সালানা জলসা যু�রাজয্২০১৮: অনু�ানসুচী
�থম িদবস: শু�বা, ৩রা আগ� ২০১৮

যু�রাজয্ সম

বাংলােদশ সময়

দুপুেরর খাবার ওজুমুআর নামােযর ��িত

দুপুর১১:৩০

িবকাল ৪:৩০

জুমুআর খুতবা এবং জুমুআ ও আসেরর নামায

দুপুর১:০০

িবকাল ৬:০০

উে�াধনী অিধেবশন
পতাকা উেৎতালন ও েদায়

িবকাল ৪:২৫ রাত ৯:২৫

পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উদূর নযম িবকাল ৪:৩০ রাত ৯:৩০

উে�াধনী ভাষণ: হযরত আমীরুল ম’িমনীন খলীফাতুল মসীহ
আল খােমস (আই.)
রােতর খাবার

স�য্া৭:৩০

রাত ১২:৩০

মাগিরব ও ইশার নামায

স�য্া৯:১৫

রাত ২:১৫

ি�তীয় িদবস: শিনবার, ৪ঠা আগ� ২০১৮

যু�রাজয্ সম

বাংলােদশ সময়

তাহা�ুদ নামায

রাত ৩:০০

সকাল ৮:০০

ফজেরর আযান

েভার ৪:০০

সকাল ৯:০০

ফজেরর নামায

েভার ৪:৩০

সকাল ৯:৩০

পিব� কুরআেনর দরস

েভার ৪:৪৫

সকাল ৯:৪৫

সকােলর না�া

সকাল ৮:০০

দুপুর১:০০

সালানা জলসা যু�রাজয্২০১৮: অনু�ানসুচী
ি�তীয় অিধেবশন
পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উদূর নযম সকাল ১০:০০ দুপুর৩:০০
মহানবী (সা.)-এর ৈধযর্য্ ওদৃঢ়িচৎততা (ইংের

সকাল ১০:২০ দুপুর৩:২০

েমাহতরম েবলাল এটিকনসন, িরিজওনাল আমীর, নথর-ই�, যু�রাজয

স�ানেদর ধািমর্কিহেসেব গেড় তুলেত িপতা-মাতার ভূিমকা (উদুর সকাল ১০:৫০ দুপুর৩:৫০
েমাহতরম রাজা মুিনর আহমদ খান, ি�ি�পাল, জােময়া আহমদীয়া জুিনয়র েসকশন, রাবওয়া, পািক�ান

উদূর নযম

সকাল ১১:২০ িবকাল ৪:২০

পিব� কুরআেন মাধয্ে সৃ� আধয্ািৎমক িব�ব (ইংেরি

সকাল ১১:৩০ িবকাল ৪:৩০

ড. সয্ার ইফিতখার আহম আইয়ায, েচয়ারময্া, িহউময্ান রাইটস কিমিট, যু�রাজয

মিহলােদর অিধেবশন
মিহলােদর জলসা গােহ হুযূর (আই.-এর আগমন

দুপুর১২:০০ িবকাল ৫:০০

পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উদূর্ নয

মিহলােদর উে�েশয্ হযরত আমীরুল ’িমনীন খলীফাতুল
মসীহ আল খােমস (আই.)-এর ভাষণ
েযাহর ও আসেরর নামায

দুপুর১:৩০

িবকাল ৬:৩০

দুপুেরর খাবা

দুপুর২:০০

স�য্া৭:০০

সালানা জলসা যু�রাজয্২০১৮: অনু�ানসুচী
তৃতীয় অিধেবশন
িবিশ� অিতিথেদর সংিক্ষ� ব�

দুপুর৩:৩০ রাত ৮:৩০

পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উদূর নযম িবকাল ৪:০০ রাত ৯:০০

হযরত আমীরুল ম’িমনীন খলীফাতুল মসীহ আল খােমস
(আই.)-এর ভাষণ
রােতর খাবার

স�য্া৭:৩০

রাত ১২:৩০

মাগিরব ও ইশার নামায

স�য্া৯:১৫

রাত ২:১৫

তৃতীয় িদবস: রিববার, ৫ই আগ� ২০১৮

যু�রাজয্ সম

বাংলােদশ সময়

তাহা�ুদ নামায

রাত ৩:০০

সকাল ৮:০০

ফজেরর আযান

েভার ৪:০০

সকাল ৯:০০

ফজেরর নামায

েভার ৪:৩০

সকাল ৯:৩০

দরসুল কুর’আন

েভার ৪:৪৫

সকাল ৯:৪৫

সকােলর না�া

সকাল ৮:০০

দুপুর১:০০

চতুথর্ অিধেবশ
পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ এবং উদূর নযম সকাল ১০:০০ দুপুর৩:০০
শ�েদর �িত হযরত মসীহ মওঊদ (আ.)-এর দয়া�র্ আচরণ (ইংেরিজ সকাল ১০:২০ দুপুর৩:২০
ডা: জােহদ আহমদ খান, সভাপিত, কাযা েবাডর, যু�রাজয

সালানা জলসা যু�রাজয্২০১৮: অনু�ানসুচী
িখলাফেতর মাধয্েম ি�জনীন ঐকয্ �িত�া উদূ)র

সকাল ১০:৫০ দুপুর৩:৫০

মওলানা আতাউল মুিজব রােশদ, নােয়ব আমীর ও ইমাম মসিজদ ফযল ল�ন, যু�রাজয

উদূর নযম

সকাল ১১:২০ িবকাল ৪:২০

েদায়া গৃহীত হওয়ার ে�ক্ষাপেট আহ তা’লার অি�� (উদূর) সকাল ১১:৩০ িবকাল ৪:৩০
মওলানা মুবাে�র আহমদ কাহলুন, মুফিত িসলিসলা আিলয়া আহমদীয়া, রাবওয়া, পািক�ান

আহমদীয়াত, শাি�র এক দুগর্ (ইংেরজ

দুপুর১২:০০ িবকাল ৫:০০

েমাহতরম রিফক আহমদ হায়াত, আমীর, আহমদীয়া মুসিলম জামা’ত যু�রাজয

আ�জর্ািতক ব’আত স�েকর্ েঘাষণা ও ��ি

দুপুর১২:৩০ িবকাল ৫:৩০

আ�জর্ািতক ব’আত অনু�ান

দুপুর১:০০

িবকাল ৬:০০

েযাহর ও আসেরর নামায

দুপুর১:৩০

িবকাল ৬:৩০

দুপুেরর খাবা

দুপুর২:০০

স�য্া৭:০০

সমাপনী অিধেবশন
িবিশ� অিতিথেদর শুেভ� ব�বয

দুপুর৩:৩০ রাত ৮:৩০

পিব� কুরআন িতলাওয়াত ও অনুবাদ, আরবী কাসীদা ও উদূর নযম িবকাল ৪:০০ রাত ৯:০০
িশক্ষােক্ষে� সাফেলয্র জনয্ পুর�া
আহমদীয়া আ�জর্ািতক শাি� পুর�ােরর েঘাষণ

সমাপনী ভাষণ: হযরত আমীরুল ম’িমনীন খলীফাতুল মসীহ
আল খােমস (আই.)
মাগিরব ও ইশার নামায

স�য্া৮:০০

রাত ১:০০

রােতর খাবার

স�য্া৮:৩০

রাত ১:৩০

