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উপস্থাপনা

হজ এজজশিস অ্যাজসাশসজেিন অ্ব বাাংলাজেি (হাব)

এর প্রশিশনশি

ির্ ম শবষেক র্ন্ত্রণালে

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাজেি সরকার



হজযাত্রীজের করণীে 

• ববসরকাশর ব্যবস্থাপনাে হজযাত্রীজের হজ সাংশিষ্ট আশথ মক বলনজেজনর পূজব ম

এজজশি কর্তমক প্রজেে সুজযাগ-সুশবিার শবষজে ভালভাজব অ্বগি হজি হজব।

www.hajj.hov.bd ওজেবসাইজে প্রকাশিি ফরর্ নাং-১৫ পূরণ কজর

চুশি সম্পােন পূব মক শনজজর কাজে সাংরক্ষণ করজি হজব।

• সরকার অ্নুজর্াশেি হজ এজজশির সাজথ সরাসশর হজ সাংশিষ্ট আশথ মক বলনজেন

করুন।

• ববসরকাশর ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীগণ চুশি বর্ািাজবক প্রজেে অ্থ ম সরাসশর হজ

এজজশির ব্যাাংক একাউজে জর্া শেজে অ্বশ্যই প্রাক-শনবন্ধন ও শনবন্ধন সনে

সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করজবন।

• প্রজিযক হজযাত্রী শনবন্ধন সনে পাওোর পর সাংশিষ্ট এজজশির সাজথ বযাগাজযাগ

কজর শবর্াজনর টিজকে প্রাশি শনশিি করজবন।

চলর্ান... 

http://www.hajj.hov.bd/


• শবর্ান টিজকজের শবষজে শনশিি হজে বাড়ী বথজক হজজর উজেজশ্য ববর হজবন

• র্ধ্যস্বত্ত্বজভাগী বকান ব্যশি/কাজফলা/োলাল/প্রশিশনশির সাজথ হজ সাংশিষ্ট আশথ মক

বলনজেন বথজক শবরি থাকুন।

• িথাকশথি বকান কাজফলা/গ্রুপ শলডার/োলাল/র্ধ্যস্বত্ত্বজভাগী ব্যশির সাজথ হজজর

বলনজেন কজর প্রিাশরি হজল হজযাত্রীজক উি োে বহন করজি হজব।

• হজ গর্জনর পূজব ম প্রজিযক হজযাত্রী িাঁর পাসজপাজে মর সাজথ র্ক্কা ও র্শেনাে িাঁর

জন্য ভাড়াকৃি বাশড়/ বহাজেজলর শিকার সাংযুি রজেজে শকনা িা শনশিি হজি

হজব।

• ববসরকাশর ব্যবস্থাপনার সম্মাশনি হজযাত্রীগণ হাব কর্তমক শনি মাশরি সব মশনম্ন

প্যাজকজ মূজে এজজশির সাজথ চুশিবদ্ধ হজবন।

চলর্ান... 

হজযাত্রীজের করণীে 



• হজযাত্রী হারাজনা প্রসজগেঃ হজযাত্রীগণজক িাঁর হজজর আইশড কাড ম সবসর্ে গলাে

ঝুশলজে রাখার জন্য অ্নুজরাি করা হল। বকউ হারাজনা বগজল আিাংশকি না হজে হজ

আইশড কাড মটি শনকেস্থ বকান বস্বচ্ছাজসবকজক প্রেি মন করজল বসই বস্বচ্ছাজসবক িাজক

র্ক্কাস্থ বাাংলাজেি হজ শর্িজন পাঠাজনার ব্যবস্থা করজব।

• হজযাত্রীগণ শনজজর ইচ্ছার্ি হজযাত্রার িাশরখ ও শফরশি িাশরখ শনি মারণ না করােঃ

বযজহতু হজযাত্রা একটি গ্রুপশভশিক মুভজর্ে এবাং ২টি রাজের বহুশবি শনের্-কানুন

বর্জন হজব্রি পালন করজি হে, িাই শনজজর ইচ্ছা র্াশফক িাশরখ শনি মারন না কজর

গ্রুজপর ববজি বেো িাশরজখর সাজথ শনজজ খাপ খাওোজনার বচষ্টা করা উশচৎ।

• হজ এজজশির সাজথ সরাসশর হজজর অ্জথ মর বলনজেন করুন। প্রিারনার শবষজে সাবিান

থাকুন। আপনার হজজ গর্ন শনরাপে ও শনশিি করুন।

হজযাত্রীজের করণীে 



• হজ এজজশির সাজথ সরাসশর হজজর অ্জথ মর বলনজেন করুন। প্রিারনার শবষজে

সাবিান থাকুন। আপনার হজজ গর্ন শনরাপে ও শনশিি করুন।

• ির্ ম শবষেক র্ন্ত্রণালে কর্তমক প্রকাশিি “হজ প্যাজকজ” ও “প্রজিযক হজযাত্রীর

জন্য জরুশর অ্নুসরণীে শবষেসমূহ” নার্ক পুশিকাদ্বে সাংগ্রহ কজর আপনার

যাবিীে করনীে সম্পজকম ভালভাজব বজজন শনন।

হজযাত্রীজের করণীে 



• শনবন্ধনকারী হজ এজজশি িার শনবশন্ধি সকল হজযাত্রীজক বসৌশে আরজব বপ্ররণসহ

যাবিীে োে-োশেত্ব সরাসশর পালন করজবন।

• হজযাত্রীর পাসজপাজে মিাঁর জািীে পশরচেপজত্রর নম্বরটি সঠিকভাজব উজেখ রজেজে

শকনা িা শনশিি করজি হজব।

• ির্ ম শবষেক র্ন্ত্রণালে কর্তমক প্রকাশিি “হজ প্যাজকজ” ও “প্রজিযক হজযাত্রীর

জন্য জরুশর অ্নুসরণীে শবষেসমূহ” নার্ক পুশিকাদ্বে সাংগ্রহ কজর আপনার

যাবিীে করনীে সম্পজকম ভালভাজব বজজন শনন।

• হাব কর্তমক শনি মাশরি সব মশনম্ন প্যাজকজ মূজের শনজম্ন বকান হজ এজজশি বযন হজজ

গর্ণ করজি হজযাত্রীর সাজথ চুশি না কজরন।

• হজ গর্ন শবষজে হালনাগাে িথ্য বপজি শনেশর্ি www.hajj.gov.bd

ওজেবসাইজে ব্রাউজ করুন।

হজযাত্রীজের করণীে 

http://www.hajj.gov.bd/


• শনজজর োশেজত্বর আিীন সকল হাজী সাজহবজের বফান নম্বরসহ ঠিকানা সাংগ্রহ কজর

কাগজপত্র বুশিজে বেওো এবাং সর্ে র্ি হজ কযাজম্প হাশজর করা।

• হজ কযাজম্প, ব্যাাংজক ও শবর্ান বন্দজরর আনুষ্ঠাশনকিা সম্পন্ন করজি সহজযাশগিা

করা।

• িালশবো অ্জনজকরই মুখি বনই। িাই সর্ে শনজে সব হাজীজক িালশবোর সশহহ-

শুদ্ধ র্িজকর ব্যবস্থা করজবন।

• সব মো হাজী সাজহবজের বখাঁজ-খবর রাখজবন। বকউ অ্সুস্থ হজল বাাংলাজেি হজ

শর্িজনর শচশকৎসা বকজে শনজে আসজবন। সািারণ অ্সুখ হজল সজগ থাকা ওষুি

পথ্যও খাইজে বেখজি পাজরন। জটিল বরাগ বেখা শেজল বা এশিজডে করজল স্থানীে

বলাকজের সাজথ বা বাশড়র হাজরস এর সাজথ কথা বজল হসশপোজল শনজে যাজবন।

চলর্ান... 

হজযাত্রীজের করণীে 



• হজজর ৫শেন প্রশিটি বপ্রাগ্রার্ আজগই হাজীজের সাজথ আজলাচনা কজর কখন,

শকভাজব কী করা হজব িা ঠিক কজর শনজবন। সবাই র্ািওোরার র্াধ্যজর্

কাজগুশল করজবন। এক সাজথ খাকার বচষ্টা করজবন।

• শর্নার িাবু নম্বর, ব্লক নম্বর, বগে নম্বর এশরোর পশরশচশিমূলক বকান শনেি মন

সবাইজক বুশিজে বা শলজখ ববর হজি শেজবন। এখাজন হারাজল শফজর আসা একটু

কঠিন। এজক্ষজত্র ির্ ম শবষেক র্ন্ত্রণালে কর্তমক প্রকাশিি শর্নার ম্যাপ ব্যবহার

করুন।

হজযাত্রীজের করণীে 



িন্যবাে


