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Dhaka, 22nd July (UNB) – Written instructions to follow the 

Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy will be sent to the 

associate institutions of Bangladesh Tourism Board, and all the 

institutions under the board will be completely smoke-free. 

An orientation meeting on “Tobacco-free Hospitality Sector 

Strategy” was held on Monday, 22nd July in the Conference 

Room of the Bangladesh Tourism Board office, where the Additional Secretary and Chief Executive 

Officer of Bangladesh Tourism Board Dr Bhubon Chandra Biswas expressed his organization’s will 

to implement tobacco-free atmosphere in it.Dhaka Ahsania Mission (DAM) and Campaign for 

Tobacco Free Kids (CTFK) jointly organized the meeting. Ministry of Health and Family Welfare 

(MoHFW)’s joint secretary Mr Md Khairul Alam Sheikh attended the meeting as a Special Guest. In 

his speech, he said the written guidelines prove that implementing the Tobacco-Free Hospitality 

Sector Strategy is indeed a very significant issue.Assistant Director and Project Coordinator of DAM 

health sector Md. Mukhlesur Rahman presented the Tobacco-free Hospitality Sector Strategy Paper 

in the meeting.High officials of Bangladesh Tourism Board, their associated institution 

representatives and anti-tobacco activists were also present at the meeting.In order to control and 

reduce tobacco usage all around the world through comprehensive actions, Framework Convention 

on Tobacco Control (FCTC) had been approved in 2003, and Bangladesh was the first country to 

sign it.As a continuation of the efforts, the Government of Bangladesh enacted “Smoking and 

Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005” and formulated necessary rules in 2006. In 2013, the 

Government amendment the law to make it more compliant to the FCTC and formulated the rules in 

2015. The Law prohibits smoking in all the public places.It has been observed in many instances 

that the smoking incidences (both active and secondhand) are relatively higher in the hospitality 

sector than what is in other public places. The public places in hospitality sector include hotels, 

motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc. WHO conducted the Global Adult Tobacco 

Survey (GATS) in 2017, and according to the report, at least 50% population has been becoming 

exposed to secondhand smoking in restaurants.In order to protect the non-smokers who are getting 

exposed to the harmful consequences of tobacco use while receiving the services from the 

hospitality sector- orientation on the strategy paper has become a necessity for Bangladesh 

Tourism Board. 

http://unb.com.bd/category/Bangladesh/tourism-sector-to-be-tobacco-free/24033 
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It has been observed in many instances that the smoking incidences (both 
active and secondhand) are relatively higher in the hospitality sector than 
what is in other public placesWritten instructions to follow the Tobacco-
Free Hospitality Sector Strategy will be sent to the associate institutions of 

Bangladesh Tourism Board, and all the institutions under the board will be completely s moke-
free.An orientation meeting on "Tobacco-free Hospitality Sector Strategy" was held on 
Monday, 22nd July in the Conference Room of the Bangladesh Tourism Board office, where the 
Additional Secretary and Chief Executive Officer of Bangladesh Tourism Bo ard Dr Bhubon 
Chandra Biswas expressed his organization's will to implement tobacco-free atmosphere in 
it.Dhaka Ahsania Mission (DAM) and Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) jointly organized 
the meeting. Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW)'s joint secretary Mr Md Khairul 
Alam Sheikh attended the meeting as a Special Guest. In his speech, he said the written 
guidelines prove that implementing the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy is indeed a 
very significant issue.Assistant Director and Project Coordinator of DAM health sector Md. 
Mukhlesur Rahman presented the Tobacco-free Hospitality Sector Strategy Paper in the 
meeting.High officials of Bangladesh Tourism Board, their associated institution 
representatives and anti-tobacco activists were also present at the meeting.In order to control 
and reduce tobacco usage all around the world through comprehensive actions, Framework 
Convention on Tobacco Control (FCTC) had been approved in 2003, and Bangladesh was the 
first country to sign it.As a continuation of the efforts, the Government of Bangladesh enacted 
"Smoking and Tobacco Products Usage (Control) Act, 2005" and formulated necessary rules in 
2006. In 2013, the Government amendment the law to make it more compliant to the FCTC and 
formulated the rules in 2015. The Law prohibits smoking in all the public places. It has been 
observed in many instances that the smoking incidences (both active and secondhand) are 
relatively higher in the hospitality sector than what is in other public places.  The public places 
in hospitality sector include hotels, motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc. WHO 
conducted the Global Adult Tobacco Survey (GATS) in 2017, and according to the report, at 
least 50% population has been becoming exposed to secondhand smoking in restaurants.In 
order to protect the non-smokers who are getting exposed to the harmful consequences of 
tobacco use while receiving the services from the hospitality sector- orientation on the 
strategy paper has become a necessity for Bangladesh Tourism Board. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/rules-and-regulations/2019/07/23/tourism-sector-

to-be-tobacco-free 
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তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযনফ ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে 

পনজস্ব প্রপতনফদক, সডল্টাটা५ভস্, ४নডট : ২৩ জুরা५ ২০১৯ 

তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক ওপযসয়নেন বা ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভন ও কুানে५ন পয সটাফুানকা পি পকডস্ এয 

নমাপিতায় ४জ ২২ জুরা५, সফরা ১১.৩০ টায়, ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয নেরন কনে ४নয়াজন কযা য় এফ१ ७ক্ত বায় বাপতত্ব 

কনযন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত পিফ ড. বুফন িন্দ্র পফশ্বা । বায বাপত ফনরন, সফানডেয নমািী 

१স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা 

প্রদান কযা নফ এফ१ টুুপযজভ সফানডেয ४ওতাধীন কর বফন ও স্থানাগুনরা নফ 

তবাি ধভূানভুক্ত।  বায় পফনল ३পতপথ পানফ ७পস্থত পছনরন  স্বাস্থু ও পযফায 

করুাণ ভন্ত্রণারনয়য মুগ্ম পিফ ও জাতীয় তাভাক পনয়ন্ত্রণ সনরয ভন্বয়কাযী সভা: 

িা५রুর ४রভ সি এফ१ পতপন ফনরন, তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র  

ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব ४নযা কনযন। তাভাকভুক্ত পটাপরপট 

সক্টয সকৌরত্র তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভননয কাযী পযিারক 

ও তাভাক পনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী সভা: সভািনরছুয যভান। বায় ७পস্থত পছনরন 

ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন কভেকতোফৃন্দ ও  সফানডেয  নমািী পফপবন্ন १স্থায প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয 

প্রপতপনপধিণ। াযাপফনশ্ব ভপন্বতবানফ তাভাক পনয়ন্ত্রণ ও তাভানকয ফুফায কপভনয় ४নায রনেু ২০০৩ ানর Framework convention on Tobacco control(FCTC) িপুক্ত ३ননুভাপদতয়। 

ফা१রানদ এ५ িপুক্তয প্রথভ স্বােযকাযী সদ এফ१ এয५ ধাযাফাপকতায় ফা१রাসদ ২০০৫ ানর ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফু ফুফায (পনয়ন্ত্রণ) 

४५ন প্রণয়নকনয ও নয ২০১৩ ানর ४५নপট १নাধন কযা য়।পফদুভান ४५নন কর াফপরক সেন ধভূান পনপলদ্ধ কযা নয়নছ। পফনশ্বয 

পফপবন্ন িনফলনায় সদিা পিনয়নছ সম, ३নুানু াফপরক সেনয তুরনায় পটাপরপট সক্টনয (সমভন- সানটর, সভানটর, সিষ্টা७জ, পযনাটে, 

সযস্টনুযে, ফায५তুাপদ) প্রতুে ও নযাে ধভূাননয ায সফপ। পফশ্বস্বাস্থু १স্থা কতৃেক পযিাপরত GobalAdult Tobacco Survey(GATS) ২০১৭ ३নুানয শুধভুাত্র সযস্টনুযনে প্রায় 

৫০% ভানলু নযাে ধভূাননয পকায নে। পটাপরপট সক্টনযয ४ওয়াতাধীন সফা প্রপতষ্ঠানন তাভাক ফুফায না কনযও মাযা স্বাস্থু ও 

পযনফিত েপতয পকায নেন তানদয ুযোয পনপভনে পটাপরপট সক্টনয তাভাকজাত দ্রনফুয ফুফায পনয়ন্ত্রনণ সকৌরনত্রয ७য 

ওপযনয়নেন প্রনয়াজনন ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে  এ५ সকৌরনত্রয ७য ওপযনয়েন বায ४নয়াজন কনয। 
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তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনায় গুরুত্বানযা 

 ২০১৯ জুরা५ ২২ ১৭:৫৯:৩৮ 

 

পফজনন ४ওয়ায প্রপতনফদক२ ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভন ও 

কুানে५ন পয সটাফুানকা পি পকডস্ এয নমাপিতায় 

তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক 

ওপযনয়নেন বা ४নয়াপজত নয়নছ। 

४জ ২২ জুরা५, সফরা ১১.৩০ টায়, ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয 

নেরন কনে এ বা ३নপুষ্ঠ ত য়। বায় বাপতত্ব কনযন 

ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত 

পিফ ড. বুফন িন্দ্র পফশ্বা। 

পতপন ফনরন, সফানডেয নমািী १স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযা নফ 

এফ१ টুুপযজভ সফানডেয ४ওতাধীন কর বফন ও স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত। 

বায় পফনল ३পতপথ পানফ ७পস্থত পছনরন স্বাস্থু ও পযফায করুাণ ভন্ত্রণারনয়য মুগ্ম পিফ ও জাতীয় তাভাক পনয়ন্ত্রণ সনরয 

ভন্বয়কাযী সভা: িা५রুর ४রভ সি তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব ४নযা 

কনযন। 

তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভননয কাযী পযিারক ও তাভাক পনয়ন্ত্রণ 

প্রকনেয ভন্বয়কাযী সভা: সভািনরছুয যভান। বায় ७পস্থত পছনরন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন কভে কতোফৃন্দ ও সফানডেয 

নমািী পফপবন্ন १স্থায প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয প্রপতপনপধিণ। 

পফজনন ४ওয়ায়/২২জুরা५,২০১৯/४য४५ 
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টুুপযজভ সফানডেয কর বফন ও স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত 

 J u l y  2 2 , 2 0 1 9  b d me t r o n e ws  

পফপডনভনরাপন७জ সডস্ক ॥ তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক ওপযনয়নেন বা ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভন ও কুানে५ন 

পয সটাফুানকা পি পকডস্ এ য নমাপিতায় ४জ ২২  জুরা५, সফরা ১১.৩০ টায় ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয নেরন কনে 

४নয়াজন কযা য় । বায় বাপতত্ব কনযন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত পিফ ড . বুফন িন্দ্র 

পফশ্বা । পতপন ফনরন, সফানডেয নমািী १স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান 

কযা নফ এফ१ টুুপযজভ সফানডেয ४ওতাধীন কর বফন ও 

স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত। বায় পফনল ३পতপথ 

পানফ ७পস্থত পছনরন   স্বাস্থু ও পযফায করুাণ ভন্ত্রণারনয়য 

মুগ্ম পিফ ও জাতীয় তাভাক পনয়ন্ত্র ণ সনরয ভন্বয়কাযী সভা : 

িা५রুর ४রভ সি । পতপন ফনরন , তাভাকভুক্ত পটাপরপট 

সক্টয সকৌরত্র   ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব 

४নযা কনযন। তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র 

তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভননয কাযী 

পযিারক ও তাভাক পনয়ন্ত্র ণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী সভা : 

সভািনরছুয যভান।বায় ७পস্থত পছনরন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন কভেকতোফৃন্দ ও   সফানডেয  নমািী  পফপবন্ন १স্থায 

প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয প্রপতপনপধিণ। াযাপফনশ্ব ভপন্বতবানফ তাভাক পনয়ন্ত্রণ ও তাভানকয ফুফায কপভনয় 

४নায রনেু ২০০৩ ানর Framework convention on Tobacco control (FCTC) িপুক্ত ३ননুভাপদতয়। ফা१রানদ এ५ িপুক্তয প্রথভ স্বােযকাযী সদ এফ१ এয५ ধাযাফাপকতায় 

ফা१রানদ ২০০৫ ানর ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফু ফুফায (পনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়নকনয ও নয ২০১৩ ানর ४५নপট १নাধন 

কযা য়। পফদুভান ४५নন কর াফপরক সেন ধভূান পনপলদ্ধ কযা নয়নছ। পফনশ্বয পফপবন্ন িনফলনায় সদিা পিনয়নছ সম , ३নুানু 

াফপরক সেনয তুরনায় পটাপরপট সক্টনয (সমভন- সানটর, সভানটর, সিষ্টা७জ, পযনাটে, সযস্টনুযে, ফায५তুাপদ) প্রতুে ও 

নযাে ধভূাননয ায সফপ। পফশ্বস্বাস্থু १স্থা কতৃেক পযিাপরত GobalAdult Tobacco Survey (GATS) ২০১৭ ३নুানয শুধভুাত্র সযস্টনুযনে প্রায় ৫০% ভানলু নযাে 

ধভূাননয পকায নে। পটাপরপট সক্টনযয ४ওতাধীন সফা প্রপতষ্ঠানন তাভাক ফুফায না কনযও মাযা স্বাস্থু ও পযনফিত 

েপতয পকায নেন তানদয ুযোয পনপভনে পটাপরপট সক্টনয তাভাকজাত দ্রনফুয ফুফায পনয়ন্ত্রনণ সকৌরনত্রয ७য 

ওপযনয়নেন প্রনয়াজনন ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে  এ५ সকৌরনত্রয ७য ওপযনয়েন বায ४নয়াজন কনয। 

http://bdmetronews24.com/archives/54370 
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তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযনফ ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে 

পযনাটোয নাভ२ প্রপতপদননয কািজ' পযনাটে | ४নডট: ২২ জুরা५ ২০১৯, ০৬:৩৭ পএভ 

  

 

তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক ওপযনয়নেন বায় ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও 

३পতপযক্ত পিফ ড. বুফন িন্দ্র পফশ্বা ফক্তফু প্রদান কযনছন। 

তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক ওপযনয়নেন বা ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভন ও কুানে५ন পয সটাফুানকা পি পকডস্ 

এয নমাপিতায় ४জ ২২ জুরা५, সফরা ১১.৩০ টায়, ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয নেরন কনে ४নয়াজন কযা য় এফ१ ७ক্ত 

বায় বাপতত্ব কনযন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত পিফ ড. বুফন িন্দ্র পফশ্বা । বায 

বাপত ফনরন, সফাসডেয নমািী १স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযা 

নফ এফ१ টুুপযজভ সফানডেয ४ওতাধীন কর বফন ও স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত।  বায় পফনল ३পতপথ পানফ ७পস্থত 

পছনরন  স্বাস্থু ও পযফায করুাণ ভন্ত্রণারনয়য মুগ্ম পিফ ও জাতীয় তাভাক পনয়ন্ত্রণ সনরয ভন্বয়কাযী সভা: িা५রুর ४রভ সি 

এফ१ পতপন ফনরন, তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব ४নযা কনযন। তাভাকভুক্ত 

পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভননয কাযী পযিারক ও তাভাক পনয়ন্ত্রণ প্রকনেয 

ভন্বয়কাযী সভা: সভািনরছুয যভান। বায় ७পস্থত পছনরন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন কভেকতোফৃন্দ ও সফানডেয  নমািী 

 পফপবন্ন १স্থায প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয প্রপতপনপধিণ। াযাপফনশ্ব ভপন্বতবানফ তাভাক পনয়ন্ত্রণ ও তাভানকয 

ফুফায কপভনয় ४নায রনেু ২০০৩ ানর ঋৎধফপিৎ িাফ२যি ি ঞিনধি ি२ৎিল(ঋ६ঞ६) িপুক্ত 

३ননুভাপদতয়। ফা१রানদ এ५ িপুক্তয প্রথভ স্বােযকাযী সদ এফ१ এয५ ধাযাফাপকতায় ফা१রানদ ২০০৫ ানর ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফু ফুফায (পনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়নকনয ও নয ২০১৩ ানর ४५নপট १নাধন কযা য়।পফদুভান ४५নন কর 

াফপরক সেন ধভূান পনপলদ্ধ কযা নয়নছ। পফনশ্বয পফপবন্ন িনফলনায় সদিা পিনয়নছ সম, ३নুানু াফপরক সেনয তুরনায় 

পটাপরপট সক্টনয (সমভন- সানটর, সভানটর, সিষ্টা७জ, পযনাটে, সযস্টনুযে, ফায५তুাপদ) প্রতুে ও নযাে ধভূাননয ায সফপ। 

পফশ্বস্বাস্থু १স্থা কতৃেক পযিাপরত এিনধল३প०ল२ ঞিনধি ঝ०ৎাফু(এ३ঞঝ) ২০১৭ ३নুানয শুধভুাত্র সযস্টনুযনে প্রায় ৫০% 

ভানলু নযাে ধভূাননয পকায নে। পটাপরপট সক্টনযয ४ওয়াতাধীন সফা প্রপতষ্ঠানন তাভাক ফুফায না কনযও মাযা স্বাস্থু ও 

পযনফিত েপতয পকায নেন তানদয ুযোয পনপভনে পটাপরপট সক্টনয তাভাকজাত দ্রনফুয ফুফায পনয়ন্ত্রনণ সকৌরনত্রয 

७য ওপযনয়নেন প্রনয়াজনন ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে  এ५ সকৌরনত্রয ७য ওপযনয়েন বায ४নয়াজন কনয। 
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তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযনফ ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে 

৬:০২ ३যাহ্ণ, জুরা५ ২২, ২০১৯ 

সটকনাপ টুনড সডস্ক : তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলয়ক ওপযনয়নেন 

বা ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভন ও কুানে५ন পয সটাফুানকা পি পকডস্ এয নমাপিতায় 

४জ ২২ জুরা५, সফরা ১১.৩০ টায়, ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয নেরন কনে 

४নয়াজন কযা য় এফ१ ७ক্ত বায় বাপতত্ব কনযন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান 

পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত পিফ ড. বুফন িন্দ্র পফশ্বা । বায বাপত ফনরন, 

সফানডেয নমািী १স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন 

পরপিত পননদেনা প্রদান কযা নফ এফ१ টুুপযজভ সফানডেয ४ওতাধীন কর বফন ও 

স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত। বায় পফনল ३পতপথ পানফ ७পস্থত পছনরন স্বাস্থু ও পযফায করুাণ ভন্ত্রণারনয়য মুগ্ম পিফ ও জাতীয় 

তাভাক পনয়ন্ত্রণ সনরয ভন্বয়কাযী সভা: িা५রুর ४রভ সি এফ१ পতপন ফনরন, তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত 

পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব ४নযা কনযন। তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা ४হ্ছাপনয়া পভননয কাযী 

পযিারক ও তাভাক পনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী সভা: সভািনরছুয যভান। বায় ७পস্থত পছনরন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন 

কভেকতোফৃন্দ ও সফানডেয নমািী পফপবন্ন १স্থায প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয প্রপতপনপধিণ। াযাপফনশ্ব ভপন্বতবানফ তাভাক 

পনয়ন্ত্রণ ও তাভানকয ফুফায কপভনয় ४নায রনেু ২০০৩ ানর F r a me wo r k  c o n v e n t i o n  o n  

T o b a c c o  c o n t r o l (F CTC) িপুক্ত ३ননুভাপদতয়। ফা१রানদ এ५ িপুক্তয প্রথভ স্বােযকাযী সদ এফ१ এয५ ধাযাফাপকতায় 

ফা१রানদ ২০০৫ ানর ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফু ফুফায (পনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়নকনয ও নয ২০১৩ ানর ४५নপট १নাধন কযা 

য়।পফদুভান ४५নন কর াফপরক সেন ধভূান পনপলদ্ধ কযা নয়সছ। পফনশ্বয পফপবন্ন িনফলনায় সদিা পিনয়নছ সম, ३নুানু াফপরক সেনয 

তুরনায় পটাপরপট সক্টনয (সমভন- সানটর, সভানটর, সিষ্টা७জ, পযনাটে, সযস্টনুযে, ফায५তুাপদ) প্রতুে ও নযাে ধভূাননয ায সফপ। 

পফশ্বস্বাস্থু १স্থা কতৃেক পযিাপরত Go b a l A d u l t  T o b a c c o  S urvey(GATS) ২০১৭ ३নুানয শুধভুাত্র সযস্টনুযনে প্রায় ৫০% ভানলু 

নযাে ধভূাননয পকায নে। পটাপরপট সক্টনযয ४ওয়াতাধীন সফা প্রপতষ্ঠানন তাভাক ফুফায না কনযও মাযা স্বাস্থু ও পযনফিত েপতয 

পকায নেন তানদয ুযোয পনপভনে পটাপরপট সক্টনয তাভাকজাত দ্রনফুয ফুফায পনয়ন্ত্রনণ সকৌরনত্রয ७য ওপযনয়নেন প্রনয়াজনন 

ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে এ५ সকৌরনত্রয ७য ওপযনয়েন বায ४নয়াজন কনয। 

४নায ভন্তফু পরিনু... 

https://teknaftoday.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95

%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF

%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/ 

https://teknaftoday.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/
https://teknaftoday.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/
https://teknaftoday.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/
https://teknaftoday.com/2019/07/22/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%B8%E0%A7%87/
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তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফায়নন পরপিত পননদেনা প্রদান কযনফ ফা१রাসদ টুুপযজভ সফাডে 

 

१ফাদ পফজ্ঞপি : তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র পফলমক ওপযনমনেন বা ঢাকা ४হ্ছাপনমা পভন ও কুানে५ন পয সটাফুানকা পি 

পকডস্ এয নমাপিতাম ४জ ২২ জুরা५, সফরা ১১.৩০ টাম, ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয নেরন কনে ४নমাজন কযা ম এফ१ ७ক্ত বাম 

বাপতত্ব কনযন ফা१রানদ টুুপযজভ সফানডেয প্রধান পনফোী কভেকতো ও ३পতপযক্ত পিফ ড . বুফন িন্দ্র পফশ্বা । বায বাপত ফনরন , সফানডেয 

নমািী १স্থাগুনরানক তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র ফাস্তফামনন পরপিত পননদেনা প্রদান কযা নফ এফ१ টুুপযজভ সফানডেয 

४ওতাধীন কর বফন ও  স্থানাগুনরা নফ তবাি ধভূানভুক্ত। বাম পফনল ३পতপথ পানফ ७পস্থত পছনরন স্বাস্থু ও পযফায করুাণ 

ভন্ত্রণারনময মুগ্ম পিফ ও জাতীম তাভাক পনমন্ত্রণ সনরয ভন্বমকাযী সভা: িা५রুর ४রভ সি এফ१ পতপন ফনরন, তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয 

সকৌরত্র ফাস্তফামনন পরপিত পননদেনা প্রদানন গুরুত্ব ४নযা কনযন। তাভাকভুক্ত পটাপরপট সক্টয সকৌরত্র তথুপিত্র ७স্থান কনযন ঢাকা 

४হ্ছাপনমা পভননয কাযী পযিারক ও তাভাক পনমন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বমকাযী সভা : সভািনরছুয যভান। বাম ७পস্থত পছনরন ফা१রানদ 

টুুপযজভ সফানডেয ७র্ধ্েতন কভেকতোফৃন্দ ও সফানডেয নমািী পফপবন্ন १স্থায প্রপতপনপধ এফ१ পফপবন্ন তাভাকপফনযাধী १িঠননয প্রপতপনপধিণ। 

াযাপফনশ্ব ভপন্বতবানফ তাভাক পনমন্ত্রণ ও তাভানকয ফুফায কপভনম ४নায রনেু ২০০৩ ানর Framework convention on Tobacco control(FCTC) িপুক্ত ३ননুভাপদতম। ফা१রানদ এ५ 

িপুক্তয প্রথভ স্বােযকাযী সদ এফ१ এয५ ধাযাফাপকতাম ফা१রানদ ২০০৫ ানর ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফু ফুফায (পনমন্ত্রণ) ४५ন 

প্রণমনকনয ও নয ২০১৩ ানর ४५নপট १নাধন কযা ম।পফদুভান ४५নন কর াফপরক সেন ধভূান পনপলদ্ধ কযা নমনছ। পফনশ্বয পফপবন্ন  

িনফলনাম সদিা পিনমনছ সম , ३নুানু াফপরক সেনয তুরনাম পটাপরপট সক্টনয (সমভন- সানটর, সভানটর, সিষ্টা७জ, পযনাটে, সযস্টনুযে, 

ফায५তুাপদ) প্রতুে ও নযাে ধভূাননয ায সফপ। পফশ্বস্বাস্থু १স্থা কতৃেক পযিাপরত Go b a l A d u l t  T o b a c c o  

S u r v e y (GA T S ) ২০১৭ ३নুানয শুধভুাত্র সযস্টনুযনে প্রাম ৫০% ভানলু নযাে ধভূাননয পকায নে। পটাপরপট সক্টনযয 

४ওমাতাধীন সফা প্রপতষ্ঠানন তাভাক ফুফায না কনযও মাযা স্বাস্থু ও পযনফিত েপতয পকায নেন তানদয ুযোয পনপভনে পটা পরপট 

সক্টনয তাভাকজাত দ্রনফুয  ফুফায পনমন্ত্রনণ সকৌরনত্রয ७য ওপযনমনেন প্রনমাজনন ফা१রানদ টুুপযজভ সফাডে এ५ সকৌরনত্রয ७য 

ওপযনমেন বায ४নমাজন কনয। ##### 

সয়ায করুন ... 

http://www.satkhiranews.com/11702/ 
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