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তামাক কা ানী থেক সরকােরর শয়ার ত াহােরর আহবান 
 

িতেবদক: 

’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী  

হেয়েছ। ৬ এি ল, শিনবার সকাল ১০টায়  শ ামলীেত ঢাকা  আ ছািনয়া 

িমশেনর হলথ স েরর িশ ণ কে  “পাবিলক  েস গ াটস পযােলাচনা ও 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। সভায় 

ব রা তামাক  কা ানী থেক সরকােরর ১৩% শয়ার ত াহােরর আহবান 

জানান। ব রা আেরা বেলন, তামাক চাষ িনয় েণ সরকারেক বিল  পদে প 

িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত তামাক চাষ হে  এবং ােম 

তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  ঝুঁিকর মেধ  কাজ করেছ কৃষক ও 

নারী িমকরা। তামাক েত কাজ করার কারেণ িবিভ  জিটল রােগ আ া  

হে  তারা।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুেদর 

সভাপিতে  অনু ােন আেরা উপ¯ি◌’ত িছেলন, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর 

অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট ইে েপ  আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ 

এিডটর মাসুদ কামাল, আজেকর সংবােদর িসিনয়র সাব-এিডটর দ  িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ মশুিফকুর রহমান, ার 

কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর 

িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  কে র কমীগণ। 

সভাপিতর ভাষেণ ইকবাল মাসুদ বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও 

কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা সি য়  হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ 

আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও 

জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার। 

এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  

সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 

http://thebdexpress.com/2019/04/06/তামাক- কা ানীর- থেক-সরক/ 
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িপিবএ,ঢাকা: ঢাকার শ ামলীেত অবি ত ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ 

স েরর িশ ণ কে  ৬ এি ল শিনবার সকাল ১০টায় পাবিলক েস 

গ াটস পযােলাচনা ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ ’মাসব াপী 

তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী উপলে  এক আেলাচনা সভা অনুি ত 

হয়। সভায় ব রা তামাক কা ানীর থেক সরকােরর ১৩% শয়ার 

ত াহােরর আহবান জানান। ব রা বেলন, তামাকচােষও সরকারেক বিল  

পদে প িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত তামাক চাষ হে  

এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  িতর কাজ করেছ 

কষৃক ও ােমর মানুষ। অনু ানিট সভাপি ত কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। িতিন বেলন, 

িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও কাজ কের যােব।তামাক িনয় েন 

সরকারেক আেরা সি য় হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% 

শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার। 

অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট ইে েপ  

আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসুদ কামাল, দ া িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ 

মশুিফকুর রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক 

িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  কে র কমীগণ। 

এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  

সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 

https://www.pba.agency/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-
%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80
%E0%A6%B0-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95/ 
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আজ থেক  হেলা ’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী।  ঢাকার শ ামলীেত অবি ত ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর িশ ণ কে   সকাল ১০টায় “পাবিলক  েস গ াটস পযােলাচনা ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর

উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। সভায় ব রা বেলন, তামাক  কা ানীর থেক সরকােরর ১৩% শয়ার ত াহােরর

আহবান জানান। ব রা আেরা বেলন, তামাকচােষও সরকারেক বিল  পদে প িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত

তামাকচাষ হে  এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  িতর কাজ করেছ কষৃক ও ােমর মানুষ। অনু ানিট

সভাপি ত কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। িতিন বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া

িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা

সি য়  হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% শয়ার কােছ

সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার।

অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন,  ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট ইে েপ

আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসুদ কামাল, দ া িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ

মশুিফকুর রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক

িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  কে র কমীগণ। এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা

আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।সূ : সংবাদ

িব ি  

http://www.natun-barta.com/45546/151/তামাক- কা ানীর- থেক-সরকােরর- শয়ার- ত াহােরর-আহবান 



 

April-06 
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০৬ এি ল, ২০১৯  ১৬:১৭:৫৫ 

 

এওয়ান িনউজ: ৬ এি ল, শিনবার, আজ থেক  হেলা ’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন 

কমসূচী।  ঢাকার শ ামলীেত অবি ত 

ঢাকা  আ ছািনয়া িমশেনর হলথ 

স েরর িশ ণ কে   সকাল ১০টায় 

“পাবিলক  েস গ াটস পযােলাচনা ও 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ 

”শীষক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। 

সভায় ব রা বেলন, তামাক 

 কা ানীর থেক সরকােরর ১৩% 

শয়ার ত াহােরর আহবান জানান। 

ব রা আেরা বেলন, তামাকচােষও 

সরকারেক বিল  পদে প িনেত হেব। 

কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত 

তামাকচাষ হে  এবং ােম তামাক 

পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  িতর কাজ করেছ কষৃক ও ােমর মানুষ। অনু ানিট সভাপি ত কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর 

হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। িতিন বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং 

ভিবষ েতও কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা সি য়  হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার 

তামাক িনয় েণ আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের 

তাই দেশর ও জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার। অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন,  ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর 

অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট ইে েপ  আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ 

এিডটর মাসুদ কামাল, দ া িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ মশুিফকুর রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল 

ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  কে র 

কমীগণ। এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  

সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 
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আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী 

 April 7, 2019 bdmetronews 

িবিডেমে ািনউজ ড  ॥ ৬ এি ল থেক  হেলা ’মাসব াপী ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসচূী।  ঢাকার 

শ ামলীেত অবি ত ঢাকা  আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর িশ ণ 

কে   সকাল ১০টায় “পাবিলক  েস গ াটস পযােলাচনা ও ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা অনিু ত হয়। 

সভায় ব রা বেলন, তামাক  কা ানীর থেক সরকােরর ১৩% 

শয়ার ত াহােরর আহবান জানান। ব রা আেরা বেলন, তামাকচােষও 

সরকারেক বিল  পদে প িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর 

জিমেত তামাকচাষ হে  এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ 

া  িতর কাজ করেছ কৃষক ও ােমর মানষু। 

অনু ানিটেত সভাপি ত কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ 

স েরর ধান ইকবাল মাসদু। িতিন বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও 

কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা 

সি য়  হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক 

কা ানী ১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও 

জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার।অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন,  ঢাকা উ র িসিট 

কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফুড সফিট ইে েপ  আব ল খােলক 

মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসদু কামাল, দ া িবিড এ ে েসর 

স াদক সয়দ মশুিফকুর রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  

ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর 

িবিভ  কে র কমীগণ। 

এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ 

কে র এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।সংবাদ িব ি  
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তামাক কা ানীর থেক সরকােরর শয়ার ত াহােরর আহবান 

 
 

সাত ীরা িনউজ ড  :: আজ থেক  হেলা ’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী।  ঢাকার 

শ ামলীেত অবি ত ঢাকা  আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর িশ ণ কে   সকাল ১০টায় “পাবিলক  েস গ াটস পযােলাচনা ও 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। সভায় ব রা বেলন, তামাক  কা ানীর থেক সরকােরর 

১৩% শয়ার ত াহােরর আহবান জানান। ব রা আেরা বেলন, তামাকচােষও সরকারেক বিল  পদে প িনেত হেব। কারণ 

বাংলােদেশর চুর জিমেত তামাকচাষ হে  এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  িতর কাজ করেছ কষৃক ও ােমর 

মানুষ। অনু ানিট সভাপি ত কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুদ। িতিন বেলন, িনজ  উে ােগ 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন 

সরকারেক আেরা সি য ় হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী 

১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা 

দরকার। অনু ােন আেরা উপি ত িছেলন,  ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট 

ইে েপ  আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসুদ কামাল, দ া িবিড এ ে েসর 

স াদক সয়দ মশুিফকরু রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন 

সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  কে র কমীগণ। এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 
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“পাবিলক েস গ াটস পযােলাচনা” সভা তামাক কা ানী থেক সরকােরর শয়ার ত াহােরর আহবান 
জাতীয়, বাংলােদশ, িলড িনউজ | তািরখ : April, 7, 2019, 1:11 pm 

এিবএনএ: ’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক 

িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী  হেয়েছ। ৬ এি ল, শিনবার 

সকাল ১০টায় শ ামলীেত ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ 

স েরর িশ ণ কে  “পাবিলক েস গ াটস পযােলাচনা 

ও ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা 

অনুি ত হয়। সভায় ব রা তামাক কা ানী থেক 

সরকােরর ১৩% শয়ার ত াহােরর আহবান জানান। ব রা 

আেরা বেলন, তামাক চাষ িনয় েণ সরকারেক বিল  

পদে প িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত 

তামাক চাষ হে  এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত 

ভয়াবহ া  ঝুঁিকর মেধ  কাজ করেছ কষৃক ও নারী 

িমকরা। তামাক েত কাজ করার কারেণ িবিভ  জিটল রােগ আ া  হে  তারা। ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর ধান 

ইকবাল মাসুেদর সভাপিতে  অনু ােন আেরা উপ¯ি◌’ত িছেলন, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর হলথ ইে েপ র 

ও ফডু সফিট ইে েপ  আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসুদ কামাল, আজেকর 

সংবােদর িসিনয়র সাব-এিডটর দ  িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ মশুিফকুর রহমান, ার কাঅিডেনটর হাসান শাহিরয়ার, 

ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  স েরর িবিভ  

কে র কমীগণ। 
সভাপিতর ভাষেণ ইকবাল মাসুদ বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও 

কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা সি য় হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ 

আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও 

জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার। এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক 

ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 
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“পাবিলক েস গ াটস পযােলাচনা” সভা তামাক কা ানী থেক সরকােরর শয়ার ত াহােরর আহবান 

াফ িরেপাটার : ’মাসব াপী ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় েণ ক াে ইন কমসূচী  হেয়েছ। ৬ এি ল, শিনবার সকাল 

১০টায় শ ামলীেত ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হলথ স েরর িশ ণ কে  “পাবিলক েস গ াটস পযােলাচনা ও ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশেনর উেদ াগ ”শীষক আেলাচনা সভা অনুি ত হয়। সভায় ব রা 

তামাক কা ানী থেক সরকােরর ১৩% শয়ার ত াহােরর আহবান 

জানান। ব রা আেরা বেলন, তামাক চাষ িনয় েণ সরকারেক বিল  

পদে প িনেত হেব। কারণ বাংলােদেশর চুর জিমেত তামাক চাষ 

হে  এবং ােম তামাক পাতা কােনার মত ভয়াবহ া  ঝুঁিকর মেধ  

কাজ করেছ কষৃক ও নারী িমকরা। তামাক েত কাজ করার কারেণ 

িবিভ  জিটল রােগ আ া  হে  তারা। ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর 

হলথ স েরর ধান ইকবাল মাসুেদর সভাপিতে  অনু ােন আেরা 

উপ¯ি◌’ত িছেলন, ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ েলর -৫ এর 

হলথ ইে েপ র ও ফডু সফিট ইে েপ  আব ল খােলক মজুম ার, বাংলািভশন টিলিভশেনর িসিনয়র িনউজ এিডটর মাসুদ 

কামাল, আজেকর সংবােদর িসিনয়র সাব-এিডটর দ  িবিড এ ে েসর স াদক সয়দ মশুিফকরু রহমান, ার কাঅিডেনটর 

হাসান শাহিরয়ার, ভাইটাল ািটিজর কাি  ম ােনজার মা: নািসর উি ন সহ তামাক িবেরাধী িবিভ  সংগঠেনর িতিনিধগণ ও া  

স েরর িবিভ  কে র কমীগণ। 

সভাপিতর ভাষেণ ইকবাল মাসুদ বেলন, িনজ  উে ােগ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন তামাক িনয় েণ কােজ কের যাে  এবং ভিবষ েতও 

কাজ কের যােব। িতিন আেরা বেলন, তামাক িনয় েন সরকারেক আেরা সি য় হেত হেব। কারণ একিদেক সরকার তামাক িনয় েণ 

আইন নয়ণ করেছ অন িদেক তামাক কা ানী ১৩% শয়ার কােছ সরকােরর। যা তামাক িনয় েণ িবেরাধীতা কের তাই দেশর ও 

জনগেণর ােথ এই শয়ার ত াহার করা দরকার। 

এ সভায় মলূ ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ কে র এর ক  

সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। 

http://ajkersangbad.com/52016/%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%
A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%87-
%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B8-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0/?fbclid=IwAR21X9izEKFbuWLR_qMz6cdXQRYdohvc7EDTDskX20yHhjBfry4Nxk
_w-IU 

 


