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কর�োনোভোই�োরে� (COVID-19) প্োদভ্ুোব কোরে, NHS-এ� েুপোর�শ অনুযোয়ী, 
মোনরেক স্োস্থ্য এবং েুখ-শোরতি� জনথ্য রনম্নরেরখত পাোচটি পদরষেপ রবরবচনো ক�ো 
আপনো� জনথ্য কোয্ক�ী হরব। ইেেোরমক রশষেোরত আ�ও রবষয় আরে যযগুরেো 
উৎেোরহত ক�ো হয়।
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এক

আল্লাহর সলাথে 
এবং মলানুথের সলাথে 
য�লাগলাথ�লাগ করলা

লকডাউননর সবসিসননেি পসরবর্ত ননর িানে িানেমানুেজননর িানে মমলানমশা 
করার ব্যাপানর নরুন সবসিসনয়নমর জন্য UK িরকানরর অেবা স্ানীয় কর্্তপনষের 
ওনয়বিাইনে নজর রাখুন।

→ আপনো� মর্থ্য একোত্মতো� অনুভূরত ততর� ক�রত এবং রনরজ� মূেথ্য বুঝরত 
েোহোযথ্য কর�

→ ইরতবোচক অরভজ্ঞতোগুরে ভোগ কর� যনওয়ো� েুরযোগ আপনোরক যদয়

→ আপনোরক মোনরেক েোহোযথ্য যদয় এবং অনথ্যরক েোহোযথ্য ক�রত েষেম কর�।

িুস্ িম্পক্ত  আপনার মানসিক িুখ-শাসতির 
জন্যও গুরুত্বপূর্ত কারর রারা

→ প্রতরদন 5 রমরনট কর� যকো�োন পড়রত অথবো শুনরত েময় বথ্যয় ক�ো

→ নবী� (শোরতি এবং যদোয়ো তা ো� উপ�) েুপোর�শ অনুেোর� েকোরে এবং েন্থ্যোয় 
‘র্ক�/রজক�’ (স্ম�ণ/কৃতজ্ঞতো) ক�ো

→ নবী� (PBUH) রনরদ্শ যমরন প্রতরদন রকেু েময় ‘দয়ুো’(প্োথ্নো)-য় বথ্যয় ক�ো 
অথবো আপনো� রনজস্ দয়ুো আপনো� রনরজ� ভোষোয়।

আল্াহর িানে ম�াগান�ানগর পে

→  পাোচ রমরনট আেোদো কর� �োখুন কোউরক য�োন কর� বো বোত্ো পোঠিরয় তোরদ� 
খব� যনওয়ো� জনথ্য

→  বনু্ ও পর�জনরদ� েোরথ যযোগোরযোগ �োখরত Skype ও WhatsApp-এ� মরতো 
রভরিও চথ্যোট অথ্যোপ যবরশ কর� বথ্যবহো� করুন।

→  NHS অ্যাপি লাইনরেসরনর অনেোইন কমুথ্যরনটি অথ্যোপগুরে 
খুাজনু।

বনু্ এবং পসরজননের িানে স্াভাসবক উপানয় 
মেখািাষোৎ আপসন এই মুহূনর্ত  করনর পারনবন না 
সকন্তু রারপনরও সকছু কাজ আপসন করনর পানরন 
�ার মাি্যনম আপসন ম�াগান�াগ মরনখ চলনর পানরন:

‘    এবং আমার ভ্র্যরা �খন আমার ব্যাপানর আপনানক 
বনলন, আিনল আসম (রা ানের) পানশই োসক: �খন 
রা ারা আমানক ডানকন আসম প্রসরটি েয়ুায়(প্রাে্তনা) 
িাড়া সে’– কুরান(Quran) 2:186

কুরানন আল্াহ আমানের রা ার িানে সমসলর হনর 
উৎিাসহর কনরন:
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েইু

শারীসরকভানব িসরিয় 
োকুন

→  হতোশো এবং উরবেগ করমরয় 

→  দীর্-যময়োদী স্োস্থ্য-েমেথ্যো� ঝুারক কমোয়, যযমন হৃৎরপরডে� অেুস্তো, টোইপ 
2 িোয়োরবটিে এবং রকেু ্�রন� কথ্যোন্ো�।

→ আপনো� মরতিরকে �োেোয়রনক পর�বত্ন রটোয় যো আপনো� মোনরেক অবস্ো� 
ইরতবোচক পর�বত্ন রটোয়।

→  ্ ী�-গরত� কোয্কেোপ, যযমন আপনো� বোরড়� চো�রদরক বো বোগোরন হা োটো।

→  যখনই পো�রবন েহজ, কম-্করে� শ�ী�চচ্ো ক�রবন –  যযমন যকটরেরত 
জে য�োটো� েময় য্রেরচং ক�ো 

→ NHS-এর ওনয়বিাইনে 10 সমসননের শরীরচচ্ত া

→  ইউটিউরব অথবো আপনো� িোউনরেোি ক�ো যকোনও র�টরনে অথ্যোপ যদরখ 
শ�ী�চচ্ো

িসরিয় োকা মকবলমাত্র আপনার শারীসরক স্াস্্য 
এবং িুস্রার জন্যই ভাল নয়, এটি আপনার মানসিক 
িুখ-শাসতিও ব্সধি ঘোয়:

অন্যান্য কা�্তকলানপর মনি্য পনড়: 

যরদ আপরন েুস্োরস্থ্য� অর্কো�ী হন তোহরে এইেমরয় আপনো� রনয়রমত 
শ�ী�চচ্ো ক�ো উরচৎ, আদশ্ভোরব রনয়রমত 30 রমরনট বো তো� যবরশ নবী 
(PBUH) োোতো�, ্নুরব্দথ্যো, যদৌড় এবং যরোড়রদৌরড়� েুপোর�শ কর�রেন।

শারীসরকভানব িসরিয় হওয়া ইিলানম মবসশ কনর 
উৎিাসহর করা হয়। নবী মুহাম্মে (PBUH) বনলনছন:

"  উভয়ই ভানলা হওয়া  একজন েবু্তল ভনতের 
রুলনায় িবল ভতেই মরেয় এবং আল্াহর কানছ মবসশ 
সপ্রয়।" -শাহী মুিসলম
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তিন

প্রত্যেকদিন দকছু 
ন্ুন শেখা

→ আত্মরবশ্োে, আত্মেম্োন বোরড়রয় এবং হতোশো করমরয়

→ জীবরন� উরদেশথ্য খুারজ যপরত আপনোরক েোহোযথ্য কর�

→ অনথ্যোনথ্যরদ� েোরথ আপনো� েংরযোগ রটিরয় (এই মুহূরত্, 
য�োন বো ইন্ো�রনরট� মো্থ্যরম) 

গনবেরা মেখানছে ম� নরুন নরুন েষেরা অজ্তন 
আপনার মানসিক িুখ-শাসতি ব্সধি কনর:

এই কুরাননর েয়ুায় উনল্সখর, জ্ান এবং সশষের 
ইিলানম উচ্চ প্রশংসির। 

বস্তুর, কুরানন প্রকাসশর প্রেম শব্দই হনছে 
‘ইরিা’(পাঠ কনরা)।

সননজর জীবনন জ্ান অজ্তননর সবসভন্ন পন্া আনছ 
এবং বাসড়নর োকাকালীন সকছু নরুন লষে্য সনসে্ত ষ্ট 
করুন। আপসন:

‘  ‘রাসবি সজেসন ইলমা’ (মহ প্রভু আমায় জ্ানন িম্ধি 
কনরা) — কুরান 20:114 

→ কু�োরন� করয়কটি আয়োত অথবো নবী যেোরটো দয়ুোগুরে মুখস্ ক�রত 
পোর�ন

→ যয বই আপনোরক আনন্দ যদয় যেই বই পড়ুন (বনু্রদ� েোরথ একটি কু�োন/
হোরদরথ� ভোচ্্য়োে পোঠচক্র গরড় ত্েরত পোর�ন)

→ যকোনও পু�োরনো শখ র�র�রয় আনুন অথবো নত্ন যকোনও শখ গরড় ত্েুন – 
অনেোইরন অরনক রবনোমূরেথ্য� রশষেণ রভরিও পোওয়ো যোয়।

→ যকোনও ভোষো রশখুন

→ নত্ন রকেু �োন্ো করুন

→ অনেোইন যকোরে্ ভরত্ হন (ম�মন FutureLearn-এ� মো্থ্যরম)
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চার

অন্যকে দান েরা

→ ইরতবোচক অনুভূরত এবং পু�স্কৃ ত হবো� অনুভূরত ততর�� মো্থ্যরম
→ আপনোরক জীবরন� উরদেশথ্য এবং রনরজ� মূেথ্য বুরঝরয়
→ অনথ্যোনথ্যরদ� েোরথ যযোগোরযোরগ েোহোরযথ্য� মো্থ্যরম

→ অনথ্যরক যদরখ একট্ হোেো, নবী(PBUH)-� কথোমত ইেেোরম এটি একটি 
যেবো� ্�ন ‘হাসি একিরননর মিবা’ [আর -সত্রসমসি]

→ যকউ রকেু কর� থোকরে তা োরক তো� জনথ্য ্নথ্যবোদ জোনোরনো। নবী(PBUH) 
বরেরেন যয ‘স�সন মানুেনক িন্যবাে মেননা, সরসন আল্াহনকও 
িন্যবাে মেননা’ [িুনান আসব োউে]

→ েংকটপূণ্ প্রতরবশী� জনথ্য রকেু প্রয়োজনীয় েোমগ্ী� যযোগোন যদওয়ো। 
যরদ আপনো� কোরে যবরশ রকেু নোও যথরক, তবুও নবী (PBUH) 
‘এমনসক মখজনুরর অনি্তক’ সেনর উৎিাসহর কনরন [শাসহে আল-
বুখাসর]

→ বনু্, পর�জন অথবো েহকমমীরদ� যখাোজখব� যনওয়ো এবং তোরদ� উত্ত� 
ভোরেো কর� যশোনো।

→ স্োনীয় জনেমোরজ (যযমন আপনো� স্োনীয় মেরজদ, একটি COVID-19 
পো�স্পর�ক েহরযোরগতো দে অথবো  খোদথ্য বথ্যোংরক� মো্থ্যরম) যস্চ্োরেবো 
প্দোন।

এো ইিলানমর মূল নীসর ‘জাকার’(মিবা) 
হনলা ইিলানমর সভর্সর এবং ইিলানম ‘িাোক’ 
(মস্ছোনিবা)-মক অসরমাত্রায় িুপাসরশ করা হয়।

োন ও েয়ার কাজগুসলর জন্য আপসন আল্াহর কাছ 
মেনক অননক পুরষ্ার অজ্তন করনবন। এটি আপনার 
মানসিক িুখ-শাসতি ও আনন্দ ব্সধিনর িাহা�্য করনব:

ষুেদ্র ষুেদ্র েয়ার কাজ মেনক আরও সনয়সমর োননর 
কাজ, ম�মন মস্ছোনিবা, এটি গুরুত্বপূর্ত ম� এই 
অস্াভাসবক পসরসস্সর দ্ারা প্রভাসবর প্রনর্যকনকই 
আমরা অনুগ্রহ করনবা। আপসন মচষ্টা করনর পানরন:

98



পাাচ

বর্তমান িমনয়র প্রসর 
মননান�াগ সেন

মুহূনর্ত  বাাচা এবং আপনার সচতিা, আপনার অনুভূসর, 
আপনার শরীর এবং আপনার পানশর জগৎ 
িম্পনক্ত  জ্ার োকা আপনার মানসিক িুখ-শাসতির 
ব্সধি করনব। এটিনক প্রায়ই মননশীলরা বলা হয়।  
ইিলানম এটিনক িুপাসরশ করা হয় এবং ‘খুশু’ 
(মননান�াগ প্রোন বা নম্ররা) নানম �া পসরসচর 
এবং প্রাে্তনায় উচ্চসকর ভানব উৎিাসহর করা হয়; 
প্রাে্তনার িময় আপনার উচ্চাসরর শব্দগুসলনর, অনে্ত, 
আপনার গসরসবসি এবং আপনার মচানখর েষ্্টির প্রসর 
মননান�াগ রাখা। 

'  মিইিমস্ত ভতেরাই িফল: �ারা রা ানের প্রাে্তনায় 
সবনীর' – কুরান 23:1-2

→আপনো� রনদ্ো� উন্রতেো্ন করুন
→ চোপ কমোন
→ দীর্স্োয়ী বথ্যথো কমোন

মননশীলরার িম্াব্য সকছু উপকাসররা হনলা

→ প্কৃরত� েোরথ রকেু েময় কোটোন এবং তো� উপ� মরনোরযোগ রদন।

→ রদরন পাোচবো� ‘েোেোহ/নোমোজ’(প্োথ্নো) ক�ো� েময় ‘খুশু’ অনুশীেন ক�ো।
→গুড সেস্কং-এ� েংগৃহীত তথথ্যোবেী যদখুন
→ মননশীেতো েংক্রোতি যকোনও অথ্যোপ িোউনরেোি করুন – রভরজট করুন NHS 

অ্যাপ লাইনরেরী েুপোর�রশ� জনথ্য
→  শুনুন গুি রথর্কং-এ�  মননশীলরা সননয় পডকাস্ট গুসল.

আপসন শুরু করনর পানরন:

আপসন সক প্সেবী শুষ্ এবং প্রারহীন মেখনছন না – 
এবং আকসমিকভানব �খন আমরা এর উপর জল 
ছড়াই, এটি িসরিয় হনয় ও ফুনল ওনঠ এবং নানািরননর 
িুন্দর উসভিেনক পল্সবর কনর মরানল।  -কুরান 22:5
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আমানের িম্বনন্
NHS এবং েন্ডন যবোর�ো কোউরন্ে গুি রথর্কং-যক েমথ্ন কর�। 
মোনরেক স্োস্থ্য েংক্রোতি প�োমশ্ খুাজরে এমন েন্ডন-বোেীরদ� তো�ো 
জীবরন� যয পয্োরয়ই থোকুক নো যকন, আম�ো 24/7 রিরজটোে 
েহোয়তো প্দোন কর� থোরক। আম�ো েব্ষেণ েহোয়তো এবং স্-
পর�চয্ো� পর�রষবো প্দোন কর� থোরক যো েুেভ এবং েহরজই খুারজ 
পোওয়ো যোয়।

আমানের লষে্য
যকোনও বথ্যরতিরক তোরদ� মোনরেক েুখ-শোরতি বজোয় �োখরত তোরদ� 
পরষে উপযুতি পন্োয় আম�ো েহোয়তো রদরয় থোরক। প্রতটি বথ্যরতিরক 
তোরদ� মোনরেক স্োরস্থ্য� প্রত েরক্রয়ভোরব যত্নশীে থোকরত আম�ো 
উৎেোরহত কর� এবং এ� েহরযোরগতোয় আম�ো প্রয়োজনীয় েোমগ্ী 
ও রনরদ্রশকো প্দোন কর� থোরক।

আরও রনে্যর জন্য এখানন মেখুন www.good-thinking.uk

মুেরেম কোউরন্ে অ� ররিরটন, দথ্য ররিটিশ 
ইেেোরমক যমরিরকে অথ্যোরেোরেরয়শোন 
এবং দথ্য ররিটিশ যবোি্ অ� স্েোে্ এবং 
ইমোমরদ� বেো�ো েমরথ্ত।

এই পোঠথ্যোংশটি উপরযোগী কর� ত্রেরেন িঃ ইম�োনো রেরদেরক (Dr. Imrana Siddiqui); 
GP, যমন্োে যহেথ রেি, ওরয়েরবইং হোব রেি- রনউহোম যরেরনং হোব েহরযোরগ েন্ডন 
যবোর�ো অ� রনউহোম পোবরেক যহেথ টিম
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