
 

মুসিলম স&দােয়র জন. তথ. 
 

এই নিথ4ট COVID-19-এর 6েকাপকােল িভ: িভ: সাং<ৃিতক ও ধম@য় 
6থা চচBার অধীেন রমজান সEেকB 6ায়শই GজHাস. 6I সমেূহর 
স4ঠক ধারনা Mদয়। 

 
রমজােন মুসিলমরা িক দলবৃ/0 বা ১০ জেনর 3বশী এক/7ত হেত পারেব? 

দুভBাগ.Pেম, ধম@য় অনুQানািদ পালন বা উদযাপেন অিতিরU Mলাক সমাগেম দল বGৃV করার সুেযাগ 
Mনই। 

৩য় Xেরর সতকBতা চলাকােল িনকট আZীয়েদর সােথ িমিলত হেত পােরন, Mসবা 6দানকারীেদর যুU 
করেত পােরন বা আইেসােলেটড ব.GUেদর সহায়তা 6দান করেত পােরন। এই জাতীয় জেড়াবV 
হওয়া যথা স^ব _ু`াকার এবং সংখ.ায় কম হওয়া আবশ.ক। 

মুসিলমগণেক িনজ িনজ গৃেহ, পািরবািরক পিরমcেল পিবd রমজান পালন করেত আeান জানােনা 
হেf। 

 
ইফতার, ইশা ও তারাবীহর জন? িক মুসিলমগন এক/7ত হেত পাের? 

ইফতার এবং ইশা আপনারা একসােথ পালন করেত পােরন, তেব দভুBাগ.Pেম আপনার পিরিচিতর 
বাইের কােরা সােথ নয়।  

সকল ধম@য় MগাQhর মেতাই, ধম@য় GPয়াকলাপ পালেনর জন. জমােয়ত হওয়া, COVID-19 সংPমেণর 
জন. অত.q উrমাdায় ঝঁুিকপূণ B- এমনিক ৩য় Xেরর সতকBতায় ও। মুসিলমগনেক ইফতার ও ইশা এবং 
তারাবীহ নামাজ িনজu গGcেত পালেন অন6ুািনত করা হেf। 

 
সামা/জক দরূেBর িবধানDিল পালন সােপেE ৩য় Hেরর সতকIতা চলাকােল মস/জদ এবং 
অন?ান? ধমMয় NানDিল িক 3খালা 3যেত পাের? 

দুঃিখত, না। ৩য় Xেরর সতকBতা চলাকােল মসGজদসহ অন. সমX উপাসনালয় সাধারেনর জন. বw 
রাখা আবশ.ক । মসGজদ কম@রা মসGজদ এবং অন.ান. ধম@য় xানসমূেহ কােজর জন. Mযেত পােরন, 
Mযমনঃ অনলাইেন ধম@য় Mসবা 6দান। িবিভ: স&দােয়র িবিভ: উপাসনালয় অনলাইন পVিতেত 
Mসবা কায BPম পিরচালনা করেছ। 

 



 

৩য় Hেরর সতকIতা চলাকােল হাসপাতাল ও অন?ান? পিরচয Iার Nান Dিলেত ইমাম এবং 
অন?ান? ধমMয় 3নতারা িক (অসুN) ব?/Qেদর সােথ সশরীের 3শষবােরর মেতা সাEাৎ এবং 
ধমMয় কায Iািদ পিরচালনা করেত পারেবন? িকংবা, তারা িক সশরীের 3শষকৃত? আেয়াজন 
করেত পারেবন? 

৩য় Xেরর সতকBতা চলাকােল (অসুx বা মৃত ব.GUর)জানাজাসহ Mশষকৃত.}িলর িবষেয় গাইডলাইন 
~তিরর কাজ চলেছ এবং শী�ই তা 6কাশ করা হেব। 

িফউন.ারাল িডের�ররা মুসিলম ব.GUেদর মেধ. যারা Mশষ Mগাসল এবং জানাজার কাজ পিরচালনায় 
পারদশ@ এমন Mলাকেদর সােথ কাজ করেবন এবং উU কম Bািদ যােত িনরাপেদ করা যায় Mস িবষেয় 
পরামশ B 6দান ও তদারিক করেবন। 

৩য় Xেরর সতকBতা চলাকােল ইমামগন ধম@য় Mশষকৃত.}িল সEাদন করেত পারেবন। জানাজায় 
সেব Bাr দশজেনর উপিxিতসহ ৩য় Xেরর সতকBতা Mমেন চলার 6েয়াজনীয় শতBািদ িনG�ত করার 
uােথ B, দয়া কের আপনােদর িফউন.ারাল িডের�েরর সােথ এ িবষেয় আেলাচনা ক�ন। 

 
হালাল 3গাশেতর 3দাকানDিল িক চালু রাখা যােব? 

হ.া,ঁ হালাল Mগাশেতর Mদাকান}িল ৩য় Xেরর সতকBতার অধীেন চালু রাখা যােব। তেব অন. ব.বসার 
মেতা তােদরও ৩য় Xেরর সতকBতার শতBািদ Mমেন চলেত হেব।  

হালাল Mগাশেতর ব.বসায়ীগন অনলাইেন বা Mফােন Pয়ােদশ িনেত পােরন। অতঃপর তা তারা 
সরবরাহ করেত পােরন অথবা �াহকরা িনেজরাই Mদাকােনর বাইের Mথেক সং�হ করেত পােরন। 
তেব, �াহকরা Mদাকােন 6েবশ করেত পারেবন না। 

অন. সমX কম Bে_েdর মেতা, হালাল ব.বসায়ীেদর অবশ.ই িনরাপেদ কম B পিরচালনা করেত হেব। এর 
অথ B হেলা জনuােx.র জন. যথাযথ শতBািদ এবং অন. সমX uাx.গত ও সুর_ার দায়বVতা পূরণ করা। 

 

যিদ ২য় Hেরর সতকIতা চলা কােল ঈদ অনুXYত হয় 3সেEে7 িক মস/জদসমূহ তােদর 
িনকটবতM িভ\ ভবেন বা অন? 3কান Nাপনা ]িত ১০০ জেনর জমােয়েতর জন? ব?বহার 
করেত পারেব?  

অন.ান. জমােয়েতর M_েd 6েযাজ. শতB}িল ঈেদর জমােয়েতর M_েdও সমভােব 6েযাজ. হেব।  

যিদ ২য় Xেরর সতকBতা চলা কােল ঈদ অন4ুQত হয়, Mসে_েd সব Bেমাট জমােয়েতর সংখ.া একক 
জমােয়েতর জন. সব Bািধক অনুমিত 6া� সংখ.ার অিধক হেব না। এ4ট }��পূণ B Mয আমরা 
িবিধিনেষধ Mমেন চলেত সেচ� থাকেবা।  

যিদ 6িত4ট ভবেনর িনজu 6েবশপথ, িনজu সুিবধািদ (যথাঃ বাথ�ম এবং রা:াঘর) থােক এবং এক 
ভবেনর Mলােকরা অন. ভবেনর Mলাকজনেদর সােথ িনজ িনজ ভবেন 6েবশ বা চেল যাওয়ার সময় 
Mকানও উপােয় সামাGজক সংেযাগ না ঘটায় তেব 6িত4ট সমােবশেক অেন.র Mথেক পৃথক িহসােব 
িবেবচনা করা হেব। 


