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এই মনচ্দদেমিকামি মনম্নমলমিত ভাষাগুচলাচত পাওয়া 
যাচছে। আপনার কামখিত ভাষার ওপর মলিক কচর 
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সূমেপত্র

কামখিত পষৃ্ায় কৌযচত মিচরানাচমর ওপর মলিক করুন 

মমনার সীমাচরিা ও 
সংমলিষ্ট তথ্্যসমূহ 

মমনা নামকরচের 
কারে 

মমনার অবস্ান 
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অষ্টম তামরচির 
(তারমবয়াহ) মমনা 

মমনায় অবতরে  

অষ্টম তামরি মমনায় 
কীভাচব কািাচবন? 

তািরীচকর ম্দনগুচলার 
তাকবীর 

তািরীচকর 
ম্দনগুচলা

জামারাচত পাথ্র 
মনচষেপ 
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আমম জামারাচত 
কীভাচব কৌপৌঁছচবা? 

দ্রুত সম্পন্ন ও 
মবলমবিতকরে 

মমনা কৌথ্চক 
মনগদেমন

মসমজদুল িাইফ

মব্দায়ী তওয়াফ 

মমনায় তাঁবু না হারাচনার 
পরামিদে 
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মমনায় অবস্ানকালীন 
স্াস্্যমবষয়ক পরামিদে 

কৌরাচ্দ কৌবর হওয়া 

িাচ্দ্য মবষমরিয়া কৌথ্চক 
সুরষোর পদ্ধমত 

সম্দদে এবং 
শ্াসজমনত কৌরাগ 

গুরুত্বপূেদে কৌফান 

নাবিারসমূহ
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হাজ্ীচ্দর সকল অনুভূমত ও স্ৃমতর ভাণ্ার 
কৌছাট্ট এ উপত্যকামি। কৌকবল আজ নয়; মানব 
জামতর শুরু কৌথ্চকই এিা গুরুত্বপূেদে। যুচগ 
যুচগ নবীগে আলাইমহমুস সালাম এিাচক 
মেচনচছন, এিাচন নামাজ পচেচছন, অবস্ান 
কচরচছন। 
আজও এিা হাজ্ীচ্দর অবস্ানগাহ। হজ্ 
যাত্রার আনুষ্ামনক সূেনা তথ্া যুলহজ্ মাচসর 
অষ্টম তামরি কৌথ্চক শুরু কচর কুরবানীর ম্দন 
ও তািরীচকর ম্দনগুচলাসহ হচজ্র সমামতি 
পযদেন্ত হাজ্ীগে এিাচন অবস্ান কচরন।  

এই মহাগুরুত্বপূেদে স্ানমি সম্পচকদে জানচতই 
বষে্যমাে মনচ্দদেমিকামির সৃমষ্ট। 

মমনার অবস্ান 
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এিা হারাম সীমার অভ্যন্তচর পূবদে কৌথ্চক 
পমচিচম মবস্ৃত একমি উপত্যকা। উত্তর ও 
্দমষেচে পাহাে কৌবমষ্টত। এর পূবদেম্দচকর এক 
প্াচন্ত রচয়চছ ওয়াম্দ-মুহাসমসর অন্য প্াচন্ত 
রচয়চছ জামরাচয় কুবরা। 

মমনার সীমাচরিা ও 
সংমলিষ্ট তথ্্যসমূহ 
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মমনার িরীয়ত-মনর্দোমরত আয়তন প্ায় 
৭.৮২ বগদে মক.মম.। 

3.2

7.82
মমনা অঞ্চচলর ব্যবহৃত অংচির দ্দর্দে্য 
প্ায় ৩.২ মক.মম.। 
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মমনার ব্যবহৃত অংচির পমরমর্ ৪.৮ বগদে 
মক.মম.। অথ্দো ৎ মূল মমনার প্ায় ৬১% ব্যবহৃত 
হয়। বামক ৩৯% প্ায় দুগদেম পাহােী অঞ্চচল 
পমরপূেদে সমতল ভূমম কৌথ্চক যা ৫০০ মমিার 
উঁেুচত অবমস্ত। ফচল কৌসসব অঞ্চচল অবস্ান 
করা সম্ভব নয়। 
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তাই হাজ্ীচ্দর সংি্যা কৌবমি হচল এবং মমনাচত 
সংকুমলত না হচল তাচ্দর জন্য হারাচমর 
অভ্যন্তচর মমনার পাশ্দেবতদেী স্ানগুচলাচতও 
অবস্ান করা দবর্। 
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মমনার এই নামকরে দুইভাচব ব্যাি্যা 
করা যায়: 

‘মমনা’ িচদের অথ্দে জবাই। হাজ্ীরা 
কৌযচহতু এিাচন পশু জবাই কচর থ্াচকন 
এজন্য এিাচক মমনা বলা হয়। 

বলা হচয় থ্াচক, আমাচ্দর মপতা আ্দম 
আলাইমহস সালাম এিাচন মছচলন। 
মতমন যিন এিা কৌছচে যামছেচলন তিন 
মজবরীল আলাইমহস সালাম তাচক 
বচলন, ‘আপমন তামান্না করুন’। মতমন 
বলচলন, ‘আমম জান্নাচতর তামান্না 
কমর’। তাই ‘তামান্নী’ (প্ত্যািা) কৌথ্চক 
এিাচক মমনা বলা হয়।

মমনা নামকরচের 
কারে 
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অমর্কাংি হাজ্ী যুলহচজ্র অষ্টম 
তামরচি মমনার ময়্দাচন অবস্ান কচরন। 
এিাচন ইহরাম অবস্ায় যুহচরর নামাজ 
আ্দায় কচরন। নবম তামরচির ফজর 
পযদেন্ত মমনাচত অবস্ান কচরন। 

অষ্টম তামরচির 
(তারমবয়াহ) মমনা 

13



এিাচক ‘ইয়াউমুত তারমবয়াহ’ তথ্া 
‘পমরতৃমতি ম্দবস’ বলা হয় কারে অতীচত 
হাজ্ীরা এই ম্দচন আরাফা ম্দবচসর প্স্তুমত 
স্রূপ পামন বহন করচতন। মকন্তু বতদেমাচন 
আল্াহ তাআলার অনুগ্রচহ কৌসিার প্চয়াজন 
হয় না। 
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মমনায় বাস কৌপৌঁছাচনার পচর আপনার 
ব্যমতিগত সকল আসবাবপত্র নামমচয়চছন 
মক না মনমচিত হচয় মনন। 

মমনায়
অবতরে  

তাঁবুচত কী কী কৌসবা মব্দ্যমান রচয়চছ তা 
কৌজচন মনন। 
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আপনার তাঁবুর অবস্ান, কৌসিার নবির, 
পাশ্দেবতদেী কৌকাচনা গুরুত্বপূেদে স্াপনা, কৌরেন 
কৌটেিন নবির (যম্দ আপনার কাচফলা কৌরেন 
ব্যবহার কচর থ্াচক) কৌজচন মনন। 

সতকদেতা: মমনার সকল তাঁবু ও রাস্ার্াি 
কৌ্দিচত প্ায় একই রকম। 

আপনার কৌমাবাইচল মব্দ্যমান মজমপএস 
(GPS) কৌসবা ব্যবহার কচর তাঁবুর অবস্ান 
কৌসভ কচর রািুন। 
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আপনার কাচফলার ্দাময়ত্বিীচলর সচগে 
পমরমেত কৌহান। প্চয়াজচন তাচক কৌয কৌকাচনা 
মবষচয় মজজ্াসা করুন। 

মবনা প্চয়াজচন তাঁবু কৌথ্চক কৌবর হচবন 
না। কৌবর হচত হচল ্দাময়ত্বিীচলর অনুমমত 
মনচয় কৌবর কৌহান। 
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অষ্টম তামরি মমনায় 
কীভাচব কািাচবন? 

হচজ্র মবমর্-মবর্ান ও আ্দবসমূহ পেুন ও 
জানুন
অন্যান্য মনচ্দদেমিকা কৌপচত এিাচন মলিক 
করুন 

আরাফার ম্দচন যা যা প্চয়াজন হচব কৌসগুচলা 
গুমছচয় মনন। 
আরাফার ম্দচন প্চয়াজনীয় বস্তুগুচলার তামলকা 
রচয়চছ। আরাফার মনচ্দদেমিকা ডাউনচলাড করচত 
এিাচন মলিক করুন
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হাজ্ীগে মনজ মনজ তাঁবুচত জামায়াচতর 
সচগে ‘কসর’ নামাজ আ্দায় করচবন।  

কৌবমি কৌবমি তালমবয়া পাঠ করুন। কুরআন 
মতলাওয়াত ও মযমকর করুন। আল্াহর 
কাচছ হজ্ সহজ ও মাকবূল হওয়ার দুআ 
করুন। 

আরাফার প্স্তুমত স্রূপ পযদোতি মবশ্াম ও 
মনদ্া গ্রহে করুন। 
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তািরীচকর 
ম্দনগুচলা

‘তািরীচকর ম্দন’ হচছে যুল হচজ্র ্দি তামরচি 
কুরবানীর ম্দচনর পচর ১১-১২-১৩ তামরচির 
ম্দনগুচলা। এগুচলা মূলত হজ্ সম্পন্ন করচত 
পারার িুমি প্কাচির ম্দন। 

এসম্পচকদে রাসূলুল্াহ (l) বচলচছন, 
‘তািরীচকর ম্দনগুচলা িাবার, পানাহার ও 
আল্াহর মযমকচরর ম্দন’। 
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এই ম্দনগুচলাচক ‘তািরীক’ নাচম নামকরচের 
কারে হচলা: পূচবদেকার ম্দচন হাজ্ীগে ঈচ্দর 
ম্দন কুরবানীর পশু জবাইচয়র পচর কৌগািতগুচলা 
িুকচরা িুকচরা কচর কৌরাচ্দ শুচকাচতন যাচত নষ্ট 
না হয়। আরবীচত এিাচক বলা হয় ‘তািরীক’। 
এই প্থ্া অতীচত পৃমথ্বীর নানান কৌ্দচি মব্দ্যমান 
মছল। 
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তািরীচকর ম্দনগুচলাচত হাজ্ীর জন্য সবদোবস্ায় 
এবং মবচিষত ফরজ নামাচজর পচর তাকবীর ও 
মজমকর করা সুন্নাত। 
তাকবীচর বলচব: 
 ‘আল্াহু আকবার আল্াহু আকবার। লা ইলাহা 
ইল্াল্াহ। আল্াহু আকবার আল্াহু আকবার। ওয়া 
মলল্ামহল হাম্দ’। 
‘আল্াহু আকবার কাবীরা। ওয়াল হামদু-মলল্ামহ 
কাসীরা। ওয়া সুবহানাল্ামহ বুকরতান ওয়া 
আসীলা’।  

তািরীচকর ম্দনগুচলার 
তাকবীর 
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তািরীচকর ম্দনগুচলাচত হাজ্ীর সবচেচয় 
গুরুত্বপূেদে কাজ হচলা জামারাচত পাথ্র 
মনচষেপ। 

জামারাচত পাথ্র 
মনচষেপ 

হাজ্ীর কতদেব্য হচলা: 
প্চত্যক ম্দন ২১ মি কচর কৌছাি পাথ্র 
সংগ্রহ করচবন এবং মতন জামরাচত 
মনচষেপ করচবন। প্চত্যক জামরাচত 
সাতমি কচর পাথ্র মারচবন।
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হাজ্ী কাচফলার পষে কৌথ্চক মনর্দোমরত কৌরেন, 
বাস মকংবা পাচয় কৌহঁচি জামরাচত যাচবন। 

কাচফলার মনর্দোমরত সময় অনুযায়ী হাজ্ী 
জামারাচত গমন করচবন। 
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জামরাচয় সুগরা (প্থ্ম জামরাচত) কৌপৌঁচছ 
হাজ্ী সাতমি পাথ্র মনচষেপ করচবন। 
প্চত্যকমি পাথ্র মনচষেচপর সময় তাকবীর 
ম্দচবন। 

জামরাচয় সুগরা 

পাথ্র মনচষেপ সম্পন্ন হচল 
জামরা কৌথ্চক একিু ্দূচর 
কম জনসমাগম স্চল মগচয় 
্দাঁোচবন যাচত মভে সৃমষ্ট না 
হয়। অতঃপর মকবলামুিী 
হচয় দুই হাত তুচল আল্াহর 
কাচছ রহমত, মাগমফরাত, 
তাওফীক ও হজ্ কবুলসহ 
যা ইছো দুআ ও মুনাজাত 
করচবন।

28



মর্্যবতদেী জামরা 

অতঃপর মর্্যবতদেী (মবিতীয় জামরাচত) 
যাচবন এবং প্থ্ম জামরাচত যা কচরচছন 
তাই করচবন। 
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অতঃপর জামরাচয় আকাবা (বে জামরা) কৌত 
যাচবন। এিাচনও আচগর দুই জামরার মচতা 
সাতমি পাথ্র মনচষেপ করচবন। মকন্তু এবার 
আচগর মচতা দুআ করচবন না।

জামরাচয় আকাবা

পাথ্র মনচষেচপর পচর হাজীরা ্দাঁোচবন না। 
যাচত মভে সৃমষ্ট মকংবা অন্যচ্দর কৌবর হওয়া 
মবমনিত না হয়।  

জামারাত মনচ্দদেমিকা কৌ্দিচত 

এিাচন মলিক করুন

30

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


আমম জামারাচত কীভাচব 
কৌপৌঁছচবা? 

হচজ্র কাচফলা, কৌসিার সময় ও স্ান 
মবচবেনায় জামরাচত যাওয়ার পদ্ধমত মভন্ন 
মভন্ন হচত পাচর। ফচল প্চত্যক হাজীর মনজস্ 
কাচফলার ম্দক-মনচ্দদেিনা কৌমচন েলা ও 
কাচফলার সচগে জামরাচত যাওয়া উমেত।  

১) ‘মািাচয়র কৌরেন’: এক্দল হাজ্ী কৌরেচন কচর 
জামারাচত কৌপৌঁচছ থ্াচকন। তচব কৌরেন যাত্রার 
পচরও জামরা পযদেন্ত কৌপৌঁছচত কৌবি মকছু জায়গা 
পাচয় হাঁিচত হচব। 
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২) প্দব্রজ যাত্রা:  তারা পাচয় কৌহঁচি জামরাচত 
কৌপৌঁছান। যারা ম্দচন জামরাচত কৌহঁচি যাচবন 
তাচ্দর জন্য সচগে ছাতা ও পাচয় কৌমাজা পচর 
কৌবর হওয়া উমেত। এচত সরাসমর সূচযদের তাপ 
কৌথ্চক সুরমষেত থ্াকা যাচব। ্দীর্দে পথ্ হাঁিা সহজ 
হচব।  

৩. বাস : এিা মকছু কাচফলার জন্য মনর্দোমরত 
যাতায়াত ব্যবস্া। কৌসসব কাচফলার হাজীচ্দরচক 
বাচসর মার্্যচম জামারাচত মনচয় আসা হয়। 
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উপরন্তু বয়স্ক ও হাঁিা-েলায় দুবদেল হাজীচ্দরচক 
জামরা মব্রজ পযদেন্ত পমরবহচনর জন্য রচয়চছ গল্ফ 
গামে। 

আপনার হাঁপামন মকংবা এলামজদে থ্াকচল 
প্চয়াজনীয় ঔষর্পত্র ও ইনচহলার ইত্যাম্দ সচগে 
মনচত ভুলচবন না। কারে লিামন্ত, ্দীর্দে হাঁিা ও 
র্ুচলাবামলর কারচে কৌয কৌকাচনা সময় এগুচলা 
প্চয়াজন হচত পাচর। 
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মনরাপত্তাকমদেীচ্দর ম্দক-মনচ্দদেিনা, রোমফক আইন 
ও কাচফলা-পদ্ধমত কচঠারভাচব কৌমচন েলনু। কারে 
এগুচলা মূলত হাজীচ্দর মনরাপত্তা ও স্াছেচদ্্যর 
স্াচথ্দেই দতমর করা হচয়চছ। এগুচলার লঙ্ঘন মভে, 
জ্যাম ও আল্াহর র্চরর কৌমহমানচ্দর জন্য ষেমতর 
কারে। 

জামরার সবদেত্র অসংি্য ইমাচজদেমসি মিম ছমেচয় 
থ্াচক। সুতরাং আল্াহ না করুন কৌকাচনা 
স্াস্্যগত জমিলতার লষেে কৌ্দিা ম্দচলই 
তাচ্দরচক অবমহত করুন। 

জামরাচয় আকাবায় পাথ্র মনচষেচপর পচর 
কৌিৌোগার, কৌষেৌরাগার (কৌসলুন), কৌরটেুচরন্টসহ 
প্চয়াজনীয় সকল ব্যবস্া মব্দ্যমান। 
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হাজ্ীর জন্য দ্রুত হজ্ সম্পন্ন করা দবর্। 
ফচল মতমন যুলহচজ্র ১২ তামরচিই মমনা 
হচত কৌবর হচয় কৌযচত পারচবন। আর কৌসিা 
না করচল ১৩ তামরচি কৌবর হচবন। কৌযমনিা 
আল্াহ তাআলা বচলচছন, ‘আর কৌয ব্যমতি 
তাোহুো কচর দু’ম্দচন েচল আসচব তার 
কৌকান পাপ কৌনই। আর কৌয মবলবি করচব 
তারও কৌকান অপরার্ কৌনই’।

দ্রুত সম্পন্ন ও 
মবলমবিতকরে 
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সুতরাং যম্দ দ্রুত সম্পন্ন কচরন তাহচল 
কৌকবল ১১ ও ১২ তামরচি জামারাচত পাথ্র 
মনচষেপ করচবন। যম্দ ১৩ তামরচি মমনাচত 
না থ্াচকন কৌসম্দচনরিা একম্দন আচগ ১২ 
তামরচি মনচষেপ করা দবর্ হচব না। 

হাজ্ী তার মনর্দোমরত কাচফলার সচগে 
সমন্বয় কচর দ্রুত মকংবা মবলবি করচবন। 
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হাজ্ীর জন্য মনজস্ কাচফলার রুমিন, 
আসা যাওয়ার মনর্দোমরত সময় ইত্যাম্দ 
পুখিানুপুখিরূচপ কৌমচন েলা কতদেব্য। 
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মমনা কৌথ্চক কিন এবং মকভাচব কৌবর হচবন, 
কিন মব্দায়ী তওয়াফ করচবন এজাতীয় 
সব মকছু কাচফলার তত্তাবর্ায়চকর কাছ 
কৌথ্চক কৌজচন মনন। যাচত কচর কষ্ট ও 
কৌপচরিানীর মিকার না হন। 

মমনা কৌথ্চক মনগদেমন

39



মমনা ত্যাচগর পযদোতি পমরমাে সময় পূচবদে 
মনচজর আসবাবপত্র গুমছচয় মনন। 

কাচফলার পষে কৌথ্চক হারাচম যাওয়া-আসার 
মনর্দোমরত সময় ও স্ান ইত্যাম্দ কৌকাচনা কাগচজ 
মকংবা কৌমাবাইচল কৌনাি কচর মনন। 
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যাওয়া-আসার সময় মনজ কাচফলার মকছু 
সগেীর সাচথ্ থ্াকুন। একা থ্াকা পমরহার 
করুন। 

মমনা ত্যাচগর পূচবদে আপনার কৌমাবাইল 
কৌফান সম্পূেদে োজদে কচরচছন মকনা মনমচিত 
হচয় মনন। 
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এিা মমনা ত্যাচগর পচর ও মক্া ত্যাচগর আচগ 
সম্পন্নকৃত একমি তওয়াফ। রাসূলুল্াহ (l) 
হাজ্ীচ্দরচক মনচ্দদেি ম্দচয়চছন  কৌযচনা তাচ্দর 
সবদেচিষ কাজ হয় বাইতুল্াহর তওয়াফ। 
একারচে এ সময় তওয়াফ করা হয়। 

তচব হাচয়জ-মনফাস মকংবা অন্য কৌকাচনা িরঈ 
উজর থ্াকচল মভন্ন কথ্া। এমন ব্যমতির জন্য 
মব্দায়ী তওয়াফ দবর্ নয়। 

মব্দায়ী তওয়াফ 
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হাজ্ী সাচহব যম্দ হচজ্র মূল তওয়াফ (তওয়াচফ 
ইফাজাহ) সম্পন্ন না কচর থ্াচকন এবং কৌসিা মক্া 
ত্যাচগর পূচবদে করচত োন তচব মতমন শুর্ু একিা 
তওয়াফই করচবন। আলা্দাভাচব মব্দায়ী তওয়াফ 
করার প্চয়াজন কৌনই। 

মসমজচ্দ হারাচমর মনচ্দদেমিকা কৌ্দিচত ছমবর 
উপর মলিক কচর ডাউনচলাড করুন।
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এিা মমনার সবদেবৃহৎ মসমজ্দ। মব্দায় হচজ্র সময় 
এিাচন রাসূলুল্াহ (l) অবস্ান গ্রহে ও নামাজ 
আ্দায় কচরন। 

মসমজদুল িাইফ

তাঁর পূচবদে অসংি্য নবী আলাইমহমুস সালাম 
এিাচন এচসচছন এবং নামাজ পচেচছন। বমেদেত 
আচছ, ‘মসমজদুল িাইচফ সত্তর জন নবী নামাজ 
আ্দায় কচরচছন।

আজও পযদেন্ত হাজ্ীগে এিাচন নামাচজ আ্দায় 
কচর থ্াচকন।
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২৫০০০
২৫০০০ বগদে মমিার
মসমজচ্দর আয়তন

৪৫০০০
৪৫০০০

মুসল্ী র্ারে করচত সষেম এই 
মসমজ্দ 

োর কৌকাচে রচয়চছ বে বে োরমি 
মমনার 
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মসমজদুল িাইচফর অবস্ান: মমনায় মকং 
ফয়সাল কৌরাচড অবমস্ত। 

মসমজচ্দ কৌপৌঁছচত এিাচন মলিক 
করুন 
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আপনার কৌমাবাইচল কৌলাচকিন, কৌরাড ও 
তাঁবুর নবির সংরষেে কচর রািুন। 

আপনার তাঁবুর কাছাকামছ কৌকাচনা বৃহৎ 
প্মতষ্ান (যথ্া হাসপাতাল- কৌরলচটেিন- 
এমাচজদেমসি কৌসন্টার ইত্যাম্দ) মচন রািুন। 

মমনায় তাঁবু না হারাচনার 
পরামিদে 
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কৌমাবাইচলর মজমপএস কৌসবাচত কৌসগুচলা 
সংরষেে কচর রািুন। 

আপনার তাঁবুর নাম, কৌলাচকিন, কৌগি 
ইত্যাম্দর নবির মচন রািুন। এগুচলার প্মাে 
কৌযমন কৌব্রসচলি মকংবা কাডদে সচগে রািুন। 

তাঁবুচত থ্াকুন। একান্ত প্চয়াজন মকংবা হচজ্র 
কাজ ছাো কৌবর হচবন না। 
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জামারাচত যাওয়ার জন্য আপনার কাচফলাচত 
যম্দ কৌরেন সামভদেচসর ব্যবস্া থ্াচক তচব তাঁবুর 
কাছাকামছ কৌরেন কৌটেিচনর নবির কৌজচন মনন। 

তাঁবু কৌথ্চক কৌবর হবার সময় কৌমাবাইল মনচত 
ভুলচবন না। 

তাঁবু কৌথ্চক ্দল কৌবঁচর্ কৌবর কৌহান। একা কৌবর 
হওয়া কৌথ্চক মবরত থ্াকুন। 
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সবদে্দা আপনার হাত র্ুচয় মনন বা জীবােুমুতি 
(স্যামনিাইজ করুন)। মবচিষত িাওয়ার 
আচগ এবং পচর, বাথ্রুম ব্যবহার করার 
পচর, হাঁমে বা কামি কৌ্দওয়ার পচর এবং 
আপনার তাঁবুচত মফচর এচস।  

মমনায় অবস্ানকালীন 
স্াস্্যমবষয়ক পরামিদে 
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মাস্ক পরার প্মত যত্নবান থ্াকুন। মবচিষ কচর 
জনাকীেদে স্াচন মাস্ক পরার মবষচয় সতকদেতা 
অবলবিন করা উমেত।

সরাসমর ঠাণ্া বাতাস গাচয় লাগাচনা কৌথ্চক 
্দূচর থ্াকুন। মবচিষত িারীমরক পমরশ্চমর 
পচর বা বাইচর কৌথ্চক তাঁবুচত কৌফরার পচর। 
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ব্যমতিগত পমরছেন্নতা, কৌপািাক-আিাক, 
মুি, ্দাঁত ইত্যাম্দ সবদে্দা পমরস্কার রািার 
প্মত যত্নবান থ্াকুন। এিা আল্াহর অনুগ্রচহ 
আপনাচক নানান কৌরাগ ও জীবােু কৌথ্চক 
মনরাপচ্দ রািচব। 

মনর্দোমরত স্াচন ময়লা-আবজদেনা ও বজদে্য 
কৌফলুন। এিা আল্াহর র্র ও তাঁর হারাম 
পমবত্র রািার কৌষেচত্র আপনার মবচিষ 
্দাময়ত্ব। 
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র্াচমর কারচে হাজ্ীর কৌ্দহ কৌবি পমরমাচে 
তারল্য হারায়। এই ষেমতপূরচের জন্য 
পযদোতি পমরমাে পামন ও জুস পান করা 
উমেত। 

কৌরাচ্দ কৌবর হওয়া 
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ম্দচনর কৌবলা একান্তই কৌবর হচত হচল 
সরাসমর সূচযদের তাপ এমেচয় েলুন। হালকা 
রচের ছাতা ব্যবহার করচত পাচরন। 

প্চয়াজন ছাো কৌরাচ্দর মাচে কৌবর হওয়া 
কৌথ্চক মবরত থ্াকুন। 
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রাচত পযদোতি পমরমাে মনদ্া গ্রহচের কৌেষ্টা 
করুন। রামত্র জাগরে কৌথ্চক মবরত থ্াকুন। 
কারে র্ুম পযদোতি না হচল কৌসিা লিামন্তর 
কারে হচব এবং িরীচরর প্মতচরার্ ষেমতা 
দুবদেল কচর কৌ্দচব। 
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িাচ্দ্য মবষমরিয়া কৌথ্চক 
সুরষোর পদ্ধমত 

রান্না করা িাবার জমমচয় রািা মকংবা 
বণ্টচনর ্দীর্দেষেে পচর িাওয়া কৌথ্চক মবরত 
থ্াকুন। মবচিষত এই সমচয় ্দীর্দেষেে পচথ্ 
থ্াকার কারচে এমন পমরমস্মত হচত পাচর 
ফচল এর্রচনর িাবার এমেচয় েলুন। 
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ফলমূল ও িাকসবমজ িাওয়ার আচগ 
অবি্যই কৌসগুচলা র্ুচয় মনন। 

ফুিপাচতর িাবার রিয় ও কৌসগুচলা িাওয়া 
কৌথ্চক মবরত থ্াকুন। 
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সম্দদে এবং
শ্াসজমনত কৌরাগ 

হচজ্ সবচেচয় কৌবমি মবস্ার র্চি শ্াসজমনত 
কৌরাগগুচলার। কামি বা হাঁমের মার্্যচম জীবােু 
বা ভাইরাস সংরিমচের কারচে এগুচলা র্চি।
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ঠাণ্াজমনত কৌরাগ কৌথ্চক সুরষোর 

উপায় 

আরিান্তচ্দর সংস্পিদে এমেচয় েলা

অচন্যর ব্যবহৃত বস্তু ব্যবহার না করা।

হাত কৌর্ায়া।

মভড় এমড়চয় েলা
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প্েণ্ ঠাণ্া পামন এমেচয় েলা

এমসর বাতাস সরাসমর গাচয় না লাগাচনা

সবদে্দা মাস্ক পমরর্ান করা যাচত 
অচন্যর ষেমত না হয়।

উষ্ণ তরল পানীয় পান করা। 
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যতিা সম্ভব মবশ্াম কৌনয়া ।

ব্যথ্ানািক ওষুর্ িাওয়া।

কামি এবং শ্াসকষ্ট ্দূর কচর এমন ওষুর্ 
িাওয়ার আচগ ডাতিাচরর সাচথ্ পরামিদে 

করা।

ডাতিাচরর মনচ্দদেিনা ছাড়া অ্যামন্টবাচয়ামিক 
গ্রহে না করা। 
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মমনায় যাওয়ার সময় মনম্নমলমিত 
মবষয়গুচলা মনমচিত হচয় মনন: 

 ¨ কাচফলার ্দাময়ত্বিীলচ্দর ব্যবস্াপনা 
অনুযায়ী আপনার আসবাবপত্র তাচ্দর 
কাচছ অপদেে কচরচছন। 

 ¨ তাঁবুর পমরেয়পত্র ও হচজ্র কৌব্রসচলি 
সচগে মনচয়চছন।

 ¨ ব্যমতিগত কৌকাচনা মকছু কৌহাচিচল কৌফচল 
কৌরচি যানমন। 

কৌেকমলটে 
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তাঁবুচত করেীয় হচলা

 ̈ আপনার আসবাবপত্র মনর্দোমরত  জায়গায় 
কৌরচিচছন মক না এবং আপমন তা 
পমরষ্ারভাচব সনাতি করচত পাচরন মকনা 
কৌস ব্যাপাচর মনমচিত হওয়া। 

 ¨ ব্যমতিগত মজমনসপত্র রষেোচবষেে করা 
এবং কৌসগুচলা মামিচত কৌফচল না রািা। 

 ¨ কাচফলার ্দাময়ত্বিীলচ্দর সাচথ্ সমন্বয় 
কচর ওষুচর্র জন্য মনর্দোমরত কৌরমরিজাচরিচর 
প্চয়াজনীয় ওষুর্গুমল রািা।  

 ¨ মনয়মমত বসার ও র্ুমাচনার জায়গা পমরষ্ার 
করা।
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 ¨ সতকদেতামূলক ব্যবস্াগুচলা বাস্বাময়ত করা। 
তন্মচর্্য একমি হচলা অচন্যর ব্যমতিগত মজমনসপত্র 
ব্যবহার না করা।

 ¨ জরুরী বমহগদেমনপথ্গুচলা কৌজচন  কৌনয়া। 

 ¨ মলিমনচকর অবস্ান জানা।

 ¨ কাচফলা কৌবর হবার মনর্দোমরত সময়সূমে কৌজচন 
কৌনয়া। 

 ¨ কাছাকামছ অবমস্ত স্াস্্য কৌকচ্রের কৌলাচকিন 
জানা। 
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তাঁবু কৌথ্চক কৌবর হবার সময়

 ¨  কৌবর হবার সময় কাচফলার 
্দাময়ত্বিীলচক জানান আপমন কিন 
এবং কৌকাথ্ায় যাচছেন। ম্দচনর কৌবলা কৌবর 
হচল ছাতা মনচয় কৌবর কৌহান।

 ¨ আপনার পমরেয়পত্র সচগে রািুন।

 ¨ তাঁবু কৌথ্চক কৌবর হবার পূচবদে তাঁবুর 
কৌলাচকিন মনর্দোরে করুন এবং কৌসিা 
আপনার কৌফাচন সংরষেে কচর রািুন।

 ¨ আপনার কৌফাচন কাচফলার 
্দাময়ত্বিীলগে এবং জরুমর নবিরগুচলা 
সংরষেে করুন।
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প্চয়াজনীয় নবিরসমূহ

911

937

1966

920002814

জরুমর ও মনরাপত্তা কৌসবার জন্য

মেমক ৎসা সংরিান্ত পরামিদে ও মজজ্াসার 
জন্য 

মসমজচ্দ হারাম ও মসমজচ্দ নববী 
সংরিান্ত অনুসন্াচনর জন্য 

আল্াহর কৌমহমানচ্দর মজজ্াসার 
জবাচবর জন্য হজ্ ও উমরা মন্ত্রোলচয়র 

কৌযাগাচযাগ কৌক্রে 
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হচজ্র অন্যান্য সকল মনচ্দদেমিকা হজ্ ও 
উমরা মন্ত্রোলচয়র ওচয়ব সাইচি মব্দ্যমান 
(এিাচন মলিক করুন)। এসব মনচ্দদেমিকাচত সুষ্ু 
ও সুদ্রভাচব হজ্ সম্পন্ন করচত প্চয়াজনীয় 
সকল তথ্্য ও ম্দক-মনচ্দদেিনা মব্দ্যমান। 

কৌকৌিলগত অংিী্দার

আমাচ্দর সাফচল্যর অংিী্দারগে
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আল্াহ আপনার আমল 
ও ইবা্দতগুচলা কবুল 

করুন

ম্দক-মনচ্দদেিনামূলক অন্যান্য তচথ্্যর জন্য

সামামজক কৌযাগাচযাগ মার্্যচম
আমাচ্দর একাউন্টগুচলা অনুসরে করুন


