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ALL MEDIA COVERAGES OF NON-GOVERNMENTAL 

ORGANISATION AFFAIRS BUREAU AND DHAKA AHSANIA MISSION  

ORGANISED JOINT VIEW-EXCHANGE MEETING ON 

IMPLEMENTATION OF THE TOBACCO CONTROL LAW AND ITS 

FUTURE ACTIONS TO MAKE BANGLADESH A COMPLETELY 

TOBACCO FREE COUNTRY BY 2040: 
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1. প্রচ্ছদ 

 

  

2. জাতীয় সংবাদ 

  

3. তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া - মহাপব চালক 

তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া - মহাপব চালক 
স্টাফ ব দপার্টা  | প্রকাদশ  সময় : ৯ সসদেম্ব , ২০২০, ৭:১৫ বপএম 
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ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াতœক ক্ষবতক । জনস্বাযু  ক্ষায় 

বাংলাদদশ স কা  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  এবং 

আইনটর্দক আদ া সববশ কদ া  ও কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও 

২০১৫ সাদল বববধ প্রণয়ন ক া হয়। বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পীকা  সাবমর্ ২০১৬ 

সত প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা  সদয়া বক্তদবু অবিকা  প্রদান কদ ন ‘২০৪০ সাদল  মদধু 

বাংলাদদশদক তামাকমুক্ত ক া হদব’। প্রধানমন্ত্রী এ স াষণাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় ভূবমকা 

পালন ক দব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া, এমন মন্তবু কদ ন মহাপব চালক সমা.  াদশদুল ইসলাম। 

বুধবা  (৯ সসদেম্ব ) আগা গা াঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  প্রধান কার্ টালদয়  সভাকদক্ষ 

‘তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ক ণীয়’ শীষ টক এক 

মতবববনময় সভায় প্রধান অবতবথ  বক্তদবু বতবন এমন মন্তবু কদ ন। বতবন বদলন, এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া এনক্রজওদদ  মাধুদম সমাদজ  সুববধাবক্রিত মানুদষ  জনু কাজ কদ । ফদল 

সদদশ  উন্নয়দন এনক্রজও া স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। অনুবদদক সর্দকান ববষদয় 

সদচতনতা বৃক্রি একটর্ বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত প্রধান ভূবমকা পালন ক দে 

এনক্রজওসমূহ। সর্দহতু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এসবিক্রজ’  সকল লক্ষুমাত্রা অজটদন কাজ ক দে 

এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ এসবিক্রজ’  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভূটক্ত আদে এবং স কাদ   ৭ম-৫ম বাবষ টকী 

পব কল্পনায়ও অন্তভূটক্ত ক া হদয়দে সুত াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ সকল 

কার্ টক ী পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব। 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় সভাপবতত্ব কদ ন 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমা. সহলাল উক্রিন এবং মূল প্রবন্ধ উপযাপন 

কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদল্প  প্রকল্প সমন্বয়কা ী ও 

সহকা ী পব চালক সমা. সমাখদলেু   হমান। 

সমা. সমাখদলেু   হমান বদলন, জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন পদদক্ষপ গ্রহণ 

ক দে র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ অনুতম। এই তামাক বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সাদথ বববভন্ন 

সবস কা ী প্রবতিানও একসাদথ কাজ কদ  র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন 

বুহতক দণ তামাক ও তামাকজাত দ্রবু উৎপাদনকা ী সকাম্পানীসমূহ নানা ধ দন  কূর্দকৌশল 

অবলম্বন ক দে। র্ুবসমাজদক ধূমপাদন আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা অজটদন সকাম্পানীসমূহ 

স কাদ   আইনদক অবজ্ঞা কদ  বশক্ষা প্রবতিানসহ ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম 

কার্ টিম পব চালনা ক দে। ববদশষ কদ  সম্প্রবত তামাক সকাম্পানীসমূহ আবথ টক সহায়তা প্রদান 
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কদ  যানীয় সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে (সর্মনÑ 

ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট তামাক সকাম্পানী  একটর্ সংযা)। 

উদেখু, আন্তজটাবতক তামাক সকাম্পানী বফবলপ মব স ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক 

সংযা গ ন কদ  ববদে  বববভন্ন সদদশ বাবণজু প্রসাদ   লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক 

অনুদান প্রদান ক দে। ‘ফাউদেশন ফ  এ সমাক বি ওয়ার্ল্ট’ বাংলাদদদশ  আন্তজটাবতক উন্নয়ন 

সংযা ব্র্ুাক, চাইর্ল্ সাইর্ ফাউদেশন (বসএফএস) ও সর্দলন  সহলথদক অনুদান প্রদান কদ । 

ব্র্াক ও সর্দলন  সহলথ প বতীদত অনুদাদন  অথ ট সফ ত বদদয় সদয়। জাবতসংদ   সাধা ণ 

পব ষদ ‘তামাক বশল্প এবং জনস্বাদযু  মদধু স্বাদথ টও সমৌবলক দ্বন্দ্বদক স্বীকৃবত বদদয়দে’ এবং ববে 

স্বাযু সংযা  সদসু সদশগুবল বদলদে ‘তামাক বশল্প বা তামাক বশদল্প  স্বাথ টদক সামদন স দখ কাজ 

ক া সবস কাব  সংযা  সাদথ ববে স্বাযু সংযা জবড়ত নয় এবং জবড়ত হদব না।’ বকন্তু তামাক 

বনয়ন্ত্রদণ  নাদম তামাক সকাম্পাবন  অনুদান গ্রহণ ববপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রুবত 

অনুর্ায়ী ২০৪০ সাদল  মদধু সদশদক তামাকমুক্ত ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি 

ওয়ার্ল্ট -এ  কার্ টিম বড় বাধা। বাংলাদদদশ সর্ সকান এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  স ক্রজদেশন/ সনদ বনদত হয় এবং সর্ সকান দাতা সংযা  প্রকল্প 

বাস্তবায়দন  পূদব ট এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। সুত াং তামাক সকাম্পানী  

এ সকল কূর্-সকৌশল স াদধ ও তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গ দন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ববদশষ 

ভূবমকা পালন ক দত পাদ । 

ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসুদ তা  স্বাগত বক্তদবু 

বদলন, এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ 

সকল এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত  াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ ন। সসই সাদথ তামাক 

বনয়ন্ত্রণ আইন অনুর্ায়ী ধূমপানমুক্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  এ উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পনী  কূর্-সকৌশলদক প্রবতহত 

ক দত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  কার্ টি  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব বদল আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমা. সহলাল উক্রিন বদলন, এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া সকল ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব তামাক বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  

সদচতনতা বৃক্রিদত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া কতৃটক আদয়াক্রজত সকল সভায়/অনুিাদন তামাক 

বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ অন্তভূটক্ত ক া হদব। 

এোড়াও সভায় আদ া উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু পব চালক, উপ-

পব চালক া, সহকা ী পব চালক, এসাইনদমন্ট অবফসা সহ ঊর্ধ্ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক 

বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকি্স-এ  

গ্রান্টস মুাদনজা  আব্দসু সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসুদসহ বববভন্ন 

তামাক ববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধবৃন্দ। 
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https://www.dailyinqilab.com/article/320344/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%9F%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B-%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95
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ঢাকা ববভাগ 
 

তামাকমুক্ত বাাংলাদেশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব এনক্রিও ববষয়ক 

বুুদ া-মহাপব চালক মমা:  াদশেলু ইসলাম 

মমাহাম্মে রুবাদয়ত : 

সময় : 2020-09-09 21:59:28 
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ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াতœক ক্ষবতক । জনস্বাযু  ক্ষায় 

বাংলাদদশ স কা  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  এবং 

আইনটর্দক আদ া সবশী কদ া  ও কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও ২০১৫ 

সাদল বববধ প্রণয়ন ক া হয়। বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পীকা  সাবমর্ ২০১৬ সত মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা  সদয়া বক্তদবু অবিকা  প্রদান কদ ন  “২০৪০ সাদল  মদধু বাংলাদদশদক 

তামাকমুক্ত ক া হদব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ স াষনাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় ভূবমকা পালন 

ক দব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এমন মন্তবু কদ ন মহাপব চালক সমা:  াদশদুল ইসলাম। আজ (০৯ 

সসদেম্ব  ২০২০) সবলা ৩.০০ র্ায় আগা গা াঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  প্রধান কার্ টালদয়  সভাকদক্ষ 

“তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ক ণীয়” শীষ টক এক মতবববনময় 

সভায় প্রধান অবতবথ  বক্তদবু বতবন এমন মন্তবু কদ ন। বতবন আদ া বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

এনক্রজওদদ  মাধুদম সমাদজ  সুববধা বক্রিত মানুদষ  জনু কাজ কদ । ফদল সদদশ  উন্নয়দন 

এনক্রজও া স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। অনুবদদক সর্দকান ববষদয় সদচতনতা বৃক্রি একটর্ 

বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত প্রধান ভূবমকা পালন ক দে এনক্রজওসমূহ। সর্দহতু 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এসবিক্রজ’  সকল লক্ষুমাত্রা অজটদন কাজ ক দে এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ 

এসবিক্রজ’  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভূটক্ত আদে এবং স কাদ   ৭ম-৫ম বাবষ টকী পব কল্পনায়ও 

অন্তভূটক্ত ক া হদয়দে সুত াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ সকল কার্ টক ী পদদক্ষপ 

গ্রহণ ক দব। এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় 

সভাপবতত্ব কদ ন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন এবং মূল 

প্রবন্ধ উপযাপন কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদল্প  প্রকল্প 

সমন্বয়কা ী ও সহকা ী পব চালক সমা: সমাখদলেু   হমান। 

সমা: সমাখদলেু   হমান বদলন জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন পদদক্ষপ গ্রহন ক দে 

র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ অনুতম। এই তামাক বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সাদথ বববভন্ন সবস কা ী 

প্রবতিানও একসাদথ কাজ কদ  র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন বুহতক দণ 

তামাক ও তামাকজাত দ্রবু উৎপাদনকা ী সকাম্পানীসমূহ নানা ধ দন  কূর্দকৌশল অবলম্বন 

ক দে। র্ুবসমাজদক ধূমপাদন আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা অজটদন সকাম্পানীসমূহ স কাদ   

আইনদক অবজ্ঞা কদ  বশক্ষা প্রবতিানসহ ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম কার্ টিম 

পব চালনা ক দে। ববদশষ কদ  সম্প্রবত তামাক সকাম্পানীসমূহ আবথ টক সহায়তা প্রদান কদ  যানীয় 

সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে (সর্মন: ফাউদেশন ফ  

সমাক বি ওয়ার্ল্ট তামাক সকাম্পানী  একটর্ সংযা)। উদেখু সর্ আন্তজটাবতক তামাক সকাম্পানী 

বফবলপ মব স ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক সংযা গ ন কদ  ববদে  বববভন্ন সদদশ 

বাবণজু প্রসাদ   লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক অনুদান প্রদান ক দে। 'ফাউদেশন ফ  এ 

সমাক বি ওয়ার্ল্ট' বাংলাদদদশ  আন্তজটাবতক উন্নয়ন সংযা ব্র্ুাক, চাইর্ল্ সাইর্ ফাউদেশন 

(বসএফএস) ও সর্দলন  সহলথ-সক অনুদান প্রদান কদ । ব্র্াক ও সর্দলন  সহলথ প বতীদত 

অনুদাদন  অথ ট সফ ত বদদয় সদয়। জাবতসংদ   সাধা ণ পব ষদ "তামাক বশল্প এবং জনস্বাদযু  

মদধু স্বাদথ ট  সমৌবলক দ্বন্দদক স্বীকৃবত বদদয়দে" এবং ববে স্বাযু সংযা  সদসু সদশগুবল বদলদে সর্ 

"তামাক বশল্প বা তামাক বশদল্প  স্বাথ টদক সামদন স দখ কাজ ক া সবস কা ী সংযা  সাদথ ববে স্বাযু 

সংযা জবড়ত নয় এবং জবড়ত হদব না।” বকন্তু তামাক বনয়ন্ত্রদণ  নাদম তামাক সকাম্পাবন  অনুদান 

গ্রহণ ববপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রæবত অনুর্ায়ী ২০৪০ সাদল  মদধু সদশদক তামাকমুক্ত 

ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি ওয়ার্ল্ট -এ  কার্ টিম বড় বাধা। বাংলাদদদশ সর্ সকান 

এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  স ক্রজদেশন/ সনদ বনদত হয় এবং 
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সর্ সকান দাতা সংযা  প্রকল্প বাস্তবায়দন  পূদব ট এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। 

সুত াং তামাক সকাম্পানী  এ সকল কূর্-সকৌশল স াদধ ও তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গ দন এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া ববদশষ ভূবমকা পালন ক দত পাদ । 

ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসুদ তা  স্বাগত বক্তদবু বদলন 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ সকল 

এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত  াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ ন। সসই সাদথ তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুর্ায়ী ধূমপানমুক্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  এ 

উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পনী  কূর্-সকৌশলদক প্রবতহত ক দত এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  কার্ টি  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব বদল আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন বদলন, এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া সকল ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব তামাক বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  সদচতনতা 

বৃক্রিদত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া কতৃটক আদয়াক্রজত সকল সভায়/অনুিাদন তামাক বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ 

অন্তভূটক্ত ক া হদব। 

এোড়াও সভায় আদ া উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু পব চালক, উপ-

পব চালকগন, সহকা ী পব চালক, এসাইনদমন্ট অবফসা সহ উধ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক 

বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকিস এ  

গ্রান্টস মুাদনজা  আব্দসু সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসুদ সহ বববভন্ন 

তামাক ববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধবৃন্দ। উপবযত সকদল মদন কদ ন সর্দকান বাতটা সদদশ  প্রবতটর্ 

 দ  সপৌৌঁদে বদদত পাদ  একমাত্র এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তা  আওতাধীন সকল এনক্রজও  মাধুদম। 

তাই তামাক বনয়ন্ত্রদণ এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  একটর্ কার্ টি  পদদক্ষপ জনস্বাযু সু ক্ষা বনক্রিত 

ক দত পাদ । 

 

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/32799/31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sokaler-alo.com/online_portal/news_show/32799/31
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4) Bojrokontho 

 

• সহাম 
  

• ঢাকা 
  

• তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া- মহাপব চালক 

সমা:  াদশদুল ইসলাম 

তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া- মহাপব চালক সমা:  াদশদলু 

ইসলাম 
• বুধবা , ৯ সসদেম্ব  ২০২০, ২১:২৮ 

  

• ৪৪ 
Print 
FacebookMessengerTwitterWhatsAppViberGoogle Bookmark  

আমাদদ  ইউটর্উব চুাদনল সাবস্ক্রাইব ক দত এখাদন বিক করুন:  

 
 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/45448?q=print
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বনজস্ব প্রবতদবদকোঃ 

তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় হদব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া- মহাপব চালক 

সমা:  াদশদুল ইসলাম 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াতœক ক্ষবতক । 

জনস্বাযু  ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  ধমূপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  

(বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  এবং আইনটর্দক আদ া সবশী কদ া  ও 

কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও ২০১৫ সাদল বববধ 

প্রণয়ন ক া হয়। বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পীকা  সাবমর্ ২০১৬ সত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা  সদয়া বক্তদবু অবিকা  প্রদান কদ ন  “২০৪০ 

সাদল  মদধু বাংলাদদশদক তামাকমকু্ত ক া হদব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ 

স াষনাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় ভূবমকা পালন ক দব এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া এমন মন্তবু কদ ন মহাপব চালক সমা:  াদশদুল ইসলাম। আজ (০৯ 

সসদেম্ব  ২০২০) সবলা ৩.০০ র্ায় আগা গাাঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  প্রধান 

কার্ টালদয়  সভাকদক্ষ “তামাকমকু্ত বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন 

বাস্তবায়ন ও ক ণীয়” শীষ টক এক মতবববনময় সভায় প্রধান অবতবথ  বক্তদবু 
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বতবন এমন মন্তবু কদ ন। বতবন আদ া বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

এনক্রজওদদ  মাধুদম সমাদজ  সুববধা বক্রিত মানুদষ  জনু কাজ কদ । ফদল 

সদদশ  উন্নয়দন এনক্রজও া স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। অনুবদদক 

সর্দকান ববষদয় সদচতনতা বৃক্রি একটর্ বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত 

প্রধান ভূবমকা পালন ক দে এনক্রজওসমূহ। সর্দহতু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

এসবিক্রজ’  সকল লক্ষুমাত্রা অজটদন কাজ ক দে এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ 

এসবিক্রজ’  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভূটক্ত আদে এবং স কাদ   ৭ম-৫ম বাবষ টকী 

পব কল্পনায়ও অন্তভূটক্ত ক া হদয়দে সতু াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক 

বনয়ন্ত্রদণ সকল কার্ টক ী পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব। এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা 

আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় সভাপবতত্ব কদ ন এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন এবং মূল প্রবন্ধ 

উপযাপন কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ 

প্রকদল্প  প্রকল্প সমন্বয়কা ী ও সহকা ী পব চালক সমা: সমাখদলেু   হমান। 

সমা: সমাখদলেু   হমান বদলন জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন 

পদদক্ষপ গ্রহন ক দে র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ অনুতম। এই তামাক 

বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সাদথ বববভন্ন সবস কা ী প্রবতিানও একসাদথ কাজ কদ  

র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন বুহতক দণ তামাক ও 

তামাকজাত দ্রবু উৎপাদনকা ী সকাম্পানীসমহূ নানা ধ দন  কূর্দকৌশল 

অবলম্বন ক দে। রু্বসমাজদক ধমূপাদন আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা 

অজটদন সকাম্পানীসমহূ স কাদ   আইনদক অবজ্ঞা কদ  বশক্ষা প্রবতিানসহ 

ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম কার্ টিম পব চালনা ক দে। ববদশষ 

কদ  সম্প্রবত তামাক সকাম্পানীসমূহ আবথ টক সহায়তা প্রদান কদ  যানীয় 

সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে 

(সর্মন: ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট তামাক সকাম্পানী  একটর্ সংযা)। 

উদেখু সর্ আন্তজটাবতক তামাক সকাম্পানী বফবলপ মব স ফাউদেশন ফ  

সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক সংযা গ ন কদ  ববদে  বববভন্ন সদদশ বাবণজু প্রসাদ   

লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক অনুদান প্রদান ক দে। ‘ফাউদেশন ফ  এ 

সমাক বি ওয়ার্ল্ট’ বাংলাদদদশ  আন্তজটাবতক উন্নয়ন সংযা ব্র্ুাক, চাইর্ল্ সাইর্ 

ফাউদেশন (বসএফএস) ও সর্দলন  সহলথ-সক অনুদান প্রদান কদ । ব্র্াক ও 

সর্দলন  সহলথ প বতীদত অনুদাদন  অথ ট সফ ত বদদয় সদয়। জাবতসংদ   

সাধা ণ পব ষদ “তামাক বশল্প এবং জনস্বাদযু  মদধু স্বাদথ ট  সমৌবলক দ্বন্দদক 

স্বীকৃবত বদদয়দে” এবং ববে স্বাযু সংযা  সদসু সদশগুবল বদলদে সর্ “তামাক 
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বশল্প বা তামাক বশদল্প  স্বাথ টদক সামদন স দখ কাজ ক া সবস কা ী সংযা  

সাদথ ববে স্বাযু সংযা জবড়ত নয় এবং জবড়ত হদব না।” বকন্তু তামাক 

বনয়ন্ত্রদণ  নাদম তামাক সকাম্পাবন  অনুদান গ্রহণ ববপজ্জনক এবং 

প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রæবত অনুর্ায়ী ২০৪০ সাদল  মদধু সদশদক তামাকমুক্ত 

ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি ওয়ার্ল্ট -এ  কার্ টিম বড় বাধা। 

বাংলাদদদশ সর্ সকান এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া  স ক্রজদেশন/ সনদ বনদত হয় এবং সর্ সকান দাতা সংযা  প্রকল্প 

বাস্তবায়দন  পদূব ট এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। সতু াং 

তামাক সকাম্পানী  এ সকল কূর্-সকৌশল স াদধ ও তামাকমুক্ত বাংলাদদশ 

গ দন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ববদশষ ভূবমকা পালন ক দত পাদ । 

ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসদু তা  

স্বাগত বক্তদবু বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ 

বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ সকল এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত 

 াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ ন। সসই সাদথ তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন অনুর্ায়ী 

ধূমপানমকু্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া  এ উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পনী  কূর্-সকৌশলদক 

প্রবতহত ক দত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  কার্ টি  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব বদল 

আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন 

বদলন, এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া সকল ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব তামাক 

বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  সদচতনতা বৃক্রিদত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

কতৃটক আদয়াক্রজত সকল সভায়/অনুিাদন তামাক বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ অন্তভূটক্ত 

ক া হদব। 

এোড়াও সভায় আদ া উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু 

পব চালক, উপ-পব চালকগন, সহকা ী পব চালক, এসাইনদমন্ট অবফসা সহ 

উধ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল 

ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকিস এ  গ্রান্টস মুাদনজা  আব্দসু 

সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসদু সহ বববভন্ন তামাক 

ববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধবৃন্দ। উপবযত সকদল মদন কদ ন সর্দকান বাতটা 

সদদশ  প্রবতটর্  দ  সপৌৌঁদে বদদত পাদ  একমাত্র এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তা  
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আওতাধীন সকল এনক্রজও  মাধুদম। তাই তামাক বনয়ন্ত্রদণ এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া  একটর্ কার্ টি  পদদক্ষপ জনস্বাযু সু ক্ষা বনক্রিত ক দত পাদ । 

 

https://www.bojrokontho.com/45448  
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5)  

 

1. / 

2. আজদক  পক্রত্রকা 
3. / 

4. সশষ পাতা 

তামাকমুক্ত মেশ গড়দত আ ও সক্রিয় হদব 

এনক্রিও বুুদ া 
বলদলন মহাপব চালক 

বপ্রন্ট সংস্ক ণ 

০০:০০, ১০ সসদেম্ব , ২০২০ 

    

 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াত্মক ক্ষবতক । জনস্বাযু  ক্ষায় 

বাংলাদদশ স কা  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  এবং 

আইনটর্দক আ ও সববশ কদ া  ও কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও ২০১৫ 

https://www.alokitobangladesh.com/print-edition


 

17 
 

সাদল বববধ প্রণয়ন কদ । বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পস্পকা  সাবমর্ -২০১৬ সত প্রধানমন্ত্রী 

সশখ হাবসনা তা  বক্তদবু অিীকা  প্রদান কদ বেদলন সর্, ২০৪০ সাদল  মদধু বাংলাদদশদক 

তামাকমুক্ত ক া হদব। 

প্রধানমন্ত্রী  এ স াষণাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় ভূবমকা পালন ক দব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া। 

গতকাল বুধবা  আগা গা াঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  প্রধান কার্ টালদয় মহাপব চালক সমা.  াদশদুল 

ইসলাম ‘তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ক ণীয়’ শীষ টক এক 

মতবববনময় সভায় প্রধান অবতবথ  বক্তদবু এসব কথা বদলন। বতবন আ ও বদলন, এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া এনক্রজওগুদলা  মাধুদম সমাদজ  সুববধাবক্রিত মানুদষ  জনু কাজ কদ । ফদল সদদশ  

উন্নয়দন এনক্রজওগুদলা স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। অনুবদদক সর্দকাদনা ববষদয় সদচতনতা 

বৃক্রি একটর্ বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত প্রধান ভূবমকা পালন ক দে এনক্রজওগুদলা। 

সর্দহতু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এসবিক্রজ  সব লক্ষুমাত্রা অজটদন কাজ ক দে এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ 

এসবিক্রজ  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভুটক্ত আদে এবং স কাদ   সপ্তম-পিমবাবষ টকী পব কল্পনায়ও 

অন্তভুটক্ত ক া হদয়দে, সুত াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ সব কার্ টক ী পদদক্ষপ গ্রহণ 

ক দব। এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় সভাপবতত্ব 

কদ ন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমা. সহলাল উক্রিন এবং মূল প্রবন্ধ 

উপযাপন কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদল্প  প্রকল্প 

সমন্বয়কা ী ও সহকা ী পব চালক সমা. সমাখদলেু   হমান। সমা. সমাখদলেু   হমান বদলন, 

জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন পদদক্ষপ গ্রহণ ক দে, র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ 

অনুতম। এ তামাক বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সদি বববভন্ন সবস কাব  প্রবতিানও একসদি কাজ কদ  

র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন বুাহতক দণ তামাক ও তামাকজাত দ্রবু 

উৎপাদনকা ী সকাম্পাবনগুদলা নানা ধ দন  কূর্দকৌশল অবলম্বন ক দে। র্ুবসমাজদক ধূমপাদন 

আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা অজটদন সকাম্পাবনগুদলা স কাদ   আইনদক অবজ্ঞা কদ  

বশক্ষাপ্রবতিানসহ ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম কার্ টিম পব চালনা ক দে। ববদশষ কদ  

সম্প্রবত তামাক সকাম্পাবনগুদলা আবথ টক সহায়তা প্রদান কদ  যানীয় সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক 

বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে। উদেখু, আন্তজটাবতক তামাক সকাম্পাবন বফবলপ মব স 

ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক সংযা গ ন কদ  ববদে  বববভন্ন সদদশ বাবণজু প্রসাদ   

লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক অনুদান প্রদান ক দে। তামাক বনয়ন্ত্রদণ  নাদম তামাক 

সকাম্পাবন  অনুদান গ্রহণ ববপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী ২০৪০ সাদল  মদধু 

সদশদক তামাকমুক্ত ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি ওয়াদর্ল্ট  কার্ টিম বড় বাধা। 

বাংলাদদদশ সর্ সকাদনা এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  

স ক্রজদেশন/সনদ বনদত হয় এবং সর্ সকাদনা দাতা সংযা  প্রকল্প বাস্তবায়দন  পূদব ট এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। সুত াং তামাক সকাম্পাবন  এসব কূর্-সকৌশল স াদধ ও 

তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গ দন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ববদশষ ভূবমকা পালন ক দত পাদ । ঢাকা 

আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসুদ তা  স্বাগত বক্তদবু বদলন, 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ সব 
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এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত  াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ । সসই সদি তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন 

অনুর্ায়ী ধূমপানমুক্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  এ 

উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পাবন  কূর্-সকৌশলদক প্রবতহত ক দত এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  কার্ টক  পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব বদল আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমা. সহলাল উক্রিন বদলন, এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া সব ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব তামাক বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  সদচতনতা বৃক্রিদত 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া কতৃটক আদয়াক্রজত সব সভায়/অনুিাদন তামাক বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ অন্তভুটক্ত 

ক া হদব। এোড়াও সভায় আ ও উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু পব চালক, উপ-

পব চালক, সহকা ী পব চালক, অুাসাইনদমন্ট অবফসা সহ ঊর্ধ্ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক 

বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকি্দস  

গ্রান্টস মুাদনজা  আবদুস সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসুদসহ বববভন্ন 

তামাকববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধ া। সংবাদ ববজ্ঞবপ্ত 
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https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/12030/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%8F%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8B
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6)  

 

 

তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া সক্রিয় 

হদব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া মহাপব চালক সমা: 

 াদশদুল ইসলাম 
প্রকাদশ  সময়: ৮:৪৩ অপ াহ্ণ - বুধবা  | সসদেম্ব  ৯, ২০২০ 

 াজধানী / বশদ ানাম / সা া বাংলা / স্পর্লাইর্ | 

 

currentnews 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াতœক ক্ষবতক । জনস্বাযু  ক্ষায় 

বাংলাদদশ স কা  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  

এবং আইনটর্দক আদ া সবশী কদ া  ও কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও 

২০১৫ সাদল বববধ প্রণয়ন ক া হয়। বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পীকা  সাবমর্ ২০১৬ 

https://www.currentnews.com.bd/bn/category/Capital
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8b%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%ae
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/desh
https://www.currentnews.com.bd/bn/category/spot-light
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সত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা  সদয়া বক্তদবু অবিকা  প্রদান কদ ন “২০৪০ সাদল  মদধু 

বাংলাদদশদক তামাকমুক্ত ক া হদব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ স াষনাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় 

ভূবমকা পালন ক দব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এমন মন্তবু কদ ন মহাপব চালক সমা:  াদশদুল 

ইসলাম। আজ (০৯ সসদেম্ব  ২০২০) সবলা ৩.০০ র্ায় আগা গা াঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  

প্রধান কার্ টালদয়  সভাকদক্ষ “তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও 

ক ণীয়” শীষ টক এক মতবববনময় সভায় প্রধান অবতবথ  বক্তদবু বতবন এমন মন্তবু কদ ন। বতবন 

আদ া বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এনক্রজওদদ  মাধুদম সমাদজ  সুববধা বক্রিত মানুদষ  জনু 

কাজ কদ । ফদল সদদশ  উন্নয়দন এনক্রজও া স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। অনুবদদক 

সর্দকান ববষদয় সদচতনতা বৃক্রি একটর্ বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত প্রধান ভূবমকা 

পালন ক দে এনক্রজওসমূহ। সর্দহতু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এসবিক্রজ’  সকল লক্ষুমাত্রা 

অজটদন কাজ ক দে এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ এসবিক্রজ’  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভূটক্ত আদে এবং 

স কাদ   ৭ম-৫ম বাবষ টকী পব কল্পনায়ও অন্তভূটক্ত ক া হদয়দে সুত াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

তামাক বনয়ন্ত্রদণ সকল কার্ টক ী পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব। এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা 

আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় সভাপবতত্ব কদ ন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  

পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন এবং মূল প্রবন্ধ উপযাপন কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া 

বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদল্প  প্রকল্প সমন্বয়কা ী ও সহকা ী পব চালক সমা: 

সমাখদলেু   হমান। 

সমা: সমাখদলেু   হমান বদলন জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন পদদক্ষপ গ্রহন 

ক দে র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ অনুতম। এই তামাক বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সাদথ বববভন্ন 

সবস কা ী প্রবতিানও একসাদথ কাজ কদ  র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন 

বুহতক দণ তামাক ও তামাকজাত দ্রবু উৎপাদনকা ী সকাম্পানীসমূহ নানা ধ দন  কূর্দকৌশল 

অবলম্বন ক দে। র্ুবসমাজদক ধূমপাদন আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা অজটদন সকাম্পানীসমূহ 

স কাদ   আইনদক অবজ্ঞা কদ  বশক্ষা প্রবতিানসহ ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম 

কার্ টিম পব চালনা ক দে। ববদশষ কদ  সম্প্রবত তামাক সকাম্পানীসমূহ আবথ টক সহায়তা প্রদান 

কদ  যানীয় সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে (সর্মন: 

ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট তামাক সকাম্পানী  একটর্ সংযা)। উদেখু সর্ আন্তজটাবতক 

তামাক সকাম্পানী বফবলপ মব স ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক সংযা গ ন কদ  

ববদে  বববভন্ন সদদশ বাবণজু প্রসাদ   লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক অনুদান প্রদান ক দে। 

‘ফাউদেশন ফ  এ সমাক বি ওয়ার্ল্ট’ বাংলাদদদশ  আন্তজটাবতক উন্নয়ন সংযা ব্র্ুাক, চাইর্ল্ 

সাইর্ ফাউদেশন (বসএফএস) ও সর্দলন  সহলথ-সক অনুদান প্রদান কদ । ব্র্াক ও সর্দলন  

সহলথ প বতীদত অনুদাদন  অথ ট সফ ত বদদয় সদয়। জাবতসংদ   সাধা ণ পব ষদ “তামাক বশল্প 

এবং জনস্বাদযু  মদধু স্বাদথ ট  সমৌবলক দ্বন্দদক স্বীকৃবত বদদয়দে” এবং ববে স্বাযু সংযা  সদসু 

সদশগুবল বদলদে সর্ “তামাক বশল্প বা তামাক বশদল্প  স্বাথ টদক সামদন স দখ কাজ ক া সবস কা ী 

সংযা  সাদথ ববে স্বাযু সংযা জবড়ত নয় এবং জবড়ত হদব না।” বকন্তু তামাক বনয়ন্ত্রদণ  নাদম 

তামাক সকাম্পাবন  অনুদান গ্রহণ ববপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রæবত অনুর্ায়ী ২০৪০ 
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সাদল  মদধু সদশদক তামাকমুক্ত ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি ওয়ার্ল্ট -এ  

কার্ টিম বড় বাধা। বাংলাদদদশ সর্ সকান এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া  স ক্রজদেশন/ সনদ বনদত হয় এবং সর্ সকান দাতা সংযা  প্রকল্প বাস্তবায়দন  পূদব ট 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। সুত াং তামাক সকাম্পানী  এ সকল কূর্-

সকৌশল স াদধ ও তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গ দন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ববদশষ ভূবমকা পালন 

ক দত পাদ । 

ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসুদ তা  স্বাগত বক্তদবু 

বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ 

সকল এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত  াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ ন। সসই সাদথ তামাক 

বনয়ন্ত্রণ আইন অনুর্ায়ী ধূমপানমুক্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  এ উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পনী  কূর্-সকৌশলদক প্রবতহত 

ক দত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  কার্ টি  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব বদল আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন বদলন, এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া সকল ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব তামাক বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  

সদচতনতা বৃক্রিদত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া কতৃটক আদয়াক্রজত সকল সভায়/অনুিাদন তামাক 

বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ অন্তভূটক্ত ক া হদব। 

এোড়াও সভায় আদ া উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু পব চালক, উপ-

পব চালকগন, সহকা ী পব চালক, এসাইনদমন্ট অবফসা সহ উধ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক 

বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকিস এ  

গ্রান্টস মুাদনজা  আব্দসু সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসুদ সহ বববভন্ন 

তামাক ববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধবৃন্দ। উপবযত সকদল মদন কদ ন সর্দকান বাতটা সদদশ  প্রবতটর্ 

 দ  সপৌৌঁদে বদদত পাদ  একমাত্র এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তা  আওতাধীন সকল এনক্রজও  

মাধুদম। তাই তামাক বনয়ন্ত্রদণ এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  একটর্ কার্ টি  পদদক্ষপ জনস্বাযু 

সু ক্ষা বনক্রিত ক দত পাদ ।  

সংবাদ ববজ্ঞপ্তী 

-সমাহাম্মদ রুবাদয়ত, বমবিয়া মুাদনজা , ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন-স্বাযু সসক্ট  

https://www.currentnews.com.bd/bn/news/585596  
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তামাকমুক্ত বাংলাদদশ গড়দত আদ া 

সক্রিয় হদব এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া-
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ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  জনস্বাদযু  জনু মা াত্মক ক্ষবতক । জনস্বাযু  ক্ষায় 

বাংলাদদশ স কা  ধূমপান ও তামাকজাত দ্রবু বুবহা  (বনয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন কদ  এবং 

আইনটর্দক আদ া সবশী কদ া  ও কার্ টক  ক া  লদক্ষু ২০১৩ সাদল আইনটর্ সংদশাধন ও ২০১৫ 

সাদল বববধ প্রণয়ন ক া হয়। বাংলাদদদশ অনুটিত সাউথ এবশয়ান স্পীকা  সাবমর্ ২০১৬ সত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশখ হাবসনা  সদয়া বক্তদবু অবিকা  প্রদান কদ ন  “২০৪০ সাদল  মদধু 

বাংলাদদশদক তামাকমুক্ত ক া হদব। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ স াষনাদক বাস্তবায়ন ক দত সক্রিয় ভূবমকা পালন ক দব এনক্রজও ববষয়ক 

বুুদ া এমন মন্তবু কদ ন মহাপব চালক সমা:  াদশদুল ইসলাম। আজ (০৯ সসদেম্ব  ২০২০) 

সবলা ৩.০০ র্ায় আগা গাাঁও এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  প্রধান কার্ টালদয়  সভাকদক্ষ “তামাকমুক্ত 

বাংলাদদশ গড়দত তামাক বনয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও ক ণীয়” শীষ টক এক মতবববনময় সভায় 

প্রধান অবতবথ  বক্তদবু বতবন এমন মন্তবু কদ ন। বতবন আদ া বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

এনক্রজওদদ  মাধুদম সমাদজ  সুববধা বক্রিত মানুদষ  জনু কাজ কদ । ফদল সদদশ  উন্নয়দন 

এনক্রজও া স কাদ   একটর্ বড় সহায়ক শক্রক্ত। 

অনুবদদক সর্দকান ববষদয় সদচতনতা বৃক্রি একটর্ বড় হাবতয়া  আ  এই সদচতনতা বৃক্রিদত প্রধান 

ভূবমকা পালন ক দে এনক্রজওসমূহ। সর্দহতু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া এসবিক্রজ’  সকল লক্ষুমাত্রা 

অজটদন কাজ ক দে এবং তামাক বনয়ন্ত্রণ এসবিক্রজ’  লক্ষুমাত্রা ৩-এ অন্তভূটক্ত আদে এবং 

স কাদ   ৭ম-৫ম বাবষ টকী পব কল্পনায়ও অন্তভূটক্ত ক া হদয়দে সুত াং এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া 

তামাক বনয়ন্ত্রদণ সকল কার্ টক ী পদদক্ষপ গ্রহণ ক দব। 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ও ঢাকা আহে্াবনয়া বমশদন  সর্ৌথ উদদুাদগ এ সভায় সভাপবতত্ব কদ ন 

এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক (প্রকল্প-১) ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন এবং মলূ প্রবন্ধ উপযাপন 

কদ ন ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু সসক্টদ   তামাক বনয়ন্ত্রণ প্রকদল্প  প্রকল্প সমন্বয়কা ী ও 

সহকা ী পব চালক সমা: সমাখদলেু   হমান। 

সমা: সমাখদলেু   হমান বদলন জনস্বাযু সু ক্ষায় বাংলাদদশ স কা  বববভন্ন পদদক্ষপ গ্রহন ক দে 

র্া  মদধু তামাক বনয়ন্ত্রণ অনুতম। এই তামাক বনয়ন্ত্রদণ স কাদ   সাদথ বববভন্ন সবস কা ী 

প্রবতিানও একসাদথ কাজ কদ  র্াদচ্ছ। বকন্তু, তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম বাস্তবায়ন বুহতক দণ 

তামাক ও তামাকজাত দ্রবু উৎপাদনকা ী সকাম্পানীসমূহ নানা ধ দন  কূর্দকৌশল অবলম্বন 

ক দে। র্ুবসমাজদক ধূমপাদন আকৃষ্ট ক দত ও অবধক মুনাফা অজটদন সকাম্পানীসমূহ স কাদ   

আইনদক অবজ্ঞা কদ  বশক্ষা প্রবতিানসহ ও বববভন্ন এনক্রজও প্রবতিাদন  মাধুদম কার্ টিম 

পব চালনা ক দে। ববদশষ কদ  সম্প্রবত তামাক সকাম্পানীসমূহ আবথ টক সহায়তা প্রদান কদ  
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যানীয় সংগ ন কতৃটক বববভন্ন তামাক বনয়ন্ত্রণ কার্ টিম পব চালনা কদ  আসদে (সর্মন: 

ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট তামাক সকাম্পানী  একটর্ সংযা)। উদেখু সর্ আন্তজটাবতক 

তামাক সকাম্পানী বফবলপ মব স ফাউদেশন ফ  সমাক বি ওয়ার্ল্ট নামক সংযা গ ন কদ  ববদে  

বববভন্ন সদদশ বাবণজু প্রসাদ   লদক্ষু বববভন্ন এনক্রজওদক আবথ টক অনুদান প্রদান ক দে। 

‘ফাউদেশন ফ  এ সমাক বি ওয়ার্ল্ট’ বাংলাদদদশ  আন্তজটাবতক উন্নয়ন সংযা ব্র্ুাক, চাইর্ল্ সাইর্ 

ফাউদেশন (বসএফএস) ও সর্দলন  সহলথ-সক অনুদান প্রদান কদ । ব্র্াক ও সর্দলন  সহলথ 

প বতীদত অনুদাদন  অথ ট সফ ত বদদয় সদয়। জাবতসংদ   সাধা ণ পব ষদ “তামাক বশল্প এবং 

জনস্বাদযু  মদধু স্বাদথ ট  সমৌবলক দ্বন্দদক স্বীকৃবত বদদয়দে” এবং ববে স্বাযু সংযা  সদসু সদশগুবল 

বদলদে সর্ “তামাক বশল্প বা তামাক বশদল্প  স্বাথ টদক সামদন স দখ কাজ ক া সবস কা ী সংযা  

সাদথ ববে স্বাযু সংযা জবড়ত নয় এবং জবড়ত হদব না।” বকন্তু তামাক বনয়ন্ত্রদণ  নাদম তামাক 

সকাম্পাবন  অনুদান গ্রহণ ববপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রী  প্রবতশ্রæবত অনুর্ায়ী ২০৪০ সাদল  মদধু 

সদশদক তামাকমুক্ত ক দত বফবলপ মব স ফাউদেশদন  সমাক বি ওয়ার্ল্ট -এ  কার্ টিম বড় বাধা। 

বাংলাদদদশ সর্ সকান এনক্রজও কার্ টিম পব চালনা  জনু এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  স ক্রজদেশন/ 

সনদ বনদত হয় এবং সর্ সকান দাতা সংযা  প্রকল্প বাস্তবায়দন  পূদব ট এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  

অনুদমাদন প্রদয়াজন হয়। সুত াং তামাক সকাম্পানী  এ সকল কূর্-সকৌশল স াদধ ও তামাকমুক্ত 

বাংলাদদশ গ দন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া ববদশষ ভূবমকা পালন ক দত পাদ । 

ঢাকা আহে্াবনয়া বমশন স্বাযু ও ওয়াস সসক্টদ   পব চালক ইকবাল মাসুদ তা  স্বাগত বক্তদবু 

বদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তামাক বনয়ন্ত্রদণ  পদদক্ষপ বহদসদব ২০১৪ সাদল বনজ কার্ টালয়সহ 

সকল এনক্রজও কার্ টালয়দক ধূমপানমুক্ত  াখা  বনদদটশনা প্রদান কদ ন। সসই সাদথ তামাক বনয়ন্ত্রণ 

আইন অনুর্ায়ী ধূমপানমুক্ত সাইদনজ প্রদশ টদন ও বনদদটশনা প্রদান কদ । এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  

এ উদদুাগদক সাধুবাদ জানান এবং তামাক সকাম্পনী  কূর্-সকৌশলদক প্রবতহত ক দত এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া  কার্ টি  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব বদল আশাবাদ বুক্ত কদ ন। 

সভা  সভাপবত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  পব চালক ি. সমাোঃ সহলাল উক্রিন বদলন, এনক্রজও 

ববষয়ক বুুদ া সকল ধ দন  পদদক্ষপ গ্রহন ক দব তামাক বনয়ন্ত্রদণ এবং এনক্রজও কমীদদ  

সদচতনতা বৃক্রিদত এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া কতৃটক আদয়াক্রজত সকল সভায়/অনুিাদন তামাক 

বনয়ন্ত্রণ ববষয়টর্ অন্তভূটক্ত ক া হদব। 

এোড়াও সভায় আদ া উপবযত বেদলন এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  অনুানু পব চালক, উপ-

পব চালকগন, সহকা ী পব চালক, এসাইনদমন্ট অবফসা সহ উধ টতন কম টকতটা, জাতীয় তামাক 

বনয়ন্ত্রণ সসদল  সপ্রাগ্রাম অবফসা  আবমনুল ইসলাম, কুাদম্পইন ফ  সর্াবুাদকা বি বকিস এ  

গ্রান্টস মুাদনজা  আব্দসু সালাম বময়া, সপ্রাগ্রাম অবফসা  আতাউ   হমান মাসুদ সহ বববভন্ন 
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তামাক ববদ াধী সংযা  প্রবতবনবধবৃন্দ। উপবযত সকদল মদন কদ ন সর্দকান বাতটা সদদশ  প্রবতটর্ 

 দ  সপৌৌঁদে বদদত পাদ  একমাত্র এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া তা  আওতাধীন সকল এনক্রজও  মাধুদম। 

তাই তামাক বনয়ন্ত্রদণ এনক্রজও ববষয়ক বুুদ া  একটর্ কার্ টি  পদদক্ষপ জনস্বাযু সু ক্ষা বনক্রিত 

ক দত পাদ । 

 

http://www.bdexpress.news/2020/09/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%

AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0

%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%

A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-

%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4/  

http://www.bdexpress.news/2020/09/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4/
http://www.bdexpress.news/2020/09/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4/
http://www.bdexpress.news/2020/09/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4/
http://www.bdexpress.news/2020/09/10/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%A4/
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