
 
শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাক দ্রফয ফনে শননদে 

 

ছশফ: ংগৃৃৃীত 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, 

শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা 

প্রদান কনযনছ শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

শক্ষা ভন্ত্রণারনয়য ফযাফয ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয এক শচশিয 

প্রপ্রশক্ষনত শক্ষা ভন্ত্রণারয় একশি প্রনাশি জাশয কনয ফনর এক ংফাদ 

শফজ্ঞশিনত জানাননা য়। 

প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা প্রবতনয তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক শননদেনা প্রদানন 

প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জশয কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদিনয 

ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়। এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাক শনয়ন্ত্রণ প্রকনেয 

ভন্বয়কাযী প্রভা. প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, আভানদয জশযন প্রদখা মায় ৯০.৫ তাং শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয 

ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাষ্ঠীয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী 

প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। শতশন আযও ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত 

তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময 

কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ 

গড়নত বূশভকা যাখনফ। উনেখয, প্রলাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে 

ওয়া নেও শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২ তাং ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান 

তাভাকণয শফক্রয়, প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় 

নযাক্ষ ধভূান শনভূের কযা ম্ভফ নে না। ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকড-এয নমাশগতায় 

ফাংরানদন শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকৃষ্ট কযায জনয শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন 

প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয ‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা 

মায়, ৯০.৫ তাং শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১.৭ তাং 

প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯ তাং প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি 

এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রব্ম শফশক্র কযনত প্রদখা মায় এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত য়। 

তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা 

শফক্রয়নকনন্দ্র প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্যয় প্রকন্দ্র প্রম প্রকাননা স্থানন তাভাকনণযয 

শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত 

শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাড়া আইননক া 

কাশিনয় অধভূায়ী শফনলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়স্থনর যানকি াশজনয় প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয 

আকলেণীয় ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। 

তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও ৃষ্ঠনালকতা শনয়ন্ত্রপ্রণ ফতেভান তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। শিকবানফ 

ফাস্তফাশয়ত নর এই আইননয ভাধযনভই তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক 

প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধনয যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ 

নাও নত ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান জননগাষ্ঠীয প্রায় ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও 

এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 

https://barta24.com/details/national/72412/instructions-to-ban-tobacco-products-around-

educational-institutions 
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শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয় ও প্রচায ফনে শননদেনা 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারয় ফযাফয এক শচশিয শযনপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় একশি প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: 

৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয 

তাভাকজাতদ্রফয ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে ফ শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট ফাইনক শননদেনা 

প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জশয কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা 

অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়।  

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা. প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, 

‘আভানদয জশযন প্রদখা মায়, ৯০ দশভক ৫ তাং শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাতদ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র 

(নয়ন্ট অফ প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাষ্ঠীয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক 

প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এ তরুণ জননগাষ্ঠী। শতশন ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা 

কযনছ। এ প্রনাশি আভানদয আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফায প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর 

প্রশতত নফ এফং আভানদয প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয, প্রলাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭ প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওয়া নেও 

শফদযারপ্রয় নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮ ধভশভক ২ তাং ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান 

তাভাকণয শফক্রয়, প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় 

নযাক্ষ ধভূান শনভূের কযা ম্ভফ নে না। ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতায় ফাংরানদন 

শশুনদয তাভাকজাত দ্রনফযয প্রশত আকৃষ্ট কযায জনয শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রমফ 

প্রকৌর অফরম্বন কযনছ, তায ওয ‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মায়, ৯০ 

দশভক ৫ তাং শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১ দশভক ৭ 

তাং প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪ দশভক ১৯ তাং প্রদাকানন 

কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মায় এফং ৮২ দশভক ১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ 

প্রদশেত য়। তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী, ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক 

প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়নকপ্রন্দ্র প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রয় প্রকন্দ্র প্রম প্রকাননা স্থানন 

তাভাকনণযয শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন 

গ্রাক ৃশষ্ট কযনত শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এ আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। ংফাদ 

শফজ্ঞশি  
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A5ks3RHf1197IIcuJxYm97rNg8PJ-lGGxq2XnbkQ 
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সু্কনরয আান শগানযি তাভাকজাত নণযয শফশক্র ও প্রচায ফনেয শননদে 

এ এভ আফফা 

প্রকাশত: ১৩:০৬, জানমুাশয ১০, ২০২০ |ফেনল আনডি: ১৩:১২, জানমুাশয ১০, ২০২০ 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরানক তাভাক ও ভাদকদ্রফয প্রথনক ভুক্ত কযনত দনক্ষ প্রনওয়া 

নয়নছ। এযই অং শননফ প্রদনয ভাধযশভক মোনয়য ফ শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এফং প্রশতষ্ঠাননয ান ধভূান ও তাভাকজাত নণযয 

ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচায ফনেয শননদে শদনয়নছ শক্ষা ভন্ত্রণারয়। শক্ষাঙ্গনন শক্ষায শযনফ ও শক্ষাথেীয স্বাস্থয 

ুযক্ষায় এই শননদেনা ফাস্তফায়ন কযনত শক্ষানফাডে প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতনযয ভাশযচারকনক শননদেনা 

প্রদওয়া প্রয়নছ। এ শফলনয় জাননত চাইনর ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা শফবানগয শচফ প্রভা. ভাফুফ প্রানন ফনরন, ‘তাভাকজাত নণযয 

ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচাযণা ফনে প্রদন ুশনশদেষ্ট আইন যনয়নছ। শক্ষায ুষ্ঠ ুশযনফ ও শক্ষাথেীনদয স্বাস্থয ুযক্ষা 

শনশিত কযনত এ শননদেনা প্রদওয়া নয়নছ।’  শক্ষা ভন্ত্রণারয় ূনে জানা প্রগনছ, প্রদনয ফ শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন শক্ষায শযনফ ও 

শক্ষাথেীয স্বাস্থয শনযাদ যাখনত গত ফছয উনদযাগ প্রনন শক্ষাভন্ত্রী ডা. দীু ভশন। শক্ষাভন্ত্রীয শননদেন শক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রফ শকছু 

দনক্ষ প্রনয়। ক্লারুভ ুনযা শক্ষাপ্রশতষ্ঠান ও এয আানয এরাকা শযেন্ন যাখা, শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয াভননয প্রদয়ার প্রঘেঁনল 

ভানকেি না যাখা শফলনয় শযে ও শননদেনাও জাশয কনয ভন্ত্রণারয়। এ ধাযাফাশকতায় গত ফছয ১২ শডনম্বয তাভাকজাত ণয 

ফযফায ফে শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রবতনয ও আান শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচাযণা ফনেয আনদ জাশয কযা য়। 

আনদনয য গত ৮ জানয়ুাশয ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতয ভাি মোনয়য কভেকতো ও শক্ষাপ্রশতষ্ঠান প্রধাননক তা ফাস্তফায়ননয 

শননদে প্রদয় ভন্ত্রণারয়। প্রঙ্গত, প্রদন ধভূান ফা তাভাকজাত নণযয ফযফায শনয়ন্ত্রনণ আইন যনয়নছ। ২০১৩ ানর ংনাশধত 

‘ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায শনয়ন্ত্রণ আইনন ফরা নয়নছ াফশরক প্রেন ধভূান কযনর অনশধক ৩০০ িাকা জশযভানা শদনত 

নফ। আয াফশরক প্রে ফরনত আইনন শক্ষাপ্রশতষ্ঠান, যকাশয অশপ, আধা যকাশয অশপ, স্বায়ত্বাশত অশপ ও প্রফযকাশয 

অশপ, গ্রন্থাগায, শরপি, আোশদত কভেনক্ষে, াাতার ও শক্লশনক বফন, আদারত বফন, শফভানফন্দয, ভুদ্রফন্দয, প্রনৌ-ফন্দয, 

প্রযরওনয় প্রেন, ফা িাশভেনার, প্রপ্রক্ষাগৃ, প্রদেনী প্রকন্দ্র, শথনয়িায র, শফশণ শফতান, চাযশদনক প্রদয়ার শদনয় আফদ্ধ প্রযেনুযন্ট, 

াফশরক িয়প্ররি, শশুাকে, প্রভরা ফা াফশরক শযফনন আনযাননয জনয মােীনদয অনক্ষায জনয শনশদেষ্ট াশয, জনাধাযণ ফা 

শফনল আনদ োযা ভয় ভয় প্রঘাশলত অনয প্রমনকানও ফা ফ স্থাননক প্রফাঝাননা নয়নছ। 

প্রদন এই আইন প্রচশরত থাকনরও শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন ফা আনান ধভূান ভাদকদ্রনফযয ফযফায ফে য়শন। এভনশক 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রদয়ার প্রঘেঁনল ান শগানযনিয প্রদাকান গনড় উনিনছ। শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয আান শগানযি ও াননয প্রদাকান 

জভজভািবানফই চরনছ। শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রদয়ানর রাগাননা য় শগানযিয শফজ্ঞান। এছাড়া শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরা শঘনয গনড় ওনি 

তাভাকজাত প্রণযয ফযফা। 
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শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা 

প্রদান কনযনছ শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ভঙ্গরফায, ১৪ জানমুাযী ২০২০, ১৫:১৯ 

দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা প্রদান কনযনছ শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারপ্রয়য ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় একশি প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: 

৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয 

তাভাকজাত দ্রফয ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক 

শননদেনা প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জযী কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও 

উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়। 

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভপ্রনয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, 

আভানদয জশযন প্রদখা মায় ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ 

প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই 

তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয 

আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয 

প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয,  প্রগøৃাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওয়া নে¡ও 

শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২% ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান তাভাকণয শফক্রয়, 

প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূান 

শনভূের কযা ম্ভফ নে না। 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতায় ফাংরানদন শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকষৃ্ট 

কযায জনয শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয 

‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মায়, ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ 

শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১.৭% প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট 

ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯% প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মায় 

এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত য়। 

তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা 

শফক্রয়নকনন্দ্র প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রয় প্রকন্দ্র প্রমনকান স্থানন তাভাকনণযয 

শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত 

শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাড়া আইননক া 

কাশিনয় অধভূায়ী শফনলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়স্থনর যানকি াশজনয় প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয 

আকলেণীয় ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও 

ৃষ্ঠনালকতা শনয়ন্ত্রনণ ফতেভান তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। শিকবানফ ফাস্তফাশয়ত নর এই আইননয ভাধযনভই 

তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধনয 

যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ নাও নত ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান 

জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 

https://www.bojrokontho.com/25368?q=print 

https://www.bojrokontho.com/25368?q=print
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শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ফনে শননদেনা 
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ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারনয়য ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় একশি প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: 

৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয 

তাভাকজাত দ্রফয ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক 

শননদেনা প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জযী কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও 

উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়। 

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, 

আভানদয জশযন প্রদখা মায় ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ 

প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই 

তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয 

আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয 

প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয,  প্রগøৃাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওয়া নে¡ও 

শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২% ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান তাভাকণয শফক্রয়, 

প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূান 

শনভূের কযা ম্ভফ নে না। 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতায় ফাংরানদপ্র শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকষৃ্ট 

কযায জনয শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয 

‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মায়, ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ 

শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১.৭% প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট 

ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯% প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মায় 

এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত য়। 

তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা 

শফক্রয়নকনন্দ্র প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রয় প্রকন্দ্র প্রমনকান স্থানন তাভাকনণযয 

শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত 

শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাড়া আইননক া 

কাশিনয় অধভূায়ী শফনলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়স্থনর যানকি াশজনয় প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয 

আকলেণীয় ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও 

ৃষ্ঠনালকতা শনয়ন্ত্রনণ ফতেভান তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। শিকবানফ ফাস্তফাশয়ত নর এই আইননয ভাধযনভই 



তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধনয 

যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ নাও নত ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান 

জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। ূে: ংফাদ 

শফজ্ঞশি 
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 জান ু১৪, ২০২০ / ০৬:০৬অযাহ্ণ 

আওয়ায ইরাভ: শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা প্রদান কনযনছ শক্ষা ভন্ত্রণারয়। 

জানা মায়, ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারনয়য ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় এ প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক 

নম্বয: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। 

প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয তাভাকজাত দ্রফয ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে 

কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক শননদেনা প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ 

শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জযী কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়। 

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, 

আভানদয জশযন প্রদখা মায় ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ 

প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই 

তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয 

আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয 

প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

-এশি 

https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D

%E0%A6%B7%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0

%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/ 

https://demo.codevibrant.com/news-vibrant/new-apps-launched-for-windows-phone/
https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
https://www.ourislam24.net/2020/01/14/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B6%E0%A6%AA%E0%A6%BE/
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প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা প্রদান কনযনছ শক্ষা ভন্ত্রণারম 

জানুয়ারী 14, 2020 

প্রডস্ক শনউজ : ঢাকা আহ্ছাশনমা শভননয শক্ষাভন্ত্রণারনময ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারম একশি প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: 

৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা ম, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায, শফক্রম, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক শননদেনা প্রদানন প্রনমাজনীম ফযফস্থা 

গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারম ভঞ্জযুী কশভননয প্রচমাযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা 

ম। 

এ শফলনম ঢাকা আহ্ছাশনমা শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনমন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বমকাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, আভানদয জশযন 

প্রদখা মাম ৯০.৫% শফদযারম ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রমনকন্দ্র (নমন্ট অফ প্রর) াওমা মাম। প্রদনয ফতেভান 

জননগাশষ্ঠয প্রাম ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থামী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকষৃ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয আগাভী 

প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয 

২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গডনত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয,  প্রগøৃাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মাম, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওমা নে¡ও শফদযারনম 

নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২% ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান তাভাকণয শফক্রম, প্রজাযানরা ভশনিশযংনময 

অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনম নযাক্ষ ধভূান শনভূের কযা ম্ভফ নে না। 

ঢাকা আহ্ছাশনমা শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতাম ফাংরানদন শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকৃষ্ট কযায জনয 

শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয ‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন 

িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মাম, ৯০.৫% শফদযারম ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয 

শফক্রমনকন্দ্র (নমন্ট অফ প্রর); ৮১.৭% প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন ম শশুনদয দশৃষ্ট ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯% 

প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মাম এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত ম। 

তাভাক শনমন্ত্রণ আইন অনমুামী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকাম তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রমনকনন্দ্র 

প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রম প্রকন্দ্র প্রমনকান স্থানন তাভাকনণযয শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা 

ম। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত 

প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাডা আইননক া কাশিনম অধভূামী শফনলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত 

তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রমস্থনর যানকি াশজনম প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয আকলেণীম ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয 

শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও ৃষ্ঠনালকতা শনমন্ত্রনণ ফতেভান তাভাক শনমন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। 

শিকবানফ ফাস্তফাশমত নর এই আইননয ভাধযনভই তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক 

প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধপ্রয যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনমন্ত্রণ কযা ম্ভফ নাও নত 

ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রাম ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থামী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 

https://bhorerbarta24.com/news/12061 

https://bhorerbarta24.com/news/12061
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শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়,প্রদেন,শফজ্ঞান ফনে শননদেনা প্রদান 

প্রডইশর গাজীুয ( ংফাদ শফজ্ঞশি): ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারনয়য ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় একশি 

প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা 

প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয তাভাকজাত দ্রফয ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান 

কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক শননদেনা প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞু্জযী কশভননয 

প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা য়। 

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, 

আভানদয জশযন প্রদখা মায় ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ 

প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই 

তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয 

আগাভী প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয 

প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয ২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয, প্রগøৃাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওয়া নে¡ও 

শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২% ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান তাভাকণয শফক্রয়, 

প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূান 

শনভূের কযা ম্ভফ নে না। 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতায় ফাংরানদন শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকষৃ্ট 

কযায জনয শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয 

‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মায়, ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ 

শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১.৭% প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট 

ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯% প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মায় 

এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত য়। 

তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা 

শফক্রয়নকনন্দ্র প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রয় প্রকন্দ্র প্রমনকান স্থানন তাভাকনণযয 

শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত 

শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাড়া আইননক া 

কাশিনয় অধভূায়ী শফপ্রলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়স্থনর যানকি াশজনয় প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয 

আকলেণীয় ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও 

ৃষ্ঠনালকতা শনয়ন্ত্রনণ ফতেভান তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। শিকবানফ ফাস্তফাশয়ত নর এই আইননয ভাধযনভই 

তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধনয 

যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ নাও নত ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান 

জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 
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শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠাননক শননদেনা প্রদান কনযনছ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় 

J a n u a r y  1 5 , 2 0 2 0  3  V i e w s  

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয শক্ষাভন্ত্রণারনয়য ফযাফয এক শচশিয প্রপ্রশক্ষনত শক্ষাভন্ত্রণারয় একশি প্রনাশি জাশয কনয (স্মাযক নম্বয: 

৩৭.০০.০০০০.০৬৫৯৯.১০৪.১৭-৪৬১, তাশযখ : ১২ শডনম্বয, ২০১৯)। প্রনাশিন ফরা য়, শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান ফা শবতনয তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায, শফক্রয়, প্রদেন, শফজ্ঞান ও প্রচায-প্রচাযণা ফনে কর শক্ষা প্রশতষ্ঠান কতৃেক্ষ ও ংশিষ্ট করনক শননদেনা প্রদানন প্রনয়াজনীয় ফযফস্থা 

গ্রণ কযনফ। প্রনাশিশি ফাংরানদ শফশ্বশফদযারয় ভঞ্জযুী কশভননয প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদিনয ভাশযচারক ফযাফয প্রপ্রযণ কযা 

য়। 

এ শফলনয় ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভননয কাযী শযচারক ও তাভাকশনয়ন্ত্রণ প্রকনেয ভন্বয়কাযী প্রভা: প্রভাখনরছুয যভান ফনরন, আভানদয জশযন 

প্রদখা মায় ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর) াওয়া মায়। প্রদনয ফতেভান 

জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাংই তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 

শতশন আনযা ফনরন, তরুণনদয শগানযি ফযফানয আকষৃ্ট কযনত তাভাক প্রকাম্পাশন নানাশফধ প্রচাযণা কযনছ। এই প্রনাশি আভানদয আগাভী 

প্রজন্মনক তাভাক ফযফানযয প্রথনক যক্ষা কযনত াাময কযনফ, তাভাক প্রকাম্পাশনয কূিনকৌর প্রশতত নফ এফং আভানদয প্রধানভন্ত্রীয রক্ষয 

২০৪০ ানরয ভনধযই তাভাকভুক্ত ফাংরানদ গড়নত বূশভকা যাখনফ। 

উনেখয,  প্রগøৃাফার অযাডাল্ট প্রিাফযানকা ানবে (গযাি)-২০১৭প্রত প্রদখা মায়, তবাগ ধভূানভুক্ত াফশরক প্রে ওয়া নে¡ও শফদযারনয় 

নযাক্ষ ধভূাননয শকায নে ৮.২% ভানলু, মা খফুই উনেগজনক। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আনান তাভাকণয শফক্রয়, প্রজাযানরা ভশনিশযংনয়য 

অবাফ এফং তবাগ ধভূানভুক্ত শযনফ ম্পনকে অনচতনতা প্রবৃশত কাযনণ শফদযারনয় নযাক্ষ ধভূান শনভূের কযা ম্ভফ নে না। 

ঢাকা আহ্ছাশনয়া শভন কযানম্পইন পয প্রিাফযানকা শি শকডনে নমাশগতায় ফাংরানদপ্র শশুনদযনক তাভাকজাতদ্রনফযয প্রশত আকৃষ্ট কযায জনয 

শফনল কনয শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ১০০ গনজয ভনধয তাভাক প্রকাম্পাশন প্রম কর প্রকৌরভূ অফরম্বন কযনছ তায উয ‘শফগ প্রিাফযানকা িাইশন 

িানগেি’ ীলেক একশি জশয শযচারনা কনয। জশযন প্রদখা মায়, ৯০.৫% শফদযারয় ও প্রখরায ভানিয ১০০ শভিানযয ভনধয তাভাকজাত দ্রফয 

শফক্রয়নকন্দ্র (নয়ন্ট অফ প্রর); ৮১.৭% প্রদাকানন তাভাকজাত দ্রনফযয প্রদেন য় শশুনদয দশৃষ্ট ীভানায ভনধয (১ শভিানযয ভনধয); ৬৪.১৯% 

প্রদাকানন কযাশি, চনকানরি এফং প্রখরনা ান তাভাকজাত দ্রফয শফশক্র কযনত প্রদখা মায় এফং ৮২.১৭ প্রদাকানন তাভানকয শফজ্ঞাণ প্রদশেত য়। 

তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইন অনমুায়ী ২০০৫ ার প্রথনক গণভাধযনভ তাভাকনণযয শফজ্ঞান প্রচায শনশলদ্ধ থাকায় তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়নকনন্দ্র 

প্রজায প্রচাযণা চারাননা শুরু কনয। ২০১৩ ানর ংনাশধত আইনন শফক্রয় প্রকন্দ্র প্রমনকান স্থানন তাভাকনণযয শফজ্ঞান ও প্রচায শনশলদ্ধ কযা 

য়। ভূরত তখন প্রথনকই তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা ফাজায ধনয যাখায াাাশ নতুন গ্রাক ৃশষ্ট কযনত শনতযনতুন প্রকৌনর নণযয প্রচায অফযাত 

প্রযনখনছ। তাভাক প্রকাম্পাশনয এই আগ্রাী প্রচাযণা ক্রভফধেভান। এছাড়া আইননক া কাশিনয় অধভূায়ী শফনলত তরুণনদয আকৃষ্ট কযনত 

তাভাক প্রকাম্পাশনগুনরা শফক্রয়স্থনর যানকি াশজনয় প্রযনখ এফং শফনক্রতানদয আকলেণীয় ফাক্স প্রদান নানা প্রকৌর অফরম্বন কনয নণযয 

শফজ্ঞান অফযাত প্রযনখনছ। তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচায ফনে ও ৃষ্ঠনালকতা শনয়ন্ত্রনণ ফতেভান তাভাক শনয়ন্ত্রণ আইনশি মনথষ্ট শক্তারী। 

শিকবানফ ফাস্তফাশয়ত নর এই আইননয ভাধযনভই তাভাকনণযয শফজ্ঞান-প্রচাযণা ও ৃষ্ঠনালকতা ধীনয ধীনয কনভ আনফ। তনফ তাভাক 

প্রকাম্পাশনগুনরাও তানদয নণযয ফাজায ধনয যাখনত নতুন নতুন প্রকৌর উদ্ভাফন কযনফ, মা শফদযভান আইন োযা শনয়ন্ত্রণ কযা ম্ভফ নাও নত 

ানয। উনেখয, প্রদনয ফতেভান জননগাশষ্ঠয প্রায় ৩০ তাং তরুণ। দীঘেস্থায়ী প্রবাক্তা ৃশষ্টয জনয তাভাক প্রকাম্পাশনয রক্ষযও এই তরুণ জননগাষ্ঠী। 
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সু্কনরয আান শগানযি তাভাকজাত নণযয শফশক্র ও প্রচায ফনেয শননদে 

J a n u a r y  1 0 , 2 0 2 0  6 9  V i e w s  

ঢাকায ডাক প্রডস্ক  :     শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরানক তাভাক ও ভাদকদ্রফয প্রথনক ভুক্ত কযনত দনক্ষ প্রনওয়া নয়নছ। এযই অং শননফ প্রদনয 

ভাধযশভক মোনয়য ফ শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এফং প্রশতষ্ঠাননয ান ধভূান ও তাভাকজাত নণযয ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচায ফনেয 

শননদে শদনয়নছ শক্ষা ভন্ত্রণারয়। শক্ষাঙ্গনন শক্ষায শযনফ ও শক্ষাথেীয স্বাস্থয ুযক্ষায় এই শননদেনা ফাস্তফায়ন কযনত শক্ষানফাডে প্রচয়াযভযান, 

ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতনযয ভাশযচারকনক শননদেনা প্রদওয়া নয়নছ। 

এ শফলনয় জাননত চাইনর ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা শফবানগয শচফ প্রভা. ভাফুফ প্রানন ফনরন, ‘তাভাকজাত নণযয ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও 

শফজ্ঞান প্রচাযণা ফনে প্রদন ুশনশদেষ্ট আইন যনয়নছ। শক্ষায ুষ্ঠ ুশযনফ ও শক্ষাথেীনদয স্বাস্থয ুযক্ষা শনশিত কযনত এ শননদেনা প্রদওয়া 

নয়নছ।’ 

শক্ষা ভন্ত্রণারয় ূনে জানা প্রগনছ, প্রদনয ফ শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন শক্ষায শযনফ ও শক্ষাথেীয স্বাস্থয শনযাদ যাখনত গত ফছয উনদযাগ প্রনন 

শক্ষাভন্ত্রী ডা. দীু ভশন। শক্ষাভন্ত্রীয শননদেন শক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রফ শকছু দনক্ষ প্রনয়। ক্লারুভ ুনযা শক্ষাপ্রশতষ্ঠান ও এয আানয 

এরাকা শযেন্ন যাখা, শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয াভননয প্রদয়ার প্রঘেঁনল ভানকেি না যাখা শফলনয় শযে ও শননদেনাও জাশয কনয ভন্ত্রণারয়। এ 

ধাযাফাশকতায় গত ফছয ১২ শডনম্বয তাভাকজাত ণয ফযফায ফে শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রবতনয ও আান শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচাযণা 

ফনেয আনদ জাশয কযা য়। 

আনদনয য গত ৮ জানয়ুাশয ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতয ভাি মোনয়য কভেকতো ও শক্ষাপ্রশতষ্ঠান প্রধাননক তা ফাস্তফায়ননয শননদে প্রদয় 

ভন্ত্রণারয়। 

প্রঙ্গত, প্রদন ধভূান ফা তাভাকজাত নণযয ফযফায শনয়ন্ত্রনণ আইন যনয়নছ। ২০১৩ ানর ংনাশধত ‘ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায 

শনয়ন্ত্রণ আইনন ফরা নয়নছ াফশরক প্রেন ধভূান কযনর অনশধক ৩০০ িাকা জশযভানা শদনত নফ। আয াফশরক প্রে ফরনত আইনন 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠান, যকাশয অশপ, আধা যকাশয অশপ, স্বায়ত্বাশত অশপ ও প্রফযকাশয অশপ, গ্রন্থাগায, শরপি, আোশদত কভেনক্ষে, 

াাতার ও শক্লশনক বফন, আদারত বফন, শফভানফন্দয, ভুদ্রফন্দয, প্রনৌ-ফন্দয, প্রযরওনয় প্রেন, ফা িাশভেনার, প্রপ্রক্ষাগৃ, প্রদেনী প্রকন্দ্র, 

শথনয়িায র, শফশণ শফতান, চাযশদনক প্রদয়ার শদনয় আফদ্ধ প্রযেনুযন্ট, াফশরক িয়নরি, শশুাকে, প্রভরা ফা াফশরক শযফনন আনযাননয জনয 

মােীনদয অনক্ষায জনয শনশদেষ্ট াশয, জনাধাযণ ফা শফনল আনদ োযা ভয় ভয় প্রঘাশলত অনয প্রমনকানও ফা ফ স্থাননক প্রফাঝাননা নয়নছ। 

প্রদন এই আইন প্রচশরত থাকনরও শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন ফা আনান ধভূান ভাদকদ্রনফযয ফযফায ফে য়শন। এভনশক শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রদয়ার 

প্রঘেঁনল ান শগানযনিয প্রদাকান গনড় উনিনছ। শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয আান শগানযি ও াননয প্রদাকান জভজভািবানফই চরনছ। শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয 

প্রদয়ানর রাগাননা য় শগানযিয শফজ্ঞান। এছাড়া শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরা শঘনয গনড় ওনি তাভাকজাত নণযয ফযফা। 

https://dhakardak-
bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a
6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-
%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e
0%a6%b9/ 

https://dhakardak-bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a6%b9/
https://dhakardak-bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a6%b9/
https://dhakardak-bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a6%b9/
https://dhakardak-bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a6%b9/
https://dhakardak-bd.com/2020/01/10/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%86%e0%a6%b6%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%b6%e0%a7%87-%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%9f%e0%a6%b8%e0%a6%b9/


 
 

Jan-11 
প্রদনয শফশবন্ন শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয ান তাভাকজাত ণয শফশক্র ও প্রচায ফনেয শননদে 

ভুক্তখফয : 

জানমুাশয ১১, ২০২০ 

 

ভুক্তখফয শযনািে : শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরানক তাভাক ও ভাদকদ্রফয প্রথনক ভুক্ত কযনত দনক্ষ 

প্রনওয়া নয়নছ। এযই অং শননফ প্রদনয ভাধযশভক মোনয়য ফ শক্ষাপ্রশতষ্ঠান এফং 

প্রশতষ্ঠাননয ান ধভূান ও তাভাকজাত নণযয ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচায 

ফনেয শননদে শদনয়নছ শক্ষা ভন্ত্রণারয়। শক্ষাঙ্গনন শক্ষায শযনফ ও শক্ষাথেীয স্বাস্থয ুযক্ষায় 

এই শননদেনা ফাস্তফায়ন কযনত শক্ষানফাডে প্রচয়াযভযান, ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতনযয 

ভাশযচারকনক শননদেনা প্রদওয়া নয়নছ। এ শফলনয় ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা শফবানগয শচফ 

প্রভা. ভাফুফ প্রানন ফনরন, তাভাকজাত নণযয ফযফায, শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচাযণা 

ফনে প্রদন ুশনশদেষ্ট আইন যনয়নছ। শক্ষায ুষ্ঠু শযনফ ও শক্ষাথেীনদয স্বাস্থয ুযক্ষা শনশিত 

কযনত এ শননদেনা প্রদওয়া নয়নছ। শক্ষা ভন্ত্রণারয় ূনে জানা প্রগনছ, প্রদনয ফ 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন শক্ষায শযনফ ও শক্ষাথেীয স্বাস্থয শনযাদ যাখনত গত ফছয উনদযাগ প্রনন শক্ষাভন্ত্রী ডা. দীু ভশন। শক্ষাভন্ত্রীয 

শননদেন শক্ষা ভন্ত্রণারয় প্রফ শকছু দনক্ষ প্রনয়। ক্লারুভ ুনযা শক্ষাপ্রশতষ্ঠান ও এয আানয এরাকা শযেন্ন যাখা, 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয াভননয প্রদয়ার প্রঘেঁনল ভানকেি না যাখা শফলনয় শযে ও শননদেনাও জাশয কনয ভন্ত্রণারয়। এ ধাযাফাশকতায় গত 

ফছয ১২ শডনম্বয তাভাকজাত ণয ফযফায ফে শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রবতনয ও আান শফশক্র, প্রদেন ও শফজ্ঞান প্রচাযণা ফনেয 

আনদ জাশয কযা য়। আনদনয য গত ৮ জানয়ুাশয ভাধযশভক ও উচ্চশক্ষা অশধদপতয ভাি মোনয়য কভেকতো ও শক্ষাপ্রশতষ্ঠান 

প্রধাননক তা ফাস্তফায়ননয শননদে প্রদয় ভন্ত্রণারয়। প্রঙ্গত, প্রদন ধভূান ফা তাভাকজাত নণযয ফযফায শনয়ন্ত্রনণ আইন যনয়নছ। 

২০১৩ ানর ংনাশধত ‘ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায শনয়ন্ত্রণ আইনন ফরা নয়নছ াফশরক প্রেন ধভূান কযনর অনশধক 

৩০০ িাকা জশযভানা শদনত নফ। আয াফশরক প্রে ফরনত আইনন শক্ষাপ্রশতষ্ঠান, যকাশয অশপ, আধা যকাশয অশপ, 

স্বায়ত্বাশত অশপ ও প্রফযকাশয অশপ, গ্রন্থাগায, শরপি, আোশদত কভেনক্ষে, াাতার ও শক্লশনক বফন, আদারত বফন, 

শফভানফন্দয, ভুদ্রফন্দয, প্রনৌ-ফন্দয, প্রযরওনয় প্রেন, ফা িাশভেনার, প্রপ্রক্ষাগৃ, প্রদেনী প্রকন্দ্র, শথনয়িায র, শফশণ শফতান, 

চাযশদনক প্রদয়ার শদনয় আফদ্ধ প্রযেনুযন্ট, াফশরক িয়নরি, শশুাকে, প্রভরা ফা াফশরক শযফনন আনযাননয জনয মােীনদয 

অনক্ষায জনয শনশদেষ্ট াশয, জনাধাযণ ফা শফনল আনদ োযা ভয় ভয় প্রঘাশলত অনয প্রমনকানও ফা ফ স্থাননক প্রফাঝাননা নয়নছ। 

প্রদন এই আইন প্রচশরত থাকনরও শক্ষাপ্রশতষ্ঠানন ফা আান ধভূান ভাদকদ্রনফযয ফযফায ফে য়শন। এভনশক 

শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রদয়ার প্রঘেঁনল ান শগানযনিয প্রদাকান গনড় উনিনছ। শক্ষা প্রশতষ্ঠাননয আান শগানযি ও াননয প্রদাকান 

জভজভািবানফই চরনছ। শক্ষাপ্রশতষ্ঠাননয প্রদয়ানর রাগাননা য় শগানযিয শফজ্ঞান। এ ছাড়া শক্ষাপ্রশতষ্ঠানগুনরা শঘনয গনড় ওনি 

তাভাকজাত নণযয ফযফা। 

https://www.muktakhabar.net/index.php/2020/01/11/30281.html 
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