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- তাবাফুল - বাদা ' 

oমরাহ 
1. iহরাম - মীকাত েপৗঁছােনার আেগ 

iহরােমের পূেবর্ : aবাি ত চুল 
তুেল িদন, নখ েকেট িনন, 
েগাসল ( sান ) েসের িনন & 
oয ু( ডুব ) aথবা anত oয ু 
.  
iহরােমের জামাকাপড় পেড় 
িনন -  কাপড় 2 সাদা uন- 
aনসুযূ্ত টুকরা  
পুরষুেদড় জনয্ eবং মিহলােদর জনয্ িনয়িমত কাপড়-  েনিভেগশন 
রাখুন . iহরােমের সময়   নারীেদর মখু আবতৃ করা uিচত নয় o 
iহরােমের সময় পুরষুেদর  তােদর মাথা েঢেক েনoয়া uিচত নয়   
iহরােমের aবsাe িনয়াহ pেবশন uপর ( uেdশয্ (  েয েকােনা 
ভাষায় )iহরাম pেবশ করা্য়  ) 
তাবিলয়াহ পাঠ করুন (হj pাথর্না িমনিত): 

  بَّْيك،لََك لَ  ْيكَ رِ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيك، لَبَّْيَك الَ شَ 
  كلَ ِرْيَك  شَ الَ ُك إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمةَ لََك َو اْلُملْ 

“লbায়k আlাহুmা লbায়k, লbায়k লা শিরকা লাকা লbায়k, 
inাল হাঁদা বানিন‘মাতা লাকা বালমূl ক লা শিরকা লক”  

eখােন আিম েহ আlাহ , ( েতামার আহবােন সাড়া িদেয় ), আিম 
eখােন।  ei েয আিম , েতামার েকান aংশীদার েনi , আিম eখােন। 
pকৃতপেk সব pশংসা , aনgুহ o সাবর্েভৗমt েতামার anগর্ত। 
েতামার েকান aংশীদার েনi। 

মসিজদ আল- হারােম ( কাবা ) যাoয়া , পুরষুেদর েজাের 

েতলাoয়ােতর ( নারী শাnভােব ) uমরাহ (তাবাফুল-kদমূ)  

মসিজেদ হারােম pেবশন : pথেম ডান পা িদেয় pেবশ করনু eবং eর 
পাঠ করনু ::  

 اللَُّهمَّ اْفتَْح ِلي أَْبَواَب َرْحَمتِك
আlাহুmা আফটাহ লী আbাবা রহমািতকা েহ আlাহ , আমার জনয্ 

েতামার রহমেতর দরজা খুেল দাo. 
♦ তাoয়াফ জনয্ uেdশয্ করনু   
2.  তাoয়াফ ( কাবা 7 বার pদিkণ করা ) 
♦ তাবােফর শরুরু িবn,ু আল-হাজরলু-আsদ ( কােলা পাথর )1  
িদেক  agসর হoয়ার আেগ , শধু ুপুরেুষরা ডান কাঁধ uেnািচত কের  
- ডান বগেলর তলায় iহরাম sাপন করেব  ( eটা ঈধিটবা নােম 
পিরিচত) . 
যখন pিতিট বতর্ নী pারm করেবন, আল-হাজরলু-আsদ ( কােলা 
পাথর )2 িদেক আপনার ডান হাত িদেয় সে ত করনু , eবং eটা পাঠ 
করনু –  أَْكبَر ُ  هللااَّ
আlাহু আকবার ( আlাহ সবার েচেয় বড় ) 

♦ পুরষুেদর pথম 3 পিরkমা শধুমুাt dত চলা uিচত, েশষ  4 

পিরkমা sাভািবক গিতেত সmn করেত হয় 7th পিরkমা সmূণর্ 
করা পযর্n  েকান িবেশষ pাথর্না ( দআু  ) 
তাবাফ.3 eর সময় aপিরহাযর্ নয় 
♦ দআু ( িমনিত ) তাবােফর সময় করা েযেত পাের aথচ  আর-
রুকণুল-যামনী ( iেয়েমিন কনর্ার )4 মেধয্ িদেয় যাoয়ার সময়  
িনmিলিখত পাঠ করা হেল সnুত হয় 

ْنيَا َحَسنَةً َو فِي َرةِ اآلخِ  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ  
 َحَسنَةً َو قِنَا َعَذاَب النَّار

রbানা আিটনা িফড-ডুনয্া হাসনাতান oয়া ফীল আিখড়িত 
হাসনাতান oয়া িকনা 'আধাবন নার 
আমােদর pভু! আমােদর েক  দাo, যা ei দিুনয়ােত ভাল আেছ আর 
পরকােল যা ভাল হয় তা, আর আমােদরেক েদাযেখর আযাব েথেক 
রkা কর ( kরআন 2: 201) 
♦ eকবার তাoয়াফ সmূণর্ হয় েগেল , আপনার ডান 
কাঁধ েঢেক িনন eবং েকাথাo ibাহীেমর েsশেনর 
িপছেন 2িট রাকাত পড়ুন  - বা হারােমর মেধয্ েকাথাo 
েহাক : সরুট আল-কািফরনু 1তম রাকােয় eবং সরুট 
আল-iখলাস 2টম রাকােয়  
♦ জম- জম eর জল খান  - েদা'আ করনু 
3.  সi  (7 চেkর সmূণর্তা সাফা o মারoয়া ) 

 

aস সফা e সi  শরু ুকরনু. aস সফা েথেক আল মারoয়া  হানাতা 
পুরন করনু ( eক পিরkমা ) , তারপর আল মারoয়া েথেক aস 
সাফা পযর্n  সাফা ( িdতীয় সািকর্ ট ) eবং সাতিট সািকর্ ট জনয্ 
aিবরত চেল যান , মারoয়া e েশষ করনু।  সবজু লাiট সm ুখীন 
করার পের , শধু ুপুরষুেদর - eক আেলা েথেক aনয্ আেলা aিb 
েদৗেড় যান  . 
aস সফার পােয় পাঠ করনু - –  

فَا َواْلَمْرَوةَ ِمْن َشعَآئِِر هللااَِّ    فََمنْ إِنَّ الصَّ
فَ أَْن يَ  ْيهِ لَ َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فَالَ ُجنَاَح عَ    طَّوَّ
 َ َع َخْيراً فَِإنَّ هللااَّ   َشاِكٌر َعِلْيمبِِهَما َوَمْن تََطوَّ

inাস-সাফা oয়াল মাবর্তা মীন সা'আ'iিরlাহী ফামান হjল ৈবটা 
'আoয়ী`তামারা ফলা জনুাহা 'আলাiিহ aন যাtbফা িবিহমা oয়া 
মান তটbা'a িখরাণ ফা'inাlহ সাকীরুন 'আলীমুন 
িন য়! আস- সাফা o মারoয়া আlাহর িনদশর্নসমেূহর anভূর্ k। 
সুতরাং eিট পাপ নয় যারা হj বা uমরােহr ঘর স ািলত কের  
তােদর মেধয্ তাoয়াফ করার জনয্।  আর েয েকu স কমর্ কের 
েscায় , তেব িন য়i আlাহ শনাkকারী আেছ, সবর্j। ( 2: 
158) 
 pিতিট সময় আপিন eকিট পিরkমা সmূণর্  করেবন ( সাফা o 
মারoয়া ) পাঠ করনু – 

 ُ ُ أَ هللاَاَّ ُ أَْكبَر، هللاَاَّ  بَركْ  أَْكبَر، هللاَاَّ

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريْ   ْلَحْمُد ْلُك َو لَهُ اهُ اْلمُ لَ ه، َك لَ الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ
 ر؛ِديْ قَ  يُْحيِي َو يُِمْيُت َو ُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيءٍ 

ُ َوْحَدهُ الَ َشِريْ     ْعَدهُ وَ  ْنَجزَ أَ ه، َك لَ الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ
  َدهَو نََصَر َعْبَدهُ َو َهَزَم األَْحَزاَب َو حْ 

আlাহু আকবর আlাহু আকবর আlাহু আকবর - লা ilাহা ilাlাহু 
বাহেদৗ লা শরীকলহ - লাহুল মূলk oয়া  লাহুল হঁদ ু- য়ূহযী oয়া   

য়ুমীতু oয়া হুবা 'আলা klী সi'iন কাদীর - লা iলাহা ilাlাহু oয়া 
দহু লা শরীকলহ - a জ়া oয়া দহু oয়া  নাসরা ' aবদহু oয়া 
হাজ়মল আহ্জ়াবা বাহদহুশরীকলহ - a জ়া oয়া আlাহু আকবর 
আlাহু আকবর আlাহু আকবর - লা ilাহা ilাlাহু বাহেদৗ লা 
শরীকলহ - লাহুল মূলk oয়া লাহুল হঁদ ু- য়ূহযী oয়া  য়ুমীতু oয়া 
হুবা 'আলা klী সi'iন কাদীর - লা iলাহা ilাlাহু বাহদহু লা 
শরীকলহ - a জ়া oয়া 'দহু oয়া  নাসরা ' aবদহু oয়া  হাজ়মল 
আহ্জ়াবা বাহদহু'দহু oয়া  নাসরা ' aবদহু oয়া হাজ়মল আহ্জ়াবা 

oয়া দহু 
আlাহ সবার েচেয় বড়, আlাহ সবার েচেয় বড় , আlাহ সবার েচেয় 
বড়। eকা আlাহ বয্তীত সিতয্i iবাদেতর েযাগয্ েকu  নয়, েস 
aংশীদার ছাড়া। তাঁরi সব সাবর্েভৗমt eবং সব pশংসা তাঁরi।  
িতিন eকা জীবন দান কেরন o মতুৃয্ ঘটান।  িতিন সব িকছুর uপর 
সবর্শিkমান।  eকা আlাহ বয্তীত সিতয্i iবাদেতর েযাগয্ েকu  
নয়, েস aংশীদার ছাড়া। িতিন তাঁর oয়াদা পূণর্ কেরেছন eবং তাঁর 
বাnার সাহাযয্ কেরেছন , eবং িতিন eকা শkবািহনীেদর পরািজত 
কেরেছনা।   
4মাথার চুল কামােনা /মুnন  
সieর সমািpর পর: পুরুেষরা :  সমg মাথার চুল কমােব বা সmূণর্ 
মাথার uপর েথেক চুল সমানভােব কাটেয; নারী: eক-তৃতীয়াংশ 
আঙুল ৈদেঘর্য্র চুল  কাটেব . বাম পা িদেয় মসিজেদ uল- হারাম 
ছাড়ার পের, iটা পাঠ করেব 
 اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلك 
আlাহুmা iননী 'আস'আলুকা মীন ফডিলকা 
েহ আlাহ , আিম েতামার িনয়ামেতর েথেক চাiিছ 
iহরাম সরান , কারন সব িবিধিনেষধ eখন uিত্kp হয়েছ  
oমরাহ eখন সmূণর্ হয়েছ eবং ধলু - িহজাহ 8তম সকােলর  জনয্ 
aেপkা করনু 
* েকান বয্িk েয হj করেত icুক , িতন ধরেনর হেjর মেধয্ eকটা 
েবেঁচ নােয় 

♦ pথম oমরাহ , তারপর aনয্ iহরােমের সে  হজ  - ei হজ ধরণ 
টা হজ আল তাmাতু বলা হয় eবং eিট হেজর িতন ধরেনর মেধয্ 
েসরা িহেসেব গণয্ করা হয়।  eটা েসটা যার পালন করার জনয্ নবী 
মহুাmদ (সাঃ ) তাঁর aনসুারীেদর pিত আhান জািনেয়েছন  eবং eক 
িবেদশ েথেক সবেচেয় েবিশ তীথর্যাtীেদর dারা গহৃীত হয়  

♦ oমরাহ o হj eকিট eকক iহরাম সে  িকরান বেল জানা হয় 

♦ শধুুমাt হজ ; েকােনা oমরাহ ছাড়া iরফাদ বলা হয় 

 
ঢুল  - িহjাহ  8তম িদন ( eবমূট - তারিবয়h) 

iহরাম aবsায় pেবশ করনু5 

♦ হেjর uেdশয্ করনু . িকবলাহ  মেুখামিুখ দাঁিড়েয় তালিবয়াহ 
পড়ুন:  

  بَّْيك،لََك لَ  ْيكَ رِ لَبَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَّْيك، لَبَّْيَك الَ شَ 
  كلَ ِرْيَك  شَ الَ  ْلكُ إِنَّ اْلَحْمَد َو النِّْعَمةَ لََك َو اْلمُ 

লbায়k আlাহুmা লbায়k, লbায়k লা শিরকা লাকা লbায়k, 
inাল হাঁদা বানিন‘মাতা লাকা বালমূl ক লা শিরকা লক 
♦ ফজেরর পর েথেক জহুহুর আেগর সমেয়র পযর্n  মেধয্ সামেন 
িমনায় যান ( সকােল বা নীয় ) 

িমনােত থাkন 



♦ যহুেরর নামাযটা 
, আছেরর , 
মাগিরব o ' iশা 
pাথর্না করনু মীনা6 
e.  
♦ iবাদাহ  ( পূজা ) েত সারািদন বয্sথাkন. 

9th day of Dhul-Hijjah (Yawmu ‘Arafah) 
    Stay in ‘Arafah  

♦ িমনােত ফজেরর pাথর্না করনু 
♦ আরাফাত যান সেূযর্াদেয়র পর েয েকান 
সময়.  
 যিদ সmব হয়  নািমরাঃ e ( 'আরাফােহr পােস জায়গা - েসখােন 
eখন eকিট মসিজদ আেছ ) যাtািবরিত িনন eবং েজায়ােলর  ( 
সেবর্াc িবnেুত সযূর্ - েকান ছায়া েনi ) েশষ না হoয়া পযর্n েসখােন 
থাkn eবং খুতবা শনুনু।  েসটা যিদ সmব না হয় , eটা ' আরাফাহ 
eিগেয় যাoয়া যায় , সযূর্াs aবিশ  থাকা পযর্n। মািসর্ পবর্েতর নীেচ 
পাথেরর uপর দাঁড়ােনা যায়  ( যাবলরু - রহমাহ );  
যিদ সmব না হয়, তাহেল সকল  'আরাফাহ eকিট দাঁড়ােনার জায়গা. 
, uেtািলত হাত িদেয় িকবলাহর  মেুখামিুখ িবনিত করনু eবং 
তাবিলয়াহ পাঠ করনু – 
eটা পরামশর্ েদoয়া হয় েয ঘন ঘন িনmিলিখত আবিৃt করার uিচত    

ُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيكَ    ْلك،هُ اْلمُ لَ ه،  لَ الَ إِلَهَ إِالَّ هللااَّ
 ْيردِ َو لَهُ اْلَحْمد، َو ُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَ 

লা iলাহা iল আlাহু বাহদহু লা শড়ীকা লাহু লাহুল মুl ক oয়া লাহুল 
হঁদ ুoয়া  হুবা 'আলা klী সায় ‘iন কাদীর 

eকা আlাহ ছাড়া েকu সিতয্i  iবাদেতর েযাগয্ নয় আর তার 
েকােনা aংশীদার েনi। তাঁরi কােছ সব সাবর্েভৗমt eবং সব pশংসা 
তাঁরi eবং িতিন সব িকছুর uপর সবর্শিkমান.-ei মহান িদেন পাঠ 

করার জনয্ ei সবেচেয় েসরা িমনিত  
♦ আরাফাহ e যহুেরর নামাযটা & আসেরর pাথর্না টা করনু।  

♦ oয়াকফ ( দাঁড়ােনা eবং pাথর্না ) করনু , দআু  েদায়া ) করনুeবং 
সযূর্াs পযর্n kমা চানা। ♦ সযূর্ােsর পর মজুদািলফা যান. 

মুযদািলফা e থাkন 
♦ মাগিরব o eশা eকসে  মজুদািলফা e pাথর্না করনু6 

♦ মযুদািলফা বা িমনােত পাথর মারার জনয্ 70 নিুড় সংgহ করনু11  
♦ Iiবদাহ করেত রাত কাটান ( পূজা ) রােt বা ফজেরর পযর্n 
ঘমুােত যান 
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♦ মযুদািলফায় ফজেরর pাথর্না.  
♦ সেূযর্াদেয়র সেব পূেবর্ িমনার জনয্ েবিরেয় পড়ুন . 
সেূযর্াদেয়র পের সময়কাল েথেক 
মধয্বত  রাত পযর্n , শাnভােব 
পাথর মারার জনয্ জামারতুল -  
'আকবঃ আল kবরা িদেক 
eিগেয় যান. জমরাহ e মেুখামিুখ হoয়ার সে   আপনার বাম িদেক 
মাkা eবং ডান িদেক িমনার িদেক কের, জামরােহ  সাতটা  পাথর 
িনেkপ করনু iটা পড়েত পড়েত    -–  

ُ أَْكبَر  هللااَّ
আlাহু আকবার 

আlাহ সবার েচেয় বড় (pিতিট িনেkপ পর)   
♦ uিধয়া  ( আtাহুিত ) করা , 
যিদ বিলর িটেকট kয় করা হেয়েছ , তাহেল eিট aনেুমাদনেযাগয্  
aনয্থায় িবকl শাnভােব আtাহুিত জনয্ িমনােত বািল ঘেরর িদেক 
eিগেয় যান 
♦ দািড় কামােনা / চুল ছাঁটা  .   
েকারবািন করার পর , পুরষুেদর : েখuির মাথা বা নীয় , বা চুল 
সমানভােব কাটা সব মাথার uপর েথেক ; নারী: চুল eক-তৃতীয়াংশ 
আঙুল ৈদঘর্য্ কাটা . ♦ iহরাম সরান , কারন সব িবিধিনেষধ eখন 
uিত্kp হয়। মkায় যান তাবাফুল-iফাধঃ করনু।  
তাবাফুল-iফাধঃ (তাবাফুল-িজ়য়ারত)8    
♦ মkায় যান eবং তাবাফুল - iফাধঃ করনু।  12তম  ঢুল িহjাহ 
সযূর্ােsর পযর্n েয েকান সময় সmাদনা করা েযেত পাের . 

 ডান পা িদেয় আল -মসিজেদ uল- হারােম pেবশ করার পের , ei  
েদায়া িট পথ করেত করেত মসিজেদ pেবশ করনু . ( pথম পাতায় 
uমরা aধয্ায় েদখুন) . 
েকান iহরােমের pেয়াজন েনi।  আল হাজারলু আসoয়াদ ( কােলা 
পাথর )1 e শরু ুকরনু। 
♦ eকবার তাoয়াফ সmূণর্ হয় েগেল, 2 রাকাত েকাথাo ibাহীেমর 
েsশন িপছেন বলনু -  aথবা হারােম েকাথাo েহাক : pথম 
রাকাআেত সরুাত আল কািফরনু eবং িdতীয় রাকাআেত সরুাত আল 
iখলাছ পাঠ করনু।  
♦ জম জম  পান করনু - েদা'আ করনু 
♦ সi করনু  ( েদখুন uমরা aধয্ায় পৃ া 1) 
♦ সi সমািpর পের  সব িবিধিনেষধ eখন uিত্kp 
হয় েগেছ  
♦ িমনায় িফের আসনু।  
বাম পা িদেয় আল মসিজেদ uল- হারাম ছাড়ার পের, মসিজেদ েপr 
করার েদায়া পাঠ কেরন - ( েদখুন uমরা aধয্ায় পৃ া 1 
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♦ যিদ তাoয়াফ iফাদাহ গতকাল স ািলত না কের থােকন, তাহেল 
মkায় িগেয় তাoয়াফ করনু। তারপর 2 রাকাতস pাথর্না করনু।  
জম জম েথেক পান করনু eবং সi  করনু।  িমনায় িফের যান। 

পাথর মারার জনয্ িমনা থাkন     

 
জামােলর পর ( সেবর্াc িবnেুত সযূর্ - েকান ছায়া )  েথেক রাত 
aবিধ  eর মধয্বত  সমেয়র  , িতনিট জামাhােস পাথর মারেবন , 
pিত িদন 21 িট pেয়াজনীয়11   
pথম জমরােহর ( kুdতম ) মেুখামিুখ , আপনার বাম িদেক মkা  
eবং আপনার ডানিদেক িমঞা , সাতটা  পাথেরর মেধয্ pিতিট 
জামরােহ িনেkপ করনু eটা পাঠ করেত –  

ُ أَْكبَر  আlাহু আকবার هللااَّ
      আlাহ সবার েচেয় বড় (pিতিট িনেkপ পর ) 
-  pথম জামরােহ পাথর  েছাঁড়ার পর  িকবলাহ মেুখামিুখ হন ( 
আপনার ডানিদেক pথম জামরাহ হেব ) হাত তুলনু eবং িহসােব 
আপনার িবনিত চান . তারপর শাnভােব 2তম ( মােঝরিট ) 
জামরােহ eিগেয় যান   িdতীয় জামরােহর সnুখীন হয়, মkার  
আপনার বাম িদেক eবং িমনা আপনার ডানিদেক  জামরােহ সাত টা 
পাথেরর মেধয্ pিতিট িনেkপ করনু eবং eটা পাঠ করনু- 

 ُ  আlাহু আকবার                      أَْكبَر هللااَّ
আlাহ সবার েচেয় বড়(pিতিট িনেkপ পর  
িdতীয় জামরােহ পাথর ছঁুেড় , িকবলাহ মেুখামুিখ হন ( আপনার 
ডানিদেক িdতীয় জামরাহ ) হাত uপর করনু eবং আপনার  িহসােব 
আপিন িবনিত চান . তারপর শাnভােব তৃতীয় জামরােহর িদেক 
eিগেয় যান . তৃতীয় জামরােহর  aল aকবাহ আল 
kবরাসnুখীন,  হয় আল '  মkার আপনার বn িদেক eবং িমনায় 
ডান িদেক,সাতটা পাথর pিতিট জামরােহ িনেkপ করেত eটা পাঠ 
করনু-  

ُ أَْكبَر  আlাহু আকবার هللااَّ
     আlাহ সবার েচেয় বড় (pিতিট িনেkপ পর ) 
েশষ জামরাহ েছাঁড়ার পর , েদা'আ ছাড়া agসর হন  
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♦ তাoয়াফ iফাদাহ eখেনা স ািলত না হেয় থােক, মkায় িগেয় 
তাoয়াফ করনু।  2 রাকাআেতর  pাথর্না করনু , জয্ম জয্করনু ম  
েথেক পান eবং সieর করনু।িমনায় িফের আসনু। 
♦ জাবালeর  ( েবলার পর ) পর  রাত পযর্n ,মােঝর সময়  aবিধ,  
3েট জামারাত মেধয্ pিতিট  েক  7টাকার পাথর মারেত হেব। যথা 
সmব সযূর্াs হoয়ার আেগ মkার জনয্ িমনা তয্াগ কের িদন।  যিদ 
আপিন ছাড়েত না পােরন  - িমনা e থাkন।. 
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♦ ফজর  শরু ুহoয়ার পর যিদ আপিন িমঞা না েছেড় থােকন 3 
জামারােত pিতিট 7টা পাথর ছুড়ুন.   

♦ মkার জনয্ েবিরেয় পড়ুন. ♦ মkা েথেক চূড়াn psােনর পূেবর্ , 
আপনার েশষ কমর্ িহেসেব তাoয়াফুল বাদাহ '( েফয়ারoেয়ল তাoয়াফ 
) করনু। 

পাদিটকা 
1 যিদ সmব হয় , আল- হাজারলু আসoয়াদ ( কােলা পাথর )  েকােণ eবং দরজা মেধয্ 

eলাকাe  আটেক থাkn। ei eলাকায় uপর বুক, মুখ eবং বাহু sাপন করুন।. 
2 যিদ সmব হয় , ডান হাত িদেয় bয্াক েsান sশর্ eবং eিট চুmন, তারপর, eটা 

uপর িসজদা - ei utম যিদ না হয়, তাহেল eটা sশর্ ডান হাত িদেয় তারপর 
ডান হাত চুmন ; যিদ না , েকবল ডান হাত িদেয় pিত ঠারা 

3 েসখােন কাবা চািরপােশ  হাঁটার সময় েকান িনিদর্  েদা'আ করার দরকার েনi শধুু 
iেয়েমিন কনর্ার েথেক bয্াক েsােনi মেধয্  যা uেlখ করা হেয়েছ েথেক তার ছাড়া। 
. aতeব আপিন েকারআন বা েকান েদা'আ আবিৃt করেত পােরন যা আপনার 
ভােলা লােগ। 

4 যিদ সmব হয় , আর- রনুাল - iয়ামানী ( iেয়েমিন েকানা ) pিতিট সময় sশর্ 
করনু ( িকn চুmন করেবন না  ) - ei utম;  যিদ সmব না হয়, তাহেল eিট pিত 
েকােনা িনদর্শন করেবন না . 

5 েযখােনi আপনার  বসবাস েথেক - েহােটল , ঘর, iতয্ািদ 
6 দiু ফরয pাথর্না করনু pিতিট জহুহুর eর জনয্ ., 'as eবং ' eশা।  মাগিরব েছাট 

করা  হয়  না, eবং িতনিট ফদর্ থােক . ' eশার পর িবt করা হেব 
7 ' আরাফাহ িনকটবত  eকিট sান - েসখােন eখন eকিট মসিজদ আেছ . েসটা যিদ 

সmব না হয় ,  ' আরাফাহ eিগেয় যাoয়া যায় 
8 eছাড়া তাoয়াফ uল করা যায়,  10th e যিদ না করা িগেয় থােক . *নারীেদড় 

মািসক েkেt মkায় তাoয়াফ জনয্ aিতিরk িদন েদoয়া যায়। 
9 eকিট iংেরিজ aনুবাদ জনয্ , পৃ া 1 েদখুন . 
10 আপনােক uপতয্কা মহুাসার মাধয্েম পাস করেত হয় , তাহেল তাড়াতািড় করনু. 
11 তারা আকারের সব eকi. eছাড়াo আপিন িমনােত নিুড় বাছাi করেত পােরন. 

আপনার 10th e  মাt 7 নিুড় pেয়াজন হেব  , eবং 42 পের (49 েমাট ) . 
আপনার  21 aিতিরk নুিড় pেয়াজন হেব যিদ আপিন যুল - িহজােযর 13 তম 
জনয্ থাকেছন  ( েমাট 70) .o গিুল eকিট kkুট - মটর েচেয় বড় হেব না 13 
.(আনমুািনক 1cm জেুড় = 0.39 iি   ) . 

12 যুল - িহjােহর 12th িদেন ' Tawaaful - Wadaa করা েযেত পাের ( যিদ 
আপিন সযূর্ােsর পূেবর্ িমনা তয্াগ কের িদেত পােরন ) , তােত বা নীয় ( িকn 
বাধয্তামলূক নয় ) িঢল িদেন aনপুিsত হেত হেব. 

Madina - Masjid-Al-Nabawi – Masjid Quba  
 
 হj বা uমরা জনয্ মদীনায় 
যাoয়া বাধমলূক কাজ নয় , 
িকn েসখােন আল মসিজদ 
আল নবাবী ( নবীর মসিজদ 
) পিরদশর্ন মহান মলূয্ আেছ 
. রাসলূlুাহ ( সাঃ) বেলেছন, 

:" ei মসিজদ ( মদীনায় ) eক pাথর্না মসিজদ আল হারাম ( মkা 
) ছাড়া aনয্ েকাথাo 1,000 টা pাথর্না েদoয়া েচেয় েবিশ , eবং 
আল হারাম মসিজেদ eক pাথর্না aনয্ েকান মসিজেদ 100,000 
নামাজ েচ েবশী . " 

 হজ েমে া ে ন eবং i - েbসেলট  

pেতয্ক তীথর্যাtীেক i- েbসেলট 
বয্বহার করেত হেব।  iেলক িনক 
েbসেলেট থােক pিতিট তীথর্যাtী 
বয্িkগত তথয্  pেতয্ক যাtী রােজয্ 
কখন pেবশ করেলা, িভসা -  
নmর, পাসেপাটর্  নmর eবং িঠকানা. হজযাtী যারা েমে া ে েন 
যাtা করেছন তােদর রি ন েbসেলট েদoয়া হেব eবং েবাডর্  o  
psান করা হেব - আরাফাত মযুদািলফায় - িমনা - জামায়াত 
েথেক 3 তাঁব ুআকৃিতর েsশেন  eগুেলা করেত ভুলেবন না:
সব ঋণ পিরেশাধ  সব ভুলগুেলা pিতিবধান   
আপনার icােলখা  

♦ হজ মাবরুর ( eকিট gহণেযাগয্ হজ ) . 
♦ আপনার হজ eখন সmূণর্ হল . 
 ♦ আlাহ (সাঃ ) আপনার হজ gহণ 
করুক। 
আেরা pিতর জনয্  : 
iসলামী বেুলিটন , 

িপ o বাk : 410186 , eস eফ  , িসe 94141 মািকর্ ন 
 iেমল: info@islamicbulletin.org 
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