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কািভড-১৯ িব জনীন মহামারীর সূচনার পর যু রােজ  সবেচেয় দীঘকাল চলমান ইসলামী সে লেনর 

উে েশ থমবােরর মেতা সমেবত হেবন হাজার হাজার ি িটশ মুসলমান 

যু রােজ র িবিভ  া  থেক আহমদী মুসলমানগণ হ া শায়ােরর ২০০ একেরর ওকল া  ফােম ‘জলসা সালানা’ 

(বািষক সে লন) নােম পিরিচত িতনিদেনর সে লেন  ইবাদত ও পর েরর সে   িমিলত হওয়ার জন  সমেবত 

হে ন। 

গতবছেরর িব জনীন মহামারীর পূেব, ২০১৯ সােল অনুি ত সবেশষ জলসায় সারা পৃিথবী থেক ৩৫,০০০-এর 

অিধক মানুষ যাগদান কেরিছেলন। এবছর কবলমা  দুই ডাজ ভ াকিসন- া  যু রােজ র অিধবাসীগণ এ জলসায় 

যাগদােনর জন  পিরচািলত লটািরেত অংশ হেণর সুেযাগ পান। 

সামািজক দূরে র শ  িবিধ-িনেষেধর মেধ  ৬ থেক ৮ অগা  তাবু-িনিমত এ প ীেত লটািরেত িনবািচত হওয়ার 

সৗভাগ  লাভকারীেদর ায় ৪,০০০ জন কের িতন িদেনর অনু ানমালার কান এক িদন অংশ হণ করেবন।   

েবেশর জন  েত ক অংশ হণকারীেক দুই ডাজ ভ াকিসন এবং একিট কািভড- নেগিটভ টে র মাণ দখােত 

হেব। কেয়ক হাজার নামাযী ধারণ ম দুইিট মাকী (বড় তাবু)-সহ সকল আব  এলাকায় ফস মা  পিরধান করা 

আবশ ক হেব। 
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অনু ােনর মূল আকষণ আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর ধান, িনিখল িবে র ইসলামী খলীফা হযরত িমযা মস র 

আহমদ (আই.) এর অংশ হণ, িযিন জলসার িতন িদনই জলসার উপি িতেক সে াধন করেবন। অনু ানিটর উে শ  

ইসলােমর কৃত শাি পূণ িশ া তুেল ধরা এবং অংশ হণকারীেদরেক ইসলামী িশ া ও অনুশীলন স েক তােদর 

ান ও অনুধাবেন অ সর করা।  

আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর স সে টাির আিবদ খান বেলন: 

“িব জনীন মহামারী র পর থেক এই থমবােরর মেতা যু রাজ  জুেড় আমােদর সদস বৃ  খলীফার সােথ 

সা াত এবং তার িপছেন নামায পড়ার সুেযাগ পাে ন। সুতরাং, একিদেক আমরা যমন দুঃিখত য, সামািজক 

দূর র ায় গৃহীত ব ব ার কারেণ এখনও সবার পে  এখােন যাগদান করা স ব হে  না, অথবা িবেদশ থেক 

অিতিথেদর আসা স ব হে  না; তমিনভােব অপরপে  াতীতভােব আমােদর জামা’ তর জন  এিট একিট 

অসাধারণ আন দায়ক িবষয়। যারা সশরীের অংশ হণ করেত পারেছন না, আিম িনি ত য, তারা এিট িটিভেত 

দখেত থাকেবন, এখােন এই যু রােজ  এবং িবে র াে  াে ; আর তাই সই অেথ এিট কৃতপে ই একিট 

আ জািতক অনু ান।” 

অনলাইেন এবং জামা’ তর িব জনীন টিলিভশন স ার মুসিলম টিলিভশন আহমদীয়া ( াই ৭৩১)-এর ১৯িট  

টিলিভশন চ ােনেল পুেরা অনু ান সরাসির স চািরত হেব। যারা সশরীের উপি ত হেত পারেবন না তারা যু রাজ  

জুেড় িবিভ  আহমদীয়া মুসিলম মসিজেদ সমেবত হেয় অনু ানমালা দখেবন। এসব মসিজেদর মেধ  রেয়েছ  

ল েনর থম মসিজেদর উে েশ  িনিমত মসিজদ, ওয়া ্ সওয়ােথর ফযল মসিজদ, এবং যু রােজ র বৃহ ম মসিজদ 

মাটেনর বায়তুল ফুতূহ মসিজদ। 

 

স াদকেদর জন  নাট 

অনু ানিটর সংবাদ সং েহ আ হী িমিডয়া িতিনিধ আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর স অিফেসর সােথ 

০২০৮৫৪৪৭৬৭৮ ন ের অথবা ইেমইেল contact@pressahmadiyya.com িঠকানায় যাগােযাগ ক ন। 


