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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 নতৃে এবং
বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী এর সহায়তায় আজ ২৬ জুন, বুধবার, শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁ ও ফামেগট এলাকায়
তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচািলত হয়। তামাকজাত ব ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত েব র সকল
ধরেনর িব াপন চার চারনা িনিষ থাকা সে ও যুব সমাজেক ধূমপােনর আকৃ করার জন তামাক কা ানী েলা অৈবধভােব িব াপন
চার কের যাে । এই িবষয়িটেক
িদেয় িনবাহী ম ািজে ট শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁও ও ফামেগট এলাকার ি িটশ আেমিরকান
টাব ােকা এর ব া সন এ া হডেজস নামক ব াে র তামাকজাত েব র খািল মাড়ক িদেয় তরী ায় ৪০িট বে র িব াপন ধংস কেরন এবং
এেদর মেধ অেনেক াম মান আদালেনর িবষয়িট টর পেয় িসগােরট িবি র ব েলােক অন সিরেয় ফেল িনেজরা পািলেয় যায়। এেদর
মেধ যারা উপি ত িছেলন তােদরেক উে শ কের িনবাহী ম ািজে ট িসয়ার কের বেলন পরবিতেত যিদ তামাকজাত েব র িব াপন চার
কের তাহেল জল, জিরমানা ও উভয় দÐ ◌ শাি দান করা হেব । অপর িদেক ফামেগট এলাকার ক রী ছায়ানীড় র ুের এ চাইিনজেক
বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয় ৫০০০০/-(প াশ হাজার) টাকা ও
কাসু ী রে ারাঁ িলঃ ক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয় ১,০০০০০/(এক ল ) টাকা জিরমানা করা হয়। এবং উভয় মািলক কতৃপ েক অবগত করা হয় য তারা যন যথা সমেয়র মেধ আইন অনুসাের পযা
পিরমােন ধূমপানমু সাইেনজ াপেনর ব ব া হন কেরন। উ ইিট এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা
উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল-৫ এর া পিরদশক আ ুল খােলক মজুমদার। াম মান আদালত পিরচালনার সময় ঢাকা আ ছািনয়া
িমশেনর তামাক িনয় ণ ক কমকতারা উপি ত িছেলন। ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ ুকরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন
আওতাধীন এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান করেছ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন।
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িবজেনস আওয়ার িতেবদকঃ 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
বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী এর সহায়তায় আজ ২৬ জুন, বুধবার, শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁ ও ফামেগট এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন
াম মান আদালত পিরচািলত হয়। তামাকজাত ব ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত েব র সকল ধরেনর িব াপন চার চারনা িনিষ থাকা সে ও যুব সমাজেক
ধূমপােনর আকৃ করার জন তামাক কা ানী েলা অৈবধভােব িব াপন চার কের যাে । এই িবষয়িটেক
িদেয় িনবাহী ম ািজে ট শর-ই-বাংলা নগর সড়ক,
আগারগাঁও ও ফামেগট এলাকার ি িটশ আেমিরকান টাব ােকা এর ব া সন এ া হডেজস নামক ব াে র তামাকজাত েব র খািল মাড়ক িদেয় তরী ায় ৪০িট বে র
িব াপন ধংস কেরন। এেদর মেধ অেনেক াম মান আদালেনর িবষয়িট টর পেয় িসগােরট িবি র ব েলােক অন সিরেয় ফেল িনেজরা পািলেয় যায়। এেদর মেধ যারা
উপি ত িছেলন তােদরেক উে শ কের িনবাহী ম ািজে ট িসয়ার কের বেলন পরবিতেত যিদ তামাকজাত েব র িব াপন চার কের তাহেল জল, জিরমানা ও উভয়
দ ◌াশাি দান করা হেব । অপর িদেক ফামেগট এলাকার ক রী ছায়ানীড় র ুের এ চাইিনজেক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু
সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয় ৫০০০০/-(প াশ হাজার) টাকা ও কাসু ী রে ারাঁ িলঃ ক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ
না থাকায় উভয় িমিলেয় ১,০০০০০/-(এক ল ) টাকা জিরমানা করা হয়। এবং উভয় মািলক কতৃপ েক অবগত করা হয় য তারা যন যথা সমেয়র মেধ আইন অনুসাের
পযা পিরমােন ধূমপানমু সাইেনজ াপেনর ব ব া হন কেরন। উ
ইিট এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর
অ ল-৫ এর া পিরদশক আ ুল খােলক মজুমদার। াম মান আদালত পিরচালনার সময় ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ ক কমকতারা উপি ত িছেলন। ঢাকা
উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ ুকরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান করেছ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন।
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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 নতৃে এবং
বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী এর সহায়তায় ২৬ জুন, বুধবার, শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁ ও ফামেগট এলাকায় তামাক
িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচািলত হয়। তামাকজাত ব ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের তামাকজাত েব র সকল
ধরেনর িব াপন চার চারনা িনিষ থাকা সে ও যুব সমাজেক ধূমপােনর আকৃ করার জন তামাক কা ানী েলা অৈবধভােব িব াপন
চার কের যাে । এই িবষয়িটেক
িদেয় িনবাহী ম ািজে ট শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁও ও ফামেগট এলাকার ি িটশ আেমিরকান
টাব ােকা এর ব া সন এ া হডেজস নামক ব াে র তামাকজাত েব র খািল মাড়ক িদেয় তরী ায় ৪০িট বে র িব াপন ধংস কেরন এবং
এেদর মেধ অেনেক াম মান আদালেনর িবষয়িট টর পেয় িসগােরট িবি র ব েলােক অন সিরেয় ফেল িনেজরা পািলেয় যায়।
এেদর মেধ যারা উপি ত িছেলন তােদরেক উে শ কের িনবাহী ম ািজে ট িসয়ার কের বেলন পরবিতেত যিদ তামাকজাত েব র িব াপন
চার কের তাহেল জল, জিরমানা ও উভয় দে শাি দান করা হেব । অপর িদেক ফামেগট এলাকার ক রী ছায়ানীড় র ুের এ
চাইিনজেক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয় ৫০০০০/-(প াশ হাজার)
টাকা ও কাসু ী রে ারাঁ িলঃ ক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয়
১,০০০০০/-(এক ল ) টাকা জিরমানা করা হয়। এবং উভয় মািলক কতৃপ েক অবগত করা হয় য তারা যন যথা সমেয়র মেধ আইন
অনুসাের পযা পিরমােন ধূমপানমু সাইেনজ াপেনর ব ব া হন কেরন। উ ইিট এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনার সময়
সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল-৫ এর া পিরদশক আ ুল খােলক মজুমদার। াম মান আদালত পিরচালনার সময়
ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ ক কমকতারা উপি ত িছেলন। ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক উ ুকরেণর মাধ েম িসিট
কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান করেছ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন।
http://www.sokaleralo.com/online_portal/cnews_show/23923
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সংবাদ িব ি : 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 বাংলােদশ আনসার ও াম িতর া বািহনী এর সহায়তায় আজ ২৬ জুন, বুধবার, শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁ ও
ফামেগট এলাকায় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েন াম মান আদালত পিরচািলত হয়। তামাকজাত ব ব বহার িনয় ণ আইন অনুসাের
তামাকজাত েব র সকল ধরেনর িব াপন চার চারনা িনিষ থাকা সে ও যুব সমাজেক ধূমপােনর আকৃ করার জন তামাক কা ানী েলা
অৈবধভােব িব াপন চার কের যাে । এই িবষয়িটেক
িদেয় িনবাহী ম ািজে ট শর-ই-বাংলা নগর সড়ক, আগারগাঁও ও ফামেগট
এলাকার ি িটশ আেমিরকান টাব ােকা এর ব া সন এ া হডেজস নামক ব াে র তামাকজাত েব র খািল মাড়ক িদেয় তরী ায় ৪০িট
বে র িব াপন ধংস কেরন এবং এেদর মেধ অেনেক াম মান আদালেনর িবষয়িট টর পেয় িসগােরট িবি র ব েলােক অন সিরেয় ফেল
িনেজরা পািলেয় যায়। এেদর মেধ যারা উপি ত িছেলন তােদরেক উে শ কের িনবাহী ম ািজে ট িসয়ার কের বেলন পরবিতেত যিদ
তামাকজাত েব র িব াপন চার কের তাহেল জল, জিরমানা ও উভয় দে শাি দান করা হেব । অপর িদেক ফামেগট এলাকার ক রী
ছায়ানীড় র ুের এ চাইিনজেক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না থাকায় উভয় িমিলেয়
৫০০০০/-(প াশ হাজার) টাকা ও কাসু ী রে ারাঁ িলঃ ক বািস খাদ , অপির ার এবং তামাক িনয় ণ আইন অনুসাের ধূমপানমু সাইেনজ না
থাকায় উভয় িমিলেয় ১,০০০০০/-(এক ল ) টাকা জিরমানা করা হয়। এবং উভয় মািলক কতৃপ েক অবগত করা হয় য তারা যন যথা
সমেয়র মেধ আইন অনুসাের পযা পিরমােন ধূমপানমু সাইেনজ াপেনর ব ব া হন কেরন। উ
ইিট এলাকায় াম মান আদালত
পিরচালনার সময় সহায়তায় িছেলন ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর অ ল-৫ এর া পিরদশক আ ুল খােলক মজুমদার। াম মান আদালত
পিরচালনার সময় ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ ক কমকতারা উপি ত িছেলন। ঢাকা উ র ও দি ন িসিট কেপােরশনেক
উ ুকরেণর মাধ েম িসিট কেপােরশন আওতাধীন এলাকায় াম মান আদালত পিরচালনায় সহায়তা দান করেছ ঢাকা আ ছািনয়া িমশন।
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