বিসবিল্লাহ-বহর-রাহিাবির-রাবহি
পরি ক্রুণািয় ও দয়ািয় আল্লাহর িামি

কক্াবিড-১৯ িযাক্বসমিশি সম্পমক্ে স্বামর িুসবিি এমসাবসময়শমির
(কেটমিন্ট) িণরিা।
ে
স্বারে মুসলিম এরসালসরেশরেে মরে, আমো টিকা গুরিাে প্রকৃে ধেণগুলি বুঝরে পালে, এবং
এে মরধে ককালিড-১৯ এে প্রধাে লেেটি িোকলসে েরেরে। আমো এমে একটি সমারে বাস
কেলে যাহা এটি সম্পরকে লমথ্ো গুেব েলিরে কেওো হরে। এসব লমথ্ো গুেরব সিা ো লেরে যা
সেে ও লবশ্বাসরযাগ্ে ো সকিরক অেুসেণ কো উলিে। লকন্তু এই সমরে আমারেে অবশে
অেুসেণ কেরে হরব ককােআে এে লেকলেরেেশো ``যাো োরে`` (ককােআে ২১:৭ এবং ৬:৪৩)।
িোকলসে গুরিা অলে দ্রুে পেীক্ষা লেেীক্ষাে মাধেরম বেেমাে পলেলিলেে সম্মুলিে হি। এে মরধে
ফাইোে/বারেরেক, অক্সরফাডে-অোস্ট্রারেরেকা এবং মডাো ে িোকলসে গুরিা কমলডলসে এবং
কহিথ্রকোে কপ্রাডাক্ট কেগুরিিে অরথ্ালেটি (এম এইি আে এ) দ্বাো অেুরমালেে হরেরে।
অেুরমােে প্রাপ্ত এই এম এইি আে এ কক লবরশ্বে সরবাে
ে লবশ্বাসরযাগ্ে এবং লেিেেরযাগ্ে
প্রলেষ্ঠাে লহসারব লবরবিো কো হে।
লিলকৎসা এবং ইসিামী উিে লবরশষজ্ঞগ্ে উক্ত লেেটি ককালিড-১৯ িোকলসে লেরে গ্রবষো
করে এগুরিা হািাি/োরেয বরি ক াষো করেরেে। স্বারেে ইমামগ্ণ এবং মুসলিম
এরসালসরেশরেে প্রলেলেলধ সকরিই িোকলসে গুরিা হািাি(অেুরমালেে) বরি ক াষো
করেরেে। লিটিশ ইসিালমক কমলডরকি এরসালসরেশে ( লব এই এম এ) ও িোকলসে গুলিে প্রলে
আিা প্রকাশ করেরেে এবং িোকলসে গ্রহরেে পোমশ লেরেে।
ে
এই লববৃলেটি ইমামগ্ে এবং লবরশষজ্ঞরেে মোমে লহসারব, েো করে আপলে িোকলসে গ্রহে
কেরে পারেে। েরব এই িোকলসে সম্পরকে আরো লকেু োেরে েো করে আপোে জেলপে
সারথ্ পোমশ করুে
ে
এবং আপোে লেেস্ব লসদ্ধান্ত লেে ।

ইমাম হাশলম, প্রধাে ইমাম, শাহোহাে মসজেে, ওলকং
ইমাম েেোি আহরমে, প্রধাে ইমাম, এপসম এবং ইওরেি ইসিালমক কসাসাইটি
ইমাম মাহবুবুে েহমাে, লব লস এ,হেরসি

ইমাম ড. সসেে োকলি, আি আসে এডুরকশে এন্ড কলমউলেটি কসোে, ওলকং
ইমাম মুহাম্মে কহারসে কােী, অোশরফাডে এন্ড কেইেস কলমউলেটি কসোে
ইমাম লমসবাহ উজিে, ডেলকং মুসলিম কলমউলেটি এরসালসরেশে লিলমরিড
ইমাম আব্দুি মালিক এোহালে, আি িাোলফ মসজেে, কোম্বােলি
ইমাম আব্দুে েব, অোডরিরোে মসজেে
ইমাম ড. হুসলে হাম্মুো, িোপলিে এবং ইমাম, স্বারে লবশ্বলবেোিে
আব্দুি মজেে হাওো, িােপ্রাপ্ত কিোেমোে রুলেরমড মুসলিম কসাসাইটি।

ককালিড-১৯ িোকলসে এবং এে প্রিাব সম্পরকে আরো েথ্ে েেে অেুগ্রহ করে লিজেি করুে:
এেএইিএস-https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine/
গ্িেরমে
ে
ইউরকprogramme

https://www.gov.uk/government/collections/covid-19-vaccination-

