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Dhaka North City Corporation (DNCC) Chief Health Officer Brig Gen Md Mominur Rahman Mamun 

speaks on a meeting titled ‘Tobacco Control Law implementation, progress and future action’ at DNCC 

Gulshan-2 seminar room. Photo: UNB 

Dhaka, May 30 (UNB)— Dhaka North City Corporation 
(DNCC) Chief Health Officer Brig Gen Md Mominur 
Rahman Mamun on Thursday expressed his commitment 
to allocate fund for tobacco control. On the World No 
Tobacco Day 2019, a meeting titled ‘Tobacco Control Law 
implementation, progress and future action’ was 
organised by DNCC and Dhaka Ahsania Mission (DAM) at 
DNCC Gulshan-2 seminar room. Mamun said he was 
committed to make the tobacco control programme 
more dynamic and effective. Speakers at the meeting 

talked about findings of several surveys regarding the effects of tobacco-related products. Tobacco is 
one of the main and preventable causes of premature death and several diseases. According to Tobacco 
Atlas-2018, tobacco-related diseases are responsible for 1, 61,200 deaths every year. Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC) was approved in 2003 to reduce global tobacco use. Bangladesh 
is the first signatory country of this agreement and in its continuation, Bangladesh enacted the Smoking 
and Tobacco Products (Control) Act in 2005 and subsequently amended the law in 2013. According to 
the Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017, 43 percent people are exposed to second-hand smoking 
in indoor workplaces. Public transportation (44%), government institutions and buildings (21.6%) and 
restaurants (49.7%) are being subjected to indirect smoking. To protect people from indirect smoking, 
the existing law prohibits smoking at all public places. In order to implement the Tobacco Control Act in 
Dhaka City, DAM has been implementing various tobacco control activities with Dhaka south and north 
city corporations since 2013. DNCC has taken various measures to control tobacco. This discussion 
meeting was held to review the progress of the DNCC’s tobacco-free guideline and implementation of 
tobacco control law. The discussion meeting was supported by Campaign for ‘Tobacco-Free Kids’, and 
chaired by Brig Gen Mamun. The special guest was Chief Executive Officer of Savar Municipality Saraf 
Uddin Ahmed Chowdhury. Assistant Director of DAM Md Mukhlesur Rahman presented the keynote 
paper. DNCC Health Officer Dr Md Emdadul Haque moderated the meeting. 
Secretary of DNCC, the Divisional Heads, Zonal Executives, DNCC Executive Magistrate, Assistant Health 
Officers of DNCC zone-1,2,3,4, and 5, health officers, Health Inspector of DNCC and anti-tobacco NGOs 
officials representative took part in the meeting. 
http://unb.com.bd/category/Bangladesh/world-tobacco-day-meeting-dam/19313 
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Dhaka North City Corporation (DNCC) Chief Health Officer Brig Gen Md Mominur Rahman Mamun 

on Thursday expressed his commitment to allocate fund for tobacco control.  
On the World No Tobacco Day 2019, a meeting titled 'Tobacco Control 

Law implementation, progress and future action' was organis ed by 

DNCC and Dhaka Ahsania Mission (DAM) at DNCC Gulshan -2 

seminar room in the city.  

Mamun said he was committed to making the tobacco control 

programme more dynamic and effective.  Speakers at the meeting talked 

about findings of several surveys regarding the effects of tobacco-

related products. Tobacco is one of the main and preventable causes of 

premature death and several diseases. According to Tobacco Atlas -

2018, tobacco-related diseases are responsible for 1, 61,200 deaths every year.  Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) was approved in 2003 to reduce global tobacco use. 
Bangladesh is the first signatory country of this agreement and in its continuation, Bangladesh 

enacted the Smoking and Tobacco Products (Control) Act in 2005 and subsequent ly amended the law 

in 2013. According to the Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017, 43 percent people are exposed 

to second-hand smoking in indoor workplaces. Public transportation (44 per cent), government 

institutions and buildings (21.6 per cent) and restaurants (49.7 per cent) are being subjected to 

indirect smoking. To protect people from indirect smoking, the existing law prohibits smoking at all 

public places. In order to implement the Tobacco Control Act in Dhaka City, DAM has been 

implementing various tobacco control activities with Dhaka south and north city corporations since 

2013. DNCC has taken various measures to control tobacco. This discussion meeting was held to 

review the progress of the DNCC's tobacco-free guideline and implementation of tobacco control 

law. The discussion meeting was supported by Campaign for 'Tobacco-Free Kids', and chaired byBrig 
Gen Mamun. The special guest was Chief Executive Officer of Savar Municipality Saraf Uddin 

Ahmed Chowdhury. Assistant Director of DAM Md Mukhlesur Rahman presented the keynote paper. 

DNCC Health Officer Dr Md Emdadul Haque moderated the meeting.  Secretary of DNCC, the 

Divisional Heads, Zonal Executives, DNCC Executive Magistrate, Assistant Health Officers of 

DNCC zone-1,2,3,4, and 5, health officers, Health Inspector of DNCC and anti -tobacco NGOs 

officials representative took part in the meeting, reports UNB.  
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DNCC to allocate funds for tobacco control 
Dhaka North City Corporation (DNCC) Chief Health Officer Brig Gen Md Mominur Rahman Mamun on 
Thursday expressed his commitment to allocate fund for tobacco control, reports UNB. On the World No 
Tobacco Day 2019, a meeting titled 'Tobacco Control Law implementation, progress and future action' 
was organised by DNCC and Dhaka Ahsania Mission (DAM) at DNCC Gulshan-2 seminar room. Mamun 
said he was committed to making the tobacco control programme more dynamic and effective. 
Speakers at the meeting talked about findings of several surveys regarding the effects of tobacco-related 
products. Tobacco is one of the main and preventable causes of premature death and several diseases. 
According to Tobacco Atlas-2018, tobacco-related diseases are responsible for 1, 61,200 deaths every 
year. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) was approved in 2003 to reduce global tobacco 
use. Bangladesh is the first signatory country of this agreement and in its continuation, Bangladesh 
enacted the Smoking and Tobacco Products (Control) Act in 2005 and subsequently amended the law in 
2013. According to the Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2017, 43 per cent people are exposed to 
second-hand smoking in indoor workplaces. Public transportation (44 per cent), government institutions 
and buildings (21.6 per cent) and restaurants (49.7 per cent) are being subjected to indirect smoking. To 
protect people from indirect smoking, the existing law prohibits smoking at all public places. In order to 
implement the Tobacco Control Act in Dhaka City, DAM has been implementing various tobacco control 
activities with Dhaka south and north city corporations since 2013. DNCC has taken various measures to 
control tobacco. This discussion meeting was held to review the progress of the DNCC's tobacco-free 
guideline and implementation of tobacco control law. The discussion meeting was supported by 
Campaign for 'Tobacco-Free Kids', and chaired byBrig Gen Mamun. The special guest was Chief Executive 
Officer of Savar Municipality Saraf Uddin Ahmed Chowdhury. Assistant Director of DAM Md Mukhlesur 
Rahman presented the keynote paper. DNCC Health Officer Dr Md Emdadul Haque moderated the 
meeting. Secretary of DNCC, the Divisional Heads, Zonal Executives, DNCC Executive Magistrate, 
Assistant Health Officers of DNCC zone-1,2,3,4, and 5, health officers, HealthInspectorof DNCC and anti-
tobacco NGOs officials representative took part in the meeting. 
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ডডএনডড : তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ফাণেট ফযাণেয প্রডতশ্রæডত 

শুক্রফায, ৩১ মভ ২০১৯ 

কাগে প্রডতণফদক : ডফফ̂যাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। 

মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় এক রাখ ৬১ াোয ২০০ েন। 

তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কযণাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রæডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট 

কযণাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা. মভাডভনযয যভান ভাভযন। 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ७দযান ७রণে গতকার ফৃস্পডতফায ३নযডিত এক বায় ডতডন এ५ প্রডতশ্রæডত মদন। ঢাকা ७ত্তয 

ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা 

४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এ५ বা ३নযডিত য়। বায় 

বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা. মভাডভনযয যভান ভাভযন, ডফণল ३ডতডথ 

ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া 

ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা. মভাখণরছযয যভান। 

বায় োনাণনা য়; ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া ডয াডরত এড়নধল ३প०ল२ ঞড়নধড় ঝ०ৎাফয (এ३ঞঝ) ২০১৭ ३নযাণয ফা१রাণদণ 

কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩ তা१ ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন ৪৪ তা१, যকাযী প্রডতিাণন ও 

বফণন ২১ দডভক ৬ তা१ এফ१ মযণস্তা०যায় ৪৯ দডভক ৭ তা१ ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয 

েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। 
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তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ঢাকা ७ত্তণযয ফাণেট ফযাণেয প্রডতশ্রুডত 

াান ভাাভযদ : যা५ডে१ডফডড ডট কভ  

প্রকা: ২০১৯-০৫-৩০ ৮:১১:১৬ ডএভ     ||     ४ণডট: ২০১৯-০৫-৩০ ৮:১১:১৬ ডএভ 

 

 

ডনেস্ব প্রডতণফদক : তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ঢাকা ७ত্তয ডডট কযণাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট ডয ারনা কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযণছন ७ত্তয ডডট 

কযণাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি. মেনাণযর মভা. মভাডভনযয যভান ভাভযন। 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ-২০১৯ ७দমান ७রণেয ফৃস্পডতফায গুরান-২, ঢাকা ७ত্তয ডডট কযণাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা 

গডতীর কযায রণেয ঢাকা ७ত্তয ডডট কযণাণযন ও ঢাকা ४ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় 

এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। বায় োনাণনা য়, ডফশ্বফযাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ ণরা- 

তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা , ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় ১ রাখ ৬১ াোয ২০০ েন। াযা ডফণশ্ব 

ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রমেয ২০০৩ াণর ४ন্তেটাডতক তাভাক ডনমন্ত্রণ  যডক্ত মেভওমাকট কনণবনন ३ন মটাফযাণকা 

কণরার (এপডডটড)   যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও 

তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন কযা য়। ডফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত মলাফার এডাল্ট 

মটাফাণকা াণবট (ডেএডটএ) ২০১৭ ३নযাণয, ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এ ছাড়াও, াফডরক ডযফণন (৪৪%), 

যকাডয প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো 

কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ३নযিাণন োনাণনা য়, ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ 

ার মথণক ঢাকা ४ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কযণাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট 

কযণাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা প্রণয়ন ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনমদটডকা ও তাভাক 

ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা ३নযডিত য়।বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কযণাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য 

কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা. মভাডভনযয যভান ভাভযন, ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ 

ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা. মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয 

ডডট কযণাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা. ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয 

ডডট কযণাণযণনয ড ফ, ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট, কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন 

তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধযা ३१ মনয়। 

যা५ডে१ডফডড/ঢাকা/৩০ মভ ২০১৯/াান/া५পযর 
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ডফেণন ४ওয়ায প্রডতণফদ ক२ তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট 

ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয 

প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন।  ४ে (৩০ মভ) 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয গুরান -২ ঢাকা ७ত্তয ডডট 

কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে 

ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন 

ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ 

প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন।  ডফশ্বফযাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও 

প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা , ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ 

ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ ামর এক 

 যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও 

তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন কযা য়। ফা१রাণদণ কভটণেণে 

ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে  ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ 

মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান 

४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে ७ন্নয়নভূরক 

কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ 

ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডব ন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। 

ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। 

ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা ३নয ডিত য়।  

বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন , ডফণল ३ডতডথ 

ডণণফ ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা 

४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা : মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট 

কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে ডকডস্। 

বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ , ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান , ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ , ডনফটাী ভযাডেণেট , কাযী 

স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 

ডফেণন ४ওয়ায/৩০ মভ,২০১৯/ ४য४५ 
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রাস্টডন७েডফডড,৩০ মভ: তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণয ণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান 

ভাভযন। ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয ४ে ৩০ মভ, ২০১৯ মফরা ১.৩০ ডভডনণট গুরান-২ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে 

ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ  প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। বায় বাডতত্ব কণযন 

७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভয ন, ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ 

७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা : মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য  কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট 

४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ , ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান , ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট , কাযী স্বাস্থ্য 

কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়।  ডফশ্বফযাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা , 

২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর ঋৎধফডড়ৎ 

६ড়াফ२যড় ড় ঞড়নধড় ६ড়२ৎড়ল (ঋ६ঞ६)  যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায 

(ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন কযা য়। ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত ২০১৭ ३নযাণয ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও 

াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন 

কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে ७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তা ভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক 

ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক 

ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্র গডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা 

३নযডিত য়।  
রাস্টডন७েডফডড/এএ 

http://www.lastnewsbd.com/2019/05/তামাক-নিয়ন্ত্রণে-নিএিনিি/ 
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তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা 

ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয ४ে ৩০ মভ, ২০১৯ মফরা ১.৩০ ডভডনণট গুরান-২ ঢাকা 

७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন 

কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। ডফশ্বফযাী ३কার 

ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয 

তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)   যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ 

এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন 

কযা য়। ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS)  ২০১৭ ३নযাণয ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে 

ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে 

ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা 

ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে ७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা 

ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত 

ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ 

ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা ३নযডিত 

য়। বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন,  ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন 

াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও 

প্রকল্প ভন্বয়কাযী  মভা: মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক।  

বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ,  ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, 

४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট, কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ 

মনয়। 

http://www.deshsangbad.com/details.php?id=72470 

http://www.deshsangbad.com/details.php?id=72470
http://www.deshsangbad.com/details.php?id=72470
http://www.deshsangbad.com/details.php?id=72470
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ডফডডণভণরাডন७ে মডস্ক ॥ তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন 

७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি. মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ  ২০১৯ ७দমান ७রণেয ৩০ মভ গুরান-২ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে ঢাকা ७ত্তয ডডট 

কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না 

বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন।ডফশ্বফযাী ३কার ভৃ তযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয 

ফযফায। মটাফযাণকা এটরা , ২০১৮ তথয ३নযমায়ী 

ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় 

১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক 

ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয 

২০০৩ াণর F r a me wo r k Convention on Tobacco Control (FCTC)  যডক্ত 

३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ 

স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় 

ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয 

ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয 

২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন কযা য়।ডফশ্বস্বাস্থ্য 

१স্থ্া কতৃটক ডয াডরত  Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ ३নযাণয 

ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও 

বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূামনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো 

কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ।ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে 

७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ ন ফাস্তফায়ণনয 

রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা 

প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা 

३নযডিত য়।বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন ,  

ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছমরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন 

ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী   মভা: মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয 

ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা . মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে 

ডকডস্।বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ ,  ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান , ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ , ডনফটাী ভযাডেণেট , 

কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 
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তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডডএনডডয ফাণেট ফযাণেয প্রডতশ্রুডত 

 শুক্রফায, মভ ৩১, ২০১৯ - ১৩:০৩ 

 

 

ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটামযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া 

ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয 

३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলয়ক ४ণরা না। ছডফ 

: १গৃীত 

তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয (ডডএনডড) 

ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট স্থ্াণনয প্রডতশ্রুডত ফযক্ত 

কণযণছন ७ত্তয ডডট কণটামযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা 

ডিণগডডয়ায মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দমান ७রণে ৩০ মভ মফরা 

১.৩০ ডভডনণট গুরান-২ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয 

বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক 

তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। 

ডফশ্বফযাড ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয 

३নযমায়ী, ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয 

ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)  যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ 

ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর 

४५নডট १ণাধন কযা য়। ডফশ্ব স্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ ३নযাণয ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয 

ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) 

ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক 

মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে ७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক 

ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া 

ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন 

তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও 

তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটামরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা ३নযডিত য়। বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয 

ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন, ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায 

মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী 

ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা: মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. 

মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট 

কণটাণযণনয ড ফ, ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট, কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য 

ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 

https://www.ajkerpatrika.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%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8/ 

https://www.ajkerpatrika.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%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
https://www.ajkerpatrika.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%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
https://www.ajkerpatrika.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%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
https://www.ajkerpatrika.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%a1%e0%a6%bf%e0%a6%8f%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%b8/
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ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ-২০১৯ ७দযান তাভাক ডনয়ন্ত্রণ… 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ-২০১৯ ७দযান তাভাক ডনয়ন্ত্রণ… 

শুক্রফায, ৩১ মভ ২০১৯, ০০:০৫ 

  

তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয 

প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয ४ে ৩০ মভ, 

২০১৯ মফরা ১.৩০ ডভডনণট গুরান-২ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায 

রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় 

ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। ডফফ̂যাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয 

কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ ভাযা মায় 

১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC)   যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ 

এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর 

४५নডট १ণাধন কযা য়। ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত Gobal Adult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ ३নযাণয 
ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও 

বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো 

কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে 

७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয 

রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ 

ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা 

প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় বা 

३নযডিত য়।  বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটামযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন,  

ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন 

ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী  মভা: মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয 

ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয মটাফযাণকা ডে 

ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ,  ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট, 

কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 

 
https://www.bojrokontho.com/2688 
 

https://www.bojrokontho.com/2688


 

May-30 

ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ७দমান 

ডন७েগাণডটন মডস্ক, ৩০ মভ ২০১৯, ফৃস্পডতফায: তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট 

কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয ४ে ৩০ মভ, ২০১৯ মফরা মদড়টায় গুরান-২ 

ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা গডতীর কযায রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ 

४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত 

কণযন।  

ডফফ̂যাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত 

মযাণগ ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)  যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५ 

 যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয ২০১৩ াণর ४५নডট 

१ণাধন কযা য়। ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত এড়নধল ३প०ল२ ঞড়নধড় ঝ०ৎাফয (এ३ঞঝ) ২০১৭ ३নযাণয ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে 

৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয 

েডতকয প্রবাফ মথণক ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত ३নযানয ভাে 

७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া 

ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রমণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ 

কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ ভতডফডনভয় 

বা ३নযডিত য়। বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন, ডফণল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায 

মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ ७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা: 

মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয 

মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ, ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী ভযাডেণেট, কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য 

ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 

http://www.newsgarden24.com/নিশ্ব-তামাকমুক্ত-নিিিউিয/ 

http://www.newsgarden24.com/?????-??????????-???????/
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তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাণেয প্রডতশ্রুডত 

June 1, 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

३ডফ মডস্ক: তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ফাণেট ফযাে ও মভাফা५র মকাটট কযায প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন ७ত্তয ডডট 

কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয যভান ভাভযন। ডফশ্ব তাভাকভযক্ত ডদফ ২০১৯ ७দযান ७রণেয 

४ে ৩০ মভ, ২০১৯ মফরা ১.৩০ ডভডনণট গুরান-২ ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয বাকণে তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভণক ४ণযা 

গডতীর কযায রণে ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন ও ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন কতৃটক তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত ও 

যফতটী কযণীয় ডফলণয় এক ४ণরা না বায় ডতডন এ প্রডতশ্রুডত ফযক্ত কণযন। ডফফ̂যাী ३কার ভৃতযয এফ१ মযাণগয ३নযতভ প্রধান ও 

প্রডতণযাধণমাগয কাযণ র তাভাণকয ফযফায। মটাফযাণকা এটরা, ২০১৮ তথয ३নযমায়ী ফা१রাণদণ প্রডতফছয তাভাকেডনত মযাণগ 

ভাযা মায় ১,৬১,২০০ েন। াযা ডফণশ্ব ভডন্বতবাণফ তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ও তাভাণকয ফযফায কডভণয় ४নায রণেয ২০০৩ াণর 

ঋৎধফডড়ৎ ६ড়াফ२যড় ড় ঞড়নধড় ६ড়२ৎড়ল (ঋ६ঞ६)  যডক্ত ३নযণভাডদত য়। ফা१রাণদ এ५  যডক্তয প্রথভ স্বােযকাযী 

মদ এফ१ এয५ ধাযাফাডকতায় ফা१রাণদ ২০০৫ াণর ধভূান ও তাভাকোত দ্রফয ফযফায (ডনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কণয ও ণয 

২০১৩ াণর ४५নডট १ণাধন কযা য়। ডফশ্বস্বাস্থ্য १স্থ্া কতৃটক ডয াডরত এড়নধল ३প०ল२ ঞড়নধড় ঝ०ৎাফয (এ३ঞঝ) ২০১৭ 

३নযাণয ফা१রাণদণ কভটণেণে ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে ৪৩% ভানযল। এছাড়াও াফডরক ডযফণন (৪৪%), যকাযী 

প্রডতিাণন ও বফণন (২১.৬%) এফ१ মযণস্তা०যায় (৪৯.৭%) ণযাে ধভূাণনয ডকায ণে। ণযাে ধভূাণনয েডতকয প্রবাফ মথণক 

ভানযলণক যো কযণত ডফদযভান ४५ণন কর াফডরক মেণ ধভূান ডনডলদ্ধ কযা ণয়ণছ। ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন দীঘটডদন মাফত 

३নযানয ভাে ७ন্নয়নভূরক কামটক্রণভয াাড তাভাক ডনয়ন্ত্রণ কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কণয মাণে। ঢাকা ণয তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন 

ফাস্তফায়ণনয রণেয ২০১৩ ার মথণক ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভন ঢাকা দডেণ ও ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয াণথ মযক্ত ণয় ডফডবন্ন 

কামটক্রভ ফাস্তফায়ন কযণছ। ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযন তাভাক ডনয়ন্ত্রণণ ডফডবন্ন দণে গ্রণ কণযণছ মায ভণধয ধভূানভযক্তকযণ 

ডনণদটডকা প্রনয়ণ ३নযতভ। ধভূানভযক্তকযণ ডনণদটডকা ও তাভাক ডনয়ন্ত্রণ ४५ন ফাস্তফায়ণনয ३গ্রগডত মটাণরা না কযণত এ५ 

ভতডফডনভয় বা ३নযডিত য়। বায় বাডতত্ব কণযন ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয প্রধান স্বাস্থ্য কভটকতটা ডি মেনাণযর মভা२ মভাডভনযয 

যভান ভাভযন, ডফমল ३ডতডথ ডণণফ ডছণরন াবায মৌযবায প্রধান ডনফটাী কভটকতটা যপ ७ডেন ४ভদ ম ৌধযযী এফ१ ভূরপ্রফন্ধ 

७স্থ্ান কণযন ঢাকা ४হ্ছাডনয়া ডভণনয কাযী ডয ারক ও প্রকল্প ভন্বয়কাযী মভা: মভাখণরছযয যভান। বাডট ঞ্চারনা 

কণযন ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয স্বাস্থ্য কভটকতটা ডা. মভা: ५ভদাদুর ক। বাডট ४ণয়ােণন ণমাডগতায় ডছণরন কযাণে५ন পয 

মটাফযাণকা ডে ডকডস্। বায় ঢাকা ७ত্তয ডডট কণটাণযণনয ড ফ, ডফডবন্ন ডফবাগীয় প্রধান, ४ঞ্চডরক ডনফাটী কভটকতটাফৃন্দ, ডনফটাী 

ভযাডেণেট, কাযী স্বাস্থ্য কভটকতটাফৃন্দ, স্বাস্থ্য ডযদটক ও ডফডবন্ন তাভাক ডফণযাধী १গঠণনয প্রডতডনডধগণ ३१ মনয়। 
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