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BPC organizes orientation on ‘Tobacco-free Hospitality
Sector Strategy’
Dhaka, Sept 02 (UNB) - Bangladesh Parjatan Corporation arranged an orientation
meeting on ‘Tobacco-free Hospitality Sector Strategy’, supported by Dhaka Ahsania
Mission (DAM) and Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK) at the Conference Hall of
Hotel Abakash on Monday.
Additional secretary of Civil Aviation and Tourism Ministry Atiqul Huq was present as
the chief guest at the seminar, while Ministry of Health and Family Welfare’s joint
secretary and Coordinator of the National Tobacco Control Cell Md Khairul Alam Sheikh,
Bangladesh Parjatan Corporation’s Finance and Administration sector’s director Dr. Md Ali Akbar, director of the Planning and
Commerce Department Abeda Akter, Chief Executive Officer of Savar City Corporation Sharf Uddin Ahmed, Grants Manager of CTFK
Abdus Salam Mia and Country Manager of Vital Strategies Nasiruddin attended the meeting as special guests. DAM Assistant Director and
Tobacco Control Program project Coordinator Md Mukhlesur Rahman presented the strategy paper in the meeting. “Demonstrating the
Tobacco free Hospitality Sector Strategy is essential to achieve the Sustainable Development Goals (SDG). Six institutions of Civil Aviation
and Tourism ministry will work in order to implement the strategy. A monitoring team will be formed under tobacco control focal point
of the ministry which will overlook the procedure at regular interval,” said additional secretary Atiqul Huq. Presiding over the meeting,
the chairman of Bangladesh Parjatan Corporation Ram Chandra Das said that smoking-friendly hotel rooms will cost more than the nonsmoking rooms in residential hotels, in order to discourage the smokers. The strategy paper will be included in the training curriculum
and proper training will be provided to the trainees, he added. During the open discussion, participants suggested to plan a session on
the strategy paper in Bangladesh Parjatan Corporation’s trade conference. On behalf of the participants, Mr Das requested the respective
authorities in the parliament and secretariat canteens to display smoke-free stickers in all the tables, with permission and sponsorship
from the Chief whip. Research says that the ratio of smoking (both active and secondhand) is relatively higher in the hospitality sector
which includes hotels, motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc. Global Adult Tobacco Survey (GATS) reported in 2017 that at
least 50% population has been exposed to secondhand smoking in restaurants and 43% at work places. In order to protect the nonsmokers who are getting exposed to the harmful consequences of tobacco usages, the Ministry of Civil Aviation and Tourism is
implementing the ‘Tobacco Free Hospitality Sector Strategy’.
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BPC organizes orientation on THSS
AA News Desk
Bangladesh Parjatan Corporation arranged an orientation meeting on 'Tobacco-free Hospitality
Sector Strategy' (THSS), supported by Dhaka Ahsania Mission (DAM) and Campaign for
Tobacco Free Kids (CTFK) at the Conference Hall of Hotel Abakash on Monday.
Additional secretary of Civil Aviation and Tourism Ministry Atiqul Huq was present as the chief
guest at the seminar, while Ministry of Health and Family Welfare's joint secretary and
Coordinator of the National Tobacco Control Cell Md Khairul Alam Sheikh, Bangladesh
Parjatan Corporation's Finance and Administration sector's director Dr Md Ali Akbar, director of
the Planning and Commerce Department Abeda Akter, Chief Executive Officer of Savar City
Corporation Sharf Uddin Ahmed, Grants Manager of CTFK Abdus Salam Mia and Country
Manager of Vital Strategies Nasiruddin attended the meeting as special guests, reports UNB.
DAM Assistant Director and Tobacco Control Program project Coordinator Md Mukhlesur
Rahman presented the strategy paper in the meeting.
"Demonstrating the Tobacco free Hospitality Sector Strategy is essential to achieve the
Sustainable Development Goals (SDG). Six institutions of Civil Aviation and Tourism ministry
will work in order to implement the strategy. A monitoring team will be formed under tobacco
control focal point of the ministry which will overlook the procedure at regular interval," said
additional secretary Atiqul Huq.
Presiding over the meeting, the chairman of Bangladesh Parjatan Corporation Ram Chandra Das
said that smoking-friendly hotel rooms will cost more than the non-smoking rooms in residential
hotels, in order to discourage the smokers.
The strategy paper will be included in the training curriculum and proper training will be
provided to the trainees, he added.During the open discussion, participants suggested to plan a
session on the strategy paper in Bangladesh Parjatan Corporation's trade conference. On behalf
of the participants, Das requested the respective authorities in the parliament and secretariat
canteens to display smoke-free stickers in all the tables, with permission and sponsorship from
the Chief whip.
Research says that the ratio of smoking (both active and secondhand) is relatively higher in the
hospitality sector which includes hotels, motels, guesthouses, resorts, restaurants, bars etc.
Global Adult Tobacco Survey (GATS) reported in 2017 that at least 50% population has been
exposed to secondhand smoking in restaurants and 43% at work places.
In order to protect the non-smokers who are getting exposed to the harmful consequences of
tobacco usages, the Ministry of Civil Aviation and Tourism is implementing the 'Tobacco Free
Hospitality Sector Strategy'.
https://dailyasianage.com/news/193889/bpc-organizes-orientation-on-thss
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BPC to control tobacco in tourism sector
AA Correspondent
Bangladesh Parjatan Corporation (BPC) and Dhaka Ahsania Mission have jointly prepared a
strategic paper for controlling tobacco in the country's tourism sector.
A meeting to discuss this issue was held in Dhaka on Tuesday. Atiqul Haque, Additional
Secretary of Civil Aviation and Tourism Ministry attended the meeting as chief guest. Chairman
of Bangladesh Parjatan Corporation Ram Chandra Das presided over the meeting. Some other
senior officials of BPC were also present in the meeting.
Atiqul Haque said that tobacco is harmful for human health. The use of tobacco in the tourism
sector should be reduced, he further said. BPC Chairman Ram Chandra Das expressed hope that
the strategic paper would be helpful to cut down on tobacco consumption on tourist spots.
https://dailyasianage.com/news/194202/bpc-to-control-tobacco-in-tourism-sector
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४ফাসক হাটের কটে ধুভাটন হফস বাড়া সদটত টফ
সনজস্ব প্রসতটফদক
০৩ হটেম্বয ২০১৯, ০০:০০

४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ।
ঢাকা ४ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডটয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায় এ তথে জানান য়। গতকার হাটের ३ফকাটয
কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‘সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র’ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায
४টয়াজন কটয। এটত বাসতয ফক্তটফে মযেন কযটাটযটনয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভন
কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেণ কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবুযক্ত কযা টফ এফ१ এয ওয প্রসেণ প্রদান
কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এ ছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয ফ ५উসনে প্রধানটদয তাটদয সনজ সনজ হেটত্র
ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন । १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তায
হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন। এ সদটক হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ
হভা: ४সতকুর ক ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুসয। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে
१স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३ধীন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা
টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাহযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয
३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবুযক্তকযটণয ওয গুরুত্ব হদন। এ ছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
ফাসণসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে
াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায়
উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। বায় ४টযা
ফক্তফে যাটখন স্বাস্থে ও সযফাযকরোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ।
४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক)
४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতযা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডটয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু
ারাভ সভঞা।
http://www.dailynayadiganta.com/morenews/437185/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%
95-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8
7-%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
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তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রটণ ওসযটয়েন বা
সনফায, ৭ হটেম্বয ২০১৯
তাভাকজাত দ্রফে ফেফাটযয সফলটয় টেতনতা ৃসিয রটে ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এফ१ ঢাকা ४ছাসনয়া সভটনয হমৌথ
উটদোটগ সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র গ্রণ সফলয়ক একসে ওসযটয়েন বা ३নুসিত য়।
এটত প্রধান ३সতসথ সছটরন হভা. ४সতকুর ক, ३সতসযক্ত সেফ, হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয়।
३নুিাটন বাসতত্ব কটযন যাভ েন্দ্র দা, হেয়াযভোন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন। সফটল ३সতসথ সছটরন ডা. হভা. ४রী
४কফয, সযোরক (३থয প্রান), ফাক; হফগভ ४টফদা ४ক্তায, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক), ফাক; খায়রুর ४রভভ
হখ, মুগ্ম সেফ ও ভন্বয়ক জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রন হর, স্বাস্থে ও সযফায
করোণ ভন্ত্রণারয়; যাপউসিন ४টভদ হেৌধুযী, প্রধান সনফযাী কভযকতযা, াবায হৌযবা; হভা. ४ব্দু ারাভ সভয়া ३টনটক।
সফজ্ঞসি।
https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2019/09/07/269548.php
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্র
ণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
সময় : 2019-09-02 23:57:31
४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয কনপাটযন্স টর
ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ
হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও
কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা
য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক সফভান সযফন ও
মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন
সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন
কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত
ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত
সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন,
४ফাসক হাটেরগুহরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেন
কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া
সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও
সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেকহেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায
সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন
হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট। বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য
মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী
কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টটয
তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাকসনয়ন্ত্রণ
প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ,
বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নাযরটেে ২০০৩
াটর Framework convention on Tobacco control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ
এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর
४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম,
३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয (হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে
ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco Survey(GATS) 2017 ३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল
টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয ४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয
সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয় সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ
হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ কযটছ।
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
१ফাদ সফজ্ঞসি : ४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা
এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয
তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায
४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্
এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান
३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য
३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে
হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন
ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার
টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসকভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উযগুরুত্ব হদন।
বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোনযাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে
ধূভান কযা মাটফ এভনকেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেনকাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে
३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদানকযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন
কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্তসফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও
সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটকধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেকটেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায
যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায়३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক
টেরটনটকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট।বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায
করোণভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা:খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন,
ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক(३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা
४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ওকোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড
ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান
কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায়
উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োরস্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায
নাসরুসিন।াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নাযরটেে২০০৩ াটর Framework
convention on Tobacco control(FCTC) েুসক্ত३নুহভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५
ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর
४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা
সগটয়টছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয (হমভন-হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায
५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাটনয ায দেশশ। Gobal Adult Tobacco Survey(GATS) 2017
३নুাটযশুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায়
৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয ४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায
না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায টেন তাটদযুযোয সনসভটে হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয়
সোসরসে
হক্টহয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ওফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ কযটছ।
http://www.bhorerbarta24.com/2019/09/02/country/6188/
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২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন “সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত
দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র” সফলয়ক ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্
এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক সফভান সযফন ও
মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ
হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক
সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। বায়
বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ
এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেন কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয
প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাহত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক
তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ
হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায়
३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট।
বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা:
খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক
(সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি
সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে
উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্যণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত
সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। াযাসফটে
ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নায রটেে ২০০৩ াটর Framework convention on Tobacco
control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর
ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর ४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর
াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয
(হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco
Survey(GATS) 2017 ३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয
४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক সফভান
সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয় সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ
কযটছ।- १ফাদ সফজ্ঞসি
http://www.natunbarta.com/48954/151/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%B
F-%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A
6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A
6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A
6%B0%E0%A6%A3-

%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A
6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A
7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
হটেম্বয ২, ২০১৯ ৩:০২ ३যাহ্ণ·0 c o mme n t s V i e w s : 2 ·
হডস্ক२ ४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে
হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয
হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক
সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে
ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন
ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন
কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব
হদন। বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে
ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেনকাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা
টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর
५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত
যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন।এছাড়াও ভুক্ত
४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা
উটঠ ४ট। বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণহটরয
ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী
४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও
কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ
হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা:
হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি
ভোটনজায নাসরুসিন।
াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নায রটেে২০০৩ াটর Framework convention on Tobacco
control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর
ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর ४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর
াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয
(হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco
Survey(GATS) 2017
३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয
४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক
সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয় সোসরসে হক্টহয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ
গ্রণ কযটছ।
http://www.jagobahe24.com/%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9c%
e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%87%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/
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তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র সফলয়ক ওসযটয়টেন বায় হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন
ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক ফক্তফে যটখন। হাভফায, ২ হটেম্বয। ছসফ: সসফএ
Published: September 2, 2019 5:04 pm | Updated: September 2, 2019 6:34 pm

https://www.pba.agency/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
হাভফায, ২ হটেম্বয ২০১৯, ১৭:৫৮
४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয কনপাটযন্স টর
ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ
হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও
কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা
য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক
সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন,
এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা
হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণহপাকার টয়হেয ३সধন একসে ভসনেসয१
সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক
ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উযগুরুত্ব হদন। বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ
মযেন কযটাহযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভনকেগুটরায
বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেনকাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয
প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে
প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক
ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন
ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটনহকৌরত্র
সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট। বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য
মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন
কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায
সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু
ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয
কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয
সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয
ফেফায কসভটয় ४নায রটেে ২০০৩ াটর Framework convention on Tobacco control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়।
ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনয়ন্ত্রণ)
४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর ४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয
সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয (হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয,
হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco Survey(GATS) 2017
३নুাটয শুধুভাত্র
হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয ४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক
ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয়
সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ কযটছ।
https://www.bojrokontho.com/12368

এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্ট
হয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
আপডেট টাইম : দসামোর, ২ দসডেম্বর, ২০১৯

१ফাদ সফজ্ঞসি : ४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয
কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে
ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কটয। ঢাকা
४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতায়
ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা য়। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত
সছটরন হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর
ক। সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায
সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে
ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१
প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয
३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা।
সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেন
কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযাধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া
সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও
সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায
সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন
হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট। বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য
মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক (সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী
কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०।সোসরসে হক্টটয
তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ
প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ,
বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নায রটেে২০০৩
াটর Framework convention on Tobacco control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী
হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর
४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর াফসরক হেহ ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম,
३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয (হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে
ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco Survey(GATS) 2017 ३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩%
ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয ४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত
েসতয সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয় সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায
সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ কযটছ।
https://thedainiknews.com/%e0%a6%8f%e0%a6%b8%e0%a6%a1%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e
0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%87%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/
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४ফাসক হাটের কটে ধূভাটন হফস বাড়া
Monday, Sep 2, 2019, 7:31 pm
Update: 02.09.2019, 7:45:34 pm

ঢাকা: ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাহফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ।
ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায় এ তথে জানান য়। ४জ হাটের ३ফকা
এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‘সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র’ সফলয়ক ওসযটয়টেন
বায ४টয়াজন কটয। এটত বায় বাসতয ফক্তটফে মযেন কযটাটযটনয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা ফটরন,४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে
ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেণ কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবুযক্ত কযা
টফ এফ१ এয ওয প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর
५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন । १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক
ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন।
এসদটক হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয
তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ।
হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা
টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে
३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক
টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট। সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে
াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয
যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায
নাসরুসিন। বায় ४টযা ফক্তফে যাটখন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযীহভা:
খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক
(সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা
সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०।
https://www.palabadal.net/details.php?id=76401
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী
१ফাদ সফজ্ঞসি : ४জ ০২ হটেম্বয, হাভফায, ১০.৩০ সভসনটে হাটের ३ফকা এয
কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে
ফেফায সনমন্ত্রণ হকৌরত্র‛ সফলমক ওসযটমটেন বায ४টমাজন কটয। ঢাকা
४হ্ছাসনমা সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি সকডস্ এয টমাসগতাম ওসযটমটেন
বায ४টমাজন কযা ম। উক্ত ३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন
হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটময ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক।
সতসন ফটরন, এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনমন্ত্রণ
হকৌরত্র ফাস্তফামন জরুযী। মযে ন ভন্ত্রণারটময ছমসে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফামটন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফামটন ভন্ত্রণারটময তাভাক
সনমন্ত্রণ হপাকার টমটেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনমত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয
ভাফেফস্থাক ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বম বাম হকৌরত্র ফাস্তফামটনয ३গ্রগসত সফলমসে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। বাম
বাসতত্ব কটযন ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেমাযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ
এভন কেগুটরায বাডা ধূভানভুক্ত কেগুহরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেন কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয
প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভামীযা ধূভাটন সনরুৎাসত ম। এছাডা সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক
তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলমসে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও সেফারটময কোটপটেসযমাটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ
হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটমও সতসন ফটরন। এছাডাও ভুক্ত ४টরােনাম
३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন কযটাহযটনয ফাসনসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটম একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট।
বাম সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটময মুগ্ম সেফ ও জাতীম তাভাক সনমন্ত্রণ হটরয ভন্বমকাযী হভা:
খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক
(সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা
সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०। সোসরসে হক্টহয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনমন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওমায টমটে
উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনমা সভটনয কাযী সযোরক ও তাভাক সনমন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বমকাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বাম উসস্থত
সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন। াযাসফটে
ভসন্বতবাটফ তাভাক সনমন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটম ४নায রটেে ২০০৩ াটর Framework convention on Tobacco
control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত ম। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতাম ফা१রাটদ ২০০৫ াটর
ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনমন্ত্রণ) ४५ন প্রণমন কটয ও টয ২০১৩ াটর ४५নসে १টাধন কযা ম। সফদেভান ४५টন কর
াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টমটছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনাম হদখা সগটমটছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনাম সোসরসে হক্টটয
(হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাটনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco
Survey(GATS) 2017
३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রাম ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাহনয সকায টে। সোসরসে হক্টটযয
४ওমাতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায টেন তাটদয ুযোয সনসভটে হফাভসযক
সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারম সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনমন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফামটন সফসবন্ন উটদোগ
গ্রণ কযটছ। #####
http://www.satkhiranews.com/15437/
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সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে সনয়ন্ত্রণ জরুযী
S e p t e mb e r 4 , 2 0 1 9 b d me t r o n e w s
সফসডটভটরাসনউজ হডস্ক ॥ এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে
ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা
হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন ভন্ত্রণারটয়য
তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার টয়টেয ३ধীন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ
এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ।
ফটরটছন হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সত সযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। ২ হটেম্বয যাজধানীটত হাটের
३ফকা এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন ‚সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র ‛
সফলয়ক ওসযটয়টেন বায় সতসন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কো হে५ন পয হোফোটকা সি
সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বাসেয ४টয়াজন কযা য়। ४সতকুর ক ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক
ও ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন।
বায় বাসতত্ব কটযন ফা१রাহদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে
ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেণ কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে
३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদান কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়।
এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয
হদন। १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয ३নুভসতক্রটভ ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর
ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক ফা१রাটদ মযেন
কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট।
বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয
ভন্বয়কাযী হভা: খা५রুর ४রভ হখ।
४টযা উসস্থত সছটরন , ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান ) ড. হভা: ४রী ४কফয , সযোরক
(সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয
হোফোটকা সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०।
সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয
কাযী সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্র ণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা : হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন
কযটাটযটনয সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন।

ছসফ: তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র সফলয়ক ওসযটয়টেন বায় হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারটয়য
३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক ফক্তফে প্রদান কযটছন।
http://bdmetronews24.com/archives/55517
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এসডসজ ३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্য ফাস্তফায়ন জরুযী
হড५সর গাজীুয প্রসতটফদক: হাভফায কাটর হাটের ३ফকা এয কনপাটযন্স টর ফা१রাটদ মযেন কযটাহযন ‚সোসরসে হক্টটয
তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র‛ সফলয়ক ওসযটয়টেন বায
४টয়াজন কটয। ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভন ও কোটে५ন পয হোফোটকা সি
সকডস্ এয টমাসগতায় ওসযটয়টেন বায ४টয়াজন কযা য়। উক্ত
३নুিাটন প্রধান ३সতসথ সটটফ উসস্থত সছটরন হফাভসযক সফভান সযফন ও
মযেন ভন্ত্রণারটয়য ३সতসযক্ত সেফ হভা२ ४সতকুর ক। সতসন ফটরন, এসডসজ
३জযটন সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্র
ফাস্তফায়ন জরুযী। মযেন ভন্ত্রণারটয়য ছয়সে १স্থা হকৌরত্রসে ফাস্তফায়টন
কাজ কযটফ। হকৌরত্রসে ফাস্তফায়হন ভন্ত্রণারটয়য তাভাক সনয়ন্ত্রণ হপাকার
টয়টেয ३সধন একসে ভসনেসয१ সেভ গঠন কযা টফ এফ१ প্রসতসনয়ত ভসনেসয१ কযা টফ। ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ভাফেফস্থাক ও
ফেফস্থাকটদয ভাসক ভন্বয় বায় হকৌরত্র ফাস্তফায়টনয ३গ্রগসত সফলয়সে ३ন্তবূযক্তকযটণয উয গুরুত্ব হদন। বায় বাসতত্ব কটযন
ফা१রাটদ মযেন কযটাটযন এয হেয়াযভোন যাভ েন্দ্র দা। সতসন ফটরন, ४ফাসক হাটেরগুটরায ভটধে ধূভান কযা মাটফ এভন কেগুটরায
বাড়া ধূভানভুক্ত কেগুটরা হথটক হফস ধাময কযা টফ। প্রসেন কাসযকুরাটভ হকৌরত্রসে ३ন্তবূযক্ত কযা টফ এফ१ এয উয প্রসেণ প্রদান
কযা টফ। মাটত কটয ধূভায়ীযা ধূভাটন সনরুৎাসত য়। এছাড়া সতসন মযেন কযটাটযটনয কর ५উসনে প্রধানটদযটক তাটদয স্ব স্ব হেটত্র
ধূভানভুক্ত সফলয়সে প্রোয কযায জনে সনটদয হদন। १দ ও সেফারটয়য কোটপটেসযয়াটক ধূভানভুক্ত যাখায জনে সেপ হু५টয३নুভসতক্রটভ
ও তা०য হৌজটনে প্রটতেক হেসফটর ধূভানভুক্ত সিকায যাখায সফলটয়ও সতসন ফটরন। এছাড়াও ভুক্ত ४টরােনায় ३१গ্রণকাযীটদয ে হথটক
ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয ফাসনসজেক টেরটন হকৌরত্র সনটয় একসে হন যাখায প্রস্তাফনা উটঠ ४ট।
বায় সফটল ३সতসথ সাটফ উসস্থত সছটরন স্বাস্থে ও সযফায করোণ ভন্ত্রণারটয়য মুগ্ম সেফ ও জাতীয় তাভাক সনয়ন্ত্রণ হটরয ভন্বয়কাযী হভা:
খা५রুর ४রভ হখ। ४টযা উসস্থত সছটরন, ফা१রাটদ মযেন কযটাটযটনয সযোরক (३থয ও প্রান) ড. হভা: ४রী ४কফয, সযোরক
(সযকেনা ও ফাসণসজেক) ४টফদা ४কতায, াবায সসে কযটাটযটনয সনফাযী কভযকতা যপ উসিন ४টভদ ও কোটে५ন পয হোফোটকা
সি সকডস্ এয গ্রান্ড ভোটনজায ४ব্দু ারাভ সভঞা०।
সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায সনয়ন্ত্রণ হকৌরত্রসে াওয়ায টয়টে উস্থান কটযন ঢাকা ४হ্ছাসনয়া সভটনয কাযী
সযোরক ও তাভাক সনয়ন্ত্রণ প্রকটেয ভন্বয়কাযী হভা: হভাখটরছুয যভান। বায় উসস্থত সছটরন ফা१রাটদ মেযন কযটাটযটনয
সযোরকফৃন্দ ও ভাফেফস্থাকগণ, বা५োর স্ট্রাসেসজটয কাসি ভোটনজায নাসরুসিন।
াযাসফটে ভসন্বতবাটফ তাভাক সনয়ন্ত্রণ ও তাভাটকয ফেফায কসভটয় ४নায রটেে ২০০৩ াটর Framework convention on Tobacco
control(FCTC) েুসক্ত ३নুটভাসদত য়। ফা१রাটদ এ५ েুসক্তয প্রথভ স্বােযকাযী হদ এফ१ এয५ ধাযাফাসকতায় ফা१রাটদ ২০০৫ াটর
ধূভান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (সনয়ন্ত্রণ) ४५ন প্রণয়ন কটয ও টয ২০১৩ াটর ४५নসে १টাধন কযা য়। সফদেভান ४५টন কর
াফসরক হেট ধূভান সনসলদ্ধ কযা টয়টছ। সফটেয সফসবন্ন গটফলনায় হদখা সগটয়টছ হম, ३নোনে াফসরক হেটয তুরনায় সোসরসে হক্টটয
(হমভন- হাটের, হভাটের, হগিাউজ, সযটােয, হযিুটযে, ফায ५তোসদ) প্রতেে ও টযাে ধূভাহনয ায হফস। Gobal Adult Tobacco
Survey(GATS) 2017 ३নুাটয শুধুভাত্র হযিুটযটে প্রায় ৫০%, কভযটেটত্র ৪৩% ভানুল টযাে ধূভাটনয সকায টে। সোসরসে
হক্টটযয ४ওয়াতাধীন হফা প্রসতিাটন তাভাক ফেফায না কটযও মাযা স্বাস্থে ও সযটফগত েসতয সকায হেন তাটদয ুযোয সনসভটে
হফাভসযক সফভান সযফন ও মযেন ভন্ত্রণারয় সোসরসে হক্টটয তাভাকজাত দ্রটফেয ফেফায সনয়ন্ত্রটণ হকৌরত্র ততযী কটয ও ফাস্তফায়টন
সফসবন্ন উটদোগ গ্রণ কযটছ।
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