এক নজরে হরেে এক সপ্তাহ
তারেখ
৭
রজলহে
৮
রজলহে

ফেয
গ) হরেে ইহোম বাাঁধা

ননই

৯
রজলহে

খ) আউয়াল ওয়ারক্ত যুহে
আিায় করে আোফায়
রখমাে মরধয উকূফ কো।

১০
রজলহে

ঙ) ফেয তাওয়াফ কো।
উরেখয, ৭ই রজলহে সা’ঈ
না করে থাকরল এ
তাওয়ারফে পরে সা’ঈ কো।

১১
রজলহে
১২
রজলহে

১৩
রজলহে

খ) ফেয তাওয়াফ না করে
থাকরল করে ননওয়া

ওয়ারজব
সুন্নাত
ঘ) নফল তাওয়াফ করে হরেে সা’ঈ করে খ) ১. ইহোম বাাঁধাে পূরবে
ননয়া যায়। উরেখয, তাওয়ারফে প্রথম রতন হাযামাত বানান।
চক্করে েমল কো সুন্নত।
২. স্ত্রী সারথ থাকরল
প্ররয়াজন নসরে ননওয়া।
ক) ১. রমনা ময়িারন অবস্থান
ননই
কো ।

মুস্তাহাব ও অনযানয
ক) ১. চাে পাাঁচ রিরনে জনয জরুেী
সামান রনরয় হাত বযাগ প্রস্তুত কো।
২.বড় বযাগ বাসায় নেরখ যাওয়া
খ) ১. পাাঁচ ওয়াক্ত নামায জামারতে সারথ
আিায় কো।

২. নবরি নবরি তালরবয়া ২. নবরি নবরি রতলাওয়াত ও রযরকে কো।
পড়া।
ঘ) ১. সূযোস্ত পযেন্ত আোফাে ময়িারন ক) ১. সুরযোিরয়ে পে রমনা গ) ১. নবলা ডুবা পযেন্ত দু’আ িূরুি ও
অবস্থান করে, মাগেীব না পরড় তালরবয়া নথরক আোফায় েওনা কুেআন রতলাওয়ারত মিগুল থাকা।
পড়রত পড়রত মুযিারলফায় েওনা হওয়া।
হওয়া।
২. রকবলামুখী হরয় িাাঁরড়রয় উকূফ কো।
২. মুযিারলফায় নপৌরে ইিাে ওয়াক্ত হরল ২. যুহরেে নামারজে পূরবে
মাগরেব ও ইিা একরে পড়া। উরেখয, নগাসল করে ননয়া।
মুযিারলফায় োেী যাপন কো এবং নসখান
নথরক ৭০রি নোি কংকে সংগ্রহ কো সুন্নত।
খ) ১. আউয়াল ওয়ারক্ত ফজে পরড় সূযে গ) ১. সূরযোিরয়ে সামানয ক) ১. সুবরহ সারিরকে পরে নগাসল কো
উঠাে আগ পযেন্ত উকূরফ মুযিারলফা কো পূরবে মুযিারলফা নথরক ।
রমনাে উরেরিয েওনা
অথোৎ অবস্থান কো।
২. নবরি-নবরি তালারবয়া, রযরকে, িূ‘আ
হওয়া।
ও রতলাওয়াত কেরত থাকা।
ঘ) ১. রিরন শুধু বড় িয়তানরক ৭রি কংকে
চ)
১.
োরে
রমনায়
অবস্থান
নমরে দ্রুত চরল আসা।
কো।
২. ১০,১১,১২ তারেরখে মরধয রনরজো
কুেবানী কো, বযাংকরে মাধযরম না কো।
৩. মাথা মুন্ডারনা।
উরেখয: এই কাজগুরল ধাোবারহকভারব কো।
ক) ১. বাি যুহে সূযাে রস্তে আরগ আরগ
পযোয়ক্ররম নোি, মাঝােী ও বড় িয়তানরক
সাতরি করে কংকে মাো।
ক) ১.বাি যুহে সূযাে রস্তে আরগ আরগ
পযোয়ক্ররম নোি, মাঝােী ও বড় িয়তানরক
সাতরি করে কংকে মাো।

গ) ১. োরে রমনায় অবস্থান ১. ১১, ১২ ও ১৩ তারেরখ নোি
কো।
িয়তানরক পাথে মাোে পে সামরন
অগ্রসে হরয় রকবলা মুখী হরয় তাসবীহ
ও
দু’আ
কো।
খ) ফেয তাওয়াফ না করে
গ) ১.োরে রমনায় অবস্থান তাহলীল
মাঝােী
িয়তানরক
পাথে
মাোে
পে
থাকরল আজ সূযোরস্তে
কো।
অনুরূপ ভারব দু’আ কো। তরব বড়
পূরবেই তাওয়াফ করে ননওয়া
িয়তানরক পাথে নমরে নসখারন িাাঁরড়রয়
জরুেী।
ক) ১. বাি যুহে পযোয়ক্ররম নোি, মাঝােী খ) ১.প্ররতযক রিন কংকে দু’আ কেরব না বেং দ্রুত নসখান নথরক
ও বড় িয়তানরক সাতরি করে কংকে নমরে মাোে সময় ধাোবারহকতা চরল আসরব।
(অথোৎ নোি, মাঝােী ও বড় ২. প্ররতযক কংকে রনরষেপরপে সময়
মক্কায় রফরে আসা।
) রঠক োখা।
‘রবসরমোরহ আোহু আকবাে’ পড়া।
(উরেখয: ১৩ রজলহাজ্জ সুবরহ সারিরকে পে
ননই
যাো রমনায় থাকরব তারিে জনয ১৩
রজলহাজ্জ িয়তানগুরলারক পাথে মাো
ওয়াজীব)
গ) ১. মক্কা িেীফ নথরক রবিায় ননওয়াে
পূরবে রবিায়ী তাওয়াফ কো।

রব:দ্র: প্ররতরিরনে আমরলে মরধয ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনুযায়ী রসরেয়াল েষেপা কেরত হরব।
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