
 

খুতবা  -  জনগণনা আমােদর অংশ�হণ ২০২০ 

 سورة آل عمران

ٌة َیْدُعوَن لََِلى اْلَخْیِر َوَیْأُمرعون ِباْلَمْعُروِف نُكْم ُأمَّ  َوْلَتُكن مِّ
 َوَیْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر أ َوُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمف
আ�াহ বেলন:  আর �তামােদর মেধ� এমন একটা দল থাকা উিচত যারা আহবান জানােব             
সৎকেম�র �িত, িনেদ�শ �দেব ভাল কােজর এবং বারণ করেব অন�ায় কাজ �থেক, আর তারাই              
হেলা সফলকাম।  ৩: ১০৪ 

[ আলহামদিুল�াহ, আমরা আবার, ��বােরর এই বরকতময় িদেন ইয়াউমু আল-জমুআুহ,         
আ�াহ তায়ালার ইবাদাত করার জন� আমােদর একসােথ আসার এই সুেযাগ� �পেয় আমরা            
ধন� হেয়িছ।  একমা� আ�াহর এর িনকট �াথ�না ও সা��দান করার জন�   আ�াহ এক] 

  

আসুন একটা �� িদেয় �� কির, আমরা মসুিলমরা যারা পি�েম বাস করিস আমরা িক              
আমােদর অব�ার জন� স��  ? আমরা িক খুিশ  তােত যা আমরা আমােদর আস� �জে�র জন�            
�ফেল যাি�?  আপনার উ�র� আমার �থেক আলাদা হেত পাের।  তেব আমরা সকেলই একমত           
�য আমরা সংখ�ালঘু এবং আমােদর  �কানও  উপ�াপনা বা সমথ�ন বা আখ�ান �নই।  �ক          
আমােদর পে� কথা বলেছ?  আমােদর পে� �ক দাঁিড়েয় আেছ? 

যখন  এখােন আমােদর  �কানও  িভি�  �নই,  তখন  কীভােব আমরা এক�  শ�  স�দায়  �তির    
করেত পাির  ? 

আ�াহ তায়ালা বেলেছন… 



َكاَة َالَة َوآَتُوا الزَّ نَّاُهْم ِفي اْألَْرِض َقَقاُموا الصَّ  الَِّذیَن ِّن مَّكَّ
 َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكَر َةَل
তারা এমন �লাক যােদরেক আিম পৃিথবীেত শি�-সামথ�ø দান করেল তারা নামায কােয়ম            
করেব, যাকাত �দেব এবং সৎকােজ আেদশ ও অসৎকােজ িনেষধ করেব। �েত�ক কেম�র            
পিরণাম আ�াহর এখিতয়ারভূ�। 

এছাড়াও,  িবেশষ�রা বেলন,  �য  পয��  অিবচার,  ম� বা  �িত�� সিরেয় �ফলা হয়  ম�ল বিৃ�       
হেব না।  উ�য়ন উপলি�  করা যােব না �য পয�� �িত দরূ করা যায়  । 

�য  কারেণ,… 

�য মসুিলম সংগঠন�েলা আমােদর মসুিলমেদর  �মতায়ন  করার জন� িনরলসভােব  কাজ কের         
যাে�, যােত আমরা  আমল িবল মা�ফ এবং  আমল আল  মনুকার  - বা�বায়ন করেত পাির          
কারণ এটা আমােদর  সামািজক  বাধ�বাধকতা  , তারা  �মাগত আমােদর মসুিলমেদর আনরুধ       
করেছ ২০২০ সােলর আদম�মািরেত অংশ�হেণর জন� যা এক� ���পূণ� কাজ িহসােব           
আমােদর সামািজক দায়ব�তা�িল পূরণ করার কাঠােমার মেধ� িবেবচনা করা �যেত পাের  । 

আমরা িকভােব এেক অপরেক সাহায� করব ভােলা (িবররা এবং তাকওয়া) কােজর জন� �যমন             
�বষম�, অিবচার, পিরেবশগত অব�েয়র িব�ে� লড়াই, রাজৈনিতক দনু�িতর িব�ে� লড়াই? 

�রআন আমােদর একি�ত হওয়ার এবং একি�ত হওয়ার জন� আেদশ িদেয়েছ - এবং আমরা             
আমােদর বিু�  এবং শি��িল  িনেজেদর সংগ�ত করার জন�, সমথ�ন করার জন�, আমােদর          
ক�েক �শ� করার  জন�  ব�বহার করেত  পাির। 

অেনক উপােয়র মেধ� এক� যার মাধ�েম অন�ান� স�দায় তােদর ল�� অজ� ন করেত স�ম             
হেয়েছ - এবং আমরা তােদর অিভ�তা �থেক িশখেত পাির - নাগিরক �ি�য়ায় স�ৃ�তার             
মাধ�েম। 

এবং ২০২০ সােল আদম�মািরেত অংশ িনেয় আমােদর এ� করার সুেযাগ রেয়েছ।  সংিবধান           
অনসুাের, মািক� ন যু�রাে�র সরকারেক �িত দশ বছের �িত� ব�ি�র জন� গণনা করেত হেব:             
এর মেধ� তােদর নাগিরক� বা অিভবাসেনর ময�াদা িনিব�েশেষ �েত�কেকই অ�ভু� � করেত হেব,            
এেত শরণাথ�ও রেয়েছ, এেত আ�জ� ািতক িশ�াথ�ও রেয়েছ।  এই ব�ি�েদর গণনা িবিভ�          
উে�েশ� ব�বহার করা হয় এবং  মলূত  : 

1) রাজ��িলর মেধ� এবং এখিতয়াের �ক�ীয় অথ� বরাে�র এক� িভি� �দান করা: অথ�াৎ,            
আমােদর রাজ� এবং শহর �ক�ীয় বােজট �থেক কত টাকা পােব তা এই আদম�মাির ২০২০              
সােলর ফলাফল �ারা িনধ�ারণ করা হেব               



2) �িত� রােজ�র রাজৈনিতক �িতিনিধে�র ব�াপাের িস�া� িনেত: আদম�মািরেত আপনার         
অংশ�হণ িনধ�ারণ করেত পাের কংে�েস �পিনিসলভািনয়ার-এর কত�েলা আসন থাকেব এবং          
তাই বা�বািয়ত নীিতস�েক� িস�া� িনেত পাের- এ� মসুলমানেদর �িত ভােলা করার এক�            
সু�� সুেযাগ!               

3) এ� �ফডােরল ��া�াম �যমন অভাব��েদর জন� বাস�ান এবং খাদ� সুিবধা িনধ�ারণ,           
অবেশেষ আপনার স�ােনর �ুল কত টাকা পােব িনধ�ারণ করেত পাের। 

  

�িত ১০ বছর অ�র আমরা মসুলমানরা আদম�মািরেত অংশ�হণ এবং �পিনিসলভািনয়ােত          
অিভবাসী, �িমক ��ণী এবং আমােদর �িতেবশীেদর অিধকারেক ইিতবাচকভােব �ভািবত         
করার এই ঐিতহািসক সুেযাগ পাই। এবং আপনার ট�া� ডলার িকভােব ব�বহার করা হয়,             
িকভােব আপনার �ুেলর অথ�ায়ন করা হয়, িকভােব আপনার ক��র িডিসেত �িতিনিধ� করা            
হয় �স স�েক�  এক� ব�ব� রাখার জন�।   

�হ আ�াহ আমােদর সামািজক বাধ�বাধকতােক ��ে�র সােথ �হণ করার এবং এই স�দায়েক 
আমােদর �দেশর িদেক পাথ�ক� গেড় �তালার তাওিফক �দান ক�ন।   

 أقول قولي هذا واستغفر اهللا العظیم الجلیل، لي ولكم ولسائر المسلمین
 من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحیم

  

ি�তীয়  খুতবাঃ  - আইএ 

 اْلَحْمُد ِهللاَِّ الَِّذي  َهَداَنا ِلهََٰذا  َوَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا
ۖ  اهللاَُّ

 اْلَحْمُد هللا  والصالة والسالم  على رسول اهللا وعلى آله و صحبه و من استن
 بسنته إلى یوم الدین   - أما بعد

  



আবার, দয়া কের ২০২০ সােলর আদম�মািরেত অংশ িনন।  আপিন 
https://my2020census.gov/ এ খুব সহেজই করেত পােরন বা �স�াস ব�ুেরােত 
কল করেত পােরন  ।  মেন রাখেবন, আপনার তথ� সুরি�ত এবং �কান যু�রা�ীয় 
বা �ানীয় সং�া আপনার তথ� চাইেত পারেবনা। 

২০২০ সােলর আদম�মাির যত তাড়াতািড় স�ব স�� 
করার  জন�  এবং  সবাইেক  উ�সািহত করা হে�। এবং  ২০২০  সােলর 19 অে�াবেরর 
মেধ� আপনােদর �ভাট �দওয়ার জন� িনব�ন করেত অনেুরাধ করিস এবং আপিন 
িনবি�ত থাকেল ২৭ অে�াবেরর আেগ এক� �মইল-ব�ালেট অনেুরাধ ক�ন যােত 
আপিন সাধারণেক �ভাট িদেত পােরন ৩ নেভ�র িনব�াচন। 

  

রাজৈনিতক ও নাগিরক অংশ�হণ স�েক�   �য়াত শায়খ তাহা জািবর 
আল-  আলওয়ািন'র ফতুয়া  মেন রাখেবন  ।  িতিন  উ�র 
আেমিরকার  িফকহ  কাউি�েলর  �িত�াতা ও �া�ন �চয়ারম�ান িছেলন  । 

িতিন বেলেছন:  “... িন�িলিখত কারণ�িলর জন� সি�য়ভােব অংশ �নওয়া 
মসুলমানেদর দািয়�: ১) আেমিরকান নাগিরক িহসােব আমােদর অিধকার র�ার 
জন� আমােদর অবশ�ই রাজনীিতেত জিড়ত থাকেত হেব।  ২) আমােদর স�ৃ�তা 
িব�ব�াপী আমােদর সহ মসুিলমেদর সমথ�নেক সহজতর করেত পাের।  ৩) 
অমসুিলমেদর সােথ আমােদর িমথি�য়া এবং আমােদর স�ৃ�তা ইসলােমর বাণী 
ছিড়েয় িদেত সহায়তা করেব।  ৪) এটা �বাঝােত সাহায� 
কের  ইসলােমর  সাব�জনীন  বাত� া। 

আমােদর অংশ�হণ  অত�� ���প্ূণ�  , এবং এটা আমােদর "অিধকার" যা আমরা         
ই�ায় �বেছ িনেত পাির।  এটা আমােদর মানবািধকার র�ার সুেযাগ কের         
আেমিরকায় এবং িবেদেশ মসুলমানেদর এবং অমসুিলমেদর �বেঁচ থাকার অব�ার         
উ�য়ন করেত পাের। যাই �হাক আমােদরেক এই লে�� �পৗঁছােনার জন� সাহায� করা            
ইসলািমকভােব বাধ�তামলূক।  এর অ�ভু� � রেয়েছ: ... �সইসব অমসুিলম �াথ�েদর        
সমথ�ন করা(রাজৈনিতক ও আিথ�কভােব) যােদর িব�াস ও মলূ�েবাধ�িল মসুলমান         
িহসােব আমােদর সােথ সবেচেয় উপযু� এবং যারা  আমােদর সমস�া�িল এবং         
কারণ�িলর  সব�ািধক সমাধান কের  এবং সমথ�ন কের। 



�ভাট িনব�ীকরণ এবং তারপর �ভাট  এক�  পৃথক কাজ, তারা উভয় িনব�াচনী          
�ি�য়ার এক� অপিরহায� অংশ।  �সই �ি�য়ােত আমােদর অংশ�হণ       
বাধ�তামলূক। 
আমরা আ�াহর কােছ  আমােদরেক  এমন উ�ােহ পিরণত  হেত  সাহায�  চাই  যা     
অন�েদরেক কল�ােণর িদেক আ�ান কের এবং ম� িবষয় �থেক দেূর থাকেত সহায়তা            
কের।  আমীন।               
আমরা আ�াহর কােছ আমােদর  পে� এ� সহজ করার  এবং  তাঁর স�ি�র        
জন�  আমােদর �েচ�া�িল �হণ  করার  জন�  অনেুরাধ কির  ।  আমীন 

َِٕكَته   ُیَصلُّۡوَن َعَلى النَِّبىِّ    يٰۤـَایَُّها الَِّذۡيَن  ِانَّ اللَّٰه َوَمٰلٓ
 ٰاَمُنۡوا َصلُّۡوا َعَلۡيِه َوَسلُِّمۡوا َتۡسِلۡيًما 

 


