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িনেদ%শনা:

রমজােন িনরাপদ থাকেত আপনার দশ/কেদর কী কী
পরামশ/ 1দেবন

রমজান মু সলমানেদর জন+ ,াথ.না, /রাজা, দান এবং আ4-উ6য়েনর সময়। এই মােস আ49ি;র জন+ সু < ও ,া>বয়? মু সলমানরা ২৯ বা ৩০ িদন /রাজা রােখন।
/কািভড-১৯ এর ,াIভ. াব চলাকালীন মানু ষ িনঃসN ও িবিO6 অনু ভব করেল সাংবািদকরা জনQােথ. িবিভ6 সRদােয়র মেধ+ একা4তা গেড় তুলেত অবদান রাখেত
পােরন।
পিবX রমজান মােসর একটা বড় অংশ হল সামািজক এবং ধম\য় জমােয়ত, িক] ব^ মানু েষর িভেড় সহেজই /কািভড-১৯ সং_মণ ছিড়েয় পড়েত পাের। তাহেল
রমজান মােস /কািভড-১৯ এড়ােত সাংবািদকরা তােদর পাঠক এবং দশ.কেদর িক পরামশ. /দেবন?
মানু ষ কী করেত পােরন তা তুেল ধ.ন
cদনিdন কাজকেম. বাধািনেষধ থাকার কারেণ অেনক মানু েষর জন+ এটা একটা কeন সময়। এই পিরি<িতেত আপনার /fাতা ও দশ.করা মানিসক অবসােদ ভুগেত
পােরন বা অসহায় /বাধ করােত পােরন। এর /মাকােবলা করেত /fাতােদর সরকাির িবিধিনেষেধর (তারা িক িক করেত পারেবন না) ব+াপাের জানােনার পাশাপািশ তারা
কী কী করেত পােরন /সই পরামশ. িদন।
\

● সৃ জনশীল /হান – এই রমজােন আপনার সRদায়েক আি4ক এবং সামািজকভােব সংযু i রাখেত মানু ষেক িবিভ6 সৃ জনশীল ও অংশjহণমূ লক কাজকেম. /যাগ
িদেত উৎসািহত কmন। /যমন, আপনার /fাতােদর সকেলর সােথ তােদর ,n ও আইিডয়া ভাগ কের িনেত বলু ন। তারা রমজােনর খাবারদাবার, রমজান িনেয় সাধারণ
তথ+, Qা<+ এবং সু <তা, িবেনাদন, এবং উপহােরর ব+াপাের আইিডয়া িবিনময় করেত পােরন। দাদা-দাদীেদর উৎসাহ িদন যােত তােদর রমজােনর কািহনী /রকড.
কেরন আর নািত-নাতনীেদর সােথ /শয়ার কেরন অথবা িডিজটাল ইফতােরর আেয়াজন কের আপনার দশ.কেদর /যাগ িদেত বলু ন।
● পাশাপািশ দরকাির সু রpামূ লক প;িতqেলার ,চার চািলেয় যান যােত আপনার দশ.করা িনেজেদর এবং তােদর পিরবারেক সু রিpত রাখেত পােরন।
● বাrব পিরি<িত িবেবচনা কmন – /কািভড-১৯ এর িবmে; সু রpামূ লক িনেদ. শনা /মেন চলেত আপনার দশ.করা /কান /কান বাধার সsু খীন হেOন? এই
সমস+াqেলার িক <ানীয় সমাধান আেছ? /যমন, সাধারণ মানু েষর পেp /ফস মা? ও অন+ান+ সু রpা সরtাম, হ+াu স+ািনটাইজার, সাবান, এমনিক পিরvার পািন
পাওয়া কতটা সহজ।
● cবিচX+েক কােজ লাগান – আমরা অেনেকই এমন সRদােয় বাস কির যার মেধ+ িভ6 িভ6 ধম., সং?ৃিত এবং ,থার সংিমfণ /দখা যায়। বত. মান পিরি<িতেত িক
আপনার অমু সিলম দশ.করা তােদর মু সলমান ,িতেবশীেদর /কােনাভােব সাহায+ করেত পােরন? আপনার িমিডয়া ,িতwান কীভােব এই cবিচX+েক Qীকৃিত িদেত এবং
ঐক+েক উৎসািহত করেত পাের?
আপনােক নতুন নতুন আইিডয়া িদেত /ফসবু ক রমজান মাইে_াসাইট চালু কেরেছ /যখােন িবেyর িবিভ6 ,াz /থেক /ডটা, {ক ফেটা এবং ,চুর কািহনী একিXত
করা হেয়েছ।
রমজােনর সময় শারীিরক 4রে5র অথ8 সামািজক 4র5 নয়
সRদােয়র সােথ একা4তা রমজােনর এক| মূ ল cবিশ}+। রমজােনর সময় অেনক মু সিলম দীঘ. তারাবীহ নমাজ ও িকয়ােমর জন+ মসিজেদ জমােয়ত হন এবং
একসােথ /রাজা ভােঙন।
িক] এই রমজােন /কািভড-১৯ এর কারেণ /সটা করা ব^ মু সিলেমর পেpই স€ব হেব না। িনেজেক ঝুঁ িকমু i /রেখ িনেজর সRদােয়র সােথ /যাগােযাগ রাখার
ব+াপাের িবy Qা<+ সং<া এই উপেদশqেলা িদেয়েছ:

আরও তথ& জানেত, +যাগােযাগ ক/ন: covid-19@internews.org

● এই রমজােন /ফান বা ইƒারেনেটর মাধ+েম আপনার পিরবার এবং ি,য়জনেদর সােথ /যাগােযাগ রাখু ন;
● পিরবােরর সকেলর সােথ কথা বলু ন, িবেশষত বয়? মানু ষেদর সােথ কারণ তারা আলাদা থাকার কারেণ হয়ত মানিসক অবসাদ বা রাগ অনু ভব
করেছন;
● ভাচ.ু য়াল ইফতােরর আেয়াজন কের পিরবােরর িশ9, দাদা-দাদী এবং অন+ সকেলর মন খু শীেত ভিরেয় িদন।
আেলাচনায় ধম*য় +নতােদর অ0ভু34 ক6ন
ধািম.ক দশ.করা সাধারণত ধম\য় /নতােদর কাছ /থেক ,া> তথ+ িবyাসেযাগ+ বেল মেন কেরন। রমজােনর সময় স€বত ধম\য় /নতােদর তােদর
অনু সারীেদর সােথ আরও /বিশ /যাগােযাগ থােক (/ফান বা অনলাইেন হেলও)। রমজান মােস িনরাপদ থাকার উপায়qেলা িনেয় আেলাচনায় এই
/নতােদর অzভু.i কmন এবং তােদর কােছ /কািভড-১৯ এর িবষেয় সব.েশষ তথ+ থাকা িনি„ত কmন যােত qজব এবং ভুল তথ+ না ছড়ায়।
সামািজক বা ধম*য় জমােয়েত +যাগ +দওয়ার ঝুঁিক িবেবচনা ক6ন
িবy Qা<+ সং<া সু পািরশ কের /য ধম\য় /নতােদর জমােয়ত সীমাব;, সংেশাধন, <িগত, বািতল বা আেয়াজন করার /যেকােনা িস;াz মানু েষর
/কািভড-১৯ এ আ_াz হওয়ার ঝুঁ িকর িভি…েত /নয়া উিচৎ।
/কািভড-১৯ এর িবrার /রােধর জন+ অেনক সরকার ধম\য় সমােবশ িনিষ; কেরেছ। /সৗিদ আরেবর শীষ. ধম\য় ,িতwান সারা িবেyর মু সলমানেদর
এই রমজােন একসােথ নামাজ না পড়ার আ‡ান জািনেয়েছ। এর পিরবেত. বািড়েতই তারাবীহর নামাজ পড়ার পরামশ. িদেয়েছন। ইেdােনিশয়ার
বৃ হ…ম মু সিলম সংগঠন /মাহাsািদয়া ফেতায়া জাির কেরেছ /য মহামারী|র িবmে; লড়াই করা ধম\য় কত. ব+। ফেতায়া|েত মু সলমানেদর 9_বার
Iপু েরর বাধ+তামূ লক নামাজ মসিজেদ আদায় <িগত কের, তার পিরবেত. ঘের /জাহেরর নামাজ পড়ার পরামশ. /দয়া হেয়িছল।
রমজােন ধম\য় জমােয়ত কভার করার সময় িনেজর সু রpার জন+ িনˆিলিখত Qা<+িবিধ ব+ব<াqেলা অবশ+ই িনি„ত করেবন:
● সমােবশ| বাইের /খালা জায়গায় করার জন+ আেয়াজকেদর পরামশ. িদন। তা স€ব না হেল, জমােয়েতর <ােন পয.া> বায়ুচলাচেলর ব+ব<া
থাকেল বা /স| বাইের অনু িwত হেল, তেবই /যাগ /দেবন।
● জমােয়েত অংশjহণকারীেদর অবশ+ই অzত ১ িমটার (৩ িফট) ‰রŠ বজায় /রেখ বসেত বা দাঁড়ােত হেব।
● জামােতর পূ েব. ও পের অংশjহণকারীেদর হাত /ধায়ার ব+ব<া থাকেত হেব; খািল পােয় ,েবশ করেত হেল অবশ+ই পা /ধায়ার ব+ব<া থাকেত
হেব; /ঢাকার পেথ এবং ,াথ.নার জায়গায় হ+াu-স+ািনটাইজার থাকেব।
● হােতর কােছ |সু + রাখেত হেব এবং ব+বŒত |সু + /ফলার জন+ ব• ডা{িবন রাখেত হেব।
● সকলেক বািড় /থেক িনজ িনজ জায়নামাজ িনেয় আসেত হেব যা কােপ.ট বা /মেঝর ওপর িবিছেয় নামাজ পড়েবন।
যিদ সকেল জমােয়ত কের নামাজ পড়া স€ব না হয় তাহেল |িভ, /রিডও /{শন, অনলাইন সংবাদ /পাট.ালqেলা আপনােদর সRদায়েক qmŠপূ ণ.
অনু wােন /যাগ িদেত সহায়তা করেত পাের। আযান সRচার অথবা ধম\য় /নতােদর সহেযািগতায় সŽূ ণ. জামাত সরাসির সRচােরর ব+াপাের
িবেবচনা করেত পােরন।

/য |িভ ও /রিডও সাংবািদকরা ধম\য় জমােয়েতর সরাসির ,িতেবদন িদেOন তােদর জন+ সু রpামূ লক িনেদ. শনা:
● বার বার অzত ২০ /সেকu ধের হাত /ধােবন এবং হ+াu স+ািনটাইজার ব+বহার কmন
● ,েয়াজন হেলই 9ধু মাX মু েখামু িখ সাpাৎকার িনন
● সাpাৎকার /নয়ার সময় অzত ১ িমটার ‰রŠ বজায় রাখু ন
● I| মাইে_ােফান ব+বহার কmন এবং /সqেলা অ+ালেকাহল ও িডসেপােজবল |সু + িদেয় জীবাণু মুi কmন। এক| মাইে_ােফান আপনার জন+ এবং অপর| যার
সাpাৎকার দাতার জন+
● ,িত| অ+াসাইনেমেƒর আেগ ও পের সকল য•পািত অ+ালেকাহল িদেয় পিরvার কmন
● সং_মেণর স€াবনা কমােত এক| দেল Iই জেনর /বিশ থাকা উিচৎ নয়
● এমন জায়গা /বেছ িনন /যখােন িভড় বা মানু েষর চলাচল কম
● সািজ.ক+াল মা? পড়ুন এবং ব+বহােরর পর িনরাপদ প;িতেত /ফলু ন।
+রাজা রাখেল িক +কািভড-১৯ সংEমেণর ঝুঁিক বােড়?
/রাজা এবং /কািভড-১৯ সং_মেণর ঝুঁ িকর ওপর /কানও গেবষণা করা হয়িন। িবy Qা<+ সং<া বরাবেরর মেতাই বেলেছ /য সু < ব+িiরা /রাজা রাখেল /কানও
সমস+া /নই।
ইসলােম গভ. বতী, বৃ ; বা অসু < (/কািভড-১৯ সহ) ব+িiেদর /রাজা রাখা /থেক অব+াহিত /দয়া হেয়েছ। রমজােন /রাজা রাখা সু < ব+িiেদর জন+ িনরাপদ হেলও,
যােদর ডায়ােব|স, পাক<লী ও অে•র /রাগ বা িকডিনর /রােগর মেতা অসু <তা রেয়েছ তােদর িনেজর িচিকৎসেকর সােথ পরামশ. করা উিচৎ ও তােদর িনেদ. শ /মেন
চলা উিচত।
কীভােব গিরব Iঃখীেদর দান-সদকা করেবন?
ইসলাম ধেম.র পাঁচ| rে€র এক| হল যাকাত এবং রমজােন যাকাত িদেত উৎসািহত করা হয়। মহামারী চলাকালীন শারীিরক ‰রŠ বজায় রাখা qmŠপূ ণ,. তাই এই
সময় ধম\য় িবধান পালেনর জন+ বািড়র বাইের িগেয় সরাসির দির•েদর টাকা /দয়ার পরামশ. /দয়া হয় না।
অেনক মু সলমানই রমজান উপলেp ইফতােরর সময় মসিজেদ গরীবেদর মেধ+ খাদ+ িবতরণ কেরন। িক] এেpেX িবশাল সংখ+ক মানু েষর জমােয়ত ঘেট এবং
ভাইরােসর সং_মণ সহেজই ছিড়েয় পড়েত পাের।
এেpেX মু সলমানরা /সই সকল এনিজও এবং ফুড-ব+াংেকর সাহায+ িনেত পােরন যারা গরীব এবং /বকারেদর খাদ+ সহায়তা /দন। দির•েদর জন+ ইফতােরর
আেয়াজন করেল িভড় খু ব /বেড় /যেত পাের এবং তাই িবy Qা<+ সং<া ,েত+েকর জন+ খাবােরর প+ােকেটর ব+ব<া করার পরামশ. িদেয়েছ। এই প+ােকটqিল
দাতব+ সং<া ও এনিজও িবতরণ করেত পাের।
যােদর ইLারেনেটর গিত কম তােদর কথাও মাথায় রাখেবন
সকেলর কােছ ইƒারেনট সংেযাগ /নই বা সকেল সবসময় ইƒারেনট ব+বহার কেরন না। তবু ও আপিন আপনার /fাতােদর /টিলেফােনর চ+াট /সবা ব+বহার কের
জামােত অংশ িনেত সহায়তা করেত পােরন। /সই সােথ আপিন আযােনর সময় সকলেক অবিহত কের শারীিরক ‰রŠ থাকা সে‘ও মু সি’েদর একই সমেয় নামাজ
আদােয় উ“ু; করেত পােরন।
Meetupcall এর মেতা অ+াপ ব+বহার কের ইƒারেনট ছাড়াই, 9ধু /ফােনর িসগন+াল ব+বহার কের এক বা একািধক ব+িiেক কল করা যায়। কম গিতর
ইƒারেনেট ব+বহারেযাগ+ সাংবািদকেদর জন+ আরও িকছু টুল এখােন, আমােদর ”েগ পােবন।

