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হজযা%ীেদর করণীয় 



!াক িনব'ন 
হেজ গমেনর !থম পদে1প হল !াক-িনব'ন করা যা 4ইভােব করা
যায়: 
ক) সরকাির 9ব:াপনায়
খ) <বসরকাির 9ব:াপনায় (অ>েমািদত এেজিAর মাBেম)



িনব$ন 
ধম ' িবষয়ক ম+ণালয় ক/'ক হজ 2ােকজ 4ঘাষণার পের আপিন ঐ
বছেরর হেজ যাবার িনধ 'ািরত =িমক/িসিরয়ােলর মে? থাকেল
2ােকজ অBযায়ী Dাংেক টাকা জমা Gদান এবং পাসেপােট 'র তJ
িদেয় িনব$ন সKL করেত পারেবন। এ সময় Dাংক 4থেক আপিন
িনব$ন সনদ সংNহ করেবন এবং আপনার 4মাবাইেল িনব$ন হবার
একP SMS পােবন।



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ক) হেজর -.িত:
• আপনার 45ািকং ন7র/-াক িনব9ন ন7র/ িনব9ন ন7র :জেন িনন।
• হজ সং=া> সকল :লনেদন সরাসির এেজিAর সেB কCন।
• হজ সং=া> সকল তD আপনার :মাবােইল এস এম এেসর মাGেম
জানােনা হয়। িনয়িমত এস এমএস না :পেল হজ অিফেস :যাগােযাগ
কCন।

• যথাসমেয় পাসেপােট M িভসা :লেগেছ িকনা িনিPত :হান।
• যথাসমেয় সরকার িনধ Mািরত হাসপাতাল/ RাS5 :কT :থেক Uকা
Vহণ কের :মিডেকল সাU Mিফেকট Vহণ কCন। ডায়ােবUকস, হাট M বা
=িণক :রাগীরা :-সিকপসনসহ অবXই ৫০ িদেনর ঔষধ সেB
রা]ন।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ক) হেজর -.িত:
• যথাসমেয় িবমােনর 6িকট সং9হ করেত হেব।
• ;জলা পয >ােয় ইসলািমক ফাউেBশন এবং ঢাকায় আশেকানা হG কHােI
-িশJণ 9হণ কKন।

• 6েকট, পাসেপাট >, হজ গমেণর অNমিতপ%, টাকা জমা ;দওয়ার
PিQেকট রিসদ, ;মিডেকল সা6 >িফেকট ও অSাS জKির কাগজপ%
সং9হ কের ২ ;সট ফেটা কিপ কের রাUন অথবা ই ;মইেল সংরJণ
কKণ।

• ১০০০ ডলার সমপিরমান Xবেদিশক YZা সে[ রাখেত পােরন।
• -েয়াজনীয় মালামাল বহন করার মত ২৩ ;কিজ ধারণJমতাসI_
এক6 মাঝাির লােগজ এবং এক6 ;ছাট হাতbাগ/েকিবন bাগ সে[
িনেত হেব। লােগজ ও bােগর উপর নাম-cকানা, পাসেপাট > নdর এবং
;মাবাইল নdর িলখেত হেব।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ক) হেজর -.িত:
• ঔষেধর 4-সিকপসন, ঔষধ, জ8ির কাগজপ% এবং জ8ির -েয়াজেন
=বহােরর জ> এক 4সট কাপড় 4ছাট =ােগ রাBন।

• D8ষ হজযা%ীেদর জ> কমপেF ২েসট ইহরােমর কাপড়, ২ 4সট পায়জামা-
পাIািব, ২J KিL, ২J Mিপ, ৪J 4গিI, ২েজাড়া OােPল, ২J
4তায়ােল/গামছা, ১J খাবার 4Tট, ১J পািনর Uাস, ১ J ছাতা, িচিকৎেকর
পরামশ Y অ[যায়ী -েয়াজনীয় ঔষধ, ২J িরিডং চশমা, একJ 4ছাট ক]িচ, Mথ
_াশ, 4প`, নাইলেনর রিস, মিহলা হজ যা%ীেদর জ> -েয়াজনীয় সংaক
সােলায়ার-কািমজ, ওড়না, 4বারকা এবং অ>া> =বহায Y কাপড় সেL িনেত
হেব ।

• হেজর সফের সকল অবdায় 4সৗজ> বজায় 4রেখ ভাল আচরণ করেত হেব।
অহংকারhলক আচরণ পিরহারসহ 4য 4কান পিরিdিতেত iধjY ধারণ করেত
হেব।

• 4কান অিভেযাগ থাকেল িনিদ Yk কlYপFেক যথাযথভােব অবিহত করেত
হেব। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(খ) হজযা%ীেদর বাংলােদশ পেব 3করণীয় :
• যথাসমেয় আপনার িপ আই িড ন<র =জেন িনন।
• হেজ যাওয়ার @েব 3 ধম 3 িবষয়ক মCণালয় =থেক DদE িপ আই িড কাড 3
এবং কবিজ =বG সংHহ কIন এবং গলায় Kিলেয় রাLন; এMেলা
সবসময় সেN রাখেত হেব।

• ঢাকা হযরত শাহ জালাল(র:)িবমান বQর িদেয় যারা হেজ যােবন
তােদরেক হজ যা%ার তািরেখর িতন িদন আেগ হজযা%ীেদর আশেকানা
হজ কRােS আসেত হেব। হজ কRােS িনজ খরেচ খাওয়া দাওয়া
করেত হেব।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(খ) হজযা%ীেদর বাংলােদশ পেব 3করণীয় :
• ধম 3 িবষয়ক ম8ণালয় ক93ক :কািশত হজ, ওমরাহ ও িযয়ারাত
স>িক3ত বই অথবা অB Cকান একF িনেদ 3িশকা সেG রাHন।

• হজ িবষয়ক িনেদ 3শনাবলী ও করণীয় স>েক3 জানার জB হজ কJাে>
অKিLত আেলাচনা/ :িশOেণ অংশPহণ কQন।

• আপনার হজ গাইেডর নাম/ এেজিT মািলেকর নাম/বাংলােদশ হজ
অিফেসর িনয়8ণকেOর Cফান নVর Cজেন িনন এবং তWর সেG িবমােন
উঠার আেগই আপনার হজ গাইেডর Cযাগােযাগ কQন।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(গ) িবমান ব2র/আশেকানা হজ ক5াে6 আগমেনর পর করণীয়
• আপনার হজ গাইেডর পরামশ :;েম যারা সরাসির ম=া >মাকাররামায় 
যােবন  তােদরেক িনিদ :@ সমেয় ইহরাম বAধেত হেব।

• >য সকল হজযা%ী সরাসির ম=ায় গমণ করেবন তAরা যা%ার ৬ ঘGা 
Hেব : ইহরােমর কাপড় পরেবন। যারা সরাসির মিদনা শিরফ যােবন 
তােদরেক ঢাকা হযরত শাহ জালাল(র:)িবমান ব2র ইহরাম পরেত হেব 
না।

• হজ িবষয়ক িনেদ :শনাবলী ও করণীয় স6েক: জানার জN হজ ক5াে6
অPিQত আেলাচনা/ SিশTেণ অংশVহণ কWন।

• পাসেপাট :, িভসা, Zেকট,িপ আই িড কাড : কবিজ >ব[ সংVহ কের 
িনেজর কােছ রা]ন।

• হজ ক5াে6 িনজ খরেচ খাওয়া দাওয়া করেত হেব। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঘ) বাংলােদশ 2থেক িবমােন আেরােহানর 8ব 9:;িত

• িবমান ব=েরর িনিদ 9> কাউ@ার অথবা আশেকানা হজ কBােC আপনার 
গাইেডর সহায়তায় ইিমেIশন সCJ কKন। এ সমেয় পাসেপাট 9,িভসা 
Pিকট, :েযাজBেQে% কR9পেQর অSেমাদন/TPর কাগজপ% সেU 
রাVন।

• িবমােন Wমণকােল Tির, কXিচ, Zইঁ, 2নইল কাট 9ার, লাইটার, 2প\, 
2],ধারােলা  এবং তরল জাতীয় িজিনস হাত _ােগ 2নওয়া যােবনা। 

• িবমােন Wমেণর সময় চাল, ডাল, aটিক,রাJা করা খাবার, ফল dল, 
তিরতরকাির বহণ করা যােব না।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঙ) িবমােন উঠার পর করণীয়
• িবমান 5/এয়ার 7হাে8েজর সহায়তায় আপনার জ< িনধ >ািরত আসেন ব?ন।
• িবমান Aমণ সংCাD িনেদ >শাবিল অHসরণ কIন।
• আপনার 7মাবাইল/ Kাব/Lাপটপ বN রাOন। 
• িবমােন সরবরাহPত খাবার Rহণ কIন। িবেশষ Tেয়াজেন িবমান 5/এয়ার 

7হাে8েজর সহায়তায় Rহণ কIন।
• িবমােন ওV করা যায় না। তায়াWুম করার জ< িবমান 5/এয়ার 7হাে8েজর 

সহায়তায় Rহণ কIন।
• িবমােন টয়েলট Yবহার িবষেয় িবমান 5/এয়ার 7হাে8েজর সহায়তায় Rহণ কIন।
• 7কান অবZােতই িবমােন [মপান করা যােব না। 
• আপনার হাত Yাগ] িবমান 5/এয়ার 7হাে8েজর সহায়তায় মাথার উপের ক_ািবন 

রাOন। 
• িবমান 7থেক নামার `েব > 5 /এয়ার 7হাে8েজর সহায়তায় আপনার হাত Yাগ] 

সংRহ কIন।
• িবমান 7থেক নামার সময় তাড়াbড়া করেবন না। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(চ) িবমান 2থেক নামার পর করণীয়
• িবমান 2থেক নামার পর গািড় কের হজ টািম 8নােল 2পৗছঁােনা হেব। 
• >িকট এবং অBাB িজিনসপ% যD কের হEাFGােগ রাHন।
• টািম 8নােল 2পৗছঁােনার পর Waiting Iেম অেপJা কIন। এর পর

Immigration Point এ উপিLত হেয় NOমা% পাসেপাট 8 2দখােত হেব।
Immigration Point এ আপনার ছিব এবং হােতর আRেলর ছাপ 2নওয়া
হেব। আপনার পাসেপােট 8 িসল 2দওয়া হেয়েছ িকনা 2দেখ িনন।

• Immigration Point এ একT সময় লােগ তাই Vধয 8 ধের অেপJা কIন।
• ইিমেXশন সZ[ করার পর কত8Gরত \িলশেক ইিমেXশেনর িসল]^
পাসেপােট 8র পাতা> _দশ 8ন কের হাত Gােগ রাHন।

• লােগজ সংXেহর জB আপনার `াইট নaর িনেদ 8শনা]^ িনিদ 8b 2বেcর
িনকট 2পৗেঁছ লােগজ সংXহ করেত হেব।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(চ) িবমান 2থেক নামার পর করণীয়
• লাইেন দািড়েয় 2চিকং পেয়ে9 বড় এবং 2ছাট লােগজ লােগজ 2চক কিরেয় িনেজ

আবার সং@হ কের বািহের আসেত হেব। এ সময় বড় লােগজC টািম Dনােল িনেয়ািজত
ইউনাইেটড এেজ9স এর কমGরা বড় Hিলেত কের িনধ Dািরত Jাজায় িনেয় আাসেবন।
আপনােক হাত KাগC িনেয় 2বিরেয় আসেত হেব।

• এর পর হজ Jাজায় এেস িনেজর বড় লােগজC Lেঝ িনেয় িনেজর এেজিNর
Oিতিনিধ/গাইেডর সেP একে% বােসর জQ অেপSা করেত হেব।

• এ সময় টয়েলট 2সের 2নওয়া/নামাজ আদায় করা(সময় হেল) করা এবং খাবার @হণ
করা 2যেত পাের।

• হজগাইড/হজকমGেদর পরামশ D অWসাের মXা/মিদনার িনধ Dািরত বােস উঠার জQ
লােগজসহ লাইেন দাড়ােত হেব।

• বােস উঠার সময় বড় লােগজ C ইউনাইেটড এেজ9স এর কমGগণ বড় Hিলেত কের
বােস উZেয় িদেব। িনেজর লােগজC তার বােস Zকমত ওেঠেছ িকনা িনি[ত 2হান।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(চ) িবমান 2থেক নামার পর করণীয়
• বােস উঠার 8েব 9:য়াি;েমর পে< বাস পিরচালনা ক>9প< পাসেপাট 9@েঝ
িনেব। এ সময় Dিকট/2বািড 9ং পাস িনেজর কােছ সংর<ণ কHন। জমাIত 
পাসেপাট 9 2ফরার সময় িবমানবLের 2ফরত Mদান করা হেব।

• বােস উঠার পর আOPািনকতা সQR করেত STতম ৩০ িমিনট সময়
অেপ<া করেত হেব।

• টািম 9নােল অবXান কািলন অYXতা বা অT 2কান সমZা অOভব করেল
বাংলােদিশ হজকম]েদর সাহা^ িনেয় বাংলােদশ হজ অিফেস Xািপত
িচিকৎসা 2ক` 2থেক িচিকৎসা 2সবাসহ অTাT aহণ করা যােব।

• আপনার 2য 2কান সমZা টািম 9নােল অবিXত বাংলােদশ হজ অিফসেক
অবিহত কHন।

• 2সৗিদ আরেব রাcা পারাপােরর সময় 2দৗড় িদেবন না। ডান বাম 2দেখ রাcা 
পার হেবন। 2সৗিদ আরেব গািড় ডান িদক 2থেক চেল।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ছ) ম/ায় 0পৗছঁর পর করণীয়
• ম/ায় িনধ 7ািরত বাড়ী/েহােটেল 0পৗছার পর বাস 0থেক 0নেম িনেজর লােগজ @েঝ 

িনেয় 0হােটেলর িনজ কB নCর 0জেন িনেয় িনধ 7ািরত কেB অবEান করেত হেব। 
িলিখত অHমিত ছাড়া 0কান আJীয়-Kজেনর বািড়েত থাকার িনয়ম 0নই। 

• 0মানােMম ও গাইড এবং বাংলােদশ হজ িমশন, ম/া, মিদনা এবং িচিকৎসােকেUর  
0মাবাইল নাCার সংVহ কের সংরBণ কWন।

• এর পর লােগজ Xকভােব 0রেখ গাইেডর পরামশ 7 অHসাের ওমরায় যাওয়ার জZ 
[\িত Vহণ কWন।

• একা একা অবEা ওমরা গমন করা যাওয়া যাব না।
• গাইেডর সহায়তায় 0মাবাইল সীম সংVহ করেত হেব। এ সময় িভসার কিপ 0দখােত 

হেব। 
• 0হােটল/ বািড়র িলফট ^বহার, বাথWম ^বহার,খাবার Vহণ ইত_ািদ িবষয় ভালভােব 

0জেন িনন।
• হাজী অবEােন 0হােটল/বািড়েত 0কান অবEােতই রাaা এবং কাপড় ইিb করা যােব 

না। রাaায় আcেনর dিক থােক। এেত আপনার এবং অZাZ হাজীর বড় ধরেনর 
Bিত হেত পাের। কাপড় dলােনার জZ রিশ িনেয় 0যেত পােরন। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ছ) ম/ায় 0পৗছঁর পর করণীয়
• ম/া-মিদনায় 0হােটল/বািড়েত ;িত<েম ৪-৬ জন কের থাকেত হেব। A<ষ এবং

মিহলা Eথক <ম থাকেত হেব। িসেGল খােটর আয়তন সাধারণ মােপর 0চেয় 0ছাট
হেব। <মLেলাও 0বিশ বড় হেব না। অপিরিচত হাজীর সেG একই <েম থাকার
মানিসকতা থাকেত হেব।

• ময Qাদা/পদ/পদিব/সামািজক অবRান িবেবচনায় 0কান <ম বরাS 0দওয়া হেব না।
সকেল িমেল িমেশ থাকেত হেব।

• ম/া-মিদনায় 0হােটল/বািড়েত 0গাসলখানার পািন সবসময় গরম থােক। পািন গােয়
ঢালার আেগ তাপমা%া 0দেখ িনেত হেব। বালিতেত সবসময় পািন রাখেবন।

• 0সৗদ আরেব অবRানকােল 0দেশর Vনাম WX হয় এধরেনর 0কান আচরণ করা যাব
না। সবসময় পিরYার পিরZX থাকেত হেব এবং দলব[ভােব চলােফরা করেত হেব।

• ম/া-মিদনায় 0হােটল/বািড়র লিবেত পান করার জ^ জমজেমর পািন রাখা হয়। এ
পািন অপচয় করা যােব ন।

• 0হােটল/বািড়েত 0কান কারেণ িব_ৎ িবaাট হেল 0মরামত পয Qb অেপcা করেত
হেব। কারণ 0সৗিদ িবdৎ কeQপc ছাড়া 0হােটল মািলক 0কান 0মরামত করেত পাের
না।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ছ) ম/ায় 0পৗঁছর পর করণীয়
• ম/া-মিদনা 0পৗছঁার পর 0মায়াে6ম অিফেসর 0দওয়া কাড < সবসময় সে> 
রাখেত হেব। ঐ কােড < 0মায়াে6ম অিফেসর নCর 0লখা থােক। 

• হজ আিফস 0থেক 0দওয়া বাংলােদেশর পতাকাখিচত ছিবসহ আইিড কাড <, 
হােত লাগােনা কবিজ 0বL সবসময় সে> রাখেত হেব। 0কউ হািরেয় 0গেল 
এই কাড < বাংলােদশ হজ অিফেস 0পৗছঁােত সহায়তা করেব।

• 0হােটল/বািড় 0থেক বািহের যাওয়ার সময় একা যােবন না। সব সময় 
দলবQভােব চলােফরা করেবন।

• তাওয়াফ/সায়ী এবং শয়তােনক পাথর মারার সময় 0বিশ টাকা পয়সা সে> 
িনেবন না।

• SািT ভাড়া Uদােনর জV Wচরা টাকা সে> রাখেত হেব। যতXর সYব একা 
SািTেত উঠেবন না। িক[ SািT চালক Uেলাভন 0দিখেয় গািড়েত ঊঠায়। 
এর পর পর িছনতাই কের, তাই সাবধােন চলা 0ফরা করেত হেব।চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ছ) ম/ায় 0পৗঁছর পর করণীয়
• সবসময় পির7ার পির89 থাকেত হেব। খািল পােয় হ?টা যােবনা। এেত 
পােয় 0পাসকা পরেত পাের। 0রৗেC ছাতা Dবহার কEন। FGর পািন/ফেলর 
রস পান করেবন। ডাJিবন ছাড়া অM 0কাথাও ময়লা-আবজPনা 0ফলেবন না।

• কখেনা পথ হািরেয় 0গেল ভয় না 0পেয় আপনার গাইড/ হজ অিফেসর 
িনয়TণকেU/ অথবা 0সৗিদ 0মায়ােVেমর নWের 0ফান কEণ। আপনার আেশ 
পােশই হজ কমY/ Fবাসী বাংলােদিশ/ [িলেশর  সহায়তা িনেত হেব।

• অ\] অ^ভব করেল এেজি_/গাইেডর সহায়তায় বাংলােদশ 0মিডক`াল 
িaিনেক িগেয় 0সবা bহণ করেত পারেবন। বাংলােদশ 0মিডক`াল িaিনক 
0থেক িবনাcেd ঔষধসহ Fাথিমক িচিকৎসা 0সবা Fদান করা হয়।

• 0সৗিদ আরেব অব]ানকােল 0কান Fকার রাজৈনিতক আেলাচনা/মতবাদ 
Fচার 0থেক িবরত থাkন। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(জ) হেজর সময় করণীয়
• িজলহজ মােসর ৭ তািরখ রােত অথবা ৮তািরখ সকাল 8থেক 9:েরর মে;
8মায়াে<েমর বােস িমনা 8যেত হেব। সােথ হালকা কাপড়-েচাপড় ও
Cেয়াজনীয় টাকা পয়সা িনেবন। িনরাপEার Fােথ G বাদ বাকী টাকা বড়
লােগেজ তালাবI কের রাJন। বােস সকেলর বসার জায়গা হয় না। তাই
মিহলা ও বয়Lেদর আেগ উঠেত িদেত হেব। মিহলা এবং তার মাহরামেক
একই গািড়েত উঠেত হেব।

• িমনা যাওয়ার সময় সকেল একে% 8হােটেলর নীেছ নামেবন না। গাইড এবং
হজ কমTরা ডাকার পর নামেত হেব। না হয় অেপUা করেত কV হেব।

• মWা হেত পােয় 8হেট িমনা আরাফােত যাওয়া 8থেক িবরত থাকেবন। কারণ
এেত অYZ হেয় পড়েত পােরন।

• শয়তানেক পাথর িনেUপ করার সময় দলবIভােব যােবন। পাথর মারার
সময় কখেনা ]াে^ল Jেল 8গেল, পাথর হাত 8থেক পেড় 8গেল 8কান
অবZােত উঠােনার 8চVা করেবন না। িক_ অিতির` পাথর রাখেবন। অUম,
aI ও অYZেদর পেU অেbর cারা পাথর িনেUপ যায়। চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(জ) হেজর সময় করণীয়
• িমনা-আরাফােত িনেজর তা4 হািরেয় 5গেল হজ অিফেসর তা4েত যাওয়ার
5চ;া করেবন। এ জ? িমনা-আরাফােতর @াপ সেB রাCন এবং হজ
অিফেসর িনয়EণকেFর 5ফান নGর 5জেন রাCন।

• িমনা আপনার তা4র এলাকার নGর/িনকH CI নGর এবং রাJার নGর 5জেন
রাখেত হেব। পথ হািরেয় 5গেল এই নGর ধের তা4 Cজেত হেব।

• আরফা 5থেক 5ফরার পেথ 5কান কারেণ আপনার গািড় Cেঁজ না 5পেল
বাংলােদেশর অ? 5য 5কান গািড়েত কের Rজদাফা/িমনায় চেল আসেত
হেব।

• িমনা-আরাফােত অবHানকােল পিরিমত খাবার Sহণ করেত হেব। অিতিরT
মসলাUT খাবার পিরহার কVন। সবসময় পািনর 5বাতল সেB রাCন।
ডায়ােবIকস 5রাগীরা সবসময় িকX খাবার সেB রাখেবন।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঝ) মিদনায় গমন ও করণীয়
• 34ষ হজযা%ীেদর জ6 কমপে8 ১েসট ইহরােমর কাপড়, ২েসট
পায়জামা-পা?ািব, ২A BিC, ২A Dিপ, ৪A Fগি?, ১েজাড়া
GােHল, ১A Fতায়ােল/গামছা, ১A খাবার FMট, ১A পািনর Nাস,
িচিকৎেকর পরামশ R অTযায়ী Uেয়াজনীয় ঔষধ, ২A িরিডং
চশমা, একA Fছাট ক[িচ, Dথ ]াশ, Fপ^, নাইলেনর রিস, মিহলা
হজ যা%ীেদর জ6 Uেয়াজনীয় সং_ক সােলায়ার-কািমজ,
ওড়না, Fবারকা এবং অ6া6 `বহায Rকাপড় সেC িনেত হেব ।

• উিcিখত মালামাল বহেনর জ6 একA Fছাট `াগ িনেত হেব।
• যারা মিদনা Fথেক Fদেশ িফরেবন তােদরেক Fদেশ Fফরার সময়
৩৬ ঘhা iেব Rলােগজ jিছেয় িনেত হেব। Aেকট ও Fবািড Rং পাশ
সােথ রাখেত হেব।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঝ) মিদনায় গমন ও করণীয়

• মসিজেদ নবিবেত ৪০ ওয়া8 সেচ: থাকেত হেব।
• গাইেডর পরামশ ABেম ঐিতহািসক DানসEহ পিরদশ Aন করা
Fযেত পাের।
• অHD অIভব করেল এেজিM/গাইেডর সহায়তায়
বাংলােদশ FমিডকOাল িPিনেক িগেয় Fসবা Qহণ করেত
পারেবন। বাংলােদশ FমিডকOাল িPিনক Fথেক িবনাEেR
ঔষধসহ Vাথিমক িচিকৎসা Fসবা Vদান করা হয়।
• মিদনা Fথেক মXায় Fফরার পেথ ইহরাম পের আসেত
হেব।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঞ) .দেশ .ফরার সময় করণীয়
• .দেশ .ফরার সময় ৩৬ ঘ6া 7েব 9 লােগজ <িছেয় িনেত হেব। Bেকট 
ও .বািড 9ং পাশ সােথ রাখেত হেব।

• .ফরার সময় বড় লােগজ Kথক গািড়েত .নওয়া হেব। .ছাট লােগজB 
সেL রাখেত পােরন। বাংলােদশ িবমােন Mই Oােগ ৪৬ .কিজ 
মালামাল আনা যােব। .কান Oােগর ওজন ২৩ .কিজর .বিশ হেব না।

• জমজেমর পািন লােগেজ আনেবন না। .ফরার পেথ ঢাকা িবমান বTর 
.থেক জমজেমর পািন .দওয়া হেব।

• হােত িকU নগদ অথ 9 রাখেত হেব। এয়ারেপােট 9/বাড়ী .পৗছান/Yাইট
িবলZ ঘটেত পাের।

চলমান... 



হজযা%ীেদর করণীয় 
(ঞ) .দেশ .ফরার সময় করণীয়
• িনিষ6 িজিনস বহন করেবন না। িবমােন 9মণকােল ;ির, ক<িচ, >ইঁ, .নইল
কাট Bার, লাইটার, .পD, .E,ধারােলা এবং তরল জাতীয় িজিনস হাত
Jােগ .নওয়া যােবনা।

• .কান আNীয় Oজন, বP-বাQব বা অS কারও মালামাল পিরবহন করেত
িগেয় িনেজেক িবপেদ .ফলেবন না। অিতিরT ওজনের জS Uিত .কিজেত
৬০ িরয়াল (Uায় ১৪০০ টাকা) কের পিরেশাধ করত হেব।

• হজ সংZা[ .য .কান জ\ির Uেয়াজেন ঢাকা/ম^া/মিদনা/েজ_া হজ
অিফেস .যাগােযাগ ক\ন। আপনার .য .কান পরামশ B/সম`া
www.mora.gov.bd এর Facebook এর মাaেম .শয়ার করেত
পােরন। হজযা%ীেদর যাবতীয় তb www.hajj.gov.bd .থেকও জানা
যােব।

• আপনার dাট B .মাবাইেল ‘হজ গাইড’ এfাপস ডাউনেলাড কের হজ সংZা[
সব তb জানেত পারেবন।



হজ গাইেডর করণীয় 
• িনেজর দািয়ে0র আধীন সকল হাজী সােহবেদর 6ফান ন8রসহ
9কানা সং;হ কের কাগজপ= >িঝেয় 6দওয়া এবং সময় মত হজ
কDােE হািজর করা।

• হজ কDােE, Gাংেক ও িবমান বHেরর আIJািনকতা সEেK
সহেযািগতা করা।

• ওM-ইেNOা, 6গাসল, ইহরাম পরা, িবমােন তায়াPুম, নামায,
তালিবয়া পাঠ এবং Sেয়াজনীয় তালীেমর GবTা করা।

• তালিবয়া অেনেকরই VখN 6নই। তাই সময় িনেয় সব হাজীেক
তালিবয়ার সিহহ-XY মশেকর GবTা করেবন।

• িজ[ায় 6পৗছঁার পর মালপ= সং;হ, ইিমে;শন পার করা,
বাংলােদশ িমশেনর িনধ _ািরত Tােন সকলেক একি=ত করা এবং
শাি`a _ণভােব লােগজসহ িনিদ _c বােস উঠােনা। একবােস যা=ী আর
অe বােস লােগজ উঠােল পের 6পেত সমfা হয়।



হজ গাইেডর করণীয়
• ম.া শরীেফ 1পৗছার পর হােতর 1ব7 ও গলার আইিড কাড < সকলেক
সংর?ণ এবং বাইের যাওয়ার সময় পের থাকেত বল। এরপর শাDিশEভােব
লােগজসহ বািড়েত িনধ <ািরত Jেম পাঠােনা এবং হারাম শরীেফ যাওয়ার
সময় ও LবMা বেল 1দওয়া। একা একা নOন মাPষেক 1যেত মানা করা।
অিভS হাজী থাকেল Tথম িদেক ৫/১০ জেনর Xপ কের 1দওয়া ভাল।

• জীবেনর Tথম YZত উমরা 1কান আেলম বা অিভS গাইড সােথ 1থেক
করােনা ভাল । ও\ কের ]তরী হওয়ার পর উমরার আমল^েলা _নরায়
সবাইেক বেল িদেবন। 1যন 1কউ িবি`Z হেয় 1গেলও উমরা সমাa কের
িনিদ <E Mােন বা বাসায় 1পৗছেত পােরন।

• জমজেমর পািনর পাb^েলােত ‘েকাc ’ও ‘নটেকাc ’ 1লখা থােক।
‘নটেকাc ’ বা ‘গাইের fবাররাদ’ gাম 1থেক নরমাল পািন পান করেত
বলেবন। বh মাPষ ঠাiা পািন পান কের সিদ <, jর, গলা Lাথায় আkাD হেয়
িনেজও কেE পিতত হয় সাথীেদরেকও সফেরর হালেত কেEর মেl 1ফেল।



হজ গাইেডর করণীয়
• মিহলাগণ উমরা পালন বা জ4ির না হেল িভেড়র মে7 84ষেদর সােথ
নামায আদােয় যাওয়ার @চেয় বাসায় নামায আদায় করা উিচত। @কননা,
মিহলােদর জD জামাআত ধরা ওয়ািজব নয় িকF পদ Gা করা ফরজ।

• @কান হাজী রাIা-ঘাট না িচনেল তােক কখেনাই একািক @যেত িদেবন না।
দলেবেধ যাওয়ার সময় বড় @কান Nাপনা বা ভবন Oক কের িদেবন @যখােন
নামায বা তাওয়াফ-সাঈ @শেষ সবাই একিRত হেব।

• পরবতS িদেনর করণীয় সকল হাজী সােহবেক Tেব Gই জািনেয় িদেবন।
মাসআলা-মাসােয়ল হেল একজন অিভV Wফতী অথবা আেলম Xারা বয়ান
করােবন। বই @দেখ Wযাকারা করেবন।

• পদ Gার আড়ােল মিহলােদর তালীম িযিকর ও বয়ােনর YবNা করেবন। @বিশ
@বিশ আমেলর Zিত [4\ িদেয় কথা বলেবন।

• পিবRতা, পির]ার —পির^_তা ঈমােনর অ`। এসব িবষেয় এেক অপরেক
সহেযািগতা করেবন। @কউ @যন কােরা কেaর কারণ না হয়, এই িদেক সবাই
bব @খয়াল রাখেবন।



হজ গাইেডর করণীয়
• সব /দা হাজী সােহবেদর 1খ3জ-খবর লাখেবন। 1কউ অ9: হেল বাংলােদশ হজ
িমশেনর িচিকৎসা 1কেA িনেয় আসেবন। সাধারণ অ9খ হেল সেD থাকা
ওGধ পIও খাইেয় 1দখেত পােরন। জKল 1রাগ 1দখা িদেল বা এিMেডN
করেল :ানীয় 1লাকেদর সােথ বা বািড়র হােরস এর সােথ কথা বেল
হসিপটােল িনেয় যােবন।

• হেজর ৫িদন SিতK 1SাTাম আেগই হাজীেদর সােথ আেলাচনা কের কখন,
িকভােব কী করা হেব তা Vক কের িনেবন। সবাই মাশওয়ারার মাWেম
কাজXিল করেবন। এক সােথ খাকার 1চYা করেবন।

• িমনার তাZ ন[র, \ক ন[র, 1গট ন[র এিরয়ার পিরিচিত]লক 1কান
িনদশ /ন সবাইেক Zিঝেয় বা িলেখ 1বর হেত িদেবন। এখােন হারােল িফের
আসা এক` কVন।

• আরাফা, aজদািলফা ও িমনায় সব কাজ গাইেডর সােথ 1যাগােযাগ 1রেখ
করা িনরাপদ। না বেল 1কান িদেক না যাওয়া।

• িমশেনর সােথ 1যাগােযাগ 1রেখ সব কাজ করা।



ধ"বাদ


