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Dhaka Ahsania Mission Initiative to Stop “Battle of Mind” 

With the excuse of job placement, the multinational, death-selling company, British American Tobacco Bangladesh (BATB) has 
started its annual “Battle of Mind” competition this year. Their representative “Exceed Campus Ambassadors” are been selected 
from different public and privet universities since early July. These Ambassadors have started “Battle of Mind 2019” roadshows 
in different universities through career clubs. The slogan for this year’s campaign is “Change the Game”. 
The event will take place at the University of Dhaka on 2 September 2019, and the competition will continue with much festivi ty 
in the following months. The hidden objectives behind such competitive events are promoting BATB brands, alluring the young 
generation to the harmful habit of smoking and influencing the policymakers. BATB has been organizing these events since 

2004, and they invest a lot of money in the name of job placement. However, the data shows that although more than 30,000 
students took part in the competition in the last 16 years, only about 100 have been recruited through these events. 
Sponsorship of a tobacco company to organize and award any competitive events are prohibited according to Section 5(C) of 
Bangladesh Smoking and Tobacco Products Usage (Control) (Amendment) Act 2013; obstruction of which is punishable either 
by fining 1, 00,000 Tk or imprisonment for three months or both. Such initiatives from BATB conflicts with achieving the 
“Tobacco-Free Bangladesh by 2040” that our Honorable Prime Minister declared. Dhaka Ahsania Mission has sent a letter to 
University Grant Commission, Ministry of Education (MoE), Ministry of Health and Family Welfare(MoHFW) and National 
Tobacco Control Cell (NTCC) to stop the BATB sponsored “Battle of Mind” competition immediately. DAM has also sent a 

letter to the Vice-Chancellor of the University of Dhaka to stop the “Battle of Mind 2019” roadshow that is scheduled to take 
place on 2 September. 

https://tbarta24.com/dhaka-ahsania-mission-initiative-to-stop-battle-of-mind/  
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ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আছাননয়া নভটনয উটদযাগ 

ননউজ ডেস্ক | ফাাংরাননউজটোটমনিটপায.কভ 
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ঢাকা: চাকনয ডদওয়ায অজুাটত প্রনতফছটযয ভত এফাযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ 

ভৃতুযনফণনকাযী ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)।  গত জুরাইটয়য 

শুরুটত ডদটয নফনবন্ন াফনরক ও প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় এক্সনে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ নদটয় 

থাটক ডকাম্পানননে। ননটয়াগপ্রাপ্ত অযাম্বাটেয নফনবন্ন ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এ মযন্ত ডফ কটয়কনে 

নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয ডযাে ডা শুরু কটযটছ এফাং ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‘ডচইঞ্জ দযা 

ডগভ’। আগাভী ২ ডটেম্বয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ডযাে ডা আটয়াজন কযটত মাটে ডকাম্পানননে। আগাভী কটয়ক 

ভাজুটে নানা আটয়াজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এ প্রনতটমানগতা চরটফ।  নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক ভূরত িযান্ড 

প্রডভান, তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত কযটতই এ ভৃতুযনফণন প্রনতটমানগতায 

আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান ডদওয়ায নাটভ ডকাম্পানননে প্রনতফছয এ প্রনতটমানগতা আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় 

কটয।  অনুোটন ডদখা ডগটছ, নফগত ১৬ ফছটয চাকনয ডদওয়ায অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক এ 

প্রনতটমানগতায় অাংগ্রণ কযাটনা টরও চাকনয ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন।  ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকাটনা ধযটনয 

প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায ডদওয়া নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এভননক আইটনয এ ধাযা রঙ্ঘন কযটর 

অননধক এক রাখ োকা জনযভানা ফা অনরূ্ধ্য নতন ভা নফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবয় দটণ্ডয নফধান আটছ। নফএনেনফয এ 

ধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয প্রধানভন্ত্রীয ডঘানলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়।  তরুণ 

প্রজন্মটক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত 

ঢাকা আছাননয়া নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞু্জনয কনভন , নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক 

ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয নচনি ডদয়। আগাভী ২ ডটেম্বয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ ডযাে ডায 

আটয়াজন ফে কযটত ওই নফশ্বনফদযারটয়য উাচাময ফযাফয নচনি ডদয়। 

ফাাংরাটদ ভয়: ১৪৫৮ ঘণ্টা, আগস্ট ৩১, ২০১৯  

আযনফ/ 
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 ননফায, আগস্ট ৩১, ২০১৯ - ১৬:১১ 

 

চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযায় এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ  ভৃতুযনফণনকাযী 

ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয নফনবন্ন াফনরক ও 

প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ প্রদান কটয থাটক। ননটয়াগ প্রাপ্ত অযাম্বাটেয নফনবন্ন  

ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এই মযন্ত ডফ কটয়কনে নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং 

ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা ডগভ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ডযােটা আটয়াজন কযটত মাটে। 

এফাং আগাভী কটয়ক ভা জুটে  নানা আটয়াজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক 

ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত কযটতই এই ভৃতুযনফণন প্রনতটমাগীতায 

আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই প্রনতটমানগতা আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় কটয। 

অনুোটন ডদখা ডগটছ , নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক এই প্রনতটমানগতায় অাংগ্রণ 

কযাটনা টরও চাকনয ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন।  ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন, 

২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ কযা 

টয়টছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এভননক আইটনয এই 

ধাযা রাংঘন কযটর অ ননধক এক রক্ষ োকা অথযদণ্ড ফা অনরু্ধ্য নতন ভা নফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবয় দটণ্ড নফধান আটছ। নফএনেনফয 

এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ডঘানলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়। তরুণ 

প্রজন্মটক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পাননয নফতনকয ত প্রনতটমানগতা ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞু্জযী কনভন, নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয 

নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটয়াজন ফে কযটত উক্ত 

নফশ্বনফদযারটয়য উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। 

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%

87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-

%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-

%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s 

  

https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s
https://www.ajkerpatrika.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/?fbclid=IwAR00PsprNJqXb6Dfrya1-6AIyK_KsjZguKKyNdA1M6KKkRlCctG7IKMbI_s
https://www.ajkerpatrika.com/wp-content/uploads/2019/08/36-239.jpg


 

August-31 

ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আহ্ছাননয়া নভটনয উটদযাগ 

নতুন ফাতযা, ঢাকা: 

Published : Saturday, 31 August, 2019 at 4:16 PM 
 

চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযায় এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ ভৃতুযনফণনকাযী 

ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয  নফনবন্ন াফনরক ও 

প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ প্রদান কটয থাটক। ননটয়াগ প্রাপ্ত অযাম্বাটেয নফনবন্ন 

ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এই মযন্ত  ডফ কটয়কনে নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং 

ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা ডগভ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয়  ডযােটা আটয়াজন কযটত 

মাটে। এফাং আগাভী কটয়ক ভা জুটে নানা আটয়াজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার 

ডথটক ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত কযটতই এই ভৃতুযনফণন 

প্রনতটমাগীতায আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ  ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই প্রনতটমানগতা আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় 

কটয। অনুোটন  ডদখা  ডগটছ, নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক এই প্রনতটমানগতায় 

অাংগ্রণ কযাটনা টরও চাকনয  ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) 

আইন, ২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ 

কযা টয়টছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এভননক আইটনয 

এই ধাযা রাংঘন কযটর অননধক এক রক্ষ োকা অথযদণ্ড ফা অনরু্ধ্য নতন ভা নফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবয় দটণ্ড নফধান আটছ। নফএনেনফয 

এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  ডঘানলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়। তরুণ 

প্রজন্মটক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক  ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞু্জযী কনভন, নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয 

নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটয়াজন ফে কযটত উক্ত 

নফশ্বনফদযারটয়য উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। ূত্র: াংফাদ নফজ্ঞনপ্ত 
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ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আহ্ছাননয়া নভটনয উটদযাগ 

 

চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযায় এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ ভৃতুযনফণনকাযী ফহুজানতক তাভাক 

ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয  নফনবন্ন াফনরক ও প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় 

এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ প্রদান কটয থাটক। ননটয়াগ প্রাপ্ত অযাম্বাটেয নফনবন্ন ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এই 

মযন্ত  ডফ কটয়কনে নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা 

ডগভ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয়  ডযােটা আটয়াজন কযটত মাটে। এফাং আগাভী কটয়ক ভা জুটে নানা আটয়াজন ও 

প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং 

নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত কযটতই এই ভৃতুযনফণন প্রনতটমাগীতায আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ  ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই 

প্রনতটমানগতা আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় কটয। অনুোটন  ডদখা  ডগটছ, নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক 

তরুণটক এই প্রনতটমানগতায় অাংগ্রণ কযাটনা টরও চাকনয  ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন। 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায অনষু্ঠাটনয 

ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা 

টয়টছ। এভননক আইটনয এই ধাযা রাংঘন কযটর অননধক এক রক্ষ োকা অথযদ- ফা অনরু্ধ্য নতন ভা নফনাশ্রভ কাযাদ- ফা উবয় দটন্ডয নফধান 

আটছ। নফএনেনফয এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  ডঘানলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়। তরুণ 

প্রজন্মডক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক  ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন 

ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞ্জযুী কনভন, নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ 

ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটয়াজন ফে কযটত উক্ত নফশ্বনফদযারটয়য উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। 

  

http://www.dailysokalersomoy.com/details.php?data=53107&cat=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%

A4%E0%A7%80%E0%A7%9F 

  

http://www.dailysokalersomoy.com/details.php?data=53107&cat=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F
http://www.dailysokalersomoy.com/details.php?data=53107&cat=%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F
http://www.dailysokalersomoy.com/home_source/15672477602084480701op.jpg


 

 

August-31 

ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আহ্ছাননয়া নভটনয উটদযাগ 

 

াংফাদ নফজ্ঞনপ্ত: চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযায় এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ 

ভৃতুযনফণনকাযী ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয 

নফনবন্ন াফনরক ও প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ প্রদান কটয থাটক। ননটয়াগ প্রাপ্ত 

অযাম্বাটেয নফনবন্ন ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এই মযন্ত ডফ কটয়কনে নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয 

ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং নন ফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা ডগভ ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় 

ডযােটা আটয়াজন কযটত মাটে। এফাং আগাভী কটয়ক ভা জুটে নানা আটয়াজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত 

থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মডক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত 

কযটতই এই ভৃতুযনফণন প্রনতটমাগীতায আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই প্রনতটমানগতা 

আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় কটয। অনুোটন ডদখা ডগটছ , নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক 

এই প্রনতটমানগতায় অাংগ্রণ কযাটনা টরও চাকনয ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন। 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায 

অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ  কযা টয়টছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায 

প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এভননক আইটনয এই ধাযা রাংঘন কযটর অননধক এক রক্ষ োকা অথযদ - ফা অনরু্ধ্য নতন ভা 

নফনাশ্রভ কাযাদ - ফা উবয় দ -ড য নফধান আটছ। নফএনেনফয এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ডঘানলত 

তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়। তরুণ প্রজন্মটক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা 

‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা আহ্ছাননয়া নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞু্জযী কনভন , নক্ষা ভন্ত্রণারয়, 

স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ 

ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটয়াজন ফে কযটত উক্ত নফশ্বনফদযারটয়য উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। ##### 

https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a

6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-

%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-

%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/ 

  

https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/
https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/
https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/
https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/
https://thejoytv.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b2-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a1-%e0%a6%ac%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a7%87-%e0%a6%a2/
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ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আহ্ছাননয়া নভটনয উটদযাগ 

 

াংফাদ নফজ্ঞনপ্ত: চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযাম এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ 

ভৃতুযনফণনকাযী ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয 

নফনবন্ন াফনরক ও প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটম এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটমাগ প্রদান কটয থাটক। ননটমাগ প্রাপ্ত 

অযাম্বাটেয নফনবন্ন ধযটনয কযানযমায ক্লাটফয ভাধযটভ এই মযন্ত ডফ কটমকনে নফশ্বনফদযারটম ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয 

ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা ডগভ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটম 

ডযােটা আটমাজন কযটত মাটে। এফাং আগাভী কটমক ভা জুটে নানা আটমাজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত 

থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রডণতাটদয প্রবানফত 

কযটতই এই ভৃতুযনফণন প্রনতটমাগীতায আটমাজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই প্রনতটমানগতা 

আটমাজটন নফুর অথয ফযম কটয। অনুোটন ডদখা ডগটছ, নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক 

এই প্রনতটমানগতাম অাংগ্রণ কযাটনা টরও চাকনয ডটমটছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন। 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননমন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাম ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায 

অনষু্ঠাটনয ফযমবায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ কযা টমটছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযমবায ফন ও ুযস্কায 

প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা টমটছ। এভননক আইটনয এই ধাযা রাংঘন কযটর অননধক এক রক্ষ োকা অথযদ- ফা অনরু্ধ্য নতন ভা 

নফনাশ্রভ কাযাদ- ফা উবম দ-ড য নফধান আটছ। নফএনেনফয এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীম প্রধানভন্ত্রীয ডঘানলত 

তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযাম। তরুণ প্রজন্মটক যক্ষাম ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা 

‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা আহ্ছাননমা নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারম ভঞু্জযী কনভন, নক্ষা ভন্ত্রণারম, 

স্বাস্থয ভন্ত্রণারম এফাং জাতীম তাভাক ননমন্ত্রণ ডর ফযাফয নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটম ‘ফযাের অফ 

ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটমাজন ফে কযটত উক্ত নফশ্বনফদযারটময উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। ##### 
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ফযাটের অফ ভাইন্ড ফটে ঢাকা আহ্ছাননয়া  নভটনয উটদযাগ 

চাকনয প্রদাটনয অজুাটত প্রনতফছটযয নযায় এফাটযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কটযটছ ভৃতুযনফণনকাযী 

ফহুজানতক তাভাক ডকাম্পানন নিনে আটভনযকান ডোফযাটকা ফাাংরাটদ (নফএনেনফ)। জুরাই ভাটয শুরুটত ডদটয  নফনবন্ন াফনরক ও 

প্রাইটবে নফশ্বনফদযারটয় এক্সীে কযাম্পা অযাম্বাটেয নাটভ প্রনতনননধ ননটয়াগ প্রদান কটয থাটক। ননটয়াগ প্রাপ্ত অযাম্বাটেয নফনবন্ন 

ধযটনয কযানযয়ায ক্লাটফয ভাধযটভ এই মযন্ত  ডফ কটয়কনে নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয ডযােটা শুরু কটযটছ এফাং 
ননফেন কযটছ। এফাটযয ডলাগান ‚ডচইঞ্জ দযা ডগভ‛ এফাং আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ডযােটা আটয়াজন কযটত মাটে। 

এফাং আগাভী কটয়ক ভা জুটে নানা আটয়াজন ও প্রচাযণায ভাধযটভ এই প্রনতটমাগীতা চরটত থাকটফ। নফএনেনফ ২০০৪ ার ডথটক 

ভূরত িযান্ড প্রটভান , তরুণ প্রজন্মটক ধভূাটন আকৃষ্ট কযা এফাং নীনতপ্রটণতাটদয প্রবানফত কযটতই এই ভৃতুযনফণন প্রনতটমাগীতায 

আটয়াজন কটয আটছ। কভযাংস্থান প্রদাটনয নাটভ  ডকাম্পানননে প্রনতফছয এই প্রনতটমানগতা আটয়াজটন নফুর অথয ফযয় কটয। 

অনুোটন  ডদখা  ডগটছ, নফগত ১৬ ফছটয চাকুনয প্রদাটনয অজুাটত ৩০ াজাটযয অনধক তরুণটক এই প্রনতটমানগতায় অাংগ্রণ 

কযাটনা টরও চাকনয  ডটয়টছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয নকছু ডফন। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন, 

২০০৫ (াংটানধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ডকান ধযটনয প্রনতটমানগতায অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান নননলদ্ধ কযা 

টয়টছ। এ ধযটনয ডকান প্রনতটমানগতা অনষু্ঠাটনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয নননলদ্ধ কযা টয়টছ। এভননক আইটনয এই 

ধাযা রাংঘন কযটর অননধক এক রক্ষ োকা অথযদণ্ড ফা অনরু্ধ্য নতন ভা নফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবয় দটণ্ড নফধান আটছ। নফএনেনফয 

এধযটনয কামযক্রভ ২০৪০ াটরয ভটধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  ডঘানলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাটদ গোয অঙ্গীকাটযয অন্তযায়। তরুণ 

প্রজন্মটক যক্ষায় ফহুজানতক তাভাক  ডকাম্পাননয নফতনকযত প্রনতটমানগতা ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ অনফরটম্ব ফে কযটত ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভন ফাাংরাটদ নফশ্বনফদযারয় ভঞু্জযী কনভন, নক্ষা ভন্ত্রণারয়, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় এফাং জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রণ ডর ফযাফয 

নচনি প্রদান কটয। আগাভী ২ ডটেম্বটয ঢাকা নফশ্বনফদযারটয় ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ ডযােটায আটয়াজন ফে কযটত উক্ত 

নফশ্বনফদযারটয়য উচাময ফযাফয নচনি প্রদান কটয। 
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