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ঢাকা আহ্ছানিয়া নিশি ও কযাম্পেইি ফর ট াব্যাম্পকা নি নকডস্  

তািাকিুক্ত হসনি ানিটি টসক্টর টকৌশিিম্পের কার্যকর ব্াস্তব্ায়ম্পি কিযশািা 
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তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র চূড়ান্তকরক্ণর 
ক্যে ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলন ও কোক্েইন ফর সটাবোক্কা পি 
পকডস্-এর  ক্যাপগতায় সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন 
মন্ত্রণাক্য়র ক্েন কক্য একটি কমযলাার আক্য়াজন করা য়। 

মঙ্গবার (৯ অক্টাবর) সবা ১১টায় ওই কমযলাার মধ্ে পিক্য়ই চূড়ান্ত করা য় সকৌলিত্রটি। 

কমযলাায় ভািপতত্ব কক্রন সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র অপতপরক্ত পচব (প্রলান ও 
িযযটন) সমাোঃ ইমরান। ভার ভািপত বক্ন, এপডপজ সগা ৩ বাস্তবায়ক্নর ক্যে মন্ত্রণাক্য়র কতৃয ক মপনটপরিং 
টিম গঠক্নর মধ্ে পিক্য় সকৌলিত্রটি কাযযকর বাস্তবায়ক্নর উক্িোগ গ্রণ করা ক্ব। সই াক্থ সকৌলিক্ত্রর 
িপরক্প্রপযক্ত ব িংস্থা কতৃয ক একটি কমযিপরকল্পনা গঠন করার জনে চূড়ান্ত সকৌলিত্রটি মন্ত্রণাক্য়র অধ্ীন ব 
িংস্থার কাক্ছ পবতরণ করা ক্ব। 

ারা পবক্ে মপিতভাক্ব তামাক পনয়ন্ত্রণ ও তামাক্কর বেবার কপমক্য় আনার ক্যে ২০০৩ াক্ Framework 

convention on Tobacco control(FCTC) চুপক্ত অনকু্মাপিত য়। বািংাক্িল এই চুপক্তর প্রথম স্বাযরকারী সিল এবিং 
এরই ধ্ারাবাপকতায় বািংাক্িল ২০০৫ াক্ ধ্ূমিান ও তামাকজাত দ্রবে বেবার (পনয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন কক্র ও 
িক্র ২০১৩ াক্ আইনটি িংক্লাপধ্ত করা য়। পবেস্বাস্থে িংস্থা কতৃয ক িপরচাপত Gobal adult tobacco servey 

(GATS) 2017 অনুাক্র বািংাক্িক্ল কমযক্যক্ত্র িক্রায ধ্ূমিাক্নর পলকার ক্ে ৪৩% মানু। িক্রায ধ্ূমিাক্নর 
যপতকর প্রভাব সথক্ক মানুক্ক রযা করক্ত পবিেমান আইক্ন ক িাবপক সেক্ ধ্মূিান পনপদ্ধ করা ক্য়ক্ছ। 
এব িাবপক সেক্র মক্ধ্ে পিটাপটি সটক্রর আওয়াতাধ্ীন সবা প্রপতষ্ঠানমূ অনেতম। 

পবক্ের পবপভন্ন গক্বণায় সিখা সগক্ছ, অনোনে িাবপক সেক্র তুনায় পিটাপটি সটক্র (ক্যমন- সাক্ট, সমাক্ট, 

সগস্ট াউজ, পরক্াটয , সরসু্টক্রন্ট, বার ইতোপি) প্রতেয ও িক্রায ধ্ূমিাক্নর ার সবপল। বািংাক্িক্ল িাবপক সেক্ 
িক্রায ধ্ূমিাক্নর মক্ধ্ে প্রায় ৫০% মানু পিটাপটি সটক্রর আওয়াতাধ্ীন সবা প্রপতষ্ঠাক্ন িক্রায ধ্ূমিাক্নর 
পলকার ক্ে। এমতাবস্থায় তামাক বেবার না কক্রও যারা স্বাস্থে ও িপরক্বলগত যপতর পলকার ক্েন তাক্ির 
ুরযার জনে পিটাপটি সটক্র তামাকজাত দ্রক্বের বেবার পনয়ন্ত্রক্ণ একটি সকৌলিত্র প্রক্য়াজন। কারণ, বতয মাক্ন 
পবপভন্ন সিল পবপভন্ন সকৌল ও তামাক পনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ক্নর মাধ্েক্ম সাক্ট, সরসু্টক্রন্ট ও বাক্র িক্রায 
ধ্ূমিাক্নর ার কপমক্য় আনক্ত যম ক্য়ক্ছ। এরই সপ্রপযক্ত সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণায় স্বাস্থে 
ও িপরবার কোণ মন্ত্রণাক্য়র জাতীয় তামাক পনয়ন্ত্রণ স ও ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলক্নর ক্যাপগতায় একটি খড়া 
তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র ততপর কক্রক্ছ। সই সকৌলিত্র চূড়ান্তকরণ কমযলাা অনপুষ্ঠত 
য় আজ। 

কমযলাায় উিপস্থত পছক্ন সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র অপতপরক্ত পচব, যুগ্মপচব, উি-পচব 
ও পপনয়র কারী পচবগণ, প্রপতপনপধ্ স্থানীয় রকার পবভাগ, উি-পচব, স্বাস্থে ও িপরবার কোণ মন্ত্রণায়, সপ্রাগ্রাম 
অপফার, জাতীয় তামাক পনয়ন্ত্রণ স, পনবযাী কমযকতয া, াভার সিৌরভা, বািংাক্িল সবামপরক পবমান চাচ 
কর্রতৃয িয, বািংাক্িল িযযটন কক্িযাক্রলন, বািংাক্িল টুপরজম সবাডয , পবমান বািংাক্িল এয়ারাইন্স পপমটিড, সাক্টস্ 
ইন্টারনোলনা পপমক্টড, বািংাক্িল াপভয ক্ পপমটিক্ডর প্রপতপনপধ্বনৃ্দ, টুপরজম পরক্াটয  ইন্ডাপিজ এক্াপক্য়লন অব 
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বািংাক্িল-এর ভািপত, বািংাক্িল সরক্স্তারাাঁ মাপক পমপতর মাপচব, কোক্েইন ফর সটাবোক্কা পি পকডস্ ও 
পবপভন্ন তামাকপবক্রাধ্ী িংগঠক্নর প্রপতপনপধ্গণ। 

কমযলাায় তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র খড়া উিস্থািন কক্রন সবামপরক পবমান িপরবন 
ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র যগু্ম পচব ইরাত সচৌধ্ুরী। কমযলাার শুরুক্ত শুক্ভো বক্তবে প্রিান কক্রন ঢাকা আহ্ছাপনয়া 
পমলক্নর কারী িপরচাক ও তামাক পনয়ন্ত্রণ প্রকক্ল্পর মিয়কারী সমা: সমাখক্ছুর রমান। 

কমযলাায় আক্রা বক্তবে প্রিান কক্রন ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলক্নর াধ্ারণ োিক ড. এ এম খপরু রমান। 

বক্লক্ এই সকৌলিক্ত্রর কাযযকর বাস্তবায়ন ২০৪০ াক্র মক্ধ্ে বািংাক্িল তামাকমকু্ত করার সযক্ত্র পবরাট ভূপমকা 
রাখক্ব- এই আলাবাি বেক্ত কক্র ভািপত কমযলাার মাপি সঘাণা কক্রন। কমযলাাটি িপরচানা কক্রন 
সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র পপনয়র কারী পচব ও তামাক পনয়ন্ত্রণ কাযযক্রক্মর সফাকা 
িাযন পনফুার সজপমন। 
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টহাম্প ি-টিাম্প ি তািাকিুক্ত করম্পত কিযশািা 

‘তািাকিুক্ত হসনি ানিটি টসক্টর ব্াস্তব্ায়ি টকৌশিিে’ চূড়ান্ত করার িম্পযয সনচব্ািম্পয় একটি কিযশািা 
অিুনিত হম্পয়ম্পছ। 

ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলন ও কোক্েইন ফর সটাবোক্কা পি পকড’র ক্যাপগতায় মঙ্গবার সবামপরক পবমান 
িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য় এই কমযলাা 
অনপুষ্ঠত য়। 

কমযলাা সলক্ খড়া সকৌলিত্রটি চূড়ান্ত করা 
য় বক্ ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলন এক িংবাি 
পবজ্ঞপিক্ত জাপনক্য়ক্ছ। 

কমযলাায় ভািপতত্ব কক্রন সবামপরক পবমান 
িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র অপতপরক্ত পচব 
(প্রলান ও িযযটন) সমা. ইমরান। 

কমযলাায় পবপভন্ন গক্বণার তথে তুক্ ধ্ক্র বা 
য়, অনোনে িাবপক সেক্র তুনায় পিটাপটি 

সটক্র (ক্াক্ট, সমাক্ট, সগস্ট াউজ, পরক্াটয , সরসু্টক্রন্ট, বার ইতোপি) িক্রায ধ্ূমিাক্নর ার সবপল। 

বািংাক্িক্ল লতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মানু পিটাপটি সটক্রর আওয়াতাধ্ীন সবা প্রপতষ্ঠাক্ন িক্রায ধ্ূমিাক্নর 
পলকার ন বক্ও উক্েখ করা য়। 

কমযলাায় বক্তারা বক্ন, এ অবস্থায় তামাক বেবার না কক্রও যারা স্বাস্থে ও িপরক্বলগত যপতর পলকার ক্েন 
তাক্ির ুরযার প্রক্য়াজক্নই একটি সকৌলিত্র প্রক্য়াজন। 

২০৪০ াক্র মক্ধ্ে তামাকমকু্ত বািংাক্িল গড়ার সযক্ত্র ায়ক পাক্ব এই সকৌলিত্র বাস্তবায়ক্নর উির সজার সিন 
তারা। 

খড়া সকৌলিত্র উিস্থািন কক্রন মন্ত্রণাক্য়র যুগ্ম পচব ইরাত সচৌধ্ুরী। শুক্ভো বক্তবে রাক্খন ঢাকা আহ্ছাপনয়া 
পমলক্নর কারী িপরচাক ও তামাক পনয়ন্ত্রণ প্রকক্ল্পর মিয়কারী সমাখক্ছুর রমান, ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলক্নর 
াধ্ারণ োিক ড. এ এম খপরু রমান। 

কমযলাায় সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণায়, স্থানীয় রকার পবভাগ, স্বাস্থে ও িপরবার কোণ 
মন্ত্রণায়, জাতীয় তামাক পনয়ন্ত্রণ স, াভার সিৌরভা, বািংাক্িল সবামপরক পবমান চাচ কতৃয িয , বািংাক্িল 
িযযটন কক্িযাক্রলন, বািংাক্িল টুপরজম সবাডয , পবমান বািংাক্িল এয়ারাইন্স, সাক্টস্ ইন্টারনোলনা পপমক্টড, বািংাক্িল 
াপভয ক্ পপমক্টড, টুপরজম পরক্াটয  ইন্ডাপিজ অোক্াপক্য়লন,  বািংাক্িল সরক্স্তারাাঁ মাপক পমপত, কোক্েইন ফর 
সটাবোক্কা পি পকড ও পবপভন্ন তামাকপবক্রাধ্ী িংগঠক্নর প্রপতপনপধ্রা অিংল সনন। 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1548679.bdnews 
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নিজস্ব প্রনতম্পব্দক : তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র চূড়ান্তকরক্ণর ক্যে ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলন 
ও কোক্েইন ফর সটাবোক্কা পি পকডস্-এর ক্যাপগতায় সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র ক্েন 
কক্য একটি কমযলাার আক্য়াজন করা য়। 

 

মঙ্গবার এই কমযলাার মধ্ে পিক্য়ই চূড়ান্ত করা য় সকৌলিত্রটি। কমযলাায় ভািপতত্ব কক্রন সবামপরক পবমান 
িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র অপতপরক্ত পচব (প্রলান ও িযযটন) সমা. ইমরান। 

 

পতপন বক্ন, এপডপজ সগা ৩ বাস্তবায়ক্নর ক্যে মন্ত্রণাক্য়র কতৃয ক মপনটপরিং টিম গঠক্নর মধ্ে পিক্য় সকৌলিত্রটি 
কাযযকর বাস্তবায়ক্নর উক্িোগ গ্রণ করা ক্ব। সই াক্থ সকৌলিক্ত্রর িপরক্প্রপযক্ত ব িংস্থা কতৃয ক একটি 
কমযিপরকল্পনা গঠন করার জনে চূড়ান্ত সকৌলিত্রটি মন্ত্রণাক্য়র অধ্ীন ব িংস্থার কাক্ছ পবতরণ করা ক্ব। 

 

ারা পবক্ে মপিতভাক্ব তামাক পনয়ন্ত্রণ ও তামাক্কর বেবার কপমক্য় আনার ক্যে ২০০৩ াক্ Framework 

convention on Tobacco control(FCTC) চুপক্ত অনকু্মাপিত য়। বািংাক্িল এই চুপক্তর প্রথম স্বাযরকারী সিল এবিং 
এরই ধ্ারাবাপকতায় বািংাক্িল ২০০৫ াক্ ধ্ূমিান ও তামাকজাত দ্রবে বেবার (পনয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন কক্র ও 
িক্র ২০১৩ াক্ আইনটি িংক্লাপধ্ত করা য়। পবেস্বাস্থে িংস্থা কতৃয ক িপরচাপত Gobal adult tobacco servey 

(GATS) 2017 অনুাক্র বািংাক্িক্ল কমযক্যক্ত্র িক্রায ধ্ূমিাক্নর পলকার ক্ে ৪৩% মানু। িক্রায ধ্ূমিাক্নর 
যপতকর প্রভাব সথক্ক মানুক্ক রযা করক্ত পবিেমান আইক্ন ক িাবপক সেক্ ধ্মূিান পনপদ্ধ করা ক্য়ক্ছ। 
এব িাবপক সেক্র মক্ধ্ে পিটাপটি সটক্রর আওয়াতাধ্ীন সবা প্রপতষ্ঠানমূ অনেতম। 

 

পবক্ের পবপভন্ন গক্বণায় সিখা সগক্ছ, অনোনে িাবপক সেক্র তুনায় পিটাপটি সটক্র (ক্যমন- সাক্ট, সমাক্ট, 

সগস্ট াউজ, পরক্াটয , সরসু্টক্রন্ট, বার ইতোপি) প্রতেয ও িক্রায ধ্ূমিাক্নর ার সবপল। বািংাক্িক্ল িাবপক সেক্ 
িক্রায ধ্ূমিাক্নর মক্ধ্ে প্রায় ৫০% মানু পিটাপটি সটক্রর আওয়াতাধ্ীন সবা প্রপতষ্ঠাক্ন িক্রায ধ্ূমিাক্নর 
পলকার ক্ে। এমতাবস্থায় তামাক বেবার না কক্রও যারা স্বাস্থে ও িপরক্বলগত যপতর পলকার ক্েন তাক্ির 
ুরযার জনে পিটাপটি সটক্র তামাকজাত দ্রক্বের বেবার পনয়ন্ত্রক্ণ একটি সকৌলিত্র প্রক্য়াজন। কারণ, বতয মাক্ন 
পবপভন্ন সিল পবপভন্ন সকৌল ও তামাক পনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ক্নর মাধ্েক্ম সাক্ট, সরসু্টক্রন্ট ও বাক্র িক্রায 
ধ্ূমিাক্নর ার কপমক্য় আনক্ত যম ক্য়ক্ছ। এরই িপরক্প্রপযক্ত সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণায় 
স্বাস্থে ও িপরবার কোণ মন্ত্রণাক্য়র জাতীয় তামাক পনয়ন্ত্রণ স ও ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলক্নর ক্যাপগতায় একটি 
খড়া তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র ততপর কক্রক্ছ। সই সকৌলিত্র চূড়ান্তকরণ কমযলাা 
অনপুষ্ঠত য়। 



 

কমযলাায় উিপস্থত পছক্ন সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র অপতপরক্ত পচব, যুগ্মপচব, উি-পচব 
ও পপনয়র কারী পচব, প্রপতপনপধ্ স্থানীয় রকার পবভাগ, উি-পচব, স্বাস্থে ও িপরবার কোণ মন্ত্রণায়, সপ্রাগ্রাম 
অপফার, জাতীয় তামাক পনয়ন্ত্রণ স, পনবযাী কমযকতয া, াভার সিৌরভা, বািংাক্িল সবামপরক পবমান চাচ 
কতৃয িয, বািংাক্িল িযযটন কক্িযাক্রলন, বািংাক্িল টুপরজম সবাডয , পবমান বািংাক্িল এয়ারাইন্স পপমটিড, সাক্টস্ 
ইন্টারনোলনা পপমক্টড, বািংাক্িল াপভয ক্ পপমটিক্ডর প্রপতপনপধ্, টুপরজম পরক্াটয  ইন্ডাপিজ এক্াপক্য়লন অব 
বািংাক্িল-এর ভািপত, বািংাক্িল সরক্স্তারাাঁ মাপক পমপতর মাপচব, কোক্েইন ফর সটাবোক্কা পি পকডস্ ও 
পবপভন্ন তামাকপবক্রাধ্ী িংগঠক্নর প্রপতপনপধ্রা। 

 

কমযলাায় তামাকমকু্ত পিটাপটি সটর বাস্তবায়ন সকৌলিত্র খড়া উিস্থািন কক্রন সবামপরক পবমান িপরবন 
ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র যগু্ম পচব ইরাত সচৌধ্ুরী। কমযলাার শুরুক্ত শুক্ভো বক্তবে প্রিান কক্রন ঢাকা আহ্ছাপনয়া 
পমলক্নর কারী িপরচাক ও তামাক পনয়ন্ত্রণ প্রকক্ল্পর মিয়কারী সমাখক্ছুর রমান। 

 

কমযলাায় আক্রা বক্তবে প্রিান কক্রন ঢাকা আহ্ছাপনয়া পমলক্নর াধ্ারণ োিক ড. এ এম খপরু রমান। 

 

কমযলাাটি িপরচানা কক্রন সবামপরক পবমান িপরবন ও িযযটন মন্ত্রণাক্য়র পপনয়র কারী পচব ও তামাক 
পনয়ন্ত্রণ কাযযক্রক্মর সফাকা িাযন পনফুার সজপমন। 
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