জাত্রীদে প্রশক্ষণ ৎশিউ
(ও) দজ প্রস্তুশি:
1. আধদাভ ট্র্যকওিং দম্বভ/প্রাও কদন্ধদ দম্বভ/ কদন্ধদ দম্বভ জচনদ কদদ।
2. লচ িংক্রান্ত ওম জমদনতদ ভাকভ এনচকিভ নে ওরুদ।
3. লচ িংক্রান্ত ওম ঢথ্য আধদাভ জফাানইম এ এফ এনভ ফাধ্যনফ জপ্রভড চাদানদা লয়। কদয়কফঢ এ এফএ দা জধনম লচ
অকনন জবাকানবাক ওরুদ।
4. থাৎদে ধানধানঝ ে কপা জমনকনঙ কওদা কদকিঢ জলাদ।
ে
5. বণাফনয় ভওাভ কদথ োকভঢ লাধাঢাম/ স্বাস্থ্য জওন্দ্র জণনও টিওা গ্রলড ওনভ জফকটনওম াটিকননওঝ
গ্রলড ওরুদ। টায়ানটিও,
লাঝ ে া ক্রকডও জভাকীভা জপ্রকওধদল অশ্যই ৫০ কতনদভ রথ নে ভাখুদ।
6. আধদাভ ফ্লাইঝ ককটউম এিং জৌকত আভন জব জলানঝম/াকিনঢ ণাওনদ ঢাভ ঠিওাদা জচনদ কদদ। ধানধানঝভে কধঙনদ অশ্যই
জলানঝম/াকিভ ঠিওাদা জমঔা ণাওনঢ লন।
7. বণাফনয় কফানদভ টিকওঝ িংগ্রল ওভনঢ লন।
8. জচমা ধব োনয় ইমাকফও নাউনেযদ এিং ঠাওায় আযনওাদা লজ্ব ওযানে প্রকযক্ষড গ্রলড ওরুদ।
ে
9. টিনওঝ, ধানধাঝ ে, লচ কফনডভ অনুফকঢধত্র, ঝাওা চফা জতয়াভ ডুকিনওঝ ভকত, জফকটনওম াটিকননওঝ
 অন্যান্য চরুকভ
ওাকচধত্র িংগ্রল ওনভ ২জঝ ননঝা ওকধ ওনভ ভাখুদ অণা ই জফইনম িংভক্ষড ওরুড।
10. ৫০০০০ ঝাওাভ ফধকভফাদ বনতকযও মুদ্রা নে ভাখুদ।
11. প্রনয়াচদীয় ফামাফাম লদ ওভাভ ফঢ ২৫ জওকচ থাভডক্ষফঢােন্ন এওটি ফাছাকভ মানকচ এিং এওটি জঙাঝ লযাদট ব্যাক
নে কদনঢ লন। মানকচ  ব্যানকভ উধভ দাফ-ঠিওাদা, ধানধাঝ ে দম্বভ এিং জফাাইম দম্বভ কমঔনঢ লন।
12. রনথভ জপ্রকওধদ, রথ, চরুকভ ওাকচধত্র এিং চরুকভ প্রনয়াচনদ ব্যলানভভ চন্য এও জঝ ওাধি জঙাঝ ব্যানক ভাখুদ।
13. পুরুর লচবাত্রীনতভ চন্য ওফধনক্ষ ২জঝ ইলভানফভ ওাধি, ২জঝ ধায়চাফা-ধাঞ্জাক, ২টি লুকে, ২টি টুকধ, ৪টি জককঞ্জ, ২জচািা
স্যানেম, ২টি জঢায়ানম/কাফঙা, ১টি ঔাাভ জিঝ, ১টি ধাকদভ গ্লা, কঘকওৎনওভ ধভাফযে অনুবায়ী প্রনয়াচদীয় রথ, ২টি কভকটিং
ঘযফা, এওটি জঙাঝ ওাঁকঘ, টুণ ব্রায, জধস্ট, দাইমনদভ ভক, ফকলমা লচ বাত্রীনতভ চন্য প্রনয়াচদীয় িংখ্যও ানমায়াভ-ওাকফচ,
িদা, জাভওা এিং অন্যান্য ব্যলাব ে ওাধি নে কদনঢ লন ।
14. দজ োদ ও অৌস্থাে সৌজন্য ৌজাে সদঔ ্া আচণ ওদি দৌ। অংওামূও আচণ শা স সওা
শশস্থশিদি ধৈর্য্য ৈাণ ওদি দৌ।
15. সওা অশ্দাক থাওদ শশে যষ্ট ওর্তযক্ষদও থাথ্াদৌ অৌশি ওদি দৌ।

(ঔ) জাত্রীদে ৌাংাদে দৌ য ওণীে:
1. থাৎদে আধদাভ কধ আই কট দম্বভ জচনদ কদদ।
2. লনচ বায়াভ পূন ে থফে করয়ও ফন্ত্রডাময় জণনও প্রতত্ত কধ আই কট ওাটে এিং ওকচ জল্ট িংগ্রল ওরুদ এিং কমায় ঝুকমনয়
ভাখুদ; এগুনমা ফয় নে ভাঔনঢ লন।
3. ঠাওা লবভঢ যাল চামাম(ভ:)কফাদ ন্দভ কতনয় বাভা লনচ বানদ ঢানতভনও লচ বাত্রাভ ঢাকভনঔভ কঢদ কতদ আনক লচবাত্রীনতভ
আযনওাদা লচ ওযানে আনঢ লন। লচ ওযানে কদচ ঔভনঘ ঔায়া তায়া ওভনঢ লন।
4. ৈৎয শৌেও ৎন্ত্র ণাে ওর্তযও প্রওাশি জ , ৎা  শোাি ম্পশওযি ৌই অথৌা অন্য সওা এওটি শদে যশওা দে
াখু।
5. জ শৌেও শদে যাৌী  ওণীে ম্পদওয জাা জন্য জ ওযাদম্প অনুশিি আদাচা/ প্রশক্ষদণ অংগ্রণ ওরু।
6. আধদাভ লচ কাইনটভ দাফ/ এনচকি ফাকমনওভ দাফ/ািংমানতয লচ অকননভ কদয়ন্ত্রডওনক্ষভ জনাদ দম্বভ জচনদ কদদ এিং ঢাঁভ
নে কফানদ উঞাভ আনকই আধদাভ লচ কাইনটভ জবাকানবাক ওরুদ।

(ক) শৌৎা ৌন্দ/আদওাা জ ওযাদম্প আকৎস  ওণীে
1. আধদাভ লচ কাইনটভ ধভাফযেক্রনফ বাভা ভাকভ ফক্কা জফাওাভভাফায় বানদ ঢানতভনও কদকত েষ্ট ফনয় ইলভাফ াঁথনঢ লন।
2. জব ওম লচবাত্রী ভাকভ ফক্কায় কফড ওভনদ ঢাঁভা বাত্রাভ ৬ খন্টা পূন ে ইলভানফভ ওাধি ধভনদ।
বাভা ভাকভ ফকতদা
যকভন বানদ ঢানতভনও ঠাওা লবভঢ যাল চামাম(ভ:)কফাদ ন্দভ ইলভাফ ধভনঢ লন দা।
3. জ শৌেও শদে যাৌী  ওণীে ম্পদওয জাা জন্য জ ওযাদম্প অনুশিি আদাচা/ প্রশক্ষদণ অংগ্রণ ওরু।
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4. ধানধাঝ ে, কপা, টিনওঝ,কধ আই কট ওাটে ওকচ জল্ট িংগ্রল ওনভ কদনচভ ওানঙ ভাখুদ।
5. লচ ওযানে কদচ ঔভনঘ ঔায়া তায়া ওভনঢ লন।

(খ) ৌাংাদে সথদও শৌৎাদ আদাদা পূৌ য প্রস্তুশি
1. শৌৎা ৌন্দদ শশে যষ্ট ওাউন্টা অথৌা আদওাা জ ওযাদম্প আা কাইদি ােিাে ইশৎদগ্র ম্পন্ন ওরু। এ ৎদে
াদার্ য,শ্া টিশওর্, প্রদাজযদক্ষদত্র ওর্তযদক্ষ অনুদৎাে/ছুটি ওাকজত্র দে াখু।
ুঁ জদইম ওাঝ োভ, মাইঝাভ, জধস্ট, জে,থাভানমা এিং ঢভম চাঢীয় কচকদ লাঢ ব্যানক জদয়া
2. কফানদ ভ্রফডওানম ছুকভ, ওাঁকঘ, সই,
বানদা।
3. কফানদ ভ্রফনডভ ফয় ঘাম, টাম, শুঝকও,ভান্না ওভা ঔাাভ, নম মূম, ঢকভঢভওাকভ লড ওভা বান দা।

(গ) শৌৎাদ উঠা  ওণীে
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

কফাদ ক্রু/এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় আধদাভ চন্য কদথ োকভঢ আনদ সদ।
কফাদ ভ্রফড িংক্রান্ত কদনত েযাকম অনুভড ওরুদ।
আধদাভ জফাাইম/ ট্যা/ল্যাধঝধ ন্ধ ভাখুদ।
কফানদ ভভালকৃঢ ঔাাভ গ্রলড ওরুদ। কনযর প্রনয়াচনদ কফাদ ক্রু/এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় গ্রলড ওরুদ।
কফানদ জু ওভা বায় দা। িাোম্মুৎ ওা জন্য কফাদ ক্রু/এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় গ্রলড ওরুদ।
কফানদ র্েদর্ ব্যৌা শৌদে কফাদ ক্রু/এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় গ্রলড ওরুদ।
সওা অৌস্থাদিই কফানদ ধুফধাদ ওভা বান দা।
আধদাভ লাঢ ব্যাকটি কফাদ ক্রু/এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় ফাণাভ উধনভ ওযাকদ ভাখুদ।
কফাদ জণনও দাফাভ পূন ে ক্রু /এয়াভ জলানস্টনচভ লায়ঢায় আধদাভ লাঢ ব্যাকটি িংগ্রল ওরুদ।
কফাদ জণনও দাফাভ ফয় ঢািাহুিা ওভনদ দা।

(ঘ) শৌৎা সথদও াৎা  ওণীে
1. কফাদ জণনও দাফাভ ধভ কাকি ওনভ লচ ঝাকফেদানম জধৌুঁঙানদা লন।
2. টিশওর্ এৌং অন্যান্য শজশত্র ত্ন ওদ যান্ডব্যাদক াখু।
3. ঝাকফেদানম জধৌুঁঙানদাভ  Waiting রুদৎ অদক্ষা ওরু। এ  Immigration Point এ উশস্থি দে শুধুৎাত্র
াদার্ য সেঔাদি দৌ। Immigration Point এ আা ছশৌ এৌং ািদ আঙ্গুদ ছা সো দৌ। আা
াদাদর্ য শ সেো দেদছ শওা সেদঔ শ।
4. Immigration Point এ এওটু ৎে াদক িাই ধৈ য ৈদ অদক্ষা ওরু।
5. ইশৎদগ্র ম্পন্ন ওা  ওিযব্যি পুশদও ইশৎদগ্রস শযুক্ত াদাদর্ য ািাটি প্রেয ওদ াি ব্যাদক াখু।
6. াদকজ ংগ্রদ জন্য আা ফ্লাইর্ ম্ব শদে যাযুক্ত শশে যষ্ট সৌদে শওর্ সৌৌঁদছ াদকজ ংগ্র ওদি দৌ।
7. াইদ োশিদে সচশওং দেদন্ট ৌি এৌং সছার্ াদকজ াদকজ সচও ওশদে শদজ আৌা ংগ্র ওদ ৌাশ স আদি দৌ। এ
ৎে ৌি াদকজটি র্াশৎযাদ শদোশজি ইউাইদর্ি এদজন্ট এ ওৎীা ৌি ট্রশদি ওদ শৈ যাশি প্লাজাে শদে আাদৌ।
আাদও াি ব্যাকটি শদে সৌশদে আদি দৌ।
8. এ  জ প্লাজাে এদ শদজ ৌি াদকজ টি বুদঝ শদে শদজ এদজশি প্রশিশশৈ/কাইদি দে এওদত্র ৌাদ জন্য
অদক্ষা ওদি দৌ।
9. এ ৎে র্েদর্ সদ সো/াৎাজ আোে ওা(ৎে দ) ওা এৌং ঔাৌা গ্রণ ওা সদি াদ।
10. জকাইি/জওৎীদে াৎয অনুাদ ৎক্কা/ৎশো শৈ যাশি ৌাদ উঠা জন্য াদকজ াইদ োিাদি দৌ।
11. ৌাদ উঠা ৎে ৌি াদকজ টি ইউাইদর্ি এদজন্ট এ  ওৎীকণ ৌি ট্রশদি ওদ ৌাদ উঠিদে শেদৌ। শদজ াদকজটি িা
ৌাদ ঠিওৎি দঠদছ শওা শশিি সা।
12. ৌাদ উঠা পূদৌ য মুোশিদৎ  দক্ষ ৌা শচাা ওর্তযক্ষ াদার্ য বুদঝ শদৌ। এ ৎে টিশওর্ /সৌাশি যং া শদজ ওাদছ
ংক্ষণ ওরু। চফাকৃঢ ধানধাঝ ে জনভাভ ফয় কফাদন্দনভ জনভঢ প্রতাদ ওভা লন।
13. ৌাদ উঠা  আনুিাশওিা ম্পন্ন ওদি নূন্যিৎ ৩০ শৎশর্ ৎে অদক্ষা ওদি দৌ।
14. র্াশৎযাদ অৌস্থা ওাশ অসুস্থিা ৌা অন্য সওা ৎস্যা অনু্ৌ ওদ ৌাংাদেশ জওৎীদে াার্য্ শদে ৌাংাদে
জ অশোদ স্থাশি শচশওৎা সওন্দ্র সথদও শচশওৎা সৌা অন্যান্য গ্রণ ওা াদৌ।
15. আা স সওা ৎস্যা র্াশৎযাদ অৌশস্থি ৌাংাদে জ অশোদও অৌশি ওরু।
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16. জৌকত আভন ভাস্তা ধাভাধানভভ ফয় জতৌি কতনদ দা। টাদ াফ জতনঔ ভাস্তা ধাভ লনদ। জৌকত আভন কাকি টাদ কতও জণনও
ঘনম।

(ঙ) ৎক্কাে সৌৌঁছ  ওণীে
1. ৎক্কাে শৈ যাশি ৌািী/সাদর্দ সৌছা  ৌা সথদও সদৎ শদজ াদকজ বুদঝ শদে সাদর্দ শজ ওক্ষ ম্ব সজদ শদে
শৈ যাশি ওদক্ষ অৌস্থা ওদি দৌ। কমকঔঢ অনুফকঢ ঙািা জওাদ আত্মীয়-স্বচনদভ াকিনঢ ণাওাভ কদয়ফ জদই।
2. সৎাাদেৎ  কাইি এৌং ৌাংাদে জ শৎ , ৎক্কা, ৎশো এৌং শচশওৎাদওদন্দ্র সৎাৌাই াম্বা ংগ্র ওদ ংক্ষণ
ওরু।
3. এ  াদকজ ঠিও্াদৌ সদঔ কাইদি াৎয অনুাদ ৎাে াো জন্য প্রস্তুশি গ্রণ ওরু।
4. এওা এওা অৌস্থা ৎা কৎ ওা াো াৌ া।
5. কাইদি ােিাে সৎাৌাই ীৎ ংগ্র ওদি দৌ। এ ৎে শ্া ওশ সেঔাদি দৌ।
6. সাদর্/ ৌাশি শোর্ ব্যৌা, ৌাথরুৎ ব্যৌা,ঔাৌা গ্রণ ইিযাশে শৌে ্া্াদৌ সজদ শ।
16. লাচী অস্থ্ানদ জলানঝম/াকিনঢ জওাদ অস্থ্ানঢই ভান্না এিং ওাধি ইকি ওভা বান দা। ভান্নায় আগুনদভ ঝুকও ণানও। এনঢ
আধদাভ এিং অন্যান্য লাচীভ ি থভনদভ ক্ষকঢ লনঢ ধানভ। ওাধি ঝুমানদাভ চন্য ভকয কদনয় জবনঢ ধানভদ।
17. ফক্কা-ফকতদায় জলানঝম/াকিনঢ প্রকঢরুনফ ৪/৫চদ ওনভ ণাওনঢ লন। পুরুর এিং ফকলমা পৃণও রুফ ণাওনঢ লন। কনেম ঔানঝভ
আয়ঢদ াথাভড ফানধভ জঘনয় জঙাঝ লন। রুফগুনমা জকয ি লন দা। অধকভকঘঢ লাচীভ নে এওই রুনফ ণাওাভ ফাদকওঢা
ণাওনঢ লন।
18. ফব েতা/ধত/ধতক/াফাকচও অস্থ্াদ কনঘদায় জওাদ রুফ ভাদ্দ জতয়া লন দা। ওনম কফনম কফনয ণাওনঢ লন।
19. ফক্কা-ফকতদায় জলানঝম/াকিনঢ জকামঔাদাভ ধাকদ ফয় কভফ ণানও। ধাকদ কানয় ঠামাভ আনক ঢাধফাত্রা জতনঔ কদনঢ লন।
ামকঢনঢ ফয় ধাকদ ভাঔনদ।
20. সৌে আদৌ অৌস্থাওাদ সেদ সুাৎ ক্ষুন্ন ে এৈদ সওা আচণ ওা াৌ া। ৌৎে শস্কা শচ্ছন্ন থাওদি দৌ
এৌং েৌদ্ধ্াদৌ চাদোা ওদি দৌ।
21. ফক্কা-ফকতদায় জলানঝম/াকিভ মকনঢ ধাদ ওভাভ চন্য চফচনফভ ধাকদ ভাঔা লয়। এ ধাকদ অধঘয় ওভা বান দ।
22. জলানঝম/াকিনঢ জওাদ ওাভনড কদুৎ কভ্রাঝ লনম জফভাফঢ ধব েন্ত অনধক্ষা ওভনঢ লন। ওাভড জৌকত কদূৎ ওর্তেধক্ষ ঙািা
জলানঝম ফাকমও জওাদ জফভাফঢ ওভনঢ ধানভ দা।
23. ফক্কা-ফকতদা জধৌুঁঙাভ ধভ জফায়ানেফ অকননভ জতয়া ওাট ে ফয় নে ভাঔনঢ লন। ঐ ওানটে জফায়ানেফ অকননভ দম্বভ
জমঔা ণানও।
24. লচ আকন জণনও জতয়া ািংমানতনযভ ধঢাওাঔকঘঢ ঙকল আইকট ওাট,ে লানঢ মাকানদা ওকচ জল্ট ফয় নে ভাঔনঢ
লন। জওউ লাকভনয় জকনম এই ওাটে ািংমানতয লচ অকনন জধৌুঁঙানঢ লায়ঢা ওভন।
25. জলানঝম/াকি জণনও াকলনভ বায়াভ ফয় এওা বানদ দা।  ফয় তমদ্ধপান ঘমাননভা ওভনদ।
26. ঢায়ান/ায়ী এিং যয়ঢানদও ধাণভ ফাভাভ ফয় জকয ঝাওা ধয়া নে কদনদ দা।
27. ট্যাকি পািা প্রতানদভ চন্য খুঘভা ঝাওা নে ভাঔনঢ লন। বঢদূভ ম্ভ এওা ট্যাকিনঢ উঞনদ দা। কওছু ট্যাকি ঘামও প্রনমাপদ
জতকঔনয় কাকিনঢ ঊঞায়। এভ ধভ ধভ কঙদঢাই ওনভ, ঢাই াথানদ ঘমা জনভা ওভনঢ লন।
28. ফয় ধকভস্কাভ ধকভচ্ছন্ন ণাওনঢ লন। ঔাকম ধানয় লাঁঝা বানদা। এনঢ ধানয় জধাওা ধভনঢ ধানভ। জভৌনদ্র ঙাঢা ব্যলাভ
ওরুদ। প্রচুভ ধাকদ/ননমভ ভ ধাদ ওভনদ। টাস্টকদ ঙািা অন্য জওাণা ফয়মা-আচেদা জনমনদ দা।
29. ওঔনদা ধণ লাকভনয় জকনম পয় দা জধনয় আধদাভ কাইট/ লচ অকননভ কদয়ন্ত্রডওনক্ষ/ অণা জৌকত জফায়ানেনফভ দম্বনভ জনাদ
ওরুড। আধদাভ আনয ধানযই লচ ওফী/ প্রাী ািংমানতকয/ পুকমনযভ লায়ঢা কদনঢ লন।
30. অসুস্থ অনু্ৌ ওদ এদজশি /কাইদি ােিাে ৌাংাদে সৎশিওযা শিশদও শকদে সৌা গ্রণ ওদি াদৌ। ৌাংাদে
সৎশিওযা শিশও সথদও শৌামূদে ৈ প্রাথশৎও শচশওৎা সৌা প্রো ওা ে।
31. জৌকত আভন অস্থ্াদওানম জওাদ প্রওাভ ভাচনদকঢও আনমাঘদা/ফঢাত প্রঘাভ জণনও কভঢ ণাকুদ।

(চ) দজ ৎে ওণীে
1. কচমলচ ফানভ ৭ঢাকভঔ ভানঢ অণা ৮ঢাকভঔ ওাম জণনও দুপুনভভ ফনধ্য জফায়ানেনফভ ান কফদা জবনঢ লন। ানণ লামওা
ওাধি-জঘাধি  প্রনয়াচদীয় ঝাওা ধয়া কদনদ। কদভাধত্তাভ স্বানণ ে াত াওী ঝাওা ি মানকনচ ঢামাদ্ধ ওনভ ভাখুদ। ান
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ওনমভ াভ চায়কা লয় দা। ঢাই ফকলমা  য়স্কনতভ আনক উঞনঢ কতনঢ লন। ফকলমা এিং ঢাভ ফালভাফনও এওই কাকিনঢ
উঞনঢ লন।
কফদা বায়াভ ফয় ওনম এওনত্র জলানঝনমভ দীনঙ দাফনদ দা। কাইট এিং লচ ওফীভা টাওাভ ধভ দাফনঢ লন। দালয়
অনধক্ষা ওভনঢ ওস্ট লন।
ফক্কা লনঢ ধানয় জলনঝ কফদা আভানানঢ বায়া জণনও কভঢ ণাওনদ। ওাভড এনঢ অসস্থ্ লনয় ধিনঢ ধানভদ।
যয়ঢাদনও ধাণভ কদনক্ষধ ওভাভ ফয় তমদ্ধপান বানদ। ধাণভ ফাভাভ ফয় ওঔনদা স্যানেম খুনম জকনম, ধাণভ লাঢ জণনও
ধনি জকনম জওাদ অস্থ্ানঢ উঞানদাভ জঘষ্টা ওভনদ দা। কওছু অকঢকভক্ত ধাণভ ভাঔনদ। অক্ষফ, বৃদ্ধ  অসস্থ্নতভ ধনক্ষ অনন্যভ
দ্বাভা ধাণভ কদনক্ষধ বায়।
কফদা-আভানানঢ কদনচভ ঢাবু লাকভনয় জকনম লচ অকননভ ঢাবুনঢ বায়াভ জঘষ্টা ওভনদ। এ চন্য কফদা-আভানানঢভ ম্যাধ
নে ভাখুদ এিং লচ অকননভ কদয়ন্ত্রডওনক্ষভ জনাদ দম্বভ জচনদ ভাখুদ।
কফদা আধদাভ ঢাবুভ এমাওাভ দম্বভ/কদওস্থ্ খুটি দম্বভ এিং ভাস্তাভ দম্বভ জচনদ ভাঔনঢ লন। ধণ লাকভনয় জকনম এই দম্বভ থনভ
ঢাবু খুচনঢ লন।
ুঁ দা জধনম ািংমানতনযভ অন্য জব জওাদ কাকিনঢ ওনভ
আভনা জণনও জনভাভ ধনণ জওাদ ওাভনড আধদাভ কাকি খুনচ
মুচতানা/কফদায় ঘনম আনঢ লন।
কফদা-আভানানঢ অস্থ্াদওানম ধকভকফঢ ঔাাভ গ্রলড ওভনঢ লন। অকঢকভক্ত ফমাযুক্ত ঔাাভ ধকভলাভ ওরুদ। ফয় ধাকদভ
জাঢম নে ভাখুদ। টায়ানটিও জভাকীভা ফয় কওছু ঔাাভ নে ভাঔনদ।
কফদা-আভানানঢ অস্থ্াদওানম ধুফধাদ  আগুদ চামানদা জণনও কভঢ ণাকুদ।
জফাচতানমনায় অস্থ্ানদভ চন্য া জণনও দাফাভ ধভ পুদভায় ওঔদ, জওাদ চায়কা জণনও ান উঞনদ জচনদ কদদ।
জফাচতানমনায় তমদ্ধপান অস্থ্াদ ওরুদ
কফদা জণনও বাঁভা জট্র্নড বানদ ঢানতভনও জট্র্নডভ টিকওঝ লানঢভ ওকচনঢ মাককনয় ভাঔনঢ লন।
কফদা জণনও ফক্কা বায়াভ ফয় তমদ্ধপান জবনঢ লন।
কদনচ কুভাকদ জতয়া ওষ্টাধ্য। কুভাকদভ ঝাওা ইমাফী উন্নয়দ ব্যািংনও চফা জতয়াই জৌকত ভওাভ ওর্তেও স্বীকৃঢ ব্যস্থ্া।
অন্যণা প্রঢাকভঢ লয়াভ ম্ভাদা ণাওন।

(ঝ) ৎশোে কৎ  ওণীে
1. পুরুর লচবাত্রীনতভ চন্য ওফধনক্ষ ১জঝ ইলভানফভ ওাধি, ২জঝ ধায়চাফা-ধাঞ্জাক, ২টি লুকে, ২টি টুকধ, ৪টি জককঞ্জ, ১জচািা
স্যানেম, ১টি জঢায়ানম/কাফঙা, ১টি ঔাাভ জিঝ, ১টি ধাকদভ গ্লা, কঘকওৎনওভ ধভাফযে অনুবায়ী প্রনয়াচদীয় রথ, ২টি কভকটিং
ঘযফা, এওটি জঙাঝ ওাঁকঘ, টুণ ব্রায, জধস্ট, দাইমনদভ ভক, ফকলমা লচ বাত্রীনতভ চন্য প্রনয়াচদীয় িংখ্যও ানমায়াভ-ওাকফচ,
িদা, জাভওা এিং অন্যান্য ব্যলাব ে ওাধি নে কদনঢ লন ।
2. উকেকঔঢ ফামাফাম লনদভ চন্য এওটি জঙাঝ ব্যাক কদনঢ লন।
3. াা ৎশো সথদও সেদ শোদৌ িাদেদও জতনয জনভাভ ফয় ৩৬ খন্টা পূন ে মানকচ গুকঙনয় কদনঢ লন। টিনওঝ  জাকট েিং
ধায ানণ ভাঔনঢ লন।
4. ৎশজদে ৌশৌদি ৪০ োক্ত দচষ্ট থাওদি দৌ।
5. কাইদি াৎযক্রদৎ ঐশিাশও স্থামূ শেয ওা সদি াদ।
6. অসুস্থ অনু্ৌ ওদ এদজশি /কাইদি ােিাে ৌাংাদে সৎশিওযা শিশদও শকদে সৌা গ্রণ ওদি াদৌ। ৌাংাদে
সৎশিওযা শিশও সথদও শৌামূদে ৈ প্রাথশৎও শচশওৎা সৌা প্রো ওা ে।
7. ৎশো সথদও ৎক্কাে সোা দথ ইাৎ দ আদি দৌ।

(জ) সেদ সোা ৎে ওণীে
1. জতনয জনভাভ ফয় ৩৬ খন্টা পূন ে মানকচ গুকঙনয় কদনঢ লন। টিনওঝ  জাকটেিং ধায ানণ ভাঔনঢ লন।
2. জনভাভ ফয় ি মানকচ পৃণও কাকিনঢ জদয়া লন। জঙাঝ মানকচটি নে ভাঔনঢ ধানভদ। ািংমানতয কফানদ দুই ব্যানক ৪৬
জওকচ ফামাফাম আদা বান। জওাদ ব্যানকভ চদ ৩০ জওকচভ জকয লন দা।
3. চফচনফভ ধাকদ মানকনচ আদনদ দা। জনভাভ ধনণ ঠাওা কফাদ ন্দভ জণনও চফচনফভ ধাকদ জতয়া লন।
4. াদি শওছু কে অথ য াঔদি দৌ। এোদাদর্ য/ৌািী সৌছা/ফ্লাইর্ শৌম্ব খর্দি াদ।
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ুঁ জদইম ওাঝ োভ, মাইঝাভ, জধস্ট, জে,থাভানমা এিং ঢভম
4. শশদ্ধ শজশ ৌ ওদৌ া। কফানদ ভ্রফডওানম ছুকভ, ওাঁকঘ, সই,
চাঢীয় কচকদ লাঢ ব্যানক জদয়া বানদা।
5. সওা আত্মীে স্বজ , ৌন্ধু-ৌান্ধৌ ৌা অন্য ওা ৎাাৎা শৌ ওদি শকদে শদজদও শৌদে সোদৌ া। অশিশক্ত
জদ জন্য প্রশি সওশজদি ৬০ শো (প্রাে ১৪০০ র্াওা) ওদ শদাৈ ওি দৌ।
5. লচ িংক্রান্ত জব জওাদ চরুকভ প্রনয়াচনদ ঠাওা/ফক্কা/ফকতদা/জচদ্দা লচ অকনন জবাকানবাক ওরুদ। আধদাভ জব জওাদ
ধভাফযে/ফস্যা www.mora.gov.bd এভ Face book এভ ফাধ্যনফ জযয়াভ ওভনঢ ধানভদ। লচবাত্রীনতভ
বাঢীয় ঢথ্য www.hajj.gov.bd জণনও চাদা বান।
6. আধদাভ স্মাঝ ে জফাাইনম ‘লচ কাইট’ এযাধ টাউদনমাট ওনভ লচ িংক্রান্ত  ঢথ্য চাদনঢ ধানভ

লচ কাইনটভ ওভডীয়
ম্মাকদঢ কাইটনতভ প্রকযক্ষনডভ চন্য কদননাক্ত করয়মূল কদথ োভড ওভা জবনঢ ধানভেঃ লচ, উফভাল  কবয়াভনঢভ ককথ -কথাদ;
ঢামকয়াল চরুকভ দু ‘আ; ওামাফ।-; তমদ্ধপান লচবাত্রাভ ািংমানতয অিংনযভ ওাবক্রফ
; কফাদন্দভ জণনও ফক্কা
মুওাভভাফা জধৌুঁঙা ধবন্ত তাকয়ত্ব ; প্রণফ উফভা ওভানদা ইঢযাকত
১। কদনচভ তাকয়নত্বভ আথীদ ওম লাচী ানলনতভ জনাদ দম্বভল ঠিওাদা িংগ্রল ওনভ ওাকচধত্র বুকছনয় জতয়া এিং ফয়
ফঢ লচ ওযানে লাকচভ ওভা।
২। লচ ওযানে, ব্যািংনও  কফাদ ন্দনভভ আনুষ্ঠাকদওঢা েনন্ন লনবাককঢা ওভা।
৩। যু-ইনস্তঞ্জা, জকাম, ইলভাফ ধভা, কফানদ ঢায়াম্মুফ, দাফাব, ঢামকয়া ধাঞ এিং প্রনয়াচদীয় ঢামীনফভ ব্যস্থ্া ওভা।
৪। ঢামকয়া অনদনওভই মুঔস্ত জদই। ঢাই ফয় কদনয়  লাচীনও ঢামকয়াভ কলল-শুদ্ধ ফযনওভ ব্যস্থ্া ওভনদ।
৫। কচদ্দায় জধৌুঁঙাভ ধভ ফামধত্র িংগ্রল, ইকফনগ্রযদ ধাভ ওভা, ািংমানতয কফযনদভ কদথ োকভঢ স্থ্ানদ ওমনও এওকত্রঢ ওভা এিং
যাকন্তপূেডপান মানকচল কদকত েষ্ট ান উঞানদা। এওান বাত্রী আভ অন্য ান মানকচ উঞানম ধনভ জধনঢ ফস্যা লয়।
৬। ফক্কা যভীনন জধৌঙাভ ধভ লানঢভ জল্ট  কমাভ আইকট ওাট ে ওমনও িংভক্ষড এিং াইনভ বায়াভ ফয় ধনভ ণাওনঢ
ম। এভধভ যান্তকযষ্টপান মানকচল াকিনঢ কদথ োকভঢ রুনফ ধাঞানদা এিং লাভাফ যভীনন বায়াভ ফয়  ব্যস্থ্া নম
জতয়া। এওা এওা দতুদ ফানুরনও জবনঢ ফাদা ওভা। অকপজ্ঞ লাচী ণাওনম প্রণফ কতনও ৫/১০ চনদভ গ্রুধ ওনভ জতয়া পাম।
৭। চীনদভ প্রণফ সন্নঢ উফভা জওাদ আনমফ া অকপজ্ঞ কাইট ানণ জণনও ওভানদা পাম । যু ওনভ বঢভী লয়াভ ধভ উফভাভ
আফমগুনমা পুদভায় াইনও নম কতনদ। জবদ জওউ ককচ্ছন্ন লনয় জকনম উফভা ফাপ্ত ওনভ কদকত েষ্ট স্থ্ানদ া াায় জধৌঙনঢ
ধানভদ।
৮। চফচনফভ ধাকদভ ধাত্রগুনমানঢ ‘জওাল্ড ’ ‘দঝনওাল্ড ’ জমঔা ণানও। ‘দঝনওাল্ড ’ া ‘কাইনভ মুাভভাত’ ড্রাফ জণনও দভফাম
ধাকদ ধাদ ওভনঢ মনদ। হু ফানুর ঞাো ধাকদ ধাদ ওনভ কত ে, জ্বভ, কমা ব্যাণায় আক্রান্ত লনয় কদনচ ওনষ্ট ধকঢঢ লয়
াণীনতভনও ননভভ লামনঢ ওনষ্টভ ফনধ্য জননম।
৯। ফকলমাকড উফভা ধামদ া চরুকভ দা লনম কপনিভ ফনধ্য পুরুরনতভ ানণ দাফাব আতানয় বায়াভ জঘনয় াায় দাফাব আতায়
ওভা উকঘঢ। জওদদা, ফকলমানতভ চন্য চাফাআঢ থভা য়াকচ দয় কওন্তু ধত ো ওভা নভচ।
১০। জওাদ লাচী ভাস্তা-খাঝ দা কঘদনম ঢানও ওঔনদাই এওাকও জবনঢ কতনদ দা। তমননথ বায়াভ ফয় ি জওাদ স্থ্াধদা া
পদ ঠিও ওনভ কতনদ জবঔানদ দাফাব া ঢায়ান-াঈ জযনর াই এওকত্রঢ লন।
১১। ধভঢী কতনদভ ওভডীয় ওম লাচী ানলনও পূন েই চাকদনয় কতনদ। ফাআমা-ফাানয়ম লনম এওচদ অকপজ্ঞ মুনঢী
অণা আনমফ দ্বাভা য়াদ ওভানদ। ই জতনঔ মুবাওাভা ওভনদ।
১২। ধত োভ আিানম ফকলমানতভ ঢামীফ কবকওভ  য়ানদভ ব্যস্থ্া ওভনদ। জকয জকয আফনমভ প্রকঢ গুরুত্ব কতনয় ওণা মনদ।
১৩। ধকত্রঢা, ধকভস্কাভ –ধকভচ্ছন্নঢা ঈফানদভ অে। এ করনয় এনও অধভনও লনবাককঢা ওভনদ। জওউ জবদ ওানভা ওনষ্টভ
ওাভড দা লয়, এই কতনও াই খু জঔয়াম ভাঔনদ।
১৪।  েতা লাচী ানলনতভ জঔাঁচ-ঔভ মাঔনদ। জওউ অসস্থ্ লনম ািংমানতয লচ কফযনদভ কঘকওৎা জওনন্দ্র কদনয় আনদ।
াথাভড অসঔ লনম নে ণাওা ষুথ ধথ্য ঔাইনয় জতঔনঢ ধানভদ। চটিম জভাক জতঔা কতনম া একিনটন্ট ওভনম স্থ্াদীয়
জমাওনতভ ানণ া াকিভ লানভ এভ ানণ ওণা নম লকধঝানম কদনয় বানদ।
১৫। লনচভ ৫কতদ প্রকঢটি জপ্রাগ্রাফ আনকই লাচীনতভ ানণ আনমাঘদা ওনভ ওঔদ, কওপান ওী ওভা লন ঢা ঠিও ওনভ কদনদ।
াই ফাযয়াভাভ ফাধ্যনফ ওাচগুকম ওভনদ। এও ানণ ঔাওাভ জঘষ্টা ওভনদ।
১৬। কফদাভ ঢাবু দম্বভ, ব্লও দম্বভ, জকঝ দম্বভ একভয়াভ ধকভকঘকঢমূমও জওাদ কদতযেদ াইনও বুকছনয় া কমনঔ জভ লনঢ কতনদ।
এঔানদ লাভানম কননভ আা এওটু ওঠিদ।
১৭। আভানা, মুচতাকমনা  কফদায়  ওাচ কাইনটভ ানণ জবাকানবাক জভনঔ ওভা কদভাধত। দা নম জওাদ কতনও দা বায়া।
১৮। কফযনদভ ানণ জবাকানবাক জভনঔ  ওাচ ওভা।
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