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বাাংলাদেশ ২০১৮ আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তিদ ার্জ  

 

সািসাংদে  

সাংতবধাদন ইসলার্মদক িাষ্ট্রধর্মজ তিদসদব র্মদনানীি কিা িদলও ধর্মজতনিদ েিা নীতি সর্মুন্নি 
িাখা িদয়দে। এদি ধর্মীয় ববষর্ময তনতষদ্ধ কিা িদয়দে এবাং সকল ধর্মজদক সর্মান অতধকাি 
দেয়া িদয়দে। র্তিবাদেি প্রতি সর্মর্জন প্রতিদিাদধি প্রদেষ্টা তিদসদব সিকাি সািা দেদশ 
ইর্মার্মদেিদক িাদেি খিুবায় তকেু তবষয় িুদল ধিাি র্নয তেক তনদেজশনা তেদয়দে এবাং 
দকান র্মসতর্দে উষ্কানীর্মূলক বক্তবয দেয়া িয় তকনা দস তবষদয় নর্ি দিদখদে। র্মাদেজ  
 ুতলশ ২০১৬ সাদল ঢাকাি িতল আর্টজ র্ান দবকাতিি িিযাকাণ্ড তনদয় র্মার্মলাি িেন্ত দশষ 
কদি তবোদিি র্নয অতিদ াগ ত্র তেদয়দে। ওই ঘর্নায় তনিি ২২ র্দনি দবতশিিাগ 
অর্মুসতলর্ম। িার্মলাকািীদেি তবরুদদ্ধ আইতন কা জক্রর্ম বেদিি দশষ   জন্ত অবযািি তেদলা। 
৩০ র্মােজ  র্ার্মাল ুি দর্লায় আওয়ার্মী লীদগি স্থানীয় এক িার্ননতিক দনিা র্মুসতলর্ম 
সম্প্রোদয়ি প্রায় ৮০ র্ন সশস্ত্র সেসযদক তনদয় একর্ট আির্মতেয়া র্মসতর্দে আির্মতেয়া 
র্মুসতলর্ম সম্প্রোদয়ি সেসযদেি উ ি িার্মলা কদি। এদি ২২ র্ন আির্মতেয়া আিি িন। 
সিকাদিি তনদেজশ লঙ্ঘন কদি প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় দনিাদেি সদি তর্মদল গ্রার্মীণ 
সম্প্রোদয়ি দনিািা অনুতর্মি “বনতিক অ িাদধি” র্নয র্মানুষর্নদক শাতি তেদি 
তবোিবতিিূজ ি ফদিায়া বযবিাি কদি, এদেি দবতশিিাগ তশকাি িন নািীিা। এতপ্রদল 
প্রতির্ট তনবজােনী এলাকায় র্মাদ্রাসা তনর্মজাদণি প্রকদে র্নয প্রায় ৭৬ তবতলয়ন র্াকা 
(৯০৪.৭৬ তর্মতলয়ন ডলাি) িিতবল প্রোদনি কর্া দঘাষণা কদি সিকাি। তবতিন্ন 
স্থানীয় সাংস্থা ও সাংবাে র্মাধযদর্মি খবদি বলা িয় এর্া তেদলা তনবজােনী বেদি দিার্ািদেি 
প্রিাতবি কিদি ধর্মজদক বযবিাদি সিকাদিি একর্ট িার্ননতিক দকৌশল। তিন্দ,ু দবৌদ্ধ ও 
খৃস্টানদেি র্মদিা ধর্মীয় সাংখযালঘু সম্প্রোদয়ি সেসয,  ািা অদনক সর্ময় র্াতিগি 
সাংখযালঘু, িািা র্ানান দ  িূতর্ম র্মাতলকানা তবদিাদধি কািদণ সষৃ্ট বল বূজক উদেে ও 
িূতর্ম অতধগ্রিণ দেকাদনাি দেদত্র সিকাি কা জকি বযবস্থা দনয়তন। সিকাি সতিাংসিাি 
লেযবস্তু িদি  াদি এর্মন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আদয়ার্ন স্থদল আইন প্রদয়াগকািী 
সাংস্থাি সেসযদেি দর্মািাদয়ন অবযািি দিদখদে। 

র্দুন অজ্ঞাি বযতক্তিা স্বদঘাতষি দসক্যযলাি দলখক ও এতিতিস্ট শাির্ািান বাচু্চদক িিযা 
কদি। তনিা ত্তা বাতিনী র্ানায়, দসক্যযলাি তবশ্বাস ও দলখাি র্নয  তিতেি এবাং 
বাাংলাদেশ কতর্মউতনস্ট  ার্টজ ি সাদবক দনিা বাচু্চ ‘ইসলার্ম অবর্মাননা’ কিাি কািদণ 
আল-কায়ো ইন েয ইতিয়ান সাবকতিদনি (এতকউআইস)’ি সদি সম্পৃক্ত বযতক্তিা 
িাদক িিযাি র্নয োতয় িদয় র্াকদি  াদি। র্মাদেজ  অজ্ঞাি বযতক্তিা  াবনা দর্লাি 
োর্দর্মািি উ দর্লায় এক তিন্দ ু ুদিাতিিদক িিযা কদি। সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়, 
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তিন্দ-ুতবদিাধী র্মদনািাবসম্পন্ন বযতক্তিা ওই  ুদিাতিিদক িিযা কদি র্াকদি  াদি বদল 
আইন-শৃঙ্খলা বাতিনী সদন্দি কিদে। দফব্রুয়াতিদি িার্ািা এলাকায় প্রায় ৩০ র্ন 
র্মুসলর্মান একর্ট তিস্টান বাতিদি িার্মলা োতলদয়  তিবাদিি তিন সেসযদক আিি কদি। 
এ বযা াদি বেদিি দশষ   জন্ত  ুতলতশ িেন্ত অবযািি তেদলা। র্মানবাতধকাি সাংস্থা 
অতধকাি দবৌদ্ধ, তিন্দ ুও তিস্টানদেি উ ি সতিাংস িার্মলাি কািদণ একর্ন তনিি এবাং 
আিি িদয়দে এর্মন ৩৪র্ট ঘর্না নতর্বদ্ধ কদিদে।  

সিকাতি কর্মজকিজ াদেি সদি ববেক ও প্রকাশয তববৃতিদি আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা 
তবষয়ক এযাম্বাদসডি এর্ লার্জ , বাাংলাদেদশ তন ুক্ত  ুক্তিাদষ্ট্রি িাষ্ট্রেিূ এবাং েিূাবাদসি 
অনয প্রতিতনতধিা ধদর্মজি নাদর্ম সতিাংস কর্মজকাদণ্ডি তবরুদদ্ধ কর্া বদলন এবাং সাংখযালঘু 
ধর্মীয় গ্রু গুদলাি অতধকাি সর্মুন্নি িাখা এবাং সতিষু্ণিাি  তিদবদশি উন্নতিি র্নয 
সিকািদক উৎসাতিি কদিন। ধর্মীয় সতিষু্ণিাি গুরুত্ব িুদল ধিা এবাং ধর্মজ, ধর্মীয় 
স্বাধীনিা, ও সতিাংস েির্ম ন্থাি র্মদধয সাংদ াগ খতিদয় দেখদি িাষ্ট্রেিূ ও েিূাবাস 
স্টাফিা স্থানীয় সিকাদিি কর্মজকিজ া, সশুীল সর্মাদর্ি সেসয, দবসিকাতি সাংস্থা 
(এনতর্ও) ও ধর্মীয় দনিাদেি সদি সাোি কদিন। বার্মজা দর্দক  াতলদয় আসা র্মলূি 
র্াতিগি দিাতিিা র্মসুলর্মানদেি র্নয র্মানতবক সিায়িা তিদসদব  কু্তিাষ্ট্র সিকাি ৩৪৫ 
তর্মতলয়ন ডলাদিি দবতশ তেদয়দে।  

 

অধযায় ১: র্নসাংখযা ধর্মজতিতত্তক তবিার্ন 

 ুক্তিাষ্ট্র সিকাদিি তিসাব র্মদি দেদশি দর্মার্ র্নসাংখযা ১৫৯.৫ তর্মতলয়ন (র্লুাই 
২০১৮’ি তিসাব), ২০১৩ সাদলি আের্মশুর্মাতি অনু ায়ী, দর্মার্ র্নসাংখযাি ৮৯ শিাাংশ 
সুতন্ন র্মুসলর্মান, এবাং তিন্দ ু১০ শিাাংশ। র্নসাংখযাি বাতক অাংশ র্মলূি তিস্টান 
(দবতশিিাগ দিার্মান কযার্তলক) এবাং দর্িািাো-তিনয়না দবৌদ্ধ। দেদশ অে সাংখযক 
তশয়া র্মুসলর্মান, বািাই, সবজপ্রাণবােী, আির্মতেয়া র্মসুতলর্ম, অদজ্ঞয়বােী ও তনিীশ্বিবােী 
িদয়দে। এসব সম্প্রোদয়ি অদনকগুদলাি অনসুািী সাংখযা আনরু্মাতনক কদয়ক িার্াি দর্দক 
এক লাদখি র্মদধয। 

অদনক র্াতিগি সাংখযালঘু িাদেি তনর্ তনর্ ধর্মজ েেজ া কদিন এবাং প্রধানি  াবজিয 
েট্টগ্রার্ম অঞ্চল (তসএইের্ট) এবাং উত্তিাঞ্চলীয় দর্লাগুদলাদি এদেি সাংখযা দবতশ। দ র্মন, 
র্ময়র্মনতসাংদিি গাদিািা র্মূলি খষৃ্টান, গাইবান্ধাি সাাঁওিালিাও িাই। দবতশিিাগ দবৌদ্ধ 
তসএইের্ট’ি আতেবাসী (অবািালী) র্নদগাষ্ঠীি সেসয। বািালী ও র্াতিগি সাংখযালঘু 
খৃস্টান সম্প্রোয় সািাদেদশ বাস কদি। িদব বতিশাল দর্লাি বতিশাল শিি ও দগৌিনেী, 
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দগা ালগঞ্জ দর্লাি বাতনয়ািেি, ঢাকা শিদিি র্মতন ুতি ািা ও খষৃ্টান ািা, এবাং 
গার্ী িু ও খুলনা শিদি এদেি সাংখযা িুলনার্মূলক দবতশ। 
সবদেদয় বি অ-নাগতিক র্নদগাষ্ঠী িদলা দিাতিিািা,  াদেি প্রায় সবাই র্মসুলর্মান। 
র্াতিসাংদঘি শিনার্ী তবষয়ক িাইকতর্মশনাি (ইউএনএইেতসআি)-এি তিসাব র্মদি, দেদশ 
প্রায় ৩৩,০০০ তনবতন্ধি দিাতিিা শিনার্ী িদয়দে এবাং এিা দেদশি কক্সবার্াি দর্লায় 
েরু্ট সিকাতি উদ্বাস্তু তশতবদি বাস কদি। সিকাি ও ইউএনএইেতসআি-এি তিসাব র্মদি 
কক্সবার্াি দর্লায় বার্মজা দর্দক আসা আদিা ৯০০,০০০ দর্দক ১,০০০,০০০ দিাতিিা 
িদয়দেন। এদেি র্মদধয প্রায় ৪৫০ তিন্দ ুদিাতিিাও িদয়দেন। ২০১৭ সাদলি আগদস্ট বার্মজাি 
িাখাইন িাদর্য সতিাংসিা দেখা দেয়াি  ি ৭৩০,০০০-এি র্মদিা দিাতিিা বাাংলাদেদশ 
 াতলদয় এদসদেন। 
 

অধযায় ২: ধর্মীয় স্বাধীনিাদক সম্মান কিাি দেদত্র সিকাদিি অবস্থান 

আইতন কাোদর্মা 

সাংতবধান অনু ায়ী, “প্রর্ািদেি িাষ্ট্রধর্মজ িদলা ইসলার্ম, িদব িাষ্ট্র তিন্দ,ু দবৌদ্ধ, 
খৃস্টানসি অনযানয ধর্মজ  ালদন সর্মর্ম জাো ও সর্মঅতধকাি তনতিি কিদব।” সাংতবধাদন 
আদিা উদেখ িদয়দে দ  িাষ্ট্র দকান ধর্মজদক িার্ননতিক র্ম জাো োন কিদব না। এদি 
“আইন, র্নশঙৃ্খলা ও বনতিকিা-সাদ দে” দ  দকান ধর্মজ অবলম্বন,  ালন বা প্রোদিি 
অতধকািও দেয়া িদয়দে, এবাং বলা িদয়দে প্রদিযক ধর্মীয় সম্প্রোয় ও উ -সম্প্রোদয়ি 
তনর্স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থা ন, িেণ ও বযবস্থা নাি অতধকাি িদয়দে। সাংতবধাদন বলা 
িদয়দে, দকান তশো-প্রতিষ্ঠাদন দ াগোনকািী দকান বযতক্তি তনর্স্ব ধর্মজ-সাংক্রান্ত না িদল 
িাাঁদক দকান ধর্মীয় তশোগ্রিণ তকাংবা দকান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উ াসনায় অাংশগ্রিণ বা 
দ াগোন কিদি িদব না। 

েণ্ডতবতধি আওিায়, “ইোকৃি ও তবদদ্বষর্মলূক” র্মদনািাবপ্রসিূ দ  দকান বক্তবয বা কর্মজ 
 া ধর্মীয় অনুিূতিদক আঘাি বা অ েস্থ কদি দসগুদলা অর্জেণ্ড বা েইু বেি   জন্ত 
কািােদণ্ড েতণ্ডি কিাি র্মদিা অ িাধ তিদসদব গণয। েণ্ডতবতধদি এই তনতষদ্ধ অতিপ্রাদয়ি 
সাংজ্ঞা না র্াকদলও আোলদিি বযাখযায় নবী দর্মািাম্মদেি প্রতি অবর্মাননাও এি অন্তিুজ ক্ত 
িদয়দে। দফৌর্োতি কা জপ্রণালী তবতধদি, দকান সাংবাে ত্র, র্মযাগাতর্ন, বা অনয দকান 
প্রকাশনায় “র্নগদণি র্মদধয শত্রুিা বা তবদদ্বষ সৃতষ্ট বা ধর্মীয় অনিূুতিদক দিয় কদি” 
এর্মন দকান িাষা প্রকাশ কিা িদল ওই সাংবাে দত্রি সকল কত  র্ব্দ কিাি ের্মিা 
সিকািদক দেয়া িদয়দে। এই আইন অনলাইন প্রকাশনাি দেদত্রও একই ধিদনি 
তবতধতনদষধ আদিা  কদিদে। দকান দঘাতষি ব্লাসদফতর্ম আইন না র্াকদলও অ ািাধীদেি 
তবরুদদ্ধ অতিদ াগ োদয়দিি র্নয কিৃজ  ে দফৌর্োতি আইদনি  াশা াতশ ির্য ও 
দ াগাদ াগ প্র ুতক্ত আইদনি একর্ট অাংশ বযবিাি কদি। দসদেম্বদি  ালজাদর্মদি  াস িওয়া 
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তডতর্র্াল তনিা ত্তা আইদন “ধর্মীয় র্মলূযদবাধ বা অনুিূতিদক আঘাি কদি এর্মন দকান 
ির্য” প্রকাশ ও সম্প্রোিদক অ িাধর্মলূক কিা িদয়দে। 

নাগতিকদেি র্মদধয ধর্মীয় সম্প্রীতি তবনষ্ট এবাং ধদর্মজি তিতত্তদি ববষর্ময সৃতষ্টি উদেদশয 
গঠিি িয় এর্মন সাংগেন গেদনি স্বাধীনিা সাংতবধান িতিি কদিদে। 
দকান একক উ সনালদয়ি র্নয তনবন্ধদনি প্রদয়ার্ন দনই। িদব দকান ধর্মীয় গ্রু   তে 
বহুসাংখযক উ াসনালয় তনদয় দকান সতর্মতি গেদনি ইো দ াষণ কদি এবাং িািা  তে 
উন্নয়ন প্রকদেি র্নয তবদেশী সািয়িা গ্রিণ কদি িািদল িাদেিদক এনতর্ও তিদসদবদস 
এনতর্ও এদফয়াসজ বুযদিা (এনতর্ওএতব) দর্দক অবদশযই তনবন্ধন গ্রিণ কিদি িদব, 
তবদেশী সিায়িা গ্রিণ না কিা িদল সর্মার্কলযাণ র্মেণালদয় তনবতন্ধি িদি িদব। এই 
আইদন বলা িদয়দে দ  এনতর্ওএতব সকল তবদেশী িিতবদলি প্রকে অনুদর্মােন দেদব ও 
  জদবেণ কিদব। আইন লঙ্ঘন কিদল, তবদেশী অনেুাদনি তিনগুণ   জন্ত র্তির্মানা 
আদিা  অর্বা এনতর্ও বন্ধ কদি দেয়াসি, এনতর্ওগুদলাি উ ি তনদষধাজ্ঞা আদিা  
কিদি  ািদবন এনতর্ওএতব’ি র্মিা  তিোলক। সাংতবধান ও সাাংতবধাতনক প্রতিষ্ঠান 
(ির্া, সিকাি)’ি প্রতি “অবর্মাননাকি” র্মন্তদবযি র্নযও এনতর্ও’গুদলাি ও ি েণ্ড 
আদিা  কিা িদি  াদি। তবদেশী স্টাফ র্াকদল িাদক নযাশনাল তসতকউতির্ট ইনদর্তলদর্ন্স 
এদর্তন্স,  ুতলদশি তবদশষ শাখা এবাং ডাইদিিদির্ দর্নাদিল অব দফাদসজস ইদিতলদর্ন্স 
দর্দক অবশযই তনিা ত্তা অনা তত্ত তনদি িদব। 
 
ধর্মীয় সাংগেদনি তনবন্ধদনি আবশযকিা ও প্রতক্রয়া 
ধর্মজ তনিদ ে সাংগেনগুদলাি তনবন্ধদনি আতবতশযক শিজ  ও প্রতক্রয়াি র্মদিা একই িকর্ম। 
সর্মার্ কলযাণ র্মেণালদয় তনবন্ধনকাদল প্রদয়ার্নীয় দ সব কাগর্ ত্র োতখল কিদি িদব 
িাি র্মদধয িদয়দে দ  নাদর্ম তনবন্ধন কিা িদে একই নাদর্ম আি দকান সাংগেন না 
র্াকাি প্রিযয়ন ত্র; সাংগেদনি তবতধতবধান/সাংতবধান; দেদশি তনিা ত্তা এদর্তন্স দর্দক 
সাংগেদনি দনিৃবৃদন্দি বযা াদি তনিা ত্তা অনা তত্ত; তনবজািী কতর্মর্ট তনদয়াগ সিাি 
কা জতববিণী; তনবজািী কতর্মর্ট ও সকল সাধািণ সেদসযি একর্ট িাতলকা ও র্মুখয 
কর্মজকিজ াদেি ফদর্াগ্রাফ; কর্মজ  তিকেনা; সাংগেদনি কা জালদয়ি েুতক্ত বা তলদর্ি একর্ট 
কত  এবাং সাংগেদনি সম্পতত্তি একর্ট িাতলকা; বাদর্র্; এবাং একর্ন স্থানীয় সিকাি 
প্রতিতনতধি স ুাতিশ ত্র। 
এনতর্ওএতব-দি তনবন্ধদনি আবতশযক শিজ  একই িকর্ম। 
তবদয়, তবদয়-তবদেে ও েত্তক গ্রিণ-সাংতিষ্ট  াতিবাতিক আইদনি দেদত্র র্মসুতলর্ম, তিন্দ ুও 
খসৃ্টানদেি আলাো তবধান িদয়দে। একই ধর্মজতনিদ ে আোলদিি র্মাধযদর্ম এসব আইন 
বলবৎ কিা িয়। তর্মশ্রতবশ্বাসী  তিবাি বা  াদেি অনয তবশ্বাস িদয়দে বা দকান তবশ্বাস 
দনই িাদেি র্নয আলাো দেওয়ানী  াতিবাতিক আইন িদয়দে। উিয়  দেি ধর্মজ 
অন ুায়ী সাংতিষ্ট  াতিবাতিক আইন দ্বািা িাদেি তবদয়ি আোি ও প্রতক্রয়া  তিোতলি 
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িয়। একর্ন র্মসুতলর্ম সদবজাচ্চ োির্ট স্ত্রী গ্রিণ কিদি  াদিন িদব িাদক আবাি তবদয় 
কিাি আদগ বিজ র্মান স্ত্রী বা স্ত্রীদেি কাে দর্দক অবশযই তলতখি সম্মতি গ্রিণ কিদি িয়। 
একর্ন খসৃ্টান শুধ ুএকর্ন নািীদক তবদয় কিদি  াদিন। 
তিন্দ ু রুুষদেি একাতধক স্ত্রী র্াকদি  াদি। তিন্দদুেি আনুষ্ঠাতনকিাদব তবদয়তবদেদেি দকান 
সুদ াগ দনই,  তেও অনানুষ্ঠাতনকিাদব তবদয়তবদেদেি ঘর্না ঘদর্ র্াদক। তিন্দ ুআইন 
অন ুায়ী নািীিা সম্পতত্তি উত্তিাতধকািী িন না। দবৌদ্ধিা তিন্দ ুআইদনি আওিািুক্ত। 
তবদয়তবদেে িদয়দে এর্মন দকান তিন্দ ুবা দবৌদ্ধ আইনগিিাদব  নুিায় তবদয় কিদি 
 াদিন না। অনযানয ধদর্মজি তবদয় তবদেে িওয়া  রুুষ ও নািী এবাং দ দকান ধদর্মজি 
তবধবািা  নুিায় তবদয় কিদি  াদি। তবতিন্ন ধর্মীয় সম্প্রোদয়ি সেসযদেি র্মদধয তবদয় 
অনুদর্মাতেি এবাং দেওয়ানী আইদনি র্মাধযদর্ম িা সম্পন্ন িয়। আইনগি স্বীকৃতিি র্নয 
র্মসুতলর্ম তবদয় সিকাতিিাদব তনবন্ধন কিা বাধযিার্মলূক। েম্পতি বা দ  ধর্মজগুরু তবদয়ি 
কা জাতে সম্পন্ন কিদেন তিতন িা কিদবন; িদব তকেু তবদয় তনবন্ধন কিা িয় না। তিন্দ ু
ও খষৃ্টানদেি তবদয় তনবন্ধন কিা ঐতেক; অনয ধর্মজাবলম্বীিা িাদেি তনর্ তনর্ 
অনসুিণীয় তনদেজ তশকা তনদর্িাই তস্থি কিদি  াদিন। 
র্মসুতলর্ম  াতিবাতিক আইন অন ুায়ী, একর্ন র্মসুতলর্ম  রুুষ ইব্রাতির্মী তবশ্বাদসি দ  দকান 
নািীদক তবদয় কিদি  াদিন; িদব, দকান র্মসুতলর্ম নািী দকান অর্মসুতলর্মদক তবদয় কিদি 
 াদিন না। একই আইন অন ুায়ী, একর্ন তবধবা  তে একর্মাত্র স্ত্রী িদয় র্াদকন, িািদল 
তিতন িাি স্বার্মীি সম্পতত্তি এক-অষ্টর্মাাংশ  াদবন, বাতক সম্পতত্ত সন্তানদেি র্মদধয এিাদব 
বতিি িয় দ  প্রদিযক দর্মদয় সন্তান দেদল সন্তাদনি অদধজক অাংশ  ায়। তবদয় তবদেদেি 
দেদত্র স্বার্মীদেি দেদয় স্ত্রীদেি অতধকাি কর্ম। তবদয় তবদেদে আোলদিি অনুদর্মােন লাদগ। 
আইন অন ুায়ী একর্ন র্মুসতলর্ম  রুুষ িাি সাদবক স্ত্রীদক তিন র্মাদসি িিণদ াষণ দেদব, 
িদব এই সিুো সাধািণি তনবতন্ধি তবদয়ি দেদত্র প্রদ ার্য িয়; সাংজ্ঞা অন ুায়ী 
অতনবতন্ধি তবদয় নতর্িুক্ত নয় এবাং িা প্রর্মাণ কিা কঠিন। আইনপ্রদয়াগকািী কিৃজ  ে 
সবসর্ময়, এর্মনতক তনবতন্ধি তবদয়ি দেদত্রও িিণদ াষদণি বাধযবাধকিা প্রদয়াগ কদি না। 
িূতর্মি র্মাতলকানাি সাদর্ সাংতিষ্ট নয় এর্মন  াতিবাতিক তবদিাধ ও অনযানয দেওয়ানী 
তবষদয় তবদিাদধি দেদত্র র্মুসতলর্মসি সকল নাগতিদকি র্নয তবকে সর্মাধাদনি  র্ উন্মকু্ত 
িাখা িদয়দে। উিয় দেি সম্মতিক্রদর্ম সাতলদশি বযবস্থা কিদি আইনর্ীবীদেি বাোই কিা 
এবাং এি ফলাফল আোলদি বযবিাি কিা দ দি  াদি। 
ধর্মীয় অনশুীলন সম্পতকজ ি তবষদয়ি সর্মাধাদন র্মুসতলর্ম ধর্মীয়  তণ্ডিগণ ফদিায়া র্াতি 
কিদি  াদিন, িদব স্থানীয় ধর্মীয় দনিািা িা  ািদবন না। ফদিায়া দ র্মন শাতি 
প্রোদনি উদেদশয বযবিাি কিা  াদব না, দির্মতন িা তবেযর্মান ধর্মজতনিদ ে আইনদক 
প্রতিস্থা ন কিদি  ািদব না। 
সকল সিকাি-স্বীকৃি সু্কদল িৃিীয় দশ্রণী দর্দক ১০র্ম দশ্রণী   জন্ত ধর্মীয় তশো 
বাধযিার্মূলক এবাং  ােযক্রদর্মি অাংশ। দবসিকাতি তবেযালয়গুদলাি এই বাধযবাধকিা দনই। 
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র্মসুতলর্ম, তিন্দ,ু দবৌদ্ধ ও খষৃ্টান তশোর্ীিা িাদেি তনর্ তনর্ তবশ্বাস অন ুায়ী ধর্মীয়  াে 
গ্রিণ কদি র্াদক,  তেও তশেকিা সবসর্ময় তশোর্ীদেি র্মদিা একই তবশ্বাদসি অতধকািী 
িননা। 
কািাতবতধদি কদয়েীদেি তবতিন্ন ধর্মীয় উৎসব  ালদনি অনরু্মতি দেয়া িদয়দে, উৎসদবি 
তেনগুদলাদি উন্নির্মাদনি খাবাি গ্রিণ বা ধর্মীয় কািদণ উ বাদসি অনরু্মতি িদয়দে। 
আইদন কদয়েীদেি তনয়তর্মি ধর্মজগুরুি কাদে দ দি  ািা বা তনয়তর্মি ধর্মীয় আোি 
প্রতি ালদনি তনিয়িা দেয়া িয়তন, িদব িাদেি র্নয কািা কিৃজ  ে তবদশষ ধর্মীয় 
অনুষ্ঠাদনি আদয়ার্ন কিদি  াদি। কািা কিৃজ  েদক র্মিৃযেণ্ডপ্রাপ্ত আসার্মীি েণ্ড কা জকি 
কিাি  ূদবজ িাি তবশ্বাদসি একর্ন ধর্মীয় বযতক্তত্বদক িাি কাদে িাতর্ি কিদি িয়। 
 
২০০১ সাদলি একর্ট আইন অন ুায়ী সিকাি িাদষ্ট্রি শত্রু তিদসদব দঘাতষি বযতক্তদেি কাে 
দর্দক বাদর্য়াপ্ত কিা সম্পতত্ত িাদেিদক দফিি তেদি  াদি। অিীদিি আইদন শত্রু 
দঘাতষি দবতশিিাগ বযতক্ত তেদলন তিন্দ ুসম্প্রোদয়ি। অিীদি কিৃজ  ে, র্মলূি ১৯৬৫ 
সাদলি িািি- াতকিান  দুদ্ধি  ি, দেশ দর্দক  াতলদয়  াওয়া সাংখযালঘ ুধর্মীয় গ্রু , 
তবদশষ কদি তিন্দদুেি  তিিযাক্ত সম্পতত্ত বাদর্য়াপ্ত কিদি এর্া বযবিাি কদিদে। 
দেশর্ট দেওয়ানী ও িার্ননতিক অতধকাি তবষয়ক আন্তর্জ াতিক কদিনযাি-এি একর্ট 
 ে। 
 

সিকাতি িীতি 

র্মাদেজ   ুতলশ, ২০১৬ সাদল ঢাকাি িতল আর্টজ র্ান দবকাতিি িিযাকাণ্ড তনদয় র্মার্মলাি 
িেন্ত দশষ কদি তবোিকাদ জি র্নয অতিদ াগ ত্র তেদয়দে। ওই ঘর্নায় তনিি ২২ র্দনি 
দবতশিিাগ অর্মুসতলর্ম। িার্মলাকািীিা অর্মসুতলর্মদেি আলাো কিাি  ি ো াতি ও 
আদেয়াস্ত্র তেদয় িিযা কদি। আগদস্ট ঢাকাি একর্ট আোলি িার্মলাকািীদেি তবরুদদ্ধ 
অতিদ াগ ত্র গ্রিণ কদি। বেদিি দশষ নাগাে িার্মলাকািীদেি েয়র্ন কািাগাদি তেদলা, 
আদিা েইুর্ন দেশ দর্দক  াতলদয়  ায়। বেদিি দশষ   জন্ত িার্মলাকািীদেি তবরুদদ্ধ 
আইতন কা জক্রর্ম অবযািি তেদলা। 

২০১৬ সাদল ো াতি তেদয় িার্মলা োতলদয় িার্শািী তবশ্বতবেযালদয়ি প্রদফসি দির্াউল 
কতির্ম তসতেকীদক িিযাি র্নয তবোিকিা  াাঁে সদন্দিিার্দনি তবরুদদ্ধ ৮ দর্ম িাতিদখ 
েণ্ড দঘাষণা কদিন। এদেি েইু র্নদক র্মৃিুযেণ্ড দেয়া িয়। তবোিক এনিার্লু িক 
র্ানান দ   াাঁে সদন্দিিার্ন সোসী সাংগেন র্ার্মাদয়িুল র্মুর্াতিতেন বাাংলাদেদশি সদি 
 ুক্ত, এই র্তি ইসলাতর্মক গ্রু র্ট র্ার্মাি-উল র্মরু্াতিতেন বাাংলাদেশ বা আএসআইএস-তব 
নাদর্মও  তিতেি,  াদক সিকাি তনতষদ্ধ কদিদে। আইন প্রদয়াগকািী কর্মজকিজ ািা র্ানান 
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দ  তসতেকী িিযাকাণ্ড িদলা গি তিন বেি ধদি দসক্যযলাি তবশ্বাস লালনকািী অদনদকি 
উ ি িার্মলাি একর্ট। 

সাংবাে দত্রি খবি অন ুায়ী, ২০১৬ সাদল েয় র্ন ধর্মজতনিদ ে ব্লগাি, অনলাইন 
এতিতিস্ট, দলখক, ও প্রকাশক িিযাকাদণ্ডি িেন্ত এখদনা অতনষ্পন্ন িদয় দগদে। বেদিি 
দশষ   জন্ত  ুতলশ কাদিা তবরুদদ্ধ অতিদ াগ োদয়ি কদিতন। 

নাতিক ব্লগাি অতিতর্ৎ িায়দক িিযাি সদি র্তিি তিন সদন্দিিার্দনি তবরুদদ্ধ আইতন 
কা জক্রর্ম বেদিি দশষ   জন্ত অবযািি তেদলা। ২০১৭ সাদল  ুতলশ র্ানায় দ  িািা আব ু
তসতেক দসাদিল নাদর্ম একর্নদক দগ্রফিাি কদিদে, দ  ২০১৫ সাদল ধর্মীয় েির্ম ন্থাি 
সর্মাদলােক ব্লগাি অতিতর্ৎ িায়দক িিযাি সদি র্তিি র্াকাি কর্া স্বীকাি কদিদে। 
২০১৭ সাদল  ুতলশ আদিা র্ানায় দ  িািা িায় িিযাকাদণ্ড সাংতিষ্ট আিাফাি িির্মান ও 
দর্মাজ্জাদম্মল দিাদসন নাদর্ম েইু র্নদক দগ্রফিাি কদিদে। ঢাকা বই দর্মলা দর্দক স্ত্রীদক সদি 
তনদয় বাসায় দফিাি সর্ময় বাাংলাদেশী বাংদশাদু্ভি র্মাতকজ ন নাগতিক িায়দক ো াতিসতজ্জি 
ঘািকিা িিযা কদি। সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়,  ুতলশ িায় িিযাকাদণ্ড আনসারুোি 
বাাংলা র্টদর্মি র্তিি র্াকাি সদন্দি কিদে,  াদক এতকউআইএদসি সিদ াগী ইসলাতর্মক 
র্তি সাংগেন বদল োতব কিা িয় – সাংগেনর্ট অনযানয সতিাংসিাি র্নযও অতি ুক্ত 
এবাং সিকাতিিাদব তনতষদ্ধ। একর্ন  ুতলশ কর্মজকিজ া িির্মানদক আনসারুোি বাাংলা 
র্টদর্মি সেসয তিদসদব তেতিি কদি। িির্মান আদিা োি ধর্মজতনিদ ে এতিতিস্টদক িিযাি 
সদি র্তিি র্াকাি কর্া স্বীকাি কদিদে বদল সাংবাে দত্রি খবদি উদেখ কিা িদয়দে। 

সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়, ৩০ র্মােজ  র্ার্মাল ুি দর্লায় র্মসুতলর্ম সম্প্রোদয়ি ৮০ র্দনি 
র্মদিা সশস্ত্র সেসয একর্ট আির্মতেয়া র্মসতর্দে তগদয় আির্মতেয়া র্মুসতলর্ম সম্প্রোদয়ি 
সেসযদেি উ ি িার্মলা োতলদয় ২২ আির্মতেয়াদক আিি কদি। আির্মতেয়া র্মুসতলর্ম ইর্মার্ম 
এসএর্ম আসােজু্জার্মান িাতর্ব র্ানান র্মাোিগঞ্জ উ দর্লাি আওয়ার্মী লীদগি ধর্মজতবষয়ক 
সম্পােক র্মতুনরুল ইসলার্ম র্মতুনি এই িার্মলাি উষ্কানীোিা।  ুতশল ঘর্নায় িিদে  কিদল 
উিয়  ে আদিা সতিসাংিা োলাদনা দর্দক তবিি র্াকদি িাতর্ িয়। আির্মতেয়া র্মুসতলর্ম 
সম্প্রোদয়ি সেসযিা র্ানান, এই িার্মলা র্ার্মাল ুি দর্লাি র্মসুতলর্ম সদম্মলদনি ওয়ার্ 
র্মািতফদলি (ধর্মীয় আদলােনা) দনিািা দেশদক একর্ট দর্মৌলবােী ও র্তি িাদষ্ট্র  তিণি 
কিদি সেসযদেি উষ্কানী দেয়াি ফল। 

বেদিি দশষ   জন্ত, সিকাি ২০১৬ সাদল িার্মলা, অতেসাংদ াগ ও গুতলবষজদণ আিি ও 
েতিগ্রি ৭০র্ট সাাঁওিাল খসৃ্টান  তিবািদক েতি িূণ োন ও অনযানযিাদব সিায়িা 
কিাি কর্া র্ানায়। িার্মলায় স্থানীয় কিৃজ  ে ও আইনপ্রদয়াগকািী সেসযিা র্তিি তেদলা 
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বদল অতিদ াগ িদয়দে। সাংবাে দত্রি খবি অনু ায়ী, বেদিি দশষ নাগাে,  ুতলশ বুযদিা 
অব ইনদিতস্টদগশন (ত তবআই) ওই ঘর্নায় র্তিি বদল কতর্ি ের্মিাসীন েদলি 
একর্ন সাংসে সেসয ও একর্ন স্থানীয় সিকাতি কর্মজকিজ াি তবরুদদ্ধ অতিদ াগ োদয়ি 
কদিতন। ২০১৬ সাদলি িার্মলায় তিন সাাঁওিাল খসৃ্টান তনিি িয়; ২০১৭ সাদল, 
িাইদকাদর্জ ি একর্ট আদেশ দর্মদন, সিকাি গাইবান্ধা দর্লাি  ুতলশ স ুািইদিনদডি ও 
দগাতবন্দগঞ্জ উ দর্লাি  ুদিা  তুলশ বাতিনীদক সতিদয় দেয়। ২০১৭ সাদল এই র্মার্মলায় 
অতি ুক্ত ৩৩ র্দনি একর্ন এবাং ইউতনয়ন  তিষে সেসয, শাি আলর্মদক ত তবআই 
সেসযিা দগ্রফিাি কদি। 

র্মানবাতধকাি সাংগেনগুদলা র্ানায় দ , সিকাদিি েীঘজতেদনি তনদেজশ লঙ্ঘন কদি, গ্রার্মীণ 
সম্প্রোদয়ি দনিািা, প্রায়ই স্থানীয় ধর্মীয় দনিাদেি সদি তর্মদল, অনুতর্মি “বনতিক 
অ িাধ”, দ র্মন দ র্মন বযতিোি এবাং অনযানয অনবধ দ ৌন সম্পদকজ ি র্নয র্মানুষর্নদক 
শাতি তেদি তবোিবতিিূজ ি ফদিায়া বযবিাি কদি। এদেি দবতশিিাগ তশকাি িন নািীিা। 
র্ানুয়াতি দর্দক তডদসম্বি   জন্ত র্মানবাতধকাি সাংগেন আইন-ও-শাতলস দকন্দ্র ফদিায়া 
বযবিাি কদি শাতন্ত দেয়াি সাির্ট ঘর্না নতর্িুক্ত কদি,  াি র্মদধয সার্মাতর্কিাদব 
একঘদি কিা, দবত্রাঘাি, এবাং দর্াি ূবজক অন্তবিীকালীন তবদয় দেয়া (দকান েম্পতিি 
 ুনিায় তবদয়ি বযবস্থা কিাি র্নয স্ত্রী একর্ন নিুন “অন্তবিীকালীন” স্বার্মীদক সাংতেপ্ত 
সর্মদয়ি র্নয তবদয় কদিন এবাং এি ি িালাক দেন)। ২০১৭ সাদল এ ধিদন ১০র্ট 
ঘর্না ঘদর্। ২০১৬ সাদল দর্মৌলিীবার্াি দর্লাি কর্মলগদঞ্জ কতর্ি বনতিক স্খলদনি র্নয 
এক  রুুষ ও এক র্মতিলাদক তবোিবতিিুজ ি শাতি প্রোদনি সদি র্তিি েবুৃজত্তদেি তবরুদদ্ধ 
তক বযবস্থা গ্রিণ কিা িদয়দে িা র্ানাদি ২০১৭ সাদল িাইদকার্জ  একর্ট স্থানীয় সিকাি 
 তিষেদক তনদেজশ দেয়। বেদিি দশষ   জন্ত এ বযা াদি নিুন আি তকেু র্ানা  ায়তন। 

অদিাবি র্মাদস অজ্ঞাি  তিেয় বযতক্তিা খাগিােতি দর্লায় একর্ট দবৌদ্ধ র্মে ও র্মূতিজ  
িাাংেুি কদি। সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়, কাোদর্মাগুদলা ধ্বাংদসি সর্ময় দকান 
প্রিযেেশী উ তস্থি তেদলা না; িদব, সম্প্রোদয়ি সেসযিা বলদেন স্থানীয়িাই এই ধ্বাংদসি 
র্নয োয়ী। সম্প্রোদয়ি সেসযদেিদক স্থানীয় সিকাি প্রশাসন র্াতনদয়দে র্মে ও র্মূতিজ  
 ুনতনজর্মাণ কদি দেয়া িদব। দসনাবাতিনী র্মে  ুনতনজর্মজাণ কাদর্ি িোিতক কদি।  াবজিয 
েট্টগ্রার্ম কতর্মশন এই ঘর্নাি তনন্দা এবাং েবুৃজত্তদেি আইদনি আওিায় আনাি োতব 
র্ানায়। এ তনদয় বেদিি দশষ   জন্ত  তুলতশ িেন্ত অবযািি তেদলা। 

দবতশিিাগ র্মসতর্ে িাষ্ট্রীয়  ৃষ্ঠদ াষকিা োিা স্বাধীনিাদব  তিোতলি িদলও এগুদলাি 
ইর্মার্মদেি তনদয়াগ ও অ সািদণি দেদত্র সিকাি গুরুত্ব ূণজ প্রিাব বর্ায় িাদখ এবাং 
ইসলাতর্মক ফাউদিশন দ্বািা সুতনতেজষ্ট দকািআদনি আয়াি ও নবী দর্মািাম্মদেি বাণী 
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উদেখ কদি তলতখি তনদেজশনা র্াতিি র্মাধযদর্ম সািাদেদশ ইর্মার্মদেি দেয়া খিুবাি 
তবষয়বস্তুি তকেু তেদকি দেদত্র তনদেজশনা প্রোন অবযািি দিদখদে। ধর্মীয় সম্প্রোদয়ি 
দনিািা বদলন সকল র্মসতর্দে ইর্মার্মগণ সিকাতি নীতিি সদি সাাংঘতষজক এর্মন খিুবা 
সাধািণি  তিিাি কদিন। 

বেদিি শুরুদি, সিকাি আোর্মা ফর্লুোি ফাউদিশনদক কক্সবার্াদি কার্ কিাি র্নয 
প্রদয়ার্নীয় তনবন্ধন দেয়। ২০১৭ সাদল আদিা দ  েরু্ট ধদর্মজি সদি সম্পকজ  ুক্ত সাংগেন, 
র্মুসতলর্ম এইড বাাংলাদেশ ও ইসলাতর্মক তিতলফ, কক্সবার্াদি দিাতিিা ত্রাণ কার্ কিদি 
তনবন্ধদনি র্নয আদবেন কদিতেদলা, দসগুদলা সািা বেি তনতষদ্ধ তেদলা। ২০১৭ সাদল, 
সাংসে সেসয র্মাির্াতবন খাদলে সাংবাে র্মাধযর্মদক বদলন দ , “এিা ত্রাণ প্রদেষ্টাি আিাদল 
আদিা তকেু কিদে বদল র্মদন িয়।” 

সিকাি িািদিি দর্তলতিশন-তিতত্তক ধর্মজপ্রোিক র্াতকি নাদয়ক’ি ত স র্টতি বাাংলা 
সম্প্রোি বন্ধ অবযািি দিদখদে, এর্ট েির্ম ন্থী র্মিবাদেি তবিাি ঘর্ায় বদল উদেখ কিা 
িয়, এবাং “ত স সু্কল”গুদলা বন্ধ কদি দেয়, এগুদলাদি িাি তশোি প্রতিফলন ঘদর্দে 
বদল সিকাি র্ানায়।  

তিন্দ,ু র্মসুতলর্ম ও অনযানয ধর্মীয় তবশ্বাদসি তবরুদদ্ধ দকান তর্মতডয়া বা ব্লদগ দনতিবােক 
তকেু দলখা িদে তকনা িা খুাঁদর্ দবি কদি দেদশ ধর্মীয় সাংিতি বর্ায় িাখদি সিায়িাি 
কিাি দঘাতষি উদেদশয ২০১৬ সাদল প্রতিতষ্ঠি সিকাতি তর্মতডয়া র্মতনর্তিাং দসদলি কার্ 
অবযািি তেদলা। 
িূতর্ম র্মেণালয় র্ানায়, কিৃজ  ে এই বেদি অত জি সম্পতত্ত প্রিযাবিজ ন আইদন োদয়ি কিা 
১১৮,১৭৩ সম্পতত্ত প্রিয জন র্মার্মলাি র্মদধয ১৫,২২৪র্ট তনস্পতত্ত কদিদে। এসব িাদয়, 
প্রধানি তিন্দ ুর্মাতলক, ৭,৭৩৩র্ট র্মার্মলায় র্য়ী িদয় ৮,১৮৭.৫ একি র্তর্ম উদ্ধাি 
কদিদে। বাতক ৭,৪৯১র্ট র্মার্মলায় সিকাি তর্দিদে। সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়, 
অতধকাি কর্মী, ও বাাংলাদেশ তিন্দ ুদবৌদ্ধ খসৃ্টান ঐকয  তিষে (তবএইেতবতসইউতস), 
সাংতিষ্ট আইদনি বদল আর্ক কিা িািদি েদল  াওয়া তিন্দদুেি র্তর্ম ধীি গতিদি 
তফতিদয় দেয়াি র্নয তবোতিক অেেিা ও সিকাদিি সাধািণ উোসীনিাদক োতয় কদি। 
ধর্মীয় সাংখযালঘিুা অবযািিিাদব র্ানায়, ধর্মীয় তশো ক্লাদস অাংশগ্রিণ বাধযিার্মলূক িদলও 
সাংখযালঘ ুতশেক স্বেিাি কািদণ কখদনা কখদনা সাংখযালঘ ুতশোর্ীিা িাদেি তবশ্বাস 
অন ুায়ী ধর্মজতশো ক্লাদস অাংশ তনদি  াদিতন। এসব দেদত্র, সু্কল কর্মজকিজ ািা সাধািণি 
ওই ধিদনি তশোর্ীদেি র্নয সু্কদলি সর্ময়সতূেি বাইদি স্থানীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, 
অতিিাবক বা অনযদেি র্মাধযদর্ম ধর্মজতশো ক্লাস আদয়ার্দনি অনরু্মতি দেন এবাং কখদনা 
কখদনা ওইসব তশোর্ীদক ধর্মজতশো গ্রিণ দর্দক তনষৃ্কতি দেয়া িয়। 
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র্নু ২০১৮-র্লুাই ২০১৯ দর্ময়াদে, ২০১৮-১৯ অর্জ বেদিি র্নয ধর্মজর্মেণালদয়ি 
১১.৬৮ তবতলয়ন র্াকা (১৩৯.০৫ তর্মতলয়ন ডলাি)’ি বাদর্র্ তেদলা। এি র্মদধয তবতিন্ন 
স্বায়ত্তশাতসি ধর্মীয় সাংস্থাি র্মাধযদর্ম উন্নয়দনি র্নয ৯.২১ তবতলয়ন র্াকা (১০৯.৬৪ 
তর্মতলয়ন ডলাি) বিাে তেদলা। সিকাি ধর্মজর্মেণালয়  তিোতলি ইসলাতর্মক ফাউদিশনদক 
৮.২৪ তবতলয়ন র্াকা (৯৮.১ তর্মতলয়ন ডলাি) বিাে তেদয়দে,  া দর্মার্ উন্নয়ন 
িিতবদলি ৯৮.১০ শিাাংশ। দর্মার্ উন্নয়ন বিাদেি র্মদধয তিন্দ ুকলযাণ ট্রাস্ট ৭৮০.৮ 
তর্মতলয়ন র্াকা (৯.৩ তর্মতলয়ন ডলাি) এবাং দবৌদ্ধ কলযাণ ট্রাস্ট ৩৭.৫ তর্মতলয়ন র্াকা 
(৪৪৬,০০০ ডলাি)  ায়। ২০১৮-১৯ সাদলি বাদর্র্ দর্দক খৃস্টান কলযাণ ট্রাস্ট দকান 
উন্নয়ন িিতবল না দ দলও িািা িাদেি অতফস  তিোলনাি র্নয ২.৮ তর্মতলয়ন র্াকা 
(৩৩,৩০০ ডলাি) দ দয়দে। 

এতপ্রদল সিকাি প্রতির্ট তনবজােনী এলাকায় র্মাদ্রাসা তনর্মজাদণি প্রকদে র্নয প্রায় ৭৬ 
তবতলয়ন র্াকা (৯০৪.৭৬ তর্মতলয়ন ডলাি) িিতবল প্রোদনি কর্া দঘাষণা কদি। েইু 
বেি দর্ময়াতে এই প্রকদে ৩০০  ালজাদর্মি সেদসযি প্রদিযদক প্রতির্ট তনবজােনী এলাকায় 
একর্ট  াাঁেিলা িবন তনর্মজাদণি র্নয িিতবল  াদবন। সাংবাে দত্রি খবি অন ুায়ী, 
সাংসে সেসযিা িাদেি তনবজােনী এলাকায় র্মাদ্রাসাকাোদর্মাি র্ীণজ অবস্থা উদেখ কিদল এই 
প্রকে গ্রিণ কিা িয়। দবশতকেু সাংবাে ত্র ও তর্াংক র্যাাংক এই প্রকদেি সর্মাদলােনা কদি 
বদল দ  এ ধিদনি প্রকদে সিকাতি িিতবল বযবিাি তেদলা তডদসম্বদি র্ািীয় সাংসে 
তনবজােদনি আদগ দিার্ািদেি প্রিাতবি কিদি ধর্মজদক কাদর্ লাগাদি সিকাদিি একর্ট 
িার্ননতিক দকৌশল। 

সাংবাে দত্রি খবদি বলা িয়, প্রধানর্মেী দশখ িাতসনা  াদি আওয়ার্মী লীদগি  দে 
দিফার্দি ইসলার্ম বাাংলাদেদশি প্রধান শাি আিদর্মে শতফ’ি সিা াতিদত্ব আদয়াতর্ি কওর্মী 
র্মাদ্রাসাি সর্মাদবদশ দ াগ তেদি  াদিন দসর্নয সিকাি নদিম্বদি তশোর্ীদেি র্ািীয় 
 িীো ত তেদয় দেয়। দিফার্দি ইসলার্ম িদলা র্মাদ্রাসা তশেক ও োত্রদেি তনদয় গঠিি 
একর্ স্ব-সাংজ্ঞাতয়ি ইসলার্ম ন্থী এডদিাদকতস গ্রু ।  তত্রকাি খবদি বলা িয়, ২০১৭ 
সাদল সিকাি কওর্মী র্মাদ্রাসা তশোদক আনুষ্ঠাতনকিাদব স্বীকৃতি দেয়ায় কৃিজ্ঞিা প্রকাদশি 
র্নয দিফার্দি ইসলার্ম সর্মাদবদশি আদয়ার্ন কদি। কাওর্মী র্মাদ্রাসা িদলা স্বাধীন 
কতর্মউতনর্ট র্মাদ্রাসা  াদেি তনর্স্ব  তিোলনা দবাডজ  িদয়দে এবাং এগুদলাদক সিকাি 
 তিোতলি র্মাদ্রাসা দর্দক অতধকিি িেণশীল র্মদন কিা িয়। 

দসদেম্বদি দডইতল স্টাি  তত্রকাি তিদ াদর্জ  বলা িয়, আোলদিি আদেশ লঙ্ঘন কদি এবাং 
িবদনি প্রদয়ার্নীয়  ািতর্মর্ োিাই, স্থানীয় একর্ট তশেক সতর্মতি, র্ািাইল দর্লায় 
একর্ট তিন্দ ুর্মতন্দি ও আশ াদশি র্তর্ম েখল কিাি দ েদন সিকাদিি সাংতিষ্টিা তেদলা। 
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তিদ াদর্জ  বলা িয়, ওই সতর্মতি র্মতন্দদিি র্ায়গায় একর্ট বহুিল িবন তনর্মজাণ কিদি 
দেদয়দে  া বাতণতর্যক উদেদশয বযবিাি কিা িদব বদল সম্প্রোদয়ি অদনদক র্াতনদয়দেন। 
দডইতল স্টাদিি তিদ াদর্জ  বলা িয় র্ানয়ুাতি র্মাদস র্ািাইদলি একর্ট আোলি ওই তনর্মজাণ 
কার্ বদন্ধি তনদেজশ দেয়, তকন্তু প্রকের্টদি ের্মিাসীন আওয়ার্মী লীদগি সাংতিষ্টিা র্াকাি 
কািদণ র্মতন্দদিি র্ায়গায় তনর্মজাণ কার্ অবযািি র্াদক বদল  তত্রকাি তিদ াদর্জ  বলা িয়। 

তিন্দ,ু খসৃ্টান, এবাং অনযানয ধর্মীয় সাংখযালঘ ুসম্প্রোদয়ি সেসয,  ািা অদনক সর্ময় 
র্াতিগি সাংখযালঘু, িািা দবশ তকেু সম্পতত্ত ও িূতর্মি র্মাতলকানা তনদয় তবদিাধ এবাং 
সিকাি সাংতিষ্টিায় উদেেসি বল বূজক উদেে, অতনষ্পন্ন র্াকাি কর্া র্ানায়। ধর্মীয় 
সাংখযালঘ ুসাংঘগুদলা র্ানায়, নিুন সিক বা তশে উন্নয়ন দর্াদনি কাোকাতে এর্মন 
এলাকা দ খাদন সম্প্রতি র্তর্মি োর্ম দবদি দগদে, দসখাদন এ ধিদনি তবদিাধ সাংঘর্টি 
িয়। িািা আদিা বদলদে, স্থানীয়  ুতলশ, দবসার্মতিক কিৃজ  ে, ও স্থানীয় িার্ননতিক 
দনিািা কখদনা কখদনা আতর্জক সুতবধা লাদিি র্নয সম্পতত্ত েখদল সিায়িা কদি অর্বা 
িার্ননতিকিাদব প্রিাবশালী এর্মন সম্পতত্ত েখলবার্দেি তবোদিি িাি দর্দক িো কদি। 
অতধকাি-সি তকেু র্মানবাতধকাি সাংগেন, এসব তবদিাদধি অদনকগুদলা তনষ্পতত্ত না 
িওয়াি কািণ তিদসদব ধর্মীয় বা র্াতিগি সাংখযালঘুদেি র্নয প্রতিকূল সিকাতি নীতি 
নয়, বিাং তবোতিক ও িূতর্ম তনবন্ধন বযবস্থাি অকা জকাতিিা এবাং লেযবস্তুদি  তিণি 
িওয়া ধর্মীয় সম্প্রোয়গুদলাি িার্ননতিক ও আতর্জক প্রতি তত্তি অিাবদক োতয় কদি। 

ধর্মীয় অতধকাি গ্রু গুদলা র্ানায়, এতপ্রদল বাদগিিার্ দর্লায় স্থানীয় আওয়ার্মী লীদগি 
িার্নীতিকিা একর্ট খসৃ্টান  তিবাদিি এক একি র্তর্ম অতধকাি ও অনবধিাদব েখল 
কদি। োতয় বদল অতি ুক্তিা অনবধ অতধকাি ও েখল দগা ন কিদি ওই র্তর্মি একর্ট 
অাংশ স্থানীয় সু্কলদক োন কদি, এবাং িািা কতর্ি েবুতৃ্তদেি তবরুদদ্ধ আইতন বযবস্থা 
দনয়া িদল  তিবাির্টি সেসযদেি শািীতিক েতি কিাি হুর্মতক দেয়। নাগতিক সর্মাদর্ি 
সেসযিা কতর্ি অনবধ অতধকাি ও েখদলি র্নয র্তর্মর্ট তনদয়  তিবাদিি তববের্মান 
সেসযদেি র্মদধয ১৯৮৪ সাল দর্দক ঝুদল র্াকা একর্ট র্মার্মলাদক োতয় কদিন, 
েখলকািীিা  াি সুদ াগ গ্রিণ কদিদে। 

সিকাি সতিাংসিাি লেযবস্তু িদি  াদি এর্মন ধর্মীয় স্থান, উৎসব ও আদয়ার্ন স্থল 
দ র্মন: তিন্দদুেি উৎসব েগুজা ূর্া, খসৃ্টানদেি েুর্টি তেন তক্রসর্মাস ও ইস্টাি, দবৌদ্ধদেি 
উৎসব দবৌদ্ধ ূতণজর্মায় আইন প্রদয়াগকািী সাংস্থাি সেসযদেি দর্মািাদয়ন অবযািি দিদখদে। 
ধর্মীয় এযাডদিাদকতস গ্রু গুদলা র্ানায়, বার্মজাি িাখাইন িাদর্য র্মূলি র্মসুতলর্ম দিাতিিাদেি 
তবরুদদ্ধ দসনাবাতিনী ও দবসার্মতিক র্নগদণি এযাকশদনি সম্ভাবয প্রতিদশাদধি আশাংকায় 
সিকাি েট্টগ্রার্ম ও ঢাকায় দবৌদ্ধ সাংখযালঘুদেি সুিো তেদি অতিতিক্ত তনিা ত্তাি বযবস্থা 
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কদিদে। দকান িার্মলা িয়তন। 
দপ্রতসদডি আবু্দল িাতর্মে র্মুসলর্মান, তিন্দ,ু দবৌদ্ধ ও খসৃ্টানদেি প্রদিযকর্ট গুরুত্ব ণূজ  বজ 
স্মিদণ দপ্রতসদডি সম্বধজনা অনুষ্ঠাদনি আদয়ার্ন অবযািি দিদখদেন এবাং ধর্মীয় স্বাধীনিা, 
সতিষু্ণিা ও ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি প্রতি সম্মান র্ানাদনাি উ ি গুরুত্ব তেদয়দেন।  

 

অধযায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীনিাদক সম্মান কিাি দেদত্র সর্মাদর্ি অবস্থা  
র্দুন অজ্ঞাি বযতক্তিা দলখক ও স্বদঘাতষি এতিতিস্ট শাির্ািান বাচু্চদক িিযা কদি। 
তনিা ত্তা বাতিনী র্ানায়, দসক্যযলাি তবশ্বাস ও দলখাি র্নয  তিতেি ও বাাংলাদেশ 
কতর্মউতনস্ট  ার্টজ ি সাদবক দনিা বাচু্চ ‘ইসলার্ম অবর্মাননা’ কিাি কািদণ আল-কায়ো 
ইন েয ইতিয়ান সাবকতিদনি (এতকউআইস)’ি সদি সম্পৃক্ত িাদক িিযা কদি র্াকদি 
 াদি। 

 তত্রকাি খবদি বলা িয়, ৬ র্মােজ   াবনা দর্লাি োর্দর্মািি উ দর্লায় অজ্ঞাি বযতক্তিা 
তিন্দ ু ুদিাতিি িািাধন িট্টাো জযদক িিযা কদি এবাং িাি িাইদ াি বাতি দর্দক দসানা 
ও নগে র্াকা েুতি কদি তনদয়  ায়।  তত্রকাি খবদি বলা িয়, তিন্দ-ুতবদিাধী র্মদনািাদব 
উদ্বদু্ধ বযতক্তিা  ুদিাতিিদক িিযা কিদি  াদি বদল আইন প্রদয়াগকািীিা র্মদন কদিন। 
 তত্রকাি খবদি বলা িয়, একর্ন প্রিযেেশী র্ানান তিতন একর্ন দবািকা  িা 
িরুণীদক ঘর্নাস্থল দর্দক  াতলদয় দ দি দেদখদেন। বেদিি দশষ   জন্ত এই র্মার্মলাি 
িেন্ত অবযািি তেদলা। 

বাাংলাদেশ খৃস্টান সতর্মতি র্ানায়, ১৩ দফব্রুয়াতি িার্ািা এলাকায় প্রায় ৩০ র্দনি 
র্মদিা র্মসুলর্মান একর্ট খৃস্টান  তিবাদিি বাতিদি িার্মলা কদি এবাং  তিবাির্ট র্তর্ম ও 
েুদ্র বযবসা েখল কিাি দেষ্টা োলায়। সতর্মতিি দনিািা র্ানান খসৃ্টান  তিবাির্টি 
তিন র্ন সেসয আিি িদয়দেন।  ুতলশ বেদিি দশষ   জন্ত এই র্মার্মলাি িেন্ত অবযািি 
দিদখদে। 

আইন প্রদয়াগকািীিা ব্রাহ্মণবাতিয়া দর্লায় ২০১৬ সাদল তিন্দ ুবযতক্ত, বাতি ও র্মতন্দদিি 
উ ি িার্মলাি ঘর্নায় আর্র্টি র্মদধয একর্টি িেন্ত দশষ কদি। বেদিি দশষ নাগাে, 
প্রায় ২২৮ র্দনি তবরুদদ্ধ অতিদ াগ আনা িয় এবাং র্মার্মলার্ট তবোিাতধন তেদলা। 
িার্মলাকািীিা ১০০ র্দনি দবতশ র্মানুষদক আিি এবাং ৫২র্ট তিন্দ ুবাতি ও ১৫র্ট র্মতন্দি 
িাাংেুি কদি। র্মক্কাি কাবা ঘদিি েতবি উ ি তিন্দ ুদেবিাদক বতসদয় এক তিন্দ ু
অতধবাসীি দফসবুদক দ াস্ট তেদল িাি দর্ি ধদি ওই িার্মলা োলাদনা িয়। র্ািীয় 
র্মানবাতধকাি কতর্মশন র্ানায় ওই এলাকা দর্দক তিন্দদুেিদক িাতিদয় িাদেি র্তর্মর্র্মা 
েখদলি উদেদশয ওই িার্মলা সার্াদনা িয়। িার্মলায় র্তিি সদন্দদি আর্ক ১০৪ বযতক্তি 
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র্মদধয একর্ন োিা বাতক সবাইদক র্াতর্মদন র্মুতক্ত দেয়া িদয়দে। 
অতধকাি র্ানায়, র্ানয়ুাতি দর্দক তডদসম্বি   জন্ত, ধর্মীয় সাংখযালঘ ুবা িাদেি সম্পতত্তি 
উ ি িার্মলাি ঘর্নায় এক বযতক্ত তনিি ও ৩৪ র্ন আিি িদয়দে, ২০১৭ সাদল এর্মন 
ঘর্নায় দকউ র্মািা  ায়তন, িদব সাির্ন আিি িদয়দে। িার্মলাকািীিা ৪৯র্ট র্মতূিজ , 
আশ্রর্ম বা র্মতন্দি ধ্বাংস কদিদে, ২০১৭ সাদল ১২র্ট বাতি ধ্বাংস কিা িয়। এসব 
ঘর্নাি দ েদন উদেশয প্রায়ই অস্পষ্ট তেদলা। কদয়কর্ন এনতর্ও প্রতিতনতধ বদলন 
োয়র্মুতক্ত বৃতদ্ধি কািদণ ধর্মীয় সাংখযালঘ ুও িাদেি সম্পতত্তি উ ি িার্মলা িদি  াদি। 
তবএইেতবতসইউতস আদলােয বেদি সাংবাে ত্র দর্দক ধর্মীয় সাংখযালঘুসি অতধকাি লঙ্ঘদনি 
৮০৬র্ট ঘর্নাি খবি সাংগ্রি কদিদে, ২০১৭ সাদল ৩৮০র্ট এ ধিদনি ঘর্না ঘদর্। 
এগুদলাি র্মদধয িিযা, িিযাপ্রদেষ্টা, িিযাি হুর্মতক, আঘাি, ধষজণ, অ িিণ এবাং বাতিঘি, 
বযবসায় প্রতিষ্ঠান ও উ সনাস্থদল িার্মলাি ঘর্না িদয়দে। তবএইেতবতসইউতস র্ানায়, 
দবতশিিাগ দেদত্র প্রার্তর্মক উদেশয তেদলা র্তর্ম েখল, েুতি বা োাঁোবার্ী। 
তে তিন্দ ুদ াস্ট  তত্রকা র্ানায়, আদলােয বেদি তিন্দ ুসম্প্রোদয়ি সেসযদেি তবরুদদ্ধ 
৩৩৮র্ট দিইর্ ক্রাইর্ম সাংঘর্টি িদয়দে। দিইর্ ক্রাইদর্মি র্মদধয িিযা ও ধষজণসি শািীতিক 
িার্মলা এবাং সম্পতত্ত ও বযতক্তগি সম্পে ধ্বাংস র্াকদলও শুধু এগুদলাি র্মদধযই সীর্মাবদ্ধ 
তেদলা না। সাংবাে র্মাধযদর্মি খবদি বলা িয়, দর্ম র্মাদস র্মাতনকগঞ্জ উ দর্লাি তঘওি 
উ দর্লায় একর্ট তিন্দ ুধর্মীয় উৎসদব  াওয়াি সর্ময়  ঞ্চর্ম দশ্রনীি এক তিন্দ ুদর্মদয়দক 
ধষজণ কিা িয়। স্থানীয় অতধবাসী, র্তন তর্ময়া, তিন্দ ুদর্মদয়র্টদক ফুসতলদয় একর্ট দখালা 
কৃতষ র্মাদে তনদয়  ায়, দসখাদন িাি আদিা েইু দোসি রুদবল ইসলার্ম ও শতিেলু ইসলার্ম 
দ াগ দেয়, তিনর্ন তর্মদল দর্মদয়র্টদক ধষজণ কিদি শুরু কদি। এসর্ময় স্থানীয় 
অতধবাসীিা তিন েষৃু্কিকািীদক আর্ক কিদলও তশগতগিই িাদেি দেদি দেয়া িয়। 
 তত্রকাি খবদি বলা িয়, স্থানীয় এক ইউতনয়ন কাউতন্সল ( তিষে) সেসয, র্মুতর্বুি 
িির্মান, েতিগ্রদিি  তিবািদক েু  র্াকদি িাতর্ কিাদনাি দেষ্টা কদি এবাং 
 তিবাির্টদক েতি িূণ তিদসদব প্রায় ১,২০০ ডলাি তেদি োয়। েতিগ্রদিি  তিবাি 
অস্বীকাি কিদল িির্মান ও অনযিা  তিবাির্টদক হুর্মতক দেয়। েতিগ্রদিি িাই অতি ুক্ত 
েষৃু্কিকািীদেি তবরুদদ্ধ একর্ট দফৌর্োতি র্মার্মলা োদয়ি কদি। র্মার্মলার্ট েুত সাদি তনষ্পতত্ত 
কিদি োওয়াি কর্া স্বীকাি কদি িির্মান বদলন, “দর্মদয়র্ট দোর্ এবাং তিন্ন ধদর্মজি 
িওয়ায় আর্মিা তবষয়র্ট তর্মর্টদয় দফলদি দেদয়তে।” 

বার্মজায় র্মুসতলর্ম দিাতিিাদেি তবরুদদ্ধ বাতর্মজর্ দবৌদ্ধদেি েবুজযবিাদিি কািদল স্থানীয় 
র্মুসলর্মানিা িাদেি উ ি প্রতিদশাধ তনদি  াদি বদল তকেু দবৌদ্ধ অবযািি আশাংকা 
প্রকাশ কদি; িদব আদলােয বেদি এর্মন ঘর্নাি খবি  াওয়া  ায়তন। ২০১৭ সাদল 
গঠিি বাাংলাদেশ ইউনাইদর্ড বুতদ্ধস্ট দফািার্ম দঘাষণা কদি দ  িািা বেির্টদি দবৌদ্ধ 
বদন্ধি তেনগুদলা প্রকাদশয উে া ন কিদব। ২০১৭ সাদল, দফািার্মর্ট দিাতিিা ত্রাণ 
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িৎ িিায় োন কিাি র্নয দবৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসব প্রকাদশয উে া ন কতর্মদয় দেয়। 
এনতর্ওগুদলা তসএইের্টদি র্মলূি র্তর্মি র্মাতলকানা তনদয় র্মসুতলর্ম বািালী বসতিস্থা নকািী 
এবাং আতেবাসী গ্রু গুদলাি সেসয, প্রধানি দবৌদ্ধ, তিন্দ ুও খসৃ্টানদেি র্মদধয উদত্তর্না 
অবযািি র্াকাি কর্া র্ানায়। কাত াং ফাউদিশন র্ানুয়াতি দর্দক র্নু   জন্ত তসএইের্টদি 
৭০র্ট র্মানবাতধকাি লঙ্ঘদনি ঘর্না দিকডজ  কদি। এসব লঙ্ঘদনি র্মদধয িদয়দে ধষজণ, 
দবআইতন উদেে, তনতবজোদি দগ্রফিাি,  াদি র্মূলি দবৌদ্ধিা েতিগ্রি িয়, িদব খসৃ্টান 
ও তিন্দিুাও েতিগ্রি িদয়দে। অতধকিি অন্তিুজ তক্তর্মূলক তসদ্ধান্তপ্রণয়ন ও ১৯৯৭ সাদলি 
 াবজিয েট্টগ্রার্ম শাতন্ত েুতক্তি সদি সিতি ণূজ কদি ২০১৭ সাদল আইদনি সাংদশাধনী আনাি 
র্মাধযদর্ম সিকাি আতেবাসী অর্মসুতলর্মদেি েতিগ্রি কিদে এর্মন িূতর্মি র্মাতলকানা তনদয় 
তবদিাধ তনষ্পতত্তি র্নয অবযািিিাদব কার্ কদিদে। আতেবাসী সম্প্রোদয়ি কদয়কর্ন 
সেসয র্ানান,  দ্ধতিগি সর্মসযা িাদেি সম্পতত্ত তনদয় অদনক তবদিাধ তনষ্পতত্ত তবলতম্বি 
কদিদে। অদিাবদি ঢাকায়  াবজিয েট্টগ্রার্ম কর্মদেক্স উদদ্বাধনকাদল প্রধানর্মেী দশখ িাতসনা 
তসএইের্টদি শাতন্ত ও সাংিতি বর্ায় িাখদি প্রকাদশয আহ্বান র্ানান। 
 
অধযায় ৪:  ুক্তিাষ্ট্র সিকাদিি নীতি ও সাংতিষ্টিা  
ধর্মীয় স্বাধীনিা ও সতিষু্ণিাি গুরুদত্বি উ ি দর্াি তেদি  ুক্তিাদষ্ট্রি িাষ্ট্রেিূ, 
আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তবষয়ক এযাম্বাদসডি এর্ লার্জ , এবাং েিূাবাদসি স্টাফিা 
প্রধানর্মেীি েফিি, ধর্মজর্মেণালয়,  িিাষ্ট্রর্মেণালয়, স্বিাষ্ট্রর্মেণালয়, সর্মার্কলযাণর্মেণালয় 
ও স্থানীয় সিকাদিি প্রতিতনতধদেি সদি সাোি কদিন। িািা ধর্মজ, ধর্মীয় স্বাধীনিা 
এবাং সতিাংস েির্ম ন্থাি র্মদধয ইিািদফস এবাং তনিা ত্তা নীতিদি ধর্মীয় স্বাধীনিা ও 
অনযানয র্মানবাতধকাি অন্তিুজ ক্ত কিাি গুরুত্ব তনদয় আদলােনা কদিন। েিূাবাদসি 
কর্মজকিজ ািা ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি েতৃষ্টিিীদক সম্মান র্ানাদনা, সর্মাদর্ সাংখযালঘু ধর্মজগুদলাদক 
অন্তিুজ তক্তি গুরুত্ব এবাং েির্ম ন্থী িার্মলা দর্দক ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি সুিো প্রোদনি উ ি 
দর্াি তেদয়দেন। 
২০১৭ সাদলি আগস্ট দর্দক ২০১৮ সাদলি তডদসম্বদিি র্মদধয বার্মজা দর্দক  াতলদয় আসা 
র্মূলি র্মুসতলর্ম র্াতিগি দিাতিিাদেি র্নয র্মানতবক সিায়িা তিদসদব  ুক্তিাষ্ট্র সিকাি 
৩৪৫ তর্মতলয়ন ডলাি তেদয়দে। 
বার্মজা দর্দক দেশর্টদি প্রদবশ কিা প্রায় এক তর্মতলয়ন দিাতিিাি সিুো ও র্মানতবক 
সিায়িাি তবষয় তনদয় আদলােনা কিাি র্নয, এতপ্রদল আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা 
তবষয়ক এযাম্বাদসডি এর্ লার্জ  ও েিূাবাস স্টাফিা সিকাতি কর্মজকিজ াদেি সদি সাোি 
কদিন। িাষ্ট্রেিূ, আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তবষয়ক এযাম্বাদসডি এর্ লার্জ  এবাং 
েিূাবাদসি অনয কর্মজকিজ ািা কক্সবার্াদিি শিণার্ী তশতবি ও অস্থায়ী বসতিগুদলা 
 তিেশজন কদি সিাসতি দিাতিিা শিণার্ীদেি কাে দর্দক িাদেি অতিজ্ঞিাি কর্া 
দশাদনন। তবতিন্ন তবশ্বাদসি ধর্মীয় দনিািা বদলদেন িািা এযাম্বাদসডি এর্ লাদর্জ ি সফদি 
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উৎসাতিি িদয়দেন এবাং ধর্মীয় সতিষু্ণিা ও আন্ত:তবশ্বাস সিদ াতগিা দর্ািোদি এি গুরুত্ব 
িদয়দে। 
কর্মুযতনর্ট  ুতলতশাং প্রতশেদণি অাংশ তিদসদব েিূাবাস ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি অতধকাি িো 
কিদি আইনপ্রদয়াগকািী কর্মজকিজ াদেি উৎসাতিি কদিদে। 
ধর্মীয় গ্রু গুদলাি র্মদধয ধর্মীয় সতিষু্ণিা প্রেশজন কিদি েিূাবাস কর্মজকিজ ািা প্রকাশয ধর্মীয় 
অনুষ্ঠাদন দ াগ তেদয়দেন। েিূাবাস কর্মজকিজ ািা দবৌদ্ধ, তিন্দ ুও র্মুসতলর্ম সম্প্রোদয়ি দবশ 
কদয়কর্ট ধর্মীয় উৎসদব আর্মতেি িদয়দেন এবাং দ াগ তেদয়দেন এবাং এসব অনুষ্ঠাদন 
সতিষু্ণিা ও ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি প্রতি সম্মাদনি গুরুদত্বি উ ি দর্াি দেন। এ ধিদনি 
সকল অনুষ্ঠাদন িাষ্ট্রেিূ ও অনয েিূাবাস কর্মজকিজ ািা ধর্মীয় সতিষু্ণিাি গুরুত্ব ও 
ববতেদত্রি প্রতি সম্মাদনি উ ি দর্াি তেদয়দেন। 
ধর্মীয় স্বাধীনিা ও সতিষু্ণিা দর্ািোদি েিূাবাস বেি র্দুি সার্মাতর্ক গণর্মাধযদর্ম 
প্রোিণা োতলদয়দে। ধর্মীয় স্বাধীনিা তেবস স্মিদণ, ১৬-১৯ র্ানয়ুাতি, েিূাবাস তিন 
তেনবযা ী সার্মাতর্ক গণর্মাধযর্ম প্রোিণা োতলদয়দে। দফসবুদক এই প্রোিণা ২৩০,০০০ 
র্দনিও দবতশ বযতক্তি কাদে দ ৌাঁদে এবাং দেদশ তবদেদশ ধর্মীয় স্বাধীনিা দর্ািোি ও 
সুিোয়  ুক্তিাষ্ট্র সিকাদিি অিীকাদিি প্রতি গুরুত্ব তেদি র্রু্মা দর্মাবািক (শুক্রবাি 
ে ুুদিি নার্মার্)-এি বযা াদি সার্মাতর্ক গণর্মাধযর্ম বযবিাি কিা িয়। এতপ্রদল 
আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তবষয়ক এযাম্বাদসডি এর্ লার্জ  কক্সবার্াদি দিাতিিা শিনার্ী 
তশতবি  তিেশজদন তগদয় ধর্মীয় সতিষু্ণিা ও ধর্মীয় স্বাধীনিাি  দে কর্া বদলন, এই 
 তিেশজদনি ফদর্াগ্রাফ েিূাবাদসি দফসবুক দ দর্ দ াস্ট কিা িদয়দে। র্লুাইদয় ওয়াতশাংর্ন 
তডতসদি অনুতষ্ঠি প্রর্র্ম তর্মতনতিয়াল রু্ এডিান্স তিতলতর্য়াস তিডদর্ম বাাংলাদেদশি ধর্মীয় 
দনিাদেি ফদর্াগ্রাফ, েিূাবাস িাি সার্মাতর্ক গণর্মাধযর্ম োর্ফদর্মজ দ াস্ট কদি। 
েিূাবাস এবাং  ুক্তিাষ্ট্র সিকাদিি অনয কর্মজকিজ ািা ধর্মীয় সাংখযালঘুদেি অতধকাদিি প্রতি 
সর্মর্জন বযক্ত এবাং িাদেি সিুোি গুরুদত্বি উ ি দর্াি দেন। 

েিূাবাস কর্মজকিজ ািা ইসলাতর্মক ফাউদিশন বাাংলাদেশ, বাাংলাদেশ তিন্দ ুদবৌদ্ধ খসৃ্টান ঐকয 
 তিষে, বাাংলাদেশ খসৃ্টান সতর্মতি, দবৌদ্ধ ধর্মীয় কলযাণ ট্রাস্ট, খসৃ্টান ধর্মীয় কলযাণ 
ট্রাস্ট, এ স্টতলক নানতসও, ওয়ার্ল্জ  বুতদ্ধস্ট এদসাতসদয়শন বাাংলাদেশ, বাাংলাদেশ দবৌদ্ধ 
দফডাদিশন,  াবজিয েট্টগ্রার্ম িূতর্ম কতর্মশন, বাাংলাদেশ প্রবািণা  তূণজর্মা উে া ন কতর্মর্ট, 
বাাংলাদেশ কঠিন েীিব োনুষ্ঠান উে া ন কতর্মর্ট, ঢাকাি আন্তর্জ াতিক দবৌদ্ধ র্মে এবাং 
আগা খান ফাউদিশনসি তবিৃি  তিসদি ধর্মীয় সাংগেন ও প্রতিতনতধদেি সদি তনয়তর্মি 
সাোি কদিদেন। েিূাবাস কর্মজকিজ ািা কক্সবার্াি দর্লায় দিাতিিা শিণার্ী তশতবি ও 
অস্থায়ী বসতিগুদলাদি দবশ কদয়কবাি সফিকাদল একেল দিাতিিা ইর্মাদেি সদি সাোি 
কদিদেন। এসব ববেদক, েিূাবাস এবাং  ুক্তিাষ্ট্র সিকাদিি অনযানয কর্মজকিজ া ও তবতিন্ন 
গ্রুদ ি প্রতিতনতধিা দেদশ ধর্মীয় স্বাধীনিাি অবস্থা তনদয় আদলােনা, ধর্মীয় সাংখযালঘিুা 
দ সব েযাদলদঞ্জি সমু্মতখন িদয়দে দসগুদলা তেতিি কিা এবাং ধর্মীয় সতিষু্ণিাি গুরুত্ব 
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তনদয় আদলােনা কদিন। 
েিূাবাস কর্মজকিজ ািা ধর্মীয় স্বাধীনিাসি বযা ক  তিসদি র্মানবাতধকাি উদদ্বগগুদলা তনদয় 
আদলােনাি র্নয ১১র্ট তবদেশী তর্মশদনি একর্ট ওয়াতকজ াং গ্রুদ ি সদি তনয়তর্মি সাোি 
কদিদেন। 
 
*** 


