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আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা তিষয়ক ইউএস কতর্মশন (U.S. Commission on International
Religious Freedom, USCIRF) 1998 সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনিা আইন (International
Religious Freedom Act, IRFA) দ্বারা তিতর একটি স্বাধীন, তদ্বদেীয় ইউএস ফেলেরাে সরকালরর
কতর্মশন যা তিশ্বিযাপী ধর্মীয় স্বাধীনিা িা তিশ্বালসর উপলর নর্র রালে। USCIRF তিশ্বিযাপী ধর্মীয়
স্বাধীনিা িা তিশ্বালসর েঙ্ঘনগুতের উপলর নর্র রােলি আন্তর্জাতিক র্মানক িযিহার কলর এিং
রাষ্ট্রপতি, ফসলেটাতর অি ফেট ও কংলেলসর কালে নীতির্মাো সম্পতকজ ি সুপাতরশ ফপশ কলর৷
USCIRF হে একটি স্বাধীন স্বত্বা, এটি প্রলদলশর তিভালের ফেলক পৃেক এিং স্বিন্ত্র সত্তা। কতর্মশনার
ও ফপশাদার কর্মীরা ঘটনাস্থলে অর্মযজাদার ঘটনাগুলো নতেভু ক্ত করা এিং ইউএস সরকালরর কালে
স্বাধীন নীতিেি সুপাতরশগুলো করার র্মাধযলর্ম এক িের ধলর ফয কার্ কলরলেন, 2017 সালের
িাতষজক তরলপাটজটি িারই একটি সংকেন৷ 2017 সালের িাতষজক তরলপালটজ 2016 সালের কযালেন্ডার
িের ফেলক ফেব্রুয়াতর 2017 পযজন্ত সর্ময়কােলক অন্তভুজ ক্ত করা হয়, যতদও তকেু ফেলে এই
সর্ময়সীর্মার পলর সংঘটিি তকেু গুরুত্বপূর্জ ঘটনাও উলেে করা হলয়লে৷ USCIRF সম্বলে আলরা
িলেযর র্নয এোলন ওলয়িসাইটটি ফদেুন িা সরাসতর 202-786-0611-এ USCIRF-এর সালে
ফযাোলযাে করুন।

বাাংলাদেশ

মূল অনুসন্ধান: 2016 সালে ফদশীয় এিং তিতভন্ন ফদলশ সংেঠন োকা চরর্মপন্থী ফোষ্ঠীলদর দ্বারা
ধর্মীয় সংেযােঘু সম্প্রদায়, ধর্মজ তনরলপে ব্লোর, িুতির্ীতি এিং তিলদশীলদর উপলর সতহংস এিং
প্রার্ঘািী আের্মলর্র সংেযা ফিলেলে। যতদও শাসক আওয়ার্মী েীলের ফনিৃ ত্বাধীন সরকার এর তিরুলি
িদন্ত কলর, ফেপ্তাতর চাতেলয় এিং সতহংস অপরাধীলদর তিরুলি আইতন পদলেপ েহর্ কলর এিং
সম্ভািয হার্মোর উপলর সুরো িৃতি কলর পদলেপ েহর্ কলরলে, হুর্মতক এিং তহংসা সর্মস্ত ধর্মীয়
ফোষ্ঠীর িাংোলদতশ নােতরকলদর র্মলধয ভীতির পতরলিশটি িাতেলয়লে। এটি োোও ফিআইতন র্তর্ম
আত্মসাৎ—সাধারর্ভালি এটি র্তর্ম র্িরদেে তহসালি পতরতচি—এিং স্বত্বাতধকালরর ফোের্মাে তিলশষি
তহন্দু এিং তিষ্টানলদর র্মলধয িযাপকভালি তিস্তৃ ি। অনয উলদ্বেগুতের র্মলধয রলয়লে সম্পতত্ত ফেরি ও
ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্মলদর পতরতস্থতি সম্পতকজ ি সর্মসযা। 2016 সালের র্মালচজ, একর্ন USCIRF কর্মী সদসয
ধর্মীয় স্বাধীনিার পতরতস্থতিটির র্মূেযায়ন করলি িাংোলদশ তেলয়তেলেন।

সুপারিশগুদলা: USCIRF র্মাতকজ ন যুক্তরাষ্ট্র সরকারলক তনম্নতেতেি সুপাতরশ কলরলে: র্মাতকজ ন সরকালরর
িাংোলদশ সরকারালক র্ািীয় সন্ত্রাস ফরাধী ফকৌশলে প্রযুতক্তেি সহায়িা এিং উৎসাহ প্রদান করা
উতচৎ; প্রধানর্মন্ত্রী ফশে হাতসনা এিং সর্মস্ত সরকারী আতধকাতরকলক র্মালে র্মালেই এিং সিজর্নীন
ভালি ধর্মীয় তিলভদর্মূেক ভাষা িযিহার এিং ধর্মীয় উলেশযপ্রলর্াতদি তহংসা এিং হয়রাতনর্মূেক
কার্কলর্মজর সর্মালোচনা করা উতচৎ; িাংোলদলশর সরকারলক স্থানীয় সরকারী আতধকাতরক, পুতেশ
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আতধকাতর এিং তিচারকলদর আন্তর্জাতিক র্মানিাতধকার র্মানক সম্পলকজ প্রতশেলর্র পাশাপাতশ ধর্মীয়
প্রলর্াদনার্মূেক তহংসাত্মক কার্কলর্মজর িদন্ত এিং তিচার করলি হলি ফস সম্পলকজ প্রতশেলর্ সহায়্িা
করা; িাংোলদলশর সরকারলক র্তর্ম র্িরদেলের অতভলযাে িদন্ত করলি এিং ধর্মজতনন্দার তিরুলি
আইন প্রিযাহালর ফর্ার ফদওয়া; এিং ির্মজা ফেলক পাতেলয় আসা ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্মলদর র্মানিাতধকার
সহায়িা এিং তনরাপদ আিাস সরিরাহ করা চাতেলয় ফযলি িাংোলদলশর সরকারলক উৎসাতহি করা।

পটভূ রম: রাষ্ট্রসলঙ্ঘর তহসাি অনুসালর িাংোলদলশর র্নসংেযা প্রায় 16.4 ফকাটি। এর র্মলধয আনুর্মাতনক
90 শিাংশ সুতন্ন র্মুসতের্ম এিং 9.5 শিাংশ তহন্দু; িাতক 0.5 শিাংলশ রলয়লে তিোন এিং ফিৌি
ধর্মজািেম্বী। ঢাকা সহ িাংোলদশ তিলশ্বর অনযির্ম সিজাতধক র্নঘনিসতিপূর্জ অঞ্চে, এর েলে
নর্রদাতর রাো কঠিন।
িাংোলদলশর রার্ননতিক তচেটি শাসক আওয়াতর্ম তেে এিং প্রধান তিলরাধী দে িাংোলদশ
র্ািীয়্িািাদী দলের (BNP) র্মলধয েভীর ভালি তিভাতর্ি। 2014 সালের র্ানুয়ারী র্মালস অনুতষ্ঠি
সংসদীয় তনিজাচন অিাধ িা পেপািহীন তেে না এিং 64টি তর্োর র্মলধয 16টিলি তহংসাত্মক ঘটনা
ঘলটতেে। সংেযােঘু অধুযতষি োর্মগুতেলি আের্মর্ তেে সিলচলয় িীব্র। কলয়ক ের্ন তহন্দুর সম্পতত্ত
েুঠ করা িা আগুন োোলনা হলয়তেে এিং কলয়কশ তহন্দু ঘর োো হলয়তেে। তিোন এিং ফিৌি
সম্প্রদালয়র ফোলকরাও আের্মলর্র তশকার হলয়তেে। ফিতশরভাে আের্মর্ কলরতেে তিএনতপ এিং প্রধান
ইসোতর্ম দে র্ার্মাি ই ইসোতর্ম (র্ার্মাি)-এর সালে যুক্ত স্বিন্ত্র কর্মী এিং দে।
ঐতিহাতসক ভালি িাংোলদলশ দীঘজতদন ধলর তকেু ধর্মীয় স্বাধীনিা তিষয়ক সর্মসযা তেে অনযতদলক এই
ফদলশ ফদশীয় এিং তিতভন্ন ফদলশ কর্মজকাণ্ড োকা চরর্মপন্থী এিং ধর্মীয় সম্প্রদায় িা সরকারলক তনশানা
করা সন্ত্রাসী সংস্থাগুতের তিস্তৃ ি ভালি তনপীেন ফদো যায়তন। িলি 2014 সালের শুরুর তদলক
িাংোলদশ এ র্ািীয় ফোষ্ঠী তিলশষি র্ার্মািু ে র্মুর্াতহতদন িাংোলদশ (ফর্এর্মতি) এিং ইসোতর্মক
ফেট অে ইরাক অযান্ড তসতরয়া (আইএসআইএস) দ্বারা িতধজি সংেযক প্রার্ঘািী আের্মলর্র
তশকার। উলেেলযােয ভালি 2015 সালে চার িাংোলদতশ—ওয়াতশকুর রহর্মান িািু, অনন্ত তির্য় দাস,
নীেয় চলটাপাধযায় এিং তের্াে আলরতেন তদপান—এিং এক িাংোলদতশ আলর্মতরকান অতভতর্ৎ রায়
ধর্মজতনরলপেিা এিং র্মুক্ত তচন্তাভািনা, ধর্মীয় এিং সাম্প্রদাতয়ক অতহষ্ণুিা এিং রার্ননতিক স্বচ্ছিা
এিং দায়িিিা ফেোয় প্রকাশ করার র্নয েুন হন। এোোও, ধর্মজতনরলপে িা নাতস্তক র্মলনাভাি
প্রকাশ করার কারলর্ েুলনর েলেয তিতর ফেেকলদর "তহট তেে" ইন্টারলনলট তিস্তৃ ি ভালি উপেব্ধ
এিং কলয়ক ের্ন িযতক্ত ফদশ ফেলে িা িালদর িসিালসর এোকা ফেলে পাোলি িাধয হলয়লেন।

চিমপন্থী এবাং সন্ত্রাসী সাংস্থা দ্বািা ধমীয় সম্প্রোয় আক্রমদেি রশকাি: 2016 সালে টানা দু'িের
চরর্মপন্থী তিলশষি ফর্এর্মতি এিং আইএসআইএস ধর্মীয় সংেযােঘু, ধর্মজতনরলপে ব্লোর, িুতির্ীতি এিং
তিলদশীলদর েেয কলর অলনকগুতে প্রার্ঘািী আের্মলর্র দায় স্বীকার কলরলে িা ঘটিলয়লে। ফযর্মন
র্ানুয়াতর, ফেব্রুয়াতর এিং র্ুন র্মালস যোেলর্ম তেনাইদহ, পঞ্চেে এিং তেনাইেে তর্োয় তহন্দু
পুলরাতহি েুন হলয়লেন। এতপ্রে র্মালস একর্ন র্মুক্তর্মনা অধযাপকলক আইএসআইএস র্তঙ্গরা েোর নতে
ফকলট েুন কলর। একই র্মালস নাতর্র্মুতেন সার্মাদ নালর্ম একর্ন 26 িের িয়সী ধর্মজতনরলপে ব্লোর
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ঢাকায় েুন হন। র্ুন র্মালস একর্ন তিোন রার্শাহী ফর্োর িনপাোয় তের্জা ফেলক ফিলরািার সর্ময়
েুন হন। েি িের আইএসআইএস সংেযাগুরু সুতন্ন ধর্মজািেম্বীলদরও আের্মর্ কলর। ফযর্মন 8ই র্ুোই
স্থানীয় র্মসতর্লদ ঈদেলেির উদযাপন চোকােীন ফিার্মা এিং িন্দুলকর গুতেলি চার সুতন্ন র্মুসতের্ম
তনহি হন।
আের্মর্ সর্মস্ত িাংোলদশীর র্মলন ভীতির সঞ্চার কলর, যতদও ধর্মীয় সংেযােঘু সম্প্রদায় তিলশষ ভালি
আিতিি কারর্ আইএসআইএলসর র্মলিা সন্ত্রাসী সংেঠন র্াতনলয় ফরলেলে ফয িারা ইসোতর্ম েতেোর
শাসন প্রতিষ্ঠা করলি চায় ফযোলন সংেযােঘুলদর ফকালনা স্থান ফনই। আের্মলর্র উত্তলর িাংোলদলশর
সরকার তকেু অপরালধর িদন্ত করা এিং অপরাধীলদর ফেেপ্তার করার, সম্ভািয তনশানাগুলোলক
তনরাপত্তা দান এিং সতেয় ভালি চরর্মপন্থী এিং সন্ত্রাসী ফোষ্ঠীগুতের তিরুলি েোই করার
রার্ননতিক ইচ্ছা প্রদশজন কলরলে। ফযর্মন 2016 সালের র্ুন র্মালসর একটি তিিতকজ ি আইলন সরকার
প্রায় 11,000 িযতক্তলক আের্মর্ কলরলে যার র্মলধয সন্ত্রাসী ফোষ্ঠীগুতের সালে ফযােসূে োকা তকেু
সলন্দর্ভার্ন রলয়লে। যতদও ফদলশর এিং আন্তর্জাতিক স্তলর র্মানিাতধকার ফোষ্ঠীগুতে এই পদলেপটিলক
অতিতরক্ত তিস্তৃ ি তহসালি সর্মালোচনা কলরলেন িলি সংেযােঘু ধলর্মজর ফনিারা এলক স্বােি
র্াতনলয়লেন।
এটি োোও েি িের সরকার িাংোলদলশ তনতষি সন্ত্রাসী ফোষ্ঠীগুতেলক অেজ সাহাযয তহসালি তিলদশ
ফেলক অেজ প্রাতপ্তর সলন্দলহ কর্মপলে এক ের্ন ফস্বচ্ছালসিী সংস্থার উপলর নর্রদাতর শুরু কলরলে;
সরকার সন্ত্রাসী ফোষ্ঠীগুতের উপলর নর্র রােলি এিং ঘটনাগুতের িদন্ত করলি এিং ধর্মীয়
সংেযােঘু সম্প্রদায়গুতের র্নয আলরা ফিতশ সুরো প্রদান, তিলশষি ধর্মীয় েু টি িা উৎসলির
তদনগুতেলি আরও ফিতশ সুরোও েহর্ কলরলে। িলি যাইলহাক ধর্মীয় সংেযােঘু সম্প্রদায়গুতের
সরকারী ভালি ফদলশ আইএসআইএলসর উপতস্থতি স্বীকার করলি সরকালরর িযেজিার প্রতিলিদন
ইলন্টতেলর্ন্স িযিস্থার োতেেতি তিতর কলরলে, এলি আের্মর্ ঘটার আলেই িা প্রতিহি করা কঠিন
কলর িু লেলে। ধর্মীয় সংেযােঘু সম্প্রদায়গুতে আলরা তিশ্বাস কলর ফয সরকার পুতেশলক তহংস্র র্নিালক
েেভঙ্গ করলি পযজাপ্ত প্রতশের্ এিং সরঞ্জার্ম সরিরাহ কলর তন। এটি োোও, িারা প্রতিলিদলন
র্াতনলয়লে ফয আওয়াতর্ম তেে, তিএনতপ এিং র্ার্মালির সরকারী আতধকাতরকরা রার্ননতিক
সুতিধাপ্রাতপ্তর উলেলশয ধর্মীয় তিভার্নর্মূেক িক্তৃিা তদলয় চলেলে।

2016-এি অদটাবদি রিন্দুদেি আক্রমে: 31ফশ অলটাির, 2016-এ ব্রাহ্মর্লিতেয়া তর্োর নাতসরনেলর
কর্মপলে 100 র্মুসতের্ম একটি তহন্দু অধুযতষি োলর্ম সশস্ত্র আের্মর্ চাোয়। পুতেশ, িাংোলদলশর
রযাতপে অযাকশন ফোসজ এিং আধাসার্মতরক সীর্মান্ত রেী ফসই এোকায় িেিি োকা সলেও কলয়ক
ের্ন র্মানুষ আোন্ত হন এিং কর্মপলে 15টি তহন্দু র্মতন্দর এিং 200রও ফিতশ িাতে অিযন্ত
েতিেস্থ ও েুঠ করা হয়। তহন্দুলদর উপলর ফোট আকালরর আের্মলর্রও প্রতিলিদন করা হলয়লে।
প্রারতম্ভক তর্মতেয়া তরলপাটজ অনুসালর দুটি ইসোতর্ম ফোষ্ঠী—ফহোর্াি-ই-ইসোর্ম এিং আহলে সুন্নি—
তহংসার শুরুর কারর্ তহসালি র্ানায় একর্ন িরুন যুিা ফেসিুলক র্মক্কায় পতিে ইসোতর্ম সাইলট
কািার শীলষজ একর্ন তহন্দু ফদিিার েতি িসালনা একটি সম্পাতদি েতি ফপাে করার কারলর্ এ
ঘটনাটি ঘলটলে। িলি র্ািীয় র্মানিাতধকার কতর্মশলনর করা একটি িদন্ত অনুসালর র্ানা ফেলে এই
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ঘটনাটি তেে তহন্দুলদর ফসই এোকা ফেলক উলচ্ছদ করা এিং র্তর্ম র্িরদেে করার উলেলশয পূিজপতরকতিি প্রয়াস িলি র্ািীয় র্মানিাতধকার কতর্মশলনর করা একটি িদন্ত অনুসালর র্ানা ফেলে এই
ঘটনাটি তেে তহন্দুলদর ফসই এোকা ফেলক উলচ্ছদ করা এিং র্তর্ম র্িরদেে করার উলেলশয পূিজপতরকতিি প্রয়াস।
সরকালরর িদন্তকারী পুতেস িুযলরার েলরনতসক তিভাে র্াতনলয়লে ফয তহংসায় র্মদি তদলি ফেসিুলকর
েলটাটি িসালনা হলয়তেে।
িাংোলদশ সরকালরর প্রতিলিদন অনুসালর নাতসরনেলর ঘটনা এিং ফোট আকালরর আের্মলর্র সালে
1000 র্লনরও ফিতশ যুক্ত ফেপ্তার হলয়লে এিং/অেিা চার্জ করা হলয়লে এিং নাতসরনেলরর র্মুেয
পুতেশ আতধকাতরক এিং তিনর্ন আওয়াতর্ম তেে দলের ফনিা িালদর ভূ তর্মকার র্নয সাসলপন্ড
হলয়লে। এটি োোও সরকার স্থানীয় পুতেশলক নিু ন ফকালনা আের্মলর্র ঘটনা না ঘটা তনতিি
করলি অতিরার্ম র্মূে 10টি র্ায়োয় টহে তদলি তনলদজ শ তদলয়লে এিং িালদর কার্ চাতেলয় ফযলি
ঘটনাগুতের িদন্ত করলি তিনটি কতর্মটি েঠিি হলয়লে।

জরম জবিেখল এবাং সিকািী রবরশষ্ট ড াদমন: ফিআইতন ভালি র্তর্ম িালর্য়াপ্তকরর্ যা সাধারর্ভালি
িযতক্ত, স্থানীয় পুতেশ এিং রার্ননতিক ফনিালদর দ্বারা র্তর্ম র্িরদেে, িা ফোটা িাংোলদশ র্ুলে
একটি গুরুত্বপূর্জ উলদ্বলের তিষয়। সম্পতত্তর র্মাতেকলদর উপলর সতহংস আের্মর্ এিং আগুন োোলনার
ঘটনার সালে র্তর্ম র্িরদেলের ঘটনা সিজদা যুক্ত োলক। এটি োোও স্থানীয় সরকার এিং পুতেশ
প্রায়শই িালদর সহকর্মীরা র্তেি োকার কারলর্ র্তর্ম র্িরদেলের ঘটনার সালে যুক্ত সশস্ত্র
আের্মলর্র িদন্ত করলি িযেজ হয়। এটি োোও, সাম্প্রতিক িেরগুতেলি সরকার আতেজক এিং
পতরকাঠালর্মােি তিকালশর নালর্ম পযজাপ্ত েতিপূরর্ িা পুনিজাসলনর সহায়্িা োোই র্তর্ম দেলের র্নয
তিতশষ্ট ফোলর্মইন িযিহার কলরলে। র্তর্ম র্িরদেে এিং তিতশষ্ট ফোলর্মইন উভয় ফেলেই ধর্মীয় এিং
পুরালনা অতধিাসী সংেযােঘু সম্প্রদায় তিলশষি তহন্দুরা তিশ্বাস কলর ফয িারা অপ্রিু ে রার্ননতিক
প্রতিতনতধলত্বর কারলর্ তিলশষ ভালি আের্মলর্র েেয। র্তর্ম র্িরদেে এিং পতরলিশেি তিতশষ্ট
ফোলর্মন সংেযােঘুরা িালদর তিশ্বালসর কারলর্, সংেযােঘু তহসালি তচতিি আের্মর্লযােয তস্থতি িা
িালদর সম্পতত্তর র্মূলেযর র্নয আের্মলর্র তনশানা হলচ্ছ তকনা িা তনধজারর্ করা কঠিন।

সম্পরি ডেিত: 1971 সালে পাতকস্তালনর হাি ফেলক িাংোলদলশর স্বাধীনিাোলভর আলে এিং
অিযিতহি পলর সরকার কিৃজ ক সম্পতত্ত িালর্য়াপ্ত করা ফেরি ফদওয়া িা েতিপূরলর্র র্নয আলিদন
করলি পতরিার িা িযতক্তলদর র্নয একটি আলিদলনর প্রতেয়ায় 2011 সালের কালয়র্মী সম্পতত্ত ফেরি
আইনটি (পলর 2013 সালে সংলশাতধি) চােু হয়। সরকালরর সম্পতত্ত দেলের কারলর্ তহন্দু সম্প্রদায়
তিলশষ ভালি প্রভাতিি হলয়তেে। দাতিগুতে পযজালোচনা ও তনষ্পতত্ত করলি কালয়র্মী সম্পতত্তর ট্রাইিুযনাে
তিতর করা হলয়লে। তকন্তু ধর্মীয় সংেযােঘু সম্প্রদায়গুতে র্াতনলয়লে ফয প্রতেয়াটি অসুতিধার্নক এিং
তিভ্রাতন্তর্নক এিং এর েলে অলনক সম্পতত্ত আইলনর অধীলন ফেরি িা েতিপূরর্প্রাতপ্তর ফযােয নয়।
2016 সালের র্ুলর্ম কালয়র্মী সম্পতত্ত ফেরি আইন কাযজকর করার র্নয সর্মতিি ফসে—একটি
ফস্বচ্ছালসিী সংস্থা ফযটিলি সম্পতত্ত ফেরলির র্নয দাতি সহ 10টি সংস্থার িারা প্রতিতনতধত্ব কলর িারা
অতভলযাে কলরলে ফয দাতির পযজালোচনা করার র্নয দাতয়ত্বপ্রাপ্ত আতধকাতরকরা প্রলয়ার্নীয় নতেপে
4
U.S. COMMISSION ON INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM | 2017 ANNUAL REPORT | WWW.USCIRF.GOV | @USCIRF

োকা সলেও অস্বীকার—কলরলে িা সম্পতত্তটিলক সরকারী সম্পতত্ত তহসালি ফেতর্িি কলর ফেরিলযােয
নয় িলে র্াতনলয়লে। িদুপতর, ফসই একই ফোষ্ঠী র্াতনলয়লে আইনটি চােু হওয়ার চার িের পলরও
সর্মস্ত দাতির 70 শিাংশ তনষ্পতত্ত হয়তন।

ডিারিঙ্গা মুসরলম: কলয়ক দশক ধলর িাংোলদশ সরকার িাংোলদশ—ির্মজা সীর্মালন্তর কালে কক্সিার্ালর
দুটি সরকার পতরচাতেি তশতিলরর িযিস্থা কলরলে ফযোলন ির্মজা ফেলক ধর্মীয়—অিযাচালর পাতেলয় আসা
সরকারী তহসালি স্বীকৃ ি আনুর্মাতনক 30,000 ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্মলক আেয় তদলয়লে। দুদজশার কারলর্
তশতিলরর িাইলর আনুর্মাতনক 200,000 ফেলক 500,000 ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্ম িসিাস কলর িলে ধলর
ফনওয়া হয়। 2016 সালে িাংোলদশ সরকার ফরাতহঙ্গা র্নসংেযার উপলর একটি সর্মীো চাতেলয়লে
িলি েোেে সিজর্নীন ভালি উপেব্ধ নয়। র্ানা ফেলে র্নের্নায় অংশেহর্কারীরা স্থানান্তলরর র্নয
আন্তর্জাতিক সংস্থা ফেলক একটি পতরচয় পে পালিন, এটি িালদর তচতকৎসা এিং তশোেহলর্ সুলযাে
এলন ফদলি।
িাংোলদশ সরকালরর তহসাি অনুসালর ির্মজায় তনপীেন িৃতির কারলর্ 2016 সালের অলটাির ফেলক
2017 সালের র্ানুয়াতরর র্মলধয 65,000 ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্ম িাংোলদলশ পাতেলয় এলসলে। র্ানা ফেলে
আলরা কলয়ক হার্ার শরর্ােী দুটি ফদলশর সীর্মানার র্মলধয র্লো হলয় রলয়লে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ এিং
র্মানিাতধকার সংস্থাগুতের আলিদন সলেও িাংোলদশ সরকার সীর্মান্ত েুলে তদলি অস্বীকার কলরলে এিং
ফরাতহঙ্গা র্মুসতের্মলদর তেতরলয় তদলয়লে ফযটিলক র্াতি সঙ্ঘ ির্মজা ফেলক তশকে ফেলক উলচ্ছদ তহসালি
তচতিি কলরলে।
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