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ALL MEDIA COVERAGES OF ADVOCACY MEETING WITH CHIEF HEALTH OFFICER, DHAKA SOUTH CITY 

CORPORATION ON ACCELERATION OF THE IMPLEMENTATION OF TOBACCO CONTROL LAW: 
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আমোনের ইউটিউব চ্যোননল সোবস্ক্রোইব করনত এখোনন নিক করুন:  

ননউজ হিস্কঃ 

 

 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় তোমোক ননয়ন্ত্রণ আইন বোস্তবোয়নন গৃন ত কোর্ যক্রমনক আনরোনবনি হবগবোন করনব নিএসনসনস কতৃযপক্ষ 

ধূমপোন ও তোমোকজোত দ্রবয বযব োর(ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং সংনিোনধত ২০১৩ অনুসোনর পোবনলক হেস ও পোবনলক পনর নন ধূমপোন 

নননিদ্ধ।কনরোনো কোনলন সমনয় পনরোক্ষ ধূমপোন একটি বড় উনেনগর নবিয়  নয় েোনড়নয়নে। পবনলক হেস ও পোবনলক পনরব ন তোমোকমকু্ত রোখনত 

প্রনয়োজন কোর্ যকর পেনক্ষপ গ্র ন করো। 

ঢোকো আ ে্োননয়ো নমিন স্বোস্থ্য হসক্টনরর তোমোক ননয়ন্ত্রনণ কোর্ যরত একটি প্রনতনননধেল আজনক ০২ নিনসম্বর ২০২০ তোনরখ ঢোকো েনক্ষণ 

নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে এর সোনে নগর ভবন কোর্ যোলনয় সোক্ষোৎ কনরন। 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ নবিয়ক আনলোচ্নো কোনল ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে বনলন, 

পূনব য ও সম্প্রনত নগর ভবনস  নিএসনসনসর আওতোভুক্ত সকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমুক্ত রোখোর নননেযিনো পত্র প্রেোন করো  নয়নে। তোই কনরোনোকোনলন 

সমনয় জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় কোর্ যকর পেনক্ষ গ্র ননর জনয র্েোনিঘ্রই একোনধক নননেযিনো প্রেোন করো  নব। আইননর সংনিোধন সর্ম্ যনক নতনন বনলন 

পোবনলক হেসনক িতভোগ তোমোকমকু্ত রোখনত  নল আইন হেনক ধূমপোন করোর স্থ্োন সংক্রোন্ত প্রনবিনটি বোে হেয়ো প্রনয়োজন। 

নতনন আনরোও বনলন, পোবনলক হেস সমূন র মনধয ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিননর আওতোভুক্ত প্রনতষ্ঠোরসমূ  গুরত্বপূন য পোবনলক হেস হর্মন: 

কনমউননটি হসন্টোর, কনমউননটি  োসপোতোল,আঞ্চনলক েপ্তর সমূ  উনেখনর্োগয। এসকল পোবনলক হেনস  োজোনরো মোনুনির আগমন ঘনি।তোই 

এসকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমকু্ত রোখনত  নব জনস্বোস্থ্য রক্ষোয়। কনমউননটি হসন্টোর নসটিকনপ যোনরিননর একটি অনযতম প্রনতষ্ঠোন হর্খোনন ব ু 

সোংসৃ্কনতক ও সোমোজজক অনুষ্ঠোন  য় এবং  োজোনরো মোননুির সমোগম ঘনি তোই এসকল প্রনতষ্ঠোনন পনরচ্োনলত অনুষ্ঠোনন তোমোক বযব োনরর উপর 

র্নে নননিধোজ্ঞো প্রেোন করো র্োয় তো নল তোমোক বযব োনরর প্রবনতো অননকোংনি হ্রোস করো সম্ভব  নব।এবং এর পোিোপোনি আইননর িতভোগ 

বোস্তবোয়ন ও জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় সকল প্রনতষ্ঠোনন সনচ্তনতো বজৃদ্ধমূলক ধূমপোনমুক্ত সোইন স্থ্োপননর বযবস্থ্ো গ্র ন করনত  নব। নতনন আরও বনলন হর্ 

https://www.bojrokontho.com/
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a6%af%e0%a6%bc
https://www.bojrokontho.com/section/%e0%a6%a2%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%be
https://www.bojrokontho.com/54497?q=print
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২০২০-২০২১ অে য বেনর তোমোক ননয়ন্ত্রণ কোর্ যক্রনমর জনয নিএসনসনস হর্ ১০ লক্ষ িোকো অে য বরোদ্ধ হরনখনে তোর বোস্তোয়ননও র্োেোর্ে পেনক্ষপ 

গ্র ন করো  নব। 

 

https://www.bojrokontho.com/54497  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bojrokontho.com/54497


3 
 

2) 

 

3 DECEMBER, 2020.  

1. / 

2. জোতীয় 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ আইন বোস্তবোয়নন কোজ করনব নিএসনসনস 

 অনলোইন হিস্ক :: online-desk 

১২:৩২, ০৩ নিনসম্বর, ২০২০ 

 

ধূমপোন ও তোমোকজোত দ্রবয বযব োর (ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং সংনিোনধত ২০১৩ অনুসোনর পোবনলক হেস ও পোবনলক পনর নন ধূমপোন নননিদ্ধ। 

কনরোনোকোনলন পনরোক্ষ ধূমপোন একটি বড় উনেনগর নবিয়  নয় েোনড়নয়নে। পবনলক হেস ও পোবনলক পনরব ন তোমোকমকু্ত রোখনত প্রনয়োজন কোর্ যকর 

পেনক্ষপ গ্র ণ করো। 

ঢোকো আ ে্োননয়ো নমিন স্বোস্থ্য হসক্টনরর তোমোক ননয়ন্ত্রনণ কোর্ যরত একটি প্রনতনননধেল বুধবোর (২ নিনসম্বর) ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য 

কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িো. িনরফ আ নমনের সনে নগর ভবন কোর্ যোলনয় সোক্ষোৎ কনরন। 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ নবিয়ক আনলোচ্নো কোনল ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িো. িনরফ আ নমে বনলন, পূনব য 

ও সম্প্রনত নগর ভবনস  নিএসনসনসর আওতোভুক্ত সকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমকু্ত রোখোর নননেযিনো পত্র প্রেোন করো  নয়নে। তোই কনরোনোকোনলন 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় কোর্ যকর পেনক্ষ গ্র নণর জনয র্েোনিঘ্রই একোনধক নননেযিনো প্রেোন করো  নব। আইননর সংনিোধন সর্ম্ যনক নতনন বনলন পোবনলক 

হেসনক িতভোগ তোমোকমকু্ত রোখনত  নল আইন হেনক ধূমপোন করোর স্থ্োন সংক্রোন্ত প্রনবিনটি বোে হেয়ো প্রনয়োজন। 

নতনন আনরোও বনলন, পোবনলক হেস সমনূ র মনধয ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিননর আওতোভুক্ত প্রনতষ্ঠোরসমূ  গুরত্বপূন য পোবনলক হেস হর্মন: 

কনমউননটি হসন্টোর, কনমউননটি  োসপোতোল,আঞ্চনলক েপ্তর সমূ  উনেখনর্োগয। এসকল পোবনলক হেনস  োজোনরো মোননুির আগমন ঘনি। তোই 

এসকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমকু্ত রোখনত  নব জনস্বোস্থ্য রক্ষোয়। কনমউননটি হসন্টোর নসটিকনপ যোনরিননর একটি অনযতম প্রনতষ্ঠোন হর্খোনন ব ু সোংসৃ্কনতক 

ও সোমোজজক অনুষ্ঠোন  য় এবং  োজোনরো মোননুির সমোগম ঘনি তোই এসকল প্রনতষ্ঠোনন পনরচ্োনলত অনুষ্ঠোনন তোমোক বযব োনরর উপর র্নে নননিধোজ্ঞো 

প্রেোন করো র্োয় তো নল তোমোক বযব োনরর প্রবনতো অননকোংনি হ্রোস করো সম্ভব  নব। এবং এর পোিোপোনি আইননর িতভোগ বোস্তবোয়ন ও জনস্বোস্থ্য 

রক্ষোয় সকল প্রনতষ্ঠোনন সনচ্তনতো বজৃদ্ধমূলক ধূমপোনমুক্ত সোইন স্থ্োপননর বযবস্থ্ো গ্র ন করনত  নব। 

নতনন আরও বনলন- হর্ ২০২০-২০২১ অে য বেনর তোমোক ননয়ন্ত্রণ কোর্ যক্রনমর জনয নিএসনসনস হর্ ১০ লক্ষ িোকো অে য বরোদ্ধ হরনখনে তোর বোস্তোয়ননও 

র্োেোর্ে পেনক্ষপ গ্র ণ করো  নব। 

 

https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A

7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-

%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF  

 

https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
https://www.alokitobangladesh.com/national/25975/%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%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9C-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF
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2 DECEMBER, 2020. 

UNCATEGORIZEDসারানেিস্বাস্থ্য 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় তোমোক ননয়ন্ত্রণ আইন বোস্তবোয়নন গৃন ত কোর্ যক্রমনক আনরোনবনি হবগবোন করনব নিএসনসনস কতৃযপক্ষ 

 

 

ByEditor 

 নিনস. 2, 2020 

 

সমনয়র কন্ঠ নরনপোিয।। 

ধূমপোন ও তোমোকজোত দ্রবয বযব োর(ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং সংনিোনধত ২০১৩ অনুসোনর পোবনলক হেস ও পোবনলক পনর নন ধূমপোন 

নননিদ্ধ।কনরোনো কোনলন সমনয় পনরোক্ষ ধূমপোন একটি বড় উনেনগর নবিয়  নয় েোনড়নয়নে। পবনলক হেস ও পোবনলক পনরব ন তোমোকমকু্ত রোখনত 

প্রনয়োজন কোর্ যকর পেনক্ষপ গ্র ন করো। 

ঢোকো আ ে্োননয়ো নমিন স্বোস্থ্য হসক্টনরর তোমোক ননয়ন্ত্রনণ কোর্ যরত একটি প্রনতনননধেল আজনক ০২ নিনসম্বর ২০২০ তোনরখ ঢোকো েনক্ষণ 

নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে এর সোনে নগর ভবন কোর্ যোলনয় সোক্ষোৎ কনরন। 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ নবিয়ক আনলোচ্নো কোনল ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে বনলন, 

পূনব য ও সম্প্রনত নগর ভবনস  নিএসনসনসর আওতোভুক্ত সকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমুক্ত রোখোর নননেযিনো পত্র প্রেোন করো  নয়নে। তোই কনরোনোকোনলন 

সমনয় জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় কোর্ যকর পেনক্ষ গ্র ননর জনয র্েোনিঘ্রই একোনধক নননেযিনো প্রেোন করো  নব। আইননর সংনিোধন সর্ম্ যনক নতনন বনলন 

পোবনলক হেসনক িতভোগ তোমোকমকু্ত রোখনত  নল আইন হেনক ধূমপোন করোর স্থ্োন সংক্রোন্ত প্রনবিনটি বোে হেয়ো প্রনয়োজন। 

নতনন আনরোও বনলন, পোবনলক হেস সমূন র মনধয ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিননর আওতোভুক্ত প্রনতষ্ঠোরসমূ  গুরত্বপূন য পোবনলক হেস হর্মন: 

কনমউননটি হসন্টোর, কনমউননটি  োসপোতোল,আঞ্চনলক েপ্তর সমূ  উনেখনর্োগয। এসকল পোবনলক হেনস  োজোনরো মোনুনির আগমন ঘনি।তোই 

এসকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমকু্ত রোখনত  নব জনস্বোস্থ্য রক্ষোয়। কনমউননটি হসন্টোর নসটিকনপ যোনরিননর একটি অনযতম প্রনতষ্ঠোন হর্খোনন ব ু 

সোংসৃ্কনতক ও সোমোজজক অনুষ্ঠোন  য় এবং  োজোনরো মোননুির সমোগম ঘনি তোই এসকল প্রনতষ্ঠোনন পনরচ্োনলত অনুষ্ঠোনন তোমোক বযব োনরর উপর 

র্নে নননিধোজ্ঞো প্রেোন করো র্োয় তো নল তোমোক বযব োনরর প্রবনতো অননকোংনি হ্রোস করো সম্ভব  নব।এবং এর পোিোপোনি আইননর িতভোগ 

বোস্তবোয়ন ও জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় সকল প্রনতষ্ঠোনন সনচ্তনতো বজৃদ্ধমূলক ধূমপোনমুক্ত সোইন স্থ্োপননর বযবস্থ্ো গ্র ন করনত  নব। নতনন আরও বনলন হর্ 

২০২০-২০২১ অে য বেনর তোমোক ননয়ন্ত্রণ কোর্ যক্রনমর জনয নিএসনসনস হর্ ১০ লক্ষ িোকো অে য বরোদ্ধ হরনখনে তোর বোস্তোয়ননও র্োেোর্ে পেনক্ষপ 

গ্র ন করো  নব। 

 

https://somoyerkontha.com/%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%

a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a7%9f-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95/  

 

 

 

 

 

 

 

https://somoyerkontha.com/category/uncategorized/
https://somoyerkontha.com/category/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b6/
https://somoyerkontha.com/category/%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af/
https://somoyerkontha.com/author/admin/
https://somoyerkontha.com/%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://somoyerkontha.com/%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://somoyerkontha.com/%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a5%e0%a7%8d%e0%a6%af-%e0%a6%b0%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95/
https://somoyerkontha.com/author/admin/
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4) Jugjugantor24.com  

3 December, 2020. 

 প্রচ্ছে 

 নগর জীবন 

 জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় তোমোক ননয়ন্ত্রণ আইন বোস্তবোয়নন গৃন ত কোর্ যক্রমনক আনরোনবনি হবগবোন করনব নিএসনসনস কতৃযপক্ষ 

জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় তোমোক ননয়ন্ত্রণ আইন বোস্তবোয়নন গৃন ত কোর্ যক্রমনক আনরোনবনি হবগবোন করনব নিএসনসনস কতৃযপক্ষ 

1. বৃ স্পনতবোর, ৩ নিনসম্বর, ২০২০ 

 

 

ননজস্ব প্রনতনবেক: 

ধূমপোন ও তোমোকজোত দ্রবয বযব োর(ননয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এবং সংনিোনধত ২০১৩ অনুসোনর পোবনলক হেস ও পোবনলক পনর নন ধূমপোন 

নননিদ্ধ।কনরোনো কোনলন সমনয় পনরোক্ষ ধূমপোন একটি বড় উনেনগর নবিয়  নয় েোনড়নয়নে। পবনলক হেস ও পোবনলক পনরব ন তোমোকমকু্ত রোখনত 

প্রনয়োজন কোর্ যকর পেনক্ষপ গ্র ন করো। 

ঢোকো আ ে্োননয়ো নমিন স্বোস্থ্য হসক্টনরর তোমোক ননয়ন্ত্রনণ কোর্ যরত একটি প্রনতনননধেল আজনক ০২ নিনসম্বর ২০২০ তোনরখ ঢোকো েনক্ষণ 

নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে এর সোনে নগর ভবন কোর্ যোলনয় সোক্ষোৎ কনরন। 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ নবিয়ক আনলোচ্নো কোনল ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিন প্রধোন স্বোস্থ্য কম যকতযো নবনগ্রনিয়োর হজনোনরল িোঃ িনরফ আ নমে বনলন, 

পূনব য ও সম্প্রনত নগর ভবনস  নিএসনসনসর আওতোভুক্ত সকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমুক্ত রোখোর নননেযিনো পত্র প্রেোন করো  নয়নে। তোই কনরোনোকোনলন 

সমনয় জনস্বোস্থ্য রক্ষোয় কোর্ যকর পেনক্ষ গ্র ননর জনয র্েোনিঘ্রই একোনধক নননেযিনো প্রেোন করো  নব। আইননর সংনিোধন সর্ম্ যনক নতনন বনলন 

পোবনলক হেসনক িতভোগ তোমোকমকু্ত রোখনত  নল আইন হেনক ধূমপোন করোর স্থ্োন সংক্রোন্ত প্রনবিনটি বোে হেয়ো প্রনয়োজন। 

নতনন আনরোও বনলন, পোবনলক হেস সমনূ র মনধয ঢোকো েনক্ষণ নসটিকনপ যোনরিননর আওতোভুক্ত প্রনতষ্ঠোরসমূ  গুরত্বপূন য পোবনলক হেস হর্মন: 

কনমউননটি হসন্টোর, কনমউননটি  োসপোতোল,আঞ্চনলক েপ্তর সমূ  উনেখনর্োগয। এসকল পোবনলক হেনস  োজোনরো মোনুনির আগমন ঘনি।তোই 

এসকল প্রনতষ্ঠোন তোমোকমকু্ত রোখনত  নব জনস্বোস্থ্য রক্ষোয়। কনমউননটি হসন্টোর নসটিকনপ যোনরিননর একটি অনযতম প্রনতষ্ঠোন হর্খোনন ব ু সোংসৃ্কনতক 

ও সোমোজজক অনুষ্ঠোন  য় এবং  োজোনরো মোননুির সমোগম ঘনি তোই এসকল প্রনতষ্ঠোনন পনরচ্োনলত অনুষ্ঠোনন তোমোক বযব োনরর উপর র্নে নননিধোজ্ঞো 

প্রেোন করো র্োয় তো নল তোমোক বযব োনরর প্রবনতো অননকোংনি হ্রোস করো সম্ভব  নব।এবং এর পোিোপোনি আইননর িতভোগ বোস্তবোয়ন ও জনস্বোস্থ্য 

রক্ষোয় সকল প্রনতষ্ঠোনন সনচ্তনতো বৃজদ্ধমূলক ধূমপোনমকু্ত সোইন স্থ্োপননর বযবস্থ্ো গ্র ন করনত  নব। নতনন আরও বনলন হর্ ২০২০-২০২১ অে য বেনর 

তোমোক ননয়ন্ত্রণ কোর্ যক্রনমর জনয নিএসনসনস হর্ ১০ লক্ষ িোকো অে য বরোদ্ধ হরনখনে তোর বোস্তোয়ননও র্োেোর্ে পেনক্ষপ গ্র ন করো  নব। 
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