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 মাননীি প্রধানমন্ত্রী মশখ হায়সনার মনতৃত্বে বাাংলাত্বদশ যখন একটি ময যাদাশীল জায়ি য়হত্বসত্বব য়বত্বে মাথা উঁচু কত্বর দাঁয়িত্বিত্বে 

এবং উন্নয়নের ররোল মনেল হিনেনব পহরহিহি লোভ কনরনে, ঠিক িখনই জনগণ কতৃযক প্রিযাখ্যাি একাত্তত্বরর পরায়জি শয়ি এবাং 

একটি মহল মদশ ও য়বত্বদত্বশ মদত্বশর ভাবমূয়িয ক্ষুণ্ন করত্বি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়ি য়বনত্বের ষিযত্বন্ত্র য়লপ্ত। আমরো স্বপ্ন মদয়খ একটি 

অসাম্প্রদায়িক, গণিায়ন্ত্রক ও তবষম্যহীন বাাংলাত্বদশ প্রয়িষ্ঠা, মযখাত্বন প্রয়িটি মানুষ িার অয়ধকার ও ময যাদা য়নত্বি বসবাস করত্বব । ১৯৭৫ 

সাত্বল জায়ির য়পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুয়জবুর রহমানত্বক সপয়রবাত্বর হিযার মধ্য য়দত্বি  এত্বদত্বশ সাম্প্রদায়িক অপশয়ির উত্থান ঘত্বে। এরই 

ধারাবায়হকিাি স্বাধীনিা য়বত্বরাধী শয়ি সমাজ ও রাত্বের য়বয়ভন্ন গুরুেপূণ য পত্বদ প্রয়িষ্ঠা মপত্বিয়েল, মন্ত্রী হত্বিয়েল, পিাকা মপত্বিয়েল। 

মসই অপশয়ি আজও সয়িি এবাং মদত্বশর ভাবমূয়িয ক্ষুণ্ন করার ঘৃণ্য অপত্বেোি য়লপ্ত। এরা মুয়িযুদ্ধ েলাকাত্বল মদত্বশ রত্বির গঙ্গা 

বইত্বিত্বে, য়বত্বদত্বশ বাাংলাত্বদত্বশর য়বরুত্বদ্ধ পয়িম পায়কস্তাত্বনর পত্বে সমথ যন আদাত্বি য়লপ্ত মথত্বকত্বে।  

 

ধম যােরত্বণর স্বাধীনিা ও সেমিাসহ ধম যয়নরত্বপেিার অয়ধকাত্বরর সুস্পে সাাংয়বধায়নক য়নিিিা থাকা সত্বেও প্রািশই 

বাাংলাত্বদত্বশর য়বয়ভন্ন এলাকাি সাংখ্যালঘুত্বদর ওপর আঘাি আত্বস। এটো অিযন্ত দুঃখজনক এবাং মদত্বশর জন্য অপমানজনক। মুয়িযুত্বদ্ধর 

মাধ্যত্বম অত্বনক সাংগ্রাম ও িযাত্বগর য়বয়নমত্বি আমরা একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক বাাংলাত্বদশ মপত্বিয়ে। এ প্রায়প্তত্বক ধত্বর রাখা 

মদশত্বপ্রয়মক সকল নাগয়রত্বকর দায়িে।  

 

আবহমানকাল মথত্বক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়ির এক অনন্য মত্বেল বাাংলাত্বদশ। আমাত্বদর সমৃদ্ধ সাাংস্কৃয়িক ঐয়িহয আর প্রীয়িমি 

মমলবন্ধত্বনর কল্যাত্বণ সাম্প্রদায়িকিা কখনও এত্বদত্বশ আঘাি হাত্বনয়ন। মানুত্বষর শায়ন্ত ও কল্যাণ সকল ধত্বম যর মূলবাণী হত্বলও অত্বনত্বকই 

এ মথত্বক য়বচুযি হত্বি স্বাথ যয়সয়দ্ধর জন্য মনয়িবােক সাম্প্রদায়িকিার আশ্রি য়নত্বিত্বে। যুব সম্প্রদািত্বক ধত্বম যর অপব্যাখ্যা য়দত্বি উগ্রবাদ ও 

জঙ্গীবাত্বদর য়দত্বক মেত্বল য়দত্বে। এত্বি কত্বর অসাম্প্রদায়িক মেিনা য়নত্বি গিা স্বাধীন বাাংলাত্বদশ েয়িগ্রস্ত হত্বে। মদত্বশ সাম্প্রদায়িক 

সম্প্রয়ির মশ্রষ্ঠ ও অন্যিম য়দক ধমীি স্বাধীনিা। বাাংলার য়নজস্ব য়েরািি ঐয়িহয এবাং অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃয়ির পয়রপন্থী হত্বলা উগ্রবাদ 

ও জয়ঙ্গবাদ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়ির য়েরািি আমাত্বদর এ ঐয়িহযত্বক দলমিধম যবণ যয়নয়ব যত্বশত্বষ লালন করা সকল নাগয়রত্বকর দায়িে।  

 

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়ি রো এবাং অন্যাি ও  অনাোত্বরর য়বরুত্বদ্ধ মুয়িযুত্বদ্ধর মেিনাি য়বোসী সামায়জক, সাাংস্কৃয়িক ও 

রাজননয়িক শয়ির একত্বযাত্বগ ঘুত্বর দাঁিাত্বনার এখনই সমি। সামায়জক ও ধমীি সম্প্রীয়ি য়বনেকারীত্বদর য়বরুত্বদ্ধ সরকারত্বক কত্বোর হত্বি 

হত্বব এবাং এত্বদর খ ুঁত্বজ মবর কত্বর আইত্বনর আওিাি আনত্বি হত্বব, সামায়জক সত্বেিনিা তিয়র করত্বি হত্বব। িত্বব মকাত্বনা য়নরীহ মলাক 

যাত্বি হিরায়নর য়শকার না হি মস য়দত্বক সরকারত্বক মখিাল রাখত্বি হত্বব। অয়ি সম্প্রয়ি মদত্বশর কত্বিকটি মজলাি য়হন্দু সম্প্রদাত্বির 

পুজাত্বক মকন্দ্র কত্বর ময ধরত্বনর ঘেনা ঘত্বেত্বে ভয়বষ্যত্বি যাত্বি মকউ এরকম ঘেনা ঘোত্বি সাহস না পাি মস য়দত্বক সরকারত্বক সিকয দৃয়ে 

রাখত্বি হত্বব।  

 

গি বের ভোরিীয় প্রধোেমন্ত্রী েনরন্দ্র রমোদীর ঢোকো েফরনক রকন্দ্র কনর ঢোকো, ব্রোহ্মণবোহিয়োেি রদনের হবহভন্ন স্থোনে 

েোম্প্রদোহয়ক রগোষ্ঠী রে িোন্ডব িোহলনয়হেল িো ভোষোয় বণ ণেোর অিীি। ব্রোহ্মণবোহিয়োয় আনগও অন্তি িোরবোর এমে কোণ্ড ঘটিনয়হেল এই 

রমৌলবোদী িক্র, রেই ঘটেো ঘনট ১৯৯৮, ২০০১, ২০১৬ ও ২০১৭ েোনল েব ণনেষ ২০২১ েোনল। স্বোধীেিোর সুবণ ণজয়ন্তীর হদনে ব্রোহ্মণবোহিয়োর 

েোরো রদি জ্বোহলনয় পুহিনয় অঙ্গোর কনর রদওয়ো িয়। রেখোনে রেে শুধুই রপোিো গন্ধ। ধম ণপ্রোণ মোনুষ কীভোনব এ ধরনের িোণ্ডব িোহলনয় 

রদে ও দনের েম্পদ ধ্বংে কনর মোনুনষর মোনে উনেজেো েহিনয় হদনি পোনর িো হবনবকবোে মোনুনষর কোনে প্রন হ িনয় কোকনব। রেহদেনক 

হঘনর েো িনয়নে বো ঘটোনেো িনয়নে িো বোংলোনদনের সুেোমনক ক্ষহিগ্রস্ত কনরনে এবং বোংলোর হিরোয়ি ধমীয় েম্প্রীহির ঐহিিযনক 

আঘোি কনরনে। আইেশৃঙ্খলো বোহিেীর ত্বহরৎ িস্তনক্ষনপ পহরহস্থহি েোন্ত িনলও রদনের েম্পনদর ব্যোপক ক্ষয়ক্ষহি িনয়নে, কনয়কজে 

মোনুষনক আত্মহুহি হদনি িনয়নে।  

 

 

২০১৬ সাত্বল গুলশাত্বনর হয়ল আটি যজান মরত্বস্তারাঁি ধম যান্ধ জয়ঙ্গত্বদর আিমত্বণর পর প্রশাসন ময শি অবস্থান য়নত্বিয়েল িাত্বি 

জনগণ সন্তুে। এ ঘেনাি বাাংলাত্বদশ, জাপান, ইিায়লসহ মবশ কত্বিকটি মদত্বশর নাগয়রকরাও য়নহি হত্বিয়েত্বলন। কলঙ্ক মলত্বপ য়দত্বিত্বে 

বাাংলাত্বদত্বশর লাল-সবুজ মানয়েত্বে। প্রধানমন্ত্রী মশখ হায়সনার দূরদশী মনতৃে এবাং প্রশাসত্বনর পাশাপায়শ য়শোপ্রয়িষ্ঠান, ধমীিপ্রয়িষ্ঠান, 

সামায়জক ও সাাংস্কৃয়িক সাংগেনগুত্বলার সয়িি অাংশগ্রহত্বণ এই অপশয়ির য়বরুত্বদ্ধ একটি সামায়জক আত্বদালন গত্বি মিালা সম্ভব 

হত্বিয়েল। সরকার প্রধাত্বনর সমত্বিায়েি য়সদ্ধাত্বন্তর কারত্বণ য়বত্বদয়শ য়বয়নত্বিাগকারী ও পয যেকরা মের বাাংলাত্বদত্বশ আসত্বি শুরু কত্বরত্বে। 

ভয়বষ্যত্বি সাম্প্রদায়িক অপশয়ি ও উগ্রবাদী ধম যান্ধত্বগাষ্ঠী যাত্বি হয়ল আটি যজাত্বনর মত্বিা ঘেনা ঘোত্বি না পাত্বর মস জন্য জনসত্বেিনিা 

গত্বি তুলত্বি হত্বব। এত্বেত্বে মদত্বশর সামায়জক-সাাংস্কৃয়িক সাংগেনগুত্বলার পাশাপায়শ মুয়িযুত্বদ্ধর মেিনাি য়বোসী সকলত্বক ঐকযবদ্ধ হত্বি 

কাজ করত্বি হত্বব।  

 



উন্নিত্বনর অপ্রয়িত্বরাধ্য অগ্রযাোত্বক অক্ষুণ্ন রাখার জত্বন্যও ধমীি উগ্রবাদত্বক য়নিন্ত্রত্বণ রাখা খব জরুয়র। সম্প্রয়ি প্রখ্যাি 

অথ যনীয়িয়বদ মকৌয়শক বসু ‘মপ্রাত্বজক্ট য়সয়িত্বকত্বে’ িাঁর এক ব্লত্বগ য়লত্বখত্বেন ময, ‘এই অপশয়িত্বক বাাংলাত্বদত্বশর প্রধানমন্ত্রী বাত্বগ মরত্বখত্বেন 

বত্বলই মদশটির উন্নিত্বনর গয়ি মরখা এমন বািন্ত।’ য়িয়ন আরও য়লত্বখত্বেন ময, ‘মযসব মদশ এ কাজটি করত্বি পাত্বরয়ন মসসব মদত্বশ উন্নিন 

গয়িমি হত্বি পাত্বরয়ন।’ এই য়বোত্বরও বাাংলাত্বদত্বশর ধম যয়নরত্বপে তবয়শেয ধত্বর রাখা খবই জরুয়র। সাধারণ মানুত্বষর ভাত্বলাভাত্বব মখত্বি-

পত্বর মেঁত্বে থাকার জন্যই এ নীয়ি অগ্রায়ধকার পাওিার দায়ব রাত্বখ। 

 

স্বাধীনিার পঞ্চাশ বের উদযাপন এবাং জায়ির য়পিার জন্মশি বায়ষ যকীর সমাপনী পয যাত্বির এই      মাত্বহন্দ্রেত্বণ আসুন আমরা 

প্রত্বিযত্বকই প্রয়িজ্ঞা কয়র সাম্প্রদায়িকিার এই য়বষবাষ্প আমরা উপত্বি মেলত্ববা,  জায়ির য়পিার মসানার বাাংলা গত্বি তুলত্ববা এবাং 

মদশত্বক সাম্প্রদায়িক অপশয়ির হাি মথত্বক রো করত্ববা, আবহমান বাাংলার সমাজ ও সাংস্কৃয়িত্বি য়বরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীয়ি ও 

ঐয়িহয বজাি রাখত্ববা। 

# 

 

মলখক: পয়রোলক, গণত্বযাগাত্বযাগ অয়ধদপ্তর, ঢাকা 

 


