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বাাংলাদেশ ২০১৯ আন্তর্জাতিক  ধর্মীয় স্বাধীনিা প্রতিদবেন 

 

সারসাংদেপ 

সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধম ম বিসাকি মকনানীত েকরকে তবে ধম মবনরকেক্ষতার নীবতকে সমর্ মন েকর। 

এটি ধমীয় বিষমযকে বনবষদ্ধ েকর এিং সেল ধকম মর জনয সমতা নিশ্চিত েকর। ২৭ নকেম্বর, এেটি 

বিকেষ ট্রাইিযযনাল ঢাোর িবল আটিমজান বিোবরকত ২০১৬ সাকলর ২২ জন প্রধানত অমযসবলম িযক্তির 

িতযার ঘিনায় অবেযযি আি আসাবমর মকধয সাতজনকে ব াষী সািযস্ত েকর এিং মৃতয য কে  ক্তিত েকর, 

এিং অষ্টম অবেযযিকে বিেসযর খালাস ব ওয়া িয়। নেোদীপবের আইিজীেীগণ ইনিত  ব কয়কেন বয 

তারা সমস্ত রাবের নেরুবে  আবেল েরকিন। জনিোদ ররাধ ও মসশ্চজদগুবলা “উস্কানিমূলক” োততা রদে 

নকিা তার িজরদানরর প্রোবস সরকার সারাবদবে ইমামবদর ধবম তাপবদেগুনলর নেষেেস্তুবত নিবদতেিা 

প্রদাি কবর চবলবে। বিন্দয, বিৌদ্ধ এিং বিস্টানসি ধমীয় সংখযালঘযক র স সয যারা েখনও েখনও 

জাবতগত সংখযালঘযক র স সযও, তাক র মকত তাক র বনজস্ব িসিাসরত এলাোসমূকি জবম সংক্রান্ত 

বিিা  ঘটিকয় তাক র বজারেূি মে উকে  ও জবম  খল বরাকধ সরোর অোয মের নেল। সরোর ধমীয় স্থান, 

উৎসি এিং রেসে আকয়াজন  সবিংসতার সম্ভািয লক্ষয বিসাকি বিকিবিতহে রসগুবলাবত 

আইনেৃঙ্খলারক্ষাোরী িাবিবনক র নিেুশ্চি অেযাহত রাবে । 

 

অকটািকর আবদালিকারীরা  েযবলকের সাকর্ সংঘবষ ত নলপ্ত হে  এিং ২০ অকটাির বোলায়  য'জন 

মযসলমানকে বেপ্তাকরর প্রবতক্তক্রয়ায় এেটি বিন্দয মক্তন্দকর িামলা েকর, যাক র বিরুকদ্ধ িা াঁ ািাক্তজর উবেবেয 

এেজন বিন্দয বেক্ষার্ীর বেসিযে অযাোউন্ট িযাে েরার অবেকযাগ আনা িকয়বেল। সংঘকষ ম েতাবধকেরও 

বিবে আিত হে  এিং েযবলে আত্মরক্ষার ের্া িকল িার িযক্তিকে িতযা েকর। একানধক সংোদমাধযবমর 

প্রনতবেদি অিুোেী, আগকস্ট েযবলে ঢাো  বর্কে প্রায় ১০০ বেকলাবমিার (৬২ মাইল)  কূর েয বমল্লার এেটি 

বরল বিকজর বনকি রেবক জ্ঞানরত্ন বিৌদ্ধ বিিাকরর উোধযক্ষ বিৌদ্ধ বেক্ষয  অমতৃ নন্দার লাে উোর কবর । 

সংোদ প্রনতবেদি অিুসাবর,নন্দার গলা বিরা বেল। বিৌদ্ধ সম্প্র াকয়র স সযরা জাবনকয়কেন, নন্দা ঢাো 

বর্কে বনজ েিকর বেরবেকলন। নিস্টাি  ওকয়লকেয়ার ট্রাস্ট এিং অনযানয মানিাবধোর সংস্থা বিন্দয ধম ম ও 

ইসলাম বর্কে ধম তান্তনরত বিস্টানক র িয়রাবন, সাম্প্র াবয়ে িয মবে এিং সামাক্তজে বিক্তেন্নতার ের্া 

জাবনকয়কে। োংলাবদে নহদ ুরেৌে নিস্টাি ঐকয পনরষদ  ব নেএইচনেনসইউনস িকলকে বয সংখযালঘযক র 

বিরুকদ্ধ "নৃেংসতা" অিযািত নেল েনদও তা কবমবে । 

 

সরোরী েম মেতমাক র সাকর্ বিঠকে ও প্রকােয নেেৃনতবত রাষ্ট্র তূ ও েুিরাষ্ট্র   তূািাকসর অনযানয 

প্রনতনিনধগণ ধকম মর নাকম সবিং আিরকের বিরুকদ্ধ িিিয রাকখন এিং সংখযালঘয ধমীয় বগাষ্ঠীর অবধোর ও 

সিনেীলতার েবরকিে িজায় রাখকত ও  সরোরকে উৎসাবিত েকরন।  তূািাস সরোরকে সফলভাবে 

অিুবরাধ কবর রেি একজি বিন্দয কমীবক রাষ্ট্রকরাকির অবেকযাকগ অবেযযি েরা না িয়। রাষ্ট্র তূ এিং 

 তূািাকসর অনযানয কম তকততাগণ স্থানীয় সরোরী েম মেতমা, নাগবরে সমাকজর স সয, এনক্তজও এিং ধমীয় 

বনতাক র সাকর্ বেঠবক ধমীে সহিেীলতার উপর গুরুত্বাবরাপ অেযাহত ররবেবেি এিং ধম ম, ধমীয় 

স্বাধীনতা এিং সবিংস উগ্রোবদর মকধয বযাগসূত্র অকেষে অেযাহত ররবেবেি । ২০১৭ সাল বর্কে যযিরাষ্ট্র 
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িাম মা বর্কে পানলবে আসা অসংখয জানতগত মসুনলম বরাবিঙ্গাক র জনয মানবিে সহােতা নহবসবে ৬৬৯ 

বমবলয়ন ডলাকররও বিবে অে ত প্র ান েকরকে। 

 

অধ্যায় ১: ধ্র্ মভিভিক জনসংখ্যার ভিিাজন  

েুিরাষ্ট্র সরকাবরর নহবসে অিুোেী িাংলাক কের বমাি জনসংখযা ১৬১ ১১ বমবলয়ন মমধয ২০১৯ এর 

প্রাক্কলন অনযযায়ী) । ২০১৩ সাকলর আ মশুমাবর অনযসাকর, সযবন্ন মযসলমান জনসংখযার ৮৯ েতাংে এিং 

বিন্দয জনসংখযা ১০ েতাংে। জনসংখযার িাবে অংেটি মূলত বিস্টান মকিবেরোগ বরামান েযার্বলে) 

এিং বর্রিা -বিনায়না বিৌদ্ধ। অল্প সংেযক নেো মুসনলম, োহাই, সে তপ্রাণোদী, আহমানদো মসুনলম, 

অবেেোদী ও নিরীশ্বরোদী রবেবেি।এসে ধমীয় সংখযালঘয সম্প্র াকয়র রিতাগণ তাবদর স্ব স্ব সম্প্রদাবের 

অিুসারীর সংেযা েকয়ে িাজার বর্কে এে এক লাবের মবধয েবল অিুমাি কবর োবকি । 

োি মতয িট্টোম ম বসএইিটি) এিং উত্তকরর বজলাগুবলকত বেন্দ্রীেূত জাবতগত সংখযালঘযরা সাধারেত 

ইসলাম নভন্ন অিয  বিশ্বাস অনযেীলন কবরি । ময়মনবসংকির গাকরারা মূলত বিস্টান, বযমনিা গাইিান্ধার 

বেেয  সা াঁওতাল। বিবেরোগ বিৌদ্ধ ধম তািুসারীগণ বসএইিটি-র আব িাসী মঅিাঙাবল) জনসংখযার স সয। 

িাঙাবল ও জানতগত সংখযালঘয বিস্টানরা কনমউনিটি নহবসবে িবরোল বজলার িবরোল বসটি ও বগৌরন ী, 

বগাোলগঞ্জ বজলার োনিোরচর , ঢাো েিকরর মবনেযরীোডা ও  বিস্টানোডা এিং গাজীেযর ও খযলনা 

েিকর িসিাস কবরি ।   

ব কের িৃিত্তম অনাগবরে জনসংখযা বরাবিঙ্গা, োরা প্রাে সোই মযসবলম। জাবতসংকঘর েরোর্ী বিষয়ে 

িাই েবমেনার মইউএনএইিবসআর)-এর নহবসে অনযযায়ী, নব্বইকয়র  েকের শুরু বর্কে দে লাবেরও  

বিবে বরাবিঙ্গা েরোর্ী দফাে দফাে োম তা রেবক পানলবেবেি । সে তসাম্প্রনতক, ২০১৭ সাকলর আগবস্ট , 

িাম মায় সবিংসতা বর্কে োবলকয় আসা প্রায় ৭৪0,000 বরাবিঙ্গা িাংলাক কে আশ্রয় নিবেবেি । ২০১৭ 

সাকলর বসই জনপ্রিাকির সময় যারা এবসবেি তাক র প্রায় সিাই েক্সিাজার বজলার েয তযোলং এিং 

নয়াোডার েরোর্ী িসবতগুবলকত এিং আকেোকে আশ্রয় নিবেবেি । এবদর মবধয  প্রায় ৪৫০ বরাবিঙ্গা 

বিন্দয। 

 

অধ্যায় ২: ধ্র্ীয় স্বাধ্ীনতাকক সম্মান করার ক্ষেকে সরকাকরর অিস্থান আইতন কাঠাদর্মা 

সংবিধান অনযযায়ী , “প্রজাতকের রাষ্ট্রীয় ধম ম ইসলাম, তকি বিন্দয, বিৌদ্ধ, বিস্টান এিং অনযানয ধকম মর িিমায় 

রাষ্ট্র সমান ময মা া ও সমান অবধোর বনক্তিত েরকি।   সংনেধাবি আবরা উবেে রবেবে রে রাষ্ট্র বোন 

বনব মষ্ট ধকম মর েকক্ষ রাজননবতে ময মা ারদবে িা । এবত "আইি, জিেৃঙ্খলা ও বিনতকতা সাবপবে" রে 

রকাি ধম ত অেলম্বি, পালি ো প্রচাবরর অনধকারও রদওো হবেবে, এেং েলা হবেবে প্রবতযক ধমীে 

সম্প্রদাে ও উপ-সম্প্রদাবের নিজস্ব ধমীে প্রনতষ্ঠাি স্থাপি, রেণ ও েযেস্থাপিার অনধকার রবেবে 

সংবিধাকন িলা িকয়কে , রকাি নেোপ্রনতষ্ঠাবি রোগদািকারী রকাি েযশ্চির নিজস্ব ধম ত-সংক্রান্ত িা হবল 

তাবক রকাি ধমীে নেোগ্রহণ নকংো রকাি ধমীে অিুষ্ঠাি ো উপাসিাে অংেগ্রহণ ো রোগদাি করবত 

হবে িা। 

দণ্ডনেনধর আওতাে, ধমীে অিুভূনতবক আঘাত ো অপদস্থ কবর এমি "ইচ্ছাকৃত ও নেবেষমূলক" 

মিভােপ্রসতূ রে রকাি েিেয ো কম ত ো অে তদণ্ড ো দইু েের পে তন্ত কারাদবণ্ড দশ্চণ্ডত করার মবতা 
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অপরাধ নহবসবে গণয। যব ও দণ্ডনেনধ এই বনবষদ্ধ অবেপ্রায়টির আর বিস্তাবরত সংজ্ঞা ব য় না, 
আ ালত নিী মযিাম্ম  (সাাঃ)-এর প্রনত অেমািিার অবেকযাগকে অন্তেয মি েরার জনয এটি িযাখযা 
েকরকেন। রফৌজদানর কাে তপ্রণালী নেনধবত রকাি সংোদপত্র, মযাগাশ্চজি ো অিয রকাি প্রকােিাে 

 "জিগবণর মবধয েতুরুতা ো নেবেষ সৃটি ো ধমীে অিুভূনতবক রহে কবর" এমি রকাি ভাষা প্রকাে করা 

হবল ওই সংোদপবত্রর সকল কনপ জব্দ করার েমতা সরকারবক রদো হবেবে। এই আইি অিলাইি 

প্রকােিার রেবত্রও একই ধরবণর নেনধনিবষধ আবরাপ কবর । েনদও সুনিনদতিভাবে রকাি ব্লাসবফনম আইি 

রিই, কতৃ তপে েযশ্চিবদর অনভেুি করার জিয দণ্ডনেনধর পাোপানে তেয ও রোগাবোগ প্রেুশ্চি আইবির 

একটি অংে েযেহার কবর।বডক্তজিাল সযরক্ষা আইন ধমীয় মূলযকিাধ িা অনযেূবতকত আঘাত েকর 
এমন বোন তকর্যর প্রোেনা িা সম্প্রিারকে অেরাধ বিকসকি গেয েকর এিং অেরাধোরীকে ১০ 
িেকরর োরা ে ব য়ার সযোবরে রকয়কে।  
 

ধমীে সম্প্রীনত নেিি ো ধবম তর নভনিবত বেষময সৃটির উবেবেয সংগটঠত হওো সাংনেধানিকভাবে নিনষে । 

রকাি একক উপাসিালবের জিয সরকাবরর সাবে নিেন্ধবির প্রবোজি রিই।  তবে রকাি ধমীে রগাষ্ঠী 

েনদ েহুসংেযক উপাসিালে নিবে রকাি সনমনত গঠবির ইচ্ছা রপাষণ কবর এেং তারা েনদ উন্নেি 

প্রকবল্পর জিয নেবদনে সহােতা গ্রহণ কবর তাহবল তাবদরবক এিশ্চজও নহবসবে এিশ্চজও নেষেক েুযবরা 

(এিশ্চজওএনে   রেবক নিেন্ধি গ্রহণ করবত হবে, অেো নেবদনে সহােতা গ্রহণ িা করা হবল সমাজকলযাণ 

মন্ত্রণালবে নিেনন্ধত হবত হবে । আইবি েলা হবেবে এিশ্চজওএনে সকল নেবদেী তহনেবলর প্রকল্পবক 

অিুবমাদি রদবে ও পে তবেেণ করবে । আইি লঙ্ঘবির জিয রকাি এিশ্চজওর ওপর নিবষধাো 

আবরাবপর েমতা এিশ্চজওএনে-র মহাপনরচালকবক রদো হবেবে । এর মবধয গৃহীত নেবদনে অিুদাবির 

নতিগুি পে তন্ত জনরমািা আবরাপ ো এিশ্চজও েন্ধ কবর রদোর নেধািও রবেবে। সংবিধান িা সাংবিধাবনে 

প্রবতষ্ঠানগুবলর  মকযমন, সরোর) সর্কেম অিমাননাের মন্তকিযর জনযও এিশ্চজওগুবলার ওপর দণ্ড 

আবরাপ করা হবত পাবর। নেবদনে কমী োকবল তাবক অেেযই জাতীে নিরাপিা রগাবেদা সংস্থা 

 মএনএসআই) , পুনলবের নেবেষ োো, এেং প্রনতরো রগাবেদা মহাপনরদপ্তবরর ব নিশ্চজএফআই  রেবক 

োড়পত্র নিবত হবে, যব ও এই োডেকত্রর মানগুবল স্বে নয়।  

ধম তনিরবপে সংগঠিগুওবলার মবতা নিেন্ধবির একই আেনেযক েতত ও প্রশ্চক্রোবত ধমীে রগাষ্ঠীগুবলাবক 

নিেন্ধি করবত হে।  সমাজকলযাণ মন্ত্রণালবে নিেন্ধিকাবল প্রবোজিীে রেসে কাগজপত্র দানেল করবত 

হে তার মবধয রবেবে রে িাবম নিেন্ধি করা হবচ্ছ একই িাবম আর রকাি সংগঠি িা োকার প্রতযেিপত্র; 

সংগঠবির নেনধনেধাি/সংনেধাি; রদবের জাতীে রগাবেদা সংস্থা রেবক সংগঠবির রিতৃবত্বর েযাপাবর 

নিরাপিা োড়পত্র; নিে তাহী কনমটি নিবোগ সভার কাে তনেেরণী, নিে তাহী কনমটি ও সাধারণ সদসযবদর একটি 

তানলকা ও মুেয কম তকততাবদর ফবিাগ্রাফ; একটি কম ত পনরকল্পিা; সংগঠবির কাে তালবের চুশ্চি ো নলবজর 

একটি কনপ এেং সংগঠবির সম্পনির একটি তানলকা; একটি োবজি; এেং একজি স্থািীে সরকার 

প্রনতনিনধর সপুানরেপত্র।  

এিশ্চজওএনে-রত নিেন্ধবির আেনেযক েতত একই রকম । 

বিকয় , বিকয়বিকে  এিং  ত্তে-গ্রহণ সংক্রান্ত োবরিাবরে আইকন মযসলমান , বিন্দয এিং বিস্টানক র জনয 

েৃর্ে বিধান রকয়কে। একই ধম তনিরবপে আদালবতর মাধযবম এসে আইি েলেৎ করা হে। নমশ্রনেশ্বাসী 

পনরোর, অপরাপর ধম তনেশ্বাসী ো অনেশ্বাসীবদর জিয আলাদা রদওোনি পানরোনরক আইি রবেবে। উভে 

পবের ধম ত অিুোেী সংনিি পানরোনরক আইি োরা তাবদর নেবের আচার ও প্রশ্চক্রো পনরচানলত হে। 

একজি মসুনলম সবে তাচ্চ চারজি স্ত্রী গ্রহণ করবত পাবরি তবে তাবক আোর নেবে করার আবগ েততমাি 
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স্ত্রী ো স্ত্রীবদর কাে রেবক অেেযই নলনেত সম্মনত গ্রহণ করবত হবে। একজি নিস্টাি শুধু একজি িারীবক 

স্ত্রী নহবসবে গ্রহণ করবত পাবরি। 

নহদ ুপুরুষবদর একানধক স্ত্রী োকবত পাবর। নহদবুদর আিুষ্ঠানিকভাবে নেবেনেবচ্ছবদর রকাি সুবোগ রিই, 

েনদও অিািুষ্ঠানিকভাবে নেবেনেবচ্ছবদর ঘিিা ঘবি োবক। নহদ ুআইি অিুোেী িারীরা সম্পনির 

উিরানধকারী হবত পাবরি। রেৌেরা নহদ ুআইবির আওতাভুি। নেবেনেবচ্ছদ হবেবে এমি রকাি নহদ ুো 

রেৌে আইিগতভাবে পুিরাে নেবে করবত পাবরি িা। অিযািয ধবম তর নেবে নেবচ্ছদ হওো পুরুষ ও িারী 

এেং রেবকাি ধবম তর নেধোরা পুিরাে নেবে করবত পাবরি। নভন্ন ধমীে সম্প্রদাবের সদসযবদর মবধয নেবে 

অিুবমানদত এেং রদওোনি আইবির মাধযবম তা সম্পন্ন হে। আইিগত স্বীকৃনতর জিয মুসনলম নেবে 

সরকানরভাবে নিেন্ধি করা োধযতামূলক, দম্পনত ো রে ধম তগুরু নেবের কাে তানদ সম্পন্ন কবরবেি নতনি তা 

করবেি; তবে নকেু নেবে নিেন্ধি করা হে িা। নহদ ুও নিস্টািবদর নিেন্ধি করা ঐশ্চচ্ছক, অিয 

ধম তােলম্বীরা তাবদর নিজ নিজ অিুসরণীে নিবজরাই নস্থর করবত পাবরি।  

মযসলমান োবরিাবরে অধযাক কের অধীকন এেজন মযসলমান েযরুষ বয বোনআিািাবমে বিশ্বাকসর 

িারীবক নেবে েরকত োকরন; তকি এেজন মযসলমান িারী অমযসবলমকে বিকয় েরকত পাবরি না। 

অধযাক কের অধীকন এেজন বিধিা যব  বতবন তার এেমাত্র স্ত্রী িন তকি তার স্বামীর সর্বত্তর এে-

অষ্টমআংে বেকয় র্াকেন এিং িােী অংেটি বেকলকমকয়ক র মকধয োগ িয় ; প্রবতটি নারীসন্তান প্রবতটি 

েযরুষসন্তাকনর অকধ মে অংে োয়। স্বামীর বিকয় স্ত্রীর তালাকের অবধোর েম। ব ওয়াবন আ ালকতর 

অিেযই বিিািবিকেক র অনযকমা ন  ান েরকত িকি। আইন অনযযায়ী এেজন মযসবলম েযরুষ তার 

প্রািন স্ত্রীকে বতন মাকসর েরেকোষে প্র ান েরকিন , তকি এই সযরক্ষাগুবল সাধারেত বনিবন্ধত বিকয়র 

বক্ষকত্রই প্রকযাজয: সংজ্ঞা অনযযায়ী অবনিবন্ধত বিকয় নবর্েযি নয় এিং তা প্রমাে েরা েটঠন। েতৃ মেক্ষ 

এমনবে বনিবন্ধত বিকয়র বক্ষকত্রও েরেকোষকের িাধযিাধেতা সিসময় প্রকয়াগ েকর না।  

েূবমর মাবলোনার সাকর্ সংবিষ্ট নয় এমন সেল োবরিাবরে বিকরাধ ও অনযানয ব ওয়াবন বিষকয় বিকরাকধর 

বক্ষকত্র মযসবলমসি সেল নাগবরকের জনয বিেল্প বিকরাধ বনষ্পবত্তর ের্ উন্মযি রকয়কে। উেয়েকক্ষর 

সম্মবতক্রকম সাবলকের িযিস্থা েরকত আইনজীিীক র িাোই েরা এিং এর েলােল আ ালকত িযিিার 

েরা বযকত োকর।  

ধমীয় অনযেীলন সর্বেমত বিষকয়র সমাধাকন মযসবলম ধমীয় েক্তিতগে েকতায়া জাবর েরকত োকরন, 

তকি স্থানীয় ধমীয় বনতারা তা েরকত োরকিন না। েকতায়া বযমন োক্তস্তর উকেকেয িযিিার েরা যাকি না, 

বতমবন তা বি যমান ধম মবনরকেক্ষ আইনকে অবতক্রম েরকত োরকি না।  

সেল সরোবর ও সরোর-অনযকমাব ত স্কয কল তৃতীয় বর্কে  েম বশ্রেী েয মন্ত ধমীয় বেক্ষা িাধযতামূলে 

এিং োঠযক্রকমর অংে। বিসরোবর বি যালয়গুকলাকত এই িাধযিাধেতা বনই। মযসবলম, বিন্দয, বিৌদ্ধ ও 

বিস্টান বেক্ষার্ীরা তাক র বনজ বনজ ধম মবিশ্বাস অনযযায়ী ধমীয় োঠ েিে েকর র্াকে, যব ও বেক্ষেগে 

সিসময় বেক্ষার্ীক র মকতা এেই ধম মবিশ্বাকসর িন না।  

োরাবিবধকত েকয় ীক র বিবেন্ন ধমীয় উৎসি োলকনর অনযমবত ব য়া িকয়কে। উৎসকির ব নগুকলাকত 

েকয় ীক র উন্নতমাকনর খািার েিে িা ধমীয় োরকে তাক র বরাজা রাখার অনযমবত রকয়কে। আইকন 

েকয় ীক র বনয়বমত ধম মগুরুর োকে বযকত োরা িা বনয়বমত ধমীয় আিার প্রবতোলকনর বনিয়তা ব য়া 

িয়বন, তকি তাক র জনয োরা েতৃ মেক্ষ বিকেষ ধমীয় অনযষ্ঠাকনর আকয়াজন েরকত োকর।  োরা 

েতৃ মেক্ষকে মৃতয য িপ্রাপ্ত আসামীর  ে োয মের েরার েূকি ম তার বিশ্বাকসর এেজন ধমীয় িযক্তিত্বকে 

তার োকে িাক্তজর েরকত িয়।   
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অবে মত সর্বত্ত প্রতযপ তণ আইকনর েকল সরোর িযক্তি, বিকেষত বিন্দযক র োে বর্কে িাকজয়াপ্ত সর্বত্ত 

বেবরকয় ব য়ার সক্ষমতা লাে েকর , যাক রকে েূকি ম রাকজযর েতররু িকল বঘাষো েরা িকয়বেকলা। অতীকত 

েতৃমেক্ষ এই আইনটি সংখযালঘয ধমীয় বগাষ্ঠী বিকেষত বিন্দযক র দ্বারা েবরতযি সর্বত্ত  খকলর জনয 

িযিিার েকরবেল। এই বিন্দযরা ১৯৬৫-এর োরত-োবেস্তান যযকদ্ধর েকর ব ে বেকড োবলকয়বেল। 

 

ব েটি নাগবরে ও রাজননবতে অবধোর সর্বেমত আন্তজমাবতে িয ক্তিকত স্বাক্ষরোরী এেটি ব ে। 

 

সরকাতর অনশুীলন 

২৭ নকেম্বর িাংলাক কের এেটি বিকেষ ট্রাইিযযনাল ঢাোর িবল আটিমজান বিোবরকত ২০১৬ সাকলর 

জযলাইকয় ২২ জন িযক্তি যাক র বিবেরোগই অমযসলমান, তাক রকে িতযার েূবমোয়  ক্তেত সাতজন 

আসামীকে ব াষী সািযস্ত েকর মৃতয য ে ব কয়কে। অষ্টম আসামীকে খালাস ব ওয়া িকয়বেল। িা ী ও 

নেোদী উভেপবের আইিজীেীগণই িকলকেন বয তারা এই রায়গুবলর বিরুকদ্ধ আবেল েরকিন, 

সরোবরেক্ষ বেিল এেজনকে খালাস ব ওয়ার বিরুকদ্ধ আকি ন েরকি। অসংখয প্রবতকি ন অনযসাকর, 

িামলাোরীগে , যারা আইএসআইএকসর প্রবত আনযগকতযর  াবি েকরবেল, তারা অমযসবলমক র বিবিত 

েকর এিং তকলায়ার ও আকেয়াস্ত্র ব কয় িতযা েকর। সংিা মাধযকমর তর্যানযসাকর , েযবলবে ত কন্ত ব খা 

বগকে বয এই িামলায় ২২ জন জবডত বেল: আিজন যাক র বিিারোয ম বেষ িকয়বেল – এক র মকধয  যজন 

ব ে বেকড োবলকয় বগকয়বেল ; ো াঁিজন বনিত িকয়বেল িবল আটিমজান বিোবরকত আক্রমকের সময় 

বনরােত্তািাবিনীর প্রবতকরাকধ , এিং নয়জন বিবেন্ন সময়োকল মৃতয যিরে েকর বনরােত্তািাবিনীর 

আক্রমকে। 

২০১৫ সাকল নাক্তস্তে ব্লগার অবেক্তজৎ রায় িতযার সাকর্ জবডত সকন্দিোজনক র বিরুকদ্ধ আইনী োয মক্রম 

িেকরর বেষ অিবধ অিযািত বেল। মািম মাকস  ঢাোর এেটি আ ালত িতযা মামলাটি সোসবিকরাধী 

ট্রাইিযযনাকল বিিাকরর োয মক্রকমর জনয স্থানান্তর েকর। িতযার  াকয় অবেযযি েয়জকনর বিিার শুরু িয় 

এবপ্রল মাকস। িাংলাক বে িংকো রেূত যযিরাকষ্ট্রর নাগবরে রায়কে েয বেকয় িতযা েকর িামলাোরীরা। 

িতযাোকের সময় বতবন ঢাোর এেটি িইকমলা বর্কে িাবড বেরবেকলন তার স্ত্রীকে বনকয়। তার স্ত্রীও 

হামলাে আিত িন। সংিা মাধযম জাবনকয়কে বয েযবলে োরতীয় উেমিাক কের আল োকয় ার 

 মএবেউআইএস) সাকর্ সর্ৃিতা  াবিোরী এেটি ইসলাবম জঙ্গী সংগঠন আনসারুল্লাি িাংলা টিমকে 

সকন্দি েকরবেল। আনসারুল্লাি িাংলা টিম অনযানয সবিংস ঘিনার সকঙ্গও জবডত র্াোর অবেকযাগ 

রকয়কে এিং সরোর এটিকে বনবষদ্ধ েকরবেল। আসাবমক র মকধয িার জন গতিের আ ালকত িাক্তজর 

িকয়বেকলন, অনয  য'জন েলাতে। 

িাহ্মেিাবডয়া বজলার বিন্দয িযক্তি , িাবড এিং মক্তন্দকর ২০১৬ সাকলর িামলার বিষকয় েযবলে আিটি ত কন্তর 

মকধয বর্কে এেটি বেষ েকর। বডকসম্বর ২০১৭ সাকল, ২২৮ জকনর বিরুকদ্ধ বিন্দয সম্প্র াকয়র উের 

িামলার অবেকযাগ আনা িকয়বেল। তকি গেমাধযকমর খিকর িলা িকয়কে, অবেযযি সেল িযক্তি জাবমকন 

মযি বেকলন। গেমাধযকমর খিকর িলা িকয়কে, িামলার ের বতন িেকর আিটি ত কন্তর এেটির সমাবপ্তর 

েকর এই মামলায় আর বোনও অেগবত িয়বন, এিং অনয সাতটি ত ন্ত বেষ েরার জনয িা অবেযযি 

২২৮ এর শুনাবনর সময়সিূী ব ওয়ার জনয বোন সময়সীমাও ব ওয়া িয়বন। আ ালত িের বেকষর আকগ 

বোন শুনাবনও েকরনবন। মক্কার োিা েবরকের গাকয় বিন্দয ব িতার েবি বেস্ট েকর একজি বিন্দয 
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িাবসন্দার বেসিযে বোস্টকে বেন্দ্র েকর িামলাোরীরা ১০০ জকনরও বিবে বলােকে আিত েকর এিং 

৫২টি বিন্দয িাবড এিং ১৫টি মক্তন্দর োঙিযর েকর। রদেটির জাতীয় মানিাবধোর েবমেন জাবনকয়কে বয 

িামলাটি েরা িকয়বেল ওই এলাো বর্কে বিন্দযক র তাবডকয় ব ওয়ার জনয এিং তাক র জবম  খকলর 

উকেকেয । 

সংিা মাধযকমর খির অনযযায়ী, নকেম্বকর সরোর সা াঁওতাল বিস্টান সম্প্র াকয়র স সযক র বিরুকদ্ধ এেটি 

মামলা  াকয়র েকর, যারা ২০১৬ সাকল এেটি সবিংস িামলার বেোর িকয়বেকলন। এ িামলায় স্থানীয় 

েতৃ মেক্ষ এিং আইন প্রকয়াগোরী সংস্থার েমীরা জবডত বেকলন িকল অবেকযাগ রকয়কে। এই মামলাগুবল 

যকর্ষ্ট অেগবত লাে না েরকলও, এই মামলার োরকে  সা াঁওতাল সম্প্র াকয়র এই স সযক র আইনী ও 

প্রোসবনে বে প্র ান েরকত িয়। অবেযযিক র মকধয িামলায় বনিত এে িযক্তির োইও বেকলন। এেই 

সমকয়, এই িামলায় েয মাপ্ত প্রমাকের অোকি িামলাোলীন বেবডওবিকত্র  ৃেযমান েযবলে অবেসারক র 

বিরুকদ্ধ অবেকযাগ িাবতল  েকর েতৃমেক্ষ। ২৮ জযলাই জাবতসংকঘর বনয মাতনবিকরাধী েবমটি জানায় বয 

েযবলে িযযকরা অে ইনকেবস্টকগেন এেটি প্রবতকি ন জমা ব কয়কে যাকত িলা িকয়কে বয বোন েযবলে 

অবেসার িাবডঘর এিং স্কয ল েযবডকয় ব ওয়ার এিং সর্বত্ত লযি েরার বক্ষকত্র জবডত বেকলন না। জবডত 

র্াোর বেজযযয়াল প্রমাে র্াো সকেও প্রবতকি কন তা িলা িয়।   

 

মানিাবধোর সংস্থাগুবল  "বনবতে সীমালঙ্ঘন" বিকিিনায় োমীে সম্প্র াকয়র বনতাক র এিং স্থানীয় ধমীয় 

বনতাক র দ্বারা বিিারিবিেূমত েকতায়া িযিিার েকর িযক্তিকে োক্তস্ত ব ওয়ার বোন ঘিনা বরকোিম েকরনবন , 

যা আকগর িেরগুবলর বরকোকিমর িযবতক্রম। 

যব ও বিবেরোগ মসক্তজ ই রাষ্ট্র বর্কে স্বতে বেল, তকি সরোর ইমামক র বনকয়াগ ও অেসারকে বক্ষকত্র 

প্রোি অিযািত বরকখকে। ইমামগকের খযতিার বিষয়িস্তুকতও ইসলাবমে োউকিেন মাধযকম সারাক কে 

বনক মেনা প্র ান অিযািত বরকখকে । এর মকধয এেটি উ ািরে িল েয রআকনর েকয়েটি আয়াত ও নিী 

মযিাম্মা  মস)-এর িাব স তয কল ধকর বলবখত বনক মেনা জাবর েরা। ধমীয় সম্প্র াকয়র বনতাগে িকলকেন 

মসক্তজ গুকলাকত ইমামগে সাধারেত সরোবর নীবতবিকরাধী খযতিা িিমা এবডকয় িকলন। এবপ্রকল সরোর 

মসক্তজ গুবলকে িরমেন্থার বনন্দা েরিার বনক মে ব য়। 

সরোর উেেন্থী মতা কে মর প্রিাকরর ের্া উকল্লখ েকর জাবের নাকয়কের োরত-বেবত্তে ইসলাবমে বেস 

টিবে িাংলার  প্রিাকরর উের বনকষধাজ্ঞা অিযািত বরকখকে এিং "নপস স্কয ল" িন্ধ েকর ব য়, বযগুকলাকত 

জাবের নাকয়কের বেক্ষার প্রবতেলন ঘিত িকল সরোর উকল্লখ েকরকে । 

বম মাকস েযবলে েযার্বলে েবি বিনবর স্বেনকে বেপ্তার েকর সামাক্তজে বযাগাকযাগ মাধযকম 

"েযার্বলেক র ধমীয় অনযেূবতকত আঘাত েরা   এিং যাজেক র সমাকলািনা ও অিমাননা েরার 

অবেকযাকগ । িবরোকলর স্থানীয় বপ্রস্ট ো ার লকরন্স বগাকমকসর অবেকযাকগর েকরই বতবন বেেতার িন। 

িবরোকল স্বেকনরও িাবড। বগাকমকসর মকত, সাওেন িকলকেন বয েুেক নপ্রস্টগণ তরুেক র জনয এেটি 

বসবমনাকরর আকয়াজন েকরবেকলন বযখাকন বমকয়ক র ধষ মে েরা িকয়বেল। িের বেকষ স্বেন োরাগাকর 

রকয়কেন। 

েূবম মেোলয় সূকত্র জানা বগকে, েতৃমেক্ষ সে তবেষ ২০১৮ সাকল প্রোবেত েবরসংখযান অনযযায়ী অনপ তত 

সম্পনি প্রতযপ তণ আইকন  াকয়র েরা ১১৮,১৭৩টি সর্বত্ত-েযনরুদ্ধাকরর মামলার মবধয ১৫,২২৪টির বিিার 

েকরকে। এই রায়গুবলর মকধয মাবলেরা, মূলত বিন্দযগে, ৭ ,৭৩৩টি মামলায় ক্তজকত ৮,১৭৭.৫ এের জবম 

েযনরুদ্ধার েকরকে, অিযনদবক সরোর ৭,৯৯১টি বক্ষকত্র ক্তজকতকে। বমবডয়া বরকোিম অনযসাকর, মািোনধকার 

েমীগে এিং িাংলাক ে বিন্দয বিৌদ্ধ বিস্টানন ঐেয েবরষ  িকলকেন বয, বিন্দযক র েূবম বেবরকয় ব য়ার 

এই ধীরগতীর জনয বিিাবরে অ ক্ষতা এিং সাধারে সরোকরর উ াসীনতা  ায়ী। 
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ধমীয় সংখযালঘযরা েযনি মযি েকরকেন বয ধমীয় সংখযালঘয বেক্ষার্ীরা মাকেমকধয িাধযতামূলে ধমীয় বেক্ষা 

ক্লাকসর জনয েয মাপ্ত সংখযে ধমীয় সংখযালঘয বেক্ষে না র্াোয় তারা ক্লাকস অংে বনকত োকর না। 

এইরেম বক্ষকত্র স্কয ল েম মেতমারা সাধারেত স্থানীয় ধমীয় প্রবতষ্ঠান, বেতামাতা িা অনযক রকে স্কয কলর 

সমকয়র িাইকর এই জাতীয় বেক্ষার্ীক র জনয ধমীয় বেক্ষার ক্লাস েরার অনযমবত ব কয় র্াকেন এিং 

েখনও েখনও বেক্ষার্ীক র ধমীয় বেক্ষার িাধযিাধেতা বর্কে অিযািবত ব ন। 

 

সি মসাম্প্রবতে প্রোবেত েবরসংখযান অনযযায়ী, ধম ম বিষয়ে মেনালকয়র ২০১৮-১৯ অর্ মিেকরর  মজযন 

২০১৮-জযলাই ২০১৯) জনয ১১১৬৮ বিবলয়ন িাো ম$১৩৭.৪ বমবলয়ন) িাকজি বেল। িাকজকি বিবেন্ন 

স্বায়ত্তোবসত ধমীয় সংস্থাগুবলর মাধযকম উন্নয়কনর জনয িরাে েরা ৯.২১ বিবলয়ন িাো ম$১০৮ ১৪ 

বমবলয়ন) অন্তেয মি বেল। সরোর ধম ম বিষয়ে মেনালয় দ্বারা েবরিাবলত ইসলাবমে োউকিেনকে ৮১২৪ 

বিবলয়ন িাো ম$৯৬ ১৯ বমবলয়ন) িরাে ব য়। বিন্দয েলযাে ট্রাস্ট ৭৮০১৮ বমবলয়ন িাো ম$৯১২ বমবলয়ন) 

বেকয়কে এিং বিৌদ্ধ েলযাে ট্রাস্ট বমাি উন্নয়ন িরাকের ৩৭.৫ বমবলয়ন িাো ম$৪৪১,০০০) বেকয়কে। 

বিস্টান েলযাে ট্রাস্ট ২০৮-১৯ অর্ মিেকরর িাকজি বর্কে উন্নয়ন তিবিকল বোন িরাে োয়বন, তকি 

অবেস েবরিালাকনর জনয এটি ২১৮ বমবলয়ন িাো ম$৩২ ,৯০০) বেকয়কে। 

 

বিন্দয, বিৌদ্ধ, বিস্টান ও অনযানয সংখযালঘয ধমীয় সম্প্র াকয়র স সযগে যাক র বেউ বেউ জাবতগত 

সংখযালঘয বগাষ্ঠীরও স সয রেে নকেু সর্বত্ত ও েূবমর মাবলোনা সংক্রান্ত বিকরাধ এিং সরোর ও 

অনযক র দ্বারা বজারেূি মে উকে  সর্কেম বরকোিম অিযািত রাকখন, রেগুবলা িেকরর বেকষও সমাধান 

িয়বন। বমৌলেীিাজার ও মধযেযর িনাঞ্চকল আব িাসী সম্প্র াকয়র মাবলোনাধীন জবমর উের সরোর 

বনম মাে প্রেল্প িাবলকয় যায়। জযলাইকয় োি মতয িট্টোকমর বতনটি োম বমকল বজলা প্রোসকের োকে জবসম 

উক্তেন মনরিয  নাকম এে িযিসায়ীর বিরুকদ্ধ জবম  খকলর অবেকযাগ একন এেটি প্রবতকি ন  াকয়র েকর। 

 য বডইবল স্টাকরর অনযসন্ধানী প্রবতকি কন উকঠ একসকে বয োি মতয এলাোয় েয মিন স্থােনা বতবরর 

উকেকেয জবম বেনার অবধোর বেকত মনরিয  িান্দরিাকন েযয়া বরবসকডক্তন্সর  বলল বতবর েকরকেন। 

োমিাসীরা জানান, িান্দরিাকন এেটি বদ্বতল েযবলে েযার্ বতবরর জনয মনরিয  অর্ ম এিং ক্রয়েৃত বেেয  

জবম অনয ান বিকসকি ব কয়বেকলন। ধমীয় সংখযালঘয সংগঠনগুকলার মকত, নতযন রাস্তা িা বেল্প উন্নয়ন 

অঞ্চলগুবলর োকে এমন জায়গাগুবলকত , বযখাকন জবমর  াম সম্প্রবত িৃক্তদ্ধ বেকয়কে, এই জাতীয় 

বিকরাধগুবল ব খা ব য়। তারা আকরা িকলকেন বয স্থানীয় েযবলে, রেসামনরক েতৃমেক্ষ ও স্থানীয় রাজননবতে 

বনতারা েখকনা েখকনা আবর্ মে সযবিধা লাকের জনয সর্বত্ত  খকল সিায়তা েকরন অর্িা 

রাজননবতেোকি প্রোিোলী সর্বত্ত আত্মসাৎোরীক র বিিাকরর িাত বর্কে রক্ষা েকরন। বেেয  

মানিাবধোর বগাষ্ঠী এসি বিকরাকধর অকনেগুকলা বনষ্পবত্ত না িওয়ার োরে বিকসকি ধমীয় িা জাবতগত 

সংখযালঘযক র জনয প্রবতেূল সরোবর নীবতর বিকয় িরং বিিাবরে ও েূবম বনিন্ধন িযিস্থার অোয মোবরতা 

এিং লক্ষযিস্তুকত েবরেত িওয়া ধমীয় সম্প্র ায়গুকলার রাজননবতে এিং আবর্ মে প্রবতেবত্তর অোিকে 

 ায়ী েকর িকলকে। 

 

সরোর সবিংসতার লক্ষযিস্তু িকত োকর এমন ধমীয় স্থান, উৎসি ও আকয়াজনস্থল বযমনাঃ বিন্দযক র 

উৎসি  যগ মােূজা, বিস্টানক র ক্তক্রসমাস ও ইস্টার, বিৌদ্ধক র উৎসি বিৌদ্ধেূবে মমায়  আইন প্রকয়াগোরী 

সংস্থার স সযক র বমাতাকয়ন অিযািত বরকখকে।  

 

রাষ্ট্রেবত আি যল িাবম  মযসবলম, বিন্দয, বিৌদ্ধ, এিং বিস্টানক র প্রবতটি প্রধান েয টির ব ন স্মরকে সংিধ মনা 

অনযষ্ঠাকনর আকয়াজন অিযািত বরকখকেন এিং ধমীয় স্বাধীনতা, সিনেীলতা ও ধমীয় সংখযালঘযক র প্রবত 
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শ্রদ্ধা প্র ে মকনর উের গুরুত্বাকরাে েকরকেন। অকটািকর প্রধানমেীর েররাষ্ট্রনীবত বিষয়ে উেক ষ্টা 

গওির বরজেী এেটি আন্তাঃধমীয় অনযষ্ঠাকন সংখযালঘয ধমীয় বগাষ্ঠীগুবলর সযরক্ষায় সংখযাগবরষ্ঠ বিশ্বাকসর 

 মইসলাম)  াবয়কত্বর ের্া িকলন এিং সিাইকে এেটি সাধারে োতার নীকি োজ েরার এিং 

অইেযািদ্ধোকি সাধারে সমসযা সমাধাকনর আহ্বান জানান। 

 

অধযায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীনিাদক সম্মান করার ক্ষেদে সর্মাদর্র অবস্থা 

 

সংিা েকত্রর প্রবতকি ন অনযযায়ী , বসকেম্বকর অজ্ঞাতেবরিয় িযক্তিরা েক্সিাজাকর এেটি বিৌদ্ধ 

েবরিাকরর িার স সযকে িতযা েকর। বনিতক র মকধয ১০ িেকরর েম িয়সী  যটি বেশুও বেল। েবরিারটি 

েক্সিাজাকরর এেটি  বিৌদ্ধপ্রধান োকম িাস েরত এিং িেকরর বেষ ব কে একসও িতযাোকের সযবনব মষ্ট 

উকেেয অস্পষ্ট বর্কে যায়। 

 

সংিা েকত্রর এোবধে প্রবতকি ন অনযযায়ী, আগস্ট েযবলে ঢাো  বর্কে প্রায় ১০০ বেকলাবমিার ম৬২ 

মাইল)  কূর েয বমল্লার এেটি বরল বিকজর বনকি বর্কে জ্ঞানরত্ন বিৌদ্ধ বিিাকরর উোধযক্ষ বিৌদ্ধ বেক্ষয  

অমৃত নন্দার লাে উদ্ধার েকর। সংিা মাধযকমর িে মনা অনযসাকর, নন্দার গলা বিরা বেল, এিং বিৌদ্ধ 

সম্প্র াকয়র স সযরা মকন েকরন বয ঢাো বর্কে তার বনজ েিকর বেরার সময় তাকে িতযা েরার ের 

তার মৃতক ি বট্রন বর্কে বেকল ব ওয়া িকয়বেল। বিৌদ্ধ এিং মানিাবধোরেমীরা নন্দার মৃতয যর েকর সারা 

ব কে মানিিন্ধন ও প্রবতিা  সমাকিে েকরন। তকি িেকরর বেকষও, এই ঘিনায় োউকে বেপ্তার েরা 

িয়বন। 

সংখযালঘয েবরবস্থবত সর্বেমত সংবক্ষপ্ত িাবষ মে প্রবতকি কন িাংলাক ে বিন্দয বিৌদ্ধ বিস্টান ঐেয েবরষ  

 ম বিএইিবিবসইউবস) িকলকে বয সংেযালঘুবদর নেরুবে "িৃেংসতা" অেযাহত নেল েনদও তা কবমবে । েূবম 

 খল, ধষ মে, এিং অবেসংকযাগসি ধমীয় সংখযালঘযক র বিরুকদ্ধ সাম্প্র াবয়ে েম মোি   বনতযননবমবত্তে   

ঘিনার মকতা রকয় বগকে , তকি বিএইিবিবসইউবস বোন বনব মষ্ট সংখযা সরিরাি েকরবন িা উ ািরে 

ব য়বন।  ২০১৮ এর বিেরীকত তযলনা েরকল ব খা যায় , বসিের বিএইিবিবসইউবস সংখযালঘযক র বিরুকদ্ধ 

ধমীয় বনেীডকনর ৮০৬ মামলা নবর্েযি েকরকে , বেন্তুসংগঠনটি প্রবতকি ন িেকর বোন েবরসংখযাবনে 

তর্য প্রোে েকরবন। 

বিস্টান েলযাে ট্রাস্ট এিং অনযানয মানিাবধোর এনক্তজওগুকলা  ইসলাম ও বিন্দয বর্কে ধম মান্তবরত 

বিস্টানগে িয়রাবন, োরীবরে সবিংসতার সাম্প্র াবয়ে িয মবে এিং সামাক্তজে বিক্তেন্নতার বেোর িকয়কেন 

িকল জাবনকয়কে । এনক্তজওগুকলা জাবনকয়কে বয িযক্তিরা সাধারেত বোন িযক্তির বিশ্বাসকে তার উোবধর 

সাকর্ যযি েকর। বোন িযক্তির বিশ্বাস েবরিতমকনর অবধোর রক্ষার জনয সাংবিধাবনে গযারাবন্ট র্াো 

সকেও, বিস্টান ওকয়লকেয়ার ট্রাকস্টর মকত, োকরা  াবি েরা বিশ্বাস যখন তার নাকমর সাকর্ সংবিষ্ট বিশ্বাস 

বর্কে বিিয যত িয়, তখন বসই িযক্তির উের িয়রাবন, িয মবে এিং সামাক্তজে বিক্তেন্নতা আসকত োকর, 

বিকেষত যব   াবি েরা বিশ্বাসটি বিবস্টয় িয়। 

 

অকটািকর ইসলাবম বোোে েবরবিত  াঙ্গাোরীগে ইসলাবম িযানার িিন েকর বোলায়  য'জন 

মযসলমানকে বেপ্তাকরর প্রবতিা  জাবনকয়বেল। এই  যই িযক্তির বিরুকদ্ধ এেজন বিন্দয বেক্ষার্ীর বেসিযে 

অযাোউন্ট িযাে েকর িা াঁ ািাক্তজর উকেকেয ইসলাম সর্কেম বিতবেমত মন্তিয বোস্ট েরার অবেকযাগ 

বেল।  াঙ্গাোরীরা বিন্দয োত্রটিকে বেপ্তাকরর রাখার  াবি েকরবেল, তারা একটি স্থানীয় বিন্দয মক্তন্দকর লযণ্ঠন 

েকরবেল এিং স্থানীয় িাবসন্দাক র তাক র েম মসূবিকত বযাগ ব ওয়ার জনয প্রকরাবিত েকরবেল। েযবলে 

 াঙ্গাোরীক র সকঙ্গ সঙ্ঘকষ ম জডায় এিং  ািী েকর বয আত্মরক্ষাকর্ ম প্রােঘাতী েক্তি প্রকয়াগ েরকত 
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িকয়বেল। েকল িারজন বনিত িন। েযবলে  ািী েকর বয  াঙ্গাোরীক র িাকত েিগান বেল।  াঙ্গায় 

েতাবধে মানযষ আিত িকয়কেন। িযাবেংকয়র  াকয় অবেযযি  য'জন মযসলমান বেপ্তার িকয়বেল, এেং বসই 

বিন্দয বেক্ষার্ী বয তার বেসিযে অযাোউন্ট িযাবেং ও তৎেরিতী  িা াঁ ািাক্তজর রচিা সর্কেম েযবলেকে 

জাবনকয়বেল তাকেও আিে রাখা িয়।  

বিে েকয়েটি গেমাধযকমর খিকর িলা িকয়কে, নকেম্বকর অজ্ঞাতেবরিয় িযক্তিরা িাঙ্গাইকলর এেটি বিন্দয 

োলী মক্তন্দকর প্রকিে েকর ো াঁিটি প্রবতমা োঙিযর েকর। স্থানীয় এে বিন্দয বনতা িকলকেন, ব াষীরা এই 

অঞ্চকল বিন্দয ও মযসলমানক র মকধয সাম্প্র াবয়ে সম্প্রীবতর ক্ষবত েরকত এই োজ েকরবেল। স্থানীয় 

েতৃ মেক্ষ এিং েযবলে িকলকে বয তারা এই ঘিনার ত ন্ত শুরু েকরকে। 

সংিা মাধযকমর খিকর িলা িকয়কে, অবেকনত্রী সািা েবিরকে ক্ষমা িাওয়ার জনয িাে ব ওয়া িকয়বেল 

তার এমন বেেয  মন্তকিযর ের বযগুকলা বেেয  মানযকষর মকন িকয়বেকলা বয বতবন নাক্তস্তেতা স্বীোর েকরকেন।  

বসােযাল বমবডয়াকত তীি সমাকলািনার েকর বতবন অকনযর ধমীয় বিশ্বাসকে আঘাত েরার জনয তার 

বেসিযে বেকজ ক্ষমা বিকয়বেকলন। 

মানিাবধোর সংগঠন আইন ও সাবলে বেন্দ্র জাবনকয়কে বয, ২০১৯ সাকলর প্রর্ম ১০ মাকস ধমীয় 

সংখযালঘযক র বিরুকদ্ধ সবিংসতায় েমেকক্ষ ১০১ জন আিত িকয়কেন। এ োডাও গররুেটি িকলকে, 

েমেকক্ষ ৬৫টি মক্তন্দর/মঠ িা মূবতম আক্রমে েরা িকয়বেল এিং ধমীয় সংখযালঘযক র ৫৩টি িাবডকত 

িামলা ও আগুন ব ওয়া িকয়বেল। বেেয  বিৌদ্ধ এখকনা আেঙ্কা েকরন বয িাম মায় মযসবলম বরাবিঙ্গাক র সাকর্ 

বিৌদ্ধ বনয মাতকনর প্রবতক্তক্রয়ায়  মিাংলাক কের) স্থানীয় মযসলমানরা তাক র বিরুকদ্ধও প্রবতবিংসামূলে 

আিরে েরকি। 

বিসরোরী সংস্থাগুবল মযসবলম িাঙাবল িসবত স্থােনোরী এিং আব িাসী বগাষ্ঠীর স সযক র মকধয যারা 

বিৌদ্ধ, বিন্দয এিং বিস্টান ধম মািলম্বী, জবমর মাবলোনা বনকয় উকত্তজনা অিযািত র্াোর বিষয়টি 

জাবনকয়কে। আব িাসী অমযসবলমক র প্রোবিত েকর এমন েূবম মাবলোনা বিকরাধগুকলা বনষ্পবত্তর জনয 

সরোর প্রকিষ্টা অিযািত বরকখকে। এ লকক্ষয সরোর ১৯৯৭ সাকলর োি মতয িট্টোম োবন্ত িয ক্তির আকলাকে 

আরও অন্তেয মক্তিমূলে বসদ্ধান্ত েিে এিং আইকনর সযসংিতেরকের জনয সংবিষ্ট আইকনর ২০১৭ সাকলর 

সংকোধনী িযিিার েরকে। আব িাসী সম্প্র াকয়র বেেয  স কসযর মকত, প্রক্তক্রয়াগত সমসযাগুবল তাক র 

সর্বত্ত সংক্রান্ত অকনেগুবল বিকরাধ বনষ্পবত্ত েরার প্রক্তক্রয়াকত বিলম্ব ঘিায়।  

 

অধ্যায় ৩: যকু্তরাষ্ট্র সরকাদরর নীতি ও সাংতিষ্টিা  

 

ধমীয় স্বাধীনতা এিং সিনেীলতার গুরুকত্বর উের বজার ব কত রাষ্ট্র তূ ও  তূািাকসর অনযানয েম মেতমাগে 

প্রধানমেীর োয মালয় , ধম ম মেোলয় , েররাষ্ট্র মেোলয় , স্বরাষ্ট্র মেোলয়, সমাজেলযাে মেোলয় এিং 

স্থানীয় সরোর প্রবতবনবধক র সাকর্ বিঠে েকরন। তারা ধম ম, ধমীয় স্বাধীনতা এিং সবিংস িরমেন্থার 

মধযোর সর্েম এিং বনরােত্তা নীবতকত ধমীয় স্বাধীনতা ও অনযানয মানিাবধোর অন্তেয মি েরার গুরুত্ব 

বনকয় আকলািনা েকরন।  তূািাকসর েম মেতমাগে ধমীয় সংখযালঘযক র  ৃটষ্টেবঙ্গকে সম্মান জানাকনার এিং 

িরমেন্থী িামলা বর্কে এ ধরকের সংখযালঘযক র সযরক্ষা প্র াকনর উের বজার ব কয়কেন। রাষ্ট্র কূতর  

ব কের বিবেন্ন স্থাকন সের ও বিিৃবতগুকলা ব কের প্রধান প্রধান জাতীয় বিবলবেেন িযাকনল ও বপ্রন্ট 

বমবডয়াকত িযােেোকি প্রিাবরত িকয়কে।  

 

 তূািাস সেলোকি সরোরী েম মেতমাক র অনযকরাধ েকরবেল বযন জননে বিন্দয অধীোর েমীর বিরুকদ্ধ 

রাষ্ট্রকরাকির অবেকযাগ না আকন। 
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আগস্ট ২০১৭ সাল বর্কে যযিরাষ্ট্র িাম মা বর্কে োবলকয় আসা মযসবলম জাবতকগাষ্ঠী বরাবিঙ্গাক র জনয ৬৯৯ 

বমবলয়ন ডলাকররও বিবে মানবিে সিায়তা ব কয়কে। এর বর্কে বমাি ৫৩৩ বমবলয়ন ডলাকরর বিবে 

িাংলাক কে আবশ্রত বরাবিঙ্গা েরোর্ী ও তাক র আশ্রয় প্র ানোরী সম্প্র াকয়র সিায়তায় িযয় িকয়কে। 

েমযযবনটি েযবলবেং প্রবেক্ষকের অংে বিকসকি  তূািাস ধমীয় সংখযালঘযক র অবধোর রক্ষা েরকত 

আইনপ্রকয়াগোরী েম মেতমাক র উৎসাবিত েকরকে। 

 

ধমীয় বগাষ্ঠীগুবলর মকধয োরস্পবরে সবিষ্ণয তাকে উৎসাবিত  েরকত োিবলে আউিবরি েম মসূবিগুবল 

িেরজযকড অিযািত বেল, যার মকধয এেটি ২৫কে আগস্ট অনযটষ্ঠত িয়।  তূািাকসর েম মেতমাগে বিৌদ্ধ, 

বিন্দয এিং মযসবলম সম্প্র াকয়র বিে েকয়েটি ধমীয় উৎসকি অংে বনকয়কেন এিং এগুকলাকত ধমীয় 

সংখযালঘযক র প্রবত সিনেীলতা ও শ্রদ্ধার গুরুকত্বর উের বজার ব কয়কেন। অকটািকর রাষ্ট্র তূ ব কের 

বতনটি িড ধমীয় সম্প্র াকয়র উৎসি ও অনযষ্ঠাকন বযাগ ব কয়কেন। এই অনযষ্ঠানগুকলাকত রাষ্ট্র তূ ও 

 তূািাকসর অনযানয েম মেতমাগে ধমীয় সিনেীলতা এিং ধমীয় বিবিত্রযতার প্রবত শ্রদ্ধা প্র ে মকনর উের 

বজার ব কয়কেন। 

 

 তূািাস ধমীয় স্বাধীনতা এিং সিনেীলতা সমর্ মকনর লকক্ষয সারা িের সামাক্তজে বযাগাকযাগ মাধযকম 

প্রিারনা িালায়। জযলাই মাকস ওয়াবেংিন, বডবসকত অনযটষ্ঠত বদ্বতীয়   বমবনকস্টবরয়াল িয  অযাডোন্স 

বরবলক্তজয়াস বিডকম   বযাগব কত যািার আকগ  মিাংলাক কের) এে ল ধমীয় ও নাগবরে সমাকজর বনতৃিৃন্দ 

রাষ্ট্র কূতর সাকর্ এেটি বসৌজনয বিঠকে বমবলত িন।  তূািাস বসই বিঠকের েবি এর সামাক্তজে 

বযাগাকযাগ মাধযকম বোস্ট েকর। ২৩ আগস্ট   ধম ম িা বিশ্বাকসর োরকে সবিংসতার বেোর িযক্তিক র 

স্মরকে   জাবতসংকঘর প্রর্ম আন্তজমাবতে ব িসটিকে স্বীেৃবত ব কয়  তূািাস এর বেসিযে এিং িযইিার 

বেইকজ  এেটি বিিৃবত প্রোে েকর। অকটািকর  তূািাস  য'টি বেসিযে বোস্ট প্রোেেকরকে, বযখাকন 

বলখা ও েবিসি বিস্টান, বিন্দয এিং বিৌদ্ধক র বতনটি আলা া ধমীয় উৎসকি রাষ্ট্র কূতর অংেেিকের ের্া 

তয কল ধরা িকয়বেল। 

 

 তূািাস এিং যযিরাষ্ট্র সরোকরর অনযানয েম মেতমাগে ধমীয় সংখযালঘযক র অবধোকরর েকক্ষ সমর্ মন 

প্রোে েকরন এিং তাক র সযরক্ষার উের গুরুত্ব আকরাে েকরন।  তূািাকসর েম মেতমারা ইসলাবমে 

োউকিেন িাংলাক ে, িাংলাক ে বিন্দয বিৌদ্ধ বিস্টান ঐেয েবরষ , িাংলাক ে বিস্টান সবমবত, বিৌদ্ধ 

ধমীয় েলযাে ট্রাস্ট, বিস্টান ধমীয় েলযাে ট্রাস্ট, ওয়ার্ল্ম বিৌক্তদ্ধস্ট অযাকসাবসকয়েন িাংলাক ে, িাংলাক ে 

বিৌদ্ধ বেডাকরেন, ঢাকা আন্তজমাবতে বিৌদ্ধ বিিার, এিং আগা খান োউকিেনসি বিবেন্ন ধমীয় সংস্থা 

এিং প্রবতবনবধক র সাকর্ বনয়বমত সাক্ষাৎ েকরন। এসি বিঠকে  তূািাস এিং যযিরাষ্ট্র সরোকরর অনযানয 

েম মেতমা ও বিবেন্ন বগাষ্ঠীর প্রবতবনবধগে ব কে ধমীয় স্বাধীনতার েবরবস্থবত বনকয় আকলািনা , ধমীয় 

সংখযালঘযগে বযসি িযাকলকঞ্জর িকয়কেন বসগুকলা বিবিত েরা এিং ধমীয় সিনেীলতার গুরুত্ব বনকয় 

আকলািনা েকরন। 

 

 তূািাকসর েম মেতমাগে ধমীয় স্বাধীনতাসি িযােে েবরসকর মানিাবধোর উকদ্বগগুকলা বনকয় আকলািনার 

জনয ১১টি বিক েী বমেকনর এেটি ওয়াবেমং গররুকের সাকর্ বনয়বমত বিঠে েকরন। 

 

 


