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MoCAT takes initiatives for a Tobacco-free Bangladesh 

The MoCAT will also formulate a monitoring team under the supervision of the focal person to review 

the progress of the tobacco control activities of the ministry 

 
Ministry of Civil Aviation and Tourism (MoCAT) has formulated Tobacco-Free hospitality sector 

strategy paper in order to rescue the people from the harms of secondhand smoking. 

MoCAT along with technical supports from National Tobacco Control Cell, Dhaka Ahsania Mission and 
Campaign for Tobacco-Free Kids formed the strategy. 

Restaurants, hotels, motels, guest houses, resorts, tourist spots, bars, picnic spots, theme parks, party 

centers, theatres, cruise boats and all other transports and specific sites set by government and local 

government will be brought as the service providers included in the strategy paper which will display 
adequate visual no-smoking signage according to the Smoking and Tobacco (Control) Law 2005. 

"The MoCAT will also formulate a monitoring team under the supervision of the focal person to review 

the progress of the tobacco control activities of the ministry," Deputy-Secretary (Biman), MoCAT and 
focal person for tobacco control activities, Sabera Akter said. 

Representatives from Bangladesh Parjatan Corporation, Bangladesh Tourism Board, National Tobacco 

Control Cell, Dhaka Ahsania Mission and hotels-motels will be included in the monitoring team which 

will be formed very soon, she said about the monitoring team. 
"The hospitality guideline is a very positive step to implement the existing law especially to materialize 

the "Tobacco-free Bangladesh by 2040" the goal of Prime Minister Sheikh Hasina," Aminul Islam Sujon, 

Program Officer of the National Tobacco Control Cell said. 
Dhaka Ahsnia Mission's Assistant Director, Mukhlesur Rahman informed in order to ensure the health of 

children, females, and personnel working in this sector, DAM has provided technical support to the 

MoCAT to formulate the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy paper. 
According to GATS 2017, almost 22% population in government buildings/offices are being exposed to 

secondhand smoke. 
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Civil Aviation, Tourism Ministry move for Tobacco-
free BD 
Dhaka, Jan 19 – According to the Global Adult Tobacco Survey 2017, even in the provision of tobacco 
control law, almost 50% of people are being exposed to secondhand smoking in public places. In order to 
rescue the people from the harms of secondhand smoking, Ministry of Civil Aviation and Tourism, along 
with technical supports from National Tobacco Control Cell, Dhaka Ahsania Mission, and Campaign for 
Tobacco-Free Kids, has formulated Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy paper. Deputy-Secretary 
(Biman), MoCAT and focal person for tobacco control activities, Ms Sabera Akter said on this regard that 
even though the law can help in protecting the health of general population, the strategy paper has been 
formulated to influence the hotels, motels and other tourism institutions under MoCAT to work with the 
same agenda. 
Restaurants, hotels, motels, guest houses, resorts, tourist spots, bars, picnic spots, theme parks, party 
centres, theatres, cruise boats and all other transports and specific sites set by government/local 
government will be brought as the service providers included in the strategy paper. 
The strategy paper also states that all institutions will display adequate visual no-smoking signage 
according to the Smoking and Tobacco (Control) Law 2005. The institutions or authorities will also 
prohibit having ashtrays and lighters available; will have the provision for filing complaints and taking 
actions against them; will evaluate the compliance to the law while issuing license/permits to the service 
providing institutions; and will formulate a monitoring team which will report to the appropriate authority 
about any discrepancies about abiding to the law. The MoCAT will also formulate a monitoring team 
under the supervision of the focal person to review the progress of the tobacco control activities of the 
ministry. 
Ms Sabera Akter said about the monitoring team that the representatives from Bangladesh Parjatan 
Corporation, Bangladesh Tourism Board, National Tobacco Control Cell, Dhaka Ahsania Mission and 
hotels-motels will be included in the monitoring team, which will be formed very soon. 
Mr Aminul Islam Sujon, Program Officer of the National Tobacco Control Cell said that the hospitality 
guideline is definitely a very positive step, especially to materialize the “Tobacco-free Bangladesh by 
2040” goal of honourable Prime Minister and to implement the existing law. Other ministries and their 
divisions can also formulate such guidelines to keep the institutions and public places under them smoke-
free. We thank everyone involved in the process. 
When asked regarding the topic, assisting organization Dhaka Ahsnia Mission’s Assistant Director, Mr 
Mukhlesur Rahman informed us that tobacco is a harmful product. The rate of non-smokers affected by 
secondhand smoking at restaurants has reduced by 30% from 2009 to 2017 due to some strong 
interventions. This has made us realize the importance to take more initiatives in this regard. In order to 
ensure the health of children, females, and personnel working in this sector, the DAM has provided 
technical support to the MoCAT to formulate the Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy paper. 
According to GATS 2017, almost 22% population in government buildings/offices are being exposed to 
secondhand smoke. Although smoking is prohibited in enclosed spaces, 42.7% population (8.1 million) 
are being exposed to secondhand smoke at workplaces. Considering these scenarios, MoCAT circulated 
the notice to implement Tobacco-Free Hospitality Sector Strategy paper at every office/directorate/agency 
and institution under them and all 1-5 star hotels. – Press release 

https://greenwatchbd.com/civil-aviation-tourism-ministry-move-for-tobacco-free-bd/ 
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তাভাক ননয়ন্ত্রণে কাজ কযণফ নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয় 

াান ভাাভুদ : যাইনজিংনফনি িট কভ 

  S h a r e   

প্রকা: ২০২০-০১-১৯ ৩:৩৪:৪৬ নএভ     ||     আণিট: ২০২০-০১-১৯ ৩:৩৪:৪৬ নএভ 

তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত িংনিষ্টণদয াণে ননণয় কাজ কযণফ বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয়। এ রণযে গনিত ভননটনযিং নটভ ণযায 

ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযেণক যযায় কাজ কযণফ। 

বলাফার এিাল্ট বটাফোণকা াণবয-২০১৭ এয পরাপণর বদখা বগণে, তাভাক ননয়ন্ত্রে আইন োকা ণেও তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে 

বযণতাযাাঁয় প্রায় ৫০ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযেণক যযা কযণত বফাভনযক নফভান 

ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোণগ জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বর, ঢাকা আহ্োননয়া নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রবয়াজনীয় ায়তায় 

‘নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র’ প্রেয়ন কণযণে। 

বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, আইণনয ভাধেণভ 

আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণত ানয। তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর ও টুেনযজণভয নফনবন্ন অঙ্গ 

প্রনতষ্ঠানগুণরাণক এক াণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রেয়ন কণয। 

এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আণফ বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযণাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, নকননক 

স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত ফ ধযণনয মানন্ত্রক মানফান এফিং যকায ফা 

স্থ্ানীয় যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান ফা প্রনতষ্ঠান। 

বকৌরণত্র আণযা আণে, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন 

ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন ায়ক দ্রফোনদ বমভন-

োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রত ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায 

প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স ফা াযনভট প্রদান ও নফায়ন কযায বযণত্র কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট 

মোমেবাণফ মািাই কযণফ। আইন  ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ এফিং ভননটনযিং কামযক্রণভয প্রনতণফদন 

মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ। বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায 

জনে অত্র ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। 

ভননটনযিং নটভ ননণয় াণফযা আক্তায ফণরন, বফনকেু প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত ণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কযণাণযন, 

ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণয়য জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ, ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- 

বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ োকণফ নটণভ। 

স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ ুজন 

ফবরন, তাভাক ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক ২০৪০ াণরয 

ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূেয বূনভকা যাখণফ ফণর আভযা আাফাদী। 

অনোনে ভন্ত্রোরয় ও নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। আভযা এ ধযণনয 

একনট ইনতফািক গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট ফাইণক ধনেফাদ জানাই। 

বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা. বভাখবরেুয যভান ফণরন, তাভাক একনট যনতকয 

েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনায় ২০১৭ াণর বযণতাযাাঁয় ণযায 

ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযা বফগফান কযণত প্রণয়াজনীয়তা অন্তবুযক্ত ণয়ণে। 

মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু, নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা, শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন 

বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অনধণন বকৌরত্র প্রেয়ণন ায়তা কণয। 
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` তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ`  গড়ণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয় 

 

 প্রকানত: ০৩:১৭ নএভ, ১৯ জানমুানয ২০২০, বযাফফায 

বদণ তাভাক ও তাভাকজাত ণেেয ফেফায ননয়ন্ত্রে কণয তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত নতুন উণদোগ ননণয়ণে বফাভনযক নফভান ও মযটন 

ভন্ত্রোরয়। যনফফায (১৯ জানয়ুানয) জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বর, ঢাকা আহ্োননয়া নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রণয়াজনীয় ায়তায় 

` নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র`  প্রনয়ে কণযণে ভন্ত্রোরয়। 

২০১৭ এয পরাপণর বদখা বগণে, তাভাকননয়ন্ত্রে আইন োকা ণে¡ও তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে বযণতাযাাঁয় প্রায় ৫০ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয 

নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযনণক যযা কযণতই এই উণদোগ বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য। এ নফলণয় বফভানযক নফভান 

ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, আইণনয ভাধেণভ আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত 

কযণত ানয, তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর ও টুেনযজণভয নফনবন্ন অঙ্গ প্রনতষ্ঠানগুণরাণক একাণে কাজ কযায জনেই 

বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রনয়ে কণয। এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আণফ 

বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযবাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, নকননক স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ 

বক্টণয নযিানরত কর প্রকায মানন্ত্রক মানফান এফিং যকায/ স্থ্ানীয় যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান/ প্রনতষ্ঠান। বকৌরণত্র আযও আণে, ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রব্ম ফেফায (ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন 

মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন ায়ক দ্রফোনদ বমভন-োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত 

কাযণে বকউ যনতগ্রস্থ্ ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স/ 

াযনভট প্রদান ও নফায়ন কযায বযণত্র রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়েকাযী কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট মোমেবাণফ মািাই কযণফ; আইণনয 

ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ এফিং ভননটনযিং এয কামযক্রণভয প্রনতণফদন মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ; বফাভনযক 

নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায জনে অত্র ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন 

একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। ভননটনযিং নটভ ননণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয াণফযা 

আক্তায ফণরন, বফনকেু প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত তণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কণযাণযন, ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণয়য 

জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ , ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ ননণয় আভযা ভননটনযিং নটভ গিন কযা ণফ, 

তা অনত ীঘ্রই গনিত ণফ। 

এ নফলণয়, স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ ুজন ফণরন, 

` তাভাক ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক ২০৪০ াণরয ভবধে 

তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূযে ব‚নভকা যাখণফ ফণর আভযা আাফাদী। অনোনে ভন্ত্রোরয় ও 

নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। আভযা এ ধযণেয একনট ইনতফািফ গাইিরাইণনয জনে 

িংনিস্ট করণক ধনেফাদ জানাই।`  

এ নফলণয় জানণত িাইণর বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা: বভাখণরেুয যভান ফণরন, তাভাক 

একনট যনতকয েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনায় ২০১৭ াণর বযণতাযাাঁয় ণযায 

ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযাও বফগফান কযণত প্রণয়াজনীয়তা অন্তযবুক্ত ণয়ণে। 

নতনন জানান, মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু, নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা, শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন 

বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ প্রনয়ণে ায়তা কণয। 
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তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গিণফ বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরম 

 

অনরাইন বিস্ক 

প্রকানত : যনফফায ১৯ জানমুাযী ২০২০ 

 

বদণ তাভাক ও তাভাকজাত ণেেয ফেফায ননমন্ত্রে 

কণয তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গিণত নতুন উণদোগ 

ননণমণে বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরম। 

যনফফায (১৯ জানমুানয) জাতীম তাভাক ননমন্ত্রে বর, 

ঢাকা আহ্োননমা নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি 

নকিস্ প্রণমাজনীম ামতাম নটানরনট বক্টণয 

তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননমন্ত্রে) বকৌরত্র প্রনমে 

কণযণে ভন্ত্রোরম। ২০১৭ এয পরাপণর বদখা বগণে, 

তাভাকননমন্ত্রে আইন োকা ণে¡ও তবাগ 

ধভূানভুক্ত াফনরক বে বযণতাযাাঁম প্রাম ৫০ তািং 

ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায 

ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযনণক যযা কযণতই 

এই উণদোগ বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণময। 

এ নফলণম বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণময উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননমন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, আইণনয 

ভাধেণভ আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণত ানয, তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতাম নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর ও টুেনযজণভয 

নফনবন্ন অঙ্গ প্রনতষ্ঠানগুণরাণক একাণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণময অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রনমে 

কণয। এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতাম আণফ বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযণাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, 

নকননক স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণমটায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত কর প্রকায মানন্ত্রক মানফান এফিং 

যকায/ স্থ্ানীম যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান/ প্রনতষ্ঠান। বকৌরণত্র আযও আণে, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননমন্ত্রে) আইন ২০০৫ 

এ মোমে ফাতফামণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট 

প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন ামক দ্রফোনদ বমভন-োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রস্থ্ ণর 

প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণময এফিং প্রনতকায প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও 

নফামন কযায বযণত্র রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফামেকাযী কতৃযয আইন ভানায নফলমনট মোমেবাণফ মািাই কযণফ; আইণনয ফাতফামণনয 

জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ এফিং ভননটনযিং এয কামযক্রণভয প্রনতণফদন মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ; 

বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণময তাভাক ননমন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায জনে অত্র ভন্ত্রোরণময তাভাক ননমন্ত্রে 

বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। ভননটনযিং নটভ ননণম বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণময উ-নিফ (নফভান) ও 

তাভাক ননমন্ত্রে কামযক্রণভয াণফযা আক্তায ফণরন, বফনকেু প্রনতষ্ঠাবনয প্রনতনননধ ননণম গনিত তণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কণযাণযন, 

ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণময জাতীম তাভাক ননমন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ , ঢাকা আহ্োননমা নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- 

বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ ননণম আভযা ভননটনযিং নটভ গিন কযা ণফ, তা অনত ীঘ্রই গনিত ণফ। এ নফলণম, স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণময 

স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীম তাভাক ননমন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ ুজন ফণরন, তাভাক ননমন্ত্রণে নটানরনট 

গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, ভাননীম প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুামী বদণক ২০৪০ াণরয ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং 

নফদেভান আইণনয নিক ফাতফামন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূযে ব‚নভকা যাখণফ ফণর আভযা আাফাদী। অনোনে ভন্ত্রোরম ও 

নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। আভযা এ ধযণেয একনট ইনতফািফ 

গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট করণক ধনেফাদ জানাই। এ নফলণম জানণত িাইণর বকৌরত্রনট গিণন ামতাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননমা 

নভণনয কাযী নযিারক বভা: বভাখণরেুয যভান ফণরন, তাভাক একনট যনতকয েে। নফগত ফেযগুবরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু 

তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনাম ২০১৭ াণর বযণতাযাাঁম ণযায ধভূাণনয নকায ওমায ায ৩০ তািং হ্রা 

বণমণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযাও বফগফান কযণত প্রণমাজনীমতা অন্তযবুক্ত ণমণে। মযটন বকন্দ্রগুণরাবত আা নশু, নাযী ও এই 

বক্টণযয কভযকতযা, শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননমা নভন বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণময অধীণন 

‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(ননমন্ত্রে) বকৌরত্র‛ প্রনমণে ামতা কণয। 

https://www.awaazbd.net/news/national/89955 

https://www.awaazbd.net/news/national/89955
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তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয় 

Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y  -২০১৭ এয পরাপণর বদখা বগণে, তাভাকননয়ন্ত্রে আইন োকা ণে¡ও 

তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে বযণতাযাাঁয় প্রায় ৫০ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক 

জনাধাযনণক যযা কযণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোণগ জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বর, ঢাকা আহ্োননয়া নভন, কোণেইন 

পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রণয়াজনীয় ায়তায় ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ প্রনয়ে কণয। 

এ নফলণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, আইণনয 

ভাধেণভ আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণত ানয তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর ও টুেনযজণভয নফনবন্ন 

অঙ্গ প্রনতষ্ঠানগুণরাণক একাণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রনয়ে কণয। 

এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আণফ বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযণাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, নকননক 

স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত কর প্রকায মানন্ত্রক মানফান এফিং যকায/ স্থ্ানীয় 

যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান/ প্রনতষ্ঠান। 

বকৌরণত্র আণযা আণে, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন 

ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন ায়ক দ্রফোনদ বমভন-

োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রস্থ্ ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায 

প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়ন কযায বযবত্র রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও 

নফায়েকাযী কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট মোমেবাণফ মািাই কযণফ; আইণনয ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ 

এফিং ভননটনযিং এয কামযক্রণভয প্রনতণফদন মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ; বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য তাভাক 

ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায জনে অত্র ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। 

ভননটনযিং নটভ ননণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয াবফযা আক্তায ফণরন, বফনকেু 

প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত তণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কণযাণযন, ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণয়য জাতীয় তাভাক 

ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ , ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ ননণয় আভযা ভননটনযিং নটভ গিন কযা ণফ, তা 

অনত ীঘ্রই গনিত ণফ। 

এ নফলণয়, স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ 

ুজন ফণরন, তাভাক ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক 

২০৪০ াণরয ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূযে ব‚নভকা যাখণফ ফণর 

আভযা আাফাদী। অনোনে ভন্ত্রোরয় ও নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। 

আভযা এ ধযণেয একনট ইনতফািফ গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট করণক ধনেফাদ জানাই। 

এ নফলণয় জানণত িাইণর বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা: বভাখণরেুয যভান 

ফণরন, তাভাক একনট যনতকয েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনায় 

২০১৭ াণর বযণতাযাাঁয় ণযায ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযাও বফগফান কযণত 

প্রণয়াজনীয়তা অন্তযবুক্ত ণয়ণে। মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু, নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা, শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত 

কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অনধণন ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(ননয়ন্ত্রে)  
বকৌরত্র‛ প্রনয়ণে ায়তা কণয। 

GAT S “০১৭ অনমুায়ী, যকানয বফন/ অনপণ প্রায় ২২ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন এফিং আোনদত কভযণযণত্র ধভূান 

নননলদ্ধ ওয়া ণে¡ও ফতযভাণন ৮১ রয অেযাৎ ৪২.৭  তািং ভানলু কভযণযণত্র ণযায ধভূাণনয নকায ণেন।  এই নফলয় নফণফিনা কণয শুধ ু

বকৌরত্র নয়, বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য আওতাধীন কর দপ্তয/ অনধদপ্তয/ িংস্থ্া/ প্রনতষ্ঠাণন ও কর(১-৫ তাযকা) আফানক 

বাণটণর ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ ফাতফায়ণন প্রণয়াজনীয় ফেফস্থ্া গ্রণেয জনে ননণদয প্রদান 

কণযB a n g l a _D A M_J a n u a r y  1 9 _2 0 2 0  
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http://www.desherkantho.com/%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%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a7%9c%e0%a6%a4%e0%a7%87/
http://www.desherkantho.com/%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%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a7%9c%e0%a6%a4%e0%a7%87/
http://www.desherkantho.com/%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%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a7%9c%e0%a6%a4%e0%a7%87/
http://www.desherkantho.com/%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%ac%e0%a6%be%e0%a6%82%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6-%e0%a6%97%e0%a7%9c%e0%a6%a4%e0%a7%87/
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তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোগ 

 বাভফায, জানমুানয ২০, ২০২০ - ১৫:০২ 

আজণকয নত্রকা বিস্ক 

Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y  -২০১৭ এয পরাপণর 

বদখা বগণে, তাভাকননয়ন্ত্রে আইন োকা ণে¡ও তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে বযণতাযাাঁয় 

প্রায় ৫০ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক 

জনাধাযনণক যযা কযণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোণগ জাতীয় তাভাক 

ননয়ন্ত্রে বর, ঢাকা আহ্োননয়া নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রণয়াজনীয় 

ায়তায় ‚নটানরনট বক্টবয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ প্রনয়ে কণয। 

এ নফলণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, 

আইণনয ভাধেণভ আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণত ানয তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর 

ও টুেনযজণভয নফনবন্ন অঙ্গ প্রনতষ্ঠানগুণরাণক একাণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট 

বক্টয বকৌরত্র প্রনয়ে কণয। 

এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আণফ বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযণাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, 

নকননক স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত কর প্রকায মানন্ত্রক মানফান 

এফিং যকায/ স্থ্ানীয় যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান/ প্রনতষ্ঠান। 

বকৌরণত্র আণযা আণে, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী 

প্রনতষ্ঠাণন ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন 

ায়ক দ্রফোনদ বমভন-োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রস্থ্ ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন 

অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়ন 

কযায বযণত্র রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়েকাযী কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট মোমেবাণফ মািাই কযণফ; আইণনয 

ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ এফিং ভননটনযিং এয কামযক্রণভয প্রনতণফদন মোমে কভযকতযা ফযাফয 

দানখর কযণফ; বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায জনে অত্র 

ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। 

ভননটনযিং নটভ ননণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয াণফযা আক্তায 

ফণরন, বফনকেু প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত তণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কণযাণযন, ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে 

ভন্ত্রোরণয়য জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ , ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ ননণয় 

আভযা ভননটনযিং নটভ গিন কযা ণফ, তা অনত ীঘ্রই গনিত ণফ। 

এ নফলণয়, স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায 

আনভনরু ইরাভ ুজন ফণরন, তাভাক ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক ২০৪০ াণরয ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত 

এ গাইিরাইন গুরুত্বূযে ব‚নভকা যাখণফ ফণর আভযা আাফাদী। অনোনে ভন্ত্রোরয় ও নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক 

বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। আভযা এ ধযণেয একনট ইনতফািফ গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট 

করণক ধনেফাদ জানাই। 

এ নফলণয় জানণত িাইণর বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা: বভাখণরেুয 

যভান ফণরন, তাভাক একনট যনতকয েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ 

াণরয তুরনায় ২০১৭ াণর বযণতাযাাঁয় ণযায ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয 

কামযক্রভণক আণযাও বফগফান কযণত প্রণয়াজনীয়তা অন্তযবুক্ত ণয়ণে। মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু, নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা, 
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শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অনধণন 

‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায(ননয়ন্ত্রে)  বকৌরত্র‛ প্রনয়ণে ায়তা কণয। 

GAT S “০১৭ অনমুায়ী, যকানয বফন/ অনপণ প্রায় ২২ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন এফিং আোনদত 

কভযণযণত্র ধভূান নননলদ্ধ ওয়া ণে¡ও ফতযভাণন ৮১ রয অেযাৎ ৪২.৭  তািং ভানলু কভযণযণত্র ণযায ধভূাণনয নকায ণেন।  

এই নফলয় নফণফিনা কণয শুধ ুবকৌরত্র নয়, বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য আওতাধীন কর দপ্তয/ অনধদপ্তয/ িংস্থ্া/ 

প্রনতষ্ঠাণন ও কর(১-৫ তাযকা) আফানক বাণটণর ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ 

ফাতফায়ণন প্রণয়াজনীয় ফেফস্থ্া গ্রণেয জনে ননণদয প্রদান কণয। 
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%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87/?fbclid=IwAR178gyVohLhLQ-

TuEw6N5cuSPDDjKginhXdYPC6nn7bbkfnILVe_3rh0JE 
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তাভাক ননয়ন্ত্রণে কাজ কযণফ নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয় T H I S  P HOT O WR I T E  US  

A B US E @T H E WORL DN E WS .NE T  

তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত িংনিষ্টণদয াণে ননণয় কাজ কযণফ বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয়। এ রণযে গনিত ভননটনযিং নটভ ণযায 

ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযেণক যযায় কাজ কযণফ। 

বলাফার এিাল্ট বটাফোণকা াণবয-২০১৭ এয পরাপণর বদখা বগণে, তাভাক ননয়ন্ত্রে আইন োকা ণেও তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে 

বযণতাযাাঁয় প্রায় ৫০ তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযেণক যযা কযণত বফাভনযক নফভান 

ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোণগ জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বর, ঢাকা আহ্োননয়া নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রণয়াজনীয় ায়তায় 

‘নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র’ প্রেয়ন কণযণে। 

বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন, আইণনয ভাধেণভ 

আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণত ানয। তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর, বভাণটর ও টুেনযজণভয নফনবন্ন অঙ্গ 

প্রনতষ্ঠানগুণরাণক এক াণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রেয়ন কণয। 

এই বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আণফ বযস্টণুযন্ট, বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ, নযণাটয, মযটন বকন্দ্র, ফায, নকননক 

স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত ফ ধযণনয মানন্ত্রক মানফান এফিং যকায ফা 

স্থ্ানীয় যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান ফা প্রনতষ্ঠান। 

বকৌরণত্র আণযা আণে, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন 

ধভূান বেবক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা; ধভূাণন ায়ক দ্রফোনদ বমভন-

োইদানী ও রাইটায না যাখা; তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রত ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায 

প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স ফা াযনভট প্রদান ও নফায়ন কযায বযণত্র কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট 

মোমেবাণফ মািাই কযণফ। আইন  ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ এফিং ভননটনযিং কামযক্রণভয প্রনতণফদন 

মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ। বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায 

জনে অত্র ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ। 

ভননটনযিং নটভ ননণয় াণফযা আক্তায ফণরন, বফনকেু প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত ণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কযণাণযন, 

ফািংরাণদ টুনযজভ বফািয, স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণয়য জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ, ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর- 

বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ োকণফ নটণভ। 

স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ ুজন 

ফণরন, তাভাক ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয, প্রধানভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক ২০৪০ াণরয 

ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূেয বূনভকা যাখণফ ফণর আভযা আাফাদী। 

অনোনে ভন্ত্রোরয় ও নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন কযণত াণয। আভযা এ ধযণনয 

একনট ইনতফািক গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট ফাইণক ধনেফাদ জানাই। 

বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা. বভাখণরেুয যভান ফণরন, তাভাক একনট যনতকয 

েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনায় ২০১৭ াণর বযবতাযাাঁয় ণযায 

ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযা বফগফান কযণত প্রণয়াজনীয়তা অন্তবুযক্ত ণয়ণে। 

মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু, নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা, শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন 

বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অনধণন বকৌরত্র প্রেয়ণন ায়তা কণয। 

https://theworldnews.net/bd-news/taamaak-niyyntrnne-kaaj-krbe-bimaan-o-pryttn-mntrnnaalyy 

https://theworldnews.net/bd-news/taamaak-niyyntrnne-kaaj-krbe-bimaan-o-pryttn-mntrnnaalyy
https://theworldnews.net/bd-news/taamaak-niyyntrnne-kaaj-krbe-bimaan-o-pryttn-mntrnnaalyy


 

Jan-19 

তাভাকভুক্ত ফািংরাণদ গড়ণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরয় 
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Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y  -২০১৭ এয পরাপণর বদখা 

বগণে, তাভাকননয়ন্ত্রে আইন োকা ণে ¡ও তবাগ ধভূানভুক্ত াফনরক বে  বযণতাযাাঁয় প্রায় ৫০ 

তািং ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন। ণযায ধভূাণনয যনত বেণক জনাধাযনণক যযা 

কযণত বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উণদোণগ জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বর , ঢাকা আহ্োননয়া 

নভন, কোণেইন পয বটাফোণকা নি নকিস্ প্রণয়াজনীয় া য়তায় ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত 

দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ প্রনয়ে কণয।  এ নফলণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য 

উ-নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয বপাকার াণফযা আক্তায ফণরন , আইণনয ভাধেণভ আভাণদয ফায স্বাস্থ্ে ুযযা 

নননিত কযণত ানয তাযযও নটানরনট বক্টণযয আওতায় নফনবন্ন বাণটর , বভাণটর ও টুেনযজণভয নফনবন্ন অঙ্গ প্রনতষ্ঠানগুণরাণক 

একাণে কাজ কযায জনেই বফভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অধীণন নটানরনট বক্টয বকৌরত্র প্রনয়ে কণয।  এই 

বকৌরণত্র বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয আওতায় আ বফ বযস্টণুযন্ট , বাণটর, বভাণটর, বগস্ট াউজ , নযণাটয, মযটন বকন্দ্র , ফায, 

নকননক স্পট, নেভ াকয, ানটয বন্টায, বপ্রযাগৃ, নেণয়টায র, প্রণভাদতযী এ বক্টণয নযিানরত কর প্রকায মানন্ত্রক মানফান 

এফিং যকায / স্থ্ানীয় যকায কতৃযক ননধযানযত স্থ্ান / প্রনতষ্ঠান। বকৌরণত্র আণযা আণে , ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফে ফেফায 

(ননয়ন্ত্রে) আইন ২০০৫ এ মোমে ফাতফায়ণন কর বফা প্রদানকাযী প্রনতষ্ঠাণন ধভূান বেণক নফযত যাখায জনে দৃেভান স্থ্াণন 

মযাপ্ত িংখেক তকযতাভূরক বনানট প্রদযণনয ফেফস্থ্া কযা ; ধভূাণন ায়ক দ্রফোনদ বমভ ন-োইদানী ও রাইটায না যাখা ; 

তাভাকজাত দ্রফে ফেফাযজননত কাযণে বকউ যনতগ্রস্থ্ ণর প্রণতেক প্রনতষ্ঠাণন অনবণমাগ দাণয়য এফিং প্রনতকায প্রানপ্তয ফেফস্থ্া যাখণত  

ণফ; বফাদানকাযী প্রনতষ্ঠাণনয অনকূুণর রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়ন কযায বযণত্র রাইণন্স/ াযনভট প্রদান ও নফায়েকাযী 

কতৃযয আইন ভানায নফলয়নট মোমেবাণফ মািাই কযণফ; আইণনয ফাতফায়ণনয জনে স্ব-স্ব প্রনতষ্ঠান একনট ভননটনযিং নটভ গিন কযণফ 

এফিং ভননটনযিং এয কামযক্রণভয প্রনতণফদন মোমে কভযকতযা ফযাফয দানখর কযণফ ; বফাভনযক নফভান নযফন ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য 

তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয অগ্রগনত ভননটনযিং কযায জনে অত্র ভন্ত্রোরণয়য তাভাক ননয়ন্ত্রে বপাকার াযণনয অধীণন একনট ভননটনযিং 

নটভ গিন কযণফ।  ভননটনযিং নটভ ননণয় বফভানযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য উ -নিফ (নফভান) ও তাভাক ননয়ন্ত্রে কামযক্রণভয 

াণফযা আক্তায ফণরন , বফনকেু প্রনতষ্ঠাণনয প্রনতনননধ ননণয় গনিত তণফ ভননটনযিং নটভ। ফািংরাণদ মযটন কণযাণযন , ফািংরাণদ 

টুনযজভ বফািয , স্বাস্থ্ে ভন্ত্রোরণয়য জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয প্রনতনননধ , ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয প্রনতনননধ ও বাণটর - 

বভাণটরগুণরায প্রনতনননধ ননণয় আভযা ভননটনযিং নটভ গিন কযা ণফ, তা অনত ীঘ্রই গনিত ণফ।  এ নফলণয়, স্বাস্থ্ে ও নযফায করোে 

ভন্ত্রোরণয়য স্বাস্থ্ে বফা নফবাণগয অধীণন জাতীয় তাভাক ননয়ন্ত্রে বণরয বপ্রাগাভ অনপায আনভনরু ইরাভ ুজন ফণরন , তাভাক 

ননয়ন্ত্রণে নটানরনট গাইিরাইন একটা ইনতফািক দণয। নফণল কণয , ভাননীয় প্রধা নভন্ত্রীয বঘালো অনমুায়ী বদণক ২০৪০ 

াণরয ভণধে তাভাকভুক্ত কযা এফিং নফদেভান আইণনয নিক ফাতফায়ন নননিত কযণত এ গাইিরাইন গুরুত্বূযে ব‚নভকা যাখণফ ফণর 

আভযা আাফাদী। অনোনে ভন্ত্রোরয় ও নফবাগভূ অধীনত প্রনতষ্ঠান ও াফনরক বেণক তাভাকভুক্ত যাখণত অনরুূ গাইিরাইন 

কযণত াণয। আভযা এ ধযণেয একনট ইনতফািফ গাইিরাইণনয জনে িংনিস্ট করণক ধনেফাদ জানাই।  এ নফলণয় জানণত িাইণর 

বকৌরত্রনট গিণন ায়তাকাযী প্রনতষ্ঠান ঢাকা আহ্োননয়া নভণনয কাযী নযিারক বভা : বভাখণরেুয যভান ফণরন , তাভাক 

একনট যনতকয েে। নফগত ফেযগুণরাণত বযণতাযাাঁ বকনন্দ্রক বফনকেু তাভাকনফণযাধী কামযক্রণভয পণর ২০০৯ াণরয তুরনায় ২০১৭ 

াণর বযণতাযাাঁয় ণযায ধভূাণনয নকায ওয়ায ায ৩০ তািং হ্রা বণয়ণে। তাই এই বক্টণয কামযক্রভণক আণযাও বফগফান 

কযণত প্রণয়াজনীয়তা অন্তযবুক্ত ণয়ণে। মযটন বকন্দ্রগুণরাণত আা নশু , নাযী ও এই বক্টণযয কভযকতযা , শ্রনভক, কভযিাযীণদয স্বাস্থ্ে 

ুযযা নননিত কযণতই ঢাকা আহ্োননয়া নভন বফাভনযক নফভান ও মযটন ভন্ত্রোরণয়য অনধণন ‚নটানরনট বক্টণয তাভাকজাত 



দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে)  বকৌরত্র‛ প্রনয়ণে ায়তা কণয।  GAT S -২০১৭ অনমুায়ী, যকানয বফন/ অনপণ প্রায় ২২ তািং 

ভানলু ণযায ধভূাণনয নকায ণেন এফিং আোনদত কভযণযণত্র ধভূান নননলদ্ধ ওয়া ণে ¡ও ফতযভাণন ৮১ রয অেযাৎ ৪২.৭  

তািং ভানলু কভযণযণত্র ণযায ধভূাণনয নকায ণেন।   এই নফলয় নফণফিনা কণয শুধ ুবকৌরত্র নয় , বফাভনযক নফভান ও 

মযটন ভন্ত্রোরণয়য আওতাধীন কর দপ্তয / অনধদপ্তয/ িংস্থ্া/ প্রনতষ্ঠাণন ও কর (১-৫ তাযকা) আফানক বাণটণর ‚নটানরনট 

বক্টণয তাভাকজাত দ্রফে ফেফায (ননয়ন্ত্রে) বকৌরত্র‛ ফাতফায়ণন প্রণয়াজনীয় ফেফস্থ্া গ্রণেয জনে ননণদয প্রদান কণয। 

http://www.sokaleralo.com/online_portal/cnews_show/27338 
 

http://www.sokaleralo.com/online_portal/cnews_show/27338

