
 

 

Dhaka Ahsania Mission 
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House: 152 Block: Ka, PC Culture Housing Society, Shyamoli, Dhaka-1207. 

 

Project Title: “Strengthening advocacy for a comprehensive amendment of Tobacco 

Control Law and increase tobacco tax”. 

  
-Media Coverage- 

High-level Advocacy Meeting with the 

Ministry of Commerce  

Total 15 Media Coverage 

 

Summary:  
Dhaka Ahsania Mission organized a High-level Advocacy Meeting with the Ministry of Commerce on 01 

December 2022 at 10 AM at the meeting room of the ministry.  

Mr. Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary of the Ministry of Commerce was the Chief Guest and Ms. 

Kazi Zebunessa Begum, Additional Secretary (World Health) of the Health Services Division of the 

Ministry of Health and Family Welfare was present as the special guest on the occasion. 

Tapan Kanti Ghosh said that the importation, marketing and sale of e-cigarettes should be banned to 

protect future generations from consuming tobacco and e-cigarettes. Mentioning that women and children 

are indirectly victims of smoking in public places, Kazi Zebunnesa said, "Tobacco companies are honored 

as the highest revenue earners, which is very sad." 
Ms. Maleka Khayrunnessa, Additional Secretary of the Ministry of Commerce chaired the meeting. Iqbal 

Masud, Director of Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission gave the welcome speech and 

Md. Mukhlesur Rahman, Deputy Director of Ahsania Mission presented the keynote paper in the event. 

Total 15 media reports were produced 

  

 

 



 

 

 

 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: 

ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে নতুন প্রজন্মসে রক্ষায় উস্যাগ ডনসত হসে 

থিস্ক ডরস ােট ঃ আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই–

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-

ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত 

হসে  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত 

 ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ।   

গত েৃহস্পডতোর (১ ডিসেম্বর) েোসল োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও 

োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় 

ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 

েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো 

রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো 

ডেভাসগর  অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর 

োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে 

থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 
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৪ ডিসেম্বর -২০২২: 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের গ্রাে থেসে রক্ষায় আম্াডন ডে ণন ডেক্রয় েসন্ধর ডেেল্প থনই 
 

ডনজস্ব প্রডতসে্ে: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের 

আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, 

তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে 

েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন 

োডি থ াষ।   

েৃহস্পডতোর (১ ডিসেম্বর) েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয 

মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে 

মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে 

আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় 

ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 

েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো 

রাখসো। েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা 

েম্ভে।’অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুেই দঃখজনে।আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য 

ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর  অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল 

স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম।তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ 

অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  ড়সে যা 

থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্।োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, 

ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ 

থমাখসলেুর রহমান।  
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নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষায় উস্যাগ ডনসত হসে 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের 

আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, 

তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে 

েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন 

োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় 

আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন।এেময় োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয় 

 সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর 

েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে 

েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর 

েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে 

নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে।আসলািনা েভায় 

আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন 

আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম।তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন 

২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ 

ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্।োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া 

ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://dailynobobarta.net/%e0%a6%87-

%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0

%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b2-

%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%a5/  

 

https://dailynobobarta.net/%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%a5/
https://dailynobobarta.net/%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%a5/
https://dailynobobarta.net/%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%a5/
https://dailynobobarta.net/%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be%e0%a6%b2-%e0%a6%97%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%a5/


 

 

 

‘প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের গ্রাে থেসে রক্ষায় প্রসয়াজন আইন েংসশাধন’ 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের 

আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, 

তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে 

েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন 

োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় 

আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত 

োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয 

‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে 

ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, 

ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, 

স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে 

ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে 

দঃখজনে।আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো 

ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম।তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত 

দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ 

আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্।োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয 

রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ 

থমাখসলেুর রহমান।  

https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6

%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%

87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-

%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861   

https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861
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https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861
https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A78-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8/102861


 

 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষায় উস্যাগ ডনসত হসে 

ডনউজ থিস্কঃ  আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, 

তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে 

মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন।এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও 

জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি 

গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর 

েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট 

থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো । 

েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন 

এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আথগই 

তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’অনুষ্ঠাসন ডেসশষ 

অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ 

মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে।আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর 

েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর 

থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম।তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া 

আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্।োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল 

মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://bbcekottor.com/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%

87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/  

 

 

https://bbcekottor.com/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/
https://bbcekottor.com/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/
https://bbcekottor.com/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/


 

 

 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত আম্ানী, ডে নন, 

ডেক্রয় েসন্ধর ডেেল্প থনই 

লাস্টডনউজডেডি : আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই 

–ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-

ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ 

েরসত হসে  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন 

েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল 

জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে 

ত ন োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠথন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয 

মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ 

ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত 

োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য 

থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর 

এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে 

থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://www.lastnewsbd.com/news/492575  

https://www.lastnewsbd.com/news/492575


 

 

 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে 

থেসে রক্ষায় উস্যাগ ডনসত হসে 

আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –ডেগাসরসের ভয়াল 

গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের আম্ানী, 

ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, তামাে 

ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে 

েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে 

ত ন োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয 

মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ 

ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত 

োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ 

রাজস্ে প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য 

থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর 

এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রথে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে 

থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

http://timetouchnews.com/news/news-details/75922  
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৪ ডিসেম্বর -২০২২ 

নতুন প্রজন্মকে ই-সিগাকেকেে ভয়াল গ্রাি থেকে েক্ষা েেকত আমদানী, সিপনন, সিক্রয় িকেে সিেল্প 

থনই 

 

 

 

 

 

 

আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ 

আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত 

োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও 

জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি 

গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট 

থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই 

তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

 
অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী থজেুসন্নো থেগম। 

 ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে 

থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর 

অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা 

হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে 

ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://peoplesnews24.com/archives/222124  
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নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত আম্ানী, ডে নন, ডেক্রয় েসন্ধর ডেেল্প থনই 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের 

আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, 

তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে 

েসল জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন 

োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয 

মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ 

ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত 

োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য 

থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর 

এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে 

থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

 https://aparadhbichitra.com/news/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/  
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https://aparadhbichitra.com/news/2022/12/03/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F/


 

 

 

 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা উস্যাগ ডনসত হসে 

৪ ডিসেম্বর -২০২২: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-

ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত 

হসে  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত 

 ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ।   

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয 

মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো 

জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয 

মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ 

ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত 

োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব 

প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য 

থেো ডেভাসগর  অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর 

এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে 

থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://bhorerbarta24.com/news/100351  

https://bhorerbarta24.com/news/100351


 

 

 

To protect youth, it’s necessary to ban import, marketing and sale of 

e-cigarette 

Staff Reporter, Dhaka (4th Dec 22): Senior 

Secretary of Commerce Ministry, Tapan 

Kanti Ghosh said that the importation, 

marketing and sale of e-cigarettes should 

be banned to protect future generations 

from consuming tobacco and e-cigarettes. 

He said these in the discussion meeting 

titled “Role of the Ministry of Commerce 

in Making Tobacco Free Bangladesh 

announced by the Hon’ble Prime 

Minister” organized by Dhaka Ahsania 

Mission and the Ministry of Commerce in 

the conference room of the Ministry of 

Commerce on Thursday morning, 01 

December 2022. 

Tapan Kanti Ghosh, Senior Secretary of the Ministry of Commerce, also said, “The Ministry of Commerce has 

already formed a committee to exclude cigarettes from the ‘list of essential commodity’ to make Bangladesh 

tobacco-free as announced by the Hon’ble Prime Minister.” Hope it will be done. On the other hand, the revised 

draft of the Tobacco Control Act made by the Ministry of Health has been appropriate and up-to-date. I will play a 

positive role in favor of this law in the relevant forum. If all government ministries and various social organizations 

work together, it is possible to create a tobacco-free Bangladesh before 2040. 

Kazi Zebunessa Begum, Additional Secretary (World Health) of the Health Services Division of the Ministry of 

Health and Family Welfare was present as the special guest on the occasion. Mentioning that women and children 

are indirectly victims of smoking in public places, she said, “Tobacco companies are honored as the highest revenue 

earners, which is very sad.” 

Hossain Ali Khondkar, Coordinator of National Tobacco Control Cell of Ministry of Health and Family Welfare and 

Additional Secretary of Health Services Division, Md. Shafiqul Islam, Head of Bangladesh Program of Vital 

Strategies were present as the discussants in the discussion meeting. 

They said that if the proposed draft tobacco control law is not quickly passed and implemented, the next generation 

will become more addicted, which will bring serious danger to the country and the nation. 

Ms. Maleka Khayrunnessa, Additional Secretary of the Ministry of Commerce chaired the meeting. Iqbal Masud, 

Director of Health and WASH Sector of Dhaka Ahsania Mission gave the welcome speech and Md. Mukhlesur 

Rahman, Deputy Director of Ahsania Mission presented the keynote paper in the event. 

 

https://banglapratidin24.com/to-protect-youth-its-necessary-to-ban-import-marketing-and-sale-of-e-cigarette/  
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নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা উস্যাগ ডনসত হসে 
 

৪ ডিসেম্বর -২০২২:ডনজস্ব প্রডতসে্ে, োঙলা 

প্রডতড্ন: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –ডেগাসরসের 

ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের আম্ানী, 

ডে নন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, তামাে 

ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল 

জাডনসয়সেন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন 

োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয 

মন্ত্রণালয় আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত 

তামাে মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয 

‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ 

আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। 

েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো। েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই 

তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী থজেুসন্নো থেগম। 

 ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে 

থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত 

েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ েসর এর োস্তোয়ন না েরা 

হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে 

ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://banglapratidin.net/2022/12/03/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7

%87-%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f/  

 

 

https://banglapratidin.net/2022/12/03/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f/
https://banglapratidin.net/2022/12/03/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f/
https://banglapratidin.net/2022/12/03/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f/


 

 

 

নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষায় উস্যাগ ডনসত হসে 

৪ ডিসেম্বর-২০২২: আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই-

ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা েরসত ই-

ডেগাসরসের আম্াডন, ডে ণন ও ডেক্রয় েন্ধ েরসত 

হসে;  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন 

দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ। গত 

েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র েসেলন 

েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় 

আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে 

মুক্ত োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ 

শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এ েময় ত ন োডি থ াষ আরও জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত োডণজয মন্ত্রণালয় এরইমসধয 

‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 

েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইসনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে 

ভূডমো রাখে। েরোসরর েে মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন 

েরা েম্ভে। অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধূম াসনর  সল  সরাক্ষভাসে ধূম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, েসেটাচ্চ 

রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পাডনগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুেই দঃখজনে। েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত 

ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে থহাসেন 

আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজসের োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমা. শড কুল ইেলাম। তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয 

েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াে েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী 

প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  ড়সে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনসে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহ্োডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও 

ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহ্োডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমা. থমাখসলেুর রহমান। 

https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-

%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-
%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-

%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87   

https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
https://www.rajshahirsomoy.com/view-post/12698/%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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নতুন প্রজন্মসে ই-ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে থেসে রক্ষা উস য্াগ ডনসত হসে 

৪ ডিসেম্বর -২০২২:   

আগামী প্রজন্মসে তামাে ও ই –ডেগাসরসের ভয়াল গ্রাে 

থেসে রক্ষা েরসত ই-ডেগাসরসের আম্ানী, ডে নন ও ডেক্রয় 

েন্ধ েরসত হসে  াশা াডশ, তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইন েংসশাধসন 

দ্রুত  ্সক্ষ  ডনসত হসে েসল জাডনসয়সেন োডণজয 

মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ। 

১লা ডিসেম্বর েৃহস্পডতোর েোসল োডণজয মন্ত্রণালসয়র 

েসেলন েসক্ষ ঢাো আহ্োডনয়া ডমশন ও োডণজয মন্ত্রণালয় 

আসয়াডজত ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামাে মুক্ত 

োংলাস্শ গঠসন োডণজয মন্ত্রণালসয়র ভূডমো’ শীষটে আসলািনা েভায় এেে েো জানান ডতডন। 

এেময় োডণজয মন্ত্রণালসয়র ডেডনয়র েডিে ত ন োডি থ াষ আরও জানান, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থ াডষত তামােমুক্ত োংলাস্শ গড়সত 

োডণজয মন্ত্রণালয় ইসতামসধয ‘অতযােশযেীয়  সণযর তাডলো’ থেসে ডেগাসরেসে ো্ ড্সত েডমটি গঠন েসরসে। আশা েরডে এো হসয় 

যাসে। অনযড্সে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় েতৃট ে প্রণীত তামাে ডনয়ন্ত্রণ আইথনর েংসশাডধত খেড়া যোযে ও যুসগা সযাগী হসয়সে। েংডিষ্ট থ ারাসম 

এই আইনটির  সক্ষ ইডতোিে ভূডমো রাখসো । েরোসরর েেল মন্ত্রণালয়, ডেডভন্ন োমাডজে েংগঠন এেসযাসগ োজ েরসল ২০৪০ োসলর 

আসগই তামােমুক্ত োংলাস্শ গঠন েরা েম্ভে।’ 

অনুষ্ঠাসন ডেসশষ অডতডে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর অডতডরক্ত েডিে (ডেশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী থজেুসন্নো থেগম।  ােডলে থেসে ধুম াসনর  সল  সরাক্ষ ভাসে ধুম াসনর ডশোর হসে নারী ও ডশশুরা উসেখ েসর ডতডন েসলন, 

েসেটাচ্চ রাজস্ব প্র্ানোরী ডহসেসে তামাে থোম্পানীগুসলাসে েোননা প্র্ান েরা হয়, যা খুডে দঃখজনে। 

আসলািনা েভায় আসলািে ডহসেসে উ ডস্থ্ত ডেসলন, স্বাস্থ্য ও  ডরোর েলযাণ মন্ত্রণালসয়র জাতীয় তামাে ডনয়ন্ত্রণ থেসলর েমন্বয়োরী ও 

স্বাস্থ্য থেো ডেভাসগর  অডতডরক্ত েডিে থহাসেন আলী থখান্দোর, ভাইোল স্ট্রাসেডজে এর োংলাস্সশর থহি অে থপ্রাগ্রাম থমাঃ শড কুল 

ইেলাম। 

তারা েসলন, ধূম ান ও তামােজাত দ্রেয েযেহার (ডনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ অডধেতর েংসশাধসনর লসক্ষয প্রস্তাডেত খেড়া আইনটি দ্রুত  াশ 

েসর এর োস্তোয়ন না েরা হসল, আগামী প্রজন্ম আরও থেডশ আেক্ত হসয়  রসে যা থ্শ ও জাডতর জনয েসয় আনথে মারাত্মে ডে ্। 

োডণজয মন্ত্রণালসয়র অডতডরক্ত েডিে মাসলো খায়রুসন্নোর েভা ডতসে অনুষ্ঠাসন স্বাগত েক্তেয রাসখন, ঢাো আহোডনয়া ডমশসনর স্বাস্থ্য ও 

ওয়াে থেক্টসরর  ডরিালে ইেোল মােু্ ও মূল প্রেন্ধ উ স্থ্া ন েসরন আহোডনয়া ডমশসনর উ - ডরিালে থমাঃ থমাখসলেুর রহমান। 

https://deshersangbad.com/%e0%a6%a8%e0%a6%a4%e0%a7%81%e0%a6%a8-

%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%87-

%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f/  
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