
বাংলােদশ 

বাংলােদেশ ধমর্ীয় sাধীনতার aবsা সmেn USCIRF kমশ েবিশ মাtায় uিdg হেয় পেড়েছ। িহnেুদর মািলকানাধীন বােজয়াp 

করা জিম েফরত েদoয়া eবং পাবর্তয্ চ gাম শািn চুিk (Chittagong Hill Tracts Peace Accord) েমেন চলবার েkেt 

সরকার িকছুটা agগিত করেলo, গত ছয় মােস িবেশষ কের িহn ুo েবৗd সmpদােয়র িব েd সাmpদািয়ক িহংসার aগিণত 

ঘটনা সংঘিটত হেয়েছ। pধানমntী েশখ হািসনার েনতৃtাধীন শাসক আoয়ামী লীগ eবং pধান িবেরাধী দল বাংলােদশ 

নয্াশনািলs পািটর্  (BNP) o pধান iসলামী দল জামাত-e-iসলামী (জামাত) সহ িবেরাধী রাজৈনিতক দল িল, uভয় পki 

ধমর্ীয়ভােব িবভাজনকারী ভাষা বয্বহােরর মাধয্েম 2014 eর জানুয়ারীেত িনবর্াচেনর পূেবর্ েয রাজৈনিতক aবsান িনেয়িছল, 

NGO- িল, ধমর্ীয় েনতৃবnৃ, o সমাজ ei বিৃdpাp িহংসার জনয্ তােকi দায়ী কেরেছ।  

িনবর্াচেনর সােথ সmিকর্ ত িহংসাtক কাযর্কলাপ: 5 জানুয়ারী 2014 তািরেখ বাংলােদেশ সংসদীয় িনবর্াচন aনিু ত হেয়িছল, যা 
aবাধ বা নয্াযয্ িছল না eবং aেধর্েকর েবিশ সংসদীয় আসেন েকােনা pিতdিndতা হয় িন। BNP o 18িট aনয্ রাজৈনিতক দল 

িনবর্াচন বয়কট কেরিছল। িনবর্াচন-পরবতর্ী িদন িলেত, বাংলােদেশর 64িট েজলার মেধয্ তথাকিথতভােব 16িট েজলায় 

িহংসাtক কাযর্কলাপ হেয়িছল। েবিশর ভাগ আkমেণর জনয্i িবেরাধী BNP o জামােতর সােথ সংি  বয্িk o েগা ী িলেক 

দায়ী করা হেয়িছল। সংখয্ালঘু-aধুয্িষত gাম িলেত িনকৃ তম আkমণ িল সংঘিটত হেয়িছল। িহnেুদর কেয়ক ডজন সmিt 

লঠু, ভা চুর করা হেয়িছল বা আ ন লাগােনা হেয়িছল, eবং শত শত িহn ুমানষু তােদর বািড় েছেড় পািলেয়িছেলন। িহংসার পের 

pধানমntী হািসনা ধমর্ীয় সংখয্ালঘু সmpদায় িলর সমথর্েন সাবর্জনীন িববিৃত িদেয়িছেলন, িকn pিতেবদেন pকাশ েপেয়িছল েয 

pভািবত a ল িলেত সরকার কতৃর্ ক েpিরত পুিলশ o সুরkা বািহনী িল সিkয়ভােব িহংসাtক কাযর্কলাপ থামায়িন eবং 
িকছু েkেt তােত aংশo িনেয়িছল। 

ঈ রিনnার aিভেযাগ: িতনজন sেঘািষত নািsক বাংলােদেশর 1971 সােলর যুdাপরাধ াiবযু্নােলর সmেn bগ েলখার পের, 

2013 সােলর eিpল মােসর pথমভােগ সরকার তােদর িব েd “ধমর্ীয় সংেবদনশীলতােক আঘাত করার" aিভেযাগ eেন তােদর 

েgpার কেরিছল। িরেপাটর্  করার সময়কােলর েশেষ, িবচার aসমাp থাকা aবsায় তােদর মিুk েদoয়া হেয়িছল। জামােতর সােথ 

সংি  বয্িkরা সরকারেক তথাকিথতভােব 84 জন aনয্ মানেুষর eকিট তািলকা িদেয়িছল, যােদর িব েd তারা ঈ রিনnার 

জনয্ তদn হেত েদখেত চান। 

সmিt িফরত েদoয়া: 1971 সােল পািকsান েথেক বাংলােদেশর sাধীনতা aজর্ েনর পূেবর্ বােজয়াp করা িহn ুসmিt েফরত 

পাoয়া, বা তার kিতপূরণ পাoয়ার জনয্ পিরবারবগর্ বা বয্িkরা যােত আেবদন করেত পােরন েসi uেdেশয্, 2011 সােল নয্s 

সmিt েফরত েদoয়ার আiেনর (Vested Property Return Act) aধীেন eকিট pিkয়া ৈতির করা হেয়িছল। তেব aেনক িহn ু

সmpদায় eবং NGO– িল িব াস কের েয তােদর সmিtর েকবলমাt eকটা েছাট aংশi েফরতেযাগয্, েযেহতু আiনিটর সংjা 
খুবi স ীণর্ eবং আেবদেনর pিkয়াo খুবi ঝােমলাপূণর্ o জিটল।  

পাবর্তয্ চ gাম শািn চুিk (CHT Accord): CHT চুিk হল ei a েলর uপজািত o মূলবাসী মানুষ, যােদর মেধয্ pায় 50% 

েথরবাদ েবৗdধমর্ aনসুরণকারী, তােদর pিতিনিধtকারী রাজৈনিতক দল eবং বাংলােদশ সরকাের মেধয্ eকিট রাজৈনিতক 

চুিk o শািn চুিk। বাংলােদশী সরকার কতৃর্ ক USCIRF-েক pদt তথয্ aনযুায়ী, CHT চুিkর 72িট aনেুcেদর মেধয্ 48িট 

পূণর্ েপ বাsবািয়ত হেয়েছ, eবং aনয্ 15িট আংিশক েপ বাsবািয়ত হেয়েছ, আর আেরা 9িট eখনo বাsবািয়ত করা হয় িন।  

েরািহ া মসুলমান: বাংলােদশী সরকার েরািহ া মসুলমানেদর বামর্ার নাগিরক িহসােব িবেবচনা কের eবং ei কারেণ তােদর 

শরণাথর্ী িহসােব িবেবচনা কের, িকn তােদর pিত আnজর্ ািতক আiেনর aধীেন pেয়াজনীয় আচরণ কের না। pায় 30,000 জন 

েরািহ া কkবাজাের সরকার-চািলত িশিবের আেছন। UNHCR o NGO-রা ei িশিবর িলেক সমথর্ন করেলo, আ য় o 

েমৗিলক sাsয্ সংkাn সুিবধা িল aপযর্াp। আেরা 200,000 েথেক 300,000 জন েরািহ া েশাচনীয় aবsায় িশিবেরর বাiের 

বাস কেরন, eবং তারা UNHCR eর কাছ েথেক েকােনা সাহাযয্ পান না।  



সুপািরশ: 2012 সাল েথেক যুkরা  o বাংলােদশ eকিট aংশীদাির বাতর্ ালােপ aংশ িনেয়েছ। তৃতীয় বাতর্ ালােপর সাkাৎিট 2014 

সােলর মধয্ভােগ aনিু ত হেব। যুkরা  বাংলােদেশর সে  যুk থাকার সময়, USCIRF সুপািরশ কেরেছ েয মািকর্ ন সরকােরর 

uিচত pধানমntী েশখ হািসনা eবং সমs সরকারী কমর্কতর্ ােক ধমর্ীয়ভােব িবভাজনকারী ভাষা eবং ধমর্ীয় uেdশয্pেণািদত 

িহংসা o হয়রািনমলূক কাযর্কলাপ িলর বারংবার o সাবর্জনীনভােব িনnা করেত aনেুরাধ করা; sানীয় সরকারী কমর্কতর্ া, 
পুিলশ aিফসার o িবচারকেদর আnজর্ ািতক মানবািধকােরর মানদ িল সmেn, eবং ধমর্ীয়ভােব uেdশয্pেণািদত িহংসাtক 

কাযর্কলাপ িলেক কীভােব তদn o িবচার করেত হয় েসi সmেn pিশkণ েদoয়া; eবং বাংলােদশী সরকারেক তার ঈ রিনnা 
আiনিট pতয্াহার করেত aনেুরাধ করা। 



 


