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দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব এক্ষিয়ায় ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী 
এর্ং ধর্ব বা ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা 
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এই পলিলি িংক্ষেপলি হগে পাাঁচক্ষি পলিলি িংক্ষেক্ষপর একক্ষি যেক্ষি ইউগরাক্ষপয়ান ইউক্ষনয়ন দ্বারা অর্বাক্ষয়ত দক্ষিণপূর্ব এক্ষিয়াাঃ আন্তধর্বীয় 
সংলাপ এর্ং ধর্ব অর্র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর) প্রকগের অংি ক্ষহগসগর্ ততক্ষর করা হগয়গে। এসইএ-এআইআর 
প্রকেক্ষি এসইএ-এআইআর অংিীদার ণ, ক্ষর্গিষকগর ইন্িারগেইর্ যেগলাস যদর অর্দানসহ আরও যেসর্ প্রক্ষতষ্ঠাগনর সহগোক্ষ তায় 
র্াস্তর্াক্ষয়ত হগয়গে তারা হল, দয যনিওয়াকব ের ক্ষরক্ষলক্ষজয়াস অযান্ড ট্র্যাক্ষডিনাল পীসগর্কারস, ক্ষেন চাচব এইড, সাক্ষর্রাগকাগসস 
না াপ্রদীপা োউগন্ডিন, ইসলাক্ষর্ক ক্ষরক্ষলে ওয়ার্ল্বওয়াইড, ওয়ার্ল্ব কনোগরন্স ের ক্ষরক্ষলজয়নস ের পীস ইনকরগপাগরিন, এর্ং ওয়ার্ল্ব 
যেইর্স যডগেলপগর্ন্ি ডায়াল - োরা এই নীক্ষতর্ালার সংক্ষিপ্ত ক্ষর্র্রণী প্রস্তুগত যনতৃস্থানীয় ক্ষেগলন। 

এই প্রকািনাক্ষি ইউগরাক্ষপয়ান ইউক্ষনয়গনর আক্ষর্বক সহগোক্ষ তায় ততক্ষর করা হগয়গে। ক্ষকন্তু এর ক্ষর্ষয়র্স্তু সমূ্পণবরূগপ ওয়াডব যেইর্স 
যডগেলপগর্ন্ি ডায়াল  এর্ং দয যনিওয়াকব ের ক্ষরক্ষলক্ষজয়াস অযান্ড ট্র্যাক্ষডিনাল পীসগর্কারস এর ক্ষনজস্ব, এর্ং এর্ন নয় যে এক্ষি 
ইউগরাক্ষপয়ান ইউক্ষনয়গনর র্তার্ত প্রক্ষতেক্ষলত কগর।   
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দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এক্ষিয়ায় র্ানর্াক্ষধকার রিা ও িাক্ষন্তপ্রক্ষতষ্ঠা উেয়গিগেই ধর্বীয় সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু জনগ াষ্ঠীর র্াগে ক্ষর্দযর্ান 
দ্বন্দ এর্ং চযাগলঞ্জসর্গূহর ক্ষদগক িাধারণত ক্ষর্গিষ দৃক্ষি যদওয়া হক্ষে থাক্ষে। এই সংক্ষিপ্ত ক্ষর্র্রণীক্ষি যেসর্ সংঘাতপূণব ক্ষর্োজনগরখ্া 
শুধুর্াে ধর্বীয় পক্ষরচগয়র কারগণ ক্ষনক্ষদবি জনগ াষ্ঠীর প্রক্ষত তর্ষর্য ঘিায় ক্ষকংর্া প্রাক্ষন্তক জনগ াষ্ঠী ক্ষহগসগর্ তাগদর পক্ষর ক্ষণত কগর যসই 
ক্ষর্ষয়গুগলার প্রক্ষত আগলাকপাত করা হগয়গে।  এই ক্ষর্র্রণীগত ক্ষকে ুক্ষনক্ষদবি যদগির ঘিনাসর্ূহ খ্ক্ষতগয় যদখ্া হগয়গে এর্ং ক্ষকে ুসুপাক্ষরি 
করা হগয়গে ো ক্ষকনা নীক্ষতক্ষনধবারক ণ, র্ানর্াক্ষধকার কর্বী, এর্ং িাক্ষন্তপ্রক্ষতষ্ঠা কর্বীগদরগক জাতীয় ও আঞ্চক্ষলক পেবাগয় অগ্রাক্ষধকার 
ততক্ষর ও অর্বর্হ কর্বকাণ্ড শুরু করগত সাহােয করগত পাগর।  
 
সংখ্যালঘুগদর অক্ষধকার সংরিণ এর্ং তার প্রসার ঘিাগনা অগনক দিক ধগরই উন্নয়ন ও র্ানর্াক্ষধকার সম্পক্ষকবত কর্বকাগণ্ডর সূক্ষচ 
ক্ষহগসগর্ পক্ষর ক্ষণত হগয় আসগে। ক্ষিক যকন একক্ষি জনগ াষ্ঠীগক সংখ্যালঘু র্লা হগর্ যসই সংজ্ঞা ক্ষনগয় ক্ষর্তগকবর অর্কাি রগয়গে। 
তগর্ একই রাগের সীর্ার র্গধয ক্ষকেু জনগ াষ্ঠীগক পক্ষরষ্কারোগর্ই তাগদর ধর্বক্ষর্শ্বাস, নৃতাক্ষিক পক্ষরচয়, োষা ত পক্ষরচয়য়, এর্ং/র্া 
জাক্ষত ত পক্ষরচগয়র ক্ষেক্ষিগত তর্ষগর্যর লিযর্স্তু করা হয়।  ধর্বক্ষর্শ্বাস পালগনর ক্ষকংর্া না পালগনর অক্ষধকার একক্ষি যর্ৌক্ষলক 
র্ানর্াক্ষধকার। ধর্ব ও ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা ক্ষনক্ষর্ড়োগর্ অন্যান্য ক্ষকেু র্ানর্াক্ষধকাগরর সাগর্ জক্ষড়ত যের্ন, র্ত প্রকাগির স্বাধীনতা, 
সংঘ ততক্ষর ও জর্াগয়গতর স্বাধীনতা।  একইোগর্, যকানও ধর্বক্ষর্শ্বাগসর অংি না হওয়ািাও একক্ষি র্ানর্াক্ষধকার। এই অক্ষধকার 
সংরিগণর যিগে একক্ষি আধুক্ষনক রাে র্াধয।  
 

 
 
ক্ষচে ১  যর্ৌক্ষলক র্ানর্াক্ষধকারসরূ্গহর র্গধয পারস্পক্ষরক সম্পকব ো ক্ষকনা ধর্বক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতারও একিা অংি (যেনক্ষচে)1 
 
আন্তজবাক্ষতকোগর্ সর্বজনস্বীকৃত এর্ন যকানও সংজ্ঞা যনই ো একক্ষি ক্ষনক্ষদবি য াষ্ঠীগক সংখ্যালঘু র্া সংখ্যাগুরু ক্ষহগসগর্ ক্ষচক্ষিত কগর। 
সংখ্যালঘু এর্ং সংখ্যাগুরুর এই ক্ষদ্বক্ষর্োজন যর্াোর যচিা অগপিাকৃত নতুন এর্ং এক্ষি ক্ষনগয় আন্তজবাক্ষতক আইন ও উন্নয়নপগে 
সক্ষিয়োগর্ ক্ষর্তকব করা হয়। 2 দয ইউনাইগিড যনিনস ক্ষহউর্যান রাইিস অক্ষেস অে হাই কক্ষর্িনার এর ক্ষর্রৃ্ক্ষত র্গত, সুপ্রক্ষতক্ষষ্ঠত 
সংজ্ঞা ক্ষনগয় এত ক্ষর্তগকবর কারণ তর্ক্ষচেযপূণব যপ্রিাপিাঃ “যের্ন অগনক রকর্ পক্ষরক্ষস্থক্ষত রগয়গে যে সংখ্যালঘুরা কীোগর্ র্সর্াস 
কগরন তার উপর ক্ষেক্ষি কগর। যকানও যিগে তারা ক্ষনক্ষদবি একক্ষি অঞ্চগল একগে র্সর্াস কগরন, আর্ার যকানও যিগে তারা পুগরা 

 
1 সূত্র: পুনরুৎপাদিত “প্রটেকশান অ্যান্ড প্রট াশন অ্ফ িযা রাইেস অ্যান্ড দিড স অ্ফ পাসসনস দিলংদ ং েু দরদলদিয়াস  াইনদরটিি” িাই নরওটয়দিয়ান দ দনদি অ্ফ 

ফটরইন অ্যাটফইয়ারস। ননওয়া হটয়টে, 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b7384abb48db487885e216bf53d30a3c/guidelines_minorities.pdf 
2 ইউনাইটেড ননশনস, অ্যান্ড ইউনাইটেড ননশনস, ইদডএস। প্রট াটিং অ্যান্ড প্রটেদটং  াইনদরটি রাইেসঃ আ  াইড ফর অ্যাডট াটকেস। নিটন াঃ ইউনাইটেড ননশনস।, 

২০১২। 

আলিিক্ষেি ১৮ লিন্তা ও 
ববাক্ষধর স্বাধীনতা

আলিিক্ষেি ২০ 
শালন্তপূণি িমাক্ষবশ ও 
িংগঠক্ষনর  স্বাধীনতা

আলিিক্ষেি ১৯ 
মতামত প্রোক্ষশর 

স্বাধীনতা
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যদগিই েক্ষড়গয় ক্ষেক্ষিগয় আগে।  ক্ষকেু সংখ্যালঘু য াষ্ঠীর ক্ষনগজগদর র্গধয দৃঢ় সার্ক্ষিক যচতনা ও ইক্ষতহাস সগচতনতা আগে, আর্ার 
অগনক যিগে তাগদর র্গধয য াষ্ঠী ত ঐক্ষতগের যচতনা খ্ুর্ই িীণ।”3 এই সর্স্যার যর্াকাক্ষর্লা করগত হগল যকানও য াষ্ঠীগক 
সংখ্যাগুরু র্া সংখ্যালঘু ক্ষহগসগর্ আখ্যা যদওয়ার সর্য় র্স্তু ত র্যাপার (যের্ন একই জাক্ষতস্বিার, োষা, র্া ধগর্বর অক্ষস্তত্ব) এর্ং 
ক্ষর্ষয় ত র্যাপার (যের্ন ক্ষনজস্ব আত্মপক্ষরচয়) এই উেয়গকই ক্ষহসাগর্ আনগত হগর্। 
 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর সংজ্ঞাক্ষয়ত করগত য গল এই চযাগলঞ্জ আরও রৃ্ক্ষি পায়। তখ্ন এক্ষি আরও কক্ষিন হগয় োয় কারণ ধর্ব যক 
সংজ্ঞাক্ষয়ত করগত য গলই অগনক জক্ষিলতার র্ুগখ্ারু্ক্ষখ্ হগত হয়। আন্তজবাক্ষতক যে দক্ষললগুক্ষল পাওয়া োয় যের্ন ইউক্ষনোসবাল 
ক্ষডগেয়াগরিন অে ক্ষহউর্যান রাইিস ১৯৪৮, এর্ং ধর্ব র্া ক্ষর্শ্বাগসর পার্বগকযর কারগণ উদ্ভূত সকল অসক্ষহষ্ণুতা ও তর্ষর্য ক্ষনরসগনর 
যঘাষণা যদওয়া  ১৯৮১ সাগলর যজনাগরল অযাগসর্র্ক্ষল ক্ষডগেয়াগরিন, এর যকানক্ষিগতই ধর্ব সম্পগকব সংজ্ঞা পাওয়া োয় না। এোড়াও 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর অগনকসর্য়ই আরও ক্ষকে ু পরস্পরগেদী আত্মপক্ষরচয় র্াগক (যের্ন জাক্ষতসিা, োষা, নৃতাক্ষিক পক্ষরচয়য়, েূ-
রাজননক্ষতক অর্স্থান)।  তাই শুধু ধগর্বর ক্ষেক্ষিগত তাগদর একক্ষি যেণীেুক্ত করগল যসিা সক্ষিক ক্ষচে যদখ্ায় না।  আন্তজবাক্ষতক আইন 
ক্ষর্গিষজ্ঞরা এই সর্স্যা ক্ষনরসগন ক্ষকেু সর্াধাগনর সুপাক্ষরি কগরন এর্ং আরও রৃ্হির পক্ষরসগর ক্ষর্ষয়গুগলাগক যদখ্ার পরার্িব যদনাঃ  
 

অর্শ্য, ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর যিগে, শুধু ধগর্বর সংজ্ঞা র্া ক্ষনজরাগের আইন কািাগর্াগত আইন ত সিা ক্ষহগসগর্ তাগদর 
ির্তার সুগো  কতিুকু এই পেবন্তই আর্াগদর প্রশ্ন যর্গর্ র্াগক না। তাগদর ধর্বাচারণ এর্ং তদসম্পকবীয় আলাদা আত্মপক্ষরচয় 
তাগদর অক্ষস্তত্ব প্রক্ষতষ্ঠা কগর। ক্ষকন্তু সর্ান গুরুগত্বর র্যাপার হল, তাগদর এই অর্স্থান স্বয়ংক্ষিয়োগর্ই ততক্ষর হগয় োয় এর্ং 
এিা শুধুর্াে ধর্বীয় অক্ষধকাগরই সীর্ার্ি না। 4 

 
ধর্ব র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা সর্ুন্নত রাখ্া যিকসই উন্নয়ন লিযর্াোর (SDGs) জন্য গুরুত্বপূণব ো ক্ষকনা ২০৩০ সাগলর র্গধয সকল 
র্যক্ষক্ত ও য াষ্ঠীর জীর্গনর উন্নক্ষতর লিযক্ষস্থর কগরগে। সুতরাং, ধমি বা লবশ্বাক্ষির লিলিক্ষত বেিব মানুষ বা বগাষ্ঠীর প্রলত ববষময, বঞ্চনা, 
ও অিমতা বেখাক্ষনা হক্ষে তাক্ষেরক্ষে লিলিত েরা ও তাক্ষের িম্পক্ষেি ববাঝা লবশ্ববযাপী SDGs এর িেযমাত্রার িাক্ষথ িম্পলেিত। 
SEA-AIR প্রেল্পলি েলেণ ও েলেণপূবি এলশোে এেলি বৃহির ঐেযমক্ষত বপ ৌঁছাক্ষত এবং লবলিন্ন ধমিীে ঐলতক্ষের বযলি ও 
জনক্ষগাষ্ঠীর মক্ষধয পারস্পলরে শালন্তপূণি িহাবস্থান বজাে রাখক্ষত এবং ধমি বা লবশ্বাক্ষির স্বাধীনতার জন্য উপেুি পলরক্ষবশ অজিক্ষনর 
বেক্ষত্র িূলমো রাখক্ষছ। এই েমিোণ্ড িরািলর অবোন রাক্ষখ SDG ১৬ বত বেখাক্ষন বিা হক্ষেক্ষছেঃ বিেিই উন্নেক্ষনর জন্য শালন্তপূণি 
ও িবাইক্ষে লনক্ষে গলঠত িমাক্ষজর প্রিার েরুন, িবার জন্য সুলবিার প্রালির সুক্ষোগ বতলর েরুন, এবং িেি পেিাক্ষে িবার েথা 
মাথাে বরক্ষখ োেিের ও জবাবলেলহতামূিে প্রলতষ্ঠান গক্ষে তুিুন। SDG িেযমাত্রা ১৬লব[১] SEA-AIR প্রেক্ষল্পর জন্য লবক্ষশষ 
গুরুত্ববহন েক্ষরেঃ “বিেিই উন্নেক্ষনর জন্য অ-ববষমযমূিে আইন ও নীলতমািার প্রণেন ও প্রক্ষোগ েরুন।” বেক্ষহতু ধমিীে িংখযািঘু 
বগাষ্ঠীর মক্ষধয থাো নারী ও অন্যান্য লিঙ্গীে িংখযািঘুরা আরও অলধেমাত্রাে ঝুৌঁলের মুক্ষখ থাক্ষেন, তাই লিঙ্গীে িমতা লনলিত েরক্ষত 
(SDG 5) অগ্রালধোক্ষরর লিলিক্ষত মূি দুলিন্তার জােগাগুক্ষিা লিলিত েক্ষর এবং বাস্তব েমিপদ্ধলত সুপালরশ েরক্ষত হক্ষব।  
 
েলেণ ও েলেণপূবি এলশোর ধমিীে িংখযািঘুক্ষের জলিি েৃশ্যপি  
ধমিীে বগাষ্ঠীর েথা লিন্তা েরক্ষি েলেণ ও েলেণপূবি এলশো পৃলথবীর মক্ষধয অন্যতম ববলিত্রযপূণি (জালতগত িীমাক্ষন্তর লবস্তৃলতর লহিাক্ষব) 
এেলি অঞ্চি। লবলিন্ন বগাষ্ঠীর মাক্ষঝ বে পারস্পলরে িম্পেি রক্ষেক্ষছ (শালন্তপূণি বহাে বা না বহাে) তা তাৎপেিপূণি। েক্ষেে েুগ ধক্ষর 
ইক্ষদাক্ষনলশো ও অন্যান্য বেক্ষশর মুিলিম পুণযাথিীরা বাংিাক্ষেক্ষশ লবক্ষশ্বর লিতীে বৃহিম মুিলিম ধমিিিাে (লবশ্ব ইজক্ষতমা নাক্ষম 
পলরলিত) লমলিত হক্ষে। বাংিাক্ষেশ, শ্রীিংো, থাইিযান্ড, এবং ইক্ষদাক্ষনলশোর লহন্দুরা তীথিোত্রাে িারক্ষত োক্ষে। থাইিযাক্ষন্ডর নারী 
বব দ্ধ লিেুক্ষের লনেুি েরা হক্ষে শ্রীিংোে। লমোনমাক্ষরর স্থাপতযলশল্পীরা বাংিাক্ষেক্ষশ বুদ্ধমূলতি বতলরক্ষত িাহােয েরক্ষছ। তক্ষব 
অঞ্চিগুক্ষিাে েখন ধমিীে-জাতীেতাবাে বৃলদ্ধ পাক্ষে , তখন এই ধরক্ষণর আন্তেঃিংক্ষোগ অক্ষপোেৃত েম েমতাধর জনক্ষগাষ্ঠী োরা 
জালতিত্ত্বা, ধমি, িাষার লবিাক্ষর মূি ধারাে পক্ষে না, তাক্ষের জন্য হুমলে হক্ষে োৌঁোে। বেমন িারক্ষত িংখযাগলরষ্ঠ লহন্দু ও িংখযািঘু 

 
3 “OHCHR |  াইনদরটিি আন্ডার ইন্টারনযাশনাল ল।” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx. 
4 দ লিােস , দিওফ। “দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড নিয়ার রাইেসঃ আ প্রটে  অ্ফ অ্যাটপ্রাচ।” ইন্টারনযাশনাল িানসাল অ্ন  াইনদরটি অ্যান্ড গ্রপ রাইেস ৫, নাম্বার ২ (১৯৯৭) 

৯৭-১৩৪। 
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মুিলিমক্ষের মক্ষধয িাম্প্রোলেে িলহংিতার ফক্ষি বাংিাক্ষেক্ষশ িংখযাগলরষ্ঠ মুিলিম ও িংখযািঘু লহন্দুক্ষের মক্ষধয োঙ্গা ববৌঁক্ষধ োে। বব দ্ধ 
লনরাপিাবালহনী িারা লমোনমাক্ষর বরালহঙ্গাক্ষের উপর লনগ্রহ িিক্ষি বাংিাক্ষেক্ষশর বব দ্ধরা িলহংিতার আশংোে থাক্ষে। শ্রীিংোর 
তালমি জনক্ষগাষ্ঠীর ও বাংিাক্ষেক্ষশর লহন্দুক্ষের িারক্ষতর প্রলত এেিা আিাো িান আক্ষছ বক্ষি ধক্ষর বনওো হে োর ফক্ষি তাক্ষেরক্ষে 
অপমান, আক্রমণ, এবং উক্ষেক্ষের িেযবস্তু েরা হে।  দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এক্ষিয়ায় িাক্ষন্ত প্রক্ষতষ্ঠা ও সার্াক্ষজক ঐকয  গড় যতালার 
যিগে আঞ্চক্ষলক পরস্পরক্ষনেবরিীলতা রু্গে অঞ্চলক্ষেক্ষিক কর্বপন্থা গ্রহণ করা ক্ষর্গিষোগর্ গুরুত্বপূণব। এর পগরর অংগি পাাঁচক্ষি যদগির 
অর্স্থা তুগল ধরা হগয়গে এর্ং অপ্রধান ধর্বীয় জনগ াষ্ঠীর প্রক্ষত ধর্ব ও ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতার অক্ষধকার লঙ্ঘগনর প্রক্ষত ক্ষর্গিষ নজর 
যদওয়া হগয়গে। এই অংগির যিগষ সুপাক্ষরিগুগলা তুগল ধরা হগয়গে।  
  
র্াংলাগদিাঃ 
 
১৯৭১ সাগল স্বাধীনতার পর যর্গক র্তবর্ান সর্য় পেবন্ত র্াংলাগদগি ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্ ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর সংখ্যা কগর্ই চগলগে। ইসলার্ 
পক্ষরষ্কারোগর্ই সর্বরৃ্হৎ ধর্ব ক্ষর্শ্বাস এখ্াগন। র্তবর্াগন ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী যর্াি জনসংখ্যার র্াে ৯.৬% ো পঞ্চাি র্ের 
আগ র ২৩.১% যর্গক আিংকাজনকোগর্ কর্। 5 ২০১১ সাগলর জাতীয় আদর্শুর্াক্ষর অনুোয়ী ক্ষহন্দুরা সর্গচগয় র্ড় ধর্বীয় সংখ্যালঘু 
জনগ াষ্ঠী ( জনসংখ্যার ৮.৬%), এর পগর আগে যর্ৌি (০.৬%), ক্ষিিান (০.৩%), এর্ং অন্যান্য আক্ষদর্াসী ক্ষর্শ্বাস (০.১% এর 
কর্)। এর সাগর্ ক্ষকে ুিুদ্র িুদ্র ক্ষকন্তু উগেখ্গো য সম্প্রদায় রগয়গে র্ূলত সুক্ষন্ন র্ুসক্ষলর্ অধুযক্ষষত র্াংলাগদগি যের্ন ক্ষিয়া র্ুসক্ষলর্ 
(<১%) এর্ং আহর্ক্ষদয়া সম্প্রদায় (প্রায় ১০০০০০)6. র্াংলাগদগির িহুগর সর্াগজ র্াহাই জনগ াষ্ঠীর অক্ষস্তত্ব খ্ুাঁগজ পাওয়া োয় এর্ং 
তাগদর আনুর্াক্ষনক সংখ্যা ১০০০০ যর্গক ৩০০০০০ এর র্গধয ওিানার্া কগর। 7 সাম্প্রক্ষতক ক্ষকে ুপ্রক্ষতগর্দগন যদখ্া োয় যে ধর্বীয় 
সংখ্যালঘুগদর সংখ্যা ক্ষর্গিষকগর ক্ষহন্দুগদর সংখ্যা র্াংলাগদগি ক্ষকেুিা রৃ্ক্ষি পাগে। েক্ষদও র্াংলাগদগির ক্ষহন্দুগদর সংখ্যা ১৯৫১-২০১১ 
সাগলর র্গধয ২২% যর্গক ৯% এ যনগর্ এগসক্ষেল 8, এই অনুপাত ২০১৭ সাগল ক্ষকেিুা যর্গড় ১০.৭% হগয়গে র্গল এক ক্ষহসাগর্ 
যদখ্া োয়। 9 
 
র্াংলাগদগির সংক্ষর্ধান সকল ধর্বর্ত পালগনর সর্ান অক্ষধকার প্রদান করগলও ইসলার্গক রােধগর্বর র্েবাদা যদওয়া হগয়গে। সংক্ষর্ধাগনর 
৩৯ ও ৪১ নং অনুগেগদ সর্ ধর্ব ক্ষর্শ্বাস, পালন, ও প্রচাগরর অক্ষধকার সংরিণ কগর ক্ষচন্তা, যচতনা, ও ধর্বক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতার 
ক্ষনশ্চয়তা যদওয়া হগয়গে;  তগর্, “আইন, জনকলযাণ, এর্ং তনক্ষতকতার সাগপগি।” 10 অনুগেদ ৪১ আরও ক্ষনক্ষশ্চত কগর সকল 
ধর্বীয় য াষ্ঠী র্া সম্প্রদাগয়র ক্ষনজস্ব প্রক্ষতষ্ঠান স্থাপন, রিণাগর্িণ, ও পক্ষরচালনার অক্ষধকার। েক্ষদও র্যক্ষক্তর ধর্বক্ষর্শ্বাস ক্ষচক্ষিতকরগণ 
সরকাক্ষরোগর্ যকানও হাক্ষতয়ার যনই, ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর পরস্পরগেদী তর্ক্ষিিয তাগদরদগক কািাগর্া ত তর্ষগর্যর েুাঁক্ষকগত যেগল 
যদয়। উদাহরণস্বরূপ, র্াংলাগদগি সরকাক্ষরোগর্ যদওয়া জাতীয় পক্ষরচয়পগে র্যক্ষক্তর ধর্ব পক্ষরচগয়র উগেখ্ র্াগক না। তগর্ র্যক্ষক্তর 
ক্ষনক্ষদবি ধারার নার্ ক্ষকংর্া যপািাক তার ধর্বক্ষর্শ্বাস সম্পগকব জাক্ষনগয় ক্ষদগত পাগর।  সংক্ষর্ধাগনর েতই ক্ষনশ্চয়তা আর ক্ষর্ধান র্াকুক, 
র্াংলাগদগির ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী প্রকৃত অগর্বই চলর্ান তর্ষর্য, সক্ষহংসতা, এর্ং রাে ও ধর্বীয় সংখ্যা ক্ষরগষ্ঠর দ্বারা আক্ষধপগতযর 
সমু্মখ্ীন হন। 
 

 
5  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ed. আন্ডার নেেঃ িয চযাটলঞ্জস নফইদসং দরদলদিয়াস  াইনদরটিস ইন িাংলাটিশ। দরটপােস  /  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, 

২০১৬, [৪] লন্ডন,   াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ২০১৬।  
6 িাংলাটিটশ প্রায় ৩০০০০০ উর্দস াষী িনট াষ্ঠী িাস কটর যারা দিহার ও পদি িঙ্গ নেটক ১৯৪৭ এর নিশ াট র স য় নিশান্তদরত হটয়দেটলন। দিহাদররা সুদি  ুসদল  এিং 

িাদত ও  াষা ত সংখযালঘু দহটসটি তাটির ধরা হয়, ধ ীয় সংখযালঘু নয়।   
7  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ed. আন্ডার নেেঃ িয চযাটলঞ্জস নফইদসং দরদলদিয়াস  াইনদরটিস ইন িাংলাটিশ। দরটপােস  /  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, 

২০১৬, [৪] লন্ডন,   াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ২০১৬। 
8 হায়িার, এ . ইনুদিন, দ িানুর রহ ান, এিং নাদহি কা াল. “দহনু্দ পপুটলশন নগ্রাে ইন িাংলাটিশঃ আ নড গ্রাদফক পািল।” িানসাল অ্ফ দরদলদিয়ন অ্যান্ড 

নডট াগ্রাদফ ৬, সংখযা ১ (ন  ৬, ২০১৯)ঃঃ ১২৩-৪৮ 

https://doi.org/10.1163/2589742X-00601003. 
9 “দহনু্দ পপুটলশন ইন িাংলাটিশ ইনদিদিংঃ দিল্লী” িুন ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে. 

 https://en.prothomalo.com/bangladesh/Hindu-population-in-Bangladesh-increasing-Delhi. 
10 State.gov. “Bangladesh.” ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

 https://2009-2017.state.gov/documents/organization/171752.pdf. 

https://doi.org/10.1163/2589742X-00601003
https://en.prothomalo.com/bangladesh/Hindu-population-in-Bangladesh-increasing-Delhi
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/171752.pdf
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িক্ষক্তিালী পি ও র্ুনাোগলােী প্রক্ষতষ্ঠানগুগলার পক্ষরকক্ষেত সংঘাত, সক্ষহংসতা, ও দাঙ্গার েগল এর্ং যজারপূর্বক উগেগদর কারগণ 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর যদিান্তক্ষরত ( যদগির ক্ষেতগর র্া র্াইগর) হওয়ার সংখ্যা যর্গড় চগলগে।11,12 ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর ক্ষর্রুগি 
সক্ষহংসতার একিা র্ড় অস্ত্র হল তাগদর সম্পক্ষি রিার অক্ষধকারগক লঙ্ঘন করা। সংখ্যালঘুগদর জক্ষর্ যকগড় যনওয়া র্াংলাগদগি 
রােীয়োগর্ প্রাক্ষতষ্ঠাক্ষনক রূপ যপগয়গে ক্ষকে ুতর্ষর্যরূ্লক আইগনর র্াধযগর্ োর র্গধয অক্ষপবত সম্পক্ষি আইন (Vested Property 
Act (VPA)) প্রধানোগর্ উগেখ্গো য। VPA হগে ১৯৬৫ সাগল পাক্ষকস্তান সরকাগরর প্রণীত িত্রু সম্পক্ষি আইগনরই আগরক রূপ 
যে আইন রাে কতৃবক র্ূলত ক্ষহন্দুগদর জক্ষর্ ও র্াক্ষড়ঘর র্াগজয়াপ্ত করার অনুর্ক্ষত ক্ষদত েক্ষদ তারা তৎকালীন পূর্বপাক্ষকস্তান যর্গক োরগত 
যদিান্তক্ষরত হত ক্ষকংর্া েক্ষদ ধগর যনওয়া যেত যে তারা োরতগক সর্র্বন করক্ষেল। 13 র্াংলাগদগির স্বাধীনতার পগরও ঐক্ষতহাক্ষসকোগর্ 
VPA এর অক্ষস্তত্ব “র্াংলাগদগি ক্ষহন্দুগদর এর্ন না ক্ষরক ক্ষহগসগর্ ক্ষচক্ষিত কগর োগদর রাগের প্রক্ষত আনু তযগক সর্সর্য়ই সগন্দগহর 
যচাগখ্ যদখ্া হয়। 14 এক পক্ষরসংখ্যাগন যদখ্া োয় যে VPA এর র্াধযগর্ জক্ষর্ যকগড় যনওয়ার কারগণ প্রায় ১.৫ ক্ষর্ক্ষলয়ন পক্ষরর্ার 
প্রায় ক্ষতন ক্ষর্ক্ষলয়ন একর জক্ষর্ হাক্ষরগয়গে। এইসর্স্ত জক্ষর্র ৮৭% হগে ক্ষহন্দু র্যক্ষক্তর্াক্ষলকানাধীন সম্পক্ষি অর্র্া র্ক্ষন্দগরর জায় া 15 
 ত দুই দিগক র্াংলাগদি সরকার অক্ষপবত সম্পক্ষি (প্রতযাপবণ) আইন ২০০১ এর্ং অক্ষপবত সম্পক্ষি প্রতযাপবণ সংগিাধনী ২০১১ এর 
র্াধযগর্ ইগতাপূগর্ব যকগড় যনওয়া জক্ষর্ ক্ষেক্ষরগয় যদওয়ার উগদযা  ক্ষনগয়গে। তগর্ এই প্রতযাপবণ প্রক্ষিয়া খ্ুর্ই ধীর ক্ষতর এর্ং দুনবীক্ষতগত 
জরাজীণব। 16  
 
র্াংলাগদগির দণ্ডক্ষর্ক্ষধ অনুোয়ী ধর্বসংিান্ত ব্লাসগেক্ষর্র অপরাধ যের্ন ধর্বস্থাগনর িক্ষতসাধন, ধর্বাচাগর র্াধাপ্রদান, কর্রস্থাগন অনুপ্রগর্ি 
ইতযাক্ষদ িাক্ষস্তগো য অপরাধ। তগর্ অসংখ্য প্রক্ষতগর্দগন যদখ্া োয় যে সংখ্যাগুরু জনগ াষ্ঠী দ্বারা সংখ্যালঘুগদর ধর্বস্থাগনর অর্র্াননা 
ও িক্ষতসাধন করা হয় ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্। র্াংলাগদগির দণ্ডক্ষর্ক্ষধ এই র্যাপাগর খ্ুর্ই সীক্ষর্ত আকাগর সুরিা যদয় ক্ষকংর্া এগকর্াগরই যদয় 
না।  ২০১৮ সাগল একক্ষি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় যেখ্াগন ব্লাসগেক্ষর্র অপরাধ রৃ্ক্ষি কগর অজাক্ষর্নগো য করা হয় এর্ং িাক্ষস্ত 
রৃ্ক্ষি করা হয়। ২০১৮ সাগলর দয ক্ষডক্ষজিাল ক্ষসক্ষকউক্ষরক্ষি অযাক্ট (DSA) অনুসাগর “যকউ উগেশ্যপ্রগণাক্ষদতোগর্ র্া জ্ঞাতসাগর 
ধর্বানুেূক্ষতগত আঘাত প্রদাগনর লগিয যেগকান ইগলক্ট্রক্ষনক েরর্যাগি যেগকান ক্ষডক্ষজিাল যস্পগস যের্ন ওগয়র্সাইি র্া সার্াক্ষজক 
যো াগো  র্াধযগর্ েক্ষদ এর্ন ক্ষকে ুপ্রকাি র্া প্রচার কগর ো ধর্বানুেূক্ষতগত র্া ধর্বীয় র্ূলযগর্াগধ আঘাত যদয় তাহগল তা এই আইগন 
িাক্ষস্তগো য হগর্।”17 অর্শ্য এই আইন প্রায় ক্ষনক্ষদবিোগর্ই ধর্বীয় ও সাংস্কৃক্ষতক সংখ্যালঘুগদর ক্ষর্রুগি র্যার্হার করা হগে যের্ন ক্ষহন্দু 
র্া র্াউলগদর ক্ষর্রুগি “সংখ্যা ক্ষরগষ্ঠর অনুেূক্ষতগত আঘাত” যদওয়ার অজুহাগত। 18    
 
ধর্বীয় যর্ৌলর্াদ এর্ং অসক্ষহষ্ণুতা র্াংলাগদগি যর্গড়ই চগলগে ো ধর্বক্ষনরগপি ও ক্ষেন্নক্ষচন্তার র্ানুষগদরগক প্রাক্ষন্তক অর্স্থাগন ক্ষনগয় 
এগসগে। যহোজগত ইসলার্ নাগর্র একক্ষি যর্ৌলর্াদী ইসলাক্ষর্ সং িগনর যজাি ক্ষনরক্ষর্ক্ষেন্নোগর্ আহর্ক্ষদয়া সম্প্রদায়গক অর্ুসক্ষলর্ 

 
11 আহট ি, নহলাল উদিন। “িয পদলটিকাল ইকনদ  অ্ফ লযান্ড গ্রযাদিং ইন িাংলাটিশ” িয দফনানদশয়াল এক্সটপ্রস. ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে. 

https://thefinancialexpress.com.bd/views/the-political-economy-of-land-grabbing-in-bangladesh-1516809970. 
12 আিনান, স্বপন. “লযান্ড গ্রযাি অ্যান্ড দপ্রদ টি  অ্যাকু ুটলশন ইন নডলোটিক িাংলাটিশঃ ইন্টারঅ্যাকশন দিেুইন দনওদলিাটরল নলািালাইটিশন, নেে ইন্টারট নশনস, 

পাওয়ার দরটলশনস অ্যান্ড পীিযান্ট নরদসোন্স,” িয িানসাল অ্ফ পীিযান্ট োদডি ৪০, সংখযা ১ (িানুয়াদর ১, ২০১৩)ঃঃ ৮৭-১২৮ 

https://doi.org/10.1080/03066150.2012.753058. 
 
13 অ্যাদকনস, হযাদরসন,“চযাটলঞ্জস েু দরদলদিয়াস দিড  ইন িাংলাটিশ,” ২০২০, ৫. 
14 নফল্ড যান, নশলী. “িয দহনু্দ অ্যাি আিারঃ নেে, ল, অ্যান্ড লযান্ড দরটলশনস ইন কনটেটপারাদর িাংলাটিশ।” সাউে এদশয়া  াদিদডদসদিনাদর অ্যাাকাটডদ ক িানসাল, 

সংখযা ১৩, (এদপ্রল ২২, ২০১৬) https://doi.org/10.4000/samaj.4111. 
15 ইয়াসদ ন, তাসদল া. “িয এদনদ  প্রপাটিস  লি ইন িাংলাটিশঃ গ্রযাদিং লযান্ডস আন্ডার গুইি অ্ফ নলদিসটলশন।” অ্ক্সটফাডস  ইউদন াদসসটি ক নওটয়লে ল িানসাল ১৫, 

সংখযা ১ (িানুয়াদর ২, ২০১৫)ঃঃ ১২১-৪৭।  

https://doi.org/10.1080/14729342.2015.1101226. 
16 অ্যাদকন্স, হযাদরসন। “চযাটলঞ্জস েু দরদলদিয়াস দিড  ইন িাংলাটিশ, ” ২০২০, ৫। 
17 িয নডইদল োর। “দডদিোল দসদকউদরটি অ্যাটঃ অ্যাটরসে ওয়াটরন্ট ইসুযড অ্যাট ইন্সে িাউল দরতা নিওয়ান,” দডটসম্বর ২, ২০২০। 

https://www.thedailystar.net/country/news/digital-security-act-arrest-warrant-issued-against-baul-rita-dewan-
2004665. 
18 এন্ড োটেদ  লি। “’োটেদ ’ লি ইন িাংলাটিশ।” ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে  

https://end-blasphemy-laws.org/countries/asia-central-southern-and-south-eastern/bangladesh/. 

https://thefinancialexpress.com.bd/views/the-political-economy-of-land-grabbing-in-bangladesh-1516809970
https://doi.org/10.1080/03066150.2012.753058
https://doi.org/10.4000/samaj.4111
https://doi.org/10.1080/14729342.2015.1101226
https://www.thedailystar.net/country/news/digital-security-act-arrest-warrant-issued-against-baul-rita-dewan-2004665
https://www.thedailystar.net/country/news/digital-security-act-arrest-warrant-issued-against-baul-rita-dewan-2004665
https://end-blasphemy-laws.org/countries/asia-central-southern-and-south-eastern/bangladesh/
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যঘাষণা করার দার্ী জাক্ষনগয় আসগে সরকাগরর কাগে। 19 এই দলক্ষি নারীর ির্তায়গনর  ৃহীত নীক্ষতর্ালার ক্ষর্রুগি সর্সর্য়ই সরর্, 
এর্ং তারা যদগির ক্ষিিা পািযির্গক ইসলাক্ষর্করণ করগত সেল হগয়গে। ২০১৩ সাল যর্গক প্রাণঘাতী আির্গণ খ্ুন করা হগয়গে 
ব্ল ার, যলখ্ক, পুগরাক্ষহত, পাক্ষদ্র, ক্ষর্গদক্ষি না ক্ষরক, ও LGBT অক্ষধকারকর্বীগদর। ক্ষর্ ত কগয়ক র্েগর সার্াক্ষজক যো াগো  র্াধযগর্ 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষত ঘৃণা ও গুজর্ েড়াগনার পক্ষরর্াণ অগনক যর্গড়গে। ইসলাক্ষর্ র্ক্তারা ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্ অন্যান্য সম্প্রদায় ও 
অন্যান্য ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর সম্পগকব ঘৃণা েড়ান যদির্যাপী ওয়াজ র্াহক্ষেগলর র্াধযগর্ যেখ্াগন, ‘সাম্প্রদাক্ষয়ক ক্ষর্ষর্াষ্পগক উগস্ক 
যদওয়া হয়।” 20 ক্ষিস্টান চাচব, ক্ষর্িন, ও জনক্ষহতকর প্রক্ষতষ্ঠানগুগলাগক প্রায়ই ধর্বান্তক্ষরত করার সগন্দগহর যচাগখ্ যদখ্া হয়। ক্ষিস্টান 
কলযাণ ট্র্াস্ট এর্ং অন্যান্য র্ানর্াক্ষধকার রিা সংিান্ত এনক্ষজওর র্ক্তর্য অনুসাগর, ক্ষিস্টান ধর্বোজক ণ হয়রাক্ষন, সাম্প্রদাক্ষয়ক হুর্ক্ষক, 
িারীক্ষরক সক্ষহংসতা, এর্ং সার্াক্ষজকোগর্ একঘগর কগর রাখ্ার র্ত ক্ষর্ষয়গুগলার সমু্মখ্ীন হন।  
 
সংখ্যালঘু নারী ণ প্রক্ষতক্ষনয়তই তর্ষগর্যর ক্ষিকার হন ো সক্ষহংসতা, নৃিংসতা, ও তর্ষগর্যর র্ত ক্ষিগরানার্গুগলাগক োক্ষড়গয়ও আরও 
অগনক র্যাপকোগর্ ক্ষর্স্তৃত। তর্ষর্যরূ্লক র্যক্ষক্ত ত/পাক্ষরর্াক্ষরক আইগনর পািাপাক্ষি সংখ্যালঘু নারীগদর সার্াক্ষজক, অর্বননক্ষতক, এর্ং 
রাজননক্ষতক অগনক যিগে র্াদ যদওয়া হয়। সাম্প্রদাক্ষয়ক সক্ষহংসতার প্রসগঙ্গ র্লা োয়, তাগদরগক প্রায়ই যেৌন ক্ষনগ্রগহর লিযর্স্তু করা 
হয়। 21  
 
জাতীয় সংসদ ক্ষনর্বাচন এর্ং স্থানীয় ক্ষনর্বাচগনর সর্য় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী ক্ষর্গিষত সংখ্যালঘু নারীগদর জন্য ক্ষর্গিষ েুাঁক্ষকর সর্য়। 
উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সাগলর সংসদ ক্ষনর্বাচগনর পূগর্ব ও পরর্তবী সক্ষহংসতায় ৩৫৫ জন প্রান হারান এর্ং ধষবণ, লুিপাি, ও 
অক্ষিসংগোগ র ৩২৭০ক্ষি ঘিনা ক্ষলক্ষপর্ি করা হয়। 22 
 
র্াংলাগদগি যর্িক্ষকেু সরকাক্ষর প্রক্ষতষ্ঠাগন যের্ন পুক্ষলি, ক্ষর্ক্ষলিাক্ষর, এর্ং যর্সার্ক্ষরক আর্লাতগে ধর্বীয় সংখ্যালঘুরা ক্ষর্ক্ষেন্ন রকর্ র্াধার 
সমু্মখ্ীন হন, তগর্ এ সংিান্ত িক্ষতর পেবায় কতখ্াক্ষন যস সম্পগকব ক্ষনেবরগো য তর্য পাওয়া োয় না। 23 এক ক্ষহসাগর্ পাওয়া োয় যে 
সরকাক্ষর চাকক্ষরর ৫-৭% পগদ এর্ং পুক্ষলি র্াক্ষহনীর ১০% পগদ ধর্বীয় সংখ্যালঘুরা আগেন। 24  ত কগয়ক র্েগর সংসগদ 
সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব আগ র যচগয় যর্গড়গে, যের্ন ৩০০ ক্ষি সংসদীয় আসগনর র্গধয ২০০১ সাগল ৩ জন যর্গক ২০১৮ সাগল 
১৭ জগন উন্নীত হগয়গে। র্াংলাগদগির উচ্চক্ষিিার ক্ষর্ক্ষেন্ন প্রক্ষতষ্ঠাগন ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব অসর্অনুপাগত এর্ং তা ির্ি 
সংকুক্ষচত হগে। র্াংলাগদগির সর্গচগয় র্ড় পার্ক্ষলক ক্ষর্শ্বক্ষর্দযালয় ঢাকা ক্ষর্শ্বক্ষর্দযালয় যর্গক ২০১৬ সাগল প্রাপ্ত এক তগর্য যদখ্া 
োয় যে যর্াি ৫০৭১৩ জন ক্ষিিার্বীর র্গধয র্াে ৪.৯% ক্ষেল অর্ুসক্ষলর্। 25 
 
র্াংলাগদগির পূর্বাঞ্চগলর পার্বতয চট্টগ্রার্ অঞ্চগল (CHT) যদগির সর্গচগয় র্ড় আক্ষদর্াসী জনগ াষ্ঠীর র্সর্াস োরা র্ূলত যর্ৌি, 
ক্ষিস্টান, ক্ষহন্দু ও প্রকৃক্ষতর্াদী ধগর্ব ক্ষর্শ্বাসী। এই অঞ্চল এখ্নও প্রায় ক্ষর্ি র্ের র্যাপী চলা িাক্ষন্তর্াক্ষহনী ও যসনার্াক্ষহনীর সংঘগষবর 
িত সাক্ষরগয় তুলগে। ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্ জক্ষর্ দখ্ল, যজার কগর ধর্বান্তক্ষরত করা, ধষবণ, অপহরণ, খ্ুন, এর্ং উগেদ হগে এই অঞ্চগলর 
প্রধান চলর্ান সর্স্যা োর ক্ষিকার আক্ষদর্াসী সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্ হগয় র্াগকন। কক্সর্াজার অঞ্চগল প্রায় এক ক্ষর্ক্ষলয়ন 
যরাক্ষহঙ্গা জনগ াষ্ঠীর অনুপ্রগর্ি ওই অঞ্চগলর কযাম্প এলাকায় ধর্বীয় জনক্ষর্ন্যাগসর ক্ষচেই পালগি ক্ষদগয়গে।  

 
19 ucanews.com. “ক্লাদরক দড ান্ডস িাংলাটিশ আহ াদিস দি দডটক্লয়ারড ‘নন- ুসদল ’ – ইউদসএ দনউি।” ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-be-declared-non-muslim/85004. 
20 িয নডইদল অ্িিার ার। “১৫ নন ড ফর ফযদনং কদ উনাল নেনশন, দ দলেযদন্স থ্রু ওয়াি- প্রে  পাতা - Observerbd.Com.” ন  ১২, ২০২১। 

https://www.observerbd.com/news.php?id=192164. 
21  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ed. আন্ডার নেেঃ িয চযাটলঞ্জস নফইদসং দরদলদিয়াস  াইনদরটিি ইন িাংলাটিশ।  দরটপােস  /  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ 

ইন্টারনযাশনাল, ২০১৬। 
22 পূটিসাক্ত 
23 পূটিসাক্ত 
24 “নশখ হাদসনা   নসট ন্ট নসেস দপ্রসদসটডন্ট ইন  াইনদরটি রাইেস প্রটেকশন – িয ইকনদ ক োই স।” ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sheikh-hasina-government-sets-
precedent-in-minority-rights-protection/articleshow/66825486.cms. 
25  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ed. আন্ডার নেেঃ িয চযাটলঞ্জস নফইদসং দরদলদিয়াস  াইনদরটিস ইন িাংলাটিশ। দরটপােস  /  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ 

ইন্টারনযাশনাল, ২০১৬, [৪] লন্ডন,   াইনদরটি রাইেস গ্রুপ ইন্টারনযাশনাল, ২০১৬। 

https://www.ucanews.com/news/cleric-demands-bangladesh-ahmadis-be-declared-non-muslim/85004
https://www.observerbd.com/news.php?id=192164
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sheikh-hasina-government-sets-precedent-in-minority-rights-protection/articleshow/66825486.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sheikh-hasina-government-sets-precedent-in-minority-rights-protection/articleshow/66825486.cms
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COVID-19 র্হার্াক্ষরর সর্গয়ও সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষত অর্দর্ন যর্গর্ র্াগকক্ষন। র্াংলাগদি ক্ষহন্দু-যর্ৌি-ক্ষিস্টান ঐকয পক্ষরষদ 
(BHBCUC) ২০২০ সাগলর র্াচব ও যসগেম্বর র্াগসর র্াোর্াক্ষে সর্গয় ধর্বীয় ও জাক্ষতসিা ত সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠীর র্গধয ১৭ক্ষি 
হতযার কর্া জাক্ষনগয়গে। 26  
 
এইসর্ সংঘাত ও সক্ষহংসতার ক্ষর্রুগি একসাগর্ কাজ করার র্যাপাগর আন্তাঃধর্বীয় সহগোক্ষ তা এর্ং ধর্বীয় য াষ্ঠীগুগলার র্গধয 
যসৌহাগদবযর উদাহরণ রগয়গে। রর্জান র্াগস  রীর্ র্ুসক্ষলর্গদর জন্য যর্ৌি উপাসনালয়গুগলাগত প্রায়ই ইেতার ক্ষর্তরণ কর্বসূক্ষচর 
আগয়াজন করা হয়। 27 সরকাক্ষর ক্ষনগদবিনা অনুোয়ী ২০১৯ এর এক্ষপ্রগল সারাগদিজুগড় ইর্ার্ ণ তাগদর শুির্াগরর জুম্মার খ্ুতর্ায় 
সোসর্াদ ও উগ্রর্াদক্ষর্গরাধী যেৌর্ ক্ষর্রৃ্ক্ষত প্রদান কগরন।  
 
ক্ষর্য়ানর্ারাঃ 
 
ক্ষর্য়ানর্ার ৫৬.৬ ক্ষর্ক্ষলয়ন জনসংখ্যা ক্ষনগয় প্রধানত একক্ষি যর্ৌি যদি োর ৮৮% যর্রাোদা যর্ৌি, ৬% ক্ষিস্টান, এর্ং ৪% র্ুসক্ষলর্। 
অন্যান্য ধগর্বর র্গধয আগে ক্ষহন্দু, তজন, এর্ং যলাকায়ত ক্ষর্শ্বাস। 28 েক্ষদ সংগিগপ ক্ষর্চার করা োয় তাহগল র্লা োয় যে, ক্ষর্য়ানর্াগর 
উপাসনার স্বাধীনতা আগে ক্ষকন্তু ধর্বীয় স্বাধীনতা যনই। ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী রাে কতৃবক আগরাক্ষপত ক্ষনগষধাজ্ঞার র্ুগখ্ারু্ক্ষখ্ হন 
যর্ি ক্ষকে ু র্যাপাগর। যের্ন, প্রকািনা, জনসমু্মগখ্ র্ক্তৃতা, আন্তজবাক্ষতক অক্ষতক্ষর্গদর আর্েণ জানাগনা, এর্ং জনসংগোগ র র্ত 
অক্ষধকাগরর যিগে।  যেসর্ েুল ধারণা সার্াক্ষজক আচরগণর অগনক  েীগর যপ্রাক্ষর্ত, যসগুগলার দ্বারা র্ূলত র্ুসক্ষলর্রা িক্ষতগ্রস্থ হগলও, 
ক্ষিস্টান, ক্ষহন্দু, এর্ং অন্যান্য জনগ াষ্ঠীও র্াদ োয় না। এর েগল ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠীর সদস্যগদর প্রক্ষত তর্ষগর্যর সুগো  
ততক্ষর হয়। এর্ন একক্ষি র্হুল প্রচক্ষলত আচরণ হগে “পক্ষশ্চর্া দরজা” ধারণা। এই ধারণা অনুসাগর র্াক্ষর্বজ সর্াজ এর্ং যর্ৌিরা 
পক্ষশ্চর্ ক্ষদগকর পাহাড়গুগলা যর্গক যনগর্ আসা র্ুসক্ষলর্ যরাগতর ক্ষর্রুগি ঢাল হগয় দাাঁক্ষড়গয় আগে যে র্ুসক্ষলর্ যরাত যনগর্ আসগল 
র্ার্বার যর্ৌিরা র্ুগে োগর্। 29 রাে এর্ং সর্াগজর প্রোর্িালী পি এর্ন ধরগণর ধারণাগক ক্ষচরস্থায়ী রূপ যদওয়ার র্যাপাগর সাহােয 
কগর। দর্নর্ূলক কােবির্ র্ূলত যদিক্ষির ক্ষকনারার ক্ষদগক র্সর্াসরত জাক্ষত ত ও ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর যর্ক্ষি িক্ষতগ্রস্থ কগর। যর্ৌি 
জনগ াষ্ঠীর যর্িীরো  অংগির র্গধয একক্ষি (েুল) ধারণা আগে যে র্ুসক্ষলর্ জনসংখ্যা যর্ক্ষি দ্রুত রৃ্ক্ষি পাগে, েক্ষদও যেসর্ তর্য 
পাওয়া োয় এই ক্ষর্ষগয় যসগুগলা এই দার্ীগক সর্র্বন কগর না। ১৯৭৩ ও ২০১৪ সাগলর আদর্শুর্াক্ষরর তর্য যর্গক যদখ্া োয় যে 
র্ুসক্ষলর্ জনসংখ্যা র্াে ০.৪% রৃ্ক্ষি যপগয় ৩.৯% যর্গক ৪.৩% হগয়গে। 30 এখ্াগন র্গন রাখ্া দরকার যে ২০১৪ সাগলর 
আদর্শুর্াক্ষরগত যরাক্ষহঙ্গাগদর পুগরাপুক্ষর র্াদ যদওয়া হগয়গে  ণনা যর্গক। সরকাক্ষর ও যর্সরকাক্ষর সূের্গত ২০১৬ সাগলর অগক্টার্গরর 
আগ  প্রায় ১.১ ক্ষর্ক্ষলয়ন যরাক্ষহঙ্গা র্ুসক্ষলর্ ক্ষর্য়ানর্াগর র্সর্াস করত। ২০২১ সাগলর যেব্রুয়াক্ষর র্াগস সংঘক্ষিত সার্ক্ষরক অেুযত্থান 
ইগতার্গধয র্াকা দ্বন্দ্বগক নতুন উচ্চতায় ক্ষনগয় য গে ক্ষর্য়ানর্াগরর “ধর্বক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা লঙ্ঘগনর ইক্ষতহাগসর পুনরারৃ্ক্ষি ঘক্ষিগয়।” 
31  
 
ধর্বীয় এর্ং জাক্ষত ত পক্ষরচয় ক্ষর্য়ানর্াগর এর্ন গুরুত্বপূণবোগর্ পরস্পরগক অক্ষতির্ যে এর র্াধযগর্ ক্ষনক্ষদবি ক্ষকে ুজনগ াষ্ঠী প্রাক্ষন্তক 
পেবাগয় যপৌাঁগে োয়। না ক্ষরক সুক্ষর্ধা এর্ং অন্যান্য সরকাক্ষর সুক্ষর্ধা যের্ন জনক্ষিিা ও স্বাস্থযগসর্া প্রাক্ষপ্ত ক্ষনেবর কগর এধরগণর 

 
26 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “িাংলাটিশ।” ন  ১২, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

 https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/. 
27 “িুদিে  নকস ইন িাংলাটিশ অ্ফার ইফতার েু দনদড  ুসদল স দডউদরং রা ািান । িুদিেটডার।” ন  ১৩, ২০২১ এ নিখা হটয়টে 

https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-monks-in-bangladesh-offer-iftar-to-needy-muslims-during-
ramadan. 
28 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “িা সা।” ন  ১৩, ২০২১ এ নিখা হটয়টে. https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/burma/. 
29 দ য়ান ার কাদি নপ্রাফাইল অ্ন দিড  অ্ফ দরদলদিয়ন অ্র দিদলফ (FoRB) ওয়াল্ডস  নফইেস নডট লপট ন্ট ডায়াল  নফব্রুয়াদর ২০২০ 
30 দফংক, িীদেয়ানা। “দ য়ান ারঃ দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল নকাটিনস।” এদশয়ান অ্যাটফয়াসস ৪৯। সংখযা ২, (এদপ্রল ৩, ২০১৮)ঃঃ ২৫৯-৭৭। 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860. 
31 পারদসদকউশন। “কুয ইন দ য়ান ার ফটলাস দহেদর অ্ফ দসদ য়ার দরদলদিয়াস দিড   াটয়াটলশনস,” নফব্রুয়াদর ২২, ২০২১। 

https://www.persecution.org/2021/02/22/coup-myanmar-follows-severe-history-religious-freedom-violations/. 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/bangladesh/
https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-monks-in-bangladesh-offer-iftar-to-needy-muslims-during-ramadan
https://www.buddhistdoor.net/news/buddhist-monks-in-bangladesh-offer-iftar-to-needy-muslims-during-ramadan
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860
https://www.persecution.org/2021/02/22/coup-myanmar-follows-severe-history-religious-freedom-violations/
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পক্ষরচগয়র উপর। র্ার্ার র্া র্াক্ষর্বজ জাক্ষতগ াষ্ঠী, োরা র্ূলত যর্ৌি, তারা হগে জাক্ষত ত সংখ্যা ক্ষরষ্ঠ, এর্ং তারাই র্ূলত পণূব না ক্ষরক 
সুক্ষর্ধা এর্ং যপিা ত ও সার্াক্ষজক যিগে যর্িী সুগো  যপগয় র্াগকন। িান, র্ন, এর্ং রাখ্াইন যর্ৌিরাও না ক্ষরক সুক্ষর্ধা যপগয় 
র্াগকন, তগর্ তারাও সংখ্যাগুরু র্ার্ারগদর কাগে তর্ষগর্যর ক্ষিকার হগত পাগরন। সরকারপ্রদি পক্ষরচয় পগে র্যক্ষক্তর ধর্ব পক্ষরচয় 
উগেখ্ করা র্াগক এর্ং এই পক্ষরচয় পে ক্ষনরাপিার্াক্ষহনীর সদস্যগদর যদখ্াগত হয়, এর্ং সরকাক্ষর যসর্া যপগত র্া চাকক্ষরর সর্য় 
প্রগয়াজন হয়। কাক্ষচন, ক্ষচন, না া, এর্ং কাগরন জাক্ষতসিাসর্হূ র্ূলত ক্ষিস্টধর্ব যর্গন চগল এর্ং তাগদরগকও “জাতীয় জাক্ষতসিার” 
তাক্ষলকায় স্থান যদওয়া হগয়গে। 32 অর্শ্য ১৯৮০ সাল যর্গক র্যার্হার হওয়া ১৩৫ক্ষি জাক্ষতসিার এই তাক্ষলকায় যরাক্ষহঙ্গাগদর জায় া 
হয়ক্ষন ো ক্ষকনা র্তবর্াগন যরাক্ষহঙ্গাগদর না ক্ষরক সুক্ষর্ধাদাগন অস্বীকৃক্ষতর ক্ষেক্ষি ততক্ষর কগরক্ষেল র্গল র্গন করা হয়। 33 
 
ক্ষর্য়ানর্াগরর সংক্ষর্ধান ক্ষচন্তার স্বাধীনতা এর্ং ক্ষনগজর ধর্বক্ষর্শ্বাস প্রকাি ও পালগনর অক্ষধকার ক্ষনক্ষশ্চত কগর। তগর্, এই ক্ষর্ধাগনর ক্ষকে ু
িতব আগে যের্ন, জনিৃঙ্খলা, স্বাস্থয, তনক্ষতকতা, অর্র্া সংক্ষর্ধাগনর অন্যান্য ক্ষর্ধান যের্ন ক্ষনরাপিা,  আইন-িৃঙ্খলা, ও সার্াক্ষজক 
িাক্ষন্তর প্রক্ষত তা হুর্ক্ষকস্বরূপ হগত পারগর্ না। 34 এই আইগনর র্াধযগর্ ধর্ব অর্র্াননা, ধর্বস্থান ও কর্রস্থাগন অনুপ্রগর্ি, ধগর্বর নাগর্ 
কাউগক আঘাত র্া অপর্ান করা, এর্ং ধর্বীয় উগিজনা ততক্ষরর ক্ষর্রুগি সুরিা যদওয়া হগয়গে। ধর্বীয় র্যক্ষক্তসর্হূ (যের্ন পুগরাক্ষহত, 
সাধ,ু নান ইতযাক্ষদ) যোি ক্ষদগত পাগরন না এর্ং সরকাক্ষর অক্ষেগসর দাক্ষয়গত্ব র্াকগত পাগরন না। সংক্ষর্ধাগন “রাজননক্ষতক উগেগশ্য 
ধগর্বর অপর্যার্হারগকও ক্ষনক্ষষি করা হগয়গে।” 35 ক্ষর্য়ানর্াগরর যকানও রােধর্ব যনই, তগর্ সংক্ষর্ধাগন যর্ৌি ধর্বগক ক্ষর্গিষ অর্স্থান 
যদওয়া হগয়গে সংখ্যা ক্ষরগষ্ঠর ধর্ব ক্ষহগসগর্। সকল ধর্বীয় প্রক্ষতষ্ঠাগনর ক্ষনর্ন্ধন করা র্াধযতার্ূলক। 
 
USDP সরকাগরর আর্গল জাক্ষত অ ধর্ব সম্পক্ষকবত চারক্ষি আইন পাি করা হয় ২০১৫ সাগল। এই আইনগুগলা ততক্ষর ও পুনাঃক্ষনরীিণ 
কগরগে ের্ািগর্ অ বানাইগজিন ের দয প্রগিকিন অে যরস অযান্ড ক্ষরক্ষলক্ষজয়ন এর্ং ধর্ব র্েণালয়। এই আইগনর উগেশ্য ক্ষেল ক্ষকেু 
ক্ষকে ুর্যাপাগর ক্ষনয়েণ প্রক্ষতষ্ঠা করা যের্ন, ধর্বান্তক্ষরতকরণ, ক্ষেন্ন ক্ষেন্ন ধর্বীর ক্ষর্র্াহ, র্হুক্ষর্র্াগহর িাক্ষস্তক্ষর্ধান, এর্ং “সরকাগরর যেখ্াগন 
র্গন হয় যসখ্াগন জনসংখ্যা ক্ষনয়েগণর পদগিপ যনওয়ার অনুর্ক্ষত যদওয়া।”36 েক্ষদও এই আইন সর্ ধগর্বর র্ানুগষর জন্যই প্রগোজয, 
সর্াগলাচক ণ র্গল র্াগকন যে এই আইগনর র্ূল লিয হল “ইসলার্ ধগর্ব ধর্বান্তক্ষরত হওয়া সীক্ষর্ত করা, র্ুসক্ষলর্ পুরুষ ও যর্ৌি 
নারীর র্গধয ক্ষর্গয় যিকাগনা, র্ুসক্ষলর্ পুরুগষর একাক্ষধক স্ত্রী গ্রহণ র্ন্ধ করা, এর্ং র্ুসক্ষলর্গদর র্ড় পক্ষরর্ার  িনগক র্ার্াগনা।”37 
 
েক্ষদও ধর্বীয় তর্ক্ষচেয ক্ষর্য়ানর্াগরর তদনক্ষন্দন জীর্গনর অংি, উগ্র যর্ৌি জাতীয়তার্াদ ক্ষদন ক্ষদন র্াড়গে, ক্ষর্গিষকগর  ত এক দিক 
ধগর। োর েগল যর্ৌি ও অন্যান্য ধর্বার্লম্বীগদর র্াগে উগিজনা রৃ্ক্ষি পাগে। ির্ি র্াড়গত র্াকা যর্ৌিগদর একক্ষি অংি আিা কগর 
যে রাে যেন “তার প্রক্ষত অক্ষপবত দাক্ষয়ত্ব অনুোয়ী সক্ষিকোগর্ যর্ৌি িাসগনর সুরিা ও ক্ষর্স্তার ঘিায় এর্ং যেসর্ উপাদান যসই পগর্ 
হুর্ক্ষকস্বরূপ যসগুগলাগক ক্ষনক্ষিয় করগত সগচি হয়।”38 অ বানাইগজিন ের দয প্রগিকিন অে যরস অযান্ড ক্ষরক্ষলক্ষজয়ন (ো র্ূলত 
র্াক্ষর্বগজ র্া র্া র্া নাগর্ পক্ষরক্ষচত) সারাগদগি উগ্র যর্ৌি জাতীয়তার্াদ েক্ষড়গয় ক্ষদগে এর “স্বায়িিাক্ষসত িাখ্াগুগলা এর্ং এর্ং এর 
সাগর্ জক্ষড়ত সন্নযাসী ও যস্বোগসর্ক যনতাগদর র্াধযগর্।” 39 র্া র্া র্া অনলাইন ও অেলাইন উেয় র্াধযর্গকই র্যর্হার করগে 

 
32 িাতীয় িাদতস্বত্ত্বা হল তারা যারা ঔপদনটিদশক স টয়রর আট  নেটক নসটিটশ িসিাস কটর আসটে িটল রাষ্ট্র দিশ্বাস কটর।  
33 নরাদহঙ্গাটির িাঙাদল িটল  ণ্য করা হয় যারা দকনা ঔপদনটিদশক প্রশাসটনর অ্ংশ দহটসটি দ য়ান াটর দ টয়দেল িটল রাষ্ট্র  টন কটর। এই প্রসটঙ্গ আরও িানটত নিখুন, 

দফংক, দিদেয়ানা। “দ য়ান ারঃ দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল নকাটিনস।” এদশয়ান অ্যাটফয়াসস ৪৯। সংখযা ২, (এদপ্রল ৩, ২০১৮)ঃঃ ২৫৯-৭৭। 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860. 
34 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “িা সা।” ন  ১৩, ২০২১ এ নিখা হটয়টে।  

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/. 
35 পূটিসাক্ত 
36 দফংক, িীদেয়ানা। “দ য়ান ারঃ দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল নকাটিনস।” এদশয়ান অ্যাটফয়াসস ৪৯। সংখযা ২, (এদপ্রল ৩, ২০১৮)ঃঃ ২৫৯-৭৭। 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860. 
37 পূটিসাক্ত 
38 নহইওয়াডস , সুসান। “িয ডািল- এডটিড নসাডস  অ্ফ “িুদিষ্ট নডট াটিদস” ইন দ য়ান ার।” িয দরদ উ অ্ফ নফইে & ইন্টারনযাশনাল অ্যাটফইয়ারস ১৩। সংখযা ৪ 

(অ্টটাির ২, ২০১৫)ঃঃ ২৫-৩৫ https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1104967. 
39 দফংক, িীদেয়ানা। “দ য়ান ারঃ দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল নকাটিনস।” এদশয়ান অ্যাটফয়াসস ৪৯। সংখযা ২, (এদপ্রল ৩, ২০১৮)ঃঃ ২৫৯-৭৭। 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860. 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860
https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1104967
https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860
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সংখ্যা ক্ষরগষ্ঠর কাগে র্াতবা যপৌাঁগে ক্ষদগত, ইসলার্গোক্ষর্য়ায় ইন্ধন যো াগত, এর্ং েয় যদক্ষখ্গয় উগিজনা র্াাঁক্ষচগয় রাখ্গত যে র্ুসক্ষলর্রা 
ক্ষর্য়ানর্ার দখ্ল কগর যনগর্। 40  
 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষত অসক্ষহষ্ণুতা এর্ং র্ুসক্ষলর্ ক্ষর্গরাধী নীক্ষত ক্ষর্য়ানর্াগরর অগনক প্রগদিজুগড়ই ক্ষর্স্তৃত। র্ুসক্ষলর্ র্াক্ষলকানাধীন 
র্যর্সা র্জবন করগত ৯৬৯ প্রচারণা ২০১২ সাগল র্ন প্রগদগি শুরু হয় এর্ং অতাঃপর সারাগদগি েক্ষড়গয় পগড়। 41 কাক্ষচন এর্ং ক্ষচন 
প্রগদগি ক্ষিিান অধুযক্ষষত এলাকায় যর্ৌি অর্কািাগর্া ক্ষনর্বাণ করা হগয়গে। যসনািাসন সর্র্বক যর্ৌি জাতীয়তার্াদীরা ক্ষচন ও কাগরন 
প্রগদগি ক্ষিস্টানগদরও ঘরর্াক্ষড় ও উপাসনাস্থল যেগঙ্গ ক্ষদগয়গে, িারীক্ষরকোগর্ হার্লা কগরগে, এর্ং উগেদ কগরগে। 42 ক্ষর্য়ানর্াগরর 
ক্ষিস্টানগদর জন্য নতুন চাচব র্র্ানাগনার জন্য জক্ষর্ খ্ুাঁগজ পাওয়া ির্িই কক্ষিন হগয় উিগে। রাখ্াইন প্রগদগির র্ুসক্ষলর্ ও ক্ষহন্দু 
যরাক্ষহঙ্গাগদর চলাচগল কগিার ক্ষর্ক্ষধক্ষনগষধ আগরাপ করা। একই ধরগণর ক্ষনগষধাজ্ঞা র্ুসক্ষলর্গদর জন্য রাখ্াইগনর র্াইগরও প্রগোজয 
যেখ্াগন সাধারণত অক্ষের্াসন ের্ব পূরণ করগত হয়। 43 এর্নও ঘিনা আগে যেখ্াগন গ্রাগর্ র্া হাসপাতাগল র্যানার িানাগনা হগয়গে 
যে “র্ুসক্ষলর্গদর প্রগর্ি ক্ষনগষধ।” 44 
 
সংখ্যালঘুগদর ক্ষর্রুগি উগিজনা রৃ্ক্ষিগত ক্ষর্য়ানর্াগর ক্ষডক্ষজিাল এর্ং অন্যান্য র্াধযর্ উেয়ই র্যর্হার করা হয়। গুজর্, েুল র্া র্দগল 
যদওয়া তর্য, সংখ্যালঘুগদর ক্ষর্রুগি প্রাণঘাতী অস্ত্র। ২০১২ সাগলর এক সাম্প্রদাক্ষয়ক সক্ষহংসতার সূেপাত হগয়ক্ষেল একক্ষি গুজগর্র 
দ্বারা যে একজন র্ুসক্ষলর্ পুরুষ একজন যর্ৌি নারীগক ধষবণ কগরগে। এই সক্ষহংসতার েগল ১৬০ জগনর প্রাণহাক্ষন হয় এর্ং ১০০০০০ 
যরাক্ষহঙ্গা তাগদর র্সক্ষত যর্গক উগেদ হয়। প্রক্ষতগর্দগন র্লা হয় যে ২০১২ সাগলর প্রাণঘাতী দাঙ্গার েলস্বরূপ আরাকান যরাক্ষহঙ্গা 
স্যালগেিন আক্ষর্বর (ARSA) জন্ম হয় ২০১৩ সাগল োরা ২০১৬ এর অগক্টার্গর এর্ং ২০১৭ এর আ গস্ট ক্ষর্য়ানর্াগরর সীর্ান্তরিী 
র্াক্ষহনীর উপর প্রাণঘাতী আির্ণ চালায়। 45 এর যঢউ েক্ষড়গয় পগর এর্ং ক্ষর্য়ানর্াগরর ক্ষনরাপিা র্াক্ষহনী এর্ং যর্ৌি আধা-সার্ক্ষরক 
র্াক্ষহনী যরাক্ষহঙ্গাগদর উপর আির্ণ শুরু কগর। এগত ৬৭০০ নারী, পুরুষ, ও ক্ষিশু ক্ষনহত হয়। িত িত গ্রাগর্ আগুন ধক্ষরগয় যদওয়া 
হয় এর্ং প্রায় এক ক্ষর্ক্ষলয়ন যরাক্ষহঙ্গা র্াংলাগদগি পাক্ষলগয় র্াাঁগচ। 
 
ক্ষিিা এর্ন একক্ষি খ্াত যেখ্াগন উগেখ্গো য ধর্বীয় তর্ষর্য আগে। ক্ষর্য়ানর্াগর সরকাক্ষর সু্কলগুগলাগত ক্ষনক্ষদবি ক্ষর্ষয় ক্ষহগসগর্ আলাদা 
কগর ধর্ব পড়াগনা হয় না। তগর্ স্কুগলর অগনক আচার প্রর্া ত যর্ৌি ধর্বাচার যর্গক এগসগে। অগনক সরকাক্ষর স্কুগল ক্ষিিার্বীগদরগক 
যর্ৌি প্রার্বনার্ে আরৃ্ক্ষি করগত হয়। যর্ৌি ধর্বীয় পূজার যর্দী ও প্রতীক অগনক স্কুল প্রাঙ্গগণই উপক্ষস্থত।  
 
ক্ষকে ুপ্রক্ষতগর্দগন জানাগনা হগয়গে যে “সরকাক্ষর পৃষ্ঠগপাষকতায় ধর্বীয় ও সাংস্কৃক্ষতক আিীকরণ অনুষ্ঠাগনর আগয়াজন করা হয়।” 
উদাহরণ ক্ষহগসগর্ ক্ষচন প্রগদগির না তা লা স্কুলগুগলার কর্া র্লা োয়। এই স্কুলগুক্ষলগত পড়গত হগল ক্ষিস্টান র্াচ্চাগদর যর্ৌিধগর্ব 
দীক্ষিত হগত হয়। 46 জাতীয় পািযসূক্ষচর র্ইগুগলাগত প্রায়িই ধর্বীয় ও জাক্ষত ত সংখ্যালঘুগদর সম্পগকব অর্র্াননাকর র্ণবনা যদওয়া 
র্াগক। প্রায়িই স্কুলগুগলাগত র্াচ্চাগদর েক্ষতব করাগত য গল না ক্ষরকগত্বর প্রর্াণ ক্ষদগত হয় োর েগল অস্বীকৃত সংখ্যালঘুগদর জন্য 
যকানও সুগো ই র্াগক না। যরাক্ষহঙ্গাগদর চলাচগলর উপর ক্ষর্ক্ষধক্ষনগষধ তাগদরগক উচ্চ ক্ষিিা গ্রহগণ র্াধা প্রদান কগর। ২০১৮-২০১৯ 
ক্ষিিার্ষব যর্গক রাখ্াইন প্রাগদক্ষিক সরকার এর্ং ক্ষকে ুর্ানর্তার্াদী সংস্থা দূরক্ষিিণ পিক্ষতর র্াধযগর্ যরাক্ষহঙ্গাগদর ক্ষর্শ্বক্ষর্দযালগয় 
েক্ষতবর সুগো  ততক্ষর কগরগে।  

 
40 পূটিসাক্ত 
41 িয অ্িিার ার- িান্স ২৪। “৯৬৯”ঃঃ িয দে দডদিেস িযাে আর নেদরফাদয়ং  ুসদল স ইন িা সা,” ন  ৩, ২০২১। 

https://observers.france24.com/en/20130503-%E2%80%98969%E2%80%99-digits-terrifying-muslims-burma. 
 
42 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “িা সা।” ন  ১৩, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/burma/. 
43 পূটিসাক্ত 
44 দফংক, িীদেয়ানা। “দ য়ান ারঃ দরদলদিয়াস  াইনদরটিস অ্যান্ড কন্সটিটিউশনাল নকাটিনস।” এদশয়ান অ্যাটফয়াসস ৪৯। সংখযা ২, (এদপ্রল ৩, ২০১৮)ঃঃ ২৫৯-৭৭। 

https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860. 
45 “দ য়ান ারঃ হু আর িয আরাকান নরাদহঙ্গা সযালট শন আদ স?” দিদিদস দনউি, নসটেম্বর ৫, ২০১৭, নসকশন। এদশয়া। 

https://www.bbc.com/news/world-asia-41160679. 
46 পূটিসাক্ত 

https://observers.france24.com/en/20130503-%E2%80%98969%E2%80%99-digits-terrifying-muslims-burma
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://doi.org/10.1080/03068374.2018.1469860
https://www.bbc.com/news/world-asia-41160679
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তর্ষর্যরূ্লক আচরণ সরকাক্ষর চাকক্ষর প্রাক্ষপ্ত র্া রাজনীক্ষতগত েুক্ত হর্ার যিগেও যনক্ষতর্াচক প্রোর্ যেগল। ১৯৬০ এর দিক যর্গক 
র্ুসক্ষলর্গদর জন্য ক্ষর্য়ানর্াগরর সার্ক্ষরক র্াক্ষহনীগত যঢাকা প্রায় অসম্ভর্ হগয় উগিগে। ক্ষিস্টানগদর যিগেও এই সংখ্যা ির্ি কগর্ 
আসগে। েক্ষদও এই তর্ষগর্যর র্যাপাগর যকানও ক্ষলক্ষখ্ত প্রর্াণ পাওয়া োয় না। তগর্ ধর্বীয় সংখ্যালঘুরা, ক্ষর্গিষ কগর র্ুসক্ষলর্ ও 
ক্ষিস্টানরা র্গন কগরন এিাই প্রকৃত অর্স্থা। র্তবর্াগন প্রায় সর্ সরকাক্ষর ও সার্ক্ষরক পদ যর্ৌিগদর অধীগন। চাকক্ষরর আগর্দগন প্রার্বীর 
ধর্বীয় তর্য উগেখ্ করগত হয় যেিা ক্ষকনা তারপর আর্ার পুনাঃক্ষনরীিগণর র্গধয ক্ষদগয় োয়। োর েগল সংখ্যালঘু প্রার্বীরা র্াদ পগড় 
োয়। পালবাগর্গন্ি যর্ৌিরা র্াক্ষক সর্াইগকই অক্ষর্ক্ষেন্নোগর্ োক্ষড়গয় য গে সংখ্যার ক্ষদক যর্গক। যরাক্ষহঙ্গারা যোি ক্ষদগতও পাগর না, 
যোগি দাাঁড়াগতও পাগর না। 
 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষত অসর্তা ও তর্ষর্য COVID-19 র্হার্াক্ষরর সর্য় আরও যর্গড়গে। এর কারণ হল সরকাগরর অসঙ্গক্ষতপূণব 
ক্ষর্ক্ষধক্ষনগষধ প্রণয়ন এর্ং যসগুগলার পিপাতদুি র্াস্তর্ায়ন। COVID-19 এর ক্ষর্ক্ষধক্ষনগষধ েগঙ্গর যিগে সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষত যর্ক্ষি 
কগিার প্রক্ষতক্ষিয়া যদখ্াগনা হগয়গে অন্যগদর তুলনায়। র্াংলাগদি যর্গক ক্ষেগর োওয়া যরাক্ষহঙ্গাগদর একঘগর করা হগয়গে এর্ং 
তাগদরগক যরা  েড়াগনার কারণ ক্ষহগসগর্ যদখ্াগনা হগয়গে। 47  
 
 
েীলংকাাঃ  
 
েীলংকা র্ূলত যর্ৌি সংখ্যা ক্ষরষ্ঠ যদি হগলও এখ্াগন ক্ষর্ক্ষেন্ন ধর্ব পালন করা উগেখ্গো য সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী রগয়গে। েীলংকার 
এর্ন ধর্বীয় যপ্রিাপি যসগদগির ঐক্ষতহাক্ষসক ও সর্সার্ক্ষয়ক ক্ষকে ুদ্বন্দ ও সক্ষহংসতার জন্ম ক্ষদগয়গে। পুগরা জনসংখ্যার প্রায় ৭০.২% 
যর্ৌিও, ১২.৬% ক্ষহন্দু, ৯.৭% র্ুসক্ষলর্, এর্ং ৭.৪% ক্ষিস্টান। জাক্ষতস্বিা এর্ং ধর্ব জক্ষিলোগর্ সম্পক্ষকবত এখ্াগন, যর্িীরো  ক্ষসংহলী 
যর্ৌি, যর্িীরো  তাক্ষর্ল ক্ষহন্দু, এর্ং যর্িীরো  রু্সক্ষলর্ ক্ষনগজগদরগক আলাদা জাক্ষতস্বিার অংি র্গল র্গন কগরন। 48  
 
ধর্বীয় য াষ্ঠীসর্গূহর অর্স্থান এর্ং যর্ৌিধগর্বর প্রাধান্য আইন ও আচরগণর দ্বারা সুক্ষনধবাক্ষরত। যর্ৌিধর্ব রােধর্ব নয়, তগর্ সরকার 
প্রকাগশ্যই এগক সুরিা যদয় ও সর্ুন্নত করার যচিা কগর।  েীলংকার সংক্ষর্ধান সকল না ক্ষরগকর ধর্বীয় স্বাধীনতার অক্ষধকারগক 
ক্ষনক্ষশ্চত কগর, তগর্ যর্ৌিধগর্বর স্থান অর্শ্যই সর্ার আগ । ২০০৩ সাগল সুক্ষপ্রর্ যকাগিবর যদওয়া এক আগদগির দুক্ষি গুরুত্বপূণব 
উপাদান আগে। একক্ষি হল, যর্ৌিধর্ব োড়া অন্য যকানও ধর্ব রােীয় সুরিা পাগর্ না, অন্যক্ষি হল ধর্বান্তক্ষরতকরণ সাংক্ষর্ধাক্ষনকোগর্ 
সুরিাপ্রাপ্ত নয়। 49 ২০১৭ সাগল সুক্ষপ্রর্ যকািব আগদি জাক্ষর কগর যে র্যক্ষক্তর ধর্ব প্রচাগরর অক্ষধকার সাংক্ষর্ধাক্ষনকোগর্ সুরক্ষিত নয়।  
েীলংকায় চারক্ষি রাে-স্বীকৃত ধর্ব ের্াাঃ যর্ৌিধর্ব, ক্ষহন্দুধর্ব, ইসলার্ ধর্ব, ও ক্ষিস্টধগর্বর জন্য যকানও যকন্দ্রীয় ধর্বীয় প্রক্ষতষ্ঠাগনর ক্ষনর্ন্ধন 
প্রগয়াজনীয় নয়। তগর্ নতুন যকানও ধর্বীয় য াষ্ঠীগক তাগদর উপাসনাস্থল ততক্ষর, ধর্ব ক্ষিিা প্রক্ষতষ্ঠান চালাগনা, ধর্বীয় কর্বী ক্ষনগয়া , 
এর্ং এসর্ কােবির্ চালাগনার জন্য সরকাগরর কাগে েতুবক্ষকর জন্য আগর্দন করার আগ  অর্শ্যই সরকাগরর কাগে ক্ষনর্ন্ধন করগত 
হগর্। প্রধানর্েী রু্ি িাসন র্েণালগয়র প্রধান োর অধীগন প্রক্ষতক্ষি প্রধান ধগর্বর জন্য একক্ষি কগর র্েীসোক্ষর্হীন ক্ষর্ো  রগয়গে। 
সরকাক্ষর ও যর্সরকাক্ষর স্কুলগুক্ষলগত জাতীয় পািযসূক্ষচ অনুোয়ী প্রধান ধর্বগুক্ষল আর্ক্ষশ্যক ক্ষর্ষয় ক্ষহগসগর্ পড়াগনা র্াধযতারূ্লক প্রার্ক্ষর্ক 
ও র্াধযক্ষর্ক পেবাগয়। ক্ষিিার্বীরা সাধারণত তাগদর পাক্ষরর্াক্ষরক ধর্ব যর্গে যনয় পড়ার জন্য।  
 
কগয়ক দিক ধগর চলা  ৃহেুগির িত েীলংকার ধর্বীয় ও জাক্ষত ত সংখ্যালঘুগদর প্রক্ষতক্ষদগনর জীর্গন এখ্নও দৃশ্যর্ান। যদিক্ষির 
উির ও পূর্বাঞ্চগল তাক্ষর্ল ও র্ুসক্ষলর্ জনগ াষ্ঠীর অগনক সদস্য এখ্নও র্সতর্াক্ষড়হীন হগয় ইন্িারনাক্ষল ক্ষডসগেসড পপুগলিন (IDP) 
কযাগম্প র্ানগর্তর জীর্ন কািাগে।  

 
47 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “িা সা।” ন  ১৩, ২০২১ এ নিখা হটয়টে।  

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/. 
48 ধ ীয় িনদিনযাস এিং তাটির  ূপ্রকৃদত ত দিনযাস দনটয় দিসৃ্তত আটলাচনার িনয এখাটন নিখুনঃ 

ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “শ্রীলংকা।” ন  ১৪, ২০২১ এ নিখা হটয়টে।  

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/. 
49 পূটিসাক্ত 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/burma/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/sri-lanka/


12 
 

 
ক্ষর্ক্ষেন্ন প্রক্ষতগর্দগন র্লা হগয়গে যে সার্ক্ষরকীকরগণর র্াধযগর্ অর্বননক্ষতকোগর্ তাক্ষর্ল ও র্ুসক্ষলর্ জনগ াষ্ঠীগক প্রাক্ষন্তক অর্স্থায় ক্ষনগয় 
োওয়া হগয়গে। তাগদরগক পেবাপ্ত র্াকার জায় া যদওয়া হয়ক্ষন, এর্ং আন্তজবাক্ষতক র্ান লঙ্ঘন কগর তাগদর জন্য খ্ুর্ই সীক্ষর্ত আকাগর 
জীক্ষর্কার সুগো  রাখ্া হগয়গে। 50 এর্নক্ষক ২০০৯ সাগল আনুষ্ঠাক্ষনকোগর্ েুগির সর্াক্ষপ্ত যঘাষণার পগরও এখ্নও েীলংকার ক্ষর্ক্ষলিাক্ষর 
তাক্ষর্লগদর জায় াজক্ষর্ দখ্ল কগর যরগখ্গে “উচ্চর্াোর ক্ষনরাপিা অঞ্চল” এর নাগর্। 51 ১৯৭৯ সাগলর দয ক্ষপ্রগেনিন অে যিরক্ষরজর্ 
অযাক্ট পুক্ষলিগক ক্ষর্স্তৃত ির্তা ক্ষদগয়গে কাউগক তোক্ষি করগত, যগ্রেতার করগত, এর্ং িাক্ষস্ত ক্ষদগত। এই আইন অসর্োগর্ তাক্ষর্ল 
ও র্ুসক্ষলর্গদর ক্ষর্রুগি র্যার্হার করা হয়। 52  গর্ষণায় যদখ্া য গে যে সরকাক্ষরোগর্ পৃষ্ঠগপাষকতা প্রাপ্ত “ক্ষসংহক্ষলকরণ”প্রক্ষিয়া 
তাক্ষর্ল সংস্কৃক্ষতগক র্ুগে যদওয়ার জন্য ইোকৃত প্রগচিা চালাগে। যের্ন ক্ষসংহক্ষল োষায় রাস্তার পর্ক্ষনগদবিক, রাস্তা, গ্রার্, ও স্থাপনার 
নার্ যলখ্া, যর্ৌি স্থাপনা ততক্ষর ইতযাক্ষদ। 53 জাতীয় ও আন্তজবাক্ষতক র্ানর্াক্ষধকার রিা প্রক্ষতষ্ঠানগুগলা ক্ষনয়ক্ষর্তোগর্ তাক্ষর্ল নারীগদর 
উপর ধষবণ ও যেৌন ক্ষনগ্রগহর ঘিনা তুগল ধরগে। 54 
 
আজগকর ক্ষদগন অন্যান্য আরও সর্ দুক্ষশ্চন্তার সাগর্ ক্ষর্ক্ষেন্নরকর্ ক্ষর্ষাক্ত জাতীয়তার্াদ একক্ষি র্ড় দুক্ষশ্চন্তার কারণ। এগুগলা অগনকসর্য়ই 
যর্ৌি সন্নযাসীগদর দ্বারা প্রচাক্ষরত এর্ং তর্ষর্য, ঘৃণা, ও সক্ষহংসতা েড়ায়। যর্ৌি জাতীয়তার্াদ েীলংকান রাজনীক্ষতগত অগনকক্ষদন 
ধগরই একক্ষি চাক্ষলকািক্ষক্ত। এক্ষি এর্ন ধারনার উপর প্রক্ষতক্ষষ্ঠত যে েক্ষদও েীলংকায় র্হুসাংস্কৃক্ষতক তর্ক্ষচেয ির্ি সঙ্কুক্ষচত হগয় আসগে, 
তারপরও েীলংকা হগে শুধু ক্ষসংহক্ষল যর্ৌিগদর। তাক্ষর্ল, র্ুসক্ষলর্, এর্ং ক্ষিস্টানরা ক্ষর্ক্ষেন্ন সর্গয় ক্ষর্ক্ষেন্নোগর্ র্ঞ্চনার ক্ষিকার হগয়গেন। 
র্ুসক্ষলর্ জনগ াষ্ঠীর প্রক্ষত েীলংকার তর্ষগর্যর র্যপারিা প্রর্র্ সার্গন আগস ২০১৯ সাগল র্ুসক্ষলর্ গ্রুগপর দ্বারা সংঘক্ষিত ইস্টার যর্ার্া 
হার্লার র্াধযগর্ োর েগল ২৬৮ জন প্রাণ হারান। যর্ৌি উগ্রর্াদী সং িন যের্ন র্দু র্ালা যসনা (BBS) ক্ষনরক্ষর্ক্ষেন্নোগর্ র্ুসক্ষলর্ 
জনগ াষ্ঠীগক লিযর্স্তু র্াক্ষনগয় আসগে এর্ং তাগদর সাংস্কৃক্ষতক আচরণগুগলা ক্ষনগয় সর্াগলাচনা কগর আসগে যের্ন তাগদর যপািাকরীক্ষত, 
নার্াগজর রীক্ষত, এর্ং হালালোগর্ পশু জর্াইগয়র রীক্ষত।55 ২০১৮ সাগলর কাক্ষন্ডগত ঘিা সাম্প্রদাক্ষয়ক সক্ষহংসতার সর্য় যদখ্া য গে 
িত িত ক্ষসংহক্ষল যর্ৌি র্ুসক্ষলর্ গ্রার্গুগলাগত আির্ণ চালাগে। ক্ষর্ষাক্ত গুজর্ ও ঘৃণা েড়াগনার উদাহরণ ক্ষহগসগর্ কগিারর্াদী 
যর্ৌিগদর র্ন্তর্য তুগল ধরা োয় যের্ন তারা র্গলগে, “র্ুসক্ষলর্ র্যর্সা প্রক্ষতষ্ঠাগন যেও না কারণ র্ুসক্ষলর্ র্াক্ষলকানাধীন কাপগড়র 
যদাকাগন যর্গয়গদর অন্তর্বাগস ক্ষনর্বীজকরণ করা হয় োগত কগর ক্ষসংহক্ষল জনসংখ্যা কগর্ োয়।” 56 েীলংকান ক্ষিস্টানগদর সং িন 
যের্ন ন্যািনাল ক্ষিক্ষশ্চয়ান ইোঞ্জাক্ষলকাল অযাক্ষলগয়ন্স অে েীলংকা (NCEASL) জাক্ষনগয়গে যে স্থানীয় সরকাক্ষর সংস্থাগুগলার র্দগদ 
উগ্র জাতীয়তার্াদী যর্ৌি গ্রুপ প্রায়ই ক্ষিস্টানগদর উপাসনায় ক্ষর্ঘ্ন ঘিায়। 57 
 
এর্ন জাতীয়তার্াগদ রােীয় সর্র্বন তর্ষর্যরূ্লক প্রোর্ আরও র্াড়ায়। প্রক্ষতগর্দগন যদখ্া োয় যে ২০১৯ সাগলর যর্ার্া হার্লার পর 
সরকার BBS এর র্ত ইসলার্গোক্ষর্ক সুগর কর্া র্লা শুরু কগরগে। 58 ইসলাক্ষর্ক যনতাগদর  ণগগ্রেতাগরর পািাপাক্ষি সরকাক্ষর 

 
50  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ। “শ্রীলংকা । ওয়াল্ডস  দডটরকেদর অ্ফ  াইনদরটিস & ইদন্ডটিনাস দপপলস।” ন  ১৫, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://minorityrights.org/country/sri-lanka/. 
51 হা স াডস  ইন্টারনযাশনাল দরদ উ। “ িয শ্রীলংকান দসদ ল ওয়ার অ্যান্ড ইেস দহেদর,” আ ে ৩১, ২০২০ এ পুনরায় নিখা হটয়টে। 

 https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/. 
52 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “শ্রীলংকা।” ন  ১৫, ২০২১ এ নিখা হটয়টে।  

https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/. 
53 হা স াডস  ইন্টারনযাশনাল দরদ উ। “ িয শ্রীলংকান দসদ ল ওয়ার অ্যান্ড ইেস দহেদর,” আ ে ৩১, ২০২০ এ পুনরায় নিখা হটয়টে। 

https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/. 
54  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ। “শ্রীলংকা । ওয়াল্ডস  দডটরকেদর অ্ফ  াইনদরটিস & ইদন্ডটিনাস দপপলস।” ন  ১৫, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://minorityrights.org/country/sri-lanka/. 
55 পূটিসাক্ত 
56 “আ স্কলার অ্ফ এক্সট্রিদ ি  অ্ন হাউ দরদলদিয়াস কনদিট নশপস শ্রীলংকা । িয দনউ ইয়কস ার।” িুন ১৬, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://www.newyorker.com/news/q-and-a/a-scholar-of-extremism-on-how-religious-conflict-and-terrorism-
shapes-sri-lanka. 
57 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “শ্রীলংকা।” ন  ১৫, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। https://www.state.gov/reports/country-reports-on-

terrorism-2019/sri-lanka/. 
58 হাদনফা, ফারিানা। “নহায়াে ইি দিহাইন্ড িয অ্যাদন্ট- ুসদল  ন িারস ইন শ্রীলংকা?” ন  ১৬, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/12/what-is-behind-the-anti-muslim-measures-in-sri-lanka 

https://minorityrights.org/country/sri-lanka/
https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/
https://hir.harvard.edu/sri-lankan-civil-war/
https://minorityrights.org/country/sri-lanka/
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/a-scholar-of-extremism-on-how-religious-conflict-and-terrorism-shapes-sri-lanka
https://www.newyorker.com/news/q-and-a/a-scholar-of-extremism-on-how-religious-conflict-and-terrorism-shapes-sri-lanka
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/sri-lanka/
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/4/12/what-is-behind-the-anti-muslim-measures-in-sri-lanka


13 
 

প্রক্ষতক্ষনক্ষধ ণ প্রকাগশ্যই যর্ারখ্া ক্ষনক্ষষগির কর্া র্গলগেন এর্ং ১০০০ এর যর্ক্ষি ইসলাক্ষর্ক স্কুল র্ন্ধ কগর যদওয়া হগয়গে। 59 ২০২১ 
সাগলর র্াগচব সরকার আরও যঘাষণা যদয় যে আর্দাক্ষন করা সকল ইসলাক্ষর্ র্ই প্রক্ষতরিা র্েণালগয়র অনুগর্াদন প্রক্ষিয়ার র্ধয ক্ষদগয় 
োগর্। 60 ১৯৭৯ সাগলর দয ক্ষপ্রগেনিন অে যিরক্ষরজর্ অযাক্ট নতুন কগর আর্ার প্রগয়া  করা শুরু হগয়গে সগন্দহোজনগদর দুই র্ের 
পেবন্ত “অ-গর্ৌলর্াদীকরণ যসন্িাগর” িাক্ষস্ত যদওয়ার জন্য। 61 COVID-19 র্হার্াক্ষরর সর্য় সরকার র্হার্াক্ষরগত ক্ষনহতগদর জন্য 
র্াধযতারূ্লক ির্দাহ এর ক্ষনগদবিনা যদয় এর্ং র্ুসক্ষলর্ ও ক্ষিস্টানগদর তাগদর ধর্বীয় রীক্ষত অনুোয়ী র্ৃতগদহ কর্র যদওয়ার অক্ষধকারগক 
অগ্রাে কগর। 62 র্াধযতার্ূলক ির্দাহ ক্ষনগয় স্থানীয় ও আন্তজবাক্ষতক র্হগলর সর্াগলাচনার রু্গখ্ সরকার সম্প্রক্ষত জনক্ষর্ক্ষেন্ন একক্ষি 
দ্বীগপ র্ুসক্ষলর্ ও ক্ষিস্টান জনগ াষ্ঠী যর্গক COVID-19 র্ৃতগদর কর্র যদওয়ার র্যার্স্থা ক্ষনগয়গে। স্থানীয় সংখ্যালঘু যনতারা অর্শ্য 
এই ক্ষসিান্তগক “পুগরাপুক্ষর র্ণবর্াদী” র্গল আখ্যা ক্ষদগয়গেন এর্ং সাম্প্রদাক্ষয়ক উগিজনা রৃ্ক্ষি কগর ওই অঞ্চগল র্সর্াসরত তাক্ষর্লগদর 
ক্ষর্রুগি র্ুসলর্ানগদর র্ুগখ্ারু্ক্ষখ্ দাাঁড় কক্ষরগয় যদওয়ার জন্য সরকাগরর একক্ষি কূিচাল র্গল র্গন করগেন। 63 
 
র্াইলযান্ডাঃ  
 
র্াইলযাগন্ডও ক্ষকে ু সর্স্যা যদখ্া োয় জাতীয় পক্ষরচগয়র যিগে যর্ৌি সংখ্যা ক্ষরষ্ঠ জনগ াষ্ঠীর েূক্ষর্কা এর্ং যসইসাগর্ ধর্বীয় 
সংখ্যালঘুগদর সম্পকব  ক্ষনগয়। এই সর্স্যাগুগলা অক্ষের্াসগনর ধরণ, সীর্ান্ত সংঘাত, এর্ং না ক্ষরক সার্াক্ষজক পক্ষরসগর আগরাক্ষপত 
ক্ষর্ক্ষধ ক্ষনগষগধর সাগর্ েুক্ত। র্াইলযাগন্ডর ২০১০ সাগলর আদর্শুর্াক্ষর এর্ং সাম্প্রক্ষতক ক্ষরগপািব অনুোয়ী যদখ্া োয় যে জনসংখ্যার ৯৩-
৯৫% হল যর্রাগেদা যর্ৌি, এর্ং প্রায় ৫% হগে সুক্ষন্ন র্ুসলর্ান। অন্যান্য ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর র্গধয আগে প্রকৃক্ষতর্াদী, ক্ষিস্টান, 
ক্ষহন্দু, ইহুক্ষদ, এর্ং ক্ষিখ্।  তর্াকক্ষর্ত “ হীন দক্ষিণ” প্রগদি গুগলাগত ের্া নারাক্ষর্য়াত, ইয়ালা, এর্ং পািাক্ষন প্রগদগি ইসলার্ হগে 
প্রোর্ক্ষর্স্তারী ধর্ব। 
 
র্াই সংক্ষর্ধাগন সকল র্যক্ষক্তগক তার ইোনুোয়ী ধর্বক্ষর্শ্বাস গ্রহণ, ধর্ব পালন, এর্ং প্রকগির অক্ষধকার যদওয়া হগয়গে েক্ষদ না তা 
ক্ষনরাপিা ও রাগের জন্য িক্ষতকর হয়। 64 যর্ৌি ধগর্বর যেগকাগনা রকর্ অর্র্াননা প্রক্ষতগরাধ করগত ২০১৭ সাগলর সংক্ষর্ধাগন 
যর্রাোদা যর্ৌি ধগর্বর জন্য ক্ষর্গিষ র্ার্স্থা রাখ্া হয় এর্ং সার্াক্ষজক র্া রাজননক্ষতক হাক্ষতয়ার যের্ন ক্ষিিার র্াধযগর্ এই ধগর্বর 
উন্নয়ন ও প্রসাগরর কর্া র্লা হয়। সংক্ষর্ধাগনর ৩১ নং অনুগেদ অর্শ্য ধর্বীয় স্বাধীনতার ক্ষর্ধানগক এক ধাপ এক্ষ গয় ক্ষনগয় র্গল যে, 
যেগকান ধর্ব র্ানার অনুর্ক্ষত আগে েক্ষদ যসিা র্াই জনগ াষ্ঠীর কতবর্য পালগন িক্ষত না কগর, েক্ষদ রাগের ক্ষনরাপিার জন্য িক্ষতকর 
না হয়, অর্র্া জন গণর তনক্ষতকতার ক্ষর্রুগি না োয়। 65 যেগহতু এই িতবগুগলার নানা র্যাখ্যা করা োয়, তাই ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর 
ধর্বপালনগক খ্ুর্ সহগজই লিযর্স্তু করা োয়। র্াইলযাগন্ডর ক্ষদ্বতীয় রৃ্হির্ ধর্ব ক্ষহগসগর্ ইসলার্ সর্াজ ও রাগের কাে যর্গক ক্ষর্গিষ 
নজর পায়। ১৯৪৬ সাগলর আইন অনুোয়ী র্াইলযান্ড এর দক্ষিগণর র্ুসক্ষলর্ অধুযক্ষষত প্রগদিগুক্ষলগত র্ুসক্ষলর্গদর জন্য িক্ষরয়া আইন 
প্রগয়াগ র অনুর্ক্ষত যদয়। তগর্ িক্ষরয়া আইগনর প্রগয়া  পাক্ষরর্াক্ষরক সর্স্যা ও আদালগত উিরাক্ষধকার জক্ষনত সর্স্যা যর্িাগনার 
র্যাপাগরই সীর্ার্ি।66 
 
র্াইলযাগন্ডর দক্ষিগণ অগনকক্ষদন ধগর চলা ক্ষর্গিাে আসগল ধর্ব ও জাক্ষতসিার সাগর্ পারস্পক্ষরকোগর্ জক্ষড়ত এর্ং এই ক্ষর্গিাে ওই 
এলাকার যর্ৌি ও র্ুসক্ষলর্গদর র্গধয র্ারাত্মক দ্বগন্দর জন্ম ক্ষদগয়গে। এই দ্বন্দ্ব সারাগদগি েক্ষড়গয় পড়ার েুাঁক্ষক আগে এর্ং যতর্ন ক্ষকেু 

 
59 পূটিসাক্ত 
60 পূটিসাক্ত 
61 “শ্রীলংকা েু পারদসউ ‘দড-র্যাদডকালাইটিশন’ দডটেনশন, আউে ল িুরখা।” ন  ১৬, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://www.thenews.com.pk/latest/803747-sri-lanka-bans-burqa-in-de-radicalistion-bid. 
62 “নকাদ ড-১৯ঃঃ শ্রীলংকা দরিার স ‘অ্যাদন্ট- ুসদল ” দিট শন অ্ডস ার।” দিদিদস দনউি, নফব্রুয়াদর ২৬, ২০২১, নসকশন, এদশয়া। 

https://www.bbc.com/news/world-asia-56205737. 
63 “নকাদ ড-১৯: শ্রীলংকা চুটিস দরট াে আইলযান্ড ফর িাদরয়ালস।” দিদিদস দনউি,  াচস  ২, ২০২১, নসকশন এদশয়া।  

https://www.bbc.com/news/world-asia-56249805. 
64  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ। “োইলযান্ড । ওয়াল্ডস  দডটরকেদর অ্ফ  াইনদরটিস & ইদন্ডটিনাস দপপলস।” ন  ১6, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://minorityrights.org/country/thailand/. 
65 পূটিসাক্ত 
66 ই াইযুদ , দশনযা। “িয অ্যাপদলটকশন অ্ফ ইসলাদ ক ল ইন োইলযান্ড,” ২০১৭।, ৩১।  https://core.ac.uk/download/pdf/288467807.pdf 

https://www.thenews.com.pk/latest/803747-sri-lanka-bans-burqa-in-de-radicalistion-bid
https://www.bbc.com/news/world-asia-56205737
https://www.bbc.com/news/world-asia-56249805
https://minorityrights.org/country/thailand/
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আলার্ত পাওয়াও োগে। ক্ষর্গিষত র্ুসক্ষলর্ সংখ্যা ক্ষরষ্ঠ প্রগদিগুগলায় এই সংঘাত দীঘবক্ষদনর্যাপী, জক্ষিল, এর্ং এখ্নও পেবন্ত 
অক্ষনর্ােব। 67 ির্তা ো াোক্ষ  এর্ং োষা ত ও জাক্ষত ত পক্ষরচগয়র অক্ষধকার ক্ষনগয় র্াই সরকার ও র্ালয় র্ুসক্ষলর্গদর র্গধয অগনক 
র্ের ধগরই দরকষাকক্ষষ হগে যকানও পক্ষরষ্কার েলােল োড়াই। এই সংঘাগত ২০০৪-২০২১ সাগলর র্গধয ৭২৩৩ জন প্রাণ 
হাক্ষরগয়গেন। 68 েক্ষদও যকানও যকানও ক্ষর্গেষক র্ুসক্ষলর্গদর সাগর্ র্াই সরকাগরর এই সর্স্যাগক আন্তজবাক্ষতক সোসর্াদ সর্স্যার 
সাগর্ ক্ষর্ক্ষলগয় যদখ্গত চান, ক্ষকন্তু এর্ন েগর্ি প্রর্াণ আগে যেই সংঘাত স্থানীয় সর্স্যা েগল ততক্ষর হগয়গে। 69 দুক্ষি প্রধান সর্স্যা 
হগে দাক্ষরদ্রয এর্ং দক্ষিগণর প্রগদিগুগলার কাজকগর্ব স্থানীয় র্ানুগষর প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব কর্ র্াকা। এই অঞ্চগল র্ালয় র্ুসক্ষলর্গদর র্যাপক 
সংখ্যা ক্ষরষ্ঠতা র্াকগলও যর্িীরো  সরকাক্ষর চাকক্ষর এর্ং পার্ক্ষলক স্কুগলর ক্ষিিগকর পগদ আগে অ-র্ালয় র্ুসক্ষলগর্রা। সরকাক্ষর স্কুগল 
ক্ষিিাদাগনর োষা ক্ষহগসগর্ শুধু র্াই োষা র্যার্হার করা হয়, েক্ষদও জন ণ র্ালয় োষায় পািদাগনর দাক্ষর্ জাক্ষনগয় আসগে। এিাগক 
সরকাগরর আিীকরণ প্রগচিার অংি ক্ষহসগর্ একক্ষি কূিচাল ক্ষহগসগর্ যদখ্া হয়।  
 
র্াইলযান্ড তার রােীয় আইন ও নীক্ষতর্ালার সাগর্ আন্তজবাক্ষতক র্ানর্াক্ষধকার নীক্ষতর সর্ন্বয় করার জন্য পদগিপ গ্রহণ কগরগে। তগর্ 
ধর্ব র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতার র্যাপাগর অগনক ক্ষর্ষয়গয়ই অস্পিতা রগয় য গে। ২০১৭ সাগলর সংক্ষর্ধাগন পক্ষরষ্কারোগর্ র্লা হগয়গে 
যে নারী ও পুরুষ সর্ান অক্ষধকার যো  করগর্। 70 তগর্ ধর্বীয় ক্ষর্ধান সর্ূগহর র্যাপাগর এক্ষিগক উে রাখ্া হগয়গে। 71 ধর্বীয় 
প্রক্ষতষ্ঠাগন নারী ও পুরুগষর েূক্ষর্কায় উগেখ্গো য অসর্তা রগয়গে।   
 
রােীয় আইন র্ক্ষহলা ক্ষেিুগদর আইন ত স্বীকৃক্ষত যদয় না, তাই র্ক্ষহলা ক্ষেিুগদর স্বীকৃক্ষতর জন্য েীলংকায় ভ্রর্ণ করগত হয়।  ক্ষর্দযর্ান 
তর্য উপাি দ্বারা পাওয়া োয় যে ২৩৯০২৩ জন ধর্বগুরুর র্গধয আনুর্াক্ষনক .১% হগে নারী। 72 েক্ষদও নারী ক্ষেিুগদর যর্ৌি র্ি 
এর্ং র্ক্ষন্দর প্রক্ষতষ্ঠা ও ধর্বাচার পালগনর অনুর্ক্ষত আগে, যসসর্ প্রক্ষতষ্ঠান রােীয় স্বীকৃক্ষত পায় না এর্ং সরকাগরর তরে যর্গক যকানও 
েতুবক্ষক র্া অন্যান্য সুক্ষর্ধা যের্ন করর্কু্ষক্ত পায় না। অন্যান্য ধর্ব য াষ্ঠীর র্গধযও নারী যনতৃত্ব প্রায় যনই র্লগলই চগল।  
 
 
ইগন্দাগনক্ষিয়াাঃ  
 
সার্াক্ষজক সংহক্ষত, ক্ষনরাপিা, ও জাতীয় পক্ষরচগয়র যর্াধ র্যতার যিগে সর্সার্ক্ষয়ক ইগন্দাগনক্ষিয়ায় ধর্বীয় পক্ষরচয় ও ধর্বীয় 
প্রক্ষতষ্ঠানসর্ূহ উগেখ্গো য চযাগলঞ্জ উপস্থাপন ধগর। ধর্বীয় ক্ষেন্নতার প্রক্ষত সক্ষহষ্ণুতা ইগন্দাগনক্ষিয়ার রাজননক্ষতক ও সার্াক্ষজক পিেূক্ষর্গত 
একক্ষি যর্ৌক্ষলক অংি। আর যে নীক্ষতর্ালার র্াধযগর্ তা  গড় উগিগে যসই “পযানকাক্ষসলা” হগে ইগন্দাগনক্ষিয়ান জাতীয়তার নীল 
নকিা। ১৯৪৫ সাগল প্রকাি করা ইগন্দাগনক্ষিয়ার সংক্ষর্ধাগন পাাঁচক্ষি র্ূলনীক্ষতর কর্া র্লা হগয়গে। ের্াাঃ এগকশ্বরর্াদ, সেয ও ের্াের্ 
র্ানক্ষর্কতা, ইগন্দাগনক্ষিয়ার ঐকয, ক্ষর্চিণ ক্ষদকক্ষনগদবিনার অধীগন প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্বরূ্লক  ণতে, এর্ং ইগন্দাগনক্ষিয়ার সকল জন গণর 
জন্য সার্াক্ষজক সুক্ষর্চার।  ক্ষর্গশ্বর সর্বরৃ্হৎ র্ুসক্ষলর্ জনগ াষ্ঠী ক্ষনগয় ইগন্দাগনক্ষিয়ার ধর্বীয় র্হুত্বর্াগদর প্রসাগর সুক্ষচক্ষন্তত নীক্ষতর্ালা 
গ্রহগণর সুদীঘব ইক্ষতহাস রগয়গে ো ক্ষকনা পযানকাক্ষসলা র্তর্াগদর র্াধযগর্ প্রকাক্ষিত।  
 

 
67 নিাল, দিটোফার  াকস । “কনটেক্সেুলাইদযং দডদিদ টনশন অ্ফ দরদলদিয়াস অ্যান্ড দলঙু্গদেক  াইনদরটিস ইন সাউে োইলযান্ড। ”  ুসদল  ওয়াল্ডস  িানসাল অ্ফ দহউ যান 

রাইেস, এদপ্রল ১, ২০২১। https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0025. 
68 “সা ারই অ্ফ ইনদসটডন্টস ইন সাউিানস োইলযান্ড,  াচস  ২০২১ । DeepSouthWatch.Org.” ন  ১6, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://deepsouthwatch.org/en/node/11981. 
69 িাইদসস গ্রুপ। “সাউিানস োইলযান্ডঃ ইনসাটিস দন্স, নে দিহাি,” ন  ১৮, ২০০৫   

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/southern-thailand-insurgency-not-jihad. 
70 ইউএন উইট ন ।  এদশয়া অ্যান্ড িয পযাদসদফক। “োইলযান্ড কাদি নপইি – ইউএন উইট ন এদশয়া পযদসদফক।” ন  ১৬, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand. 
71 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “োইলযান্ড” ন  ১৬, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/thailand/. 
72 পূটিসাক্ত 

https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0025
https://deepsouthwatch.org/en/node/11981
https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/thailand/southern-thailand-insurgency-not-jihad
https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/thailand/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/thailand/
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ইগন্দাগনক্ষিয়ার ২৬৭ ক্ষর্ক্ষলয়ন জনসংখ্যার প্রায় ৮৭% সুক্ষন্ন ইসলাগর্র অনুসারী, ৭% প্রগিস্টান্ি ক্ষিস্টান, ৩% কযার্ক্ষলক ক্ষিস্টান, 
১.৫% ক্ষহন্দু, ০.৭% যর্ৌি, এর্ং ০.৮% আক্ষদর্াসী ও অন্যান্য ধর্বার্লম্বী।73 ইগন্দাগনক্ষিয়ার সংক্ষর্ধান িতবসাগপগি ধর্বীয় স্বাধীনতার 
ক্ষনশ্চয়তা যদয়। এক্ষি ধর্বীয় স্বাধীনতাগক র্ানর্াক্ষধকার ক্ষহগসগর্ সর্ুন্নত রাগখ্ এর্ং ইোনুোয়ী একজগনর ধর্বপালগনর অক্ষধকাগরর 
ক্ষনশ্চয়তা যদয়। 74 উপাসনার অক্ষধকার সুরক্ষিত তগর্ তা যেন কখ্নই তনক্ষতক র্ূলযায়ন, ধর্বীয় র্ূলযগর্াধ, ক্ষনরাপিা, লঙ্ঘন না কগর 
এর্ং একক্ষি  ণতাক্ষেক সর্াগজ িৃঙ্খলা েঙ্গ না কগর।75  
 
ইগন্দাগনক্ষিয়ার সাংক্ষর্ধাক্ষনক ও আইন ত ক্ষদগকর একক্ষি স্বাতেয তর্ক্ষিিয হল তা যকর্লর্াে েয়ক্ষি ধর্বগক আনুষ্ঠাক্ষনকোগর্ স্বীকৃক্ষত 
যদয়াঃ ইসলার্, কযার্ক্ষলকইজর্, প্রগিস্টাক্ষনজর্, যর্ৌি, ক্ষহন্দু, এর্ং কনেুক্ষসয়াক্ষনজর্। স্বীকৃত প্রক্ষতক্ষি ধগর্বরই একজন প্রর্তবক, পক্ষর্ে 
র্ই, একজন উপাস্য, এর্ং আন্তজবাক্ষতক পক্ষরক্ষচক্ষত র্াকগত হগর্। তাই এই ক্ষর্ধান যলাকায়ত ও আক্ষদর্াসী ধর্বগুগলার প্রক্ষত তর্ষর্য 
স্থাপন কগর।76  
 
ধর্বীয় উগ্রর্াগদর প্রক্ষত ইগন্দাগনক্ষিয়ার দৃক্ষিপাত এর ধর্বীয় স্বাধীনতা ও িাক্ষন্তপ্রক্ষতষ্ঠার রূপগরখ্ার সাগর্ েুক্ত। যেৌজদাক্ষর আইন 
(১৫৬/এ) ১৯৬৫ এর যপ্রক্ষসগডক্ষন্সয়াল ক্ষডক্ষি দ্বারা রােকতৃবক স্বীকৃত ধর্বসরূ্গহর জনগ াষ্ঠীর ক্ষর্রুগি যেগকাগনা িত্রুোর্াপন্ন, ঘৃণােুক্ত, 
ও অর্জ্ঞাক্ষর্ক্ষেত আচরণ এর্ং ধগর্বর অপর্যাখ্যাগক িাক্ষস্তগো য অপরাধ ক্ষহগসগর্ র্ণবনা করা হগয়গে। 77 ইগন্দাগনক্ষিয়ার পালবাগর্ন্ি এই 
আইগনর পক্ষরক্ষধ আরও র্াড়াগনার ক্ষচন্তা করগে এর্ং আরও ক্ষকে ুর্যাপারগক িাক্ষস্তর আওতায় ক্ষনগয় আসার কর্া োর্গে যের্ন, যকানও 
ধগর্বর অসম্মান করা, কাউগক অক্ষর্শ্বাসী হগত প্রলুব্ধ করা, ধর্বীয় আচার অনুষ্ঠাগন ক্ষর্ঘ্ন ঘিাগনা র্া উপাসনালগয়র কাগে য ালর্াল 
করা, এর্ং ধর্বগুরুগক অসম্মান করা েখ্ন যস ধর্বাচার করগে। 78 ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠীর আিংকা এই আইনগুগলা তাগদর 
ক্ষর্রুগি র্যার্হার করা হগত পাগর। এর সাগর্, ২০০৮ সাগলর ইগন্দাগনক্ষিয়ার ইগলক্ট্রক্ষনক ইনেরগর্িন অযান্ড ট্র্ান্সাকিন ল সকল 
ধরগনর ব্লাগের্াস উপাদান অনলাইগন েড়াগনা ক্ষনক্ষষি কগর। ১৯৬৫ সাল যর্গক ১৫০ জগনরও যর্িী র্ানুষগক এই ব্লাগের্াস 
আইগনর আওতায় সাজা যদওয়া হগয়গে, এর্ং তাগদর যর্িীরো ই ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠীর এর্ং যসইসর্ র্ানুষ োরা “ইসলাগর্র 
সর্াগলাচনা কগরগে।” 79 
 
অপ্রধান ধর্ব পালগনর কারগণ অতযাচাগরর সুদীঘব ইক্ষতহাস আগে ইগন্দাগনক্ষিয়ার। সাম্প্রক্ষতক র্েরগুগলাগতও এর্ন ক্ষকেু ঘিনা আগে। 
আহার্ক্ষদয়া সম্প্রদায়গক লিযর্স্তু করা হগে যসই ২০০৮ সাল যর্গকই েখ্ন এই ক্ষডক্ষি র্গল তাগদরগক প্রর্াক্ষর্গরাধী আখ্যা যদওয়া 
হয় এর্ং তাগদর ধগর্ব কাউগক দীক্ষিত করাগক ক্ষনক্ষষি করা হয়। প্রায় একই ধরগণর ক্ষনগষধাজ্ঞা যদওয়া হগয়ক্ষেল েজর নুসানতারা 
আগন্দালগনর সর্য় ো  াোতার নাগর্ পক্ষরক্ষচত। 80 র্জক্ষলি উলার্া ইগন্দাগনক্ষিয়া (MUI) েগতায়ার ক্ষদগয় যর্ি ক্ষকেু ধর্বীয় য াষ্ঠীর 
ধর্ব প্রচার ক্ষনক্ষষি কগরগে যের্নাঃ ইঙ্কার-আল-সুন্নাহ, আহর্ক্ষদয়া, ইসলার্ জার্ায়াহ, দয ক্ষলয়া ইগডন কক্ষর্উক্ষনক্ষি, এর্ং আল-কায়দা 
আল- ইসলাক্ষর্য়াহ 81ক্ষিয়া সম্প্রদায়ও এর্ন েগতায়ার সমু্মখ্ীন হগয়গে যেখ্াগন তাগদর ক্ষিয়া ক্ষিিা ক্ষনগষধাজ্ঞা যদওয়া হগয়গে। এই 
ক্ষনগষধাজ্ঞাগুগলার র্যাপাগর জন গণর ক্ষর্ে প্রক্ষতক্ষিয়া রগয়গে। সুিীল সর্াগজ েক্ষদও সর্ার জন্য সর্ান সুক্ষর্চার করার আহর্ান জানাগনা 
হয়, স্থানীয় সরকার এর্ং ক্ষকে ুসুক্ষন্ন যনতা আহর্ক্ষদয়া সম্প্রদাগয়র উপর ির্া ত চাপ প্রগয়া  কগর যেগত র্াগক হয় ধর্বান্তক্ষরত হগত 

 
73 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “ইটন্দাটনদশয়া” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে।. https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/indonesia/. 
74 পূটিসাক্ত 
75 পূটিসাক্ত 
76 পূটিসাক্ত 
77 নারদি, নডাদ দনক নি, এিং পযাট্রিক দগ্রনওয়াি। “পদলদস আপটডেঃ োটেদ  অ্যাটলট শন ইন আ নপালারাইিড ইটন্দাটনদশয়া,” ২০১৯, ৫। 
78 দহউ যান রাইেস ওয়াচ। “ইটন্দাটনদশয়া েু এক্সপযান্ড অ্যাদিউদস  োটেদ  ল,” অ্টটাির ৩১, ২০১৯। 

https://www.hrw.org/news/2019/10/31/indonesia-expand-abusive-blasphemy-law. 
79 পূটিসাক্ত 
80 ইউনাইটেড নেেস দডপােস ট ন্ট অ্ফ নেে। “ইটন্দাটনদশয়া” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। https://www.state.gov/reports/2020-report-on-

international-religious-freedom/indonesia/. 
81 পূটিসাক্ত 

https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/
https://www.hrw.org/news/2019/10/31/indonesia-expand-abusive-blasphemy-law
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/indonesia/
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অর্র্া অন্যে সগর যেগত। 82 ইগন্দাগনক্ষিয়ার র্তবর্ান ধর্ব ক্ষর্ষয়ক র্েী সম্প্রক্ষত অনুগরাধ জাক্ষনগয়গেন ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর অক্ষধকার 
সংরিগণর জন্য। 83 
উির সুর্াোর আগচহ প্রগদি ইগন্দাগনক্ষিয়ার সর্গচগয় ধর্বীয় রিণিীল জায় া। এখ্াগন িক্ষরয়া আইন চালু আগে। িক্ষরয়া আইন 
ঐক্ষতে তোগর্ ক্ষর্গয়, ক্ষর্র্াহ ক্ষর্গেদ, উিাক্ষরক্ষধকাগরর র্ত র্যাপারগুগলা যদখ্গলও, ইদানীং এই আইগনর আওতা আরও রৃ্ক্ষি যপগয় 
সর্কাক্ষর্তা, ক্ষর্র্াহপূর্ব র্া র্ক্ষহেূবত যেৌনাচার, জুয়া, র্দপান এর র্ত ক্ষর্ষগয়ও ক্ষর্চার শুরু কগরগে। 84 তনক্ষতক পুক্ষলক্ষিং, প্রকাগশ্য 
অপর্ান, যর্োঘাত, এর্ং নারীর চলাগেরায় ক্ষর্ক্ষধক্ষনগষধ আগরাপ আগচহ এর িক্ষরয়া আইগন র্ানর্াক্ষধকার লঙ্ঘগনর ক্ষকে ুনর্নুার্াে। 
 
বেিব লবষক্ষে  লবক্ষশষিাক্ষব নজর বেওো ও প্রিার িািাক্ষনা েরোর   

ধর্ব র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা প্রসাগরর র্াধযগর্ িাক্ষন্তপ্রক্ষতষ্ঠার জন্য সক্ষিয় এর্ং সু-কািাগর্ার্ি সংলাপ ও এর্ং  গর্ষণা ও ক্ষনরীিার 
র্াধযগর্ ধর্বীয় আচার সম্পগকব জ্ঞান রৃ্ক্ষি ও অনুধার্গনর জন্য ক্ষনয়র্তাক্ষেক প্রগচিা প্রগয়াজন। একক্ষি সার্ক্ষগ্রক লিয হল জাতীয় ও 
আঞ্চক্ষলক পেবাগয় র্হুত্বর্াদ ও সর্াইগক ক্ষনগয় সর্াজ  ড়ার সুক্ষর্ধাগুগলা অনুধার্ন ও ক্ষলক্ষপর্ি করা। অঞ্চলসর্ূগহর সর্ৃি আন্তধর্বীয় 
পারস্পক্ষরক ক্ষিয়া এর্ং েক্ষর্ষ্যৎ ক্ষর্ক্ষনর্বাগন যকৌিল ত রূপগরখ্া ততক্ষর করা যেগত পাগর ঐক্ষতের্াহী এর্ং আধুক্ষনক দুই ধরগণর র্নবনার 
র্াধযগর্ই ো য াষ্ঠীসর্গূহর র্গধয পারস্পক্ষরক ক্ষিয়া ও যসৌহাদবয রিায় সর্র্বন যো ায়। 
 
 গর্ষণা ও SEA-AIR প্রকগের র্াধযগর্ পাওয়া অক্ষেজ্ঞতা কাগজ লাক্ষ গয় নীগচর সুপাক্ষরি র্া প্রস্তার্না গুগলা উগেখ্ করা োয়াঃ  
 
তর্ষর্য ক্ষনরসগন আন্তজবাক্ষতক আইনকািাগর্া প্রগয়া  ও সর্ুন্নত রাখ্াাঃ  আইন সংগিাধগনর জন্য রােীয় ও অ-রােীয় পেবাগয় ক্ষনক্ষদবি 
লিয ক্ষনগয় ক্ষনয়ক্ষর্ত ও সর্ক্ষন্বত প্রগচিা চালাগনা দরকার। ধর্ব র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা রিায় আন্তজবাক্ষতক সুরিাগুগলা  গড় যতালা 
এর্ং জাতীয় পেবাগয় সাংক্ষর্ধাক্ষনকোগর্ এই সুরিা ক্ষনক্ষশ্চত করার র্াধযগর্ জাতীয় ও আঞ্চক্ষলক পেবাগয় ঐকয  িন করা প্রার্ক্ষর্ক 
পদগিপ ক্ষহগসগর্ ধরা যেগত পাগর। আঞ্চক্ষলক েযািের্বগুগলা ( যের্ন ASEAN পালবাগর্ন্িাক্ষরয়ানস ের ক্ষহউর্যান রাইিস (APHR) 
এর্ং SAARC) রাগের আইনসংস্থাগুগলাগক এক করগত পাগর জাতীয় আইন, র্ার্লা প্রক্ষিয়া, নীক্ষতর্ালা, ও তার প্রণয়গনর 
জায় াগুগলাগত তর্ষগর্যর জায় াগুগলা পরীিা করার জন্য। ক্ষর্গিষ ক্ষর্গিষ ক্ষর্ষয় তাগদর যনক্ষতর্াচক প্রোর্ েুক্ত করগত পাগর ধর্বীয় 
সংখ্যালঘুগদর উপর। 
 
ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর ক্ষনরাপিা ক্ষনক্ষশ্চত করাাঃ  যদিগুগলার সরকাগরর ক্ষর্চাক্ষরক ও কােবকরী িাখ্াগুগলা কতৃবক স্থানীয় প্রিাসন ও 
আইনিৃঙ্খলা রিাকারী র্াক্ষহনীর প্রক্ষত সুক্ষনক্ষদবি ক্ষনগদবিনা যদওয়া হগল তা ক্ষর্ক্ষেন্ন সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠীর জীর্ন, সম্পদ, উপাসনাস্থল, 
এর্ং গুরুত্বপূনব স্থাপনার ক্ষনরাপিা র্াক্ষড়গয় তুলগর্। COVID-19 সম্পক্ষকবত ক্ষর্ক্ষধ ক্ষনগষধ র্াকা সগিও র্ানুষগক তাগদর ধর্বক্ষর্শ্বাস 
সর্খ্াগন িাক্ষন্তর্ত পালন করগত যদওয়া উক্ষচৎ। সার্াক্ষজক ঐকয এর্ং পারস্পক্ষরক সম্মাগনর ক্ষর্ষগয় সক্ষিয় প্রসার দরকার যের্ন যের্ন 
ক্ষেন্ন ক্ষেন্ন ধর্বক্ষর্শ্বাসীগদর র্গধয র্া একই ক্ষর্শ্বাগসর র্ানুষগদর র্গধয সংলাগপর আগয়াজন করা যেগত পাগর। এর র্াধযগর্ সাম্প্রদাক্ষয়ক 
সক্ষহংসতা প্রক্ষতগরাধ কগর িাক্ষন্তর ক্ষর্স্তার করা সম্ভর্। ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর জন্য আইক্ষন সুরিার যিগে ধর্বীয় পক্ষর্ে স্থানসর্ূগহর 
ক্ষনরাপিা ক্ষর্ধাগনর উগেখ্ র্াকা উক্ষচৎ ক্ষনক্ষদবি কগর। 85  
 

 
82  াইনদরটি রাইেস গ্রুপ। “ইটন্দাটনদশয়া । ওয়াল্ডস  দডটরকেদর অ্ফ  াইনদরটিস & ইদন্ডটিনাস দপপলস।” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://minorityrights.org/country/indonesia/. 
83 স্ত্রাদঞ্জও, নসিাদেয়ান। “ইটন্দাটনদশয়ান দ দনোর নিডিস েু নসফ াডস  দরদলদিয়াস  াইনদরটিস।” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://thediplomat.com/2021/01/indonesian-minister-pledges-to-safeguard-religious-minorities/. 
 
84 নলটওযদলন, আইশাহ। “‘নশ  অ্যান্ড দহউদ টলশন’ঃঃ আটচহ’স ইসলাদ ক ল  াটয়াটলেস দহউ যান রাইেস।” ন  ১৭, ২০২১ এ নিখা হটয়টে। 

https://www.aljazeera.com/news/2019/6/28/shame-and-humiliation-acehs-islamic-law-violates-human-rights. 
  
85 UN Alliance of Civilization’s Plan of Action to Safeguard Religious Sites এর নিশ দকেু দনটিস দশকা আটে নয কী াটি দিদ ি পক্ষটক যুক্ত 

করা যায় িনট াষ্ঠী ও তাটির পদিত্র িায় াটক রক্ষার িযাপাটর যা দকনা রাষ্ট্র ও না দরক স াি ন টন চলটত পাটর। এই দনটিস দশকাগুটলা এখাটন পাওয়া যাটিঃ  

https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/12-09-2019-UNAOC-PoA-Religious-Sites.pdf 

https://minorityrights.org/country/indonesia/
https://thediplomat.com/2021/01/indonesian-minister-pledges-to-safeguard-religious-minorities/
https://www.aljazeera.com/news/2019/6/28/shame-and-humiliation-acehs-islamic-law-violates-human-rights
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অর্র্াননার ক্ষিকার হওয়া র্ানুষগদর সুক্ষর্চার ক্ষনক্ষশ্চত করাাঃ সংখ্যা ক্ষরষ্ঠ জনগ াষ্ঠীর র্ানুগষর র্গধয দায়োর এক্ষড়গয় োওয়ার একিা 
প্রর্ণতা রগয়গে ো দুক্ষশ্চন্তার একক্ষি যকন্দ্রক্ষর্ন্দু।  সরকার এর্ং এর সহগো ী অঙ্গসং িনগুগলার কাজ করা উক্ষচৎ োগত অর্র্াননার 
ক্ষিকার হওয়া র্ানুগষরা আইক্ষন ও সার্াক্ষজক উেয় যিগেই সাহােয পায়। 
 
সংখ্যালঘুগদর ন্যায়সঙ্গত প্রক্ষতক্ষনক্ষধত্ব ক্ষনক্ষশ্চত করাাঃ ধর্বীয় সংখ্যালঘুগদর সংখ্যা প্রায় সর্য়ই সরকাক্ষর চাকক্ষর, আইনসো, এর্ং 
ক্ষনরাপিার্াক্ষহনীগত অসর্ অনুপাগত ক্ষর্ন্যস্ত হয়। এই োরসাগর্যর অোর্ ক্ষিক করগত ইক্ষতর্াচক পদগিপ দরকার। সরকাগরর উক্ষচৎ 
ক্ষিিাগিগে ক্ষর্দযর্ান তর্ষর্যরূ্লক র্যর্স্থা যঢগল সাজাগনা োর র্গধয ক্ষনগয়া প্রক্ষিয়াও অন্তেুবক্ত।  
 
সর্ার জন্য র্ানসম্মত ক্ষিিার সর্ান সুগো  ক্ষনক্ষশ্চত করাাঃ সরকাক্ষর ক্ষিিা র্যর্স্থা প্রায়ই সরাসক্ষর ও পগরািোগর্ আিীকরণ প্রক্ষিয়ার 
অংি ক্ষহগসগর্ একক্ষি হাক্ষতয়াররূগপ র্যর্হৃত হয়।  ক্ষিিা সার্াক্ষজক ঐকয রৃ্ক্ষি করগর্ এই নীক্ষতর র্যাপাগর জাতীয় ও আঞ্চক্ষলক পেবাগয় 
রাে ও ধর্বীয় যনতাগদর সম্মক্ষতজ্ঞাপন করা উক্ষচৎ। জাতীয় ক্ষিিাির্ যর্গক ধর্বীয় সংখ্যালঘু জনগ াষ্ঠী সম্পগকব ভ্রান্ত ও অসম্মানজনক 
ধারণার ক্ষর্ষয়গুগলা দূর করগত ক্ষিিািগর্র সংগিাধন প্রগয়াজন। এোড়া ধর্ব পড়াগনা উক্ষচৎ তুলনারূ্লকোগর্ এর্ং যকানও ধর্ব র্া 
ক্ষর্শ্বাগসর প্রক্ষত অসম্মান না যরগখ্। ধর্ব েক্ষদ জাতীয় ক্ষিিািগর্র অংি ক্ষহগসগর্ স্কুগল পড়াগনা হয় তাহগল ধর্ব ক্ষিিকগদর অর্শ্যই 
প্রক্ষিিগণর র্ধয ক্ষদগয় োওয়া উক্ষচৎ োগত কগর তারা ধর্বক্ষিিা ক্ষদগত স্বােন্দয হয়। যেখ্াগন প্রগোজয যসখ্াগন একাক্ষধক োষায় 
ক্ষিিাদাগনর প্রণয়ন করা উক্ষচৎ। 
 
সংখ্যালঘু নারী ও ক্ষিশুগদর ক্ষনরাপিা ক্ষনক্ষশ্চত করাাঃ সাম্প্রদাক্ষয়ক সক্ষহংসতার সর্গচগয় র্ড় ক্ষিকার হন নারী ও ক্ষিশুরা, যের্ন ধষবণ।  
সংখ্যালঘু নারী ও ক্ষিশুগদর প্রক্ষত সংঘক্ষিত ক্ষলঙ্গক্ষেক্ষিক সক্ষহংসতা প্রক্ষতগরাগধ সরকাগরর উক্ষচৎ সক্ষিয় কর্বপিক্ষত প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“দক্ষিণপূর্ব এক্ষিয়াাঃ আন্তধর্বীয় সংলাপ এর্ং ধর্ব অর্র্া ক্ষর্শ্বাগসর স্বাধীনতা (এসইএ-এআইআর)” প্রকেক্ষি ইউক্ষরাপীোন ইউলনউক্ষনর অথিােক্ষন 
এর্ং দয যনিওয়াকব ের ক্ষরক্ষলক্ষজয়াস অযান্ড ট্র্যাক্ষডিনাল পীসগর্কারস, ক্ষেন চাচব এইড, সাক্ষর্রাগকাগসস না াপ্রদীপা োউগন্ডিন, ইসলাক্ষর্ক 
ক্ষরক্ষলে ওয়ার্ল্বওয়াইড, ওয়ার্ল্ব কনোগরন্স অে ক্ষরক্ষলজয়নস ের পীস, এর্ং ওয়ার্ল্ব যেইর্স যডগেলপগর্ন্ি ডায়াল  এর সর্ন্বগয় র্াস্তর্াক্ষয়ত 

হগয়গে।  

 __________________________________________________________________________ 

এ প্রকে সম্পগকব যেগকান তগর্যর জগন্য যো াগো  করুন প্রকে র্যর্স্থাপক এর ইগর্ইল ক্ষিকানায়াঃ  
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