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Call to free hospitality sector from tobacco uses 
RAJSHAHI, March 31, 2019 (BSS)- Utmost 
emphasis should be given on freeing 
the hospitality sector from tobacco uses for the 
sake of protecting many 
people from various deadly diseases caused by 
tobacco consumption. As the consequence of 
tobacco use is very dangerous to public health 
time has come to create mass-awareness against 
its uses in all public places and transports and 
hospitality sector substantially. Professional and 

business leaders and development activists made these observations along with raising voice 
against tobacco uses while taking part in open discussion of an orientation titled “Tobacco Free 
Hospitality Sector Strategy” in Rajshahi city today. Association for Community Development 
(ACD) and Dhaka Ahsania Mission (DAM), two non-government development organisations, 
jointly hosted the meeting at Nanking Darbar Hall in association with Campaign for Tobacco 
Free Kids (CTFK). Deputy Commissioner SM Abdul Kader and its Additional Deputy 
Commissioner Abu Hayat Rahmatullah addressed the meeting as chief and special guests 
respectively with Director of Rajshahi Chamber of Commerce and Industries 
Sadrul Islam in the chair. DAM Project Coordinator Mukhlesur Rahman gave an overview of the 
strategy in his keynote paper presentation while ACD Executive Director Salima Sarwar 
welcomed the participants. Chief Health Officer of Rajshahi City Corporation Dr AFM Anjuman 
Ara Begum and CTFK Grants Manager Abdus Salam also spoke. In his remarks, District 
Administrator Abdul Kader said Prime Minister Sheikh Hasina has already declared that the 
country would be freed from tobacco uses by 2040. All quarters should extend their whole-
hearted support to make the announcement a total success within the stipulated time, he 
added. 

http://www.bssnews.net/?p=189460&fbclid=IwAR1Cr3hSETFFSep9sngNOOXLt-
UW2BRDbn6r3XGI1QWBr58PeDYMSYi8OTU 
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Call to free hospitality sector from tobacco uses 
 
News Desk RAJSHAHI, March 31: Utmost emphasis should be given on freeing the hospitality 
sector from tobacco uses for the sake of protecting many people from various deadly diseases 
caused by tobacco consumption. As the consequence of tobacco use is very dangerous to public 
health time has come to create mass- awareness against its uses in all public places and transports 
and hospitality sector substantially. Professional and business leaders and development activists 
made these observations along with raising voice against tobacco uses while taking part in open 
discussion of an orientation titled "Tobacco Free Hospitality Sector Strategy" in Rajshahi city 
Sunday. Association for Community Development (ACD) and Dhaka Ahsania Mission (DAM), 
two non-government development organisations, jointly hosted the meeting at Nanking Darbar 
Hall in association with Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK). Deputy Commissioner SM 
Abdul Kader and its Additional Deputy Commissioner Abu Hayat Rahmatullah addressed the 
meeting as chief and special guests respectively with Director of Rajshahi Chamber of 
Commerce and Industries Sadrul Islam in the chair. DAM Project Coordinator Mukhlesur 
Rahman gave an overview of the strategy in his keynote paper presentation while ACD 
Executive Director Salima Sarwar welcomed the participants. Chief Health Officer of Rajshahi 
City Corporation Dr AFM Anjuman Ara Begum and CTFK Grants Manager Abdus Salam also 
spoke. In his remarks, District Administrator Abdul Kader said Prime Minister Sheikh Hasina 
has already declared that the country would be freed from tobacco uses by 2040. All quarters 
should extend their whole-hearted support to make the announcement a total success within the 
stipulated time, he added. 
 
http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2527128&date=2019-04-01 
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রাজশাহীেক তামাকমু  করার িত িত জলা শাসেকর 

িসিনয়র কেরসপে  | বাংলািনউজেটােয়ি েফার.কম 

আপেডট: ২০১৯-০৩-৩১ ৬:৫৬:৫২ িপএম 

 
রাজশাহী: রাজশাহী মহানগরসহ জলার সব স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দওয়া হেব বেল জািনেয়েছন জলা শাসক 

(িডিস) এস এম আ লু কােদর। রাববার (৩১ মাচ) মহানগেরর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম 

বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ িত িত দন।  ‘ঢাকা আহছািনয়া িমশন’ ও 

রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া ‘অ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ ওিরেয়ে শন সভার 

আেয়াজন কের।   ‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িকডস-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক বেলন, 

রাজশাহী নগর তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। 

ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে ন। 

এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধমূপান পিরহার করা উিচত। কবল াম মাণ 

আদালেতর মাধ েম ২শ', ৫শ' িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয় বেলও ম ব  কেরন জলা 

শাসক। রাজশাহী চ ার অব কমাস অ া  ই াি েজর পিরচালক সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ 

অিতিথ িহেসেব ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আব ুহায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর 

(রািসক) ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা বগম। ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’র া াম অিফসার শারিমন রহমােনর 

স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিডর িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এসময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট 

স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ 

া ােমর ক  সম য়কারী মাখেলছুর রহমান। 

বাংলােদশ সময়: ১৮৫৪ ঘ া, মাচ ৩১, ২০১৯ 

এসএস/আরিব/ 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/709113.details 
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রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া হেব: ওিরেয়ে শন সভায় জলা শাসক 
P u b l i s h e d M o n d a y 1 A p r i l 2 0 1 9 a t 1 2 1 5 A M : ,  ,   :   

রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন জলা শাসক (িডিস) 

এসএম আ লু কােদর। আজ রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক 

ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন 

ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের।  ‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় 

অনিু ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা 

থেক সেচতন হেত হেব। ধূমপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার ধূমপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার 

হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধূমপায়ীেদর ধূমপান পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধু 

ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই 

কবল ধূমপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন 

সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আবু হায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  

কমকতা ডা. এএফএম আ ুমান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  

রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  

উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছরু রহমান।অনু ােন 

অন েদর মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সুবরীনা, 

রঁে ার মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, 

রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) মখু।সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক 

এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. শািহনরু রহমান, িমিডয়া 

ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. শিরফলু ইসলাম শামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তিুহনলু ইসলাম 

এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল 

ধেরন।   

http://www.natun-barta.com/45390/151/রাজশাহীর-সকল-হসিপটািলিট- স রেক-তামাকমু -করেত-িনেদশনা- দয়া-হেব:-
ওিরেয়ে শন-সভায়- জলা- শাসক 
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রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া 
এফএনএস (এস.এইচ.এম তিরকুল ইসলাম; রাজশাহী) : 

31 Mar 2019   08:28:54 PM   Sunday BdST 
 

রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল 

হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত 

িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন 

জলা শাসক (িডিস) এসএম আব ল 

কােদর। গতকাল রাববার নগরীর নানিকং 

দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক 

িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক 

এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর 

ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশন ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া 

অ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম  

(এিসিড) যৗথভােব এ সভার আেয়াজন 

কের।    
‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-

িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনিু ত 

সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী 

নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত তারা ধূমপােনর ধাঁয়ায় িনেজ 

িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধূমপান পিরহার 

করা উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর 

সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’ 

রাজশাহী চ ার অব কমাস এ- ই াি জ এর পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক 

(সািবক) আব ুহায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা বগম। 

‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম কমকতা শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার 

পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর 

ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।  
অনু ােন অন ােন র মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আব স সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সবুরীনা, রেঁ ারা 

মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর 

(রািসক) মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) মখু।  
সভায় অন ােন র মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. শািহনরু রহমান, 

িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস কমকতা মা. শির  ুইসলাম শা◌ামীম, া াম কমকতা কৃ া রাণী িব াস ও তিুহনলু ইসলাম এবং আবািসক 

হােটল, হােটল- র ুের , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক 

কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন।   

 

http://www.bdnews21.com/browse.php?link=fns24.com 
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ওিরেয়ে শন সভায় জলা শাসক 

রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেকতামাক মু  করা হেব 

 
 রাজশাহী িতিনিধ :: রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল 

হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দান 

করা হেববেল জািনেয়েছন জলা শাসক (িডিস) এসএম 

আ লু কােদর।রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল 

‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন 

কৗশলপ  িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায’় ধান 

অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ‘ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া 

‘এ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ 

যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের।  ‘ক াে ইন ফর 

টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক 

তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার 

ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল-

মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধূমপান পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধু ইশত, পাঁচশত িকংবা 

হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল 

ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  

ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আব ুহায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী 

িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম অিফসার 

শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  

‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক 

ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ 

এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সুবরীনা, রেঁ ার মািলক সিমিত রাজশাহী 

জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট 

করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) মখু। সভায় অন েদর মেধ  

িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. 

শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. শিরফলু ইসলাম শামীম, া াম 

অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তুিহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ 

িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন।ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা 

যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন।    
http://www.satkhiranews.com/2628/ 

 

  



 

ওিরেয়ে শন সভায় জলা শাসক : রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া 

হেব 

 কািশতঃ ৭:০৩ অপরা , মাচ ৩১, ২০১৯ 

 

বাতা পিরেবশক : রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দান করা হেব বেল 

জািনেয়েছন জলা শাসক (িডিস) এসএম আ লু কােদর। আজ রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক 

িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ‘ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার 

আেয়াজন কের।‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, 

‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। 

ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার ধূমপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । 

এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধূমপান পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর 

মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর 

সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. 

সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আবু হায়াত 

মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ 

এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ 

সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন 

এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  

রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সুবরীনা, রঁে ার 

মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত 

খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) মখু। 

সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র 

া াম ম ােনজার মা. শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. শিরফলু ইসলাম 

শামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তুিহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর 

িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ 

তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন। 

https://teknaftoday.com/2019/03/31/ওিরেয়ে শন-সভায়- জলা- / 
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রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক 

তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া হেব : জলা 

শাসক 

আপেডট: এি ল ১, ২০১৯, ১২:৪৭ পূবা  

সভায় ব ব  দন জলা শাসক এসএম আ লু কােদর-

সানার দশ 

রাজশাহী নগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক 

তামাকমু  করেত িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন জলা শাসক (িডিস) এসএম আব ল কােদর। গতকাল রাববার 

নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায়’ 

ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও রাজশাহীর অ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম  

(এিসিড) যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের।ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স (িসিটএফেক) এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় 

জলা শাসক আরও বেলন, রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা 

থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত তার ধূমপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও 

িতর িশকার হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধূমপায়ীেদর ধমূপান পিরহার করা 

উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। 

কােজই আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।রাজশাহী চ ার অব কমাস অ া  

ই াি েজর পিরচালক সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  দন, অিতির  জলা শাসক 

(সািবক) আব ুহায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ ুমান আরা 

বগম।ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  দন এিসিড’র িনবাহী 

পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  

উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  দন িসিটএফেক’র া  ম ােনজার আব স সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) 

শারিমন সুবরীনা, রঁে ারা মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর 

সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) 

মখু।সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ 

কে র া াম ম ােনজার শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, অ াডেভােকিস অিফসার শির  ুইসলাম 

শা◌ামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তিুহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক 

এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক িকভােব 

শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন। 

http://dailysonardesh.com/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B
9%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2-
%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF
%E0%A6%9F%E0%A6%BF/ 
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রাজশাহীর পাবিলক সেক তামাকমু  করার ঘাষণা জলা 

শাসেকর 

কািশত: ৩১-০৩-২০১৯, সময:় ২১:১৪ | 

িনজ  িতেবদক: রাজশাহীর সকল পাবিলক সেক তামাকমু  করার ঘাষণা 

িদেয়েছন জলা শাসক (িডিস) এসএম আ লু কােদর। রিববার নগরীর নানিকং 

দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  

িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা 

বেলন।অনু ােন ব ব  রাখেছন জলা শাসক এসএম আব ল কােদর ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন 

সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের। 

‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী নগরী 

তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা 

উিচত- তার ধূমপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে ।িতিন আেরা বেলন, 

‘ মাবাইল কােটর মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই 

আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব। রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর 

পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক 

(সািবক) আব ু হায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা 

বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী 

পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  

উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান। অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  রােখন, ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক 

( া াম) শারিমন সুবরীনা, রেঁ ারা মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম 

পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, 

মসুিলমা বলী ( জান-৩) মুখ।সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, 

এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, 

এ াডেভােকিস অিফসার মা. শির  ু ইসলাম শা◌ামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তিুহনুল ইসলাম এবং আবািসক 

হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর 

মতামত তুেল ধেরন। 

http://www.padmatimes24.com/rajshahi/2019/03/31/170891/রাজশাহীর-পাবিলক- সেক 
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দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব: জলা 

শাসক 

 ৩১ মাচ ২০১৯, ৫:৫৭ অপরা  

 অিতিথবৃ  

সিব ি : রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক 

তামাকমু  করেত িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন জলা শাসক 

(িডিস) এসএম আ লু কােদর। গতকাল রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল 

‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক 

এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ‘ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর 

কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার আেয়াজন 

কের।‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় 

অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ 

িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার 

কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধমূপান 

পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা 

স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস 

এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  

জলা শাসক (সািবক) আবু হায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ ুমান 

আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র 

িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  

উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক 

( া াম) শারিমন সুবরীনা, রঁে ারা মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম 

পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, 

মসুিলমা বলী ( জান-৩) মুখ।সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, 

এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, 

এ াডেভােকিস অিফসার মা. শির  ুইসলাম শা◌ামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তুিহনুল ইসলাম এবং আবািসক 

হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। 

ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর 

মতামত তুেল ধেরন।Google+Shar 
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ওিরেয়ে শন সভায় জলা শাসক 

রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া হেব 

রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন জলা 

শাসক (িডিস) এসএম আ লু কােদর। আজ রিববার 

নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক 

িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক 

ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা 

বেলন। ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির 

উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট 

ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার আেয়াজন 

কের।‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ 

এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও 

বেলন, ‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব 

গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক 

সেচতন হেত হেব। ধূমপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার 

ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল-

মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধূমপায়ীেদর ধূমপান পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর মাধ েম ধু ইশত, পাঁচশত িকংবা 

হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল 

ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  

ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আব ুহায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী 

িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ ুমান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ এর া াম অিফসার 

শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  

‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক 

ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ 

এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সুবরীনা, রেঁ ার মািলক সিমিত রাজশাহী 

জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট 

করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মুসিলমা বলী ( জান-৩) মখু।সভায় অন েদর মেধ  

িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. 

শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. শিরফলু ইসলাম শামীম, া াম 

অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তিুহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ 

িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা 

যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন। 

http://bartabazar.com/archives/6224 
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রাজশাহীর সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত িনেদশনা দয়া হেব 

মাচ ৩১, ২০১৯ ১২:০৯ 

রাজশাহী মহানগরসহ জলার সকল হসিপটািলিট স রেক তামাকমু  করেত 

িনেদশনা দান করা হেব বেল জািনেয়েছন জলা শাসক (িডিস) এসএম আ লু 

কােদর। আজ রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের তামাক 

িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান 

অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর 

বসরকাির উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ 

যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের।‘ক াে ইন ফর টাবােকা ি  িক স-

িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, 

‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। 

ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে । 

এজন  িনেজর পিরবার তথা ছেল- মেয়র ভিতষ েতর কথা িচ া কের ধমূপায়ীেদর ধমূপান পিরহার করা উিচত। মাবাইল কােটর 

মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর সকেলর 

সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধূমপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক মা. 

সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আবু হায়াত 

মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ মুান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ 

এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা সােরায়ার। এ 

সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন 

এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।অনু ােন অন েদর মেধ  ব ব  

রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) শারিমন সুবরীনা, রঁে ারা 

মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর সাধারণ স াদক জামাত 

খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী ( জান-৩) মখু। 

সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক িনয় ণ কে র 

া াম ম ােনজার মা. শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. শির  ুইসলাম 

শামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তুিহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন মােটল, পাক এর 

িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট স রেক কীভােব শতভাগ 

তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তেুল ধেরন। 

http://www.jagobahe24.com/?p=94703 
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রাজশাহীর সকল পাবিলক সেক তামাকমু  করার ঘাষণা িডিসর 

৩১ মাচ, ২০১৯, ৫:৫৪ অপরা রাজশাহী িবভাগ / শীষ-খবর 

িনজ  িতেবদক: 

রাজশাহীর সকল পাবিলক সেক  তামাকমু  করার ঘাষণা িদেয়েছন জলা শাসক 

(িডিস) এসএম আ লু কােদর। রিববার নগরীর নানিকং দরবার হেল ‘হসিপটািলিট স ের 

তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কৗশলপ  িবষয়ক এক ওিরেয়ে শন সভায়’ ধান 

অিতিথর ব েব  িতিন এ কথা বেলন। 

 ‘ঢাকা আ ছািনয়া িমশন’ ও রাজশাহীর বসরকাির উ য়ন সং া ‘এ ােসািসেয়শন ফর 

কমু িনিট ডেভলপেম -এিসিড’ যৗথভােব এ সভার আেয়াজন কের।‘ক াে ইন ফর 

টাবােকা ি  িক স-িসিটএফেক’ এর পৃ েপাষকতায় অনুি ত সভায় জলা শাসক আরও বেলন, ‘রাজশাহী নগরী তথা দশেক 

তামাকমু  িহেসেব গেড় তলুেত চাইেল েত েকই িনজ িনজ জায়গা থেক সেচতন হেত হেব। ধমূপায়ীেদর ভাবা উিচত- তার 

ধমূপােনর ধাঁয়ায় িনেজ িত  হওয়ার পাশাপািশ তার কােছর লাকিটও িতর িশকার হে ’।িতিন আেরা বেলন,  ‘ মাবাইল 

কােটর মাধ েম ধ ু ইশত, পাঁচশত িকংবা হাজার টাকা কের জিরমানার মাধ েম তামাক িনয় ণ করা স ব নয়। কােজই আমােদর 

সকেলর সি িলত েচ ার মাধ েমই কবল ধমূপানমু  সমাজ গড়া স ব।’রাজশাহী চ ার অব কমাস এ  ই াি জ এর পিরচালক 

মা. সাদ ল ইসলােমর সভাপিতে  ওিরেয়ে শন সভায় িবেশষ অিতিথর ব ব  রােখন- অিতির  জলা শাসক (সািবক) আব ু

হায়াত মা. রহমতু াহ ও রাজশাহী িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ডা. এএফএম আ ুমান আরা বগম।‘ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশন’ এর া াম অিফসার শারিমন রহমােনর স ালনায় সভায় াগত ব ব  রােখন- এিসিড’র িনবাহী পিরচালক সালীমা 

সােরায়ার। এ সময় পাওয়ার পেয়ে  ‘হসিপটািলিট স ের তামাক িনয় ণ কৗশলপ  িবষয়ক’ তথ  িচ  উপ াপন কেরন ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ া াম এর ক  সম য়কারী মা. মাখেলছরু রহমান। অনু ােন 

অন েদর মেধ  ব ব  রােখন- ‘িসিটএফেক’ এর া  ম ােনজার মা. আ সু সালাম িময়া, এিসিড’র পিরচালক ( া াম) 

শারিমন সুবরীনা, রেঁ ারা মািলক সিমিত রাজশাহী জলা শাখার সভাপিত িরয়াজ আহেমদ খান, রাজশাহী র া সং াম পিরষেদর 

সাধারণ স াদক জামাত খান, রাজশাহী িসিট করেপােরশেনর মিহলা কাউি লর ( জান-৭) মাসা. উে  সালমা, মসুিলমা বলী 

( জান-৩) মুখ। সভায় অন েদর মেধ  িসিটএফেক এর িডিজটাল িমিডয়া ম ােনজার সরকার শা  িবন শরীফ, এিসিড’র তামাক 

িনয় ণ কে র া াম ম ােনজার মা. শািহনুর রহমান, িমিডয়া ম ােনজার আমজাদ হােসন িশমলু, এ াডেভােকিস অিফসার মা. 

শির  ুইসলাম শা◌ামীম, া াম অিফসার কৃ া রাণী িব াস ও তুিহনুল ইসলাম এবং আবািসক হােটল, হােটল- র েুর , পযটন 

মােটল, পাক এর িতিনিধবৃ সহ িবিভ  সরকাির অিফেসর কমকতাগণ উপি ত িছেলন। ওিরেয়ে শন সভায় হসিপটািলিট 

স রেক কীভােব শতভাগ তামাকমু  করা যায় অংশ হণকারীগণ মু  আেলাচনার মাধ েম তােদর মতামত তুেল ধেরন। 

https://universal24news.com/রাজশাহীর-সকল-পাবিলক- /?fbclid=IwAR3WU-EnTxxg9D9ZvkIZo-
yheNGXbbMcoksd3zDfHfxH133h-V1Zi8tRq2I 

 


