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মহসিন সিসনক 

৪০ বছর ধরর সবশ্বস্ত 

 

 
কভিড ১৯: মহানবী (সা.) এর সুন্নাহ ও িভবষ্যত-বাদী অনুযাযী এবং ইউনাভন 

ভিব (UNANI TIBB)  পদ্ধভততত কতরানািাইরাস প্রভততরাধ ও ভিভকত্সা। 

মমাহাম্মদ মসভিম খান, দ্বার কতরনািাইরাস মিতক সুরভিত িাকার উপায। 
“মহসিন হহলরের  সিসনয়র সিসিসিয়ান (সিসকৎিক) 

হমসিসিন এন্ড সহসলিং আর্ট  এর সিনসিপাল ( িধান সিক্ষক)” 

 
 

“মহ মমাহাম্মদ!আভম আপনাতক ভবশ্ববাসীর জনয রহমত স্বরুপ মপরন কতরভি” সুরা 
আি আমভবযা, আযাত ১০৭। 

 
 

ধভমিয উপাতয ভনরাপত্তা   

 

 সনয়সমত এবিং হবসি করর িসতসিন িকারল এবিং সবকারল আল্লাহর কারছ 
হিায়া পােটনা কর এবিং সিরেিা কর কররানাভাইরাি হেরক সনরাপি 
রাখরত। আর হে িব আমল কররত হরব (িরুুি িসরি ১০ বার পররব, 
িুরা িাসতহা ১ বার, আয়াতুল কুরসি ১বার এবিং হিষ ৩ িুরা (৩ কুল) 
৩ বার করর পররব)। 

 
 
 

বভিগত পভরচ্ছন্নতা ও ভনরাপত্তা (যা করভনয)  

 
 ঘনঘন িইু হাত িাবান ও পাসন সিরয় ২০ হিরকন্ড োবত পসরষ্কার করুন। 

পরয়ািরন হহন্ড িানার্াইিার বযবহার করুন। 

 ঘনঘন হাত হধৌত কররন, সবরিষকরর েখন ঘরর িরবি কররন এবিং বাসহরর 
োন। 
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 হাাঁসি-কাসির িমরয় টিিুয অেবা কাপড় সিরয় বা বাহুর ভাাঁরি নাক -মুখ 
হিরক রাকুন। বযবহ্নত টিিুয িারতিারত ঢাকনা েুক্ত ময়লার পারএ হিলুন 
এবিং হাত পসরষ্কার করুন। 

 িিংকযাসমত বা অিুস্থ বযসক্তর কাছ সনরিরক আলািা রাখুন।  

 
 

বভিগত পভরচ্ছন্নতা ও ভনরাপত্তা (যা করতবন না) 
 হিস্টা কররবন অিরয়ািরন হাত সিরয় হিাখ, নাক ও মূখ স্পিট না কররত। 

 
 
 
 

আযুতবিভদক/পভুিগত উপায (যা করভনয) 
 

 কারলাসিরা বযবহার করুন।িসতসিন িকারল ১/৪ িা িামি কারলাসিরা উষ্ম 
গরম পাসনর িারে সমসিরয় খান।  

 অসলভ পাতার িা সিরন ১ হেরক ৩ বার পান কররন। 

 খাাঁটি মধু খান। ১ িা িামি মধু উষ্ম গরম পাসনর িারে সমসিরয় সিরন ১ 
হেরক ২ বার পান করুন।  

 সিরন ৩-৭ র্া আিওয়া হখিরু খান। 

 খাাঁটি সহমসলয়ান লবন উষ্ম গরম পাসনর িারে সমসিরয় সিরন িইু বার 
কুলকুিা (পাসন না সগরল কুসল কররবন। 

 উচ্চমাএার সভর্াসমন সি খান ( পরামিট হল: ৫০০mg সিরন ২-৩ বার 
খাবার পর।  

 এরিনসিরয়ল ওরয়ল বযবহার করুন (ফ্রানসকনরিনি অেবা লাসবনিার)। 

 মহসিন ইসমউন িারপার্ট  হকপস্; mohsinhealth.com/products/immune-support  

 

(যা করতবন না) 
 

 িাসি িাসতয় খাবার, হেমন; মুরসগর মািংি, অনযানয িাসির মািংি এবিং মাছ 
না হখরত অেবা কসমরয় হখরত হিষ্টা করুন।  

 সিসন এবিং ঠান্ডা পানীয় বা পাসন হেরক সবরত োকুন।  

 বরারির বযবহার হেরক সবরত োকুন। 

 
 
 

মানভসক/আতবগ/অনিূুভত সংক্রাতে (যা করভনয) 
 

 সনয়সমত এবিং হবসি করর একান্ত হমসিরর্িন এবিং িােটনা এবিং নামাি পরুন। 
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 িামাসিক গঠনমূলক এবিং সিবন সনরয় বাস্তব অরলািনায় অিংিগ্রহন করুন। 

 

(যা করতবন না)  
 

 িবিময় িরিতন এবিং িতকট  োকুন, খুব হবসি আরবগময় এবিং ভয়িনক 
সিন্তা কররবন না. মরনরাখরবন হে হনসতবািক বা হনসগটিভ খবর খুবই 
উরওিনাপিট হের্া আপনার ভয়রক িারক. আর ভয়, উরেগ এবিং িিুসিনতা  
আপনার হরাগ িসতররাধ ক্ষমতা কসমরয় হিয়। 

 হেিব আরলািনা, খবর এবিং আপরির্ আপনারক িসুিন্তা বা উরওিনা হিয় 
হিগুরলা হেরক সবরত োকুন। 

 
 
 

শাভররীক/পভরতবশগত (যা করভনয) 

 

 সনয়সমত িাসররীক সবয়াম কররবন। 

 হবসি করর িরতি এবিং পসরষ্কার বাতাি হখরত হিস্টা কররবন। 

 িসতসিন বাখুর িালান ঘররর বাতাি পসরষ্কার কররত।(আপসন িাইরল 
গন্ধরি(myrrh), িানসকনরিনি এবিং কারলাসিরা বযাবহার কররত পাররন। 

 
 
 

আবদলু্লাহ ইবতন অমর অবভহত কতরতিন ময, মমাহম্মদ (সা.) বিততন “মহ  
আল্লাহ।! আভম স্বাস্থ্য, িমা, ভবশ্বাস, িাি আিরণ এবং প্রাক-পভরমাতপর সাতি 

সন্তুভি ভজজ্ঞাসা কভর।”(বুখারী)। 


