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পাজীবফ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

২২ বিদম্বয, ২০১৯ 

 

       

Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y -2 0 1 7  এয পরাপদর পদখা মায়, গণবযফদন দযাক্ষ 

ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা 

কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় 

যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ “পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা 

ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। 

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন 

ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি 

চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ 

াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয 

ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

প্রথভফাতো/বফদ 

https://www.prothombarta.news/archives/219808 
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পদজুদিফাংরাদদ 

দযাক্ষ ক্ষবত পথদক যক্ষা কযদত পাজীফী গাবিচারকদদয তাভাক বনমন্ত্রণ বফলমক প্রবক্ষণ 

De c e mb e r  2 2 , 2 0 1 9   

  

Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y -2 0 1 7  এয পরাপদর পদখা মাম, গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায ম 

৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত 

দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফামন পনই। 

আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনমন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফামদনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি 

ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা আহ্ছাবনমা বভদনয দমাবগতাম যাজধানীস্থ পজামাযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত ম। 

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনমন্ত্রণ আইন ফাস্তফামন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলমক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনমা বভদনয স্বাস্থয 

পক্টদযয তাভাক বনমন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রাম তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনমন্ত্রণ আইন ফাস্তফামন ও স্বাস্থযক্ষবত 

বফলমক ধাযণা প্রদান কযা ম। 

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযম হ্রাকযণ ও পিকই উন্নমন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানমুাযী 

ঢাকাম অনবুিত দবক্ষণ এীম স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীম প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযম ফযক্ত কদযদছন। 

https://dailynews24by7.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b

7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-

%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/ 
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https://dailynews24by7.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/
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দযাক্ষ ক্ষবত পথদক যক্ষা কযদত পাজীবফ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

নতুন ফাতো, ঢাকা: 

Published : Sunday, 22 December, 2019 at 8:02 PM 
  

Global Adult Tobacco Survey-2017 এয পরাপদর পদখা মায়, গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে 

আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ 

পযাি ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ  ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ 

কদক্ষ “পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। 

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয 

স্বাস্থয পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও 

স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। ূত্র: ংফাদ বফজ্ঞবি 

http://www.natun-

barta.com/51452/151/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF-

%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95

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

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F

%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7

%E0%A6%A3 
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http://www.natun-barta.com/51452/151/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3


 

দযাক্ষ ক্ষবত পথদক যক্ষা কযদত পাজীবফ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

 যবফফায, বিদম্বয ২২, ২০১৯ - ১৪:৩৪ 

 

Gl o b a l  A d u l t  T o b a c c o  S u r v e y -2 0 1 7  এয পরাপদর পদখা মায় , গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় 

৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ , তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা , তাভাকজাত 

দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি 

ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ   ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। 

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয 

পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত 

বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A

6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95/
https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%95/
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যবফফায, ২২ বিদম্বয ২০১৯, ১৪:১৯ 

 

 

পভা: ওয়ারী পনাভান :: 

Global Adult Tobacco Survey-2017 এয পরাপদর পদখা মায় , গণবযফদন দযাক্ষ 

ধভূাদনয বকায য় ৪৪% ( ২ পকাবি ৫০ রক্ষ) 

(ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ 

দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ , তাভাকজাত 

দণযয প্রচাযনা , তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা 

এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

 আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত 

দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-

২০১৩) এয মথামথ ফা স্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ 

পযাি ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ   

ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ 

পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও 

দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। 

 উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবন য়া বভদনয 

স্বাস্থয পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বন য়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও 

স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

 তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদন য ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

  

https://www.bojrokontho.com/23287 

https://www.bojrokontho.com/23287
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দযাক্ষ ক্ষবত দত যক্ষাাঃ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ প্রবক্ষণ 

Global Adult Tobacco Survey-2017 এর ফাফল দেখা যায়, গণপররবলে পলরাক্ষ ধূমপালের রলকার য় 

৪৪% (২ দকাটি ৫০ ক্ষ) (পুরু ৪৮%, োরী ৩৮.২%)। এর অেযতম কারণ লে আইে ম্পলকে  লেতেতা 
কম, তামাকজাত পলণযর প্রোরো, তামাকজাত দ্রদবযর জভযতা এবং আইলের ঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ে 

দেই।ররববার (২২ রিলম্বর), ধূমপাে ও তামাকজাত দ্রবয বযবার (রেয়ন্ত্রণ) আইে ২০০৫ (ংললারধত-২০১৩) 

এর যথাযথ বাস্তবায়লের লক্ষয বাংালেল দরাি ট্রান্সলপার্ে  অথররটি (রবআরটিএ) এর উলেযালগ ও ঢাকা 
আহ্ছারেয়া রমললের লযারগতায় রাজধােীস্থ দজায়ারাারা বা রিলপা রখলক্ষলতর প্ররলক্ষণ কলক্ষ “দপলাজীরব 

গারিোকলের দপলাগত েক্ষতা ও লেতেতা বৃরিমূক প্ররলক্ষণ” অেুরিত য়। 

উক্ত প্ররলক্ষলণ দপলাোর গািী োকলের মালঝ তামাক রেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়ে ও স্বাস্থযক্ষরত রবয়ক তথয রেত্র 

উপস্থাপে কলরে ঢাকা আহ্ছারেয়া রমললের স্বাস্থয দক্টলরর তামাক রেয়ন্ত্রণ প্রকলের দপ্রাগ্রাম অরফার অেতূ 

রমাে। প্রায় লতারধক দপলাোর গারি োকলের মালঝ তামাক রেয়ন্ত্রণ আইে বাস্তবায়ে ও স্বাস্থযক্ষরত রবয়ক 

ধারণা প্রোে করা য়। 

তামালকর ফল স্বাস্থয খালত আরথেক বযয় হ্রাকরণ ও দর্কই উন্নয়ে ক্ষয (এরিরজ) অজে লে প্ররতবন্ধকতা 
েরূীকরলের লক্ষয ২০১৬ ালর ৩১ জােুয়ারী ঢাকায় অেুরিত েরক্ষণ এলীয় স্পীকার লীক লেলের 

মাপেী অেুিালে মােেীয় প্রধােমন্ত্রী ২০৪০ ালর পূলবেই বাংালেল দথলক তামাক ও তামাকজাত দ্রলবযর 

বযবার রেমূলর প্রতযয় বযক্ত কলরলছে। – দপ্র রবজ্ঞরি 

http://greenwatchbd.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B

7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-

%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%83-

%E0%A6%97/?__cf_chl_jschl_tk__=c89cf2caf3f9184a95372c427552f233b11c9748-1577088667-0-Ada-

AlkqziTlilR87uyZUN2st-JnwnAMzIl9NSUx1dbgXjdPEnA29YB8ryl4pkLJ3Z-

TrCx7o2wePZcOcfR74ZxZuMLZS_B2COXKmzhxd3dhnmBS8L-zxNGXEj-wbxuOkKA-MU0C-JuiqY1tmKgBX2-

FZH52jAPcbGP2gxR40G8-

3WtowUBelInnMnkE2W1Mxv_5xiZXhgKrSMXMZ2OBQecLjPH_m7_OGlEUpRc1mPOWek5tKuSXYUz0P-

WX7hfIRin3QHby6wk5VRCf-

4rfuaZ43sKxqhnwKnYvorqxYvs03OLmRlarQ35IANFv_AB32FmZC7uJpdvp6KiIkRBm_4Bb1D0fOwA5soeXS

MgQGSV-L6Op37lX93HLpGg25sbc-

JjFwEb2YoaV6pcSjc67qUkfeHNzbr0ItPRim2LBOOZrdKhdKtO6CSL4Ib1TOMRZtSZTZ5ieWAblCdh5ucQq_ofj

JfGG7iSq245Mq8FEBPayLhmuGrGbLEyIvzQA9s3w94iqCgEMCm1A7AbmqcX3cI4 
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http://greenwatchbd.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%83-%E0%A6%97/?__cf_chl_jschl_tk__=c89cf2caf3f9184a95372c427552f233b11c9748-1577088667-0-Ada-AlkqziTlilR87uyZUN2st-JnwnAMzIl9NSUx1dbgXjdPEnA29YB8ryl4pkLJ3Z-TrCx7o2wePZcOcfR74ZxZuMLZS_B2COXKmzhxd3dhnmBS8L-zxNGXEj-wbxuOkKA-MU0C-JuiqY1tmKgBX2-FZH52jAPcbGP2gxR40G8-3WtowUBelInnMnkE2W1Mxv_5xiZXhgKrSMXMZ2OBQecLjPH_m7_OGlEUpRc1mPOWek5tKuSXYUz0P-WX7hfIRin3QHby6wk5VRCf-4rfuaZ43sKxqhnwKnYvorqxYvs03OLmRlarQ35IANFv_AB32FmZC7uJpdvp6KiIkRBm_4Bb1D0fOwA5soeXSMgQGSV-L6Op37lX93HLpGg25sbc-JjFwEb2YoaV6pcSjc67qUkfeHNzbr0ItPRim2LBOOZrdKhdKtO6CSL4Ib1TOMRZtSZTZ5ieWAblCdh5ucQq_ofjJfGG7iSq245Mq8FEBPayLhmuGrGbLEyIvzQA9s3w94iqCgEMCm1A7AbmqcX3cI4
http://greenwatchbd.com/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%83-%E0%A6%97/?__cf_chl_jschl_tk__=c89cf2caf3f9184a95372c427552f233b11c9748-1577088667-0-Ada-AlkqziTlilR87uyZUN2st-JnwnAMzIl9NSUx1dbgXjdPEnA29YB8ryl4pkLJ3Z-TrCx7o2wePZcOcfR74ZxZuMLZS_B2COXKmzhxd3dhnmBS8L-zxNGXEj-wbxuOkKA-MU0C-JuiqY1tmKgBX2-FZH52jAPcbGP2gxR40G8-3WtowUBelInnMnkE2W1Mxv_5xiZXhgKrSMXMZ2OBQecLjPH_m7_OGlEUpRc1mPOWek5tKuSXYUz0P-WX7hfIRin3QHby6wk5VRCf-4rfuaZ43sKxqhnwKnYvorqxYvs03OLmRlarQ35IANFv_AB32FmZC7uJpdvp6KiIkRBm_4Bb1D0fOwA5soeXSMgQGSV-L6Op37lX93HLpGg25sbc-JjFwEb2YoaV6pcSjc67qUkfeHNzbr0ItPRim2LBOOZrdKhdKtO6CSL4Ib1TOMRZtSZTZ5ieWAblCdh5ucQq_ofjJfGG7iSq245Mq8FEBPayLhmuGrGbLEyIvzQA9s3w94iqCgEMCm1A7AbmqcX3cI4


 

Dec-22 

দযাক্ষ ক্ষবত পথদক যক্ষা কযদত পাজীবফ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

বফদল প্রবতদফদক : 

প্রকাবত: ২:১৫ অযাহ্ন, ২২ বিদম্বয ১৯ , পযাফফায 

গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, 

তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি 

ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভপনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। 

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয 

পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত 

বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

 

https://dailyprotidinerkagoj.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a

6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-

%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/ 

https://dailyprotidinerkagoj.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/
https://dailyprotidinerkagoj.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/
https://dailyprotidinerkagoj.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/
https://dailyprotidinerkagoj.com/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/
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অনরাইন পিস্ক 
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Global Adult Tobacco Survey-2017 এয পরাপদর পদখা মায়, গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে 

আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। 

যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি 

ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাপগ  ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়।  

উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয 

পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত 

বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়।  

তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত 

দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

 

 

http://timetouchnews.com/news/news-details/58429

http://timetouchnews.com/
http://timetouchnews.com/news/news-details/58429
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 প্রকাবতাঃ 4:25 pm, December 22, 2019 

 

ংফাদ বফজ্ঞবি : Global Adult Tobacco Survey-2017 এয পরাপদর পদখা মায়, গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয 

অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন 

পনই। আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ 

পযাি ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ 

“পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ 

আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ 

যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। তাভাদকয পদর স্বাস্থয 

খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ 

এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয 

প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

https://teknaftoday.com/2019/12/22/%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%95%e0%a7%8d%

e0%a6%b7-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%a4%e0%a6%bf-

%e0%a6%a5%e0%a7%87%e0%a6%95%e0%a7%87-

%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be-%e0%a6%95/ 
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দযাক্ষ ক্ষবত পথদক যক্ষা কযদত পাজীবফ গাবিচারকদদয তাভাকবনয়ন্ত্রণ বফলয়ক প্রবক্ষণ 

 

পিস্ক বনউজ:Gl o b a l  Ad u l t  T o b a c c o  S u r v e y -2 0 1 7  এয পরাপদর 

পদখা মায়, গণবযফদন দযাক্ষ ধভূাদনয বকায য় ৪৪% (২ পকাবি ৫০ রক্ষ) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। 

এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকে দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয 

জরবযতা এফং আইদনয বিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন পনই। আজ যবফফায (২২ বিদম্বয), ধভূান ও তাভাকজাত 

দ্রফয ফযফায (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (ংদাবধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ফাংরাদদ পযাি 

ট্রান্সদািে অথবযবি (বফআযবিএ) এয উদদযাদগ ও ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয দমাবগতায় যাজধানীস্থ 

পজায়াযাাযা ফা বিদা বখরদক্ষদতয প্রবক্ষণ কদক্ষ “পাজীবফ গাবিচারকদদয পাগত দক্ষতা ও দচতনতা 

ফৃবিভূরক প্রবক্ষণ” অনবুিত য়। উক্ত প্রবক্ষদণ পাদায গািী চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন 

ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক তথয বচত্র উস্থান কদযন ঢাকা আহ্ছাবনয়া বভদনয স্বাস্থয পক্টদযয তাভাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদেয 

পপ্রাগ্রাভ অবপায অদতূ যভান। প্রায় তাবধক পাদায গাবি চারকদদয ভাদঝ তাভাক বনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন 

ও স্বাস্থযক্ষবত বফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। তাভাদকয পদর স্বাস্থয খাদত আবথেক ফযয় হ্রাকযণ ও পিকই উন্নয়ন 

রক্ষয (এবিবজ) অজেদন প্রবতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদক্ষয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অনবুিত দবক্ষণ 

এীয় স্পীকায েীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফেই ফাংরাদদ পথদক 

তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায বনভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

https://bhorerbarta24.com/news/9943 
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