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Former civil aviation minister Faruk urges 
to increase tax on tobacco products 

 

Faruk Khan, former civil aviation minister, has urged to increase tax on tobacco 
products to save the youths of the country.  

"In Bangladesh, the youth consists 49% of the total population. This large group of 
the young population has to be freed from all kinds of tobacco products," said 
Faruk Khan in a recent online discussion programme titled "Corona Songlap: 
Public Health or Tobacco? organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector. 

According to the World Health Organisation (WHO), tobacco users have been 
specially warned about the health risks during the pandemic. It is because the 
heart, lungs and other vital organs of the body of the tobacco users are badly 

https://tbsnews.net/bangladesh


damaged which can let the coronavirus infect the body much easily, says a press 
release.  

Based on that, MP Faruk Khan has made a strong appeal to the Prime Minister 
Sheikh Hasina to stop the marketing of all kinds of tobacco products during the 
pandemic.  

He, also the chairman of Parliamentary Standing Committee on the Ministry of 
Civil Aviation and Tourism, urged to stop the production and marketing of the 
electronic cigarette or vape.   
  

https://tbsnews.net/bangladesh/former-civil-aviation-minister-faruk-urges-increase-tax-tobacco-

products-92686 
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Former Civil Aviation Minister Faruk Khan underscored the need for imposition of higher 

taxes on tobacco products with an aim to discourage mainly youth from consuming 

cigarettes, and other tobacco products. 

"In Bangladesh, the youth consists 49% of the total population. This large group of the 

young population has to be freed from all kinds of tobacco products," said Faruk Khan in 

a recent online discussion programme titled "Corona Songlap: Public Health or Tobacco? 

organised by Dhaka Ahsania Mission Health Sector, according to a press release. 

The MP strongly requested to the Prime Minister Shiekh Hasina to stop the marketing of 

all kinds of tobacco products during the pandemic. 

Now, by imposing a higher amount of taxation on tobacco products, the youth can be 

refrained from buying such products as they would not have the purchasing power and 

in this way, the tobacco products will also become unnecessary for them, he added.   

As per World Health Organization guideline, tobacco users have been specially warned 

about the health risks during the pandemic. It is because the heart, lungs and other vital 

organs of the body of the tobacco users are badly damaged which can let the 

coronavirus infect the body much easily. 

He also urged that the production and marketing of the electronic cigarette/vape should 

be completely stopped.    

 
https://www.observerbd.com/news.php?id=260350&fbclid=IwAR2n5ZOGWslpAdb3DNjZMxCoBb-
8deeruUjSTB2hGR9y6nqkfGHkvC4CAGg 
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ঢাকা 
 

র্রুণদের রক্ষায় র্ামাকপদণের োম 

বাডাদনার আহ্বান ফারুক খাদনর 

 

কর্ন েল (অব.) ফারুক খান 

র্রুণদের রক্ষায় র্ামাকপদণের োম বানডদয় ডেওয়ার আহ্বান জাননদয়দেন 

ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালয় সম্পনকতর্ সংসেীয় স্থায়ী 

কনমটটর সভাপনর্ ফারুক খান এমনপ। নর্নন বদলন, র্ামাদকর োম ডবনি হদল 

র্রুণ জনদ াষ্ঠী র্ামাক বেবহার শুরু করদর্ ননরুৎসানহর্ হদব এবং বর্তমান 

বেবহারকারীরাও র্ামাক োডদর্ উৎসানহর্ হদব। 



সম্প্রনর্ ঢাকা আহে্াননয়া নমিদনর স্বাস্থে নবভাদ র আদয়াজজর্ কদরানা সংলাপ 

নবষয়ক অনলাইন নমনেয়া আদলাচনায় নর্নন এসব কথা বদলন। 

সাদবক এই মন্ত্রী বদলন, বাংলাদেদির ডমাট জনদ াষ্ঠীর ৪৯ ির্াংিই র্রুণ। 

অথ তাৎ র্রুণরাই এখন বাংলাদেদির উন্নয়দনর মূল ননয়ামক িজি। র্াই এই 

নবিাল র্রুণ সমাজদক র্ামাকমুি রাখার জনে সকল র্ামাকপদণের কর ও 

োম বানডদয় র্রুণদের ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব। 

নর্নন আরও বদলন, ২০৪০ সাদলর মদযে বাংলাদেিদক র্ামাকমুি করদর্ হদল 

এখন ডথদকই র্ামাদকর বেবহার কমাদর্ হদব এবং উচ্চ করাদরাদপর মাযেদম 

র্ামাকজার্ দ্রদবের মূলে বৃজি কদর জনসাযারদণর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় 

ডর্দর্ হদব। এজনে নর্নন প্রযানমন্ত্রীর ননকট ডজার আদবেন কদরন এবং বদলন, 

র্ামাক ডকাম্পাননর টাদ তট নিক্ষাথী ও র্রুণ সমাজ। র্াই আসন্ন বাদজদট 

র্ামাকজার্ দ্রদবের ওপর উচ্চ হাদর কর আদরাপ করদর্ হদব। 

উদেখে, র্ারা র্ামাকজার্ দ্রবে ডসবন করদেন র্াদের মদযে কদরানাভাইরাস 

সংক্রমদণর সম্ভাবনা ডবনি এবং এ নবষদয় নবশ্ব স্বাস্থে সংস্থার  াইেলাইন 

অনুসাদর র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের নবদিষভাদব সর্তক করা হদয়দে। 

কারণ র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের হৃের্ন্ত্র, ফুসফুস ও অনোনে অঙ্গ-

প্রর্ঙ্গ ক্ষনর্ কদর। 

 

https://barta24.com/details/national/94454/farooq-khan-called-for-increasing-the-price-of-tobacco-

products-to-protect-the-youth 
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নফচার  

র্রুণদের রক্ষায় র্ামাকজার্ দ্রদবের োম বজৃির 

আদবেন সাদবক মন্ত্রীর 
 June 13, 2020 bdmetronews 

বববির্ের্রাবনউজ ডিস্ক ॥ র্ামাদকর োম ডবনি হদল র্রুণ জনদ াষ্ঠী র্ামাক বেবহার শুরু করদর্ 

ননরৎসানহর্ হদব এবং বর্তমান বেবহারকারীরাও র্ামাক োডদর্ উৎসানহর্ হদব। বাংলাদেদি ডমাট 

জনদ াটষ্ঠর ৪৯ ির্াংিই র্রুণ। অথ তাৎ র্রুণরাই এখন বাংলাদেদির উন্নয়দনর মূল ননয়ামক িজি। এই 

নবিাল র্রুণ সমাজদক র্ামাকমুি রাখার জনে সকল র্ামাকপদণের কর ও োম বানডদয় র্রুণদের 

ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব। 

এ মন্তবে কদরন ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালদয়র সাদবক মন্ত্রী এবং সভাপনর্, 

ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালয় সম্পনকতর্ স্থায়ী কনমটট ডল. কদন তল (অব:) মুহাম্মে 

ফারুক খান এমনপ। 

http://bdmetronews24.com/archives/category/feature
http://bdmetronews24.com/archives/65256
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সম্প্রনর্ ঢাকা আহে্াননয়া নমিদনর স্বাস্থে ডসক্টর আদয়াজজর্ কদরানা সংলাপ নবষয়ক অনলাইন নমনেয়া 

আদলাচনায় নর্নন আদরা বদলন, ২০৪০ সাদলর মদযে র্ামাকমুি বাংলাদেি অজতন করদর্ হদল এখন 

ডথদকই র্ামাদকর বেবহার দ্ররু্হাদর কমাদর্ হদব এবং এদক্ষদে উচ্চ করাদরাদপর মাযেদম র্ামাকজার্ 

দ্রদবের মূলে বৃজি কদর জনসাযারদণর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব। এজনে নর্নন মাননীয় 

প্রযানমন্ত্রীর ননকট ডজার আদবেন কদরন এবং বদলন, র্ামাক ডকাম্পানীর টাদ তট নিক্ষাথী ও র্রুণ 

সমাজ। র্াই আসন্ন বাদজদট র্ামাকজার্ দ্রদবের উপর উচ্চ হাদর কর আদরাপ কদর এ সকল দ্রদবের 

োম বানডদয় র্ামাকজার্ দ্রবে নিক্ষাথী ও র্রুণ সমাদজর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় র্াওয়া এবং এ 

সকল দ্রবে এদের কাদে অপ্রদয়াজনীয় কদর ডর্ালা।” 

উদেখে, র্ারা র্ামাকজার্ দ্রবে ডসবন করদেন র্াদের মদযে কদরানা ভাইরাস সংক্রমদনর সম্ভাবনা ডবিী 

এবং এ নবষদয় নবশ্ব স্বাস্থে সংস্থার  াইেলাইন অনুসাদর র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের নবদিষভাদব 

সর্তক করা হদয়দে। কারণ র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের হৃের্ন্ত্র, ফুসফুস ও অনোনে অংঙ্গপ্রর্ঙ্গ 

ক্ষনর্ সানযর্ হদয় থাদক নবযায় কদরানা ভাইরাস খুব সহদজ র্াদের আক্রমন করদর্ পাদর। এ সমদয় 

র্ামাক ডকাম্পানীর উৎপােন ও নবপনণ চলমান থাকায় নর্নন নবস্ময় প্রকাি কদরন এবং কদরানা 

সংক্রমদরাদয ও জনস্বাস্থে সুরক্ষায় মহামারীকালীন সমদয় র্ামাক ডকাম্পানীর নবপণন কার্ তক্রম বন্ধ 

রাখায় ডজার সমথ তন জানান। এোডাও নর্নন বাংলাদেদি ইদলক্ট্রননক নস াদরট বা ভোনপং ডটাবোদকা 

জার্ীয় জনস্বাদস্থের হুমনক স্বরূপ দ্রবেসমূহ সম্পণূ তরূদপ নননষি করার জনে মাননীয় প্রযানমন্ত্রীর েৃটি 

আকষ তণ কদরন। 
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র্ামাকজার্ দ্রদবের োম বৃজির আদবেন সাদবক মন্ত্রী ফারুক খাদনরঅর্ ে-

বাবিজয /  

• অনলাইন ডেস্ক 

• ২০২০-০৬-১৩ ১৬:২৫:১৭ 

•  

 

‘র্ামাদকর োম ডবনি হদল র্রুণ জনদ াষ্ঠী র্ামাক বেবহার শুরু করদর্ ননরৎসানহর্ হদব এবং বর্তমান 

বেবহারকারীরাও র্ামাক োডদর্ উৎসানহর্ হদব। বাংলাদেদি ডমাট জনদ াটষ্ঠর ৪৯ ির্াংিই র্রুণ। অথ তাৎ 

র্রুণরাই এখন বাংলাদেদির উন্নয়দনর মূল ননয়ামক িজি। এই নবিাল র্রুণ সমাজদক র্ামাকমুি রাখার জনে 

সকল র্ামাকপদণের কর ও োম বানডদয় র্রুণদের ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব” এমন মন্তবে কদরন 

ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালদয়র সাদবক মন্ত্রী এবং সভাপনর্, ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও 

পর্ তটন মন্ত্রণালয় সম্পনকতর্ স্থায়ী কনমটট ডল. কদন তল (অব:) মুহাম্মে ফারুক খান, এমনপ।  

সম্প্রনর্ ঢাকা আহে্াননয়া নমিদনর স্বাস্থে ডসক্টর আদয়াজজর্ কদরানা সংলাপ নবষয়ক অনলাইন নমনেয়া 

আদলাচনায় নর্নন আদরা বদলন, ২০৪০ সাদলর মদযে র্ামাকমুি বাংলাদেি অজতন করদর্ হদল এখন ডথদকই 

http://timetouchnews.com/news/news-list/4
http://timetouchnews.com/news/news-list/4
http://timetouchnews.com/news/news-list/4
http://timetouchnews.com/


র্ামাদকর বেবহার দ্ররু্হাদর কমাদর্ হদব এবং এদক্ষদে উচ্চ করাদরাদপর মাযেদম র্ামাকজার্ দ্রদবের মূলে বৃজি 

কদর জনসাযারদণর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব। এজনে নর্নন মাননীয় প্রযানমন্ত্রীর ননকট ডজার 

আদবেন কদরন এবং বদলন, র্ামাক ডকাম্পানীর টাদ তট নিক্ষাথী ও র্রুণ সমাজ। র্াই আসন্ন বাদজদট 

র্ামাকজার্ দ্রদবের উপর উচ্চ হাদর কর আদরাপ কদর এ সকল দ্রদবের োম বানডদয় র্ামাকজার্ দ্রবে নিক্ষাথী ও 

র্রুণ সমাদজর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় র্াওয়া এবং এ সকল দ্রবে এদের কাদে অপ্রদয়াজনীয় কদর ডর্ালা।” 

উদেখে, র্ারা র্ামাকজার্ দ্রবে ডসবন করদেন র্াদের মদযে কদরানা ভাইরাস সংক্রমদনর সম্ভাবনা ডবিী এবং 

এ  নবষদয় নবশ্ব স্বাস্থে সংস্থার  াইেলাইন অনুসাদর র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের নবদিষভাদব সর্তক করা 

হদয়দে। কারণ র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের হৃের্ন্ত্র, ফুসফুস ও অনোনে অংঙ্গপ্রর্ঙ্গ ক্ষনর্ সানযর্ হদয় থাদক 

নবযায় কদরানা ভাইরাস খবু সহদজ র্াদের আক্রমন করদর্ পাদর। এ সমদয় র্ামাক ডকাম্পানীর উৎপােন ও 

নবপনণ চলমান থাকায় নর্নন নবষ্ময় প্রকাি কদরন এবং কদরানা সংক্রমদরাদয  ও  জনস্বাস্থে সরুক্ষায় 

মহামারীকালীন সমদয় র্ামাক ডকাম্পানীর নবপণন কার্ তক্রম বন্ধ রাখায় ডজার সমথ তন জানান।  

এোডাও নর্নন বাংলাদেদি ইদলক্ট্রননক নস াদরট বা ভোনপং ডটাবোদকা জার্ীয় জনস্বাদস্থের হুমনক স্বরূপ দ্রবেসমূহ 

সম্পণূ তরূদপ নননষি করার জনে মাননীয় প্রযানমন্ত্রীর েৃটি আকষ তণ কদরন। 
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ঢাকা ববভাগ 
 

তরুনর্ের রক্ষায় তাোকজাত দ্রর্বযর োে বৃদ্ধির আর্বেন সার্বক 

ডবসােবরক ববোন পবরবহন ও পর্ েটন েন্ত্রীর 

ডোহাম্মে রুবার্য়ত : 

সেয় : 2020-06-13 18:00:08 

 



”র্ামাদকর োম ডবনি হদল র্রুণ জনদ াষ্ঠী র্ামাক বেবহার শুরু করদর্ ননরৎসানহর্ হদব এবং 

বর্তমান বেবহারকারীরাও র্ামাক োডদর্ উৎসানহর্ হদব। বাংলাদেদি ডমাট জনদ াটষ্ঠর ৪৯ 

ির্াংিই র্রুণ। অথ তাৎ র্রুণরাই এখন বাংলাদেদির উন্নয়দনর মূল ননয়ামক িজি। এই নবিাল র্রুণ 

সমাজদক র্ামাকমুি রাখার জনে সকল র্ামাকপদণের কর ও োম বানডদয় র্রুণদের ক্রয় ক্ষমর্ার 

বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব” এমন মন্তবে কদরন ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালদয়র 

সাদবক মন্ত্রী এবং সভাপনর্, ডবসামনরক নবমান পনরবহন ও পর্ তটন মন্ত্রণালয় সম্পনকতর্ স্থায়ী কনমটট 

ডল. কদন তল (অব:) মুহাম্মে ফারুক খান, এমনপ। সম্প্রনর্ ঢাকা আহে্াননয়া নমিদনর স্বাস্থে ডসক্টর 

আদয়াজজর্ কদরানা সংলাপ নবষয়ক অনলাইন নমনেয়া আদলাচনায় নর্নন আদরা বদলন, ২০৪০ 

সাদলর মদযে র্ামাকমুি বাংলাদেি অজতন করদর্ হদল এখন ডথদকই র্ামাদকর বেবহার দ্রæর্হাদর 

কমাদর্ হদব এবং এদক্ষদে উচ্চ করাদরাদপর মাযেদম র্ামাকজার্ দ্রদবের মূলে বৃজি কদর 

জনসাযারদণর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় ডর্দর্ হদব। এজনে নর্নন মাননীয় প্রযানমন্ত্রীর ননকট ডজার 

আদবেন কদরন এবং বদলন, র্ামাক ডকাম্পানীর টাদ তট নিক্ষাথী ও র্রুণ সমাজ। র্াই আসন্ন 

বাদজদট র্ামাকজার্ দ্রদবের উপর উচ্চ হাদর কর আদরাপ কদর এ সকল দ্রদবের োম বানডদয় 

র্ামাকজার্ দ্রবে নিক্ষাথী ও র্রুণ সমাদজর ক্রয় ক্ষমর্ার বাইদর ননদয় র্াওয়া এবং এ সকল দ্রবে 

এদের কাদে অপ্রদয়াজনীয় কদর ডর্ালা।” 

উদেখে, র্ারা র্ামাকজার্ দ্রবে ডসবন করদেন র্াদের মদযে কদরানা ভাইরাস সংক্রমদনর সম্ভাবনা 

ডবিী এবং এ  নবষদয় নবশ্ব স্বাস্থে সংস্থার  াইেলাইন অনুসাদর র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের 

নবদিষভাদব সর্তক করা হদয়দে। কারণ র্ামাকজার্ দ্রবে বেবহারকারীদের হৃের্ন্ত্র, ফুসফুস ও 

অনোনে অংঙ্গপ্রর্ঙ্গ ক্ষনর্ সানযর্ হদয় থাদক নবযায় কদরানা ভাইরাস খুব সহদজ র্াদের আক্রমন 

করদর্ পাদর। এ সমদয় র্ামাক ডকাম্পানীর উৎপােন ও নবপনণ চলমান থাকায় নর্নন নবষ্ময় প্রকাি 

কদরন এবং কদরানা সংক্রমদরাদয  ও  জনস্বাস্থে সরুক্ষায় মহামারীকালীন সমদয় র্ামাক ডকাম্পানীর 

নবপণন কার্ তক্রম বন্ধ রাখায় ডজার সমথ তন জানান। এোডাও নর্নন বাংলাদেদি ইদলক্ট্রননক নস াদরট 

বা ভোনপং ডটাবোদকা জার্ীয় জনস্বাদস্থের হুমনক স্বরূপ দ্রবেসমূহ সমূ্পণ তরূদপ নননষি করার জনে 

মাননীয় প্রযানমন্ত্রীর েৃটি আকষ তণ কদরন। 
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