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Battle of Mind 2019 roadshow Stopped at BRAC University 

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 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”. British American Tobacco Bangladesh sponsored roadshow “Battle of Mind” 
was to be held on 16 September 2019 at the BRAC University. Dhaka Ahsania Mission and other anti-tobacco 
activist organizations such as National Heart Foundation,  PROTYASHA, UBINIG, TCRC, Wbbtrust etc took the 
initiative to stop the event at the university. Representatives from the organizations have met with Assistant 
Professor and Director, Office of Student Affairs, Dilara Afroz Khan Rupa, today on 16 September 2019. The 
delegates demanded the roadshow be stopped. Honorable Professor 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 the 
future. The anti-tobacco team given thanks to her. Moreover, to stop the battle of mind DAM sent a letter to the 
Vice-Chancellor of the 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 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 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. 

https://tbarta24.com/battle-of-mind-2019-roadshow-stopped-at-brac-university/ 
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Battle of Mind 2019 road show stopped at BRAC University 
 
With the excuse of job placement, the multinational, the 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 
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”. British American Tobacco Bangladesh sponsored road 
show “Battle of Mind” was to be held on 16 September 2019 at the BRAC University. Dhaka 
Ahsania Mission and other anti-tobacco activist organizations such as, National Heart 
Foundation, PROTYASHA, UBINIG, TCRC, and Wbbtrust etc took the initiative to stop the 
event at the university. Representatives from the organizations have met with Assistant 
Professor and Director, Office of Student Affairs, Dilara Afroz Khan Rupa, today on 16 
September 2019. The delegates demanded the road show to be stopped. Honorable 
Professor 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 her. Moreover, to stop battle of mind DAM sent a letter to 
Vice-Chancellor of 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. 
Message sender – Mohammad Wali Noman, Media Manager, Health sector, Dhaka Ahsania 
Mission 
 https://greenwatchbd.com/battle-of-mind-2019-road-show-stopped-at-brac-university/  
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ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে িযায়েল অি মাইন্ড-২০১৯ এর ররাডয় া িন্ধ 

নতুন িাতত া, ঢাকা: 
Published : Tuesday, 17 September, 2019 at 12:12 AM 

  

চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯ ’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ 

ভৃতুযরফণনকাযী ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ 

ভানয শুরুনত কদনয  রফরবন্ন াফররক ও প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বাকডয নানভ 

প্ররতরনরধ রননয়াগ প্রদান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন ধযননয কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ 

মযন্ত  কনয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ রনফন্ধন কযনছ। ১৬ 

কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনয়  কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর। িযাক  রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ’ কযাডনা ফন্ধ 

কযনত  ঢাকা ४হ্ছারনয়া রভন, ভাদক রফনযাধী १গঠন- প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন, উরফরনগ, রটর४যর, ওয়াকয পয 

কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ ४জ (১৬ কনেম্ফয) িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য কারয 

३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানায়। 

রতরন িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন এধযননয ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত 

না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०ন ক ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত, ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ 

িযাক রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয। উনর øখয, রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান 

, তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয 

४নছ। কভয१স্থান প্রদাননয নানভ  ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা ४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় কনয। 

३নুন্ধানন  কদখা  কগনছ, রফগত ১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক এ५ প্ররতনমারগতায় ३१গ্রণ 

কযাননা নরও চাকরয  কনয়নছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (রনয়ন্ত্রণ) ४५ন, 

২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ককান ধযননয প্ররতনমারগতায ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা 

নয়নছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগতা ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এভনরক ४५ননয এ५ 

ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদÐ ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা রফনাশ্রভ কাযাদÐ ফা উবয় দÐক য রফধান ४নছ। রফএরটরফয 

এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  কঘারলত তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গড়ায ३েীকানযয ३ন্তযায়।  
http://www.natun-
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http://www.natun-barta.com/49273/151/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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%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%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7
http://www.natun-barta.com/49273/151/%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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%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%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AF-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A1%E0%A6%B6%E0%A7%8B-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7
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 S e p t e mb e r  1 6 , 

2 0 1 9  b d me t r o n e ws  

রফরডনভনরারনউজ কডস্ক ॥  চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় 

এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ 

ভৃতুযরফণনকাযী ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান 

কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয শুরুনত কদনয রফরবন্ন 

াফররক ও প্রা५নবট রফশ্বরফদযা রনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ প্ররতরনরধ রননয়াগ প্রদান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত 

३যাম্বানডয রফরবন্ন ধযননয কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত কনয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু 

কনযনছ এফ१ রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনয় কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর।  িযাক রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর 

३ফ ভা५ন্ড ’ কযাডনা ফন্ধ কযনত ঢাকা ४হ্ছারনয়া রভন , ভাদক রফনযাধী १গঠন - প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন , উরফরনগ, 

রটর४যর, ওয়াকয পয কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্র রতরনরধগণ ४জ (১৬ কনেম্বয) িযাক 

রফশ্বরফদযারনয়য কারয ३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে কদখা কনয 

কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানায়। 

রতরন িযাক রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন এধযনন য ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত 

না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তানক ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত , ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ িযাক 

রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয।  উনেখয, রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযা ন্ড প্রনভান , 

তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয ४নছ। 

কভয१স্থান প্রদাননয নানভ ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা ४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় কনয। ३নুন্ধানন কদখা কগনছ , রফগত 

১৬ ফছনয চাকরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক এ५ প্ররতনমারগতায় ३१গ্রণ কযাননা নরও চাকরয কনয়নছ ভাত্র 

১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর। 

http://bdmetronews24.com/archives/55884 

http://bdmetronews24.com/archives/55884
http://bdmetronews24.com/archives/55884
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চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযাম এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ 

ভৃতুযরফণনকাযী ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয 

শুরুনত কদনয রফরবন্ন াফররক ও প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনম এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ প্ররতরনরধ রননমাগ 

প্রদান কনয থানক। রননমাগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন ধযননয কযারযমায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত কনমকরট রফশ্বরফদযারনম ‘ফযাটর ३ফ 

ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনম কযাডনা ४নমাজন কযায কথা 

রছর। িযাক রফশ্বরফদযারনম ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড’ কযাডনা ফন্ধ কযনত ঢাকা ४হ্ছারনমা রভন, ভাদক রফনযাধী १গঠন- প্রতযাা, 

নযানার াটয পাউনন্ডন, উরফরনগ, রটর४যর, ওমাকয পয কফটায ফা१রাকদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ 

४জ (১৬ কনেম্বয) িযাক রফশ্বরফদযারনময কারয ३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপমায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান 

রুায নে কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানাম। রতরন িযাক রফশ্বরফদযারনময ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ 

বরফলযনত কমন এধযননয ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত না ম ক রফলনম ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०ন ক 

ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত, ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ িযাক রফশ্বরফদযারনময উচাময ফযাফয ४হ্ছারনমা রভন রচরঠ প্রদান ককয। 

রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান , তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত কযনত५ এ५ 

ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নমাজন কনয ४নছ। কভয१স্থান প্রদাননয নানভ ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা ४নমাজনন 

রফুর ३থয ফযম কনয। ३নুন্ধানন কদখা কগনছ, রফগত ১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক এ५ 

প্ররতনমারগতাম ३१গ্রণ কযাননা নরও চাকরয কনমনছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায (রনমন্ত্রণ) ४५ন, ২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযাম ককান ধযননয প্ররতনমারগতায ३নষু্ঠাননয ফযমবায ফন ও 

ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা নমনছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগতা ३নষু্ঠাননয ফযমবায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা 

নমনছ। এভনরক ४५ননয এ५ ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদন্ড ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা রফনাশ্রভ কাযাদন্ড ফা উবম 

দনন্ডয রফধান ४নছ। রফএরটরফয এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীম প্রধানভন্ত্রীয কঘারলত তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গডায 

३েীকানযয ३ন্তযাম। #### 
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কনেম্বয ১৬, ২০১৯ ৪:১৭ ३যাহ্ণ·0  c o mme n t s V i e ws : 1    ·    

কডস্ক२ চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ ভৃতুযরফণনকাযী 

ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয শুরুনত কদনয  রফরবন্ন াফররক ও 

প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ প্ররতরনরধ রননয়াগ প্রদান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন  

ধযননয কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত   কনয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ 

রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনয়   কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর। িযাক   রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ’ 

কযাডনা ফন্ধ কযনত   ঢাকা ४হ্ছারনয়া রভন , ভাদক রফনযাধী १গঠন - প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন , উরফরনগ, রটর४যর, 

ওয়াকয পয কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ ४জ (১৬ কনেম্বয) িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য কারয 

३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানায়। 

রতরন িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন এধযননয ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত 

না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०নক ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত , ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ িযাক 

রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয। উনে খয , রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান , 

তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয ४নছ। 

কভয१স্থান প্রদাননয নানভ  ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা ४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় কনয। ३নুন্ধানন  কদখা  কগনছ, রফগত 

১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক এ५ প্ররতনমারগতায় ३१গ্রণ কযাননা নরও চাকরয  কনয়নছ ভাত্র 

১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর।  

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (রনয়ন্ত্রণ) ४५ন, ২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ককান ধযননয প্ররতনমারগতায 

३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগতা ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায 

প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এভনরক ४५ননয এ५ ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদন্ড ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা 

রফনাশ্রভ কাযাদন্ড ফা উবয় দনন্ডয রফধান ४নছ। রফএরটরফয এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয   কঘারলত 

তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গড়ায ३েীকানযয ३ন্তযায়। 
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http://www.jagobahe24.com/%e0%a6%ac%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%95-%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/
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P o s t e d  B y : ঢাকা কডক্সo n : S e p t e mb e r  1 6 , 2 0 1 9 I n : গণভাধযভ, ীলয 

খফয, াযানদNo  Co mme n t s  

 P r i n t  E ma i l  

চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ ভৃতুযরফণনকাযী 

ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয শুরুনত কদনয  রফরবন্ন াফররক ও 
প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ প্ররতরনরধ রননয়াগ প্রদান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন  

ধযননয কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত   ককয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ 

রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনয়   কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর। িযাক   রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড’ 

কযাডনা ফন্ধ কযনত   ঢাকা ४হ্ছারনয়া রভন , ভাদক রফনযাধী १গঠন - প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন , উরফরনগ, রটর४যর, 

ওয়াকয পয কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ ४জ (১৬ কনেম্বয) িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য কারয 
३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানায়। 

রতরন িযাক  রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন এধযননয ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত 
না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०ন ক ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত, ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ িযাক 

রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয।  

উনরøখয, রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান , তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত 

কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয ४নছ। কভয१স্থান প্রদাননয নানভ  ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা 

४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় কনয। ३নুন্ধানন  কদখা  কগনছ, রফগত ১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক 

এ५ প্ররতনমারগতায় ३१গ্রণ কযাননা নরও চাকরয   কনয়নছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর।  

ধভূান ও তাভাকজা ত দ্রফয ফযফায (রনয়ন্ত্রণ) ४५ন, ২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ককান ধযননয প্ররতনমারগতায 

३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগতা ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায 

প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এভনরক ४५ননয  এ५ ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদ Ð ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা 

রফনাশ্রভ কাযাদÐ ফা উবয় দÐক য রফধান ४নছ। রফএরটরফয এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয   কঘারলত 

তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গড়ায ३েীকানযয ३ন্তযায়।  

https://sangbadprotikkhon.com/archives/20526 
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চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ ভৃতুযরফণনকাযী 

ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট ४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয শুরুনত কদনয রফরবন্ন াফররক ও 

প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ প্ররতরনরধ রননয়াগ প্রদান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন 

ধযননয কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত কনয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ 

রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক রফশ্বরফদযারনয় কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর। িযাক রফশ্বরফদযার কয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ’ 

কযাডনা ফন্ধ কযনত িযাক ४হ্ছারনয়া রভন , ভাদক রফনযাধী १গঠন - প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন , উরফরনগ, রটর४যর, 

ওয়াকয পয কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ ४জ (১৬ কনেম্বয) িযাক রফশ্বরফদযারনয়য কারয 

३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ানয ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ 

জানায়। রতরন িযাক রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন এধযননয ককান কামযক্রভ কমন 

রযচাররত না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०ন ক ধনযফাদ জ্ঞান কনযন। প্রেত, ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড 

ফনন্ধ িযাক রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয।  

উনেখয, রফএরটরফ ২০০৪ ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান , তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণ তানদয প্রবারফত 

কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয ४নছ। কভয१স্থান প্রদাননয নানভ ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা 

४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় কনয। ३নুন্ধানন কদখা কগনছ , রফগত ১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক 

এ५ প্ররতনমারগতায় ३१ গ্রণ কযাননা নরও চাকরয কনয়নছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর।  

ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (রনয়ন্ত্রণ) ४५ন, ২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ককান ধযননয প্ররতনমারগতায 

३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগ তা ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায 

প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এভনরক ४५ননয এ५ ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদ Ð ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা 

রফনাশ্রভ কাযাদÐ ফা উবয় দÐক য রফধান ४নছ। রফএরটরফয এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কঘারল ত 

তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গড়ায ३েীকানযয ३ন্তযায়। 
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িযাক রফশ্বরফদযারনয় ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড-২০১৯ এয কযাডনা ফন্ধ 

 

চাকরয প্রদাননয ३জুানত প্ররতফছনযয নযায় এফানযও ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড ২০১৯’ 

এয কামযক্রভ শুরু কনযনছ ভৃতুযরফণনকাযী ফহুজারতক তাভাক ককাম্পারন রিরট 

४নভরযকান কটাফযানকা ফা१রানদ (রফএরটরফ)। জুরা५ ভানয শুরুনত কদনয 

রফরবন্ন াফররক ও প্রা५নবট রফশ্বরফদযারনয় এক্সীড কযাম্পা ३যাম্বানডয নানভ 

প্ররতরনরধ রননয়াগ প্র দান কনয থানক। রননয়াগ প্রাপ্ত ३যাম্বানডয রফরবন্ন ধযননয 

কযারযয়ায ক্লানফয ভাধযনভ এ५ মযন্ত কনয়করট রফশ্বরফদযারনয় ‘ফযাটর ३ফ ভা५ন্ড 

২০১৯’ এয কযাডনা শুরু কনযনছ এফ१ রনফন্ধন কযনছ। ১৬ কনেম্বনয িযাক 

রফশ্বরফদযারনয় কযাডনা ४নয়াজন কযায কথা রছর। িযাক রফশ্বরফ দযারনয় ‘ফযাটর 

३ফ ভা५ন্ড ’ কযাডনা ফন্ধ কযনত ঢাকা ४হ্ছারনয়া রভন , ভাদক রফনযাধী 

१গঠন- প্রতযাা, নযানার াটয পাউনন্ডন , উরফরনগ, রটর४যর, ওয়াকয পয 

কফটায ফা१রানদ  রফরবন্ন তাভাক রফনযাধী १গঠননয প্ররতরনরধগণ ४জ (১৬ 

কনেম্বয) িযাক রফশ্বরফদযারনয়য কারয ३ধযাক এফ१ স্টনুডন্ট এনপয়ায ३রপনয রযচারক রদরাযা ४পনযাজ খান রুায নে 

কদখা কনয কযাডনা ফনন্ধ ३ননুযাধ জানায়। রতরন িযাক রফশ্বরফদযারনয়য ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড এয কযাডনা নফ না। এফ१ বরফলযনত কমন 

এধযননয ককান কামযক্রভ কমন রযচাররত না য় ক রফলনয় ४শ্বা প্রদান কনযন। তখন প্ররতরনরধ দররট তা०ন ক ধনযফাদ জ্ঞান 

কনযন। প্রেত, ফযানটর ३ফ ভা५ন্ড ফনন্ধ িযাক রফশ্বরফদযারনয়য উচাময ফযাফয ४হ্ছারনয়া রভন রচরঠ প্রদান কনয। রফএরটরফ ২০০৪ 

ার কথনক ভূরত িযান্ড প্রনভান , তরুণ প্রজন্মনক ধভূানন ४কৃষ্ট কযা এফ१ নীরতপ্রনণতানদয প্রবারফত কযনত५ এ५ ভৃতুযরফণন 

প্ররতনমাগীতায ४নয়াজন কনয ४নছ। কভয१স্থান প্রদাননয নানভ ককাম্পারনরট প্ররতফছয এ५ প্ররতনমারগতা ४নয়াজনন রফুর ३থয ফযয় 

কনয। ३নুন্ধানন কদখা কগনছ, রফগত ১৬ ফছনয চাকুরয প্রদাননয ३জুানত ৩০ াজানযয ३রধক তরুণনক এ५ প্ররতনমারগতায় ३१গ্রণ 

কযাননা নরও চাকরয কনয়নছ ভাত্র ১০০ জন ফা এয াভানয রকছু কফর। ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (রনয়ন্ত্রণ) ४५ন, 

২০০৫ (१নারধত ২০১৩) এয ৫(গ) ধাযায় ককান ধযননয প্ররতনমারগতায ३নষু্ঠাননয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান রনরলদ্ধ কযা 

নয়নছ। এ ধযননয ককান প্ররতনমারগতা ३নষু্ঠা কনয ফযয়বায ফন ও ুযস্কায প্রদান ম্পণূয রনরলদ্ধ কযা নয়নছ। এভনরক ४५ননয এ५ 

ধাযা র१ঘন কযনর ३নরধক এক রক্ষ টাকা ३থযদন্ড ফা ३নরু্ধ্য রতন ভা রফনাশ্রভ কাযাদন্ড ফা উবয় দনন্ডয রফধান ४নছ। রফএরটরফয 

এধযননয কামযক্রভ ২০৪০ ানরয ভনধয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কঘারলত তাভাকভুক্ত ফা१রানদ গড়ায ३েীকানযয ३ন্তযায়। #### 
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