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তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারই প্রনতজ্ঞাবদ্ধ নকন্তু সরকারী অনুদাণি নিনমিত চলনচণে আইি ভঙ্গ
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অণিক কারণিই দদবী ছনবনি নিণয় দর্িণকর মণযে বোপক আগ্রহ ততরী হণয়ণছ। তার মণযে সম্ভবত সবণচণয় বড় কারিনি হণলা
জিনপ্রয় উপন্যানসক , িািেকার হুমায়ূি আহণমণদর সানহতে নিণয় নসণিমা। আর দসনিও আবার তার স ৃষ্ট তু মল
ু জিনপ্রয় নমনসর
আলী-দক প্রথমবাণরর মণতা চলনিণে দদখার সুণ াগ। পনরচালক আিাম , প্রণ াজক জয়া আহসাি, প্রণ াজিা
সংস্থা নস দত নসণিমা (অনুদাণি বাংলাণদর্ সরকার) দদবী ছনবনি নিনমিত হয়। গত ১৯ অণটাবর দথণক নবনভন্ন
দপ্রক্ষাগ ৃণহ দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণেিা।
দদবী চলনচণে প্রযাি চনরণের জিনপ্রয় নমনসর আলীণক পুণরা নসণিমাণত দবনর্ নকছু সময় যণর দমাি ১২ বার
যূমপাি করণত দদখা ায়। নসগাণরি ছাড়াও চু রুি এবং পাইণপর মাযেণম যূমপাি করণত দদখা ায়। আণরা
উণেখ করার মণতা নবষয় হল, ঢাকা দিাবোকর, উিণটাি নসগাণরণির পোণকি খুণল নসগাণরি দবর করা ও
আবার র্াণিির পণকণি পোণকনি দভতণর দরণখ দদওয়ার দৃণর্ে মাযেণম দবাঝা ায় চলনচেনিণত নিনদষ্ট একনি নসগাণরি ব্র্োণডের
নবজ্ঞাপি করা হণয়ণছ। যূমপাি ও তামাকজাত দ্রবে বেবহার(নিয়ন্ত্রে) আইি ২০০৫ (সংণর্ানযত ২০১৩) অনুসাণর যূমপাণির
দৃর্ে দদখাণিা াণব িা। দকাি নসণিমায় কানহিীর প্রণয়াজণি অতোবর্েক হণল তামাকজাত দ্রবে বেবহার দৃর্ে রনহয়াণছ
এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পণকি নলনখত সতকিবােী, নবনয দ্বারা
নিযিানরত পদ্ধনতণত, পদিায় প্রদর্িিপূবিক উহা প্রদর্িি করা াইণব। নসণিমায় তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দৃর্ে প্রদর্িি নিয়ন্ত্রে
সংক্রান্ত নবযাি- ৫ এর উপ-যারা (১) এর দফা (ঙ) এর র্তিাংণর্র উণের্ে পূরেকণে দকাি নসণিমার কানহিীর প্রণয়াজণি
অতোবর্েক হইণল তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দৃর্ে রনহয়াণছ এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে
বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পণকি নলনখত সতকিবােী নিন্ম বনেিত পদ্ধনতণত পদিায় প্রদর্িিপূবিক উহা প্রদর্িি কনরণত হইদব,
থা - (ক) তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দৃর্ে প্রদর্িিকাণল পদিার মাঝখাণি পদিার আকাণরর অন্তত এক পঞ্চমাংর্ স্থাি জুনড়য়া
কাণলা জনমণির উপর সাদা অক্ষণর বাংলা ভাষায় “যূমপাি/তামাক দসবি ম ৃতু ে ঘিায়” র্ীষিক স্বাস্থে সতকিবােী প্রদর্িি কনরণত
হইণব এবং উক্তরূপ দৃর্ে তক্ষে চনলণব, ততক্ষে প িন্ত সতকিবােী প্রদর্িি অবোহত রানখণত হইণব; (গ) দপ্রক্ষাগ ৃণহ নসণিমা
প্রদর্িণির দক্ষণে তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দৃর্ে রনহয়াণছ এইরূপ নসণিমা আরম্ভ হইবার পূণবি, নবরনতর পূণবি ও পণর এবং
নসণিমা প্রদর্িণির দর্ণষ অিূেি ২০ (নবর্) দসণকন্ে সময় প িন্ত সম্পূেি পদিা জুনড়য়া “যূমপাি/তামাক দসবি ম ৃতু ে
ঘিায়” র্ীষিক সতকিবােী বাংলা ভাষায় প্রদর্িি কনরণত হইণব। আইি অনু ায়ী, দকাি বেনক্ত এই যারার নবযাি লংঘি করণল
নতনি অনুর্ধ্ি নতি মাস নবিাশ্রম কারাদডে বা অিনযক এক লক্ষ িাকা অথি দডে বা উভয় দণডে দডেিীয় হইণব এবং উক্ত বেনক্ত
নদ্বতীয়বার বা পুিঃ পুিঃ একই যরণির অপরায সংঘিি কনরণল নতনি প িায়ক্রনমকভাণব উক্ত দণডের নদ্বগুে হাণর দডেিীয়
হইণবি। দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণেিা। হুমায়ূি আহণমণদর
সানহণতে জিনপ্রয় নমনসর আলী, তরুে সমাণজর মাণঝ একনি অনুকরিীয় চনরে। আমাণদর তরুি সমাজণক যূমপািমুক্ত
রাখণত, দদবী নসণিমাণত তামাকজাত দ্রবে বেবহার নিয়ন্ত্রে আইি অনু ায়ী কা িকর পদণক্ষপ গ্রহে করা উনচত। প্রযািমন্ত্রীর
২০৪০ সাণলর মণযে তামাকমুক্ত বাংলাণদর্ অজিণি রাষ্ট্রীয় অনুদাণি নিনমিত, দদবী চলনচে নক দকাি উণেখণ াগে দানয়ত্ব
পালি করণত পাণর িা ? সূে: সংবাদ নবজ্ঞনি
https://bit.ly/2SaBX0O
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‘দদবী’ নসণিমায় আইি ভণঙ্গর অনভণ াগ
নবণিাদি প্রনতণবদক ১২:৩১ অপরাহ্ণ, িণভম্বর ১৯, ২০১৮
অণিক কারণেই দদবী ছনবনি নিণয় দর্িণকর মণযে বোপক আগ্রহ ততনর হণয়ণছ। তার মণযে সম্ভবত সবণচণয় বড় কারেনি হণলা জিনপ্রয়
উপন্যানসক, িািেকার হুমায়ূি আহণমণদর সানহতে নিণয় নসণিমা। আর
দসনিও আবার তার স ৃষ্ট তু মল
ু জিনপ্রয় নমনসর আলীণক প্রথমবাণরর মণতা
চলনিণে দদখার সুণ াগ। পনরচালক আিাম, প্রণ াজক জয়া আহসাি,
প্রণ াজিা সংস্থা নস দত নসণিমা (অনুদাণি বাংলাণদর্ সরকার) দদবী ছনবনি
নিনমিত হয়।
গত ১৯ অণটাবর দথণক নবনভন্ন দপ্রক্ষাগ ৃণহ দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু
হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণেিা। ঢাকা
আহছানিয়া নমর্ি দথণক পাঠাণিা এক সংবাদ নবজ্ঞনিণত বলা হণয়ণছ, দদবী
চলনিণের প্রযাি চনরণে জিনপ্রয় নমনসর আলীণক পুণরা নসণিমাণত দবর্ নকছু
সময় যণর দমাি ১২ বার যূমপাি করণত দদখা ায়। নসগাণরি ছাড়াও চু রুি
এবং পাইণপর মাযেণম তাণক যূমপাি করণত দদখা ায়।
আরও উণেখ করার মণতা নবষয় হণলা, ঢাকা দিাবোণকার উইিণটাি নসগাণরণির পোণকি খুণল নসগাণরি দবর করা ও আবার র্াণিির
পণকণি পোণকিনি দভতণর দরণখ দদওয়ার দণৃ র্ের মাযেণম দবাঝা ায় চলনিেনিণত নিনদিষ্ট একনি নসগাণরি ব্র্োণডের নবজ্ঞাপি করা
হণয়ণছ।

http://www.kholakagojbd.com/entertainment/11325
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সরকারী অনুদাণি নিনমিত চলনিণে আইি ভঙ্গ
দগা নিউজ২৪ | দমাহাম্মদ ওয়ালী দিামাি প্রকানর্ত: িণভম্বর ১৯, ২০১৮, ০৫:০৮ নপএম আপণেি: িণভম্বর ১৯, ২০১৮,
অণিক কারণিই দদবী ছনবনি দর্িণকর মণযে বোপক আগ্রহ ততরী কণরণছ। সম্ভবত সবণচণয় বড় কারিনি হণলা জিনপ্রয় কথাসানহনতেক
হুমায়ূি আহণমণদর উপন্যাস অবলম্বণি নসণিমানি নিনমিত। আর দসনিও আবার তার স ৃষ্ট পাঠক িনিত চনরে নমনসর আনলণক প্রথমবাণরর
মণতা রূপালী পদিায় দদখার সুণ াণগ। পনরচালক অিম নবশ্বাস, প্রণ াজক জয়া আহসাি,
প্রণ াজিা সংস্থা নস দত নসণিমা (অনুদাণি বাংলাণদর্ সরকার) দদবী ছনবনি নিনমিত হয় এবং
নসণিমানির পনরণবর্ক জাজ মানিনমনেয়া। গত ১৯ অণটাবর, ২০১৮ দথণক নবনভন্ন
দপ্রক্ষাগ ৃণহ দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হয়। নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হণলও তামাক
নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হয়নি। দদবী চলনিণে প্রযাি চনরণের জিনপ্রয়
নমনসর আলীণক পুণরা নসণিমাণত দবর্ নকছু সময় যণর (প্রায় দমাি ১২ বার) যূমপাি করণত
দদখা ায়।আণরা উণেখ করার মণতা নবষয় হল, ঢাকা দিাবোণকার, উিণটাি নসগাণরণির
পোণকি খুণল নসগাণরি দবর করা ও আবার র্াণিির পণকণি পোণকনি দরণখ দদওয়ার দণৃ র্ের মাযেণম দবাঝা ায় চলনিেনিণত নিনদিষ্ট
একনি নসগাণরি ব্র্োণডের নবজ্ঞাপি করা হণয়ণছ।যূমপাি ও তামাকজাত দ্রবে বেবহার (নিয়ন্ত্রে) আইি ২০০৫ (সংণর্ানযত ২০১৩)
ৃ ে দদখাণিা াণব িা। দকাি নসণিমায় কানহিীর প্রণয়াজণি অতোবর্েক হণল তামাকজাত দ্রবে বেবহার দর্
ৃ ে রণয়ণছ
অনুসাণর যূমপাণির দর্
এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পণকি নলনখত সতকিবােী, নবনয দ্বারা নিযিানরত
ৃ ে প্রদর্িি নিয়ন্ত্রে সংক্রান্ত নবযাি- ৫ এর উপপদ্ধনতণত, পদিায় প্রদর্িিপূবক
ি প্রদর্িি করা হণব। নসণিমায় তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
যারা (১) এর দফা (ঙ) এর র্তিাংণর্র উণের্ে পূরেকণে দকাি নসণিমার কানহিীর প্রণয়াজণি অতোবর্েক হইণল তামাকজাত দ্রবে
ৃ ে রণয়ণছ এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পণকি নলনখত সতকিবােী নিন্ম
বেবহাণরর দর্
ৃ ে প্রদর্িিকাণল পদিার
বনেিত পদ্ধনতণত পদিায় প্রদর্িিপূবক
ি উহা প্রদর্িি করণত হণব। থা- (ক) তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
মাঝখাণি পদিার আকাণরর অন্তত এক পঞ্চমাংর্ স্থাি জুণড় কাণলা জনমণির উপর সাদা অক্ষণর বাংলা ভাষায় “যূমপাি/তামাক দসবি
ৃ ে তক্ষে চলণব, ততক্ষে প িন্ত সতকিবােী প্রদর্িি অবোহত
ম ৃতু ে ঘিায়” র্ীষিক স্বাস্থে সতকিবােী প্রদর্িি করণত হণব এবং উক্তরূপ দর্
ৃ ে রণয়ণছ এইরূপ নসণিমা আরম্ভ হওয়ার পূণবি,
রাখণত হণব; (গ) দপ্রক্ষাগ ৃণহ নসণিমা প্রদর্িণির দক্ষণে তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
নবরনতর পূণবি ও পণর এবং নসণিমা প্রদর্িণির দর্ণষ অিূেি ২০ (নবর্) দসণকডে সময় প িন্ত সম্পূেি পদিা জুণড় “যূমপাি/তামাক দসবি
ম ৃতু ে ঘিায়” র্ীষিক সতকিবােী বাংলা ভাষায় প্রদর্িি করণত হণব। আইি অনু ায়ী, দকাি বেনক্ত এই যারার নবযাি লংঘি করণল নতনি
অনুর্ধ্ি নতি মাস নবিাশ্রম কারাদডে বা অিনযক এক লক্ষ িাকা অথি দডে বা উভয় দণডে দডেিীয় হণবি এবং উক্ত বেনক্ত নদ্বতীয়বার বা
পুিঃপুিঃ একই যরণির অপরায কনরণল নতনি প িায়ক্রনমকভাণব উক্ত দণডের নদ্বগুে হাণর দডেিীয় হইণবি। দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু
হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণে িা। হুমায়ূি আহণমণদর উপন্যাণস জিনপ্রয় নমনসর আনল, তরুে সমাণজর
মাণঝ একনি অনুকরিীয় চনরে। আমাণদর তরুি সমাজণক যূমপািমুক্ত রাখণত, দদবী নসণিমাণত তামাকজাত দ্রবে বেবহার নিয়ন্ত্রে আইি
অনু ায়ী কা িকর পদণক্ষপ গ্রহে করা উনচত। প্রযািমন্ত্রীর ২০৪০ সাণলর মণযে তামাকমুক্ত বাংলাণদর্ অজিণি রাষ্ট্রীয় অনুদাণি নিনমিত,
দদবী চলনিে নক দকাি উণেখণ াগে দানয়ত্ব পালি করণত পাণর িা?দলখক : দমাহাম্মদ ওয়ালী দিামাি, নমনেয়া মোণিজার, ঢাকা
আহ্ছানিয়া নমর্ি।দমাবাইল িম্বর: ০১৭১৫৫৯৬৩৪৩.
https://bit.ly/2AdXRsG
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তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রনতজ্ঞাবদ্ধ নকন্তু সরকারী অিু দাণি নিনমি ত চলনিণে আইি ভঙ্গ
ম োঃ ইকর ু ল হক ইহ ন
আপমেট ট ই : ম ব র, ১৯ নভেম্বর, ২০১৮
অণিক কারণিই দদবী ছনবনি নিণয় দর্িণকর মণযে বোপক আগ্রহ ততরী কণরণছ। সম্ভবত সবণচণয় বড় কারিনি হণলা জিনপ্রয়
কথাসানহনতেক হুমায়ূি আহণমণদর উপন্যাস অবলম্বণি নসণিমা। আর দসনিও আবার তাাঁর স ৃষ্ট
পাঠকিনিত চনরে নমনসর আনল-দক প্রথমবাণরর মণতারূপালী পদিায় দদখার সুণ াণগ। পনরচালক অিম
নবর্^াাস, প্রণ াজক জয়া আহসাি,প্রণ াজিা সংস্থা নস দত নসণিমা (অনুদাণি বাংলাণদর্ সরকার) দদবী
ছনবনি নিনমিত হয় এবং নসণিমানির পনরণবর্ক জাজ মানিনমনেয়া। গত ১৯ অণটাবর, ২০১৮ দথণক
নবনভন্ন দপ্রক্ষাগ ৃণহ দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হয়। নসণিমানির প্রদর্িি শুরু হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে
আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণেিা। দদবী চলনিণে প্রযাি চনরণের জিনপ্রয় নমনসর আলীণক পুণরা
নসণিমাণত দবনর্ নকছু সময় যণর প্রায় দমাি ১২ বার যূমপাি করণত দদখা ায়। আণরা উণেখ করার
মণতা নবষয় হল, ঢাকা দিাবোণকার, উিণটাি নসগাণরণির পোণকি খুণল নসগাণরি দবর করা ওআবার
র্াণিির পণকণি পোণকনি দভতণর দরণখ দদওয়ার দণৃ র্ের মাযেণম দবাঝা ায় চলনিেনিণত নিনদিষ্ট একনি
নসগাণরি ব্র্োণডের নবজ্ঞাপি করা হণয়ণছ। যূমপাি ও তামাকজাত দ্রবে বেবহার(নিয়ন্ত্রে) আইি ২০০৫
ৃ ে দদখাণিা াণব িা। দকাি নসণিমায় কানহিীর প্রণয়াজণি
(সংণর্ানযত ২০১৩) অনুসাণর যূমপাণির দর্
অতোবর্েক হণল তামাকজাত দ্রবে
ৃ ে রনহয়াণছ এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব
বেবহার দর্
সম্পণকি নলনখত সতকিবােী, নবনয দ্বারা নিযিানরত পদ্ধনতণত, পদিায় প্রদর্িিপূবক
ি উহা প্রদর্িি করা
ৃ ে প্রদর্িি নিয়ন্ত্রে সংক্রান্ত নবযাি- ৫ এর উপ-যারা (১)
াইণব। নসণিমায় তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
এর দফা (ঙ) এর র্তিাংণর্র উণের্ে পূরেকণে দকাি নসণিমার কানহিীর প্রণয়াজণি অতোবর্েক
ৃ ে রনহয়াণছ এইরূপ দকাি নসণিমা প্রদর্িিকাণল তামাকজাত দ্রবে
হইণলতামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
বেবহাণরর ক্ষনতকর প্রভাব সম্পণকি নলনখত সতকিবােী নিন্ম বনেিত পদ্ধনতণত পদিায় প্রদর্িিপূবক
ি উহা প্রদর্িি
ৃ ে প্রদর্িিকাণল পদিার মাঝখাণি পদিার
কনরণত হইণব, থা াঃ- (ক) তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
আকাণরর অন্তত এক পঞ্চমাংর্ স্থাি জুনড়য়া কাণলা জনমণির উপর সাদা অক্ষণর বাংলা ভাষায়
ৃ ে
“যূমপাি/তামাক দসবি ম ৃতু ে ঘিায়” র্ীষিক স্বাস্থে সতকিবােী প্রদর্িি কনরণত হইণব এবং উক্তরূপ দর্
তক্ষে চনলণব, ততক্ষে প িন্ত সতকিবােী প্রদর্িি অবোহত রানখণত হইণব; (গ) দপ্রক্ষাগ ৃণহ নসণিমা
ৃ ে রনহয়াণছ এইরূপ নসণিমা আরম্ভ হইবার পূণবি, নবরনতর
প্রদর্িণির দক্ষণে তামাকজাত দ্রবে বেবহাণরর দর্
পূণবি ও পণর এবং নসণিমা প্রদর্িণির দর্ণষ অিূেি ২০ (নবর্) দসণকডে সময় প িন্ত সম্পূেি পদিা জুনড়য়া “যূমপাি/তামাক দসবি ম ৃতু ে
ঘিায়” র্ীষিক সতকিবােী বাংলা ভাষায় প্রদর্িি কনরণত হইণব। আইি অনু ায়ী, দকাি বেনক্ত এই যারার নবযাি লংঘি করণল নতনি অনুর্ধ্ি
নতি মাস নবিাশ্রম কারাদডে বা অিনযক এক লক্ষ িাকা অথি দডে বা উভয় দণডে দডেিীয় হইণব এবং উক্ত বেনক্ত নদ্বতীয়বার বা পুিঃ পুিঃ
একই যরণির অপরায সংঘিি কনরণল নতনি প িায়ক্রনমকভাণব উক্ত দণডের নদ্বগুে হাণর দডেিীয় হইণবি। দদবী নসণিমানির প্রদর্িি শুরু
হণলও তামাক নিয়ন্ত্রে আইণির সুস্পষ্ট নিণদির্িা মািা হণে িা। হুমায়ূি আহণমণদর উপন্যাণস জিনপ্রয় নমনসর আনল, তরুে সমাণজর
মাণঝ একনি অনুকরিীয় চনরে। আমাণদর তরুি সমাজণক যূমপািমুক্ত রাখণত, দদবী নসণিমাণত তামাকজাত দ্রবে বেবহার নিয়ন্ত্রে আইি
অনু ায়ী কা িকর পদণক্ষপ গ্রহে করা উনচত। প্রযািমন্ত্রীর ২০৪০ সাণলর মণযে তামাকমুক্ত বাংলাণদর্ অজিণি রাষ্ট্রীয় অনুদাণি নিনমিত,
দদবী চলনিে নক দকাি উণেখণ াগে দানয়ত্ব পালি করণত পাণর িা ?
https://bit.ly/2Qfo9Vp

