
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 
৫ আগস্ট ২০২২ 

জলসা সালানা যুক্তরাজয ২০২২ এর পবরদর্শন অনুবিত 

 

আগামী বতন বদন হ্যাম্পর্াযাররর অল্টরন অিবিত হ্াদীকাতুল মাহ দীরত অনুবিতিয জলসা সালানায ৩০,০০০ 
জন পযশন্ত উপবিবতর েতযার্া করা হ্রে  

৪ আগস্ট ২০২২, িৃহ্স্পবতিার আহ্মদীযা মুসবলম জামা’ত যুক্তরারজযর ৫৬তম িাবষশক সরেলরনর (জলসা সালানা) 
েস্তুবতর এক পবরদর্শন পবরচালনা কররন আহ্মদীযা মুসবলম জামা’প্রতর বিশ্ব-েধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ  হ্যরত 
বমযশা মসরূর আহ্মদ (আই.)। 

 

পবরদর্শনকারল হ্যরত বমযশা মসরূর আহ্মদ (আই.) বতন বদরনর এই অনুিানবির আরযাজন এিং পবরচালনায বনরযাবজত 
বিবিন্ন বিিাগ পবরদর্শন কররন। জলসা-িল পবরদর্শনকারল হুযূর আকদাসরক েস্তুবত সম্পরকশ অিবহ্ত করা হ্য এিং 
বতবন অংর্গ্রহ্ণকারীরদর স্বােন্দ্য ও আরাম বনবিত করার জনয বিবিন্ন বদকবনরদশর্না েদান কররন। 

এছাড়াও মাখযান-এ-তাসাউইর, বরবিউ অফ বরবলবজযন স, বহ্উমযাবনবি ফাস্টশ, তিলীগ (েচার) বিিাগ এিং আল-হ্াকাম-
সহ্ অনযানয বিিারগর েদর্শনীরত হুযূর আকদারসর সানুগ্রহ্ পদাপশণ ঘরি। আহ্মদীযা মুসবলম জামা’প্রতর প্রেস অযান্ড 
বমবিযা অবফরসর সংিাদমাধযরম ইসলাম র্ীষশক একবি েদর্শনীও হুযূর আকদাস ঘুরর প্রদরখন।  



 

 

এরপর, হুযূর আকদাস জলসার হ্াজার হ্াজার প্রস্বোরসিক কমশীরক সরাসবর সরবাধন কররত বগরয তারদররক বনিার 
সারে তারদর দাবযত্ব পালন এিং নামারয বনযমানুিবতশতার পরামর্শ প্রদন। হুযূর আকদাস িরলন প্রয, সতকশতামূলক িযিিা 
বহ্রসরি অংর্গ্রহ্ণকারীরদর মাস্ক পরা অিযাহ্ত রাখা উবচত। 

 

হ্যরত বমযশা মসরূর আহ্মদ (আই.) িরলন: 

“প্রকাবিরির ঝুুঁবকর কাররণ, দাবযত্ব পালনরত কমশী-সহ্ েরতযক িযবক্তর জলসা সালানার সমরয মাস্ক পবরধান করা 
অিযাহ্ত রাখা উবচত। এমনবি িািরিন না প্রয, প্রযরহ্তু যুক্তরাজয জামা’প্রতর সকল সদসয জলসা সালানায অংর্গ্রহ্ণ 
করার অনুমবত প্রপরযরছন, প্রসরহ্তু আমরা প্রকাবিি-এর ঝুুঁবকর বিষরয বর্বেলতা অিলবন কররত পাবর। আমারদর 
সািধানতা িজায রাখা উবচত; প্রকননা, মানুষজন এখারন অতযন্ত ঘবনিিারি কাজ কররিন।”  

 



 

 
প্রর্ষ কররত বগরয, হ্যরত বমযশা মসরূর আহ্মদ (আই.) িরলন: 

“সুতরাং, আপনারদর হৃদরযর পূণশ িযাকুলতা বনরয এিং এই কো বিরিচনা করর প্রয, আপনারদররক মসীহ  মওউদ (আ.)-
এর প্রমহ্মানরদর প্রসিার দাবযরত্ব বনরযাবজত করা হ্রযরছ, বনরজর দাবযত্ব পালন এিং উরের্যািলী অজশরনর জনয পূণশ 
প্রচষ্টা করুন। এছাড়াও যারা দাবযরত্ব নিীন, তারদররক পে প্রদখান এিং েবর্বিত করর তুলুন; বিরর্ষত, এই বিষরয প্রয, 
বনরজর কাজ সম্পাদন করা ছাড়াও, একজন আহ্মদী মুসলমান বহ্রসরি আপনারক আল্লাহ্ তা’লার ইিাদরতর এিং তাুঁর 
সারে এক প্রযাগসূত্র িাপরনর সরিশাত্তম দৃষ্টান্ত িাপন কররত হ্রি। সুতরাং, আপনারক অির্যই বনরজর দাবযরত্বর পার্াপাবর্ 
বনরজর নামারযর বিষরয মরনারযাগী হ্রত হ্রি এিং প্রকারনা েকাররই এর েবত প্রকানরূপ অিরহ্লা েদর্শন করা চলরি 
না। আল্লাহ তা’লা আপনারদররক এর প্রতৌবফক দান করুন।” 

 

জলসাগারহ্ হুযূর আকদারসর সািাবহ্ক জুমুআর খুতিা েদারনর মধয বদরয জলসা সালানার কাযশক্রম শুক্রিার অপরারে 
শুরু হ্রি। এরপর, হুযূর আকদাস এই সিাহ্ারন্তই পযশাযক্ররম আররা চারবি িাষণ েদান কররিন।  

েতযার্া করা হ্রে প্রয, রবিিার হ্াজার হ্াজার আহ্মদী মুসলমান আররা একিার খলীফার হ্ারত িযআত িা আনুগরতযর 
র্পে প্রনওযার সুরযাগ লাি কররিন।  

জলসার পুররা অনুিানমালা এমবিএ ইন্টারনযার্নাল-এর মাধযরম বিশ্বজুরড় সরাসবর সম্প্রচার এিং লাইি বিবমং করা 
হ্রি। 


