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কাশ: ১২:০০:০০   , বহৃ িতবার, এি ল ১১, ২০১৯ 

  তামাক কা ািনর িব াপন চার বে  াম মাণ আদালত 

ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর আওতাধীন অ ল-৫ এর আ িলক 

িনবাহী কমকতা ও ম ািজে ট মীর নািহদ আহসােনর নতৃে  এবং ১ 

এিপিবএন উ রা পুিলশ বুধবার শ ামলী ও রােয়র বাজার এলাকায় 

তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মাণ আদালত পিরচালনা 

কেরন। তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত 

েব র সব ধরেনর িব াপন চার- চারণা িনিষ ।  
তামাক কা ািনর এ ধরেনর িব াপন চার- চারণা িতহত করার 

লে  সািবক িবষয়িটেক  িদেয় মীর নািহদ আহসান ছাট, বড় 

এবং মাঝাির টং দাকানসহ যসব দাকােন িব াপন রেয়েছ তা 

অপসারেণ অিভযান চালান। িবেশষ কের িনবাহী ম ািজে ট ঢাকা 

টাব ােকা কা ািনর মালেবােরা াে র তামাকজাত েব র িব াপন 

চােরর জন  শ ামলী িসেনমা হল মােকেটর হা নী তজারত ার ও 

রিহমা চা ার িট দাকান থেক ৬ হাজার টাকা জিরমানা আদায় 

এবং িব াপন স িলত শােকস ব িট ংস কেরন। িতিন হা নী 

তজারত ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতৃপ েক সাবধান কের বেলন, যিদ তারা একই অপরাধ ফর কেরন তাহেল তােদর অথ 

জিরমানাসহ কারাদ-  ভাগ করেত হেব। অপরিদেক িনবাহী ম ািজে ট রােয়র বাজােরর জাফরাবাদ ও বশািখ খলার মাঠ সংল  

এলাকার ফটুপােতর ওপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংস ও ১০িট িব াপেনর ব  বা পেয়  অব সল 

ভেঙ ফেলন। াম মাণ আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর অ ল-৫ এর সিনটাির 

ই েপ র মা. আব ল খােলক মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতা। 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা উ র ও দি ণ িসিট করেপােরশনেক উ ুকরেণর মাধ েম িসিট করেপােরশন আওতাধীন এলাকায় 

াম মাণ আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান কের থােক। সংবাদ িব ি   
http://www.alokitobangladesh.com/todays/news_print/294718/2019/04/11 
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তামােকর অৈবধ িব াপন বে  াম মান আদালেতর অিভযান 
 

িতেবদক : 

তামাক কা ািনর  অৈবধ িব াপন বে  ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর 

িনবাহী ম ািজে ট-এর াম মান  আদালেতর অিভযােন শ ামিল িসেনমা হল 

মােকটর ‘ দাকান মািলকেক নগদ ছয় টাকা জিরমানা  এবং িব াপন 

স িলত  আরও কেয়কিট দাকােনর শােকস ব  ংস ও কেয়কিট 

দাকানেক সতক কের দয়া হয়।১০ এি ল বধুবার, আগারগাও ঁ শর-ই 

বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন 

বা বায়েন াম মান আদালত পিরচালনা করা হয়। তামাকজাত ব  ব বহার 

িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত েব র সব ধরেনর ব  ব ানার. 

িবলেবাড অিভযােন  উে দ করা হয়।ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -

৫ এর আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান 

এর নতেৃ  এবং ১ এিপিবএন উ রা পুিলশ আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, 

শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন 

াম মান আদালত পিরচালনা কের। তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ আইন 

অনুসাের তামাকজাত েব র তামাক কা ানী েলার এই ধরেনর িব াপন চার- চারনা িতহত করার লে  ঢাকা উ র িসিট 

কেপােরশেনর অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র 

বাজার এলাকায় তামাকজাত ব  িব য়কারী ছাট, বড় এবং মাঝাির টং দাকানসহ য সকল দাকােন তামাকজাত েব র িব াপন 

রেয়েছ তা অপসারেন অিভযান চালায়। ঢাকা টাব ােকা কা ানীর মালেবােরা ব াে র তামাকজাত েব র িব াপন চােরর জন  

শ ামলী িসেনমা হল মােকট এর হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার িট দাকান থেক ছয় হাজার টাকা জিরমানা আদায় ও 

িব াপন স িলত শা- কস ব  ংস হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতপৃ েক সাবধান কের রােয়র বাজার এর 

জাফরাবাদ ও বশাখী খরার মাঠ সংল  এলাকার ফুটপােতর উপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংসসহ ও 

১০িট িব াপেনর ব  বা পেয়  অব সল ভে  ফেলন। অিভযান চলাকািলন সময় অেনক দাকানদার দাকান ফেল পািলেয় 

যায়। াম মান আদালত পিরচালনার সময় ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -৫ এর সিনটারী ইে েপ র মাঃ আ লু খােলক 

মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতারা উপি ত িছেলন। 

 

http://thebdexpress.com/2019/04/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95
%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A7-
%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8
-%E0%A6%AC%E0%A6%A8/?fbclid=IwAR1Pzn2yT2M5MEa9vxi18cJ6w9ZRCnJbfT2sPmTr2w0Mv36DWge-
jg9Wim0 
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তামাক কা ানীর অৈবধ িব াপন চার বে  াম মান আদালত 

 অমৃতবাজার িরেপাট   কািশত: ১২:৩৩ এএম, ১১ এি ল ২০১৯, বহৃ িতবার 

ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান এর নতৃে  এবং ১ এিপিবএন উ রা পুিলশ 

আজ ১০ এি ল  ২০১৯, বুধবার, আগারগাওঁ শর-ই বাংলা নগর, 

শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন 

বা বায়েন াম মান আদালত পিরচালনা কের। 

তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত 

েব র সকল ধরেনর িব াপন চার- চারনা িনিষ । তামাক 

কা ানীর এই ধরেনর িব াপন চার- চারনা িতহত করার 

লে  সািবক িবষয়িটেক  িদেয় ঢাকা উ র িসিট 

কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী 

কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান আগারগাওঁ 

শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় 

তামাকজাত ব  িব য়কারী ছাট, বড় এবং মাঝাির টং 

দাকানসহ য সকল দাকােন তামাকজাত েব র িব াপন রেয়েছ 

তা অপসারেন অিভজান চালান। িবেশষ কের িনবাহী ম ািজে ট 

মেহাদয় ঢাকা টাব ােকা কা ানীর মালেবােরা ব াে র 

তামাকজাত েব র িব াপন চােরর জন  শ ামলী িসেনমা হল 

মােকট এর হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার িট দাকান থেক  (৬০০০/-) ছয় হাজার টাকা জিড়মানা আদায় ও িব াপন স িলত শােকস ব িট ংস 

কেরন এবং িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতপৃ েক সাবধান কের বেলন যিদ তারা একই অপরাধ পুনরায় কের তাহেল 

তােদর অথ জিরমানাসহ কারাদ  ভাগ করেত হেব। অপরিদেক িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় রােয়র বাজার এর জাফরাবাদ ও বশাখী খরার মাঠ সংল  এলাকার 

ফুটপােতর উপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংসসহ ও ১০িট িব াপেনর ব  বা পেয়  অব সল ভে  ফেলন। এ সময় পিরি িত বঝুেত 

পেয় টং দাকান েলার মািলক প  পািলেয় যায় িবধায় আিথক জিড়মানা আদায় করা স ব হয়িন। উ  াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা 

উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -৫ এর সিনটারী ইে েপ র মাঃ আ লু খােলক মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতা উপি ত 

িছেলন। ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ কুরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় 

সহায়তা দান কের থােক। 

অমতৃবাজার/এএস 

http://www.amritabazar.com/capital/news/68836/তামাক- কা ানীর-অৈবধ-িব াপন- চার-বে - াম মান-

আদালত 
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তামাক কা ানীর অৈবধ িব াপন চার বে  াম মান আদালত 

অিব ড : ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ 

আহসান এর নতেৃ  এবং ১ এিপিবএন উ রা পিুলশ ১০ এি ল ২০১৯, বধুবার, আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং 

রােয়র বাজার এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচালনা কের। তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ 

আইন অনুসাের তামাকজাত েব র সকল ধরেনর িব াপন চার- চারনা িনিষ । তামাক কা ানীর এই ধরেনর িব াপন চার-

চারনা িতহত করার লে  সািবক িবষয়িটেক  িদেয় ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক 

িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় 

তামাকজাত ব  িব য়কারী ছাট, বড় এবং মাঝাির টং দাকানসহ য সকল দাকােন তামাকজাত েব র িব াপন রেয়েছ তা 

অপসারেন অিভজান চালান। িবেশষ কের িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় ঢাকা টাব ােকা কা ানীর মালেবােরা ব াে র তামাকজাত 

েব র িব াপন চােরর জন  শ ামলী িসেনমা হল মােকট এর হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার িট দাকান থেক 

(৬০০০/-) ছয় হাজার টাকা জিড়মানা আদায় ও িব াপন স িলত শােকস ব িট ংস কেরন এবং িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় 

হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতৃপ েক সাবধান কের বেলন যিদ তারা একই অপরাধ পনুরায় কের তাহেল তােদর 

অথ জিরমানাসহ কারাদ  ভাগ করেত হেব। অপরিদেক িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় রােয়র বাজার এর জাফরাবাদ ও বশাখী খরার 

মাঠ সংল  এলাকার ফটুপােতর উপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংসসহ ও ১০িট িব াপেনর ব  বা 

পেয়  অব সল ভে  ফেলন। এ সময় পিরি িত বঝুেত পেয় টং দাকান েলার মািলক প  পািলেয় যায় িবধায় আিথক জিড়মানা 

আদায় করা স ব হয়িন। উ  াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -৫ এর 

সিনটারী ইে েপ র মাঃ আ লু খােলক মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতা উপি ত 

িছেলন। ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ কুরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় 

াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান কের থােক। 

https://aparadhbichitra.com/news/2019/04/10/তামাক- কা ানীর-অৈবধ-িবজ/ 
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ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক 

িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান এর নতেৃ  

এবং ১ এিপিবএন উ রা পিুলশ আজ ১০ এি ল  ২০১৯, বুধবার, 

আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় 

তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচালনা কের। 
তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত েব র 

সকল ধরেনর িব াপন চার- চারনা িনিষ ।তামাক কা ানীর এই 

ধরেনর িব াপন চার- চারনা িতহত করার লে  সািবক িবষয়িটেক 

 িদেয় ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর 

আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান 

আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় 

তামাকজাত ব  িব য়কারী ছাট, বড় এবং মাঝাির টং দাকানসহ য সকল দাকােন তামাকজাত েব র িব াপন রেয়েছ তা 

অপসারেন অিভজান চালান। িবেশষ কের িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় ঢাকা টাব ােকা কা ানীর মালেবােরা ব াে র তামাকজাত 

েব র িব াপন চােরর জন  শ ামলী িসেনমা হল মােকট এর হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার িট দাকান থেক 

 (৬০০০/-) ছয় হাজার টাকা জিড়মানা আদায় ও িব াপন স িলত শােকস ব িট ংস কেরন এবং িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় 

হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতৃপ েক সাবধান কের বেলন যিদ তারা একই অপরাধ পনুরায় কের তাহেল তােদর 

অথ জিরমানাসহ কারাদ  ভাগ করেত হেব। অপরিদেক িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় রােয়র বাজার এর জাফরাবাদ ও বশাখী খরার 

মাঠ সংল  এলাকার ফটুপােতর উপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংসসহ ও ১০িট িব াপেনর ব  বা 

পেয়  অব সল ভে  ফেলন। এ সময় পিরি িত বঝুেত পেয় টং দাকান েলার মািলক প  পািলেয় যায় িবধায় আিথক জিড়মানা 

আদায় করা স ব হয়িন। উ  াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -৫ এর 

সিনটারী ইে েপ র মাঃ আ লু খােলক মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতা উপি ত 

িছেলন।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ কুরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন 

এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান কের থােক। 
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ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান এর 

নতেৃ  এবং ১ এিপিবএন উ রা পিুলশ আজ ১০ এি ল  ২০১৯, বধুবার, আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র 

বাজার এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচালনা কের। তামাকজাত ব  ব বহার িনয় ণ আইন 

অনুসাের তামাকজাত েব র সকল ধরেনর িব াপন চার- চারনা িনিষ ।তামাক কা ানীর এই ধরেনর িব াপন চার- চারনা 

িতহত করার লে  সািবক িবষয়িটেক  িদেয় ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর আওতাধীন অ ল -৫ এর আ িলক িনবাহী 

কমকতা ও িনবাহী ম ািজে ট মীর নািহদ আহসান আগারগাও ঁ শর-ই বাংলা নগর, শ ামলী এবং রােয়র বাজার এলাকায় তামাকজাত 

ব  িব য়কারী ছাট, বড় এবং মাঝাির টং দাকানসহ য সকল দাকােন তামাকজাত েব র িব াপন রেয়েছ তা অপসারেন 

অিভজান চালান। িবেশষ কের িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় ঢাকা টাব ােকা কা ানীর মালেবােরা ব াে র তামাকজাত েব র 

িব াপন চােরর জন  শ ামলী িসেনমা হল মােকট এর হা নী তজারত ার ও রিহমা চা- ার িট দাকান থেক  (৬০০০/-) ছয় 

হাজার টাকা জিড়মানা আদায় ও িব াপন স িলত শােকস ব িট ংস কেরন এবং িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় হা নী তজারত 

ার ও রিহমা চা- ার উভয় কতপৃ েক সাবধান কের বেলন যিদ তারা একই অপরাধ পনুরায় কের তাহেল তােদর অথ জিরমানাসহ 

কারাদ  ভাগ করেত হেব। অপরিদেক িনবাহী ম ািজে ট মেহাদয় রােয়র বাজার এর জাফরাবাদ ও বশাখী খরার মাঠ সংল  

এলাকার ফটুপােতর উপর অব ানরত ছাট-বড় ২০িট, টং দাকােনর িব াপন ংসসহ ও ১০িট িব াপেনর ব  বা পেয়  অব 

সল ভে  ফেলন। এ সময় পিরি িত বুঝেত পেয় টং দাকান েলার মািলক প  পািলেয় যায় িবধায় আিথক জিড়মানা আদায় 

করা স ব হয়িন। উ  াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল -৫ এর 

সিনটারী ইে েপ র মাঃ আ লু খােলক মজুমদার এবং ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ কে র কমকতা উপি ত 

িছেলন। ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ কুরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় 

াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান কের থােক।- সংবাদ িব ি  

http://www.natun-barta.com/45657/151/তামাক- কা ানীর-অৈবধ-িব াপন- চার-বে - াম মান-আদালত 

 


