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বর্ত মান িারভর্ মুসজিম পজরচয় ও পজরসভরর প্রজর্ প্রশাসজনক মভনািাভবর প্রকৃজর্ভক িাহাঙ্গীরনগর (নরু্ন 

জিজি), খারগন (মধ্যপ্রভিশ) ও িখভনৌ (উত্তর প্রভিশ)-এর “মুসজিম প্রধ্ান” অঞ্চভির র্থাকজথর্ 

অননুভমাজির্ সম্পজত্তগুজিভক সরকারী করৃ্ত পভের হাভর্ ধ্বংস হওয়ার ঘটনাগুজি স্পষ্ট কভর তর্াভি। 

যজিও, সরকারী প্রশাসজনক তেভে মুসজিম পজরসর সবতিাই জববাভির কারণ জিি, জকন্তু এই নরু্ন 

বুিভ ািাভরর রািনীজর্ রু্িনামূিকিাভব একটি নরু্ন ঘটনা।  

একটি সমসযাসঙ্কুি তেে জহভসভব মুসজিম পজরসরভক গুঢ়িাভব পুনসতংজ্ঞাজয়র্ হভে। “তিাট পাজকস্তান” এবং “সন্ত্রাসবািীভির গুপ্ত 

আস্তানা”-র মর্ নরু্ন নরু্ন প্রর্ীক ও বুজি এমনিাভব বযবহার করা হভে, যাভর্ মভন হয় তযন ধ্মত তকানও পজরসভরর সীমানা জনধ্তারভণর 

একটি ববধ্ উপায়। মুসজিম পজরসরভক জববাভির তকন্দ্র জহভসভব জচজির্ করা, এভেভে এমন একটি প্রজিয়াভক সামভন আভন, যার সাহাভযয 

িারভর্র পজরসরটি সুস্পষ্টিাভব জহনু্দ পজরিাষার তপ্রজেভর্ জবভবজচর্ হভয়।          

অভনক রািননজর্ক পযতভবেকই মন্তবয কভরভিন তয, ধ্মতভক জিজত্ত কভর স্থাজনক সীমাভরখার পুনসতংজ্ঞায়ভনর ঘটনাটি, অনস্বীকাযতিাভব, 

২০১৪ সাভি জবভিজপর সফিিাভব েমর্ায় আসার ফিশ্রুজর্। আিান, নামাি, খািযািযাস, ধ্মীয় উৎসব, রািননজর্ক আচরণ এবং 

তযভকান রকম সমজষ্টগর্ চচত াভক যা জচজের্ কভর, তসগুজি সহ মুসজিম ধ্ভমতর সমস্ত আচারই জহনু্দভের িাবীর আকজিক জবভফারণ জহভসভব 

সংজ্ঞাজয়র্ হভে। ধ্মত জকিাভব রািনীজর্র সবতাভপো প্রিাবশািী মানিণ্ড হভয় উভেভি র্া যজিও এই সরিীকৃর্ জসদ্ধান্তটি বযাখযা করভর্ 

অেম।     

একটি সরকারী তেণীজবিাগ জহভসভব ধ্ভমতর এই উত্থাভনর একটি জনিস্ব ইজর্হাস আভি, যা মূিধ্ারার রািনীজর্র চজরভের পজরবর্ত ভনর সভঙ্গ 

অজবজেন্নিাভব িজির্। সামাজিক নযায়জবচাভরর রাষ্ট্রভকজন্দ্রক ধ্মতজনরভপে কাযতাবিী, যা তিশিাভগর পর তথভকই একটি শজিশািী 

রািননজর্ক জনভিত শক জবনু্দ জহভসভব কাি করর্, ১৯৮০-র িশভকর তশষিাগ তথভকই ধ্ীভর ধ্ীভর র্া একটি গিীরর্র ধ্মীয় পজরচয়জিজত্তক 

রািনীজর্ভর্ পজরবজর্ত র্ হভয়ভি। এই গুরুেপূণত পজরবর্ত নটি জববজর্ত র্ হভয় একটি সংখযাগুরু-জহনু্দ িার্ীয়র্াবািী িাষার প্রজর্ষ্ঠা কভরভি। 

ধর্ম এবং ন্া য়রকো 

ধ্মতভক একটি তেণীজবিাগ জহভসভব প্রর্যাখযান কভর, ১৯৫৫ সাভির নাগজরকে আইভনর অধ্ীভন নাগজরকভের একটি ধ্মতজনরভপে সংজ্ঞা গ্রহণ 

করা জসদ্ধান্তটি, জবভশষ কভর তিশিাভগর সমভয়র জহংস্রর্ার তপ্রজেভর্, একটি ববপ্লজবক পিভেপ জিি। র্ভব, পরবর্ীকাভি, জবভশষ কভর 

১৯৮৫ সাি তথভক শুরু হওয়া নাগজরকে সংভশাধ্নী আইনগুজিভর্ ধ্মীয় পজরচয়ভক নাগজরকভের কাোভমাভর্ অন্তিুত ি করা হভর্ থাভক।    

২০০৪ সাভির নাগজরকে আইন তথভক তিখা যায় তয িারভর্র নাগজরকে পাওয়ার শর্ত  জহভসভব িভের গুরুে কজমভয়, বংশধ্ারাজিজত্তক 

নীজর্ভক সম্প্রসাজরর্ করা হভয়ভি। ১৯৫৫ সাভির আইনটিভর্ যুি হওয়া উপধ্ারা [৩(২)] স্পষ্টিাভব রু্ভি ধ্ভর তয, একটি জশশুভক 
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িেগর্িাভব িারভর্র নাগজরক জহভসভব র্খনই ধ্রা হভব, যখন “জপর্ামার্ার মভধ্য একিন িারভর্র নাগজরক এবং অনযিন, জশশুর 

িভের সময়, অনবধ্ অজিবাসী না হন”। এই আইভনর ফভি, অনবধ্ অজিবাসীরা জনবন্ধীকরণ বা রাভষ্ট্রর পে তথভক নাগজরকে পাওয়ার 

অনুপযুি হভয় যান, এবং র্াাঁ ভির অবস্থান সঙ্কুজচর্ হভয় র্াাঁ রা রাষ্ট্রহীন িনভগাষ্ঠীভর্ পজরণর্ হন।    

এর পরবর্ী আইনটি, যা নাগজরকে প্রজর্ষ্ঠার প্রাভয়াজগক জিকটিভক বযাখযা কভর, তসটি সংখযািঘু তেণীর জহনু্দ যাাঁ ভির পাজকস্তাভনর নাগজরকে 

আভি র্াাঁ ভির অনবধ্ অজিবাসীর সংজ্ঞা তথভক অবযাহজর্ তিয়। এই বযাখযাটি, পভরােিাভব, বাংিাভিশী অজিবাসী, জবভশষ কভর মুসজিমভির 

পজরচয়ভক জবভশষিাভব জচজির্ কভর। অনবধ্ অজিবাসীভির কারাবাস ও জবর্ািভনর মভধ্য জিভয় অপরাধ্ী জহভসভব উপজস্থর্ করার সভঙ্গ সভঙ্গ, 

এই আইনটি সরকাভরর হাভর্ একটি জবভশষ েমর্াও রু্ভি তিয়। এই েমর্ার বভি, আইনটির সংভশাধ্ভনর পভরই, সরকার একটি িার্ীয় 

নাগজরকে জনবন্ধন বা নযাশনাি তরজিস্টার অফ জসটিভিনজশপ এবং িার্ীয় িনসংখযা জনবন্ধন বা নযাশনাি পপুিাশান তরজিস্টার জনমতাণ ও 

বহাি কভর, যার সাহাভযয তিভশর িনগভণর গজর্জবজধ্র উপর নির রাখার বযবস্থাভক আরও জবসৃ্তর্ করা যায়। 

নাগজরকে (সংভশাধ্নী) আইন বা জসটিভিনজশপ (অযাভমন্ডভমন্ট) অযাক্ট (জসএএ) নাগজরকভের এই নরু্ন ধ্ারণাভক আরও সম্প্রসাজরর্ কভর, 

এই উপমহাভিভশ িারর্ীয় নাগজরকে পাওয়ার তযাগযর্াজনধ্তারক জহভসভব ধ্মীয় পজরচয়ভক প্রজর্ষ্ঠা কভর। জসএএ িয়টি অনজথিুি অ-মুসজিম 

উৎপীজির্ ধ্মীয় সংখযািঘু তগাষ্ঠী (জহনু্দ, জশখ, তবৌদ্ধ, বিন, পাজসত ও জিস্টান) যারা ২০১৪ সাভির ৩১ জ ভসম্বর বা র্ার আভগ পাজকস্তান, 

আফগাজনস্থান ও বািাভিশ তথভক িারভর্ আেয় জনভয়ভিন র্াাঁ ভির নাগজরকে প্রিান কভর।   

ধর্ম ও “সংখ্যালঘু” 

তনহরুর রাভষ্ট্রর ধ্ারণা ধ্মতভক নাগজরকে পাওয়ার মাপকাঠি জহভসভব জবভবচনা না কভর, “সংখযািঘু” ও “সংখযাগুরু” – এই জনরভপে 

আখযাভক গ্রহণ কভর। জকন্তু, তয ঘটনাবিীর ফিশ্রুজর্ তিশিাগ, র্ার অন্তজনতজহর্ সংজ্ঞা ও র্াৎপভযতর অস্পষ্টর্াভক তিশিাভগর সুর্ীব্র 

বাস্তবর্া সামভন জনভয় আভস। তিশিাভগর কারণ তয জবিািন, অথতাৎ জহনু্দ সংখযাগুরু ও মুসজিম সংখযািঘু, এই পৃথকীকরভণর “স্বািাজবক” 

নীজর্র পুনরাবৃজত্তর জবপভির কথা মাথায় তরভখ, িারর্ীয় সংজবধ্ান “সংখযািঘু” -এই আখযাটি বযবহার কভর এবং র্ার বযাখযাভক অজনধ্তাজরর্ 

রাভখ।  

সংজবধ্াভনর ধ্ারা ২৯ এবং ৩০ “সংখযািঘু” আখযার জবস্তাজরর্ বণতনা কভর না এবং র্াভক ধ্মীয় সংখযািঘু এবং িাষাগর্ সংখযািঘু – এই দুটি 

উপজবিাভগ তেণীবদ্ধ কভর। এই আখযাটির সংজ্ঞাভক উেুি রাখার ফভি তমৌজিক অজধ্কাভরর পজরকাোভমাটি অভনক তবজশ জবসৃ্তর্ হয়; 

সবতাভপো প্রিাবশািী িাষাগর্/সাংসৃ্কজর্ক ববজশভষ্টযর পুনগতেভনর উপর জিজত্ত কভর, তয তকান রাভিযর তয তকান তগাষ্ঠীই সংখযািঘু হভর্ 

পাভরন।  

িার্ীয় সংখযািঘু কজমশন আইন বা নযাশনাি কজমশন ফর মাইনজরটিি অযাক্ট (এনজসএম), ১৯৯২, তকানও তগাষ্ঠীভক সংখযািঘু বভি তঘাষণা 

করার প্রাথজমক শর্ত  জহভসভব ধ্মীয় পজরচয়ভক উপস্থাজপর্ কভর এবং মুসজিম, খৃস্টান, জশখ, তবৌদ্ধ এবং িরাথ্রুস্ট্রীয় (পাজসত) – এই পাাঁ চটি 

তগাষ্ঠীভক িার্ীয় স্তভর ধ্মীয় সংখযািঘু জহভসভব তঘাষণা কভর। “তকন্দ্র ও রািয সরকার – দুইভয়র অধ্ীভনই সংখযািঘুভির তয উন্নয়ভনর 

অগ্রগজর্র মূিযায়ন করার” িনয সংখািঘুভির একটি িার্ীয় কজমশন প্রজর্ষ্ঠা করাই এই আইভনর উভেশয জিি। র্ভব, এই আইনটি ধ্মীয় 

পজরচয়ভক সামাজিক তগাষ্ঠীভক শনাি করার এবং িার্ীয় স্তভর র্াভির প্রাজন্তকীকরভণর মাো পজরমাভপর আনুষ্ঠাজনক জচিক জহভসভব প্রজর্ষ্ঠা 



কভর। এই আইন সংখযািঘু ও সংখযাগুরুর সংজ্ঞা জস্থর কভর এবং তঘাষণা কভর তয, জহনু্দ ধ্মতািবিম্বীরা িারভর্র একমাে সংখযাগুরু তগাষ্ঠী। 

ধ্ারা ২ (জস) সরকাভরর হাভর্ ধ্মত ও িাষার জিজত্তভর্ তকানও তগাষ্ঠীভক সংখযািঘু জহভসভব তঘাষণা করার েমর্া রু্ভি তিয়।    

২০০৪ িার্ীয় সংখযািঘু জশো সংগেন আইন বা নযাশনাি কজমশন ফর মাইনজরটি এ ুভকশনাি ইন্সটিটুযট অযাক্ট (এনজসএমইআই) 

“সংখযািঘু” তগাষ্ঠীভক তকন্দ্রীয় সরকাভরর দ্বারা প্রজর্ভবজির্ বযাখযা অনুযায়ীই সংজ্ঞাজয়র্ কভর। সংজবধ্াভনর ধ্ারা ৩০ তযমন সুভযাগ জিভয়ভি, 

জনভিভির পিন্দ মর্ জশো সংগেন প্রজর্ষ্ঠা ও পজরচািনার অজধ্কার যাভর্ ধ্মীয় সংখযািঘু তগাষ্ঠীগুজির হাভর্ থাভক, র্ার বযবস্থা করাই এর 

উভেশয জিি। র্ভব, িাষাগর্ সংখযািঘুভির এনজসএমইআই-এর আওর্ার বাইভরই রাভখ এই আইনটি। ২০০৬ সাভি জমজনজস্ট্র অফ তসাশযাি 

িাজস্টস অযান্ড এমপাওয়ারভমন্ট তথভক সংখযািঘু জবষয়ক মন্ত্রক বা জমজনজস্ট্র অফ মাইনজরটি অযাভফয়ারভক আিািািাভব গেন করা হয়। 

জকিাভব সামাজিক তগাষ্ঠীগুজিভক একটি স্থায়ী আনুষ্ঠাজনক পজরচয় তিওয়া হভয়ভি এবং সামাজিক নযায়জবচাভরর মমত সঙ্কুজচর্ হভয় 

বহুিাজষক/আঞ্চজিক, বহু-িাজর্ এবং অথতননজর্কিাভব প্রাজন্তক িনভগাষ্ঠীর পজরচভয়র সভঙ্গ িজির্ ধ্মীয় অনুষভঙ্গ পজরণর্ হভয়ভি র্া এই 

িমজবকাশগুজি রু্ভি ধ্ভর। র্ার উপর, একটি ধ্মীয় তগাষ্ঠীর সংখযাগর্ তযাগযর্াভকই একটি ধ্মীয় বা িাষাগর্ তগাষ্ঠীভক সংখযািঘু বভি 

তঘাষণা করার প্রধ্ান সূচক জহভসভব প্রজর্জষ্ঠর্ হভয়ভি। এই তেণীজবিাগটি সংখযািঘু মযতািা পাওয়ার শর্ত  জহভসভব সমিাজর্ে বা 

তহাভমাভিজনটির নীজর্ভক চাজপভয় তিয়।  

িারভর্র মুসজিম তগাষ্ঠীর সামাজিক, অথতননজর্ক এবং জশোগর্ অবস্থার জবষভয় ২০০৬ সাভির সাচার কজমশন জরভপাটত টি এই আইজন 

আভিাচনায় পজরবর্ত ভনর একটি কারণ। এই জববৃজর্টি মুসজিম ও অনযানয সামাজিক-ধ্মীয় তগাষ্ঠীর মভধ্য একটি রু্িনামূিক জবভেষণ কভর 

তিখায় তয, এভির মভধ্য প্রাজন্তকীিবভনর স্তভরর মভধ্য ববষময িমশ তবভিই চভিভি। এই সমীোটি একটি যুজিজনিত র ও জবভেষণাত্মক 

পদ্ধজর্গর্ পন্থার উপর জিজত্ত কভর প্রজর্জষ্ঠর্ এবং এর উভেশয জিি, ধ্মীয় সংখযািঘু তগাষ্ঠী, জবভশষর্ মুসজিমধ্মতাবিম্বীভির উন্নয়ভনর িনয 

একটি গেনমূিক ও সবতাঙ্গীণ নীজর্গর্ পজরকাোভমা জনমতাণ। র্ভব, এই জববৃজর্টি ধ্মীয় পজরচয়ভক সরকারী নীজর্ ও সামাজিক গভবষণার 

পজরকাোভমার অিযন্তভর প্রজর্ষ্ঠা কভর। এই জববৃজর্টি সামাজিক নযায়জবচার ও সাভমযর বৃহত্তর জবর্কত  তথভক তেণীর ধ্ারণাভক, তবশ 

ববপ্লজবকিাভবই, প্রজর্স্থাপন কভর।     

এই আইনী-প্রশাসজনক িাষার জকিু অনস্বীকাযত প্রিাব পরবর্ীকাভির রািনীজর্ভর্ প্রজর্ফজির্ হয়, জবভশষ কভর দুটি গুরুেপূণত জবকাভশর 

তেভে। ২০১৪ সাভি, জবভিজপর তনরৃ্ভে এনজ এ সরকার তকভন্দ্র েমর্ায় আসার পভর সংখযািঘু জবষয়ক মন্ত্রী নািমা তহপরু্িা একটি 

জবর্কত  বর্জর কভরন এই বিবয তরভখ তয, “মুসজিমভির তকানিাভব সংখযািঘু জহভসভব কল্পনা করা দুুঃসাধ্য” এবং পাসীভির সংসৃ্কজর্ ও 

অজস্তেই আসভি জবপভির মুভখামুজখ হভয়ভি। র্াাঁ র এই বিভবযর কারভণ, জশখ, পাসী ও খৃস্টানভির মর্ অনযানয সংখযায় কম সংখযািঘু 

তগাষ্ঠী, িারভর্র অথতনীজর্র উন্নয়ভন যাাঁ ভির অবিান অভনক তবজশ, র্াাঁ ভির রু্িনায় জবভশষ অজধ্কার িাজব করার িনয মুসজিম িনভগাষ্ঠীভক 

সামাজিক মাধ্যভম অপমাভনর পািা শুরু হয়। ইসিাম-িীজর্র এই প্রিশতনীভর্, একটি দ্রুর্বধ্তমান এবং শীঘ্রই সংখযাগুরুভর্ পজরণর্ হভব 

এবং জনয়ন্ত্রণ না করভি র্াাঁ রা জহনু্দভির িমন করভবন, এমন একটি তগাষ্ঠী জহভসভব মুসজিমভির তিখান হভর্ থাভক। 

জদ্বর্ীয় সম্ভাবয জবপজ্জনকর্র অগ্রগজর্টি হি একিন সংখযািঘুর আইনী সংজ্ঞা জনভয় জববাি এবং সরকাভরর হাভর্ সংখযািঘু মযতািা তঘাষণার 

েমর্া। এনজসএম ও এনজসএমইআই আইভনর ববধ্র্াভক প্রশ্ন কভর সুজপ্রম তকাভটত  দুটি আভবিনপে িমা পভিভি। এই আভবিনপেগুজি 



িাজব কভর তয, িার্ীয়স্তভর িয়টি ধ্মীয় তগাষ্ঠীভক সংখযািঘু জহভসভব তঘাষণা করা জহনু্দভির িনয ববষমযমূিক। ২০১১ সাভির আিমসুমাজর 

অনুযায়ী, িাোদ্বীপ, জমভিারাম, নাগািযান্ড, তমঘািয়, িমু্ম ও কাশ্মীর, অরুণাচি প্রভিশ, মজণপুর এবং পাঞ্জাব – এই আটটি রাভিয জহনু্দরা 

িেণীয়িাভব সংখযািঘু। আভবিনকারীরা এই রাভিযর ইহুজি, বাহাই এবং জহনু্দ ধ্মতাবিম্বীভির সংখযািঘু জহভসভব তঘাষণা করার িাজব 

কভরভিন।      

এই আইন সংখযািঘু তগাষ্ঠীভির জচজির্ ও জবজ্ঞাজপর্ করার িনয তকভন্দ্রর হাভর্ অপজরজমর্ েমর্া রু্ভি জিভয়ভি এই অজিভযাভগ, 

এনজসএমইআই আইভনর ধ্ারা ২(এফ)-টিভকও প্রশ্ন করা হভয়ভি। সংজবধ্ান সংখযািঘুভির তয তমৌজিক অজধ্কারগুজি প্রিান কভরভি তসগুজির 

িনয এই আইনটিভক “স্পষ্টর্ই তস্বোচারী, অভযৌজিক এবং অপমানিনক” জহভসভব আভবিনকারী অজিজহর্ কভরভিন। আভবিনকারীরা 

িাজব িাজনভয়ভিন তয, তকন্দ্র তযন “সংখযািঘু” আখযাটিভক সংজ্ঞাজয়র্ কভর এবং রািয ও তিিাস্তভর ধ্মীয় সংখযািঘুভির জচজির্ করার 

জনভিত জশকা বর্জর কভর। যজিও, সংখযািঘু কজমশন িাজনভয়ভি তয, িনসংখযার উপর জিজত্ত কভর তকানও ধ্মীয় তগাষ্ঠীভক সংখযািঘু বভি 

তঘাষণা করার েমর্া রাভিযর হাভর্ও আভি, জকন্তু জবষয়টি জনভয় সুজপ্রম তকাভটত  এখনও মামিা চিভি।  

   

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভূত াল  

একটি িনভগাষ্ঠীর নাগজরকে এবং সংখযািঘু মযতািা জনধ্তারভণর ববধ্ মানিণ্ড জহভসভব ধ্মীয় পজরচভয়র উত্থাভনর ঘটনাটি িারভর্র তিৌভগাজিক 

পজরসর ও িার্ীয় পজরচভয়র কল্পনাভকও প্রিাজবর্ কভরভি। নাগজরকে জনভয় জবর্কত , জবভশষ কভর জসএএ-পরবর্ী সমভয়, িারভর্র 

তিৌভগাজিক পজরসর জনভয় জবর্ভকত র সুভযাগভকও প্রসাজরর্ কভরভি, যা ধ্মত-অঞ্চিভকজন্দ্রক একটি তকৌরু্হিিনক রূপভরখা জনমতাণ কভরভি। 

জর্নটি মুসজিমপ্রধ্ান প্রজর্ভবশী রাভষ্ট্রর অর্যাচাজরর্ অ-মুসজিম ধ্মীয় সংখযািঘুভির িারভর্র সম্ভাবয নাগজরক জহভসভব স্বীকৃজর্ জিভয় আিভর্ 

িারর্ রাষ্ট্র, অ-মুসজিম, জবভশষর্ িজেণ এজশয়ার জহনু্দভির িনয, একটি জবশুদ্ধ স্বভিভশর কথা কল্পনা করভি। অ-মুসজিম/জহনু্দভির স্বভিশ 

জহভসভব িারর্ীয় অঞ্চভির এই পজরমাজিত র্ ধ্ারণা ববজচভের মভধ্য একর্ার তয কল্পনাটি ইজর্মভধ্যই প্রজর্জষ্ঠর্, তসটিভকও অজস্থর কভর 

তর্াভি। িারর্ রাষ্ট্র তয একটি জবর্জকত র্ পজরসর জহভসভব উজত্থর্ হভে, র্ার প্রাথজমক কারণ এক তিশ, এক সংসৃ্কজর্, এক ধ্ভমতর কল্পনার 

উপর জিজত্ত কভর জনজমতর্ রাভষ্ট্রর আির্ প্রাচীন ইউভরাপীয় ধ্ারণাটিভর্ পজরণর্ হভর্ িারভর্র অেমর্া। অ-মুসজিম/জহনু্দ স্বভিশ প্রজর্ষ্ঠার 

সযভে িাজির্ স্বপ্নটিভক িার্ীয়, আঞ্চজিক এবং স্থানীয় স্তভর বাস্তভব পজরণর্ করার পভথ মুসজিমভির স্থানজিজত্তক উপজস্থজর্ একটি জচরস্থায়ী 

প্রজর্বন্ধকর্ায় পজরণর্ হভে।     

ধ্মতভক তকন্দ্র কভর সংখযািঘু-সংখযাগুরু জবর্কত , অনযজিক তথভক তিখভি, একটি ধ্মীয় তগাষ্ঠীর সংখযাগর্ শজির প্রশ্নটি রু্ভি ধ্ভর। এই 

পজরকাোভমাভর্ জহনু্দ ধ্মতাবিম্বীরা িার্ীয় পজরচভয়র অনস্বীকাযত িাজবিার হভয় উেভব, এবং র্ার সহির্ম কারণটি হি এই তগাষ্ঠীটি ধ্মীয় 

জিক তথভক তিভশর সংখযাগুরু। অনযজিভক, মুসজিমরা জদ্বর্ীয় সংখযাগুরু তগাষ্ঠীভর্ পজরণর্ হভবন – যাাঁ ভির জচরকািই জবপজ্জনক জহভসভব 

তিখা হভব। তসই িাভব তিখভি, তয তিৌভগাজিক পজরসর মুসজিমভির অজধ্কাভর র্াভক িমশ জচরজববািমান পজরসর জহভসভব জচজির্ হভর্ই 

হভব।   



জবভিজপ, যা জকনা িন সংভঘর একটি প্রবি সজিয় সংস্করণ, র্ার িার্ীয় রািনীজর্ভর্ একটি গুরুেপূণত তখভিায়াি জহভসভব উত্থান এভেভে 

জনুঃসভন্দভহ একটি জবজশষ্ট উপািান। যজিও, জহনু্দে রািনীজর্র সাফিযভক সংকুজচর্ কভর, তকবিমাে র্ার আপার্ আিশতগর্ 

গ্রহণভযাগযর্াভর্ পযতবজসর্ করা যায় না। ধ্মতভক তকন্দ্র কভর তয জচরপজরবর্ত নশীি জবর্কত টি চভি, জবভিজপ র্া আত্মস্থ কভরভি, এবং র্ার সভঙ্গ 

সভঙ্গই, এই রািননজর্ক িিটি জহনু্দ িাভবর একমাে প্রজর্জনজধ্ বভি িার্ীয় স্তভর জনভিভির প্রজর্জষ্ঠর্ কভরভি। র্ার ফভি, “জহনু্দ তিাট 

বযাঙ্ক”, “জহনু্দ জনবতাচনী এিাকা”, এবং “জহনু্দ পজরসর” – এই শব্দগুেগুজি িারভর্র বর্ত মান রািননজর্ক আবহাওয়ায় নরু্ন রািননজর্ক 

ঘটনা জহভসভব উভে এভসভি।      

নাজিমা পারজিন পজিজস পাসতভপকটিি ফাউভন্ডশাভনর অযাভসাজসভয়ট জরসাচত  তফভিা এবং জিয়া জবশ্বজবিযাভয়র তপাস্ট- ক্টরাি তফভিা। জর্জন কভন্টভস্ট  

তহামিযান্ডুঃ পজিটিক্স অফ তস্পস অযান্ড আইভ জন্টটি (ব্লুমসভবজর, ২০২০) বইটির তিখক।   


