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জলসা সালানা যু রাজ  ২০২১-এর পিরদশন অনুি ত  

 

আজ  হে  জলসা সালানা, আেয়াজকরা ব  কািভড-িনরাপদ অনু ান ল িনি ত করেত  

বৃহ িতবার ৫ অগা  ২০২১, আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত যু রােজ র জলসা সালানা (বািষক সে লন)-এর িত 

পিরদশন কেরন আহমদীয়া মুসিলম জামা’ তর িব - ধান প ম খলীফাতুল মসী   হযরত িমযা মস র 
আহমদ (আই.)। 

পিরদশনকােল, হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) িতন িদেনর অনু ানমালার আেয়াজন ও পিরচালনায় দািয় - া  
িবিভ  িবভােগ উপি ত হন। অনু ান- ল পিরদশনকােল যূর আকদাসেক িত স েক অবগত করা হয় এবং 

িতিন সকল অংশ হণকারীর া  ও আরাম িনি ত করার জন  িবিভ  িদকিনেদশনা দান কেরন। 

 



 

 

পরবতীেত, যূর আকদাস ােসবক কমীেদর একিট বড় অংেশর উে েশ  সরাসির ব ৃ তা কেরন এবং িতিন 

তােদরেক পরামশ দন তারা যন তােদর দািয় সমূহ কতব িন ার সােথ পালন কেরন এবং িনেজেদর নামায 

িনয়িমতভােব আদায় কেরন। যূর আকদাস বেলন য, এ বছেরর জলসা িবেশষভােব চ ােলি ং সাব  হেব; কননা, 

এিট এক বছেরর আেরািপত িবরিতর পর অনুি ত হে , আর আবহাওয়ার পিরি িতও িতকূল এবং সেবাপির 

এজন  য, কািভড-িনরাপদ প িতেত অনু ানিটর আেয়াজন িনি ত করেত অেনক পির ম করেত হেব। িতিন 

বেলন য, আেয়াজক এবং অংশ হণকারী— সকলেকই সবাব ায় ধয এবং িবনয় দশন করেত হেব। 

এ বছেরর জলসা সালানা স েক কথা বলেত িগেয়, হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) বেলন: 

“গত বছর কািভেডর কারেণ জলসা সালানা যু রাজ  আেয়াজন করা স ব হয় িন। িক , এ বছর এ িস া  নওয়া 

হয় য, এিট াভািবেকর চেয় ছাট পিরসের অনুি ত হেব, যন আমােদর জামা’ তর সদস গণ তােদর আধ াি ক 

িপপাসা পূরণ করেত পােরন। অনু পভােব, জলসা সালানার কমীেদরও এ আকা খা িছল য, আবারও মসী   

মওউদ (আ.)-এর মহমানেদর আিতেথয়তার কল াণ তারা লাভ করেবন।” 

 



 

 

শষ করেত িগেয়, হযরত িমযা মস র আহমদ (আই.) দায়া কেরন: 

“আ া   তা’লা দািয় পালনরত কমীেদর সেবা ম উপােয় সবার তৗিফক দান ক ন, আর এর জন  এিট আবশ ক 

য, েত ক কমী যন আ িরকভােব আ া  র কােছ দায়া কেরন। আ া   তা’লা জলসা সালানােক সব িদক িদেয় 

বরকতমি ত ক ন।” 

জলসা সালানা বার অপরাে  যূর আকদােসর জলসাগােহ সা ািহক জুমুআর খুতবার মধ  িদেয়  হেব। 

এরপর, যূর আকদাস স াহাে  আেরা চারিট ভাষণ দান করেবন। 

পুেরা অনু ানমালা এমিটএ ই ারন াশনাল সারািবে  স চার এবং লাইভ ি িমং করেব। 


