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হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)

 হালাল উপাজমন দ্বারা ভকিল আল্লাহ তা’আলার সন্তুবির জন্য হজ আোদয়র বনয়ত 

করা।

 যাদের পুরাদনা পাসদপাট ম তাদের ভেখদত হদি ভসৌবে ব সা হওয়ার বেন ভেদক ভযন 

কর্পদক্ষ ৬ র্াদসর ভর্য়াে োদক। ছয় র্াদসর কর্ ভর্য়ােী পাসদপাদট ম ব সা 

ভেওয়া হয় না। 

 হদজর ভরবজদেিদনর পূদি ম পাসদপাট ম হাদত োকদত হদি। ভরবজদেিন সরকাবর

ব্যিস্থাপনায় (হজ আবিস, ঢাকা, ইসলাবর্ক িাউদেিন কায মালয়, ভজলা 

প্রিাসদকর কায মালয়, ইউবনয়ন তথ্য ভসিা ভকন্দ্র) অেিা ভিসরকাবর ব্যিস্থাপনায়

(ভয ভকান বিধ হজ এদজবি, প্রবত িছদরর এদজবির তাবলকা ধর্ ম বিষয়ক 

র্ন্ত্রণালয় হজ আবিস-এর ওদয়িসাইদট ভেওয়া হয়।) হদত পাদর।

 হদজর প্রস্তুবতমূলক কাজ



 ভয সকল হজযাত্রীর বুস্টারদডাজসহ ভকাব ড-১৯ এর টিকা সম্পন্ন হয়বন িা টিকা 

সনে সাংগ্রহ করা হয়বন তাদের জরুবর ব বিদত টিকা সম্পন্নকরণ এিাং টিকা সনে 

সাংগ্রহ করার প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহদন সি মাত্মক সহদযাবগতা প্রোন করদত হদি। 

 উ য় ব্যিস্থাপনায় টাকা সাংবিি ব্যাাংদকর বহসাদি জর্া বেদয় রবিে সাংরক্ষণ 

করা। টাকা জর্া ভেওয়ার পর প্রাক -বনিন্ধন, বনিন্ধন ও ট্র্যাবকাং নম্বর ভজদন বনন। 

প্রেি ভর্ািাইল নম্বদর ম্যাদসজ পাদিন অেিা ব্যাাংক ভেদক ভরবজদেিন সনে ভেদয় 

বনদিন।

 ব সা ও টিদকট হওয়ার ব্যাপাদর বনবিত হদয় িাসা ভেদক রওয়ানা ভেওয়া উবেত। 

অনলাইদন ভরবজদেিন ও ব সা ভেক করা যায়। ভরবজদেিন যাোই ওদয়িসাইট: 

www.hajj.gov.bd

 হদজর প্রস্তুবতমূলক কাজ

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)

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


 ব সা যাোই: https://visa.mofa.gov.sa/visaservices/searchvisa

 প্রবতশ্রুত ও বনধ মাবরত সর্দয় ব সা ও টিদকট না ভপদল সাংবিি এদজবির 

র্াবলক/ম্যাদনজার অেিা পবরোলক/সহকারী পবরোলক, হজ অবিস, হজ কযাম্প, 

আিদকানা, ঢাকাদত ভযাগাদযাগ করদত হদি।

 ”ই-হজ” ভর্ািাইল অযাপ ভে ভস্টার ভেদক ডাউনদলাড কদর হজযাত্রীদের কায মক্রর্

বক াদি করদত পারদিন তা জানদত হদি ।

 হদজর প্রস্তুবতমূলক কাজ

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)

https://visa.mofa.gov.sa/visaservices/searchvisa


 ভিসরকাবর ব্যিস্থাপনার ভক্ষদত্র এদজবির সাদে এয়ারলাইি, র্ক্কা ও র্বেনার 

িাসার দূরত্ব, িাসার ভকায়াবলটি (অে মাৎ কত তলায়, এক রুদর্ কয় জন, কয় 

ভিলা কী খািাদরর ব্যিস্থা, র্বেনা িরীদি যাতায়াদতর িাদসর ভকায়াবলটি 

জার্ারাত ভেদক বর্নায় োকার তাঁবুর দূরত্ব, বর্নায় খানা-নাস্তার ব্যিস্থা, 

আরািাদত যাতায়াদতর ব্যিস্থা, র্ক্কা িরীদি এক িাসায় অিস্থান না হদজর 

আদগ পদর িাসা িেল হদি ইতযাবে বিষয়গুবল বলবখত াদি বনবিত করা।

 সরকার অনুদর্াবেত বিশ্বস্থ ভকাদনা র্াবনদেঞ্জার ভেদক অেিা হজ এদজবি িা 

ট্র্াদ ল এদজবির র্াধ্যদর্ বরয়াল িা ডলার সাংগ্রহ করা। িড় ভনাট সাদে বনদয় 

ভগদল ভজদ্দা, র্ক্কা িা র্বেনা িরীদিও বরয়াল সাংগ্রহ করা যায়।

 হদজর সিদরর জন্য প্রদয়াজনীয় সার্গ্রী আদগই লাদগজ িা ট্র্বলদত  দর রাখা 

 াল। ভিদষ তাড়াহুদড়ার কারদণ অদনক জরুবর বজবনস িাে পদড় যায়।

 হদজর প্রস্তুবতমূলক কাজ

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● ব সাসহ পাসদপাট ম, বির্াদনর টিদকট, ডলার/বরয়াল, টাকা

● ধর্ ম বিষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক প্রকাবিত হজ, ওর্রাহ ও বযয়ারাত সম্পবকমত 

িই।

● র্াঝাবর একটি ব্যাগ িা লাদগজ

● ভছাট একটি ব্যাগ (বর্নায় হালকা সার্ান ভনয়ার জন্য)

● গলায় ঝুবলদয় রাখার র্দতা একটি ব্যাগ (যার ব তদর ভর্ািাইল ভসট, 

পাসদপাট ম, টিদকট ও হদজর র্াসাদয়ল সাংক্রান্ত িই রাখা যায়)

● দুই ভসট ইহরাদর্র কাপড়। ৩/৪ ভসট পাঞ্জািী-ভসদলায়ার। এছাড়া, লুবি, 

ভগবঞ্জ, গার্ছা, টুবপ, েির্া, পদকট র্ালার্াল প্রভৃবত প্রদয়াজনীয় সার্গ্রী।

 হদজর সিদর ভয-সকল বজবনসপত্র সাদে ভনয়া উবেত ভসগুদলার তাবলকা :

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● র্বহলাদের জন্য বনদজদের ব্যিহাদরর সিধরদণর কাপড় এিাং পে মা করার 

জন্য িড় োের ও রবি, গাদয় ভেয়ার োের িা পাতলা কাঁো।

● িীদতর ভর্ৌসুর্ হদল প্রদয়াজনীয় িীদতর কাপড়।

● ভছাট একটি োকু, নখ কাটার ভর্বিন, ভেইড, ভছাট আয়না, সুই-সুতা। 

(বি.দ্র. ভলৌহজাত দ্রব্যগুদলা িড় ব্যাদগ বুবকাংদয় বেদয় বেদিন। বনদজর সাদে 

ব্যাদগ রাখদিন না, এটা আইনত বনবষদ্ধ। 

● ভর্সওয়াক, ব্রাি, টুেদপস্ট, প্রদয়াজনীয় সািান, নীল, তায়াম্মুদর্র র্াটি । 

● টয়দলট টিসুয ও টিসুয ভপপার।

 হদজর সিদর ভয-সকল বজবনসপত্র সাদে ভনয়া উবেত ভসগুদলার তাবলকা :

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● বস্টল িা ভর্লার্াইদনর একটি ভেট, একটি গ্লাস, একটি ভছাট োর্ে ও একটি 

েস্তারখানা।

● খাতা-কলর্ িা ভছাট ডাইবর।

● ভরাদের জন্য ছাতা।

● ইহরাদর্র সর্য় পরা এিাং র্সবজদে যাতায়াদতর জন্য আরার্োয়ক ভর্াটা স্পঞ্জ 

স্যাদেল ২ ভজাড়া।

● সুগবন্ধমুক্ত ভতল, ভ সবলন, ক্রীর্।

● বনদজর ব্যিহায ম ওষুধ। র্দন রাখদিন ওখাদন ওষুদধর োর্ িাাংলাদেি ভেদক 

অদনকগুণ ভিবি।

● িাাংলাদেিী টাকা, যাদত প্রদয়াজদন খরে করা যায় িা ভেদি বিদর িাবড় যাওয়ার 

 াড়া বর্টাদনা যায়।

 হদজর সিদর ভয-সকল বজবনসপত্র সাদে ভনয়া উবেত ভসগুদলার তাবলকা :

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● পাসদপাট ম, ব সা, টিদকট ইতযাবের দুই বতনটি কদর িদটাকবপ ব ন্ন দু’বতন 

জায়গায় রাখা 

● হজযাত্রীর আবে মক, র্ানবসক ও িাবররীক প্রস্তুবত বনদত পরার্ি ম ভেয়া।

● হজযাত্রীর প্রদয়াজনীয় বজবনস পত্র বনদত পরার্ি ম ভেয়া।

● প্রাক-বনিন্ধন, বনিন্ধন সম্পন্ন করার পর প্রবিক্ষণ গ্রহণ (আিদকানা হজ কযাম্প)।

● বির্ান টিদকদটর বিষদয় এদজবির র্াধ্যদর্ টিদকট সাংগ্রহ/তাবরখ বনবিত হওয়া। 

বির্ান ফ্লাইদটর বনধ মাবরত তাবরদখর দুই বেন পূদি ম আিদকানা হজ কযাদম্প এদস 

বরদপাট ম করা। 

● হজ বিষয়ক বনদে মিনািলী ও করণীয় সম্পদকম জানা/আদলােনা প্রবিক্ষদণ 

অাংিগ্রহণ।

হজযাত্রীদের ভয সি পরার্ি ম প্রোন করা :

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● এয়ারদপাদট ম িাদস ওঠার পূদি ম লাদগজ তাঁর সাদে উদঠদছ বকনা বনবিত হওয়া।

● বির্াদন উঠার পর পাসদপাট ম ব সা টিদকট বনদজর হাদত ভনয়া।

● টয়দলট ব্যিহার ।

● খািার (বসদটর সার্দন অল্প জায়গায় বক াদি খািার খাদি)।

● ওজু-নার্াজ-তায়াম্মুর্ বিষদয় িলা।

● এদজবির বিরুদদ্ধ অব দযাগ োকদল তা কর্তমপক্ষদক জানাদনা।

● প্রদয়াজদন টাকা ভেদক বরয়াল করদত সাহায্য করা।

 হজযাত্রীদের ভয সি পরার্ি ম প্রোন করা :

হজ গাইদডর করণীয় (িাাংলাদেি পি ম)



● বির্াদন ভেদক অিতরণ কদর ইদর্দগ্রিদনর জন্য অদপক্ষা করা।

● Arrival Card পূরদণ সাহায্য করা

● Immigration Point এ লাইদন োড়াদনা।

● ভর্ািাইল সীর্ সাংগ্রদহ সাহায্য করা।

● ভর্ানাদের্ ও গাইড এিাং িাাংলাদেি হজ বর্িন, র্ক্কা, র্বেনার ভর্ািাইল 

নাম্বার সাংগ্রহ কদর গলায় কাড ম ঝুবলদয় রাখা।

●  াদলা আেরণ, বধয্যম ও সবহষ্ণুতা সম্পদকম পরার্ি ম ভেয়া

● হাবরদয় ভগদল ভসৌবে পুবলিদক িলা।

● হাজীরা অসুস্থতা অনু ি করদল িাাংলাদেি ভর্বডকযাল বিবনদক বনদয় 

যাওয়া।

হজ গাইদডর ভসৌবে আরি পদি ম করণীয়:



● র্ক্কা ও র্বেনায় িাবড়দত ওঠার পর লাদগজগুদলা বনবে মি কদক্ষ ভপৌাছাদনা।

● র্ক্কায় অিস্থাদনর পরার্ি ম ভেয়া।

● টাকা পয়সা সাংরক্ষদণ পরার্ি ম ভেয়া।

● র্বেনায় গর্ন ও করণীয় সম্পদকম পরার্ি ম ভেয়া।

● হদজর পাঁে বেন সম্পদকম পরার্ি ম ভেয়া

● ভেদি ভিরার সর্য় করণীয় সম্পদকম পরার্ি ম ভেয়া। লাদগজ/ লাদগদজর 

ওজন, হাত ব্যাগ, হাদত বকছু অে ম রাখা এয়ারদপাদট ম বনয়র্ািবল, 

িাবড়/ভহাদটদল ভপৌাছাদনা, ফ্লাইট বিলম্ব ইতযাবে বিষদয় হজযাত্রীদের 

ধারণা প্রোন। 

হজ গাইদডর ভসৌবে আরি পদি ম করণীয়:



১। বনদজর োবয়দত্বর আধীন সকল হাজী সাদহিদের ভিান নম্বরসহ ঠিকানা সাংগ্রহ 

কদর কাগজপত্র বুবঝদয় ভেওয়া এিাং সর্য় র্ত হজ কযাদম্প হাবজর করা।

২। হজ কযাদম্প, ব্যাাংদক ও বির্ানিন্দদরর আনুষ্ঠাবনকতা সম্পদন্ন সহদযাবগতা করা।

৩। ওযু-ইদস্তঞ্জা, ভগাসল, ইহরার্ পরা, বির্াদন তায়াম্মুর্, নার্ায, তালবিয়া পাঠ এিাং 

প্রদয়াজনীয় তালীদর্র ব্যিস্থা করা।

৪। তালবিয়া অদনদকরই মুখস্ত ভনই। তাই সর্য় বনদয় সি হাজীদক তালবিয়ার সবহহ-

শুদ্ধ র্িদকর ব্যিস্থা করদিন।

৫। ভজদ্দায় ভপৌাছার পর র্ালপত্র সাংগ্রহ, ইবর্দগ্রিন পার করা, িাাংলাদেি বর্িদনর 

বনধ মাবরত স্থাদন সকলদক একবত্রত করা এিাং িাবন্তপূ মণ াদি লাদগজসহ বনবে মি িাদস 

উঠাদনা। একিাদস যাত্রী আর অন্য িাদস লাদগজ উঠাদল পদর ভপদত সর্স্যা হয়।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



৬। র্ক্কা িরীদি ভপৌাছার পর হাদতর ভিল্ট ও গলার আইবড কাড ম সকলদক সাংরক্ষণ 

এিাং িাইদর যাওয়ার সর্য় পদর োকদত িলা। এরপর িান্তবিি াদি লাদগজসহ 

িাবড়/ভহাদটদল বনধ মাবরত রুদর্ পাঠাদনা এিাং হারার্ িরীদি যাওয়ার সর্য় ও 

ব্যিস্থা িদল ভেওয়া। একা একা নতুন র্ানুষদক ভযদত র্ানা করা। অব জ্ঞ হাজী 

োকদল প্রের্ বেদক ৫/১০ জদনর গ্রুপ কদর ভেওয়া  াল।

৭। জীিদনর প্রের্ উর্রা ভকান আদলর্ িা অব জ্ঞ গাইড সাদে ভেদক করাদনা 

 াল। ওযু কদর বতরী হওয়ার পর উর্রার আর্লগুদলা পুনরায় সিাইদক িদল 

বেদিন। ভকউ বিবিন্ন হদয় ভগদলও উর্রা সর্াপ্ত কদর বনবে মি স্থাদন িা িাসায় 

ভপৌছদত পাদরন ভস বিষদয় পরার্ি ম প্রোন।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



৮। জর্জদর্র পাবনর পাত্রগুদলাদত ‘ভকাল্ড ’ও ‘নটদকাল্ড ’ ভলখা োদক। ‘নটদকাল্ড

’ িা ‘গাইদর মুিাররাে’ ড্রার্ ভেদক নরর্াল পাবন পান করদত িলদিন। িহু র্ানুষ 

ঠাো পাবন পান কদর সবে ম, জ্বর, গলা ব্যাোয় আক্রান্ত হদয় বনদজও কদি পবতত হয় 

সােীদেরদকও সিদরর সর্য় কদির র্দধ্য ভিদল।

০৯। ভকান হাজী রাস্তা- াট না বেনদল তাদক কখদনাই একাকী ভযদত বেদিন না। 

েলদিদধ যাওয়ার সর্য় িড় ভকান স্থাপনা িা  িন ঠিক কদর বেদিন ভযখাদন 

নার্ায িা তাওয়াি-সাঈ ভিদষ সিাই একবত্রত হদি।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



১০। পরিতী বেদনর করণীয় সকল হাজী সাদহিদক পূদি মই জাবনদয় বেদিন। র্াসআলা-

র্াসাদয়ল হদল একজন অব জ্ঞ মুিতী অেিা আদলর্ দ্বারা িয়ান করাদিন। িই ভেদখ 

মুযাকারা করদিন।

১১। তালীর্/িয়াদনর ব্যিস্থা করদিন। প্রবতবেন একটি বনবে মি সর্দয় তালীদর্র ব্যিস্থা 

রাখা ভযদত পাদর। ভিবি ভিবি আর্দলর প্রবত গুরুত্ব বেদয় কো িলদিন।

১২। পবিত্রতা, পবরোর –পবরিন্নতা ঈর্াদনর অি। এসি বিষদয় এদক অপরদক 

সহদযাবগতা করদিন। ভকউ ভযন কাদরা কদির কারণ না হয়, এই বেদক সিাই খুি 

ভখয়াল রাখদিন।

১৩। িাদয়াদর্বট্র্ক নতুন বসদস্টর্ সম্পবকমত হজযাত্রীদক অিবহত করা এিাং

হজযাত্রীদক িাদয়াদর্বট্র্দকর জন্য ভকদন্দ্র বনদয় আসা ।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



১৪। সি মো হাজী সাদহিদের ভখাঁজ-খির রাখদিন। ভকউ অসুস্থ হদল িাাংলাদেি হজ 

বর্িদনর বেবকৎসা ভকদন্দ্র বনদয় আসদিন। সাধারণ অসুখ হদল সদি োকা ঔষুধ ভখদত 

পাদরন। জটিল ভরাগ ভেখা বেদল িা এবিদডন্ট করদল স্থানীয় ভলাকদের সাদে িা 

িাবড়/ভহাদটদলর ভকয়ারদটকার এর সাদে কো িদল হসবপটাদল বনদয় যাদিন।

১৫। হদজর ৫বেন প্রবতটি ভপ্রাগ্রার্ আদগই হাজীদের সাদে আদলােনা কদর কখন, 

বক াদি কী করা হদি তা ঠিক কদর বনদিন। সিাই র্ািওয়ারার র্াধ্যদর্ কাজগুবল 

করদিন। এক সাদে োকার ভেিা করদিন।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



১৬। বর্নার তাঁবু নম্বর, েক নম্বর, ভগট নম্বর এবরয়ার পবরবেবতমূলক ভকান 

বনেি মন সিাইদক বুবঝদয় িা বলদখ ভির হদত বেদিন। এখাদন হারাদল বিদর 

আসা একটু কঠিন। 

১৭। আরািা, মুজোবলিা ও বর্নায় সি কাজ গাইদডর সাদে ভযাগাদযাগ ভরদখ 

করা বনরাপে। না িদল ভকান বেদক যাওয়া উবেত নয়। 

১৮। হজ বর্িদনর সাদে ভযাগাদযাগ ভরদখ সি কাজ করা। হজ বর্িদনর নম্বর

ভপদত হদজর হট লাইদন-১৬১৩৬ ভযাগাদযাগ করুন ।

এ ছাড়াও গাইদডর করণীয়



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● হদজর সর্য় র্ক্কা, র্েীনা ও ভজদ্দায় অদনক ভলাক সর্াগর্ হয়। ভযখাদনই 

ভলাক সর্াগর্ ভিিী হয় ভসখাদনই িায়ুিাহী ভরাদগর প্রাদু মাি ভেখা বেদত পাদর। 

বনউদর্াবনয়া, ম্যাবননজাইটিস, ইতযাবে িায়ুিাহী ভরাগ কখদনা কখদনা 

জীিন াতী হদত পাদর। এ ভেদক বনরাপে োকার জন্য রাস্তায় েলাকাদল 

ভিসর্াে ব্যিহার করুন। র্ক্কায় বেদনর ভিলায় তাপর্াত্রা ৪৮ বডগ্রীরও ভিিী 

োদক তাই ভরাদে ভ ারা ভিরা যোসম্ভি পবরহার করুন। ভরাদে ভির হদত হদল 

অিশ্যই সাো ছাতা ব্যিহার করুন।

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় 

সম্পদকম অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● র্ক্কায় বেদনর ভিলায় ভরাদে েলা ভিরার পর বপপাসা ভর্টাদনার জন্য খুি ঠাো 

পাবন খাওয়া/িরীদর ঢালা যাদিনা। এদত গলা িদস ভযদত পাদর এিাং যাদের 

ভকাল্ড এলাবজম আদছ তাদের িারীবরক সর্স্যা ভেখা বেদত পাদর। 

● গরদর্ োকার পর  াদর্ ব দজ যাওয়া জার্া কাপড় বনদয় তাৎক্ষবনক এবসর 

ঠাোয় িসদিন না, কারণ  ার্ শুবকদয় ঠাো ভলদগ ভযদত পাদর। সুবতর টাওদয়ল 

বেদয়  ার্ শুবকদয় ভিলদল ঠাো লাগা এড়াদনা ভযদত পাদর।

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম 

অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● খাবল পাদয় রাস্তায় েলা ভকান  াদিই উবেৎ নয়। ভরাদের তাদপ প্রেে উিপ্ত রাস্তার 

বপদের গরদর্ পাদয়র তলার োর্ড়া পুদড় ভযদত পাদর এ অিস্থায় সর্গ্র হজ জুদড় 

হুইল ভেয়াদর েড়া ছাড়া আর ভকান উপায় োকদি না।

● প্রচুর পবরর্াদন পাবন/ তরল খািার/ িদলর রস/ সরিত পান করুন। তদি 

ডায়াদিটিদসর ভরাগীগণ িাাংলাদেদি ভয াদি খাদ্যা যাস বনয়ন্ত্রণ করদতন ভস াদি 

ভসৌবে আরদিও করদত হদি। বর্বি, ভখজুর, বর্বি িদলর রস, বর্বি িরিৎ ইতযাবে 

পান করদল রদক্তর গ্লুদকাদজর র্াত্রা ভিদড় ভযদত পাদর। রদক্তর সুগার পরীক্ষা কদর 

ডায়াদিটিদসর ঔষধ বনয়বর্ত ভসিন করদিন। এ ভক্ষদত্র ভকান কুসাংোদর কান 

ভেদিন না। র্দন রাখদিন ভখজুর ভযখাদনরই ভহাক না ভকন তা ডায়াদিটিস ভরাগীদের 

জন্য ক্ষবতকর।

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম 

অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● রাস্তার ভখালা ভর্লা বিবক্র করা খািার ভখদল ডায়বরয়া, আর্ািয় ও অন্যান্য পাবনিাহী ভরাদগ 

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভািনা োকদি।

● ব্যবক্তগত পবরোর পবরিন্নতা িজায় রাখুন। খািার গ্রহদণর আদগ এিাং িােরুর্ ব্যিহাদরর

পর সািান বেদয় কর্পদক্ষ ৩০ ভসদকে হাত ধুদয় ভনদিন। 

● কখদনা বনজ িসিাদসর কদক্ষ রান্না-িান্না করদিন না। আপনার কদক্ষর বসবলাংদয়র সাদে 

সাংযুক্ত ভমাক বডদটক্টর (ভধাঁয়া সাংদিেনিীল বড াইস) রান্নার ভধাঁয়ার সাংস্পদি ম আসার 

সাদে সাদে সাইদরন ভিদজ উঠদি এিাং িায়ার সাব মদসর ভলাক আগুন ভন াদনার জন্য দ্রুত 

েদল আসদি। িদল বিব্রতকর অিস্থার সম্মুখীন হদত হদি। 

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম অিবহত 

করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● আদ্রতা কর্ োকার কারদন ত্বদক চুলকাবন হদত পাদর এিাং পাদয়র ভগাড়াবলর 

োর্ড়ায় িাটল (Crack) ধরদত পাদর। এ াদি িাটল ধরদল তা হদত রক্তক্ষরণ 

হদয় জীিানু সাংক্রর্ণ হদত পাদর। এ অিস্থা ভেদক মুবক্ত ভপদত ভগাসল ও ওযুর 

পর োর্ড়া ভ জা ও নরর্ অিস্থায় ত্বদক পবরবর্ত াদি  যাসবলন (ভপদট্র্াবলয়ার্ 

ভজলী) ব্যিহার কদরদত হদি।

● একজদনর ব্যিহৃত ভেড, ভরজার, টুেবপক, ভডন্টাল ফ্লস অন্য ভকউ ব্যিহার 

করদিন না। এসি ব্যিহাদরর র্াধ্যদর্ র্ারাত্মক জীিন াতী ভরাগ আপনার ভেদহ 

সাংক্রবর্ত হদত পাদর।

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম 

অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● ডায়বরয়ায় আক্রান্ত হদল প্রবতিার র্ল তযাদগর পর এক গ্লাস ওরালস্যালাইন 

খাদিন, যত দ্রুত সম্ভি িাাংলাদেি ভর্বডকযাল ভসন্টাদর ভযাগাদযাগ কদর 

ডাক্তাদরর পরার্ি ম ভনদিন। ২৪  ন্টা উক্ত নাম্বাদর ভিান কদর ভসিা পাওয়া 

যাদি।

● ৩  ন্টার ভিিী সর্য় ধদর যোযে াদি সাংরক্ষণ করা হয়বন এ ধরদণর িাবস

খািার খাদিন না। অবধক গরদর্র কারদণ খািাদর ভরাগ জীিানু জন্মাদত 

পাদর। অবতবরক্ত েবি ম/ভতল জাতীয় খািার পবরহার করুন। আঁিযুক্ত 

িাকসিবজ িলমূল ভিিী কদর খািার অ যাস করুন।

● পাবনর ট্যাপ খুদল পাবন ব্যিহাদরর আদগ পাবনর তাপর্াত্রা হাত বেদয় পরীক্ষা 

কদর ভনদিন। ওয়াটার বহটার ভুলক্রদর্ োলু োকদল উিপ্ত পাবন ট্যাপ ভেদক 

ভির হদত পাদর এিাং উিপ্ত পাবনদত হাত লাগদল হাত পুদড় ভযদত পাদর।

 হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম 

অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● কাদরা জলিসন্ত, হার্ ইতযাবে সাংক্রার্ক ভরাগ ভেখা বেদল তাৎক্ষবণক াদি তাদক 

ভর্বডকযাল ভসন্টাদর বনদয় আসদত হদি। ভকান অিস্থায়ই ভকান সাংক্রার্ক ভরাগীদক 

িাসায় অন্যান্য হাজীগদণর সাদে রাখা যাদি না। এটা বিপুল সাংখ্যক ভলাদকর জন্য 

বিপদের কারণ হদত পাদর।

● মুজোবলিায় সাধারণত: অদনক হাজীদক একটি টয়দলট ব্যিহাদরর জন্য অদপক্ষা 

করদত হয়। কারণ হাজীর সাংখ্যার অনুপাদত টয়দলদটর সাংখ্যা অপ্রতুল। তাই 

আরািার বেদন যোসম্ভি তরল খািার/পানীয় ভখদল টয়দলদট যািার প্রদয়াজন খুি 

ভিিী অনুভূত হদিনা। টয়দলদটর জন্য লাইদন োবড়দয় অদপক্ষা করার ভেদয় 

অদপক্ষাকৃত হালকা ও তরল খািার ভখদয় স্ববস্তদত োকা ভেয়।

হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় 

সম্পদকম অিবহত করা:



হজযাত্রীদের স্বাস্থয ও বনরাপিা সাংক্রান্ত

● আরািার বেন ৯ই বজলহজ তাবরদখ প্রেে ভরাদে িাইদর ভ ারাদিরা না কদর বনজ বনজ 

তাঁবুদত িদসই ইিােত িদন্দগীদত বনদয়াবজত োকা উির্। ভরাদের তীব্রতার র্দধ্য জািাদল 

রহর্দত উঠদত ভগদল বহট ভোক হওয়ার সম্ভািনা োদক। 

● মূল্যিান সম্পে টাকা পয়সা পাসদপাট ম (ভক্ষত্রদ দে) সি সর্য় বনদজর ভহিাজদত রাখদিন। 

কাদরা ভকান প্রদলা দন পড়দিন না। ভকান র্ালার্াল ক্রয় করদত বগদয় প্রতাবরত হদিন না। 

অপবরবেত কাদরা সাদে কখদনা একাকী ভকাোও যাদিন না।

● িাাংলাদেি ভেদক আগত হজ বেবকৎসক েদলর সেস্য সাি মক্ষবণক হাজী ভসিায় বনদয়াবজত 

রদয়দছ। বনজ বনজ িাসস্থাদন ভকান সর্স্যায় পড়দল আইবড কাদড মর ভপছদন উদল্লবখত নম্বদর 

ভিান করদল যোসম্ভি দ্রুত সর্াধাদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদি। িাাংলাদেি হজ বর্িন 

হজযাত্রীদের সাি মক্ষবণক ভসিায় বনদয়াবজত।

 হজযাত্রীদের সুস্বাস্থয ও বনরাপিা িজায় রাখার লদক্ষয ভয সকল বিষয় সম্পদকম 

অিবহত করা:



ধন্যিাে


