#SafeRamadan

রমজান সু র (া সহায়তা
!কািভেডর কবেল পড়ার ঝুঁিক = অনাবৃত অব5া X দূর8 X সময়

আমরা কীভােব ঝুঁ িক কমাব?
অনাবৃত অব(া

দূর7

সময়

• !েবশ করার িনয়ম
• মা• বাতাস চলাচল

• স2ূণ5 2িম দূর8 বজায়
রাখা

• অনু=ােনর সময় কমােনা

তারাবীহ
• !দঘ$% কমান
• দূর- বাড়ান
• বাতাস চলাচল বাড়ান

ইফতার
• বড় জমােয়ত এিড়েয় চলুন
• অেন%র সে: খাবার ভাগ
করা এিড়েয় চলুন
• অEা=%কর খাবার কম খান

ইিতকাফ

ঈদ

• অনুেমািদত নয়
• ব%ি9েদর সতক$ তার সে:
িনব$াচন ক;ন
• অনু<ান =েলর ঝুঁ িকর
মূল%ায়ন ক;ন

• জামাত বাড়ান
• ঘেরর বাইেরর =ান
িবেবচনা ক;ন
• আেগ Hথেক পিরকKনা
ক;ন

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAকতA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

#SafeRamadan

তারাবীহ 'ধান পরামশ.

তারাবীেহ সমেয়র সম>য় করা, বাতাস চলাচল এবং অনাবৃত অব5া হল সুরCার চািবকাD।
আেগর বাধািনেষধ এখনও
/েযাজ2 রেয়েছ। (৬০ বছেরর
8বিশ নয়, ১০ বছেরর কম
নয়, 8কািভেডর উপসগB, 8বিশ
ঝুঁিক, বা এমন ব2িFেদর সেH
থাকা যাঁেদর 8বিশ ঝুঁিক
রেয়েছ।

তারাবীহ `a সমেয়র রাখুন।
িকছু গেবষণা জানােb 8য ১
ঘdায় ঝুঁিকর পিরমাণ ২০
িমিনেটর তুলনায় ৪ Lণ
8বিশ।

উপিরিJিখত পরামশBLিলর
ব2িতNম তাঁরা যাঁেদর ২য়
Pকা 8নওয়ার পের ২ সQাহ
8কেট 8গেছ – তবুও সতকB
থাTন কারণ আপিন এখনও
অন2েদরেক 8রাগ ছড়ােত
পােরন।

সুরXা বাড়ােত জানলা খুেল
8রেখ বাতাস চলাচল
সবBািধক কgন।

জমােয়েত জেলর 8বাতল
বা দােনর ঝুিড় িবতরণ
করা এিড়েয় চলুন।

ঝুঁিক কমােত ঘেরর বাইেরর
hােন তারাবীেহর আেয়াজন
করার কথা িবেবচনা কgন।

জমােয়েতর সুরXার জন2
আদশBগতভােব ইমামেক
সZকভােব আটকােনা দু’P
মা\ পরেত হেব + িনেজেদর
সুরিXত রাখার জন2
]ারীেদর মেধ2 পির_ার
8হডেসট।

যাঁরা সশরীের তারাবীেহ
উপিhত থাকেত পারেছন না
তাঁেদর জন2 লাইভ িiেমর
বেjাবk কgন।

আপনার hানীয় lানী
ব2িFেদর সেH িবকaLিল
িনেয় কথা বলুন 8যমন:
তারাবীেহর সময় কমােনা।

hানীয় `াh2 কমBকতB ােদর
সেH কথা বেল ইমামেদর
জন2 পািmBক /বাহ পরীXা
(ল2াটারাল 8oা 8টp)
করার কথা িবেবচনা কgন।

িবতর ও 8দায়া Tনুেতর
সমেয় উপিhত ব2িFেদর
মেন মেন “আিমন” বলেত
হেব।

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAক তA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

#SafeRamadan

ইফতার 'ধান পরামশ.
অেনক বািড়েত যাওয়া এিড়েয় ইফতারেক সুরিCত রাখুন।
মসিজেদ ইফতার এিড়েয় চলা
উিচত।

`াh2কর ইফতার পালন কথা
িবেবচনা কgন কারণ
ডায়ােবPস এবং hূলতা
8কািভেডর ঝুঁিকর উপাদান।

8খালা খাবার 8যমন 8কেট
রাখা ফল বা 8u-েত রাখা
8খজুর এিড়েয় চলুন।

অন2েদরেক খাবার সরবরাহ
করেল খাবার আেগ 8থেক
প2াক কgন। আদশBগতভােব
/েত2েকর খাবার আলাদা
আলাদা কের প2াক করা
উিচত।

কম অপচয় করা এবং
zািpক ব2বহােরর মাধ2েম
আরও 8বিশ পিরেবশ-বা{ব
ইফতার পালন করার কথা
িবেবচনা কgন।

মাগেরেবর নামােজর জন2
যাঁরা আসেছন তাঁেদর জন2
ইফতাের |ধুমাw 8খজুর ও
জল থাকেব।

িজিনসপw যােত সহেজ 8ফলা
যায় তার জন2 ময়লা
8ফলার িবন 8চােখর সামেন
রাখুন।

যাঁরা হয়ত একা রেয়েছন,
8যমন শরণাথ•, আ‚জBািতক
িশXাথ• বা ধমBা‚িরত ব2িF,
তাঁেদর সেH ভাচুB য়াল ইফতার
কgন।

আপনার িনেজর পিরবার বা
বা~েলর বাইের ইফতােরর
অনু•ান এিড়েয় চলুন।

ব2িFেদর িনেজেদর বািড়
8থেক জেলর 8বাতল আনার
উপেদশ িদন।

জাঁকজামকপূণB ইফতার পালন
না করায় 8য অথB স}য় হয়
তা অভাবী ব2িFেদর দান
কgন।

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAক তA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

#SafeRamadan

ইিতকাফ 'ধান পরামশ.

এই বছের আমরা মসিজেদ ইিতকাফ পালন অনুেমাদন করিছ না।
ঝুঁিক কমােত আমরা এই
বছের ইিতকাফ বািড়েত
পালন করার উপেদশ িদিb।

`াh2 পরীXা এবং আেগ
পিরকaনা করায় অনুমিত
িদেত তাড়াতািড় বুিকং
কgন। মƒুর করার আেগ
সা„িতক 8নেগPভ 8কািভড
িবেবচনা কgন।

যিদ ইিতকাফ আইনতভােব
অনুমিত পায় এবং মসিজদ
সহাবhােনর ব2বhা করেত
চায়, তেব ঝুঁিক কমােত
সংখ2া কমান।

আপৎকালীন পিরিhিতেত
8কািভড সুরXা কম•র সেH
8যাগােযাগ করেত সZক
8যাগােযাগ ন‡র কােছ
রাখুন।

পারˆিরকভােব সংNমণ
ঘটা কমােত আপনার িনেজর
8কারান, তাসবীহ, এবং
জায়নামাজ িনেয় আসুন।

ঝুঁিক কমােত সামািজক
hানLিল পিরচালনা কgন
(েযমন রা‰াঘর এবং
টয়েলট)।

নামােজর সমেয় ইিতকােফর
অংশ…হণকারীেদর িনেজেদর
মেধ2 বা জনসাধারেণর সেH
8মলােমশা করা উিচত নয়।

ঝুঁিক কমােত িনি‹ত কgন
8যন /িতিদন ইিতকােফর
hােন বাতাস ভােলা কের
চলাচল কের।

8বিশ ঝুঁিকর 8গা•ীর 8কান
ব2িF বা 8বিশ ঝুঁিকর
ব2িFর সেH থােকন এমন
8কান ব2িFর ইিতকাফ
পালন করা উিচত নয়।

মান2তা এবং কল2াণ িনি‹ত
করেত পিরচালকবৃjেক
/িতিদন 8দখােশানা করেত
হেব।

ইিতকােফর সŠূণB সমেয়
পির_ার করার সূচী বাড়ান।

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAক তA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

#SafeRamadan

মসিজদ 'ধান পরামশ.

রমজান একN বOP সময়, সুতরাং !সই মত তার জনO QRত !হান।
ঝুঁিক কমােত নামােজর
মধ2বত• সমেয় বা তারপের
ভাষণ বা কথাবাতB া
অনলাইেন হওয়া উিচত।

/মাণ রেয়েছ 8য ভাইরাসP
বাতাসবাহী, সুতরাং ভােলা
বাতাস চলাচল (8য 8কান
আবহাওয়ােত) হল ঝুঁিক
কমােনার মূল অংশ।

পূেবB MCB-র •ারা /কািশত
৯-ধাপ সহায়তাP অনুসরণ
কgন:
bit.ly/MosqueReOpening

আেগ 8থেক 8বিশ সংখ2ক
/িতিনিধ িনেয়াগ কgন এবং
তাঁেদর /িশXণ িদন কারণ
তাঁেদরেক ১ মাস দরকার
হেব এবং আমরা কােজর
ধকল এড়ােত চাইিছ।

দরজার সামেন পরীXা কের
িনন 8যন সবাই মা\ সZক
ভােব পেরন এবং দু’P মা\
পরায় উৎসাহ িদন কারণ
তােত 8দখা 8গেছ 8য ঝুঁিক
কেম।

ঝুঁিকর মূল2ায়নP বারবার
কgন ও আপনার hানীয়
জন`াh2 Pেমর সেH কথা
বলুন। আপনার এলাকায়
8রােগর 8কস 8বেড় 8গেল তা
পুনরায় করেত /¥ত
থাTন।

এখন দূর£ বজায় ২িম-এর
কম 8থেক থাকেল অনু…হ
কের কেঠারভােব ২িম দূর£
বজােয়র িনয়ম লাL কgন
কারণ এP নতুন /কােরর
8Xেw অেনক 8বিশ
সুরXাদায়ক।

নামােজর মধ2বত• সমেয়
ব2িFেদর মসিজেদ বসার
অনুমিত 8দেবন না কারণ
একP hােন 8বিশ সময়
থাকা এবং 8বিশ ঝুঁিকর
মেধ2 সŠকB রেয়েছ।

এই িবষেয় Lg£ িদন 8য
8কান ব2িFর Pকা 8নওয়া
হেয় িগেয় থাকেল তার মােন
এই নয় 8য িতিন িনয়ম
অমান2 করেত পারেবন।

মানুেষর আনােগানা বাড়ার
কারেণ আরও 8বিশ ঘন ঘন
পির_ার করার কথা
িবেবচনা কgন।

মান2তা বাড়ােনার জন2
জমােয়েতর সেH আেগ 8থেক
8যাগােযাগ কgন এবং
সেচতন কgন।

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAক তA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

#SafeRamadan

ঈদ 'ধান পরামশ.
আমােদর সSদায়েক আগেল রাখেত সুরিCত ভােব ঈদ পালন করা VW8পূণ।
Y
পােকB ঈদ আেগ 8থেক
আেয়াজন করা উিচত।

আিলHন/েকালাTিল করেবন
না, তেব |েভbা জানােনার
অন2ান2 উপায় ব2বহার
কgন।

িভড় িনয়§েণ সহায়তা
করেত আেগ 8থেক
8রিজpার করা বা বুিকং
করার Lg£ সŠেকB উপেদশ
িদন।

গণ পিরবহেন অিতিরF িভড়
কমােত পািকBং-এর িনয়ম
িশিথলতা (পািকBং
িডেˆে¨শন)-র জন2
অনুেরাধ জানান।

বড় ঈদ পাPB এিড়েয় চলুন
এবং আপনার বা~েল 8ছাট
অনু•ােনর ব2বhা কgন।

অিতিরF িভড় এবং
ধা]াধাি] এড়ােত ঈেদর জন2
একািধক এবং 8খালােমলা
জমােয়েতর আেয়াজন কgন।

pল থাকেল, অিতিরF িভড়
এড়ােত লাইন পিরচালনার
ব2বhা কgন।

িনি‹ত কgন 8য আপিন
আপনার যাকাতুল িফতর
অনলাইেন িদেbন এবং ঈেদর
অেনক আেগ িদেbন।

অনুেরাধ 8পেত hানীয়
কাউি¨েলর সেH এখন 8থেক
কথা বলা |g কgন।

ঈদ তাকিবর আেk কের
বলেত হেব এবং উপিhত
সকল ব2িFেক মা\/দু’P
মা\ পের থাকেত হেব।

যাঁরা ি/য়জনেদর হািরেয়েছন
তাঁেদর জন2 ঈেদর উপহার
সং…হ কgন - িবেশষত
অনাথেদর জন2।

*উপেদশ&িল আপনার পিরি.িতর সে1 মািনেয় িনেত অনু6হ কের আপনার .ানীয় :ানী ব<ি=, জন@া.< কমAক তA া ও
সCদােয়র সে1 কথা বলুন।

mcb.org.uk/ramadan
covid@britishima.org

