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াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা 
প্রকা:  ৩০ অসটাফয ২০১৮,  ০০: ৩০ 

 
াফলরক প্লে লাসফ ঢাকা নদী ফন্দসয  ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালনা এফং এছাড়া রসেয কযালটিসন লগাসযি লফলি ফন্ধ 
কযসত লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রন কযা দযকায।  ২৯ অসটাফয, ২০১৮ প্লাভফায, ঢাকা নদী ফন্দয সেরন কসে , ঢাকা 
আহ্ছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফাসকা লি লকডস্ এয সমালগতায় , ঢাকা নদী ফন্দয , ফাংরাসদ অবযন্তযীণ 
প্লনৌ- লযফন কতৃৃে আসয়ালিত ”প্লনৌ- লযফণ ও প্লনৌ - ফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয় ” লফলয়ক 
ভতলফলনভয় বায় ফক্তাযা এ কথা ফসরন।তাাঁযা আসযা ফসরন , লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ 
আইন ফাস্তফায়সন লফআইডালিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলব ন্ন ংস্থা/এসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ , 
প্লমভন-  তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয কযা , লিলি প্রদান, ভলনিলযং কযা, াইসনি প্রদনৃ, প্লনৌ- ফন্দয এরাকায় 
তাভাক লফসযাধী লফরসফাড ৃস্থান , এ ংিান্ত প্লভাফাইর প্লকাি ৃলযিারনা কযা , রে, লিভায ফা অন্যান্য িরমা ন ভসূ 
তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদয়া , ভাইসক প্লঘালনায ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃকযা , লফলবন্ন লযফন ভালরক ও 
শ্রলভক লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌ - লযফনভূ ধভূানভকু্ত যাখায লফলসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ , মাত্রাকারীন ভসয় 
প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাক লফসযাধী লবলডও  প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃও সিতন কযা প্লম আইন অনুমায়ী 
াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত। লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসনয াাাল বা প্লসল বালত াফলরক প্লে লাসফ ঢাকা 
নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালনা কসযন। 

ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা আহ্ছালনয়া লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা : 
প্লভাখসরছুয যভান।বায বালিত্ব কসযন , এ. প্লক. এভ আলযপ উলিন , মুগ্ম লযিারক( প্লাি)ৃ, ঢাকা নদী ফন্দয , 
লফআই ডালিউলিএ, এছাড়াও উলস্থত লছসরন প্লভাোঃ আরভগীয কলফয, মুগ্ম লযিারক( প্লিলযপ), ঢাকা নদী ফন্দয, লফআই 
ডালিউলিএ, প্লভাোঃ আব্দু ারাভ , মুগ্ম লযিারক ( ল এটড  ), লফআই ডালিউলিএ , প্লভাোঃ লভিানুয যভান , উ-
লযিারক (প্লাি)ৃ , লফআই ডালিউলিএ, এ প্লক এভ কাউারুর ইরাভ , উ- লযিারক (প্লাি)ৃ, লফআই ডালিউলিএ, 
ললনয়য ুলর সুায , ঢাকা, পায়ায ালবৃ ও ললবর লডসপন্স , আনায ও লবলড ল, ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌ -
িরাির(মা) ংস্থা, প্লনৌ- থানা, রেভালরক লভলত, ফাংরাসদ প্লনৌমান শ্রলভক প্লপডাসযন , লফআই ডালিউলিএ শ্রলভক-
কভিৃাযী ইউলনয়ন , ফাংরাসদ ঘাি শ্রলভকরীগ , প্লনৌকা ভালি ভফায় লভলত , িাতীয় তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্লর ও লফলবন্ন 
তাভাক লফসযাধী ও কযাসেইন পয  প্লিাফযাসকা লি লকড প্রলতলনলধ উলস্থত লছসরন। বা প্লসল তাভাক লফসযাধী 
সিতনতা ফৃলদ্ধয রসে প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং লসসফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি , লিকায লফতযণ কযা 
য়।  
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ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ 
াান ভাাভদু :  যাইলিংলফলড ডি কভ 
  
প্রকা:  ২০১৮- ১০- ২৯ ৮: ৪৩: ৫৪ লএভ     | |      আসডি:  ২০১৮- ১০- ২৯ ৮: ৪৩: ৫৪ লএভ 
 

লনিস্ব প্রলতসফদক :  াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দপ্লয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কযা সয়সছ। 
প্লাভফায ঢাকা নদী ফন্দসযয সেরন কসে „প্লনৌলযফন ও প্লনৌফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয়‟ লফলয়ক ভতলফলনভয় 
বায় কসয়কলি ংগিসনয দালফয লযসপ্রলেসত ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌলযফন কতৃৃসেয (লফআইডলিউলিএ) মুগ্ম লযিারক (ঢাকা 
নদী ফন্দয) এ প্লক এভ আলযপ উলিন এ প্ললাঘণা প্লদন।ঢাকা আছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকডসয সমালগতায় 
লফআইডলিউলিএয ঢাকা নদী ফন্দয াখা এ ভতলফলনভয় বায আসয়ািন কসয।অনুষ্ঠাসন াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান 
লনললদ্ধ প্লঘালণায দালফ িানাসনা য় ংগিন দুলিয ে প্লথসক। একই সে রসেয কযালটিসন লগাসযি লফলি ফন্ধ কযসতও প্রসয়ািনীয় 
দসে গ্রসণযও দালফ িানায় তাযা।অনুষ্ঠাসন ফক্তাযা ফসরন, লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন 
লফআইডলিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা ফা অযাসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ, প্লমভন: তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন 
প্লনালি িালয কযা, লিলি প্রদান, ভলনিলযং কযা, াইসনি প্রদনৃ, প্লনৌফন্দয এরাকায় তাভাকলফসযাধী লফরসফাড ৃস্থান, এ ংিান্ত প্লভাফাইর 
প্লকাি ৃলযিারনা কযা, রে, লিভায ফা অন্যান্য িরমানভূপ্ল তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদওয়া, ভাইসক প্লঘালণায ভাধযসভ 
মাত্রীসদয তক ৃকযা, লফলবন্ন লযফন ভালরক ও শ্রলভক লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌলযফনভূ ধভূানভকু্ত যাখায লফলসয় লফলবন্ন 
উসদযাগ গ্রণ, মাত্রাকাসর প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাকলফসযাধী লবলডও প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃও সিতন কযা প্লম, আইন অনুমায়ী 
াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত।লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসণয াাাল বা প্লসল বালতয ফক্তসফয এ প্লক এভ আলযপ উলিন াফলরক প্লে 
লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কসযন।অনুষ্ঠাসন ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা আছালনয়া লভসনয কাযী 
লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা. প্লভাখসরছুয যভান।বা প্লসল তাভাকলফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসেয 
প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং লসসফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি ও লিকায লফতযণ কযা য়। 

http://www.risingbd.com/sports-news/279471 

http://www.risingbd.com/bywriter/writerID/25
http://www.risingbd.com/sports-news/279471
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ঢাকা আহ্ছালনয়া লভসনয বা 
ঢাকা নদীফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা দযকায 
মঙ্গবার, অক্টাবর ৩০, ২০১৮ ১২:০০:০০ AM, 

|  

ঢাকা আহ্ছানিয়া নমলি ও কযাক্েইি ফর ট াবযাক্কা-নি নকডক্র ক্যানিতায় ঢাকা িদীবন্দর ক্েি কক্ে আক্য়ানিত ‘টিৌপনরবি ও টিৌবন্দক্র তামাক নিয়ন্ত্রণ আইি বাস্তবায়ক্ি করণীয়’ নবয়ক 

মতনবনিময় ভায় বক্তারা 

াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদীফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা এফং রসেয কযালটিসন লগাসযি লফলি ফন্ধ কযসত লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রণ কযা দযকায। ঢাকা 
নদীফন্দয সেরন কসে প্লাভফায ঢাকা আহ্ছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকড- এয সমালগতায় ঢাকা নদীফন্দয, ফাংরাসদ 
অবযন্তযীণ প্লনৌলযফন কতৃৃে আসয়ালিত „প্লনৌলযফন ও প্লনৌফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয়‟ লফলয়ক ভতলফলনভয় বায় ফক্তাযা এ 
কথা ফসরন। 
ফক্তাযা আযও ফসরন, লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন লফআইডলিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা অথফা 
অযাসালসয়ন মথামথ উসদযাগ লনসত সফ। প্লমভনÑ তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয কযা, লিলি প্রদান, ভলনিলযং কযা, াইসনি প্রদনৃ, প্লনৌফন্দয 
এরাকায় তাভাকলফসযাধী লফরসফাড ৃস্থান, এ ংিান্ত প্লভাফাইর প্লকাি ৃলযিারনা কযা, রে, লিভায ফা অন্যান্য িরমাসন তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ 
কসয প্লদওয়া, ভাইসক প্লঘালণায ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃকযা, লফলবন্ন লযফন ভালরক ও শ্রলভক লভলতয কতৃৃসেয প্লনৌলযফনগুসরা ধভূানভকু্ত যাখায 
লফলসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ, মাত্রাকারীন ভয় প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাকলফসযাধী লবলডও প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃও সিতন কযা প্লম আইন 
অনুমায়ী াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত। লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসণয াাাল বা প্লসল বালত াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদীফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ 
প্লঘালণা কসযন। 
ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা আহ্ছালনয়া লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা. প্লভাখসরছুয যভান। বায় 
বালতত্ব কসযন এসকএভ আলযপ উলিন মুগ্ম লযিারক (প্লাি)ৃ ঢাকা নদীফন্দয লফআইডলিউলিএ। উলস্থত লছসরন প্লভা. আরভগীয কলফয মুগ্ম লযিারক 
(প্লিলযপ) ঢাকা নদীফন্দয লফআইডলিউলিএ, প্লভা. আফদু ারাভ মুগ্ম লযিারক (লঅযাটডএপ) লফআইডলিউলিএ, প্লভা. লভিানুয যভান উলযিারক 
(প্লািৃ) লফআইডলিউলিএ, এসকএভ কাউারুর ইরাভ উলযিারক (প্লািৃ) লফআইডলিউলিএ, ললনয়য ুলর সুায ঢাকা পায়ায ালবৃ ও ললবর 
লডসপন্স, আনায ও লবলডল, ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌিরাির (মা) ংস্থা, প্লনৌথানা,  রেভালরক লভলত, ফাংরাসদ প্লনৌমান শ্রলভক প্লপডাসযন, 
লফআইডলিউলিএ শ্রলভক- কভিৃাযী ইউলনয়ন, ফাংরাসদ ঘাি শ্রলভক রীগ, প্লনৌকা ভালি ভফায় লভলত, িাতীয় তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্লর ও লফলবন্ন 
তাভাকলফসযাধী ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকড প্রলতলনলধ। বা প্লসল তাভাকলফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসেয প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং 
লসসফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি ও লিকায লফতযণ কযা য়। 

https://www.alokitobangladesh.com/todays/details/275982/2018/10/30 

https://www.alokitobangladesh.com/todays/details/275982/2018/10/30
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ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ  
 

াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কযা সয়সছ। 

প্লাভফায ঢাকা নদী ফন্দসযয সেরন কসে „প্লনৌলযফন ও প্লনৌফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয় ‟ 
লফলয়ক ভতলফলনভয় বায় কসয়কলি ংগিসনয দালফ য লযসপ্রলেসত ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌলযফন কতৃৃসেয 
(লফআইডলিউলিএ) মুগ্ম লযিারক (ঢাকা নদী ফন্দয) এ প্লক এভ আলযপ উলিন এ প্ললাঘণা প্লদন।ঢাকা আছালনয়া লভন 

ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকডসয সমালগতায় 
লফআইডলিউলিএয ঢাকা নদী ফন্দয াখা এ ভতলফলনভয় 
বায আসয়া িন কসয।অনুষ্ঠাসন াফলরক প্লে লসসফ 
ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণায দালফ িানাসনা য় 
ংগিন দুলিয ে প্লথসক। একই সে রসেয কযালটিসন 
লগাসযি লফলি ফন্ধ কযসতও প্রসয়ািনীয় দসে গ্রসণযও 
দালফ িানায় তাযা।অনুষ্ঠাসন ফক্তাযা ফসরন , লযফন 
প্লেত্রসক ধভূা নভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন 
ফাস্তফায়সন লফআইডলিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা 
ফা অযাসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ , 

প্লমভন: তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয কযা , লিলি প্রদান , ভলনিলযং কযা, াইসনি প্রদনৃ, প্লনৌফন্দয এরাকায় 
তাভাকলফসযাধী লফরসফাড ৃস্থান , এ ংিান্ত প্লভাফাইর প্লকাি ৃলযিারনা কযা , রে, লিভায ফা অন্যান্য িরমানভসূ 
তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদওয়া , ভাইসক প্লঘালণায ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃকযা, লফলবন্ন লযফন ভালরক ও 
শ্রলভক লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌলযফনভূ ধভূানভকু্ত যাখায লফ লসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ , মাত্রাকাসর 
প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাকলফসযাধী লবলডও প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃও সিতন কযা প্লম , আইন অনুমায়ী 
াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত।লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসণয াাাল বা প্লসল বালতয ফক্তসফয এ প্লক এভ আলযপ 
উলিন াফলরক প্লে ল প্লসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কসযন।অনুষ্ঠাসন ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন 
ঢাকা আছালনয়া লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা . প্লভাখসরছুয যভান।বা 
প্লসল তাভাকলফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসেয প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং লস প্লফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি 
ও লিকায লফতযণ কযা য়। 

https://www.aamraibangladesh.com/archives/33239 

https://www.aamraibangladesh.com/archives/33239
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ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা 
 

ঢাকা নদী ফন্দসয ‘ধভূান লনললদ্ধ’ কযায প্লঘালণা লদসয়সছ ঢাকা নদী ফন্দয কতৃৃে। 

প্লাভফায ঢাকা আছালনয়া লভসনয উসদযসগ এফং কযাসেইন পয প্লিাফাসকা লি লকডসয সমালগতায় ঢাকা নদী ফন্দয 
সেরন কসে আসয়ালিত প্ললভনাসয অনুষ্ঠাসনয বালত ঢাকা নদী ফন্দসযয মুগ্ন লযিারক (প্লাি)ৃ এ. প্লক.  এভ 
আলযপ উলিন ফক্তসফযয শুরুসত ঢাকা নদী ফন্দযসক ধভুান ভকু্ত কযায এই প্লঘালনা প্লদন।লতলন ফসরন,  “শুধ ুনদী ফন্দয 
নয় এয াসথ ংলিষ্ট কর াফলরক প্লেস মৃায়িসভ ধভূান ভকু্ত কযা দযকায।”„প্লনৌ- লযফন ও প্লনৌ- ফন্দসয 
তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয়‟ ীলকৃ এই প্ললভনাসযয আসয়ািন কসয ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌ- লযফন 
কতৃৃে (লফআইডালিউলিএ)।প্ললভনাসয ফক্তাযা তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন লফআইডালিউলিএয আওতাধীন লফলবন্ন 
ংস্থাসক মথামথ উসদযাগ প্লনওয়ায আহ্বান িালনসয় ফসরন, শুধ ুফন্দয নয়, রে, প্লপলয এফং এসফয কযালটিসন তাভাক 
সণযয লফলি ও ধভূান ফসন্ধয ফযাাসয ংলিষ্টসদয গুরুত্ব লদসত সফ। 

  

এ ফযাাসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন অনুমালয় ংলিষ্ট িায়গায় লিলি লদসয় যফলতৃসত তা ভলনিলযং কযা,  নদী-
ফন্দয,  রে,  প্লপলযসত তাভাক লফসযাধী াইসনি,  লফরসফাডৃ প্রদনৃ এফং তাভাসকয েলতকাযক লদক তুসর 
ধসয লবলডও প্রিায,  ভ্রাভযভাণ আদারত লযিারনা কযা,  মাত্রীসদয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন েসক ৃ ভাইসকয 
ভাধযসভ অফলত কযা প্লমসত াসয ফসর ফক্তাযা অলবভত ফযক্ত কসযন। এসেসত্র ভালরক- শ্রলভকসদয মুক্ত কযায 
লফলয়লিও প্ললভনাসযয আসরািনায় উসি আস। প্ললভনাসয ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা আছালনয়া 
লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা.  প্লভাখসরছুয যভান। প্ললভনাসয 
উলস্থত লছসরন প্লভা.  আরভগীয কলফয,  প্লভা.  আব্দু ারাভ,  প্লভা.  লভিানুয যভান,  কাউারুর 
ইরাভ ুলর কভকৃতৃা,  রে ভালরক লভলত,  শ্রলভক প্লনৌকা ভালি লভলত,  তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্লর এফং 
ললিএপসকয প্রলতলনলধ ।  প্ললভনায প্লসল তাভাক লফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসে প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয 
অং লপ্লসফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি ও লিকায লফতযণ কযা য়।  
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ঢাকা নদীফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণায আহ্বান 
অথৃিূক প্লডস্ক । ২৯ অসটাফয, ২০১৮ ৯:৪৭ অযাহ্ণ 
তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ংিান্ত এক বায় ফক্তাযা াফলরক প্লে লফসফিনায় ঢাকা নদী ফন্দসয ধভুান লনললদ্ধ 
কযায আহ্বান িালনসয়সছন। একই সে তাযা রসেয কযালটিপ্লন লগাসযি লফলি ফন্ধ কযায তালগদ লদসয়সছন। 

প্লাভফায ঢাকা নদীফন্দয সেরন কসে অনুলষ্ঠত „প্লনৌ- লযফণ ও প্লনৌ - ফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন 
কযণীয়‟ ীলকৃ ভতলফলনভয় বায় তাযা এ আহ্বান িানান। ঢাকা আহ্ছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফাসকা লি 
লকড এয সমালগতায়, ঢাকা নদী ফন্দয, ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌ- লযফন কতৃৃে এই বায আসয়ািন কসয। 

বায় ফক্তাযা ফসরন , লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন লফআইডালিউলিএ ও 
এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা /এসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ।তাভাক লন য়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয 

কযা, লিলি প্রদান , ভলনিলযং কযা, াইসনি প্রদনৃ, প্লনৌ- ফন্দয 
এরাকায় তাভাক লফসযাধী লফরসফাড ৃস্থান , এ ংিান্ত প্লভাফাইর 
প্লকাি ৃলযিারনা কযা , রে, লিভায ফা অন্যান্য িরমান ভসূ 
তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদয়া , ভাইসক প্লঘালনায 
ভাধযপ্লভ মাত্রীসদয তক ৃকযা , লফলবন্ন লযফন ভালরক ও শ্রলভক 
লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌ - লযফনভূ ধভূানভকু্ত যাখায 
লফলসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ , মাত্রাকারীন ভসয় প্লিলরলবসন 
লফলবন্ন তাভাক লফসযাধী লবলডও প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃ
ও সিতন কযা প্লম আইন অনুমায়ী াফলর ক লযফন 

ধভূানভকু্ত। লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসনয াাাল বা প্লসল বালত াফলরক প্লে লাসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান 
লনললদ্ধ প্লঘালনা কসযন।ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা আহ্ছালনয়া লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ 
প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা : প্লভাখসরছুয যভান।বায বালিত্ব কসযন, এ. প্লক. এভ আলযপ উলিন , মুগ্ম লযিারক( 
প্লািৃ), ঢাকা নদী ফন্দয, লফআই ডালিউলিএ, এছাড়াও উলস্থত লছসরন প্লভাোঃ আরভগীয কলফয, মুগ্ম লযিারক( প্লিলযপ), 
ঢাকা নদী ফন্দয , লফআই ডালিউলিএ , প্লভাোঃ আব্দু ারাভ , মুগ্ম লযিারক ( ল এটড  ), লফআই ডালিউলি এ, প্লভাোঃ 
লভিানুয যভান, উ- লযিারক (প্লািৃ), লফআই ডালিউলিএ, এ প্লক এভ কাউারুর ইরাভ , উ- লযিারক (প্লাি)ৃ, 
লফআই ডালিউলিএ, ললনয়য ুলর সুায , ঢাকা, পায়ায ালবৃ ও ললবর লডসপন্স , আনায ও লবলডল , ফাংরাসদ 
অবযন্তযীণ প্লনৌ - িরাির(মা) ংস্থা, প্লনৌ- থানা, রেভালরক  লভলত, ফাংরাসদ প্লনৌমান শ্রলভক প্লপডাসযন , লফআই 
ডালিউলিএ শ্রলভক- কভিৃাযী ইউলনয়ন, ফাংরাসদ ঘাি শ্রলভকরীগ, প্লনৌকা ভালি ভফায় লভলত,  িাতীয় তাভাক লনয়ন্ত্রণ 
প্লর ও লফলবন্ন তাভাক লফসযাধী ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকড প্রলতলনলধ উলস্থত লছসরন। বা প্লসল তাভাক 
লফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসে প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং লসসফ রসেয মাত্রীসদয ভসধয লরপসরি , লিকায 
লফতযণ কযা য়। লফজ্ঞলি 

http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6

%BE-

%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6

%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF/ 

http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be-%e0%a6%a8%e0%a6%a6%e0%a7%80%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
http://www.arthosuchak.com/archives/463510/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/
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ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ 

 
লনিস্ব প্রলতসফদক 
াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কযা সয়সছ।  
প্লাভফায ঢাকা নদী ফন্দসযয সেরন কসে „প্লনৌলযফন ও প্লনৌফন্দসয তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন 
কযণীয়‟ লফলয়ক ভতলফলনভয় বায় কসয়কলি ংগিসনয দালফয লযসপ্রলেসত ফাংরাসদ অবযন্তযীণ 
প্লনৌলযফন কতৃৃসেয ( লফআইডলিউলিএ)  মুগ্ম লযিারক ( ঢাকা নদী ফন্দয)  এ প্লক এভ আলযপ উলিন এ 
প্ললাঘণা প্লদন। ঢাকা আছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফযাসকা লি লকডসয সমালগতায় 
লফআইডলিউলিএয ঢাকা নদী ফন্দয াখা এ ভতলফলনভয় বায আসয়ািন কসয।অনুষ্ঠাসন াফলরক প্লে 
লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণায দালফ িানাসনা য়  ংগিন দুলিয ে প্লথসক।  একই 
সে রসেয কযালটিসন লগাসযি লফলি ফন্ধ কযসতও প্রসয়ািনীয় দসে গ্রসণযও দালফ িানায় তাযা।  
অনুষ্ঠাসন ফক্তাযা ফসরন,  লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন 
লফআইডলিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা ফা অযাসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ,  
প্লমভন:  তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয কযা,  লিলি প্রদান,  ভলনিলযং কযা,  াইসনি প্রদনৃ,  
প্লনৌফন্দয এরাকায় তাভাকলফসযাধী লফরসফাডৃ স্থান,  এ ংিান্ত প্লভাফাইর প্লকাি ৃ লযিারনা কযা,  রে,  
লিভায ফা অন্যান্য িরমানভসূ তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদওয়া,  ভাইসক প্লঘালণায ভাধযসভ 
মাত্রীসদয তক ৃ কযা,  লফলবন্ন লযফন ভালরক ও শ্রলভক লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌলযফনভূ 
ধভূানভকু্ত যাখায লফলসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ,  মাত্রাকাসর প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাকলফসযাধী লবলডও 
প্রিাসযয ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃ ও সিতন কযা প্লম,  আইন অনুমায়ী াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত।  
লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রসণয াাাল বা প্লসল বালতয ফক্তসফয এ প্লক এভ আলযপ উলিন াফলরক প্লে 
লসসফ ঢাকা নদী ফন্দপ্লয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালণা কসযন। অনুষ্ঠাসন ভরূ প্রফন্ধ উস্থান কসযন ঢাকা 
আছালনয়া লভসনয কাযী লযিারক ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ প্রকসেয ভন্বয়কাযী প্লভা.  প্লভাখসরছুয যভান।  
বা প্লসল তাভাকলফসযাধী সিতনতা ফৃলদ্ধয রসেয প্রিাযণাভরূক কামৃিসভয অং লসসফ রসেয মাত্রীপ্লদয 
ভসধয লরপসরি ও লিকায লফতযণ কযা য়।  
http://www.bd-

journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-

%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6

%A7 

http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.bd-journal.com/bangladesh/47924/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
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াফলরক প্লে লসসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালনা 
প্লপ্র লযলরি:  
াফলরক প্লে লাসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালনা এফং এছাড়া  রসেয কযালটিসন লগাসযি 
লফলি ফন্ধ কযসত লফলবন্ন লদ্ধান্ত গ্রন কযা দযকায”।  ২৯ অসটাফয,  ২০১৮ প্লাভফায,  ঢাকা নদী ফন্দয 
সেরন কসে,  ঢাকা আহ্ছালনয়া লভন ও কযাসেইন পয প্লিাফাসকা লি লকডস্ এয সমালগতায়,  ঢাকা 
নদী ফন্দয,  ফাংরাসদ অবযন্তযীণ প্লনৌ- লযফন কতৃৃে আসয়ালিত ”প্লনৌ- লযফণ ও প্লনৌ- ফন্দসয তাভাক 
লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন কযণীয়” লফলয়ক ভতলফলনভয় বায় ফক্তাযা এ কথা ফসরন।  
তাাঁযা আসযা ফসরন,  লযফন প্লেত্রসক ধভূানভকু্ত যাখসত ও তাভাক লনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়সন 
লফআইডালিউলিএ ও এয আওতাধীন লফলবন্ন ংস্থা/ এসালসয়ন কতৃৃক মথামথ উসদযাগ লনসত সফ,  প্লমভন-  
তাভাক লনয়ন্ত্রসণ লফলবন্ন প্লনালি িালয কযা,  লিলি প্রদান,  ভলনিলযং কযা,  াইসনি প্রদনৃ,  প্লনৌ- ফন্দয 
এরাকায় তাভাক লফসযাধী লফরসফাডৃ স্থান,  এ ংিান্ত প্লভাফাইর প্লকাি ৃ লযিারনা কযা,   রে,  লিভায ফা 
অন্যান্য িরমান ভসূ তাভাকিাত দ্রফয লফলি লনসলধ কসয প্লদয়া,  ভাইসক প্লঘালনায ভাধযসভ মাত্রীসদয 
তক ৃ কযা,  লফলবন্ন লযফন ভালরক ও শ্রলভক লভলতয কতৃৃে কতৃৃক প্লনৌ- লযফনভূ ধভূানভকু্ত 
যাখায লফলসয় লফলবন্ন উসদযাগ গ্রণ,  মাত্রাকারীন ভসয় প্লিলরলবসন লফলবন্ন তাভাক লফসযাধী লবলডও প্রিাসযয 
ভাধযসভ মাত্রীসদয তক ৃ ও সিতন কযা প্লম আইন অনুমায়ী াফলরক লযফন ধভূানভকু্ত।  লফলবন্ন লদ্ধান্ত 
গ্রসনয াাাল বা প্লসল বালত াফলরক প্লে লাসফ ঢাকা নদী ফন্দসয ধভূান লনললদ্ধ প্লঘালনা 
কসযন।  
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