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সচেতনমূলক 
মসজিচে হারাম 

জনচেদেজিকা

পছদেসই পৃষ্ায় কৌপচত কৌযচকাচনা জিচরানাচম জলিক করুন

হারাম কী? কৌকন? 

আমার িন্য 
হারাচমর তা ৎপযদে 
কী? 

মক্ার গুরুত্ব ও 
মযদোো 

হারাচমর 
সীমাচরিা 
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হারাচমর বৈজিষ্ট্য 
কী? 

কাৈা

মাকাচম ইৈরাহীম 

হিচর 
আসওয়াে 

সাফা ও মারওয়া 
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যমযম কূপ 

মসজিচে হারাচম 
প্রেত্ত অন্যান্য কৌসৈা

মুসল্ীচের 
জিজ্াসার িৈাৈ  

িুমুআর িুতৈা 
অনুৈাে কৌসৈা

হুইল কৌেয়ার কৌসৈা  
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প্রজতৈন্ীচের কৌসৈা 

পজরেযদো কৌকন্দ্র 

গুরুত্বপূর্দে নম্বরসমূহ  
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এই জনচেদেজিকাচত আপজন মসজিচে হারাম 
সম্পজকদেত গুরুত্বপূর্দে সকল তথ্্য িানচত 
পারচৈন।
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মক্া মুকাররমা  আল্াহ তাআলা ও 
তাঁর রাসূচলর (l) কাচছ পৃজথ্ৈীর 
সচৈদোত্তম ও সৈচেচয় জপ্রয় িহর। আল্াহ 
তাআলা এিাচক হচজের িন্য মচনানীত 
কচরচছন। এর প্রজত ছুচি আসাচক 
মযদোো ৈৃজধি ও পাপ কৌমােচনর মাধ্্যম 
ৈাজনচয়চছন। 

মক্ার গুরুত্ব 

ও মযদোো 

আল্াহর রাসূল (l) ৈচলন, ‘আল্াহর 
কসম! তুজম সচৈদোত্তম ভূজম। তুজম 
আল্াহর কাচছ সৈচেচয় জপ্রয় ভূজম’।   
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এই জনচেদেজিকাচত আপজন মক্া ভ্রমর্ 
ও কৌসিাচন থ্াকা সম্পজকদেত সকল 
প্রচয়ািনীয় তথ্্য িানচত পারচৈন। 

এিাচনই রচয়চছ আল্াহর ইৈােত 
ও তাঁর তাওহীে ৈাস্তৈায়চনর িন্য 
পৃজথ্ৈীচত জনজমদেত সৈদেপ্রথ্ম ঘর। 
‘জনঃসচদেচহ সৈদেপ্রথ্ম ঘর যা মানুচষর 
িচন্য জনজমদেত হচয়চছ, কৌসিা এ ঘর যা 
মক্ায় অৈজথিত এৈং সারা িাহাচনর 
মানুচষর িন্য জহোয়াত ও ৈরকতময়’। 
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‘হারাম’ হচছে এমন িায়গা যাচত কৌসসৈ 
জৈষয় জনজষধি যা অন্যত্র জনজষধি নয়। এিা 
মূলত জনচষধ্কারীর কৌগৌরৈ ও ৈড়চত্বর 
ৈজহঃপ্রকাি। 

‘আর কৌকউ আল্াহর সম্ানচযাগ্য 
জৈধ্ানাৈলীর প্রজত সম্ান প্রেিদেন করচল 
পালনকতদোর জনকি তা তার িন্য উত্তম’।

হারাম কী?

কৌকন? 

10



আল্াহ তাআলা এই ভূজমচক মচনানীত ও 
ৈাছাই কচরচছন। এিাচক হারাম ৈাজনচয়চছন। 
ফচল এিাচন এমন অচনক জৈষয় জনজষধি 
কচরচছন যা অন্যত্র বৈধ্ কৌরচিচছন। এিার 
মাচে এমন অচনক বৈজিষ্ট্য কৌরচিচছন যা 
অন্যত্র রাচিনজন। 
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এিা কৌগািা পৃজথ্ৈীর ইজতহাচসর সৈচেচয় 
প্রােীন ও প্রজতজষ্ত মচনানয়ন। কারর্ 
আল্াহ তাআলা এই ভূজমচক মচনানীত 
কচরচছন ও কৌরেষ্ত্ব জেচয়চছন পৃজথ্ৈী সৃজষ্টর 
জেন কৌথ্চকই। পৃজথ্ৈী জৈলয় পযদেন্ত এিা 
অৈজিষ্ট থ্াকচৈ। 

আল্াহর রাসূল (l) ৈচলন, ‘আল্াহ 
তাআলা এই িহরচক হারাম কচরচছন 
কৌযজেন নচভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজষ্ট কচরচছন। 
এিা জকয়ামত পযদেন্ত হারাম থ্াকচৈ’। 
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আপজন এিন এমন একজি থিাচন 
রচয়চছন আল্াহ তাআলা যাচক মানৈ 
সৃজষ্টর পূচৈদেই কৌরেষ্ত্ব ও মযদোো োন 
কচরচছন। এিাচন মানুচষর ৈসৈাচসর 
পূচৈদে ইৈরাহীম আলাইজহস সালামচক 
তাঁর ঘর ৈানাচনার জনচেদেি জেচয়চছন। 
যাচত এিা কৌগািা জৈশ্বৈাসীর জকৈলা ও 
জহোয়াচতর কৌকন্দ্রজৈদেুচত পজরর্ত হয়। 

‘জনঃসচদেচহ সৈদেপ্রথ্ম ঘর যা মানুচষর 
িচন্য জনজমদেত হচয়চছ, কৌসিা এ ঘর যা 
মক্ায় অৈজথিত এৈং সারা িাহাচনর 
মানুচষর িন্য জহোয়াত ও ৈরকতময়’।

আমার িন্য হারাচমর 

তা ৎপযদে কী? 
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সুতরাং আপজন এমন একজি থিাচন 
কৌযিাচন পুচর্্যর প্রজতোন ৈহুগুচর্ ৈৃজধি 
পায়। কৌযিাচন গুনাহ করা অন্যান্য থিাচন 
গুনাহ করার মচতা নয়। 
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আল্াহ তাআলা তাঁর সৈদেচরেষ্ সৃজষ্ট 
ইৈরাহীম ও ইসমাঈল আলাইজহমাস 
সালাম অতঃপর তাঁর রাসূল মুহাম্াে (l) 
কৌক এিা পজৈত্র ও আৈাে রািচত এৈং 
এর যথ্াযথ্ যত্ন জনচত জনচেদেি জেচয়চছন। 
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হারাচমর রচয়চছ জনধ্দোজরত সীমাচরিা যা 
আল্াহ তাআলা ইৈরাহীম আলাইজহস 
সালামচক জিক্া জেচয়চছন। অতঃপর 
মানুষ কৌসিা প্রিচমের পর প্রিমে ঐজতহ্য 
সূচত্র কৌিচনচছ। অৈচিচষ রাসূলুল্াহ 
(l) এিাচক সুস্পষ্ট কচরচছন ও 
স্ীকৃজত জেচয়চছন। 

আি মক্ার জেচক যাওয়া সকল পচথ্র 
ওপর কৌসসৈ সীমা জেজনিত রচয়চছ।  

হারাচমর 

সীমাচরিা 
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কাৈার জৈজভন্ন জেক কৌথ্চক এর েূরত্বও 
জভন্ন জভন্ন: 

তাচয়চফর আল-হাো কৌরাচডর জেক 
কৌথ্চক:

(১৫.৫ জক.জম.)

মেীনা মুনাওয়ারার জেক কৌথ্চক (তানঈম): 

(৬.৫ জক.জম.)

কৌিদ্া হাইওচয়র জেক কৌথ্চক:  

(২২ জক.জম.)

নতুন আল-লাইস কৌরাড কৌথ্চক:  

(১৭ জক.জম.)

তাচয়চফর আস-সাইল কৌরাচডর জেক 
কৌথ্চক: 

(১২.৮৫০ জক.জম.)
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িরীয়চত হারাম অঞ্চচলর জৈচিষ বৈজিষ্ট্য 
রচয়চছ। এিাচন আগত কৌলাকচের সচগে 
সম্পৃক্ত নানান জৈজধ্-জৈধ্ান রচয়চছ। 
গুরুত্বপূর্দে জকছু জৈষয় আমরা এিাচন তুচল 
ধ্রচৈা। 
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হারাচমর বৈজিষ্ট্য কী? 

মক্া ও হারাম অঞ্চচলর এমন জকছু 
জৈধ্ান, আেৈ ও মযদোো রচয়চছ যা 
পৃজথ্ৈীর অন্য কৌকাচনা অঞ্চচলর কৌনই। 
তমেচধ্্য কচয়কজি হচলা: 
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১

২

৩

৪

৫এিাচন মানুচষর প্রার্ ও ধ্ন-সম্পে 
জনরাপে। ফচল কাউচক হত্যা করা 
জকংৈা কারও ওপর িুলুম করা 
জনজষধি। আল্াহ তাআলা ৈচলন, ‘কৌয 
এিাচন প্রচৈি করচৈ কৌস জনরাপে’। 

এিাচন এক নামাি পৃজথ্ৈীর অন্যত্র 
এক লক্ নামাচির কৌেচয় উত্তম। এিা 
হারাচমর সীমাচরিার মাচে জৈে্যমান 
সকল মসজিে ও ঘচরর কৌক্চত্র 
প্রচযাি্য। 

এিাচন অমুসজলমচের প্রচৈি জনজষধি। 

এিাচন সকল প্রকাচরর পশু-পাজি 
জিকার জনজষধি। 

এিাচনর গাছপালা জকংৈা ঘাস কািা 
জনজষধি। 
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হচজের কৌমৌসুচম এিাচন প্রচৈচির কৌক্চত্র 
জৈজধ্-জনচষধ্ আচরাপ করা হয়। ফচল হজে 
পারজমি ছাড়া কাউচক প্রচৈি করচত 
কৌেয়া হয় না। এিা মূলত হাজেীচের িন্য 
িায়গা িাজল কচর কৌেয়া ও তাচের যথ্াযথ্ 
কৌসৈার উচদ্চি্য করা হচয় থ্াচক। 
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‘কাৈা’  মুসলমানচের জকৈলা ও তাচের 
হৃেচয়র জিকানা। কৌকৈল এর োরপাচিই 
আল্াহর ইৈােচতর িন্য তওয়াফ করা 
হয়। 

কাৈা
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কাৈাঘচরর োরজি কৌকার্  রচয়চছ যা 
মূলত জেক জহচসচৈ নামকরর্ করা 
হচয়চছ

 ¨ েজক্র্ জেচক রুকচন ইয়ামানী। 

 ¨ পূৈদে জেচক হিচর আসওয়াে। 

 ¨ পজচিম জেচক রুকচন িামী। 

 ¨ উত্তর জেচক রুকচন ইরাকী। 
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হাতীম (জহিচর ইসমাঈল)
এিা কাৈার পাচির একজি অধ্দে ৈৃত্তাকার 
কৌিালা িায়গা। এর অংিজৈচিষ এক 
সময় কাৈার অংি জছল।
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কাৈার েরিা
 ¨ পূৈদে জেচক অৈজথিত।  

 ¨ ৩১৮ কৌস.জম. বেঘদে্য ও ১৭১ কৌস.জম. 
প্রথি। 

 ¨ ৈতদেমাচন এিা (২৮০) কৌকজি িাঁজি 
কৌসানা জেচয় বতরী। 
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মুলতাযাম
হিচর আসওয়াে ও কাৈার েরিার 
মােিাচন অৈজথিত পূৈদে জেচকর কৌেয়াচলর 
অংিজৈচিষ। 

‘ইলজতযাম’ অথ্দে হচলা: দুআ করার 
সময় এিাচন ৈুক, মুি ও হাত কৌরচি 
দুআ করা। তচৈ হচজের কৌমৌসুচম প্রেণ্ড 
জভচড়র কারচর্ এমন করা দুরূহ ৈরং 
দুঃসাধ্্য ৈ্যাপার। 
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মীযাৈ
এিা কাৈার ছাচের পাজন জনষ্ািচনর 
িন্য জনজমদেত নালা জৈচিষ। এিান কৌথ্চক 
কাৈার পাজন হাতীচম পজতত হয়। 
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িাযারওয়ান
এিা কাৈার জভজত্তমূলচক জঘচর থ্াকা 
অংি। এিা মূল কাৈা নয়; ৈরং কাৈাচক 
সুসংহত ও ৈন্যা কৌথ্চক সুরজক্ত রািচত 
বতজর করা হচয়চছ। যুচগর পর যুগ এিা 
কৌথ্চক জগচয়চছ। ৈতদেমাচন আমরা এই 
অংি সাো মাচৈদেচল আছোজেত কৌেিচত 
পাই। 
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 ¨ হিচর আসওয়াে (কাচলা পাথ্র)  িান্নাত 
কৌথ্চক আগত পাথ্র কৌযমনিা রাসূলুল্াহ 
(l) ৈচলচছন। 

 ¨ এিা তওয়াচফর সূেনা ও সমাজতি জৈদেু। 

 ¨ ৈৃজষ্টর কারচর্ কাৈাঘর কৌভচে কৌগচল 
কুরাইিরা যিন এিা রািার ৈ্যাপাচর 
জৈৈাচে জলতি হয়। তিন রাসূলুল্াহ (l) 
এিা এিাচন থিাপন কচরন।

হিচর আসওয়াে 
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হিচর আসওয়াচের অৈথিান: 
 ¨ এিা কাৈার েজক্র্-পূৈদে কৌকাচর্ 
অৈজথিত। 

 ¨ ভূজম কৌথ্চক ১.৫ জমিার উচ্চতায়। 
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রূপার কৌরেম: 
 ¨ হিচর আসওয়াচের সুরক্া 
জনজচিচতর িন্য এিাচক একজি 
রূপার কৌরেচম ৈাঁধ্াচনা হচয়চছ। 

 ¨ হিচর আসওয়ােচক সৈদেপ্রথ্ম রূপার 
কৌরেচম ৈাঁচধ্ন আব্ুল্াহ ইৈনুয 
যুৈাইর রাজযয়াল্াহু আনহু।
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হিচর আসওয়াে স্পিদে ও েুম্বন: 
 ¨ রাসূলুল্াহ (l) এর অনুকরচর্ হিচর 
আসওয়ােচক েুম্বন করা বৈধ্। জৈচিষত 
হজে কৌমৌসুচমর ৈাইচর যিন জভড় না 
থ্াচক। 

 ¨ হিচর আসওয়াে স্পিদে জকংৈা েূর কৌথ্চক 
ইিারা করার সময় তাকৈীর কৌেয়া উজেত। 
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হিচর আসওয়ােচক েুম্বন করচত 
জগচয় জভড় ও ধ্াক্াধ্াজক্ ৈিদেন করা 
উজেত। কারর্ এিা জনচির ও অচন্যর 
িন্য কচষ্টর কারর্। 
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মাকাচম ইৈরাহীম হচলা: কৌসই পাথ্র 
পজৈত্র কাৈাঘর জনমদোচর্র সময় ইৈরাহীম 
আলাইজহস সালাম কৌযিার ওপর পা কৌরচি 
োঁজড়চয়জছচলন। এিা হারাচম অৈজথিত একজি 
সুস্পষ্ট জৈস্ময়কর জনেিদেন। আল্াহ তাআলা 
ৈচলন, ‘তাচত রচয়চছ সুস্পষ্ট জনেিদেন: 
মাকাচম ইৈরাহীম’। 

মাকাচম ইৈরাহীম 
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আকার-আকৃজত: 
এজি ৈগদোকার। এর মাচে জডম্বাকৃজতচত 
ইৈরাহীম আলাইজহস সালাচমর দুই 
পাচয়র ছাপ জৈে্যমান। 

রে: 
সাো, কাচলা ও হলুে জমজরেত।

আকার: 
বেঘদে্য, প্রথি ও উচ্চতা ৫০ কৌস.জম.

অৈথিান: 
কাৈার েরিার সামচন 
কাৈার পূৈদেজেচক ১০-১১ জমিার েূরচত্ব
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 ¨ মাকাচম ইৈরাহীচমর পাথ্রজি 
ৈতদেমাচন একজি স্ছে কাঁেচঘরা কচক্ 
রচয়চছ। 

 ¨  সৈজেক কৌথ্চক এজি কৌরৌপ্য জেচয় 
কৌমাড়াচনা।  
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ৈাইতুল্াহ তওয়াচফর পচর মাকাচম 
ইৈরাহীচম দুই রাকাআত নামাি 
পড়া মুস্তাহাৈ। উত্তম হচলা েূর কৌথ্চক 
হচলও মাকাচম ইৈরাহীম ৈরাৈার এমন 
থিাচন নামাি পড়া যাচত কৌসিা তার ও 
কাৈার মাচে থ্াচক। কৌযমনিা আল্াহ 
তাআলা ৈচলচছন, ‘কৌতামরা মাকাচম 
ইৈরাহীমচক নামাচির থিল স্রূপ গ্রহর্ 
কচরা’।  
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নামাি পড়ার কৌক্চত্র জনরাপত্তাকমদেীচের 
জনচেদেিনা কৌমচন েলুন। অচন্যর কচষ্টর কারর্ 
হচৈন না। জভড় এড়াচনার িন্য মাকাচম 
ইৈরাহীম কৌথ্চক েূচর জকংৈা মসজিচে 
হারাচমর কৌয কৌকাচনা থিাচন নামাি পড়া 
কৌযচত পাচর। 
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দু’কৌিা কৌছাি পাহাড় কৌযিাচন হাচিরা 
(ইসমাঈল আলাইজহস সালাচমর 
মাতা) িাে্য অথ্ৈা পাজনর কৌিাঁচি কৌেৌঁচড় 
জছচলন। 
সাফা: 

 ¨ একজি কৌছাট্ট পাহাড় কৌযিান কৌথ্চক 
সাঈর সূেনা হয়। 

 ¨ জনচের কৌ্লাচর এিনও কৌস পাহাচড়র 
পাথ্রগুচলা েৃি্যমান। 

সাফা ও মারওয়া 
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মারওয়া: 
একজি কৌছাট্ট পাহাড় কৌযিাচন 
সাঈ কৌিষ হয়। 
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সাফা ও মারওয়ার মাচে সাঈ হজে 
ও উমরার জনেিদেন: 
আল্াহ তাআলা ৈচলন, ‘জনচিয়ই সাফা 
ও মারওয়া আল্াহর জনেিদেনসমূচহর 
অন্তভুদেক্ত’।
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যমযম কূপ 

 ¨ এিা কাৈা িরীচফর পূৈদে জেচক ২১ 
জমিার েূরচত্ব অৈজথিত। 

 ¨ কূচপর মুচির আয়তন ৩.৬০ জমিার। 
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যমযচমর অন্যান্য নাম: 
 ¨ সুকইয়াচয় ইসমাঈল। সাজফয়া। 
মুৈারকা। সাজলমা। তাজহরা। 
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 ¨ যুচগ যুচগ িলীফা ও রািা-
ৈােিাহগর্ যমযম কূচপর যচত্নর 
প্রজত সজৈচিষ গুরুত্ব প্রোন 
কচরচছন। 

 ¨ কৌসৌজে যচুগও এই গুরুত্বোন অৈ্যাহত 
কৌথ্চকচছ।

ৈােিাহ আব্ুল আযীয রজহমাহুল্াহর 
যুগ কৌথ্চক শুরু কচর: 

 ¨ জতজন ১৩৪৫ জহিরীচত যমযচমর 
একজি পথ্ বতজর করার জনচেদেি কৌেন।

 ¨ পরৈতদেী ৈছর জবিতীয় আচরকজি পথ্ 
বতজরর জনচেদেি কৌেন। পািাপাজি 
কূপ সংস্ার ও কূচপর ওপর ঢাকনা 
বতজরর আচেি কৌেন। 
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ৈােিাহ সালমান হাজফিাহুল্াহ 
পযদেন্ত এই ধ্ারাৈাজহকতা ৈিায় 
রচয়চছ: 

 ¨ জতজন ১৪৩৯ জহিরীচত যমযম 
কূচপর প্রচয়ািনীয় সংস্াচরর 
জনচেদেি কৌেন।

 ¨ যমযচমর জৈচিষ কৌসৈা স্রূপ 
পাঁেজি ে্যাচনল জনমদোচর্র আচেি 
কৌেন। 
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যমযচমর পাজন সরৈরাহ জৈভাগ: 
এই জৈভাগ যমযম কূচপর সচগে সম্পৃক্ত 
সকল কাি তত্তাৈধ্ান কচর। যাচত 
সচৈদোচ্চ মান ৈিায় কৌরচি যমযচমর 
পাজন হাজেী ও উমরাকারীচের হাচত 
তুচল কৌেয়া যায়।  
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যমযম পরীক্াগার:
 ¨ এিা যমযচমর পাজন 
িীৈার্ুমুক্তকরচর্র ধ্াপগুচলা 
তত্তাৈধ্ান কচর। 

 ¨ মসজিচে নৈৈীচত ি্যাংজক ভচর 
যমযচমর পাজন সরৈরাহ কচর। 
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মসজিচে হারাচম 

প্রেত্ত অন্যান্য কৌসৈা
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‘মানারাতুল হারামাইন’ প্্যািফচমদের 
মাধ্্যচম একাজধ্ক ভাষায় িুমুআর িুতৈার 
অনুৈাে কৌিানা সম্ভৈ। এিা মসজিচে হারাম 
কৌথ্চক িুমুআর িুতৈার কৌমৌজিক অনুৈাে 
সরাসজর সম্প্রোর কচর থ্াচক। 

িুমুআর িুতৈা 

অনুৈাে কৌসৈা
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(ওচয়ৈসাইচি কৌযচত জলিক করুন)

জৈে্যমান ভাষাসমূহ: 
১. উদুদে। 
২. ফরাজস। 
৩. মালাউই। 
৪. ফারজস। 
৫. ইংচরজি। 
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মুসল্ীচের জিজ্াসার 

িৈাৈ

মসজিচে হারাচমর েতুজেদেচক অসংি্য কৌফান 
রচয়চছ যা উমরাকারী ও েিদেনাথ্দেীচের 
সকল জিজ্াসা ও অনুসন্াচনর িৈাৈ জেচয় 
থ্াচক। জৈচশ্বর সাতজি ভাষায় উক্ত কৌসৈা 
প্রোন করা হয়। 
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মসজিচে হারাচম অসংি্য সাধ্ারর্ 
ও বৈদু্যজতক হুইল কৌেয়ার রচয়চছ। 
কৌসসম্পচকদে জৈস্তাজরত িানচত ও 
কৌসগুচলার কৌসৈা কৌপচত ‘সচেতনমূলক 
উমরা জনচেদেজিকা’ ডাউনচলাড করুন। 
ডাউনচলাচডর িন্য 

এিাচন জলিক করুন। 

হুইল কৌেয়ার কৌসৈা
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 ¨ রেৈর্ প্রজতৈন্ী ৈ্যজক্তচের িন্য 
সাংচকজতক ভাষায় িুমুআর িুতৈার 
অনুৈাে পাওয়া যায়। ৈােিাহ ফাহাে 
সম্প্রসারচর্র ৬৪ নং কৌগচির মুসল্াচত 
উক্ত কৌসৈা প্রোন করা হয়।

 ¨ রেৈর্ ও েৃজষ্ট প্রজতৈন্ীচের িন্য 
সাংচকজতক ভাষার জসজড ও িায়নামাি 
সরৈরাহ করা হয়।

প্রজতৈন্ীচের কৌসৈা
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 ¨ হারাচমর একাজধ্ক িায়গা প্রজতৈন্ীচের 
িন্য জনধ্দোজরত রচয়চছ। যথ্া ২৫ 
িচনর ধ্ারর্ ক্মতাসম্পন্ন জকং ফাহাে 
সম্প্রসারর্। তওয়াফ েত্বচর দুই 
রাকাআত নামাচির মুসল্া। প্রথ্ম কৌ্লাচর 
আিইয়াে মুসল্া। জনে তলায় (৬৭) 
নং কৌগচির সামচন ফাহাে রজহমাহুল্াহ 
সম্প্রসারর্ মুসল্া। জনে তলায় (৮৮) 
ও (৭৪) নং কৌগচির পাচি নারীচের 
মুসল্া।  

62



 ¨ অন্চের িন্য ইচলকট্রজনক কুরআন 
এৈং কৌরেইল কুরআন সরৈরাহ করা হয়। 
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 ¨ কৌগািা মসজিচে হারাচম েৃজষ্ট 
প্রজতৈন্ীচের িন্য স্তন্ত্র পথ্ (কৌলন) 
রচয়চছ। 
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পজরেযদো কৌকন্দ্র 

কৌযসৈ কৌকন্দ্র একাজধ্ক ভাষায় হাজেী ও 
উমরাকারীচেরচক প্রচয়ািনীয় ৈ্যাপক 
পজরচষৈা এৈং জৈস্তাজরত জেক-জনচেদেিনা ও 
পরামিদে প্রোন কচর। 

প্রেত্ত কৌসৈাসমূহ: 
 ¨ সাধ্ারর্ হজে ও উমরা কৌসৈা

 ¨ অজভচযাগ এৈং জরচপািদে কৌসৈা

 ¨ জেক-জনচেদেিনা কৌসৈা 

 ¨ অনুসন্ান কৌসৈা 

 ¨ স্মািদে কাডদে কৌসৈা
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এসৈ কৌকচন্দ্র কৌযসৈ ভাষায় কৌসৈা প্রোন 
করা হয়: 

কৌযাগাচযাগ নম্বর 

৯ ২ ০ ০ ০ ২ ৮ ১ ৪

েীনা- উদুদে- ইংচরজি- তুজকদে- উিচৈজক- 
ইচদোচনজিয়ান- মালাউই- হাউসা- আরজৈ- 

ফারজস। 

১০

পজরেযদো কৌকন্দ্রগুচলার জিকানা 
ও কৌলাচকিন িানচত 

এিাচন জলিক করুন

জি। তথ্া: 
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https://goo.gl/maps/6moA6n4KVXDuKxk7A


প্রচয়ািনীয় নম্বরসমূহ

911

937

1966

920002814

িরুজর ও জনরাপত্তা কৌসৈার িন্য

জেজক ৎসা সংক্ান্ত পরামিদে ও জিজ্াসার 
িন্য 

মসজিচে হারাম ও মসজিচে নৈৈী সংক্ান্ত 
অনুসন্াচনর িন্য 

আল্াহর কৌমহমানচের জিজ্াসার িৈাচৈর 
িন্য হজে ও উমরা মন্ত্রর্ালচয়র কৌযাগাচযাগ 

কৌকন্দ্র 
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হচজের অন্যান্য সকল জনচেদেজিকা হজে ও উমরা 
মন্ত্রর্ালচয়র ওচয়ৈ সাইচি জৈে্যমান (এিাচন জলিক 
করুন)। এসৈ জনচেদেজিকাচত সুষ্ু ও সুদেরভাচৈ হজে 
সম্পন্ন করচত প্রচয়ািনীয় সকল তথ্্য ও জেক-জনচেদেিনা 
জৈে্যমান। 

কৌকৌিলগত অংিীোর

আমাচের সাফচল্যর অংিীোরগর্

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


আল্াহ আপনার আমল 
ও ইৈােতগুচলা কৈুল 

করুন

জেক-জনচেদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্্যর িন্য

সামাজিক কৌযাগাচযাগ মাধ্্যচম
আমাচের একাউন্টগুচলা অনুসরর্ 

করুন


