
 

তােরকেক েফরত পাঠােনার িস া  েনেব যু রােজয্র আদালত ॥ 
ি িটশ হাiকিমশনার 
কািশত: 1৯ - জুলাi, 312৯ 23:11 e. eম. 

বাংলািনuজ ॥ িবeনিপর ভার া  েচয়ার ান তােরক রহমানেক বাংলােদেশ েফরত পাঠােনার িস া  েনেব যু রােজয্র আদালত। 
eে ে  যু রাজয্ সরকােরর েকান ভূিমকা েনi বেল জািনেয়েছন ঢাকায় িনযু  েদশিটর হাiকিমশনার রবাট র্ চয্াটারসন িডকসন। 
েসামবার রাজধানীর বাংলােদশ iনি িটuট aব i ার াশনাল eয্া  য্ােটিজক ািডজ (িবস) িমলনায়তেন eক aনু ােন 
সাংবািদকেদর মুেখামুিখ হেয় িতিন eকথা বেলন। কূটৈনিতক সাংবািদকেদর সংগঠন িডে া ািটক কেরসপে স eয্ােসািসেয়শন, 
বাংলােদশ (িডকয্াব) আেয়ািজত ‘িডকয্াব টক’-েয় ধান aিতিথ িছেলন ি িটশ হাiকিমশনার রবাট র্ চয্াটারসন িডকসন। িডকয্াব 
টক-েয় যু রােজয্ aব ানরত দ া  আসািম তােরক রহমানেক েদশিটর সরকার েফরত পাঠােব িকনা- eমন ে র u ের ি িটশ 
হাiকিমশনার বেলন, তােরক রহমানেক বাংলােদেশ পাঠােনার িস া  েনেব যু রােজয্র আদালত। eে ে  যু রাজয্ সরকােরর 
েকান ভূিমকা েনi। eছাড়া যু রাজয্ সরকার েকান eকক ি র িবষেয় েকান ম  কের না। eক ে র u ের ি িটশ 
হাiকিমশনার বেলন, েরািহ ােদর েফরেতর ে ে  স িত বাংলােদেশর ধানম ীর চীন সফর o মালেয়িশয়ার পররা ম ীর 
বাংলােদশ সফের েয আেলাচনা হেয়েছ, েসটা uৎসাহ ক। িতিন জানান, েরািহ া ে  জািতসংেঘর িনরাপ া পিরষেদর সদ েদর 
মে  িবভি  রেয়েছ। তেব আ জর্ািতক স দায় চায়, েরািহ ারা েসব্ ায় o ময র্াদার িভি েত রাখাiেন িফের যােবন। েস লে য্i 
সবাi কাজ করেছ। বাংলােদেশর গণমা ম যু রােজয্র েচেয় েবিশ সব্াধীনতা েভাগ করেছ-বাংলােদশ সরকােরর eকজন ম ীর eমন 
ম ে র পিরে ি েত ি িটশ হাiকিমশনােরর ম  চাiেল িতিন বেলন, ƣবিশব্ক গণমা ম িবষয়ক িতেবদেন গণমা েমর 
সব্াধীনতায় বাংলােদেশর aব ান 261তম। আর যু রােজয্র aব ান 44তম। eে ে  যু রােজয্র aব া খুবi ভাল না হেলo e 
েথেকi আপনারা িবষয়িট বুেঝ িনেত পােরন।  
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