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Call for amending tobacco control law to ensure public health safety 

 

 Tribune Report 

 Published at 09:43 pm January 21st, 2021 

 

Strong measures need to be taken for reducing tobacco use and turning Bangladesh into a tobacco-

free country by 2040, say anti-tobacco campaigners  

The existing tobacco control law of the country is not adequate and it should be amended in order to 

save the public from the harmful effects of tobacco products, according to experts. 

Anti-tobacco campaigners were speaking on the issue at a discussion with media persons on the 

theme, “The Role of Media in Protecting Public Health: Tobacco Control Perspectives”, in the 

capital on Thursday. 

Sharmin Rahman, senior program officer of Dhaka Ahsania Mission’s Health Sector, presented the 

keynote paper at the meeting.  

Discussants demanded an amendment to the existing tobacco control law before the announcement 

of the next budget, stating that loopholes in the current law made it difficult to reduce tobacco use 

significantly. 

Bangladesh was the first developing country to sign the WHO Framework Convention on Tobacco 

Control (WHO FCTC) in 2003. 

The government passed the Tobacco Products (Control) Act in 2005. Later, an amendment to the 

law was passed in 2013. 

 

Decrease in tobacco use 

The Global Adult Tobacco Survey (GATS) was first conducted in Bangladesh in 2009 and repeated 

in 2017. 

Comparative data from the two studies show that tobacco use prevalence in the country decreased 

among adults from 43.3% in 2009 to 35.3% in 2017. 

Keeping in mind that the severity of Covid-19 is higher among smokers, according to the World 

Health Organization (WHO), experts said it was high time everyone quit smoking. 

 



Why is it necessary to amend the existing law? 

Anti-tobacco advocates welcomed the reduction in tobacco use in the country, but remarked that the 

progress had been insufficient. 

According to the GATS, Bangladesh has yet to achieve the best standards for a smoke-free 

environment and impose a ban on advertising tobacco products. 

Campaign for Tobacco Free-Kids Grants Manager Abdus Salam Miah said while the existing 

tobacco control law was mostly compatible with the FCTC, there were still some inadequacies. 

“The law does not say anything about banning emerging tobacco products such as e-cigarettes, a 

new threat to public health, especially for adolescents and young people,” he observed.  

Although it is mandatory to make graphic warnings occupy 50% of all tobacco product packages, 

the size of the packaging is not specified, Salam mentioned.  

“As a result, illustrated warnings do not draw attention to the small wrappers of bidis and smokeless 

tobacco products,” he added. 

Anti-tobacco campaigners said strong measures needed to be taken immediately for reducing 

tobacco use in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) and turn Bangladesh 

into a tobacco-free country by 2040, as envisaged by Prime Minister Sheikh Hasina. 

 

Obstacles 

According to the Dhaka Ahsania Mission study presented at the meeting, there were several glaring 

obstacles in the existing law that hindered tobacco control. 

The current law allows people to smoke on public transports and in certain areas of restaurants.  

Moreover, displaying tobacco products at outlets was not prohibited, the study noted. 

The sale of single stick cigarettes is not forbidden either in the current law. 

Besides, there is no mention of banning the sale and import of e-cigarettes and heated tobacco 

products. 

The study also mentioned the need to increase the size of graphical warning on tobacco product 

packages to discourage people from smoking.  

Mukhlesur Rahman, assistant health director of Dhaka Ahsania Mission, said: “A strong tobacco 

control law and its effective implementations are indispensable in this regard.” 

The current law had failed to reduce tobacco use successfully, he remarked. 

 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2021/01/21/call-for-amending-tobacco-control-law-to-
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Tobacco control law amendment needed urgently: Speakers 

 

 
 

Although significant progress has been made in tobacco control in Bangladesh, in some cases 

progress has not been as expected. According to the World Health Organization’s report on Global 

Tobacco Epidemic 2019, Bangladesh has not yet achieved the best standards for banning advertising 

for a smoke-free environment and tobacco products. This requires an amendment to the current 

tobacco control law. 

 

This was stated by the speakers at view exchange meeting with journalists on Thursday at the head 

office of Dhaka Ahsania Mission Health Sector in the capital. 

 

The meeting was chaired by Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director and Project Coordinator 

(Tobacco Control Project), Health Sector, Dhaka Ahsania Mission while Abdus Salam Mia, Grants 

Manager, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh, Ruhul Amin Rushad, Senior News Editor, 



Banglavision and Sarkar Shams Bin Sharif, Communications Officer, Campaign for Tobacco Free 

Kids Bangladesh were among others also present at the occasion. 

 

Sharmin Rahman, Senior Program Officer, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, gave a 

presentation on the existing Tobacco Control Act to protect public health and life. 

 

Abdus Salam Mia, Grants Manager, Campaign for Tobacco Free Kids Bangladesh, said at the 

meeting that tobacco was involved in six of the eight major causes of preventable death worldwide. 

In Bangladesh, more than 1 lakh 61 thousand people die every year from diseases caused by tobacco 

use alone. But we are not as concerned about it as we should be. Only media personnel can create 

awareness among the people. He called on the media to play a role in this. 

Md. Mokhlesur Rahman, Assistant Director, Health Sector, Dhaka Ahsania Mission, said that the 

Government of Bangladesh enacted the Smoking and Tobacco Use (Control) Act, 2005 in the light 

of the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 

In 2013, several important amendments were made to the Tobacco Control Act and in 2015, the 

Smoking and Tobacco Use (Control) Rules were formulated. However, the existing tobacco control 

law is largely consistent with the FCTC, but there are weaknesses in some areas. The law does not 

say anything about banning emerging tobacco products such as e-cigarettes, a new threat to public 

health, especially teenagers and young adults. 

Ruhul Amin Rushad, senior news editor of Banglavision, hoped that the media will play a stronger 

role in amending the anti-tobacco law, just as it did in 2013. 

It is to be noted that the weak points in the existing law are the existing law does not prohibit 

smoking in public transport and restaurants in certain cases, does not prohibit the display of tobacco 

products in sales outlets, does not prohibit the sale of single sticks or retail sticks of bidi-cigarettes, 

does not prohibit the sale of emerging tobacco products such as e-cigarettes, health-warning has 

failed to play an effective role as the size / volume of packaging of all tobacco products has not been 

determined and the tobacco company’s ‘Social Responsibility Program’ or CSR activities have not 

been banned.In most countries of the world, there is no opportunity to buy a single stick cigarette. 

There is no obligation in our country. 

Legal obligations are needed in this regard. 
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তামাক নিয়ন্ত্রণে আইি সংণ াধণির দানি 
সমকাল প্রতিবেদক 

 
 প্রকাশ: ২৩ জানুয়াতি ২০২১ 

 
 

িামাক তনয়ন্ত্রবে োাংলাবদবশ উবেখব াগ্য অগ্রগ্তি হবলও ধূমপানমুক্ত পতিবেশ এোং তেজ্ঞাপন তনতিবেি ক্ষেবে এখনও 

সবেবাত্তম মান অজব ন কিা  ায়তন। এজনয েিব মান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন সাংবশাধন জরুতি। গ্ি েৃহস্পতিোি িাজধানীবি 

ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি প্রধান কা বালবয় 'িামাকমুক্ত োাংলাবদশ ২০৪০ গ্ঠবন গ্েমাধযবমি ভূতমকা ও 

কিেীয়' শীিবক মিতেতনময় সভায় েক্তািা এ কথা েবলন। 

সভায় কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া েবলন, 'তেশ্বজুবে মৃিুযি 

প্রধান আ টি কািবেি ছয়টিি সবেই িামাক জতেি। োাংলাবদবশ প্রতিেছি এক লাখ ৬১ হাজাবিিও ক্ষেতশ মানুি 

িামাকজাি দ্রেয েযেহািজতনি ক্ষিাবগ্ মািা  ান। অথচ এটি তনবয় আমিা িি া উতিগ্ন নই।' 

 



ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কািী (িামাক তনয়ন্ত্রে প্রকল্প) ক্ষমা. 

ক্ষমাখবলছুি িহমাবনি েবলন, '২০১৩ সাবল িামাক তনয়ন্ত্রে আইবন ক্ষেশতকছু গুরুত্বপূেব সাংবশাধনী আনা হয় এোং এিই 

ধািাোতহকিায় ২০১৫ সাবল ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) তেতধমালা প্রেয়ন কিা হয়। িবে আইবনি তকছু 

জায়গ্ায় দুেবলিা িবয়বছ। নিুন হুমতক ই-তসগ্াবি  তনতিে কিাি তেিবয় আইবন তকছু েলা ক্ষনই।' 

এ সময় অনযানযবদি মবধয েক্তেয িাবখন োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ, কযাবেইন ফি 

ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি কতমউতনবকশনস অতফসাি সিকাি শামস তেন শিীফ, ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য 

ক্ষসক্টবিি তসতনয়ি ক্ষপ্রাগ্রাম অতফসাি শািতমন িহমান প্রমুখ। 

সভায় েক্তািা েবলন, েিব মান আইবন গ্েপতিেহন ও ক্ষিব্াোঁ িাি ক্ষেেতেবশবি ধূমপাবনি সুব াগ্ িাখা হবয়বছ। এ ছাো 

তেক্রয়বকবে িামাকজাি দ্রেয প্রদশবন, খুচিা শলাকা তেতক্র ও িামাক ক্ষকাোতনি সামাতজক দায়েেিা কমবসূতচ তনতিে কিা 

হয়তন। িামাকজাি দ্রবেযি ক্ষমােবকি আকাি তনধবািে না কিায় সতচে স্বাস্থ্য সিকব োিব া কা বকি ভূতমকা িাখবি েযথব হবে 

েবল মবন কবিন েক্তািা। 
 
https://samakal.com/capital/article/210150489/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%

A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7

%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%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%A7

%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF 
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https://samakal.com/capital/article/210150489/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
https://samakal.com/capital/article/210150489/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%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%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%BF
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িামাক তনয়ন্ত্রবে আইন সাংবশাধন জরুিী 

নিজস্ব প্রনতণিদক 

২২ জানুয়াতি ২০২১ 

 

িামাক তনয়ন্ত্রবে োাংলাবদবশ উবেখব াগ্য অগ্রগ্তি হবলও তকছু ক্ষেবে আশানুরূপ অগ্রগ্তি হয়তন। তেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি 
তিবপা ব  অন ক্ষলাোল ক্ষ ােযাবকা এতপবডতমক ২০১৯ সাবলি প্রতিবেদবন েলা হবয়বছ, োাংলাবদশ ধূমপানমুক্ত পতিবেশ 

এোং িামাকজাি দ্রবেযি তেজ্ঞাপন তনতিে কিাি ক্ষেবে এখনও সবেবাত্তম মান অজব ন কিবি পাবিতন। এজনয েিব মান 
িামাক তনয়ন্ত্রে আইন সাংবশাধন প্রবয়াজন- িামাক তনয়ন্ত্রবে আইন সাংবশাধন তেিবয় সাাংোতদকবদি সবে এক 

মিতেতনময় সভায় ২১ জানুয়াতি েৃহস্পতিোি সকাল সাবে ১০ ায় িাজধানীি শযামলীবি অেতস্থ্ি ঢাকা আহ্ছাতনয়া 

তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি প্রধান কা বালবয় এ কথা েবলন ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী 

পতিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কািী (িামাক তনয়ন্ত্রে প্রকল্প) ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান। 
ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমাবনি সভাপতিবত্ব ‘িামাকমুক্ত োাংলাবদশ ২০৪০ গ্ঠবন গ্েমাধযবমি ভূতমকা ও কিেীয়’ 

শীিবক এই মিতেতনময় সভায় েক্তা তহবসবে উপতস্থ্ি তছবলন কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি 

https://www.ekattoreralo.com/author/ekattoreralo/
https://i2.wp.com/www.ekattoreralo.com/wp-content/uploads/2021/01/news.png?fit=885%2C503&ssl=1


গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া, োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ ও কযাবেইন 

ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি কতমউতনবকশনস অতফসাি সিকাি শামস তেন শিীফ। 
ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি তসতনয়ি ক্ষপ্রাগ্রাম অতফসাি শািতমন িহমান মিতেতনময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও 

জীেন িোয় তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন তনবয় একটি ক্ষপ্রবজন্টশন উপস্থ্াপন কবিন। 
মিতেতনময় সভায় কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া 

উপতস্থ্ি সাাংোতদকবদিবক েবলন, তেশ্ব সজুবে প্রতিবিাধব াগ্য মৃিুযি প্রধান আ টি কািবেি ছয়টিি সাবথই িামাক 

জতেি। োাংলাবদবশ প্রতি েছি ১ লে ৬১ হাজাবিিও ক্ষেতশ মানুি ক্ষকেল িামাকজাি দ্রেয েযেহাি জতনি ক্ষিাবগ্ 

মৃিুযেিে কবি। অথচ এটি তনবয় আমিা উতিগ্ন িি া নই  ি া হওয়া উতচি তছল। গ্েমাধযমকমীিাই পাবিন 
মানুবিি মাবে এ েযাপাবি সবচিনিা সৃতি কিবি। তিতন এজনয গ্েমাধযমকমীবদিবক ভূতমকা িাখবি আহোন 

কবিন। 
ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান েবলন, োাংলাবদশ সিকাি 

ক্ষিমওয়াকব  কনবভনশন অন ক্ষ ােযাবকা কবরাল (এফতসটিতস)-ি আবলাবক ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি 

(তনয়ন্ত্রে) আইন, ২০০৫ প্রেয়ন কবি। ২০১৩ সাবল িামাক তনয়ন্ত্রে আইবন ক্ষেশতকছু গুরুত্বপূেব সাংবশাধনী আনা 

হয় এোং এিই ধািাোতহকিায় ২০১৫ সাবল ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) তেতধমালা প্রেয়ন কিা 

হয়। িবে তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইনটি এফতসটিতসি সাবথ অবনকাাংবশ সামঞ্জসযপূেব হবলও তকছু জায়গ্ায় 

দুেবলিা িবয়বছ। জনস্বাস্থ্য, তেবশি কবি তকবশাি ও িরুেবদি জনয নিুন হুমতক ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং 

ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্ট তনতিে কিাি তেিবয় আইবন তকছু েলা ক্ষনই। 
োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ েবলন, িামাক তনয়ন্ত্রবে আমিা  তদ চতল ডাবল ডাবল 

িবে িামাক ক্ষকাোনীগুবলা চবল পািায় পািায়। একািবে আমিা ক্ষদতখ িািা নানাতেধ প্রচাি প্রচািো কবি 

মানুবিি মবধয ধূমপাবন উৎসাতহি কিাি কাজ কবি। এ তেিবয় আইন সাংবশাধন কবি এি কবঠাি প্রবয়াগ্ 

প্রবয়াজন। তিতন আশা প্রকাশ কবিন ক্ষ , ২০১৩ সাবল িামাক তেবিাধী আইন কিাি সময় গ্েমাধযমগুবলা ক্ষ ভাবে 

দারুে ভূতমকা ক্ষিবখতছল, এোিও আইন সাংবশাধন কিাি ক্ষেবে গ্েমাধযবমি ক্ষজাোবলা ভূতমকা থাকবে। 
উবেখয, তেদযমান আইবনি ক্ষ সে দূেবলতদক িামাক তনয়ন্ত্রবে োধা িবয়বছ ক্ষসগুবলা হবলা- তেদযমান আইবন 

গ্েপতিেহন ও ক্ষিব্াোঁ িাসমূবহ ক্ষেেতেবশবি ধূমপাবনি সুব াগ্ িাখা হবয়বছ, তেক্রয়বকবে িামাকজাি দ্রেয প্রদশবন 

তনতিে কিা হয়তন, তেতে-তসগ্াবিব ি তসবেল তিক ো খুচিা শলাকা তেতক্র তনতিে নয়, ই-তসগ্াবিব ি মবিা 

এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্টসমূহআমদাতন ও তেক্রয় তনয়ন্ত্রে ো তনতিবেি তেিয়টি অন্তভুব ক্ত কিা হয়তন, সেধিবনি 

িামাকজাি দ্রবেযি ক্ষমােবকি আকাি/আয়িন তনধবািে না কিায়সতচে স্বাস্থ্য সিকব োিব া কা বকি ভূতমকা িাখবি েযথব 



হবে ও িামাক ক্ষকাোতনি ‘সামাতজক দায়েেিা কমবসূতচ’ ো তসএসআি কা বক্রম তনতিে কিা হয়তন। এয়াো 
পৃতথেীি অতধকাাংশ ক্ষদবশ তসবেল তিক তসগ্াবি  ক্ষকনাি সুব াগ্ ক্ষনই। তকন্তু আমাবদি ক্ষদবশ ক্ষকান োধযোধযকিা 

ক্ষনই। এই তেিয়টিবি আইনী োধযোধকিা দিকাি। 
 
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE

%E0%A6%BE%E0%A6%95-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0

%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-

%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/ 

https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/
https://www.ekattoreralo.com/highlights/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/


 
 
তামাক নিয়ন্ত্রণে আইি সংণ াধি জরুরী 

জানুয়াতি ২১, ২০২১ 

 

ররজাউর রহমাি নরজভী, হ-িাংলা নিউজ : িামাক তনয়ন্ত্রবে োাংলাবদবশ উবেখব াগ্য অগ্রগ্তি হবলও তকছু ক্ষেবে 

আশানুরূপ অগ্রগ্তি হয়তন। তেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি তিবপা ব  অন ক্ষলাোল ক্ষ ােযাবকা এতপবডতমক ২০১৯ সাবলি প্রতিবেদবন েলা 

হবয়বছ, োাংলাবদশ ধূমপানমুক্ত পতিবেশ এোং িামাকজাি দ্রবেযি তেজ্ঞাপন তনতিে কিাি ক্ষেবে এখনও সবেবাত্তম মান 

অজব ন কিবি পাবিতন। এজনয েিব মান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন সাংবশাধন প্রবয়াজন- িামাক তনয়ন্ত্রবে আইন সাংবশাধন 

তেিবয় সাাংোতদকবদি সবে এক মিতেতনময় সভায় ২১ জানুয়াতি েৃহস্পতিোি সকাল সাবে ১০ ায় িাজধানীি শযামলীবি 

অেতস্থ্ি ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি প্রধান কা বালবয় এ কথা েবলন ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য 

ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কািী (িামাক তনয়ন্ত্রে প্রকল্প) ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান। 

ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমাবনি সভাপতিবত্ব ‘িামাকমুক্ত োাংলাবদশ ২০৪০ গ্ঠবন গ্েমাধযবমি ভূতমকা ও কিেীয়’ শীিবক এই 

মিতেতনময় সভায় েক্তা তহবসবে উপতস্থ্ি তছবলন কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি 

আেদুস সালাম তময়া, োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ ও কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস 

োাংলাবদবশি কতমউতনবকশনস অতফসাি সিকাি শামস তেন শিীফ। 

https://hollywoodbanglanews.com/2021/01/21/%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%95-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%a3%e0%a7%87-%e0%a6%86%e0%a6%87%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%82%e0%a6%b6/


ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি তসতনয়ি ক্ষপ্রাগ্রাম অতফসাি শািতমন িহমান মিতেতনময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীেন 

িোয় তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন তনবয় একটি ক্ষপ্রবজন্টশন উপস্থ্াপন কবিন। 

মিতেতনময় সভায় কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া উপতস্থ্ি 

সাাংোতদকবদিবক েবলন, তেশ্ব সজুবে প্রতিবিাধব াগ্য মৃিুযি প্রধান আ টি কািবেি ছয়টিি সাবথই িামাক জতেি। 

োাংলাবদবশ প্রতি েছি ১ লে ৬১ হাজাবিিও ক্ষেতশ মানুি ক্ষকেল িামাকজাি দ্রেয েযেহাি জতনি ক্ষিাবগ্ মৃিুযেিে কবি। 

অথচ এটি তনবয় আমিা উতিগ্ন িি া নই  ি া হওয়া উতচি তছল। গ্েমাধযমকমীিাই পাবিন মানুবিি মাবে এ েযাপাবি 

সবচিনিা সৃতি কিবি। তিতন এজনয গ্েমাধযমকমীবদিবক ভূতমকা িাখবি আহোন কবিন। 

ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান েবলন, োাংলাবদশ সিকাি 

ক্ষিমওয়াকব  কনবভনশন অন ক্ষ ােযাবকা কবরাল (এফতসটিতস)-ি আবলাবক ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) 

আইন, ২০০৫ প্রেয়ন কবি। ২০১৩ সাবল িামাক তনয়ন্ত্রে আইবন ক্ষেশতকছু গুরুত্বপূেব সাংবশাধনী আনা হয় এোং এিই 

ধািাোতহকিায় ২০১৫ সাবল ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) তেতধমালা প্রেয়ন কিা হয়। জনস্বাস্থ্য, তেবশি 

কবি তকবশাি ও িরুেবদি জনয নিুন হুমতক ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্ট তনতিে কিাি তেিবয় 

আইবন তকছু েলা ক্ষনই। 

োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ েবলন, িামাক তনয়ন্ত্রবে আমিা  তদ চতল ডাবল ডাবল িবে 

িামাক ক্ষকাোনীগুবলা চবল পািায় পািায়। একািবে আমিা ক্ষদতখ িািা নানাতেধ প্রচাি প্রচািো কবি মানুবিি মবধয 

ধূমপাবন উৎসাতহি কিাি কাজ কবি। এ তেিবয় আইন সাংবশাধন কবি এি কবঠাি প্রবয়াগ্ প্রবয়াজন। উবেখয, তেদযমান 

আইবনি ক্ষ সে দূেবলতদক িামাক তনয়ন্ত্রবে োধা িবয়বছ ক্ষসগুবলা হবলা- তেদযমান আইবন গ্েপতিেহন ও ক্ষিব্াোঁ িাসমূবহ 

ক্ষেেতেবশবি ধূমপাবনি সুব াগ্ িাখা হবয়বছ, তেক্রয়বকবে িামাকজাি দ্রেয প্রদশবন তনতিে কিা হয়তন, তেতে-তসগ্াবিব ি 

তসবেল তিক ো খুচিা শলাকা তেতক্র তনতিে নয়, ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্টসমূহআমদাতন ও তেক্রয় 

তনয়ন্ত্রে ো তনতিবেি তেিয়টি অন্তভুব ক্ত কিা হয়তন, সেধিবনি িামাকজাি দ্রবেযি ক্ষমােবকি আকাি/আয়িন তনধবািে না 

কিায়সতচে স্বাস্থ্য সিকব োিব া কা বকি ভূতমকা িাখবি েযথব হবে ও িামাক ক্ষকাোতনি ‘সামাতজক দায়েেিা কমবসূতচ’ ো 

তসএসআি কা বক্রম তনতিে কিা হয়তন। এয়াো পৃতথেীি অতধকাাংশ ক্ষদবশ তসবেল তিক তসগ্াবি  ক্ষকনাি সুব াগ্ ক্ষনই। 

তকন্তু আমাবদি ক্ষদবশ ক্ষকান োধযোধযকিা ক্ষনই। এই তেিয়টিবি আইনী োধযোধকিা দিকাি। 
https://hollywoodbanglanews.com/2021/01/21/%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A

6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-
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%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B6/ 
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িামাক তনয়ন্ত্রবে োাংলাবদবশ উবেখব াগ্য অগ্রগ্তি হবলও তকছু ক্ষেবে আশানুরূপ অগ্রগ্তি হয়তন। তেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি 

তিবপা ব  অন ক্ষলাোল ক্ষ ােযাবকা এতপবডতমক ২০১৯ সাবলি প্রতিবেদবন েলা হবয়বছ, োাংলাবদশ ধূমপানমুক্ত পতিবেশ এোং 

িামাকজাি দ্রবেযি তেজ্ঞাপন তনতিে কিাি ক্ষেবে এখনও সবেবাত্তম মান অজব ন কিবি পাবিতন। 

এজনয েিব মান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন সাংবশাধন প্রবয়াজন- িামাক তনয়ন্ত্রবে আইন সাংবশাধন তেিবয় সাাংোতদক ক্ষদি সবে 

এক মিতেতনময় সভায় ২১ জানুয়াতি েৃহস্পতিোি সকাল সাবে ১০ ায় িাজধানীি শযামলীবি অেতস্থ্ি ঢাকা আহ্ছাতনয়া 

তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি প্রধান কা বালবয় এ কথা েবলন ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ও 

প্রকল্প সমন্বয়কািী (িামাক তনয়ন্ত্রে প্রকল্প) ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান। 

ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমাবনি সভাপতিবত্ব ‘িামাকমুক্ত োাংলাবদশ ২০৪০ গ্ঠবন গ্েমাধযবমি ভূতমকা ও কিেীয়’ শীিবক 

এই মিতেতনময় সভায় েক্তা তহবসবে উপতস্থ্ি তছবলন কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস 

https://banglatopnews24.com/author/nazrul/


মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া, োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ ও কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা 

তি তকডস োাংলাবদবশি কতমউতনবকশনস অতফসাি সিকাি শামস তেন শিীফ। ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি 

তসতনয়ি ক্ষপ্রাগ্রাম অতফসাি শািতমন িহমান মিতেতনময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীেন িোয় তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন 

তনবয় একটি ক্ষপ্রবজন্টশন উপস্থ্াপন কবিন। 

মিতেতনময় সভায় কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া উপতস্থ্ি 

সাাংোতদকবদিবক েবলন, তেশ্ব সজুবে প্রতিবিাধব াগ্য মৃিুযি প্রধান আ টি কািবেি ছয়টিি সাবথই িামাক জতেি। 

োাংলাবদবশ প্রতি েছি ১ লে ৬১ হাজাবিিও ক্ষেতশ মানুি ক্ষকেল িামাকজাি দ্রেয েযেহাি জতনি ক্ষিাবগ্ মৃিুযেিে কবি। 

অথচ এটি তনবয় আমিা উতিগ্ন িি া নই  ি া হওয়া উতচি তছল। গ্েমাধযমকমীিাই পাবিন মানুবিি মাবে এ েযাপাবি 

সবচিনিা সৃতি কিবি। তিতন এজনয গ্েমাধযমকমীবদিবক ভূতমকা িাখবি আহোন কবিন। 

ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান েবলন, োাংলাবদশ সিকাি 

ক্ষিমওয়াকব  কনবভনশন অন ক্ষ ােযাবকা কবরাল (এফতসটিতস)-ি আবলাবক ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) 

আইন, ২০০৫ প্িেয়ন কবি। 

২০১৩ সাবল িামাক তনয়ন্ত্রে আইবন ক্ষেশতকছু গুরুত্বপূেব সাংবশাধনী আনা হয় এোং এিই ধািাোতহকিায় ২০১৫ সাবল 

ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) তেতধমালা প্রেয়ন কিা হয়। িবে তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইনটি 

এফতসটিতসি সাবথ অবনকাাংবশ সামঞ্জসযপূেব হবলও তকছু জায়গ্ায় দুেবলিা িবয়বছ। জনস্বাস্থ্য, তেবশি কবি তকবশাি ও 

িরুেবদি জনয নিুন হুমতক ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্ট তনতিে কিাি তেিবয় আইবন তকছু েলা 

ক্ষনই। 

োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ েবলন, িামাক তনয়ন্ত্রবে আমিা  তদ চতল ডাবল ডাবল িবে 

িামাক ক্ষকাোনীগুবলা চবল পািায় পািায়। একািবে আমিা ক্ষদতখ িািা নানাতেধ প্রচাি প্রচািো কবি মানুবিি মবধয 

ধূমপাবন উৎসাতহি কিাি কাজ কবি। এ তেিবয় আইন সাংবশাধন কবি এি কবঠাি প্রবয়াগ্ প্রবয়াজন। তিতন আশা প্রকাশ 

কবিন ক্ষ , ২০১৩ সাবল িামাক তেবিাধী আইন কিাি সময় গ্েমাধযমগুবলা ক্ষ ভাবে দারুে ভূতমকা ক্ষিবখতছল, এোিও 

আইন সাংবশাধন কিাি ক্ষেবে গ্েমাধযবমি ক্ষজাোবলা ভূতমকা থাকবে। 

উবেখয, তেদযমান আইবনি ক্ষ সে দূেবলতদক িামাক তনয়ন্ত্রবে োধা িবয়বছ ক্ষসগুবলা হবলা- তেদযমান আইবন গ্েপতিেহন ও 

ক্ষিব্াোঁ িাসমূবহ ক্ষেেতেবশবি ধূমপাবনি সুব াগ্ িাখা হবয়বছ, তেক্রয়বকবে িামাকজাি দ্রেয প্রদশবন তনতিে কিা হয়তন, 

তেতে-তসগ্াবিব ি তসবেল তিক ো খুচিা শলাকা তেতক্র তনতিে নয়, ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্ট সমূহ 

আমদাতন ও তেক্রয় তনয়ন্ত্রে ো তনতিবেি তেিয়টি অন্তভুব ক্ত কিা হয়তন, সেধিবনি িামাকজাি দ্রবেযি ক্ষমােবকি 



আকাি/আয়িন তনধবািে না কিায়সতচে স্বাস্থ্য সিকব োিব া কা বকি ভূতমকা িাখবি েযথব হবে ও িামাক ক্ষকাোতনি 

‘সামাতজক দায়েেিা কমবসূতচ’ ো তসএসআি কা বক্রম তনতিে কিা হয়তন। 

এছাো পৃতথেীি অতধকাাংশ ক্ষদবশ তসবেল তিক তসগ্াবি  ক্ষকনাি সুব াগ্ ক্ষনই। তকন্তু আমাবদি ক্ষদবশ ক্ষকান োধযোধযকিা 

ক্ষনই। এই তেিয়টিবি আইনী োধযোধকিা দিকাি। 
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তনউজ ক্ষডস্ক : 

িামাক তনয়ন্ত্রবে োাংলাবদবশ উবেখব াগ্য অগ্রগ্তি হবলও তকছু ক্ষেবে আশানুরূপ অগ্রগ্তি হয়তন। তেশ্ব স্বাস্থ্য সাংস্থ্াি 

তিবপা ব  অন ক্ষলাোল ক্ষ ােযাবকা এতপবডতমক ২০১৯ সাবলি প্রতিবেদবন েলা হবয়বছ, োাংলাবদশ ধূমপানমুক্ত পতিবেশ এোং 

িামাকজাি দ্রবেযি তেজ্ঞাপন তনতিে কিাি ক্ষেবে এখনও সবেবাত্তম মান অজব ন কিবি পাবিতন। এজনয েিব মান িামাক 

তনয়ন্ত্রে আইন সাংবশাধন প্রবয়াজন- িামাক তনয়ন্ত্রবে আইন সাংবশাধন তেিবয় সাাংোতদকবদি সবে এক মিতেতনময় সভায় 

২১ জানুয়াতি েৃহস্পতিোি সকাল সাবে ১০ ায় িাজধানীি শযামলীবি অেতস্থ্ি ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি 



প্রধান কা বালবয় এ কথা েবলন ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ও প্রকল্প সমন্বয়কািী (িামাক 

তনয়ন্ত্রে প্রকল্প) ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান। 

ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমাবনি সভাপতিবত্ব ‘িামাকমুক্ত োাংলাবদশ ২০৪০ গ্ঠবন গ্েমাধযবমি ভূতমকা ও কিেীয়’ শীিবক 

এই মিতেতনময় সভায় েক্তা তহবসবে উপতস্থ্ি তছবলন কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস 

মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া, োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ ও কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা 

তি তকডস োাংলাবদবশি কতমউতনবকশনস অতফসাি সিকাি শামস তেন শিীফ। 

ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি তসতনয়ি ক্ষপ্রাগ্রাম অতফসাি শািতমন িহমান মিতেতনময় সভায় জনস্বাস্থ্য ও জীেন 

িোয় তেদযমান িামাক তনয়ন্ত্রে আইন তনবয় একটি ক্ষপ্রবজন্টশন উপস্থ্াপন কবিন। 

মিতেতনময় সভায় কযাবেইন ফি ক্ষ াোবকা তি তকডস োাংলাবদবশি গ্রযান্টস মযাবনজাি আেদুস সালাম তময়া উপতস্থ্ি 

সাাংোতদকবদিবক েবলন, তেশ্ব সজুবে প্রতিবিাধব াগ্য মৃিুযি প্রধান আ টি কািবেি ছয়টিি সাবথই িামাক জতেি। 

োাংলাবদবশ প্রতি েছি ১ লে ৬১ হাজাবিিও ক্ষেতশ মানুি ক্ষকেল িামাকজাি দ্রেয েযেহাি জতনি ক্ষিাবগ্ মৃিুযেিে কবি। 

অথচ এটি তনবয় আমিা উতিগ্ন িি া নই  ি া হওয়া উতচি তছল। গ্েমাধযমকমীিাই পাবিন মানুবিি মাবে এ েযাপাবি 

সবচিনিা সৃতি কিবি। তিতন এজনয গ্েমাধযমকমীবদিবক ভূতমকা িাখবি আহোন কবিন। 

ঢাকা আহ্ছাতনয়া তমশবনি স্বাস্থ্য ক্ষসক্টবিি সহকািী পতিচালক ক্ষমাোঃ ক্ষমাখবলছুি িহমান েবলন, োাংলাবদশ সিকাি 

ক্ষিমওয়াকব  কনবভনশন অন ক্ষ ােযাবকা কবরাল (এফতসটিতস)-ি আবলাবক ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) 

আইন, ২০০৫ প্রেয়ন কবি। ২০১৩ সাবল িামাক তনয়ন্ত্রে আইবন ক্ষেশতকছু গুরুত্বপূেব সাংবশাধনী আনা হয় এোং এিই 

ধািাোতহকিায় ২০১৫ সাবল ধূমপান ও িামাকজাি দ্রেয েযেহাি (তনয়ন্ত্রে) তেতধমালা প্রেয়ন কিা হয়। িবে তেদযমান 

িামাক তনয়ন্ত্রে আইনটি এফতসটিতসি সাবথ অবনকাাংবশ সামঞ্জসযপূেব হবলও তকছু জায়গ্ায় দুেবলিা িবয়বছ। জনস্বাস্থ্য, 

তেবশি কবি তকবশাি ও িরুেবদি জনয নিুন হুমতক ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা ক্ষপ্রাডাক্ট তনতিে কিাি 

তেিবয় আইবন তকছু েলা ক্ষনই। 

োাংলাতভশবনি তসতনয়ি তনউজ এতড ি রুহুল আতমন রুশদ েবলন, িামাক তনয়ন্ত্রবে আমিা  তদ চতল ডাবল ডাবল িবে 

িামাক ক্ষকাোনীগুবলা চবল পািায় পািায়। একািবে আমিা ক্ষদতখ িািা নানাতেধ প্রচাি প্রচািো কবি মানুবিি মবধয 

ধূমপাবন উৎসাতহি কিাি কাজ কবি। এ তেিবয় আইন সাংবশাধন কবি এি কবঠাি প্রবয়াগ্ প্রবয়াজন। তিতন আশা প্রকাশ 

কবিন ক্ষ , ২০১৩ সাবল িামাক তেবিাধী আইন কিাি সময় গ্েমাধযমগুবলা ক্ষ ভাবে দারুে ভূতমকা ক্ষিবখতছল, এোিও 

আইন সাংবশাধন কিাি ক্ষেবে গ্েমাধযবমি ক্ষজাোবলা ভূতমকা থাকবে। 

উবেখয, তেদযমান আইবনি ক্ষ সে দূেবলতদক িামাক তনয়ন্ত্রবে োধা িবয়বছ ক্ষসগুবলা হবলা- তেদযমান আইবন গ্েপতিেহন ও 

ক্ষিব্াোঁ িাসমূবহ ক্ষেেতেবশবি ধূমপাবনি সুব াগ্ িাখা হবয়বছ, তেক্রয়বকবে িামাকজাি দ্রেয প্রদশবন তনতিে কিা হয়তন, 



তেতে-তসগ্াবিব ি তসবেল তিক ো খুচিা শলাকা তেতক্র তনতিে নয়, ই-তসগ্াবিব ি মবিা এমাতজব াং ক্ষ ােযাবকা 

ক্ষপ্রাডাক্টসমূহআমদাতন ও তেক্রয় তনয়ন্ত্রে ো তনতিবেি তেিয়টি অন্তভুব ক্ত কিা হয়তন, সেধিবনি িামাকজাি দ্রবেযি 

ক্ষমােবকি আকাি/আয়িন তনধবািে না কিায়সতচে স্বাস্থ্য সিকব োিব া কা বকি ভূতমকা িাখবি েযথব হবে ও িামাক 

ক্ষকাোতনি ‘সামাতজক দায়েেিা কমবসূতচ’ ো তসএসআি কা বক্রম তনতিে কিা হয়তন। এয়াো পৃতথেীি অতধকাাংশ ক্ষদবশ 

তসবেল তিক তসগ্াবি  ক্ষকনাি সুব াগ্ ক্ষনই। তকন্তু আমাবদি ক্ষদবশ ক্ষকান োধযোধযকিা ক্ষনই। এই তেিয়টিবি আইনী 

োধযোধকিা দিকাি। 
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