ি"#: ধম( বা িব+ােসর /াধীনতার উপর িনয়6ণ আেরাপ
!িভেত খবর *দেখ বা আপনার িন*জর জীবেনর অিভ3তা *থেক হয়েতা আপিন *জেন থাকেবন *য, অেনক সরকারই ধম> বা
িব?ােসর @াধীনতার উপের িনয়Bণ বা সীমাবDতা আেরাপ কের থােক। তােদর যু িG হেH *কােনা না *কােনা কারেণ ধম>চচ>ার
Jকাশেক িনয়িBণ করেত হয়। এই িনয়Bণ আেদৗ নNাযN এবং PহণেযাগN িকনা তা আমরা কীভােব বু ঝব?
আTজ>ািতক মানবািধকার আইন অনু যায়ী, ধম> বা িব?াস ধারণ, *বেছ *নওয়া, পিরবত> ন বা তNােগর অিধকার িনরWশ অিধকার– এই
অিধকােরর উপর কখেনাই িনয়Bণ আেরাপ করা যায় না। অনNিদেক, ধম> বা িব?াস Jকােশর অিধকারেক *কবলমাZ চার! শত> বা
িনয়েমর আওতায় িনয়Bণ করা *যেত পাের।
১. *য *কােনা ধরেনর িনয়Bণ আইেনর আওতায় আেরাপ করেত হেব।
এর উে]শN হেলা রা^, পু িলশ এবং আদালত কতৃ>ক অJতNািশত ও অেযৗিGকভােব িনয়Bণ আেরাপ ব` করা।
২. এই িনয়Bণ *কবলমাZ জনিনরাপbা, জনশৃ cলা, @াdN বা eনিতকতা অথবা অনNেদর @াধীনতার অিধকার সু রfায় আেরাপ
করার Jেয়াজন হেত পাের।
এ! ghiপূ ণ।> *ভাট পাওয়ার JতNাশায় িনয়Bণ আেরােপর তুলনায় অনNেক সু রfা দােনর জনN িনয়Bণ আেরােপর মেধN
বNাপক পাথ>কN রেয়েছ।
৩. িনয়Bণ আেরাপ eবষমNমূ লক হেত পারেব না।
৪. *য *কােনা িনয়Bণ আেরাপ অবশNই ধমoয় Jকাশজিনত কারেণ সৃ p সমসNার মাZার সােথ সামqসNপূ ণ> হেত হেব।
এই শত> / বা িনয়মgেলা খু বই ghiপূ ণ।> এgেলা না থাকেল সরকােরর পছেsর নয় এমন *য *কােনা *গাtী বা তােদর চচ>ার উপর
সরকার িনয়Bণ আেরাপ করেত সfম হেব। িনয়Bণ হেH সব>েশষ পuা, এ! রা^ পিরচালনার *কােনা হািতয়ার নয়।
আসু ন এক! উদাহরেণর মধN িদেয় *দখা যাক, এই িনয়মgেলার মাধNেম Jকৃতপেf কী বু ঝােনা হেয়েছ।
মেন কhন, *কােনা এক! শহের পাঁচ! পৃ থক ধমoয় *গাtী আেছ। তােদর JেতNেকরই উপাসনার জনN িনিদ> p dান আেছ এবং
*সখােন যেথp পিরমােণ উw আওয়াজ হেয় থােক যা Jিতেবশীরা পছs কেরন না! িকy পু িলশ *কবল এক! *ছাট, অ-জনিJয়
*গাtীর বNাপাের অিভেযাগ *পল...
উw মাZার শ{ @ােdNর জনN খারাপ এবং িনয়Bণ আেরােপর জনN জন@াdN এক! নNাযN কারণ হেত পাের। কােজই dানীয়
কতৃ>পেfর এখন কী করা উিচত? জন@াdN রfার জনN এখন কী ধরেনর Jেযাজনীয়, eবষমNহীন ও সমসNার সােথ সামqসNপূ ণ>
িনয়Bণ আেরাপ করা *যেত পাের?
এেfেZ *য *কােনা জনসমাগেম শে{র মাZা িনয়Bেণর জনN এক! সাধারণ আইন উপযু G হেব। একটা আইন যা সকল ধমoয়
স|দায় ও অনNেদর সমানভােব JেযাজN হেব। *কােনা *গাtী যিদ িনধ>ািরত মাZার *চেয় *বিশ শ{ বNবহার কের তাহেল তােদরেক
শে{র মাZা কমােত িনেদ> শ *দওয়া বা জিরমানা করা নNাযN হেব। তােদরেক একদম নীরব হেত বলা বা *যেকােনা ধরেনর
জনসমাগম িনিষD করা *মােটও যেথাপযু G হেব না!
পু িলশেকও সবার Jিত সমানভােব আইন Jেয়াগ করেত হেব, যিদও তারা মাZ এক! অ-জনিJয় দেলর বNাপাের অিভেযাগ
*পেয়েছ।
এ! খু বই সাধারণ ও *ছাট এক! উদাহরণ।
যখন আমরা ধম> বা িব?ােসর @াধীনতার বড় ধরেনর লংঘেনর িদেক •িp *দই , তখন আমরা সহেজ বু ঝেত পাির এই িনয়মgেলােক
কীভােব উেপfা করা হেH, কারণ *যসকল িনয়Bণ আেরাপ করা হেH *সgেলা €pভােবই অJেয়াজনীয়, eবষমNমূ লক বা
অসামqসNপূ ণ।>
অেনক *দেশ ধমoয় কায>•েমর উে]েশN বNবহােরর জনN িনবি`ত ভবেনর বাইের *য *কােনা ধরেনর কায>•ম িনিষD। *সেfেZ
আপনার ঘের অিতিথেদর সােথ বেস খাবার খাওয়ার আেগ *ছাট কের ধনNবােদর Jাথ>না করাটাও *বআইনী! এধরেনর িনয়Bণ
আেরাপ *মােটও eবধ নয়!

তেব িবতিক> ত অেনক ঘটনা আেছ। মু খম‚ল এবং পােয়র পাতা বােদ বািক শরীরটুƒ আবৃ ত রােখ এমন এক! সাঁতােরর *পাশাক
হেH বারিকিন – *সটােক িনিষD করা „াে…র *সই *ময়েরর জনN িক †ক হেয়েছ? অথবা ভারেতর িকছু অ‡েল িনেজর ধম>িব?াস
সˆেক> অেনNর কােছ বলার অিধকােরর উপর িনয়Bণ আেরাপ িক আেদৗ যু িGযু G?
এই উপdাপনায় আমরা সাত! J‰ িনেয় আেলাচনা করব যা *কােনা িনয়Bেণর eবধতা িনŠপেণর জনN Jিত! আদালেতর িবেবচনা
করা উিচত। আপিন *যসকল িনয়Bণ বা সীমাবDতার স‹ু খীন হন *সgেলােকও িবেŒষণ করেত এই সাত! J‰ সহায়তা করেব
বেল আশা কির।
এক$ রা' যখন +কােনা িবিধিনেষধ আেরাপ কের, তখন 5থম 58 হওয়া উিচত এই িবিধ িনেষেধর মাধ?েম ধম@ বা
িবAাস ধারণ বা Dহেণর িনরEশ অিধকার বা ধমHয় আচরণ 5কােশর অিধকার +কান$েক খব@ করা হেয়েছ?
িনরWশ অিধকারেক যিদ খব> করা হয় তাহেল রাে^র পদেfপ eবধ নয়। িকy যিদ আচরণ Jকােশর উপর িনয়Bণ আেরাপ করা হয়
তাহেল আমরা পরবতo Jে‰ যাব।
+য আচরণ$র উপর িনয়Kণ আেরাপ করা হেL +স$ িক ধম@ বা িবAােসর 5কাশ, নািক +কবলই এক$ সাধারণ
আচরণ?
আমরা *য কাজgেলা কের থািক তা অেনক সময় আমােদর িব?াস •ারা পিরচািলত হয়। তেব আমােদর সব কাজই ধম> বা িব?ােসর
সু রিfত JকাশভিŽ নয়। *কউ যখন অিভেযাগ কের *য, তার Jকােশর অিধকার খব> করা হেয়েছ, তখন আদালত িবেবচনা কের *য,
তার আচরণ ধম> বা িব?ােসর Jকােশর সােথ সˆক> যু G িকনা। আচরণ ও িব?ােসর সংেযাগ িবেŒষেণর মাধNেম আদালত *দখার
*চpা কের *য, তােদর মেধN *কােনা ঘিনt *যাগসূ Z আেছ িকনা।
অেনক সময় বNাপার! *বশ সহজ। গীজ>ায় যাওয়া •ীpধেম>র সােথ ঘিনtভােব সংযু G এবং *রাজা রাখা ইসলােমর সােথ ঘিনtভােব
সংযু G।
িকy সব সময় এত সহজ নয়। *যমন, *কােনা একজন ি•pােনর কােছ •ুশ পরাটা *তমন ghiপূ ণ> িকছু না; িকy আেরকজন
িখ‘ােনর কােছ তা ধমoয় পিরচেয়র এক গভীর অিভবNিG। এবং মু সিলম নারীেদর িহজাব িনেয় িভ’ ধরেনর িব?াস রেয়েছ।
*কান িব?াস! স†ক *সটা িনধ>ারণ করা আদালেতর কাজ নয়। *কান! ধমoয় আচরেণর Jকাশ *স বNাপাের িসDাT *নওয়ার *fেZ
আদালতেক *কােনা এক! ধমoয় মতবােদর তুলনায় অনN এক! মতবাদেক JাধানN *দওয়ার ঝুঁ িকেত পড়েত হেত পাের। মানবািধকার
বNিG িবেশেষর অিধকার, তাই Jািতtািনক মতবােদর পিরবেত> আদালত সংিŒp বNিGর িব?াসেক খিতেয় *দেখ। *কননা, যিদ সংিŒট
বNিG *কােনা এক! কাজেক তার ধমoয় িব?ােসর Jকাশ বেল িবেবচনা কের থােক, তেব তার জনN *সটাই †ক।
যখন আমরা িনিNত হব +য, +কােনা সু রিPত আচরেণর 5কাশেক িনয়িKত করা হেয়েছ, তখন আমােদর +দখেত হেব
এই িনয়Kণ আইেনর আওতায় আেরাপ করা হেয়েছ িকনা।
এই িনয়Bণ আেরােপর জনN িক *কােনা িলিখত আইন, নিজর বা Jথাগত আইন রেয়েছ? অথবা *কােনা আইনগত িভিb ছাড়াই
কতৃ>পেfর •ারা আেরাপ করা হেয়েছ? যিদ *কােনা আইিন িভিb না থােক, তাহেল এই িনয়Bণ আেরাপ eবধ নয়।
পরবতী ধাপ হেL এই িনয়Kণ আেরাপ +কােনা Tবধ কারণেক সু রPা +দওয়ার জন? 5েয়াজন িকনা তা িবেVষণ কের
+দখা। এই উbর *দওয়ার জনN আমােদর Jথেম *দখেত হেব, *য আচরণ বা চচ>া িনয়Bণ করা হেH তার সােথ *কােনা eবধ
কারেণর JতNf সংেযাগ আেছ িকনা এবং ি•তীয়ত *দখেত হেব এই িনয়Bণ আেরােপর আেদৗ Jেয়াজন রেয়েছ িকনা। Jিত! J‰ই
এেক এেক আেলাচনা করা যাক।
আTজ>ািতক আইেনর আওতায় ধম> বা িব?ােসর @াধীনতােক িনয়Bণ করার একমাZ eবধ কারণ হেH জনিনরাপbা, শৃ cলা, @াdN বা
eনিতকতা এবং অনNেদর @াধীনতা ও অিধকােরর সু রfা।
সু তরাং *য আচরণ! িনয়Bণ করা হেH *স! িক এই কারণgেলার এক!েকও ঝুঁ িকP“ কের তুলেছ? এবং এর িক *কােনা Jমাণ
আেছ?
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রা^েক িনয়িBত আচরণgেলার সােথ অTত এক! eবধ কারেণর 5ত?P সংেযাগ *দখােত হেব।
িহsু বণ>Jথায় মানু ষেক উw ও ি”• বণ> এবং বণ>হীন দেল ভাগ করা হেয়েছ। বণ>হীন মানু েষেদরেক চরম eবষমN এবং সামািজক ও
অথ>ৈনিতক Jিত—লতার স‹ু খীন হেত হয়। *কােনা *কােনা মিsের বণ>হীন িহsু েদর Jেবশ িনিষD িছল। ভারেত ১৯৪৯ •ীpাে{
বণ>Jথা বা *™িণেভদ িবলু š করা হেয়েছ এবং মিsরgেলা এখন আর বণ>হীন িহsু েদর Jেবশ করেত বাধা িদেত পাের না। এই
িনয়Bণ পরীfায় উbীণ> হেয়েছ – এখােন *™িণৈবষমN Jিতেরাধ এবং অনNেদর @াধীনতা ও অিধকার রfার মেধN €p ও JতNf
সংেযাগ রেয়েছ।
িকy সকল িনয়Bেণর *fেZ এতটা €p সংেযাগ খুঁ েজ পাওয়া যায় না এবং মােঝ মােঝ সরকার eবধ কারণgেলােক ভুলভােব
উপdাপন কের বা অপবNবহার কের।
ধম> বা িব?ােসর @াধীনতার Jিত িনয়Bণ অেনক সময় জনশৃ Zলার সােথ সˆিক> ত থােক। জনশৃ cলা আইন অেনক িবষয়েক িনয়Bণ
কের, *যমন ›মিক, হামলা, সিহংসতার Jেরাচণা এবং কখেনা কখেনা ধম>িনsা।
ধম> বা িব?াস Jকােশর @াধীনতা বলেত মূ লত আপিন যা সিতN বেল িব?াস কেরন তা বলার অিধকারেক বু ঝায়। িব?াস শািTপূ ণভ
> ােব
Jকাশ করা যায় আবার সিহংসতার উেœগকারী/ উ•ািনমূ লক ভােবও Jকাশ করা যায়। žঃখজনক হেH, *কােনা *কােনা মানু ষ
িনেজর ধম> িব?াস ছাড়া অনN কারও িব?ােসর শািTপূ ণ> Jকােশ এতটাই িবfুD হয় *য, সিহংসতার মাধNেম *স এর Jিতি•য়া বNG
কের থােক।
*কােনা *কােনা রা^ িবেশষ িকছু িব?ােসর শািTপূ ণ> Jকাশেকও িনিষD কের থােক এবং দাŽা সংঘাত সৃ িpর ঝুঁ িকজিনত জনিনরাপbার
ইসু Nেক কারণ িহেসেব দাঁড় করায়। এই যু িGেত ইেsােনিশয়ায় JকােশN আহমিদয়া বা িনরী?রবাদী িব?ােসর Jকাশেক িনিষD করা
হেয়েছ। এর ফেল সিহংসতার িশকার মানু ষেদরেক অেনক সময় ধম>িনsা বা সিহংসতার উেœককারী িহেসেব অিভযু G করা হয়,
হামলাকারীেদর িবhেD *কােনা অিভেযাগ দােয়র করা হয় না।
এ ধরেনর আইন কখেনা সিহংসতা ¡াস করেত পাের না। বরং তা এই ধারণােক পু ন:Jিতিtত কের *য, যারা ‘ভুল’ িব?াস ধারণ কের
তােদর শাি“ পাওয়া উিচত।
আেরক! িবতিক> ত িবষয় হেH জনৈনিতকতা। সবাই িক একই eনিতক আদশ> অনু সরণ কের এবং কার eনিতক আদশ> সব>সাধারেণর
জনN অনু সরণীয়? জািতসংঘ মানবািধকার িবেশষ3গেণর মেত, জনৈনিতকতার সং3া আসা উিচত “ব› সামািজক, দাশ>িনক ও ধমoয়
Jথা” *থেক। অনNভােব বলেল, আপিন §ধু মাZ সংখNাghর eনিতক আদেশ>র উপর িভিb কের িনয়Bণ আেরাপ করেত পােরন না।
আপিন *জেন অবাক হেবন *য, জাতীয় িনরাপ\া কখেনাই ধম> বা িব?ােসর @াধীনতােক িনয়Bণ করার উপযু G িভিb নয়।
অেনক সরকার *কােনা *কােনা *গাtীেক জাতীয় িনরাপbার Jিত ›মিক িহেসেব *দেখ থােক, িবেশষ কের যিদ *সই *গাtী *কােনা
শ¨ *দেশ Jবিত> ত হওয়া ধম>িব?াস অনু সরণ কের থােক। সনদ রচিয়তারা একমত হেয়েছন *য, জন@াdN, িনরাপbা ও শৃ cলা
িনয়Bণ আেরােপর জনN যেথp সু েযাগ িদেয় থােক এবং এেত জাতীয় িনরাপbা *যাগ করেল ধম> বা িব?ােসর @াধীনতা যখন সবেচেয়
*বিশ Jেয়াজন *স সময় তােক অJেয়াগেযাগN কের *তােল।
সু তরাং আমরা Jিতিtত কেরিছ *য, িব?ােসর চচ>া কীভােব *কােনা eবধ কারণেক ›মিকর মু েখ *ফেলেছ তার €p ও JতNf
সংেযাগ রা^েক *দখােত হেব। আমরা আরও *দখলাম, eবধ কারণgেলােক স†কভােব বNাখNা ও Jেয়াগ করা হেH িকনা *সটা
যাচাই করা ghiপূ ণ।>
এবার আমরা 5ে8র পেরর অংেশ যাই – িনয়Kণ িক আেদৗ 5েয়াজনীয়? রাজৈনিতক বা সংখNাgh •িpভিŽ *থেক JতNািশত
এমন! নয়, িকy Jেয়াজনীয়।
ধরা যাক, সরকার *দখােলা *য, তােদর J“ািবত িনয়Bেণর সােথ অেনNর @াধীনতা ও অিধকার সু রfার JতNf সংেযাগ রেয়েছ।

এই ›মিক িক িনয়Bণ আেরাপ করার মত যেথp ghতর?
অনNেদর অিধকার সু রfায় িক এই J“ািবত িনয়Bণ কায>কর ভূ িমকা রাখেব?
অিধকােরর উপর িনয়Bণ আেরাপ না কের অনN *কােনা উপােয় িক এই সমসNার সমাধান করা যায়?
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সমসNা যিদ ghতর না হয়, যিদ J“ািবত িনয়Bণ সমসNা সমাধােন খু ব একটা ভূিমকা না রােখ অথবা যিদ িনয়Bণ আেরাপ না কের
সমসNা সমাধােনর অনN *কােনা উপায় থােক, তাহেল িনয়Bণ আেরাপ Jেয়াজন◌ীয় নয়।
চীন সরকার দাবী কের *য, *বৗD ধমoয় Jিশfণ *কªgেলােত জনসংখNার বা›েলNর কারেণ @াdN ও িনরাপbা ঝুঁ িকর আশ«া িবরাজ
করেছ। @াdN ও িনরাপbা হেH eবধ িভিb। এর এক! সমাধান হেত পাের *কªgেলােক সং•ার ও Jসািরত করা। এই সমাধােনর
ফেল *কােনা অিধকার িনয়Bণ করার Jেয়াজন হেব না। িকy পিরবেত> , সরকার পু েরা dাপনা ¬ংস কেরেছ এবং *জারপূ ব>ক ১০০০
িভfুেক *সখান *থেক উেHদ কেরেছ যার *কােনা Jেয়াজন িছল না।
*কােনা *কােনা িনয়Bণ আেরােপর অবশNই Jেয়াজন আেছ। জািতসংঘ €pভােব বেলেছ *য, fিতকর Jথাগত চচ>া অবশNই িনিষD
করা উিচত, *যমন ধম>িব?াস Pহেণর সময়কালীন িকছু রীিতনীিত এবং নারীেদর িলŽেছদন।
অেনক *fেZই মূ ল ঘটনা! পির®ার থােকনা। িকy িনয়Bণ আেরাপ করার Jেয়াজন রেয়েছ িকনা তা Jমাণ করার দািয়i রাে^র
উপেরই বত> ায়।
যখন আমরা িনিNত হব +য, িনয়Kণ আেরােপর জন? রাে'র Tবধ কারণ রেয়েছ এবং তা 5েয়াজনও বেট, তখন
আমােদর যাচাই করেত হেব এই িনয়Kণ Tবষম?মূ লক িকনা।
আপনার মেন হেত পাের আইন, নীিত বা চচ>া eবষমNমূ লক িকনা *সটা যাচাই করা সহজ কাজ। হNাঁ, যিদ *সটা সকেলর জনN না হেয়
*কােনা িনিদ> p জনেগাtীর জনN JেযাজN হয় তাহেল তা অবশNই eবষমNমূ লক। এেক বলা হয় JতNf eবষমN এবং তা এেকবােরই
িনিষD।
িকy *কােনা *কােনা সময় সবার Jিত *য আইন সমানভােব JেযাজN *সটা *কােনা *কােনা *গাtীর উপর *বিশ Jভাব *ফেল এবং
অনNানNেদর উপের *কােনা Jভাবই *ফেল না। এেক বলা হয় পেরাf eবষমN।
আমােদর *সই কা¯িনক শহের চলু ন আেরকবার িফের যাই, *যখানকার ধমoয় উপাসনালয়gেলােত উw আওয়াজ হেয় থােক।
শহেরর কাউি…ল জনসমাগেম এবং ধমoয় স|দােয় শে{র মাZার উপর িনয়Bণ আেরাপ কের আইন Jবত> ন কেরেছ। এবং ধমoয়
স|দায়gেলা সবাই *স অনু সাের তােদর €ীকােরর ভিলউম কিমেয় িনেয়েছ। িকy গীজ>ার ঘ°ার শ{ অেনক *বিশ *জারােলা
এবং এর শ{ কমােনা যায় না। নতুন এই আইেনর ফেল গীজ>ার ব›িদেনর Jথাগত িনয়ম বজ>ন করেত হেয়েছ, িকy অনN *কােনা
ধমoয় স|দায়েক এই িনেষধা3ার কারেণ *কােনা সমসNায় পড়েত হয়িন।
এ! হেH পেরাf eবষমN।
সাধারণ আইেনর ফেল পেরাf eবষমN সৃ িp হওয়ার এমন অেনক উদাহরণ রেয়েছ:
অেনক *দেশ জনসাধারেণর মেধN ছু ির বা ধারােলা অ± বহন করা িনিষD। িশখ ধম> ছাড়া অনN *কােনা ধমoয় স|দােয়র উপর এই
িনয়ম খু ব একটা Jভাব সৃ িp কের না। িশখ পু hষেদর ধমoয় আনু tািনকতার অংশ িহেসেব ‘কারপান’ নােমর এক ধরেনর ছু ির জামার
িনেচ বহন করেত হয়। কােজই আইন! এখােন িশখ পু hষেদর তােদর ধমoয় বাধNবাধকতা পালেনর সামথ>Nেক সীিমত কের িদেH।
*কােনা *কােনা *দেশর পিরক¯না Jিবধান অনু সাের নতুন *কােনা ভবন িনম>াণ করেত হেল Jিতেবশী ভবন মািলকেদর কাছ *থেক
অনু মিত *নওয়ার Jেয়াজন হয়। িকy Jিতেবশীেদর পfপািতiপূ ণ> মেনাভােবর কারেণ Jথাগত স|দায়gেলার তুলনায় *ছাট ও
অ-Jথাগত ধমoয় স|দায়gেলার জনN অনু মিত পাওয়া অেনক ক†ন হেয় পেড়।
নীিত ও এর চচ>া অেনক সময় সমসNা eতির করেত পাের। *কােনা িব?িবদNালয় যিদ শিনবাের ভিত> পরীfার আেয়াজন কের, তাহেল
এNাডেভি³‘ এবং Jথাগত ই›দী ধম>াবল´ীরা বি‡ত হয়। Jায়শই সংখNালঘু ধম>াবল´ী কমoেদরেক তােদর িনজ@ ধমoয় উৎসেবর
সময় ছু ! *নওয়ার পিরবেত> সংখNাgh ধমoয় উৎসেবর সােথ িমিলেয় ছু ! িনেত হয়।
JতNf eবষমN সব সময়ই িনিষD। িকy আদালেতর উিচত পেরাf eবষমNেকও বা“ব এক! সমসNা িহেসেব িবেবচনা কের যখনই
*যৗিGক উপােয় স¶ব তা িনরসেনর উেদNাগ *নওয়া। অেনক সময় এ ধরেনর সমসNার খু ব সহজ সমাধান খুঁ েজ *বর করা স¶ব।
আমােদর কা¯িনক শহেরর কাউি…ল বNিত•ম িহেসেব রিববাের ও ধমoয় উৎসেবর িদেন গীজ>ার ঘ°া বাজােনার িবেশষ অনু মিত
িদেত পােরন।
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সু ইেডেনর িব?িবদNালয়gেলার ভিত> পরীfা এর আেগ §ধু মাZ শিনবাের অনু িtত হত। এখন তা §•বােরও হেয় থােক। কম>েfেZর
ইউিনফেম> পাগিড়র মত িবেশষ *পাশাক অTভু>G করা *যেত পাের।
িকy আদালেতর ভাষN হেH, এমনটা সব *fেZ স¶ব নাও হেত পাের। পেরাf eবষমN আইনস‹ত হেত পাের, যিদ Jমাণ করা
স¶ব হয় এর *পছেন যেথp ভাল ও ব·িনt যু িG আেছ।
উদাহরণ@Šপ, হাসপাতােল সং•মণ িনয়Bণ নীিত অনু সাের কমoরা *কােনা ধরেনর অল«ার পরেত পােরন না, যা *কােনা *কােনা
*গাtীেক বি‡ত কের থােক। িকy জন@াdN সু রfার জনN এই িনয়ম! যু িGযু G িনেষধা3া।
জন@াdN অবশNই ধম> বা িব?ােসর @াধীনতােক িনয়Bণ করার এক! eবধ কারণ। িকy পেরাf eবষেমNর *fেZ আদালত অনNানN
কারণও িবেবচনা কের। *যমন, এক! *কাˆানী যু িG *দখােত পাের *য, তােদর নীিতর পিরবত> ন করা হেল Jািতtািনক @াথ> fু¸
হেব। *কােনা *পাশােকর *দাকােন যিদ িনয়ম হয় *য, তােদর িব•য়কমoেদর অবশNই *দাকােনর িনজ@ *পাশাক পরেত হেব, *সেfেZ
*কােনা কমo যিদ তার ধমoয় বাধNবাধকতার কারেণ *সই িনয়ম! JতNাখান কের তেব তােক িনেয়াগ করার বাধNবাধকতা *কাˆানীর
থাকেবনা।
কােজই যখন JতNf eবষমN িনিষD, *কােনা বNিG ও স|দােয়র Jেয়াজেন পেরাf eবষমNেকও যতটা স¶ব যু িGযু G উপােয়
পিরহার করার কথা বু ঝায়।
আেরািপত িনয়Kণ Tবষম?মূ লক নয় এ ব?াপাের িনিNত হওয়ার পর আমােদর িসaাb িনেত হেব তা সামcস?পূ ণ@ িকনা।
*কান মাZায় এই আচরেণর Jকাশেক িনয়Bণ করা হেব? কার জনN, কখন, *কাথায় এবং কী িনিষD করা উিচত?
িবেশষ *কােনা কম>েfেZ িবেশষ *পশায় িনেয়ািজত কমoেক িবেশষ ধরেনর ধমoয় *পাশাক পরার অনু মিত না *দওয়ার সােথ রা“ায়
JকােশN *য *কােনা মানু ষেক তার ধমoয় *পাশাক পরেত না *দওয়ার মেধN অেনক পাথ>কN আেছ!
কােজই আTজ>ািতক আদালতgেলা সামqসNতার িদক!েক সতক> তার সােথ িবেবচনা কের। যু Gরাে^র আদালত আরও
কেঠারভােব এটার Jেয়াগ কের – যতটা স¶ব নূ Nনতম িনেষধা3ার মাধNেম এই িনয়Bণ Jেয়াগ করেত হেব।
এক$ চূড়াb িদক হেL, িকছু িকছু আদালত +য িবষয়$ িবেবচনা কের তা হল রা'ীয় মূ ল?ায়েনর সু েযাগ(margin of
appreciation) । এই িব? অতNT eবিচZNময় এবং মানবািধকােরর নীিত রা^ীয় *Jfাপেটর সােথ সŽিত *রেখ নানা উপােয়
বা“েব Jেয়াগ করা *যেত পাের।
এ কারেণ িকছু িকছু আTজ>ািতক আদালত ‘রা^ীয় মূ লNায়েনর সু েযাগ’ Jেয়াগ কের থােক। মূ লত এর অথ> হেH রা^ীয় কতৃ>পf
রা^ীয় *Jfাপট সবেচেয় ভালভােব উপলিº করেত সfম এবং রা^ীয় আইন Jণয়েনর জনN সবেচেয় উপযু G। এজনN আTজ>ািতক
আদালত রা^েক িনিদ> p মাZায় @াধীনতা িদেয় থােক।
রাে^র িবচfণতার পিরিধ কতটুƒ িব“ৃ ত হেব এবং আদালত আেদৗ এমন িব“ৃ ত এখিতয়ার *দয় িকনা *স বNাপাের যেথp িবতক>
আেছ!
সার কথা হেL,
*কােনা িনয়Bণ আেরাপ করা অনু েমাদনেযাগN িকনা, তা িবেবচনা করার জনN আমরা িনে•াG Jি•য়া! অনু সরণ করব –
১. আইেনর মাধNেম আপনার ধম> বা িব?াস ধারণ বা পিরবত> েনর িনরWশ অিধকার অথবা Jকােশর অিধকার *কান!েক
সীিমত করা হেয়েছ *স িসDাT *নওয়া।
২. *য আচরেণর উপের িনয়Bণ আেরাপ করা হেয়েছ *স!েক সু রিfত ধম>চচ>ার Jকাশ িহেসেব িবেবচনা করা হয় িকনা
*স বNাপাের িনি»ত হওয়া।
৩. আেরািপত িনয়Bেণর *কান আইনানু গ িভিb আেছ িকনা তা যাচাই করা।
৪. এই আচরণ বা ধম>চচ>া িনয়Bণ আেরাপ করার *কােনা eবধ কারেণর জনN যেথp ›মিকদায়ক িকনা, অথ>াৎ তা অনN
কারও অিধকার বা @াধীনতােক fু¸ করেছ িকনা তা িবেবচনা করা।
৫. এই িনয়Bণ JতNf বা পেরাfভােব eবষমNমূ লক িকনা তা যাচাই করা।
5

৬. এবং আেরািপত িনয়Bণ ›মিকর তুলনায় সামqসNপূ ণ> িকনা এবং এর মধN িদেয় সমসNার কায>কর সমাধান পাওয়া
যােব িকনা তা িবেবচনা করা।
মানবািধকােরর সােথ সŽিত রfার জনN আদালত *য সকল যু িG ও কায>কারণ বNবহার কের থােক *সgেলা যখন আমরা পু েরাপু ির
বু ঝেত পারব তখন আমরা আরও কায>করভােব আমােদর অিধকার দাবী করেত পারব। এছাড়া আদালত ও সরকার এই িবষেয় স†ক
পেথ পিরচািলত হেH িকনা বা তারা Jকৃতপেf ধম> বা িব?ােসর @াধীনতােক লংঘন করেছ িকনা *স সˆিক> ত িবতেক> ও আমরা
পূ ণভ
> ােব অংশPহণ করেত পারব।
সব>স¾ সংরিfত এসএমিস ২০১৮
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