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Demand for omitting smoking scenes from ‘Debi’ 
Metro Desk     11 February, 2019 12:00 AM 

Speakers on Sunday demanded proper enforcement of the Tobacco Control Law while making any film 
and called for leaving out the smoking scenes from the film ‘Debi’. 
They made the remarks while addressing a press conference at Jatiya Press Club in the city. 
They said, “A great concern has been created among the anti-tobacco, public health and development 
activists due to excess use of smoking scenes in the film ‘Debi’, which was made with the government’s 
grants.” 

Being informed by anti-tobacco activists, the secretary of Information Ministry on January 22 instructed 
all concerned, including the Film Censor Board, to look into as to whether there is any violation of 
Tobacco Control Law while making the film, they said. 
Despite the instruction to review the film as per the relevant law, a plan has been taken to make premiere 
of the film on a private TV channel on February 13-14, they said, expressing frustration over the matter. 
Mohammad Ruhul Quddus, ex-additional secretary of health ministry, Prof Dr Sohel Reza Chowdhury of 
National Heart Foundation, Bazlur Rahman, Project Coordinator of TCRC, Mohammad Hasnain, 
coordinator of SUPRO, Md Mukhlesur Rahman, assistant director and project coordinator of Dhaka 
Ahsania Mission, and Sayeda Akhter, coordinator of Tamak Birodhi Nari Jote, among others, addressed 
the press conference. 
 

https://www.daily-sun.com/printversion/details/370388/2019/02/11/Demand-for-omitting-smoking-
scenes-from-%E2%80%98Debi%E2%80%99 
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Stop screening ‘Debi’: Anti-tobacco platforms 

Staff Correspondent | banglanews24.com 
Update: 2019-02-10 5:08:36 PM 
DHAKA: Several anti-tobacco platforms have called for stopping Jaya Ahsan-starrer Debi from screening 
on television and bioscope after 17th week since release of the movie.  

On Sunday (Feb 10), they made the demand at a press conference held at the VIP Lounge of Jatiya Press 
Club, accusing Debi of violating government rules and having smoking scenes. National Heart Foundation 
physician Dr Sohel Reza Chowdhury and Dhaka Ahsania Mission Assistant Director Mukhlisur Rahman 
address the briefing organized by AID Foundation, National Heart Foundation, National Anti-Tuberculosis 
Association of Bangladesh (NATAB), Dhaka Ahsania Mission and several anti-tobacco platforms. The 
government-funded film unnecessarily has frequent smoking scenes which is prohibited as per the existing 
law, said the speakers. Japan Tobacco International product Winston cigarette was shown in the movie 
which can be said as an advertisement of the tobacco brand, they added. 

Excessive smoking scenes in Debi raised concern among the 
public health workers, they said further. The film is scheduled 
to air on a private satellite channel and bioscope on Feb 13, 14 
which has been demanded to stop by the health concerning 
platforms. The speakers also urged the authorities concerned 
to ensure appropriate implementation of tobacco control law 
in movies, dramas and documentaries. Debi was financed by 
government donation and produced under Jaya Ahsan’s 

production banner ‘C-te Cinema’ which released on Oct 9, 2018 and is still running in four multiplexes. 
The Onom Biswas directed film casts Jaya Ahsan, Shabnam Faria, Chanchal Chowdhury, Animesh Aich 
and Iresh Zaker in major roles. 

BDST: 1711 HRS, FEB 10, 2019 
SI/SMS 

https://www.banglanews24.com/english/entertainment/article/74169/Stop-screening-Debi-Anti-tobacco-
platforms 
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https://thebangladeshtoday.com/2019/02/11/e-paper-11-02-2019/ 
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দবী’র দশনী বে র আ ান 
ম লবার, ১২ ফ য়াির ২০১৯ 

িবেনাদন িতেবদক : সরকাির অ দােন িনিমত ‘ দবী’ গত ১৯ অে াবর দেশর 
িবিভ  াগেৃহ মুি  পায়। মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী সংগঠন 
ছিবিটর িব ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না মানার অিভেযাগ আেন। এবার 
িটিভেত চার হেত যাে  ‘ দবী’। সই সে  বশিকছু অনলাইন াটফেমও মুি  
দয়া হে  এই ছিব। এিদেক তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন 
দশনী থেক িবরত থাকার জ  আ ান জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা। 

আইন মেন তামাক ব বহােরর অ েয়াজনীয় দশৃ  ও একিট ব জািতক কা ািনর 
িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা। গত 
রিববার জাতীয় স ােব সংবাদ সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট ফাউে ডশন 
অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক 
িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, 

ামবাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  
তামাকিবেরাধী সংগঠন। সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  
ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র দশনী  হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর 
িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন। তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার মাছরাঙা 
স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে । অ ােন ব ারা 
আইন মেন ‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত সব চলি , নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত 

ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািব জানান। 
http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2019/02/12/236344.php 

 

  

http://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2019/02/12/236344.php


 

February-11 

 

 

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/image/159359  

 

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/image/159359


 

February-11 

 

 

http://www.edailybartoman.net/2019/02/11/8/details/8_r5_c1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edailybartoman.net/2019/02/11/8/details/8_r5_c1.jpg


 

 

February-11 

 

http://eajkalerkhobor.com/2019/02/11/3/details/3_r3_c5.jpg 

http://eajkalerkhobor.com/2019/02/11/3/details/3_r3_c5.jpg


 

February-11 

 

দবী চলি ে র দশনী বে র দািব 
সরকাির আইন ভ  কের বাংলা চলি  ‘ দবী’র দশনী বে র দািব জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  
 
রাববার সকােল জাতীয় স ােবর িভআইিপ লাউে  সংবাদ সে লেন এ দািব জানােনা হয়।   এইড ফাউে ডশন, 
াশনাল হাট  ফাউে ডশন, এিসিড, নাটাব ও ঢাকা আহসািনয়া িমশনসহ কেয়কিট তামাকিবেরাধী সংগঠন এ সংবাদ 

সে লেনর আেয়াজন কের।  সংবাদ সে লেন ব ব  রােখন াশনাল হাট  ফাউে ডশেনর ডা ার সােহল রজা চৗধরুী ও 
ঢাকা আহসািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মুখিল র রহমান।  িলিখত ব েব  বলা হয়, অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  
ব বহােরর কারেণ সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  দবী দেশর তামাকিবেরাধী জন া  উ য়ন কমীে◌দর মেধ  গভীর 
উে গ ও উৎক ার জ  িদেয়েছ।  চিলত আইন অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও সরকাির অ দান া  এ 
চলি ে  কারেণ-অকারেণ বারবার আনা হেয়েছ ধমূপােনর দশৃ ।  তাছাড়া দবীেত সরাসির জাপান টাবােকা 
ই টার াশনােলর উইন ন াে ডর িসগােরেটর ব বহার দখােনা হেয়েছ, যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত 
কেরেছ।   গত ২২ জা য়াির তথ সিচব দবী চলি ে  তামাক িনয় ণ আইেনর ল ন পযাে◌লাচনা ও এর পিরে ি েত 
যথাযথ পদে প নয়ার জ  বাংলােদশ চলি  স র বাড , জয়া আহসানসহ সংি েদর িনেদশনা িদেয়িছেলন।  িক ু  
তা সে ¡ও ধূমপােনর দশৃ েলা ও ইন ল িসগােরট সবেনর দশৃ  বাদ না িদেয়ই এবার চলি িটর টিলিভশন ি িময়ার 
করেত যাে  েযাজনা িত ানিট।  যা বিশ হতাশাজনক।   মুখিল র রহমান বেলন, জন া , যুবসমাজ ও তামােকর 
নিতবাচক ভােবর কথা িবেবচনা কের আগামী ১৩ ও ১৪ ফ রæয়াির মাছরা া টিলিভশন ও বােয়ে ােপ দবী 

চলি ে র চার বে র দািব জানােনা হয়।  এ ছাড়া তামাক িনয় ণ আইেনর যথাযথ বা বায়েনর লে  ওইসব চলি , 
নাটক- ামাণ িচে  তামাক ব বহােরর দশৃ ধারণ ও চার বে  কেঠার ব ব া নয়ার জ  সংি েদর িত আহবান জানান।  

http://www.jaijaidinbd.com/todays-
paper/metropolitan/36190/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-
%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D
%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8
%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0--
%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF 
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জয়ার দবী  চার বে  সংবাদ সে লন! 
িবেনাদন ড  | কােশর সময় : ১০ ফ য়াির, ২০১৯, 
৯:৩১ িপএম 

সরকাির অ দােন িনিমত চলি  দবী র চার বে  
মােঠ নেমেছন িবিভ  সংগঠেনর নতারা। চলি িটেত 

েয়াজেন-অ েয়াজেন দশকেদর ধুমপােনর দশৃ  
দখােনা হেয়েছ। িক ু  আইন বেল এমন দেৃশ  

সতকবাণী িদেত। িক ু  সটা না কের িনেজেদর মনগড়া 
সতকবাণী দখােনা হেয়েছ। বলা যায় স নূ বআইিন 
ভােব চলি িট দশকেদর সামেন দশন করা হেয়েছ। 
এসব অিভেযাগ কের কেয়কিট সংগঠন থেক ১০ 

ফ য়াির সকােল জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধুরী হেল এক সংবাদ সে লন অ ি ত হেয়েছ। 
াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইেকানিমক িরসাচ, ডি উিবিব া , 

নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন- এর 
উেদ ােগ আেয়ািজত সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী। এছাড়া উপি ত িছেলন ঢাকা 
আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর 
নতাকমীরা। সংবাদ সে লনিটেত উপি ত একািধক ব া ব ব  দান কেরন। তারা বেলন, দবী  চলি িট আইন 
মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েতর চলি , নাটক অথবা ামা িচে  ধুমপান ও তামাকজাত ব  

ব বহােরর দশৃ  বজন করা উিচত। না হেল এসব চলি  দেখ মা ষ ধুমপান করেত আ হী হেবন। এছাড়া চলি িটেত 
সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ। যা চলি িটেক 
তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।ব ারা আরও বেলন, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার 
আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম দবী  
চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে । এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান জানােনা হয়। 
উে খ , সরকাির অ দান ও অিভেন ী জয়া আহসােনর েযাজনায় কথা সািহিত ক মায়নূ আহেমেদর উপ াস দবী  
অবল েন িনিমত চলি িট। েযাজনার পাশাপািশ এেত অিভনয় কেরন জয়া আহসান িনেজ। অনম িবশ^◌াস পিরচািলত 
এ চলি ে  আেরা অিভনয় কেরন চ ল চৗধুরী, শবনম ফািরয়া, নাট  িনমাতা অিনেমষ আইচ, ইেরশ যােকরসহ অেনেক। 

https://www.dailyinqilab.com/article/185330/%E0%A6%9C%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-
%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%A8 
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দবী িসেনমার চার বে র দািব 
কাশ : সামবার, ১১ ফ য়াির, ২০১৯ ০০:০০ টাি ট ভাসনআপেলাড : ১১ ফ য়াির, ২০১৯ ০২:১৬ 

িনজ  িতেবদক 
অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  দবী িসেনমার চার বে র 
দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা।  গতকাল জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধুরী হেল আেয়ািজত সংবাদ 
সে লন থেক এ দািব জানােনা হয়।  াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ নয়ন কিমিট, 
িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশেনর উেদ ােগ এ সংবাদ সে লেনর আেয়াজন করা হয়।   িলিখত ব েব  াশনাল হাট 
ফাউে ডশন অব বাংলােদেশর িত াতা ও সভাপিত অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী বেলন, দবী িসেনমােত সরাসির 
জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ।  যা চলি িটেক তামােকর 
িব াপেন পিরণত কেরেছ।  
 

http://www.bd-pratidin.com/news/2019/02/11/399197 
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দবী চলি ে র দশনী বে র দািব 
াফ কেরসপে ড ট | বাংলািনউজেটােয়ি টেফার.কম 

আপ ডট: ২০১৯-০২-১০ ২:০৩:১৫ িপএম 
 

 

ঢাকা: সরকাির আইন ভ  কের বাংলা চলি  'েদবী'র দশনী বে র 
দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা।েরাববার (১০ 
ফ য়াির) সকােল জাতীয় স ােবর িভআইিপ লাউে  সংবাদ 

সে লেন এ দািব জানােনা হয়। এইড ফাউে ডশন, াশনাল হাট 
ফাউে ডশন, এিসিড, নাটাব ও ঢাকা আহসািনয়া িমশনসহ কেয়কিট 
তামাক িবেরাধী সংগঠন এ সংবাদ সে লেনর আেয়াজন কের।  সংবাদ 
সে লেন ব ব  রােখন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর ডা ার সােহল 

রজা চৗধুরী ও ঢাকা আহসািনয়া িমশন এর সহকারী পিরচালক মুখিল র রহমান।  
িলিখত ব েব  বলা হয়, অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর কারেণ সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  দবী দেশর 
তামাক িবেরাধী জন া  উ য়ন কমীেদর মেধ  গভীর উে গ ও উৎক ার  জ  িদেয়েছ। চিলত আইন অ যায়ী ধমূপােনর 
দশৃ  দশন িনিষ  হেলও সরকাির অ দান া  এ চলি ে  কারেণ-অকারেণ বারবার আনা হেয়েছ ধমূপােনর দশৃ । 
তাছাড়া দবীেত সরাসির জাপান টাবােকা ই টার াশনােলর উইন ন াে ডর িসগােরেটর ব বহার দখােনা হেয়েছ, যা 
চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ। গত ২২ জা য়াির তথ সিচব দবী চলি ে  তামাক িনয় ণ আইেনর 
ল ন পযােলাচনা ও এর  পিরে ি েত যথাযথ পদে প নওয়ার জ  বাংলােদশ চলি  স র বাড, জয়া আহসানসহ 
সংি েদর িনেদশনা িদেয়িছেলন। িক ু  তা সে ও ধমূপােনর দশৃ েলা  ও ইন ল িসগােরট সবেনর দশৃ  বাদ না িদেয়ই 
এবার চলি িটর টিলিভশন ি িময়ার করেত যাে  েযাজনা িত ানিট। যারা বিশ হতাশজনক। মুখিল র রহমান 
বেলন, জন া , যবুসমাজ ও তামােকর নিতবাচক ভােবর কথা িবেবচনা কের আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির মাছরা া 
টিলিভশন ও বােয়ে ােপ দবী চলি ে র চার বে র দািব জানােনা হয়। এছাড়া তামাক িনয় ণ আইেনর যথাযথ 

বা বায়েনর লে  ওইসব চলি , নাটক- ামাণ িচে  তামাক ব বহােরর দশৃ ধারণ ও চার বে  কেঠার ব ব া নওয়ার 
জ  সংি েদর িত আ ান জানান।  

বাংলােদশ সময়: ১৩৫৭ ঘ া, ফ য়াির  ১০, ২০১৯ 

 
https://www.banglanews24.com/entertainment/news/bd/700365.details 
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দবী  চলি ে র দশনী বে র দািব 
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তামাক িনয় ণ আইেনর ল েনর অিভেযাগ এেন ‘ দবী’ 
চলি ে র দশনী বে র দািব জািনেয়েছ াশনাল হাট 
ফাউে ডশন, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, াসহ ১৭িট 
তামাকিবেরাধী সংগঠন ও  িত ান। রাববার জাতীয় স ােব 
সংবাদ সে লন কের সরকাির অ দান া  এই ছিবর দশন 
বে র দািব জানায় সংগঠন েলা। া ্য ম ণালেয়র সােবক 
অিতির  সিচব ল ুস বেলন, “ছিবিট দখেল মেন হয়, 
যাবতীয় ভােলা কােজর পছেন আেছ ধমূপান।  ধমূপান করেল 

মাথা খােল।  এর বাইের অ  িকছু নই। “তামােকর এই ধরেনর উপ াপন তামাক িনয় ণ আইেনর  ল ন।  অিবলে  
ছিবিটর দশনী ব  কর ত হেব।  আর যিদ দশন করেতই হয়, তাহেল সটােক রকিটফাই করেত হেব। ”গত ১৯ অে াবর 
থেক িবিভ  াগেৃহ দিশত হেয় আসেছ জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’ ছিবিট। দবীর দশনী বে র দািব জানােনা 

সংগঠন ও িত ােনর মেধ  ঢাকা িব িবদ ালেয়র বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, এিসিড, ইপসা, ডি উিবিব া , নাটাব, 
ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, শাসেনর জ  চারািভযান- , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 

ফাউে ডশন রেয়েছ।  সহসভাপিত ম ুরানী ামািণক বেলন, দবী চলি ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার 
(িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন।  ধ ুতাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক 
কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ। “একই সে  চলি িটেত ব বার ধমূপােনর দশৃ  এবং িনজ  মনগড়া 

সতকবাণী ব বহার করা হয়।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির 
মাছরা া স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত 
যাে । ”ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারায় ‘বাংলােদেশ তকৃত বা লভ  ও 

চািরত িসেনমা, নাটক এবং ামাণ িচে  ধমূপান ও অ া  তামাকজাত পণ  ব বহারেক িনিষ  করা হেয়েছ। ’তেব 
কািহনীর েয়াজেন এমন কােনা দশৃ  অ ভূ  করা হেল, সে ে  তামাকজাত ব  ব বহার িন ৎসািহতকরেণ ধমূপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৫ ারা িনধািরত প িতেত সতকীকরণ বাতা জেুড় দওয়ার  
িনেদশনা দওয়া হেয়েছ। াশনাল হাট ফাউে ডশেনর সভাপিত সােহল রজা চৗধরুীর সভাপিতে  
অ ােন  তামাকিবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ) সম য়ক সাইদা আ ার, ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর িতিনিধ মাখেলছুর 
রহমান, িটিসআরিসর সম য়ক বজলুর রহমান ও  সম য়ক মা. হাসনাইন ব ব  দন।  

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1591449.bdnews 
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‘ দবী’ র দশনী বে র দািব 
িনজ  িতেবদক । ১০ ফ য়াির, ২০১৯ ৫:৪৯ অপরা  
তামাক িনয় ণ আইেনর ল েনর অিভেযাগ এেন বাংলা চলি  ‘ দবী’র দশনী বে র দািব জািনেয়েছ াশনাল হাট 
ফাউে ডশনসহ দেশর ১৭িট তামাকিবেরাধী সংগঠন ও িত ান।আজ রাববার জাতীয় স ােব এক সংবাদ সে লন কের 
সরকাির অ দান া  এই ছিবর দশন বে র দািব জানায় সংগঠন েলা। া  ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব ল 

ুস বেলন, তামােকর এই ধরেনর উপ াপন তামাক িনয় ণ 
আইেনর  ল ন। অিবলে  ছিবিটর দশনী ব  করেত হেব। 
আর যিদ দশন করেতই হয়, তাহেল সটােক রকিটফাই করেত 
হেব।ছিবিট দখেল মেন হয়, যাবতীয় ভােলা কােজর পছেন আেছ 
ধমূপান। ধমূপান করেল মাথা খােল। এর বাইের অ  িকছু নই- 
বেলও ম ব  কেরন া  ম ণালেয়র সােবক এই সিচব।িলিখত 
ব েব  াশনাল হাট ফাউে ডশেনর সভাপিত সােহল রজা চৗধুরী 
বেলন, অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর কারেণ সরকাির 

অ দান া  বাংলা চলি  দবী দেশর তামাক িবেরাধী জন া  উ য়ন কমীেদর মেধ  গভীর উে গ ও উৎক ার জ  
িদেয়েছ। চিলত আইন অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও সরকাির অ দান া  এ চলি ে  কারেণ-অকারেণ 
বারবার আনা হেয়েছ ধমূপােনর দশৃ । তাছাড়া দবীেত সরাসির জাপান টাবােকা ই টার াশনােলর উইন ন াে ডর 
িসগােরেটর ব বহার দখােনা হেয়েছ, যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।গত ২২ জা য়াির তথ সিচব দবী 
চলি ে  তামাক িনয় ণ আইেনর ল ন পযােলাচনা ও এর পিরে ি েত যথাযথ পদে প নওয়ার জ  বাংলােদশ চলি  
স র বাড, জয়া আহসানসহ সংি েদর িনেদশনা িদেয়িছেলন। িক ু  তা সে ও ধমূপােনর দশৃ েলা ও ইন ল িসগােরট 
সবেনর দশৃ  বাদ না িদেয়ই এবার চলি িটর টিলিভশন ি িময়ার করেত যাে  েযাজনা িত ানিট। যারা বিশ 

হতাশজনক।মুখেল র রহমান বেলন, জন া , যবুসমাজ ও তামােকর নিতবাচক ভােবর কথা িবেবচনা কের আগামী ১৩ 
ও ১৪ ফ য়াির মাছরা া টিলিভশন ও বােয়ে ােপ দবী চলি ে র চার বে র দািব জানােনা হয়। এছাড়া তামাক িনয় ণ 
আইেনর যথাযথ বা বায়েনর লে  ওইসব চলি , নাটক- ামাণ িচে  তামাক ব বহােরর দশৃ ধারণ ও চার বে  কেঠার 
ব ব া নওয়ার জ  সংি েদর িত আ ান জানান।ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) 
ধারায় ‘বাংলােদেশ তকৃত বা লভ  ও চািরত িসেনমা, নাটক এবং ামাণ িচে  ধমূপান ও অ া  তামাকজাত পণ  
ব বহারেক িনিষ  করা হেয়েছ।তেব কািহনীর েয়াজেন এমন কােনা দশৃ  অ ভূ  করা হেল, সে ে  তামাকজাত ব  
ব বহার িন ৎসািহতকরেণ ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৫ ারা িনধািরত প িতেত 
সতকীকরণ বাতা জেুড় দওয়ার  িনেদশনা দওয়া হেয়েছ।সংবাদ সে লেন আেরা ব ব  দন াশনাল হাট 
ফাউে ডশেনর সভাপিত সােহল রজা চৗধুরী, তামাকিবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ) সম য়ক সাইদা আ ার, ঢাকা 
আহছািনয়া িমশেনর িতিনিধ মাখেলছুর রহমান, িটিসআরিসর সম য়ক বজলুর রহমান ও  সম য়ক মা. হাসনাইন। 

http://www.arthosuchak.com/archives/484337/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%8
0-%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6
%E0%A6%A8%E0%A7%80-
%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87/ 

http://www.arthosuchak.com/archives/484337/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%8
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বাংলা চলি  ' দবী'র দশনী বে র দািব 
কাশ:  ১০ ফ য়াির ২০১৯, ১৫:০০ 

অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর কারেণ সরকাির অ দান া  
বাংলা চলি  'েদবী'র দশনী বে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী 
সংগঠন েলা। রাববার (১০ ফ য়াির) সকােল জাতীয় স ােবর 
িভআইিপ লাউে  সংবাদ সে লেন এ দািব জানােনা হয়। এইড 
ফাউে ডশন, াশনাল হাট ফাউে ডশন, এিসিড, নাটাব ও ঢাকা 
আহসািনয়া িমশনসহ কেয়কিট তামাক িবেরাধী সংগঠন এ সংবাদ 
সে লেনর আেয়াজন কের। সংবাদ সে লেন ব ব  রােখন াশনাল 
হাট ফাউে ডশেনর ডা ার সােহল রজা চৗধরুী ও ঢাকা আহসািনয়া 

িমশন এর সহকারী পিরচালক মুখিল র রহমান। িলিখত ব েব  বলা হয়, অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর কারেণ 
সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  দবী দেশর তামাক িবেরাধী জন া  উ য়ন কমীেদর মেধ  গভীর উে গ ও উৎক ার 
জ  িদেয়েছ। চিলত আইন অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও সরকাির অ দান া  এ চলি ে  কারেণ-
অকারেণ বারবার আনা হেয়েছ ধমূপােনর দশৃ । তাছাড়া দবীেত সরাসির জাপান টাবােকা ই টার াশনােলর উইন ন 

াে ডর িসগােরেটর ব বহার দখােনা হেয়েছ, যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ। ঢাকা আহসািনয়া 
িমশন এর সহকারী পিরচালক মুখিল র রহমান বেলন, জন া , যুবসমাজ ও তামােকর নিতবাচক ভােবর কথা িবেবচনা 
কের আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির মাছরা া টিলিভশন ও বােয়ে ােপ দবী চলি ে র চার বে র দািব জানােনা হয়। 
এছাড়া তামাক িনয় ণ আইেনর যথাযথ বা বায়েনর লে  ওইসব চলি , নাটক- ামাণ িচে  তামাক ব বহােরর 
দশৃ ধারণ ও চার বে  কেঠার ব ব া নওয়ার জ  সংি েদর িত আ ান জানান। গত ২২ জা য়াির তথ সিচব দবী 
চলি ে  তামাক িনয় ণ আইেনর ল ন পযােলাচনা ও এর পিরে ি েত যথাযথ পদে প নওয়ার জ  বাংলােদশ চলি  
স র বাড, জয়া আহসানসহ সংি েদর িনেদশনা িদেয়িছেলন। িক ু  তা সে ও ধমূপােনর দশৃ েলা ও ইন ল িসগােরট 
সবেনর দশৃ  বাদ না িদেয়ই এবার চলি িটর টিলিভশন ি িময়ার করেত যাে  েযাজনা িত ানিট। যারা বিশ 

হতাশজনক। 

িপিবিড/িজএম 

https://www.pbd.news/lead-news/92750 

 

 

 

 

 

 

https://www.pbd.news/lead-news/92750


 

February-10 

সমস া সমাধােন ধূমপানেক াধান  দয়া হেয়েছ দবী চলি ে  
আরিটিভ অনলাইন 
১০ ফ য়াির ২০১৯, ২১:২২ 

 
সমস া সমাধােনর ে  ধমূপানেক াধা  িদেয় দবী চলি  উপ াপন করা হেয়েছ বেল 
ম ব  কেরেছন তামাক িবেরাধী বশ কেয়কিট সংগঠন। অকারেণ বার বার িসেনমায় 
ধমূপােনর দশৃ  দখােনায় দবী িসেনমার িব ে  সা ার হেয়েছন তারা। আজ রাববার 
১০ ফ য়াির জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধুরী হেল সংবাদ সে লেনর মাধ েম 
সরকাির অ দান া  এই ছিবিটর দশন বে র দািব জানান াশনাল হাট ফাউে ডশন, 

ঢাকা আহছািনয়া িমশনসহ ১৭িট সংগঠেনর ব ারা। এসময় ব া িহেসেব উপি ত িছেলন া  ম ণালেয়র সােবক 
অিতির  সিচব ল ুস। িতিন বেলন, ‘িসেনমািট দেখ মেন হয়, যাবতীয় ভােলা কােজর পছেন আেছ ধমূপান। 
ধমূপান করেল মাথা খােল। এর বাইের অ  িকছু নই। তামােকর এই ধরেনর উপ াপন তামাক িনয় ণ আইেনর  
ল ন। অিবলে  ছিবিটর দশনী ব  করেত হেব।’ িলিখত ব েব  াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদেশর িত াতা 
ও সভাপিত অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী বেলন, দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর 
উইন ন াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ। যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ। আইন 
অ সাের সতকবাণী না দিখেয় সরকাির অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর 
দশৃ  দখােনা হেয়েছ। আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দশীয় একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন 
ি িমং াটফেম দবী চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে । চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার জ  অ েরাধ 
জানান ব ারা। ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারায় ‘বাংলােদেশ তকৃত বা 
লভ  ও চািরত িসেনমা, নাটক এবং ামাণ িচে  ধমূপান ও অ া  তামাকজাত পণ  ব বহারেক িনিষ  করা হেয়েছ।’ 
তেব িসেনমার কািহনীর েয়াজেন ধমূপােনর দশৃ  অ ভু  করা হেল তামাকজাত ব  ব বহার িন ৎসািহতকরেণর জ  
ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৫ ারা িনধািরত প িতেত সতকীকরণ বাতা জেুড় দয়ার 

 িনেদশনা দয়া আেছ। সংবাদ সে লেন উপি ত িছেলন াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, 
ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা 
উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন এর মত তামাক িবেরাধী ১৭িট সংগঠেনর কমকতা ও কমীরা। 
 
https://www.rtvonline.com/entertainment/61535/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%
A6%AF%E0%A6%BE-
%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-
%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7
%87-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7
%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE-
%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-
%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7
%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87 
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দবী িসেনমার চার বে র দািব 
কােশর সময় : ফ য়াির ১০, ২০১৯, ৫:৩৬ অপরা  

আপেডট সময় : ফ য়াির ১০, ২০১৯ at ৫:৩৬ অপরা  
ইউ ফ বা ু : অিধক হাের 
ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভ
যাগ এেন সরকাির অ দান া  

বাংলা চলি  দবী িস নমার 
চার ব র দািব জািন য় ছ 

তামাক িব রাধী সংগঠন 
লা।রিববার ১০ ফ য়ারী জাতীয় 

স ােবর জ র হােসন চৗধুরী 
হেল াশনাল হাট ফাউে ডশন, 
ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, 
ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক 
িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, 

ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন. এর উ দ া গ আ য়া
িজত সংবাদ স ল ন এ দািব করা হয়।সংবাদ সে লেন িলিখত ব েব  াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদেশর 

িত াতা ও সভাপিত অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী বেলন, দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা 
ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ।  যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত 
কেরেছ।  িতিন আেরা ব লন, সরকারী অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  
দখােনা হেয়েছ।  িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।  তামাক 

িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল 
ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এটা ব  করার জ  সংি েদর 

িত আহবান জানােনা হয়।  ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও 
ামা িচে  ধুমপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও জানান তারা।  সংবাদ সে লেন আেরা উপি ত 

িছেলন া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব মাঃ র ল ুস, শাসেনর জ  চারািভযান- ’র 
সহ-সভাপিত ম ুরানী ামািনক, এবং ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন কে র সম য়কারী মা. মাখেলছুর 
রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা কমীরা।  

https://www.amadershomoy.com/bn/2019/02/10/789725.htm 
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আইন ভ  কের সরকাির অ দােন িনিমত দবী চলি  দশেনর িতবাদ 
কািশত: সামবার ১১ ফ য়াির ২০১৯ | ি ট সং রণ 

তামাক িনয় ণ আইেনর কান রকম তায়া া না কেরই সরকাির অ দান া  চলি  দবী  দশেনর মাধ েম ধমূপােন উৎসািহত 
করেছ নতুন জ েক এবং দবী চলি  দশেনর িতবাদ জািনেয়েছ, তামাকিবেরাধী িবিভ  গঠন। গতকাল রাববার জাতীয় 

স ােবর আেয়ািজত এক সাংবািদক সে লেনর মাধ েম এই িতবাদ জানায় তারা। দবী  চলি িট আইন মেন দশন করার 
পাশাপািশ ভিবষেত িসেনমা, নাটক ও ামাণ িচে  ধমুপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত যৗথভােব এই 
সাংবািদক সে লেনর আেয়াজন কের, াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, ব েরা অব ইকেনািমক 
িরসাচ, ডি উিবিব টধা , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, 

াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।সাংবািদক সে লেন সভাপিতত  কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদশ এর 
িত াতা ও সভাপিত অধ াপক ড. সােহল রজা চৗধুরী, মাঃ র ল ুস, সাইদা আ ার, সম য়কারী-তািবনাজ, ম রুানী ামািনক, 

বজলরু রহমান-েকািডেনটর- িটিসআরিস ও মা. হাসনাইন- কািডেনটর- ।  সাংবািদক সে লেন সংগঠন েলার নতাকমীরা বেলন, 
স িত মিু া  বাংলা চলি   দবী  দেশর তামাকিবেরাধী এবং জন া  কমীেদর মেধ  গভীর উে েগর জ  িদেয়েছ। আইন 
অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও সরকাির অ দান া  এই চলি ে  কারেণ অকারেণ বারবার আনা হেয়েছ ধমূপােনর 
দশৃ । ব বহার করা হেয়েছ িনজ  মনগড়া সতকবাণী। তােদর অিভেযাগ, এর আেগ চলিত বছেরর এি ল মােস  দবী  িসেনমার য 
ফা লকু পা ার কািশত হয়, তােতও তামাক িনয় ণ আইন ল ন কের ধমূপােনর িবতিকত ছিব ব বহার করা হয়। তামাকিবেরাধী 
সংগঠন েলার িতবােদর মুেখ সিট পিরবতন করা হেয়িছল। অথচ মলূ িসেনমা মিু  দওয়ার ে ও তামাক িনয় ণ আইেনর িত 
অবেহলা দশন কেরেছন সংি রা। তারা আরও অিভেযাগ কেরন, গত ১৯ অে াবর থেক াগেৃহ এই িসেনমািটর দশন  
হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর আইন ও িবিধমালার  িনেদশনা েলা মানা হয়িন। ধ ুতাই নয়, িসেনমািটর 
পিরেবশক জাজ মাি িমিডয়ার অিফিসয়াল ইউিটউব চ ােনেল গত ১১ অে াবর ছিবিটর য লার মুি  দওয়া হয় তােতও এই 
িবিধমালা মানা হয়িন। তারা বেলন, জনি য় কথাসািহিত ক মায়নূ আহেমেদর স ৃ  িমিসর আিল বাংলােদশ িকেশার ও ত ণ পাঠকেদর 
মেধ  দীঘিদন ধেরই এক জনি য় চির । একাধাের িন াবান পাঠক, িব ানমন  পির মী গেবষক, িনখুতঁ পযেব ক এবং অ া  
রসেবােধর অিধকারী এই িমিসর আিল। ‘ দবী  িসেনমায় িমিসর আিলর যমন িচ ায়ন কেরেছ, তমনটা চাল ুথাকেল িমিসর আিলর 
চির  অ সরণ করা অসংখ  িকেশার ও ত ণ ভ রা ধমূপানেক উপেরাি িখত ণাবিলর মেধ  একিট অিবে দ  অ ষ  িহেসেব ধের 
িনেত পােরন। যা সে হাতীতভােব বাংলােদেশর জন া েক চরম ঝুিঁকেত ফলেব। ২০৪০ সােলর মেধ  তামাকমু  জািত করার 

 ল  িনেয় এেগােত থাকা বাংলােদেশর এখনই দরকার এ িবষেয় সেচতন হওয়া।  দবী  চলি িট আইন মেন দশেনর বাধ  
করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার বজেনর দািব কেরন তারা।  মায়নূ 
আহেমেদর উপ াস অবল েন দবী  িনমাণ কেরেছন অনম িব াস। সরকাির অ দান িনেয় ছিবিট িনিমত হেয়েছ অিভেন ী জয়া 
আহসােনর েযাজনা িত ান িস-েত িসেনমার ব ানাের। এেত িমিসর আিল চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী। ছিবিট পিরেবশনায় 
রেয়েছ জাজ মাি িমিডয়া। 
http://www.dailysangram.com/post/364619-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%AD%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-
%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4-
%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-
%E0%A6%9A%E0%A6%B2%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7
%8D%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6
%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6
%A6 
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দবী  িসেনমায় মানা হয়িন তামাক িনয় ণ আইন 
 ১১ ফ য়াির ২০১৯, ০০:০০ 

দেশর নতু◌নু জ  ও যবু সমাজেক ধমূপান থেক র া করেত তামাক িনয় ণ আইন মেন সরকাির অ দান া  ছিব ‘ দবী’ 
টিলিভশন ি িময়ার শা করার দািব জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  গতকাল রাববার সকােল জাতীয় স ােবর কনফাের  

লাউে  সংবাদ সে লেন সােবক অিতির  সিচব এবং বতমােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র বু েরা অব ইেকানিমক িরসােচর তামাক িনয় ণ 
কে র উপেদ া মাহা দ ল ুস এ দািব জানান।  িতিন বেলন, ‘ দবী’ িসেনমায় িমিসর আিলেক যভােব িচ ায়ন করা হেয়েছ, 

তমনটা িমিসর আিলর চির  অ সরণ করা হেল অসংখ  িকেশার ও ত ণভ রা ধমূপানেক একিট অিবে দ  অ ষ  িহেসেব ধের 
িনেত পােরন, যা বাংলােদেশর জন া েক চরম ঝুিঁকেত ফলেব।  ২০৪০ সােলর মেধ  তামাকমু  জািত গড়ার  ল  িনেয় 
এেগােত থাকা বাংলােদেশর এখনই দরকার এই িবষেয় সেচতন হওয়া।  স ত, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও 
আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির একিট বসরকাির িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  
ি িময়ার হেত যাে ।  উে খ , ২০১৮ সােলর ১৯ অে াবর থেক িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত 
‘ দবীর’ দশনী  হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা 
হয়িন।  ধ ুতাই নয়, ছিবেত সরাসির একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ধমূপােন ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  িক ু  
চলি িটেত ব বার ধমূপােনর দশৃ  এবং িনজ  মনগড়া সতকবাণী ব বহার করা হয়।   সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ধমূপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারায় ‘বাংলােদেশ তকৃত বা লভ  ও চািরত িসেনমা, নাটক এবং 

ামাণ িচে  ধমূপান ও অ া  তামাকজাত পণ  ব বহারেক িনিষ  করা হেয়েছ। ’ তেব কািহনীর েয়াজেন এমন কােনা দশৃ  অ ভু  
করা হেল, স ে  তামাকজাত ব  ব বহার িন ৎসািহতকরেণ ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৫ ারা 
িনধািরত প িতেত সতকীকরণ বাতা জেুড় দয়ার  িনেদশনা দয়া হেয়েছ।  িবিধমালার ৫(ক) বলেছ, ‘তামাকজাত ব  ব বহােরর 
দশৃ  দশনকােল পদার মাঝখােন পদার আকােরর অ ত এক-প মাংশ ান জেুড় কােলা জিমেনর ওপর সাদা অ ের বাংলা ভাষায় 
‘ধমূপান/তামাক সবন মতুৃ  ঘটায়’ শীষক সতকবাণী দশন কিরেত হইেব এবং উ প দশৃ  যত ণ চিলেব, তত ণ পয  সতকবাণী 

দশন অব াহত রাখেত হেব। ’ িসেনমা দশনকােলও িবিধ ারা িনধািরত প িত অ সরেণর িনেদশনা রেয়েছ।  িবিধমালার ৫(গ) 
অ যায়ী, ‘ াগেৃহ িসেনমা দশেনর ে  তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  রেয়েছ এ প িসেনমা আর  হইবার পেূব, িবরিতর পেূব 
ও পের এবং িসেনমা দশেনর শেষ অনূ ন ২০ সেক ড সময় পয  স ণূ পদা জেুড় ‘ধমূপান/তামাক সবন মতুৃ  ঘটায়’ শীষক 
সতকবাণী বাংলা ভাষায় দশন করেত হেব। ’ ‘ কােনা ব ি  এই ধারার িবধান ল ন করেল িতিন অনূ  িতন মাস িবনা ম কারাদ  বা 
অনিধক এক ল  টাকা অথদ  বা উভয় দ নীয় হেব এবং উ  ব ি  ি তীয়বার বা পনুঃপনুঃ একই ধরেনর অপরাধ সংঘটন করেল 
উ  দে র ি ণ হাের দ নীয় হেবন। ’ ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও 

ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, 
ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, 
িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।   সংবাদ সে লেন অ েদর মেধ  ব ব  দন অধ াপক ডা: 
সােহল রজা চৗধুরী, ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান।  

উপি ত িছেলন ত াশার মা: হলাল আহেমদ, টাব ােকা কে ােলর বজলরু রহমান, তামাকিবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ)-এর 
ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, ার িডের র মা: মেনায়ার হােসন।  

http://www.dailynayadiganta.com/city/387584/-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80-
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A7%9F-
%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BF-
%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%A
6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8 
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দবী র িব ে  আইন না মানার অিভেযাগ, দশনীর িতবাদ 

 িনজ  িতেবদক  কািশত: ০৪:৫৯ িপএম, ১০ ফ য়াির ২০১৯ 
সরকাির অ দােন িনিমত ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’ 
িসেনমািট গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ মুি  
পায়।  মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী সংগঠন 
ছিবিটর িব ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না মানার 
অিভেযাগ আেন। সই অিভেযাগ মাথায় িনেয়ই ছিবিট বশ 
সফলভােবই হেল চেলেছ।  এবার িটিভেত চার হেত যাে  
‘ দবী’।  সইসে  বশিকছু অনলাইন াটফেমও মুি  দয়া 
হে  মায়নূ আহেমেদর উপ াস অবল েন িনিমত এই 

ছিব।এিদেক তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন দশনী থেক িবরত থাকার জ  আ ান জািনেয়েছ 
তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  আইন মেন তামাক ব বহােরর অ েয়াজনীয় দশৃ  ও একিট ব জািতক কা ািনর 
িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা। রাববার সকােল জাতীয় স ােব সংবাদ 
সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, 
িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, গত ১৯ অে াবর 
দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র দশনী  হেলও ধমূপান ও 

তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন। ধ ুতাই নয়, সরাসির 
একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার 
পরও এবার মাছরাঙা স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  ি িময়ার হেত 
যাে ।এ সময় ধান অিতিথর ব েব  বু েরা অব ইেকানিমক িরসােচর টাব ােকা ট াে সন েজে র উপেদ া ল ুস 
বেলন, ‘তামাক িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর িব াপন না কের, আইন মেন দবীর ি িময়ার শা করেত হেব। ’ 
অ ােন ব ারা আইন মেন ‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত সব চলি , নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান 
ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািব জানান।সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর 
অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী এবং অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও 
তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।আরও উপি ত িছেলন- ত াশার মা. হলাল আহেমদ, 
টাব ােকা কে াল ও িরসাচ সেলর বজলুর রহমান, তামাকিবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ) ক  সম য়কারী সাইদা 

আ ার, ার িডের র মা. মেনায়ার হােসনসহ অেনেক। স ত, অনম িব াস পিরচািলত ‘ দবী’ ছিবেত িমিসর আলী 
চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী। এেত রা  চিরে  আেছন জয়া। আরও অিভনয় কেরেছন ইেরশ যােকর, অিনেমষ 
আইচ মুখ। 

https://www.jagonews24.com/entertainment/news/480517 

  

https://www.jagonews24.com/entertainment/news/480517


 

February-10 

দবী িসেনমার চার বে র দািব 

িনজ  িতেবদক | ১০ ফ য়াির, ২০১৯ ১৯:০২ 

 

অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  ’ দবী’ িসেনমার চার বে র 
দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান 

া ত বাংলা চলি  ’ দবী’ িসেনমার চার বে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা।  রিববার  জাতীয় স 
ােবর  জ র হােসন চৗধুরী হেল াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 

ইেকানিমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, 
িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন. এর উেদ ােগ আেয়ািজত সংবাদ সে লন ন এ দািব করা হয়।  সংবাদ সে লেন বলা হয়, 
দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ।  যা 

চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।  সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, সরকাির অ দান া  এই িসেনমােত 
েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ।  িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না 

দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।  ব ারা আরও বেলন, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার 
পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং 

াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান জানােনা হয় 

‘ দবী  চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  ধুমপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও জানান তারা। সংবাদ সে লেন মলূ ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. 
সােহল  রজা চৗধরুী,আরও উপি ত িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা। 

 

http://www.deshrupantor.com/entertainment/2019/02/10/122360 
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িটিভেত িনিষ  হেত পাের ‘ দবী’! 

ফ য়াির ১০, ২০১৯ comments off 

এ টারেটইনেম ট কেরসপে ড ট, ঢাকা : অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  
ব বহােরর অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  
‘ দবী’ িসেনমার চার ব ে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন 

েলা।েরাববার জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধরুী হেল াশনাল 
হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, 
তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 

ফাউে ডশেনর উেদ েগ আ েয়ািজত সংবাদ স ে ল েন এ দািব করা হয়।সংবাদ স ে ল েন মূল বে  বলা হয়, 
দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা 

হেয়েছ। যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।সংবাদ স ে ল েন ব ারা ব েলন, সরকারী 
অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ। িক ু  
সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।ব ারা আরও ব েলন, 

তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট 
স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াব অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত 
যাে । এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান জানােনা হয়। দবী  চলি িট আইন মেন দশেন 
বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  
বজেনর দািবও জানান তারা।সংবাদ সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. সােহল রজা 
চৗধরুী,আরও উপ ি ত িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা। 
 

https://jamuna.news/2019/02/52738/ 
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িটিভেত িনিষ  হেত পাের ‘ দবী’! 

াফ ক রসপ ড ট ১০ ফ য়াির ২০১৯, রিববার 
 কািশত: ০২:১৮  আপেডট: ০২:২০ 
অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  ‘ দবী’ িসেনমার চার ব ে র 

দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা।আজ রিববার  (১০ 
ফ য়ারী) জাতীয় স ােবর  জ র হােসন চৗধুরী হেল াশনাল হাট 

ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, 
তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 
ফাউে ডশেনর উেদ েগ আ েয়ািজত সংবাদ স ে ল েন এ দািব করা 
হয়।সংবাদ স ে ল েন মূল বে  বলা হয়, দবী িসেনমােত সরাসির 

জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ। যা চলি িটেক তামােকর 
িব াপেন পিরণত কেরেছ।সংবাদ স ে ল েন ব ারা ব েলন, সরকারী অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন 
কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ। িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া 
সতকবাণী দখােনা হয়।ব ারা আরও ব েলন, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও 
১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াব অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  
ি িময়ার হেত যাে । এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান জানােনা হয় ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন 
বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও 
জানান তারা। সংবাদ সে লেন মলূ ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. সােহল  রজা চৗধরুী,আরও উপ ি ত িছেলন 
ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও 
কমীরা। 
https://www.breakingnews.com.bd/bangla/type/entertainment/article/93879 
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তামাক িনয় ণ আইন মেন সরকাির অ দান া  ছিব ‘ দবী’ টিলিভশন ি িময়ার করা হউক 
Published : Sunday, 10 February, 2019 at 8:19 PM 

গত ১৯ অে াবর ২০১৮ থেক িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও 
জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’’-র দশনী  হেলও ধমূপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  
িনেদশনা েলা মানা হয়িন।  ধ ুতাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক 
কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  উে খ , 

চলি িটেত ব বার ধমূপােনর দশৃ  এবং িনজ  মনগড়া সতকবাণী 
ব বহার করা হয়।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও 
এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়ারীেত মাছরা া  স ােটলাইট িটিভ 

চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এর ি েত আজ ১০ 
ফ য়ারী, বলা ১১ টায় জ র হােসন চৗধুরী হল, জাতীয় স ােব একিট সংবাদ সে লন আেয়াজন কেরেছ তামাক 

িবেরাধী সংগঠন েলা ।  ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব 
এবং বতমােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র বু েরা অব ইেকানিমক িরসাস-এর তামাক িনয় ণ কে র উপেদ া  মাহা দ ল 

ুস।   ধান অিতিথ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর িব াপন না কের সরকাির অ দান া  ছিব 
‘ দবী’ টিলিভশন ি িময়ার করা হউক এবং নতুন জ  ও যুব সমাজেক ধমূপান থেক র া ক ন।  ‘ দবী’ িসেনমায় 
িমিসর আিলর যমন িচ ায়ন হেয়েছ, তমনটা িমিসর আিলর চির  অ সরণ করা হেল অসংখ  িকেশার ও ত ণভ রা 
ধমূপানেক একিট অিবে দ  অ ষ  িহেসেব ধের িনেত পােরন, যা বাংলােদেশর জন া েক চরম ঝঁুিকেত ফলেব।  ২০৪০ 
সােলর মেধ  তামাকমু  জািত গড়ার  ল  িনেয় এেগােত থাকা বাংলােদেশর এখনই দরকার এই িবষেয় সেচতন 
হওয়া।  ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, 
বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন 
কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন ।  মূল ব  উপ াপনা কেরন অধ াপক ডা: 
সােহল রজা চৗধুরী, এবং অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ 
ক  সম য়কারী মা: মাখেলছুর রহমান।  আেরা উপি ত িছেলন, তাশার মা: হলাল আহেমদ,  টাব ােকা কে াল 

এ ড িরসাস স টার এর বজলুর রহমান, তামাক িবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ) এর ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, 
া-র িডের র মা: মেনায়ার হােসন সহ অেনেক।  সূ : স িব ি  

http://www.natun-barta.com/44648/117/%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%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-
%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-
%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A7
%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4-
%E0%A6%9B%E0%A6%AC%E0%A6%BF-
%E2%80%98%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80%E2%80%99-
%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6
%A8-
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6
%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%89%E0%A6%95 
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তামাক িনয় ণ আইন মেন সরকাির অ দান া  ছিব ‘ দবী’ টিলিভশন ি িময়ার করা হউক 
গত ১৯ অে াবর ২০১৮ থেক িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’’-র 

দশনী  হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  
িনেদশনা েলা মানা হয়িন।  ধ ুতাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা 
হেয়েছ।  উে খ , চলি িটেত ব বার ধমূপােনর দশৃ  এবং িনজ  মনগড়া সতকবাণী ব বহার করা হয়।  তামাক 
িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়ারীেত মাছরা া স ােটলাইট িটিভ 
চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এর ি েত 

আজ ১০ ফ য়ারী, বলা ১১ টায় জ র হােসন চৗধরুী হল, জাতীয় স ােব একিট সংবাদ সে লন আেয়াজন কেরেছ তামাক িবেরাধী 
সংগঠন েলা ।  ধান অিতিথ িহসােব উপি ত িছেলন সােবক অিতির  সিচব, া  ও পিরবার কল াণ ম ণালয় এবং বতমােন ঢাকা িব িবদ ালেয়র 
বু েরা অব ইেকানিমক িরসা  -এর তামাক িনয় ণ কে র উপেদ া মাহা দ ল সু।  ধান অিতিথ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন, 
তামাক কা ািনর িব াপন না কের সরকাির অ দান া  ছিব ‘ দবী’ টিলিভশন ি িময়ার করা হউক এবং নতুন জ  ও যবু সমাজেক ধমূপান 
থেক র া ক ন।  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ২০০৫-এর ৫(ঙ) ধারায় ‘বাংলােদেশ তকৃত বা লভ  ও চািরত িসেনমা, 

নাটক এবং ামাণ িচে  ধমূপান ও অ া  তামাকজাত পণ  ব বহারেক িনিষ  করা হেয়েছ। ’ তেব কািহনীর েয়াজেন এমন কান দৃ য অ ভূ  
করা হেল, সে ে  তামাকজাত ব  ব বহার িন ৎসািহতকরেণ ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) িবিধমালা, ২০১৫ ারা িনধািরত 
প িতেত সতকীকরণ বাতা জেুড় দয়ার  িনেদশনা দয়া হেয়েছ।  িবিধমালার ৫(ক) বলেছ, ‘তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  দশনকােল 
পদার মাঝখােন পদার আকােরর অ ত এক-প মাংশ ান জিুড়য়া কােলা জিমেনর ওপর সাদা অ ের বাংলা ভাষায় ‘ধমূপান/তামাক সবন মতুৃ  
ঘটায়’ শীষক সতকবাণী দশন কিরেত হইেব এবং উ প দশৃ  যত ণ চিলেব, তত ণ পয  সতকবাণী দশন অব াহত রািখেত হইেব। ’ িসেনমা 

দশনকােলও িবিধ ারা িনধািরত প িত অ সরেণর িনেদশনা রেয়েছ।  িবিধমালার ৫(খ) অ যায়ী, ‘ টিলিভশেন চািরত িসেনমার ে  
তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  রিহয়ােছ এই প অংশ ইিট িব াপন িবরিতর মাঝখােন চােরর ে  থম িব াপন িবরিতর পর অথাৎ উ  
অংশ আর  হইবার পেূব এবং ি তীয় িব াপন িবরিতর পেূব অথাৎ উ  অংশ শষ হইবার পর স ণূ পদা জিুড়য়া কােলা জিমেনর ওপর সাদা অ ের 
বাংলা ভাষায় ‘ধমূপান/তামাক সবন মতুৃ  ঘটায়’ শীষক সতকবাণী অনূ ন ১০ (দশ) সেক ড সময় ধিরয়া দশন কিরেত হইেব। ’ িবিধমালার ৫(গ) 
অ যায়ী, ‘ াগেৃহ িসেনমা দশেনর ে  তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  রিহয়ােছ এই প িসেনমা আর  হইবার পেূব, িবরিতর পেূব ও পের 
এবং িসেনমা দশেনর শেষ অনূ ন ২০ (িবশ) সেক ড সময় পয  স ণূ পদা জিুড়য়া ‘ধমূপান/তামাক সবন মতুৃ  ঘটায়’ শীষক সতকবাণী বাংলা 
ভাষায় দশন কিরেত হইেব। ’ ‘ কান ব াি  এই ধারার িবধান ল ন করেল িতিন অ  িতন মাস িবনা ম কারাদ- বা অনিধক এক ল  টাকা 
অথদ- বা উভয় দ-ে◌ দ-ণীয় হেব এবং উ  ব াি  ি তীয়বার বা পনুঃপনুঃ একই ধরেনর অপরাধ সংঘটন করেল উ  দ-ে◌র ি ণ হাের দ-ণীয় 
হেবন। ’ ‘ দবী’ িসেনমায় িমিসর আিলর যমন িচ ায়ন হেয়েছ, তমনটা িমিসর আিলর চির  অ সরণ করা হেল অসংখ  িকেশার ও ত ণভ রা 
ধমূপানেক একিট অিবে দ  অ ষ  িহেসেব ধের িনেত পােরন, যা বাংলােদেশর জন া েক চরম ঝুিঁকেত ফলেব।  ২০৪০ সােলর মেধ  তামাকমু  
জািত গড়ার  ল  িনেয় এেগােত থাকা বাংলােদেশর এখনই দরকার এই িবষেয় সেচতন হওয়া।  ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  
করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত াশনাল হাট ফাউে ডশন, 
ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম 
বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন ।  মলূ ব  উপ াপনা কেরন অধ াপক ডা: সােহল 
রজা চৗধরুী, এবং অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা: মাখেলছুর 

রহমান।  আেরা উপি ত িছেলন, তাশার মা: হলাল আহেমদ, টাব ােকা কে াল ও ির সা সল এর বজলরু রহমান, তামাক িবেরাধী নারী জােটর 
(তািবনাজ) এর ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, ার িডের র মা: মেনায়ার হাসেন সহ অেনেক।  

https://aparadhbichitra.com/news/2019/02/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A
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%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-
%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87/ 
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দবী’র িব ে  আইন না মানার অিভেযাগ, দশনীর িতবাদ 
 

সরকাির অ দােন িনিমত ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’ 
িসেনমািট গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ মুি  
পায়।  মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী সংগঠন 
ছিবিটর িব ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না মানার 
অিভেযাগ আেন।  সই অিভেযাগ মাথায় িনেয়ই ছিবিট বশ 
সফলভােবই হেল চেলেছ।  এবার িটিভেত চার হেত যাে  
‘ দবী’।  সইসে  বশিকছু অনলাইন াটফেমও মুি  দয়া 
হে  মায়নূ আহেমেদর উপ াস অবল েন িনিমত এই ছিব।  
এিদেক তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন 

দশনী থেক িবরত থাকার জ  আ ান জািনেয়েছ 
তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  আইন মেন তামাক ব বহােরর 
অ েয়াজনীয় দশৃ  ও একিট ব জািতক কা ািনর 

িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা।  
রাববার সকােল জাতীয় স ােব সংবাদ সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, 

এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন 
কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।  সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, গত ১৯ অে াবর 
দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র দশনী  হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  

ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন।  ধ ুতাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক কা ািনর 
িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার মাছরাঙা স ােটলাইট িটিভ 
চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এ সময় ধান অিতিথর ব েব  বু েরা অব 
ইেকানিমক িরসােচর টাব ােকা ট াে সন েজে র উপেদ া ল ুস বেলন, ‘তামাক িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর 
িব াপন না কের, আইন মেন দবীর ি িময়ার শা করেত হেব। ’ অ ােন ব ারা আইন মেন ‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ 
ভিবষ েত সব চলি , নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািব জানান।  
সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী এবং অ ানিট স ালনা কেরন 
ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।  
আরও উপি ত িছেলন- ত াশার মা. হলাল আহেমদ, টাব ােকা কে াল ও িরসাচ সেলর বজলরু রহমান, তামাকিবেরাধী নারী 
জােটর (তািবনাজ) ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, ার িডের র মা. মেনায়ার হােসনসহ অেনেক।  
স ত, অনম িব াস পিরচািলত ‘ দবী’ ছিবেত িমিসর আলী চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী।  এেত রা  চিরে  আেছন জয়া।  

আরও অিভনয় কেরেছন ইেরশ যােকর, অিনেমষ আইচ মুখ।  
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দবী  িসেনমা দশন বে র দািব 
 কািশত: ১৫:০৭ ১০ ফ য়াির ২০১৯   আপেডট: ১৭:০৪ ১০ ফ য়াির ২০১৯ 

ছিব: সংগহৃীত 

‘ দবী’ িসেনমায় অকারেণ বার বার ধমূপােনর দশৃ  ধারণ করায় এর দশন বে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী 
সংগঠন েলা।  িসেনমািট দশেন দেশর তামাক িবেরাধী, জন া  উ য়ন কমীেদর মেধ  গভীর উে গ ও উৎক ার জ  
িদেয়েছ।  চিলত আইন অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও িসেনমািটেত অকারেণ বার বার দখােনা হেয়েছ।  
রাববার জাতীয় স ােবর জ র হােসন চৗধুরী হেল এ সংবাদ সে লেনর এ দািব জানােনা হয়।  সংবাদ সে লেন মূল 
ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী।  স ালনায় িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ণ 
ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।  মূল বে  বলা হয়, দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা 

ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ।  যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত 
কেরেছ।  বলা হয়, সরকাির অ দান া  এ িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা 
হেয়েছ।  িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।  
সংবাদ সে লেন বলা হয়, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির 
দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত 

যাে ।  এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আ ান জানােনা হয়।  এ সময় ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  
করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত 
উপি ত িছেলন, াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, 
ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 
ফাউে ডশনসহ িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা।  ডইিল বাংলােদশ/ সতু/আরএইচ/এসআই 
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 িটিভেত িনিষ  হেত পাের ‘ দবী’! 

 10 Feb, 2019 

অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর 
অিভেযাগ এেন সরকাির অ দান া  
বাংলা চলি  ‘ দবী’ িসেনমার চার 
ব ে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী 
সংগঠন েলা। আজ রিববার (১০ 
ফ য়ারী) জাতীয় স ােবর জ র 
হােসন চৗধরুী হেল াশনাল হাট 

ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, 
এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক 
িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, 
িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা , াম 
বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 

ফাউে ডশেনর উেদ েগ আ েয়ািজত সংবাদ স ে ল েন এ দািব করা হয়। সংবাদ স ে ল েন মলূ বে  বলা হয়, দবী 
িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার দখােনা হেয়েছ। যা 
চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ। সংবাদ স ে ল েন ব ারা ব েলন, সরকারী অ দান া  এই িসেনমােত 

েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ। িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না 
দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়। ব ারা আরও ব েলন, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার 

পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াব অনলাইন ি িমং 
াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে । এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান জানােনা 

হয়  ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  ধমূপান ও 
তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও জানান তারা। সংবাদ সে লেন মলূ ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. 
সােহল রজা চৗধরুী, আরও উপ ি ত িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 

রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা। 

 

http://www.newsbybd.net/newsdetail/detail/36/427254 
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‘ দবী’র দশনীর িতবাদ 

On Feb 10, 2019 িবেনাদন ড ঃ  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না মানার অিভেযাগ এেন ‘ দবী’ স চােরর িতবােদ 
সাংবািদক সে লন কেরেছন িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠন।  সাংবািদক সে লেন ব ারা বেলন, সরকাির অ দােন িনিমত ও জয়া 
আহসান েযািজত ‘ দবী’ িসেনমািট গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ মুি  পায়।  মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী 

সংগঠন ছিবিটর িব ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না 
মানার অিভেযাগ আেন।  সই অিভেযাগ মাথায় িনেয়ই ছিবিট বশ 
সফলভােবই হেল চেলেছ।  এবার িটিভেত চার হেত যাে  
‘ দবী’।  সইসে  বশিকছু অনলাইন াটফেমও মুি  দয়া হে  
মায়নূ আহেমেদর উপ াস অবল েন িনিমত এই ছিব।  এিদেক 

তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন দশনী থেক 
িবরত থাকার জ  আ ান জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  
আইন মেন তামাক ব বহােরর অ েয়াজনীয় দশৃ  ও একিট 
ব জািতক কা ািনর িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  

দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা।  আজ রিববার (১০ ফ য়ারী) সকােল জাতীয় স ােব সংবাদ সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট 
ফাউে ডশন অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, 
িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।  
সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র 

দশনী  হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন।  ধ ু
তাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ 
থাকার পরও এবার মাছরাঙা স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  
এ সময় ধান অিতিথর ব েব  বু েরা অব ইেকানিমক িরসােচর টাব ােকা ট াে সন েজে র উপেদ া ল সু বেলন, ‘তামাক 
িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর িব াপন না কের, আইন মেন দবীর ি িময়ার শা করেত হেব। ’ অ ােন ব ারা আইন মেন 
‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত সব চলি , নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  
বজেনর দািব জানান।  সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী এবং 
অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।  
আরও উপি ত িছেলন- ত াশার মা. হলাল আহেমদ, টাব ােকা কে াল ও িরসাচ সেলর বজলরু রহমান, তামাকিবেরাধী নারী 
জােটর (তািবনাজ) ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, ার িডের র মা. মেনায়ার হােসনসহ অেনেক।  স ত, অনম িব াস 

পিরচািলত ‘ দবী’ ছিবেত িমিসর আলী চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী।  এেত রা  চিরে  আেছন জয়া।  আরও অিভনয় কেরেছন 
ইেরশ যােকর, অিনেমষ আইচ মুখ 

https://ctnewsbd.com/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-
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%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-
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িভেত িনিষ  হেত পাের ‘ দবী’! 

Feb 10, 2019 
অিধক হাের ধমূপােনর দশৃ  ব বহােরর অিভ যাগ এেন সরকাির অ দান া  বাংলা চলি  ‘ দবী’ িস নমার চার ব র 

দািব জািন য় ছ তামাক িব রাধী সংগঠন লা।   আজ রিববার  (১০ 
ফ য়ারী) জাতীয় স ােবর  জ র হােসন চৗধুরী হেল াশনাল 

হাট ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, 
তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 
ফাউে ডশেনর উেদ েগ আ য়ািজত সংবাদ স ল ন এ দািব করা হয়।  
সংবাদ স ল ন মূল বে  বলা হয়, দবী িসেনমােত সরাসির 
জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট 

ব বহার দখােনা হেয়েছ।  যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।  সংবাদ স ল ন ব ারা ব লন, সরকারী 
অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ।  িক ু  সখােন আইন 
অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।  ব ারা আরও ব লন, তামাক িনয় ণ আইন 
ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াব 
অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান 
জানােনা হয় ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  
ধূমপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও জানান তারা।  সংবাদ সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন 
অধ াপক ডা. সােহল  রজা চৗধুরী,আরও উপি ত িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন ক  সম য়কারী 
মা. মাখেলছুর রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা।  

https://www.bdnewshour24.com/main/newsDetails/72123 
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‘ দবী’ িসেনমা দশন বে র দািব 
দবী’ িসেনমায় অকারেণ বার বার ধমূপােনর দশৃ  ধারণ করায় 

এর দশন বে র দািব জািনেয়েছ তামাক িবেরাধী সংগঠন েলা। 
িসেনমািট দশেন দেশর তামাক িবেরাধী, জন া  উ য়ন 
কমীেদর মেধ  গভীর উে গ ও উৎক ার জ  িদেয়েছ। চিলত 
আইন অ যায়ী ধমূপােনর দশৃ  দশন িনিষ  হেলও িসেনমািটেত 
অকারেণ বার বার দখােনা হেয়েছ।েরাববার জাতীয় স ােবর 
জ র হােসন চৗধরুী হেল এ সংবাদ সে লেনর এ দািব জানােনা 
হয়। সংবাদ সে লেন মলূ ব  উপ াপন কেরন অধ াপক ডা. 
সােহল রজা চৗধরুী। স ালনায় িছেলন ঢাকা আহছািনয়া 

িমশেনর তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর 
রহমান। মূল বে  বলা হয়, দবী িসেনমােত সরাসির জাপান 
টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার 
দখােনা হেয়েছ। যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত 

কেরেছ। বলা হয়, সরকাির অ দান া  এ িসেনমােত েয়াজেন-
অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ। 

িক ু  সখােন আইন অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়। সংবাদ 
সে লেন বলা হয়, তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ 
ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াপ অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ 

চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে । এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আ ান জানােনা হয়। এ 
সময় ‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও 

ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবেত উপি ত িছেলন, াশনাল হাট 
ফাউে ডশন, ঢাকা আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , 
নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড 
ফাউে ডশনসহ িবিভ  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা। 
https://prakasak.com/archives/2166 
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আইন ভ  কের সরকাির অ দােন িনিমত চলি  ‘ দবী’ দশেনর িতবােদ জাতীয় স ােব 
এইড ফাউে ডশনসহ কেয়কিট সংগঠন সংবাদ সে লেনর আেয়াজন কেরন। রিববার ১০ 
ফ য়াির। ছিব: িপিবএ 

Published: February 10, 2019 3:09 pm 
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দবী’র িব ে  আইন না মানার অিভেযাগ, দশনীর িতবাদ 
 

সরকাির অ দােন িনিমত ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’ 
িসেনমািট গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ মুি  
পায়।  মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী সংগঠন 
ছিবিটর িব ে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না 
মানার অিভেযাগ আেন। সই অিভেযাগ মাথায় িনেয়ই ছিবিট 
বশ সফলভােবই হেল চেলেছ।  এবার িটিভেত চার হেত 

যাে  ‘ দবী’।  সইসে  বশিকছু অনলাইন াটফেমও 
মুি  দয়া হে  মায়নূ আহেমেদর উপ াস অবল েন 

িনিমত এই ছিব।এিদেক তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন দশনী থেক িবরত থাকার জ  আ ান 
জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী সংগঠন েলা।  আইন মেন তামাক ব বহােরর অ েয়াজনীয় দশৃ  ও একিট ব জািতক কা ািনর 
িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা। রাববার সকােল জাতীয় স ােব সংবাদ 
সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম বাংলা উ য়ন কিমিট, 
িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন।সংবাদ সে লেন ব ারা বেলন, গত ১৯ অে াবর 
দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র দশনী  হেলও ধমূপান ও 

তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন। ধ ুতাই নয়, সরাসির 
একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ।  তামাক িনয় ণ আইন ল েনর অিভেযাগ থাকার 
পরও এবার মাছরাঙা স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  ি িময়ার হেত 
যাে ।এ সময় ধান অিতিথর ব েব  বু েরা অব ইেকানিমক িরসােচর টাব ােকা ট াে সন েজে র উপেদ া ল ুস 
বেলন, ‘তামাক িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর িব াপন না কের, আইন মেন দবীর ি িময়ার শা করেত হেব। ’ 
অ ােন ব ারা আইন মেন ‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত সব চলি , নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান 
ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািব জানান।সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর 
অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী এবং অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক ও 
তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান।আরও উপি ত িছেলন- ত াশার মা. হলাল আহেমদ, 
টাব ােকা কে াল ও িরসাচ সেলর বজলুর রহমান, তামাকিবেরাধী নারী জােটর (তািবনাজ) ক  সম য়কারী সাইদা 

আ ার, ার িডের র মা. মেনায়ার হােসনসহ অেনেক। স ত, অনম িব াস পিরচািলত ‘ দবী’ ছিবেত িমিসর আলী 
চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী। এেত রা  চিরে  আেছন জয়া। আরও অিভনয় কেরেছন ইেরশ যােকর, অিনেমষ 
আইচ মুখ। 
 
https://www.priyo.com/external-news/476039 
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িটিভেত িনিষ  হেত পাের ‘ দবী’! 
 

চকবাজার ২৪ ডটকম ড : অিধক হাের ধমূপােনর 
দশৃ  ব বহােরর অিভ যাগ এেন সরকাির অ দান া  
বাংলা চলি  ‘ দবী’ িস নমার চার ব র দািব জািন
য় ছ তামাক িব রাধী সংগঠন লা।  

আজ রিববার (১০ ফ য়ারী) জাতীয় স ােবর জ র 
হােসন চৗধরুী হেল াশনাল হাট ফাউে ডশন, ঢাকা 

আহছািনয়া িমশন, এিসিড, ইপসা, বু েরা অব 
ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, 
িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা , াম বাংলা উ য়ন 

কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশেনর উেদ েগ আ য়ািজত সংবাদ স ল ন এ দািব করা হয়।  সংবাদ স ল ন মূল 
বে  বলা হয়, দবী িসেনমােত সরাসির জাপান টাব ােকা ই টার াশনােলর উইন ন ব াে ডর িসগােরট ব বহার 

দখােনা হেয়েছ।  যা চলি িটেক তামােকর িব াপেন পিরণত কেরেছ।  সংবাদ স ল ন ব ারা ব লন, সরকারী 
অ দান া  এই িসেনমােত েয়াজেন-অ েয়াজেন কমপে  ১২ বার ধমূপােনর দশৃ  দখােনা হেয়েছ।  িক ু  সখােন আইন 
অ সাের সতকবাণী না দিখেয় িনেজেদর মনগড়া সতকবাণী দখােনা হয়।  ব ারা আরও ব লন, তামাক িনয় ণ আইন 
ল েনর অিভেযাগ থাকার পরও এবার আগামী ১৩ ও ১৪ ফ য়াির দেশর একিট স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও বােয়াে াব 
অনলাইন ি িমং াটফেম ‘ দবী’ চলি ে র ওয়া  ি িময়ার হেত যাে ।  এটা ব  করার জ  সংি েদর িত আহবান 
জানােনা হয়G‘ দবী’ চলি িট আইন মেন দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত িসেনমা, নাটক ও ামা িচে  
ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািবও জানান তারা।  সংবাদ সে লেন মূল ব  উপ াপন কেরন 
অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী, আরও উপি ত িছেলন ঢাকা আহছািনয়া িমশেনর তামাক িনয় ন ক  সম য়কারী 
মা. মাখেলছুর রহমান ও তামাকিবেরাধী সংগঠেনর নতা ও কমীরা।  

https://chawkbazar24.com/%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4%
E0%A7%87-
%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7
-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-
%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87/ 
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দবী র িব ে  আইন না মানার অিভেযাগ, দশনীর িতবাদ 
আমােদর িম া .কম : 
10.02.2019 
সরকাির অ দােন িনিমত ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’ িসেনমািট গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ মুি  

পায়। মুি র আেগই বশ কয়িট তামাকিবেরাধী সংগঠন ছিবিটর িব ে  
ধমূপান ও তামাকজাত ব  আইন না মানার অিভেযাগ আেন। সই 
অিভেযাগ মাথায় িনেয়ই ছিবিট বশ সফলভােবই হেল চেলেছ। এবার 
িটিভেত চার হেত যাে  ‘ দবী’। সইসে  বশিকছু অনলাইন 

াটফেমও মুি  দয়া হে  মায়নূ আহেমেদর উপ াস অবল েন িনিমত 
এই ছিব। এিদেক তামাক আইন না মেন ‘ দবী’র িটিভ ও অনলাইন 

দশনী থেক িবরত থাকার জ  আ ান জািনেয়েছ তামাকিবেরাধী 
সংগঠন েলা। আইন মেন তামাক ব বহােরর অ েয়াজনীয় দশৃ  ও 

একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরেটর দশৃ  বাদ িদেয় ‘ দবী’ চলি  দশেনর দািব জািনেয়েছ তারা। রাববার সকােল 
জাতীয় স ােব সংবাদ সে লেন এ দািব কের াশনাল হাট ফাউে ডশন অব বাংলােদশ, ঢাকা আ ছািনয়া িমশন, 
এিসিড, ইপসা, বু েরা অব ইকেনািমক িরসাচ, ডি উিবিব া , নাটাব, ত াশা, িটিসআরিস, তািবনাজ, , িবটা, াম 
বাংলা উ য়ন কিমিট, িবিসিসিপ, এইড ফাউে ডশন, াসহ িবিভ  তামাকিবেরাধী সংগঠন। সংবাদ সে লেন ব ারা 
বেলন, গত ১৯ অে াবর দেশর িবিভ  াগেৃহ সরকাির অ দান া  ও জয়া আহসান েযািজত ‘ দবী’র দশনী  
হেলও ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহার (িনয় ণ) আইন ও এর িবিধমালার এই  িনেদশনা েলা মানা হয়িন। ধু 
তাই নয়, সরাসির একিট ব জািতক কা ািনর িসগােরট ব বহার করেত দখােনা হেয়েছ। তামাক িনয় ণ আইন ল েনর 
অিভেযাগ থাকার পরও এবার মাছরাঙা স ােটলাইট িটিভ চ ােনল ও অনলাইন ি িমং াটফম বােয়াে ােপ ‘ দবী’র ওয়া  
ি িময়ার হেত যাে । এ সময় ধান অিতিথর ব েব  বু েরা অব ইেকানিমক িরসােচর টাব ােকা ট াে সন েজে র 
উপেদ া ল ুস বেলন, ‘তামাক িনয় ণ আইন মেন, তামাক কা ািনর িব াপন না কের, আইন মেন দবীর 
ি িময়ার শা করেত হেব।’ অ ােন ব ারা আইন মেন ‘ দবী’র দশেন বাধ  করার পাশাপািশ ভিবষ েত সব চলি , 
নাটক ও ামাণ িচে  ধমূপান ও তামাকজাত ব  ব বহােরর দশৃ  বজেনর দািব জানান। সে লেন মূল ব  উপ াপন 
কেরন াশনাল হাট ফাউে ডশেনর অধ াপক ডা. সােহল রজা চৗধুরী এবং অ ানিট স ালনা কেরন ঢাকা আ ছািনয়া 
িমশেনর সহকারী পিরচালক ও তামাক িনয় ণ ক  সম য়কারী মা. মাখেলছুর রহমান। আরও উপি ত িছেলন- 

ত াশার মা. হলাল আহেমদ, টাব ােকা কে াল ও িরসাচ সেলর বজলরু রহমান, তামাকিবেরাধী নারী জােটর 
(তািবনাজ) ক  সম য়কারী সাইদা আ ার, ার িডের র মা. মেনায়ার হােসনসহ অেনেক। স ত, অনম িব াস 
পিরচািলত ‘ দবী’ ছিবেত িমিসর আলী চিরে  অিভনয় কেরেছন চ ল চৗধুরী। এেত রা  চিরে  আেছন জয়া। আরও 
অিভনয় কেরেছন ইেরশ যােকর, অিনেমষ আইচ মখু। 
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