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Smoking in Restaurants: Support for regulation not backed up by strict 
implementation 
 PUBLISH DATE - APRIL 13, 2019, 10:01 PM 

 Dhaka, Apr 13 (UNB)- The results of a recent 
nationwide survey say that although nearly every 
restaurant-owner in the country thinks the regulations 
prescribed in the Bangladesh Tobacco Control Law 
should be followed adequately – a disproportionate 
number of them are being needlessly lenient by still 
allowing their customers the freedom to smoke in their 
premises,  which are considered ‘public places’ .The 
findings are parts of a ‘Nationwide Survey on 

Compliance with Bangladesh Tobacco Control Law in Restaurants’, a recently revealed survey 
conducted by Dhaka Ahsania Mission (DAM).The detailed survey report with so intriguing 
insights was revealed and discussed today at the DAM auditorium in their head office in 
Dhanmondi on Saturday.DAM’s Assistant Director & Project coordinator Md. Mukhlesur 
Rahman inaugurated the program while Director of its Healthcare Sector Iqbal Masud presented 
the findings of the survey.Former Additional Secretary of the Ministry of Health and Family 
Welfare Mohammad Ruhul Quddus, National Anti-Tuberculosis Association of Bangladesh 
(NATAB)’s Executive Director Kamal Uddin Ahmed, Head of programs at Voice Azmal 
Hossain, Program Officer of National Tobacco Control Cell (NTCC) Aminul Islam Sujan, 
Country Manager of Vital Strategies Nasir Uddin Ahmed, News Editor of ATN Bangla News 
Nadira Kiron, The Union’s Technical Consultant Mahbubul Alam Tahin (LLB) were present 
among the guests and shared their opinions in the program.“Among the participators in this 
nationwide survey, 73.7% of the participators have the membership of Bangladesh Restaurant 
Owners Association (BROA) while only 29.2% know about BROA’s Anti-Smoking strategies,” 
said Iqbal Masud.“82.9% participators in the survey know that restaurants are classified as a 
‘public place’, according to Bangladesh Tobacco Control Law. Altogether 99.7% of the 
participators have agreed that the law should have proper implementation, and 93.7% of those 
who know the law have implemented the Anti-Smoking rules. Yet, only 63% among the 
participants use Anti-Smoking signs and only 43% of them properly follow the instructions. And 
7.5% have allowed their customers to smoke in their restaurants, even arranging customised 
compartments known as Smoking Zones,” he continued.NTCC’s Program Officer Aminul Islam 
Sujan said “Despite certain limitations, NTCC is constantly working to assure the 
implementation of the tobacco control law in public places.”Chairing the program, Former 
Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare Mohammad Ruhul Quddus said the 
mindset of people should get reformed and we all should respect the proper implementation of 
law in our country, only then this issue can be resolved.”The survey highlights some key issues 
such as the increasing popularity of creating ‘smoking zones’ in restaurants to avoid the 



punishments of public smoking, and concern regarding the mindsets of both customers and 
workers who smoke in restaurants. The speakers conveyed their concerns over the fact that many 
customers including children and the vast majority of non-smoking people are also getting affected due to 
the smokers at restaurants, which are considered as public places according to Bangladesh Tobacco 
Control Law.DAM’s tobacco regulatory program conducted the ‘Nationwide Survey on Compliance with 
Bangladesh Tobacco Control Law in Restaurants’, in order to measure the current scenario of this 
problem. The nationwide survey was prepared over a two year-period with the participation of 372 
restaurant owners drawn 16 districts covering all 8 divisions. 

http://unb.com.bd/category/Bangladesh/smoking-in-restaurants-support-for-regulation-not-
backed-up-by-strict-implementation/16441?fbclid=IwAR2Nes_9QFzOXlln-
m4OzkFitBfLSal3D0iK1QsgHdmd4nAysulO9R4kG2c 
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Restaurants still flout smoking ban: survey 39pc owners unaware of tobacco act 

Smoking at restaurants, one of the major public places, still continues in different parts of the 
country although it is prohibited by the existing tobacco control law, finds a recent survey.The 
situation has improved significantly in recent times compared to that of the previous years, but 
the improvement could have been better if restaurant owners were made aware and law violators 
punished, the survey adds. Dhaka Ahsania Mission came up with the findings after surveying 
372 restaurants in 16 districts. The survey was carried out between April 2018 and March 2019 
to observe the implementation of Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act at the 
restaurants. The findings were unveiled at a discussion organised by the Mission at its Dhaka 
office yesterday. According to the survey, about 61 percent of restaurant owners are aware of the 
act. Of them, around 7.5 percent violate it by allowing their customers to smoke. The owners 
violate the law in fear of losing customers. They are also afraid to forbid influential people to 
smoke as they fear it may harm their business, said Iqbal Masud, the lead researcher, while 
presenting the findings. But allowing people to smoke at the restaurants reduce the overall 
number of customers, which the owners fail to understand, said Iqbal, head of the health sector at 
Ahsania Mission. Syed Mahbubul Alam, a technical advisor of The Union, an international 
voluntary organisation, said when the tobacco control law was formulated in 2005, only a few 
restaurants followed it. But the situation has changed significantly in recent years. To keep up 
the progress, he suggested the government take strict measures against restaurants which 
“promote smoking” through setting up smoking zones. 

 https://www.thedailystar.net/city/news/restaurants-still-flout-smoking-ban-survey-1729648  
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আ ছািনয়া িমশেনর জিরপ 

তামাক আইন জােনন না ৩৯ ভাগ রে ারারঁ মািলক 

কাশ: ১৪ এি ল ২০১৯        

সমকাল িতেবদক 

দেশর ৩৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলকই তামাক আইন স েক জােনন না। এ ছাড়া মা  ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধমূপানিবেরাধী তীক 

ব বহার করা হয়। এসব তীেকর মেধ  ৪৩ শতাংেশ তামাক িনয় ণ আইেনর িনেদশাবিল মানা হেয়েছ। স িত ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশেনর এক জিরেপ এমন তথ  উেঠ এেসেছ।  
িমশেনর অ ািডকশন ম ােনজেম  অ া  ইি ে েটড কয়ােরর (আিমক) তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় এ 

জিরপ চালােনা হয়। দশব াপী চালােনা এ জিরেপ রে রাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর অনুসরণ করার মানদ  তেুল ধরা হেয়েছ। 
দেশর আট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২িট রে ারাঁর মািলক এ জিরেপ অংশ নন। গতকাল শিনবার রাজধানীর ধানমি  আ ছািনয়া 

িমশেনর কাযালেয় এক অনু ােন এ জিরপ িতেবদন কাশ করা হয়। িতেবদেন বলা হয়, দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁ মািলক 

তামাক আইন স েক জােনন। বািক ৩৯ ভাগ মািলেকর এ িবষেয় তমন জানা নই। এেত আরও বলা হয়, তামাক িনয় ণ আইন 

স েক ধারণা থাকার পরও ৭ দশিমক ৫ শতাংশ রে ারাঁয় ধমূপােনর সুিবধা দওয়া হয়।  
অনু ােন কেয়কিট সুপািরেশর কথা তেুল ধের ব ারা বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর 

কাযালেয়র অিধক স ৃ তা েয়াজন। একইসে  আইন অমান কারীেদর িব ে  যথাযথ ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার 

আ ান জানান তারা। 
া  ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব মাহা দ র ল কু েুসর সভাপিতে  অনু ােন ব ব  দন জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর 

া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মাখেলছুর রহমান, ভেয়েজর হড অব া াম 

আজমল হােসন মখু। 

https://samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/19042765/-তামাক-আইন-জােনন-না-

৩৯-ভাগ- রে ারাঁর-মািলক 
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জিরেপর িতেবদন  
৪০ শতাংশ হােটল মািলক তামাক আইন স েক জােনন না 

এ িুসভ 
াফ িরেপাটার | ১৪ এি ল ২০১৯, রিববার, ৮:২১ 

বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জিরপ িতেবদন কাশ কেরেছ ঢাকা আ  ছািনয়া িমশেনর 

া  িবভাগ। গতকাল শিনবার সকােল কািশত িতেবদেনর তথ মেত, 

দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক 

অবগত। তেব ায় চি শ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন 

স েক অবগত নন। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধূমপান-িবেরাধী সাইন (িচ ) 

ব বহার করা হয় এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ 

তামাক িনয় ণ আইেনর িনেদশাবলী অনুসরণ কের। বাংলােদেশর রে ারাঁয় 

তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জিরপ িতেবদন 

উপ াপনকােল ঢাকা আ  ছািনয়া িমশেনর া  স েরর পিরচালক ইকবাল 

মাসুদ এসব তথ  জানান। িতিন বেলন, সােড় ৭ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক 

িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া হয়। 

এছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য রে ারাঁসমহূেক 

পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। উ তূ পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট সুপািরেশর কথা 

তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক স ৃ তা 

েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন বেলন। 

রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ  ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় জিরপ িতেবদন কাশ অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও 

পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। অন েদর মেধ  ব ব  দন ঢাকা আ  ছািনয়া িমশেনর 

সহকারী পিরচালক মাখেলছুর রহমান, ভেয়েজর হড অব া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম 

অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা িকরণ, দ  ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার 

নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ  ইউিনয়েনর টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। 

এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক  স, ডাি উ িব িব া , াম বাংলা, িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর 

িতিনিধগণ গেবষণা িতেবদেনর ওপর মতামত দান কেরন। উে খ , ঢাকা আ  ছািনয়া িমশেনর এিডকশন ম ােনজেম  অ া  

ইি ে েটড কয়ার (আিমক)-এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর 

অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জিরপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন 

রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

মতামত িদন 

পাঠেকর মতামত 
https://m.mzamin.com/article.php?mzamin=168137 
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দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁ মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত 

১৮:৪০, ১৩ এি ল, ২০১৯ 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় দেশর 

রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  

সং া  জরীপ িতেবদন উপ াপন অনু ান। 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর এক জরীেপ বলা 

হয়, ' দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ 

আইন স েক অবগত। ায় ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় 

ধূমপান-িবেরাধী সাইন বা তীক ব বহার করা হয় এবং 

এেদর মােধ  ৪৩ শতাংশ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ 

আইেনর িনেদশাবলী অনুসরণ কের'। শিনবার রাজধানীর 

ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় 

বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন 

বা বায়েনর িচ  সং া  জরীপ িতেবদন উপ াপন কের এ সব তথ  জািনেয়েছন িত ানিটর া  স েরর পিরচালক ইকবাল 

মাসুদ।িতিন বেলন, '৭ দশিমক ৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধূমপােনর সুিবধা দওয়া হয়। 

এছাড়াও ৮২ দশিমক ৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য, রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ'।এই 

পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, 'তামাক িনয় ণ 

আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক স ৃ তা েয়াজন। এছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  

যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করেত হেব'। া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ 

ল কু েুসর সভাপিতে  অনু ােন াগত ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মাখেলছুর রহমান। 

অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম অিফসার 

আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, 

নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। এছাড়াও 

ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাি উ িব িব া , াম বাংলা, িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর 

িতিনিধগণ গেবষণা িতেবদেনর ওপর মতামত দান কেরন।উে খ , ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর এিডকশন ম ােনজেম  এ  

ইি ে েটড কয়ােরর (আিমক) তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর 

অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন 

রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

https://www.ittefaq.com.bd/capital/45579 
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জিরপ িতেবদন 

৬১ শতাংশ রে ারাঁ মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত 

রিববার, এি ল ১৪, ২০১৯ ১২:০০:০০ A M , 

দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক 

িনয় ণ আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ 

রে ারাঁয় ধমূপানিবেরাধী সাইন বা তীক 

ব বহার করা হয় এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ 

সাইন বাংলােদশ তামাক িনয় ণ আইেনর 

িনেদশাবিল অনুসরণ কের। বাংলােদেশর 

রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর 

িচ সং া  জিরপ িতেবদন উপ াপনকােল 

শিনবার ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর 

পিরচালক ইকবাল মাসুদ এসব তথ  

জানান।রাজধানীর ধানমি র ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এ অনু ােন 

সভাপিত  কেরন া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয়র সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। াগত ব ব  দান কেরন 

ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী পিরচালক মাখেলছুর রহমান। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব া াম 

আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা 

িকরন, দ  ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ  ইউিনয়েনর 

টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাব ােকা ি  িকডস, ডি উিবিব া , ামবাংলা, 

িটিসআরিস এবং অন  তামাকিবেরাধী সংগঠন েলার িতিনিধরা গেবষণা িতেবদেনর ওপর মতামত দান কেরন। ইকবাল মাসুদ 

বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দওয়া হয়। এছাড়াও ৮২.৯ 

শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য, রে ারাঁ েলােক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। উ তূ পিরি িতেত তামাক 

িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  

ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক স ৃ তা েয়াজন। এছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক 

শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন উে খ কেরন। উে খ , ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর অ ািডকশন ম ােনজেম  অ া  ইি ে েটড 

কয়ােরর (আিমক) তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁ েলােত তামাক িনয় ণ আইেনর অনুসরণ করার 

মানদ- দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এ জিরপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ রে ারাঁ মািলকপ  

অংশ হণ কের এ কায েম। সংবাদ িব ি  

http://www.alokitobangladesh.com/todays/details/295067/2019/04/14 
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৬১ শতাংশ রে ারারঁ মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত 

 বাংলােদেশর রে ারায়ঁ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জরীপ িতেবদন 

িনউজ ড  

 কািশত: ৫:১৭ অপরা , এি ল ১৩, ২০১৯ |  আপেডট: ৫:১৭:অপরা , এি ল ১৩, ২০১৯ 

ছিব: িটিবিট 

দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ 

আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধূমপান-

িবেরাধী সাইন বা তীক ব বহার করা হয়। এবং এেদর 

মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ 

আইেনর িনেদশাবলী অনুসরণ কের।বাংলােদেশর 

রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  

জরীপ িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা আ ছািনয়া 

িমশেনর া  স েরর পিরচালক ইকবাল মাসুদ এ সকল 

তথ  জানান।িতিন বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক 

িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য 

রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ।উ তু পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট 

সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক 

স ৃ তা েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন 

উে খ কেরন।রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও 

পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। াগত ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর 

সহকারী পিরচালক মাখেলছুর রহমান। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক 

িনয় ণ সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর 

কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু 

আলম তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাি উ িব িব া , াম বাংলা, িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক 

িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষণা িতেবদেনর ওপর মতামত দান কেরন। উে খ , ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর এিডকশন 

ম ােনজেম  এ  ইি ে েটড কয়ার (আিমক) এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক 

িনয় ণ আইেনর অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ 

জলার ৩৭২ জন রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

https://www.bangladeshtoday.net/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-

মািল/?fbclid=IwAR0HqCfW1cEywpyoq9kmtrgvMnfGpRoLcwZHu66d7DUDQG_tnEjc6fgs5_I 
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বাংলােদেশর রে ারায়ঁ তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  গেবষণার িতেবদন 

৬১ শতাংশ রে ারারঁ মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত 
নতনু বাতা, ঢাকা: 

Published : Tuesday, 16 April, 2019 at 3:12 AM 
  

দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক 

অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধমূপান-িবেরাধী সাইন বা তীক ব বহার 

করা হয়। এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক 

িনয় ণ আইেনর িনেদশাবলী অনুসরণ কের।   
বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  

জরীেপর িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর া  

স েরর পিরচালক ইকবাল মাসুদ এ সকল তথ  জানান। 

িতিন বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন স েক ধারণা 

থাকা সে ও ধূমপােনর সুিবধা দয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ 

রে ারাঁর মািলক জােনন য রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব 

ঘাষণা করা হেয়েছ। উ তু পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ 

বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক স ৃ তা েয়াজন। এ ছাড়াও আইন 

অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন উে খ কেরন। রাজধানীর ধানমি  ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  

সিচব মাহা দ ল কু সু। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ 

সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  

ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম 

তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাবিলউ িব িব া , াম বাংলা , িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী 

সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষনা িতেবদেনর উপর মতামত দান কেরন। উে খ  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর হ থ স র এর তামাক 

িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  

দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন 

এই কায েম। সূ : স িব ি  

http://www.natun-barta.com/45754/151/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-মািলক-তামাক-িনয় ণ-আইন-স েক-

অবগত 



 

April-15 

৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত: গেবষণার িতেবদন 

চকবাজার: দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধমূপান-িবেরাধী 

সাইন বা তীক ব বহার করা হয়। এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ আইেনর িনেদশাবলী 

অনুসরণ কের। বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জরীেপর িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর পিরচালক ইকবাল মাসুদ এ সকল তথ  জানান। িতিন বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক 

িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য 

রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ। উ তু পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট 

সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক 

স ৃ তা েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন 

উে খ কেরন। রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও 

পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব 

া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক 

নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর 

টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাবিলউ িব িব া , াম বাংলা , 

িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষনা িতেবদেনর উপর মতামত দান কেরন। উে খ  ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর হ থ স র এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমূেহ তামাক িনয় ণ আইেনর 

অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন 

রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

https://chawkbazar24.com/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-মািল/ 
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৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত: গেবষণার িতেবদন 

কািশত সময় : সামবার, ১৫ এি ল, ২০১৯ 

  

চাটগাঁ সময়: দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধূমপান-িবেরাধী 

সাইন বা তীক ব বহার করা হয়। এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ আইেনর িনেদশাবলী 

অনুসরণ কের।বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জরীেপর িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর পিরচালক ইকবাল মাসুদ এ সকল তথ  জানান।িতিন বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক 

িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য 

রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ।উ তু পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট 

সুপািরেশর কথা তুেল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক 

স ৃ তা েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন 

উে খ কেরন।রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও 

পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব 

া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক 

নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর 

টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাবিলউ িব িব া , াম বাংলা , 

িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষনা িতেবদেনর উপর মতামত দান কেরন।উে খ  ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর হ থ স র এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর 

অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন 

রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

https://chatgasomoy.com/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-মািল/ 
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িপিবএ,ঢাকা: দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধূমপান-িবেরাধী 

সাইন বা তীক ব বহার করা হয়। এবং এেদর মােঝ ৪৩ শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ আইেনর িনেদশাবলী 

অনুসরণ কের।বাংলােদেশর রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  সং া  জরীেপর িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর পিরচালক ইকবাল মাসুদ এ সকল তথ  জানান।িতিন বেলন, ৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক 

িনয় ণ আইন স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক জােনন য 

রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব ঘাষণা করা হেয়েছ।উ তু পিরি িতেত তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট 

সুপািরেশর কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক 

স ৃ তা েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন 

উে খ কেরন।রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও 

পিরবার কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব 

া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক 

নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর 

টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাবিলউ িব িব া , াম বাংলা , 

িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষনা িতেবদেনর উপর মতামত দান কেরন।উে খ  ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর হ থ স র এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা কায েমর আওতায় রে ারাঁসমূেহ তামাক িনয় ণ আইেনর 

অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন 

রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 

https://www.pba.agency/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-মািল/ 
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৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত 
দেশর ৬১ শতাংশ রে ারাঁর মািলক তামাক িনয় ণ আইন স েক অবগত। ৬৩ শতাংশ রে ারাঁয় ধমূপান-িবেরাধী সাইন বা 

তীক ব বহার করা হয়। এবং এেদর মােঝ ৪৩ 

শতাংশ সাইনসমহূ বাংলােদশ তামাক িনয় ণ 

আই নর িনেদশাবলী অনুসরণ কের।বাংলােদেশর 

রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন বা বায়েনর িচ  

সং া  জরীপ িতেবদন উপ াপনকােল ঢাকা 

আ ছািনয়া িমশেনর া  স েরর পিরচালক 

ইকবাল মাসুদ এ সকল তথ  জানান।িতিন বেলন, 

৭.৫ শতাংশ রে ারাঁয় তামাক িনয় ণ আইন 

স েক ধারণা থাকা সে ও ধমূপােনর সুিবধা দয়া 

হয়। এ ছাড়াও ৮২.৯ শতাংশ রে ারাঁর মািলক 

জােনন য রে ারাঁসমহূেক পাবিলক স িহেসেব 

ঘাষণা করা হেয়েছ।উ তু পিরি িতেত তামাক 

িনয় ণ আইন মেন চলার জন  কেয়কিট সুপািরেশর 

কথা তেুল ধের ইকবাল মাসুদ বেলন, তামাক িনয় ণ আইন মেন চলার ে  ানীয় সরকার িবভােগর কাযালেয় অিধক স ৃ তা 

েয়াজন। এ ছাড়াও আইন অমান কারীেদর িব ে  যেথাপযু  ও তাৎ িণক শাি র ব ব া িনি ত করার কথা িতিন উে খ 

কেরন।রাজধানীর ধানমি  ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর ধান কাযালেয় অনুি ত এই অনু ােনর সভাপিত  কেরন া  ও পিরবার 

কল াণ ম ণালেয় সােবক অিতির  সিচব মাহা দ ল কু সু। াগত ব ব  দান কেরন ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর সহকারী 

পিরচালক মাখেলছুর রহমান। অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন ভেয়েজর হড অব া াম আজমল হােসন, জাতীয় তামাক িনয় ণ 

সেলর া াম অিফসার আিমনুল ইসলাম সুজন, এিটএন বাংলার বাতা স াদক নািদরা িকরন, দ া ভাইটাল ােটিজর কাি  

ম ােনজার নািসরউি ন, নাটােবর িনবাহী পিরচালক কামাল উি ন এবং দ া ইউিনয়েনর টকিনক াল কনসালেট  মাহবুবলু আলম 

তািহন। এছাড়াও ক াে ইন ফর টাক ােকা ি  িক স, ডাি উ িব িব া , াম বাংলা, িটিসআরিস এবং অন ান  তামাক িবেরাধী 

সংগঠেনর িতিনিধগণ গেবষণা িতেবদেনর ওপর মতামত দান কেরন। 
উে খ , ঢাকা আ ছািনয়া িমশেনর এিডকশন ম ােনজেম  এ  ইি ে েটড কয়ার (আিমক) এর তামাক িনয় ণ কমসূিচর গেবষণা 

কায েমর আওতায় রে ারাঁসমেূহ তামাক িনয় ণ আইেনর অনুসরণ করার মানদ  দখার জন  দশব াপী পিরচািলত হয় এই 

জরীপ কায ম। দেশর আটিট িবভােগর ১৬ জলার ৩৭২ জন রে ারাঁ মািলকপ  অংশ হণ কেরন এই কায েম। 
https://agamirshomoy.com/৬১-শতাংশ- রে ারাঁর-মািল/96200 

 


