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DNCC operates anti-smoking Mobile Court 
 PUBLISH DATE - JULY 04, 2019, 01:03 AM 
  

 
Dhaka, July 3 (UNB) - A mobile court was part of a drive in the Dhaka North City Corporation, Zone-
5 on 3rd July, Wednesday. Three local restaurants at around Shyamoli bus stand area were fined for 
not having no-smoking signage, in line with the section-7 of the tobacco control law. 
The mobile court was operated under the supervision of Area Executive Officer and Executive 
Magistrate Mir Nahid Ahsan around Shyamoli bus stand area and near Mohammadpur Bihari Camp, 
to assess the level of compliance on the ground with the Bangladesh Tobacco Control Law. 
According to the Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act–2005, section 5 - all 
promotions at the points of sales of tobacco product are prohibited. However, the tobacco 
industries have been running promotional activities in order to attract the younger generation to 
the harmful habit of smoking, which is a violation of the law. Emphasizing on this, magistrate Ahsan 
destroyed 13 boxes containing such promotions made with empty packets of cigarettes and fined 
three restaurants at Shyamoli for not having no-smoking signage according to the section-7 of the 
tobacco control law. Each restaurant was fined for Tk. 1000. The restaurant owners were notified 
about establishing “No Smoking” signage following the instructions of the law within the designated 
time period. Also, three tobacco points of sale were fined Tk. 1000 each and their cigarette display 
boxes were destroyed for the violation of section-5 of the Tobacco Control Law. Dhaka North City 
Corporation’s Zone- 5 Health Inspector Abdul Khaleq Majumdar was also present during the visit. 
Dhaka Ahsania Mission Tobacco Control Project team provided technical support to the mobile 
court. 
https://unb.com.bd/category/Bangladesh/dncc-operates-anti-smoking-mobile-court/22011 

https://unb.com.bd/category/Bangladesh/dncc-operates-anti-smoking-mobile-court/22011
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যাজধানীয মভাাম্মদুরয তাধধক বফধ স্থানা উরেদ 

 

ংগৃীত ছধফ 

যাজধানীয মভাাম্মদুরয এক ধবমান চাধররে তাধধক মদাকান ও বফধ স্থানা উরেদ করযরছ ঢাকা উত্তয ধধি কযরারযরনয (ধিএনধধ) 

ভ্রাভযভাণ অদারত। ফুধফায মফরা ারে ১১িাে শুরু রে দুুয ১িা মযন্ত মভাাম্মদুরযয ফাফয মযারি এ উরেদ ধবমান চরর। ধিএনধধয 

ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এ ধবমারনয মনতৃত্ব মদন। ধবমারন ফাফয মযাি েরকয দুআ ারয তাধধক বফধ মদাকান উরেদ 

কযা ে। এছাো মবাক্তা ধধকায অআরন কষৃ্ণচেূা ও মভাাম্মধদো মযরতাযাাঁরক ১ রাখ, ধধি কযরারযন অআরন ১০ াজায ও তাভাক অআরন ৫ 

াজায িাকা জধযভানা করযন ভ্রাভযভাণ অদাররতয ধনফযাী ভযাধজরেি। ধিএনধধ'য ঞ্চর-৫ এয ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান 

গণভাধযভরক জানান, ধনেধভত ধবমারনয ধাযাফাধকতাে অজ মভাাম্মদুরযয ফাফয মযারি তাধধক মদাকান উরেদ করয িকধি দখরভুক্ত 

কযা ম।  

ধফধি-প্রধতধদন/ফাধজত মারন 

https://www.bd-pratidin.com/city-news/2019/07/03/436731 

https://www.bd-pratidin.com/city-news/2019/07/03/436731
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মভাাম্মদুরয ধিএনধধয উরেদ ধবমান 

স্টাপ করযরেন্ট | ফাংরাধনউজরিারমধন্টরপায .কভ 

অরিি: ২০১৯-০৭-০৩ ৫:০৪:২৫ ধএভ 

   

 

উরেদ ধবমান  

ঢাকা: যাজধানীয মভাাম্মদুরযয ফাফয মযারি উরে দ ধবমান চাধররেরছন ঢাকা উত্তয ধধি কযরারযরনয 

(ধিএনধধ) ভ্রাভযভাণ অদারত। ধবমারন তাধধক মদাকান ও বফধ স্থানা উরেদ কযা ম।  ফুধফায 

(০৩ জুরাআ) মফরা ারে ১১িাে শুরু রে দুুয ১িা মযন্ত ধিএনধধয ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ 

অারনয মনতৃরত্ব এ উরে দ ধবমান চারারনা ম। এভে অআন -ঙৃ্খরা ফাধনীয দয ংধিষ্ট 

কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন।  ধবমারন ফাফয মযাি েরকয দুআ ারয তাধধক বফধ মদাকান উরেদ কযা 

ে। এছাো মবাক্তা ধধকায অআরন কৃষ্ণচেূা ও মভাাম্মধদো মযরতাযাাঁরক ১ রাখ, ধধি কযরারযন অআরন ১০ াজায ও তা ভাক অআরন ৫ াজায িাকা জধযভানা করযন ভ্রাভযভাণ অদাররতয ধনফযাী 

ভযাধজরেি। ঢাকা উত্তয ধধি কযরারযন ঞ্চর -৫ এয ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান ফাংরাধনউজরক ফররন , অভযা ধনেধভত ধবমান ধযচারনা করয থাধক। এযআ ধাযাফাধকতাে অজ 

উরেদ ধবমান ধযচারনা কযধছ। ধবমারন মভাাম্মদুরযয ফাফয মযারি তাধধক মদাকান উরেদ করয িকধি দখরভুক্ত কযা ম।   এছাো যাভরী এরাকায উরটাধদরক দু ’ধি মযস্টরুযন্টরক মবাক্তা 

ধধকায অআরন ১ রাখ িাকা জধযভানা কযা রমরছ। অয পুিারত মদাকারনয ধজধনত্র যাখাম ধধি কযরারযন অআরন দু ’ধি মদাকানরক ১০ াজায িাকা জধযভানা কযা ম। এছািাও তাভাক 

ধনমন্ত্রণ অআরন াাঁচধি মদাকানরক ৫ াজায িাকা জধযভানা কযা ে ফররন ধনফযাী ভযাধজরেি।  

ফাংরারদ ভে: ১৭০২ ঘণ্টা, জুরাআ ০৩, ২০১৯ 

এভএভঅআ/মজিএ 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/725587.details 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/725587.details
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DNCC operates anti-smoking Mobile Court 

প্রকাশিত: ২০১৯-০৭-০৪ ০১:০৩:০০ 
A mobile court was part of a drive in the Dhaka North City Corporation, Zone-5 on 3rd July, Wednesday. Three local restaurants at 
around Shyamoli bus stand area were fined for not having no-smoking signage, in line with the section-7 of the tobacco control law. 

https://m.priyo.com/external-news/911724 
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http://eajkalerkhobor.com/2019/07/04/3/details/3_r4_c4.jpg 

http://eajkalerkhobor.com/2019/07/04/3/details/3_r4_c4.jpg
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ঢাকা উওয ধধি করযারযরনয ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনা 
 ২০১৯ জুরাআ ০৩ ১৭:৪৮:১৭ 

 

ধফজরন অওোয প্রধতরফদকঃ ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয অওতাধীন  ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী কভযকতযা ও ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এয মনতৃরত্ব এফং ফাংরারদ 

অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা ফাধনী এয ােতাে ফুধফায (০৩ জুরাআ) মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন , যাভরী ফা স্টাে এরাকাে তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফা েরন ভ্রাভযভান অদারত 

ধযচাধরত ে। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন -২০০৫ এয ধাযা-৫ নুারয তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্রে স্থরর কর ধযরনয ধফজ্ঞান , প্রচায-প্রচাযনা ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও 

মুফ ভাজরক ধভূারনয অকৃষ্ট কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফ জ্ঞান প্রচায করয মারে। এআ ধফলেধিরক গুরুত্ব ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন 

এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদরক যাভরী ফা স্টাে  এরাকায ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন -২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা করযন। 

এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা মমন মথা ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভা মন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা -৫ 

নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে।  উক্ত দুআধি এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত 

ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢা কা উত্তয ধধি করযারযরনয ঞ্চর -৫ এয স্বাস্থয ধযদযক অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ঢাকা অহ্ছাধনো ধভরনয 

তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন।  ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযরণয ভাধযরভ ধধি করযারয ন অওতাধীন এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনাে 

ােতা প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন।  

ধফজরন অওোয/০৩ জুরাআ,২০১৯/অযঅআ 

https://www.businesshour24.com/article/41991 

 

https://www.businesshour24.com/article/41991
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তাভাকজাত দ্ররফযয ধফজ্ঞান ফরে ভ্রাভযভান অদাররতয ধবমান, ৩ মদাকানরক জধযভানা 

 

ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয ধনফযাী ভযাধজরেি মনতৃরত্ব অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা ফাধনীয ােতাে তাভাক মকাম্পানীগুররায বফধ ধফজ্ঞান ফরে 

ভ্রাভযভান অদাররতয ভাধযরভ ধবমান চারারনা ে। ধধি করযারযরনয ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এয মনতৃরত্ব 

মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন, যাভরী ফা স্টাে এরাকাে ধবমান ধযচারনা কযা ে।  

৩ জুরাআ, ফুধফায যাভরী ফা স্টাে এরাকাে তাভাক  ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ভ্রাভযভান অদারত ধযচাধরত ে। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৫ নুারয তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্রে স্থরর (ঢ়েযঃ েব ংংধলফং) কর ধযরনয ধফজ্ঞান, প্রচায-প্রচাযনা  

ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও ধকছু াধ ুফযাফােী মুফ ভাজরক ধভূারনয অকৃষ্ট কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফজ্ঞান প্রচায করয অরছ। 

এআ ধফলেধিরক গুরুত্ব ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয 

খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদরক  যাভরী ফা স্টাে এরাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ 

অআন-২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ কময মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা 

করযন। এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা মমন মথা ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয 

ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা-৫ নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা 

ধগারযরিয  ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে। উক্ত দুআধি এরাকাে  ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয 

ঞ্চর-৫ এয স্বাস্থয ধযদযক অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ঢাকা অহ্ছাধনো ধভরনয তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প 

কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন। ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযরণয ভাধযরভ ধধি করযারযন অওতাধীন এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত  

ধযচারনাে ােতা প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন। ংফাদ ধফজ্ঞধপ্ত 
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তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ঢাকা উওয ধধিরত ভ্রাভযভান অদারত 

P u b l i s h e d : J u l y  3 , 2 0 1 9  5 :0 8  p m 

T wi t t e r F a c e b o o k Go o g l e +L i n k e d I n P i n t e r e s t P r i n t  

ধধফএ,ঢাকা: ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয অওতাধীন ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী কভযকতযা ও ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এয মনতৃরত্ব এফং ফাংরারদ অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা 

ফাধনী এয ােতাে ৩ জুরাআ, ফুধফায, মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন , যাভরী ফা স্টাে এরাকাে তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ভ্রাভযভান অদারত ধযচাধরত ে।  

 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন -২০০৫ এয ধাযা -৫ নুারয তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্রে স্থরর (point of sales) কর ধযরনয ধফজ্ঞান , প্রচায-প্রচাযনা ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও মুফ ভাজরক 

ধভূারনয অকৃষ্ট কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফজ্ঞান প্রচায করয মারে। এআ ধফলেধিরক গুরুত্ব ধদরে ধনফযাী ভযাধজরে ি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন এরাকাে প্রা ে ১৩ধি 

তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদরক যাভরী ফা স্টাে এ রাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ 

অআন-২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয ধভূানভুক্ত া আরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা করযন। এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম , 

তাযা মমন মথা ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা -৫ নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকানরক  ১০০০ 

িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে।  

উক্ত দুআধি এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয ঞ্চর -৫ এয স্বাস্থয ধযদযক অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায 

ভে ঢাকা অ হ্ছাধনো ধভরনয তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন। ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযরণয ভাধযরভ  ধধি করযারযন অওতাধীন এরাকাে ভ্রাভযভান 

অদারত ধযচারনাে ােতা প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন।  

ধধফএ/এএভ/ক 
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ঢাকা উওয ধধি করযারযরনয ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনা  
J u l y  3 , 2 0 1 9  

 

ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয অওতাধীন ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী কভযকতযা ও ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এয মনতৃরত্ব এফং 

ফাংরারদ অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা ফাধনী এয ােতাে অজ ০৩ জুরাআ, ফুধফায, মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন, যাভরী ফা স্টাে এরাকাে 

তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ভ্রাভযভান অদারত ধযচাধরত ে। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৫ নুারয 

তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্রে স্থরর (ঢ়েযঃ েব ংংধলফং) কর ধযরনয ধফজ্ঞান, প্রচায-প্রচাযনা ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও মুফ ভাজরক ধভূারনয অকৃষ্ট 

কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফজ্ঞান প্রচায করয মারে। এআ ধফলেধিরক গুরুত্ব ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প 

ংরগ্ন এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য 

ধদরক যাভরী ফা স্টাে এরাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয 

ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা করযন। এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা মমন মথা 

ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা-৫ নুারয ধতনধি 

তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে। এআ ধফলেধিরক গুরুত্ব 

ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয খাধর মভােক ধদরে 

ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদরক যাভরী ফা স্টাে এরাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয 

ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা করযন। এফং ভাধরক 

কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা মমন মথা ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা-৫ নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রফয 

ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে। উক্ত দুআধি এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢাকা উত্তয ধধি 

করযারযরনয ঞ্চর-৫ এয স্বাস্থয ধযদযক অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ঢাকা অহ্ছাধনো ধভরনয তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন। ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন 

ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযরণয ভাধযরভ ধধি করযারযন অওতাধীন এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনাে ােতা প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন। 

https://aparadhbichitra.com/news/2019/07/03/ঢাকা-উওর-শিটি-কর প্াররিন/ 
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ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয ভ্রাভযভান অদারত 

3  J u l y , 2 0 1 9  J a g r a t a  B a n g l a  

জাগ্রতফাংরা মিস্ক: ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয অওতাধীন ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী কভযকতযা ও ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান 

এয মনতৃরত্ব এফং ফাংরারদ অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা ফাধনী এয ােতাে মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন , যাভরী ফা স্টাে এরাকাে 

তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ভ্রাভযভান অদারত ধযচাধরত ে। 

৩ জুরাআ (ফুধফায) এ ভ্রাভযভান ধবমান ধযচাধরত ে। 

ধভূান ও তাভাকজাত  দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৫ নুারয তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্রে স্থরর কর ধযরনয ধফজ্ঞান, প্রচায-

প্রচাযনা ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও মুফ ভাজরক ধভূারনয অকৃষ্ট কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফজ্ঞান প্রচায করয মারে। এআ 

ধফলেধিরক গুরুত্ব ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয 

খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদমক  যাভরী ফা স্টাে এরাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায 

ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা 

জধযভানা করযন। এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা মমন মথা ভরেয ভমধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত 

াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা-৫ নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রফয ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি 

৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয 

ধিরে ফক্স বাাঁঙ্গা ে। 

উক্ত দুআধি এরাকাে  ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয ঞ্চর-৫ এয স্বাস্থয ধযদযক 

অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ঢাকা অহ্ছাধনো ধভরনয তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন। 

ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযরণয ভাধযরভ ধধি করযারযন অওতাধীন এরাকাে ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনাে ােতা 

প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন। 
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ঢাকা উওয ধধি করযারযরনয ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনা 

J u l y  3 , 2 0 1 9  

 

ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয অওতাধীন ঞ্চর -৫ এয অঞ্চধরক ধনফযাী কভযকতযা ও ধনফযাী ভযাধজরেি ভীয নাধদ অান এয 

মনতৃরত্ব এফং ফাংরারদ অনায ও গ্রাভ প্রধতযক্ষা ফাধনী এয ােতাে অজ ০৩ জুরাআ, ফুধফায, মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প 

ংরগ্ন, যাভরী ফা স্টাে এরাকাে তাভাক ধনেন্ত্রণ অআন ফাতফােরন ভ্রাভযভান অদারত ধযচাধরত ে। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৫ নুারয তাভাকতজাত দ্রব্ম ধফক্রে স্থরর (ঢ়েযঃ েব ংংধলফং) কর ধযরনয ধফজ্ঞান, 

প্রচায-প্রচাযনা ধনধলদ্ধ থাকা রত্বও মুফ ভাজরক ধভূারনয অকৃষ্ট কযায জনয তাভাক মকাম্পাধনগুররা বফধবারফ ধফজ্ঞান প্রচায 

করয মারে। এআ ধফলেধিরক গুরুত্ফ ধদরে ধনফযাী ভযাধজরেি মভাাম্মদুয ধফাযী কযাম্প ংরগ্ন এরাকাে প্রাে ১৩ধি তাভাকজাত দ্রফয 

ধফক্ররেয মদাকারন ধগারযরিয খাধর মভােক ধদরে ততযী কযা ধফজ্ঞান ফক্স ধ্বং করযন এফং য ধদরক  যাভরী ফা স্টাে 

এরাকায ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায ধনেন্ত্রণ অআন-২০০৫ এয ধাযা-৭ নমুােী ধতনধি মযস্টরুযন্টরক অআন নুারয 

ধভূানভুক্ত াআরনজ না থাকাে ১০০০ করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা করযন। এফং ভাধরক কতৃযক্ষরক ফগত কযা ে মম তাযা 

মমন মথা ভরেয ভরধয অআন নুারয মযাপ্ত ধযভারন ধভূানভুক্ত াআরনজ স্থারনয ফযফস্থা গ্রন করযন। এফং অআরনয ধাযা-৫ 

নুারয ধতনধি তাভাকতজাত দ্রব্ম ধফক্ররেয মদাকানরক ১০০০ িাকা করয মভাি ৩০০০ িাকা জধযভানা ধগারযরিয ধিরে ফক্স 

বাাঁঙ্গা ে। উক্ত দুআধি এরাকাে  ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ােতাে ধছররন ঢাকা উত্তয ধধি করযারযরনয ঞ্চর-৫ 

এয স্বাস্থয ধযদযক অব্দরু খাররক ভজুভদায। ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনায ভে ঢাকা অহ্ছাধনো ধভরনয তাভাক ধনেন্ত্রণ প্রকল্প 

কভযকতযাযা উধস্থত ধছররন। ঢাকা উত্তয ও দধক্ষন ধধি করযারযনরক উদ্বদ্ধকুযমণয ভাধযরভ ধধি করযারযন অওতাধীন এরাকাে 

ভ্রাভযভান অদারত ধযচারনাে ােতা প্রদান কযরছ ঢাকা অহ্ছাধনো ধভন। 
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