
হজ প্রশিক্ষণ ২০২৩

হজ সহাশিকা সংক্রান্ত উপস্থাপনা

ধর্ ম শিষিক র্ন্ত্রণালি

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাদেি সরকার



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

সরকাশরভাদি হদজ গর্দণচ্ছু সম্মাশনত হাজীগণদক িরীিতসম্মত শনির্ পদ্ধশত 

অনুযািী সঠিকভাদি হজ ও উর্রা পালন এিং শযিারদত সাশি মক সহদযাশগতা োদনর 

জন্য সরকার অশভজ্ঞ গাইড শনদিাগ কদর। গাইডগণ হদজর শিশধ-শিধান ও সফদরর 

শিশভন্ন শিষদি শনজ শনজ হাজীগণদক ঢাকা হজকযাম্প, এিারদপার্ ম, জজদ্দা, র্ক্কা 

িরীফ, শর্না, আরাফা ও মুজোশলফা এিং র্শেনা িরীফসহ সকল স্থাদন ও কাদজ 

শনদে মিনা, পরার্ি ম ও সহদযাশগতা প্রোন কদরন।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

সম্মাশনত হজযাত্রীদের প্রশিক্ষদণর জন্য শনদনাক্ত শিষিসমূহ শনধ মারণ করা জযদত পাদর। 

অশভজ্ঞ আদলর্গণ এ সম্পদকম ধারণা শেদিন। 

১। হজ, উর্রাহ ও শযিারদতর শিশধ-শিধান। 

২। তালশিিাসহ জরুশর দু‘আ-কালার্। 

৩। েলিদ্ধভাদি হজযাত্রার িাংলাদেি অংদির কায মক্রর্। 

৪। শির্ানিন্দর জেদক র্ক্কা মুকাররর্া জপ ৌঁছা পয মন্ত োশিত্ব। 

৫। প্রের্ উর্রা করাদনা। 



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হজ শতন প্রকার: 

এক. ইফরাে: শুধু হদজর শনিদত ইহরার্ ধারণ কদর ওই ইহরাদর্ই হদজর সি আর্ল 

সম্পন্ন করা।

দুই. তার্াত্তু: শুধু ওর্রাহর শনিদত ইহরার্ ধারণ কদর ওর্রাহর কাজ সর্াপ্ত করা। 

এরপর র্াো মুণ্ডন কদর ইহরার্ জেদক মুক্ত হওিা। অতঃপর ওই সফদরই হদজর 

শনিদত ইহরার্ জেঁদধ হদজর সি আর্ল সম্পােন করা।

শতন. শকরান: একসদে ওর্রাহ ও হদজর শনিদত ইহরার্ ধারণ কদর ওই (একই) 

ইহরাদর্ই ওর্রাহ ও হজ পালন করা। এ শতন প্রকাদরর র্দে উত্তর্ হদলা ‘শকরান।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর ফরজ ৩টি

এক. ইহরার্ িাঁধা।

দুই. উ’কুদফ আ’রাফা (িা আরাফাদতর র্িোদন অিস্থান করা)।

শতন. তাওিাফুয শজিারাত।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর ওিাশজি ৬টি

এক. ‘সাফা ও র্ারওিা’ পাহাড়গুদলা র্দে ৭ িার সাশি করা।

দুই. অকুদফ মুযোশলফাি (৯ই শজলহজ) অে মাৎ সুিদহ সাশেক জেদক সূয মেি পয মন্ত 

একমুহূদতমর জন্য হদলও অিস্থান করা।

শতন. শর্নাি শতন িিতান (জার্ারাত) সমূহদক পাের শনদক্ষপ করা।

চার. ‘হদজ তার্াত্তু’ ও ‘শকিরান’ কারীরা ‘হজ’ সর্াপদনর জন্য েদর্ জিাকর করা।

পাঁচ. ইহরার্ জ ালার পূদি ম র্াোর চুল কার্া।

ছি. র্ক্কার িাইদরর জলাকদের জন্য তাওিাদফ শিো অে মাৎ র্ক্কা জেদক শিোিকাদল 

তাওিাফ করা।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর প্রস্তুশতমূলক কাজ

• হালাল উপাজমন দ্বারা জকিল আল্লাহ তা’আলার সন্তুশির জন্য হজ আোদির 

শনিত করা।

• যাদের পুরাদনা পাসদপার্ ম তাদের জে দত হদি জস শে শভসা হওিার শেন জেদক 

জযন কর্পদক্ষ ৬ র্াদসর জর্িাে োদক। ছি র্াদসর কর্ জর্িােী পাসদপাদর্ ম 

শভসা জেওিা হি না। 

• হদজর জরশজদেিদনর পূদি ম পাসদপার্ ম হাদত োকদত হদি। জরশজদেিন সরকাশর

ব্যিস্থাপনাি (হজ আশফস, ঢাকা, ইসলাশর্ক ফাউদেিন কায মালি, জজলা 

প্রিাসদকর কায মালি, ইউশনিন তথ্য জসিা জকন্দ্র) অেিা জিসরকাশর ব্যিস্থাপনাি

(জয জকান বিধ হজ এদজশি, প্রশত িছদরর এদজশির তাশলকা ধর্ ম শিষিক 

র্ন্ত্রণালি হজ আশফস-এর ওদিিসাইদর্ জেওিা হি।) হদত পাদর।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

• জয সকল হজযাত্রীর বুস্টারদডাজসহ জকাশভড-১৯ এর টিকা সম্পন্ন হিশন িা 

টিকা সনে সংগ্রহ করা হিশন তাদের জরুশর শভশত্তদত টিকা সম্পন্নকরণ এিং 

টিকা সনে সংগ্রহ করার প্রদিাজনীি ব্যিস্থা গ্রহদন সি মত্মক সহদযাশগতা প্রোন 

করদত হদি। 

• উভি ব্যিস্থাপনাি র্াকা সংশিি ব্যাংদকর শহসাদি জর্া শেদি রশিে সংরক্ষণ 

করা। র্াকা জর্া জেওিার পর প্রাক -শনিন্ধন, শনিন্ধন ও ট্র্যাশকং নম্বর জজদন 

শনন। প্রেত্ত জর্ািাইল নম্বদর ম্যাদসজ পাদিন অেিা ব্যাংক জেদক জরশজদেিন 

সনে জচদি শনদিন।

হদজর প্রস্তুশতমূলক কাজ



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর প্রস্তুশতমূলক কাজ

• শভসা ও টিদকর্ হওিার ব্যাপাদর শনশিত হদি িাসা জেদক রওিানা জেওিা 

উশচত। অনলাইদন জরশজদেিন ও শভসা জচক করা যাি। জরশজদেিন যাচাই 

ওদিিসাইর্: www.hajj.gov.bd

• শভসা যাচাই: https://visa.mofa.gov.sa/visaservices/searchvisa

• প্রশতশ্রুত ও শনধ মাশরত সর্দি শভসা ও টিদকর্ না জপদল সংশিি এদজশির 

র্াশলক/ম্যাদনজার অেিা পশরচালক/সহকারী পশরচালক, হজ অশফস, হজ 

কযাম্প, আিদকানা, ঢাকাদত জযাগাদযাগ করদত হদি। 

http://www.hajj.gov.bd/
https://visa.mofa.gov.sa/visaservices/searchvisa


হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর প্রস্তুশতমূলক কাজ

 জিসরকাশর ব্যিস্থাপনার জক্ষদত্র এদজশির সাদে এিারলাইি, র্ক্কা ও র্শেনার 

িাসার দূরত্ব, িাসার জকািাশলটি (অে মাৎ কত তলাি, এক রুদর্ কি জন, কি জিলা 

কী  ািাদরর ব্যিস্থা, র্শেনা িরীদফ যাতািাদতর িাদসর জকািাশলটি জার্ারাত 

জেদক শর্নাি োকার তাঁবুর দূরত্ব, শর্নাি  ানা-নাস্তার ব্যিস্থা, আরাফাদত 

যাতািাদতর ব্যিস্থা, র্ক্কা িরীদফ এক িাসাি অিস্থান না হদজর আদগ পদর িাসা 

িেল হদি ইতযাশে শিষিগুশল শলশ তভাদি শনশিত করা।

 সরকার অনুদর্াশেত শিশ্বস্থ জকাদনা র্াশনদচঞ্জার জেদক অেিা হজ এদজশি িা 

ট্র্াদভল এদজশির র্ােদর্ শরিাল িা ডলার সংগ্রহ করা। িড় জনার্ সাদে শনদি 

জগদল জজদ্দা, র্ক্কা িা র্শেনা িরীদফও শরিাল সংগ্রহ করা যাি।

 হদজর সফদরর জন্য প্রদিাজনীি সার্গ্রী আদগই লাদগজ িা ট্র্শলদত ভদর রা া 

ভাল। জিদষ তাড়াহুদড়ার কারদণ অদনক জরুশর শজশনস িাে পদড় যাি।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর সফদর জয-সকল শজশনসপত্র সাদে জনিা উশচত জসগুদলার তাশলকা :

• শভসাসহ পাসদপার্ ম, শির্াদনর টিদকর্, ডলার/শরিাল, র্াকা

• ধর্ ম শিষিক র্ন্ত্রণালি কর্তমক প্রকাশিত হজ, ওর্রাহ ও শযিারাত সম্পশকমত 

িই।

• র্াঝাশর একটি ব্যাগ িা লাদগজ

• জছার্ একটি ব্যাগ (শর্নাি হালকা সার্ান জনিার জন্য)

• গলাি ঝুশলদি রা ার র্দতা একটি ব্যাগ (যার শভতদর জর্ািাইল জসর্, 

পাসদপার্ ম, টিদকর্ ও হদজর র্াসাদিল সংক্রান্ত িই রা া যাি)

• দুই জসর্ ইহরাদর্র কাপড়। ৩/৪ জসর্ পাঞ্জািী-জসদলািার। এছাড়া, লুশে, 

জগশঞ্জ, গার্ছা, টুশপ, চির্া, পদকর্ র্ালার্াল প্রভৃশত প্রদিাজনীি সার্গ্রী।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর সফদর জয-সকল শজশনসপত্র সাদে জনিা উশচত জসগুদলার তাশলকা :

• র্শহলাদের জন্য শনদজদের ব্যিহাদরর সিধরদণর কাপড় এিং পে মা করার 

জন্য িড় চাের ও রশি, গাদি জেিার চাের িা পাতলা কাঁো।

• িীদতর জর্ সুর্ হদল প্রদিাজনীি িীদতর কাপড়।

• জছার্ একটি চাকু, ন  কার্ার জর্শিন, জেইড, জছার্ আিনা, সুই-সুতা। 

(শি.দ্র. জল হজাত দ্রব্যগুদলা িড় ব্যাদগ বুশকংদি শেদি শেদিন। শনদজর সাদে 

ব্যাদগ রা দিন না, এর্া আইনত শনশষদ্ধ। 



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর সফদর জয-সকল শজশনসপত্র সাদে জনিা উশচত জসগুদলার তাশলকা :

• জর্সওিাক, ব্রাি, টুেদপস্ট, প্রদিাজনীি সািান, নীল, তািাম্মদুর্র র্াটি । 

• র্িদলর্ টিসুয ও টিসুয জপপার।

• শস্টল িা জর্লার্াইদনর একটি জের্, একটি গ্লাস, একটি জছার্ চার্চ ও একটি 

েস্তার ানা।

•  াতা-কলর্ িা জছার্ ডাইশর।

• জরাদের জন্য ছাতা।

• ইহরাদর্র সর্ি পরা এিং র্সশজদে যাতািাদতর জন্য আরার্োিক জর্ার্া

স্পঞ্জ স্যাদেল ২ জজাড়া।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

হদজর সফদর জয-সকল শজশনসপত্র সাদে জনিা উশচত জসগুদলার তাশলকা :

• সুগশন্ধমুক্ত জতল, জভসশলন, ক্রীর্।

• শনদজর ব্যিহায ম ওষুধ। র্দন রা দিন ও াদন ওষুদধর োর্ িাংলাদেি জেদক 

অদনকগুণ জিশি।

• িাংলাদেিী র্াকা, যাদত প্রদিাজদন  রচ করা যাি িা জেদি শফদর িাশড় যাওিার 

ভাড়া শর্র্াদনা যাি।

• পাসদপার্ ম, শভসা, টিদকর্ ইতযাশের দুই শতনটি কদর ফদর্াকশপ শভন্ন দু’শতন জািগাি 

রা া 



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

িাংলাদেি পদি ম করণীি:

 জিসরকাশর ব্যিস্থাপনার জক্ষদত্র এদজশির সাদে এিারলাইি, র্ক্কা ও র্শেনার িাসার 

দূরত্ব, িাসার জকািাশলটি (অে মাৎ কত তলাি, এক রুদর্ কি জন, কি জিলা কী 

 ািাদরর ব্যিস্থা, র্শেনা িরীদফ যাতািাদতর িাদসর জকািাশলটি জার্ারাত জেদক 

শর্নাি োকার তাঁবুর দূরত্ব, 



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

িাংলাদেি পদি ম করণীি:

• হজযাত্রীর আশে মক, র্ানশসক ও িাশররীক প্রস্তুশত শনদত পরার্ি ম জেিা।

• হজযাত্রীর প্রদিাজনীি শজশনস পত্র শনদত পরার্ি ম জেিা।

• প্রাক-শনিন্ধন, শনিন্ধন সম্পন্ন করার পর প্রশিক্ষণ গ্রহণ (আিদকানা হজ কযাম্প)।

• শির্ান টিদকদর্র শিষদি এদজশির র্ােদর্ টিদকর্ সংগ্রহ/তাশর  শনশিত হওিা। 

শির্ান ফ্লাইদর্র শনধ মাশরত তাশরদ র দুই শেন পূদি ম আিদকানা হজ কযাদম্প এদস 

শরদপার্ ম করা। 

• হজ শিষিক শনদে মিনািলী ও করণীি সম্পদকম জানা/আদলাচনা প্রশিক্ষদণ 

অংিগ্রহণ।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

িাংলাদেি পদি ম করণীি:

 এিারদপাদর্ ম িাদস ওঠার পূদি ম লাদগজ তাঁর সাদে উদঠদছ শকনা শনশিত হওিা।

 শির্াদন উঠার পর পাসদপার্ ম শভসা টিদকর্ শনদজর হাদত জনিা।

 র্িদলর্ ব্যিহার ।

  ািার (শসদর্র সার্দন অল্প জািগাি শকভাদি  ািার  াদি)।

 ওজু-নার্াজ-তািাম্মুর্ শিষদি িলা।

 এদজশির শিরুদদ্ধ অশভদযাগ োকদল তা কর্তমপক্ষদক জানাদনা।

 প্রদিাজদন র্াকা জেদক শরিাল করদত সাহায্য করা।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

জস শে আরি পদি ম করণীি: জজদ্দা, জস শে আরিদি করণীি :

• শির্াদন জেদক অিতরণ কদর ইদর্দগ্রিদনর জন্য অদপক্ষা করা।

• Arrival Card পূরদণ সাহায্য করা

• Immigration Point এ লাইদন োড়াদনা।

• জর্ািাইল সীর্ সংগ্রদহ সাহায্য করা।

• জর্ানাদের্ ও গাইড এিং িাংলাদেি হজ শর্িন, র্ক্কা, র্শেনার জর্ািাইল নাম্বার 

সংগ্রহ কদর গলাি কাড ম ঝুশলদি রা া।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

জস শে আরি পদি ম করণীি: জজদ্দা, জস শে আরিদি করণীি :

• ভাদলা আচরণ, বধয্যম ও সশহষ্ণুতা সম্পদকম পরার্ি ম জেিা

• হাশরদি জগদল জস শে পুশলিদক িলা।

• হাজীরা অসুস্থতা অনুভি করদল িাংলাদেি জর্শডকযাল শিশনদক শনদি যাওিা।

• র্ক্কা ও র্শেনাি িাশড়দত ওঠার পর লাদগজগুদলা শনশে মি কদক্ষ জপ ৌঁছাদনা।

• র্ক্কাি অিস্থাদনর পরার্ি ম জেিা।

• র্াকা পিসা সংরক্ষদণ পরার্ি ম জেিা।



হজ সহাশিকা সংক্রান্ত:

জস শে আরি পদি ম করণীি: জজদ্দা, জস শে আরিদি করণীি :

• র্শেনাি গর্ন ও করণীি সম্পদকম পরার্ি ম জেিা।

• হদজর পাঁচ শেন সম্পদকম পরার্ি ম জেিা

• জেদি জফরার সর্ি করণীি সম্পদকম পরার্ি ম জেিা। লাদগজ/ লাদগদজর ওজন, 

হাত ব্যাগ, হাদত শকছু অে ম রা া এিারদপাদর্ ম শনির্ািশল, িাশড়/জহাদর্দল জপ ৌঁছাদনা, 

ফ্লাইর্ শিলম্ব ইতযাশে শিষদি হজযাত্রীদের ধারণা প্রোন। 



ধন্যিাে


