
বাাংলাদেশ ২০১৭ আন্তর্জ তিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তিদ ার্জ  
 
সািসাংদে  
 
সাংতবধাদন ইসলার্মদক িাষ্ট্রধর্মজ তিদসদব র্মদনানীি কিা িদলও ধর্মজতনিদ েিা নীতি সর্মুন্নি 
িাখা িদয়দে। এদি ধর্মীয় ববষর্ময তনতষদ্ধ কিা িদয়দে এবাং সকল ধর্মজদক সর্মান অতধকাি 
দেয়া িদয়দে। র্তিবাদেি প্রতি সর্মর্জন প্রতিদিাদধি প্রদষ্া তিদসদব সিকাি সািা দেদশ 
ইর্মার্মদেিদক িাদেি খিুবায় তকেু তবষয় িুদল ধিাি র্নয তেক তনদেজশনা তেদয়দে এবাং 
বদলদে দকান র্মসতর্দে “উস্কাতনর্মূলক” বক্তবয দেয়া িয় তকনা দস তবষদয় নর্ি িাখা 
িদব। ২০১৫ সাদল ধর্মীয় উগ্রবাদেি সর্মাদলাষক যুক্তিাদষ্ট্র র্ন্মগ্রিণকািী এক ব্লগাদিি 
িিযাকাদেি সাদর্ র্তিি র্াকাি সদেদি আল-কাদয়ো দ্বািা উদ্বদু্ধ েদলি েরু্ন সেসযদক 
নদেম্বদি  ুতলশ দগ্রফিাি কদিদে। সাংবাে র্মাধযদর্মি খবি অনুসাদি, সদেিোর্নদেি 
একর্ন আদিা ষাির্ন ধর্মজতনিদ ে কর্মীদক িিযাি সাদর্ র্তিি র্াকাি কর্া স্বীকাি 
কদিদে। সিকাদিি তনদষধাজ্ঞা র্াকা সদ,ও, গ্রাদর্মি দর্মািলিা স্থানীয় ধর্মীয় দনিাদেি 
সাদর্ একদর্ার্ িদয় নািী ও অনযানয দগাষ্ঠীদক “অননতিক” কাদর্ি র্নয শাতি তেদি 
তবষাি বতিজ েূি ফদিায়াদক বযবিাি কদিদে। তিে ুএবাং তিস্টানদেি র্মি ধর্মীয় সাংখযালঘু 
দগাষ্ঠী, যািা অদনকসর্ময় র্াতিগি সাংখযালঘুও িদয় র্াদক, র্ানায় দয র্তর্ম তনদয় 
তবদিাদধি কািদণ িাদেিদক দর্াি বূজক উদেে কিা ও র্তর্ম েখল কদি দনয়াদক 
কাযজকিোদব প্রতিদিাধ কিদি সিকাি বযর্জ িদয়দে। স্থানীয় সাংগঠন এবাং গণর্মাধযদর্মি 
প্রতিদবেন অনসুাদি, তশো র্মন্ত্রণালয় ঐতিিযগিোদব ধর্মজতনিদ ে বাাংলা োষাি 
 াঠয িুদক অর্মুসতলর্ম দলখকদেি দলখা সতিদয় যা ধর্মীয় তবষয়বস্তু নয় িাদি ইসলাতর্ম 
তবষয়বস্তু দযাগ কদিদে। সিকাি সতিাংসিাি লেযবস্তুদি  তিণি িদি  াদি এ কর্া 
তবদবষনা কদি ধর্মীয় স্থান, উৎসব এবাং অনুষ্ঠাদন আইন প্রদয়াগকািী সাংস্থাি কর্মীদেি 
তনদয়াগ কিা অবযািি দিদখদে।  
 
ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিশেষ কশে বিৌদ্ধ এিং বিন্দশুেে ওপে, এ িছে িার্মলা িশয়শছ। জশুে 
বেশেে েবিণপিূবাঞ্চশল েত েত িাঙাবল র্মসুলর্মাে গ্রার্মিাসী চাকর্মা সম্প্রোশয়ে ৩০০ 
ঘেিাবিশত আগুে ধবেশয় বেয়, যাশেে অবধকাংেই বিৌদ্ধধর্মবািলম্বী। িার্মলাে সর্ময় ৭০ 
িছে িয়সী একজে িদৃ্ধা র্মাো যাে। স্থােীয় একজে র্মসুলর্মাশেে িতযাকাশ ে পে এ 
অবিসংশযাশেে ঘটো ঘশট। েশেম্বশে একেল বলাক ইসলার্মশক অির্মােোকােী একটি 
বেসিকু বপাস্ট বেশখ্ উশেবজত িশয় েংপেু বজলাে উেোঞ্চশল বিন্দ ু সম্প্রোশয়ে প্রায় 
৩০টি ঘেিাবি োংচুে কশে এিং তাশত আগুে ধবেশয় বেয়। 
 
সিকাতি কর্মজকিজ াদেি সদি ববঠক ও প্রকাশয তববতৃিদি, যুক্তিাদষ্ট্রি িাষ্ট্রেিূ এবাং 
েিূাবাদসি অনযানয প্রতিতনতধ ধদর্মজি নাদর্ম সতিাংস কর্মজকাদেি তবরুদদ্ধ কর্া বদলন এবাং 
সাংখযালঘ ুধর্মীয় গ্রু গুদলাি অতধকাি সর্মুন্নি িাখা এবাং সতিষু্ণিাি  তিদবদশি উন্নতিি 



র্নয সিকািদক উৎসাতিি কদিন। ধর্মীয় সতিষু্ণিাি গুরুত্ব িুদল ধিা এবাং ধর্মজ ও 
সতিাংস ষির্ম ন্থাি র্মদধয সাংদযাগ খতিদয় দেখদি িাষ্ট্রেিূ ও েিূাবাদসি কর্মজকিজ ািা স্থানীয় 
সিকাদিি কর্মজকিজ া, সুশীল সর্মাদর্ি সেসয, দবসিকাতি সাংস্থা (এনতর্ও) ও ধর্মীয় 
দনিাদেি সদি সাোি কদিন। েিূাবাস বার্মজা দর্দক  াতলদয় আসা দিাতিিাদেি র্মানতবক 
সিায়িা প্রোন কদি যাদেি প্রায় সবাই র্মুসলর্মান। েিূাবাস যুক্তিাদষ্ট্র ধর্মীয় তশোি 
ও ি একটি তবতনর্ময় কর্মজসূতষি আদয়ার্ন কদি যাি প্রধান উদেশয তেল বহু সাাংসৃ্কতিক 
সর্মাদর্ ধর্মজ ও ধর্মীয় স্বাধীনিাি েূতর্মকা খতিদয় দেখা। 
 
অধযায় ১: ধর্মববেবেক জেসংখ্যাে বিোজে 
 
যুক্তোষ্ট্র সেকাশেে বিসাি র্মশত বেশেে বর্মাট জেসংখ্যা ১৫ বকাটি ৭৮ লি (জলুাই 
২০১৭’ে বিসাি)। ২০১৩ সাশলে আের্মশুর্মাবে অেযুায়ী, বর্মাট জেসংখ্যাে ৮৯ েতাংে 
সুবি র্মসুলর্মাে এিং বিন্দ ু ১০ েতাংে। জেসংখ্যাে িাবক অংে র্মূলত বিস্টাে 
(শিবেেোে বোর্মাে কযাথবলক) এিং িীেযাে-বথেিােী বিৌদ্ধ। অল্প সংখ্যক বেয়া 
র্মুসলর্মাে, িািাই, সিবপ্রাণিােী, আির্মবেয়া র্মসুবলর্ম, অশেয়িােী ও বেেীশ্বেিােী 
েশয়শছন। এসি সম্প্রোশয়ে অদনদক িাদেি স্ব স্ব সম্প্রোদয়ি অেুসােীি সংখ্যা কশয়ক 
িাজাে বথশক এক লাশখ্ে র্মশধয বদল অনরু্মান কদি র্াদকন। জাবতেত সংখ্যালঘুি অদনদক 
সাংখযালঘুদেি ধর্মব চচব া কশেে এিং প্রধােত পািবতয চট্টগ্রার্ম অঞ্চল এিং উেোঞ্চলীয় 
বজলাগুশলাশত এশেে সংখ্যা বিবে। বযর্মে, র্ময়র্মেবসংশিে োশোো র্মূলত বিস্টাে, 
োইিান্ধাে সাাঁওতালোও তাই। বিবেেোে বিৌদ্ধ পািবতয চট্টগ্রাশর্মে আবেিাসী 
(অিাঙাবল) জেশোষ্ঠীে সেসয। িাঙাবল ও জাবতেত সংখ্যালঘু বিস্টাে সম্প্রোয় 
সাোশেশে িাস কশে। তশি িবেোল, বেৌেেেী, িাবেয়ােচে, র্মবেপুবে পািা, 
বিস্টােপািা, োজীপুে এিং খ্লুোয় এশেে সংখ্যা তুলোর্মলূক বিবে। 
 
সিশচশয় িি অ-নাগতিক জেশোষ্ঠী িশলা বোবিঙ্গা যািা প্রায় সিাই র্মসুলর্মাে। 
জাবতসংশঘে েেণাথী বিষয়ক িাইকবর্মেোে (ইউএেএইচবসআে)-এে বিসাি র্মশত, বেশে 
প্রায় ৩৩,০০০ বেিবন্ধত বোবিঙ্গা েেণাথী েশয়শছন এিং এো বেশেে কক্সিাজাে বজলায় 
েটুি সেকাবে উদ্বাস্তু বেবিশে িাস কশেন। সেকাে ও ইউএেএইচবসআে-এে বিসাি র্মশত 
কক্সিাজাে বজলায় িার্মবা বথশক আসা আশো েয় লি বথশক েে লি বোবিঙ্গা েশয়শছন। 
এশেে র্মশধয প্রায় ৫০০ বিন্দ ু বোবিঙ্গাও েশয়শছে। আেশস্ট িার্মবাে োখ্াইে োশজয 
সবিংসতা বেখ্া বেয়াে পে সাত লশিে র্মশতা বোবিঙ্গা িাংলাশেশে পাবলশয় এশসশছন। 
 
অধযায় ২: ধর্মীয় স্বাধীেতাশক সম্মাে কোে বিশে সেকাশেে অিস্থাে 
 
আইবে কাঠাশর্মা 



সংবিধাে অেুযায়ী, “প্রজাতশেে োষ্ট্রধর্মব িশলা ইসলার্ম, তশি োষ্ট্র বিন্দ,ু বিৌদ্ধ, 
বিস্টােসি অেযােয ধর্মব পালশে সর্মর্মযবাো ও সর্মঅবধকাে বেবিত কেশি।” সংবিধাশে 
আশো উশেখ্ েশয়শছ বয োষ্ট্র বকাে ধর্মবশক োজনেবতক র্মযবাো োে কেশি ো। এশত 
“আইে, জেেৃঙ্খলা ও নেবতকতা-সাশপশি” বয বকাে ধর্মব অিলম্বে, পালে িা প্রচাশেে 
অবধকােও বেয়া িশয়শছ, এিং িলা িশয়শছ প্রশতযক ধর্মীয় সম্প্রোয় ও উপ-সম্প্রোশয়ে 
বেজস্ব ধর্মীয় প্রবতষ্ঠাে স্থাপে, েিণ ও িযিস্থাপোে অবধকাে েশয়শছ। সংবিধাশে িলা 
িশয়শছ, বকাে বেিা-প্রবতষ্ঠাশে বযােোেকােী বকাে িযবক্তে বেজস্ব ধর্মব-সংক্রান্ত ো িশল 
তাশক বকাে ধর্মীয় বেিাগ্রিণ বকংিা বকাে ধর্মীয় অেুষ্ঠাে িা উপাসোয় অংেগ্রিণ িা 
বযােোে কেশত িশি ো। 
 
েণ্ডবিবধে আওতায়, ধর্মীয় অেুেূবতশক আঘাত িা অপেস্থ কশে এর্মন “ইচ্ছাকৃত ও 
বিশদ্বষর্মলূক” র্মশোোিপ্রসূত বয বকাে িক্তিয িা কর্মব যা অথবেণ্ড িা েইু িছে পযবন্ত 
কাোেশণ্ড েবণ্ডত কোে র্মশতা অপোধ বিশসশি েণয। েণ্ডবিবধশত “ধর্মীয় অেুেূবতে প্রবত 
আঘাশত”ে সংো ো থাকশলও আোলশতে িযাখ্যায় েিী র্মুিাম্মে (স.)-এে প্রবত 
অির্মােোও এে অন্তেুব ক্ত িশয়শছ। বেৌজোবে কাযবপ্রণালী বিবধশত, বকাে সংিােপে, 
র্মযাোবজে, িা অেয বকাে প্রকােোয় “জেেশণে র্মশধয েত্রুতা িা বিশদ্বষ সৃবি িা ধর্মীয় 
অেুেুবতশক বিয় কশে” এর্মে বকাে োষা প্রকাে কো িশল ওই সংিােপশেে সকল কবপ 
জব্দ কোে ির্মতা সেকােশক বেয়া িশয়শছ। এই আইে অেলাইে প্রকােোে বিশেও 
একই ধেশেে বিবধবেশষধ আশোপ কশেশছ। বকাে বঘাবষত ব্লাসশেবর্ম আইে ো থাকশলও 
অপোধীশেে বিরুশদ্ধ অবেশযাে োশয়শেে জেয কতৃব পি বেৌজোবে আইশেে পাোপাবে 
তথয ও বযাোশযাে প্রযুবক্ত আইশেে ৫৭ ধাো িযিিাে কশে।  
 
ধর্মীয় সম্প্রীবত বিেি িা ধশর্মবে বেবেশত নিষর্ময সৃবিে উশেশেয সাংগঠিি িওয়া 
সাাংতবধাতনকোদব তনতষদ্ধ। 
 
বকাে একক উপাসোলশয়ে জেয বেিন্ধশেে প্রশয়াজে বেই। তশি বকাে ধর্মীয় বোষ্ঠী যবে 
িহুসংখ্যক উপাসোলয় বেশয় বকাে সবর্মবত েঠশেে ইচ্ছা বপাষণ কশে এিং তাো যবে 
উিয়ে প্রকশল্পে জেয বিশেেী সিায়তা গ্রিণ কশে তািশল তাশেেশক এেবজও বিষয়ক 
িুযশো (এেবজওএবি) বথশক বেিন্ধে গ্রিণ কেশত িশি, বিশেেী সিায়তা গ্রিণ ো কো 
িশল সর্মাজকলযাণ র্মেণালশয় বেিবন্ধত িশত িশি। আইশে িলা িশয়শছ এেবজও বিষয়ক 
িুযশো সকল বিশেেী তিবিশলে প্রকল্পশক অেুশর্মােে বেশি ও পযবশিিণ কেশি। আইে 
লঙ্ঘশেে জেয বকাে এেবজওে ওপে বেশষধাো আশোশপে ির্মতা এেবজও বিষয়ক 
িুযশোে র্মিাপবেচালকশক বেয়া িশয়শছ। এে র্মশধয েৃিীত বিশেেী অেুোশেে বতেগুণ পযবন্ত 
জবের্মাো আশোপ িা এেবজও িন্ধ কশে বেয়াে বিধােও েশয়শছ। সংবিধাে ও 
সাংবিধাবেক প্রবতষ্ঠাশেে (তথা, সেকাে) প্রবত “অির্মােোকে” র্মন্তশিযে জেযও 
এেবজওগুশলাে ওপে েণ্ড আশোপ কো িশত পাশে। তবদেশী কর্মী র্াকদল িাদক র্ািীয় 



তনিা ত্তা দগাদয়ো সাংস্থা,  ুতলদশি তবদশষ শাখা এবাং প্রবতেিা বোশয়ন্দা র্মিাপবেেপ্তে 
(বিবজএেআই) দর্দক অবশযই তনিা ত্তা োি ত্র তনদি িদব।  
 
ধর্মব বেেশপি সংেঠেগুশলাে র্মত বেিন্ধশেে একই আিবেযক েতব  ও প্রবক্রয়াশত ধর্মীয় 
বোষ্ঠীগুশলাশক বেিন্ধে কেশত িয়। সর্মাজ কলযাণ র্মেণালশয় বেিন্ধেকাশল প্রশয়াজেীয় 
বযসি কােজপে োবখ্ল কেশত িশি তাে র্মশধয েশয়শছ বয োশর্ম বেিন্ধে কো িশচ্ছ 
একই োশর্ম আে বকাে সংেঠে ো থাকাে প্রতযয়েপে; সংেঠশেে বিবধবিধাে/সংবিধাে; 
বেশেে র্ািীয় দগাদয়ো সাংস্থা বথশক সংেঠশেে বেতৃিৃশন্দে িযাপাশে বেোপো োি ত্র; 
বেিবািী কবর্মটি বেশয়াে সোে কাযববিিেণী; বেিবািী কবর্মটি ও সকল সাধােণ সেশসযে 
একটি তাবলকা ও র্মুখ্য কর্মবকতব াশেে েশটাগ্রাে; একটি কর্মব পবেকল্পো; সংেঠশেে 
কাযবালশয়ে চুবক্ত িা বলশজে একটি কবপ এিং সংেঠশেে সম্পবেে একটি তাবলকা; একটি 
িাশজট; এিং একজে স্থােীয় সেকাে প্রবতবেবধে সুপাবেেপে। এেবজও বিষয়ক িুযশো 
বত বেিন্ধশেে আিবেযক েতব  একই েকর্ম। 
 
বিশয়, বিশয়-বিশচ্ছে ও েেক গ্রিণ-সংবিি পাবেিাবেক আইশেে বিশে র্মসুবলর্ম, বিন্দ ুও 
বিস্টােশেে আলাো বিধাে েশয়শছ। একই ধর্মববেেশপি আোলশতে র্মাধযশর্ম এসি আইে 
িলিৎ কো িয়। বর্মশ্রবিশ্বাসী পবেিাে, অ িা ি ধর্মজতবশ্বাসী িা অতবশ্বাসীদেি জেয 
আলাো বেওয়াবে পাবেিাবেক আইে েশয়শছ। উেয় পশিে ধর্মব অেযুায়ী সংবিি 
পাবেিাবেক আইে দ্বাো তাশেে বিশয়ে আচাে ও প্রবক্রয়া পবেচাবলত িয়। একজে 
র্মসুবলর্ম সশিবাচ্চ চাের্ন স্ত্রী গ্রিণ কেশত পাশেন তশি তাশক আিাে বিশয় কোে আশে 
িতব র্মাে স্ত্রী িা স্ত্রীশেে কাছ বথশক অিেযই বলবখ্ত সম্মবত গ্রিণ কেশত িশি। একজে 
বিস্টাে শুধু একজে োেীশক বিশয় কেশত পাশে। বিন্দ ুপরুুষশেে একাবধক স্ত্রী থাকশত 
পাশে। বিন্দশুেে আেুষ্ঠাবেকোশি বিশয়বিশচ্ছশেে বকাে সুশযাে বেই, যবেও 
অোেুষ্ঠাবেকোশি বিশয়বিশচ্ছশেে ঘটো ঘশট থাশক। বিন্দ ুআইে অেযুায়ী োেীো সম্পবেে 
উেোধীকােী িদি  াদিন না। বিৌদ্ধো বিন্দ ুআইশেে আওতােুক্ত। বিশয়বিশচ্ছে িশয়শছ 
এর্মে বকাে বিন্দ ু িা বিৌদ্ধ আইেেতোশি পেুোয় বিশয় কেশত পাশেে ো। অেযােয 
ধশর্মবে বিশয় বিশচ্ছে িওয়া পরুুষ ও োেী এিং বযশকাে ধশর্মবে বিধিাো পুেোয় বিশয় 
কেশত পাশেন। বিবেি ধর্মীয় সম্প্রোশয়ে সেসযশেে র্মশধয বিশয় অেশুর্মাবেত এিং বেওয়াবে 
আইশেে র্মাধযশর্ম তা সম্পি িয়। আইেেত স্বীকৃবতে জেয র্মসুবলর্ম বিশয় সেকাবেোশি 
বেিন্ধে কো িাধযতার্মলূক, েম্পবত িা বয ধর্মবগুরু বিশয়ে কাযবাবে সম্পি কেশছে বতবে 
তা কেশিে; তশি বকছু বিশয় বেিন্ধে কো িয় ো। বিন্দ ুও বিস্টােশেে বিশয় বেিন্ধে 
কো ঐবচ্ছক, অেয ধর্মবািলম্বীো তাশেে বেজ বেজ অেসুেণীয় বেশেব বেকা বেশজোই বস্থে 
কেশত পাশেে। 
 
র্মসুবলর্ম পাবেিাবেক আইে অেযুায়ী একজে বিধিা তাে স্বার্মীে সম্পবেে এক-অির্মাংে 
বপশয় থাশকে, িাবক সম্পবে সন্তােশেে র্মশধয এোশি িবিত িয় বয প্রশতযক বর্মশয় সন্তাে 



বছশল সন্তাশেে অশধবক অংে পায়। বিশয় বিশচ্ছশেে বিশে স্বার্মীশেে বচশয় স্ত্রীশেে অবধকাে 
কর্ম। বিশয় তবদেদে আেলদিি অেুশর্মােে লাদগ। আইে অেযুায়ী একজে র্মসুবলর্ম পরুুষ 
তাে সাশিক স্ত্রীশক বতে র্মাশসে েেণশপাষণ বেশি, তশি এই সেুিা সাধােণত বেিবন্ধত 
বিশয়ে বিশে প্রশযাজয িয়; সংো অেযুায়ী অবেিবন্ধত বিশয় েবথেুক্ত েয় এিং তা 
প্রর্মাণ কো কঠিে। আইেপ্রশয়ােকােী কতৃব পি, এর্মেবক বেিবন্ধত বিশয়ে বিশেও 
েেণশপাষশণে সিসর্ময় িাধযিাধকতা প্রশয়াে কশে ো। 
 
েূবর্মে র্মাবলকাোে সাশথ সংবিি েয় এর্মে সকল পাবেিাবেক বিশোধ ও অেযােয 
বেওয়াবে বিষশয় বিশোশধে বিশে র্মসুবলর্মসি সকল োেবেশকে জেয বিকল্প তবদিাধ 
তনষ্পতত্তি পথ উন্মকু্ত োখ্া িশয়শছ। উেয়পশিে সম্মবতক্রশর্ম সাবলশেে িযিস্থা কেশত 
আইেজীিীশেে িাছাই কো এবাং এে েলােল আোলশত িযিিাে কো বযশত পাশে। 
 
ধর্মীয় অেেুীলে সম্পবকব ত বিষশয়ে সর্মাধাশে র্মসুবলর্ম ধর্মীয় পবণ্ডতেণ েশতায়া জাবে 
কেশত পাশেে, তশি স্থােীয় ধর্মীয় বেতাো তা পােশিে ো। েশতায়া বযর্মে োবি 
প্রোশেে উশেশেয িযিিাে কো যাশি ো, বতর্মবে তা বিেযর্মাে ধর্মববেেশপি আইেশক 
অতিক্রর্ম কেশত পােশি ো। 
 
সকল সেকাবে সু্কশল তৃতীয় বশ্রণী বথশক ১০র্ম বশ্রণী পযবন্ত ধর্মীয় বেিা িাধযতার্মলূক এিং 
পাঠযক্রশর্মে অংে। বিসেকাবে বিেযালয়গুশলাে এই িাধযিাধকতা বেই। র্মসুবলর্ম, বিন্দ,ু 
বিৌদ্ধ ও বিস্টাে বেিাথীো তাশেে বেজ বেজ ধর্মববিশ্বাস অেযুায়ী ধর্মীয় পাঠ গ্রিণ কশে 
থাশক, যবেও বেিকো সিসর্ময় বেিাথীশেে র্মশতা একই ধর্মববিশ্বাশসে িে ো। 
 
কাোবিবধশত কশয়েীশেে বিবেি ধর্মীয় উৎসি পালশেে অেুর্মবত বেয়া িশয়শছ। উৎসশিে 
বেেগুশলাশত উিতর্মাশেে খ্ািাে গ্রিণ িা ধর্মীয় কােশণ উপিাশসে অেরু্মবত েশয়শছ। 
আইশে কশয়েীশেে বেয়বর্মত ধর্মবগুরুে কাশছ বযশত পাো িা বেয়বর্মত ধর্মীয় আচাে 
প্রবতপালশেে বেিয়তা বেয়া িয়বে, তশি তাশেে জেয কাো কতৃব পি বিশেষ ধর্মীয় 
অেুষ্ঠাশেে আশয়াজে কেশত পাশে। কাো কতৃব পিশক র্মতৃযেণ্ডপ্রাপ্ত আসার্মীে েণ্ড কাযবকে 
কোে পূশিব তাে বিশ্বাশসে একজে ধর্মীয় িযবক্তত্বশক তাে কাশছ িাবজে কেশত িয়। 
 
২০০১ সাশলে অবপবত সম্পবে (প্রতযািতব ে) আইে অেুযায়ী বকউ োশষ্ট্রে েত্রু বঘাবষত 
িশল সেকাে তাে সম্পবে িাশজয়াপ্ত কেশত পাশে। কতৃব পি প্রায়ই, র্মূলত ১৯৬৫ সাশলে 
োেত-পাবকিাে যুশদ্ধে পে, বেে বথশক পাবলশয় যাওয়া সংখ্যালঘু ধর্মীয় বোষ্ঠী, বিশেষ 
কশে বিন্দশুেে পবেতযাক্ত সম্পবে িাশজয়াপ্ত কেশত এটা িযিিাে কশেশছ। 
 
িাংলাশেে োেবেক ও োজনেবতক অবধকাে বিষয়ক আন্তজব াবতক চুবক্তশত স্বািেকােী 
একটি বেে। 



 
সেকাবে েীবত 
 
সােসংশিপ অেুশচ্ছে: যুক্তোশষ্ট্র জন্মগ্রিণকােী ধর্মীয় চের্মপন্থাে সর্মাশলাচক একজে 
ব্লোেশক ২০১৫ সাশল িতযাে সশঙ্গ জবিত সশন্দশি আল-কায়োে দ্বাো উদ্বদু্ধ একটি 
বোষ্ঠীে সশঙ্গ সংবিি েইু সশন্দিোজেশক পবুলে বগ্রেতাে কশেশছ। সংিাে র্মাধযশর্মে খ্িে 
অেুযায়ী, একজে সশন্দিোজে অেয চাে ধর্মববেেশপি কর্মীশক িতযাে সশঙ্গ জবিত 
থাকাে কথা স্বীকাে কশেশছ। সেকাশেে বেশেবে লঙ্ঘে কশে, গ্রার্মীণ সম্প্রোশয়ে বেতাো, 
প্রায়ই স্থােীয় ধর্মীয় বেতাশেে সশঙ্গ বর্মশল, অেুবর্মত “অনেবতক  কাশজে” জেয 
র্মােুষজেশক োবি বেশত বিচােিবিেূব ত েশতায়া িযিিাে কশে, এশেে বিবেেোে বেকাে 
িন োেীো। 
 
বিন্দ ু ও বিস্টােশেে র্মশতা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রোয়, যাো অশেক সর্ময় জাবতেত 
সংখ্যালঘুও বদর্, র্ানান তাশেিদক বজােপূিবক উশচ্ছে ও তাশেে েূবর্ম েখ্ল কাযবকেোশি 
প্রবতশোধ কেশত সেকাে িযথব িশয়শছ। সংখ্যালঘেুা িশলশছ বয এসি ঘটোয় প্রায়ই 
আইে প্রশয়ােকােী সংস্থা ধীশে সািা বেশয়শছ। বেিা র্মেণালয় ঐবিতযেতোশি 
ধর্মববেেশপি িাংলা োষাে পাঠযিইশয় উশেখ্শযােয পবেিতব ে এশেশছ, বযর্মে: অর্মুসবলর্ম 
বলখ্কশেে বলখ্া সবেশয় ধর্মীয় েয় এর্মে বিষয়িস্তুশত ইসলাবর্ম বিষয়িস্তু সংশযাজে কো 
িশয়শছ। সুবপ্রর্ম বকাটব  কতৃব পি আোলশতে প্রশিে পশথ স্থাবপত িাশত োবিপাো ধশে থাকা 
বচাখ্ িাাঁধা এক োেীে োস্কযব সবেশয় স্বল্পেেৃযর্মাে স্থাশে বেশয় যায়। সূে জাোয়, ‘র্মূবতব ’ 
ইসলাবর্ম র্মলূযশিাশধে বিশোধী এর্মে বিিৃবতে কােশণ আোলত ওই িযিস্থা গ্রিণ কশে। 
সেকাে সবিংসতাে লিযিস্তু িশত পাশে এর্মে ধর্মীয় স্থাে, উৎসি ও আশয়াজে স্থশল 
আইে প্রশয়ােকােী সংস্থাে সেসযশেে বর্মাতাশয়ে অিযািত বেশখ্শছ। 
 
সংিােপশেে খ্িে অেুযায়ী, ২০১৬ সাশলে ছয় ধর্মববেেশপি ব্লোে, অেলাইবেে সবক্রয় 
কর্মী, বলখ্ক ও প্রকােশকে িতযাকাশণ্ডে তেন্ত এখ্শো অবেষ্পি েশয় বেশছ। িছশেে বেষ 
পযবন্ত পুবলে কাশো বিরুশদ্ধ অবেশযাে োশয়ে কশেবে। 
 
বেবষদ্ধ জবঙ্গ সংেঠে আেসাে আল ইসলার্ম ২০১৩ সাশলে বেব্রুয়াবে বথশক ২০১৬ 
সাশলে এবপ্রল পযবন্ত “ইসলার্মশক বিয় কোে োশয়” েয় জেশক িতযাে কৃবতত্ব োবি 
কশেশছ। সংিাে র্মাধযশর্মে খ্িে অেুযায়ী এই সংেঠেটি আল-কায়ো দ্বাো উদ্বদু্ধ 
আেসারুোি িাংলা টির্ম (এবিটি)’ে সশঙ্গ বকছুটা সম্পকব যুক্ত। এবপ্রল র্মাশস িাইশকাটব  ওই 
েয়জেশক িতযাে সশঙ্গ জবিত থাকাে োশয় েইু জশেে র্মতুৃযেণ্ড বেবিত কশে। পুবলে 
অেয েটুি িতযাকাশণ্ডে জবিত সশন্দিোজেশেে বিরুশদ্ধ অবেশযাে োশয়ে কশে, এ বেশয় 
ছয়টি উন্মকু্ত তেন্ত অবেষ্পি েশয়শছ। েয় বসশেম্বে প্রকাবেত নেবেক প্রথর্ম আশলা 



পবেকাে এক প্রবতশিেশে িলা িয়, এই ছয়টি বিচাোধীে র্মার্মলায় ৪৩ জে 
সশন্দিোজশেে র্মশধয পবুলে র্মাে সাতজেশক আটক কেশত বপশেশছ। 
 
েত ৬ েশেম্বে পবুলে জাোয় বয তাো আিু বসবেক বসাশিল োশর্ম একজেশক বগ্রেতাে 
কশেশছ, বয ২০১৫ সাশল ধর্মীয় চের্মপন্থাে সর্মাশলাচক নাতিক ব্লোে অবেবজৎ োয়শক 
িতযাে সশঙ্গ জবিত থাকাে কথা স্বীকাে কশেশছ। ২৩ েশেম্বে পুবলে আোোত েির্মাে 
োশর্ম আশেকজেশক বগ্রেতাশেে কথা জাোয়, তাশকও োয় িতযাে সশঙ্গ জবিত সশন্দশি 
বখ্াাঁজা িবচ্ছল। ঢাকা িই বর্মলা বথশক স্ত্রীশক সশঙ্গ বেশয় িাসায় বেোে সর্ময় িাংলাশেেী 
িংশোদু্ভত র্মাবকব ে োেবেক অবেবজত োয়শক চাপাবত বেশয় ঘাতকো িতযা কশে। 
সংিােপশেে খ্িশে িলা িয় বয, পুবলে োয় িতযাকাশণ্ড আেসারুোি িাংলা টিশর্মে 
জবিত থাকাে িযাপাশে সশন্দি কেশছ এিং একজে পুবলে কর্মবকতব া েির্মােশক 
সংেঠেটিে সেসয বিশসশি বচবিত কশে। েির্মাে আশো চাে ধর্মববেেশপি ব্লোেশক িতযাে 
সবঙ্গ জবিত থাকাে কথা স্বীকাে কশেশছ িশল সংিােপশেে খ্িশে উশেখ্ কো িশয়শছ। 
 
বঘাবষত উশেশেযে সশঙ্গ সঙ্গবত বেশখ্ ২০১৬ সাশলে েশেম্বশে আইে প্রশয়ােকােীশেে সশঙ্গ 
সংঘষব ও অবিসংশযাশেে ঘটোয় বতে সাাঁওতাল বিস্টাে িতযাে একটি বেেশপি তেশন্তে 
স্বাশথব সেকাে িাইশকাশটব ে বেশেবে বর্মশে বেব্রুয়াবেশত োইিান্ধা বজলাে পুবলে 
সুপাবেশেেশিে এিং বোবিন্দেঞ্জ উপশজলাে পুশো পুবলে িাবিেীশক প্রতযািাে কশে। ৭ 
অশটািে, পবুলে িুযশো অি ইেশেবস্টশেেে (বপবিআই)-এে সেসযো এই র্মার্মলায় 
অবেযুক্ত ৩৩ জশেে র্মশধয একজে ইউবেয়ে পবেষে সেসয এিং আশেকজেশক বগ্রেতাে 
কশে। আশে বগ্রেতাে িওয়া বিে কশয়কজেশক জাবর্মশে বছশি বেয়া িয়। সংিােপশেে 
খ্িে অেুযায়ী, িছশেে বেষ োোে বপবিআই এই ঘটোয় জবিত িশল কবথত 
ির্মতাসীে েশলে একজে সংসে সেসয ও একজে স্থােীয় সেকাবে কর্মবকতব াে বিরুশদ্ধ 
অবেশযাে োশয়ে কশেবে। 
 
র্মােিাবধকাে সংেঠেগুশলা জাোয় বয, সেকাশেে বেশেবেো লঙ্ঘে কশে, গ্রার্মীণ 
সম্প্রোশয়ে  বেতাো প্রায়ই স্থােীয় ধর্মীয় বেতাশেে সশঙ্গ বর্মশল বলাকজেশক, যাশেে 
বিবেেোে োেী, তাশেে অেুবর্মত “অনেবতক  কাজ” বযর্মে: িযবেচাে এিং অেযােয 
অনিধ বযৌে সম্পশকব ে জেয োবি বেশত েশতায়াশক িযিিাে কশেশছ। র্মােিাবধকাে 
সংেঠে আইে ও সাবলে বকন্দ্র (আসক) জােুয়াবে বথশক বিশসম্বে পযবন্ত েশতায়া জাবে 
কশে োবি োশেে ১০টি ঘটো েবথিদ্ধ কশেশছ, যাে র্মশধয বছশলা সার্মাবজকোশি একঘশে 
কো, বিোঘাত এিং বেি ধশর্মবে িযবক্তশেে র্মশধয বজােপিূবক অন্তিবতী বিশয়। ২০১৬ 
সাশলে বিশসম্বশে বর্মৌলেীিাজাে বজলাে কর্মলেশঞ্জ কবথত অনেবতক কাশজে জেয এক 
পুরুষ ও এক র্মবিলাশক বিচােিবিেূব ত োবি প্রোশেে সশঙ্গ জবিত েিুৃবেশেে বিরুশদ্ধ বক 
িযিস্থা গ্রিণ কো িশয়শছ তা জাোশত িাইশকাটব  বেব্রুয়াবে র্মাশস একটি স্থােীয় সেকাে 
পবেষেশক বেশেবে বেয়। িছশেে বেষ পযবন্ত এ িযাপাশে েতুে আে বকছু জাো যায়বে। 



 
সেকাে বিে বকছু ধর্মীয় সম্পকব যুক্ত সংেঠশেে বেিন্ধে অেুশর্মােে কশেবে। সেকাে 
কক্সিাজাশে বোবিঙ্গাশেে র্মশধয োণ কাযবক্রর্ম চালাশত কশয়কটি ধর্মীয় সম্পকব যুক্ত 
সংেঠেশক অেুর্মবত বেয়বে, বযর্মে: র্মসুবলর্ম এইি।  
 
বিন্দ,ু বিস্টাে এিং অেযােয ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রোশয়ে সেসয বিে বকছু সম্পবে ও 
েূবর্মে র্মাবলকাো বেশয় বিশোধ অবেষ্পি থাকাে কথা এবাং সিকাি এবাং অনযদেি দ্বািা 
বল বূজক উদেদেি কর্া জাোয়। এই অতেদযাগকািী ধর্মীয় সাংখযালঘু সেসযদেি অদনদক 
র্াতিগি সাংখযালঘুও বদর্। ধর্মীয় সংখ্যালঘ ু সংঘগুশলা জাোয়, েতুে সিক িা বেল্প 
উিয়ে বজাশেে কাছাকাবছ এর্মে এলাকা বযখ্াশে সম্প্রবত জবর্মে োর্ম বিশি বেশছ, 
বসখ্াশে এ ধেশেে বিশোধ সংঘটিত িয়। তাো আশো িশলশছ, স্থােীয় পুবলে, 
বিসার্মবেক কতৃব পি ও স্থােীয় োজনেবতক বেতাো কখ্শো কখ্শো আবথবক সুবিধা লাশেে 
জেয সম্পবে েখ্শল সিায়তা কশে অথিা োজনেবতকোশি প্রোিোলী সম্পবে 
আত্মসাতকােীশেে বিচাশেে িাত বথশক েিা কশে। অবধকাে-সি বকছু র্মােিাবধকাে 
সংেঠে এসি বিশোশধে অশেকগুশলা বেষ্পবে ো িওয়াে কােণ বিশসশি ধর্মীয় িা 
জাবতেত সংখ্যালঘুশেে জেয প্রবতকূল সেকাবে েীবতে পবেিশতব  বিচাবেক ও েূবর্ম 
বেিন্ধে িযিস্থাে অকাযবকাবেতা এিং লিযিস্তুশত পবেণত িওয়া ধর্মীয় সম্প্রোয়গুশলাে 
োজনেবতক ও আবথবক প্রবতপবেে অোিশক োয়ী কশে। 
 
ধর্মীয় সংখ্যালঘেুা অিযািতোশি জাোয়, সংখ্যালঘ ুবেিক স্বল্পতাে কােশণ কখ্শো কখ্শো 
সংখ্যালঘ ুবেিাথীো তাশেে ধর্মববিশ্বাস অেযুায়ী বাধযিার্মলূক ধর্মববেিা ক্লাশস অংে বেশত 
পাশেবে। এসি বিশে, সু্কল কর্মবকতব াো সাধােণত ওই ধেশেে বেিাথীশেে জেয সু্কশলে 
সর্ময়সবূচে িাইশে স্থােীয় ধর্মীয় প্রবতষ্ঠাে, অবেোিক িা অেযশেে র্মাধযশর্ম ধর্মববেিা ক্লাস 
আশয়াজশেে অেরু্মবত বেে এিং কখ্শো কখ্শো ওইসি বেিাথীশক ধর্মববেিা গ্রিণ বথশক 
বেষৃ্কবত বেয়া িয়। 
 
স্থােীয় সংস্থা ও সংিাে র্মাধযর্ম জাোয়, বেিা র্মেণালয় িাংলা োষাে পাঠযিইশয় 
পবেিতব ে এশেশছ যাে র্মশধয অর্মুসবলর্ম বলখ্কশেে েবচত কবিতা ও েল্প সবেশয় বেলা 
অন্তেুব ক্ত েশয়শছ এিং িণবর্মালাে পবেবচবত বিশসশি ধর্মববেেশপি িস্তুে ছবি পবেিতব ে কো 
িশয়শছ। বযর্মে: ওল (এক ধেশেে কচু)-এে পবেিশতব  ওিো। এই পবেিতব শেে র্মাধযশর্ম 
পাঠযিইশয়ে বেিাসূবচশত ধর্মীয় বেিাে িাইশেও ধর্মীয় বিষয়িস্তু উপস্থাপে কো িশয়শছ। 
স্থােীয় সংিাে র্মাধযশর্মে খ্িশে িলা িয়, সু্কশলে িইশয় এ ধেশেে পবেিতব ে কেশত 
বিোজশত ইসলাশর্মে োজনেবতক প্রচােণা সেকাশেে বসদ্ধান্তশক প্রোবিত কশেশছ। সংিাে 
র্মাধযশর্মে খ্িশে আশো িলা িয়, বিোজশত ইসলার্ম আোর্মী িছেগুশলাশত বেিািযিস্থায় 
আশো গুরুত্বপূণব পবেিতব ে আেশত চাশচ্ছ। র্মােিাবধকাে কর্মী ও বেিাবিে োশেো বক 



বচৌধুেী িশলে, “ইসলার্মপন্থীশেে বোট বপশত সেকাে তাশেেশক তুি কোে বচিা 
চালাশচ্ছ।” 
 
১১ এবপ্রল বিোজশত ইসলাশর্মে প্রধাে আোর্মা আির্মে েবেে বেতৃশত্ব ৩৫০ জশেে র্মশতা 
আশলশর্মে সাশথ এক নিঠশক প্রধাের্মেী বেখ্ িাবসো িাজাে িাজাে বেিন্ধেিীে কওবর্ম 
র্মাদ্রাসা বথশক বেয়া বিবগ্রশক সেকাবে স্বীকৃবত প্রোশেে কথা বঘাষণা কশেে। এসি 
একান্তোশি ধর্মীয় বেিা প্রবতষ্ঠােগুশলা বথশক বেিাথীশেেশক বেয়া সশিবাচ্চ বিবগ্র োওোশয় 
িাবেসশক র্মাস্টাসব বিবগ্রে সর্মর্মযবাো বেশয় সেকাে একটি প্রোপে জাবে কশেশছ, েশল 
এসি বেিাথী সেকাবে চাকবে পাওয়াে বযােয িশয়শছ। ২০১৯ সাশলে জােয়ুাবেি র্মদধয 
অেুবষ্ঠতিয সাধােণ বেিবাচশে আোর্ম সর্মথবে লাশেে জেয সেকাে কওবর্ম র্মাদ্রাসা 
িযিস্থাশক স্বীকৃবত বেশয়শছ িশল সংিাে র্মাধযশর্মে বকছু খ্িশে উশেখ্ কো িয়। 
 
২০১৭-১৮ অথব িছশেে জেয ধর্মবর্মেণালশয়ে ৬.৫৯ বিবলয়ে টাকা (৮০.৪ বর্মবলয়ে 
িলাে)’ে িাশজট েশয়শছ, এে র্মশধয বিবেি স্বায়েোবসত ধর্মীয় সংস্থাে র্মাধযশর্ম 
উিয়শেে জেয ৩.৩৩ বিবলয়ে টাকা (৪০.৬ বর্মবলয়ে িলাে) িোে েশয়শছ। সেকাে 
ধর্মবর্মেণালয় পবেচাবলত ইসলাবর্মক োউশ েেশক ৩.২৭ বিবলয়ে টাকা (৩৯.৯ বর্মবলয়ে 
িলাে) িোে বেশয়শছ, যা বর্মাট উিয়ে তিবিশলে ৯৮.১০ েতাংে। বর্মাট উিয়ে 
িোশেে র্মশধয বিন্দ ু কলযাণ ট্রাস্ট ৫৪.৮ বর্মবলয়ে টাকা (৬৬৮,০০০ িলাে) িা 
১.৬৪ েতাংে এিং বিৌদ্ধ কলযাণ ট্রাস্ট ২.৬ বর্মবলয়ে টাকা (৩১,৭০০ িলাে) িা 
০.২৬ েতাংে লাে কশেশছ। সাো বেশে বিন্দ ু র্মবন্দেগুশলাে উিয়শেে জেয অথবর্মেী 
তাে িাশজট িকৃ্ততায় বয েইু বিবলয়ে টাকা (২৪.৪ বর্মবলয়ে িলাে) িোশেে কথা 
বঘাষণা কশেবছশলে সেকাে তা বথশক বকাে অথব ছাি কশেবে। ২০১৭-১৮ সাশলে 
িাশজট বথশক বিস্টাে কলযাণ ট্রাস্ট বকাে উিয়ে তিবিল পায়বে, তাো তাশেে অবেস 
পবেচালোে জেয ২.১ বর্মবলয়ে টাকা (২৫,৬০০ িলাে) বপশয়শছ। 
 
২৯ অশটািে র্মাবেকেঞ্জ বজলাে বেিালয় উপশজলায় একটি বিন্দ ুেেুবা র্মবন্দে োংচুে ও 
লুটপাশটে জেয আইে প্রশয়ােকােী সংস্থা ছয় িযবক্তশক আটক কশে। ৩১ অশটািে 
নেবেক ইশেোক পবেকাে এক বেশপাশটব  িলা িয়, র্মবন্দশেে জবর্ম েখ্শলে উশেশেয স্থােীয় 
এক আওয়ার্মী লীে বেতা ও তাে োবেো তাশেে এলাকাে বলাকজেশক র্মবন্দে োংচুে 
কোে জেয উশষ্ক বেয় িশল র্মবন্দে কবর্মটিে সোপবত অবেশযাে কশেশছে। 
 
২৬ বর্ম সুবপ্রর্ম বকাটব  কতৃব পি সুবপ্রর্ম বকাশটব ে প্রশিেপশথ স্থাবপত “বলবি জাবস্টস” োর্মক 
োস্কযব সবেশয় বেয়। বচাখ্িাাঁধা োেীে োস্কশযবে এক িাশত োাঁবিপাো ও আশেক িাশত 
তেিাবে েশয়শছ। এই “র্মূবতব ” ইসলাবর্ম র্মলূযশিাধ ও ঐবতশিযে সশঙ্গ সাংঘবষবক এিং ঈশেে 
োর্মাশজ বিঘ্ন সৃবি কেশি িশল বকছু র্মুসবলর্ম ধর্মীয় বেতাে োবি বর্মশে বেশয় সবুপ্রর্ম বকাটব  
িািযত ওই বসদ্ধান্ত বেয়। আোলত চত্বে বথশক োস্কযব সবেশয় বেশত ধর্মবগুরুশেে োবিে 



প্রবত প্রধাের্মেী বেখ্ িাবসো সর্মথবে িযক্ত কোে প্রায় েইু সপ্তাি পে সুবপ্রর্ম বকাট 
কতৃব পি র্মূবতব টি সবেশয় বেয়। এই উশেযাশেে পে র্মূবতব  পুেঃস্থাপশেে োবিশত পাল্টা 
প্রবতিাে িয়। ২৮ বর্ম, কতৃব পি সুবপ্রর্ম বকাটব  আবঙ্গোে একটি কর্ম েেৃযর্মাে জায়োয় 
র্মূবতব টি পুেঃস্থাপে কশে।  
 
সেকাে সবিংসতাে লিযিস্তু িশত পাশে এর্মে ধর্মীয় স্থাে, উৎসি ও আশয়াজে স্থল 
বযর্মে: বিন্দশুেে উৎসি েেুবাপূজা, বক্রসর্মাস, ইস্টাে, বিৌদ্ধশেে উৎসি বিৌদ্ধপবূণবর্মায় 
আইে প্রশয়ােকােী সংস্থাে সেসযশেে বর্মাতাশয়ে অিযািত বেশখ্শছ। 
 
সংিােপশেে খ্িশে িলা িয়, িার্মবাে োখ্াইে োশজয র্মূলত র্মসুবলর্ম বোবিঙ্গাশেে বিরুশদ্ধ 
বসোিাবিেী ও বিসার্মবেক জেেশণে িার্মলাে সম্ভািয প্রবতশোশধে আেংকায় সেকাে 
চট্টগ্রার্ম ও ঢাকায় বিৌদ্ধ সংখ্যালঘুশেে সেুিা বেশত অবতবেক্ত বেোপোে িযিস্থা কশেশছ। 
তশি বকাে িার্মলা িয়বে। 
 
বিবেেোে র্মসবজে োষ্ট্র বথশক আলাো িশলও এগুশলাে ইর্মার্মশেে বেশয়াে ও অপসােশণে 
বিশে সেকাে গুরুত্বপূণব প্রোি িজায় োশখ্ এিং সাোশেশে ইর্মার্মশেে বেয়া খ্তুিাে 
বিষয়িস্তুে বকছু বেশকে বিশে বেশেবেো প্রোে অিযািত বেশখ্শছ। ধর্মীয় সম্প্রোশয়ে 
বেতাো িশলে সকল র্মসবজশে ইর্মার্মেণ সেকাবে েীবতে সশঙ্গ সাংঘবষবক এর্মে খ্তুিা 
সাধােণত পবেিাে কশেে। 
 
সেকাে োেশতে বটবলবেেে-বেবেক ধর্মবপ্রচােক জাবকে োশয়কশকে বপস টিবে িাংলা 
সম্প্রচাে িন্ধ অিযািত বেশখ্শছ, এটি চের্মপন্থী র্মতিাশেে বিিাে ঘটায় িশল উশেখ্ কো 
িয় এিং তাে প্রচাবেত বেিাে সদি সংবিিিাি অতেদযাদগ ‘বপস সু্কল’গুশলা িন্ধ কশে 
বেয়। সেুীল সর্মাশজে সংেঠেগুশলা জাোয়, বপস টিবে িাংলা িন্ধ কেশত বেশয় সেকাে 
বািাবাতি কাজ কশেশছ, সেকাে ওই চযাশেশলে উপযুক্ত কশে স্থােীয়োশি নতবে অেুষ্ঠাে 
সম্প্রচাশেে অেরু্মবত বেশত পােশতা, এর্মে বক কর্মজকিজ ািা জাবকে োশয়শকে অেুষ্ঠাে 
বসন্সে কো প্রশয়াজে র্মদন কিদলও। 
 
বিন্দ,ু র্মুসবলর্ম ও অেযােয ধর্মীয় বিশ্বাশসে বিরুশদ্ধ বকাে বর্মবিয়া িা ব্লশে বেবতিাচক 
বকছু বলখ্া িশচ্ছ বকো তা খ্ুাঁশজ বিে কেশত ২০১৬ সাশল প্রবতবষ্ঠত বর্মবিয়া র্মবেটবেং 
বসশলে কাজ অিযািত বছশলা। 
 
িাংলাশেে বিন্দ ু বিৌদ্ধ বিস্টাে ঐকয পবেষে জাোয়, অশটািে পযবন্ত কতৃব পি অবপবত 
সম্পবে প্রতযািতব ে আইশে োশয়ে কো ২০০,০০০ সম্পবে প্রতযপবে র্মার্মলাে ৩ েতাংশেে 
র্মশতা বেস্পবে কশেশছ এিং বেশেে স্বাধীেতাে পূশিব প্রধােত বিন্দশুেে কাছ বথশক েখ্ল 
কো েূবর্মে িুদ্র একটি অংে বেবেশয় বেশয়শছ। ঐকয পবেষে আশো জাোয়, সংবিি 



আইশেে িশল আটক কো োেশত চশল যাওয়া বিন্দশুেে জবর্ম বেবেশয় বেয়ায় ধীি গতিি 
জেয বিবেি বজলাে বিপুটি কবর্মেোেো ও আইে র্মেণালয় োবয় বছশলা। সেকাে জবর্ম 
বেবেশয় বেয়াে প্রবক্রয়া ্রুতততে কেশত অবপবত সম্পবে প্রতযািতব ে আইে সংশোধে 
কশেবে।   
 
বপ্রবসিে আবু্দল িাবর্মে র্মসুবলর্ম, বিন্দ,ু বিৌদ্ধ, ও বিস্টােশেে প্রবতটি প্রধাে ছুটিে বেে 
স্মেশণ সংিধবো অেুষ্ঠাশেে আশয়াজে অিযািত বেশখ্শছে। 
 
৩০ েশেম্বে, প্রধাের্মেী বেখ্ িাবসো ও অেযােয কর্মবকতব াো বপাপ ফ্রাবন্সশসে সশঙ্গ 
সািাত কশেশছে, বযবে বপ্রবসশিে েিশে এক সািাতকাশল োখ্াইে োজয বথশক আসা 
েেণাথীশেে েেুবোে কথা উশেখ্ কশেে এিং “এই করুণ সংকট বেেসশে বেস্পবের্মলূক 
িযিস্থা” গ্রিশণে আহ্বাে জাোে। বতবে বছশলে েত ৩১ িছশেে র্মশধয বেেটি সেেকােী 
প্রথর্ম বপাপ। বিবেি বিশ্বাশসে ধর্মীয় বেতাো িশলে তাো বপাশপে সেশে উৎসাবিত 
িশয়শছে এিং এটা ধর্মীয় সবিষু্ণতা ও আন্তঃবিশ্বাস সিশযাবেতাে বেেেবে। 
 
অধযায় ৩: ধর্মীয় স্বাধীেতাশক সম্মাে কোে বিশে সর্মাশজে অিস্থা  
 
ধর্মীয় সংখ্যালঘু বোষ্ঠীগুশলাশক প্রোবিত কশে এর্মে সাম্প্রোবয়ক সবিংসতা অিযািত বছশলা 
যাে েশল র্মৃতুয, জখ্র্ম ও সম্পবে িবতগ্রি িশয়শছ। কখ্শো কখ্শো জবর্ম বেশয় বিশোধ 
ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষত বিন্দ ু সম্প্রোয়শক সার্মঞ্জসযিীেোশি িবতগ্রি কশেশছ। ধর্মীয় 
সংখ্যালঘু সেসযো জাোে বয তাো কর্মবসংস্থাে ও েৃিায়শেে বিশে অিযািতোশি 
নিষশর্মযে অবেেতা লাে কশেশছে। কােণ ধর্মব ও জাবতেুবক্ততা ঘবেষ্ঠোশি সম্পকব যুক্ত, 
িহু ঘটো এককোশি ধর্মীয় পবেবচবতে বেবেশত বশ্রণীেুক্ত কো কঠিে বছশলা। 
 
২ জেু, োঙ্গার্মাটি পািবতয বজলাে লংেে ু উপশজলায় িাঙাবলো চাকর্মাশেে প্রায় ৩০০ 
ঘেিাবিশত অবিসংশযাে কশে, যাশেে বিবেেোে বিৌদ্ধধর্মবািলম্বী। ির্মতাসীে আওয়ার্মী 
লীশেে যিু সংেঠশেে স্থােীয় বেতা েুে ইসলার্মশক িতযাে প্রবতশোধ বেশত এই িার্মলা 
চালাশো িয় িশল খ্িে প্রকাবেত িয়। ইসলাশর্মে র্মতুৃযে জেয িাঙাবলো স্থােীয় 
চাকর্মাশেে োয়ী কশেশছ। আগুশে ৭০ িছশেে এক চাকর্মা িদৃ্ধা র্মাে যায়। পুবলে ও 
িবতগ্রি চাকর্মাো উেশয়ই অবিসংশযাশেে োশয় বকছু িাঙাবলে বিরুশদ্ধ র্মার্মলা োশয়ে 
কশেশছ এিং পবুলে ২৮ সশন্দিোজেশক আটক কশে, যাশেেশক পশে আোলত জাবর্মশে 
র্মুবক্ত বেয়। চাকর্মা সম্প্রোশয়ে বেতাো িশলে বয ির্মতাসীে েশলে সশঙ্গ যুক্ত থাকায় 
অবিসংশযাে ঘটোে র্মলূশিাতাশক সেকাে বগ্রেতাে কশেবে। 
 
২০১৬ সাশলে র্মশতা, বেশজশেেশক আইএসআইএস িা আল-কায়ো ইে বে ইব য়াে সাি-
কবেশেে (এবকউআইএস)-এি সাশথ সম্পকব যুক্ত িশল োবি কো চের্মপন্থী বোষ্ঠীগুশলাে 



দ্বাো সুবেবেবিোশি ধর্মীয় সংখ্যালঘুশেে লিয কশে িি বকাে ঘটো ঘশটবে। 
 
িাংলাশেে বিস্টাে সবর্মবত জাবেশয়শছ, ১০ র্মাচব  পািোে একটি বেজব ায় ধাোশলা অস্ত্রধােী 
িার্মলাকােীো িার্মলা চাবলশয় এক বেোপো েিীশক োেীবেকোশি জখ্র্ম কশেশছ। 
আইেপ্রশয়ােকােীো বতেজে সশন্দিোজেশক বগ্রেতাে কশে এিং িছশেে বেষ পযবন্ত এই 
র্মার্মলা অবেস্পি বছশলা। 
 
িাংলাশেে বিস্টাে সবর্মবত আশো জাোয় বয, ২ অশটািে আততীয়ো ঢাকাে বসে বর্মবে 
কযাশথড্রাশলে জাজক বেবেে োতাবল বগ্রেবেশক অপিেণ কশে তাে র্মুবক্তে জেয র্মুবক্তপণ 
োবি কশেশছ। বগ্রেবে পাবলশয় আসশত সির্ম িে এিং টঙ্গীে স্থােীয় িাবসন্দাো তাে 
অপিেণকােীশেে একজেশক আটক কশে পুবলশে বসাপেব কশে। অপিেণটি ধর্মীয় উশেেয 
বথশক কো িশয়বছশলা বকো তা স্পি েয়।  
 
র্মােিাবধকাে সংেঠে আইে ও সাবলে বকন্দ্র জাোয়, আশলাচয িছশে বিন্দ ুিা তাশেে 
সম্পবেে উপে িার্মলাে ঘটোয় এক িযবক্ত বেিত ও ৬৭ জে আিত িশয়শছ, ২০১৬ 
সাশল এর্মে ঘটোয় ৭ জে বেিত ও ৬৭ জে আিত িশয়শছ। িার্মলাকােীো আশলাচয 
িছশে ১৬৬টি র্মূবতব , আশ্রর্ম িা র্মবন্দে ধ্বংস কশেশছ, ২০১৬ সাশল যাে সংখ্যা বছশলা 
১৯৭টি। ২০১৬ সাশলে ১৯২টি িাবি ও েটুি িযিসায় প্রবতষ্ঠাশেে তুলোয় আশলাচয 
িছশে ২৬টি িাবি ও বতেটি িযিসায় প্রবতষ্ঠাে ধ্বংস কো িশয়শছ। এসি ঘটোে 
বপছশে উশেেয প্রায়ই অস্পি বছশলা।  
 
িাংলাশেে বিন্দ ু বিৌদ্ধ বিস্টাে ঐকয পবেষে জােয়ুাবে বথশক অশটািে পযবন্ত সংিােপে 
বথশক সংখ্যালঘ ুঅবধকাে লঙ্ঘশেে ৯৫৯টি ঘটোে খ্িে সংগ্রি কশেশছ। এগুশলাে র্মশধয 
িতযা, িতযাপ্রশচিা, িতযাে হুর্মবক, আঘাত, িাবিঘে, িযিসায় প্রবতষ্ঠাে ও উপসোস্থশল 
িার্মলা, ধষবণ ও অপিেশণে ঘটো েশয়শছ। িাংলাশেে বিন্দ ুবিৌদ্ধ বিস্টাে ঐকয পবেষে 
জাোয়, বিবেেোে বিশে প্রাথবর্মক উশেেয বছশলা জবর্ম েখ্ল, চুবে িা চাাঁোিাজী। 
 
সংিােপশেে খ্িশে িলা িয়, ঢাকাে িবল আটিব জাে বিকাবেশত ২০১৬ সাশলে জলুাই 
র্মাশস ২২ জেশক িতযা, যাশেে বিবেেোে বছশলা অর্মুসবলর্ম, র্মার্মলায় পবুলে এখ্ে পযবন্ত 
অবেশযাে োবখ্ল কশেবে। িার্মলাকােীো অর্মসুবলর্মশেে আলাো কশে চাপাবত ও আশিয়াস্ত্র 
বেশয় িতযা কশেশছ। িছশেে বেষ োোে, পুবলে তেন্ত চূিান্ত কেশত পাশেবে এিং 
কশয়কজে িার্মলাকােী তখ্শো পলাতক বছশলা। 
 
২১ বসশেম্বে, বেোজপুশে বিন্দ ু পূজােীো একটি র্মবন্দশে বেিতাে র্মূবতব  োংচুে কো 
অিস্থায় বেখ্শত পায়। বজলায় ২৬ আেস্ট বথশক এটা বছশলা এ ধেশেে তৃতীয় ঘটো। 
িাংলাশেে বিৌদ্ধ বেিাশেেে জাোয়, ৬ বসশেম্বে র্মুসবলর্ম অবধিাসীো র্মাটিোঙ্গা 



উপশজলাে পিূব খ্াোচা আেেব বিৌদ্ধ র্মশঠে বর্মািাশন্তে উপে িার্মলা চাবলশয়শছ। গুরুতে 
আিত অিস্থায় বর্মািান্তশক স্থােীয় িাসপাতাশল েবতব  কো িয়। 
 
১২ বসশেম্বে যশোশে র্মুসলর্মােো চট্টগ্রাশর্মে বিৌদ্ধবেিু োেবর্মে বেিুশক োিি দর্দক 
দফিাি  দর্ লাবিত কশে। ির্মতাসীে আওয়ার্মী লীশেে ছাে সংেঠে িাংলাশেে 
ছােলীশেে বেতা বতৌবেক আিশর্মে সুজে িার্মলাকােীশেে বেতৃত্ব বেে িশল খ্িশে জাো 
যায়। 
 
২৩ বসশেম্বে চট্টগ্রার্ম বজলাে চুেবত বেৌতর্ম বিিাশেে বিৌদ্ধবেিু অেোলঙ্কাশেে উপে 
এক র্মসুলর্মাে িার্মলা কশে। িাংলাশেে বিৌদ্ধ বেিাশেেে জাোয় ঘটোটি সম্পশকব  
অিবিত িওয়ার্মাে পুবলে যথাযথ িযিস্থা গ্রিণ কশেশছ। 
 
েশেম্বশে েংপুশে প্রায় ২০,০০০ উেৃঙ্খল জেতা স্থােীয় বিন্দ ুসংখ্যালঘু সম্প্রোশয়ে প্রায় 
৩০টি বিসেকাবে িাবিশত অবিসংশযাে ও োংচুে কশেশছ। েিী র্মিুাম্মেদক (স.) বিয় 
কশে একটি বেসিকু বপাশস্টে বজে ধশে এই সবিংসতা বেখ্া বেয়। সংিােপশেে খ্িশে 
িলা িশয়শছ এই ঘটোয় এক িযবক্ত বেিত ও পাাঁচজে গুরুতে আিত িশয়শছ।  
 
িার্মবা বথশক, র্মলূত র্মসুলর্মাে বোবিঙ্গাশেে িযাপকিাশে আের্মশেে েশল বিৌদ্ধ জেেশণে 
র্মশধয তাশেে বেোপো বেশয় উশদ্বে নতবে িয়, তাো স্থােীয় র্মসুলর্মােশেে কাছ বথশক 
প্রবতবিংসাে আেংকা কশে। হুর্মবকে আেংকাে র্মুশখ্ বসশেম্বশে বিৌদ্ধ সংেঠেগুশলা 
িাংলাশেে ইউোইশটি িুবদ্ধস্ট বোোর্ম েঠে কশে। ৮ বসশেম্বে এই বোোর্ম ঢাকায় 
একটি র্মােিিন্ধশেে আশয়াজে কশে, তাো ১০ বসশেম্বে সংিাে সশম্মলে কশে এিং 
ঢাকায় িার্মবা েতূািাশস একটি স্মােকবলবপ জর্মা বেয়, তাশত িার্মবা সেকাশেে প্রবত 
বোবিঙ্গাশেে বিরুশদ্ধ েৃেংসতা িন্ধ এিং “বিৌদ্ধ ধশর্মবে োবন্তপূণব পশথ” সর্মসযাগুশলা 
সর্মাধাশেে আহ্বাে জাোয়। বোোর্ম বঘাষণা কশে স্থােীয় বিৌদ্ধ সম্প্রোশয়ে বেতাো 
আসি েটুি ধর্মীয় উৎসি উেযাপশেে খ্েচ কবর্মশয় বসই তিবিল িাংলাশেশেে বোবিঙ্গা 
েেণাথীশেে বেশি। একইোশি, বিন্দ ু বেতাো সম্প্রোশয়ে সেসযশেে প্রবত অশটািশে 
উেযাবপত েেূবা পূজা-সংবিি খ্েচ কবর্মশয় ওই অথব বোবিঙ্গাশেে কলযাশণ প্রোে কোে 
আহ্বাে জাোে। সংিাে র্মাধযশর্মে খ্িশে িলা িয়, র্মসুবলর্ম ধর্মবগুরুশেে একটি েল 
বোবিঙ্গা বিন্দশুেে কাশছ বেশয়শছে, এোও োখ্াইে বথশক কক্সিাজাশে পাবলশয় এশসশছ। 
 
িছশেে বেষ পযবন্ত, আইেপ্রশয়ােকােী সংস্থা ২০১৬ সাশলে অশটািশে ব্রাহ্মণিাবিয়া 
বজলায় বিন্দশুেে িাবিঘে ও র্মবন্দশে িার্মলা ঘটোে তেন্ত বেষ কেশত পাশেবে। 
িার্মলাকােীো ১০০ জশেে বিবে র্মােুষশক আিত এিং ৫২টি বিন্দ ুিাবি ও ১৫টি র্মবন্দে 
োংচুে কশে। র্মক্কাে কািা ঘশেে ছবিে উপে বিন্দ ু বেিতাশক িবসশয় এক বিন্দ ু
অবধিাসীে বেসিুশক বপাস্ট বেশল তাে বজে ধশে ওই িার্মলা চালাশো িয়। জাতীয় 



র্মােিাবধকাে কবর্মেে জাোয় ওই এলাকা বথশক বিন্দশুেেশক তাবিশয় তাশেে জবর্মজর্মা 
েখ্শলে উশেশেয ওই িার্মলা সাজাশো িয়। িার্মলায় জবিত সশন্দশি আটক ১০৪ িযবক্তে 
র্মশধয একজে ছািা িাবক সিাইশক জাবর্মশে র্মুবক্ত বেয়া িশয়শছ। 
 
এেবজওগুশলা পািবতয চট্টগ্রাদর্ম র্মূলত জবর্মে র্মাবলকাো বেশয় র্মুসবলর্ম িাঙাবল 
িসবতস্থাপেকােী এিং আবেিাসী বোষ্ঠীগুশলাে সেসয, প্রধােত বিৌদ্ধ, বিন্দ ুও বিস্টােশেে 
র্মশধয অিযািতোশি উশেজো চলাে কথা জাোয়। েূবর্মে র্মাবলকাো বেশয় বিশোধ 
বেস্পবেে জেয বিেযর্মাে একটি আইে সংশোধশেে র্মাধযশর্ম সেকাে অিযািতোশি বচিা 
চাবলশয়শছ, যা আশো অন্তেুব বক্তর্মূলক বসদ্ধান্ত প্রণয়ে এিং পািবতয চট্টগ্রার্ম োবন্ত চুবক্তে 
সাশথ সংেবত প্রোে কশে।  
 
িাংলাশেে বিস্টাে সবর্মবত জাোয়, ২৪ বর্ম ঢাকাে কাশছ বর্মতে গ্রাশর্ম র্মুসবলর্ম বেশয়ল 
এশস্টট বিবেশয়ােকােীো স্থােীয় সেকাবে কর্মবকতব াশেে বযােসাজশে একটি বিস্টাে 
পবেিাশেে জবর্ম েখ্শলে বচিা চাবলশয়শছ। বিবেশয়ােকােীো বিস্টাে পবেিােটিে উপে 
উপযুবপবে িার্মলা চালায় এিং পবেিাশেে কশয়কজে সেসযশক োেীবেকোশি আিত কশে। 
 
অধযায় ৪: যুক্তোষ্ট্র সেকাশেে েীবত ও সংবিিতা  
 
ধর্মীয় স্বাধীেতা ও সবিষু্ণতাে গুরুশত্বে উপে বজাে বেশত োষ্ট্রেতূ ও েতূািাশসে অেয 
কর্মবকতব াো প্রধাের্মেীে েেতে, ধর্মবর্মেণালয়, পেোষ্ট্রর্মেণালয় ও স্বোষ্ট্রর্মেণালশয়ে 
কর্মবকতব া এিং স্থােীয় সেকাশেে প্রবতবেবধশেে সশঙ্গ সািাত কশেে। তাো ধর্মব, ধর্মীয় 
স্বাধীেতা এিং সবিংস চের্মপন্থাে র্মধযকাে সম্পকব  এিং বেোপো েীবতশত ধর্মীয় 
স্বাধীেতা ও অেযােয র্মােিাবধকাে অন্তেুব ক্ত কোে গুরুত্ব বেশয় আশলাচো কশেে। 
েতূািাশসে কর্মবকতব াো ধর্মীয় সংখ্যালঘুশেে েবৃিেবঙ্গশক সম্মাে জাোশোে গুরুত্ব এিং 
চের্মপন্থী িার্মলা বথশক এ ধেশেে সংখ্যালঘুশেে সেুিা প্রোশেে উপে বজাে বেশয়শছে। 
 
আশলাচয িছশে িার্মবা বথশক বেেটিশত প্রশিে কো প্রায় সাত লি বোবিঙ্গাে সেুিা ও 
র্মােবিক সিায়তাে বিষয় বেশয় আশলাচোে জেয েতূািাস কর্মবকতব াো সেকাবে 
কর্মবকতব াশেে সশঙ্গও সািাত কশেশছে। োষ্ট্রেতূ এিং েতূািাশসে অেয কর্মবকতব াো 
কক্সিাজাশেে েেণাথী বেবিে ও অস্থায়ী িসবতগুশলা পবেেেবে কশে সোসবে বোবিঙ্গা 
েেণাথীশেে কাছ বথশক তাশেে অবেেতাে কথা বোশেে। 
 
কর্মুযবেটি পুবলবেং প্রবেিশণে অংে বিশসশি েতূািাস ধর্মীয় সংখ্যালঘুশেে অবধকাে েিা 
কেশত আইেপ্রশয়ােকােী কর্মবকতব াশেে উৎসাবিত কশেশছ। 
 
ধর্মীয় গ্রুপগুশলাে র্মশধয ধর্মীয় সবিষু্ণতা প্রেেবে কেশত সেকাশেে আশয়াবজত ধর্মীয় 



অেুষ্ঠাশে েতূািাস কর্মবকতব াো বযাে বেশয়শছে। বিৌদ্ধ সম্প্রোয় পবিে কঠিে বচিে োে 
অেুষ্ঠাশে বিশেষ অবতবথ বিশসশি োষ্ট্রেতূবক আর্মেণ জাবেশয়শছ। েতূািাশসে কর্মবকতব াো 
বেশেে বিন্দ ুসম্প্রোশয়ে সম্মাশে পজূা উৎসি ও বেওয়াবল উৎসশি অংেগ্রিণ কশেশছে। 
৩০ েশেম্বে বথশক ২ বিশসম্বে বেেটিশত বপাপ ফ্রবন্সশসে সেশেে সর্ময় সেকাশেে 
আশয়াবজত একটি আন্তধর্মীয় ও সািবজেীে োবন্ত সর্মাশিশেও োষ্ট্রেতূ বযাে বেশয়শছে। 
এসি অেুষ্ঠাশে োষ্ট্রেতূ ও েতূািাস কর্মবকতব াো ধর্মীয় সবিষু্ণতাে গুরুত্ব ও নিবচশেে 
প্রবত সম্মাশেে উপে বজাে বেশয়শছে। 
 
েতূািাস ও যুক্তোষ্ট্র সেকাশেে অেযােয কর্মবকতব া ধর্মীয় সংখ্যালঘুশেে প্রবত সর্মথবে িযক্ত 
কশেে। েতূািাস কর্মবকতব াো ইসলাবর্মক োউশ েে িাংলাশেে, িাংলাশেে বিন্দ ু বিৌদ্ধ 
বিস্টাে ঐকয পবেষে, িাংলাশেে বিস্টাে সবর্মবত, বিৌদ্ধ ধর্মীয় কলযাণ ট্রাস্ট, বিস্টাে 
ধর্মীয় কলযাণ ট্রাস্ট, এপস্টবলক োেবসও, িাংলাশেে বিৌদ্ধ বেিাশেেে, পািবতয চট্টগ্রার্ম 
েূবর্ম কবর্মেে, িাংলাশেে পূজা উেযাপে কবর্মটি, িাইতুে েউে জাশর্ম র্মসবজে, আো 
খ্াশেে ইর্মার্মত বেিস, কক্সিাজাে র্মশিল র্মবিলা কাবর্মল র্মাদ্রাসা, ও সীর্মা বিিাে 
র্মবন্দেসি বিিৃত পবেসশে ধর্মীয় সংেঠে ও প্রবতবেবধশেে সশঙ্গ বেয়বর্মত সািাত 
কশেশছে। এসি নিঠশক েতূািাস এিং যুক্তোষ্ট্র সেকাশেে অেযােয কর্মবকতব া ও বিবেি 
গ্রুশপে প্রবতবেবধো বেশে ধর্মীয় স্বাধীেতাে অিস্থা বেশয় আশলাচো, ধর্মীয় সংখ্যালঘুো 
বযসি চযাশলশঞ্জে সমু্মখ্ীে িশয়শছ বসগুশলা বচবিত কো এিং ধর্মীয় সবিষু্ণতাে গুরুত্ব 
বেশয় আশলাচো কশেে। 
 
েতূািাস কর্মবকতব াো ধর্মীয় স্বাধীেতাসি িযাপক পবেসশে র্মােিাবধকাে উশদ্বেগুশলা বেশয় 
আশলাচোে জেয ১১টি বিশেেী বর্মেশেে একটি ওয়াবকব ং গ্রুশপে সশঙ্গ বেয়বর্মত সািাত 
কশেশছে। েতূািাস বেেটিশত ধর্মীয় িহুত্বিাশেে প্রবত সেুীল সর্মাশজে শ্রদ্ধা উৎসাবিত 
কেশত যুক্তোশষ্ট্র ধর্মীয় বেিাে উপে একটি বিবের্ময় কর্মবসূবচশত বিে কশয়কজে র্মাদ্রাসা 
প্রবতবেবধ ও কুবিয়া ইসলাবর্মক বিশ্ববিেযালশয়ে একজে অধযাপশকে অংে গ্রিশণে িযিস্থা 
কশেশছ। িহু সংসৃ্কবতে সর্মাশজ ধর্মব ও ধর্মীয় স্বাধীেতাে েূবর্মকা অেুসন্ধাে কো বছশলা 
এই কর্মবসবূচে প্রধাে লিয। 


