
আন্তর্জ াতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তিষয়ক ইউএস কতর্মশন (U.S. Commission on International Religious 
Freedom, USCIRF) হল স্টেট তিপাটজ মর্মন্ট স্টেমক পৃেক ও স্বিন্ত্র একটি সংস্থা। এটি হল আমর্মতিকান কংমেস 
দ্বািা সৃষ্ট একটি স্বাধীন, তদ্বদলীয় ইউএস সিকামিি পিার্মশজদািা সংগঠন, যা তিশ্বিযাপী ধর্মীয় স্বাধীনিাি উপি 
নর্ি িামে এিং িাষ্ট্রপতি, স্টসমেটাতি অি স্টেট ও কংমেমসি কামে নীতির্মালা সম্পতকজ ি সুপাতিশ স্টপশ কমি৷ 
আর্মামদি সংতিতধিদ্ধ অঙ্গীকাি ও র্মানিাতধকাি সংোন্ত তিশ্বর্নীন স্ট াষণা এিং অনযানয আন্তর্জ াতিক নতেমি প্রাপ্ত 
র্মানদণ্ডগুল োি তিতিমি USCIRF এই সুপাতিশগুল ো স্টপশ কমি৷ কতর্মশনাি ও স্টপশাদাি কর্মীিা  টনাস্থমল অর্মযজাদাি 
 টনাগুল ো নতেিুক্ত কিা এিং ইউএস সিকামিি কামে স্বাধীন নীতিগি সুপাতিশগুল ো কিাি দ্বািা এক িেি ধমি 
স্টয কার্ কমিমেন, 2016 সামলি িাতষজক তিমপাটজ টি িািই একটি সংকলন৷ 2016 সামলি িাতষজক তিমপামটজ  1 
স্টেব্রুয়াতি 2015 স্টেমক 29 স্টেব্রুয়াতি 2016 পযজন্ত সর্ময়কালমক অন্তিুজ ক্ত কিা হয়, যতদও তকেু স্টেমে এই 
সর্ময়সীর্মাি পমি সং টিি তকেু গুরুত্বপূণজ  টনাও উমেে কিা হময়মে৷  

 

বাাংলাদেশ 

2015 সামল সশস্ত্র সন্ত্রাসীিা ধর্মীয় সংেযাল  ুসম্প্রদায়, স্বম াতষি নাতিক, ধর্ম নিরলেক্ষ ব্লগািমদি 
হিযা কলরলে, হুর্মতক নিলেলে, নির্মোতি ও হয়িাতন কলরলে। যতদও শাসক আওয়ার্মী লীগ এর তিরুমদ্ধ 
পদমেপ েহণ কমিছে, িদন্ত কলরলে স্টেপ্তাতি চালায়, এিং সতহংস অপিাধীমদি তিরুমদ্ধ আইতন 
পদমেপ েহণ কমি এিং সুিো িৃতদ্ধ কমি সম্ভািয হার্মলাি, ধর্মীয় সংেযাল ,ু সুশীল সর্মার্ ইিযাতদ 
আগার্মী লেযতিন্দগুুল োি র্নয, যা ের্মিধজর্মান ধর্মীয় সন্ত্রামসি আসন্ন  ক্ষয হময় উমঠমে। এি সামে 
যুক্ত হময়মে ছেআইনিিামি র্তর্মি অতধকািী হওয়া, সাধািণিামি িলা যায় র্তর্ম র্িিদেল, 
স্বত্বাতধকামিি স্টগালর্মামলি িযাপক তিিৃতি। তিমশষি ধর্মীয় সংেযাল  ুর্নগমণি সামে, র্োাঁিা র্মূলি 
তহন্দ ুও তিোন ও নিলেলিরলক অসহোে ছেোধ করলেি। অিযোিয নেষে হল ো তচটাগাং তহল ট্র্যাছকর 
েোস্তেোেি ও স্টিাতহঙ্গা র্মুসলর্মান। 2015 র্মামচজ  USCIRF-এি সদসযিা ধর্মীয় স্বাধীনিাি তিষয়টি 
পযজমিেণ কিমি িাংলামদমশ যান।  

প্রেক্ষাপট: িাংলামদমশি িার্ননতিক র্মানতচে র্মূলি শাসক আওয়ার্মী লীগ ও প্রধান তিমিাধী দল 
তিএনতপি র্মমধয তিিক্ত। 05 র্ানুয়ািী 2014 িাতিমে িাংলামদমশ সংসদীয় তনিজাচন অনুতিি হময়তেল, 
যা অিাধ িা তনিমপে তেল না, িাংলামদমশ 64টি স্টর্লাি র্মমধয 16টিমি তনিজাচন-পিিিী সতহংসিা 
 মটতেল। র্ নযির্ম আের্মণগুল ো  মটতেল সংেযাল  ুঅধুযতষি োর্মগুল োস্টি। অমনক তহন্দিু সম্পতি 
লুট, ধ্বংস কিা িা আগুন লাগামনা হময়তেল, এিং শি শি তহন্দ ুতোাঁস্টদি িাতি স্টেমি 
পাতলময়তেমলন। তিোন ও স্টিৌদ্ধ সম্প্রদায়গুল োস্টকও আের্মমণি তনশানা কিা হময়তেল। স্টিতশিিাগ 
আের্মণগুল োি দায় আমিাতপি হময়তেল তিএনতপ ও র্মূল ইসলাতর্ম দল র্ার্মাি ই ইসলাতর্মি (র্ার্মাি) 
তিতিন্ন স্টগািী ও িযতক্তি উপমি। 

িাংলামদমশি র্নসংেযাি প্রায় 90 শিাংশ সুতন্ন র্মুসলর্মান। তহন্দিুা হমলন স্টর্মাট র্নসংেযাি 9.5 
শিাংশ, এিং তিোন ও স্টিৌদ্ধ সহ অনয সকল ধমর্মজি র্মানুষ হমলন এক শিাংমশি কর্ম।  
আক্রমদের লক্ষয ধমীয় সাংখ্যা লঘুরা: 
প্রতিমিদনটি স্টপশ কিাি সর্মময়ই ধর্মীয় সংেযাল  ুসম্প্রদাময়ি স্টনিা, তিোন স্টপশার্ীিী, তশয়া 
র্মুসতলর্ম, তহন্দ ুএিং স্টিৌদ্ধ সম্প্রদাময়ি র্মানুষমদি উপি হিযা, আের্মণ, হুর্মতকি  টনা  মটমে,ধর্মীয় 
উপাসনালময় হার্মলা হময়মে। এই  টনাগুল োি দায় আমিাপ কিা হময়মে অেিা স্বীকাি কমি তনময়মে 



স্টদশীয় এিং আন্তেম োনতক সন্ত্রাসী ছগোষ্ঠী র্ার্মািুল র্মুর্াতহতদন িাংলামদশ (স্টর্এর্তি) এিং ইসলাতর্মক 
স্টেট অব্- ইিাক ও ছ ভোলন্ত (আইএসআইএল) দ্বািা। যতদও িাংলামদশ স্টদমশর র্লধয ISIL এি 
উপতস্থতিি কো অস্বীকাি কমিমে। এতদমক অনয একটি আশাপ্রদ িািজ ায় ধর্মীয় সংেযাল  ুসম্প্রদাময়ি 
পমে িলা হময়মে সিকাি ও পুতলশ সতেয়িামিই িদন্ত, স্টেপ্তাতি, আের্মণকািী িযতক্তমদি তিরুমদ্ধ 
যািা হুর্মতক ও হার্মলায় অতিযুক্ত--র্মার্মলা দাময়ি কমিমে, এিং িািা তনিাপিা স্টর্ািদাি কমিমে 
তিমশষি ধর্মীয় েুটিি তদন ও উৎসমিি তদনগুল োস্টি। ধর্মীয় স্টনিািা আমিা র্াতনময়মেন স্টয, 
প্রধানর্মন্ত্রী স্টশে হাতসনা এিং তিএনতপি স্টচয়ািপাসজন োমলদা তর্য়া এিং সংেযাগুরু সুন্নী সহ সর্মি 
ধর্মীয় স্টনিািা র্নিাি উমেমশয স্টপ্রতিি তিিৃতিমি তনন্দা কমিমেন ধর্মীয় সংেযাল ুমদি উপি 
আের্মমণি  টনাি। যতদও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুমলাি তিমপামটজ  এ কোও িলা হময়মে ছর্ কেমনা কেমনা 
িার্ননতিক দলগুল োি ধর্মীয় তিিার্নকািী িার্ননতিক উমেশয প্রমণাতদিভোলে উস্কাতনর্মূলক িক্তিয 
এিং কাযজকলাপ ধর্মীয় উন্মাদনা ও সাম্প্রদাতয়ক সর্মসযামক িাতিময় িুমলমে।  
ব্লগারদের হত্যা এবাং হত্যার হুমকি: 2015 সামল চাি িাংলামদতশ নাগতিক - ওয়াতশকুি িহর্মান 
িাি,ু অনন্ততির্য় দাশ, নীলয় চমটাপাধযায়, েয়সাল আমিতেন দীপন এিং একর্ন িাংলামদতশ- 
আমর্মতিকান অতিতর্ৎ িায়মক িাাঁমদি ধর্ম নিরলেক্ষতো, তচন্তাি স্বাধীনিা, ধর্মীয় ও সাম্প্রদাতয়ক 
সহনশীলিা, এিং িার্ননতিক স্বচ্ছিা ও দায়িদ্ধিা তনময় স্টলোমলতে কিাি র্নয হিযা কিা হয়। 
িািিীয় উপর্মহামদশীয় আল কায়দা(AQIS), আনসাি আল ইসলার্ম ও আনসারুো িাংলা 
টির্ম(ABT) এই হিযাি দায় স্বীকাি কমি। সিকাতি িক্তিয অনুযায়ী িায়, িািু, তির্য় 
দাশ,চযাটার্ীর হিযাি দাময় প্রায় 30 র্নমক স্টেপ্তাি কিা হয়। এোিাও 2015 সোল র 31 তিমসম্বি 
দরু্নমক 2013 স্টি ব্লগাি আহমর্মদ িার্ীি হায়দািমক হিযাি দাময় োাঁসীি িায় স্টশানামনা হময়মে এিং 
আমিা 6 র্নমক যািজ্জীিন কািাদমে দতেি কিা হময়মে । িামদি তিরুমদ্ধ হুর্মতক এিং সামে সামে 
হিযাি র্নয "তহট তলমে" োকা িযতক্তমদি নামর্মি িাতলকাি ইন্টামনট সহ সর্মি র্মাধযমর্ম িযাপক 
প্রচাি, অমনকমক স্টদশ স্টেমি স্টযমি িা িাসস্থান স্টেমি সমি োকমি িাধয কমিমে। 
জকম েখ্ল:  এোিা িার্ননতিক স্টনিা ও পুতলমশি দ্বািা র্তর্ম দেল একটি িাৎপযজিাহী  টনা যা 
িাংলামদশ র্মুি  টমে। র্তর্ম ও সম্পতিি র্মাতলমকি উপি হার্মলা,  ি িাতিমি আগুন স্টদওয়া এই 
 টনাগুমলা র্মূলি র্তর্ম দেমলি  টনাগুমলাি সামে সমৃ্পক্ত। সংেযাল  ুসম্প্রদায় তিমশষি তহন্দিুা র্মমন 
কমি স্টয, িামদি িার্ননতিক প্রতিতনতধত্বহীনিাই িামদি দিুজল তশকামি পতিণি কমিমে। এই সর্মসযা 
সি সম্প্রদাময়ি উপি প্রিাি স্টেমল, যতদও এটা ধিা কঠিন নয় স্টয শুধু সংেযাল ুিাই িামদি ধর্মীয় 
তিশ্বাস এিং সম্পতিি র্মূমলযি র্নয নির্ম তশকাি হময় যায়।  
2016 স্টি প্রায় শিাতধক তিোন সম্প্রদাময়ি র্মানুষ িতিশামলি স্টসন্ট তপটাসজ চামচজ ি র্তর্ম দেমলি 
প্রমচষ্টাি তিরুমদ্ধ সিকামিি তিরুমদ্ধ প্রতিিামদ নামর্ম। এই প্রতিমিদন স্টলো যেন প্রায় স্টশষ, িেন 
েিি এই স্টয, িাংলামদমশি এমসাতসময়শমনি কিা উক্ত র্তর্ম দেমলি তিরুমদ্ধি আতপলটি এেমনা ঝুমলই 
আমে।  

সম্পকি েত্যপপে: 1971 সামল পাতকিান স্টেমক িাংলামদমশি স্বাধীনিা লামিি পূমিজ িামর্য়াপ্ত কিা 
তহন্দ ুসম্পতিি প্রিযপজণ িা েতিপূিমণি র্নয পতিিাি িা িযতক্তিা যামি আমিদন কিমি পামিন, 
স্টসই র্নয 2011 সামল অতপজি সম্পতি প্রিযপজণ আইন একটি আমিদমনি প্রতেয়া ঠিক কমিতেল। তহন্দ ু



সম্প্রদায় সিমচময় স্টিশী েতিেি হয় এই সম্পতি দেল আইমনি দ্বািা। সংিাদ অনুযায়ী 2015-এি 
স্টর্ম র্োলস হওয়া আইনটিি একটি সংমযার্নী অনুসামি অতিতিক্ত আমিা ে'হার্াি একি র্তর্ম 
স্টেিিমযাগয হমি। সিকাি তহন্দ ুসম্প্রদাময়ি সামে আমলাচনা কমিই এই তসদ্ধামন্ত এমসমে এিং আমিদন 
প্রতেয়া ও যোযে স্টেিমিি তিষয়টি েতিময় স্টদেমে। 
পাবপত্য চট্টগ্রাম শাকি চুকি (CHT চুকি): CHT চুতক্ত হল িাংলামদশ সিকাি এিং ঐ অঞ্চমলি 
েোনতগতভোলে এেং আতদিাসী র্নমগািীি প্রতিতনতধত্বকািী িার্ননতিক দমলি র্মমধয একটি িার্ননতিক 
চুতক্ত ও শাতন্ত চুতক্ত, যামদি র্মমধয প্রায় 50 শিাংশ হমলন স্টেিিাদ স্টিৌদ্ধধমর্মজি অনুগার্মী। সংমযার্ন 
তহমসমি িলা যায় সাম্প্রতিক িেিগুমলামি তিমটর্মাটি স্টেমি আসা তহন্দ ুর্নসম্প্রদাময়ি সংেযা স্টিমিমে 
এোমন।িাংলামদশ সিকাি দ্বািা USCIRF-স্টক প্রদি িেয অনুযায়ী, CHT চুতক্তি 72টি অনুমচ্ছমদি 
র্মমধয 48টি সমূ্পণজরূমপ িািিায়ন কিা হময়মে, 15টি আংতশকিামি িািিায়ন কিা হময়মে, আি 
নয়টি এেনও িািিায়ন কিা হয়তন। িমি এই অঞ্চমলি প্রতিতনতধত্বকািী িযতক্তিা দাতি কমিন স্টয 
র্মাে 25টি অনুস্টচ্ছদই সমূ্পণজরূমপ িািিায়ন কিা হময়মে। যতদও 2016 এি স্টেব্রুয়াতিমি এই 
সম্প্রদাময়ি িার্ননতিক সংগঠনগুল ো দািী কমিমে স্টয CHT চুতক্তি দইু িৃিীয়াংশ কার্ এেমনা 
হয়তন। িমি একটি আশার্নক েিমি িলা হময়মে CHT এি স্থানীয় পুতলমশ এই অঞ্চমলি র্াতি ও 
ধর্মীয় প্রতিতনতধত্ব স্টিমিমে। 
প্ররাকহঙ্গা মুসলমান: িদয়ি েশি ধদর: িাংলামদশ-িার্মজা সীর্মানাি কামে কক্সিার্ামি সিকাি-
পতিচাতলি দ’ুটি তশতিমি িসিাসকািী আনুর্মাতনক 30,000 স্টিাতহঙ্গা র্মুসলর্মানমক িাংলামদশী সিকাি 
িার্মজা স্টেমক আগি উদ্বাস্তু তহমসমি তিমিচনা কমি, আি তশতিমিি িাইমি অিযন্ত স্টশাচনীয়িামি 
িাংলামদমশি অনযে িসিাসকািী 2,00,000 স্টেমক 5,00,000 স্টিাতহঙ্গা র্মুসলর্মানমক অনিধ অতিিাসী 
তহমসমি তিমিচনা কিা হয়। 2015-এি স্টশমষি তদমক িাংলামদশ সিকাি স্টিাতহঙ্গা র্নসংেযাি একটি 
সর্মীো চালায়। সংিাদ অনুযায়ী যািা এই র্নসর্মীোয় অংশ স্টনয় িামদি আন্তর্জ াতিক অতিিাসী 
সংস্থাি িিে স্টেমক একটি কমি পতিচয়পে স্টদওয়াি কো, স্টযোমন িামদি তচতকৎসা ও তশোি 
সুতিধা প্রদামনি িযিস্থা িময়মে। 
সুপাকরশ: USCIRF সুপাতিশ কমি স্টয িাংলামদমশি সমঙ্গ সংতিষ্টিাি সর্ময় ইউএস সিকামিি উতচি: 
স্টকৌশলগি সহায়িা স্টদওয়া, এিং িাংলামদশ সিকািমক িাি সন্ত্রাসিাদ তিমিাধী র্ািীয় "কাউন্টাি 
স্টটমিাতির্র্ম পতলতস"ি নীতিমক উন্নি কিমি পিার্মশজ স্টদওয়া, প্রধানর্মন্ত্রী হাতসনা ও সর্মি সিকািী 
কর্মজকিজ ামদিমক ধর্মীয় তিিার্নর্মূলক িাষা ও ধর্মীয়িামি প্রমণাতদি তহংসাত্মক ও হয়িাতনকি 
কার্গুল োি  ন  ন এিং প্রকামশয তনন্দা কিমি অনুমিাধ কিা; স্থানীয় সিকািী কর্মজকিজ া, পুতলশ 
অতেসাি ও তিচািকমদি র্মানিাতধকাি সংোন্ত আন্তর্জ াতিক র্মানদেগুল োি তিষময় এিং ধর্মীয়িামি 
প্রমণাতদি তহংসাত্মক কার্গুল োি িদন্ত ও তিচাি কীিামি কিমি হয় স্টসই তিষময় প্রতশেণ স্টদওয়াি 
র্নয িাংলামদশী সিকািমক সহায়িা স্টদওয়া; এিং িাংলামদমশি সিকািমক র্তর্ম দেমলি দাতিগুল োি 
িদন্ত কিমি, এিং ব্লযাশমেতর্ম আইন িদ কিমি অনুমিাধ কিা। এোিাও আমর্মতিকান গিনজমর্মমন্টি 
উতচি, অল্পসংেযক স্টলেক যািা সন্ত্রাসী স্টগািীগুমলাি দ্বািা র্মৃিুযি হুর্মতকি র্মুমোর্মুতে হময়মে িামদি 
র্নয একটি র্মানতিক নীতি চাল ুকিা। 


