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President stresses upon adherence to SOPs during Ramazan-ul-Mubarak 
 
President Dr Arif Alvi has urged the faithful to strictly follow all the standard operating 
procedures (SOPs) during the month of Ramazan-ul-Mubarak, which have been agreed upon 
after thorough consultations with Ulema and Mashaikhs. 
The president, in his message on 1st of Ramazan ul Mubarak 1442 AH, felicitated the nation 
and the Muslim Ummah on the arrival of holy month, which, he said, enabled them to fully reap 
the religious and moral benefits associated with it. 
Fasting led to piety, which also meant that life should be led carefully, especially when the 
whole world was worried over the third wave of coronavirus pandemic, he added. 
All the affected countries, he said, had been trying to overcome the outbreak with imposition 
of emergency measures because it was a deadly one. 
President Alvi said everyone had to be careful and adopt certain measures, safeguarding the 
near and dear ones from the pandemic. 
He observed that the people had to shun unnecessary social gatherings, and adopt washing 
and hygiene methods. According to health experts, wearing of masks and vaccination were 
also necessary. 
The president underlined the need to fully implement the SOPs as agreed upon after 
consultations with the Mushaikhs and Ulema regarding Namaz-e-Taraweeh, Aitkaf, and 
prayers, and other precautionary steps like making of ablution at homes and bringing of rugs. 
It was a national and religious duty to implement the precautionary measures, he further 
stressed. 
The president also urged the faithful to give Zakat and Fitrana with religious zeal and fervor 
during the holy month. 
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 وزیر اعظم اسالمی جمہوریہ پاکستان

ھ کے موقع پر قوم کے نام پیغام  1442عمران خان کا رمضان المبارک   
ئ 2021/ اپریل13اسالم آباد:  

 
 میں رمضان المبارک کی آمد پر پوری قوم اور ملت اسالمیہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ ہللا تعالی کافضل وکرم ہے

تفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔روزے کاکہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے فیوض وبرکات سے مس   
 مقصد انسان کے اندر پرہیزگاری اور ایثار و ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ ہللا تعالی
 کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے جو عام دنوں میں اس کے لیے جائز

یں پرہیزگاری اور تقوی پیدا ہوتاہے۔ نیز روزے کی حالت میں بھوک وپیاس کو برداشتہوتی ہیں۔ اس طرح بندے م  
 کرنے سے دوسروں کا احساس اور ہمدردی کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔

 !عزیز ہم وطنو
 اس وقت عالم انسانیت کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے دو چار ہے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں پاکستانی قوم  

طرحنے جس   SOPsپر عمل کیا اور اس وبا کے پھیالو کو ہر ممکن حد تک روکا وہ قابل ستائش ہے۔اس سال 
 پر SOPs بھی علمائ و مشائخ کی مشاورت سے رمضان المبارک میں نماز تراویح اور اعتکاف سے متعلق جن

رادی اور اجتماعی ذمہ داریاتفاق کیا گیا ہے رمضان المبارک میں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہم سب کی انف  
 ہے۔ ہمیں اس نازک صورتحال کا مقابلہ متحد ہو کر کرنا ہے۔ 

 رمضان المبارک کے اس با برکت مہینے میں ایثاراور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں ضرورت مندوں کا
ی اور حوصلہخصوصی خیال رکھنا ہے اور ناجائز منافع خوری و ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کی نشاندہ  

 شکنی کرنی ہے۔
 ان مبارک گھڑیوں میں ہللا تعالی کے حضور دعا کرنی ہے کہ ہللا تعالی اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتے ہوئے

 سارے عالم کو اس آزمائش سے نکالے۔ ہللا تعالی پاکستانی قوم کی مدد فرمائے اور ہمیں آزمائش کی اس گھڑی میں
فرمائے۔ آمین۔ صبر وتحمل کے ساتھ کامیابی عطا   

 پاکستان پائندہ باد 


