
যু�রাজ� সরকার ইি�ত িদেয়েছ �য, ৪-ই জলুাই ২০২০ �থেক
ইংল�াে�র মসিজদ�িল জামােত নামােজর জন� পুনরায়
খুলেত পাের । ওেয়লস এবং �টল�াে�র জন� সময়সীমা এখন
ও িনি�ত করা হয়িন । 
 
এই গাইড� মসিজদ কতৃ� প�েক তােদর স�দােয়র সরু�া
এবং স�ুতা বজায় �রেখ কখন এবং কীভােব পুনরায় খলুেত
পােরন তা য� সহকাের পিরক�না করেত এবং িস�া� িনেত
সহায়তা করার জন� �তির করা হেয়েছ।
 
পদে�প ১: পিরক�না ক�ন, কখন এবং কীভােব
পুনরায় �খালার আেগ, একজন ‘কিভড’ �সইফ� অিফসার
িনেয়াগ করা খুবই ���পূণ�, ঝঁুিকর পূণ� মলূ�ায়ন করা এবং
কখন ও কীভােব পনুরায় খলুেত হেব �স স�েক�  আইনী,
িচিকৎসািবদ এবং িবেশষ�েদর/আেলমেদর পরামশ� �নয়া
উিচত। তাড়া�েড়া করেবন না: ��িতর জন� যিদ আেরা
�বিশ সময় �েয়াজন হয় তেব  আেরা সময় লাগান । 
 
পদে�প ২: ��স (ফঁাকা রাখার) পিরক�না ক�ন
মসিজেদ নামােজর ক�াপািস� বা সামথ�� কতট�কু আেছ িহসাব
কের �দখুন । আউটেডার ��স (বািহেরর জায়গা) িবেবচনা
ক�ন, অ�েয়াজনীয় ফ�ািসিল� ব� ক�ন(�যমন; ওয,ু 
টয়েলেটর �ান), যিদ স�ব হয় একমখুী �েবশপথ ও
বািহরপথ �াপন ক�ন এবং পির�ার পির��তার এক�
পিরক�না �াপন ক�ন।
 
পদে�প ৩: সর�ামািদর  পিরক�না ক�ন
নত�ন সাইন লাগান, �যাগােযাগিবহীন (ক�া� �লস কাড� )
�পেম� �মিশন এবং পির�ােরর �ব�ািদর ব�ব�া ক�ন । �কান
�কান আইেটম মসুি�েদরেক ঘর �থেক  আনেত বলেবন তার
এক� িস�া� িনন (উদাঃ জায়নামাজ, কুরআন, �ফস মা�,
ইত�ািদ)।
 
পদে�প ৪: ��স এবং ���ােসবীেদর পিরক�না ক�ন
আপনার কম� এবং ���ােসবকেদর নত�ন িনয়ম কানুন
স�েক�   �িশ�ণ িদন। কীভােব ব�ি�গত সরু�ামলূক
সর�াম�িল (িপিপই) পিরচালনা করেত হেব, �েবেশর সময়
‘কিভড ি�িনং’, সাির (লাইন) পিরচালনা, �ভনু� (�ান/
জায়গা)পির�ার রাখা এবং অন�ান� �েয়াজনীয় নত�ন
পদে�প।
 
 
 

পদে�প ৫: জনগণেক ��ত ক�ন
আপনার �ানীয় স�দােয়র যারা ঘের নামাজ পড়া উিচত
এবং যারা মসিজেদ নামাজ পড়েত আসেবন তােদর জন�
নত�ন িবিধ�িল কী, তা স�েক�  �িশ�ণ �দান করার
পিরক�না িনন।
 

পদে�প ৬: নামােজর পূব�বত� পিরক�না
নামােজ আসার  পূেব� বুিকং িসে�ম করা যায় িকনা তা
পিরক�না করা, সািরব� ব�ব�া করা, িভড় কিমেয় আনার
জন� �েবশপথ ও বািহরপথ পির�ার রাখা এবং �েবশপেথ
‘কিভড �ীিনং’ এর �াথিমক ব�ব�া িনব�াহ এবং একমখুী
ব�ব�া থাকার িবষেয় পিরক�না ক�ন।
 

পদে�প ৭: নামাজ আদায় কালীন সমেয় করণীয়
মসিজদ �খালা রাখার সময় সীিমত ক�ন, মসুি�েদর ঘের
স�ুাত নামাজ পড়ার পরামশ� িদন, ২ িমটার ফঁাক িচি�ত
ক�ন, �েত�ক মসুি�র সািরর মেধ� এক� খািল সাির িনি�ত
ক�ন, খতুবা/নামাজ সংি�� ক�ন এবং �েয়াজন
হেল একািধক/পরপর জামােতর ব�ব�া ক�ন ।
 

পদে�প ৮: নামাজ সমাি�র পর িক করনীয়
একািধক/পরপর জামােতর মধ�খােন কমপে� ৩0 িমিনট
সময় রাখুন যােত জায়গা পির�ার-পির�� করেত সিুবধা হয়।
মসু�ীেদরেক হাত �শ� বা হ�া�েশক না করেত �রণ কের
িদন। �যাগােযাগিবহীন (ক�া� �লস কাড� ) �পেম� �মিশন
অথবা অনলাইেনর মাধ�েম দােনর ব�ব�া ক�ন এবং পরবত�
নামােজর সময় না হওয়া পয�� মসিজদ ব� রাখুন।
 

পদে�প ৯: সমস�া সমাধােনর জন� ��িত ও পিরক�না
�কান মসু�ী ‘কিভড’ সং�ািমত হেল িক করেবন তা িনেয়
এক� পিরক�না ক�ন । ‘ক�া� ��িসং’এর জন� মসিজেদ
উপি�ত ব�ি�েদর এক� তািলকা রাখুন। অিভেযাগ আসেল
কীভােব মকুােবলা করেবন এবং যারা মসিজেদ �যেত
পারেবননা তােদরেক কীভােব অনলাইেনর মাধ�েম সাহায�
ও সহেযািগতা বজায় রাখা যায় �স িবষেয় পিরক�না ক�ন ।
 

 

 

 

 

 

Training sessions to support you with implementing the above will be starting

soon insha'Allah. Please identify your COVID safety officers who should attend

the training sessions.

মসিজদ পনুরায় িনরাপেদ �খালার ৯ � পদে�প

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

  Help us do more, donate: LaunchGood.com/MCB      

@muslimcouncil

@muslimcouncil.uk

Collated by:

Download the full 9-step guide at

bit.ly/MosqueReopening
covid@mcb.org.uk


