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বাাংলাদেশ ২০১৬ আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তিদ ার্জ  
 
সািসাংদে  
 
সংবিধানে ইসলামনে রাষ্ট্রধমম বিনসনি মনোেীত েরা িনলও ধমমবেরনেক্ষতা েীবত সমুন্নত রাখা 
িনেনে। এনত ধমীে বিষময বেবষদ্ধ েরা িনেনে এিং সেল ধমমনে সমাে অবধোর দেো িনেনে। 
ধমীে সংগঠেসি বিনেশী তিবিল লাভ েনর এমে দগাষ্ঠীগুনলানে বেেন্ত্রনের জেয োলমানমন্ট আনরা 
এেটি েতুে আইে েনরনে। জবিিানের প্রবত সমর্মে প্রবতনরানধর প্রনেষ্টা বিনসনি সরোর সারা দেনশ 
ইমামনেরনে তানের খুতিাে বেেু বিষে তুনল ধরার জেয বেে বেনেমশো বেনেনে এিং িনলনে দোে 
মসবজনে উষ্কােীমূলে িক্তিয দেো িে বেো দস বিষনে েজর রাখা িনি। বিগত িেরগুনলানত 
ব্লগারনের ওের িামলার সনি জবিতনের দেফতার ও বিোনরর দক্ষনে সরোর বেেুটা অেগবত সাধে 
েনরনে। যবেও শীষমস্থােীে েমমেতম ারা  ধমীে অেভূুবতনত আঘাত দেোর জেয অিযািতভানি 
দলখেনের দোষানরাে েনরনেে। ধমীে সংখযালঘু দগাষ্ঠীগুনলা জাোে, সম্পবি বেনে বিনরানধ সরোর 
তানের সনি ক্রমাগত বিষময েনর েনলনে এিং িামলা দর্নে সুরক্ষাে যনর্ষ্ঠ িযিস্থা দেেবে। দেনশর 
স্বাধীেতার েূনিম শত্রু সম্পবি বিনসনি বিন্দনুের োনে দর্নে িানজোপ্ত েরা ভূবমসি আোলনত 
বিোরাধীে এে বমবলেনের দিবশ ভূবম প্রতযেমে মামলা সরোর বেস্পবি েনরবে। 
 
সন্ত্রাসী সংগঠেগুনলা িহুসংখযে িামলার োে স্বীোর েনরনে। এসি িামলার অনেেগুনলা প্রােঘাতী, 
অনেেগুনলা ধমীে সংখযালঘুনের বিরুনদ্ধ। এসি িামলাে বিন্দ,ু বিষ্টাে, দিৌদ্ধ ও অেযােয সংখযালঘু 
সম্প্রোনের সেসযসি অন্তত ২৪ িযবক্ত বেিত িে। সন্ত্রাসীনগাষ্ঠীগুনলা ধমমান্তবরত, বশো এিং োবিেযিানে 
জবিত িনল সনন্দি িে এমে িযবক্তনের লক্ষযিস্তু েনর। েেলা জলুাই োাঁে জবি ঢাোর এেটি 
দরনিারাে িামলা োলাে, তানের আসল লক্ষযিি বেনলা অমুসবলম; দসখানে েইু েুবলশ েমমেতম াসি ২৪ 
জে বেিত িে। বিবভন্ন িযবক্ত ও দগাষ্ঠী ইসলামনে দিে েরার জেয ব্লগার ও অেযনের হুমবে প্রোে 
অিযািত রানখ। ৬ এবপ্রল এে ব্লগারনে িতযার সনি জবিত িামলাোরীরা বেনজনেরনে আল-োেোর 
সনি সংবিষ্ট িনল োবি েনর। 
 
ধমীে সংখযালঘ,ু বিনশষ েনর বিন্দনুের ওের উনেখনযাগয সংখযে িামলা িনেনে। ইসলামনে দিে েরা 
িনেনে িনল মনে েরা িে এেজনের এমে এেটি দফসিুে দোনের দজর ধনর অনটািনর দেনশর 
েূিমাঞ্চনল শত শত মােষু ৫০টিরও দিবশ বিন্দ ুেবরিানরর িাবিঘর ও ১৫টি বিন্দ ুমবন্দর ভাংেুর 
েনর। জনুে বেিমােে-সংবিষ্ট প্রিল মাোর সবিংসতাে ১২৬ জে বেিত ও ৯,০০০ জে আিত িে। 
ঢাোর উেেনে এেটি িামলার ঘটো বেনে সংিাে মাধযনমর খিনর িলা িে দয শত শত 
িামলাোরী লাঠিনসাটা ও িাাঁনশর খুাঁটি বেনে এেেল েযার্বলেনে বেটিনেনে এিং তানের িাবিঘর ও 
দোোেোট ভাংেুর েনর, এনত ৬০ জনের মনতা আিত িে।  
 
সরোবর েমমেতম ানের সনি বিঠে ও প্রোশয বিিৃবতনত, যুক্তরানষ্ট্রর রাষ্ট্রেতূ এিং েতূািানসর অেযােয 
প্রবতবেবধ ধনমমর োনম সবিংস েমমোনের বিরুনদ্ধ ের্া িনলে এিং সংখযালঘ ুধমীে দগাষ্ঠীগুনলার 
অবধোর সমনু্নত রাখা এিং বিবেেমে ও সবিষু্ণতার েবরনিনশর উন্নবতর জেয সরোরনে উৎসাবিত 
েনরে। েতূািাস প্রোনশয ধমীে সংখযালঘু সেসযনের বিরুনদ্ধ িামলার বেন্দা জাোে এিং োেী 
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িযবক্তনের আইনের আওতাে আেনত সরোনরর প্রবত আহ্বাে জাোে। বিনসম্বনর দেশটি সফরোনল 
যুক্তরানষ্ট্রর আন্তজম াবতে ধমীে স্বাধীেতা বিষেে অযাম্বানসির অযাট লাজম  সরোনরর প্রবতবেবধনের 
োনে এই উনেগ তুনল ধনরে। ধমীে সবিষু্ণতার গুরুত্ব তুনল ধরা এিং ধমম ও সবিংস েরমেন্থার 
মনধয সংনযাগ খবতনে দেখনত রাষ্ট্রেতূ ও েতূািানসর েমমেতম ারা স্থােীে সরোনরর েমমেতম া, সুশীল 
সমানজর সেসয, দিসরোবর সংস্থা (এেবজও) ও ধমীে দেতানের সনি সাক্ষাত েনরে। েতূািাস 
ধমীে সবিষু্ণতা দজারোর, হুমবেেি ব্লগারনের সিােতার উোে বেবিত েরা এিং িামমা দর্নে 
োবলনে আসা দরাবিিা মুসলমােনের মােবিে সিােতা প্রোনের জেয অেযােয বিনেবশ বমশনের সনি 
সম্বেে সাধে েনরনে। 
 
সসকশন ১: র্নসাংখ্যা ধর্মজতিতিক তবিার্ন 
 
যুক্তরাষ্ট্র সরোনরর বিসাি মনত দেনশর দমাট জেসংখযা ১৫ দোটি ৬২ লক্ষ (জলুাই ২০১৬’র 
বিসাি)। সিমনশষ প্রাপ্ত ২০১১ সানলর আেমশুমাবর অেুযােী, দমাট জেসংখযার ৯০ শতাংশ সুবন্ন 
মুসলমাে ৯.৫ শতাংশ বিন্দ।ু জেসংখযার িাবে অংশ মূলত বিষ্টাে (দিবশরভাগ দরামাে েযার্বলে) 
এিং িীেযাে-দর্রিােী দিৌদ্ধ। অল্প সংখযে বশো মসুলমাে, িািাই, সিমপ্রােিােী, আিমবেো মুসবলম, 
বেরীশ্বরিােী ও োবিে রনেনে। এসি সম্প্রোনের অনেেগুনলার অেুসারীর সংখযা আেুমাবেে েনেে 
িাজার দর্নে এে লানখর মনধয। অনেে জাবতগত সংখযালঘ ুতানের বেজ বেজ ধমম েেম া েনরে এিং 
প্রধােত োিমতয েট্টোম অঞ্চল (বসএইেটি) এিং উিরাঞ্চলীে দজলাগুনলানত এনের সংখযা দিবশ। 
দযমে, মেমেবসংনির গানরারা মূলত বিষ্টাে, গাইিান্ধার সাাঁওতালরাও তাই। দিবশরভাগ দিৌদ্ধ োিমতয 
েট্টোনমর আবেিাসী (অিািালী) জেনগাষ্ঠীর সেসয। 
 
িািাবল ও জাবতগত সংখযালঘু বিষ্টাে সম্প্রোে সারানেনশ িাস েনর। তনি িবরশাল শির, িবরশাল 
দজলার দগৌরেেী, দগাোলগনের িাবেোরের, ঢাো শিনরর মবেেবুরোিা ও বিষ্টােোিা, গাজীেুনরর 
োগবর এিং খুলো শিনর এনের সংখযা তুলোমূলেভানি দিবশ। 
 
োগবরে েে এমে সিনেনে িি জেনগাষ্ঠী িনলা দরাবিিা মুসলমােরা। জাবতসংনঘর শরোর্ী বিষেে 
িাইেবমশোনরর বিসাি মনত, দেনশর েক্সিাজার দজলাে েটুি সরোবর উোস্তু বশবিনরর এেটিনত িামমা 
দর্নে আসা ৩২,৯৬৭ জে বেিবন্ধত দরাবিিা শরোর্ী িাস েনর। আন্তজম াবতে অবভিাসে সংস্থা’র 
বিসাি মনত দেনশর েবক্ষেেূিম েক্সিাজার দজলাে িামমা দর্নে আগত আনরা ২০০,০০০ দর্নে 
৫০০,০০০ অবেিবন্ধত দরাবিিা রনেনে। অনটািনর রাখাইে রানজয সবিংসতা দেখা দেোর ের 
৯০,০০০-এর মনতা দরাবিিা িাংলানেনশ োবলনে এনসনে। 
 
সসকশন ২: ধর্মীয় স্বাধীনিাদক সম্মান কিাি সেদে সিকাদিি অবস্থান 
 
আইতন কাঠাদর্মা 
 
সংবিধাে অেুযােী, “প্রজাতনন্ত্রর রাষ্ট্রধমম িনলা ইসলাম, তনি বিন্দ,ু দিৌদ্ধ, বিষ্টােসি অেযােয ধমম 
োলনে রাষ্ট্র সমমযমাো ও সমঅবধোর বেবিত েরনি।” সংবিধানে আনরা উনেখ রনেনে দয, রাষ্ট্র 
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েতৃম ে দোে ধমমনে রাজনেবতে মযমাো োে েরা িনি ো এিং রাজনেবতে উনেনশয ধনমমর 
অেিযিিার এিং দোে বিনশষ ধমম োলেোরী িযবক্তর প্রবত বিষময িা তার উের বেেীিে বিনলাে 
েরা িনি। এনত “আইে, জেশৃঙ্খলা ও বেবতেতা-সানেনক্ষ” দয দোে ধমম অিলম্বে, োলে িা 
প্রোনরর অবধোর দেো িনেনে, এিং িলা িনেনে প্রনতযে ধমীে সম্প্রোে ও উে-সম্প্রোনের বেজস্ব 
ধমীে প্রবতষ্ঠাে স্থােে, রক্ষে ও িযিস্থােোর অবধোর রনেনে। সংবিধানে িলা িনেনে, দোে 
বশক্ষা-প্রবতষ্ঠানে দযাগোেোরী দোে িযবক্তর বেজস্ব ধমম-সংক্রান্ত ো িনল তাাঁনে দোে ধমীে 
বশক্ষােিে বেংিা দোে ধমীে অেুষ্ঠাে িা উোসোে অংশেিে িা দযাগোে েরনত িনি ো। 
 
েেবিবধর আওতাে, “ইচ্ছােৃত ও বিনেষমূলে” মনোভািপ্রসতূ দয দোে িক্তিয িা েমম যা ধমীে 
অেুভূবতনে আঘাত িা অেেস্থ েনর দসগুনলা অর্মেে িা েইু িের েযমন্ত োরােনে েবেত েরার 
মনতা অেরাধ বিনসনি গেয। েেবিবধনত “ধমীে অেভূুবতর প্রবত আঘানত”র সংজ্ঞা ো র্ােনলও 
আোলনতর িযাখযাে রাসূল (সা.) প্রবত অিমােোও এর অন্তভুম ক্ত িনেনে। দফৌজোবর োযমপ্রোলী 
বিবধনত, দোে সংিােেনে “জেগনের মনধয শত্রুতা িা বিনেষ সৃবষ্ট িা ধমীে অেুভুবতনে দিে েনর” 
এমে বেেু প্রোশ েরা িনল ওই সংিােেনের সেল েবে জব্দ েরার ক্ষমতা সরোরনে দেো 
িনেনে। এই আইে অেলাইে প্রোশোর দক্ষনেও এেই ধরনের বিবধবেনষধ আনরাে েনরনে। 
 
োগবরেনের মনধয ধমীে এিং সাম্প্রোবেে সম্প্রীবত বিেষ্ট েরার উনেনশয গঠিত িে এমে সংগঠে 
গঠনের স্বাধীেতা সংবিধাে দেেবে। 
 
দোে এেে উেসোলনের জেয বেিন্ধনের প্রনোজে দেই, তনি দোে ধমীে দগাষ্ঠী যবে িহুসংখযে 
উোসোলে বেনে দোে সবমবত গঠনের ইচ্ছা দোষে েনর এিং তারা প্রেনল্পর উন্নেনের জেয 
বিনেশী সিােতা েিে েনর তািনল তানে এেবজও বিষেে িযুনরা দর্নে বেিন্ধে েিে েরনত িনি, 
বিনেশী সিােতা েিে ো েরা িনল সমাজেলযাে মন্ত্রোলনে বেিবন্ধত িনত িনি। 
 
বিনেশী তিবিল েিে েনর এমে প্রবতষ্ঠােগুনলা অবধেতর বেেন্ত্রনের জেয অনটািনর সংসে এেটি 
েতুে আইে প্রেেে েনর। এই আইনে ধমীে সংগঠেসি এেবজও’গুনলার বিনেশী তিবিল েিনের 
ওের বিবধবেনষধ আনরাে েরা িে। এই আইনে এেবজও বিষেে িযুনরার অেুনমােে েিে এিং 
সেল প্রেল্প েযমনিক্ষনে রাখার আনেশ দেো িে। আইে লঙ্ঘনের জেয দোে এেবজও’র ওের 
বেনষধাজ্ঞা আনরানের ক্ষমতা মিােবরোলেনে দেো িে, এর মনধয এেবজও িন্ধ েনর দেো িা 
গৃিীত বিনেশী অেুোনের বতেগুে েযমন্ত জবরমাো আনরানের বিধােও রনেনে। সংবিধাে ও 
সাংবিধাবেে প্রবতষ্ঠানের (অর্মাৱ সরোর) প্রবত “অিামেেের” মন্তনিযর জেযও এেবজও’গুনলার 
ওের েে আনরাে েরা িনত োনর। বিনেশী েমী র্ােনল তানে জাতীে বেরােিা দগানেন্দা সংস্থা, 
েুবলনশর বিনশষ শাখা এিং সামবরে দগানেন্দা সংস্থা বিনরটনরট দজোনরল অি দফানসমস ইনন্টবলনজন্স 
দর্নে অিশযই বেরােিা অোেবি বেনত িনি।  
 
ধমম বেরনেক্ষ সংগঠেগুনলার বেিন্ধনের আিবশযে শতম  ও প্রবক্রো এেই রেম। সমাজ েলযাে 
মন্ত্রোলনে বেিন্ধেোনল প্রনোজেীে দযসি োগজেে োবখল েরনত িনি তার মনধয রনেনে দয োনম 
বেিন্ধে েরা িনচ্ছ এেই োনম আর দোে সংগঠে ো র্াোর প্রতযেেেে; সংগঠনের 



 4  

বিবধবিধাে/সংবিধাে; দেনশর বেরােিা এনজবন্স দর্নে সংগঠনের দেতৃিৃনন্দর িযাোনর বেরােিা 
অোেবি; বেিমািী েবমটি বেনোগ সভার োযমবিিরেী; বেিমািী েবমটি ও সেল সাধারে সেনসযর 
এেটি তাবলো ও মুখয েমমেতম ানের েবি; এেটি োযম েবরেল্পো; সংগঠনের োযমালনের েুবক্ত িা 
বলনজর এেটি েবে এিং সংগঠনের সম্পবির এেটি তাবলো; এেটি িানজট; এিং স্থােীে সরোনরর 
প্রবতবেবধর সেুাবরশেে। এেবজও এনফোসম িুযনরানত বেিন্ধনের জেয আিবশযে শনতম  বেরন্তর েবরিতম ে 
ঘটনলও তা এেই রেম িনল আশা েরা যাে। 
 
বিনে, বিনে-বিনচ্ছে ও েিে েিে-সংবিষ্ট োবরিাবরে আইনের দক্ষনে মসুবলম, বিন্দ ুও বিষ্টােনের 
আলাো বিধাে রনেনে। এেই ধমমবেরনেক্ষ আোলনতর মাধযনম এসি আইে িলিৎ িে। বমশ্রবিশ্বাসী 
েবরিার িা যানের অেয বিশ্বাস রনেনে িা দোে বিশ্বাস দেই তানের জেয আলাো দেওোেী 
োবরিাবরে আইে রনেনে। উভে েনক্ষর ধমম অেুযােী সংবিষ্ট োবরিাবরে আইে োরা তানের বিনের 
আোর ও প্রবক্রো েবরোবলত িে। এেজে মুসবলম সনিমাচ্চ োরটি স্ত্রী েিে েরনত োনর তনি তানে 
আিার বিনে েরার আনগ িতম মাে স্ত্রী িা স্ত্রীনের োে দর্নে অিশযই বলবখত সম্মবত েিে েরনত 
িনি। এেজে বিষ্টাে  শুধু এেজে োরীনে বিনে েরনত োনর। বিন্দ ুআইে অেুযােী েুরুষনের 
এোবধে স্ত্রী র্ােনত োনর, তনি বিনে বিনচ্ছনের আেুষ্ঠাবেে দোে সুনযাগ দেই। বিন্দ ুআইে 
অেুযােী োরীরা সম্পবির উিরাধীোরী িে ো। দিৌদ্ধরা বিন্দ ুআইনের আওতাভুক্ত এিং বিনেবিনচ্ছে 
িনেনে এমে দোে বিন্দ ুিা দিৌদ্ধ আইেগতভানি েুেরাে বিনে েরনত োনরে ো। অেযােয ধনমমর 
বিনে বিনচ্ছে িওো েুরুষ ও োরী এিং দযনোে ধনমমর বিধিারা েেুরাে বিনে েরনত োনর। বিবভন্ন 
ধমীে সম্প্রোনের সেসযনের মনধয বিনে অেুনমাবেত এিং দেওোেী আইনের মাধযনম তা সম্পন্ন িে। 
আইেগত স্বীেৃবতর জেয মুসবলম বিনে সরোবরভানি বেিন্ধে েরা িাধযতামূলে, েম্পবত িা দয 
ধমমগুরু বিনের োযমাবে সম্পন্ন েরনেে বতবে তা েরনিে, তনি অনেেনেই তা েনর ে। বিন্দনুের 
বিনে বেিন্ধে েরা ঐবচ্ছে, অেয ধমমািলম্বীরা তানের বেজ বেজ অেুসরেীে বেনেম বশো বেনজরাই বস্থর 
েরনত োনরে। 
 
মুসবলম োবরিাবরে আইনে এেজে বিধিা তার স্বামীর সম্পবির এে-অষ্টমাংশ দেনে র্ানে, িাবে 
সম্পবি সন্তােনের মনধয এভানি িবটিতত িে দয প্রনতযে দমনে সন্তাে দেনল সন্তানের অনধমে অংশ 
োে। বিনে বিনচ্ছনের দক্ষনে স্বামীনের দেনে স্ত্রীনের অবধোর েম। বিনে বিনচ্ছে আোলত েতৃম ে 
অেুনমাবেত িনত িনি এিং আইে অেযুােী এেজে মুসবলম েুরুষ তার সানিে স্ত্রীনে বতে মানসর 
ভরেনোষে দেনি, তনি এই সুরক্ষা সাধারেত বেিবন্ধত বিনের দক্ষনে প্রনযাজয িে; সংজ্ঞা অেযুােী 
অবেিবন্ধত বিনে োগজেেবিিীে এিং তা প্রমাে েরা েঠিে। তাোিা, আইেপ্রনোগোরী েতৃম েক্ষ 
সিসমে, এমেবে বেিবন্ধত বিনের দক্ষনেও ভরেনোষনের িাধযিাধেতা প্রনোগ েনর ো। 
 
ভূবমর মাবলোোর সানর্ সংবিষ্ট েে এমে সেল োবরিাবরে বিনরাধ ও অেযােয দেওোবে বিষনে 
বিনরানধর দক্ষনে মসুবলমসি সেল োগবরনের জেয বিেল্প সমাধানের ের্ উন্মকু্ত রাখা িনেনে। 
উভেেনক্ষর সম্মবতক্রনম সাবলনশর িযিস্থা েনর দেোর জেয আইেজীিীনের িাোই েরা যানি, এর 
ফলাফল আোলনত িযিিার েরা দযনত োনর। 
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ধমীে আোর ও েেম া সম্পবেম ত বিষনের সমাধানে মসুবলম ধমীে েবেতগে ফনতাো জাবর েরনত 
োনরে, তনি স্থােীে ধমীে দেতারা তা োরনিে ো। শাবি প্রোনের উনেনশয ফনতাো িযিিার েরা 
যানি ো এিং তা বিেযমাে ধমমবেরনেক্ষ আইেনে রবিত েরনত োরনি ো। 
 
সরোবর বিেযালেগুনলানত তৃতীে দশ্রেী দর্নে ১০ম দশ্রেী েযমন্ত ধমীে বশক্ষা িাধযতামলূে এিং 
োঠযক্রনমর অংশ। দিসরোবর বিেযালেগুনলানত এই িাধযিাধেতা দেই। সরোনরর বেনোগ েরা 
বশক্ষেনের োে দর্নে বশক্ষার্ীরা তানের বেজ বেজ ধমীে বিশ্বাস সম্পবেম ত োঠ েিে েনর র্ানে, 
যবেও বশক্ষেরা সিসমে বশক্ষার্ীনের মনতা এেই বিশ্বানসর অবধোরী িেো। 
 
োরাবিবধনত েনেেীনের ধমীে উৎসি, ইতযাবে োলনের অেমুবত দেো িনেনে, উৎসনির বেেগুনলানত 
উন্নতমানের খািার েিে িা ধমীে োরনে উেিানসর অেুমবত রনেনে। আইনে েনেেীনের বেেবমত 
ধমমগুরুর োনে দযনত োরা িা বেেবমত ধমীে আোর েবরোলনের বেিেতা দেো িেবে, তনি 
তানের জেয োরা েতৃম েক্ষ বিনশষ ধমীে অেুষ্ঠানের আনোজে েরনত োনর। োরা েতৃম েক্ষনে 
মৃতযেেপ্রাপ্ত আসামীর েে োযমের েরার েূনিম তার বিশ্বানসর এেজে ধমীে িযবক্তত্বনে তার োনে 
িাবজর েরনত িে। 
 
দেশটি দেওোবে ও রাজনেবতে অবধোর বিষেে আন্তজম াবতে েনভেযান্ট-এর এেটি েক্ষ। 
 
সিকাতি আচাি বযবস্থা 
 
“ইসলামনে দিে েনরনে” এমে েবর্ত দিশ েনেেজে ধমমবেরনেক্ষ ব্লগারনে িতযার সনি জবিত 
সনন্দিভাজেনের সরোর দেফতার েনরনে। ২০১৫ সানলর মানেম  ওোবসকুর রিমােনে িতযার োনে 
২০ জলুাই োাঁে জেনে অবভযুক্ত েরা িে এিং ৪ আগে তানের বিোর শুরু িে। আেরাম 
দিানসে িাবসি (িি ভাই োনমও েবরবেত)সি বতেজে সনন্দিভাজে োরাগানর রনেনে, িাবে ে’ুজেনে 
জাবমনে মবুক্ত দেো িনেনে। েুবলশ োনটাোবর োনম আিনমেরু রবশে টুটুল িতযাোনের এে 
সনন্দিভাজে এিং িাংলানেশী-আনমবরোে দলখে ফেসাল আনরবফে েীেে িতযাোনের সনন্দিভাজে 
মইেুল ইসলাম শামীমনে যর্াক্রনম ১৫ জেু ২৪ আগে দেফতার েনরনে। ১৯ জেু েুবলনশর সনি 
এে “িন্দেুযুনদ্ধ”র সমে অবভবজৎ রাে িতযাোনের সনন্দিভাজে শবরফুল ইসলাম বশিাি বেিত িে, 
যবেও মােিাবধোর সংগঠেগুনলা িলনে এটি এিং েবুলনশর সনি অেযােয িন্দেুযুদ্ধ আসনল 
বিোরিবিভুম ত িতযাোে। ধমমবেরনেক্ষ ব্লগার িতযাোনে জবিতনের সম্পনেম  তর্য প্রোনের জেয েুবলশ 
আবর্মে েুরষ্কার দঘাষো েনর, যার ফনল ১৯ দম জবি গ্রুে আেসারুোি িাংলা টিনমর েইু সেসয 
দেফতার িে, বিবভন্ন িামলার সনি এরা জবিত িনল সনন্দি েরা িে। 
 
বিন্দ ুও বিষ্টােনের মনতা ধমীে সংখযালঘু সম্প্রোে, যারা অনেে সমে জাবতগত সংখযালঘু িে, 
তারা জাোে দয ভূবম মাবলোো বেনে বিনরানধর োরনে সরোর তানেরনে অিযািতভানি, প্রনোজে 
িনল শবক্তপ্রনোগ েনর, স্থােেুযত েনরনে, যা তানেরনে সমেসযিীেভানি ক্ষবতেি েনরনে। ধমীে 
সংঘগুনলা জাোে, েতুে সিে িা বশল্প উন্নেে দজানের োোোবে এমে এলাো দযখানে সম্প্রবত 
জবমর োম দিনি দগনে, দসখানে অিযািতভানি এ ধরনের বিনরাধ সংঘটিত িে। তারা আনরা 
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িনলনে, স্থােীে েবুলশ, দিসামবরে েতৃম েক্ষ, ও স্থােীে রাজনেবতে দেতারা েখনো েখনো আবর্মে 
সুবিধা লানভর জেয সম্পবি েখনল সিােতা েনর অর্িা রাজনেবতেভানি প্রভািশালী এমে সম্পবি 
েখলিাজনের বিোনরর িাত দর্নে রক্ষা েনর। বেেু মােিাবধোর সংগঠে এসি বিনরাধ বেস্পবি ো 
িওোর োরে বিনসনি ধমীে িা জাবতগত সংখযালঘুনের জেয প্রবতকূল সরোবর েীবতর েবরিনতম  
বিোবরে ও ভূবম বেিন্ধে িযিস্থার অোযমোবরতা এিং লক্ষযিস্তুনত েবরেত িওো ধমীে 
সম্প্রোেগুনলার রাজনেবতে ও আবর্মে প্রবতেবির অভািনে োবে েনর। 
 
৬ েনভম্বর গাইিান্ধা েবুলশ সাাঁওতাল উেজাবতর দলােজনের িাবিঘনর অবিসংনযাগ েনর, এনের 
দিবশরভাগ বিষ্টাে। এরা বেবেেনলর আখ উৎোেনের জেয ১৯৬২ সানল দযসি ভূবম অবধেিে েনর 
দসগুনলা অবধোনরর দেষ্টা েরবেনলা। েুবলশ ও বমনলর সানিে েমমোরীনের বিরুনদ্ধ লিাই েরনত 
বগনে সাাঁওতালরা তীঁর-ধেুে িযিিার েনর। সংঘনষম বতে সাাঁওতাল বেিত ও ২৫ জে আিত িে। 
দম মানস সংিাে মাধযনমর খিনর িলা িে, উিরেূিমাঞ্চনলর দমৌলভীিাজার দজলা প্রশাসে ৭০০ 
খাবসো আবেিাসী জেগেনে তানের বেবেে ভূবম দর্নে উনচ্ছনের জেয দোটিশ জাবর েনর। এরা 
মূলত েযার্বলে। এনের বিরুনদ্ধ ৬০ দিটর (১৫০ এের) সরোবর জবম অনিধভানি েখল েনর 
োে োনষর অবভনযাগ আো িে। দজলা প্রশাসে োিার টি এনেনটর িনে োজ েনরনে িনল 
উেজাতীে অবধোর েমীরা জাোে। এই দোম্পাবে ২০০৭ সাল দর্নে বেনজর সম্পবি িািানোর 
দেষ্টা েরনে। উেজাতীে অবধোর েমীরা িেনরর দশষ েযমন্ত ওই বেনেম নশর বিরুনদ্ধ লিাই অিযািত 
রানখ। 
 
আগনে সংিাে মাধযনমর খিনর িলা িে, আক্তার দিানসে োনম রংেুনরর এে স্থােীে েবরষে সেসয 
এে স্থােীে েুরুষ ও মবিলানে “বিনে-িবিভুম ত সম্পনেম ” জবিত র্াোর অবভনযানগ শাবি প্রোনের 
বেনেমশ দেে। ওই মবিলার স্বামী িাবিনত ো র্াোর সুনযানগ েুরুষটি তার ঘনর ঢুনে এই ঘটো 
ঘটাে। ৪০০ োমিাসীর উেবস্থবতনত ওই েবরষে সেসয মবিলার দোে িক্তিয ো শুনে ঠিে েনর 
দেে দয তানে তার স্বামী ১০১টি দিোঘাত েরনি। আর, েবরষে সেসয ওই েুরুষটিনে ২০টি 
দিোঘাত েরনি। এেই মানস স্থােীে সরোর, োমীে উন্নেে ও সমিাে মন্ত্রোলে জাোে, 
বিোরিবিভুম ভানি োমিাসীনের শাবি বেনত ফনতাো জাবর েরা দর্নে োময দেতানের বিরত রাখনত 
স্থােীে েবরষেগুনলানে বেনেমশ বেনত দজলা েবমশোরনের িলা িনেনে। 
 
সরোর সবিংসতার লক্ষযিস্তু িনত োনর এমে ধমীে স্থাে, উৎসি ও আনোজে স্থনল আইে 
প্রনোগোরী সংস্থার সেসযনের দমাতানেে অিযািত দরনখনে। সরোর বিন্দনুের উৎসি েগুমােূজা, 
বক্রসমাস, ইোর, দিৌদ্ধনের উৎসি দিৌদ্ধেূবেমমা এিং িাংলা েিিষম েনিলা বিশানখও অবতবরক্ত 
বেরােিা বেনে র্ানে। 
 
দিবশরভাগ মসবজে রাষ্ট্রীে েৃষ্ঠনোষেতা োিা স্বাধীেভানি েবরোবলত িনলও সরোর সারানেনশ 
ইমামনের দেো খুতিার বিষেিস্তুর বেেু বেনের দক্ষনে বেনেমশো প্রোে অিযািত দরনখনে। জলুাইনে 
িযােে প্রোবরত িবল আটিম জাে দিোবর  ও দশালাবেো ঈেগানি সন্ত্রাসী িামলার ের সরোবর তিবিনল 
েবরোবলত ইসলাবমে ফাউনেশে দর্নে জবিিানের বেন্দা জাবেনে এেটি খুতিা প্রোশ েরা িে, 
এিং শুক্রিানরর জমুা োমানজ এই খুতিা প্রোনের জেয ইমামনেরনে েরামশম দেো িে। সরোবর 
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িিনক্ষনের বিরুনদ্ধ ইমামনের মনধয প্রিল প্রবতবক্রো সৃবষ্ট িনল ইসলাবমে ফাউনেশে দোরআে দর্নে 
গুরুত্বেূেম অংশগুনলা বেবিত েনর দসগুনলা তুনল ধরনত ইমামনের েরামশম দেে। সরোরেন্থী এেজে 
বিবশষ্ট আনলম জবিিানের বেন্দাসূেে এেটি ধমীে অেুশাসে প্রোশ েনরে, যানত ১০০,০০০-এর 
দিবশ ইমাম স্বাক্ষর েনরে িনল জাো যাে। তনি সরোরেন্থী েে এমে অনেে ইমাম তা প্রতযাখযাে 
েনরে। 
 
জবিিাে-বিনরাধী তৎেরতার অংশ বিনসনি, জলুাইনে সরোর দঘাষো দেে দয দোর্াও উষ্কাবেমূলে 
িক্তিয দেো িনচ্ছ বেো তা জােনত ইসলাবমে ফাউনেশনের ১,৪০০ বেেবমত োফ, সরোবর 
েমমোবর, আইেপ্রনোগোরী েতৃম েক্ষ, এিং সাধারে জেগনের সিােতাে দেনশর ২৫০,০০০-এর দিবশ 
মসবজনে খুতিার ওের েজর রাখা িনি। ঢাোে রাষ্ট্র েবরোবলত জাতীে মসবজনের ইমাম বেনোগ 
িা অেসারনের ক্ষমতা সরোনরর রনেনে এিং এই মসবজনের খতুিার বিষেিস্তুর ওের সরোনরর 
প্রভাি প্রিল। ধমীে সম্প্রোনের দেতারা িনলে সেল মসবজনে ইমামগে  সরোবর েীবতর সনি 
সাংঘবষমে এমে খুতিা সাধারেত েবরিার েনরে। 
 
সরোর ভারনতর দটবলবভশে-বভবিে ধমমপ্রোরে জাবের োনেে’র বেস টিবভ িাংলা সম্প্রোর বেবষদ্ধ 
েনর। এই েযানেল েরমেন্থী মতিানের বিিার ঘটাে িনল উনেখ েরা িে এিং তার প্রোবরত 
বশক্ষার সনি সংবিষ্ট ‘বেস সু্কল’ িন্ধ েনর দেে। সশুীল সমানজর সংগঠেগুনলা জাোে, বেস টিবভ 
িাংলা িন্ধ েরনত বগনে সরোর িািািাবি েনরনে। সরোর ওই েযানেনলর উেযুক্ত েনর স্থােীেভানি 
বতবর অেুষ্ঠাে সম্প্রোনরর অেুমবত বেনত োরনতা, এমেবে োইনল জাবের োনেনের অেুষ্ঠােও দসন্সর 
েরা দযনতা। 
 
৪ দম, তর্যমন্ত্রী িাসােলু িে ইেু এেটি বমবিো মবেটবরং দসল বতবরর দঘাষো দেে, তার ভাষাে 
যা বিন্দ,ু মুসবলম ও অেয ধমমবিশ্বাসীনের সম্পনেম  দেবতিােে দলখা প্রোর েনর এমে বমবিো ও 
ব্লনগর ওের েজর রাখনি। এগুনলা দেনশ আবিে-োবিে বিভবক্ত সৃবষ্ট েনরনে িনল বতবে জাোে। 
অেলাইে অযাবটবভেরা জাোে, দম মানস সরোনরর িাংলানেশ দটবলনযাগানযাগ বেেন্ত্রে েতৃম েক্ষ 
জেবপ্রে অেলাইে ব্লগ প্ল্যাটফমম সামিেযারইেব্লগ িন্ধ েনর দেে। অতীনত এই সাইটটি ধমমবেরনেক্ষ 
ব্লগাররা িযিিার েরনতা। 
 
ইসলামনে দিে েরার অবভনযানগ ব্লগারনের ওের এোবধে জবি িামলার ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 
আসােজু্জামাে খাে িনলে, ব্লগারনেরনে “তানের দলখা বেেন্ত্রে েরনত িনি…জেগেনে সতেম  র্ােনত 
িনি দযে দোে দলখা োউনে আঘাত ো েনর” যা “দোে ধমম, দোে মােুনষর বিশ্বাস, এিং 
ধমীে দেতানের” আিত েরনত োনর। প্রধােমন্ত্রী দশখ িাবসো ওোনজে িনলে “দেউ যবে আমানের 
েিী িা অেয ধনমমর বিরুনদ্ধ বেেু বলনখ তা আনেৌ েিেনযাগয িনি ো।” 
 
এোিা সরোর স্বাধীেতার েূনিম িাংলানেশ দর্নে েনল যাওো বিন্দনুের োে দর্নে অবধেিে েরা 
ভূবম সংক্রান্ত েশ লানখর দিবশ মামলার এেটিও বেষ্পবি েনরবে, তখে এসি ভূবম শত্রুসম্পবি 
বিনসনি বেবিত েরা িে। সরোনরর অবধেিনের বিরুনদ্ধ আনগর মাবলেনের আবেল েরার অেমুবত 
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বেনে ২০১১ সানল এেটি আইে োস েরা িে, এরের দর্নে মামলাগুনলা ঝুনল আনে। 
 
ধমীে সংখযালঘুরা জাোে, ধমীে বশক্ষা ক্লানস অংশেিে িাধযতামলূে িনলও সংখযালঘু বশক্ষে স্বল্পতার 
োরনে েখনো েখনো সংখযালঘ ুবশক্ষার্ীরা তানের বিশ্বাস অেুযােী ধমমবশক্ষা ক্লানস অংশ বেনত 
োনরবে। দসনক্ষনে সু্কল েমমেতম ারা সাধারেত ওই ধরনের বশক্ষার্ীনের জেয সু্কনলর সমেসূবের িাইনর 
স্থােীে ধমীে প্রবতষ্ঠাে, অবভভািে িা অেযনের মাধযনম ধমমবশক্ষা ক্লাস আনোজনের অেমুবত দেে। 
েখনো েখনো ওইসি বশক্ষার্ীনে ধমমবশক্ষা েিে দর্নে বেষৃ্কবত দেো িে। 
 
মােুনষর জেয ফাউনেশে (এমনজএফ), আইে-ও-সাবলশ দেন্দ্র (এএসনে), িাংলানেশ মবিলা 
েবরষে, ও িাাঁেনত দশখা’র মনতা োগবরে সমানজর সংগঠেগুনলা বিন্দনুের বিনে ও বিনে বিনচ্ছনের 
দক্ষনে প্রবতিন্ধেতামূলে আইে িজাে রাখার জেয সরোনরর সমানলােো েনরনে। এ িের বরসােম  
ইবেবশনেটিভ ইে িাংলানেশ এিং এমনজএফ েবরোবলত এে জবরনে দেখা যাে দয ২৬.৭ শতাংশ বিন্দ ু
েুরুষ এিং ২৯.২ শতাংশ বিন্দ ুোরী বিনে বিনচ্ছে েিনে ইচ্ছেু িনলও বিেযমাে আইনের োরনে 
তারা তা েিে েরনত োরনে ো। 
 
সিমনশষ প্রাপ্ত তর্য অেুযােী, ২০১৫ সানল সরোর ধমীে বশক্ষা এিং ইমামনেরনে প্রবশক্ষে োেসি 
ইসলানমর আেশম ও মূলযনিানধর উন্নেে-সংবিষ্ট েমমোে েবরোলোর জেয সরোবর িানজনটর এেটি 
লাইে আইনটম দর্নে ধমমমন্ত্রোলে েবরোবলত ইসলাবমে ফাউনেশেনে ৩.৫ বিবলেে টাো (৪৪.৩ 
বমবলেে িলার) িরাে বেনেনে। সরোর ২,১৩৪টি মুসবলম প্রবতষ্ঠােনে অেেুাে সিােতা বিনসনি 
১৮৫.৪৯ বমবলেে টাো (২.৩ বমবলেে িলার) দেে। ২০১৬ সানল সরোর সংখযালঘু ধমীে 
সম্প্রোেগুনলার েলযানে োজ েনর এমে বতেটি ট্রাে: বিন্দ ুেলযাে ট্রাে (এর সম্পনের েবরমাে 
২০৫ বমবলেে টাো, ২.৬ বমবলেে িলার), বিষ্টাে  ধমীে েলযাে ট্রাে (সম্পে ৫০ বমবলেে 
টাো, ৬৩৩,০০০ িলার), এিং দিৌদ্ধ েলযাে ট্রাে (সম্পে ৭০ বমবলেে টাো, ৮৮৬,০০০ 
িলার) - এর প্রবতবেবধনের সনি োজ েনর। সংবিষ্ট ধমীে সম্প্রোনের ট্রাবেগে এই বতেটি ট্রাে 
েবরোলো েনরে এিং এগুনলার সম্পনের আে দর্নে মবন্দর, বগজম া ও মনঠর উন্নেে ও দমরামত 
োনজর জেয তিবিল দযাগাে দেে। 
 
এই িেনর বিন্দ ুও দিৌদ্ধ ট্রাে সরোনরর োে দর্নে ধমীে বশক্ষার জেয সিােতা দেনেনে। এোিা, 
বিন্দ ুেলযাে ট্রাে তার েমমোরীনের দিতে েবরনশানধর জেয সরোনরর োে দর্নে অর্ম দেনেনে। 
এর িাইনর োলমানমনন্টর মাধযনম মবন্দর উন্নেে বিষেে রাজস্ব িানজট দর্নে ১,১৭৩টি বিন্দ ুপ্রবতষ্ঠাে 
৪১.৯৫ বমবলেে টাো (৫৩১,০০০ িলার), এিং েগুমােূজা উেযােনের জেয প্রধােমন্ত্রীর োে দর্নে 
১৫ বমবলেে টাো (১৯০,০০০ িলার) অেুোে োে। ১,০৪৬টি দিৌদ্ধ প্রবতষ্ঠাে মবন্দর উন্নেে ও 
দমরামনতর জেয ৪.১৩ বমবলেে টাো (৫২,৩০০ িলার) এিং ধমীে উৎসি উেযােনের জেয 
দিৌদ্ধ েলযাে ট্রাে প্রধােমন্ত্রীর োে দর্নে ৫ বমবলেে টাো (৬৩,৩০০ িলার) লাভ েনর।  
 
েনেরটি বিষ্টাে প্রবতষ্ঠাে বগজম া উন্নেে ও দমরামনতর জেয সরোনরর োে দর্নে ৩.১৫ বমবলেে 
টাো (৩৯,৯০০ িলার) োে। সরোনরর োে দর্নে িািবত বিনশষ দোে অেুোে োওোর জেয 
বিষ্টাে  ধমীে েলযাে ট্রাে আনিেে েনরবে। সংখযালঘু ধমীে দেতারা িার িার িনলনেে দয 
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সরোর তানের ট্রােগুনলানে ইসলাবমে ফাউনেশনের মনতা এেই বভবিনত তিবিল দেেবে। তারা 
জাোে, রাষ্ট্রীে িানজনটর িাবষমে িরাে দর্নে ফাউনেশে তিবিল লাভ েনর, অেযবেনে ট্রােগুনলা 
তানের মূলধেী তিবিনল সরোনরর দেো োাঁোর আনের ওের বেভম র েনর। 
 
মুসলমাে, বিন্দ,ু দিৌদ্ধ ও বিষ্টােনের প্রনতযেটি গুরুত্বেূেম েিম স্মরনে দপ্রবসনিন্ট সংিধমো অেুষ্ঠানের 
আনোজে অিযািত দরনখনেে।  
 
তবদেশী শতি ও িাষ্ট্রবতিিভজ ি অযাক্টি কিতজ ক তনর্জািন 
 
বিবভন্ন েরমেন্থী সংগঠে সংখযালঘুনের ওের িামলা োবলনেনে। এসি সংগঠনের অনেনে বেনজনেরনে 
আইএসআইএস িা আল-োেো ইে ইবেোে সািেবন্টনেন্ট (এবেউআইএস)-এর সনি সম্পবেম ত িনল 
োবি েনর। দিবশরভাগ িামলাে ঘাতেরা োোবত িযিিার েনর। দিবশরভাগ িামলাে বিন্দ ু
সম্প্রোনের সেসযরা বেনলা লক্ষযিস্তু। ২০১৫ সানল দযখানে বতেটি িামলার ঘটোে এেজনের মতুৃয 
ঘনট, দসই তুলোে দফব্রুোবর দর্নে জলুাইনের মনধয আলাো ১০টি িামলাে েশজে বিন্দ ুবেিত িে, 
এনের মনধয বেনলে েুনরাবিত, মবন্দনরর েমী, বশক্ষে ও িযিসােী। এসি িামলার সাতটিনত 
আইএসআইএস োে স্বীোর েনরনে। 
 
১ জলুাই, ঢাোর িবল আটিম জাে দিোবরনত োাঁে জবি ২৪ জেনে িতযা েনর, যানের দিবশরভাগ 
অমুসবলম। জাো যাে, ঘাতেরা অমুসবলমনের লক্ষযিস্তু েনর এিং েনেেজে বজবম্মনে দোরআনের 
আোত োঠ েরনত িনল। িামলাোরীরা েনেেজে বজবম্মর ওের বেযমাতে োলাে এিং তানেরনে 
োোবত বেনে কুবেনে িতযা েনর িনল বমবিো জাোে। উদ্ধার অবভযােোনল দসোিাবিেী োাঁে 
িামলাোরীনে িতযা েনর। ২০১৬ সানলর বেতীোনধম েুবলশ েফাে েফাে অবভযাে োলাে এিং 
আগনে এই িামলার এেজে সনন্দিভাজে সংগঠে তাবমম আিনমে দেৌধুরীনে িতযা ও অেয 
সনন্দিভাজে সিনযাগীনের আটে িা িতযা েনর। আইএসআইএস এই িামলার োে োবি েরনলও 
সরোর িনলনে অেরাধীরা জামাত-উল-মুজাবিবেে িাংলানেনশর এেটি েলেুট অংশ, যানেরনে েিয-
দজএমবি বিনসনি উনেখ েরা িে। 
 
মুসলমােনের লক্ষয েনরও িামলা োলানো িনেনে। ৭ জলুাই, আইএসআইএস দশালাবেোে ঈে 
জামানতর মেোনের োনে দিামা িামলা ও িন্দেু যুনদ্ধর োে স্বীোর েনর, এনত োরজে বেিত ও 
সাতজে আিত িে। 
 
ইসলাম দর্নে বিষ্টধনমম ধমমান্তবরত েইু িযবক্তনে িতযার োে স্বীোর েনর আইএসআইএস। ৭ জােুোবর 
প্রর্ম ঘটোে, বঝোইেনি েবমর উবেে মেল োনম ৮৫ িের িেসী এে দিাবমওেযাবর্ে িাক্তারনে 
তার েমমস্থনল িুনে েুবরোঘাত েরা অিস্থাে োওো যাে। বেতীে ঘটো ঘনট ২২ মােম , কুবিোনম 
দিানসে আলী সরোর োনম আনরেজে খৃেধমম েিেোরীনে কুবেনে িতযা েরা িে। 
 
৩০ জেু, িান্দরিাে এলাোে দিৌদ্ধ েৃষে ও স্থােীে আওোমী লীগ দেতা মং দসানে লাং মামমানে 
োোবত বেনে িতযার োেও আইএসআইএস স্বীোর েনর। 
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৫ জেু, িিইোনম সুেীল দগানমজ োনম এে বিষ্টাে  মুবে দোেবেনে িতযার োে স্বীোর েনর 
আইএসআইএস। 
 
২০ দম এে িামলার োে আইএসআইএস স্বীোর েনর। এ বেে সাোউর রিমাে োনম এে 
দিাবমওেযাবর্ে িাক্তার ও িাউলভক্ত (দলােসিীনতর এেটি অেশৃয বশলী, সুবফিানের অেুসারীরা 
প্রােই এই গাে দগনে র্ানেে) ও তার িনু্ধ মটরসাইনেনল েনি যাওোর সমে আনরেটি 
মটরসাইনেনল েনি আসা বতে িযবক্ত তানের ওের িামলা োলাে। রিমাে বেিত িনলও বিশ্ববিেযালে 
বশক্ষে জামাে গুরুতর আিত িে। খুলো দজলার কুবষ্টোে এই িামলার ঘটো ঘনট। 
 
১৪ দম, িান্দরিাে দজলাে প্রিীে দিৌদ্ধবভকু্ষ মং শু ইউ োে বেনজর মনঠ খুে িে, এই 
িতযাোনের েৃবতত্ব আইএসআইএস োবি েনর। 
 
২৩ এবপ্রল, েমমস্থনল যাওোর েনর্ খেু িে প্রনফসর দরজাউল েবরম বসবেেী। আইএসআইএস এই 
িামলার োে স্বীোর েনর এিং জাোে “অেযনের োবিেতার প্রবত আহ্বাে” জাোনোর োনে 
বসবেেীনে িতযা েরা িনেনে। বসবেেী মুসলমাে বেনলে িনল জাো যাে এিং বেনলে এেটি সিীনতর 
সু্কল প্রবতষ্ঠাতা ও এেটি সাবিতয মযাগাবজনের সম্পােে – এসি েমমোেনে আইএসআইএস 
“োবিেতা”র সনি বমবশনে দফনল। 
 
৬ এবপ্রল, জগন্নার্ বিশ্ববিেযালনের আইে বিভানগর স্নাতে দশ্রেীর োে োবজমবুেে সামােনে োোবত 
বেনে কুাঁ বেনে িতযা েরা িে, িামলাোরীরা বেনজনেরনে এবেউআইএস-এর সনি সম্পবেম ত িনল োবি 
েনর। তারা সামানের বিরুনদ্ধ “আোি, েিী দমািাম্মে, ও ইসলামনে দিে েরার” অবভনযাগ আনে। 
দফব্রুোবরনত এেটি অজ্ঞাত গ্রুে টানগমটেৃত ব্লগারনের এেটি তাবলো প্রোশ েনর। ৩ এবপ্রল, 
অতীনত ব্লাগারনের িতযোনের জেয োবেত্ব স্বীোর েনর এবেউআইএস অেলাইনে এেটি বভবিও 
প্রোশ েনর এিং যারা “েিী দমািাম্মেনে দিে েনর এিং কুৎসা রটাে তানের সিাইনে িতযার” 
জেয আহ্বাে জাোে। 
 
বশো ধমমপ্রোরে িাবের্ আব্দুর রাজ্জানে িতযার োেও আইএসআইএস স্বীোর েনর, ১৪ মােম  
বঝোইেনি তানে কুবেনে িতযা েরা িে। 
 
২৩ আগে েরবসংেী দজলাে বেিরেে আবজম ো োনম এে বিন্দ ুমুবে দোোবের ওের োোবত বেনে 
িামলার োে স্বীোর েনর আইএসআইএস’র সংিাে সংস্থা আমাে। আবজম ো িামলা দর্নে দিাঁনে যাে। 
বতবে তার দোোনের োনশ অিবস্থত এেটি োবল মবন্দনরর েষৃ্ঠনোষে। 
 
সসকশন ৩. ধর্মীয় স্বাধীনিাি প্রতি সার্মাতর্ক শ্রদ্ধাি  তিতস্থতি 
 
সংখযালঘু ধমীে জেনগাষ্ঠীর উের সাম্প্রোবেে সন্ত্রানসর ফনল িতযা, বেযমাতে এিং সম্পবি ধ্বংনসর 
মত ঘটো অিযিত আনে। ধমীে সংখযালঘ,ু সুবেবেমষ্টভানি বিন্দ ুসম্প্রোনের দলােজে ভূবম মাবলোো 
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সংক্রান্ত বিনরানধ সামেসযিীেভানি ক্ষবতেি িনচ্ছ। ধমীে সংখযালঘু সম্প্রোনের সেসযরা িনলনেে, 
োেবর ও আিাসে দক্ষনে তারা অিযািতভানি বিষনমযর বশোর িনেনেে। জাতীেতা দিবশরভাগ 
সমেই বেবিিভানি সম্পেম যুক্ত িওোে ঠিে েতগুনলা ঘটো দেিলমাে ধমীে োরনে ঘনটনে তা 
বেধমারে েরা দিশ েঠিে বেল। 

 
দিসরোবর মােিাবধোর সংস্থা আইে ও শাবলস দেনন্দ্রর তর্য দমাতানিে বিন্দ ু জেনগাষ্ঠী বেংিা 
তানের সম্পবিনে লক্ষয েনর আক্রমনে সাতজে বেিত এিং ৬৭ জে আিত িনেনে; তুলোমূলেভানি 
২০১৫ সানল দোে িতযার ঘটো ো ঘটনলও ৬০জে আিত িনেবেল। এইসি আক্রমনে ১৯৭টি মুবতম , 
আশ্রম িা মবন্দর ধ্বংশ েরা িনেনে; এমে ঘটোর সংখযা ২০১৫ সানল বেল ২১৩টি। এেই সমনে 
১৯২টি িসতিািী এিং ২টি িযিসা প্রবতষ্ঠাে ধ্বংশ েরা িনেনে, দযখানে ২০১৫ সানল িািী ধ্বংনশর 
সংখযা বেল ১০৪টি এিং িযিসা প্রবতষ্ঠানের সংখযা ৬টি। অনেে দক্ষনেই এই ঘটোগুনলার উনেশয 
জাো যােবে। 
 
দফব্রুোবরর ২১ তাবরনখ েঞ্চগি দজলাে বিন্দ ুেুনরাবিত দযানগশ্বর োস অবধোরীনে গলা দেনট িতযা 
েরা িে। আততােীরা িতযার ের দমাটর সাইনেনল েনি োবলনে যািার সমে দেশী প্রযুবক্তনত বতরী 
দিামা বিনফারে ঘটাে। এই ঘটোে েইুজে প্রতযক্ষেশীও আিত িে। 
 
রাজশািীর তানোনর দম মানসর ৬ তাবরনখ সুফী েীর দমািাম্মে শিীেেুািনে ধারানলা অস্ত্র বেনে 
কুবেনে িতযা েরা িে। দেউ এই িতযার োে স্বীোর ো েরনলও েুবলশ োিী েনরনে এই ঘটো 
েূিমিতী জিী আক্রমনেরই ধারিাবিেতা। জিীরা সফুী মুসবলমনেরনে তানের ধমীে বিশ্বানসর োরনে 
শত্রু বিনসনি গেয েনর। 
 
সংিােেনের প্রবতনিেে অেুসানর জােুোবরর ৯ তাবরনখ েওগাাঁ দজলাে েতৃম েক্ষ এেজে আবেিাসী 
েযার্বলে বিোনের বিেৃত ও আংবশে দোিা মৃতনেি উদ্ধার েনর। 
 
িাংলানেশী সংিােমাধযনম প্রোবশত খিনর জাো যাে, ২ জলুাই তাবরনখ ঢাোর উির-েবিনম 
বেনশারগে দজলাে বতেজে মুনখাশধারী আততােী োেবত বেনে বিন্দ ু েুনরাবিত েলাশ েক্রিতীর 
উের আক্রমে েনর। বেন্তু বতবে দলািার রি বেনে দসই আক্রমে প্রবতিত েরনত সক্ষম িে। ২ 
জলুাই সাতক্ষীরা দজলাে অেয এে ঘটোে ভিবসনু্ধ িার োনম অের এে বিন্দ ু েুনরাবিতনে 
আততােীরা ধারানলা অনস্ত্রর আঘানত িতযার দেষ্টা েনর। গুরুতর আিত অিস্থাে তানে িাসোতানল 
ভবতম  েরা িে। বমবিোে প্রোবশত আনরেটি 'িতযানেষ্টা'র ঘটোে িান্দরিাে দজলাে এেজে 
মুনখাশধারী আততােী োকু িানত িািুল েক্রিতী োনম এেজে বিন্দ ুেুনরাবিনতর ঘনর প্রনিনশর দেষ্টা 
েনর। েুনরাবিনতর েুেিধু এই ঘটো দেখনত দেনল ঐ আততােী োবলনে যাে। 
 
েবেোর প্রবতনিেে অেুযােী দম মানস েবিম েুোিািাে মুসলমাে দর্নে বিোে ধনমম েীক্ষা দেো 
এেটি েবরিানরর িািীনত েষৃু্কবতোরীরা েে দর্নে সাতটি িাতনিামা বেনক্ষে েরনল এেজে গুরুতর 
আিত িে।  
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আগনের ৪ তাবরখ সন্ধযাে িান্দরিাে দজলার োিেখালী মারমা োিা দিৌদ্ধ মবন্দনরর েরজা দভনে 
োর-োাঁে জে দলাে ধারানলা োকু বেনে তাইে বেমা বভকু্ষর উের িামলার দেষ্টা োলাে। বেন্তু 
তাউে বেমা বভকু্ষ মাইনের মাধযনম আনশ োনশর মােুষনে ঘটো জাবেনে সািাযয োইনল আততােীরা 
োবলনে যাে। 
 
সুফী ধমীে েেম াোরী িাউল সাধে সম্প্রোনের উেরও িামলার ঘটো ঘনটনে। েুোিািাে 
িসিাসোরী এেেল িাউনলর উের ১৭ জলুাই িামলা েরা িে। জলুাই মানসর ৩০ তাবরনখ 
েুোিািাে বতেজে িাউনলর উের ২২ দর্নে ২৫ জে িযবক্ত িামলা েনর িনল সংিােেনে খির 
প্রোবশত িে। আক্রমেোরীরা িাউলনের প্রাে দেিঘটিতা আটে েনর রানখ এিং তানের আখিা 
(ধমীে স্থােো) এিং োিযেন্থ েুবিনে দেে। তারা িাউলনের েুল দেনট দেে এিং তারা যবে 
ভবিষযনত এই এলাোে িাউল ধনমমর েেম া অিযিত রানখ তািনল তানের িতযা েনর িাবিঘর েুবিনে 
দেিার হুমবে প্রোে েনর। 
 
বিন্দনুের উের সাম্প্রোবেে সবিং্রততা িনেনে। জােুোবরর ১১ তাবরনখ, স্থােীে এেটি মসবজনের 
ইমাম এিং মাদ্রাসার প্রধাে অবভনযাগ েনরে দয এেজে বিন্দ ু িযবক্ত দোরআে েুবিনেনে। এই 
অবভনযানগর দপ্রবক্ষনত উনিবজত জেতা স্থােীে বিন্দ ু মবন্দর ও আশ্রম দঘরাও েনর। তারা মবন্দর 
এিং আশ্রনমর দোে ক্ষে-ক্ষবত ো েরনলও অজ্ঞাত েবরেে িযবক্তরা দোরআে দোিানোর োনে 
অবভযুক্ত বিন্দ ুিযবক্তর িািীনত আগুে ধবরনে দেে। 
 
ইসলাম ধমমনে আক্রমে েনর দলখানলবখর োনে অবভযুক্ত েনর ব্লগারনের িতযা এিং িতযার হুমবে 
প্রোে অিযািত বেল। দম মানস সালাউবেনের দঘািা োনমর এেটি ওনেি দেজ দর্নে ইসলানমর 
বিরুনদ্ধ কুৎসা রটোর োনে অবভযুক্ত োাঁেজে প্রিাসী ব্লগানরর োম উনেখ েনর তানের বশনরানচ্ছে 
েরার জেয আিিাে জাোনো িে। এমে হুমেীর োরনে অনেে ব্লগার এিং দলখে তানের 
দলখানলবখ েবমনে বেনেনেে। দেউ দেউ দেোল ও শ্রীলংোসি োশ্বমিতী দেশগুনলানত উোস্তু বিনসনি 
আশ্রে বেনেনেে। 
 
জেু মানস স্থােীে েবরষনের বেিমােনের সমে সবিংসতার েবরমাে সীমা োবিনে যাে এিং সংখযালঘ ু
সম্প্রোনের উের আক্রমে িে। সংিােেনে প্রোবশত খির অেুযােী ঢাোর উেেনে এেটি বেিমােনে 
বতেজে েযার্বলে বিোে ধমমািলম্বী প্রার্ী িিার োরনে শতাবধে দলাে িাাঁশ ও লাঠি বেনে স্থােীে 
েযার্বলে বিোে ধমমািলম্বীনের উের আক্রমে েনর এিং তানের িাবি ও দোোে েুবিনে বেনে ঐ 
েযার্বলে বিোে প্রার্ীনের দভাটোে দর্নে বিরত রাখার দেষ্টা েনর। এই ঘটোে ১০জে মবিলাসি 
দমাট ৬০জে িযবক্ত আিত িে। েুবলশ এই ঘটোে ২৫ জনের বিরুনদ্ধ মামলা েনর এিং ৪জেনে 
দেফতার েনর। অবভযুক্তরা িেনরর দশষ োগাে জাবমনে মুবক্ত োে। 
 
িাংলানেনশর েূিম প্রানন্ত অিবস্থত ব্রাহ্মেিাবিোর োবসরেগর োনম এেজে বিন্দ ুিযবক্তর দফসিুনে মক্কা 
েগরীর োিা ঘনরর উের এেটি বিন্দ ু দেিতার মুবতম র েবি প্রোনরর ঘটোনে দেন্দ্র েনর ৩০ 
অনটাির ঐ এলাোর বিন্দ ু সম্প্রোনের উের ১০০ দর্নে ১৫০জে োমিাসী আক্রমে েনর। 
বেওোলীর েুটির মনধয এই ঘটোে তারা ৫২টি বিন্দ ু িািী এিং ১৫টি মবন্দর ভাংেুর েনর, 
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শতাবধে মােুষনে আিত েনর এিং আটটি দোোে েুবিনে দেে। এই সবিং্রততার ের স্থােীে 
সরোরেন্থী রাজেীবতবিেনের দেতৃনত্ব ঐ দফসিুে দোনের বিরুনদ্ধ বমবেল দির িে। িামলাে জবিত 
র্াোর অবভনযানগ আইে-শৃঙ্খলা িাবিেী ১০৪ জেনে দেফতার েনর। জাতীে মােিাবধোর েবমশে 
এই ঘটোর উের এেটি সতযােুসন্ধাে তেন্ত েরার ের উনেখ েনর দয, স্থােীে বিন্দনুের বিতাবিত 
েনর তানের জবম-জমা েখল েরার জেযই এই িামলা োলানো িনেনে। সংিাে মাধযনমর ভাষয 
অেুযােী, সরোবর েল আওোমী লীনগর স্থােীে েইুটি উেেলীে দোন্দনলর োরনেই বিন্দনুের িািী-
ঘর এিং মবন্দনর িামলা েরা িে। প্রবতনিেনে আনরা উনেখ েরা িে দয, ক্ষবতেি বিন্দরুা এই 
সবিংসতার প্রবতিাে জাোনোর সমে বিন্দনুের উের এই আক্রমনের বেনেমশোতা বিনসনি স্থােীে 
সরোর েলীে সংসে সেসয সানেেলু িেনে োেী েনরে, তারা আনরা িনলে দয, এই সংসে সেসয 
বিন্দ ু সম্প্রোনের দলােনের অেমাে েনর র্ানেে। জােুোরী, অনটাির এিং েনভম্বর মানস আনরা 
েনেেটি ঘটোে দগাোলগে, েট্টোম, দেেনোো এিং িবরশাল দজলাে দিশ বেেু বিন্দ ুমূবতম  ভাংেুর 
এিং মবন্দর লটুোনটর ঘটো ঘনট। ঘটোে জবিত র্াোর অবভনযানগ সনন্দিভাজেনের েতৃম েক্ষ 
দেফতার েনর এিং তানের বিোর িেনরর দশষ োগাে েলবেনলা। েনভম্বনরর ১২ তাবরনখ প্রধােমন্ত্রী 
দশখ িাবসো এে বভবিও েেফানরনন্স মাঠ েযমানের েমমেতম ানের প্রবত সংখযালঘুনের বেরােিা বিধানে 
প্রনোজেীে েেনক্ষে দেিার বেনেমশ প্রোে েনরে। 
 
দিসরোবর সংস্থাগুনলা োিমতয েট্টোনম সংখযালঘু মুসলমাে িাোবল অবভিাসীনের সানর্ দসখােোর 
ভূবমেুে দিৌদ্ধ, বিন্দ ু এিং বিোেনের মনধয ভূবমর মাবলোো বেনে বিরাজমাে উনিজো বিষনে 
প্রবতনিেে অিযািত দরনখনে। ভূবমর মাবলোো সংক্রান্ত জটিলতা আনরা অংশেিেমূলেভানি বেষ্পবি 
েরার জেয সরোর োিমতয শাবন্তেুবক্তর সানর্ সামেসয দরনখ বিেযমাে ভূবম আইে সংষ্কার েরার 
জেয োজ েরনে। এেটি দিসরোবর সংস্থা প্রবতনিেে প্রোশ েনরনে দয, িান্দরিাে এলাোে 
মুসলমাে অবধিাসীরা আবেিাসী বিন্দ ুও বিোনের বশশু সন্তােনের মসুলমাে ধনমম ধমমান্তবরত েরার 
দেষ্টা োলানচ্ছ। 
 
সসকশন ৪. র্ভিিাষ্ট্র সিকাদিি নীতি 
 
যুক্তরানষ্টর রাষ্ট্রেতূ এিং েতূািানসর েমমেতম াগে প্রধােমন্ত্রীর োযমালে, ধমম মন্ত্রোলে, েররাষ্ট্র 
মন্ত্রোলে এিং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রোলনের েমমেতম ানের সানর্ বিঠে েনরনেে, দসই সানর্ তারা স্থােীে 
সরোর প্রবতবেবধনের সানর্ও বিঠে েনর ধমীে স্বাধীেতা এিং েরধমমসবিষু্ণতার গুরুত্ব অেুধািে 
েরানোর দেষ্টা োবলনেনেে। তারা সন্ত্রাসবিনরাধী উনেযাগ সফল েরার জেয ধমীে স্বাধীেতা এিং 
মােিাবধোনরর প্রবত সম্মাে প্রেশমনের ইবতিােে প্রভাি আনলােোর োশাোবশ ধমম এিং উে 
দমৌলিােী েমমোনের মনধযোর োর্মেযও আনলােো েনরনেে। তারা ধমীে সংখযালঘু জেনগাষ্ঠীর 
বেন্তাধারানে সম্মাে প্রেশমে এিং তানের উের উেিােী সন্ত্রাসী িামলা দর্নে রক্ষা েরার গুরুত্ব 
অেুধািনের বিষেটিও েজনর এনেনেে। 
 
বিনসম্বর মানস যুক্তরানষ্ট্রর আন্তজম াবতে ধমীে স্বাধীেতা বিষেে বিনশষ েতূ যখে িাংলানেনশ 
এনসবেনলে, তখে বতবে সরোবর আনলােেনের সানর্ বিঠনে দেনশর সাম্প্রোবেে সম্প্রীবতর ঐবতিযনে 
সমনু্নত রাখনত এিং ধমীে সংখযালঘুনের উের আক্রমেোরীনের বিোনরর আওতাে আোর উের 
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গুরুত্ব আনরাে েনরনেে। সরোর এিং সুশীল সমানজর প্রবতবেবধনের সানর্ বিঠনে বিনশষ েতূ 
স্বাধীেভানি ধমম োলনের অবধোর এিং মত প্রোনশর মনধযোর োরস্পবরে বেভম রশীলতার বিষেটি 
সুবেবেমষ্টভানি উনেখ েনরে। দসই সানর্ বতবে এটিও িনলে দয, আক্রমোত্মে িক্তিযনে জেস্বানর্মর 
দোিাই বেনে িাধা দেো এেটি প্রবতবক্রোশীল আেরে। 
 
ক্রমিধমমাে িানর িামমা দর্নে সীমান্ত অবতক্রম েনর িাংলানেনশ আসা দরাবিিা শরোর্ীনের জেয 
মােবিে সািাযয প্রোে এিং তানের সুরক্ষার বিষে বেনে েতূািানসর েমমেতম ািৃন্দ সরোবর 
েমমেতম ানের সানর্ আনলােো েনরে। রাষ্ট্রেতূ, েতূািানসর েমমেতম ািৃন্দ এিং যুক্তরানষ্ট্রর আন্তজম াবতে 
ধমীে স্বাধীেতা বিষেে বিনশষ েতূ দেনশর েবক্ষোঞ্চনল অিবস্থত শরোর্ী বশবির েবরেশমে েনরে 
এিং দসখানে অিস্থােরত দরাবিিা শরোর্ীনের সানর্ সরাসবর ের্া িনল তানের ধমীে স্বাধীেতার 
বিষনে দখাাঁজ-খির েনরে। েতূািানসর েমমেতম ািৃন্দ েক্সিাজানরর দিৌদ্ধ ধমমািলম্বীনের সানর্ সাক্ষাত 
েনর ২০১২ সানল তানের উের ঘনট যাওো িামলা েরিতী অিস্থা সম্পনেম ও দখাাঁজ-খির দেে। 
েবমউবেটি েুবলবশ প্রবশক্ষনের অংশ বিনসনি েতূািাস েতৃম েক্ষ আইে-শৃঙ্খলা িাবিেীর েমমেতম ানের 
ধমীে সংখযালঘুনের সরুক্ষা প্রোনের উৎসাবিত েনরে। 
 
েতূািাস এিং যকু্তরানষ্ট্রর সরোবর েমমেতম ািৃন্দ সরোবর ও দিসরোবর দফারানম ধমীে সংখযালঘুনের 
প্রবত সমর্মে প্রোে েনরে। মােম  মানস বিন্দনুের জাতীে ঢানেশ্বরী মবন্দর েবরেশমেোনল যুক্তরানষ্ট্রর 
োগবরে বেরােিা, গেতন্ত্র ও মােিাবধোর বিষেে আোর দসনক্রটাবর সেল ধমমািলম্বীনের সুরক্ষাে 
আইনের সম প্রনোনগর প্রবত যুক্তরানষ্ট্রর সমর্মে িযক্ত েনরে। েূতািানসর উনেযানগ জােুোরী, 
দফব্রুোরী, মােম , অনটাির এিং বিনসম্বর মানস সংখযালঘু বিন্দ,ু দিৌদ্ধ ও বিোে ধমমািলম্বীনের 
প্রবতবেবধনের সানর্ আলাো আলাোভানি এিং সবম্মবলতভানি দগাল-দটবিল বিঠে েনরে এিং 
তানেরনে দয সেল েযানলে দমাোনিলা েরনত িে দসই সম্পনেম  আনলােো েনরে। েতূািাস েতৃম েক্ষ 
মুসবলম ধমমািলম্বী দেতা এিং তানের প্রবতবেবধ েনলর সানর্ও বিঠে েনরে এিং েলমাে সবিংস 
েরমেন্থা ও ধমীে স্বাধীেতার মনধযোর ভারসাময এিং রাজেীবত ও ধনমমর উের এর প্রভাি বেনে 
আনলােো েনরে। েতূািাস েতৃম েক্ষ বেেবমতভানি অনেে ধমীে সংগঠে এিং প্রবতবেবধনের সানর্ 
বিঠে েনরে, যার মনধয উনেখনযাগয িনচ্ছ সােী ফাউনেশে (এেটি অরাজনেবতে ধমীে সংগঠে), 
িাংলানেশ বিন্দ-ুদিৌদ্ধ-বিষ্টাে ঐেয েবরষে, িাংলানেশ বিোে এনসাবসনেশে, বিন্দ ু মিানজাট, 
ইন্টারেযাশোল দসাসাইটি ফর েৃষ্ণা েেসাসনেস- িাংলানেশ, িাংলানেশ বক্রবিোে বরবলবজোস 
ওনেলনফোর ট্রাে, এনোেবলে োেবসও, এবশোে েেফানরন্স অি বরবলবজেে এে বেস দসন্ট্রাল 
েবমটি, আিমাবেো মুসবলম জামাত (িাংলানেশ), িাংলানেশ েুজা উেজােে েবমটি, িটলাইে 
বিউমযাে রাইটস িাংলানেশ এিং বিউমযাে রাইটস েংনেস ফর িাংলানেশ মাইেবরটিজ। 
 
হুমবের মুনখ র্াো ধমমবেরনেক্ষ ব্লগারনের সিােতা প্রোনের জেয ১১টি বিনেশী বমশনের ওোবেম ং 
গ্রুনের সানর্ েতূািানসর েমমেতম ািৃন্দ বেেবমত বিঠে েনরনেে। এর মনধয েনেেজে ব্লগার েতৃম ে 
যুক্তরানষ্ট্র শরোর্ী বিনসনি আশ্রে োিার আেি প্রোনশর বিষেটিও অন্তভুম ক্ত বেল। েতূািানসর সািাযয 
বেনে অনেে ব্লগারই তানের িযবক্তগত বেরােিা িবৃদ্ধ েরনত সক্ষম িনেনেে। যুক্তরানষ্ট্রর আন্তজম াবতে 
ধমীে স্বাধীেতা বিষেে বিনশষ েতূ যখে িাংলানেশ সফর েরবেনলে, তখে েতূািানসর আনোজনে 
ধমীে স্বাধীেতা িা বিশ্বাস সংক্রান্ত আন্তজম াবতে েেটাট গ্রুনের সেসয রাষ্ট্রসমূনির িাংলানেনশ 
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অিবস্থত বমশে প্রধােনের বেনে আনলােো অেুবষ্ঠত িে। দসখানে ধমীে সংখযালঘুনের উের 
আক্রমেোরীনের োেমুবক্তর বিষেটিসি সাবিমে েবরবস্থবত বেনে উনেগ প্রোশ েরা িে। 
 


