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Shop owners’ platform decides to get firmer against tobacco products 

PUBLISH DATE -  JULY 21, 2019, 01:50  AM 

 

Dhaka, 20th July (UNB) - Bangladesh Dokan Malik Shamity (BDMS), a platform of shop owners, gave 
assurances that it will take necessary steps going forward to prohibit the sale of ‘loose’ cigarettes, 
that is to say cigarettes from broken packs. A discussion meeting was organized Saturday by the 
Dhaka Ahsania Mission (DAM) in collaboration with BDMS, to seek measures on prohibiting 
tobacco promotions at BDMS premises in Moghbazar, Dhaka- where the organization explained 
their standpoint on the issue. The recently published survey report titled ‘Big Tobacco, Tiny Target, 
Bangladesh’ by DAM was presented to the audience at the event, which was presided by BDMS 
Vice-President Abdul Qauiyum Talukder.  During the day’s proceedings Talukder said that in order 
to build a tobacco-free Bangladesh by 2040, BDMS will take necessary actions to ban the sale of 
cigarettes within 100 yards of any educational institution or playground. The meeting was greeted 
by the General Secretary of BDMS Md Jahirul Haque Bhuiyan. Savar Municipality Chief Executive 
Officer Sharaf Uddin Ahmed Chowdhury was present as Special Guest. Representatives from 
different markets located inside and outside capital Dhaka were present at the event. The keynote 
paper on the needful to prohibit tobacco industry promotions, along with the ‘Big Tobacco, Tiny 
Target, Bangladesh’ survey report were presented by Md Mukhlesur Rahman, Assistant Director 
and Tobacco Control Project Coordinator of Dhaka Ahsania Mission. According to the survey, 
tobacco products are being sold within 100 yards of 90.6% of schools and playgrounds; 81.87% 
shops display their tobacco products at the eye level of a child (within 1 meter); 64.19% shops keep 
the tobacco products among candies, chocolates and toys; 82.17% shops have some kind of 
promotional item for tobacco products; 67.39% have stickers, empty packets, festoons, flyers etc.; 
and 29.60% have posters of tobacco products. 
Recently, DAM has conducted this survey in collaboration with Campaign for Tobacco Free Kids, to 
study the promotional strategies employed by the tobacco industry to lure the young generation 
toward their harmful products- especially around 100 yards of educational institutions and 
playgrounds. This has been named as ‘Big Tobacco, Tiny Target Bangladesh’. 
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তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে ননয়া কফ : নদাোন ভাবরে বভবত 

  
   ২১ জুরাআ ২০১৯, ০০0০০ 

 

- 

তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযা কফ এফং বগাকযকটয খচুযা বফবি ফে েযা কফ। এ ছাড়া সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ 

বভটাকযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকেযও ঈকদোগ ননয়া কফ। 

নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অছাবনয়া বভকনয নমৌথ ঈকদোকগ ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ প্রবতকফদন ঈস্থান 

ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভকয় এ বদ্ধান্ত ননয়া য়। এ ছাড়া যোকযয ২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত নদ গঠকনও এেকমাকগ োজ েযকফ 

ফকর নদাোন ভাবরে বভবত দনে বনকফ। 

গতোর নদাোন ভাবরে বভবত ভগফাজাযস্থ োমোরকয়য কেরন েকে এ বফলকয় বা নবুিত য়। বফঠে নকল বভবতয বাবত নভা: নরার 

ঈবিন এ বদ্ধাকন্তয েথা জানান। 

নিুাকন বাবতত্ব েকযন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয -বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদায। শুকবচ্ছা ফক্তফে নদন নদাোন ভাবরে 

বভবতয াধাযণ ম্পাদে নভা: জবরুর ে বূূঁআয়া। বফকল বতবথ বছকরন াবায নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ 

নচৌধযুী। ঢাো ভানগয ও ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেকটেয প্রবতবনবধগণ এ ভয় ঈবস্থত বছকরন। 
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‘তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে ননয়া কফ’ 

 জাগযণ প্রবতকফদে 

 

ফক্তফে যাকখন বভবতয ননতৃফন্দ-ছবফ : ংগৃীত 

তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে ননকফ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত। তাযা ফকরকছন , খচুযা মোকয় বগাকযট  বফবি 

ফকেয ঈকদোগ ননকফন তাযা। এছাড়া সু্কর ও নখরায ভাকঠ ১০০ বভটানযয ভকধে তাভােণে বফবি েযকফন না ফকর বদ্ধান্ত বনকয়কছন।  

বনফায (২০  জুরাআ) নদাোন ভাবরে বভবতয ভগফাজায োমোরকয়য কেরন েকে তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায -প্রচাযণা 

ফকে এে বা নবুিত য়। বফঠে নকল বভবতয বাবত নরার ঈবিন এ বদ্ধাকন্তয েথা জানান। 

নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন এয নমৌথ ঈকদোকগ ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ 

প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভয় নিুাকন এ বদ্ধান্ত ননয়া য়। এছাড়া যোকযয ২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত 

নদ গঠকনও এেকমাকগ োজ েযকত দকে ননকফ নদাোন ভাবরে বভবত।  

বভবতয  বাবত অফদুর  োআয়ভু তারুেদাকযয বাবতকত্ব নিুাকন  শুকবচ্ছা ফক্তফে যাকখন  বভবতয াধাযণ  ম্পাদে 

জবরুর ে বূূঁআয়া। বফকল বতবথ বছকরন াবায নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। 

ঢাো ভানগয ও ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেেকটয প্রবতবনবধগণ ঈবস্থত বছকরন। 

তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায - প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ ীলেে প্রবতকফদন ঈস্থান েকযন 

ঢাো অহ্ছাবনয়া বভকনয োযী বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকেয ভন্বয়োযী নভাখকরছুয যভান। 

ম্প্রবত ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন েোকম্পআন পয নটাফোকো বি বেড এয  কমাবগতায় বযচাবরত এে  জবযকয প্রবতকফদকন ফরা 

কয়কছ, ৯০.৬% সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােজাত দ্রফে বফবি  য়। ৮১.৮৭% নদাোকন তাভােজাত দ্রকফেয 

প্রদেন য় বশুকদয দবৃি ী ভানায ভকধে (১ বভটাকযয ভকধে)। ৬৪.১৯% নদাোকন েোবি, চকোকরট এফং নখরনায াক তাভােজাত 

দ্রফে বফবি েযকত নদখা মায় এফং ৮২.১৭% নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞাণ নদখা মায় ভকধে ৬৭.৩৯% বিোয, খাবর নভাড়ে ও 

নপিকুনয বফজ্ঞান বছর এফং ২৯.৬০% নািায বফজ্ঞান বছর। 

বটএ/এএভএভ 

https://www.dailyjagaran.com/capital-city/news/24720 
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তাভাে ণে বফবি-প্রচায ফকেয অশ্বা নদাোন ভাবরে বভবতয 

  নজেি প্রবতকফদে,  বফবডবনঈজ নটাকয়বিকপায ডটেভ 

Published: 21 Jul 2019 01:04 AM BdST Updated: 21 Jul 2019 01:04 AM BdST 

  

তাভােজাত দ্রকফেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচযণা ও বফবি ফকে প্রকয়াজনীয় দকে ননওয়ায অশ্বা বদকয়কছন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয বাবত নভা. নরার ঈবিন। 

ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অহ্ছাবনয়া বভকনয ঈকদোকগ বনফায ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ ীলেে প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় বফলকয় ভতবফবনভয় 

বায় বতবন এেথা ফকরন। 

নরার ঈবিন ফকরন, ‚তাভাে বনয়ন্ত্রণ অআন নমুায়ী সু্কর ও নখরায ভাকঠ ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকেয নম বনকদেনা যকয়কছ 

নটা মথামথ প্রকয়াকগ প্রকয়াজনীয় ফেফস্থা গ্রণ েযা কফ। 

‚এেআ াকথ অভযা বগাকযকটয খচুযা বফবি ফকে োমেেয ফেফস্থা ননফ।‛ 

েোকম্পআন পয নটাফোকো বি বেডকয কমাবগতায় ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ ীলেে এেবট জবয 

বযচারনা েকয। 

ফাংরাকদক বশুকদয তাভােজাত দ্রকফেয প্রবত অেিৃ েযায জনে বফকল েকয বো প্রবতিাকনয ১০০ গকজয ভকধে তাভাে নোম্পাবনগুকরা নম ফ 

নেৌর বনকয় থাকে তায তথে তুকর অনাআ জবযকয ভূর ঈকিে ফকর নবভনাকয জানাকনা য়। 

বশু, বেকায ছাড়াও মুফ ভাজকে তাভাে ও ধভূাকন অক্ত েযায াাব ববফলেত প্রজন্মকে ধ্বং েযায রকেে বফববন্নবাকফ প্রচাযণা চরকছ 

ফকর ফক্তাযা ববকমাগ েকযন। 

এেআ াকথ নটাফোকো এটরা-২০১৮ তথে নমুায়ী, ফাংরাকদক প্রবতফছয তাভােজবনত নযাকগ এে রাখ ৬০ াজায ২০০ জকনয ভৃতুেয ঘটনায় 

ঈকেগ প্রো েযা য়। 

ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয -বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদাকযয বাবতকত্ব নবভনাকয বফকল বতবথ বাকফ ঈবস্থত বছকরন 

াবায নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। নদাোন ভাবরে বভবতয াধাযণ ম্পাদে নভা. জবরুর ে বূূঁআয়া 

নিুাকন ফক্তফে যাকখন। 

ঢাো অহ্ছাবনয়া বভকনয োযী বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকেয ভন্বয়োযী নভা. নভাখকরছুয যভান জবযকয প্রবতকফদন 

ঈস্থানোকর জানান, তেযা ৯০.৬ বাগ সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােজাত দ্রফে প্রোকে বফবি কচ্ছ। অফায তেযা 

৬৪.১৯ বাগ নদাোকন েোবি, চেকরট এফং নখরনায াক তাভােজাত দ্রফে নযকখ বফবি েযকত নদখা মায়। 

তেযা ৮২.১৭ বাগ নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞান এফং বশুকদয দবৃি ীভানায ভকধে তেযা ৮১.৮৭ বাগ নদাোকন তাভােজাত দ্রকফেয প্রদেন 

য় ফকর জবযক ঈকঠ এককছ ফকরন বতবন। 

ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নমুায়ী, ফ ধযকনয তাভাকেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচাযণা বনবলদ্ধ এফং তাভাে ণে 

১৮ ফছকযয েভ ফয়ী োযও োকছ বফবি ও োঈকে বদকয় বফবি ঈবয়আ বনবলদ্ধ। 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1645966.bdnews 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1645966.bdnews


 

 

July-20 

 

তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ ননকব নদাোন মাবে বমবত 
 ২০১৯ জুাআ ২০ ১৯:১২:২০ 
বফজকন অওয়ায় প্রবতকফদেঃ তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযা কফ এফং বগাকযকটয খচুযা বফবি ফে েযা কফ ফকর 

জাবনকয়কছন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয বাবত নভা: নরার ঈবিন। 

বনফায (২০ জুরাআ) ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন এয নমৌথ ঈকদোকগ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে 

বভবতয (বফবডএভএ) োমোরকয়য কেরন েকে তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায- প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ 

প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভয় বা নবুিত য়। বায় এ েথা ফকরন বতবন। 

নিুানবট বাবতত্ব েকযন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয  বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদায। বতবন ফকরন, সু্কর ও নখরায ভাকঠ ১০০ 

বভটাকযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকে ঈকদোগ গ্রণ েযকফ এফং যোকযয ২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত নদ গঠকন ফাংরাকদ নদাোন 

ভাবরে বভবত দকে গ্রন েযকফ। 

শুকবচ্ছা ফক্তফে প্রদান েকযন নদাোন ভাবরে বভবতয াধাযন ম্পাদে নভা: জবরুর ে বূূঁআয়া। বফকল বতবথ বাকফ ঈবস্থত বছকরন াবায 

নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। ঢাো ভানগয ও ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেকটেয প্রবতবনবধগণ ঈবস্থত বছকরন। 

তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায- প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ প্রবতকফদন ঈস্থান েকযন ঢাো অহ্ছাবনয়া 

বভকনয োযী বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকেয ভন্বয়োযী নভা: নভাখকরছুয যভান। 

তাভােজাত দ্রফে ফেফাকযয ফোেতা ও েবতয বয়াফতা বফববন্নভূবখ। যোকযয নলাফার এডাল্ট নটাফোকো াকবে ২০১৭ এয তকথে নদখা মায় 

ফাংরাকদন ১৫ ফছকযয ঈকধ্বে ৩৫.৩% (৩ নোবট ৭৮ রে) প্রাপ্তফয়ষ্ক ভানলু তাভােজাত দ্রফে (ধভূান ও নধাূঁয়াবফীন) ফেফায েকয। নটাফোকো 

এটরা-২০১৮ তথে নমুায়ী ফাংরাকদক প্রবতফছয তাভােজবনত নযাকগ ভাযা মায় এে রে লাট াজায দুআত জন। থচ ২০০৪ াকর 

তাভাকেয োযকণ ভৃতুেয ংখো বছর ৫৭ াজায। অভাকদয ভত ঈন্নয়নীর নদকয জনে এবট এেবট বফযাট হুভবে। ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে 

ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নুাকয অআকন ফরা অকছ ের ধযকনয তাভাকেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচাযণা বনবলদ্ধ এফং তাভাে ণে ১৮ 

ফছকযয েভ ফয়ী োকযা োকছ বফবি ও োকযা োযা বফবি ঈবয়আ বনবলদ্ধ, বেন্তু ভানকছনা তাভাে নোম্পানী। বশু, বেকায ও মুফ ভাজকে 

তাভাে ও ধভূাকন অক্ত েযা ও ববফলেত প্রজন্মকে ধ্বং েযায রকেে তাভাে নোম্পানীভূ বফববন্ন েূট নেৌকরয ভাধেকভ তাভােজাত 

দ্রকফেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচযণা চাবরকয় মাকচ্ছ। বো প্রবতিাকনয অকাক নদাোকন নমবাকফ তাভােজাতদ্রফে প্রদবেত কচ্ছ তাকত েকয বশু-

বেকাযকদয তাভােজাত দ্রকফেয প্রবত এে ধযকন অগ্র জন্মাকচ্ছ। পকর বশুযা তাভােজাত দ্রফে ফেফায েযকছ এফং তাযা স্বাস্থে েবতয বোয 

কচ্ছ। 

ম্প্রবত ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন েোকম্পআন পয নটাফোকো বি বেডকে কমাবগতায় ফাংরাকদক বশুকদযকে তাভােজাতদ্রকফেয প্রবত অেৃি েযায 

জনে বফকল েকয বো প্রবতিাকনয ১০০ গকজয ভকধে তাভাে নোম্পানীগুকরা নম ের নেৌরভূ ফরম্বন েযকছ ন িান্ত ‘বফগ নটাফোকো 

টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ ীলেে এেবট জবয বযচারনা েকয। জবযকয প্রবতকফদকন নদখা মায়, ৯০.৬% সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ বভটাকযয 

ভকধে তাভােজাত দ্রফে বফবিয় য়; ৮১.৮৭% নদাোকন তাভােজাত দ্রকফেয প্রদেন য় বশুকদয দবৃি ীভানায ভকধে (১ বভটাকযয ভকধে); 

৬৪.১৯% নদাোকন েোবি, চকোকরট এফং নখরনায াক তাভােজাত দ্রফে বফবি েযকত নদখা মায় এফং ৮২.১৭% নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞাণ 

নদখা মায় ভকধে ৬৭.৩৯% বিোয / খাবর নভাড়ে/ নপিনু/ পায়ায এয বফজ্ঞান বছর এফং ২৯.৬০% নািায বফজ্ঞান বছর। ুতযাং ধভূান ও 

তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআকনয োমেেয ফাস্তফায়ন এফং ববফলেত প্রজন্মকে তাভাকেয েযার গ্রা কত যোয় েকরয বেবরত 

ঈকদোগ প্রকয়াজন। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A

7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8

-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
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তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ ননকব নদাোন মাবে বমবত 

 ২০১৯ জুাআ ২০ ১৯:১২:২০ 

ববজকন অওয়ায় প্রবতকবদেঃ তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ গ্রণ েরা কব এবং বগাকরকের খুচরা বববি 

বে েরা কব বক জাবনকয়কেন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবতর ভাপবত নমা: না উবিন। লবনবার (২০ জুাআ) 
বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত (বববিএমএ) ও ঢাো অহ্োবনয়া বমলন এর নযৌথ উকদযাকগ বাংাকদল নদাোন মাবে 

বমবতর (বববিএমএ) োযযাকয়র কেন েকে তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও প্রচার- প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো 
োআবন োকগযে বাংানদল’ প্রবতকবদন উপস্থাপন ও েরণীয় লীযে মতবববনময় ভা নুবিত য়। ভায় এ েথা বকন 

বতবন। নুিানটি ভাপবতত্ব েকরন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবতর  ভাপবত অব্দু োআয়ুম তাুেদার। বতবন 

বকন, সু্ক ও নখার মাকে ১০০ বমোকরর মকযয তামােপণয বববি বকে উকদযাগ গ্রণ েরকব এবং রোকরর ২০৪০ 

াকর মকযয তামােমুক্ত নদল গেকন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত পদকেপ গ্রন েরকব। শুকভচ্ছা বক্তবয প্রদান েকরন 

নদাোন মাবে বমবতর াযারন ম্পাদে নমা: জবরু ে ভূূঁ আয়া। ববকল বতবথ বাকব উপবস্থত বেকন াভার 

নপৌরভার প্রযান বনবযাী েমযেতয া লরফ উবিন অমদ নচৌযুরী। ঢাো মানগর ও ঢাোর বাআকরর বববভন্ন মাকেকেয র 

প্রবতবনবযগণ উপবস্থত বেকন। তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও প্রচার- প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে 

বাংাকদল’ প্রবতকবদন উপস্থাপন েকরন ঢাো অহ্োবনয়া বমলকনর োরী পবরচাে ও তামাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকের 

মন্বয়োরী নমা: নমাখকেুর রমান। তামােজাত দ্রবয বযবাকরর বযাপেতা ও েবতর ভয়াবতা বববভন্নমূবখ। 
রোকরর নলাবা এিাল্ট নোবযাকো াকভয  ২০১৭ এর তকথয নদখা যায় বাংাকদকল ১৫ বেকরর উকবয ৩৫.৩% (৩ নোটি 

৭৮ ে) প্রাপ্তবয়ষ্ক মানু তামােজাত দ্রবয (যূমপান ও নযাূঁয়াববীন) বযবার েকর। নোবযাকো এো-২০১৮ তথয 
নুযায়ী বাংাকদকল প্রবতবের তামােজবনত নরাকগ মারা যায় এে ে াে াজার দআুলত জন। থচ ২০০৪ াক 

তামাকের োরকণ মৃতুযর ংখযা বে ৫৭ াজার। অমাকদর মত উন্নয়নলী নদকলর জনয এটি এেটি ববরাে হুমবে। 

যূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবার (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নুাকর অআকন বা অকে ে যরকনর তামাকের 

ববজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা বনবদ্ধ এবং তামাে পণয ১৮ বেকরর েম বয়ী োকরা োকে বববি ও োকরা দ্বারা বববি 

উভয়আ বনবদ্ধ, বেন্তু মানকেনা তামাে নোম্পানী। বলশু, বেকলার ও যুব মাজকে তামাে ও যূমপাকন অক্ত েরা ও 

ভববযত প্রজন্মকে বং েরার কেয তামাে নোম্পানীমূ বববভন্ন কূে নেৌলকর মাযযকম তামােজাত দ্রকবযর ববজ্ঞাপন, 

প্রচার-প্রচরণা চাবকয় যাকচ্ছ। বলো প্রবতিাকনর অকলপাকল নদাোকন নযভাকব তামােজাতদ্রবয প্রদবলযত কচ্ছ তাকত েকর 

বলশু-বেকলারকদর তামােজাত দ্রকবযর প্রবত এে যরকন অগ্র জন্মাকচ্ছ। ফক বলশুরা তামােজাত দ্রবয বযবার েরকে এবং 
তারা স্বাস্থয েবতর বলোর কচ্ছ। ম্প্রবত ঢাো অহ্োবনয়া বমলন েযাকম্পআন ফর নোবযাকো বি বেিকে কযাবগতায় 

বাংাকদকল বলশুকদরকে তামােজাতদ্রনবযর প্রবত অেৃষ্ট েরার জনয ববকল েকর বলো প্রবতিাকনর ১০০ গকজর মকযয 
তামাে নোম্পানীগুকা নয ে নেৌলমূ বম্বন েরকে ন িান্ত ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে বাংাকদল’ লীযে 

এেটি জবরপ পবরচানা েকর। জবরকপর প্রবতকবদকন নদখা যায়, ৯০.৬% সু্ক ও নখার মাকের ১০০ বমোকরর মকযয 
তামােজাত দ্রবয বববিয় য়; ৮১.৮৭% নদাোকন তামােজাত দ্রকবযর প্রদলযন য় বলশুকদর দবৃষ্ট ীমানার মকযয (১ 

বমোকরর মকযয); ৬৪.১৯% নদাোকন েযাবি, চকোকে এবং নখনার পাকল তামােজাত দ্রবয বববি েরকত নদখা যায় এবং 
৮২.১৭% নদাোকন তামাকের ববজ্ঞাপণ নদখা যায় মকযয ৬৭.৩৯% বিোর / খাব নমাড়ে/ নফিুন/ ফায়ার এর ববজ্ঞাপন 

বে এবং ২৯.৬০% নপািার ববজ্ঞাপন বে। ুতরাং যূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবার (বনয়ন্ত্রণ) অআকনর োযযের 

বাস্তবায়ন এবং ভববযত প্রজন্মকে তামাকের েরা গ্রা কত রোয় েকর বেবত উকদযাগ প্রকয়াজন। 
ববজকন অওয়ায়/২০ জুাআ/অআঅর 
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তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ গ্রণ েরকব বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত 

 প্রোবলত : জুাআ ২০, ২০১৯ || 

 

তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ গ্রণ েরা কব এবং বগাকরকের খুচরা বববি বে েরা কব বকন বাংাকদল 

নদাোন মাবে বমবতর ভাপবত নমা: না উবিন। বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত (বববিএমএ) ও ঢাো 
অহ্োবনয়া বমলন এর নযৌথ উকদযাকগ লবনবার, নবা ১১োয় বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত (বববিএমএ), (নঞু্চরী 
অকেয ি, ৪থয তা, ১২০, অউে ার্কয ার নরাি, মগবাজার) োযযাকয়র কেন েকে তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও 

প্রচার- প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে বাংাকদল’ প্রবতকবদন উপস্থাপন ও েরণীয় লীযে মতবববনময় ভা 
নুবিত য়। নুিানটি ভাপবতত্ব েকরন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবতর  ভাপবত অব্দু োআয়ুম তাুেদার। 

বতবন বকন, সু্ক ও নখার মাকে ১০০ বমোকরর মকযয তামােপণয বববি বকে উকদযাগ গ্রণ েরকব এবং রোকরর ২০৪০ 

াকর মকযয তামােমুক্ত নদল গেকন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত পদকেপ গ্রণ েরকব। শুকভচ্ছা বক্তবয প্রদান েকরন 

নদাোন মাবে বমবতর াযারন ম্পাদে নমা: জবরু ে ভূূঁ আয়া। ববকল বতবথ বককব উপবস্থত বেকন াভার 

নপৌরভার প্রযান বনবযাী েমযেতয া লরফ উবিন অমদ নচৌযুরী। ঢাো মানগর ও ঢাোর বাআকরর বববভন্ন মাকেকেয র 

প্রবতবনবযগণ উপবস্থত বেকন। তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও প্রচার- প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে 

বাংাকদল’ প্রবতকবদন উপস্থাপন েকরন ঢাো অহ্োবনয়া বমলকনর োরী পবরচাে ও তামাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকের 

মন্বয়োরী নমা: নমাখকেুর রমান। নপ্র ববজ্ঞবপ্ত 
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তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযকফ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত 

 বনফায, ২০ জুরাআ ২০১৯, ১৭:২২ 

তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযা কফ এফং বগাকযকটয খচুযা বফবি ফে েযা কফ ফকরন প্রধান বতবথ ফাংরাকদ নদাোন 

ভাবরে বভবতয বাবত নভা : নরার ঈবিন। ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন এয নমৌথ ঈকদোকগ 

অজ ২০ জুরাআ, বনফায,  নফরা ১১.০০টায় ফাংরাকদ নদাো ন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ), (নঞ্চযুী অকেেড , ৪থে তরা , ১২০, অঈট 

ােুেরায নযাড , ভগফাজায) োমোরকয়য কেরন েকে তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায - প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট 

ফাংরাকদ’ প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভয় বা নবুিত য়। নিুানবট বাবতত্ব েকযন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয 

 বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদায। বতবন ফকরন, সু্কর ও নখরায ভাকঠ ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকে ঈকদোগ গ্রণ েযকফ এফং 

যোকযয ২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত নদ গঠকন   ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত দকে গ্রন েযকফ। শুকবচ্ছা ফক্তফে প্রদান েকযন 

নদাোন ভাবরে বভবতয াধাযন ম্পাদে নভা : জবরুর ে বূূঁআয়া। বফকল বতবথ বাকফ ঈবস্থত বছকরন াবায   নৌযবায প্রধান বনফোী 

েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। ঢাো ভানগয ও   ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেকটেয প্রবতবনবধগণ ঈবস্থত বছকরন। তাভাে নোম্পাবনয 

বফজ্ঞান ও প্রচায - প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ প্রবতকফদন ঈস্থান েকযন ঢাো অহ্ছাবনয়া বভকনয োযী 

বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকেয ভন্বয়োযী নভা : নভাখকরছুয যভান।  তাভােজাত দ্রফে ফেফাকযয ফোেতা ও েবতয বয়াফতা 

বফববন্নভূবখ। যোকযয নলাফার এডাল্ট নটাফোকো াকবে ২০১৭ এয তকথে নদখা মায় ফাংরাকদক ১৫ ফছকযয ঈকধ্বে ৩৫.৩% (৩ নোবট ৭৮ রে) 

প্রাপ্তফয়ষ্ক ভানলু তাভােজাত দ্রফে (ধভূান ও নধাূঁয়াবফীন ) ফেফায েকয। নটাফোকো এটরা-২০১৮ তথে নমুায়ী ফাংরাকদক প্রবতফছয 

তাভােজবনত নযাকগ ভাযা মায় এে রে লাট াজায দুআত জন। থচ ২০০৪ াকর তাভাকেয োযকণ ভৃতুেয ংখো বছর ৫৭ াজায। অভাকদয 

ভত ঈন্নয়নীর নদকয জনে এবট এেবট বফযাট হুভবে। ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নুাকয অআকন ফরা অকছ 

ের ধযকনয তাভাকেয বফজ্ঞান , প্রচায-প্রচাযণা  বনবলদ্ধ এফং তাভাে ণে ১৮ ফছকযয েভ ফয়ী োকযা োকছ বফবি ও োকযা োযা বফবি 

ঈবয়আ বনবলদ্ধ, বেন্তু ভানকছনা তাভাে নোম্পানী। বশু , বেকায ও মুফ ভাজকে তাভাে ও ধভূাকন অক্ত েযা ও ববফলেত প্র জন্মকে ধ্বং 

েযায রকেে তাভাে নোম্পানীভূ বফববন্ন েটূ নেৌকরয ভাধেকভ তাভােজাত দ্রকফেয বফজ্ঞান , প্রচায-প্রচযণা চাবরকয় মাকচ্ছ। বো প্রবতিাকনয 

অকাক নদাোকন নমবাকফ তাভােজাতদ্রফে প্রদবেত কচ্ছ তাকত েকয বশু -বেকাযকদয তাভােজাত দ্রকফেয প্রবত এে ধযকন  অগ্র জন্মাকচ্ছ। 

পকর বশুযা তাভােজাত দ্রফে ফেফায েযকছ এফং তাযা স্বাস্থে েবতয বোয কচ্ছ।  ম্প্রবত ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন েোকম্পআন পয নটাফোকো বি 

বেডকে কমাবগতায় ফাংরাকদক বশুকদযকে তাভােজাতদ্রকফেয প্রবত অেৃি েযায জনে বফকল েকয বো প্রবতিাননয ১০০ গকজয ভকধে তাভাে 

নোম্পানীগুকরা নম ের নেৌরভূ ফরম্বন েযকছ ন িান্ত ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ ীলেে এেবট জবয বযচারনা েকয। 

জবযকয প্রবতকফদকন নদখা মায় , ৯০.৬% সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােজাত দ্রফে বফবিয় য় 1 ৮১.৮৭% নদাোকন 

তাভােজাত দ্রকফেয প্রদেন য় বশুকদয দবৃি ীভানায ভকধে (১ বভটাকযয ভকধে ); ৬৪.১৯% নদাোকন েোবি , চকোকরট এফং নখরনায াক 

তাভােজাত দ্রফে বফবি েযকত নদখা মায় এফং ৮২.১৭% নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞাণ নদখা মায় ভকধে ৬৭.৩৯% বিোয / খাবর নভাড়ে/ নপিনু/ 

পøাায়ায এয বফজ্ঞান বছর এফং ২৯.৬০% নািায বফজ্ঞান বছর। ুতযাং ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআকনয োমেেয 

ফাস্তফায়ন এফং ববফলেত প্রজন্মকে তাভাকেয েযার গ্রা কত যোয় েকরয বেবরত ঈকদোগ প্রকয়াজন। 

 প্রঙ্গত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী অগাভী ২০৪০ াকরয ভকধে ফাংরাকদ নথকে তাভাকেয ফেফায ম্পণূে বনভূের েযায নঘালণা বদকয়কছন। বধেন্তু , 

নদকয ৭ভ ঞ্চফাবলেেী বযেেনাকতও   ঝঈএ এয স্বাস্থে ংিান্ত রেে -৩ জেকন অন্তজোবতে চবুক্ত ঋৎধফবড়ৎ ইড়াফঃযড় ড় 

ঞড়নধড় ইড়ঃৎড়ল (ঋইঞই) ফাস্তফায়ন ও তাভােজবনত েয়েবত নভাোকফরায় দকে গ্রকণয ফাধেফাধেতা যকয়কছ। 
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তামাে পণয বববি-প্রচার বকের অশ্বা নদাোন মাবে বমবতর 

তামােজাত দ্রকবযর ববজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচরণা ও বববি বকে প্রকয়াজনীয় পদকেপ ননওয়ার অশ্বা বদকয়কেন বাংাকদল নদাোন মাবে বমবতর ভাপবত নমা. না 

উবিন। 
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তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযকফ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত 

 

াতেীযা বনঈজ নডস্ক :: তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযা কফ এফং বগাকযকটয খচুযা বফবি ফে েযা কফ ফকরন প্রধান 

বতবথ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয বাবত নভা : নরার ঈবিন। ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো অহ্ছাবনয়া 

বভন এয নমৌথ ঈকদোকগ অজ ২০ জুরাআ, বনফায, নফরা ১১.০০টায় ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ), (নঞ্চযুী অকেেড, ৪থে 

তরা, ১২০, অঈট ােেুরায নযাড , ভগফাজায) োমোরকয়য কেরন েকে তাভাে নোম্পাবনয বফ জ্ঞান ও প্রচায- প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো 

টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভয় বা নবুিত য়। নিুানবট বাবতত্ব েকযন ফাংরাকদ নদাোন 

ভাবরে বভবতয  বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদায। বতবন ফকরন, সু্কর ও নখরায ভাকঠ ১০০ বভটানযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকে ঈকদোগ 

গ্রণ েযকফ এফং যোকযয ২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত নদ গঠকন ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত দকে গ্রন েযকফ। শুকবচ্ছা 

ফক্তফে প্রদান েকযন নদাোন ভাবরে বভবতয াধাযন ম্পাদে নভা : জবরুর ে বূঁ ‚আয়া। বফকল বতবথ বাকফ ঈবস্থ ত বছকরন াবায 

নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। ঢাো ভানগয ও ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেকটেয প্রবতবনবধগণ ঈবস্থত বছনরন। 

তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায - প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ প্রবতকফদন ঈস্থান েকয ন ঢাো অহ্ছাবনয়া 

বভকনয োযী বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকেয ভন্বয়োযী নভা : নভাখকরছুয যভান। তাভােজাত দ্রফে ফেফাকযয ফোেতা ও েবতয 

বয়াফতা বফববন্নভূবখ। যোকযয নগ øাাফার এডাল্ট নটাফোকো াকবে ২০১৭ এয তকথে নদখা মায় ফাংরাকদক ১৫ ফছকযয ঈকধ্বে ৩৫.৩% (৩ 

নোবট ৭৮ রে) প্রাপ্তফয়ষ্ক ভানলু তাভােজাত দ্রফে (ধভূান ও নধাূঁয়াবফীন) ফেফায েকয। নটাফোকো এটরা -২০১৮ তথে নমুায়ী ফাংরাকদক 

প্রবতফছয তাভােজবনত নযাকগ ভাযা মায় এে রে লাট াজায দুআত জন। থচ ২০০৪ াকর তাভাকেয োযকণ ভৃতুেয ংখো বছর ৫৭ াজায। 

অভাকদয ভত ঈন্নয়নীর নদকয জনে এবট এেবট বফযাট হুভবে। ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নুাকয অআকন 

ফরা অকছ ের ধযকনয তাভাকেয বফজ্ঞান , প্রচায-প্রচাযণা বনবলদ্ধ এফং তাভাে ণে ১৮ ফছকযয েভ ফয়ী োকযা োকছ বফবি ও োকযা োযা 

বফবি ঈবয়আ বনবলদ্ধ , বেন্তু ভানকছনা তাভাে নোম্পানী। বশু , বেকায ও মুফ ভাজকে তাভাে ও ধভূাকন অক্ত েযা ও ববফলেত প্রজন্মকে 

ধ্বং েযায রকেে তাভাে নোম্পানীভূ বফববন্ন েটূ নেৌকরয ভাধেকভ তাভােজাত দ্রকফেয বফজ্ঞান , প্রচায-প্রচযণা চাবরকয় মাকচ্ছ। বো 

প্রবতিাকনয অকাক নদাোকন নমবাকফ তাভােজাতদ্রফে প্রদবেত কচ্ছ তাকত েকয বশু -বেকাযকদয তাভােজাত দ্রকফেয প্রবত এে ধযকন অগ্র 

জন্মাকচ্ছ। পকর বশুযা তাভােজাত দ্রফে ফেফায েযকছ এফং তাযা স্বাস্থে েবতয বোয কচ্ছ।  ম্প্রবত ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন েোকম্পআন পয 

নটাফোকো বি বেডকে  কমাবগতায় ফাংরাকদক বশুকদযকে তাভােজাতদ্রকফেয প্রবত অেৃি েযায জনে বফকল েকয বো প্রবতিাকনয ১০০ 

গকজয ভকধে তাভাে নোম্পানীগুকরা নম ের নেৌরভূ ফরম্বন েযকছ ন িান্ত ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ ’ ীলেে এেবট 

জবয বযচারনা েকয। জবযকয প্র বতকফদকন নদখা মায় , ৯০.৬% সু্কর ও নখরায ভাকঠয ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােজাত দ্রফে বফবিয় য় ; 

৮১.৮৭% নদাোকন তাভােজাত দ্রকফেয প্রদেন য় বশুকদয দবৃি ীভানায ভকধে (১ বভটাকযয ভকধে); ৬৪.১৯% নদাোকন েোবি, চকোকরট এফং 

নখরনায াক তাভােজাত দ্রফে বফবি েয নত নদখা মায় এফং ৮২.১৭% নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞাণ নদখা মায় ভকধে ৬৭.৩৯% বিোয / খাবর 

নভাড়ে/ নপিনু/ পøাায়ায এয বফজ্ঞান বছর এফং ২৯.৬০% নািায বফজ্ঞান বছর। ুতযাং ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) 

অআকনয োমেেয ফাস্তফায়ন এফং ববফলেত প্রজন্মকে তাভা নেয েযার গ্রা কত যোয় েকরয বেবরত ঈকদোগ প্রকয়াজন।  প্রঙ্গত, ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী অগাভী ২০৪০ াকরয ভকধে ফাংরাকদ নথকে তাভাকেয ফেফায ম্পণূে বনভূের েযায নঘালণা বদকয়কছন। বধেন্তু , নদকয ৭ভ 

ঞ্চফাবলেেী বযেেনাকতও SDG এয স্বাস্থে ংিান্ত রেে -৩ জেকন অন্তজোবতে চবুক্ত Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)ফাস্তফায়ন ও তামােজবনত েয়েবত নমাোকবায় পদকেপ 

গ্রকণর বাযযবাযেতা রকয়কে। 
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তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ গ্রণ েরকব বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত 

৫:১৫ পরাহ্ণ, জুাআ ২০, ২০১৯ 

বাতয া পবরকবলে : তামাকের ববজ্ঞাপন ও বববি বকে পদকেপ গ্রণ েরা কব এবং বগাকরকের খুচরা বববি বে েরা কব 

বকন প্রযান বতবথ বাংাকদল নদাোন মাবে বমবতর ভাপবত নমা: 
না উবিন। বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত (বববিএমএ) ও ঢাো 
অহ্োবনয়া বমলন এর নযৌথ উকদযাকগ অজ ২০ জুাআ, লবনবার, নবা 
১১.০০োয় বাংাকদল নদাোন মাবে বমবত (বববিএমএ), (নঞু্চরী 
অকেয ি, ৪থয তা, ১২০, অউে ার্কয ার নরাি, মগবাজার) োযযাকয়র 

কেন েকে তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও প্রচার- প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে বাংাকদল’ প্রবতকবদন 

উপস্থাপন ও েরণীয় লীযে মতবববনময় ভা নুবিত য়। নুিানটি ভাপবতত্ব েকরন বাংাকদল নদাোন মাবে 

বমবতর  ভাপবত অব্দু োআয়ুম তাুেদার। বতবন বকন, সু্ক ও নখার মাকে ১০০ বমোকরর মকযয তামােপণয 
বববি বকে উকদযাগ গ্রণ েরকব এবং রোকরর ২০৪০ াকর মকযয তামােমুক্ত নদল গেকন বাংাকদল নদাোন মাবে 

বমবত পদকেপ গ্রন েরকব। শুকভচ্ছা বক্তবয প্রদান েকরন নদাোন মাবে বমবতর াযারন ম্পাদে নমা: জবরু ে 

ভূঁ ‚আয়া। ববকল বতবথ বাকব উপবস্থত বেকন াভার নপৌরভার প্রযান বনবযাী েমযেতয া লরফ উবিন অমদ নচৌযুরী। 

ঢাো মানগর ও ঢাোর বাআকরর বববভন্ন মাকেকেয র প্রবতবনবযগণ উপবস্থত বেকন। তামাে নোম্পাবনর ববজ্ঞাপন ও প্রচার- 

প্রচারণা বকে ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে বাংাকদল’ প্রবতকবদন উপস্থাপন েকরন ঢাো অহ্োবনয়া বমলকনর োরী 

পবরচাে ও তামাে বনয়ন্ত্রণ প্রেকের মন্বয়োরী নমা: নমাখকেুর রমান। তামােজাত দ্রবয বযবাকরর বযাপেতা ও 

েবতর ভয়াবতা বববভন্নমূবখ। রোকরর নগøাাবা এিাল্ট নোবযাকো াকভয  ২০১৭ এর তকথয নদখা যায় বাংাকদনল ১৫ 

বেকরর উকবয ৩৫.৩% (৩ নোটি ৭৮ ে) প্রাপ্তবয়ষ্ক মানু তামােজাত দ্রবয (যূমপান ও নযাূঁয়াববীন) বযবার েকর। 

নোবযাকো এো-২০১৮ তথয নুযায়ী বাংাকদকল প্রবতবের তামােজবনত নরাকগ মারা যায় এে ে াে াজার দআুলত 

জন। থচ ২০০৪ াক তামাকের োরকণ মৃতুযর ংখযা বে ৫৭ াজার। অমাকদর মত উন্নয়নলী নদকলর জনয এটি 

এেটি ববরাে হুমবে। যূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবার (বনয়ন্ত্রণ) অআন ২০০৫ নুাকর অআকন বা অকে ে 

যরকনর তামাকের ববজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা বনবদ্ধ এবং তামাে পণয ১৮ বেকরর েম বয়ী োকরা োকে বববি ও োকরা 
দ্বারা বববি উভয়আ বনবদ্ধ, বেন্তু মানকেনা তামাে নোম্পানী। বলশু, বেকলার ও যুব মাজকে তামাে ও যূমপাকন অক্ত 

েরা ও ভববযত প্রজন্মকে বং েরার কেয তামাে নোম্পানীমূ বববভন্ন কূে নেৌলকর মাযযকম তামােজাত দ্রকবযর 

ববজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচরণা চাবকয় যাকচ্ছ। বলো প্রবতিাকনর অকলপাকল নদাোকন নযভাকব তামােজাতদ্রবয প্রদবলযত কচ্ছ 

তাকত েকর বলশু-বেকলারকদর তামােজাত দ্রকবযর প্রবত এে যরকন অগ্র জন্মাকচ্ছ। ফক বলশুরা তামােজাত দ্রবয বযবার 

েরকে এবং তারা স্বাস্থয েবতর বলোর কচ্ছ। ম্প্রবত ঢাো অহ্োবনয়া বমলন েযাকম্পআন ফর নোবযাকো বি বেিকে 

কযাবগতায় বাংাকদকল বলশুকদরকে তামােজাতদ্রকবযর প্রবত অেৃষ্ট েরার জনয ববকল েকর বলো প্রবতিাকনর ১০০ 



গকজর মকযয তামাে নোম্পানীগুকা নয ে নেৌলমূ বম্বন েরকে ন িান্ত ‘ববগ নোবযাকো োআবন োকগযে 

বাংাকদল’ লীযে এেটি জবরপ পবরচানা েকর। জবরকপর প্রবতকবদকন নদখা যায়, ৯০.৬% সু্ক ও নখার মাকের ১০০ 

বমোকরর মকযয তামােজাত দ্রবয বববিয় য়; ৮১.৮৭% নদাোকন তামােজাত দ্রকবযর প্রদলযন য় বলশুকদর দবৃষ্ট ীমানার 

মকযয (১ বমোকরর মকযয); ৬৪.১৯% নদাোকন েযাবি, চকোকে এবং নখনার পাকল তামােজাত দ্রবয বববি েরকত নদখা 
যায় এবং ৮২.১৭% নদাোকন তামাকের ববজ্ঞাপণ নদখা যায় মকযয ৬৭.৩৯% বিোর / খাব নমাড়ে/ নফিুন/ ফøাায়ার 

এর ববজ্ঞাপন বে এবং ২৯.৬০% নপািার ববজ্ঞাপন বে। ুতরাং যূমপান ও তামােজাত দ্রবয বযবার (বনয়ন্ত্রণ) 

অআকনর োযযের বাস্তবায়ন এবং ভববযত প্রজন্মকে তামাকের েরা গ্রা কত রোয় েকর বেবত উকদযাগ 

প্রকয়াজন। প্রঙ্গত, মাননীয় প্রযানমন্ত্রী অগামী ২০৪০ াকর মকযয বাংাকদল নথকে তামাকের বযবার মূ্পণয বনমূয 

েরার নঘাণা বদকয়কেন। বযেন্তু, নদকলর ৭ম পঞ্চবাবযেী পবরেেনাকতও SDG এর স্বাস্থয ংিান্ত েয-৩ জয কন 

অন্তজয াবতে চুবক্ত Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)বাস্তবায়ন ও তামােজবনত েয়েবত 

নমাোকবায় পদকেপ গ্রকণর বাযযবাযেতা রকয়কে। 

অপনার মন্তবয বখুন... 

https://teknaftoday.com/2019/07/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95

%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8

-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/ 

https://teknaftoday.com/2019/07/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://teknaftoday.com/2019/07/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://teknaftoday.com/2019/07/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
https://teknaftoday.com/2019/07/20/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0/
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তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযকফ ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত 

বনজস্ব প্রবতকফদে, নডল্টাটাআভস্, অকডট : ২১ জুরাআ ২০১৯ 

তাভাকেয বফজ্ঞান ও বফবি ফকে দকে গ্রণ েযা কফ এফং বগাকযকটয খচুযা বফবি ফে েযা কফ ফকরন প্রধান বতবথ 

ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয বাবত নভা: নরার ঈবিন। ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ) ও ঢাো 

অহ্ছাবনয়া বভন এয নমৌথ ঈকদোকগ অজ ২০ জুরাআ, বনফায,  নফরা ১১.০০টায় ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত (বফবডএভএ), 

(নঞ্চযুী অকেেড, ৪থে তরা, ১২০, অঈট ােুেরায নযাড, ভগফাজায) োমোরকয়য কেরন েকে 

তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায- প্রচাযণা ফকে ‘বফগ নটাফোনো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ 

প্রবতকফদন ঈস্থান ও েযণীয় ীলেে ভতবফবনভয় বা নবুিত য়। নিুানবট বাবতত্ব েকযন 

ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবতয  বাবত অব্দরু োআয়ভু তারুেদায। বতবন ফকরন, সু্কর ও 

নখরায ভাকঠ ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােণে বফবি ফকে ঈকদোগ গ্রণ েযকফ এফং যোকযয 

২০৪০ াকরয ভকধে তাভােভুক্ত নদ গঠকন  ফাংরাকদ নদাোন ভাবরে বভবত দকে গ্রন 

েযকফ। শুকবচ্ছা ফক্তফে প্রদান েকযন নদাোন ভাবরে বভবতয াধাযন ম্পাদে নভা: জবরুর ে 

বূঁ‚আয়া। বফকল বতবথ বাকফ ঈবস্থত বছকরন াবায  নৌযবায প্রধান বনফোী েভেেতো যপ ঈবিন অভদ নচৌধযুী। ঢাো 

ভানগয ও  ঢাোয ফাআকযয বফববন্ন ভাকেকটেয প্রবতবনবধগণ ঈবস্থত বছকরন। তাভাে নোম্পাবনয বফজ্ঞান ও প্রচায- প্রচাযণা ফকে 

‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ প্রবতকফদন ঈস্থান েকযন ঢাো অহ্ছাবনয়া বভকনয োযী বযচারে ও তাভাে বনয়ন্ত্রণ 

প্রেকেয ভন্বয়োযী নভা: নভাখকরছুয যভান। তাভােজাত দ্রফে ফেফাকযয ফোেতা ও েবতয বয়াফতা বফববন্নভূবখ। যোকযয 

নগøাাফার এডাল্ট নটাফোকো াকবে ২০১৭ এয তকথে নদখা মায় ফাংরাকদক ১৫ ফছকযয ঈকধ্বে ৩৫.৩% (৩ নোবট ৭৮ রে) 

প্রাপ্তফয়ষ্ক ভানলু তাভােজাত দ্রফে (ধভূান ও নধাূঁয়াবফীন) ফেফায েকয। নটাফোকো এটরা-২০১৮ তথে নমুায়ী ফাংরাকদক 

প্রবতফছয তাভােজবনত নযাকগ ভাযা মায় এে রে লাট াজায দুআত জন। থচ ২০০৪ াকর তাভাকেয োযকণ ভৃতুেয ংখো বছর 

৫৭ াজায। অভাকদয ভত ঈন্নয়নীর নদকয জনে এবট এেবট বফযাট হুভবে। ধভূান ও তাভােজাত দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআন 

২০০৫ নুাকয অআকন ফরা অকছ ের ধযকনয তাভাকেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচাযণা  বনবলদ্ধ এফং তাভাে ণে ১৮ ফছকযয েভ 

ফয়ী োকযা োকছ বফবি ও োকযা োযা বফবি ঈবয়আ বনবলদ্ধ, বেন্তু ভানকছনা তাভাে নোম্পানী। বশু, বেনায ও মুফ ভাজকে 

তাভাে ও ধভূাকন অক্ত েযা ও ববফলেত প্রজন্মকে ধ্বং েযায রকেে তাভাে নোম্পানীভূ বফববন্ন েূট নেৌকরয ভাধেকভ 

তাভােজাত দ্রকফেয বফজ্ঞান, প্রচায-প্রচযণা চাবরকয় মাকচ্ছ। বো প্রবতিাকনয অকাক নদাোকন নমবাকফ তাভােজাতদ্রফে প্রদবেত 

কচ্ছ তাকত েকয বশু-বেকাযকদয তাভােজাত দ্রকফেয প্রবত এে ধযকন অগ্র জন্মাকচ্ছ। পকর বশুযা তাভােজাত দ্রফে ফেফায েযকছ 

এফং তাযা স্বাস্থে েবতয বোয কচ্ছ। ম্প্রবত ঢাো অহ্ছাবনয়া বভন েোকম্পআন পয নটাফোকো বি বেডকে কমাবগতায় ফাংরাকদক 

বশুকদযকে তাভােজাতদ্রকফেয প্রবত অেৃি েযায জনে বফকল েকয বো প্রবতিাকনয ১০০ গকজয ভকধে তাভাে নোম্পানীগুকরা নম 

ের নেৌরভূ ফরম্বন েযকছ ন িান্ত ‘বফগ নটাফোকো টাআবন টাকগেট ফাংরাকদ’ীলেে এেবট জবয বযচারনা েকয। 

জবযকয প্রবতকফদকন নদখা মায়, ৯০.৬% সু্কর ও নখরায ভানঠয ১০০ বভটাকযয ভকধে তাভােজাত দ্রফে বফবিয় য়; ৮১.৮৭% 

নদাোকন তাভােজাত দ্রকফেয প্রদেন য় বশুকদয দবৃি ীভানায ভকধে (১ বভটাকযয ভকধে); ৬৪.১৯% নদাোকন েোবি, চকোকরট এফং 

নখরনায াক তাভােজাত দ্রফে বফবি েযকত নদখা মায় এফং ৮২.১৭% নদাোকন তাভাকেয বফজ্ঞাণ নদখা মায় ভকধে m৬৭.৩৯% 

বিোয / খাবর নভাড়ে/ নপিনু/ পøাায়ায এয বফজ্ঞান বছর এফং ২৯.৬০% নািায বফজ্ঞান বছর। ুতযাং ধভূান ও তাভােজাত 

দ্রফে ফেফায (বনয়ন্ত্রণ) অআকনয োমেেয ফাস্তফায়ন এফং ববফলেত প্রজন্মকে তাভাকেয েযার গ্রা কত যোয় েকরয বেবরত 

ঈকদোগ প্রকয়াজন। প্রঙ্গত, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী অগাভী ২০৪০ াকরয ভকধে ফাংরাকদ নথকে তাভাকেয ফেফায ম্পণূে বনভূের েযায 

নঘালণা বদকয়কছন। বধেন্তু, নদকয ৭ভ ঞ্চফাবলেেী বযেেনাকতও  SDG এয স্বাস্থে ংিান্ত রেে-৩ জেকন 

অন্তজোবতে চবুক্ত F r a me wo r k  Convention on Tobacco Control (FCTC)ফাস্তফায়ন ও তাভােজবনত েয়েবত নভাোকফরায় দকে গ্রকণয ফাধেফাধেতা 

যকয়কছ। 
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