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DU stops Battle of Mind Competition 

 

The anti-tobacco delegates meet the vice chancellor 

of University of Dhaka on Sunday. Photo: Courtesy 

University of Dhaka has stopped the BATB-sponsored 
road show “Battle of Mind” scheduled to hold tomorrow 

following the appeal of Dhaka Ahsania Mission and 

other anti-tobacco activist organizations. The anti-

tobacco delegates made their urge to the vice chancellor of University of Dhaka on Sunday. 
The anti-tobacco activist said, with the excuse of job placement, the multinational, death-selling 

company, British American Tobacco Bangladesh (BATB) has started their annual “Battle of Mind” 

competition. 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” road 

shows in different universities through career clubs. The slogan for this year’s campaign is “Change the 

Game”. Dhaka Ahsania Mission and other anti-tobacco activist organizations such as PROGGA, National 
Heard Foundation, etc took the initiative to stop the event at the university. Representatives from the 

organizations have met with the Vice Chancellor Dr Md Akhtaruzzaman, Pro-VC Professor Muhammad 

Samad and contact by over phone to Dean of the Business Education department - Professor Shibly 

Rubaiyatul Islam. 
The team demanded the road show to be stopped. Vice-chancellor, Pro- Vice-chancellor, and Dean 

assured them that the event will not be happening tomorrow. They also guaranteed that such events will 

not take place at the university campus in future. The anti-tobacco team given thanks to Vice Chancellor 
and Pro-VC for their initiative.  Moreover, August 29, to stop battle of mind DAM and protyasha sent a 

letter to Vice-Chancellor of Dhaka University. 

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 last 16 years, but only about 100 have been recruited through these events. 

Sponsorship of a tobacco company to organize and award any competitive events is prohibited according 

to the 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. 
http://www.theindependentbd.com/post/213696 

http://www.theindependentbd.com/post/213696
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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 their annual “Battle of Mind” competition this 

year. Their representative “Exceed Campus Ambassadors” are been selected from different 

public and private universities since early July. These Ambassadors have started “Battle of Mind 

2019” road shows 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 festivity 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 policy makers. 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 last 16 years, but 

only about 100 have been recruited through these events. 

Sponsorship of a tobacco company to organize and award any competitive events is prohibited 

according to the 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 University of Dhaka to stop the “Battle of Mind 2019” 

road show that is scheduled to take place on 2 September. – Press release 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxBIGQ1S18gJ:greenwatchbd.com/dhaka-

ahsania-mission-initiative-to-stop-battle-of-mind/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd&client=opera 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxBIGQ1S18gJ:greenwatchbd.com/dhaka-ahsania-mission-initiative-to-stop-battle-of-mind/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd&client=opera
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jxBIGQ1S18gJ:greenwatchbd.com/dhaka-ahsania-mission-initiative-to-stop-battle-of-mind/+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=bd&client=opera
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ঢাবফতত ফযাতের অফ ভাইন্ড’য রযাড রা ফন্ধ 

বনউজ রডস্ক | ফাাংরাবনউজতোতমবিতপায .কভ 

আতডে: ২০১৯-০৯-০১ ৬:৪৩:৩৬ বএভ 

   

 
ঢাবি  উপাচার্য  অধ্যাপক  ড. ম া  আখতারুজ্জা ানের  কথা  িলনেে  তা াকবিনরাধ্ী  বিবিন্ন  সংগঠনের  প্রবতবেবধ্রা  

ঢাকা: বফববন্ন াংগঠতনয দাবফয বযতেবিতত ঢাকা বফশ্ববফদযারতে (ঢাবফ) ফযাতের অফ ভাইন্ড ২০১৯ এয রযাড রা ফন্ধ কতয রদওো 

তেতে। চাকবয রদওোয নাতভ অনযানয ফেতযয ভততা এফাযও ঢাবফ কযাম্পাত রাভফায (২ রতেম্বয) ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন 

বিবে আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদতয (বফএবেবফ) উতদযাতগ এই রযাড কযায কথা।  বকন্তু রযাফফায (১ রতেম্বয) বফশ্ববফদযারতেয 

উাচাময োতনয ঊর্ধ্যতন কভযকতযাতদয কাতে তাভাকবফতযাধী বফববন্ন াংগঠতনয দাবফয বযতেবিতত রযাড রা ফন্ধ কযায কথা 

জাবনতেতে ঢাবফ কতৃযি। রযাফফায তাভাকবফতযাধী বফববন্ন াংগঠতনয েবতবনবধযা ঢাবফয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, 

উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ াভাতদয তে রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয 

তে রপাতন কথা ফতর রযাড রা ফন্ধ কযায অনতুযাধ জানাে। তয উাচাময, উ-উাচাময ও বডন আশ্বা রদন ২ রতেম্বয ঢাবফতত 

ফযাতের অফ ভাইন্ড এয রযাড রা তফ না। ববফলযতত এ ধযতনয রকাতনা কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ে র বফলতেও আশ্বা রদন। 

তখন েবতবনবধ দর উাচাময ও উ-উাচামযতক ধনযফাদ জ্ঞান কতয।  গত জুরাইতেয শুরুতত রদতয বফববন্ন াফবরক ও োইতবে 

বফশ্ববফদযারতে এক্সবড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বনতোগ বদতে থাতক বফএবেবফ। বনতোগোপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয 

কযাবযোয ক্লাতফয ভাধযতভ এ মযন্ত কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯ এয রযাড রা শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। 

২ রতেম্বয ঢাবফতত রযাড রা আতোজন কযায কথা বের রকাম্পাবনবেয।  েেত, গত ২৯ আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা 

আোবনো বভন ও েতযাা ভাদকবফতযাধী াংগঠন ঢাবফ উাচামযতক বচবঠ রদে। বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান, 

তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত কযততই এ েবততমাবগতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান 

রদওোয নাতভ রকাম্পাবনবে েবতফেয এ েবততমাবগতা আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয।  অনুন্ধাতন রদখা রগতে, বফগত ১৬ ফেতয 

চাকবয রদওোয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক এ েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা 

এয াভানয বকেু রফব। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকাতনা 

ধযতনয েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায রদওো বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এ ধাযা রঙ্ঘন কযতর 

অনবধক এক রাখ োকা জবযভানা ফা অনরূ্ধ্য বতন ভা বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবে দতণ্ডয বফধান আতে। বফএবেবফয এ ধযতনয কামযক্রভ 

২০৪০ াতরয ভতধয েধানভন্ত্রীয রঘাবলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 

ফাাংরাতদ ভে: ১৮৩৮ ঘণ্টা, রতেম্বয ০১, ২০১৯ 

আযবফ/ 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/737178.details 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/737178.details
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ঢাবফতত ফযাের অফ ভাইতন্ড রযাড রা ফন্ধ 

রাভফায, রতেম্বয ২, ২০১৯ ১২:০০:০০ A M, 

 

 

চাকবয েদাতনয অজুাতত েবত ফেতযয নযাে এফাযও ‘ফযাের অফ 

ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কতযতে ভৃতুযবফণনকাযী 

ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে আতভবযকান রোফযাতকা 

ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয বফববন্ন 

াফবরক ও োইতবে বফশ্ববফদযারতে এক্সবড কযাম্পা অযাম্বাতডয 

নাতভ েবতবনবধ বনতোগ েদান কতয থাতক। বনতোগোপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয কযাবযোয ক্লাতফয ভাধযতভ এ মযন্ত কতেকবে 

বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয রযাড রা শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। আজ ঢাকা বফশ্ববফদযারতে (ঢাবফ) রযাড রা 

আতোজন কযায কথা বের। ঢাবফতত ‘ফযাের অফ ভাইন্ড’ রযাড রা ফন্ধ কযতত ঢাকা আহ্োবনো বভন, ভাদকবফতযাধী াংগঠন েতযাা, 

ফাাংরাতদ রিায পয কবভউবনতকন রোগ্রাভ, েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, নযানার ােয পাউতন্ডন, বাইোর স্ট্র্যাবেবজ বফববন্ন 

তাভাকবফতযাধী াংগঠতনয েবতবনবধযা রযাফফায ঢাবফয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ 

াভাতদয তে রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয তে রপাতন কথা ফতর রযাড রা 

ফতন্ধ অনতুযাধ জানান। উাচাময, উ-উাচাময ও বডন আশ্বা েদান কতযনÑ আজ ঢাবফতত ফযাের অফ ভাইতন্ডয রযাড রা তফ না। 

ববফলযতত রমন এ ধযতনয রকাতনা কামযক্রভ বযচাবরত না ে, র বফলতে আশ্বা েদান কতযন তাযা। েবতবনবধ দরবে উাচাময ও উ-

উাচাময ভতাদেতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত, ২৯ আগস্ট ফযাের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা আহ্োবনো বভন ও েতযাা 

ভাদকবফতযাধী াংগঠন ঢাবফ উাচামযতক বচবঠ েদান কতয।  

উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান, তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত 

কযততই এ ভৃতুযবফণন েবততমাবগতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ রকাম্পাবনবে েবত ফেয এ েবততমাবগতা 

আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয। অনুন্ধাতন রদখা রগতে,  গত ১৬ ফেতয চাকবয েদাতনয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক এ 

েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয রতেতেন ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকাতনা ধযতনয েবততমাবগতায অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও 

ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এ ধাযা রঙ্ঘন কযতর অনবধক ১ রাখ োকা অথযদ- ফা অনরূ্ধ্য ৩ ভা বফনাশ্রভ 

কাযাদ- ফা উবে দ-র য বফধান আতে। বফএবেবফয এ ধযতনয কামযক্রভ েধানভন্ত্রী রঘাবলত ২০৪০ াতরয ভতধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ 

গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/310312/2019/09/02 

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/310312/2019/09/02
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ঢাবফতত ‘ফযাের অফ ভাইন্ড’ েবততমাবগতা ফাবতর 

 অনয খফয  ॥   রতেম্বয ০১, ২০১৯  ॥   বেি 

বফশ্ববফদযারে বযতােযায ॥ আজ রাভফায ঢাকা বফশ্ববফদযারতে অনবুষ্ঠতফয ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে -

আতভবযকান রোফযাতকায ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ’ েবততমাবগতাবে ফাবতর কযা তেতে। ভাদকবফতযাধী াংগঠনগুতরায 

অনতুযারধ ঢাবফ উাচাযযয এ কভযূচী ফাবতর কতযন।  

যবফফায ভাদকবফতযাধী াংগঠন ‘েতযাা’ এয াধাযণ ম্পাদক ররার আতভতদয রনতৃতে ফাাংরাতদ তাভাকবফতযাধী 

রজাে, তাভাকবফতযাধী াংগঠনভূ , ঢাকা আহ্োবনো বভন , উবফনীগ, ুে, বাইোর স্ট্র্যাতেবজ , েজ্ঞা, নযানার ােয 

পাউতন্ডন, বরডায ইন রোফযাতকা কতরার এরাভবন , বফববব, ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয ববিকা যাবপো আরভ , 

চরবিত্র বযচারক েেকু আতভদ ১৫ দতযয একবে েবতবনবধ দর এ বফলতে ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয উাচাময 

অধযাক ড . রভাোঃ আখতারুজ্জাভাতনয তে ািাত কতযন। এ ভে তাযা ধভূা ন ও তাভাকজাতদ্রফয বনেন্ত্রণ আইন 

রঙ্ঘন কতয বিবে -আতভবযকান রোফযাতকা রকাম্পাবন ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ’ বতযানাতভয নাতভ েবততমাবগতাবে ফন্ধ কযায 

অনতুযাধ জানান। ঢাবফ উাচাময েবততমাবগতাবে ফাবতর কযতত েতোজনীে ফযফস্থা গ্রতণয আশ্বা েদান কতযন।  

http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6

%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97

%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/ 

 

http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
http://web.dailyjanakantha.com/details/article/444923/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%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%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B2/
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ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ফযাতের অফ ভাইন্ড-২০১৯ এয রযাডতা ফন্ধ 

 েকাবতোঃ ৩:৪১ অযাহ্ণ, রতেম্বয ১, ২০১৯ 

াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত : চাকবয েদাতনয অজুাতত েবতফেতযয নযাে এফাতযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড 

২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কতযতে ভৃতুযবফণনকাযী ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে 

আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয বফববন্ন 

াফবরক ও োইতবে বফশ্ববফদযারতে এক্সীড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ 

বনতোগ েদান কতয থাতক। বনতোগ োপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয কযাবযোয ক্লাতফয 

ভাধযতভ এই মযন্ত কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয রযাডতা শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। আগাভী ২ 

রতেম্বতয ঢাকা বফশ্ববফদযারতে রযাডতা আতোজন কযায কথা বের। ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড’ রযাডতা ফন্ধ কযতত 

ঢাকা আহ্োবনো বভন, ভাদক বফতযাধী াংগঠন- েতযাা, ফাাংরাতদ রিায পয কবভউবনতকন রোগ্রাভ, েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, 

নযানার ােয পাউতন্ডন, বাইোর স্ট্র্াবেবজ  বফববন্ন তাভাক বফতযাধী াংগঠতনয েবতবনবধগণ আজ (১ রতেম্বয) ঢাকা 

বফশ্ববফদযারতেয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ াভাদ এয তে রদখা কতয ও ফযফাে 

বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয াতথ রপাতন কথা ফতর এফাং রযাডতা ফতন্ধ অনতুযাধ জানাে। উাচাময, 

উ-উাচাময ও বডন আশ্বা েদান কতযন আগাভীকার ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয ফযাতের অফ ভাইন্ড এয রযাডতা তফ না। এফাং 

ববফলযতত রমন এধযতনয রকান কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ে র বফলতে আশ্বা েদান কতযন। তখন েবতবনবধ দরবে উাচাময ও 

উ-উাচাময ভতাদেতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত, গত ২৯ আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা আহ্োবনো বভন ও েতযাা 

ভাদক বফতযাধী াংগঠন ঢাকা বফশ্ববফদযারে উাচামযতক বচবঠ েদান কতয। 

উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান, তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত 

কযততই এই ভৃতুযবফণন েবততমাগীতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ রকাম্পাবনবে েবতফেয এই েবততমাবগতা 

আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয। অনুন্ধাতন রদখা রগতে, বফগত ১৬ ফেতয চাকুবয েদাতনয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক 

এই েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব। 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকান ধযতনয েবততমাবগতায 

অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তেতে। এ ধযতনয রকান েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায 

েদান ম্পণূয বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এই ধাযা রাংঘন কযতর অনবধক এক রি োকা অথযদতণ্ড ফা অনরু্ধ্য বতন ভা 

বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবে দতণ্ড বফধান আতে। বফএবেবফয এধযতনয কামযক্রভ ২০৪০ াতরয ভতধয ভাননীে েধানভন্ত্রীয রঘাবলত 

তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 

আনায ভন্তফয বরখনু... 

https://teknaftoday.com/2019/09/01/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6

%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE/ 
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ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ফযাতের অফ ভাইন্ড-২০১৯ এয রযাডতা ফন্ধ 

 

াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত : চাকবয েদাতনয অজুাতত েবতফেতযয নযাম এফাতযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কতযতে 

ভৃতুযবফণনকাযী ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয 

বফববন্ন াফবরক ও োইতবে বফশ্ববফদযারতম এক্সীড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বন রমাগ েদান কতয থাতক। বনতমাগ োপ্ত 

অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয কযাবযমায ক্লাতফয ভাধযতভ এই মযন্ত কতমকবে বফশ্ববফদযারতম ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয রযাডতা শুরু 

কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। আগাভী ২ রতেম্বতয ঢাকা বফশ্ববফদযারতম রযাডতা আতমাজন কযায কথা বের। ঢাকা বফশ্ববফদযারতম 

‘ফযাের অফ ভাইন্ড ’ রযাডতা ফন্ধ কযতত ঢাকা আহ্োবনমা বভন , ভাদক বফতযাধী াংগঠন - েতযাা, ফাাংরাতদ রিায পয 

কবভউবনতকন রোগ্রাভ , েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, নযানার ােয পাউতন্ডন , বাইোর স্ট্র্াবেবজ  বফববন্ন তাভাক বফতযাধী াংগঠতনয 

েবতবনবধগণ আজ (১ রতেম্বয) ঢাকা বফশ্ববফদযারতময উাচাময অধযাক ড . রভা আখতারুজ্জাভান, উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ 

াভাদ এয তে রদখা কতয ও ফযফাম বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইমাতুর ইরাতভয াতথ রপাতন কথা ফতর এফাং 

রযাডতা ফতন্ধ অনতুযাধ জানাম। উাচা ময, উ-উাচাময ও বডন আশ্বা েদান কতযন আগাভীকার ঢাকা বফশ্ববফদযারতময ফযাতের অফ 

ভাইন্ড এয রযাডতা তফ না। এফাং ববফলযতত রমন এধযতনয রকান কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ম র বফলতম আশ্বা েদান কতযন। 

তখন েবতবনবধ দরবে উাচাময ও উ-উাচাময ভতাদমতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত, গত ২৯ আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ 

ঢাকা আহ্োবনমা বভন ও েতযাা ভাদক বফতযাধী াংগঠন ঢাকা বফশ্ববফদযারম উাচামযতক বচবঠ েদান কতয। 

উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান , তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবত েতণতাতদয েবাবফত 

কযততই এই ভৃতুযবফণন েবততমাগীতায আতমাজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ রকাম্পাবনবে েবতফেয এই েবততমাবগতা 

আতমাজতন বফুর অথয ফযম কতয। অনুন্ধাতন রদখা রগতে , বফগত ১৬ ফেতয চাকুবয েদাতনয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক 

এই েবততমাবগতাম অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয রতমতে ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব। 

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনমন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাম রকান ধযতনয েবততমাবগতায 

অনষু্ঠাতনয ফযমবায ফন ও ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তমতে। এ ধযতনয রকান েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযমবায ফন ও ুযস্কায 

েদান ম্পণূয বনবলদ্ধ কযা তমতে। এভনবক আইতনয এই ধাযা রাংঘন কযতর অনবধক এক রি োকা অথযদ - ফা অনরু্ধ্য বতন ভা 

বফনাশ্রভ কাযাদ - ফা উবম দ -র য বফধান আতে। বফএবেবফয এধয রনয কামযক্রভ ২০৪০ াতরয ভতধয ভাননীম েধানভন্ত্রীয রঘাবলত 

তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ গডায অেীকাতযয অন্তযাম। #### 
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রে বফজ্ঞবপ্তোঃ  চাকবয েদাতনয অজুাতত েবতফেতযয নযাে এফাতযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কতযতে 

ভৃতুযবফণনকাযী ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয   
বফববন্ন াফবরক ও োইতবে বফশ্ববফদযারতে এক্সীড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বনতোগ েদান কতয থাতক। বনতোগ োপ্ত 

অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয কযাবযোয ক্লাতফয ভাধযতভ এই মযন্ত   কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয রযাডতা 

শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। আগাভী ২ রতেম্বতয ঢাকা বফশ্ববফদযারতে   রযাডতা আতোজন কযায কথা বের। ঢাকা 

বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড’ রযাডতা ফন্ধ কযতত ঢাকা আহ্োবনো বভন, ভাদক বফতযাধী াংগঠন- েতযাা, ফাাংরাতদ রিায 

পয কবভউবনতকন রোগ্রাভ , েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, নযানার ােয পাউতন্ডন , বাইোর স্ট্র্াবেবজ  বফববন্ন তাভাক বফতযাধী 

াংগঠতনয েবতবনবধগণ আজ (১ রতেম্বয) ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, উ-উাচাময অধযাক 

ভুাম্মদ াভাদ এয তে রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয াতথ রপাতন কথা ফতর 

এফাং  রযাডতা ফতন্ধ অনতুযাধ জানাে। উাচাময , উ-উাচাময ও বডন   আশ্বা েদান কতযন আগাভীকার ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয 

ফযাতের অফ ভাইন্ড এয রযাডতা তফ না। এফাং ববফলযতত রমন এধযতনয রকান কামযক্রভ রমন বযচাবর ত না ে র বফলতে আশ্বা 

েদান কতযন। তখন েবতবনবধ দরবে উাচাময ও উ -উাচাময ভতাদেতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত , গত ২৯ আগস্ট ফযাতের 

অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা আহ্োবনো বভন ও েতযাা ভাদক বফতযাধী াংগঠন ঢাকা বফশ্ববফদযারে উাচামযতক বচবঠ েদান কতয।  

উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান , তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত 

কযততই এই ভৃতুযবফণন েবততমাগীতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ   রকাম্পাবনবে েবতফেয এই েবততমাবগতা 

আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয। অনুন্ধাতন  রদখা  রগতে, বফগত ১৬ ফেতয চাকুবয েদাতনয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক 

এই েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয   রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব।  

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকান ধযতনয েবততমাবগতায 

অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তেতে। এ ধযতনয রকান েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায 

েদান ম্পণূয বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এই ধাযা রাংঘন কযতর অনবধক এক রি োকা অথযদতণ্ড ফা অনরু্ধ্য বতন ভা 

বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবে দতণ্ড বফধান আতে। বফএবেবফয এধযতনয কামযক্রভ ২০৪০ াতরয ভতধয ভাননীে েধানভন্ত্রীয   রঘাবলত 
তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 
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ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ফযাতের অফ ভাইন্ড-২০১৯ এয রযাডতা ফন্ধ 

ওোবর রনাভান : 

ভে : 2 0 1 9 -0 9 -0 1  1 6 :2 2 :3 3  

 

চাকবয েদাতনয অজুাতত েবতফেতযয নযাে এফাতযও ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’  এয কামযক্রভ শুরু কতযতে ভৃতুযবফণনকাযী 

ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে  আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয  বফববন্ন াফবরক ও 

োইতবে বফশ্ববফদযারতে এক্সীড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বনতোগ েদান কতয থাতক। বনতোগ োপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন  

ধযতনয কযাবযোয ক্লাতফয ভাধযতভ এই মযন্ত  কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয রযাডতা শুরু কতযতে এফাং 

বনফন্ধন কযতে। আগাভী ২ রতেম্বতয ঢাকা বফশ্ববফদযারতে  রযাডতা আতোজন কযায কথা বের। ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ 

ভাইন্ড’ রযাডতা ফন্ধ কযতত ঢাকা আহ্োবনো বভন, ভাদক বফতযাধী াংগঠন- েতযাা, ফাাংরাতদ রিায পয কবভউবনতকন 

রোগ্রাভ, েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, নযানার ােয পাউতন্ডন, বাইোর স্ট্র্াবেবজ  বফববন্ন তাভাক বফতযাধী াংগঠতনয েবতবনবধগণ আজ 

(১ রতেম্বয) ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ াভাদ এয তে 

রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয াতথ রপাতন কথা ফতর এফাং  রযাডতা ফতন্ধ  

অনতুযাধ জানাে। উাচাময, উ-উাচাময ও বডন  আশ্বা েদান কতযন আগাভীকার ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয ফযাতের অফ ভাইন্ড এয 

রযাডতা তফ না। এফাং ববফলযতত রমন এধযতনয রকান কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ে র বফলতে আশ্বা েদান কতযন। তখন  

েবতবনবধ দরবে উাচাময ও উ-উাচাময ভতাদেতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত, গত ২৯ আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা 

আহ্োবনো বভন ও েতযাা ভাদক বফতযাধী াংগঠন ঢাকা বফশ্ববফদযারে উাচামযতক বচবঠ েদান কতয।উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার 

রথতক ভূরত িযান্ড েতভান , তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত কযততই এই ভৃতুযবফণন  

েবততমাগীতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ  রকাম্পাবনবে েবতফেয এই েবততমাবগতা আতোজতন বফুর অথয ফযে 

কতয। অনুন্ধাতন  রদখা  রগতে, বফগত ১৬ ফেতয চাকুবয েদাতনয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক এই  

েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয  রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকান ধযতনয েবততমাবগতায অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও 

ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তেতে। এ ধযতনয রকান েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায েদান ম্পণূয বনবলদ্ধ কযা 

তেতে। এভনবক আইতনয এই ধাযা রাংঘন কযতর অনবধক এক রি োকা অথযদতণ্ড ফা অনরু্ধ্য বতন ভা বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড  

ফা উবে দতণ্ড বফধান আতে। বফএবেবফয এধযতনয কামযক্রভ ২০৪০ াতরয ভতধয ভাননীে েধানভন্ত্রীয  রঘাবলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ 

গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 
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ঢাকা রদ  September 1, 2019 - No comments 

ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ফযাতের অফ ভাইন্ড-২০১৯  এয রযাডতা ফন্ধ 

চাকবয েদাতনয অজুাতত েবতফেতযয নযাে এফাতযও ‘ফযাের 

অফ ভাইন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কতযতে ভৃতুযবফণনকাযী 

ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে আতভবযকান রোফযাতকা 

ফাাংরাতদ (বফএবেবফ)। জুরাই ভাতয শুরুতত রদতয  বফববন্ন 

াফবরক ও োইতবে বফশ্ববফদযারতে এক্সীড কযাম্পা 

অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বনতোগ েদান কতয থাতক। 

বনতোগ োপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয কযাবযোয ক্লাতফয 

ভাধযতভ এই মযন্ত  কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড 

২০১৯’ এয রযাডতা শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। 

আগাভী ২ ররেম্বতয ঢাকা বফশ্ববফদযারতে  রযাডতা আতোজন 

কযায কথা বের। ঢাকা বফশ্ববফদযারতে ‘ফযাের অফ ভাইন্ড’ রযাডতা ফন্ধ কযতত ঢাকা আহ্োবনো বভন, ভাদক বফতযাধী াংগঠন- 

েতযাা, ফাাংরাতদ রিায পয কবভউবনতকন রোগ্রাভ, েজ্ঞা, ুে, উবফবনগ, নযানার ােয পাউতন্ডন, বাইোর স্ট্র্াবেবজ  

বফববন্ন তাভাক বফতযাধী াংগঠতনয েবতবনবধগণ আজ (১ রতেম্বয) ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয উাচাময অধযাক ড. রভা আখতারুজ্জাভান, 

উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ াভাদ এয তে রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয 

ারথ রপাতন কথা ফতর এফাং  রযাডতা ফতন্ধ অনতুযাধ জানাে। উাচাময, উ-উাচাময ও বডন  আশ্বা েদান কতযন আগাভীকার 

ঢাকা বফশ্ববফদযারতেয ফযাতের অফ ভাইন্ড এয রযাডতা তফ না। এফাং ববফলযতত রমন এধযতনয রকান কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ে 

র বফলতে আশ্বা েদান কতযন। তখন েবতবনবধ দরবে উাচাময ও উ-উাচাময ভতাদেতক ধনযফাদ জ্ঞান কতযন। েেত, গত ২৯ 

আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা আহ্োবনো বভন ও েতযাা ভাদক বফতযাধী াংগঠন ঢাকা বফশ্ববফদযারে উাচামযতক বচবঠ েদান 

কতয। উতেখয, বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান , তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয 

েবাবফত কযততই এই ভৃতুযবফণন েবততমাগীতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান েদাতনয নাতভ  রকাম্পাবনবে েবতফেয এই 

েবততমাবগতা আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয। অনুন্ধাতন  রদখা রগতে, বফগত ১৬ ফেতয চাকুবয েদারনয অজুাতত ৩০ াজাতযয 

অবধক তরুণতক এই েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয  রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয বকেু রফব। ধভূান ও 
তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকান ধযতনয েবততমাবগতায অনষু্ঠাতনয 

ফযেবায ফন ও ুযস্কায েদান বনবলদ্ধ কযা তেতে। এ ধযতনয রকান েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কায েদান ম্পণূয 

বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এই ধাযা রাংঘন কযতর অনবধক এক রি োকা অথযদতণ্ড ফা অনরু্ধ্য বতন ভা বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড 

ফা উবে দতণ্ড বফধান আতে। বফএবেবফয এধযতনয কামযক্রভ ২০৪০ াতরয ভতধয ভাননীে েধানভন্ত্রীয  রঘাবলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ 
গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 
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ঢাবফতত ফযাতের অফ ভাইন্ড’য রযাড রা ফন্ধ 

বনজস্ব েবততফদক | ০১ রতেম্বয, ২০১৯ 

বফববন্ন াংগঠতনয দাবফয বযতেবিতত ঢাকা বফশ্ববফদযারতে (ঢাবফ) ফযাতের অফ ভাইন্ড ২০১৯ এয রযাড রা ফন্ধ কতয রদওো তেতে। 

চাকবয রদওোয নাতভ অনযানয ফেতযয ভততা এফাযও ঢাবফ কযাম্পাত রাভফায (২ রতেম্বয) ফহুজাবতক তাভাক রকাম্পাবন বিবে 

আতভবযকান রোফযাতকা ফাাংরাতদতয (বফএবেবফ) উতদযাতগ এই রযাড কযায কথা।   বকন্তু রযাফফায (১ রতেম্বয) বফশ্ববফদযারতেয 

উাচাময োতনয ঊর্ধ্যতন কভযকতযাতদয কাতে তাভাকবফতযাধী বফববন্ন াংগঠতনয দাবফয বযতেবিতত রযাড রা ফন্ধ  কযায কথা 

জাবনতেতে ঢাবফ কতৃযি।  রযাফফায তাভাকবফতযাধী বফববন্ন াংগঠতনয েবতবনবধযা ঢাবফয উাচাময অধযাক ড . রভা আখতারুজ্জাভান, 

উ-উাচাময অধযাক ভুাম্মদ াভাতদয তে রদখা কতয ও ফযফাে বিা অনলুতদয বডন অধযাক বফরী রুফাইোতুর ইরাতভয 

তে রপাতন কথা ফতর রযাড রা ফন্ধ কযায অনতুযাধ জানাে। তয উাচাময , উ-উাচাময ও বডন আশ্বা রদন ২ রতেম্বয ঢাবফতত 

ফযাতের অফ ভাইন্ড এয রযাড রা তফ না। ববফলযতত এ ধযতনয রকাতনা কামযক্রভ রমন বযচাবরত না ে র বফলতেও আশ্বা রদন। 

তখন েবতবনবধ দর উাচাময ও উ -উাচামযতক ধনযফাদ জ্ঞান কতয।  গত জুরাইতেয শুরুতত রদতয বফববন্ন াফবরক ও োইতবে 
বফশ্ববফদযারতে এক্সবড কযাম্পা অযাম্বাতডয নাতভ েবতবনবধ বনতোগ বদতে থাতক বফএবেবফ। বনতোগোপ্ত অযাম্বাতডয বফববন্ন ধযতনয  

কযাবযোয ক্লাতফয ভাধযতভ এ মযন্ত কতেকবে বফশ্ববফদযারতে ফযাের অফ ভাইন্ড ২০১৯ এয রযাড রা শুরু কতযতে এফাং বনফন্ধন কযতে। 

২ রতেম্বয ঢাবফতত রযাড রা আতোজন কযায কথা বের রকাম্পাবনবেয।   েেত, গত ২৯ আগস্ট ফযাতের অফ ভাইন্ড ফতন্ধ ঢাকা 

আোবনো বভন ও েতযাা ভাদকবফতযাধী াংগঠন ঢাবফ উাচামযতক বচবঠ রদে।  বফএবেবফ ২০০৪ ার রথতক ভূরত িযান্ড েতভান , 

তরুণ েজন্মতক ধভূাতন আকৃষ্ট কযা এফাং নীবতেতণতাতদয েবাবফত কযততই এ েবততমাবগতায আতোজন কতয আতে। কভযাংস্থান 

রদওোয নাতভ রকাম্পাবনবে েবতফেয এ েবততমাবগতা আতোজতন বফুর অথয ফযে কতয।   অনুন্ধাতন রদখা রগতে , বফগত ১৬ ফেতয 

চাকবয রদওোয অজুাতত ৩০ াজাতযয অবধক তরুণতক এ েবততমাবগতাে অাংগ্রণ কযাতনা তরও চাকবয রতেতে ভাত্র ১০০ জন ফা 

এয াভানয বকেু রফব। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনেন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (াংতাবধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাে রকাতনা 

ধযতনয েবততমাবগতা অনষু্ঠাতনয ফযেবায ফন ও ুযস্কা য রদওো বনবলদ্ধ কযা তেতে। এভনবক আইতনয এ ধাযা রঙ্ঘন কযতর 

অনবধক এক রাখ োকা জবযভানা ফা অনরূ্ধ্য বতন ভা বফনাশ্রভ কাযাদণ্ড ফা উবে দতণ্ডয বফধান আতে। বফএবেবফয এ ধযতনয কামযক্রভ 

২০৪০ াতরয ভতধয েধানভন্ত্রীয রঘাবলত তাভাকভুক্ত ফাাংরাতদ গড়ায অেীকাতযয অন্তযাে। 
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