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Mar-15 

 

চারকদদয তাভাকননয়ন্ত্রদণয উয ওনযদয়দেন 

নতুন ফাততা, ঢাকা: 

P u b l i s h e d  : S u n d a y , 1 5  Ma r c h , 2 0 2 0  a t  8 :0 2  P M 

    

যনফফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংদানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ রযা ড 

ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয উদদযাদে   ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা ফা নডদা 

নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ” অননুিত য়। 

 

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারক রদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য রক্টদযয রপ্রাগ্রাভ অনপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি চারকদদয ভাদঝ তাভাক 

ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

 

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, 

নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ , তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা , তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা 

এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয 

(এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় স্পীকায তীলক দেরদনয 

ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত 

কদযদছন। 

http://www.natun-

barta.com/53269/151/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E

0%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%A7%87%E0%A6%B0

-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-

%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F

%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8 

http://www.natun-barta.com/53269/151/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://www.natun-barta.com/53269/151/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://www.natun-barta.com/53269/151/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
http://www.natun-barta.com/53269/151/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8
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http://www.natun-barta.com/53269/151/%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B0-%E0%A6%93%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8


 

 

Mar-15 

চারকদদয তাভাকননয়ন্ত্রদণয উয ওনযদয়দেন 

আদডর্ র্াইভ : যনফফায, ১৫ ভাচত, ২০২০ 

 

 

যনফফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংদানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ রযাড 

ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয উদদযাদে   ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা ফা নডদা 

নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ” অননুিত য়। 

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা  

আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য রক্টদযয রপ্রাগ্রাভ অ নপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি চারকদদয ভাদঝ তাভাক 

ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, 

নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ , তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা , তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা 

এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয 

(এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় স্পীকায তীলক দেরদনয 

ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত 

কদযদছন। 

http://mkprotidin.com/archives/10015 
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Mar-15 

রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ অননুিত 

প্রকানত ১৫ ভাচত ২০২০, ১:৫২ অযাহ্ণ 

 

যনফফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংরানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ রযাড 

ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয উদদযাদে ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা ফা নডদা 

নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ” অননুিত য়। 

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য রক্টদযয রপ্রাগ্রাভ অনপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি চারকদদয ভাদঝ তাভাক 

ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, 

নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা 

এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয 

(এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় স্পীকায তীলক দেরদনয 

ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত 

কদযদছন। 

https://a1news24.com/%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%e

0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6/ 

https://a1news24.com/%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%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://a1news24.com/%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%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://a1news24.com/%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%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://a1news24.com/%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%aa%e0%a7%87%e0%a6%b6/
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ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংদানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ রযাড ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয উদদযাদে  ও ঢাকা 

আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা ফা নডদা নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক 

প্রনযণ” যনফফায অননুিত য়।  

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা  আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য রক্টদযয 

রপ্রাগ্রাভ অনপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়।  

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ 

দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। তাভাক ফযফাদযয 

পদর স্বাস্থ্য িাদত আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয (এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় 

স্পীকায তীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

http://timetouchnews.com/news/news-details/60367 

http://timetouchnews.com/news/news-details/60367
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যনফফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংদানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ রযাড ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয 

উদদযাদে  ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা ফা নডদা নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা 

ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ” অননুিত য়। 

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান কদযন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য 

রক্টদযয রপ্রাগ্রাভ অনপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান 

কযা য়। 

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) (ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ 

কাযণ দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। 

তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয (এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় স্পীকায তীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয 

ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 

 

https://www.ajkerbazzar.com/%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%A7%87/151481 

javascript:window.print()
https://www.ajkerbazzar.com/%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%A7%87/151481
https://www.ajkerbazzar.com/%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%A7%87/151481
https://www.ajkerbazzar.com/%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%A7%87/151481
https://www.ajkerbazzar.com/%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%A7%87/151481
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আভাদদয ইউনর্উফ চযাদনর াফস্ক্রাইফ কযদত এিাদন নিক করুন:  

 

 

চারকদদয তাভাকননয়ন্ত্রদণয উয ওনযদয়দেন 

ননজস্ব প্রনতদফদক: 

যনফফায, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (ননয়ন্ত্রণ) আইন (ংদানধত-২০১৩) এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদযয ফাংরাদদ 

রযাড ট্রান্সদার্ত অথনযনর্ (নফআযনর্এ) এয উদদযাদে  ও ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয দমানেতায় যাজধানী ঢাকায রজায়াযাাযা 

ফা নডদা নিরদযদতয প্রনযণ কদয “রাজীনফ োনিচারকদদয রােত দযতা ও দচতনতা ফৃনিভূরক প্রনযণ” অননুিত 

য়। 

উক্ত প্রনযদণ রাদায োিী চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্য যনত নফলয়ক তথয নচত্র উস্থ্ান 

কদযন ঢাকা আহ্ছাননয়া নভদনয স্বাস্থ্য রক্টদযয রপ্রাগ্রাভ অনপায অদতূ যভান ইভন। প্রায় রদি তানধক রাদায োনি 

চারকদদয ভাদঝ তাভাক ননয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়ন ও স্বাস্থ্যযনত নফলয়ক ধাযণা প্রদান কযা য়। 

উদেিয, েযার্-২০১৭ ভীযায পরাপদর রদিা মায় েণনযফদন দযায ধভূাদনয নকায য় ৪৪%(২ রকানর্ ৫০ রয) 

(ুরুল ৪৮%, নাযী ৩৮.২%)। এয অনযতভ কাযণ দে আইন ম্পদকত দচতনতা কভ, তাভাকজাত দণযয প্রচাযনা, 

তাভাকজাত দ্রদফযয জরবযতা এফং ফতনয আইদনয নিক ও মথামথ ফাস্তফায়ন রনই। তাভাক ফযফাদযয পদর স্বাস্থ্য িাদত 

আনথতক ফযয় হ্রাকযণ ও রর্কই উন্নয়ন রযয (এনডনজ) অজতদন প্রনতফন্ধকতা দযূীকযদনয রদযয ২০১৬ াদরয ৩১ জানয়ুাযী 

ঢাকায় অননুিত দনযণ এীয় স্পীকায তীলক দেরদনয ভানী অনিুাদন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ২০৪০ াদরয ূদফতই ফাংরাদদ 

রথদক তাভাক ও তাভাকজাত দ্রদফযয ফযফায ননভূদরয প্রতযয় ফযক্ত কদযদছন। 
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ফিচার  

চাকদের তামাক ফিয়ন্ত্রণের উপর ওফরদয়দেলি 
 March 16, 2020 bdmetronews 

ফিফিদমদরাফিউজ ণিস্ক ॥ ণরািিার ধূমপাি ও তামাকজাত দ্রিয িযিার (ফিয়ন্ত্রে) আইি (ংদলাফধত-২০১৩) এর যথাযথ িাস্তিায়দির দযয িাংাদেল ণরাি 

রান্সদপার্ট  অথফরটি (ফিআরটিএ) এর উদেযাদে  ও ঢাকা আহ্ছাফিয়া ফমলদির দযাফেতায় রাজধািী ঢাকার ণজায়ারাারা িা ফিদপা ফিদযদতর প্রফলযে 

কদয ‘ণপলাজীফি োফিচাকদের ণপলােত েযতা ও দচতিতা িৃফিমূক প্রফলযে’ অিুফিত য়। 
উক্ত প্রফলযদে ণপলাোর োিী চাকদের মাদঝ তামাক ফিয়ন্ত্রে আইি িাস্তিায়ি ও স্বাস্থ্য যফত ফিয়ক তথয ফচত্র উপস্থ্াপি কদরি ঢাকা আহ্ছাফিয়া ফমলদির 

স্বাস্থ্য ণক্টদরর ণপ্রাগ্রাম অফিার অেতূ রমাি ইমি। প্রায় ণেি লতাফধক ণপলাোর োফি চাকদের মাদঝ তামাক ফিয়ন্ত্রে আইি িাস্তিায়ি ও স্বাস্থ্যযফত 

ফিয়ক ধারো প্রোি করা য়। 

উদেিয, েযার্-২০১৭ মীযার িািদ ণেিা যায় েেপফরিদি পদরায ধূমপাদির ফলকার য় ৪৪%(২ ণকাটি ৫০ য) (পরুু ৪৮%, িারী ৩৮.২%)। এর 

অিযতম কারে দে আইি ম্পদকট  দচতিতা কম, তামাকজাত পদেযর প্রচারিা, তামাকজাত দ্রদিযর জভ্যতা এিং িটপফর আইদির ঠিক ও যথাযথ 

িাস্তিায়ি ণিই। তামাক িযিাদরর িদ স্বাস্থ্য িাদত আফথটক িযয় হ্রাকরে ও ণর্কই উন্নয়ি যয (এফিফজ) অজট দি প্রফতিন্ধকতা েরূীকরদির দযয ২০১৬ 

াদর ৩১ জািুয়ারী ঢাকায় অিুফিত েফযে এলীয় স্পীকার লীক দেদির মাপিী অিুিাদি মািিীয় প্রধািমন্ত্রী ২০৪০ াদর পদূিটই িাংাদেল ণথদক 

তামাক ও তামাকজাত দ্রদিযর িযিার ফিমূদর প্রতযয় িযক্ত কদরদছি। 
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