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সংখ্যালঘুদের নাগররক অরিকার ও সুরক্ষা 

দেদের সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও িমীয় স্বািীনতাসহ সব আর্ থ-সামারজক কম থকাদের রনরাপত্তা রনরিত করদত হদব। তদব বাংলাদেেসহ এ 

অঞ্চদলর সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠীর অরিকার সুরক্ষা করার জন্য উপমহাদেদের বাস্তবতায় তা আঞ্চরলক বা সব দেদের সমন্বদয় হওয়াই উত্তম। 

রবদের সব দেদেই সংখ্যাগুরু আর সংখ্যালঘু জনগাদষ্ঠী আদে। মূলত একটি দেদের দমাট জনসংখ্যার মদে িম থরবোস রকংবা ভাষা রকংবা গাঁদয়র 

রদের রেক দর্দক যাদের সংখ্যা কম তাদের ওই দেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী রহদসদব গণ্য করা হয়। আদমররকা ও অদেরলয়ার মদতা উন্নত 

দেদের আরেবাসীরা রকংবা অন্যদেে দর্দক আসা অরভবাসীরা সংখ্যালঘু আবার বাংলাদেে, ভারত আর পারকস্তানসহ পৃরর্বীর অরিকাংে দেদে 

িমীয় রবোস অর্বা ক্ষুদ্র জারতদগাষ্ঠীর দলাকদের সংখ্যালঘু সম্প্রোয় রহদসদব গণ্য করা হয়। পৃরর্বীর অরিকাংে দেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী 

রবরভন্ন িরদনর অরভজ্ঞতা এবং ববষদের রেকার হদয় র্াদক। অন্যরেদক সংরিষ্ট দেদের পাোপারে জারতসংঘসহ অন্যান্য দেেীয় ও আন্তজথারতক 

প্ররতষ্ঠান সংখ্যালঘুদের অরিকার রনদয় কাজ কদর র্াদক। বাংলাদেদেও সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী আদে। তাদেরও সুখ-দুঃখ, আনন্দ-দবেনা, অভাব-

অরভদযাগ ইতযারে আদে। বক্ষযমাণ দলখায় আরম আমাদের দেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠীর আকার, অরিকার, বতথমান অবস্থা ইতযারে রনদয় 

আদলাকপাত করদত চাই। 

 

বাংলাদেদে িমীয়ভাদব মুসরলমরা সংখ্যাগুরু (৮৯.১%) আর রহন্দু (৮.৫%, সনাতন িম থাবলম্বী), দবৌদ্ধ (ক্ক৬%), রিস্টান (.৩%), ইতযারে িমীয় 

জনদগাষ্ঠী একক এবং সমরষ্টগত উভয়ভাদবই সংখ্যালঘু। তদব এ দেদের প্রায় েতভাগ দলাকই িম থচচ থা কদর। পাোপারে ভাষাগত রেক রেদয়ও প্রায় 

েতভাগ দলাকই বাংলা ভাষায় কর্াবলাসহ দলখাপড়া কদর। তদব কদয়কটি ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীর রনজস্ব বণ থমালা বা ভাষা আদে। অর্ থাৎ ক্ষুদ্র-নৃদগাষ্ঠীর 

মুরষ্টদময় রকছু দলাক (সংখ্যায় কম হদলও সবার সমান অরিকারই র্াকা উরচত) এবং রতন লাখ রবহারর অর্ থাৎ সব থদমাট প্রায় ২% দলাক োড়া সব 

বাংলাদেরেই (৯৮% দলাক) বাংলা ভাষাবাসী মূলিারার জনদগাষ্ঠী। তাই বলা যায় দয একই জনদগাষ্ঠীর এমন একটি দেে পৃরর্বীদত খুব কমই 

আদে যা আমাদের জাতীয় ঐকয, সংহরত এবং জারত গঠদনর বড় দনয়ামকও বদট। তাই জাতীয় বৃহত্তর স্বাদর্ থ জারত-িম থ, ভাষা-বণ থ রনরব থদেদষ 

দেদের সব মানুষ (সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু দমৌরলক অরিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করা প্রদয়াজন। 

 

বাংলাদেদের সংখ্যালঘুদের অবস্থা বণ থনা করদত রগদয় প্রায় অরিকাংে সংখ্যালঘু দনতা এবং রকছু রকছু বুরদ্ধজীবীরা বদলন দয এ দেদে 

সংখ্যালঘুরা ভাদলা দনই। তাদের ওপর অনবরত অন্যায়, অরবচার, অতযাচার, রনয থাতন ইতযারে হদয় র্াদক। তাদের িমীয় স্বািীনতা দনই। তাদের 

জরমজমা, বারড়ঘর, ব্যবসা-বারণজয ইতযারে দজার কদর দকদড় দনয়া হয়। রাষ্ট্রীভাদবও তারা চরম ববষদের রেকার হদয় র্াদক। তাই অন্য উপায় 

হদয় তারা েদল েদল দেে তযাগ করদত (ভারদত দযদত বাে হয়। সম্প্ররত রপ্রয়া সাহা নামক সংখ্যালঘু রহন্দু সম্প্রোদয়র একজন এনরজওকমী বড় 

িরদনর ভুল সংখ্যা উদলস্নখপূব থক যুক্তরাদষ্ট্রর দপ্ররসদেদের কাদে এরকমই একটি অরভদযাগ কদর সাহায্য চাওয়ার দপ্ররক্ষদত সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার 

রবষয়টি আবার জনসম্মুদখ্য চদল এদসদে। তাই অসাম্প্রোরয়ক বাংলাদেদের সমাজ ও মানুদষর সারব থক মঙ্গদলর জন্য রবষয়টির রবস্তাররত ও 

দখালাদমলা আদলাচনা করা প্রদয়াজন। 

 

সংগত কারদণ প্রশ্ন আদস দয বাংলাদেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী প্রকৃত পদক্ষ দকমন আদে? সব রকছু রবচার রবদিষণ আর ভূ-রাজননরতক, 

ঐরতহারসক, ববরেক ও পােথবতী দেেগুদলার পরররস্থরত ইতযারে দপ্রক্ষাপট রবদবচনায় রনদয় বলা যায় দয তারা ভাদলা আদে। এ দেদের রহন্দু 

সম্প্রোদয়র মদে রকছু অরভদযাগ ও অরস্থরতা র্াকদলও সম্প্ররত সমদয় পরররস্থরতর অদনক উন্নরত হদয়দে এবং দবৌদ্ধ ও রিস্টানসহ অন্যান্য 

সম্প্রোদয়র মদে আন্তুঃসাম্প্রোরয়ক সম্পদকথর ওপর বড় িরদনর দকাদনা অরভদযাগ দনই। তদব তাদের মদেও ববরেক ও স্থানীয় পয থাদয় সংগঠিত 

অন্যায়-অতযাচাদরর রকছু অরভদযাগ অবশ্যই আদে। যা বাংলাদেদে মুসলমান মুসলমাদনর মদেও অদনকগুণ দবরে আদে। আমাদের দেদে 

সংখ্যালঘু জনসংখ্যা মাত্র ৮% রকন্তু তাদের সরকারর চাকরর আদে ২৭% দর্দক ৩০%। পৃরর্বীর আর দকাদনা দেদে এত দবরে হাদর সংখ্যালঘুর 

দলাক সরকারর চাকররদত দনই। সমাজ ও দেদের প্ররতটি দক্ষদত্র নীরতরনি থারণী পয থাদয় তাদের সংখ্যা বৃরদ্ধ দপদয়দে। তাদের ঋণপ্রারির দক্ষদত্র। 

প্ররতবন্ধকতা দূর হদয়দে। অর্ থাৎ বাংলাদেদে রেক্ষা-েীক্ষাসহ সব দক্ষদত্র তারা এরগদয় আদে। অর্চ ভারদত শুধু মুসরলম জনসংখ্যা প্রায় ২২% 

হদলও সরকারর চাকররদত তাদের প্ররতরনরিত্ব আদে ১%-এর কম। এমনরক পরিমবদঙ্গ ৩০% মুসরলম র্াকদলও সরকারর চাকররদত আদে মাত্র 

২%। তাদের রেক্ষা-েীক্ষা, প্রার্রমক স্বাস্থযদসবা, ব্যবসা-বারণদজয ও িমীয় আচার-আচরণসহ সব িরদনর দমৌরলক ও মানরবক অরিকার দর্দকও 

বরঞ্চত করা হদয় র্াদক। গরুর মাংস বহন রকংবা ব্যবসা করার সদন্দদহ অদনকদক রপটিদয় দমদর দেলা হদয়দে। আবার অদনক মুসলমানদক দজার 

কদর 'জয় শ্রীরাম' বলাদনা হদে। তারা জনসংখ্যা পুরি রনম থাণ কদর আর একটি অস্বরস্তকর পরররস্থরত বতরর কদরদে। পারকস্তান, রময়ানমার এমনরক 

দনপাদল সংখ্যালঘু মুসলমানদের অবস্থাও রকন্তু তনর্বচ। পাোপারে, সব রবচাদর, আমাদের দেদের সরকারও রকন্তু অদনক সংখ্যালঘুবান্ধব। 

বতথমান সরকার ২০১৮ সাদলর রনব থাচনী ইেদতহাদর সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা প্রোদনর প্ররতশ্রম্নরত এবং তাদের স্বার্ থপররপরি অরপ থত সম্পরত্ত আইদনর 

মদতা সব কালাকানুন সংদোিন ও সংখ্যালঘু করমেন গঠদনর কর্া বদলদে। সরকার ইদতামদে 'অরপ থত সম্পরত্ত' আইনটি বারতল ও কায থকর 



করার প্ররিয়া শুরু হদয়দে। অর্চ ভারত ও পারকস্তাদন একই িরদনর আইন ভাদলাভাদবই চালু আদে। েদল ওইসব দেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী, 

যাদের অদনক আত্মীয়-স্বজন এ দেদে আসদত বাে হদয়রেল, ভূরম ব্যবস্থাপনার দক্ষদত্র একই িরদনর সমস্যার মদে আদে। উপমহাদেদের 

সংখ্যালঘুদের ভূরম ব্যবস্থাপনার সদঙ্গ ঐরতহারসক অরভবাসন প্ররিয়া জরড়ত রবিায় সংখ্যালঘুদের ভূরম সমস্যার দটকসই সমািান করদত হদল 

সংরিষ্ট সব দেেদক দখালামদন একই িরদনর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। এ জন্য সব দেদের সংরিষ্ট সবাইদক দজার জনমত সৃরষ্ট করদত হদব। 

 

মাল্টা, োকাও, মনাদকা, হংকং ও রসঙ্গাপুদরর মদতা কদয়কটি েহর দেে (এক েহর এক দেে) োড়া বাংলাদেে রবদের সব দচদয় দবরে 

ঘনবসরতপূণ থ (প্ররত বগ থরকদলারমটাদর প্রায় ১১২০ জন দসখাদন চীদন ১৫১ জন, ভারদত ৪৬০ জন, পারকস্তাদন ২৬৫ জন, শ্রীলংকায় ৩৩৫ জন, 

দনপাদল ২০৯ জন ও ভুটাদন ২২ জন দলাক বসবাস কদর) দেে। শুধু অর্ থননরতক কারদণ এ দেে দর্দক হাজার হাজার দলাক জীবদনর ঝুঁরক রনদয়ও 

রবরভন্ন দেদে পারড় দেয়। মুসলমানদের বড় অংে মেপ্রাদচযর মুসরলম দেদে আর একটা অংে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজয, কানাো ও অদেরলয়ার মদতা 

উন্নত দেদে যাওয়ার দচষ্টা কদর। একই কারদণ অদনদক রবদেষ কদর রহন্দু সম্প্রোদয়র দলাদকরা ভাগ্যাদন্বষদণ পােথবতী দেে ভারদত দযদত চাইদব 

এটা দতা স্বাভারবক। এখাদন সব সময় সাম্প্রোরয়ক সংঘাত দখাঁজা সঠিক নয়। আমরা জারন দয উপমহাদেদের রাষ্ট্রগুদলার মদে রবরাজমান 

অস্বাভারবক ও চরম েত্রম্নতামূলক সম্পকথ উন্নয়দনর একটা উপায় হদলা দেেগুদলার মানুদষর মদে দযাগাদযাগ (চবড়ঢ়ষব :ড় ঢ়বড়ঢ়ষব 

পড়হুঃিপুঃ) বৃরদ্ধ করা যা এই প্ররিয়ার মােদম অদনকটা হদয় র্াদক। তাই উপমহাদেদের মানুদষর অর্ থাৎ রবদের প্রায় এক-পঞ্চমাংে মানুদষর 

মঙ্গদলর স্বাদর্ থ এর মদে উগ্রবােী সাম্প্রোরয়ক রাজনীরত দটদন না আনাই ভাদলা। 

 

এখন আসা যাক ভূ-রাজননরতক ও ঐরতহারসক দপ্রক্ষাপদটর রেদক। আমরা জারন িমীয় কারণদক সামদন দরদখ ৪৭-এ দেে ভাগ হদয়রেল। তখন 

বড় আকাদর রহন্দু-মুসরলম োঙ্গাও হদয়রেল। পাোপারে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠদপাষকতার কারদণ ব্যাপক (প্রায় এক দকাটি) আকাদর মুসরলম সম্প্রোদয়র 

দলাক বাংলাদেে ও পারকস্তাদন আর রহন্দু জনসংখ্যা ভারদত গমন কদর যা রলয়াকত-দনহরু চুরক্তর আওতায় সম্পন্ন করা হয়। পদর ১৯৬৪-র োঙ্গা 

এবং ১৯৬৫-র যুদদ্ধর সময়ও অদনক রহন্দু িম থাবলম্বীর দলাক ভারদত গমন কদর। ১৯৭১ সাদলর স্বািীনতা যুদদ্ধর সময় আবারও এক দকাটির মদতা 

বাোরল রহন্দু ও মুসরলম রমদল) ভারদত আশ্রয় রনদয়রেল। ভাগ্যাদন্বষদণ তাদের দকউ দকউ হয়দতা দস দেদে দর্দকও রগদয়রেল। েদল এসব 

অরভবাসী পররবাদরর সেস্য এবং আত্মীয়-স্বজন উভয় দেদে বসবাস করদে। তাই আত্মীয়-স্বজনদের দেখদত যাওয়া। এবং সুদযাগ হদল রকছুরেন 

কাজ করা বা দর্দক যাওয়া রক খুব একটা অস্বাভারবক রবষয়? এই প্ররিয়াদক সব দেদের জন্য মঙ্গলজনক ও গ্রহণদযাগ্য করার জন্য একটি 

অরভন্ন নীরতমালা রনদয় একদযাদগ কাজ করা েরকার। 

 

সম্প্ররত ভারত সরকার পােথবতী দেে (রবদেষ কদর বাংলাদেে, পারকস্তান ও আেগারনস্তান দর্দক) দর্দক আসা রহন্দু সম্প্রোদয়র দলাকদের গ্রহণ 

করার নীরত গ্রহণ কদরদে। মূলত িমীয়-রাজননরতক ও রনব থাচনী সুরবিার কারদণ ভারত সরকার এ নীরত গ্রহণ করদলও পােথবতী দেদের রহন্দু 

সম্প্রোদয়র অদনদক এ সুদযাগ গ্রহদণ উৎসারহত হদয়দে এবং ভরবষ্যদতও হদব। ভারত সরকাদরর রহন্দুবােী নীরতর কারদণ তাদের অদনদকই 

'ইহুরেদের ইসরাইল ও বজনবােী সম্পদকথ'-র মদতা ভারতদক একটি 'রহন্দু রাষ্ট্র' রহদসদবই দেদখ র্াদক। তদব ভারত যরে পােথবতী দেে দর্দক 

অরভবাসী যাওয়া বন্ধ করদত চায় তদব তাদক একরেদক শুধু রহন্দুবান্ধব উগ্র-জাতীয়তাবাদের নীরতর পররবতথন করদত হদব অন্যরেদক উপমহাদেদে 

সব দেে রমদল একদযাদগ এই সমস্যার সমািান অর্ থাৎ ভূরম সংস্কারসহ অন্যান্য পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

 

এই পয থাদয় রবেব্যাপী সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠীর ববরেক ও মনস্তারিক রেক আদলাচনা করা প্রদয়াজন। সমাদজর সব দপো ও দশ্ররণর মানুষই কখদনা 

না কখন বরঞ্চত হয়। সংখ্যালঘুদের দক্ষদত্রও একই কর্া প্রদযাজয। একটু গভীরভাদব লক্ষয করদলই দেখা যাদব দয রবদের সব দেদের 

সংখ্যালঘুদের োরীররক, মানরসক, সামারজক এবং অর্ থননরতকসহ জীবদনর সব দক্ষদত্রই রকছু না রকছু বঞ্চনা আর ববষদের রেকার হদত হয়। 

আমাদের সমাদজ রহজড়া জনদগাষ্ঠী প্রায় সব িরদনর দমৌরলক অরিকার ও সুদযাগ-সুরবিা দর্দক বরঞ্চত। তা োড়া রতন লাখ রবহারর, রেয়া 

সম্প্রোদয়র সংখ্যালঘু মানুষ আর এক লাখ আহমারেয়ারাও অদনক িরদনর ববষদের রেকার হদয় দর্দক। পাোপারে ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী দলাকদেরও 

অতযাচার আর ববষদের অরভদযাগ আদে। উদলস্নখ্য, ভারদত মুসরলম ও রিস্টান, ইরাদন বাহাই ও সুরন্ন, পারকস্তাদন রহন্দু ও আহমারেয়া, 

আদমররকায় মুসরলম ও আরিকান-আদমররকান এবং ব্রারজদল আরেবাসী ইরেয়ানসহ সব দেদেই সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী সামারজক, রাষ্ট্রীয় ও 

প্রারতষ্ঠারনকভাদব এ িরদনর ববষদের রেকার হয়। একটি রাদষ্ট্রর রবরভন্ন সম্প্রোদয়র মদে রবরাজমান এই িরদনর ববষে আর রনপীড়নদক 

রাষ্ট্ররবজ্ঞানীরা 'সমান্তরাল ববষে' (যড়ৎরুড়হুঃিষ রহবয়ঁিষরুঃু)ু রহদসদব আখ্যারয়ত কদরদেন। এ কারদণই কাদলা বা মুসরলম হদল যুক্তরাদষ্ট্র 

রিতীয় েো 'ব্যাকগ্রাউে' দচক, কুরে থ হদল তুরদস্ক চাকররসহ অদনক দক্ষদত্র অদযাগ্য রকংবা পািারব হদল পারকস্তাদন দসনা চাকররদত অগ্রারিকার 

দেয়া হয়। 

 

এ রকম বাস্তবতার মদেও বাংলাদেদের সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠী অন্যান্য দেদের সংখ্যালঘুদের তুলনায় অদনক ভাদলা আদে। এ দেদে মারামারর, 

কাটা-কাটি ও োঙ্গা-েযাসােসহ যা রকছু অবারঞ্চত ঘটনা ঘদট তার সবই জরম-জমা, প্রভাব-প্ররতপরত্ত, স্থানীয় রাজনীরত, ব্যরক্তগত েত্রম্নতা ইতযারে 

সংিান্ত যা রকছু সুরবিাবােী িান্দাবাজ দলাক মাদেমদে আন্তুঃসাম্প্রোরয়ক ইসুু্যদত পররণত করদত চায়। এমরন পরররস্থরত হদয়রেল ২০০১ সাদল 

দেদের অদনক জায়গায়, ২০১২ সাদল কক্সবাজাদরর রামুদত, ২০১৬ সাদল ব্রাহ্মনবারড়য়ার নারসরনগদর রকংবা একই সাদলর ০৬ নদভম্বদর গাইবান্ধা 

দজলার দগারবন্দগদির সাদহবগি বাগো োদম থ সাঁওতালদের ওপর হামলার সময় যা দকাদনাভাদবই গ্রহণদযাগ্য নয়। তদব আমাদের রবচার 

রবভাগসহ রাষ্ট্রযন্ত্র সব পরররস্থরতদতই সম্পূণ থভাদব রনরদপক্ষ দর্দক সংখ্যালঘুদের ন্যায্য রবচার দেয়ার দচষ্টা কদরদে। দস জন্যই অরভরজৎ ও 

রবেরজদতর মৃতুু্য বা নয়ন বদের মদতা দলাদকর হাদত ররোদতর রনষ্ঠুর মৃতুু্যদক সাম্প্রোরয়ক দচাদখ না দেদখ বরং আমাদের সমাদজর অরস্থরতা 



আর বনরতক অবক্ষদয়র বরহুঃপ্রকাে রকংবা সব সম্প্রোদয়র ওপর সংগঠিত রহংস্রতার অংে রহদসদবই দেখদত হদব। 

 

বাংলাদেেসহ সংরিষ্ট সব দেে এবং সমাজ, সরকার, বুরদ্ধজীবী ও সুেীল সম্প্রোয়, সমাজরবজ্ঞানী, রবরভন্ন সামারজক আদন্দালন/প্ররতষ্ঠান ইতযারে 

সংস্থা সাম্প্রোরয়ক সম্প্রীরত ও সংখ্যালঘুদের অরিকার এবং সুরক্ষা রনদয় কাজ করদে। তদব তাদের অরিকাংেই রনজস্ব দেদের গরের মদে রনজ 

রনজ সম্প্রোদয়র জন্য কাজ কদর র্াদক। রকছু রকছু িমীয় যর্া জামায়াত ইসলাম ও রবে রহন্দু পররষে ইতযারে এবং রবদজরপর মদতা উগ্রবােী 

সংগঠন আবার সবরকছু (বাস্তবতাদক রবদবচনায় না রনদয়ই শুধু রনজ বা একটি সম্প্রোদয়র স্বাদর্ থ উগ্র-জাতীয়তাবাদের ভাষায় কর্া বদল। আবার 

অদনদক উোররচন্তা ও মানরবকতাদরর আদলাদক ঢালাওভাদব কর্া বদল র্াদক। েদল উপমহাদেদের ঐরতহারসক ও ভূ-রাজননরতক কারদণ 

আন্তুঃসম্প্রোদয়র মদে দয ক্ষদতর সৃরষ্ট হদয়দে একরেদক তা দূর হদে না অন্যরেদক উগ্র জাতীয়তাবােী ও কল্পনাপ্রসূত মানরবক রাজনীরতর কারদণ 

তা আরও জটিল আকার িারণ করদে। তাই আমাদের দেেদক এবং উপমহাদেেদক সাম্প্রোরয়ক রবষবৃদক্ষর অশুভ োয়া দর্দক মুক্ত করদত হদল 

আমাদের রবষয়টিদক আঞ্চরলক সমস্যা রহদসদব রচরিত কদর কাজ করদত হদব। বাংলাদেদের অরপ থত সম্পরত্ত আইন বারতদলর পাোপারে ভারত 

দর্দকও ওই িরদনর ববষেমূলক আইন বারতল করদত হদব। বাংলাদেদের পাোপারে ওইসব দেেদকও অসাম্প্রোরয়ক, িম থরনরদপক্ষ ও মানরবক 

হদত হদব। একই কর্া উভয় দেদের আর্ থ-সামারজক ও স্থানীয় আচার-আচরণ, আইন-কানুনসহ প্ররতটি দক্ষদত্রই সমভাদব প্রদযাজয। আমাদের 

দেদের রহন্দু, দবৌদ্ধ, রিস্টান, বমত্রী দজাট, রবে রহন্দু সংঘ, ইসলারমক আদন্দালন ও ইসলামী ঐকয দজাটসহ অন্যান্য দেদের িমীয় ও সাম্প্রোরয়ক 

সংগঠন এবং রাজননরতক েলগুদলাদকও এই নীরতর আদলাদক কাজ করদত হদব। দস জন্য বাংলাদেদের সাম্প্রোরয়ক সংস্থা ও সংখ্যালঘু 

দনতাদের পােথবতী দেদের সংখ্যালঘুদের ওপর পররচারলত সব অন্যায়-অরবচাদরর রবরুদদ্ধ ন্যায্য কর্া বলদত হদব। এ জন্য প্রদয়াজন 

উপমহাদেদের জনগদণর মদে ব্যাপকরভরত্তক কায থকর দযাগাদযাগ এবং অসাম্প্রোরয়ক দচতনা বৃরদ্ধ করা। সবাইদক একদযাদগ সাম্প্রোরয়ক 

রবষবৃক্ষদক উপদড় দেলদত হদব। 

 

তদব অদনদক আবার বদলন দয অদন্যরা না করদল আমরা রক ভাদলা কাজ করব না? তাদের কর্ায় অবশ্যই যুরক্ত আদে। রকন্তু আমাদের 

উপমহাদেদের ভূ-রাজননরতক ও ঐরতহারসক বাস্তবতায় দকাদনা একটি দেে এ ব্যাপাদর এককভাদব কতটুকু করদত পারদব বা কতটুকু করা উরচত 

তা রনদয়ও আদলাচনার অবকাে আদে। দকননা পাোপারে পরিমাদেঁষা অরত-উোর মদনর মানরবকতা ও িম থরনরদপক্ষতায় আমাদের োেত 

সামারজক ও িমীয় মূল্যদবাি/ব্যবস্তায় দয ঝুঁরক যর্া িম থহীনতা, নারস্তকতা, অরববারহত দেদলদমদয়দের একসদঙ্গ র্াকা, সমরলদঙ্গ রববাহ ইতযারে 

আসদত পাদর তাও যর্াযর্ভাদব আমদল রনদত হদব। উদলস্নখ্য, আমাদের সমাজদক মূল্যদবািহীনতার এই ঝুঁরক এখদনা বড় অকাদর গ্রাস করদত 

পাদররন। তদব পােথবতী দেেদক তা রকন্তু দবে দজাদরদোদর দচদপ িদরদে। তাই, এই বদল দলখাটি দেষ করদত চাই দয আমাদের  

 

দেদের সংখ্যালঘুদের জান-মাল ও িমীয় স্বািীনতাসহ সব আর্ থ-সামারজক কম থকাদের রনরাপত্তা রনরিত করদত হদব। তদব বাংলাদেেসহ এ 

অঞ্চদলর সংখ্যালঘু জনদগাষ্ঠীর অরিকার সুরক্ষা করার জন্য উপমহাদেদের বাস্তবতায় তা আঞ্চরলক বা সব দেদের সমন্বদয় হওয়াই উত্তম। 

 

রব্রদগরেয়ার দজনাদরল রজএম কামরুল ইসলাম, এসরপরপ, এনরেরস, রপএসরস (অব): কলাম দলখক 

 


