হজ শাি

ওস

ীিত

াপেনর এক িব সে লন

িলেখেছন ড র আ ফ ম খািলদ হােসন ২২ আগ , ২০১৪, ১০:৪০:১৫ রাত

গত ২১ আগ চ

াম জলা পিরষদ িমলনায়তেন িনদাউল হারামাইন হজ কােফলার ব ব াপনায় আেয়ািজত হজ

সুেযাগ হয়। ধমীয় ভাবগাি েয এ

িশ ণ অনুি ত হয়। মে র সামেন িছেলন পু ষ হাজীগণ আর পদার অ রােল িছেলন মিহলাবৃ । িবিভ ব া

হেজর আরাকান আহকাম িব ািরতভােব তু েল ধেরন। হাজীেদর মােঝ বড় সাইেজর ব ােগজসহ
ব াগণ বেলন, হজ সি লন মুসিলম উ াহর এক বৃহ ম ধমীয় উৎসব। এর মাধ েম িবি
কলহ িমিটেয় ব ু

ও

াতৃ

িশ ণ কমশালায় উপি ত থাকার

াপেনর উেদ াগ

িচ ািবদগণ যিদ সমি গত কান পদে প

হেণর সুেযাগ কের দয় পিব

েয়াজনীয় হজ সাম ী সরবরাহ করা হয়।

জনেগা ী সংহত হয়। িব শাি

হজ। মুসলমানেদর উ িত ও সমৃি র

হণ করেত চান, তেব হেজর মৗসুমই এর জন উৎকৃ

াপন ও পার

ত াশায় িবিভ

িরক

-

দেশর ইসলামী

সময়। জীবেনর সব পাপ থেক তাওবা কের আ াহ

নকট লাভ ও তাঁর স ু ি অজনই হেজর মূখ উে শ । আরাফােতর ময়দােন দুিনয়া ও আিখরােতর যাবতীয় ম ল ও িব বাসীর িহদায়ত ও রহমত
কামনার এক অবািরত সুেযাগ এেন দয় পিব

হজ।

স নবাগান তািলমুল কু রআন মাদরাসার পিরচালক মাওলানা হােফজ মুহা দ তয়েবর সভাপিতে

অনুি ত এ কমশালায় অন েদর মেধ ব ব রােখন

আলহাজ হাবীব উ াহ চৗধুরী, চয়ারম ান, িনদাউল হারামাইন হজ কােফলা, দা ল উলূম আিলয়ায়া মাদরাসার
আহমদুর রহমান নদভী, মাওলানা আবু তােহর আরবী, নারায়ানগ

ধান মুহাি স, মাওলানা মুফতী

বায়তু স সালাহ জােম মসিজেদর খতীব মাওলানা সাহাদাত হাসাইন, জনাব এম.এ

কিরম চৗধুরী, পিরচালক আক ই ারন াশনাল, মাওলানা আলাউি ন ও আলকরণ জােম মসিজেদর খতীব মাওলানা আবদুর রহমান।
িশ ণ শেষ দশ ও জািতর কল াণ কামনায় িবেশষ মুনাজাত করা হয়।
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