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তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের ‘প্রন োগ েো হও োর কোরনণই’ ঢোকোর হহোনেল-হরনতোরো াঁ  

অবোনধ ধূমপোে চলনে বনল মন্তবয কনরনেে তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 

হেতৃবৃন্দসহ এ নবষন  কোজ করো গণমোধযমকমীরো। 

 

মঙ্গলবোর এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ 

(এটেনজএ নব) ও ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ ‘ঢোকো শহনরর 

হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল 

ও গণমোধযনমর িূনমকো’ শীষ নক এক অেলোইে সিো  তোরো এই অনিমত হেে। 

 

সিো  উপনিত নবনিন্ন গণমোধযমকমীসহ তোমোকনবনরোধী সংগঠনের প্রনতনেনধরো 

বতনমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের বোতবো ে ও তোর েুব নল নেক নেন  কথো বনলে। 

 

সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক 

ইকবোল মোসুে। সিো পনরচোলেো কনরে এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট 

হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত এটেে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ। 

 



সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোরী 

পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো. হমোখনলেয র 

রহমোে। 

 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে ২০১৯ সোনলর জনুে ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক 

নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে কনর। 

 

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকোর 

হমোে ৩৭১টে (উত্তর নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে 

কনপ নোনরশে এলোকো  ১৬৬টে) হরনতোরো াঁ । এর মনধয ২৪৫টে হরনতোরো াঁর হেড 

লোইনসন্স আনে আর বোনক ১২৬টে হরনতোরো াঁর হকোনেো হেড লোইনসন্স হেই। এই 

৩৭১টে হরনতোরো াঁর ৯৮ শতোংনশ সোমনিকিোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে (ধূমপোেমকু্ত 

েো রোখো এবং এ সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) 

লংঘনের নচত্র উনঠ আনস। 

 

সিো  পযোনসন ক এনশ ো েোনিল অযোনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ চযোপ্টোর) 

হচ োরমযোে এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোনেনর নেব নোহী পনরচোলক শনহে 

হোনমে বনলে, “স্বেোমধেয হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে 

চনল। তোরপরও নকেয  নকেয  িোনে এখেও পুনরোপুনরিোনব বোতবোন ত হনে েো। 

হসজেয আইে সম্পনকন আরও প্রচোর ও প্রচোরণোর প্রন োজে।” 

 

সিোর সিোপনত ইকবোল মোসুে বনলে, “তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর- 

এেো সকনলর জোেো সনেও পোবনলক হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো ,  ো 

আইে পনরপনি। সম্প্রনত আহে্োনে ো নমশনের জনরনপ হরনতোরো াঁ  এমে নচত্র হেখো 

হগনে,  ো িোববোর নবষ । তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে ও সংনশোধনে 

সরকোরনক হ মে সন্সক্র  ও কনঠোর হনত হনব হতমনে গণমোধযমনকও এর 

প্রন োজেী তো সরকোরসহ সোধোরণ জেগনণর কোনে তয নল ধরনত হনব।” 

 

এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত েোনেরো 

নকরণ বনলে, “তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও সংনশোধনে 

গণমোধযনমর িূনমকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আর হহোনেল, হরনতোরো াঁ, প নেেনকন্দ্র 



এগুনলো নবনেোেনের জেয এবং এই সব জো গো  জেসমোগমও হবনশ। তোই এ সব 

হসক্টরনক তোমোকমকু্ত রোখো প্রন োজে।” 

 

এেোড়োও সিো  উপনিত নেনলে সোিোর হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো 

শর উন্সিে আহনমে হচৌধূরী, কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডনসর িোন্টস 

মযোনেজোর আব্দসু সোলোম নম ো ও হপ্রোিোম অন সোর আতোউর রহমোে মোসুেসহ 

তোমোকনবনরোধী নবনিন্ন সংগঠনের প্রনতনেনধরো।   
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তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের ‘প্রন োগ েো হও োর কোরনণই’ ঢোকোর হহোনেল-হরনতোরো াঁ  অবোনধ ধমূপোে চলনে বনল 

মন্তবয কনরনেে তোমোকনবনরোধী সংগঠনের হেতৃবনৃ্দসহ এ নবষন  কোজ করো গণমোধযমকমীরো। 

খের > েোাংলোবদশ 

 

আইবির ‘প্রবেোগ িো হওেোে’ টহোব ল-

টরবতোরোাঁে ধূমপোি 
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•  

তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের ‘প্রন োগ েো হও োর কোরনণই’ ঢোকোর হহোনেল-হরনতোরো াঁ  

অবোনধ ধমূপোে চলনে বনল মন্তবয কনরনেে তোমোকনবনরোধী সংগঠনের হেতৃবৃন্দসহ 

এ নবষন  কোজ করো গণমোধযমকমীরো। 

মঙ্গলবোর এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ (এটেনজএ নব) ও 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো’ শীষ নক এক অেলোইে 

সিো  তোরো এই অনিমত হেে। 

সিো  উপনিত নবনিন্ন গণমোধযমকমীসহ তোমোকনবনরোধী সংগঠনের প্রনতনেনধরো বতনমোে 

তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের বোতবো ে ও তোর েুব নল নেক নেন  কথো বনলে। 

সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে। 

সিো পনরচোলেো কনরে এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর 

সিোপনত এটেে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ। 

সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোরী পনরচোলক ও তোমোক 

নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো. হমোখনলেয র রহমোে। 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে ২০১৯ সোনলর জনুে ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে কনর। 

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকোর হমোে ৩৭১টে 

(উত্তর নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ১৬৬টে) 

হরনতোরো াঁ । এর মনধয ২৪৫টে হরনতোরো াঁর হেড লোইনসন্স আনে আর বোনক ১২৬টে হরনতোরো াঁর 

হকোনেো হেড লোইনসন্স হেই। এই ৩৭১টে হরনতোরো াঁর ৯৮ শতোংনশ সোমনিকিোনব তোমোক 



নে ন্ত্রণ আইে (ধূমপোেমুক্ত েো রোখো এবং এ সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের 

অেযোেয ধোরো) লংঘনের নচত্র উনঠ আনস। 

সিো  পযোনসন ক এনশ ো েোনিল অযোনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ চযোপ্টোর) হচ োরমযোে 

এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোনেনর নেব নোহী পনরচোলক শনহে হোনমে বনলে, “স্বেোমধেয 

হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোরপরও নকেয  নকেয  িোনে এখেও 

পুনরোপুনরিোনব বোতবোন ত হনে েো। হসজেয আইে সম্পনকন আরও প্রচোর ও প্রচোরণোর 

প্রন োজে।” 

সিোর সিোপনত ইকবোল মোসুে বনলে, “তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর- এেো সকনলর 

জোেো সনেও পোবনলক হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো ,  ো আইে পনরপনি। সম্প্রনত 

আহে্োনে ো নমশনের জনরনপ হরনতোরো াঁ  এমে নচত্র হেখো হগনে,  ো িোববোর নবষ । তোমোক 

নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে ও সংনশোধনে সরকোরনক হ মে সন্সক্র  ও কনঠোর হনত হনব হতমনে 

গণমোধযমনকও এর প্রন োজেী তো সরকোরসহ সোধোরণ জেগনণর কোনে তয নল ধরনত হনব।” 

এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত েোনেরো নকরণ 

বনলে, “তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও সংনশোধনে গণমোধযনমর িূনমকো অতযন্ত 

গুরুত্বপূণ ন। আর হহোনেল, হরনতোরো াঁ, প নেেনকন্দ্র এগুনলো নবনেোেনের জেয এবং এই সব 

জো গো  জেসমোগমও হবনশ। তোই এ সব হসক্টরনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে।” 

এেোড়োও সিো  উপনিত নেনলে সোিোর হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে 

আহনমে হচৌধূরী, কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডনসর িোন্টস মযোনেজোর আব্দসু সোলোম 

নম ো ও হপ্রোিোম অন সোর আতোউর রহমোে মোসুেসহ তোমোকনবনরোধী নবনিন্ন সংগঠনের 

প্রনতনেনধরো। 
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আহ্ছোনিেো নমশবির জনরপ 

ঢোকোর ৯৮% টরবতোরোাঁে িোমোক নিেন্ত্রণ 

আইবির লঙ্ঘি 

নিজস্ব প্রনিবেদক    

২২ জলুোই, ২০২০ ০০:০০ | পড়ো  োনব ২ নমনেনে 

নপ্রন্ট 

 
 

 

অ- অ অ+ 

রোজধোেীর ৯৮ শতোংশ হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে লনিত হনে। ঢোকোর েুই নসটে 

করনপোনরশে এলোকোর মনধয উত্তনর ২১১টে ও েনক্ষনণ ১৬৬টে হরনতোরো াঁ  জনরপ চোনলন  

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/937716/2020-07-22


এমে নচত্র হপন নে ঢোকো আহে্োনে ো নমশে। এসব হরনতোরো াঁর ২৪৫টের হেড লোইনসন্স 

আনে। বোনক ১২৬টের (৪০%) হেড লোইনসন্স হেই। 

গতকোল মঙ্গলবোর এনিন শে অযোন্ড েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ 

(এটেনজএ নব) ও ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ আন োন্সজত এক অেুষ্ঠোনে 

এই তথয তয নল ধরো হ । 

িোচয ন োল মোধযনম ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র 

প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো’ শীষ নক অেুষ্ঠোেটে হ । 

সিো  বক্তবয হেে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে, 

এটেনজএ নব সিোপনত ও এটেএে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ, ঢোকো 

আহে্োনে ো নমশনের সহকোরী পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের সমন্ব কোরী হমো. 

হমোখনলেয র রহমোে প্রমুখ। 

সিো  পযোনসন ক এনশ ো েোনিল অযোনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ চযোপ্টোর) 

হচ োরমযোে এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোনেনর নেব নোহী পনরচোলক শনহে হোনমে 

বনলে, ‘স্বেোমধেয হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোর 

পরও নকেয  নকেয  িোনে এখনেো পুনরোপুনরিোনব বোতবোন ত হনে েো। হস জেয আইে 

সম্পনকন আনরো প্রচোর প্রন োজে।’ 

ইকবোল মোসুে বনলে, ‘তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে ও সংনশোধনে সরকোরনক হ মে 

সন্সক্র  ও কনঠোর হনত হনব, হতমনে গণমোধযমনকও এর প্রন োজেী তো সরকোরসহ 

সোধোরণ জেগনণর কোনে তয নল ধরনত হনব।’ 

েোনেরো নকরণ বনলে, হহোনেল, হরনতোরো াঁ, প নেেনকন্দ্র—এগুনলো নবনেোেনের জেয এবং 

এসব জো গো  জেসমোগমও হবনশ। তোই এসব খোতনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। 

অেুষ্ঠোনে জোেোনেো হ , জনরনপ হেখো হগনে, ঢোকোর েুই নসটের ৩৭১টে হরনতোরো াঁর ৩৪ 

শতোংনশ ধূমপোনের সোমনিক নচত্র পোও ো হগনে। ১৭.৩ শতোংনশ সরোসনর ধূমপোনের েৃশয 

হেখো হগনে। ২৯.৪ শতোংনশ নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েোইেোনে পোও ো হগনে। আর ২.৬ 

শতোংশ হরনতোরো াঁ  ধূমপোনের গন্ধ পোও ো হগনে। অেযনেনক ৯৮ শতোংশ হরনতোরো াঁ  

আইে অেু ো ী সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে এবং ৯২ শতোংনশ হকোনেো ধরনের 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। উত্তর ও েনক্ষণ নসটেনত আইে (ধূমপোেমুক্ত েো 



রোখো এবং এসংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) লিনের হোর 

 থোক্রনম ৩৩.২ ও ৩৫.৬ শতোংশ। 
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৫ নমনেে আনগর আপনডে ; রোত ০৯:৪৮ ; বহৃস্পনতবোর ; জলুোই ২৩, ২০২০ 

• টহোম 

 

• অিযোিয 

‘টহোব ল, টরবতোরোাঁ ও পর্ য ি 

টকন্দ্রগুবলোবক িোমোকমুক্ত রোখো 

প্রবেোজি’ 

বোংলো টেনবউে নরনপোেন 

প্রকোনশত : ০২:৩৩, জলুোই ২২, ২০২০ | সব ননশষ আপনডে : ০২:৩৩, জলুোই ২২, 

২০২০ 

 

 

‘চলমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের সংনশোধে কনর হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে 

হকন্দ্রগুনলোসহ হসনপেোনলটে হসক্টরনক সমূ্পণ নরূনপ তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। 

অেযথো  বতনমোে আইনের েবু নল নেকগুনলোর সুন োগ সবোই হেনব এবং আইনের 
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বোতবো ে নেন্সিত করো কটঠে হনব। সব হরনতোরো াঁনক পোবনলক হেনসর আওতো  

নেন  আসো এবং হসনপেোনলটে হসক্টর হথনক ধূমপোনের জেয নেনেনষ্ট িোে নেনষদ্ধ 

করোসহ তোমোকজোত পনণযর প্রেশ নে আইে দ্বোরো নেনষদ্ধ করো প্রন োজে।’ 

মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের 

নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো’ শীষ নক এক অেলোইে 

আনলোচেো সিো  বক্তরো এসব কথো বনলে। এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম 

অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো আহেোনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ এ সিো অেুটষ্ঠত হ । 

সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহেোনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক 

ইকবোল মোসেু। নতনে বনলে, ‘তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর। এেো সবোই 

জোেোর পরও পোবনলক হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো ;  ো আইে পনরপিী। 

সম্প্রনত আহেোনে ো নমশনের জনরনপ হরনতোরো াঁ  এমে নচত্র হেখো নগন নে  ো িোববোর 

নবষ । তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে ও সংনশোধনে সরকোরনক হ মে সন্সক্র  ও 

কনঠোর হনত হনব, হতমনে গণমোধযমনকও এর প্রন োজেী তো সরকোর ও সোধোরণ 

জেগনণর কোনে তয নল ধরনত হনব।’ 

পযোনসন ক এনশ ো েোনিল অযোনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ চযোপেোর) হচ োরমযোে 

ও ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেনলর নেব নোহী পনরচোলক শনহে হোনমে বনলে, ‘স্বেোমধেয 

হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোরপরও নকেয  নকেয  

িোনে এখেও পুনরোপুনরিোনব বোতবোন ত হনে েো। এ জেয আইে সম্পনকন আরও 

প্রচোর ও প্রচোরণোর প্রন োজে।’ 

সিো পনরচোলেো কনরে এবং সিোর উনিশয তয নল ধরনে এনিন শে ও েয যনরজম 

জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেে বোংলোর বোতনো সম্পোেক 

েোনেরো নকরণ। সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনরে ঢোকো আহেোনে ো নমশনের 

সহকোরী পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো. হমোখনলেয র 

রহমোে। ঢোকো আহেোনে ো নমশে কতৃনক জেু, ২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  

তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে 

পনরচোনলত হ । জনরপটে পনরচোনলত হ  উত্তর নসটে করনপোনরশে এলোকোর ২১১টে 

এবং েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে এলোকোর ১৬৬টে হরনতোরো াঁ । 

এর মনধয ২৪৫টে হরনতোরো াঁর হেড লোইনসন্স আনে আর বোনক ১২৬টে হরনতোরো াঁর হেই। 

হমোে ৩৭১টের মনধয ৯৮ শতোংশ হরনতোরো াঁনত সোমনিকিোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

লিনের নচত্র উনঠ আনস। ৩৪ শতোংশ হরনতোরো াঁ  ধমূপোনের সোমনিক নচত্র পোও ো 

 ো । ১৭.৩ শতোংশ হরনতোরো াঁ  সরোসনর ধূমপোনের েৃশয হেখো  ো । ২৯.৪ শতোংশ 

হরনতোরো াঁ  নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েোইেোনে পোও ো নগন নে। অেযনেনক, ৯৮ 

শতোংশ হরনতোরো াঁ  আইে অেু ো ী সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে এবং ৯২ 

শতোংশ হরনতোরো াঁ  হকোেও ধরনের সতকনতোমলূক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো উত্তর 



ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে এলোকো  আইে লিনের হোর  থোক্রনম ৩৩.২ 

শতোংশ ও ৩৫.৬ শতোংশ। 

সিো  আরও বক্তবয রোনখে হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে আহনমে 

হচৌধুরী, কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডস এর িোন্টস মযোনেজোর আব্দসু সোলোম 

নম ো, হপ্রোিোম অন সোর আতোউর রহমোে মোসুে প্রমুখ। 
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সংবোে নবজ্ঞনি 

হহোনেল-হরতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের শতিোগ বোতবো ে ও আইনের েবূ নল নেক 

সংনশোধনের েোনব- এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ এর 

 আজ মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) হবলো ১১.৩০ নমনেনে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম 

অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ “ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক 

নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো” শীষ নক 

এক অেলোইে আনলোচেো সিো  হহোনেল-হরতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের শতিোগ বোতবো ে 

ও আইনের েবূ নল নেক সংনশোধনের েোনব জোেো  এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব 



বোংলোনেশ (এটেনজএ নব) সেসযবৃন্দ। সিো  অংশ হে  হ োরোনমর সেসযবৃন্দ ও নবনিন্ন 

তোমোকনবনরোধী সংগঠনের প্রনতনেনধবৃন্দ। সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের 

স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে। সিো পনরচোলেো কনরে ও সিোর উনিশয তয নল ধরনে 

এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেে বোংলোর বোতনো 

সম্পোেক েোনেরো নকরণ। নতনে আনরো বনলে তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও 

সংনশোধনে গণমোধযনমর িূনমকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আর হহোনেল, হরনতোরো, প নেে হকন্দ্র 

এগুনলো নবনেোেনের জেয এবং এসকল িোনে জেসমোগমও হবনশ। তোই এসকল হসক্টরনক 

তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। তোমোকমুক্ত রোখনত জেসনচতেো বৃন্সদ্ধ ও আইে বোতবো নে 

সরকোনরর েৃটষ্ট আকষ ননে গণমোধযম অনতনতও কোজ কনরনে এবং িনবষযনত আনরো সন্সক্র  হন  

কোজ করনব। সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনর ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোনর 

পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো: হমোখনলেয র রহমোে। 
  

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে কতৃনক জেু’২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে পনরচোনলত হ । এই জনরনপর উনিশয 

নেল ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিোর প ননবক্ষণ ও 

আইনের প্রন োগ নেন্সিত করনত সরকোর, প্রশোসে, হরনতোরো কতৃনপক্ষ, মোনলক সনমনত, 

গেমোধযমসহ অেযোেয হস্টকনহোল্ডোরনের কোনে তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রনতপোলনের 

প্রমোণনিনত্তক তথয সরবরোহ করো।   
  

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকোর হমোে ৩৭১টে 

(উত্তর নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ১৬৬টে) 

হরনতোরো ।  োর মনধয ২৪৫টে হরনতোরোর হেড লোইনসন্স আনে আর বোকী ১২৬টে হরনতোরোর 

হকোে হেড লোইনসন্স হেই। এই ৩৭১টে হরনতোরোর ৯৮%-এ সোমনিক িোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

(ধূমপোেমুক্ত েো রোখো এবং এ সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) 

লিনের ি োবহ নচত্র উনঠ আনস। আনরো হেখো নগন নে হ  ৩৪% হরনতোরো  ধূমপোনের 

সোমনিক নচত্র পোও ো  ো , ১৭.৩% হরনতোরো  সরোসনর ধূমপোনের েৃশয হেখো  ো ; ২৯.৪ % 

হরনতোরো  নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েোাঁই েোনে পোও ো নগন নে এবং ২.৬% হরনতোরো  ধূমপোনের 

গন্ধ পোও ো নগন নে। অেযনেনক, ৯৮% হরনতোরো  আইে অেু ো ী সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো 

 ো নে এবং ৯২% হরনতোরো  হকোে ধরনের সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো উত্তর ও 

ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  আইে লিনের হোর  থোক্রনম ৩৩.২% ও ৩৫.৬%। 

এেোড়োও আনরো হেখো নগন নে হ , প্রো  ৪০% হেড লোইনসন্স নবহীে হরনতোরো  আইে বোতবোন ত 

হনে েো হ খোনে প্রো  ৩১% লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো ও একই নচত্র উনঠ আনস। তবুও 

লোইনসন্সনবহীে হরনতোরোর হথনক লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো  আইে বোতবো নের নচত্র নকেয েো 

হনলও িোল। 

 উনেখয, মোেেী  প্রধোেমন্ত্রী হশখ হোনসেো হঘোষণো নেন নেে, “২০৪০ সোনলর মনধয বোংলোনেশ 

তোমোকমুক্ত হনব”। অেযনেনক হবসোমনরক নবমোে পনরবহে ও পন নেে মন্ত্রণোল  গত বের 

হসনপেোনলটে হসক্টনর তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে একটে হকৌশলপত্র প্রে ণ কনর। 

হ খোনে বলো হন নে হ , হসনপেোনলটে হসক্টনরর অনধে সকল হসবো প্রেোেকোরী প্রনতষ্ঠোেনক 

আইনের  থো থ বোতবো নের কথো ও নেক নেনেনশেো। 

 সিো  উপনিত এটেনজএ নব এর সেসযবৃন্দ সকনলই একটে নবষন  একমত হপোষণ কনরে হ  

বতনমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের সংনশোধে কনর হহোনেল, হরনতোরো ও প নেে হকন্দ্রগুনলো সহ 

হসনপেোনলটে হসক্টরনক সমূ্পণ নরূনপ তোমোকমুক্ত রোখো এবং হকোে প্রকোর ধূমপোনের জেয নেনেনষ্ট 

িোে রোখো নেনষদ্ধ করো। তোহনলই হসনপেোনলটে হসক্টর সমূ্পণ নরূনপ তোমোকমুক্ত হনব। অেযথো  



বতনমোে আইনের েবূ নল নেকগুনলোর সুন োগ সকনলই নেনব এবং আইনের বোতবো ে নেন্সিত করো 

কটঠে হনব। 

 সিো  আনরো বক্তবয রোনখে পযোনসন ক এনশ ো েোনিল এনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ 

চযোপেোর) হচ োরমযোে এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোেন এর নেব নোহী পনরচোলক শনহে হোনমে, 

সোিোর হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে আহনমে হচৌধূরী, কযোনম্পইে  র 

হেোবযোনকো নি নকডস্ এর িোন্টস মযোনেজোর আব্দসু সোলোম নম ো ও হপ্রোিোম অন সোর আতোউর 

রহমোে মোসুে সহ তোমোকনবনরোধী সংগঠনের প্রনতনেনধবৃন্দ। সিোর নবনশষ অনতনথ শনহে হোনমে 

বনলে, স্বেোমধেয হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোরপরও নকেয  

নকেয  িোনে এখনেো পুনরোপুনর িোনব বোতবোন ত হনে েো হসজেয আইে সম্পনকন আনরো প্রচোর ও 

প্রচোরেোর প্রন োজে। আব্দসু সোলোম নম ো হসই সোনথ একমত হপোষণ কনরে এবং বনলে 

জেসনচতেো ততনরনত হ মে গণমোধযনম প্রচোর-প্রচোরণো প্রন োজে হতমনে বতনমোে আইনের হ  

েবূ নল নেকগুনলো আনে হ মে-সকল হরনতোরোনক পোবনলক হেনসর আওতো  নেন  আসো এবং 

হসনপেোনলটে হসক্টর হথনক ধূমপোনের জেয নেনেনষ্ট িোে নেনষদ্ধ করোসহ তোমোকজোত পনণযর 

প্রেশ নণ আইে দ্বোরো নেনষদ্ধ করো ইতযোনে সংনশোধে আে নে গণমোধযনমর িূনমকো অতযন্ত 

প্রন োজেী । 

 সিোর সিোপনত ইকবোল মোসুে বনলে, তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর এেো সকনলর 

জোেো সনেও পোবনলক হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো   ো আইে পনরপনি। সম্প্রনত 

আহে্োনে ো নমশনের জনরনপ হরনতোরো  এমে নচত্র হেখো নগন নে  ো িোববোর নবষ । হ নহতয  

গযোেস ২০১৭ এর পনরসংখযোে অেু ো ী হরনতোরো  পনরোক্ষ ধূমপোনের হোর প্রো  ৫০% তোই ঢোকো 

আহে্োনে ো নমশে হরনতোরোনক হবনে নেন নে হ খোনে আইনের শতিোগ বোতবো ে নেন্সিত করো 

হগনল এই হোরেো হ্রোস করো সম্ভব। তনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে ও সংনশোধনে 

সরকোরনক হ মে সন্সক্র  ও কনঠোর হনত হনব হতমনে গণমোধযমনকও এর প্রন োজেী তো 

সরকোরসহ সোধোরণ জেগনণর নেকে তয নল ধরনত হনব। গণমোধযম তোমোক নে ন্ত্রনণ বতনমোনে 

অনেক সন্সক্র  এবং িনবষযনত আনরো সন্সক্র  হনব এমে প্রতযোশো বযক্ত কনরে নতনে। 
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ওবমিআই প্রনিবেদক: 

মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ 

এবং ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ “ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক 
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নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর 

িূনমকো” শীষ নক এক অেলোইে আনলোচেো সিো অেুটষ্ঠত হ । সিো  হহোনেল-

হরতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের শতিোগ বোতবো ে ও আইনের েুব নল নেক 

সংনশোধনের েোনব জোনেন নে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব 

বোংলোনেশ (এটেনজএ নব) । সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের 

স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে। সিো পনরচোলেো কনরে এনিন শে ও 

েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেে বোংলোর বোতনো 

সম্পোেক েোনেরো নকরণ। 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে কতৃনক জেু’২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক 

নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপ পনরচোনলত হ । 

এই জনরনপর উনিশয নেল ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের বতনমোে অবিোর প ননবক্ষণ ও আইনের প্রন োগ নেন্সিত করনত 

সরকোর, প্রশোসে, হরনতোরো কতৃনপক্ষ, মোনলক সনমনত, গেমোধযমসহ অেযোেয 

হস্টকনহোল্ডোরনের কোনে তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রনতপোলনের প্রমোণনিনত্তক তথয 

সরবরোহ করো। 

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকোর হমোে 

৩৭১টে (উত্তর নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে 

এলোকো  ১৬৬টে) হরনতোরো ।  োর মনধয ২৪৫টে হরনতোরোর হেড লোইনসন্স আনে 

আর বোকী ১২৬টে হরনতোরোর হকোে হেড লোইনসন্স হেই। এই ৩৭১টে হরনতোরোর 

৯৮%-এ সোমনিক িোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে (ধূমপোেমুক্ত েো রোখো এবং এ 

সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) লিনের ি োবহ নচত্র 

উনঠ আনস। আনরো হেখো নগন নে হ  ৩৪% হরনতোরো  ধূমপোনের সোমনিক নচত্র 

পোও ো  ো , ১৭.৩% হরনতোরো  সরোসনর ধূমপোনের েৃশয হেখো  ো ; ২৯.৪ % 

হরনতোরো  নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েোাঁই েোনে পোও ো নগন নে এবং ২.৬% 

হরনতোরো  ধূমপোনের গন্ধ পোও ো নগন নে। অেযনেনক, ৯৮% হরনতোরো  আইে 

অেু ো ী সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে এবং ৯২% হরনতোরো  হকোে ধরনের 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে 

এলোকো  আইে লিনের হোর  থোক্রনম ৩৩.২% ও ৩৫.৬%। এেোড়োও আনরো হেখো 

নগন নে হ , প্রো  ৪০% হেড লোইনসন্স নবহীে হরনতোরো  আইে বোতবোন ত হনে েো 

হ খোনে প্রো  ৩১% লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো ও একই নচত্র উনঠ আনস। তবুও 

লোইনসন্সনবহীে হরনতোরোর হথনক লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো  আইে বোতবো নের নচত্র 

নকেয েো হনলও িোল। 



সিো  আনরো বক্তবয রোনখে পযোনসন ক এনশ ো েোনিল এনসোনসন শনের (পোেো 

বোংলোনেশ চযোপেোর) হচ োরমযোে এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোেন এর নেব নোহী 

পনরচোলক শনহে হোনমে, সোিোর হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে 

আহনমে হচৌধরূী, কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডস ্এর িোন্টস মযোনেজোর 

আব্দসু সোলোম নম ো ও হপ্রোিোম অন সোর আতোউর রহমোে মোসুেসহ তোমোকনবনরোধী 

সংগঠনের প্রনতনেনধবনৃ্দ। সিোর নবনশষ অনতনথ শনহে হোনমে বনলে, স্বেোমধেয 

হহোনেলগুনলোর প্রো  সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোরপরও নকেয  নকেয  

িোনে এখনেো পুনরোপুনর িোনব বোতবোন ত হনে েো হসজেয আইে সম্পনকন আনরো 

প্রচোর ও প্রচোরণোর প্রন োজে। 

সিোর সিোপনত ইকবোল মোসুে বনলে, তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর এেো 

সকনলর জোেো সনেও পোবনলক হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো   ো আইে 

পনরপনি। গণমোধযম তোমোক নে ন্ত্রনণ বতনমোনে অনেক সন্সক্র  এবং িনবষযনত 

আনরো সন্সক্র  হনব এমে প্রতযোশো বযক্ত কনরে নতনে। 

 

https://womeneye24.com/106024 
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বুধবোর, ২২নশ জলুোই, ২০২০ ইং  

হহোনেল-হরতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের 

শতিোগ বোতবো ে ও আইনের েবূ নল নেক 

সংনশোধনের েোনব- এনিন শে ও েয যনরজম 

জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ এর 

 প্রকোনশতঃ ৮:৪৮ অপরোহ্ণ, জলুোই ২১, ২০২০ 

 
সংবোে নবজ্ঞনি : মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) হবলো ১১.৩০ নমনেনে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট 

হ োরোম অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ “ঢোকো শহনরর 

হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও 

গণমোধযনমর িূনমকো” শীষ নক এক অেলোইে আনলোচেো সিো  হহোনেল-হরতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ 

আইনের শতিোগ বোতবো ে ও আইনের েবূ নল নেক সংনশোধনের েোনব জোেো  এনিন শে ও 

েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ (এটেনজএ নব) সেসযবৃন্দ। সিো  অংশ হে  

হ োরোনমর সেসযবৃন্দ ও নবনিন্ন তোমোকনবনরোধী সংগঠনের প্রনতনেনধবৃন্দ। সিো  সিোপনতত্ব 

কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে। সিো পনরচোলেো 



কনরে ও সিোর উনিশয তয নল ধরনে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব 

বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ। নতনে আনরো বনলে 

তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও সংনশোধনে গণমোধযনমর িূনমকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। 

আর হহোনেল, হরনতোরো, প নেে হকন্দ্র এগুনলো নবনেোেনের জেয এবং এসকল িোনে 

জেসমোগমও হবনশ। তোই এসকল হসক্টরনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। তোমোকমুক্ত রোখনত 

জেসনচতেো বৃন্সদ্ধ ও আইে বোতবো নে সরকোনরর েৃটষ্ট আকষ ননে গণমোধযম অনতনতও কোজ 

কনরনে এবং িনবষযনত আনরো সন্সক্র  হন  কোজ করনব। সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনর 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোনর পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী 

হমো: হমোখনলেয র রহমোে। 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে কতৃনক জেু’২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে পনরচোনলত হ । এই জনরনপর উনিশয 

নেল ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিোর প ননবক্ষণ ও 

আইনের প্রন োগ নেন্সিত করনত সরকোর, প্রশোসে, হরনতোরো কতৃনপক্ষ, মোনলক সনমনত, 

গেমোধযমসহ অেযোেয হস্টকনহোল্ডোরনের কোনে তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রনতপোলনের 

প্রমোণনিনত্তক তথয সরবরোহ করো। 
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ন চোর  

হহোনেল-হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে শতিোগ বোতবো ে েোনব 

 July 23, 2020 bdmetronews 

নবনডনমনেোনেউজ হডস্ক ॥ হহোনেল-হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের শতিোগ 

বোতবো ে ও আইনের েুব নল নেক সংনশোধনের েোনব জোনেন নে এনিন শে ও 

েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ (এটেনজএ নব)। 

 

মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) হবলো ১১.৩০ নমনেনে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট 

হ োরোম অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ “ঢোকো 

শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর 

 লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো” শীষ নক এক অেলোইে আনলোচেো সিো  এ েোনব 

জোেোনেো হ । 

 

সিো  অংশ হে  হ োরোনমর সেসযবৃন্দ ও নবনিন্ন তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 

প্রনতনেনধবৃন্দ। সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর 

পনরচোলক ইকবোল মোসুে। 

 

সিো পনরচোলেো কনরে ও সিোর উনিশয তয নল ধনরে এনিন শে ও েয যনরজম 

জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেএে বোংলোর বোতনো সম্পোেক 

েোনেরো নকরণ। 

 

নতনে বনলে, তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও সংনশোধনে গণমোধযনমর 

িূনমকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আর হহোনেল, হরনতোরো, প নেে হকন্দ্র এগুনলো 

নবনেোেনের জেয এবং এসকল িোনে জেসমোগমও হবনশ। তোই এসকল হসক্টরনক 

তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। তোমোকমকু্ত রোখনত জেসনচতেো বৃন্সদ্ধ ও আইে 



বোতবো নে সরকোনরর েৃটষ্ট আকষ ননে গণমোধযম অতীনতও কোজ কনরনে এবং 

িনবষযনত আনরো সন্সক্র  হন  কোজ করনব। 

 

সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনর ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোনর 

পনরচোলক ও তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো: হমোখনলেয র 

রহমোে। 

 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে কতৃনক জেু’২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক 

নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে পনরচোনলত 

হ । এই জনরনপর উনিশয নেল ঢোকো শহনরর হরনতোরো  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের বতনমোে অবিোর প ননবক্ষণ ও আইনের প্রন োগ নেন্সিত করনত 

সরকোর, প্রশোসে, হরনতোরো কতৃনপক্ষ, মোনলক সনমনত, গেমোধযমসহ অেযোেয 

হস্টকনহোল্ডোরনের কোনে তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রনতপোলনের প্রমোণনিনত্তক তথয 

সরবরোহ করো। 

 

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকোর 

হমোে ৩৭১টে (উত্তর নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে 

কনপ নোনরশে এলোকো  ১৬৬টে) হরনতোরো ।  োর মনধয ২৪৫টে হরনতোরোর হেড 

লোইনসন্স আনে আর বোকী ১২৬টে হরনতোরোর হকোে হেড লোইনসন্স হেই। এই 

৩৭১টে হরনতোরোর ৯৮%-এ সোমনিক িোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে (ধূমপোেমুক্ত েো 

রোখো এবং এ সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) 

লিনের ি োবহ নচত্র উনঠ আনস। আনরো হেখো নগন নে হ  ৩৪% হরনতোরো  

ধূমপোনের সোমনিক নচত্র পোও ো  ো , ১৭.৩% হরনতোরো  সরোসনর ধূমপোনের েৃশয 

হেখো  ো ; ২৯.৪ % হরনতোরো  নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েো াঁই েোনে পোও ো নগন নে 

এবং ২.৬% হরনতোরো  ধূমপোনের গন্ধ পোও ো নগন নে। 

 

অেযনেনক, ৯৮% হরনতোরো  আইে অেু ো ী সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে 

এবং ৯২% হরনতোরো  হকোে ধরনের সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো 

উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে কনপ নোনরশে এলোকো  আইে লিনের হোর  থোক্রনম 

৩৩.২% ও ৩৫.৬%। 

 



এেোড়োও আনরো হেখো নগন নে হ , প্রো  ৪০% হেড লোইনসন্স নবহীে হরনতোরো  

আইে বোতবোন ত হনে েো হ খোনে প্রো  ৩১% লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো ও একই 

নচত্র উনঠ আনস। তবওু লোইনসন্সনবহীে হরনতোরোর হথনক লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো  

আইে বোতবো নের নচত্র নকেয েো হনলও িোল। 

 

উনেখয, মোেেী  প্রধোেমন্ত্রী হশখ হোনসেো হঘোষণো নেন নেে, “২০৪০ সোনলর মনধয 

বোংলোনেশ তোমোকমকু্ত হনব”। অেযনেনক হবসোমনরক নবমোে পনরবহে ও পন নেে 

মন্ত্রণোল  গত বের হসনপেোনলটে হসক্টনর তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নে একটে 

হকৌশলপত্র প্রে ণ কনর। হ খোনে বলো হন নে হ , হসনপেোনলটে হসক্টনরর অনধে 

সকল হসবো প্রেোেকোরী প্রনতষ্ঠোেনক আইনের  থো থ বোতবো নের কথো ও নেক 

নেনেনশেো। 

 

http://bdmetronews24.com/archives/66711 
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১০ই শ্রোবণ, ১৪২৭ বঙ্গোব্দ | ২৫নশ জলুোই, ২০২০ ইং 

 

হহোম   অেযোেয  ‘হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে হকন্দ্রগুনলোনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে’ 

‘হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে হকন্দ্রগুনলোনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে’ 

প্রকোনশত :জলুোই ২২, ২০২০, ১২:০৮ 

 

‘হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে হকন্দ্রগুনলোনক তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে’ 

  

 

‘চলমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের সংনশোধে কনর হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে হকন্দ্রগুনলোসহ 

হসনপেোনলটে হসক্টরনক সমূ্পণ নরূনপ তোমোকমুক্ত রোখো প্রন োজে। অেযথো  বতনমোে আইনের 

েুব নল নেকগুনলোর সুন োগ সবোই হেনব এবং আইনের বোতবো ে নেন্সিত করো কটঠে হনব। সব 

হরনতোরো াঁনক পোবনলক হেনসর আওতো  নেন  আসো এবং হসনপেোনলটে হসক্টর হথনক ধূমপোনের 

জেয নেনেনষ্ট িোে নেনষদ্ধ করোসহ তোমোকজোত পনণযর প্রেশ নে আইে দ্বোরো নেনষদ্ধ করো 

প্রন োজে।’ 

 

মঙ্গলবোর (২১ জলুোই) ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের নচত্র 

প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো’ শীষ নক এক অেলোইে আনলোচেো সিো  

বক্তরো এসব কথো বনলে। এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো 

আহেোনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ এ সিো অেুটষ্ঠত হ । 

 

সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহেোনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর পনরচোলক ইকবোল মোসুে। 

নতনে বনলে, ‘তোমোক স্বোনিযর জেয মোরোত্মক ক্ষনতকর। এেো সবোই জোেোর পরও পোবনলক 

হেনস তোমোক হসবে অহরহ হেখো  ো ;  ো আইে পনরপিী। সম্প্রনত আহেোনে ো নমশনের 

জনরনপ হরনতোরো াঁ  এমে নচত্র হেখো নগন নে  ো িোববোর নবষ । তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নে ও সংনশোধনে সরকোরনক হ মে সন্সক্র  ও কনঠোর হনত হনব, হতমনে 

গণমোধযমনকও এর প্রন োজেী তো সরকোর ও সোধোরণ জেগনণর কোনে তয নল ধরনত হনব।’ 

 

পযোনসন ক এনশ ো েোনিল অযোনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ চযোপেোর) হচ োরমযোে ও ঢোকো 

নরনজন্সন্স হহোনেনলর নেব নোহী পনরচোলক শনহে হোনমে বনলে, ‘স্বেোমধেয হহোনেলগুনলোর প্রো  

সবই তোমোক নে ন্ত্রণ আইে হমনে চনল। তোরপরও নকেয  নকেয  িোনে এখেও পুনরোপুনরিোনব 

বোতবোন ত হনে েো। এ জেয আইে সম্পনকন আরও প্রচোর ও প্রচোরণোর প্রন োজে।’ 

 



সিো পনরচোলেো কনরে এবং সিোর উনিশয তয নল ধরনে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট 

হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ। সিো  

জনরনপর  লো ল তয নল ধনরে ঢোকো আহেোনে ো নমশনের সহকোরী পনরচোলক ও তোমোক 

নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো. হমোখনলেয র রহমোে। ঢোকো আহেোনে ো নমশে কতৃনক 

জেু, ২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’ 

 োচোইন র জেয জনরপটে পনরচোনলত হ । জনরপটে পনরচোনলত হ  উত্তর নসটে করনপোনরশে 

এলোকোর ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে এলোকোর ১৬৬টে হরনতোরো াঁ । 

 

এর মনধয ২৪৫টে হরনতোরো াঁর হেড লোইনসন্স আনে আর বোনক ১২৬টে হরনতোরো াঁর হেই। হমোে 

৩৭১টের মনধয ৯৮ শতোংশ হরনতোরো াঁনত সোমনিকিোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে লিনের নচত্র 

উনঠ আনস। ৩৪ শতোংশ হরনতোরো াঁ  ধূমপোনের সোমনিক নচত্র পোও ো  ো । ১৭.৩ শতোংশ 

হরনতোরো াঁ  সরোসনর ধূমপোনের েৃশয হেখো  ো । ২৯.৪ শতোংশ হরনতোরো াঁ  নসগোনরনের উন্সেষ্ট 

অংশ/েোইেোনে পোও ো নগন নে। অেযনেনক, ৯৮ শতোংশ হরনতোরো াঁ  আইে অেু ো ী 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে এবং ৯২ শতোংশ হরনতোরো াঁ  হকোেও ধরনের 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে এলোকো  

আইে লিনের হোর  থোক্রনম ৩৩.২ শতোংশ ও ৩৫.৬ শতোংশ। 

 

সিো  আরও বক্তবয রোনখে হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে আহনমে হচৌধুরী, 

কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডস এর িোন্টস মযোনেজোর আব্দসু সোলোম নম ো, হপ্রোিোম 

অন সোর আতোউর রহমোে মোসুে প্রমুখ। 

 

https://provati-
barta.com/2020/07/22/%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%B2-
%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%93-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9F/ 
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২১/০৭/২০২০ 

 

হহোম  আইে-আেোলত  তোমোক নে ন্ত্রণ আইনে অনেক েুব নল নেক রন নে: মতোমত তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 

তোমোক নে ন্ত্রণ আইনে অনেক েবু নল নেক 

রন নে: মতোমত তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 
২১/০৭/২০২০ 

 

বতনমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনে অনেক েুব নল নেক রন নে  োর কোরনণ আইে শতিোগ 

বোতবোন ত হনে েো হহোনেল-হরনতোরো াঁ । 

মঙ্গলবোর এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট হ োরোম অব বোংলোনেশ এবং ঢোকো 

আহে্োনে ো নমশনের হ ৌথ উনেযোনগ “ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে 

বোতবো নের নচত্র প ননবক্ষণ জনরনপর  লো ল ও গণমোধযনমর িূনমকো” শীষ নক এক 

অেলোইে আনলোচেো সিো  উপনিত নবনিন্ন গণমোধযম কমীসহ নবনিন্ন তোমোকনবনরোধী 

সংগঠনের প্রনতনেনধ বতনমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের বোতবো ে ও এর েুব নল নেক নেন  

মতোমত প্রকোশ কনরে। 

https://www.sangbadkonika.com/
https://www.sangbadkonika.com/archives/category/law/


সিো  অংশ হেে হ োরোনমর সেসযবৃন্দ ও নবনিন্ন তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 

প্রনতনেনধবৃন্দ। সিো  সিোপনতত্ব কনরে ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের স্বোিয হসক্টনরর 

পনরচোলক ইকবোল মোসুে। 

সিো পনরচোলেো কনরে ও সিোর উনিশয তয নল ধনরে এনিন শে ও েয যনরজম জোে নোনলস্ট 

হ োরোম অব বোংলোনেনশর সিোপনত ও এটেএে বোংলোর বোতনো সম্পোেক েোনেরো নকরণ। 

নতনে বনলে, তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রে ণ, বোতবো ে ও সংনশোধনে গণমোধযনমর 

িূনমকো অতযন্ত গুরুত্বপূণ ন। আর হহোনেল, হরনতোরো াঁ, প নেে হকন্দ্র এগুনলো নবনেোেনের 

জেয এবং এসকল িোনে জেসমোগমও হবনশ। তোই এসকল হসক্টরনক তোমোকমুক্ত রোখো 

প্রন োজে। তোমোকমুক্ত রোখনত জেসনচতেো বৃন্সদ্ধ ও আইে বোতবো নে সরকোনরর েৃটষ্ট 

আকষ ননে গণমোধযম অনতনতও কোজ কনরনে এবং িনবষযনত আরও সন্সক্র  হন  কোজ 

করনব। 

সিো  জনরনপর  লো ল তয নল ধনর ঢোকো আহে্োনে ো নমশনের সহকোরী পনরচোলক ও 

তোমোক নে ন্ত্রণ প্রকনের প্রকে সমন্ব কোরী হমো. হমোখনলেয র রহমোে। 

ঢোকো আহে্োনে ো নমশে কতৃনক জেু’২০১৯-এ ‘ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ 

আইে বোতবো নের বতনমোে অবিো’  োচোইন র জেয জনরপটে পনরচোনলত হ । এই 

জনরনপর উনিশয নেল ঢোকো শহনরর হরনতোরো াঁ  তোমোক নে ন্ত্রণ আইে বোতবো নের 

বতনমোে অবিোর প ননবক্ষণ ও আইনের প্রন োগ নেন্সিত করনত সরকোর, প্রশোসে, 

হরনতোরো াঁ কতৃনপক্ষ, মোনলক সনমনত, গণমোধযমসহ অেযোেয হস্টকনহোল্ডোরনের কোনে 

তোমোক নে ন্ত্রণ আইে প্রনতপোলনের প্রমোণনিনত্তক তথয সরবরোহ করো। 

জনরপটে পনরচোনলত হ  ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে এলোকোর হমোে 

৩৭১টে (উত্তর নসটে করনপোনরশে এলোকো  ২১১টে এবং েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে 

এলোকো  ১৬৬টে) হরনতোরো াঁ ।  োর মনধয ২৪৫টে হরনতোরো াঁর হেড লোইনসন্স আনে আর 

বোকী ১২৬টে হরনতোরো াঁর হকোনেো হেড লোইনসন্স হেই। 

এই ৩৭১টে হরনতোরো াঁর ৯৮%-এ সোমনিক িোনব তোমোক নে ন্ত্রণ আইে (ধুমপোেমুক্ত েো 

রোখো এবং এ সংক্রোন্ত হেোটেশ প্রেশ নে েো করোসহ আইনের অেযোেয ধোরো) লিনের 

ি োবহ নচত্র উনঠ আনস। আনরো হেখো নগন নে হ  ৩৪% হরনতোরো াঁ  ধুমপোনের সোমনিক 

নচত্র পোও ো  ো , ১৭.৩% হরনতোরো াঁ  সরোসনর ধুমপোনের েৃশয হেখো  ো ; ২৯.৪ % 



হরনতোরো াঁ  নসগোনরনের উন্সেষ্ট অংশ/েো াঁই েোনে পোও ো নগন নে এবং ২.৬% হরনতোরো াঁ  

ধুমপোনের গন্ধ পোও ো নগন নে। অেযনেনক, ৯৮% হরনতোরো াঁ  আইে অেু ো ী 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে এবং ৯২% হরনতোরো াঁ  হকোনেো ধরনের 

সতকনতোমূলক হেোটেশ পোও ো  ো নে। ঢোকো উত্তর ও ঢোকো েনক্ষণ নসটে করনপোনরশে 

এলোকো  আইে লিনের হোর  থোক্রনম ৩৩.২% ও ৩৫.৬%। এেোড়োও আনরো হেখো 

নগন নে হ , প্রো  ৪০% হেড লোইনসন্স নবহীে হরনতোরো াঁ  আইে বোতবোন ত হনে েো 

হ খোনে প্রো  ৩১% লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো ও একই নচত্র উনঠ আনস। তবুও 

লোইনসন্সনবহীে হরনতোরো াঁর হথনক লোইনসন্স প্রোি হরনতোরো াঁ  আইে বোতবো নের নচত্র 

নকেয েো হনলও িোল। 

সিো  উপনিত এটেনজএ নব এর সেসযবৃন্দ সকনলই একটে নবষন  একমত হপোষণ 

কনরে হ  বতনমোে তোমোক নে ন্ত্রণ আইনের সংনশোধে কনর হহোনেল, হরনতোরো াঁ ও প নেে 

হকন্দ্রগুনলোসহ হসনপেোনলটে হসক্টরনক সম্পূণ নরূনপ তোমোকমুক্ত রোখো এবং হকোে প্রকোর 

ধুমপোনের জেয নেনেনষ্ট িোে রোখো নেনষদ্ধ করো। তোহনলই হসনপেোনলটে হসক্টর 

সম্পূণ নরূনপ তোমোকমুক্ত হনব। অেযথো  বতনমোে আইনের েুব নল নেকগুনলোর সুন োগ 

সকনলই নেনব এবং আইনের বোতবো ে নেন্সিত করো কটঠে হনব। 

সিো  আরও বক্তবয হেে পযোনসন ক এনশ ো েোনিল এনসোনসন শনের (পোেো বোংলোনেশ 

চযোপেোর) হচ োরমযোে এবং ঢোকো নরনজন্সন্স হহোনেল ও নরনসোেন এর নেব নোহী পনরচোলক 

শনহে হোনমে, সোিোর হপৌরসিোর প্রধোে নেব নোহী কম নকতনো শর উন্সিে আহনমে হচৌধূরী, 

কযোনম্পইে  র হেোবযোনকো নি নকডস্ এর িোন্টস মযোনেজোর আব্দসু সোলোম নম ো ও 

হপ্রোিোম অন সোর আতোউর রহমোে মোসুে সহ তোমোকনবনরোধী সংগঠনের 

প্রনতনেনধবৃন্দ। 
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