতদেব্য হর্লা: 

তরল পান করা। 

পরামিদে ও 
সতকদেতা 
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দনদচিন্ত থাকুন! দমনা এবং মক্ায় প্রেুর সংি্যক 

স্াস্্যর্কন্দ্র রর্য়র্ছ যারা আল্াহর ঘর্রর কৌমহমানর্ির 

কৌসবা এবং তার্ির যথাযথ যর্নের জন্য েদবিি ঘন্া 

কাজ কর্র।

লিাদন্ত অনুভব হর্ল 
দবরোম কৌনয়া। 

স্াস্্যর্কন্দ্রগুর্লার কৌলার্কিন জানর্ত 

এিার্ন দলিক করুন। 

সরাসদর কৌরার্ি না 
যাওয়া। 
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সাধারর্ পদরছেন্নতার 
প্রদত িৃদটি

বাইতুল্াহর্ক পদরছেন্ন রািা এবং কৌসিার প্রদত সদবর্িষ 

গুরুত্বিান আল্াহর নবী ইবরাহীর্মর প্রদত এবং তাঁর 

পর্র মুহাম্মাি (সাল্াল্াহু আলাইদহ ওয়া সাল্ার্মর) 

প্রদত আল্াহর দনর্িদেি। 

অতএব, তীথদেযাত্রীর্ক অবি্যই এদড়র্য় 
েলর্ত হর্ব:

 ¨ িাবার্রর উদছেটি কৌেলা। 

 ¨ ইহরার্মর কাপি কৌেলা। 

 ¨ রাস্াঘার্ি েুল কািা। 
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সবসময় এবং দবর্িষত ঈর্ির দিন তাঁবু কৌছর্ি 

কৌকাথাও যার্বন না। একান্ত প্রর্য়াজন হর্ল 

িাদয়ত্বিীর্লর অনুমদত দনর্য় যান। 
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 ¨ োজদোর দকংবা পাওয়ার ব্যাংক

 ¨ ব্যদক্তগত ঔষধপত্র 

 ¨ হাঁপাদনর ইনর্হলার

 ¨ সামান্য দকছু কৌসৌদি দরয়াল

 ¨ োমিা দছর্ল যাওয়ার প্রদতর্ষধক 
দক্রম

 ¨ িীঘদে হাঁিার উপর্যাগী আরামিায়ক 
জুর্তা

 ¨ ছাতা

 ¨ ব্যদক্তগত দব্ের্কস বা কৌছাি ব্যাগ

 ¨ কৌট্রর্ন েিার কৌব্সর্লি

 ¨ পদরেয়পত্র

 ¨ িাবার পাদন

মক্া যাওয়ার সময় দনম্নদলদিত 
দজদনসগুর্লা সর্গে দনর্ত ভুলর্বন না: 

56



প্রর্য়াজনীয় নম্রসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুদর ও দনরাপত্তা কৌসবার জন্য

দেদক ৎসা সংক্রান্ত পরামিদে ও দজজ্ঞাসার 
জন্য 

মসদজর্ি হারাম ও মসদজর্ি নববী 
সংক্রান্ত অনুসধিার্নর জন্য 

আল্াহর কৌমহমানর্ির দজজ্ঞাসার 
জবার্বর জন্য হজে ও উমরা মন্ত্রর্ালর্য়র 

কৌযাগার্যাগ কৌকন্দ্র 
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হর্জের অন্যান্য সকল দনর্িদেদিকা হজে ও 
উমরা মন্ত্রর্ালর্য়র ওর্য়ব সাইর্ি দবি্যমান 
(এিার্ন দলিক করুন)।

এসব দনর্িদেদিকার্ত সুষ্ঠু ও সুদেরভার্ব হজে 
সম্পন্ন করর্ত প্রর্য়াজনীয় সকল তথ্য ও 
দিক-দনর্িদেিনা দবি্যমান। 

কৌকৌিলগত অংিীিার

আমার্ির সাের্ল্যর অংিীিারগর্

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


আল্াহ আপনার 
আমল ও ইবািতগুর্লা 

কবুল করুন

দিক-দনর্িদেিনামূলক অন্যান্য তর্থ্যর জন্য

সামাদজক কৌযাগার্যাগ মাধ্যর্ম
আমার্ির একাউন্গুর্লা অনুসরর্ 

করুন


