আnজর্ ািতক ধমর্ীয় sাধীনতা িবষয়ক iueস কিমশন (U.S. Commission on International Religious
Freedom, USCIRF) হল েsট িডপাটর্েমn েথেক পৃথক o sতnt eকিট সংsা। eিট হল আেমিরকান
কংেgস dারা সৃ

eকিট sাধীন, িdদলীয় iueস সরকােরর পরামশর্দাতা সংগঠন, যা িব বয্াপী ধমর্ীয়

sাধীনতার uপর নজর রােখ eবং রা পিত, েসেkটাির aব েsট o কংেgেসর কােছ নীিতমালা সmিকর্ ত
সুপািরশ েপশ কের৷ আমােদর সংিবিধবd a ীকার o মানবািধকার সংkাn িব জনীন েঘাষণা eবং aনয্ানয্
আnজর্ ািতক নিথেত pাp মানদn িলর িভিtেত USCIRF ei সুপািরশ িল েপশ কের। কিমশনার o েপশাদার
কমর্ীরা ঘটনাsেল aমযর্াদার ঘটনা িল নিথভু k করা eবং iueস সরকােরর কােছ sাধীন নীিতগত
সুপািরশ িল করার dারা eক বছর ধের েয কাজ কেরেছন, 2015 সােলর বািষর্ক িরেপাটর্িট তারi eকিট
সংকলন। 2015 সােলর বািষর্ক িরেপােটর্ 31 জানুয়ারী 2014 েথেক 31 জানুয়ারী 2015 পযর্n সময়কালেক
anভুর্ k করা হয়, যিদo িকছু েkেt ei সময়সীমার পের সংঘিটত িকছু

tপূণর্ ঘটনাo uেlখ করা

হেয়েছ।

বাংলােদশ
2014 সােল ধমর্ীয় সংখয্ালঘু সmpদায় িলর িব েd, িবেশষত িহnু সংখয্ালঘু জনগেণর িব েd
সামািজক ৈবষময্, হয়রািন, ভীিতpদশর্ন, eবং মােঝমেধয্ হামলার ঘটনা িল বাংলােদেশ aবয্াহত
িছল। eছাড়াo েবআiিনভােব জিম দখল করা, যা সাধারণভােব জিম েকেড় েনoয়া নােম পিরিচত,
eবং মািলকানা সংkাn িববাদo ব িবsৃ ত িছল, আর সাম সয্হীন সংখয্ায় ধমর্ীয় সংখয্ালঘু
সmpদােয়র মানুষেদর িনশানা করা হেc। eছাড়া, সরকার পাবর্তয্ চ gাম শািn চু িk েমেন চলার
েkেt িকছু টা agগিত করেলo, শাসক আoয়ামী লীগ o aনয্ানয্ রাজৈনিতক দল িল ধমর্ীয়ভােব
িবভাজনকারী ভাষা বয্বহার কের, eবং কখনo কখনo eমনভােব কাজ কের যা ধমর্ীয় o
সাmpদািয়ক uেtজনা কমােনার পিরবেতর্ আেরা বািড়েয় েতােল। েসেpmর 2014 e eকজন
USCIRF কমর্ী ধমর্ীয় sাধীনতার aবsার মূলয্ায়ন করার জনয্ েদেশ

মণ কেরিছেলন।

েpkাপট: 05 জানুয়ারী 2014 তািরেখ বাংলােদেশ সংসদীয় িনবর্াচন aনুি ত হেয়িছল, যা aবাধ
বা িনরেপk িছল না, eবং aেধর্েকর েবিশ আসেন েকােনা pিতdিndতা হয়িন। pধান িবেরাধী দল
বাংলােদশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party) (BNP) eবং aনয্ 18িট
রাজৈনিতক দল িনবর্াচন বয়কট কেরিছল। বাংলােদেশ 64িট েজলার মেধয্ 16িটেত িনবর্াচন-পরবতর্ী
সিহংসতা ঘেটিছল, আর েবিশর ভাগ আkমেণর জনয্ BNP eবং pধান ধমর্ীয় দল জামাত-iiসলামী (জামাত)-eর সােথ সmিকর্ ত বয্িk o েগা ী িলেক দায়ী করা হেয়িছল। জঘনয্তম
আkমণ িল ঘেটিছল সংখয্ালঘু aধুয্িষত gাম িলেত। aেনক িহnুেদর সmিt লুট,

ংস করা বা

আ ন লাগােনা হেয়িছল, eবং শত শত িহnু তােদর বািড় েছেড় পািলেয়িছেলন। িখ্রsান o েবৗd
সmpদায় িলেকo আkমেণর িনশানা করা হেয়িছল। pধানমntী েশখ হািসনা সিহংসতার পের ধমর্ীয়
সংখয্ালঘু সmpদায় িলর সমথর্েন pকাশয্ িববৃিত িদেয়িছেলন, িকn িরেপােটর্ pকাশ েপেয়িছল েয
kিতgs a ল িলেত সরকার dারা েpিরত পুিলশ o িনরাপtা বািহনী িল সিkয়ভােব সংঘাত
থামায়িন eবং িকছু িকছু েkেt eেত aংশ িনেয়িছল।
1

2011 সােলর আদম মাির aনুযায়ী ei েদেশর জনসংখয্ার pায় 90 শতাংশ সুিn মুসলমান। িহnুরা
হেলন েমাট জনসংখয্ার 9.5 শতাংশ, eবং িখ্রsান o েবৗd সহ aনয্ সকল ধেমর্র মানুষ হেলন
eক শতাংেশর কম।

bগারেদর হতয্া eবং ধমর্ েdািহতার aিভেযাগ: িরেপােটর্র সময়কােলর পের দু'জন sেঘািষত
ধমর্িনরেপk bগারেক ঢাকার pকাশয্ রাsায় পৃথক ঘটনায় নৃশংসভােব হতয্া করা হেয়িছল।
বাংলােদশী বংেশাdূ ত eকজন আেমিরকান নাগিরক aিভিজত রায়েক 26 েফbয়ারী 2015 তািরেখ
kিপেয় হতয্া করা হেয়িছল; আর রােয়র stী
মােসর

তরভােব আহত হেয়িছেলন। 2015 সােলর মাচর্

েত eকজন সেnহভাজনেক েgpার করা হেয়িছল eবং aিভযুk করা হেয়িছল। 30 মাচর্

2015 তািরেখ oয়ািশkর রহমানেকo kিপেয় হতয্া করা হেয়িছল; চারজন বয্িkেক েgpার করা
হেয়িছল eবং aিভযুk করা হেয়িছল। িরেপােটর্র সময়কােল িতনজন sেঘািষত নািsকেক বnী দশা
েথেক মুিk েদoয়া হেয়িছল; তারা বাংলােদেশর 1971 সােলর যুdাপরাধ

াiবুয্নাল সmেn bগ

েলখার পের 2013 সােলর eিpেল তােদর েgpার করা হেয়িছল eবং "ধমর্ীয় সংেবদনশীলতােক
আঘাত" করার aিভেযাগ আনা হেয়িছল। 2013 সােল জামােতর সােথ সংি

বয্িkরা সরকারেক

তথাকিথতভােব eকিট তািলকা িদেয়িছল, েযখােন তারা aনয্ 84 জন মানুেষর নাম uেlখ কেরিছল
যােদর িব েd তারা ধমর্েdািহতার aপরােধর তদn েদখেত েচেয়িছল।

সmিt pতয্পর্ণ: 1971 সােল পািকsান েথেক বাংলােদেশর sাধীনতা লােভর পূেবর্ বােজয়াp করা
িহnু সmিtর pতয্পর্ণ বা kিতপূরেণর জনয্ পিরবার বা বয্িkরা যােত আেবদন করেত পােরন,
েসi জনয্ 2011 সােল aিপর্ত সmিt pতয্পর্ণ আiন eকিট আেবদেনর pিkয়া িঠক কেরিছল। তেব
িহnু সmpদায় o NGO-রা aিভেযাগ কের েয আiনিটর সংjা খুবi স ীণর্, আেবদন pিkয়া
aতয্n জিটল o দুবর্হ, eবং েযাগয্ সmিtর মেধয্

ধুমাt al শতাংশ সmিti pতয্পর্ণ করা

হেয়েছ।

জিম দখল: সংখয্ালঘু সmpদােয়র pিতিনিধরা USCIRF-েক বেলিছল েয জিম দখল eকিট
uেlখেযাগয্ uেdেগর িবষয় eবং পুেরা বাংলােদশ জুেড় িবsৃ ত। জিম দখল সকল সmpদায়েকi
kিতgs কের, তেব ধমর্ীয় সংখয্ালঘুরা, িবেশষত িহnুরা aেনক pজn ধের েয জিমর মািলকানা
দািব কের eেসেছ েসখান েথেক তােদরেক তািড়েয় েদoয়ার জনয্ তােদরেক aসাম সয্ভােব িনশানা
বানােনা হেয়িছল বেল মেন হয়। িববরণ aনুযায়ী, জাতীয় সংসেদর িকছু সদসয্ সহ sানীয় পুিলশ
o রাজৈনিতক েনতারা মােঝমেধয্i জিম দখল করা eবং/aথবা রাজৈনিতকভােব pভাবশালী
বয্িkেদর আiিন মামলা েথেক রkা করার ঘটনায় যুk থােকন। রাsা বা িশlা ল িলর কােছ জিম
দখেলর ঘটনা সবেচেয় েবিশ ঘেট থােক, েযখােন জিমর মূলয্ মহাঘর্; সুতরাং eটা িনধর্ারণ করা
কিঠন েয সংখয্ালঘু মানুষেদর তােদর ধমর্ীয় িব ােসর জনয্, সংখয্ালঘু িহেসেব তােদর aসহায়
aবsার জনয্, নািক সmিtর মূেলয্র জনয্ িনশানা করা হেয়িছল।
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পাবর্ তয্ চ gাম শািn চু িk (CHT চু িk): CHT চু িk হল বাংলােদশ সরকার eবং ঐ a েলর
নৃতািttক o আিদবাসী জনেগা ীর pিতিনিধtকারী রাজৈনিতক দেলর মেধয্ eকিট রাজৈনিতক চু িk
o শািn চু িk, যােদর মেধয্ pায় 50 শতাংশ হেলন েথরবাদ েবৗdধেমর্র aনুগামী। বাংলােদশ
সরকার dারা USCIRF-েক pদt তথয্ aনুযায়ী, CHT চু িkর 72িট aনুেcেদর মেধয্ 48িট
সmূণর্ েপ বাsবায়ন করা হেয়েছ, 15িট আংিশকভােব বাsবায়ন করা হেয়েছ, আর নয়িট eখনo
বাsবায়ন করা হয়িন। তেব ei a েলর pিতিনিধtকারী বয্িkরা দািব কেরন েয মাt 25িট
aনুেcদi সmূণর্ েপ বাsবায়ন করা হেয়েছ। 2015 সােলর েফbয়ারী মােস sরা

মntণালয় ei

a েল িবেদশী দশর্নাথর্ী eবং জাতীয় o আnজর্ািতক সংগঠন uভেয়র pেবশািধকারi সীিমত কের
িদেয়িছল, আপাতদৃি েত eর uেdশয্ িছল sানীয় মানুষ o েসনাবািহনীর মেধয্ িববােদর িবষেয়
িরেপাটর্ করার িবষয়িট সীিমত করা।

েরািহ া মুসলমান: বাংলােদশ-বামর্া সীমানার কােছ কkবাজাের সরকার-পিরচািলত দু’িট িশিবের
বসবাসকারী আনুমািনক 30,000 েরািহ া মুসলমানেক বাংলােদশী সরকার বামর্া েথেক আগত udাs
িহেসেব িবেবচনা কের, আর িশিবেরর বাiের বাংলােদেশর aনয্t বসবাসকারী 2,00,000 েথেক
5,00,000 েরািহ া মুসলমানেক aৈবধ aিভবাসী িহেসেব িবেবচনা করা হয়। 2014 সােলর
েফbয়ারী মােস, েদেশ েরািহ া মুসলমানেদর pিত সাড়া েদoয়ার জনয্ বাংলােদশ eকটা জাতীয়
কাযর্েকৗশল gহণ কেরিছল, েযখােন আেরা েবিশ জনিহতকর সহায়তা েদoয়া eবং বামর্ােক যুk করা
anভুর্ k িছল। 2014 সােলর নেভmর মােস pধানমntী হািসনা েঘাষণা কেরিছেলন েয udাsেদর
বসবােসর বতর্ মান পিরেবেশর unিতসাধেনর জনয্ UNHCR eর সহায়তায় পিরচািলত দু'িট udাs
িশিবরেক sানাnিরত করা হেব, eবং িতিন বতর্ মান aবsােক aমানিবক বেল বণর্না কেরিছেলন।
UNHCR ei েঘাষণােক sাগত জানােলo, তারা iি ত কেরিছল েয ei sানাnর বয্য়ব ল হেব eবং
eর ফলs প েরািহ া সmpদােয়র মেধয্ ভয় o uেtজনা ছিড়েয় পড়েত পাের। UNHCR জানায় েয
িশিবেরর বাiের বসবাসরত েরািহ া মুসলমানরা সংsার েথেক েকােনা সহায়তা পায় না eবং
েশাচনীয় aবsায় বসবাস কের।

সুপািরশমালা: USCIRF সুপািরশ কের েয বাংলােদেশর সে

সংি

তার সময় iueস সরকােরর

uিচত: pধানমntী হািসনা o সমs সরকারী কমর্কতর্ ােদরেক ধমর্ীয় িবভাজনমূলক ভাষা o ধমর্ীয়ভােব
pেণািদত িহংসাtক o হয়রািনকর কাজ িলর ঘন ঘন eবং pকােশয্ িনnা করেত aনুেরাধ করা;
sানীয় সরকারী কমর্কতর্ া, পুিলশ aিফসার o িবচারকেদর মানবািধকার সংkাn আnজর্ািতক
মানদn িলর িবষেয় eবং ধমর্ীয়ভােব pেণািদত িহংসাtক কাজ িলর তদn o িবচার কীভােব করেত
হয় েসi িবষেয় pিশkণ েদoয়ার জনয্ বাংলােদশী সরকারেক সহায়তা েদoয়া; eবং বাংলােদেশর
সরকারেক জিম দখেলর দািব িলর তদn করেত, চ gাম a েল NGO-র pেবশািধকার িনয়ntণকারী
আেদশ বািতল করেত, eবং তার ধমর্েdািহতা আiন pতয্াহার করেত aনুেরাধ করা।
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