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Summary:  

Dhaka Ahsania Mission organized a national seminar on tobacco control issue highlighting environment, 

climate change and tobacco control law amendment issue on 15 January 2023 at 10.30 AM at the Dhaka 

Ahsania Mission Auditorium.  

Environment, Forest and Climate Change Minister Md. Shahab Uddin MP was peresnt in the seminar as 

the chief guest. 

Additional Secretary of Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum, chairman of Palli Karma-Sahayak 

Foundation (PKSF) Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad was present that event. While presenting the keynote 

paper, Director of Health and Wash Sector of Dhaka Ahsania Mission Iqbal Masud.  

Chaired by Dhaka Ahsania Mission President Kazi Rafiqul Alam, the discussion was addressed, among 

others, by Mission’s Executive Director Shajedul Qayyum Dulal, Campaign for Tobacco Free Kids, 

Bangladesh’s Lead Policy Advisor Md Mostafizur Rahman and Vice-President of Dhaka Ahsania Mission 

Kazi Shariful Alam. 

  



 

 
 

January 16, 2023 

One cigarette wastes 3.7 liters of water, 300 cigarettes cut a tree 

https://www.youtube.com/watch?v=3lbxktyXjiY 
 
 
 
 

January 15, 2023 

I will play a role in amending the tobacco law: Forest Minister 

https://www.facebook.com/tobaccofreebangladesh/videos/463132439193900  
 
 
 

January 15, 2023  

Tobacco laws need to be amended 

https://www.facebook.com/tobaccofreebangladesh/videos/700197891829791  

 
 

January 15, 2023 

If the three ministries work together, the country will be tobacco free 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0tlBIA_CTtPcl9Meqb5DWJHJ0ilOSQKg2KQlmCczv

EKA4iIuwdZZQrb_M&v=ybwGHmFgdKE&feature=youtu.be  

 

 

 

January 15, 2023 

Nation must work unitedly to make tobacco free: Environment Minister 

https://www.facebook.com/tobaccofreebangladesh/videos/732448238447086  

 

 

January 15, 2023 

Tobacco laws need to be amended 
https://www.facebook.com/watch/?v=699510858307517&extid=CL-UNK- UNK-UNK-
AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing  
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Shahab Uddin for joint efforts to make Bangladesh tobacco-free 

DHAKA, Jan 15, 2023 (BSS) - Environment, Forest and Climate Change 

Minister Md Shahab Uddin today assured that his ministry would try its 

best to stop tobacco cultivation considering its harmful impacts on public 

health and environment. 

“In this regard, we will work together with the Ministry of Agriculture and 

the Ministry of Health,” he told a discussion - ‘Tobacco-free Bangladesh 

by 2040 announced by Prime Minister Sheikh Hasina and the harmful effects of tobacco on environment’ - organised 

at Dhaka Ahsania Mission auditorium at Dhanmondi in the capital. Dhaka Ahsania Mission, in collaboration with 

Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), organised the discussion.  Speaking as the chief guest, Shahab Uddin said 

everyone should work together to prevent tobacco farming as it is a threat to the environment, climate, public health 

and economy.   Stressing the need for giving incentives to tobacco farmers for cultivating alternative crops, he said 

non-governmental organisations should continue their support for and cooperate with the government's tobacco 

control work. The environment minister said realising the harmful effects of tobacco, Prime Minister Sheikh Hasina 

announced to stop tobacco use in Bangladesh by 2040. To implement this visionary announcement of the premier, 

his ministry will provide optimum cooperation in passing further amendments to the Tobacco Control Act, he 

said.  Additional Secretary of Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum, in her speech, said nicotine test should be 

brought under the scope of government recruitment. Renowned economist and chairman of Palli Karma-Sahayak 

Foundation (PKSF) Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad said tobacco destroys the national and family economies.“The 

family economy is severely affected when the person dies. It also causes damage to the national economy. Their 

future becomes dark,” he said. While presenting the keynote paper, Director of Health and Wash Sector of Dhaka 

Ahsania Mission Iqbal Masud said 12 kg wood is required to burn one kg of tobacco.  “And one tree is cut down for 

300 cigarettes while 3.7 litres of water is consumed to produce one stick of cigarette,” he said 

https://www.bssnews.net/news/105353  

 

https://www.bssnews.net/news/105353


 
 

 

 

Shahab Uddin for joint efforts to make Bangladesh tobacco-free 

 DHAKA, Jan 15, 2023 -Environment, Forest and Climate Change Minister 

Md Shahab Uddin today assured that his ministry would try its best to stop 

tobacco cultivation considering its harmful impacts on public health and 

environment. 

“In this regard, we will work together with the Ministry of Agriculture and the 

Ministry of Health,” he told a discussion - ‘Tobacco-free Bangladesh by 2040 announced by Prime Minister Sheikh 

Hasina and the harmful effects of tobacco on environment’ - organised at Dhaka Ahsania Mission auditorium at 

Dhanmondi in the capital. Dhaka Ahsania Mission, in collaboration with Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), 

organised the discussion.  Speaking as the chief guest, Shahab Uddin said everyone should work together to prevent 

tobacco farming as it is a threat to the environment, climate, public health and economy.   Stressing the need for giving 

incentives to tobacco farmers for cultivating alternative crops, he said non-governmental organisations should continue 

their support for and under the scope of government recruitment. Renowned economist and chairman of Palli Karma-

Sahayak Foundation (PKSF) Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad said tobacco destroys the national and family 

economies.“The family economy is severely affected when the person dies. It also causes damage to the national 

economy. Their future becomes dark,” he said. While presenting the keynote paper, Director of Health and Wash Sector 

of Dhaka Ahsania Mission Iqbal Masud said 12 kg wood is required to burn one kg of tobacco.  “And one tree is cut 

down for 300 cigarettes while 3.7 litres of water is consumed to produce one stick of cigarette,” he said.  Chaired by 

Dhaka Ahsania Mission President Kazi Rafiqul Alam, the discussion was addressed, among others, by Mission’s 

Executive Director Shajedul Qayyum Dulal, Campaign for Tobacco Free Kids, Bangladesh’s Lead Policy Advisor Md 

Mostafizur Rahman and Vice-President of Dhaka Ahsania Mission Kazi Shariful Alam. 

https://thenewstimesbd.com/national/shahab-uddin-for-joint-efforts-to-make-country-tobacco-free/  
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Unity sought to make country tobacco-free 

 Shahab Uddin for joint efforts to make Bangladesh tobacco-free 

 (DHAKA, Jan 15, 2023-UNB) - Environment, Forest and Climate Change 

Minister Md Shahab Uddin has said if his ministry can work in unison with 

the ministries of health and agriculture, tobacco cultivation can be stopped 

in the country. “Farmers will require some incentives in that case. 

Cultivation of rice, wheat and corn should be encouraged in those lands,” 

he said. “In this regard, we will work together with the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health,” he told a 

discussion - ‘Tobacco-free Bangladesh by 2040 announced by Prime Minister Sheikh Hasina and the harmful effects 

of tobacco on environment’ - organised at Dhaka Ahsania Mission auditorium at Dhanmondi in the capital. Dhaka 

Ahsania Mission, in collaboration with Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), organised the discussion.  Speaking 

as the chief guest, Shahab Uddin said everyone should work together to prevent tobacco farming as it is a threat to the 

environment, climate, public health and economy.   Stressing the need for giving incentives to tobacco farmers for 

cultivating alternative crops, he said non-governmental organisations should continue their support for and cooperate 

with the government's tobacco control work. The environment minister said realising the harmful effects of tobacco, 

Prime Minister Sheikh Hasina announced to stop tobacco use in Bangladesh by 2040. To implement this visionary 

announcement of the premier, his ministry will provide optimum cooperation in passing further amendments to the 

Tobacco Control Act, he said.  Additional Secretary of Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum, in her speech, said 

nicotine test should be brought under the scope of government recruitment. Renowned economist and chairman of 

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Dr Qazi Kholiquzzaman Ahmad said tobacco destroys the national and family 

economies.“ Chaired by Dhaka Ahsania Mission President Kazi Rafiqul Alam, the discussion was addressed, among 

others, by Mission’s Executive Director Shajedul Qayyum Dulal, Campaign for Tobacco Free Kids, Bangladesh’s Lead 

Policy Advisor Md Mostafizur Rahman and Vice-President of Dhaka Ahsania Mission Kazi Shariful Alam. 

https://unb.com.bd/category/Bangladesh/unity-sought-to-make-country-tobacco-free/108321  

 

https://unb.com.bd/category/Bangladesh/unity-sought-to-make-country-tobacco-free/108321


Minister: Govt strives to end tobacco cultivation in Bangladesh 

Tribune Report (January 15, 2023 6:43 PM) - 
Environment, Forest and Climate Change 
Minister Md Shahab Uddin has said that his 
ministry will try its best to stop tobacco 
cultivation considering the serious damage to 
public health and environment.  

Mentioning the need to give incentives to 
tobacco farmers for cultivating alternative agricultural products, the minister 
said that everyone should work together to stop tobacco farming as a threat 
to the environment, climate change, public health and economy. 

He was speaking as the chief guest at the discussion meeting on the topic 
of creating a tobacco-free Bangladesh by 2040 announced by the Prime 
Minister and the harmful effects of tobacco on the environment and climate 
change, organized at the Dhaka Ahsania Mission Auditorium in Dhanmondi 
on Sunday. 

 “In order to implement this visionary announcement of the prime minister, 
the Environment Ministry will provide maximum cooperation in passing 
further amendments to the Tobacco Control Act at the initiative of the Ministry 
of Health. All must work together and more proactively to make the country 
smoke-free and protect future generations of the country through tobacco 
control,” he added. 

 

 

https://www.dhakatribune.com/agriculture/2023/01/15/minister-govt-strives-to-end-tobacco-cultivation-in-bangladesh  
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The Ministry will try its best to stop tobacco cultivation: Environment Minister 

(Sunday, 15 January, 2023)- Md. Shahab Uddin, 
Environment, Forest and Climate Change Minister said that 
the Ministry of Environment, Forest and Climate Change will 
try its best to stop tobacco cultivation considering the 
serious damage to public health and the environment. In 
this case, we will work together with the Ministry of 
Agriculture and Health. 

The Minister of Environment said these things in the chief guest's speech at the discussion 
meeting on creating a tobacco-free Bangladesh by 2040 and on the harmful effects of tobacco 
on the environment and climate change announced by the Honorable Prime Minister, organized 
at the Dhaka Ahchania Mission Auditorium in Dhanmondi on Sunday. Mentioning the need to 
give incentives to tobacco farmers for cultivating alternative agricultural products to tobacco, the 
minister said that everyone should work together to stop tobacco farming as a threat to the 
environment, climate change, public health, and economy. Non-governmental organizations 
should continue their support and cooperation in the government's tobacco control work. 

The Environment Minister also said, “Realizing the dangers of tobacco, the Honorable Prime 
Minister announced to eradicate tobacco use from Bangladesh by 2040. In order to implement 
this visionary announcement of the Honorable Prime Minister, her Ministry will provide 
maximum cooperation in passing further amendments to the Tobacco Control Act at the 
initiative of the Ministry of Health. 

The minister said that it will be ensured that the traders of tobacco products cannot cut trees 
illegally. To save from the dangers of smoking, everyone should be aware to keep public places 
and transports completely smoke-free. All must work together and more proactively to make the 
country smoke-free and protect future generations of the country through tobacco control.” 
Chairman of Palli Karma Sahajik Foundation Dr. Kazi Khalikuzzaman Ahmad, Additional 
Secretary (Global Health) Kazi Zebunnesa Begum of Health Services Department and Lead 
Policy Advisor of Campaign for Tobacco-Free Kids Md. Mostafizur Rahman spoke in the 
meeting chaired by the President of Dhaka Ahsania Mission Kazi Rafiqul Alam.  

The keynote speech was presented by Iqbal Masud, Director of the Health and Wash Sector of 
Dhaka Ahsania Mission. In the discussion meeting, the representatives of various organizations 
gave a strong speech to stop the use of tobacco. 

 

https://www.kalerkantho.com/english/online/national/2023/01/15/46372  
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দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

(১৫ জানুয়ারর ২০২৩): পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

এমরপ বকলন,স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ 

বন্ধ েরা যাকব। চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম 

ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী 

সবাই স্বীোর েকর দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। 

তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। 

দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

১৫ জানুয়ারর (ররববার) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে 

আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।  মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত 

হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর েরকত আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। রতরন 

বকলন, তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামাে চাষীরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ ২০৩০ সাকলর মকধয গাছো া রনরষদ্ধ েরা 

হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ, দসটি ২৪ শতাংকশ উন্নীত েরকত হকব।চলরত বছর দথকেই তামাে চাষ বকন্ধ োযতক্রম শুরু েরকত পারর। ২০২৪ 

সাকল রগকয় পররপূণতভাকব সফল হকবা।  ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) 

সহকযারগতায় অনুরিত আকলাচনা সভায় রবকশষ অরতরথর বক্তকবয োজী দজবুকন্নসা দবগম বকলন, সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন দ কের আওতায় 

আনকত হকব। ি. খরলকুজ্জমান আহমে বকলন, তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর থাকে। বযরক্তটি মারা দগকল পাররবাররে অথতনীরতকত 

প্রভাব দফকল। দতমরন জাতীয় অথতনীরতকতও ক্ষরতর সৃরষ্ট েকর। তাকের ভরবষযৎ অন্ধোর হকয় যায়। অপরাধ প্রবণতা বৃরদ্ধ পায়। তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা 

যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর ফকল এে স্তকর নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ 

হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর 

েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব। অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। এগুকলা প্রেৃরতর সকে রমশকত সময় দনয় ১০ বছর। বছকর ৪০ হাজার ৪৯০  ন বা  ও পযাকেক  পররকবকশর রবপযতয় ঘটিকয় থাকে। তামাকের বজত যদূষণ 

দথকে বছকর দমা  ৮৪ রমরলয়ন োবতন িাই-অক্সাইি পররকবকশ ছরড়কয় পকড়। রতরন বকলন, বাংলাকেকশ ৩ দোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাে বযবহার 

েকর। পকরাক্ষভাকব ৩ দোটি ৮৪ হাজার ধূমপান না েকরও ক্ষরতর রশোর হয়। বাংলাকেকশ ৩১ শতাংশ বন উজাড় হকে তামাে চাকষ। আর তামাকের পাতা 

শুোকত বছকর ৮৫ হাজার দমট্রিে  ন জ¦াালারন োঠ দপাড়াকনা হয়। রবকশ^ তামাে চাষ ও পাতা দপাড়াকত ২ লাখ দহক্টর বন ধ্বংস হকে। ঢাো আহছারনয়া 

রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকেঅনুিাকন স্বাগত বক্তবয প্রোন েকরন রমশকনর রনবতাহী পররচালে সাকজদুল োইয়মূ দুলাল। এছাড়াও 

অনযাকনযর মকধয উপরস্থ্ত রছকলন েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স, বাংলাকেশ-এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান এবং ঢাো 

আহ্ছারনয়া রমশকনর ভাইস-দপ্ররসকিন্ট োজী শরীফুল আলম। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব মন্ত্রণালয়: পররকবশমন্ত্রী 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত নমন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, 

জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

রতরন বকলন, একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা 

হকব। 

ররববার ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর 

বক্তকবয পররকবশমন্ত্রী এসব েথা বকলন। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষপণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন 

উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, পররকবশ, জলবায়ু পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সেলকে এেকযাকগ 

োজ েরকত হকব। এছাড়া দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত  

মন্ত্রী বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীগণ যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা 

দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত 

হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে রক্ষার জনয সবাইকে এেকযাকগ ও 

আরর সরক্রয়ভাকব োজ েরকত হকব। ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় 

অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন- পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্যকসবা রবভাকগর 

অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধগণ তামাকের বযবহার বন্ধ েরকত বক্তবয রাকখন। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব মন্ত্রণালয়: পররকবশমন্ত্রী 

 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ (বাসস) : পররকবশ, বন ও 

জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য 

এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও 

এর বযবহার বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও 

জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয 

তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে 

আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ 

আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে 

রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে 

সকচতন হকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর 

সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী 

আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন 

পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত 

সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস 

এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য 

ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

https://www.bssnews.net/bangla/national/74745  
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব মন্ত্রণালয়: পররকবশমন্ত্রী 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত 

পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে 

সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর 

রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। 
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https://www.banglatribune.com/others/781571/%E2%80%98%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://www.banglatribune.com/others/781571/%E2%80%98%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6


 

 

ফসল উৎপাদনে চাষিনদর প্রন াদো ষদনল তামাক চাি কমনে: পষরনেশমন্ত্রী 

নিজস্ব প্রনিবেদক, ঢাকাটাইমস  প্রকানিি : ১৫ জািুযানি ২০২৩, ১৯:৩৮ 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে 

রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর 

রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। 
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তামাক চাি েনে সনে বাচ্চ চচষ্টা করনে পষরনেশ মন্ত্র ালয়: মন্ত্রী 

 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত 

পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে 

সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর 

রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর 

স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব মন্ত্রণালয় : পররকবশমন্ত্রী 

১৫ জানুয়ারর, ২০২৩: পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ 

বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। এ 

দক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব।  

আজ ররববার ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং 

পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনাসভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশমন্ত্রী এসব েথা 

বকলন। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষপণয চাকষর জনয তামােচারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, পররকবশ, জলবায় ুপররবতত ন, 

জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে 

রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

পররকবশমন্ত্রী বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল 

েরার দঘাষণা রেকয়কছন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস তাাঁ র মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব।  

মন্ত্রী বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে 

রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনগুকলা শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। দেশকে 

ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে রক্ষার জনয সবাইকে এেকযাকগ ও আকরা সরক্রয়ভাকব োজ 

েরকত হকব।   

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয দেন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্যকসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং 

েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব: পররকবশমন্ত্রী 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন 

ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর 

রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে 

সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর 

পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয়: পররকবশমন্ত্রী 

১৫ জানুয়ারর ২০২৩: পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমাোঃ শাহাব উরিন 

বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে বন্ধ 

েরকত সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ 

েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সাকথ এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন 

এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশমন্ত্রী এসব 

েথা বকলন। 

রতরন বকলন, তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, পররকবশ, জলবায় ু

পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সেলকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর 

তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

পররকবশমন্ত্রী শাহাব উরিন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল 

েরার দঘাষণা রেকয়কছন। প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী 

পাকস তাাঁ র মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং 

েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো 

আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধগণ তামাকের বযবহার বন্ধ 

েরকত দজারাকলা বক্তবয রাকখন। 
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দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত 

পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর 

পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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রসগাকরক  রাজস্ব আকয়র দচকয় স্বাকস্থ্য বযয় দবরশ 

তামাে ও তামােজাত পণয দথকে দয পররমাণ অথত রাজস্ব রহকসকব আকস তার দচকয় দবরশ 

বযয় হয় স্বাস্থ্য খাকত। এ খাকত রাজস্ব আকস বছকর ২২ হাজার ৮১০ দোটি  াো, আর 

স্বাস্থ্যজরনত ক্ষরত হয় ৩০ হাজার ৫৬০ দোটি  াো। অথতাৎ আকয়র দচকয় বযয় দবরশ হয় ৮ 

হাজার দোটি  াো।   
ররববার (১৫ জানুয়ারর) দবলা ১১ ায় রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশকনর 

উকেযাকগ ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে 

আকলাচনায় মূল প্রবকন্ধ এ তথয তুকল ধরা হয়।  
প্ররতিানটির সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে একত প্রধান অরতরথ রছকলন পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত নমন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন।  
রবকশষ অরতরথ রছকলন স্বাস্থ্যকসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম, পেীেমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. খলীকুজ্জমান 

আহমে এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস-এর রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ।  
মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধরা তামাকের 

বযবহার বন্ধ েরকত দজারাকলা বক্তবয দেন। 
প্রবকন্ধ বলা হয়, নেী, খাল-রবকল মাছ েম ধরা পড়ার মূল োরণ হকে ৯৬ ঘণ্টা পারনকত রসগাকরক র রফল্টার রভরজকয় রাখকল রমঠা পারনর অকধতে মাছ মকর যায়। 

এে দেরজ তামাে পুড়াকত প্রকয়াজন ১২ দেরজ োঠ। আর ৩০০ রসগাকরক র জনয ো া হয় এেটি গাছ। আর এেটি রসগাকর  উৎপােকন বযয় হয় ৩ েশরমে ৭ 

রল ার পারন।  
দমা. শাহাব উরিন বকলন, ‘তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর এটি মানুষ, জীবববরচকত্র্যর পররবতত কন ক্ষরতের। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে 

না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। আমরা চারষকের তামাে দথকে দবর েকর আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। স্বাস্থ্য, েৃরষ, পররকবশ মন্ত্রণালয় 

ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ হকব। এজনয চারষকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব।’  
রতরন বকলন, ‘তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামােচারষরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ ২০৩০ সাকলর মকধয গাছ ো া রনরষদ্ধ েরা 

হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ দসটি ২৪ শতাংকশ রনকত হকব।’  
োজী দজবুকন্নসা দবগম এ সময় সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন দ কের আওতায় আনার োরব জানান।  
ি. খলীকুজ্জমান আহমে বকলন, ‘দ েসই উন্নয়কনর রতনটি স্তম্ভ। তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর থাকে। বযরক্তটি মারা দগকল পাররবাররে 

অথতনীরতকত প্রভাব দফকল। দতমরন জাতীয় অথতনীরতকতও ক্ষরতর সৃরষ্ট েকর। সামারজে ক্ষরতকত তাকের ভরবষযৎ অন্ধোর হকয় যায়। অপরাধপ্রবণতা বৃরদ্ধ পায়। 

বতত মাকন ১ লাখ ৫ হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবযাকো অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন 

সরোকরর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব।’ 
ইেবাল মাসুে বকলন, পররকবশ দূষকণ রবকশ্বর শীকষত তামাকের রফল্টার। বছকর ৪ েশরমে ৫ ট্রিরলয়ন বযবহৃত রসগাকরক র রফল্টার আবজত না রহকসকব দফকল দেওয়া 

হয়। এগুকলা প্রেৃরতর সকে রমশকত সময় দনয় ১০ বছর। বছকর ৪০ হাজার ৪৯০  ন বা  ও পযাকেক  পররকবকশর রবপযতয় ঘটিকয় থাকে। তামাকের বজত যদূষণ দথকে 

বছকর ৮৪ রমরলয়ন োবতন িাই-অক্সাইি পররকবকশ ছরড়কয় পকড়।  
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দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

ঢাো, ১৫ জানুয়ারর, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের 

প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় 

প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত 

পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে 

সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত 

সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর 

পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

 দরাববার, ১৫ জানুয়ারর ২০২৩: পররকবশমন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, 

জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ 

দচষ্টা েরকবা। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরকবা। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন 

‘প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং 

পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় এ েথা বকলন রতরন। 

মন্ত্রী বকলন, তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন। পররকবশ, জলবায় ুপররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, 

অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ দবসরোরর সংস্থ্াগুকলার 

সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

রতরন আরও বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর প্রধানমন্ত্রী দশখ হারসনা ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল 

েরার দঘাষণা রেকয়কছন। প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী 

পাকস মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। 

দমা. শাহাব উরিন বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা দযন অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা 

দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। দেশকে 

ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম আগামী প্রজন্মকে রক্ষায় সবাইকে আকরা সরক্রয় হকত হকব। 

সভায় আকরা উপরস্থ্ত রছকলন- স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম, েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি 

রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমানম ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলম, পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে প্রমুখ। 

 
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%

A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456  

https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456
https://www.risingbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80/489456


 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয়: মন্ত্রী 

দরাববার, ১৫ জানুয়ারর ২০২৩: তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য 

মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। দরাববার (১৫ জানুয়ারর) 

রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে 

আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার 

দঘাষণা রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন মন্ত্রী। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব মন্ত্রণালয় : পররকবশমন্ত্রী 

দরাববার, ১৫ জানুয়ারর ২০২৩: তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য 

মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। দরাববার (১৫ জানুয়ারর) 

রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে 

আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার 

দঘাষণা রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন মন্ত্রী। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব: পররকবশমন্ত্রী 

দরাববার, ১৫ জানুয়ারর ২০২৩: তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য 

মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। দরাববার (১৫ জানুয়ারর) 

রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে 

আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার 

দঘাষণা রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন মন্ত্রী। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ।  
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

ররববার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত নরবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা 

েরকব মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী 

দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন 

তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এ েথা বকলন। 

অনুিাকন তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, পররকবশ, জলবায় ু

পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ। তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর 

তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

পররকবশমন্ত্রী বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন। প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস মন্ত্রণালয় 

সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং 

েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো 

আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধরা তামাকের বযবহার বন্ধ 

েরকত দজারাকলা বক্তবয রাকখন। 
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েমুক্ত বাংলাকেশ গড়কত সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব : পররকবশমন্ত্রী 

৫ জানুয়ারর, ২০২৩, :  পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, প্রধানমন্ত্রী দশখ হারসনার দঘাষণা অনুযায়ী ২০৪০ 

সাকলর মকধয ‘তামােমুক্ত বাংলাকেশ’ গকড় দতালার লকক্ষয সবাইকে 

এেকযাকগ োজ েরকত হকব। 

 
আজ বৃহস্পরতবার রাজধানীর রসরিাপ রমলনায়তকন বাংলাকেশ 

পালতাকমন্টারর দফারাম ফর দহলথ এি ওকয়লরবরয়ং আকয়ারজত 'নযাশনাল দসরমনার  ু সাকপা ত  দমাে রি এনভায়রনকমন্ট এি 

দ াবাকো েকরাল ইন বাংলাকেশ' শীষতে জাতীয় দসরমনাকর প্রধান অরতরথর বক্তকবয পররকবশমন্ত্রী এসব েথা বকলন। 

মন্ত্রী বকলন, দেকশ বছকর ১ লাখ ৬১ হাজাকরর অরধে মানুকষর মৃতুযর োরণ তামাকের আগ্রাসন। রতরন তরুণ সমাজকে ধূমপান 

ও তামােজাত দ্রবয বযবহার দথকে দূকর রাখকত দররিও, টিরভ, রপ্রন্ট ও ইকলক্ট্ররনে রমরিয়ার মাধযকম অরভভাবেসহ সবতস্তকরর 

জনগকণর মকধয সকচতনতা বৃরদ্ধর আহ্বান জানান। 

মন্ত্রী বকলন, ধূমপায়ীরা অধূমপায়ীকের হৃেকরাকগর ঝুাঁ রে ২৫ দথকে ৩০ শতাংশ বারড়কয় দেয়। ফুসফুস েযান্সাকরর ঝুাঁ রে বাড়ায় 

শতেরা ২০ দথকে ৩০ ভাগ। তাই পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত হকব। রশক্ষা প্ররতিাকনর 

রশক্ষাথীরা যাকত ধুমপান না েকর তা রনরিত েরকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, দেকশ ক্রমবধতমান ই-রসগাকরক র বযবহার ভয়াবহ পযতাকয় যাওয়ার আকগই এটি রনয়ন্ত্রকণ পেকক্ষপ গ্রহণ 

জরুরী। বাংলাকেকশ ই-রসগাকর  আমোরন, উৎপােন, রবরক্র, রবপণন ও বযবহার বকন্ধ এবং তামাে রনয়ন্ত্রণ আইন সংকশাধকনর 

জনয সংসে সেসযগণ প্রকচষ্টা চারলকয় যাকেন। 

বাংলাকেশ পালতাকমন্টারর দফারাম ফর দহলথ এি ওকয়লরবং এর সভাপরত এবং সংসে সেসয িা: দমা. হারবকব রমোত এর 

সভাপরতকে অনুরিত জাতীয় দসরমনাকর অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালকয়র সরচব 

ি. ফাররহনা আহকমে, সংসে সেসয আফতাব উরিন সরোর, রওশন আরা মান্নান ও রুরবনা আক্তার এবং জাতীয় রবশ্বরবেযালকয়র 

উপাচাযত অধযাপে মরশউর রহমান প্রমুখ। দসরমনাকর মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফাউকিশকনর রনবতাহী পররচালে 

িা: রনজাম উরিন আহকমে। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

েীপ্ত দিস্ক (ররববার, ১৫ জানুয়ারী ২০২৩): জনস্বাস্থ্য এবং 

পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ 

দচষ্টা েরকবা। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ 

োজ েরকবা বকল জারনকয়কছন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। দরাববার 

ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং 

পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন এ 

েথা বকলন।মন্ত্রী বকলন, তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন। 

পররকবশ, জলবায় ুপররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত 

হকব। সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ দবসরোরর সংস্থ্াগুকলার সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব।রতরন 

আরও বকলন, তামাকের ভয়াবহতা অনুধাবন েকর প্রধানমন্ত্রী দশখ হারসনা ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে 

তামাে রনমূতকলর দঘাষণা রেকয়কছন। প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন মন্ত্রণালয় তামাে সংক্রান্ত আরও 

সংকশাধনী পাস েরকত সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব।দমাোঃ শাহাব উরিন বকলন, তামােজাত দ্রকবযর বযবসায়ীরা দযন 

দবআইরনভাকব গাছ ো কত না পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর রবপে দথকে বাাঁ চকত পাবরলে দেস ও পররবহন 

সেূণত ধূমপানমুক্ত রাখকত সবাইকে সকচতন হকত হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম 

ভরবষযৎ প্রজন্মকে রক্ষা েরকত সবাইকে আরও সরক্রয় হকত হকব।স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম, েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমানম 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলম, পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী 

খলীকুজ্জমান আহমে প্রমুখ এ সময় উপরস্থ্ত রছকলন। 
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দেকশর ৩১ শতাংশ বন উজাকড়র জনয োয়ী তামাে চাষ 

ধূমপান মানব স্বাকস্থ্যর জনয চরম ক্ষরতোরে দসটি দমা ামুটি সবারই জানা। দজকনশুকনই এই ক্ষরতের উপাোন গ্রহণ েকরন 

ধূমপায়ীরা। ধূমপান শুধু ধূমপায়ীকেই নয়, ক্ষরতগ্রস্ত েকর অনযকেরও। এ েথাও প্রায়ই উকঠ আকস রবরভন্ন আকলাচনায়। ধূমপান 

দয পররকবশ দূষণ ও জলবায়ু পররবতত ন তারারিত েরকতও ভূরমো রাকখ দসটি অকনে াই আকলাচনার বাইকর। এবার জানা দগকলা, 

এে দেরজ তামাে দপাড়াকত প্রকয়াজন ১২ দেরজ োঠ। আর ৩০০ রসগাকরক র জনয ো া হয় এেটি গাছ। আর তামাে চাকষর 

জরমকতা আকছই। দেকশ শুধু তামাে চাকষর জনযই উজাড় হকে ৩১ শতাংশ বন।  

শুধু তাই নয়, দেকশ প্ররত বছর রসগাকরক র বা  ও পযাকে  দথকে ৪০ হাজার ৪৯০  ন বজত য হয়। যা এে েশকেও নষ্ট হয় না। 

ফকল চরমভাকব পররকবশ দূষণ হয়। এছাড়া এেটি রসগাকর  উৎপােকন বযয় হয় ৩ েশরমে ৭ রল ার পারন। এেইসকে তামাে 

দথকে বছকর ৮৪ রমরলয়ন োবতন-িাই অক্সাইি ছরড়কয় পকড় বাতাকস, যা তারারিত েকর জলবায়ু পররবতত ন।  ররববার (১৫ জানুয়ারর) 

ঢাো আহছারনয়া রমশকন আকয়ারজত ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনায় 

মূলপ্রবকন্ধ এসব তথয তুকল ধরা হয়। সোল ১০ ায় রাজধানীর ধানমরিকত আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এই সভা অনুরিত হয়। 

ঢাো আহছারনয়া রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে প্রধান অরতরথ রছকলন পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন এমরপ। রবকশষ অরতরথ রছকলন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র অরতররক্ত সরচব োজী দজবুকন্নসা দবগম, পেী েমত-সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খরলকুজ্জমান আহমে, মূল প্রবন্ধটি উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি 

ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। পররকবশমন্ত্রী বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর এটি মানুষ, 

জীবববরচকত্র্র পররবতত কন ক্ষরতের। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন 

রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ।  
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United efforts required to make the country 
tobacco free: Environment Minister 

Environment, Forest and Climate Change Minister Md Shahab 

Uddin MP said, if the Ministry of Health, Agriculture and 

Environment, Forest and Climate Change work together, tobacco 

cultivation can be stopped. Farmers will be required to give some 

incentives in that case. Cultivation of rice, wheat and corn should be encouraged in those lands, he added. The 

Minister said, tobacco producers, workers, traders-all admit that tobacco is harmful to people, biodiversity and 

the environment and tobacco should be stopped to save people’s lives. 

On Sunday, the Minister said these while addressing as chief guest at a discussion meeting titled ‘What to do 

about the harmful effects of tobacco in context of environment and climate change’ at the Ahsania Mission 

Auditorium in Dhanmondi, Dhaka. The Minister said that trees are being destroyed due to tobacco. Our 

afforestation is 17 percent, it should be increased to 24 percent. If we can start working to stop tobacco 

cultivation from the current year, by 2024, we will achieve the complete success. Additional Secretary of 

Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum said in her speech as the special guest, nicotine test should be 

brought under the scope of government recruitment. 

Qazi Kholiquzzaman Ahmad said, tobacco destroys the national and family economy. The family economy is 

severely affected when the person dies. It also causes damage to the national economy. Their future becomes 

dark. 
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ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব: পররকবশমন্ত্রী 

দরাববার, ১৫ জানুয়ারর ২০২৩: তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য 

মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। দরাববার (১৫ জানুয়ারর) 

রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে 

আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার 

দঘাষণা রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন মন্ত্রী। রতরন বকলন, দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে 

সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। মন্ত্রী বকলন, তামােজাত পকণযর 

বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত 

পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী 

দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

https://nationaldetectivenews.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/  
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https://nationaldetectivenews.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/


 
 
 

দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব 

 পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

এমরপ বকলন,স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ 

েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা 

রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর 

দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত 

তামাে বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের 

ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন। 

মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চাষীকের তামাে 

দথকে দবর েরকত আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

রতরন বকলন, তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামাে চাষীরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ 

২০৩০ সাকলর মকধয গাছো া রনরষদ্ধ েরা হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ, দসটি ২৪ শতাংকশ উন্নীত েরকত 

হকব। চলরত বছর দথকেই তামাে চাষ বকন্ধ োযতক্রম শুরু েরকত পারর। ২০২৪ সাকল রগকয় পররপূণতভাকব সফল হকবা। 

ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) সহকযারগতায় 

অনুরিত আকলাচনা সভায় রবকশষ অরতরথর বক্তকবয োজী দজবুকন্নসা দবগম বকলন, সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন 

দ কের আওতায় আনকত হকব। 

 

https://www.bhorerkagoj.com/2023/01/15/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87
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%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6

%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%90%E0%A6%95/ 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরব : পররকবশমন্ত্রী 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত নমন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, ‘জনস্বাস্থ্য 

এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা 

েরকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য 

মন্ত্রণালকয়র সাকথ এেকযাকগ োজ েরা হকব।’ 

তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেওয়া 

প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, ‘পররকবশ, জলবায়ু পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ 

সেলকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা 

অবযাহত রাখকত হকব।’ 

ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আজ দরাববার (১৫ জানুয়ারর) আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয 

পররকবশমন্ত্রী এসব েথা বকলন। 

পররকবশমন্ত্রী বকলন, ‘তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার 

দঘাষণা রেকয়কছ সরোর। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী 

পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব।’ 

ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয দেন পেী 

েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান 

প্রমুখ। 

 

https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-

%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041  

https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041
https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041
https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041
https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041
https://www.ntvbd.com/bangladesh/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC-1173041


 

 

 
 

ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ সম্ভব: পররকবশমন্ত্রী 

 ঢাো: স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল 

তামাে চাষ বন্ধ েরা সম্ভব বকল মন্তবয েকরকছন পররকবশ, বন ও 

জলবায়ু পররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন 

অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের 

প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এমন মন্তবয েকরন। 

মন্ত্রী বকলন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। চারষকের হয়কতা রেছু 

প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকরন তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয 

ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। 

দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ মন্তবয েকর মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা 

েরকত তামাে খাওয়া দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চারষকের তামাে দথকে দবর েরকত আনকত পারকল সফলতা 

পাওয়া সম্ভব, ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ অযাি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

ঢাো আহছারনয়া রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুিাকন আরও উপরস্থ্ত রছকলন- রমশকনর রনবতাহী 

পররচালে সাকজদুল োইয়ূম দুলাল, েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস বাংলাকেকশর রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

 

বাংলাকেশ সময়: ১৭৫০ ঘণ্টা, জানুয়ারর ১৫, ২০২২ 

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1032910.details  

https://www.banglanews24.com/national/news/bd/1032910.details


 
 
 

দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

১৫ জানুয়ারর, ২০২৩: পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন এমরপ বকলন,স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল 

তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব 

জরমকত ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর দয তামাে 

মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে 

না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব 

েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন। 

মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর েকর আনকত 

পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

রতরন বকলন, তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামাে চাষীরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ ২০৩০ 

সাকলর মকধয গাছো া রনরষদ্ধ েরা হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ, দসটি ২৪ শতাংকশ উন্নীত েরকত হকব। 

চলরত বছর দথকেই তামাে চাষ বকন্ধ োযতক্রম শুরু েরকত পারর। ২০২৪ সাকল রগকয় পররপূণতভাকব সফল হকবা। 

ি. খরলকুজ্জমান আহমে বকলন, তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর থাকে। বযরক্তটি মারা দগকল পাররবাররে অথতনীরতকত 

প্রভাব দফকল। দতমরন জাতীয় অথতনীরতকতও ক্ষরতর সৃরষ্ট েকর। তাকের ভরবষযৎ অন্ধোর হকয় যায়। অপরাধ প্রবণতা বৃরদ্ধ পায়। 

https://www.alokitobangladesh.com/national/155933/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6
%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6

%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-
%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A

6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80  
 

 

 
 

 

 
 

https://www.alokitobangladesh.com/national/155933/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
https://www.alokitobangladesh.com/national/155933/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%90%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয়: মন্ত্রী 

 
১৫ জানুয়ারর, ২০২৩: পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন এমরপ বকলন,স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল 

তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব 

জরমকত ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর দয তামাে 

মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে 

না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব 

েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন। 

মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর েকর আনকত 

পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

ি. খরলকুজ্জমান আহমে বকলন, তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর থাকে। বযরক্তটি মারা দগকল পাররবাররে অথতনীরতকত 

প্রভাব দফকল। দতমরন জাতীয় অথতনীরতকতও ক্ষরতর সৃরষ্ট েকর। তাকের ভরবষযৎ অন্ধোর হকয় যায়। অপরাধ প্রবণতা বৃরদ্ধ পায়। 

তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর ফকল এে স্তকর 

নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি 

বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব। 

অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। ইেবাল মাসুে বকলন, 

পররকবশ দূষকণ রবকশ্বর শীকষত তামাকের রফল্টার। বছকর ৪.৫ ট্রিরলয়ন বযবহৃত রসগাকরক র রফল্টার আবজত না রহকসকব দফকল দেয়া হয়। এগুকলা 

প্রেৃরতর সকে রমশকত সময় দনয় ১০ বছর। বছকর ৪০ হাজার ৪৯০  ন বা  ও পযাকেক  পররকবকশর রবপযতয় ঘটিকয় থাকে। তামাকের বজত যদূষণ 

দথকে বছকর দমা  ৮৪ রমরলয়ন োবতন িাই-অক্সাইি পররকবকশ ছরড়কয় পকড়। 
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১৫ জানুয়ারর, ২০২৩াোঃ পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন রবষয়ে 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন এমরপ বকলন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ 

মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। 

চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম 

ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর 

দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে 

বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

১৫ জানুয়ারর ২০২৩, ররববার, রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের 

ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।    

মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর 

েরকত আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

রতরন বকলন, তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামাে চাষীরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ ২০৩০ 

সাকলর মকধয গাছো া রনরষদ্ধ েরা হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ, দসটি ২৪ শতাংকশ উন্নীত েরকত হকব। চলরত 

বছর দথকেই তামাে চাষ বকন্ধ োযতক্রম শুরু েরকত পারর। ২০২৪ সাকল রগকয় পররপূণতভাকব সফল হকবা।   

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) সহকযারগতায় অনুরিত 

আকলাচনা সভায় রবকশষ অরতরথর বক্তকবয োজী দজবুকন্নসা দবগম বকলন, সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন দ কের আওতায় 

আনকত হকব। 

দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব। 

অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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Experts for concerted efforts by ministries to contain tobacco 
 

(15 January, 2023) Tobacco cultivation can be 

stopped if the health, agriculture and 

environment ministry work together and the 

farmers are encouraged with some incentives to 

cultivate rice, wheat and corn in their lands, 

experts said. 
They said this in a discussion on the harmful effects 

of tobacco on the environment and climate change 

on Sunday at the Dhaka Ahsania Mission 

auditorium at the capital's Dhanmondi.  

Health sector of Dhaka Ahsania Mission in 

collaboration with Campaign for Tobacco-Free 

Kids (CTFK) organised the programme. 

Environment, Forest and Climate Change Minister Shahab Uddin was present as the chief guest at the 

programme. 

In his speech, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Chairman Qazi Kholiquzzaman Ahmad said that 

tobacco destroys the national and family economy. The family economy is affected when the person dies 

simultaneously troubling the national economy. Their future becomes bleak while criminal inclination 

increases, he added. 

He said that 12 kg of wood is required to burn one kg of tobacco while one tree is felled to produce 300 

cigarettes and 3.7 liters of water is consumed for one cigarette. 

The annual income from tobacco is Tk22,810 crore against the health-related losses worth Tk30,560 crore, 

he told the programme.  

Iqbal Masud said that tobacco filters are among the top environment polluters in the world. About 4.5 

trillion used cigarette filters are littered every year which takes 10 years to mix with nature.  

Referring to various data, he said that 3.78 crore adults use tobacco in Bangladesh while 3.08 crore are 

indirectly affected. Around 31% of deforestation in Bangladesh takes place due to tobacco cultivation while 

85,000 tons of firewood is burned annually to dry tobacco leaves. 

About 2,00,000 hectares of forests are being destroyed for tobacco cultivation and leaf burning, Iqbal 

Masud added. 

Environment Minister Shahab Uddin said that trees are being destroyed because of tobacco and the tobacco 

farmers plant and use trees to burn tobacco.  

"Afforestation has been completed on 17% of land which should be increased to 24%. We can start activities 

to stop tobacco cultivation from this year which will be successful by 2024," he added. 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয়: মন্ত্রী 
১৫ জানুয়ারর, ২০২৩াোঃ পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন রবষয়ে 

মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন এমরপ বকলন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ 

মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। 

চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম 

ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর 

দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে 

বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

১৫ জানুয়ারর ২০২৩, ররববার, রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের 

ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।    

মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর 

েরকত আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) সহকযারগতায় অনুরিত 

আকলাচনা সভায় রবকশষ অরতরথর বক্তকবয োজী দজবুকন্নসা দবগম বকলন, সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন দ কের আওতায় 

আনকত হকব। 

তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর ফকল 

এে স্তকর নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো অকনে ভযা  

দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব। 

অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 
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দেশকে তামােমুক্ত েরকত ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

(১৫ জানুয়ারর ২০২৩): পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন রবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

এমরপ বকলন,স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ 

বন্ধ েরা যাকব। চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, গম 

ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী 

সবাই স্বীোর েকর দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। 

তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। 

দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

১৫ জানুয়ারর (ররববার) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে 

আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।  মন্ত্রী বকলন, পররবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা েরকত তামােপান দথকে দবররকয় আসকত 

হকব। আমরা চাষীকের তামাে দথকে দবর েরকত আনকত পারকল সফলতা পাওয়া সম্ভব। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ সাকল তামােমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব হকব। রতরন 

বকলন, তামাকের োরকণ বৃক্ষ নষ্ট হকে। তামাে চাষীরা গাছ লারগকয় দসই গাছ রেকয়ই তামাে দপাড়াকে। অথচ ২০৩০ সাকলর মকধয গাছো া রনরষদ্ধ েরা 

হকয়কছ। আমাকের বনায়ন আকছ ১৭ শতাংশ, দসটি ২৪ শতাংকশ উন্নীত েরকত হকব।চলরত বছর দথকেই তামাে চাষ বকন্ধ োযতক্রম শুরু েরকত পারর। ২০২৪ 

সাকল রগকয় পররপূণতভাকব সফল হকবা।  ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) 

সহকযারগতায় অনুরিত আকলাচনা সভায় রবকশষ অরতরথর বক্তকবয োজী দজবুকন্নসা দবগম বকলন, সরোরর রনকয়াকগর দক্ষকত্র্ রনকোটিন দ কের আওতায় 

আনকত হকব। ি. খরলকুজ্জমান আহমে বকলন, তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর থাকে। বযরক্তটি মারা দগকল পাররবাররে অথতনীরতকত 

প্রভাব দফকল। দতমরন জাতীয় অথতনীরতকতও ক্ষরতর সৃরষ্ট েকর। তাকের ভরবষযৎ অন্ধোর হকয় যায়। অপরাধ প্রবণতা বৃরদ্ধ পায়। তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা 

যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর ফকল এে স্তকর নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ 

হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর 

েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত হকব। অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল 

মাসুে। প্রবকন্ধ বলা হয়, তামাে দথকে রাজস্ব আকস বছকর ২২ হাজার ৮১০ দোটি  াো আর স্বাস্থ্যজরনত ক্ষরত হয় ৩০ হাজার ৫৬০ দোটি  াো। অথতাৎ 

নী  ক্ষরতই হকে ৮ হাজার দোটি  াো।   ইেবাল মাসুে বকলন, পররকবশ দূষকণ রবকশ^র শীকষত তামাকের রফল্টার। বছকর ৪.৫ ট্রিরলয়ন বযবহৃত রসগাকরক র 

রফল্টার আবজত না রহকসকব দফকল দেয়া হয়। এগুকলা প্রেৃরতর সকে রমশকত সময় দনয় ১০ বছর। বছকর ৪০ হাজার ৪৯০  ন বা  ও পযাকেক  পররকবকশর 

রবপযতয় ঘটিকয় থাকে। তামাকের বজত যদূষণ দথকে বছকর দমা  ৮৪ রমরলয়ন োবতন িাই-অক্সাইি পররকবকশ ছরড়কয় পকড়। রতরন বকলন, বাংলাকেকশ ৩ দোটি 

৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাে বযবহার েকর। পকরাক্ষভাকব ৩ দোটি ৮৪ হাজার ধূমপান না েকরও ক্ষরতর রশোর হয়। বাংলাকেকশ ৩১ শতাংশ বন উজাড় 

হকে তামাে চাকষ। আর তামাকের পাতা শুোকত বছকর ৮৫ হাজার দমট্রিে  ন জ¦াালারন োঠ দপাড়াকনা হয়। রবকশ^ তামাে চাষ ও পাতা দপাড়াকত ২ 

লাখ দহক্টর বন ধ্বংস হকে। ঢাো আহছারনয়া রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকেঅনুিাকন স্বাগত বক্তবয প্রোন েকরন রমশকনর রনবতাহী 

পররচালে সাকজদুল োইয়মূ দুলাল। এছাড়াও অনযাকনযর মকধয উপরস্থ্ত রছকলন েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স, বাংলাকেশ-এর রলি পরলরস 

এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান এবং ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর ভাইস-দপ্ররসকিন্ট োজী শরীফুল আলম। 
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তামাে চাষ বকন্ধর রবষয় ভাবকছ সরোর : পররকবশমন্ত্রী 

রনজস্ব প্ররতকবেে : পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ 

দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সাকথ এেকযাকগ োজ 

েরা হকব। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয 

তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী 

বকলন, পররকবশ, জলবায়ু পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সেলকে এেকযাকগ োজ 

েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত 

হকব। 

দরাববার ধানমÐরার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান 

অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন। 

ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ 

প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে রক্ষার 

জনয সবাইকে এেকযাকগ ও আকরা সরক্রয়ভাকব োজ েরকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন 

পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর 

রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধগণ তামাকের বযবহার বন্ধ েরকত দজারাকলা বক্তবয রাকখন। 
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তামাক চাষ বন্ধে পরিন্ধবশ মন্ত্রণালয় সন্ধববাচ্চ চচষ্টা কিন্ধব 

রনজস্ব প্ররতকবেে : পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর 

মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ 

দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সাকথ এেকযাকগ োজ 

েরা হকব। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয 

তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী 

বকলন, পররকবশ, জলবায়ু পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ তামাে চাষ বকন্ধ সেলকে এেকযাকগ োজ 

েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত 

হকব। 

দরাববার ধানমরি’র ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত 

বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান 

অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন। 

ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ 

প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে রক্ষার 

জনয সবাইকে এেকযাকগ ও আকরা সরক্রয়ভাকব োজ েরকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন 

পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব 

স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর 

রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধগণ তামাকের বযবহার বন্ধ েরকত দজারাকলা বক্তবয রাকখন। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত নরবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত 

রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব 

মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে 

এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর 

মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা 

সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এ েথা বকলন। 

অনুিাকন তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, 

পররকবশ, জলবায়ু পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ। তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। 

দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

দমা. শাহাব উরিন আরও বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা 

হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনগুকলাকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর 

পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে 

রক্ষার জনয সবাইকে এেকযাকগ ও আকরা সরক্রয়ভাকব োজ েরকত হকব। 
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তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় : পররকবশমন্ত্রী 

 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা 

েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। তামাে চাকষর 

রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া 

প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

আজ দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত 

প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ 

গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয 

পররকবশ মন্ত্রী এেথা বকলন। 

পররকবশ মন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর 

সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ 

শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

মন্ত্রী আরও বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয় এেকযাকগ োজ েরা হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর 

তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকব বকলও মন্ত্রী আশা প্রোশ েকরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন 

েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

 

 

 

 
 
 

https://sangbad.tv/news-details/30064  

https://sangbad.tv/news-details/30064
https://sangbad.tv/news-details/30064


 

 

রতন মন্ত্রণালয় এেসাকথ োজ েরকল দেশ তামােমুক্ত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন রবষয়েমন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ এই রতন মন্ত্রণালয় 

ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। 

চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত 

ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া 

রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন 

তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।   

রতরন বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী সবাই স্বীোর েকর দয তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য পররকবকশর জনয 

ক্ষরতোরে। তারপরও বযবসা বন্ধ েরা যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষাকথত তামাে বন্ধ েরকত হকব। দজকনশুকন রবষপান েকরও 

তামাে ছাড়কছ না বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

 তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর 

ফকল এে স্তকর নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো 

অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত 

হকব। 

অনুিাকন মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। রতরন 

জানান, এে দেরজ তামাে দপাড়াকত প্রকয়াজন ১২ দেরজ োঠ। আর ৩০০ রসগাকরক র জনয ো া হয় এেটি গাছ। আর এেটি 

রসগাকর  উৎপােকন বযয় হয় ৩.৭ রল ার পারনর। 

প্রবকন্ধ বলা হয়, তামাে দথকে রাজস্ব আকস বছকর ২২ হাজার ৮১০ দোটি  াো আর স্বাস্থ্যজরনত ক্ষরত হয় ৩০ হাজার ৫৬০ 

দোটি  াো। অথতাৎ নী  ক্ষরতই হকে ৮ হাজার দোটি  াো।   
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রতন মন্ত্রণালয় এেসাকথ োজ েরকল দেশ তামােমুক্ত হকব: পররকবশমন্ত্রী 

পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন রবষয়েমন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ এই রতন মন্ত্রণালয় 

ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। 

চাষীকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত 

ধান, গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিস্থ্ আহ্ছারনয়া 

রমশন অরিক াররয়াকম ‘পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন 

তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এসব েথা বকলন।   

 তামাে দেন রনয়ন্ত্রণ েরা যাকে না দস সেেত  বকলন, আকগ রসগাকর  রতন স্তর রছল। পকর এটি চার স্তর হয়। আকদালকনর 

ফকল এে স্তকর নারমকয় আনা হয়। বতত মাকন ১ লাখ ৫ হাজার দহক্টর জরমকত তামাে চাষ হকে। রিটিশ ও জাপান দ াবাকো 

অকনে ভযা  দেয় বকল সরোর এটি বন্ধ েরকছ না। দুটি প্ররতিাকন সরোকর ১ শতাংকশর েম মারলোনা আকছ। এটি বাে রেকত 

হকব। 

প্রবকন্ধ বলা হয়, তামাে দথকে রাজস্ব আকস বছকর ২২ হাজার ৮১০ দোটি  াো আর স্বাস্থ্যজরনত ক্ষরত হয় ৩০ হাজার ৫৬০ 

দোটি  াো। অথতাৎ নী  ক্ষরতই হকে ৮ হাজার দোটি  াো।   
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প্ররতটি রসগাকর  নষ্ট েকর ৩.৭ রল ার পারন 

ধূমপান মানব স্বাকস্থ্যর জনয চরম ক্ষরতোরে দসটি দমা ামুটি সবারই জানা। দজকনশুকনই এই ক্ষরতের উপাোন 

গ্রহণ েকরন ধূমপায়ীরা। ধূমপান শুধু ধূমপায়ীকেই নয়, 

ক্ষরতগ্রস্ত েকর অনযকেরও। এ েথাও প্রায়ই উকঠ আকস 

রবরভন্ন আকলাচনায়। ধূমপান দয পররকবশ দূষণ ও জলবায় ু

পররবতত ন তারারিত েরকতও ভূরমো রাকখ দসটি 

অকনে াই আকলাচনার বাইকর। এবার জানা দগকলা, এে 

দেরজ তামাে দপাড়াকত প্রকয়াজন ১২ দেরজ োঠ। আর 

৩০০ রসগাকরক র জনয ো া হয় এেটি গাছ। আর তামাে চাকষর জরমকতা আকছই। দেকশ শুধু তামাে চাকষর 

জনযই উজাড় হকে ৩১ শতাংশ বন। 

শুধু তাই নয়, দেকশ প্ররত বছর রসগাকরক র বা  ও পযাকে  দথকে ৪০ হাজার ৪৯০  ন বজত য হয়। যা এে েশকেও 

নষ্ট হয় না। ফকল চরমভাকব পররকবশ দূষণ হয়। এেইসকে তামাে দথকে বছকর ৮৪ রমরলয়ন োবতন-িাই অক্সাইি 

ছরড়কয় পকড় বাতাকস, যা তারারিত েকর জলবায়ু পররবতত ন। 

ররববার (১৫ জানুয়ারর) ঢাো আহছারনয়া রমশকন আকয়ারজত ‘পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের 

প্রভাকব েরণীয়’ শীষতে আকলাচনায় মূলপ্রবকন্ধ এসব তথয তুকল ধরা হয়। সোল ১০ ায় রাজধানীর ধানমরিকত 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এই সভা অনুরিত হয়। 

ঢাো আহছারনয়া রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে প্রধান অরতরথ রছকলন পররকবশ, বন ও 

জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন এমরপ। রবকশষ অরতরথ রছকলন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র অরতররক্ত সরচব োজী 

দজবুকন্নসা দবগম, পেী েমত-সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খরলকুজ্জমান আহমে, মূল প্রবন্ধটি 

উপস্থ্াপন েকরন ঢাো আহছারনয়া রমশকনর দহলথ এি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। 

https://www.oceantimesbd.com/2023/01/15/996/  
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Unity sought to make country tobacco-free 

 
, Jan. 15 -- Environment, Forest and Climate Change Minister Md Shahab Uddin has said if his ministry 
can work in unison with the ministries of health and agriculture, tobacco cultivation can be stopped in 
the country. 
 
"Farmers will require some incentives in that case. Cultivation of rice, wheat and corn should be 
encouraged in those lands," he said. 
 
The minister revealed this information while addressing a discussion meeting titled 'What to do about 
the harmful effects of tobacco in context of environment and climate change' at the Ahsania Mission 
Auditorium in Dhanmondi, Dhaka. 
 
Tobacco producers, workers, traders - all admit that tobacco is harmful to people, biodiversity and the 
environment, and tobacco cultivation should be stoppe.. 
 
Click here to read full articale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.htsyndication.com/united-news-of-bangladesh/article/unity-sought-to-make-country-tobacco-

free/67953987  

https://unb.com.bd/category/Bangladesh/unity-sought-to-make-country-tobacco-free/108321
https://www.htsyndication.com/united-news-of-bangladesh/article/unity-sought-to-make-country-tobacco-free/67953987
https://www.htsyndication.com/united-news-of-bangladesh/article/unity-sought-to-make-country-tobacco-free/67953987


 

 

 

 

Environment, Forest and Climate Change Minister Shahab Uddin speaks as the chief guest at a discussion meeting 

titled 'What to do about the harmful effects of tobacco in context of environment and climate change' at the Ahsania 

Mission Auditorium in the capital on 

Sunday.  

 
“In this regard, we will work together with 
the Ministry of Agriculture and the Ministry 
of Health,” he told a discussion - 
‘Tobacco-free Bangladesh by 2040 
announced by Prime Minister Sheikh 
Hasina and the harmful effects of tobacco 
on environment’ - organised at Dhaka 
Ahsania Mission auditorium at 
Dhanmondi in the capital. Dhaka Ahsania 
Mission, in collaboration with Campaign 
for Tobacco Free Kids (CTFK), organised 
the discussion.  Speaking as the chief 
guest, Shahab Uddin said everyone 

should work together to prevent tobacco farming as it is a threat to the environment, climate, public health and 
economy.   Stressing the need for giving incentives to tobacco farmers for cultivating alternative crops, he said non-
governmental organisations should continue their support for and cooperate with the government's tobacco control 
work. The environment minister said realising the harmful effects of tobacco, Prime Minister Sheikh Hasina announced 
to stop tobacco use in Bangladesh by 2040. To implement this visionary announcement of the premier, his ministry will 
provide optimum cooperation in passing further amendments to the Tobacco Control Act, he said.  Additional Secretary 
of Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum, in her speech, said nicotine test should be brought under the scope of 
government recruitment. 
 

 

 

 

https://thedailynewnation.com/news/345249/Environment,-Forest-and-Climate-Change-Minister-Shahab-Uddin-

speaks-as-the-chief-guest-at-a-discussion-meeting-titled-/'What-to-do-about-the-harmful-effects-of-tobacco-in-

context-of-environment-and-climate-change/'-at-the-Ahsania-Mission-Auditorium-in--the-capital-on-Sunday.-NN-

photo  

 

 

 

 

 

https://thedailynewnation.com/news/345249/Environment,-Forest-and-Climate-Change-Minister-Shahab-Uddin-speaks-as-the-chief-guest-at-a-discussion-meeting-titled-/'What-to-do-about-the-harmful-effects-of-tobacco-in-context-of-environment-and-climate-change/'-at-the-Ahsania-Mission-Auditorium-in--the-capital-on-Sunday.-NN-photo
https://thedailynewnation.com/news/345249/Environment,-Forest-and-Climate-Change-Minister-Shahab-Uddin-speaks-as-the-chief-guest-at-a-discussion-meeting-titled-/'What-to-do-about-the-harmful-effects-of-tobacco-in-context-of-environment-and-climate-change/'-at-the-Ahsania-Mission-Auditorium-in--the-capital-on-Sunday.-NN-photo
https://thedailynewnation.com/news/345249/Environment,-Forest-and-Climate-Change-Minister-Shahab-Uddin-speaks-as-the-chief-guest-at-a-discussion-meeting-titled-/'What-to-do-about-the-harmful-effects-of-tobacco-in-context-of-environment-and-climate-change/'-at-the-Ahsania-Mission-Auditorium-in--the-capital-on-Sunday.-NN-photo
https://thedailynewnation.com/news/345249/Environment,-Forest-and-Climate-Change-Minister-Shahab-Uddin-speaks-as-the-chief-guest-at-a-discussion-meeting-titled-/'What-to-do-about-the-harmful-effects-of-tobacco-in-context-of-environment-and-climate-change/'-at-the-Ahsania-Mission-Auditorium-in--the-capital-on-Sunday.-NN-photo


 

 

 

Shahab Uddin for joint efforts to make 
BD tobacco-free 

 
Environment, Forest and Climate 
Change Minister Md Shahab 
Uddin on Sunday assured that his 
ministry would try its best to stop 
tobacco cultivation considering its 
harmful impacts on public health 
and environment. 
 
"In this regard, we will work 
together with the Ministry of 
Agriculture and the Ministry of 

Health," he told a discussion - 'Tobacco-free Bangladesh by 2040 announced by Prime 
Minister Sheikh Hasina and the harmful effects of tobacco on environment' - organised 
at Dhaka Ahsania Mission auditorium at Dhanmondi in the capital, BSS reports. 
 
Dhaka Ahsania Mission, in collaboration with Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), 
organized the discussion. Speaking as the chief guest, Shahab Uddin said everyone 
should work together to prevent tobacco farming as it is a threat to the environment, 
climate, public health and economy. 
 
Stressing the need for giving incentives to tobacco farmers for cultivating alternative 
crops, he said non-governmental organisations should continue their support for and 
cooperate with the government's tobacco control work. The environment minister said 
realizing the harmful effects of tobacco, Prime Minister Sheikh Hasina announced to 
stop tobacco use in Bangladesh by 2040. 
 
To implement this visionary announcement of the premier, his ministry will provide 
optimum cooperation in passing further amendments to the Tobacco Control Act, he 
said. Additional Secretary of Health Ministry Kazi Zebunnessa Begum, in her speech, 
said nicotine test should be brought under the scope of government recruitment. 

 https://dailyasianage.com/news/300211/shahab-uddin-for-joint-efforts-to-make-bd-tobacco-free  

https://dailyasianage.com/news/300211/shahab-uddin-for-joint-efforts-to-make-bd-tobacco-free


 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

রবজকনস আওয়ার প্ররতকবেে: তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর 

যাকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও 

জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন 

রতরন। 

রতরন বকলন, দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

 

https://businesshour24.com/82627/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/  

 

https://businesshour24.com/82627/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/
https://businesshour24.com/82627/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/
https://businesshour24.com/82627/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A/


 

 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

পনিবেি, েি ও জলোযু পনিেিতি মন্ত্রী মমা. িাহাে উদ্দিি েবলবেি, জিস্বাস্থ্য ও পনিবেবিি মািাত্মক ক্ষনি নেবেচিা 

কবি িামাক চাষ ও এি েযেহাি েবে সবে তাচ্চ মচষ্টা কিবে পনিবেি, েি ও জলোযু পনিেিতি মন্ত্রণালয। এবক্ষবে কৃনষ

 ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালবযি সবে একব াবে কাজ কিা হবে। 

েিকাল ধািমদ্দিি ঢাকা আহে্ানিযা নমিি নমলিাযিবি আবযাদ্দজি প্রধািমন্ত্রী ম ানষি ‘২০৪০ সাবলি মবধয িামাক

মুক্ত োাংলাবদি েঠবি এোং পনিবেি ও জলোযু পনিেিতবি িামাবকি ক্ষনিকি প্রভাবে কিণীয’ িীষ তক আবলাচিা স

ভায প্রধাি অনিনিি েক্তবেয পনিবেিমন্ত্রী এসে কিা েবলি। 

প্রধািমন্ত্রীি ম াষণা োস্তোযি নিবয নিনি েবলি, ‘িামাবকি ভযােহিা উপলনি কবি প্রধািমন্ত্রী ২০৪০ সাবলি মবধয 

োাংলাবদি মিবক িামাবকি েযেহাি নিমম তল কিাি ম াষণা নদবযবেি। প্রধািমন্ত্রীি এ দমিদিী ম াষণা োস্তোযবি স্বাস্থ্য ম

ন্ত্রণালবযি উবদযাবে িামাক নিযন্ত্রণ আইবিি অনধকিি সাংবিাধিী পাবস িাি মন্ত্রণালয সবে তাচ্চ সহব ানেিা কিবে। 

িামাকজাি পবণযি েযেসাযীিা  াবি অবেধভাবে েৃক্ষনিধি িা কিবি পাবি িা নিদ্দিি কিা হবে। ধমমপাবিি ভযােহ

িা মিবক িক্ষা মপবি পােনলক মেস ও পনিেহিগুবলা িিভাে ধমমপািমুক্ত িাখবি সিকাবিি পািাপানি প্রবিযকবক 

সবচিি হবি হবে। মদিবক ধমমপািমুক্ত কিবি এোং িামাক নিযন্ত্রবণি মাধযবম মদবিি আোমী প্রজন্মবক িক্ষাি জ

িয সোইবক একব াবে ও আবিা সদ্দিযভাবে কাজ কিবি হবে।’ 

 
https://bonikbarta.net/home/news_description/327302/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0
%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-
%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A-
%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-
%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%
B2%E0%A7%9F  
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এেটি রসগাকর  উৎপােকন লাকগ ৩.৭ রল ার পারন 

এে দেরজ তামাে দপাড়াকত প্রকয়াজন ১২ দেরজ োঠ। আর 

৩০০ রসগাকরক র জনয ো া হয় এেটি গাছ। আর এেটি 

রসগাকর  উৎপােকন বযয় হয় ৩ েশরমে ৭ রল ার পারনর। 

দরাববার রাজধানীর ধানমরির আহ্ছারনয়া রমশন অরিক াররয়াকম 

'পররকবশ ও জলবায়ু পররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব 

েরণীয়' শীষতে আকলাচনা সভায় এ তথয জানাকনা হয়। 

সভায় পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত নরবষয়ে মন্ত্রী দমা. 

শাহাব উরিন বকলকছন, স্বাস্থ্য, েৃরষ ও পররকবশ মন্ত্রণালয় 

ঐেযবদ্ধভাকব োজ েরকল তামাে চাষ বন্ধ েরা যাকব। 

চারষকের হয়কতা রেছু প্রকণােনা রেকত হকব। এসব জরমকত ধান, 

গম ও ভুট্টা চাকষ উদু্বদ্ধ েরকত হকব। 

মন্ত্রী বকলন, তামাে উৎপােে, দসবে, বযবসায়ী- সবাই স্বীোর েকর, তামাে মানুষ, জীবববরচত্র্য ও পররকবকশর জনয ক্ষরতোরে। তার পরও বযবসা বন্ধ েরা 

যাকে না। মানুকষর জীবন রক্ষায় তামাে বন্ধ েরকত হকব। মানুষ দজকনশুকন রবষপান েকরও তামাে ছাড়কছ না, বরং মৃতুযবরণ েরকছ। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য দসক্টকরর আকয়াজকন ও েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেড্স (রসটিএফকে) সহকযারগতায় অনুরিত আকলাচনা সভায় 

অথতনীরতরবে ি. খলীকুজ্জমান আহমে বকলন, তামাে জাতীয় ও পাররবাররে অথতনীরতকে রবধ্বস্ত েকর। 

অনুিাকন মূল প্রবকন্ধ ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দহলথ অযাি ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে জানান, তামাে দথকে রাজস্ব আকস বছকর ২২ হাজার 

৮১০ দোটি  াো, আর স্বাস্থ্যজরনত ক্ষরত হয় ৩০ হাজার ৫৬০ দোটি  াো। অথতাৎ রন  ক্ষরতই হকে ৮ হাজার দোটি  াো। 

রতরন বকলন, বাংলাকেকশ ৩ দোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাে বযবহার েকর। পকরাক্ষভাকব ৩ দোটি ৮৪ হাজার ধূমপান না েকরও ক্ষরতর রশোর হয়। 

বাংলাকেকশ ৩১ শতাংশ বন উজাড় হকে তামাে চাকষ। আর তামাকের পাতা শুোকত বছকর ৮৫ হাজার  ন জ্বালারন োঠ দপাড়াকনা হয়। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর সভাপরত োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুিাকন বক্তবয দেন োজী দজবুকন্নসা দবগম, সাকজদুল োইয়ূম দুলাল, দমাস্তারফজুর 

রহমান, োজী শরীফুল আলম। 

https://samakal.com/bangladesh/article/2301151480/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

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

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AD-

%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF  
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https://samakal.com/bangladesh/article/2301151480/%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9F-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%87-%E0%A7%A9%E0%A7%AD-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF


 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েররছ: পররকবশমন্ত্রী  
তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা 

হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু 

পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন 

রতরন। 

রতরন বকলন, দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

 

 

 

 

https://www.dailyswadhinbangla.com/details.php?id=5580955  

https://www.dailyswadhinbangla.com/details.php?id=5580955


 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয়: মন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন 

মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা 

হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু 

পররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন 

রতরন। 

রতরন বকলন, দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

 

 

 

https://dailyasiabani.com/details.php?id=31069  

https://dailyasiabani.com/details.php?id=31069


 

 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরা হকব: পররকবশমন্ত্রী 
 

পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে 

ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ 

সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং 

পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় এ েথা বকলন রতরন। 

রতরন বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব। তামাে চাকষর 

রবেল্প েৃরষপণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন। 

রতন আরও বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এ দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ 

আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা 

দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

 

https://insaf24.net/sunday-january-15-2023-36/  

https://insaf24.net/sunday-january-15-2023-36/


 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরা হকব: পররকবশমন্ত্রী 
 

পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমা. শাহাব 

উরিন বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে 

ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ 

সকবতাচ্চ দচষ্টা েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ঢাো আহছারনয়া রমশন 

রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ 

সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং 

পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় এ েথা বকলন রতরন। 

রতরন বকলন, তামাে চাষ বকন্ধ পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব। তামাে চাকষর 

রবেল্প েৃরষপণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন। 

রতন আরও বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এ দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ 

আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা 

দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

 

 

https://www.dainikamadershomoy.com/post/419208 



 

 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

রনউজ দিস্ক: জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর 

তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও 

জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। এমন াই বকলকছন পররকবশ, বন ও জলবায় ু

পররবতত ন মন্ত্রী দমাহাম্মে শাহাব উরিন। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন 

মন্ত্রী। 

দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও 

জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় রতরন এেথা বকলন। 

পররকবশমন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস 

তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত 

সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় 

বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান িক্টর োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) 

োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমাহাম্মে দমাস্তারফজুর রহমানসহ অনযরা। 

https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usq

p=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.

com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E

0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-

%25E0%25A6%25AC%25E0%25A6%25A8%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25A7%25E0%25A7%2587-

%25E0%25A6%25B8%25E0%25A6%25B0%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%2587%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%259A

%25E0%25A7%258D%2F  

 

https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
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https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2
https://artnews-com-bd.cdn.ampproject.org/v/s/artnews.com.bd/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16738499333226&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fartnews.com.bd%2F%25E0%25A6%25A4%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25AE%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595-%25E0%25A6%259A%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25B7-%25E0%2


 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

রনউজ দিস্ক: জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর 

তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও 

জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। এমন াই বকলকছন পররকবশ, বন ও জলবায় ু

পররবতত ন মন্ত্রী দমাহাম্মে শাহাব উরিন। তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয 

চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল উকেখ েকরন 

মন্ত্রী। 

দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও 

জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় রতরন এেথা বকলন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর 

দচয়ারমযান িক্টর োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর 

দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমাহাম্মে দমাস্তারফজুর রহমানসহ অনযরা। 

https://www.sonalykhobor.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0

%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87-

%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4/  
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https://www.sonalykhobor.com/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%95%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%ae%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4/


 

 

 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

রনউজ দিস্ক: জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর 

তামাে চাষ ও এর বযবহার বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ, বন ও 

জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রণালয়। এমন াই বকলকছন পররকবশ, বন ও 

জলবায় ুপররবতত ন মন্ত্রী দমাহাম্মে শাহাব উরিন। তামাে চাকষর রবেল্প 

েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চাষীকের প্রকণােনা দেয়া প্রকয়াজন বকল 

উকেখ েকরন মন্ত্রী। 

দরাববার ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ 

ও জলবায় ুপররবতত কন তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় রতরন এেথা বকলন।পররকবশমন্ত্রী বকলন, প্রধানমন্ত্রীর এই 

দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস তার মন্ত্রণালয় সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর 

পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর 

দচয়ারমযান িক্টর োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন 

ফর দ াবযাকো রি রেিকসর রলি পরলরস এিভাইজার দমাহাম্মে দমাস্তারফজুর রহমানসহ অনযরা। 
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https://www.lastnewsbd.com/news/502323


 

 

তামাে আইন সংকশাধন েরকত সবতাত্মে সহকযারগতা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, 

বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় 

এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন 

রতরন। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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তামাে আইন সংকশাধন েরকত সবতাত্মে সহকযারগতা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, 

বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় 

এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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তামাে আইন সংকশাধন েরকত সবতাত্মে সহকযারগতা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, 

বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় 

এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

এেই সকে তামাে চাকষর রবেল্প রহকসকব েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন বকল মকন েকরন 

রতরন। 

রতরন বকলন, দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 
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তামাে আইন সংকশাধন েরকত সবতাত্মে সহকযারগতা েরকবা: 

পররকবশমন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, 

বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় 

এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। 

রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন 

হকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা 

দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

 

https://bdmetronews24.com/archives/85744  

 

https://bdmetronews24.com/archives/85744


 

তামাে আইন সংকশাধন েরকত সবতাত্মে সহকযারগতা েরকবা: পররকবশমন্ত্রী 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েকর যাকব পররকবশ, 

বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও 

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) রাজধানীর ধানমরিকত ঢাো 

আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন এে আকলাচনা সভায় 

এ েথা জানান পররকবশ, বন ও জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রী 

দমা. শাহাব উরিন। 

রতরন বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন প্রধানমন্ত্রী। এই দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস সকবতাচ্চ 

সহকযারগতা েরকব জলবায়ু পররবতত ন মন্ত্রণালয়। রতরন আকরা বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না 

েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত 

সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত হকব। ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে 

সভায় আরও বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর 

অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস’র রলি পরলরস অযািভাইজার দমা. 

দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। 

https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%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-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%

95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87

%E0%A6%B6%E0%A6%AE%E  

https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E
https://metronews24.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%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-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%25%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%AE%25E


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা েরকব পররকবশ মন্ত্রণালয় 

ররববার, ১৫ জানুয়ারী, ২০২৩ : পররকবশ, বন ও জলবায় ুপররবতত নরবষয়ে মন্ত্রী দমা. শাহাব উরিন 

বকলকছন, জনস্বাস্থ্য এবং পররকবকশর মারাত্মে ক্ষরত রবকবচনা েকর তামাে চাষ বকন্ধ সকবতাচ্চ দচষ্টা 

েরকব মন্ত্রণালয়। একক্ষকত্র্ েৃরষ ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র সকে এেকযাকগ োজ েরা হকব। 

দরাববার (১৫ জানুয়ারর) ধানমরির ঢাো আহছারনয়া রমশন রমলনায়তকন আকয়ারজত প্রধানমন্ত্রী 

দঘারষত ২০৪০ সাকলর মকধয তামােমুক্ত বাংলাকেশ গঠকন এবং পররকবশ ও জলবায় ুপররবতত কন 

তামাকের ক্ষরতের প্রভাকব েরণীয় শীষতে আকলাচনা সভায় প্রধান অরতরথর বক্তকবয রতরন এ েথা বকলন। 

অনুিাকন তামাে চাকষর রবেল্প েৃরষ পণয চাকষর জনয তামাে চারষকের প্রকণােনা দেওয়া প্রকয়াজন উকেখ েকর মন্ত্রী বকলন, পররকবশ, জলবায় ু

পররবতত ন, জনস্বাস্থ্য, অথতনীরতর জনয হুমরেস্বরূপ। তামাে চাষ বকন্ধ সবাইকে এেকযাকগ োজ েরকত হকব। দবসরোরর সংস্থ্াগুকলাকে সরোকরর 

তামাে রনয়ন্ত্রণ োকজ তাকের সমথতন ও সহকযারগতা অবযাহত রাখকত হকব। 

পররকবশমন্ত্রী বকলন, তামাকের ভয়াবহতা উপলরি েকর প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সাকলর মকধয বাংলাকেশ দথকে তামাকের বযবহার রনমূতল েরার দঘাষণা 

রেকয়কছন। প্রধানমন্ত্রীর এই দূরেশী দঘাষণা বাস্তবায়কন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকয়র উকেযাকগ তামাে রনয়ন্ত্রণ আইকনর অরধেতর সংকশাধনী পাকস মন্ত্রণালয় 

সকবতাচ্চ সহকযারগতা েরকব। 

দমা. শাহাব উরিন আরও বকলন, তামােজাত পকণযর বযবসায়ীরা যাকত অববধভাকব বৃক্ষরনধন না েরকত পাকর তা রনরিত েরা হকব। ধূমপাকনর 

ভয়াবহতা দথকে রক্ষা দপকত পাবরলে দেস ও পররবহনগুকলাকে শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখকত সরোকরর পাশাপারশ প্রকতযেকে সকচতন হকত 

হকব। দেশকে ধূমপানমুক্ত েরকত এবং তামাে রনয়ন্ত্রকণর মাধযকম দেকশর আগামী প্রজন্মকে রক্ষার জনয সবাইকে এেকযাকগ ও আকরা 

সরক্রয়ভাকব োজ েরকত হকব। 

ঢাো আহ্ছারনয়া রমশকনর দপ্ররসকিন্ট োজী ররফকুল আলকমর সভাপরতকে অনুরিত সভায় অনযাকনযর মকধয বক্তবয রাকখন পেী েমত সহায়ে 

ফাউকিশকনর দচয়ারমযান ি. োজী খলীকুজ্জমান আহমে, স্বাস্থ্য দসবা রবভাকগর অরতররক্ত সরচব (রবশ্ব স্বাস্থ্য) োজী দজবুকন্নছা দবগম এবং 

েযাকেইন ফর দ াবযাকো রি রেিস এর রলি পরলরস এিভাইজার দমা. দমাস্তারফজুর রহমান প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উপস্থ্াপন েকরন ঢাো 

আহছারনয়া রমশকনর স্বাস্থ্য ও ওয়াশ দসক্টকরর পররচালে ইেবাল মাসুে। আকলাচনা সভায় রবরভন্ন সংগঠকনর প্ররতরনরধরা তামাকের বযবহার বন্ধ 

েরকত দজারাকলা বক্তবয রাকখন। 
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