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ক োপ্রিড-১৯ সম্পর্ ে আহমদীয়ো মুসপ্রলম জোমো’ত-এর প্রিশ্বিধোন  
হযরত প্রমযেো মসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রদ  প্রনর্দেশনো 

 
 

ক োপ্রিড-১৯-এর সূচনোলগ্ন কের্  হযরত আমীরুল মুপ্রমনীন হযরত প্রমযেো মসরূর আহমদ (আই.) প্রিশ্বজুর্ে আহমদী 

মুসপ্রলমর্দর ির্য়োজনীয় সত েতো কমর্ন চলো এিং প্রনজ প্রনজ সর োর্রর প্রন ট হর্ত িোপ্ত স ল প্রনর্দেশনো ও পরোমশে 

কমর্ন চলোর প্রনর্দেশ প্রদর্য় আসর্েন। 

িতেমোন পপ্ররপ্রিপ্রতর্ত হুযূর আ দোস যুক্তরোর্জের আহমদী মুসপ্রলমর্দর প্রনর্দেশ প্রদর্য়র্েন কয:  

১। আহমদী মুসপ্রলম (জোমো’কতর) সদসেিৃন্দ কযন অিশেই সর োর ও গণস্বোিে  তৃেপর্ের স ল প্রনর্দেশ কমর্ন 

চর্লন। 

২। সোমোপ্রজ  দূরত্ব িজোয় রোখোর প্রিষর্য় হুযূর আ দোস সদসের্দর যুক্তরোজে সর োর্রর প্রনর্দেশনো অনুযোয়ী 

স ল ি োর অির্য়োজনীয় ভ্রমণ এপ্রের্য় চর্লন, এিং ির্য়োজনীয় ভ্রমর্ণর সমর্য় যেোযে সোমোপ্রজ  দূরত্ব 

িজোয় রোর্খন। 

৩। মসপ্রজদসমূহ ও অনেোনে কসন্টোর্র িোজোমো’ত নোমোয এিং অনে স ল অনুষ্ঠোনোপ্রদ  তৃেপে  তৃে  প্রনরোপদ 

ক োষণোর পূিে পযেন্ত িপ্রগত েো র্ি। অনুরূপিোর্ি, আগোমীর্ত মসপ্রজর্দ অনুপ্রষ্ঠতিে স ল  মেসূচী  তৃেপে 

 তৃে  প্রনরোপদ ক োপ্রষত হওয়োর পূিে পযেন্ত িপ্রগত িো িোপ্রতল হর্ি। 

 



 

৪। সদসেগণ কযন প্রনজ প্রনজ দদপ্রন  নোমোযসমূহ এিং সোপ্তোপ্রহ  জুমুআর নোমোয প্রনজ গৃর্হ ক িল প্রনজ 

পপ্ররিোর্রর সদসের্দরর্  প্রনর্য় আদোয়  র্রন।  

৫। িোইরোসপ্রটর প্রিস্তোর্রর ঝুুঁপ্র  লো ি  রোর জনে পপ্ররষ্কোর-পপ্ররচ্ছন্নতোর প্রনয়মসমূহ স ল সমর্য় যেোযেিোর্ি 

অনুসরণ  র্রন, কযমন প্রনয়প্রমত হোত কধোয়ো এিং পোপ্রন পোওয়ো নো কগর্ল সেোপ্রনটোইজোর িেিহোর  রো। উপরন্তু 

কয িোনগুর্লোর্ত মোনিীয় সংস্পশে  র্ট েোর্  কসগুর্লো পপ্ররষ্কোর রোখর্ত হর্ি এিং অেোপ্রন্ট-িেো র্টপ্ররয়োল ওয়োইপ 

দ্বোরো এগুর্লো মুের্ত হর্ি। 

৬। হুযূর আ দোস স ল সদসের্দরর্  সুি েো োর জনে সম্ভোিে সিপ্র েু  রোর প্রনর্দেশ কদন। উদোহরণস্বরূপ 

প্রতপ্রন পরোমশে প্রদর্য়র্েন কয, তোরো কযন এ প্রট স্বোিে র খোদেোিেোস িজোয় রোর্খন এিং যতদূর সম্ভি প্রিশ্রোম 

গ্রহণ  র্রন কযন তোর্দর করোগ িপ্রতর্রোধ েমতো কজোরদোর েোর্ । মোনপ্রস িোর্ি িোর্লো েো োর প্রিষর্য়, হুযূর 

আ দোস সদসের্দরর্   র্র তোর্দর সময় উৎপোদনশীল  োর্জ িেয়  রো, এ প্রট রুপ্রটন িজোয় রোখো, িই পেো 

ও ক োন প্র েু কশখোর মোধের্ম প্রনর্জর্দরর্  কমধোগত িোর্ি উদ্দীপ্রপত রোখো এিং প্রনর্জর্দর পপ্ররিোর্রর সোর্ে এই 

িপ্রধেত সুর্যোগর্   োর্জ লোপ্রগর্য় গুণগতিোর্ি উন্নত সময় (ক োয়োপ্রলপ্রট টোইম)  োটোর্নোর পরোমশে কদন। 

৭। হুযূর আ দোস যুক্তরোজে এিং অনেোনে কদর্শর আহমদীয়ো মুসপ্রলম জোমো’তর্  প্রনর্দেশনো িদোন  র্রন কয, 

তোরো কযন তোর্দর প্রনজ সমোর্জর প্রনয়ম-নীপ্রত অনুসোর্র তোর্দর প্রনজ প্রনজ কদশ এিং সমোর্জর দুিেল কশ্রণীর 

কসিো  র্রন। উদোহরণস্বরূপ যুক্তরোর্জে আহমদীয়ো মুসপ্রলম জোমো’কতর অর্ন  সদসে ক োপ্রিড-১৯ পপ্ররপ্রিপ্রত 

কমো োর্িলোয় যুক্তরোজে সর োর  তৃে  িচপ্রলত এনএইচএস (নেশনোল কহলে সোরপ্রির্সস) কস্বচ্ছোর্সি  স্কীর্ম 

নোম প্রলপ্রখর্য়র্েন। উপরন্তু, মজপ্রলস কখোদ্দোমুল আহমদীয়ো (আহমদীয়ো যুি সংগঠন) যুক্তরোজে ঝুুঁপ্র গ্রস্ত িেপ্রক্তর্দর 

জনে ঔষধ, দদনপ্রন্দন িোজোর ইতেোপ্রদ কপৌঁর্ে কদয়োর প্রিষর্য় অেিো অনে কযর্ োর্নো ির্য়োজনীয় উপোর্য় সহর্যোপ্রগতো 

 রোর িস্তোি প্রদর্য় স ল িোনীয়  োউপ্রির্লর সোর্ে কযোগোর্যোগ  র্রর্ে। 


