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Media Report 

 

Summary: It is necessary to amend the TC Law to ban the display of tobacco products in the 

Points of Sales (POSs), single sticks sale of tobacco products and sale of tobacco products within 

100 meters of the educational institution. This was demanded by the speakers at a virtual 

discussion meeting titled 'Dissemination of the results of the Scenario of Tobacco Products 

Display at POSs Survey' organized by the Health Sector of Dhaka Ahsania Mission on 

04.01.2021 (Monday) at 3.00 pm. The Dhaka Ahsania Mission conducted a survey titled 'Big 

Tobacco Tiny Target Bangladesh' to expose the strategies used by the tobacco industry for 

marketing the products to children and youth around schools & playground.  On the other hand, 

another survey conducted by the anti-tobacco organization BITA and ACD in one of the three 

major cities of the country (Chattogram, Rajshahi and Rangpur). The survey showed that tobacco 

products displaying at 84% points of sale, of which Rangpur (92%), Chattogram (86%) and 

Rajshahi (73%). According to Big Tobacco Tiny Target survey in Bangladesh, tobacco products 

were sold in 90% of the points of sales within 100 yards of schools and playgrounds and in 82% 

points of sales tobacco products were displayed within the children's sight. 64% ponts of sales 

display chocolate / candy, toys, sweets or other items next to / along with tobacco products. 

 

Honorable Secretary, Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare 

(MoHFW) Mr. Md. Abdul Mannan was the chief guest of the program said the results of such a 

survey will help in amending the law. If everyone has willpower and cooperation then we can 

build a tobacco free Bangladesh before 2040. The Special guests were of the program, Kazi 

Zebunnesa Begum, Additional Secretary, Health Services Division; Mr. Md. Zillur Rahman 

Chowdhury, Joint Secretary and Coordinator, National Tobacco Control Cell, Health Services 

Division; Former Chairman of Bangladesh Chemical Industry Corporation, Md. Mostafizur  

Rahman. The program was chaired by Mr. Iqbal Masud, Director, Health and WASH Sector 

Dhaka Ahsania Mission. Secretary General of Bangladesh Restaurant Owners Association, M 

Rezaul Karim Sarkar Robin, Mr. Abdul Kaium Talukdar, Vice Chairman, Bangladesh Dokan 

Malik Somity; Head of the Department of Epidemiology, National Heart Foundation Dr. Sohel 

Reza Chowdhury, Country Manager of Vital Strategies, Bangladesh. Mr. Nasir Uddin, Grants 

Manager of CTFK Mr. Md. Abdus Salam Miah, Program Officer Mr. Ataur Rahman Masud and 

the representatives of other retailer associations, anti-tobacco organization and journalists were 

also present at the occasion. Total 26 media reports and 01 special report have generated. The 

reports are below with links.   

 

 



 

 

জরিপ ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানন রিনশষজ্ঞিা 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন 

প্রন াজন 
রনজস্ব প্ররতনিদক    

৪ জানু ারি, ২০২১ ২১:০৫ | রপ্রন্ট 

 

 

রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধননি আহ্বান জারনন নেন স্বাস্থ্ে রিনশষজ্ঞিা। তািা 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে রিরক্র 

িনেি আহ্বান জানান। 

কসামিাি সেো  ঢাকা আহ্োরন া রমশন আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক আনলাচনা সভা  এ আহ্বান জানান তািা। অনলাইনন অনুরষ্ঠত আনলাচনা সভা  প্রধান 

অরতরি রেনলন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টনিি পরিচালক 

ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে সভা  জরিনপি ফলাফল তুনল ধনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. 

কমাখনলেুি িেমান। 

সভা  িক্তৃতা কনিন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম, যুগ্ম সরচি কমা. রজল্লুি িেমান কচৌধূিী, 

িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন কমা. কমাস্তরফজুি িেমান, কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি 

কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী, কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা 

রি রকনসসি আতাউি িেমান মাসুদ, কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, করাসারি রিজননস 

1 

https://www.kalerkantho.com/home/printnews/992079/2021-01-04


এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. 

জারকি কোনসন। 

অনুষ্ঠাননি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত 

এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ 

ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল 

২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক 

এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত উেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ 

না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ 

কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

জরিনপি ফলাফনল িলা ে , রিদোল  ও কখলাি মানঠি একনশা েনজি মনধে ৯০ শতাংশ রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ে । আি ৮২ শতাংশ রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । এোড়া ৬৪ শতাংশ রিক্র নকনে 

চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ িা সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । তামাকজাত দ্রনিেি 

আকষশণী  প্রদশশনীি কািনণ রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  স্পিভানি িলা কনই। আইননি এই দুিশলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক কর্ম্ারনগুনলা। তাই 

আইনরট সংনশাধনন এই রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি আহ্বান জানান তািা। 
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রিক্র নকনে তামাক দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 
 অনলাইন কডস্ক : :  onl i ne- desk  
২০: ১০,  ০৪ জানুয ারি,  ২০২১ 

রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে 
তামাকজাত দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  

রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত 

‘তামাকজাত দ্রিে রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্রকশত জরিনপি 

ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দারি জানান িক্তািা। 

তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ারনগুনলা কযসি ককৌশলসমূে 

অিলম্বন কিনে কস সংক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। 

সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ অনুযা ী 

রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রশশুনদি দৃরিসীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত 

দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) 

জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং 

িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কশানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে 

আকষশণী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত 

দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ 

আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি 

উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও 

সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন, ককাননা আইন 

যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্তু উেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও 

তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং 

স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান 

কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি, প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও 

ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি 
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মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস 

কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও 

িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন 

তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। 

আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও 

জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে 

অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 

আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  

২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা 

েনলা: পািরলক কেস ও েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ 

কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত 

কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন 

আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://www.alokitobangladesh.com/national/31162/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9

5%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8

D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87-

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

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8

7%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B

6%E0%A6%A8-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A

7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%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%A
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Open display of tobacco products are influencing children to take 

up smoking, the study says 

Tobacco shops, whether portable or regular, have been found within 100metres of 

90% of schools or playgrounds, a study finds.  

Speakers said it is causing an increase in the number of new tobacco users as 

well. 

Dhaka Ahsania Mission (DAM) came upon the find in its study -- Tobacco 

Advertisement, Sales, Product Display, and Purchase Incentives around Schools 

and Playgrounds -- conducted in 2017 and early 2018.  

Mokhlesur Rahman, assistant director and project coordinator (health sector) of 

DAM presented the survey findings of two studies conducted in 2017-2018 and in 

2019 at a virtual dissemination program on Monday afternoon. 
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The study was conducted to find out what strategy traders were adopting to 

attract new customers (children, teenagers) near schools and playgrounds, said 

Mokhlesur. 

He added that another follow-up study was about to be conducted in 2020 to 

assess the changing scenario but it could not be undertaken due to the outbreak 

of the coronavirus pandemic. 

What the study found 

The first study was conducted around 157 schools and 23 playgrounds in 8 

divisional cities, four districts and 11 upazilas.  

The study found the presence of tobacco shops in their various forms within 100 

metres of 90% of schools or playgrounds, while 82% of the shops have a tobacco 

display at the eye level of children (at one metre height).   

Traders in 64%  of the shops were also selling other items like chocolates, toys 

and sweets which attract children. 

Also, 98% of the traders were selling single sticks of cigarettes, the study found.   

In another study conducted in three divisional cities – Rangpur (392), Chittagong 

(1,000) and Rajshahi (424) – of the 1,816 selling points tobacco was sold in 355 

roadside shops, 384 tea stalls, 992 general stores, 15 super shops, 59 only 

tobacco selling shops and 11 restaurants. 

Of the total number of shops surveyed, 83.8% shops displayed tobacco openly, of 

which 83.9% displayed them on shelves, 56.9% on tables or trays, 7.2% at the 

cash counter, 7.2% in any other form, the study found. 

Speakers for ban of open display 

Replying to a question, Mokhlesur Rahman said the result of the study was still 

valid as no changes had been noticed over the years. 

Sharmeen Rahman, senior program officer of DAM, said there was a mention in 

the Tobacco Control Act about POSs but no mention about displaying tobacco 

which traders were misusing frequently. 



Nasir Uddin, Country Manager of Vital Strategy, said that as there was no ban on 

exhibition, shopkeepers displayed tobacco items in the way they displayed other 

products. 

These open exhibitions provoke children which led to the increase of new users 

every day, Deputy Director of Young Power in Social Action (YPSA) Nasima Banu 

Shyamoli observed. 

Meanwhile, Zakir Hossain, general secretary of Bangladesh Super Market 

Association blamed the lack of implementation of the current laws and proper 

campaigning for such a state of things. 

Speakers at the program recommended banning open exhibition of tobacco, fixing 

the age of purchasing, banning selling of single tobacco sticks or packets and 

amending the current law along with ensuring a strict implementation of it.  

Government officials unaware why proceedings are halted  

Zillur Rahman Chowdhury, joint secretary (Tobacco control) of the Health 

Services Division (HSD) under the Ministry of Health and Family Welfare said 

they had already spoken with the upazila and district level administration about 

conducting mobile court to stop open selling. 

Kazi Zebunnessa Begum, additional secretary (World Health Wing) of HSD said 

although a number of circulars were issued proceedings always came to a halt for 

unknown reasons. 

The additional secretary said there was no regulation that defined the 

responsibilities of the stakeholders. So, the authorities will initiate formulating the 

regulations soon. 

The chief guest at the program, HSD Secretary Abdul Mannan, said: “It seems the 

campaign could not be done properly. We have to identify our weaknesses and 

act wisely.” 
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কদনশ তামানকি িেিোি কমানত আইন সংনশাধননি দারি রনন  কসামিাি স্বাস্থ্েমন্ত্রী জারেদ মানলনকি সনে সাক্ষাৎ কনিন তামাকরিনিাধী সংেঠন 

প্রজ্ঞা ও আত্মাি কনতািা। 

কদনশ তামানকি িেিোি কমানত তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধননি আশ্বাস রদন  স্বাস্থ্েমন্ত্রী জারেদ মানলক িনলনেন, রিদেমান তামাক 

রন ন্ত্রণ আইননি রকেু দুিশলতা িাকাি কািনণ প্রধানমন্ত্রী ক ারষত ‘২০৪০ সানলি মনধে তামাকমুক্ত িাংলানদশ’ অজশন করঠন েন  

পড়নি। 
তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধননি প্রন াজনী তা এিং এ রিষন  কিণী  সর্ম্নকশ তুনল ধিনত েনিষণা ও অোডনভানকরস 

প্ররতষ্ঠান প্রজ্ঞা (প্রেরতি জনে জ্ঞান) এিং অোরন্ট কটািোনকা রমরড া এলান ন্স-আত্মা’ি একরট প্ররতরনরধ দল কসামিাি 
স্বাস্থ্েমন্ত্রীি সনে সাক্ষাৎ কনি। 

সাক্ষাৎকানল মন্ত্রী িনলন, “প্রধানমন্ত্রী ক ারষত ২০৪০ সানলি মনধে তামাকমুক্ত কদশ েড়াি লনক্ষে কাজ কনি যানচ্ছ স্বাস্থ্ে 
মন্ত্রণাল । প্রধানমন্ত্রীি এই ক াষণা িাস্তিা ননি লনক্ষে তামাক িেিোি রন ন্ত্রনণ ধানপ ধানপ কনঠািতা আনিাপ কিা েনি। 

“ইনতাপূনিশ তামাকপনণেি পোনকনট েরি িেিোি রেল না, কসরট কিা েন নে। পাশাপারশ এক সম  রিমানসে রিরভন্ন 
পািরলক কেনস ধূমপাননি সুনযাে রেল। আইন কনি কসরট রন ন্ত্রণ কিা েন নে। রিদেমান আইনরট আিও যুনোপনযােী 

কিাি লনক্ষে আইননি সংনশাধনী আনা েনচ্ছ।” 

এ সম  রতরন প্রজ্ঞা এিং আত্মা’ি প্রস্তািগুনলা আইন সংনশাধননি কক্ষনে গুরুে সেকানি রিনিচনাি কিনিন িনল আশ্বাস 
কদন। 
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বিঠনক কজেষ্ঠ সাংিারদক মনজুরুল আেসান িুলিুল, আত্মা’ি কননভনি মতুশজা ো দাি রলটন, ককা-কননভনি রমজান কচৌধুিী, 

িাংলা রেরিউননি রিজননস ইনচাজশ কমা. শরফকুল ইসলাম এিং প্রজ্ঞাি তামাক রন ন্ত্রণ রিষ ক কমশসূরচ প্রধান কমা. োসান শােরি াি 

রিদেমান আইন সংশাধননি প্রন াজনী তাি িোখো কনিন। 

প্রজ্ঞা ও আত্মাি পক্ষ কিনক তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধনীনত অন্তভশুক্ত কিাি জনে মন্ত্রীি কানে ে রট প্রস্তাি উত্থাপন 

কিা ে । প্রস্তািগুনলা েল- 

>> ধূমপাননি জনে রনধশারিত স্থ্ান রিলুপ্তসে সি পািরলক কেস, কমশনক্ষে ও পািরলক পরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিাি 
মাধেনম শতভাে ধূমপানমুক্ত পরিনিশ রনরিত কিা। 

>> রিক্র স্থ্নল তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন রনরষদ্ধ কিা, তামাক ককার্ম্ারনি ‘সামারজক দা িদ্ধতা কমশসূরচ’ িা রসএসআি 
কাযশক্রম সর্ম্ূণশ রনরষদ্ধ কিা। 

>>  রিরড়-রসোনিনটি খুচিা শলাকা এিং পোনকটরিেীন জদশা-গুল রিক্র  রনরষদ্ধ কিা। 

>> ই-রসোনিট এিং রেনটড কটািোনকা কপ্রাডাক্টনসি (এইচরটরপ) মনতা ইমারজশং কটািোনকা কপ্রাডাক্ট আমদারন ও রিরক্র 
রনরষদ্ধ কিা। 

এিং 

>> সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশাি আকাি িৃরদ্ধসে তামাকপণে কমাড়কজাতকিনণ কনঠাি রিরধরননষধ আনিাপ। 

প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ২০১৬ সানল ঢাকা  অনুরষ্ঠত ইন্টাি পালশানমন্টারি ইউরন ননি সনেলনন ২০৪০ সানলি মনধে 
তামাকমুক্ত িাংলানদশ েড়াি ক াষণা রদন  রিশ্ব স্বাস্থ্ে সংস্থ্াি কিমও াকশ কননভনশন অন কটািোনকা কনরানলি 

(এফরসরটরস) আনলানক তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধননি প্রতে  িেক্ত কনিরেনলন। 

 



 

অনলাইন আনলাচনা সভা  স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি আিদুল মান্নান। 

এরদনক কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ‘তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা  স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি 

আিদুল মান্নানও আইন সংনশাধননি প্রন াজনী তাি কিা িনলন। 

রতরন িনলন, “তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন 
স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিািও আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 
সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি।” 

কনিানাভাইিানসি ভোকরসন সংক্রান্ত কাযশক্রম সফল েও াি পনিই তামাকজাত দ্রনিেি রিষ রট রনন  কজািানলাভানি কাজ 
শুরু কিাি আশািাদ িেক্ত কনিন সরচি। 

তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে, রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ারনগুনলা 

কয সি প্রচািণা ককৌশল অিলম্বন কিনে, কস সংক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ 
পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস। 

 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমাখনলেুি িেমান। 

রতরন িনলন, “জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং 

৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি 

িা অনোনে সামরীি সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা ।” 



ঢাকা আহ্োরন া রমশননি কেলি ও ও াস কসক্টনিি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনেনদি মনধে 

স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি রজল্লুি িেমান কচৌধুিী, িাংলানদশ ককরমনকল ইন্ডারি 

কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন কমাস্তরফজুি িেমান, িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি কিজাউল করিম 

সিকাি, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি এরপনডরমওনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান কসানেল কিজা কচৌধুিীসে আিও 
অনননক উপরস্থ্ত রেনলন। 

 

https://m.bdnews24.com/bn/detail/bangladesh/1844666?fbclid=IwAR0uOse5UPO5SDf4GFb0XgIaXn8zK

SrScpjo24N23hTCCEmfVF5FIinHd1A  
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  জাতী  সংিাদ 

রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 
স্টাফ রিনপাটশাি |  প্রকানশি সময  :  ৫ জানুয ারি,  ২০২১,  ৮: ৪২ রপএম 
 

 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্রকশত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী 

জানান িক্তািা। 

তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ 

শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% 
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রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা 

যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, 

িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে 

িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  

রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি 

স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত 

আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন 

স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 

সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

 
রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম 

িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা 

িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক 

রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম 

সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 

কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে 

অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম 

সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ 

কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস 

এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ 

সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি 

আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি 

সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  

তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা 

রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 
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উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও 

তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু 

গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি 

(রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক কেস ও 

েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ 

কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে 

সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন 

অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ 

রেনসনি েনড় তুলনিন। 
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন 
সংনশাধন প্রন াজন 
ন া রদেন্ত অনলাইন / ০৫ জানুয ারি ২০২১,  ১৮: ১৬ 
 

 

রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন -  েরি :  সংেৃেীত 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি 

প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষাপ্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা 

কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ 

পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  

এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, 

কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, 

িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি 
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(৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি 

রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশণী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি 

তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে 

কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 

সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম 

িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক 

না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ 

কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ রজল্লুি 

িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা 

আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে 

উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ 

ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি 

কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস 

কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি 

কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল 

আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে 

অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত 

দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ 

সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 



রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক কেস ও েণপরিিেনন 

ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ কিা; অপ্রাপ্ত 

ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশা মুদ্রণ 

রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ 

োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/553791/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0

%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F-

%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87

-

%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-

%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0

-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8

-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-

%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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?fbclid=IwAR

3Se3kb_9NhCbqITg2HlyA6StccnGX1JwbXxztAPx5Xrf4skbmAMHIhkB4  
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত 
আইন সংনশাধন প্রন াজন 
রটরিরট 

রনউজ কডস্ক 

 প্রকারশত: ৮:০৪ অপিাহ্ণ, জানুয ারি ৪, ২০২১ |  আপনডট: ৮:০৪:অপিাহ্ণ, জানুয ারি ৪, ২০২১ 

 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

৪ জানু ারি ২০২১, কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  

এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ 

শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 
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রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% 

রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা 

যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি 

(চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। 

যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত 

ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ 

স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি 

প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন 

স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল 

আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি 

পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো 

কিেম িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  

িলা িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না 

িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  

তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম 

সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 

কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে 

অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম 

সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ 

কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস 

এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ 

সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 



িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি 

আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি 

সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  

তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা 

রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও 

তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন 

কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে 

িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক 

কেস ও েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা 

রন ন্ত্রণ কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে 

স্বাস্থ্ে সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি 

সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত 

কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 
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%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?f

bclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90 
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ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা। 

রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি একশ রমটানিি মনধে তামাক পণে রিক্র  এিং এসি পণে প্রদশশন রনরষদ্ধ েনলও তা মানা েনচ্ছ না। 

এক জরিনপ কদখা কেনে রিদোল  ও কখলাি মানঠি একশ েনজি মনধে ৯০ শতাংশ রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  ে । ৮২ শতাংশ রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪ শতাংশ 

রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে 

আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-

রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। আি তাই তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে এসি পণে 

প্রদশশন, এিং রিক্র  ককনে তামাক পনণেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি িনল মত রদন নেন 

রিনশষজ্ঞিা। 

কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ‘তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি 

প্রদশশন’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এই জরিনপি ফল প্রকাশ কিা ে । তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি 

কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি একশ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে 

অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা 

আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা 

আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ 

মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান। 

10 

https://www.bhorerkagoj.com/2021/01/05/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%aa%e0%a6%a3%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%aa%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%a8-%e0%a6%a8%e0%a6%bf/
https://www.bhorerkagoj.com/author/mehedi2/
https://www.bhorerkagoj.com/wp-content/uploads/2021/01/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%95-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%AD%E0%A6%BE.jpeg


রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন- স্বাস্থ্ে মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো 

কিেম, স্বাস্থ্ে মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমা: রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি 

কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি 

পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক 

সরমরতি মোসরচি কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  

প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী, কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি 

িেমান মাসুদ প্রমুখ। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল 

আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে 

অনুনিাধ জানান। 

প্রসেত, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত 

দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ 

সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 

রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । 

এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক কেস ও েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; 

তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও 

২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী 

২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://www.bhorerkagoj.com/2021/01/05/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A

6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8

-%E0%A6%A8%E0%A6%BF/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-

NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE 
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Friday, January 8, 2021 

Law needs to be amended to ban display of tobacco products 

in sales outlets 
By : City Desk 

 

It is necessary to amend the law to ban the display of tobacco products in the Points of 

Sale (POSs), sale of tobacco products within 100 meters of the educational institution 

and loose sale of tobacco products in the POSs, a press release said. 

This was demanded by the speakers at a virtual discussion meeting titled 

'Dissemination of the results of the Scenario of Tobacco Products Display at POSs 

Survey' organized by the Health Sector of Dhaka Ahsania Mission on Monday. 

The Dhaka Ahsania Mission conducted a survey titled 'Big Tobacco Tiny Target 

Bangladesh' on the strategies that tobacco companies are adopting, especially within 

100 yards of educational institutions, to attract students and youth. 

Dhaka Ahsania Mission Assistant Director Md. Mukhlesur Rahman presented the 

results of the survey. He said that according to the survey, tobacco products were sold 

in 90% of the sales outlets within 100 yards of schools and playgrounds and in 82% of 

the outlets, tobacco products were displayed within the children's sight. 64% of sales 

outlets display chocolate / candy, toys, sweets or other items next to / along with 

tobacco products. 

On the other hand, the survey conducted by the anti-tobacco organization BITA and 

ACD in one of the three major cities of the country (Chattogram, Rajshahi and 

Rangpur) also showed the display of tobacco products at 84% points of sale. Of which 

Rangpur (92%), Chattogram (86%) and Rajshahi (73%). 

Secretary of the Health Services Division Md. Abdul Mannan as the chief guest said 

the government enacted laws and regulations on tobacco control and later amended it 

appropriately. Currently, the Health Services Division has taken the initiative to 

amend the law again. In this case, the results of such a survey will help in amending 

the law. If everyone has willpower and cooperation then we can build a tobacco free 

Bangladesh before 2040. 

Kazi Zebunnesa Begum, Additional Secretary, Health Services Division, Ministry of 

Health and Family Welfare as the special guest said that when a law is enacted, many 

things are said in the law and many things are not said but are implied. As the 

Tobacco Control Act also does not directly mention the issue of display of tobacco 

products, tobacco products are displayed in the POSs. So the Health Services Division 

and the National Tobacco Control Cell will take note of this when amending the law. 

Iqbal Masud, Director, Dhaka Ahsania Mission Health and WASH Sector chaired the 

occasion while among others, Md. Zillur Rahman Chowdhury, Joint Secretary and 

Coordinator, National Tobacco Control Cell, Health Services, Former Chairman of 

Bangladesh Chemical Industry Corporation, Md. Mostafizur Rahman, Secretary 

General of Bangladesh Restaurant Owners Association, M Rezaul Karim Sarkar 
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Robin, Mr. Abdul Kaium Talukdar, Vice Chairman, Bangladesh Dokan Malik 

Somity; Head of the Department of Epidemiology, National Heart Foundation Dr. 

Sohail Reza Chowdhury and the represtatives of other retailer associations, anti-

tobacco organization and journalists were also present at the occasion. 
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রিদোল  ও কখলাি মানঠি পানশ ৯০ ভাে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  

87 

 

 

 

 

 

ঢাকা, ৫ জানু ারি, ২০২১(িাসস) : রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০ভাে তামাক জাত দ্রিে রিক্র  ে  

এিং ৮২ভাে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশতে । এোড়াও ৬৪ ভাে রিক্র  ককনে 

চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ িা সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিনপ এ তিে উনল্লখ কিা েন নে। কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্ এি সেনযারেতা  জরিফরট পরিচালনা কনিনে ঢাকা আহ্োরন া রমশন। কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি 

আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত এই জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কিা ে । 

’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক এক ভাচুশ াল আনলাচনা 

সভা  জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। অনুষ্ঠাননি 

প্রধান অরতরি রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ 

রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তারফজুি িেমান। 

ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত 

রেনলন নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী ,কোনর্ম্ইন 

ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ প্রমুখ। 

অনুষ্ঠানন প্রধান অরতরি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি 

সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি 

জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছা শরক্তও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ 

সানলি পূনিশই তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি িনল মন্তিে কনিন রতরন। 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা পরিচারলত কদনশি অনেতম ৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) 
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জরিনপও ৮৪ ভাে পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি ৯২ ভাে, চট্টরানম ৮ এিং 

িাজশােীনত ৭৩ভাে। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে 

আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেও এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি 

তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 
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রিরডনমনোরনউজ কডস্ক ॥ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল 

ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সংক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া 

রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ অনুযা ী 

রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত 

দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) 

জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং 

িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে 

আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত 

দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ 

আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি 

উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা 

িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন ককাননা আইন 

যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও 
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তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং 

স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান 

কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি, প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও 

ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি 

মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস 

কচ ািমোন আব্দুল কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ 

রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি 

িাংলানদশ সে অনোন খুচিা রিনক্রতা এনসারসন শন, তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। 

িক্তািা িনলন িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি 

প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি 

আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 

আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  

২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ 

সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি 

েনড় তুলনিন। 

http://bdmetronews24.com/archives/71247?fbclid=IwAR1cTKdufVz2f0qBihPECmoYDIYw-

ZIQuE_aPWyHwdNiXX_mRKDZmL10EeE  
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 
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সংিাদ রিজ্ঞপ্তী 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

৪ জানু ারি ২০২১, কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত 

দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচশু াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা কয 

সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি 

ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ 

অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% 

রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি 

িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতশৃক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও 

িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম 

(৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি 

িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন 

রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে 

প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক 

রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা 
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আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ 

সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন 

ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত ঊেে 

িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট 

লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ 

রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 

কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন 

অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল 

োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুল কাযুেম 

তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ রি কেড 

ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি 

িাংলানদশ সে অনোন খুচিা রিনক্রতা এনসারসন শন, তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। িক্তািা িনলন 

িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  

যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল 

আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ 

জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে 

িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  

এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও 

২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ 

সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

http://sokaler-

alo.com/online_portal/news_show/35270/31?fbclid=IwAR2hDuYkcgoecnxXxJjY9ZmY6hPqPPdk4BWfTSn

KrSHsCb6BPH0A-5P_KHA  
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন পািশতীপুি অরফস প্রকারশত: 

১০:০৭ পূিশাহ্ণ, জানুয ারি ৫, ২০২১ ৩৯ িাি সংিাদরট পড়া েন নে। রপ্রন্ট করুন কপাস্ট কশ াি করুন।  

 

সংিাদ রিজ্ঞপ্তী : তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। ৪ 

জানু ারি ২০২১, কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত 

দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচশু াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা কয 

সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা 

কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন 

ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি 

মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি 

দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি 

তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতশৃক পরিচারলত কদনশি অনেতম 

০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা 

রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  

রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা 

িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক 

রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা 

আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ 

সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন 

ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত ঊেে 

িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই 

রিষ রট লক্ষে িাখনি। এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা 

রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 
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কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন 

অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল 

োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা 

রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুল কাযুেম 

তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ রি কেড 

ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি 

িাংলানদশ সে অনোন খুচিা রিনক্রতা এনসারসন শন, তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। িক্তািা িনলন 

িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  

যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন 

কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি 

ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন 

কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল 

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ 

সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত 

কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://spnewsbd.com/archives/47207?fbclid=IwAR0T1bgh7r6Mqfcf8c5AQ31WfrPXact5

yh6SAGjB4dFZ1QEkGy1iOlsVoTg 

Credit goes to: https://spnewsbd.com/ 
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন 
সংনশাধন প্রন াজন 
আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ভাচুশ াল সভা সর্ম্ন্ন 
On Jan 5, 2021 

 

রস রট রনউজ,কডস্ক : তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি 

মনধে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন 

জরুরি। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী 

জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক 

একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  

এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, 

কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

19 

https://ctnewsbd.com/wp-content/uploads/2021/01/324.jpg


অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, 

িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি 

(৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি 

রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি 

তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে 

কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 

সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

  

 প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা.  আিদুল মান্নান 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম 

িনলন ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক 

না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ 

কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি 

কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি 

িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন 

অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, 



নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী 

কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক 

সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুল কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ 

সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও 

ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি িাংলানদশ সে অনোন খুচিা রিনক্রতা এনসারসন শন, 

তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। িক্তািা িনলন িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত 

দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা 

কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। 

কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে 

আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত 

দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ 

সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 

রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী 

কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%

9f-

%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?f

bclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90  

  

https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90
https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90
https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90
https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90
https://ctnewsbd.com/152787/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR0OmU0pqJg4i361VWJWl90PxJdX3vSkP28svW4e-8iQSeDI-7sVbI9FN90


 

 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 
 

স্টাি কমইল, ঢাকা 

 সিশনশষ আপনডট : মেলিাি, ৫ জানুয ািী, ২০২১ 

 

রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধননি আহ্বান জারনন নেন স্বাস্থ্ে 

রিনশষজ্ঞিা। তািা তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে 

তামাকজাত দ্রিে রিরক্র িনেি আহ্বান জানান। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) সেো  ঢাকা আহ্োরন া রমশন আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত 

দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক আনলাচনা সভা  এ আহ্বান জানান তািা। অনলাইনন 

অনুরষ্ঠত আনলাচনা সভা  প্রধান অরতরি রেনলন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান। ঢাকা আহ্োরন া 

রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টনিি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে সভা  জরিনপি ফলাফল তুনল ধনিন ঢাকা 

আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। 

সভা  িক্তৃতা কনিন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম, যুগ্ম সরচি কমা. রজল্লুি িেমান 

কচৌধূিী, িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন কমা. কমাস্তরফজুি িেমান, কিনস্তািাাঁ মারলক 

সরমরতি মোসরচি কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি অধোপক ডা. কসানেল কিজা 

কচৌধূিী, কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি আতাউি িেমান মাসুদ, কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন 

আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও 

িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 

অনুষ্ঠাননি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও 

পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে 

রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত 

ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  

িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত উেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি 
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রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা 

রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

জরিনপি ফলাফনল িলা ে , রিদোল  ও কখলাি মানঠি একনশা েনজি মনধে ৯০ শতাংশ রিক্র  ককনে তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  ে । আি ৮২ শতাংশ রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । এোড়া 

৬৪ শতাংশ রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ িা সানি তামাকজাত দ্ররনিেি 

প্রদশশন কদখা যা । তামাকজাত দ্রনিেি আকষশণী  প্রদশশনীি কািনণ রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত 

আকৃি কিনে। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  স্পিভানি িলা কনই। আইননি এই দুিশলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক 

কর্ম্ারনগুনলা। তাই আইনরট সংনশাধনন এই রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি আহ্বান জানান তািা। 
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D9MzyrpcCpweh1AYp78DbUJJhhlLwo9hHjwkQAPobeCL9s 
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন 

সংনশাধন প্রন াজন 
অনলাইন কডস্ক | িৃেস্পরতিাি, ০৭ জানুয ারি ২০২১ | পড়া েন নে 15 িাি 

 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

সম্প্ররত ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি 

প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ 

শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% 

রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা 

যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, 

িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে 
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িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  

রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি 

স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত 

আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন 

স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 

সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম 

িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা 

িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক 

রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম 

সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 

কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে 

অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম 

সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ 

কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস 

এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ 

সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি 

আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি 

সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  

তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা 

রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও 

তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু 



গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি 

(রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক কেস ও 

েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ 

কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে 

সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন 

অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ 

রেনসনি েনড় তুলনিন। 

https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%

e0%a7%9f-

%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-

%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?f

bclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE 

  

https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE
https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE
https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE
https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE
https://dainikbanglarnabokantha.com/%e0%a6%ac%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%9f-%e0%a6%95%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4/?fbclid=IwAR1r8Q8pCd-NPMkJV0y_sw5j7yoMO9BrJTc5WDf0BmqKG3RRuMpjMust1JE


 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষনদ্ধ আইন সংনশাধন জরুরি 

 

জানশাল কডস্ক; প্রকাশ :  ০৫ জানুয ারি ২০২১,  ০৪: ০৭ 

রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র নকনে 

তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ‘তামাকজাত দ্রিে রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

সর্ম্রকশত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচশু াল এক আনলাচনা সভা  এ দারি জানান িক্তািা। 

তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ারনগুনলা কযসি 

ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সংক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি 

ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ 

অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% 

রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরিসীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা 

অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতশৃক পরিচারলত কদনশি অনেতম ৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও 

িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম 

(৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কশানকনজি রভতনি 

িা উপনি অনোনে আকষশণী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন 

রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক 

রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা 

আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ 

সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন, 

ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্তু উেে 

িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই 

রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ 

রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি, প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা 
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আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত 

রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি 

ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী 

কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ 

করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি 

সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইনরট 

সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে 

িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  

এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এই আইন 

ও রিরধমালাি উনল্লখনযােে রদকগুনলা েনলা: পািরলক কেস ও েণপরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত দ্রনিেি রিজ্ঞাপন ও 

প্রচািণা রনরষদ্ধ এিং পৃষ্ঠনপাষকতা রন ন্ত্রণ কিা; অপ্রাপ্ত ি স্কনদি কানে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  রনরষদ্ধ কিা; তামাকজাত 

দ্রনিেি কমাড়নক সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশা মুদ্রণ রনরিত কিা ইতোরদ। এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-

এি সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ 

রেনসনি েনড় তুলনিন। 
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তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন 

প্রন াজন 
প্রকাশ:   ০৪ জানুয ারি ২০২১,  ২১: ৩১ 

রনজস্ব প্ররতনিদক 

 

রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধননি আহ্বান জারনন নেন স্বাস্থ্ে রিনশষজ্ঞিা। তািা 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন ও রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে রিরক্র 

িনেি আহ্বান জানান। 

কসামিাি (৪ জানু ারি) সেো  ঢাকা আহ্োরন া রমশন আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক আনলাচনা সভা  এ আহ্বান জানান তািা। অনলাইনন অনুরষ্ঠত আনলাচনা সভা  

প্রধান অরতরি রেনলন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টনিি 

পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে সভা  জরিনপি ফলাফল তুনল ধনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক 

কমা. কমাখনলেুি িেমান। 

সভা  িক্তৃতা কনিন স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম, যুগ্ম সরচি কমা. রজল্লুি িেমান কচৌধূিী, 

িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন কমা. কমাস্তরফজুি িেমান, কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি 

কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী, কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা 

রি রকনসসি আতাউি িেমান মাসুদ, কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুি কাযুেম তালুকদাি, করাসারি রিজননস 
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এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান ও িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. 

জারকি কোনসন। 

অনুষ্ঠাননি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত 

এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ 

ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল 

২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন, ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক 

এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত উেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ 

না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ 

কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

জরিনপি ফলাফনল িলা ে , রিদোল  ও কখলাি মানঠি একনশা েনজি মনধে ৯০ শতাংশ রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  

ে । আি ৮২ শতাংশ রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । এোড়া ৬৪ শতাংশ রিক্র নকনে 

চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ িা সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । তামাকজাত দ্রনিেি 

আকষশণী  প্রদশশনীি কািনণ রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে। 

িক্তািা িনলন, িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  স্পিভানি িলা কনই। আইননি এই দুিশলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক কর্ম্ারনগুনলা। তাই 

আইনরট সংনশাধনন এই রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি আহ্বান জানান তািা। 
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https://www.ppbd.news/national/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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/186245/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87-%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


 

সংনশাধনী আসনে তামাক আইনন 

 জানুয ারি ৬, ২০২১ 

রনজস্ব প্ররতনিদক: কদনশি রিদেমান তামাক রন ন্ত্রণ আইননি রকেু দুিশলতা িাকাি কািনণ প্রধানমন্ত্রী ক ারষত 

‘২০৪০ সানলি মনধে তামাকমুক্ত িাংলানদশ’ অজশন করঠন েন  পড়নি। ফনল তামানকি িেিোি কমানত তামাক 

রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধন কিা েনি িনল জারনন নেন স্বাস্থ্েমন্ত্রী জারেদ মানলক। 

তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধননি প্রন াজনী তা এিং এ রিষন  কিণী  সর্ম্নকশ তুনল ধিনত েনিষণা ও 

অোডনভানকরস প্ররতষ্ঠান প্রজ্ঞা (প্রেরতি জনে জ্ঞান) এিং অোরন্ট কটািোনকা রমরড া এলান ন্স-আত্মা’ি একরট 

প্ররতরনরধ দল েত কসামিাি স্বাস্থ্েমন্ত্রীি সনে সাক্ষাৎ কনি। 

এ সম  প্ররতরনরধ দনলি সনে বিঠনক স্বাস্থ্ে মন্ত্রী িনলন, “প্রধানমন্ত্রী ক ারষত ২০৪০ সানলি মনধে তামাকমুক্ত কদশ 

েড়াি লনক্ষে কাজ কনি যানচ্ছ স্বাস্থ্ে মন্ত্রণাল । প্রধানমন্ত্রীি এই ক াষণা িাস্তিা ননি লনক্ষে তামাক িেিোি রন ন্ত্রনণ 

ধানপ ধানপ কনঠািতা আনিাপ কিা েনি। “ইনতাপূনিশ তামাকপনণেি পোনকনট েরি িেিোি রেল না, কসরট কিা 

েন নে। পাশাপারশ এক সম  রিমানসে রিরভন্ন পািরলক কেনস ধূমপাননি সুনযাে রেল। আইন কনি কসরট রন ন্ত্রণ কিা 

েন নে। 

রিদেমান আইনরট আিও যুনোপনযােী কিাি লনক্ষে আইননি সংনশাধনী আনা েনচ্ছ।” এ সম  রতরন প্রজ্ঞা এিং 

আত্মা’ি প্রস্তািগুনলা আইন সংনশাধননি কক্ষনে গুরুে সেকানি রিনিচনাি কিনিন িনল আশ্বাস কদন। বিঠনক 

কজেষ্ঠ সাংিারদক মনজুরুল আেসান িুলিুল, আত্মা’ি কননভনি মতুশজা ো দাি রলটন, ককা-কননভনি রমজান 

কচৌধুিী, িাংলা রেরিউননি রিজননস ইনচাজশ কমা. শরফকুল ইসলাম এিং প্রজ্ঞাি তামাক রন ন্ত্রণ রিষ ক কমশসূরচ 

প্রধান কমা. োসান শােরি াি রিদেমান আইন সংশাধননি প্রন াজনী তাি িোখো কনিন। 

প্রজ্ঞা ও আত্মাি পক্ষ কিনক তামাক রন ন্ত্রণ আইন সংনশাধনী আনাি প্রস্তািনাি মনধে িন নে, ধূমপাননি জনে 

রনধশারিত স্থ্ান রিলুপ্তসে সি পািরলক কেস, কমশনক্ষে ও পািরলক পরিিেনন ধূমপান রনরষদ্ধ কিাি মাধেনম শতভাে 

ধূমপানমুক্ত পরিনিশ রনরিত কিা। রিক্র স্থ্নল তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন রনরষদ্ধ কিা, তামাক ককার্ম্ারনি ‘সামারজক 

দা িদ্ধতা কমশসূরচ’ িা রসএসআি কাযশক্রম সর্ম্ূণশ রনরষদ্ধ কিা। রিরড়-রসোনিনটি খুচিা শলাকা এিং পোনকটরিেীন 

জদশা-গুল রিক্র  রনরষদ্ধ কিা। ই-রসোনিট এিং রেনটড কটািোনকা কপ্রাডাক্টনসি (এইচরটরপ) মনতা ইমারজশং কটািোনকা 

কপ্রাডাক্ট আমদারন ও রিরক্র রনরষদ্ধ কিা এিং সরচে স্বাস্থ্ে সতকশিাতশাি আকাি িৃরদ্ধসে তামাকপণে কমাড়কজাতকিনণ 

কনঠাি রিরধরননষধ আনিাপ। 

মন্ত্রী িনলন, “তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি।  

িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিািও আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল 

আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি 

পূনিশই তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি।” 

বিঠনক স্বাস্থ্ে সরচি িনলন, তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে, রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ 

েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ারনগুনলা কয সি প্রচািণা ককৌশল অিলম্বন কিনে, কস সংক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন 

টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি 

কটািোনকা রি রকডস। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, 

“জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং 
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৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, 

কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা ।” 

ঢাকা আহ্োরন া রমশননি কেলি ও ও াস কসক্টনিি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন স্বাস্থ্ে ও 

পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি আিদুল মান্নান োড়াও উপরস্থ্ত রেনলন, স্বাস্থ্ে ও পরিিাি 

কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি রজল্লুি িেমান কচৌধুিী, িাংলানদশ ককরমনকল ইন্ডারি 

কনপশানিশননি প্রাক্তন কচ ািমোন কমাস্তরফজুি িেমান, প্রমুখ। 
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তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন 

প্রন াজন 
 

সািানদনশি খিি 

 

 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  এিং রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

৪ জানু ারি ২০২১, কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে 

তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী 

জানান িক্তািা। 

তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ 

শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি 

রকডস্। 

জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন 

িনলন, জরিপ অনুযা ী রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% 
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রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা 

যা । 

অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, 

িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও ৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে 

িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  

রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ স্তনি 

স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত 

আকৃি কিনে প্ররতরন ত। 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান 

িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন 

স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন 

সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই 

আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম 

িনলন ককাননা আইন যখন প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা 

িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা রিভাে ও জাতী  তামাক 

রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 

এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম 

সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. 

কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে 

অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, কিজাউল করিম 

সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল 

কিজা কচৌধূিী কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ 

কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুল কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস 

এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন কংনরনসি সাধািণ 

সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি িাংলানদশ সে 

অনোন খুচিা রিনক্রতা এনসারসন শন, তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। িক্তািা িনলন 

িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত 

দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক 

ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল 

আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে 

অনুনিাধ জানান। 

উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও 

তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু 

গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি 

(রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি সমাপরন 

অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ 

রেনসনি েনড় তুলনিন। 
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রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন প্রন াজন 

 আপনডট টাইম : মেলিাি, ৫ জানুয ািী, ২০২১, ৫.২০ এএম  

 

সমন ি কন্ঠ রিনপাটশাি।। 

তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন, রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ রমটানিি মনধে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  এিং রিক্র  ককনে 
তামাকজাত দ্রনিেি খুচিা রিক্র  রনরষদ্ধ কিনত আইন সংনশাধন জরুরি। 

 
৪ জানু ারি ২০২১, কসামিাি ঢাকা আহ্োরন া রমশননি স্বাস্থ্ে কসক্টি আন ারজত ’তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রনিেি প্রদশশন 

সর্ম্শরকত জরিনপি ফলাফল প্রকাশ’ শীষশক ভাচুশ াল এক আনলাচনা সভা  এ দািী জানান িক্তািা। 

 
তামাকজাতদ্রনিেি প্ররত আকৃি কিাি জনে রিনশষ কনি রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি ১০০ েনজি মনধে তামাক ককার্ম্ানীগুনলা কয সকল ককৌশলসমূে 

অিলম্বন কিনে কস সক্রান্ত ‘রিে কটািোনকা টাইরন টানেশট িাংলানদশ’ শীষশক একরট জরিপ পরিচালনা কনি ঢাকা আহ্োরন া রমশন। 
সেনযারেতা  রেল কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকডস্। 

 
জরিনপি ফলাফল প্রকাশ কনিন ঢাকা আহ্োরন া রমশননি সেকািী পরিচালক কমা. কমাখনলেুি িেমান। রতরন িনলন, জরিপ অনুযা ী 

রিদোল  ও কখলাি মানঠি ১০০ েনজি মনধে ৯০% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ে  এিং ৮২% রিক্র নকনে তামাকজাত দ্রিে 

রশশুনদি দৃরি সীমানাি মনধে প্রদরশশত ে । ৬৪% রিক্র নকনে চকনলট, কোরন্ড, কখলনা, রমরি িা অনোনে সামরীি পানশ/সানি তামাকজাত 
দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা যা । 

 
অনেরদনক, তামাকরিনিাধী সংস্থ্া এরসরড ও রিটা কতৃশক পরিচারলত কদনশি অনেতম ০৩রট প্রধান শেনি (চট্টরাম, িাজশােী ও িংপুি) জরিনপও 

৮৪% পন ন্ট অি কসনল তামাকজাত দ্ররনিেি প্রদশশন কদখা রেন নে। যাি মনধে িংপুনি (৯২%), চট্টরানম (৮৬%) এিং িাজশােীনত (৭৩%)। 
এই দ্রিেগুনলা এমনভানি প্রদরশশত ে  রিক্র নকনেি সামননি রদনক কসানকনজি রভতনি িা উপনি অনোনে আকষশনী ও দ্রনিেি সানি িা পানশ 

স্তনি স্তনি সাজাননা িানক। আি তামাকজাত দ্রনিেি এধিননি প্রদশশন রশশু-রকনশািনদি তামাকজাত দ্রনিেি প্ররত আকৃি কিনে প্ররতরন ত 

অনুষ্ঠাননি প্রধান অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি সরচি কমা. আিদুল মান্নান িনলন, তামাক রন ন্ত্রনণ আইন 
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ও রিরধমালা প্রণ ন ও পিিতশীনত এি যিাযি সংনশাধন কনি সিকাি। িতশমানন স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে আিানিা আইনরট সংনশাধননি উনদোে 
রনন নে। এনক্ষনে এ ধিননি জরিনপি ফলাফল আইন সংনশাধনন সেনযারেতা কিনি। যরদ সকনলি সমান ইচ্ছ শরক্ত ও সেনযারেতা িানক 
তােনল ২০৪০ সানলি পূনিশই আমিা তামাকমুক্ত িাংলানদশ েঠন কিা সম্ভি। 

 
রিনশষ অরতরি স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি অরতরিক্ত সরচি কাজী কজিুনন্নো কিেম িনলন ককাননা আইন যখন 
প্রণ ন কিা ে  তখন আইনন অননক রিষ  িলা িানক এিং অননক রিষ  িলা িানক না রকন্ত ঊেে িানক। তামাক রন ন্ত্রণ আইননও 
তামাকজাত দ্রিে প্রদশশননি রিষ  সিাসরি উনল্লখ না িাকা  তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ককনে তামাকজাত দ্রিে প্রদরশশত েনচ্ছ। সুতিাং স্বাস্থ্েনসিা 
রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল আইন সংনশাধননি সম  এই রিষ রট লক্ষে িাখনি। 
এ োড়াও রিনশষ অরতরি রেনসনি উপরস্থ্ত রেনলন স্বাস্থ্ে ও পরিিাি কলোণ মন্ত্রণালন ি স্বাস্থ্েনসিা রিভানেি যুগ্ম সরচি কমাোঃ রজল্লুি িেমান 

কচৌধূিী ও িাংলানদশ কোরমনকল ইন্ডারি কনপশানিশননি,প্রাক্তন কচ ািমোন, কমা. কমাস্তরফজুি িেমান। ঢাকা আহ্োরন া রমশন কেল্ি ও ও াস 

কসক্টি এি পরিচালক ইকিাল মাসুনদি সভাপরতনে অনুষ্ঠানন অনোননেি মনধে উপরস্থ্ত রেনলন িাংলানদশ কিনস্তািাাঁ মারলক সরমরতি মোসরচি, 

কিজাউল করিম সিকাি িরিন, নোশনাল োটশ ফাউনন্ডশননি ইরপরডরমনলারজ রিভানেি রিভােী  প্রধান অধোপক ডা. কসানেল কিজা কচৌধূিী 

কোনর্ম্ইন ফি কটািোনকা রি রকনসসি কমশসূচী কমশকতশা আতাউি িেমান মাসুদ, িাংলানদশ কদাকান মারলক সরমরতি ভাইস কচ ািমোন আব্দুল 

কাযুেম তালুকদাি, িাংলানদশ করাসারি রিজননস এনসারসন শননি সাধািণ সর্ম্াদক আলমেীি কোনসন খান, িাংলানদশ রি কেড ইউরন ন 

কংনরনসি সাধািণ সর্ম্াদক কমা. জারকি কোনসন ও ইব্রারেম খরলল, কচ ািমোন, ই-কমাসশ এনসারসন শন অি িাংলানদশ সে অনোন খুচিা 

রিনক্রতা এনসারসন শন, তামাকরিনিাধী সংেঠননি প্ররতরনরধিৃন্দ ও সাংিারদকেণ। িক্তািা িনলন িতশমান তামাক রন ন্ত্রণ আইনন তামাকজাত 

দ্রিে প্রদশশন, খুচিা রিক্র , রশক্ষা প্ররতষ্ঠাননি আনশপানশ তামাকজাত দ্রিে রিক্র  ইতোরদ রিষন  ষ্পিভানি রকেু িলা কনই। আি আইননি এই 
দূিলতাি সুনযাে রননচ্ছ তামাক ককার্ম্ানীগুনলা এিং চারলন  যানচ্ছ তানদি প্রপাোন্ডা। কযনেতু স্বাস্থ্ে কসিা রিভাে ও জাতী  তামাক রন ন্ত্রণ কসল 
আইনরট সংনশাধননি কাজ শুরু কনিনেন কসনক্ষনে আজনকি আনলাচে রিষ গুনলা রিনিচনা  কনও াি জনে অনুনিাধ জানান। 

 
উনল্লখে, িাংলানদশ সিকাি জনস্বানস্থ্েি ওপি সিশারধক গুরুে রদন  এফরসরটরসি আনলানক ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) 

আইন, ২০০৫ প্রণ ন কনি। ২০১৩ সানল তামাক রন ন্ত্রণ আইনন কিশরকেু গুরুেপূণশ সংনশাধনী আনা ে  এিং এিই ধািািারেকতা  ২০১৫ 

সানল ধূমপান ও তামাকজাত দ্রিে িেিোি (রন ন্ত্রণ) রিরধমালা প্রণ ন কিা ে । এোড়াও ২০১৬ সানল “সাউি এরশ ান স্পীকাসশ সারমট”-এি 
সমাপরন অনুষ্ঠানন প্রধানমন্ত্রী কশখ োরসনা ক াষণা কনিন আোমী ২০৪০ সানলি মনধে িাংলানদশনক তামাকমুক্ত কদশ রেনসনি েনড় তুলনিন। 
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