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ঢাকা দি েণ তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেনর িত িত  

  জ  িতেবদক, িবিডিনউজ টােয়ি টেফার ডটকম 
Published: 07 Jan 2019 23:01 BdST Updated: 07 Jan 2019 23:01 BdST 

  
তামাক িনয় েণ ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর বােজট বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন 

িত িত িদেয়েছন ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু রহমান।  

সামবার নগর ভবেন ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার কে  তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  ঢাকা 
দি ণ িসিট করেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী করণীয় িনেয় এক মতিবিনময় সভা 
অ ি ত হয়। মতিবিনময় সভায় ধান ব া মা ািফজরু রহমান বেলন,  “িব ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম 

ধান কারণ হল তামােকর ব বহার। আর এ কারেণ তামাক সবন থেক সাধারণ মা ষেক দূের রাখেত হেব।  এজ  
েয়াজন সি িলত উেদ াগ।” মতিবিনময় সভায় মূল ব   উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক 

মা. মাখেলছুর রহমান। িতিন বেলন,  “ িতবছর ায় দড় লাখ মা ষ তামাকজিনত রােগ মারা যাে ন। িব া  সং া 
কতকৃ পিরচািলত াবাল অ াডা  টাবােকা সােভ (গ াটস) ২০১৭ জিরপ অ যায়ী বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  
ধমূপােনর িশকার হে ন শতকরা ৪৩ শতাংশ মা ষ।” এছাড়াও পেরা  ধমূপােনর িশকার হে ন পাবিলক পিরবহেন ৪৪ 
শতাংশ, সরকারী িত ােন ও ভবেন ২১ দশিমক ৬ শতাংশ এবং রে ারাঁয় ৪৯ দশিমক সাত  শতাংশ মা ষ । আেয়াজক 
ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর প  থেক বলা হয়,  ঢাকা দি ণ ও  ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেনর সে  যু  হেয় সমাজ 
উ য়নমূলক কায েমর পাশাপািশ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  ২০১৩ সাল থেক ঢাকা আ ছািনয়া িমশন 
িবিভ  কায ম চািলেয় যাে । ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকডেসর (িসিটএফেক) 
সহেযািগতায় এই মতিবিনময় সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি েগিডয়ার 
জনােরল ডা. শখ সালা উ ীন। িবেশষ অিতিথ িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ 
চৗধুরী। িসিট করেপােরশেনর িবিভ  িবভাগীয় ধান, আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ এবং িবিভ  তামাক 

িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধরা এই সভায় অংশ  নন। 
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দেশ ৪৩ ভাগ মা ষ পেরা  ধূমপােনর িশকার 
০৭ জা য়াির ২০১৯, ০০:০০ 
িবশ^ব াপী অকাল মতুৃ  ও রােগর অ তম কারণ হেলা তামােকর ব বহার।  িত বছর ায় ৫৪ লাখ মা ষ তামাক 
স িকত রােগর কারেণ মারা যায়।  ২০৩০ সােলর মেধ  তা রেড় বািষক মতুৃ  দাঁড়ােব ৮০ লােখ।  টাব ােকা এটলােসর 
২০১৮ সােল কািশত এক িতেবদন থেক এ তথ  পাওয়া গেছ।  িতেবদন থেক আেরা জানা যায়, বাংলােদেশ িত 
বছর তামাকজিনত রােগ মারা যায় এক লাখ ৬০ হাজার ২০০ মা ষ।  এ িদেক িব া  সং ার ২০১৭ সােল পিরচািলত 
Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  
৪৩% মা ষ।  এ ছাড়া সরকাির িত ােন, রে ারাঁয় ও ু েল পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  যথা েম ২১.৬%, ৪৯.৭%, 
এবং ৮.২ %।  তামােকর এ িতকর ভাব কমােত সারা িবে  সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় 
আনার লে  ২০০৩ সােল Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  
বাংলােদশ এই চুি র থম া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত 

ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল আইনিট সংেশাধন করা হয়।  এ ছাড়া পেরা  ধমূপােনর 
িতকর ভাব থেক মা ষেক র া করেত িবদ মান আইেন সব পাবিলক েস ধমূপান িনিষ  করা হেয়েছ।  ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশন দীঘ িদন ধের মাদেকর িতেরাধ ও িনয় েণ এবং তামাক িনয় ণ কাজ কের যাে ।  ঢাকা আ ছািনয়া 
িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকডেসর সহেযািগতায় তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  
ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশন (িডএসিসিস) আজ সামবার নগর ভবন  ব াংক াের সিমনার কে  তামাক িনয় ণ 
আইন বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী করণীয় িবষেয় এক মতিবিনময় সভার আেয়াজন করা হেয়েছ।  এেত ধান অিতিথ 
থাকেবন ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু রহমান।  িডএসিসিসর ধান া  কমকতা 
ি : জ: (ডা:) শখ সালাহ উ ীেনর সভাপিতে  অ ােন আেরা উপি ত থাকেবন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হ থ স েরর 

ধান ইকবাল মা দ ও ক া ইন ফার টাব ােকা ি  িক স, জাতীয় তামাক িনয় ণ সল, দি ণ িসিট করেপােরশেনর 
িবভাগীয় ধানসহ িবিভ  ওয়ােডর কাউি লর ও তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধরা।  
 
http://www.dailynayadiganta.com/more-
news/378644/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A7%AA%E0%A7%A9-
%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7-
%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-
%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87
%E0%A6%B0-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0- 
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অমা  করেল আইনা গ ব ব া 

িডএসিসিসর অিফস েলা ধূমপানমু  ঘাষণা 
 ০৮ জা য়াির ২০১৯, ০০:৪১ 

ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর (িডএসিসিস) নগর ভবন ও আ িলক অিফস েলােক ধমূপানমু  িহেসেব ঘাষণা করা 
হেয়েছ।  এ ছাড়া ধুমপােনর ফল িবষেয় সেচতন করেত িশগিগরই নগরীর ু ল কেলেজ সেচতনতামূলক কমসিূচ হণ করা 
হেব।  গতকাল নগর ভবেন আেয়ািজত এক মতিবিনময় সভায় ধান অিতিথর ব ৃ তায় িডএসিসিসর ধান িনবাহী কমকতা 
মা: মা ািফজরু রহমান এ কথা বেলন।  ‘তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা ও পরবতী করণীয়’ 

িবষয়ক এ সভার আেয়াজন কের িডএসিসিসর া  িবভাগ।  এেত সহেযািগতা কের ঢাকা আহছািনয়া িমশন ও ক াে ইন 
ফর টাব ােকা ি  িকডস।  িডএসিসিসর ধান া  কমকতা ি  জ ডা: শখ সালাহউ ীেনর সভাপিতে  সভায় িবেশষ 
অিতিথ িছেলন, সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী।  মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভা স ালনা কেরন, িডএসিসিসর া  কমকতা ডা: 
মীর মা ািফজরু রহমান।   ধমূপান িনয় েণ িসগােরেটর দাম বািড়েয় দয়া উিচত ম ব  কের ধান অিতিথ মা ািফজরু 
রহমান বেলন, িসগােরেটর মাধ েম ত ণরা মাদেক েবশ করেছ।  এ জ  িসগােরেটর িত শলাকা ১০০ টাকা করা উিচত।  
তাহেল ধমূপায়ীর সংখ া কেম যােব।  সবার আেগ পিরবার থেক ধমূপােনর িবষেয় সেচতন হওয়া েয়াজন বেলও িতিন 
ম ব  কেরন।   
িডএসিসিসর ধান া  কমকতা শখ সালাহউ ীন বেলন, নগর ভবন ও এর আ িলক অিফস েলা পাবিলক স।  এ 
জ  এ ভবেন কউ ধমূপান করেল িনবাহী ম ািজে টরা তার িব ে  আইনা যায়ী ব ব া িনেত পারেবন।  
 
http://www.dailynayadiganta.com/city/378862/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B
8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0-
%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2
%E0%A7%8B-
%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%A
E%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-
%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3%E0%A6%BE 
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তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরা  ও মেডল ওয়াড গঠেন িত িত-সংবাদ িব ি  
মাহা দ ওয়ালী নামান (সংবাদ িব ি ) িতিনিধঃ তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরা  ও 

তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন িত িত ব  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু 
রহমান।  আজ ৭ জা য়ারী, ২০১৯ বলা ১১.০০টায় নগর ভবন  ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার কে  তামাক িনয় ণ 

কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন 
কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী করণীয় 
িবষেয় একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ িত িত ব  কেরন।  
িব ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম ধান ও িতেরাধেযাগ  
কারণ হল তামােকর ব বহার।  টাব ােকা এটলাস, ২০১৮ তথ  অ যায়ী 
বাংলােদেশ িতবছর তামাকজিনত রােগ মারা যায় ১,৬০,২০০ জন।  
সারা িবে  সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় 
আনার লে  ২০০৩ সােল Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  বাংলােদশ এই 
চুি র থম া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ 

২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল আইনিট সংেশাধন 
করা হয়।  িব া  সং া কতকৃ পিরচািলত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ 
কমে ে  পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  ৪৩% মা ষ।  এছাড়াও পাবিলক পিরবহেন (৪৪%), সরকারী িত ােন ও ভবেন 
(২১.৬%) এবং রে াঁরায় (৪৯.৭%) পেরা  ধমূপােনর িশকার হে ।  পেরা  ধমূপােনর িতকর ভাব থেক মা ষেক 
র া করেত িবদ মান আইেন সকল পাবিলক েস ধমূপান িনিষ  করা হেয়েছ।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশন দীঘিদন যাবত 
অ া  সমাজ উ য়নমূলক কায েমর পাশাপিশ তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কের যাে ।  ঢাকা শহের তামাক 
িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  ২০১৩ সাল থেক ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা দি ণ ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর 
সােথ যু  হেয় িবিভ  কায ম বা বায়ন করেছ।  ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ 
কেরেছ যার মেধ  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা নয়ণ অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ আইন 
বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত এই মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়।  সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ (ডাঃ) শখ সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন সাভার পৗরসভার 

ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী এবং মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী 
পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভািট স ালনা কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর া  কমকতা ডা. মীর 
মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  

িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর িবিভ  িবভাগীয় ধান, আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ ও 
িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর 

https://bd24report.com/saradesh/2019/01/07/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
%E0%A6%95-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3/ 

https://bd24report.com/saradesh/2019/01/07/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
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তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড 
গঠেন িত িত ব  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা 
মা ািফজরু রহমান।  আজ ৭ জা য়ারী, ২০১৯ বলা ১১.০০টায় নগর ভবন  ময়র 
মাহা দ হািনফ সিমনার কে  তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  

ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও 
পরবতী করণীয় িবষেয় একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ িত িত ব  কেরন।  
িবশ^ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম ধান ও িতেরাধেযাগ  কারণ হল 

তামােকর ব বহার।  টাব ােকা এটলাস, ২০১৮ তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ িতবছর তামাকজিনত রােগ মারা যায় 
১,৬০,২০০ জন।  সারা িবে  সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে  ২০০৩ সােল 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  বাংলােদশ এই চুি র থম 

া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন 
ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল আইনিট সংেশাধন করা হয়।  িব া  সং া কতকৃ পিরচািলত Gobal Adult 

Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  ৪৩% মা ষ।  
এছাড়াও পাবিলক পিরবহেন (৪৪%), সরকারী িত ােন ও ভবেন (২১.৬%) এবং রে াঁরায় (৪৯.৭%) পেরা  ধমূপােনর 
িশকার হে ।  পেরা  ধমূপােনর িতকর ভাব থেক মা ষেক র া করেত িবদ মান আইেন সকল পাবিলক েস ধমূপান 
িনিষ  করা হেয়েছ।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশন দীঘিদন যাবত অ া  সমাজ উ য়নমূলক কায েমর পাশাপিশ তামাক 
িনয় ণ কায ম বা বায়ন কের যাে ।  ঢাকা শহের তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  ২০১৩ সাল থেক ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন ঢাকা দি ণ ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর সােথ যু  হেয় িবিভ  কায ম বা বায়ন করেছ।  ঢাকা 
দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ কেরেছ যার মেধ  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা নয়ণ 
অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত এই মতিবিনময় 
সভা অ ি ত হয়।   সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ (ডাঃ) শখ 
সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী এবং 
মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভািট স ালনা কেরন 
ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর া  কমকতা ডা. মীর মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর িবিভ ন িবভাগীয় ধান, 
আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ ও িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ অংশ নয়।  সূ  : সংবাদ 
িব ি  
http://www.natun-
barta.com/44102/102/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3-
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-
%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87
%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%9F-

http://www.natun-


%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87
%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF 
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খবর িরেপাট : তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট 
বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন িত িত ব  কেরন ঢাকা 
দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজুর রহমান।  
সামবার সকাল ১১ টায় নগর ভবন  ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার 

কে  তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  ঢাকা 
দি ণ িসিট কেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর 
অ গিত ও পরবতী করণীয় িবষেয় একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ 

িত িত ব  কেরন।  িব ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম 
ধান ও িতেরাধেযাগ  কারণ হল তামােকর ব বহার।  

টাব ােকা এটলাস, ২০১৮ তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ িতবছর তামাকজিনত রােগ মারা যায় ১,৬০,২০০ জন।  সারা িবে  
সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে  ২০০৩ সােল Framework Convention on 
Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  বাংলােদশ এই চুি র থম া রকারী দশ এবং এরই 
ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও পের ২০১৩ 
সােল আইনিট সংেশাধন করা হয়।  িব া  সং া কতকৃ পিরচািলত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) 
২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  ৪৩% মা ষ।  এছাড়াও পাবিলক পিরবহেন (৪৪%), 
সরকাির িত ােন ও ভবেন (২১.৬%) এবং রে াঁরায় (৪৯.৭%) পেরা  ধমূপােনর িশকার হে ।  পেরা  ধমূপােনর 

িতকর ভাব থেক মা ষেক র া করেত িবদ মান আইেন সকল পাবিলক েস ধমূপান িনিষ  করা হেয়েছ।  
ঢাকা আহছিনয়া িমশন দীঘিদন যাবত অ া  সমাজ উ য়নমূলক কায েমর পাশাপিশ তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন 
কের যাে ।  ঢাকা শহের তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  ২০১৩ সাল থেক ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা দি ণ 
ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর সােথ যু  হেয় িবিভ  কায ম বা বায়ন করেছ।  ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক 
িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ কেরেছ যার মেধ  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা নয়ণ অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা 
ও তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত এই মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়।  সভায় সভাপিত  
কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ (ডাঃ) শখ সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব 
িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী এবং মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভািট স ালনা কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর 

া  কমকতা ডা. মীর মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন 
ফর টাব ােকা ি  িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর িবিভ  িবভাগীয় ধান, আ িলক িনবাহী কমকতাসহ 
কাউি লরগণ ও িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ অংশ নয়।  
 

http://sukhabor.com/article/1606/ 
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January 07 

তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরাে র িত িত 
 
িনজ  িতেবদক:  তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন িত িত 

ব  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর 
ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু রহমান।  

আজ ৭ জা য়ারী, ২০১৯ বলা ১১.০০টায় 
নগর ভবন  ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার 
কে  তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা 
গিতশীল করার লে  ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন 
বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী করণীয় িবষেয় 
একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ িত িত 
ব  কেরন।  ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন 
তামাক িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ কেরেছ 
যার মেধ  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা নয়ণ 

অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত এই মতিবিনময় 
সভা অ ি ত হয়।  সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ (ডাঃ) শখ 
সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী এবং 
মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  
সভািট স ালনা কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর া  কমকতা ডা. মীর মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন 
সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশেনর িবিভ  িবভাগীয় ধান, আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ ও িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর 

িতিনিধগণ অংশ নয়।  
https://www.sangbadkonika.com/2019/01/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%
E0%A6%95-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A
4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3/ 
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তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর িত িত 
 

িনজ  িতেবদক:তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর 
বােজট বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন িত িত ব  
কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান িনবাহী কমকতা 
মা ািফজরু রহমান।  আজ ৭ জা য়ারী, ২০১৯ বলা ১১.০০টায় 

নগর ভবন  ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার কে  তামাক িনয় ণ 
কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও 
পরবতী করণীয় িবষেয় একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ িত িত 
ব  কেরন।  িবশ^ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম ধান 

ও িতেরাধেযাগ  কারণ হল তামােকর ব বহার।  টাব ােকা এটলাস, ২০১৮ তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ িতবছর 
তামাকজিনত রােগ মারা যায় ১,৬০,২০০ জন।  সারা িবে  সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় 
আনার লে  ২০০৩ সােল Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  
বাংলােদশ এই চুি র থম া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত 

ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল আইনিট সংেশাধন করা হয়।  িব া  সং া কতকৃ 
পিরচািলত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  ধমূপােনর 
িশকার হে  ৪৩% মা ষ।  এছাড়াও পাবিলক পিরবহেন (৪৪%), সরকারী িত ােন ও ভবেন (২১.৬%) এবং রে াঁরায় 
(৪৯.৭%) পেরা  ধমূপােনর িশকার হে ।  পেরা  ধমূপােনর িতকর ভাব থেক মা ষেক র া করেত িবদ মান আইেন 
সকল পাবিলক েস ধমূপান িনিষ  করা হেয়েছ।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশন দীঘিদন যাবত অ া  সমাজ উ য়নমূলক 
কায েমর পাশাপিশ তামাক িনয় ণ কায ম বা বায়ন কের যাে ।  ঢাকা শহের তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  
২০১৩ সাল থেক ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ঢাকা দি ণ ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর সােথ যু  হেয় িবিভ  কায ম 
বা বায়ন করেছ।  ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ কেরেছ যার মেধ  ধমূপানমু করণ 
িনেদিশকা নয়ণ অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত 
এই মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়।   সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ 
(ডাঃ) শখ সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ 
চৗধুরী এবং মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভািট 

স ালনা কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর া  কমকতা ডা. মীর মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন 
সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশেনর িবিভ  িবভাগীয় ধান, আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ ও িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর 

িতিনিধগণ অংশ নয়।  
https://www.crimeexpressbd.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6
%95-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3/ 
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ঢাকায় হেব তামাকমু  মেডল ওয়াড 
 কািশত ০৭ জা য়াির ২০১৯ 
তামাক িনয় েণ বােজট বরা  ও তামাকমু  মেডল ওয়াড গঠেন িত িত িদেয়েছ ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশন (িডএসিসিস)।সং ার ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু রহমান আজ নগর ভবেনর ময়র মাহা দ 
হািনফ সিমনার কে  এক মতিবিনময় সভায় এ িত িত ব  কেরন।তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা 
গিতশীল করার লে  িডএসিসিসর তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী করণীয় িবষেয় এই 
মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়। িডএসিসিস’র ধান া  কমকতা ি েগিডয়ার জনােরল শখ সালাহউ ীেনর 
সভাপিতে  সভায় িবেশষ অিতিথ িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধরুী 

এবং মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা. 
মাখেলছুর রহমান।  সভা স ালনা কেরন 

িডএসিসিস’র া  কমকতা ডা. মীর 
মা ািফজরু রহমান।সভায় জানােনা হয়, ঢাকা 

দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক িনয় েণ 
িবিভ  পদে প হণ কেরেছ যার মেধ  
ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ণয়ন অ তম।  
ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ 
আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা 

করেত এই মতিবিনময় সভা অ ি ত হয়। িব ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম ধান ও িতেরাধেযা য 
কারণ হল তামােকর ব বহার।  টাব ােকা এটলাস, ২০১৮-এর তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ িতবছর তামাকজিনত 
রােগ ১ লাখ ৬০ হাজার ২০০ লাক মারা যায়।  

বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল 
আইনিট সংেশাধন করা হয়।  
http://www.bangladesherkhabor.net/National/29773?%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%
A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%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%AE%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2-
%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1 
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তামাক িনয় েন অথায়ন করেব িসিট করেপােরশন 
 

তামাক িনয় েণ দি ণ িসিট কেপােরশেনর বােজট বরা  ও তামাকমু  
মেডল ওয়াড গঠেন িত িত ব  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর 

ধান িনবাহী কমকতা মা ািফজরু রহমান।  আজ ৭ জা য়ারী, ২০১৯ 
বলা ১১.০০টায় নগর ভবন  ময়র মাহা দ হািনফ সিমনার কে  

তামাক িনয় ণ কায মেক আেরা গিতশীল করার লে  ঢাকা দি ণ িসিট 
কেপােরশন কতকৃ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত ও পরবতী 
করণীয় িবষেয় একিট মতিবিনময় সভায় িতিন এ িত িত ব  কেরন।  
িবশ^ব াপী অকাল মতুৃ  এবং রােগর অ তম ধান ও িতেরাধেযাগ  

কারণ হল তামােকর ব বহার।  টাব ােকা এটলাস, ২০১৮ তথ  অ যায়ী বাংলােদেশ িতবছর তামাকজিনত রােগ মারা 
যায় ১,৬০,২০০ জন।  সারা িবে  সমি তভােব তামাক িনয় ণ ও তামােকর ব বহার কিমেয় আনার লে  ২০০৩ সােল 
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুি  অ েমািদত হয়।  বাংলােদশ এই চুি র থম 

া রকারী দশ এবং এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ ২০০৫ সােল ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন 
ণয়ন কের ও পের ২০১৩ সােল আইনিট সংেশাধন করা হয়।  িব া  সং া কতকৃ পিরচািলত Gobal Adult 

Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ অ সাের বাংলােদেশ কমে ে  পেরা  ধমূপােনর িশকার হে  ৪৩% মা ষ।  
এছাড়াও পাবিলক পিরবহেন (৪৪%), সরকারী িত ােন ও ভবেন (২১.৬%) এবং রে াঁরায় (৪৯.৭%) পেরা  ধমূপােনর 
িশকার হে ।  পেরা  ধমূপােনর িতকর ভাব থেক মা ষেক র া করেত িবদ মান আইেন সকল পাবিলক েস ধমূপান 
িনিষ  করা হেয়েছ।  ঢাকা আ ছািনয়া িমশন দীঘিদন যাবত অ া  সমাজ উ য়নমূলক কায েমর পাশাপিশ তামাক 
িনয় ণ কায ম বা বায়ন কের যাে ।  ঢাকা শহের তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর লে  ২০১৩ সাল থেক ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন ঢাকা দি ণ ও ঢাকা উ র িসিট কেপােরশেনর সােথ যু  হেয় িবিভ  কায ম বা বায়ন করেছ।  ঢাকা 
দি ণ িসিট কেপােরশন তামাক িনয় েণ িবিভ  পদে প হণ কেরেছ যার মেধ  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা নয়ণ 
অ তম।  ধমূপানমু করণ িনেদিশকা ও তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর অ গিত পযােলাচনা করেত এই মতিবিনময় 
সভা অ ি ত হয়।  সভায় সভাপিত  কেরন ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর ধান া  কমকতা ি ঃ জঃ (ডাঃ) শখ 
সালা উ ীন, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন সাভার পৗরসভার ধান িনবাহী কমকতা শরফ উি ন আহমদ চৗধুরী এবং 
মূল ব  উপ াপন কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মা: মাখেলছুর রহমান।  সভািট স ালনা কেরন 
ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর া  কমকতা ডা. মীর মা ািফজরু রহমান।  সভািট আেয়াজেন সহেযািগতায় িছেলন ঢাকা 
আ ছািনয়া িমশন ও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকড ।  সভায় ঢাকা দি ণ িসিট কেপােরশেনর িবিভ ন িবভাগীয় ধান, 
আ িলক িনবাহী কমকতাসহ কাউি লরগণ ও িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ অংশ নয়।  
https://www.bangladaily24.com/2019/01/07/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE
%E0%A6%95-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87-
%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8/ 
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