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SHARES 

 

 

A representative team of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission met with Former Minister and Member of Parliament (MP) Advocate Kazi Firoz 

Rashid, on Wednesday. During the meeting an elaborative discussion was made regarding the loopholes in the current Tobacco Control Law and 

highlighted the urgency of law amendment. The discussion was led by Assistant Director of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission Md. 

Mukhlesur Rahman. As per the discussion the MP has agreed to the proposals. 

Advocate Kazi Firoz Rashid, MP said, “It is through different kinds of display, sponsorship and promotional activities that children and youth are 

being allured towards electronic cigarette (e-cigarette) and this kind of products. This also drives them towards other kinds of harmful addictive 

substances which is very harmful for the body and the economy is losing a productive workforce at the same time. To save the youth from these 

tobacco addictions the current tobacco control law needs amendment and e-cigarette needs to be banned in the country. Besides, law has to be 

amended regarding product display by changing the loopholes in the existing law. These loopholes in the law are also obstructing the 

implementation of Prime Minister Sheikh Hasina’s declaration to make Bangladesh a tobacco free country”. 

Media Manager of Tobacco Control Project of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission Muhammed Rubayet and Senior Program Officer 

Sharmeen Rahman were also present during the meeting. Information and proposals regarding amendment of Tobacco Control Law were handed 

over to the MP at the time of the meeting. The proposals were: 1) Banning of smoking zone to ensure completely smoke free at public places 

(restaurants) and public transports 2) Banning of tobacco product display at point of sale 3)Banning of import, marketing and sales of e-cigarette 

and like other emerging tobacco products 4) Ban single stick of bidi-cigarette or loose cigarettes and ban sales of Jorda-Gul 5) Ban of Corporate 

Social Responsibility (CSRs) activities of Tobacco Companies 6) Increase the size of the pictorial health warnings from 50% to 90% and demand 

for introducing plain packaging of all forms of tobacco products. 

 

https://thebangladeshtoday.com/?p=26549 

https://thebangladeshtoday.com/?p=26549


2 
 

2)   

 

12 November, 2020. 

National 

Tobacco control law amendment necessary to save the youth: Kazi Feroz Rashid MP 

Tobacco control law amendment necessary to save the youth: Kazi Feroz Rashid MP 

 

By Bangladesh Post Desk 

Published : 12 Nov 2020 04:43 PM | Updated : 12 Nov 2020 04:43 PM  

93 Shares 

A representative team of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission met with Former Minister and Member of Parliament (MP) Advocate Kazi Firoz 

Rashid, on Wednesday morning. During the meeting, an elaborative discussion was made regarding the loopholes in the current Tobacco Control 

Law and highlighted the urgency of the law amendment. The discussion was led by Assistant Director of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission 

Md. Mukhlesur Rahman. As per the discussion the Honourable MP has agreed to the proposals. 

Advocate Kazi Firoz Rashid, MP said, “It is through different kinds of display, sponsorship and promotional activities that children and youth are 
being allured towards electronic cigarette (e-cigarette) and this kind of products. This also drives them towards other kinds of harmful addictive 

substances which is very harmful to the body and the economy is losing a productive workforce at the same time. To save the youth from these 
tobacco addictions the current tobacco control law needs amendment and e-cigarette needs to be banned in the country. Besides, the law has to be 

amended regarding product display by changing the loopholes in the existing law. These loopholes in the law are also obstructing the 
implementation of Prime Minister Sheikh Hasina’s declaration to make Bangladesh a tobacco-free country”. 

Media Manager of Tobacco Control Project of Health sector, Dhaka Ahsania Mission Muhammed Rubayet and Senior Program Officer Sharmeen 

Rahman was also present during the meeting. Information and proposals regarding amendment of Tobacco Control Law was handed over to the 
MP at the time of the meeting. The proposals were: 1) Banning of the smoking zone to ensure completely smoke-free at public places (restaurants) 

and public transports 2) Banning of tobacco product display at the point of sale 3)Banning of import, marketing and sales of e-cigarette and like 

other emerging tobacco products 4) Ban single stick of bidi-cigarette or lose cigarettes and ban sales of Jorda-Gul 5) Ban of Corporate Social 
Responsibility (CSRs) activities of Tobacco Companies 6) Increase the size of the pictorial health warnings from 50% to 90% and demand for 
introducing plain packaging of all forms of tobacco products. 

SS/ 

 

 

https://bangladeshpost.net/posts/tobacco-control-law-amendment-necessary-to-save-the-youth-kazi-feroz-rashid-mp-46780  
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14 November, 2020. 

 

‘Tobacco control law amendment is needed to save the youth’ 
 
A representative team of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission met with Former Minister and Honorable Member of Parliament (MP) Advocate 

Kazi Firoz Rashid, on 11 November, 2020, Wednesday at 11:00am. During the meeting an elaborative discussion was made regarding the 

loopholes in the current Tobacco Control Law and highlighted the urgency of law amendment. The discussion was led by Assistant Director of 
Health Sector, Dhaka Ahsania Mission Md. Mukhlesur Rahman. As per the discussion the Honourble MP has agreed to the proposals. 

Advocate Kazi Firoz Rashid, MP said, “It is through different kinds of display, sponsorship and promotional activities that children and youth are 

being allured towards electronic cigarette (e-cigarette) and this kind of products. This also drives them towards other kinds of harmful addictive 
substances which is very harmful for the body and the economy is losing a productive workforce at the same time. To save the youth from these 

tobacco addictions the current tobacco control law needs amendment and e-cigarette needs to be banned in the country. Besides, law has to be 

amended regarding product display by changing the loopholes in the existing law. These loopholes in the law are also obstructing the 
implementation of Prime Minister Sheikh Hasina’s declaration to make Bangladesh a tobacco free country”. 

Media Manager of Tobacco Control Project of Health Sector, Dhaka Ahsania Mission Muhammed Rubayet and Senior Program Officer 

Sharmeen Rahman were also present during the meeting. Information and proposals regarding amendment of Tobacco Control Law were handed 
over to the MP at the time of the meeting. 

The proposals were: 1) Banning of smoking zone to ensure completely smoke free at public places (restaurants) and public transports 2) Banning 

of tobacco product display at point of sale 3) Banning of import, marketing and sales of e-cigarette and like other emerging tobacco products 4) 
Ban single stick of bidi-cigarette or loose cigarettes and ban sales of Jorda-Gul 5) Ban of Corporate Social Responsibility (CSRs) activities of 

Tobacco Companies 6) Increase the size of the pictorial healthwarnings from 50% to 90% and demand for introducing plain packaging of all 

forms of tobacco products. – Press release 
 

 

https://greenwatchbd.com/tobacco-control-law-amendment-is-needed-to-save-the-youth/   
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12 November, 2020. 

1. / 

2. আজকের পত্রিো 

3. / 

4. শেষ পাতা 

তরুণ সমাজকে বাাঁচাকত তামাে নিয়ন্ত্রণ আইি সংক াধি প্রকয়াজি 

ঢাো আহ্ছানিয়া নম কির স্বাস্থ্য সসক্টর প্রনতনিনধদলকে োজী নিকরাজ র ীদ 

প্রিন্ট সংস্করণ 

০০:০০, ১২ নকেম্বর, ২০২০| 

 

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এেটি িপ্রতপ্রনপ্রি দল গতোল বুিবার সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-৬ আসকনর সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ 

রেীকদর সকে সাক্ষাৎ েকর। এ সিয় বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবু তল প্রদে ও এর সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন 

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা. শিাখকলছুর রহিান। তার এ আকলাচনার সকে োজী প্রিকরাজ রেীদ এিপ্রপ এেিত 

িোে েকরন। প্রতপ্রন বকলন, প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সকে 

বততিাকন তরুণরা আরও আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত, যা স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ 

তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। নকষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণ 

সিাজ রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পণয বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয় শেকে 

তািােজাত দ্রকবযর িদে তনসহ আইকনর শযসব দবু তল প্রদে রকয়কছ, শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। প্রতপ্রন আরও বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর 

শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এ দুব তল প্রদেগুকলা বািা প্রহকসকব োজ েরকছ। 

সাক্ষাকতর সিয় উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং 

প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। সাক্ষাৎোকল ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিনপ্রবষয়ে তেযপি 

ও িস্তাবনাগুকলা হস্তান্তর েরা হয়। িস্তাবনাগুকল হকলা (ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তারা াঁসিূকহ েতোগ িূিপানিুক্ত পপ্ররকবে প্রনত্রিতেরকণ এসব স্থ্াকন 

শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা (খ) প্রবক্রয় শেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা (গ) ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ 

আিদাপ্রন, বাজারজাতেরণ ও প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা ( ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ 

েরা (ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’ বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা এবং (চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার আোর বৃত্রদ্ধ 

েকর ৫০ শেকে ৯০ েতাংকে উপ্রন্নতেরণ এবং শেইন পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সব িরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা িেৃপ্রত। 

সংবাদ প্রবজ্ঞপ্রি 
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https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/last-page/22408/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
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%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8  
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5) BOJROKONTHO:  

12 November, 2020. 

 

 

 

প্রিচার  

তরুণ সিাজকে বা াঁচকত তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিন িকয়াজন: োজী প্রিকরাজ রেীদ 

 November 12, 2020 bdmetronews 

নবনিকমকরানিউজ সিস্ক ॥ ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল ১১ নকেম্বর ২০২০ সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-৬ আসকনর সংসদ 

সদসয োজী প্রিকরাজ রপ্রেকদর সাকে সাক্ষাত েকরন। 

সাক্ষাতোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবূ তল প্রদে ও এর সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া 

প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা: শিাখকলছুর রহিান। 

আকলাচনার সাকে োজী প্রিকরাজ রেীদ, এিপ্রপ এেিত িোে েকর বকলন- প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট 

হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সাকে বততিাকন তরুণরা আকরা আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত। যা স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রত 

সািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। প্রবনষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই 

তরুণসিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এিরকনর পণয বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, 

প্রবক্রয়কেকে তািােজাত পকণযর িদে তনসহ আইকনর শযসেল দবূ তল প্রদে রকয়কছ শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। 

প্রতপ্রন আকরা বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তল প্রদেগুকলা বািা প্রহকসকব োজ 

েরকছ। 

এই সাংসকদর সাকে সাক্ষাকতর সিয় আকরা উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার 

শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। 

সাক্ষাতোকল ঢাো আহছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তবনাসিূহ হস্তান্তর েকরন। 

িস্তাবনাসিূহ প্রছল: ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তা াঁরাসিূকহ েতোগ িূিপানিকু্ত পপ্ররকবে প্রনত্রিতেরকণ এসেল স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা ; খ) 

প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা; গ) ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ আিদাপ্রন ও প্রবক্রয় প্রনয়ন্ত্রণ বা প্রনপ্রষদ্ধ 

েরা;  ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা; ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে 

দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা; এবং চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার আোর বতৃ্রদ্ধ ৫০% শেকে ৯০% এ উপ্রন্নতেরণ এবং শেইন 

পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সবিরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা িেৃপ্রত । 

 

http://bdmetronews24.com/archives/70028 
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6)  

 

11 November, 2020. 

তরুণ সমাজকে বাচাঁ কত তামাে নিয়ন্ত্রণ আইি সংক াধি প্রকয়াজি : সাংসদ োজী নিকরাজ \জাতীয় /  

অনলাইন শিস্ক 

২০২০-১১-১১ ২১:৩০:১৬ 

 

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল বুিবার (১১ নকেম্বর ২০২০) শবলা ১১িায় সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-০৬ আসকনর সংসদ 

সদসয োজী প্রিকরাজ রপ্রেকদর সাকে সাক্ষাত েকরন এবং সাক্ষাতোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবূ তল প্রদে ও এর সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা 

প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা: শিাখকলছুর রহিান। তার এই আকলাচনার সাকে 

োজী প্রিকরাজ রেীদ, এিপ্রপ এেিত িোে েকরন।  

প্রতপ্রন বকলন, প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সাকে বততিাকন তরুণরা 

আকরা আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত। যা স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনো জাতীয় দ্রকবযর 

িপ্রত। প্রবনষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণ সিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ 

আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পণয বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয় শেকে তািাে জাত দ্রকবযর িদে তনসহ আইকনর 

শয সেল দবূ তল প্রদে রকয়কছ শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। প্রতপ্রন আকরা বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে 

গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তলপ্রদেগুকলা বা াঁিা প্রহকসকব োজ েরকছ।  

এই সাংসকদর সাকে সাক্ষাকতর সিয় আকরা উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার 

শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। সাক্ষাতোকল ঢাো আহছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন 

সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তাবনা সিূহ হস্তান্তর েকরন।  

িস্তাবনা সিূহ প্রছল : ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তা াঁরাসিকূহ েতোগ িূিপানিুক্ত পপ্ররকবে প্রনত্রিত েরকণ এ সেল স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা ; খ) 

প্রবক্রয় শেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা; গ) ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ আিদাপ্রন, বাজারাতেরণ ও প্রবক্রয় 

প্রনপ্রষদ্ধ েরা;  ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেি প্রবহীন জদতা-গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা; ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর 

‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’ বাপ্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা; এবং চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার আোর বৃত্রদ্ধ েকর ৫০% শেকে ৯০% এ উপ্রন্নত 

েরণএবং শেইন পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সব িরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা িেৃপ্রত। 

\ 

 

http://timetouchnews.com/news/news-details/67628  
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7)  

 

11 November, 2020. 

 

‘তরুণকদর বাচাঁ কত তামাে নিয়ন্ত্রণ আইি সংক াধি প্রকয়াজি’ 

প্রোন ত: নকেম্বর ১১, ২০২০; সিয়: ৮:৪০ pm | 

খবর > জাতীয় 

প্রনজস্ব িপ্রতকবদে : ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল (১১ নকেম্বর ২০২০) শবলা ১১.০০  টিোয় সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-০৬ 

আসকনর সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ রপ্রেকদর সাকে সাক্ষাত েকরন এবং সাক্ষাতোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবূ তল প্রদে ও এর 

সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা: শিাখকলছুর রহিান। 

তার এই আকলাচনার সাকে োজী প্রিকরাজ রেীদ, এিপ্রপ এেিত িোে েকরন। প্রতপ্রন বকলন-প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত 

দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সাকে বততিাকন তরুণরা আকরা আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত। যা 

স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। প্রবনষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে 

েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণসিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এিরকনর পণয 

বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয়কেকে তািােজাত পকণযর িদে তনসহ আইকনর শযসেল দবূ তল প্রদে রকয়কছ শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। 

প্রতপ্রন আকরা বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তল প্রদেগুকলা বা াঁিা প্রহকসকব োজ 

েরকছ। 

এই সাংসকদর সাকে সাক্ষাকতর সিয় আকরা উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার 

শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। সাক্ষাতোকল ঢাো আহছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন 

সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তবনাসিূহ হস্তান্তর েকরন। িস্তাবনাসিূহ প্রছল: ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তা াঁরাসিূকহ েতোগ িূিপানিকু্ত পপ্ররকবে 

প্রনত্রিতেরকণ এসেল স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা ; খ) প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা গ) ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং 

শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ আিদাপ্রন ও প্রবক্রয় প্রনয়ন্ত্রণ বা প্রনপ্রষদ্ধ েরা;  ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-

গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা; ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা; এবং চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার 

আোর বৃত্রদ্ধ ৫০% শেকে ৯০% এ উপ্রন্নতেরণ এবং শেইন পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সবিরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা 

িেৃপ্রত । 

 

https://www.padmatimes24.com/national/312807/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7

%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2FG8kfqK5ju2RvufZcvQkkKylZ-OerbMygAms30xZIqcHLoS436T1qKrY  

 

 

https://www.padmatimes24.com/national/
https://www.padmatimes24.com/national/312807/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2FG8kfqK5ju2RvufZcvQkkKylZ-OerbMygAms30xZIqcHLoS436T1qKrY
https://www.padmatimes24.com/national/312807/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2FG8kfqK5ju2RvufZcvQkkKylZ-OerbMygAms30xZIqcHLoS436T1qKrY
https://www.padmatimes24.com/national/312807/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2FG8kfqK5ju2RvufZcvQkkKylZ-OerbMygAms30xZIqcHLoS436T1qKrY
https://www.padmatimes24.com/national/312807/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR2FG8kfqK5ju2RvufZcvQkkKylZ-OerbMygAms30xZIqcHLoS436T1qKrY
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13 November, 2020. 

তরুণ সিাজকে বা াঁচাকত তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিন িকয়াজন 

িোে:  ১২ নকেম্বর ২০২০, ২০:৩৬ 

পূব তপত্রিি শিস্ক 

অঅ 

Share 

প্রিন্ট  

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এেটি িপ্রতপ্রনপ্রি দল বুিবার (১১ নকেম্বর) সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-৬ আসকনর সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ 

রেীকদর সকে সাক্ষাৎ েকর। এ সিয় বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবু তল প্রদে ও এর সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন 

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা. শিাখকলছুর রহিান। তার এ আকলাচনার সকে োজী প্রিকরাজ রেীদ এিপ্রপ এেিত 

িোে েকরন। প্রতপ্রন বকলন, প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সকে 

বততিাকন তরুণরা আরও আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত, যা স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ 

তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। নকষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণ 

সিাজ রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পণয বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয় শেকে 

তািােজাত দ্রকবযর িদে তনসহ আইকনর শযসব দবু তল প্রদে রকয়কছ, শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। প্রতপ্রন আরও বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর 

শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এ দুব তল প্রদেগুকলা বািা প্রহকসকব োজ েরকছ। 

 

https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
https://www.ppbd.news/national/180011/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8
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9)  

 

November 14, 2020. 

তরুণ সমাজকে বাচাঁ কত তামাে নিয়ন্ত্রণ আইি সংক াধি প্রকয়াজি-সাংসদ োজী নিকরাজ র ীদ 

November 14, 2020 by Admin 

ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল আজ (১১ নকেম্বর ২০২০) শবলা ১১.০০  টিোয় সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-০৬ আসকনর 

সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ রপ্রেকদর সাকে সাক্ষাত েকরন এবং সাক্ষাতোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবূ তল প্রদে ও এর সংকোিকনর 

িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা: শিাখকলছুর রহিান। তার এই 

আকলাচনার সাকে োজী প্রিকরাজ রেীদ, এিপ্রপ এেিত িোে েকরন। প্রতপ্রন বকলন-প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর 

িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সাকে বততিাকন তরুণরা আকরা আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত। যা স্বাকস্থ্যর 

িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। প্রবনষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে 

েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণসিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এিরকনর পণয 

বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয়কেকে তািােজাত পকণযর িদে তনসহ আইকনর শযসেল দবূ তল প্রদে রকয়কছ শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। 

প্রতপ্রন আকরা বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তল প্রদেগুকলা বা াঁিা প্রহকসকব োজ 

েরকছ। 

এই সাংসকদর সাকে সাক্ষাকতর সিয় আকরা উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার 

শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। সাক্ষাতোকল ঢাো আহছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন 

সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তবনাসিূহ হস্তান্তর েকরন। িস্তাবনাসিূহ প্রছল: ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তা াঁরাসিকূহ েতোগ িূিপানিকু্ত পপ্ররকবে 

প্রনত্রিতেরকণ এসেল স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা ; খ) প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা; গ) ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং 

শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ আিদাপ্রন ও প্রবক্রয় প্রনয়ন্ত্রণ বা প্রনপ্রষদ্ধ েরা;  ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-

গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা; ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা; এবং চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য 

সতেতবাততার আোর বতৃ্রদ্ধ ৫০% শেকে ৯০% এ উপ্রন্নতেরণ এবং শেইন পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সবিরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে 

িচলন েরা িেৃপ্রত । 

https://somoyerkontha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-

%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://somoyerkontha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://somoyerkontha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://somoyerkontha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/
https://somoyerkontha.com/%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95/
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10) 

 

11 November, 2020. 

প্রবকনাদন শিক্স িোপ্রেত: ৫:০৭ অপরাহ্ণ, নকেম্বর ১১, ২০২০ ১৯ বার সংবাদটি পড়া হকয়কছ।  প্রিন্ট েরুন শপাি শেয়ার েরুন। সংবাদ প্রবজ্ঞিী 

: ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল আজ (১১ নকেম্বর ২০২০) শবলা ১১.০০  টিোয় সাকবে িন্ত্রী ও ঢাো-০৬ আসকনর 

সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ রপ্রেকদর সাকে সাক্ষাত েকরন এবং সাক্ষাতোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর দবূ তল প্রদে ও এর সংকোিকনর 

িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী পপ্ররচালে শিা: শিাখকলছুর রহিান। তার এই 

আকলাচনার সাকে োজী প্রিকরাজ রেীদ, এিপ্রপ এেিত িোে েকরন। প্রতপ্রন বকলন, প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর 

িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শসই সাকে বততিাকন তরুণরা আকরা আেৃষ্ট হকে ই-প্রসগাকরি বা এই িরকনর পকণযর িপ্রত। যা স্বাকস্থ্যর 

িারাত্মে ক্ষপ্রত সািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। প্রবনষ্টর পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে 

েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণসিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পণয 

বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রকবযর িদে তনসহ আইকনর শযসেল দবূ তল প্রদে রকয়কছ শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন। 

প্রতপ্রন আকরা বকলন, িাননীয় িিানিন্ত্রীর শ াষণা অনুযায়ী তািােিুক্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তল প্রদেগুকলা বা াঁিা প্রহকসকব োজ 

েরকছ। এই সাংসকদর সাকে সাক্ষাকতর সিয় আকরা উপপ্রস্থ্ত প্রছকলন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেন স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া 

িযাকনজার শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন রহিান। সাক্ষাতোকল ঢাো আহছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে 

প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তাবনাসিূহ হস্তান্তর েকরন। িস্তাবনাসিূহ প্রছল: ে) গণপপ্ররবহন ও শরকস্তা াঁরাসিকূহ েতোগ 

িূিপানিুক্ত পপ্ররকবে প্রনত্রিতেরকণ এসেল স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা ; খ) প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা; গ) ই-

প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং শিাবযাকো শিািাক্টসিূহ আিদাপ্রন, বাজারাতেরণ ও প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা;  ) প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা 

েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-গুল প্রবক্রয় প্রনপ্রষদ্ধ েরা; ঙ) তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা েি তসূপ্রচ’বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ 

েরা; এবং চ) সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার আোর বৃত্রদ্ধ েকর ৫০% শেকে ৯০% এ উপ্রন্নতেরণ এবং শেইন পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সবিরকনর 

তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা িেৃপ্রত । 
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প্রনজস্ব িপ্রতকবদে 

 

প্রবপ্রেন্নোকব িচার-িচারণা ও িদে তকন তািােজাত দ্রকবযর িপ্রত আেৃষ্ট হকে প্রেশু-প্রেকোর ও তরুণরা। শস সকে বততিাকন তরুণরা আরও আেৃষ্ট 

হকে ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পকণযর িপ্রত, যা স্বাকস্থ্যর িারাত্মে ক্ষপ্রতসািনসহ তরুণকদর শেকল প্রদকে প্রবপ্রেন্ন শনোজাতীয় দ্রকবযর িপ্রত। নকষ্টর 

পকে তরুণ ও আগািী িজন্ম এবং শদে হারাকে েি তক্ষি জনকগাষ্ঠী। তাই তরুণ সিাজকে রক্ষা েরকত বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইকনর 

সংকোিন িকয়াজন এবং ই-প্রসগাকরি বা এ িরকনর পণয বাংলাকদকে প্রনপ্রষদ্ধ েরা, প্রবক্রয়কেকে তািােজাত পকণযর িদে তনসহ আইকনর শযসব 

দুব তল প্রদে রকয়কছ, শসগুকলার সংকোিন েরা িকয়াজন বকল জানান সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ রেীদ। প্রতপ্রন আরও বকলন, িিানিন্ত্রীর শ াষণা 

অনুযায়ী তািােিকু্ত বাংলাকদে গড়ার শক্ষকি আইকনর এই দবূ তল প্রদেগুকলা বািা প্রহকসকব োজ েরকছ। ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর 

এে িপ্রতপ্রনপ্রি দল বুিবার সাকবে িন্ত্রী ও সংসদ সদসয োজী প্রিকরাজ রেীকদর সকে সাক্ষাৎ েকর এবং সাক্ষাৎোকল বততিান তািাে প্রনয়ন্ত্রণ 

আইকনর দবু তল প্রদে ও এর সংকোিকনর িকয়াজনীয়তা প্রনকয় প্রবস্তাপ্ররত আকলাচনা েকরন ঢাো আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর সহোরী 

পপ্ররচালে শিা. শিাখকলছুর রহিান। তার এ আকলাচনার সকে োজী প্রিকরাজ রেীদ এেিত িোে েকরন। এ সিয় আরও উপপ্রস্থ্ত প্রছকলনÑ ঢাো 

আহছ্াপ্রনয়া প্রিেকনর স্বাস্থ্য শসক্টকরর তািাে প্রনয়ন্ত্রণ িেকের প্রিপ্রিয়া িযাকনজার শিাহাম্মদ রুবাকয়ত এবং প্রসপ্রনয়র শিাগ্রাি অপ্রিসার োরপ্রিন 

রহিান। 

 

সাক্ষাৎোকল ঢাো আহ্্ ্ছাপ্রনয়া প্রিেকনর পক্ষ শেকে তািাে প্রনয়ন্ত্রণ আইন সংকোিন প্রবষয়ে তেযপি ও িস্তাবনাগুকলা হস্তান্তর েরা হয়। 

িস্তাবনাগুকলা প্রছলÑ গণপপ্ররবহন ও শরকস্তারা াঁগুকলায় েতোগ িূিপানিকু্ত পপ্ররকবে প্রনত্রিতেরকণ এসব স্থ্াকন শমাপ্রেং শজান প্রনপ্রষদ্ধ েরা, 

প্রবক্রয়কেকে তািােজাত দ্রবয িদে তন প্রনপ্রষদ্ধ েরা, ই-প্রসগাকরকির িকতা ইিাত্রজতং শিাবযাকো শিািাক্টগুকলা আিদাপ্রন ও প্রবত্রক্র প্রনয়ন্ত্রণ বা প্রনপ্রষদ্ধ 

েরা, প্রবপ্রড়-প্রসগাকরকির প্রসকেল প্রিে বা খুচরা েলাো এবং পযাকেিপ্রবহীন জদতা-গুল প্রবত্রক্র প্রনপ্রষদ্ধ েরা, তািাে শোম্পাপ্রনর ‘সািাত্রজে দায়বদ্ধতা 

েি তসূপ্রচ’ বা প্রসএসআর োয তক্রি প্রনপ্রষদ্ধ েরা এবং সপ্রচি স্বাস্থ্য সতেতবাততার আোর বতৃ্রদ্ধ ৫০ েতাংে শেকে ৯০ েতাংকে উন্নীতেরণ, শেইন 

পযাকেত্রজং িবততকনর জনয সবিরকনর তািােজাত দ্রকবযর িপ্রিত শিাড়ে িচলন েরা িেৃপ্রত। 
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