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দেশভাগের পর সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কখগনাই দেড় দকাটি ছাড়ায়নন 

বাংলাগেশ নবষগয় নবনবনসর নবগেষণ 

 

েত সপ্তাগে বাংলাগেগশ সংখ্যালঘু অনিকার আগদালগনর দনত্রী নিয়া সাো মানকিন যুক্তরাগে নেগয় দসগেগশর দিনসগেন্ট দোনাল্ড 

ট্রাগের কাগছ িমীয় সংখ্যালঘু ননর্ িাতন নবষগয় দর্সব বক্তব্য তুগল িগরগছন, তা ননগয় বাংলাগেগশ এখগনা আগলাচনা-সমাগলাচনার 

ঝড় বইগছ। নবগশষ কগর নিয়া সাো ৩ দকাটি ৭০ লাখ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ননগখোঁগজর দর্ তথ্য নেগয়গছন তা ননগয় সরকাগরর নবনভন্ন 

মন্ত্রী, রাজনীনতক এমননক সামানজক দর্াোগর্াে মাধ্যগম সািারণ মানুগষর মগধ্যও নানারকম িনতনিয়া দেখা র্াগে। নকন্তু বাংলাগেগশ 

িমীয় সংখ্যালঘু স¤িোগয়র সংখ্যােত নচত্রটা আসগল দকমন? আর নিয়া সাোর বক্তব্য কতটা বাস্তবসম্মত? এ নবষগয় েতকাল 

নবনবনস বাংলা অনলাইগন িকাশ করা েগয়গছ একটি নবগেষণ। নবনবনসর পগে তাফসীর বাবু নবগেষণটি কগরন।  

এগত বলা েয়, নিটিশ আমগলর পূব িবঙ্গ, পানকস্তান আমগলর পূব ি পানকস্তান আর বতিমান বাংলাগেগশ নবনভন্ন সমগয় জনসংখ্যার একটা 

নেসাব পাওয়া র্ায় নবনভন্ন সমগয় েওয়া আেমুমমানরগত। এসব তথ্য বাংলাগেশ পনরসংখ্যান বুুগরাগত রনেত আগছ। 

 

দসখাগন আেমুমমানরর তথ্য দেঁগট দেখা র্ায়, ’৪৭ এর ভারত ভাগের পর দেগক এ পর্ িন্ত তৎকালীন পূব ি পানকস্তান আর এখনকার 

বাংলাগেগশ সংখ্যালঘু স¤িোগয়র জনসংখ্যা কখগনাই দেড় দকাটি ছাড়ায়নন। ১৯৫১ সাগলর আেমুমমানরগত দেখা র্ায়, দসসময় পূব ি 

পানকস্তাগন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নছগলা ৯৭ লাখ ৬ োজার। ১৯৬১ সাগলর আেমুমমানরগত এ সংখ্যা ৯৯ লাখ ৫০ োজার। 
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বাংলাগেগশর স্বািীনতার পর ১৯৭৪ সাগল এ সংখ্যা েয় ১ দকাটি চার লাখ ৩৯ োজার। আর সব িগশষ ২০১১ সাগলর আেমুমমানরগত 

এই সংখ্যা ১ দকাটি ৩৮ লাখ। অে িাৎ এই ভ‚খগে িমীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কখগনাই ৩ দকাটি ৭০ লাখ বা এর অগি িকও 

নছগলা না। 

ননগখোঁজ ননগয় নিয়া সাোর ব্যাখ্যা 

দোনাল্ড ট্রাগের কাগছ নিয়া সাো দর্ বক্তব্য নেগয়নছগলন, দরাববার রাগত ইউটিউগব আপগলাে করা এক নভনেওগত অবশ্য দস নবষগয় 

ননগজর ব্যাখ্যা তুগল িগরন নিয়া সাো। তাগত ৩ দকাটি ৭০ লাখ িমীয় সংখ্যালঘু ননগখোঁজ েওয়ার পনরসংখ্যাগনর ব্যাখ্যা দেন নতনন। 

নতনন বগলন, ‘২০০১ সাগলর পনরসংখ্যাগন সংখ্যালঘুগের উপর একটা চুাপ্টার রগয়গছ। দসনসাস (আেমুমমানর) অনুসাগর দেশভাগের 

সময় বাংলাগেগশ সংখ্যালঘু স¤িোগয়র সংখ্যা নছগলা দমাট জনসংখ্যার ২৯.৭ শতাংশ। এখন তা কগম ৯.৭ শতাংশ।’ 

নিয়া সাো বলগছন, ‘সংখ্যালঘুগের শতকরা ভাে র্নে এখগনা একই রকম োকগতা তােগল বতিমাগন তাগের সংখ্যা ৩ দকাটি ৭০ 

লাগখর দবনশ েগতা। দসটাই আনম বলগত দচগয়নছ।’ 

তােগল ননগখোঁজ মানুষগুগলা দকাোয় দেগছ? এমন িগের অবশ্য সুনননে িষ্ট দকান উত্তর দেননন নিয়া সাো। 

সংখ্যালঘু স¤িোগয়র সংখ্যা নক কগমগছ? 

আেমুমমানরগত অবশ্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কগম র্াওয়ার দকান তথ্য পাওয়া র্ায় না। ভারত-ভাগের পর ১৯৫১ সাগল ৯৭ 

লাখ ৬ োজার দেগক ২০১১ সাগল এ সংখ্যা দবগড় েোঁড়ায় ১ দকাটি ৩৮ লাগখ। নকন্তু দমাট জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু স¤িোগয়র 

আনুপানতক োর অবশ্য কগমগছ। তগব এই কগম র্াওয়ার পনরসংখ্যান ুমধু পানকস্তান আমগল নকংবা বাংলাগেগশর অভ্যুেগয়র পরই দর্ 

দেখা র্াগে দতমন নয়। বরং নিটিশ আমগলও এই অঞ্চগল সংখ্যালঘুগের আনুপানতক োর কগম র্াওয়ার িবণতা দেখা র্ায়। দসসময় 

ুমমানরগত অবশ্য মূলতঃ নেন্দুগের সংখ্যাই দেয়া েগয়গছ। 

নিটিশ ও পানকস্তান আমগলর পনরসংখ্যান 

১৯১১ সাগলর আেমুমমানর অনুর্ায়ী, দসসময় পূব ি বাংলায় নেন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপানতক োর নছগলা ৩১ শতাংশ। ১৯৪১ সাগল ২৮ 

শতাংশ। অে িাৎ ২০ বছগর নেন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপানতক োর কগমগছ ৩ শতাংশ। তগব এরপরই নেন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপানতক োর 

দ্রæত েনতগত আগরা কমগত োগক। ১৯৪১ দেগক ১৯৭৪ এই ৩৩ বছগর নেন্দু জনগোষ্ঠীর আনুপানতক োর কগম র্ায় িায় ১৫ শতাংশ। 

১৯৪৭ এর ভারত-ভাে, সা¤িোনয়ক োঙ্গাসে নবনভন্ন কারগণ দসসময় অবশ্য পূব ি বাংলা দেগক নেন্দু জনগোষ্ঠীর অগনগকই ভারগত 

চগল নেগয়নছগলন। একইভাগব ভারত দেগকও অগনক মুসলমান পূব ি পানকস্তাগন এগসনছগলন। আবার বাংলাগেগশর স্বািীনতা যুগের 

সময়ও অগনক নেন্দু দেশান্তনর েগয়নছগলন। 

স্বািীনতার পগরর নচত্র 

বাংলাগেশ স্বািীন েওয়ার পর দমাট জনসংখ্যায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর কগম র্াওয়ার োগর আবাগরা িীরেনত দেখা র্ায়। ১৯৭৪ 

সাগলর িেম আেমুমমানরগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর োর নছগলা ১৪.৬ শতাংশ। ২০১১ সাগল দসটি কগম আগস ৯.৬ শতাংগশ। অে িাৎ 

বাংলাগেশ আমগল ৩৭ বছগর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর োর কগমগছ ৫ শতাংশ। 

আেমুমমানরগত অবশ্য সবসময়ই মুসনলম জনগোষ্ঠীর দমাট সংখ্যা এবং আনুপানতক োর দুগটাই দবগড়গছ। নকন্তু বাংলাগেশ আমগল 

সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর োর ৫ শতাংশ কগম র্াওয়া কতটা অস্বাভানবক? 

ঢাকা নবশ্বনবদ্যালগয়র পপুগলশন সাগয়গেস নবভাগের দচয়ারপাস িন দমাোম্মে মইনুল ইসলাম অবশ্য এগক অস্বাভানবক মগন কগরন না। 

নতনন বলগছন, বাংলাগেগশ সংখ্যালঘু স¤িোগয়র োর কমগলও আকার নকন্তু কমগছ না, বরং বাড়গছ। নকন্তু আনুপানতক োর দকন 

কমগছ এমন িগে নতনন বলগছন, ‘সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সগঙ্গ র্নে মুসনলম স¤িোগয়র তুলনা কনর তােগল দেখা র্াগব মুসনলম 

স¤িোগয়র মগধ্য জন্মোর নকংবা সন্তান দবনশ দনবার িবণতা দবনশ। এটা নবশ্বজুগড় আন্তজিানতক েগবষণাগতও দেখা দেগছ দর্, 

মুসলমানগের মগধ্য জন্মোর দবনশ। বাংলাগেগশও আমরা দছাট আকাগর নবনভন্ন েগবষণায় এটা দেগখনছ।’ 

নতনন বলগছন, একনেগক মুসনলম জনসংখ্যা অগনক দবনশ। অন্যনেগক তাগের মগধ্য জন্মোরও দবনশ। ফগল তাগের আকার দর্মন দ্রুত 

বৃনে পাগে, দতমনন দমাট জনসংখ্যায় আনুপানতক োগরও এটা বৃনে পাগে। অন্যনেগক সংখ্যালঘু স¤িোগয়র আকার বাড়গলও 

আনুপানতক োর কমগছ। সূত্র : নবনবনস বাংলা। 

 

 


