হজ ২০১৮ প্রতিতিনের বুনেতিে
আইতি হহল্পনেস্ক, মক্কা ।
প্রকাশ সংখ্যা: ৩৮
প্রকানশর সময় (হসৌতি): ১৯ আগস্ট, ২০১৮ (০৮ তজেহজ ১৪৩৯ তহ:) রাি ১১:৫৯; (বাংোনিশ): ২০ আগস্ট, ২০১৮ রাি ০২:৫৯
আজ ০৮ ই তজেহজ ১৪৩৯ তহজরী, হজযাত্রীনির তমোয় অবস্থানের মধ্যতিনয় শুরু হনয়নে হনজর আেুষ্ঠাতেকিা। তমোয় আগি সকে
হজযাত্রীরা আল্লাহর সন্তুতি অজজনের জেয ইবািি বনেগীর মনধ্য তিনয় সময় অতিবাতহি করনেে।
আগামী কাে ০৯ ই তজেহজ ১৪৩৯ তহজরী, পতবত্র হনজর তিে। হজযাত্রীরা মধ্য রাি হেনকই তমো হনি আরাফার উনেনশয যাত্রা শুরু
করনবে। হসখ্ানে িারা এক আল্লাহর ইবািনি মশগুে োকনবে এবং সারাতিে অবস্থাে হশনে সূযজানের সনে সনে মুজিাতেফার
উনেনশয আরাফা িযাগ করনবে । মুজিাতেফায় হখ্াো আকানশর তেনে রাতত্র যাপে হশনে ১০ ই তজেহজ ফজর োমাজ আিায় কনর
তমোয় তফনর আসনবে এবং বড় জামারায় পাের তেনেপ করনবে।

সবজনশে অবস্থা ১৯ আগস্ট, ২০১৮ পযজন্ত (প্রােতমক িেযমনি):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

বাংোনিশ তবমাে ও হসৌতিয়া হযানগ আগি হজযাত্রী ১২৭,২৯৮ জে (বযবস্থাপো সিসয সহ);
আগি সবজনমাি ফ্লাইি সংখ্যা ৩৭১ তি।
হসৌতি আরনবর আইতি হহল্পনেস্ক হইনি প্রি্ত  সাতভিজস সংখ্যা ৩২,৬৩০ তি;
আইতি হহল্পনেস্ক, তমো হইনি প্রি্ত  হসবা সংখ্যাাঃ ২৫৯ তি;
হসৌতি আরনবর আইতি হহল্পনেস্ক হইনি আতিল্লা অতফনসর জেয প্রিােকৃি হসবা সংখ্যাাঃ ৫১,৮৩১ তি;
হসৌতি আরনবর তেতকৎসা হকন্দ্র হইনি প্রি্ত  স্বয়ংতিয় তেতকৎসা বযবস্থাপত্র সংখ্যাাঃ ৪১,৯০৬ তি;
হসৌতি আরনবর তেতকৎসা হকন্দ্র হইনি প্রি্ত  তেতকৎসা হসবা সংখ্যা ৫১,৮৮১ তি;
সবজনমাি ইসুযকৃি হজযাত্রীর তভিসার সংখ্যাাঃ ১২৬,১৮৩ তি;
স্বাস্থয মন্ত্রণােয় কিৃজক অেোইনে হমতেকযাে হপ্রাফাইে এতিকরা হনয়নে ৮৮,৭৬৮ জে হজযাত্রীর;
হারানো োনগজ: তরনপািজকি
ৃ ২৪৩ তি, সবজনমাি প্রাপ্ত সংখ্যা ৫৮৩ তি এবং হোন্তর করা হনয়নে ৫৪১ তি;
হসৌতি আরনব সবজনমাি ইনন্তকাে কনরনেে ৫২ জে হজযাত্রী/হাজী; পুরুে-৪৩, মতহো-৯; মক্কা-৪৩, মতিো-৬,
হজো-২, তমো-১;

একেজনর হজ ২০১৮ এর কাযজিম:
●
●
●
●
●

এ বের পতবত্র হজ অেুতষ্ঠি হনব ২০ আগস্ট, ২০১৮ হরাজ হসামবার
ধ্মজ তবেয়ক মন্ত্রণােয় কিৃক
জ অেুনমাতিি হজ এনজতির সংখ্যা ৫২৮ তি
সরকাতর ও হবসরকাতর বযবস্থাপোয় হমাি হজযাত্রীর সংখ্যা ১,২৬,৭৯৮ জে
হজযাত্রীনির প্রেম তফরতি ফ্লাইি ২৭ আগস্ট, ২০১৮
হজযাত্রীনির হশে তফরতি ফ্লাইি ২৬ হসনেম্বর, ২০১৮

সবজনশে মৃিযু :
আজ ১৯/০৮/২০১৮ ইং িাতরখ্ পাবো হজোর হমাাঃ হকাবাি আেী (৬১) তমোর িাবুনি ইনন্তকাে কনরনেে (ইন্নাতেল্লাতহ ওয়া
ইন্না ইোইতহ রাতজউে)। িাাঁর পাসনপািজ েম্বরাঃ BR0968099.
িেযসূত্র: এয়ারোইি, তসতভিে এতভিনয়শে অেতরতি অব বাংোনিশ, বাংোনিশ হজ অতফস ঢাকা এবং হসৌতি আরব।

