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ধম ? িবষয়ক মBণালয়
গণ#জাতBী বাংলােদশ সরকার



হজযা%ীেদর *া+, -সবা কায 12ম
• বাংলােদেশর হজযা%ীগেণর *া+, -সবা 9ই পেব 1 -দয়া হেয় থােক। *া+,
পরী?া ও Aকাদােনর মাCেম -জলা পয 1ায় হেত এই কায 12ম
বাংলােদেশ FG হয় এবং আশেকানা+ হজ ক,াI, িবমানবKর হেয়
-সৗিদ আরেবর িবিভN নগরীেত (মOা, মিদনা ও -জPা ) হQRত
পালনকােল Sেরা সময় Tেড় -দয়া হয়।



হজযা%ীেদর *া+, -সবা
(ক)বাংলােদেশ হজযা%ীেদর *া+, -সবা: *া+, ও পিরবার ক7াণ
ম:ণালয় এর ত>াবধােন *া+, অিধদBেরর -রাগ িনয়:ণ শাখা, -জলা ও
উপেজলা পয Fােয় এবং ঢাকা মহানগরীেত -মিডেকল -বাড F গঠন করতঃ
হK যা%ীেদর *া+, পরীLা কের ভ,াকিসন Nদান Oব Fক *া+, সনদ প%
Nদান কের থােক। এছাড়াও হজ ক,ােT অব+ান কােল অU+ হK
যা%ীেদর -রাগ সনাVকরন ও িচিকৎসা Nদান করা হয়।

(খ) -সৗিদ আরেব হজযা%ীেদর *া+, -সবা: হK[ত পালনকারীেদর -সৗিদ
আরেব গমেনর পর -থেক *েদশ Nত,াবতFন পয F\ ধম F িবষয়ক
ম:ণালয়,সামিরক *া+, পিরদBর এবং *া+, ও পিরবার ক7াণ
ম:ণালয় -যৗথভােব *া+, -সবা িনি^ত কের থােক। ম_া শরীফ ,
মিদনাশরীফ ও সীিমত -Lে% -জaা অব+ান কােল এই -সবা Nদান
করেত হয়।

চলমান... 



হজযা%ীেদর *া+, -সবা
(খ) -সৗিদ আরেব হজযা%ীেদর *া+, -সবা:
-যসব িচিকৎসা -সবা -দয়া হয়:
• হঠাৎ কের অ:+ হওয়া বা আহত -রাগীেদর জ>রী িচিকৎসা

• দীঘ @েময়াদী -রােগ আBাC -যমন ডায়ােবFস, উH রIচাপ,
Kদেরাগ, হLপানী ইত,ািদ -রাগীেদর Nব+াপনা
• মিহলা হPযা%ীেদর ঋRSাব িনয়Tেনর জU িচিকৎসা

• Vেয়াজেন সামিয়ক অC:িবভাগ -সবা Vদান
• িনিদ @X শারীিরক ও Zাবেরটরী পরী\া

চলমান... 



হজযা%ীেদর *া+, -সবা
(খ) -সৗিদ আরেব হজযা%ীেদর *া+, -সবা:
• -ছাট খাট অপােরশন এবং িচিকৎসা পরামশ @ ও
মেনািচিকৎসা
• BCতর অE+ -রাগীেদর উHত িচিকৎসার জI িনিদ @J
িবেশষািয়ত হাসপাতােল -Nরন
• হজ -শেষ হাসপাতাল -থেক ছাড়Qত অE+ -রাগীেদর
বাংলােদেশ -Nরেনর Nেয়াজনীয় Rব+া Sহন
• বাংলােদেশর *া+, -সবা -কT িকংবা হজযা%ীেদর
বাস+ােন UV,বরনকারীেদর UV,র সনদ Nদান।

চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• হে7র সময় ম:া, মদীনা ও ;জ<ায় অেনক ;লাক সমাগম হয়।
;যখােনই ;লাক সমাগম ;বশী হয় ;সখােনই বাEবাহী ;রােগর
FাGভIাব ;দখা িদেত পাের। িনউেমািনয়া, ;মিননজাইLস, ইত-ািদ
বাEবাহী ;রাগ কখেনা কখেনা জীবনঘাতী হেত পাের। এ ;থেক
িনরাপদ থাকার জP রাQায় চলাকােল ;ফসমাT Uবহার কVন।
ম:ায় িদেনর ;বলায় তাপমা%া ৪৮ িডZীরও ;বশী থােক তাই ;রােদ
;ঘারা ;ফরা যথাস[ব পিরহার কVন। ;রােদ ;বর হেত হেল অব\ই
সাদা ছাতা Uবহার কVন।

• ম:ায় িদেনর ;বলায় ;রােদ চলা ;ফরার পর িপপাসা ;মটােনার জP
_ব ঠাaা পািন খাওয়া/শরীের ঢালা যােব না ।এেত গলা বেস ;যেত
পাের এবং যােদর ;কাd এলািজI আেছ তােদর শারীিরক সমfা
;দখা িদেত পাের। চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• গরেম থাকার পর ঘােম িভেজ যাওয়া জামা কাপড় িনেয় তাৎ3িনক এিসর

ঠাBায় বসেবননা,কারণ ঘাম Dিকেয় ঠাBা Eলেগ Eযেতপাের। *িতর টাওেয়ল
িদেয় ঘাম Dিকেয় Eফলেল ঠিBা লাগা এড়ােনা Eযেত পাের।

• খািল পােয় রাKায় চলা Eকান ভােবই উিচৎ নয়। Eরােদর তােপ OচB উ2P
রাKার িপেচর গরেম পােয়র তলার চামড়া Qেড় Eযেত পাের এ অব,ায় সমS
হজ Tেড় Uইল Eচয়াের চড়া ছাড়া আর Eকান উপায় থাকেব না।

• OXর পিরমােন পািন/ তরল খাবার/ ফেলর রস/ সরবৎ পান কYন। তেব
ডায়ােব[েসর Eরাগী গণ বাংলােদেশ Eযভােব খা^াভ-াসিনয়_ণ করেতন
Eসভােব Eসৗিদ আরেবও করেত হেব। িমিa, EখTর, িমিa ফেলর রস, িমিa
শরবৎ ইত-ািদ পানকরেল রেbর cেকােজর মা%া Eবেড় Eযেত পাের।রেbর
*গার পরী3া কের ডায়ােব[েসর ঔষধ িনয়িমত Eসবন করেবন। এে3ে%
Eকান gসংhাের কান Eদেবন না। মেন রাখেবন EখTর Eযখােনরই Eহাক না
Eকন তা ডায়ােব[ক Eরাগীেদর জi 3িতকর। চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• রা7ায় 8খালা 8মলা িবি= করা খাবার 8খেল ডায়িরয়া, আমাশয় ও
অBাB পািনবাহী 8রােগ আ=াD হওয়ার সFাবনা থাকেব।

• IিJগত পিরLার পিরMNতা বজায় রাOন। খাবার Pহেণর আেগ
এবং পায়খানার পর সাবান িদেয় কমপে3 ৩০ 8সেকU হাত Vেয়
8নেবন।

• কখেনা িনজ বসবােসর কে3 রাNা-বাNা করেবন না। আপনার
কে3র িসিলংেয়র সােথ সংWJ 8Xাক িডেটZর (েধ\য়া
সংেবদনশীল িডভাইস) রাNার 8ধ\য়ার সং_েশ ` আসার সােথ সােথ
সাইেরন 8বেজ উঠেব এবং ফায়ার িdেগেডর 8লাক আeন 8নভােনার
জB fত চেল আসেব। ফেল িবdতকর অব,ার সhুখীন হেত হেব।

চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• আ8তা কম থাকার কারেন <েক =লকািন হেত পাের এবং পােয়র
Bগাড়ািলর চামড়ায় ফাটল ধরেত পাের। এভােব ফাটল ধরেল তাহেত
রK3রণ হেয় জীবাL সংNমণ হেত পাের। এ অব,া Bথেক PিK Bপেত
Bগাসল ও ওQর পর চামড়া Bভজা ও নরম অব,ায় <েক পিরিমতভােব
ভ-াসিলন (েপেRািলয়াম Bজলী) Sবহার কTন।

• ডায়িরয়ায় আNাV হেল Wিতবার পায়খানার পর এক Yাস
ওরালZালাইন খােবন, যত \ত স]ব ০৫৯০৯০৭৬৬০ নcের Bফান কের
বাংলােদশী ডাKােরর পরামশ e Bনেবন। ২৪ ঘiা উK নাcাের Bফান কের
Bসবা পাওয়া যােব।

• ৩ ঘiার Bবশী সময় ধের যথাযথভােব সংর3ন করা হয়িন এ ধরেনর
বাসী খাবার খােবন না। অিধক গরেমর কারেণ খাবাের Bরাগ জীবাL
জlােত পাের। অিতিরK চিব e/েতল জাতীয় খাবার পিরহার কTন।
mশQK শাকসবজী ফলnল Bবশী কের খাবার অভ-াস কTন। চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• পািনর 7াপ 8েল পািন :বহােরর আেগ পািনর তাপমা%া হাত িদেয়
পরী3া কের @নেবন। ওয়াটার িহটার CলDেম চাF থাকেল উ2I
পািন7াপ @থেক @বর হেত পাের এবং উ2I পািনেত হাত লাগেল
হাত Lেড় @যেত পাের।

• কােরা জলবসO, হাম ইত-ািদ সংDামক @রাগ @দখা িদেল
তাৎ3িনকভােব তােক @মিডক-াল @সUাের িনেয় আসেত হেব। @কান
অব,ায়ই @কান সংDামক @রাগীেক বাসায় অWাW হাজীগেণর সােথ
রাখা যােব না। এটা িবLল সংXক @লােকর জW িবপেদর কারণ
হেত পাের।

• একজেনর :বYত @Zড, @রজার, [থিপক, @ডUাল \স অW @কউ
:বহার করেবন না। এসব :বহােরর মা]েম মারা^ক জীবনঘাতী
@রাগ আপনার @দেহ সংDিমত হেত পাের।

চলমান... 



হজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• 7জদািলফায় সাধারণত: অেনক হাজীেক এক? টয়েলট Aবহােরর
জC অেপ3া করেত হয়। কারণ হাজীর সংFার অGপােত টয়েলেটর
সংFা অHIল। তাই আরাফার িদেন যথাসMব তরল খাবার/পানীয়
Oখেল টয়েলেট যাবার Hেয়াজন Pব Oবশী অGRত হেবনা। টয়েলেটর
জC লাইেন দািড়েয় অেপ3া করার Oচেয় অেপ3াUত হালকা ও
তরল খাবার Oখেয় +িVেত থাকা OWয়।

• আরাফার িদন ৯ ই িজলহজ তািরেখ HচY Oরােদ বাইের Oঘারােফরা
না কের িনজ িনজ তা[েত বেসই ইবাদত বে\গীেত িনেয়ািজত থাকা
উ2ম। Oরােদর তী`তার মেa জাবােল রহমেত উঠেত Oগেল িহট
Ocােক আdাe হওয়ার সMাবনা থােক।

চলমান... 



হাজযা%ীেদর *+া,- ও িনরাপ2া র3ায় করণীয়:
• ইসলামী শরীয়া মেত শারীিরকভােব ?ব @ল ও বেয়াAB CিDেদর
জE ১০ িজলহজ তািরখ *য @ােIর পরও জামারায় কংকর িনে3প
করার *েযাগ রেয়েছ। তাই এসব Oলােকর ১০ িজলহজ PচR িভেড়র
মেT সকােল তথা *য @ পিVেম Oহেল যাওয়ার আেগ জামারায়
কংকর িনে3প করেত যাওয়া Xক নয়। Yজদািলফা হেত িফের
িমনায় িনজ িনজ তা[েত িব\াম ]হেণর পর *িবধা জনক সমেয়
িভড় কেম Oগেল জামারায় যাওয়া সমীচীন।

• বাংলােদশ Oথেক আগত হজ িচিকৎসক দেলর সদ` সাব @3িণক
হাজী Oসবায় িনেয়ািজত রেয়েছ। িনজ িনজ বাস,ােন Oকান সম`ায়
পড়েল ০৫৫৪৩৪২১৪৪ নeের Oফান করেল যথাসfব gত সমাধােনর
উেiাগ ]হণ করা হেব। বাংলােদশ হজ িমশন হজযা%ীেদর
সাব @3িণক Oসবায় িনেয়ািজত।



ধ"বাদ


