
হজ প্রশিক্ষণ ২০২৩

হজ ব্যবস্থাপনা শবষয়ক উপস্থাপনা

ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেি সরকার



হজযাত্রীদের করণীয় 



০১

প্রাক-শনবন্ধন পব ম

০৩
 ভ াটার আইশি কাি ম/

বাাংলাদেিী পাসদপাট ম

(প্রবাস-সাংক্রান্ত কাগজপত্র প্রবাসীর জন্য)

০২  জন্ম-শনবন্ধন সনে

(অপ্রাপ্ত বয়দের জন্য)

০৪  সরকার কর্তমক ভ াশষত

প্রাক-শনবন্ধন শি

 ভ াটার আইশি কাি ম

(প্রাপ্ত বয়দের জন্য)



শনবন্ধন:

ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক হজ প্যাদকজ ভ াষণার পদর আপশন ঐ বছদরর হদজ

যাবার শনধ মাশরক ক্রশর্ক/শসশরয়াদলর র্দে থাকদল প্যাদকজ অনুযায়ী ব্যাাংদক টাকা

জর্া প্রোন এবাং পাসদপাদট মর তথ্য শেদয় শনবন্ধন সম্পন্ন করদত পারদবন। এ সর্য়

ব্যাাংক ভথদক আপশন শনবন্ধন সনে সাংগ্রহ করদবন এবাং আপনার ভর্াবাইদল শনবন্ধন

সম্পন্ন হদয়দছ এই সাংক্রান্ত একটি SMS পাদবন ।



 শনশে মষ্ট ভর্য়াদের

পাসদপাট ম

শনবন্ধন পব ম: 

 সরকার কর্তমক

ভ াশষত প্যাদকজ

মূদের অবশিষ্ট অথ ম

পশরদিাধ

 প্ররাক-শনবন্ধদনর

সনে

 যা প্রদয়াজন হয়:-

০১ ০৩০২

 ব্যশিগত ব্যাাংক 

অযাকাউন্ট এর তথ্য

০৪



 পাসদপাট মজর্া প্রোন ।

শ সা পব ম:

ভসবা প্রোনকারীদের করণীয় হজযাত্রীর করণীয়

 শনবশন্ধত হজযাত্রীর কাজ ভথদক পাসদপাট ম 

সাংগ্রহ করা ((MRP) বা ই-পাসদপাট ম )

একই পশরবাদরর/ গ্রুদপর একজনদক শেদয়

পাসদপাট ম জর্া না করা।

 বাদয়াদর্শিক নতুন শসদের্ সম্পদকম

হজযাত্রীদক অবশহত কর।

 শক াদব বাদয়াদর্শিক শেদত হদব এই শবষদয়

ইউটিউব ভথদক শ শিও ভেদে ভনওয়া।

 ঢাকা হাজ অশিদস পাসদপাট ম জর্া করার 

লদক্ষয প্রদতযক পাসদপাদট মর শপছদন শেকার 

সম্বশলত বাদয়াদর্শিক আইশি শনশিত করা।

 শনজ ভথদক শনশিত হদত হদব ভয, তার 

পাসদপাট ম জর্া এবাং বাদয়াদর্শিক কনিার্ ম 

হদয়দছ।



 পাসদপাট মজর্া প্রোন ।

শ সা পব ম:

ভসবা প্রোনকারীদের করণীয় হজযাত্রীর করণীয়

 যার পাসদপাট ম তাদক ভকদে এদস পাসদপাট ম জর্া 

ভেওয়া শবষয়টি শনশিত করা।

 পাসদপাট ম জর্া করা সাংক্রান্ত শরশস  কশপ

আপনাদক সাংগ্রহ করদত হদব।

 ভসবা প্রোনকারীদক হজযাত্রীর কাছ ভথদক 

পাসদপাট ম গ্রহণ শনশিত হদয়দছ এই র্দর্ ম আশ্বস্ত 

করা।

পাসদপাট ম প্রোদনর সাদথই আপনাদক

বাদয়াদর্শিক করদত হদব ।



 বাদয়াদর্শিক শনশিত করা ।

ভসবা প্রোনকারীদের করণীয় হজযাত্রীর করণীয়

 বাদয়াদর্শিক ভনয়ার জন্য প্রদয়াজনীয়

ইকুইপদর্ন্ট এর ব্যবস্থা রাে। (ভযর্ন:

ভর্াবাইল, ভর্াবাইল েযান্ড, স্মুথ ব্যাকগ্রাউন্ড)

 যার পাসদপাট মতাদকই বাদয়াদর্শিক শেদত

হদব অন্যজন নয় ।

 ভসবা প্রোনকারীদক বাদয়াদর্শিক সম্পদকম 

সম্পূণ মধারণা থাকদত হদব।

 হজযাত্রী চাইদল বাদয়াদর্শিক সম্পদকম

ধারণা শনদত পারদব –ভে ভোর ভথদক অযাপ

(Saudi Visa Bio)িাউনদলাি কদর ।

 বাদয়াদর্শিক ভনয়ার পর পাসদপাট ম এর 

ভপছদন বাদয়াদর্শিক “REF” আইশি

শনশিত করা ।

 হজযাত্রীর শনদজ শনশিত হদব ভয তার

বাদয়াদর্শিক সম্পন্ন হদয়দছ এবাং “REF”

আইশি এশন্ট হদয়দছ ।

শ সা পব ম:



 বাদয়াদর্শিক শনশিত করা ।

ভসবা প্রোনকারীদের করণীয় হজযাত্রীর করণীয়

 যার পাসদপাট ম তাদকই বাদয়াদর্শিক  শেদত 

হদব এটা ভসবা প্রোনকারীদক 

শনশিত করদত হদব।

 পাসদপাট ম এর সাদথ বাদয়াদর্শিক

বােতামূলক এটা আপনাদক কনিমার্

করদত হদব ।

 বাদয়াদর্শিক এর জন্য ভয ভর্াবাইদল ব্যবহার

হদব তা র্ন্ত্রণালয় ভথদক ইউজার আইশি (ই-

ভর্ইল) একটি কদর শনদত হদব

 হজযাত্রী ব্যাশিগত ভর্াবাইল বাদয়াদর্শিক

করদল তার “REF” আইশি পাসদপাদট ম

সাদথ কনিমার্ করদত হদব ।

শ সা পব ম:



শ সা পব ম:

 বাদয়াদর্শিক এর জন্য ইকুইপদর্ন্ট সম্পশকমত তথ্য: 

ভর্াবাইল েযান্ড

ভর্াবাইল এন্ড্রদয়ি  মাসন সব মশনম্ন-

১০, কযাদর্রা-৩২ (শপদেল) হদত

হদব



 ভকাশ ি  যাকশসন শনশিত করা ।

ভসবা প্রোনকারীদের করণীয় হজযাত্রীর করণীয়

পাসদপাদট মর সাদথ ভকাশ ি  যাকশসন

সনে কনিমার্ করা ।

 ভকাশ ি  যাকশসন শনশিত করা ।

পাসদপাদট মর সাদথ  যাকশসন সনে শর্শলদয়

ভনয়া ।

হজযাত্রী  যাকশসন সনে সুরক্ষা ওদয়ব

সাইি ভথদক িাউনদলাি করার সর্য় তার

পাসদপাট মনম্বর সাংযুি কদর ভনয়া ।

শ সা পব ম:



হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম) শচশকৎসা

ক. স্বাস্থয পরীক্ষা: 

(১.ইউশরন সুগার, অযালবুশর্ন) ২.  ব্লাি সুগার ৩. ই.শস.শজ ৪. 

বুদকর এে-ভর 

ে. ম্যাশননজাইটিস ও ইনফ্লুদয়ঞ্জা গ্রহণ 

গ. ভর্শিদকল ভহলথ ভপ্রািাইল সাংগ্রহ

 . স্বাস্থয অশধেপ্তর কর্তমক ভ াশষত স্থানসমূহ উপদরাি

ভসবা গ্রহণ করদত হদব ।

যা প্রদয়াজন হয়:



হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম) শচশকৎসা

 শক াদব ভর্শিদকল ভহলথ ভপ্রািাইল সাংগ্রহ করদবন:

হজযাত্রীদের ভর্শিদকল ভপ্রািাইল শপ্রশন্টাং শনদে মিনা 

• ১. https://prp.pilgrimdb.org সাইটটি ব্রাউজ করুন

• ২. অনুসন্ধান বদে N12345 এর স্থদল আপনার িযাশকাং 

নম্বর শেদয় সাচ ম বাটদন শিক করুন অথবা Enter বাটন 

ভপ্রস করুন

• ৩. আপনার প্রেশি মত ভপ্রািাইদলর শনদচ প্রেশি মত “ভহলথ 

ভপ্রািাইল“ বাটদন শিক করুন

https://prp.pilgrimdb.org/


 শক াদব ভর্শিদকল ভহলথ ভপ্রািাইল সাংগ্রহ করদবন:

• ৪. ভর্শিদকল ভপ্রািাইল ততশর হদল Generate Medical 

Profile এর বার্পাদি লাল রদের িাউনদলাি বাটন ভেো 

যাদব

• ৫. Generate Medical Profile এর বার্পাদি লাল 

রদের িাউনদলাি বাটদন শিক কদর আপনার 

ভপ্রািাইলটি শপ্রন্ট কদর শনন ।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম) শচশকৎসা



 ভসৌশে আরদব হজযাত্রীদের স্বাস্থয ভসবা: হজব্রত পালনকারীদের ভসৌশে আরদব 

গর্দনর পর ভথদক স্বদেি প্রতযাবতমন পয মন্ত ধর্ ম শবষয়ক  র্ন্ত্রণালয়,সার্শরক স্বাস্থয 

পশরেপ্তর এবাং স্বাস্থয ও পশরবার কোণ র্ন্ত্রণালয়  ভযৌথ াদব স্বাস্থয ভসবা শনশিত 

কদর থাদক। র্ক্কা িরীি , র্শেনািরীি ও সীশর্ত ভক্ষদত্র ভজদ্দা অবস্থান কাদল 

এই ভসবা প্রোন করদত হয়।

হজযাত্রীদের শচশকৎসা ভসবা ভসৌশে পব ম:



হজযাত্রীদের শচশকৎসা ভসবা ভসৌশে পব ম:

(ক) ভযসব শচশকৎসা ভসবা ভেয়া হয়:

 হঠাৎ কদর অসুস্থ হওয়া বা আহত ভরাগীদের জরুরী শচশকৎসা

 েী মদর্য়ােী ভরাদগ আক্রান্ত ভযর্ন িায়াদবটিস, উচ্চ রিচাপ, হৃেদরাগ,

হাঁপানী ইতযাশে ভরাগীদের ব্যবস্থাপনা

র্শহলা হজযাত্রীদের ঋতুস্রাব শনয়ন্ত্রদনর জন্য শচশকৎসা

প্রদয়াজদন সার্শয়ক অন্ত:শব াগ ভসবা প্রোন

 শনশে মষ্ট িারীশরক ও োবদরটরী পরীক্ষা



(ে) ভসৌশে আরদব হজযাত্রীদের স্বাস্থয ভসবা:

 ভছাটোদটা অপাদরিন এবাং শচশকৎসা পরার্ি ম ও র্দনাশচশকৎসা

 গুরুতর অসুস্থ ভরাগীদের উন্নত শচশকৎসার জন্য শনশে মষ্ট শবদিষাশয়ত হাসপাতাদল

ভপ্ররন

 হজ ভিদষ হাসপাতাল ভথদক ছাড়কৃত অসুস্থ ভরাগীদের বাাংলাদেদি ভপ্ররদনর

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন

 বাাংলাদেদির স্বাস্থয ভসবা ভকে শকাংবা হজযাত্রীদের বাসস্থাদন মৃতুযবরনকারীদের

মৃতুযর সনে প্রোন।

হজযাত্রীদের শচশকৎসা ভসবা ভসৌশে পব ম:



হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)

ক) হদজর প্রস্তুশত: 

 আপনার িযাশকাং নম্বর/প্রাক শনবন্ধন নম্বর/ শনবন্ধন নম্বর ভজদন শনন।

 হজ সাংক্রান্ত সকল ভলনদেন সরাসশর এদজশির সদে করুন।

 হজ সাংক্রান্ত সকল তথ্য আপনার ভর্াবাইদল এসএর্এদসর র্ােদর্ জানাদনা হদব। 

শনয়শর্ত এসএর্এস না ভপদল হজ অশিদস ভযাগাদযাগ করুন।

 যথাসর্দয় পাসদপাদট ম শ সা ভলদগদছ শকনা শনশিত ভহান।

 যথাসর্দয় সরকার শনধ মাশরত হাসপাতাল/ স্বাস্থয ভকে ভথদক টিকা গ্রহণ কদর 

ভর্শিদকল সাটি মশিদকট গ্রহণ করুন। িায়াদবটিস, হাট ম বা ক্রশণক ভরাগীরা 

ভপ্রসশক্রপিনসহ অবশ্যই ৫০ (পঞ্চাি) শেদনর ঔষধ সদে রাখুন।



হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)

ক) হদজর প্রস্তুশত: 

 বুোর ভিাজসহ ভকাশ ি-১৯ টিকা, ম্যাশননজাইটিস ও ইনফ্লুদয়ঞ্জা প্রশতদষধক টিকা 

গ্রহণ করুন। যথাসর্দয় স্বাস্থয পরীক্ষা সম্পন্ন করুন। সকল প্রকার টিকা গ্রহদনর সনে 

এবাং স্বাস্থয সনে (ই-ভহলথ ভপ্রািাইল) যত্নসহকাদর সাংরক্ষণ করুন।

 আপনার ফ্লাইট শসশিউল এবাং ভসৌশে আরদব ভয ভহাদটল/বাশড়দত থাকদবন তার 

ঠিকানা ভজদন শনন। পাসদপাদট মর শপছদন অবশ্যই ভহাদটল/বাশড়র ঠিকানা ভলো 

থাকদত হদব।

 যথাসর্দয় শবর্াদনর টিশকট সাংগ্রহ করুন।

 ভেিব্যাপী অনুশিত হজ শবষয়ক প্রশিক্ষদণ অাংিগ্রহণ করুন।



ক) হদজর প্রস্তুশত: 

• টিদকট, পাসদপাট ম, হজ গর্দণর অনুর্শতপত্র, টাকা জর্া ভেওয়ার ডুশেদকট রশিে, 

ভর্শিদকল সাটি মশিদকট, টিকা সনে ও অন্যান্য জরুশর কাগজপত্র সাংগ্রহ কদর ২ভসট 

িদটাকশপ কদর রাখুন অথবা ই-ভর্ইদল সাংরক্ষণ করুন।

• আনুর্াশনক ৫০,০০০ (পঞ্চাি হাজার) টাকার সর্পশরর্ান তবদেশিক মুদ্রা সদে 

রাখুন।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



ক) হদজর প্রস্তুশত: 

• প্রদয়াজনীয় র্ালার্াল বহন করার র্ত ২৫ ভকশজ ধারণ ক্ষর্তাসম্পন্ন একটি র্াঝাশর লাদগজ 

এবাং একটি ভছাট হাতব্যাগ সদে শনদত হদব। লাদগজ ও ব্যাদগর উপর নার্, ঠিকানা, 

পাসদপাট ম নম্বর এবাং ভর্াবাইল নম্বর শলেদত হদব।

বণ মনা সাংখ্যা ওজন আকার

ভচক-ইন-ব্যাগ ২ দুই ব্যাদগ সদব মাচ্চ ৪৬ ভকশজ র্ালার্াল 

ভনয়া যাদব। ভকান ব্যাদগর ওজন ৩০

ভকশজর ভবশি হদব না।

৫৬ ভস.শর্. × ৪৫ ভস.শর্. ×

২৫ ভস.শর্.

হাত ব্যাগ ১ সদব মাচ্চ ৭ ভকশজ ২২ ভস.শর্. × ১৮ ভস.শর্. ×

১০ ভস.শর্.

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



ক) হদজর প্রস্তুশত: 

• হারাদনা লাদগজ: হজযাত্রী ভজদ্দা/র্শেনা এয়ারদপাদট ম লাদগজ না ভপদল তা বাাংলাদেি 

হজ অশিস, ভজদ্দা/র্ক্কা/র্শেনায় জানাদবন। ঢাকায় ভিরত আসার পদথ হাশরদয় ভগদল 

এয়ারদপাদট ম “লে এন্ড িাউন্ড” ভসকিদন জানাদত হদব। লাদগজ পাওয়া ভগদল, 

ভহল্পদিে হদত হজযাত্রী/তার গাইি বা এদজশির প্রশতশনশধদক ভিান করা হদব।

• পুরুষ হজযাত্রীদের জন্য কর্পদক্ষ ২ভসট ইহরাদর্র কাপড়, ২ভসট পায়জার্া-পাঞ্জাশব, 

২টি লুশে, ২টি টুশপ, ৪টি ভগশঞ্জ, ২ভজাড়া স্যাদন্ডল, ২টি ভতায়াদল/গার্ছা, ১টি োবার 

ভেট, ১টি পাশনর গ্লাস, ১ টি ছাতা, শচশকৎসদকর পরার্ি ম অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় ঔষধ, 

২টি শরশিাং চির্া, একটি ভছাট কাঁশচ, টুথ ব্রাি, ভপে, নাইলদনর রশস, র্শহলা 

হজযাত্রীদের জন্য প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক সাদলায়ার-কাশর্জ, ওড়না, ভবারকা এবাং 

অন্যান্য ব্যবহায ম কাপড় সদে শনদত পাদরন ।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



ক) হদজর প্রস্তুশত: 

• ঔষদধর ভপ্রসশক্রপিন, ঔষধ, জরুশর কাগজপত্র এবাং জরুশর প্রদয়াজদন ব্যবহাদরর 

জন্য এক ভসট কাপড় ভছাট ব্যাদগ রাখুন। 

• হদজর সিদর সকল অবস্থায় ভসৌজন্য বজায় ভরদে  াল আচরণ করদত হদব। 

অহাংকারমূলক আচরণ পশরহারসহ ভয ভকান পশরশস্থশতদত তধর্য্ম ধারণ করদত হদব।

• ভকান অশ দযাগ থাকদল শনশে মষ্ট কর্তমপক্ষদক যথাযথ াদব অবশহত করদত হদব।

• অশ দযাগ করার জন্য –ওদয়ব সাইি (https://hajj.gov.bd/forms/) হজযাত্রী

কর্তমক অশ দযাগ িরর্-১১ িাউনদলাি কদর অশ দযাগ করুন ।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(ে) হজযাত্রীদের জন্য শনদে মিনা: 

• যথাসর্দয় আপনার শপআইশি নম্বর ভজদন শনন।

• হদজ যাওয়ার পূদব ম ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয় ভথদক প্রেত্ত শপআইশি কাি ম এবাং কবশজ ভবল্ট 

সাংগ্রহ করুন এবাং গলায় ঝুশলদয় রাখুন; এগুদলা সবসর্য় সদে রােদত হদব।

• ঢাকা হযরত িাহ জালাল (র:) শবর্ানবন্দর শেদয় যারা হদজ যাদবন তাদেরদক হজযাত্রার 

তাশরদের দুই (২) শেন আদগ আিদকানা হজ কযাদম্প আসদত হদব। 

• ধর্ ম শবষয়ক র্ন্ত্রণালয় কর্তমক প্রকাশিত হজ, ওর্রাহ ও শযয়ারাত সম্পশকমত বই অথবা 

অন্য ভকান একটি শনদে মশিকা সদে রাখুন।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(ে) হজযাত্রীদের জন্য শনদে মিনা: 

• হজ শবষয়ক শনদে মিনাবলী ও করণীয় সম্পদকম জানার জন্য হজ কযাদম্প অনুশিত 

আদলাচনা/ প্রশিক্ষদণ অাংিগ্রহণ করুন।

• আপনার হজ গাইদির নার্/ এদজশি র্াশলদকর নার্/বাাংলাদেি হজ অশিদসর 

শনয়ন্ত্রণ কদক্ষর ভিান নম্বর ভজদন শনন এবাং শবর্াদন উঠার আদগই আপনার হজ 

গাইদির সাদথ ভযাগাদযাগ করুন। প্রদয়াজদন হদজর হটলাইন নম্বর-১৬১৩৬ কল

করুন ।

• সরকাশর হজযাত্রীদের ভক্ষদত্র বাাংলাদেি ভথদক ভসৌশে, র্ক্কা ভথদক র্শেনা এবাং হজ

ভিদষ ভসৌশে ভথদক বাাংলাদেদি প্রতযাবতমন এগুদলা র্ক্কা ও র্শেনা বাশড়  াড়ার

সাদথ সম্পশকমত শবধায় ফ্লাইট শনধ মারদণর সর্য় শবষয়গুদলা বুদঝ শনদত হদব ।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(গ) শবর্ানবন্দর/আিদকানা হজ কযাদম্প আগর্দনর পর করণীয়: 

• আপনার হজ গাইদির পরার্ি মক্রদর্ যারা সরাসশর র্ক্কা ভর্াকাররর্ায় যাদবন 

তাদেরদক শনশে মষ্ট সর্দয় ইহরার্ বাঁধদত হদব।

• ভয সকল হজযাত্রী সরাসশর র্ক্কায় গর্ণ করদবন তাঁরা যাত্রার ৬  ন্টা পূদব ম 

ইহরাদর্র কাপড় পড়দবন। যারা সরাসশর র্শেনা িশরি যাদবন তাদেরদক ঢাকা 

হযরত িাহ জালাল(র:) শবর্ানবন্দর ইহরার্ পড়দত হদব না।

• হজ শবষয়ক শনদে মিনাবলী ও করণীয় সম্পদকম জানার জন্য হজ কযাদম্প অনুশিত 

আদলাচনা/ প্রশিক্ষদণ অাংিগ্রহণ করুন।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(গ) শবর্ানবন্দর/আিদকানা হজ কযাদম্প আগর্দনর পর করণীয়: 

• পাসদপাট ম, শ সা, টিদকট, শপআইশি কাি ম, কবশজ ভবল্ট, টিকা সনে, স্বাস্থয 

সনে সাংগ্রহ কদর শনদজর কাদছ রাখুন।

• হজ কযাদম্প শনজ েরদচ োওয়া-োওয়া করদত হদব।

• ভয সকল হজযাত্রীর ভসৌশে আরদবর Pre-arrival Immigration

বাাংলাদেদি সম্পন্ন হদব, তারা শবর্ানবন্দদরর শনশে মষ্ট স্থাদন Immigration 

সম্পন্ন করদবন। এদক্ষদত্র শকছু সর্দয়র প্রদয়াজন হদত পাদর। তাই 

অনুগ্রহপূব মক তধয ম সহকাদর অদপক্ষা করুন।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



 ) বাাংলাদেি ভথদক শবর্াদন আদরাহদণর পূব ম প্রস্তুশত:

• শবর্ানবন্দদরর শনশে মষ্ট কাউন্টার অথবা আিদকানা হজ কযাদম্প আপনার গাইদির 

সহায়তায় ইশর্দগ্রিন সম্পন্ন করুন। এ সর্দয় পাসদপাট ম, শ সা, টিশকট, প্রদযাজয 

ভক্ষদত্র কর্তমপদক্ষর অনুদর্ােন/ছুটির কাগজপত্র সদে রাখুন।

• শবর্াদন ভ্রর্ণকাদল ছুশর, কাঁশচ, সু ুঁই, ভনইল কাট মার, লাইটার, ভপে, ভে, ধারাদলা 

এবাং তরল জাতীয় শজশনস হাত ব্যাদগ ভনওয়া যাদবনা। 

• শবর্াদন ভ্রর্দণর সর্য় চাল, িাল, শুটশক,রান্না করা োবার, িল মূল, তশরতরকাশর 

বহণ করা যাদব না।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(ে) শবর্াদন উঠার পর করণীয়:

• শবর্ান ক্রু/এয়ার ভহাদেদজর সহায়তায় আপনার জন্য শনধ মাশরত আসদন বসুন।

• শবর্ান ভ্রর্ণ সাংক্রান্ত শনদে মিাবশল অনুসরণ করুন।

• আপনার ভর্াবাইল/ ট্যাব/োপটপ বন্ধ রাখুন। 

• শবর্াদন সরবরাহকৃত োবার গ্রহণ করুন। শবদিষ প্রদয়াজদন শবর্ান ক্রু/এয়ার 

ভহাদেদজর সহায়তা গ্রহণ করুন।

• শবর্াদন ওজু করা যায় না। তায়াম্মুর্ করার জন্য শবর্ান ক্রু/এয়ার ভহাদেদজর 

সহায়তায় গ্রহণ করুন। প্রদয়াজদন একটি ভছাট আকাদর তায়াম্মুদর্র র্াটি সদে 

শনদবন।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



(ে) শবর্াদন উঠার পর করণীয়:

• শবর্াদন টয়দলট ব্যবহার শবষদয় শবর্ান ক্রু/এয়ার ভহাদেদজর সহায়তা গ্রহণ করুন।

• ভকান অবস্থাদতই শবর্াদন ধুর্পান করা যাদব না। 

• আপনার হাত ব্যাগটি শবর্ান ক্রু/এয়ার ভহাদেদজর সহায়তায় র্াথার উপদর কযাশবদন 

রাখুন। 

• শবর্ান ভথদক নার্ার পূদব ম ক্রু /এয়ার ভহাদেদজর সহায়তায় আপনার হাত ব্যাগটি 

সাংগ্রহ করুন।

• শবর্ান ভথদক নার্ার সর্য় তাড়াহুড়া করদবন না।

হজযাত্রীদের করণীয় (বাাংলাদেি পব ম)



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

চ) শবর্ান ভথদক নার্ার পর করণীয়:

• শবর্ান ভথদক নার্ার পর গাশড়দযাদগ হজ টাশর্ মনাদল ভপৌুঁছাদনা হদব। 

• টিশকট এবাং অন্যান্য শজশনসপত্র যত্ন কদর হযান্ডব্যাদগ রাখুন।

• ভয সকল হজযাত্রীর Pre-arrival Immigration বাাংলাদেদি সম্পন্ন হয়শন 

তাদের ভসৌশে আরদব টাশর্ মনাদল ভপৌুঁছাদনার পর Waiting রুদর্ অদপক্ষা করদত 

হদব। এরপর Immigration Point এ উপশস্থত হদয় পাসদপাট ম ভেোদত হদব। 

Immigration Point এ আপনার ছশব এবাং হাদতর আঙ্গুদলর ছাপ ভনওয়া 

হদব। আপনার পাসদপাদট ম শসল ভেওয়া হদয়দছ শকনা ভেদে শনন।

Immigration Point এ একটু সর্য় লাদগ তাই তধয ম ধদর অদপক্ষা করুন।

• ভয সকল হজযাত্রীর Pre-arrival Immigration বাাংলাদেদি সম্পন্ন হদয়দছ 

তাদের ভসৌশে আরদব Immigration করদত হদব না।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

চ) শবর্ান ভথদক নার্ার পর করণীয়:

• ইশর্দগ্রিন সম্পন্ন করার পর কতমব্যরত পুশলিদক ইশর্দগ্রিদনর শসলযুি 

পাসদপাদট মর পাতাটি প্রেি মন কদর হাত ব্যাদগ রাখুন।

• লাদগজ সাংগ্রদহর জন্য আপনার ফ্লাইট নম্বর শনদে মিনাযুি শনশে মষ্ট ভবদল্টর শনকট 

ভপৌুঁদছ লাদগজ সাংগ্রহ করদত হদব।

• লাইদন োশড়দয় ভচশকাং পদয়দন্ট বড় এবাং ভছাট লাদগজ ভচক কশরদয় শনদজ আবার 

সাংগ্রহ কদর বাশহদর আসদত হদব। এ সর্য় বড় লাদগজটি টাশর্ মনাদল শনদয়াশজত 

কর্ীরা বড় িশলদত কদর শনধ মাশরত োজায় শনদয় আসদবন। আপনাদক হাত ব্যাগটি 

শনদয় ভবশরদয় আসদত হদব।

• এরপর হজ োজায় এদস শনদজর বড় লাদগজটি বুদঝ শনদয় শনদজর এদজশির 

প্রশতশনশধ/গাইদির সদে একদত্র বাদসর জন্য অদপক্ষা করদত হদব।

• এ সর্য় টয়দলট ভসদর ভনওয়া/নার্াজ আোয় করা (সর্য় হদল) এবাং োবার গ্রহণ 

করা ভযদত পাদর। 



চ) শবর্ান ভথদক নার্ার পর করণীয়:

• হজগাইি/হজকর্ীদের পরার্ি ম অনুসাদর র্ক্কা/র্শেনার শনধ মাশরত বাদস উঠার জন্য 

লাদগজসহ লাইদন োড়াদত হদব।

• বাদস ওঠার সর্য় বড় লাদগজটি কর্ীগণ বড় িশলদত কদর বাদস উঠিদয় শেদব। 

শনদজর লাদগজটি তার বাদস ঠিকর্ত উদঠদছ শকনা শনশিত ভহান।

• বাদস ওঠার পূদব ম মুয়াশিদর্র পদক্ষ বাস পশরচালনা কর্তমপক্ষ পাসদপাট ম বুদঝ শনদব। 

এ সর্য় টিশকট/ভবাশি মাং পাস শনদজর কাদছ সাংরক্ষণ করুন। জর্াকৃত পাসদপাট ম 

হজ ভিদষ ভিরার সর্য় শবর্ানবন্দদর ভিরত প্রোন করা হদব।

• বাদস ওঠার পর আনুিাশনকতা সম্পন্ন করদত নূন্যতর্ ৩০ শর্শনট সর্য় অদপক্ষা 

করদত হদব।

হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)



চ) শবর্ান ভথদক নার্ার পর করণীয়:

• টাশর্ মনাদল অবস্থানকাশলন অসুস্থতা বা অন্য ভকান সর্স্যা অনু ব করদল 

বাাংলাদেশি হজকর্ীদের সাহার্য্ শনদয় শচশকৎসা ভকে ভথদক শচশকৎসা ভসবা 

গ্রহণ করা যাদব।

• আপনার ভয ভকান সর্স্যা এয়ারদপাট ম টাশর্ মনাদল অবশস্থত বাাংলাদেি হজ 

অশিসদক অবশহত করুন।

• ভসৌশে আরদব রাস্তা পারাপাদরর সর্য় ভেৌড় শেদবন না। িান বার্ ভেদে রাস্তা 

পার হদবন। ভসৌশে আরদব গাশড় িান শেক ভথদক চদল।

হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)



(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

• র্ক্কায় শনধ মাশরত বাশড়/ভহাদটদল ভপৌুঁছার পর বাস ভথদক ভনদর্ শনদজর লাদগজ বুদঝ 

শনদয় ভহাদটদলর শনজ কক্ষ নম্বর ভজদন শনদয় শনধ মাশরত কদক্ষ অবস্থান করদত হদব। 

শলশেত অনুর্শত ছাড়া ভকান আত্মীয়-স্বজদনর বাশড়দত থাকা যাদব না। 

• ভর্ানাদের্ ও গাইি এবাং বাাংলাদেি হজ শর্িন, র্ক্কা, র্শেনা এবাং শচশকৎসা 

ভকদের ভর্াবাইল নাম্বার সাংগ্রহ কদর সাংরক্ষণ করুন।

• এরপর লাদগজ ঠিক াদব ভরদে গাইদির পরার্ি ম অনুসাদর ওর্রায় যাওয়ার জন্য 

প্রস্তুশত গ্রহণ করুন।

• একা ওর্রার জন্য যাওয়া যাদব না।

• গাইদির সহায়তায় ভর্াবাইল সীর্ সাংগ্রহ করদত হদব। এ সর্য় শ সার কশপ ভেোদত 

হদব। 

• ভহাদটল/বাশড়র শলিট ব্যবহার, বাথরুর্ ব্যবহার, োবার গ্রহণ ইতযাশে শবষয় 

 াল াদব ভজদন শনন।

হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)



(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

• ভহাদটল/বাশড়দত ভকান অবস্থাদতই রান্না এবাং কাপড় ইশি করা যাদব না। রান্নায় 

আগুদনর ঝুুঁশক থাদক। এদত আপনার এবাং অন্যান্য হাজীর বড় ধরদণর ক্ষশত হদত 

পাদর। কাপড় ঝুলাদনার জন্য রশি শনদয় ভযদত পাদরন।

• র্ক্কা-র্শেনায় ভহাদটল/বাশড়দত প্রশতরুদর্ ৪/৫ জন কদর থাকদত হদব। পুরুষ এবাং 

র্শহলা পৃথক রুর্ থাকদত হদব। শসদেল োদটর আয়তন সাধারণ র্াদপর ভচদয় 

ভছাট হদব। রুর্গুদলাও ভবশি বড় হদব না। অপশরশচত হাজীর সদে একই রুদর্ 

থাকার র্ানশসকতা থাকদত হদব।

• র্য মাো/পে/পেশব/সার্াশজক অবস্থান শবদবচনায় ভকান রুর্ বরাদ্দ ভেওয়া হদব না। 

সকদল শর্দল শর্দি থাকদত হদব। 

• র্ক্কা-র্শেনায় ভহাদটল/বাশড়দত ভগাসলোনার পাশন সবসর্য় গরর্ থাদক। পাশন 

গাদয় ঢালার আদগ তাপর্াত্রা ভেদে শনদত হদব। বালশতদত সবসর্য় পাশন রােদবন।

হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

• ভসৌে আরদব অবস্থানকাদল ভেদির সুনার্ ক্ষুন্ন হয় এধরদণর ভকান আচরণ করা 

যাদব না। সবসর্য় পশরোর পশরচ্ছন্ন থাকদত হদব এবাং েলবদ্ধ াদব চলাদিরা 

করদত হদব।

• র্ক্কা-র্শেনায় ভহাদটল/বাশড়র লশবদত পান করার জন্য জর্জদর্র পাশন রাো 

হয়। এ পাশন অপচয় করা যাদব না।

• ভহাদটল/বাশড়দত ভকান কারদণ শবদুৎ শবভ্রাট হদল ভর্রার্ত পয মন্ত অদপক্ষা 

করদত হদব। কারণ ভসৌশে শবদুযৎ কর্তমপক্ষ ছাড়া ভহাদটল র্াশলক ভকান ভর্রার্ত 

কাজ করদত পাদর না।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

 হজ আশিস ভথদক ভেওয়া বাাংলাদেদির পতাকােশচত ছশবসহ আইশি কাি ম, 

হাদত লাগাদনা কবশজ ভবল্ট সবসর্য় সদে রােদত হদব। ভকউ হাশরদয় ভগদল এই 

কাি ম বাাংলাদেি হজ অশিদস ভপৌুঁছাদত সহায়তা করদব।

 র্ক্কা-র্শেনা ভপৌুঁছার পর ভর্ায়াদির্ অশিদসর ভেওয়া কাি ম সবসর্য় সদে রােদত 

হদব। ঐ কাদি ম ভর্ায়াদির্ অশিদসর নম্বর ভলো থাদক। 

 ভহাদটল/বাশড় ভথদক বাশহদর যাওয়ার সর্য় একা যাদবন না। সব সর্য় 

েলবদ্ধ াদব চলাদিরা করদবন।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

• তাওয়াি/সায়ী এবাং িয়তানদক পাথর র্ারার সর্য় ভবশি টাকা পয়সা (শরয়াল) সদে 

শনদবন না।

• ট্যাশে  াড়া প্রোদনর জন্য খুচরা টাকা (শরয়াল) সদে রােদত হদব। যতদূর সম্ভব 

একা ট্যাশেদত উঠদবন না। শকছু ট্যাশে চালক প্রদলা ন ভেশেদয় গাশড়দত ঊঠায়। 

এরপর পর শছনতাই কদর, তাই সাবধাদন চলাদিরা করদত হদব।

• সবসর্য় পশরোর পশরচ্ছন্ন থাকদত হদব। োশল পাদয় হাঁটা যাদবনা। এদত পাদয় 

ভপাসকা পরদত পাদর। ভরৌদদ্র ছাতা ব্যবহার করুন। প্রচুর পাশন/িদলর রস পান 

করদবন। িােশবন ছাড়া অন্য ভকাথাও র্য়লা-আবজমনা ভিলদবন না।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ছ) র্ক্কায় ভপৌুঁছাদনার পর করণীয়:

• কেদনা পথ হাশরদয় ভগদল  য় না ভপদয় আপনার গাইি/ হজ অশিদসর 

শনয়ন্ত্রণকদক্ষ/ অথবা ভসৌশে ভর্ায়াদিদর্র নম্বদর ভিান করুণ। আপনার আদি 

পাদিই হজ কর্ী/ প্রবাসী বাাংলাদেশি/ পুশলদির সহায়তা শনদত হদব।

• অসুস্থ অনু ব করদল এদজশি/গাইদির সহায়তায় বাাংলাদেি ভর্শিকযাল শিশনদক 

শগদয় ভসবা গ্রহণ করদত পারদবন। বাাংলাদেি ভর্শিকযাল শিশনক ভথদক শবনামূদে 

ঔষধসহ প্রাথশর্ক শচশকৎসা ভসবা প্রোন করা হয়।

• ভসৌশে আরদব অবস্থানকাদল ভকান প্রকার রাজননশতক আদলাচনা/র্তবাে প্রচার 

ভথদক 

শবরত থাকুন।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(জ) হদজর সর্য় করণীয়:

• শজলহজ র্াদসর ৭ তাশরে রাদত অথবা ৮ তাশরে সকাল ভথদক দুপুদরর র্দে

ভর্ায়াদিদর্র বাদস শর্না ভযদত হদব। সাদথ হালকা কাপড়-ভচাপড় ও প্রদয়াজনীয় টাকা 

পয়সা (শরয়াল) শনদবন। বাদস সকদলর বসার জায়গা হয় না। তাই র্শহলা ও বয়েদের 

আদগ উঠদত শেদত হদব। র্শহলা এবাং তার র্াহরার্দক একই গাশড়দত উঠদত হদব।

• শর্না যাওয়ার সর্য় সকদল একদত্র ভহাদটদলর শনদচ নার্দবন না। গাইি এবাং হজ 

কর্ীরা িাকার পর নার্দত হদব। না হয় অদপক্ষা করদত কষ্ট হদব। 

• র্ক্কা হদত পাদয় ভহদট শর্না আরািাদত যাওয়া ভথদক শবরত থাকদবন। কারণ এদত 

অসুস্থ হদয় পড়দত পাদরন।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(জ) হদজর সর্য় করণীয়:

• িয়তানদক পাথর শনদক্ষপ করার সর্য় েলবদ্ধ াদব যাদবন। পাথর র্ারার সর্য় 

কেদনা স্যাদন্ডল খুদল ভগদল, পাথর হাত ভথদক পদড় ভগদল ভকান অবস্থাদত 

উঠাদনার ভচষ্টা করদবন না। শকছু অশতশরি পাথর রােদবন। অক্ষর্, বৃদ্ধ ও 

অসুস্থদের পদক্ষ অদন্যর দ্বারা পাথর শনদক্ষপ করাদনা যায়।

• শর্না-আরািাদত শনদজর তাঁবু হাশরদয় ভগদল হজ অশিদসর তাঁবুদত যাওয়ার ভচষ্টা 

করদবন। এ জন্য শর্না-আরািাদতর ম্যাপ সদে রাখুন এবাং হজ অশিদসর 

শনয়ন্ত্রণকদক্ষর ভিান নম্বর ভজদন রাখুন।

• শর্না আপনার তাঁবুর এলাকার নম্বর/শনকটস্থ খুটি নম্বর এবাং রাস্তার নম্বর ভজদন 

রােদত হদব। পথ হাশরদয় ভগদল এই নম্বর ধদর তাঁবু খুজদত হদব।

• আরিা ভথদক ভিরার পদথ ভকান কারদণ আপনার গাশড় খু ুঁদজ না ভপদল 

বাাংলাদেদির অন্য ভয ভকান গাশড়দত কদর মুজোিা/শর্নায় চদল আসদত হদব।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(জ) হদজর সর্য় করণীয়:

• শর্না-আরািাদত অবস্থানকাদল পশরশর্ত োবার গ্রহণ করদত হদব। অশতশরি 

র্সলাযুি োবার পশরহার করুন। সবসর্য় পাশনর ভবাতল সদে রাখুন। িায়াদবটিস 

ভরাগীরা সবসর্য় শকছু োবার সদে রােদবন।

• শর্না-আরািাদত শনদজর তাঁবু হাশরদয় ভগদল হজ অশিদসর তাঁবুদত যাওয়ার ভচষ্টা 

করদবন। এ জন্য শর্না-আরািাদতর ম্যাপ সদে রাখুন এবাং হজ অশিদসর 

শনয়ন্ত্রণকদক্ষর ভিান নম্বর ভজদন রাখুন।

• শর্না আপনার তাঁবুর এলাকার নম্বর/শনকটস্থ খুটি নম্বর এবাং রাস্তার নম্বর ভজদন 

রােদত হদব। পথ হাশরদয় ভগদল এই নম্বর ধদর তাঁবু খুজদত হদব।

• আরিা ভথদক ভিরার পদথ ভকান কারদণ আপনার গাশড় খু ুঁদজ না ভপদল বাাংলাদেদির 

অন্য ভয ভকান গাশড়দত কদর মুজোিা/শর্নায় চদল আসদত হদব।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(জ) হদজর সর্য় করণীয়:

• শর্না-আরািাদত অবস্থানকাদল পশরশর্ত োবার গ্রহণ করদত হদব। অশতশরি 

র্সলাযুি োবার পশরহার করুন। সবসর্য় পাশনর ভবাতল সদে রাখুন। িায়াদবটিস 

ভরাগীরা সবসর্য় শকছু োবার সদে রােদবন।

• শর্না-আরািাদত অবস্থানকাদল ধুর্পান ও আগুন জালাদনা ভথদক শবরত থাকুন।

• মুজোশলিায় অবস্থাদনর জন্য বাস ভথদক নার্ার পর পুনরায় কেন, ভকান জায়গা 

ভথদক বাদস উঠদবন ভজদন শনন। মুজোশলিায় েলবদ্ধ াদব অবস্থান করুন।

• শর্না ভথদক যাঁরা ভিদন যাদবন তাদেরদক ভিদনর টিশকট হাদতর কবশজদত লাশগদয় 

রােদত হদব।

• শর্না ভথদক র্ক্কা যাওয়ার সর্য় েলবদ্ধ াদব ভযদত হদব। 

• শনদজ কুরবাশন ভেওয়া কষ্টসাে। কুরবাশনর টাকা ইসলার্ী উন্নয়ন ব্যাাংদক জর্া 

ভেওয়াই ভসৌশে সরকার কর্তমক স্বীকৃত ব্যবস্থা। অন্যথা প্রতাশরত হওয়ার সম্ভাবনা 

থাকদব।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ঝ) র্শেনায় গর্ন ও করণীয়

• পুরুষ হজযাত্রীদের জন্য কর্পদক্ষ ১ ভসট ইহরাদর্র কাপড়, ২ভসট 

পায়জার্া-পাঞ্জাশব, ২টি লুশে, ২টি টুশপ, ৪টি ভগশঞ্জ, ১ভজাড়া স্যাদন্ডল, ১টি 

ভতায়াদল/গার্ছা, ১টি োবার ভেট, ১টি পাশনর গ্লাস, শচশকৎসদকর পরার্ি ম 

অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় ঔষধ, ২টি শরশিাং চির্া, একটি ভছাট কাঁশচ, টুথ ব্রাি, 

ভপে, নাইলদনর রশস, র্শহলা হজযাত্রীদের জন্য প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

সাদলায়ার-কাশর্জ, ওড়না, ভবারকা এবাং অন্যান্য ব্যবহায ম কাপড় সদে 

শনদত পাদরন।

• উশিশেত র্ালার্াল বহদনর জন্য একটি ভছাট ব্যাগ শনদত হদব।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ঝ) র্শেনায় গর্ন ও করণীয়

• যারা র্শেনা ভথদক ভেদি শিরদবন তাদেরদক ভেদি ভিরার সর্য় ৩৬  ন্টা পূদব ম 

লাদগজ গুশছদয় শনদত হদব। টিদকট ও ভবাশি মাং পাি সাদথ রােদত হদব।

• গাইদির পরার্ি মক্রদর্ ঐশতহাশসক স্থানসমূহ পশরেি মন করা ভযদত পাদর।

• অসুস্থ অনু ব করদল এদজশি/গাইদির সহায়তায় বাাংলাদেি ভর্শিকযাল শিশনদক 

শগদয় ভসবা গ্রহণ করদত পারদবন। বাাংলাদেি ভর্শিকযাল শিশনক ভথদক শবনামূদে 

ঔষধসহ প্রাথশর্ক শচশকৎসা ভসবা প্রোন করা হয়।

• র্শেনা ভথদক র্ক্কায় ভিরার পদথ ইহরার্ পদর আসদত হদব।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ঞ) ভেদি ভিরার সর্য় করণীয়:

• ভেদি ভিরার সর্য় ৩৬  ন্টা পূদব ম লাদগজ গুশছদয় শনদত হদব। টিদকট ও ভবাশি মাং পাি 

সাদথ রােদত হদব।

• ভিরার সর্য় বড় লাদগজ পৃথক গাশড়দত ভনওয়া হদব। ভছাট লাদগজটি সদে রােদত 

পাদরন। বাাংলাদেি শবর্াদন দুই ব্যাদগ ৪৬ ভকশজ র্ালার্াল আনা যাদব। ভকান 

ব্যাদগর ওজন ৩০ ভকশজর ভবশি হদব না।

• জর্জদর্র পাশন লাদগদজ আনদবন না। ভিরার পদথ ঢাকা শবর্ানবন্দর ভথদক 

জর্জদর্র পাশন ভেওয়া হদব।

• হাদত শকছু নগে অথ ম রােদত হদব। এয়ারদপাট ম ভথদক যাদত বাশড়/বাসায় ভপৌুঁছাদনা 
যায়। 

• ভকান কারদণ ফ্লাইট শবলম্ব হদল, র্ানশসক প্রস্তুশত থাকদত হদব তধর্য্ম রাোর।



হজযাত্রীদের করণীয় (ভসৌশে পব ম)

(ঞ) ভেদি ভিরার সর্য় করণীয়:

• শনশষদ্ধ শজশনস বহন করদবন না। শবর্াদন ভ্রর্ণকাদল ছুশর, কাঁশচ, সু ুঁই, ভনইল কাট মার, 

লাইটার, ভপে, ভে, ধারাদলা এবাং তরল জাতীয় শজশনস হাত ব্যাদগ ভনওয়া যাদবনা। 

• ভকান আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারও র্ালার্াল পশরবহন করদত শগদয় শনদজদক 

শবপদে ভিলদবন না। অশতশরি ওজদনর ভক্ষদত্র প্রশত ভকশজর জন্য কর্/ভবশি ৬০ শরয়াল 

(প্রায় ১৪০০ টাকা) কদর পশরদিাধ করদত হদব।

• হজ সাংক্রান্ত ভয ভকান জরুশর প্রদয়াজদন ঢাকা/র্ক্কা/র্শেনা/ভজদ্দা হজ অশিদস ভযাগাদযাগ 

করুন। আপনার ভয ভকান পরার্ি ম/সর্স্যা www.mora.gov.bd এর Facebook এর

র্ােদর্ ভিয়ার করদত পাদরন। হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য www.hajj.gov.bd ভথদকও 

জানা যাদব।

• আপনার স্মাট ম ভর্াবাইদল ‘হজ গাইি’ এযাপস িাউনদলাি কদর হজ সাংক্রান্ত সব তথ্য 

জানদত পারদবন।



ধন্যবাে


