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অনুষ্ঠানসূচী 

প্রথম দিবস: শুক্রবার, ৫ই আগস্ট ২০২২ যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

িুপুদরর খাবার ও জু্মুআর প্রস্তুদি িুপুর ১১:৩০ দবকাল ৪:৩০ দবকাল ৪:০০ 
জু্মুআর খুৎবা এবাং জু্মুআ ও আসদরর নামায িুপুর ১:০০ দবকাল ৬:০০ দবকাল ৫:৩০ 
    

উদবাধনী অদধদবশন    

পিাকা উদতালন ও দিায়া দবকাল ৪:২৫ রাি ৯:২৫ রাি ৮:৫৫ 
পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি দবকাল ৪:৩০ রাি ৯:৩০ রাি ৯:০০ 
ফারসী ও উিুু নযম    
উদবাধনী ভাষণ: হযরি আমীরুল মুদমনীন খলীফািুল মসীহ্ আল-খাদমস (আই.)    
রাদির খাবার সন্ধ্যা ৭:৩০ রাি ১২:৩০ রাি ১২:০০ 
মাগদরব ও ইশার নামায সন্ধ্যা ৯:০০ রাি ২:০০ রাি ১:৩০ 

 

দবিীয় দিবস: শদনবার, ৬ই আগস্ট ২০২২ যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

িাহাজু্জি নামায রাি ৩:১৫ সকাল ৮:১৫ সকাল ৭:৪৫ 
ফজ্দরর আযান সকাল ৪:০৭ সকাল ৯:০৭ সকাল ৮:৩৭ 
ফজ্দরর নামায সকাল ৪:৩০ সকাল ৯:৩০ সকাল ৯:০০ 
িরসুল কুরআন সকাল ৪:৪৫ সকাল ৯:৪৫ সকাল ৯:১৫ 
সকাদলর নাস্তা সকাল ৮:০০ িুপুর ১:০০ িুপুর ১২:৩০ 
    

দবিীয় অদধদবশন যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি এবাং উিুু নযম সকাল ১০:০০ িুপুর ৩:০০ িুপুর ২:৩০ 
ঐশী সম্প্রিাদয়র দবদরাদধিা িাদির উন্নদির কারণ হদয় থাদক (উিুু) 
-- দমাহিরম ফদরি আহমি নাভীি, দপ্রদিপাল, জ্াদময়া আহমিীয়া ইন্টারনযাশনাল, 
ঘানা 

সকাল ১০:২০ িুপুর ৩:২০ িুপুর ২:৫০ 

দযক দর ইলাহী বা আল্লাহ্ িা’লার স্মরণ (ইাংদরদজ্) 
-- দমাহিরম ইবরাহীম ইখলাফ, দসদক্রটাদর িবলীগ, আহমিীয়া মুসদলম জ্ামা’ি, 
যুক্তরাজ্য 

সকাল ১০:৫০ িুপুর ৩:৫০ িুপুর ৩:২০ 

উিুু নযম সকাল ১১:২০ দবকাল ৪:২০ দুপুর ৩:৫০ 
দবশ্ব শাদি প্রদিষ্ঠায় আহমিীয়া দখলাফদির প্রয়াস (উিুু) 
-- দমাহিরম সযার ড. ইফদিখার আহমি আয়ায, দেয়ারমযান, ইন্টারনযাশনাল 
দহউমযান রাইট স কদমদট, যুক্তরাজ্য 

সকাল ১১:৩০ দবকাল ৪:৩০ দবকাল ৪:০০ 

নারী জ্লসাগাদহ হুযূর (আই.)-এর আগমন িুপুর ১২:০০ দবকাল ৫:০০ দবকাল ৪:৩০ 
পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি    
কৃদিত্বপূণু ফলাফদলর জ্নয পুরস্কাদরর দঘাষণা    
হযরি আমীরুল মুদমনীন খলীফািুল মসীহ্ আল-খাদমস (আই.)-এর ভাষণ    
দযাহর ও আসদরর নামায িুপুর ১:৩০ দবকাল ৬:৩০ দবকাল ৬:০০ 
িুপুদরর খাবার িুপুর ২:০০ সন্ধ্যা ৭:০০ দবকাল ৬:৩০ 
    

িৃিীয় অদধদবশন যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

দবদশষ্ট অদিদথদির সাংদিপ্ত বক্তবয িুপুর ৩:৩০ রাি ৮:৩০ রাি ৮:০০ 
পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি এবাং উিুু নযম দবকাল ৪:০০ রাি ৯:০০ রাি ৮:৩০ 
হযরি আমীরুল মুদমনীন খলীফািুল মসীহ্ আল-খাদমস (আই.)-এর ভাষণ    
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রাদির খাবার সন্ধ্যা ৭:৩০ রাি ১২:৩০ রাি ১২:০০ 
মাগদরব ও ইশার নামায সন্ধ্যা ৯:০০ রাি ২:০০ রাি ১:৩০ 

িৃিীয় দিবস: রদববার, ৭ই আগস্ট ২০২২ যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

িাহাজু্জি নামায রাি ৩:১৫ সকাল ৮:১৫ সকাল ৭:৪৫ 
ফজ্দরর আযান সকাল ৪:০৮ সকাল ৯:০৮ সকাল ৮:৩৮ 
ফজ্দরর নামায সকাল ৪:৩০ সকাল ৯:৩০ সকাল ৯:০০ 
িরসুল কুরআন সকাল ৪:৪৫ সকাল ৯:৪৫ সকাল ৯:১৫ 
সকাদলর নাস্তা সকাল ৮:০০ িুপুর ১:০০ িুপুর ১২:৩০ 
    

েিুথু অদধদবশন যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি এবাং উিুু নযম সকাল ১০:০০ িুপুর ৩:০০ িুপুর ২:৩০ 
পাদরবাদরক জ্ীবদন স্বামী-স্ত্রীর ধধযু ও সহনশীলিার অভযাস গদে দিালার 
আবশযকিা (উিুু) 
-- দমাহিরম ফযলুর রহমান নাদসর, মুরব্বী দসলদসলা, দশিক, জ্াদময়া আহমিীয়া, 
যুক্তরাজ্য 

সকাল ১০:২০ িুপুর ৩:২০ িুপুর ২:৫০ 

দখলাফদির আনুগদিযর মমুাথু এবাং এর কলযাণ (ইাংদরদজ্) 
-- দমাহিরম আয়ায মাহমুি খান, মুরব্বী দসলদসলাহ, উকালি িাসনীফ, 
ইসলামাবাি, যুক্তরাজ্য 

সকাল ১০:৫০ িুপুর ৩:৫০ িুপুর ৩:২০ 

উিুু নযম সকাল ১১:২০ দবকাল ৪:২০ দুপুর ৩:৫০ 
মসীহ্ ও মাহ্ িীর আগমদনর উদেশয ধদমুর পুনরুজ্জীবন ও শরীয়দির প্রদিষ্ঠা (উিুু) 
--  দমাহিরম আিাউল মুদজ্ব রাদশি, ইমাম মসদজ্ি ফযল লন্ডন ও নাদয়ব আমীর, 
যুক্তরাজ্য 

সকাল ১১:৩০ দবকাল ৪:৩০ দবকাল ৪:০০ 

ইসলামী পদ্ধদিদি সরকার পদরোলনার দবষদয় প্রশাসকদির জ্নয মহানবী (সা.)-এর 
দিকদনদিশনা (ইাংদরদজ্) 
-- দমাহিরম রদফক আহমি হায়াি, আমীর, আহমিীয়া মুসদলম জ্ামা’ি যুক্তরাজ্য 

িুপুর ১২:০০ দবকাল ৫:০০ দবকাল ৪:৩০ 

    

আিজ্াুদিক বয়আি অনুষ্ঠাদনর দঘাষণা, প্রস্তুদি ও বয়আি অনুষ্ঠান িুপুর ১২:৩০ দবকাল ৫:৩০ দবকাল ৫:০০ 
দযাহর ও আসদরর নামায িুপুর ১:৩০ দবকাল ৬:৩০ দবকাল ৬:০০ 
িুপুদরর খাবার িুপুর ২:০০ সন্ধ্যা ৭:০০ দবকাল ৬:৩০ 
    
সমাপনী অদধদবশন যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

দবদশষ্ট অদিদথদির সাংদিপ্ত বক্তবয িুপুর ৩:৩০ রাি ৮:৩০ রাি ৮:০০ 
পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি, আরবী কাসীিা ও উিুু নযম দবকাল ৪:০০ রাি ৯:০০ রাি ৮:৩০ 
কৃদিত্বপূণু ফলাফদলর জ্নয পুরস্কাদরর দঘাষণা    
আহমিীয়া আিজ্ুাদিক শাদি পুরস্কাদরর দঘাষণা    
সমাপনী ভাষণ: হযরি আমীরুল মুদমনীন খলীফািুল মসীহ্  আল-খাদমস (আই.)    
দিায়া    

 

নারী জ্লসাগাহ অনুষ্ঠানসূেী*, শদনবার, ৬ই আগস্ট ২০২২ যুক্তরাজ্য সময় বাাংলাদিশ সময় ভারত সময় 

পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি এবাং উিুু নযম সকাল ১০:০০ িুপুর ৩:০০ িুপুর ২:৩০ 
দখলাফি - দখািা িা’লার দবিীয় কুিরদির দবকাশস্থল (ইাংদরদজ্) 
-- দমাহিরমা মাদলহা মনসুর, মুয়াদবনা সির ওয়াদকফাদি নও, লাজ্না ইমাইল্লাহ 
য্ক্কু্তরাজ্য 

সকাল ১০:২০ িুপুর ৩:২০ িুপুর ২:৫০ 
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দখলাফি ও আমাদির বয়আদির অঙ্গীকার (উিুু) 
-- দমাহিরমা ড. ফাদরহা খান, সির, লাজ্না ইমাইল্লাহ য্ক্কু্তরাজ্য 

সকাল ১০:৪৫ িুপুর ৩:৪৫ িুপুর ৩:১৫ 

আহমিীয়াি িথা সিয ইসলাদমর দিদক আমার যাত্রা (ইাংদরদজ্) 
-- দমাহিরমা দমদলসা আহমিী 

সকাল ১১:১০ দবকাল ৪:১০ দুপুর ৩:৪০ 

দঘাষণা সকাল ১১:৩৫ দবকাল ৪:৩৫ দবকাল ৪:০৫ 
নারী জ্লসাগাদহ হুযূর (আই.)-এর আগমন িুপুর ১২:০০ দবকাল ৫:০০ দবকাল ৪:৩০ 
পদবত্র কুরআন দথদক দিলাওয়াি ও অনুবাি    
হযরি আমীরুল মুদমনীন খলীফািুল মসীহ্ আল-খাদমস (আই.)-এর ভাষণ    

* টচজজতএ অাংশ সমািরালভাদব নারী জ্লসাগাদহ অনুদষ্ঠি হয় এবাং সাধারণি সম্প্রোদরি হয় না। 


