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সালানা জলসার উে�েশয  যা্শায়াের  াজার  াজার মুসলমােনর জমােয়ত 

আ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধােনর ঈমান উ�ীপক ব�বয �দান 

 

২১ অগা� শুবার ‘ াদীকাতুল মা দী’ ি েসেব পিরিচত  যা্শায়ােরর সুিব�ৃত  খামারবািড়েত 

যু�রােজযর আ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর ৪৯তম সালানা জলসা (বািষরক সেেলনন  র উেোধন 

 য়। ধারণা করা  য় েয ৯০িটরও েবিশ েদশ েথেক আগত �ায় ৩০,০০০  র অিধক �িতিনিধবগর 

 ই জলসায় েযাগদান কেরন। 

শুবার িনিখল িব� আ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর �ধান ও প�ম খলীফা  যরত িমযরা মসসর 

আ মদ (আই.ন জুমুআর খুৎবা �দান কেরন  বং পের  বছেরর জলসার উেোধনী ভাষেণর সময় 

িতিন বেলন েয,  ই জলসার মূখয উে�শয  ল ইসলােমর সতয ও শািশপূণর িশ্া �চার করা। 



 

 

 

হযূর আ মদীয়া মুসিলম জামা’েতর পতাকা উে�ালনও কেরন, আর যু�রাজয আ মদীয়া মুসিলম 

জামা’েতর আমীর রিফক  ায়াত যু�রােজযর জাতীয় পতাকা ইউিনয়ন জযাক উে�ালন কেরন। 

 যরত িমযরা মসসর আ মদ (আই.ন তার উেোধনী ভাষেণ বেলন,  ক িদেক  ই জলসা েযমন 

আ�া র �িত িব�াসেক আরও দৃঢ় করার  ক আধযািিক িমলনেমলা, অপরপে্  িট মনুষয্ ও 

�াতৃ্েবাধ স�সারেণরও  কিট মাধযম।  

 যরত িমযরা মসসর আ মদ (আই.ন বেলন, 

“পিব� কুরআেনর িশ্ানুযায়ী, মানবজািতর জািতর জনয  কজন মুসলমােনর 

ভালবাসা  মন  ওয়া উিচত েয অপর েয েকান  কজন মানুেষর ক� েদেখ েস েযন 

উতলা  েয় পেড়।  কজন �কৃত মুসলমান অেনযর অনুভূিতর �িত সদা জাগসক 

থাকেব  বং িনেজর স কমরীেদর সুিবধা �দােনর জনয অবশযই িনেজর আরাম 

িবসজরন করেব।” 

 যরত িমযরা মসসর আ মদ (আই.ন আরও বেলন, 

“আজেকর   যুেগ  িট অতযশ আফেসােসর িবষয় েয িকছু মুসলমান ইসলােমর 

�কৃত িশ্ার অপবযাখযা  মন পযরােয় কেরেছ েয ইসলােমর অিনরযসুরর ও 

শািশপূণর িশ্া স্েকর িব� আতংিকত  েয় পেড়েছ।” 



 

 যরত িমযরা মসসর আ মদ (আই.ন আরও বেলন, 

“আ মদীয়া মুসিলম জামা’ত যখন মানুেষর কােছ ইসলােমর �কৃত িশ্া উপউাপন 

কের তখন তারা অতযশ িবিিত ও আআযরািাত  েয় পেড়। অেনেকই আমােক 

বযি�গত ভােব বেলেছন েয আমরা যা উপউাপন কির তা যিদ ইসলােমর �কৃত 

িশ্া  েয় থােক তা েল  ই িব� আবােরা ধমর  বং ইসলােমর িদেক সানের 

�তযাবতরন করেব।” 

 যরত িমযরা মসসর আ মদ (আই.ন বেলন, 

“মুসলমানেদর আেদশ েদয়া  েয়েছ েকবল শািশপূণরভােব  েক অপেরর সােথ 

বসবাস করার জনয। ম ানবী (স.ন বেলেছন,  কজন মুসলমান  ল েসই বযি� যার 

 াত  বং িজ�া  েত �েতযক শািশি�য় মানুষ সুরি্ত থােক।” 

হযূর উে�খ কেরন েয আ মদী মুসলমানেদর আধযািিক ও  নিতকভােব িনেজেদর উউীত করার 

েচ�ায় সবসময় রত থাকেত  েব। 

 

 

জলসা সালানা সারা িবে�  ম.িট. . ই�ারনযাশনােলর মাধযেম  র কেয়ক িমিলয়ন দশরেকর উে�েশয 

সরাসির স�চার ও ওেয়ব �ীিমং করা  ে�। 


