
 

 া কর খাবার 

  কেঠার পির ম থেক িবরত থাকা 
 পযা  িচিকত্সা িন ত করা 

 

 সুরা বাকারা অনুসাের যাবতীও কারেণ রাজা না রাখা যেত পাের 

 অসু তা 
 গভাব া 
 বৃ  

রাজা রাখার  আেগ আপনার ঝঁুিক স েক আপনার ডা ােরর সােথ 
আেলাচনা ক ন: 

  িচিকত্সার ধরণ - তী  এবং দীঘ ায়ী রাগ 

  রাগ সমুহ  - ডায়ালাইিসস, জ টলতা 
  একা থাকা 

যারা রাজা রাখেছন তােদর জন : 

 রাগ জিনত জ টলতার ঝঁুিক স েক সেচতন হন: পািন ন তা, 
িকডিনর সমস া, াসক  

 
 সুসা কর খাবার খােবন 
 ওজন বারা থেক িবরত থাকেবন 

 

এই রমজান ট আেগর বছেরর চেয় বিশ অথবহ হউক 

রমজােনর মােস অসু  থাকেল িক করেবন: 
 

 
 
আর য লাক অসু  িকংবা মুসািফর অব ায় থাকেব স রাজা না রাখেল 
অন  িদেন গণনা পূরণ করেব। আ াহ তামােদর জন  সহজ করেত চান; 
তামােদর জন  জ টলতা কামনা কেরন না যােত তামরা গণনা পরূণ কর 
এবং তামােদর হদােয়ত দান করার দ ন আ াহ তা’আলার মহ  বণনা 

কর, যােত তামরা কৃত তা ীকার কর। 
 

         (আল বাকারা: ১৮৫) 
  

সু  থাকার িকছ কৗশল 

রাজা রাখার িস া  আপনার িনেজর উপর 

যারা রাজা রাখেছন 

Source: Sengkang General Hospital 
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 অসু তার  সময়, রাগ ট কা টেয় উঠেত আপনার দেহর আরও 

বিশ শ  েয়াজন। িডহাইে শন এবং জ টলতা রাধ করেত 

আপনােক পযা  পিরমােণ খাওয়া এবং পািন পান  করেত হেব। 

অতএব, আপিন যখন অসু  হেবন, তখন রাজা না রাখার পরামশ 

দওয়া হেব। ধম য় গাইড অনুসাের আপিন ভাল হেয় গেল আপিন 

এ ট পুরন করেত পােরন। 

 ইনেজক্শন, চাখ এবং কােনর ফাটা এবং  র  িদেল রাজা 
ভােঙনা। ইনেহলাার  এবং নােকর িলেত সাধারণত রাজা 
ভােঙনা। 

 রাজার সময় িশরা িলর মাধ েম দ  ওষুধ এবং মু◌ু◌ুখ দারা 
সবন করা ওষুধ রাজা টেক অকাযকর কের দয়। অতএব, 

মধ াে র ডাজ বাদ দওয়া হয়। এ ট অসু তার পযা  
িচিকত্সােক ভািবত কের। এর ফেল তী  জ টলতা দখা িদেত 
পাের, যা মৃত র কারণ হেত পাের।. 

 

 িডহাইে শন এড়ােত পযা  পিরমােণ পানীয় পান ক ন। 

 িতিদন কমপে  আট াস পািন পান ক ন। 

 ক ািফেনেটড পানীয় যমন কিফ এবং চা সীিমত পান ক ন। 

 সেহরী ও ইফতােরর জন  আমার া কর ট ধারণা অনুযায়ী 
া কর খাবার খান। 

 রাজা র ঠক আেগ আপিন সেহরী খাওয়ার িবষয় ট িন ত 

ক ন। 

 িম যু  খাবার এবং পানীয় খাওয়া কিমেয় িদন। 

 ইফতাের 1-2টার বশী খজরু খােবন না। 

 চিব এবং কােলে রল পিরমাণ বিশ এমন খাবার সীিমত ক ন। 

 লবেনর পিরমাণ  কমান। 

 

 

 

 
                                                                               
 

                                                                                  Image Adapted from Health Promotion Board, Singapore 

 
 

 

 

 কেঠার পির ম থেক িবরত থাকুন 
 শরীর  ভাল থাকেল, রমজােনর সময় স য় থাকেল ওজন 

র ণােব েণ সহায়তা করেব। 
  হালকা থেক মাঝাির  অনুশীলন বা য়াকলাপ সবেচেয় িনরাপদ। 
  িবেশষ কের ইফতােরর আেগ পািনশূন তার ঝঁুিক বেড় যাওয়ার 

কারেণ রাজার সময় কেঠার অনুশীলন করার পরামশ দওয়া হয় 
না। 

  রাজার সময় শারীিরক কাযকলাপ সীমাব  ক ন এবং সূযাে র 
পের আরও স য় থাকুন। 

  তরবীহ নামায আপনার িতিদেনর অনুশীলেনর অংশ িহসােব 
িবেবচনা করা যেত পাের। 

 
 

FREQUENCY

• 3 times 
weekly

INTENSITY

• Can talk in 
phrases

DURATION

• 30 minutes 
each time

EXERCISE TYPE

• Aerobic or 
Resistance

রাজার সময় অসু তার িচিকত্সা 

রামদােনর সময় শারীিরক য়াকলােপর জন  গাইড 

রাজার মােস সা কর খাবার  
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