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98% Dhaka city restaurants violate
tobacco control law: Survey
People smoke more in non air-conditioned restaurants than in airconditioned ones

Violation of the overall tobacco control law has been found in almost 98 percent
restaurants surveyed in Dhaka city, reveals a study of Dhaka Ahsania Mission.
The survey by a non-government development organisation was conducted on
371 restaurants under the two city corporations of the capital in June last year.
Among them, 211 restaurants are in Dhaka north and the rest are in Dhaka south.

Only 54 of the restaurants surveyed had membership of the Bangladesh
Restaurant Owners Association (BROA).
The survey findings were published on Saturday in a virtual programme jointly
organised by the Dhaka Ahsania Mission and the BROA.
The survey also found people smoking at over 17 percent of the restaurants.
Besides, more people were smoking in non-air conditioned restaurants (nearly 40
percent) than in air-conditioned ones (about 5 percent).
Around 98 percent of the restaurants had no sign of a smoking-free zone, while
only around two percent of eateries were found to have one, though customers
were smoking there regardless.
There were more smokers (about 40 percent) in restaurants that were not Broa
members.
"As restaurants are public places declared by the government, smoking is
prohibited there. Although most people comply with the rule, political leaders,
activists and even local administration employees smoke there," said Rezaul
Karim Sarker Robin, secretary-general of Broa.
To complete the survey, a pre-census was conducted from February to March last
year on the total number of restaurants in Dhaka city, said Sharmeen Rahman,
senior programme officer of Dhaka Ahsania Mission.
According to the study, the total number of restaurants found was 5,869 under
both the city corporations of Dhaka.
Meanwhile, around 35 percent of the restaurants did not have a trade licence.
BROA Secretary General Rezaul Karim said, "Having a trade licence from the city
corporation is mandatory to open a restaurant. Besides, a permission letter from
Broa is also compulsory but that has not been maintained properly."
The survey findings were presented by Md Mokhlesur Rahman of Dhaka Ahsania
Mission while the programme was conducted by Syed Mohammad Andalib, office
secretary of Broa.
https://tbsnews.net/bangladesh/health/98-dhaka-city-restaurants-violate-tobacco-control-lawsurvey-
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1. রাজধানীর প্রায় শিভাগ ররস্তারাাঁ মানস্ে না িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন : ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর
জতরপ

রাজধানীর প্রায় শিভাগ ররস্তারাাঁ মানস্ে না িামাক তনয়ন্ত্রণ
্ াতনয়া তমশস্নর জতরপ
আইন : ঢাকা আহে
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িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন মানস্ে না রাজধানীর প্রায় শিভাগ ররতারাাঁ। শতনবার (১১ জুলাই) বাাংলাস্েশ
ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি ও ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর র ৌথ উস্েযাস্গ ‘ঢাকা শহস্রর ররস্তারাাঁয়
আইন বাতবায়স্নর তিত্র প স্বক্ষণ
য
জতরস্পর ফলাফল ও ভতবষ্যি করণীয়’ শীষ্ক
য এক অনলাইন
সভায় জতরস্পর ফলাফস্ল এ িথয উস্ে আস্স। এস্ি বলা হয়, রাজধানীর প্রায় শিভাগ ররস্তারাাঁ

মানস্ে না িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন। ধূমপান ও িামাকজাি দ্রবয বযবহার (তনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫
অনু ায়ী ররস্তারাাঁ পাবতলক রেস এবাং এই আইন অনু ায়ী ররস্তারাাঁ ধূমপানমুক্ত ও এ সাংক্রান্ত
সিকযিামূলক তনস্েযতশকা প্রেশনয বাধযিামূলক। ২০১৯ সাস্লর জুন মাস্স ঢাকা আহ্োতনয়া
তমশস্নর িত্বাবধায়স্ন ‘ঢাকা শহস্রর ররস্তারাাঁয় িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন বাতবায়স্নর তিত্র
প াস্লািনা’
য
জতরপ পতরিাতলি হয়। জতরস্পর উস্েশযÑ ঢাকা শহস্রর ররস্তারাাঁয় িামাক তনয়ন্ত্রণ
আইন বাতবায়স্নর বিযমান অবস্থার প স্বক্ষণ
য
ও আইস্নর প্রস্য়াগ তনশ্চিি করস্ি তসটি
ৃ
কস্পাস্রশন,
য
রজলা প্রশাসক, ররস্তারাাঁ কিপ
য ক্ষ, মাতলক সতমতি এবাং অনযানয রেকস্হাল্ডারস্ের
কাস্ে িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালস্নর প্রমাণতভতিক িথয সরবরাহ করা।
ঢাকা উির ও ঢাকা েতক্ষণ তসটি কস্পাস্রশন
য
এলাকার রমাি ৩৭১টি (উির তসটি কস্পাস্রশন
য
এলাকায় ২১১টি এবাং েতক্ষণ তসটি কস্পাস্রশন
য
এলাকায় ১৬৬টি) ররস্তারাাঁয় এই জতরপটি
পতরিাতলি হয়। ার মস্ধয ২৪৫টি ররস্তারাাঁর রেড লাইস্সন্স আস্ে আর বাকী ১২৬টি ররস্তারাাঁর
রকান রেড লাইস্সন্স রনই এবাং ৫৪টি ররস্তারাাঁ বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁঁাঁ মাতলক সতমতির সেসয ও
বাকী ৩১৭টি ররস্তারাাঁ সেসয নয়। এই ৩৭১টি ররস্তারাাঁর ৯৮ শিাাংস্শ সামতিকভাস্ব িামাক
তনয়ন্ত্রণ আইন লক্সঘস্নর তিত্র উস্ে আস্স অথাৎ
য মাত্র ২ মিাাংশ ররস্তারাঁঁাঁাঁ থা থভাস্ব আইন
বাতবায়ন করস্ে। আস্রা রেখা তগস্য়স্ে র ৩৪ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর সামতিক তিত্র পাওয়া
ায়, ১৭ েশতমক ৩ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় সরাসতর ধূমপাস্নর েৃশয রেখা ায়; ২৯ েশতমক ৪ শিাাংশ
ররস্তারায় তসগাস্রস্ির উশ্চিষ্ট অাংশ/োাঁই োতন পাওয়া তগস্য়স্ে এবাং ২ েশতমক ৬ শিাাংশ
ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর গন্ধ পাওয়া তগস্য়স্ে। ৯৮ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় আইন অনু ায়ী সিকযিামূলক
রনাটিশ পাওয়া ায়তন এবাং ৯২ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় রকান ধরস্নর সিকযিামূলক রনাটিশ পাওয়া
ায়তন। জতরস্প আস্রা প্রকাশ পায় র , বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সেসয ররস্তারাাঁয়
ধূমপাস্নর হার ১৮ েশতমক ৫ শিাাংশ এবাং সেসয নয় এমন ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর হার ৩৬
েশতমক ৯ শিাাংশ।
২০১১ সাল রথস্ক বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি ও ঢাকা আহ্োতনয়া তমশন ধূমপানমুক্ত
ররস্তারাাঁ গেস্ন একস্ত্র কাজ শুরু কস্র এবাং তবতভন্ন পেস্ক্ষপ বাতবায়স্নর ফলস্বরূপ বাাংলাস্েশ
ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সেসয ররস্তারাাঁয় আইন লঙ্ঘস্নর হার িু লনামূলক কম। িবুও সেসয
ররস্তারাাঁও মানস্েনা আইস্নর ধারা ৮ প্রেতশিয হস্ি না ধূমপানমুক্ত সিকযিামূলক রনাটিশ। মাত্র
৩ েশতমক ৭ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় প্রেতশিয হস্ি আইন অনু ায়ী সিকযিামূলক রনাটিশ। র খাস্ন
সেসয নয় এমন ররস্তারাাঁর তিত্র আস্রা খারাপ, মানস্ে না আইন।
িাই আইস্নর শিভাগ বাতবায়ন তনশ্চিি করার লস্ক্ষয ঢাকা আহ্োতনয়া তমশন বাাংলাস্েশ
ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির প্রতি তকেু সুপাতরশমালা িু স্ল ধস্রন-িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন সম্পস্কয
সকল সেসয ররস্তারাাঁস্ক অবগি করা এবাং এ তবষ্স্য় ররস্তারাাঁর মাতলক ও কমিারীস্ের
য
সস্িিনিা বৃশ্চিস্ি সভা আস্য়াজন, তবতভন্ন উপকরণ প্রকাশ ও তবিরণ করা; ররস্তারাাঁয় িামাক
তনয়ন্ত্রণ আইন অনু ায়ী প াপ্ত
য সাংখযক সিকযিামূলক রনাটিশ প্রেশস্নর
য
জনয তনস্েযশনা প্রোন ও
প্রেশস্নর
য
বযবস্থা িহন; বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সেসয হওয়ার রক্ষস্ত্র িামাক তনয়ন্ত্রণ
আইন প্রতিপালস্নর শিয আস্রাপ করা এবাং পালস্নর প্রতিস্বেন প্রোন বাধযিামূলক করা; একটি
মতনিতরাং টিম গেন, মতনিতরাং ফরস্মি তিতর এবাং িামাক আইন বাতবায়স্নর অিগতি প্রতিতনয়ি

মতনির করা; সতমতির মাতসক/তত্রমাতসক সমন্বয় সভায় তবষ্য়টি অন্তভূ ক্ত
য করণ ও এর অিগতি
তনস্য় আস্লািনা করা সহ আস্রা তবতভন্ন পেস্ক্ষপ িহণ।
িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন বাতবায়স্ন বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি আস্রা কস্োর পেস্ক্ষপ
িহণ করস্ব বস্ল জানান সভার সভাপতি। আস্লািনা সভায় সভাপতিত্ব কস্রন বাাংলাস্েশ
ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির মহাসতিব ররজাউল কতরম সরকার রতবন এবাং সভায় প্রধান অতিতথ
তেস্লন ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সভাপতি খন্দকার রহুল আতমন। সভার শুরুস্ি শুস্ভিা বক্তবয
প্রোন কস্রন বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির রকাষ্াধযক্ষ রিৌতফকুল ইসলাম খান এবাং সভার
উস্েশয সম্পস্কয বস্লন ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর স্বাস্থয রসক্টস্রর তসতনয়র রপ্রািাম অতফসার
শারতমন রহমান। এোড়াও সভায় বক্তবয প্রোন কস্রন বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সহসভাপতি আস্নায়ার রহাস্সন তমরধা রবলু এবাং ুগ্ম মহাসতিব ইমরান হাসান। সভায় আস্রা অাংশ
রনয় ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির অনযানয সেসযসহ অনযানয িামাকতবস্রাধী সাংস্থার প্রতিতনতধরা।
জতরস্পর িথয তিত্র উপস্থাপন কস্রন ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর সহকাতর পতরিালক ও িামাক
তনয়ন্ত্রণ প্রকস্ের প্রকে সমন্বয়কারী রমা. রমাখস্লেুর রহমান। সভায় সঞ্চালস্কর ভূ তমকায় তেস্লন
তসয়ে রমাহাম্মে আন্দাতলব, প্রিার সম্পােক, বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি।
https://www.dailyinqilab.com/article/306892/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%A7%E0%
A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%B6%E0%A6%A4%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE
%E0%A6%81-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%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%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F
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প্রিে বাাংলাস্েশ িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন মানস্ে না ঢাকার শিভাগ ররস্তারাাঁ

িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন মানস্ে না ঢাকার শিভাগ
ররস্তারাাঁ
কাগজ প্রতিস্বেক
প্রকাতশি হস্য়স্ে: জুলাই ১২, ২০২০ , ১২:৩৫ অপরাহ্ণ

ফাইল েতব
ঢাকা শহস্রর ররস্তারাাঁয় িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন বাতবায়স্নর তিত্র প াস্লািনা’
য
শীষ্ক
য
এক জতরস্প রেখা রগস্ে প্রায় শিভাগ ররস্তারাাঁ এই আইন মানস্ে না।

ঢাকা উির ও ঢাকা েতক্ষণ তসটি কস্পাস্রশন
য
এলাকার রমাি ৩৭১টি (উির তসটি
কস্পাস্রশন
য
এলাকায় ২১১টি এবাং েতক্ষণ তসটি কস্পাস্রশন
য
এলাকায় ১৬৬টি) ররস্তারাাঁয়
পতরিাতলি এই জতরস্প রেখা রগস্ে, ২৪৫টি ররস্তারাাঁর রেড লাইস্সন্স আস্ে আর বাকী
১২৬টি ররস্তারাাঁর রকান রেড লাইস্সন্স রনই। ৫৪টি ররস্তারাাঁ বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক
সতমতির সেসয ও বাকী ৩১৭টি ররস্তারাাঁ সেসয নয়। এই ৩৭১টি ররস্তারাাঁর ৯৮ শিাাংশ
সামতিকভাস্ব িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘস্নর তিত্র উস্ে আস্স।
জতরস্প আস্রা রেখা তগস্য়, ৩৪ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর সামতিক তিত্র পাওয়া ায়,
১৭ েশতমক ৩ শিাাংশ ররস্তারাাাঁয় সরাসতর ধূমপাস্নর েৃশয রেখা ায়; ২৯ েশতমক ৪
শিাাংশ ররস্তারায় তসগাস্রস্ির উশ্চিষ্ট অাংশ/োাঁই োতন পাওয়া তগস্য়স্ে এবাং ২ েমতমক
৬ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর গন্ধ পাওয়া তগস্য়স্ে। ৯৮ শিাাংশ ররস্তারাাঁয় আইন
অনু ায়ী সিকযিামূলক রনাটিস পাওয়া ায়তন এবাং ৯২% ররস্তারাাঁয় রকান ধরস্নর
সিকযিামূলক রনাটিশ পাওয়া ায়তন। জতরস্প আস্রা প্রকাশ পায় র , বাাংলাস্েশ
ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সেসয ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর হার ১৮ েশতমক ৫ শিাাংশ এবাং
সেসয নয় এমন ররস্তারাাঁয় ধূমপাস্নর হার ৩৬ েশতমক ৯ শিাাংশ।
শতনবার (১১ জুলাই) বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি ও ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর
র ৌথ উস্েযাস্গ এক অনলাইন আস্লািনা সভায় জতরস্পর ফলাফল িু স্ল ধরা হয়। সভায়
সভাপতিত্ব কস্রন বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির মহাসতিব ররজাউল কতরম
সরকার রতবন এবাং সভায় প্রধান অতিতথ তেস্লন ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সভাপতি
খন্দকার রহুল আতমন। সভার শুরুস্ি শুস্ভিা বক্তবয রেন বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক
সতমতির রকাষ্ােক্ষ রিৌতফকুল ইসলাম খান এবাং সভার উস্েশয সম্পস্কয বস্লন, ঢাকা
আহ্োতনয়া তমশস্নর স্বাস্থয রসক্টস্রর তসতনয়র রপ্রািাম অতফসার শারতমন রহমান।
জতরস্পর িথয তিত্র উপস্থাপন কস্রন ঢাকা আহ্োতনয়া তমশস্নর সহকাতর পতরিালক ও
িামাক তনয়ন্ত্রণ প্রকস্ের প্রকে সমন্বয়কারী রমা. রমাখস্লেুর রহমান। এোড়া সভায়
বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির রনিারা বক্তবয রেন।
প্রসঙ্গি; ২০১১ সাল রথস্ক বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতি ও ঢাকা আহ্োতনয়া তমশন
ধূমপানমুক্ত ররস্তারাাঁ গেস্ন একস্ত্র কাজ শুরু কস্র এবাং তবতভন্ন পেস্ক্ষপ বাতবায়স্নর
ফলস্বরূপ বাাংলাস্েশ ররস্তারাাঁ মাতলক সতমতির সেসয ররস্তারাাঁয় আইন লঙ্ঘস্নর হার
িু লনামূলক কম।

এসআর
তবষ্য়: আইন ঢাকা িামাক তনয়ন্ত্রণ ররস্তারা\
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জািীয়

সংবাদ » জািীয়
ঢাকাি ৯৮ ভাগ হহাপর্ল-হিপতািা িামাক
আইন মানপে না
রনউজ আ পলাড : ঢাকা , শুক্রবাি, ০৩ জুলাই ২০২০
সাংবাে :
•

তনজস্ব বািযা পতরস্বশক

ঢাকার ৯৮ ভাগ রহাস্িল-ররস্তারা িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন মানস্ে
না। শিকরা ২ ভাগ ররস্তারা থা থভাস্ব আইন বাতবায়ন

্ াতনয়া তমশন কিৃক পতরিাতলি এক জতরস্প এ
করস্ে। ঢাকা আহে
তিত্র উস্ে এস্সস্ে।
ঢাকা শহস্রর ররস্তারায় িামাক তনয়ন্ত্রণ আইন বাতবায়স্নর
অবস্থা ািাইস্য়র জনয ক্রস রসকশনাল পিতিস্ি েুই তসটি
কস্পাস্রশন
য
এলাকার ৩৭১টি ররস্তারায় জতরপ িালাস্না হয়। এসব
ররস্তারার মস্ধয ১২৬টি ররস্তারার রেড লাইস্সন্সই রনই বস্ল
প্রতিস্বেস্ন জানাস্না হস্য়স্ে। ২০১৯ সাস্লর জুন মাস রথস্ক এই
্ াতনয়া তমশস্নর সহকারী পতরিালক ও
জতরপ করা হয়। ঢাকা আহে
িামাক তনয়ন্ত্রণ প্রকস্ের প্রকে সমন্বয়কারী রমা. রমাখস্লেুর
রহমান জতরস্পর ফলাফল িু স্ল ধস্রন।
প্রতিস্বেস্ন বলা হয়, ৩৭১টি ররস্তারার মস্ধয শিকরা ২ ভাগ
ররস্তারা থা থভাস্ব আইন বাতবায়ন করস্ে। আর রেড
লাইস্সন্স আস্ে এমন ররস্তারায় আইন লাংঘস্নর হার শিকরা ৩১
েশতমক ৪ ভাগ এবাং রেড লাইস্সন্সতবহীন ররস্তারায় আইন
লাংঘস্নর হার শিকরা ৩৯ েশতমক ৭ ভাগ। এোড়া ধূমপান ও
িামাকজাি দ্রবয বযবহার (তনয়ন্ত্রণ) আইন অনু ায়ী ৪০*২০
রসতিতমিার জায়গাজুস্ড় ধূমপান হস্ি তবরি থাকুন, ইহা
শাশ্চতস্ াগয অপরাধ রলখা তবজ্ঞতপ্ত সাাঁিাস্নার তনয়ম থাকস্লও ৯৮
ভাগ ররস্তারায় এ ধরস্নর রকাস্না সিকযিামূলক তবজ্ঞতপ্ত পাওয়া
ায়তন। আবার ৯২ ভাগ ররস্তারায় রকাস্না ধরস্নর সিকযিামূলক
তবজ্ঞতপ্তও পাওয়া ায়তন।
প্রতিস্বেস্ন বলা হয়, ৩৪ ভাগ ররস্তারায় ধূমপাস্নর সামতিক তিত্র
পাওয়া রগস্ে। আর ১৭ েশতমক ৩ ভাগ রর¯রঁারায় সরাসতর
ধূমপাস্নর েৃস্শযর পাশাপাতশ ২৯ েশতমক ৪ ভাগ ররস্তারায়
তসগাস্রস্ির উশ্চিষ্ট অাংশ-োাঁই োতন পাওয়া রগস্ে। ২ েশতমক ৬
ভাগ ররস্তারায় তকেুক্ষণ অবস্থানকাস্ল তসগাস্রস্ির গন্ধ পাওয়া

রগস্ে। ঢাকা উির তসটি করস্পাস্রশন এলাকায় অবতস্থি
ররস্তারাগুস্লার আইন লাংঘস্নর হার ৩৩ েশতমক ২ ভাগ এবাং
েতক্ষণ তসটি করস্পাস্রশন এলাকায় িা ৩৫ েশতমক ৬ ভাগ।
আইস্নর শিভাগ বাতবায়ন তনশ্চিি করার লস্ক্ষয িামাক তনয়ন্ত্রণ
কা ক্রম
য
বাতবায়স্ন তসটি করস্পাস্রশস্নর বাস্জস্ি সুতনতেয ষ্টভাস্ব
বরাে রাখা, সব ররস্তারা রেড লাইস্সস্ন্সর আওিায় এস্ন িামাক
তনয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালস্নর শিয আস্রাপ, তনয়তমি ভ্রামযমাণ
আোলি পতরিালনা, ররস্তারা মাতলক ও কমিারীস্ের
য
সস্িিনিা
বৃশ্চিস্ি সভা আস্য়াজনসহ তবতভন্ন সুপাতরশ করা হয়।
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