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Mar-24 

নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটি 

 

তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত 

,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। 

তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ 

টনটলদ্ধ।আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য 

যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা 

প্রদান কযহফন। এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, 

ফাাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান 

ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়।টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ 

আইন ফাস্তফায়হন টফআইডটিউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ 

আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; 

ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; 

মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ 

ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ কযহে।ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয 

ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয 

যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখনফ।উহেখয,  নলাফার 

এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয 

টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত 

একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ 

াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক 

তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন 

ধযহনয কাজ কহযহে। 
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নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটি 

প্রকা : ২৫ ভাচ ৃ২০২০, ১৭:০৪ 

 

 

তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযনফ 

ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। 

ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত 

,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও 

াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। 

আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় 

ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা 

প্রদান কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান 

ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটিউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন 

উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয 

এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয 

জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ 

কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-

ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয 

প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নলাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয 

ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন 

প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক 

অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ 

তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন 

কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 

https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-

%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-

%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%

95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6 

https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
https://www.sahos24.com/bangladesh/61088/%E0%A6%A8%E0%A6%A6%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A7%8C-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B6
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নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটি 

২৪ ভাচৃ ২০২০ | ১৯:১৪ |    টনজস্ব প্রটতহফদক 

 

নপ্র টফজ্ঞটপ্তিঃ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয 

৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী 

ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও 

কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, 

াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন 

কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি 

টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়।টি 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটিউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন উহদযাগ গ্রন কহয, 

নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ 

স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয 

তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া 

টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক 

টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান 

যাখহফ। 

উহেখয,  নলাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয ভয় হযাক্ষ 

ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত 

একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয 

তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা 

আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 

 

https://www.thecrimebd.com/news/77967.detail 
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নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটিজাতীয় /  

অনরাইন নডস্ক 

২০২০-০৩-২৪ ২৩:২৮:২৪ 

 

তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। 

ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত, ২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন 

র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, 

আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান কযহফন।  
এ প্রহে, ফাাংরানদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে 

টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটিউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন 

ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা 

কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী 

টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয 

যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নলাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী, ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা 

অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, 

শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ 

তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন 

ধযহনয কাজ কহযহে।  

https://timetouchnews.com/news/news-details/60674 

https://timetouchnews.com/news/news-list/1
https://timetouchnews.com/
https://timetouchnews.com/news/news-details/60674
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তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত 

,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই 

াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন ্ণূরৃূহ টনটলদ্ধ। 

আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় 

ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান 

কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ভ-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ 

ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  

রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন উহদযাগ 

গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয এরাকায় 

তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয জরমানভূহ 

তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ কযহে। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-ফন্দয ও ননৌ-

মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয 

ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নলাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয ভয় 

হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন 

প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক অবাফ 

যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা 

নহয়নে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ 

তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 

http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6

-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4

%E0%A6%BF/ 

http://dainiksatkhira.com/author/dainik-satkhira/
http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6-%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%9c%e0%a7%8d%e0%a6%9e%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%bf/
http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/
http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/
http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/
http://dainiksatkhira.com/2020/03/24/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF/
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াংফাদ টফজ্ঞটপ্ত 

তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) 

আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন 

টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন 

ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও 

কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান 

ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন 

উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়নন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয 

এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয 

জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ 

কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-

ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ল ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয 

প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নগøাাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফনন 

মাতায়াহতয ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ 

হরও  আইন প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয 

হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায 

ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 
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নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটি 

 

ভার্চ ২৪, ২০২০ 

 

 

নডইটর গাজীুয ( াংফাদ টফজ্ঞটপ্ত ) : তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় 

যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয 

ফযফায (টনয়ন্তয্ণ) আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-

মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয 

বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও 

কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান কযহফন। 

এ প্রনে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূানভুক্ত 

নঘালনা োড়াও রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন 

উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয 

এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা; রে, টিভায ফা অনযানয 

জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ 

কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন, ননৌ-

ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয 

প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয, নগøাাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয 

ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও আইন 

প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক 

অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ 

তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন 

কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 
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নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত যাখহত ননাটি  

কাহরয আহরা প্রটতহফদক : 

ভয় : 2 0 2 0 -0 3 -2 4  1 7 :2 6 :1 9   

 

তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) 

আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন 

টনটলদ্ধ কযা হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহনফ কর ননৌ-মান ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন 

ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও 

কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান 

ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন 

উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয 

এরাকায় তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয 

জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ 

কযহে। ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-

ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয 

প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নগøাাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন 

মাতায়াহতয ভয় হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ 

হরও  আইন প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয 

হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায 

ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 
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নডস্ক টনউজ: তাভাক টনমন্ত্রণ আইন ফাস্তফামহন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজাম যাখাহত ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা ম, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনমন্ত্রণ) 

আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন 

টনটলদ্ধ কযা হমহে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও 

তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন 

ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষাম ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও 

কভৃচাযীগণ তাভাক টনমন্ত্রণ আইন ফাস্তফামহন হমাটগতা প্রদান কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান 

ধভূানভুক্ত নঘালনা োডাও  রহেয কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা ম। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনমন্ত্রণ আইন ফাস্তফামহন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহমন টফটবন্ন 

উহদযাগ গ্রন কহয, নমভন- তাভাক টনমন্ত্রহণ আইন ফাস্তফামহন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয 

এরাকাম তাভাক টফহযাধী টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয 

জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তকৃ ও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনমা টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ 

কযহে। ঢাকা আহ্োটনমা টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনমন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বমকাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-

ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ ধভূান নথহক টফহলত অধভূামী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয 

প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নলাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুামী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফমস্ক ভানলু গণটযফহন মাতামাহতয 

ভম হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুামী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন 

প্রটতারহনয নক্ষহত্র জটডত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক 

অবাফ যহমহে। এফ কাযহণ ২০০৯ াহরয তুরনাম ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওমায ায ভাত্র ১৭.৯ 

তাাং হ্রা নহমহে। গণটযফনহক তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনমা টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন 

কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনমন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয কাজ কহযহে। 
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আহডি িাইভ : ভেরফায, ২৪ ভাচৃ, ২০২০  

  
ভেরফায, ২৪ ভাচৃ :তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন ঢাকা নদী ফন্দয ও ননৌ-মানভূহ ধভূানভুক্ত টযহফ ফজায় যাখাহত ফাাংরাহদ 

অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃক্ষ একটি ননাটি জাটয কহয। ননাটিহ ফরা য়, ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয ফযফায (টনয়ন্ত্রণ) 

আইন,২০০৫(াংহাটধত ,২০১৩) এয ৪(১) ধাযা নভাতাহফক াফটরক নে ও াফটরক টযফহন ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন টনটলদ্ধ কযা 

হয়হে। তাই াফটরক নে টহহফ নদী ফন্দয এরাকা ও াফটরক টযন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূান ও তাভাকজাত দ্রফয গ্রন র্র্ম ূৃনরূহ 

টনটলদ্ধ। আইন অনুাহয ঢাকা নদী ফন্দয ও কর ননৌ-মান; টফহল কহয নদী ফন্দয বফন ধভূানভুক্ত নঘালনা কযা হে এফাং জনস্বাস্থ্য যক্ষায় 

ইউটনি প্রধানগণ, আইন-াৃংখরা ফাটনী, ননৌ-ুটর, াংটিষ্ট কভৃকতৃা ও কভৃচাযীগণ তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন হমাটগতা প্রদান 

কযহফন। 

এ প্রহে, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয মুগ্ম-টযচারক (ফন্দয) এ.নক.এভ. আটযপ উটিন ফহরন, ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-

টযফন কতৃৃক্ষ াফটরক নে টাহফ ঢাকা নদী ফন্দযহক ও  াফটরক টযফন টহহফ কর ননৌ-মান ধভূানভুক্ত নঘালনা োড়াও  রহেয 
কযাটিহন টগাহযি টফটি ফন্ধ কযহত টফটবন্ন টদ্ধান্ত গ্রন কযা য়। 

টতটন আহযা ফহরন, তাভাক টনয়ন্ত্রণ আইন ফাস্তফায়হন টফআইডাটফøউটিএ ও এয আওতাধীন টফটবন্ন াংস্থ্া/ এহাটহয়ন টফটবন্ন উহদযাগ গ্রন 

কহয, নমভন- তাভাক টনয়ন্ত্রহণ আইন ফাস্তফায়হন টফটবন্ন ননাটি; টচটি প্রদান; ধভূানভুক্ত াইহনজ প্রদনৃ; ননৌ-ফন্দয এরাকায় তাভাক টফহযাধী 

টফরহফাডৃ স্থ্ান; ভটনিটযাং কযা; এ াংিান্ত নভাফাইর নকািৃ টযচারনা কযা;  রে, টিভায ফা অনযানয জরমানভূহ তাভাকজাত দ্রফয টফটি 

টনটলদ্ধ কযা; মাত্রীহদয তক ৃও হচতন কযহত ভাইটকাং কযা। 

ঢাকা আহ্োটনয়া টভন ও ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ ধভূানভুক্ত ননৌ ফন্দয ও ননৌ-মান যাখহত কাজ কযহে। ঢাকা 

আহ্োটনয়া টভহনয কাযী টযচারক ও তাভাক টনয়ন্ত্রণ প্রকহেয ভন্বয়কাযী নভা: নভাখহরেুয যভান ফহরন,  ননৌ-ফন্দয ও ননৌ-মান হযাক্ষ 

ধভূান নথহক টফহলত অধভূায়ী , নাযী ও টশুহদয দহূয যাখহত এই ধযহনয ননাটি আভাহদয প্রধানভন্ত্রীয ২০৪০ াহরয ভহধয তাভাকভুক্ত 

ফাাংরাহদ গিহন অফদান যাখহফ। 

উহেখয,  নগøাাফার এডার নিাফযাহকা াহবৃ- ২০১৭ অনমুায়ী , ২ রক্ষ ৫০ াজায  (৪৪%) প্রাপ্তফয়স্ক ভানলু গণটযফহন মাতায়াহতয ভয় 

হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ন, মা অতযন্ত উহেগজনক। আইন অনমুায়ী কর াফটরক টযফহন ধভূান টনটলদ্ধ হরও  আইন প্রটতারহনয 

নক্ষহত্র জটড়ত একাটধক অাংীদায নমভন, টযফন ভাটরক, চারক, শ্রটভক এফাং মাত্রীহদয ভহধয হচতনতায ফযাক অবাফ যহয়হে। এফ কাযহণ 

২০০৯ াহরয তুরনায় ২০১৭ াহর গণটযফহন হযাক্ষ ধভূাহনয টকায ওয়ায ায ভাত্র ১৭.৯ তাাং হ্রা নহয়হে। গণটযফনহক 

তাভাকভুক্ত কযহত ঢাকা আহ্োটনয়া টভহনয স্বাস্থ্য নক্টয ফাাংরাহদ অবযন্তযীণ ননৌ-টযফন কতৃৃহক্ষয াহথ তাভাক টনয়ন্ত্রহণ টফটবন্ন ধযহনয 

কাজ কহযহে। 
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