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পূবযকথা 
বাাংলাদেদে হিন্দুত্ববােী েহির উত্থান এবাং এর পহরহি হনদয় আস-সািাব হমহিয়া 
উপমিাদেদের ‘নাওয়াদয় গাযওয়াদয় হিন্দ’ মযাগাহিদনর সসদেম্বর সাংখ্যায় একহি 
হবদেষ প্রহিদবেদনর প্রথম পবব প্রকাহেি িদয়দে। “বাাংলাদেে সম হিন্দুিওয়া কা 

খ্িরনাক মারিালা” ( ووتا اک ںیم دنہ دشی  ہلہلگنب   ( نرطکا  حر

হেদরানাদমর প্রহিদবেনহি প্রস্তুি কদরদেন বাাংলাদেদে িামাআি কাহয়োিুল 
হিিাে উপমিাদেদের মুিাহিেগণ। উপমিাদেদে িাওহিেবােী মুসহলমদের সাদথ 
সাদথ হিন্দুত্ববােী মুেহরকদের সয অদমাঘ সাংঘাদির সপ্রক্ষাপি িীদর িীদর গদে 
উঠদে িার বাস্তবিা অনুিাবদনর িনয, উপমিাদেদে হিিােী আদন্দালদনর 
সামহিক হিত্র সম্পদকব সদিিনিা বৃহির িনয এই প্রহিদবেদন উদঠ আসা িথয ও 
হবদেষণ ইনোআল্লাি উপকারী িদব। অিযন্ত গুরুত্বপূণব এ হবদেষদণর প্রথম পদববর 
অনুবাে - বাাংলাদেদে হিন্দুত্ববােী প্রকদের এক নিুন ও হবপেিনক পযবায় – 
হেদরানাদম প্রকাে করা িল।  
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১৩ সফর, ১৪৪২ হিিহর 
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হবসহমল্লাহির রািমানীর রািীম 

সকল প্রোংসা সকবলই আল্লাির, সালাি ও সালাম বহষবি িক আমাদের হপ্রয় নবী 
মুিাম্মাে, িাাঁর পহরবার ও িাাঁর সািাবীগদণর উপর। 

আল্লাি সুবিানাহু ওয়া িা’আলা পহবত্র কুরআদন বদলদেন,  

  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا
“িুহম মানবমন্ডলীর মদিয ইয়াহুেী ও মুেহরকদেরদক মুসহলমদের সাদথ অহিক 

েক্রিা সপাষণকারী পাদব…” [সুরা মাদয়ো, ৮২] 

বহুবার উম্মাির সামদন মিান আল্লাহ্  িা’আলার এ পহবত্র আয়াদির সুগভীর 
বাস্তবিা প্রকাহেি িদয়দে, এবাং বহুবার উম্মাি িা হবস্মৃি িদয়দে। বিবমাদন এ 
ভূখ্দে এবাং সমি উপমিাদেদে এ আয়াদি বহণবি সদিযর বাস্তব হিত্র আমরা 
আবাদরা সেখ্দি পাহি। বাাংলাদেদে হিন্দুত্ববােী আেেব ও আদন্দালদনর প্রকােয 
উত্থান ঘিদে, এবাং এ কাি এরই মদিয অদনকেূর এহগদয় সগদে। িয়দিা অহি 
েীঘ্রই ক্ষমিাসীন আওয়ামী লীগ, িাগুদির অনুগি বাহিনীর পহরবদিব এই উি 
হিন্দুরা মুসহলমদের প্রকােয েরু হ হিদসদব এ ভূখ্দন্ড আহবভূবি িদব।  

 

ভহূমকা 

বাাংলাদেেদক হঘদর উপমিাদেদের হিন্দুদের ষেযন্ত্র আিদকর না। আি ৭০-৮০ 
বের িদরই িা িলদে। এ ষেযদন্ত্রর সববদেষ পযবায়ও িলদে প্রায় এক যুগ িদর। 
িাহসনা ক্ষমিায় আসার পর গি ১১ বের িদর প্রায় হনহববদে হিন্দুরা িাদের ষেযন্ত্র 
িাহলদয় সগদে। এ সমদয় ভারিীয় আহিপিয প্রহিহিি িদয়দে রাদের প্রহিহি 
সসক্টদর। হবিার হবভাগ, প্রহিরক্ষা বাহিনী, হনরাপত্তা বাহিনী সব িায়গাদি 
ভারদির অনুগি নামিারী মুসহলমদের পাোপাহে বসাদনা িদয়দে অদনক 
হিন্দুদকও। হিন্দুদের গণিাদর সরকারী িাকরীদি হনদয়াগ সেয়া িদয়দে, সেয়া িদয়দে 
যত্রিত্র পূিা করার সুদযাগ, হিন্দুদের পূিা মন্ডপ প্রহি ৫০০ সকহি িাল বরাদ্দ 
সেয়া িদয়দে, পূিা উপলদক্ষ মুসহলমদের কাে সথদক সনয়া িযাক্স সথদক সেয়া িদি 
সকাহি সকাহি িাকা, হেক্ষা প্রহিিাদন স্বরস্বহি পূিা ও সিাহল পূিা উেযাপন শুরু 
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িদয়দে, সু্কল-কদলদি  হিন্দু কহব সাহিিযকদের সাম্প্রোহয়ক সলখ্নী পোদনা 
িদি, সম্পহত্ত প্রিযাপদনবর নাদম মুসলমাদনর সম্পহত্ত িুদল সেয়া িদি হিন্দুদের 
িাদি। প্রোসন িাি োো িদয় সগদে অদনক আদগই। সসই সাদথ হবহভন্ন 
অথবননহিক ও সামহরক িুহি, ট্রানহিি ইিযাহের মািযদম পাকাদপাি করা িদয়দে 
ভারিীয় হনয়ন্ত্রণ। সেদের হমহিয়াগুদলা প্রায় একদিহিয়াভাদব ভারদির োলাহল 
কদর যাদি। এর মদিয হকেু হকেু হমহিয়া, যারা আদমহরকার োলাহল করদি িায়, 
িাদেরও কাি করদি িয় ভারিীয় প্রভুদের খ্ুহে সরদখ্। সেদের পুাঁহি বাাঁিার, পণয 
বাাঁিার এবাং অথবনীহিও িদল সগদে ভারিীয় িদক্রর িাদি।        

সমািকথা বাাংলাদেেদক নাদমমাত্র একহি স্বািীন রাে হিদসদব সরদখ্ এদক 
সম্পূণবভাদব ভারদির উপহনদবদে পহরণি করার প্রহক্রয়া গি ১১ বের িদর 
গুহেদয় এদনদে ভারি। িদব রােীয় কাঠাদমার ওপর হনয়ন্ত্রণ পাকাদপাি করার পর 
বাাংলাদেেদক হঘদর হিন্দু িক্রান্ত এখ্ন প্রদবে কদরদে নিুন এক পযবাদয়। হনদিদের 
অনুগি আওয়ামী লীগ এবাং িাহসনাদকও এখ্ন আর সিায়াক্কা করদে না 
হিন্দুত্ববােী েহি। েীঘবহেন িদর েহি সঞ্চয় ও প্রস্তুহির পর হিন্দুরা সববসম্মুদখ্ 
িাদের ঔিিয প্রকাে করদি এবাং মুসহলমদের িযাদলঞ্জ করদি এখ্ন স্বািন্দযদবাি 
করদে।    

এ প্রহিদবেদন আমরা সাংহক্ষপ্ত আকাদর বাাংলাদেদে িলা হিন্দুত্ববােী এদিন্ডার 
কাযবক্রম ও প্রভাদবর একহি হিত্র িুদল িরার সিষ্টা করদবা। সসই সাদথ বাস্তব অবস্থা 
িুদল িরার িনয উপস্থাপন করদবা সাম্প্রহিক হকেু ঘিনাপ্রবাি ও উোিরণ।  

 

প্রোসদন হিন্দদুের সেৌরাত্ম্য 

পহরসাংখ্যান বুযদরার ২০১৬ সাদলর হিদসব অনুযায়ী বাাংলাদেদেরর সমাি 
িনসাংখ্যার ১০.৭% িল হিন্দু1। িাহসনা সরকাদরর পররােমন্ত্রী আব্দলু সমাদমদনর 
ভাষয অনুযায়ী সরকারী িাকুদরদের ২৫% িল সাংখ্যালঘু2। হকন্তু প্রোসদন হিন্দুদের 

                                                             
1 বাাংলাদেদে হিন্দুদের সাংখ্যা এি বােল কীভাদব?, আকবর সিাদসন, হবহবহস বাাংলা, ২৩ িুন 
২০১৬ 
2 “হপ্রয়া সািা সপ্রহসদিন্ট ট্রাদম্পর কাদে সয অহভদযাগ কদরদেন িা এদকবাদরই হমথযা এবাং হবদেষ 
মিলদব এমন উদ্ভি কথা বদলদেন। আহম এমন আিরদণর হনন্দা এবাং প্রহিবাে িানাহি। হিহন 
বদলন, বাাংলাদেদে সরকাহর কমবিারীর ২৫% িদি িমবীয়ভাদব সাংখ্যালঘু। যহেও সমাি িনসাংখ্যার 
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প্রকৃি সাংখ্যা আদরা সবহে। নাম প্রকাদে অহনিুক একিন কযাহবদনি সহিদবর 
বিবয অনুযায়ী ২০১৬ সি প্রোসদনর কমপদক্ষ ২৯% িাকহর হেল হিন্দুদের 
েখ্দল

3
। গি ৩ বেদর এ সাংখ্যা আদরা সবদেদে। বিবমাদন প্রোসদনর ৩৫% এর 

কাোকাহে পে েখ্ল কদর আদে হিন্দুরা।  

িাহসনা সরকাদরর প্রিযক্ষ মেদে প্রোসদন স্থান পাওয়া হিন্দুরা সািযমি সিষ্টা 
করদে হনদির স্বিাহির সলাকিন হেদয় প্রোসনদক ভদর সফলদি। পরীক্ষক, 
পহরেেবক, ভাইবা সবািব সেসযসি হবহভন্ন পদে থাকা হিন্দুরা নানান রকম 
অহনয়দমর মািযদম অনযানয হিন্দুদের প্রোসদন িায়গা কদর হেদি, এমন অদনক 
খ্বর পাওয়া সগদে। িািীয় পহত্রকাদিও এসব হনদয় হনউি িদয়দে।  এোো 
প্রোসদন পদোন্নহির িনয প্রািানয সেয়া িদি হিন্দুদের। বের কদয়ক আদগ নিুন 
পে সৃহষ্ট কদর প্রদমােন সেয়া িদয়দে ৬৫ িনদক। এর মদিয ৪৫ িন হিন্দু। 
সরকাদরর পক্ষ সথদক সহিবালদয়র কমবকিবাদের প্রহেক্ষদণ পাঠাদনা িয়। সসখ্াদনও 
প্রািানয সেয়া িদি হিন্দুদের। এভাদব হনহচিতি করা িদি ভহবষয  পদোন্নহি। এ 

                                                                                                                         
১২% িদলন সাংখ্যালঘু’-এ কথা বদলদেন বাাংলাদেদের পররােমন্ত্রী ি. এ সক এ সমাদমন। 
রািিানী ওয়াহোংিন হিহসদি মাহকবন পররােমন্ত্রী পদম্পওর উদেযাদগ হিন হেনবযাপী ‘িমবীয় 
স্বািীনিায় অিগহি’ েীষবক আন্তিবাহিক সদম্মলদন বাাংলাদেদের পররােমন্ত্রী বিবয সরদখ্দেন 
সমাপনী সমাদবদে।” সরকারী কমবিারীদের ২৫ েিাাংে পদে হিন্দুরা: পররােমন্ত্রী, বাাংলাদেে 
প্রহিহেন, ২১সে িুলাই, ২০১৯। 
3
 সখ্াে ক্ষমিাসীন আওয়ামীলীদগর আন-অহফহসয়াল অঙ্গসাংগঠন ওলামা লীগ ২০১৫ সি 
সরকারী িাকুরীদি সাংখ্যালঘু হনদয়াদগর একহি হিত্র সপে কদরন। িাদের বিবয অনুযায়ী, 
‘গি ২০১৩ সাদলর অদক্টাবদর পুহলদের এসআই পদে হনদয়াদগ ১৫২০ িদনর মদিয হিন্দ ু
হনদয়াগ সেয়া িদয়দে ৩৩৪ িন যা সমাদির ২১.৯৭ েিাাংে। গি ২০১১ সাদল িািীয় সগাদয়ন্দা 
সাংস্থা এনএসআইদি হনদয়াদগর ৯৩ িদনর মদিয হিন্দু হনদয়াগ করা িদয়দে ২৩ িন যা সমাদির 
২৪.৭৩ েিাাংে। সম্প্রহি ষি বযাদি সিকারী িি পদে হনদয়াগ সেয়া ১২৪ িদনর মদিয ২২ 
িনই হিন্দু যা েিকরা হিদসদব ১৭ েিাাংে ।” 
হবিহকবি ও সমাদলািনামূলক কাি কদরই িলদে ওলাম লীগ, আমাদের সময়.কম, ১৭ অদক্টাবর 
২০১৫, প্রোসদন হিন্দুদিাষণ বন্ধ করদি িদব: ওলামা লীগ, RTNN, ০৮ আগস্ট,২০১৫) 
“এই প্রহিদবেন তিহরর সময় নাম প্রকাদে অহনিুক সাদবক একিন কযাহবদনি সহিদবর সাদথ 
আলাদপ িানা যায় হভন্ন হিত্র। হিহন খ্ুব আত্ম্হবশ্বাদসর সাদথ বদলন ২০০৬ সাদলর হিসাব 
অনুসাদর সরকারী িাকুরীদি সাংখ্যালঘুদের উপহস্থহি হেল  ১৯% এর অহিক।হিহন আদরা িানান 
বিবমাদন সসিা প্রায় ২৯%। িাদক যখ্ন হিআইহবর গদবষনার কথা বলা িল হিহন বদলন এিা 
আন্ডারদস্কার করা িদয়দে।িাাঁর বিবয অনুসাদর হিআইহবর গদবষণার হেদক গভীরভাদব েৃহষ্ট হেদল 
সেখ্া যায় হিআইহব িদথযর অভাদব সবগুদলা হবহসএস পরীক্ষার িািা কযালকুদলেদন অন্তভুবি 
করদি পাদরহন।হনদের হিত্রহি সস কথাই বদল।”, বাাংলাদেদে সরকারী িাকুরীদি সাংখ্যালঘুদের 
অবস্থান, আদনায়ার সমািাম্মাে, ২৬সে এহপ্রল, মূলিারা বাাংলাদেে।  
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প্রহক্রয়া িলদে েীঘবহেন, প্রায় ১০ বের িদর। এভাদবই হবহভন্ন স্ট্র্যাহিহিক পহিোদন 
সপৌদে সগদে হিন্দুরা। সেেিুদে হিন্দুদের প্রভাব বৃহি ও হিন্দুত্ববােী এদিন্ডা 
এহগদয় হনদয় যাওয়ায় গুরুত্বপূণব ভূহমকা রাখ্দে প্রোসদন িায়গা কদর সনয়া এই 
হিন্দুরা। 

বিবমাদন িাহসনার রািননহিক ও অথবননহিক েুই উপদেষ্টারই একান্ত সহিব িল 
হিন্দু। িাহসনার হবদেষ সিকারীও একিন হিন্দু। প্রিানমন্ত্রীর কাযবালদয়র অিীদন সয 
মন্ত্রনালয় আদে সসখ্াদনও একেম উপদরর হেদকর পেগুদলা হিন্দুদের েখ্দল।     

প্রোসদনর প্রহিহি পযবাদয় খ্ুব হিদসবহনদকে কদর বসাদনা িদয়দে হিন্দুদের। 
রািোিী, বহরোল, হসদলি, ঢাকা, িট্টিাম, খ্ুলনা, ময়মনহসাংি – প্রহিহি হিহস 
অহফদসর উচ্চ পযবাদয় এখ্ন সকান না সকান হিন্দু আদে। হবদেষভাদব িাদগবি কদর 
হেক্ষাখ্াদি িায়গা কদর হনদয়দে অদনক হিন্দু। মািযহমক ও উচ্চ মািযহমক হবভাদগর 
সিয়ারমযান এক হিন্দু। এই মালাউদনর মািযদম পাঠযপুস্তদক হবহভন্ন পহরবিবন আনা 
িদি, িলদে হিন্দুয়াহনকরণ।  

সেদের গুরুত্বপূণব থানা ও সিলায় ওহস ও এসহপ পদে বসাদনা িদয়দে হিন্দুদের। 
১৯৭১ সথদক পরবিবী ৩৩ বের পুহলদের সেোল ব্রাদঞ্চ সকান 
কাহফর/মুেহরকদক হনদয়াগ সেয়া িয়হন। হকন্তু ২০১৪ সথদক সেোল ব্রযাদঞ্চও 
হিন্দুদের হনদয়াগ সেয়া শুরু িদয়দে। সম্প্রহি হিহবর প্রিানও হনযুি করা িদয়দে 
এক হিন্দুদক। এসব হিন্দু অহফসাররা হনয়হমি মুসহলমদের উপর িহম্বিহম্ব কদর। 
হিন্দুদের হবরুদি সকান বযবস্থা সনয়ার সিষ্টা করা িদল সফান আদস প্রিানমন্ত্রীর 
অহফস সথদক হকাংবা ভারিীয় িাইকহমেন সথদক। 

এর পাোপাহে বাাংলাদেদে তবি ও অনবিভাদব বাাংলাদেদে কাি করদে প্রায় 
১৫/২০ লক্ষ হিন্দু। গাদমবন্টস সসক্টরসি হবদেষ হকেু ইন্ডাহস্ট্র্দি িপ পহিেনগুদলা 
এই হিন্দুরা েখ্ল কদর আদে।  

এখ্াদন লক্ষণীয় হবষয় িল বাাংলাদেদের হিন্দুদের ৫০% এর সবহে িল হনে বদণবর 
হিন্দু, যাদের েহলি বা ‘িহরিন’ বলা িয়। এদের সবহেরভাগ হনেহবত্ত, 
সামাহিকভাদব এবাং িাকহরর হেক হেদয় এদের অবস্থা ভাদলা না। উচ্চ বদণবর হিন্দুরা 
হনয়হমি এদের সাদথ তবষমযমূলক আিরণ কদর। সরকারী িাকহরদি এই ৫০% এর 
অবস্থান অিযন্ত নগণয। সরকারী িাকহরগুদলা যারা েখ্ল কদরদে িারা িল 
িুলনামূলক “উচ্চ বদণবর’ হিন্দু। যার অথব, প্রোসদনর ৩৫% হকাংবা িারও সবহে 
পে েখ্ল কদর হনদয়দে এমন একহি সগািী যারা সমাি িনসাংখ্যার ৫% সিদয়ও 
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কম। এই উচ্চ বদণবর হিন্দুরা ঐহিিাহসকভাদবই ভারদির োলাহল এবাং হিন্দুত্ববােী 
এদিন্ডা বাস্তবায়দনর কাি কদর আসদে। আওয়ামী লীগদক িযাদলঞ্জ করা 
িাইদকাদিবর সাদবক প্রিান হবিারপহি সুদরন্দ্র হসনিাও হেল হিন্দু। এই হসনিার পে 
প্রাহপ্ত এবাং ক্ষমিার মূল উ স হেল ভারিীয় িাইকহমেদনর সাদথ িার সম্পকব।  
হসনিা প্রিান হবিারপহি থাকা অবস্থায় হবিার হবভাদগর অদনক রায় হিকদিি করা 
িদিা ভারিীয় িাইকহমেন সথদক।  

হকেুহেন আদগ একিন সাাংবাহেদকর অনুসন্ধানী হরদপাদিব একহি হিহঠর কথা উদঠ 
এদসদে। হিন্দু সাংগঠন ইসকদনর পক্ষ সথদক সরকারী িাকহর করা হিন্দুদের এ হিহঠ 
সেয়া িদি। হিহঠর মািযদম প্রস্তাব সেয়া িদি হনি প্রোসহনক অবস্থান সথদক 
ইসকদনর কথা অনুযায়ী কাি করার। হবহনমদয় ইসকদনর পক্ষ সথদক পদোন্নহির 
সক্ষদত্র সব িরদণর সািাযয। সসই সাদথ মাদস মাদস সেয়া িদব সরকাদরর পক্ষ সথদক 
সয সবিন সেয়া িয় িার ৬০% বােহি। উদল্লখ্য স্বিন্ত্রভাদব এ হিহঠর সিযিা যািাই 
করা সম্ভব িয়হন। িদব যহে এ বিবয আসদলই সহঠক িয় িদব িাদি অবাক িবার 
হকেু থাকদব না। (ইসকন হনদয় আদরা কথা পদে আসদে)  

সমাি কথা, যায়হনস্ট ইহুেীদের আেদল, একই িরদণর সকৌেল অবলম্বন কদর, 
এবাং িাহসনা সরকাদরর মেদে সঙ্ঘবিভাদব হিন্দুরা বাাংলাদেদের প্রোসন েখ্ল 
কদর হনদয়দে। সাম্প্রহিক সযসব ঘিনা আমরা সেখ্দি পাহি, সসগুদলা িল 
হিন্দুদের এই প্রোসহনক ও সামাহিক প্রভাদবর প্রিযক্ষ ফলাফল। 

 

বাাংলাদেদে হিন্দদুের সাম্প্রহিক ঔিিয 

প্রায় এক েেক িদর অনুপ্রদবদের নীহির মািযদম প্রোসদন সয প্রভাব হিন্দুরা 
অিবন কদরদে িার প্রকাে এখ্ন ঘিদি শুরু কদরদে। সাম্প্রহিক সবে হকেু ঘিনা 
সথদক এ বাস্তবিা অনুিাবন করা যায়।  

 

 সম্প্রীহি বাাংলাদেে   

এ বেদরর সম মাদস প্রায় সব িািীয় তেহনদকর প্রথম পািায় এক সযাদগ প্রকাহেি 
িয় একহি বে আকাদরর হবজ্ঞাপন। ‘সদন্দিিনক িঙ্গী সেসয সনািকরদণর 
হনয়ামকসমূি’ হেদরানাদমর এ হবজ্ঞাপদন ইসলাদমর নানা হবহিহবিান ও বুহনয়াহে 
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হবষয়দক উপস্থাপন করা িয় উিবাে ও র যাহিদকলাইদযইোদনর হি হি হিদসদব। এ 
হবজ্ঞাপদন সযসব হবষয়দক িহঙ্গবাদের হি হি বলা িদয়দে িার মদিয আদে –  

 গণিন্ত্রদক ইসলাদমর সাদথ সাাংঘহষবক মদন করা,  

 ইসলামী োসন, েরীয়াি, হখ্লাফাি প্রহিিার প্রহি আিি থাকা,  

 িঠা  কদর িমবিিবা শুরু করা,  

 োহে রাখ্া,  

 িাকনুর উপর কাপে রাখ্া,  

 হেরক-হবোদির হবরুদি বলা,  

 হবহভন্ন িািীয় হেবদসর নাদম সযসব হেরক প্রভাহবি অনুিান িালু আদে 
সসগুদলার হবদরাহিিা করা,  

 গাযওয়ািুল হিন্দ হনদয় আিি থাকা,  

 আল মািহে ও োজ্জাদলর আগমন হনদয় আিি থাকা,  

 হবহভন্ন সেদে িলমান মুসহলম হনযবািন হনদয় উহিগ্ন থাকা,  

 োইখ্ আনওয়ার আল আওলাহক, আমীদর মুিিারাম োইখ্ আসীম 
উমার, োইখ্ িসীমুহদ্দন রিমাহন, উস্তাে িাহমম আেনাহনর সলকিার 
শুনা,  

 িালাকা আদয়ািন করা,  

 হমলাে-েদব বরাদির হবদরাহিিা করা,  

 ইসলাম পালদনর পাোপাহে েরীরিিবার প্রহি আিিী িওয়া ইিযাহে।  

এ হবজ্ঞাপনহি প্রিার করা িয় ‘সম্প্রীহি বাাংলাদেে’ নাদমর একহি সাংগঠদনর পক্ষ 
সথদক। বের হিদনক আদগ শুরু িওয়া এ সাংগঠদনর আহ্বায়ক িল পীযূষ 
বদন্দাপািযায় নাদমর এক ইসলামহবদিষী হিন্দু। োিবাদগর আদন্দালদনর সমদয় এই 
হিন্দু সববসম্মুদখ্ একহি ইসলামহবদিষী কহবিা আবৃহত্ত কদরহেল। ২০১৬সি আদরা 
কদয়কিন হিন্দুর সাদথ সমাহের সাদথ সাক্ষাদি হগদয় ‘বাাংলাদেদের হিন্দুদের উপর 
িলা অিযািার’ হনদয় অদনক সেনেরবার কদরহেল এই মালাউন। িার সম্পকব আদে 
ইসকন নাদমর সাংগঠদনর সাদথও। পীযূষ োোও এ সাংগঠদন আদে মুসহলম 
নামিারী হবহভন্ন ভারিীয় োলাল বুহিিীহব। এোো আদে হিষ্টান, সবৌি 
সম্প্রোদয়র হবহভন্ন যািক, পুদরাহিি ও সনিা।   
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আলিামেুহলল্লাি এ হবজ্ঞাপনহি প্রিাহরি িবার পর মুসহলমদের মদিয বযাপক 
প্রহিহক্রয়া সৃহষ্ট িয়। সসােযাল হমহিয়াদি এর সমাদলািনা কদর সািারণ মুসহলমরা। 
িার কদয়কহেন পর পহত্রকায় আবার হবজ্ঞাপন হেদয় সম্প্রীহি বাাংলাদেে োহব কদর 
এ হবজ্ঞাপনহি িারা সেয়হন, কাদের পক্ষ সথদক এ হবজ্ঞাপন সেয়া িদয়দে িারা 
িাদননা। িানা সগদে, এ ঘিনার পর হিহিএফআই- এ পীযূষদক িলব করা 
িদয়হেল। 

 

 হিন্দ-ুসবৌি-হিষ্টান ঐকয পহরষে/হপ্রয়া সািা 

১৭ িুলাই সিায়াইি িাউদসর এক অনুিাদন বাাংলাদেদে ‘হিন্দু হনযবািন’ হনদয় 
ট্রাদম্পর কাদে নাহলে কদর হপ্রয়া সািা নাদমর এক হিন্দু মহিলা। মহিলা ট্রাম্পদক 
বদল বাাংলাদেে সথদক ৩৭ হমহলয়ন (৩ সকাহি ৭০ লক্ষ) হিন্দু 
হনদখ্াি/হনরুদদ্দে/গুম (disappeared) িদয়দে। আর এ সবই কদরদে 
সমৌলবােী মুসহলমরা হবহভন্ন সমদয় ক্ষমিায় আসা সরকাদরর পৃিদপাষকিায়। হপ্রয়া 
সািা নাদমর এ মহিলা বাাংলাদেে হিন্দু-সবৌি-হিষ্টান ঐকয পহরষদের সাাংগঠহনক 
সম্পােক। িার স্বামী উচ্চপেস্থ সরকারী কমবিারী। হপ্রয়া সািার বিদবযর পর সেদে 
বযাপক সমাদলািনা শুরু িয়। বিবয সরকাদরর হবরুদি যাওয়াদি আওয়ামী লীদগর 
সলাকিনও হবদরাহিিা কদর। আওয়ামী লীদগর রািনীহি করা ও সসােযাল 
হমহিয়াদি িনহপ্রয় এক আইনিীহব িার হবরুদি মামলা করারও সিষ্টা কদর। হকন্তু 
হিন্দু হনয়হন্ত্রি সকািব িার মামলা িিণ না কদর বাহিল কদর সেয়। িারপর উদটা 
িার হবরুদি মামলা কদর সেয় হিন্দুরা। ঘিনার প্রথম হেন সরকাদরর মন্ত্রীদের কাে 
সথদক সোনা যায় অদনক িহম্বিহম্ব। সেেদরাদির মামলা করা িদব, হবিার করা িদব 
ইিযাহে। হকন্তু েু হেন পদরই পাদট যায় সুর। এবার সরকাদরর পক্ষ সথদক বলা শুরু 
িয় িার হবরুদি সকান মামলা করা িদব না, িার বিবয সেেদরািীিা না, সস 
িাইদল সেদে আসদল িার হনরাপত্তার বযবস্থা করা িদব, ইিযাহে। 

বাাংলাদেে হিন্দু-সবৌি-হিস্টান ঐকয পহরষদের পক্ষ সথদক প্রথদম বলা িয় সয এ 
বিবয হপ্রয়া সািার হনদির। হকন্তু একই সাংগঠদনর যুিরাে োখ্া হপ্রয়া সািার 
বিবযদক সমথবন িানায় এবাং এ বিদবযর প্রোংসা কদর। হিন্দু-সবৌি-হিস্টান 
পহরষে নাদমর এ প্রহিিানহি ১৯৮৮সি গহঠি। নাদম হিন্দ-ুসবৌি-হিস্টান িদলও, 
এহি আসদল হিন্দুদের একহি সাংগঠন, যারা সবসময় ভারদির পাোপাহে আওয়ামী 
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লীদগর সমথবন সপদয় আসদে। এ সাংগঠদনর সনিা রানা োেগুপ্ত ২০১৬ সি 
পীযুদষর সাদথ ভারদি হগদয় সমাহের কাদে সেনেরবার কদর। 

এ সাংগঠদনর আদমহরকা োখ্ার সনিারা কদয়ক বের আদগ এক সপ্রস কনফাদরদে 
োহব কদর সয বাাংলাদেদে গরু িবাই আইন কদর হনহষি করদি িদব। সাদবক 
প্রিান হবিারপহি সুদরন্দ্র হসনিা সরকাদরর িাদপ পাহলদয় আদমহরকা সগদল, 
সসখ্াদন িার আওয়ামী হবদরািী বইদয়র প্রকােনায় সব িরদণর সিদযাহগিা করা 
িয় এই সাংগঠদনর পক্ষ সথদক।  

সেদের হিন্দুরা শুরু সথদকই হপ্রয়া সািার বিবযদক সমথবন সেয়। সকউ সকউ 
বেদিাে এিুকু বদল সয হপ্রয়া সািার মূল বিবয হঠক, িদব সাংখ্যার সবলায় সস 
হকেুিা ভুল কদর সফদলদে। অনযহেদক হপ্রয়া সািার বিদবযর পর উিবােী হিন্দুদের 
পক্ষ সথদক সিার প্রিারণা িালাদনা িদি সয বাাংলাদেে সথদক আসদলই ৩ সকাহি 
৭০ লক্ষ নাগহরক হনদখ্াি িদয়দে, এবাং এরা সবাই আশ্রয় হনদয়দে ভারদি। 
হবদেষ কদর িারা োহব কদর সয বাাংলাদেদে সথদক হনদখ্াি িওয়া এ নাগহরকদের 
অদনদকই আসাম, পহচিতমবঙ্গ, হত্রপুরাসি পূবব ভারদি আশ্রয় হনদয়দে। একহি হিন্দু 
পহত্রকায় সরাসহর োহব করা িদয়দে সয বাাংলাদেদে সথদক পাহলদয় যাওয়া অদনদকই 
আসাদম আশ্রয় হনদয়দে। এভাদব আসাদমর ৩০/৪০ লক্ষ মুসহলমদের নাগহরকত্ব 
বাহিল করার সয পহরকেনা হবদিহপ হনদয়দে সসিার পদক্ষ একিা প্রিারণা তিহর 
সিষ্টা করদে এদেেীয় হিন্দুরা।  


