
তােরক রহমানেক িফিরেয় আনা ই

বাংলােদশ ও ি েটেনর মেধ  বি  ত পণ
চুি  নই
এিট ি িটশ হাম অিফস ও আদালেতর িবষয়

কাশ : ১০ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বাংলােদশ সরকার অেনকিদন ধেরই বলেছ য,  তারা  িবিভ  মামলায় দ া  িবএনিপ নতা তােরক
রহমানেক ল ডন থেক দেশ িফিরেয় এেন আইেনর মেুখামিুখ করেত চান।

িক  বাংলােদেশর এই উেদ ােগর ব াপাের স িত ি েটেনর এক ম ী ঢাকা সফের এেস যা বলেলন, তােত
এটা  য এে ে  বাংলােদেশর অ েরােধ যেথ  সাড়া মেলিন।

ি েটেনর ফেরন এ ড কমনওেয়লথ অিফেসর একজন ম ী মাক িফ  ইেদেশর মেধ  বি  ত পণ চিু
না থাকার কথা এে ে  উে খ কেরিছেলন। বাংলােদশ সরকার অব  এখন বলেছ, েয়াজেন এরকম
চিু  করেতও তারা ত।

তােরক রহমান গত ায় ১১ বছেরর বিশ সময় ধের ল ডেন িনবািসত জীবেন আেছন। ২০০৭ সােল যখন
বাংলােদেশ একিট সনা সমিথত ত াবধায়ক সরকার মতায় িছল, তখন তার িব ে  অেনকিট নীিতর
মামলা জু হয়। ২০০৮ সােল িনবাচেন িজেত আওয়ামী লীগ মতায় আসার পর পুেরােনা মামলা েলার
সে  যু  হয় ২১ শ আগে র েনড হামলার মামলাসহ আেরা িকছু মামলা।

এর মেধ  িতিন িতনিট মামলায় দ  পেয়েছন। তার অ পি িতেতই বাংলােদেশর আদালেত এসব মামলার
িবচাের তার সাজা হয়। এখন বাংলােদেশ িফরেল তােক যাব ীবন সাজা ভাগ করেত হেব।

বাংলােদেশর তরফ থেক তােরক রহমােনর ব াপাের ি েটনেক য িচিঠ দওয়া হয়, তােত কী অ েরাধ
করা হেয়িছল?

পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম বেলেছন, তােরক রহমান য িবিভ  মামলায় সাজা া , সই মামলার
িবষয় েলা  তেুল  ধের  যু রােজ র  কােছ  আেবদন  করা  হয়।  “আমরা  ি িটশ  সরকারেক িলিখতভােব
জািনেয়িছ, তার িব ে  িবিভ  অপরােধর য সব তথ  মাণ আদালেত উপ ািপত হেয়েছ। আমরা তােরক
রহমানেক ফরত চেয়িছ।”

ি েটেনর  ফেরন  এ ড  কমনওেয়লথ  অিফেসর ম ী  মাক  িফে র  ঢাকা  সফেরর  সময়  সাংবািদকেদর
বেলিছেলন, ইিমে শন িবষেয় কােনা িনিদ  ব ি র কেসর ব াপাের তারা কথা বেলন না। তেব িতিন

ীকার কেরিছেলন য,  বাংলােদেশর                  িদক থেক তােরক রহমানেক ফরত পাঠােনার একিট
অ েরাধ তারা পেয়েছন। িবষয়িট ি েটেনর হাম অিফস এবং আদালেতর ব াপার, তারা াধীনভােব কাজ
কের এবং আইন অ যায়ীই  এ িবষেয় িস া  হেব। বাংলােদশ এবং ি েটেনর মেধ  য কােনা  বি

ত পণ চিু  নই।

ি েটেনর এই ব েব র পর পররা  িতম ী শাহিরয়ার আলম বেলেছন, ইেদেশর মেধ  বি  ত পণ

  িবিবিস
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

চিু  না  থাকার িবষয়িট তােরক রহমানেক ফরত পাঠােনার পেথ  বাধা  হেত পাের না।  “যু রােজ র
পররা  ম ণালয় যখন বলেছ য এটা হাম অিফেসর িবষয় এবং এটা তােদর এখিতয়ার বিহভূত, তখন
আমােদর কথা হে  য এটা ভাগ জনক। আমরা আেরকট ুভাল সহেযািগতা আশা কির। কারণ এটা বেল
দািয়  এড়ােনার এখােন কােনা েযাগ নই।”

িবএনিপর মহাসিচব িমজা ফখ ল ইসলাম আলমগীর বেলেছন, রাজৈনিতক িতিহংসা থেক আওয়ামী
লীগ সরকার এসব পদে প িনে । তােদর য রাজৈনিতক িতিহংসা িবএনিপ বা এর নতৃে র ওপর
এবং  িজয়া  পিরবােরর সদ েদর ওপর,  সটােক চিরতাথ করার জ ই  তারা  দীঘিদন  ধের এধরেনর
কাযকলাপ কের যাে । তােরক রহমান ল ডেন িচিক সার জ  আেছন। িনয়িমত তােক থরািপ িনেত হয়।
সে ে  তােক ফরত িনেয় আসার চ া অমানিবক। আর আইিন িবষয় হেল আমরা আইনগত ভােবই
দখব। ি েটন থেক তােরক রহমানেক িফিরেয় আনা স ব নয় বেল তারা িব াস কেরন।

এিদেক ল ডন থেক অিভবাসন স িকত একজন আইনজীবী সয়দ ইকবাল বলিছেলন, িবষয়িট যু রাজ
সরকােরর রাজৈনিতক িস াে র িবষয় নয়। এিট আইনগত ি য়ার িবষয় বেল িতিন উে খ কেরেছন।
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